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Νοέμβριος - Δε κέμβριος 1962
Γραφεία :

ΘΕΑΤΡΙΚΉ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

35

(Παραπλεύρως Χίλτον, Ταχ. τομ. 612)
Τ η λ έ φω ν ο

6 2 7-5 40

ΑΣΤΕΡΙΣΚΟΙ:

-\(

ΔιευθυντtΊς
ΚΩ ΣΤ ΑΣ Ν Ι Τ Σ ΟΣ

ξεπέφτει ... -Ή παρουσία σκηνοθέτη.-Ή ενοχη σιγή.
Δημιουργημένα

30

ΚΕΙΜΕΝΑ :

Σ υ ν δ ρ ομή ετ η σ ί α δρχ. 150
Έξ ω τ ε�ι κ ο υ: Δολλάρια

'Αγορανομίας

ΛΟΠΕ ΝΤΕ ΒΕΓΑ:

σελ.

5

Νέα Τέχνη γιά Κωμωδίες. 'Ανα

φορά στήν 'Ακαδημία Μαδρίτης. Μετ. Ίουλίας 'Ιατρίδη
σελ.

10

'Ο ρ γ α νι σ μ ώ ν κλπ. δρχ. 500

ΜΕΓΙΕΡΧΟΛΝΤ :

-\(

Τό

συμφέροντα. - 'Ανάγκη

Θεάματος.-Ή χαρτοκοπτική τfi ς κριτικfiς

-\(

Τ Ι Μ Η Τ Ε ΥΧΟΥΣ δρχ.

'Ενίσχυση σταθερή καi άδιάβλητη.- Πρό παντός στό
'Ελληνικό !:ργο.- Τό κοινόν τιμωρεί .- Άλλ' ή ποιότητα
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'Απόψεις γιά τό Θέατρο. 'Από τό

άνέκδοτο βιβλίο του 'Αλεξάντρ Γκλαντκώφ. Μετάφραση

"Θέατρο" τυπώνεται

σελ. 25

'Αλέξη Πάρνη

στό

'Εργοστάσιο Γραφικών Τεχνών

1.

ΜΑΚΡΗ ,

Παπαδιαμαντο

ΠΛΗΡΕΣ ΕΡΓΟ :

Στοιχειοθεσία :

Μετάφραση

Μονοτυπικό

συγκρότημα Γ. ΤΣΙΒΕΡΙΩΤΗ
Σωκράτους 39 , τηλεφ. 525.621

ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡΟΒΙΤΣ ΜΑΓΙΑΚΟΒΣΚΙ: "Ό
Κοριός". Φαντασμαγορική κωμωδίa, σέ έννέα εtκόνες.

πούλου 44, τηλέφωνο 715-706

•

Αρη 'Αλεξάνδρου

σελ. 47

ΜΕΛΕΤΕΣ καi ΑΡΘΡΑ: ΙΟΥΛΙΑΣ ΙΑΤΡΙΔΗ: Φέλιξ Λόπε Ντέ Βέγα Κάρπιο.

400 χρόνια άπό τή γέννησή του

'Εκτύπωση εξωφύλλου δφφσετ

σελ.

8

Φιλεταίρου 8, τηλέφ. 718-237

ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΥΡΑΤ: Οί. πρώτοι 11Θοποιοi καi ή έπαγ.
σελ. :ι 5
γελματική τους οργάνωση

Τά κλισέ

ELSA TRIOLET

Α.

ΠΑΥΛΙΟΓΛΟΥ

είναι του

&

Σία,

Τσιγκο

Χαβρίου 9,

Μαγιακόβσκι. 'Ένα αuθεντικό πορ
σελ. 33

Σ: Βλαντιμίρ Μαγιακόβσκι. Βιογραφική χρονολογία σελ. 45

τηλέφωνο 233-977

-\(
Διευθύνσεις συμφώνως τφ νόμφ

:

τραίτο του ποιητfi. Μετάφραση Τάκη Δραγώνα

γραφείου Άδελφών ΛΑ"Ι"ΟΥ,

ΘΕΜΑΤΑ καi ΑΠΟΨΕΙΣ: ΣΙΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΣΚΟΥ : 'Απάντηση στόν Εύγέ-

"Υπεύθυνος ϋλης

νιο 'Ιονέσκο γιά τόν 'Ιόν Λούκα Καρατζιάλε

σελ. 64·

Κ ώ σ τ α ς Ν ί τ σ ος, Σ ι σ ί ν η 35

ΜΑΓΙΑΚΟΒΣΚΙ : 'Απόψεις γιά τόν ''Κοριό"

σελ. 65

'Υπεύθυνος Τυπογραφείου
Νικ. Κοντορός,
Η EJKONA

Μ. Άσίας

ΤΑΚΗ ΔΡΑΓΩΝΑ: Ή 'Ελληνική παράσταση πρόδοσε

1

τό "Μπαλκόνι" τοu Ζάν Ζενέ

1'

ΤΟΎ' ΕΞΩΦΎ'ΛΛΟΤ:

ΞΕΝΟ ΘΕΑΤΡΟ:

σελ. 66,

ELIA ΚΑΖΑΝ: Προσπάθεια νά ξαναγυρίσουν οί Θεατές

σελ. 68

στό Θέατρο

ERWIN PJSCATOR: 'Απαντήσεις σέ πέντε έρωτήματα

ΘΕΑΤΡΟ

γιά τή "Λαϊκή Σκηνή", τό Πολιτικό Θέατρο, τοuς πρω-

σελ. 70.

τοποριακοuς συγγραφείς

BERNARD DORT: Πώς παίζεται ό Μπρέχτ άπό τοuς
έπιγόνους του στό "Μπερλίνερ Άνσάμπλ"
ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΠΑΤΑΚΗ:

σελ. 71

Άγνωστο !:ργο τοu Ο' Νήλ

σέ παγκόσμια πρεμιέρα στό Κρατικό Θέατρο Στοκχόλμης
σελ. 73
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

•6
. ' .
'.;{'

Φέλιξ Λ6πε Ντέ Βέγα Κάρπιο.
Αvθεντικη ξυλογραφία, 1600

Νέα 'Αγγλικά, Γαλλικά, 'Ιταλικά καi 'Αμερικανικά βι
βλία γιά Θέατρο, Μουσική, Χορό, Κινηματογράφο σελ. 74

ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΑ:

Δίσκοι μέ Θεατρικά έργα σέ γερμανική γλώ'σσα

σελ. 76

ΦΙΛΜΟFΡΑΦΙΑ:

Θεατρικά έργα ποu γυρίζονται ταινίες

σελ. 76
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ
'Ώρα
ΠΡΩΤΗ

30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
8.30 μ.μ.

1

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

ΓΙΟΧΑΝ ΣΤΡΑΟΥΣ

ΝΥΧΤΑ

ΜΙΑ

ΣΤΗΝ

ΔΥΟ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΟΠΕΡΕΤΤΑ ΣΕ
ΜΟΥΣ Ι Κ Η

ΒΕΝΕΤΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ

ΒΑ Λ Τ Ε Ρ ·ΠΦΕΦΦΕ Ρ
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

Ο ΤΤΟ Φ ΡΙΤ Σ
l\ΙΟΝΙΛΙΟΤ ΣΚΙ-ΙΝΟΘΕΤΟΤ ΤΗΣ ΦΟΛΚΣΟΠΕΡ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ
ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑΙ

ΒΑΛ'ΓΕΡ ΦΟ Ν ΕΣΛΙΝ
ΤΗΣ ΦΟΛΚΣΟΠΕΡ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ
ΔΙΕΤΘΤΝΣΙΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ :
ΧΟΡΟΓΡ ΑΦΙΑ :
ΕΝΔΤΜΑΣΙΑ Ι :
ΒΟΙ-ΙΘΟΣ ΣΙΩlΝΟΘΕΤΟΤ :

ΜΙΧ. ΒΟΥΡΤΣΗ Σ
ΕΛΕΝ ΤΣΟΥΚΆΛΑ
ΡΙΤΑ ΣΤΡΟΥΖΑ - ΧΑΡΙΣΙΑΔΟΥ
ΣΕΙ>Γ. ΒΑΦΕΙΑΔΗ Σ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ
ΑΝΘΗ

ΖΑΧΑΡΆΤΟΥ

Μ. ΜΟΥ'ΤΣΙΟΥ', Σ. ΝΤΑΡΙΟ, Ε. ΚΙΟΥΡ Η , Δ. ΘΑΝΟΣ, Γ. ΤΕ ΡΖΑΚΗΣ,
, ,
Ν. Γ ΡΗ ΓΟΙ>ΟΠΟΥΛ ΟΣ, Ν. ΝΤΟΥΦΕΞΙΑΔΗΣ κcι.!. ό ΒΑΣ. Α ΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ

Ι. ΜΕΤΣΗ Σ
ΣΟΛΙΣΤ ΧΟΡΟΤ :
.
ΚΟΡΤΦΑΙΑΙ ΧΟΡΕΤΤΡΙΑΙ: Χ. ΚΑΛΛΙΡΗ , Α. ΜΠΙΛΙΚΑΚ Η, Α. ΝΙΚΟΛΑ·Ι·ΔΟΥ,
Α. ΠΕΤΡΟΒΑ, Κ . ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔ Η
·
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Π. ΤΣΑ · Ι·ΚΟΦΣΚΥ
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ΑΠΡΙΛΙΟΥ .

"ΡΙΓΟ ΛΕΤΤΟΣ" .... .
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ΓΚ. ΒΕΡΝΤΙ
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• Έ νίσχυση σταθερη καi aδιάβλητη
Καταγγέλλουμε ιΊ.περίφραστα: Ό τρόπος πού διατέθηκε απο
τήν Πολιτεία τό πρrοτο σοβαρό κονδύλι γιά τήν ένίσχυση
του Έλληνικου Θεάτρου όπfjρξε αύτόχρημα μεροληπτικός,
σκανδαλώδης, καταγέλαστος! Μέ μιά ίστορική, πρώτη χειρο
νομία του, τό Κράτος παρά λίγο νά ένισχύσει, μέ σοβαρό
τατα ποσά, έναν δμιλο που ή καλλιτεχνική του προσφορά
έξαντλείται στόν έκχυδαϊσμό καi τήν διαπόμπευση τ�iς 'Αρ
χαίας Τραγωδίας, κ' ενα - δυό θιάσους πού ή προσπάθειά τους
·οχι μόνον δέν ξεχωρίζει ιΊ.λλ' ύπολείπεται σημαντικά ιΊ.πό
τήν προσφορά άλλων θιάσων.'Εντούτοις: Όλ' αύτά δέν μίiς
έμποδίζουν νά χειροκροτήσουμε την κατ' ιΊ.ρχην άπόφαση.
Πολύ περισσότερο πού, μπροστά στη γενική κατακραυγή,
άνεκλήθη. Δέν ε{ναι λίγο: Τό Κράτος ι'iρχισε, έπi τέλους, νά
καταλαβαίνει πώς εχει κάποιες ύποχρεώσεις καi ιΊ.πέναντι στό
'Ελληνικό Θέατρο. Γιά πρώτη φορά άναγνώρισε έπίσημα τήν
ιΊ.νάγκη ύποστηρίξεώς του. Γ1ά νά γίνει, δμως, άποτελεσματι
κή καi γόνιμη ή βοήθειά του δέν άρκεί νιΊ. διατεθουν όρισμέ
να χρήματα. Χρειάζεται μελέτη, προγραμματισμός, κάποια
εύρύτερη προοπτική. Τό κρατικό ένδιαφέρον γιά τό Θέατρο
δέν μπορεί νά ε{ναι ύπόθεση καλ1ϊς θελήσεως η εύτυχισμένης
στιγμfjς των όπουργiJ'Jν η τών Κυβερνήσεων. Οί κυβερνητι
�ςές δωρεές σέ διάφορους θιάσους μέ τρόπο άνεξέλεγκτο, ιΊ.νά
λογα μέ τiς συμπάθειες η καί τά κριτήρια του έκάστοτε ύ
πουργου της Παιδείας, είναι πράξη τελείως ιΊ.παράδεκτη. Καί
uποπτη: 'Υπονομεύει την 'Ελευθερία του Θεάτρου. Όπωσδ1Ί
ποτε, ιΊ.ντί νά κάνει καλό, θά . όδηγήσει στη διαφθορά του,
Θά δημιουργήσει παραγοντισμούς, παρασιτικούς μεσάζ0ντες.
θά ύποχρεώσει θιασάρχες καί ηθοποιούς νά έξευτελίζονται σέ
κομματικούς προθαλάμους γιά τήν έξασφάλιση έπιχορηγήσεως.
Ή ένίσχυση πρέπει νά γίνει δεκτη, άν θεσπισθεί μέ τρόπο
ιΊ.διάβλητο. Τό " Θέατρο" διακηρύσσει καί έπαναλαμβάνει
πάντοτε, σ' δλους τούς τόνους, μέ κάθε τρόπο: 'Ανάγκη ένι
σχύσεως - πρώτα ιΊ.π' δλα καί πάνω άπ' δλα- εχει ή έλλη
νική θεατρική παραγωγή πού, iiν δέν άνεβεί σέ κάποιο έπίπεδο,
'Ελληνικό Θέατρο δέν θά ύπάρξει. 'Επομένως, τό ποσόν πού
δόθηκε φέτος τόσο άπροετοίμαστα καί μεροληπτικά νά γρα
φτεί στόν Κρατικό Προϋπολογισμό σάν τακτικό έτήσιο κον
δύλι γιά τήν ένίσχυση του Θεάτρου καί νά ιΊ.φιερώνεται ιΊ.πο
κλειστικά στήν ένίσχυση της σοβαρής έλληνικfjς θεατρικfjς
παραγωγής. Μέ διατάξεις σαφείς καί άδιάβλητες νά ένισχύε
ται κάθε θίασος πού θά παίζει εργο έλληνικό μέ κάποιες α
ξιώσεις - δχι, φυσικά, φαρσοκωμωδίες, μιά καί τό είδος άν
θεί τόσο πολύ τόν τελευταίο καιρό στίς σκηνές μας. Είναι
ό μόνος τρόπος οί eλληνες συγγραφείς νά δουν τά εργα τους
στή σκηνή - έκείνοι φυσικά πού βλέπουν Ί:ό Θέατρο σάν
ναό Τέχνης καί δχι σάν κερδοσκοπική έπιχείρηση - άλλά
καί ό πιό γόνιμος καί ιΊ.διάβλητος γιά την ένίσχυση του Έλ
ληνικου Θεάτρου. Διαφορετικά, ή ένίσχυση θά παραμένει
πράξη διαβλητή, κι ιΊ.ντί νά ώφελi1σει θά βλάψει τελικά τό
Έλληνικό Θέατρο, προσθέτοντας κοντά στίς άλλες πληγές
πού τό μαστίζουν, τόν φτωχοπροδρομισμό καί τή_ν επαιτεία.
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Προ παντος στο Έλληνικο ερyο

Δέν είναι μόνον τό αϊτημα, ή κρατικi] ένίσχυση νά δίνεταi
στά θέατρα πού ιΊ.νεβάζουν συστηματικά έλληνικά εργα ποιό
τητος. Παράλληλο είναι καί τό αίτημα 'του Κρατικου Βρα
βείου Θεάτρου. Ή Κριτικη 'Επιτροπή του Διαγωνισμου
υίοθέτησε ιΊ.πόλυτα την άποψη πού ύποστήριξε έπανειλημ
μένα τό " Θέατρο". Μέ την έφετινi] ιΊ.πόφασi1 της είση
γήθηκε στό ύπουργείο Παιδείας νά όλοκληρώσει τό Βρα
βείο, μέ τήν φροντίδα άνεβάσματος του εργου πού θιΊ. βρα
βεύεται κάθε φορά. Κανονικά, αύτό περιλαμβάνεται στην
άποστολη του λεγομένου Έθνικου Θεάτρου. ΕΙναι Κρατι
κός, είναι έπιχορηγούμενος Κρατικός 'Οργανισμός, μέ ίδρυ
τικό του σκοπό την προαγωγή τής έλληνικfjς θεατρικfjς πα
ραγωγής. Μέ την άρνησή του νά βοηθήσει άκόμα καί τά
βραβευμένα εργα άποδεικνύει, γι' άλλη μιά φορά, την ιΊ.ντεθνι
κότητά του καί δίνει ενα θανάσιμο πλfjγμα στόν Διαγωνισμό
καi τό Βραβείο. • Ασχετα, δμως, μ' αύτη τ�Ί-ν άντινqμία, τό
θέμα παραμένει στό άκέραιο: Ή βράβευση θεατρικου εργου,
χωρίς έξασφάλιση ιΊ.νεβάσματός του στή σκηνή, μένει πρά
ξη κενή, διάl}ριση χωρίς άξία. Οί θεατρικές μας συνθήκες
δέν έπιτρέπουν καμμιά έλπίδα άνεβάσματος σέ εργο μέ κά
ποιες ιΊ.ξιώσεις. 'Επομένως, iiν τό ύπουργείο Παιδείας δέν
θέλει νά κοροϊδεύει τούς συγγραφείς πού έξακολουθουν νά
του έμπιστεύονται τά εργα τους καί δέν θέλει ό Διαγωνισμός
του νά ξεπέσει στην έσχάτη περιφρόνηση θά•πρέπει, μαζί
μέ την βράβευση, νά έξασφαλίζει τό άνέβασμα του εργου,
έπιχορηγώντας εναν εύπρόσωπο θίασο, πού θά έγκρίνει ό
συγγραφέας του. Χρήματα πολλά δέν χρειάζονται. Μπο
ρουν νά έξοικονομηθουν άκόμα καί μέ τόν περιορισμό του
άριθμου η του ποσου τGJν έπάθλων. Όταν τό Κράτος δια
θέτει λεφτά γιά την ένίσχυση του ένός i1 του άλλου άνεύθυ
νου συγκροτήματος, έπιβάλλεται νά διαθέσει ενα μικρό πο·
σό γιά νά προασπίσει τό κυρος του Διαγωνισμου καi τη δική
του άξιοπρέπεια. Καί, κυριότατα, γιά νά ένισχύσει τήν έλλη·
νικη θεατρική παραγωγή, γιά τήν όποίαν καί μόνον θά πρέ
πει νιΊ. ένδιαφέρεται καi νιΊ. μεριμνίi.

*

Το κοινοv τιμwρεί

Τό είχαμε προβλέψει: Τά είκοσιδύο θέατρα, πού ξι;φύτρωσαν
φέτος στήν 'Αθήνα, δέν θά 'βγαζαν τίποτα καλό. Δέν πρόφτα-,
σαν καλά - καλά ν' άρχίσουν καί, τό Ύα. μετά τό άλλο, ιΊ.λ
λάζουν εργο. Τά αίτια είχαν έπισημανθεί : Πρώτ' άπ' δλα.
είναι δύσκολο νιΊ. βρεθουν τόσα ιΊ.ξιόλογα εργα γιά νιΊ. καλύ
ψουν τό δραματολόγιο είκοσιδύο θεάτρων. Ύστερα, είναι
δύσκολο νά συγκροτηθουν τόσοι θίασοι, γιά νά καλύψουν
ιΊ.ξιοπρεπως τiς σκηνές είκοσιδύο θεάτρων. Ύπερπληθώρα η.
θοποιών, ύπάρχει. Άλλ' οί καλοί ήθοποιοί, δλο καi περισ
σότερο, σπανίζουν. Στή θέση τών παλιών πρωταγωνιστων τfjς
σκηνής είσέδυσαν... iνδάλματα τfiς. έλληvικής όθόνης.- -Οί
περισσότεροι άνακηρύσσσνται �·:ρωταγωνισταί, κ
. αί -πρω�αγ�-:

\

πλοϋτο καί τήν εύρηματικότητά του, γιατί δέν ύπήρχε διάρ
θρωση αύτοϋ τοϋ πλούτου, άρχιτεκτόνιση, σύνθεση, άφαί
ρεση, προβολή. Αύτό πού μπορεί καi πρέπει νά κάνει δ σκη
νοθέτης. Μέσα στήν αύχμηρότητα τής 'Ελληνικής Σκηνής,
11ταν λυπηρό πού μιά - δυό άπό τiς δυνάμεις πρώτης γραμμής
διαλύθηκαν στήν ενταση τοϋ ταλέντου τους, γιατi δέν είχαν
τήν πειθαρχία πού έπιβάλλει ό σκηνοθέτης, τήν όργάνωση,
τi]ν άφαίρεση τοϋ περιττοϋ, τήν έπιλογή των εόρημάτων πού
θά 'διναν γραμμη καi κατεύθυνση στη μορφή τοϋ .ρόλου - κι
δχι τήν άλόγιστη έμφάνιση ένός ύπερτροφικοϋ ταλέντου.
Ή παρουσία λοιπόν σκηνοθέτη χρειάζεται άκόμα καi στiς
σπάνιες περιπτώσεις ταλαντούχων πρωταγωνιστών.

νίστριες, πρίν γίνουν κάν ηθοποιοί. Φέτος τούς είχαμε καi
θιασάρχες! Εlναι, βέβαια, άνθρώπινο: ό κακός θιασάρχης δέν
παίρνει καλύτερους άπ' αύτόν ηθοποιούς" κι ό καλός, συνή
θως, κάνει τό λάθος νά νομίζει πώς καi μόνος του καλύπτει
εναν όλόκληρο θίασο! Μέ τέτοιους έλλιπείς, καi πρόχειρους
θιάσους, τό έπίπεδο των έφετινί'ί:ιν παραστάσεων δέν μποροϋσε
νά μήν είναι χαμηλό. Τό κακό itργο, καί μέ καλό θίασο, δέν
μπορεί νά σταθεί. Μέ κακό, πέφτει· μιά ώρα γρηγορότερα!
Γιά τόν κακό θίασο είναι άκόμα Πιό θανάσιμο τό καλό εργο.
'Αναδεικνύει άκόμα περισσότερο τiς άδυναμίες τοϋ θιάσου
καί, φυσικά, δέν μπορεί κι αύτό νά σταθεί.Είναι σκληρό, άλλ'
είναι καi παρήγορο : Τό κοινόν - πού είναι πιό άνεπτυγμένο
άπ' δσο θά τό f]θελαν οι θιασάρχες μας - έδειξε τή δυσαρέ
σκειά του, μέ τήν άποχή του άπό τiς κακές παραστάσεις
καi τους άνάξιους θιάσους. Συμπέρασμα; Χρειαζόμαστε λι
γότερους καί καλύτερα συγκροτημένους θιάσους.

• · Αλλ ·

*

Γιά δλα μίλησε στήν άνακοίνωσή της, μέ τήν εύκαιρία συμ
πληρώσεως 10.000 παραστάσεων, ή Διεύθυνση τοϋ Έθνικοϋ
Θεάτρου. Σ' ενα μόνον έτήρησε σιγην ίχθύος : Τή θέση που
κατέχει, στό δραματολόγιο τής Κρατικ1ϊς Σκηνής, τό σύγχρο
νο έλληνικό εργο. Μ' άλλα λόγια, τί έκανε τό 'Εθνικό Θέα
τρο στά τριάντα χρόνια όπάρξεώς του καί στήν έπταετία τής
σημερινής του Διοικήσεως, γιά τήν έκπλήρωση τής βασικής
του άποστολής πού - σύμφωνα μέ τόν ίδρυτικό του νόμο είναι ή προαγωγή τής ντόπιας θεατρικής παραγωγής; Δέκα
χιλιάδες παραστάσεις εδωσε, στά τριάντα χρόνια λειτουργίας
του, τό θέατρο τής όδοu 'Αγίου Κωνσταντίνου. Πόσες ήταν
έλληνικί'ί:ιν έργων; 'Ανέβασε 216 εργα. Τί ποσοστό καλύ
πτουν τά έλληνικά; Πρέπει νά 'ναι μηδαμινό, γιά νά μήν
τολμάει νά τό καταγράψει ή φλύαρη άνακοίνωση τής Διευ
θύνσεως τοϋ Έθνικοϋ. Ή άρνησή της ν' άναφέρει συγκεκρι
μένο άριθμό είναι ή όμολογία τής πλήρους χρεωκοπίας της,
ή μεγαλύτερή της καταδίκη. Γιατί, aν άφαιρέσουμε τή συμ
βολή της στή δημιουργία αύθεντικής θεατρικής ζω1ϊς - πού
μόνο μέ τήν παρουσία εργων πού έκφράζουν τό 'Ελληνικό
Σήμερα μπορεί νά έπιτευχθεί - ποιόν άλλον σκοπό μπορεί
νά έξυπηρετεί μιά έπιχορηγούμενη Κρατική Σκηνή ; 'Αναν
τίρρητα, άνεβάζει εύπρόσωπα ξένα εργα ποιότητος. Άλλ'
α\Jτό, τό κάνουν i1δη - πολλές φορές καί πολύ καλύτερα οί θίασοι τοϋ έλευθέρου θεάτρου, χωρiς νά έπιβαρύνουν ούτε
μιά πεντάρα τό Κράτος. Καί, θά τό πετύχαιναν καλύτερα aν
ή Πολιτεία, άφαιρώντας τό ενα δέκατο άπό τήν έπιχορήγηση
τοϋ Έθνικοϋ, τό προσέφερε σέ θιάσους πού θά 'ταν διατεθει
μένοι νά στρέψουν τήν προσοχή τους σ' αύτή τήν κατεύθυν
ση. Όπότε ; Άν τό ίδιο τό 'Εθνικό περιορίζει τiς φιλοδοξίες
του στήν εiδικi] α\Jτi] περιοχή, άξίζει νά τοϋ παρέχεται σω
ρεία έκατομμυρίων μόνο καi μόνο γιά νά προσφέρει στό άθη
ναϊκό κοινόν πέντε η εξη παραστάσεις τό χρόνο - πού πολ
λές φορές, τελευταία, είναι καί κάτω τοϋ μετρίου ; Ό τελευ
ταίος άπολογισμός τής δράσεως του λεγομένου Έθνικοϋ Θεά
τρου ήταν, πράγματι, πολύ εύγλωττος στiς παραλείψεις : υ!
?

ή ποιότητα ξεπέφτει ...

Τά έφετινά έναρκτήρια ι;ργα έπεσαν πολύ πιό γρήγορα άπό
κάθε άλλη χρονιά. Τά περισσότερα δέ\ ήταν καλά. Τά όπό
λοιπα δέν ήταν καλά άνεβασμένα. Τό κ..tκό είναι άλλο: Τά
έργα πού τά διαδέχονται είναι, στήν πλειοψηφία τους, κατώ
τερα σέ ποιότητα καί στόχο. Ή έκλογή τους δείχνει εναν
περιορισμό τής φιλοδοξίας των θιασαρχών κ' έπιστροφή στήν
ολέθρια c.ονταγή τής έμπορικότητας του έργου. Στήν άρχή
τής περιόδου, ό φόβος συναγωνισμοί} των εiκοσιδύο Σκηνών,
έδημιούργησε έλπί&ες γιά έργα ποιότητας. Μετά τήν πρώτη
άποτυχία, οί θιασάρχες μας όποχωροuν άτάκτως στό γνώριμο
καi προσφιλές τους εδαφος τοϋ έμπορικοu έργου. Δέν ύπάρ
χουν άκόμα έπαρκή στοιχεία γιά νά κριθεί ή στάση του κοι
νοu. Μπορεί δμως νά κριθεί καί νά κατακριθεί ή στάση τής
κριτικής. 'Αντίστοιχα μέ την πτώση του έπιπέδου στήν έπι
λογή των εργων, περιόρισε κι α\Jτή τίς άπαιτήσεις της! Αύτό
βγαίνει άπό την σύγκριση τί'ί:ιν κριτικών πού γράφτηκαν γιά
itργα πού - άνεξάρτητα άπ' τήν έπιτύχία τους - είχαν κά
ποιον καλλιτεχνικό στόχο καί των εργων "χωρίς άξιώσεις",
πού τά διαδέχονται. Φτάνει νά γραφτοϋν οί δυό ϋποπτες αύτές
λεξοuλες στά προγράμματα τί'ί:ιν θεάτρων καi αύτόματα πε
ριορίζει τίς άξιώσεις της καi ή κριτική! Μπορεί νά σημειώνει
έλλείψεις, κενά, μικροπαρατηρήσεις. Παραλείπει, δμως, τό
βασικό : Τόν ξεπεσμό πού άποτελεί γιά ενα θέατρο ή κατα
φυγή του σέ Εργα "χωρίς άξιώσεις ". Όσο κι aν είναι πετυ
χημένα. Όπως, άντίστοιχα, τήν άξία πού εχει τό άνέβασμα
εργων μέ "άξιώσεις ", άσχετα μέ τήν έπi μέρους έπιτυχία
η άποτυχία τους. Ή κριτική όφείλει νά συμβάλλει πρώτα
στό άνέβασμα τής στάθμης του Θεάτρου. Μ' αύτό, κυρίως,
δικαιώνει τήν παρουσία της. Ή κριτική τής έπιτυχίας η
άποτυχίας ένός itργου στό · άνέβασμά του μπορεί νά είναι
άποτελεσματική - δπως πρέπει νά είναι μιά ένεργός παρου
σία τής κριτικής μέσα στήν πορεία μιας τέχνης - μόνον
δταν καθορίζει κατ' άρχην τό βασικό καί προχωρεί μετά σ'
αύτά πού συνηθίσαμε &ς τώρα νά λέμε "κριτικ11". "Ολ'
αύτό. σημαίνουν: Χρειαζόμαστε θιασάρχες μέ καλλιτεχνική
όντότητα καi "πιστεύω" καi κριτική άπροσκύνητη που νά
. κατευθύνει άδιάλλακτα τό Θέατρο στους όψηλούς του στόχους.

•

• 'Η παρουσία σκηνοθέτη
Ή ίiνιση ποιοτικά σύνθεση τών θιάσων, πού είναι φέτος
ϊδιαίτερα φανερή, ή διαφορετική καλλιτεχνική καταγωγή τών
ηθοποιών τους, ή ελλειψη διάρκειας στή σύνθεσή τους πού
νά έξασφαλίζει :rό σχηματισμό μιας κάποιας κοινής παρά
δοσης στή διαμόρφωσή τους, ή ύπερτροφία τών πρωταγω
νιστών που ζητόuν νά καλύψουν μόνοι τά κενά πού παρουσιά
ζει ό θίασος σάν σύνολο, φέρνουν στό προσκήνιο τό ρόλο του
σκηνοθέτη. Ή παρουσία του είναι άπαραίτητη στήν κάλυψη
ά�υναμιών. 'Αλλά, καi στήν περίπτωση δυνάμεων! Χρειά
ζεται νά στρώσει τόν κακό ηθοποιό, άλλά χρειάζεται νά στρώ
σει καί τόν καλό. Νά έξασφαλίσει τήν έvότητα τής παράστα
σης φέρνοντας σ' ενα κοινό έπίπεδο καί σ' ενα κοινό πνεu
μα τούς συντελεστάς της, δουλεύοντας τiς έλλείψεις άλλά
περιορίζοντας, έπίσης, καί τίς ύπερτροφίες. Δέν χρειάζεται
μόνο ό κακός ηθοποιός, σκηνοθέτη. Ίσως, νά τόν χρειά
ζεται περισσότερο, ό. καλός. Διαπιστώθηκαν fιδη μιά - δυό
περιπτώσέις πού τό ταλέντο καταντοuσε ίiμορφο άπό τόν

6

Ή εvοχη σιγη

·

ΔημJουρyημένα συμφέροντα

'Υπάρχει στό θεατρικό χί'ί:ιρu ενα θέμα ηθικής τάξεως. Τό '
ξέρουν δλοι. Ούδεiς τό θίγει. Καιρός νά τό ποϋμε εξω άπ' τά
δόντια : Θεατρική κριτική δέν ύπάρχει. Έχει αύτοκαταλυθεί,
γιατί δέν μπόρεσε νά μείνει άδέσμευτη. Κ' έξηρτημένη κρι
τική είναι άνυπόληπτη καί άνύπαρκτη. Ό κριτικός ιιά νά
σταθεί κ' ή κριτική γιά νά ύπάρξει χρειάζονται άντικειμενικό
τητα, άνιδιοτέλεια, άνεξαρτησία. Πόσοι άπό τους κριτικούς
μας τά διαθέτουν; Μόνον οί έξαιρέσεις πού, ώς γνωστόν,
όπάρχουν γιά νά έπιβεβαιώνουν τόν κανόνα. οι περισσότεροι
είναι θεατρικοί συγγραφείς, μεταφραστές, σκηνοθέτες, διευ
θυνταί η όπάλληλοι θεάτρων. Έχουν άμεση έξάρτηση, άμεσα
οίκονομικά συμφέροντα, άποζοϋν άπ' αύτό. Κι δμως: ΕΙναι
θεατρικοί συγγραφείς καί κρίνουν τά Εργα τών άλλων' είναι
μεταφραστές καί κρίνουν τiς μεταφράσεις των άλλων' είναι
σκηνοθέτες καί κρίνουν τiς σκηνοθεσίες των ίiλλων· είναι
διευθυνταi θιάσων καί κρίνουν τούς θιάσους των Ciλλων...
Καί, στό θέατρο, ή κρίση δέν είναι "φιλολογική". Άπό
μιά κακή κριτική διακυβεύονται οίκονομικά συμφέροντα. "Ας
μήν ύπάρξουν παρεξηγήσεις. Δέν άμφισβητείται ή έντιμότητα
τί'ί:ιν άνθρώπων. Οί στενές, δμως, οiκονομικές σχέσεις καί
οί Ciλλοι δεσμοί των κριτικών μέ όρισμένα θέατρα, εχουν δη
μιουργήσει δυσπιστία του κοινοϋ γιά τά έλατήρια που προκα
λοϋν τόν ϋμνο η τήν έπίκριση ένός έργου, τόν επαινο η

τήν καταδίκη μιας ήθοποιοϋ, τήν παραδοχή iΊ τήν Cί.ρνηση
ένός σκηνοθέτη. Σημασία δέν eχει τί συμβαίνει στ�)ν πραγμα
τικότητα. Σημασία eχει δτι - μέ τiς ύπάρχουσες σχέσεις
κριτικων καί θεάτρων- πολλά μπορεί νά συμβαίνουν. Ό κρι
τικός, δσο κι αν εtναι εντιμος, δέν eχει τρόπο νά τ' άποδείξει.
Οϋτε κ' eχει καμμιά σημασία. Οί κριτικοί βρίσκονται, στήν
περίπτωση αύτή, στη θέση τής γυναίκας τοϋ Καίσαρα. Δέν
πρέπει μόνο νά εtναι, άλλά καί νά φαίνονται τίμιοι.Κι αύτό,
γιά τόν έξηρτημένο κριτικό, είναι τελείως άκατόρθωτο. Όσο
καi νά θέλει, οuτε κι ό ίδιος μπορεί νά κάνει πιά καλά τή
δουλειά του. 'Από φόβο παρεξηγήσεως, iΊ θά έπαινεί, κι
6ταν δέν πρέπει, τά εργα τών άνταγωνιστών θιάσων, προδί
νοντας τή συνείδησή του η, κατακρίνοντάς τα, θά είναι σύμ
φωνος μέ τήν συνείδησή του μά θά ύπόκειται διαρκώς σέ
παρεξήγηση. Γιά νά τελειώνουμε: Ό κριτικός άσκεί λειτούρ
γημα. Κι 6σοι άσκοϋν λειτούργημα δέν έπιτρέπεται, σέ καμ
μιά περίπτωση, νά δίνουν λαβή σέ τέτοιου είδους παρεξη- •
γήσεις. Αύτές eχουν ρίξει τήν κριτική σέ άνυποληψία γεγονός πού έπιδρi'i άρνητικά σ' 6λη την κατάσταση τοϋ
θεάτρου μας: Ό ελεγχος τής κριτικ1;ς i1, τουλάχιστον, ή
άποτελεσματικότητά του άχρηστεύονται. Καi χωρiς eλεγχο,
F.ίναι φυσικό νά κυριαρχοϋν ή άνευθυνότητα κ' ή άσυδοσία.
Αύτός είναι ό πρόσθετος λόγος - πέραν τοϋ θέματος ήθικής
τάξεως, πού άφορά έκείνους πού καταδέχονται νά διατηροϋν
τη διπλή ίδιότητα τοϋ κριτικοϋ καί τοϋ έξαρτημένου άπό
θεατρικές έπιχειρήσεις - γιά τόν όποίον ή άπαράδεκτη αύ
τή κατάσταση είναι άνάγκη νά τερματισθεί, γιά νά μήν δη
λητηριάζει τήν καλλιτεχνική μας ζωή. Άς τό πάρουμε άπό
φαση: Μέ άνυπόληπτη κριτικη δέν ύπάρχει ύγιf.ς Θέατρο. Ή
έξυγίανσή του πρέπει ν' άρχίσει άπ' αύτή, πού άσκεί καί τόν
ελεγχο των Cί.λλων .

*
·

Άνάγκη Άγ ορανομίας Θεάματος

Μιά κακή άρχή, πού έφαρμόστηκε σπορ'αδικά άπό όρισμέ
νους θιάσους, κοντεύει τώρα νά γίνει καθεστώς: Όλα σχεδόν
τά άθηναϊκά θέατρα κατάντησε νά δίνουν τίς "έπίσημες"
πρεμιέρες τους τρείς, τέσσερις καί περισσότερες, συχνά, ή
μέρες, μετά τήν εναρξη τών παραστάσεων τοϋ νέου eργου. Τό
γεγονός άποδεικνύει άπαράδεκτη περιφρόνηση τών θιασαρχών
μαι; πρός την μοναδικήν Μεγαλειότητα τοϋ θεάματος - τό
Κοινόν. Είναι μιά ρωμέικη "έξυπνάδα" πού πρέπει νά κτυ
πηθεί καί νά λείψει. 'Επίσημη πρεμιέρα λένε, την παρά
σταση πού καλοϋνται νά παρακολουθήσουν οί κριτικοί. Καί
ή άναβολή της, σ' αύτό καi μόνον άποβλέπει. Όταν θά δουν
τό εργο γιά νά γράψουν, νά'χει i1δη "στρώσει" ή παράσταση.
Αύτό, φυσικά, χωρίς νά τό καταλαβαίνουν, άποτελεί μιά eμ
μεση άλλά σαφή όμολογία 6τι οί παραστάσεις πού προηγουν
ται της έπίσημης πρώτης - καί τίς όποίες φυσικά παρακο
λουθεί κοινόν-·- εχουν τέτοια χάλια πού δέν βλέπονται! Οί
εύφυείς νεοέλληνες νόμισαν πώς βρήκαν τρόπο, κάνοντας
δοκιμές, νά·εiσπράττουν καί εiσιτήριο! Καί τό κατορθώνουν :
"Ενας άριθμός θεατων πληρώνει τό 6χι καί τόσο εύκαταφρό
νητο είσιτήριο καί άντί παραστάσεως παρακολουθεί άνορ
γάνωτη πρόβα η κάτι χειρότερο, άφοu καi στiς έπίσημες
πρεμιέρες συχνά ή κριτική σημειώνει γιά πρωταγωνιστή, τόν. . .
ύποβολέα! Σ' Cί.λλες χrορες, πού δέν παράγουν εύφυείς θια
σάρχες, δίνεται είδική παράσταση γιά τούς κριτικούς καi τούς

άνθρώπους του θεάτρου - άβάν πρεμιέρ η ζενεράλ ·- μιά
βραδιά πρίν άπό τήν παράσταση πού θά παρακολουθήσει κοι
νόν. Μ' f:iλλα λόγια, οί ξένοι θίασοι, πρiν παρουσιασθουν
ένώπιον κοινοΟ, εχουν άπολύτως eτοιμη την παράστασή τους.
Σέβονται ετσι τό Κοινόν, σέβονται δμώς καί την κριτική, πού
άσκεί ενα λειτούργημα κ' εχει ύποχρέωση νά ένημερώνει
μιά ώρα άρχήτερα τό κοινόν - έπομένως νά βλέπει πρίν άπ'
αύτό τiς παραστάσεις. Σ' έμάς οί θιασάρχες κατορθώνουν,
πράγματι, νά εiσπράττουν εiσιτήρια άπό τίς πρόβες . τους.
Κατορθι'ονουν 6μως τελικά καi κάτι δ.λλο : 'Απογοητεύουν
καί διώχνουν ί\ναν σεβαστό άριθμό θεατρόφιλων. Ή ζημιά
άντανακλα σ' 6λο τό θέατρο γι' αύτό θά 'πρεπε νά ληφθουν
μέτρα άπό τούς ύπεύθυνους - αν ύπάρχουν - θεατρικούς μας
παράγοντες. "Αν, 6μως, οί εύφυείς θιασάρχες έξακολουθή
σουν νό. δίνουν τελείως άνώριμες παραστάσεις ένώπιον κοι
νοϋ - χωρίς τουλάχιστον μειωμένη τιμή είσιτηρί. ου - θά
πρέπει νά προασπίσει τό ό.νύποπτο Κοινόν, ή Πολιτεία. Νά
ίδρύσει 'Αγορανομία Θεάματος καί νά διώκει τούς αiσχροκερ
δείς, πού προσφέρουν δ.γουρες παραστάσεις, σέ όψηλή τιμή.

*

Ή χαρτοκοπτικη της κριτικης

Παλαιά, άσφαλής μέθοδος : Μέ άποσπάσματα μπορείς ν α
ποδείξεις δ,τι θέλεις : Τό Λένιν έχθρό τοϋ Κομμουνισμοϋ,·
τό Χίτλερ θαυμαστή τών 'Εβραίων καί τόν Διευθυντή τοϋ
Έθνικοϋ ύποστηρικτή τών έλληνικών εργων ! Κάτι παρό
μοιο συμβαίνει καi μέ τά θεατρικά εργα πού άποτυγχάνουν
στήν 'Αθήνα. Μόλις κατασπαραχθοϋν άπό τήν κριτική καί
άραιώσουν οί θεαταί, έμφανίζονται στίς έφημερίδες όλόκληρα
κατεβατά μέ . . . διθυραμβικά άποσπάσματα· κριτικών ! Είναι
τόσο κατηγορηματικά, πού 6ποιος τά διαβάζει πείθεται πώς
στήν 'Αθήνα άνεβάζονται μόνον άριστουργήuατα καί μόνον
μέ τρόπο άριστουργηματικό ! Τό βεβαιώνουν, δ.λλωστε, οί
όπογραφές 6λων τών άθηναίων κριτικών. Έχει δράσει ή άλ
χημεία τών άποσπασμάτων. 'Αντί νά . . . έκτίθενται οί ίδιοι
οί θιασάρχες μας όμνοϋντες τό άποτυχημένο τους εργο, παίρ
νουν τiς έξοντωτικές κριτικές πού τοι)ς εγραψαν καί, άπό
μιά καί τήν αύτή φράση ό.φαιροϋν κάθε τί πού τούς θίγει,
άφήνουν μόνον 6,τι τούς συμφέρει, μέ τήν άπόφαση άνεξάρτητα άπ' 6,τι ελεγαν οί κριτικές - νά βγεί τό εργο
άριστούργημα. Καί τό πετυχαίνουν. Τεχνικά κουτσουρεμένη
ή φράση, λέει, τiς περισσότερες φορές, τό άντίθετο 6π' 6,τι
eγραψε ό συγγραφέας της. Κατακεραυνώνει, αίφνης, ό κρι
τικός : Ή δεσπο�νiς Α. Β. είναι χάρμα iδέσθαι, άλλ' δχι
ήθοποιός. Καi εκπληκτος διαβάζει στίς διαφημίσεις, μέ φαρ
δειά πλατειά τήν όπογραφή του. Ή δεσποινίς Α. Β. είναι
χάρμα ! Μέ τήν άπαράδεκτη αuτή μέθοδο διασύρονται κυ
ρίως οί κριτικοί, πού έμφανίζονται νά λένε καί νά όπογρά
φουν τελείως άντίθετα άπ' 6,τι εγραψαν, ύπέγραψαν καί πι
στεύουν. Τό περίεργο είναι 6τι ούδεiς διαμαρτύρεται. Ούτε
τά πνευματικά σωμάτεία, πού όποτίθεται πώς προασπίζουν
τήν όπόληψη τών μελών τους καi άντιδρουν σέ μεθόδους
καί καταστάσεις πού ρίχνουν τό έπίπεδο της πνευματικής
μας ζωής. Οϋτε καi οί ίδιοι. 'Ανενόχλητοι πλέον οί δρά
στες άποθρασύνθηκαν καί ή χαρτοκοπτική της κριτικής έξα
πλοϋτα:ι. Πρόκειται γιά μιά άνέντιμη παραπλάνηση τοϋ κοι
νοϋ. Καιρός νά σταματήσει.
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3Cάρωzο
ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ

βόλια, μ ούρανο καί σύννεφα, καί μ αστραπες και βροντές.
Σ' δλο τον κόσμο γιορτάζονται φέτος τά τετρακόσια χρόνια
'Έγινε στήν έποχ·ή του το πρώτο κλειστό θέατρο στή Σεβίλ
απο τή γέννηση τοϋ Φέλιξ Λόπε ντε Βέγα (Νοέμβριος 1562),
λια και κατόπι στή Μαl>ρίτη. Χωρίστηκε το θεατρικό έ:ργο σε
με παρ�στά)�ει.ςι ά.-τ
ι τ;Ο τCι , χαλότ�ρ � Εfιι:α του, Ο;tως ή t: Φοuεν�
τεοβεχουνα , η
Χαζη Κυρα ' ,
Ο χω(Jιατης στη γωνια τρεις πράξεις. Παρενεβλήθη το μπαλέτο, ή μουσική καί δ χορος
Πού γίνεται l>ρών πρόσωπο στο έ:ργο. Μεγάλ·η ·/)ταν ή έπιρροή
του " , " Το παλληκάρι τοϋ Όλμέl>ο ", " Καλύτερος l>ικαστής,
τοϋ Λόπε ντέ Βέγα, 15χι μόνο στο 'Ισπανικό, άλλά καί στο παγ
δ Βασιλιάς ", " Τ' άγκίστρια τ'ίjς Φενίσσας ", " Το άστέρι
κόσμιο Θέατρο και όίπειρα τά έ:ργα των μετέπειτα κλασικών,
τ'ίjς Σεβίλλης " - μ' δλο πού τοϋτο άμφισβητείται αν είν:χι
είl>ικά τών γάλλων καί περισσότερο τοϋ Μολιέρου, πού π'ίjραν
γνήσιο τοϋ Λόπε ντε Βέγα - " Τοϋ περιβολάρη το σκυλί ",
ύποθέσεις καί σκηνες άτόφιες άπο έ:ργα τοϋ Ίσπανοϋ l>ραματουρ
με τον ώραίο καί πλ·ηρέστερο τύπο γυναίκας πού παρουσιάστη
γοϋ. 'Ωστόσο, δ Λόπε ντε Βέγα ·/)ταν Ιtνας καθαρός έπαγγελμα
κε ποτε στο παγκόσμιο. θεατρικό ρεπερτόριο καί πλ'ίjθος Δ
r λα,
τίας τοu Θεάτρου. 'Έγραφε κωμωl>ίες γιατί έ:πρεπέ νά ζήσει,
άπό τά 450 περίπου έ:ργα του πού σώθηκαν ώς σ·ή μερα κι άπό
αύτός και οί οtκογένειές του. Είχε φτάσει στο σημείο νά Ι>ια
τά '1 8 0 0 πού /:χει γράψει δ πολυγραφότερος αύτός συγγρα
τηρεί συγχρόνως Ι>υό σπιτικά, Ι>υο γυναίκες μέ τ' άντίστοιχα
φέας της 'Αναγέννησης; δ μεγαλοφυέστερος 'ίσως έκπρόσωπος
ποcιl>ιά τους, χώρια τά νόθα πού τά φρόντιζε καί τά ύποστήριζε.
τοϋ Ίσπανικοϋ Χρυσοϋ Αίώνα, 5στερα άπό τον Θερβάντες,
Φυσικά ·/)ταν πολλες και οί πεpιπέτειές του μέ τις Ι>ιάφορες
καί με όίξιο συναγωνιστή τον Καλl>εp όν ντε λά Μπάρκα, καί
τον Τίρσο ντε Μολίνα, τον ποιητή τοϋ Δον Χουάν.
θεατρίνες, δπως το μεγάλο του πάθος, δ πρώτος �φηβικός ε
ρωτας μέ τήν Έλέν-η Όσόριο, γιά τήν δποία έ:γραψε τούς ώ
'Ωστόσο, δ Λόπε ντε Βέγα είν' αύτός πού όίνοιξε καινούριους
ραιότερους στίχους του, μέ τήν Χερόνιμα ντέ Μποϋργκος πού
l>ρόμους, πλάτυνε τούς δρίζοντες, χρησιμοποιώντας τά πιο
ζωντανά στοιχεία, τολμώντας νά βάλει στή σκην·Ι) χωριάτες
σ' αύτήν όφείλεται ή " Χαζή κυρά " , μέ όίλλην ήθοποιό τή
πού σηκώνουν κεφάλι στίς άρχές, και λόγια στούς πρωταγωνι
Λουκία Σαλθέl>ο τl)ν έπιλεγομένη " Τρελλή ", πού τον κατε
στές του άποκαλυπτικά τ'ίjς πιο γνήσιας άλήθειας. Συγχρόνως
ξευτέλισε, μέχρι τοϋ σ·ημείου, δταν στά τελευταία του χρό
προσπαθεί νά αίχμαλωτίσει το Κοινό. Με κάθε τρόπο. 'Ακόμα,
νια δ Λόπε είχε άσπασθεί τά θεία, νά τον τραβήξει μέ τά ράσα
δπως το λέει καί στή " Νέα Τέχνη γιά νά γίνουνται οί κωμω
δπως ·Ι)τα'i, στο κάρο της πού κουβαλοϋσε στίς Ι>ιάφορες έπαρ
Ι>ίες ", παραβλέποντας τούς κανόνες της τέχνης, άρκεϊ: νά εύ
χίες το μπουλούκι τον ·Ι)θοποιών τοϋ θιάσου της γιά νά Ι>ώσουν
χαριστήσει αύτόν πού πληρώνει, ας είναι άνόητος η όίξεστος,
παραστάσεις. Ή ταχύτητα πού δ ΛΙ-ιπε έ:γραφε τίς κωμωl>ίες
γιατί ά.πλούστατα αν αύτός 1>εν πληρώσει 1>ε θά ύπάρξει Θέα
του ήταν καταπλ·ηκτική. 'Από τήν μιάν αύγ·Ι) ώς τήν όίλλη
τρο. 'Όμως, δ Λόπε πολύ βασανίζεται άπό τούτη τ·Ι)ν παραχώ
είχε τελειώσει Ιtνα θεατρικό έ:ργο. Τά έ:ργα των �ικοσιτεσσά
ρ·ηυη πού κάνει κ' είναι ν' άπορεϊ: κανείς πώς, καθώς δ rΙ>ιος
ρων ώρών δπως τά ltλεγε. Φυσικά, τόσα πολλά έ:ργα Ι>Ε:ν μπο
δμολογεϊ:, μέσα στίς 450 κωμωl>ίες πού είχε σκαρώσει, τον
ροϋσαν νά !:χουν δλα τήν άνώτερ·η πνοή τοϋ ποιητη. 'Όμως
καιρο πού έ:γραφε τή " Νέα Τέχνη " του, μόνο εξη ξεχώριζε
καθένα είχε τ·Ι) χάρη του, πολλά άπ' αύτά μιά κάποια έπιπο
γιατί τίς είχε γράψει σύμφωνα με τούς κανόνες. ΔΕ: μιΧς λέει,
λαιότητα . Μά δ Λόπε ήταν έπαγγελματίας, κι όίλλο πόρο ζωΊjς
Τά έ:πη του, τά μυθιστορήματά του,
�στό�ο, ποι.Ες ηταν αύτΕ:� οί εξη. Και μπορεί οϋτε κcΧv να
Ι>έν είχε άπο το Θέατοο.
'
,
ι
οί νουβέλες του, �ί :,tοιητι�έ?
τις ξερουμε σημε
p α. Ο Λοπε
, που1 εκεινος αυτα
του συλλογες
π'ίjρε , θ�μα;α r,ιά , τά ltρy_α
θεωρο�σε έ:ργα γνήσια,ς , τέχ
του απο καθε εκl>ηλωση της
,
νης, σημερα κοντευουν
να ξε
ζω'ίjς. 'Απ' τή ζωή τών άρ
χαστοϋν καί χρησιμεύουν πε
χ�ντων, τώv 3υν�των, �α 1 και
ρισσότερο στούς μελετητές,
των καταπιεσμενων αl>υνα
έκτος άπό μερικες ποιητικες
των. 'Από τούς θρύλους της
συλλογές του. 'Από το Θέα
πατρίl>ας δπως το " Παλ
τρο γνωρίστηκε, Ι>οξιΧστηκε,
ληκάρι ", η δ " Καβαλλάρης
άκόμα καf. στην έποχη του
τοϋ Όλμέl>ο ", πού δλο κι
δσο �ανέ�ας &λ�ο�. Σε τ�τοι ?
δλο ενα τρίστιχο στάθηκε ή
σημειο ωστε οι Ισπανοι να
άφορμή τοϋ έ:ργου του: "Νύ
τον άποκαλοϋν "δ Φοίνιξ των
χτα σκότωσαν τό παλληκάρι
τής Μεδίνας τό καμάρι τού
l\!εγαλοφ�ων ·:: το " Τέρας
της Πλα�ης , : κcι ί να πι�
Όλμέδο τόν dνθό . . . " κ' ε
,
, με
στευουν
σ αυτον σα; Θεο,
γραψε ενα άπ' τά ώ�αιότερα
τοϋτα τά λόγια:
l>ράματα τοϋ παγκόσμιου Θε
ΠιστεUω σ' g,νάν Λόπε ντε
άτρου. Μά καί ή σύγχρονη
Βέγα, Πο;τέρα ?αν;οκ�άτ�ρ ?;,
ζωή, τα έπεισόόια του τα ά
ποιητη_ ουρανου και γης. . . .
τομικά με τίς γυναϊ:κες, πού
Στίς �5 ,Αύγούσ�ο� '�635 δ
στ�θηκ�ν πολtες �τήν ταρα
Λόπε αρρωστησε, απ την καρ
γμενη ερωτικη ζωη του , κα
Ι>ιά του προφανώς, άφοϋ ε
θώς καί το ·ήρωικο στοιχεϊ:ο,
μεινε δλομόναχος στά γερά
ή τι ή , ·
φ νεια, ή κα
�
fi,
�ψ1
μματά του, τρείς φορξ:ς χΊjρος,
τατ:_ ίε� η ενος ?λο�ληρου χω
; ς σ η . Φ υεντε 
l>ίχως τίς άγαπημένες κόρες
ριου , οπ
?
;
�
�
του, πού όίλλη παντρεύτηκε,
βεχουνα
σταθηκαν αφορμες
&λλη μ;ΊJκε �Ε:, μοναστ�ρι, ,ή
γιά τίς καλύτερες Ι>·ημιουργίες
τελευταια του φυγε με κα
του. 'Όλα αύτά τά στοιχεϊ:α,
δ Λόπε, δl>ηγημένος άπο το
';οιον �ρωμένο. ,Πλήθη ;<όσμου
ακολουθησαν την κηl>εια του.
&σφαλτο Ενστικτό του, τd: με
"Ολ"η ή Μαl>ρίτη, κι όίνθρωποι
ταχειρίστηκε με νέο τρόπο καί
πού "/)ρθαν άπ' τlς έπαρχίες,
παρασύροντας τούς Πρωτοπό
μεy ιστii�ες καt , λαος , τόσος
ρους ποι-ητες της Βαλένθιας
λαο� πο� ο�"τε σ� κηl>εια βο;
�Ι>pυσε τήν περίφημη Βαλεν
σιλια l>εν ακολουθησε ποτε,
Οιάνικη σχολή τοϋ Θεάτρου.
καθώς άναφέρουν τά χρονικά.
Ή σκηνή πλουτίστηκε μέ σκη
'Εξώφυλλο βιβλίου τού Λόπε ντέ Βέγα : 'Η Κίρκη καί ι'.ίλλα
νογραφίες, με παλάτια καί περποι�ματα καί πεζά". Τό ποίημα έμπνευσμένο dπ' την 'Οδύσσεια
ΙΟΎ'ΛΙΑ ΙΑΤΡΙΔ Η
Η'
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ΝΕΑ ΤΕΧΝΗ ΓΙΑ l(ΩΜΩΔΙΕΣ
8Τρος τi1v '8{ιωcΥnμίαv τiϊς iJYlacYρίτnς
Εvγενείς καi μεγαλοφυέστατοι άνθοi τής Ίσπανίας, σύναξη διάσημη αvη]ς τής 'Ακαδημίας,
ποv σ,ύντομα θa περάσετε οχι μονάχα η}ν 'Ιταλία ποv ό Κικέρωνας, άπο άντιζηλία του γιa τήν
Έλλάδα, μέ το ϊδιο Όνομα στόλισε, εκεί σιμa στή λίμνη τού Άβέρνου, άλλa τήν ϊδια τήν 'Αθήνα
κάτω θενa βάλετε, δπου τού Πλάτωνα 1] tρανt/ 'Ακαδημία ΙJχει δεί τέτοια κοσμοξάκουστη
τών φιλοσόφων σύναξη, ih μεγαλοφυέστατοι, η)ν τέχνη μού ζητάτε νa σιJ.ς γρά'ψω γιa το πώς,
σύμφωνα μέ τή γ11ώμη μου, πρέπει 11a γί11ου11ται οί κωμωδίες.

Εϋκολο φαίνεται κ' εϋκολο θέ νά. 'ταν γιcΧ όποιονδήποτε άπο σίΧ.ς πού τlς λιγότερες κωμωδίες
εχει γρά.ψει, κ' ετσι φυσικcΧ y ιcΧ την Τέχνη πιο καλcΧ θcΧ είναι
πληροφορημένος, γιατί, βλέπετε,
1 '1-'
,,
,,
'
τις εγραψα
σιχως της Τεχνης
τους κα.νονες.
χι για.τι
εμενα α.υτο
' - που μ ε' 'βλα ψε ειναι οτι
' ' '1-'
'
'
'1-'ι:
'1-'
"λα. τα' σχετικα.
τους
α.γνοουσα.,
' λησα κα.ι' σια.
οοι.,α. το Θ'εο α.πο
i:
'1- ' β ασα. ο
σεκα χρονω παισα.κι
ι.,εσκο
Ο
βιβλία., άλλΟ: για.τl βρΎjκα τελικcΧ πώς οί κωμωδίες, έκείνο τον καιρό, γρά.φονταν στην Ίσπα.
νία, οχι οπως οί πρώτοι τους δημιουργοί σκεφτΎjκαν πώς επρεπε νcΧ γρά.φουντα.ι στον κόσμο
τουτο, άλλ' οπως τlς εφτια.χνα.ν οί βά.ρβα.ροι πού τlς χοντροκοπιές τους πα.ρα.στΎjσα.ν στον Cί. ξεστο
λαό. Κα.l τέτοιες κα.θιερώθηκα.ν, ί:)στε έκείνος πού μΕ: τέχνη θcΧ θελήσει νcΧ τlς γρά.ψει, χωρlς δό
ξα. κα.l τιμη στο ·θά.να.το θcΧ φτά.ξει. Γιατί σ' οσους λείπει ή φώτιση , πιότερη δύναμη καl μπόρεση
εχει πά.ντα. ή συνήθεια.. 'Έγραψα κ' έγώ καμμιcΧ φορcΧ την Τέχνη άκολουθώντας πού λιγοστοl
κατέχουν, ομως οτα.ν προσπαθω σ' Cί.λλους δρόμους νcΧ τραβήξω, βλέπω μπροστά. μου νcΧ όρθώ
νουντ'α. ι τcΧ τέρατα. τΎjς συμβατικότητας, α.ύτcΧ πού προτιμίΧ ό ταπεινος λα.ος κ' ίδια.ίτερα. οί γυ'
,
'
' '1-'
'
,,
'1- )
'1' εχω
' σα.ν
ναικες. κ ι αφου
τουτοι
συνανται
να. κρινουν αυτη τη συσκολη σου
,εια,
να.' γρα.' ψ ω
'
,
- μονο
κωμωδία τούς κανόνες κλειδομανταλώνω μ' εξη κλειδιά.· άπ' το γραφείο μου διώχνω τον Πλαυ'
'
'' α.π
' ' τα' β ου β α'
ι ει πιοτερο
μεσ
το κα.ι, Τερεντιο
μη' μου- β α.'λουν τις φωνες, για.τι η α' λη' θ εια. συνη θ'ζ
βιβλία νcΧ φωνά.ζει, καl γρά.φω μΕ: την τέχνη Πού άνακά.λυψα.ν οσοι άποζητουν τcΧ παλαμά.κια
του κοσμά.κη, για.τι πρέπον είναι καί σωστο νcΧ μιλtΧς χαζά., γιcΧ νcΧ χαρεί ό λαος πού δίνει τον
παρά. 'Ωστόσο ή βέρα. κωμωδία εχει σκοπο όρισμένο, καθώς το κάθε επος η ποίημα, καl τουτος
εϊναι νcΧ μιμηθεί τlς πρά.ξεις των άνθρώπων κα.l νcΧ παραστήσει τlς συνήθειες του αίώνα., κι 15ποια τέτοια μίμηση γιcΧ νcΧ γίνει, τρία. πράματα. χρειάζεται κα.l τουτα είναι : Δια.λεκτική, στί
χος γλυκός, άρμονία., μ' Cί.λλα. λόγια. μουσική· πράμα πού τό 'χει ή τραγωδία. μΕ: μόνη τη διαφο
ρcΧ. οτι : του λα.ου τcΧ τα.πεινcΧ καμώματα μιμείται ή κωμωδία., κα.l τlς ύψ·ηλΕ:ς πρά.ξεις βα.σι'
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η, τραγωοια.
cι.υτα, πcι.ρcι.τηρειστε
και' οειτε
Τ ωρα,
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ξεροντας
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κωμωοίες μcι.ς οεν είναι μπόλικcι. τα λάθη. Πράξη όνομάστηκαν έτοuτα τα καμώματα, γιατι μιμήθηχcι.ν
�ργα ταπεινα και οιάφορες οουλειές, 6που παράοειγμcι. γι' αύτα στάθηκε στ-Ι]ν Ίσπcι.νία ό Λόπε
Ντε Ρουέοα, και σήμερcι. σε πεζο είναι τυπωμένες οί κωμωοίες του οί τόσο φτηνές, &στε σ'
cι.ύτες να βάζει χειροiεχνικα κι &.λλα . έπαγγέλματα, ώς και τον �ρωτα της θυγατέρας του άλμ
πάνη. Γι' αύτο κ' έκε'i:νες τις παλιες. τις κωμωοίες, 6που ή Τέχνη φαίνεται σ' 6λη τη Ούναμή
της, πήραμε τη συνήθεια να τις λέμε ίντερμέοια. Κι άφοu είναι πράξη ποu γίνεται άνάμεσα σε
κόσμο ταπεινό, κι άφοu σήμερα άκόμιΧ οεν ε'�οαμε ίντερμέοιο βασιλικό, έοω φcι.ίνεται πια καθαρα
της τέχνης ό ξεπεσμός, άφοu κατάντησαν να βγάλουν βασιλια στην κωμωοία, γ ί α να γλεντήσει
ό λαός. Στην Ποιητική του ό 'Αριστοτέλης περιγράφει (άν και μπεροεμένα στην άρχη ) την ά
μάχη της 'Αθήνας με τα Μέγαρcι., για το ποιός στάθηκε ό πρωτος ποιητή-;. Τον Έπίχαρμο
είπαν οί Μεγαρε'i:ς ένω ή 'Αθήνα ύποστήριζε το Μαγνάτη. 'Ωστόσο ό Δονάτος μας πληροφορεϊ
πώς ή άρχη έγίνηκε με τις θυσίες των άρχαίων. Και για της τραγωοίας το οημιουργό, το Θέσπι
άναφέρει, κ' είναι σε τοuτο σύμφωνος άκόμα κι ό ' Οράτιος, 6πως πάλι για τις κωμωοίες πρ&')τον
λέει τον 'Αριστοφάνη , μα και τον 'Όμηρο. Γιατί, σε μίμηση της κωμωοίας την ΌΟύσσειά
του έσύνταξε, ένω της τραγωοίας παράοειγμα τρανο μας �οωσε με τ-Ι]ν Ίλιάοcι.. 'Έτσι κ' έγώ
τ' άχνάρια τοuτα άκολουθώντας, έποποιία όνόμασcι. τη οική μου 'Ιερουσαλήμ, και πρόστεσα
τραγική. 'Όπως έξ &.λλου την Κόλαση, το Πουργατόριο και τον Ούρανο του &.ξιου ποιητη Δάν
τη 'Αλιγέρι, κωμωοία τα όνόμασαν κι ό Μανέτι στον πρόλογό του, κcι.θώς κι &.λλοι πολλοι στης
γης αύτης τα μέρη. Κι 6πως οί πάντες ξέρουμε 6τι για κάμποσον καιρο 6πουλα σώπαινε ή κω
μωοία και πώς έτούτη ή σιωπη τη σάτιρα έγκυμονουσε, ΠOIJ καθώς ητανε στυφη σύντομα άναμέ
ρισε για να μείνει ό ορόμος άνοιχτος στη Νέα Κωμωοία. Πρωτος παρουσιάστηκε ό Χορός.
τα πρόσωπα μπηκαν κατόπι. Κι ι�στόσο ό Μένανορος, ποu τον άκολούθησε κι ό Τερέντιος, ένο
χλητ�κο έκρινε το Χορο και τόνε περιφρόνησε. Κι ό Τερέντιος, άν και πιότερο σεβάστηκε τοuς
κανόνες, τ'Υjς κωμωοίας το 6φος οεν 6ψωσε στης τραγωοίας το μεγαλε'i:ο, ποu τόσοι το καταλό
γισαν λάθος βαρu του Πλαύτου, ένω πιο μυαλωμένος στη όουλεια αύτη στάθηκε ό Τερέντιος.
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Ή τραγωοία θέμα της �χει την ίστορία. Και της κωμωοίας γνώρισμα είναι ή μίμηση. ΓιιΧ του
το και Πλανηπαιοεία όνομάστηκε, για το φτωχο και πλανερό της θέμα, άφου παρουσιαζότα
νε σ' αύτη ό άφηγητης χωρις καθόρνους μηοε κcι.ι προσωπε'i:ο. Λύτες λοιπον οί κωμωοίες πηραν
οιάφορα όνόματα : Παλλ ιάτες ( 1 ) , Μίμο ι (2 ) , Το γάτες ( 3 ) , Άττιλ άνες (4 ) , Ταβερ νά ριε ς (5 ) ,
ποu σαν και τώρα ήταν κάμποσων λογιων. Με Άττικη φινέτσα, των 'Αθηνών οί κάτοικοι συ
νήθειες κ' έλαττώματα περιγελουσαν και στοuς ουο ποιητες, του στίχου και τΎjς οράσης, έμοί
ραζαν βραβε'i:α. Για τουτο και ό Τούλιος "κάτοπτρο" των συνηθειων τις είπε, κατ' είκόνα τΎjς
άλήθειας ζωντανή, με ταίρι της μοναχ.α στην ίστορία. Κοιτάξτε λοιπον και κρίνετε άν αύτη
ή κωμωοία οεν άξίζει Οόξα και μεγαλε'i:α. 'Όμως θαρρώ πώς κιόλας το σκεφτήκατε : 'Άλλο οεν
έκανα ώς έοω, παρα βιβλία γνωστα να μεταφράζω και να σας ζαλίζω περιγράφοντας τ·fι μπερ
οεμένη έτούη μ:η χανή. Π ιστέψτε 6τι έπρεπε στ-1] μνήμη σας να φέρω κάτι άπ' 6λα τουτα,
κ' �τσι να οε°i:τε πώς μου γυρεύετε την τέχνΊ) ν!Χ σας γράψω γι!Χ το πως γίνουνται στην ' Ισπανία
οί κωμωοίες, 6ταν 6λες 6σες γράφουνται άντίθετες είναι στην Τέχνη. Τι θέλετε λοιπον νιΧ σας
Π. α λ ι ά τ ε ς, δποu φοροuσαν [μάτια 'Ελληνικά, 'ήθη καl πρόσωπα Έλλ·ήνων. 2. Π α ν τ ο μ ί μ ε ς γελοίες.
4. Ά τ τ ι λ ά ν ε ς. Πολεμικές, &πο τ' 5νομα τοu 'Ατ
τίλα. 5. Τ α β ε ρ ν ά ρ ι ε ς. Παριστάνουν τή ' ζωή &νθρώπων τ'ίjς έσχάτης όποστάθμης, σε ταβέρνες καl καπηλεια.

1..

3. Τ ο γ ά τ ε ς. Τ·ηβεννοφόροι, Ί)θ·η καl πρόσωπα 'Ιταλικά.
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' θ ε' να. ναι, και' . να.' πα.ρα.βλε' ψ ω θ ε' λετε τα.' πα.λ ια.' και πα.'λ ι να. μιλησω
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λογικιΧ. ζητατε ά.πο την πε'i:ρα. πού εχω και για. την τέχνη μου γυρεύετε να. βγάλω κρίση σωστή ,
ά.φου ή Τέχνη λέει την ά.λήθεια. πού ό &ξεστος διαψεύδει στη στιγμή ; "Αν τέχνη ζητατε, &ντρες
μεγα.λοφυέστα.τοι, οια.βiiστε του πολυσπούοα.στου Ούτικια.νου το Ρομπορτέλο, μάθετε τί λέει
ό 'Αριστοτέλης, κ' ίοια.ίτερα. οσα. γράφει γιιΧ. την κωμωδία., κοιτάξτε κι οσα. σ' &λλα. πολλιΧ. βιβλία.
ζf
λ'ιγα ειναι και' σκοτισμενα.
ε ιναι σκορπισμενα, .μιας κι ο,τι για.' την τεχνη ι.,ερουμε
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''Αν για. . τις κωμωδίες πού σήμερα. παίζο υντα.ι τη γνώμη μου ζ-ητατε, άν γι' α.uτΕ:ς πού ά.να
γκα.στικιΧ. ό κόσμος με τούς νόμους του χρέος εχει να. στεριώσει την τα.πειν-fι α.uτη χίμαιρα. πού
εlνα.ι τΊjς κωμωδίας το τέρας, θΕ: να. σας πω, με το συμπάθεια, α.uτιΧ. πού κατέχω, μιiiς και χρέος
μου εlνα.ι ά.κριβο να. ύπακούσω οποιον εχει τ-fι δύναμη να. προστάζει κ' ετσι, χρυσώνοντας του
&ξεστου την πλάνη, θιΧ. σας το πω τί λογΊjς έγώ θιΧ. τίς ήθελα νιΧ. εlνα.ι, κι ά.φου οΕ: γίνεται την
τέχνη ν' ά.κλουθήσω, μιιΧ. μέση λύσ·η γιιΧ. νιΧ. βρω θΕ: νιΧ._ τολμήσω. Διαλέξτε την ύπόθεση δίχως
εγνοια. ( πα.ρα.βλέποντα.ς κάθε κανόνα ) για. βα.σιλιάοεc' άν κα.ί μΕ: τουτο έννοω πώς ό συνετος
ό Φίλιππος κα.ί βα.σιλιιΧ.ς τΊjς 'Ισπανίας, σιΧ.ν εlοε στην κωμωδία. βασιλιάδες, πολύ έχολώθη, πρά
μα πού σημαίνει πώς, η οτι ή κωμωδία. ήταν ά.ντίθετη στην Τέχv-η, η οτι των ά.φεντάοων τη
μεγαλοσύνη aεν πρέπει να. την πα.ρα.στα.ίνουμε στΊjς πλέμπας την ταπεινοσύνη· πράμα πού μας
κάνει νιΧ. ξαναγυρίζουμε στ.Υιν πα.λιιΧ. την κωμωi)ία οπου βλέπουμε πώς εβαλε Θεούς ό Πλα.υτος,
οπως στον 'Αμφιτρύωνά του εκα.νε μΕ: το Δία. Κι ό Θεος ξέρει πόσο τουτο νιΧ.· το Ι)εχτω μΕ: βα
ραίνει, ά.φου ώς κι ό ϊοιος ό Πλούταρχος μιλώντας γιιΧ. το Μένανδρο οΕ: σκαμπάζει κι α.ύτος
πολλιΧ. ά.π' την ά.ρχα.ία κωμωi)ία.. Κα.ί μιιΧ. πού τόσο στην τέχνη πισοορομουμε και τόσες στην
'Ισπανία. της κάνουμε ζημιές, άς κλείσουν οί . πολύπειροι το . στόμα. i)ίχως ξεσυνερισιές.
Τρα.γικο καί κωμικο νά 'ναι μπερaεμένα., κι ό Τερέντιος μΕ: το Σενέκα. &ντάμα., κι άς μοιάζει
τΊjς Πασιφάης &λλος Μινώταυρος, τουτο θά 'ναι crοβα.ρό, τ' &λλο ά.μέσως γελο'i:ο, γιατι ή ποικι
λία πολύ τον κόσμο εuχα.ριστε'i:' χώρια. πού σε τουτο i)ε'i:γμα της ά.τράντα.χτο μiiς δίνει ολη ή
πλάση πού την ποικιλία της αuτη ά.π' 6μορφιιΧ. την εχει φτιάσει. Το νου σας ή ύπόθεση νά 'χει
μιιΧ. μονάχα. δράση, κ' έπεισοοιακος ό μύθος της νιΧ. μην εlνα.ι, θέλω νιΧ. πω, νιΧ. μην εlνα.ι μπλε
γμένος μ' &λλα. πολλά, ετσι Δστε ά.πο την ά.ρχικ·fι πρόθεση νιΧ. μην ξεμα.κρύ-ιετε, κι ά.πο το σύ
νολο νιΧ. μην μπορε'i: το έλάχιστο νιΧ. λείψει δίχως έτουτο πολύ ν' ά.i)ικηθει:. 'Απαραίτητο οΕ:ν εlναι
νιΧ. μην περάσει μιας περιόδου διάστημα, άν και τέτοια. εlναι ή συμβουλη του 'Αριστοτέλη , ο
μως άς παραβλέψουμε, ά.φου χάσαμε σ' αuτον το σεβασμό, οτα.ν ά.να.κα.τεύουμε το μεγα.λε'i:ο
του τρα.γικου μΕ: του τα.πεινου τη φτήνεια.. "Ας περάσει . . λοιπον οσο γίνεται πιο λίγος χρόνος,
άν ό ποι-ητης οΕ: γράφει ίστορία, οπου τότε πρέπει νιΧ. οια.βουν τιΧ. χρόνια, κι οπου έτουτα. τιΧ. Ι)ια
στήματα. μΕ: δυο πράξεις θιΧ. πρέπει νιΧ. χωρίσει. Έκτος άν εlναι ά.πα.ρα.ίτητο 'yιιΧ. κάποιο πρόσωπο
να. κάνει δρόμο, πράμα. για. οποιον καταλαβαίνει πολύ ένοχλητικό• γι' α.uτο οποιος καταλαβαίνει
άς μην πάει νιΧ. aει: το εργο α.uτό. 'Ώ, πόσα. ά.π' α.uτιΧ. του κα.ιρου τιΧ. τέρμινα. γίνουνται καταδίκες
οτα.ν τα. βλέπεις, οτα.ν πρέπει τόσα χρόνια. να. περάσουν στο διάστημα. τΊjς ψεύτίκης μέρας οπου
γίνεται ή Ι)ράση. "Ας μη γυρεύουμε λοιπον μα.θημα.τικΕ:ς ά.κρίβειες, οταν μάλιστα σκεφτουμε
πώς ή ά.γα.νάκτηση του καθισμένου Ίσπα.νου οΕ: μερεύει άν οΕ:ν του παρουσιάσουμε τιΧ. πάντα
σΕ: δυο ώρες μέσα, ά.πο τη Γέννεση ϊσα.με του κόσμου τη Συντέλεια.. Λέω λοιπον άν εχουμε σ'
α.uτο1)ς νιΧ. δώσουμε χαρά, οσα. κι άν πετύχουμε θέ νά 'ναι και σωστά. Την ύπόθεση τΊjς έκλογΎjς
,
'1- ,
' t:'
σας γρα.Ψ ετε την σε\ πεζ ο' και\ σε πρα.ι.,εις
τρεις. κ ι αν
στην
"\\ γινετα.ι,
Ι
\ κα.θεμια., μην
\ κο' Ψετε το οια.στημα. μιας μέρας. Ό καπετιΧ.ν Βιρουεc:, μέγας νους, σΕ: πράξεις τρε'i:ς έχώρισε την κωμωδία
πού &λλοτε εlχε τέσσερις, και βάδιζε σιΧ.ν το νήπιο μπουσουλώντας, γιατι παιδάκια ήταν τότε
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πραc,,ζ ε ις
κ εγω ε ιχα αρχισει να' τις γραφω απο εντεκα ως οωοεκα
χρονων σε τρεις
οι κωμωσιες,
και τέσσερα ρολά, ή κάθε πράξη &πο ενα ρολΟ (6 ). Στά. τρίv-. τοuτα οιαστήματα κάναμε και
τρία σύντομα ίντερμέοια. Τώρα κάνουμε μονάχα ενα' βάζουμε και χορό· για.τι χρειάζεται ό
χορος τόσο πολύ στην κωμωοία, ώστε ά.κόμα κι ό 'Αριστοτέλης τον έγκρίνει και για τοuτον
μιλιΧνε ό 'Αθηναίος, ό Πλάτωνας χι ό Ξενοφώντας, πού μάλιστα θυμώνει με τον Καλλιπίοη
για.τι θέλει νά. μιμ·ηθεί τον &ρχα'ϊο zορο. Σε ουο μέρη χωρίστε την ύπόθεση. Κρατείστε ά.π' την
&ρχη είρμό, κι ά.γάλι ά.γάλι προχωρεϊστε. 'Όμως τη λύση μην τη οώσετε παρα. στην τελευταία
είκόνά. Για.τι σαν ξέρει ό ά.μάθητος το τέλος, κατά. τ·ην πόρτα στρέφει το πρόσωπο και οείχνει
τη ράχη του σ' έκείνον πού πάλευε τρείς ώρες &ντίκρυ του για. να. τον εύχαριστήσει, για.τι &λλο
έτοuτος οεν ηθελε παρα. να μάθει τι θ' &πογίνει.
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' Ελάχιστες είν' οί φορες οπου ή σκηνη μπορεί νά. μείνει οίχως κανένας , ά, μιλάει, για.τι ό α
ξεστος στο οιάστημα αύτο ά.οημονεί κι ό μύθος χαλαρώνει, κι άν το έλάττωμα τοuτο οεν ήταν
τόσο σοβαρο μεγάλη θά 'ταν ή χάρη κι ή ώφέλεια του στης τέχνης - το σκοπό. Κάντε λοιπον
&ρχη και με γλώσσα άπλή , μην ξοοεύετε στοχασμούς και χρίσεις, σε πράματα καθημεριν'Υjς
χρήσης. Ή κουβέντα να. γίνεται ά.νάμεσα σε ουο η τρία πρόσωπα, το πολύ· σά.ν ομως είναι πρό
σωπο πού έξηγεί, πού συμβουλε,)ει, πού προσπαθεί να.· πείσει η να. μεταπείσει, έκεί εχουμε χρέος
να. μιμηθοuμε οσο γίνεται την ά.λήθεια. Γι' αύτο το κάθε πρόσωπο σε ίJφος &λλο θα. μιλήσει,
οταν συμβουλεύει, οταν κρίνει η κατακρ ίνει. Π αράοειγμα μας εοωσε στη ρητορία του ό Άρι
στείοης, καθώς λέει οτι ή γλώσσα τοu κωμικοu πρέπει ν·7. 'ναι εύκολη και ξεκάθαρη· χι ά.κόμα
προσθέτει δτι πρέπει νά. την παίρνουμε &.πο τοu κοσμάκη το στόμα, προσέχοντας, ο,τι είναι
πολιτικά, νά. τα. χάνουμε σπουοαία , μεγαλόστομα, περισπούοαστα, χουοουνιστά.
Μη μεταφέρετε λόγια ά.π' τις γραφες χι οuτε ή γλώσσα νά. ένοχλεί με οιανθισμένες έχφράσεις,
γιατι άν θέλει να. μιμηθεί ά.νθρώπους ζωντανούς οεν πρέ.π ει να. το κάνει μι!: λόγια &πο Ίππόγρι
φους, Κένταυρους, κ' ηρωες μυθολογικούς. ''Αν μιλάει βασιλιάς, παραστήσετε οσο γίνεται τη
βασιλιχη σοβαρότητα, άν γέροντας φροντίστε τά. λόγια του νά 'χουνε σύνεση και μετριοπάθεια.
Π εριγράφετε τούς έραστες με τρυφερες έχφράσεις, γιv-.τί συγκινοuν στον ύπέρτατο βαθμο αύτούς
πού τις &χοuνε. Τούς μονόλογους γράφετε με τέτοιον τρόπο, ώστε την κάθε στιγμη να. μεταμορ
φώνεται ό &.ψηγητής, ετσι πού με τούτη την ά.λλαγη ν' ά.λλά.ζει οιά.θεση χι ό ά.χροατής. Ό ϊοιος
να. ρωτάει κι ά.πόκριση να. οίνει, κι άν κάνει παράπονα πάντα να. βαστά.ει τον πρέποντα σεβασμο
στις γυναίκες γιά. να. μη βρεί ό &νθρωπος το μπελά του ά.πο τις χυράοε.ς. Κι άν οί κυρίες θεατρί
νες πρέπει ν' ά.λλάξουν ντύσιμο, φροντίστε νά. οικαιολογείται ή ά.ντρικη φορεσιά, για.τι είναι τοu
το πράμα πού πολύ κολακεύει και ά.ρέσει. Φυλαχτείτε ώστόσο ά.πο το &πίθανο, για.τι είναι τού
τη συμβουλη πού ά.παιτεί &ληθοφά.νεια : ό λακες νά. μη μιλά.ει γιά. πράματα ύψηλά, μήτε γνwμες
να. λέγονται τέτοιες σΟι.ν χι αύτες πού εχουμε &κούσει
σε ξένες χωμωοίες. Με κανένr.r. τρόπο
- �
,,
'
'
ι�
' ' που, κιο' λας εχει
'
�'
' σαν
'
ζ εχνιεται
το' προσωπο
να' μη' �οια ψευσει
αυτα
πει, υη),α.οη
ο' ποι·η της
το'
ν ' αποc,,
Σοφοκλή, έκεί πού ό Οίοίπους χατηγοριέται οτι οι!: θυμιΧται πώς ά.π' το χέρι του πέθανε ό
Λάιος. Φιλοτεχνήcrτε με κρίση τις σκψές, με ίJφος ξέγνοιαστο κ' εύγένεια, με ρ ίμες οσο γίνεται
περιποιημένες, ετσι ώστε σά. φύγει ά.π' τη σκηνη αύτος πού τις &πάγγειλε να. μ-ην &.φήσει &.πο
γοητευμένο τον ά.χροατή.
Στην πρώτη πράξη έχθέστε τΊ;ν περίπτωση· στη οεύτερη συνΟέστε τά. γεγονότα και φρον6. Ρ ο λ 6 ς. Περγαμηνή, η χαρτί μεγάλο 3ιπλωμένο στσ. 3υ6, �τσι πού να σχηματίζει τέσσεμς σελί3ες.

,

τίστε, ώστε ϊσαμε τcΧ μισcΧ τΎj:; τρίτης, κανεις νcΧ μην μπορε'i: νcΧ καταλάβει ποu βρίσκεται. Κο
λακεύετε τις έπιθυμίες, κι ά.φήνετε τον κ6σμο κάτι πάντα νcΧ καταλαβαίνει, οχι ομως αύτο
πού έσε'i:ς τοu . προορίζετε. Αύτ6, μ·Ιjν ά.φήνετέ ο\Jτε νcΧ το μαντέψουν &ς Πjν κατάλληλη ώρα.
Ταιριάζετε προσεχτικcΧ τούς στίχους ά.νάλογα μΕ: το θέμα : τcΧ δεκάστιχα είναι καλcΧ γιcΧ παρά
πονα, το σονέτο γι' αύτούς πού περιμένουν, οί έρωτικΕ:ς σχέσεις ζητανε τΎjς ρωμάντσας τcΧ
τετράστιχα
πού
μΕ: τούς όχτασύλλαβους κερδίζουνε πολύ· γιcΧ πράματα σοβαρcΧ τcΧ τρίστιχα
- "
'
"
7
' επανα
'
'λη ψη
' β α' λλ ουνται με' την
'
της ρ εδ οντ ιλ ιας ( ) Ί"α προσωπα
τα' ρητορικα' πιο' πολυ' επι
η "ά.ναδίπλωση'" και στην ά.ρχη των στίχων τΎjς " Άναφορας" τcΧ σχετικά, μ' &λλα λ6για,
είρωνίες, μεταφορές, έπιφωνήματα κι ά.ποστροφές. Π ράμα καλΟ είναι κι δ περίγελος της ά.λή
θειας, οπως &λλωστε τ6 έκανε δ ΜιγΕ:λ Σάντσεθ πού τοu ά.ξίζει ή τιμη της ά.νακάλυψης. Π άν
τα τη διφορούμενη κουβέντα τη χαίρεται δ ιΧξεστος, ά.φοu νομίζει πώς μ6νο αύτος κατάλα
βε τί είπαν. Οί περιπτώσεις τιμης είναι οί καλύτερες, καθώς συγκινοuν βαθιcΧ τον κ6σμον ολο,
οπως κ' οί πράξεις οί ένάρετες γιατι ολοι ά.γαποuν την ά.ρετή· τ6σο ώστε οταν δ ήθοποιος
πού κάνει τον προ06τη γυρεύει κάτι ν' ά.γοράσει, κανεις δΕ:ν του πουλάει, κι δ κ6σμος τραβιΧ.
μακρυcΧ οταν τον ά.παντά.ει. Ώστ6σο στο τίμιο πρ6σωπο ολοι, οί πάντες δίνουν, κι ολοι το κερ
νοuν, ά.κ6μα κ' οί ά.φέντες τ' ά.γαποuν και το τιμοuν, το φιλεύουν, το έπαινοuν και την παρέα
του ά.ποζητοuν.
Τέσσερις μονάχα σελίδες νά 'χει ή κάθε πράξη , γιατι δώδεκr:ι. δέχεται δ χρ6νος και η υπομονη
έκείνων πού ά.κοuν. 'Όσο γιcΧ το μέρος το σατι p ικ6 , νcΧ. μήν είναι φανερο και ξέσκεπο το ά.στε'i:ο,
μιας πού ξέρουμε_ οτι μΕ: ν6μο ά.παγορεύτηκαν γιιΥ. τούτη την αίτία οί κωμωδίες σ' 'Ελλάδα κ'
.
'Ιταλία. Χτύπα, δίχως ομως έχθρητα, γιατι αν τυχον προσβέλνεις, χειροκρ6τημα μη ζητiiς,
06ξα μην περιμένεις.
.

'Ετοuτα πάρτε τα γι' ά.φορισμούς, οσοι μΕ: την ά.ρχαία τέχνη καταγίνεστε, γιατι &λλο περιθώ
ριο δ χρ6νος δΕ:ν &ψήνει. 'Όσο γιcΧ τη σκηνογραφία, δ Βιτρ6βιος λέει, ας είναι σcΧν τcΧ έργα τοu
Βαλέριου Μάξιμου, τοu Πέδρο Κρίτινο, η οπως μας λέει στις έπιστολές του δ 'Οράτιος και
&λλοι, τcΧ τελάρα ήταν ζωγραφιστά., καλύβια, παλάτια και μάρμαρα χρωματιστά.. 'Όσο γιcΧ
τcΧ ροuχα, θcΧ μας έλεγε δ Χούλιο Πολιούξ, αν είν' ά.νάγκη , ά.φοu στην 'Ισπανία τοuτες οί βαρβα
ρ6τητες γίνουνται σήμερα στην κωμωδία, μπορε'i: δ Τοuρκος νcΧ βγει μΕ: χριστιανοί) γιακά, κι
ό Ρωμαiος, ά.ντις γι' &λλα σκουτιά, μ' ά.νασηκωτcΧ βρα.κιά.. 'Όμως πι6τερο ά.π' ολους βά.ρβα.ρος
έγώ, πού ά.ντίθετα στην Τέχνη τολμώ νcΧ δίνω συμβουλΕ:ς κι ά.φήνω των &ξεστων το ρέμμα νcΧ
μΕ: σέρνει γιιΧ νcΧ μΕ: λΕ:ν ά.μ6ρφωτο σ' ' Ιταλία και Γαλλία. 'Όμως, τί μπορώ νcΧ κάνω πιά., ά.φοu .
έχω κι6λας γραμμένες, μΕ: μιcΧ Πού αύτη τ-fι βi>ομάδα τέλεψα, τετρακ6σες .όγ06ντα. τρε'i:ς κωμω
δίες; Γιατί, χώρια ά.πο εξη , ολες οί ύπ6λοιπες έχουνε βαριιΧ στην Τέχνη ά:μαρτήσει. Τέλος ύπο
στηρίζω ο,τι έχω γραμμένο, κα.ι ξέρω πώς αν ήταν έτοuτες καλές, σύμφωνα μΕ: της τέχνης το
σκοπ6, δΕ:ν 1jθελε ν' ά.ρέσουν στο λα6.
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και το γνησιότερα ε ίδος έvγ λωττ ία ς γυρεύει ς · τ ί βαρυσήμαντα άνάμει;τα στά σκέρ τσα απ αν 
το ύν κα ι τ ί, lδώ κ' εκε ί aν άμ ιχτα μέ εvχάριστα άστε ία , σοβαρ ά · πόσον ε lν αι κατερ γά ρη δ ες
ο ί δούλο ι κα ι πόσον aτ ιμη πάντα , γεμά τη και μέ &πά τη κ α ι μέ κάθ ε ε lδος πονη ριά , 1] γυ7.

Ρεδοντίλλια.

Redonclil! i a ,

τέσσερις στίχοι όχτασύλλαβοι πού pιμάpει

ό Α'

μέ τον Δ' χαt ό Β' μέ τον

Γ' .

13

:-...
....

.
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"Ακου προσεχτικά, μη συζψiΧς για τέχνη κ' gννοια σου. Π ράματα τέ,οια - για -την κωμωaία Θα
βρεθοuν, ώστε άπ' αuτΎjν τα πάντα Θα μαθαίνουν δσοι θιΧ βλέπουν καt θ' άκοuν.
Μετάφραση ΙΟΎΆΙΑΣ ΙΑΤΡΙΔΗ
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ΟΙ Π Ρ Ω Τ ΟΙ ΗΘΟΠΟΙΟΙ
l(AI Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤll(Η ΤΟΥΣ ΟΡΓΆΝΩΣΗ
Τού ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΥΡΑ Τ
πίδην καί Άριστοφάνην " Οί πρωτοι λοιπον ·Ι)θοποιοί Ί]τανε
Ποιος να ταν όίραγε ό πρωτος έκείνος χορευτής πού σκέφθηκε
ο[ tδιοι ο[ ποιητές, πού μαζί δίδασκαν και το χορό, πού πα
ν' άποσπασθεϊ: άπ' τον ύπόλοιπο χορο και ν' άρχίσει μαζί . του
ρέμενε το σημαντικότερο μέρος τ'ίjς τραγωδίας, ώσπου ό Α!
το διάλογο ; Σ ίγουρα Πρέπει νά 'ταν κίΧποιος θεόπνευστος
σχύλος " τά τού χορού ?)λάττωσε καί τον λόγον πρωταγωνι
ποιητής πού όλοκλήρωσε, καθώς λέει ό Γκέφκεν, μια παλαια
στi}ν παρεσκεύασε " ε!σάγοντας τον δεύτερο ·ήθοποιό. Αύτος
έξέλιξη , γιατί διαλογική Ίjταν ή ούσία τϊjς λυρικ'ίjς π�ίησης.
ό δεύτερος ήθοποιος είναι ούσιαστικα κι ό πρωτος έπαγγελ
Πρέπει να Ίjταν ό Θέσπις, αν καί ύπίΧρχουν πολλοί φιλόλογοι
ματίας ήθοποιός, μιάς κι ό πρωτος 1jταν ό tδιος ό ποιητής.
πού το άμφισβητοϋνε, λέγοντας πώς ή άρχαιότερη μνεία τοϋ
Ξέρουμε τα όνόματα των δυο ·Ι)θοποιων πού μεταχειριζότανε
όνόματός του βρίσκεται στον ΆριστοφίΧνη, χωρίς δμως ν'
ό μέγιστος των τραγικων : Κλέανδρος καί Μυννίσκος. " Έχρή
άναφέρεται pητα σαν δημιουργος τοϋ διαλόγου. Καί προσθέ
σατο δ' ύποκριτfί πρώτφ μdv Κλεάνδρφ, έΠειτα καί δεύτερον
τουν πώς Ιtνα τέτοιο σημαντικο γεγονος δeν Ίjταν δυνατόν να
αύτψ προσήψε Μυννίσκον τον Χαλκιδέα . Αύτος φυσικα ό
μείνει άσχολίαστο, σαν μιλοϋσαν γι' αύτόν. 'Αναφέρονται άκό
Κλέανδρος τοϋ Α!σχύλου, ό πρωτος ήθοποιός, είναι όίσχετος
μα στήν έτυμολογία τοϋ όνόματός του (θεος + ι:σπον ) και
μέ τον όίλλο Κλέανδρο πού άναφέρει ό Δημοσθένης.
στο όμηpικο " Θέσπις dοιδος " τ'ίjς 'Οδύσσειας, για ν' άμφι
σβητήσουνε άκόμα και τήν 6παρξή του.
Πως δμως γινότανε να μπορεϊ: ό ποιητής να μεταχειρίζεται ήθο
ποιούς τϊjς προτίμησ·ής του, ένω είναι γνωστο πώς ο[ ήθοποιοί
Το Πάριο χρονικό, αν είναι σωστή ή συμπλήρωσή του, λέει
πώς πρωτος ό Θέσπις δίδαξε δρίΧμα στήν πόλη και " ετέθη
δίνονταν άπ' το κpίΧτος στον ποιητή μέ κλ'ίjρο ; Δέν είναι
ό τράγος &θλον
ξεκαθαρισμένο. Το πιο πιθανο είναι πώς δ ήθοποιος έκεϊ:νος
Άλλα κ' έτσι δέν έπιβεβαιώνεται ή γνώμ:η
πώς άποσπάστηκε πρωτος άπ' τον κύκλιο χορό. 'Ίσως δμως
πού κατάφερνε να βραβευτεϊ: σ' Ιtναν άγώνα, δέν είχε πια άνάγκη
ή πληροφορία να άφορά μόνο στον τράγο πού • μπ'ίjκε Ι:παθλο.
να μπεϊ: σέ κλ'ίjpο τον έπόμενο χρόνο. 'Έτσι μόνον έξηγείται
'Αργότερα, ό Δ ιογένης ό Λαέρτιος μάς βεβαιώνει πώς " πρό
το δύσκολο χωρίο των λεξικογράφων : " . . . . ών ό νικήσας
τερον μέν μόνος ό χορος διεδραμάτιζεν, iίστερον δέ Θέσπις
εlς τούπιον aκριτος παρελαμβάνετο " άλλα και το 'rt6.1ς δχι
lvα ύποκριτi}ν εξεύρεν
. ". 'Απο κεί κ' ι:πειτα. δλοι ο[ ltλ
μονάχα δ Α!σχύλος, άλλα κι δ Σοφοκλ'ίjς κι δ Εύριπίδης διά
ληνες και ο[ λατϊ:νοι συγγραφεϊ:ς, αύτον θεωpοϋν έφευρέτη τοϋ
λεγαν τούς ·ήθοποιούς τους, πού καθώς ξέρουμε τdύς , παρα
διαλόγου. Μάλιστα ό ' Οράτιος, σ' Ιtνα στίχο τ'ίjς Ποιητικ'ίjς
χωροϋσε δ 'Άρχων καί πληρώνονταν συνεπως άπ' το κρατικο
του, τοϋ φόρτωσε και κάποιο &ρμα, πού i:χει βαθια ριζώσει
ταμεϊ:ο. Κι ο6τε είναι βάσιμη ή ύποψία πώς ο[ 'Αθηναίοι πο
στή συνείδηση των άνθρώπων. Πριν άπο κάμποσα χρόνια
λίτες ι:παιζαν δωρεάν. Πως άκριβως γινότανε ή πληρωμή τοϋ
κυκλοφόρησε στήν 'Αθήνα για διαφημιστικούς σκοπούς Ιtνα
·ήθοποιοϋ καί ποιά 1jταν τα ποσα πού ι:παιpνε μiΧς είναι όίγνω
κάρρο, άπο κάποιον όργανισμό πού έπρόκειτο να παρουσιάσει
στο. 'Αλλοu διαβάζουμε πώς τούς ·ήθοποιούς τούς !:τρεφε το
έκείνες τίς μέρες μια τραγωδία στο Ώδεϊ:ο τοϋ ' Ηρώδη, μέ
κοινό, κι άλλοϋ πώς για να ζ·ήσουν ·)jταν άναγκασμένοι να
τήν άπίθανη δικαιολογία πώς Ι:τσι ρεκλαμάριζαν τίς παραστά
κλέβουν άπ' τα ξέν' άμπέλια σταφύλια για να τραφοϋν. Κι ό
σεις τους οί άρχαϊ:οι ήμων πρόγονοι στα Μεγάλα Διονύσια ! !
χαριτωμένος Λουκιανος λέει κάπου πώς αν βγάλεις άπ' τοuς
·ήθοποιούς. τή χρυσόπαστη στολή τους, αύτο πού άπομένει εϊ
:Όμως, είναι γνωστο καί στούς πρωτοετεϊ:ς φοιτητές τ'ίjς Φι
λοσοφικ'ίjς Σχολ'ίjς πώς το " δ.ρμα Θέσπιδος " ·)j ταν μια χον
ναι Ιf.να γελοϊ:ο άνθρωπάκι των έφτα δραχμων, ποσο δηλαδή
μηδαμινο για το διάστημα ποu ·)j ταν άπασχολημένος ό ύποκρι
τρή γκάφα τοϋ Λατίνου ποιητ'ίj, πού μπέρδεψε τα έξ άμάξ·ης
τ-ής, άλλά, πάνω άπ' ολα για το καλλιτεχνικο ι:ργο πού έ�tιτε
σκώμματα, πού καταδίκαζε στούς " Νόμους " ό Πλάτων, μi:
λο� σε. ' �νω ξ�ρουμε π�λι πι:)ς ό Πωλος π'ίjρε για δυο παρατον έλεό, τράπεζα άρχαία, καθώς λέει ό Πολυδεύκ·ης " εφ'
,
ταλαντο.
στασεις ενα ολοκληpο
i}ν προ Θέσπιδος εlς τις dναβάς τοίς χορευταίς dπεκρίνατο .
,
Μετα τον Κλέανδρο καί το Μυννίσκο !:χουμε τούς_ ·ΙJeοποιούς
Καί πέρα άπ' αύτο το " προ Θέσπιδος " τοϋ Πολυδεύκη , λεί
πού χρησιμοποιοϋσε μέ !διαίτερη προτίμ·ηση δ Σοφdκλ'ίjς :
πει καl το κϋρος τ'ίjς έπιβεβαίωσης τοϋ μεγάλου αύτοϋ γεγο
'Η ταν δ Τληπόλεμος " , .συνεχως ύποκρινόμενος Σοφόκλεί " ,
�ό-τ:ος,\ r;oU άπο8 �όεται 1άπ' τούς μεταγενέστερους στΟ Θέσπι.,
καθώς λέει δ άρχαϊος _σχολια
απο τον Αριστοτελη. Παντως,
στής, καί ό Κλειδημίδηi;, Κι
ό πpωτος πού άποσπάσθηκε
δχι μόνο τούς προτιι].dϋσε ό
άπ' το χορο κι όίρχισε το διά
Σοφοκ�'ίjς αύτούς :ούς δυο ·ή �
λογο μαζί του, ·)jταν κι ό πρω
, , εγpαφε
:
και
θοποιους, αλλα
τος ήθοποιος στήν [στορία τοϋ
τοUς ρόλους άπ&:νω τους ' ' ,
Θεάτρου. Ή έπωνυμία δμως
?,
:
�
δπως λέμε: σήμερα σt·ή θεα
-� οποι.Ος ' εΤν αι. πο U μετα:
,
τρική γλώσσα, "προς τάς φύ
χαρα
γενεστερη. Ο · αρχικος
σεις αύτών " καθώς λέει ή
κτ-ηρισμος είναι "ύποκριτής"
πηγή . Τοϋ Εύριπίδη δ προτι
πού σημαίνει τον άποκρινόμε
μημένος ήθοποιος Ί)ταν ό Κη
νο, γι.ατt ό ίωνι.κΟς τόπος τοϋ
c
φισοφων, ποο λένε πώς τον
άποκρίνομαι. είναι c ύ:ποκρίνο
επιασε 6 ποι;ητ-fις έπ' αύτο
μαι " και μ' αύτή τή σημα
'
φώρ(j) μέ τή γυναίκα του.
κι ό "Ομη
σία χρησψ.οποιεϊ:
Φυσικα ο[ ποιητές κρατοϋσαν
ρος το ρ'ίjμα. 'Αργότερα π'ίjρε
για τούς έαυτούς των τοuς
τή σημασία τοϋ interpretari,
πρώτους ρόλους, κ' 1:8ιναν
και γι' αύτο λέει ό 'Αριστο
στούς ύποκριτές τούς δεύτε
τέλ·fJ ς : c cύπεκρίνοντο γdρ. αύ 
ρους καί τούς τρίτους. 'Ώσπου
τοί τάς τραγωδίας οί ποιηταί
δ Σοφοκλ'ίjς, αν καί είχε δια
το πρώτον" Και γράφει ό άρ
κριθεϊ: σέ πολλο1)ς, και μάλι
χαϊ:ος σχολιαστής : "ύποκρι
στα γυναικείους ρόλους, δπως
1'0 περίφημο dγγείον τού Δ ιπ,ύλου Άθηνώ'v καi 'ή επ αύτου επι
τάς εκάλουν οί dρχαίοι τούς
·ή ΝαυσικiΧ (γεγονος πού μiΧς
γραφή : "Προσφέρεται το dγγείον τούτο ώς έπαθλον εlς εκείνον,
νύν τραγφδούς λεγομέvcv;,
θυμίζει τή φpάσ·η πού τοϋ είδστις εκ πάντωιι τών σημερινών χορευτών r,ορεύει ελαφρότατα"
τούς ποιητάς, οίον τον Εύρι.
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καl τόν 'λριστοφJ.ν η , μ ά κι όλους τοuς &λλους ποu χάθηκαν,
τραγικούς καl κωμικούς, και ποu 'ίσως μιά μέρα εχει τήν τύχη
·ή άνθρωπότητα νά βρεθοuν τά έργα τους, δπως βρέθηκε ·ή
κωμωδία τοu Μενάνδρου. Το ξάπλωμα τοuτο τοu δράματος
είχε σάν μοιpαϊο έπακόλουθο το χτίσιμο πέτρινων θεά.τρων,
ποU ξεφυτρώνοuνε τΟ εvα πίσω άπ' τ' &λλο στήν Κόρινθο1 στf)
Μεγαλόπολη μετά, το μεγάλο θέατρο πού έξαίρει δ Παυσανίας,
στή Σικυωνα κ.&.
Γελιέται δμως κανεlς &ν νομίζει πιi>ς στά δράματα Ε:μφανί
ζονταν μόνο οί δυο η τρεϊς η πέντε ·ήθοποιοl καl οι χορευτές.
'Ανάλογα με τlς άπαιτήσεις τοu Ιtpγου, Ε:μφανίζονταν βωβά η ,
μέ τήν άρχαία Ιtκφραση, κωφά πρόσωπα, πού, έπειδη τ ά πλή
ρωνε δ χορηγος πέρ' άπ' την ύποχρέωση τ'i)ς χορηγίας, όνο
μάζονταν " παραχορηγήματα . 'Επειδ·Ι] μάλιστα, τlς περισ
σότερες φορi:ς παρίσταναν στρατιωτες καl κρατούσανε δόρυ,
τούς άποκαλούσανε " δορυφορήματα ". Κάτι άνάλογο ύπάρχει
καl στο σύγχρονο έλληνικο θέατρ ο : τούς κομπάρσους τούς λέμε κοντάρια "
Φυσικά, οσο πιο πλούσια Ε:μφανίζονταν !f.να έ:ργο, τόσο λαμ
πρότερη ή δόξα τοu χορηγοu. Κάποτε στά παρασκ·ήνια ένος ά
θηναϊκοu θεάτρου δ πρωταγωνιστ·ής, πού παρίστανε κάποια βα
σίλισσα, λίγο πρlν νά βγεϊ στη σκη'Ι'ή , Ε:δυσφόρησε γιατl δέν
τοu είχαν δώσει πολλές καl πλούσια ντυμένες ύπηρέτριες νά
Ον άκολουθο ν, κ άπείλη ε πώς ε θιΧ βγ ϊ να παρ α ήσει.
;
� ι.οt χ ρη ο;> , Μελανθ
18 ος, λεγοτανε,
�
·
1 �;
\) δυστυχι,σμενο
που ε �λε�;rε
;
7
? χ �
,
να δι �κυ � ευετ�ι η ; ιμη κα,ι η π� ριο� σια του : κ �θικετευε:
τον -� 
,
θοποιο να βγει στη σκηνη, και στο με:ταξυ θα είχε γινει
σι
γουρα μεγάλο χάσμα, μά Ε:κεϊνος ·!) ταν άνένδο:rος. Τότε: εχασε.
τήν ύπομονή του ό Μελάνθιος, καl σπρώ)(vοντάς τον στη σκηvΊj
τοu φώναξε : " ΔΕ: βλέπεις λοιπον τή γυναίκα τοu Φωκίωνα
- Ε:ννοώντας τον Ε:νάρετο Ε:κεϊνο ' Αθηναϊο · στρατηγο - πού
βγαίνει στο δρόμο μΕ: μιά μόνο θεραπαινίδα, κ' Ε:σύ μοu κάνεις
ν ζ ι.α
ά� ;tl ) )
Ειχε ομως φ•ασει η εποχη που το αρχαιο ελληνικο .πνευμα αρχισε νά παρακμάζει. Ό Πελοποννησιακος πόλεμος κι ό Σω
κράτης Ιtδωσαν τη χαριστική βολή στην 'Αθ·ήνα, πού ή άκτινο
βολία της άντανακλοuσε σ' δλ·η την 'Ελλάδα'. Καθ'ώς λέει δ μέ
γιστος των φιλοσόφων, ό Hegel, δ Σωκράτης ξεσηκώθηκε ε
νάντια στήν άρχη τ'ijς ζω'ijς των 'Rλλ·ήνων, κ' έ:τσι τ·Ι]ν τσά
κισε. 'Η άποστολ·Ι] τοu πιο πνευματικοu λαοu πού γνώρισε πο
τε ·ή παγκόσμια ίστορία συνίστατο σέ τοuτο : ό έλεύθερος και
ώραίος άτομικισμος πού Ε:δημιούργησαν, βρίσκονταν σi: άπό-·
λυτη άρμονία μέ: τά 'ήθη καl τά καθιερωμένα τοu λαοu. 'Η�αν
μιά " άντικειμενικ·Ι] -�θ-.κή . Ό Σωκράτης δμως τούς δίδαξε
πώς ύ καθένας έ:χει χρέος _νά κανονίσει τη δική του ·ήθική. ("Οχι
δηλαδη πολύ μακρυά &πο κεϊνο πού είπε ό Πρωταγόρας: " πάν
των χρημάτων μέτρων &νθρωπος " ) . 'Ανακάλυψε έτσι τ·Ι]ν ύ
ποκειμενικη συνείδηση , πού άποφασίζει μονάχη της ποιό είναι
καλο καl ποιό κακό. Κ' /Ετσι &ρχισε ·ή καταστροφή τ'ijς έλληνι
κ'ijς ·ήθικ'ijς. Γι' αύτο το !Εγκλημα τον κατηγόρησαν, καl τον
καταδίκασαν δίκαια, καθώς λέει ό μεγάλος φιλόσοφος. Κι ά
λ·ήθεια, δΕ:ν έχει κανεlς παρά νά προσέξει τά όνόματα των '' Τριά
κοντα τυράννων " καl θά δεϊ πώς οί περισσότεροι άπ' τούς
αίμοσταγεϊς έκείνους άνθρώπους -\]τανε μαθητές του : δ 'Κρι
τίας, le docte Critias, δπως τον όνομάζει ό Patin, δ Θηραμέ
νης, δ Χαpικλ'ijς καl τόσοι &λλοι. Δημαγωγούς παράγει πιά ·ή
"

