ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ 1963

Είς τό Φεστιβάλ Άθnνων 1963 με τέχει χα( τό nερ(φnμο
«Μπαλλέτο τοϋ 20οϋ Αίwνος» τοϋ MAURICE

BEJART,

μέ

60μελές

συνοδείαν.

τnς Όρχnστρας τnς Ραδιοφωνίας τοϋ Βερολίνου, ύπό τnν διεύθυν
σιν τοϋ llnμn-ί-ρn Χωραφδ. Μεταξύ δλλων, τό περίφημο Μπαλλέτο
θά nαρουσιάσn χαί τnν <<Στέφn τnς Άνοίξεως»,

τοϋ

Στραβίνσκυ.
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(ΙΊαρuπλεύρω; Χίλτον, Ταχ. τομ. 612)
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Διευθυντfις

ΚΩΣΤΑΣ

ΝΙΤΣΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΑ :

-\<

Τ Ι ΜΗ Τ Ε Υ ΧΟΥΣ δρχ.

30

Σ υ ν δ ρ ο μiι i;τ η σ ί α δρχ. 150
Έξ ω τ ε ρ ι κ ο ϋ: Δολλάρια

10

ΠΛΗΡΗ ΕΡΓΑ:

'Ο ρ γ α ν ι σ μ ώ ν κλπ. δρχ. 500
-\<

399 - 455.

7

JACQUES COPEAU : Τό Θέατρο iοϋ Λαοϋ καi ή πρα
γματική άποστολ11 του. Μετάφραση Τάκη Δραγώνα σελ.

9

ΔΗ ΜΗΤΡ!ΟΥ Ν. ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗ : Φαύστα
πράξεις πέντε

Δράμα εtς
σελ.

47

άδιέξοδο.
σελ.

16

ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΟΥΡΕΛΟΥ: Ή ούσία τοϋ Θεάτρου. Παρου
σίαση της θεωρίας τοϋ καθηγητοϋ Henrί Goυhier
σελ.

19

G. PlTOEFF, CH. DULLIN, L. JOUVET,
Τέσσερις μαρτυρίες γιά τό θέατρο

σελ.

22

δλα
σελ.

24

Βερναρδάκη. Τά
σελ.

26

ΠΕΛΟΥ ΚΑΤΣΕΛΗ: Πρέπει νά καθιερωθεί μιά έβδομάδα
θεατρικής μνήμης
σελ.

70

ΚΑΡΟΛΟΥ ΚΟΥΝ : Θέατρο . πού μιλάει γλώσσα νεκρή
είναι τό ίδιο νεκρό
σελ.

71

-\<

ΜΗΤΣΟΥ ΛΥΓΙΖΟ Υ : Θέατρο μέ νεκρά κύτταρα. Ψευτοκλασικό δημιούργημα
σελ.

Διευθύνσεις συμφώνως τι'ρ νόμφ

71

'Υπεύθυνος ϋλης
Κ ώ σ τας Ν ίτσος, Σ ι σ ί ν η 35

ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΥΡΑΤ :
βασμα της "Φαύστας"

'Επιβάλλεται ενα μοντέρνο άνέσελ.

71

Ύ πεύθυνος Τυπογραiρείου

ΑΛΕΞΗ ΣΟΛΟΜΟΥ : Καθfjκον τοϋ Έθνικοϋ ν ά παίζει
eργα παράδοσης
σελ.

Νικ. Κοντορός, Μ. 'Ασίας 1

73

-\<

ΣΠΥΡΟΥ Α. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ: Στίχοι
ουσα προκαλοϋν τώρα ίλαρότητα

73

άπ' τ'

G. ΒΑΤΥ

καί γλώσσα. Πρίν άπ'

ΓΙΑΝΝΗ ΣΙΔΕΡΗ: Τό θέατρο τοϋ
έβδομήντα χρόνια τfjς "Φαύστας"

Τά κλισέ είναι τοϋ Τσιγκο
γραφείου 'Αδελφών ΛΑ'Ι'ΟΥ,
Χαβρίου 9, τηλέφωνο 233-977

5

'Απόδοση Κώστα
σελ.

ΒΑΣ!ΛΗ ΡΩΤΑ: Θέατρο
έλευθερία τοϋ Λόγου

'Εκτύπωση έξωφύλλου δφφσετ
Α. ΠΑΥΛΙΟΓΛΟΥ & Σία,
Φιλεταίρου 8, τηλέφ. 718-237

στήν καθαρεύσελ.

ΘΕΜΑΤΑ καi ΑΠΟΨΕΙΣ: ΠΑΝΑΓΗ ΛΕΚΑΤΣΑ : 'l'I καταγωγή της Τραγω-

σελ.

74

ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΑΠΌΣΤΟΛΟΥ : Μπαλινέζικο Θέατρο καί
σελ.
Άρτώ

74

ΜΥΡΤΩ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ : Ή νέα άντίληψη τοϋ Ζέλνερ
γι' άναβίωση της Τραγωδίας στό Μπουργκτεάτερ Βιέννης
σελ.

77

ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΓΙΑΤΑΚΗ: Ρομαίν Ρολλάν : Ροβεσπιέρος
Χόχουτ : Ό άντιπρόσωπος μέ σκηνοθεσία Πισκάτορ σελ.

78

Α. Μ. JULIEN: 'Επιδιώξεις καί έπιτεύξεις τοϋ Θεάτρου
σελ.
τών 'Εθνών στήν πρώτη δεκαετία του

79

BERNARD LAVILLE : Τό Θέατρο στό Μεξικό άναπτύσσεται άλματωδώς τά τελευταία 50 χρόνια
σελ.

81

ΒlΒΛlΟΓΡΑΦΙΑ:

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

82

ΦΙΛΜΟΓΡΛΦΙΛ:

Θεατρικά έργα ποu γυρίζονται ταινίες

σελ.

84

δίας

ΞΕΝΟ ΘΕΑΤΡΟ:

'Έργο Ν{κου '.Εγγον6πουλου

Ίκέτισσες Στ.

: Νά βγοϋμε
Μετάφραση Κώστα Σταματίου

Στοιχειοθεσία :
Μονοτυπικό
συγκρότημα Γ. ΤΣΙΒΕΡΙΩΤΗ
Σωκράτους 39, τηλεφ. 530.969

Η ΕΙΚΟΝΛ ΤΟΤ ΕΞΩΦΤΛΛΟΥ:

ΕΥΡΙΠ!ΔΗ :
Βάρναλη

ΜΕΛΕΤΕΣ καi ΑΡΘΡΑ: A RTHU R MILLER

Τό "Θέατρο·· τυπώνεται στό
'Εργοστάσιο Γραφικών Τεχνών
Ι. ΜΑΚΡΗ,
Παπαδιαμαντο
πούλου 44, τηλέ:ρωνο 715-706
·

Νά κτυπηθεί ή άπάτη.- Δέν είναι έργο έλληνικό.- Νά
βροϋμε τίς ρίζες μας.- Ένα θέατρο - γεφύρι Άρτας !
σελ.
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Na κτυπηθεϊ ή άπάτη

Μιά φορά θέσπισε καί τό Κράτος ενα πραγματικά εύεργετικό
μέτρο γιά τό έλληνικό θεατρικό εργο: Μείωσε αίσθητά τή
φορολογία του, εναντι τών ξένων. Ήταν ό μοναδικός τρόπος
γιά νά βοηθηθεί ή καχεκτική έθνική δραματουργία. Τό
έλληνικό θεατρικό εργο, μέ τά συγγραφικά του ποσοστά,
ήταν δέκα τά έκατό άκριβότερο άπ· τά ξένα. Ε{χαν, βέβαια,
κ' έκείνα συγγραφικά δικαιώματα, συνήθως δμως, βρισκόταν
τρόπος νά μήν πληρώνονται. Μέ τ�Ί μείωση τής φορολογίας,
. τά έλληνικά εργα επαψαν νά 'ναι άκριβά• εγιναν, μάλιστα,
φθηνότερα άπ' τά ξένα. Οί έπιχειρηματίες - κινούμενοι μόνο
άπό συμφέρον-δ.ρχισαν νά τά προτιμουν καi στiς σκηνές μας
δ.ρχισαν νά παρουσιάζονται δλο καi περισσότερα έλληνικά.
εργα. Ώσπου . . . έφευρέθηκε ή άπάτη. Είχαμε, γι' δ.λλη
μιά φορά, τήν πικρή ίκανοποίηση νά τήν άποκαλύψουμε
πρώτοι. Καταγγείλαμε, στό προηγούμενο τευχος, τό πρώτο
κρουσμα, προβλέψαμε τήν έξάπλωσή του, κινητοποιήσαμε
τiς Κρατικές όπηρεσίες, δημιουργήσαμε ένημερωμένη Κοινή
Γνώμη. Τό πρώτο κρουσμα είχε έκδηλωθεί στό τέλος τής χει
μερινής περιόδου : Τό μεγαλύτερο θέατρο τής 'Αθήνας παρου
σίασε μέ τ' δνομα ί\λληνα συγγραφέα, ενα πασίγνωστο οόγγα
ρέζικο εργο, πού είχε ξαναπαιχθεί άπό τό ϊδιο θέατρο μέ τόν
πραγματικό του τίτλο καί τά όνόματα τών οuγγρων συγγραφέ
ων του ! Μέθοδος σατανική: Μέ λίγα συγγραφικά λύτρα στόν
ελληνα συγγραφέα πού δανείζει τ' όνομά του καi γίνεται συνερ
γός στήν άπάτη σέ βάρος του Κοινου καί του Δημοσίου Τα
μείου, ό θεατρικός έπιχειρηματίας - παρουσιάζοντας τό ξένο
εργο γιά έλληνικό - καρπώνεται καί τά συγγραφικά δικαιώ
ματα τών ξένων καi τόν μειωμένο κατά 50% έλληνικό φόρο
Δημοσίων Θεαμάτων ! Τό είχαμε προβλέ"ψει: Μιά τόσο άπο
δοτική άπάτη δέ μπορουσε νά μή βρεί μιμητές. Μέ τήν εναρξη
τής καλοκαιρινής περιόδου ένεφανίσθη κιόλας τό δεύτερο
κρουσμα : Πασίγνωστη άμερικί:ινική έπιτυχία, παιγμένη πα
λιότερα άπό δυό έλληνικούς θιάσους, γνωστή, άκόμα περισσό
τερο; άπό τήν κινηματογραφική μεταγραφή της, παρουσιά
στηκε σάν έλληνικό εργο ! Ή θεατρική έπιχείρηση καi οί
συνεργοί της άποκομίζουν τεράστια οίκονομικά όφέλη. 'Ανυ
πολόγιστη ε{ναι, δμως, ή ζημιά γιά τήν έλληνική θεατρική
παραγωγή - τή μόνη πού μίiς ένδιαφέρει. Συνεργός, άναγκα
στικά καi πάλι, ελληνας θεατρικός συγγραφέας - άπό τiς
έλπίδες, δυστυχώς, τής 'Ελληνικής Σκηνής. Έβαλε τ' όνομά
του σ' ενα ξένο - καθαρόαιμα άμερικάνικο εργο - μέ ξένο
μύθο, ξένα 11,ρόσωπα καi χαρακτήρες, ξένη ζωή, πλοκή, τά
πάντα ξένα. Συγγραφέας ό ίδιος, χτύπησε, γιά λίγα άργύρια,
τό γνήσιο έλληνικό εργο. Ζημιώνει τό Δημόσιο. Έξαπατίi τό
Κράτος. Έξαπατίi τό Κοινόν. Άν όπήρχε όγεία στήν πνευμα
τική καi κοινωνική ζωή, δ.νθρωποι θά βρίσκονταν τώρα φυ
λακή, έπιχειρ11σεις θά είχαν κλείσει, συγγραφείς θά είχαν άπο
δοκιιiασθεί... Βέβαια, ή καταγγελία του "Θεάτρου" κάτι
άπέδωσε: Θεατρικές στήλες καi κριτικοί - πλήν τών μι
σθοφόρων - έξηγέρθηκαν. Οί κρατικές όπηρεσίες κινήθηκαν
νά είσπράξουν τόν ηύξημένο, γιά ξένα εργα, φόρο. 'Υπήρξε
μιά κατακραυγή . Μειωμένη άπομένει μόνον ή Έταφεία Έλ-
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λΙ1νων Θεατρικών Συγγραφέων. Δημοσία, έμφανίζεται σά νά
μήν πήρε είδηση γιά τ�Ίν άπάτη. Άν θέλει, δμως, νά λογα
ριάζεται πνευματικό σωματείο καi δχι έταιρεία συνασπισμέ
νων άνόμων συμφερόντων, άντί νά καταντήσει νά μοιράζει
βεβαιώσεις έλληνικότητος των ξένων εργων, ίiς βγεί νά κα
ταγγείλει, εστω καί καθυστερημένα, τήν άπάτη, νά άποδοκι
μάσει τούς δράστες, νά διαγράψει άπ' τή δύναμή της τούς
συγγραφείς πού, γιά τά αiώνια άργύρια, παραγκωνίζουν προ
δοτικά τή γνήσια έλληνική θεατρική παραγωγή. Καi τό
Κοινόν; Θά είμαστε περήφανοι γι' αύτό, ίiν στεκόταν στό
ϋψος του κι άποδοκίμαζε μέ τόν τρόπο του τήν άπάτη ...

• Δt.ν εΙναι ερyο έλληνικό
Τό "Θέατρο" προσπαθεί νά βλέπει τά πράγματα άπρόσωπα.
'Ενδιαφέρεται άποκλειστικά καi μόνο γιά τήν πρόοδο του
Νεοελληνικου Θεάτρου. Μάχεται μόνο γιά άρχές. Δέν τό
ένδιαφέρουν πρόσωπα, καθέκαστα γεγονότα, περιπτώσεις.
Καμμιά φορά, δμως, χρειάζεται νά κατονομάζονται καi τά
πράγματα. Είναι, άκριβώς, ή περίπτωση του Καμπανέλλη.
Πρίν λίγα χρόνια εφερε στό Νεοελληνικό Θέατρο τήν έλπί
δα ένός νέου ταλαντούχου συγγραφέα. Φέτος, τά iiθη τής
τεντυμποϊκ:ής έποχής του. Ή έπιγραφή: Ί ά κ ω β ο υ Κ α μ π α ν έ λ λ η "Έ ν α κ ο υ τ ό κ ο ρίτ σ ι ", καταυγάζει
μέ τά φωτεινά στοιχεία της, τήν πρόσοψη του "Μετροπόλι
ταν". Κάνιν, δέν άναφέρεται πουθενά. Κι δμως τό θέατρο
παίζει τή "Γεννημένη χθές" του Κάνιν ! Τό εντυπο πρόγραμμα
του "Μετροπόλιταν" έπαναλαμβάνει κι αύτό ψευδώς : "Ή
Τζένη Καρέζη παρουσιάζει τ ό ε ρ γ ο τ ο υ Ί ά κ ω β ο υ
Κ α μ π α ν έ λ λ η "Ένα κουτό κορίτσι". Μόνο μέσα σέ
παρενθέσεις καi μέ τά μικρότερα τυπογραφικά στοιχεία προσ
τίθεταί τό πονηρό: (Μιά iδέα άπ' τή "Γεννημένη χθές" τοϋ
Κάνιν) ! ! ! Ψεϋδος άσύστολο ! Τό "Κουτό κορίτσι" δέν είναι
μιά ίδέα άπό...". Είναι τό ίδιο τό "Γεννημένη χθές". Δηλαδή,
τό άμερικάνικο εργο τοϋ Κάνιν. Ό ίδιος μύθος, τά ίδια πρό
σωπα, ή ίδια πλοκή. Δέν ε{ναι - δέ μποροϋσε ποτέ νά είναι
έλληνικό. Εlναι, σαφέστατα, άμερικανικό εργο. Του Κάνιν.
Κί δχι του Καμπανέλλη. Δέν είναι, βέβαια, μετάφραση. Εί
ναι παραποίηση. Άν θέλετε· διασκευή. Είπαμε ήδη : Ό Κα
μπανέλλης διατηρεί τό μύθο, τά πρόσωπα, τήν πλοκή. 'Απ'
τό διάλογο, ίiλλα μέρη τά διατηρεί άτόφια, ίiλλα παραλλα
γμένα, δ.λλα τά παραλείπει και προσθέτει νέα - δταν τό έπι
βάλει ή παραλλαγή πού εκανε σέ δυό χαρακτήρες του εργου,
τόν έπιχειρηματία Μπρόντυ καi τό δημοσιογράφο Πώλ.. Φυσι
κά, οί παραλλαγές του Καμπανέλλη δέν άλλάζουν οϋτε τό
θέμα του εργου, οϋτε τά πρόσωπα, οϋτε τό βασικό σκελετό
πλοκής, οϋτε τά βασικά έκφραστικά του μέσα. 'Αλλάζουν μόνο
τήν ποιότητα του εργου: 'Από κοινωνική σάτιρα τό κάνουν
έλαφρή κωμωδία, μέ προσθήκη λεκτικών άστείων, χορευτικών
άηδιών καί... σαιξπηρικών γαϊδουροκεφαλών! Ή άλλαγή τής
όφής του εργου εγινε άπό τήν άλλοίωση τών χαρακτήρων
του Μπρόντυ καί του Πώλ.Ό Μπρόντυ άπό άστοιχείωτος, άνό
σιος, άγροίκος, εμεινε άστοιχείωτος καi άγροίκος, άπέκτησε
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δμως καρδιά μικρού παιδιού. 'Από γκάγκστερ επιχειρηματίας
εγινε ρωμιός μαυραγοριτάκος, άλλά μέ πολλά λεφτά. Ό Πώλ
άπό ριζοσπάστης, άριστερός, ευσυνείδητος, έρωτευμένος μέ
τή Μπίλυ, άποφασισμένος νά χαλάσει τά σχέδια του Μπρόν
τυ διατηρήθηκε ριζοσπάστης καί έρωτευμένος, άλλά ξέφτισε
σέ λογά, παραδόπιστο, πού δέν τόν άπασχολοuν τά άνέντιμα
σχέδια του Μπρόντυ. Μέ τίς δυό αυτέ(; παραλλαγές ή Μπίλυ
εγινε Μπιλάκι καί σάν χαρακτήρ.α ς εμεινε ξεκάρφωτη. Παρα
λείποντας σημαντικούς διαλόγους άπό τήν πρώτη πράξη γιά νά προστέσει τά χορευτικά καί τή ραδιοφωνική έκπομπή-
χάνονται δλα έκείνα τά στοιχεία πού άποδεικνύουν πώς ή
άποβλάκωση της Μπίλυ όφείλεται στήν έννιάχρονη συμβίω
σή της μέ τόν Μπρόντυ, μέ μοναδικό σκοπό ζωης τό φαΊ, τό
πιοτό, τά λούσα , τόν ερωτα. Στόν Κάνιν, ή άλλαγή της Μπί
λυ γίνεται σταδιακά καί μέ μιά λογική βάση - τήν έπίδραση
του Πώλ. Στόν Καμπανέλλη, άπότομα καi ξεκάρφωτα, γί
νεται άπό βλάκας - έξυπνη ! Οί μικροαλλαγές στή δεύτερη
καi τρίτη πράξη όφείλονται στή μετατόπιση του εργου άπό
τήν κοινωνική σάτιρα στήν έλαφρή κωμωδία. Είναι βέβαια καi
ό Έντυ, πού στόν Κάνιν δέν παθαίνει μανία διαβάσματος
σάν τή Μπίλυ, κ' οί άνύπαρκτες στόν Κάνιν φίλες της Μπίλυ.
'Υπάρχει δμως καi τό φίλμ μέ τόν Μπρόντερικ Κρόουφορντ
καi τήν Τζούντυ Χολλυνταίη. Πολλά στοιχεία του μπολιάστη
καν στό εργο. Συμπέρασμα : Δέν ύπάρχει έργο Καμπανέλλη.
'Υπάρχει έργο Κάνιν - διασκευή Καμπανέλλη. Παραμένει,
δμως, πάντοτε άμερικάνικο έργο. Ποτέ έλληνικό! Πρακτικά
τώρα; Τά οίκονομικά ώφελήματα, άπό τήν παρουσίαση του
ξένου έργου σάν έλληνικοu, είναι τεράστια. Κ' οί ένδιαφερό
μενοι, γιά νά μήν τά χάσουν θά βρουν - καl θά βρίσκουν -
ενα σωρό άμφισβητήσεις καi στρεψοδικίες. Μιά λύση βλέ
πουμε γιά τό μέλλον : Τή σύσταση μιάς άδιάβλητης έπιτροπης
άνθρώπων του θεάτρου -- κριτικούς, συγγραφείς, φιλότεχνους,
έκπρόσωπους του κράτους - πού νά παρεμβαίνει στiς uπο
πτες περιπτώσεις καi νά έπιβάλλει ηθικές καί εί δυνατόν ...
φορομπηχτικές ποινές! Κάποιο αυστηρό μέτρο πρέπει νά
ληφθεί. Καi γρήγορα. Προτού πλημμυρίσουν οί σκηνές μας
άπό μεταποιημένα ξένα έργα καi θαφτεί δριστικά ή γνήσια
έλληνικη παραγωγή.

• Na

βροϋμε

τίς ρίζες μας

Έξω άπ' τά δόντια: Νεοελληνικό Θέατρο, δηλαδή καθαρόαι
μη νεοελληνική δραματουργία, δέν ύπάρχει. Τά μαϊμουδίσματα
της άσυνάρτητης ξενικης "πρωτοπορίας" καi οί. ευτελείς
έγχώριες φαρσοκωμωδίες δέν άποτελοuν, φυσικά, Θέατρο.
Είναι, άπλώς, κατασκευάσματα, πού έκφυλίζουν τό σωστό
αίσθητήριο του Κοινού. Τίποτα δέ γίνεται ξαφνικά καi χωρίς
ρίζες. Κ' ή έλληνική δραματουργία άγνοεί τiς ρίζες της. 'Α
κόμα, καλά - καλά., δέν εχει έκδοθεί τό Κρητικό Θέατρο.
Τρία εργα του κρατιούνται ζηλότυπα στά συρτάρια δυό έλλή
νων καθηγητών Πανεπιστημίου κ' ένός ξένου! Είναι, βέβαια,
φτωχή ή νεοελληνική παράδοση. 'Ελαχιστότατα είναι τά
άξιόλογα εργα του έλληνικου παρελθόντος, πού έξακολουθοuν
νά συγκινούν τό σύγχρονο θεατή. Κοντά, δμως, σ' αυτά ύπάρ. χουν πολλά πού, αν δέν κατάφεραν νά ξεπεράσουν τή φθορά
του χρόνου, δέν παύουν, ώστόσο, νά 'ναι άντιπροσωπευτικά
μιάς όλόκληρης έποχης του Νεοελληνικού Θεάτρου. Μιά
μεγάλη -τήν πιό έκτεταμένη χρονικά -περίοδο, καλύπτει
τό καθαρευουσιάνικο θέατρο. Όλοι τό καταδικάζουμε γιά τή
νεκρή του γλώσσα. Όμως, κανένας σχεδόν δέν τό μελέτησε
συστηματικά. Κανένας, σχεδόν, δέν τό γνωρίζει. Αυτή ήταν
ή θλιβερή διαπίστωση, δταν ζητήσαμε νά μάς μιλήσουν γι'
αυτό οί πιό άρμόδιοι. Φέτος κλείνουν έβδομήντα χρόνια άπ'
τήν έμφάνιση :rης "Φαύστας" του ΒερναρCό.κη - ένός εργου
σταθμού στό Θέατρό μας. Μέ τήν άφορμή αυτη προσφέρουμε
τήν ευκαιρία της γνωριμιάς της, δημοσιεύοντας όλόκληρο
τό δυσκολόβρετο πιά κείμενό της. 'Από τόν ίδιο πόθο γνωρι
μιάς μέ τiς ρίζες μας, προκαλέσαμε ενα έκτεταμένο μελέτημα
του Γιάννη Σιδέρη, ενα ίiρθρο τού Ρώτα γιά τή γλώσσα καi
τiς άπόψεις πέντε. μάχιμων σκηνοθετών γιά τή "Φαύστα",
τό Βερναρδάκη καί γενικώτερα τό καθαρευουσιάνικο θέατρο.
Είναι κι ίiλλοι άρμόδιοι νά μιλήσουν. 'Από τiς άπόψεις αυτές,
άπό τόν τυχόν άντίλογό τους, θά πρέπει νά ξεκαθαρίσουμε τί
χρήσιμο ύπάρχει στά εργα αυτά γιά τό Νεοελληνικό Θέατρο.
Όταν πέρασε ή όξύτητα του άγώνα γιά τήν έπιβολή της ζων
τανης γλώσσας του λαού, έγινε μιά άναθεώρηση της πραγμα
τικης άξίαζ πού παρουσιάζουν δλα τά είδη τοϋ καθαρευουσιά-
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νικου λόγου. Στό Θέατρο δέν άποτολμήθηκε. Αυτό άκριβώς
θέλει νά προκαλέσει τό "Θέατρο". Τή σωστή, τήν ύπεύθυνη
άποτίμηση ένός Θεάτρου πού, θεωρητικα τοt,λάχιστον, είχε
·- άλλοίμονο - ψηλότερους στόχους
άπό τό σημερινό. Τό
"Θέατρο" φιλοδοξεί να προσφέρει σύντομα τό corpus της
Νεοελληνικής Δραματουργίας, πού θά περιλαμβάνει τά ο.ξια
κείμενα, άπό τά Κρητικά ίi>ς τόν καιρό μας.

* 'Ένα θέατρο - γεφύρι 'Άρτας!
Θυμηθήκαμε τό Βερναρδάκη. Δέν ξεχνάμε, δμως, καi τή σύγ
χρονη Λέσβο. Ή Μυτιλήνη έχει πνευματική παράδοση, έχει
καλλιτέχνες καi συγγραφείς, εχει φιλότεχνο κοινό Θέατρο,
δμως, δέν έχει! Στά 1928 άποφάσισε νά κτίσει. Πέρασαν 35
χρόνια κι άκόμα νά τό άποκτήσει! Τό θέμα θυμίζει γεφύρι
Άρτας! Τό 1928, ό Δήμος πουλάει ενα μέρος του Δημοτικοu
Κήπου γιά νά βρε\ κεφάλαια. Ό Κήπος χάνεται, άλλα τό θέα
τρο ξεχνιέται. Περνάνε έφτά χρόνια: Τό J 935, ό Δήμος ξα
ναθυμάται τό θέατρο κι άναθέτει τα σχέδια σέ άθηναίο άρχι
τέκτονα. Ή άμοιβή του άρχιτέκτονα πληρώνεται καi τό θέα
τρο ξαναξεχνιέται. Περνάνε ίiλλα J 7 χρόνια: Τό 1952 δέν τό
θυμάται πια τό θέατρο ό Δήμος, άλλ' ενας θεατρόφιλος Μυ
τιληνιός - ό κτηματίας Γρηγόρης Ρουσσέλλης. Μέ τή δια
θήκη του άφήνει όλόκληρη τήν περιουσία του γιά νά δημιουρ
γηθεί Δημοτικό Θέατρο. Νέες περιπέτειες : Ό διαθέτης είχε
τήν άτυχη iδέα πώς ενα άπ' τά άκίνητά του θά μπορούσε νά
διαρρυθμιστεί σέ θέατρο. Χρειάστηκε νά περάσουν άλλα τέσ
σερα χρόνια γιά νά πουληθούν μερικά άκίνητα της περιουσίας
του καi μέ τά εσοδά τους νά θεμελιωθεί, έπί τέλους, τό 1956σέ νέο χώρο πού παρεχώρησε ό Δημος καi μέ νέα σχέδια πού
έγκριθήκαν άπό τό 'Υπουργείο Παιδείας- τό Ρουσσέλλειον
Δημοτικόν Θέατρον Μυτιλήνης. Τόν ίδιο χρόνο τέλειωσαν
οί βασικές έργασίες καί τό κτίσμα έγκαταλείπεται άλλα τρία
χρόνια! Ό Δημος άρνείται να διαθέσει πεντάρα γιά τή συνέ
χιση ένός Δημοτικού, πλέον, εργου κ' ή περιουσία του Ρουσ
σέλλη δέν είναι ρευστοποιήσιμη. Τό 1959, ό Δημος προϋπο
λογίζει την δλική δαπάνη γιά τήν άποπεράτωση του Θεάτρου
σέ 2.700.000
καί παίρνει δάνειο 2.500.000 άπό τό Ταμείο
Παρακαταθηκών καί Δανείων. Τό Μάιο του 1960 ξαναρχίζουν
οί οiκοδομικές έργασίες. 'Εκτελούνται, δμως, βάσει τμηματι
κης καi δχι όλοκληρωμένης μελέτης τοϋ έργου! Τό Δεκέμ
βριο 1960 σταματούν καί πάλι για ενα χρόνο. Συζητείται Ο.ν
ή στέγη θά είναι μόνιμη η θ' άνοίγει τό καλοκαίρι. Καί,
τελικά, τό θέατρο στεγάζεται μόνιμα μέ... λαμαρίνες! Νέα
καθυστέρηση γιά τήν έκπόνηση μελέτης τών μηχανολογικών
καi ηλεκτρολογικών έγκαταστάσεων καί νέα όλισθήματα άπό
τήν πλευρά του uψους των έξόδων της ... Τώρα, !§χει τελειώσει
πια ό κτιριακός σκελετός του θεάτρου, ή στέγη του (έκτός
άπό τiς όροφές), τά έσωτερικά · καi έξωτερικα έπιχρίσματα
(έκτός άπό τήν πρόσοψη}, εχει αρχίσει ή έκτέλεση τών μηχα
νολογικών καί ηλεκτρολογικών έγκαταστάσεων καί, φυσικά,
ύπολείπονται ίiπειρες άλλες έργασίες καί ή διαμόρφωση του
χώρου γύρω άπό τό θέατρο. Μέχρι τώρα - έκτός άπό τά
καταβληθέντα γιά τίς βασικές έργασίες - ξοδεύτηκε όλόκλη
ρο τό ποσό τών 2.500.000 του δανείου (τό χρεωλύσιο του
όiτοίου έξυπηρετήθηκε άπό τό κληροδότημα· Ρουσσέλλη).
'Αλλά, γιά νά τελειώσει τό θέατρο, σύμφωνα μέ δηλώσεις
τού Δημάρχου, θά χρειασθούν ίiλλα 2.200.000 δραχμές. Άπ'
αυτα 1.000.000 εχει πάρει f\δη ό Δημος, μέ δεύτερο δάνειο,
άπό τό Ταμείο Παρακαταθηκών καί Δανείων. Χρειάζεται
άλλο 1.200.000. 'Υπέρβαση, δηλαδή, 70% άπό τή δαπάνη τών
2.700.000 πού ύπολογίστηκε άρχικά! Κάποιος, δμως, πρέπει
νά ένδιαφερθεί καi νά βρεθεί τό ποσό έντός του 63. Είτε σάν
δωρεά άπό τα άχρησιμοποίητα κονδύλια του 'Υπουργείου
Παιδείας, εΙτε άπό τήν περιβόητη Πρόνοια -- πού τόσα χρό
νια τώρα άπομυζα τό 'Ελληνικό Θέατρο- η, στήν άνάγκη,
καί σάν τρίτο μακροπρόθεσμο δάνειο άπό τό Ταμείο Παρακα
ταθηκών καi Δανείων. Άς ένδιαφερθεί καi ή Νομαρχία Λέ
σβου. Τό θέατρο δέν είναι δσο δευτερεύον εργο φαντάζεται.
Άς κινηθεί κυρίως ό Δήμος γιά να έπιταχυνθεί ό ρυθμός τών
έργασιών, να μή γίνουν άλλες ύπερβάσεις καί ν' άνοίξει τό
θέατρο φέτος - έφτά χρόνια μετα τή θεμελίωσή του! "Ετσι θά
σταματήσουν κ' οί ψίθυροι γιά iδιοτελείς άντιδράσεις. Είναι
καιρός πιά ν' άποκτήσει ή Μυτιλήνη τό Θέατρο καί τό Πνευ
ματικό της Κέντρο, πού όνειρεύτηκε πρiν άπό 35 όλόκληρα
χρόνια! Ή έλλειψη εuπρόσωπης θεατρικής στέγης στερεί, χρό
νια τώρα, τήν πατρίδα του Βερναρδάκη άπό σοβαρό Οέατρο.
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'Λφοu σκοτωθ·ήκcι.νε στη Θήβcι. ':'α ουο ά.οέρφια, ό ΈτεοκλΊ)ς και ο Πολυνείκ·ης, Δ ΚρέοΨ:cι.ς &πcι.γόρεψε τfιν
τcι.ψfι των νεκρων τοu έχθροu. Τότε φτάνουνε στ·fιν 'Ελ::υσίνcι. ό βασιλιας τοu ''Αργους, ό "Λοραστος μΕ: τlς
μ:ψέρες "των έν Θήβαις πεπτωκότων ά.ριστέων" καl πcι.ραχcι.λοuνε τον Θησέcι. νCι. μεσολαβ·ήσει στον Κρέοντα
για να ±πιτρέψει τ·Ιjν ταψfι των νεκρ<';)ν τους. Ό Κρέοντα.ς, ομως, γι' ά.πά\τηση στέλνει Ξνcι.ν κ·ήρυχα. στο
Θησέα ά.παιτι�ντας ά.π' α.ύτΟ'Ι να οιώξει &πο ':'Ίjν 'Αττιχ"fι τον "Αορα.στο κα.l ':'Lς ίχέτισσες μητέρ:::ς.
ΚΗΡΥΚΑΣ
Ποιός είναι ό τύραννος έοω; ΣΕ: ποιόνε
παραγγελια Θα πω τοu Κρέοντα.· τώρCΙ.
τfι γη τοu Κάομου αύτος τΊ)ν κυβερνάει,
ά.φότου μπρος στα έφτάπυλCΙ. τειχια
σκοτώθη ό ΈτεοκλΥjς ά.πο το χέρ•.
τοu π ολυνείκη τ' &οερφοu του.
ΘΗΣΕΑΣ
!:::!ιενε,
πρωτάρχισες το λόγο μ' ενί!.. λάθος,
οταν γυρεύεις τύραννον έοω.
' κυβερνιεται απο ναν αντροc η( πο'λη.
Δεν
Λέφτερή ναι. Ό λαός έοω άφεντεύει.
Τούς &ρχοντές του όρίζει για Ξνοc χρόνο,
καl οΕ:ν εχουν οί πλούσιοι οικαιώματα
πιο πολλα κι ά.π' τον πιο φτωχο πολίτη.
�,
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'
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ΚΗΡΥΚΑΣ
Σ σ.ύτόνε τον άντίλογο μοu οίνεις
τfιν πρωτιά. Μάθε, ή πόλη πού μΕ: στέλνει,
Ξνανε ξέρει άφέντη, οχι τον οχλο.
ΔΕ:ν ύπάρχουν σΕ: μiiς οί λαοπλάνοι
γι' άτομικά τους κέροη να μiiς σέρνουν
μιιΧ οω μια κεϊ Προσώρας τέτοιοι άρέσουν,
μα κάνουνε πολλ·fι ζημια κατόπι.
Καl τότε μΕ: καινούριες ζαβολιΕ:ς
σκεπάζουν τlς παλιές τους άμαρτί:::ς
καl τη οίκαια γλυτώνουν τιμωρία.
Άλλα πως θα μποροuσε ή μiiζα, άφο'J
σωστfι οΕ:ν tχει κρίση να οιευθύνει
μΕ: κρίση καl σωστα τfιν πολιτεία.;
Σ-τα γρήγορα. οΕ:ν άποχτιέτα.ι -η γνώση.
Θέλει καιρό. Κι άν τ1'ιχει μυοcλωμέ,ιος
νά ναι ό φτωχος άγρότης, οί οουλειές του
οΕ:ν τοu άφήνουν ά.οειά, για να κοιτάξε_ι
καl τα κοινά. η συφορα μεγάλη
για τούς νοικοκυρέους, οταν άρπάζει
τf)ν .έξουσία μΕ: τfιν άπάη κάποιος
τιποτένιος Δς τώρα τυχοοιώκτης.
·

ΘΗΣΕΑΣ
Ξυπνιός, βλέπω, κcι.ί μάστορης στα Μyια
ό κήρυκοcς. Σ' άφτόνε 7Ον άγώνα

Ιf.οειξες τfιν ά.ξιά σου. "Ακου κ εμένCΙ..
Σύ προκαλείς τfιν &μιλλα των λόγων.
Χειρότερη για το λαο κατάροc
οΕ:ν είναι &λλη άπ' τον τύραννο. ΣΕ: τέτια
πολιτεία, πρωτοc πρωτα οΕ:ν ύπάρχουν
νόμοι να προστατεύουν ολουνους.
'Ένας ό νομοκράτ-ης κι ο,τι θέλει
κάνει κι αύτο οΕ:ν είναι οικιοσύν-η.
'Όταν ομως οί νόμ' είναι γραμμένοι,
κι ό πλούσιος κι ό φτωχος '�σα λογιοuνται.
Μπορεί ό φτωχός, άν τον προσβάλλει ό πλο{ισιος
να τοu τ' ά.νταποοώσει. Kocl νικάει
το μεγάλ' ό μικρός, σαν Ιf.χει οίκιο.
Νά τί ναι λεφτεριά, το να ρωτiiς:
�"Ποιός θέλει να προτείνει κ&τι ώφέλιμο,
για τfιν πατρίοα; Να βγεί να το πεί
!
Παίρν' ύπόλ·ηψη αύτος κι ό πού οΕ: θέλει
να μιλήσει, σωπαίνει. Πές μου, ύπάρχει
άνώτερη άπ' ά.φτο tσοπολιτεία;
Κι οπου ό λαος στον τόπο του είναι ά.φένης,
κοcμαρών:::ι τα νιάτα, πού τρα.νεύουν,
±νω τα όχτρεύεται ό μονάρχης κι οσοι
χαλοl καl ψυχωμένοι, τούς σκοτώνει
φοβiiται μ·fιν τοu πάρουνε μια μέρα
το βασιλίκι. Πως μπορεί ·ή πατρίοcι.
να ι.ι:fιν άουνCΙ.τίζει, άν Ξνας κάποιος
· σα μέσα σ' άνοιξιάτικο λειβάοι
κορφολογάει τα πιο ξεθαρρεμένCΙ.
,· ά.στάχια καl τα νιάτα λιyοστε1):::1. '
κα;. γιατl ν' ά.ποχτiiς για τα παιοιά σου
βιος Κ(ΧL πλούτη, σαν είναι τα Οικά Γιου
-:-α κόπια να πλουτίσουν::: περσότερeι
τον τύραν,10 ; Γιατί να μεγαλώνεις
κλ:::ισμένα σπίτι ά.πάρθενcι. κορίτσιcι.,
&φοu, σα θέλει ό τύραννος, τ' άρπάζει '
Χαρα y' ά.φτόν, κλάμcι. για σΕ: έτοιμάζεις.
Καλύτερος ό θάνατος, άν είναι
' °Χ" ,,
με' τη' β'
μου.
ι1Χ να μου
.... παιρν
' ουν τcι.\ ΠC!'.ιοια.
.
"

'
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Λfιά σπάνια φωτογραφία: 1913, ή συντροφιά τοίί "Βιi Κολομπιi" κάνει δοκιμές στό έργο "Μιά γυναίκα πού σκο
τώθηκε dπ' την τρυφερότητα", στό κτήμα τοίί Κοπώ. 'Απ' τά dριστερά πρός τά δεξιά: Καθιστοί, Ντυλλf:v, Κρπώ.
Μπλάνς_Άλμπάν, Ζάν Λορύ, Σονζάν Μπίνγκ, 'Αντουάν Καριφά. 'Όρθιοι, Άρμά11 Ταλλιέ, Ρός, Ζουβέ καί Ροζέ Κάρλ

Τ Ο ΘΕΑ Τ ΡΟ ΤΟΥ ΛΑΟΥ
ΚΑΙ

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΉ ΑΠΟΣΤΟΛΉ ΤΟΥ
Tov

ΔΕ:ν ε'ίν' ή πρώτη φοpα πού έπιχειρώ να γράψω για το Θέατρο
θέλοντας να ύμνήσω τη χαμένη αlγλη του, να θρηνήσω το μα
ρασμό του, ν' &ναμετρήσω τlς πιθανότητες πού 'χει να ξανα
βρει την &ξιοπρέπειά του.· 'Όμως, για πρώτη φορά, �χω την
έλπίδα πώς 8σα Θα πώ δΕ: Θα πέσουν άπόλυτα στο χενο χι
αύτη ή έλπίδα &νταποχρίνεται στο αrσθ·ημα κάποιας έπιστρο
φ'ίjς στην πραγματικότητα, κάποιας έπανατοποθέτησ·ης, μιiiς
έχ νέου προβολ'ίjς χι άνόδου τών τρεχουσών άξιών.
'Αρχετο χαιρο ζήσαμε χι άπομεί\αμε άδρανεΙς στο χεΙλος τ'ίjς
&βύσσου. 'Η έξοιχείωση μΕ: τούς χειρότερους κινδύνους, ή άνα
μονη τών πιο φοβερών καταστροφών, μόνο μοφολατρεία χι
άφροντισια γεννοϋσαν. Σήμερα τουλάχιστον ξέρουμε πώς αύτο
δΕ: μπορει να συνε�ιστ�ι. ,οι συμφ?ρ�ς μας άπ�δείξαν� μΕ: κά
, αποψεις μας ηταν βασιμες.
,
ποια βιαιοτητα
πως οι αιρετιχες
'Όλοι 8σοι χαταγγέλανε πάντα την άδυναμία χαί το χαχο 8που
το βλέπανε, 8σοι �μεναν άπομονωμένοι γιατί Ί)θελαν νά 'ναι
άνεξάρτητοι, 8λοι 8σοι χατηγορηθ·Ιjχανε γι' &λαζονεία έπειδη
δΕ:ν συμβιβάστηκαν μΕ: τη μικρότητα, tσως βροϋν περισσότερη
&πήχηση, tσως κερδίσουν την έμπιστοσύνη τ'ίjς γενιiiς πού Θα
σηκώσει το βάρος τόσων εύθυνών χαί πού, άπο τώρα χι 8λας,
καλεί;αι, να έπιτελέσει ( Μpγα τό�ο σοβα�ά. Κι άκριβώς στη
1
νεολαια απευθυνονται
οι λιγες τουτες σελιδες.
'Υwηρξε μια έποχη πού δλόχληρος λαος προετοιμαζότανε μΕ:
κατάνυξη, πού έξαγνιζότανε μέ την προσμονη μιiiς θεατριχ'ίjς
ιεροτελεστίας, πού κάθε χρόνο βρισκόταν κάτω άπ' την προ
στασία ένΟς Θεοϋ. Οί κάθε εϊδους τελετές, ποU σuντελοUσαν στην
έξύψωση μεσ' στην άνθρώπινη ψυχη τοϋ αισθήματος &ξιοπρέ
πειας τοϋ πολίτη, άποτελοϋσαν τον πρόλογο χαί τ·Ι] συνοδεία
στ?ν �γώνα άν�μεσα σ;ο�ς τραγικο�ς ποιητές. \ό�ε .. κ' �η νε�
,
, αρρενωπο ορχο
,
λαια εδινε τον
της, χανοντας μια επιχκησ·η στις
πανάρχαιες αύτόχθονες θεότητες.
Ί-1 μορφη τών παραστάσεων εΤχε τόση Μναμ'Ί) πού όίγγιζε το
θεατη ώς τα βάθη τ'ίjς ψυχης του. οι συναγμένοι πολίτες άποτε
λοϋσαν �να σώμα χαί μια ψυχή· χι :χύτη την ψυχη την ύπολό
γιζαν τόσο οι προύχοντες τ'ίjς πόλεως πού &ποpρίπτανε άρχετα
Οράμα;α που τ� Θ;ωροϋσ�ν ( πpοσβλη�ικά, ίκανα να :ΠΡΟ�αλέ�
σουν υπερβολικη εξαψη η υπεpβολικα καταθλιπτικα για το
&θηναϊκο πλ'ίjθος.
Το περιεχόμενο τών Τραγωδιών αuτών ·)jταν όίλλοτε δ &ναμνη
στιχος πανηγυρισμος μιiiς μεγάλης έθνιχ'ίjς νίκης, 8πως στούς
Πέρσες τοϋ Αtσχύλου, όίλλοτε ή �ξαρση τ'ίjς άξίας τοϋ ήθιχοϋ
νόμου, 8πως στην 'Αντιγόνη τοϋ Σοφοχλ'ίj, όίλλοτε ή ύπόμν·ηση
τών δεινών τοϋ πολέμου, 8πως στίς Τρωάδες τοϋ Ε>)ριπίδ·η.
Τα έπί σκην'ίjς πρόσωπα ·)jταν οι θεοί χαl οι Ί)ρωες πού ή δμηρι
χη ποίηση εΤχε χάνει γνώριμους σ' 8λα τα πνεύματα. Τα γεγο
νότα Ύjταν παρμένα άπο την ιστορία χαl τη μυθολογία. Ή φι
λοσοφία πού πήγαζε άπ' τα μεγάλα τοϋτα .παραδείγματα Ύjταν
μια φιλοσοφία γεμάτη άνθρωπια χαί σεβασμο για τη Μοίρα
πού άπ' αuτη δΕ:ν ξέφευγαν οιJτε χαί θεοί, μια Μοίρα αύστηρη
για τούς τυράννους χαl τούς 'ήρωες πού, σπρωγμένοι άπ' την
άλαζονεία, την άφροσύνη, τον έγωισμό, παραβίαζαν τα 8ρια τ'ίjς
άνθρώπινης φύσης τους.
ΆΗ Κωμωδία, γέννημα τ'ίjς μέθης, δΕ:· δέχεται κανέναν περιο
ρισμο στlς άποχοτιές της. Τόλμη στο θέμα, στlς Χα":αστάσεις,
στη γλώσσα. Χτυπii έχ τών δπισθεν την Τραγωδία χαί συχνα την
παρωδεΙ. 'Απεικόνιση τ'ίjς ζω'ίjς τοϋ μέσου &:νθρώπου, τ'ίjς γ'ίjς
χαl τοϋ &γρότη τ'ίjς Άττιχ'ίjς, σάτιρα τών ή.θών και τών πολι
τικών παθών, γελοιοποίησΊ) τών τεχνών πού ζοuν ciπo τον πό
λεμο, 6μνος στ' άγαθα τ'ίjς εtρήνης. Χώρος της εΙναι ή χαφτερη
έπιχαιρότητα. Μα μέσα σ' αύτον το χώρο μπαίνει μl: συνοδεία
τούς χορούς χαl τα τραγούδια της, ντυμένη μ' έχθαμβωτιχη
ποίηση πού άλλάζει στα πάντα μορφή.
" Οί Χάριτες ζήτώντας νά βρούν άπρόσβλητο καταφύγιο, συ-
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Ύwηρξε μια έποχ·Ι] πού πλήθη άκόμα πιο μεγάλα άπο το άθη
να·ίχό, rσως πιο άμαθη, 8μως δχι λιγότερο οtστρ-ηλατημένα άπο
μια πίστη, 8χι λιγότερο ποτισμένα άπ' την έπισημότητα τών
περιστάσεων, π·Ιjγαιναν περπατώντας σέ παλιόδρομους, μ' 8λες
τίς κακοκαιρίες ένος κλίματος λιγότερο εύνοϊκοϋ, να παρακο
λουθήσουν δρθιοι, ώρες δλόχληρες, κάποτε έπί μέρες πολλές,
τήν παράσταση πού τούς πρόσφερε μια όλάχαψη πόλη πλημ
μυρισμένη άπο συγκίνηση, με τη συμβολη τών κληρικών και
λαϊκών άρχόντων της, τών στρατιωτικών και τών διχαστικών
τ·ης, τών χαλλιτεχνϊ°Ό)ν, τών τεχνιτών και τών έμπόρων τΊ)ς,
νέων , κ L έ ων.1
.....
, ,
� ,Υ �
,
, ,
,
απο μακρυα, τετοια
επιδραση
Γ ,ιατι αυτα τα θεαμα;α ασκουσαν
, ,
σ ολαχαιρες
περιοχες ;
Γιατί προσφέρανε είχόνες, γιατί έκφράζανε tδέες μέ μορφη χαί
μΕ: περιεχόμενο λαϊχο, άπ' τίς δποΙες �νας δλάχαιρος λαός μπο
pοϋσε ν' ά.ντλήσει διδάγματα χαl πνευματιχη τροφή.
Τί 8εί νανε σ' αύτΟ τΟ λαό1
, , 1
_ �
;
Του ?,ειχνανε τη, �ω-�, , τ;χ, παθη χαι, το θανατο εν�ς θε,ου, , π?υ ε
,
, ανθρωπους.
γινε ανθρωπος για να σωσει τους
Κι ο λαος, ανισχυ
pος να ύψωθει στα διανοήματα τών θεολόγων, &νοιγε την καρ
διά του στο θέαμα, περιμένοντας να τοϋ έμπνεύσει αύτο εύσέ
βεια χι άρετη μΕ: τα παραδείγματα πού πρόβαλε. Τοϋ εδειχναν
άμ�θ�'ϊς π�U χλευ&:ζουν, �ι.γόπ:στο�ς ποU λι.π?τακτοUv,, κακοUς
που οpγανωνουν διωγμους, και, νιωθοντας πως εΤναι αμαρτω
λος γονάτιζε χαl χτυποϋσε μΕ: συντριβη το στ'ίjθος του.
Τοϋ εδειχναν φτωχούς άνθρώπους Π01J δέχονται πρόθυμα το
κήρυγμα τ'ίjς άγάπης. Καί μΕ: φτωχούς σα'Ι χι αύτούς, έρχόταν
σ' έπικοι.νωνία μαζί τους, ύψωνόταν με την άγάπη πι.Ο πάνω κι.
άπ' τΟν tόιο τΟν έαυτό του.
Τα θαύματα τ'ίjς Νότρ Ντάμ δίδασκαν την 'Ελπίδα χαί την Ά
γάwη τοϋ πλησίον. Διαβάζει κανένας χαθαρα σ' αύτα το άβέβαιο
τ'ίjς άνθρώπινης μοίρας. Το χαλο και το χαχο δΕ:ν άναφέρονται
χαl δΕ:ν προσδιορίζονται μόνον. Παρουσιάζονται προσωποποιη
μένα. Ί-Ι σύγκρουση άνάμεσα στη φύση· τοϋ άνθρώπου χαί τη θεία
χάρη, ή πάλη τ'ίjς άμαρτωλ'ίjς χαί τ'ίjς λυ·φωμένης ψυχ'ίjς έχφρά
ζονται με τρόπο δραματικο στον άγώνα άνάμεσα στούς άγγέ
λους και τούς δαίμονες. 'Έχουμε μπροστα στα μάτια μας την
ένσάρχωση τών δυνάμεων πού δροϋν κάθε στιγμη με σχοπο να
έπηρεάσουν χαί στlς πιό μιχρΕ:ς έχδηλώσεις τη θέληση τοϋ άν
θρώπου, να τοϋ στήσουν παγίδες, να τον προειδοποιήσουν, να
τοϋ ταράξουν τη γαλήνη '� να τον βοηθήσουν, να διεκδικήσουν
την φτωχ·Ιj του έλευθερία άπ' τα ί5ψη χι άπ' τα βάθη. οι δαί
μονες έ:λχουν χαί οι όίγγελοι έγείρουν.
'Η όίσπιλος Παρθένος, μητέρα τοϋ Θεοϋ προαιώνια, μητέρα
τών άνθρώπων άπ' τη μέρα τ'ίjς Σταύρωσης, ρίχνει το βάρος
τ'ίjς άγάwης σ' αύτόν, τον συχνα &νισο άγώνα. ΜΕ: την συνεχ'ίj
παρέμβασή της, μΕ: την άχάματη προσπάθειά της να έξευμενίσει
τη Διχαιοσύν-η τοϋ θεοϋ για να έπιχαλεσθει .6στερα "'ον ΟΤχτο
του, προετοιμάζει τη συγγνώμη για �να μεγάλο εγχλημα μΕ:
μια μιχρ·Ι] προσευχή. Γ ιατί μια προσευχή, 8σο μιχρη χι &ν
ε'ίναι, άποτελεΙ δεΙγμα πώς δ όίνθρωπος προσπαθει ν' άπευ
θυνθεΙ στο θεο για να έκπληρώσει καλύτερα το θέλημά του,
για να έπιχαλεσθει δηλαδη τlς δυνάμεις πού έξαγνίζουν, σώ
ζουν, καθοδηγοϋν, φωτίζουν, οtχοδομοϋν χαl να -;ούς ζητήσει
να συντρίψουν τ1.ς δυ'ιάμεις πού μολύνουν, δδηγοϋν στην άπώ
λεια, παραλύουν, τ'Jφλώνουν χαl καταστρέφουν.
t

,

....

Αύτα τα δυο παραδείγματα παρμένα άπο τ·Ι]ν άρχαιότητα χαl
το Μεσαίωνα, έποχ/:ς πολύ μακρινές, άποτελοϋν τον άπαραίτητο
πρόλογο σ/: κάθε &νάπτυξ·η τοϋ θέματος " Λα·ίχο Θέατρο ".
Φωτίζουν δυο μορφ/:ς θεατριχ'ίjς παράστασης πού ),ου� την
προέλευσή τους στην -ήθιχη ζωη τC)ν λαών καθώς και απηχηση
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π' ·αύ-:;ή . 1\αt ·fι μια χ ' ·ή Y.λl;fJ μvρφ·)ι πΡeιϋΠ(JΟέτ(JΙJν μια σταΟερ·η
για τΟν &νθpωπο, τ·}ιν προέλευσ·ή του, τtς σχέσεις :rou
άντίληψ·η
\ \
\
,
με το υπερπεραν.
.
ΠολU πιΟ κοντά μας, στη Γαλλία , ή &:ντικειμενικη αύτ·}ι άντίl:η 
ΨΊJ άποτέλεσε τΊ βάση τοu μ·ηχανισμοu τ'ijς Τραγωδίας καί τ·7,ς
J{ωμωSίας, ε'ίτε &:σχολοUνται ,,μέ τΟν &νΘρωπο, Οπως πλάστ·ηκε
άπ' τ·Ι) φύση κα!. με τα πάθη -::ο υ, είτ.ε. με τΟν &νΟρωπο, 8πως τΟν
θέλει ή θρ·ησκεία καί μέ τίς ύποχρεώσεις του, ε'lτε μέ τον κοι
νωνικο όίνθρωπο καί τούς συμβατισμούς του.
Η άντίληψή τους γιά. μιά. πα\τοί>ύναμ·η μοίρα πού θίγει καί τούς
θεούς άκόμα, καθώς κ' ή άντίληψΊ) πώς μιά. όρισμέν·η τάσΊ)
ύπέρβασΊJς τοu μέτρου εΙναι συνυφασμέν·η μέ τfι φύσ·η τοu άν..
θρώπου κάνει τον Αίσχ•)λο καί το Σοφοκλ'ij τραγικο•)ς.
' f J tδέα πο•) 'Χουν γιά. την τιμ·ή , τη ί>όξα, τ·η ν άξία, τη θεία χάρη,
ή άντίσταση που βρίσκου'J τα πάθ·η τ?ϋ !�ρωα, άντίσταση πού
προβάλλεται &πΟ νόμους ποU 8Ε: θέσπισε ό ί3ιος, τούς νόμους
τοu α'iμα-iος, τ'ij i; οίκογένει&ζ τ'ο υ, τ'ίjς Πατρίδας του, τ'ίjς θρ·η 
σκείας το1), κάνει τΟν Κορνέιγ καt τ Ο Ρακίνα τραγικούς.
Οί ·Ι)ρωες αύτο!. εΤναι &τομα, (J μως &τομα πού σ1JνSέονται μ' όρι
σμένο πρότυπο. Γι' αύτΟ τΟ λόγο άντιπαλεύουν μ' έμπόSια, γι'
αύτο τΙJ λόγο είναι δραματικά. Ό �'Ι' f ολιέρος δέν . άναζητίi τον
&νθρωπό του. ΨΟν βρίσκει πανέτοιμο μέσα σέ μια κοινωνία ίπ
ποτιΚ'/j ς προέλευσης κ' έξοικειωμένη μέ τη χpιστιανικη πίστη.
'Η παρrιτηρ·ητικ6τητά του άσκείται σέ μιά. κλίμακα ίεραρχη
μένων άξιων. ' .Η φιλοσοφία του άναφέρετα1 σέ μιά. -η/πΚ·fι δοκι
μασμένη ; Οί κωμι:;ές κρ ίσεις �?υ άφοροuν παρα�εγμέν ?υς συμ�
,
βατισμους, σταθερες σχεσεις,
·ηθη χαρακτηpισμενα, τυπους με
συνοχ·ή.
' Α πευθύνεται σ' Ιf:να Κοινο μέ πpοτιμ·ή σεις, κανόνες ζω·Ιj ς, μόρ
φωση, φιλοcrοφικές καί κοινωνικές προκαταλήψεις άρκετά. στέ
ρεες, ώστε νά. το κάνουν νά. βρίσκει δυσάρεστο ·fι γελοίο κάθε τι
πού άπομακρύνεται άπο μιά. όρισμένη άpμονία σκέψης, χαρα
κτήρα καί συμπεριφοράς, κάθε τί πού ύπερβαίνει μέ έλαττώμα
τα, ύπερβολές; λάθη, Ιtνα όρισμένο σχ'ijμα "χρ·ηστοu άνθρώπου "
ι'Ολr;- τοϋτα εί� αι ξεκάθ_αρα. Γ � ' αύτΟ �Ίν�ι τόσο1 ξεκάθαρ·� κ' ή
,
μεγαλ·η κωμικοτ·ητα του l\Ιολιερου και τοσο αλανθαστος
ο μη
χανι'σμος πού τ·fι θέτει σέ κίνηση .
'Όταν τά. κοινωνικα πλαίσια συντρίβονται άπο μια άρνητικη φι
�οσοφία, Οτ,αν οί φ�σικ�ς παρορ �ήσεις το9 άν.�ρώπ?� τείνουν νd:
1
υποκαταστ·ησουν καθε εσωτερικ·η πειθαρχια, οταν ο ερωτας
πε
ρ,ι ορίζεται στο σαρκικο π6θο κ' ή τιμη θεωρείται άντικείμενο
χλευασ ι-1-οU, Οταν οί Υ οινων �;< Ες β�θ!fί�ες συχχέονται χ' � πί
t
, υποτιμαται,
1
:,
στη στις tδεες
οταν αυτη η ϊδια
η προσωπικοτητα
άμφισβητείται σi: βαθμο πού να μην είναι πια παρα μια λυτη
δέσμη συγκεχυμένων τάσεων, ό όίνθρωπος άντί νά. έλευθερώνεται
καί νά. οίκοδομείται, θεωρεί μοναδικη άποστολή του τ·fι γνωρι
μιd: τοU έαυτοϋ. του, η μ&λλον, τ·f)ν άναζήτησ·η τοϋ έαυτοU του
καί την α!)ξΊ)ση τοu χάους πού έπικρατεί στη φύση, μέ τ·fιν
c

'

παFαστρατημένη ν{,.φ-ή τι;υ, uταν δέ: βρίσκει πιά. καμμιά. άντί
σ ασ η α!. π ίρνει γιd: σύνΟ· μ του 1
Ο π ν έπιτρέπεται 1 ,
� � 1
: · .�
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"
; 1 α
τελος, οταν δεν υπαρχουν πια ηθη
, δεν υπαρχει πια\ κωμωδια,
Οεν ύπάρχ� ι πια τραγ'?Sία, ύπά�χο�ν μόν?ν &.σχοπες έξε�ευν� 
1
σεις, πεpιεργειες χωρις καμμια β7.ση, ανακαλυψεις
που δεν
επιβάλλον;αι ·,άπΟ κ1αμμιιΧ ά�αγΥ;α �ότ·ητ� , άπογραφέ�, άναλύσει7 ,
\
πφιγpαφες,
ι
εντυπωσεις και εικονες. Η τpαγωl\ια δε χρεια
εται
)/
.1σ�
άφοϋ
δ�ν
καταφ,έρ
να
σχ"tη.
ι
α; ι �θεί.
οϋτε
καν
ε
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Ι;Ι κωμω,δια περ ; οριζ�ται � ε αναπτυξ·r, θεματ �ν, σ� εικον�ς,
σε συζητησεις. Το δραμα δεν είναι παρα, συνεχης ροη, παλιρ
ροια χωp ίς όίμπ<:> τ� , άγόρευ�·η χω � ίς συμ;τέρασμα, μέ: τ·fιν πρό
φαση πως η, ζωη δεν καταληγει σε συμπερασμα.
Το Θέατρο παραμορφώνεται. Φουσκώνει μΕ: τίς μέθοδες τοu
μυθ;στορήμα;rος JΊα?αδί�εται ι;τη μόλυν�·η. 'Η , σ�;ιηνη , έξ�
;
,
μοιωνεται με τ·ην οθονη οπο1J
οι προβαλλομενι;; ς εικονες αγγι
ζ?υ� τΟ Θεατ·� �vάλογα !..ιΕ ;() �ν εΙν;χ r. καινο1�ριες, παρά5ενες,,
ευχαριστες, αναλογα με τις εντυπωσεις που προκαλουν τΊ)
διάταξη καί το ρυθμο μ!: τον όποίο εΙναι Ι\ιε•Jθετ-ημένες αύτές
οί έντυ ώσει .
\
(
..,
\ πρε� ει να? μας
\
Δεν_
�αφνιαζει ;ο γεγονος οτ� η νεο) αια, σημερα,
;:
,
διψα για μυθιστορηματα και κινηματογραφο και� δειχνει
με
γαΜτερη προτίμ-ησ·η γι' αύτά. παρα για το Οέατρο. Νομίζω
ΠWς αύτο συμβαίνει, πρίν άπ' ολα , γιατί μυθιστόρημα καί Κινη
μ�τογpάcpος �ης Sίνου� μ ι α ί 8 έ � τ ο � χ 61 σ μ ο υ π?ύ τΟ
t
θεατpο δεν τ·ης ,προ�φεpει και\ , για\ την οποι�
νιωθει γ.εγαλυτερη
.
πε�ιεργει � π;χ ρα για_ καθ� τι αλλο.
Ί: Ι�θιστορημα Υ;αι κινη f7ατο
;
γραφος δεν αποτελουν μονο φ1Jχαγωγια γεματη λαμψη και μα
γεία. Νανουρίζουν οπως ή μουσικη καί μεθοuν δπως ·ή ταχύτητα.
'Λποτελοuν, ομως, πρίν άπ' ολα, οpγανο έξερεύνησης τ'ijς ζω·ϊ)ς
κα!. το,ϋ · σύμ
τος, τοϋ1 Sιαστ μ�τ ς α οϋ χρόνου. ' Αφ 
!. ; της, δεκαπλασια
�
� �
νουν τη νεαρη���
υπαρξη μονη της·ήμε τον
εαυτο
Η
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ζοντ�ς Ο � ως ;L� όνει �οπολήσεις τ·ης �α!. τ·i)ν &v�γκ·η τ· ς v� ν ιώ
,
Q εικονες
1
σει ικανη για ολα.
Ο κινηματογραφος ξετυλιγει τις
του καί το μυθιστόρημα άναπτύσσει τ·fιν άνάλυση καί τη διή
πο κα
γ·η ή του
!.
7
f.J;E μ �ρφη πού �\ογ�ρ1ιάζε � τα πά�τα σ;Ο�� &νθρ <;>
στην περιπετεια του, χωρις να επιβαλλουν εκλογη η συμπερασμα.
ΊΌ θέατρο καταλήγει σχεδον πάντα σέ συμπέρασμα. 'Απευθύ
νεται στη νόηση, στην κρίση, σ-;ο στοχασμό, σ' ολες τίς ψυχι
κΕ:ς ίδιότητες καί άντιδράσεις μΕ: τίς όποίες ό θεατης διαχωρί
�ει τΟν1 έ �υτ�1 του �π' , τΟ �έαμα κι ό1 &ν�ρωπος ';αr, ακολου....θεϊ
.
ωρ! με τ·ηv ι� ρα την α�θρ�πι�η τε�,ειωσ·η τ,aυ, το ε,ργ� τουτο
του δημιουργηματος που το καvει να συνεργαζεται με το δ·ημι
ουργό του. Ό όίνθρωπος τοϋ Μολιέρου, άκόμα κι οταν έξεγεί
ρεται ένάντια στΟ περιβ&:λλον του χα!. άνεξάρτ�ητα άπ' την ά
περισκεψία πού 4ποτολμοuσε, ·�ταν άκόμα gνας όίνθρωπος πού
συνδεόταν μέ τούς όίλλους.
Ό σύγχρονος όίνθρωπος είναι μόνος. 'Απαρνήθηκε μέ μεγάλη
προσπάθεια τούς δεσμούς καl τίς κάθε ε'ίδους κοινότητες. Θέ-

Τό Θέατρο τού Λαού στό Μπυσάνγκ, στά Βόσγια. Εlναι τό πρώτο Γαλλικό λαϊκό Θέατρο καί ίδρύΘηκε dπό τόιι ,lfωρίς
Ποτεσέρ στά 1895. 'Αρχικά, οί παραστάσεις δινόνταvε στό vπαιΘρο, dργότερα κάτω dπό i'vα dγροτικό στέγαστρο στψι
πλαγιά έvός λόφου. Κατωτέρω, μιά σκηνη dπό τό έργο τού Μωρίς Ποτεσέρ " ΚαΘέ-νας 1μάχνει γιά τό Θησαυρό τον "

ΙΟ

l!Jl9 : Ή πιο τολμη ρή δημιουργία τού Ζεμιέ, πού dvειρε�όταν [να θέατqο γιά μά �εf, σύμφc;ι�ια μέ τ άqχαία πρότυ�α.
" Ό Οίδίποδας, βασιλιάς τής Θήβας " τού Σαiν - Ζώρζ f'Ττε Μπο �ελιε,, στο , χεψ ερινο Ιπ:ιοδρομιο, μ�, διακοσ�ους κο,μπ � ρ
Ο

σους. Το έργο ε ίχε περάσει τίς έξήντα παραστάσεις.

λησε να γνωρίσει τόν έαυτό του μόνο σαν Cίτομο, χωρίς πίστη
και νόμο και μόνο νd: έπεκτείνει τcΧ Οικαι.ώματά του. Ί\ποτέ
λεσμα έξέλιξης τ'ijς Cίμορφης ζωνταν'ijς ϋλης καί προ.ορισμένος
να καταλ·ήξει· στήν άνυπαρξία, δεν έπιδιώκει περνώντας άπ' τή
yη παρα να ίκανοποιήσει τα έγωιστικά του Ιiνστικτα. Τό δρα
μά του, η καλότερα ή λαχτάρα του, είναι νι:Χ κορέσει. τΟ σ&μα του
χα!. νd: κορεσθε'ί άπ' αύτό. ΑύτΟς είναι ό καθαυτΟ ούσιαστι.κΟς
σκοπός πού έπιδιώκει, τό μοναδικό πρόβλημα πού τίθεται ,
Ιiνα πρόβλημα πού ή άπάντησ·ή του δ ε βρίσκεται μέσα στόν
όί.νθρωπο. 'Ονομάζει είλικρίνεια τ·)J διαφθορά του.
Βρισκόμαστε, όί.ραγε, μόνο στ)Jν άρχή αύτ'ijς τ'ijς όί.γριας έποχ'ijς
η, άντίθετα, πλησιάζουμε στό Ιiσχατο σημείο της ; Θα δοuμε
όί.ραγε τόν όί.νθρωπο, ίδιαίτερα τό γάλλο πολίτ·r, , να όποτάσ
σεται σε κάποιο νόμο, να ξαναβρίσκει τ·η χαμένη πίστη του, η
να μυείται σ� μια καινούρια πίστη, άφοu θά 'χει τιμωρηθεί, θά
'χει άπαλλαγεί άπ' τίς πλάνες του με τ·)J βοήθεια των lδιων
τών σφαλμάτων του, θά'χει έξαγνισθεί άπ' τήν άπάθεια καί τήν
αύθάδειά του ϋστερα άπ' τίς τόσες καταστροφές ;
Θα τόν δοuμε, όί.ραγε, ν' άναζητii !tνα σταθερό καί κατανοητό
σημείο δπου να μπορεί να πιαστεί καί να δεθεί για να μ·)Jν πα
ρα!)έρνει πια μέσα στα κύματα, να μ.ή σκορπίζεται, να μήν κα
ταστραφεί.
'Απ' αύτή τήν έπιστροφή στό βάθος των πραγμάτων, άπ' αύτ·)J
τή λαχτάρα για τ·)Jν άλήθεια, άπ' αύτή τήν πνευματική άνοι
κοl>όμησ·η Θα έξαρτηθεί, σίγουρα, ·ή έπανασύσταση μιiiς θεα
τρικ'ijς τέχν·ης μ' άνθρωπιά, πού να καθορίζει τα δρια τοu άν
θρώπου, τή σημασία τών πράξεών του καί τό νόημα τ'ijς μοίρας
του, ένός θεάτρου γεμάτου είλικρίνεια, πού ν' άντλεί εμπνευση,
μέσα άπ' ι"LύτΟ τΟ 'ίΟι.ο, ίκανΟ νιΧ καταπιαστεί' μΕ: τcΧ πι.Ο μεγάλα
θέματα καί τα πιό . μεγάλα πρόσωπα, κι οχι πια ξεκομμένο άπ'
τό άντικείμενο, συνεπαρμένο άπ' τήν παραδοξότητα, ένός θεά
τρου πού δl: Θα εύφραίνεται πια με μάταιες αίσθητικl;ς έπιδιώ
ξ �ις, δεν θά , 'ναι πια άφυδατωμένο άπ' τίς άνεξάντλητες τεχνι
,
κες αναζητησεις.
Τα θεάμα;α Εχογ ν πο�λα;τλασι. �στε� χαταπλ� κτι�cΧ στΟν �αι.ρό
μας., Ποτε :ο, θεμα ;ης αξιοπ � επεια� τους δεν τ_εθηκε π; ο σο
,
βαρα. Γιrιτι περισσοτερο παρα ποτε τροφοδοτουν τη θελησ·η,
άποτελοuν καθημερινή τροφή η δηλητ·ή ριο για τίς ψυχές.
Ε!�αι. 1 χοι.νο-ι:οπία, ι-;α ε!να � άλή�ει. � αίώνι.α, αν ποϋμε1 πως χαμ :
,
μια τεχνη δε συνδεεται τοσο με την κοινωνικη κατασταση και
τόν δεσπόζοντα μυστικισμό δσο ή θεατρική τέχνη άφοu ·ή lδια
ή � παρξ·ή ;ης �ξ�ρτiiτα,ι άπ ' τ? μεγάλ� πλ·η θος . . ,
Καθε φορα πfJυ εχει το προβαδισμα ·η θέλ·ηση ενος Κρατους
,