Χορός πτηνών, σε. κωμωδία. 'Αγγείον Βρεταννικοϋ Μουσείου
πε ό ΠεpικλΥ)ς πάνω στΟ καράβι σαν πήγαιναν μαζt στην έκ
στρατεία τ'ijς Σάμου ) , δμως άναγκάστηκε νά άποτραβηχτεϊ
. . . διά η)ν έαυτοv μικροφωνίαν " , γιατί δέν τον βοηθοuσε
ή φωνή του, πού 7)ταν πολύ ά:Μνατη .
"

Τρεϊς περιόδους διακρίνουν οί φιλόλογοι στο κεφάλαιο των
σχέσεων ποιητων - ·ήθοποιων. 1 ) 'Εποχη Προαισχύλεια : ταύ
τιση ;cοιψ·ΙJ - �θοποιοu. 2) : Εποχ� αίσχύ�εια : ,μαζί μέ :_ον
ποιη �η εμφ ανιζεται κι ο η θοποιος. 3 ) " Εποχ1 Σοφοκλ� :
,
, ωσπου ο τελευταιος
, ποιητη,
δυο ηθοποιοι, παραστεκουν
τον
παραχωρε'ϊ τή θέση του σε τρίτο ·ήθοποιό, πού είναι δμως
δ πρωταγωνιστής. Κατά την ταπεινή μου γνώμη , αύτή ·ή τε
λευταία περίοδος, πρέπει νά χωριστεϊ σέ δυο μέρη.
Ό Σοφοκλ'ijς - μδίς δίνει μιά κάπως άναιμική εrδησι - rδρυ
σε τ,ον πρωτο σύλλογο ήθοποιων, αύτο ομως δέ φαίνεται πολύ
πιθανό. Είναι πολύ νωρlς γιά Ε:παγγελματικ·Ι] συνείδηση καl
συνδικαλιστικl] όργάνωση. Αύτο θά Ύίνει άργότερα, στον και
ρο τ'ijς παρακlf;'ijς, ,δταν οί �;αραστ�σεις δέ� περιοp ίζοuντ� ι
,,
, , επεκτεινονται σ ολη
, γιορταστικες μερες, αλλ
στις
τη χρονια,
καl όργανώνονται μάλιστα περιοδεϊες στην καρδιά τοu χειμώ
να, καθώς θά δοuμε παρακάτω.
Μετά το Σοφοκλ·ϊj, άρχίζουν οί ποι·ψες νά μην παριστάνουν ,
�λλιΧ t.Lονάχα να �κ�νο�ε�ουν τιΧ ερϊα τους, _ω �που σιγ� σι.γα
ε�τ�π ιζοντ� ι κι r;-π αυτ3 το, λειτου �γημα. Βεβαια υrι ; αeχουν
,
,
,
,
κ οι εξαφεσεις,
οπως
του πεpιφημου
Α στυδαμαντα,
που εστη
σε &γαλμα κ' εγραψε ό tΟιος τΟν έ:παινό του, γι.' 'αύτΟ οί &ρχαϊοι
λέγανε για κάποιον ποU cι.Uτοεπαινιέται tc σ' αVτόν έπαινεΤς
ώς Άστυδάμας ". Συχνά οί ποιητές άναθέτανε σ' &λλους τη
π'
ρί
ο ργο , ων. ι ' ρ στ φάνης μό
ι3α καλί
�εργα
σ
� ; υ έ:
� ;
� �� � �
1 �?c : r:_ �, ;ιΧ
του ανεβασε, κ ισως γι αυτο λεει στους
Ιππης πως
·ή κωμ�δο� ιδ� σκαλ �α είναι , τ? πιο Μσκ,ολο, πράι�α. Οί �κ�νο �
,
θετες
αυτοι δεν φαινεται να παιpναν την αμοιβη τους απ το
Κράτος, άλλά θά τούς π/;ήρωναν άπ' τl]ν τσέπη τους οί ποιη
τές. cyπ��χαν 8μω7 , &:ξω ��, τοU ς σκηνο � έτες, κ �L &λλ? ι ΟιΟ�
1
�καλοι, , χορ �διδασκαλοι, ; που , γυ rιν�ζανε �ονο τ� χορο:
,
οπως στην περιπτωση που επεσε
ο Α ισχινης πανω στη σκηνη
κενεμβατήσας
&λλος ·!)ταν δ σκηνοθέτης κι &λλος δ γυ
μναστής τοu χοροu, πού καμμιά φορά λέγεται κoil " ύποδιΜ
σκαλος " , καl πληρωνότανε, φυσικά, άπο το χορ.η γό.
'Η Ι\άμψη' των παραστάσεων τ-Ίjς 'Αθήνας δέν μποροuσε ν'
άφήσϊι, άσυγκίνητο τον ύπό/.οιπο έλληνίκο . κόσμο. Ό Αίσzύ
λοςΑ•tδιpό�σίασε τlς " Αlτναίες " τού στlς Συρακοuσες, καl
'θ ά είχε παραλάβει μαζί του εμπειpους 'Αθηναίους
ηθο?τοιούζ καl χορευτές. "Ως τον καιpο δμως τ'ijς καταστpο
φ'ίj'�ϊτων 'Αθηναίων στ·Ι] Σ ικελία ό Εύριπίδης μόνο σά ψήμη
ijτ'αν γνωστός, άφοu σώθηκαν μερικοί .στήν καταστροφ·Ιj τ'ijς
Σικελίίχς πού γνώριζαν άπόξω κομμάτια του καl τά μάθαιναν
στούς ντόπιους πού " έπόθησαν την μοvσαν ". Κι δταν ό
' � ρχέ�αος, � β � σι�ιάς τ'ijς, Μα,κεδονίας : :;-άλεσε κοντά. το� τ�ν
, αγω
Ευριπιδη και το φιλο του Αγαθωνα, κ εκανε σκηνικους
νες στ·ο Δίο, θά 'φερε άπ' την 'Αθ·ήνα τον κατάλληλο θίασο
(μέ τή σημε p ινη εννοια τοu δρου ) γιά 11ά γίνουν οί παραστά�ε ι.ς:
Σιγα σιγα ομως καθιερωθηκαν οι θεατρικες παραστασεις σ'
?λ� ;Ον έλλ�νόγλω,σσο xc:: p o , ,χ', ��ου,με �να σ�ρΟ, ·Jj θοποιού 7
που οχι μοναχα παιζουνε εξω απ την Αθηνα, μα δεν είναι χα�
'Αθ"\ναϊο ι. 'Α π' τον }Ί όvτο ώς τη � ι�ελία πεpιοδεύουνε οί iJθο
_ περιφημο τραγωδο Αριστοδημο,
, τον
,
,
ποιοι, σαν
παριστανον
τας οχι μονάχα τούς τρεϊς τραγικούς πού μi'ί.ς περισώθηκαν
"
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Χορός ίππέων, σέ κωμωδία. 'Αρχαία dyγειογραφία

'Αρχαία dγγειογραφία. Παριστάνει τόν Δ ιόνυσο •στή·v ιaμαξά του καi δυό σάτυρους πού παίζουιι τόν διπλό αvλό

Έ�λάς, οχι ποιητές. 'Έτσι, στο θέατρο, το Κοινον πηγαί'Jει
πιοτερο για να θαυμάσει τ-fιν ίκανότ-ητα τών ·ηθοποιών παρα
την !:μπνευση τών aραματουργών : " 'Εκε ί " , λέει δ Άριστο
τέλ·ης, έννοώντας το θέατρο, με ίζον δύνανται νϋv τών ποιητών
οί ύποκριταί ''. Παίρνει. λο ι.πΟν τ' &.πάνω ή έρμηνεία, καί οί με
γ�λ;,ι ·Ιjθοπ�ιοt γυρίζο�ν τα θ,έατρα, οχι μό�ο της ,'Ελλά.aας, �λ
λα· ολου του πολιτισμενου τοτε κοσμου, ερμηνευοντας κυριως
τους πα�ιους μεy_άλ�υς, συ,γγ � αφε'ί7 . �Iiiς παρ αaόθηχαν ;� δνό
,
, Μερικοι ητανε
ματα παρα πολλων απ αυτους τους ηθοποιους.
. μέτριοι, όίλλοι έξαίρετοι, χι όίλλοι εμειναν γνωστοί άπο κάποιο
έλά�τωμά τ υς , η κανέ α τυ α!:ο, πεp ι. στ �τι.κΟ πο� ΕS σε τ' �
�
�
_:: 1
c
�
νομα ,τους μ� την ιστο,ρ ια σχν το ,aευ ;εροτοκ? γιο τ?υ Ευριπ;
;
aη , το Μνησιλοχο, που σιγουρα θα περναγz απαρατηρητος με
σα στήν ίστορία τοu θεάτρου, &.ν aεν ήτ.αν γιος τοu μεγιΧλου
τραγικοu, η τον 'Ηγέλοχο, που άντt να πε'ί πώς βλέπει γαλήνη
πά� ω στα _:ιύματ;ι , , τΟ πρόφ�ρε ετ�ι. ibστε , ν' ά:<ουστεί π�ς
,
�λεπει yαλη, , �ι ο_ f\ ριστοφ α�η ς -;- ο;cι μ?ναχ� . αυ ;ος - �το�ς
Βατρα](ους , του το ,κοπ,�ναει με το στ�χο : πανω στα κυ 
ματα βλεπω ξαφνου γατα .
'Άριστος τραγικος ύποκριτής 'ιj τανε δ Νικόστρατος, που τον
άνα'fέρουν ;rολλοt συ,γγραφ �'ίς, κ' εί�,ε βγ�'ί κ �t ';αροιμ ία " εγώ
,
ποιησω παντα κατα Ί\Τικοστρατοv , γι αυτους που, κανουν
τέλεια τη aουλειά τους. "Ητανε μάλιστα είaικος στους ρόλους
τών άγγέλων.
0Ενας άπ' τούς πι.Ο έπ ι.φανϊίς c c βιολόyους " , γιατί καί μ' αύτ·iJ
τ!]ν προσωνυμία χαρακτηρίζονταν οί άρχα'ίοι ήθοποιοί, ·)jταν
δ Καλλιπίaης, aεμένος μ' έ'.να σωρο ίστορικα γεγονότα της έ
ποχης, του. Για_τt το,ν συναντiiμ;: στή,ν �ποaοχή �ou 'Αλκιβι�
aη στο Πειρ,αια, ,στα t .O ? , ν,τυ �ενο με το θ� ατρικο ,του_ κοστο�
�
μι, πραμα ασυνηθιστο και σιγουρα παραξενο, αφου γνωρι
ζουμε πόσο aιαφέρανε τα φορέματα τοu θεάτρου άπο της ίaιω
τικης ζωης.
Τήν έπi τής σκηνής στολήν ήμφιεσμέvος . . .
το� ί�ει δ , Πλ,σuταρχ?ς,, που το� χαρακτ-� ρί�ει άλ�οu φιλ�aοξο
και ι-τ;αμο, τοσο π,aυ ο λ� μπρος β_ασιλιας Αyησιtαο� , θελον
τας να τον προσβαλει, πεpασε πλαι του χωρις να τον χαιρε
τίσει. " Γιατί, βασιλιιΧ, aεν μέ χαιpετiiς; " ρώτησε δ μεγά
λος ύποκριτ·ής. Καί τότε δ 'Αγησίλαος γuρισε, τον κοίταξε
π ριφρ? ητικα καί : " Μ ήπως είσαι συ
,
� , ,
� aεικη� ιστής , Κ ι;-λλι
;:
,
πιaης;
τον αντιρωτ-ησε. Δεικηλιστης σημαινε οτι και το aι
κό μας " μπουλουξης ", κ' ·)jταν, οπως καί σ·ήμερα, βαρuτατ-η
προσβολή για τους ήθοποιοuς. 'Ακόμα, συναντiiμε τον Καλλι
πίaη στο θιΧνατο τοu Σοφοκλη. Είν' αύτος που έ:στειλε τα μοι
ρα'ία ·σταφuλια στον ποιητή. 'Έπειτα !:χουμε τους Μο ΠC:Jλους,
τον Πώλο το Σουνιέα καί τον Πώλο τον Αίγινίτη , πού είναι
μεταγενέστερος. Ποιός άπ' τους aυο ·"ή ταν έκε'ίνος ποu, παρα
ταί οντας τ�ν ' Ι-Ι λ�κτρ , τοποθ�τησ_ε μέ �α στη ?ήκ θο,
? �
�
�
ΠΟ�
υποτιθεται πως περιεχει τη σποaο του ' Ορεστ-η , την τεφρα του
παιaιοu του ποu 'χε πεθάνει τελευτα'ίcι., είναι όίγνωστο. Το έπει
σόaιο μiiς το άναφέρει δ Αολος Γέλλιος προσθέτοντας: " Κ'
ένώ φαινότανε πώς παίζεται το εργο , παιζότανε δ προσωπι
κός του πόνος ". Πάντως 'δ Σουνιέας επαιζε στην έποχή τοu
Σωκράτη τους aυο Οίaίποaες, κ' εκαν' έντuπωση πώς επαιξε το
"

"

\

raι o καλά το μεγαλόπρεπο κ' εϋρωστο βασιλιά, οσο και το
aυστυχισμένο γέροντα τοu Κολωνοu. Δάσκαλος ομως δρθοφω
νίας τοu Δημοσθένη ·)j ταν δ Αίγινήτης.
Δάσκαλος δρθοφωνίας τοu Δημοσθένη ήταν κι δ Σάτυρος, με
γάλος κι αύτος ·Ιjθοποιος της έποχης έκείνης. 'Ηταν γιος τοu
Θεογ7 ίτο�α κ; είχε γεν�ηθε'ί �το �1�ραθώνα T �u πα� απονιό;α:
;
�ε μια μ� pα � Δημοσ�ενης πως, , ενω ε,ίναι ο , πιο �ιλο�ονος απ_
ολους τους ρητορες, aεν κατορθωνει να κερaισει την ευνοια του
aήμου. Τότε δ Σάτυρος τον συμβοuλεψε να άποστηθίσει μερικα
άποσπάσματα τοu Σοφοκλ'ij και τοu Εύριπίaη, καί κε'ίνος θα
τοϋ ό ι ό� ξε ι. τ�ν όρ1θΟ τρόπο της ά α,γγε�ίας 'Έτσι1 &ρχι. ε
;c
.
;
� �
1
Δημοσθενης να παιρνει μαθηματα
απ τους ηθοποιους, και γι
αύτο aιακήρυσσε άργότερα πώς το σπουaαιότερο στή ρητορική
ι ύπ κρ σ '. ι π ρχε κι &λλος ομ στΟς �Θο ο Ος τη
,Ο� r;
�;Ινα ι. ·ή : ? ι. ι.ς : Τ ,,ά. ;,
τ; ι.
�
εποχης εκεινης, με το ιaιο ονομα. Αυτος ηταν Ολυνθιος κ
'ιjτανε φίλος τοu Φίλιππου Β' τΊjς Μακεaονίας. Οί άpχα'ίοι
συγγραφε'ίς τονίζουνε τον ώpα'ίο του χαρακτήρα, άναφέpοντας
οιιΧφορα συγκινητικα περιστατικα της ζωης του. 'Έτρωγε μια
μ� ρα στΟ τρ��έζι τοU Φίλιππο� , � ι. � βασ ι.λι.cΧ� βρι. �κόταvε στ�
1
κεφια του. Σαν είaε σκυθρωπο το Σατυρο,
τον ρωτησε, γιατι
μονάχ' αύτος aεν τοu γυρεύει καμμιcΥ. χάρη. Τότε δ ·ήθοποιος
τοu ζήτησε aυο παρθένες πού είχαν αίχμαλωτιστε'ί στήν 0
λυνθο , καί που είχε σκοπο να τίς προικίσει. Ό Φίλιππος aέ
χτ-ηκε πρόθυμα τήν αrτ-ηση καt τοu χάρισε τίς παρθένες. Τήν
raια έποχή δ Φίλιππος, θέλοντας να τον άμείψει για την εξο
χη τέχνη του τον ρώτησε τί θα Ί]θελε να τοu χαρίσει για να
τοu φανερώσει τήν εϋνοιά του, κι δ Σάτυρος τοu ζ·ήτησε τήν
άπελευθέρωση της γυναίκας και τών παιaιών ένος φίλου του
πού �ίχε , σκοτω�ε'ί στήν κ�τά�ηψη �ης 'Ολ�ν�ου. , Αύ;ος , ?
μως ο Σατυρος ηταν κωμικος ηθοποιος, γιατι ως το Β αιω
νr; π.,χ. οί κωμικοί καί οί aραματικοί ·Ιj θοποιοt ξεχώριζαν σαν
ειaικοτητες.
'Άλλος περιώνυμος ·ήθοποιος ·)jταν δ Θεόaωρος, πού μiiς τον
άναφέρει δ Δημοσθtνης σά.ν πρωταγωνιστή της " ' Αντιγόνης " .
'Έπαιζε μια μέρα " Μη>όπη " μπρος στον τuραννο τών Φε
ρ �ν ':;\λέξαν?ρο. ;ο σχλ·ηρος , βασιλιας, συγ.:ιινή�η�ε ;όσ,σ πού
τον πηραν τα κλαματα , σηκωθηκε και βγηκε απ το θεατρο.
lΊ'Ιετα το τέλος της τραγωaίας, άπολογοuμενος στον ·Ιjθοποιό,
τοu είπε πώς εφυγε άπ' τήν παράσταση οχι γιατί καταφρόνησε
τήν τέχνη του, άλλα γιατί οεν Ί]θελε να τον aσυν οί θεαταt να
κλαίει μέ τα πάθη τοu ύποκριτοu, ένώ ποτε aε συγκινήθηκε
με τά πάθη τών ύπηκόων του.
'Άλλος γνωστος άρχα'ίος έ'.λληνας ήθοποιος Ί]τανε δ Μόλων,
�oU �ναφέ,�ετα� ά�' τ? Δημ? σθέ�-η ';' σd:ν πρω;αyω�ι. στης ;ο?
Φο•.νικα του Ευριπιaη, και που ηταν, καθως φαινεται απο
κάποιο σχόλιο τών " Βατράχων " τοu 'Αριστοφάνη , μεγαλόσωμος.
Σημαντικος ήθοποιος τΊjς έποχης ήταν δ 'Αριστ6aημος. Ό
Λουκιανος τον τιμii βάζοντάς τον στήν raια σειρα με τον Πώλο
&.ν καί στην 'Απολογία, μετα τη μνεία τοu όνόματός του, πα
ραθέτει μια φαρμακερή φράση, πού βέβαια aεν άφορα όίμεσα
στους aυο παραπάνω ·Ιjθοποιοuς, άλλα μπορε'ί να έπεκταθε'ί και
...

"
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τριταγ� νιστής, , χ,ι δ πως J�ίν ;τα; , κακΟς �� θο ποιός, γι , αuτο
1
&ναγχαστηχε ν αποσυpθει απ τη σχηνη. Παιζοντας
μια φο
τόν
Οίνόμαο
μπερδε6τηzε
μέσα
στιΧ
μαχρυιΧ
φορέματα z'
ριΧ
επεσε στη μέση τ'ijς σχην'ijς. Καθώς φοροuσε κοθόρνους, δεν
κατάφερνε να σηκωθεϊ μόνος του, κι άναyκάστ·ηκε να. μπεί ν α
τόν σηκώσει ό χοροδιδάσκαλος Σαννίων. " Έτριταγωνtστεις
έyώ δ' έθεώρουv, έξέπιπτες έγώ δ' eσ��ριττον " λέει &ργότερα
ό ,Δηf7,°σθένης. �υσιχιΧ ή ζωή του, δεν �ταν �;αί πολύ ρ?δινη,
,
,
χαθε αλλο, μαθαινουμε μαλιστα
πως για χαιpο γυριζε
τα χω
ριιΧ τ'ίjς 'Αττιχ'ijς με δυό &λλους ·Ιjθοποιο6ς, τό Σψυλο χαί τό
Σωκράτη , &λητε6οντας χαί κλέβοντας φροuτα &π' τούς κή
πους γιιΧ νιΧ ζήσουν. " Ήν γaρ ι'ίσπονδος καl άκήρυκτος ύμίν
·προς τούς Οεατάς πόλεμος " τοu λέει δ Δημοσθένης.
Τό �;,φύριγμα , -ίjτα� μέσο &ποδ� χιμα� ίας στ,ό &ρχ�ϊ.'ο Θέ�τρο.
,
Για εναν χαιpο, μαλιστα, εΙχε γινει μοδα στη νεολαια, χαι πα
ραπονιέται γι' αότό ό 'Αλκίφρων. 'Έξω ιΧπ' τό σφύριγμα, &.λλο
μέσον &ποδοχιμασίας ·Ιj ταν δ " κλωγμός " , τό πλατάγισμα δη
λαδη τ'ijς γλώσσας. 'Αχόμα, ερριχναν σάπιους καρπούς χαί σκου
πίδια. Τό χειρότερο ομως ·Ιj ταν οί πέτρες. Δέν -ίjταν σπάνιοι
οί τραυματισμοί τών ·Ιjθοποιών. Ό Θάσιος πο•. ητης 'Ηγήμων,
Οταν κάποτε έπρόκειτο ν α ΟιΟάξει Ενα έ:ργο του, μπΎ)χε στη
��η y η μΕ: τΟ χι:ών� ; ου γεμά�ο πέτ�ες, προχώ�ησε π�Ος την
,
οργ_ηστρα χαι τις αραδιασε στην χονιστρα, μπρος στους θεα
τΕ:ς λέγοντας c c c Ορίστε πέτρες zι Οποιος θέλει &ς ρίξει " .
'Αναφέρεται ογ_ι σck λαμπρός ·);θοποιός μιΧ σιΧ μεγάλος φαγιΧς
κάποιος Λεοντεύς δ 'Αργεϊ.'ος, πού εφαγε πολύ χαί μετιΧ δi:ν
μποροuσε νιΧ παίξει τ·Ι]ν " 'Υψιπ6λη" . Ό 'Αριστοτέλης &ναρω
τιέται γιατl μετιΧ τό φαγητό ή φωνη τών ·Ιj θοποιών φθείρεται.
'Επίσης, σιΧν μεγάλος φαγιΧς εμεινε στην ίστορία χαί δ Μυννί
σχος δ Χαλχιδε6ς.

Κορυφαίος, ψάλλων χ ορικά, μi τή συvο&tα λύρας
έκπίπτοvτες καi συριττόμενοι ενιοτε δέ καi
σ' αύτού1ς
μαστιγουμεvοι . . ". :iΊΙετά τ-Ι]ν zατάληψη τ'ijς 'Ολύνθου μετέ
χει στ·fιν πρώτη πρεσβεία ΠOtJ στέλνεται στο Φίλιππο " . . . διa
τ-fιν γνώ σι � καl φι�ανθρωπ/αν �ής τέχνης ·: .�έει δ Α ίσχ,ί
,
νη�. Κι α, ,!Lεσως μ�τα ξα�απαει στ� Φιλι�πο
με αλ);� πρε�;,βεια
χαι ταυτοχρονα δινει χαι παραστασεις. Ο Δημοσθενης ομως
τον κατηγόρησε πώς έξυπηρέτησε τιΧ συμφέροντα τοu Φιλίπ-
:;ου . .�υμπρεσβε� της μ� το Δ;ιμο σθένη σ;ο Φίλιππ� -ίjταν χ'
εν:zς αλλος περιωνυμος ηθοποιος, ο, Νεοπτολεμος, που εΙχε- δι
δάξει στο μεγάλο ρ·ήτορα την όρΘη χρήση τ'ijς &ναπνο'ijς, παίρ
νοντας γι' &μοιβ·fι i)έχα χιλιάδες δραχμές. ΜιΧ χι αότον τον κα
τηγορεί.' δ Δημοσθένης σιΧν μαχs:δονίζοντα. Στη διάρκεια μιΟίς
π r;ι ράσταση ς �ό τ?u τοtί Νεο,πτόλεμου, στίς Αίγές, σχοτώθηχε δ
_
Φιλιππος απο
τον Π αυσανι:z.
.
'Ένας &λλος επιφανης ηθοποιός, δ Θεσσαλός. χρησίμεψε σιΧν
&ποσταλμένος τοu νεαροu 'Αλέξανδρου προς το σατράπη τΊjς
Καρίας, ζητώντας το χέρι τ'ijς χάρης του γιιΧ το διάδοχο τ'ij�
Μακεδονίας. Ό Φίλιππος μυ;:ίστηχε το σχέδιο, εστειλε χαι
πιάσανε στο δρόμο τον ·Ιjθοπσιό, τον φυλάκισε, &φοu πρώτα τον
μαστίγωσε δυνατά. 'Έτσι ματαιώθηκε το συνοικέσιο. Άργό
τι:_ρα δ '..;'-λέξανδρ�ς, δε �χνον;ας την , εόγ� ωι-;οσ6,νη του, το�
πηρε μαζι του σ-:η μεγαλη εχστρατεια της Ασιας, μαζι' με
τον Άpιστόχριτο χαί το Φοpμίωνα, καθώς χαί τούς χωμιχούς
Λύκωνα, καt Άρί6τωνα. 0Ομως άπ) Ολους τοUς άναρίθμηiους
·Ιjθοποιούς πού πΊjρε μαζί του (δ Πλο6ταρχος χαί δ Άρριανος
τούς ύπολογίζουνε σε τρεϊ.'ς χιλιάδες, μιΧ πρέπει νιΧ λογαριά
σουμε σ' αότούς μεγάλο άριθμο Θαυμα:ι-οποιών, ταχυδακτυλουρ
γών χλπ ) , ό 'Αλέξανδρος προτιμοuσε τον 'Αθηνόδωρο.
'Ηθοποιός χρημάτισε χαί ό Α ίσχίνης , ό ρήτορας. J\M ·ί]τανε μόνο

18

Καθώς βλέπουμε , οί ·Ιjθοποιοl χατέγ_ουν ζηλευτη θέση στην &ρ
χαί� έλληνιχη χοιν�νία. 'Έχο ντας �οιπόν �υναίσθη ?η τ-Ίjς , δύ�
, ,
ναμης των, συνασπιζονται για να διασφαλισουνε τ� προνομια
τους ;ιαί ν' &ποΧ;τήσουν , καινούρια. Σ·1 με�α θιΧ λ�γαμε πώς &
π?χ -η σανε συ ειδη η ε α ελμα ι η .
ργ νω ουντα,ι λο 
τ _
�
;
, � ;ι �
�
;, κ
� η
πον σε σωματε ιc� . με τρεις χυριες εδρες. Την Αθηνα, την Κο
ρινθο χαί την Τέω τ'ijς Μ . 'Ασίας. Οί ·Ιjθοποιοί, δπως εΙναι
γνωστό, λέγονταν στ-Ι]ν &ρχη ύποχριταί. ΣτιΧ χρόνια της πα
ραχμ'ijς όίρχισαν νιΧ όνομάζονται " τεχνίται " χι &ργότερα " πε
ρ τόν ιόνυ�ο� τεχν ται ',' .
ωνυ
ν �ντ ε μετ α κι &�λες
� οπως
,ϊ , που
Σ: αναφεραμε
., Δ το c βιολογοι
CΧf1μιες,
παραπανω, �� μου
σικοt " , " Ουμιiλι.κοt " , " rlγωνισταt " , " συνοδείται " , " βα 
σιλισταi " σ-;::fιν Α'ίγυ;ττο, :Χπ: το,ύς βασι�ιάδες τη�, τ�ι)ς Π';ο:
,
λεμαιους,
που προστατευαν ιδιαιτερα τη Θυμελιχη τεχν·η . .Γο
ίΟ_ιο �γινε , στ-fιν 11έ f γαμ 0, 8που ?} nήθοποιοf. ��fαν,, �ο Ονο�α
1
, Αττ λ σ αι , οπως σ ον
τω ν Αττ ων κ � ονομασ
ν
� ,ι, τ, 1 ,
;
1
�λ βαφτιστηχαν c;'Ι)Κ�
Ποντο,
που
Ευπατορισται απ το Μιθριδατη
τΟν Εύπάτορα. Λ έγονται ά.κόμα κcι.f. c c Διονυσιαχ.ο L' " η cc πε
ρl τούς θεούς τεχν ίται " , ιΧν εΙναι σωστη ή ύπόθεση πι�ς Ίjθο
π ιο ς έννοε
εν φών μ Ον χ ρακτηρ ισ μ αύτ . Γ ια χ
ι � Ξ ?
Ε : c �
� �
1 �? σ ναό ωνισται�:�
ρ � πιστευαν ο ι ;ριλολογ? ι πως η �πωνυμι�
� �
,
,
σημαινε γενιχα ηθοποιους, ξεχαθαριστηχε ομως αpγοτερα πως
�φο ρ0Uσε �;-όνο στο1� ς Οε�τεραγων; στ�ς καf. τριτα.ι:ωνισ::ές, ένώ
1
1
αντιθετα
το τpαγι�δος χαι χωμ<j>δος ηταν τιτλοι
μονο των πρω
ταγωνιστών.
ι χισ y ,
ότε άχριβώς επα αν ν α λ γουντ ι c ι ύπ�κριτα
:q
'
,
�
�
ι:_
(
} >;, αει�αι
r α.,α
με καϊtΌι;ι:ν
�
�υτcι.ρεσκ� ια να �αλο�ντcι.ι , τεχν ιyαι
γνωστο. Ο Αριστοτελης τους λεει συνηθως υποχριτας. Το
χαρακτηρισμό " τεχν ίται " τόν συναντΟίμε γιιΧ πρώτη φοριΧ
στο η οσ ένη.
4 1;:; �
'? Π ο�6βισς ομ<;>ς; ό , Διόδωρ ?ς ό � ιχελιώ 
της, ο Στραβων, ο Πλουταρχος, ο Αθηναιος, ο Φιλοστρατος
τοUς όνομάζουν t ι περi τόν Δ ιόνυσον τεχνίτας ". Φαίνεται, άπ'
οσα λέει δ Διόδωρος ό Σικελιώτης, πώς οί tδιοι έπιβάλανε
σιγιΧ σιγιΧ τ' ονομα του Θεοu πλάι στό " τεχν ίται " Θέλοντας
νιΧ τονίσουνε τ·Ι]ν καταγωγή τους άπ' iό Διόνυσο. Ό 'Εμίλ
Έζi: φρονεί πώς ή είσαγωγη τ'ijς νέας όνομασίας δείχνει μιιΧν
άνανέωση τοu παλαιοu Θρησχευτιχοu πνεύματος στην 'Ελλάδα,
Ιiνα εΙδος έπιστροφ'ijς πρός τίς παλαιότερες παραδόσεις τοu
έλληνισμοu. Αύτ-1] -ίjταν ·h, έπιχρατέστερη έπωνυμία τους στιΧ
χρόνια τών Δ ι όόχων. Γ ' αύτό , ταν συσπ ι ώθ κ ν γ α
� σωματειο
?
�
ε fc Κοινον
Ι) � των
� τους ονομαστηχε
1
πρωτη
φορα, το
;
περl τον Δ ιόνυσον τεχ ι·ιτών " . Τό πρώτο α:Jτό Σωματεϊ.'ο
' Ηθοποιών, το πρώτο
Κοινον " , ίδρ6Θηχε στην Τέω τ'ijς Μ .
' Ασίας. Τ Ο πότε άκρ�βώς είναι άγνωστο. ΤΟ πιΟ πιθανΟ είναL
περι τΟ τέλος τοϋ !1ου αLώνα. Έπίσ·f)μ·Ι) όνο μ.ασία αύτοϋ τοϋ
Κοινού ·Ιjταν " Το Κοινον τών περί τον Δ ιόvυσον τεχνιτών
τών έπ' ' Ιωνίας καi 'Ελλησπόντου ". Σε &.λλες έ·π ιγραφες
)J

/

1

"

εμφα·,ίζεται συμπληρωμένη ή έπωνυμ[α " . . . καi τώv περi τον
καθηγεμόvα Δ ιόvυσοv " . Καί στο θέμα αύτό ύπάρχει σχετικη
φιλολογικ·η διαφωνία. 'Τποστηρίζουν, δηλαδή, όρισμένοι φιλό
λογοι Π�>ς τό πρωτο Κοιvον είναι τ'ίjς 'Αθήνας κι οχι τ'ίjς i\, ι
' Ασίας. Μ ι α φορ α ό σύλλογος των Μουσων, πού Ίδρυσε ό Σοc
φοκλ'ijς, δεν είχε καμμι α σχέση με ·Ιjθοποιούς.
Γ ιατί διαλέχτηκε ή Τέως σαν iiδρα των τεχνιτι-;'Jν τΎjς 'Ι ωνίας,
ένω ύπΎjρχαν παρακλάl>ια σε πολU μεγαλύτερες πόλεις, οπως
'ίjταν ·ή , Σμ� ρν·� η ή "Εφε � σος, �ίναι , ΓJ.γ�ω r::._το. Με � ικοί �ποθέ
.
τουν πως ο λογος είναι οτι
στην Τεω υπηρχε μια παναρχαιη
λατρ � ία του f-\ ιόν� σου; '1Α�λοι π �στ�Uουν π�ς ? ι �λέχτ� κε μ �cΧ
μικρη πο λιτ� ια σ,αν την Τεω; r.ια �α μπο � ε ι ν α επ� ρει;.ζει τις
τ πικε' , ρχες π �ο ε ,, κολα. Κ ι δ ο θ ωριες ει,ναι , α τη ριχτες.
� ι;.
�
? ,
? � �
;J
Ε ιναι αδυνατο να ε ιχε παραμεινει
η Τεως μοναδικη εστια
Διο
'
ην
γι
μέσα
c:
υσιακ
ατρεία
Ασία.
Κ
ι
ς
λη
ο;;ο
'η
Μ.
'
� ,
�
� �
�
,
,
, � ;,
επιρροη παν ω στ� ς τοπ; κες αρ/ες, γνωρ ιζ�υμε πω5 και ,� α� 
,
,
λες, :cολυ, :τ ι.ο ι.:�γι;λr::ς ;cολε�ς, ? ι Θ εατρ �κοι. συ�λ�γο � ητανε , � ρα
1
τος εν κρατει , αντλωντας τη δυναμη
τους απ τα παλαια ατο
μικα προνόμια πού είχαν έπιβάλλει με ΓJ.γραφους νόμους οι με
γάλοι πρωτοπόροι τ'ijς ΘυμελικΎjς τέχνης. ?11Ιαλλον, νομίζω, πώς
θ α σηκώθηκε μεγάλη άσυμq)ωνία άνάμεσα στις μεγάλες πολι
τείες πού άποτελέσανε τό μεγάλο Κοινό, των τό ποιά θά 'χει
το προνόμιο ν α γίνει ίtδρα έπίσημη, καί Θα βρ'ijκαν &:να modus
Dί()endί στον καθορισμό τ'ίjς Τέω.
Μι α έπιγραφ-η τ'ijς Μαγνησίας μας φανερώνει πώς ό πρωταρχι
κός τίτλος του Κοινοv ·)j ταν άπλά : τό Κοινον τών περi τον
Δ ιόνυσον τεχνιτιίηι. 'Όταν ή Τέως Ιtγινε Περγαμην-ή, τόν καιρό
π� ύ β α σίλ�υε ό Ε �μένης ό i;·, τό;ε, φρον;:ί ίtνας lt�o�o 'i , μελετ� 
: Προτ, θα πpοστεθηκε και το . . . των
τ·ης του_ θεματος, ο φαν
iπ' 'Ιωνίας καi Έ?λησπόντου " . Έδω είναι καί τό λάθος
πού κάνουν οσοι ύποστηρίζουν πώς τό άθηναϊκό Κοινον είναι
τό άρχαιότερο, γιατί παραγνωρίζουν την έπιγραφη τ·ϊjς Μα
γνησίας πού άναφέραμε πιό πάνω. Ί-Ι προσθήJσ; ·)jταν άναγ
κ c;ία. γι� τ�Uτο τ;) �ημαντι.χΟ λόγ ? : 0R�α �λλο ι�εγά�ο J{οι �
νον, που Θα qυναντησουμε παρακατω, το c J{οι1ιον των περι
. τον Δ ιόηισον τεχνιτών τώv eξ Ίσθμοv καi Νεμέας " ΓJ.ρχισε
να κάνει περωδείες (τουρνε ) στη Μ. 'Ασία. Καί ·Ιj ταν άνάγχη
τό μικρασιατικό Κοινο να δηλώσει την ιθαγένειά: του για λό
γους άνταγωνισμου προς τούς " ξένους " ·Ιj θοποιούς.
Κι ιΧς μη φανεί παράξενο π�>ς "Ελληνες η· τουλάχιστο 'Ελληνό
φωνοι ·Ιj θοποιοί, πού δμως καυχιόντανε πι�>ς ·)j ταν 'Έλληνες,
θεωρουσαν έπήλυδες το1)ς έλλαδίτες συναδέλφους των. Τ α 'ί δια,
καί χειρότερα, συναισθήματα ξεσηκώνει σ·ήμερα ή περιοδεία
άθηναϊκων θιc/.σων στοι'ις Κύπριους ·Ιjθοποιούς.
Κάποιες μικροπροστριβες ένοοσωματειαχες Θ α ύπΎjρχαν στο
μικρα ? ιατ,ικ � Κοινό' γιατ� παρατηρουμε πώς οταν , γιορτc/.ςον
. Περγαμ:J, θρησκευτικα, καθηκοντα ανε
ταν τα Ευμενεια στην
λ� μβανε ό τ�πι�Ος θε �τρικ� ς σύλ;\ογος τ �ν Ά;ταλιστών. Ί Α
�
,
,
χομα και στην ιδια την Τεω, φαινεται πως για μια στιγμη ο

Ξανθίας, iJθοποιος κωμωδίας. ' Αγγείον τfjς Osque

τοπιΚός σuλλογος - ή σύvοδο'ς_. οπως φαίνεται πώς έκαλείτο
τό παρακλά:δι του Κοινοϋ � χωρίστηκε σε σωματεΙο κωμικων
καί σωματείο τpαγικων ·Ιjθοποιων.
Ί-Ι οιοικητικη ιεραρχία του μικpασιατικου Koιvov 'ίjταν, ά.ντί
θετα άπ' τ α ΓJ.λλα δυό μεγά:λα Κοινά, τΎjς 'Αθήνας καί τΎjς Κο
ρίνθου, πολύπλοκη καί γραφειοκρατική. Πρωτος βαθμός 'ίjταν
δ cc ίερεVς '' η cc ίερεVς Δ ιονύσου '' η cc ίερεVς συνόδου ' ' η
ά.πλιΧ •c ίερεύς " . Κατ�, ν α ποϋμε, σαν ΠρόεΟρος. ΑύτΟς έκλΖ
γεται κατα τόν πιό δημοχpατικό τρόπο. ' Η Θητεία του. 'ίjταν
ένος Ιtτους, καί τα καθήκοντά του μόνο θρησκευτικc/.. Γ ι α τ'
.&.λλα, τ α Οιοικητικ�, �αθορι �μΟ � �ε Ρών π � ρασ;�σε �ν , τιμών,
1
1
,
,
με πολλους
προστ_ιμων
κλπ., υπηρχε ενας
αγωvοθετης
" ι'.iρχοντας " σαν διοικητικό συμβούλιο. Κι ·αύτοί έκλέγονταν
κάθε χρόνο. Στα ΓJ.λλα Κοινά τό διοικητικό . οργανο ·ίj ταν πιο
άπλό. Στην 'Αθήνα γνωρίζουμε μόνο έ'.ναν " iπιμελητήν " ,
πού εΙχε οχι μόνο διοικητικά, άλλα καί ίερατιχ α καθήκοντα.
'Αργότερα προϊστc/.μενος θpησκευ-:ικός του ά.θηνα'ίκου είναι ό
ιερέας του Διονύσου.
'Επί Εύμένη του Β' περιορίζεται ή άνεξαρτησία του μικρα
σιατικου Ποινοv καί καταργείται ·ή δημοκρατική του έλευθε
ρlα. ΚαμμιcΧ άπόφαση δέν μπορεί ν α παρθεί χωρίς την Ι:γκρι
ση του βασιλικου έπlτροπου, πού παρακάθεται σ' ολες τίς συ
νεδριάσεις. 'Επιβάλλεται σιγα σιγα ή λατρεία των βασιλιά:
δων τ'ίjς Περγc/.μου. 'Αργότερα, σοβαρες διενέξεις συνταράζουν
τό Κοινο τ'ijς 'Ιωνίας καί το::i 'Ελλήσποντου. 'Η γενικη συνέ 
λευση Ιtρχεται σε ρήξη με τούς ίθύνοντες στΎ]ν Τέω κι ά.ποφα
qίζει τη μετc/.Θεση τ'ijς έ'.δρας στΎ]ν 'Έφεσο. Ό 'Άτταλος ό Γ '
ύπο όε�κνύει τη Λ1υόννησο. 'Ί,..στερ' άπΟ παράπονα ποU κάνάνf:
οι Τ·ήι? ι στ� Ρ<:>μη; γί�εται, καινο� ρια μετ�θε σ;η , ομως �χι πί
,
σ� σ:_ην�Τε� , αλλα σ:η ,Λεβεδο, οπου
χα � βρισΥ;εται ,τον κα; 
,
ρο του , Στραβω y α. Με �η ι;ιεσολαβη
η τ�υ lVI. ,Αντωνιου γι�
�
,
,
νεται αλλη
μεταθεση για λιγον καιpο στην Πριηνη. Μετα το
τέλος του βασίλειου τΎjς Περγc/.μου, παραμένει ό γενικός τίτ
λος κα� φεύ -ι;; ι -� προσ�·ήΥ;η " ,, . κ �i ;: ώv περi τον κα θηyεμό �
,
' περιπλανησεις,
·vα Δ ιονυσο . Τστεp απ' ολες αυτες τις
η
ΖΟρα _κατο:�ή γ� ι �αt πάλ ; στ·fίν Τέ� , ω� τη Οιάλ� σ� δλων τώ�
,
Κοινων και τη ·συμπτυξη τους στην Ο ικουμενικ-η Συνοδό, που
είχε έ'.δρα τη Ρώμη , δπως Θα ·aaυμε παρακc/.τω. 'Αρχίζει �ή
διάλυση του Ποιvοv. . Στη Σαμοθράκη έμφανίζοντάι άποσταλ
μένοι του Κοινοv τ'ijς 'Ιωνίας καί τοu 'Ελλήσποντου , καl ταυ
τόχρονα άποσταλμένοι άπ� τοUς τεχνίτες της Τέω. 'Ακόμα καt
στην αύτοκρατορικ·); έποχ·ή , σaν άντήχηση παλιων χpόνων συν
ανταμε έπιγραφη
γι3: τεχνίτες "
iπ' 'Ιωνίας καi 'Ελλη
'
σπόντου . . . ' .
Στην 'Αθήνα τ ο σωματείο ·)ιθοποιων δέν Ι:χει ίδιαlτερ·η όνομα
σία. Καλουνται μόνο " τεχνίτάι " . Τό " περi τον Δ ιόνυσοv "
του μικρασιατικου λείπει. Διασώθηκαν πολU λίγες έπιγραφες για
τούς ά.θηναίους ·!)θοποιούς. Ί-Ι παλαιότερη είναι του 2 7 8 - 7 7
π.Χ . , καί ε'Χει σαν μοναδικό χαρακτηρισμό τουτο τό άπλό :
" οί έν 'Αθήναι� τεχνίται " . 'Αργότερα έμφανlζεται πλήρης ό
τίτλος : " Το Κοινον τών περi τον Δ ιόνυσον τεχνιτών τών eν
'Αθήναις " . 'Όμως για λίγο διc/.στημα. 'Αpχίζει σε σuγχρονες
έπι ρ φ Ε: ς άν ; ικατά τ σ ι τοϋ Κ� ιν�V μ.� ;η ν έ;τωνυμ ( α : c c σ� 
y ?;
? ::χ ;ι
η1
vοδος . Και τελος αυτο εr.ικρατει ως τους αυτοκρατορικους
χρόνους.
Τα σπουδαιότερα ντοκουμένα πού iiχουμε για τό ά.θηναϊκο
Κοινο εΙναι δυό άμφικτιονικα ψηφίσματv.. 'Εκεί έπιβεβαιώνον
ται παλαιότερα προνόμια τεχνιτ&'> ν. Τό παλιότερο ψήφίσμα εί
ναι χρονολογημένο λίγο μετα τη μάχη τΎjς Χαιρώνειας (338 ) ,
οταν ·ή σύνοδος τ'ijς 'Αθήνας, ϋστερ' άπ' την πολιτικη μετα
βολη πού έπΎjλθε, άνησυχουσε γι α τη θέση της, γι α τα παλιά
της l>ικαιώματα, καί, πάνω άπ' ολα, για τίς παλιές της έλευ
θερίες. Τό δεύτερο ψήφισμα, πού γράφτηκε ά.ργότερα πάνω
στην 'ίδια πέτρα, είναι του Ι:τους 1 3 4 π.Χ. καί έπιβεβαιώνει τό
πρ&το, δταν άποκαταστάθηκε ή παλιi μορφη -:rοϋ άρχαLου άμ
φικτιονικου συμβουλίου. Μι α .'f.λλ·η έπιγpαψί; , tσως άπ' τήν
έποχη του Σύλλα, μας πληροφορεί πώς ή &13ηναϊκη σύνοδος ά.
ναγκc/.στηκε για πολλα χρόνια να διακόψει τίς Θυσίες στό τέ
μενος πού είχε στην 'Ελευσίνα, έπειδη εΙχε πάθει καταστρο
φές, πού έπιδιορθώ13ηκαν χάρη στίς προσπάθειες του έπιμελη
τη Φιλ·ήμονα.
Το άθηναϊκό Κοινο παρασύρθηκε σε άντιρωμαϊκές ένέργειες
τόν χαιρό του Μιθριδατιχου πολέμου. 'Έστειλε μάλιστα τό σο
φισ-;η Άθηνίωνα στό Μιθριδάτη για ν α έξετάσει την κατc/.
σταση καί ν α ζυγίσει τη δύναμή του. Κι ό σοφιστης γύρισε
πίσω καί τούς βεβαίωσε πώς ό Μιθριδάτης 'ίjταν παντοδύναμος
καί θΟι σά:ρωνε τούς Ρωμαίους. οι τεχνίτες ά.νακηρύξανε τότε
τΟ βασιλια τοU Πόντου cc νέο Δ ιόνυσο " χαL τά.χτΑιι καν άνεπι·
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φύλακτα στο πλευρό του. Μετά. τ·Ιjν κατάληψη τών 'Αθηνών
όίγ ριος Σύλλας δέν έκδικήθηκε ολους τους τεχνίτες άλλά.
μόνο τους άττικους ηθοποιούς. Τους γκρέμισε το τέμενος καί
το βωμο στήν 'Ελευσίνα, οπου είχε καταφύγzι ή άθηναϊκή σύ
νοδος μετά. τήν καταστροφή τών 'Αθηνών (1 ) . Γρήγορα ομως
του πέρασ7 ή μανί� , χ.1α!. σε λ �γο Οιοpγα�ώνει σκ�ν �κοU5 �γω
νες στη\ Θηβα. Κι αργοτεpα τοσο πολυ1 ξεχασε, αυτος, ο c μο
χθ�ρότ?τος έα�τ�ϋ '' Οπ�ς τΟ� λ�ει ό }-lλοUτ� ρχος, τ? κακΟ
πο� κα� ανε , οι ηθοπ;οιοι στο�ς Ρωv-αιους, �,στε β� ισκετ� ι
στην Αιδηψο θεραπευοντας την ποδαγρα του
. : . ραθυμων
δ.μα καί συνδιημερεύων το ίς περί τόν Δ ιόνυσον τεχνίταις " .
'Απ' δλους το,)ς θεατρικους συλλόγους, τίς λιγότερες πληροφο
ρίες τίς ίtχουμε γιά. το άθηναϊκο Κοινό. Μόνο άπο τά. Σωτήρια
τών Δελφών, που άναφέρουνε τά. όνόματα τών ·ήθοποιών χωρίς
νά. λένε κι άπο ποιά πόλη Έίναι, γιατί φαίνεται πώς ήταν δλοι
άθηναi:οι, μαθαίνουμε τά. όνόματα 'f!:Ολλών άττικών καλλιτεχό

1. Τό 1830 βρέθηκε · κολοβωμένη μιά σημαντικη έπιγραφή,
δπου, παράλληλα μi dπόφαση τού dθηνα ϊκού λαού πού dναλαμ
βάνcι νά δίνει τά χρήματα ατά μεγάλα 'Ελευσίνια γιά μυστή
ρια καί θ1•σίες, ύπάρχει καί ή διαδήλωση τής πίστης τών
διονυσιακών τεχνιτών η)ς 'Αθήνας πρός τίς θεές : " . . . ή
σ ύ ν ο δ ο ς τών περί τόν Δ ιό ν υ σο ν τ εχ νιτών
δ ι ά π α ν τ ό ς τ α ί ς Θ ε α ί ς ε ύ σ ε β ο ύ σ α κ α ί α v
ξ ο υ σ α κτλ . . . . " Δ ηλώνει dκόμα πώς θά τελεί θυσίες στίς
μυστηριώτιδες μέρες. 'Επίσης ίδρύει τέμενος καί βωμό, πού
ε ίχαν καταστραφεί. 'Επί ι'ίρχοντος Αlσχραίου, αύτός ό Φιλή
μων, dθηναίος πολίτης, γιά τρίτη φορά έπιμελητης τού dθη
ναϊκού Κ ο ι ν ο ύ τών τεχνιτών, πηγαίνει μi δικά του έξοδα
καί κάνει θυσία ατό ναό τών Θεαινών, στην 'Ελευσίνα. Ή
Σύνοδος τόν παρακαλεί νά έπανιδρύσει τό τέμενος καί τό βωμό
καί ν' dναλάβει δλα τά lξοδα. Φαίνεται πώς αύτός ό Φιλή 
. μων ένίσχυσε πολύ τό ταμείο τών τεχνιτώ�ι, γιατί μέ την
π?λεμικη κα;αστρ�φ1 , τά ? lκονοι; ι�;ά τ�ν d �ηναίων 1 θοποιών
δεν ήταν και πολυ ανΟηρα. Κι ακομα η Συνοδος τον παρα
καλεί νά γίνει γιά τέταρτη φορά έπιμελητής.
'Ηθοποιός κωμωδίας, βραβευμένος σi ρόλο δούλου

νών τοu Θεάτρου. Γιατί φαίνεται πώς δέν έ:γιναν σκηνικοι α
γώνες, άλλά. άπλές παραστάσεις που τίς άνέλαβε �να σωμα 
τ�ίο. Πολλοί δ μ � ς φιλό�ογο � λ�νε π:1 ς δχι άθηναίοι μά. πελοπον
νησιοι εΤναι οι, ηθοποιοι που αναφερονται.
Το τρίτο μεγάλο θεατpικο σωματέίο τ'ίjς άFχαίας 'Ελλάδας ήταν
το πελοποννησιακό. Ό παλιότερος τίτλος του Ί]τανε: " Τό Κοι
νόν τών τεχνιτών τών εlς 'Jσθμόν καί Νεμέαν " . 'Αργότερα
συναντάμε μιά. μικρή διαφορά : " Τό Κοινόν τών περί τόν Δ ιό
νυσον τεχνιτών τών έξ 'Ισθμού καί Νεμέας " . Ό Poland , ίtνας
άπ' τους σπουδαιότερους μελετητές τοu θέματος, πιστεύει πώς
ίδρύθηκε μέ τήν είσαγωγή μουσικών άγώνων άπ' το Μέγα
'Αλέξανδρο.
Σπάνια βλέπουμε τον πελοποννησιακο σύλλογο .νά. καλείται
" σύνοδος " , δπως : " ή σύ�ιοδος ή κοινη ή συντελούσα εlς
Ίσθμόν καί Νεμέαν " . 'Έχουμε δμως πάρα πολλά. παρακλά
δια αύτοu τοu Κοινού, Ι:ξω άπ' τίς τουρνέ που θά. δοuμε παρα
κάτω, οπως στ-Ιj Σικυώνα, Μεσσ·ή νη, 'Επίδαυρο , Λ άρισα, Θε
σπιές, Θήβα, 'Ήλιδα, Δελφούς. Μάλιστα στή Θήβα ύπ'ίjρχε
καί " . . ταfε ίον ;α;ν τεχ�ιτ:υν Ίσ�μοg καί Νεμ�ας ". Σ ί�
,
γουρα θα" υπηρχαν
ακινητα απο δωρεες η κληροδοτηματα στο
Κοι11ό, πράμα συνηθέστατο, 'ι) άκόμα καί χρήματα, χρυσά. άνα
θήματα κλπ. Κύρια ίtδρ-α τοu Κοινοv Ί]τανε ή πλουσιότατη τότε
Κόρινθος. Καί φαίνεται πώς το πελοποννησιακό Κοινό, που
εΟρευε σ' αύτην την πόλη ) άνθοϋσε τόσο πολύ οlκονομικά, &στε
ί�ρύει μ�νι fJ;α πα,ραpτήμ�τ� στ� Θήβα, στο 'Άργος, στή Χαλ
κιδα, στον Οπουντα και αλλου.
Τό παράρτ-η�α τ'ίjς Θήβας Ί]τανε το σημαντικότερο. 'Ύπ'ίjρχε
tδιαίτερο άρχείο τοu Κοι�•ού, κινητή καί άκίνητη περιουσία.
0 Οσες �πο !άσεις �παιρ�ε τ? Κοινό, 1 τις έξέθε;αν ,8ημοσ ι� �την
Καδμεια. Ι:Ιεχωpιζει το καθε παραρτημα με την προσθηκη :
σ υ ν τ ε λ ο u ν τ ε ς. Π .χ. " Οί περί τόν Δ ιόνυσον τεχνίται
οί έξ 'Ισθμοv καί Νεμέας οί έν 'Άgγει συντελούντες " . 'Άλλη
δμως ·)j τ�ν ή δι�τ�πω �η π,ροκειr,έ�ου γ ;ά. ;-εριο�εία. Τότε χ_ρη-.
σιμοποιουσαν αυτον τον τυπο : οι περι τον Δ ιονυσον τεχν ιται
οί έξ 'Ισθμού καί Νεμέας οί εlς Ήλιν συμπορευόμενοι " . Πα
ραρτήματα σημαντικά. ίtχουμε άκόμα στίς Θεσπιές, -ιή Σικυώνα,
το Φλιούντα, στή Μεσσ·ήνη , 'Επίδαυρο καl Λάρισα.
"Αyν � στο &:πΟ ποιάν �φορμ·h τ� ΟυΟ σ<? μ,ατεϊα, , τΟ �θηνα�ίκ?
και το 'πελοποννησιακο , συνταpαχτηκαν επι πολλα χρονια απο
μιά. διαμάχη πού στοίχισε άρκετά. καί στά. δυό. 'Ίσως νά 'φται
γε ή άρχαία καί πάντα
, ζωντανή άντιπάθεια 'Ιώνων καί Δωριέων.
Jνlιά. φορά. ή " έ:ρις , ήταν τρομερή, καί διευθετήθηκε άπό τον
πραίτωρα τ'ίjς Μακεδονίαζ Π. Κορνήλιο Λέντουλο. Τά. δυο
σωματεία, γιά. νά. έδραιώσουν καί να έπεκτείνουν τή συνεργασία
τους, ίδρύουν κοινο ταμείο καί κοινές άρχές. Δέκα χρόνια
κρατάει αύτή ή άνακωχ·Ιj καί ξαναμαλώνουν. Φαίνεται πώς ά
φορμή το�τ� τ1 φ,ορά, στ�θηκ� ή παρακ �λυση, τών άθηναί�ν
�
τεχνιτων απ τους ισθμικους στη χρυσοφοpια και στεφανοφοpια,
προνόμια σημαντικά, καθώς θά. δοuμε παρακάτω, γι' αύτό
άμφι�τιονικο, rήφισμα, τοu 1 1 7 . π.Χ ; έπιβεβ;ι. ι�νει το?τα τ�
προνομια. Οι Αμφικτιονες συμβουλευουνε τους Αθηναιους να
πρ,οσφύγου� καί πάλι στ? Ρωμαίο π,ραίτωρ α ;'ii ς Μ α�ε ?ο ί ς.
:ν �
�
Τωρα πραιτωρας είναι ο Γν. Κορνηλιος Σισενα,
και εδρευει
στήν Πέλλα. Αύτός, μέ γράμμα του καλεί τους tσθμικούς ν'
άπ λογηθ uν τέλνον α πρε,σβευτές ,στ )ν Π,έλλα. '�λλά. το
�
?
?
Ί που φανερωνει κα
� στελνει
γραμμα
το
με; αθηναιους
τεχνιτες,
θαρή μεροληψία. Τό πελοποννησιακο Κοινό στέλνει πραγματικιΧ
<τέ1σσερις πρέσβει5 , π?U τα συ �φ �νιΧ.νε με , τοUς �θηναLοuς, , πt·1 0
ρωνουν ομως
και προστιμο (επιτιμιον ) δεκα ταλαντα, και ορι
ζεται οτ; αύτ� θά 'ναι στο \1-έλλ?ν ή ποι� ικ� ρήτρα γι� τίς π�
ρασπον? ιε5 . � αν γυ, p ισαν στη� Κορινθο οι τ� σσερι,ς πρεσβε,ις 7;ε
',
ρασαν απο δικη και καταδικαστηκαν, επειδη ξεπερασαν την εν 
τ?λ� που τούς είχε , δοθεί κ" ύ 1;ωγρ �ψανε δρους �αρείς, � ωpίς
,
νχ χουνε δικαιοδοσια. Αυτοι
οι πρεσβεις - τεχνιτες, που κα
ταδικάστηκαν, παρασύρανε μερικους όίλλους δυσαpεστημ�νους
στή Θήβα καί σ' όίλλες πολιτείες τ'ίjς Βοιωτίας, άρπάξανε το
ά�χείο τ�ς , Θ�βας καί " , . . . dπή�θον dποσ�άτα; " , προσ�α
θωντας να ιδρυσουνε δικια τους συνοδο, κατα των συμφεpον
των τοu Κοινοv " καί τών κοινών νόμων " . 'Έτσι κλόνισαν τή
δι�αιοδοσlα, κ;ι.ί ;ο κ?ρος τοu κ;οινού. , Οί 'Αμ;p ικτ�ονε,ς χαpα�
, αποστασια σαν οριστικη
κτηρισαν αυτη τη διασπαση και την
κατάλυση τοu Κοινού. Οί άποστάτες, δμως συνεχίζουνε τή δρά
ση τους καί τό Σεπτέμβριο τοu 116 π.Χ. καινούρια παράπονα
άπευθύνονται προς τον Πραίτωρα, πού τούς συμβουλεύει ν'
άπευθυνθοuνε στή Σύγκλητο. Τον rδιο χρόνο ή Ρωμαϊκή Σύγ
κλητος βγάζει άπόφαση (Senatus consultum ) πού οί Ίσθμι
κοί περιφpονοuν, τραβώντας !iτσι περισσότερο το σκοινί. ' Η
διένεξη συνεχίζεται Ξντονη , γιά. κάμποσα χρόνια, ώσπου στά.
·

Ι

·
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Ό Δ ιόνυσος, ή Άρι.άδνη καί

ό θίασος τού Σατυρικού Δράματος.

π.Χ. νέα άπόφαση τ'ijς Ρωμαϊκ'ijς Συγκλ·ήτου λύνει τη 8ια
φορά δπέρ τών 'Αθηναίων. Ί -Ι μακροχρόνια δμως " έ:ρις " είχε
σοβαρές οίκονομικές έπιπτώσεις, πού &ναλαβαίνει νά λύσει ό
πραίτωρ Μ. Λίβιος Δρουσος. Φαίνεται πώς οί &ποστάτες προσ
χωρήσανε σέ &λλα σωματεία, &σχετα μέ τό πελοποννησιακό,
κ' έ:τσι Ιiληξε ό καυγάς πού συντάραξε τούς άρχαίους 'Έλληνες
ήθοποιούς γι' άρκετά χρόνια, καl πού τελείωσε μέ νίκη του
άθηναϊκ?υ συλλόyου; Καl του;ο έπει8η τό ίσ,θμικό Κ�ι�ό άπλ�
θηκε π;χ pα πολυ σε ,8ευ;rερευοντα παρακλα8ια, που υπονομε
ψανε με τον καιρο, το κεντρο.
112

Μέλη τών θεατρικών αύτών σωματείων Ί]τανε μόνο έλεύθεροι
&ν8ρες. Γυναίκες η 8ουλοι 8έν μπορουσαν νά έγγραφουν, δσο
κι &.ν Ιiπαιρναν μέρος στlς παραστάσεις. Τό raιo rσχυε καl γιά
τούς μίμους καl τούς ίλαρω8ούς, πού το έτcάγγελμά τους θεω
ρουνταν &τιμο, καί τούς λέγανε, καθώς ε'ί8αμε στο έπεισό8ιο
του ·ίjθοποιου Καλλιπί8η, 8εικηλιστάς. Γυναίκες πού έ:παιρναν
μέρος σέ παραστάσεις σάν χορεύτριες η άύλητρί8ες Ί]τανε 8ου
λες. η πόρνες. Ό Φάϋλλος, ό στρατηγός τών Φωκέων, άγάπησε
μιάν αύλητpί8α καί τΎjς χάρισε άναθ·ήματα χρυσά τών Δελφών,
δπως είχε κάνει κι ό ά8ελφός του ό 'Ονόμαρχος, λίγον καιρό
πρlν &π' τό θάνατό του, άλλά μ' Ιiναν 6μορφο νέο. 'Η αύλητρί8α τόλμησε νά έμφανισθεί στά Πύθια, άλλ' άναγκάστηκε ν' ά
ποσυρθεί κάiω άπ' τίς άπο8οκιμασίες τών θεατών.
Στούς άττικούς ρήτορες, βλέπουμε πώς οί τεχνίτες όρκίζονται
στlς 8ίκες σά μάρτυρες η σάν κατήγοροι η κατηγορούμενοι, μέ
rσα μέ τούς &λλους πολίτες 8ικαιώματα. Είναι ί8ιοκτ'Ιjτες σπι
τιών καl κτημάτων", κ' έ:χουν έπιφανείς συγγενείς στίς πολι
τεΊ:ες, πού είναι περήφανοι γιά τό " τεχνίτευμα ", 8-ηλα8η τό
έπάγγελμα του τεχνίτη, πού άσκεί ό συγγενής τους. 'Έπειτα
ή πολιτεία τούς άπονέμει τιμές, τούς άναθέτει λειτουργίες, τούς
έπιτρέπει νά 8ημηγορουν. Ό Δημοσθένης 8έν κατηγορεί τον
Αίσχίνη έπει8η ήταν ·ίj θοποιός. Τέτοια νοοτροπία θά ήταν ά
παρά8εκτ-η γιά την άρχiχία κοινωνία. Του έπιρρίπτει πώς Ί]τα
νε κακός ·Ιjθοποιός: " ό'ν πότ' Οlνόμαον κακώς iπέτριψας . . . ' ,
8ηλα8·fι πώς έ:παιξε &σχημα τον Οίνόμαο, 6χι γιατί τον Ιiτ:α ιξε
κατ' άρχήν. Κι άκόμα, !:πει8η έ:πεσε χάμω, δπως εt8αμε, καl
σφυρίχτ·ηκε άπ' το κοινό, γιατί 8έν μπόρεσε νά γίνει ποτέ πpω
ταγωνιστης άλλά τριταγωνιστής, καl κακός, πού δσες φορές
κατάφερε νι:Ιι πάρει ρόλο τον κατάστρεψε, ένώ τον �ερισσότερο

Ό περίψημος 'Αμφορεύς τού Προνόμου. (Μουσείον Νεαπόλεως)

καιρό άλήτ;:υ� στά Χ'f ριά τ�ς ' �ττι�Ύjς. Στο�ς κατάλογο� ς τών
_ αγωνων, οι νικητες αναφερονται με τό πατρικο τους
σκηνικων
?νομα κ� t τη� πολιτεί/α ποι\ άν·1 κο�νε., 0Οταv �εν, ά�αφέρ,ετα,ι
η πολιτεια, αυτο, σημαινει πως 8εν επροκειτο για αγωνες αλλα
γιά ά�;ιλ�ς παραστάσει� πού άνάλ��ε Ιiνας μόν� σύλλοr.ος ' ?πό
,
_ πολης που ανηκαν
ταν α1Jτοματα παραλειπονταν τό ονομα της
οί τεχνίτες σι:Ιιν αύτονόητο. Σέ πολλές δμως έπιγραφές άναφέ
ρεται, Πλ� ι στ? Ονομα τοU :τατέρα κ�L το� �αππο� . Βέβαια, ε
1
, εξαιρέσεις, σαν Υ.ι αυτην
χουμε και τις
που αναγραφεται σκετα
" κωμφδός 'Αθηνόδωρος ". Άλλου δμως πάλι έ:χουμε : " υίός
'Ηρακλείδου " : χωρlς, τ' 6�ομα. Σ; lς � ελφ ;κές έπιγ� αφ�ς :, σέ
8ιακόσιους πανω - κατω, ηθοποιους, αναφερεται και τ ονο
μα τ'ijς πόλης· σέ 8εκαπέντε λείπει τό πατρικό 6νομα. Τουτο
μπορεί νά όφείλεται σέ &γνοια, η σ' όποιο8·ήποτε &λλο λόγο,
πο;Ε Ο_μως 8Εν �ημαίνε � πώς �π1Jρ1zαν άνάμεσά1 στο�ς τεχ� ίτες
και 8ουλοι. Στους συλλογους εγγραφονταν
τεχνιτες απο, 8ιαφο
ρα μέρη του έλλ-ηvόφωνου κόσμου. 'Άγνωστο μόνο παραμένει
&.ν στον άθηναϊκό σύλλογο έπιτρέπονταν ή έγγραφη σέ ξένους
'ή 6χι. Στην Τέω, δμως, έ:χουμε Χαλκη86νιους καί Περγαμ·η
ν ?Uς �α!. Σάμι�υ� . Έ:;ίσης άπ' �Ον Εϋξ� ινο Πόντ�, ;Ί1 Σινώπη,
, Ι,αραντα, συ
το Βοσπορο. Στην Αιγυπτο, στην Κυρηνη, στον
ναντiiμ:; τεf.ν �τες άπό·διάιpορες π;ρι?χέ�. "?zι μέ ;ην εύ2'αιρία
σκηνικων αγωνων, δηλαδη τουρνε, αλλα μονιμα μελη των το
πικών συλλόγ�ν, άφου, έy.φ ανίζο�ται πο�λές φορ�ς Y.�l σέ �ιά
,
. φορες περιστασεις. Αυτη η, αναγκη,
να μποpουν οι τεχνιτες
μιiiς πολιτείας νά μεταπηδήσουν στο σύλλογο &λλης καl νά
έγκατασταθουν μόνιμα έκεί, ν' &λλάξουν δηλαδη θίασο, δπως
θά λέγαμε σήμερα, καl ταυτόχρονα νά μην είναι &πολεις, πρά
μα άτιμωτικό γιά κείνη την έποχή, δημιούργησε τό ίδιαίτερο
προνόμιο νά γίνουνται δεκτοl άπ' τήν πόλη πού δρουσαν σάν
καλλιτέχνες, καl νά μπορουν νά _μετέχουν στά ίεpά. "Αν τώρα
έ:νας τεχνίτης έγκατέλειπε το Κοινόν πού Ί]τανε μέλος καl πή
γαινε σ' &λλο, ή πολιτεία, δπου είχε την έ:δρα της τό καινοι)
ριο Κοινό τον δέχονταν &μέσως σάν κανονικό πολίτη, μέ τά
'ίδια άκριβώς δικαιώματα πού είχαν καί οί &λλοι, γνήσιr,ι πολί
τες της, οί " dμφοίν dστοίν γεγονότες " .
Θ ά φανεί 'ίσως παράξενο πού χρησιμοποιουμε διαρκώς τ-fι λέ
ξη " τεχνίτης " καl ποτέ ·ίjθοποιός η δποκριτ·ής. Αύτό συμβαί
νει γιατl στούς θεατριχούς αύτούς συλλόγους ήσαν γραμμένοι
ολοι οί συντελεστές μιiiς παράστασης. Κ' Ιiτσι μποpουμε νά
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ποuμε πως τά Κοινά η ·ή σύνοδος "'ήτανε μιά θεατρικη συνομο
σπονδία περισσότερο , παρά καθαρο σωματείο ·ηθοποιών. Καί
πρι-;)τοι πρώτοι · στούς καταλόγους άναγράφονταν οι μ ο υ σ ι
κ ο ί. ( 2 ) 'Έπειτα οί κ ι θ α ρ ω δ ο ί καί τρίτοι οι κ ι θ α p ι σ τ α ί. (3 ) Μετά i:ρχονταν οι α ύ λ ω δ ο ί καί οί α ύ λ η τ α ί.
'Όμως σύντομα καταργήθηκαν οί αύλωδοί, γιατί δlν όίpεσε στούς
άκpοα":Ε:ς της έλληνιστικ'ίjς περιόδου αύτη ·ή έναλλαγη αύλοu
κ;χl τραγουδιοϋ. Με��ανε μόν� οί αύλ� ��ς. Συναντάμε μάλιστα
,
το χαρακτηρισμο, : Κυκλικος
αυλητης
.
'Έπειτα άναφέρονται οί π q ι ·fJ τ α ι, και κατα εί�ικότητες.
Φυσικά την πρώτη θέση κατέχουνε οί δραματικοί ποιητές. 'Υ
πάρχουν δμως καί δευτεp6τεροι, δπως: ποιητης προσοδίων (!tνα
εΙδος uμνου μΕ: συνοδεία αύλοu ) .
Στούς σκηνικούς άγώνες δΕ:ν άγωνίζονται πιά μΕ: τετραλογίες
άλλά μΕ: dιπλές, μονές, νά ποuμε , τραγωδίες. " Δράμα πρός
δράμα " καθως λέει ό Σουίδας γιά το Σοφοκλ'ίj. Καί το σα
τιpικο δράμα είναι πιά χωριστο άπ' την τραγωδία καί γράφε
ται άπο όίλλο συγγραφέα. ΤΙ'Ιετά Ι:ρχονται οί ήθοποιοί. Σαφως
διακρίνονται πιά οι διάφορες ε ίδικότητες, δείγμα κι αύτο τ'ίjς
παρακμ'ίjς. 'Υπάρχουν . οί τραγικοί , οί κωμικοί καί οι σατι?ι
κοί ύποκριταί. 'Επίσης, όίλλο θλιβερό δείγμα παρακμ'ίjς: τονί
ζεται το " πρωταγωνιιττής " γιά νά ξεχωρίζ ει άπ' τούς &λ
λους. "Ύ'στερα γίνεται καί μιά όίλλη διάκρι<Γη. 'Υποκριτης και- .
ν'ίjς τραγωδίας, ύποκριτης πα) α�ας τραγωδίας. Το rδιο γίνε
ται καί μέ την Κu μ·.uδία. 'Έρχονται μετα οι σκηνοθέτcι. ι. ΔΕ:ν
μποροuσαν νά πάρουν τον τίτλο δ ι δ ά σ κ α λ ο ι, γιατί ά
ν'ίjκε πρίν στούς ποιητΕ:ς πού δίδασκαν τά ι:ργα· τους. Περιορί
ζονται λοιπον στο μετριοφρονέστερο ύ π ο δ ι δ ά σ '� α λ ο ι.
' Αλλά στίς έπιγραφές τriJν Δελφών ξεθαρρεύουνε φαίνεται καί
όνόμάζουνται διδάσκαλοι.
�τη Οόναμ-η τι"'uν σωματείων άν·tικο1υν χα� c� � εGτια� ίσ�ες, αύ
το!. πο1) 1 νοί� ια�αν χοστοό1μια1 για τις
1Παf α?τασεις : οπως γι:J6ι
τανε και στο νεο ελληνικο
θεατpο πριν απο μερικες
δεκαετιες.
Παλιότερα τούς λέγανε " ίματιομισθωτάς " , άργότερα τούς
εrπανε " ίματωμίσθας " δπως μιΧς πλ·ηροφοpεί ό Πολυδεύκης.
ΣΕ: μιά έπ•.γραφή της Πτολεμα·tδας έμφανίζέται ενας " σκενο
ποιός ' ενας
σαλπιγκτής " πέντε tt πρόξενοι
κα!. Sξ·η
" φιλοτεχνίται " . 'Όμως ·ή έπιγραφη είναι στο κάτω μέρος της
καταστρεμμένη , κ' i:τσι δΕ:ν ξέρουμε: τί σημασία είχε ή παρου
σία τών ουο τελευταίων κατηγοριών. 'Υπάρχει μιά έπιγραφη
τοu Ρήγιου πού λέει: " . . . τό κοινόν τών περί τόν Δ ιόνυσον
τεχνιτών καl προξένων " . ΣΕ: έπιγραφΕ:ς της Μ. 'Ασίας βρί
σκεται σαλπιστής " καί κήρυξ πλάι σi: ραψtιJδούς, κι
θαριστές , κιθαρtιJδούς καί αύλtιJδούς. 'Υπάρχει άκόμα καί μιά
όίλλη περίερyη είδικότ-ητα: " Ψειλοκιθαρεύς " . Στην rοια έπι
γραφη ύπάρχει παρακάτω χοροκιθαρεύς " . 'Επίσης σε όίλλη
" παίδες αύληταί " καί " aνδρες αύληταί " . Οί αύλητΕ:ς εΙναι
πολλών εtδι-;)ν : "κύκλιοι αύληταl ", " χοραύλαι " , " πυθαύλαι " .
Στο χορο άνήκουν " παίδες χορευταί " καί " aνδρες χορευταί "
καθως καί χορευταl κωμικοί " . 'Ανήκανε άκόμα στη δύναμη
των /(οινών χα!. οί ιt έργολάβοι " πού φαίνεται. πώς Θα ήταν
κάτι σάν τούς θεατρικούς άτζέντ-ηδες πού !:χουμε σήμερα , καί
πού φpόντιζαν , κυρίως, νά κλείνουν τlς συμφωνίες μΕ: τίς π6λεις πο� γινό;ανε ';εριοδε �α το? Κοινού, δηλαδη δπως θά λέ
γαμε τωρα, να κλεινουν τις πιατσες.
ΔΕ:ν εrμαστε πολύ κατατοπισμένοι πά.νω στο θέμα τών άμοι
βών γιά τίς παραστάσεις. Στην Κέρκυρα ξέρουμε π&>ς κάθε
θίασος i:παιρνε 8 Υ2 κορινθιακΕ:ς μν.Ξίς γιά κάθε παράσταση,
καθως χαί τά �οδα διαμον'ίjς καί διάτροφ'ίjς του, ένώ στην
'Ίασο ενας κωμικος θίασος Ι:λαβε για μιά παράσταση 5 άττικες, μν�ς .
'
ϊ
Στα μεσα του 2ου αιωνα οι Ρωμαιοι, που αντιμετωπιζαν
ολότελα διαφορετικά τούς Διονυσιακούς τεχνίτες άπ' τούς δικούς
το� ς μί17ους κ,αί ίστρίο:!ες, όίρχισαν �ά ;-ροσ�;αλοuν θιά,σους ,στη
Ρωμη. Ο Τακιτος μας πληροφορει, επικρινοντας το πραμα,
πως ό πρώτος πού κουβάλ·ησε θ\ασο άπ' την 'Ελλάδα ·� ταν ό
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2. Στήν dρχή οί ποιψές συνθέτανε μόνοι τους τή μουσική
τών δραμάτων τους, οπως ό Φρύνιχος, ό Πρατίνας, ό Αlσχύ
λος, ό Σοφοκλής κι δλοι οί aλλοι παλαιοί τραγικοί. Πρώτος
ό Εvριπίδης χρησιμοποίησε aλλον μουσικό, γιά τή μουσική
επένδυση τού έργου του. 'Από τότε καθιερώθηκε σάν ξέχωρο
επάγγελμα, πολv τιμητικό.
3. · 'Η διαφορά εlναι φανερή : Κιθαρωδοί fίταvε δσοι έπαιζαν
κιθάρα καl ταυτόχρονα τραγουδούσαν, ενώ οί κιθαρισταl ήταν
ίίφωνοι. Τό ίδιο καl οί αύλωδοl έπαιζαν αύλό καί τραγουδού
σαν, iνώ ο[ αύληταl έπαιζαν μό1ιον αύλό.
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γνωστός μας Λεύκιος Μόμμιος. 'Αλλά κι ό 'Ιούλιος Καίσα
ρας κι ό Αϋγουστος ένδιαφέρθηκαν γιά θεατρικές παραστάσεις.
'Εκείνος δμως πού είχε πραγματικο πάθος μΕ: το Θέατρο Ίjταν
ό Νέρων. 'Αλλά κι ό Άδριανος άνέλαβε το 1 2 6 μ.Χ . στ·ί)ν 'Α
θήνα τήν άγωνοθεσία.
�τούς αύτοκρατορικο•'ις χρόνους, ή μανία τοu Θεάτρου &πλώθη
κε σ' δλη τη ρωμαϊκη έπικράτεια. Καλοuσαν θιάσους καί στίς
πιο μακρινΕ:ς πολιτείες: Στη Νέμαυσο (σημερινη Νί ιηes ) καί
στην 'Επίδαυρο, στ-ί) Νεάπολη καt στην "Εφεσο, στ-ί) Νικό
πολη χ1αι στ�ν ΆλεξάνΟρ� ι.α1 σ�ις Τρ �λλει.ς χ.αι το�ς Ποτ�?λους
εΙχε πεσει κυμα θυμελικης μανιας. Ί,οτε παρουσιασθηκε ολι
-γανδρiα " στούς θιάσους, κι όίρχισαν νά δημιουpγοϋνται νέα
Ποι'νά. 'Έτσι �χουμε τΎjν " ίερά περιπολιστιχή οlκουμενική σύ
�•οδο " (το περιπολιστικη σημαίνει περιοδεύουσα ) στ-ί) Ρώμη,
πού πολλοί φιλόλογοι πιστεύουν π&)ς ·)) ταν ή συγκέντρωση δλων
τών /{οινών σε μι.ιΧ γενιχη άρχ-fι ύπΟ τΎjν προστασία του αύτο
κράτορα, uστερ' άπ' τη διάλυση ολων τών όίλλων Κοινών ένώ
&λλοι πάλι πι.στεόουν πως αύτ·Ι] ή οlκουμεvικη " Ε:ξακολου
θοuσε νά ύφίσταται παράλληλα μΕ: τά όίλλα Ποι.νά. Ό τρόπος
της Οι.οίκ·η σης τ&ν Κοινών παραμένει ό παλιός, μόνο πού πα-·
ρουσιάζονται καινούριες άρχές, δπως άρχ1.ερέως τοu Δ1.όνυ
σου καί ταυτόχρονα άρχιερέως τοu Αύτοκpάτορα (4 ) . Παρου
σιάζεται χ' �νας ιι λογιστής " , που φαίνεται. Π�)ς θά 'ταν κά
ποιος αύτοκρατο ? ικος έπόπτης. Αύτος ό θεσμος τοu λογιστ'ίj
άλλοίωσε κάπως το δημοκρατικο χαρακτ·ή ρα τ'ίjς διοίκ·η σης τών
Κοινών, γιατί καθιέρωσε τον κρατικο παρεμβατισμο στά οt
κονομικά, κυρίως, ζητήματα. 'Ακόμα ενας περίεργος θεσμος
καθιερώνεται : ό " vομοδίκτης " 'ι] σέ &λλες έπιγραφΕ:ς " νομο
δείκτης , πο1J φαίνεται. πώς ηταν κάποιος κρατι.κΟς έπίτρο
πος πού παρακολουθεί την αύστηρη έφαρμογΎj τών αύτοκρα
τορικών νόμων.
'Εξαιρετικά ·)) ταν τά προνόμια τών τεχ•ιιτών. Τά κυριότερα
ήταν ή ά.συλεία " καt ή άστρατεία " . Και οί Ρωμα"ίοι. πα
ρείχαν στούς ίστρfονες άστρατεία, μά δχι γιά τούς rδιους λό
γους. 'Ενώ ο! 'Έλλψες δίνανε το προνόμιο τιμητικά , οί Ρω·
μαίοι, άντίθετα, δέν τούς δέχονταν στο στρατο έπειδη τούς
θεωρούσανε &τιμους. 'ΑλλCJ. φαίνεται πως δl:ν Ίjταν κανόνας,
γιciτί ό Δ'ημοσθένης μιΧς άναφέρει τούς χοροδιδάσκαλους Ά
οιστείδη καί Σαννίωνα σάν λιποτάκτες καί συμβουλεύει νά
μη χpησιμοποιοuν γιά 'το χορο νέους σε στρατεύσιμη ήλικία.
'Όμως ψηφίσματα πού φτάσανε ώς έμιΧς, μιλάνε καθαρά γιά
άστρατεία. Φαίνεται πως στην 'Αθήνα εΙχαν τη δυνατότητα νά
καταργοuν το προνόμιο σε ώρα άνάγκης.
Πλάι στην άσυλία ύπ'ίjρχε κ' ενα όίλλο σημαντικο προνόμιο ή
" άσφάλεια " . Το πρώτο άφοροuσε στά πρόσωπα, το δεύτερο
στά πράματα. Το μέτρο τοuτο εΙχε ληφθεί για νά μην κινδυ
νεόουν οί περιουσίες τών τεχνιτών που πήγαιναν τουρνε σε
περίπτωση πολέμου. Καί ή άσυλία πάλι, γιά νά μποροuν έλεύ
θερα νά κυκλοφοροuν άνάμεσα σi: έμπόλεμες πόλεις, χωρίς νά
κινδυνεύει ή ζωή τους. Λύτη ή άσυλία, άλλά καί " . . . ή τής
τέχνης φιλανθρωπία " ι:καναν πολλούς ·Ι)θοποιούς νά μετέχουν
σl: πρεσβείες, προ 7'άντων σ' έχείνες πού στέλλονταν άπ' τούς
'Αθηναίους προς το Φίλιππο το Β' . Καθως τό 'πλασε ό 'Αρι
στοφάνης στούς " 'Αχαρνής " μΕ: το Δικαιόπολι, πο\J χαίρεται
μόνος τ-ί)ν εtρήνη άνάμεσα στούς έμπόλεμους, Υ, δπως άργότερα
ό Πετράρχης κατεβαίνzι τον Πάδο άνάμεσα στούς Γουέλφους
κάί Γιβελλίνους , πού σταματοuν τ·ί) μάχη για νά χαιρετίσουν
με σεβασμΟ τΟ Οαφνοστεφανωμένο ποιητή, k:τσι. και τότε πέρ
ναγαν σίγουροι άπ' το ενα στο όίλλο στρατόπεδο οι τεχνίτες
χωρίς να τολμάει κανείς νά τούς άγγίξει. Κι άκόμα ξέρουμε
π&)ς στην 'Αθήνα έπεβάλλετο ή ποινη τ'ίjς dτιμίας " σέ κεί
νον ποU καταπατοUσε την &συλία η τΎ;ν άσφάλει.α ένΟς άτόμου.
"Αλλο σημαντικο προνόμιο Ίjταν ·lj " στεφανηφορία " , το δι
καίωμα δηλαδ·ή ν!Χ φοράει ό τεχνίτης το στεφάνι ΠΟ\J κέρδισε
στούς άγ<7)νες, και ·ή χρυσοφορία " , δταν τΟ στεφάνι. �η ταν
χρυσό.
'Υπ'ίjρχαν στά θέατρq όρισμένες θέσεις κρατημένες γιά τούς
τεχνίτες, δπως στο θέατρο τ'ίjς Λάρισας, πού σώθηκε πάνω σε
βαθμίδες ή έπιγραφ-ή : " τοίς τεχνίταις " . Στούς νικητές άγώ
νων φα•ιερωνότανε i:κδηλη ή κρατικη εϋνοια μέ έπίσημες θέ
σεις. Κάποιον Άριστόδημο άπ' το Μεταπόντι. ο, πού νίκησε
δυο φορΕ:ς στά Λ·ή ναια, οί 'Αθφαίοι τοu άναθέσανε ύψ-ηλά δηιι

"

ιι

(C

"

((

4 . " Γειιόμενος ίερεvς κατά τό έξijς δlς .καί dρχιερεvς τού κα
Οηγεμ6νος Δ ιονύσου διά βίου, έτι τε τ ε ι μηθείς dρχιερεύς
Μάρκο�; Α}\ρηλί�� Άντων ε ί. νου Σεβαστού τού 1ιέου Δ ιονύ
σου δια βιου . .
.

.

γραφές γεμάτες κομπασμούς, άκόμα καl σέ λατινιχη γλώσσcι.,
μόσια καθήκοντα, άφοu πρώτα τόν κάνανε πολίτη 'Αθηναίο.
σιΧν κι αύτήν : " Demetr.ίus tl'agΌedυs i nvictus . Όνομά
Ό p αυσαν �ας κι ό Άθ�ναιος μ�ς λένε π� ς � στηναν άγάλιι ατα
;
,
ζουνται Ί ε ρ ο ν 'ί κ α ι, Ά σ τ ο ν 'ί κ α ι, π ε ρ ι ο δ ο ν 'ί κ α ι
στους πεpιωνυμους τεχνιτες. Καποιος Κρατων γινεται πολιτης
(έκε'ίνοι πού νιχοuσαν σέ τέσσερες μεγάλους άγώνες τ'ίjς 'Ελ
Π� ργάμο� , οι Τ� ι� ι τΟν στε� ανών?υν iμΕ: τp εLς στ�φάvους .
,
,
,
Τα προνομια αυτα
οχι μονο τα σεβαστηκαν οι Ρωμαιοι μετα,
λάδας καί πού λάβcι.ιναν φοίνικα) , π λ ε ι σ τ ο ν 'ί κ α ι (αύτοί
τήν κατάκτησ·η , άλλά καl τ' αύξήσανε, τά κάνανε μάλιστα
πού είχαν πολλές νίκε� ) κτλ.
καl κληρονομικά, δπως τήν τήβεννο μέ -:ό χpυσό στεφάνι πού
Ί-Ι παpαμιχρη εύκαιρία Ύi-ι:αν κατάλλ·ηλη γιά επαινο : -� ήλικία
καθιέρωσε ό :Μάρκος 'Αντώνιος.
.
τοu νικητοu, τό ε1δος τ'ίjς τέχνης, ό νεωτερισμος τών άγώνων
'ή τών τιμών πού μοιραζότανε, ή νέα σειρά τών άγώνων κλπ.
'Ίσως οι πολλές τιμές, μαζί με τlj δίψα γιCι χρυσάφι, δημιούρ
Έθεωρε'ίτο μεγάλη τιμή &.ν κάποιος &λλος εγραφε την έπιγρα
γησαν στήν άρχαιότητα μιdι κακΎ; έντύπωση γιά τό χαρακτή
φή, χι. ίlχι ό 'ίδιος ό τεχνίτης.
;:,α των τεχνιτών. Ό 'Α;Jιστοτέλης άναρωτιέται " . . . διd τί
οί Διονυσιακοί τεχνίται ώς επί το πολv πονηροί εlσίν: Βρί
Ό Νέρων θέλησε νά πάρει δλους τούς τίτλους. Στο μουσικό
σκει πώς αύτό συμβαίνει γιά δυο λόγους, 'ιJ έπειδή δέν έ'ρχον
θρ ίαμβό του ε1χαν κρεμάσzι 1 80 0 πινακίδες σέ άκόντια, πού
ται συχνά σ' έπαφη μl: τή σοφία, καθώς ε1ναι τον περισσό · στην κάθε μιιΧ ·)j ταν γραμμένο σε ποιόν άγώνα νίκησε. Γιά νά
τερο καιρό τ'ίjς ζω'ίjς τους άπασχολημένοι μέ τljν τέχνη τους, 'ιJ
έξασφαλίσει τ·Ιj σίγουρη άθανασία γκρέμισε τά άγάλματα δλων
�πειΟη ζοϋν οί περισσότεροι σε άκολασία ΚαL πενία. Π ι.Ο βα
τών προηγούμενων νικητών κcι.l 3ιέταξε νά τά ρίξουν στούς ό
θι ιΧ εtσχι!ψησε ό Πλάτων στ9 θέμα. Νομίζει, πώς ή ψυχή τών
χ_ε τούς. Καί καθι;>ς άνέβαινε στο Καπιτώλιο τοu φώ\ α�-χν ο[
·ήθοποιωv άvεβαίνει στα ϋψη μΕ: τι:Χ χειροκροτήματα καL τLς έ
Συγκλη� ικοί: " Χα'ίpε ' Ολυμπιονίκη , Πυθιονίχη , χαϊ:ρε Αϋ
πευφημίες, γι.d: να πέσει σε λιγάκι στΟ χάος χαL τ"fιν ταπεί
γουστε
νωση άπ' τά σφυρίγματα καί τίς άποτυχίες, κι αύτές οί έναλ
οι άγώνες διακρίνονταν σέ ουό ε'ίδη :
λαγές δημιουργοuν τούς κακούς χαρακτ'ίjρες.
1) 'Αγώνες "στεφανίται " 'ή "φυλλίται , ίεροι . Σ' αύτούς οι
Γεγονός ε'ίναι πώς ο[ άρzα'ίοι τεχνίτες τραβιόντουσαν άπ' τ·Ιj
νικητές παίρνανε στεφάνια καl μιχρη άμοιβή.
δύναμη σάν άπό μαγνήτη . 'Αγκάλιαζαν πάντα τούς ισχυρούς
2) c·ι Θεματικοί ) ) , cc dργυρίται , r c ταλαντιαίοι , cc lμιταλαν
τ'ίjς -!;μέρας για χρήματα. Ταπεινι;>θηκαν σέ Gίπειρους έξευτελι
τι� ίοι" .1 ιΗ λέξη φανερώνει τΎjv &μοι.βή, &ν κα� συχνιΧ παίρνανε
σμούς, για νά ύποδεχτοuνε δουλικιΧ τον 'Αλκιβιάδη πού ξανα
και λιγοτερα.
γ•)ρισε στ·Ιjν 'Αθήνα, καί κολάκευαν τό Φίλιππο δταν δλοι
οι τεχνίτες ·)j ταν σε πολλΕ:ς πόλεις πολιτογραφημένοι καί ·)j ταν
πενθοuσαν τήν πτώση τ'ίjς 'Ολύνθου. Κι δταν ό Δημοσθένης
κι. αύτΟ Εν' άπ' τιΧ σπάνια προνόμια της έποχης. 0Ομως τΟ
κρύφτηκε στον Πόρο, φεύγοντας την καταδίωξη τοu 'Αντίπα
σπουδαιότερο προνόμιο ήταν τό γεγο ός πώς ol Ρωμαϊ:οι δια
τρου, μέσα στο ιερό τοu Ποσειδώνα, τεχνίτης Ύjταν έκείνος πού
τηρ·�σανε ώς τό τέλος άμείωτο τό σεβασμό τους προς τούς τε
τΟν άνακcί.λuψε καt τΟν άνάγκασε ν' αύτοκτονήσε.ι γιcΧ νCι.. μην
χνίτες, παρCι την άτι.μωτιχΊJ θΕ:ση ποU ε'ίχανε οί ρωμαίοι ί
πέσε ι στιΧ χέ ρια τών Λ1; αχε.Οόν �ν , � ·ήθοπ οιΟς ' !· Ρ � ίας (Ο rΟ ιος
,
,
1 , Αριστονικο, τον Ι μεραω
... και τον ;Υπερειδη
στρίονες καί ι:>ι μϊ:μοι. 1\.ίόνο σαν Gίρχισε νά έπικρατε'ί ή καινούρια
παραδωσε
τον
θρη �χεί� , μαζί με τα τριξί_μcι.τα όλ6κλ·ηρο� τοu άρχ� ίου έλ/.η
στούς στρατιώτες τοu 'Αντίπατρου. Λύτόν τον τεχνίτη οί άρ
νιχου κοσμου που, γκρεμιζοτανε, ξεθεμελιωθηκαν και τα, ·προ
_χα\οι τον ε!χαν όνομάσει " φυγαδοθήρα " .
νόμια τών περt τΟν Διόνυσον τεχνιτών. Οί πρώτοι έχθρικοt νό
'Αργότερα κολλήσανε στον 'Αλέξανδρο, καί γι' αύτο τούς βγά
οι βρ ί σκ�νται τΟ Θ εο8 σιαν � χώ? ικα ι ( Ο ώριος ά α κά
λανε τό παρατσούκλι " διονυσιοκ6λακες " ·η " dλεξανδροκ6λα
μ
;r ,
?
. C!
�
ν γ
ζεται μπρος στην επιθυμια του πλη0ους να τους μετακα'λεσει.
κες . Καί πιο Gστερα σέρνονταν ταπεινα μπρος στούς ρωμαίους
'Τ'ό 5 3 7 μ.Χ. ενας νόμος έπιτρέπει στούς τεχνίτες να έγκατα
άφέντες των, άρχίζοντας άπ' τον Αtμίλιο Παuλο, άμέσως με
λείπουν την τέχνη τους, προσχωρώντας στ·Ιj Χριστιανική θρη
τά τήν Ύjττα τοu Περσέα, &.ν καί λίγο πρlν ε1χαν ταχθεϊ: μέ τό
σκεία. Γιατί ό κώδικας τών Δ ιονυσιακών συλλόγων άπαγό
μέρος τών ΜακεΜνων. Μόνον ό Σύλλας τούς έκδικήθηκε γιcΧ
ρ υε τήν έγκατάλειψη τ ς έχνη χ ρlς πρ ηγ ού ενη εγχp ι ·
τήν εύνο'ίκη προς τό Μιθριδάτη στάση τους, γκρεμίζοντάς τους
� � ' ? , ι:
:_ '
σ1
'
, ; την
, 'ίjεκεινη
της ολομελειας. Φυσικα,
εποχη, δεν υπηρχαν πια τα
τό ίερό τ'ίjς 'Ελευσίνας δπως ε'ίδαμε. Μά γρ·ήγορcι. τοu πέρασε
παλαιά
Κοινά.
Πότε
άκριβώς
ε1ναι
Gίγνωστο.
Άλλα
�σβησαν
·ή μανία τ'ίjς έχδίκησης, μιιΧς χαl δzν τά 'χε μ' δλους τούς τε
θά 'γLνε τ�.η μ�τLκά, άρ� ίζον-::ας &:π' τ-fι �'ILχpd: ' � σία, Οπ�υ τΟ
χνίτες, άλλά μόνο μέ τον άττικο σύλλογο, χαί τον βλέπουμε
χpιστιανικο κινημα φ �υντωσε .γρηγοροτεpα, και καταληγον
νά όργανώνει σέ λίγο άγώνες στη Θ ·ήβα. 'Ακόμα καί τον όίθλιο
τας στήν 'Αθήν-χ, πού Ι!ιατ-ηροuσε καl φιλοσοφικ·Ιj σχολ·Ιj έθνι
Νέρ �να κ�λα�έψανε οί ;ε�vίτες. 'Ίσ1ως, μόνο οί τι.μη ηκες έπι.
χή (εtδωλολατρική ) ώς τον κcι.φο τοu Ίουστινιανοu ( 5 ) .
;
γρ�φες στο � Λδpι�νο, �α ηταν οι( μονε� δι�; αι�λογ� μενες
-;ολα
:,
,,
κειες, γιατι, κοντα στα οσα
εκανε
για την Αθηνα, βοηθησε
ΔΗΝίΗΤΡΗΣ :ΊΠΡΑΤ
πολύ τούς συλλόγους. 'Όμως ή άναχ·ήρυξη τοu Καρcι.κάλλα
σάν " νέου Βάκχου είναι γλοιώοης.
5. Πολλοί τεχνίτες, τον πρώτο καιρο· τού 'Ανατολικού Ρω
μαϊκού Κράτους, dπαρνήθηκαν τήν τέχνη τους καί dσπάστη
'Άλλες πιΧλι. φορές, δταν νομίζανε πι).\ς ·ή δύναμη τών Ρωμαίων
καν το Χριστιανισμ6. Κάμποσοι dπ' αvτοvς δ.γιασαν, ό δ.γιος
όίρχισε να δύει, δε δ ί σταζαν νά κολαχέψουν τούς έχθρούς τω•ι,
Γελάσιος, ό δ.γιος 2."'τράτων, ό δ.γιος Φίλιππος, ή άγία Πελα
Οπως εγ ι.νε μ' έκεϊ'νο τΟν ·ήθοποιό, τΟν 'Ιάσονα τΟν ΤραλλιανΟ
γία - γιατί γυνα ίκες δ.ρχισαν νd έμφανίζονται πάνω στή σκηνή
π�ύ �π� ιζε τ�ν ' �γαύ� στί� "}iάκχες ·: μπ ός στο βασιλια
p
στοvς Πτολεμαϊκοvς χρ6νους, χωρίς νd μπο
των . Παρθων Οροδη τον .Α . Ί η στιγμη που
ρεί νd καθοριστε ί το π6τε dκριβώς - ό δ.γιος
κρατοuσε τό ψεύτικο κεφάλι τοu Πενθέα στην
Εvτυχιαν6ς, καθώς καί ό δ.γιος Πσρψι!ριος, ποv
άγχαλιά του, πού τοu 'χε κατασκευάσει ό σκευ
μαρτύρησε έπί 'Ιουλιανού τού Παραβάτη. Αv
οποιός, μπήκανε μέσα στην α'ίθουσα πού ΙΗ
τον τον τεχνίτη Πορφύριο τον είχαν φέρει στο
νονταν ή παράσταση Πάρθοι στρατιι7>τες καί
παλάτι νd σατιρίσει μπρος στον 'Ιουλιανο τd
πέταξαν στο ·τραπέζι τοu βασιλιιΧ το κεφάλι
μυστήρια τών Χριστιανών. Μπήκε τ6τε, dνά
τοu Ρωμαίου άρχιστράτ·ηγου Κράσσου. Ό 'Ιά
μ� σα στ' Cίλλ�, μέσα σέ ιιι a κολυμπfι_θρα γ � d
σων πέταξε τό ψεύτικο κεφάλι, π'ίjρε το κομ
να διακωμωδησει το, βαφτισμα. Και καθως
μένο κεφάλι τοu Ρωμαίου τραπεζίτη καί στρα
τηγοG και συνέχισε μ' αύτΟ τ·fιν παράσταση ,
έλεγε τήν προσευχή, έπαψε ξr;ιφνικd ν' dστει
εύεται καί πίστεψε στο Χριστ6 . Συνταράχτηκαν
προς μεγάλη ίκανοποίηση τοu Όρόδη. Στον
καιρο τών αύτοκρατόpων, δλοι οί σύλλογοι έ
τοτε ολοι οι παρισταμενοι αν'λ ικοι' και ο τεχνώθηκαν σέ μιά Ο tχουμενικη Σύνοδο μέ εδρα
νίτης "ξίφει έτελειchθη". Τιμώντας τή μνήμη
τη Ρώμη. Στον καιρο τών Άντωνίνων ό άριθ
του το Σωματείο 'Ελλήνων ' Ηθοποιών dνακή
μός των άγώνων ε'ίναι · μεγάλος. Πολλες πό
ρυξε προστάτη του τον 'Άγιο Πορφύριο. ' Υ
λεις γιορτάζουν Πύθια, 'Ολύμπια, Αύγουστcι.ϊ:α·,
πάρχει δμως κι ι'.ίλλος 'Άγιος Πορφι�ριος τής
Καισάρεια, Τραϊάνεια, 'Αδριάνεια, Π ανελλή
i:διας έποχής, ποv ήταν έπίσκοπος Γάζης. Το
νια, Άντινόεια (γιά νά κολακέψουν τον Άδρια
λάβαρο τού Σωματείου 'Ηθοποιών κοσμε ί αv
νΟ για τΟν εφ�ηβο ποU άγαποUσε και τοU πέ
τού τού Πορφύριου ή εlκ6να, γέροντα σεβά
θανε ) κτλ. Στον καιρο τοu 'Κόμμοδου τcΧ βρα
σμιου μέ γενειάι5α, καί δχι τού dγένειου ηθο
βε'ία τών πρωταγωνιστών είχαν φτάσει τCι
ποιού Πορφύριου. Ό μακαρίτης Νίκος Λά
Θεωρικά: Λfεταλλικd εlσιτή σκαρης ε lχεν έπισημάνει τήν γκάφα, πού, νο
2 5 0 0 δηνάρια. Ή δίψα τους γιά Μξα ε1ναι δση
Δ . Μ.
καί τοu χρυ,σαφιοu. Στ·ήνουνε στ'ίjλες μ' έπι- ρια γιd τd dρχαία Θέατρα μίζω, δέ διορθώθηκε dκ6μα.
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Ό Μ γ ιερχο ·vτ, μ την εργατική του φόρμ α, δίνει πολv χ αρ ακτηρ ιστικ ά το πνεύμα τη ς εποχής τού
Ε'ίκο σι
θέ
άλ
λ
τα
, Ό πρ ο ε ρ ιακο ς ά σκη τικο ς ρ ομαντισμ ο ς ε lχε κυρ ιέψει τότε καi το μεγ ο σκηνο τη . Στρ α 
'
έ
i
ώ
Ε
δ
ο
θέ
ά
ά
όv
ε
ά
έ
ϋ
ό
τι τη ς τής
ατρ ο ν κ νει πρ βες, μ φος κα μ νος υναμ ιτιστή.
παν σταση ς , π
μπαινε στ
Το πιλίκ ιο τού κόκκινου στρ ατιώ τη μέ τ' άστέρ ι , το κασκόλ, τ ο σημειωμ ατάρ ιο χωμένο στψ ζε
'
'
χειλ ωμένη . τσέπη , κ ή ε lλ ικρ ίνε ι α τής μεγ άλη ς πίστη ς στη μ ατιά . Ίlταν ή εποχη τού Ε'ίκ ο σι . . .

Μ Ε Γ Ι Ε Ρ Χ Ο Λ Ν Τ
Α Π Ο Ψ Ε Ι Σ

Γ Ι Α

' Απο το &νέχaοτο β ιβλίο του

Τ Ο

Θ ΕΑ Τ Ρ Ο

ΑΛΕΞΑΝΤΡ ΓΚΛΑΝΤΚΩΦ

Ό σοβιετικός συγγραφέας 'Α λεξάντρ Γκλαντκώφ προσφέρει - κατά παγκ6σμια, καί πάλι, προτεραι6τητα - στοvς dύαγι,ϊόστες τού περιοδικού " Θέατρο", καί τρίτο κεφάλαιο dπό τό dνέκδοτο βιβλίο του,
γιά τήιι έκπληκτι,κή μορφή τού σοβιετικού σκηιιοΟέτη Βσέβολοιιτ Έμίλιεβιτς Μέγιερχολντ. Περι.έχcι
dφορισ;ιούς, σκέψεις, dποφθέγματα και: dπ6ψεις τού μεγάλου σκηνοθέτη γιά τό Θέατρο.

l\�ή φ ωνάζε;ε Ιt;σι. � αμηλότεp � . 'Ότα-:ι, � ι ·fι θ_σποιοί φωνά,ζουν,
τ
δεν ειναι
σε Θεση να χρωματισουν. Στα νιατα μου δουλευα
μέ τόν Κο�σταντίν �εργκ�γιεβι;ς , (' τ;όν Στανι �λάβσ;< ι ) . Μ� θεω
_
pουσε πολυ φωνακλιχ ;�ι ολο μ αναγκαζε να μιλαω σιγοτεpα.
Μα έγώ l>έ:ν καταλάβαι';α χ' Ιtκλεβα τόν :Ξ:αυτό μου . . .
•

: ή l>υνατότητα τοu αύτοσχεl>ιασμοu είναι αύτό πού
ΆκριβC)ς,
ξεχωρίζει τό Δράμα άπό τήν 'Όπερα, δπου ό μαέστρος δi;ν έ
�ιτρέπε1ι να τcαραβι � σ;ε'ϊ τΟ χ�ονικΟ , δριο, , άφ�νει μ?νάχα 1 μ �1rl.
ελευθερια, στ,ο ,ρυθμο. , Ο �αλιαπιν, α):�θι�,ος ·ηθοπ� ιο�, που ε
νιωθε σαν αναγκη
τον αυτοσχεδιασμο, εβγαζε το αχτι του
μ� το�ς ρυ� μούς. ' �,π' αύτό ξεκινοuσαν ,ολοι οι κ �υγάδες του
_ να παpαλλαξει το ρυθ
με τους μαεστρους, οταν προσπαθουσε
μό) . �: οτΕ: οεy θ' ά�αρν�θω τΟ δικαίωμα �oU 'χω ν1α σπρ1ώχν1ω
τους ηθοποιου,ς στον ,αυτ,ο σχεδιασμό. _ Πpεπ;ει yοναχα να μη�
; υμε το β σικο με το δ�υτερ υον, , να δινουμ προσοχ
σκ�παζ
ι: ,
�
?
�
�
,
στο προβλημα του χρονου, καθως >tαι στην αμοιβαιοτητα που
πρέπει νά. 'χουν τα χρονικα μέρη στη σκηνή.
•

�,Ο κοστού �ι είναι... tπ�,σης τμΎ)1μα ;ου Υ..οp μι?ϋ. 1Κοιτά�τε τΟ�
�
ανθρωπο των βουνων.
Εχεις
τη γνωμη πως η καπα πρεπει να
κρύβει τό κορμί. Μα ό άληθινος Καυκάσιος τή ράβει itτσι,
ποΟ φαίνεται σcΧ ζωντανη, σαλεUει όλ6κ/.ηρ�η, καί, κάτω άπ' την
κάπα, βλέπεις τα ρυθμιχ-Υ. κιν-ήματα τοu κορμιοu. Είδα, κά
ποτε, στΟ μπαλfτο τΟν ΦvΥ..Lν κ' ϋστερα πΎ)γα έπLτοότου στcΧ.
παρασκήνια για να δώ πώς είναι ραμμένο τό κοστο1\μι του.
Ε!χε άπάνω του Ιtνα πολύ χοντρό ϋφασμα, βάτα μπόλικη χαί,
διάολος ξέρει, τί &λλο άκόμα. Στ-Ι)ν παράσταση, ώστόσο, εβλεπα
ολες τίς γpαμμzς τοu κορμιοu του. Ό Στανισλάβσκι σπο.Jδασε
στό Παρίσι ραπτική για να νιώσει τή φύση τοu θεατρικοu
κοστουμιοu.
•

'Όταν βλέπω στό δρόμο καυγά , στ4:κουμαι πάντα καί χαζεύω.
Στlς σκ·r,νές τοu l>pόμου καί στα σκάνδαλα μπορείτε να παpα
τηρ·ήσετε τα πιό διαφορετικα καί κρυμμένα άνθρώπινα χαρα
χτ-ηριστικά. Μην άκοuτε τόν άστυφύλακα δταν σiΧς λέει: " Δια
λυθείτ� πολίτες ". Φ�γετε �π' τη 1μL� μεpLά, �ταθε�τε σ' &�
λη και παρακολουθειστε τη σκηνη. Οταν για πρωτη φορα ,
στά νιάτα μου, π'ίjγα στήν 'Ιταλία μέ πρόγραμμα να έπισκεφθώ
τα μουσεία· καί τα παλάτια, γρήγορα τα παράτησα ολα, γιατί
μέ μάγεψε ή κίνηση τών δρόμων τοu Μιλάνου. Περιπλανιόμουν
μ' άνοιχτό στόμα καί χαιρόμουν τά δρομάκια. "Αν καμμια
φ ? ριΧ τύχ:L ν' άpyήσ<:> στL� πρόβ�ς �α� σκόβοντας, ά�' τΟ ;τ�
ραθυρο δειτε κανενα επεισοδιο στην οδο Γκόρκι, να Εερετε - ο
πωσδήποτε ό Μεγιέρχολντ είναι έκεϊ..
•

Σκεφτ·ήκατε ποτέ σας γLατί στΟ τσίρκο, τ·!)ν ({) ρα ένΟς άκροβατικοu νούμερου, παίζει πάντοτε ή μουσική ; Θα μοu τ.εί
τε - για να δημιουργηθεί κα):)j διάθεση, εύθ,ψία. Μ' αότή, ή
άπάντ-ηση θ& 'ναι πολύ έπιφανειακ-ί; . ' Η μουσικ·)J χρειάζεται
στούς τσιpκαδόρους σαν ρυθμικο άντιστήριγμα, τούς βοηθάει
να κάνουν το λογαριασμο τοu χρόνου. 'Η δουλειά τους στ-η ρί
ζετά•. πάνω σ' eνα λεπτότατο ύπολογισμ6. ' Η πιό μικρη πα
ρέκλr.ση μπορεί να όδηγ·ή σει στή'J άποτυχία, στη καταστροφή.
Στό φ6ν-:-ο μιiΧς γνώριμης μουσικ'ίjς, ό ύπολογισμος είναι συ
v-ήθως άλάθη•ος. Δίχως μουσική είναι δύσκολοι;:, μα κάπως

'Αλ.