Γκαστοv Λfπατυ ρυθμιζε τους φωτισμους, κρυμενος στο θολο

ίσχυροu, τό βλέπουμε να φροντίζει κατα πρώτιστο ιωγο για
τό Θέατρο. 'Επιδιώκει να καταστ·ήσει τό θέατρο Ιiναν κλάδο τ'ijς
άγωγ'ijς των πολιτών, Ιiκφρασ·η τ'ίjς έθνικ'ijς σκέψης, δηλαδή
οργανο προπαγάνδας. Η στάση αύτή είναι τό lδιο Ιiκδηλ·η στήν
περίπτωση τοu αύτοκράτορα Αϋγουστου πρός τήν κατεύθυνση
τ'ijς ρωμαϊκότητας, ϋσο καί στήν περίπτωση τοu Ροβεσπιέρου
και τοu Στάλιν πρός τήν κατεύθυνση των έπαναστατικων ίδεwν.
'Έστω κι iiν ο[ μορφΕ:ς μιiiς τέτοιας πίεσ·ης είναι λιγότερο η
περισσότερο Ιiντονες, λιγότερο η περισσότερο στοιχειώδεις,
εlμαστε όποχρεωμένοι ν' άναγνωρίσουμε πώς αύτ·!J έπηρεάζει
τα πνεύματα.
'Απ ' την 1:ί.λλη μεριά, Ομως, ε'ίμαστε έξ ϊσου ύποχρεωμένοι νι:Χ
πάρατηρήσουμε πώς �να καθεστώς πού δεν έπ-ηρεάζει καθόλου
τ·)J δημιουργία των καλλιτεχνών, δl:ν ένισχύε� πάντα τή γονι
μότ·ητά τ·ης. 'Η ύπεpβολική άνεκτικότητα μπορεί να εύνο·ήσει
μια πλαδαρή καί χαλαρή παραγωγή. 'Ένας όπερβολικα μεγά
λος σεβασμός τ'ijς έλευθερίας μπορεί νά 'ναι καρπός τ'ijς άδια
φορί�ς ,καί να ,γεννii μέσα σ : δσ γρά;ρον;αι μια έλευθερί� γεμά
�
_ γονιμοτητας.
τη απαθεια. Η παραγγελια ειναι εγγυηση της
cH cc &νωθ� ν " έ�ι � οκιμασί � 7J, άπο8οκιμασία_ άποτελεL , χρ·ή 
1 των πpοτψησεων
σιμη προφυλαξη εναντια στην ακαταστασια
τοu Κοινοu. Κι iiν άκόμα άπαγορευθεί ό Ταρτούφος, τό γεγονός
δτι γράφτηκε παραμένει. Τό lδιο κι ό Δον Ζουάν. 'Εδώ και
ε�κοσι χρό�ια �λέποuμε �αλtιτ�χyες άξίας � α, πολ�απλασ�άζο�ν
τις προσπαθειες τους για την εξυψωσ·η του επιπεδου του θεα
τ�ο� και για ,το &.νο \y�α �έων προοπτικ'Τ> ν του. ,π�υ ό,φείλετα:
το οτι καταληξανε σε αδιεξοδο ; Τό' Κρατος τους αγνοησε και
τοUς α�·ησε νι:Χ έ� �vτληθο? ν μέσα ? �φάνταστες �λιχΕ:ς �υσχέ
.
ρειες. Ομως, αυτο που1 ελειψε
για να καρποφορησουν οι προ
σπάθειες αύτες ·)jταν μια γενική άτμ6σφαι�α, μια ώβησ·η πού
Θα 'ρχονταν άπό μακρυά, αύτό τό καινο1)ριο πνεuμα κι αύτό τό
ξανανιωμένο Κοινό πού Θα διαμόρφωναν τή ζήτ-ηση, θα έκφράζα
νε κάποια άνάγκ-η κ' Ιiτσι θα δίνανε στό θέαμα τόν "άποχρι7>ντα
λόγο " του, τή σημασία του και τόν προορισμό του.. . .
Είδα τούς Ιiξοχους Δασκάλους τ'ijς θεατρικΤ,ς τέχν·ης να παρα
μερίζονται άπ' τή σκηνή. Ναί, ολοι αύτοι πού τιμοuσαν πιό
τερο τήν έποχ·ή μας με τήν Ιiκταση τών γνώσεών τους καί τό
μεγαλείο τών άντιλ·ήψεών τους, αύτοί πού άληθινα είχαν μέσα
τους τή ζωή και τή φλόγα τ'ijς δραματικ'ijς ποίησης, δεν είδαν
ν' άναyνωρίζεται ή &ξία τους παρι:Χ μόνο άπΟ Εναν πολU μιχρΟ
άριθμό μαθητών τους κι άπό μιά φοuχτα μψητΕ:ς πού προσπορί
στηκαν Ι>όξα καί κέρδη άπ' τα διδάγματά τους παραμοpφώνfJν
τας καί άντιγράφοντας τα παραποι·η μένα.
'

τΟν ϊΟι(ι τ-CJν ΣτιΧvισλιΧβσκι, Λιyα χρόνια άργότεpα, αυ-;ος ο αν
θρωπος τοu παλιοu καθεστώτος, δ βαθιά καλλιεργημένος, μοu
άπάντησε πώς ή νέα Ρωσία itγινε ή περιούσια γη γιά τη θεα
-:-ρικ(j δραστηριότητα, πώς τά θέατρα ήταν όποχρεωμένα νά 8ί
νουν, κατ' α'ίτψπj, άπογευματικές παραστάσεις έκτος άπ' τίς
κανονι.κές βρα8υνί:ς, πώς έξ &λλου χτίζονταν πολυάριθμες νέες
αtθουσες Οεάτpων καί, τέλος, πώς μέ 8ική του διεύθυνση όργα
νώνεται μ•.ά μεγάλ·η Οεατρικη 'Ακα 8ημία οπου ολοι οι πειρα
ματισμοί τοu παρελθόντος θ' άποτελοuν χρ·ήσιμο στοιχείο γιά
-:-ον πλουτισμο καί την όργάνωση αύτης της καινούριας καί τε
ράστιας δραστηριότητας. Τον 'Οκτώβριο τοu 1 9 3z, στο Συνέ8ριο Βόλτα πού itγινε στ·(j Ρώμ·η στίς α'ίθουσες τ'i)ς 'ΙταλικΊjς
' Ακα8ημίας, δ 'Αλεξάντρ Τα·tρωφ, στην itκθεσή του γιά την κα
τάσταση τοu θεάτρου στη χώρα του, μίλησε πρώτα γιά το
τί χρωστii το θέατρο στ·{j ν μεγάλη 'Οκτωβριανη 'Επανάσταση.
C ( t l-I Έπανάστασ�η αύτή· , είπε, &πέ:βαλε στΟ θέατρό μας ιΟεο
λογικη πε•.θαpχία, έξοστρακίζοντας μιά γιά πάντα άπ' τη σκ·η
νή του την άδιαφορία γιά τά ήθικά προβλήματα καl τον καιρο
σκοπισμό. Ή 'Επανάστασ·η αύτη εaιωξε άπ' την πλατεία τών
θεάτρων μας το θεατη πού έρχόταν γιά νά όποβοηθήσει την
πέψη του μετά το βραδυνο φαγητό του. Λύτη itφεpε στά θέα
τρά μας itνα καινούριο Κοινό, το Κοινο πού itκανε τ-(jν 'Οκτω
βριανη '.Επανάστασ·η καί πού γυρεύει άπ' το θέατρο λύση γιά
τά προβλήματα πού το βασανίζουν, itνα Κοινο πού χτίζει την
καινούρια άνθρώπιν-η κοινωνία, ltνα Κοινο πού μεταδί8ει στο
θέατρο τη δ η· μιουργικη δύναμη τΊjς ζωης . Μ' αύτά τά λόγια
έκφράστηκε ό έκπρόσωπος τΊjς 'Ενώσεως Σοσιαλιστικών Σο
βιετικών Δημοκρατιών.
Ι\' έγ�, στ·fι� tΟ; α συγκέντρωσ ι· ι, -:-έλειωσα την άναχ3 Lνωσ·}] μCιΙJ
με τουτα τα λογι α :
" Τ ο ζήτημα δέν είναι ν ά ξέρουμε α ν τ ο σημερινο θί:αψο θ'
άποκτήσει i:λξ·η με τον i:να η τον όίλλο πειραματισμό, αν θ'
άντλ ·ήσει τη Μναμή του πιο πολύ άπ' το κuρος τοu ένος η καί
τοu &λλου θzατρικοu Δασκάλου. Νομίζω πώς πρέπει ν' άνα
ρωτ ·r,θοuμε αν το θέατρο θά είναι μαρξιστικο η χριστιανικό.
Γ ιατί το θέατρο πρέπει νά 'ναι ζωντανό, δηλαδη λα'ίκό. Καί
γ; ά ν � ζήσει πρέπει νά π�ο�φέ f ει στ ν &νθρ�πο λόγους πού θά
,
τον κανοι;ν να, πιστευει,
να ελπιζει , να προκοβει.
Ί-Ι φύσ·η τοu Κοινοu, το μέγεθός του, ή διάθεσή του· νά λοιπόν το
ούσιαστικο καί πρωταρχικο δεδομένο στο πρόβλημα τοu θεάτ �ου.
,,
,
, ,
,
,
Δ, εν το, κα;α:"' ,αβα ;ναμε , τοσο
κr;-λα �σο σ�, μερα, y.α το δ; αισθα
νομασταν εδω και τριαντα χρονια οταν επιχειpησαμε να ξανα
δ� σο,υμε μιά �θηση σ,τη θεατρικ� τέχνη. Γ � ' αύτ? άκριβώ�
το λογο καταβαλαμε τοσες προσπαθειες για, να καλεσουμε, να
συνάξουμε, νά ικανοποιήσουμε έ:να καινούριο Κοινό. Έπειδη
ομως φιλο8οξούσαμε ν' άνα8ημιουργήσουμε τά πάντα καί να
μείνουμε σύγχρονα άγνοί, είχε σημασία γιά μiiς νά ξεφύγουμε
οσο περισσότερο ·ljταν δυνατο άπ' την πίεσ·η τοu έμπορικοu
στοιχείου. Κ' itτσι καταφύγαμε σε μικρά θέατρα. Ή πρωτο
ποριακη κίνηση τοu 1 9 1 9 ύπ·ϊj ρξε μιά κίνησ·η μικρών θεάτρων.
Μ' αύτο δέν itχω καθόλου τ·(jν πρόθεση νά τη μειώσω. Κάναμε
αύτο πού μπορούσαμε. Δέν είναι δικό μας σφάλμα αν δέν είχε
φτάσει το πλήρωμα τοu χρόνου. Κι δ θεος ξέρει πόση γνώση
κι άρε;η μπ�κε στη� ύπ� ρ�σία αύτΊjς , της aου:,ει �ς. " �μως,
,
μια' και δεν ειχα ποτε ποΛλες ψευδαισθησεις για τα βαθυτερα
άποτελέσματα των καθαρά καλλιτεχνικών προσπαθειών μας,
καταλαβαίνω σήμερα πώς αύτά τά μικρά θέατρα δέν ·ljταν τί
ποτα παραπάνω άπο έργαστ-ή �ια, σχολές θεατρικϊjς τέχνης, ϋ
που ξαναζοuσαν οι ώραιότερες παραδόσεις τοu Θεάτρου, μά
πού τούς �?-ειψε itνα πραγματικο Κοινο γιά ΨΧ μποροuν νά 'ναι
πραγματικα θεατρα.
Στο περιθώριο τοu βουλεβαρδιέρικου θεάτρου, ε'ίχαμε itνα
Κοινο δικό μας. Ε6ρισκε σέ μiiς εύχαρίστηση ποιοτικά σπάνια.
'Όμως αύτη ή σπανιότητα δέν τΎ)ς it8ι\ιε το μεγαλε'ϊο. Ήταν
μιά εύχαρίστηση πολυτελείας, έγωιστικ·ή . Δέν είχε περισσό
τερο ν ό η μ α άπ' οσο �χουν ol κοινες τέρψεις. Πρέπει το
θέατρο νά βρεί το νόημά του. Νόημα ποιητικό. 'Όμως δεν
πρέπει ή ποίηση νά συγχέεται με μιά φιλόπονη καί χωρlς βάση
φαντασία, ο6τε μέ μιά φιλολογία παρακμΊjς γεμάτη στολίδια.
Νόημα δραματικό, μl: τη δράσ·η καί τίς λύσεις της, μέ τ·{jν
άντίθεσ·η τών παθών καί των πεποιθήσεων.
Νόημα άνθρώπινο καί τραγικο με τη συγκρότηση τών χαρα
κτήρων καl τών άνθρώπινων τύπων, την έφεύρεση τών προσώπων, τίς έκδηλώσεις τών ήρώων.
Νόημα σατιρικό. J\'l' αύτο δl:ν έννοώ τίποτα το άρνητικό. Μά
μιά �ντονη άντίθεση, μιά itξαρση τοu πνεύματος, Ιf.να γέλιο ύ
γιί:ς. Και σέ καμμιά περίπτωση κάπο•.ες κωμωδίες μl: θί:μα
"

�

Ό_ �εμιέ', στό ρό�,ο του �άvλωκ; σ;όv " "Εμπορο τής Βενε
,
τιας , που σκηιιοθετψτε ο ιδιος στο θεατρο " 'Λ 1ιτοvdν" ( 1915)

Ό Έλβετος Άντολφ 'Αππιά κλεισμένος σ' εναν πύργο στίς
δχθες της λίμνης Λεμάν δέ μποροuσε νά κουβεντιάσει παρά
μόνο μέ την ύδάτιν·η itκταση καί τούς κυματισμούς τών λόφων
τ�U Β νJ και οε , μπ�ρ�Uσε νd: έμπιστευθε'ί τιΧ σyέΟιά του παριΧ
1
μονο σ ενα μπλοκ κ ενα μολυβι.
Ό 'Άγγλος Γ κόρντον Γ κρέγκ ζοuσε στη Φλωρεντία, στο σπου
i>αστ·ήριό του τ'i)ς 'Αρένα Γ κολντόνι, μόνος μέ τά βιβλία, τίς μα
κέτες του καί μιά δω 8εκαριά ξένους μαθητές. 'Έ8ινε την έντύ
πωση έρασιτέχνη έστέτ χωρίς έπαφη μέ την πραγματικότητα.
Γ ιά νά ζήσει 8εχόταν χρηματικη βοήθεια άπο κάποιον Μαικήνα
πού δ πόλεμος τοu 1 z, τον ύποχρέωσε νά ζε;; στην άφάνεια. Κι
δ Γ κρέγκ itμεινε φτωχός, περιπλανώμενος μέσα σ' itνα κόσμο
πού τον κατηγοροuσε γιά στειρότητα..
�υχνά μiiς ρωτοuν ποιό θά 'ναι το 8ράμα τοu μέλλοντος. Σάν νά
·έπρόκειτο έμε'ϊς ν' άποφασίσουμε γι' αύτό. Σάν νά έξαρτιόταν
μόνο άπΟ μας, άπ' τ tς έργασίες fας,, �π ' τ-fιν εύφ�ία μας κι άπΟ
,
, ,
,
τις αντιληψεις
μας ηι μελλοντικ·η αυτη μορφη θεατρου.
ύπάρχει
8ράμα
τοu
μέλλοντος.
Το
8ράμα
ούσιαστικά είναι
Δέν
γεγονος τοu παρόντος, Ιtνα φαινόμενο σύγχρονο κάθε έποχης,
μιά πρόταση πού ή τύχη της έξαρτiiται άπ' τ·(jν ύπο8οχη καί
την άπάντηση πού θά πάρει. οι μεγαλύτερες θεατρικές μεγα
λοφυίες, ολοι οσοι όίφησαν itργα άθάνατα πού άκόμα καί σήμερα
μiiς άγγίζουν οταν τά aιαβάζουμε η τά βλέπουμε στ·η σκηνή, ό
Αtσχύλος, ό 'Αριστοφάνης, δ Σαίξπηρ, ό Βέγα, δ Καλντερόν,
δ Μολιέρος, 8ούλευαν γιά την όίμεση πραγματικότητα . Πολλοί
άπ' αύτούς σ' itνα μεγάλο βαθμο αύτοσχεδίαζαν. 'Η μεγαλοφυία
τους, οσο μεγάλη κι αν ήταν, άνταποκρινόταν στίς έπιθυμίες ένος
Κοινοu άνεξάρτητα αν έπρόκειτο γιά λίγους έκλεκτούς η γιά το
πληθος.
''Αν στά 1 9' 1 0 η στά· 1 9 1 4 η άκόμα καί στά 1 920 ρωτοuσαν το
Δάσκαλο τοu ρωσικοu Θεάτρου ,,το Στανισλάβσκι : " Ποιό θά
νομίζω πώς θ' άπόφευγε ν'
\ιαι το θέατρο τοu μί:λλοντος ;
άπαντήσει η αν άπαντοuσε θά κινδύνευε νά πέσει itξω. Κι αύτο
γιατί στίς παραμονές ·τοu πολί:μου το παλιο κοινωνικο καθεστιός
πλησίαζε στη δύση του καί το ρωσικο θέατρο itμπαινε σ' itνα
εί8ος 8ειλινοu. Την έπαύριο τοu πολί:μου δ σοβιετικος κόσμος
βρισκόταν πί:ρα γιά πί:ρα στο χάος. 'Όταν ομως ρώτησα αύτον
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φτηνό όπου κά.ποι.α &νοστη έpωτικη πλοκ� εpχεται ν' άπαλύνει
και νά: κάνει όποφεpτό τό έλαφpό κτύπημα πού δίνουν στά: 'ήθη
και στά: στραβά: τ'ίjς έποχ'ίjς. Μά: !:να χαρούμενο μηχανισμό κα
λοφτιαγμένο γιά: τη μάχη, πού οl:ν φοβiiται νά: δείξει την αιχμ.η
το� και νά: μεθύσει λ�γο, μ/: τ�ν τρ� π� �οϋ 'Αριστοφάνη.
Νοημα κοινωνικό και συνολικο, που ν ανταποκρίνεται στη' ζωη'
τ'ίjς έποχ'ίjς, τ'ίjς Πολιτείας και τοϋ Κόσμου, πού ν' ά.νταποκρί
νεται στις εγνοιες της, νά: θέτει και νά: φωτίζει τά: προβλήματά.
της, ν' ά.ποκρ'Jσταλλώνει τις tοέες της και τά: πάθη της.
Καθένα ά.π' αύτά: τά: εlοη εχει τό ίJφος του. Κι ά.ναμφίβολα, μύνο
αν τό θέατρο ά.σχολείται μ1: καλα καθορισμένα εlοη, καλά: χα
ρακτηρισμένα, μ1: εlοη καθαρά:, θά: ξανά.βρει τό νόημα τοϋ ίJφους.
Εί�αι σχετι �;ά: είJκολο νά: �ροσαν�το�ισθοϋμ7 στ� θεω�ί � . Τό
,
πειραμα κι ο στοχασμος βαζουν εμποοια που πρεπει να υπερ
πηδήσουμε.
Ποιός δμως θά: ξεκινήσει καt ποιός θά: φθάσει στό τέρμα ;
Διάβασα πολλα χειρόγραφα. Είχα σχέσεις μ1: πολλούς νέους
συγγραφείς. Είμαι lσως σl: θέση νά: έκθέσω συνοπτικά: τις
έπιοιώξεις τους, τούς στόχους τους, τις ciνησυχίες τους.
Κάμποσοι άπ' αύτούς φιλοοοξοϋν νά: καταπιαστοϋν μ1: μεγάλα
θέματα. 'Όμως οl:ν ξέρουν πώς νά: εtσχωρήσουν σ' αύτά. Θα
'θελαν νά: θέσουν την τέχνη τους σ' έπικοινωνία, σ' ά.πευθείας
έπαφη μ1: τό σύγχρονο κόσμο. Είναι στραμένοι σ' αύτόν και
σ�γχρονα τά: ''f.ο� ν χα �έν �, νι�θουν φόβ� μπρ'Jστά το� .
,
,
Το γεγονός αυτο, κατα τη γνωμη μου, έ:χει πολλl:ς αιτιες.
Η

πρώΤΊJ είναι 8τι ό κόσμος στόν όποίον προβάλί.'JΙJν τον ΚΙΧ•
θρέφτη , ά.ντικαθρεφτίζεται σ' αύτον συγκεχυμένα. Είναι ύπερ
βολικά: θρυμματισμένος, όπερβολικά: βασανισμένος ά.πό άντι
φατικ/:ς η ά.ρνητικ/:ς έ:ννοιες. 'Η ούσ!α τοϋ οράματος είναι νά:
όποστηρίζει κάτι και νά: καταλήγει κάπου. Ό δραματουργός
είν' ά.ρχιτέκτονας. Χτίζει γερά: :.ιαι σκάβει τά: θεμέλιά του σl:
έ:οαφος γερό. Ή γεμάτη ά.στάθεια &μμος ο1:ν τον ένοιαφέρει.
Ί-Ι &βεβαιότητα τών συνθηκών ϋπαρξης, ol μεταλλαγ1:ς κλί
ματος, ή μεταβολη τών ·ήθών, ή έπανάσταση τών tοεών, ύ
περαστικος χαρακτήρας τών τρόπων ζω'ίjς, προσφέρουν if.να
όλικ.ό γιά: παρατήρ·ηση κι ά.νάλυση πού ταιριάζει περισσότερο
στην έ:λλειψη συγκεκριμένης μορφ'ίjς τοϋ μυθιστορήματος παρά:
στούς &καμπτους κανόνες τ'ίjς θεατρι.κ'ίjς οουλειiiς. Το ά.ντικεί
μενο φε�γει μα,κρυά μας; �· rσα - �σ.α, μ1: τηy ά.� τικεψενικό
τητα πλεκεται η τpαγωοια οπως και η κωμωοια. Η προσωπι
κό;ητα &�;rοφεύι:ει ,να φαν;:ρωθεί, >;ονιορτοπ ? ιείτα ι. Δ1:ν π;ι ρου
, ις και μυ
σιο;ζει πια παρα , ανωμαλιες περ;εργει � ς, , αντιφασ
�
:
,' , ειναι αντιθετο στη
στηpια, παραοοξοτητες. Αυτο
θεατρικη
π α p ο υ σ ί α. Αύτό είναι τό κυριότερο κώλυμα στη λειτουρ
γία τ'ίjς οραματικ'ίjς τέχνης. οι νέοι συγγραφείς, γιά: τούς όποίους
μίλησα, ζητοϋν τό &τομο, τό πρόσωπο. Τούς ά.κούω να φωνά
ζουν. " Δώστε μας, 'ι\ρωες ! . Ζητοϋν τό μεγαλείο. Δ1:ν τό
βρίσκουν οίJτε στά: θέματα, πού ο! μεγαλύτερο[ τους στην ήλι
κία άντλοϋσαν σχεδόν ά.ποκλε�στικά: ά:π' τις αtσθηματικ1:ς καί
σεξουαλικl:ς περιπλοκές, γιά: τις όποίες αύτοι οl:ν εχουν οίJτε

Οί " 'Αδελφοί Καραμαζώφ " τού Ντοστογιέφσκι σέ διασκευ·ή Ζάκ Κοπώ,

"

πού πρωτοπαίχτηκε στά 1911 μιl σκη11οθεσίu
r.ού ϊδιου στό " Τεάτρ Ντέζ "Αρτ ", iπαναλήφθηκε στό " Βιέ Κολομπιέ " μέ τόν Λουί Ζουβέ, δεξιά, στό ρόλο τού
πατρός Ζωσιμά καί τόν Κοπίύ, άριστερά, στό ρόλο τού 'Ιβάν. Τό έργο έκανε πάταγο στίς Ήνωμf11ες Πολιτείες

καιρό οdτε διάθεση, οdτε χαί στ-J� στεv-ή, ·άποχαμωμείνη, έζαν
τλημένη μοpφ·Ιj ποu τοuς κληροδότησε δ περασμένος αίώνας,
οϋτε στο &νοστα ρεαλιστικό παίξιμο τών -η θοποιών, οϋτε στήν
άστιχή δι·χμόpφωση τ'ίjς σχην'ίjς χαί τών αιθουσών των θεά
τρων μας.
Νιώθουν σι.Χ νά 'ναι κλεισμένοι άπ' Ολες τLς πλευρΕ:ς χαt ΟΕ
βρίσκουν άχόμα οϋτε άρχετή αύτοπεποίθηση μέσα στήν ψυχή
τους, οϋτε άρκετη ΕνΟάρρuνσ·η άπ' την έποχή τους, οϋτε άρκετ·η
Μναμη για να λυτρωθου,1.
1 [ερισσότερο &:π' τΟ &τομο, ϊσως, χαt το1)λάχιστον Οσο χι αU
τό - πράμα ποu είναι '1.να καινούριο στοιχε'ίο στ·Ιj λογοτεχνία
τούς ένδιαφέρει '1.να σύνολο. ' Η 6μάδα, ή τάξη, τό Ιtθνος, ή φυλ·ή.
'Lέσα στην έμπεφία ένΟς άνΟρώπου άπΟ τριάντα ί�ς σαρ&ντα
χρόνων, ύπάρχουν σήμερα, πεδία μάχης, διεθνε'ίς συγκεντρώ
σεις, πολυάριθμα ταξίδια, μαχρυνi:ς άποστολές.
'Η ένότητα τόπου χ' ·ή ένότ·ητα δράσης, περιορισμένες στο άνά
χτορο τ'ίjς χλασιχ·ϊj ς τραγωδίας, στο ζευγος η στήν οίχογένειά
τ·1ς ά�τικϊjς χωμωδίας, :, άχόμα χαί στήν Πολιτεία, Ιtχουν χα
τα τροπο μοναδιχο, ξεπεσει.
Τό γενικό είσχωρε'ί Ι!:ντεχνα δλο χαί περισσότερο μέσ' στήν χαρ
δια του ά":ομιχου. οι διάφορες λογοτεχνίες έπηρεάστηχαν ά
μοιβα'ία με τήν δλοένα ε,'φύτερη χρήση τών ξένων γλωσσών χαί
μ1: τήν α\Jξηση του άριθμου των μεταφρασμένων Ι!:ργων. Πρό
)
κειται
για φαινόμενο
άνάλογο
μ' αύτο ποu συνέβη στήν
Άνα,
,
),1�, π:; οντας, τη, � 'Α
γεννηση,
οτ�v ο ι, '°,,γιοι, , αναχα
ρχαι_?, τητα, φε� ,
,
τQ· ς 'Α�χαιο
νοντας χον;α στην επο�η τους �α �- θη και τ� εργα
,
τ·η τας, προσφεραν στους ποιητες ενα χαινουριο πεδιο. Οι επα
φες μεταξu των έθνώv χαl ο[ διάφορες άναμίξεις ·/jταν τό άπο
τέλεσμα των μεγάλων στρατιωτικών μεταναστε6σεων χαl του
βαθ6τατου χάους του πολέμου. Ό Κινηματογράφος, ποu ξετυ
λίγει μπροστιΧ στα μάτια μας τα πιΟ παράξενα τοπία, τόπους
χαί εθιμα, ο[ ταχύτατες συγκοινωνίες, -η παγκόσμια έπιχαιρό
τητα ποu μiΧς προσφέρεται χαθημερινα άπ' τήν Ιtντυπη έφημε
ρίδα χαί τό ραδιόφωνο, δλα τουτα προσδίνουν διεθν·ϊj μορφ-1}
στή μέση μόρφωση, συντελουν στ·Ιjν έγχατάσταση μέσα στήν
έμπειρία μας " μιiΧς πλο•)σιας κωμωδίας με έχατό διάφορες
πράξεις ποu Ιtχει σκηνή τ·ης τό �·)μπαv ".
Για να μετρήσει αύτο το θέαμα, δ συγγραφέας ' θ' άναγχαστε'ί
ν' άνοίξει δλο χαί περισσότερο τα σκέλη του διαβ·ήτη του. Καί
γι' α6τόν θα τεθε'ί Ι!.να πρόβλ·ημα σε τρόπο δλο χαl πιο έπείγοντα,
σαν θέμα ζω'ίjς η θανάτου : νιΧ ταιριάξει στο θεατρικό του δρα
μα εν�ν �κψ pασ�ιχΟ τρόπο ποU νά 'ναι ίκανΟς να τΟ συλλάβει
χαι\ να το αποδωσει.
οι καινούριες μορφες στ·Ιjν τέχνη Ί)ταν πάντα γέννημα τών
καινούριων άναγχων του πνεύματος χαί τ'ίjς αισθ·η σης. Κατα
νοουμε. λοιπόν, ε\Jχολα γιατί ή σ6γχρονη θεατρική τέχνη βα
σανίζεται άπό φιλοδοξίες ποu δέν ύποβοηθουνται άπ' τα μέσα
ποu διαθέτει χαί γιατί ή άπογο·ήτευσ·ή της μεταφράζεται σ'
έπιθυμία να ξεκόψει άπ' τίς παλιές μορφές. Α6τό ,άχριβώς έχ
φράζει λέγοντας πώς άποβλέπει να β γ ε ;; ά π τ ό θ έ α
τ ρ ο, δηλαδή άπ' τούς τρόπους Ιtχθεσης χαί άνάπτυξης ποu τό
παραλύουν, τίς μέθοδες παράστασης ποu τό παρεμποδίζουν,
τίς άρχιτεχτονιχές άντιλήψεις ποu πάνω στή σκηνή χαί μέσα
στήν αιθουσα δ1:ν άνταποχρίνονται πια στίς άπαιτήσεις τ'ίjς έξε
λιχτιχ'ίjς πορείας του.
Ό Ζεμιέ, μεγάλος ·ηθοποιός, έ!μμονα προσηλωμένος στήν ύπη
ρεσία τ'ίjς τέχνης του, φιλοδοξώντας να τήν άνανεώσει, όραμα
τίσθ·ηχε - χαί τ' δpαμα α6τό σ' δλη του τ·)�ν καριέρα τον ά
χολούθησε σαν έ!μμονη tδέα - μια μορφή θεάτρου πιο λα'ίχου,
μιά σχηv-)� μl; περισσότερο άέρα, μια συμμετοχ·Ιj πιο ζωντανή
του πλ·ήθους στ·η δράση του θεάτρου.
ΒΙχε βγε'ί άπ' τό λαό. Ό πατέρας του, βuρσοδέψης, ίχε χάνει
το λεγόμενο " Γυρο τ'ίjς Γαλλίας " πού, σύμφωνα μl: τήν παρά
δοση τών συντεχνιών, έ!χαναν ο! γάλλοι έργάτες. 'Η μητέρα του
·/jταν προϊσταμένη 'Εστίας τ'ίjς Συντεχνίας των Ξυλουργών.
" Μήν άπαξιο�τε να. έμφανισθε'ίτε σl: λαϊχα θέατρα, Ιtλεγε στοuς
μαθητές του. Δεν ύπάρχει τιμητιχC:>τερο πράγμα άπ' το να παί
ζετε γι.ι:Χ τΟ λαό ''.
Κανείς περισσότερο άπ' το Ζεμιέ, δi: θρήν-ησε χαί δl:ν κατήγ
γειλε τ·Ιjν παρακμή ί:νός θεάτρου άνάξιου του παρελθόντος
(( γι.ατι οεv άνταποκpίνεται. στ-Ι)ν άποστολ·ή του, πο1) 'ναι. ·ή
C.ίσχηση ε6εργετιχ'ίjς έπίδρασης πάνω στ·Ιjν κοινωνία, ·ή προσ
ι?� ρ d: , σ' r;-,ύτ� των, άληθ:_ιών, των 1έλπίΟ �ν, :_ης 7;ίστ·ιι ς π�U
π��ιμενει
. Ι-Ι γνωσ·η των m:ρασμενων εποχων, ο σεβασμος
του στα μεγαλοφυ'ίj έ!ργα, ή πίστη του σ' ί:να εΙδος λαϊχ'ίjς θρ·η
σχείας ΠΟΙJ θα μπορουσε να ένώσει ολους τΟUς Πολίτες του !διου
Ιtθνους, μα χι δλα τα Ιtθνη μεταξύ τους, ή όρθότητα
του έν
στίκτου το·) '/.α!. ό πλοϋτος της �μπειpίας του σ ' Ολα τd: ούσι.ώΟ·η
"
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προβλήματα του έπαγγέλματος χαί τεΛΟς χαί προπάντων, ·ή
βαθεια έπιστημονιχή του γνώση ολων των μέσων του ήθοποιου,
δλα τουτα προβάλλουν μέσα άπο τίς_ πολυάριθμες συζητήσεις του
Ζ,ε �:ι/; με ;ον Πώλ Γχσέλ, τίς όπο'ίες ό τελευτα'ίος συγκέντρωσε
σ εναν τομο.
'Όμως ή συμβολ·Ιj του Ζεμιε δl:ν θά ·/j ταν α6τή ποu ύπ'ίjρξε &.ν
εΙχε περιορ �στε'ί στ� θ� ωρία. 'Όλα δσ� του ένέπνεε ή φαντασία
τ�υ πρ � σπαθησε � α ;α πρ � γματο';οιησ �ι.
,
,
Ίον βλεπουμε στο θεατρο Αντο-υαιι, στο Ρεvαισαιις, στο, 0-ιι
τεόν, δπου χινε'ί στή σχην·Ιj τα πλ·ήθη του " 'Έμπορα τ'ίjς Βενε
τιάς". Στά '1 9 2 0 , άχολουθώvτας τό παράδειγμα του ΝΙάξ Ράιν
χαρντ, έγχαταστάθηχε στο Χειμερινό Τσίρκο, για να δώσει έχε'ί
τον " Οίδίποδα βασιλια τ-ϊjς Θήβας " του Σαίν - Ζώρζ ντέ
:\Ιπουελιέ, χαί τό " :\iέγα Βουκολικό " του Σάρλ Έλέμ χαί
του Πώλ ντ' Έστόχ, πρώτο ltργο μιiΧς σειράς ποu θά 'χε τον
τίτλο " Θεάματα τ'ίjς Παλιάς Γαλλίας ". Ό Ρομαίν Ρολαν
άρχίζει έπίσης if.ναν χύχλο Ιtργων, το Θ έ α τ ρ ο τ η ς Έ
π � ν ά σ τ α, σ � ς, μΕ: τΟ ι c ι,Η Οεκά�η τ. ετά1ρτ·η ,'!ουλίου" '[toU
r
παΑι, προτρεπει
παιζεται στο θεατρο Ρεvαισανς. l\.r ι ο Ζεμιε,
τον Πώλ Φόρ ν' άρχίσει να γράφει τή σειρα " Χρονιχα τ'ίjς Γαλ
λίας " πού τό πρώτο, ή Ίζαμπώ τ'ίjς Βαυαρίας " άνεβαίνει
στο Όντεόν . Ί-Ι λαχτάρα γι' α6το ποu όνομάζουμε Λαϊχο Θέα
τρο, η Θέατρο του Λαου, δl:ν εΙναι λοιπον καινούρια στή Γαλλία.
�ίναι μι � &ποψη στ,ίς χ� όνιες χρί�ε � ς �ou ή θε�τριχή ;έχνη δl:ν
;
,
επαψε να περνα� στον τοπο μας απ το 1 80 αιωνα.
Το Θεατρο
του Λαου ποu 'ίδρυσε δ l\'Ιωρίς Ποτεσi:ρ χαί έγχαινιάστ-ηχε στο
:\1πυσάνγχ στίς 22 Σεπτεμβρίου 1 892, είχε χαραγμένο στήν
προμετωπίδα του τό eομβλημα : Μέ τήν Τέχνη, γιά τή·v 'Αν
θρωπό�ητ?. Θ�ατρο ;ου .ι:-αου χι δ�ι .ι:-αϊχό �έατρ? - :ο 1<;>ρίς
Ποτεσερ επιμενει στη διαχριση χαι την τονιζει με λιγα λογια
τόσο σωστα ποu άξίζει να τ' άναφέρουμε . " Τό Λαϊκό Θέατρο
άπευθύνεται εtδιχότερα στο λαϊκό στοιχε'ίο του έ:θνους, στήν
πιο φτωχή χαί συνήθως τή λιγότερο μορφωμένη τάξη. Τό Θέα
το� Λα�U έ�ι. Ο ι.ώ >;ε ι. ν' άν,αμίξ�ι. 1 τ!.� τάξε ις �ι. Οχι μ�ν� ΟΕν
�απροοχλειει
του;; λιyο�ς εχλεχ_τους, μ ;χ α�τιθετ� , το�ς θεωρει απα �
,
ραιτητους για να εξασφαλισει
στο θεαμα υψηλο χαλλιτεχνιχο
χαραχτήρα, για να τό έμποδίσει νά χατραχυλίσει στή χυδαιό
τητα των ε\Jχολων έντυπώσεων, του τετριμμένου μελοδράματος
χαί τ'ίjς χοντροκομμένης φάρσας. 'Ενώ το πλ'ίjθος μ/; τ·Ιjν είλι
κρίνει.� τ�U πνεύ 1-7ατός τ�υ, μΕ: ;·f}ν ελ�ει.ψ·η ΚΟ fεσ(μοU 1του, 1 φέρ
ν� ι ;"το θε�τρο τη ζ,ωηροτ·ητ� εντυ�ωσ� ων, την , ι�αν�τ�η ;α τ �υ
να ενθουσιαζεται χαι προφυλασσει τον ηθοποιο απο την επιτ·η
δευση, θανάσιμο έχθρο τ'ίjς τέχνης, ol λίγοι έχλεχτοί, όξυδερ
χε'ίς χαί καλλιεργημένοι, διορθώνουν το γουστο του πλ·ήθους,
έπιβάλλουν στο θεατρικό συγγραφέα να 'ναι στοχαστιχος χαί
να 'χει \Jφος προσεγμένο, χαρακτηριστικά ποu χωρίς α6τα δ/;ν
ύπάρχει άληθινο έ:ργο τέχνης ".
Στο μανιφέστο τους του 1 899, ο! συγγραφε'ίς τ'ίjς " Έπιθεώ
ρ·ησης Θεατριχ'ίjς Τέχνης " ltλεγαν � " Για τή σωτηρία τ'ίjς τέ
-;}νης, π�,έπει να τΊJ,ς �νοίξουμε τίς πόρ;ες ;ΊJς ζω'ί)ς.:, , Πρέπε.ι
ολοι οι ανθρωποι vα γινονται δεχτοl στην τεχνη . . . Σημερα η
τέχνη είναι άναρχιχ·ή. Τα πάντα στο χώρο της εΙναι χωρίς τάξη
χαί χωρίς σύνδεσμο. Ή ζωή βρίσκεται άπ' τή μια μερια χαί
·ή διανό·η ση άπ' τή'.' &λλη
Καί τίποτα δ/; ζε;; ".
Ό συγγραφέας τ'ίjς " Δεκάτης
τετάρτης 'Ιουλίου ", του " Νταν
,,
τών '' και των ΛUκων άφιέρωσε σ' αύτΟ τΟ . πλατU θέμα
Ι!.ναν τόμο θεμελιωμένο σε στοιχε'ία χαί γεμάτο ε6γενιχές ίδέες
ποu κυκλοφόρησε σε δυο έχδόσεις με διαφορετικό πρόλογο σε
κάθε μιά. Διαβάζουμε στον πρώτο άπ' τούς προλόγους :
" Τό Θέατρο του Λαου δεν είναι είδος μόδας 'ή διασκεδαστικό
έρ � σιτεχνιχό �αιχν �δι. Ε�ναι � , έπι �αχτιχή Ι:χφpα �η μιiΧς >;αι
νουριας χοινωνιας, η φωνη χαι η σχεψη της· χαι γινεται, χατω
άπ' τήν πίεση τ'ίjς πραγματικότητας, στίς κρίσιμες ώρες, πο
λεμική μηχανή ένάντια σε μια ξοφλημένη ·χαί γερασμένη κοι
νωνία ".
Καί στο δεύτερο : "Πιστεύουμε σ' if.να Θέατρο του Λαου, ποu
οα 'χε τ� �υνατ�τητ� ν' ά�τιτάξει σ;-fιν άποχαυνωμ!νη έ�ιτ1δευσ·η αυτων που στο Π αρισι προσφεpουν ψυχαγωγια, μια τε
χνη άρρενωπή χαί ρ�μαλέα , ποu θ' άποτελουσε Ιtχφ'pαση τ'ίjς
ζω'ίjς του χοινωνιχου συνόλου χαί θα προετοίμαζε, οα προχαλου
σε τ-Ιjν άνάσταση τ'ίjς φυλ'ίjς- τούτη ·ή γεμάτη έ!ξαρση πίστη ύ
π-ϊj ρξε μια άπ' τις: πιο άγνές, τίς πιο &γιες κινητήριες δυνά
μεις τ'ίjς ζω'ίjς μας ",
Τα λόγια τουτα είν'� άztόη:Χος σ' δσα έ!λεγε . δ J\Ιισελέ πού, άπευ
θυνόμενος στυuς σ'πουδα_στές, τοuς παραχινουσε να δημιουργ'ή
σουν " Ι!.να θέατρο άληθινα του λαου . . . ίtνα θέατρο άπλο χαί
δυνατό, ποu θα παίζεται στα χωpια δπου ή φυσική δύναμη του
ταλέντου, ή δημιουργική Μναμη τ'ίjς χαρ.διiΧς, ή ν:αρ·Ιj ψι.ντα "
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σία τών όλότελα νέων πληΟuσμων, μ&.ς &παλ&σσουν &πQ τα
τόσα �(JλλCι. ύλικα ... μέσα; τα. �αγε�τ�κα c σ�η� ιχ&, τιi πολυτελ�η
χοστουμια, στοιχεια που χωρις αυτα οι αδυναμοι δραματουρ
γοί αύτ'ί)ς τ'ί)ς ξεπερασμένης έποχ'ί)ς δε μπορουν πια να χάνουν
οUτ' Ζνα βημα " . . .
Και πέρα άπ' τό "Μισελέ, ό ένθουσιασμός του Ρομαίν ΡολιΧν μας
χάνει ν' άνατρέχουμε στις μεγάλες προεπαναστατιχες tδέες,
ετσι οπως τίς εχουν έχφράσει ό Ζαν. Ζαχ Ρουσώ, ό Ντιντερό,
ό Λουί - �εμπαστιεν Μερσιέ, ό Μ
: αρί - Ζοζεφ Σενιέ.
Μεταξ1) Δεκέμβρη '1 ?93 χαί l\lάρτ·η , ή Συμβατική χαί ή 'Επι
τροπή Κοιν'ί)ς �ωτηρίας μ' άφθονία χάνουν παραινέσεις χ' έχ
δίδουν διατάγματα για /!;να Οέατρο ποu θα βρισκόταν σ' ά.ρμο
νία με τ·}ιν καινούρια έποχή. 'Αλλάζουν τ' ονομα του παλιου,
cι Τε.Χτρ Φρανσα/. " κα!. τ' όνομάζουν cc Θέατρο τοG ΛαοG " κα
λουν καλλιτέχνες τ'ί)ς Δημοκρατίας να μετατρέψουν τήν Πλα
τεία τ·"ης 'Επανάστασης •c σ' ενα. μεγάλο ίπποδ'ρόμιο άνοιχτΟ
&;=' δλες ;lς π/�ευf,ές το� ' προορισμένο να χρησιμοποιηθεί για
τις γιορτες του εθνους , .
Ό Ροβεσπιέρος, ό Κουθόν, ό l\Ιπιγιό, ό Λεντέ, ό Πριέρ, ό l\fπα
ρi:ρ χι ό Κολλό στίς '16 l\fα·toυ ·1 ?9Ιι χαλουν τοuς ποιητές να
" πανηγυρίσουν τα σπουδαιότερα γεγονότα τ'ί)ς Έπανάστασ-ης
χαί να συνθέσουν θεατριχα εργα δημοχρατιχά". 'Όμως, ύπερ
βολιχα άπασχολημένοι σ' όίλλους τομείς για να μπορουν να
παραχολουθ·ήσουν άπό χοντα " τήν άναμόρφωση τ'ί)ς θεατριχ'ί)ς
τέχνης", άναθέτουν τήν άποστολή τούτη σ7ήv Έπιτροπ}ι Δημο
σίας 'Εκπαίδευσης πού, μέ τήν πέννα του Ζοζεφ Πεγιάν, δια
τυπώνει στήν άπό 2 3 'Ιουνίου έγχύχλιό της, !Οέες δυναμικές :
c c Τα θέατρα είναι ά:κόμα γεμάτα άπ' τd: χαλάσματα τοG περα
σμ�νογ ?<C:θεστω;ος, . . . άπΟ σ:υμφέpοντα π?U, ΟΞν r;ιας άφοροϋ�
πια, απο ηθη που δεν είναι πια διχα μας. Π ρεπει να χαθαρισθει
αυτος ο χυχεωνας . . . "
'Όταν έξετάζουμε τfι μοίρα τών θεατρικών προσπαθειών, τών
λεγομένων cc λαϊκ&ν ", στη Γαλλία, τείνουμε νιi έχπλαγοGμε
πραγματικά. οι προθέσεις είναι διαυγε'ίς. 'Εκφράζονται εϋ
γλωττα. Τό γαλλικό πνευμα φαίνεται να μή δυσκολεύεται να
συλλάβει τήν άναγχαιότητα καθώς χαί τοuς ορους ϋπαρξ·ης χαι
τό ' στόχο
ποu θα σημαδέψει
Ιtνα ' ύγιές
θέατρο' ποu θά
'χει γίνει
"
'
o c '� '
'
'�
γ� α τ�' ε''θνο� . Τ α' σχεοια
ομως
αυτα' αποτυγχανουν.
ι ιοεες αυτες δε ριζωνουν.
'Η έποχ·}ι τ/jς τρομοκρατίας, τόσο γόνιμη σέ λόγους, διατάγμα
τα, έγχυχλίους χι όίλλου ε'ίδους έντολές, δεν χατέλ·η ξε στήν πρά
ξη σF-. τίποτα. 'Η " ύπέροχη θύελλα " σκορπίζεται " χωρίς ν'
άφήσει. tχν·η σε κανένα άπ' τα εργα ποU νικοϋν τΟ χρόνο ''.
'Αξίωσε μεγαλείο χαί δέν πέτυχε παρα τ·}ιν πιό μέτρια άνάμεσα
σ' ολες τίς μορφες θεάτρου : τό κωμειδύλλιο.
Ό Ροβεσπιέρος ρίχνει τ·}ιν ταπεινωτική εύθύνη γι' α1)τό " στοuς
άνθρώπους τών γραμμάτων γενικά ".
Ό Ρομαίν Ρολλαν θέλει να διχαιολογ·ή σει αύτό τό χενό μέ τό
γεγονός οτι " ολος ό ·ή ρωισμός του Ι:θνους ρίχτηκε στή σύγχρου
σ·η, στις συνελεUσεις και στΟ στρατό ". Θεωρεί' πώς μόνο οί
δειλοί εμεναν στόν τομέα τ·Ιjς τέχνης. J\Ιου φαίνεται, ώστόσο,
πώς ή ιστορία πέρασε χι άπό όίλλες περιόδους, τό lδιο άν·ήσυχες,
χι i$χι λιγότερο μαχητικές' ή τέχνη ομως, χ' ίδιαίτερα ή θεατρική
τέχνη, δέν εμεινε σ' άδράνεια χατα τή διάρκειά τους. Ί - Ι άλ-f1θεια είναι πώς τό παλιό καθεστώς εlχε προσφέρει στή Δημο
χp�τί� σ? βαp� στελέχη για τα στρατεύματά της, οχι ομως χαl
για το θεατρο •·ης.
Οί καινοόριοι &νθρωποι βρίσκονταν σ' έπαφ·η κ' έπικοινωνία μΕ
τ� στρατιωτιχ� πρ�γματα. Άπ�ναντι σ;α θεατρ ιχα ;rράγματ�
,
σαν Οεωρητιχοι, βρισχονταν στην χατασταση ανθρωπων
που
βασίζονται σ' ο,τι άχοuν να λέγεται γύρω τους. Στ·fιν άνάγχη, ·ή
δυναμικότητα τών στρατιωτών συντηρε'ίται χαί θερμαίνεται
μέ τίς ήμερήσιες διαταγές χαί τίς άγορεύσεις. Με λόγια ομως
δέ� γ�ννιουν;αι θεα:rp ιχέ� μεγα,λοφυί�ς, �ϋτε ά�;' ;·fι ,μια μέρα
στην αλλη χανουμε το λαο να, παρει το δρομο για το Οεατρο.
Τό κίνημα τών νεαρών. συγγραφέων πού συγκεντρώθηκαν γύρω
στό Ρομαίν Ρολαν στα '1 8 8 9 δε στέφθηκε άπό μεγαΜτερη
έπιτυχία. Οϋτε οι πολυάριθμες προσπάθειες σε διάφορα μέρη,
σ' όλόχληρη τ·}ι Γαλλία πού, λιγότερο 'lι περισσότερο λαμπρές,
·/)ταν πάντα έψήμερες, οϋτε αύτές ποu άνέλαβαν τα Λα'ίχα Πανε
πιστ·ή μια του Παρισιου, οϋτε τό Λα'ίχό Θέατρο του Μπελβίλ
με διευθυντή τόν l\'l. Ε. Μπερνύ, οϋτε το Θέατρο του Λαου ποu
σ;α � 903 ό 'Α,νρι Ινlπωλι� έγκατέσ;·1 σε στ? cι Θ�ατρο Ν!ο�σ�υ''
,
δε φανηχαν ν ανταποχρινονται
μ επιτυχια στη βαθεια αναγ
χη να φέρουν κοντά τους Ιf_να μόνιμο χαί σταθερό ,Ι(οινό . . .
'Εδώ χαί μεριχα χρόνια νιώσαμε τίς τελευταίες άπογοητε•)σεις
μας. Μας τίς εδωσε τό Λα'ίχό ::\'fέτωπο.
'