Π.

τΟν κάνεις. �Άν Ομως ξαφνLκιΧ ή Δρχήστρα άρχίσει vιΧ παLζεL
μι-Υ.ν &λλη μουσική , πο.J δzν τήν συνήθισε ό άκροβάτης, ω)το
μrcοpεί να τον όδηγήσει στό χαμό. Μέχρι έ!να βαθμό, τό rδιο
γίν,zτ� L :'αι στΟ �έατρο. 1 ΤΟ παίξ � μο του ;'1θo�OLOU άποχτάει
_ μουσι
μια ακριβεια καθως στηριζεται στο ρυθμικο φοντο της
κ'ίjς. Στα θέατρα τ'ίjς Άνατολ'ίjς, ό όδηγος τ-�ς σκην'ίjς χτυπάει
στα καίρια σημεία τ'ίjς παράστασης έ!να σανίδι. Αότό γίνεται,
έπίσης, για να παίξει μ' άκόμα πιο μεγάλη άκρίβεια ό ·ή θο
ποιός. Τό μουσικό φόντο χρειάζεται στόν ·Ιjθοποιό για νΟι μά
θει ν' άκούει τό κύλισμα τοu χρόνου. 'Όταν Ιf.νας ·Ιj θοποιός
συνηθίσει να δουλεύει μέ μουσική, τότε, χωρίς αύτή, θ' άκούει
ό�ότελα διαφ � ρε;ικα τ3 ,Χρ,όν� . '�Ι Σχ?λή , μ� ς, μ�ζl μέ , το�
αυτοσχεδιασμο, απαιτει απ τον ηθοποιο να αναπτυξει και το
χ�ρι?μ,α -τ;οu ,αύτοπ�ρι�ρισfJ;ΟU. Τίπο;α δ�ν μπορϊί να βοηθήσει
,
σ αυτο τον ηθοποιο, οσο η μουσικη υποκρουση.
•

Το μακιγιαζ δΕ:ν τ' άγαπάω. Στα νιάτα μου τ' άγαποuσα, μα
ϋστερα μοu πέρασε. Τώρα δέ μπορώ να το ύποφέρω. οι ήθο
ποLοL συχνcΧ. άντιστέκονται Οταν, πρLν άπ' την πρεμLέpα, &:ρχίζω
να τούς σκουπίζω το μακιγιάζ. Τοι'ις άφ·ήνω να λένε γιατί
ξέρω : , θά ' �θεί κ� ιpΟς ;το� ΟΕ:ν θ � τ' �γαπα..�ε οϋ:� αύτοί. ΤΟ
μακιγιαζ πρεπει να ναι ελαχιστο. Ο Λενσχι εκανε
ενα μεγαλο
φυές μακιγιάζ, πολύ έλάχιστο μα πειστικό. Πολλ1:ς θεωρίες
φτιάξανε γύρω άπ' το μαχιγι-Υ.ζ τοu " Μεγαλόψυχου κερατiΧ "
- πού " σχεδον ?έν ύπ'ίj,ρχε,! Τ6;ε εί�α κ' έγ� θεωρίες. , l\Ια �ό
, : Δεν αγαπαω το μακ•.γιαζ - κι αυτο ει
μυστικο είναι ενα
ναι ολο. Μα τί χρειάζεται, σiΧς παρακαλώ, το μακιγιΟιζ στο
νεαρο 'Ιλίνσχι, στη Μπαμπάνοβα, στόν Ζάικοβ ; 'Όλοι οι με
γάλοι �θο;tοιοί μ�κιγιαp ίζονταν πολύ λίγο., � ούς έμπόδιζ:_ ;ο
,
μακιγιαζ. Η καταχρηση του είναι η, παιδικη αρpωστεια
του η
θοποιοu.
•

Οι καλοl ήθοποιοί πάντα αύτοσχεδιάζουν. 'Ακόμα καί μέσα
στα πλαίσια τοu πιό αύστ-η ροu σκηνοθετικοu πλάνου. Πρlν
άκόμα δώ το παίξιμο τοu Μιχαήλ Τσέχωφ στόν Χλεστανώφ,
Ί]ξερα, άπο άφηγήσεις &λλων, οτι σ' ενα σημείο παρωδεί τό
πορτραίτο τοu Νικολάου Α' , πού κρέμεται στόν τοίχο. Τρα
βώντας για τήν παράσταση εκανα γοuστο μ' αύτο τό Ιtξυπνο
είJρημα πού θά 'βλεπα. 'Ωστόσο, δέν το είδα αν καl ό Τσέχωφ
είχε κέφι κ' Ιtπαιξε θαυμάσια. Κάτι περισσότερο : στη διάρ
κεια τ'ίjς παράστασης, ξέχασα όλότελα τό άναμενόμενο εδρη
μα. Κείνο τό βράl>υ ό Τσέχωφ Ιtπαιξε τοuτο τό μέρος άλλιώ
τιχα. Ί-Ιταν έ!να δικαίωμα πού κανεlς δέ μποροuσε να τοu το
στερήσεL. ΔΕ:ν (( ξέχασε ", άπλούστατα ά.ντικατέστησε τΟ ενα
είJρημα μέ κάτι &λλο καl τήν άπουσία τοu παλιοu τήν παρα
τήρησαν μονάχα έκείνοι πού είχαν δεί άρκετές φορές τήν πα
ράσταση. Κι δταν μετα μοu λέγαν " τί καλα πού παίζει μέ
τΟ πορτραίτο αύτΟς ό Τσέχωφ " , Εγώ άπαντοUσα: ι ι �T�f.� ναί " ,
χωρlς δμως ν α πιστεύω πώς έκείνο το βρά3υ μ ' είχαν κλέψει . . .
•

Ό ήθοποιός μπορεί ν' αύτοσχεδιάσει μονάχα δταν είναι έσω-

τερικα κεφάτος. Δίχως άτμόσφαιpα δημιουργικ'ίjς χαρίΧς, καλ
λιτεχνιχ'ίjς άγαλλίασης, δΕ:ν μπορεί ό ·ή θοποιός να άνοιχτεί
πλατιά. Νά γιατί πάντα στίς πρόβες φωνάζω στόν ·Ιj θοποιό :
" Καλά " , " 'Ακόμα δΕ:ν είναι καλα ", " Καθόλου δέν είναι
καλd: " - ό �ηθοποιΟς ά.κοUει μονάχα τΟ cc καλd: " κι άρχίζει
25

·

στ' άλήθεια να παίζει ομορφα. Πρέπει να δουλεύουμε χαρού
μενα, μέ κέφι. 'Όταν Ε:ρχομαι. κάποτε στίς πρόβες έκνευρισμέ
ν.ος καί στρυφνός, ( ολα γίνοντα.ι ) , ί.\στερα στο σπίτι καταριέμαι
τον �αυτό μου καί μετανοώ πικρά. Ό έκνευρισμος τοu σκηνο
θέτη παγών• ι, στ!) στιγμή, τον ·ήθοποιό. Είναι άπαράδεχτος
δπως κ' ··ή ύπεροπτικη σιωπ·ή . 'Άν δ/:ν νιώθεις τη μοιτια τών
Ύjθοποιι7>ν να είναι στραμμένη σ/: σένα, μ.1: μια φλογερη άναμονη
- τότε δέν είσαι σκηνοθέτης.
•

:ο ,σ�ηνοθέτη� πρέπει. κάποτε να καταφεύγει στην πονηριά,
εν ονοματι
του τελικοu σκοποu. ·Όταν άνέβαζα στο 'Αλεξαν
τρινο θέατρο τον " Γελωτοποιο τοu Ταντρίς " είχα να δουλέ
ψω μια σκηνη πλήθους, πού δέν πετύχαινε γιατί ol κομπάρσοι
ro παράκαναν στο παίξιμο, μαθημένοι άπ' τον Σάνιν . . Βάζανε
· ολα τους τα δυνατά, Καθένας προσπαθοuσε να καταπλ·ή ξει μέ
το παίξιμό του κάποια γνωστη πού καθόταν τζαμπαρία στη
δεκάτη τρίτη η στ!) δεκάτη πέμπτη σειρά. Καί δ/: μποροuσα
να τούς δαμάσω μέ κανένα τρόπο. Τότε άνάγκασα ολους τούς
κομπάρσους της σκην'ijζ αύτ'ijς να πιαστοuνε άπο· τα χέρια. Δέ
θυμiΧμαι τώρα πώς το δικαιολόγησα (Ίjταν Ιi.να πλ'ijθος " φρου
ρών " ) μα σαν πιαστήκανε άπ' τα χέρια, σταμά�τησα να τοUς
συγκρατώ κι άντίθετα όίρχισα να ξεφωνίζω : " Πιο ένεργητι
κιΧ, πιΟ ζωντανcΧ " - κι ά.πΟ μέσα μου γελοϋσα. "Ι-Ιμουν σί
γουρ ος �ώς &ν τ�ύς1 φώναζα: , cc Σιγό1τερα, � ιΟ 1συγ�ρ;<τημένα "
- θα, στεκονταν ασαλευτοι
σα στυλιαρια και τιποτ &λλο .
•

Ξαναδιαβάζοντας τίς σημειώσεις τοu Λένσκι σκέφτηκα : Θα
τtς καταλrί.βοuν σd:ν κ' έμένα κ' οί άναγν<7> στες ποU ΟΕ:ν ετυχε
· να δοuνε τον Λένσκι στ·!) Σκηνή ; 'Εγώ, βέβαια, τίς καταλα
βαίν � κι άπ' 1 τΟ μι.�όλογο, μcΥ. φοβ &μαι. π�ς &ν έγώ άποκοy ίt ο,1 ·'ι πλειο r·�φια δεν
1 1 α;αλαβα �νει
ζ�υ εν� �ιακο;;ια τ.,α εκα
; !
;
, αυτη
ο�τε το εν� � ικοστο . . . ,Λλοιμονο ! Η μοιρα
βαραινει
.τα. θεατρικα Απομνημο';ευματα.
•

•

Ό Σούκιν δέν Ε:παιζε Gίσχημα το Λ ένιν, μα ol μιμητές του είναι

άνυπόφοροι. 'Εκείνος κάνει λίγο συναισθηματικο το Λένιν· αύ
τοί τον κάνουν γλυκερό . .Mou φαίνεται πώς ό Στράουχ παίζει
πιο σίγουρα : πιο Ε:ξυπνα πιο ρωμαλέα.
•

Ξέρετε, μια μέρα μοu διηγήθηκαν πώς ό Λένιν στην ώρα μιας
πολύ σοβαρ'ijς πολιτικ'ijς συζήτησης (φανταζόσαστε πώς 'Ι]ξαι
ρε να λογομαχεί; ) άκούγοντας τον ά'.iτίπαλό του, χάιδευε κάτω
άπ' το τραπέζι Ιi.να σκυλί. ' Αύτη ή λεπτομέρεια μοu 'δωσε γιίΧ
πρώτη φορα να καταλάβω καθαρα τη δύναμη τ'ijς αύτοκυριαρ
χίας τοu Λένιν, την ψυχικ·ή του γαλήνη. Για τον ·ή θοποιο μια
τέτοια λεπτομέρεια ε!ναι θησαυρός. Το όίκουσες αύτο κ' έντάξει·
ό ρ �λος εί�αι κι ολας ετοιμος ! ΜιλiΥ.με, φυσικά, για τον τεχνί
τη· ηθοποιο . . .
• •

�ροσέξα.τε :,rόσο � μοια τε�ει�νουν ,τα 3υ0 3ραματ �κα �ρισ�ουρ
γηματα του: Πουσκιν - ο Μπορις Γκοντουνωφ , και τό
. " Γλέντι στον καιρο τ'ijς Χολέρας " ; Μέ τ·!) σ ι ω π ·ή : " Ό
λαος σωπαίνει " καί Ό πρόεQρος βυθίζεται σέ βαθεια συλ
λογή " . Είναι φανερΟ πώς αύτΟ Οέν είναι άπλιΧ παύση, μd: μου
σικο σημάδι, σκηνοθετικη ύπόδειξη. Στην έποχη τοu Πού
σκιν δi:ν ύπ'ijρχε άκόμα καθαpη τέχνη σκηνοθέτη, μα ό ίδιος
πρόβλεπε μέ μεγαλοφυία . . . Νά γιατί Ε:χω δίκιο δταν λέω
. πώς το Θέατρο τοu Πούσκιν εΤ.ναι το Θέατρr: τοu Μέλλοντος.
"

•
Δέν μπορείς να βάζεις σ' ftνα σακκί τον Λένσκι καί τον Σουμπcfτοβ καί ν' άναφωνείς: " "Αχ, το Μάλι Τεάτρ ! " 'Άλλο πράμα Δ1:ν είναι άπαραίτητο να ξέρει 6 καλλιτέχνης σέ ποιά κατη. γοpία άνήκει - στούς ρεαλιστές η στούς pωμαντικούς. 'Άσε
ό Λένcrκι, όίλλο ό Γιοuζιν Σουμπάτοβ.
που κιΧτω άπ' α.ύ1'οUς
τους όρισμοUς ΟΕ:ν έννοοUμε Ολοι τΟ 'ίό ιο
•
πράμα. Πρέπει νά . 'χεις μέσα . στην τέχνη το δικό σου άντίκρυ
Μέ ρωτiΧτε, ποιός ε!ναι ό καλύτερος ·ήθοποιος πού είδα στη σμα ζω'ijς, οποιο κι αν είναι. "Υστερα Θα σέ τοποθετήσουν
ζω·ή μου. Ναί, είδα τούς μεγαλύτερους Ύjθοποιούς στη διάρ στο ράφι σου. Μπορεί, μάλιστα, να σi: μεταθέσουν κάμποσες
, ΚΕ/.α μι.σου αίώνα μα οε θ' άρχίσω τα μΕ:ν " καf. τα C ( aε "• φορές άπ' τη μια θέση στην όίλλη. Σε μiΥ.ς, πολύ συχν6., μ' αύ
· 0) άπαντήσω άμέσως, γι.ατι εχω σκεφτε'ϊ πάνω σ' αύτό ; c o τές τίς τοποθετήσεις, δέν θέλουν τόσο να έξηγήσουν IJσo να
καλύτερος ·ήθοποιος πού γνώρισα ·/jταν ό 'Αλεξαντρ Πάβλο δωροδοκήσουν. Κάποτε γράψανε για μένα πώς έπιτέλους Ε:δω
� ι.τς Λ �νσ� ι. � ΑUτ�ς εΤχ7 δλα τcΧ -:rροσόντα. που εκτιμώ σ' Ενα. σα μια pεαλιστικ·!) παράσταση. Χάρηκα IJχι γιατί αύτο ·fι ταν
ηθοποιο κ ηταν
αληθι'JΟς καλλιτεχνης !
άλήθεια μα γιατί κατάλαβq πώς θέλανε να μοu δώσουνε μια
•
μικρη εύzαρίστηση. Σα να λέμε Ε:τσι : είσαι διοικητης lππικοu
c o Λένσκι είχε τΟ πολ ιμ0 χάρ σμα. της � λ φ � ό τ η τ α. ς
κα.L σΕ κάνουν γενικΟ άρχγ)γό . . .
1 ,
; ...
';,
, U� 1
•
η;?υ δ;:ν είναι καθ ?λ �� το ϊδιο , με κεινο , πο:) �.εμε α�αφ � οβαρο
ειτε αλαφρομυαλια. Επαιζε ε λ α φ ρ α ακομα και τετοιους ::νΙέ ρωτiΧτε:, ilν υπηρχε νατο.υραλισμος στο " Γλάρο " τοu
" βαριούς " ρόλους, δπως ό Φαμούζωφ κι ό 'Άμλετ. Μπο :Ί1ΧΑΤ καί νομίζετε πώς μοu βάλατε ' " ί.\πουλο " ρώτημα, έ
ροuσε να μεταδίνει τα πιο μπερδεμένα πράγματα, τίς πιο τρα πειδη σ·ή μερα άρνοϋμαι το νατουραλισμο ένώ στο " Γλάρο "
γικές καταστάσεις, καταπληχτικα εί.\κολα - χωρίς vα φαίνε Ε:παιζα μi: λαχτάρα τον άγαπημένο μου ρόλο. Μπορεί να ύ
ται ή προσπάθειά του, μποροuσε να μεταδώσει τίς πιο άνάεpες π'ijρχαν όρισμένα νατοοραλίστικα στοιχεία, μα δέν είναι αύτο
άποχρώσεις, πάντα άεικίνητος, φτάvοντας σέ καταπληκτικα το σοβαρό. Το σπουδαιότερο είναι πώς έκεϊ: είχαμε ποιητικη
.βάθη. 'Όσο κανένας όίλλος, μποροuσε νά 'ναι σύγχρονα καί φλέβα, την κρυμμένη ποίηση τ'ijς τσεχωφικ'ijς πρόζας πού την
σοβαρος , καί τρ �γικος -αί β�θύ� κι ά�αφρός. 'Α�όμα ,κι ό Ε:κανε Θέατρο ή μεγαλοφυης σκηνοθεσία τοu Στανισλάβσκι.
, ελαφροτητα Πρίν άπ' τον Στανισλάβσκι παίζανε μονάχα την ύπόθεση τοu
: να τον φτασει στην
Στανισλαβσκι
δε μπορουσε
της μετάδοσης τοu Φαμουζοφικοu κειμένου. 'Ό,τι κι αν Ε:παι Τσέχωφ, ξεχνώντας πώς στα Ε:ργα του, το μουρμουρητο τ'ijς
.ζε (καί σίγουρα Θα τον είδα σi: δυο δεκάδες ρόλων ) , ποτέ δέν βροχ'ijς, το χτύπ·ημα τοu κουβiΧ, το χάραμα πίσω άπ' τίς κουρ
μάντεψα ·τη σκληρη δουλεια τοu ·ήθοποιοu· καί φαινόταν ιε τίνες, ή όμίχλη πάνω άπ' τη λίμνη, ε!ναι δεμένα μέ τίς άνθρώπι
ροσυλία να σκεφτείς πώς τούτη τη Qουλεια t)ξερε, άπλούστα νες πράξεις. Τότε αύτο '!)ταν " εί.\ρημα ". Ό νατουραλισμος
τα, να την κρύβει μαστορικά. Λαφράδα, γιορτ!) καί στην τρα έμφανίστηκε δταν το εί.\ρημα Ε:γινε καλούπι. 'Όλα τα καλού
γωδία καί στ·!)ν κωμωδία καί στο δράμα το κοινωνικο - παν πια είν ι όίσχημα : καί τα νατουραλιστικ·α καί τα " :Ί1εγιερ
τοu. "�χω τη ι:νώμη π� ς αύτο χp ωσ; ιότ�ν στη σ�ολη το9 χολντικα17 ,, .
κωμειδυλλιου : ε ι ναι μεγαλο σχολειο για την κωμωδια. Κι ο
•
Όρλένεφ κι ό ,Μοάκβί� , ό �τανισλ�βσκι κ' ή Κομισσαρζέβ 'Αγαπά τΙJ δρ ματουργι η φόρ α τοu πα�ιοu l πανικοϋ f!εά
7
;ι
,
�
�
γ.
,
. σκαγια το περασανε αυτο το σχολειο.
τρ ?υ με , το: ψευτ,ικο φινα�ε στ;; τέ�ος της ,δ�υτερη 7 πρ ο;ξης
,
•
και _την � πι;η(υνομεν·� δρα?η της τριτης, :το� {(ει τοση � ιν� 
, κ οι όίλλες δυο μαζι. Καταπληκτικο. Στην τριμερη αυ
ση οσο
' Η δουλεια τοu ·ή θοποιοϋ, στην ουσια, άρχίζει ί.\στερα άπ' την
.πρεμιέρα. Πιστεύω;πώς ·ή παράσταση δέν είναι ποτέ ετοιμ·η τη φόρμουλα, Ε:χουν ύπολογιστεϊ: ολοι οι νόμοι τ'ijς δεκτικό
στ·!)ν πρεμιέρα. Κι αύτό, IJχι γιατί δέν " προφτάσαμε ", μα τητας τοu θεατ'ij.
•
γιατί ή παράσταση " ώpιμάζει ,, μονάχα μπροστα στο θεα
τ·ή. Σ' ολη μου τη σταδιοδρομία δ/:ν ε!δα, έγώ τουλάχιστον, '9 � 1ούσκιν ·/j τ�ν μ �Θ:ψ·ΙJς ;ou Σαίξ�;ηρ : κι , αυτο 1ταν άp�ε
παραστάσεις πού ·Ιjταν ετοιμες στην πρεμιέρα. Ό Σαλβίνι ε τα επαναστατικο για ενα Θεατρο που το βαραινε η κλ·η ρονο
λεγε πώς Ε:νιωσε .τον " Όθέλλο " μονάχα ί.\στερα ,άπ'. τη 2ΟΟ·η μια τοu νεοκλασικισμοu. 'Ωστόσο, το πνεuμα τοu " Μπόρις
παράστασ·η. Ό καιρός μας τρέχει μ' &λλους pυθμο1)ς καί γι' Γκοντουνώφ " είναι άκόμα 'πιο έπάναστατικό άπ' τη μορφιΗ

/

·

αυτο, περιορίζον τας στο δέκατο τό παραπάνω, μποροuμε να
ποuμε στούς κριτικοός : Κρίνετέ μας ί.\�τερα άπ' τη δέκατη
παράσταση. Τ�ότε μονάχα. οί ρόλοι άντ·ηχοUνε Οπως πρέπει:
'Άκουσα πώς κι ό Β. Σ . ό Νεμίροβτς - Νταντσένκο, Ε:λεγε
πρίν λίγον καιρο το 'ίδιο. Μα δσο καί να το λέω έγώ, κι ό Β.Σ.
κι · ό· Στανισλάβσκ� κι ό Γκόρντον Γκρέγκ κι ό Μέι Λα-φαν κι
ό ΝΙόσσι, το 'ίδιο κάνει. Χτύπα το κεφάλι σου : Ol θιασάρχες
Θα έξακολουθοuνε να προσκαλοuν τούς κριτικούς . στ!)ν πρεμιέρα...

Μέγιερχολντ, στήν 1)θοποιι'ι Τ, στίς πρ6βες του εργου "Πυροβολισμός" τοΠ Μπεζιμέ1ισκι : "Κρύψτε τά τρυπώματα τής σκη
νοθεσίας μου ! Κρύψτε τίς i'iσπρες μου κλωστές ! Σ6.ς παρακάλεσα νά καθήσετε, μά τι'ι κάνετε πολύ γρήγορα, Π(!οδίνονyας τ�
"
μου κλωστες . . . ,
σχέδι6 μου. Στήν dρχή, καθήστε διστακτtκά. 'Ύστερα μπορείτε νά στρογγυλοκαθήσετε. Κρύψτε τίς ασπρες

κη Ι>ιάρθρωσ·� του � ργου. 'Όταν, ί.Ιστερα &.πο &.παίτηση τ'ijς · φ�νο ι. &νΘρωποι. κ�t τοUς ά ρέσει. �α βρLσ1κουν μ.ον�χοL τους τ�
λογοκρισίας, &λλαξε την κραυγη του Λαου " Ζήτω ό τσάρος θεμ?'τα. Παρατηρη �ατε π�, ς στον καταλοr,ο που ,σ�1 νταξε ,ο
Ντιμίτρι 'Ιβάνοβιτς " μl: την περίφημη φράση " Ό Λαος Πουσκιν, κ,αταχω,ρω�τ�ς τι;; l>ραμα;ουργιχ�ς_ το� �?εες, �ρι
σωπαίνει." , ξεγέλασε τη λογοκρι.σία, γι.ατL μ' αύτΟ τΟν τρόπο σκονται πλαι - πλαι : , Αντωνιος και Κλεοπατρα , Ντιμιτpι
δχι μόνο Ι>Ε: λιγόστεψε μα Ι>υνάμωσε το θέμα - Λαός. Γιατl &.π' χαl Μαρίνα " ; Νομίζετε πώς αύτο · είναι τυχαίο ; Κατα τη γνώ
τΟ ΛαΟ ποU φωνάζει. Ζήτω , πότε γι.d: τΟv ενα., πότε για τΟν μη μου, δχι. 'Εl>ώ ύ�άρ�ει χάπ? ιος μεγα�οφυη 7 π;ι-ρ ��ληλι
,
' του_ Πουσχιν
που ειμαστε υποχρεωμενοι να τον εχουμε
&λλο τσάρο, ώς το Λαο ποu μΕ: τη σιωπη έκφράζει τη γνώμη σμος
του ύπάρχει. τεράστια όι.αφοριΧ. ΈκτΟς άπ' αUτό, ό Πούσκιν, Ε ύπ' δψη μας.
•
θεσε στο μελλοντικο ρούσικο Θέατρο Ιf.να πολu ένl>ιαφέρον μα
&.φάνταστα ·Μσκολο πρόβλημα : Πώς να παραστήσεις τη Σιω Διαβάζοντας τον Μπελίνσκι. Νά τί'γράφει στο &ρθρο του " Ρού
πη �τσι ποu να γίνει πιο φοβερ·)] κι &.π' την κραυγή ; 'Εγώ σ;κη Λογοτεχνί17 " �τα , 1 8 4. 3 : ', ',fl ;έχν"? πού π,ροχαλεί τ�
βρήκα γ �α. τΟ� �,αυτό μου , τη λU�η χ' � ύ�αριστ� την χ?υτη γελιο είναι πολυ πιο l>υσχολη απ την τεχνη που προχαλει
, το τα Οά ρυα . . ; '' TL έτε; Εί α σωστό ; Θά 'λεy ν<:_L. �1.Ε κά
λογοκρισια
που εσπρωξε τον Πουσκιν ν ανακαλυψει αυτο
�
�
� ; ε1ναι σωστο., Και� ζει ηc κωμω
ποιες επεξ·ηγησεις, βεβαια, αυτο
χατα.πληκτικο εϋρημ:::_..
•
Ι> ί α μέcr' τοuς αtώνες πιο πολU &.π' το Ι>ράμα. Ζεί &.χ6μα ό
Ό Κάρλο Γκότσι νίκησε στον &.γώνα του μέ τον Γκολντόνι Φονβίζιν, ζεί. 9 Γριμποέντωφ, ό Γκόγκολ, &.χ6μα χι ό Σαχόφ
δχι για;l &.νά_στησε (είν,αι �λήθεια γι� λίγο,ν ;'αι� ό ) , ;η λαϊκ� σκι παίζεται. Τα σύγχρονά τους δμως l>ράματα είναι νεκρά.
κωμωΟια iμασ1κες ) π?υ χα�ο�τ�ν κατω, απ1 την ;τ ιεσ"Ί του Σέ ποιόν χρειάζονται τα � ργα του 'Όζεροβ, του Πολεβόι, του
φιλολογικου θεατρου μα γιατι αναγκασε ";ις μασχες να μιλησουν Κουχόλκιν ε'ίτε ή " Φτωχια Λίζα; " 'Η χωμώl>ία πιο πλατια
τη ,γλώσ�α ;ου , χαιp �υ του. Ί-� ά.):ηθινη τέ"f.νη Ι>Ε:ν �χει καμμια ·ρουφάει την &.λήθεια του χαιpου της. Σiiς φαίνεται παραl>οξο
λογία; Ώστ6σο, σκεφτείτε . . .
σχεση με την αναστηλωση και �η'Ι παλινορθωση.
'

·

•

'Όταν ΊJ μου� στο � οβορ ο σl�κ, ,φυλαχι_σμένο ς &.π' ;ο� �ράyκε� ,
,
ε1χα και, l>ιαβαζα ενα μικρο τομο του Πουσκιν
απ τις εκl>ο 
σεις " Μόρφωση ". Τόσο συνήθισα τουτο το βιβλιαράκι πού,
?ταν �ρχισι; ν � όο,υλ�U ω τ�ν c c Μπ?ρι.ς : , καL τΟ� cc ��;τρινο
,
επισκεπτη , και τη ( Γοργονα ,, , l>εν ξερω γιατι, μα ηθελα
να Ι>ουλέψω αύτο &.κριβώς το βιβλίο, πού 'ήταν πολU βολικο
χαl συμμαζεμένο. Τό 'χα, φαίνεται, τυλιγμένο μl: τίς τότε
φαντασίες μου. Στη φυλαχη σκέφτηκα Ι!.να σενάριο για τον
αύτοχειpοτο�ημ�νο Τσ�ρο, &.κολ?υθ,ώντας ;' &.χνά� ια το? Πού
σκιν. Είχα αpχισει , μαλιστα, να το σχεl>ιαζω στο χεφαλι μου
δταν μπ'ijχε στην πόλη ό Κόκκινος Στρατος χαl μ' έλευθέρω
σε. "Ύ'στερα πρότεινα το Ι>ουλεμένο μου σχέl>ιο στον Σεργκέι
Γιεσένιν καl στη Μαρίνα Τσβετάεβα' οί ποιητΕ:ς είναι περ·ή-

•

Μαγιακόβσκι ήταν εϊχοσι σχεl>Ον χρόνια νεώτερος &.πο μένα,
μα &.π' τήν πρώτη κι δλας συνάντησή μας Ι>έν ύπ'ijρχε &..πόσταση
άνάμεσα στΟν μεγαλUτερο " και στΟν c.c νεώτερο ''. 'Απ' την
πρώτ� στιγμ·η ";'ijς γνωριμιiiς μας &ρχισε να μl: βλέπει χωρlς
" σεβασμο χι αϋτο ήταν φυσικό : Κ' οί Ι>υό μας ταιριάξαμε
στην " πολιτική " , .γεγονος πολU βασικο στα 1 9 1 8 : Καl για
τούς Ι>υό μας ό Όχτώβρης ·)j ταν μια &.πελευθέρωση &.π' το Ι>ια
νοουμενίστικο άl>ιέξοl>ο. Κι δταν &.ρχίσαμε να l>ουλεύουμε το
" Μυστ·ήριο Μπούφ ", &.νάμεσά μας, Ι>Ε:ν γεννήθ·�κε οί.\τε μια
στιγμ·)j ή &.συνεννοησία. Ό Μαγιακόβσκι, &.κόμα χαl νέος, ε"ίχε
έγ6> � ( μεγάλος "
μ ι.ιΧ ξεr.ωρ ι. σ'\η , π�λιη
rι; �' είχε
�τ-1 ταυτο,
<��ι.μαπ
: κfι� Εκτος
Ι>ιl>ασχομουν
απ αυτον.
μια χαταπληκτι
χη λεπτότητα κι &ς τον θεωρουσαν . &.πότομο . . ΣΕ: · μια πολύ
Ό

tc

"·

(
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τ&:y.ι. �που βση�:ήσατε, ν� σώσουν , κά�ο ι.ο ι π�ι.ΟL πού ( πνιγότ�ν ,
,
για καμποσην ω ρ α θ α εισαστε στο σπιτι ο ρητορας, ο εραστης,
ό 'ι]ρωας. 0ί όίνθρωποι δέν θ' άγαποuσαν Ετσι Ί Ο"Jς ·ήθοποιούς
&ν δ1:ν :η ταν κ' οι ίδιοι λιγάκι ήθοποιοί .
•

Θεωροϋν πώς οι δυο άντίθετοι πόλοι τ'ίjς θεατρικ'ίjς :i\ 1 όσχας
�ίναι ;ό , ΜΧ,ΑΤ ;<αl το Θ,έα:;pό μ?υ. Ε1 [J.αι σ�μφω�ος να, γίνω
ενας απ τους πολους" μα αν πρεπει να βρουμε τον δευτεpο,
α�τός �1ναι βέβ � ια ;ο Θ! ατfΟ το� Τ α·t� ωφ. � Ε:ν ' uπά f χε,ι κο:
τρο, ου α oυ ειν
ε α
οσο
� ν �ει�
:τ ,� ,tf
7ε'JΟ και το�ο αντιθετο,
�� �
οσο το Καμεpνι . Ί ο Μ Χ Α] ει χε καποτε !, στουντιο. :i\1ποp ν' ,&.φ� σω ,τη φα τασ �α μου
α π& σει κ1αι να π ραΟεχτ�
1
. q
�
:·:α. � � �
�
}
�ως το �εατρο μ?υ c ; να ι. επισ1!ς εν� απ τ� στουντιο, το� Δ�Χ1\Ί.
Ο ;ι: ι, �εβαια, , το πεμ:ττοc μα ;:-, υπ�λογιζον;rας την απο �τ�σ�
που μ�ς χ�ρι5ει - το, 2 :J 5 . Σ ;ο κ�τω � κ,ατ"? , ,εΙμ,αι � εγω
μαθητης του Στανισλαβσκι και. βγηκα απ αυτη τη " 'Αλμα
!\1άτε? " . Μπορω να βρω γέφυρες άνάμεσα στό Θέατρό μου
�αL στ? l\ [ � 1\.Ί1 η , ,τΟ ιι 1\1[άλι ", y.α άνάμ� σα , σε μ �ς κα!. σ;:Ο
,
Καμερνι Γεατρ - χαος.
:\Ιοναχα κατα τα λεγομενα των
διερμηνέων τοϋ " Ίντουρίστ ", ό :i\lέγιερχολντ κι ό Τα·t ρωφ
σ;έκοuνε π�ά� - πλά1ι. 'ΕΟω π,οU ,τα , λέμε, α�το!. _ε�ναι 1 ετοι.μοι
να -τ;οποθετ;; σου,ν π,�αι μου κα � τη� εκκλ·�σιι;ι του , Αr,ιου Β�
σιλειου. Λία πιο ευκολα μπορω να συμφωνησω να γινω γ:ι
τονας μi: -:-όν "Αη - Βασίλη , παρα μ1: τόν Ταίρωφ .
•

Ό σκηνοθέτη ς Νικολάι ' Οχλ6πκωφ, νεαρός τ6τε μαθητΎjς τού Μέ
γ:ερχολ11τ, σέ μιά σκη11Ύj τού έργου " Ό θάνατος τού Παγιούχιν"
σύνθετη κατάσταση , οταν όίρχισα να δουλεύω τό εργο τοϋ Σελ
βίνσ�ι " Καμο:νταρμ � " κι �ταν οι φι�ολογικ? ι >; ουτσομ;;rόλη
δες αρχισαν να συγκρινουν το Μ αγιακοβσκι με τον Σελβινσκι,
έ:νιωθα τή σιωπ·φή του ζ11λια, μα μπορω να πω πώς -)jταν μ1:
το παραπάνω συγκρατημένος και τυπικός, &ν κι ό " Κομαν
τάρμ 2 δ1:ν τοϋ όίρεσε πολύ.
"

•

Τί να σας πω για τlς σχέσεις μου μέ τον Μπλόκ ; Ί-Ιταν πολύ
μπερδεμένες καl πάντα άλλάζανε, πιο πολύ άπ' τήν πλευρά
του. 0 Υστερα άπ' τΟ (( ΠανηyUρ ι. " τα χαλάσαμε, ϋστερα πάλι
πολλές φορ1:ς σμίξαμε, ώς το σημείο να γίνουμε στενοί φίλοι
και πάλι χωρίσαμε, /Jχι τόσο άπό προσωπικούς λόγους μα πάνω
σέ ζητήματα άρχ'ίjς. 'Όταν διάβαζα τήν 'Αλληλογραφία κcιl τό
'Ημερολόγιό του, ξαφνιάστηκα μέ τήν ποοκιλία των σχέσεών
του άπέναντί μου : σεβασμος καl πικροχολιά, συμπάθεια καl
κρυάδα. Θαρρω πώς κριτικάροντας έμένα, πάλευε μ1: κάποιους
όίλλους διαβόλους πού -)jταν μέσα του. Εlχαμε πολλα κοινα χα 
ραχτηριστικα έμείς οι δυό, κι οπως εΙναι γνωστο ποτέ δ1: σοϋ
_φαίνοντα ι. τόσο άπαίσια τα έλαττώματά σου, Οσο τη στιγμη
πού τα βλέπεις σ' εναν &.λλο. 0Ολα κε�να, για τd: όποLα με
κατηγοροϋσε ό Μπλόκ, τα εΙχε μέσα του, &.ν καl πολύ Ί]θελε να
τ' άποβάλει.. ΈΟω πού τα λέμε, τότε ΟΕ τΟ καταλάβαινα αύτΟ
καl στενοχωριόμουν γιατί τον άγαποϋσα. Λογομαχούσαμε σπά
νια. Ό Μπλοκ δέν Ί]ξερε να λογομαχεί. 'Έλεγε το δ,κό του,
αύτο πού είχε μέσα του καl σώπαινε. 'Ωστόσο, μποροϋσε θαυ
μάσια ν' άκούει τον όίλλον - περίφημο χάρισμα . . .
•

Ό Γκόρκι έ:χει Ιtνα σοφώτατο άπόσπασμα
για τούς άνθρώπους
ι
πού μένουν μονάχο ι. μΕ τΟν έαυτό τους. 'Qταν τΟ 1 9 2 5 τΟν έπι
σκέφθηκα στο Σορρέντο καl μοϋ τό διάβασε, έ:μεινα κατάπλη
κτος για τήν άκρίβεια καl τ-fιν όξυδέρκ�;ιά του. Ή μιμητική
φύση τοϋ άνθρώπου εΙναι έκεί πολύ πιο φανερή άπ' ο,τι στα
πομπώδη δοκίμια τοϋ Έβρέινωφ. Στον κάθε όίνθρωπο ύπάρχει
κείνο το στοιχείο πού τον κάνει ·Ι)θοποιό. Παρακολουθείστε
τ�ν έαυτό, σα,ς στο �πί� ι : �ά, γυρ,ίσατε άπ' ,τ·η Q"Uν�λευσγ) Οπου
, την ερωτικη σας συναντη<;rη , άπ' το ποπηρατε το λογο, απ

:�:'ύp ω στο ;ραπέζι �πορεί ,νά \1-πε� ·ή βά�η τ'ίjς ,συ �εpγc:- σ �ας
.
αναμεσα στο σκηνοθετη και τους ηθοποιους - και τιποτ αλλο. Δέ μπ � ρείς ν� βγείς , στή σκηνή , μ1: τήν , δ �άθ�ση π�ύ άπ?
,
�τη �ες σ;ο :ρα�ε �ι. . Π pε1πει , οπ� σΟη ;τοτε ν �ρχ �σεις α:r, την
αpχη. Μα γι αυτο , συχνα, δεν απομενει καιpος. Η διευθυνση
τοϋ Θε±τ�ου σ� π,ιέζει να �ιασ;εϊς. Και γε�νιοϋντα ; παρασ;ά �
σεις , γιο,ματες απ,ο ρυ?μ ικη, και ψ�χοφυ �ικη tευτια. Κ ι αυτ?
,
γιατι καθησαν γυρω απ , το τραπεζι και συνηθισαν για καλα
στlς λ6σεις πού δόθηκαν έκεί. Οι σκηνοθέτες τοϋ τόπου Σα
χόφσκι άναγκάζουν στήν ούσία τούς ·Ι)θοποιούς νcΧ φτιάξουν
διπλο ρόλο - όίλλον στο τραπέζι κι όίλλον στή σκηνή - καί.
τελικ<Χ. οί Ου Ο τόποι συγκρούονται χ' έμποΟίζοuν ό ενας τΟν rlλ
λ? . �υμ�ου�εύ � τούς ν,εαρού � σκ·�ν� θέτες : Π � οσπ;zθ�ίστε ά:; '
την αρχη να κανετε προβες σε συνθηκες κοντινες με τις συνθη
κες τ'ίjς μzλλοντικ'ίjς έρμηνείας. 'Η " Μ ασκαράτα. " μου σί
γουρα θ' άποτύχαινε &ν συμφωνο)σα μέ τlς παρακλ·�σεις τ'ίjς
Διε6θυνσης κα1. δεχόμουν ν' άρχίσω πρόβες στο μικρο φουα
γιέ. ''�lμουν� ύποχρε� μέν� ς ι�α συ�ηθίσω ;ού � , hή �?ποιούς ,στούς
,
ρυθ�ους π�υ απα� το�ν τα _ μεγα,λ α πλαν,α . Ενας, τετ.aιο�
�οφος , τεχνιτης σα τον Γιουρεφ το καταλαβαινε καλα και με
υποστηριξε.
•

Συχνά, αύτο πού μοϋ ξυπνάει το δημιουργικό μένος εΙναι ό
θυμός. 'Έτσι, σκ±φτηχα ν' &.νεβάσω
Ντάμα - Πίκα " Οταν
εΙδα κι όίκουσα τον Πετσκόφσκι στο ρόλο τοϋ Γέρμαν. "Ημου
να τόσο θυμωμένος μαζί του, πού &ν τύχαινε να. συναντηθοϋμε
νύχτα σ1: κανένα άπόμερο δρομάκι θα τά 'βρισκε σκοϋρα. Θύ
'
�ωσα, ε�ρισα, &ρ{(ισα ν� σκέφτομαι και νrΧ Ονειροπολώ χ
ετσι κα-.αληξα στην παp'Χσταση .
tc

•

Ό σκηνοθέτης Ε:χει ύποχρέωση να άνεβάζει τcΧ πάντα. Δέν

εχει 1 τΟ ό ι� αίωμα ν � μ :μεί;αι το1Jς y ια;ρούς πού εiό;χεUοντ�;
μο�αχ α στι παιό ικες αρp ωσ ειε ς τ α ροό 1ισι νο η ατα, , η
1 ;
,
;.ρ
ς
,
� ? f
στα ωτορινολαρυγγολογικα. Ο σκηνοθετης που Οα χει την
ση
ν'
νεβιΧζει
ρ
α
τραyω
μο
παί
ίες,
χω
� ;η
�
ό,
, ��;χ
, t� να 1 ξέρεeι πως
α�εβαζουν μι� κω_μω�ια ·η� �να ;'ωμειδ�λ); ιο, � απ?τυr-ει οπω
�
δ� ποτε, γιο: ; ι �τ·1,ν αληθι�η τεχνη , το, υψηλο και ,το χ,αμηλο,
το, πικρο �αι το � υθυμο, το φωτεινο και το σκοτεινο, στεκονται
παντα πλαι - πλαι.
•

Ό σκηνοθέτης πρέπει να εχει τήν αlσθηση τοϋ χρόνου χωρίς

νιi βγάζει το ρολόι άπ' το γελέκο του. Ή παράσταση ε!ναι
μια άλληλουχία τ'ίjς δυναμικ'ίjς και τ'ίjς στατικ'ίjς - οπως έπί
σης και τ'ίjς δυναμικ'ίjς 3ιαφορετικων έντ7.σεων. Νά γιατί τό
ρυθμικο ταλέντο τοϋ σκηνοθέτη , το θεωρω Ιi.να άπ' τα σοβα
pότεp α,- Xωpl� ,τήν ,δυνατή α ίσθησ1 τοϋ σκηνικοϋ χρόνου, εΙ
ναι αδυνατο ν ανεβασεις καλη: παρασταση.
•

Ξέρω πάντα μοναχός μου πότε έ:παθα " φιάσκο ". Νά, για παράδειγμα, το " Ξύπνημα " τοϋ Τσέχωφ -Jjταν Ιi.να πείραμα
πο>) ό θεατής δέν τό δέχτηκε, &ν κι δλοι μας ε'ίχαμε δουλέψει
με κ�φι κι άyάπhη . (Ωστόσο, παρακάναμε τΟν Ζξυπνο καt τ'

άποτέλεσμχ ·/)ταν νά χιfσουμε τό χιοuμορ. Πρέπει ν&. βλέπεις
την άλήΟεια κατάματα: σέ όποιαδήποτε έρασιτεχνιχ-1) παρά
σταση τοϋ cc Ξυπνήματος " οί θεατΕ:ς γελοUσαν, πιΟ πολt) άπ'
δ,τι γελοUσαν στG θέατρό μας, rlν κ' έΟω Επαιζε ό Ίλίνσκι καL
σκηνοθέτης -ϊjταν ό l\fέγιερχολντ. Τό διαυγές χι ά.νάλαφρο χι
οί.iμορ τοί.i Τσέχωφ δέν μπόρεσε νά σηκώσει τίς . . . σοφίες
μας χαί γι' αύτό χρεωχοπ·ή σαμε. Δέν πρέπει νά έξαπατiΥ.ς
τΟν έ αuτό ,σου :_rο :έ. Σ;ούς κρι; ικούς 11μπορε1'ς νιΧ μη τΟ ξομολο
_ μα στον εαυτο σου πες τα ολα . . .
γηθεις,

ταλιfβαινε περίφημα και ανταποκρίνονταν. Αύτό άκριβως ·)j ταν
έκεϊνο πού έγώ όνομάζω- " δεύτερο οροφο τοί.i ίtργου ". Κ ι
αύτό ·)j ταν τότε ά.κόμα συμπτωματικό, μισοαυτοσχεδιασμός,
γιατί δέν ύπ'ij pχε τέχνη σκηνοθετική. Βλέποντας τ-)ιν παράσταση
οι λογοκριτές τραβοί.iσαν τά μαλλιά τους κι ά.παγόρευαν το
έ'ργο, πού οι rδιοι είχαν έπιτρέψει. Καταλαβαίνανε τη φuση
τ?ϋ θεά;ρ �υ - σ' �Uτη τη πε1ρίπτω;rη, τ?υλάχιστ�ν - π1ολύ � α
λυτερα απο μερικους κριτικους, που ακομα κολλανε στο γραμ
μα τοί.i έ:ργου.

Ό βασικός ν:\μος τ'ijς βίο-μηχανιχ'ijς (1 ) ε"ίναι πολύ άπλός :

Πόσο εί�αι ίσχυρότερη ή δύναμη τοί.i συνειρμοί.i ίδεων ά.π' τό
γράμμα τοί.i ίtργου, μποροί.iν νά τ' ά.ποδείξουν δυό παραδεί
γματα τοί.i ΜΧΑΤ. Ό " Δόκτορας Στόκμαν ", κρίνοντας ά.π'
τ·fι βασικη σκέψη τοί.i συγγραφέα - είναι if:να πολύ συντηρητ•.
κΟ κι �ντικο1ινωνικΟ1 �ργο, πο� ΟιΟάσκει τ·fιν >;οιν�ν�κη 1 άπομό:
νωση. Ωστοσο,
δειχνοντας .ετσι συγκινητικα τα μοτιβα του
ά.γώνα ένός &.τόμου ενάντι<Χ στην πλειοψηφία, είχε μεγάλη ε
πιτυχία στην έπαναστατικη ά.τμ6σφαιpα τ'ijς Ρωσσίας τοί.i 1 905.
Ό συνειρμός ίδεων τοί.i θεατ'ij ίtδινε όλότελα διαφορετικούς
τονισμούς στό :v.είμενο. Τό rδιο ίtγινε καί μέ τό ίtργο " Στίς
πuλzς τοί.i βασιλείου " τοί.i Χ<Ί.μψουν . Ό θεατης δέν ε1χε κα
μιά ορεξη νά μπεϊ στό νόημα των μονολόγων τοί.i Καρένο, πού
διδάσκανε τον ιτσεϊσμό. 'Ωστόσο, μέ τη δύναμη τοί.i συνειρ
μο? ίΟεων πο� τα�τιζ\ε τ,Ον �γώνα �,ς μειοψ� φί�ς ένάντιι:
1 του
στην πλειοψηφια με την
επανασταση, ενιωθ': τον αγωνα
Καρένο μi: τ,ούς . φιλελ�ύθερους - στό κείμενο ·)) ταν ά.γώνας
άπΟ πι.Ο cc ΟεξιΕς " θέσεις - σι:Χν άyώνα έπαναστατι.κΟ καf. τΟv
χρωμάτιζε μέ: τόν δικό του ά.ριστερισμό. Αότό τό θυμiΥ.μαι πο
λύ καλά, γιατί ίtπαιζα ό rδιος συχνά τόν Καρένα.

•

σέ χάθε μας χίνηση παίρνει μέρος όλό:v.ληρο τό χορμί μας.
'Όλα τ' &λλα είναι έπεξεργασία, άσχήσεις, στάσεις. Πέστε
μου, σiΥ.ς παραχαλw, τί παράξενο ύπάρχει έδω πού θά μποροί.i
σε νά προκαλέσει άγανακτημένες διαμαρτυρίες, νά όνομασ·τεϊ
αιρετικό κι άπαράδεχτο ; Σίγουρα, αύτό είναι μιά προσωπι:v.ή
μου ίδcομορφία: άκόμα καί τά �ιιό άπλά πράγματα, ιΧν τ' άνα
φέρω έγώ, δέν ξέρω γιατί, φαίνονται παραδοξολογίες εrτε
αrρεση , ποU Εχει σιiv έπακόλοuθο τ-!)ν πυρά. Πιστεύω δτι, &ν
αuριο φωνάξω πώς ό Βόλγας χύνεται στην Κασπία θάλασσα,
μ7θαUριο θ' &:ρ� ίσουν �, άπα.ιτοϋν άπ9 μένα να όμολογήσω τα
λαθη που1 περιεχει τουτη μου ηt διαπιστωση.
•

Στf.ς άpχΕ:� του 1 90� αίών � , ύπη �χ�ν \στη Ρ �Ο:�ία· ,;περιπτώ;
σεις που1 η λογοκρισια κατεβαζε απ τη σκηνη ενα εργο, που
δταν διαβάστηκε δέν δημιουργοί.iσε κα\ιένα φόβο κ' είχε έπι
τραπεϊ. Μά κάτι ηθοποιοί, καλλι'=έχνες σάν τόν Μοτσάλωφ,
προσθέτανε στην έρμηνεία τους νο-ήματα πού άλλάζανε την
" άθώα " βάση τοί.i κειμένου : τό 'καναν μi: τη μιμική, τίς
παύσει,, τη χειρονομία, μέ πολυποίκιλα μέσα. Τό Κοινόν κα1 . Ό περιβόητος όρισμός τού Μέγιερχολ1ιτ πού έξαγρίωνε πάντα
τούς dντιπάλους του κ' ένοχλούσε πολλούς dπ' τούς φίλους του.

•

•

Τό " Γκpοτέσκ " - δέν εlναι κάτι μυστηριακό, είναι άπλοuστατα Ιtνα σκηνικό ϋφος, πού έκφράζεται μέ όξύτατες ά.ντιθέ
σεις, δημιουργώντας μιά ά.διάκοπη κίνηση των αίσθητικι7)ν

Μέγιερχολντ : " 'Όταν χώρισα τό κείμενο - τού " Δ άσους " σ' έπεισόδια, δλοι φωνάζωιε πώς lκανα κινηματογράφο. Κανένας
δέν θυμ1)θηκε πώς έτσι ε ίναι χτισμένος ό "Λ1πόρις Γκοντουνώφ", τού Πούσκιν, κι δλες σχεδόν ol τραγωδίες τού Σαίξπηρ . . . "
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J;ηπ�ο�ν. Π'αρ�3ειγμα ·ή ," Μuτ� " του rκ?γκολ Στήν Τέχνη
: υπαρχουν μονάχα μέ
οεν υπαρχουν απαγορευμενες μεθοδοι
Οοοοι ποι) χρησιμοποιοu,ιται όίκαιι:Jα κι όίτοπα.
•

Πρlν λίγον και9ό, εΙδα μια παράσταση οπου δ σκηνοθέτης
ρύθμισε σοφα ";''fι σκηνοθεσ-ί α, δ σκηνογράφος εφτιαξε όίριστα
�κηνι�� , π'i) ραν ,μέ�ος πε f ίφη �.οι ·r1 θοπο,ιο �, κα� το εργο δε�
ηταν ασχημο, μα οι θεατες δεχο'Ιταν μ ενα επιδοκιμαστικο
γέλι.ο Ολα τd: λόγια τοU (( πρόστυχου ", τοϋ άρνητικοU τUπουl
πού τον επαιξε πολύ όίσχημα κάποιος καλος ..Ι)θοποιος, καl μ'
&διαφορία όίκουγαν τούς' μ.ονόλογους του " θετικοί} , τύπου.
Καl τότz εΙπα μέσα μου : έ:ναν τέτοιο σκηνοθέτη πρέπει να
τΟν Οι.ώχνει.ς μΕ: τ�ς χλωτσι.Ζς &πΟ τΟ θέατρο - Ε.να τέτοιο
μηδενικό, ενας τέτοιοc βλάκας, είναι χειρότερος κι &π' . τον
έΥ;θpό. �έλετ� να �ας, πω . ποι.ά πα � άσταση ήταν αύτή ; J\I[&,
ταχα, λιγες ειναι οι τετοιες παpαστασεις;

βου κάl γιορτασμοu. Κ' ϋστεpα, μοu 'ρθε τούτη ή σκέψη :
δ θεατης πού βιάζεται, εΙναι έχθρος τοu Θεάτρου. Το πιχρο

φάρμακο το καταπίνουμε, μα το εϋγεστο φα't το μασiiμε. Δέν
χρειάζεται, φυσικά, να ύποβάλουμε σε δοκιμασία την ύπομονη
του θεατ'i) μά χαl δεν πρέπει να χαϊδεύουμε κείνο το θεατή,
ν α 1 Θέ�τpο όεν , ,ι;πο � εί
π ύ ;cάντα1 cc όε_ν , �χει κ� ιpό
να� κανει
το θεατη του να ξεχασει,Άτο1 �� δεν
εχω καιρο , τοτε
δεν ξέρω : έiχει itνα τέτοιο θέατρο δικαίωμα ϋπαρξης;
",·

•

Αύτο πού λέμε " έπιτυχία " τ'i)ς πρεμιέρας δέν μπορεΊ νά 'ναι
:δ βασ'ιχος· σχοπος τοu θεάτρου. Κάποτε συμβαίνει να τραβiiς
' άνοιχτ μ τια πpΟς τ-fι ν ά οτυ
να 1τ-/ιν π�pιμένεις.1 r'Οταν
Cι1 � Καμανταρμ
1 2 7;, του�/�.:.1"ελβινσχι
1
. �·ανεβαζα
τον
ημουνα σιγουρος
"
,
μ'
αύτΟ
-γιd: τΟ μοιραίο &:cc χαντάκωμα
δεν
επέδρασε
στην &
ποφασ � στικότητ �ου. Έκ;Ο � &π' τού � cχοντινούς c c ;α�;ι�,σός ))
σχοπους, είχα χι αλλους απωτερους, στρατηγικους . Ηθε
λ� νΟ.# 1 συ!::: βεί 1 αύτό, �τ�ι ποU Ε�ας τέτοιος θ1αυμάσιο� ποι,ητ� ς
•
Νομίζω πώς εΙναι πολύ άφελ·)ις ή συ�·ήτηση πού ακομα γίνε- σαν τον � ελβι �σχι , να οσφp αν�ει το, θεατp ικο μπα� ουτι ; ελπι
ται στlς σελίδες τών θεατρικών περιοδικών : ποιός εΙναι δ κο� ζοντας πως στο μελλον θα μας γραyει ενr:ι. καινουριο εξαιρε
ρυφαίος στη δημιουργία μιiiς παράστασης - δ σκηνοθέτης η τικο έiργο. Στον " Κομανταρμ 2 " ύπ'i)ρχαν δυνατες σκηνες
χ' ένερyητικ? ς στίχο,ς, , μα ' ύπ'ij ρ �ε κ' zν c μοιp;χίο λάθ�,ς : το
δ συγγραφέας; Κατα τή γνώμη μου κορυφαίο στοιχείο εΙναι
: να �ιν' � ι ·η ρ �ας
κεντpικο... προσωπο,, ο Οκονι, δεν μπο � ουσε
ή σ κ έ ψ ·η - σ' Ο π ο ι. ο ν χ ι. & ν & ν ή χ ε ι.. 'Απ' τΟ
,
τ
πολυ1 ρηχος γι , αυτο.
Ωστοσο,
ντουέτο συγγραφέας - σκηνοθέτης, κορυφαίος εΙν' έχείνος . σοβιετιχης τραγωδιας - ηταν
"
πού έiχει την πιο σημαντική, την πιο κοφτερη σκέψη. Σεt σχέ �� λ�π�μαι γιατ} άνιtβασ:ι αύτΟ ;Ο έ:ργο. (Δ �χως cc χcρ ε �κοπίες /
σε μ� τΟ� Φ ιΧ,ι.κο �αt ϊσ,?>ς με τ?ν 'Έρντμαν Υιι:-ουν έγώ ? c κο � δεν υπαρχουν νικες. Στην παpασταση υπηρχαν ευρηματα που
ρυφαιος
, σε σχεση, ομως , με τον Μαγιακ:;βσ..:ι , πρεπει να πολύ έχτιμώ χαl κάμποσzς έρμηνείες πρώτης τ-Χξεως. Λίγο
παραδεχτώ τίμια πώς ·ή εtχόνα :η ταν όίλλη . . . 'Ωστόσο, δεν είναι αύτό ; 'Έχω τ·fι γνώμ:f) πώς ύπάpχουν περιπτώσεις, πού
βλέπω έδω τίποτα το προσβλητικο οϋτε για τον συγγραφέα το Θέατρο πρέπει να τραβήξει τολμηρα άκόμα χαl στην " ά
οϋτε για τον σκηνοθέτη - χαl στήν πρώτη καl στήν δεύτερη ποτυχία " , προκειμένου να μήν ύποχωρήσει. Αύτο Ύ)ταν &κρι
βώς μια τέτοια. περίπτωση.
περίπτωση .
.

•

' Ακούγοντας τfι " Ντάμα Π ίκα " θυμόσαστε ξαφνιχα κά
πο�ο έπει.σόΟι.ο άπ'. τΟν Σταντάλ, η μCΥ.λλον ΟΕν τΟ θυμόσαστε,
μd: άΠ' τΟ ύποσυνεLΟητό σας περν&ει. κάτ�, ποU μοιάζει. μ± θι'>
μηση. ' Η μορψfι τοu Γέρμαν καl πλάι οί Ί) ρωες τοu Στανταλ
- αύτο εΙναι μια πετυχημέvη συσχέτηση. Οί πετυχημένες ου
σχετήσει� δυναμώνου� _,την ;τ�ρά�;ασ·�: οί ά;cοτυχ�μέ�ες τ·fιν
καταστρεφουν . Μπορει
ολα να ναι ετσι οπως θελει το: χειμενο
.
κ' οί περροuκες να φορέθηκαν χ' οί μ•Jτες να είναι κολλημένες
καt τα λόγια να λέγονται σωστά, μα οι συσχετήσεις πού κάνει
το μυαλο τοu θεατ'i) να εΙναι ξένες χαl προς το πνεuμα τοu
eργου καl προς τήν κεντρική tδέα τοu συγγραφέα. Ό μοναδι
χος τρόπος έpμηνείας των κλασιχι7J ν είναι, να μη τούς παίρ
νεις ξεχωριστά, μα συντροφια μ' ολο το ράφι τ'ijς βιβλιοθήκης
οπου ε'ίναι βαλμένοι. Ό Πούσκιν μπορεί να μήν Ί)ξο:φε τον
Στανταλ χαl Οαρρώ πώς ό :\Jπάυpον πού τον Ί)ξαιpε, δεν κα
τάλαβε τί συγγραφέας Ύ)ταν δ Σταντάλ· μα για τον σημερινο
όίνθρωπο δ Γέρμαν, οί Ί)ρωες τοu Λέρμοντωφ, ol :� ρωες του
Sταντάλ, οι ...ήρωες του Νlπ&:υρον στέκουνε πλάι - πλiι καt
στη φαντασία όίθελα γεννιοuνται συσχετήσεις πού τούς φέρ
νουν στο νου ολους μαζl - αν βέβαια έμείς ol 'ίδιοι δεν κλεί
σουμε το δρόμο σ' αύτες τίς συσχετήσεις. Αύτο μiiς δίνει τη
δυνατότητα να μην τα λέμ�;; δλα μέχρι τέλους - δ 'ίδιος δ θεα
της τΟ κάνει αύ-:-0 άντt γιι:Χ μας .
•

σκηνοθεσία δέν εΙναι μια στατική ύπόθεση , μα κίνηση προς
. τα μπρός: ή έπίδραση του χρόνου στο χώρο. Ί-Ι ύπερένταση
πού έχφράζει Ιf.να γεφύρι είναι -.:ο βασικο - χι οχι το σχέδιο
πού !:χουνε τα κάγχελλα. Το rδιο είναι κ' ή σκηνοθεσία. Χρ·ησι
μοποιώντας μια διαφορετική σύγκριση μπορώ να πι7> : cΧν το
παίξιμο -τοu ·Ι) θοποιοu εΙναι ·ή μελωδία, τότε ·ή σκηνοθεσία
εΙναι ή άρμονία.
'Η

•

Πρlν απ τή πρεμιέρα τ-ίj ς " Κυρίας με τi.ς καμέλιες " , Ί)μουν
φοβερα άνήσυχο,ς. Ί-Ιταν φυσικό : στ·fι γενικη δοχιμ·ή , ή παρά
σταση κρατοuσε πέντε ώρες περίπου ! Ί-Ι Διεύθυνση με κοι
τοuσε σα λύκαινα. ·Κάτι eχοψα, μα πάλι το έiργο ήταν μακρύ
καl το πιο σύνθετο τ'i)ς ύπόθεσης ·�ταν πώς ή ποιότητα τ'ijς
παράστασης ήταν άλληλένδετη μ' αύτο το ϋφος. 'Η προσπά
θεια ύπερβολικ'i)ς περιχοπ'i)ς Θα έiμοιαζε με τ' &μερικάνικα ξε
ζουμίσματα των μεγάλων μυθιστορημάτων τοu Τολστόι, μ'
αύτες τlς άφηγηματιχες κονσέρβες. Περίμενα τη συνάντηση
με το θεατή &φάνταστα ταραγμένος. Θά συμφων·ήσει να πα
ρακολουθήσει την άργή μου άψήγηση ; Καl δάκρυα &πο συγκί
νηση στήν πρεμιέρα (αύτο το " δάκρυ " δεν εΙναι τρόπος τοu
λέγειν, μα γεγονος ) 'βλέποντας πώς οί θεατες παραχολουθου
σαν δίχως ύπερένταση. Ί-Ιταν ιιια στιγμή μεγάλου μου θριάμ30

•

ΔΕ:ν εΤναι σωστ·fι -η γνώμη πώς ό σόγχpονος σκηνοθέτης ΟΕ:ν
_ν οιάζεται γι' αύτΟ πού λέμε (( είδικότητα του ήθοποιου " .
Τ ο πρόβλημα εΙναι μόνο πώς ν α μεταχειριστείς αύτο τον ορο.
Θέλετε άκόμα μια παραδοξολογία; ΕΙναι, ά;;αραίτη,ο να ξέρω
ποιός θεωρείται στο θέατρο " έραστής , , για . να μην πέσω
στο λάθος να τοu δώσω ρόλο " έραστ'i) ". Πολλες φορες παρα
τήρησα με τί άναπάντεχα ένδιαφέροντα τρόπο " άνθίζει " itνας
·Ι)θοποιός, πού ρίχτηκε σε μια πάλη με τα 'ίδια του τα προσόν
τα. Αύτα έiτσι κι άλλιώς δέν χάνονται, μα φτιάχνουν μια μου
σική συνοδεία τοu τύπου πού δημιούργησε. Δεν ύπάρχει πιο
πληκτικο πράγμα άπ' την έπαρχιώτισσα ήρωίδα, πού παίζει
Κατερίνα (Σημ. τ. Μ . στο Ε:ργο τοu 'Οστρόφσκι " Μπόρα " ) .
'Η γοητεία τ'i)ς Κομισσαρζέφσκαγια είχε τ-fι βάση της άκριβώς
σ' αύτό : &πέδιδε την ·}jρωίδα χωρtς νά 'ναι cι·ή ρωίδα" . c o ·ήθο
ποιος εlναι ετσι πλασμένος πού - άλλοίμονο - ! παίρνοντας
έ:να ρόλο άνάλογο με τή δική του " εtδικότητα " σταματάει
να δουλεύει, θαρρείς καl πιστεύει πώς Θα τον ξελασπώσει ή
φωνή η ·ή φιγούρα. Για νιΧ σπρώξεις τον ·Ι)θοποιο να δουλέ
ψει, πρέπει κάποτε - κάποτε, συνειδ�η τd: να τοί3 βάζεις παρά
δοξα προβλήματα: λύνοντάς τα, εΙναι ύποχpεωμένος δ rδιος
να άναποδογυρίσει τα " μέτρα " του. Ί-Ι πείρα μοu έiδειξε
πώς Ιiνας τέτοιος τρόπος διανομ'i)ς τών ρόλων, σχεδον πάντο
τε, δικαιώνεται. Δεν μπορώ να ύποφέρω τούς Φερδινάρδους,
πού &παγγέλουν γλυκερά, τlς Κατερίνες μέ τη " φωνή -:ou
στ·ήθους " καί τούς Χλεστακοβ με την γρ·ήγορη όμιλία.
•

ΔΕ:� μ' άpιt?ει ν' �Ρχ,ίζ� τΟ Β,ο �λεμα1 μι&1ς παράσταση5 άπ', την
πρωτη πραξη. ΝΙ αρεσει αυτο που κανανε μεριχοι Γαλλοι
δραματουργοί, πού &ρχιζαν τη δουλεια άπ' το τέλος, συλλαμ
; α� τη
�άνοναπ
�ρωαν
;α, τΟ άποκ� ρ Ur ω μ.α κ' � στε1ρα , δου�εόοντ1ας τΟ
εργ
?
� �πτ;υξη, του , θε �ατος π�ος η;ν επιτ'Υ;χυν,ση του :
Παφνεις στην αρχη τα πιο δυσχολα επεισοδια για να χατα
λή� εις στα πιο έλαφρά. 'Ένα μεγάλο μέρος τ'i)ς δουλειiiς μου,
το εκανα άκριβώς ετσι.
•

'Υπ'i)ρχε Ιiνας καιpος πού δούλευα τ-fιν παράστασ� έiτσι: eπαιpνα ξεχωριστα κάθε κομμάτι χαl για πολύν καιpο το " σκάλι
ζα" . 'Ύστερα, παρατήρησα πώς μ' αύτο τον τρόπο ·ή παράσταση
άπλώνει χαί " φουσκώνει " δυσανάλογα. Τώρα, γυρίζω στον
τρόπο πού δούλευα παλιά : προσπαθώ, άφοu λύσω δυο - τρία
άποκορυ�� μ �τα τ�υ � ργου κα L1 δο�λ.�ψ ω �ρόχε ; ρα τ� ύπ?
λοιπα, ν αρχισω να κανω
δοχιμες σ ολες τις πραξεις απ, την
άρχη &ς τΟ τέλος. rΌταν κυλάει τό 'να πίσω άπ' τ' &λλο, σκια
γραφείται πιο γρήγορα το σύνολο. Δεν ξέρω την τεχνικη της
δουλειiiς του Βάγκνερ, μα εΙμαι σίγουρος πώς δεν Ύ)ταν δου
λεια μωσαϊκοu πάνω σε κομματάκια - άλλιώτικα δεν Θα μπο-

Μέγιερχολντ καί Μαγιακόβσκι στίς πρόβες. Φίλοι καί συνεργάτες dχώριστοι. "Πρώτος εγώ dνέβασα καi τά τρία έργα τού Μαγια
κόβσκι, μά θά ' θελα νά ξαναγυρίσω σ' αvτά. Άπn κάποια κακιά σύμπτωση καί τίς τρε ϊς φορές ijμουν dναγκασμένος 11ά βια
στώ, κ'ΙΥ/Jηγημέvος dπό τό πρόγραμμα τού θεάτρου. Γι' αvτό θεωρώ τ' dνεβάσματά τους σάν μιά πρώτη d:πόπειρα. Νομίζω πώς
περισσότερο πέτυχα στό " Λ ουτρό". Όιιειρεύομuι νά ξαναγυρίσω σ' αvτr.ί τά έργα, κι αvτή τrι φορά νά δουλέψω ιιs avεση . . . "

pιιυσε να γεννηΟει ή ασταμάτητη μελωδία " . 't'ύ σύνιιλο τ'ίjς
παράστασης μποpε"ϊς να τό συλλάβεις εύκολότzpα μέσα στη
δυναμικ·ή του.
"

0Ο�τι χαλύτ�ρο σκέφ,τηκα &τ;Ο πρ Lν - 8η�\α0� Οχι 1 πάνω σ�Lς
προβες - παντοτε το σκεφτομουν μακρυα απ, το Γραφεω,
άν�μεσα στο�ς άν�ρώπο�ς, στΟ θόρυ�ο, στη� κί�ησ·η , Οτ�ν σοU
φαινονταν πως δεν σκεφτεσαι καθολου για τ·η δουλια σου.
Δεν πρέπει ·ν ό: ξεχνi'ί.με πώς ό καλλιτέχνης δουλει)ει αδιάκοπα.
Ό Μαγιακόβσκι Ε:γραψε θαυμάσια γι' αύτό στό " Πως να
γράφουμε σ_τίχο�ς ", αύτ� τό , μικ�? βιβλια� άκι δπου �πάρχε,ι
συ17πυκνω �ενη, ολη του η ,πει� α. Οτ,αν καποτε , μπορε,σω �α
γραt,ω γι� τη σκην,οθετικη τε�νη, θα προσπαθησω να γpα
ψω ετσι συντομα και περιεκτικα.
ο

ν ζή �� άκ� μα �ίγο, ο α πρ ? σ7:�θή �ω να ��σω με �εατρι�α
�'�
μεσα αυτο
που στη Λογοτεχνια ονομαζεται c εσωτεpικος μονο
λογος ". 'Έχω βρει κάτι για να πιαστω. Μα για την ώρα δεν
μπορ� να μιλ:ήσ� ... 'Άσε ,πού και Ε:pγα, κατάλληλα, �εν , ύπάρ
χουν : Οσο για τις θεατρικες διασκευες, δεν �ίναι ποφα, ημιμετtJα.
C)

'

Πολύ &σχημο δταν ό σκηνοΟzτης δουλεύει με τίζ παρωπίδες
του προδιαγεγραμμένου σχεδίου καί δΕ: μπορcι να έπωφελη
θεί άπ' αUτι:Χ ποU φέρνει. στ·Ι)ν έπι.φάνει.α τΟ κύλισμα της πpό
�ας. �υχνά., κ�πο �ο τυχαLο, γεγονός, μπορε'ϊ νι:Χ 1σοU1 ύποΟε�ξει.11
1
να ξερεις να το
ενα ευρημα που δεν το προβλεψες - πρεπει
Ε:κμεταλλευτ�'ϊς. Σ �η 8ο�λει.� μου, μοU συν�βησαv τ,έτ,οια_, πρά
1
γματα πολλες φορες. Θα φερω δυο παραδειγματα απ τη δου
λ�ιά μας πάνω στίς τελευτα"ϊες παραστάσεις. Σε μια απ' τlς
γενικες δοκιμες τ'ίjς " Κυρίας μl; τίς καμέλιες ", στη δεύτερη
σκηνη τ'ίjς πρώτης πράξης, οί ·ή θοποιοί, έ_ντελως τυχα"ϊα, όίρ
χι�αν να ;cετi'ί.νε τόσ� ψηλά ;tς σ� ρ:τα_;ιτίνες ;ου :,ιαρναβαλιο? ,
που κpεμαστηκαν στα σχοινια. Αυτο ·ηταν τοσο ομορφο, που,

α,ν�με �α στ�ύς παρόντες, γενν-φ� κ� itνας ψίθ�ρος θα��α �yου .
ια να μιλησουμε σοβαρα, αυτο ηταν " μπαλλωμα , ομως
Ε:βαλε μια θαυμάσια πινελιά. Ό έρμηνευτης του ρόλου του
Γασκών τό έκμεταλλεύτηκε καί χωρίς τ·fιν &δεια μου π'ίjρε τις
όίκf ες τ-ϊj 7 σ� ρπ�ντίνας σ;α χέρ,ια �αί μηχ�νι1;α ;t� επ;ι:ιζε
στη σκηνη με τη :ί\Ιαργαριτα. Δεν ειχα παρα να τιι εγκρινω,
vα τΟ _ άvαπτόξω >:αι vα τΟ, κ�,vω � ί1:? π,ιΟ σύvΘ,ετ,?· Σ �Lς ,πρό
βες ;ης ε ,ικ6νας � �:::εστωρ �ν και , Εισαγωγη ', μια τε;ο �α
,
,
;uχ� ια συfl;π;ω �η ητ�ν το , βαρυ .:'ηδη (1-α στ,ο πατω(1-α εvος
ελε;;θερο� απ , τις �ρ �βε ? ·η �οποιου ,που κα�οταν στα π�ρα�
σκηνια. Ο χτυπος απ το πηδημα τοσο συνεπεσε ρυθμικα με
τfιν π_αύ?η στ·fι 11;ουσικη ;ου χο �ου - την Ε:γρ �ψε ό , Σέμ;cαλιν
.
τη δυνατοτητα αναπροσαρμογης στην κινηση
- που . ενιωσα
του Γουγο Νουμπάχα απ' τό βάθος τ'ίjς σκηv'ίjς καί Ε:δωσα
στΟν ΣβεντλLv ενα χορευτικΟ νοU μερο, ποU δταv τΟ έκτελοϋ
σε, ό κόσμος ξεσπουσε σΕ: χειροκροτήματα.
1

•

άπ�ότητα ε1ναι , τό π;ό πολύτψ .ο στη� Ίέχν� . �1α ό κ��ε
: απλοτητα. Ί 
κ�λλιτε�ν·1 ς ε,,"f.ει τη δ�κη τ,ου γνωyη , για την
π�ρχ� ι ·Q απλοτη,τα του Ιlουσκ1.v � υπ;-cρ�ει κ ι ?, π� ιμι.τιβι�μος.
Δεν υπαρχει μια γενικη,1 προσιτη σ ολους απλοτητα, οπως
δέν ύπάρχει στ·fιν Τέχνη καί " ή χρυσ·fι μέση όδός ". Ό καλ
λιτέχνης είναι ύπr,χρεωμένος vα κατακτάει τη δικιά του άπλό
τ-ητα πού δΕ:ν θα μοιάζει καθόλου με την άπλότητα των συνα
δέλφων το1J. Ή ύψηλ·fι άπλότητα τ'ίjς Τέχνης είναι αύτο πού
φτάv�υμε �ι Οχι �είvο άπ' τΟ όποίο άπομακρυvόμαστε. ΕΙναι
κορφη κι ιιχι θεμελιο.
•
Το " πιστεύω μου " είναι : άπλη λακωvικ·fι θεατρικ·fι γλώσσα
πού όδηγει σε σύνθετες συσχετήσεις : ετσι θα '� θελα ν' ανεβά
σω, " 'Άμλετ " καί " Μπόρις Γκοντουνώφ : · .
Ί-Ι

Ν[ετάφρασ η ΑΛΕΞΗ ΠΑΡ Η

•

•

ε lναι πι στό ς καθρέπτη ς, aλλa μεγεθυντικό ς φακό ς"

Μαyιακόβσκι
Ε Ν Α Α ΥΘ Ε Ν Τ Ι ΚΟ ΠΟΡΤΡΑ Ι ΤΟ ΤΟΥ Π Ο Ι Η Τ Η
Τής ELSA TRIOLET
Ό Μαγιακόβσκι γ":ννήθηκε στίς 7 'Ιουλίου 1 893, στο Μπα
γκνταντί, χωριο τ'ίjς Γεωργίας, στην οίκογένεια ένός δασοφό
λακα. Είναι τέκνο των μεγάλων δέντρων καί τ'ίjς δμορφιιΧς τοu
Καυκάσου. Άναπτόχθηκε κ' εγινε πιο ψηλος καί πιο δυνατός,
�ξε π;έραστος άπ' τούς &λλ?υς άνθρώπους. Πέθανε στα 1 930 στην
ακμη του, κεραυνοβολημενος . . .

Λίγοι &νθρωποι &φησαν τόσο βαθιά lχνη στη μν·ήμη. Σήμερα,
δπως την έπομένη τοu θανάτου του, έξακολουθε'i: να γίνεται αί
σθητη ή άπουσία του στούς δρόμους τ'ίjς Μόσχας, πού είχαν
συνηθίσει να βλέπουν το μεγάλο κορμί του να πλανιέται. "0που ύπάρχει άκροατήριο νέων, προ πάντων νέων, νιώθουν να
λείπει, ή καταπληκτικη φωνή του. Οί πρώτες σελίδες τών έφη
μερίδων νιώθουν την έΟλλειψη των στίχων του. 'Η άπουσία του
γίνεται αίσθητJ-ι παντοu ϋπου οί &νθρωποι πρέπει να ξέρουν
ν' άγαποϋν, ν' άyανακτοϋν, νcΧ ύπερασπίζουν καt νιΧ πολεμοUν.
'Η έΟλλειψ·ή του γίνεται αίσθητή , παντοu ϋπου πρέπει να ύπάρ
χει μεγαλοφυlα. Ό Μαγιακόβσκι σοu λείπει, είν' άλησμόνη
τος, ϋπως ενα χέρι πού κόβεται. Συνηθίζει κανείς την έ:λλει
ψή του· δεν το ξεχνιΧ. Καί νομίζουμε πώς τον βλέπουμε άκόμα
ν� έμφα�ίζε-ι;αι σ;ο�ς δ,ρόι:,συς τ'ίjς Μ�σχας, r� τ? κεφάλι τ_ου
παντα πιο πανω απ τους αλλους διαβατες, το υπεροχο κεφαλι
του, με το μεγάλο καί στρογγυλο κρανίο, τα μακρουλα βαθου
λωτά του μάγουλα, τα καστανα μάτια κάτω άπ' τα φρόδια
πού σάλευαν συνεχWς, κάτω άπ' τΟ μέτωπο ποU τΟ αύλά
κων μια οντ- κ θετ� ρυτί α.
άτια καλοu -�; ιστο9 σκυλιοu,
ΊV! ,
�
�
:ι 1) f
γεματα παθος και γλυκα, ματια αδιαφορα κι αδιαπεραστα . . .
"Εφευγε με τα στέρεα πόδια του, πού μεταφέρανε ί:vα κορμί
με έντυπωσιακούς ώμους, κατέβαινε την όδο Πετρόφκα, ε
παιpνε την όδο Τβέρσκαϊα, προς τη μεγάλ·� πλατεία πού σή
μερα έ:χει τ' ονομά του. Κι δταν ό είσπράκτορας τοu λεωφορείου
ψωνάζει : " Πλατεία J\1Ιαγιακόβσκι " τ' ονομα αύτο δεν έ:χει
άκόμα χάσει τη σημασία του, είν' άκόμα τ' ονομα ένος άν
θρώπου, πού τη φων-ή του άκοuνε μέσα τους χιλιάδες &νθρω
ποι, πού ή θέρμη των χεριών του, τα λόγια του, οί έκφράσεις
τοu προσώπου του δεν έ:χουν ξεχαστε'i:.
Το έ:ργο τοu Μαγιακόβσκι κλασικο πιά, είν' άκόμα έπίκαιpο.
Καί ε'ίναι κλασικό , γιατι ·ή μεγαλοφυία του είναι σήμερα άδιαμ
φισβήτητη για itναν όλόκληρο λαό. Κ' έπίκαιρο , άφοu κάθε μέ
ρα ή σοβιετικη ζωη καί τα σοβιετικα προβλήματα δίνουν την
εύκαιpία να άναφερθοuν στίχοι τοu Μαγίακόβσκι. Ό έ:ρωτας,
ή έπανάσταση, ό πόλεμος καί ·ή είρήνη , τα μικρα συμβάντα
τ'ίjς καθημεριν'ίjς ζω'ίjς, δεν ύπ'ίjρχαν μικρα και μεγάλα θέματα
για τ·Ι)ν ποίηση τοu Μαγιακόβσκι. Οί διαφημιστικοί στίχοι του
για τίς κρατικες βιομηχανίες, τα συνθήματα για την πολιτιστι
κη διαπαιδαγώγηση , χαραγμένα στα μυαλα των άνθρώπων,
έξακολουθοuv να τούς κάνουν να γελοuν, ϋπως τα έρωτικά του
ποιηματα αναστατωνουν,
οπως τα σατιpικα . του ποιηματα πα'
ρηγοροuν, μια ποο) ύπάρχει κάποιος για να έκμηδε•ιίσει ϋ,τι μι
σείτε, άφοϋ όρ ι.σμένα ποιήματά του είναι πάντα τονωτικά, β('Ι·f1Οεια, έλπίδα. . .
Πάνω άπ' το μονόροφο σπιτάκι ϋπου ό Μαγιακόβσκι είχε ενα
διαμέρισμα, μ1: δωμάτϊα τόσο μικροσκοπικα πού νόμιζες πώς
σε κάθε του κίνηση θα 'βλεπες να διαλόονται οί τοίχοι και πού
τώρα έ:χει μετατραπεί σε " Μουσε'i:ο Μαγιακόβσκι " , πάνω
άπ' αύτΟ τΟ σπιτάκι, στΟν πλινθόκτιστο το'ίχο τοU γει.τονι.κοU
πολυόροφου σπιτιοu , εγpαψαν
'Όλη τή 11 ποιητικ1) έγερτήρια δύναμή μου
σέ σέvανε τή δίνω
τάξη ΠΤύ iξορμaς
ι

ι

•Ι

'

ι

ι

τούς στίχους αύτούς του Μαγιακόβσκι, πού άποτελοuνε το πι
στεόω του.

Ό πατέρας ϋμως πεθαίνει.

Ή οίκογένεια μετοικε'i: στη Μόσχα.
Περίοδος μαύρης άθλιότητας. 1 906 - 1 907, ό Μαγιακόβσκι πη
yαίνει στο γυμνάσιο. Δεκατριών, δεκατεσσάρων χρονών τον
συναρπάζει ή φιλοσοφία, ό 'Έγελος' ή φυσικη ίστορία ' μα
προπάντων ό Μαρξισμός.
Στα 1 908, γίνεται μέλος τοu Ρωσικοu Σοσιαλιστικοu Κόμματος
(Μπολσεβίκικου ) . Συλλαμβάνεται πρώτη φορά, με την κατηγο
ρία πώς έ:γραψε προκηρόξεις ' ί.\στερ α άπολόεται. 'Ένας χρό
νος δουλειιΧς άγωνιστ'ίj κυλιΧ. Συλλαμβάνεται για δεότφη φο
ρά, μπλεγμένος στην άπόδραση γυναικών άπ' τη φυλακη Νο
βίνσκι, στη Μόσχα. Καταδίκη. Στούς ενδεκα μ'ίjνες φυλακ'ίjς
(·fιταν 15 - 16 χρονών ) , άρχίζει να καταβροχθίζει τη λογοτε
χνία. Διαβάζει τούς σόγχρονους και τούς κλασικοός, Βόρωνα,
Σαίξπηρ, Τολστόι. Βγαίνοντας άπ' τη φυλακη στα 1 910,
βρίσκεται μπροστα σ ' ενα δίλημμα και παίρνει μιαν άπόφαση !
"Σταμάτησα την dγωνιστική μας δράση. 'Άρχισα νά μελε
τώ" (" Ό έαυτ6ς μου" , αύτοβιογραφία, 19 28).
Έπειδη θεωροuσε τον έαυτό του άνίκανο να γράψει στίχους,
�,άλθΊJ.κε να , ζωγραφ,ίζ�ι. �τα '�91 1 μπ;'ίJκε στη Σ�ολη �αλών
εχ ων. Δ ωχ ηκε απο ,κε ι στα 1 9 4
Ι �
� τ,
! . � � ιευθυντης,' πρι,γκ·� ψ
Λβωφ, του όπέδειξε να εγκαταλειψει την κριτικη και τ-ην
πρόκληση άναταραχ'ίjς ".
Πήγαινα άκ6 μα στο σχολε'i:ο. Ό Μαγιακόβσκι στ-1) Σχολη Κα
λών Τεχνών, πέθαινε άπ' την πείνα κι άν'ίjκε σ' εναν ϋμιλο πού
όνομάσθηκε άργότερα " φουτουριστικος " καί πού &ρχιζε να
δι,αδίδει, τη, φ;ήμη π�ς ό �1Ιαγιακό�σκ� �τ�ν μ:,γαλοφ�ης ..ποι�
της, πριν σ,κομα γραψει εστ� κ�ι ι�ια αραδα η σχε�ον. � ω
;
,
;
ρα, - του_ ελεγε
ο, Μπουρλιουκ, ο πιο ηλικιωμενος
της παρεας,
itνας &νθρωπος άρκετα παχύς πού φοροuσε ρεντιγκότα, μονό�
φθα�μος �� μια το�φα μ;;λ�ια στο μέτ,ωπό τ�υ - τώ fα κ �τά
φερε τα να χεις γραψει. . . . Ο Μαγιακοβσκι αρχισε να γραφει.
'[ον εί'Χ;α συναντή,σε � σε 'f,ιλικο σπίτι. M?u φάνηκε_ γιγά�τιος,
α�;ατανοη,τος κ; αυ�αδης. Η,μ�υνα, δεκα:rεντε χρονων κ;χι φο
βηθ·�κα αρκετα. Λ.ιγον καιpο αργοτερα εμφανίσθηκε στο σπί
τι. μου. Άπ: 8,τι. �� μα �α� μόλις ε!χε �ποuλ�ήσε ι. τΟ ,�Ρω�ο ,, με 
1
1 του ποιημα c Η εξεγερση των αντικειμενων
. Τα ιχνη
γαλο
τ?u �οιήμα;ος αύτοu , χάθηκαν. ;Ίσως το? &�λαξε ,τίτλο. Γεγο
νος ει ναι πως είχε καμποσα χρηματα και πως γρηγορα τακτο
ποιήθηκε. 'Η μητέρα του (ή καημένη ! ) τοu είχε κάνει μια
μπλοuζα κίτρινη - λεμονί, πού έ:φτανε κάτω άπ' τη μέση του
καt πού τη φοροuσε χωρίς ζώνη καl με μια μαύρη γραβάτα.
'Ένα Καπέλλο ήμίψηλο, ενα κομψο πανωφόρι κ' ενα μπαστοuνι
σ� μπλήρω�α�, την , έ�άρτ-ησ·ή, το� . 'Έτσι ν;τυμέ�ος , φωτ?γρα
φηθηκε κ εχω ακομη μια καρτ - ποσταλ με τη λεζαντα :
" Ό φουτουριστι)ς Βλαντιμίρ Μαγιακ6βσκι" . Κ' έ:τσι ντυ
μένος παρουσιάσθηκε σπίτι μου, στούς άγαθούς άστούς γο
νε'i:ς yo�. Δε θυ_μ ιΧμαι, , πώς π'ί)γ_ε α�τη � πρώτη , έ 7;�σκε
ψη , εκτος απ την καταπληξη της υπηρετριας. Δεν ημουν
άκόμα δεκαέξη χρονών, δμως ά•ιτέταξα στούς γονε'i:ς μου
μια τόσο γαλήνια έΟλλειψη έπιγνώσεως γι' αύτο πού ό φί
λος μου ό Μαγιακόβσκι είχε άλλιώτικο άπ' τον &λλο κό
σμο, πού άφοu είδαν κι άπόειδαν κατέληξε να μ' άφήσουν
'ή συχη . Ό Μαγιακόβσκι κατα κάποιο τρόπο υίοθετήθηκε σ":'Ο
σπίτι. · ;Ον , κρατοϋσ�ν τΟ � ρ �8υ γ ι. d: rα:ι:ητ�, και , τοU , έπι.τρέ
πα�ε να κα�εται ?το, δ� μαηο ,μου �ια να κανει τα_ σ�.εδια1 , του
τ
που ηταν
τοτε γι αυτον το: μονο μεσο βιοπορισμου. Ερχοταν
σχεδΟν κάθε μέρα και φερόταν στη μητέρα μΕ: μια εύγένεια
πού άφόπλιζε · έξαιpετικα &ψογος, έ:λεγε άποκλειστικα καί μονο
δ,τι Ίjταν άπαραίτητο μπροστα στον πατέρα μου και κατά
φε �νε , να -;άν� ι να ξεχ� ιέται ·ή �;; Ετρινη ί-"�λοόζα το,υ. /ις μέρες
.
που δεν μ ευρισκε
σπιτι μου, αφηνε το επισκεπτηριο του, με
γάλο σα σελίδα βιβλίου, μΕ: τ' ονομά του γραμμένο με κίτρινο
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δασκάλου που εχει ξεπεράσει τοvς συγχρόνους του, ι!γώ ένιω 
θα το ;ιάθος τού σοσιαλιστfί ποv ξέρει πώς dναπόφευκτα αύ
τές ο ί n;αλιοvρε ς πρ �;τει νά ι!ξαφανισθοvν . Ό ρσvσικος φου
,
τουρισμος γεννηθηκε
.

Καl να πώς ά.π' τον ΡαχμιΧνινως?, τον .Ι\Ιπαϊκλιν χαt TfJ "Νf]
.ποU εγινε σU μβολο τοU u.ικροαστισμοϋ καt ποU
σαν τέτοια τ-fιν ξαναβpίσχοuμ::: στα πΌιήματα του, 8εχατρία
χρόνια ά.ργότερα, γεννfιθηκε ό ρο{Jσιχος ωουτουρισμός ! 'Όμως
ά.γαποϋσε πολU ώρισμένα. τραγούSια, άγ�ποϋσε τΟ
σο τών νεκρών"

"Ha!'d l1eal'ted Hannah
the vaωp of Savana . . "
.

1909. Ό Μαγιακόβσκι, μαθητής στή Σχολή Καλών Τεχνών

χρώμα σ' δλη τήν επιφιΧνεια. Ί-Ι μητέρα μου του επέστοεφε
τακτικα τlς κιΧρτες του λέγοντας "Βλαντιμίρ Βλαντιμίο ;βιτς
ξεχιΧσατε το σ'ίjμα σας . . . ". (" Κύριε, κύριε, ξεχιΧσατε τ1 8λο
γό σας " ·δπως τpαγουδCί. σήμερα ό Σαρλ Τρενέ ) .
Ό Μαγιακόβσκι ερωτοτροπουσε μαζί μου, μιλουσε λίγο καt
μουρμούριζε - ό. διιΧκοπα κιΧτι, με ά.πότομα ξεφωνητα 'ίσως για
να έ:λέγξει !Ινα στίχο ... Δεν ενδιαφερόμουνα γι' αύτή τήν έσω
τερική δουλεια ποό γινόταν δίπλα μου και εϊναι ζ·ήτημα &ν
πpόσεχα πώς ό Μαγιακόβσκι Ίjταν ποιητής. Συχν&, μου ζ-�
τοϋσε να παίξω πιάνο καt περπατοUσε πίσω άπ' τ-hν
. πλάτη
μου ά.σταμιΧτητα και χειρονομώντας.. .
Το σπίτ:_ μας Ίjταν σπίτι μουσικ'ίjς . Οί τοιχοι, τα τζάμια, τα
Ιtπιπλα ·η ταν κορεσμένα,
ποτισμένα, βαρεια ά.πο ήχους.
Ί-Ι
,
,
μ·η:ε' p � μ�υ, ε'ξ αιρετη �ιαν ,�στα, , σχηματι
' ζε κουαρτετα, τριο
'
,
και τοτε επαιζαν και τα δυο πιανα a quatl'e ωains. Σε τέ. τοιες περιπτώσεις ό πατέρας μου Ιtπαιρνε το καπέλο του . . .
Τ α δυο πιιΧνα μ ε ούρα βρισκόταν έχει, μέσα στο συνονθύλευμα
ά.ντικειμένων μικροαστικου διαμερίσματος, σαν δυο καθαρό
αιμα ζώα άπΟ εύγενη ρ'&τσα. Άπ' τούς τοίχους, άντt γιcΧ οLκο
yενειακα πορτραιτα, μCί.ς κοίταζαν, σl: φυσικο μέγεθος, ό Τσαϊ
κόφσκι κι ό ΒιΧγκνερ, ά.νιΧγλυφα χιΧλκινα του Μέντελσον καt
του Μέγιερμπερ ... 'Η μητέρα μου πήγαινε στο Μπάυρωτ
σε προσκύνημα, δπως οί πιστοί πηγαίνουν στή Μέκκα. Σ' ολη
τήν παιδική μου ήλικία ά.ποκοιμιόμουνα με μουσικ·ή : 'Η μη
τέρα μου περίμενε να κοιμηθουν ολοι στο σπίτι για να παί
ξει καt να συνθέσει δσο μπορουσε πιο σιγά. Ί-Ιταν το ραδιό
φωνο τ'ίjς έ:ποχ'ίjς. Ί-Ι μουσική μου Ίjταν ά.παραίτητη σαν το
;ρεχούμενο νερο ποό το έ:κτιμουμε δταν δΕ:ν τό 'χουμε πι&.
Ο Μαyιακόβσκι ά.γαπουσε τή μουσική δταν δΕ:ν ·ϊjταν δπο
χρεωμένος να τήν άκούει σα φόντο δουλει.Cί.ς. Μισουσε τή με
γιΧλη μουσική τώ,ν .συναυλιών.
Στήν αύτοβιογραφία του " Ό έαυτός μου" ( 1 9 2 8 ) γρ&φει
_

Μ ι ά d ξ ι ο μ ν η μ ό ν ε υ τ η ν ύ χ τ α.
" �υζήτηση. 'Απ' τή ραχμανινωφική dνία περάσαμε στήν dνία
της Σχολf]ς, dπ' τήv dνία τf]ς Σχολfίς σ' όλάκαιρη τήν κλα
σική dνία. Ό Νταβίντ (Μπουρλιοvκ) νιώθει το θυμο ·toiJ
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τραγούδια στο ρυθμο του &λκόλ και τ'ίjς &νοιξης . . .
Μ α ή ώρα περνουσε χαl -η μητέρα μου Ιtκλεινε πια το πιιΧνο
της. ΜΕ: τή ρόμπα της έρχόταν να πει στο Μαγιακόβσκι πώς
ε1ν' ά.ργιΧ, πώς Ίjταν χαιρος να πιΧει να χοιμηθει. Ό πατέρας
κοιμόταν ά.π' ώρα πολλή. 'Η μητέρα μου ξαναγύριζε πολλΞς
φορΕ:ς ;tρlν ά.ρχί�ει ,ό Μαγιακόβσχι να βάζει ά.ργα-&.ργα το
πανωφορι
του στο διαδρομο.
ΚιΧτω ύπ'ίjρχε ό θυρωρος ποό Ιtπρεπε να ξυπν·ήσουμε. Στή
� ωσία, στα σπίτια δπου τη νύχτα. Εκλεινε �η πόρτα., ό θυρωρΟς
ήταν ύποχρεωμένος να σηκωθει για να πάει ν' ά.νοίξει. Να ση
χωθεϊ:, ν' άφήσει το ζεστο κρεβιΧτι του, χειμώνα καιρό, δταν
άπ' τήν ά.νοιχτή πόρτα μπαίνει παγωμένη &χνα και το χέρι
χολλrχ στο παγερο χερουλι τ'ίjς πόρτας ... Σ' αύτΕ:ς τtς περι
στιΧσεις το φιλοδώρημα Ίjταν άπλως ύποχρέωση.
Καt συχνα ό Μαγιακόβσκι δεν ε1χε τα δέκα η τα εrκοσι άναγ
χαια καπίκια. "Ι-Ιθελα να του τα δώσω χ' εβλεπα τ-fι σιωπηλή
πάλη ποό γινόταν μέσα του : ν' ά.ντιμετωπίσει τήν όργή τοu
γέρο - θυρωροu η να πιΧρει χρήμα-α ά.πο μια γυναίκα ! 'Έπαιρνε
το μικρο άσημένιο . νόμισμα, ϋστερα το ξανιΧβαζε στο τραπε
ζιΧκι, μπροστιΧ στον καθρέφτη , για να το ξαναπιΧρει και να
το ξαναβάλει. Τελιχα το &φηνε, χ' Ίjταν ά.ληθινα θαρραλέο
αύτο ποό εχανε ! Τήν &λλη μέρα έ:ρχόταν χ' /:λεγε στή μητέ
ρα μου :
- Χθες άπλώς περίμενα νri κοιμηθειτε χαt ξαναγύρισα ά.π' το
παριΧθυpο μΕ: μια σχοινένια σχιΧλα ...
Ί-Ι μ·ψέρα μου τον κοίταζε χαμογελώντας ά.νεπαίσθητα. 'Ίσως
ξαναγύριζε άπλως ά.π' τή σκάλα τ'ίjς εtσ6δου ...
Κ' ένώ τα πριΧγματα βρίσκονταν σ' αύτο το σημειο, Ιtφθασε ή
άδελφή μου, ή Λιλή. Ήταν παντρεμένη χαt χατοιχουσε τότε
στο Πέτρογ>φαντ. Μια μέρα μΕ: ρώτησε τί ·ϊjταν αύτος ό Μα
γιακόβσ){ι ποό ερχόταν τόσο συχνα χι αν μ' &ρεσε τόσο πολό
αύτό, μια ποό ή μητέρα Ιtχλαιγε εξ αtτίας του. Πώς ; 'Έκλαιγε
ή μα.μα Εξ αtτίας του ; l\1Cι γιατί Οεν τΟ είπε πιΟ μπροστά. ;
Κι δταν ό :λ'Ιαγιακόβσκι ·μΕ: κάλεσε στο τηλέφωνο, του ε1πα
πολU άπλιΧ πώς Οεν μποροϋσα. νCι. τΟν βλέπω πιά, νιατL
αύτΟ
.
Ιtχανε τή μαμα να κλαίει.
'Αργότερα, στήν έξοχή δπου περνουσα το καλοκαίρι, ii·.ιιναν με
ρικες άπόπειρες συνιΧντησης, δμ.ως εφθανα με καθ�στέρηση
μιας 'Α, δυο. ώρων καt με τήν ά.όριστη έ:λπίδα πι\Jς ό Μαγιαχόβ
σκι θά 'χε χουι:-αστει να περιμένει. ΓιιΖ περισσότερη ά.σφιΧλεια,
itπαιρνα μαζί μου μια Θεία μου. 'Όμως αύτος Ίjταν στ·fι θέση
του χοντα στο μικρο σιδηpοδρομικο σταθμό, ορθιος, τα πόδια
σταυρ<;J μέ�α, το τc;ιr,άp ? χολ�ημένο στο μεγάλο κάτω χειλι
του, το ματι θολο, απ το θυμο του . . .
Τότε, για. πρώτη φοριΧ, πέρασε ά.π' τ ο νου μου ή ωαεινή tδέα
πώς θα μποpουσα να τον βλέπω χωρίς να ξέρει τί�οτα ή μη
τέρα μου. ΓιιΧ νιi γίνει α.ύτό, �φτανε νιΧ συναντιόμαστε σ' Ενα.
μέρος λιγότερο χεντριχο άπ' το σταθμο καl χατα προτίμηση το
βριΧδυ. "Η να πηγαίνω άπλως να περνω τή μέρα μου στή Μόσχα
δπου μπορουσα να βλέπω ϋποιον θέλω χαl χωρίς να ξέρει
κανείς τίποτα. Στή Μόσχα, το &δειο διαμέρισμα μύριζε ναφθα
λίνη. Τα β·ήματα, οί φωνες ά.vτηχουσαν παράξενα τώοα ποό
οί κουρτίνες, τα χαλια ε!χαν σηκωθεϊ 'Ηταν Ιiνα στοι;{ιωμένο
σπίτι με τ' &σπρα. καλόμματιχ τών έπίπλων, τ' &σπρα σεντό
νια στη ράχη των ΟυΟ πιάνων� με τα τούλια ποU σκέπαζαν τlς
χρεμαστες λιΧμπες κι ά.νέμιζαν στο ταβιΧνι και το μεγ&λο κορ
μί του Μαγιακόβσκι ποό βημάτιζε ά.π' τήν μια &χο·η
' στ-η'ν
&λλη.
Μια βραδιά, έχεϊ:νο --;;ο καλοκαίρι, στΊjν έξοχ·ή , χοντιΖ στ·η Μό
σχα, " &χουσα για πρώτη φορα τοός στίχους του Μαγια
χόβσκι ποό άπάγγελε μονιΧχα για τον έαυτό του. Περπατού
σαμε δίπλα - δίπλα μέσ' στο σκοτιΧδι, στον πλατό χαl zωρlς
φωτα έξοχικο δρόμο, άνάμεσα σε δυο σειρες βίλες, πίσω· ά.π'
τοός φράχτες τουc . . .
Ό Μαγιαχόβσκι ά.πορροφημένος, ά.ναποφάσιστος, εϊπε ά.πό
τομα στίχους ποό δε θ' ά.ναφέρω, άφου χαμμια μετάφραση

3έν μπορε'ϊ νιΧ άπο3ώσει το συγκλονιστικο πάθος τους. Έξ
&λλου 8λοι οί στίχοι του Μαγιακόβσκι ε!ν' άπόλυτα &Ούνατο
νά μεταφρασθουν· στη μετάφραση 3/;ν άπομένει τίποτε. Κι
α� ώ στόσο1 παρακάτ� μετc;φ� clσω με,ρικ?ύς, ,θα τΟ , κάν ?,> άπΟ
ευσυ�ειοησια, ο�ατηρ ων ;ας ελ;χχιστες �λπι�ες επιτ�χιας. � μει �
,
να αποσβολωμενη· εκεινη
τη σ-:·ιγμη μονο προσεξα πως ο

Μ �γι cι;κόβσ�ι έ:γρ αφε , στίχους και πώς αύτούς τούς στίχους
τους αγαπουσα με, παθος . . .
-'Αχ� , ,ε!;cε ό �ιf <Χ;γιακόβσκι μ ' ίtνα ε!οος ύπεροπτικου θριάμ
βου , σ αρεσει αυτο ;
Κι ά� γιΧ τή ν �χτ_,α, μπρ,οστά ,στο φράχτη κάποιας, βίλας, δ !VΙ α�
,
γιακ� βσκι μο� �ε τ�υς στιχ �υς του . . . , Τρελλαθηκ<Χ; απ
, τη
συγκινηση, σαν αναχαλυψα πως είχα οιπλα μου· κατι, τοσο
πολύν καιρό, καl το άγνοουσα δλότελα. "Ηθελα κι &λλους
στίχους, κι όίλλους . . . Δέν ξέρω γιατί έκτος άπ' τούς στίχους
του " Σύννεφο μέ πανταλ6νια " , πού δ Μαγιακόβσκι έ:γpαφε
κε'ϊνο τον καιρο καl πού μ' εκαναν ν' άνακαλύψω πώς δ
Μαγιακόβσκι 'ίjταν ποιητής, · θυμiΧμαι ίtνα ποίημα πού δίρχιζε
μ' αύτούς τούς στίχους :
" 'Α κ ο ύ σ τ ε !
'Επειδη ιlνάβουμε τ' ιlστέρια
σημαίνει πώς σέ κάποιον χρησιμεύουν;
Σημαίνει αvτδ πώς κάποιος τά χρειάζεται;
Σημαίνει αvτδ πώς λέει μαργαριτάρια
τούτες τίς ροχάλες;"

�Ισως γ�ατl ή ,πραηιατικη νύ'(.τα 'ήτα,νε σκ�τει�η καl, έ:ναστρη ; . .
,
Αγαπο�σα ;ην ποιη ση. Σ τ�ν ηλικια
, π�υ ,;α κοpιτ�ια παιp �
,

νουν μια κουκλα στο κρεβατι τους, εγω εσερνα ουο χοντρα
βιβλί;χ : Λέρμ?ντοφ καl Π � ύ�κιν. Αύ:ά τιΧ βι�λία πρόσφε,ραν
πολλες ουνατοτητες. Σ , αυτα μπορουσε κανεις να, οιαβασει
�αt να.... χρω,μα; ί�ε �, τtς ,εί�όνες 1τους. !< ι 18πως '\α παιΟ :α πού
αγαπουν πριν απ ολα τις ιστοριες που ξερουν, οεν βαριομουνα
νιΧ οιαβ �ζω κα � �α ξαναοια�άζω αύτιΧ τιΧ ου? p ιβλ�α. 'Αργ?
τερα, περασα αναλαφρ α και περιφρονητικα, απ τους ποιητες
τούς λεγόμενους " της παρακμης " κ' έ:φθασα άλώβητη στούς
συμβολιστΕ:ς Μπριούσωφ, Μπαλμόν, Μπλόκ . . . Εϋρισκα πώς
ή ποίησή τους γλυστρουσε εύχάpιστα, χωρlς νιΧ σκαλώνει, 'ίjταν
ίtνα ε!οος πατινάζ . . .
κεκτημένο
ΓιιΧ τη γενιά μου ο ί συμβολιστΕ:ς Υιταν κάτι

Δέ σκεφτόμαστε νιΧ παλέψουμε γι' αύτούς, ποιητές καθιερω
μένους, και περίβλεπτους. JΙ/ΙiΧς χρειαζόταν ίtνας καινούριος
σεισμός" κι αύτος δ σεισμος 'ίjταν δ Μαγιακόβσκι. 'Όμως, 8σοι
της γενιiΥ.ς μου ενιωσαν την Ε:πφροη της ποίησης του Μαγια
κόβσκι, 'ίjταν πρ ωτοπόροι μ' 8λο τό πάθος, την άντοχη και την
άπόφαση νιΧ νικήσουν, πού χαρακτηρίζουν τούς πρωτοπόρους.
Μιλουσα για τ-Γ;ν ποίηση του Μαγιακόβσκι, κάθε φοριΧ πού μου
δινόταν εύκαιpία συζητουσα, την ύπερ&σπιζα μέχρι νιΧ κλείσει
δ λαιμός μου, 8πως οί ύποψ·ή φιοι βουλευτές σ0 Ε:κλογικη πεpίο�
οο ! 'Ί-Ιθελα ν' άποδείξω, να δείξω, μ' 8λο τον ένθουσιασμο μιiΧς
κοπέλας κάτω άπο δεκαεφτιΧ χρονων, πού πιστεύει πώς ή
ποίηση_ είναι ή μεγάλη ύπόθεση της ζωης, πράγμα πού -ϊjταν
γιιΧ μένα φαεινο - τη μεγαλοφυία του. "Εγώ, πού ώ στόσο
δέν κατάφερα ποτέ νιΧ συγκρατήσω οϋπ ίtνα στίχο , μπορουσα
ν' άπαγγέλλω άπο μνήμης δλόκληρες σελίδες του Μαγιακόβσκι ·
έντυπώνονταν στη μνήμη μου χωρίς καμμιά . προσπάθεια.
- Δέν χαταλαβαίνεις τίποτα, έ:λεγαν οί διανοούμενοι, οί
"· εστέτ " με πραγματικο μίσος" καταλάβαιναν 8 μι:υς άρκε
τα. γιιΧ ν � νιώ�ουν πώς στ�εφό �αν έVαντίοv τους. Πρόκε �ται
,
,
.
γ �α, ρεκλαι;-α, ελε
yαν : σαν. τ�v �;ιτρι�η μ�λουζ,;-' του ; �· Θελει
να καταπληξει τους απλοικους
αστους
.
.
.
Εξ
αλλου ο .Μαγια'
κ� β �κι είν' , Ενας , άλήτης >; �νας χοντράν1θpωπο7 , κ�νικ�ς κι
α�θι;ι:δης κα � . .. α. �� ωσ�ος ατ;ο μεγα�ομ;-;νια ! ��· χα, ε ; οατ:
, τιτλο: . Εγω κι ο Ναπολεων . Κι ο ηλιος που του
αυτον τον
χρησιμεύει γιιΧ μονόκλ ! Ό κυνισμός του φτάνει ώς στο ση
με�ο v � δμ�λ,ογε'i: δ ' διος πώ,ς εΙ� ' ίtνι:;ς χυδα'ϊος ," άγαπητικος'�
και πως κΑεβει στα χαpτια. . . Εξ αλλου , συνεχιζαν, μπορε1
�ανεf.ς να είναι, &θ::ος, �) ε �ει� εϊμασ;ε j 8μω5 ύ ;rάρχει ';άποιο
οριο ! Είναι πpοστυχο να λες, οπως αυτος, πως ο Χ ριστος μυ
ρίζει τιΧ " μη με λησμόνει " της καpδιiΧς του !
ΜιΧ το μεγάλο έπιχείρημα ηταν ή δλοκληρωτικΎj έρμητικότ-ητα
της ποίησης του l\Ιαγιακόβσκι. 'Εξ &λλου, αύτο το επιχείρημα
έ �ακολο�θησ;: νιΧ τφο � άλ�ε:αι χ�όνια δλό�ληρα κι δ Μ �για
,
, στα, αρθρα
χοβσκι επανερχεται σ αυτο το, θεμα πολλες φορες
του καl εtδικιΧ στο όίρθρο πού !:χει τίτλο " Οί ι!ργάτες κ' οί
ιlγρ6τες δέν σδ.ς καταλαβαίνουν" ( 1.428) :
" Ί-Ι καταv5ηση έκ μέρους των μαζων είναι το &ποτέλεσμα
του άγώνα μας κι <Sχι το πουκάμισο πού μ' αύτο γεννιουνται
τιΧ τυχεριΧ βιβλία της 8ποιcι.ς λογοτεχνικης μεγαλοφυlας.
Πρέπει νιΧ μποpουμε να όργανώσουμε την κατανόηση έvος

�
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βιβλίου. Ol κλασικοί, δ Πούσκιν, δ Τολστόι είναι κατανοητοί
άπ' τlς μάζες. Είν' άλ·ήθεια η οχι ;
�!ναι καί δΕ:ν είν' , άλήθει,α. ;ο [ ! ?ύσ� ιν ?Ε:ν κατα'�ο� θη�ε
ο λ ο κ λ η ρ , ω ; ι κ '; παρα μονο απ τ;ιν ταξη το� , ,απ , τ1ν
, που τη γλωσσα της μεταχειριζοταν, και, με τις αρχες
κοινωνια
καl τά αiσθ·ή ματα τ'ίjς δποίας ένεργοί.iσε γράφοντας. ΔΕ:ν ξέ
ρουμε &ν δ Πούσκιν κατανοήθηκε άπ' τη μάζα των άγροτων
τοί.i καιροί.i του, γιά τον άπλούστατο λόγο οτι 'fιταν &γράμματος.
Ε!πα ποιήματα γιά τοuς χωpικοuς στ' άνάκτορα τ'ίjς Λιβά
διας. Είπα ποιήματα, τοuς τελευταίους μ'ίjνες, στlς προκυμα"ίες
τοί.i Μπακοί.i, στο έργοστάσιο Σμίτ στο Μπακοί.i, στη λέσχη
Σαουμιάν, στΎ]ν έργατικη λέσχη τ'ίjς Τιφλίδας, είπα στίχους
ορθιος, πάνω σ' εναν τόρνο μεταλλουργικοί.i έργοστάσιου, μΕ: τη
συνοδεία τοί.i θόρυβου ποu εκαναν οι μηχανές. 'Αναφέρω μιά
π' ;tς '::ολυ άρι.θμες �ποφ �σει.ς Ερι:οστασι.ακ�ν έπι.;ροπών :
. . . Αφο� τ�1 λει � σε το διαβασ μα, ο Μαγια;<ο � σκι , απευθυ1 �
;
?ηκε �τους εργατε� , �αρακα�ωντας
τους να εκφ � ασουν τ,ις
_ ως ποιο, βαθμο, κατανοησαν
εντυπωσεις τους και να πουν
τους
στίχους του . 'Ύστερα . άπ' αύτο προτάθηκε ψηφοφορία ποu άπέ
δειξε δλοκληρωτικη κατανόηση , γιατί το άποτέλεσμα ήταν
παμψηφεί θετικό, έκτος άπο μιά ψ'ίjφο κάποιου ποu δ·ή λωσε
πώς , άκοUγ�ντας τΟν ποι.η;η κατάλαβε κα�ύτερα τα t.ρ yα τ?,υ
1 τα μονος του.- Παροντες οκτακοσιοι
1
,
παρα διαβαζοντας
.
Ή ψΊjφος ποu άναφέραμε άνΊjκε στο λογιστή. "

�

·

'Αναφέρω δμως αύτΕ:ς τίς γραμμΕ:ς ποu γράφτηκαν στά 1 9 2 7
γιά νά δείξω (�ς ποιο σημε"ίο δ θρύλος τΊjς έρμητικότητας
ήταν έπίμονος, καθώς καί τη λαχτάρα τοί.i Μαγιακόβσκι ν'
άποΟείξει πώς αύτοt ποU τΟν Οι.αΟίδανε όS:ν ηταν tσα - ϊσα οϋτε
οι έργάτες, οϋτε ol χωρικοί μά οι μικροαστοί καί ol διανοού
μενοι ό � ισμένης κ �τ�� yο � ίας, πο� εβ�επ �ν σ;Ο πp �σω �ο τοU
1\1αγιακοβσκι, κι αυτο περα κι απ , το θανατο του, ενα ασπον
δο έχθρό.
Τά ποιήματα τοί.iτα, ποu σήμερα είναι κατανοητά γι-Χ δλο τον
κόσμο, δπως οι λέξεις τ'ίjς μητρικ'ίjς γλώσσας, σίγουρα δΕ:ν
ήταν έ:τσι την έποχ·Ιj για την δποία μιλω. 'Εξ &λλου, τα πρωτα
ποιήματα τοί.i Μαγιακόβσκι, τΊjς χρονιiΥ.ς 1 9'1 2 , είναι τα πιο
ι!:ρμητικά. Ί-Ι συνοπτικη έ:κφραση, δ λακωνισμός, ή νεωτερι
στικη κατασκευη τΊjς φράσης, ·ή δημιουργία καινούριων λέ
ξεων , ήτ �ν πάρα , πολλιΧ πράγμα�α μαζεμένα δταν δΕ:ν Ί]θελε
_ να καταβαλει μια, προσπαθεια.
κανεις
7�ταν &κόμα καt � άσυνήθι.στη Οψη τ�ν � οιη ��άτων του, Οταν
�
τα , βλεπες τυπωμενα· συμπληρωνε
την ανεπαρκεια τΊjς στί.