'
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'Ο Κοπώ στό ρόλο τού 'Αλσέστ καί ή Βαλαντί-v Τεσιr στο ρόλο
τής Σελιμέv στό "Μισά.,,θρωπο" . Ν. ' Υόρκ η 1919, Παρίσι 192,2

Οί νεα.ροL ύπουργοL άπ' τοUς όποίους έξαρτιόταν τότε ή έκπαί
δευση χαι ή ψυχαγωγία του λαου χαλουσαν τοuς δημοσιογρά
φ?υ7 για να τοU� ποϋν π<?ς εΙχαν �πί"(ν� σ·η π?σο f.7εγάλο fιτα�
.
το εργο
τους χαι χαταπιανονταν μ αυτο γεματοι ενθουσιασμο
χ' εύλάβεια. Κ' έμε'ίς, μέσα στή συγχίν·η σ·ή μας χαί βλέποντας
να τρεμολάμπει μια έλπίδα ποu τόσες φορές διαψεύσθηκε δέν
έχφράζαμε παρα μια μόνη εύχ·ή : οι προθέσεις τών ισχυρών
αύτών να 'ναι σωστα φωτισμένες, οι άποφάσεις τους χαλα με
λ�τημέ,νες, οί �ρ ά.ξεις του5 άπ�λλαγμένες άπ' , τ� ρ?υτίνα καf
τη , διαθεση , νc; cιχανο�;rοιο�ν τους π �ντας χι αυτη τη φορα\ τα
πραγμ_ατα να γινουν με τροπο σοβαρο.
Οι Ι:ρευνες χ' οι συνεντεύξεις πολλαπλασιάστηκαν. 'Από παν
τοu ύψώνονταν φωνές χαl σχηματίζονταν όργανωτιχοι πυρ·Ιjνες.
Ποτε τόσες μεγαλειώδεις tδέες, τόσες εξυπνες σκέψεις, τόσες
τεχνικές άναΜσεις δέ βρ·Ιjχαν έλεύθερο πεδίο δράσης, ποτέ
τ�σ,ες ά.� μοδιό,τητες, , δέν ένέ,σχ;� Ψαν, στοuς τ;ροϋπο�οyισ\Ι'ού;;.
, αμφιβαλλω πως πολλη ειΛιχρινεια διχαιωνε αυτο το θο
Ι\.αι δεν
pυβο. 'Όμως δ θόρυβος κόπασε πάλι, χωρίς ν' άψήσει πίσω του
οϋτ' έλάχιστα 'ίχνη έλπίδας για τή θεατρική τέχνη.
Θα υιοθετήσουμε, προσωρινά, γι' αύτό τό κεφάλαιο τό συμπέ
ρασμα πο,'ι βγάζει ό Ζαν Ρισαρ Μπλόχ, σέ μια μικρή μα ούσια
στιχή μελέτ·η του, μέ τίτλο " Πεπρωμένα
του Θεάτρου ".
�έχεται πρ�τα, �πως οί ' μαρ,ξιστές, c c πώς μπ·ήκαμε σε μια
�cπα�αστατικη π,_::ριοδο, κ� ι γρα�ει :
Δε δημ,ι ουρι;ειτα,•. σχεδον, πο,τε ση ι;ιαντιχο λ,υ γοτεχνι;ιο εργο..:
προορισμενο να μεινει, χατα την περιοδο που, ·η χοινωνια περνα
μια χρίση πυρετου χι αν προτιματε όίλλο ορο, τήν έποχή ποu
βρίσ;<εται σ,' έπι;νc;στατιχή Υ;,ατάσταση. ,'l"π�ρχ� ι για λογο
τεχνια π ρ ι ν, uπαρχει μια_ αλλη μ ε τ α, δεν υπαρχει χαμμια χ α τ α τ ·fι δ ι ά ρ κ ε ι ά. τ ·η ς ".
iΊΙετάφρασ·η ΤΑΚΗ ΔΡΑΓΩΝΑ
\
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,,

·

Στι) προσεχi:ς

τεΠχος

Τύ

δεύτερο καί τελε υταίο μέρος .
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Τό έπ ί1σrιι ο Οργανο τοϋ Δ ι εθνούς ' l•\/'στι τοιίτcv Θεάτροv &ρχ ισε μέ
Μ ίιλλεp μ ι ά ϊp·εuνα γ:ά τό κλi μα μi·σα στό όποίον
ή δpα•ματουρyί,α άττό τό 1 9·5·0 •καί έJ&ω. ΊΙΙδού οί άπa:ν
τιiσε: ς τοU Ά1μεp11κανοϋ σ1JΎ'Υ·pαφέα ατόν ,Ά1γγ λο Xέivpυ Μ'Π'ράνιτ'Ο'νι :

τ-όν 'Άρθ·cuρ.
άν-οmτUστσ.εται·

l

ΑΡΘΟΥΡ ΜΙΛΛΕΡ. - Στίς ' Ηνωμένες Πολιτείες τό σοβα
ρό θέατρο εχει γίνει, αύτη τη μεταπολεμικη περίοδο, ολο καί
πιο παράξενο, μ/; την ένασχόλ-ησή του ά.π' τη μια μ/; την άνώ
μαλ·η σεξουαλικότητα, καί με τον ύπψβολικο συναισθηματι
σμό του άπ' τήν όίλλη. Αύτο rσως όφείλεται στο γεγονος οτι
μπορεί κανείς να γράψει μ/; πάθος για το " σεξ " χωρίς να
ένοχλεί το Κοινο με ζητήματα πού προκαλουν ά.μηχανία. Νο
μίζω, ώστόσο, πώς τό θέατρό μας εχει μια μεγάλη άρετή :
παρουσιάζουμε στη σκηνη - περισσότερο άπ' ϋσο κάνουν σ'
όίλλες χ&ρες - δλους τούς κοινωνικούς τόπους. Μέχρι πολύ
πρόσφατα άκ6μα, το βρεταννικο θέατρο δ/; μπορουσε να
πάρει στα σοβαρα Ιtνα εργο, &.ν δεν περιείχε πρόσωπα λιγό
τερο η περισσότερο κομψά. 'Όταν π'ίjγα στην 'Αγγλία με τη
" Θέα άπ' τη γέφυρα " , άνακάλυψα πώς Ίjταν πολύ Μσκολο
να βρεθουν ήθοποιοί ικανοί να έρμηνεύσουν ρόλους έργατων.
Πολλοί άπ' αύτούς τούς ήθοποιούς προέρχονταν άπ' τα κα
τώτερα στρώματα της μεσοαστικ'ίjς τάξης, άλλ' είχαν με τον
καιρό άποβάλει καί τό παραμικpο 'ίχνος τ'ίjς προέλευσής τους.
'Απ' α τη τ υλάχισ ο τη� όίπο η , θέατρό ας ίν ι πιο μ?
� ;ι εξηyει
; πως, μεχρι
� και? πιστευω
� τ�ενα σημειο,
.[l αυτο
, �η την
κρατικο,
έπιτυχία του σ' ολο τόν κόσμο. Τό εύρετήριο των ήρώων του
άμερικανικου θεάτρου είναι πλατ•Jτερο άπο του άγγλικου κι
άντικατοπτρίζει καλύτερα το σ6νολο του πληθυσμου τ'ίjς χώρας.

ιVΙΠΡΑΝΤΟΝ. - l l f. ι ά 1 ά Υ.cινωνικά

ι

υμ τt·ρι σματα iπ' αύτό ;

ΑΡΘΟΥΡ ΜΙΛΛΕΡ. - Νομίζω πώς φτάσαμε σ' �να στά
διο κο•.νωνίας (αύτο είναι δική μου σκέψη ) , προς το δποίον
δ ύπόλοιπος κόσμος κατευθ6νεται με τη σειρά του. Νομίζω
πώς προπορευόμαστε κατα μερικα χρόνια τόσο στα μορφωτικα
θέμ�τα, ϋσο ;<αί στα βιο �ηχανικ� . �ι�τί , σήμερα, ·ή καλη η �
, νομιζουν πολλοι.
κακη κουλτουρα
είναι πιο διεθνης απ οσο
Άπο μι1αν όί�οψη, �ύτο είναι �ατ� σ;ρεπτικ? γι;ιτί o l διαφορ/;ς
είναι παντα ενδιαφερουσες. Θα ευχομουν να μην είχαν κατα
κλύσει ολο τόν κόσμο ol άφίσες πού διαφημίζουν τl]ν " κόκα κόλα ". �υστυχως, , τό , πιο είJ�ολα , άφομοιώ �ιμο ,μέρος του
πολιτισμου μας - το μερος που συνελαβαν τα λιγοτερο καλ
λιεργημένα, τα περισσότερο φυτοζωουντα στοιχεία του άμε
pικανικου λαου - αύτό μεταφέρθηκε πρ&το στην Εύρώπη.
Σε δρισμένες χ&ρες τ'ίjς Εύρώπης πού έπισκέφθηκα, μου έκ
φρ&ζανε τήν κατάπληξή τους οταν τούς ελεγα πώς ύπ·ϊjρχαν
σοβαροί συγγραφείς '� συμφωνικ/;ς όρχ'ίjστρες σ' αύτη τη χώ
ρα. Αύτό πού ξέρουν άπό μiΧς �κεί είναι τα " κόμικς " καί
ol ταινίες κι ολα τα τέτοια - αύτό είναι το τρομερό. οι
όίνθρωποι πού υlοθετουν Ιtναν είσαγόμενο πολιτισμο γίνονται
πάντα σκλάβοι του - δε μπορουν ποτε να του προσφέρουν
τίποτα , μα προσπαθουν αύτοl να προσαρμοστουν σ' αύτόν·
κι ομως ή γοητεία του δε μπορεί ποτε νΟ: μεταφt)τευτεί.
'Ακόμα κ' ή διαφήμιση στΎ)ν Εύρώπη πιθηκίζει τη δική
μας. 'Έχει χάσει ϋ,η άκριβ&ς, κατα τη γνώμη μου, τ'ίjς εδι
νε την εύρωπα'ίκή της άξιοπpέπεια. Τίποτα /)/;ν την ξεχωρίζει
πια άπ' την άμερικανικη διαφήμιση, έκτός άπ' το γεγονός
ϋτι εχει συνείδηση του τί είναι. 'Έχω την α'ίσθηση _πώς έμείς
βρισκόμαστε κιόλας στο στάδιο προς τό δποίο κατευθυνόσαστε.
ΜΠ ΡΑΝΤΟΝ.- Καλ1., πύ•ς θά περιγράφατε αύτΤj την κατά
σταση τού σύγχρονου lιεθ�·ο -ς πολιτι71 ·ού;

ΑΡΘΟΥΡ ΜΙΛΛΕΡ. - Τό κάθε τι σ·ή μερα κρίνεται ϋλο
καl περισσότερο για Ιtνα πράγμα· τη δημοτικότητά του, την
ικανότητά του να καταστεί έμ.πορεύσιμο. Αύτό ίσχύει καl
γιά Ιf.να μυθιστόρημα, για ενα ποίημα, για μιά ταινία. Ή πα
λιότερη ιδέα πώς Ιiνα !:ργο ε!χε τη ί3ική του έσώτερη άξία,
πο•) τΙJυ �i!ινε το ί3ικαίωμα νά ύπάρχει εστω κι &ν το Κοινόν
·
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ί>έν τρελλαινόταν γι' αύτό, εχει πιά πεταχτε'ί στη θάλασσα.
Στην 'Αγγλία, ή κυβέρνηση έπιχορηγεί το Μπl - Μπl - Σl
γιατl ή άξία του , νομίζετε, Ι>έ μπορε'ί νά μεταφραστε'ί σi:
χρ'ίjμα. Τ�ρα, 8 \1-ως, εr.ετε κ�l ;ηv έμπορ �κη τ-η�εόρα;;η πλά:
του, θαυμασια αμερικανικη εφευρεση, που κερl>ιζει ολο και
περισσότερο Κοινόν. Κατά τη γνώμη μου, θά πρέπει σύντομα
νά πάρετε μιά άπόφαση πού νά βασίζεται · σέ μερικές παλιές
πολιτιστικές άξίες καl πού aε θ&: 'χει καμμι3ι σχiση μέ την οι
κονομία. Ξέρω, θά σίiς πouv πώς ή l>ημοκρατικη tl>εολογία
λέει πώς αύτό θέλει δ λαος καl γι' αύτό εχει το Ι>ικαίωμα νά
το πάρει: ποιός ε'ίσαστε σε'ίς, πού θά τούς πείτε τί θά Ι>οuν η
τί θ' άκούσουν; "Αν ή πείρα αύτης τ'ίjς χώρας μπορε'ί νά στα
θε'ί δl>ηγός, θά Ι>υσκολευτε'ίτε πολύ ν' άντικρούσετε το έπιχεί
ρημα, για-:l Ι>ίνει μιά ήθικη Ι>ικαιολόγηση σ' αύτό πού 'ναι
καθαρη κερl>οσκοπία.
ΜΠΡΑΝΤΟΝ. - Tt σiiς σπρώχνει ατό γράψιμο;

ΑΡΘΟl"Ρ :ΜΙΛΛΕΡ. - Μακ&:ρι νά τό 'ξερα. "Αν τό 'ξερα,
θά μποροuσα ίσως νά έλέγξω καλύτερα αύτη την άνάγκη πού
μΕ: σπρώχνει νά γράφω. Βρίσκομαι στο ελεός τ-ης, Ι>έν ξέρω
πραγματικά τί άκριβώς είναι. ΔΙ: μπορώ νά γράψω γιά κάτι
πού το καταλαβαίνω πολύ καλ&:. "Αν ξέρω τί άκριβώς σημαί
νει γιά μένα έ!να πράγμα, το εχω κιόλας έξαντλήσει σάν έμπει
ρία. ΔΕ: μπορ � νcΧ 1τΟ yρ �ψω, χι.ατ� rιου φ �ίνεται. σαν γ-ιcΧ
ξαναειπωμiν-η ιστορια. Πρεπει να το ανακαλυψω για, πρωτη
φορά γράφοντ&:ς το. Πρέπει νά έκπλαγώ έγώ δ 'ίl>ιος.
Αύτός, βέβαια, ε!ναι ενας πολυέξοl>ος τρόπος άντιμετώπισης
τών πραγμάτων, γιατί μπορε'ί προχωρώντας νά φτάσεις σ'
ά.�ι.έξοΟο ,χ�t V: �να�α�όψε;ς π�ς εΤσα : άνί�α�ος, νcΧ δ � σει.ς
σαρκα και οστσ. σ αυτο που κρυβεται κατω απ το συναισθημιΧ1 σο � . Μένει.� τότε 11 άπλοUστ�τα, μ' εν;ι rl μo f φo, c:υν� ίσθημ17
που Ι>εν είναι απο, μονο του τεχνη. Πρεπει να τ αφησεις να
σκληρύνει, νά στερεοποιηθεί, νά πάρει μιά κάποια μορφή,
πού νά 'χει τ-1] Ι>υνατότ-ητα νά μεταl>οθεί. Καμμιά φορά, γιά νά
ζεπεταχτει αυτο το κατι, μπορει να χρειαστει να περασουv
· itνας χρόνος, Ι>υό χρόνια, κι άκόμα τρία η τέσσερα.

του 'lΌυαίν, πού πάντα βάζει τον άπλό άνθρωπάκο νά τά
καταφέρνει καλύτερα άπ' τον καλομαθημένο νέο καl νά κλω
τσάει πέρα δλες τlς καθιερωμένες ταξικές άξίες.
Στο άμερικάνικο θεατρικό εργο, ή ί>ράση εχει το προβάl>ισμα,
δ στοχασμός είναι σχεί>όν άνύπαρκτος. Δέν ύπάρχει σ' αύτό
τίποτα πού νά μη μπορεί νά γίνει ί>ράση. Το άμερικάνικο
θεατρικό εργο πρέπει ν ά ε τ ν οι ι κάτι, οχι ν ά ά ν οι φ έ
ρ ε τ οι ι σέ κάτι. 'Όταν, δμως, ενα εργο τά καταφέρνει καί
τά ί>υό, τότε ε!ν' έπιτυχία. Σκληρη ί>ουλειά, ί>ύσκολη σχολη
στ' άλήθεια, μά κατά τη γνώμη μου ή καλύτερη γιά την ώρα.
Δέν ξέρω &ν ol 'Εγγλέζοι συγγραφεϊ:ς δπως δ Τζών Γουαίην,
δ Κίνγκσλεϋ "Ειμις η δ Τζών 'Όσμπορν, τό' χουνε συνειί>ητο
ποι·ήσει αύτό, χαl ί>έν ύπάρχει λόγος νά τό 'χουνε, μά βρίσκει
κανείς μιάν -l]χώ άπ' δλ' αύτά στο εργο τους.
NlfI,PANTO,N. - Τό �μ�ρικάνικ? Θέα�ρο δέ� έχει θρησκευ
,
τικο περιεχομενο . Τι, εξηγηση δινετε σ αυτο;

ΑΡΘΟl"Ρ ΜΙΛΛΕΡ. - ΔΙ:ν ξέρω τί νά πώ, έξον πώς ε!ναι
κι αύτό εvα άπ' τά σημάί>ια της άμερικάνικης σχιζοφρένειας
σ' αύτόν τον τομέα. Μ' εχουν ί>ιαβεβαιώσει πώς τά 90%
τών 'Αμερικανών πηγαίνουν στην έκκλησία η άνήκουν σέ
μιάν 'Εκκλησία. Ε'ίμαστε ίσως δ πιο θρησκευόμενος λαός
τ'ίjς 'Ιστορίας. 'l"πάρχει, ώστόσο, μιά ί>ιαχωριστικη γραμμ.η
άνάμεσα στο νά συχνάζει κανείς στην έκκλησία καί στο ν'
άναζητε'ί συνειί>ητά άπώτερες θρησκευτ�κές λύσεις. Στην κα
θημερινη ζωη ί>έν ύπάρχει πουθενά πιο ύλιστικός πληθυσμός
άπό μίiς, πιο ί>ιψασμένος γιά πρακτικά άποτελέσματα. Την
Κυριακή, δμως, τά πράγματα ε!ναι ί>ιαφορετικά. Γιά μερι
κές ώρες ί>έ σκεφτόμαστε τά κέρί>η κ' ετσι γινόμαστε καλοί.
Κοντολογής, ζοuμε τη ζωούλα μας χωρίς νά μiiς άπασχολεί
καμμιά θρησκευτικη tί>εολογία καί μιά φορά τη βί>ομάί>σ.
κάνουμε κ' ενα νόημα κατά τούς Ούρανούς.
'l"ποθέτω πώς τό θέατρο άντικατοπτρίζει πολύ φυσικά αύ
τη την κατάσταση. 'Έτσι κι άλλιώς ό 'Αμερικανός ί>Ι:ν Ιtχει
την ύπομονη ν' άσχοληθεί μέ θεωρίες γιά δτιί>·ήποτε. Κι
οϋτε β�έπει �ναγκαστ,ικα , �αμμιαν , άντίφασ·η, σ' α�τα π?U
μόλις ειπα : ·η θρησκεια ανηκει στην Κυρισ.κη και, ολ·η την
ΜΠΡΑΝΤΟΝ. - Δ ηλαδή, πραγματικά δέν ξέρετε πώς θά τε
ύπόλοιπη βί>ομάί>α καταπιάνεται κανείς μέ &λλα πράγματα.
λειώνει iνα έργο δταν τό άρχtζετε;
ΑΡΘΟl"Ρ ΜΙΛΛΕΡ. - 'Όχι, 1>1:ν ξέρω. 'Έχω, βέβαια, μιά Νομίζω πώς ή μεγάλη άλλαγη στο θέατρό μας συντελέσθηκε
άμυl>ρη tί>έα - γιά παράί>ειγμα, &ν δ Ίjρωας του εργου θά δταν ί>έν 'ijταν πιά ί>υνατο νά κλείσουμε τίς, δλο καl πιο παρά
πεθάνει στΟ τέ),ος. ΑύτΟ τΟ ξέρω. Θα πρέπει. νΟC ξέρω άκόμα λογες, άντιφάσεις τ'ίjς άνθρώπινης ϋπαρξης σ' αύτόν τον τύπο
καl το βαθμό είρωνίας πού θά 'χει το εργο μου. Γιά τό πώς θά εργου δπου μιά " κατά τό μiiλλον η -� ττον, καλη έπιρροη "
έξελιχθεϊ:, δμως, ·ή ί>ράση ί>έν ξέρω παρά μικροπράγματα. Ί-Ι έρχόταν σέ σύγκρουση μέ μιά, " κατά τό μίiλλον η -Jjττον, κα
ί>ομη καί, &ς ποuμε το " τέμπο ", δ ρυθμός τ'ίjς άνέλιξης, κη έπιρροή " οι κακές έπιρροές itγιναν τόσο φευγαλέες καί
τόσο ί>υσκαθόριστες, πού μείναμε μ' έ!ναν Ίjρωα, πού ol έχ
αύτά ί>ημιουργοuνται στην πορεία του ίί>ιου του εργου.
Τό γράψιμο ένός εργου, καθ' έαυτό, μοu παίρνει τό πολύ όχτώ θρ.οί, του 1τα� άόρα;οι. Α�τό πού προβάλλονταν στο προσκή
βί>ομάί>ες, καl καμμιά φορά λιγότερο - γράφω γρήγορα - νιο ηταν το θυμα σ οι ν θ υ μ α.
αύτό, ομως, ε!ναι . το τελευταϊ:ο στάί>ιο τ'ίjς ί>ουλειίiς. Πρlν Ή ύπόθεση τοu κάθε σημαντικοu άμερικάνικου θεατρικοu
φτάσω σ' αύτη τη στιγμή, εχω βρε'ί τούς τοίχους τ'ίjς ζω'ίjς εργου άφηγε'ίται πώς δ κεντρικός Ίjρωας βλέπει τά θεμέλια
καl μπορώ νά τούς νιώθω καl μπορώ νά γεμίσω πιά αύτό τ'ίjς ϋπαρξής του νά καταρρέουν. Ή κυριότερη παράί>οσή μας,
τον έ!τοιμο χώρο, μπορώ νά προχωρήσω. "Αν, δμως, ί>έν ύ άπ' τον Ο' Νηλ καl ώς τlς μέρες μας, περιστρέφεται γύρω
άπ' το πρόβλημα τ'ίjς άκεραιότητας. 'Όχι μονάχα τ'ίjς ήθικ'ίjς
πάρχει έσωτερικη έξέλιξη, πάω χαμένος.
άκεραιότ-ητας, μά καl τ'ίjς άκεραιότητας τ'ίjς άνθρώπινης προ
MfI.PA N'f'ON. � Νομ{ζετ� πώς τ ? Θέατρο ε lναι μιά πραγμα
σωπικότητας. 'Η ί>υσκολία ε!ναι πώς νά έντοπίσει κανείς
,
,
τικα αυτοχθων
αμερικανικη μορφη τεχνης;
ί>υνάμεις της άποσύνθεσης. Θέλω νά πιστεύω πώς ύπάρ
ΑΡΘΟl"Ρ ΜΙΛΛΕΡ. - Έξαρτίiται άπ' το έπίπεί>ο άπό το τίς
καl πώς ε!ναι ί>υνατό νά ξεσκεπαστοuν.
δποίο άντιμετωπίζετε την άμερικαvικη ζω·ή. Κάθε λαός εχει χουν
'Έγραψα
τη " Δοκιμασία " (" Μάγισσες τοu Σάλεμ " ) μ
μια ,συμβατικη ,ίδέα γι.� τ?ν έ�υτό τ�υ. οι �μερι.κι;νοί, yι.� αύτη τη σκέψη
μυαλό. Ήταν μιά άπόπειpα άναβίωσης
παραί>ειγμα, βλεπουν τον εαυτο τους ανοιχτοχερη, παντα απο τ'ίjς παλιίiς ήθικ'ίjςστο
καί
τάξης, μιά προσπάθεια
την πλευρά τ'ίjς ί>ικαιοσύνης, λίγο άπρόσεχτο στο τί άγορά νά π� πώς ί>έ μ ορ ίί>pαματουργικ'ίjς
� κα�εlς νά θρον:άζεται άν�μελα καl, νά
ζει, σ.πάταλο, άλλά βασικά καλό καl αtσιόί>οξο. Ή άλήθεια κοιταζει παθητικα7: τον
του να καταστρεφεται κατω
ε!ναι πώς πολλές άπ' αύτές τίς ίί>ιότητες άνταποκρίνονται άπ' τά πόί>ια του, άκόμα κοσμο.
κι &ν δ 'ίί>ιος συμμερίζεται τη γενικη
στην π � αγματ:κότη ;α � Α�τ? , Ογω,ς, , είν' ενr; . �πίπεΟ� τη�, αύ ένοχ·ή. Στην πραγματικότητα,
εκκληση γιά μιά πράξη
τογν� σια�. Κατω, απ αυ;ο το ε�;ιπεί>ο,' υπ� ρχ� ι ενα αλλο,, βούλησης. Πpοσπαθοuσα νά πώεκανα
πώς
ή άί>ικία εχει ενα πρό
,
που εκφραζεται σε πολυ λιγες ταινιες, σε πολυ λιγα θεατρικα σωπο μέ άναγνωρίσιμα χαρακτηριστικά,
πού μόνο δ φόβος
εργα, πάντως κατ' άναλογίσ.ν περισσότερο στο Θέατρο παρά μας μίiς έμποί>ίζει νά ξεσκεπάσουμε, νά τ'ίjς
πετάξουμε πέ
στον Κινηματογράφο . : στο έπίπεί>ο αύτό βρίσκονται ol φοβίες, ρα
τό προσωπεϊ:ο. Τά εργα τ'ίjς ί>εκαετίας 1 94.0 50, πού ξε
ή μοναχικη μας άφέλεια, ή ί)ίψα μας γιά ενα σκοπό στη ζω·ή . κίνησαν σάν μιά άπόπειpα άνάλυσ·ης του άτόμου μέσα στον
ΜΠΡΑΝΤΟΝ.-Όρισμένοι κριτικοί πιστεύουν πώς ο [ Βρεταν
κόσμο, κατάντησαν νά 'χουν γιά σύνθημά τους τον άποκλεισμό
νοί " ' Οργισμένοι Νέοι " έχουν iπηρεασθεί άπ' τήν 'Αμερική.
του κόσμου. Ή οίκονομία, ή πολιτική, θεωροuνται σ' εύρύτα
ΑΡΘΟl"Ρ ΜΙΛΛΕΡ . - Νομίζω πώς ύπάρχει μιά άμερι τους κύκλους σάν ενί>ειξη άί>εξιότητας. 'Έτσι, εκαναν την είσβο
κάvικη νότα στά γραφτά τους. Δέ θέλω νά πώ πώς έ!να εργο λ·ή τους ή λύπηση τοu έαυτοu μας, δ συναισθηματισμός κι δ
σάν τά " 'Οργισμένα Νιάτα " ί)έ θά γραφόταν χωρίς την έντυπωσιασμΟς με τΟ σέξ ''.
άμερικανικη έπίί>ραση, μά ύπάρχει σ' αύτά τά εργα μιά δρμη Καταλήξαμε σ' έ!να άντιί>ρσ.ματικό θέατρο, πού άντανακλίi
τικότητα, άκόμα καί μιά ξετσιπωσιά, πού ήχεϊ: πολύ άμερι την &ποψη πολλών άνθρώπων, πού λένε περίπου : " Τί τά
κάνικα. Μπροστά σ' αύτά τά εργα, νιώθω " πολύ σάν στο θές ; 'Έτσι ε!ν' ή ζωη την σήμερον ήμέραν"'. Τά πρόσωπα
σπίτι μου ". Διαισθάνομαι πώς αύτά τά εργα ξανακαλύπτουν τών εργων ύφίστανται την τυραννία, μά τό παίρνουν σά ί>ε
κάτι πού 'χει γίνει σχεί>όν κοινός τόπος σ' αύτη τη χώρα ί>ομένο πώς ό τύραννος - ε!ναι άόpατος κι άπροσί>ιόριστος,
άπό την έποχ·Ι] iou Μάρκ Τουσ.lν άκόμα. 'Εννοώ τη στάση ίσως μάλιστα νά μην ύπάρχει κ&ν.
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ΜΠΡΑΝΤΟΝ. - Το dμερικάνικο Θέατρο ε lναι dκ6μα πολύ
νέο. Πώς βλέπετε τήν έξέλιξή του;

ΑΡΘΟΥΡ ΜΙΛΛΕΡ. - Πρίν άπ' τον πρωτο παγκόσμιο πό
λεμο, μέ το ζόρι μπορουσε νά μιλήσει κανείς γιά άμερικάνικο
θέατρο. Έννοω, γιά Ιiνα θέατρο πού ν' άντανακλιΧ &μεσα τά
άμερικάνικα Ί]θη, την άμερικάνικη ζω·ή. Τότε, ή ζωη Ί]τανε
ζωή , καί το θέατρο, θέατρο. Μετά τον πρωτο παγκόσμιο
πόλεμο Ιiγιναν πραγματικές άπόπειpες γιά τη δημ:ι?υργία
σύγχ?ονου θεάτρου σ' αύτη τη χώρα - ένος θεάτρου . πού νά
καθρεφτίζει τη ζωη του λαου έκείνης τ'ίjς έποχΊjς. ''

ΜΠΡΑΝΤΟΝ. - Ποιά lργα lχετε στο μυαλ6 σας;

·

.

ΑΡΘΟΥΡ ΜΙΛΛΕΡ. - Νά, πάρτε γιά παράδειγμα, Ιiρy'α οπως
" Παό, το τίμημα τ'ίjς Μξας " χαί " Ή Πρώτη Σελίδα "
(Σημ. τ. Μετ. παίχτηκε στην 'Αθήνα άπ' τον Κώστα Μου
σούρη μέ τον τίτλο " Το θέμα τ'ίjς 'Ημέρας " ), πού ε'ίχανε με
γάλη έπίδραση, 'ι) άχόμα καί τίς " Σχην/:ς του Δρόμου ".
Γιά πρώτη φοριΧ τολμηρά. συναισθήματα χρησιμοποιήθηκαν
στη σκηνή, μέ τον τρόπο πού χρησιμοποιουνται στην χαθημε
ρινη ζω·fι στίς 'Ηνωμένες Πολιτεϊ:ες. 'Όλη ή παλιατσαρία του
συναισθηματιχου tδεαλισμου πετιόταν στά. σκουπίδια. Ό πό
λεμος κοιταζόταν τώρα δπως άχριβως τον Ιiβλεπε ό μέσος
&νθρωπος στην χανονικη ζωή, δηλαδη σά.ν μιά βρώμικη ύπό
θεση. Μιά. νέα, άτόφια είκονοκλαστικη διάθεση Ιiκανε εtσβο
λη στη σκηνή, χαί μαζί ό σύγχρονος χυνισμος κ' ή εύθυμία.
Ό Ρόμπερτ Σέργουντ, ό Μάξουελ 'Άντερσον, ό Σ. Ν. Μπέρ
μαν, ό Φίλιπ Μπάρρυ, ό 'Έλμερ Ράις, ό Τζώρζ Κέλλυ, ό Σίν
τνεϋ Χάουαρντ, ολοι αύτοί πρωτοεμφανίσθηκαν μετά τά
1 920. Αύτοί ένηλιχίωσαν το Θέατρό μας.
�ήμερα, �ρισμένα άπ' τ� Ιiργα ,το� ς μfς ιp_αίνοντ� ι ,μαλακά,
υπερβολικα κατασχευασμενα, χι αχομα αφελη, παρα τις προσ
σπάθειές τους νά. ξεκόψουν μέ την παλιότερη παράδοση του
στόμφου χαί τΊjς σχηνιχ'ίjς ψευτιάς. Μερικά άπο τά. Ιiργα τους
είναι πολύ λεπτά, πολύ καλοφτιαγμένα, rσως ύπερβολιχά. κα
λοφτιαγμένα γιά το σημερινό μας αίσθητ·ήριο. 'Ένα μέρος
άπ' τον Ο' Νηλ μας φαίνεται νά διατηρεϊ: άχόμα την άξία
του, rσως γιατί συμμεριζόμαστε το νευρωτικο στοιχεϊ:ο πού
τον χαρακτηρίζει. Είναι καί κάτι &λλο : Ιiγραψε σ/: περισσό
τερο προσωπιχο 6φος. Πίσω άπο τη δουλειά του μπορουμε νά.
δουμε ίf; ν α ν & ν θ ρ ω π ο.
Ό Ο' Νηλ μίλησε σά. μέλος μιιΧς μειοψηφίας, το !δια μ�
μιΧς. Οί &λλοι 'JΊταν περισσότερο δημόσιοι ρήτορες, η φωνη
τ-ϊjς πλειοψηφίας, κ' Ιiτσι Ιiχασαν την άτομικότητά τους. Σή
μερα έκτιμιΧμε το ύποκειμενικο στοιχεϊ:ο· τότε προτιμουσαν
τη δεξιοτεχνία, το πνευμα, την χριτικη των ήθων, τ-fιν Εtχο
νοχλαστικη άσέβεια.
'Η δεκαετία 1 930 - 40 χαραχτ-ηρίζεται άπο φωνές άνθρώπων
τ'ίjς μει,οψηφίας, 1;'υρίως του , Κλίφιι;ορντ ' �ντέτς κ,αί, τ7),ς �ί
λιαν Χελμαν. Μια έσωτεριχη φωνη ξεπεταγεται απ αυτους:
αισθάνονται προσωπικά την κοινη άγωνία γιά την &νοδο του
Φασισμου. Στον Όντέτς, ή φωνη αύτή γίνεται έ:νας νέος λυ
ρισμός, μιά πρόζα πλατύτερη άπ' τή ζωή. Στη Χέλμαν,
μιά άδιάκοπα άνελισσόμενη γραμμή δράσης σέ ομορφα διαρ
θρωμένα Ιiργα. Κ' οί δυο αύτοί συγγραφεϊ:ς είχαν προσωπικό
τητα, τά. Ιiργα τους φέρνουν τή σφραγίδα τους, μά τά. σύμβολά
τους ήταν συχνά. τόσο προσκολλημένα σ' έπί μέρους στοιχεϊ:α
του κλίματος τ'ίjς δεκαετίας 1 930 - 40, πού οταν ό σύντομος
�;α;ακλυσμος του ,πολέμου πέρασε, ό κόσμος τους μάς φάνηκε
αμεσως ξεπερασμενος.
'Απ' το 1 9lι 0 χαι μετά, ή γραμμή τΊjς έξέλιξης &ρχισε νά μάς
όδηγεϊ: ολο και περισσότερο προς τήν έσωτερικη οtκειότ-ητα
κ' οί συγγραφεϊ:ς δίνουν ολο καί λιγότερη σημασία στήν παλιά
tδέα τΊjς δεξιοτεχνίας, τΊjς σκηνικ'ίjς λογικ'ίjς. 'Απ' αύτη τήν
&ποψ·η, ό Ο' Νήλ παραμένει ό μέγας " μαέστρος " , το πάντα
ορθιο μνημεϊ:ο. Το Ιiργο του είναι το rδιο γεμάτο άχώνευτο
φροϋδισμό, οσο χαι των &λλων, το rδιο καταπιάνεται μέ " με
γάλα θέματα " , οπως· ό Σοσιαλισμός, το Νέγρικο πρόβλη
μα, ·ή κοινωνικη δικαιοσύνη κλπ., χι αύτό, έξίσου, βαρύνεται
μέ τή χρήση μιιΧς ξεπερασμένης " λαϊχ'ίjς " διαλέκτου, μέ
άποκαρδιωτικές συμβατικότητες και μελοδραματισμούς. 'Ωσ
τόσο, το Ιiργο του Ο' Νήλ δέν πρόκειται νά έξαφανιστεϊ:
γιά. πολύν καιpο · άκόμα - άκουμε την έσώτερη φωνή του,
άπ�κρ �νόμασ�ε σε πολλ�ς ά;Ο τtς ά7;οΧf ώσεις Τ"Q ς. Μπf οστ�
(
. στον ειλικρινη οίκτο που νιωθει για, τον ιδιο του τον εαυτο,
στη
βασανιστική του άναζήτ-ηση, στίς άκατασίγαστες άμφιβολίες
του, ξεχνάμε τίς , συχνά. φτιαχτές, θεατρικές λύσεις πού δίνει.
()ί &λλοι συγγραφεϊ:ς βολεύονταν στά Ιiργα τους. Αύτός, ποτέ.
Μέ τή δεκαετία 1 940 - 50, κι άκόμα περισσότερο μ/: τήν ά
μέσως έπόμενη, μπήκαμε στήν έποχή του . &γχους. Κατά. χύ18

ριο λόγο, · ύπεύθυνος. γι' αύτο είναι ό Τεννεσσ'ίj Ούίλλιαμς.
Καί μένα του rδιου, το έ:να μου πόδι σ' αύτο το ρευμα πατάει.
Πρόκειται γιά. i!;ναν σκληρό, νευρωτικο ρομαντισμό, μιά. με
;ατρ �πή τΊjς ;ρέχο� σας ζωΊjς �έ - πό�εμο του κα�εν� ς μέ τον
εαυτο του. Καθε συγχρουση τεινει να μετατραπει σε σεξουα
λική. 'Έτσι, το πλαίσιο γίνεται ολο καί λιγότερο ρεαλιστικό.
"Ολ' αύτά μας όδήγησαν στο Ιiσχατο οριο τ'ίjς άσημαντότη
τας. Φτάσαμε στο θέατρο τΊjς κακοκεφιiΧς καί τ'ίjς βαρεμά
ρας. 'Ιδιαίτερα, όρισμένοι νεώτεροι συγγραφεϊ:ς. Στο κάτω κάτω τ'ίjς γραφΊjς, ή σεξουαλική σύγκρουση μπορεϊ: νά. φτά
σει rσαμ' ί/;να σημεϊ:ο κι οχι παραπέρα. Καταλήγουμε Ιiτσι
στον πάτο του τσουβαλιου μέ τίς rcαθολογικl:ς περιπτώσεις,
στο άπόλυτο άδιέξοδο. 'lΌ θέατρο πρέπει νά βρεϊ: τον τρόπο
νά βγεϊ: άπο κεϊ: μέσα, νά ξαναγυρίσει στο φως τΊjς μέρας, χω
ρtς να �&σει. τίποτα, ά-τ;ο τ-fι,ν �σωτερικ� το� ζωή. Κάθ� άνακά�
,
λυψη γινεται
τελικα ενας
ακομη χοινος τοπος. c Η αυθεντικη
πρωτότυπη κραυγή καταντάει μέ τον καιpο μιά. ύλακη πού
Ιiχουμε κιόλας ξανακούσει, η i!;να καλά. όργανωμένο κήρυγμα.
Μέ πιάνει χαμμιά φορά. ή έπιθυμία νά. ξαναδω ενα σκηνιχο
μ' άληθινο ταβάνι καλύτερα παρά. αύτή τή βεβιασμένη ποίηση
του τύπου " το θύμα γιά το θύμα " τ'ίjς καλορρυθμισμένης
άπελπισίας καί του &γχους. Εrτε μ' 'εναν ξεκάθαρα παραδε
γμένο συμβολισμό, εrτε μέ μιά.ν άναγένν·ηση του ρεαλισμου
τ'ίjς παράδοσης, το θέατρο πρέπει νά. ξαναπευθυνθεϊ: στον
κόσμο πέρα άπ' την έπιδερμίδα, στή Μοίρα. Καί ·ή Μοίρα
;ίναι. , πάντα ο � & λ λ ο � - εστω κι ιΧν αύτΟς ποU πεθαίνει
εξαιτιας τ-ης ε ι σ α ι σ υ.

ΜΠΡΑΝΤΟΝ. - Νομίζω πώς σεϊς καί δ Σάρτρ εtσαστε ο ί
δυο πιο δυνατοί δραματουργοί τ�)ς έποχijς μας. Μέ τη δια
φορά πώς δ,τι γράφει αύτος δεσπ6ζετα ι άπ' τlς Ιδέες . . .

ΑΡΘΟΥΡ ΜΙ ΛΛΕΡ. - 'Υπάρχει μεγάλη διαφορά άνάμεσά
μας. Πρωτα, έγώ γράφω μέσα στούς κόλπους ένος πολιτι
σμοϋ π�ύ ?ε'J , άγαπά�ι. �tς ,ίόέες, πο� όεν εχ� ι άκρι,β� συν7 ί
δηση του τι κανει, που δε θελει να' ξερει τι κανει. Αυτο ίσχυει
τόσο, για τΟ ,μει.ι;ονω �έν? ιΧτομο, δ σ,ο και γι� μια γιγαντιαία
χοι�οτητα- , Το ,ξερω απο πρ?σωπικη μο,υ πει�α.
"
Στη Γαλλια, , σε πο�.υ, μεγ��υτ�ρ ? βαθ!fο, �,ι ανθρ �πο � εχου
�ε
συνειδΎ(τοποιη �ει πως :, χι αν , ακομ,α δεν ξ� ρο� ν τι κανο�ν, ε
�ουν τη δυν�τοτητ�,' οπο�ε το θ�λησουν, �α το �αρακτηρισο�ν
αντικ� ιf7ενικ� . �, αλλα
�ογ;α, δε}ο.�ται �;ως κ α π � ι ο ς, ξε
ρει αυτο που κανουν και πως
είν ενα ειδος δουλειας που δι
κ_;χ ιολογ�ϊ:ται. Σ ;fιν 'Αμ�ρ ικ·� , ολη �ύτ·fι ή σειρά. , συ�λογ�σμων
,
.
: που ελαχιστοι
ειναι μια πολυτεΑεια
επιτρεπουν
στον εαυτο τους
καί πού δl:ν Ιiχει καμμιά. συνέπεια. Τί διαφορά. προκύπτει άπ'
τό νά ξέρει κανείς; ά, έδω πιστεύουμε στήν άναγκαιότητα·
εrμαστε οί πιστοί σκλάβοι τ·η ς. Έδω το άναγκαϊ:ο το συγχέ
ουι;ε μέ το, δίκαι,ο. Ύπάρχο,υν� φο �ές, ομως, ;ro� οί &�θρωποι
πρεπει να, εναντιωνονται
στο αναποφευχτο, να αντιστεκονται.
ι

ΜΠΡΑΝΤΟΝ. - Πού νομίζετε πώς πάμε;

ΑΡΘΟΥΡ ΜΙΛΛΕΡ. - 'Ένα Πράγμα δέν πρόκειται πιά ν'
άνεχθεϊ: το θέατρο γιά. πολύ άκόμα - τουλάχιστο στή χώρα
μου - τήν βαρεμάρα. Το άγχωδες θεατρικο Ιiργο ξέρουμε
τώρα πιά. άπ' τά. πρίν που θά. καταλήξει. Ξέρουμε τί νά. περι
μένουμε: τήν παθητικη ·ϊj ττα του 1jρωα ,� των ·ή ρώων, κ' ενα
άκόμα ντοκουμέντο πάνω στ·fιν άνιχανοποίηση καί τη μονα
ξιά. Νομ �ζω ώς ολ' αύτ� θ� μiΧ,ς φανου� ε ξαcι;νικά. , όλότε�α
ξεπερασμενα. �Ισως η, ζωη να φαινεται
τωρα σαν κατι λιγο
τερο άδύνατο παρά, πρίν μερικά. χρόνια. Θέλω νά. πω πώς μιά.
δυνα:;ότη :α έ�ιβίωση� ;ϊ)ς , άνθρώπ,ινης φ��Ίjς μ�ορεϊ: νά. ,θεω
ρηθει σα μια λογικη ελπιδα. Φαινεται ολο και περισσοτερο
πώς οί δυο μεγάλοι, πού κρατουν στά. χέρια τους τή δυνατό
τητα άποσύνθεσης τΊjς άνθρωπότητας, συγκρατιωνται. 'Η έ
ξάπλωση τ'ίjς τεχνολογίας παντου στον κόσμο θά. βοηθήσει
έ7: ί�·η ς στο, νά γίνει, ό πόλ�μος λι'(ότεp ο άναγκαϊ:ος. gί tδέες
αυτες διαδιδονται τοσο, που τελικα γινονται μέρος της συγ
κινησιακ'ίjς ζωΊjς άκόμα
κι αύτων των άνθρώπων πού δέ
διαβάζουν έφ-ημερίδες 'χαί δέν ξέρουν γιατί τά. πράγματα εί
ναι τώρα διαφορετικά. σέ σύγκριση μέ 8,τι ήταν πρίν άπο
μερικά χρόνια. 'Ανάμεσα στίς καγκελλαρίες καί .τ ίς κουζίνες
οί γραμμές έπιχοινωνίας είναι μπερδεμένες, στραβοβαλμένες,
μά, ώστόσο, ύπάρχουν. Νομίζω πώς πολλά σημάδια μιΧς δί
νουν το δικαίωμα νά. φωνάξΟυμε καί πάλι μέ σιγουριά πώς
τίποτα δέν χάθηκε. Κι οσο πιοΎρ·ήγορα γίνει αύτό, τόσο πιο
γρ·ήγορα ή σκοτεινή άτμόσφαιpα πού περιβάλλει τόσα εργα
θά μιΧς φανεϊ: άδικαιολόγητη : δέ θά. έμφανίζεται πιά. σά.ν άντα
νάχλαση τ'ίjς πραγματικότητας.
!Μετ. Κ. Στ. )

Η Ο ΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΑ ΤΡΟΥ
Η ΘΕΩΡΙ Α τον Κ Α Θ Η Γ Η ΤΟΥ H E N R I OOU H I ER
Tov ΓΙΩΡΓΟ Υ ΜΟ ΥΡΕΛΟ Υ
Στη θεωρητιχ.η έξέταση των προβλημάτων ποδ άφοροϋν τη θεατριχ.η Οημιοuργία, λίγα είναι τcΧ
εργα πού προχωροuν τ6σο βαθειιΧ στην άνcfλυση τΊjς οημιουργίας αuτ'Υjς δσο οί τρεΊ:ς μελέτες τοu
H enri G o uhier : Ή οuσία τοu Θεcfτρου ( L '€ssence du theatre, Paris, Plon 1 943) . Το Θέατρο
χαl ή ίJπαρξη ( Le tlιeatre et l'existence, Paris, AubieΓ, 1 952) . Το θεατρικο εργο ( L'oeuvre
tlιeatrale, PaΓis, Flanιrnarion 1958 ). Αuτο είναι &.λλωστε πολύ φυσικ6 : Ό H enri Gouhier
χαθηγητης τΎ)ς Φιλοσοφίας στο Π ανεπιστή μιο τοu Παρισιοu, μέλος τ'Υjς Άκαοημίας ' Ηθικών
χαl Π ολιτικών ' Επιστημών , κατέχοντας έχεΊ: την Ε:ορα πού κατεΊ:χε &.λλοτε ό BeΓgson, θεωρεΊ:ται
σήμερα σιΧν Ε:νας άπο τούς πιο σημαντικούς ίστορικοuς τΎ)ς φιλοσοφίας στη Γαλλtα. Οί μελέτες του
πάνω στ-fι φιλοσοφία τοu D escaΓtes, τοu MalebΓanche, τοu Maine de BiΓan , τοu Auguste Cornte
χαl τοu H enΓi Bergson είναι γνωστες στο παγχ6σμιο φιλοσοφιχο κοιν6ν. Μα κοντιΧ στlς αύστηρες
έπιστημονιχές του έργασίες, ό H enl'i GouhieΓ, άσχολήθηχε ίοιαίτερα καl με το Θέατρο .'Έγραψε
πολλες θεατριχες κριτικες καl &ς σήμερα άχ6μα κρατiΧ. τη θεατρικη στήλη τ'Υjς γνωστ'Υjς λογοτε
χνικ'Υjς έπιθεώρησης " L a Table Ronde" . Π ροσωπικος φίλος τοu Baty, εχοντας παρακολουθήσει
άπο κοντιΧ τlς προσπάθειες τοu Dullin, τοu J ouvet, τοu Pitoeff, με τοuς στοχασμοuς τών όποίων
προλογίζει το εργο του
Ί-Ι ούσία τοu Θεάτρου'', είναι ταυτόχρονα Ε:νας άπο τοuς πιο βαθυστό
χαστους μελετητες τ'Υjς θεατρικ'Υjς οημιουργίας, γιατί προσπαθεΊ: να συλλάβει τη οημιουργία αύτη
οχι μ6νο στα έξωτερικά της γνωρ ίσματα άλλιΧ στην 'ίοια την ούσtα της. Θεωροuμε λοιπον εύτ4χημα ποu μποροuμε να οώσουμε στο " Θέατρο " μιαν έκτενΎ) άνάλυση τοu βιβλίου του " Ή ούσtα
τοu Θεάτρου" . Άπο την άνάλυση αύτη οημοσιεύουμε παρακάτω το πρώτο άπο τα ouo μέρη της.
"

1.

Τ Ο ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ

"Αν θελήσουμε να έμβαθύνουμε στην εννοια τ-Ιj ς θεατριχΊjς πα
ράστασης, Θα 3οuμε δτι αύτο πού προέχει είναι ή 3ράση. Μα ή
3ράση, άπο τη στιγμη πού Έίναι μίμηση, προϋποθέτει κάτι το
πολύ βασιχ6 : την παρουσία. Είναι αύτή πού άποτελε"ί την ού
σία τοu Θεάτρου.
Ή παρουσία Ιiχει σχέση μέ την ϋπαρξη χαί Ιiχει σχέση μέ το
χρόνο. Σχέση μέ την ϋπαρξη, γιατί ό ήθοποιος πού έμφανίζεται
στη σχηνη 3/:ν είναι ό άντιπρόσωπος ένος προσώπου &:πόντος,
μα το raιo το πρόσωπο. 'Έτσι ό Οt3ίπο3ας, όποιοσ3ήποτε και
αν ε!ναι ό ήθοποιος πού ύποaύεται αύτο το ρόλο, έμφανίζεται
στη σχηνη σαν ό raιος ό Οt3ίπο3ας. Καί ε!ναι αύτο κυρίως πού
συγχινε"ί το θεατή.
'Η παρουσία Ιiχει δμως σχέση χαί μi: το χρόνο, γιατί κάθε τι
πού ύπάρχει μέσα στο θεατριχο ltργο aε μπορε"ί παρα να ύπάρ
χει μέσα στο χρόνο, να ύπάρχει αύτή τή στιγμή. 'Έτσι ό ·Ιjθο
ποιος πού βγαίνει στη σχηνη χαί δ θεατης πού βρίσκεται στη
σάλα ε!ναι σύγχρονα πρόσωπα, πού συνυπάρχουν μέσα στο
ί3ιο παρόν, Ιiστω χι αν το Ιtργο άναφέρεται σi: μιαν Υ.λλη έποχή.
Γι' αύτο χαί ή έπί3ραση τοu Ιiργου έπάνω στο θεατη ε!ναι Υ.μεση.
Το ούrrιαστιχο θεατριχο γεγονος άποχωρίζεται λοιπον άπο το
συγγραφέα και πηγαίνει στον ·Ιj θοποιό. Ε!ναι αύτος πού βρί
σκεται έπάνω στη σχηνη και οχι δ συγγραφέας πού μπορε"ί να
βρίσκεται δπου3·ήποτε άλλοu. Γι' αύτο το λόγο το άληθινο
μυστήριο τοu Θεάτρου ε!ναι το μυστήριο τΊjς πραγματιχΊjς πα
ρουσίας τοu ·Ιjθοποιοϋ. 'Ένας Υ.νθρωπος ε!ναι μπροστά μας, πού
άνήχει στον τωρινό μας .κόσμο, Ιtνας Υ.νθρωπος πού ε!ναι παρών,
πού τον βλέπουμε χαί τον άχοϋμε. Μπορε"ί να ε!ναι ψηλΟς η
κοντός, μελαχροινος η ξανθός, να μη γνωρίζουμε τίποτα για τη
ζω·ή του, δμως μιΧς έπιβάλλεται σαν Ιtνα πλάσμα ζωντανο μέ
δλο το βάρος τΊjς πραγματιχΊjς παρουσίας του. ΔΕ:ν μποροϋμε
να θεωρήσουμε την παρουσία αύτη παρα σαν μια δντότητα άλη
θινή.
2. το Θ ΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ο Κ Ι Ν Η ΜΑΤΟ Γ ΡΑΦΟΣ

Αύτο είναι Υ.λλωστε πού χωρίζει βασιχα το Θέατρο άπο τον Κι
νηματογράφο. Ό τελευτα"ίος στέκεται Ιtξω άπο το πραγματιχο
και δταν &:κόμη το περιγράφει. Ή 3ράση τοϋ Ιiργου aεν ύπάρ
χει παρα άποτυπωμένΊ) σ/: μια ταινία. 'Αντίθετα, στο θεατρικο

Ιiργο ή 3ράση ε!ναι 3εμένη μi: την παρόυσία τοϋ ·Ιjθοποιοϋ έπάνω
στη σκηνή. Μπορε"ί δ ·Ιj θοποιος να άλλάζει άμφίεση κάθε φορά,
να άλ),άζει άχόμα χαί τη φωνή του - άφοϋ δλα αύτα άποτελοϋν
τα μέσα πού 3ιαθέτει για να 3ημιουργεί τ-ί]ν αύταπάτη στο θεα
τή- aεν μπορε"ί δμως να άλλάξει την άνάγχη να βρίσκεται ό
ί8ιος έπάνω στ·ί] σκηνή. ' Η &βυσσος πού χωρίζει το Θέατρο
άπο τον Κινηματογράφο είναι ·ή ί3ια μ' αύτη πού χωρίζει τ·ί]ν
άναπαράσταση μιιΧς πράξης μέσα άπο μια φωτογραφία άπο τήν
πραγματιχη πράξη. Γι' αύτο χαί δ θάνατος ένος μεγάλου ·Ιjθο
ποιοϋ τοϋ Κινηματογράφου, δπως λόγου χάρη δ Σαρλώ, Θα ήταν
άπώλεια λιγότερο σημαντιχ·ί] για την χινηματογραφιχη τέχνη
άπο την χαταστροφη δλων των άντιτύπων των ταινιων του. Ή
προσωπικότητα τοϋ Σαρλώ 3/:ν φτάνει ώς έμιΧς παρα μέσα άπο
τίς ταινίες του πού Θα έξαχολουθήσουν να ύπάρχουν χαί να μiiς
συγχινοϋν χαί μετα άπ' το θάνατό του, ένω δ θάνατος ένος με
γάλου ·Ιj θοποιοϋ τοu θεάτρου Θα Ιiβαζε Ιtνα άναπότρεπτο τέρμα
στο Ιiργο του, Θα το κατέστρεφε στην 'ί3ια την ύπόστασ·ή του.
3. Η ΘΕΑΤ Ρ Ι Κ Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Ί-Ι θεατρική παράσταση 3/:ν ε!ναι λοιπον Ιiνα έπεισο3ιακο πε
ριστατιχο πού ltρχεται vα προστεθε"ί στην άξία ένος ώραίου κει
μένου· ε!ναι δ σχοπος χαί ή ούσία τοϋ θεατριχοϋ Ιiργου. Το
πραγματιχα θεατριχο Ιiργο γράφεται για να παιχθε"ί. Χωρίς το
άνέβασμά του Θα ε'ίχαμε να χάνουμε μ' Ιiνα λογοτεχνιχο κεί
μενο χι οχι μi: Ιtνα θεατριχο Ιiργο. Ό θεατριχος συγγραφέας
την ώρα πού γράφει 3/:ν άποτείνεται σ' Ιtνα φανταστιχο Κοινον
άναγνωστων, μα σ' Ιtνα φανταστιχο Κοινον θεατων. Τούς άχούει
νοερα να κλαίνε η να γελοϋν, να χειροχροτοϋν η να άπο3οχιμά
l:ουν μια σχηv-ή. Τούς φανταστικούς αύτούς θεατi:ς προσπαθεί
να κατακτήσει μi: το 3ιάλογο, μi: την οικονομία τοϋ εργου, μέ
την είσο3ο καί την Ιtξο3ο των προσώπων. 'Ένα θεατρικο κεί
μενο ε!ναι μια Οεατριχη παράσταση " έν 3υνάμει ". Μπορεί
να Ιiχει βέβαια σαν κείμενο μεγάλη λογοτεχνιχη άξία -χαί ε!ναι
ή λογοτεχνική του άξία πού θα τοϋ έπιτρέψει ν' άνθέξει στο
χρόνο χαί να παιχθεί ξανα χαt ξανα χι δταν άχόμα θά 'χει χά
σει την έπιχαιpότητά του- μα πρωτα άπο δλα ε!ναι θεατριχο
Ιiργο. 'Όταν βρίσκεται κλεισμένο σi: μια βιβλιοθ·ήχη 3/:ν περι
μένει, δπως το λογοτεχνικό, τον άναγνώστη πού θα το aιαβά
σει, μα το σκηνοθέτη πού θα το άνεβάσει στη σκηνή. Γι' αύτο
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το λόγο το θέμα άποτελεί το ούσιαστικό μέρος τοϋ θεάτρου και
ή όργάνωσή του μδίς άνοίγει Ιf.ναν tδιαίτερο κόσμο πού θά μπορούσαμε νά όνομάσουμε κόσμο τών μεταμορφώσεων. .
4, Ο Κ Ο Σ Μ Ο Σ Τ Ω Ν