ξης, κόβοντας τίς σειρές, πράγμα πού του επετρεπε να δώσει
τοuς άπαραίτητους τονισμούς φων'ίjς στούς ρητορικούς του στί
χους. Σύγχρονα, άπόφευγε έ:τσι τ·Ιjν άτυχ'ίj σύζευξη δυο η
τριων λέξεων, πού σ' ενα στίχο βρίσκονται ή μι.Χ δίπλα στην
&λλη . Τέτοια παραδείγματα δίνει δ Μ αγιακόβσκι στ·Ιj μπρο
σοUρα του. cc Πως γίνονται. oL στίχοι. " .
Στη γαλλικη ποίηση, ποιητΕ:ς δπως δ 'Απολιναίρ παρακάμψα
νε τα στενιΧ έκφραστικα δρια πού διαθέτει ·ή στίξη καταργών
τας την δλότελα. 'Έτσι ·ή άβεβαιότη τα δίνει στίς λέξεις ενα εί
δος ταλάντευσης, συσχέτισης κι άπρόοπτους τόνους. 'Όμως δ
Μαγιακόβσκι μiΥ.ς παρέδωσε σύγχρονα καί το κλειδί τ'ίjς ποίη. σής του : τη φων·ή ! Γιατί τα ποιήματά του ltγιναν γιά να διαβά
ζονται φωναχτά. Κι δ rδιος, διασχίζοντας δλάκαψ� την Ε.Σ.
Σ.Δ. , έ!φερε σ' έκατοντάδες φιλολογικΕ:ς βραδιΕ:ς την ποίησή
του καί τΟν τρόπο ποU πρέπει ν' άπαγγέλλετα ι. (Όλοι, Οσοι. τΟν
&κουσαν, τον μιμ·ήθηκαν και μΕ: τη σειρά τους δια36σανε καί δια
δίδουν άκόμα μΕ: τη φων-Ιj τα ποιήματά του καί τον τρόπο πού
μπορε"ί να γίνουν κατανοητά. 'Η ποίηση τοί.i Μαγιακόβσκι δια
Μθηκε στην Ε.Σ.Σ.Δ. σαν πυρκαϊα σΕ: δάσος.
Ί-Ι φωνή ! 'Ένα άκόμα έπιχείρημα ένάντια στην ποίησή του·
το πρόβαλαν ολοι δσοι θέλουν μια ποίηση γιά διάβασμα κάτω
άπ' το φως τ'ίjς λάμπας. 'Ωστόσο, κανείς δΕ:ν τούς έμπόδιζε,
οϋτε κι δ 'ίδιος δ Μαγιακόβσκι, να συνεχίσουν.
" 'Όχι, γράφει, ή έπανάσταση δΕ:ν ε!ναι μια διακοπη στ·Ιjν πα
ράδοση. Ί-Ι έπανάσταση δΕ:ν κατάργησε καμμιιΧ άπ' τίς κατα
κτήσεις της. 'Ενίσχυσε τίς κατακτήσεις της μΕ: τίς ύλικΕ:ς καf.
τεχνικΕ:ς δυνάμεις. Το βιβλίο δέ θα καταργ·ήσει το β'ίjμα. Το
βιβλίο, στον καιρό του, κατέστρεψε το χειρόγραφο. Το χειρό
γραφο είναι ή άρχη μόνο τοί.i βιβλίου. Το β'ίjμα, το βάθρο θα
συνε.χιστοί.iν, πλαταίνοντας μΕ: το ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο,
νά δ δρόμος (ί:νας άπ' τούς δρόμου ς ) τ'ίjς λέξης, τοί.i συνθ·ή
ματος, τΊjς ποίησης. 'Η ποίηση Ε:παψε να είναι αύτο πού βλέ
πουμε με τα μάτια. CI-I έπαvάστασ�η εοωσε τη λέξη που άχού
γεται, μια ποίηση πού άκούγεται. Τ·Ιjν τύχη μερικων πού μπό
ρεσαν ν' άκούσουν τον Πούσκιν, σήμερα δλος δ κόσμος μπο
ρε"ί νά την έ:χει" . ("Πλάτεμα τ'ίjς βάσης τοί.i λόγου" , 1 9 2 7 ) .
Ό Μαγιακόβσκι ούσιαστικιΧ ή' θελε ν ά είναι κατανοητος σ ' δσο
μπορε"ί μεγαλύτερο άριθμο άκροατων. 'Ακόμα καί την έποχη
τοί.i φουτουρισμοί.i, δταν το πρόβλημα τ'ίjς πλατειiΧς κατανόησης
των ποιημάτων του δΕ:ν είχε τεθε"ί στον 'ίδιο, δΕ:ν χρησιμοποίη
σε ποτ/: το " ζάουμ " (την " ύπερνοητικ·Ιj " γλώσσα ) δπως Ιt
κανε μΕ: τόση μεγαλοφυία δ Χλέμπνικωφ ". Καl δπως κάνουν
&ς σήμερα ποιητΕς πού τΟ ταλέντο τους είναι 'Lσως πιΟ συζητΊ;-
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σιμο . . . Ό Γκόρκι ελεγε, γύρω στά 1 9 2 3 , άφοϋ άκουσε νά
ύπερνοητ�κΟ " ποίημα, πώς Οταν άκούσεις
Οιαβάζεται Ενα
αύτο το 8ιάβασμα μπροστά σε τρίτο πρόσωπο καί συναντ·ή σεις
ϋστερα αύτΟ τΟ πρόσωπο, νι<�θεις την ϊΟι.α ένόχληση 8πως
μπροστά σε κάποιον πού μαζί του εΙχες πάει σέ οίκο άνοχ'ίjς
aεν κ,αμαρώνει� καί π?λύ, γελiiς ·Ιjλίθια κι άνταλάσεις φιλικά
χ-;υπηματα στην κοιλια . . .
Ό Μαγιακόβσκι δ raιος, λέει στην τελευταία 8ιάλεξη πού ε
κανε, πώς τά ποι·ήματά τΌυ τοϋ 1 9 1. 2 1jταν τά πιό μπερ8φέ
να καί πώς αύτά άκριβι7>ς είχαν τlς περισσότερες φορές άνα
κινήσει το πρόβλημα τ-ίj ς κατανόησης.
'Απ' το 1 92 0 ελεγε πώς 8έν θεωρει πιά τον έαυτό του φουτου
ριστή. 'Ωστόσο, σ-;ά 1 92 3 , 8ιευκρινίζει πώς -;ou άρέσει δ ορος
" φ ο υ τ ο υ ρ ι σ μ ο ς " γιατί αύτη ·ή λέξη γιά πολλούς εί
ναι σημαία. 'Αργότερα ύπογράμμιζε τη συγγένεια τοϋ φουτου
ρισμοϋ μέ την κίνηση τοϋ ΛΕΦ (Λέβι � Φρόντ, 'Αριστερο
Μέτωπο ) . Το ΛΕΦ, πού το έκπροσωποϋσε δμώνυμο πεpιο8ικο
τοϋ Μαγιακόβσκι καί των φ ί'λων του, πέρασε μέ τη σειρά του
άπο πολλες μεταβολές κ' επαυσε νά ύπάρχει στά 1 9 2 7 . Στά
1 9 2 8 , σέ μιά όμιλία του πάνω στην πολιτικη τοϋ Κόμματος
στον τομέα τ'ίjς Λογοτεχνίας, βλέπουμε το Μαγιακόβσκι νά προ
σεγγίζει το Ρ ΑΠΠ ( Σύλλογος των προλεταριακων συγγρα
φέων ολης τ'ίjς 'Ένωσης ) κι αύτο μ' ολο πού ό Σύλλογος έπέ
μενε νά θεωρεί το Μαγιακόβσκι σάν " συνο8οιπόρο " των άλη
θινων προλεταριακων ποιητων.
Το Φεβρουάριο τοϋ 1 930, σέ μιά 8ιάλεξη τοϋ Συλλόγου των
προλεταριακων συγγραφέων τ'ίjς Μόσχας, ελεγε κατακρίνον
τας τούς κονστρουκτιβιστές " :
Ξέχασαν πώς έκτΟς άπ' τ·!)ν Έπανάσταση ύπάρχει μια τιΧξη
πού κατευθ•)νει αύτη τ-Ιjν έπανάσταση . Χρησιμοποιοϋν μιά σφαί
ρα είκόνων πού /:χουν κι ολας χρησιμοποιηθεί, έπαναλαμ[3'άνουν
το σφάλμα των φουτουριστων· το σκέτο θαυμασμο 8ηλα8ή , τ'ίjς
τεχνικ'ίjς, τον έπαναλαμβάνουν στ·Ιjν ποίηση. Αύτο εΙναι άπα
pά8εκτο στην προλεταριακη ποίηση καί άποτελεί άπλως μιά
. προσπάθεια νά κατσαρώσουν τά λιγοστά μαλλιά στό ολο καl
πιο φαλακρο κεφάλι τ'ίjς παλιiiς ποίησης " .
Τον raιo καιρό, Φεβρουάριο :1 930, 8υο μ'ίjνες 8ηλα8η πρlν άπ'
το θάνατό του, άποφάσισε νά γίνει μέλος τοϋ ΡΑΠΠ (Σύλ
λογος των προλεταριακων συγγραφέων ) , τοϋ Ρ ΑΠΠ πού άρ
γότερα έκφυλίστηκε σ' ίtνα εΙ8ος άποκρουστικ'ίjς αrρεσης.
Ξαναγυρίζω ομως στην �ποχη τοϋ 1 9 1 2 - 1 3 , στίς πρωτες γε
μάτες άντεγκλ·ήσεις ποιητικές βρα8ιές μέ συμμετοχη -;ων Μα
γιακόβσκι, Μπουρλιούκ, Χλέμπνικωφ καl Κριουτσιονίκ. 'Ο
ρισμένες φορές δ Μαγιακόβσκι, μέ την κίτρινη μπλούζα του,
8ιάβαζε στίχους. οι προσωπικές μου άναμν-ήσεις άπ' αύτες τlς
βρα8ιές συνοψίζονται σε κάτι πού έ:μοιαζε με πυγμαχικο άγώ
να. Το άκροατήριο οίJρλιαζε, άστειευότανε καί σφύριζε . . . Καl
ό Μαγιακόβσκι άντιστεκότανε, μεγαλόπρεπος, βροντώ8ης, βρί
ζοντας ολο τον κόσμο . . .
' Υπ'ίjρξε καί μιά βρα8ιά έκλογ'ίjς τοϋ "βασιλιii των ποιητων".
('ί σως στά 1 9Η ) . Π'ίjραν μέρος σ' αύτη πολλοί ποι-ητές πού
8έν τούς θυμiiμαι. Νομίζω πώς Τjταν κι δ Μπαλμον καί σίγου'
' λε' χτηκε - 'Ο 1"'\1α ι κο' β ρα ο Ι γκορ Σ ε β εριανιν,
' �- αυτος
' ' εκ
αφο
y� ,
,
_
σκι παραμιλουσε,
·η, φωνη, του απ την
εΙχε σχε8ον κλεισει
προσπάθειά του νά καλύψει τά ούρλιαχτά τοϋ κοινοϋ. Δέν Ύ)
θελε νά παρα8εχθεί πώς 8έν Τjταν αύτος ό " βασιλιάς των ποι
ητων " ! Αύτο γινότανε στην raια αrθουσα τοϋ Πολυτεχνικοϋ
Μουσείου πού εΙ8ε τόσους θριάμβους τοϋ Μαγιακόβσκι, ολη
την άνθηση τ'ίjς Μξας του, καί πιστεύω πώς αύτ·ί] 'ηταν ή πρώ
τη καί τελευταία φορά πού εχασε την ψυχραιμία του μπροστά
στο πλ'ίjθος. 'Ακόμα καί την έποχη πού το άκροατ-ή ριο τον
γιουχάιζε, τΟ μόνο πού Οιαπίστωνα -ηταν ή άπόλαυση πού Ενιω
θε μέ τ·Ιjν άποτυχία, το γρονθοκόπημα, σάν" νά έπρόκειτο γιά
νίκη. Του άρεσε ή κλάκα, 8έν τον σταματοϋσε τίποτα οταν Ύ)θε
λε νά έρεθίσει το 8ράκο πού βρισκόταν μπροστά του.
'Ένα μόνο άνθρωπο εχω 8εί, μόνο το Μαγιακόβσκι, νά "κρα
'!'άει" Ε.να &κροατήριο, vι:Χ παίζει μαζί του, νd: τΟ πεισματώνει,
να τΟ έξοργίζει σιiν ταUρο και πάντα να τΟ κάνει. νι::Χ περνα άπΟ
κεί πού αύτος Ύ)θελε, άπομονώνοντας μερι1ωύς θεατές πού εΙχαν
8ιανο·ηθεί νά φέρουν άντιρρ·ήσεις καί βγάζοντάς τους νοκ - άουτ
μέ μιά αύθά8εια, μέ μιά άφέλεια κ' ίtνα χιοϋμορ μεγαλόπρεπο.
"Ως το τέλος τ'ίjς ζω·ίj ς · του , στίς περιο8είες του άνά την Ε . Σ .
Σ . Δ . , σ ' έκατοντά3ες βρα8ιές φιλολογικές, οπου 8ιάβαζε: ποι·ή
ματα . κ' εκαvε 8ιαλέξεις (πού τέλειωναν συνήθως μ' έρωτήσεις
των θεατων, γραμμένες σέ χαρτάκια πού πετοϋσαν στη σκ-ηνή ) ,
παρουσιαζόταν το φαινόμενο τ'ίjς γεμάτής μίσος άντίστασης
δρισμένων μεμονωμένων &:τόμων, πού κατέρρεε μέσα στ' άσυγ
κράτητα γέλια τ'ίjς α'ίθουσας, γιά τ·Ιjν άντίσταση , &.ν /$χι γιά το
c c.
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Ό Μαγιακόβσκι στό έξωτερικό. Σκίτσο τών ΚΟΥΚΡΙΝΙΚΣΙ

μίσος . . . Στά 1 9 2 8 στ-Ιjν αύτοβιογραφία του " Ό έαυτός μου "
εγραφε :
" 'Έχω μαζέψει σχε8ον 20 χιλιά8ες σημειώματα· εχω στη σκέ
ψη μου �να βιβλίο : " Γ ε ν ι κ η 'Α π ά ν τ η σ η " ( στούς άπο
σ;ολ7Lς τ �ν ση �ει.ω ι.;ιάτων ) . Ξέρω τί σκέφτεται. ή μάζα γι'
αυτους που 8ιαβαζει , .
'Όμως ποτέ ·ή .άντίσταση τ'ίjς αrθουσcr.ς aεν τον τάρασσε. "Αν
κάτι. άναστά.τωνε τι::Χ νεϋρα του, αύτΟ Λ/)ταν τΟ Οι.άβασμα τΟ
raιo, είχε - 8έν είχε μπροστά του τη ρό8ινη μάζα των προσώ
πων, αύτη τή μάζα πού συγκλονιζόταν άπ' τον γεμάτο πάθος
λυρισμο των ρητορικων στίχων - κ·ήρυγμα, πού άντηχοuσαν
με τη Μναμη καl τ·Ιjν πληρότητα άρμόνιου καθε8ρικοϋ ναοϋ.
Στά 1 9'1 3 - 1 4 , ό τύπος καταπιανόταν με το Μαγιακόβσκι μόνο
γιά νά · τον βρίζει. Στά 1 9 1 4 άρχίζει νά συνεργάζεται τακτικά
στ·ΙJ χιουμοριστικη έφημερί8α " Σατ{ρικον ". Την raια χρονιά
8ιαβάζει στον Γκόρκι κομμάτια άπ' το " Σύννεφο μέ παντα
λόνια " . Το 8ιάβασμα συγκλονίζει τον Γκόρκι, πού έ:κλαψε άπο
συγκίνηση καl χαρά μπροστά στη μεγαλοφυία πού άποκάλυ
πτε . . . 'Όταν στά 1 9 1 5 έκ8ί8ει το περιο8ικο " Λετοπίς " δ
Μαγιακόβσκι προσλαμβάνεται σ' αύτο τακτικος συνεργάτης.
1 9 1 5 - '1 6 - 1 7 . ΕΙχα χάσει τον πατέρα μου· εμενα μόνη με
τη μητέρα μου σ' ίtνα άλλο σπίτι, σε μιά άλλ·η συνοικία. ΕΙχα
άλλους φίλους, άλλα έν8ιαφέροντα. Μετά το γυμνάσιο εΙχα μπεί
στη Σχολη 'Αpχιτεκτονικ'ίjς καί 8έν σκεφτόμουνα τίποτ' άλλο
άπο μαθηματικιΧ καl ζωγραφική. Στο μεταξύ δ Μαγιακόβσκι
είχε γίνει. ό (( μπάρμπα - Βολόντ�α " χ' ενιωθα γι.' αύτΟν άπε
ριόριστη φιλία.
'Έμενε τώρα στο Πέτρογκραντ. Τον έ:βλε:πα οταν έρχόταν νά
περάσει μερικές μέρες στη Μόσχα η οταν έγώ πήγαινα στο
Πέτρογκραντ στην ά8ε.λφή μου, τ·ΙJ Λιλή. 'Έτσι ό Μαγιακόβ
σκι γνώρισε: τη Λιλή. Τlς περισσότερες φορΕ:ς π·ήγαινα στο Πέ
τρογκραντ γιά τίς γιορτές. Κάναμε κάποτε· καί ρεβεγιον στο
σπίτι τ'ίjς Λ ιλ'ίjς με φουτουριστικο Χριστουγεννιάτικο 8έν8ρο.
Οι τοίχοι τοϋ μικροϋ 8ιαμερίσματος εΙχαν σκεπαστεί μέ σεν-
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νωσα σ' ολους άπο τότε τον φώναζαν " μνηστ·ή ρα . Ό Μα
γιαχόβσχι τον άγαπουσε πολύ, ομως όίλλο πράγμα Ίjταν νά. τον
θεωρεί ποι·�τη
χαί σύντροφο
στόύς καυγάδες, χι όίλλο νά. τον
'
'
'
'� '
' '
βλεπ;: ι να με, παντρευεται. 'FI ιοεα
αυτη αλλωστε ουτε χ ' εμε,
να μ ενθουσιασε.
Γυρίζοντας στΊj· Μόσχα, σύντομα ξαναείδα το Βάσια Καμένσχι.
Μιλουσε στ-ί] μ-ητέρα μου γιά. το χn μα του στά. Ούράλια, το
σπίτι του , τά. δάση, τlς άρχουδες, τη βιβλιοθήκη του. Κατά.
τίς δυο το πρωί ή μητέρα μου χ ' έγώ ε'ίμασταν &ποχαμωμένες
άπ' τούς ά.ξιοσημείωτους αύτοσχεδιασμούς του. Ό Μαγιαχόβσχι
πού βρισχό":αν χ' έχείνος στη Μόσχα, έ:βλεπι,; μέ χαχο μάτι
. τlς ένέργειες του Βάσια χ' έ:λεγε χαί ξανάλεγε στην μητέρα
μου σ' ολους τούς τόνους. " Πιστέψτε με δέν έ:χει στά. Ούρά
λια παρά. Ιtνα λουλούδι ολο χι δλο, Ιtνα μικρο λουλουδάκι. Καί
σ·ήχωνε το δάχ":υλο γιά. νά. γίνει πιο &ντιληπτός. 'Εξ &λλου δ
Βάσια οεν ΠεF ίμενε νc'.ι πιστέψουμε αότι:Χ. που Ελεγε. 'Επρόκει
το γιά. χαθαρη ποίηση . . . Ε!χε χ ' έ:χει ταλέ'Jτο νά. μιλιΧ τρα
γουδιστά. γιά. λαογραφία χαί παραμύθια φουτουριστικά. διασκευα
σμένα.
Ό Λ1αγιαχόβσχι μου εγραφε. Κ' έyώ στά. γράμματά μου του
'λεγα τίς ιστορίες μου . . . 'Ένας &λλος δεσμος ά.νάμεσά μας ·ίjταν
δ μοναδιχος φίλος του Μαγιαχόβσχι τΊjν έποχη έχείνη έκτος
άτ:' τούς συντρόφους του φουτουριστές. τΗταν δ Σ . . . , /!να; νέος
διαφορετιχος άπ' δλους τους, παιδί οtχογενείας, πολυταξιδεμέ
νος στο έξωτεριχό, καλοντυμένος, μ' άραιά. μαλλιά. μ' ολο πού
Ίjταν μιχρος στά. χρόνια. 'Απροσδιόριστα Πολωνός, μιλο\Jσε
μέ κάποιο ξεχωριστο τόνο στην προφορά. χαί Ίjταν δλοφάνε
pος τύπος δυτιχου. Τον χαρακτήριζε έ:παρσ·� , σνομπισμος χαί
συστολη στά. αίσθήματα, χι αύτο το ε!δος φρίκης γιά. τίς πε
ριπλοκές πού γνώρισα άpγότερα στά. ξένα. Ό Μαγιαχόβσχι
έντυπωσ ι.αζόταν άπ' αύτΟν, Οπως άπ' τι:Χ. καλοφτιαγμένα όρθο
λογι.στικι:Χ. ά.ντιχείμενα ποU Ερχοταν άπ' τΟ έξωτερικό. cH νοο
τροπία του, το πολύ ξεχωριστο χιουμορ του, έπιβάλλοντο.ν στον
Μαvιαχόβσχι. Αύτος δ φίλος, μηχανιχος η μέλλων, βρισκόταν
χον�ά. στο φουτουρισμο χαί, οπως δ Μαγιαχόβσχι, ·ίjταν Ιtτοι
μος γιά. φασαρία χαί σκάνδαλα. 'Αργότερα έ:γινε διευθυντΊ]ς σ'
ίtνα μεγάλο έργοστάσιο του Λένινγκραντ.
Ό Σ . . δέν Ί]θελε καθόλου νά. πάρει στά. σοβαρά. τά. δράματα
του Μαγιαχόβσχι. Ί-Ι φύση του ·ίjταν τέτοια πού δέν έ:παιρνε τl.
ποτα στά. σοβαρά, Ίjταν στεyνος χι όρθολογιστής. Κι οταν του
μιλουσα γιά. το φ&σμα τ'ίjς αύτοχτονίας πού Ιtνιωθα νά. τριγυρί
ζει γύρω στο Μαyιαχόβσχι, γελουσε χαί μέ μένα χαί μέ τήν
εμμονη tδέα μου. Πιθανον γιατl εί.ίρισχε ένοχλητιχο νά. προβάλ
λει κανείς έπιδειχτιχά. την tδέα τ'ίjς αύτοχτονίας' ·)jταν άπ' αύ
τούς ποU σας λένε ( ( 8τrι.ν μιλα. χανεtς γι) αότό , ΟΕ:ν τΟ κάνει ".
'Ωστόσο, πόσες αύτοχτονίεζ άχολουθουν λόγια· &χόμα χι αύ
τοχτονίες συνειδητά. άποτυχ·ημένες. Ή τέτοια έπίδειξη δέν ά
ποτελεί έγγύηση πώς τά. πράγματα θά. σταματήσουν έχεί. "0μως ·ή δυτιχη ά.ξιοπρέπεια, προσβεβλημένη , δέν θέλει νά. το
παραδεχτε'ί.
Ί-Ι tl:έα τ'ίjς αύτοχτονίας, του ύπερπέραν, ύπέροχου χαί γελοίου
χαl ·ή ά.ποδοχη της ζω'ίjς, της άνάγχης της ζω'ίjς χαί πρίν άπ'
ολα τ'ίjς άνάγχης νά. γίνει ή ζω·ί] ύπέροχη , διασταυρώνονται στά.
ποιήματα του Μαyιαχόβσχι.
Στά. 1 9 '1 6 στον 'Άύλό τών σπονδύλων έγραφε" .
" "0}.ο καί πιό πολύ κάνω τ η σκέψη
νά βάλω μιάς σφαίρας την τελεία στη ζωή μου.
Έπl τι!:λους στά. 1 92 7 δ Μαγιαχόβσχι γράφει το "Χαρασσό" !
πού το δεύτερο μέρος του μέ το ρεφραίν του Χαρασσό ! ε!ν'
ίtνας ί.ίμνος στ·fιν αtσιοδοξία χαί τη χαρά. Λές χι άπ' το 1 9 1 6
ώ ς το 1 9 2 7 ή ζωη είχε άρχίσει νά. λουλουδίζει .
'Όταν π'ίjρα ά.π' τ ο Μαγιαχόβσχι ίtνα γράμμα, πού μου ζητου
σε να πάω γιατL (( τα νεUρα μου ΟΕ:ν στέκονται χαλά. . . "
δέν δίστασα οί.ίτε στιγμη χ' έ:φυγα το 'ίδιο βράδυ γιά. το Πέ
τρογκραντ. Εtδοποίησα τηλεφωνικώς τον Σ . . ., πού μου ε!πε
πώι:; Ί]μουνα τρελη χαl πώς δ Μαγιαχόβσχι άπλώς δέν είχε μέ
ποιόν νά. πάει στον κινηματογράφο.
Στο Πέτρογκραντ δ Μαγιαχόβσχι νοίκιαζε δωμάτιο σέ tδιώ
τες. Θ .>u.iΧμαι συγκεχυμένα ενα μέρος σκυθρωπό, κακοφωτισμέ
νο, γυμνό. 'Ο Μαγιαχόβσχι καθισμένος σ' Ιtνα τραπέζι είχε
μπροστά του μιά. μποτίλια χ' ίtνα ποτήρι. Τά. μακρουλά του μά
γουλα ή ταν ά.χόμα πιο βαθουλωτά, χαl τά. μ'ίjλα του προσώ
που του πιο σουβλερά. Μάντευε χανεlς το σκελετό, τlς κλειδώ
σεις των ώ μων κάτω άπ' το φαρδύ σακάκι του. Περνουσε τίς
μέρες του πίνοντας μl: κλειδωμένη την πόρτα.
j\�έ δέχθηκε �φηρ·η μέ�ος. � α� φά. σιωπ·ή , μονοσύλλα �α ' . . Για�
_ απ , τη, μια
τι Ίjρθα; 'Η ενταση ηταν αβασταχτη. Περπατουσε
"

'

"

.

1914. Ό Μαγιακόβσκι, μέ τόν dγαπημένο του σκύλο Σαρίκ
τόνια χαί το δέντρο κρεμάστηκε άνάποδα στο ταβά.νι. Μόλις
όίναψαν τά. χεριά, πΊjpε οψη πράσινου <�ραίου πολύφωτου , λάμ
ποντας άπο μαλλιά. άγγέλων χαl στολίδια. Τά. δυο μικρά. δωμάτια
Ίjταν φωτισμένα μέ χεριά. πού βρίσκονταν τοποθετημένα σχεδον
παντου. Αύτά. πού ε'ίχαμε βάλει σrrην τραπεζαρία ή ταν κολλη
μένα κυκλικά. σέ άσπίδες ξύλινες, πού άγοράσαμε άπο μαγαζί
παιγνιδιών. 'Η χεντριχη tδέα ·ίj ταν νά. δώσουμε στά. πράγματα
οψη άλλιώτιχη άπ' τη συνηθισμένη . οι προσκαλεσμένοι ·ίjταν
μακιγιαρισμένοι χαί μεταμφιεσμένοι γιά. νά. μην ε!ναι οπως τlς
όίλλες μέρες. 'Ωστόσο μου φαίνεται πώς δ Μπουρλιούχ ·ίjταν
" φυσιχος " μέ την ρεντιγκότα του χαί το φασαμαίν. Ε!χε
έ:ρθει δ Χλέμπνιχωφ, καμπουριαστός, ντροπαλός, μέ Gφος " με
γάλου όίρρω στου πουλιου" , οπως !:λεγε δ Χλόφσχι. πού την έπο
χη έχείνη ϊίχε μαυρες μπουχλες. Ήταν· έχε'ί χι δ Βασίλη Κα
μένσχι, σύντροφος του Μαγιαχόβσχι άπ' τούς πρώτους φουτου
ριστικούς άγι7Jνες, Ι!νας νέος μέ ξανθά. μαλλιά. χαί γαλανά. μά
τια πλοιάρχου, μέ στόμα γλοιώδες άνθρώπου πού λέει ψέματα.
ΕΙχε βάψει τά. φρύδια του μ' ίtνα όπέροχο γαλάζιο χρώμα το
rδιο μέ τά. σχέδια του προσώπου του, χα[ το γαλάζιο πουλάκι
πού ε!χε ζωγραφίσει στο μάγουλό του. Στην κομβιοδόχη του
είχε Ιtνα κουτάλι. Καθόταν δίπλα μου στο τραπέζι.
'Η τραπεζαρία Ίjταν τόσο μιχρ·ί] πού άφου .χαθήσαμε ολοι, χαμ
μιά. τριανταριά, οι πλάτες μας άχουμπουσαν στον το'ίχο χ' ·ή
κοιλιά μας στο τραπέζι. Τά. πιάτα έ:φθαναν μόνο ώς στην πόρ
τα χι άπο χεί τά. περνουσε δ Ιtνας στον &λλον οπως μπορουσε.
Στο τέλος τ'ίjς βραδιάς, δ διπλανός μου, δ Βάσια Καμένσχι μέ
ζήτησε σέ γάμο. Ε'ίν' &λήθεια π61ς ή αrτηση σέ γάμο ·)jταν κά
τι πολύ εί.ίχολο γι' αύiον χαl στη ζωή του παντρεύτηκε τόσες
φορές οσες του το έπέτρεπε δ νόμος. Καί μιά. πού το άναχοί-
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Cίκρη στ·)jν &.λλη , κάπνιζε άσταμάτητα, μΕ: το τσιγάρο κολλημένο
στο χεϊ:λι, !iπινε, δΕ:ν !iλεγε τίποτα. Μετα άπό κάμποσες ώρες ε
νιωθα πώς ·)) μουν έ:τοιμη να ούρλιάξω. Γιατί μοu ζήτησε να !iρθω ;
'Όμως, 15ταν τό βράδυ θέλησα να φύγω, μοu τό άπαγόρεψε.
Tou εΙπα πώς κάποιος μΕ: περίμενε στ·)jν πόρτα. Θύμωσε. Κ'
έγώ. Τον !iπιασε λύσσα τρελή. Θά προτιμοuσε να πέθαινα καί
να μην i:φευγα. ΔΕ:ν μπόρεσε νά μη πετάξει τη· στιγμη πού βpον
τοϋσα την πόρτα ενα cc στό διάβολο κ' έσU κ' ή άΟελφ·ή σου"
μΕ: φωνη βραχνη άr.' τη λύσσα. ΜΕ: · πρόφτασε μια στιγμη
άργότεpα στη σκάλα, ί:βγαλε το καπέλο του προσπερνών
τας με καί μοu εΙπε " Κυρία μου, συγγνώμην " . Ό Μα
γιακόβσκι γνώριζε τό ζωγράφο Βλαντιμίρ Κοσλίνσκι πού μΕ:
περίμενε σ' ενα Ελκυθρο μπροστιΧ στην πόρτα. 0Ω·σπου να κα
τέβω είχε κι δλας καταφέρει να έπιβληθε'ϊ στην παρέα μας
για να περάσουμε μαζί τη βραδιά. "Αχ ! Ί]θελα να τον ξε
φορτωθω ! Θά 'βλεπε. Καθ·ή σαμε κ' ol τρε'ϊς στο έ:λκυθρο πού
rσα - 'ί σα χωροuσε δυό. Κ' ·ή βραδια πέρασε έφιαλτικά. Ό
Μαγιακόβσκ ι έκδικιόταν σε βάρος τοu Κοσλίνσκι. Ταλαντευό
μουνα άνάμεσα σε ξέσπασμα γέλιου άκράτητου κι άπελπισίας.
'Εξ &.λλου ό Μαγιακόβσκι συνέχισε για κάμποσο καιρό άκόμα
να καταδιώκει το Βλαντιμίρ Κοσλίνσκι. Την ·ήμέpc' τοu 'Α
γίου Βλαδίμηpου τα πράγματα !iγιναν τόσο σοβαρα πού χρειcί:
στηκε ή έπέμβαση τ'ίjς άδελφ'ίjς μου για να εύαρεστηθε'ϊ ό Μα
γιακόβσκι να μοu σφίξει το χέρι . . . Κι αύτό. γιατί είχα βγε'ϊ,
την ήμέρα πού γι6ρταζε, μ' εναν &.λλο Βλαδίμηρο ! ' Η Λιλη
π'ίjρε το μέρος μου κι άπείλησε το Μαγιακόβσκι πώς δΕ:ν θα
τον ξανάβλεπε ποτΕ: &ν δΕ: μοu 'δινε άμέσως το χέρι του. Κι
ό Μαγιακόβσκι δποχωpοuσε πάντα μπροστα στη Λιλή.
Ό κύκλος τ'ίjς Λιλ'ίjς, ·ή ο tκογέvεια :.\Ιπρίκ, είχε !iντονη προκα
τάληψη για τ·)j ν ποίηση του Μαγιακόβσκι, χωρίς ώστόσο
να τYjv ξέρει. Έκε'ϊ, δπως κι άλλοϋ, πάλεψα πολ..J, φώναξα κ'
έξήγησα πολύ πριν τοϋ έπιτρέψουν να πεί τα ποι·f)ματά του.
Κι άπό τότε οεχτήκανε άνεπιφύλακτα την ποίησή του. ΘυμiΧμαι
για παpάοειγμα την πρ(�τη άνcί:γνωση τοu " Πόλεμος καί τό
· Σύμπαν " στο οιαμέρισμα τ'ίjς Λ ιλ'ίjς, στο Πέτρογκραντ, στα

1908. Ό Μαγιακόβσκι ώς Μάρτιιι "Ηντεν στόν Κινηματογράφο

1 9 1 6 · τον Βίκτωρ Κλόβσκι, κλαίγοντας με λυγμού ς , μΕ: τό
κεφάλι άκουμπισμένο στο πιάνο, αύτο το είδος συλλογικοί)
ρίγους, πού προκαλε'ϊ το τύμπανο δταν χτυπiΧ μπροστα άπο
στρατΟ ποU πάει στΟ μέτωπο, αύτη τη σιωπη ποU τη σφυροκο
πiΧ το ρυθμικο β·ϊj μα, την άπελπισία, την καρδια πού είναι πια
κουρέλι . . . Στην αύτοβιογραφία του " Ό έαυτός μου" ( 1 92 8 )
ό Μαγιακόβσκι λέει :
26 Φ ε β ρ ο υ α ρ ί ο υ ( 1 9 1 ? )
" Π'ίjγα στη Δούμα με τ' αύτοκίνητο. Τρύπωσα στο γραφε'ϊο
τοu Ροτζιάνκο. 'Εξετάζω το Μιλιούκωφ. Σωπαίνει. 'Ωστόσο
tχω τ·)jν έντύπωση πώς ψελλίζει. Σ Ε: μια ώρα �α είχα δλα
τοuτα _ βαρεθει ".
'Ο κ τ ώ β ρ ι ο ς
" Πρέπει να προσχωρήσω ·η οχι ; Θέμα τέτοιο δΕ:ν δπ'ίjρχε ο\5τε, -r;ια �:ένα ο ?τε για τούς &.λ�ους μοσ_χοβίτε� φου;ουριστές.
"
δικη μου. Πηγα στο Σμολνι. ΔούΑυτη ·η, Επανασταση ηταν
λεψα σε κάθ,ε τ . π U παρ,ου ιαζόταν ' ' .
� προσωπικες μου ιστορίες, σπα
ι
�
,
:i\1προστα στα γεγονοτα και τις
νια σκεφτόμουνα το Μαγιακόβσκι. 'Εξ &.λλου, δσα τοu !iλεγα,
πήγαινε καί τα !iλεγε στη Λιλ·ή , είχε γίνει πια μέλος τ'ίjς οt
κογένειας.
Στη Νο �cί:γ ;,α Μπασ �άναγια, άκ� ιβω � δ ίπλα σ;η �χολη Ά ρχ;
τεκτονικης οπου σπουδαζα, κοντα στην , Ερυθρα πυλη, στο κη
ρ �ο · τοϋ _zτ�ώην Ίν�τιτοότου ;ων Οε �πο �νί?ων της ,άρισ;οκρ �
τιας, μου δv:: σαν ενα διαpατηριο ;yια το, εξω,τερ;κο; Δ ινοντα �
μ�υ ;ο , ο, , σ�ντροφος , μου , είπε.
� ο ιπον , δεν , υπαρ�ουν, για
σας αρκετοι &.ντρες στον τοπο μας, ωστε να πρεπει να παρετε
ενα ξ�νο ; " Τη� rδια, γνώ ι;η εΙχε δλ �ς ό Υ;ύ �λο� μου ; ΔΕ:ν ι'ί.κου;
γα τιποτα και κανενα. Απελπισμενη απ τη σταση μου, η
μητέρα μου άποφcί:σισε να με συνοδέψει.
Θα παίρναμε το πλο'ϊο στο Λένινγκραντ. 'Έφτασα έκε'ϊ μΕ: καρ
δια ραγισμένη για την άναχ<!ψηση άπ' τη Μόσχα. Στ' αύτιά
μου άντηχοuσαν οι κραυγές τ'ίjς παραμάνας μου, πού βcί:λθηκε
να ούρλιάζει μέσα στο δρόμο, σαν σε κηδεία, μόλις μας είδε ν'
άνεβαίνουμ.ε στην Cίμαξα, μΕ: τίς λιγοστΕ:ς ά:ποσκευές μας.
Ί-Ιταν 'Ιούλιος τοu 1 9 1 8 . 'Έκανε πολλη ζέστη . Τό Λένινγ
κραντ ψοφοuσε άπ' τ)jν πε'ί:να καί τη χολέρα. οι Cίνθρωποι πε
θαίναν με το σωρο κάθε μέρα, πέφταν στο δρόμο, στα τράμ.
Βουνα άπο λαχανικα σάπιζαν , γιατί δποιος έ:τρωγε πάθαινε
χολέρα. 'Η Λιλη κι ό Μαγιακόβσκι ·)) ταν σrην έξοχή, στα περί
χωρα τοu Λένινγκραντ. Π'ίjγα να τούς ά:ποχαιpετήσω. Ί-Ι Λι
λη ή ρθε μόνη στο πλο'ϊο πού eα μiΧς πήγαινε, τη μητέρα
μου κ' έμένα, στη Στοκχόλμη . Για πολύν καιpο μΕ: κυνηγοuσε
ή εtκόνα τ'ίjς Λιλ'ίjς, δπως τfιν εlδα στΎ]•ι προκυμαία : μiΧς ί:φερε
ενα πακέτο σάντουιτς με κρέας - μεγάλη πολυτέλεια την έπο
χη έκείν·η . 'Έγερνε προς τα πίσω το κοκκινομάλλικο κεφcί:λι
της κ' !iδειχνε τα γερά, δπέροχα δόντια της μεσ' στο βαμμένο
μεγcί:λο στόμα της, τα δλοστρόγγυλα καστανα μάτια της, γε
μάτα φως, το πρόσωπο πού είχε μια δπερβολική, σχεδον αύ
θcί:δη εκφραση εντασης, πού tκανε στο πέρασμά της να γυρί
ζουν ο[ περαστυι.Ε:ς το κεφcί:λι, ε'ίτε Ίjταv νέες η γpιές, ε'ί�ε ρυτι
δωμένες '?) μ' έξαίσια έπιδερμίδα. Για να μiΧς φθάσει σηκωνό
ταν στίς μύτες των μικρων παιδιάστικων ποδιων της κοντα σ'
ενα σωρο άκαθαρσίες, rσως γεμάτες χολέρα. . .
Γι' αύτdr. τιΧ σκληρα χρόνια, άπ' το 1 9 1 ? , για τα βάσανα, τούς
&γωνες, τίς κατακτ·ήσεις, την καθημερινη ζω·)j ό Μαγιακόβ
σκι μιλiΧ στό "Χαρασσό" !
Ξαναεtδα το l\Ιαγιακόβσκι στα 1922 'ι\ 23 στο Βερολίνο, δπου
ε'ίχαμε δώσει ραντεβοu μΕ: τη Λιλή. Είχαν νοικιάσει δυο δω
μcί:τια σ' Ιtνα άπόκεντρο προcί:στιο τοu Βερολίνου. Στο ενα
δπ'ίjρχε μιιΧ βαλσαμωμένη κουκουβcί:για, Ιtνα ντιβάνι σφηνω
μένο σ' ενα συγκρότημα ά:πο έταζέρες καί μια συλλογη δπλων
· στον το'ϊχο. Στο ι'ί.λλο, την κρεβατοκάμαρα, δπ'ίjρχε ενα πελώ
ριο οιπλο κρεβcί:τι.
Είχα ξανάβρει αύτη τ·ήν έποχ·); στο Βερολίνο άρκετούς � ώ �
σους φίλους, την οtκογένειcί: μου, αύτην πού δ1:ν έξαρτiΧται απο
δεσμούς α'ίματος καί πού άποκτiΧ κανείς στη ζωή του · καί
πού τη χάνει λίγο - λίγο . . . 'Όσο για το Μαγιακόβσκι, μόλις
κι άνταλcί:σσαμε μερικΕ:ς κουβέντες, ·lj γύρευε καυγiΧ καί χρεια
ζόταν τότε ή επέμβαση τϊjς Λιλ'ίjς, δπως στο Πέτρογκραντ, για
να σταματήσει ή φασαρία.
Ξαναγύρισα στΟ Παρίσι Οπου κανεLς πια ΟΕν με περίμενε. ro
Μαγιακόβσκι ·)j ρθε πολλΕ:ς φορές καί σιωπηpα κcί:ναμε εtρ·ήνη .
Πως μ' &.pεσε να πηγαίνω να τον περιμένω στο σταθμό ! Πό
σο μεγάλος μοu φαινόταν δταν κατέβαινε άπ' το τρα'ϊνο ! ΔΕ:ν
βλέπουμε πpαγματικα τη σωματικη διάπλασ-η ένος ά:νθρώπου
καL σύντομη. Τε
παριΧ μόνο ϋστερα άπΟ κάποια άπουσία εστω
'
ρcί:στως, πpοχωpοuσε στην πλατφόρμα κ ο ι διαβάτες γυρίζαν
.

,
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και τΟν κοιταζαν. Στεκόταν γιιΧ νιΧ μΕ: 8εϊ καλUτερα. ΓιιΧ να
σε δώ ! �τ�, Μόσχα δι �;ιδίδουμε, '; ώς ,είσαι ? μορ ψη , ,':ρέπει ν'
άντιληφθω αν είναι ψευτικες αυτες οι διαδοσεις. . . .
Ξαναγύρισα στη Μόσχα στά 1 925. Στ·Ιj Μόσχα τ'ijς ΝΕΠ , πού
ήταν άκόμα γεμάτη πληγες άπ' τά σκληρά χρόνια πού είχε πε
ράσει λίγο πρίν. Αύτοί πού σήμερα ( 1 939 ) είναι ε'ίκοσι χρό
νων, 'ίσως οίJτε κάν νά θυμοϋνται αύτη την έποχή· γι' αύτούς
είναι φυσικό νά βλέπουν τ·ΙJ Μόσχα γυαλισμένη , άσφαλτωμένη ,
γεμάτη άπό λεωφορεΊ:α κι αύτοκίν'ητα καινούρια σάν τά και
νούρια νομίσματα, βλέπουν τίς όίμαξες με το 'ί διο μάτ1. πού τίς
βλέπουν 1ί νθρωποι , στΟ Παρί�ι, συμμ ρφ,ώνονται μ του
? αστυνομικους
� που�
0 ιΧ
(
κανονισμους
κυκλοφοριας, υπακουουν
στους
ιt

είναι κομψοί μ' όίσπρα γάντια, τρώνε γλυκά στά ζαχαροπλα
στεΊ:α, άγοράζουν λουλούδια . . .
Στά 1 9 2 5 , ή Μόσχα μόλις όίρχιζε νά τρώει γλυκά, δσο μπο
ρ �ϋσε π,ιό πολλά ,γλυκά, �αμογ�λοϋσε . . . , "Ομ� ς τά ?πίτι� ,
τα μικρα Μοσχοβιτικα σπιτια, ασβεστωμενα και βαμμενα κι
τρινα, ρό� , -ίi,ταν, σκ�σμένα, ,γεμ �τα ρωγμε� κι �λλ·η�οστηρί
ζοντα,ν για ::, α μη� πεσ;ου� , τα τζαμια σπασγενα, ο � σ;τεyες χα �
_ δρο,μων, τ , αμαξι με
λασμενες. ι:;-υλωμε�η η ασ�αλτος, των
�
κ ?υρελιασf7ε�α ντυμα;α στ;χ κα? ισματα, ;α �πανιοτ_ατα αυτο
κι�ητα που, ηταν δεμε�α ι;ε σπαγγ,ους, με τα r:ερα , τους γε
ματα χτ_υπηματα, Χ<>,>pις ιχν �ς χρω ι;-α;ος. ; . Ία τραμ, κατα
φορτωμενα, ταλαντευονταν σε βαθμο επικινδυνο . . .
·� Μόσ,χα κατ� μεστ� , ύπερκατοικ� μένη " Ιf.τριζε ,σ' δ�ες της
,
τις ραφες. , Η αδελφη μου ειχε
λυσει το σοβαpο προβλημα
στέγης πηγαίνοντας νά κατοι.κήσει Ιf.ξω άπ' τη Μ
: όσχα, στο
Σοκόλνικι, ίtνα μεγάλο δάσος πού άρχίζει άκριβώς στά σύ
νορα της πόλεως. ΈκεΊ: Ιf.μενε σε μιά ντάτσα, έξοχικό σπίτι
άπό κορμούς δέντρων, δπως δλες οί βίλες στά περίχωρα τη,ς
Μόσχας. Στο κύριο δωμάτιο βρισκόταν Ιf.να μπιλιάρδο. Δεν ξέ
ρω πώς ξέπεσε έκεΊ: αύτό τό μπιλιάρδο πού δεν ·f) ταν φτια
rι;έν � γ ια , τέτοιο �ωμάτιο, Οπου ύπΎ)ρ�αν άκ�μη ενα :rιάνο
,
ντιβανι κ.λ.π. Τό καλοκαιpι τρωγανε στη βε
με ουρα, ενα
ράντα· καί ύπ'ijρχε και δ κηπος. Ο ί παΊ:κτες μποροϋσαν νά κι
νοϋνται γύρω &π' το μπιλιάρδο χωρίς δυσκολία. 'Όμως, τό
χειμώνα, δταν μαζευόνταν Ιf.ν' άληθινό πληθος φίλων, δεν ύπηρχε
οίJτε σπιθαμη άνάμεσα στο στρωμένο τραπέζι καί το σκυμμένο
παίκ�η , πρ?πάντ�ν Ο;αν , αύτΟς � πα �κτ1ς ήταν ό ΜαyιαΥ;όβ
.
σκι ! Ι-Ι γατα που δεν ηξερε
πια που να σταθει , θρονιαζοταν
στο πιάνο. Το βραδάκι Ιf.φθανε, μέσα σ' δλα τοϋτα, κι δ σκύλος
δ Σαρίκ, πού τον Ιf.λυναν γιά τη νύχτα κ' έρχόταν νά μας τήν
ά�αγyείλει. � ά � ίφο�νας Ιf.κα�ε τ� γύρο ;οϋ σπιτ:οu , σερ�όταν
με την κοιλια στο πατωμα και πριν προλαβουμε να καταλαβου
με τί άκριβώς ήταν αύτή ή κοκκινομάλλα θύελλα, είχε έξαφανι
σθεΊ:. 'Όλα τά ζώα άπολαμβάνανε τιμες στο σπίτι της Λιλης καί
τοϋ Μαγιακόβσκι. ' Ολόκληρα ποιήματα &φιερώθηκαν σ' αύτά.
Ό Μαγιακόβσκι δμως είχε κ' Ιtνα δωμάτιο στην Μόσχα, πού
ήταν το γραφεΊ:ο του καί ή Ιf.δρα τοϋ ΛΕΦ. ΈκεΊ: δούλευε,
δ�χόταν κα�, καμι;ιά φ,aρά περ�ο�σε ;<αί τή νύχτα τ�υ . Το δια �
, ατ λειφθη ε για
τ� ρησε κι ?.ταν η ν;ατσα του � οκ�λνικι εγ
� �
�
χαρη μικρου διαμερισματος στη Μοσχα, που σημερα αποτε
λεΊ: μέρος τοϋ " Μουσείου :Μαγιακόβσκι ". Τήν έποχή πού
Ιf.φθασα στή Μόσχα, στά 1 92 5 , δ Μαγιακόβσκι Ιf.λειπε άκόμα
στο έξωτερικό κ' Ιf.τσι, μόλις Ιf.φθασε δ χειμώνας, έγκαταστάθ7!κα στΟ1 Οωμάτιό ;ου.
,
,
,
,
,
_Το δωματιο βρισκοταν στη στοα Λουμπιανσκι, κοντα στην
πλατεία Λουμπιάνσκαγια, στο κέντρο τοϋ φτωχοϋ τμήματος
τΊ)ς Μόσχας, στο τρίτο πάτωμα μεγάλου κτιρίου, καπνισμένου,
με χοντρούς κι όίσχημους τοίχους, γεροχτισμένους. Είχε πολλες
είσόδους, άπ' δλες τίς πλευρες μιας μεγάλης άσφαλτοστρωμέ
νης αύλης. Στο Παρίσι αύτό τό χτίριο θά τό λέγαμε " σιτέ " .
Ί-Ι αιθουσα τοϋ πολυτεχνικοϋ Μουσείου, αύτή δπου κάποτε
εyινε ή Εκλογη ;ου : βασ :λι� �Εf>ν �οι�ητ&')V " � ρ ίσχεται �:χ.ε
, ,
?ον απενα�τι στο κ,τ ιpι ? αυτ� ! Παν;α σκειε τομουν17 , γραφε,ι
ο Μαγιακοβσκι,. πως η στοα Λουμπιανσκι, οπου βρισκεται ·η
σύνταξ·η τοϋ "Νέου Λέφ" κι δπου κατοικώ, θά κατέληγε νά δνο
μαστεΊ: στοά Μαγιακόβσκι. Στο μεταξύ δμως δεν φαίνεται
καί τόσο πιθανό. Τίς προάλλες πηρα iiνα γράμμα, μιά πρόσ
κληση νομίζω κάποιας καλλιτεχνικης δργάνωσης, μ' αύτή τή
θλιβερη διεύθυνση :
.
Πρός τή σύνταξη τού Νέου Λέ ςς (Λεςς θά πη δάσος ) . Γιά
τόν Βλαντιμ ίρ Βλ�ντιμίρ?β �τ� Λ ουμπιάνσκι . Εί�αι ωστό · μιά
0
,
';
, προ παντων
στοα, είναι μεγαλυτερη απο ενα
συγγραφεα
οταν
γράφει με μικρες άράδες. (" Σημειωματάριο τσέπης " , 1 92 7 )
Τή νύχτα, ή μεγάλη πόρτα της είσόδου στή " σιτε " ήταν κλει
στή. οι Ιf.νοικοι περνοϋσ'αν μπροστά άπ' το κοιμισμένο καί προ
σεκτικό μάτι τοϋ νυκτοφύλακα. Μεγαλόπρεπος, μ' άργες κι...
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νήσεις, τυλιγμένος σε φαρδύ μανδύα ντουμπλαρισμένο μΕ: προ
βειά, πού σερνόταν πίσω του στο χώμα καί σάρωνε το χιόνι.
Το ρολόι της πλατείας Λουμπιάνσκαγια κτυποϋσε τίς ώρες
τΊ)ς νύχτας και το χιόνι Ιf.τριζε κάτω &π' τά βαριά βήματα τοϋ
νυχτοφύλ ακα.
Το δωμάτιο βρισκόταν σ' Ιf.να διαμέρισμα με ένοίκους, κάθε
κατηγορίας, ήταν δμως άνεξάρτητο κ' Ιf.βλεπε σε μιά σκοτεινή
ε'ίσοδο, δίπλα στην πόρτα τΊ)ς σκάλας. Δεν είχε καί πολύ
φώς Ιtνα μοναδικό παράθυρο προς την αύλή , ή 't"απετσαρία
τοϋ τοίχου είχε χρώμα σκοϋρο, δπως το μεγάλο γραφεΊ:ο πού
ήταν τοποθετημένο κάθετα στο παράθυρο, με το φώς άριστε
ρά κ' lf.vα στενο κρεβάτι, σκεπασμένο με μαϋρο γλυστερο μου
σαμα· ήταν ζεστό, ώ ραΊ:ο, καί λιτό κ' είχε πάντα μιά μυρω
διά μπακάλικου. Ό μαϋρος καναπες χρησίμευε γιά κρεβάτι,
ή κρυάδα τοϋ μουσαμα διαπερνοϋσε το σεντόνι πού γλυστροϋσε
κάτω. Σ' αύτό το κρεβάτι πρέπει ν' όίρπαξε ό Μαγιακόβσκι
τούς ρευματισμούς του · δΕ:ν τοί) πέρασε κάν άπ' το μυαλό νά
βάλει μιά κουβέρτα άνάμεσα στο μουσαμα καί το σεντόνι.
Ξόδευε τά λεπτά άλογάριαστα, τά Ιf.σπερνε, τά Ιf.χανε στο παι
γνίδι, μά δΕ:ν ένδιαφερότανε καθόλου οίJτε γιά πολυτέλεια οίJτε
γιά όίνεση. 'Ωστόσο άγαποϋσε τά καλοφτιαγμένα άντικείμενα,
ίtνα καλό στυλό, μιά γραφομηχανή , Ιf.να ζεστό πουλόβερ καί
'ι\ξερε νά διαλέγει το καλό. 'Όταν είχε τά μέσα, π·ήγαινε στον
καλύτερο ράφτη και ντυνόταν με το σίγουρο γοϋστο ά'ιθρώπου
πού είχε τή συνήθεια αύτη σ' δλη του τή ζωή. Στην πραγματι
κότητα δμως δεν είχε άνάγκη παρά άπ' τη λαστιχένια λεκάν·η
του πού δίπλωνε, άπό μιά μεγάλη ποσότητα κολώνιας καί μερικά ε'ίδη ταξιδιοϋ.
.
Σ' αύτό το δωμάτιο της στοας Λουμπιάνσκι πέθανε ό Μαγια
κόβσκι.
Δi:ν είδα τ·Ιjν όίνοδο τοϋ Μαγιακόβσκι προς τή Ι>όξα. 'Όταν
ξαναγύρισα στ·Ιj Μόσχα αύτό -ίjταν πιά γεγονl:ις. Τον &ναγνώ
ριζαν οί διαβάτες, οί άμαξάδες- μουρμούριζαν : "Νά ό Μαγια
κόβσκι . . . αύτός είν' ό Μαγιακόβσκι . . . ". " Ό λιμενερ
γάτ·ης στην ' Οδησσό - γράφει στίς " Νεογέννητες πρωτεύου
σες" ( 1 9 2 7 )
άφοϋ άνέβασε στο πλοΊ:ο τίς βαλίτσες κάποιου
έπιβάτη, με καλημέρισε χωρίς νά πει το 6νομά μου καί νά
συστηθεί κι άντL για ενα cc τί κάνετε ; " μου πετα : - Πές
τους στο Γκοσιζντάτ ( Κρατικες έκl>όσεις ) νά ξανατυπC:>σουνε
τον Λένιν σου σε πιο φτψ/j τιμή. (Πρόκειται γιά το " Βλα
δίμηρο 'Ίλιτς Λένιν " ποίημα τοϋ Μαγιακόβσκι πού δημοσιεύ
τ·ηκε στήν πρώτη έπέτειο τοϋ θανάτου τοϋ Λένιν στά 1 92 5 )
Τά αύτόγραφα, οί κολακεΊ:ες . . . Ή σοβιετικη νεολαία μαζί
του καί μέ το μέρος του. Συνεργάζεται σε πολυάριθμες έφη
μερίδες καί περιοδικά. 'Όμως, ό &γώνας στο λογοτεχνικό μέ
τωπο συνεχίζεται γιά κεΊ:νον με την 'ίδια σκληρότητα. Ό Μα
γιακόβσκι δέν ύποκύπτει, όπερασπίζει τίς θέσεις του, την
ποίησή του.
Στά 1 923 γράφει το " Περί αύτοϋ ", έρωτικό ποίημα, Ιf.να απ
τά πιο ά:ξιόλογα γιά την τελειότητα τ'ijς μορφης, τή μαστο
ριά. Δούλευε σ{Jγχρονα καί στη διαφήμηση τΊ)ς Κρατικης
Βιομηχανίας, φτιάχνοντας άφίσες πού παράγγελναν ο[ συνδι
καλιστικοί καί διοικητικοί δργανισμοί. Στά 1 9 25 δημοσιεύε
ται το μεγάλο του ποίημα "Βλαδίμηρος 'Ίλιτς Λένιν" άφιερω
μένο στο Ρωσικο Κομμουνιστικο Κόμμα, δεΊ:γμα τοϋ μεγάλου
λυρισμοϋ τοϋ Λ'Ιαγιακόβσκι, αύτοϋ τοϋ λυρισμοϋ πού δίνει
άνθρωπιά σε κάθε στίχο του, δποιο κι iλν είναι .το θέμα τοϋ
ποι·ήματος. Το " Βλαδίμηρος 'Ίλιτς Λένιν " είναι παράδειγμα
σύνθεσης τοϋ κοινωνικοϋ καl τοϋ γεμάτου άνθρωπιά λυρι
σμοϋ, πού χαρακτηρίζει τον Μαγιακόβσκι.
Πολυάριθμοι ήταν οί άντίπαλοι τοϋ Μαγιακόβσκι στο φιλο
λογικό τομέα, σ' ολες τίς έποχi:ς τΊ)ς ζωης του. Ήταν οί σχο
λi:ς καί τά κινήματα πού βρίσκονταν σ' άντίθεση με το φου
τουρισμό, το ΛΕΦ, ήταν αύτοl πού 'ι]θελαν νά μή γραφτεΊ:
ποτi: τίποτε διαφορετικό άπ' τl:ιν Πούσκιν καί τ(>ν Τολστόι
κι αύτοί πού παραδέχονταν μόνο τούς προλεταριακούς συγγpα
φεΊ:ς, αύτοl πού κατηγοροϋσαν το Μαγιακόβσκι δτι έfγραφ�
ποι·ήματα άνατρεπτικά, ποιήματα πολιτικά καί κοινωνικά καί
πού !σχυρίζονταν πώς ό rδιος δΕ:ν πίστευε 15,τι !:γραφε. Ί'ΙτJιν
έκεΊ:νοι πού τον κατηγορGίJσαν γιά τά λυρικά του, τά έρωτικά
του ποιήματα
δi:ν έξυπηρετοϋσαν το προλετα' ' πού,' όποτίθεται,
'
'
·'
ριατο;
Α �τοι που , τον
, κατηγορου....,σα� γι ο;' τ1' ν οc λοκλ·η ρω_; ικη
του αφοσιωση στο Κομμα, κι αυτοι που τον κατηγορουσαν
γιατί δεν προσχωροϋσε ξανά στο Κόμμα. 7Ηταν αύτοί ΠOtJ
λέγανε, πώς ήταν ξωφλημένος, όίδειος, πώς δi:ν είχε πιά rχνος
ταλέντου . . . ( Γι' αύτούς, τί ύπέροχη άΠάντηση το τελευταΊ:ο
ποίημα τοϋ Μαγιακόβσκι" Μ' ολη τ/j δύναμη της φωνης "
κι αύτά τά λίγα ποιήματα πού δημοσιεύτηκαν μετά το θάνατό
-

.

του καl πού φθάνουν σε ύπερφυσικη τελειότ·η τα ) . τΗτqν οί
άντιδραστικοl καl οί σεκταριστ/:ς κι άπλούστατα οι ζηλιάρη
δες. Τό μίσος αύτό, δ l\ΙΙαγιακόβσκι δεν τό λιγόστευε βέβαια
με την ύπεροψία του, την περιφρόνησή του, τlς " κουβέντες "
του έ:μμετρες η πεζες πού δρισμένοι σέρνουν άκόμ·η μαζί τους . . .
K�t πίσω άπ' , αότο�ς :_ούς �αυ,γάόε;; , πίσω �π' ;Ο μίσο;; ποU
,
νι� θ�νε εναντιο
� αυτου τ ου , αν�ρωπου '. που , τους συν,ετριβε
με τη μεγαλοφυια του, που, δεν ηταν στη
δικη τους κλιμακα,
δεν είχαν προσέξει τί είχε γίνει δ Μαγιακόβσκι γιά τη χώρα,
γιά τη νεολαία. Ώς την κηδεία του , πού ύπ'ίjρξε Ιf.να τε
ράστιο προσκύνημα, οπου έπ'ικράτησε πραγματικό χάος, άφοϋ
οι όργανωτες δεν είχαν προβλέψει πώς έκατοντάδες χιλιάδες
όίνθρωποι θά 'ρχόνταν νά συνοδέψουν :<όν νεκρό του. Τί i]ξε
ραν αύτοl οι μισθωτοί τ'ίjς λογοτεχνίας, πνιγμένοι μέσ' στlς
μικρές τους ιστορίες, άπ' την άγάπη τοϋ λαοϋ γιά Ιf.ναν ποιη
τή . . . Δεν την είχαν ποτε άντιληφθεί.
Τόν καταδιώξανε ώς τό θάνατό του. Τά Ε:ργα του τυπώνονταν
σε περιορισμένο άριθμό, άφαιροϋσαν τά βιβλία του καl την
προσωπογραφία του άπ' τlς βιβλιοθ'ίjκες . . . 'Ένας άπ' αύτούς
τούς κατώτερους ύπάλληλους μοϋ είπε μιά μέρα στη Μόσχα,
στά 1934, δταν τόν κατέκρινα γιατl άφαίρεσε τ' δνομα τοϋ
Μαγιακόβσκι σ' Ιf.να όίρθρο, σάν νά 'ταν τ' 15νομα αύτό ντροπή :
" "Τπάρχει Ιf.να είδος λατρείας τοϋ Μαγιακόβσκι κι αύτη τη
λατρεία έμείς την καταπολεμόίμε " Ποιοl " έμείς " ; 'Όχι του
λάχιστον δ Λένιν, πού Ιf.λεγε σ' Ιf.να λόγο του στό συνέδριο των
μεταλλουργων στά 1 922: "Χθl:ς διάβασα τυχαία, στην " Ίσβέ
στια", Ιf.να ποίημα τοϋ Μαγιακόβσκι πάνω σ' Ιf.να πολιτικό θέ
μα . . . Είναι καιρός πού δεν Ιf.νιωσα τόση εύχαρίστηση άπό
πολιτικη καl διοικητικη όίποψη. Στο ποίημά του γελοιοποιεί
πέρα γιά πέρα τlς συγκεντρώσεις καl κοροϊδεύει τούς κομ
μουνιστές, πού δΕ:ν σταματοϋν νά κάνουν συγκεντρώσεις πάνω
σε συγκεντρώσεις. Δεν ξέρω τί ποιητικη άξία Ιf.χει αύτό, δμως
άπο πολιτικ'ίjς πλευρiΥ.ς έγγυ&μαι πώς είναι δλότελα σωστό " .
Οtίτε κι δ Στάλιν, πού i]ξερε καl ξέρει (1 939 ) τ ί σημαίνει ή
. μεγαλοφυία τοϋ Μαγιακόβσκι καί πού νομίζει οτι : " Ό Μαγιακόβσκι ·Ιjταν καl μένει δ καλύτερος, δ μεγαλύτερος ποιη
της της σοβιετικ'ίjς έποχ'ίjς μας " καl δτι " ή άδιαφορία γιά
τη μνήμη καl το Ε:ργο του είv' Ε:γκλημα ". Καl σιγά-σιγά πέ
σανε σάν ξερά κλαδιά κ' ο[ κρίσεις, κ' οι έξωφρενικες ίστο
ρίες, καί τά προσωπικά μίση , γιά ν' άφήσουν νά μεγαλώσει
το δένδρο της δόξας τοϋ Μαγιακόβσκι πανύψηλο κι δλόισιο.
Ό τρόπος πο•) δούλευε, ένοχλοϋσε τούς άνθρώπους. 'Η κοινη
Ό JΊΙ!έγιερχολντ

άντί��ηψη �παι�εL,, όΕ:ν ξ�ρω κ�λcΧ - καλιΧ. χιατ}, νιΧ ?ηκών;:ται
1
κα�ει� ν�ρις για νι: δου�εψει, να ;tαθετα
ι τη� ιδια �εσ·η παντα
, � τιποτα
,
χα � να μην, αποσ
η
του απ
η
π
ατα
οσοχ
:
�
�
�
; Οτ�ν βρι�
�
σ� οταν στο , Π c;ιρισι, ο � ισι;εν ? ι ωστόσο,
, ι κ �λλιτεχν� ς , πο.υ
"
,
�α ;ι-ρ,επε, να ξερουν, πως υπc;ιρχει �ουλεια _:<αι_ δουλεια,, ελεγαν :
Αυτος ο σοβιετικος ποιητης, πο� ξυπνα το μεσημερι, τρι
γυρνόί στά καφενεία καl τά νυκτερινά κέντρα . . . πως λένε
στΟν τόπο ?α ;, δποιος , όΕ:ν ουλ Uει ν τρώει, όΕ:ν είν' ε σι ;
:_ ,�Ε. ι C! Μαγι κοβσκ
:,
� δουμ
1
Λοιπόν; στ α��η θει� , τω,ρα θα
�
; �φε �
�
ρε �αζι του, �π , τα τ�ξιδι� τ,ου στο Παp ισ� χαθω,ς κι απ. το
,
.
ταξιδι του στο Μεξικο και την , Αμερικη, οπου
σιγουρα εξα
κολούθησε " νά τριγυρνόί στά καφενεία καl τά νυκτερινά κέν
τρα ,-χόκλους �οι� μάτων, π�ύ με:? ικιΧ είνα � �π' ;α πι� έπι;
τυχημενα του κ ενα ρεπορταζ σε πεζό : ι Η Ανακαλυψη
μου της 'Αμερικ'ίjς ". 'Όμως ύπάpχει μιά φήμη, πού οί όίλλοι
σόίς δημιουργοϋν . . . Ή φήμη αύτη γιά το Μαγιακόβσκι ή ταν
γερά ρ ;ζ� μ�νη', την ,άπέ�τη �ε τη , στιγμη τ� ς κfτρινης μπ�ού
ζας και απο τοτε δεν τον εγκατελειπε πια. Δεκα, δεκαπεντε
χρόνια άργότερα, δεν τοϋ είχαν άκόμα συγχωρ ·�σει, αότη τη
μπλούζα. οι όίνθρωποι έξακολουθοϋσαv νά ένοχλοϋνται, vά
νιώθουν πώς τούς χλευάζει. 'Έπρεπε αύτος δ όίvθρωπος νά
ε�ναι �λήτης, Ε:πρεπε νά ,μην τον παίρνουν στά σοβαρά, Ιf.πρεπε
α ει�ν υν
επτικισμ? . . . ,
,
,
��Υ�,'
� Ι) �ιi1ια �;<
,
, α;ιο� σα y.ια νεα�� στα 192 \ στο, Παρι�ι, νά �οϋ
λεει υστε�;χ α_π τ� διαβ,ασμα εργω� του, �ε μ �α μικρη συyκεν�
,
τρωση :
Σε δυο - τpια χρονια
οταν θα βαλετε μυαλο, θα
γράφετε καλούτσικα . . . ". τr-rταν εrκοσι χρονωv καl πολύ
ομορφη. Ό Μαγιακόβσκι την κοίταξε, γέλασε καλοκάγαθα
καl της πρότεινε νά περάσουν μαζl τη βραδυά. l\1ε τούς &ντρες
�η �αν λιι6τερο �πιεική � . '1�λεγ� 1ήρεμα σ: ε�� μεyαλοπf επη
κυp �ο :
Γ!ηγαινετε να μου παρετε τσιγαpα . Κι ο( κυριος
συνηθως πηγαιvε.
οι όίνθρωποι . . . οι όίvθρωποι πού σiΧς ροκανίζουν, πού ρο
κανίζουν τη ζω·ή σας με τlς κρίσεις τους, τlς ύποθέσεις τους,
τά παραμύθια τους, τΥ) δυσφήμισή τους.
Λίγοι ε�ν' οι ,όίνθρωποι γιά τούς, δποίους είπαν ;ό�r;- πράιγα;α
,
σφαλερα, αβασιμα,
συκοφαντικα, δυσφημιστικα, οσα για τον
Μαγιακόβσκι. Ό Μαγιακόβσκι μιλοϋσε σπάνια γι' αύτό τό
θέμα καl πάντα μ' Ιf.να είδος βαθειόίς κατάπληξης. Σήκωνε
τ?U7 &ttou5 και ί�χυρι�όταν π� ς y�λοϋσε μ' �ύτά στην οόσί�
:
α�τ� τον εκαν; να } ιωθει βαθυ πον? . Δ,εν τον , όίκουσα ,ποτ�
να επαναλαμβανει ενα κουτσομπολιο, δε_ σχολιαζε ποτε τη
Η,

πρωτανέβασε ολα τά έργα τού Βλα�ιτιμίρ Μαγιακ6βσκι . ΤΗταν ιiχώριστοι φίλοι στη ζωη καl στό θέατρο
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ζω·ή, τις ύποθέσεις &.λλων &νθρώπων. Τα κουτσομπολιά, ή
κακογλωσσιά, τον εκα\·αν να νιώθει ξεχωριστή &γανάκτηση.
Μιλοϋν γι' αότο οι πρώτες γραμμές στο γράμμα πού &.φησε
πριν πεθάνει :
" Σ' δλους

Πtθαίνω. Κανένα μην κατηγορήσετε γι' αύτ6 . Κι δχι κου
τσομπολιά. Αύτό ε ίναι κάτι πού dπεχθαν6ταν ό νεκρ6ς " .

Και μια πού οί μισές συζητήσεις είναι " κουτσομπολι!.ι " , ό
Μαγιακόβσκι &πεχθανόταν τίς κουβέντες. ΟiJτε κουτσομπο
λιά, οiJτε βαθυστόχαστες άναλύσεις για ψυχικές καταστάσεις.
Τύχαινε, καμμια φορά, να λέει πώς, &ν οι &.νθρωποι Ι>έ μιλοϋσαν
άΟι.άκοπα, οί σχέσεις άνάμεσά τους θά 'ταν πολU πι.Ο εϋκολες
και Ι>έ θα ύπ'ijρχαν τόσες συμφορές. Κι οταν Ι'κ :ινε συντρο
φια μ' &.λλους &νθρώπους, προτιμοϋσε να παίζει μαζί τους.
Πρώτα χαρτιά, ϋστερα μπιλιάρΟο, ϋστερα 8,τι νά. 'ναι, παιγνί
l>ια Πού έφεύρισκε. Κατα προτίμηση έ:παιζε για λεπτά, μα το
tl>ιo καί για κάθε λογις παράξενα κέρl>η. Είl>α κάποτε ενα
χοντρΟ χόριο, έξαι.ρετικιΧ άξιοπρεπη, να περνα κάτω &π' :τ-0
μπιλιάρl>ο μέ 1.·{ιν κοϊλιά : Είχε χάσει τήν παρτίl>α . . . Μια
νύχτα, σ' εναν έ:ρημο l>ρόμο τ'ίjς Μονμάρτης, ό Μαγιακόβσκι
καt κάμποσοι φίλοι του βάλθηκαν να παίζουν ποιός θα περά
σει το μπαστοϋνι τοϋ Μαγιακόβσκι &νάμεσα άπο ενα μεγάλο
στεφάνι κ·ηl>είας έπιχρυσωμένο, πού χ>Jησίμευε για σ'ίjμα σ'
ενα γραφε'ίο κηl>ειών και 'JΊταν ορθιο κρεμασμένο στο κτίριο . .
Κανόνες παιγνιl>ιοϋ καθιερώθηκαν έπl τόπου. Ό Μαγιακόβσκι
κέρl>ιζε ο,τι Ί]θελε, είχε &κρίβεια στο μά-.ι καl σ-.ο χέρι και
έπt πλέον τΟ χέρι του βρισκόταν στΟ ϋψος τοϋ στεφάνου. co
Μαγιακόβσκι, έ ξ &.λλου, επαιζε καλα ολα -. α παιγνίl>ια καl στα
χαρτια καl στο μπιλιάρl>ο : Άγαποϋσε tσως το παιγνίl>ι για
τt ηταν ξεκούραση, τΟν ύποχρέωνε νιΧ σκέφτεται. κάτι Cί.λλο
&π' τήν βασανιστική Ι>ουλειά του. Τοϋ &.ρεσε έπίσης να ρι
ψοκινl>υνεύει. Στο παιγνίl>ι καl στη ζωή .
"Ίστερα ύπ'ίjρχαν γι' αότον οι γυνα'ίκες. ΣΕ: πρC:)τη μοίρα ή
γυναίκα, ή γυναίκα του, πού σ' αύτ-fιν άφιέρωνε 8λα του τα
βιβλία, ποU γεμίζει έπίμονα 8λα τα έρωτικά του ποιήματα
κι ολα τα &.λλα, πού τη συνανταμε σε κάθε β'ίjμα τ'ίjς ποίη
σής του, πού τ·fι συναν-:-αμε στο &ποχαιpετιστ·ήριο γράμμα του :
"

Λιλή, dγάπα με ".

Τοϋτα τ' &φιερωμένα ποιήματα, Ι>Ε:ν 'JΊταν σαν έκε'ϊνα πoi'J &φοϋ
τελειώσουν τοUς βιΧζουμε τ' Ονομα· κάποιου, άπΟ εύγένει.α η
έπειl>η γραφτήκαν σέ συνάρτηση μ' αότον τον κάποιο· τα ποι·ή
�ατά του ·fιταν &φιερωμένα στ' άλήθεια μΕ: καθεμιά -.ους λέξη ,
ήταν άληθινα γραμμένα γι' αότ·fιν πού τ-ϊjς ·fιταν &φιερωμένα.
'Ύστερα, ύπ'ίjρzαν ολες οι &.λλες γυνα'ίκες. Κατα προτίμηση
πολύ νέες και πολύ δμορφες. Ί-Ι εόγένεια μΕ: την όποία φερόταν
στίς γυνα'ίκες αότος ό κολοσσος ήταν τόση πού ξάφνιαζε.
ΤΗ ταν πολύ εόγενικος προπάντων δταν μια γυναίκα τον περι
ποιόταν. Τότε, έ:νιωθε συνεχώς το φόβο μ-!)ν τ'ίjς Ι>είξει έ:λλει
ψη σεβασμοϋ, μην την προσβάλλει. ΔΕ:ν έγκατέλειπε ποτέ
μια γυναίκα &πότομα, την &φηνε μέ τ·fι μεγαλύτερη λεπτό
τ-η-.α. Γινόταν εiJγλωττος σέ τέτοιες περιπτώσεις. Οί περι
ποιήσεις τοϋ Μαγιακόβσκι σΕ: μια γυναίκα, ή έ:γνοια του να
της κάνει τη ζωη εiJκολη , προπάντων σαν ·fι ταν έργαζόμενη,
τα l>ώρα, τα λουλούl>ια, 'JΊταν κάτι άφάνταστο . . . "0-.αν οί
γυνα'ίκες δοκίμαζαν νά τοϋ &ντισταθοϋν, τίς καταl>ίωκε μέ -.ην
όρμη &τμομηχαν'ίjς καί μάλιστα γερ'ίjς &τμομηχαν'ίjς. 'Ωστόσο
οί γυνα'ίκες πού γενικα ΟΕ:ν τοU &ντιστέκονταν, προτιμοϋσα'J
συνήθως &ντl γι' αύτον τούς &.ντρες τους, τούς πολύ κοινούς
έραστές τους. Άνάπνεαν Ι>ύσκολα στα iJψη τοϋ Μαγιακόβσκι,
έ:νιωθαν φόβο. Δέν είχε μέ τίς γυνα'ίκες -.lς έπιτυχίες γόητα
γιατt τ�U ελειπε όλότελα αύτΟ τΟ κάτι, τΟ ά.ψό, αύτΟ πο1J
ξεγυμνώνει και ξεπαρθενεUει, πού ύπαινίσσεται, ποU παίρνει
οψη l>ιφορούμενη, αότο πού τόσο &ρέσει στlς γυνα'ίκες. Πρέ
πει να ποϋμε, πώς έπίμονος Ι>έν ·fι ταν μ5νο μΕ: μια γυναίκα
πού Ί]θελε ν' &ποκτήσει. Είχε στη ζωη ενα πε'ίσμα, ε'ια θάρ
ρος, μια θέλ·ηση πού Ι>έν είναι l>υνατο να ύπάρξουν παρα μόνον
δταν είναι κανείς _βέβαιος δτι έ:χει δίκιο, οταν πιστεύει στ�ν
&νάγκη τοϋ θριάμβου μιας όρισμένης &λ·ή θειας, οταν ξέρει
αότο πού &ξίζει . . . κι δταν !:χει νεϋρα γερα σαν τον Μαγια
κόβσκι, αότον τον &.νθρωπο πού ·fι-.αν ολο νεϋρο. Δέ θα σας
l>ιηγηθώ έl>ώ, σαν παράl>ειγμα, το μεγάλο &γώνα πού !:κανε
για τη σκηνοθεσία τοϋ έ:ργου του " Μυστ·ή ριο Μπούφ " { 1 91 8 )
πού στην πρώτη του &νάγνωση tγινε l>εκτο μ' ένθουσιασμο
&π' τον Μέγιερχολντ, το Λουνατσάρσκι καl τον όl>·ηγο τοϋ
άύτοκινήτου του, και πο.J τΟ παραπέμπανε άπΟ θέατρο σε
θέατρο, το σαμποτάριζαν οι " &.νθρωποι τ'ίjς τέχνης " ώς τlς
παραμικρΕ:ς λεπτομέρειες (έξαφάνιση τών ·Ι)θοποιών καl τών . . .
καρφιών ) καl πού μ' ολο πού οί παραστάσεις του 'JΊταν θριαμ.-
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βευτικές, μεταφέρθηκε σ ενα τσίρκο, γιά ν ά έξωσθε'ί iJστερα
κι &πο κε'ί . . . Κι δταν τελικά, &φοϋ το lipγo έγκαταστάθηκε
στο θέατρο τοϋ Μέγιερχολντ, είχε την έπιτυχία πού τοϋ
&.ξιζε καl παίχθηκε πολύν καιρό, ό Μαγιακόβσκι χρειάσθηκε
να παλέψει &κόμα για να πληpωθε'ί ! Τοϋ &παντοϋσαν άπλώς
" &ξιέπαινοι είναι &ν Ι>Ε:ν πληρώνουν για τέτοια βρωμιά " .
Τ ο ζήτ·ημα έ:ληξε στα l>ικαστήρια, πού Ι>ικαίωσαν το Μαγια
κόβσκι πέρα για πέρα.
Ποτέ Ι>έν έ:νιωθε ήττημένος. Μια 'ί)ττα 'JΊταν γι' αότον σταθμος
στο l>ρόμο της νίκης. Κι ομως . . . ΤΗ ταν συχνα σκυθρωπος,
σκεφτικός, σιωπηλός. 'Όταν συναντοuσε πρόσωπα πού Ι>έν
-τοϋ &.ρε.σαν, &.ρχιζε να πλήττει έπιl>εικτικά, να σωπαίνει μέ
τέτοια έ:νταση πού Ι>έν τολμοϋσαν να Ι>ιαμαρτυρηθοϋν. Κι δταν
Ι>έν έ:φτανε αότό, περνοϋσε &πο πάνω τους σαν όl>οστρωτήρας.
Άγαποϋσε μόνο τούς " Ι>ικούς του " . 'Ένιωθε τήν άνάγκη
να βρίσκεται κοντά τους, στΟν τόπο του, στούς γνωστοός του.
'Έξω &π' τή Μόσχα ·fι ταν θανάσιμα Ι>υστυχισμένος. Τα τα
ξίl>ια 'JΊταν γι' αότον φριχτή &γγαρεία, πού την έπέβαλε στον
έαυτό του, γιατί τα θεωροϋσε &παραίτητα γιά τη l>ουλειά
του. Το Παρίσι 'JΊταν γι' αότον λιγότερο έχθρικο γιατί έκε'ί
ξανάβρισκε έμένα, ενα κομμάτι ά.π' την (( οίχογένεια " ' δη
λαl>η κάποιον πού μαζί του &γαπατε καl μισε'ίτε τα tl>ια πράγμα
τα, πού συμμερίζεται μ' ολη τ·fι φυσικότητα, τούς καυγάl>ες
καl τlς φιλίες σας. Είχε &νάγκη να αtσθάνεται γύρω του έμπι
στοσύνη. Τοϋ &.ρεσε ή &φοσίωση, την &παιτοϋσε άπ' τούς
&.λλους καl την i:Ι>ινε ό tl>ιος. Γι' αότο δσοι είχαν συνηθίσει
να ύπολογίζουν σ' αύτόν, ή χώρα, οί γνωστοί 70U, μΕ: τΟ θ&
νατό του είχαν -.ο αtσθημα φριχτης προl>οσίας . . .
Μέ τούς φίλους του 'JΊταν Ι>ύσπιστος, γκρινιάρης, βίαιος καl γε
νικα &νυπόφορος. Μποροϋσε να είναι &παίσιος οταν 'ιjθελε,
καl τα πιο μικρα πράγματα μαζί -.ου μποροϋσαν να γίνουν
l>ραματικά. ΤΗ ταν φίλος άπαιτητικός ολα γι' αότον 'JΊταν δε'ίγμα
&μέλειας, &Ι>ιαφορίας άπέναντί του . . . Σέ κάποιο &π' τα
ταζίl>ια του στο Παρίσ�. μια ίστορία για ενα σαπούνι μας
κόστησε τρεϊ:ς μέρες βαθειας σιωπ'ίjς καl θλιβερών ύπαινιγμών.
Ό Μαγιακόβσκι ήταν μανιακος στην καθαριότητα κ' !:νιωθε
ενα νοσηρο φόβο για ,η μετάl>οση μικροβίων. 'Έπλενε τα χέ
ρια του &ναρίθμητες φορές κάθε μέρα κι δταν Ι>Ε:ν 'JΊταν σπίτι
.
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του χρησιμοποιουσε i:νrι. σαπούνι ποu κουβαλουσε στ·J�ν τσέ
πη του. Περνώντας άπ' το Βερολίνο είχε άγοράσει Ι:να μι
κρο σαπούνι μέσα σ' Ι:να κουτάκι. Τώρα Ί]Θελε νά 'χει κ' f!.να
&λλο παριζιάνικο. 'Έπρεπε φυσικά νά του το άγοpάσω έγώ
άφου δεν Ί]ξερε λέξη γαλλικά. Νά δμως ποu ο[ Γάλλοι δέν
είναι cc πολύ πρακτιχοt , , Οπως οί Γερμανο L κ' Ετσι. 8Ε.ν εϋ
ρισκα πουθενά το σαπούνι μέ το κουτάκι: 'Υπ'ίjpχαν πολλά
μικρά σαπούνια καί πολλά κουτάκια,, ομως δΕ:ν 'ή ταν είδικά
φτιαγμένα γιά νά ταιριάζουν.
' Τ� κάν,ε ις _ Επίτηδ,ες, μου _'λεγε ό :Μαγιακό,β σκι. Δε Θέλει5 ,
.
απλως,
'Ια κανεις τιποτα για μενα . . . Φυσικα είναι σπουδαιο
πράγμα αύτο ποu σου ζητώ . . . ΔΕ:ν βρ'ίj�lες λοιπον σαπούνι ;
να. σαπο�1νι. Οεν μπορ εL;; ν' &:γο� άσει.ς γ ι.� μέ�α ! �ίv'
?ϋ;ε Ευτο
_ ,
απιστ
� ! . . . Οπ�ς σα;;, αρεσ� ι, ,Κ υριc; μου,, Θα .;'αω μο�ο ;;
μ?υ να ψα�ω πσ;��ου . . . . Κ � ι τ�ν τριτη , μερα υστερα α�
,
, Θα τα καταφερω μονος
το καυγαδακι :
Ωρβουαρ,
μου .
'Έκλαιγα άπ' το κακό μου. Ό Μαγιακόβσκι έ:φυγε μόνος του
καί ξαναγύρισz μ' Ι:να δμορφο στρογγυλο κουτ�κι άπο άλου
μίνιο-, Δυ �κολεύ ηκ,α νά κρύψ� τη χ�ρά μ,ου ;ιαί νά τόν �φή
�
,
σω να πλυνει τα;- χεpια
του · με σαπουνι για τα οcντια.
Σιγου
ρα άπΟ και.ρΟ είχε Οε'ϊ αύτΟ τΟ σαποUνι., σε κάποια βιτρίνα1 8μ� ς ά�τ!. να τ' άγορ �σ: ι , τΟ\ χρη �ι.μοπ? ίησε γι.ιΧ �α όοκ:_μάσει.
,
τη φιλια μου . . . .Μια απ, τις
πιο μεγαλες αποδειξεις
της φι
λίας του γιά μένα ήταν το οτι &ντεξε νά του διαβάσω Ιtνα όλό
κληρο χει�όγραφ � μ,ου σ_Ε: πρόζα. "�ντ�ξε ν' άκο�σει, πρ ? ζα ,!
Θαρρω_ πως ποτε δεν το , κανε για χαρη κανενος. Απ τη
στιγμη έκείνη μου μιλουσε συχνα για την τεχ'Ιικη του γρα
ψίματος, για τα διάφορα έκφραστικα μέσα, για πράγματα ποu
ξαναβρίσκω ώς Ι:να βαθμο στην μπροσοupα " Πώς γίνονται
οί στίχοι ". ΤUχαι.νε, Οταν βρισκόμαστε με συντροφιιΧ κ' Ελε
γα κάποια ιστορία, να μου τραβα το μανίκι καί να μου φιθυ
ρίζει : " Σώπασε σΕ: παρακαλώ αύτο Θα σου χρειασθεϊ: . . . " .
7 Ηταν μικροπράγματα, οπως αύτο ποu κατα τύχη Θυμαμαι :
'Έλεγα πώς στο Λονδίνο , σ' όρισμένες αrθουσες κινηματογρά
φου, τα καθίσματα ·ί)ταν χωρισμένα άνα ουο Θέσεις καί πώς
πρίν άνάψουν τα φώτα ο[ ταξιθέτριες ποu πουλοuσαν σοκο
λάτες &ρχιζαν να φωνάζουν δυνατά : " Σοκολάτες ! Σοκολάτες ! "
Ό Μαγιακόβσκι Ί]Θελε να μΕ: μάθει να κρατώ τfι γλώσσα
μου, να κάνω ο�κονομία στα cc αποθέματά " μου, να γίνω
έπαγγελματίας συγγραφεύς. " "Ως τα τώρα εγραψες μΕ: τα
" άποθέματά " σου, άπο οώ κ' έμπρος πρέπει, αν Θέλεις να
γράψεις, να τα άνανεώσεις · μην τά σπαταλriς ". Στα 1 922 ό
Μαγιακόβσκι ήρθε για πρώτη φορα στο Παρίσι, την έποχ-1]
ποu βρισκόμουν στο Βερολίνο. Στην " Ίσβέστια " τ'ί)ς 6 Φε
βρουαρίου 1 9 2 3 εγραφε :
" 'Η έμφάνιση ένος σοβιετικου μΕ: σάρκα καί όστα κάνει παντου
αrσΘηση μ' άναντίρρητες παραλλαγές, έ:κπληξης, Θαυμασμου
κ' ένδ,ιαφέρ �ντος. (Στην , άστυν?f!;ικη διεύθυνση �ή rδια α'�σ�η
ση , μα χωρις παραλλαγες ) . Αυτο που, κυριαρχει είναι το εν
διαφέρον. 'Εκδηλώθηκε καί μιιΧ. κάποια τάση να σχηματισθεϊ:
ούρα για μένα. 7Ωρες πολλΕ:ς μου εΘεταν έρωτ�σεις, άρχίζον
τ�ς �π' τη 1 σωματικΥι, Οι.άπ�rι:ση �οUιι�ένιν κrι:� τελειώ....νοντας
με τ:!ν πολυ οιαδ,εδομ;:� ο ,Θρυλο ;ης εθνι-;οποιη �·η ς , των γυ
ναικων στο Σαρατωφ . . Οταν ο Μαγιακοβσκι ερχοταν στο�
Παρίσι, π·ήγαινε σ' Ι:να μικρο ξενοδοχεϊ:ο οπου εμενα κ' έγώ.
Κα.ί μια ποu μιλουσε μόνο ρούσικα (καί :-εωρι ια ·ά ) , δΕ:ν ξε
κολλουσε άπο κοντά μου γιατί πίστευε βαθια, πώς χωρίς έμέ
να Θα χανόταν, Θα τον πουλουσαν, Θα τον πρόδιναν ! Μετα
μορφωμένος ετσι σε κωφάλαλο καί μη μιλώντας παρα μόνο
" τριολέ " , γινόταν Ιtξω φρενών !
Άνατ� ίχι� ζε π�u δΕ:� μπο �ουσε ν' �ποδεί�ει π�ς �- Ε.Σ.Σ. � .
,
είναι η μονη χωρα αξια
να κατοικει κανεις, που δεν >{αταλα
βαινε τί λένε καί τί σκέφτονται ο[ Γάλλοι, ποu . δΕ:ν μπορουσε
να κυριαρχεϊ: στο περιβάλλον του μΕ: το λόγο, οπως συνήθιζ!'" :
'Υποθέτω πώς οί ξένοι μ' έκτιμουν, ομως μπορεϊ: καί να
μέ Θεωρουν ήλίθιο .:__ δΕ:ν μιλώ αύτfι τη στιγμ·fι γιά τοuς Ρώ
σους. 'Ελriτε, γιά παράδειγμα στη Θέση τών 'Αμερικάνων :
Καλουν �ναν ποιητ·ή . Τοuς είπαν : " Είναι μεγαλοφυία " . Μιά
μ εγαλοφυία είναι κάτι παραπάνω άπο διασημότητα. Φθάνω,
καί χωρίς πολλά - πολλά :
Give me please some tea. 'Εν τάξει. Μοlί δίνουν. Περιμέ
νω μια στιγμη καί ξαναλέω : Give me please . . Μου ξα
ναΟίνουν. Τότε τΟ ξαναλέω, πάλι. και πάλι: σ' Ολους τοUς
τόνους καί μ' ολες τίς παραλλαγΕ:ς φων'i)ς :
- Givc me καί ξανά, ·ξανα give mc. Έξηγουμαι, δΕ:ν είναι
έ:τσι ; Καί ή ύπέροχη βραδια προχωρεϊ:. Μερικα γεροντάκια
μ' άκοUνε μΕ: σεβασμΟ και σκέφτονται : ιc Νάτοι λοιπΟν οί
Ρώσοι. Οϋτε μια λέξη περιττή. 'Ένας στοχαστΎjς. Ό Τολ'

«

.