Μ ΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ

'Επάνω στη σκ-ηνή, ή δράση γίνεται Παρουσία παρουσία τοϋ
ϊΟ,ιου τ�U ·fιθοπ� ιοU κ,αt �αρουσ�α ,μέ�α �πΟ τΟ� ήθοπο � ό. ΑύτΟ
.
κανει. να ξεχωριζει το Θεατρο απο τις αλλες
τεχνες : οι φαντα
σιώσεις τοϋ συγγραφέα ζοϋν χάρη στο θαϋμα τ'ίjς πραγματικ'ίjς
παρουσίας. Αύτό δίνει στό Θέατρο τό μεγαλείο του : τό θεα
τρικό έ:ργο γιά νά ύπάρξει έ:χει άνάγκη άπό άνθρώπους ζωντα
νους, άπό άνθρώπους μέ σάρκα καί όστδί. Γι' αύτό τό μυστήριο
τοϋ Θεάτρου είναι διπλό : είναι τό μυστήριο τ'ίjς αισθητικ'ίjς
δημιουργίας μά καί τό μυστήριο τ'ίjς παρουσίας τοϋ ήθοποιοϋ.
Στό θέατρο, οι μεταμορφώσεις δέ γίνονται μόνο σ' Ιf.να φαντα
στικό χώρο. δπως συμβαίνει μέ τό μυθιστόρημα δπου ή έπι
κοινωνία τοϋ συγγραφέα μέ τον άναγνώστη συντελείται σέ μ'ιά
καθαρά πνευματικη περιοχή, στο Θέατρο ή φαντασία ένεργεί
μέ πραγματικά πρόσωπα, πού ύποδύονται άληθινούς ρόλους.
Μποροϋμε μάλιστα νά ποϋμε δτι ό θεατρικός συγγραφέας δέ
γράφει άπευθείας γιά τό Κοινόν μά γιά τον ·ήθοποιό πού παίζει
μπροστά στο Κοινόν. 'Εκείνο πού πρώτα άπό δλα τον άπασχολεί
είναι ή παρουσία τοϋ ·ήθοποιοϋ στη σκηνή. Γι' αύτό καί ή μετα
μόρφωση τοϋ ·ήθοποιοϋ σέ Ί]ρωα τοϋ έ:ργου είναι άδιάρρηκτα
δεμένη μέ την ύπόσταση τ'ίjς θεατρικ'ίjς παράστασης : την κα
θορίζει στο σύνολό της. "Αν Ιf.νας ·ή θοποιός δέν ξέρει τό ρόλο του
άκόμα καί το σκηνικό χάνει το νόημά του. οι μεταμορφώσεις
τοϋ ήθοποιοϋ προσδιορίζουν Ιf.να άνεξάρτητο μά καί όλοκλ·ηρω
μένο σύμπαν τό " Σύμπαν τ'ίjς Παραστάσεως " στο όποίο δέν
έπιτρέπεται νά ύπάρχει καμμιά ρωγμή.
Μά αν οι μεταμορφώσεις μδίς δίνουν τό κλειδί τ'ίjς θεατρικΥ,ς
δημιουργίας καί μδίς έξηγοϋν τη φύση της, άποτελοϋν άκόμα και
τη δεύτερη ζωη τοϋ ήθοποιοϋ. Ό ήθοποιος δέν είναι Ιf.νας γυμνός
&νθρωπος έπάνω σ/: μιάν &δεια σκηνή. Είναι Ιf.νας &νθρωπος πού
πρέπει νά ντυθεί μ' Ιf.να όρισμένο τρόπο κάθε φορά, νά κινηθεί
άνάμεσα σε όρισμένα άντικείμενα, σ' Ιf.να χώρο πού φωτίζεται
με tδιαίτερο τρόπο, νά ζήσει μιάν όρισμένη ζωη στά δρια ένός
χρόνου πού 'χει τίς δικές του διάρκειες καί ήμερομηνίες. "Ολ'
αότά άποτελοϋν Ιf.να άδιάσπαστο σύνολο, μέ τον lδιο τρόπο πού
άποτελοϋν Ιf.να άδιάσπαστο σύνολο τά γεγονότα τ'ίjς καθημερι
ν'ίjς ζω'ίjς. Το νά παραστήσει κανείς Ιf.να έ:ργο θά πεί νά μεταφέρει
Ιf.να τέτοιο σύνολο στο παρόν. Βέβαια, το σύνολο αύτο είναι ίtνα
σύνολο τεχνητό. Το νά έκτελεί κανείς μιά πράξη έπάνω στη
σκηνη δε σημαίνει δτι! στ' άλήθεια την έκτελεί. Την κάνει ά
πλούστατα πιστευτή, ύποβάλλοντάς την στο θεατή. Ό ήθο'
ποιός παίζει τά γεγονότα σάν νά τά ζεί χωρις δμως και νά τά
ζεί. Οuτε ol πράξες, οuτε ό τόπος, οuτε ό χρόνος είναι άληθινοί.
Ό 'Ιούλιος Καίσαρ την ώρα πού πεθαίνει δΕ:ν παύει νά είναι Ιf.νας
&νθρωπος άπόλυτα ύγιής το δάσος, το άνάκτορο η το πλοίο πού
μδίς παρουσιάζει το σκ·ηνικό, δέν είναι παρά τά λίγα τετραγωνικά
μέτρα τ'ίjς σκην'ίjς και τά δέκα η τά εlκοσι χρόνια πού χωρίζουν
καμμιά φορά τη μιά πράξη άπο την &λλη, δΕ:ν είναι παρά τά πέν
τε λεπτά τοϋ διαλείμματος.
ΔΕ:ν μποροϋμε, ώστόσο, νά ποϋμε δτι το θεατρικο έ:ργο είναι κάτϊ.
το όλότελα φτιαχτό· άπλούστατα, είναι κάτι το συμβατικό. Ό
δραματουργος είναι ό δημιουργος μιδίς συμβατικ'ίjς πραγματι
κότητας, και ή παράσταση μιά συμβατικη δράση πού ό ήθο. ποιος μεταφέρνει στο παρόν. Κάθε προσπάθεια ν' άρνηθοϋμε
τη συμβατικότητα τοϋ Θεάτρου είναι άνώφελ·η καl παράλογη.
Είναι σάν νά ζητήσουμε άπο τό Θέατρο νά μην είναι �έατρο.
Στο βάθος, αότο πού όνομάζουμε ένότητα τοϋ τόπου καί τοϋ
χρόνου δΕ:ν Ιf.χει οόσιαστικό νόημα. Γιατί η δέχεται κανείς άπο
πρlν τη συμβατικότητα τοϋ Θεάτρου καt δίνει στο συγγραφέα
πλήρ·η έλευθερία νά τοποθετήσει το εργο του στο χρόνο και στον
τόπο πού θέλει, η αότο πού τοϋ γυρεύει νά κάνει δΕ:ν είναι νά
γράψει Ιf.να θεατρικο εργο. Γιατί αν ol τρείς ώρες πού διαρκεί
ή θεατρικη παράσταση άντιπροσωπεύουν εrκοσι άληθινΕ:ς ώ
ρες η ε'ίκοσι χρόνια ζω'ίjς, στην οόσία τίποτα δέν άλλάζει. Το
νά τοποθετήσουμε εικοσιτέσσερις ώρες .ζω'ίjς σε μιά θεατρικη
βραδιά, η μιά όλόκληρη ζωή, είναι έξ rσου συμβατικό. Αότο πού
όνομάζουμε ένότητα τοϋ εργου είναι κάτι' το άκαθόριστο πού
. μεταβάλλεται με το είδος τ'ίjς δράσης. Γι' αότο το λόγο και ό
π;:ρ�φημο5 νόμ?ς τών τριών ένοτήτων δέν εχει σχέση μ/: την
ουσια του Θεατρου.
Το !διο θά λέγαμε καί γιά την παράσταση. Ό ρεαλιστικός τρό
πος με τον όποίο μερικοί σκηνοθέτες νομίζουν δτι πρέπει νά
παρουσιάζουν ενα εργο γιά νά το κάνουν πιο πιστευτό, δΕ:ν φέρ20

νει το Θέατρο πιο κοντά στην πραγματικότητα. Γιατί δΕ:ν Ιf.χει
διόλου σημασία αν το φαyητό πού θά φάει ό ήθοποιός στη σκηνη
θά είναι άληθινό φαγητό. Καί αν άκόμα παραδεχθοϋμε δτι πρέ
πει νά ε!ναι άληθινο φαγητό, ή συμβατικότητα θά εισχωρήσει
άμέσως μετά. Θά εtσχωρήσει, λόγου χάρη, μέ τό ποτ'ίjρι τό δη
λητήριο, πού θά κάνει δ'ίjθεν πώς πίνει ό ·ή θοποιός. Γιατί φυσικά
δΕ: μπορεί νά πιεί άληθινό δηλητήριο.
Εrτε πιεί ό ήθοποιός Ιf.να άληθινό ποτ'ίjρι νερό, εrτε φέρει συμ
βολικά Ιf.να &δειο ποτ'ίjρι στό στόμα, τό άποτέλεσμα θά είναι τό
ίόιο : οε βρίσκεται για τΟ λόγο αUτΟ οϋτε πιΟ χοντα οϋτε πιΟ
μακρυά άπό την πραγματικότητα. Ή θεατρικη παράσταση άπό
την lδια της τη φύση ε!ναι πραγμάτωση δράσης, και ό ρεαλι
σμός δΕ:ν ε!ναι παρά Ιf.νας όpισμένος τρόπος γιά νά έκφράζει ό
·ήθοποιός αότη την πραγμάτωση . οuτε καλύτερος οuτε χειρό
τερος άπό τούς &λλους. Αότό πού έπιδιώκει τό Θέατρο δi:ν είναι
νά μδίς δείχνει πράξεις άληθινές, μά άνθρώπους πραγματικούς
πού δροϋν σε ενα συμβατικό κόσμο πού τόν προσδιορίζει κάθε
φορά τό δαιμόνιο τοϋ συγγραφέα και τοϋ ήθοποιοϋ και δπου τό
πραγματικο και το τεχνητο συνυπάρχουν.
5.

Η

Κ Ι Ν ΗΣ Η

ΚΑΙ

Η ΔΡΑΣΗ

Τό Θέατρο είναι πρώτα άπό δλα δράση καt σά δράσ·η προϋπο
θέτει τη συμμετοχη τ'ίjς βούλησης. 'Υπόκειται λοιπον στά rδια
σχήματα πού ύπόκειται καί ή πράξη μέσα στη ζω·ή. 'Αλλά ένώ
στην άληθινη δράση, το έγώ δοκιμάζει νοητικά τlς διάφορες
δυνατότητες πού itχει γιά νά διαλέξει μιά άπό δλες τlς άποφά
σεις πού μπορεί νά πάρει και νά την μεταβάλει σε άληθινη
πράξη -και στη δυνατότητα αότ'ίjς τ'ίjς διαλογ'ίjς άνάμεσα σε έν
δεχόμενες καταστάσεις βρίσκεται ή έλευθερία τ'ίjς βούλησης
στό Θέατρο, ή διαλογ7J παίρνει μιάν &λλη μορφή. Γιατί αν ή
συνείδηση πού άποφασίζει μέσα στη ζωή, μδίς βάζει Πάντα μπρο
στά σε Ιf.να έσωτερικό δίλημμα, δπου ή άπόφαση πού θά πάρου
με και θά έκτελέσουμε θά άποτελέσει τη λύση του, στο θεατρικό
Ιf.ργο πού παρακολουθοϋμε δi:ν εrμαστε έμείς οι άμέσως ένδια
φερόμενοι. Εrμαστε άπλοl θεατΕ:ς πού συμμετέχουν σ' αύτό.
'Έτσι μποροϋμε νά ποϋμε δτι αν τό Θέατρο ε!ναι πρώτα άπό
δλα δράση, ε!ναι δμως μιά δράση πού στέκεται εξω άπό την
άληθινη δράση ένώ κρατδί τη μορφή της, είναι μιά δράση πού
ένώ δ/:ν μδίς ένδιαφέρει &μεσα, μεταβάλλεται, ώστόσο, χάρη στη
μαγεία τ'ίjς Τέχνης σΕ: κάτι πού μδίς θίγει καt μδίς συγκινεί.
οι άτυχίες τ'ίjς 'Ανδρομάχης και τ'ίjς 'Ερμιόνης δέν ένδιαφέ
ρουν, στο βάθος, παρά μόνο την 'Ανδρομάχη καί την 'Ερμιόνη,
ώστόσο, ένεργοϋν έπάνω σ/: μδίς και μδίς κάνουν νά συμμετέ
χουμε σ' αύτές. 'Έτσι μποροϋμε νά ποϋμε δτι το θεατρικό ερ
γο είναι βέβαια Ιf.να δράμα μά πού γίνεται μαζί και θέαμα.
''Αν το Θέατρο είναι πρώτα άπό δλα δράση, δ/: θά μπορούσαμε
νά θεωρήσουμε την κίνηση σάν τό πιο ούσιαστικό στοιχείο τ'ίjς
θεατρικ'ίjς τέχνης ; " Ή Τέχνη τού Θεάτρου, γράφει ό Gordon

Craig, δέν εlναι οvτε το παίξιμο τwν ήθοποιwν, οvτε το lργο,
οvτε ή σκηνοθεσία, οvτε ό χορ6i;· ή τέχνη τού Θεάτρου εlναι
καμωμένη dπο τά στοιχε ία πού dποτελούν δλα αvτά: dπο τή
χειρονομία πού εlναι ή ψυχή τού παιξίματος, dπο τlς λέξεις
πού εlναι το σώμα τού έργου, dπο τlς γραμμές καί τά χρώ 
ματα πού δίνουν ύπόσταση στο σκηνικό, dπο το ρυθμο πού
ε lναι ή οvσία τού χορού. Μά ή χειρονομία ε l11αι ίσως το πιο
σημαντικο dπο τούτα τά στοιχεία· ε lναι γιά τήν τέχνη τού
Θεάτρου δτι εlναι το σχέδιο γιά τή ζωγραφική, ή μελωδία
γιά τή μουσική" .

Μιά τέτοια &ποψη, πού δίνει στην κίνησ·η την πρωταρχικη
θέση, θά 'Ϊjταν βέβαια πολύ σωστη αν 1jταν μόνο το μάτι πού θά
καθοδηγοϋσε τό θεατη γιά νά συλλάβει αύτό πού θέλει νά έκ
φράσει ή κάθε κίνηση. ΜιΧ πολλΕ:ς φορΕ:ς είναι ό λόγος πού έξη
γεί τη δράση, είναι ή λέξη πού έπιτρέπει στο θεατη νιΧ κατανοεί
τ·Ι)ν κίνησ·η. Γιατί ή κίνηση προϋποθέτει τη σκέψη, ή κίνηση ε!ναι
σκέψη. ΜΕ: τό νά λέμε δτι τό Θέατρο γενν-ήθηκε άπό τη χειρονο
μία και άπό την κίνηση, αύτό Θά πεί δτι χειρονομία καί κίνηση
έ:χουν μιά διπλ'ίj ύπόσταση : σωματικη καt πνευματική. 'Έχουν
ίiνα νόημα πού τό συλλαμβάνει ό νοϋς μέσα άπό τό λόγο. Στο
Θέατρο, είναι ό Λόγος πού γίνεται πράξ·η καt ή πράξη δΕ:ν ε!ναι
πράξη παρά γιατί έκφράζει τό λόγο. Τό Θέατρο βρίσκει την
άφετηρία του στο λόγο, μά σ' ίiνα λόγο πού άπό την rδια του
τη φύση διαγράφει την κίνηση .
6. Ο ΔΡΑΣ Τ Ι ΚΟ Σ ΛΟΓΟΣ

Τό Θέατρο γεννιέται λοιπόν ι>χι μόνο &:πό την κίνηση μά και
άπό τη σκέψη πού αύτη έκφράζει, άπό κάτι πού είναι ταυτό
χρονα σκέψη και πράξ·η : σκέψη μιδίς πράξης μά και πράξη πού
προσδιορίζεται άπό τη σκέψη. Μά δπου ύπάρχει σκέψη ύπάρχει

κα! γλώσσα και 5ταν ακομα πρόκειται μόνο για έσωτερικήν
όμιλία. Γι' αύτο καt οί λέξεις
του κειμένου παίζουν Ιtνα πρωταρ,
'
"
" '
η γ),ωσσα που αφομοιωνεται
με' τη• οραχικο' _p όλο : ε!ναι η '1οοια
ση. Γιατί ή γλώσσα οέν &ντιτίθεται στη δράση παρά μόνο δτα\Ι
την δποκαθιστα. Έοω την δποβάλλει καt την προκαλε'ϊ.
"Αν το κείμενο ε!ναι το πρωταρχικο μέσο πού έκφράζει τη σκέ
ψη και τη δράση, αύτο οέ θά πεϊ δτι το εργο έξαντλεϊται μέσα
στο κείμενο : ο/:ν ε!ναι οϋτε ή φωνη πού προφέρει τlς λέξεις,
οϋτε ή χειρονομία πού μεταφέρνει την κίνηση στο ίδιο σώμα,
οϋτε ό κόσμος των πραγμάτων πού περιγράφει το εργο, οϋτε ή
μουσικη πού δπογραμμίζει τη δράση. 'Όλ' αύτά τά καλεϊ το
κείμενο νά φανερωθουν. Μπορουμε νά πουμε δτι ε!ναι ή πρώτη
ϋλη πού δείχνει το δρόμο, πού δηλώνει το δράμα και το έξω
τερικεύει. Μά αν το κείμενο οέν εχει μεταμορφωθεϊ σέ εtκόνα
και δράση έπάνω στη σκηνή, το εργο οέν εχει βρεϊ το ύλικο του
σώμα, οΕ:ν εχει γίνει άληθινή παρουσία. Ή άτελής του ένσάρκω
ση το κάνει νά φαίνεται σάν χάτι το &ναγκαϊο οχι δμως και σάν
κάτι το τελειωτικό. Είναι &ναγκαϊο γιατt είναι το κέντρο τ'ijς
θεατρικ'ijς δημιουργίας, γιατί δλα ξεκινουν &πο αύτό. 'Αλλά
μοναχό του οέν είναι παρά μιά πρόσκληση γιά ϋπαρξη. 'Ωστόσο
άποτελεϊ το πρωταρχικο στοιχεϊο του Θεάτρου. " Τό κείμενο,
γράφει ό Gaston Baty, εlναι τό ούσfαστικό μέρος τού δρα
•

•

'

•

νουν ν• άποταθεί στή μια η στήν rl:λλη τέχνη γιά να μπορέσει
νά έκφράσει καλύτερα την ούσία του οράματος.
8. Η ΑΝΑΛΥΣΙ-j ΤΟΥ Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο Υ

Σύνθεση δλων rrών τεχνών, το Θέατρο, οέν ε!ναι λοιπον λογοτε
χνικο ε!οος. Θά το καταλάβει κανείς καλύτερα δταν &νατρέξει
στην ιστορία του η δταν &ναλύσει τά δεδομένα πού &ποτελουν
Ιtνα θεατρικο Ε:ργο.
'Ενώ ή ίστορία τ'ijς λογοτεχνίας περιορίζεται &ναγκαστικά στούς
θεατρικούς συγγραφεϊς, ή ίστορία του Θεάτρου δίνει θέση στtς
διάφορες σχολές, στον τρόπο παιξίματος, στούς ήθοποιούς,
στά τεχνικά μέσα. Οί θεωρίες για το Θέατρο συνδέονται σέ μια
τέτοια ίστορία πολύ περισσότερο μέ τούς σκηνοθέτες και πολύ
λιγότερο μέ τούς θεατρικούς συγγραφεϊς. 'Ένας όλόκληρος κό
σμος κινεϊται πίσω άπο κάθε σχολη πού τtς περισσότερες φορές
εχει έλάχιστη σχέση μέ τη λογοτεχνία.
Σέ &νάλογα συμπεράσματα μας φέρνει καt ή &νάλυση κάθε
μεγάλου θεατρικου εργου. Τά έλατήρια πού κινουν το συγγραφέα
είναι πολύ περισσότερο θεατρικά παρά λογοτεχνικά. "Αν πά
ρουμε για παράδειγμα την πρώτη σκηνη του " Άμλέτου " θά
οουμε νά &νταλάσσονται τά &κόλουθα λόγια :
- Ποιός εlναι κεί ;
-'Όχι, dπάντησε σέ μένα, φανερώσου.
- Ζήτω ό βασιλιάς !
-Ό Βερνάρδος ;
-Ό ϊδιος.
-'Έφτασες dκριβώς στήν wρα.
- Μόλις χτύπησαν μεσάνυχτα. flήγαι�ιε νά κοιμηθείς
Φραντζέσκο.

ματικού lργου. Εlναι γιά τό δραματικό έργο αύτό πού ό πυρή
νας ε lναι γιά τόν καρπό : τό στερεό κέντρο δπου γύρω έρχονται
νά οργανωθούν δλα τά ι'ίλλα στοιχεία". Γιατί ή περιοχη του

λόγου είναι &πέραντη. 'Αγκαλιάζει δλα δσα ό όίνθρωπος μπο
ρεϊ νά νοιώσει καt νά έκφράσει. Γι' αύτο καt το μπαλέτο, ή
παντομίμα, πού οέν στηρίζονται στο λόγο ο/:ν είναι Θέατρο.
Τούς λείπει ό κεντρικος αύτος πυρήνας.

7. Η ΘΕΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Υ Ν Θ Ε Σ Η

Μά αν ό ποιητης φαντάστ·ηκε ltνα εργο καt εβαλε έπάνω στο
χαρτί δλα δσα μπορουν νά έκφρασθουν μέ λόγια, και στην περί
πτωση &κόμα πού θά ήταν μεγαλοφυία, οί λέξεις πού μεταχει
ρίζεται οέν μπορουν νά &ποοώσουν παρά ενα μέρος &πο δσα
φαντάστηκε. Το ύπόλοιπο οέ βρίσκεται στο χειρόγραφο καt
είναι δουλειά του σκηνοθέτη νά ξαναδώσει στο Ε:ργο του ποιη
τ'ij δλα δσα οέ μπόρεσαν να μεταφεFθουν σέ λόγια. Γι' αύτο,
αν το κείμενο μας δίνει το θεατρικο έ:ργο, το Ε:ργο βρίσκεται μό
νο .. έν δυνάμει ,, μέσα στο κείμενο, και είναι εργο του σκηνο
θέτη νά το όλοκληρώσει. Για να έπιτύχει αύτο το σκοπο εχει
στη διάθεσή του δλες τlς τέχνες πού ή σύνθεσή τους &ποτελεϊ
τη θεατρικη τέχνη. 'Ωστόσο ή θεατρικη σύνθεση οέν ε!ναι ενας
άπλος συνουασμος άπο τέχνες. "Αν βάζαμε νά έργασθουν μαζt
τον καλύτερο συγγραφέα, τον καλύτερο μουσικό, τον καλύτερο
ζωγράφο, τούς καλύτερους ·ήθοποιούς καt τούς καλύτερους τε
χνικούς, ο/: θά είχαμε γι' αύτο το λόγο μιάν άριστοτεχνικη πα
ράσταση.
Ή θεατρικη σύνθεση πρέπει νά γίνεται έκ των ενοον. Ε!ναι ή
ίοέα του εργου πού &ποζητα τη μορφη πού θά την έκφράσει
καλύτερα· ε!ναι ή ίδια ή μορφη τ'ijς θεατρικ'ijς ίοέας. Το θεα
τρικο εργο κλείνει στον έαυτό του δλα τά μέσα πού θα δώσουν
στη μορφη τούτη το ούσιαστικο περιεχόμενό της, φτάνει τά
μέσα αύτα νά ά.νταποκρίνονται στην έσωτερικη ά.ναγκαιότητα
του εργου. Οί βοηθητικές τέχνες του θεά-iρου ε!ναι βέβαια πολ
λές; εχουν δμως δλες τον 1οιο σκοπό. " Εlναι μέσα στή φύση
τού δράματος, γράφει ό J acques Gopeau, στήν ϊδια η) γέ

νεσή του, νά εlναι ταυτόχροι•α λόγος καί τραγούδι, ποίηση καί
δράση, χρώμα καί χορός, καί γιά νά τά dνομάσουμε δλα αύτά
μέ iή λέξη κού χρησιμοποιούσαν οί 'Αρχαίοι 'Έλληνες: Μουσική ".
Κάτι &νάλογο γράφει καt ό Gaston Baty : · " Τό χρώμα δίνει
πρώτα τή μεταγραφή τήν πιό έντυπωσιακή καl τή λιγότερο
βαθειά μι6.ς ψυχικής κατάστασης. Ή γραμμή, dκίνητη η κι
νούμενη, προσθέτει περισσότερη dκρtβεια, δίνει κάτι πιό βα
σικό. Στό σημείο δποv dπό τήν αϊσθηση dναδύεται ή Ιδέα dρ
χίζει τό βασίλειο τής λέξης πού ε lναι καί τό βασίλειο τής dνά
λυσης. Ό στίχος φέρνει πιό πέρα dκόμη, ιί'ις αύτή τήν ϊδια τή
μουσική, δταν ή Ιδέα έξατμlζεται γιά νά μεταβληθεί σέ lνα
dνε{πωτο συνα{σθημα. Ή ζωγραφική, ή γλυπτική, ό χορός,
ή πρόζα, ό στ{χος, τό τραγούδι, ή συμφωνία, νά οί έπτά χορ
δές, τεντωμένες ή μιά δίπλα στήν aλλη τής δραματικής λύρας".
·

Καt πραγματικά, το Θέατρο είναι το σημεϊο δπου συγκλίνουν
δλα τά μέσα τ'ijς εκφρασης : είναι στην ίδια φύση του να προσε
ταιρίζεται τlς όίλλες τέχνες. 'Η συμμετοχη δμως τ'ijς μιας 'ή τ'ijς
&λλης τέχνης οέν εχει νόημα παρά δταν βγαίνει &πο την lοια
την &νάγκη του έ:ργου. 'Η δουλειά του σκηνοθέτη ε!ναι ν' &να
καλύψει &πο την &νάλυση τοί! Ε:pγου τά στοιχεϊα ποv θά τον κά-

Το κείμενο αύτο είναι γραμμένο γιά νά κατατοπίσει πολύ περισ
�ό;ερο το σκηyοθέτη π�ρα τ_ον , ά.ν�γνώσ�η. Έπιβάλλε,ι μ.�αν
αναλυση καθαρα θεατρικη, που οεν
ειναι ουτε φιλολογικη, ουτε
ψυχολογική, οϋτε αίσθητική. Κύριος σκοπός της ε!ναι ή lοια
ή παράστασ·η.
9.
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πλεονεκτικη θέση πού κατέχει το κείμενο &νάμεσα στ' &λλα
στοιχεϊα πού &ποτελουν το θεατρικο εργο, οέν του δίνει καμμιά
κυριαρχία έπάνω σ' αύτά. Το μόνο ε!οος κυριαρχίας πού έπι
τρέπει το Θέατρο ε!ναι ή κυριαρχία του συνόλου έπάνω στά έπt
μέρους.
Μά τί ε!ναι ενα ένιαϊο θεατρικο σύνολο ; Ε!ναι βέβαια το δράμα
ετσι δπως το φαντάζεται ό συγγραφέας. Ή παράσταση είναι
ή πραγμάτωσ·ή του, ή δσο το ουνατον πιο πιστή. 'Όμως οΕ:ν ε!ναι
βέβαιο δτι ή ένότητα του Ε:ργου περιορίζεται μονάχα σ' αύτό.
Βρίσκεται καt κάπου &λλου. Γιατί ό θεατρικος συγγραφέας οέν
είναι &θάνατος. Πώς θα γίνει ή ένορχήστρωση του συνόλου δταν
ό ίδιος οέ θά δπάρχει πιά ; "Αν το εργο εχει γιά πάντα καταγρα
φεϊ, μια και δπάρχει σ' Ιtνα κείμενο, αύτο οέ σημαίνει δτι το
κείμενο μοναχό του καθορίζει &πόλυτα τον τρόπο τ'ijς μεταφο
ρας του στη θεατρικη σκηνή. ΔΙ:ν τον καθορίζει &πο πρίν, ά.λλά
τον καλεϊ. Τουτο γίνεται όλοφάνερο δταν εχουμε νά κάνουμε μέ
Ιtνα &ριστουργηματικο εργο. Γιατt &ν το κοινο θεατρικο εργο
είναι το εργο ένος μέτριου συγγραφέα, το &ριστούργημα είναι
κάτι πιο πολύ. Το μέτριο εργο είναι στενά δεμένο μέ τη βιο
γραφίά του συγγραφέα του, ζεϊ δσο κι αύτός, χάνεται μέ το θά
νατό του. 'Αντίθετα, το μεγάλο εργο εχει τη δική του δπόσταση
πού είναι &νεξάρτητη &πο τ·Ιjν έπικαιρότητα. Το νόημά του
ξεπερνα κι αύτη ά.κόμη την πρόθεση του συγγραφέα πού το
εχει γράψει. Κάθε συγκίνηση πού πηγάζει &πο Ιtνα τέτοιο εργο
ε!ναι σάv νά το ξαναοημιουργεϊ. Κάθε καινούρ•. ο &νέβασμα δίνει
στο εργο αύτο μιά καινούρια δπόσταση, ετσι πού φαίνεται σάν
να &νανεώνεται διαρκώς παρ' δλο δτι το κείμενο παραμένει το
ίl>ιο. Συμβαίνει κάτι ά.νάλογο μ' αύτο πού γίνεται μ' ενα μυθι
στόρημα πού οιατηρεϊ τον έαυτό του και δταν &κόμα μεταφρά
ζεται. σέ πολλές γλώσσες. Κι αύτο γίνεται γιατί ή σχέση πού
δπάρχει ά.νάμεσα στο εργο και στη l>ημιουργικη φαντασία πού
το εχει συλλάβει ε!ναι μιά σχέση εκφρασης και οχι μιά σχέση
&ναπαράστασης. Το μέτριο Ε:ργο είναι ενα άπλο κατασκεύασμα
πού μοιάζει σάν Ιtνα Ι>εϊγμα μιας όλόκληρης σειρας όμοιογενών
πραγμάτων. 'Αντίθετα, Ιtνα μεγάλο εργο είναι εκφραση μιας μο
ναl>ι.κ'ijς οημιουργικ'ijς στιγμ'ijς. "Αν το πρώτο Ι>έν Ε:χει ά.ληθιvη
έσωτερικότητα, το δεύτερο φτάνει ώς το βάθος τ'ijς ά.νθρώπινης
ψυχ'ijς και γι' αύτο το λόγο περιέχει όίπειρα στοιχεϊα, πού κλεί
νουν μιά Ι>ική τους ζωη πού &γγίζει ούσιαστικά το θεατή.
'Έτσι το εργο ξεπεpνii μέ την ζωντάνια του τον ίδιο το δημιουρ
γό του.
Ή
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Κάτι άνάλογο θΟι λέγαμε κα1. γιΟι τdι πρόσωπα πού άποτελοuν Τ έ σ σ ε ρ ι ι; μ ά ρ τυ ρ ί ε ς γ ι α' τ ο' Θ έ α τ ρ ο
το δυνατο θεατρικο έ'ργο. Ό συγγραφέας ε1ναι, βέβαια, κύριος
τοίi έ'ργου του δl:ν ε'ίναι δμως γι' αύτο καί κύριος τών προσώπων
Μέ τίς παρακάτω τέσσερις μαρτυρίες τού Ζώρζ
πού το άπαρτίζουν. 'Ένα ζωντανο πρόσωπο, άκόμα καί φαντα
Πιτοέφ, τού Σάρλ Ντυλλέν, τού Λουί Ζουβi καί
στικό, δ1:ν μπορε'ί νdι ε'ίναι κτ'ίjμα κανενός. 'Όσο πιο μεγαλοφυης
τού Γκαστόν Μπατv γιά τό Θέατρο, ό Γάλλος
ε1ναι ό θεατρικος συγγραφέας τόσο λιγότερο κυριαρχε'ί έπάνω
καθψητή� τ_fις Φιλοσ�ψ fας H,e�ri G�ulιίe; προ :
στα δημιουργήματα τ'ίjς μεγαλοφυίας του, τόσο λιγότερο τά
λογιζει το εργο του
1-Ι ουσια του Θεατρου ,
πρόσωπα πού έ'χει φαντασθε'ί τοu άv-ήκουν. Γι' αύτο το λόγο
καμμιά παράσταση μεγάλου έ'ργου δΕ: θά μποροuσε νά ε'ίναι τε 1 . PITOEFF : ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑ Ι Ο ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ
λειωτικη καί &ν άκόμα συμφωνοuσε άπόλυτα μl: τίς βαθύτερες
έπιθυμίες καί προθέσεις τοu συγγραφέα, μιά καί τά πρόσωπα πού Μερικοί νομίζουν δτι ό σκηνοθέτης ε'ίναι έ'νας παρείσακτος.
άπαρτίζουν το έ'ργο έ'χουν τη δική τους ξεχωριστη ζωή.
' Ωστόσο τον εχει δημιουργήσει ή άνάγκη. Ε!ναι το φυσικον
"Αν ή πληρέστερη καί άρμονικότερη σύλλ·ηψη -.;οϋ έ'ργου σά_ σύ προϊον τοϋ σύγχρονου θεάτρου. Ό ρόλος τοu ήθοποιοu δΕ:ν εχει
νολο ε'ίναι ή σύλληψη πού κάνει στη φαντασία του ό συγγραφέας, άλλάξει. "Αν ό Ταλμά, ή ή Ραχηλ η ό Μολιέρος ξαναγύριζαν
το π�όβλημα των σχέσεων τοϋ συνόλου τοu έ'ργου μ1: τά έπί μέ άν&μεσ& μας, θά μας ένθουσίαζαν με τον 'ίδιο τρόπο πού ένθου
ρους, Θdι λύνονταν μοναχό του &ν δ ίδιος δ συγγραφέας Ίjταv ταυ σίαζαν καl τούς σύγχρονούς τους. Αύτο πού ε1ναι καινούργιο
τόχρονα καί σκηνοθέτης τοu εργου καί ·ή θοποιος δπως στην πε στο θέατρο είναι ή σημασία πού εχει π&ρει το σκηνικό. Στά
ρίπτωση τοu Σαίξπηρ η τοϋ Μολιέρου. Μά μιά τέτοια tδανικη κλασσικά έ'ργα Ίjταν άνύπαρχτο, δηλαδη άμέτοχο. Σήμερα,
λύση, καί &ν άκόμα Ίjταν κ&θε φορά δυνατή, δΕ: θά μποροuσε νά δί�αια � &διχ�,' τΟ σκrινικ? Εχει γίνει , ενα1 ούσι.αστικΟ στο;χεϊ?
ε!ναι παρά προσωρινή, μιά καί δ συγγραφέας δΕ: θdι δπάρχει του �εατ� ου, οr;ως και ;α βοηθ�τ ;κα μεσα : ο( , φωτισμος, ?
_ παιζεται το εργο
.
παντοτιν&. Το εργο γιά νdι μπορε'ί νά άνεβαίνει στη σκηνη και -pυθμος με τον οποιο
κτλ. Στη μεταβατικη
μετdι άπο το θάνατο τοu συγγραφέα εχει άνάγκη άπο κ&ποιον τούτη περίοδο, ή ισορροπία άνάμεσα σε δλα αύτά τά στοιχε'ία
πού νdι τον δποκαθιστα. Αύτος ό κάποιος ε'ίναι ό σκηνοθέτης. άφέθηκε στην τύχη. Πολλ1:ς φορΕ:ς συνέβαινε μιά εύτυχης σύμ
Ό κύριος ρόλος τοu σκηνοθέτ·η ε'ίναι. βέβαια, νά άνεβάσει το πτωση νά φέρνει έ'να καλο άποτέλεσμα, μά τίς πιο πολλΕ:ς φορΕ:ς
έ'ργο δσο μπορε'ί πιο πιστά. Μά δταν λέμε πιστά έννοοuμε κάτι τά κοστούμια Ε:ρχονταν σε άντίθεση μΕ: το σκηνικό, καί το σκη
ποι'ι εχει περισσότερο σχέση με το πνεuμα τοu εργου παρά με το νικό, μ1: το πνεϋμα τοu κειμένου. 'Έπρεπε λοιπον νά μπεί στη
γράμμα του : δ'Ι)λαδη μιά σύλλ·ηψη τοϋ συνόλου πού νά δίνει μέση έ'να καινούργιο πρόσωπο πού νά μπορεί νά συλλάβει δλα
στά πρόσωπα τοu εργου /Sχι μόνο δλικο σώμα μά καί ψυχ·ή. τοϋτα τά στοιχεία καί νά τά κάνει νά ταιριάζουν μεταξ1) τους
Ό σκηνοθέτης γιά νdι το έπιτύχει πρέπει νdι ξαναδημιουργε'ί
ώστε νά δίνουν έ'να προσχεδιασμένο άποτέλεσμα. Ό σκηνο
κάθε φορά το εργο άντλώντας, άπο την πpοσήλωσή του στο κεί θέτης έ'φερε στο θέατρο τη σύνθεση, -.;ην ένότητα πού πρέπει
μενο, μιάν άδιάκοπη π·ηγη έ'μπνευσ·η ς πού νά κεντρίζει τη φαν- νά χαpακτ·η ρίζει το εργο τέχνης, έκεϊ δπου &λλοτε κυριαρχοϋσε
�ι�
ι
ι
''
Ύ σε' θεση
'
τ� σ 'ια το� με;l. ;ετοιο
ή τύχη. Άπο τούτ·η την πλευρά μποροuμε νά ποuμε οτι ε!ναι
' ν ) απουιυει
ωστ
� να\ ειναι
;ροπ
.
-.;ο έ'ργο
οσο το δυνατο πιο? πιστα.
κι αύτος δημιουργος δπως καί ό καλλιτέχνης. "Αν πάρουμε
Ό σκηνοθέτ·ης, άπο την πλευρά αύτή, ε'ίναι έ'νας άληθινος ποι έ'να ζωγράφο, ή δημιουργία ένος εργου γίνεται σl: δυο φάσεις :
ητής. Ε'ίναι ό ποιητης τ'ίjς θεατρικ'ίjς παράστασης. Το νά θέλει τη στιγμη πού βάζει τά χρώματα έπάνω στο μουσαμα καί τη
νά βλέπει κανεις σ' αύτον μον&χα έ'ναν ·ήλεκτρολόγο η έ'να δια στιγμη πού άπομακρύνεται άπο τον πίνακα γιά νά κρίνει το
κοσμητή, ε'ίναι σάν νά παραγνωρίζει την ούσία τ'ίjς προσπά άποτέλεσμα. Τη δεύτερη τούτη φ&σ·η δl:ν μπορεί νά τη συλλά
θειάς του πού ε'ίναι το άποτέλεσμα ένος βαθύτερου στοχασμοϋ βει ό ήθοποιός. Ό ρόλος τοϋ σκηνοθέτη ε'ίναι νά τ'ίjς δώσει τη
πού ξεκινα άπο την tδέα τοu εργου γιά νά φτάσει ώς τη μοpφη δυνατότη-.;α νά δπάρξει.
τ'ίjς άπεικόνισής του. Αύτο κάνει το σκ·ηνοθέτη νά έπικοινωνε'ί ΔΕ:ν έ'χω καμμιά προκαθωρισμένη γνώμ·η γιά τ·Ιj σκηνοΟεσία.
μΕ: τη μυστηριώδη ψυχη τοϋ έ'ργου, ψυχη πού βρίσκεται πέρα Κάθε έ'ργο πού θ' άνεβάσω προσπαθω νά το συλλάβω μέ και
ά.πο τίς λέξεις και τίς εtκόνες τοϋ κειμένου, καί πού έ'χει κ&τι νούργιο πνεuμα. Είναι το ίδιο το έ'ργο πού θά μΕ: έμπνεύσει,
άπο τη ζωντάνια τ'ίjς 'ίδιας τ'ίjς ζω'ίjς. Ή έξωτερίκευση τοϋ δρά ποU θcΧ μοU ύποδείξει ποιά είναι τd: στοιχεία έκείνα ποU είναι
ματος άρχίζει άπο το μυστικο τοϋτο κέντρο. Γι' αύτο το λόγο, χρ·ήσιμα γιά τη σκηνοθεσία. Σκοπός μας ε1ναι νά βοηθήσουμε
? σκψοθέτ� ς ';ρ �δίδει τ_ο καθ'ίjκο� ;,ου οταν ,παύει νά, θεωρε� τον τη σκέψη τοu συγγραφέα νά φανερωθεί με τον καλύτεpο δυνατο
�α�το το� α';λ? α�τιπροσωπο τ,ου εργου και θ�λει να πpοβαλλει τρόπο στο θεατή. Θά χρησιμοποιήσω βέβαια την προσωπική
επανω σ αυτο τις προσωπικες του πολιτικες, θρησκευτικές, μου άντίληψη γιά νά φωτίσω μιά γωνιά τ'ίjς σκην'ijς, πραγμα
άκόμα καί αtσθητικΕ:ς δοξασίες. Ή έλευθερία πού έ'χει είναι πού θά κάνει νά διαφέρει ή δική μου σκηνοθεσία άπο τη σκηνο
τέτοιας φύσης πού νά μην τοϋ έπιτρέπει νά παίρνει όποια θεσία ένος συναδέλφου μου. Μά αύτο γίνεται σ1: όποιαδ·ήποτε
δ·ήποτε έλευθερία. Ε'ίναι σάν την έλευθερία τοu ίστορικοϋ πού δΕ:ν έρμηνεία. "Αν πρόκειται γιά Ε:ργα τοu κλασσικοu δραματολο
τοu δίνει το δικαίωμα νά άλλοιώνει τά γεγονότα.
γίου κάθε σκηνοθέτ·ης προσπαθεί νά φέρει στην έπιφάνεια τ'(
Μπροστά σε μιά κωμωδία τοu Μολιέρου, ό σκηνοθέτης δΕ:ν είναι στοιχε'ία έκείνα πού στά δικά του μάτια παρουσι&ζονται σάν
έλεύθερος νά πκέπτεται δτι -.;οϋ άρέσει· ε'ίναι μον&χα έλεύθεpος τά πιο σημαντικά. Ε1ναι προτιμώτεpο νά δπάρχει μιά κεντρικ/j
νά παρουσι&σει το έ'ργο μέσα άπο μιά παρ&σταση πού νά τοϋ ίδέα ποU νd: κατευθόνει την παράσταση, έ:στω καt &ν ή ίδέα
άρέσει δταν θά έ'χει έμβαθύνει όλότελα στο νόημά του. Προϊον αύτη ε1ναι συζητήσιμη, άπο την άπόλυτ·� άναρχία .
. μιας θερμ'ίj ς έπικοινωνίας μl: το κείμενο, πού νά προϋποθέτει
Georges Pitoeff
μιά ψυχολογικη καί σκηνικη ά.ν&λυση τών στοιχείων πού περι
κλείνει, ή άναπαράσταση τοu εργου πρέπει νά ε'ίναι έ'να θαϋμα
δημιουργικ'ίjς πιστότητας. Τότε μόνο ό σκηνοθέτης κατακτα 2 . DULLIN : Ο ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΗΘΟΠΟΙΟΣ
την δική του έλευθερία. ΜΕ: την προσπ&θεια πού θά κάνει γιά νά
πλησιάσει το έ'ργο στην ούσία του, θά διαγρ&ψει την προσωπική Το θέατρο, το ξεχνοuμε πολύ ε6κολα, ε1ναι καμωμένο γιά το
του πορεία. Γιατί μόνο το μέτριο εργο έπιδέχεται μιά μοναδικη κοινό. Μποροuμε νά καταργήσουμε τη σκην·ή, τά σκηνικά, τά
έρμηνεία. Το μεγ&λο εργο δl:ν έξαντλε'ί τά στοιχε'ία του χαί επιπλα, το κοινο δμως δl:ν μποροuμε νά το καταργήσουμε.
ά.παιτεί, κάθε φορά, μιά καινούρια έρμΊjνεία, μιά άλ·ηθινη ά Το Ι:ργο πρέπει νά γράφεται γι' αύτό. Κύριος τοu θεάτρου ε'ίναι
ό συγγραφέας. Ό ·ήθοποιος δεν εχει &λλο προορισμο παρά νά
ναδημιουργία.
Στο σημείο αύτο άκριβώς χωρίζονται ό συγγραφέας καί ό σκ·η δίνει ζω·Ιj στά δημιουργήματα τοu συγγραφέα. Ό σχψοθέτης,
νοθέτης. "Αν ό συγγραφέας δΕ: δέχεται νά μόιpαστεί μΕ: το σκη δΕ:ν πρέπει, δΕ:ν εχει το δικαίωμα, νά κάνει νά ζήσει έ'να &λλο
νοθέτη την κυριαρχία έπ&νω στο Ε:ργο, τότε θά πρέπει νά μ&θει σύνολο άπο αύτο πού προσδιώρισε ό συγγραφέας. "Ας το ξα
ό ίδι.ος την τέχνη τοu σκηνοθέτη, θά πρέπει νά γίνει ό ίδιος δά ναποuμε γιά μιά άκόμη φορά, το ούσιαστικο περιεχόμενο τοu
σκαλος τών ·ήθοποιών, άρχιτέκτονας τοϋ προγρ&μματος. Γιατί εργου δίνεται άπο το συγγραφέα.
ή πρώτη άντίσταση .πού εχει νά άντιμετωπίσει έ'να εργο προέρ "Ε, λοιπόν, σήμερα συμβαίνει το άντίθετο. Ό συγγραφέας
χεται. άπο τη θεατρική του 6λη. Καί θεατρικη 6λη ε'ίναι ο'(α φαίνεται σάν νά χάνει την έπαφή του με το θέατρο, δηλαοη με
δσα γίνονται έπάνω στη σκηνή. Άπο την πλευρά αύτη πρέπει το κοινό, σάν νά χαλνα τη θεατρικη ιεραρχία. Παραδίνει τά
νά παραδεχ;οuμε οτι ό ?Κ"ηνοθέ�ης ,τοu Ε�γου ε!να ; ή ζωντανη πεπρ_ωμένα τ�u θεάτ� ου ,στά χέρι � τ�ϋ σκ-η�οθέτ·η >;αl τοu ·ή θο
,
_ υλικων
"
υπευθυνος για την τεραστια, την καταχρη
'
προσωποποιησ·η ολων
των
αντιστασεων που ο' δραμα ποιου. Ε1ναι ο ϊδιος
στικη θέση πού π'ίjρε ό σκηνοθέτης. Άπο τοuτο το κακο βγ'ίjκε
τουργος έ'χει νά δπερνικήσει.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΤΡΕΛΟΣ μιά β&ρβαρη άντίληψη : ή άνάγκη τ'ίjς θεατροποίησης τοϋ θεά
τρου. Δηλαδή, με πιο άπλά λόγια, θά λέγαμε δ-.;ι ε'ίναι ό σκη
Στό προσε;i:iς τεύχος : Τό δεύτερο καί τελευταίο -μέρος.
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Ό Σάρλ Ντυλλέν στή μεγάλη του δημιουργία Ριχάρδο ς Γ'
Σκην ικό Γ. Βα καλό , μόνιμο υ τό τε συνεργάτη το ϋ " ' Ατελιέ"