Βλαντιμlρ Βλαντιμίροβιτς Μαγιακόβσκι: Αύτοπροσωπογραφ{α

στόι. Ό ΒορρίΧς. Ό 'Αμερικάνος σκέφτεται την ώρα τϊjς
δουλειας του. ΔΕ:ν περνα ποτΕ: άπ' το '!Ου του 'Αμερικάνου
να σκεφτεϊ: μετα τίς έ:ξη το άπόγευμα. ΔΕ: Θα σκεφΘουν ποτΕ:
πώς δέν ξέρω γρu άγγλικά, πώς ή γλώσσα μου χοροπηδα κι
άναδιπλώνετcι.ι στο στόμα μου, τόσο λαχταρώ να μιλήσω λίγο
πού, κουνC:)ντας τ·Ji γλώσσα μου, άραδιάζω κάθε ε'ίδους Ο καί
ν, &χρηστα οταν είναι άσύνδετα. 'Ένας 'Αμερικάνος δέ Θα
σκεφτεϊ: πώς με κόπο βγάζω φράσεις &γpιες ύπεραγγλικές !
Yes νvhi te please five double armstrong . . . Κ' Ιtχω
τ·fιν έντύπωσ·rι πώς γοητευμένες άπ' την προφορά μου, συν
επαρμένες άπ' το πνευμα μου, σκλαβωμένες άπ' το βάθος
του στοχασμου μου, ο[ γυναϊ:κες, μΕ:. τίς χιλιομετρικές τους
γάμπες, άπολιθώνονται άπλώς καί ο[ &ντρες ξαφνικα άρχί
ζουν ν' άΟυνατί�ουν, χα!. νd: γίνον�αι ά.7:αι�ιό0ο�οι., ;όσο τοUς
,
είναι δυσκολο
να με συναyωνισθουν. ΝΙα οι κυριες οπισθοχω
ρουν, άφου &κουσαν για έ�ατοστη φορα τη λιτανεία του τσα
γιου, είπωμένη μΕ: γοητευτικ·ίj μπάσα φωV"ή , καί οί κύριοι
καταφεύγουν στίς γωνιές. " Θέλεις νά τοuς μεταφράσεις.
λέω ξεφωνίζοντας στον Μπουρλιούκ-πώς αν Ί]ξεραν ρούσικα,
Θα μποpουσα χωρίς να τσαλακώσω τα πλαστρόν τους να τοuς
καρφώσω στΟ σταυρΟ ποU σχηματίζουν οί τι.ράντες τους, πι�ς
Θα μπορουσα να περάσω στη σούβλα τ'i)ς γλώσσας μου δλη
τούτη τ-ίj συλλογη έντόμων ! " . Κι ό Μπουρλιοuκ εύσυνείδη
μεταφράζει : " Ό Ιtνδοξος φίλος μου, Βλαντιμίρ Βλαντιμί
. τα
ροβιτς ζητα άκόμα Ι:να φλυτζάνι τσάι . . . "
(" Πώς τον Ιtκανα νά γελάσει, 1 926 " ) .
Ό παλιος φίλος του Μαγιακόβσκι, ό Μπουρλιούκ, ποu διώχθ·η
κε την rδια έποχη άπ' τ·Ji Σχολ·J� Καλών Τεχνών καί ποu πρώ
τος τον άνακ-ήρυξε ποιητη καί μεγαλοφυία, άπαιτώντας να γί
νει, γιά να μ·Ji φανεϊ: αύτος ψεύτης, κατοικουσε άπο χρόνια κάπου
στ·fι Άμερικ-� : Σικάγο 'ι) Νέα 'Υόρκη. Φθάνοντας, ό Μαγιακόβ
σκι του τηλεφώνησε: " 'Εδώ Μαγιακόβσκι.- Καλημέρα Βολόν
τια, τί γίνεσαι; " άπάντησε ·ή φων·fι του Μπουρλιούκ.
- Σ' εύχαριστώ. Τοίίτα τά δέκα τελευταϊ:α χρόνια είχα συνάχι
στο μυαλό". ('Έτσι τουλάχ_ιστον μου διηy·r,Θ·ηκε ό Μαγιακόβσκι
την συνάντηση τών [δρυτών του ρούσικου φουτουρισμου ) .
'Ωστόσο, ό Μαγίακόβσκι τ α κατάφερνε ν α τα βγάζει πέρα μΕ:
παντομίμα κ' ύπερβολικΕ:ς χειρονομίες . . . . Στο ράφτ·η Ιtκανε
μΕ: μεγάλη σοβαρότητα σχεδιάκια, για νά δείξει τα έλαττώματα
τ'ijς σωματικ'ίjς του διάπλασης,. καί μΕ: διακεκομμένες γpαμμΕ:ς
-
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κολουθήσει α π τ ή στιγμή πού π'ίjρε τ ά χρ·ήματά του άπ' τήν
έ!πρεπε νά τά διορθώνει το κοστουμι του. Π αντου οπου
Τ άπεζα. Θά , ή τα σlγουρ � δ & θ�ωπος �ο τήν πρ ?ηγούμ νη
πηγαίναμε μας συνόδευε ενα ε1δος έκστατικου θαυμασμου. Του
p
μερα είχε πιασει �,ενα δωματιο �απεναντι απ� το δικο του. ;:Ε
τος δ γίγαντας επαιζε μέ τούς άνθρώπους οπως ενας μεγάλος
πωφελήθηκε τή στιγμ·)] πού δ Μαγιακόβσκι βγΎjκε γιά νά πάει
σκύλος παίζ�ι μl: -τ:ά παιδιά· τούς εσπρωχνε λιγάκι με λεπτότη
στήν τουαλέτα, μπΎjκε στο δωμάτιό του, π-ϊjρε τά χρήματα κ'
τα καl τούς δάγκωνε έλαφρά, χωρlς νά τούς κ:Χνει κακό . . .
έξαφανlσθηκε άπ' το ξενοδοχεi:ο. Τά χαρακτηριστικά του, σύμ
Νά qμως πού με-ρικες μέρες μετά τήν &φιξή του, δ Μαγιακόβ
φωνα με τήν περιγραφή τΎjς καμαριέρας καl του ξενοδόχου,
σκι πΎjρε άπ' τ·ί)ν άσ•υνομία τή διαταγή νά φύγει άπ' το Παρί
�ηταν γ�ωστα στη� άστυνοf.l;ία. ,.Η;;αν κάπ�;ος �πα�γελματί�ς
σι. Καθότ�ν 1�συ�ος, κ' 1Ε:κανε Ο,τι. κάν�υν 8λοι ,ο ί ξ�νοι ποU Ε:ρ �
λωποδυτης. Καινουρια τρεχαματα. Ομως, ουτε ο κλεφτης βρε
χονται στο Παρισι. Πηγαινε yτδ Λουβρο και στα νυκτεpινα
κένηJα, άγόραζε πουκάμισα καl γραβάτες καl νά πού του λένε θηκε οϋτε τά χρήματα.
'Εξ �λλο�, χωρlς ά �γοπορ �α, δ ,Μαγι �κόβσ,κι β_άλθη,κε νά βρ;:ί
νά φύγει ! Γιατί ; 'Έχω τήν ίδέα πώς θά 'πρεπε νά είχαν κά
λεφτα, να συγκεντρωσει παλι το ποσον που του κλεψανε. Κα
νει σύγχυση μεταξύ του Μαγιακόβσκι καl του Γιεσσένιν έξ
πο ι.ο τ?U εΟωσε έ:ν � ά κ�τα ημα�τι.κΟ π� σ , �ού ό Μ αy ι. ακ β
αίτίας τΎjς ποιητικΎjς τους ίδιότητας καl πώς δ Γιεσσένιν θά
� χρονια. Τα �υπολοιπα τα βpηκε
p
� 
σκι �επεστρεψε μετα απο
δυο
&φησε στήν παρισιν-1) άστυνομία άρκετά κακες άναμνήσεις, .γιά
δπου μπορουσε. Ζητουσε χρήματα άπ' δλον τον κόσμο. Κι
λόγους πού δεν είχαν καμμιά σχέση με τήν πολιτική , μά με το
άttέσως τΟ πράγμc;t Εγ ι.ν� πα,ι.γνί?ι.. :c Π�σα Θα 1μοU Οώ�ει.c α�τός,
πι?τό. 'Ό fl;ως, δ Μαγιακ� βσκι Ί]ξερε πολύ καλά πώς νά πίνει.
τι νομίζεις; Διακοσια; Εγω λεω εκατον πενηντα. Τα υπολοι
Τοτε, γιατι τα ε1χαν μαζι του ;
πα θά 'ναι δικά σου. Κι αύτος έκεi:; Τίποτε ; 'Εγώ λέω - χί
Νάμαστε λοιπον κ' οί δυο στήν 'Αστυνομία. Βλέπω, σιΧν νά 'ταν
λια ! "Αν μου διf)σει κάτι, θά μου χρωστάς εϊκοσι φράγκα " .
τώρα, νά περιπλανιόμαστε στούς μεγάλους δύσοσμους διάδρο
Βρισκόμαστε στο 1 92 5 , τον καιρο τΎjς 'Εκθέσεως Διακοσμητι
μους, νά μας στέλνουν άπ' το ενα στ' &λλο γραφείο, μπροστά
κων Τεχνων καl πολλοί σοβιετορωσοι είχαν ερθει στο Παρίσι.
έγώ, �τίσω δ Μαγιακόβσκι με το θόρυβο πού εκαναν τά πετα
λάκια των τακουνιων του καl το μπαστουνι του πού σερνόταν ' Κρίναμε τούς άνθρώπους άπ' το πως καl πcσα δίνανε καl αν
ΟΕν Ε�ι.ναν κα�ό�οu; Φίλοι., π�ύ είχαν χρ�ματα :;αt ΟΕν ;�? �Οι
καl χτυπουσε στο πέρασμά μας τοίχους, πόρτες καl καρέκλες.
ναν, επαυαν να υπαρχουν για το Μαγιακοβσκι. Σκυλια ελε
Έπl τέλους άράξαμε στο γραφεΙο κάποιου σπουδαίου προσώ
γε μέ μιά άηδία γεμάτη δργή πού έκφραζόταν με χειρονομίες,
που. Ί-Ιταν Ιtνας πολύ θυμωμένος κύριος πού σηκώθηκε πίσω
μ τούς ώ ους, με τή ορφ- του . . Κι, & χι ε νά τούς υνη
άπ' το τραπέζι του γιά νά μας πεί καλύτερα με δυνατή κι δργι
�
, tJ;,
r
1
,;
:ι �
� �
σμένη φωνή πώς δ κύριος Μαγιακόβσκι επρεπε νά έγκαταλεί
yαει, του? εκαν ;: γ�νικο_ περιγελο ?λ� τον, υπο�οιπο Υ;αιρ?_ πο�
εμεινε στο Παρισι. Υπηρχαν κι αυτοι που βρισκαν αστειο να
ψε ι. τΟ � αρ �σι ,σε είκοσι.τ!σσερις1 ώρες ! Ψέλιςα ,κάτι.1 έλάχι.στ�
του 'χει συμβεί μιά τέτοια ίστορlα. " Κάθε κατεργάρης βρί
πειστικο, με το :ί\1αγιακοβσκι διπλα μου που, ανυποφορος, με
σκει το δάσκαλό του . . . " ελεγαν , άπ' τά ϋψη τ'ίjς φρόνησής
διέκοπτε συνεχως λέγονταc, " Τί του λές . . . Tl λέει; "-" Λέω
πώς δέν ε1σαι πολ�J έπικlνδυνος άφου δεν ξέρεις λέξη γαλλικά . . . "
τους καl χαμογελουσαν π), ατιά.
Το πρόσωπο του Μαγιακόβσκι φωτίστηκε, κοίταξε μ' έμπι
':Α� , ,, άντ�θετα1, κάπο �ος 1ΕΟι.νε , στΟν l\1�αγιακ6 βσ;<- ι. , περισσότερα
απ οσα υπολογιζε, με βαση τις δυνατοτητες και τη γενναιοδω
σ�οσύ�η τ� θυμωμένο κύριο καl ε1πz με μιά χοντρή φωνή γε
ρία του, γ ι.ν τ ν ά έσως ξ ολάτρ,εu �ος. 'Έτσι. ό
ία 'Έρεμ
ματη αθωωτητα :
� Ή�
�
� ;
� fJ;
πουργκ, που? ως
τοτε του ηταν αδιαφορος, τον κατεκτησε με
- Ζαμπόν . . .
Ό κύριος επαψε νά φωνάζει, κοίταξε τον Μαγιακόβσκι, χαμογέ πενήντα βελγικά φράγκα. Ό "Ερεμπουργκ γύριζε άπ' το Βέλ
λασε καl ε1πε :
γι� κ;ιl είχε λlyα χρ�ματα Αύτά ::ά πενή�τα φράΥ.κα εγιν�ν
:
- Γιά πόσο διάστημα θέλετε θεώρηση του διαβατηρίου σας;
y ια το Μ�γιακοβσκ,ι α 'fορμη σ,τα�ερης συγκινηση � : ��λγ,ικα,
'Rπl τέλους, σέ μιά μεγάλη αrθουσα, μπροστά σε μιά θυρίδα, δ
ελεγε, προσεξε καλα το γεγονος οτι είναι βελγικα ! . . . Αρ
Μαγιακόβσκι εδωσε το διαβατήριό του γιά νά βάλουν τίς άπα
χισε νά φωνάζει τον 'Έρεμπουργκ με το μικρό του ονομα καl
ραίτητες σφραγίδες. Ό ύπάλληλος έξέτασε το διαβατήριο καl �α του β p ίσ>;ει. προτεριήματα.
� παρει την αδεια τ-ης αστυνο
� ο Μαγιακοβσκι ειχε
'
είπε ρούσικα: " Εtσαστε άπ' το χωριο Μπαγκνταντί, του κυ
Ομως, αν
βερνείου Κουτα·tς; 'Έμεινα έκεί πολλά χρόνια. "Ημουνα άμπε
μίας νd: παραμείνει στή Γαλλία, αύτο δεν σήμαινε πώς ή άστυ
λουργός . . . " 'Ηταν κ' οί δυο ένθουσιασμένοι ! Μιά άκόμη άπό
νομία κοιμόταν Ί]συχη . Π αντου δπου πηγαίναμε εtχαμε κον
τg. � ας κυ�ίους �ού � ε μsγάλ? ζ7jλιο εκανα� δ,τι. χ' �μεϊς. 0 α
δει,ξη ;τώς δ κόσμος ε1ναι μικρός σκοντάφτουμε δ ltνας πάνω
,
,
στον αλλον.
στοιχισαν αρκετα χρηματα για ταξι, διασκεδαση , και φαγητο.
Μ' ολες αύτες τlς συγκινήσεις, δ Μαγιακόβσκι πρόσεξε πολύ
Στά '1 9 2 9 είδα γιά τελευταία φορά τον Μαγιακόβσκι, στο
άργά πώς δεν ε1χε πιά το μπαστουνι του · του τό 'χαν κλέψει μέσ'
Παρίσι πάντα. Θυμαμαι πώς εγραφε γράμματα στή Μόσχα, κα
τήν καρδιά τΎjς άστυνομίας ! 'Εξ &λλου, στlς κλοπές, δ Μαγια
θισμένος χάμω κι άκουμπώντας το μπλόκ του στο κρεβάτι.
κόβσκι δεν είχε τύχη στο Παρίσι. Κινουσε πολύ τήν προσοχή,
'Έχετε προσέξει πώς τά παιδιά διαλέγουν πίΧντα τήν πιο &βο
φαινόταν πολU πώς �ηταν ξένος και μάλιστα πλοUσιος ξένος.
λη θέση γιά νά διαβάσουν η νά γράψουν ; Μένουν δλόκλ·η ρες
ιi'ψες σε μιά θέση πού φαίνεται νά 'χαν διαλέξει γιά μιά μόνο
'Έτσι ,δεν μ_πορο9 σε νά γλυτώσει εϋκολα άπ' αύτούς πού ψάχ
νουν να βρουνε θυματα.
στιγμή . . . Ό Μαγιακόβσκι εκανε το tδιο . . .
\
l !Iι.d= :fΛλη φορά, περνώντας άπ' τΟ Παρίσι, Επαθε κάτι πι.Ο σοβα
'Ύστερα, κάποια μέρα, εφθασε τηλεφωνικως ή εϊδηση στίς 8 το
ρό. 'Έφευγε γιά Ιtνα μεγάλο ταξίδι άφου είχε κ&νει πολύν καιρο
πρωί : Ό Μαγιακόβσκι αύτοκτόνησε τήν προηγούμενη μέρα,
οίκονομlες καl ε1χε μαζέψει είκοσιπέντε χιλιάδες φράγκα. Μ ιά
στlς 1.4 'Απριλίου 1 9 3 0 , με μιά σφαίρα στήν καρδιά. Θάνατος
· μέρα, δεν ξέρω γιά ποιό λόγο, τά σ·ήκωσε άπ' τήν Τράπεζα. Ή
άκαριαi:ος. Το γράμμα πού βρέθηκε κοντά του &ρχιζε ετσι :
καταστροφή εγινε τ·)]ν έπομένη. Ε1χα πάει νά τον βρω πρωl
" Σ' ολους ! . . Πεθαίνω. Κανένα μήν κατηγορήσετε. Κι οχι
πρωl στο δωμάτιό του. 'Ηταν με το πουκάμισό του καl προ
κουτσομπολιά. Αύτο ε1ναι κάτι πού άπεχθανόταν δ νεκρός.
γευμάτιζε· ετρωγε το " ζαμπόν " του. Τ·)]ν ώρσ, ποu φεύγαμε
Μητέρα, άδελφές μου, σύντροφο[ μου. συγχωρέστε με, αύτο
εβαλε το .σακάκι του, πού ήταν κρεμασμένο στή ράχη μιας Κα
δεν είναι μέσο (δεν το συμβουλεύω σε κανένα ) ομως έγώ δεν
ρέ�λcι.ς, -;<-άνο�τας μ,:ά μηχαν ικ·)] κ�ηση r,ιά � ά έλ�γξει �ν �ίχε
εχω &λλη διέξοδο. Λιλή, άγάπα με.
,
στ-�ν τσε�η ο,τι του ;φειαζοτα_::ι . ,ι:.αφνικα τ,ον β�επω να χΑω�
Συντρόφισσα Κυβέρνηση, ή οίκογένειά μου ε1ν' ή Λιλή Μπρlκ,
μιαζει. Δεν ε1χα ποτε μου δει &νθρωπο να πcι;ιρνει μπροστα
ή μητέρα μου, οί &δελφές μου κ' ή Βερόνικα Βιτόλντοβνα
μου τέτοιο χρωμα σταχτί· του είχαν κλέψει δλα 'του τά χρήμαΠολόνσκαγια.
"Αν τlς βοηθ·ή σεις"' νά ζήσουν, εύχαριστω.
,
'
' ·�
τα, τίς είκοσιπέντε του χιλιάδες φράγκα.
Τα πο η' 1ματα , πο,υ , εχ �' ρχι ε ι. ωστε τα σ ους 1·πρ ι.κ Θ '
� τους.
_ μεσα
�
� εαυτο
l\
'!'
. r.ι.
υ
Βρ,ισκ?τα; λοιπΟν ��εϊ, 1 στΟν πρ � το στα1θμΟ :;ο9 τα ξ�QιοU τ�υ
βρουν
σ αυτα τον
1
στην υδρογειο που1 επροκειτο : να διαρκεσει ενα χρονο,
χωρις
λέ
ς
ε
Κι ώ
1
,,.
� επεισοδιο
,
c ι Το
φράγκο στήν τσέπη του. 'Οποιοσδήποτε &λλος eά προσπαθου
ελ"ηξε
στ
σχ
.
ε
νά
ρ-ήματα
ι
ιστροφ
Μ
ς
βρεί
ίσιτήpιο
ιά
το
έ
� 6 �
·ή
βάρκα τ-ϊj ς άγάπης
�
�
;:
�
�
;
"
Οχι ομως
ο Μαγιακοβσκι. Η συντριβη· 't'Ου δεν κρατ·ησε ου
συντρl ηκε πάνω στήν καθημερινή ζω ή
,
,
- .
fττε μιά ώρα. Στο δρΘμο γιά τήν άστυνομlα, ξεχνώντας νά ρυθ
:ί\Τ1: τη ζωη είμαι πατσι.
μίσει γιά μιά φορά το βΎjμα του με το δικό μου, μου 'λεγε κι
Περιττο ν' άραδιάσω
8λας : cc Π ρΟ πάντων όΕ:ν πρέπει ν' άλλάξοuμε τίποτα στΟν τρό
τοι)ς πόνους
πο τ-ϊjς ζωΎjς μας' θά φαμε στο " Γκράντ Σωμιέρ " κ' ϋστερα
τίς συμφορες
Θα κάνω μερι.κα ψών�α . . . " Έννοοϋσε να μ-fιν ύποκUψε ι. στtς
κ ι. Οτι. κακΟ Εκαμα καt μοU κάναν.
άν;η�οότη;ε 5 τΎjς ζω�ς.
Βλ.Μ.
"Ας ε1σ":'ε εύτυχισμένοι !
,
Μετάφραση ΤΑΚΗ ΔΡΑΓΩΝΑ
Αυτος που εκλεψε τον Μαγιακοβσκι πρέπει νά τον είχε παρα-
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. 8/ω' τiί pέvvnσn ως

το

aάvατο

Σύντομη ι'ι.νασκ6πηση τιίίν κύριων γεγον6των τ1ϊς
ζωής τοϋ Βλαντιμiρ Βλαντιμίροβιτς 1\!Ιαγιακ6βσκι.
Ό ι'ι.ναyνώστης θά βρε ί ι'ι.νάμεσα στοvς ι'ι.ριθμούς,
κάτι παραπάνω ι'ι.πό μιά βιογραφική σ�!νοφη.

·

189:3. Γέννησ·η τοu Βλαντιμίρ Βλαντιμίροβιτς Μαγιακόβσκι
στό χωριό Μπαγκνταντί, κοντά στήν πολιτεία Κουτα·tς τ'ίjς
Γεωργίας. Ό πατέρας Ύ)ταν φύλακας " 'Υδάτων καί Δασών . "
1902. Εrσοδος στό Λύκειο· τ'ίjς Κουτα·tδας.
1 905. 'Επανάσταση . Πολυάριθμα λαϊκά κινήματα στην περιο
χή. "ΚιΧ:ναμε ά.περγία πέντε ήμερων, τό σχολεϊ:ο μας κλείστη
κε Υ,�ά τ� σσι;: ρις μέp ε � έ-;�-ειδ·Ι] τρ �γου �ήσαμε τη "Μασσαλι ώ
:
, Μαγιακοβ
,
τιδα στην εκκλησια. ( Επιστολη του Βλαντιμφ
σκι στην ά.δελφή του ) .
1906. ΘιΧ:νατος τοu πατέρα. ' Η οtκογένεια φεύγει καί έγκα
θίσταται στή Μόσχα.
Συνέχιση τών σπουδών στό 5ο Λ ύκειο τ'ίjς Μόσχας. Συμμε
τοχη στη δραστηριότητα μιδίς δμάδας σοσιαλδημοκρατών.
1908. Γίνεται μέλος τοu Σοσιαλδημοκρατικοu Κόμματος. Συλ
λαμβάνεται γιά πρώτη φορά στίς 29 Μα"ίου. 'Αφήνεται έλεύ
θερος μετά δέκα μέρες, ώσπου νά βγεϊ: ή ά.πόφαση τοu δικα
στηρίου. Γράφεται σΕ: μιά Σχολή Καλών Τεχνών.
1909. '1 8 ' Ιανουαρίου - 29 Φεβρουαρίου : Δεύτερη σύλληψη.
2 Ίουλίου-9 ' Ιανουαρίου 1 9 1 0 : Τρίτη σύλληψη .
1910. Πρώτες ποιψικ1:ς δοκιμές.
1911. Συνάντηση μ1: τόν φουτουριστη ζωγράφο Μπουρλιούκ.
1912. Πρώτη δημόσια δ·ήλωση τοu Μαγιακόβσκι, σΕ: μιά συ
ζήτηση πάνω στη σύγχρονη τέχνη .
1913. 20 χρονών. Τυπώνει την πρώτη ποιητική του συλλογη
σε 3 ? 0 ._ &ντ ίτ��α. Τίτλος : c o �yώ ! ) ) . Έyχαίνι α στΟ (( Τ � ιαν;α
.
'f'υ�λι Φαν �, ρι , , φουτο� ριστικ� καμπ� ρε. Γρ ι:_, φ �ι : , C C Ι\! ιαν ωρα
,
ακ? μα, και το τσ� γκο �ας λιπος Οα ξεχυθε ι απ την πορτα
,
στο καθαρο δρομακι . . . , .
:! Δεκεμβρίου : πρώτη παράσταση τοu έ:ργου του "Βλαντιμί?
Μαγιακόβσκι" στό θέατρο ''Λούνα - Πάρκ" τ'ίjς Πετρούπολης.
1914. Ταξίδι στ·)jν Κριμαία. Διαλέξεις. '1 3 Φεβρουαρίου : Διά
λεξη τοu Μαρινέττι, πατέρα τοu tταλικοu φουτουρισμοu. Ό
Μαγιακόβσκι τοu έπιτίθεται. Περιοδεία των φουτουριστών
στήν � παρχία : Ρο στ� β;--Τιφλίδ �-Μπα�οu-Καλ?ύχκα. Κείμε
, αφισες. Πρωτη συναντηση με τον Γκόρκι.
να για πατριωτικες
1915. Δημοσιεύεται τό "Σύννεφο μΕ: πανταλόνια."
Τέλη 'Ιουλίου : συνάντηση μΕ: τ·Ι]ν Λ . l. καί την Ο. Μ. Μπρίκ,
ά.δiλφ-1] τ'ίjς μετέπειτα γνωστ'ίjς Γαλλίδας μυθιστοριογριΧ:φου
"Ελσας Τριολέ.
1916. Γράφει : " Πόλεμος καί Εtρ·ήνη" καί " Ό 'Άνθρωπος" .
lC11 7; Α� γουστος : " :� ρχίζω τό "Μυ �τ�ριο-Μπού ψ ' .
, αση : , Να ρ σχω ησω ;ΙJ" οχι
,, ;
1εγ;�λη Οκ;rωβρια�η Επα� ασ
'; �
p
;
Ερωτηση διχως νοημα για μενα. Είναι η επανασταση μου.
Π'ίjΥ,α σ;._ό ,Σμόλνυ. Δ:ο�tεψα. 'Έ� ανα ο,τι επ;φτε σ;ό χέρι
μου . ( �υτοβιογραφι� ). Πο�υαρ1.θμες διαλεξεις - απαγγε
, ποιηματων του στα καμπαρε.
λιες

�

1918. Ό Μαγιακ6βσκι έτών 2 5 . Γράφει Ιtνα σενάριο, μΕ: βάση
τΟ t;-υθισ�όρ·ημ;ι τοϋ ΤζcΧκ 1 Λόν:ον t C � άρτιν 17J-Ιντεν" . Στην
,
ι
ταινια που y�ριζεται1 ερμ
·� ν� uει τον ε���υμο ρολ? .
, ,, .
2 7 Σεπτεμβριου : πρωτη αναγνωση του Μυστηριου - Μπουφ
Ά ρχΕ:ς ' κτω ρίου :
άγνω ση τ u " Μυστ ρίου" στούς ·ήθο ?, .
, του
� θεατρου
�
η
,�;Αλεξανδpα
,
ποιους
,1919., Άρχίζ7 ι νά γρά'f ει τό ποίημ� " 1 50.Ο ? Ο.ΟΟΟ".
,
Οκτωβριοc: ο Μαγιακοβσκι συνεργαζεται στα σατιpικα " Πα1918.

-

�

Ό Βλαντιμiρ Μαγιακ6βJκι, στό ρ6λn τοϋ 'lfάv

N6{J, στό σοβιετικό φiλμ "Δ iιι γενvήθηκα γιά

τά λεφτά"
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ρcfθυpα;; τρυ ρώσικου τηλεγραφιΚοu πρακτορείου "Ρόστα';.
Θα οουλέψει έκε'ί ώς τον Φεβρουάριο του 1 9 2 2 .
1 :J20. Τ ό "Μυστ·ήριο - Μπούφ" έγγράφεται στο ρεπερτόριο
του Θεάτρου της ' Ομοσπονδίας Σοβιετικης Σοσιαλιστικης Δη
μοκρατίας της Ρωσίας (Ο.Σ.Σ.Δ.Ρ. ). Ό Μαγιακόβσκι yράφει
τ� οε �τε� η ;;αραλλαϊ\ ;ου �ργ?υ τον Ό:_:τώp ριο. � ρίτη έπι �το
λη για το , σαμποταζ και τις συνεχεις αναβολες οημοσιευ
σ·ης του ποιήματος " 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 " άπ' τίς ΚρατικΕ:ς Έκl\όσεις.
19�1. Δημοσ �α ���ήτηση. Θέμα : "Πρέπει να παιχτε'ί το "Μυστηp ο - Μπ1ουφ . ; .
,
..., ((
L
, : το, πε, , , . 1 v,... , Ιουνιου
Π ρωτομαγια : πρεμιερα του Μυστηριου
ρ ι?οικ? " �εατρικος Ταχυορόμ?,ς" ο·ψοσιεύει ,το "Μυστ� ριο"
;
,
Τελη Ιουνιου : τό " Μυστηριο
παιζεται στα γερμανικα για
τούς άντιπροσώπους στο 3ο Συνέδριο της " Κομιντέρν".
1922. ΆΠοσπάσματα όμιλίας του Βλαντιμίρ 'Ίλιτς - Λένιν
στο Συνέδριο των 'Εργατών Μεταλλουργίας : "Διάβασα χτές,
κατ<Χ.1 τUχη , �την Εψη μ�ρίΟα :0Ι�βέστια" Εν� ποίημ� τοU Μικ�
γ �ακο @ σκι πα� ω �ε πολιτ;ικ? θεμα · · � Σn;ανια δοκψα� α μια
,
τοσο εντονη ευχαριστηση απο πολιτικη και διοικητικη; αποψη.
(Ό Μαγιακόβσκι ) γελοιοποιε'ί σ' αύτο τίς συγκεντρώσεις, κο
ροϊ3εύει τούς κομμουνιστές, πού συγκεντρώνονται άδιάκοπα
καί οώστου ξανασυγκεντρώνονται. Δεν μπορώ να κρίνω . την
ποιητικ·Ιj πλευρα μα πολιτικα τό ποίημα ε!ναι άπόλυτα σωστό".
9 ' Οκτωβρίου : άναχώρηση για τό πρώτο του ταξίδι στο έξω
τερικό : Βερολίνο-Παρίσι-Βερολίνο-Μόσχα.
1923. Ό Μαγιακόβσκι &ρχίζει να γράφει διαφημιστικα συν
θήματα για τίς έμπορικΕ:ς έπιχεψήσεις του Κράτους.
Νέο ταξίδι : Καινιξβέργη-Βερολίνο-Βόρεια Θάλασσα.
1924. Παρακολουθε'ϊ το 1 1 0 Συνέδριο των Σοβιέτ, τη στ,γμη
πού &ναγγέλεται ό θάνατος του Λένιν, στίς 21 'Ιανουαρίου.
27 Ία� ουα � ίου : παρ �κολουθε'ϊ άπό κοντα τη σ? ρό
;ου �έ
,
, στην Ουκρανια,
νιν προς την τελευταια κατοικια.
Περιοδεια
μΕ: διαλέξεις κι άπαγγελίες ποιημάτων του στούς έργάτες καί
τούς άγρότες. Γράφει τό ποίημα " Βλαντιμίρ 'Ίλιτς - Λένιν " .
Νέό ταξίδι : Βερολίνο-Παρίσι-Βερολίνο.
1925. '1 6 Μαρτίου : " ΆγαπητΕ: Συντροφε ! Περίεργες παρεξηΜιά σελίδα dπό τό ποίημα τού Βλαντιμίρ JΊ!Ιαγιακ6βσκι
" Ή JΊ!Ι6σχα καίγεται", μέ αύτ6γραipες διορθώσεις καί σκίτσα

γ·�σεις έμποaίζουν τη δημοσίευση των " 'Απάντων" του Μα
γιακόβσκι. Π ρόκειται για μεγάλο ποιητή. Οί γνώμες πάνω
σ' αύτο είναι όμ6φωνες καί κανένας, φυσικ&, δΕ:ν άμφισβητε'ί
τ·ηv ά.πόλυτη συμφωνία του μΕ τLς σοβιετικΕ:ς άρχΕ:: ς καt τΟ
Κομμουνιστικό Κόμμα. 'Ωστόσο, οί ΚρατικΕ:ς Έκοόσεις δΕ:ν
τυπώνουν σχεΟΟ� κανένα ά·π' τd: βιβλία του. Ξέρω πώς οι κο
ρυφΕ:ς του Κόμματος 'τον βλέπουν μΕ: πολλην εϋνοια. 'Από που
προέρχονται αύτΕ:ς οί στραγγαλιστικΕ:ς πρωτοβουλίες; Μιλε'ί
στε σχετικα μΕ: το σύντροφο Μαγiακόβσκι. Είμαι β έβαιος πώς
θα βρε'ϊτε μιαν ίκανοποιητικη διέξοδο άπ' αύτη την κατάσταση".
("Εγγραφο του Λουνατσάρσκι, Κομμισάριου τότε Παιδείας ) .
Μάιος - Νοέμβριος, νέο ταξίοι στο έξωτερικό : Παρίσι-.Μεξικό
Νέα 'Υόρκη-Παρίσι-Μόσχα.
Σεπτέfl;β ���ς : Οί �ρατι2"Ε:ς ΈκΟό;rεις άρνιουνται να δημοσιεύ
σουν τα Απαντα , του :ί\1αγιακοβσκι.
1926. 'Απ' τίς 1 9 ώς τίς 24 Φεβρουαρίου : έπτα διαλέξεις μέ
άπαγγελίες ποιημάτων στό Μπακου. Θέμα : " Ό ποιητης Σερ
γκέι Γιεσσένιν" .
1927. 'Απ' τίς 1 6 ώ ς τίς 3 0 'Ιανουαρίου : Διαλέξεις στο Νίζνι
Νοβγκορόντ, Καζάν, Πένζα, Σαμάρα, Σαράτωφ.
'Ένας όίγνωστος του όποβάλrι μια έρώτηση : "Γιατί μιλiiτε
πάντα για τα Ελ�ττώματι; , τLς β�;υ μιές, χωρLς ν' &γγίζετε 8,τι.
.1
είναι ομορφο
; τα τριανταφυλλα;
'Απάντηση του Μαγιακόβσκι: "Δέν μπορώ να μη μιλήσω
για τη λάσπη, τίς άpνητικές μας πλευρές, γιατί ή έποχη πού
πέρασε όίφησε πίσω της πολλl:ς βρωμιΕ:ς πού έξακολουθουν να
όπάρχουν. Προσφέρω τη βοήθειά μου για να τίς σκουπίσουμε.
Μόλις βγάλουμε άπ' τη μέση τίς βρωμιές, Ο' άνθίσουν τα
τριαντάφυλλα". (Μπόρις Ρούρικωφ : "'Αναμνήσεις" ) .
Ταξίοι στό έξωτερικό: Πολωνία-Τσεχοσλοβακία-Γεpμανία
\αλλί� . Δ ι �tέ�εις στην Ο �κρανlα, καί στον ,Καύκασο. Δημο,:'ιεύει
το ποιημα Παμε καλα, ! , Πολλες κριτικες είναι δυσμενε ις.
1928. Ό Μαγιακόβσκι 35 έτών. Γράφει: " 1 9 2 7 . . . κάνω πάντα
τον βάρδο. Πηρα κάπου 2 0 . 0 0 0 γράμματα. Σκέφτομαι να
γράψω Ιiνα βιβλίο : "Καθολικη άπάντηση {στούς έπιστολογρά
φους ) " . Ξέρω τί σκέφτεται ή μiiζα των άναγνωστών" . ( " Ό
'Εαυτός μου" , 1 9 2 8 ) .
' Η , συνεr,γα ? ία του Μαγιακόβσκι στην "Κομσομόλσκαγια
Πραβντα γινεται τακτικη, .
Ταξίδι: Βερολίνο-Παρίσι. Συζητήσεις μέ τόν Γάλλο σκηνο
θέτη ΡενΕ: Κλαίρ για έ:vα σενάριο. Συζητήσεις μΕ: τόν Γερμανό
σκηνοθέτη (του Θεάτρου ) 'Έρβιν Πισκάτορ.
Πρώτο σχεδίασμα του " Κοριου". 'Αγοράζει itνα αύτοκίνητο τύ
που " Ρενώ" Συνάντηση με τό Γάλλο ποιητη Λουί 'Αραγκόν.
1929. Πρώτες δημόσιες άναγνώσεις του " Κοριου".
1 3 Φεβρουαρίου : Πρεμιέρα του "Κοριου". Ταξίοι : Πράγα
r:---�., ,; ,id.�
Παρίσι.
ΝΙέσα � επ�εμc�f.,ί?υ : ό ���γ ι. ακ� β σκι. , τ��ει.ώvε1ι� τη c c ,i\1εr,άλ�η
Ν!πουγαδα ( Ι ο Λουτpο ) , οραμα σε zςη πpαςεις, με�τσιρκο
καί πυροτεχνήματα.
' Οκτώβριος : ' Οχτώ μέρες στό Λένινγκραντ. Δέκα διαλέξεις.
25 'Οκτωβρίου : Πρεμιέρα του "Λουτρου" .
193Π. 'Ιανουάριος, Φεβρουάριος, M c' ρτιος : 'Αναθεώρηση του
κειμένου τοu "Λουτρου". Προετοιμασίες για την έ:κθεσή του
'Έϊκοσι χρόνιΥ. δουλειiiς" .
1 6 :ί\1αρτίου : Πρεμιέρα του "Λουτpου" στη Μόσχα. Δημο
σίευση μι.CΥ..ς σει.ρCΧ.ς κρι. τι.κων.
'Αρ Ε: '�πpιλ (ου : � ε θυντ� ς τω �ρ ατ ι.κώ� ΈχΟ � εω βγά
� � �Ο Τυπος κ� η , Επανασταση ? μια� προ
ζει �απ1 το περιοδικο
σ�πογραq; ία του Μ �γιακόβσκι κ' Ιiνα άφιέρωμα της σύνταξης
στον μεγαλο ποιητη.
8 ' � πριλίου : � Μαγ�α�όβσκι , παρακολου � ε'ί τ�,ν , προβ_?�η της
Η Γη .
ταινιας του_ Ουκρανου Αλεξαντρ Ντοβζενκο
9 : Δ ι.�λεξη στοU φοιτ� �ές.
,
,
,
�
,
,
1 1 : Ειναι καλεσμενος Ψχ μιλησει σε μια φοιτητικη συγκεντρω
ση. ΔΕ:ν πηγαίνει. Προφασίζεται "λόγους όγείας".
1 2 : Παίρνει μέρος στη συζήτηση του σχεοίου Νόμου για τα
συγγραφικα δικαιώματα στην ' Ομοσπονδία Συγγραφέων.
1 3 : .Μελετάει τ-)] ουνατότητα ένός ταξιοιου στό Λ ένινγκραντ,
συvrpοφια μΕ: όίλλο�ς συ yγραφ ε'ϊς.
,
, περιστροφου
,
1 4 � Απριλιου : φυτευει μια σφαιpα
στο κορμί του.
'Ηταν μόλις 37 έτών.
Την έπομέvη μέρα καί τίς κατοπινές, 1 50 . 0 0 0 όίνθρωποι κάθε
λογης ,παρε�αύνουν μπρος άπ' τη σορο του ποιητη. Τον έ:θα
Σ.
ψαν με τιμ.ες . . .

8. Β
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'Αφίσu γιά τό άνέβα σμα

του " Κοριου " του Βλαντιμiρ Μαγιακόβσ κι, άπό τό " Θέατρο Σάτιρας " τής Μόσχας

(1955)

ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡΟΒΙΤΣ ΜΑΓΙΑΚΟΒΣΚΙ
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ΦΑ Ν ΤΑΣ ΤΙΚΉ ΚΩΜΩΔΙΑ ΣΕ Ε ΝΝΕΑ Ε Ι ΚΟΝΕΣ
Μ ΕΤ Ά ΦΡΑΣΗ ΑΡ Η Α Λ Ε ΞΑΝ ΔΡΟΥ
•
ΡΓΟΥ
ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ Ε

Π ΡΙΣΥΠΚΙΝ - Π ΙΕΡ ΣΚΡΙ ΠΚΙΝ, πρώην έργάτης, πρώην μέλος τοu κόμμα.τος, νuν γαμπρος
ΖΩΓΙΑ Μ Π ΕΡΙΟ ΖΚΙΝΑ, έργάτρια
ΕΛΖΕΒΙΡΑ ΝΤΑΒΙΝΤΟΒ Ν Α ΡΕΝΕΣΑΝΣ, νύφη , μανικιουρίστα., ταμίας κοuρείοu
ΡΟΖΑΛΙΑ ΠΑ Υ ΛΟΒ Α ΡΕΝΕΣΑΝΣ, μητέρα της, κομμώτρια
ΝΤΑΒΙΝΤ ΟΣΙ Π ΟΒΙΤΣ ΡΕΝΕΣΑΝΣ, πα.τέρας της, κοuρέα.ς
ΟΛΕΓΚ Μ ΠΑΓΙΑΝ, αύτοi)ίi)α.κτος, &πο ο1κογένεια 1i)ιοκτητων
ΕΡΓΑΊΈΣ ΣΤΗ Ν ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΆΣΕΩΝ
Ο Π ΡΟΕΔΡΟΣ ΊΌΥ ΣΟΒΙΕΤ Τ Η Σ Π ΟΛΕΩΣ
ΕΝΑΣ ΡΗΊΌ ΡΑΣ
ΦΟΙΤ Η ΤΕΣ
Ο ΤΕΛΕΤΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΓΙΟΡΤΗ Σ
Τ Ο Π ΡΟΕΔΡΕΙΟ ΊΌΥ ΣΟΒΙΕΤ Τ Η Σ Π ΟΛΕΩΣ
ΚΥΝ Η ΓΟΙ, Π ΑΙΔΙΑ, ΓΕΡΟΙ

ΕΝΑΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ
Ε ΝΑΣ ΚΑΘΗ ΓΗ Τ Η Σ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ Ο Υ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΉ Π ΟΥ
Ο ΔΙΟΙ Κ Η Τ Η Σ Π ΥΙ=>ΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΊΌΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ
ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΝΥΜΦΟΣ
ΕΝΛΣ l=>Ε Π ΟΡΤΕΡ
•

Ο :ΜΙΚΡΟΠΩΛΗ'l'ΗΣ ΜΕ ΤΙ� ΑΚΟΝΟΠΕΤΡΕ�

ΕΙΚΟΝΑ ΠΡΩΤΗ

, ,, τΟ γερμανικΟ
το αΘpαυστο
άκόνι
τριάντα καπίκια το κομμάτι
καl διαλέγετε

Στό κέντρο, μεγάλη περιστρεφ6μενη πόρτα ;ωταστήμ:ιτος
ι
γενικού εμπορίου, dριστερά δεξιά τζαμωτές βιτρίνες γεμάτες
iμπορεύματα. Μπαίνουν μ' aδεια χέρια, βγαίνουν φορτωμέ
νοι πακέτα. Στ?ι προσκήνιο περνοδιαβαίνουν μικροπωλητές.

Ο l\�ΙΚ,Ρ� ΠΩ�Ι-Ι '� ΗΣ �ΙΕ ΤΑ Κ�Υl\1Π��, : Για fcν� Κ;ουι;π,ι Οεν αξιζ� ι τον κοπο να πα� τρευ :_ει �ε , y ι.α ενα κ �υμ r:ι Οεν α�
,
,
,
, κοπο να, χωρισετε
ξιζει
τον
! Αpκε ι τον αντιχειρα
ο δεικτ-η ς ν α
πιέσει καt τ Ο βραχL τών πολι.των Ο Ε: θιΧ πέσει.
Όλλαντέζικα
αύτόμα-:α
α.ύτοραφόμενα κουμπιά,
ε'ίκο� ι καπ�zια τα Εξ·η τεμάχ:ι.α . . . '
Περαστε να παρετε, μουσιου, περαστε να διαλεξετε !
Ο ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΙ-Ι Σ ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΎ'ΚΛΕΣ : "Ε, ρε χορευταράδες πού 'χω !
Πάρτε · χορευταρα διπλωματοuχο !
Το καλύτερο παιχνίδι
γιιΧ ;Ο σπ ίτι κ �t τΟν κΥ) �ο � <Χτου 1
c
,
χορευουν υπακουοντας
στιc; υποδειξεις
τοu λαϊκοu κομισσαρι.J:του ! .
ι

Ο

\

Ι

ΜΙΚΡΟΠΩΛi-Ι ΤΗΣ l\1E ΤΑ :.\ΗCJΛΛ : ' Ανανάδες !
Δεν ύπάρχουν . . .
Μπανάνε� !
,
Δεν υπαρχουν . . .
Τ α καλιΧ (p-ηρίκια, 1 5 καπίκια τα lι τεμάχια.
Πόσα Θέλετε , πολίτισσα;
�

:

' Εδώ

μόνοι !
,
'Ακονίζει προς πfί.�αν � ατεύΘυνσιν
,
,
,
κι αν δεν παρεις Θα χασεις.
' Ακονίζει ξυ;>άφια,
μαχαίρια
και γλώσσε 7
,
' συνεδριασεις.
για τις

: 'Εδώ τα
άμπαζούρ.
'Απ' Ολα, τα , χρ � μ�;α κι άπ' 8λες τtς χώρες !
Θαλασσια για τ-ην ανεσ-η ,
κόκκινα για λάγνες ώρες !
Πάρτε να βολευτείτε, σύντροφοι !
iVΙΙ ΚΡΟΠΩΛΗΤΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΠΑΛΟΝΙΑ : Μπαλόνιαλουκάνικα !
Mi: ;έτο :ο 17πα�όνι στή μέσ-η
κανεις δ� Θα πεσει.
..'Αν εΙχε κι ό Νόμπιλε τέτοιο μπαλόνι
θα μέναν στον Πόλο τ' άγήματα
χωρίς κανένας τους να πάθει
κρυοπαγήματα.
Πάρτε, πολίτες . . .

Ο ΜΙΚΡΟΠΩΛΗ'ΓΙ-ΙΣ ΜΕ 'lΆ ΑΜΠΑΖΟΥΡ

Ο

Ο ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΊΉΣ ΜΕ ΤΙΣ ΡΕΓΓΕΣ : 'Εδω οι κα
λύτερες
ο! δημοκρατικότερες ρέγγες.
�\'ΙοσχοβολιΧyε, σπi'Υ.νε μύ-�;ες !
Αναντικαταστατο συμ�;λ·η � ωμr;ι
για τη � οτ�;ι α
,
και τις τηγανιτες
!
Η ΠΩΛΗΤΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ : Στηθόδεσμοι μέ
φόδρα γούνα,
στηθόδεσμοι μέ φόδρα γούνα !
Ο ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΗΣ ΤΗΣ ΚΟΛΛΑΣ Κ' ί:δω στη χώ
ρα μας
καt πέρα άπό τα σUνορα
οι πολίτες ταχτικα
;τετ�νε ;α σ�ασμένα πιατικά.
Εδω το περιφημο
Έξέλσ: ι. ? ρ ,
, .
, �α - σκονη
η κολ
,
, Απαραιτ-ητη
,
για, καθε
σπιτι.
Έκτος
άπ' τ·ή σπασμένη 'Αφροδίτη
κολλάει καί το δοχειο τ'ijς νυκτός.
Θέλετε ίtνα φακελλάκι, δεσποσύνη ;
'
Η ΠΩΛΗΤΡΙΑ ΑΡΩΜΆΤΩΝ : Έδω τ άρώματα του Κοτύ !
Μέ μια σταγόνα
μοσχοβολi'Υ.τε άπ' την κορφη ώς το γόνα !
Ο ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΗΣ : Πάρτε να διαβάσετε, τί κάνει ή σύζυ
γος δταν λείπει δ σύζυγος. 1 0 5 διασκεδαστικα άνέκδοτα του
πp �;ην κόι.ι; ιτ� ς Λέον ;ος � ικολάγ�εβιτς Τ?λστόι, ίtνα ρούβλι
κ εικοσι τα διναμε, μονο με δεκαπεντε καπικια !
ΙΙ ΠΩΛΗ'�'ΡΙΑ � ΥΝΑΙΚΕ ΙΩΝ ΕΙ� Ω � : Στη�όδεσμοι μέ
,
φοδρα γουνα, στηθοδεσμοι
με φοδρα γουνα !
0\Ιlπαίνουv ό Πρισύπκιν, ή Ροζαλία Παύλοβνα, ό Μπαγιάν) .
Η ΠΩΛΗΤΡΙΑ : Στηθόδεσμοι . . .
ΠΡΙΣΥΠΚΙΝ : ΊΊ άριστοκρατικα σκουφάκια !
ΡΟΖΑΛΙΑ Π ΑΥΛΟΒΝΑ : Σκουφάκια τα λέτε αuτά ; Κα
λέ αuτα ετναι . . .
ΠΡΙΣΥΠΚΙΝ : Στραβο Θα μέ κάνετε τώρ α ; Βλέπω πολu
καλα τί είναι. . . "Αν άποχτ·ήσουμε δίδυμα, αuτο ί:δω Θα το
φοράει ή Ντόροθυ κι αuτο ή Λίλιαν. Τό 'χω πάρει άπόφαση
να τοuς δώσω άριστοκρατικοκινηματογραφικα όνόματα . . . Μ'
αύτιΧ έ� � θα κάvουνε μ � ζt τΟν r;ερίπα;ό τους. Π άει. κ� f. σκό
1
,
1
λασε ! Γο σπιτι μου εμενανε
πρεπει να ε!ναι πληρως
εξοπλι
σμένο. Πάρτε κάνα - δυό, Ροζαλία Παύλοβνα !

ΜΠΑΓΙΑΝ ( Ψιλογελώντας κάτω dπ' τd μουστάκια τuυ) :
Πάρτε, πάρτε κάνα - δυό, Ροζαλία Π αύλοβνα ! 'Ό,τι λέει
·ή άφεντιά του, ε!ναι σωστο καί πρόσβαρο. Ί-Ι άφεντιά του
είν� ι. έκπρόσωπος μι.ας νέας κοι.νων ι.κΊ)ς τάξ·ης κ' εχει. τη
' σας μια' παναρ
,
,
,
δικη του κοσμοαντιληψη
. Μπαζει
στο, σπιτι
χαια καί άλέκιαστ-η προλεταριακη καταγωγη καί την ταυτό
τητα του συνδικαλισμένου έργάτη καί σεις λυπα.στε λίγα ρού
βλια ! Το σπίτι του πρέπει να ε!ναι πλήρως έξοπλισμένο.
(Ή Ροζαλία Παύλοβνα, dναστενάζοντα;, dγοράζει).
ΜΠΑΓΙΑΝ : Θα τα πάω έγώ σ"('Ο σπίτι. . . δέ μου κάνει
κόπο . . . μην άνησυχειτε. . . δέ θέλω πουρμπουάρ . . .
Ο ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΥΚΛΕΣ : "Ε, ρέ χο
ρευταράδες πού 'χω !
Πάρτε χορευταρα διπλωματουχο !
ΠΡΙΣΥΠΚΙΝ : 'Όταν γεννηθουν τα παιδιά μου, δταν γεν
νηθουν οι συνεχιστές του γενεαλογικου μου δέντρου, θέλω
να πάρουν λεπτη άνατροφή. Πάει καί σκόλασε ! Πάρτε κάνα
- δυό, Ροζαλία Παύλοβνα !
ΡΟΖΑΛΙΑ ΠΑΥΛΟΒΝΑ : Σύντροφε, Πρισύπκιν . . .
Π Ρ ΙΣΥΠ.�Ω� : w�η \1-έ λέτε σύν ;ροφο, πολίτισσα, δέν συγ
,
γενεψατε
ακομα με το προλεταριατο.
ΡΟΖΑΛΙΑ ΠΑΥΛΟΒΝΑ : Μέλλων σύντροφε καί προσωρι
νως πολίτα Πρισύπκιν, σκεφτειτε πώς για να βγουν αuτα τα
λεφτά, πρέπει να ξουρίσουμε δεκαπέντε άνθρώπους, χωρίς να
λογαριά σ:ουμε ψαλλιδίσμα;α μου σ:τακ�ων κι ι'.ίλλες λεπτο �έ
ρειες. Δε θα, ,ταν προτιμοτερο να παρουμε καμμια, ντουζινα
μπύρες για το γάμο ;
Π ΡΙΣΥΠΚΙΝ : Ροζαλία Παύλοβνα ! 'Εμένα το σπίτι μου . . .
ΜΠΑΓΙΑΝ : Ί Ό σπίτι του πρέπει ν α εlναι πλήρως έξοπλι
σμένο. Κ' οι χοροί κ' οι μπύρες πρέπει να τρέχουν άπο μεγά
λους κρουνούς, δπως Θα τρέχανε άπο το κέρας τ'ijς 'Αμαλ
θείας. (Ή Ροζαλία Παύλοβνα dγοράζει).
l\! Π :,'- ΓI Α� (�ρπάζοντας τd πακέτα) : Νlην άνησυχειτε, χω
ρις αλλη επιβαρυνση.
Ο ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΗΣ ΜΕ ΤΑ ΚΟΥΜΠΙΑ : Για ίtνα κουμπL οε� άξίζει. τ?ν �όπ,ο vα π �ντρε� τείτε !
,
1
Για ενα κουμπι δεν αξιζει
τον κοπο να, χωρισετε
!
ΠΡΙΣΥΠΚΙΝ : Στ·ή δική μας την κόκκινη οίκογένεια δ!:ν
πpέπει να ύπάρχουν μικροαστίκές συνήθειες, οϋτε δυσάρεστες
περιπλοκές έξ αίτίας των παντελονιων. Πάει καί σκόλασε !
Πάρτε κι άπ' αύτά, Ροζαλία Παύλοβνα.
ΜΠΑΓΙΑΝ : 'Όσο δέν !:χετε ταυτότητα τ<ιυ συνδικάτου, μην
του φέρνετε άντιpρήσεις, Ροζαλία Παύλοβνα. Ή άφεντιά του
,

.

'Αφίσα γιd τήν παράσταση τοϋ "Κοριού" τοϋ Μαγιακ:Jβσκι πού δόθηκε στό "Δραματικό Θέατρο" τοϋ Λένινγκραντ (1929)
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(Ή Ζώγια Μπεριόζκιi;_α c _πέφτει σχεδόν dπάνω τους, πισω
πατάει dπορεμένη και στήνει αύτt).
ΜΠΑΓΙΑΝ : 'Όταν ή γαμήλιος άκολουθία σας.
ΠΡΙΣΥΠΚΙΝ : Τί παρλαπίπες . είναι αύτές; Ποιά άχολα.σία;
ΜΠΑΓΙΑΝ : 'Ακολουθία λέω. 'Έτσι όνομάζεται, σύντροφε
Σκρίπκιν, σ' δ:λες. τίς πολιτισμένες γλωσσες του έξωτερικοu,
κάθε θριαμβευτικη πομπη καί ίδιαιτέpως ·ή γαμήλιος.
ΠΡΙΣΥΠΚΙΝ : 'Ά ! Λοιπόν; Λόιπόν;
ΜΠΑΓΙΑΝ : Λοιπόν, δτeιν Θα καταφτάσει ή άκολουθία, Θα
σας τραγουδήσω ενα έπιθαλάμιο του ύμεναίου.
ΠΡΙΣΥΠΚΙΝ : Τί τσαμπουνας, μωρέ ! Τί σχέση εχουν τα
'Ιμαλάια;
ΜΠΑΓΙΑΝ : Δεν είπα ' Ιμαλάια, είπα έπιθαλάμιο πρός τι
μην του θεου 'Υμεναίου. 7Ηταν ενας θεός του ερωτα πού
είχαν οί 'Έλληνες, δχι έκεινοι οί βαμμένοι όππορτουνιστl:ς
του Βενιζέλου, πού τα κάνανε πλακάκια με τόν ταξικό έχθρό,
μα οί άρχαιοι, οί δημοκρατικοί.
ΠΡΙΣΥΠΚΙΝ : Σύντροφε Μπαγιάν, πληρώνω τόν παρα μου
καf. άπαιτ& να γίνει ό γάμος κόκκινος καL μη σε ξcι.νακοUσω να
μιλας για θεούς ! Μπ'ijκες;
ΜΠΑΓΙΑΝ : Μα τί λέτε, σύντροφε Σκρίπκιν, παιδια εtμα
στε; 'Από τώρα μάλιστα, με τη δύναμη τ'ijς φαντασίας, πού
�ύμφωνα με τόν Πλεχάνωφ έπιτρέπεται να διαθέτουν οί μαρ
ξιστές, βλέ.πω κιόλας σαν μέσα άπό πρίσμα, την ταξική , την
μεγαλειώl\η, την ύπέρκομψη καί μεθυστική σας εύωχία . . .
' Η νύψη κατεβαίνει άπό την &μαξα - ή κόκκινη νύφη . . .
κόκκινη άπ' την κορφη ώς τα νύχια σα νά 'χει βγει άπ' τό
χαμάμ. ΤΎjν βοηθάει vα κατέβει ό κόκκινος νυμφαγωγός, ό
λογιστης Γιεpικάλοβ, ΠΟU Θα μας ερθει κουτί γιατί είναι δ
λος ξύγκι, κόκκινος άποπληκτικός, - σας μπάζουν μέσα ο[
κόκκινοι παράνυμφοι, δλο τό σπίτι είναι γιομάτο κόκκινο
ζαμπΟν καt τιΧ μπουκάλια έ:χουν κόκκινες έτικέτες.
ΠΡΙΣΥΠΚΙΝ (Συγκινημένος) : Πως με νιώθεις ! Πως μ1:
νιώθεις !
ΜΠΑΓΙΑΝ : Οί κόκκινοι καλεσμένοι φωνάζουν pυθμικα "οί
νιόπαντροι να φιληθουν, οί νιόπατροι να φιληθουν" κι άμέσως
ή κόκκινη νύφη (ijδη σύζυγος) σας προσφέρει τα κατακόκ
κινα χειλάκια της. . .
ΖΩΓΙΑ (Σι'ιν χαμένη, άρπάζει και τούς δυο dπ' τι'ι μανtκια.
]{' οί δυο κάνουν πέρα τι'ι χέρια της και ξεσκον{ζουν τι'ι μανί
κια μέ τι'ι δάχτυλα} : Βάνια, τί είναι αύτα πού λέει; Τί τσαμ
πουνάει αύτ-)] ή σουπια μέ τ·ή γραβάτα; Ποιός γάμος; Ποιανοϋ γάμος;
ΜΠΑΓΙΑΝ : Πρόκειται για την κόκκινη , έργατικη γαμ·ήλια
στέψη τ'ijς Έλζεβίρας Νταβίντοβνας Ρενεσανς καί . . .
ΠΡΙΣΥΠΚ Ν �ώγια, !1-άθε πώς ά�άπησα μιαν iJ.λλη.
Ει ναι πιο κομψη, πιο, - φιγουρατη.
το? στη;ου τη � στήθους τα ;τανώpια κάλλη
μια ζακετα σφιγγει τα λουσατη .
ΖΩΓΙΑ : Βάνια ! Κ' έγώ ; Τί σημαίνουν ολ' αύτά; Μέ γλέν
τησες καί τώρα με παρατας;
ΠΡΙΣΥΠΚΙΝ ( Τεντώνει τό χέρι του σά νι'ι τήν dπωθεί} :
Χωρίσαμε καθώς χωpίζουν
στη θάλασσα τα πλοια . . .
ΡΟΖΑΛΙΑ ΠΑΥΛΟΒΝΑ (Βγαtνει dπό τό μαγαζt, dνοtγον
τας δρόμο μέσ' dπ' τό πλήθος, κρατώντας τις ρέγγες πάνω
dπ' τό κεφάλι) : Φάλαινες ! Δελφίνια ! (Στον μικροπωλητή μέ
τις ρέγγες). Για να δω τό γυμνοσάλιαγκα πού π'ijγες να
μου πασάρεις ! (Συγκρ{νει · ή ρέγγα τού μικροπωλητή είναι
μεγαλ�τερη· χτυπ�ει μέ dπ�λπισία :;ά χέψα της) ; Μια ούρ �
,
μεγα�υτερη ; ! p ιατι αγωνιστη
καμε, ε, π�λιτα Σκpι�κιν ; Γιατ:
σκ?τωσαμ� το� πολυχρονεμ�, νο μα � το� α�, τοκρ �τορ;χ κ �ι
διωξ�;ι με τον κυ ριο Ρια v-που � ινσκι, ε; �το� ;αφο ? α �ε στει
,
λει η σοβιετικη, σας εξουσια . . . Μια ουρα, μιαν ολακερη
ούρα μεγαλύτερη !
ΜΠΑΓΙΑΝ : 'Αξιότιμη Ροζαλία Παύλοβνα, μετρ'ijστε τις
�π' την ,&.λλ� μερια., καί θ� δ� ιτ� π�ς � ίναι r;εγ:--λύτ,ερη κ �τα
�να κεφrι�λι ο_λο �ι ολο , και τι νr;- τ� κ �νετε εσε, ις, ,το ,κεφrχ,λ}' '
ετσι κι αλλιως δεν τpωγεται, θα το κοψετε και θα το πετα
ξετε.
ΡΟΖΑΛΙΑ ΠΑΥΛΟΒΝΑ : ' Ακούσατε τί είπε; Να κόψω τό
κεφάλι ! Βέβαια, &ν σας κόψουν έσας τό κεφάλι, πολίτα Μπα
γιάν, δε Θα σημειωθει καμμια άπώλεια κι οϋτε Θα ζψμώσει

·

Δ ακτυλογραφημένο κε[μενο τού "Κοριού", διορθωμέ
νο dπό 'τον ίδιο τόν ποιητή Βλαντιμιρ Ίι!Ιαγιακόβσκι

είναι εκπρόσωπος τ'ijς νικήτριας τάξης καί τα σαρώνει δλα.
στό δρόμο του σαν τή λάβα καί τα παντελόνια του σύντροφου
Σκρίπκιν πρέπει να είναι πλήρω� έξοπλισμένα. {'Η Ροζα
λtα Παύλοβνα dγοράζει dναστενάζοντας) .
ΜΠΑΓΙΑΝ : Παρακαλω, Θα τα κουβαλήσω έγι!> , χωρίς &.λ
λη έπιβάρυνση . . .
Ο ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤ ΗΣ Μ Ε ΤΙΣ ΡΕΓΓΕΣ : Έδι';") οί κα
λύτερες, οί δημοκpατικότερες ρέγγες.
�1οσχοβολα� ε, . σπανε μύτ� ς !
Αναντικαταστατο συμπληρωμα
για τη βότκα
καί τίς τηγανίτες
ΡΟΖΑΛΙΑ ΠΑΥΛΟΒΝΑ (κάνοντάς τους πέρα δλους, δυνατι'ι
κ � ι �i'θ νμα J ; Λ! ια ρέγγ� , μά� ιστΟ' ! Εί'ι y. ι δ,τι πρ�πει ι:.ι α
;
,
το γαμο ! Για τετοιο μεζε, χαλαλι τα λεφτα ! Πpοχωρατε εσεις,
μοσιέ ! Πόσο έ:χει αύτη ·ή σαρδέλλα;
Ο ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΗΣ : Αύτός ό σολομός Ι:χει δυό κ' έξ·ή ν
τα τό κιλό.
ΡΟΖΑΛΙΑ ΠΑΥΛΟΒΝΑ : Δυό κ' έξήντα αύτός ό κολιός
που κοντεύει να γίνει τσίρος ;
Ο ΜΙΚΡΟΠΩΛΙ-Ι ΤΗΣ : Μα τί λέτε , μαντάμ, είναι τιμη
εύκαιpίας γι' αύτόν τόν ύποψήφιο ξιφία.
ΡόΖΑΛΙΑ ΠΑΥΛΟΒΝΑ : Δυό κ' έξήντα γι' αυτες τίς ά.λα
τι�μένες κοp σε0ομ7:ανέ)ες; Τ' άκ0Uσα;rε , σύν; pοφε � κρίπ�ιν ;
,
1
�
Τωpα το\ βλεπω
πως ειχατε
δικιο
που σκοτωσατε τον τσαρο
καί διώξατε τόν κύριο Ριαμπουσίνσκι ! "Αχ, οί ληστές ! Θα
βρω τα δικαιώματα του πολίτου καί τίς ρέγγες μου στην
σοβιετικ� κοοπερατίβα !
ΜΠΑΓΙΑΝ : "Ας περιμένουμε έδω, σύντροφε Σκpίπκιν . . Για
; ί νιΧ1 συμφ �ρεσ;ε μ' cι.ύτιi �α μικρ ? α�τι1κΟ: σ;·οι�ε Τα κ;χ t ν:
αy οp � �ετε τις �εγy=:ς, σ,υζητωντ�ς τα υ �ερ και τα κατ� , σ�
,
να βρ ισκεστε σε συνεδριαση ; Με δεκατtεντε pουβλια
και μια
μπουκ�λα β ότ;ια. ε! μαι πρόθυμος να σας όpγανώσω Ιtνα γά
,
μο που θ , αφησει
εποχη' .
ΠΡΙΣΥΠ �Ι Ν : Σ �ντpοφε Μπαγιάν, δλες αύτες ο! μικpοα
,
,
,
στικες συνηθειες, τ� καναρινια
και τα, �έτοια: μοϋ Οίν�υν στcΧ.
νευρα. Είμαι &.νθρωiτος με μεγάλες α �αιτησε
:ς. . . Ενδια
φ�e_ου_μαι για μια δίφυλλη ντουλάπα με καθρεφτες . . .

50

·

J

κανένας, μ αν τ'ίjς κ6ψω αότην'ίjς το κεφάλι, θα ζημιώ σω
δέκα καπίκια στο κιλό. 'Έ ! 'Αρκετά, πiΥ.με σπίτι ! 'Έχω μεγά
λη άνάγκη άπο μια συνοικαλιστικη ταυτ6τητα στο σπίτι μου,
μα καl -� κ6ρη μου έμένα έ:χει π6ντους σέ μια έπιχείρ·η ση
καl δ/:ν τ·Ιjν βρίσκεις οπου κι οπου τέτοια νύφη την σήμερ ον
ή μέρα.
ΖΩΓΙΑ : Λέγαμε να ζήσουμε. . .λέγαμε να δουλέψουμε . . . "Ω
στε τ±λειωσαν ολα λοιπ6ν. . .
ΠΡΙΣΥΠΚΙΝ : Πολίτισσα ! Ό ερωτάς μας έκκαθαp ίστηκε.
"� χ� η όΕν εχ� τΟ δικαίω ι;α, σιΧν π�λίτης �oU ε1 � αι, να άσκω
,
,
τα αισθηματικα μου δικrι.ιωματα; l\Ι lην μπαινετε εμποδιο
στην
προσωπικ·ή μου έλευθερία, γιατί θα φωνάξω την πολιτοφυ
λακή.
('Η Ζώγια βάζει τά κλάματα καί τόν άρπάζει dπο τό μα
νίκι. Ό Πρισύπκιν τραβιέται πίσω. Ί:l Τ>οζαλία Παύλοβνα
μπαίνει dνάμεσά τους. Τής πέφτουν τά πακέτα).
ΡΟΖΑΛΙΑ ΠΑΥΛΟΒΝΑ : Τί άνακατεύεται αυτη ή τσούλα;
l\III: ποι6 δικαίωμα τραβολογiΥ.τε τον γαμπρ6 μου;
ΖΩΓΙΑ : Ε!ναι δικ6ς μου !
ΡΟΖΑΛΙΑ ΠΑΥΛΟΒΝΑ : 'Ά . . . ! Είναι καl γκαστρωμένη !
Θα τ'ίjς πληρώσω διατροφή, μα θα τ'ίjς σπάσω τα μουτρα !
�ΝΑ� ΑΣ,ΤΥ�"f'Α·(\·Κ�Σ : Ν 'τ;ροπή, πολί;ες ! Δι7:ιστε πια
ενα τελος σ αυτη την αχαρακτηριστη σκηνη !
ΕΙΚΟΝΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

Κοινόβιο νέων. Ό έφευρέτης σχεδιάζει σ' ifνα χαρτί μουρ
μουρίζοντας. Ό ξυπόλυτος νέος ε ίναι ξαπλωμένος στήν aκρη
τού κρεβατιού μιά κοπέλα. Ό διοπτροφόρος διαβάζει σκυ
φτός ifνα βιβλίο. 'Όταν dvοίγει ή πόρτα, φαίνεται 6 διάδρομος μέ πόρτες καί λαμπτήρc ς.
Ο ΞΥΠ ΟΛΥcr:_Ο � ΝΕ ? Σ ( Φω�άζ� ι) ·; Που ε!� αι οl &ρβ � λες
,
μου; Παλι
μου τις βουτηξαν τις αρβυλες. Μπας και, πρεπει
. να τlς '!;"ΙJγ';- ίν':' �τ�ν α'ίθ ?υσ;χ &ποσ�ευ � ν του σιδηροδρομικου
σταθμου, να τις αφψω τη νυχτα για φυλαξη ;
Ο ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Τlς φ6ρεσε ό Π pισύπκιν και τρά
β� ξε κορδωτ� ς ,; κορδωτος στο ραντε� ο� μi: τ·Ιj γ�αμήλ� το� .
Τις 1\'6ραγε � εβριζε: �ελzυται, � φορα τ ;ς β �, ζω, λ� ει, �ο � ρα
δι, λεει, θα, εμφανιστω., ανανεωμενος, με, αμφιεση, λεει, ανταξια
του νέου κοινωνικου μου έπιπέδου.

Ο ΞΥΠΟΛΥΤΟΣ : 'Ά, το τσογλάνι !
Ο ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Σκουπίζει) : Και τα σκουπίδια &
κόμα ποU ά.φήνει πίσω του, γίνανε άριστοκρατι.κότερα, πιΟ
ντελικάτα. 'Άλλοτε ε6ρισκα καμμια &IJεια μπουκάλα μπύρας,
καμμια ούρα ρέγγας, ένώ τώρα., &δεια βαζάκια πομάδας και
πολύχρωμ;:ς κορδελίτσες.
Η Κ � Π ΕΛΑ : Δ �ν το παρατ�ς ;ο �ουτσομπο� ι6 ! Μια γρ <;-
,
,
.
βατα
αγορασε
ο, ανθρωπος
και τα βαζετε μαζι του και, τον
λέτε Μακντ6ναλντ.
Ο ΝΕΟΣ : Είναι Μακντ6ναλντ καl φαίνεται ! ΔΕ:ν έ:χει ση
μασί� . πού �yόρασ;: γραβά-τ;α. �η μασί� �χει �ού oi: ?έθηκε ή
γραβατα στο λαιμο του , μα δεθηκε αυτος στη γραβατα. Φο
βiΥ.ται να κάνει στροφη τ'ίjς κεφαλ'ίjς μήν του χαλάσει ό κcμπος
και τΟ μυαλό το1J �παψε νd: παίρνει. στροφές.
Ο ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Σκιπάζει μi: λουστρο τlς τρύπες.
τΙ-Ιταν � ιαστικ6ς, ε!δε μια τρ�πα στην κάλ:σα το� κ' ένώ
,
,
,,εβαψε το ποδι
ε!χε κιολας ξεκινησει,
του με μελανι μολύβι.
Ο ΝΕΟΣ : Ε!ναι μαυpο το π6δι του κι άπο μ6νο του.
Ο Ε ΦΕΥΡΕΤΗΣ : Μπορεϊ να μην Ύ]τανε /Lαυρο στο μfρος
πο� τρ � πησε ή κάλτσα. 'Έπρεπε να κάνει &μοιβαία μετάθεση
στις καλτσες.
Ο ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Για κοίτα· έκεϊ τον έφευρέτη - τη
βρ'ίjκε &μέσως τη λύση. 'Άντε να πάρεις δίπλωμα εόρεσιτεχ
νίας. Πρ6σεξε �-η σου κλέψουν την }δέα. (Δ ίνει μ ιά μέ τ ό
,
,
, και, σκορπι
,
ξεσκονόπανο στο τραπεζακι.
Πεφτει
ενα κουτακι
ζονται γύρω έπισκεπτήρια. Σκύβει, τά μαζεύει, πάει στό φώς
καί σκάει στά γέλια, κάνοντας νόημα στούς aλλους νά πλη
σιάσου·ν) .
ΟΛΟΙ (Δ ιαβάζουν, :Jπαναλαμβάνουν) : Π ιi:ρ Σκρίπχ.ιν ! Π ιέρ
Σκρίπκιν !
Ο ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ : Γιατί οχι; 'Ανακάλυψε ίf.να ονομα για
ίδιωτική του χρήση. Το Π ρισύπκιν σου θυμίζει τά σπυρια
του έξανθηματικου, ένώ το Σκρίπκιν έ:χει τ-J�ν rοια ρίζα μέ το
βιολί. Το Π ιέρ Σκρίπκιν δi:ν ε!ναι έπίθετο, είναι σωστη ρο
μάντζα !
Η ΚΟΠΕΛΛΑ ('Ονειροπόλα) : 'Αλήθεια, για σκεφτεϊτε το:
f! ιέρ �κρίπκ,ιν - τί μελωδικο π?1) είναι � τ;_ώς άyyίζε,ι άμέσ�ς
,
_ cου. Καθοσαστε εδω περα
τις πιο λεπτες
χορδες
και χαχανι-

Φωτογραφία dπό τό πρώτο dνέβασμα τοϋ "Κοριού" στό Κρατικό θέατρο LΊιiέγιερχολvτ (Μόσχα 1929). Πρισύπκιν, ό Ι Β. 'lλίνσκι

5Ι

Ό πρώτος διδάξας τό ρ6λο τού Π(jισύπκιν, μεγάλος
Ρώσος ήθοποιός Ι. Β. 'Ιλίvσκι, στό dνέβασμα τού
.
1929)
" Κοριού " dπό τι)ν Μέγιερχολ1,τ (Μ6σχα,

�ετε, αότός δμω � μπορεϊ να πραγματοποιεϊ: μια. έκπολιτιστική
'
επανασταση
κατ οίκον.
Ο ΝΕΟΣ : 'Έκανε !!.να μοuτρο τώρα τελευταϊ:α - τόφλα νά
'χε ό Ποόσκιν. Οί φαβορ ίτες του κρέμονται σαν σκυλίσιες
οόρl;ς κι ο6τε πλένεται πια. - φοβάται μ·Ιjν τοu χαλάσει ή
μόστρα.
Η ΚΟΠΕΛΑ : Κι ό Χάρυ Πήλ άφήνει τlς φαβορίτες του
μέχρι το πηγοόνι.
Ο ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ : Ό δάσκαλός του τον καθοl>ηγεϊ: καl σ-:όν
τομέα τ'ijς τριχοφυίας.
Ο ΝΕΟΣ : 'Αναρωτιέμαι ποu φυτρώνουν τα. μαλλ· ιΧ. τοu 3α
σκάλου του : Δεν ίtχει καθόλου κεφάλι, τρίχες κατσαρες ώ
στόσο, δσες θέλε•.ς. Λέτε να. τούς γεννάε ι ή ύγρασία κάτι
τέτοιους ;
Ο ΝΕΟΣ ΜΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ : Λάθος κάνεις. Είναι συγγρα
φέας. Δεν ξέρω τί έχει γράψει, είναι πάντως /Jιάσημος. 'Ένα
περιοl>ικό εγραψε πώς ποόλησε στίχους τοu ' Απqόχτιν για.
3ικοός του κι αότός προσβλήθηκε κ' ε_στειλε 3ιάψευσ·η. Εtσα
στε βλάκες� τούς είπε , ΟΕ.ν ξέρετε τί σας γίνεται, άπ' τΟν Νάν
τσον τούς άντέγραψα. Ποtός εχει 3ίκιο, 3Ε:ν ξέρω. ΔΕ:ν τοu
3ημοσιεόουν τίποτα 3ικό του τώρα πιά, είναι 3ιάσημος ώστό
σο καl κάνει -i:όν 3άσκαλο στούς νέους. Δι3άσκει στιχουργία,
τραγοό3ι, χορό καί. . . τρόπους να. 3ανείζεσαι χρήματα.
Ο ΝΕΟΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΟΥΠΑ : 'Ένας έργάτης aεν πασα
λείβει με λοuστρο τον κάλο του. (Στή μέση τής φράσης μπαί
νει ό σιδεράς, μουντζουρωμένος, πλένει τά χέρια του).
_
Ο ΣΙΔΕΡ ΑΣ : Τί σχiση !!.χει αότός με τούς έργάτες; Π'ijρε
σήμερα τα. μιστά του καl παντρεόεται τήν κόρ·η ένός κουρέα,
πού είναι κι άτή της μανικιουρίστα καl ταμίας. 'Από aω
κ' έμπρ ός, θά 'χε· . τή μαντμαζΕ:λ Έλζεβίρα ΡενεσιΧ.νς να. τοu
,
, νυχαρες
,
κοβει τις
του.
Ο ΕΦΕΎ'ΡΕΤΗΣ : 'Ελζεβίρ, είναι μια. οίκογένεια τυπογρα
φι.κων στοιχείων.
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Ο ΣΙΔΕΡΑΣ : Δi:ν ξέρω τ α. στοιχεϊ:α της, κατα. τ ' &λλα ομως
τό 'χει τό κρεατάκι της. 'ΈΙ>ειξε τή φωτογρ_αφία της στο
λογισ;ή για. να. ξεμτ;ε ρl>εύει μια. (6ρα γρηγορότερα μi: τlς τα
μειακες του /)ιατυπωσεις.
Πόση γλόκα σοu 'χει, πόση χάρη
κάθε στ'ijθος της ζυγίζει !iνα καντάρι.
Ο ΞΎ'ΗΟΛΎ'ΤΟΣ : Τή βόλzyε !
Η ΚΟΠΕΛΑ : "Λ ! Σ' i!πιασε ή ζήλεcα, έ: ;
Ο ΞΥΠΟΛ.Ύ'ΤΟΣ : Περίμενε :-.αl θ ά 3είς. Κ ' Ε:γώ τ ο tl>ιo
Θα. κάνω. 'Άμα γίνω τεχνίτψ; καl οίκονοιJ-·ήσω 81.κά μου πα- πούτσια, κάπου θα ξετρυπώσω μ·ιi χαλU-τ·ερη στέγη.
Ο ΣΙΔΕΡΑΣ : "Αν θeς τή συμβουλή μου, κοίτα να. οίκονο
μήσεις κουρτινάκια. 'Ανοίγεις τό κουρτινάκι - ρίχνεις ίtξω μια.
ματιά. Κλείνεις τό κουρτινάκι - τσεπώνεις τό . . . παραl>άκι.
'Άμα 3ουλεόεις 3ίχως παρέα, βαριέσαι, την κότα ομως τήν τρως
1 με περισσότερο κέφι δταν είσαι μοναχός σου. ΚαλιΧ. 3Ι:ν τα.
λέω ; Κά�ι τέτοιοι σαν χα1 σένα τΟ σκάγανε άπ' τιi χαρακώ
ματα να. πάν να. βpοuνε τή βολή τους, μόνο πού έμεϊς τούς πε
λεκάγαμε. "Ε , τί περιμένεις; Ή πόρτα εlναι άνοιχτή !
Ο ΞΎ'llΟΛΎ'ΤΟΣ : "Οχι Θα. κάτσω. Ποιόν πιΧς να. μιΧς παρα
στ·ήσεις; Τον ΚιΧ.ρλ Λίμπκνεχτ; 'Άμα σε μαυλίσουνε κ:χl σένα
με κάνα λουλουδάκι άπ' το παράθυρο, να. δεϊ:ς για. πότε Θα.
τσακιστε'Lς ν' άνέβεις πάνω . . . Γιιi κοίτα κεϊ τΟv Ίjρωα !
Ο ΣΙΔ ΕΡ ΑΣ : Δεν πρόκειται να. τό κουνήσω ροόπι άπό aω.
ΜπιΧ.ς καl νομίζεις πώς μ' άρέσει δλη αύτή ή βρώμα καl ή
κουρελαρία ; 'Όχι. Άλλα έμείς, βλέπεις, ε'ίμαστε πολλοί. "0σες κόρες κι &ν γεννοβολήσουν οί μικρέμποροι τ'ijς ΝΕΠ , πά
λι aε φτάνουν για. ολους μας. Θα. χτίσουμε σπίτια καl Θα.
προχωρ·ήσουμε ολοι μαζί. .. Μα. δ ,τι καl να. γίνει, aεν πρόκει
ται να βγοϋμε με &σπρες σημα.ϊες μέσ' άπ' αύτΟ τΟ χαράκωμα.
Ο ΞΎ'ΠΟΛΎ'ΤΟΣ : Πάλι τό χαράκωμα ! Δεν ξέρεις να. πείς
και τίποτ' &λλο; ΣτΟ Οεκαεννι.ιΧ είσαι. άκόμα; Οί &νθρωποι
θέλουν να. ζήσουν καl για. πά:ρτη τους.
Ο ΣΙΔΕΡ ΑΣ : Καl τί γνώμη έ:χεις - αότό έ3ω Μν είναι
χαράκωμα;
Ο ΞΎ'ΠΟΛΎ'ΤΟΣ : Δεν ξέρεις τί λές !
Ο ΣΙΔΕΡ ΑΣ : 'Από ψεϊ:ρες &λλο τίποτα.
Ο ΞΎ'ΠΟΛΎ'ΤΟΣ : Δεν ξέρεις τί λές !
Ο ΣΙΔΕΡΑΣ : Καl μιΧς ρ ίχνουν τα. πυρά τους με &θόρυβο
μπαροότι.
Ο ΞΎ'ΠΟΛΎ'ΊΌΣ : Δεν ξέρεις τί λές !
Ο ΣΙΔΕΡΑΣ : Νά, τον Πρισόπκιν τον φερμάρανε κιόλας στήν
τριγωνικ-Ιj έγκοπή καl τοu τήν Gίναψαν.
(ΝΙπαίvει ό Πρισύπκιν. Φοράει λουστρίνια. Μέ τό τεντωμένο
χέρι του κρατάει dπ' τά κορδ6νια τlς στραβοπατημένες dρ
βύλες καl τlς πετάει στόν Ξυπ6λυτο. Ό Μπαγιάν μέ ψώ
νια. JΊ!Ιπαίνει dνάμεσα στόν Σκρίπκιν καl στόν σιδερά πού
dπομακρύνεται).
ΜΠΑΓΙΑΝ : Σόντροφε Σκρίπκιν, μη δίνετε προσοχή σ' αό
τούς τούς χωριάτικους χοροός, Θα. σάς χαλάσουν τό προσφά
τως άποκτηθΕ:ν λεπτό σας γοuστο. ( Τά .παιδιά τού κοιν6βιου
τούς γυρίί:,ουv τήν πλάτη).
Ο ΣΙΔΕΡ ΑΣ : Παράτα τες τlς ύποκλίσεις. Θα. σπάσεις τ-Ιj
λαβή τοu μπαστουνιοu.
ΜΠΑΓΙΑΝ : Σόντροφε Σκρίπκιν, καταλαβαίνω πολύ καλα.
πως αίσθάνεστε. Λαμβανομένης ύπ' iJψιν τ'ijς λεπτότητος τοu
ψυχικοu σας κόσμου, σάς είναι Μσκολο, τί λέω, άΜνατο, να.
ζ-ήσετε μέσα στο &ξεστο περιβάλλον τους. Μην ό:φήσεi'ε τήν
ύπομονή σας να. έξαντληθεί, έλιΧτε να. κάνουμε Ιf.να μάθημα ά
κόμα. Το πλέον ύπεόθυνο β'ijμα στή ζω·ή , είναι τό πρωτο
φόξ - τρότ μετα. τήν άνταλλαγη των στεφάνων. Πρέπει να.
μείνει βαθια. χαραγμένο στ-Ιj μνήμη σάς, μέχρι τον θάνατό
σας. Λοιπόν, για. κάντε λίγα βήματα με τή φανταστική σας
ντάμα. Τί βροντοκοπιΧτε τα. πό3ια σας σιΧ.ν να. βρισκόσαστε
στήν πρωτομαγιάτικη παρέλαση ;
ΠΡΙΣΥΠΚΙΝ : Σόντροφε Ι\/Ιπαγιάν, Θα. βγάλω τα. παποότσια
μου : Πρωτον με στενεόουνε, κα1. δεότερον λυώνουν οί σόλες.
ΜΠΑΓΙΑΝ : 'Ωραία, ώραϊα ! 'Έτσι, έ:τσι, μ' άνάλαφρο β'ij
μα, σα. να. Ε:πιστρέφετε άπ' τή μπυραρία, μια. νόχτα φεγγα
ρόλουστη , μελαγχολικός καl όνειροπόλος. Ώραϊ:α, ώραϊ:α ! Μα.
μήν κουνάτε ετσι τα. κάτωθεν τ'ijς ζώνης σας, aε σπρώχνε
τε κανένα βαγονέτο τώρα, μι<Χ μαμζελ όl>ηγεϊ:τε. 'Ωραία, πο
λύ ώραϊ:α ! Ποu τό 'χετε το χέρι; Είναι πολύ χαμηλα. το χέ,
ρι σας !

ΠΡΙΣΥΠΚΙΝ ( Το χέρι του γλιστράει στον φανταστικο ώμο) :
Δεν μπορώ ν α τ ο στηρίξω στον άέρα.
ΜΠΑΓΙΑΝ : Μην άνησυχείτε, σύντροφε Πρισύπκιν. Μέ μιά
άπαλη άνίχνευση, φροντίστε νά άνακαλύψετε το σουτιέν καί
στηριχτείτε έκεί μέ τον άντίχειρα, δπότε ή ντάμα σας θά εύ
χαριστηθεί γιατί τ'ίjς δίνετε σημασία καί θά μπορείτε άπε
ρ ίσπαστος πιά νά σκεφτείτε το &λλο σας χέρι. Γιατί ταρα
κο� νii;ε Ιtτσι τούς ώμους σας; Τέτοιες , φιγοuρες δέν ύπάρχουν
,
στο φοξ - τροτ.
ΠΡΙΣΥΠΚΙΝ : Δέν -Ιjταν φιγο:'ιρα, ήταν φαγούρα καί π'ίj
γα νά ξυστώ . . .
ΜΠΑΓΙΑΝ : Μ ά ε!ναι πράματα αύτά, σύντροφε Πpισύπκιν ;
"Αν τύχει και σiiς συμβεί κανένα τέτοιο κάζο την ώρα τοu
χορευτικοu σας ο!στρου, τότε γουρλώστε τα μάτια, σάμπως
νά κάνετε σκΊ)Vη ζηλοτυπίας στη ντάμα σας, ύποχωρ'ίjστε ίσπα
νιστί κατά τον τοίχο, τριφτείτε στα γρήγορα σέ κανένα γλυ
πτο (στην καθωσπρέπει κοινωνία &που θά συχνάζετε ύπάρ
χουν πάντα ενα σωρο γλυπτα καί βάζα ) . Τριφτείτε, ταρακου
νηθείτε, στραφτοκοπ'ίjστε μέ τά μάτια σας καί πέστε : '"Ά,
παμπόνηρη, δέ μέ γελiiτε έμένα. Παίζετε μαζί μου, μά να
ξέρετε . . . " και ξαναρχίστε να χορεόετε, σάμπως νι:Χ. άνακτα.τε
λίγο - λίγο την ψυχραιμία σας.
ΠΡΙΣΥΠΚΙΝ : 'Έτσ';
ΜΠΑΓΙ�Ν : Λ!πρά�ο ! �Υπέρ �χα ! :Έχετε ταλέy το, σύντρ �
φε Π ρισυπκιν ! Αλλα που να, αναπτυξετε το, ταλεντο σας με
σα σ' αύτές τίς συνθ'ίjκες τ'ίjς καπιταλιστικ'ίjς περικύκλωσης
καί τ'ίjς άνοικοl>όμησης τοu σοσιαλισμοu σέ μια καί μόνη χώ
ρα; Εί�αι τάχ r.; �ν;άξ�ο πεΟίο δρά �εως γι. � σ&ς, �ύτΟ έΟω τΟ
,
7τενο,σοκακο, η οδος � ρεντνικοζι, ; Α,ν y ινοτ�ν μια τ; αγκόσμια
" ξεχυνομασταν στην Ευρωπη, αν τσακιζαμε τούς
επανασταση , αν
Τσάμπερλαιν καί τούς Πουανκαρέ, ε!ναι σίγουρο πώς θά έν
θουσιάζατε τά Μουλέν Ρούζ και τά Πάνθεον μέ τη χάρη τ'ίjς
όρχήσεώς σας. 'Έξοχα ! Τώρα δμως σiiς άφήνω γιατί μ' αύ. τούς τούς παρ&νυμφους πρέπει νά 'χεις τά μάτια σου δεκατέσ
σερ � . Πρι� άπ' τΟ γάμ.0 δεν τοU5 δίνω �αραπαv � ά.πΟ ενα πο
1
τηρακι για προκαταβολη , μα, σαν τελειωσουν τη δουλειά τους
ας πιοuν κι άπο την κάνουλα. Ώρεβουάρ. (Φεύγει, φωνάζο·v
τας �π' ;ην π?,ρτ�) . Μη _p ορέσετε δυο . γραβά;ες ταυτοχρό
,
νως, ιδιαιτερα αν εχουν χρωμα διαφορετικό· και βαλτε
το κα
λά στο νοu σας : το κολλαριστο πουκάμισο δέ φοριέται μέ τά

γιακαΜκια Ιtξω ! (Ό Πρισύπκιν δοκιμάζει τά καινούρια του).
Ο ΝΕΟΣ : Βάνια, παράτα τα μωρέ δλα αύτά. Σάν σκιάχ
τρο κατάντησες.
ΠΡΙΣΥΠΚΙΝ : 'Αξιότιμε σύντροφε, άπο πίττα πού δέν τρώς,
μη σέ νοιάζει κι αν καεί ! Γιατί άγωνίστηκα; Για μιά καλύ
τερη ζωη άγωνίστηκci. Καί τώρα, Ιtτσι ν' άπλώσω το χέρι
μου καί θά την ίtχω : καί γυναίκα καί σπίτι καί νοικοκυριο
μ� τα ?λα τ�υ . Έγω ;rO �α�ηκο'J μου τΟ ξέρω χι., &μα ;Ο κα
1
_
λεσει η περισταση θα το εκτελεσω πρωτος
και καλυτερος.
'Όποιος πολέμησε, ίtχει δικαίωμα ν' άναπαυτεί δίπλα στο πο
ταμάκι. Πάει καί σκόλασε ! Καί ποιός σοu λέει πώς . δΕ:ν άνε
βάζω ·&λη την τάξη μου, μΕ: την άποκατάστασή μου ;
Ο ΣΙΔΕΡ ΑΣ : Ε!σαι άγωνιστ·ής ! Ε!σαι Σουβόροβ ! Σωστά !
Πήγαινα κ�βάλα ,
,
πηγαινα πεζος
εχ; ιζα μιά γέφ� ρα
'
στον σοσιαλισμο να, φτασω,
Πf(.� τη χτί�ω άπόστ� σα
κ εκατσα να ξαποστασω.
�ο χορτ�ρι φύ;ρωσε
διπ� α στ� γ� φυρι
,
,
�ι απ , T;J γεφυρ;χ πε fναει το, προβατακι.
,
Γο, κορμι μου θελει απλουστατα
ν� ξεχ ?υ eαστ�L, να γε �ρει
διπλα εδω στο ποταμακι.
,
, να, πεις;
_
Αυτο θες
ΠΡΙΣΥΠΚΙΝ : Οϋ, μέ παρασκότισες ! Δέ μέ παρατ,iiς μέ τη
, ,
χοντροκομμένη προπαγάνδα σου. . . Βαρέθηκα νά σ ακουω.
.ι::άει καί, σκόλασε ,! (fάζ θετ� ι στο κρεβάτι καί τραγουδάει,
ακομπανιαροντ�ς ι;,, ε την κιθαρ�).
Στην οδο, Λουνατσαρσκι
€.να παλιο θυμιΧμαι σπίτι στο παραθύρι πρόβαλες
σάν φώς τοu άποσπερίτη .
('Ακούγεται i!νας πυροβολισμός. ' Ορμάνε στήν πόρτα).
Ο ΝΕΟΣ : ('Απ' την πόρτα} : Ή Ζώγια Μπεριόζκινα αύ
τοκτόνησε ! (Όλοι όρμaνε στην πόρτα).
Ο ΝΕΟΣ : "Ωχ, κριτικη πού i:χει νά τ'ίjς γίνει στην άχτίδα !
ΦΩΝΕΣ : Γρήγορα . . . Γρήγορα . . .
Τών πρC:Jτων βοηθειών . . . Τών πρώτων βοηθειών . . .

:fl ?κηνη τo,ii Κοι�;?βια� τών φοι�ητώ�, μ έ Πρισύπκιν, τον ηΘ�ποιο Β . fέπκ? . 'Επανάληψη τ�ii "�ίοριοii" σ_τό

Θεατρο Σατιρας , το 195,5 στη Μοσχ α. Σκηνοθεσια Πλουτσεκ και Γιουτκεβιτς, σκηvικα του τελευταιου
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l\ΠΑ ΦΩΝΗ : Π ρώτων βοΊ)θειών; 'Ελiiτε &.μέσως ! Πώς; Αύ
τοκτόνησε ! Χτυπήθηκε στο στ-ίj θος ! Σρεντνικόζι, 1 6 . (Ό Πρι
σύπκιν μόνος, μαζεύει βιαστικά τά πράγματά του).
Ο ΣΙΔΕΡΑΣ : Τέτοια λεβεντονια καί την π'ίjρες στο λαιμό
σου, , παλιο;όμαρο, ! "� ξω ! , (Αρπάζε� iov fΊρισύr;κιν dπ' το
, πορτα, επιστρεφει και; πε
σακακι, τον πεταει εξω απ την
τάει ξοπίσω του τά πράγματα).
Ο ΤΗΣ ΤΠ Η Ρ � ΣΙΑ � { Τρέχ� ι μέ �ον γιατρό� dνασ;ικώνει
τ�, ν Πρ,ι συπ;-ι�, διν�ντας τ�υ το καπ�λο πού πετα�ε ο σιδ� 
, ταξΊ) σου, παραεκανε πα
ρας) : Η αποσταση σου απο, την
ταγο, &.δελφέ μου !
ΠΡΙΣΤΠΚΙΝ ( Τού γυρίζει την πλάτη, φωνάζει) : 'Αμαξά,
όδος Λουνατσάρσκι, 1 ? ! 'Έχω κι &.ποσκευές !
ΕΙΚΟΝΑ ΤΡΙΤΗ

Μεγάλη α ϊθουσα κουρείου. 'Αριστερά καί δεξιά καθρέφτες.
Μπρος ατούς καθρέφτες τεράστια χάρτινα λουλούδια. Πάvω
ατά τραπεζάκια τού κουρείου, μπο11κάλfς. Στ' dριστερά τού
προσκήνιου llvα πιάνο μέ ορθάνοιχτη τη στοματάρα του, δε
ξιά μιά θερμάστρα. Τά μπουριά της dνεβαίvουν προς τ' dπάνω
καί στρίβουν κατά μ ήκος δλων τών τοίχων. Στη μέση τής
α ιθουσας, το στρογγυλό, γαμήλιο τραπέζι. Στό τραπέζι κά
θονται ό Πιέρ Σκρίπκιν, ή 'Ελζεβίρα Ρενεσάνς, δυο κουμπά
ροι καί κουμπάρες, ό μπαμπάς καί ή μαμά Ρενεσάνς. Ό νυμ
φαγωγος - λογιστης το iπάγγελμα - καί ή νυιιφαγωγός.
Ό Όλέγκ Μπαγιάν κάνει κοvμάντο στο κέντρο τού τραπεζιού, μέ την πλάτη γυρισμένη ατούς θεατές.
ΕΛΖΕΒΙΡΑ : Ν' &.ρχίσουμε, Π ιέρ ;
L:ΚΡΙΠΚΙΝ : 'Όχι &.κόμα. (Παύση).
ΕΛΖΕΒΙΡ Α : Πιέρ, ν' &.ρχίσουμε;
ΣΚΡΙΠΚΙΝ : 'Όχι &.κόμα. Θέλω να παντρευτώ σύμφωνα μέ
την όργανωτικη στρουχτούρα, έπί παρουσία τών ύψ·ηλών προσ
κεκλημένων καί πάνω &.π' δλα νά 'ναι παρών δ γραμματέας
τ'ίjς έργοστασιακ'ίjς �πιτροπ'ίjς αύτοπροσώπως, δ &.ξιότιμος Λασ
σάλτσενκο. . . Πάει καί σκόλασε !
Ε ΑΣ ΚΑΛΕΣΜΕ ΟΣ {Μπαίνει τρέχοντας) : 'Αξιότιμοι
νεόνυμφοι, κάνω έ!κκληση στη μεγαλοψυχία σας ν:Χ συγχωρή
σετε την &.ργοπορία μου, εΙμαι δμως έξουσιοδοτημένος να σiiς
μεταφέρω τίς γαμήλιες εύχές τοϋ άξιότψου καθοδηyητοϋ μας,
τοϋ σύντροφου Λασσάλτσενκο. Αϋριο, λέει, εΙναι έ:τοψος νά
'ρθει και στην έκκλ·ησία άκόμα, σ·Ι;μερα δμως, λέει, δέν μπορώ
να €ρθω. Σήμερα, λέει, είναι μέρα κομματικ'ίjς συνεδρίασης
καl θέλεις δέ θέλεις, λέει, πρέπει να πiiς στην άχτίδα σου. "Ας
περάσουμε, οuτως είπείν, είς την ήμερ·ησίαν διάταξιν.
ΠΡΙΣΤΠΚΙΝ : Κηρύσσω την έ!ναρξιν τοϋ γάμου.
ΡΟΖΑΛΙΑ ΠΑΎΛΟΒΝΑ : Σύντροφοι καί μουσιέ, άpχίστε
νιΧ τρώτε, παρακαλώ. Ποϋ άλλοϋ Θα τα βρείτε την σημερον
ήμέραν τέτοια γουρουνόπουλα; Αύτο το χοιρομέρι το άγόρα
σα έδώ και τρία χρόνια και τό 'χα φυλαγμένο για την περίπτω
σ·η πού Θα γινόταν πόλεμος μ1: την 'Ελλάδα η την Πολωνία.
'Όμ� ς . . . πόλψο δέν έ!χο� με άκόμα και το χοιρομέρι όίρχισε να
,
χαλαει. 1 Αpχιστε να, τρωτε, μουσιε.
ΟΛΟΙ (Σηκώνουν ποτήρια καί πο�ηράκια) : οι νιόπαντροι
. να φ ιλ·ηθοϋν ! οι νιόπαντροι να φιληθοϋν ! ΓΗ , Ελζεβίρα κι ό
Πιέρ φιλιούνται).
ΟΛΟΙ : Οι νιόπαντροι να φιλ·ηθοϋν ! οι νιόπαντροι να φιλΊ)
θοϋν ! ('Η 'Ελζεβίρα κρφιέται dπ' το λαιμο τού Πιέρ. Ό
Πιέρ φιλάει χωρίς νά βιάζεται, έχοντας πλήρη iπίγνωση τής
ταξικής του dξιοπρεπείας).
Ο ΝΎ Μ ΦΑΓΩΓΟΣ : Ν' άκούσουμε Μπzτοβέν ! Ν' άκούσου
με Σακεσπίαρ ! Κάτι πρέπει ν' άξίζουν μια καί γιορτάζουμε
το ίωβηλαίο τους κάθε χρόνο ! (Κουβαλάνε το πιάνο).
ΦΩΝΕΣ : 'Απ' τ·Ι]ν ούρά, άπ' την ούρα κρατiΥ.τε το ! "Ε, σέ
.
δοντάρες πού 'χει ! Νά 'ξερα, λέει, να τίς χτύπαγα !
Π !:' ΙΣΤ1:1 ΚΙΝ : Προσέχ,ετε το πιάνο μου. ΜΕ: το μαλακό. J\ΙΙην
του πατησετε τα, ποδαρακια του.
ΜΠΑΓΙΑΝ {Σηκώνεται, τρικλίζει χύνετa ι λίγη βότκα dπ' το
ποτήρι του} : Αίσθάνομαι . . . αίσθάνομαι βαθύτατα εύτυχισμέ
νος, τώρα ποU βλέπω τόν σόντροφο Σικρ ίπκιν νιΧ φτάνει κατιΧ
την ιστορικην αύτ·fιν στιγμ·ήν, είς την ώραίαν και ύπέρκομψον
κορυφην τ'ίjς έπιπόνου καί πλ·ήρους άγώνων πορείας του. Δέ
λέω, €χει χάσει σ' άύτην την πορεία μια ίδιωτικη κομματικ-fι
ταυτότητα, άπέκτησε δμως πολλές δμολογίες τοϋ κρατικοϋ
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δανείου. ΚατορθC:Jσαμε να συμβιβάσουμε καί να συμφιλιώσου
με τίς ταξικές καl δλες τlς ύπόλοιπες άντιθέσει ; τους κ' Ιiνας
όίνθρωπος όπλισμένος μέ τη μαρξιστικη κοσμοθεωρία, δΕ: μπο
ρεί παρ&. να δεί σ' αύτο το μικρο γεγονός, σ' αύτην τήν οϋ
τως είπείν σταγόνα τοϋ νεροϋ, τήν μελλοντική εύτυχία τ'ίjς
άνθρωπότητος, πού δ χύδην οχλος την όνομάζει σοσιαλισμό.
ΟΛΟΙ : οι νιόπαντροι να φιληθοϋν ! Οι νιόπαντροι να φιλη
θοϋν ! ('Η Έλζεβίρα κι ό Σκρίπκιν φιλιούνται) .
:.1ΠΑΓΙΑ : ΜΙ: τί γιγαντιαία βήματα βαδίζουμε' καl προχω
ρiiμε έμπρός, στήν δδο τ'ίjς οίκογενειακ'ίjς μας άνοικοδομήσεως !
Μ·ή πως τότε πού πεΟαίναμε στο Περεκοπ καί πολλοί άπο μiiς
·πεθάνανε άνεπιστρεπτί, μήπως λέγω, θα μπορούσαμε ποτέ να
φανταστοϋμε, δτι δλα αύτα τα ρόδα θ' άρχίσουν να άνΟίζουνε
καt �� θω':εU�υν ήΟο�ικα την Οσφρη ?ή μας, κατ' �ύτην ;αό
,
,
την ηδη την ιστορικην στιγμην;
Μηπως τοτε
που στεναζα
με κάτω άπο τον ζυγο τ'ίjς άπολυταρχίας, μήπως λέγω, Ύ)ταν
ποτέ δυνατόν, άκόμα καl οι μεγάλοι μας διδάσκαλοι, δ Μ&.ρξ
καl δ 'Ένγκελς, να όνειρευτοϋν, διεισδύοντες μέ το βλέμμα
των είς την περιοχήν τοϋ μέλλοντος, δτι έμείς έδώ Θα ένC:J
� αμε � ε το � ς Ο;:σμοUς το9 ύμ�ναί?υ, τ-fιν &ν1ώνuμη άλ)�α ή ?ωικ-fι
εργασια, με το συντρψ.ενο αλλα θελκτικοτατο κεφαλαιο ;
ΟΛΟΙ : Οι νιόπαντροι να φιληΟοϋν ! Οι νιόπαντροι να φιλη
θοϋν !
ΜΠΑ ΓΙΑΝ : 'Αξιότιμοι πολίτες ! Ί-Ι όμοpφιά, εΙναι ·ή ;- ι·Jη
,
τήpιος δύναμις τ'ίjς προόδου ! Τ ί Θα �' μουν τώρα, &ν εμενα
άπλος έργάτης; 'Ένας Μπότσκιν καl τίποτ' όίλλο ! Τί Θα μπο
ροϋσα να κάνω μέ τήν ίδιότητα τοϋ l\!Ιπότσκιν ; Να μουγκανί
ζω ! Και τίποτ' &λλο ! Μέ την tδιότητα ομως τοϋ Μπαγιάν,
μπορώ να κάνω ίtνα σωρό ! Λόγου χάρη :
Τον ΌλΕ:γ� το� Μπ�γι&.ν
το, κρασι, δεν τον πιαν.
Καl ίδού δτι εΙμαι τώριΥ. Όλέγκ Μπαγι&.ν καl άπολαμβάνω,
σαν ίσότψ.ο μέλος, τ'ίjς κοινωνίας, ολα τά &.γαθα τοϋ πολιτι
σμοϋ καί μπορώ να έκφραστώ, δηλαδη οχι, δΕ:ν μπορώ να
έκφραστώ, μπορώ δμως νά μιλάω, ίtστω και σαν τούς άρ
χαίους 'Έλλ-ηνες : "Έλζεβίρα Σκρίπκινα, το ψάρι εύγευστότα
τον είναι". Κι δλη ή χώρα μπορεί νά μοϋ άπαντήσει, δπως
λέγαν όί) λ�τε οι τροβαδοϋροι:
Το λαρύγγι για να βρέξει
σαν άνταμοιβη τ'ίjς άρχοντιiiς του
στον Όλέγκ προσφέρουμε ίtξη
ποτηράκια βότκα
και νουρα ψαριοϋ άλιπάστου.
ΟΛΟΙ : Μπράβο ! Οι νιόπαντροι να φιληθοϋν !
ΜΠΑΓΙΑΝ : 'Η όμοpφιιΧ εΙναι ή μάνα . . .
Ο ΚΟΤΜΠΑΡΟΣ (Βλοσυρός. πετιέται dπάν� ) : J\Ι �άνι; ς !
Ποιός είπε "τ'ίjς μάνας του" ; Παρακαλώ, προσεχετε 'tις εκ
φράσεις σας μπροστα στο1'ις νεονύμφους ! ('Αρπάζουν τον κουμ
πάρο καί τον τραβάνε πέρα).
Ο�ΟΙ : Θ�λουμ� Μ�ετοβέν ! Θέλουμε κοζάκικο ! ( Τραβάνε
τον Νfπαγιαν στο πιανο).
Μ ΠΑΓΙΑΝ : Τρέχανε τα τρ&.μ
?,το ληξι� ρχείο - ,
οπως βλεπετε, μανταμ,
κό�κινος ό γάμος μεγαλείο !
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ( Τραγουδάνε) :
Ό γαμπρος τη φόρμα του φοpοϋσε
κι άπ' τ-fιν τσέπ�η του ή ταυτότητά του
μέ καμάρι γύρω της κοιτοϋσ�
τα σοβιετικα πεθερικά του !
Ο ΛΟΓΙΣΊΊ-ΙΣ : Κατάλαβα ! 'Όλα τα Κατάλαβα ! Αύτο σημ� ίν,ει :
, ( ια, σου να
,..,
,
Ι ην υγ
�εις Μπαγια�ακι,
�
κατσαpομαλλο, μικρο μου κριαρακι . . .
Ο !< ΟΤΡΕΑΣ (Κρ� τάει ε�·α π,ηρούvι �αί �ειqονομ,ε ί μπροσ� ά
_ : Οχι, μανταμ, μετα την επανασταση , δεν
στη νυμφαγωyο)
ύπάρχουν πλέον κατσαρcί., όίξια τοϋ όνόματός των. ΊΌ σιvιον
γκο ;ρ ρέ, έ�τελείτ;ι. ι οϋτ�> πώς. Παίρνοψε τη � ασια ( �τρ�φο�
,
γυριζει το :πηρουνι), τη ζεσταινουμε
σε σιγανη φωτια, αλλα
έτου&.λ (χώνει τό πηρο1!νι στη φλόγα τής σόμπας) . και φου
σκώνει στήν κορφ·fι τ'ίjς κεφαλ·Ιj ς έ:να σουφλ1: άφpάτες τρίχες.
Η ΝΎΜΦ Α � ΩΓΟΣ : Προ σ βά�λετε την άξι �πρέπε �ά μου ώς
,
μητpος και, ως παρθενου
. . . , Αφηστε με . . . Σκυλας γιε l

Ο ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ : Ποι6ς ε!πε "σκύλας γιέ" ; Παραχαλω ,
προσέχετε τlς έχφράσεις σας μπροστά. στούς νεονύμφους !
(Ό λογιστής τούς χωρίζει, ψιλοτραγουδώντας, προσπαθώντας
νd γυρίσει τό χερούλι τού ταμείου πού τό κρατάει σdν ρομβία).
ΕΛΖΕΒΙΡΑ (Στόν Μπαγιάν) : "Αχ ! Π α'ϊξτε μας, &χ ! το
βd:λς ccΈρωτικη άπογοήτευση" . )'Αχ, τί σαρμd:ν ποU είναι,
σωστη πετLτ ίστουάρ . . .
Ο Κ:�fΜΠΑΡΟΣ (Όπλισμ �ος μέ κιθ.άρ�) : Ποι6ς ;:!πε "πι
_ μπροστα στους
, νεονυμφους. . . ( Ο Λ πα
σουαρ ;. Παραχαλω
γιdν τούς χωρίζει και dρχίζει νd χτυπάει τd πλ?''Jχ τρα).
Ο Κ 0Υl\� ΠΑΡ 9 Σ ( 1οξοκοιτάει τd χέρια ;ου dπειλητικά(
,
_
Γιατι, παιζεις μονο στα μαυρα
χοχχαλα
; Για το, . προλεταρια
το ΙJηλαίΝJ στά. μισά. χαl γιά. τη μπουρζουαζία σέ δλα, ε ;
ΝΙΠΑ_ΓΙΑΝ : Μ τί λέ;ε , μά. τί �έτε πολίτα; ''Ισα - tσα πού
φροντιζω να, παιζω στα λευχα, χοχχαλα . .
Ο ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ : Δηλα(\ή, σά. νά. λέμε, τά 'χεις γιά. καλύ
τερα τα λευκά. χ6χχαλα, ε ; ·πα'ϊξε σ' δλα !
ΜΠΑΓΙΑΝ : Μά. σ' δλα παίζω !
Ο ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ : Πάει νά. πε� εΙσαι μέ τούς λευκούς, ε ;
Είσαι συνθηχολ6γος, ε ;
ΜΠΑΓΙΑΝ : Μ ά. σύντροφε . . . Άφοu παίζω άτσιαχατούρα.
Ο ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ : Ποι6ς ε!πε "&ντε κατούρα" ; Μπροστά.
στούς νεονύμφους ! 'Άρπα τη , γιά. νιΧ μάθεις νά. φέρεσαι ! ( Τού
περνάει τήν κιθάρα κολλάρο).
( '�-! κ ?υρέας χών�ι τό πηρ?ύνι στd μ�λλιd. η)ς 1ιυμφαγωγού
,
και το στgιβει.
Ο Πρισυπκιν σπρωχνει τόν λογιστή γιd
ν' dφήσει fjσυχη τή γυναίκα του).
Π ΡΙΣΥΠΚΙΝ : Τί χάνετε έχε'ϊ; Στο στΊjθος τ'ijς γυναίκας
μου πiΥ.τe· νά. τη φυτέψετε τη ρέγγα; Δέν είναι γλάστρα το
στ'ijθος της χι ο\Jτε χρατiΥ.τε χρυσάνθεμο !
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ : Μακάρι νά 'ταν ρέγγα ! :Μας τα·tσατε χα
λά. - χαλά. ταγγισμένες σαρ/Jέλλες χ' έ:χετε μοuτρα νά. μιλiΧτε !
ΓΕρχονται στιi χέρια καί ρίχνουν τή νύφη πάνω στή σόμπα.
Ή σόμπα dναποδογυρίζει, φλόγες, καπνός).
ΚΡJ\ΥΓΕΣ : Καιγ6 \lα7τε ! ! ! Ποι?ς εΙ;τε "χ � ιγ6μαστε" � Πυρ
,
,
καγια ! Σαp/Jελλες,
ε, ; Γρεχανε
τα τραμ στο ληξιαρχειο . . .
Ι

�

·

ΕΙΚΟΝΑ ΤΕΤΑΡΤΗ

Μέrτα στήν κατασκότεινη νύχτα, γυαλίζFι dπ' τις κοντινές
φλόγες ή κάσκα ένός πυροσβέστη. Ό διοικητής μόνος. 'Έρ
χονται καί φεύγουν οί πυροσβέστες δίνοντας τήν dναφορά τους.
ΠΡΩΊΌ Π ΡΟΣΒΕΣΤΙ-Ι : Ο τε. λ6γος ν γ νετ ι γ �ά.
� χα
� , συντροφε
f
� Δυο� ωρες
..
� /Jε� μας
καταστολη
/Jιοιχητα.
χανεις
λεσε . . . Μεθυσμένα παλιοτ6μαρα ! Σά.ν μπαρουταποθήκη φούν
τωσε (Φr.ύγει).
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ : Γιατί νά. μη φουντώσει; "Ολ'J άpάχνες καl
οίνόπνευμα -'� τανε.
ΔΕΥΤ �ΡΟΣ J!Υf ΟΣΒΕ Σ �lΊ� Σ : Ά �χίζει νά. ;rβ�ν�ι. Το νε,
,
ρο παγωνει σ;ον αερα.
Τ ο, υπογει? γιομισε νερα χ εγινε σω
,
στη, πιστα για παγο/Jρομιες.
(Φευγει}.
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ : Βρήκατε πτώματα;
ΤΡΙΤΟ � Π1:ΡΟΣΒ�ΣΤ_!;ΙΣ : Φο �τώσα �ε έ:ναν \lέ στρα;;tα
�σ� ρισμενο τ� χρ ι;ινιο. Σ ιγου ρα τον χτυπησε κανα 3οχαpι.
,
Στο σταυρο, τον πετυχε. (Φευγει).
ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ : Φ ορτώσαμε !tνα άπανθρα
χωμένο πτωμα άγνώστου φύλου , μ' ενα πηρούνι στο κεφάλι.
ΠΡΩΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ Σ : Κάτω άπ' τη σ6μπα βρ·ήκα
με μιά. γυναίκα μ' Ιtνα συρμάτινο στεφάνι, σφ-ηνωμένο στο
ίνιακΟν όστοUν.
ΤΡΙΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ : Βρήκαμε ltναν &ντpα άγνώστου
ταυτ6τητος, μέ πρΌπολεμικη /Jιάπλαση . Κράταγε στά. χέρια
Ιtνα ταμε'ϊο. Είναι φανερο πώς δσο ζοuσε, ήταν ληστής.
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ : Δέν έ:μεινε μ·ήτ' Ιtνας ζων
ταν6ς. Λείπει Ιtνα πτωμα κ•. άφοu /Jέν το βρ·ήκαμε, ύποθέτω
πώς κάηκε χ' έ:γινε στάχτη.
ΠΡΩΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ : 'Έ ρε φωτάψία ! Σωστο θέα
τρο, μ6νο πού ολα τά. πρ6σωπα κάηκαν.
ΤΡΙΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ : 'Απο το γάμο γύριζαν μέ λού
λου/Jα χαl φι6ρα
μέ τοu 'Ερυθροu Σταυροu τ' άσθενοφ6ρα . . .
( Ό διοικητής βά�ει τούς πυροσβέστες στή γραμμή. Περνάνε
dπ' τήν πλατεία τού θεάτρου, φωνάζοντας ρυθμικά).