νοθέτης πού μαθαίνει στο συγγραφέα αύτο πού θ&πρεπε να ξαί
ρει : τούς κανόνες τοϋ θεατριχοϋ παιξίματος.
Ά ι ρών � δλε� μ�υ τlς δυ�άμεις ::την �πηρεσί� μια� τέχν� ς
πουr �αγαπω,
μιας τεχνης που θεωρει το θεατρο σαν μια εισχω
ρηση τΊjς φαντασίας στη ζω·ή, φαντασίας πού άποσπii τον &ν
θρωπο άπο τον έαυτό του. Ό αιώνας μας ίtχει άνάγχη άπο μια
τέχνη πού να δίνει την ίtξαρση, άπο μια τέχνη δπως ή άρχαία
έ�ληνι�η τέχνη, :cού �α μπορεί �α μiiς, παpηγοΡ,εί σέ μια� έποχη
,
τοσο δυσχολ·η μα και τόσο πλουσια σε χαθε ειδους εξελιξεις.
Charles Dullin

3. LOUIS JOUVET : ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ Η ΣΚΗΝΗ

Τα δράματα, πού δ χρόνος χρατii μέσα στα βιβλία τη σιωπψη
ήχώ τους, δέν ίtχουν γίνει γι' αύτόν. Μόνο μέσα στο χώρο, άπο
τον . δποίο ίtχουν στερηθεί, μπόρεσαν μια μέρα να τοποθετη
θο�ν ιιέ άχρ ψεια, να β � ο9ν μιαν άπ,ο;,ελεσματ�χη &;-·fιχφη.
Για να χαταλαβουμε χαλα ενα θεατριχο εργο, πρεπει να το ξα
ναβάλουμε στην έποχή του, στον τρόπο τ·ϊjς ίtχφρασής του,
στη μόδα του. Μα περισσότερο άχόμα χι άπο το παίξιμο τών
·ήθοποιών, χι άπο τη μάζα τοϋ πλ·ήθους 'ή άπο την ψυχη τοϋ
χοινοϋ, αύτος πού θέλει να χάνει το θέατρο να ξαναζ·ή σει, είναι
άπαραίτητο να άναπολήσει το πεδίο δπου ή μοpφ-)j τΊjς πρώτης
δρμΊ\ 7 του �ίχε άποχ� υ?ταλλ�θεί, δπου ο} δυο αύτοl εύα �σθη
, θα κα
το πολοι, το χοινο και η σχηνη, διαπληχτιζονταν ποιος
ταλάβει την πρωταρχιχ·)j θέση, άνέβαιναν δ ίtνας προς τον &λλο,
γυρεύοντας αύτόματα τη μορφη πού θα ταίριαζε καλύτερα στην
άλληλοεισχώρησή τους.
Το γεγονος αύτο μiiς καλεί νά τοποθετήσουμε πάλι τίς δρα
ματικές μορφές στη σειpα τών φυσικών φαινομένων, να δημι
ουργήσουμε ίtνας είδος βιολογίας τοϋ θεάτρου μέ προορισμο να
φωτίσει τούς νόμους πού διέπουν τ·)jν ιδιαίτερή τους οtχονομία.
Στο ξαναζωντάνεμα μιiiς δραματικής αtσθητιχΊjς τοϋ παληοϋ
χαιροϋ, τα λόγια μποροϋν να μόίς ξεγελάσουν, οχι δμως χαl το
οtχοδόμημα. Λέει άπολύτως χαί άχριβώς αύτο πού θέλει να

πεί. Γι' αύτο πολλές φορές ονειρεύομαι, άχολουθώντας το πα
ράδειγμα τοϋ Cuvier( 1) , δτι θα μποροϋσα μια μέρα να μελε
τήσω τη θεατριχη τέχνη ξεκινώντας άπο την άρχιτεχτονιχη
της, για να ξαναβρώ την αtσχυλιχη 'ή τη σαίχσπηριχη λειτουρ
γία, μέσα άπο το σχελετο τών θεάτρων τοϋ Διονύσου χαl τΊjς
'Επιδαύρου η μέσα άπο τα rχνη αύτοϋ τοϋ χαμένου ζώου πού
ύπΊjρξε κάποτε το Θέατρο τοϋ Κόσμου, lj' άχόμα τη λειτουργία
τΊjς τέχνης τοϋ Μολιέρου μέσα άπο τlς Βερσαλλίες. 1€: &λλα
λόγια, να χάνω να ξεπηδήσει, μέσα άπο μια πέτρα σαν μέσα άπο
ίtνα σπόνδυλο, το τεράστιο ζωντανο σώμα ένος μυστηρίου τοϋ
παρεΡ..θόντος .
Louis Jouvet

4 ΒΑΤΥ: Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΟΥ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ

'Η συνειδητη ζωη τοϋ άνθρώπου εΙναι βυθισμένη στην ύπο
· συνείδητή του ζωή, 'ή άχόμα, σέ μια ζωη μισο - συνειδητή. Δέν
είναι μόνο ή χαθαρη εtχ6να πού ίtχει για τον έαυτό του, μα χαl
τα σκοτεινά του ονειpα, ή κοιμισμένη του μνήμη, τα άπωθη
μένα του ίtνστιχτα. Στη σχια τΊjς ψυχΊjς χατοιχοϋν ο! πρόγο
νοί του, το παιδί πού όπΊjρξε κάποτε, άχόμα χαl ο! &λλοι &ν
θρωποι πού θα μποροϋσε να είναι. 'Όλα τοϋτα μόλις χαl άγ
γίζουν, χι αύτο χατα διαλείμματα, το πεδίο τΊjς συνείδησής του.
'Ωστόσο, ή σχοτεινη αύτη ζωη καθορίζει την &λλη ζωή του.
Είναι μια Gλη άνεχμετάλλευτη, δμως πολύ πλούσια.
οι όμάδες τών άνθρώπων ίtχουν μια δική τους ζωή, διαφορετιχη
άπο τη ζωη τών χωριστών άνθρώπων πού τlς άποτελοϋν. Μέ
τον rδιο - τρόπο πού ίtνα μεμονωμένο &τομο ίtχει το δικό του χα
ραχτ·ήρα, τα χοινωνιχα σύνολα ίtχουν μια δραματιχη δντότητα :
το έπάγγελμα, την χοινωνιχη τάξη, την πολιτεία, την έθνιχό
τητα, τ·)j φυλή. 'Όλα τοϋτα δl:ν όπάρχουν μόνο σαν άθροίσματα
μεμονωμένων &τόμων μα άποτελοϋν κάθε φορα ίtνα καινούρ
γιο ον, πολυκέφαλο, πού όπάρχει αύτο καθ' έαυτό.
l\10: κα t τΟ σόμπαν, Οταν τΟ παίρνει κανε tς σαν κάτι τΟ άΟιάσπα
στο, δέν άποτελείται μόνο άπο δμάδες 'ή χωριστούς άνθρώπους.
ΓUρω τους βρίσκεται κάθε τι ποU άναπνέει, ποU τρέφεται, ποU
ύπάρχει. Καl κάθε τl πού όπάρχει, όπάρχει χαl σαν δραματιχη
Gλη : τα ζώα, τα φυτά, τα πράγματα. Ή χαθημεpινη ζωη μέ το
μυστήριό της, το κατώφλι, ή στέγη, το κάθισμα, ή πόρτα πού
άνοίγει χαί κλείνει, το τραπέζι μέ τη μυρωδια τοϋ ψωμιοϋ χαl
τΟ χρ&μα τοU κρασιοU , τΟ κρεββάτι, ή λάμπα, κι αύτό ποU ό
κάθε του χτϋπος άγγίζει την καρδιά : το ρολ6ϊ. ' Υπάρχουν δν
τότητες &ψυχες, το έργοστάσιο, το πλοίο, ή πόλη, το δάσος, το
βουνό. ' Υπάρχουν οί ίtξοχοι μηχανισμοί : οί μ·ηχανές πού δ &ν
θρωπος κατασκεύασε χαl πού δουλεύουν κατόπι μοναχές τους.
'Υπάρχουν οί "δυνάμεις τΊjς φύσ·ης : δ 1jλιος, ή θάλασσα, ή όμί
χλη, ή ζέστη, ό άέρας, ή βροχ·ή, πιο δυνατές χι άπο τον 'ίδιο
τον &νθρωπο πού τον πιέζουν, τον συνθλίβουν, μεταβάλλουν το
σώμα του, καταβάλλουν τη θέλησή του, στεγνώνουν την ψυχή του.
Μα το βασίλειο πού πρέπει να κατακτήσει το θέατρο πηγαίνει
άχόμα πιο πέρα, άνοίγεται &ς το &πειρο. Μετα άπο τον &νθρω
πο χαl το έσωτεριχό του μυστ·ή ριο, μετα άπο τα πράγματα χαl
το μυστήριό τους, το μυστήριο γίνεται άχόμη μεγαλύτερο μέ
το θάνατο, μέ τις ά6ρατες παρουσίες, με δλα δσα όπάρχουν
πέρα άπο τη ζω-η χαl πέρα άπο την αύταπάτη τοϋ χρόνου. Μά
στιγες τΊjς μοίρας, δπου ισοφαρίζονται το χαλΟ χαl το κακό.
Ό πόνος πού χρειάζεται για να έξαγνισθεί κανείς άπο την ά
μαρτία χαl να σώσει τ·)jν δμορφια τοϋ κόσμου. 'Όλα τοϋτα πού
μiiς φέρνουν &ς το Θεό.
Θα άρχοϋσε να καταγράψει κανένας σύντομα δλον αυτο τον
πλοϋτο πού προσφέρεται στό θέατρο, για να δείξει χαθαρα δτι
δέ θ&πρεπε να το άντιμετωπίζουμε μόνο μέσα άπο τούς καθιε
ρωμένους τόπους. Δέν πρόκειται βέβαια να μιλήσει κανείς
μέσα άπο τό θέατρο για δλα αύτά, πρόκειται δμως να τα χά
νει να γίνουν αισθητά. 'Έτσι παίρνουν θέσ·η στο δρiiμα δλα
τοϋτα τα μέσα τΊjς ίtχφρασης : ο! πλαστικοί ογχοι, τα χρώ
ματα, τΟ φώς, ΚαL μαζU μ' αύτΟ: χαt τι:Χ &.λλα : τΟ παίξιμο,
ή μιμική, ό ρυθμός, οί θόρυβοι, ή μουσική.
Χάρη σέ ολα αύτα μποροϋμε να γλυτώσουμε άπο την παλια
σκλαβιά, νά περάσουμε τά σύνορα χαl να μεταφέρουμε στο άπό
λυτο δρiiμα το όλοχληρωμένο δραμά μας του κόσμου.
Gaston Baty
( 11) Georges
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φης, άπό τού ς κι;ριώτερους δημ�ιουργ·ούς τίl.ς π·α λαιοvτο.λο.y ί ας. 'Εφαρ
μόζοντας τήν 'Αρχή τοϋ συσχ1ετ ισμοϋ τWν Ο ι ολογι•κών μορφών και την
Άpχή τijς άλληλο&ξάρ,ησης τών δργάν.ων, κατόρθωσε νό: ώτοκιχτα
στή:rει δλ&κληρ.ο τό σ,κ• ελετό προϊστορι·κ·ώ ν ζώων άπό 11ερ1,κό: μονό:αιχ
άπ1>με1νάρια δΟ'Τών.
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Γ Λ Ω Σ Σ Α

Π Ρ Ι Ν Α Π ' ΟΛΑ Ε Λ ΕΥΘΕ Ρ Ι Α τον ΛΟΓΟΥ
Tov ΒΑΣΙΛΗ ΡΩΤΑ
Ούδ' έτι γλώσσα βροτοίσιν

εν

φvλακαίς- λέλυται γdρ
λαος έλεύθερα βάζειν,
ώς έλύθη ζυγον dλκιiς.

Αtσχύλου "Πέρσαι" ( *)
έ:κφραση, μέ τήν ίκανότητα πού 'χει νά συγκρατεί μέσα σέ:
κ? ινωνικό σχ'ί)μα, τά ,κc;θέκασ�α &τ? μα, έπιτρ�πο�τάς του,ς συ
ναμα πρωτοβουλια κ ελευθερια, κανει ουνατη τη συγκροτηση
και συντήρηση καί προκοπή τ'ί)ς κοινωνικ'ί)ς μορφ'ί)ς. 'Έτσι ή
Τέχνη, δ Λόγος κ' ή γλώσσα, πού 'ναι ή έξέλιξη τ'ί)c; έκφραστι
κ'ί)ς τέχνης σ' δλη της τήν ποικιλία, άπό τήν προγονική κραυγή
καί χειρονομία ώς τό ραοιόφωνο και τήν τηλεόραση, παίρνει
πρωταρχική θέση στίς άξίες τοu κοινωνικοu βίου. Κι άληθινά
τά οιάφορα εϊοη κοινωνικοί) βίου πού γνωρίζουμε, δσα κατά
καιρούς καί τόπους έ:ζησαν καί ζοuν πάνω στή σφαίρα μας, τά
ξεχωρίζουμε χάρη στήν ξέχωρη γλώσσα καί τέχνη τους.
Ό Λόγος εΙναι δ καθοριστικός παράγοντας τ'ίjς άνθρώπινης
πορείας, κι αν ή πράξη εΙναι ή προϋπόθεσ"ΙJ της ύπαρξης, δ
λόγος εΙναι ή προϋπόθεση τ'ί)ς κοινωνικ'ί)ς ζω'ίjς, δ συνεχτικός
οεσμός τ'ίjς κοινωνικ'ί)ς συγκρότησης. Ό λόγος μπόρεσε τήν άν
θρώπινη οραστηριότητα νά τήν κάνει πείρα καί τήν πείρα ορα
στηριότητα κ' εγινε τό πνεuμα, ή γνώση, ή λογική, ή ποίηση.
'Απ' δλη τήν ποικιλία τ'ίjς έκφραστικ'ίjς τέχνης δ λόγος, σάν
γλώσσα, π'ί)ρε άπ' τήν άρχή μεγάλη έξέλιξη, μάλιστα άπό
τότε πού μπόρεσε νά γίνει γραφτός κι ώς τίς μέρες μας πού μέ
τά νεώτερα μέσα τ'ίjς τηλεπικοινωνίας μπορεί καί μεταοί
νεται σέ κοσμικές άποστάσεις.
Ή οραστηριότητα τοu άνθρώπου πού οέν έγκρίνεται ούτε έ
λέγχεται άπό τή λογική εΙναι παράλογη οραστηριότητα, κ' ή
πράξη πού οέν καταξιώνεται άπ' το λόγο, πού οέ οικαιώνεται
όλότελα άπ' αύτόv, ποU γι.' αύτην τΟ &τομο 8E:v εχει τΟ λογικΟ
τρόπο νά λογοοοτήσει λεύτερα και λεύτερα νά τήν έγκρίνουν
καί νά τ)]ν παραοεχτοuν λεύτεροι &νθρωποι, λεύτερη κοινωνία,
εΙναι άντικοινωνική πράξη. 'Η ίστορία τ'ί)ς άνθρωπότ·ητας ε!
ναι άγώνας τοu λογικοί) μέ τό παράλογο, τοu κοινωνικοί) μέ το
άντικοινωνικό.
'Όπως ή κάθε άνθρώπινη οραστηριότητα γίνεται αμεσως άντι
κοινωνική, άπ' τή στιγμή πού ύπηρετεί &τομα σέ βάρος τοu
κοινωνικοu συνόλου, ετσι κι δ λόγος κ' ή λογική καί το πνεuμα,
προ·ίόντα κοινωνικοί) βίου, γίνονται άμέσως παράλογα μόλις
μποuν στήν όπηρεσία άντικοινωνικ'ίjς ένέργειας. "Ετσι γίνεται
συχνά, τό πνεuμα κ' ή τέχνη νά όπ·η ρετοuν τον παραλογισμό.
Ό λόγος ε!ναι βασική λειτουργία τοu κοινωνικοu βίου δσο βα
σική λειτουργία στο άνθρώπινο σώμα εΙναι τό νευρικό του σύ
στημα. Καt προϋπόθεση τ'ί)ς όγείας τοu κοινωνικοu σώματος
εΙναι ή καλή λειτουργία τοu λόγου, πού πετυχαίνεται μέ τήν
έλευθερία.
Ό λόγος εΙναι ή ουσια της οραματικ'ί)ς τέχνης, αύτός τεντώνει
στον άνώτατο βαθμό κ' έρεθίζει κι άνάβει και συντηράει &σβη
στο το ένοιαφέρον τοu Κοινοu. Ό λόγος κρατάει τήν άμεσό
τητα καt ζωηρότητα στή σχέση τοu Κοινοu μέ τά δσα γίνον
ται στή σκηνή τοu θεάτρου κι δ λόγος είναι στο τέλος δ,τι μέ
νει στήν κοινή γνώμη άπ' τή θεατρική παράσταση.
Ό λόγος, ή οιαλεχτική δψη καt ο\ισία τ'ί)ς ζω'ίjς, αότό πού κα
ταξιώνει κάθε γνήσιο €ργο τέχνης, στο θέάτρο παίρνει τό άνώ
τατό του φανέρωμα: Γι αότόν, γιά νά κυκλοφορήσει αότός δ
λόγος μέσα στο σώμα τ'ί)ς κοινωνίας, γίνονται κι δλα τ' &λλα
τά θεαματικά τεχνάσματα και τά γοητευτικά τερτίπια της
σκην'ί)ς.
Ή

·

( * ) Ο?τε πι� θά 'ναι ή γλώσσα τϊ;ιν θνητών/περιορισμένη·
γιατι, αμολυτος δ λαός./θά μιλάει λεύτερα,/άφοu έΜθη άπ' το
(Μετάφραση Β. Ρώτα )
ζυγο τ'ίjς βίας.
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Στο θέατρο αυτα τά τεχνάσματα, σκηνικά, κοστούμια, όπο
κριτική τέχν·η, τραγούοια, χοροί κλπ. οέν είναι τίποτα χωρίς
τΟ λόγο, 8λ' αύτιΧ ε!ν' άpτύματα, μπαχαρικά, ένώ τΟ ψωμt
εΙναι έ:να, δ λόγος. Κι δμως εtν' αότό ϊσα ϊσα πού λείπει άπ'
τά περισσότερα εργα τοu σύγχρονου θεάτρου. Σύμπτωμα πα
ραλογισμοu, δταν ή τέχνη, μάλιστα ή θεατρική, χάνει τήν
έπαφή, τήν άμεσότητα τ'ί)ς σχέσης της μέ τήν κοινωνία τοu τό
που της καt τοu καιροu της. Τότε ή τεχνική π.ροσπαθεί μέ τε
χνάσματα γοητευτικά και φανταχτερή μαγεία ν' άντικαταστ·ή
σει τήν έ:λειψη τοu λόγου.
Αότό το κακό, ή νοθεία τοu λόγου στο θέατρο γίνεται σέ: μεγά
λη κλίμακα. Στο σημερινο κόσμο το θέατρο καταουναστεύεται
μέ τή Ούναμη πού 'χει το χρ'ί)μα, καί όποφέρει άπό άποκλει
σμό, άπό στέρηση, άπό τή σιωπή της φήμης 'ι) τίς κραυγές
της, πού άνάλογα μέ το συμφέρον τ'ίjς συναλλαγ'ί)ς προβάλλει
η καταχωνιάζει.
Ό οραματικός ποιητής προϋποθέτει καt το θέατρο πού θά
παιχτεί τό εργο του καί τούς όποκριτές πού θά το παίξουν,
άλλά προπάντων €χει στο νοu του τό Κοινον πού θά γεμίσει τό
θέατρο. Κι δταν σκεοιάζει κι δταν συμπληρώνει κι άποτελειώνει
το εργο του πάντα στο νοu του εχει το λαό, τήν κοινω•ιία πού
σ' αότήν άπευθύνεται μέ το έ:ργο του δχι γιιΧ νιΧ τή οιασκεΟά
σει, παριΧ γιά νιΧ συζητήσει μαζί της τιΧ ίεριΧ καt τιΧ δσια της
ύπαρξ·ής της πού 'ναι συνάμα και οική του ύπαρξη καί οικαίω
ση καί σιΧν ποιητ'ί) καί σάν άνθρώπου. Ό γνήσιος οραματικός
ποιητής φτιάνει λόγο γιιΧ Κοινόν πού ένοιαφέρεται γιιΧ τιΧ
κοινά.
Σέ κανένα άπ' τιΧ πολλιΧ εϊση τ'ίjς τέχνης, δπτικ'ί)ς εϊτε άκου
στικ'ίjς, ούτε σl: εtκόνα η &γαλμα, ούτε σέ ναό 'ι) μνημείο,
ο6τε σέ χορό η συναυλία, ούτε σέ κιν·ηματογραφική ταινία,
ραοιοφωνική έκπομπή, τηλεόραση, ούτε σέ θρησκευτική εϊτε
κοσμικ·)] τελετή οέν έ:χουμε τόσο ζωντανά τό λόγο νιΧ κυκλοφο
ρεί στο λαό. Τή ζωγραφιιΧ η το γλυπτό τιΧ βλέπουμε στήν εκ
θεση η στο μουσείο. Τό ναό η το μνημείο στο χώρο πού στέ
κονται, τά χαιρόμαστε μόνοι εϊτε καt μ' &λλους μαζί, άλλά
οl:ν τούς παραστεκόμαστε, οΕ: σuντελοuμε μΕ: τήν παρουσία
μας στήν ύπαρξή τους, σε συζητοuμε μαζί τους, ούτε χειρο
κροτοuμε !:να &γαλμα. Μας επεισαν, σε μi'ί.ς επεισαν, οl:ν τούς
εΙναι άναγκαία ή συμπαράστασή μας. 'Όμοια καί μιά προβολή
στο πανί τοu κινηματογράφου η τ'ί)ς τηλεόρασης, η μιιΧ ραοιο
φωνική έκπομπή μπορεί νιΧ γίνει, " νιΧ λάβει χώραν , , και
χωρίς τ1Jν &μεση παρουσία τοu Κοινοu. Τό Κοινό σ' αυτα
ετναι προϋπόθεση γενικ1] κι άόριστη, παράγων άπρόσωπος κι
δχι συμπαραστάτης πραγματικος μΕ: το κοινωνικό του πρό
σωπο, πού χωρίς αότον οΕ: μπορεί κιΧν νιΧ γίνει παράσταση.
ΣΙ: μιιΧ τελετ1] κοσμικ1] εϊτε θρησκευτική ή παρουσία τοu Κοι
νοu εΙναι έπίσης άναγκαία, άλλιΧ εΙναι παθητικΎj κι δχι ένερ
γητική ή συμμετοχή του. 'Η πειθώ τοu λόγου οΕ: χρειάζεται
έοώ, γιατί €χει προηyηθεί ή πίστη, ε'ίτε ή βία. Τό Κοινό συχνά
σ' αότές τtς τελετl:ς συντρέχει &λλοτε σπρωγμένο άπο τίς ου
νάμεις τ'ί)ς βίας, &λλοτε άπό τό φόβο τ'ί)ς οεισισαιμονίας του,
κι &λλοτε τραβηγμένο άπο γοητευτικιΧ έξωκαλλιτεχνικιΧ τεχνά
σματα, εtκόνες άσέλγειας, η θαύματα.
Ό λαος στο θέατρο, το πολυκέφαλο πλ'ί)θος μl: τή συγκίνησή
του καί τήν έπιοοκιμασία η τ·)]ν άποοοκιμασία του, παίρνει
μέρος στον άγώνα πού κάνει δ λόγος γιιΧ νά μεταοώσει τήν κα
θολικότητα τ'ί)ς ζω'ίjς, τή χαριΧ τ'ί)ς ζω'ίjς, το θάρρος τ'ί)ς ζω'ίjς,
τό θάμα της ζω'ίjς, τήν άρετή τ'ίjς ζω'ίjς, τήν άθανασία της
ζω'ίjς, τήν κοινωνικότητα, τήν άλληλεγγύη, τήν άγάπη σ' αύ
τούς τούς καημένους έφ·ήμερους, τιΧ μέλη τ'ί)ς κοινωνίας, πού
'χουν συμμαζευτεί στο χώρο τοu θεάτρου γιά νά γευτοuν τό
λόγο του καί νά πάρουν οί καροιές τους θάρρος άπό τήν όγεία
της κοινωνίας τους.
Έσώ δ λόγος μπορεί κι άγωνίζεται καt κάνει ι:ιραία όίλματα καt

άκολούθησε κι αύτο τον . παραλογισμο των άρχόντων καl μί
λησε τ' άλαμπουρνέζικα.
cc ''Οταν τδ ϋδωρ καl τδ .πύρ

παλαίβει καl χορεύει και παίζει κ' έπινοεϊ: νέα σύμβολα, λέξεις
ζω·ηρές, τονάτες καt παραστατικές. Τ' ώραιότερο παράδει
γμα πού 'χουμε τ'ίjς γλωσσοπλαστικ'ίjς τέχνης του θεατρικου
λόγου είναι δ Αtσχύλος κι δ 'Αριστοφάνης.

στενώς φιλιωθώσι
κ' ή Κ6λασις συνταυτισθfί
μετά τού παραδεlσου . .

Καl γι6μισαν ol dχτές νεκρούς
.
καl κάθε πλοίο μας πάσκιζε ι'.ίταχτα νά φύγει
καl κείνοι μ6.ς χτύπαγαν σάv παλαμlδες η κοπάδια ψάρια
μέ σπασμένα κουπιά καί κομμάτια dπό πλοία.
Καl στριγγλιές καl βογγητά κρατούσαν τό πέλαγος
&σπου ή μαύρη νύχτα ήρθε καi τά σκέπασε δλα.
'Αλλά καl δέκα μέρες δέ θά μ' lφταναν
νά σάς πώ τό πλήθος τής συφοράς.
'Ένα μ6νο σάς λέω: ποτέ σέ μιά ήμέρα
δέ χάθηκαν τ6σο πολλοl άνθρωποι.

( Αίσχύλου "Πέρσαι" )
'Έ dνθρώποι μαυρ6ζωοι,

πού είσαστε δμοιοι μέ φύλλα πού πέφτουν
dχαμνά, λασποζύμοτα κί aψυχα lθνη,
λαοί dπό ίσκιους, πλάσματα aφτουρα, έφήμερα,
δ6λιοι θνητοl, σάν dχνοl καί σάν δνειρα,
βάλτε dφτl γιά ν' dκούσετε έμaς τούς dθάνατους,
πού ε ίμαστε πάντα, πού πετάμε στά αlθέρια
χαρούμενοι, dγέραστοι μέ lδέες αlώνιες
νά σaς πούμε σωστά γιά τόν κ6σμο,
γιά πουλιά καί γιά μοίρες,
γιά θεούς καί ποτάμια,
γιά σκοτάδια καί χάος, νά τά ξέρετε . . .

.