'Άλ?.η μιιi σκηνή dπό τόν "Κοριό" : Ό
Πρισύπκιν στόν κόσμο τού Λ1έλλοντος
ΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ : Σύντρο;pοι χαl πολίτες
,
η βοτκα
είναι φαρμάκι
3έν είναι μέλι.
οι μεθυσμένοι
θά. χαλ �σο�ν .
,
και θα παει
σαν τΟ σκυλL
στ' άμπέλι !
Ζώντας μΕ: γκαζιέρες
ζώντας με τζάχ; α
πολεμωντας το, χρυο σας
θά. κάψετε το σπίτι
χαl το φθαρτο σαρκίο σας !
Μη /Jιαβάζετε ποτέ σας
τον Νάντσον καl τον Ζάροβ
στο κρεββάτι !
"Αν σiΧς πιάσει ό ϋπνος ξαφνικά.
χιν/Jυνεύουν νά. χαοuν
χαί γ6νατα χαl πλάτη .
,

ΕΙΚΟΝΑ ΠΕΜΠΤΗ

Μιά τεράσηα, wς τό ταβάνι, dμφιθεατρική α ίθουσα συνε
δριάσεων. Άντι γιd dνθρώπινες φωνές, μεγάφωνα καί δίπλα
μερικά χέρια πού κρι!μονται_. δπως τό χέρι τού σωφέρ, δταv
κ�νει σήμ;ι dπ' τ,<> παράθ�ρο τού α1jτο� ινήτου. 1 Πάνω 1 dπ' τ�
καθε μεγαφωνο ηλεκτρικα χρωματιστα λαμπιονια, λιγυ πιο
κάτω dπ' τό ταβάνι dρκετά έκράν. Στή μέση lνα βήμα μέ
μικρόφωνο. Δ εξιd κι dριστερd dπ' τό βήμα πίνακες διανομής
καί ρυθμιστές τού rjχου καί τού φωτός. Δυό μηχανικοί, ό
γέρος καί ό νέος, κάτι μαστορεύουν στή σκοτεινή α ίθουσα.
Ο �ΕΡΟΣ ( �εσκονίζει μέ lνα φτ�ρό τ� μεγάφω_ναJ : �ήμε
, ελεγ, ψηφοφορια. Λα/Jωσε και κανε
;
ρα εχουμε μια σπου/Jαια
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χο στον έκλογικο μηχαvισμο των άγροτικών περιοχών. Την
τ�λευτα�α φορα δΕ: λειτουργοuσε καί τόσο καλά. Ψηφίσανε
με τριξιματα.
Ο ΝΕΟΣ : Τών άγροτικών είπες; 'Έγινε ! Θα λαδώσω καl
τίς κεντρικές. Θα γυαλίσω τα λαρύγγια στο άππαρ6.τ τοu
Σμολένσκ. Τήν περασμένη βδομάδα μίλαγαν πάλι βραχνά:.
Πρέπει να σφίξω τίς βίδες στα χέρια τών πρωτευουσιάνικων
ύπαλληλικών τμημάτων, γιατί ψηφίζουν διφορούμενα: Τό άρι
στερο χ�ρι γαντζώνεται στο δεξι
Ο ΓΕΡΟΣ : Τα tργοστά:σια τών Ούραλίων ε!ναι i:τοιμα. Θα
συνδέσουμε τα μεταλλουργικα το;; Κούρσκ, εχουν μοντάρει
εναν μηχανισμο για έξήντα χιλιάδες ψήφους στή δεύτερη δμά
δα τών ήλεκτρικών έργοστασίων τοu Ζαπορόζιε. Αύτούς τούς
παραδέχουμαι. Δουλεύεις &νετα μαζί τους.
Ο ΝΕΟΣ : Καί δΕ: μοu λΕ:ς τίς πρόφτασες τίς παλιΕ:ς ψηφο
φορίες; Σίγουρα θά 'τανε για γέλι·α , ε ;
Ο ΓΕΡΟΣ : Μ ι α φορα μ Ε: π'ijρε ή μάνα μου σ Ε: μια συνεδρία
ση. ΜΕ: κράταγε στΊjν άγκαλιά: της. ΕΙχαν μαζευτεί χίλιοι
&νθρωποι δλοι χι δλοι, καθόντουσαν έκεί σαν χαραμοφάηδες
κι άκούγανε. Γινόταν λόγος για κάποιο σπουδαίο ζήτημα πού
ψηφίστηκε μΕ: τήν πρώτη, δμόφωνα. Ή μάνα μου Ύjταν έναν
τίον, δε μπόρεσε δμως νdι ψηφίσει, γιατί μi: κράταγε στα χέ
ρια της.
Ο ΝΕΟΣ : "Ε, φυσικά ! Τί περιμένεις άπο χειρώνακτες !
Ο ΓΕΡΟΣ : Παλιότερα, ενας τέτοιος μηχανισμος Θα τούς
Ύjταν &zρηστος. 'Ίπ'ijρχαν περιπτώσεις δπου επρεπε να σ·η κώ
σεις πρώτος άπ' δλους τΟ χέρι σου, - για νιΧ σε Οοϋν, να σΕ:
προσέξουν - καL λοιπόν, τΟ σήκωνες καL τό 'χωνες κάτω &π'
τή μύτη τοu προέδρου, έ:χωνες μέσ' στα ρουθούνια του καί
τα δέκα σου δάκτυλα καί λυπόσουνα πού δΕ:ν εΙσαι κείνη ·ή
�ρχαία Θ;:α ή "Ι σ_ιδα, :rια �α ψηφίσ�ις μΕ: δώ�εκα χέρια. 'Ηταν
,
ομως και πολλοι που βρισκαν τροπο να, τη σκαπουλαρουνε.
'Άκουσα να λένε πώς ενας άπο δαύτους π'ijγε στον καμπινΕ:
καί κάθησε έχεί μέσα δσο οί &λλοι συζητάγανε σοβαρότατα
θέματα. Φοβόταν να ψηφίσει. Καθόταν καί το ζύγιζε το πρά
μα, μ' &λλα λόγια πάσχιζε να γλυτώσf'L το ύπαλληλικο το
μάρι του.
Ο ΝΕΟΣ : Καί το γλύτωσε;
Ο ΓΕΡΟΣ : Τό γλύτωσε ! . . . Μόνο πού τόν διορίσανε σ' &λ
λο πόστο. Είδανε πώς εχει κλίση στούς καμπινέδες καί τον
διορίσανε ύπεύθυνο στο σαπούνι καί στlς πετσέτες. 'Όλα έν
τάξει;
Ο ΝΕΟΣ : 'Εντάξει !
(Κατεβαίνουν τρέχοντας κάτω ατά ταμπλώ τής διανομής καί
ατά καλώδια. 'Ένας aνθρωπος, μέ γυαλιά καί γενάκι, dνοί
γοντας διάπλατα την πόρτα, πηγαίνει ίσια ατό βήμα, στέκει
μέ τήν πλάτη γυρισμένη στήν α ίθουσα, σηκώνει τά χέρια).

Ο Ρ Η Τ ΟΡΑΣ : Να συνδεθοuν ταυτοχρόνως δλες οί περιοχέ ς
τ'ijς δμοσπονδίας !
Ο ΝΕΟΣ ΚΑΙ Ο ΓΕΡΟΣ 'Έγινε !
('Ανάβουν ταυτόχρονα δλα τά κόκκινα, τά πράσινα καί τά
γαλάζια λαμπιόνια τής α ίθουσας).
Ο ΡΗΤΟΡΑΣ : Άλό ! Άλό ! Σας μιλάει δ πρόεδρος τοu 'Ιν
στιτούτου τών άναστάσεων. Τό θέμα τ'ijς ήμερησίας διατά
�εως εχει κοιν�ποιηθ�'ϊ τηλεγραφ,ικώς, εχ� ι συζητ-ιl.θεί, ε!ναι
'
,
απλουστατο
και σαφεστατο. Στη διασταυρωση της εξηκο
στ'ijς δευτέρας δδοu καί της δεκάτης έβδόμης λεωφόρου τοu
πρώην Ταμπόβ, μια δμάδα οtκοδόμων, σκάβοντας τα θεμέ
λια ένός νέου κτιρίου, άνακάλυψε κάτω άπό μια πρόσχωση
έπτιΧ μέτρων, στΟ ύπόγειο ένΟς άρχαίου σπιτιοϋ, Εναν συμ
παγ'ij οyκο πάγου. Μέσα στον πάγο διακρίναμε τό κατεψυ
γμένο σώμα ένός άνθρώπου. Το Ίνστιτοuτο θεωρε'ϊ δυνατή
τήν άνάσταση τοu έν λόγ<ι> άτόμου , πού παρέμεινε παγωμέ
νο πενήντα χρόνια. Σας άναφέρω τιΧ ύπερ καf. τα κατά. ΤΟ
Ίνστιτοuτο Ι:χει τή γνώμη, δτι ή ζωή τοu κάθε έργάτη δΕ:ν
πρέπει να μένει οιJτε στιγμή άχρησιμοποίητη.
'Η άκτινοσκόπηση εδειξε δτι τό έν λόγ<ι> &τομο εχει κάλους
στα χέρια του, ποU έ0c';) καt μια πεντηκονταετία ήταν τΟ χα
ρακτ·ηριστικό τών έργαζομένων. Θυμίζουμε άκόμη δτι μετα
τούς πολέμους πού διεξήχθησαν στόν κόσμο, μετα τούς έμ
φυλίους πολέμους, πού έδραίωσαν τήν δμοσπονδία τ'ijς γ'ijς
ψηφίστηκε τό νομοθετικό διάταγμα τ'ijς έβδόμης Νοεμβρίου
1 9 6 5 , το δπο'ϊον δρίζει δτι ή ζωή του άνθρώπου είναι άπα
ραβίαστος. Θέτω τώρα ύπ' οψιν σας τίς άντιρρήσεις τοu " 'Ι
δρύματος Λοιμωδών Νόσων". Τό έν λόγ<ι> 'Ίδρυμα, φοβε'ϊται
δτι ύπάρχει κίνδυνος έξαπλώσεως τών βακτηριδίων πού ειJρι
σκαν πρόσφορο εδαφος άναπτύξεως στα πρώην οντα τ'ijς πρώ·ην
Ρωσίας. 'Έχοντας πλήρ·η συνείδηση της εύθύνης, σας άναγ
γέλω τήν άπόφαση τοu 'Ινστιτούτου μας. Σύντροφοι, πρlν
ψηφίσετε, θυμηθείτε τόν στίχο :
'Εμείς
ψηφίζουμε
τήν άνθρώπινη ζω·ή !
( Τά λαμπιόνια σβήνουν, llνα διαπεραστικό κουδούνισμα, σέ
ilν;z έκqάν φαίνεται φωτεινή ή dπόφαση, πού τήν έπαναλαμ
,
βανει ο ρητορας).
"'Εν όνόματι της έρεύνης τών έργατικών ήθών της άνθρω
πότητος, έν όνόματι της παραστατικ'ijς, συγκpιτικ'ijς μελέτης
τών ·ήθών τΊjς καθημερινΊjς ζωΊjς, άπαιτοuμε να γίνει ή άνά
στασ·η ''.
(Φωνές dπ' τά μ ισά μεγάφωνα : " Σωστά, δεκτό " ! 'Άλλες
φωνές: " Κάτω " ! Οί φωνές παύουν dπότομα. Τό έκράν σβή
νει. Δ ε��τερο κουδούνισμα: dνάβει νέα dπόφαση. Ό ρήτορας
έπαναλαμβάνει) : "'Απόφαση τών κέντρων προλήψεως έπι
δημιών τών μεταλλουργικών και χημικών έπιχειρήσεων τοu

Δείγμα γραφής: Χειρόγραφο τοίί ποιητή Βλαντιμίρ Βλαντιμίροβιτς Μαγιακόβσκι dπό τήν φανταστική κωμωδία " Ό κοριός" ·
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Εlκόνα 3η : Το γαμήλιο τραπέζι. 'Απο τήν επανάληψη τού " Κοριού " στο " Θέατρο Σάτιρας " τής Μόσχας, στά 1955
Ιτονμπάς. Προς &:ποφυγην έξαπλώσεως των βακτηριδίων τΊjς
δουλοφροσύνης καί τοu φανφαρονισμοu, πού χαρακτηρίζουν
το 1 92 9 , &:παιτοuμε να μείνει το προς εκθεσιν όίτομο, είς την
κατεψυγμένην του κατάστασιν".
(Φωνές άπ' τά μεγάφωνα: "Κάτω" ! Αλλες φωνές : "Σωστ&." !
'Υπάρχουν C1λλες &:ποφάσεις η τροπολογίες;
('Ανάβει τρίτο εκράν, ό ρή τορας επαναλαμβάνει) :
'Όί άγροτικές περιφέρειες τΊjς Σ.ιβηρίας παρακαλοuν ή άνά
σταση να γίνει το φθινόπωρο, οταν θά 'χουν τελειώσει ο[ γεωρ
γ ικές έ � γ:χσίες, ' προς διευκ�λυνσιν ' τ� ν �εγάλω�, μαζων των
επιθυμουντων να παρευρεθουν κατα την εκθεσιν .
(Ί-Ι πλειοψηφία τών μεγαφώνων: " Κάτω " !, " 'Απαράδεκτο " ! 'Ανάβουν τά λαμπιόνια) .
Θέτω τ ο ζήτημα σ έ ψηφοφορία : Ποιοί είναι ύπέρ τΊjς πρώ
της ά:ποφάσεως; Παρακαλω να σηκώσουν τα χέρια !
( ' Υψώνεται ή συντριπτική πλειοψηφία τών σιδερένιwν χ εριών).
Κατεβάστε τα ! Ποιός είναι ύπέρ τ'ijς τροπολογίας τ'ijς Σιβη 
ρ �ας ; (Ύψών�ται άραιά και , πο,ύ Υ;άν;ι χέριJ 'Ι-� �υνέλευση
,
,,
της .ομοσπον�ιας
εκανε
δεκτη την αποφcι.ση : . Να α-να-στη
θεϊ"' ! (Κραυγές dπ' δλα τά μεγάq;ωνα: " Ζήτω " ! Οί φωνές
παύουν) .
Ή συζήτηση έ:ληξε ! (Άνοίγcυν διάπλατα δυο πόρτες και
μπαίνουν τρέχοντας οί ρεπόρτερ. Ό ρ�jτορας dνοίγει δρόμο
άνάμεσά τους, φωνάζοντας χαροvμενα προς δλες τις κατευ
Ούνσεις ) : Να. ό:ναστηθεί ! Να &:ναστηθεί ! 1 α. &:ναστηθεί ! ! !
(Οί ρεπόρτερ βγάζcυν dπ' τψι τσέπη τους μικρόφωνα και
φωνάζουν τρέχοντας).
Π ΡΩΤΟΣ ΡΕΠΟΡΤΕΡ : 'Αλό ! ! ! Κύμα � 27 ,5 μέτρα . . . "Τα
νέα τοu Τσουκότ" . . . Ν' άναστηθεί !
�� ΥΤΕΡΟ� ΡΕ � ΟΡΤΕΡ : λ? !
! ! ! � ύ ί,1-α 3 7 6 μ�τ�α . . .
Η βpαδυν·η Π ραβντα του_ Βιτεμπσκ . . . Να αναστηθει !
ΤΡΙ ΤΟΣ ΡΕΠΟΡΤΕΡ : Άλό ! Άλό ! 'Αλό ! Κύμα 2 1 1 μέ
τρα . . . " Κ ομσομι\λσκαγια Π ράβντα τ'ijς Βαρσοβίας" . . . να &:να
στηθεί !
ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΡΕΠΟΡΤΕΡ : "Λογοτεχνική έφημεpίδα τοu
'Αρμαβίρ" . 'Αλό ! 'Αλό ! ! !
ν

.•

Ά

Ά�?

ΠΕΜΠΤΟΣ ΡΕΠΟΡΤΕ Ρ : 'Αλό ! 'Αλό ! Άλό ! Κύμα 44 μέ
τρα. Τα νέα τοu "Σοβιετικοu Σ ικάγου" . . . Να άναστηθεί !
ΕΚΤΟΣ ΡΕΠΟΡΤΕΡ : Άλό ! Άλό ! 'Αλό ! Κύμα 1 1 5 μέ
τρα . . . "Κόκκινη έφημερ ίl>α τ'ijς Ρώμης". Ν' &:ναστηθεί 1
ΕΒΔΟΜΟΣ ΡΕΠΟΡΤΕΡ : 'Αλό ! Άλό ! 'Αλό ! Κύμα 78 μέ
τρα . . . "Φτωχόκοσμος τ'ijς Σαγγάης". Ν' &:ναστηθεί !
ΟΓΔΟΟΣ ΡΕΠΟΡΤΕΡ : Άλό ! 'Αλό ! Άλό ! Κύμα 2 2 0 μέ
τρα . . . " Μεροκαματιάρισσα τ'ijς Μαδρίτης" . . . Να &:ναστηθεί !
ΕΝΑΤΟΣ ΡΕΠΟΡΤΕΡ : 'Αλό ! Άλό ! Άλό ! Κύμα 1 1 μέ
τρα . . . "Ό πιονιέρος τ'ijς Καμπούλ" . , . Να &:ναστηθεί ! (' Ορ 
μάνε εφημεριδοπώλες μέ παραρτ�ίματα).
Π ΡΩΤΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΗΣ : Να τοu χαλάσουνε για δχι
τήν παγωμένη πόζα;
Το κύριο αρθρ ο
,
, !
σε, στιχους
και, προζα
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΕΦΙ-ΙΜΕΡΙΔΟΠΩ� ΗΣ : Παγκόσμιο δημοψή
, φισμα, συνταρακτικη ψηφοφορια
μπορεί ή δουλ?πρ �πει �
, ;
να γινει επιδημια
ΤΡΙΤΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΗΣ : 'Άρθρα πού έξηγοuν
τίς &:ρχαίες κιθάρες,
τίς δακρύβρεχτες ρομάντζες
κι ολους τούς όίλλους
τρόπους
)
,
που' αποβλακωναν
τις μαζες !
ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΗΣ : 'Όλα τα νεώτερα ! ! !
Συνέντευξη μέ τον πρόεδρο τοu 'Ινστιτούτου !
Π ΕΜΠΤΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΗΣ : 'Επιστημονικές πλη
ροφορίες.
παρ;χκαλω μ·ίjν τρομάζετε !
,
Πρόκειται περι, λησμονημενων
καταστασεων.
Πλήρης κατάλογος
των λεγομένων
ύβριστ�κων έκφράσεων !
ΕΚΤΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΗΣ : Παράρτημα ! 'Όλα 7&. τε
λευταία τηλεγραφήματα !
\

ι
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ΕΒΔΟΜΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΙ-ΙΣ : Θεωρητική τοποθέτηση
ένος ίστορικου προβλήματος.
Κατατοπίζεστε προτου το πάρετε πρέφα:
Μπορε'ϊ ποτi:
έ'.να τσιγάρο
να σκοτώσει έλέφα ;
ΟΓΔΟΟΣ ΕΦΗΜ_ΕΡΙ� Ο !J Ω;\Η � : Θλιβερ? μέχρι δακρύων
κωμικο που να σε πιανει κωλικος:
έπl τέλους έξηγήθηκε ή λέξη
ι c &λκοολικός" !
_

ΕΙΚΟΝΑ ΕΚΤΗ

Μιd μdτ διπλή πόρτα, μέσ' dπ' τούς το{χους dχνοφα{νοj)ται
τd όργανα ένός lατρικού έργαστηρ{ου. Μπροστd στόν τοίχο
ό γεροκαθηγητής καί ή ήλικιωμένη βοηθός του, πού διατηρεί
dκόμα τd χαρακτηριστικd τής Ζώγιας Μπεριόζκινα. Φοράνε
κ' οί δυό άσπρες μπλούζες.
ΖΩΓΙΑ ΜΠΕΡΙΟΖΚΙΝΑ : Σύντροφε ! Σύντροφε καθηγητά,
σiiς παρακαλώ , μήν κάνετε αύτο το πείραμα. Σύντροφε κα
θηγητά, πάλι θά 'χουμε ντράβαλα . . .
Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Συντρόφισσα Μπεριόζκινα, άρχίσατε νά
ζε'ϊτε μΕ: τlς άναμνήσεις σας καl μιλiiτε σl: μιά άκΟιτανόητη
γλώσσα. ' Ολόκληρο λεξικο πεθαμένων λέξεων. Τί θά πε"i:
"ντράβαλα" ; ( Ψάχνει στό λεξικό). Γραφειοκρατία . . . Θεοκρα
τία . . . Θεότητα . . . Κουλούρια. . . Μπουλγκάκοβ . . . &, νάτ-ηv: Ντρά
β �λα - ε1δ? ς δρ � στ-ηριότ-ητος τών άνθρώπων πού μπαίνανε έμ
,
...
ποδιο σε, καθε ε .ιδους δραστηριοτητα
ΖΩΓΙΑ J\ΙΙΠΕΡΙΟΖΚΙΝΑ : Αύτή fσα - fσα ή "δραστηριό
τητά" του παρά λίγο νά μου κοστίσει τή ζωή έδώ καl πεν-ήν
τα χρόνια. 'Έφτασα μάλιστα μέχρι . . . άπόπειρα αύτοκτονίας.
Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Αύτοκτονίας; Τί θά πε'ϊ "αύτοκτονία" ·
( Ψάχνει στό λεξικό). Αύταρχία, αύτοδιαφήμιση, αύτοπροβολ
. . . 'Ά, το βρ'ίjκα. 'Άύτοκτονία" . ('Έκπληκτος). Πυροβολήσα
τε τον έαυτό σας ; Καταδικαστήκατε σl: θάνατο '· Άπο δικαστ·ή ριο ; 'Απο έπανασταταο στρατοδικεi:ο ;
ΖΩΓΙΑ ΜΠΕΡΙΟΖΚΙΝΑ : 'Όχι . . . Μόνη μου.
Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Μόνη σας ; 'Απο ά.προσεξία;
ΖΩΓΙΑ ΜΠΕΡΙΟΖΚΙΝΑ : 'Όχι . . . Άπο ερωτα.
Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Γιά φαντάσου . . . Άπδ έ'.ρωτα πρέπει νά
χτίζεις γεφύρια, νά γεννίΧς παιδιά . . . Καl σεi:ς . . . Άκοϋς έκεi: !
ΖΩΓΙΑ ΜΠΕΡΙΟΖΚΙΝΑ : ' Απαλλάξτε με . . . σiiς βεβαιώ,
μου είναι ά.δύνατον . . .
Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Τώρα πiiτε ν ά μου κάνετε. . . πώς το
εfπατε; Ντράβαλα. Ναί, ναί, ναί ! Ντράβαλα ! 'Η κοινωνία
σiiς προτείνει νά έκδηλώσετε δλη τή συμπάθεια πού διατη
ρεi:τε άκόμα μέσα σας γι' αύτήν τf)ν ϋπαρξη πού θά άποψύ
ξουμε, γιά νά μπορέσει νά ύπερνικήσει δσο το δυνατον εύκο
λότερα τlς έπιπτώσεις του ληθάργου του πού κράτησε πενήν
τα όλόκληρα χρόνια. Ναί, ναί, ή παρουσία σας εχει ύψίστη
σημασία. Χαίρουμαι ιδιαίτερα πού βρεθήκατε καl Ί]ρθατε. Αύ
τος - ε1να� ό έκεi:νος ! Καl σεi:ς - ή έκείνη ! Πέστε μου, οί
βλεφαρίδες του '!)ταν εύλύγιστες; Μ'. ένδιαφέρει μήπως σπά
σουν &ν γίνει πολύ γρήγορα ή άπόψυξη.
z9 rrA ΜΠ�ΡΗ?ΖΚΙΝΑ : Σύντρ � φε καθηγητά, πώς μπο
,
,
ρω να, θυμηθω τις βλεφαριδες
που υπ'ίjρξαν
κάποτε. . . έδώ
καl πενήντα χρόνια . . .
Ο ΚΑΘΗΓΗ'lΉΣ : Πώς; ! 'Εδώ καl πενήντα χρόνια ; Μά
ε1ν�ι μόλ�ς χτές � . . 'Εγ� δ�λ�δή '!:ως μπ;ορώ καl θυμiiμαι το
χρωμα των τριχων στην ουρα του μασ't'οδοντου, έ/Jώ καί μι�
σδ έκατομμύριο χρόνια; Άκους έκεi: ! Καl σεi:ς δε θυμiiστε . . .
ΔΙ: μου λέτε, φούσκωνε πολύ τ ά ρουθούνια του γιά ν ά πάρει
άνάσα τήν ώρα τών ζωηρών συζητήσεων;
ΖΩΓΙΑ Μ Π ΕΡΙΟΖΚΙΝΑ : Σύντροφε καθηγητά, πώς ε1ναι
δυνατόν νά θυμiiμαι; Πiiνε τριάντα χρόνια τώρα πού δl: φου
σκώνει κανεlς τά ρουθούνια του σέ παρόμοιες περιπτώσεις
Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Μ·ή πως τουλάχιστον είστε ένήμερη γι�
τ·f]ν πεΡ.ιεκτικότητα του στομάχου καl τοtί fιπατος· Ε1ναι πο'
'
'
λυ' πιθ ανον
να περιεχουν οινοπνευμα
και βότκα καl μΕ: το ύψη �ο βολτάζ πού θά διοχετεύσουμε, ύπάρχει κίνδυνος ά.να
φλεξεως.
ΖΩΓΙΑ J\llΠEPIOZKINA : Μά πώς είναι δυνατον νά θυμii
μ � ι, σύντροφε καθηγητά ! Θuμiiμαι μόνο πώς 'ήτανε γερο κου
ταλι . . .
·
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Ο ΚΑΘΗΓΗΤΙ-ΙΣ : "Αχ, τίποτα δl: θυμiiστε, συντρόφισσα
Μπεριόζκινα ! 'Ηταν τουλάχιστον έκδηλω τικός ;
ΖΩ ΓΙΑ ΜΠΕΡΙΟΖΚΙΝΑ : Δεν ξέρω. . . Π ιθανον. . . πάντως
δχι με μένα.
Ο ΚΑΘΙ-ΙΓΙ-ΙΤΗΣ : 'Ώστε έ'.τσι ! Φοβiiμαι πώς μΕ: τlς έτοι
μασίες μας γιά τήν άπόψυξή του, το μόνο πού καταφέραμε
είναι νά παγώσουμε έσiiς. Χ μ ! Χμ ! "Ε , &ς ά.ρχίσουμε.
(Πατάει §να κουμπί, ό γυάλινος τοίχος μετατοπlζετα ι dθό
ρυβα. Στή μέση, πάνω σ' §να χειρουργικό τραπέζι, μιd γυα
λιστερή, έπινικελωμένη κάσα άνθρωπlνων διαστάσεων. Στd
πλευρd τής κάσας κρουνο{, κάτω dπό τούς κρου�•ούς κουβά
δες. Άπ' τήν κάσα ξεκινάνε καλώδια. Κύλινδροι οξυγόνου·
γύρω dπ' τήν κάσα §ξη γιατρο{, dσπροντυμένοι καί ·ήρεμοι.
Jlιfπροστd στήν κάσα,, στό προσκήνιο, §ξη νιπτήρες. 'Από
dόρqτα σύρματα, κρέμονται στόν dέρα §ξη πετσέτες).
Ο ΚΑΘΗΓΙ-ΙΤΗΣ ( Πηγα{νοντας dπό γιατρό σέ γιατρό. Στόν
πρώτο) : Θά διοχετεύσετε το ρευμα μόλις σiiς κάνω νόημα.
(Στόν δεύτερο) : Ί-Ι θερμοκρασία νά φτάσει στούς 36,4 άνε
βαίνοντας έ'.να δέκατο ά.νά 1 5 δευτερόλεπτα. (Στόν τρ{το) :
Νά έ'.χετε έ'.τοιμους τούς ά.σκούς του όξυγόνου. (Στόν τέταρ
το) : Το νερο νά χύνεται λίγο - λίγο, το κενο πού θ ' άφήνει
δ λυωμένος πάγος νά ά.ντικαθίσταται με κανονική ά.τμοσφαι
ρ ική πίεση . (Στόν πέμπτο) : 'Γο καπάκι θά το ά.νοίξετε ά
πότομα. (Στόν §κτο) : Θά προσέχετε στον καθρέφτη τά στά
δια ;'ίJς άναβι� σεως. ,(Οί για,τροί , καταν�ύουν δε{χνοντας πώς
,
καταλαβαν και πηγαινουν στις θεσεις). Αρχιζουμε.
(Δ ι?χ;τεύ�ται τό ρεϋι:α, κοιτάνε τd θεριιΔμετρα. Στάζει �ό
,
,
,
του στον
το βλεμμα
καρφωσει
νερο. Ο εκτος γιατρος εχει
καθρέφτη τού δεξιού το{χου).
ο, ΕΚΤΟΣ !'ΙΑΤΡΟΣ ,: Τά ι;�γουλά ;ου άνα;<τ,ουν , το φ� σι
κο τους χρωμα ! ( Παυση). Ελευθερωθηκε απ τον παγο !
(Παύση). Παρατηρώ παλμικΕ:ς δον·ή σεις στο στ'ίjθος ! (Παύση.
Τρομαγμένα). Σύντροφε καθηγητά, τά χέρια του κινουνται
σπασμωδικά . . .
Ο ΚΑΘΗΓΙ-Ι ΤΗΣ ( Πλησιάζει, κοιτάζει προσεχτικά, λέει κα
θησυχαστικά) : Οί κινήσεις του ε1ναι φυσιολογικές, ξύνεται
- ζωντανεύουν δπως φαίνεται τά παράσιτα πού ε1χαν πάντα
άπάνω τους τά &τομα αύτοϋ τοϋ ε'ίδους.
Ο ΕΚΤΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ : Σύντροφε καθηγητά, συμβαίνει κάτι
μιά κίνηση τοϋ ά.ριστερου χεριου ά.πέσπασε
άκατανό·ητο. Με
:
ά.π' το σώμα του έ'.να άντικείμενο . . .
Ο Κ �ΘΗΓΙ-1:1'1-Ι Σ (Κ� ιτάζει προ �εκ�ικά) : :Έχει , συ ι;φύσεις
,
μ; ;η μο�σι�η , σ;α, χρον �α τους το λεγανε ,. ψυχικη ε �αισ�η
,
,
,
σια, ; Στην αρχαι?τητα, εζησαν
? Στραν τ ι �αριου 7 �αι , ο Ουτ
κιν. Ο Στραντιβαριους κατασκευαζε βιολια κι αυτο το κατα
σκεύαζε ό Οϋτκιν καί το λέγανε κιθάρα. (Ό καθηγητής κοι
τάζει τό θερμόμετρο καί τό μηχάνημα πού ρυθμ{ζει τήν
π{εση τοϋ α Ζματος).
Ο Π ΡΩΤΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ 3 6 , '1 .
Ο ΔΕΥ'ΓΕΡΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ : Σφυγμοί 6 8 .
Ο ΕΚΤΟΣ ΓΙΑ'ΓΡΟΣ : 'Αναπνοή κανονοcή .
,
,
Ο !<ΑΘΗ \ Η ΤΗΣ : � τίς θέσ; ι 7 σ�ς ! ,
,
,
,
απ την κασα. Το καπακι ανοι(Οι γιατροι απομακρυνονται
γει �πότομα, a:ι;' τήν �; άσα dνασ71κώνεται dναμαλλι,α σμένος
,
του, σφιγγοντας
και, εκπληκτος ο Πρισυπκιν, κοιταζει γυιιω
dπάνω του τήν κιθάρα).
Π ΡΙΣΥΠΚΙΝ : Μωρε ϋπνο πού τράβηξα. J\ΙΙε συγχωρεi:τε σύν
τροφοι, δεν το άρνουμαι, τά ε1χα κοπανήσει ! ΣΕ: ποιό άστυ
νομικο τμ'ίjμα βρίσκουμε ;
Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Μ·f]ν άνησυχεi:τε. Ε'ίχατε γίνει άναπό
σπαστο τμ'ίjμα του πάγου , έμεi:ς δμως σας ά.ποσπάσαμε χω
ρίς νά χαλάσει οϋτε έ'.νας ίστος του δέρματός σας . . .
ΠΡΙΣΥΠΚΙΝ : Τ ί έ'.κανε λέει; Μ Ι: άποσπάσατε στο ξύλο ; Τώ
ρα θά δουμε ποιός άπ' δλους '!)ταν ό πιο μεθυσμένος. Έσε'ϊς
οί γιατροί, δλο με οινοπνεύματα άνακατευόσαστε. 'Όσο γιά
μένα, ε1μαι έ'.τοιμος νά άποδείξω τήν ταυτότητά μου, δ,τι ώρα
θέλετε. Νά, έδώ τά 'χω . τά χαρτιά μου. (Πηδάει dπ' τήν
κάσα, γυρ{ζει τίς τσέπες του τd μέσα έξω). 'Έχω άπάνω
μου 1 7 ρούβλια καί 60 καπίκια. ΤΎjν εισφορά μου στή διεθν'ίj
όργάνωση περιθάλψεως τών άγωνιστών τ'ίjς έπανάστασης ; Τήν
πλήρωσα. Γιά τον έ'.ρανο ύπΕ:ρ τ'ίjς άεροπορίας; Νά ή άπόδει
ξη. Γιά τήν καταπολέμηση του άναλφάβητισμου ; 'Ιδού. Έ
τουτο δω, τί ε1ναι πάλι; Το άντίγραφο του ληξιαρχείου ! (Σφυ
ρtζει). Μά ναί ! Π'ίjγα χτΕ:ς καί παντρεύτηκα ! Αύτή τήν ί�ρα,

πού νά 'σαι τώρα . . . .Λάμπουν τ' άστέρια τους μονάχα, ποιός
πέφτει λιπόθυμος στά χέρια τής Μπiρι.όζκινα πού βγήκε τρέ
χοντας dπ' την πόρτα).
σου φιλάει τα χέρια τάχα. . . Πώ, πώ, τί έ:χω ν' άκούσω στο
σπίτι ! Να καl ή άπόδειξη του κουμπάρου. Νά καl ή συνδικα
ΕΙΚΟΝΑ ΕΒΔΟΜΗ
λιστικη ταυτότητα. ( Το βλέμμα του πέφτει στο ήμερολόγιο,
τρίβει τά μάτια, τον :πιάνει φρίκη καί κοιτάζει. γύρω του}.
Στη μέση τής σκηνής l!1ιας τρ{γωνος κήπος. Στόν κήπο τρ{α
'1 2 Μα·tου του 1 9 7 9 ! Π ώ , πώ, πόσες συνδρομές έ:χω άπλ·ή ρω
τεχνη;a δέντρα. Πρώτο �έντρο: �άν� στά πράσι�α τετρ�γω
τες στο συνδικάτο ! Πενήντα χρόνια ! Δικαιολογητικά, Θα μου
,
πιατα, στα πιατιι μανταρινιr1. Δ ευτερο
να φυλλα - τεραστια
ζητήσουν δικαιολογητικά. Θα δώσω λόγο στην κεντρικη έπι
δένyρο - χάρτι�α πιάτα στά πι?τα μ�λα. Τρ{το δέντρ� : σ-ι;ά
;
τροπή ! Θεούλη μου Γυναικούλα μου ! ! ! 'Αφ'ijστε με ! (Σφ{γ
,
,
με αρω
πρασινα κλαδια του κρεμονται ανοιχτα μπουκαλrικια
γει τά χέρια τών γιατρών πού στεκόντουσαν δλη την wρα ματα σέ σχήμα κουκουνάρας. 'Αριστερά καί δεξιά - γυάλινες
γύρω του, όρμάει στην πόρτα. Ξοπίσω του dνήσυχη ή Μπε  προσό1(εις σπιτιών. Στίς πλευρές τού τριγώνου, μαν,ρόστεvοι
ριόζκινα. Οί γιατροί τριγυρίζουν τον καθηγητή).
πάγκοι. Λ!fπαίνει ό ρεπόρτερ, τό κατόπι του τέσσερις: ι'ίντρες
ΕΝ ΧΟΡΩ : Τί ήταν αότο πού έ:κανε μέ τα χέρια μας ; Μόίς
καί jη;να ίκες).
.
τά ' σφιγγε καl τα ντράνταζε, μόίς τα τράνταζε καl μόίς τά
Ο ΡΕ Ο Τ Ρ : ύντpοφ � ι , έδ � , έδω ?τον 'ί ?κ �ο ! Θα σόίς
�
,
Ι.:Ι � �
' σφιγγε . . .
διηγηθω με τη σειρα τους ολα τα θλιβερα και απιθανα γεγο
Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Στην άρχαιότητα ύ;.'ijρχε αότο το άνθυ
νό τ_α. !{αt πρ c;>τα - 7;ρω ;α . . . Περόίστε μου τα μανταp ίνια. Σω
_ πόλεως και μανταρι
,
γιεινό συνήθειο πού τό λέγανε χειραψία. (Οί l!ξη γιατροί καί ·στα το αποφασισε
η αυτοδιοίκηση της
ό καθηγητης πλένουν έπιμελώς τά χέρια τους).
νίζονται σήμερα τα δέντρα , χτές μόνο άχλάδια εϋρισκες καl
δi:ν ήταν οϋτε ζουμερά, οϋτε νόστιμα, οϋτε θρεπτικά. . . (Μιά
ΠΡΙΣΥΠΚΙΝ (Πέφτοντας πάνω στη Ζώγια) : Δέ μου λέ
κοπέλα παίρνει dπ' το δέντρο τό πιάτο μέ τά μανταρ{νια,
τε πολίτες, τί σόι &νθρωποι εrσαστε ; Μπορε'ίτε να μου έξη
οί καθ μενοι καθαρ{ζουν, τρώνε σκύβοντας ;ιέ περιέργεια
γήσετε ; Ποιός εΙμαι έγώ; Που εΙμαι; Έσε'ίς, μήπως εΙστε
, τον ρεπορτερ).
,
προς
ή μητέρα τ'ijς Ζώγιας Μπεριόζκινα; ('Ακούγεται μιά σειρή
ΠΡΩΤΟΣ Α 1ΤΡΑΣ : )Ελ&τε, σUντροφε, περιμένουμε, πέστε
να κι ό Πρισύπκι.ν γυρ{ζει dπότομα το κεφάλι του).
μας δλες τlς λεπτομέρειες.
Που έ:πεσα ; Που μέ πέσανε ; Τί εΙναι αυτο ; Ή Μόσχα; Το
Ο ΡΕΠΟΡΤΕΡ : Πού λέτε. . . Τί ζουμερές αότές οί φέτες !
Παρίσι; ' Η Νέα 'Υόρκη ; 'Αμαξά ! ! ! (Ούρλιαχτο σειρήνας αύ
Μήπως θέλετε ; . . . 'Έ , καλά, καλά, άρχίζω. Άπο πότε γίνα
τοκινήτου). Οί\τε άνθρώπους βλέπεις, οί\τε &λογα ! Αότοκινη
τε τόσο άνυπ6μονοι ; 'Εγώ, φυσικά, σαν &σσος του ρεπορταζ
τόδρομοι, ΕΛΠΑ, ΚΤΕΛ ! ! ! ('Ακουμπάει στην πόρτα, ξύ
νει τψι πλάτη του, μέ τά δάχτυλα, γυρίζει, βλέπει στον πού εΙμαι τα γνωρίζω δλα . . . Λοιπόν πού λέτε. . . τον βλέπετε
αότόν ; Τον βλέπετε ; (Περνάει βιαστικός l!νας ι'ίντρας μέ βα
ilσπρο τοίχο l!ναν κοριο πού πρίν λίγο περπάταγε στο για
λιτσάκι γι.ατρού καl θερμόμετρο).
κά του). Κοριέ μου, κοριούλι μου, κοριουδάκι μου ! ! ! (Χτ�•
Ο ΡΕΠΟΡΊΈΡ : Είναι κτηνίατρος. ' Η έξάπλωσις τ'ijς έπι
πάει dνάλαφρα τίς χορδές τής κιθάρας, τραγουδάει). Μη φύ
δημίας προχωρε'ί ραγδαίως. 'Όταν τό άφήσανε μόνο του, το
γεις που Θα πόίς, μονάχο σαν μ' άψήσεις τί Θα κάνω . . . (Πιάνει
τον κοριό μέ τά πέντε του δάχτυλα. Ό κοριος τού ξεγλιστράει}.
άναστημένο θηλαστικό επιασε φιλίες μ' δλα τα οtκιακα ζωα
του οόρανοξύστη καl τώρα τα σκυλια λυσσάξανε. Τ6 θηλα
Χωρ ίσαμε καθώς χωρίζουν στη θάλασσα τα πλο'ία . . . Μου
στικο τα έ:μαθε να στέκουν σούζα, δηλαδη στα πισινά τους
γλίστρησε ! . . . Μοναξιά, θά 'ρθεις κάποτε μοιρα'ία . . . Ρωτω παν
πόδια. Τα σκυλια δέ γαυγίζουν οί\τε παίζουν πιά, άκουνε μό
του ρωτω κι άπάνη1 ση δέν παίρ ν ω και μc νος κ' έ:ρ η μος τα
νο τη φωνη του κυρίου τους. Τα ζωα τρίβονται στα πόδια
βήματά μου σέρνω . . . Μόνος ! ! ! 'Αμαξά, ΚΤΕΛ . . . όδος Λου
των συνδαιτυμόνων, χαϊδεύονται καl τούς γλύφουν τα χέρια
νατσάρσκι 1 7 ! Χωρίς άποσκευές ! ('Αρπάζει το κεφάλι του,

1

Ή τελευτα{α,

9η εlκόνα, τού "Κοριού", μέ τόν i]θοποιό Β. Λέπκσ, στην παράσταση τού " Θεάτρου Σάτιρας" τής Μόσχα ς ( 1955)
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Οι γιατp οί λέ�ε πώς �ί Sη�Θέντες όπ' αυτων των σκύλων,
,
τ'ίjς έπιS·ημιχ'ίjς
παρουσιαζουν εχ8ηλα τα πρωτα συμπτωματα
8ουλοφροσύνης.
ΟΙ ΚΑΘΗΜΕΝΟΙ : 'Ώ - ώ - ώ ! ! !
Ο ΡΕΠΟΡΊΈΡ : Κοιτiiξτε, χοιτiiξτε ! (Περνάει τρικλ{ζο1ιτας
eνας aντρας, φορτωμένος με καλάθια γεμάτα μπουκάλια μπvρα).
Ο ΠΕΡ ΑΣΤΙΚΟΣ (Σιγοτραγουδάει) . :
Τον περασμένον αίώνα
ζουσαν ζωη χαρισάμενη πίνανε βότκα χαί μπύρα πού π·ήγαινε γόνα
χ' Ύjταν ή μύτη τους
μελιτζάνα κρεμάμενη !
Ο ΡΕΠΟΡΊΈΡ : Τον βλέπετε ; Νά έ:νας ξοφλημένος, όίpρω
στος όίνθρωπος ! Είναι έ:νας άπ' τούς έχατον έβ8ομήντα πέν
τε έργάτες του 8ευτέρου ίατριχου έργαστηρίου. οι γιατροί
γνωματεύσανε πώς το άναστημένο Θηλαστικό, για να περά
σει εύχολότερα το μεταβατικό του στά8ιο, πρέπει να πίνει
ενα μίγμα, τη λεγόμενη μπύρα, πού σε μεγάλες aόσεις προ
καλεί 8ηλητηρίαση χαl σε μικρές aόσεις άη3ία. οι έργάτες
ζαλίστηκαν άπ' τlς 8ηλητηριώ3εις άναθυμιάσεις χαl Ίjπιαν χα
τα λάθος χανα - 8υο γουλιες άπ' αύτο "ο άναψυχτιχο μίγμα.
Τούς άντιχαταστήσανε άμέσως χ' ϋστερα άπο λίγο άναγχά
στηχαν να στείλουν όίλλη βάρ8ια. Πεντακόσιοι εrχοσι έργάτες
βρίσκονται κιόλας στα νοσοκομεία, δμως, ή τρομερη έπι8η
μ �α τ'ίj � ζυθογενους πανώλους, άφρίζει, ξεχειλίζει χαί σου
,
λυνει τα γονατα.
ΟΙ ΚΑΘΗΜΕΝΟΙ : 'Ά - & - όί ! ! !
ΕΝΑΣ ΑΝΤΡ ΑΣ (' Ονειροπόλα καί κουρασμένα) : Θα Sεχό
μουνα να Θυσιαστω χάριν τ'ίjς έπιστήμης - &ς μου χάνουν
χ' έμένα ενα έμβόλιο αύτ'ίjς τ'ίjς αίνιγματιχ'ίjς άρρώστιας !
Ο ΡΕΠΟΡΊΈΡ : Είναι χι αύτος έπιρρεπής ! Είναι στα πρό
θυρα. Σιγά . . . Μην τρομάζετε αύτην τ·Ι]ν σεληνιασμένη . . .
(Περνάει μιά κοπέλα, τ ά πόδια της μπερδεύονται σε βήματα
φόξ-τρότ καί τσάρλεστον, μουρμουρ{ζει στtχους πού διαβάζει,
κρατώντας τό βιβλίο μέ τά δυό δάχτυλα τού τεντωμένου της
χεριού. Μέ τά δυό δάχτυλα τού aλλου χεριού, κρατάει eνα
φανταστικό ρόδο, τό φέρνει στή μύτη της καί τό μυρ{ζει).
Ο ΡΕΠΟΡΤΕΡ : ' Η Μστuχη ! :Μένει 8ίπλα στο λυσσασμέ
νο Θηλαστιχο χαί τη νύχτα, δταν ή πόλη κοιμόταν , όίρχισαν
χαί φτάσανε στ' αύτιά της άπ' την όίλλη μερια του τοίχου,
κρότοι κιθάρας, ϋστερα μακρόσυρτοι άναστεναγμοί, άπ' αύτούς
πού σου ξεσχίζουν την χαρ8ια χαί λυγμικές χορωνες, πως
τα λέγανε να 8είτε δλ' αύτ&; "Έλαφρο τραγού8ι" &ν Sέν χάνω
λάθος. Κι δσο πήγαινε το πράμα χειροτέρευε χαί ή χαϋμένη ή
κοπέλα όίρχισε να χάνει τα συλλο'ίχά της. οι γονείς της, συν
τριμμένοι άπ' τη συμφορα πού τούς βρ'ίjχε, συγχαλέσανε ίατρι
χο συμβούλιο. οι χαθηγητες aιαπιστώσανε συμπτώματα όξυ
τάτ-ης ιcέρωτοπληξίας'" - ετσι λεγότανε μια άρχαία άρρώστια,
πού το κύριο σύμπτωμά τη ς εί'ιαι δτι, ή σεξουαλιχη δρμή, ή
όρθολογιστιχα κατανεμημένη για δλη τη ζωή μας, συμπυκνώ
νεται ξαφνιχα σέ μια β8ομά8α χαί παίρνει καλπάζουσα μορφή,
άναπτύσσεται σαν φλεγμονη χαί σπρώχνει τό όίτομο σέ παράλογα χαί άπίθανα καμώματα.
Η ΚΟΠΕΛΑ (Κλεtνει τά μάτια μέ τά χέρια) : Καλύτερα να
μη βλέπω, αίσθάνομαι να αίωρουνται στον άέρq τα φρβερά, τα
έρωτευμένα μικρόβια.
Ο ΡΕΠΟΡΤΕΡ : Είναι χι αυτη επιρρεπής, είναι χι αυτη στα
πρ �Θυρα.:. Ί-Ι έ� ι8ημί� \ ιγα�τώνεται. (30 γκέρλς περνάνε χο
ρευοντας). Κοιταξτε αυτην την τριανταχέφαλη έξηνταπο3αρού
σα ! Καί να σκεφτεί κανείς πώς αύτην την άνύψωση των πο8ων (πρός τήν αίθουσα) τη'ι άποχαλουσαν τέχν-η ! (Ένα ζευγάρι
πού χορεύει φόξ - τρότ). 'Η έπι8ημία εφτασε . . . εφτασε . . . που
εφτασε; (Κοιτάζει στό λεξικό). Στο άπόγειό της. "Ε, αύτο πιά,
είναι έ:να έρμαφρό8ιτο τετράπο8ο. (Μπαtνει τρέχοντας ό διευ
θυντής τού ζωολογικού κήπου μ' eνα μικρό γυάλινο κουτάκι
στά χέρια. Πtσω του πλήθος aνθρωποι μέ καννοκιάλια, φω
τογραφικές μηχανές καί σκάλες πυροσβεστών) .
Ο ΔΙΕΎ'ΘΥΝΤΗΣ (Σ ' δλους) : Τόν εr8ατε ; Τον εr8ατε ; Που
είναι τος ; "Αχ, Sέν εraατε τίποτα ! ! ! Μια (ιcιοιρία άνιχνευτων
άνέφερε πώς τον εί8ε έ8ω πρίν έ:να τέταρτο τ'ίjς ώρας: Σκαρ
φάλωνε στο τέταρτο πάτωμα. Λαμβανομένης όπ' 15ψιν τ'ίjς μέ
σης ταχύτητάς του, πού είναι ένάμιση · μέτρο την ώρα, 8έν εί
ν �ι 8υνατό� να άπ;ομαχ ρύνθηχε πολύ. Σύντροφοι, έρευνείστε χω
,
ρις χασομερια τους τοιχους
!
·

·
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(ΟΕ παρατηρητiς dνοtγουν τά καννοκιάλια τους, δσοι καθ6ν·
τουσαν στούς πάγκους πετιούνται dπάνω, κοιτάνε γύρω τους,
βάζοντας τό χέρι dντήλιο. Ό διευθυντής τοποθετε ί τίς όμά
δες, καθοδηγεί τίς lρευνες).
ΦΩΝΕΣ : 'Άντε βρές τον τώρα ! . . . Πρέπει να βάλουμε σέ κά
θε παράθυρο γυμνούς άνθρώπους ξαπλωμένους σέ στρώματα
να 8είτε για πότε Θα τρέξει μόνος του να ρουφήξει αΙμα . . .
Μη φωνάζετε, Θ α τον σκιάξετε ! ! !
"Αν τον βρω, 8έ θα τον Sώσω σέ κανέναν . . .
Δέν itχεις το Sιχαίωμα, είναι περιουσία τ'ίjς κοινότητας . . .
ΜΙΑ ΦΩΝΗ ΘΡΙΑΜΒΟΎ': Τον βρ'ίjχα ! ! ! Νάτος! Περπατάει! . ..
( Τά κιάλια καί τά καννοκυίλια γυρίζουν δλα σέ μιά κατεύ
θυνση. Σιωπή, πού τή διακόπτουν τά κλίκ τάιν φωτογραφικών
καί τών �κινηματογραφικών μηχανών).
αί, αύτος είναι. Τοποθε
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ( Ψιθυριστά) :
τείστε ένέ8ρες χαί σκοπιές. οι πυροσβέστες άπ' έ8ω ! ! ! ('Άν
τρες μέ δtχτυα κυκλώνουν τό μέρος. oi πυροσβέστες βιδώνουν
τή σκάλα, σκαρφαλώνουν ό tνας πtσω dπ' τόν aλλον) .
Ο ΔΙΕ 1: Θη: ΤΗΣ (Χαμηλώνοντ� ς τό καννο;-ιάλ1:: μέ κλαμμέ
,
στον γειτονιχο τοιχο . . . Σ.Ο.Σ.
νη φωνη) : Εφυγε . . . Περασε
Θα γκρεμιστεί, Θα σχοτωθει ! Οι ρ ιψοχίν.8υνοι, οι έθελοντές, ; ι
Ίjρωες ! ! ! Έ8ω ! ! ! ('Ανεβάζουν τή σκάλα μπροστά στόν δεύτε
ρο τοίχο, σκαρφαλώνουν. oi θεατές κρατάνε τήν dνάσα τους).
Μ Ι Α ΦΩΝΗ ΘΡΙΑΜΒΟΤ ΑΠΟ Π ΑΝΩ : Τον itπιασα ! Ζήτω !
Ο ΔΙΕΤΘΤΝΤΗΣ : Γρήγορα . . . Προσεχτικά . . . Μην τον άφ-ή
σετε να σiiς φύγει, μην τοu πιέζετε πολύ τα πο3αράχια του . . .
(Στή σκάλα, τό θηρ{ο περνάει dπό χέρι σέ χέρι καi φτάνει τέ
λος στά χέρια τού διευθυντή. Ό δ ιευθυντής βάζει τό θηρtο στό
γυάλινο κουτάκι καί σηκώνει τό κουτάκι πάνω dπ' τό κεφάλι).
'Εκφράζω τίς Θερμές μου εύχαριστίες σ' δλους έσiiς τούς άφα
νεΊ:ς συμπαραστάτες τ'ίjς έπιστήμης ! Ό ζωολογικός μας χ'ίjπος
πλουτίστηκε τώρα μ' έ:ναν άνεχτίμητο Θησαυρό . . . Π ιάσαμε έ:να
σπανιότατο 8εΊ:γμα έχλιπόντος ζωυφίου , πού ύπ'ίjρξε 8ημοφι
λέστατο στίς άρχές του αίώνα μας. Ί-Ι πόλη μας μπορεΊ: 8ι
χαίως να περ·η φανεύεται - Θ' άρχίσουν τώρα να συρρέουν οι σο
φοί χαί οι τουρίστες . . . Έ8ω στα χέρια μου, χρατω τον μόνον
έν ζω?] "χορέους νορμάλις". 'ΑπομαχρυνθεΊ:τε πολίτες. Τό ζωο
άποχοιμήθηχε, το ζωο σταύρωσε τα πο8αράχια του, το ζωο
θέλει να άναπαυθεΊ: ! Σiiς χαλω δλους στα πανηγυριχα έγχαίνια
του νέου χλωβου του ζωολογιχου μας κήπου. 'Η σπου8αιοτά
τη χ �ί 8υσχο�ωτ τη έπ�χείp ησις έ�τοπί;rεως � αί συλλήψεως
,
, !
πληρους επιτuχιας
του_ νεου μας εχθεματος εστεφθη υπο

�

�

ΕΙΚΟΝΑ ΟΓΔΟΗ

Λείοι, οπάλινοι, ήμιδιαφανείς τοίχοι δωματίου. Ψηλά, πtσω
dπό μιά κορνtζα, μιά ϊσια λουρtδα γαλάζιο φώς. 'Αριστερά
μεγάλο παράθυρο. Μπροστά στό παράθυρο eνα τραπέζι σχε
διαστηρtου. Ραδιόφωνο. 'Εκράν . Τρία - τέσσερα βιβλtα. Στά
δε�ιά eνα κρεβάτι βγαλμένο μέσ' 'dπ' τόν τοίχο, στό κρεβάτι,
κάτω dπό μιά πεντακάθαρη κουβέρτα ό βρωμερότατος Πρι
σύπκιν. , 'Ανεμιστή�ες. Γ�ρω ? π' τ?ν Πρισύπκιν ή γωνιά ε �
,
ναι βρωμικη. Στο τραπεζι αποτσιγαρα, πεταμενα
μπουκα
λια. Στόν γλόμπο, eνα σκισμένο ρόζ χαρτt. Ό Πρισύπκιν
στενάζει. Ό γιατρός βηματίζει νευρικά στό δωμάτιο.
Ο ΚΑΘΗΓΗ ΤΗΣ (Μπαίνει) : Πως πάει δ όίρρωστος;
Ο ΓΙΑΤΡΟΣ : Ό όίρρωστος 8έν ξέρω, έγώ δμως Ι:χω τα χά
λια μου ! "Αν 8έν κανονίσετε ν' άλλάζουμε βάρ8ια κάθε μιση
ώρα, Θα μiiς μολύνει ISλους. Μέ τ·Ι]ν κάθε έχπνοή του τpιχλί
ζ?υν τ� πό8ιr; μου ! :Έ �αλ;-< μπρο 7 έφτα ά�εμιστ'ίjρ� ς να χαθα
, την αποφορα του. Ματαιος χοπος.
ρισει το 8ωματιο απ
Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : "Ω - ώ - ώ ! (Ό καθηγητής όρμάει στόν
Πρισύπκιν).
Π \ ΙΣΤΠ!ΩΝ : Κ �Θη '(ητά, , χαθηγ� τά μου ! (Ό κα Οηγψής
παιρνει εισπνοή με την μυτη και πισωπαταει ζαλιrτμενος,
κουνώντας τά χέρια του στον dέρα, σά νcl θέλει άπό κάπου
νά πια στεί).
ΠΡΙΣΥΠΚΙΝ : Δωστε μου μια γουλιά . . . να μου περάσει τό
μαχμουρλίκι . . . (Ό καθηγητής βάζει λίγη μπύρα στό ποτήρι,
τού τό δίνει).
ΠΡΙΣΤΠΚΙΝ (' Α�·ασηκώ11εται άκουμπώντας στο1!ς dγκώνες
του. Μέ θυμό καί παράπονο) : Μ' άναστήσανε χαί τώρα . . .
μέ χλευάζουνε χαl μέ περιγελiiνε ! Τί να μοu χάνcι αύτό ; Είναι
σα νd:. όίνετε μ�α λεμονάόα. σ' εναν έλέφάντα !
Ο ΚΑΘΗΓ ΗΤΗΣ : 'Η κοινωνία έλπίζει να σέ άνεβάσει ώς
το επιπε8ο του άνθρώπου.

Μa_κέτ� τού ;.1 ντρέ -!!'!"π?κστ γιά τ1 σκη�·ή τού Ζωολογικού Κήπου, dπό τό dνέβασμα τού "Κοριού", τό 1959 στό Παρι
σι110 θεατρο , Ατελιε . Η δι.ασκευη καi ή σκηνοθεσtα ήταν τού 'Αντρέ Βαρσάκ. Τόν Πρισύπκιν ύπεδύθη ό 'Ύβ Άρκανέλ

ΠΡΙ ΣΥΠ ΚΙΝ : ΔΕ:ν πάτε στο διάβολο καί σ.-ϊς καί ·ή κοινω
νία σας ! Μόνοι σας μ' άναστ·ήσατε, δε σάς το ζήτησα. Ξανα
παγώστε με ! Πάει καί σκόλασε !
Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Δεν καταλαβαίνω τί μοϋ λές. ' Η ζω·ή μας
ά�ήκει � τ-!Jν κολλεκτίβα καί οϋτε έγώ, οlJτε κανένας &λλος εχει
το δικαιωμα . . .
Π ΡΙΣΥΠΚ Ι Ν : Ζωή τή λέτε αύτή ; Οϋτε τή φωτογραφία 't'Ϊjς
άγαπημένης σου δέν μπορεϊ:ς να καρφώσεις στον τοϊχο. 'Όλες
οί πινέζες σπάνε σ' αύτο το καταραμένο γυαλί . . . Σύντροφε κα
θηγητά, δώστε μου να πιω, να μοϋ περάσει το μαχμουρλίκι.
Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (Βάζει μπύρα στό ποτήρι) : :Μόνο μην ά
νασαίνετε κατα πάνω μου. ( Μπαtνει ή Ζώγια Jlιfπεριόζκινα μέ
δυό πάκα βιβλtα. Οί γιατροi συνεvνοούνται ψιθυριστά μαζt
της, . βγαtνουv).
ΖΩΓΙΑ ΜΠΕΡΙΟΖΚΙΝΑ (Κάθεται δίπλα στόν Πρισύπ�cιν, ξε
πακετάρει τά βιβλtα) : Δέν ξέρω &ν σοϋ κάνουν. Αύτα πού μοϋ
ζήτησες δέν ύπάρχουν κι οϋτε τά 'χει κανείς ύπ' οψη του. Τα
ρόδα ·άναφέρονται μόνο στα έγχειρίδια τ'ijς άνθοκομίας καί τα
όνειροπολήμαiα στα γιατρικα συγγράμματα, στο κεφάλαιο "Τα
καθ' ϋπνον ονειρα". 'Έχω έδώ δυο πολύ ένδιαφέροντα βιβλία,
περίπου τ'ίjς έποχ'ίjς πού μοϋ ζ·f;τησες. Το Ιtνα ε1ναι μετάφραση
άπ' τα άγγλικά: Χοϋβερ - " Πώς εγινα πρόεδρος".
ΠΡΙΣΥΠΚΙΝ (Παίρνει τό βιβλtο, τό πετάει) : 'Όχι, αύτο δέν
εχει σ�γ>; ίν� ση , θέλω Ιtνιχ βιβλίο συναρπαστικό , πού να σοϋ κό
βεται η ανασα . . .
ΖΩΓΙΑ ΜΠΕΡΙΟΖΚΙΝΑ : Ν ά Ιtνα &Άλο - κάποιου Μουσο
λίν ι. : ccΓριiμματα άπ' την έξορία".
Π ΡΙΣΥΠΚΙΝ ( Τό παtρνει, τό πετάει) : 'Όχι,' θέλω livα συναι
·
?θ·Q μα·�ηκ? , ποU νιΧ σο� φέρνει. Οά>; ρuα. ΔΕ: μΕ: παρατάτε λέω
εγω με τη χοντροκομμενη προπαγανδα σας . . .
ΖΩΓΙΑ ΜΠΕΡΙΟΖΚΙΝΑ : Δέν καταλαβαίνω γρύ άπ' ολα αύ
τά : Να σοϋ κόβεται ή άνάσα, να σοϋ φέρνει Μκρυα . . .
Π ΡΙ ΣΥΠΚΙΝ : Μ α ε1vαι πράματα αύτά; Γιατί ίδρωκοπ·ήσα
με, γιατί χύσαμε το αίμα μας &ταν έγώ, ό πρωτοπόρος, μέσα

στην lδια μου τήν κοινωνία, δέν μπορώ να χορέψω οσο μοϋ κά
νει κέφι καί πάνε στράφι τόσα μαθήματα;
ΖΩΓΙΛ l\ΙΙΠΕΡΙΟΖΚΙΝΑ : 'Έδειξα τίς σωματικές μου κινή
σεις άκόμα καί στον διευθυντη τοϋ Κεντρικοϋ 'Ινστιτούτου τ'ίjς
κ ινητικ'ίjς. 1?-έει �ώς �χει δεϊ κάτι τέ�οι� στα πα)�ια παρι;r ιν �
, - ποσταλ, τωρα ομως, λεει,
, υπαρχει κανενας που να
,
καρτ
δεν
μπορεϊ: να μάς δώσει πληροφορίες γι' αύτοϋ τοϋ εlδους τα τα
ρακουν·ήματα. Δυο γριες μονάχα τα θυμοϋνται, μα δέν μποροϋν
να μάς κάνουν μια άναπαράσταση , γιατl εχουν ρευματισμούς.
ΠΡΙΣΥΠΚΙΝ : Ποιός ό λόγος λοιπον πού παιδεύτηκα ν' ά
ποκτ� σω λεπτη άνατ � οι:ρη καl πνε� μα�ικη καλ� ιέργεια; "Αν εί
,
,
ναι να δουλευω - δουλευα και, πριν την επανασταση
.
ΖΩΓΙ Α ΜΠΕΡΙΟΖΚΙΝΑ : Θα σε πάω αϋριο να δεϊς πού θα
χορέψουν δέκα χιλιάδες έργάτες καl έργάτριες. Θα περάσουν
άπ' τήν πλατεία. Θα ε'ίναι μια χαρούμενη πρόβα τοϋ νέου συ
στήματος σποράς καί θερισμοϋ.
ΠΡΙΣΥΠΚΙΝ : Σύντροφοι, διαμαρτύρομαι ! ! ! "Αν νομίζετε
πώς ξεπάγωσα για να με άφυδατώσετε, κάνετε λάθος. (Πετάει
dπό πάνω του τήν κουβέρτα, dρπάζει τό δεμένο πάκο τά
βιβλtα καi τά σκορπάει στό πάτωμα. Θέλει νά σκίσει τό
χαρτί δπου 1)ταν τυλιγμένα καi ξάφνου dρχlζει νά διαβάζει
με προσοχή τό κεtμενο, τρέχοvτας dπό λάμπα σέ λάμπα). Ποϋ
το βρήκατε αύτό; Ποϋ το βρήκατε ;
ΖΩ ΓΙΑ Μ Ρ Ε \Ι Ο � ΚΙΝΑ : η μοιράζ�νε στούς δρόμους . . .
,
Φαινεται
πως τ ο φερανε και, στη βιβλιοθηκη.
Π ΡΙΣΥΠΚΙΝ : Σώθηκα ! Ζήτω ! ! ! ('Ορμάει στήν πόρτα,
dνεμtζοντας σάν σημαtα τό χαρτt) .
ΖΩΓΙΑ ΜΠΕΡΙΟΖΚΙΝΑ : Καl να σκεφτεϊ κανεlς πώς πα
ραλίγο νιΧ πεθάνω έΟω καL πενήντα ι.ρόνι.α, έξ αίτίας αUτοU τοϋ
τι.ποτένι.ου . . .
ΕΙΚΟΝΑ ΕΝΑΤΗ

Ό ζωολογικός κήπος. Στή μέση,

πάνω σ' iνα βάθρο, ivα
κλουβi σκεπασμένο με υφασμα καί σημαίες. Πtσω dπ' τό
κλουβi δυό δέντρα. Πtσω dπ' τά δέ1ιτρα κλουβιά μi eλέφαν-
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τες καί καμηλοπαρδάλεις. Άριστερι'ι dπ' τό κλουβί §να βήμα,
δεξιά μιά έξέδρα γιά τούς έπισήμους. Γύρω μουσικοί. 'Έρ
χονται οί Θεατές παρέες - παρέες. Οί έπί τής τάξεως, μιl
φιόγκους, τοποθετούν τούς προσερχομένους - dνάλογα μέ τό
έπάγγελμα καί τό μπόι τους.
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΊΆΞΕΩΣ : Σύντροφοι άνταποκριτl:ς τοu έξω
τερικοu, έδώ ! Π ιο κοντά στο βημα ! Τοποθετηθειτε κι άφηστε
μέρος γιά τοuς Βpαζιλιάνους ! Το .άεροσχάφος τους προσγειώνε
ται αύτη τη στιγμη στο κεντρικο άεροδρόμιο. (Πισωπατάει λί
γα βήματα, καμαρώνει τό έργο του). Σύντροφοι νέγροι, στα
θειτε άνακατεμένοι μl: τοuς όίγγλους σl: Clμορφες δίχρωμες όμά
δες, ή άγγλοσαξωνικη χλωμάδα θά τονίσει άκόμα περισσότε
ρο το μελαψό σας δέρμα . . . οι σπουδαστl:ς τ'ών άνωτάτων σχο
λών άριστερά - θά προσκολληθοuν στην όμάδα σας τρεις γριl:ς
καl τρεις γέροι άπο τον σύλλογο τών αίωνοβίων. Θά συμπλη
ρώσουν τlς έξ·�γήσεις τών καθηγητών μ/: τlς προσωπικές τους
άναμν·ήσεις, σάν αύτόπτες μάρτυρες ποu είναι. (Μπαίνουν μέ
τd καροτσάκια τους οί γέροι καί οί γριές).
ΠΡΩΤΗ ΓΡΙΑ : Τά θυμαμαι, σόι νά 'ταν τώρα . . .
ΠΡΩΤΟΣ ΓΕΡΟΣ : Τίποτα δ l: θυμασαι ! Μόνο έγώ τ ά θυμα
μαι σόι νά 'ταν τώρα !
ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΡΙΑ : Έσεις τά θυμαστε σόι νά 'ταν τώρα κ' .
έγώ τά θυμαμαι σόι νά 'ταν πρίν.
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΓΕΡΟΣ : Κ' έγώ θυμαμαι σάν τώρα, αύτά ποu
γινόντουσαν πρίν.
ΤΡΙΤΗ ΓΡΙΑ : Κ' έγώ θυμαμαι τί γινότανε πολU - πολU πιο
πρLν άπ' τΟ πρίν.
ΤΡΙΊΌΣ ΓΕΡΟΣ Κ' έγι� τά θυμαμαι σόι νά 'ταν τώρα καl
σα vά 'ταν πρίν.
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ : ' Ησυχία, έσεις οι αύτόπτες, μην
ψελλίζετε ! Παραμεριστε, σύντροφυι, νά περάσουν τά παιδιά !
'Εδώ, cύντροφοι ! Γρήγορα Γρήγορα !
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ (Στη γραμμή, μέ βήμα, τραγουδάνε) :
ΜΙ: ζηλο έμεις
σπουδάζουμε
την παλιά
περισπωμένη !
Γι' αύτο
καl στα παιχνίδια μας
,
, δε' βρισκεται
κανεις
ποu νά μας παραβγαίνει .
Τlς έξετάσεις δώσαμε
στά χl καl ψl τ' άλγεβρικά.
Παμε νά δοuμε τώρα
τοuς έλέφαντες
καl τά τιγράκια τά μικρά.
'Εδώ
ποu μέσ' στlς κλοuβες τους
στριφογυρίζουν
τά θεριά
έρχόμαστε να δοuμε
τlς μουσοuδες τους
καl νά χαροuμε την καλοκαιριά !
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΊΆΞΕΩΣ : Πολίτες, Clσοι θέλουν νά φιλέψουν
τά έκθέματα 'ι) νά τά χρησιμοποιήσουν γιά έπιστημονικl:ς πα
ρατηρ·ήσεις, &ς έ:χουν την καλωσύνη νά προμηθευτοuν τά έξω
τικά προϊόντα στην κανονική τους ποσολογία καl τά έπιστημο
νικά Clργανα μόνο άπ' τοuς έξουσιοδοτημένους ύπαλλήλους τοu
ζωολογιχοu κήπου. οι έpασιτεχνισμοl καl οι ύπερβολl:ς μπο
ροuν νά εχουν θανατηφόρα άποτελέσματα. Παρακαλοuμε νά χρη
σημοποιειτε μόνον αύτά τά προϊόντα καl τά Clργανα, ποu έ:χουν
έλεγχθει άπ' το Κεντρικο Ίατρικο Ίνστιτοuτο καl άπο τά έρ
γαστήρια μικρ9σκοπικών μετρήσεων της πόλεώς μας. (Μέσ'
dπ' τόν κήπο καί την πλατεία τού Θεάτρου περνάνε ύπάλλη
λοι τού ζωολογικού κήπου).
ΠΡΩΊΌΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ : 'Όσο κι &ν στ-ήνεις τ' αύτί σου
τιΧ μ �κρό � ι � �
ποτl: δεν τ ακου.ς !
Σύντροφοι,
προμηθευτειτε
μικροσκόπια καl φακούς !
Ι�ΙΛΟΣ : Λίγη διάλυση
ΔΕΥΊΈΡΟΣ Ύ'ΓΙΑ
φαινικου_ . ο ξεως
σας προστατεύει μέσα στ' όίλλα
καl στην περίπτωση ποu θα δεχτειτε

�
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μέσα στα μ �Uτρα ,
μια ροχαλα.
ΤΡΙΤΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ : Πρόσεχε
στά έκθέματα
τί δίνεις !
Φ ρόντιζε νά 'ναι
κανονιχΕ:ς οί 8όσεις
τοu . σπίρτου καl της νικοτίνης !
ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ : Προσέχετε το οίνόπνευμα !
Είναι κίνδυνος
uπατος !
Τά ζώα παθαίνουν
ποδάγρα
·Ιjλιθιότητα
καl κίρρωση
Ί]πατος !
ΠΕΜΠΊΌΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ : 'Ένα γαρύφαλο φωτιας
κ' Ιtνα φλογάτο ρόδο
στοu χοροu την κλήρωση
έξασφαλίζουν
έκατΟ τοϊς έκατΟ
τη σκλήρωση.
ΕΚΤΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ : 'Εξοπλίστε τ' αύτιά σας
για ολα τά στάδια
γιά δλες τlς φάσεις.
Ψα. άκουστικιΧ
άπορροφοuν
τlς χυδαιες έκφράσεις.
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ ('Ανοίγει δρόμο προς την έ!;έδρα τού
σοβιέτ τής πόλεως) : Ό σύντροφος πρόεδρος καl οι στενοί συ
νεργάτες του παράτησαν στη μέση τlς σπουδαιότατες έργασίες
τους καl ύπο τοuς Ί]χους τοu άρχαίου κρατικοu έμβατηρίου
·ϊj ρθαν νά πάρουν μέρος στην πανηγυρική μας έκδήλωση . Καλώς
όρίσατε, άγαπητοί μας σύντροφοι ! ('Όλοι χειροκροτούν, περ
νάει μιd όμάδα μέ χαρτοφύλακες. Χαιρετάνε σεμνd μέ ύπο
κλίσεις καί τραγουδάνε).
ΟΛΟΙ : Ή ύπηρεσία
κι Ολzς της
οι δυσκολίες δl: μας έ:χουν
καμπουριάσει.
'Έχει ή δουλειά
τlς ώρες ο:ης
την ώρα ο:ους
οι διασκεδάσεις !
Τ·ϊj ς πόλεως νά ποuμε
το χαιρε έρχόμαστε
σi: σας ·fι ρωικοί μας
κυνηγοί !
Γιά σας
περφαν:υόμαστε
έμεϊ'ς της πόλεως οι ταγοί !
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ( ' Ανεβαlνει στό βήμα, dνεμίζει μιd σημαία,
γίνεται dπόλυτη ήσυχία) : Σύντροφοι, κηρύσσω την έ:ναρξιν της
πανηγυρικης μας έκδηλώσεως. 'Η έποχή μας έγκυμονει συνε
χWς βαθύτατα καt συγκΧονιστικιΧ ύποχειμενικα· βιώματα. Td:
άντικειμενικα γεγονότα είναι σπάνια. 'Η άνθρωπότητα, κουρα
σμένη, έξαντλημένη άπ' τά γεγονότα τοu παρελθόντος, χαίρε
ται, μπορώ νά πώ , αύτ·Ιjν την σχετικη ·Ιjρεμία. 'Ωστόσο, δΕ:ν άρ
νούμεθα ποτΕ: νά δοuμε i!.να θέαμα, ποu Clντας φαντασμαγορικο
έπιφανειακά, χpUβει κάτω άπ' τιΧ πολόχρωμα φτερά του Ενα
βαθu έπιστημονικο νόημα. Τ;( θλιβερά φαινόμενα ποu άναστά
τωσαν την πόλη μας, λόγqJ τΊjς &περ ισκέπτου χορηγ·ήσεως ά
δείας παραμον'ijς είς αύτf1ν, τών δύο παρασίτων, τά φαινόμενα
αύτά, λέγω, μΕ: τlς δικές μου προσπάθειες καl μΕ: την συμπαρά
σταση τοu ίατρικοu σώματος όλοκλήρου της οίχουμένης, έ:χουν
πλ·ήρως έκριζωθει. 'Ωστόσο, τά φαινόμενα αύτά, ποu βρίσκουν
πρόσφορο εδαφος &ναπτύξεως δταν &ρχίζουμε καl ξεχναμε το
παρελθόν, ύπογραμμίζουν τ·ΙJ φρίκη της καταλυθείσης έποχ.-ϊ)ς,
ύπογραμμίζουν το πόσο &ποτελ�σματικος άλλά καl πόσο δύσκο
λος είναι ό έκπολιτιστικος άγώνας της έργy:ζομένης &νθpωπό
τητος.
Νlακάρ ι νά �τσ;α�ωθ �uν οι , ΨυχΕ:ς χαl '! l καρδιΕ:ς της ν�ολαίας
,
,
μας πανω
σ αυτα τα δυσοιωνα παραδειγματα
!
ΔΕ:ν μπορώ νά μην έκφράσω την εύγνωμοσύνη μου καl νά μην
παραχωρ·ήσω τον λόγο στον εύφήμως γνωστο διευθυντή μας,

·

μάτων, ξ�νανε το ενα πόδι μέ τb &.λλο �πό το�ς �χους τijς Διεθ
νοuς, κρεμόντουσαν άπ' τα λεπτα χλαδια των στίχων, χουρεύα
νε τον Τολστόι άλλ.Χ l\ΙΙάρξ, θρ-ηνολογούσανε χαί όλολύζανε σέ
εχταση αύτόχρημα έξοργιστιχη και . . . μέ συγχωρείτε για την
εχφραση μα πρόκειται για έπιστημονιχ'η άναχοίνωση, χοπρίζα
νε σε τόση �κταση ποU πι.ά, Οσο άνεκτι.κΟς κι ιΧν Ί)σουν, ΟΕ:ν Θα
μποροuσες να το θεωρήσεις σαν μια μιχροενόχληση της τάξεως
ς κουτσου�ι.ας. ,
._.
,
....
�1)1
,
,
Συντροφοι ! Αν και τα λογια ειναι περιτα. Βεβαιωθειτε μό
νοι σας !
(Κάνει ν6ημα, oi ύπάλληλοι ξεσκεπάζουν τό κλουβί. Σ' §να
βάθρο τό κουτάκι με τόν κορι6, dπό πάνω του, σε ψηλ6τερο
επίπεδο, §να διπλό κρεβάτι. Πάνω στό κρεβάτι 6 Πρισύπ
κι·ν με την κιθάρα του. Πάνω dπ' τό κρεβάτι μιά λάμπα με
κίτρινο dμπαζούρ. Πάνω dπ' τό κεφάλι τού Πρισύπκιν, κάρτ ποστάλ σε σχήμα βεντάλιας. Μπουκάλια δρθια καί πεταμένα
στό πάτωμα. Γύρω dπ' τό κλουβί πτυελοδοχεία. Στούς τοί
χους τού κλωβού επιγραφές, στά πλάγια φίλτρα καί οζοντιστij
ρες. 'Επιγραφές: 1. "Προσοχη - φτύνει ! " 2. " 'Απαγορεύε
ται 1i ε ϊσοδος εlς τούς μη έχοντας εργασίαν " . 3. " Προσέ
χετε τ' αύτιά σας - ε lναι dθυρ6στομο " . Ή μουσικη παίζει
sνα επίκρουσμα. Πυι;ιοτεχνικός φωτισμ6ς. Τό πλήθος πού εlχε
κάνει πίσω πλησιάζει, βουβό dπ' τόν ενθουσιaσμ6 του).
ΠΡΙΣΥΠΚΙΝ : Στην όδο Λουνατσάρσκι
π�ρπατοuσ� ενα β � άδι 
τα χουρτιναχια τραβηξες
χι ολα γίναν σκοτάδι.
Ο ΔΙΕ ΥΘΥΝΤ ΗΣ : Σύντροφοι, πλησιiΧστε, μη φοβiΧστε - ετ
ναι τελείως έξημερωι;ένο. ΠλησιiΧστε, πλησιiΧστε ! Μην άνησυ
χείτε : τέσσερα φίλτρα άπ' ολες τlς μεριές συγχρατοuν στο έ
σωτεριχο τοu χλωβοu τlς χυδαίες έχφράσεις και στ' αύτιά
σας Θα φτάσουν όλιγάριθμες μέν, όίξιες ομως τοu όνόματός των
λ�ξεις. '� α φίλτ�α , χαθαρίζ�νται χάθ� μέρα άπο �π αλ�ήλους ,
,
,
ειδικευμενους στα ασφυξιογονα. Κοιταξτε, τωρα
θα αρχισει
το_
λεγόμενο "κάπνισμα".
ΜΙΑ ΦΩΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΙ-Ι ΘΟΣ : "Αχ, τί φρίκη !
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : Μη φοβiΧστε - τώρα θ' άρχίσει να εμ
πνέεται". Σχρίπκιν, - όίσπρο πάτο ! (Ό Σκρίπκιν άπλώνει τό
χέρι του νά πάρει §να μπουκάλι β6τκα).
ΜΙΑ ΦΩΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ : "Αχ, μή, μην το βασανίζετε το καημένο το ζωο !
Ο ΔΙΕΥΘΎ'r ΤΗΣ : Σύντροφοι, μήν χάνεπ ετσι, δέν ύπάρ,
,
'
'
1 'ναι τ λει ς ε
χ� ι χι' � <-ουνος. , Ε
� , � � ' ξη �ερ�μενο ι. Κ οιτ<;-"ξ τε, τ �ρα θ α
το βγαλω και θα το ανεβασω στο βημα. (Πλησιαζει στο κλουβί, φοράει γάντια, eξετάζει τά πιστόλια, βγάζει έξω τόν
Σκρίπκιν, τόν dνεβάζει στό βήμα, τόν γυρίζει με πρόσωπο
πρός την εξέδρα τών επισήμων). Λοιπόν, γι.Χ πέστε μας κάτι
'
'
' αν
την
εχφραση, τη φωνη' και'
συ,' ντομο, μιμουμενος
' θ ρωπινη
,
τη γλωσσα.
ΣΚΡΙΠΚΙΝ (Στέκεται 1ίπάκουα, ξεροβήχει, σηκώνει την κιθάρα του καί ξαφνικά γυρίζει καί ρίχνει μιά ματιά στην α ϊθουσα
τού θεάτρου. Τό πρόσωπ6 του dλλάζει έκφραση. Ένθουσιάζεται. Σπρώχνει τόν διευθυντή, πετάει την κιθάρα καί φωνάζει μ' δλη του τη δύναμη στούς θεατές): Πολίτες ! Άδέλφια ! Π
. ατριωτες μου ! Αίμα μου ! 'Απο ποu Ίjρθατε; Πόσοι
ε'ί σαστε; ! Πότε πρόφτασαν χαl σiΧς ξεπάγωσαν ολους; Γιατί
μ' εχουν έμένα μόνο στο κλουβί; 'Αδέλφια μου, γενιά μου,
έλiΧτε, κοπιiΧστε στο φτωχικό μου ! Τί εκανα καl ύποφέρω
όλομόναχος ; Πολίτες !
�Ω� Ε � : - Τα π;t ιΟιά, πάρ;ε c;-πο κοντά του τcΧ παιΟιά . . .
- Το φιμωτρο .. · βαλτε του το φιμωτρο . . .
-''Αχ, τί φρίκη !
- Καθηγητά, δωστε eνα τέλος !
-"Αχ, δχι μέ το πιστόλι, δχι, μην το σκοτώνετε !
(Ό διευθυντής, κρατώντας sναν άνεμιστήρα, dνεβαίνει μi δυό
ύπαλλήλους στό βήμα. Oi ύπάλληλοι άρπάζουν τόν Σκρ{πκιν
καί τόν ξαναπάνε στό κλουβί. Ό διευθυvτης καθαρίζει τό βήμα μi τόν άνεμιστήρα. Ή μουσικη παίζει /!,να eπίκρουσμα.
Ol ύπάλληJ,οι τραβάνε τίς κουρτίνες τού κλωβού).
Ο ΔΙ Ε ΥΘΥΝ Τ ΗΣ : Μέ συγχωρείτε, σύντροφοι, μέ συγχωρείτε . . . Το ,ζωύφ �ο κουράστηκε. '? θόρυ �ος χα� ό φωτι;;μος το �φεραν σε κατασταση παραισθησεως. Ησυχαστε. Δεν συμβαινει τίποτα. Α\Jριο Θα ηρεμήσει . . . " Ησυχα, πολίτες, διαλυθείτε
ώς α\Jριο. 'Εμπρός, μουσικ·ή !
Α
Ι Α
Λ
Α Υ

πού μάντεψε τό νόημα των παράζενων φαινομtνων καl κατόρ
θωσε να μετατρέψει αύτα τα καταστρεπτικα φαινόμενα σέ μια
επιστημονική καl χαρούμενη Ι>ιασκέδαση . Ζ·ήτω ! ! ! (Όλοι φω
νάζουν "ζήτω", ή μουσικη παίζει /!,να eπίκρουσμα, στό βήμα
dνεβαίνει 6 διευθυντης τού ζωολογικού κήπου, κάνοντας dρι
στερά καί δεξιά ύποκλίσεις).
Ο Δ Ι ΕΥΘ ΥΝ ΤΗ Σ : Σύντροφοι ! Αtσθάνομαι χαρ.Χ καl ά:μηχα
νία, βλέποντας μέ πόση προσοχή είστε Ε:τοιμοι να μέ άκούσε
τε. Παρ' ολο ποu δέν παραβλέπω καl -i-ή δική μου συμβολή, δέ
μπορω ώστόσο να μήν έκφράσω τήν εύγνωμοσύνη μου στα μέ
λη της 'Ενώσεως των κυνηγων, οί όποίοι, πιστοl δπως πάντοτς:
εί5 τΟ κ�θΊ)χοv, ,χατόρθc;-> σαv με τΟν �π� ρ� μιλλο� ·ή � ωι �μό �ους
1 μπορω επισης να μην εκφρασω
να συλλαβουν τον κοριο. Δεν
τήν εύγνωμοσύνη μου στον σεβαστο καθηγητή τοu ινστιτούτου
των άναστάσεων, ποu νίκησε τον έχ ψύξεως θάνατον. Δυστυχως,
βρίσκουμαι στή δυσάρεστη θέση να σiΧς θυμίσω δτι το πρωτο
λάθος τοu σεβαστοί) καθηγητοu, ύπηρξε ή εμμεσος αtτία των
γνωστων εtς δλους δεινων. ·•ο σεβαστος καθηγητής, έντυπω
σιάστηκε άπο τα στοιχεία τοu προστατευτικοί) μιμητισμοί) ποu
διέθετε το ά:ποψυχθ�ν �ηλαστι,κον - ένν�ω τοuς κάλο�ς, τα �οu
,
,
.
' λογφ
χα του κ.τ.λ. - και εκανε
το λαθος
να θεωρησει
το εν
άποψυχθέν θηλαστικον ώς "χόμο σάπιενς", πίστεψε μάλιστα
ότι άνήκει στο άνώτερο είδος του - στην τάξη των έργατων.
Δέν ά:ποδίδω τήν έπιτυχία μου ά:ποκλειστιχα χαί μόνο στην
πολύχρονη συνάφειά μου μέ τα ζωα καl στήν έΕ,οικείωσ·ή μου
μέ ήν Ψ,υ ολογία τ υς. Με βοήθ σε χαl εν τυχαίο περι �τα
;
?
:;- _,
χ, ,
l ,
,
,
;;ιχο., Μια �ορισ;η , υποσυνει�η �η ελ� ι�� μου, ελ; γε καθε , τοσο :
Γραψε, δωσε να δημοσιευθε ι αγγελια . Και την δημοσιευσα:
"Βασιζόμενος έπl των άρχων λειτουργίας τοu Ζωολογικοu Κή
που, ζ-ητω ενα ζωντανο άνθρώπινο σωμα δια συνεχη τσιμπήμα
τα, ωσ�ε vα ?ιατηρ� θεί' ,στη ζωη � αι vα, άvαπτυχθεί ,ενα � εο�
π?χτηθε� ζ��φιον εις τας κανονικας και φυσιολογικας δι αυ
το συνθηχας .
ΜΙΑ ΦΩΝΗ ΑΠΟ ΊΌ ΠΛΗΘΟΣ : "Αχ, τί φρίκη !
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Σ : Συμφωνω άπολύτως καl πλειοδοτω, λέ
γοντας πώς ο\Jτε έγώ ό tδιος δεν πίστευα στον παραλογισμό
μου και ξάφνου . . . έ!ρχεται χαl μέ βρίσκει ενα πλάσμα . . . ποu
τ? π � ρο�σι �,στιχό τ�υ είναι σχεδον ά:νθρώπινο . . . είναι μπορω
,
να πω σαν ολους εμας
...
Π
ΡΟΕΔΡΟΣ
ΊΌΥ
ΣΟΒΙΕΤ : Σύντροφο: διευθυντά, σiΧς άΟ
νακαλω εtς τήν τάξιν !
Ο, Δ ! Ε !' ΘΥ_Ν ΊΉ Σ ; Ν[� �υγχωρε�τε ._ μ� συγχωρε ϊ:τε, ! Φυσικά .
με τις ερωτησεις που
, του εκανα και με την συγχριτιχη θηρ ιολο,
γία, δέν άργ·ησα
να πεισθω πώς εχουμε να χάνουμε με ενα τρού
να
μερο ψευδ ανθρω οειδές,
?
;
;0 ό ;:ο�ον ετ :_ χ17;τ' ο σία� το πλέον
παρασιτικον παρασιτον. Δεν θα επεχταθω σε λεπτομερειες, τοσοuτον μiΧλλον καθόσον, Θα τlς δείτε τώρα άμέσως μέ τα μάτια σας μόλις γίνουν τιi άποχαλυ"t"τήρια αύτοu τοu χυριολεχτιχως χαταπληχτιχοu χλωβοu. Ετναι δυο τα παράσιτα , διαφορετικ.Χ στο μέγεθος, ούσιαστικως ώστόσο καθ' δλα ομοια μεταξύ τους : είναι ό περίφημος "κορέους νορμάλις" καί . . . καl ό
"καταφερτζίκους βουλγκάρις" . Καί οί δυό, άναπτύσσονται στα
μουχλιασμένα στρώματα των έποχων. 'Ο "κορέους νορμάλις'' ,
εχοντrι.ς κολλήσει , σαν
στο σωμα ένος άνθρώπου
,εχον, ,
, βδέλλα
,
,
,
,
,
- ,
;ας c.� αχυνθ ε ι. �π το αιμα τ1ου, , ;tε�τει. κατω α� το κρεβ ατι..
Ο καταφερτζιχους βουλγκαρις , εχοντας κολλησει σαν βδέλλα στο σωμα της άνθρωπότητας, εχοντας παχυνθεί άπ' το α'ίμα της, πέφτει πάνω στο κρεβάτι. Αύτ-1) είναι ολη κι ολη ή
διαφορά !
'Όταν ·ή έργαζόμενη άνθρωπότητα πηρε το ξυστρί της έπανά σ;αση ι;; κι. �ρ"(.ι.σε να ξUνετ� ι., σψ αΟάζο� τα� άπ: τΟν �όνο, γι. Ο:
,
της τ-t) βρω μα, αυτοι πλεκαν τις φωλιές
ν α γδαρει απο πανω
τους καl τ α σπίτια τους μέσα στήν 'ίδια έτούτη βρώμα, όρχιζόντ?υσ �ν στ' δνο �α ;ou Μπέμπ�λ καl τ;ερν,άγανε ζωή i; αl κότα, απλωνοντας σε τεσσερις καρεχλες την αριδα τους. ' Ομως,
δέν είναι μόνον αύτά τα τρομερ.Χ χαρακτηριστικα τοu "χαταφερτζίχου βουλγκάρις" . Μέ τήν τερατώδη ζωτικότητα τοu προστατευτικοu μιμητισμοu του, γοητεύει τα πρός άφαίμαξιν θύματά του, παρουσιαζόμενος όίλλοτε ώς εtδυλλιακος στιχοπλόχο5 χι ,Cί.λ�οτε ώ ς �ηδο�.όλα�.ος ρο �αντζ�γράφός. Τον χαιρο έ, καμουφλαζ.
, Φοράκεινο, ακομα και_ το ντυσιμο τους ηταν ενα
γανε τα λεγόμενα φράκα μέ τlς ψαλλιδωτές ούρές χαl το όίσπρο
στίjθος, ποu τοuς ίtκαναν να μοιάζουν μέ χελιδόνια 'ι) πιγκουίνους.
Κάτι τέτοια πουλιά, πλέκαν τlς φωΛιές τους στα θεωρεία των
θεάτρων, στρογγυλοκαθόντουσαν στlς βαλανιδιές των μελοδρα-

•

'

Θ Ε Μ Α Τ Α l( A I Α Π Ο Ψ Ε Ι Σ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΣΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΡΑΤΖΙΑΛΕ
'Απάντηση του οιά.σημου σκηνοθέτη
σΕ: μια &ποψη του Εύγένιου ' Ιονέσκο
Δ ιακεκριμένος σκηνοθέτης ό κ . .Σίκα Άλεξανδρέσκον καί
Γενικός Δ ιευθνντης τού ' Εθνικού Ρουμανικού Θεάτρου
" 'Ιόν Λούκα Καρατζιάλε ", dντικρούει dπό τi; στήλες
τού " Θεάτρου" την aποφη τοv Εvγένιου 'Ιονέσκο, σύμ 
φωνα μέ την όποίαν ό Καρατζιάλε " έκανε Τέχνη γιά τψι
Τέχνη " .
κατ' μοχ �ν
η
ρ
, �κ, �οθέτηf των έ ��vν τού Κα.,
. '.Ο
ρατζ ιαλε υποστηριζει οτι ο Τον Λουκα ήταν στρατευμε
ν ο ς συγyραφέας, dγωνιστης ένός κοινωνικού lδεdJδους" .

·

Χθές γνωρίστηκα μΕ: το έλληνικο περιο3ικο "Θέατρο" ποu
μου 'κανε καταπληκτικη έντύπωση . Ή έξωτεpικη του έμφά
νιση καl το περιεχόμενό του άποτελουν ζωντανη άπό3ειξη του
γοήτρου τ'ίjς έννοίας του Θεάτρου στην Έλλά3α, γεγονος ποu
3ίνει χαρα καl περηφάνεια σ' δλους τοuς άνθρώπους τ'ίjς Σκη
ν'ίjς.
Στlς σελί3ες του νέου μου φίλου, συνάντησα Ιtνα όίρθρο ποu
τράβηξε την προσοχή μου : " Ό Εuγένιος 'Ιονέσκο για τον
Ίον Λούκα Καρατζιάλε" . ΜΕ: ίJφος πρωτότυπο καl περιεκτικό,
·ή μεγαλοφυία του ' Ιονέσκο κατορθώνει να 3είξει αuτο ποu
συνιστii ::ην οuσία του eργου του Καρατζιάλε, ποu τον άπο
καλεΊ: "το μεγαλύτερο άπο τοuς όίγνωστους θεατρικοuς συγ
γραφεΊ:ς".
ι:ο�α καλιΧ κι ώρα��· 00 μως στο ϊδιο α ρθρο συνα�ταμε �αt ;ην
, α ο( Κ ρα-τ ιαλε ) ν
α�ολου�η φρα, �η : , �π�, φυ yε παντ
� � ανει
� ;�
, (
"
καθε τι αλλο
εκτος απο τεχνη για την τεχνη . ΕΊν , αληθεια
πώς ή φράση είναι σΕ: παρένθεση. Άλλα μ' αuτη τη φράση 3Ε:ν
είμαι σύμφωνος. Ό Καρατζιάλε (;Ε:ν Ιtκανε τέχνη για την τέχνη.
Ό Καρατζιάλε ύπ'ίjρξε συγγραφέας στρατευμένος, άγωνιστης
έ:νος κοινωνικου ί3εώ3ους. 'Ολόκληρο το Ιtργο του άποτελεΊ:
άπό3ειξη γι' αύτό· το μαρτυρει ό 'ί(;ιος μΕ: άκpίβεια στα γράμ
ματά του προς τοuς Βλαχούτσα καl Ούρέκε. 'Ακόμα καl ή τε
λευταία πράξ·η τ'ίjς ζω'ίjς του, ·ή όίρνησή του να 3εχθει τον
� ορ;ασμο του 1 9,1 2; �Ίν;χ ι χειρονομί� άγωνι�τ'ίj. Τ·� χρ_ονι�
εκεινη - '1 9 1 2 - απο επισημη πλευρα ε"ίχε αποφασισθει να
γιορτασθουν τά έξηντάχρονά του. Ό Καρατζιάλε, συνεπης προς
το έκ3ηλωμένο μίσος ποu τον χώριζε άπ' την όίρχουσα τάξη
τ'ίjς χώρας - το 'ί3ιο μίσος ποu τον εσπρωξε να έξορισθει καl
άποτέλεσε το κυριότερο κίνητρο του εpγου του - άρνήθηκε να
συμμετάσ;cει �τον , έορτασι�ό. ,Μ' αύτη ;η �� ιρονομί� , π�u
είχε μεγαλη ηθικη σημασια, ο Καρατζιαλε, ε3ειξε πως 3εν
ύπάρχουν σημεΊ:α συμβιβασμου, άνάμεσα σ' αuτον και στον
κόσμο 7;ou , 3ημόσια είχε ξ�γυμνώ σ;ει �π' την Ψ εύτικη �άμψη
του, και τον είχε παρουσιασει στην αη3ιαστικη, του γυμνια.
Θέλησε νd: τcνίσει μ' αUτΟν τΟν τρόπο, πώς θεωροUσε Οτι ή
?λ�Ύ�f χία ;'fις χώρα� ά:;οτελεϊται άπ' �οUς Ί Οι?υς Κατ�αβένκ�υ
και Ι ιπατεσκου, τους ι3ιους Φαρφουριντε και Πρισταντα, τις
�δι�ς Ζ � ίτσες , π�U τοU έ �;ιπνεύσα�ε τ? .�ργο του κ� t ποU Οε�
εχο�ν λογ� να εγ�;ι αταλειψ �υν τις θ� σε �ς ;ους στο σατιpικο
' υ τ υς τοπο ετησε, για α τον ιορτα, σουν
πα� ο � α�α οπ
?
?, �
γ
�
;
,
Στ αληθεια, αν σημερα, με τα; σημεpινα μας ματια, εξετασου
με το� ς, άνθpώπινους τ�πους το? Ε:pγ�υ τοϋ � γάλου Ί?ν Λ ο�
�
,
;ι α, θα χο,υμε μ�;;ροστα μα,ς μια ;�:α,Ρελαση , εξαφαν ; σθεν;ων ,
εξαφανισθεντας ομως γεματους απο ζωτικοτητα τοσο εφιαλ
τ�κή , ω �τε ά�τιλαμβ �νόμαστ� , πώς &ν ;Ο όρει;ά� ι τώ� γ�yο
, κε' αλισει, υτ τα\ α αισ α
νοτων (;�ν τους �Ίχε ? ριστικα απ
ο; ο;
? i;'
� �
νεροκολοκυθα, θα βρισκονταν και σημερα στις ηγετικες θε
σεις δπου είχαν στρογγυλοχαθήσει οχι μόνο στα χρόνια του
Κο;ρατζιάλε , μα και πέρα &:;:' τη γ-� ιν;ι_, ,ίJπ� ρξη ,έκεί� ου, ως τη�
,
,
,ιστορικη καμπη. Ι ην εποχη που πεθανε
προ 3εκαοκταετιας
ο
Καρατ� ιά�ε, βp ίσκονταν σΕ: ;τ=λήpη (;� άση οι Ί]ρωες π,οu γεμί�
,
,
,
ζουν το εργο του, οι εκπροσωποι
ορισμενων κομματων και
σ�να'σπ,ισμώ ν 1 όρι.σμέ�ων ��ημά;ων ποU μαyεLpε�ε ή tJ;ον�ρ
χια και πο_υ1 είχαν γινει ( αναποτρεπτη συνηθεια , ,-σχηματα

ποu έξυφαίνονταν στην πλάτη έκατομμυpίων είρηνικων πολι
τών, �ασ ανι.σ�έν �ν κ�L ύπε� βολι.�� ύπομ?νη τ,ιχ,ων πού �νέχθ� 
1 τους ανθρωπους οπως ενα κοπα3ι ανεχεται τους σκυ
καν αυτους
λους, το yά �(;�ρο , ΚΙΧ� το �οσκό. Ό, Καρα;ζι�λε (;1: θέλησε νά
, τους
γιορτασθει απ αυτους που ε1χαν βαλει τους υπηρετικους
κον3υλοφόρους να τον κατηγορήσουν για " χυ3αιότητα " και
(( λο οκλ πη " η νιΧ τ?ν � μφανίσουν σα συγγ α έα πού γρά
, �
/
ψ
__? φαρσες
,
φει ι:απλως
- ελπιζοντας πως ετσι
θ f απομακpυνουν
την πρασοχη του Κοινου άπ' τοuς πpαγματικοuς στόχους τ'ίjς
καρατζιαλικ'ίjς σάτιρας, τη ρεαλιστικη 3ηλα3η άπό(;οση των
τύπων καl των ·ήθων μιiiς κοινωνικ'ίjς τάξης την όποία ό συy
γραφέας χτυπουσε μΕ: άκpίβεια και θάρρος, και ξεσκέπαζε ά(;υ�ώπη ;α.
\
\
Αρνουμενος τον εορτασμο ο Καρατζιαλε , 3ιαμαρτυροταν προέ
κα;α�ολικιi �άντια στ�ηv� πρ � σπάθ�ια , μεL� ση � τοU Ε.e,γου του
που εμελλε να συνεχισθε ι και μετα το θανατο του . .:=.εθωρια
σμένο μεσ' στην εuτράπελη άτμόσφαιρα ποu ά.πο έπίσημη πλευ
ρα ε1χε καλλιεργηθεΊ: καί έπιβληθεί, το Θέατρό του είχε χάσει
με τ?ν χ� ιρό, στη σ ην� ' την , όξ�τητα τΎ)ς σάτιρ�ς, έγκ ταλε
;ι κα
�· :
λειμενο να γλυστρα_ ολοενα
προς ενα φορμαλιστικο παιγνι3ι
ταστάσεων χωρίς περιεχόμενο καl μόνο λεκτικα κωμικό. Ό
Καρατζιάλε γινόταν σιγα - σιγα Ιtνας συγγραφέας ποu πpοσπά
θη ε να κά ει τ�χν η γ ι.α τΎJν τέ η , Ενα συ y pαφέ ς πού πο 
.?" να\ μην
7 Κ ϊ,ισως �ετσι θα1 11; με
� τον ·παρουμε
1
ρουσε
στα�νσοβαρα.
νε - καί ετσι θα τον καταλάβαιναν οι γενιΕ:ς ποu (;1:ν τον εί3αν (;ιαφοpετικά, αν το 1 9 1l 8 σάν συνέπεια τ'ίjς έπαναστατιχ'ίjς
" 23ης Αύγούστου " καl του νέου πολιτικου καθεστωτος (;Ε:ν
εΊχε γίνει καί ή μεγάλη καμπη στην καλλιτεχνική μας ζωή. Το
Θέατρο του Καρατζιάλε, θεωρημένο μΕ: τpόπο 3ιαφορετικό, ξα
ναγυρίζοντας σήμερα στο (;ημιουργό του , φρεσκαρίστηκε άπ'
το πνευμ� r;o� ;ο (;ημιο�ργησε, , μπ'ίJκε ξαν� στην καρ3ια _και
,
στο' μυαλο απ οπου ξεπη3ησε, ανανεωσε
τα παλια, του ρουχα
σύμφωνα μΕ: την άρχική τους γραμμη και μiiς παρουσιάζεται
τώρ ο; σάν ή πιο αύθ�ντικη σελί(;α κριτικου ρεαλισμου στη θεα
τρικη μας λογοτεχνια.
οι :Μέντορες τ'ίjς σύγχρονης μΕ: τον Καρατζιάλε κριτικ'ίjς, καθώς
καl τ'ίjς μεταγενέστερης, ύπηρετώντας την όίρχουσα τάξη , πά
λεψ�ν μ' δλα τ� 3υνατά ;ους μΕ: την όξυ?έρκε �α τ'ίjς κ�:ρατζια
,
,
λικης σατιρας.
Ομως ματαια παλεψαν.
Η σατιρα του Καρα
τζιάλε κατάκτησε τά πλήθη εύθuς έξ άρχ'ίjς, ltγινε. καθοριστικο
στοιχεΊ:ο έξέλιξης στο πνευμα του ρουμάνου πολίτ·η , έξέλιξης
·h,θικ'ίjς και πολιτικ'ίjς, ποu προετοίμασε τα μεγάλα γεγονότα
ποu άναγκαστικά θα Ιiρχονταν. 'Απ' την έποχ·η ποu έμφανί
στηκαν τα έ:pγα του, το Κοινον ε1χε κι δλας καταλάβει πώς
εΊναι βγαλμένα άπ' την έπικαιpότητα τ'ίjς πολιτικ'ίjς καl κοι
νωνικ'ίjς μας ζω'ίjς. Κανείς ώς τότε (;Ε:ν του είχε 3είξει τη θλι
βεpη πρ αγματι�;ότητC: αύ_;� ς , τ� ς ζω'ίJς, μΕ: μ ώμα;α ;ό �ο �ν
, ε ι, ν αληθεια πως μεzρι πριν απο λιγο
τονα και, σωστα. Κι αν
καιpο ό Καρατζιάλε μπορει να ·fιταν Ό πιο μεγάλος άπ' τούς
όίγνωστους θεατρικοuς συγγραφεΊ:ς", σήμερα τά πράγματα 3Ε:ν
ε1ναι πια έ:τσι. Γιατί σ·ήμεpα το ltργο του Καρατζιάλε έ:χει
κάνει το γυpο του κόσμου. Κι rlν στη σεμνη άναμνηστικ-1) τε
λετη ποu φέτος θα γίνει κάτω άπ' την αtγί3α του Παγκοσμίου
Συμβουλίου Είρ·ήνης για την έπέτειο του θανάτου του, μπορου
σε να συγκεντρωθουν οι έρμηνευτΕ:ς '!"Ου Θεάτρου του, άπ' δλες
τίς γωνιΕ:ς τ'ίjς γ'ίjς για νά παρελάσουν μπροστα στη σκιιΧ του
(;ημιουpγου τους", θα μπορουσαν να τον έπευφημήσουν οχι μόνο
pουμανικα 'ή έλληνικά, μά καί ρώσικα, γαλλικά, κινέζικα , ούγ
γαpέζικα, γερμανικά, φλαμαν3ικά, πολωνικά, ίταλικά, φινλαν
ό ι.κά, άρμένι.κα, τσέχικα, σπανι.όλικα, &pαβι.χά, σλοβάκι.κα σ' ολες τlς γλωσσες �ε τlς ότ:οιες ή ί7εγαλο rυία τ?υ μπ'ίj:_:ε
,
' παγκοσμια
συνει3ηση και κουλτουpα, σαν συνεπεια της
στην
,
καινο� ρ ;ας θε<?ρη,ση 5 τοu �ρ y ου του. , ,
,
,
,
Κι αυτο, γιατι 3εν εχανε τεχνη, για την τεχνη , . Οπως αλ
λωστε οϋτε ( t (Ο Ρι.νόκερως" , πού στην τρέχουσα. περίοδο θd:
παιχτεΊ: σέ θέατρο του Βουκουρεστίου, (;1:ν ε1ναι τέχνη γιά την
τέχνη .
ΣΠ<Α ΛΛΕΞΑΝΔ ΡΕΣΚΟΥ
Δελφοί, 2 8 Όκτ. 1 \ JG :! .
Καλλιτέχνης του Λ αου
,

ι
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,
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Ο ΜΑΓΙΑΚΟΒΣΚΙ ΓΙΑ ΤΟΝ . . ΚΟΡ ΙΟ"
Ό Βλαντιμίρ Βλαηιμίροβιτς Λιlαγιω�6βσκι παρουσίασε
μέ τό κατωτέρω σημείωμα τήν φαντασμαγορική κω
μ r;ιδία του " '? Κοριό ς" ι:τό τεύχος τ5ς..�9ης Ία�ο�;ι
ριου 1929 του σοβιετικου περιοδικου
Αγκανιοκ :
Ό , " Κορι � ς :· ;:ίνα � ι;ι ια φαντασμαγορική κωμωδία σέ πέντε
πραξεις και εννεα ει� ονες.
'
'
'
Μου_ είναι δυσκολο να θεωρησω
τον εαυτο μου σαν τον μοναδι
κο δημιουργο του έ:ργου. Το ύλικο τ'ίjς κωμωδίας προέρχεται
άπο εναν έσμο γεγονότων τ'ίjς καθημεριν'ίjς ζω'ίjς του μικροα
στοU, ποU μοϋ 'πεφταν &Οι.άκοπα. στ·α χέρια η κα.L . . . κατακέ
φαλα, ολο τον �; αιρο π?ύ :;ράτησε � δημοσιογρα � ική ι;,ου δρα
,
στηριοτητα
κυpιως στην Κομσομολσκαγια Π ραβντα .
Τα γεγονότα αύτά, άσήμαντα , μεμονωμένα, τα μάζεψα, τα συμ
πύκνωσα στα δυο κύρια πρόσώπα τ'ίjς κωμωδίας: τον Πρισύπ
κιv, ποU γίνεται (( έπf. τΟ κομψότερον " Π ιΕρ Σκρίπκιν - πρώην
έ � γάτη καί τώρα \αμπρο - καί τον " 9λεγκ Μπαγιάν, αύτο
,
διδακτο τσανακογλυφτη , πρωην
γαιοχτημονα.
'Η δημοσιογραφική μου έργασία κατάληξε σ' ενα έ:ργο στρα
τευμένο, πολιτικό, " μέ προβλήματα " . Το (κύριο ) πρόβλημά
του: ή καταγγελία του σύγχρονου Φιλισταίου μικροαστου.
Π ροσπάθησα ν' άπομακρυνθώ οσο γινόταν περισσότερο άπ' τα
συνηθισμένα έ:ργα, πού καθρεφτίζουν μονάχα, /:χουν τή σφραγί
δα τοϋ cc έκ των ύστέρων ''.
(Άκολουθεϊ' περίληψη του έ:ργου ) .
ι

�

ι

\

Τ ο έ:ργο γράφτηκε. Ί-Ι πρώτη ύποδοχή του άπο άκροατές, άπ'
αύτούς πού θα το παίξουν, Ίjταν εύμεν·ής. Έκεϊ'νοι για τούς ό
ποίους γράφτηκε το έ:ργο, είπαν το " καλώς /:χει " . Αύτο μέ
κανένα. τρόπο οεν σ·f) μαίνε; \ πώς τΟ �ΡΧ? είναι στ� φαντασία
1
, ειναι καλλι
μου δαφνοστεφανωμενο.
Ία θεατρικα εργα δεν
τεχνικα άριστουργ·ήματα. Το θεατρικο έ:ργο είναι οπλο στήν
πάλη μας. Χρειάζεται συχνα να ύπόκειται σ' έπεξεργασία καί
να καθαρίζεται άπο μεγάλες κολλεκτίβες.
Πρίν άπ' το άνέβασμά του, το eργο θα το περάσουμε άπο ενα
μεγάλο άριθμο άκόμα συνελεύσεις τ'ίjς κομμόυνιστικ'ίjς νεολαίας.
Κι ιΧν χρειαστεϊ', θα έπιφέρουμε μεταβολές στο κείμενο καί

στήν κατάταξη. 'Αλλα κ ετσι ακομα έπεξεργασμένο καί κα
θαρισμένο, το έ:ργο θα πλόυτισθεϊ' μόνο μέ μια προσθήκη.
' Η δύναμη τ'ίjς έπίδpασης τ'ίjς κωμωδίας στο θεατή μπορεϊ'
να δεκαπλασιαστεϊ' (άλλα καί να έκμηδενιστεϊ' ) άπο τούς ·�θο
ποιούς, τούς διαμορφωτές, τούς έργάτες της σκην'ίjς, τούς μου
σικούς κλπ.
ΤΟ σπουδαιότερο, Ομως, Εξαρτιiται, βέβαια, άπΟ τΟ πώς Θα
το σηκώσει στα χέρια του, μ' ολη τήν έμπνευσμένη δύναμή του,
δ Β.Ε. Μέγιεpχολντ. Είμαι βέβαιος, πώς θα το σηκώσει γερά".
•

ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ, ΣΕ ΣΥΖΙ-ΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

Γιά νά φωτισθεί περισσ6τερο ή προσωπική οπτική τού
Μαγιακόβσκι σχετικά μέ τόν "Κοριό" δημοσιεύουμε δ,τι
έχει σωθεί σχετικά. Συγκεκριμένα, δυό παρεμβάσεις του
σέ δημ6σιες συζητήσεις κ' ίl·vα τρίτο γραφτό του, ποv πε
ριλαμβάνεται στά " ''Απαντά " του, μέ χρονολογία 1929:
" Θα ένσωματώσω στο έ:ργο πολιτικές έπικαιpότητες καί διά
φορα γεγονότα τ'ίjς καθημεριν'ίjς ζω'ίjς . . .
Το " Κομσομολ " καί ή " Κομσομόλσκαγια Π ράβντα " είναι
σ�νεp γά:ες μου r;το ερ yο. Το φτιάξαμε μαζί κι ιΧς ύπογράφεται
μονο απο το, δικο μου ονομα.
Ό, Λιτό � σκι (1) μου πpοτεί;ει να βγ�ζ � είσ�γωγικ� λόγ�
, απο καθε
, παρασταση. Το .εργο θα σωθει γιατι
στο κοινο πριν
δέν τελειώνει μέ κανέναν έπιλογικο " δεκάρικο " του Λιτόβσκι.
οι θεατές θα διαβάσουν τήν έπόμενη τα &ρθρα του, άφου το
βράδυ θά 'χουν γελάσει μέ τήν καρδιά τους.
Το eργο δέ δείχνει το σοσιαλισμό, μα το μέλλον ϋστερα άπο
δ! χα π�ντά>;ρονα σχέΟι� , η rσως ϋστ7 ρα άπΟ τρί;>;. Αύτονόητο
,
1
ειναι πως δεν δειχνω
τη σοσιαλιστικη κοινωνια.
(30 Δεκεμβρίου 1928)
•

" Το έ:ργο δείχνει Ιiναν &νΟρωπο, πού ξεκόβει μέ πολύ θόρυβο
ά� ' τ�ν τ�ξη του στ' ον ο μα ::'ίjς προσ "? πικ'ίjς του καλοπέρασης.
,
πολιτικης καθησυχασης.
Ειν , ενα υποδειγμα
Δέν έ:χω τ-fιν πρόθεση να θέσω Ιiνα πρόβλημα χωρίς νά 'χω σά
1 . Σοβιετικός δημοσιογράφος καί κριτικός

τού

θεάτρου.

Φ(;ιγ-βολάν γιά τήν :παράσταση τού "Κοριού". Γρύ.φει : "Πολίτη, τρέξε στ·ήν παράσταση τού "Κοριού". Στό ταμείο υπαρχει
ούρά. Στήν α tθουσα, κ6σμος. 'Αλλά μόνο μή χολιάσεις γιά τ' ιiστεία τοϋ ζω )φιου. Δέν ε ίναι γιά σέιια. Είναι. γιά τό διπλανό σου"

Δέν πρόκειται γι'
στόχο μου τ·ί]ν καταστροφ-ί] της ρίζας του.
t
άντικείμενα, μΕ: τα όποία ό Φ ιλισταίος c έπιπλώνει " τη ζωή
του, μά γιά τό ξέκομμα άπ' τ·ί)ν τάξη του, πού γίνεται πραγμα
τικότητα. 'Η μικροαστιχη πολιτικ·!) σκέψη γεννιέται άπ' τlς
μιχροαστιχi:ς συνθηχες ζωης. "Αν εβαζα στο εργο μου αύτά
πού μου προτείνουν, οί Ίjρωές μου δi:ν θά 'ταν πια μικροαστοί μά
άντεπαναστάτες. Θ' άναχάτευα όίμεσίχ την πάλη τών τάξεων.
Τό θέμα αύτό άξίζει πενήντα χιλιάδες εργα. Θ' άσχοληθώ χαί
μαζί του.
"Αν οί έργάτες μου προσάπτουν πώς δέν πηγαίνω άρχετά κατά
ιι τα νερά τ �υς " , � α πασχίσ� � α ;οUς πλη � ιάσω άκ � μα περι �
,
χι απ την πλευρα τους να χαταβα
Πρεπει, ομως,
σοτερο.
λουνε μερικi:ς προσπάθειες.
'Όταν άχούω νά λένε : Ό " Κοριός " δέν δείχνει θετικούς τύ
πους άνθρώπων, σκέφτομαι την " 'Έξοδο άπ' τό Θέατρο " ( 2 )
του Γκόγκολ Κι αύτi:ς οί κριτικές rδια ά:ξία εχουν. Γιατί
1
οUτ� κι ό cc : Επι θεωρ� τΎι ;; '' �χει εν �ν εστω θετι;<Ο �ρ
� α.
, χολλα σε
\ ε1ναι c παρτε, χυριοι, την
σχονη ,
Μια χωμωδια δεν
πού κολλάει στη στιγμη άπο πίνακες μΕ: την 'Αφροδίτη μέ
χρι δοχεϊ:α της νυχτός ". Ή κωμωl>ία άχολουθεϊ: μιά μοναδιχη
γραμμη άνέλιξης. ΜΕ: τούς θετικούς τύπους θά καταντήσουμε
μούμιες.
ΣΕ: πενήντα χρόνια, ό Πρισύπχιν θά θεωρεϊ:ται κτ'ijνος, χ� άπόψε
π pέπει νά γρά * ω ';ενήντα �υν�ή ματα μΕ: τό έξ'ijς μοναl>ιχό
,
να πλενουμε τα χερια μας.
θεμα : πρεπει
"Αν μου πεϊ:τε πώς χ' οί έργατιχοl άνταποχpιτΕ:ς χαταγγέλουν
τη μικροαστιχη νοοτροπία, αύτό τό παίρνω γιά φιλοφρόνηση
στο πρόσωπό μου : την πολεμίiμε λοιπον μαζί, καl μαζl θά
την ξεχάνουμε " .
( 2 Φεβρουαρίου 1929)
·

Ι

('Αποσπάσματα. Στινογραφημένα πρακτικιl τών
συζητήσεων, πού δέν έλεγξε ό συγγραφέας).
•

ΑΛΛΗ ΙΙΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠ' ΤΟΝ Π ΟΙΗΤΗ
" Τό Θέατρο · " Μέγιερχολντ " τ'ijς Μόσχας όίρχισε την προ
παρασχευαστιχη δουλειά για τό άνέβασμα του νέου μου ερ
γου " Ό Κοριός " - μιίiς φαντασμαγοριχ'i)ς κωμωδίας σΕ: 5
πράξεις καl 9 εtχόνες.
Τό πρόβλημα, πού στάθηκε άφετηρία του εργου, είναι το ξε
σκέπασμα τΘυ σημεpινου μικροαστισμου.
οι πρώτες τέσσερις ε !κόνες l>ιαl>ραματίζονται στίς μέρες μας.
' Η ύπόθεση έκτυλίσσzται γύρω άπό τl.ιν πρώην zργάτη , πρώ-,,ν
κομματικό Π ρισύπκιν, πού καταφέρνει νά συνάψει Ιtναν " Όμορ
φο γάμο " μέ την κόρη ένός κουρέα, την μανικιουρίστα Έλζε
βίρα Ρενεσάνς.
Αύτό τό μέρος του εργου τελειώνει μΕ: μιά πυρκαϊά, πού άρπά
ζει τό κουρεϊ:ο, κατά τη διάρκεια ένός τρικούβερτου μεθυσιου
μΕ: τljν εύχαιpία του γάμου. 'Όλα τά πρόσωπα του εργου πε
θαίνουν, θύματα τ'ijς φωτιίiς, άλλ' άνάμεσα άπ' τα πτώματα
λείπει �να - του Πρισύπκιν.
Τό l>εύτερο μέρος του εργου μεταφέρει τό θεατη δέκα σοβιε
τικά πεντάχρονα άργότερα.
Ή μελλοντικη γενιιΧ βρίσκει τό κατεψυγμένο πτώμα του Πρι
σύπκιν χι άποφασίζει νιΧ τ' άναστήσει. 'Έτσι, τό λαμπρό Ι>εϊ:
γμα του μικροαστου πέφτει στά χέρια του νέου κόσμου. 'Όλες
οι άπόπειpες νά βγεϊ: άπ' αύτόν ό μελλοντικός όίνθρωπος άπο
τυχαίνουν. 'Ύστερα άπό μιιΧ όλόκληρη σειpιΧ περιπέτειες, κλεί
νεται, έπl τέλους, στην κλούβα του ζωολογικου κήπου, δπου
τό� έκ�έτουν σιΧν Ιtνα έξαιpετικό Ι>εϊ:γμα " μιχροάστιους χυ
δαιους , .
Στο φινάλε του εργου, ό Ί]ρωας άπευΘύνεται στούς έπισκέπτες
του ζωολογικου κήπου καί, πάνω άπ' τά κεφάλια τους, στούς
θεατΕ:ς τ'ijς αtθουσας, μ·ε τ-IJ'! πρόσκληση νά καταλάβουν θέση
πλάι του, στην κλούβα.
Αύτό ε1ναι τό έξωτερικ6, πού άκ6μα δΕ:ν λέει τίποτα, σχ'ijμα
τ'ijς ύπόθεσης του εργου μου.
Τώρα τό έπεξεργάζομαι μΕ: πολυάριθμες άναγνώσεις στίς συ
νελεύσεις τ'ijς κομμουνιστιχ'ijς νεολαίας καl τών έργατών.
Ό " Κοριός " είναι ή θεατρ ικη παραλλαγη ένός βασιχου θέ
ματος, πάνω στlι όποϊ:ο εγραψα στίχους καl ποιήματα καί

ζωγράφισα πλακιΧτ καί πανώ . .Ι!:Ιναι το θέμα της πάλης κατά
του μικροαστισμου.
Τό βασικό ύλικό, πού χρησιμοποί·�σα στο εργο, είναι τά γεγο
νότα, πού επεσαν στιΧ χέρια μου - στά χέρια τοu έφημεριδο
γράφου καl τοu άρθρογράφου. Στο εργο μου, δΕ:ν ύπάρχουν
περιπτώσεις πού νά μην βασίζονται σ!: δεκάl>ες πραγματικά
γεγονότα.
Πώς τό βλέπω έγώ ό raιος τό εργο μου ;
ΘιΧ μ' άρέσει, i'λν δΕ:ν άρέσει στούς μικροαστούς.
Τώρα Ι>ουλεύω όίλλα δυο εργα - την " Κωμωδία μΕ: τό φο
νικό ", πού θέμα της εχει τη σύγκρουση κούτελο μέ κούτελο
του εύρωπαϊκοu πολιτισμοί) μέ τον σοβιετικό, χαl την κωμω
Ι>ία " Οι Δισεχατομμυριοuχοι " .
•

Κ' ΕΝΑ ΔΙΑ Φ ΗΜΙΣΤΙΚΟ ΤΡΥΚ ΓΙΑ ΤΟΝ " ΚΟΡΙΟ "
'Άλλος τά φρύδια σμίγει
κι aλλος τραντάζεται dπ' τά γέλια
πίσω μπρός.
Τό θέατρο τού Μέγιερχολντ
παίζει την κωμωδία
" Κοριός ".
Την παράσταση σπεύσε
πολίτα νά δε ίς
τού " Κοριού ".
Οvρές στά ταμεία
οί έξώστες γεμάτοι
μέχρι σκασμού.
Τ' dστεία τού ζωύφιον σάν dκούσεις
μ?) βουλώσεις
τ' αύτιά σου.
Δέν l11νοεί έσένα .
'Εν1ιοε ί
τόν γείτονά σου.
(1 929 )

ΒΛΑΝΊΊΜΙΡ ΜΑΓΙΑΚΟΒΣΚΙ

·

. 2. Στην· " 'Έξοδο απ τό θέατρο" ό Γκόγκολ περιγράφει τlς
dντι.δράσεις τού κοινού μετά τό τέλος τής παράστασης καί
θυμίζει τιl πολι.τικιJ. . προβλήματα πού έθεσε ή περιγραφη τής
ρώσι.κης πραγματικότητας τόν καιρό τού Νικόλαου τού Α'
στον " 'Επιθεωρητή" .
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" ΜΠΑΔΚΟΝ Ι "

ΠΡ Ο Δ Ο ΘΗΚΕ

Ψ ιΧ τελευταία zρ6νια τ � ΚvινΟ των &;jjηνα.ϊκWν tlεά.τρων είχε

την εύκαιpία νά δεϊ: παραστάσεις εργων πού, κατά μετάφραση
του γαλλικοu avant - garde, χαρακτηρίζονται πρωτοποριακά.
ΚατιΧ κανόνα τά εργα αύτοu τοu εrδους, πού σ' όίλλες χώρες
χαρακτηρίζονται "Π ε ι ρ α μ α τ ι κ ό Θ έ α τ ρ ο" , άπευθύ
νονται άρχικιΧ σΕ: περιορισμένο Κοινό κι άποτελοuν είl>ος ερευ
νας κι άναζ·Ι]τησης στον τομtα τ'/jς θεατριχ'ijς τέχνης. 'Από καμ
μιά έποχη δΕ:ν λείπει αύτό τό είδος Θεάτρου πού i'λν τελιχα
κατακτήσει εύρύτερο Κοινό χάνει τον άρχιχ6 του χαρακτήρα
χαl παραδίνει τη σκυτάλη σ' όίλλες έχφραστιχΕ:ς μορφές. 'Αρ
κεϊ: να θυμίσουμε πώς τό Θέατρο του Ούγκώ ΠΟΙJ σήμερα γιά
τούς περισσότερους εχει μουσειακό χαραχτήρα, τον καιρό τοu
" Έρνάνη " ·fιταν τόσο εντονα πρωτοποριακό πού προκάλεσε
άντιl>ράσεις πολύ πιο σημαντικΕ:ς καί βίαιες άπ.' τ-ί)ν παθητικ·ΙJ
άποδοχη -� όίρνηση.
Ό 'ίl>ιος ό δρος πρωτοπορία προϋποθέτει κίνηση, αtχμ·ΙJ , στό
χο χαί σΕ: συνέχεια έπιχράτηση η καί άποτυχία, λήθη. Τό σύγ
χρονο Π ρωτοποριακό Θέατρο, στο όποϊ:ο κατά κανόνα δΕ:ν πε
ρ ιλαμβάνονται κατιΧ τη χρήση τοu δρου καl οί προσπάθειες
γιά δημιουργία Θεάτρου σουρρεαλιστιχοu (όίλλος δρος πού εχει
περιβληθεϊ: μΕ: πλ·ήρη χαί κωμικη σύγχυση στην τρέχουσα,
κι οχι μόνο σ' αύτην δυστυχώς, γλώσσα ) , κινεϊ:ται σε μιιΧ εύ
ρύτατη περιοχή. Στόχοι του είναι 6χι μόνο ή θεατριχη τεχνική ,
τό περιεχόμενο τ'ijς θεατριχ'ijς πράξης, μα συχνά αύτη ή 'ίl>ια
·ή ούσία του Θεάτρου, σε περιπτώσεις δπου Οεν μένει άπ' τb
Θέατρο παριΧ ό διάλογος σάν μέσο άντίδρασης στη σιωπή .
Θα πρέπει νά προσθέσουμε πώς Ι>Ε:ν είναι σωστό νά περιορί
ζεται ή �εώρ°Ίση του Πρωτοπ ? ριαχοu � εάτρ?υ μόνον σ;ούς
,
- δασκαλοι , ακολουθησαν μια, ανα
συγγραφεις. Οι σκηνοθετες
λογη μΕ: τούς συγγραφεϊ:ς πορεία πού όδήγησε στην πρωτο
ποριαχη παρουσίαση χ' έρμηνεία τοu γνωστοu καί καθιερωμέ
νου δραματολογίου καί στη γνωριμία τών πρωτοποριακών συγ
γραφέων με τό Κοινό. Ούσιαστιχός άντίπαλος τ'ijς πρωτοπο
ρίας στο Θέατρο ε1ναι τό "d σ τ ι κ ό" Θέατρο, πού φυτο-

ζωεί άκόμη μέσα στη σκηνη - κουτί σέ θέατρα πού εχουν
ξεκόψει άπ' το Θ έ α τ ρ ο.
'Απ' αύτ1] την όίποψη το Θέατρο τοίί Ζενέ καl το ":Μπαλκόνι"
ξέχωρα, πρέπει να προσεχτοίίν. Ό έκτος νόμου τρόφιμος των.
φυλακi;)ν Ζάν Ζενέ γεννήθηκε τη στιγμη πού οί "όίλλοι" έ:κα
ναν το παιδάκι τοίί Βρεφοκομείου νά νιώσει "κλέφτης" μέσα
στο σπίτι οπου βρέθηκε μέ την έπέμβαση τ'ίjς φιλανθρωπίας.
'Η ούσιαστικη άθωότητά του πού θά φθάσει τά ορια τ'ίjς "ά
γιωσuνης" κατά το Σάρτρ, θά έκδηλωθεί μέ την προσπάθεια
νά έπιβληθεϊ" στούς "γεννήτορές" του μέ την οψη πού τοίί ε
δωσαν : Θά νιώθει δυνατος κάθε φορά πού θά κρuβει τούς
"καθρέφτες". Οί διωκτες του θά νιώθουν γυμνοί και γλUφον
τας τά πόδια του θά έκλιπαροίίν. Θά ένσαρκώσει το Κακο
στην άπόλυτη μορφή του. Θά νικήσει γιατί θά. γίνει "ό όίλλος".
Πρόκειται γιά. την περίπτωση άνθρώπου πού έπιβλήθηκε σ'
όίλ�ο χωρο άπ ο έκεϊ"νον οπου τον ε!χε έγκλωβίσει ή κοινω
,
νικη συμβατικοτητα.
"Το Μπαλκόνι" ξετυλίγεται σ' Ιtνα ο!κο άνοχ'ίjς. Πρώτη πρό
κληση, πρόσφορη γιά παρανοήσεις, άφετηρία γιά πολεμικη πού
θέλει ν' άγνοήσει την βαθuτερη ούσία τοίί έ:ργου. Ή αtμομι
ξία, ή μοιχεία, ή διαστροφη και τά κάθε εί:δους σεξουαλικά
άμαρτήματα άπο αtωνες άποτελοίίν πλαίσιο κ' έπίκεντρο θεα
τρικων έ:ργων. 'Όμως ό ο!κος άνοχ'ίjς, άσφαλιστικη δικλεϊ"δα τ'ίjς
ύποκριτικ'ίjς άστικ'ίjς ·Ιjθικ'ίjς, άπαλλαγμένος άπο μελοδραματι
σμοuς, άπο άνόητες κ' έπικίνδυνες έξιδανικεuσεις, άπ' την
μόλις άποκρυπτόμενη προσπιΧθεια σεξουαλικοίί έρεθισμοίί, έ
νοχλε'ί τόσο, που σαν νά 'ταν κ&:τι άπίθανο κι. άπίστευτο σι:Χν
πραγματικος χωρος, μπαίνει σέ "άπομόνωση " . Κι ομως ποίί
άλλοίί μπορεϊ" ν ' άγοραστεί τόσο εϋκολα ό όίλλος όίνθρωπος καθρέφτης; Καί στούς καθρέφτες τοίί οί:κου ψευδαισθήσεων σuμ
φωνα μέ τίς ύποδείξεις τοίί Ζενέ φαίνονται κρεβιΧτια, λίκνα
των ψευδαισθήσεων, βωμοί της τελετουργικ'ίjς πριΧξης πού
προηγείται τ'ίjς γέννας κιΧθε καινοuριας ζω'ίjς. Μέσα σ' αύτον
τον 'Ό!κο", οπου ή πραγματικότητα τ'ίjς έξωτερικ'ίjς οψης,
.τοίί "ένοuματος" προβιΧλλει πιο εντονη άπ' την ί:δια τήν πρα
γματική ύπόσταση , ό ·Ι)θοποιος πρέπει νά είναι τραγικά σοβα
ρός. Ό ύπαλληλιΧκος έπίσκοπος πρέπει νά παίζει σάν να 'ταν
ό πιο άληθινος έπίσκοπος. Μιά. ·Ι)tJοποιος παίζει τήν πόρνη πού
παίζει τήν έπαναστιΧτρια και πρέπει νά. είναι το 'ίδιο άληθινή
καl σ-rίς 3;;b �εφ:�-;-ώσε::;. l\'Ιά. σΕ: καμμιά. περίπτωση ό θεατής
3i:v πρέπει νά. ξ εχνά πώς αύτος πού ε!vαι "άληθινος" έ:πίσΥ.ο
πος, διΥ.αστής η στp ατηγος δέν είν' άλΊJθινός. ' Αλλιως ·ή πρό
θεση τοu συγγραφέα ματαιώνεται. Γιά. το Ζενέ ή πραγματι
κότΊJτα είναι μιά σειρά φευγαλέων κ' έ:φήμερων οψεων. Βρι
σκόμαστε πολό κοντά στήν μπρεχτικΊj " άποστασιοποίηση" . Ό
θεατΊjς δέν πρέπει νά ξεγελαστεϊ", πρέπει "νά. βλέπει". Μ' αύ
τη τήν έ:ννοια Το "l\1Ιπαλκόνι" είναι έ:ργο διδακτικό. Πρωτα
γωνιστής του εlναι αύτΊj ή ί:δια ή ύπόσταση τοίί άνθρώπου.
Δέν ύπιΧρχουν συμβολισμοί και χαρακτ'ίjρες. Κυρίαρχο το τρα
γικο στοιχείο άποκλείει και το παραμικρο όλίσθημα προς τ·ην
γελοιοποίηση . Ό Λόγος ύψηλ'ίjς ποιότητας, μεστος και ποιη
τικος ύπηρετε:ϊ το μέγεθος τοίί δριΧματος. Συχνά συγκλονίζει
οπως τή στιγμή πού ή πόρνη - όίλογο μιλοc γιά το θιΧνατο.
Σωστά εtπωμένος Ε:χει καταπληκτική οuναμη ύποβολ'ίjς. Καί
ή παραμικρή παραγνώριση τ'ίjς σημασίας του όδηγεί στή σuγ
χυση κι άποκλείει κιΧθε έπικοινωνία Κοινοίί καί Σκην'ίjς. ' Η
χρησιμοποίηση μεγαλοπρεπων στολων καί κοθόρνων άποκλείει
κιΧθε περιττή κίνηση 'ι) χειρονομία καί δίνει μεγαλοσuνη , χα
ρακτήρα τ�λετουργικο στήν έμφάνιση των προσώπων. Ί-Ι τρα
γικότητα είναι βαθειά κι ούσιαστική σέ βαt!μο πού νά. (J:η
χρειάζεται έξωτερικά στοιχεία γιά ν' άγγίξει το θεατή.
Ί-1 βασανιστική άναζ·ήτηση αύτοίί 70U όίλλου άνθpώπου - κα
θρέφτη, ·ή τραγικη προσπάθεια των άνθρώπων "νά ύπιΧρξουν"
άποτελεί έπικερδ'ίj έπιχείρηση για κιΧποιον. Στά. λαμπερά και
ποικίλα σαλόνια της ΜαντιΧμ "lρμα, στο πλοuσιο βεστιιΧpιό
της, ·ή άγωνία των άνθρώπων μετατρέπεται σέ χρ'ίjμα. Καί τά
κατιΧστιχα οπου καταγράφονται τ:Χ �σοδα είναι άπαλλαγμiνα
άπο κάθε εί:δους ψευδαίσθηση οπως και ·ή ί:δια ή 'Ίρμα ώς τή
στιγμ·)J πού θά. ύποχρεωθεί άπο κιΧποιον "όίλλον" νά ύποκύψει.
"Ως τότε ή 'Ίρμα είν' αύτο πού είναι και δέν θέλει νά είναι
τίποτε &λλο. ΔΙ:ν άναζητiϊ. "καθρέφτες" είναι '�βασίλισσα" τοu
έαυτοίί της. Νά ομως πού ή ΈπανιΧσταση , προχωρεί, γίνεται
χεροπιαστή, ζώνει τον "Οίκο ψευδαισθήσεων". Είναι ή κρίσιμη
στιγμη της &βεβαιότητας. 'Όλα θά άναθεωρηθοuν. Τά "σαλό
νια" θά άπειληθοuν μέ κάταστροφή καί ·ή λειτουργία τοίί άντι
κατοπτρισμοu θά διαταραχθεϊ". 'Όμως γιά. μιά μόνο στιγμή ,
γιατί κ' ή 'ίδια ή 'Επανάσταση θά μπλεχτεί στο σατανικο μη
χανισμό. Ί-1 "lρμα θ' άλλιΧξει κι αύτή 'Ένδυμα " , Οά. παίξει.

Θά. π�ριΧσει μιά κρίσιμη καμπή. Θά βρεθεί άπpοετοίμαστη
,
γιά την προταση
τοίί αύλίκοίί. Δέν θά άμφιβάλλει ομως γιά
τη σοβαρότητά της. Θά χρειασθεί προσπάθε,α γιά νά. δεί τον
έαυτό της βασίλισσα ώσπου ό αύλικος θά γίνει πειστικος κα
θρέφτης. Κι 6 στρατηγός, ό δικαστής κι 6 έπίσκοπος δέν εί
ναι άνάξιοι νά παίξουν το ρόλο τους οταν στην πραγματικό
τητα τούς άνατίθεται. "Αν διστάζουν καί τούς πιιΧνει πανικος
νά περιβληθοίίν το 'Ένδυμα" , είναι γιατί δέν το άγοράζουν
πιά, δέν είναι σίγουροι γι' αύτο �γιατί δΕ:ν έ:χουν τον όίλλον
όίνθρωπο - καθρέφτη. Φοβοίίνται τον έ�yτό τους γιατί άμφι
βάλλουν γιά. τον καθρέφτη. 'Απ' τή στιγμή πού αύτος δίνει
την έ:γκρισή του, άποκτqi)ν ύπόσταση γ,ι- αύτοπεποίθηση. Κι 6
Ο!κος ψευδαισθήσεων βιi σωθεϊ". Ί-1 ·f&ξη θ' άποκατασταθεί.
Τιθασσευμένη 'Επανάσταση , όργανωμένο χαί προσοδοφόρο ψεu
τισμα των άνθρώπ,ών, προσφυγή στο άνεξάντλητο θά λέγαμε
"βεστιάριο" , έ:ντεχνη προβολή τοίί καθρέφτη συχνά μπρος στά
μάτια προσώπων πού έπηρέασαν τραγικά την τuχη τϊ°i>ν λαων
ε!ναι στοιχεία πού συνθέτουν τήν άνθρώπινη τραγωδία μέσα
στο σύστημα σχέσεων καί άξιων πού άποκαλείται σuγχρονος
κόσμος. "ΊΌ Μπαλκόνι" είναι έ:ργο ρεαλιστικό. ' Η λUτρωση
τρεμόλαμψε φευγαλέα καί χάθηκε· ομως ή "φωνη άλtκτορος"
προμ·ήνυμα της χαραυγ'ίjς θ' άκοuγεται μ' ολα τά. μέτρα πού
έ:χουν παρθεί στον 'Ό!κο". Κι οταν ή "Ιρμα σβήνει τά φωτα
πού τ'ίjς στοιχίζουν τόσο άκριβά, το έ:ργο κλείνει μέ τή λέξη
"ξημερώνει"' ύπογραμμισμένη άπ' τον κρότο των πολυβόλων.
"Το Μπαλκόνι" είναι έ:ργο φωτεινο κ' · αtσιόδοξο.
Το γραμμένο θεατρικο έ:ργο γιά νά "ύπάρξει" πρέπει 6 συγ
γραφέας του νά. συναντήσει το σκηνοθέτη (έμψυχωτή της θεαη>ι
κ'ίjς πράξης κι οχι προγυμναστή ·Ι)θοποιων ) , •ούς ήθοποιούς κ'
ϋστεpα ολοι μαζί νά συναντήσουν το Κοινό. Κι άκριβως ή έ:λλη
νικη "συνάντηση" τοίί "Μπαλκονιοu" γέννησε τοuτες τίς σκέ
ψεις. 'Ι-Ι σuγχυσ·η άνάμεσα στη σκηνοθεσία καί τη σκηνογρα
φία είναι συχνο φαινόμενο άκόμη και σ' άνθρώπους τοίί Θεά
τρου οπως διαπίστωνε 6 Ντυλέν. Πολλές φορές 6 σκηνογρά
φος άποκτci στήν έποχή μας το προβάδισμα έντυπωσιάζοντας
το Κοινο κι οχι ύπηρετώντας το i:ργο. Στήν παρ&:σταση τοu
θεάτρου 'Έλσας Βεργ'ίj ή σκηνογραφία είναι πολλαπλά. άπο
καλυπτικ·η τ'ίjς σκηνοθετικ'ίjς γραμμ'ίjς. 'Η άνάθεση τοίί σκη
νικοu διάκοσμου σέ καλλιτέχνη πού κινεϊ'ται στήν περιοχή τ'ίjς
&.φηρημένης ζωγpαφικ'ίjς, μετατοπίζει αύτόματα το κέντρο βά
ρους τοίί εργου. 'Όταν ή έξωπραγματικη -.οποθέτηση είναι τό
σο πραγματικ-1] οσο κ' ·ή πραγματικότητα ·ή άφαίρεση δέν Ιi
;zει θέση. Ή παρουσία των άντικεψ.ένων είναι συνυφασμένη
μέ το τραγιχο καί ξέφρενο μπλέξιμο τ'ίjς ούσίας και τ'ίjς ο
ψης. Οί φαινομενικές καταστάσεις γιά νά ύπάρξουν πρέπει νά.
φαίνονται. 'Απόδειξη πώς τά κοστοuμια άντίθετα μέ τlς προ
θέσεις ήταν ρεαλιστικά καί πιστά. 'Έτσι, οταν κρίνεται άπα
ραίτητο &κόμα και το άλογίσιο κεφάλι, 6 διάκοσμος δέν μπο
ρεϊ' νά είναι ύπαινιγμός. 'Έπειτα άπ' αύτο έξηγείται γιατί ή
σκηνοθεσία δέ βοήθησε το θεατή νά. 'Όεί". Ό " Οίκος ψευ
δαισθήσεων" έ:γινε οίκος φαντασίας κ' έκεί, έξαερώθηκε 6 σα
τανικος μηχανισμος τ'ίjς Ζενικ'ίjς θεώρησης τοίί άνθρώπου. Με
τατέθηκε σ' ενα χωρό οπου 6 καθένας καλλιτέχνηζ η θεατής
μπορεϊ" νά. περιπλανιέται καί νά πελαγώνει. Ί-1 ψευδαίσθηση Ιi
γινε ιψενική αύταπ&:τη , ζωτικο ψέμα καί το καινοuριο η πρω
τ iτυπο πού ύπάρχει στο Ιiργο τοίί Ζεν� έξαφανίσθηκε. Ρητά
η σιωπηρά κατατάχτηκε στούς "έρμητικοuς" , ·ή τραγικότητα
έξατμίσθηκε καί στή θέση της l:μειναν άστεία άνθρωπάκια πού
μέ έλάχιστη &κόμη προσπάθεια θά είχαν μετοικήσει στήν έπι
κράτεια της κωμωδίας. 'Έτσι καί οί ·ήθοποιοί, οσο πιο "κα
λοί" , οσο πιο "προετοιμασμ�νοι" ε!ναι, τόσο λιγότερο θά. βρί
σκονται μέσα στο κλίμα τοίί έ:pγου κ' είναι περιττο νά τούς
άποδίδονται χαρακτηρισμοί κολακευτικοί 'ι) συχνά "ούδέτεpοι" ,
πού δέν χρ·ησιμεuουν σ έ τίποτε κι άποτελοίίν άπλή έκδήλωση
συμβατικ'ίjς &.βροφροσuνης τ'ίjς κριτικ'ίjς. Μιοc άξιοπρόσεκτη έ
ξαίρευη, 6 αύλικος τοίί χ . Ζάχου. 'Η έρμηνεία του δίνει μιά.
νuξη γιά το σωστο τόνο. Συμπερασματικά, ·ή έλληνικη "συ
νάντηση" τοίί Ζεν!: δέν Ιiγινε. Το "Μπαλκόνι" τοίί θεάτρου
'Έλσας Βεpγ'ίj δέν όίλλαξε τίποτε στl] σuγχυση πού έπικρατεί
γιά το πρωτοποριακο Θέατρο. Ό Ζενέ, μi: τίς εύλογίες μέρους
τουλάχιστον τ'ίjς κριτικ'ίjς π'ίjρε τή θέση του στον άστερισμο
των "άκαταλαβίστικων". 'Απ' τήν όίποψη τ'ίjς άπήχησης στο
Κοινό, δέν εφερε, φυσικά, άποτέλεσμα οϋτε καί ή διαφημιστική
zαρτοκοπτική πού έφαρμόσθηκε στις στ'ίjλες θεατρικ'ίjς κριτι
κ'ίjς των έφημερίδων. 'Απόδειξη πώς ·ή τόλμΊJ δέν είναι πάντα
τόλμη κ' οί καλές προθέσεις δΕ:ν είναι πάντα καλές.
..
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Ό διάσημος σκηνοθέτης τού Θεάτρου καi τού Κινηματο
γράφου Έλία Καζάν - μe την Ιδιότητα τού διευθυντού
τού ύπό κατασκευην νέου Θεάτρου τοv "Λίνκολν Σέντερ"--'
dντιμετωπίζει, στό παρακάτω διαφωτιστικό aρθρο του, την
dνάγκη νέων Θεάτρων, νέων lργων καi νέων fιθοποιών.
Τί ι:παθε το Θέατρο στίς μέρες μας χαί στον τόπο μας; Γιατί
αό-;ή ή γενική δυσαρέσκεια; Γιατί τόσοι άπο τούς καλλιεργη
μένους θεατες άναζητοuν τή θεατρική άπόλ.ωση
c
στά κινηματο
γραφικά ι:ργα τοu 'Αντονιόνι χαt τοu Μπέργκμαν, τοu Κουροσά
βα καl Φελλίνι, τοu Σ<Υ.τγιαγlτ ΡcΥ.υ χαί τοu Τρυφφώ ; 'Όποια
και ν&. 'ναι. ή αίτία, g.να εΙναι. τΟ γεγονΟς ποU πρέπει ν' άντι.με
'!'ωπίσουμε : τΟ Θέατοο 1 σΟ:v ζωντανΟς άναyκαίος θεσμός, πέ
θανε γιά ενα μεγcΥ.λο �οσοστο Χ<Υ.λών θεατών. Πάνε στο θέατρο
πολύ σπάνια χαί μερικοί δl:ν πCi.νε καθόλου.
'Εδώ χαί τpία χρόνια, ζ·ήτησαν άπο τον Ρόμπερτ ΧουcΥ.ιτχεντ
χαί μένα ν� ήyηθοuμε ένος θεcΥ.τpου ρεπερτορίου στο " Λίν
κολν Σέντερ ". οι διαπρεπε"ίς 'Οργανισμοί πού θά γειτονεύουν
μ1: μiiς, οπως ή Φιλαρμονικ·)j τ'ijς Κ 'ϊ'όρκ-ης, ή Μετροπό) ι
ταν 'Όπερα, ή Σχολή Τζιούλιαρντ χαί &.λλοι, /:χουν �ετα �ύ
τους κάτι κοινό : ύπcΥ.pχουν. Δηλαδή προijπcΥ.ρχουν άπο μο;ς
χαL Οέν εχουν παρcΧ νιΧ μ.ε�ακομ.ίσουν άπΟ τα r=αλι.ά τους κτ ι.
ρια στο Center f01· the pe1·f01·ming Arts, οπου μπορε"ί καl
νά έπεκτείνουν τή δρcΥ.ση τους. Πάντως, ύπάρχουν 'ήδη , ένώ ό
δικός μας σκοπος είναι νά δημιουργήσουμε ενα θέατρο.
'Αλλά τί εrδους Θέατρ ο ; ' Υπάρχουν θέατρα καμωμένα γιά νά
ύπηρετήσουν τούς -�θοποιούς, δηλαδή μερικά άστέρια '/; ενα
θίασο. Ξεχωρίζουν άπο τήν λαμπρότητα τ-ϊj ς ήθοποιίας. "Αλ
λα θέατρα ύπηpετοuν ,ο σκηνοθέτη 'ι) τον παραγωγό, γιά τf)ν
,
άνάδειξη τ'ijς αtσθητιχ'ijς του σχολ'ijς 'lj την πραγματοποιηση
τοu όράματός του. Βέβαια, !Οχουμε σκοπό νά πάρουμε στή δου
λειcΥ. μας τούς Χ'Χλύτερους νέους Υ;Θοποιούς πού ύπάpχουν σ'
αότή τ-1] χώρα, οr.ως χαί νά χρησιμοποι·ήσουμε πολλούς λαμ �
πpούς σκηνοθέτες, έκε"ίνο ομως πού έπιδιώχουμε δέν είναι να
πετύχουμε ενα φαντασμαγορικό η Ιiνα στυλιζαρισμένα θέατρο,
άλλά eνα Σύγχρονο Θέατρο. Θέλουμε Ιiνα Θέατρο με θέματα
παρμένα άπο τήν σημεοιν·)j πείρα ζω'ijς χαί σέ συνέπειαι μ' αό'
''
'
τη την πειρα. Θελουμε να ξ αναγινει
τv Θ
� εατpο
αναγκη
,
'
οπως τά μεγάλα έκε"ίνα θέατρα πού 'ηταν άπαραίτητα σέ πε
ρασμένες έποχές, γιατί καταπιανόντουσαν με μεγάλα θέ�;ατα
τϊjς έποχ'ijς των. 'Έδιναν διαύγεια στ'ά αtσθήματα και, νοημα
στην ά�θρώ;τ ι.νη ϋπα�ξη .c
Μερικοι θεωρησα'Ι πως η αποφαση που αναγγειι,αμε ο Χουαι;
χεντ κ' έyώ νcΧ κ:χ-ταπι.αστο? με κατιΧ πρ� το λ�γο με τΟ κτ;
� πρ γμα
ριο -:-ou θεάτρου, -ίJ ταν εξω απ?, τη\ λογι:'η σειρα των
�
,
,
,
των. 'Ωστόσο τί ά.λλο
είναι το κτιpιο
απο, προθεσεις
που μι
λοuν μέσα· άπο το μπετόν ; "Αν μελετήσετε τά σχέδια, το πρώ
το πού θά άν-:-ιληφθε"ίτε είναι οτι ύπάρχουν δυο θέατρα μέσα·
στΟ ϊΟιο κτιριο. Αύτό σημαίνει πώς πρόκειται να άναπτUξουμ�
C::ω ηρή δραστηριότητα. 'Ελπίζουμε νά προσελκύουμε 1 1 0 0 θεα
�i:ς στή μεγάλη .θεατρικ·)j αrθουσα καί τήν rδια Cψα νά παί
ζουμε στή μικρότερη α'ίθουσα εργα γιά περιορισμένο κοινό. Πι
στεUουμε πώς τα C ( ·είδικd lργα , όεν πρέπει να ξεφUγουν άπό
τον κύκλο τών έπιδιώξεών μας.
Καί στά δυο θέατρα τά καθίσματα τοποθε•ήθηκαν μέ μεγάλη
προσοχή σε μιά άρκετά άπότομη κλίση. π;ι.στεύουμε πώς ολοι
πρέπει νά μποροuν ν.ά βλέπουν καλά. Καί στά δυο θέ<Υ.τρα οι
θεατες είναι συγκεντρ � μενοι γ�pω �π� τ;ι σκηνη , οπω;; �κρι"
β(;") ς οι &.νθρωποι μαζευουνται γυρω απο τη φωτια: οταν
Ίj νυχτα
είναι παvερή. Δέν πρόκειται γιά κυκλικά θέατρα, κι ομως δη
μιουργε"ί�αι μιά οtκειότητα καινούριας ύφ'ijς άνάμεσα στή σκη
νή καί τήν πλατε"ία. Λότο το α'ίτημα βρίσκεται στά άρχιτε
κ,ονικά σχέδ ι:χ οσο καί στίς προθέσεις μας.
_
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'Έχουμε την πρόθεση να βρισκόμαστε σε συνεχ'ij δργασμο προ
ετοιμασίας εργων, ώστε νcΥ. 'χουμε ζωντανες έφεδρε"ίες εpyων
πο•) νά μποροuν ι:τσι ν' άνεβαστοuν γρήγορα, γιατί θά ε ιναι
ετοιμα. 'Η δι,αμόρφωση τοu σκηνικοu χώρου είναι τέτοια π?ύ
τ/:ι σχέδιό υ.ας να μπορε"ί νά πραγματοποιηθε"ί. Φυσικά, χρη
ματα δεν ύ'πάρχουν άκόμα γιά νά πραγματοποιηθοuν ολα μας
τά σχέδια. 'Αλλά ό χώρος ύπάρχει, έκε"ί, έλεύθερος, καί περι
μένει.' Πάντως, εχουι;ε: το περιστρεφόμενο δάπεδο με έξωτερι�
κο ρ ίγκ, πού μπορε"ί νά λειτουργήσει zωριστά, καί !Οχουμε και
βαγονέτα πού θά μCi.ς έπιτρέψουν γρ·ήγορες έναλλαγές σκηνι
κών. Τεχνικά, ε'ίμαστε άπεριόριστα έξοπλισμένοι γιά νά κα
λύψουμε τίς άνάγκες ένος ρεπερτορίου εργων μέ σκηνικες ά
παιτήσεις τολμηρzς χαί γεμάτες φαντασία.
'Ατέλειωτες i)ταν οι συζητήσεις με τα (( ιJπερ " και τα (( κα
τά " γιά τήν προβολ·)j τ'ijς σκην'ijς μέσα στ Ιjν πλατεία. Ί-Ι πίεση
γιιΧ μιά τέτοια λύση -�ταν καl εϋγλωττη καl πειστική. Ί-Ι πεμ
πτουσία τών έπιχεψημάτων έκείνων πού ύποστήριζαν αότή τή
λύση 'ηταν οτι ό μέγιστος βαθμος έμπειpίας θεατpικ'ijς στο
Κοινον ποαγματοποιε"ίται οταν ή παράσταση γίνεται άνάμεσα
στούς θεdτές, ι:τσι ώστε ό θεατ·ή ς, ένώ π.:.ιρακολουθε"ί τούς ήθο
ποιούς, ι:χει τήν rδια ώρα σαφ'ij τ-)j συναίσθηση οτι �χει κάτι
το κο�νό μέ τούς &.λλους θεατές. Τέλος, ό,τιδήποτε ψεύτικο
ύπ'ijρχε στο παΛιο Θέατρο των ψευδαισθήσεων χάνεται καί
έξοστρακίζεται. 'Άλλοι πάλι, φίλοι χαί σύμβουλοι, ύποστή
ριζαν οτι μια σκηνή με προβολή στην πλατεία (Tlirust. Stage )
_ πρ ειδο
είναι καθαρη μόδα, χαl μάλιστα στ-)j δύση της. Μας
?
ποίησαν πώς αν δεσμευθοuμε σέ :v.cΥ.τι τόσο άλύγιστο, γρηγοpα
θι:Χ. διαπ�στώναμε Οτι κυνηγοUσαμε Εναν &σπρο έλέφαντα ' ' .
Σκεφθήκαμε πώς ή άπόφασ·ή μας
δ' ε θ ά 'πρεπε
νά είναι
" 'ι) ''το
'
'
� ι
�
Ενα η τό &λλο " . �ρ ίσκαμε ε 7; ικινσυ
� ο ν '"7 πp οσ?. ωσουμ,; ενrι;
χαρακτ·ήρα στυλιζαρ ; σματ,ος στη σκην� . Δε � ας α �εσε ου;ε ν
,
άκινητοποιηθοuμε πισω απο, μια, τεραστια
μπουκα , , , αλλα
,
οϋτε και θέλαιιε vά ξεπετάξουμε μια μεγάλη &.καμπτη γλωσσα,
πού θά 'πρε;ε νά γεμίζουμε καί νά χρησιμοποιοuμε, άκό 1.;:_α
κι αν δεν την 'ήθελε τό κείμενο. 'Η άρχι.τεκτονικη τ'ijς σκηνης
δε θά 'πρεπε γιά κανένα λόγο νά προσδιορίζει το άνέβασμα τοu
Ιtογου. 'Η σκηνικ·)j διαμόρφωση πρέπει νά βγαίνει μέσα άπο
τb εργο. J\ICi.ς είπαν τότε :· " Το φoupvo τοu Χότζα θά χτί
σετε ; " Καί ομως, οταν καλοσκεφτήκαμε το έρώτημα, ε'ίπαμε:
" Γιατί οχι "; Γιατί νά μήν ι:χουμε δ,τι χρειάζεται ό κ±θε συγ
γραφέας ι�ια τό Ε:pγο του ; Γιατί νά μην itχουμε κάθε βράδυ ο,τι
καλύτερο χρειάζεται το εργο, πού κε"ίνο το βρcΥ.δυ θά π<Υ.ίζεται ;
,
Θ± 'ταν άνό·ητο νά έvκαταλείιlιουμε τον Τσέχωφ στο σκηνικο
άρχιτεκτονικο χάος �ού άπαι�ε"ί ό Σαίξπηρ . Το άποτέλεσμα
θά ·r1ταν μηδέν. 'πιστεύουμε πώς -� μορφή πού δίνει κανείς σ�
παράσταση πρέπει νά βγαίνει άπό τήν αόθεντικη πηγή, δηλα �;�
, ε ι
τήν ύφ11 τοu συγγραφέα καί τοu itργου του. 'Έτσι, λοιπον,
παμε στούς άρχιτέκτονες "Ηρο Σαάρινεν χ:ιί Τζο :i\Ιlίλτζινε� ,
οτι θέλαμε μιά σκην·ή , οπου τά εργα θά μποροuσαν νά παι
ζον�αι. άνά.μεσα στοUς θεατές, άλλα ποU, ταυ �όχρονα, θ � μπο
ροuσε γρή"ορα
νά ξαναγυρίσει στην χαθιερωμενη σκηνικη μορ'1
�
' \ μορφ�ς
φ-ή. "I-l , πcΥ.λι, μια παpαλλ'Χγη αναμεσα στις ουο αυτες
σκην'ijς. Καί νά ποιά λύση μCi.ς ι:δωσαv οι 'Αρχιτέκτονες. Μοc
νιμη σκηνη' με' εναμισυ μετρο προσκηνιο μεσα σ τ·λ11
:_ι πλατει' α
, μπορουν να, βγου
'Αλλά, Ιtξη σειρi:ς καθ�σμάτωv ":'ijς πλατειας
�
εϋκολα καί τότε θά ύπάρχουν ετοιμες χινητες πλατφόρμες με
μιά μεΎάλη ποικιλία διαρpυθμίσεως, πού θά έπιτρέπουν τ·)jν
,
προβολή τ-ϊj ς σκην'ijς στήν πλατεία, στη μορφή πού είναι επιθυ
μητή. "Αν, λοιπόν, μελετήσετε τά σχέδια προσεκτικά, θά δε"ίτε
πώς τόν πρώτο λ6γο τον δίνουμε στο συγγραφέα. Γι' αότο χαί
μόλις έτοιμάσαμε τά σχέδια, τά δείξαμε σε πολλούς συγγρα
φείς. Πόσο μCi.ς ικανοποίησε ή &.μεση κατανόησ·ή τους στ
σχέδια ΠΟ'J εrχαμε στο μυαλό μας ! Καί συμφώνησαν πώς το
νέο κτίριο τούς,δίνει άπεριόριστες δυνατότητες δημιουργίας, τό
σο σd:.ν κατασκευη και μηχανικός έξοπλισμός, Οσο και σd:.ν
πρόθεση. 'Ανταποκρίθηκαν άμέσως στήν ύπόσχεση έλευθερίας
πο..J τοUς δίναμε. 'Ελευθερία άπΟ τΟ cc σκηνικΟ κουτί" , έλευθε
ο(α άπο το αlτημα τοu Μπρόντγουαιη � · "Ή μεγάλη έπιτυ
α η τίποτα " . Εϊτε &πό τΟ Θ έ α τ ρ ο Ρ ε π ε ρ � ο ρ ί ο υ
εrτε άπο το Μ ι Υ. ρ ο Θ έ α τ ρ ο θά μποροuμε νά δί,ιουμ.ε
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Ι!ργα πού 1)1:ν εχουν δ·η μοτικότητα, Ι!ργα πού ένοχλοuν itνα μέ
ρος τοϋ κοινοU ε'Lτε &.πΟ τΟ περιεχόμενό τους εϊτε άπΟ τη φόρμα
τους, Ι!ργα πού ε!ναι ά:ντίθετα στο πνευματικό, καλλιτεχνικο η
πολιτικο ρεuμα.
Στο Λίνκολν Σέντερ Θα μπορέσουμε κάποτε να ποuμε: " Σiiς
προσφέρουμε αύτο το Ι!ργο εtτε σi'ί.ς ά:ρέσει εtτε δχι, γιατί πι
στεύουμε πώς ά:ξίζει να το προσέξετε " . Θα μπορούσαμε μάλι
στα να μιλ·ήσουμε μέ μεγαλ>.\τερη προκλητικότητα καί να ποu
με : " Οϋτε /!χει καt καμμια σημασία &ν το Ι!ργο σας dρέ
σει - για δ,τι κρύβει αύτη ή Ι!ννοια - γιατί το Θέατρο ε!ναι
Τέχνη. Δέν ε!ναι δυνατον να γίνουνται δλα έμπορεύματα. Καί
στ·)Jν περίπτωση αύτή , έκεϊ:νο πού /!χει σημασία ε!ναι να μπορεϊ:
να μιλ·ήσει ό συγγραφέας και ν' ά:κουστεϊ: ".
Θέλουμε τούς συγγραφεϊ:ς να βλέπουν το θέατρό μας σαν Ι!να
χώρο, δπου μποροuν να διατυπώσουν τίς &πόψεις τους καθαρα
καί χωρίς περιορισμούς. Χωρίς να λυγίζουν τη μέση τ')υς μπρος
σ' αύτο πού θεωρεϊ:ται καθιερωμένο η κολάσιμο. Κάποια μέρα
Θα πρέπει να κερδίσcυμε τον τίτλο " Έ λ ε ύ θ ε ρ ο Θ έ α
τρο"
'Έτσι έλπιδοφόροι, ά:φιερώσαμε τον έαυτό μας στην ιδέα ν'
ά:νεβάζουμε τα καλύτερα καινούρια l!ργα. Άλλα την tδια στι
γμη Θα προχωροuμε χα} σε μια &λλη προσπάθεια πού θεωροu
με πολύ σημαντική. 'Υπάρχει μια όλόκληρη σειρα ά:πο ά:μερικά
νικα Ι!ργα, γραμμένα τα τελευταία σαράντα χρόνια, πού θεω
ροuνται πια κλασικά. Αύτα τα Ι!ργα πρέπει να διατηρηθοuν
ζωντανά, δ-ηλαδ·)J να παίζονται. Περιγράφουν την ά:μερικάνικη
έμπειρία καί τίς συνθ'ίjκες τ'ίjς έποχ'ίjς. Άποτελοuν τήν θεα
τρική μας κληρονομια καί ε!ναι Ι!να κομμάτι &πο τον έθνικό
μας πλοuτο. "Ετσι, πρέπει να έκτιμηθοuν καί ν' ά:ποτιμηθοuν.
Ε!ναι βασικο να διατηρ·ήσουμε στ·)J ζωη τα καλύτερα Ι!ργα τοu
Ο' Ν·ήλ, τοu "Οντετς, τοu Σίντνεϋ Χάουαρντ και τοu Θόρντον
Ούάιλντερ , τοu Τζώρτζ Κέλλυ καί τοu Τζών Χάουαρντ Λώσον
καί των fί..λλων &ς τον Ούίλλιαμς καί τον Μίλλερ καί . . ά:λ·ή
θεια, γιατl ι;εν κάνετε �να κατάλογο και να μδiς τον στείλετε ;
Σχεδιάζουμε τακτικές παρουσιάσεις αύτών τών 'Αμερικάνικων
έ:ργων.
Άπο την fί..λλη μεριά, /!χουμε πρόθεση να δώσουμε τούς κλα
σικούς ά:πο (}.λ) .ες χώρες καl fί..λλες έποχές. Τούς "Ελληνες,
τούς 'Ελισαβετιανούς, τον :i'Ι1lολιέρο, τον .Καλντερόν, τον 'Ίψεν,
τον Τσέχωφ καl δλη την τόσο γνωστη βιβλιοθήκη. 'Ελπίζουμε,
δμως να τούς δώσουμε μέ κάποια διαφορά. Ί-1 κατάρα τών
συνηθισμένων
άναβιώσεων )) εΙναι δτι οεv &:ναβιοϋν τίποτε
ά:πολύτως. Το Ι!ργο δεν ξαναπερνδi &πο καμμια καινούρια έμ
πειρία κανένα ξαναζωντάνεμα. Π ιστεύουμε πώς το ά:νέβασμα
ένος παλιοu Ι!ργου δέν /!χει κανένα νόημα, &ν κάποιος δημιουρ
γικος σκηνοθέτης δέν /!χει μια tδιαίτερη &ποψη γι' αύτό, πού
ν' ά:ξίζει τον κόπο να τη δοuμε να πραγματοποιεϊ:ται. 'Όταν,
δηλαδή, ό σκηνοθέτης /!χει ξαναζωντανέψει μέσα του το Ι!ργο
και μπορε'ϊ νι:Χ. χάνει τΟ κοινΟ νιΧ νι<l>σει. κι αύτΟ τΟ rΟιο ξανα
ζωντάνεμα.
Ί-1 πα�άδοση ,στο !νέβασμα � αλιών, Ι!ργων ε!να,ι γεμάτη ψε�
τικες ορθοδοξιες. Ενα μικρο παραδειγμα : μολις τελευταια
ά:νακάλυψα πώς ό τρόπος με τον όποϊ:ο παίζονται σήμερα οι
Έλληνικες Τραγωδίες τόσο στ-)Jν 'Ελλάδα δσο καl ά:λλοu - ό
τρόπος με τον όποϊ:ον έκφέρονται οί πρώτοι ρόλοι (παρα λίγο
να . πι)> τραγουϊ;ιοuνται ) , ό τρόπος πού κινοuν το Χορο - δεν
ά:ποτελεϊ: στην πραγματικότητα καμμια παράδοση. Δέν είναι
παρα ή ά:ντίληψη ένος μόνο προσώπου, ένος συγκεκριμένου 'Α
θηναίου σκηνοθέτη , πού έκπαιδεύτηκε στο Γερμανικο Θέα
τρο , . καl πού χρονολογεϊ:-:-αι &πο τα τέλη τοu περασμένου α!ώνα.
Δέν είναι μέσα στα πλαίσια τ'ίjς ά:ρχέτυπης Έλληνικ'ίjς παρά
δοσης. Νομίζω, μάλιστα, πώς δεν είναι κα.ν Έλληνικ·ή. Είναι
ενα ε!δος πεπαλαιωμένης κοινο-:-οπίας, καl μάλιστα το χειρό
τερο είδος, το πομπώδικο.
Ε!χα πάντα την έντύπωση πώς ό Μολιέρος πρέπει να παί
ζεται με τα έκλεπτυσμένα ·ήμι - όμοφυλοφιλικα καμώματα τ'ίjς
" Μολιεpικ'ίjς παράδοσης " . "Ε, λοιπόν, δέν πρέπει,. 'Όπως
λαμπρα το ά:πέδειξε ό Ροζέ Πλανσον στη Λυόν, καl δπως δλοι
Θα διαπιστώσουμε δταν Θα /!ρθει φέτος στη Νέα 'Υόρκη να
δώσει τον " ΖC:ψζ Νταντέν " .
Ή τεχνοτροπία σ ε κάθε ά:νέβασμα πρέπει 'iα είναι μια και
νούρια καl ζωντανη δημιουργία έμπνευσμένη ά:πο το συγκεκρι
μένο αύτο ά:νέβασμα. Π ροέρχεται ά:πο τον έκάστοτε σκηνοθέ
τη, &νάλογα με το πώς βλέπει κ' αισθάνεται το Ι!ργο, ποιά είναι
τα στοιχεϊ:α πού Θέλει να ά:ναδείξει, καl ποιό κατα τη γνώμη
του ε!ναι το νόημα, τα συναισθ·ήματα και -:-ο μ·ή νυμα τοu συγ
γραφέα. Ό καθένας άπο μας διαβάζει το κάθε τι διαφορετικα
ά:πο τον &λλον. Στην Τέχνη , δέν ύπ.Χρχει τίποτα πιο βαρετο
·

Η

·

απο τ·)Jν παρά/)οση καl τίποτα πιο πεθαμένο ά:πό την δρθοδο
ξία. 'Όπως, λοιπόν, θ' ά:ποβλέψουμε στούς συγγραφεϊ:ς τών ήμε
ρών μας, Ι!τσι Θα στραφοuμε καl στούς προικισμένους σκ·ηνοθέ
τες μας για ά:ναβιώσεις συγχρόνων κλασικών, άλλα και για
καινούριες έμπνεύσεις ά:πο τον θεατρικο θησαυρο δλων των
έποχών. Δέν όπάρχει κανένας λόγος πού δέν έπιτρέπει " Το
Λεωφορείο _ό Ι!όθ?ς ' : �η ( ( (Ο Θ�vατ�ς το? '�μποράχου " �α
,
ξαναπαιχτουν, αλλα με διαφορετικο τροπο απ οταν πρωτοτ:αι
χτηκαν. Οϋτε λοιπον καl δώ δρθοδοξία. Καl δέν όπάρχει κανέ
νας λόγος να μην ά:τενίσουμε δλα τα Ι!ργα τοu παλιοu καιροu
μέ, κ θα�ο μάτι, χωρlς φόβο μ·ήπως "βεβηλώσουμε τίποτα".
�
Θα το κανουμε.
Καl τώρα για -.ούς ήθοποιούς. Είναι πολύ φανερο πώς το πρό
γραμμα ένος Θεάτρου Ρεπερτορίου δέν μπορεϊ: να προκαλέσει
τη συμπ�θεια Ολων ,των , �ηΘο:τοιών, ο�τε καν, τώv π;Ο �ολλών.
Είναι �, πισης φανερο , πως � ι , περισσοτ�ροι ηθ?π� ιοι ?εν ε!ναι
τεχνικα προετοιμασμενοι και εχπαιδευμενοι για να παιξουν ρε
πε τ ιακ ρ α., Ο θέατ ρό α ε ναι 1γεμά ο πΟ ήθο οι ς
� �U
. π υ� �1εp ι ι:Χ �c r., Τ' ,, , , ην
fλ ςfερ l νει
� .�
? y ναν �τ� ρς , �πο ;
ι;ιη � �ου εΟ ωσ�ν σ� ενα
[�ονο εργο; η α:�-ο, η;ν ιδια �ρμ'f:,νει ;χ ,:τ:ου ,εδωσαν
σε διαφ ?ρα
, ι πα,ν
ρ α . υν θως α ο , τ στι μ πο το ?νομα τ�υς μπαιν
�απο
"( τον
� τιτλο
�
� εργου,
, -r:
ι;απο
� κεινη
� τη στιγμη σταματα
:_ και �
του
η
εξέλιξή τους στην τέχνη τοu ήθοποιο'J. Πηγαίνουν τότ1> προς
δυσμάς;, 'Αποφο�τοuν σα� ήθ?ποιοl χα� γίνον�αι πρ σωπικ�
?
τητες. �ταν φ;ασουν ,στο ,ζε�ιθ τους: γι�ονται, Εταψιες., Παι�
,
ζουν το ειδος ρολου που τους εδωσε την επιτυχια ξανα και ξανα
και κ�-τ:ορθ<J>ν�υν ν� γLνου� τ�πο�οι·ημένη μάρκα. �ατα ψ έρ
νουν επιση� να β;;Θι�ουν τον , εα�το του7 σε1 θανα;ερη θ);ιψη.
Παρ � πονιο,υν;αι ,, αδιακοπ� για τη � κο:κη τ?υς , μοιρα. !ελος,
,
γιοματοι απο αισθημα ανικανοποιητου, απο
μισος προς τον
έαυτό τους και μανια καταστροφΎ)ς, τα βάζουν με 8 ,τι τους
ε!ναι πιο πρόχειρ ο : τον παραγωγο τον ιμπρεσάριο η το πpό
γpαμμα τ'ijς δουλειδiς τους. Κι &ν /!χει άπομείνει κάτι ά:πο την
πε φά ειά τ υς, βρ ίσ,κει διέξοδο σ &νταρσίε πού μοιάζουν
,
�
c;_
?
;τορ-?
λυ τr:;� καμωματ,α
εν�ς
,χακομαΘ1 μενου
αιδιου.
,
,
,;ιΕξ�ργιζετ;ι ι κανεις και αποκ�ρ?ιω�εται ο�αν
?ιαπιστω,ν ει πο
σο ανεκπαιδευτοι είναι πολλοι αστερες του θεατρου, ποσο πε
ριορισμένη είναι ή γκάμα τ-ϊjς φων'ίjς τους, πόσο έπαρχιώτικη
είνι:ι ή δμιλLα το,υς, και �όσο &γ�ρμ;tες οί �ινήσεις το? κο ? 
μιου του� . ,,Αναφε ::_ομ� ι σ;: σοβαρους η,θοπ,οιου� , .,φίνου7 ανθρω�
πους στο όίνθος της ηλικιας τους, που λενε , ολα τα σωστα
πράματα " πού ξέρουν " το σύστημα τ'ίjς δουλειiiς " καl πού
' φόβο σαν τούς ζητήσεις κάτι πού ξεπεpνα τα δρια
τρέμουν &πο
τ'ίjς ά.πλότητας πού συνήθισαν, κάτι πέρα ά:πο το " φυσικο "
παίξιμο. Αύτο δΕ:ν δφείλεται οϋτε σέ τεμπελιά, οίίτε σ' !:λλει
η , φιλοδο ας η , έν,?ιαφέ e οντος , σ� δο�λειά τους. "�τ�ι ,ε!ν;χ ι
Ψ;
?ι ηθο�;οιοψ
ετ
το θ�ατρο μ;χς. rεν,ικα, απο τ�ν
,ι, γιατι_ � ι ειναι
'
ηθ?ποιο δεν , ζητουν, τ:ποτα π�ραπαν� α. ;ι-ο το ,να ε!να : αυτος
:του είναι, τελεια, αυτ�ς π�υ, �1ιναι και :cαντ;ι. αυτΟς που ε}ναι1•
1
Ο μεγαλυτερος
αριθμος των εργων π_ου παιζον":αι, είναι απλα
ρε �λισ;ικ� Ι!ργα, πού �ιαδραμα; ίζονται_ στ� ;,:ρόνο, το σημεpι�ο
.
κ;χ ι στο ι�ιο r.;-ερος τ? γ�ωσ;ο,; Ζητ?,υν απο ;ους ηθοποιο
�ς
να είναι μ�νο α�ηθ;νοι και ν_α εχου� εντασ·? · , Τ,ο τ7χνητο , παι
ξιμο θεωρειται ο μεγιστος των κινδυνων και η απλοτητα η με
γ�στη τω� άp1ετω�. :Έτσι, , οί �θοποιοι � ροετοιι;άζουνται για
να ε!ναι απλοι και αληθινοι και θεατρικα μετριοφρονες.
"Ισως δμως τώρα να ήρθε ό καιρος να γίνουμε ά:λαζονικοί, να
δοκιμάσουμε το χώρο πού βρίσκεται πέρα ά:πο την κοινοτοπία,
κ' 'ίσως να πετάξουμε καl στο χώρο τ'ίjς ύπερβολ'ίjς. 'Ελπί
ζ?υμε, �μως, ν,α μη χ�σουμε τη μεγά�η \ άρε;η �ου εχο�ν δλ_οι
�ι καλοι μι:_ς ηθοποι?ι, :τερ ;σσό ;ερο απο , του� ·ηθοπ� ιους των
όίλλων χωρων, δηλο:.δη την αμεσοτητα στην ευαισθησια.
Το 'Αμερικάνικο Θέατρο χρωστii στο " 'Άκτορς Στούντιο "
μια ίστορικη συμβολ·ή . 'ΑλλιΧ το " 'Άκτορς Στούντιο" δέν εlναι
πια μια νέα όμάδα άπο εισβολεϊ:ς. 'Έγινε δρθοδοξία. Περηφα
νεύεται για το λαμπρο μητρώο μελών πού /!χει μέ τα τόσα ά
στέρια και τα τόσα ιc ό ν ό μ α τ α ". Είναι άντcί.ξιο της έπι
δοκιμασίας πού κέρδισε. Το tδιο καl ό καλλιτεχνικός του διευ
θυντης Λη Στράσμπεργκ. Ί-Ι μεγάλη μου ά:πογσΑ,τευση , για
την δουλεια πού γίνεται έκεϊ: μέσα, δφείλεται στο δτι σταματδi
πάντα στο tδιο σημεϊ:ο. Τούς ά:πασχολεϊ: μόνον ή ψυχολογικη
1;λευρα ,τ-ϊjς ·1θοπ? ιία,ς. 'Αν�φέρ�μαι,' φυσικά, κ:ιl στη δική μου
αποτυχια και στην αποτυχιcι. των όίλλων.
ναι μ γά1λο στύχ· μα πο Ολη ή
ζή ησ· πο κάνουν ο
�
Ο�
�Ι
� ( C ΜU1ε θ ο δ ο ?,U {το: συστημα
;ι
U διδασκαι
ηθοποιοι
γυρω από τ-ην
λίας - �pι;-ηνείας , τοu "�κτορς Στούντιο ) &Ποτελεϊ: ,καθαρ� α�
, δοκιμασιες, για να
μυνα απεναντι σε καινουριες καλλιτεχνικες
δικαιολογήσει τη δικ-ή τους άδράνε•.α. 'Έχουμε Ιiνα τσοuρμο
�'

ήθοποιο•Jς πού ε!ναι άξιόλογοι και θεωρητικοί. ΤΩρες - ώρες σει Gίσχημα χρόνια. Θα. είναι, δπως καί πάντα ·)jταν - πρίν κά:ν
μοu 'ρχόταν να. τούς κάνω τράμπα μέ μια. παρέα πλανω1Ηων ξεκινήσουμε, ό στόχος τ'ijς κp•.τικ'ίjς χαί τ'ίjς ειρωνείας. 'Ωστόσο
π� ι.κτων, 7:�υ ξέρουν �α τρ αyου8ο?ν και ν� χορεύου� και π?ύ θά: πετύχει, γιατί θα. καταβάλουμε δλ·η τήν προσπάθεια καί
, ) ολα ε!ναι το επαγγελμα
' ,
πανω απ
τους να διασχεδαζουν τον γιατί ή προσπάθεια είναι ό ούσιαστικός σκοπός μας. Ό Χουάιτ
χεντ κ' έγώ θα. ξεκινήσουμε την προσπάθεια χα/. θά: τήν πάμε
κόσμο.
δσο πάει. Τό μόνο πού μπορουμε ούσιαστικά: νά: ύποσχεθουμε,
'Έχοντας ύπ' iJψ·η τή σκηνή καί τίς παραστάσεις πού σχεδιά
σαμε χαί τα. εργα πού ζητάμε καί έλπίζουμε να. βροuμε, ε!ναι ϊίναι πώς θα. βάλουμε δλη μας τήν δύναμη σ' αύτό καί θά:
φανερό δτι χρειαζόμαστε &λλο ε!δος ήθοποι<;1ν. Θέλουμε ενα παλέψουμε σκληρά. 'Υποσχόμαστε άκόμα, πώς αύτό πού θά:
c!�ος ·ήθ?πο �οϋ, πού �επέρασε ; τό κο�ρδισμα τοu *υχολοy ι δώσουμε δεν θά 'ναι άνιοφό, δέν θά 'ναι παραδοσιακό, δέν θά
'ναι κούφιο. Δουλει'Jουμε μέ τήν πεποίθηση πώς τό Κοινο θ'
κου του οργανου και, βαλθηκε να κουρδιζει τό θεατρικο του ορ
άνταποκριθε'ϊ στ·ί) ζωντανή προσπάθεια χαί πώς ζητάει κάτι
γανο. Σ' αύτό τό σημε'ϊο, ό Ρόμπερτ Χουάιτχεντ κ' έγώ κά
ναμε κιόλας τό πρώτο μας β'ijμ:χ. Μάς Μθηκε μια. γεναιόδωρ η . πού νά 'χει νόημα. 'Η τελικ-ί) πίστη ένός καλλιτέχνη βρίσκε:
ται στΟ Οτι, &ν νιώθει κάτι ποU έ:χει. καt σημασία χαt ζωντά
έπιχορήγηση άπο το " Λίνκολν Σέντερ " για. τα. !:ξοδα έκπαί
δευσης ήθοποιών. 'Η έχπαίδευση αύτή θcΧ. γίνει σέ διάφορα νια, θά: άποδειχθε'ϊ πώς τό rδιο νιώθουν καί οι &λλοι. Μ' αύ
έπίπεδα. Το πρώτο συγκεκριμένο β'ίjμα πού χάναμε Ίjταν να. τή, λοιπόν, τ-Ι)ν πίστη προχωρουμε, καί θά: δουμε τί θά: γίνει.
καλέσουμε τον Ρόμπερτ Λιούις να. μΕi.ς ύπο�άλει Ιtνα πρόγραμμα
ΕLΤΛ ΚΑΖΑΝ
( Μετ. Πλ. Μ.)
έpγασίας για. τούς ·ήθοποιούς. ' Η ψυχολογική έξάσκηση θα. έ
ξακολfJυθε'ϊ να. εχει τΊ:jν κεντρική θέση. 'ΑλλcΧ. άπ' αύτή τ-1) {)έ
ση καί πέ� α θ' άκ�λουθή �ει ,ά�υσώπητη καί ύποχρΞ ωτ ική , δσο
,
και, σοβαρη δουλεια για, την εξασχηση των θεατpικων οργανω'J
Ο Ε Ρ Β Ι Ν Π Ι Σ ΚΑΤΟΡ Μ Ι Λ Α Ε Ι
τοu ήθοποιοu : φωνή, όμιλία, δυναμικο του κορμιου, καί πλα
στικότητα γενικα. τοu ·ήθοποιου, <lJστε να. μπορε'ϊ να. κινηθε'ϊ
σέ όποιαl>ήποτε σκηνή χαί για. όποιαδήποτε τεχνοτροπία άνε
Γ Ι Α ΤΟΥΣ Π ΡΩΤΟ Π Ο Ρ Ι ΑΚΟΥΣ
βάσματος τών εργων.
'Ελπίζουμε ν' άποχτήσουμε στο " Λίνκολν Σέντερ " μιά. όμάδα
ΚΑΙ ΤΗ " Λ Α Ϊ Κ Η Σ ΚΗ Ν Η " ΤΟΥ
�ηθοπο ι.&ν που ϋχ ; μόνο �α �έρ�υν να 8?υλέψουy άλλιΧ. κ;ι: t θα
,
'
δου).ευουν.
Π ιστευουμε πως υπαρχει αυτο
που λεγεται (( επαγ
ού ε!ναι πε ήφ νος Τό " Theateι· am Kuι·furstendamm" του Δυτικου Βερολίνου
ελματίας ή
οιός ". "Ε ας ·ί)θο οιο
y
� ο:;οσα
�
�;r � �
� f ;χ
-ιόνο
γι
Χι
ξ� pει, r;-λλα, χ� ι για ο;'α , μπορει να �αν �ι.
ι
�
?
δεν μοιάζει μέ τ' &λλα θέατρα. Δέν είναι οίίτε 'Εθνικό, οίίτε
,
Υπαρχει μια χαινουρια ορθοδοξια στο επαγγελμα, που σαν
Δημοτικό. Καί, φυσικά, δέν ε!ναι έμπορική έπιχείρ·ηση. Μονα
κάθε όpθοδοξία είναι κι αύτή στείρα, γιατί πάει να. προστατέ
δικό στο είδος του, τό "A.m Kurfurstendaιnιn" (Ιtχει πάρει
ψει τούς φτασμένους, τούς περιχαρακωμένους, τούς " όρθώς
τ' 6νομά του άπ' τον κεντρικό δρόμο του Βερολίνου, δπου βρί
σκεπτομένους ". Αύ-.οι οί &νθρωποι θά 'πρεπε να. ξέρουν πώς
σκεται ) , ιδρύθηκε άπ' τούς rδιους τούς θεατές. 'Ακριβέστερα,
" έρμηνεύω " σημαίνει άπλώς έρμηνεύω, δηλαδή μπορώ να.
ίδιοκτ-ήτης του ε:ίναι ή ''Λαϊκή Σκηνή" ( " Volksb uhne" ) , ή
δημιουργήσω ενα ζωντανο παρον στή σκηνή, και iJχι να. μπο
μεγαλύτερη γερμανική 'Ένωση Θε:ατών. Μόνο στήν πόλη του
ρώ να. παπαγαλίζω τά. δσα μ' εμαθαν οί δάσκαλοί μου.
Δυτικου Βερολίνου Ι:χει περισσότερα άπο 1 1 5 . 000 μέλη !
'Αναζητάμε, λοιπόν, ενα ιοιαίτερο είδος ήθοποιών για. το θία
Τή διεύθυνση του " Theata αm Kuι·fuι·sten-1arnιn " άνέλα
σό μας. ΔΕ:ν Θα. τούς βρουμε δλους άμέσως. Μέ τον καιρό και
βε πρόσφατα ό κορυφα'ϊος Γερμανος σκηνοθέτης 'Έρβιν Πι
σιγcΧ. - σιγcΧ. θcΧ. φορμάρουμε τό συγκρότημά μας. 'Επαναλαμ
σκάτορ. Γιά: δποιον ξέρει τό έκπληκτικο θεατριχό του παρελ
βάνω δτι δέν χάνει για. δλους. ΔΕ:ν μπορε'ϊ ό καθένας στο έπάγ
θόν και τήν άποφασιστική έπίδραση πού &σκησε ή θεωρητική
γελμα νά. διαθέτει αύτό πού ζητάμε . . . καί όπωσδήποτε του
καί πρακτική του δραστηριότητα πάνω στο σύγχρονο Θέατρο,
λάχιστον, δέν μπορε'ϊ να. δε'ϊ τον /:αυτό του σέ ρόλους πού δέν
τό γεγονός τ'ίjς έπανόδου του στήν ήγεσία ένός τέτοιου θεάτρου
ε!ναι κομμένοι καί ραμμένοι γι' αύτό•ι. Καί πόσοι είναι έκε'ϊνοι
είναι πολύ σημαντικό.
οι ήθοποιοί πού μπορουν νά. περιφρονήσουν τα. ώφέλη καί τα.
Τί θcΧ. κάνει ό 'Έρβιν Π ισκάτο ρ ; Πώς θά: χρησιμοποιήσει τό
πλεονεκτήματα πού τούς προσφέρουν ό Κινηματογράφος χαl ή
ποU άπόκτησε ; ΤΟ έξ�ηyεϊ ό ϊΟι.ος παρακάτω ,
Τηλεόραση ; Κι αύτή ή σκέψη μάς φέρνει σέ μιαν &λλη. Εr νέο ιιβΎ)μα"
άπαντώντας σε πέντε έρωτήσεις πού του ύπέβαλε ό διευθυντής
μαστε άποφασισμέvοι να. διατηρήσουμε τήν τιμή τών εισιτηρίων
του " Θεάτρου τών 'Εθνών" Claude Planson.
στα. πέντε δολλάρια καί κάτω, τουλάχιστον για. τούς συνδρομη
τές μας. Νομίζουμε πώς αύτό ε!ναι τό σωστό ϋψος, τηρουμέ
Ι.- ΠΛΑΝΣΟΝ : Πώς νιώθετε ξωιαπαίρνοντας, ϋστερα
νων τών άναλογιών. Αύτό σημαίνει πώς δσοι θά. ερθουν να.
dπό τόσα χρόνια, τη διεύθυνση τής " Λαϊκής Σκηνής " ;
δουλέψουν μαζί μας καί θα. προτιμήσουν αύτό τον τρόπο τ'ijς
ΠΙΣΚΑΤΟΡ : Ξανανιωμένος. Ξέρετε rσως πώς στά: χρόνια
ζω'ίjς στο θέατρο, οα. πάρουν μισθούς κατώτερους άπ' αύτούς
1 92!1 - 25 Ί]μουνα ό "μέγας άνήρ" τ'ίjς Λαϊκ'ίjς Σκην'ίjς. ' Ορκί
πού μπορουν να. πετύχουν �ξω. Κάποιος ·ήθοποιός μου είπε
ζονταν τότε στ' iJνομά μου ! 'Ύστερα, ή στάση όρισμένων ήγε
μΕ: είλικρίνεια : " ΔΕ:ν μπορώ να. περιοριστώ σ' αύτό το μι
τών της μ' άνάγκασε νά: τήν έγκαταλείψω. Αύτό εγινε στα.
σθό ". 'Ωστόσο, θά. ύπάρξει ενας έγγυημένος άpιθμος έβδομά
δων μισθοδοσίας, δηλαδή κάτι σαν έ-;ήσιος μισθός. Μέ τούς
1 92 6 . Μετά, Ι:φτιαξα τήν "Σκηνη τoii Πισκάτορ" κ' έπιχεί
ρησα &λλους πειραματισμούς στον τομέα του Λα·ικου Θεάτρου
μισθούς πού Θα. πληρώνουμε, μπορε'ϊ να. έξασφαλιστε'ϊ μια. άξιο
(δλες αύτές τίς έμπειpίες τίς l:χω άναλύσει στο βιβλίο μου
πρεπής ζωή. Μέ τό εισιτήριο πού θα. καθορίσουμε, θα. έξασφα
(" Το Πολιτικό Θέατρο" ) . Τέλος, ·)j ρθε ό ναζισμός χαί, γιά: μέ
λισθε'ϊ ή ποιότητα τών παραστάσεων. Είναι θέμα ίσοζυγίου.
να, ή έξορία. 'Όταν ξαναγύρισα στο Βερολίνο, ϋστερα άπό
'Ωστόσο, κανένας δέν θcΧ. γίνει πλούσιος. ΔΕ:ν Θα. ύπάρχει κέρδος.
20χρονη άπουσία, μέ δέχθηκαν μέ κάποια έπιφυλακτικότ-ητα .
. Σπάνια, θcΧ. είναι καί ή τροφή για. τ·ί)ν ματαιοδοξία. Κανείς
Τελικά, χάρη στήν ύποστ·ήριξη του δημάρχου Β ίλλυ Μπράντ,
δέν πρόκειται να. γίνει τόσο διάσημος δσο ή Λ ίζ Ταίηλορ η
μπόρεσα νά: ξαναπάρω τή διεύθυνση τ'ίjς Λαϊκ'ίjς Σκην'ίjς.
ό Μάρλον Μπράντο. 'Η πείρα, δμως, 'fών μονίμων χαί κοινο
'Έτσι, Ιtκλεισ' ό κύκλος μέ τή νιότη μου. Το σημερινό Βερολί
τικών θιάσων άποδεικνύει πώς οι ήθοποιοl. πού Ιtκαναν τα. θέα
νο, δμως, δέν συγκρίνεται σέ τίποτα μ' έκε'ϊνο τών χρόνων
τρα αύτcΧ. ζω·ή τους κέρδισαν τή συμπάθεια τοu Κοινου, τ'ijς
1 920-30. ' Η δημιουργία ένός Πολιτικου Θεάτρου συνεπάγε
πό):ης ·/) τ'ίjς Κοινότητας, μια. συμπάθεια πολύ πιο ζεστή , πιο
ται σήμερα πολύ Ι>ύσκολα προβλήματα. Π ιστεύω πώς ε!ναι
οίκεία καί πιο άγαπητή. ' Αλλα. ή κυριότερη ικανοποίηση πού
πολύ πιο εϋκολο νά: κάνει κανείς Πολιτικό Θέατρο, στίς μέFες
θα. κερδίσει ε�ν� ί ή ικα�οποίηση π�) θα. α 1σθανψε'ϊ �πό εν �
,
;
μας, στή Νέα 'Υόρκη παρά στο Βερολίνο. Πώς νά: χάνει κα
καρποφόρο και αξιοπρεπη τροπο
ζωης και' εργασιας.
Η ζω·η
νείς Πολιτικό Θέατρο μέ τούς σημερινούς Γερμανούς-και ιδιαί
του 90% τών ·ήθοποιών του Μπροντγουαίη δέν ε!ναι οϋτε καρ
τερα μέ τούς κατοίκους του Δυτικου Βερολίνου; 'Ιδού ·ή άπο
ποφόρα, οϋτε άξιοπρεπής. 'Όσο για. τά 1:φοσωπικά μου αισθή
ρία. Παράδειγμα : ό Μπάρλογκ, διευθυντής τών δημοτικών
ματα, ποτέ στή ζω·ή μου δΕ:ν άνέλαβα δουλειά πού τά: προγνω
θεάτρων του Βερολίνου, ε!χε έγγράψει στο ρεπερτόριό του τήν
στικcΧ. τών φίλων μου νά 'ναι τόσο άρνητικά. Στήν άρχή, μά
λιστα, sεν τΟ πίστ�υαν. ct Και γιατί τΟ κάνεις αύτό ;
Δεν
κωμωδία του l\iπρέχτ "Ό άφέντης Πουντίλα καl ό ύπηρέτης
-πρόκειται. να πετUχει. ! " και τά παρόμοια. Πιστεόω, λοιπόν,
του Μάττι". Μόλις χτίστηκε τό "Τε'ϊχος" , τό Ιtργο διαγρά
πώς τό θέατρο αύτό. θά: πετ�)χει ; 'Όχι·. 'Όχι τουλάχιστον μέ τον
φτηκε άπο τό ρεπερτόριο. Προσωπικά, ΊSταν μέ ρωτουν : "Πρέ
τρόπο πού άναγνωρίζουν τήν έπιτυχία στο έπάγγελμα. 'Η δου
πει. να παίζουμε ΝΙπρέχτ;'' άπαντά.ω πάντα : ι c Κα!. βέβαια,
λειά: αύτή δέν πρόκειται ν' άποl>όσει χρήματα. Θά: &ντιμετωπίπρέπει νά: παίζουμε Μπρέχτ !" Τα. προβλ·ήματα πού θίγει στο
·
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ifργο του δεν όίλλαξαν. 'Άλλωστε, μι.Χ χώρα μπορεί νιΧ κοπεί
στα δυό, τδ πνευμα ομως εΙναι άδιαίρετο.
ΙΙ.- ΠΛΑΝΣΟΝ : Ποι ό ρεπεgτόριο σκοπεύετε ν' dνεβά
σετε τόν πρώτο χρόνο τής διεύθυνσής σας;
ΠΙΣΚΑΤΟΡ : 'Αρχίζω με τ·fιν " Τετραλογία τών 'Ατρειδών"
του Γκέρχαρτ Χάουπτμαν. ΕΙν' ίf.να ίf.ργο πού γράφτηκε τον
καιpο του Μεγάλου Πολέμου, έναντίον του γερμανικου μιλι
ταFισμου. Γράφοντάς το, δ Χάουπτμαν . ίf.γινε στ' άλήθεια ίf.νας
έξόριστος του έσωτερικου. Γι' αύτο προτίμησα ν' άνεβάσω την
" Τετραλογtα" μiiλλον παρ.Χ τούς " Ύφαντές". "Ηθελα νιΧ
δείξω την κατάληξη τ'i)ς πολιτικ'i)ς σκέψης του Χάουπτμαν.
ΣΕ: συνέχεια, θιΧ δώσω τη "Σπηλιd" του ΖιΧν 'Ανούιγ. Βέβαια,
δεν θεωρώ τον 'Ανούιγ συγγραφέα πού παίρνει θέση πάνω στα
ταξικιΧ προβλήματα. 'Ωστόσο, ύπάρχει στη "Σπηλιd" μι.Χ προ
σέγγιση αύτών τών προβλημάτων, πού μπορεί να ένδιαφέρει
τιΧ μέλη τ'i)ς Λαϊκ'i)ς Σκην'ίjς.
'Όσο γι.Χ το τρίτο Ε:ργο μου . (δεν μπορώ νιΧ σiiς πώ άκόμα τον
τίτλο του ) , δεν θιΧ 'ναι καθόλου, μιΧ καθόλου εϋκολο. Είν' ίf.να
Ε:ργο ούσιαστικιΧ πολιτικό. 'Έχει τη μορφη τραγωδίας καί, με
άλεξανδρινούς στίχους, θίγει ίf.να πρόβλ·ημα δλότελα καφτό.
Το νέο θέατρο τ'i)ς Λαϊκ'i)ς Σκην'i)ς θιΧ έγκαινιασθεί τ·fιν 1η
Φεβρουαρίου 1 9 63. Θα είναι πολύ μοντέρνο, με '1 .050 θέσεις,
με κανονικη σκηνη καl προσκήνιο καl αlθουσα μέ κερκίδες.
ΕΙναι Ε:ργο του άρχιτέκτονα Φρίτς Μπόρνεμαν, του lδιου πού
ίf.χτισε τη νέα 'Όπερα του Βερολίνου. Οι tδέες του ·)jταν θαυ
μάσιες μιΧ λυπiiμαι πού δ/:ν μου δόθηκε ή εύκαιρία να πώ το
λόyο Ου οταν γίνονταν τα σχέδια. Θα εlχαμε προχωρ·ήσει πολύ
f7
πιο περα
!
Γι.Χ την έίναρξη θ' άνεβάσω τιΧ "Νιμπελούνγκεν" του Χέμπελ,
γιορτάζοντας ίf.τσι την έκατοστη τους έπέτειο. Τέλος, τ·ήν
ΠρωτομαγιιΧ (ή ήμερομηνία αύτη δεν διαλέχτηκε στην τύχη ) ,
θ ιΧ παρουσιάσω τον " Ροβεσπιέρο " του Ρομαlν Ρολλάν, μέ
τον ΧιΧνς Μέσσεμερ στον κύριο ρόλο. Θέλω νιΧ δείξω στούς
Βερολινέζους τί έννοουσε δ ΡολλιΧν μl: τον ορο "Λαϊκό Θέατρο".
·

ΠΙ.- ΠΛΑΝΣΟΝ: Ε'ίπατε: "Θd εtχαμε προχωρ1)σει πο

λύ πιό πέρα" . Μιλείστε μας λ{γο γιd τίς dντιλήψεις σας
στόν τομέα τής θεατρικής dρχιτεκτονικής.

ΠΙΣΚΑΊΌΡ : Άπ' το 1 91 9 κάνω θέατρο χωρlς αύλαία, χω
ρlς "ράμπα", πολεμώντας κόντρα στην άρχιτεκτονικη πού ;ϊ.ου
έπιβcΧλλουν. Άπ' τΟν άγώ.να αύτΟν βγΎ)χε έκείνο ποU άποκα
λώ " TiVeltanschau ngs Theateι" ' , δηλαδ·fι το Θέατρο " Άντt
ληψη τού Κόσμου".
Σ' ολα τιΧ μέρη, το Θέατρο εΙναι συντηρητικό. Χρησιμοποιουν
άκόμα την παλιιΧ tταλικου τύπου σκηv-ή , πού έγώ άποκαλώ
"Θέατρο ψευδαίσθ·ησης". Σήμερα, το Θέατρο πρέπει νιΧ πάει
προς τούς θεατές, γκρεμίζοντας ολα τα φράγματα.
Γι.ιΧ vα γίνει αύτό, Οεν θά. 'πρεπε πια να ύποτάσσουμε τιΧ Εργα
στην άρχιτεκτονική , χώνοντάς τα μέ το ζόρι σ' ίf.να άκίνητο
κουτί, μα άντίθετα να προσαρμόζουμε τ·fιν άρχιτεκτονικη στο
κάθε ίf.ργο πού παρουσιάζουμε. Αύτο προUποθέτει ίf.να θέατρο
εύκίνητο, εϋχρ·ηστο καl πολύμορφο, πού να προσαρμόζεται σέ
σκοπούς πολύ διαφορετικούς. Θα μπορουσε κανεlς π.χ. νιΧ
χρησιμοποιήσει δακτυλιοειδείς προβολές για να βυθίσει ' τούς
θεατές σέ μια δεδομένη άτμόσφαιρα · να χρησιμοποήσει την
τηλεόραση για να μεγαλώσει τούς ·�θοποιούς καl πολλαπλα
σιαστές - μεγάφωνα γι.Χ νιΧ χοντρήνει τη φωνή τους. οι "Ελ
ληνες χρησιμοποιουσαν κοθόρνους για να ύψώσουν το άνά
στημα καl μάσκες σιΧν "χωνιιΧ" για να δυναμώσουν τ·fι φωνή !
IV.- ΠΛΑΝΣΟΝ : Θ' dνεβάσετε πολλd έργα. Θd πρέπει,
ώστόσο, νd μπορούν κ' οί θεατές νd τd δούν : Ποιές τι
μές εlσιτηρίων θd έχετε στό θέατρό σας;

ΠΙΣΚΑΊΌΡ : Ί-1 τιμη τών καλυτέρων θέσεων δρίστηκε σέ
3 μάρκα καl 20 πcpένιχ (περίπου 23 δραχμές ) . 'Η τιμη αύτη
εΙναι πολύ χαμηλη καl δέν θιΧ βγάζουμε τιΧ Ε:ξοδά μας. Ί-1 πόλη
του Βερολίνου, ομως, άνάλαβε την ύποχρέωση νιΧ μiiς καταβά
λει 4,20 μάρκα γι.Χ κάθε εtσιτήριο πού θιΧ πουλiiμε. Αύτο ση
μαίνει πώς κάθε φοριΧ πού ίf.νας θεατης θιΧ πληρώνει στο τα
μείο 3 , 2 0 μάρκα, έμείς θιΧ εtσπράττουμε ? ,40 γεγονος πού
θιΧ μiiς έπιτρέψει νιΧ t"σοσκελίσουμε τον προUπολογισμό μας.
' Ωστόσο, καl πάλι δεν θιΧ ε'ίμαστε άνάμεσα στούς προνομιού
χους : το " Schilla Tlιeater" εtσπράττει 6 έκατομμύpια μάρκα
το χρόνο καl ·� 'Όπερα 1 3 έκατομμύρια.
V. ΠΛΑΝΣΟΝ: Μια· ερώτηση dκύμα (Ό Πισκάτορ κοι
τάζει το ρολόι του, ή δοκψη τ'ίjς " Τετραλογίας τϊvν Ά -

τρειδών" πρέπει ν ' άρχίσει ) : Ποιούς dπ' τούς συγχρόνους
συγγραφε ίς προτιμάτε; Σάς dγγ{ζει, μολαταύτα, μιά lδια{
τερη αlσθητικ1);

Π Ι � ΚΑrΌΡ (Ξεσπάει σl: γέλια) : "Αν εΙχα άσχοληθεϊ: μ' αtσθη
τικες ' θα: εΙχα �άσει τ� ζωή fi;Oυ ! ,Αύτ�· πο� μ' άνδιαφέρει, εί
ν α,ι ο .ι σ�γγραφε ; ς που, εχουν κα::ι να , πο,υν ' κα rι πού μiiς άφopii.
, ;
Δε� υ, ;c� ρχουν ση μερα συη:ρα;ρε ις, με την εξαιρεση
του Μπρέχτ,
,
_
που ν ανταποκρινονται
στις αναγκες
του καιρου μας. Ό ΣιΧρτρ
τlς πλησιάζει συχνά, μιΧ όχι πάντα. Ό Τεννεσσ'i) Ούίλλιαμς
είναι "έστέτ." Ό Μίλλεp άναζητάει ρεαλιστικές λύσειi;. Ό
' Ιονέσκο Ε:χει ταλέντο, άλλιΧ δέν είναι πρωτοποριακος συγγρα
φέας--:τουλάχιστο μέ την ίf.ννοια πού δίνω έγώ στον ορο "πρω
τοπορία. " co ιιΝτανταϊσμΟς" τα είπε 8λα πριν άπ' αύτόν.
Ό 'Ιονέσκο μiiς κατηγορεί, τον Μπρέχτ κ' έμένα, πώς κά
νουμε Π ολιτικο Θέατρο. 'Ωστόσο, ένώ μiiς ύποτιμάει, του
συμβαίνει ν' άκολουθεί το δρόμο πού χαρά>αμε έμεϊς. Στον
ttp
'ι οκερ ω " κανει λιγακι πολιτικό Θεατρο,
άγγίζει ίf.να θέμα . . .
,
,Ο �Ανταμωφ,
ναί, είναι σοβαρός. Ε Ιναι ύπολογίσιμος. 'Απ'
τούς Γερμανούς, βλέπω τον Μάρτιν Βάλζερ. Κι δ 'Έρβιν Συλβάνους μ' ένδιαφέρει . . . Τέλος, θά 'θελα έπίσης ν' άνεβάσω
τον "Σκύλο τού Στρατηγού" του Κίππαρτ.
/

ι

ι

1

( Μετ. Κ. Στ.)
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Σ Τ Ο " ΜΠ Ε ΡΛ Ι Ν Ε Ρ Α Ν ΣΑΜΠ Λ "
Ό γνωστός Γάλλος θεωρητικός τού Θεdτρου Βe ι·ι� αι·d Doι·t,
εκδότης τής επιθεωρήσεως " Λαϊκό Θέατρο " καί θεατρι
κός κριτικός τού περιοδικού "Φρdνς Όμπσερβατέρ", εκθέτει
παρακάτω τl, εντυπώσεις του dπό πρόσφατη επίσκεψή του
στό " JΊιfπερλίνερ Άνσάμπλ ", στό 'Ανατολικό Βερολ{νο :

Πέρασα μι.Χ βδομάδα στο " Μπερλίνερ Άνσάμπλ " . Καλεσμέ
νος στην πρεμιέρα του Ε:ργου του Μπρέχτ " Οί μέρες τής Πομ
μούνας ,, ' μπόρεσα να παρακολουθήσω κι όίλλες παραστάσεις,
οπως τ'ί)ς " 'Όπερας τών τριών πενταρών " , τ'ίjς " Αlσι6δο
ξης τραγωδίας" του Βισνιέβσκι κ' ένος σύγχρονου Ε:ργου πού,
μέσα άπ' τ' &:λλεπάλληλα συναπαντήματα δυο προσώπων, δί
νει τfιν ιστορία τ'i)ς Λαοκρατικ'i)ς Γερμανικ'i)ς Δημοκρατίας : τ'ί)ς
" Κυρίας Φλίντς , , ' του Χέλμουτ 1Ιπάιερλ
Θα μπορουσα, βέβαια, νιΧ μιλήσω γι' αύτιΧ τιΧ θεάματα, ν' άνα
φερθώ στην &:ποτελεσματικότητα, την βιαιότητα καl τfιν αύ
στηρότητα αύτ'ί)ς τ'ίjς " Αlσιόδοξης τραγωδίας " , πολύ διαφο
ρετικ'i)ς άπ' το πομπώδες κι άνώδυνο θέαμα πού μiiς παρουσία
σε το Θέατρο Πούσκιν του Λένινγκραντ μέ τον 'ίδιο τίτλο στο
Θέατρο τών 'Εθνών. ΘιΧ μπορουσα νιΧ συζητήσω τ·fιν " θέση "
πού έπιδέξια προβάλλει δ Χέλμουτ Μπάιερλ στην " Πυρ{α
Φλίντς " , πώς δηλαδη δ σοσιαλισμός τρέφεται μΕ: τιΧ πάντα,
άκόμα καl μ' άνυπότακτες μητέρες πού δέν νιάζονται γι.Χ την
πολιτικη - φτάνει να ίf.χουν χαρακτ·ήρα καl όξυμένη πρακτικη
α'ίσθηση τών πραγμάτων. Θα μπορουσα νιΧ πώ πόσο λυπήθηκα
για την κάπως σχηματική σκηνοθεσία τ'i)ς " vοπερας τών
τριών πενταρών " καl πόσο θαύμασα τη σωστη καl εύαίσθητη
εtκόνα μιιΧς παριζιάνικης οtκογένειας του καιpου τ'i)ς Κομμού
. να.ς, πού itδωσε το "Μπερλίνερ Άνσάμπλ" στlς " Μέρες τής
Πομμούνας " . Κοντολογ'i)ς, θιΧ μπορουσα νιΧ κάνω κριτικη 8 λων αύτ,ων τών θ� αμάτω � . Π ιΟ πο?:U, Ομως, άπ' τ�ς 'ίόιες τl.ς
_ τ ν ή όουλειιΧ
παpασ1τασεις, �υ, �? που1 � ε:,, κ� νε νr; Τ:α., ιαστ,ω
� ;χ λοιπόν,
.
που γινεται στο Μπερλινερ Ανσαμπλ �. Γι αυτο,
θιΧ
μιλήσω, γιατί εΙμαι πεπεισμένος πώς δέν πρόκειται για ενα
Θέατρο καλύτερο άπ' αύτο πού /:χουμε συνηθίσει νιΧ βλέπουμε '
μιΧ γι.Χ ενα " aλλο " Θέατρο.
"Ας σημειώσουμε πρώτα την ποσότητα συνεχους δουλειiiς πού
γίνεται. ΕΙναι γνωστο πώς το "Μπερλίνερ Άνσάμπλ" άφιψώ
νει στο άνέβασμα ένος Ε:ργου τρεϊ:ς η τέσσερις φορΕ:ς περισσό
τερο χρόνο ά.π' Ο,τι ενα παρισινΟ θέατρο, ά.π' αύτ<Χ ποιJ καταβάλ
λουν σοβαρές προσπάθειες. Στο Παρίσι, οι δοκιμές διαρκουν
συνήθως ενα μ'i)να, σπανίως δυό· στο "Μπερλίνερ 'Ανσάμπλ"
διαρκουν τέσσ�ρις τουλάχιστο μ'i)νες καl crυχνιΧ έ:ξη. Το πιο
σ·ημαντικό : μετ.Χ την πρεμιέρα, το θέαμα δέν άφήνεται στην
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τύχη του, στούς ήθοποιούς και στο Κοινόν. Κάθε βράl\υ, gνας

'ι) καl περισσότεροι βο·ηθοl σκηνοθέτες παρακολουθοϋν τ·fιν πα

ράσταση, σημειώνουν τlς άρετές καl τα σφάλματά της καl το
πρωι. τJ)ς ήμέfο;Ί ποU �Ο εργο πp όκε �;αι να �αναπαιχ�εϊ (τΟ
p �περ;ο � ιο του Μπεfλινερ , Αν?αμ;τλ .. ετ;να ι εν�λλασσο,μενο ) ,
\ θιασο και διορ
μsρη ολοκληρα δοκιμαζονται και παλι απ τον
�ών?ν-ι;αι. με βάσ·η ;lς �ιΙΥ;πισ;ώσεις. τ_ών βοη �ών σκηνοθ�τώ•1.
,
Η αληθεια ειναι
πως αυτες οι συνεχεις διορθωσεις - θυμιζου
με πώς ό Μπρεχτ άναθεωροϋσε πάντα τ·� δουλειά του άφοϋ
εΙ�ε ύπο�τεί , όο�ιμασία 1 μπρσ�α σε ,l{� ινΟ - �Εν οα ητ �ν έφ,�
κτες χωρις τα μεσα που διαθετει το Μ περλινερ ,Ανσαμπλ .
'Όταν ή σκηνή τοϋ θεάτρου εχει καταλψρθει άπ' τή διόρθωση
τοϋ � p γου της , βραlJι�ς, οί ΙJο� ιμε;; τ?,u νέου �pyoυ �ο� προβλέ
πει το ρεπερτοριο γινονται σε μιαν αλλη σκηνη που εχει Sιαρ
ρυθμισθε� κατάλληλα στο Sιπλανο κτίριο. Κι &ς μήν ξεχναμε
τ�ν ά� ιθμΟ , τ(Δν ,-�θ �ποιώ� πού, ό ου). ε ό ουν σ�Ο ' Ανσάμπλ" :
, :
ειναι αρκετος για να καλυψει τις αναγκες
/)υο θιασων.
'Άλλο χαρακτηριστικό, οπως τονίζει μέ �μφαση ή χήρα· τοϋ
�ιfπρεχτ , "Ελ�να Βάιγ:ιελ, ε!ναι, ή , συλλογική έργα ;rία. , Χωρlς
_
αμφιβολια, το σχετικο πολιτικο συνθημα παιζει
το ρολο του
και �τΟ σ1;ίτι 1;ού 1-VΙπgέχτ "· έ όώ , Ομω 7 , ύπf pχει κάτι πα
ρ �πανω : } εξ� φ�νιση της π,ροσωπολατρε �ας ε ;ναι πpαγματι
κοτητα, εχει αντικρυσμα στην καθημερινη πραξη.
Στήν � φ,ίσ� τοϋ ερ'(ου Οί μέ�ες τής Πομμού�ας ': , άναφέρο� �
τα ; τα ονομ�τα Sυο σκη �,οθετ�ν : τ�_ ν ,Γ ιο�κιμ , Ί. ενσερτ χαι
ΝΙανφρεντ Βεκβερτ. , Ο ενας απ , αυτους, ο Βεκβερτ, ε!ναι
γέννημα - θρέμμα τοϋ θεάτρου, θα μπορούσαμε να ποϋμε
" θεατρικο ζώο " &ν ΙJΕ:ν κινΜνευε να παρεξηγηθει ·ή εκφρα
σγ) , ένώ ? &λλος, ό , Τένσερ ; , μόλ,ις πρόσφ �τα ';ατάλ·ΙJξε , στ�ν
σκη �οθεσια, ,πpοερχομε,νο� απ, την κρι:τι�� �εατρου , και τ�ν
λεγομενη στην Γερμανια . D1'amatu rg·ιe
(ορος που σημαι
:
�
Ύ�νσερ ; , εΙ,� αι
�ει , έ �ε�ερyασί� τ1ων ερyων " - &χλ6 στε,
ακομ� ε,π ι�η μ;ι υπ�υθυν?ς Sραμ�τολογι�υ του ( Ανσαμr;λ ) .
,
Κοντα σ αυτους τους Sυο σκηνοθετες που αλληλοσυμπληpωνοv
ται καl άλληλοϊσορροποϋνται, ύπάpχουν καl πέντε βο-ι; θοl σκη
νοθέτες, πού cταίρνουν πλατια μέρος - στάθηκα αύτόπτης μάρ
τυρας της Sουλειας τους - στήν προετοιμασία της παράστασης.
Τα όνόματά τους : Οϋτα - Μπιpνμπάουμ, Γκύ ντε Σαμπύρ,
"Υζοτ Κίλιαv, Χανς - Γκέοργκ Ζίμμγκεν καl Κούpτ Βέτ. Πέρ'
άπ' αύτούς, ομως, το σύνολο τοϋ προσωπικοϋ τοϋ " Μπερλίνερ
Άνσάμπλ" συμμετέχει στο &νέβασμα τοϋ κάθε εργου : Ό Καρλ
φον 'Άππεν, ό σκηνογράφος, παρακολουθει ολες σχεΜν τlς 1Jο
κι17ές , τροποπ? ιει ά�ιάκοπα ,τίς μα:ιέ;ες του , για ;α σκηνικ�
και τα κοστουμια, απλοποιωντας ·η, εμπλουτιζοντας τις και,
γενικά, Sουλεύει σέ συνάρτησ-η μέ τlς κινήσεις τών προσώπων,
τlς συναθροίσεις τους, πού τοϋ έμπνέουν άπανωτα σχέlJια, πού
συχνα γενvοϋν καl σκηνοθετικα άκόμη εύρήματα. ΊΌ rΙJιο θα
μποpοϋσα να πώ κα1 για τον μουσουργο Χανς - Ντ. Χοζάλλα.
'Άλλο παράΙJειγμα : οταv σας μιλοϋν για τον Χανς 'Άισλερ, πού
πέθανε ξαφνικα φέτος το καλοκαίρι, πρώτα άναφέρουν τήν πνευcc

,

ccc

"

cc

"Εμβλημα τού Μπερλίνερ 'Ανσάμπλ μέ τό περιστέρι τού Πικασσό

ματικότητα, τfιν κουλτούρα, το πνεϋμα συνεργασίας του με
γάλου αύτοϋ Sιαλεκτικοϋ " , φ ίλου τοϋ Μπρεχτ καl ϋστερα το
μουσικο ταλέντο του καl τα εργα πού εγραψε για τlς παραστά
σ� ις τοϋ, ΙνΙ:τε�λ�ν�p 'Ανσά.μ":� " . Θα ,μνημονέψοuν, άκόμη �Ο
ρολο που παιζει η Ελενα Βαιγκελ στις Sοκιμες, /iστω κι αν
/) �ν σ� μμε;έχει σαν , ήθόποιος , στο έτο ψ αζόμεν? ε�γο: σ�χνά:
.
με μια φραση η" μια χειpονομια, υποlJειχνει
στον ·ηθοποιο μια
λεπτομέρεια ύπ6}(ρισης 'lJ κίνησης, πού φωτίζει το 'πρόσωπο
πού έρμηνεύει τήν Sραματική κατάσταση , καl πού κανένας ι':>ς
τότε Sέν ε!χε προσέξει.
Ι�οντολο,γης, � ;rκ-ην �θε� ία στο, " �περλίνεp 'Αν �;άμπλ" IJ�v είνα:
το προνομιο _:νος και ,μονο. Το θεατ� ο χανει �ο χ �ρα�τηpα του
,
συναγωνισμου μεταξυ προσωπικοτητων, που Sεν ονειpευον
τ� ι , πο;ρα ν� έπιβά);ουν τή ΙJ ;κή το�ς �ποψη. Σ �ή συλλογι�ή
αυτη εργασια, καθενας κοιταζει τον αλλο, καθενας βοηθαει
καL �ο·ηθιέται �π: τΟν &.λλο. �Α�α�φισβ·ήτητα και �τΟ ((J\fπε �λί
1
,
,
�ερ Αν;;αμπλ i ο;�-ως π�ντ�υ , .υ �;χρχουν πρ?σωπι,κες α�;ιζη� ιeς :
αντιτιθ�μενες ο ι;αΙJες " αf;λα , η εντ�σ-η , στ:ς σχε�εις η και ? ι
,
συγκpουσεις ακομη
/)εν αγγιζουν το ουσιωlJες: την πολλαπλο
τητα -:ών στοχασμών, πού το όίθροισμα καl ή όργάνωσή τους
καταλήγουν σ' ενα θέαμα· τον πλοϋτο μιας /)ουλειας, οπου οί
ΙJ ;άφορες έμτ;ειpίες �ρχον;αι άντιμ�;ωπες κα,l συντίθε�ται, άντl
ν� καθυ �οτ�σσονται στη� πα�τοουναμη θε�ησ ? του σκηνο
;
:
τον οποιο
προβλη
θετη, που γινεται βασιλιας και φτωχαινει
ματισμο γύρω του.
"Ας καθορίσουμε τώρα το νόημα της Sουλε,.ιας πού γίνεται.
"�ς �υμίσουμε_ γ ι: α�το �υο �γ,απ� μένες _�ν�οιες τοϋ Μ;�-ρέχ� :
την /iννοια του . μυθου , κ εκεινη του
συγκεκριμενου .
Πρώτη μέριμνα τοϋ " Μ περλίνερ 'Ανσαμπλ" άπέναντι σέ κάθε
εργο ε!ναι ή προβολή τοϋ μύθου : αύτο ΙJηλαΙJή πού ό 'Αριστο
τέλης άποκαλοϋσε " συρραψη τετελεσμένων πράξεων " , συμ
πληρώνοντας πώς " τα πρόσωπα IJέν Sροϋν για να μιμηΟοϋν
τούς Stάφορους χαρακτηρες, άλλ' άποκτοϋν τούς χαρακτϊ\ρες
αύτούς έξαιτίας καl μέσω τών πράξεων πού κάνουν. Πράξεις
αι μόθ ς, ίναι ή ό )�? κλ ρ ωσ·η Ί)ς τρ αγω 3 ας ". "Ετ ι, στ
τ;
�
? αρχη
, ?
� Μπερλινερ
? � Ανσαμπλ
1
\ νοιαζονται
, οι� σκηνοθετες
Sεν
στην
οϋτε για χαρακτηρες, οϋτε για ψυχολογία, οϋτε για άτμόσφαι
ρα, οϋτε για χρωματισμο της μιας η της όίλλης σκηνης, οϋτε
γ �α το� ρυ� μο ;Ίiς Π<Χ;ρά�τα7ης. Πρώ�η τους φ � οντίΙJα είναι
να βp ου,ν τον μ1:Θο και να ;ο� χατ�στ� σουν ξ�καθα � ο , κ�τα
\ επεμεν αlJιαι;οπα ανω σ αυτο
, ..
νο;ι το σε �,, λους. Ο �Ιπρεχ
,
;:
r;,
;
;
Βε�αια, η παραπανω μεθοΙJος εμπεpιεχει εναν κιν/)υνο : η
ύ�ερβολική π �οβολή τοϋ, μύθ?υ μπο� ει να, � αταλήξ;ι σ' ίtνα
Θ,εατρ ? -�;αθαρ σ; /)ιΙJα�;ιτ�κο � ι αφ� ρημενο. Τ? � Μπερλινερ ' Αν�
σαμπλ , αποφευγει αυτον τον σκοπελο προσεχοντας σταθερα, το
συγκεκριμένο. Πάνω σ' αύτο ύπάρχει ζωντανή ·ή ΙJιlJασκαλία
τοϋ Μπρέχτ, πού ελεγε πά,ιτα : ή άλήθεια είναι συγκεκρι
μένη ". 'Έτσι, οί σκηνοθέτες έπαγρυπνοϋν, ώστε δ μύθος να
ΙJ �νεται μ1: � μεσ�τητα. '�ντl ·να σ,ταθοϋν σ;ο χα � ακτήρα 'ι)
την ψυχολογια των προσωπων._ στεκονται στις πραξεις τους,
στις πιΟ . ά.πειροελάχιστες &π' αύτές, καθώς χα� τις άντιφάσεις
τους. Βέβαια, καμμια ψυχολογικ·fι λεπτομέρεια Sεν παραμελεί
ται, άλλα το πpοβάΙJισμα Sίνεται στlς λεπτομέρειες της καθη
μερινης συμπεριφορας τοϋ 'ήρωα: ό τρόπος με τον δποίο ή Ζε
νεβιεβ Γκερικώ, ή Sασκάλα τοϋ εργου " Μέρες τfίς Πομμού
ν� ς ' , � αμοr,ελά,ει �τη� l(υρ �α Κ � μπε έν �ιαφέρει λιγό;ερο άπ'
τον τροπο με ":ον οποιο τpωει το ξεpικομματο που η τελευ
ταία της εχει ΙJώσει . . . Σκέψεις καl συναισθήματα τίθενται
�ντιμ�τωπα , της πη�τίjς πρ ;ιγματικό:ητα5 τη � κάθε , μέ � ας, σ'
ενα κοσμο αντικειμενων κ:zι συνηθεr. ων. Ο μυθος Sεν αποκα
λUπτετα� άπ' τα �ξω, άπ' τΟ σκηνικΟ η χάποιο tt έφφε "
της σκηνοθεσίας. Μόλις " Sιαβάζεται " πάνω σ-v' άντικείμε
να, τα πράγματα, τlς χειρονομίες, μέσα στή IJιαlJοχή καl τlς
άντιθέσεις πράξεων χαt λόγου . . .
�·
r.
Σ τ?' "lηπε
' !." η θεατ rικη' �ο � αστηριοτητ� οεν
',,. � λ'ινεp 'Α
7• ςαν, νσαμπ
.
,
,
τλειτα\ στην παρασταση · εινα\
πpαξη
γνωσης, βραlJεια και συ
νεχής έργασία στοχασμοϋ π&νω στήν πραγματικότ-ιr1iχ; πάνω
στήν ίστορικ·ή μας ύπόσταση. Ό Μπρέχτ Sέν όίψι}σε· μονάχα
ίtνα ltpγo καl μια μέθοΙJο (ΙJεν ύπάρχει ϋφος Μπρεχτ πού να
ίσχύει για ολα καl σε χάθε σηγμ·ή , άλλιώς, Sυο τόσο άνόμοια
θεάματα, οπως ή " Λ lσιόδοξη τραγωδία " καl Οί μέρες τής
Κομμούνας " θ± ·)jταν κάτι άσύλληπτο )· το βαθύτερο της ΙJι
IJασκαλ!.ας του είναι ή θεατρική πρακτική πού κληροΜτησε καl
σχεlJον μια " ήθικη " τοϋ Θεάτρου. Καl το "Μπερλίνερ 'Αν
σcί:μπλ'' ά:ποόείχνει άσταμ.ά.τητα τ·fιν άν�γκαιότητα και τ·}]ν γο 
νιμότητα αύτης τ'ίjς Μπρεχτικης IJιlJασκαλίας.
cc

"

'

'

'

·

"

( !\1Γετ. Κ. Στ. )
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Ε Ρ Γ Ο ΤΟΥ Ο ' Ν Η Λ

Α Γ Ν Ω Σ ΤΟ
ΣΕ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΚΡΑΤ Ι ΚΟ

ΣΤΟ

Π Ρ ΕΜ Ι Ε ΡΑ

Σ ΤΟΚΧΟ ΛΜΗ Σ

Βοηθος σκηνοθέτης στό "Μπερλίνερ 'Ανσάμπλ", ό Σπύ 
ρος Παγιατάκης, μaς γράφει dπό τήν Στοκχόλμη τlς i11τυπώσεις του dπ' τήν παγκόσμια "πρώτη" τού τελευ
ταίου έργου τού Ο' Νήλ " ΜοΓe Stately Λiansions " :

Μέσα σ' !iνα.ν κύκλο άπο έννέα. δράμα.τα. θέλησε να πα.ρα.κολου�
θ·ήσει δ Ο' Νηλ 1 5 0 χρόνια άμερικα.νικΊjς ίστορία.ς. 'Απο τα
εeγα. �ύτά, μό':ον τα εξη, Θε� ρ� σε ιΧ � ια :!α. �ταθοϋ� στη σκη
νη. _Τεσσεpα. κα.ηκ�ν, rι;α.� ι. ,μ ε ,το σ� ρο της α.δημ�σιευτης δου
λ� ια.� ;ου; π�, νω �ε μια α.πο τις
κριο;εις μελα.γχο� ι�,ς του. Με
τα. απ το θα.να.το του, η, πνευμα.τικη του δουλεια. εμεινε κλη
ροδοτημένη στο Δρα.μα.τικο Θέατρο τ'ίjς Στοκχόλμης, το δποίο
κα.l πρωτοα.νέβα.σε σ-:η σκηνή του τά τρία .:Τοψα. Ιiργα. του
Ο' Νήλ : " Μεγάλο τα.ξίδι μέσα στη νύχτα " (Α long Days
J ourney into tl1 e Nigl1t ) το 1 9 5 6 ,
Μια στάλα ποιητ·Ι]ς "
(� Toucl�, of a \ oet ) το 1 9 � 7 , κα.l ,το , " Χιού;-ζ1 " (I-I�1 gl1i e )
,
το 1 9 5 8 . Ενα. τετα.ρτο, τερα.στιο σε ογκο
και α.συμπληρωτο,
χε �ρόγρα.φ,σ δράμα, Ιiμ� ινε δλ_ο τον κα.ιρο .:'την κα.τοΧ;� του
,
θεα.τρου. Ο Διευθυντης του " Δρα.μα.τικου Θεα.τρου
Dr.
Karl Ragnaι' G iero,ν, πού είχε δριστe� δια.χειριστης του
ϋ ,κληροΟο;·f] μ ατος� ;ου Ο' 1 Ν·ή λ, ά.μφ� β�λε, κα;'
';νε�ματικ
,
α.ρχην,
για? τις
δυνα.τοτητες ενος ανεβασμα.τος
του εργου αυ
οϋ,
πο
U
.opφ·fι
τη
ποU
β
ισκόταν
θ' ά�αιτοϋσε 1ό ιά?κεια
; , , � y
,
�
,
οκτω με δεκα ωρων. ,Αποφα.σιστηκε, ομως, η πα.ρουσιαση του
φυσικά, μετά άπο κατάλληλη δια.σκευ·ή. Πέντε χρόνια δούλε
ψαν δ Dr. GieΓOW καl δ Σουηδος μετα.φρα.στης του Ο' Νήλ,
Su en � artl; eΙ, άνω, στο τεpάστ� ο �λι� ο του χειpογρ �φου,
_ πρεμιεpας.
και, δυο χρονια. r;α.νεβα.λλετο συνεχως η ημερα. της
'Ώσπου στlς 9 . 1 1 . 62 Ιiφτα.σε ή μεγάλη μέρα: Το τελευταίο
/:ργο του Ο' Νηλ Θα πρωτοπαρουσιαζόταν στην Στοκχόλμη.
Τον άγγλικο τίτλο του /:pγου More S tately Niansions "
(Περισσότερα άρχοντικά ) , μετέφρασε δ Dr. Gierow στα σουη
δικα " Bygg dig· alt l1δgre hominger " , (Χτίζε συνεχώς με
γαλύτερα κτίρια ) .
Ή κεντρικ·Ι] ιδέα, πού χαρακτηρίζει δλο τον κύκλο των τε
λ7υταίωJ Ι::ργ�ω� τοϋ Ο' ,Νηλ1 είναι : :t 1: ί ώ φελεί ?τΟν &νθ � ωπο
1 την ψυχικη του
� ολοκληρο τον κοσμο και να χασει
να κερδισει
-� ρεμία ". 'Η ιδέα α.ύτή, πού κυρια.ρχουσε καl στο πpο·ηγο•)
t;-ενο εργ? τοϋ �Uκλου, , έπα�έρχετ_αι �αι, c;τΟ .. (( 17ερ;σσότερα
αρχ�ντικα., ,, πο:J συνεχιζει
α;-:ρ ��ως απο εκει που ειχε στα
1 ποιητης
ματησει το Μια στα.λα
.
κόρη το? l\�έλοντι, , Σ άρα, εΤχε , κά�ει κι?λας τΟ �ρωτ?
tl!
, ρικανικο μελλον. � ρωτευμε η ε
' το �ε�λον, το αμ
β?J μα προς
� ι:,
�
,
τον κληpονομο ενος συγκροτημα.τος
υφαντουργειων,
- που την
έ7;οχη έ�είνη ζο? σε αύτοεξόρ._.ιστο5 �ον�& τη ? � π,ροσπαθ�ϊ με
καθε τροπο να, τον παντρευτει και να φυγει απο
το πεpιβαλλον
της, πού την πνίγει. Ό νεα.ρος κληρονομος, Σίμων, ζεί σαν
γν� σιος, έπίr,?νος του, J e �n - Zaqι:es Rousseau σε y-ια κα�ύβα.
και γ� αφ� ι �να , βιβλιο , πο�, �, �νακουφ1,ισει τ·ιι, �, α;Θ
ρωποτ;η
α. και �α , τηy ελ�υθερω ο;ει απ τ1 φιλοκεpδεια. . Γο, βιβλιο,
�ομως,
αυτο δεν θα τελειωσει ποτε !
Στ,Ο cc Περι.σσ�ερα , άρχο�τ1ικά '' : ή Σάρα κ� t ό Σ,ίμ�ν lf:χ,ουν
,
ι � �αν;;ρευτει � κ� ι ηc Σ.α�ο; εχει
κ�τα �ερ� ι να ?;π? βαλ; ι
τ::απο
. του τα c ποι·rιτικα
τον ανδρα. της ολα.
παθια.σμα.τα . Αντι
θε�α άπΟ κ�θε πp ? σΟοκία,1 εχει yί�; ι ενας έ;τιτ·ήΟειος ε �.ποpο�
που κα.τα.φερνει ν � ξανο;φε�ει σε, ανθηση ; ις βιομη ;ι,:α� ιες του
, του, που, ειχα.ν αρχισει να πα.ρακμα.ζουν, και να μεγα
πα.τερα.
λώσει τlς δουλειές το.υ .
Σκληρός, άνένδοτος, κυνικός, δ Σίμων Χάpφορντ, είναι ·ή ει
κόνα. του κεφαλαιούχου μεγαλοκτηματία, των νοτίων Πολι
τειών, την έποχη πpίν άπ' τον άμερικα.νικο 'Εμφύλιο πόλε/.LΟ.
ΜΙ: τον τρόπο του, Ιiχει καταφέρει " νά κερδίσει δλόκληρο τον
κόσμο", Εχει χτίσει Ολο καt cc περισσότερα άρχοντικά. " , άλλ'
Ιiχει τώ?α ν' άντιμετωπίσει το χαμο τ'ίjς ψυχικ'ίjς του ·ή �εμίας.
' Η μορφη τ'ίjς μητέρας του, διαλύει προς στιγμΎ]ν τήν, φαινο
μενικη μόνο, σκληρότητά του καl ξυπνδί την παράδοση, τα
i5νειρα., τlς άνα.μνήσεις άπο τ·Ι]ν νεανιχ:ή του ζωή. Κ' ή μητέ
ρα αύτή, ή Ντέμπορα., παρουσιάζεται άκριβώς σάν το άντί
στοιχο του παθια.σμένου Μέλοντι, (του πατέοα. τ'ίjς Σάρας )
"

"

c'c

/

άπο το " l\1ι<Χ στάλα ποιητής ". Είναι κι αύτ·Ι] το rδιο μπλε
γμένη μέσα στο άπελπιcrμένο ψέμα πού /:χει δημιουργ·ήσει με
τη ζωή της, άπα.γγέλλει κι αύτη Μπάυρον καl ζεί με την έ:μμο
νη ιδέα να περπατ·ή σει, στηριγμένη _στο μπράτσο του βασιλιδί
τ'ίjς Γαλλίας, σαν εύνοουμένη του, στον κ'ίjπο των Βερσαλλιών.
Ή Ντέμπορα μισεί τ·Ι]ν άποφα.σιστικη καl ζωτικ·Ι] Σάρα καl
προσπαθεί πεισμα.τικα να μπεί μεταξύ της καl του Gίνδρα. της,
με το να ξανατραβ·ή ξει το Σίμωνα . πίσω στα έφηβικά του
zρόνια. καl στην ποίηση. Μ' αύτη την πνευματικ·ή , σχεl>ον σω
ματική, σχέση μητέρας καl γιου παίρνει ξαφνικα δ Σίγκμουντ
Φρόυντ πρωτεύοντα. ρόλο στο Ιiργο.
'Αλλά δl:ν σταματάει έδω. Το ψυχολογικο δίλημμα του ύπο
συνείδητου, γίνεται άκόμα πιb πψίπλοκο, δταν ή Ιiννοια. τ'ίjς
μητέρας liρχεται σε σύγκρουση με την προσωποποί·η ση τ'ίjς έ
ταLρας. ΓιατL και ή Σάρα άπαιτεϊ τ-fιν άπόλυτ·ιι έξουσLα έπά
νω στον Σίμωνα καl μέ πολύ δραστικότερα. έπιzειρήματα.
'Εργαζόμενη κοντα στον Gίνδρα. της, τον άναγκάζει, άκόμα
καl στlς ώρες τ'ίjς δουλειδίς του, σε έρωτικl:ς περιπτύξεις κα.l
σαν άποζημίωση για τlς έρωτικές προσφορές, παίρνει σιγα-σιγά
την πλειοψηφία. τών μετοχών στην κατοχ·ή της. Πpίν, δμως,
φτάσουν δλες αύτές οί ψυχολογικές περιπλοκές, στο /:ργο κυ
ριαρχουσε πνοη ήρωισμου, άτμόσφαιpα σύγχρονης τοαγωδίας.
\
l 1_E τΊjν τυποποίηση , Όμως, ποU επέρχεται, τυποποιοϋνται αU
τόμα.τα. δλοι οί χαρακτ'ίjρες. Το κείμενο δέν κάνει πια τίποτα
&λλο άπο το να πα.ραλάσσει άτέλειωτα. τlς τριγωνικές κατα
στάσεις μητέρας - γιου - συζύγου. Οί ·Ι]θοποιοl συγκλονί
ζονται έπt ώρες άπο δαιμονικα ξεσπάσματα μίσους, άπο ύ
στερίες κα.l ψυχονευρώσεις. 'Όλα είναι χωρlς τέλος, χωρlς
συμπόνοια, χωρlς έλπίδα. Πρίν προφτάσει να συνέλθει κα.νεlς
άπ' δλ' αύτά, καταφεύγει ·ή μητέρα, κυνηγημένη άπο τίς 'Ε
ρινύες του λογικου της, στο μυστηριώδες περίπτερο του κήπου
της, δπου /:χει " θάψει τα πεθαμένα της i5νειpα " . 'Αλλα χαl
δ Σίμων χάνει τελικα τα λογικά του. Γίνεται Ιiνας Ί]συχος,
φροϋδικος παρανοϊκός, πού βλέ·,.ει στο πρόσωπο τ'ίjς γυναί
κας του την μητέρα του. j\lόνο ή Σάρα κ' οί τέσσερις γιοί
της καταφέρνουν να κρατήσουν σώα τα λογικά τους. 'Έτσι,
το χρονικο τ'ίjς οικογένειας καl ή ίστορία των 'Ηνωμένων Πο
λιτειών συνεχίζεται ! . . .
Πplν άπο την πρεμιέ��. σέ μια συζ·ήτηση πού είχα μαζί του,
δ γνώστης κα.ί μεταφραυτης του Ο' Ν·ή λ. Dr. Karl Ragnar
Griero,ν, μου έξ·ήγησε τη δουλειά πού Ιiγινε για να πρα.γμα.το
c:οιηθεί ή μορφη πού π'ίjρε το /:pγο. 'Αρχικά, συντομεύθηκε
κατα τέσσερις ώρες περίπου, χωρlς να γίνουν προσθ'ίjκες Ίj
άλλα.γιiς. " Το Ε:ργο είναι δλοκληρωμένο. Δέν λείπει τίποτα,
παρ' δλο πού Ιiφυγα.ν μεγάλα μέρη του ,, ' είπε κατα λέξη δ
Dr. Gierow· Μ' δλο τον σεβα.σμο στην έργα.σία. του, Οίς μου
έπιτρα.πεί να άμφισβητ·ήσω τά λόγια α.ύτά. Το Ιiργο, είναι μέν
" τελειωμένο " - άναγκα.στικά, μέ τον θάνατο του Ο' Νηλ
- άλλα i5χι δλοκ).-η ρωμένο. Ό Ο' ΝΎιλ ξα.νάγρα.φε τα /:ργα. του
συνήθως 4-5 φορές, πρίν τα δC:Jσει σ,ο θέατρο. Δεν είναι, λοι
πόν, καθόλου πιθα.νο δτι Θα πα.ρέδιl>ε το " Περισσότερα άρχοντικά " . στην �λη�ωρικη ,α.ύτη �.ορφ� το�.
,
, , ,
Ό Dι>. Gιeroνv αφαιpεσε γυρω στις πεντε ωρες απο το τερα.
στιο άρχικο ύλικό. Άλλα κι αύτο δl:ν ήταν άρκετό. 'Έπεσε
θύμα τ'ίjς άντικειμενικότητάς του καί του σεβασμου στ-1] μνή
μορφη πού παρουσιάστηκε, το " Περισ
μη του Ο' Νήλ Στ·Ι]
σότερα. άρχοντικα , , /:δωσc την έντύπωση του άπύθμενου.
Λύτη τ·Ι]ν φορα δ Dr. Kaι'l Ragnar Giero'ν δέν κατάφερε
να παρουσιάσει Ιfνα. μεταθανάτιο άριστούργημα. του Ο' Νήλ.
Ό Ο'Ν·Ι]λ i:δωσε την πρώτη ρευστη 6λη, άλλα χωρlς τα κα
λούπια.. 'Έμεινε, δμως, μια κα.λη γεύση τελικά, πού μδίς κάνει
να •)ποπτευόμαστε την τύχη του /:ργου, σε &λλη του μορφή,
δουλεμένη άπο τον rδιο τον συγγραφέα. Κα.ί μόνο ή ύπόνοια.
α.ύτή, εδωσε στην παγκόσμια. πρεμιέρα του /:ργου την άξία της.
Κανείς άπο το κοινο τ'ίjς πρώτης παράστασης δέν Θα Ιiφυγε,
νομίζω, χωplς την συ\ια.ίσθηση πώς είχε μόλις παρακολουθή
σει μια συγκλονιστικη δημιουργία.
Ό Ο' Ν·ή λ, Ί]ξεpε νά γράφει ρόλους -- μεγάλους ρόλους για
μεγάλους ·ήθοποιούς. Κα.t το " Δραματικο Θέατρο " τ'ίjς Στοκ
χόλμης είχε έπιστρα.τεύσει τlς καλύτερες δυνάμεις του, σέ μια
καλοδουλεμένη παράσταση. Μέ την φροντίδα πού άνεβάστηκε
το /:ργο, Ιfδειξε την καλύτερη του πλευρα καl οί έρμηνεΙες των
Tarl Kυlle . (Σίμων ) , J nga Tidblad, (στο ρόλο τ'ίjς μητέρας
καl Gυnnel Brostrδm, (Σάρα ) , -�ταν θαυμάσιες.
Δυστυχώς δμως, άκόμα. κι αύτές οί δρα.μα.τικl:ς έπιτεύξεις
δi:ν κατόρθωσαν νά μδίς δώσουν αύτο πού Κανονικα μδίς χpω
στουσε το κείμενο.
ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΓΙΑΊΆ ΚΗΣ
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ΘΕΑΤΡΙΚΉ
Τό " Θ έ α τ ρ ο "
φικό

ΒΙΒ ΛΙΟ ΓΡ ΑΦΙ Α

δημοσιεύει σ ε κάθε τεuχος Ι:ναν, οσο τ ό δυνατόν πληρέστερον, βιβλιογρα 

κατάλογο τών τελευταίων άγγλικών, γαλλικών, iταλικών

καί άμερικανικών έκδόσεων,

που άναφέρονται στό Θέατρο, τή Μουσική, τό Χορό, τόν Κινηματογράφο καί τήν Τηλεόραση
.

ΑΓΓΛΙΑ
Ν ί·κολ

, Α,λιλαρντάϊς :

Δρ οψ ατική
"'ελλ.

Θ-εωρία».

«Τό
'Έ•κδ .

Θέ.αιτ ρο

καί

Χάρρ.απ.

ή
16

Μελέτη της παyκ όΟϊμ ιας θ,ειατφικfίς προσ
φο.ρ&ς κατά τά τελεuιταία 400 χ.ρ ό ν ι α , σέ
σuσΧ'ε.τ ι σψό μ έ τ ό κοινό. Έ ξ α ι.ρετ ικά Ενδι
αφέρον καί έντu.πω.σια,κ ό Ε>ιδλί.ο .
Ζ.
δία».
Πρές,

«Ή Σ κ•οτει1νή Κw•μωλ.
Σ τ άϊαν :
Γ ι ο u ν ι δέ.ρσιιrυ
' E te:δ.
Κ αί1μ.π ρι<τζ
3 0 σελλ.

Ή έξέλιξη τiiς σύγχρονης τροογι·κiiς κω
μ ω δ ί.ας. , Από τήν έποχή της Έ.λ ισάΟ·ε.τ , μέ
σω 'Ί ψεν καί Τσέχωφ, μέ:χρ ι τήν τελευτ.αία
δεκ α;ε·τία. Μέ έξονuχ ι crτικές ,με·λέοτ:ε.ς γ ιά τ ό ν
''Ελιοτ, 'Ανούϊγ, Ούίλλιαιμς, ' Ι ονέι01κο, Μπτέ
κε.τ, Μτrρέχτ, 'Όσμπορν, Π ί ν·Τ'ε·ρ κ . α.
Μάρσα,λ Ν ό pμ α ν : « ι Ο Σ κ η νο,θέτης κ α ί
τό ΘεC1:1τpι:κό 'Έργο». ' Επα1νέJκδο·ση συιμ
πληρω;μένη. �Έκδ. Μ α.κν'τό1λ αντ, 3,5 σελλ .
'Η συμ6ο•λή τοϋ σκη.νοθέτη Οχι μό�νο στή
θ.εα.τ·ρι•Κή τrαράισ-τ•α,ση, .&λιλά κ α ί σιτήΥ προα
γωγή συγγραφέων χάρις στούς σ:κη.νοΘέτες
πού (χουν δ ιική τους σχολή -καί θέα'Τ ρ ο . Ταυ
τόχρο-να, κάν·ει κριτική τίiς δλης θ•εατρι.κiiς
πα·ραγwγίiς τών τε·λ-ευταίw·ν έτώ•ν καί τ ώ ν
α\σθητιrκών τάσεω·ν τ ο ϋ θεάιτρ.ου, τώ.ν ϊΤ.ρ ο6λη1μάτων πού άντψ1εοτ ω;Π ί'ζ1ει 1$�λ.π .
Πολλοί
τrιστ·εύουν πώς τό β ι β.λίο αύτό θά γ ί ν η κ!λα
σ ι κ ό σ·τό εΤδος του.
Χόολλ ιντέϊ, Φ . Ε . : « ' Η ζωή τοu Σ α ίξ
πηρ». Β ιΟλιο γ ι ά π α ι δ:ι ά εί-κο•νοyρ.αφη1μέ
Ντάγκοuωρθ σολλ. 2.S'β, 2 2 . 5
'Ε'Jκ·δ.
νο.
/. κ . ,

2'5

σι;λλ.

Χαίηγουντ, Τόμας : κΜ ιά γυναίκ,α· πού
&πό
τήν ϊΤ01λλή καιλωσύνη)> .
σκοτώθηκε
Β.
'Έ•κ·δ . Μέ.θ ουεν, 1μέ τ ή ν έπι1μέ1λιε ια Ρ.
1 9 6,
20,5 έκ.,
18
Σ·ι;λ.
Β ά ν Φόσσεν.
σ'ολλ.
•ο Χαίηγ ου1ντ lίταν ίνας &πό τούς πολυ
δρα1μα1τ ουρ
γραφ ό.το ε.ρους ' Ελ ι·σ α6ε·τια:νούς
yούς ά·).λά τ ό f.ργο του αύ·τό-i} πρώτη οi
κ.ογενεια·κή τραγωδία τοϋ κ,α:ι ρ ο ϋ τ ο υ , εΤναι
τό .μ ο ν α δ ι κ ό πού δέν σ-κ•επά.στηκε άπό τήν
λήθη. Ή νέα αύτή fκδο:ση, πού χω·ρίζει τό
fρ.γο μ ό-ν ο ν σέ σκηνές κ α ί Οχι σέ πρά.ξ.ε ις,
καλύτιτ,ε ι ϊνα κενό, χωρίς ώσ.τό:σο ν ά λύν.ει
tκανοπο ι η τ ιiκά τά πολλ ά τ·εχνικά τφοδλή,μα
τα πού παρ ο υ σ ι άζο.ντα ι .

ΓΑΛΛΙΑ

• Αρνώ,
Μ ι σ έλ : «" Εχουμ•ε πόλε.μο, • Αρ
λοκίνε». 'Έκδ . λ ' 'Άρς, σελ. 80, 1 3 . 5 Χ
1 8 , 3 . 60 φράγκα.

Πολειμική κωμω.δία σέ. 3 πράξεις ΚJαί 9
yρ.ο:ιμ:μένη
σέ θέ.ματα r.κ.ολντ όν ι .
εiκόν·ες,
Πρόσω,πά της : Σ τ ρα:τη1γ ο ί , fιμπορο ι , στρα..
τολόγοι, στρατιώ-τ ες &1φ ειλ είς κ α ί of άνά
λογες «δt1σποι·νίδες».
Γικ ι.γ ι ο ύ , λου ·t :
<�Κ ρ.ιιτrύρ». 'Έκδ. Γικαλ ι μάρ ·στή σειρά « ' 0 μα1νδύας τοU • Αρ
λοκίνοu», '1'ελ. 1 44 , 1 2X l 8 : 5, 6 . 50 φ ρ .
« Κ .ρ ιπύρ·» ε Τ ν α ι τό 111αιρατ:σούκλι π ο ύ κόΧλη:σαν 01τόν καθηγη·τή ψ ι•λοσοφίας /.νός σ�ο
λ-ε ίου έπα.ρ χια.κί;ς
πό•λ εως. 'Α1ν.CΧiγκ α.σ�μ.έ νος
ν ά δ.εχθ·εί ν ά μ ο ν ο·μαχήσ.ε ι , ξανακ�ερδίζει τήν
έικ·τί•μη.ση τfjς μΊικρί;ς κ ο ινω·νί•ας. Τ ελ ι κ ά ή
μονομαχία δέν γ ί ν1ι;.τ α ι 1 κ ι ' αύτό τ ό ν π:λη
γών.ει θ α ν άσ ι μ α . Τό fργο, πού χω�ρίζ·ε.τ α ι
σ έ τ ρ ία μ έ ρ η , χαρακτηρίζ1εται άπό συγ1κρα 
τηιμένο ρ•ε.αλι.σr μό
σμο μυστη.ρ ι ώ δ η

καί
καί

κ ι1ν,είται σ•
μ ο ι ρ αίο .

ϊνα1ν

κό

Γ,κερέν, Ν τα,ν ιέλ : « Β ωΠ" ρέν. Άπό τό .μυ- .
θ ιστό.ρη.μα στή σ.Κηνή καί
στή1ν όθόνη,> .
Πρόλογος Ζάν - λοuί Μοrορύ. 'Έκ,δ. Πλύ μ
ντ' δρ, σελ. 1 8 1 , 1 7 . 5X l l , 9 φ.ρ.
'Έ να θεατρι.κό Εργο κ.αί
Ε�να κ ι1νη1μαrr ο
γ ρ α φ ι κό σενάρ ιrο μ έ 6άση τ ό .μ υ.θ ι•στό,ρηιμα
τοϋ Μπαλζάκ
Αίγλη · κο:ί άΒ,λ ι ότηrτ'ες τώ·ν έ
τα ιρών κα(
στοι χ·εία ά.π' τό:ν <<!ΜΙΠά•ρ1μrπα
Γ κ ο ρ ι ό » καί τίς «Χ�μέ.νες ψ ε υ δ α ισθήσεις».
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Έγχείρη,μα έλκυστικό μ ι ά πού ό ίδι.ος ό
Μπαλζά·κ fίταν καιτά κάπο ι ο τρόπο θεαrr.ρι
κή μιεvαλοφυtα. Τά κύρ ι α θέμαrτ.α· πού ό
ή &πιαιλλο
· δ ι ασ.κε-�αστής προβάλλει εf·ν α ι
τ ρ ί ωση τών ήρώων άπ' τό χιρίi�μα, ό ρό
λος τt;ς έξουσίας κ α ί τ·οϋ χ·ρή1μ1οοτος Ο"!ήν
&στι.κή κ,ο ινωνία τοϋ 1 9 o'U α.ίώινα:, ό Ερω•τας
μιετ αξύ ίτεροφύ1λων καί ό1μοφύλω ν . Ή δ ι.α
σκευή
κατώpθωσε νά
δ ι.αrr ηρήσει τ ί ς πιό
τραyι·κές ,
σκ.ληρές
καί
μ�ντέρινες πλευρές
τοϋ �ργου τοϋ Μπα:λζάκ.
Γκωτ ι έ , Ζάν Ζ�κ - Σε�νέ.π, Ζ , : «Δυό
.
θέ-σεις
πλατείας».
. Έ.κ1δ .
Φλα.μμαρ ι ό ν ,
σολ. 4 4 0 , 1 1 . 5Xl 8 , 1 4 ψ ρ .
Δέκα χ ρ ό ν ι α &εα�τ.ρι1κfjς ζ ω ί; ς σ τ ό Πα.ρί
σι. Σ υγγ.ραφείς, ήθο-ποι•ο ί , Ε-ρ γ α , τό κοι1νό.
Τό κ1εί1 μ·ενο Εχει γράψει ό Γκ·ωτιέ, θ.εα·τρι
κός κ•ρ ι.τικός τοϋ «Φιγκαρό», κ α ί τά σχέδια
εχου1ν γ ί ν ε ι άπ' τόν Σ ενέ.π.
Κ ουφόν, Κλών·τ :
« Σ�τή Γιρανά:δ α, άκο
λουθώντας τά ίχνη τοϋ Λόρκα)>. Έ κ δ . Π .
Σ ε γκέρ, σελ. 1 3 5 , 2'3Xl 4 , 1 2 ψ ρ .
Ό Κλώντ Κ ο υφόν παρουσιάζει σ έ τέJσ
σαρα &ρθρα του, 'Π'λούσιια είκονογρα�φη�μέ
να, τό άποτέλ.εισ,μ α Εpευνάς του γύρω ά.π'
τή ζωή καί τό θάν.α·το τ•οϋ Λό:ρ·κ α . Πο·λλά
σκο·τ ε ι ν ά σηιμεία τiiς έ•κτέ:λεισης τοϋ μεγά
λου ποιητί; διειυκ ρ ι νίζοιvτ α ι . Στό τέ.λος τοϋ
Εργ.ου, άνέκδοτο ττοίη0μα τοϋ λ ό ρ κ α .
Ν'Τ'ε:κό-τ, Μ ω ρ ί ς : «01 μειγά.λοι ρό·λοι στό
θέατρο τοϋ Κ ορνέϊγ». Έκ·δ . P . U . F . σιελ.
296, 1 4 Χ 2 2 . 5, 1 6 ψ ρ .
Ό συγγραφέας, κ.αΒηγηiΤ·ή ς σ-τ ό Παγ;εττι
στήμιο • Αθην·ών,
παρουσιάζει
τούς μ.εγά
λους έ ρ μηνευτές τώιν tρyων τοϋ Κορνέϊγ,
άπ' τό-ν 1 7 ον α·t ώ ν α ως σή.με.ρα. Δίνει, έ
πί1σης, μ ι άν έ·ν διαφέρουσα εtκόνα της &1λ
λαγίiς προτιμήσ�εων τοϋ κ•οινοU κα ί τiiς θε
�τρικί;ς ότrτ ι κ ί; ς .
Παραίν,
Μτrρίς :
« Σ υ γ1κ εκρ ι:μένη δ ι αιτύ
πωση.>>.
Έκδ.
Γκαλι,μάρ σ�τή σειρά « Ό
μ α ν δ ύ α ς τοu Άp}<εκίνοu», σι;λ. 1 5 2 , 1 2Χ
1 8 . 5 , 7 . 5 0 φρ.
'Έ.ι>γο σέ τρείς πράξ-ε ι ς . Ό κύριος Ζα
μαί ζη,)ν εύει γ ι ατί ή yυναί•κ α του & γ απ5:
τήν κόρη τους. Αύ.τό τοϋ yί;ν·ε.τ· α ι έφιάλ.τ η ς ,
π ο ύ μέ τόν κ α ι ρ ό τοϋ δη1μι1ουργεί �ρισ�μ έ
ν·ες « μεταιτο11tίσεις» καί συγκεχυ•μέν;ες &νrτι
δ.ράσεις, πού θ ά 6ροϋ·ν τή-ν �κφρ�σή τους
στήν
προσπάθε ι ά
του νά « δ ι ατυπώσει»
συγκt1κρψένα» αύτό πού τό.ν βα.Jσανί ζε ι .
«Γ,ράφον.τας η μ ι-λ ών'Τας, λέει ό συγγ.ρα
φέας, δί νο ιι.μιε πάντα ύπό:σταιση σέ κάτι πού
ύπάρχει μέσα στή σκέψη μας καί πού &λ
λοιώς δέιν θάπαιρνε ίσως ύπό.σ.τ αιση. Γρά
φοντας η μιλών'Τας κά νουιμ1ε, λοι:πόν, κάτ ι
πού είναι συχνά τόσο τρομερό, Οσο καί ή
ζωή».
Ρα:σί1ν,
Γκρcοσέν,

Ζά·ν:
σολ.

« Ί ούλιος Καίσα,ρ».
1 8Χ 2 3 , 9 ψ ρ .

40,

Έrκδ .

•Ανέκδοτη τραiγωδία τ ο ϋ Ρα·κίνα, πού πα
ρουσιά:ζ.ε ι ό Ζ. Κ ονράντ. Τέσσαρ.ες εiκόν•ες
έ.κτός κ ε ι,μένου .
«Τό άρχαίο
θέατρο
σ<.λ .
' Ε'Jκ δ . λ' 'Άρς,
2 φρ.

στή
40,

Σ ο ρβόννη».
1 3 . 5Χ 2 . 1 5 ,

Σ ύνταμη έ:πισ.κόπηση, πού δη�μοσιεύθηκε
μ έ τήν εύκαι.ρία τί;ς συιμ1π-λήρωσης 2 5 χρό
νων άπ' τ ή ν Ιδρuση ( 1 9 3:6 ) τ·ο u Ό,μ ίλοu 'Αρ
χαίου θεάτ.ρου τiiς Σορβόννης. Όκτώ σελί
δες,
μέ εiκόνες έκτός κ'ε φέ·ν ο υ .
«Τό θ έ α τ ρ ο στήν •Ασία». Με.λέ.ττς 1 8
συγγραφέων, πού συγ1κέν1τρωσε κ α ί πα
ρουσιάζει ό
Ζάν
Ζα,κ ό .
Έ1κ1δ .
Έ θ ν ι1κοϋ
Κέντρου
Έπι·στη μονικών
Έρευνών,
σελ.
3 08, 23Xl 8 , 28 ε!κό.νες, 3 8 φ ρ .
Ο ί μιε�λέ:τ ες π ο ύ περιέ.χον·ται σ' αύτό.ν τόν
τ6μο άποτελοϋιν ·μέρος
εύρύτερης έργα:σί
ας γιά τή θεα;τpιrκή τέχνη σ' Ολον τό-ν κ ό..
σμο.
Ε i δ ι κ ο ί στό θ έ μ α συγγ.ραφείς πε.ρι
γράψουν κα ί τrαρουσtάζουν κ εί·μ εν!Χ1 τrραγ-

μαιτείες, κτί·ρ ι α . Γιά τήν Κ ί-vα καί τήν Ν ο
τ ι οανα.ταλ ι.κή 'Ασία, ή ί1στορι•κή ,μειλέ.τη σ υ ν 
δ έ ε τ α ι μ έ τ ή ν σύγχρονη Βt1αιτ ρ ι κή τrρα-γιμα
τιι<ότη1τα. Γιά τή·ν • 1 CΧiπ.ω·νία, μ έ τήν τόσο
ττ:λούσια θεατ p ιική καί
δp-αιμ·ατ'ου ργ ι•κή π.α
ράδοση1 τό θέιμα τίθεται σάν πρό βλ111μα δη
μ ι·ουργίας συγχρόνων tρyω,ν, πού νά μ ή ν
ά γ ν ο ο ϋ ν τή δυτική τ·ε1χ·ν ι1κή, &λολά κ α ί νά
μήν παύουν νά εΤναι αύθ-ε.ντι1κή &κφρ,αιση• τοU
άναιτο1λ ι·κοϋ πο!λ ι1τ ισιμοϋ. Ο ί με;λέ;τ.ες αϋτές,
πού έπεκ.τε·ίνοινται καί Ο"ΙΤό Θ ι βέ:τ καί τή.ν
Περ:rία, πλούσια ε1κονογϊραφηιμ.έ.ν·tς, προσ
φ έρ.ουν μεγάλη ύπηρuσία· στή ό"υγκ.ρ ιτ ι κ ή t
ρ.ευνα.

ΙΤΑΛΙ Λ

Γκ.ολντό.ν ι ,
Κάρλο:
«Θέατρο».
Έ.πιιμέ
Π αιλιμ ι έ.ρ ι . Τόiμος 6ος
λεια ΦερViτι·νά-ν,το
στή σει.ρά « Κ1λασική τοU θ:εάτρου». Έrκ.δ .
Ρ.Α. 1 . ,
Τοuρίνο, "' ελ . 7 8 3 ,
σχίi:μα 80,
1 1 7 σε.λ . !<αί 1 2 Εγχ.ρω�μrο ι πί·νακ.ες .

Τό rργο άρχίζει μέ ί1σ>τ·ο p ιικο-·κριiΤιΚή β ι ο 
γραφία τοϋ Γ κ ο' λ ν τ ό ν ι . Περιλαιμ�Οάν·ει τ ά fρ
γ α : « ' 0 &νθρωπος τοU κόσιμου», «Τό κω
μ ι1κ6 θέατρο», « ς Η φρόνι, μη γυναί1κ α>) , «Ή
λοκ1αντιέρα)) 1 «Oi έρω.τευ1μένο ι»1 «01 χωριά
τες» κ.
α . Δημοσιεύονται έπίσης οί lπrι
στσλές μέ τίς Οποίες ά φ ι.ερώ·νει ό Γ.κολν'Τό
ν ι τίς κωμω·δίες του, καθώς καί οί πρόλο
γοί του. Γιά κάθε κω1μ.ωδία ύπάρ,χει σύ1ντο
μη ίστο·ρι.κcκριηκή με.λέτη τοU Πα<λ\μιέρι καί
γλωσ.σά ρ ι ο .
Ποεζίο,
Μπcορρώ».
λι ρέτες.

Πάο·λ ο - Έ1μίλ ι ο· : « Ζ ά ν λ ουί'
Έ κ δ . Καπ.πι\λλ ι σελ. 1 64, 500

Τζακόμπι, Ρουτζέ.ρο : «θέατρο στή Βρα..
ζιλία. Έ κ δ .
Κ α=έλ�ι,
σελ. 1 2 8, σχ.
1 6 0, 500 λ ι ρέτες.

Με τ α φ p ά. σ ε ι ς

:

«Μέτρο γιά μέ·
Σ αίξπηρ,
Οδίλλιοr.μ :
τρο». Μοτάψραση. Τζ. Μπαιλν τ ί ν ι . Έ κ δ .
ΡΙ."τσόλλι Μ ι·λάνο, σελ. 1 04, σχ. 1 6 0 , 70
λιρέτες.

Σ α ί0ξπηρ1 Ούιλλιαμ.: «Ρωιμαίος καί � 1 Φλω·ρ·ε.ντία,
Σ ανσό-ν ι,
ουλιέιττα». ' Εκ· δ .
σελ. 248, 1 60, 700 λιρέτ.
Σ α ί ξ:πηρ, Ού'ίλλιαμ : «' 1 ούλιος Καίσαρ».
Έ 1κ1δ . Σ ανσόν ι , Φλωρεντία, σε.λ . 2 1 6 1 σχ.
λιρέτες.

1 6 0, 700

Σ α ί ξπηρ, Οδίλλιοψ : « ' 0 "Ε,μπορος τijς
IΒενt1τία.ς».
Έκδ.
Σ\ανσό.ν ι ,
Φ1λ ωρεντία,
σχ. 1 60, 700 λ ι ρέτες.
Σ α ί ξπηρ,
Ού'ίλλιαιμ :
«Ή
τ.ρι. κυιμία».
Έκδ. Σ α•σό ν ι , Φλωρεντία, σχ . 1 60, 700
λ ι ρέ·τες.
Σ α ί ξπη·ρ, Ούίλλιαιμι: «Μάκ6εθ». Κ εί·με
νο καί μιειτάφραση. Έχδ. Σ α·ν.σ όν ι , Φ·λω
ρεντία, σ-ελ. 21 2 , σχ. 1 60 , 700 λιρέτες.
Εόρvιτί•δη· :
« ' Εκά6η». Με-τάφρα·ση Σ αλ6ατόρε
Κ οuαζί1μαντο. ' Εκ δ .
Άργκάλια
οσ�μ•ηνο, σολ. 7 5 , σχii:μα 8 0 , 500 λιρέ
τες.
«' Αγγ•λ ι κ ό
θέα·τρο»,
τόιμο ι 1 , 1 1
καί
1 1 1.
Έπι,μέλεια
• Α1λφρέΥ.το
' Qiμιττ ε ρτέλο.
Στή σειρά «Θέατ ρο. δλο:.ι τοϋ κόσ•μοω>.
Έ ι κ δ . Ν ου ό β α • Ακαντέ�μια, CΤ'ελ. 6 1 4, 1 .
004 καί 9 2 8 , σχϊΊμα 80, 6 . 000, 7 . 000
καί 7 . 000 λ ι ρέτες.

άγγiλι
Πανεπιστημια'κός
καθη.γηοτής τiiς
κί;ς γλώσσας καί φ ιλολογίας, συγγραφέας
δ ο· κ ι. μίω:ν· κα ί μελε·τών γύρω ά:π' τό άγγλι
κ ό θέατρ.ο, με.ταιφ ραστής &γγλι11<ών &ργω·ν,
ό Ό μπερτέ·λ ο δέν συνδέ-ε.ται μέ α-iσ•θ ητι.κά
«πuστεύω)>, Ομως κατέ.-χει
μέ
ά-κ ρ ί Ο ε ι α τά
κεί1μενα. Οί τρείς τό1μο1 πού έπιμε.λήθηκε
άποτελοϋν ενα έ.κτεταμέινο
πα,νόραιμα τοϋ
&γγλι1κ·οϋ Θεάτ·ρου &π' τίς &.ρχές τ ο υ ως
σή,μερα. � σ πρώ.τος τόομος «Άπ� τίς ττ:ρώ
τες
άρχές ως τόν
Σ α ί ξπηρ», &ρχίζει
μέ

μιά
πλήρη
fΟ'τορι«οκ.ρ ι τ ι.κή
μελέτη.
Ά
κολουθοϋν δλόκ.ληρα τά κεί.μεν·ο:: τών πιό χα
ρο::κ •τηρ ισrτικών Εργων άπ' τά τrρWτ,α μυστι
κιστικά
δρά,ματα
&νων�μω,ν ως δλό!Μηρο
τόv 1 6 0 αlώνα. Π ερrλαμβάνο·νται δuό θρη
σκευτικά δράμα.τα καί δύο ά1λληγο-ρ ι κά ή
θ ι·κολογιικά δρά,ματα τοΟ 1 4ou αtώνα: «Τα ...
μερλάνος ό Μέγας» ( 1 5 8 7 )
καί « ' Η τρα
γ ι κή Ιστορία τοϋ Δόκ.τοpος Φάοuσ-τ» ( 1 5 8 8 )
τ ο ϋ Κ p ίΟ"τοφεp Μάρλοου. « ι Η γ ι ο ρ τ ή τοϋ
παπουτση» ( 1 6 0 0 ) τοϋ Τόμας Ντηκ.ερ. Ό
«" Α,μλετ» ( 1 601 ) .
καί
« ' Α·v·τών ι ος
καί « ' Η Τ,ρικuμία»

( 1 606)
·Κ 1λlε.οτrά·τρα»
( 1 61 1 ) τ ο ϋ Σ αί �πη,ρ.

Σ τό δεύτε.ρο τό μιο «' Α,τr' τόν Μ1πέν Τζόν
σον ω ς τό·v Ρόμπερτσο·ν» τrερι·λαιμδά·ΥΟ ΥΤCΧΙ
Εργα άπ" τόν 1 δο ως τόν 1 80 α.tώ·να. «ιΟ
'Αλχrμμιστής» τοϋ Μrπέν Τ ζό-ν σον, « ι Η ρα
( 1 683 τοϋ Τζών Φόρντ,
γ ι σ,μένη κοφδιά»
«'Η κυρία τών τέρψεων» ( 1 67 3 ) τοϋ Σ ί ρ
λεϋ lργα τών Γοu"ίτισ"<εριλυ, Ότγοuαίη, Ντα
Στήλ, «Τό. σχο�·είο τϊ;ς
ϊντ ·v , «"Αντισ.ον,
κακογλω·σσιάς » { 1 7 8 0 ) τοϋ Σ έ ρ ι νταιν, «Βε
ατρί.κη Τσbντσι>> ( 1 8 2 0 ) τοϋ Σ έλλεϋ, « ' Α 
γνή» ( 1 8 67 ) τοϋ Ρόμπερ"!'crο ν . Στόν τ ρ ί τ ο
τόμο « ' Α.π' τόν Ούάϊλν·τ ως τόιν Π ί ν ·τ·ε.ρ»
γυναί.κ.α
« -Μ ι ά
ττεριλα1μ6ά.νον·ται τά ίργcχ :
χωρίς σηιμα:σία» ( 1 8931» τοϋ 'ΌC71καρ Ούά
ϊλντ, « ' Η δεύτερη γυνα ί'ΚCΧ>> ( 1 8 9 3 ) τοϋ Π ι
τοϋ Μπέρναρ
νέρο, ή « Κ ά•τι.ντα» ( 1 8 9 5 )
Σώ, « Κ όφc>λ» ( 1 9 2.3 ) τοϋ Σ ώμ.ερ.σετ Μώ.μ ,

έ

«Τό μεγάλο ταξίΙδι» ( 1 929 τοϋ Σ έρ ι φ , « ' 0
χρόνος καί ή ο!κογέ.�ε ι α Κόνγουαιη» ( 1 937 )
τοϋ Π ρί1στλεϋ, «ΕUθυμο πνείί1μ,α» ( 1 941 ) το:ϊ
Κ άουαρ \.llτ , « Κ οχ't1αίηλ Πάρ•τυ»
( 1 9 5 0 ) τοϋ
'Έλι,οτ, «' Η
6αθειά
γ"'λάζια
θάλασσα»
( 1 9 5 2 ) τοϋ Ράτ·τ ιγ,καν καί «Τά γ•ενέθλια»
( 1 9 5 8 ) τοϋ Πί•τ·&ρ.
Γενική βιβλιογραφία,
lκτός &πό τήν Ι δ ι αίτερη 6 ι βλιογροοφία, πού
μαζί μέ fστοριικοχρ ιτικές με·λέ.τε.ς συνοδεύ
ουν μερικά άπ' τά ί:: ρ γα τών τριών τ61μων.
Μπωιμαρσαί : «Θέατ.ρο». ' Επι�μέ.λεια "' 1 . 6 0 Κ ιέζα κ1α ί Μάουρο Μαν·τ σιότι. Τόμος
2 ο ς . Έ 1κδ. Μόνψο θέατρο της Γέ.νοβας,
Γένοβα, σ·•λ . 1 78 , 1 . 00 0 λ ι ριτ'tς.

Ό δεύτ.ερος αύτός τό,μος περιέχει τό κεί
μιενο τών «Γάμω,ν τοϋ Φίγκαρο», σέ ίιλ·εύ
θερη' μtttάφραση τοϋ
Κ άpλο Τερόν.
Στήν
& ρ χ ή τ ο ϋ νόιμοιι δη1μοσι•εύειται ιμειλ έιτη τ ο Q Τ1ε
ρόν γ ι ά τόν Μπωrμαρσαί. 'Α1κ ολουθεί τό κεί
μεινο της κω.μω•δίας, τοϋ δποίου προη1γείτ α ι
ικτ,ειτc::σ μ ένος πρόλογος γρ·α.μιμένος &π ' τόν
συγγραφέα στά 1 78 4 . 'Ακολουθεί κείμενο
τοϋ συγγραφέα Νίκο Πέ.πε γιά τίς δ ι άφο
ρες έι>μη νείες τοϋ ίργου.
Ζαρρύ, ' Α•λφρέvτ :
«ιΟ ( Υ μ'Τtύ
Ο:ς. ( ο ι v.μπύ &λυσοδειμένος».

6ασιλη

Μετάφραση άττ' τά γαrλλ ι κ ά λουτσιάνα,
Κ ρ έπαξ καί Φ.ροοντσbσ.κ•ο Όρρίτζ ι . Σ Ι)μ<ειώ
σει ς : Λουτσιά�να Φούσι. ' Εκ δ . Α Ρ ΕΑ, Μ ι 
λάνο, C>ε'λ . 1 44 , σχημα 8 0 , 8 0 0 λ ι ρ έτες.
.Περφί,τ Ροζέ: « ' 0 νυκτ·ε ρινός θεCΧ1Τής».
Μειτάφραση άπ' τά γαλλ ι κ ά Μαρία Βά
στα Ν1τάτ ζ ι . Έ . κ δ .
λογκανέζι, Μ ιλά•νο,
σολ . 1 1 6 , σχϊΊμα 1 60, 1 2 0 λφέ,τ,ε ς.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ

ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

. Μπί6ι·νκτον, ΝτέϊΟ ι ν' τ : «'Α.πό τόν "'Α,ν
θρωπο στδν Μάρλοου».
Έ κ δ . Χάρβ οψντ
Γιουνι6έρσιτυ ηρές,
6. 75 δολλ.
Μία έξονυχ ι·στι κ ή μελέτη της δe>μijς τοϋ
λαϊκοϋ δράματος
στήν 'Αγγλία τών
Τυ
δώρ." Με:λέτη πού άπ0ιτείv-ειτ α ι σ-τούς κCΧΙθη
γητές καί ε�Dικούς καί Οχι στόν συvηθι-σ:μέ
νο &να.γνώστη.
Γι<άρyκι, Μπάλγουα.ρνιτ : «Τό Θ έ αιτρο ,στίς
Ί vδί·ες.». Έκ·δ. Θ ή ατερ Άρτς Μ'Πο ύκ, 6 .
95 δσλλ.
Κ αιλύτττει Ολη τήν Εκ•τα·ση· τϊ;ς σκηνιικης
τέιχνης στίς ' 1 vδ-ί.ες, άπό τήν Σαιν·σ·κ.ριτική
έποχή ως σή· μ!ερα.: 1Τα\Ιtτο� μίψα, Οπερα, μπαλ
λέτο, θtατρο, κουκλοθέCΧ!ΤρΟ,
δόσεις κα ί έξελίξεις τους.

μέ

τίς

παρα

Πράϊς, Τζώ�τζ Ρ. : «Δ ι αδάζοντας ίρ
γ α τοϋ Σ α ίξπηρ». Έκ. δ . Μπάρρο.ν Μορ
φωτικές έκδόσεις, 1 .25 δολλ.
Μέσα σέ 1 00 σελίδες, ό συyγ'ρ"'φέας κα
τώρθ�σε νά περιλάβει δ , τ ι εΤναι 6ασι1κά
χρή·σι μο γιά τήν κ ατα·νόηση το Ο Σ αίξπη ρ :
τήν έποχή του, τήν τεχνική του, τ ή στα.δι
οδρσμία του,
τό θ ί ασό το"υ .
ιvποδει•κνύει
l.πίσης ποϋ θά πρόπει ν• ά.ναrr.ρέξ.ειι δ ά1να
yνώστης γιά λεπτι>μερόστερες πληροφορίες.

•

ΓκρέϊΟς,
Ρόμ:πειρτ : «Of κω,μωδίιες τοϋ
Τερέντιου». ' Ε κ δ . �Ωλντ ιν Πάμιπλ ι σ ι ν Κόμ
πανυ, 5 . 95 δσλλ.
' Ελεύ.θερη &πόδοση &πό τά λe»τινικά 6
τοϋ
Τε..ρέντιου, στηρι0γ1μέινη σέ
κω.μωδιών
μιάν ίκδοση τοϋ 1 68 9 . Of κω;μωδί<ες αGτές
tχουν δ ιασικιευασθεί άπό τόν Τ·ερέν-τ ι ο .&πό
τά ί.λ.ληνι!κά----.κ αί κυρίως άπό τά fργα του
Μενά·ν'δρου.
Μά!κ Μούιλαν, Φράνκ : «ιΗ σικηνοθε.τ ικιl
ε.!·κόνι:<». Έκ.δ. Σού Σ"φί·ν.γκ Πρές, Χά!μ
ντ•εν .
( Γέϊλ Ν'τ ρcήμα Σ κού,λ) .
'Όγ·κμπουρν,
Ντόροθυ !Clαί
Τσάρλrτον :
« Σ α ί ξπηρ, « ι σ
1Τρ αγϊμα1τιΙΚός
ανθρωιπος
πίσω &πό τό Ονομα». � Εκ-δότης Μόρροου.

ΜΟΥΣΙΚΉ

ΑΓΓΛΙΑ

Κά�μαν, Χέλμοu.τ :
«ι Ι ·στο.ρία της Μου
σικης στόν Κ α·ναδ·ά» . 1 534-1 91 4. Έκδ.
Τορό-ντο, εiκο.νογραφη·μέ
Π α·ν·ε.πι·σ·τημίου
νη, σελ. 326, μέ ε.δρ&τήρ ι·ο , 2 2 . 5 έ κ . , 52
σελλ.
Έν:δ�αψέρ:ο ν 6 ι 6λίο, τcκψηριωιμένο μέ δ
λα τά l10"1τ ορι1κά ·σοτοιχεία. ' Αινα.φέρεοται στήν
έπιρpοή πού εΤχαv of Γάλλοι άποιrκ ισταί καί
στίς συ.yγένιειες της ·μουσι-κης τοϋ Κ αναδα
μέ τήν Εύρώπη, στίς σχισεις μέ τήν ά:μ1ε
ρ ι κ.αν ική καί &.γγλ ιική μου·σ ι1κή τοϋ τr,ερασιμέ
νου αiώ·να. Χροιvικά ΚCΧΙλύιmτ·ε ι ϊtΙερ(ο:δο &ϊτό
τήιν ' Αναγέ-ννη·ση .μέχρι τόν Α ' Παγκόσ,μ ιο
πόλεμο. Περιέ.χει καί 1 4 σελί,δες σχετικης
β ι βλιογραφίας.
«ιΕνάψι,σ ης αtώνας στό Σόχο». Σ ύV'Το
μη iστορία τοϋ οί·κου μου:σι1κών έκ-Sόσεων
Ν ο β έλλο,
Ν ο6έλλο
1 8 1 1 - 1 96 1 . ' Ε<> δ .
σελ. 96, μέ ε!κόνες, 2 2 , 5 έκ . , 1 0 . 5 σrλλ.
Τό καιλαίσθη·τ α τυπωμένο, άνώvυιμο αύιτό
6 ι 6λίο πεφιγράφει τά ΤΟρόσωπα καί τίς �με
θόδους πού οδωσαν σ·τ όν 0Τ0< 0 Ν οβέλλο τή.ν
δικαίως μογάλη φήμη του. Ό οΤκος Νοβbλ
λο έ.τr ί l·νάιμιση αiώνα προσέφερε στό κοι
νόν σέ χοομηλή τ11μή, κάθ,ε εfδους μουσικές
ικδόC>εις &πτό έλαφρά τρα;γού'δ ι α μέχρι δ
ρα·τό.ρ ι α καί ·μουσι•κολογι·κά κ.είιμ1ενα. Δ ιαβά
ζεται εύχάρ ι1στα καί εΤναι
χρήσιιμο σ'1'ούς
Ιστορικούς καί β ι 6λ ιο·θηκαρίοuς.
Γουέλσεϋ,
Σ . Σ . : <<λ ίγες λέξεις γ ι ά
τήν μουσι·κή τ ώ ν καθε1δ ρ ι κώ ν ναώ·ν. Έπα
νiκδοσιτ της Α' lκδόσεως τοϋ 1 8 4· 9 . ΕΙ
•
Β . Φ.ρά.νσις Οδι\στ
σαγωγή
τοϋ
α!·δ .
μ:προυκ καί tστο.ρικές
σημειώσεις
Τζέ
ραλνcτ Β. Σπίνγκ. Έκδ. Χίνρ ι·χσε.ν , σελ
96, 2 5 , 5 έκ. 1 8, 5 σ·ελ.
Πανομοιότυπη
l.πανέJ:κδο·ση
τοϋ στrα·νίου
καί περι φή·μου φυλλαδίου. Of &πόψεις τοϋ
Γουέλσεϋ γιά τήν
Ιστορία
της Μουσι1<ης
στούς , Α.γyλικανικούς
καθεrδρικούς
ναούς
εΤναι ζω·ν·τανές κα ί καθα.ρές, τό δέ μή.νυμά
του έκέpδι.σε δύναμη μέ τό πέροοσψα τοϋ
χρόνου Οπως ύψώθη καί τό &νάστημά του
ώς συνθέπου.
Κ ίγ .κ , ,,Αν·τονυ : «Θρησκευ·τι-κή μουσιική
τών Γιο.ρού.μπα &-τrό τό ΗΕικ ι τ ι » . ,Εκδ. Πα
ν-επιστημ(ου
τοϋ ' l ιμτrα·ν-τάν
( Ν ι γε.ρ ί α ) ,
σcλ. 1 06, εlκόνες, 22 έ κ . , 8 , 5 σε>w..
'Αξιόλσγο βι&λίο,
χρήσ.,μο
5χι
μόνον
στούς μουσικολόγους &λλά κeχί στούς -μrε
λε·τητάς τών 1Τρω.τογόνων κο ι·ν ωνιών καί πο
λι,τισμών, Άπ<>"'Dλεί μ ι ά π.λήρη μελέτη της
περίπλοκης ρυGμικης δομης της ζωντανης &
κCψη , Αφρικαvικης μουσικης, bν συνδυ αΟ'Ιμώ
μέ τήv κατασικ,ευή, τόν χορδισ.μό καί τόν
τρόπο χρη·σ ι� μο'Ποιήσεως τών δ ι α:φόρω·ν τύ
. τrων τUΙμ.πάνων πού συνοδεύουν τό τραγούδι
καί τό ρυθμικό Χ'ει ροκρότη1μα. ι ο ρόλος της
μουσικης αύτης στίς θρησκ·ευτ ικές τελ·ε�τ ές
&ναλύ,ειται διά μακρών.

ΓΑΛΛΙΑ
Β υ:λειριμόζ, ' Εμίλ : <<'Κλώνrr Ντειμπυ σσύ».
' Ε κ1 δ . Φλοομμ αριόν, σε:λ. 1 56 , 2 1 X l 5, 8 .
50 φ ρ .
Μέσα στίς πσλλές ιμελέτες πού &φ ιερώ
vο.ν·τα ι
στό
Ντε μπυσ�σύ
τή-ν
εύ
1 μέ
κ α ι ρ ί α της έ κ ατοvταετηρίδος του, τό &ργο
αύτό &ποτελεί μιά περιφα·νη δ ι άψευση, της
άποψης πολ·λ ών συγχρόνων μουσι1κολόγων,
πού
&ρνοϋνται
τόν
lιμπρεσσιονισιμό τοσ
Ντεμ�πυσσύ . ισ συγγραφέας, φ(λος τοϋ συν
θέτου, περι.y ράφει τή ζωή του &π, τά χρό
νια της μαθηΓΤΙε(ας ως τό κύκν.ειον i§:σιμ.α
του, τήν '!Τάλη του πό·τ ε μέ μ ι ά �μιμονη κλί171 τQυ πpός τήν &ttωανα.τΟΙλίτι1κη τεχνι'Κή,

πότε ,μέ 1μιά tvrroνη γεριμαvοφο6(α
έθ ν ι κ ιστι1κή του δ ι άθcση.

καί

τrlv

'Η λοομπρή αζιτή μελέτη &ποτελεί έξαί.ρε
τη άπάντηση σ, δσους θέιλουν νά θεωροϋν
τόν Ν τqμιτrυσσύ πατέρα τοϋ γαιλιλ ικοϋ δω
δ�καφωνι�μοίί.
Γκόλεα, 'Α1ντουάν : <GΕίκοσι χ1ρόνια σύγ
χρονης μουσι,κ η ς». Έ,κδ. Σ εγκόρ, 2 τό
ψοι σολ. 222 καί 224, 1 3 . S.X l 6.
Κάθε
τάμος 6 . 90 φ ρ .
Μ ι ά δ ι α ρκής έπανά.σ'Τα;ση χαρ<Χiκιτηρίζει. τ ά
είκο:σι τΕ'λ•εLJταία χ·ρό ν ι α σύγχρονης μο•uσι
κης
ζωης
( 1 9 4•0 - 1 9 6 0 ) , Ό τbμος
1
&ρχίζει μέ τήν Dλrιυση τοϋ Με.σιαέν κ α ί φτά
νει ως τό-ν Μ1τrουλέζ . Ό τόjJJ. Ο ς 1 1 ά,1Τ' τόν
Μπου.λέζ l5ς τίς τrιό πρόστφατες προσπά
θειες. Τό ίργο περιέχει βιογραφι·κ ά ση.μ.ει
ώμcurα καί 16 σελί1δες εtιΚΟΎΟ'(ίρά'φηση έικτός
κ ειμινοu.

Μ ε τ α φ p ά. σ ε � ς :
ή

τά
έρ,

, .-.i:. . :

Γκίρν'τλεCΤΙτον, Σ . : «.Ζ.άν - Φιλίιιτ Ραιμώ,
ζωή κα·( τό Εργο του». Μετά·φραση &π'
&yyλικά. Έ , κδ. Ν 1τ.εσκ.λέ νιτέ Μπρου
σ&λ. 654, 1 4Χ2 1 . 5 , 45 φ ρ .

Ιστορική,
6 ι ο γ ρ α φ ι1κή,
τεχνική.
ΜDλέτη
Εiκόνες έ.κ·τός κει�μέ'νου καί 3,1 7 μουσικά πα
ραδεί yμ1ατ α . Β ι 6λιοΎρα•φία τοϋ &pΎου τοϋ
συνθέτη καί πίνα:κας Ο ιιΟ.λίων καί Ο:ρθpωΥ
πού γράφτηκαν γι' αύτόν.

ΙΤΑΛΙΛ
« Κ είιμ·ε.να καί συζη1τ ήσεις τοϋ Μrπurό6εν». Έτrιιμέλεια τοϋ Ν ι1κολό vιτί Φένιτε.
' Ε'κ δ . Κ απέλλι , Μπσλόνια, σ.ελ . 2 1 4 , σχη
,μα 1 60, 450 λιρέιτες.
Τό βιβλίο σκοπό f)(iει •νά παρουσιάσει τόν
Μπειrό6εν στή.v Ι δ ι ωτική του ζωή. Μογαλο
φυία κι' ανθρωπος σάν δλους, 1Τ-Ού δποφέ
ρει &.τrό .μ ι ά μοίρα &δικη, πού Οα:σαvtζεται
άπό ίνα ·σωρό μ ι κρ οπράiγιμα-τ·α . , Ε.κτός τώv
&λλων κιειι μένων τοϋ Μπ:εrr ό 6εν, τrεριλcχιμ6ά
ν.ε.ιται καί «(Η Διαθήκη τοϋ Χάϊλιγκιεν.στάντ»,
μ ι ά πι,κρή σ.ολίδα , σέ βάρος τών δυό &:δελ
φ ι ών του. Ά,κολουθοϋν έξην·τ α ϊξη γρά1ψα
τα, Οπου γίιν&τ·α ι λόγος γ ιά δποθ έισιεις, CΧΙt
σθ�μσ>τα καί εlδικές σι>νθij·κες μιας ιξοχης
φυ;σιογνωμ(ας γύρω &π' τήν δ-ποία κ ι ν είται
Ενας άσ�τερι.<Τμός
πvευ1μαrtικώΎ
άνθρώπω1ν
{ Γ1καίτε, Χόφ·μαιv, Μ1t.pεντάνο, κ . λ.τr. ) , μιά
δλό�ληρη !C>τ·ορ ι,κή lποχή (&ρχιδούξ Ρc>δόλ
φος, δ βοοσιλιάς της Άγγiλίας, ή πρωσι
κή Π ρ ε;σβεία, δ Τσάρος, δ βασιλιάς τiiς
Γαλλίας) καί ιμιά Wνειάιδα γυναικών καί φί
λων, πρόσω.πα σ�τά δποία δ Μπε.τόΟε·v &
πευθύν�ται σάν ψλογερός lραστής, σάν �ου
σ ι·κός, σάν ψίλος, σάν άσθενή ς . Σ έ παράρ
τημα κεί1μ1εινα γιά τό Μ.πειτό6εν y1ρα·μιμένα
άπ' τήν Μπε-τίνα Μτrρεν·τάνο, τόv Γκαίτε,
τόν r .κ ρ ι·Λπάρ.τσερ, τόv λίστ. (Ο τόiμος συ.μ
πληρώνεται dι'!Τό lπι,μελημένη β ι β λ ι ογραφ(α,
«'0 κόC>μος - της μουσι«iϊς». 'Αλφα.βη
τ ιrκή ιγ.κυκ·λοπαίδεια, μέ lικτειτια�μέιvες μο
νογροοφί.ες. Τόμος 1 κα( 1 1 . Έιοδ . Γι<οορ
τζάν ·τ ι ,
Μιλάνο,
σειλ.
1 424, σχf)μα 3ο,
1 66,1 ε!κόνες καί 600 μουσ.,κά '!Ταρα&είγ
ματα, 1 9 . 000 λ ι ρέτες.
ιΗ έγrκυκλοπα ίδεια αύrrή, πού Ο ρfσκεται
κ ι όλας Ο'Τή δεύτ.ερη έπαυξη,μένη ίκδοσή της,
εΤναι μοναδική στό εΤδος της. Παρουσιά·Ι;ίει
κάθε τί πού άνήκει στάν <<>κόσμο της μου
σικης». Ο! 6 ι c>γραφικές σrrμειώC>εις
(περί
που 3 . 0 0 0 )
φτάνουν &π' τ ή ν ά'Ιt'λή μνε(α
στήν μο.νογραφία. Σ' δλους τούς τrιό διά
σημους ·μουσι1κοσυνθέτες, 1ΤΟ'Jλαιούς καί σύγ
χρονους, & φ ι1vρώνονται
κεφάλαια
'Πλούσια
ε!κονογραφryμένα. Ε!δικά κοφάλαια &φ ι ερώ
νονται οrτήν lξιλιξη της 'μουσι,κης διά μέ
σου τών αtώνω.ν, στήν fστορί•α τοσ μ1ειλο1δράματος, τϊ;ς όπεpέττας f της ιμου ·σ ι κ ϊ;ς

μωδίας,
τοϋ
μiπcrλ λέ.του,
τοϋ χοροU, Ο"Τά
στοιχεία της μουσικης θ,εωρίας, στή τζάζ,
στήν έλαψρά
μουσική,
στό
ναπολ ιτάνικο
τραγοUδι, στήν μουσι1κή ·κ ι νη0μ.αιτ0ιγ ραφικWν
ται.νιών. Παρουσιάζο·ντ α ι , ιπίσης, lνα πρός
Ενα, Ολ•α τά μο.υσικά Ορ.γ ανα. Ot πολυάριθ
μες δ ι•σ·κογραφικές lvδείξεις &πο.τ ε:λοϋν χρη
σψώτατο ό.δη,γό κα ί ή έκrrετοομένη βι&λιο
yραφία, πού
δημοσιεύε.ται
σέ τrcφάρτηιμα
τοϋ δεύ·τερου τόμου, ά:τrοτελrεί πολύτ ι μ η 60ήΒεια γιά κάθε μ·ε λε.τηrτή. Τό πλούσιο ε.Υtcι0νοyραφl)μένο ολικό, έν μιρει &νικδοτο, &1Τοτελείται άπό φωτογραφίες, σκηνογρα.φ(
ες, γελοιογραφ(ες, αGτδγραφα, εi«όνες καί
σχέδια τών συνθετών κ α ί 'Προσφέρθηκε &:ιτό
τά Μο υσεία Τέχνης καί Θεάτρου καθώς κ ι ,
&πό Ι δ ι ώτες.

κ.ω
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ΙΙ Ν Ω J\ΙJ Ε Ν Ε Σ Π Ο Λ Ι 'Γ Ε Ι Ε Σ

«Έκατό χ ρ ό ν ι α μοuσικflς στήν ,Αμερι
κή». , Επιιμέλεια Πώλ Χένρυ Λά'ν γ κ . Έ·κ δ .
Σ ί p1μεp Γκpόσσετ Ν τάνλ•α π, Ν έ α �Υόρ 
κη, σολ. 3 2 2 , 6. 95 δολ•λ.
Ό , Α μ εp ικαrνικός οΊκος μουσικώ,γ lκδό
σεων Σ ί pμ ε.ρ έι;,ρτασε τήν πρώ;τη του έ.κα
τονταετία μέ τήν ένδιαφέ..ροuσα &Ιλλ, άνιση
αϋτή συλλογή δ ο κ ι1μίων κ.αί 1με.λετώv γ ι ά τήν
ί στοpία της μουσικης στήν , Α1μ1ε·ρ.ι κ ή .

ΧΟΡΟΣ

ΑΓΓΛΙΑ

Σ ίζο6α, Μ . Ι . : «0ύλάνο0α> . Τά παι
δ ι κά κ α ί σχολικά της χρόνια». �Με.τάφρα�ση
τiiς Μαρί Ράμπερτ. Έ · κ δ . Α. & Σ . Μπlλακ.
1 5 σελλ.

Μ ι ά tστορία γpαμ1μέ.νη σέ άπλ η ,ΥΡ�μ�μ� ,
σχεδόν γ ι ά πα ιδιά, τών πpώ;τ ω·� χ ρο.νω� της
.
Οητ·είας τi;ς Ούλάνο6α στή σχ� λη ιμr τ� λλετου,
δπου μπ?ικε σέ ή λ ι κ ί α s., χρο·ν ω ν . Σ τ α τ ε·λ"Ευ
ταία χ ρ ό ν ι α τϊϊς μαθητειας της, ή l1tι, δ_pαση
της ΤέρνοΟα καί τοϋ συζ �γου ; ης, τη � έ
�
�
.
πέτp·εψαν νά Ολέπει '\· ον
καθε pολο απο
τη
θcατpι ι:: ή του πλευρά γ�ά τή , δη·μιου � γία, � 
νός κ α ινούργιου χαpακτr]ρα κα·θ ε φ � ρα, με ε�
σοτερικότητα, χωρίς προ·σ'φυyη, σε τεχνη.τ α
μέσα.

ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΓΡΑΦ ΟΣ

ΙΊΆΛΙΑ

« Σ αλ6ατόpε Τζουλιάνο». ' Επψέ.λ ε ι α Τού
λιο Κ έ ζ ι . Ά ρ ι ί\ μός 1 τiiς σειρiiς « ' 0 κι
νηματογράφος». Έι< δ . Φ . Μ., Ρώμη, CJ'tλ.
203, σχfι.μα. 4 ο .

� Η Εκδο'ση αύτοίί τ ο Ο ο ι6λ � ου, μέ πολυ·; ε
λη έμφ ν ι•ση, γ ι νε uνατη, χ
στ , ·ν Φρα.ν
δ
?
αφ�
!:
ά
Ι{Ο Κ p ι σ.τάλντ ι, παραγω,γ ο, και στον Φραν
τσέσκο Ρόζι σκηνοθέτη της τ α ι ν ί α ς « Σ αλ6ατόpε Τζουλιάνο», πού δ ιέθ.εσα.ν δλο τό ό
λικό πού εΤχαν συy.κεντρώσει . Τό φίλμ γυ
ρίστηκε στό Μο \Ι'τε.λ,έϊtpε τi;ς Σ ι κ ε.� ίας, Οπο �
, δρο1μους, στ
γεννήθηκ·ε ό Τζουλ ιανο. Στους
�
σπί·τ ια, στά Οουνά Οπου βασίλεψε έ::rτα
χ ρ όν ι α . Σ τή•ν ε1 ?' αχ ωγή ό Κ έζιχ _ δ ι η y ε ι τ α ι
,
π ώ ς γ ε ν ν ή θ η κ ε το φ ι λ• μ . Ακολουθει ,μ ι α σει
ρά ντοκοιJ>μέντα <..:: γ ι ά •μ ι ά Ιστορία :iiς λ� 
στείας στή Σ ι κελία». ( Χρονολογικη. _ιστορ�α
τοϋ χ ω ρ ι στ ι,κοΟ κ ι νή.ματος τών Σ ικ.ε.λων, πλη
ρες κ εί·μ,ε.νο τών συζητήσεων περί ληστείας
στή Σ ι κελία, στή συνεδρίαση της rεpουσί
ας στίς 22 ' Ι ουνίου 1 9 49 καί τό κεί1μενι:
τ η ς &πόψασης τοG Β ιτέρ,μπτο ) .

Ρ ίτσα:ρ ν'τ Φλέϊσε p . ' Ε
Χ ώ κ ι ν ς . ' Α ρ ι8 μ ο ς 2 1
θέιμα στό φίλιμ». ' Εκ .δ .
σελ. 1 52 , σχί;μα 8 0 ,
λιρέτες.
Τ ό πρώτο Εργο της σειράς πού πραγ �·α-το:
.
ποιείται σέ δυό έκ.δόσε ι ς : ιμ ι α Ιταλικη και
μ ι ά άyγλική. Ή εύκαιpία δόθη-κε &π' τήν
ίδ ι α τήν τ α ι ν ί α, πού φ ιλοδοξοίiσε ν ά άπο
τε.λ έσει μ1εγάιλο θέαιμα καί στήν δποία συνε.ρ
γάστηκαν δuό 6ρα6εία Ν όμπελ : Ό Λάγ
κερκβιστ, άπ' τ ό μ υ θ ι στόρηιμα τοίί όποίου ί
γινε τό σενάριο, κι' δ πο ιη.τής Σ αλβατόρε
Κουαζί,μοντο γιά τούς δ ι.αλόγους. Τό β ι6λί �
&ι<ουλουθ·εί τ ή ν πορεία της δ ηrμ ι ο u ρ γ ί α ς; τ ϊ;ς
τ α ι ν ί α ς . Σ υ νερrγάστηκα.ν μέ σηιμειώσεις κ α ί
πληροψορια,κό ύ λ ι κ ό ό σκηνοθέτης Ρ ίτσαρντ
Φλέϊσιερ, δ Κ ο u α ζ ί μοντο, δ π.ρω·τ αγωνιστής
'Ά.ν·τονυ Κ ουήν, ό παραγωγός Ν τ
. ί νο ντέ λα
ο υρέ.ντ ις, δ σκηνογ.ράφ ος Μάριο Κ ιά ρ ι , δ δ ι
ευθυν<τής ψωτογραψ(ας 'Άλντο Τόντι, δ μου
σικός Μ ά ρ ι.a Ν ασ ι μπένε καί Ciλλ ο ι .
« Β αρα60:ς», τοίί
π11μέλε ι α Ρ όμπφ�
στή σειρά « 'Ατr' τ ό
Κ απέ.λ λι Μπολό ν ι α ,
1 2 9 ε!κόνες, 2 . 000

λιε:μττέ.ντεφ,
Ν ικολάϊ «Ό βωβός σοΟιεηκός κ ι νηματογράφος». Πρόλογος τqίi
Γκουίντο ' Α ρ ι ·στάρκο. ' Α ρ ι θ μός 297 στή
σει.ρά « Δ ο κ ί μ ια». Έ κ δ . Έϊνάουντι, Τουρί
νο, σ,ελ. 624, σχiiμα 80, 6 8 εiκόν,ες, 5 . 000
λ ι ρέτες.
ισ

συγγραφέας, &π' τούς π ι ό· ίyκυρους
Σ ο b ι ε.τ ι κούς θε·ωρητι,κούς τοϋ κ ινη.μ,ατογρά
ctου, Έχει γράψει τήν πρώ•τ η ση1μα1ντι•κή f
στοριιcή πρα γ μα·τεία γιά τόν ρωσι•κό κ α ί σο 
β ι ε τ ι κ ό κ ι νηματοΎράφο άπ' τά πρώτα 6ή.μα
τα ως τήν έ•μφά ν ιση τοϋ δ.μιλοϋντος . Ό πα
ρών ·τόμος, δ πρώτος μ ιάς « ι l στορίας τοϋ'
σο6ιετι!'ο0 κ ι νη:ματογράφου», παρουσιάζει τ ό
στό:ιδ ι ο στό Οποίο Ο ρ ι σ'κόταν ό κ ι ν η1ματογρά
ι;;ι ο ς στήν Τσαρ ική Ρωσία κα9ώς καί τ ή γέν. νηση κι' ά νά:πτυξη μέ.σα σέ καινούργ ιες συν
θηκες μ1άς κ ι ν η μ ατο)rραψικflς τέχνης λαϊκης
καί ρεαλιστικης. Πλήρης φιλμογρα·ψία ·άπ'
τό 1 907 ως τό 1 9 1 4 καί πίνακας των &να
φερομένων τ α ι ν ι ών 1cα ί Ονο μάτων συ μπληρώ
ι.:ουν τό Εργο .

Θ E A T P l l( H

Δ Ι Σ l( Ο Γ Ρ Α Φ ΙΑ

Μετά το ύς γαλλικο ύς καi άγγλικούς δίσκους , δημοσιεύεται καi τρί
τος κατάλογος δί σκων μέ θεατρικά εργα σέ γερμανικΤι γλώσσα
Σ α ί ξπηρ : « Ρωμαίος καί Ί ουλ ιέττα».
Δ ι άλογ ο ι Ρωιμαίου ·κ αί Ί ου•λιέτ'τας άιπό
τήν Α' καί Β' πράξη . Έ κ τέλ.εση : Β ίλ
Κ οάν·τ φλ ι γκ κ α ί Κ αίιτ•ε Γκ όλν τ .
Σ τροφές 3 3 . LPMS 43003

Σ α ίξπηρ : «''ΑμλfJτ». Μονόλογ ο ι &πό
τήν Α ' , Β ' , Γ ' κα ί Δ ' ιπράξη. Έικτέλε
ση : Β ίλ Κ 6άν τερλ ι γκ .
Δύο δίσκοι. Σ τρ. 33 LPMS
43002. Σ τp. 45 EPLS 3401 4

Σ αίξιτrηρ : « Ρωμαίος κ α ί ' 1 ουλι έ ττ ω> .
Δ ιάιλ ογο ι - lρωτ ι κο ί - Ρ ωμ οο ίου κ α ί
Ί ουλι όττας &πό τ ή ν Β ' κ α ί Γ ' ιτrράξη.
Έκ·τέλιε.ση : Β ίλ Κ 6 άν τ·ε ρλ ι γ κ 1< α ί Κ αί ι ε
Γκ όλν·τ .
Σ τ ρ. 45. E P LS 3 40 1 3

Κοι<,τώ : «Ή Άν θρ ώ,π ι νη φωνή». Με
τάφρ"'ση Χάν ς Φάϊισ� τ . ΈΗέιλfJση Χ ί ν
τ ε λ γ;ι< cφιr τ Κν έ ψ .

Σ αίξπηρ : «Τρω·[λος
κ α ί Χρυση·[ ς» .
Σκηνές &πό τήο/ Γ ' , Δ ' κα ί Ε ' πράξη.
Έλψ ρί ·ν :
Χά
ϊ
νρι
χ
Σ
οάϊγ•κ'ερ,
Έ11πέλεση
τ,ε Κ ο ύ ρμ.αν , Χ·ά νς Σ άο υφους .
,
Σ•τιρ. 33. LPMS 43003
Σ αίξτι:ηρ : «''Α μλιετ» . Μ ον όλογο ι . ' Εκ
τέλεση : Άλ·εξάινιτ,ερ Μωϋσί'j.
Σ -rρ. 45. EP'LS 3401 1
Β ε,_ο•&ρεν : «'Άν•ε-μ ο ς τοu· Ν :οέ•μορη » .
Έ"τέλεση : 'Αλεξά·ντεp Μωϋσί'j.
Σ τρ . 4 5 . E P'L.S 3401 1
Γ"αίτε :
«'0
μαθ ητευ όμ,ε-ν ο ς μάγο ς» . ' Ε κ1τέλ ε,ση : Φρί'jν,τ ρ ιχ Κ άνσλε ρ .
Σ τ•ρ . 45. E P LS 3 40 1 1
Σ ίλλερ : «Γιο υ,λ ιέλιμος Τόλλος». 'Εκτέ
λεση : λ ο ύ ντο ι χ Β ύλνερ .
Στρ. 45. E P'LS 3 40 1 1

Ή «πι ό μ ι κρή τρ αγ ωδ ί α» τοu• Ζι:Χν
Κ οκ1τι\ Ε:να ς 1Τ()ρ ί ηοχv-α γραιμμένος τn ·
λε ψ ων ιικ ό ς μ ο ν.όλογ;ο ς , δπου ,μ ι ά γυναί
κα μέ σπα9αyμό &πο χα ι,ρε:τάε ι τόν τι:ρώ
η.v [' p α: Ο' τ·ή της, πο ύ π01ΥτρεύΙειτα ι τή1ν
έ'Ποιμέ.νη , δ ίνηαι όιπ' τ-ήv Χ ίV-·νιτ,ε γκ α•p ν·τ
Κνέφ, τήν '1Βοπ ο ι ό μέ -rή;ν τρα)('ειά μά
εύλύγ ιστ η φωνή, μ' δλες τ ί ς &:ποχρώ
σει ς τ•�l ς άπελπ< σ ί α ς . Τ ί•τιλ ο ς τοu• γο: ρ
μαινι1κοu δί,σκ ο υ : «'Η &!γαπηιμιJνη φωνή».
Σ τ ρ . 3 3 . · ι Ρ Ε,S 420 1 7
Κ ι λτύ,

Τζέροι μ

«'Αγαιπηιμέ-νε

Ψεύ-

τιμ> . Μι:ιτ,άφpα•ση Χέ ρμοv Σ τ ρέζαου . Έ ·: 
τ έ λ � ση : ' Ε λ ίζα μπε θ• Μπέργκνερ, v Οττ<>

Χάσσε.
Τό πιό πpωτότυ·πο θεατ.ρικό δ-οχ ί1μιο
τοu α ί ώ•να, ή .&λληλογρα1φ ί α της Πά.11ρι«
Κ ό:μπελ μέ τόν Τζώρτζ ΜπιJρνα ρν,τ Σ ώ ,
π ο ύ .κ.ράτ η·σε 40 χ ρ όν ι α, άποδίιδ ε τ α ι πε
ρ ίφη;μα ά:π' τόν Χάσσε καί τ,ή·ν Μ πέρ
ν<νε.ρ, α&τ ο ύ ς πού δ ί δαξαν τό ϊργ.ο τοίί
Τζέοομ Κ ί!λτυ κ α ί στή.ν γφμοονι�cή σκη
νΤcή πα ρ ·J v :τ·ί ασή του.
Σ τ ρ . 33. LPMS 43047
Ε.

Θ E AT P l l( H Φ Ι ΛΜ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α
Σέ κάθε τεuχος, στη στήλη αύτή, καταγράφονται τα π α λιά η νέα
θεατρικά εργα πού γυρίζονται ταινίες σ' ό λόκληρο τον κόσμ ο
.

Πολύ φ τωχή
ή ' Ι ταλ ι κή «θ1εατρ ι κ ή
φ ιλμο γ ραφ ία» . ΣπάJνια τόl φ ί λ μ τ•ώιιr ' ( ..
ταλi:>ν κ ι νηrματοιγραφ•:στ,ωv 1Τού Ε),ασ ί.ζο-ν
·ται σέ θ1ε:ατρ·ι κ1::Χ Εργα1 ·σ1 άνrr'ί<θΙεση μ.έ
τά π,ρο φχ δμ•ενα ιάπ ό
μυiθl>στορή-ματα,
vου6έλλf!ς κ ο-.ί δ ιηyήιμ•α·τ α. 'Έτ σ ι , πρέ
πει νά ύιτr οιγρ-αμ• μ ι σιθ�εl ή &ν αyy.z.λ ί α έ
νός φ ιλ όδο ξ ο υ σχ,�δίου τοίί ΆΑλεσσάιvτ-ρο
Μπλαζέττι , σ'ι<η,νοθ'�τη 'Ιtού tπ•ιιδ ίΙδιr,τ•α"
σέ ολα τόl ,κ ιινηιμΟΙτ·cιγραψι ι""Χ έιlδη.. Π.ρό
κ·ε ι τα ι γ ι,ά ί:να μεγ·άλ·ο l.y χ ε ί ρ ηιμ•α', y"ατί
όJψοριΧ τήrν « κ ι νη,ματοryραψ•ική. .με,τοvσίω•
ση» τοίί ίιε.ατ ρ ι κο σ ε:;rr ον τοu· ιΠ φ α·ν τ έ:λ
.λ ο « Λ ι ό λ ι• α » . Ό. μεry αλ ο•ψv ή, ς δiρ,:χ
μ οοτοιι:ργός lyραιμε τήν «Λιόλια» τό 1 9• 1 7
•Κ•αιί τό εργο αιJΙτό1 ά1ν·ήr:<ε•ι στ ή111• π.p ώτη
-rτερίοrδο ( 1 9' 1 2- 1 ι9•2·0- ) τi]ς θι εατ ρ•ικ ί;ι ς
δ ραστη ρι ότητ ας τ·οίί 'Π ι ραν,τέλλο . Τόιν
κεντριιιcό η,ρ,ωα -θ'ά ύιτrο'δι,ι-16 εl ό δ1ά1ση μο•ς
&z,τεράJν:c•ς το-u Γαλλοϊτα λ, ι κο u' κ ι1νη ματο
γpχφου Π ι έρ Μπ.ρα1σσόρ.

•

πι:ωτ ο-τrοιρ ι•αικός m;γypcliΙέ:α ς Ζά:ν
Ζενέ ε1 ! στ6·άλλz ι στή� όlθΙόνη. Τό πολύφο•
Μ π α λ
το Θεοοτrpι·κό ερ.y ο του· « Τ ό
" ό ν ι »
( πού tγινε γ.νωστό στό ΊΕ.λ
,
ό
τήιν
'Έ.λirα
·Β,
ε
ρyη, <
c α'ί
-,
ιικό
,
κ
ο
ι
ι
νό
ά
ληιν
·
τό,ν •θί•ασό της ) γ ί,ν,ει�αι τ αι ν ί'ί�: μέ σ:cη

Ό

νοθέτη τό•ν Γιόζ,εψ Σ τ'ρύ·κ καί πρ ωιταy ω•
νίισ,τpι,α τή,ν δι-ακΘκpι •μένη, 'Α.μ.ε·p ι•καν• ίlδ1α
ήθc•ποιό Σ έ.λλεϋ Γου·[ιvτε ρς .

•
Ό Ζάν Μ π ο υ αγ ι έ - Γά·λλο ς σκ η-ν οθ έ φ
η
έ-mίiδο
έ
υ
δ
ι
της μ
αίτ
ση στόν <ο6 ου λε6αρδιέpΦΚ0")) Κ ι•ν η.μ ατοιγ.ρ άlφ ο - y υ,ρ ίζει
τ,α. ι ν ί α τή1ν 1κ,αμε.v1τ ί
« Β • Ι ι ρ γ ι ν ί α: » ,
χ.ρη'σ ι •μοποιώντ·α ς ώ ς πρωιτ·αγων ι.στ ι\ς &J'ό

«φαντα:ζίσ-τ.» τ ί'j ς r.01λλ ι κ fi ς όθ'όνηις , τό'ν
Ροζέ Π ι έ ρ καί τό;ι Ζάν - ιΜιόJρκ Τι μ·τrώ .
Η:Ιίζου,ν έπίσης oi Μ ι ρέϊy Ν- τ άρκ κ,α,ί
Μ ι σέλ Ζιραν•τόν. Σ υ.νερ•yάlτ ε ς τοiJι Μπο.υα
Υ ι .έ, οιί Μ ι σέλ 'Αντρέ ( δ ιάλογ ο ι ) , Κ ρ•ι
στ ιόiν Μ :;;η :�άς
( φω.τογροοφιία ) , • Κλώντ
Σ τ ί•ε ριμαli'ς { μοvσιική ) ,καί Ρσμπέρ "Γζ ι σρ
ντ αιrί ( . vτε,κ όp ) .
'Ένα άπό τά «πρ ω:τ οπαλλ ήr.<αρ --» τοίί
Ν έο υ
Κίψατοις, ό Ζό!ν - λί.:c
Γrκοιν>τάlρ
( σκ η.ν οιΘέiτηις τ i],ς τ•α:ιιν• ία ς «Μέ κοιμ•μόνη
&ν.ό!σα>> ) , χρηισ ιιμοιπο ι-ε,! στό ·ν έο του φ.ίλ:μ,
τό ύ λ ι κ ό 'Π,ού τηίί προσ1φέρει τό θ :α:τ·ρ·ι ι;cόι
Θργο τοιJ ' 1 τα·λο ίί Μlπrενζ01μ ίιvο Ζόιπο •λο
« Ο ί
Κ ΟΙ ρ -α μ π ι· v ι iJ p ,ο, •ι ».
Γιά
τ ή ν πρ οσαφ μο.y ή τοίί Βεcοτ ρ ι•κοu· κ ε ι.μέJνου
στίς ιcινηματογροοψικέ:ς &π•αιι η\ισε ις κα ί
μάλιrιrτ·::: σέ στύλ «Ν ου6έλ Β άιγ κ» συνερ
yιάσ-θ"ηικ,αν ό Ροιμ,π έρτ'ο Ρ'οσ·σε.λ ί.νι., ό Ζά:ν
ΓιχfWώ c<αί ό σ.κηιν;ο:θ έJτης Γι.σν -rάρ .

•

Ήθ:)γρ αφ·ιrκή ικωι μωΙ& ί α σύγχ ρ· ω η ς ιπ σχ i]ς , μ.Θ ζωη.pό τό στοιχ·εί'ο τί'j ς σόlτ ι
ρας, εΤνοαι Τ'ό νόο φιίλμ τοίί' Φερναιvτέλ,
μέ τίτλο « Τ α ξ ί .δ ι- σ τ δ Μ τr ί « ρ
ρ ι τ ζ » κα ί μέ δάση τό ό.μώvυ•μο e:εα
τ ρ ι· ιcό_ ερ� ο τοίί ΖάJ� Σ c;:ρ μάιν. � ρ ω.τ αχω
ν ιστουrν ο Φφν•c ΙΥ'τε,);, η Π'αλι-α 6ε1ντετα
τ ii ς Γαλλ ι ιciiς ο81όιν η ς Άρλ ε,ττύ, ·οί Ρ ελ
λ ύ ς , Μ ι σέlλ Γκαλ>αιμιτrρίι 'Κ .CΧ. Τοιύς δ ι ά
λογους ί'γραψε ό p,αϋ μόν Κ01σ,τάiν ς , 6 α
σ1 κ1ά ·ύτr.ούιS�ι.�ινc ος κια: ί γ ι ά τό σε·v·άpιι σ , στή:ν
lπεξεpyα1σία τσίί όποίοv συ•νεργάiσθηκσJν
ό σκηrvοθέτη ς z,ιJλ Γιφανζιέ κ α ί ο•ί Ζάιν
Μ ά ν ς 0<01ί Μα'σσί •vο Ύλλερ ί .
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Ό άρτι ώτερος πρακτορε ι ακος
όργαν ι σμ ος κυκλοφορίας έ
φημερίδων, περιοδικων, β ι 
βλ ίων, λαχε ίων και παντος
ε ϊδοuς

έντύπων,

δ ι αθέτων

ϊδ ι α μεταφορικό μέσα ώ ς κ αι

3 0 0 ύποπρακτορεία ε ίς δλην
τt�ν 'Ελλάδα και τος κuρ ι ω
τέρας πρωτευούσας τοο έξωτερικο ο .

ΙΔΡΥΤΑ Ι - Δ ΙΕ ΥΘΥΝΤΑΙ

1 . ΤΣΟ ΥΡΝΟΣ, Κ . ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ
ΠΑΡ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟ ΠΟΥ ΛΟΣ

1:0 noJoιόT&(lo
6Ι(ωΤ6iζιι{ο ouidl{u μέ
τιίr !doulivιlί feudι.
"Ολ Υ ΜΠ I Α 11

Ν Ι Κ ΗΦ Ο Ρ Ο Υ

16

Ε. Π. Ε.
·

ΑΝΤΙ ΠΡΟΣΩΠΕIΑΙ - ΔIΑΝΟΜΑΙ

Α ΘΗΝΑΙ,

107

•

ΤΗΛ.

527.866

•
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στύλ
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ήχος
'
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του
Ά γορaστε άnό σήμερα τ ά ιφο 1 ο ντο
Φ l λ ! Π Σ θσιιμοrηά έnι τειiyμσrο riiς με �

γαλuτέρας βι ομηχα viας ήλ εκτροvικωv
ουσκευωv, γιά vά έξασφαλiσετε τήν κα
λύτερη ποιότητα, τήν άρίοτη μουσική
άπόδοση καί τόν τέλειο τεχνικό έξο
πλισμό παρακολουθήσεως άπό τά είδι
κευμένα συνεργεία της Φ Ι λ Ι Π Σ.
ΟΙκοycνcιαιιό μοντtλο
4

μοyνητικών

t yyροφών

EL 35 41
μελετη

μένο κοl κοτοσκεuοσμtνο yιό
νό tξuπηρετήοη τό σημερινό μον

τέρνο σπlτι.

•::u�=τ�:ΥΈ�ό3;;:

4 μσyνητικών tηραφώv.
Μέ. διόρκεισν tηραφfι<; 4
ώρων. M t Ισχuρότατον εU·
μεyόφωνον 7".
οlσθητον
Μέ. πρlζο διό μιιφόφωνον,
ραδιόφωνον, πlκ • όn.

Δρχ. 3.875

.C

ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΑ
n Ρ οΤο Ν Τ Α

Φ ΙΛ Ι Π Σ

n ο 1 ο Τ Η Τ ο Σ,

μαyνητικών tnρaφών
και 3 τοχuτήτ<..1ν , μέ τά 14
σημείο ύπεροχrϊς πού τό
κοθιοτοϋν καλλlτερο όnό
ι(όθε δλλο.
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3 0 ΑΙ Ο Ν � 5
Δυό τέχνες πανάρχαιες
Θέατρο
καί ' Υφαντουρ γ ί α

3 0 αίώνες τό βαμβάκ ι
ντύνε ι , στολ ίζε ι , νο ικοκυρεύε ι
τόν άνθρwπο,
τό σ π l τ ι ,
τό θέατρο

·Όπως όλοι
f τσι Κ Ι έ σε iς !

θΕΡΜΟΣΙΦΟΝ
Ι 'Σ Ω Λ Α

ΕΙΝΑΙ

Ο ΠΙΟ

ΦΡΟΝΤΙΙΜΕΝΟΣ

Ε

Ν

Α

1

ΞΕΝΟ ΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ Μ ΟΤΕΛ Α ΝΕ Γ Ε Ρ Θ Ε ΝΤΑ
Υ Π Ο Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Ο Ρ ΓΑ Ν Ι Σ Μ Ο Υ Τ Ο Υ Ρ Ι Σ Μ Ο Υ
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΤΑ ΔΙ' Ε ΙΔΙΚ Η Σ ΑΥΤΟΥ ΥΠ Η ΡΕΣΙΑΣ
1 . Ξενοοοχείον "ΞΕΝΙΑ" ΑΝΔ ΡΙΤΣΑΙΝΑ. Β' ο:άξεως-Κλίναι 30-Λειτουργεί άπο 1 /4 εως 31 /10

. 2.
3.
4.
,
5.
6.
7:

Ξενοοοχείον " ΞΕΝΙΑ" ΑΡΤΑ. Β' τάξεως - Τηλ. 4- 1 3 - Κλίναι 40 - Λειτουργεί ολον το ετος
Ξενοοοχείον "ΞΕΝΙΑ" ΒΟΛΟΣ. Β' τάξεως - Τηλ. 88-25 - Κλίναι 84 - Λειτουργεί ολον το ετος
Ξενοοοχείον "ΞΕ ΝΙΑ" ΙΩΑΝΝΙΝΑ. Α' τάξεως - Τηλ. 80-87 - Κλίναι 100-Λειτουργεί ολον το ετος.
Ξενοοοχεϊον " ΞΕ Ν ΙΑ" ΝΑΥΠΛΙΟΝ. Β' τάξεως -Τηλ 2-05 - Κλίναι 98 - Λειτουργεί ολον τ ο ετος
Ξενοοοχείον "ΞΕΝΙΑ" ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ. Β ' τάξεως - Κλίναι 4 1 - Λειτουργεί άπο 1 /4 εως 31 /10
Ξενοοοχείον "ΞΕΝΙΑ" ΦΛΩΡΙΝΑ. Β. τάξεως - Τηλ 1 -45 - Κλίνοcι 42 - Λειτουργεί ολον το ετος
8. Ξενοοοχείον "ΞΕΝΙΑ" Σ ΕΡΡΩΝ. Β ' τάξεως - Κλίναι 56 - Λειτουργεί ολο -ro eτος
9. Μοτελ "ΞΕΝΙΑ" ΛΑΡΙΣΑ. Α ' τάξεως - Τηλ 70-62 - Κλίναι 60 - Λειτουργεί 8λον το ετος
10. Μοτέλ "ΞΕ Ν ΙΑ" ΠΑΛΗ ΟΥΡΙ. Β ' τάξεως - Κλίναι 1 44 - Λειτουργεί άπο 1 /4 εως 31 / 1 0
•
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ :
ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ :

ΕΙΣ

ΤΑ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 8,

ΤΟΥ

ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ

Ε.0.Τ.

623.670

ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΔΙΑΒΑΣΕΩΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ, ΤΗΛ. 525.899
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