"

η " 'Εσπούδασα

φιλοσοφlαν
κ' lατρικijν καί νομικψ
κ� l ο ίμοι καl θεολ?γlαν
, νεανικην . . .
ζεσιν τιθεις
καl . . .
" . . . "Εν ο lδα δτι ούδέv οlδα ! "

·

Δέν είναι παράξενο πώς τα πρώτα θεατρικα εργα καταπιάστη
καν rσα rσα μ' αύτΟ τΟ κακό, τΟ yλωσσ ικΟ ζ��τημα, 8πως c c cn
Βαβυλωνlα του Βυζαντίου καt " Τϊ1 Κορακlστικα του Νε
ρουλου. Θεατρικα εpγα στη λαϊκια γλώσσα γράφτηκαν στην
πατρίδα του έθνικου ποιητij στη Ζάκυνθο, δπως " Ό Βασιλικός
του Μάτεση κι " Ό Χάσης του Γουζέλη, άλλα κι αύτά, δπως
και το εργο του έθνικου ποιητ'ίj, τα πλάκωσε ή άλαμπουρνέ
ζικη.
'Ακόμα καl το περιφρονημένο λα'ίκο θέατρο του μπερντέ ύπο
τάχτηκε στον παραλογισμό. Λαϊκια γλώσσα μιλάει δ Καραγκιό
ζης, ίοιώματα δ βλάχος, δ Ζακυνθινός, δ μόρτης κ.λ.π. καt " κα
θαρεύουσα " οι όίρχοντες κι άλίμονο κ' οι 'Έλληνες καπεταναϊοι,
δ Κατσαντώνης, ό Θανάσης Διάκος κι δλοι οι Ί]pωες. Ό Με
γαλέξαντρος λέει :
- "Εξελθε 6φι κατ·ηραμένε, �'ια μη σέ έξέλθι>J έγώ !
Το θέατρο, 6ταν μ' αύτο του το γλωσσικο ίοίωμα είδε πώς οέ
μπορουσε να μαζέψει το λαό, κατάλαβε πώς οέν είχε να διαλέ
ξει παρα �ν άπο τα ουό : η να μιλ·ήσει τη γλώσσα του λαου η να
κλείσει. Κ' ετσι το θέατρο ελυσε το περιλάλητο γλωσσικο ζήτημα.
ΊΌ γλωσσικο ζήτημα οέν το 'λυσε οί!τε δ Ψυχάρης, οί!τε ή Βου
).η τών 'Ελλήνων, οί!τε δ Σολωμος μέ τη δημοτική του, οί!τε
δ Κάλβος μi: την καθαρεύουσά του, οί!τε ό Σουρ'ίjς μέ τη μιχτ·ή
του, οί!τε οι γλωσσαμύντορες, οί!τε οι φοιτητές, οί!τε τα Όρε
στειακά " οί!τε τα
Εύαγγελιακά " Δέν το 'λυσαν οί!τε οι
προοδευτικές μας έφημερίοες μέ το γλωσσικό τους κονφορμι
σμό, οί!τε οι άπανωτi:ς ύπουργικές .. μεταρρυθμίσεις " μέ τούς
συμβιβασμούς τους καl τα ήμίμετρα. Το γλωσσικο ζήτημα,
το 'λυσε μόνον το θέατρο. 'Άργησε, άλλα το 'λυσε. Κι rlν ή πο
λιτεία 'ι]θελε πραγματικα να λύσει αύτο το ζήτημ,α οέν είχε παρα
να κάνει eνα νόμο μ' eνα μόνον όίρθρο πού να λέει :
,., Γλώσσα του εθνους είναι ή γλώσσα του θεάτρου μας.
"

"

"

"

(Άριστοφάν-η " 'Όρνιθες" )
'ΑλλιΧ ϋλ' αυτα προϋποθέτουν την έλευθερία. Για να γίνει
αύτος ό λόγος και ν' άκουστεϊ: στο θέατρο πρέπει να μπορεί:
λεύτερα να μαζεύεται κεϊ δ λαος και λεύτερα να τα λέει δ
θεατρικος λόγος, πού ϋταν αύτος ύπάpχει κάνει περιττα ϋλα
τα σκηνικα τεχνάπ�ατα· πού μάταια προσπαθουν να σκεπά
σουν τη γύμνια τ'ίjς σκην'ίjς ϋτα'J τ'ίjς λείπει δ λόγος.
Ή &μεσότητα στη σχέση παράστασης καl Κοινου ύποχρεώνει
το θεατρικο λόγο νά 'ναι σε γλώσσα ζωντανή, αύτη πού μι
λάει δ λαος πού κατακλύζει το θέατρο. Αύτη ή άνάγκη βρ'ίjκε
έοώ στον τόπο μας πρόσβαρο έμπόοιο την άλαμπουρνέζικη
γλώσσα πού θέλησαν να έπιβάλουν στο λαό. Το έμπόοιο αύτο
έ:κανε καt τούς οραματικούς ποιητες Σούτσους, Ραγκαβ'ίjοες,
ΒερναρΟάκηδες, Βασιλειάοηοες, να μείνουν μακρυα άπ' το
λαο καl το εργο τους π'ίjγε στράφι.
Στον τόπο μας, στη σύγχρονη 'Ελλάδα, πού το βαθμο καl το Στο θέατρο εγινε κείνο πού οέν εγινε σε κανέναν όίλλο τομέα τ'ίjς
είδος τ'ίjς έλευθερίας της ο1:ν τα καθόρισαν ποτε οι θυσίες κ' νεοελληνικ'ίjς
ζω'ίjς, λύθηκε το γλωσσικο ζήτημα, καθιερώθηκε
οι άγώνες τών 'Ελλήνων, παρα τα συμφέροντα τών Δυνάμεων,
γλώσσα του λαου. 'Όμως αύτο οέν #γινε για χάρη του λαου,
πού - τί τραγικη είρωνεία - λέγονται "προστάτιδες Δυνάμεις " ήπαρα
το συμφέρον του θεάτρου· αύτη ή λύση 'ηταν ζωτικη ά
έοώ πού οι καταλυτικ1:ς δυνάμεις άποκεφάλισαν την έλευθε νάγκηγια
του
θεάτρου, άλλιώς το θέατρο 'ηταν &Ούνατο να σταθεί:. Το
ρία του λαου άπο τούς ύr.ερμάχους της, τούς 'Αντρούτσους καl θέατρο, δπου
το Κοινο οεν πάει άναγκασμένο παρα μΕ: τη θέλησή
τούς Καραϊσκάκηοες, πού φίμωσαν τούς ποιητές της, τούς του
πληρώνει γι αύτό, μέ τη γλώσσα πού είχε παραδεχτεί
Σολωμούς χαt τούς Κάλβους, έοώ πού δ λαος ϋλη του την στηνκαι
άρχή, 01: μπορουσε να μαζέψει κόσμο και να σταθεί: στα
" παλιγγενεσία " τή,ιε ζεϊ μ1: ύποκατάστατα έλευθερίας, έοώ
του. Αύτο δίνει καl την έξήγηση πώς, ένώ το θέατρο ελυ
πού δ παραλογισμος εφτασε ώς τη γελοιότητα, την περι πόδια
τόσο ριζοσπαστικα eνα τόσο μεγάλο ζήτημα όίλυτο μέσα στlς
κεφαλαία του Κολοκοτρώνη καt του 'Άγνωστου Στρατιώτη, σε
πού έπικρατουσαν, κατα τ' όίλλα, οηλαοη την ούσία
έοώ τόλμησαν κ' εβαλαν σ1: πράξη το μεγαλύτερο παραλογι συνθ'ίjκες
θεατρικών εργων, εμεινε μέσα στα πλαίσια αύτών τών συν
σμο πού γίνεται και το χειρότερο εγκλημα για eνα εθνος, να τών
θηκών· κι ϋσο πάει καl χειρότερα. Πώς οΕ:ν κατόρθωσε ν' άνεβά
του &:λλάξουν τ·η γλώσσα.
σει καl την ποιότητά του, οηλαο·η ν' άνταποκριθεϊ δλότελα στον
Το μεγαλύτερο κακο πού μπορουσε να πάθει δ λόγος στον προορισμό του καt να γίνει δ καθρέφτης τ'ίjς έποχ'ίjς του ; Μα
τόπο μας τό 'χει πάθει κιόλας μ1: τη γλωσσικη διαστρέβλωση για τον 'ίδιο λόγο πού ελυσε και το γλωσσικο ζήτημα· για να
ποU του έπιβάλανε κ' εκαναν τΟ λαΟ άνίκανο να στοχάζεται λεU μείνει άνοιχτό, κάνει ολους τούς συμβιβασμούς : συμβιβά
τερα, παρόμοια μ1: τα ν·ήπια σ1: κάποια ζητιανοχώρια παλαιό στηκε μ.1: το λαο να του μιλήσει τ·η γλώσσα του για να τον Ιtχει
τερα, πού οι γονιοί τους για να τούς έξασφαλίσουν βιοποριστικο πελάτη και συμβιβάστηκε και μΕ: τlς συνθ'ίjκες καt προσφέρει
έπάγγελμα, τούς στρέβλωναν τα μέλη καl τα σακάτευαν, για πορνογραφήματα καl άρλουμπες πού ή διαφήμιση τούς δίνει
να τα κάμουν έπαγγελματίες ζητιάνους. 'Έτσι στρέβλωσαν έφήμερη άξία, χωρίς να τολμάει ν' άγγίξει τα καφτα σύγχρονα
του λαου τη γλώσσα καl του περιόρισαν το λόγο τόσο πού καl ντόπια ζητήματα, άνεβάζοντας έοώ έκεϊ για να οικιολογήσει
τον εκαναν να ντρέπεται να μιλήσει, να τραγουο·ή σει και να την ί!παρξή του καt καμμιαν άρχαία Τραγωδία η κανένα Σαίξ
χορέψει, άκόμα καl να κοιταχτεί: στον καθρέφτη. Πώς μπορεί: πηρ. Καl οέν το τολμάει γιατί του λείπει ή προϋπόθεση, ή έ
eνας λαος νά 'χει αύτοπεποίθηση καl θάρρος καl να μη ντρέ λευθερία.
πεται δταν ό παπάς του, ό Sάσκαλός του, ό βουλευτής του, ό 'Η έλευθερία του λόγου στο θέατρο είναι ή έλευθερία του λαου :
δικαστής του, ή έφημερίοα του, το 'ίδιο το παιδί του άπ' τ·ην
έλευθερία πού 'χει Ιtνας λαος να στοχάζεται, να κρίνει, να έλέγ
ωρα πού πάει στο σκολειιS, ϋλοι του μιλiiν άλαμπουρνέζικα ; ήχει,
να έκφράζεται. Κι αύτη ή έλευθερία . πουθενα άλλου σε
'Έτσι το εθνος τουτο εμεινε πίσω σ' ϋλα τα πνευματικα προϊόν φανερώνεται
τέλεια δσο στο θέατρο. Τό θέατρό μας τέτοιαν
τα και περισσότερο άπ' ϋλα στο θέατρο, αύτη την άορτη του έλευθερία οέντόσο
εχει καl το συμπέρασμα βγαίνει μόνο του.
λόγου, το έξαίσιο άλλα μοναοικο β'ίjμα τ'ίjς λαϊκιiiς παρουσίας.
Το Ιεοελληνικο θέατρο στην άρχή, στα πρώτα του βήματα,
ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΩΤΑΣ
"

.

"
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ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΒΕΡΝΑΡΔΑl(Η
ΤΑ ΕΒΔΟΜΉΝ
Τ Α ΧΡΟ
Ν
ΙΑ Τ ΗΣ . . Φ ΑΥΣΤ ΑΣ "
ToiJ' ΓΙΑΝΝΗ ΣΙΔΕΡΗ
Στο τέλος του φετεινου καλοκαιριου θά συμπληρωθουν έπτά
3εκαετίες άπο τον καιpο πο1) το έλλγjνικο Κοινο γνώρισε, γιά
πρώτη φορά (21 Σεπτεμβρίου 1 89 3 ) , τή " Φαύστα ", το πε
ριλιΧλητο δράμα του Δημητρίου Ν. Βερναρδάκη.
Τώρα πιά και ή " Φαύστα " και οί βασικές της ιδέες έ:χουν πε
θάνει γιά πάντα, καθώς και τά ιδιαίτερα χαραχτηριστικά της
ή γλώσσα της, δ στίχος της, ή άρχιτεκτονική της.
Κανένας, γιά τήν ώρα τουλάχιστον, σκηνοθέτης, μέ όίμεση τή
θεατρική -6χι τή λόγια- όίποψη του λειτουργήματός του, δε
συλλογίσθηκε νά τήν προβάλει πάνω στή σκηνή, μπροστά στούς
ταχτικούς θεατές μιδίς σειρδίς παραστάσεων, κάθε βράδυ - αύτο
ποU θ' �ποτελο}Jσε την, έπιβρ�βε1υσή της, Οτο;ν θcΧ ξα�αζοϋσ� όλό
βολη την
παλια της δοξα, σαν όίστραφ•ε και βρονο:ουσε στο πα
λιο μικρο θερινο θέαο:ρο τ'ίjς 'Ομονοίας, οπου είναι στίς μέρες
μας δ κινηματόγραφος, δνομασμένος μ' �ν' άπο τά πιο βαρύ
τιμα έλληνικά δνόματα, τ'ίjς Μαρίκας Κοτοπούλ·η, ο:'ίjς μητέρας 
τροφου, πού 'Εκείνη έ:χει έννιά χρόνια στον κάτω κόσμο κι όίλλα
τόσα έμείς τον καημό ο:ης.
Καμμιά, έπίσης, άπο τίς άρμόδιες πρωο:αγωνίσο:ριες των ήμε
ρων μας δε βρ'ίjκε πώς θά τ'ίjς ·)jο:αν εύχάριστο νά ξαναπλάσει το
ρόλο τον κύριο· τίς περισσότερες θά τίς άπομάκραινε μέ άπο
στροφή άπο το έγχείρημα ή γλώσσα, θεατρικό του, όίλλωσο:ε, γνώ
ρισμα ο:ελείως άναπόσπαστο άπο τήν ούσία του, πού τήν έκφρά
ζει 6χι τυχαία, σάν κατεύθυνση τ'ίjς έποχ'ίjς άπλως, άλλά σιΧν ή
μόνη μορφή πού θά μπορουσε νά τήν περιβληθεί, το βάθος της,
οί ρίζες τ'ίjς έ:μπνευσ·ής της, 6πως τ-ην αισθανόο:αν καί 8πως τή
νοουσε δ Βερναρδάκης καί οπως τήν περίμενε το Κοινο πού τήν
χειροκρότησε γιά χάρ·η της, συγκλονισμένο, μέ βακχεία.
Κανένας, έπι πλέον, τωρινος συγγραφέας δέν άναζήο:ησε το πρό
τυπό του στά μυστικά τ'ίjς τεχνικ'ίjς της - 8,τι σημειώσαμε
συγκροτεί τήν καταδίκη. του κάθε σκηνικου έ:ργου τήν αιώνια.
'Όμως ή " Φαύστα " όπ'ίjρξε. 'Έδωσε στούς θεατές της και
στούς ήθοποιούς της και σ' ολο τον έλληνικο κόσμο συγκίνηση
μεγάλη · δέ στάθ·ηκε μόνο σκηνική τέρψη η άποκάλυψη, ο:υχόν,
κάποιων αισθητικων τάσεων, άλλά θεωρήθ·ηκε σάν μιά όψ·ηλή
πτήση, μέσα σέ άνάλογη έ:ξαρση, και γιά νά συναντήσουμε κάτι
παρόμοιο γιά τήν έθνική όπερηφάνεια πού 'χε προσφέρει ' ' πρώ
τη " νωρίτερα, θά 'πρεπε νά γυρίσουμε πάλι στο Βερναρδάκη
τον rδω (" Μερόπη " ) ( 1 ) , εrκοσι έπτά χρόνια πιο πρίν.
'Όλες, ώστόσο, αύτές οί " πτήσεις ·� καί οί " ένθουσιασμοί "
έ:χο�ν κάτι τ� τραyικο γιά το �έο έλλ-ηνικο πολιτισμό, γιατί
προ�ρχ�ντα ι απο ε, να παρα�τρα;ημα,, σχε
τικα με τη, σωστη, γραμμη που
διαλεξαν
οί όίνθρωποι του θεάτρου μας, οταν προετοι
μάζανε το 2 1 , μέ τήν άγάπη τους δηλαδή
προς τή σύγχρονή τους ξένη δραματογραφία
και προς τή χρήση τ'ίjς " δημοτικ'ίjς " (2 ) .
'Η " Φαύστα " στηρίζεται σο:ήν ούτοπία,
στήν έγκατάλειψη τ'ίjς έπαφ'ίjς μέ τά λα'ίκά
στοιχεία, καί είναι καρπος μιδίς ψυχ'ίjς άνέ
κα�εν συν;ηp·ητικ'ίjς οσο καί σο�α �ότατα
-; ιδίως αυτο --; προικ�σμένης και α,κατα
; που, ανα�υ
π�νητα προκοrιενης. Τ� δραμα
μομαστε το γεννησε μια προγραμματισμενη
με πεποίθηση καταφρόνια προς τή σωτήρια
έπτανησιάκή παράδοση, άγνοημένη άπο το
Βερναρδάκη πεισμάτικά, αύτή πού δ Ψυ
χάρης, δ τόο:ε δημοτικισμος καί οί άγωνες
του Παλαμδί καί των όίλλων δμο'ίδεατων καί
συναθλητων του τή σύνδεσε μέ τήν άθηνα'ίκή
(1 ) Δές τό κlίρ ιο &ρθρο στήv έφ. «ΙΠ αλ ιΎ•ΥΕ
νεσ ί ω> 1 •8 66. σέ μ ι ά 'Π'pοηγοίιμεvη έρ.γ -ασ ία μας
(«Θiατρο» τειϋα. 2 σ. 1 5 ) .
( 2 ) Δές τ ή v «' l •σ τορ(α . . » 1μ ας , Α ' , σ . 27 ) .
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λογοτεχνία καί μέ τήν άναγέννηση του 1 880. Μιά έκδήλωση
λοιπον ΙSχι ώφέλιμη , έπειδή καθυστέρησε κι αύτή το καλο
το έθνικο του λαου μας, θά λάβουμε ο:ο θάρρος νά μελετή
σουμε σο:ά παρακάο:ω. Τουτο έ:χει αιτία του τήν παρότρυνση
του " Θεάτρου ", πού θέλησε νά έπιχειρηθεί μιά κατατόπιση
ώς προς το ζήτημα τ'ίjς ιαμβικ'ίjς Τραγωδίας, μέ τήν εύκαιpία
των έβδομ·ήντα χρόνων ο:'ίjς '' Φαύστας ''.
'Επί πλέον, ή " Φαύστα " είναι, πραγματικά, σταθμος πολύ
ξεκάθαρος, μέσα στήν πορεία του θεάο:ρου μας μαζί της τε
λειώνει ούσιαστικά ή έπιζήμια ούτοπία πού ε'(παμε καί γλυτώ
νει ή Σκηνή μας άπο τήν κυριαρχία της, άρχινισμένη άπο τή
" Μερόπrι " καί άπλωμένη μέ ο:ήν άδιάκοπη παραγωγή άπείρων
άπεικασμάτων της , έ:ργων δηλαδή γραμμένων, χωρίς καμμιά
άπο τίς γνήσιες χάρες ο:ου Βερναρδάκη πού θυμίζουν το όίλογο
του Άλ'ίj πασδί στο Βαλαωρίο:η μέ τήν κακή τή μοίρα νά όπη
ρετήσει 6χι μιά μάχη γιά τή νίκη παρά τή φυγ·ή, μέσα σ' �να
μεσαίωνα θεατρικό. 'Έτσι , " Μεσαίωνα του θεάτρου" μας έ:χου
με έπιγράψει στον Α' τόμο τ'ίjς " 'Ιστορίας . . . " μας (σ. ? 2-82 ) ,
το κεφάλαιο πού έξετάζει το μέρος αύτο τ'ίjς δραματογραφίας
μας.
'Η έργασία μας αύτή είναι μιά γενικότερη ματιά πέρ' άπο τίς
πρωτες έ:ρευνες καί πέρ' άπο τή, μοιραία περιορισμένη, διαπρα
γμάτευση μέσα σ' �να βιβλίο, καί στηριγμέν·η, φυσικά, σ' ολη
μας τή φροντίδα γιά τον ποιητή τ'ίjς " Φαύστας " σάν θεατρικο
συγγραφέα (3 ) , τιμώντας τή θέση του γιά τή σταθεροποίηση του
Νέου Έλληνικου Θεάτρου πού, μέ τή δική του πολλαπλή δραστη
ριότητα, έ:χει ρίξει τίς πρωτες του ρίζες, τίς έπαγγελματικές,
σταθερά μέσα σο:ο έλεύθερο κράτος -το όίτυχο, 70 στηριγμένο
καί πλατύτερα, στήν κακή περίσταση καί στήν κακή έκτίμηση
τ'ίjς πραγματικότητας, πού μέρος τους είναι καί οί τύχες τ'ίjς
ξαναγεννημένης Θυμέλης μας.
Ό Βερναρδάκης, όίλλωστε, ήταν απο τά πρωτα πρόσωπα πού
φώτισαν τά φοιτητικά μας χρόνια· οί νεαροί δημοτικιστές τότε δ δημοτικισμος δέν ήταν καί τόσο άκίνδυνη πίστη- τον
άγαπούσαμε καί τον θεωρούσαμε -:-&ν κι 6χι έντελως δίκαια
συμπαραστάτη μας βγαλμένο μέσ' άπο το 6χι καί τόσο άξια
γάπητο Πανεπιστήμιο, μέ τον '' ψευδαττικισμου έ:λεγχον "
( 1 88 4 ) .
Γι' αύτο το βιβλίο έ:χει γράψει τά έξ·ϊj ς δ Γ. Βαλέτας ( 1 935 ),
πού έκφράζουν τήν κοινή άντίληψη τ'ίjς προοδευτικ'ίjς φοιτητι
κ'ίjς νεότητας των χρόνων έκείνων : " Άπο τή Μυτιλήν·η 1:
πνευσε δ ζείδωρος όίνεμος του Αιγαίου κ'
έ:ρριξε συθέμελα τούς . . . πύργους του σχο
λαστικισμου . . . ώφέλησε άρνητικά , ώφέ
λησε θετικά. 'Αρνητικά, γιατί έ:κοψε καl
σταμάτησε μιά δλέθρια τάση γιά τά γράμ
ματα καί τον πολιο:ισμό μας, κι άκόμα
πάρα πέρα, γιά τ·η ζωή μας. Θετικά, για
τί έ:δωσε φωτιά στο γλωσσικο ζήτημα κι

Δημήτριος Ν. Βερναρδάκης

( 3 ) Έικτό ς �τrό τό σηψειωψέν'ο κ·εφ01λ·α ι ο ,
μ ά ς ίiτuιχε v ά i'ι)('ο.,μ•ε ά:σχι>λη!>εl ,μέ τ ό Β'Εpvαρδά!κη
καί στά π αιp αι<ιά:τω·: <<'Μιά δο·ξα�σμέ.νη άνάμνηrσ ι ς :
ιι Ο Βιερν.α:p�δό.{κης» (111ερ. <<iΤό ι,Εlλλην1κ.όν Θέατρο·ν»,
1 ΔεΚε Ι6 ρ . 1 9•3131) . Τόv aλλο χρόνο, μ ι ά δ ιάλεξη
στήν Α'ίθοvσα τ η ς «t ΕΙταιρ ίας "-Ειλιλήινω,ν βεc.π ρ ι 
κ ώ ν σvγ1γpαφlωV>> γ ι ά τό σvγιγ ρ;αφέα μας. « ιΟ
18 ε.pΨ::rρ:δά�κης θεατρικός»
('Πlε.ρ .
«1Σ11!μερcο>,
1'0
' 0Ικ<τω16 ρ 1 93·), σ . 298-30!2 ) . Σέ τριά>οτα σελί
δες 11ης iιΟ'!τορί·ας . . . » μας γ ί νεται λόcγος γιά τόν
'<δ ι ο , Σ1τόv τόμο 1'ijς «Βασικijς Β 116·λ ι·οθ'ι1κη ς»,
<<.'ΝΙΘοελληνι:κό Θέlατ;pο», πού ϊίχ•ουιμ' έ.π�.με.ληθεi
{ 1 9513 ) , γ ί v'ε1'αι λόγος γ ιά τό θόμα J1CXς στόv
'Πρόλσγ·ο (.σ. 1 s-1 7 ) κ ι ' &χοι>με δψμοσιέψει κ·α ί
σχολιά�σει σκηνές· άπό τή <�'αρί α Δοξαπrαττ ρη»
(.σ. 2ΟΙ5�22·0Ι) καί
τή «Μ:ερόπφ> ( σ . 212,1 23·3 ) . Σ·τό «Θέατρο» τ έλ ο ς , γ ί•.εται λόγος γ ι ά
τ ό Β1t)pναρ:δά1κη Οχι σέ μ 1 ά έ.ργασίας μ α ς , τεϋιχ . 2 ,
σ . 1 5- 1 16, κ α ί τεUiχ. 3 σ . 2'4-216 κ α ί 3·2--33 .

)1

.

&ναψε τη γλωσσικη έπανάσταση. Ή θέση του κ' έδω είναι
μεγάλη καt σημαντική. Ό Ψυχάρης, ό Πάλλης κι αύτος
ίδίως ό Ρο·tδ·ης, είναι μαθητές του, άκόλουθοί του . . . " ( " Έγ
κυκλοπαιδικον 'Ημερολόγιον " 'Ελευθέρου 'Ανθρώπου", σ. 1 9 lι )
Καt π�ο πρlν ό Χρ. Καρουζος είχε άπασχολήσει το νεαρό του
στοχασμο σχετικά, μέ το &ρθρο του ' Όί Βερναρδάκη δες (4 ) καt
ό δημοτικισμός", δπου έξηγεί : " Ή άντίθεσή του [του Δημη
τρίου ] μέ το συνεπέστερο και γι' αύτο πιο άποκρουστικο άντι
πρόσωπο τΊjς παλαιάς . . . άντίληψΊ)ς των φιλολόγων, τον Κόντο,
πού τότε φτάνει στο δξύτερό της σημείο, καθρεφτίζει και μια
δική του έξέλιξη πιο άποφασιστική, πιο συγχρονισμένη : Καυ
τηριάζει θανάσιμα την Κοντικη μανία για τούς άρχαίους τύπους,
μανία πού εφτανε στο σημείο να θέλει να διορθώνει και τούς άρ-.
χαίους συγγραφείς, άκόμα κ' εχει συνείδηση πώς αύτος άνήκει
σέ μιαν &λλη γενια φιλολόγων ζωντανότερη για τούς τότε χρό
νους περίπου, πού εβγαλαν στη Γερμανία το Willamovitz.
Διακρίνει καθαρα χωρίς να μπορεί να προχωρ·ήσει βαθύτερα,
πόσο ό Κοντισμος συνδεότανε καθαρα μ1: το τότε γενικο κατάν
τημα του εθνους πού γι' αύτο βέβαια πονεί . . . " ( . . 'Αναγέν
νηση ", Α' φ. ?, σ. 426 - 3 1 , στη σ. 4 2 ? ) .
Άπο την tδια αί..-ία είχαν άγαπήσει το Βερναρδάκη καt φανα
τικοί δημοτικιστές, οπως ό Άλ. Πάλλης· του άφιερώνει την
ξακουστη μετάφρασή του, του " 'Έμπορου τΊjς Βενετιάς "
1 894- μ' αύτα τα θερμα λόγια : " Σ' το σοφο καt σεβαστό μου
Δ. Ν. Βερναρδάκη ". Στtς μέρες μας έντελώς, ό Κ. Σωτηρίου
σέ μια διάλεξή του μίλησε θερμα για τον ' ' Ψευδαττικισμου
ελεγχον ". Πέρυσι κυκλοφόρησε του Ι. Καβαρνου το πολυ
σέλιδο βιβλίο " Ή δραματικη ποίησις του Δημητρίου Ν. Βεp
ναρόάχ*η " · είναι συμπλη ρ ωμένη ή ένα(σιμός " του έπt
διδακτορίrf ,, διατριβ-ή, 1 9 4 8· το χαραχτηρίζει, μέσα στις άθη
να'ίκές πανεπιστημιακές προϋποθέσεις, άγάπη προς το συγγρα
φέα, έπιμέλεια και τάξη· τα εργα του τ' άντικρύζει σαν κείμενα
καθώς τα μελετάει σαν φιλόλογος.
ιc

cc

ΒερναρΜκης γεννήθη�ε ?τί� 20 Ν?εμβρίου 1 8 3 3, στη Λέ�
,
σβο, στο, πανεμορφο
νησι με την πλουσια θεατρικη, ζω·η,, που
�ύντο);α, σ�μ�:;ληρώ�ον,τα� τίς γν�σεις μας γι' αύτή, θα χαρουμε
οταν ερθει η ωρα να ":ις ανακοινωσουμε.
Το χωριό του ·))ταν ή 'Αγία Μαρίνα, δχι μακρυα άπο τη Λ•fυτι
λήνη · μετα το θάνατό του, μίλησε για το βίο και για τα εργα του
δ φίλος και συμπατριώτης του λόγιος έκπαιδευτικος Μιχαηλ
Ι. Μιχαηλίδης την δμιλία του την πλάτυνε καί τ·Ι] δημο
σίευσε στα ( 1 909 ) : " Βίος καt εργα του . . . ". Φυσικο είναι
να στηριχτουμε σ' αύτόν· μάς πληροφορεί πώς δ πατέρας του
είχε γεννηθεί " έν Βενεράτ<ιJ τΊjς Κρήτ·η ς. Μετέσχε τΊjς έλ).-η 
νικΊjς 'Επαναστάσεως, άλλα μετα την άποκατάστασιν του έλλη-
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(4 ) ':8η·οεί κcχί !ό Γρη1γόρι•ο.ν Β•ερνcχρδάκ11ν { 1 •8•4·8-19;2!5'), τόv· ά
δ ελφό τοϋ δραματοyράφου, κcχθηγηrτή στό ' Α θήνησι, μέ δ ιεθΎii φ ή μ η
καί δάσκαλο γοη1τευιτ ι1κό · δ�δ,η γοίJσε τ ο ύ ς φ οι.τη;τές στήν άγά:mη της
έρ;μ,η νε ίας κ α ί τό ,μεryάλο του τό Λt<ξ11κό "Τνcχι δ πιό σ ί y ο"ρος βοη
θ ός γ ι ά νά πιλη1σιάσει δ μdλ!ετηιτής τ' ά�ρ.χαία κ1ε[ιμενα. Γιά τ ό Γρη
γόp ι·ο 1>wορ·εί vά δεί κ•ΟΙvεί ς μ ιά μειλέιτη τοίi Μ ι•)ι'αι1λ 1 . Μι:χαηλ ίδο" εΤιχε δημοισι ειiθ'εΪ στή «!Νέ.α ':Βστί•α », 1 1 1 0.υ ν . 1 1913 0, σ. 588-595 μέΙσα σ'τό 6 ιrβιλίο του «λε.σβι.α�καί σε:λ ί•δες, μέρος δε,ύτερον. Έν Μυ
τιλήντ� 1 ·9·39» σ. 4ι5�59 , �αθώς ·κ ι ' Εvα
yqμάτο θα•LΙμσ><>'μό cχρθρο τοϋ
Πιχ),αιμ& στήν hφ. « ' Ε.λεύ'θ ερος λό.γος» (9 Ν οφβρ. 1 9'2151) . Τό τ ε
λειώ•ε. : «!Τό τρο'!fαιοφό;ρ ο λοξιικό του τό άφιε.ρώνει «Τϊι Ιερ� σ κ ι �
τ ο ϋ άδο:><φοϋ Δη1μηrr·ρίου». Κ α ί σ ά νά φ ολ<>δοξij συvοχιστής κ α ί συιμ
πV.ηpω'Τής νά γ ί ν η τijς Ί:δέας πού δ ,μογαλεπτι1βολος άδ�λφός, δσο
θεωpl)τι.κά κ ι ' &ν τό άνόm-rιιξ•ε cτπόρο τό lρριξε γ ι ά τό ξεφότρι.>μ,'
άyάλι' - άιyάλια μι&ς καινούργιας βλάστησης πού μ&ς δείοcνε.ι σέ
βάθη άκ.όiμα νέους φω'Τεινούς δρί!ζοvτες &ημιουρyίας. ETvcxι δ Δη
μοτιικιισιμός παrpοUiQ"ιαιζό/μενος ώς 'Πυρσός lικ τών ί5-ν ούκ &ν<ευ .
δ
Γ ρ ηγόρ ι ο ς μ ι.λώvrτα·ς γ ι ά τούς τρόπους τflς έφ1μηνεuτιικflς του ση
μειώνιε.ι στόν άpχ;αιόιyίλω-στσο τr.ρόλογο του λε.ξι·κοϋ του «"Ότε δέ ή
lξ ήy l)σις , οΤς κ οοθ ' i\J μέραν ι ν τ n συνη;θ<ε ί <;< χ ρ �μ.εθα ό ν ό μασι κ cχ ί
ρήιμασ ι , τ ο ι αυ:τα παρQχοιμ·ένη τήν άΡΙχαίαν ρήσιν ώς ο,fό,ν τ ε άκριβl
στατα κσπά τήν λέlξ ι·ν κα.ί τ ό 1j19ος άπο-δ ί·δω,σ ι , πάντες δή·που χαί
ροιμεν, δτι άρ1χαί α φρά1σι ς � αύτή καί άπαρά1λλcχκτος τrερι γένηται,
i.>Τπερ παλαιά τις .y.ν ώρ ιιμος εlς &ψι·ν ήμών lρχιψέvη». ΑGτή ή βα
σική ά•τίΙληψη ι v.θοιισιάζει τό.ν Πcολαιμ& κ α ί δι σ>β611,;ει μ·έ σ.1'yκ ίνηση
μ ι ά ύ:ποσηjμ.ε ίωση πού άναφέρειται στ•ό 'ίδ ι ο θέ.μα, ttoύ δ f•ξοχος
λειξι.κογράιφος τήν εΤχ;ε δημοσι·ειJσ.ει στό π.ερ. «�Αρμονία» τ ο υ 1 191()1
κ α ί πού Ιι άρ,χή της άναγ.ράφ·ει. : «. . .
τ ά a ρ ι σ τ cx γ λ ω σ
σ 1 κ ά .σ χ ό λ 1 α (sic) , ων στε,ρουνται ttάντ1α τά �λiλα !.θνη,
εΤνcχι α! άντ.ί!στοιιχοι δημώiδεις φρά><>'ει ς . . . Ή δημώ:δης q,ρά>σις εΤ
ναι Ιι τεΙλ<εvτα ί α φάσις τίjς άρ1χ αί.cχς bλίιγον παρηλλcογμένη iξωτε
ρικώς
άiλλά δι ασώ'ζουσα τrιλή.pη καί άκιρα ι ο ν τ ό ν l:σωτερ•.κδν τru
ρήιια, κ.αί οΤον μαγνηιτ ικήν δύνQ:\μιν άσ-κοϋσα fπί πά::ταν έλλ'l'νικήν
ψυ)(ήΥ». Δέ χ1ρειζόντουσαν περισσότερα of παλαιότεροι δηιμ οτ ι κ ιστές
καί οί lτr ί�γ· ο ν ο ί τους, yιά νά δοϋν καί τό θεατιρ ιικό Ερ.γο τc>V Δη
μητρίου μέ συμιπά9ει0α, bπει�δή ή &ντ ίθ•ε.σή του μέ τό σιχολαΌ""Τ ι κ ό
τόν Κ όν�το καί μέ. τή1v καθαJρεύοvσά του .φούντωνε τή 6Ιλάι6η τ ο υ c; Θδινιε
καί στά &ργα τ>�υ μ ι ά ε ύιγένεια κ1αί μιά ,tyκράτεια· ή άντιλ·αϊ1κή του
δραματογραφία yι V'άταν συ1μπαθη,τ ι.κή - εfχε &. ξ ί α , βέβαια. ( t O Χρ.
Κ αροΟζος ιι ιλά.ει γιά τ·ό Γ:ρ·ηw ό ρ ι ο στό fδιο /ipθρο του σ. 42�-3'1 ) .
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Ή τελευταία παράστασ η "Φαύστας", 19 μέρες με τά τήν πρώτη

νικου Βασιλείου μη δυνάμενος να έπανέλθη είς Κρήτην, κατέ
φυγεν είς την Άγίαν Μαρίναν ". (σ. ?, Σημ. ) . 'Η μητέρα του
λεγόταν Μελισσικη καt 'ηταν κόρη του Γεωργίου Τραντάλη" (5) .
Ό Γ. Βαλέτας προσθέτει για κείνην πώς 'ηταν " δουλεύτρα καt
μαζώχτρα έλιών . . . φτώχεια εδερνε το σπίτ.ι του . . . " (οπου
πιο πάνω ) . 'Έχω δεί καt πώς γεννήθηκε στα 1 834. 'Ένας &λ
λος φίλος του δ Έμ. Δαυtδ εχει την πρώτη χρονολογία - " 'Η
μέρα '' ( Τεργέστης, 1 7 - 30 Μαρτ. 1 90? ) . Δέν εχουμε άρμο
διότητα για βιογραφικές έξακριβώσεις δ άναγνώστης μας μπο
ρεί στα παραπάνω τουλάχιστον του Μιχα·ηλίδη ( 6 ) καl του Δαυ'tδ
καt τοU Βαλέτα "α ":!"λr: �οτ>α::·:;θ::� ��:χ� γι. ιΧ τ-ην π;.;ω�μ6τατ·η έχ
μάθηση τΊjς άρχαίας, για τη φιλεργία του, για τούς προστάτες
πού του έξασφάλισε ή άξία του άπο τα παιδικά του χρόνια, για
τtς περιπέτειές του στο Πανεπιστήμιο κ.λ.π. 'Η γυναίκα του
λεγόταν Άγλα·tα, το γένος Χλυμίτζα καl στάθηκε πολύτιμη για
το σύζυγό της ( Δές : " Λόγος έπικήδειος είς Άγλα·tαν . . . "
1 926, στου Μ. Ι. Μιχαηλίδη στο δεύτερο μέρος των " Λεσβια
κών σελίδων ", σ. 1 ?4 - ?7 ) .
Ό Βερναρδάκης &ρχισε την πνευματικ·ή του έκδ·ήλωση στην
περιοχη τΊjς Λογοτεχνίας άπο φοιτητής, δχι ώς τραγωδοποιός,
άλλα με κάτι έπύλλια καθώς το συνηθίζανε τότε στούς Ποιητι ( 5 ) «'0 εlς Μvτιλήνη,ν lνσ�κήψας σει<>'μός l.π�φ.φε τόν θάνατον
καί ειtς τήν �μητέρα τοU Καθ,η yητοϋ τοU Πανεπ ιιστηιμ ίου κ
. » (<<1Πα
λvγyενε,σία». 1 •8617, 1 3 Μαρτ . ) .
( 6 ) Π ι ό κόrr ω , άνακοφαλαιώνει ( σ. 1 9 ) τίς μαθήσεις τ ο ϋ Βερ
ναρδc),κη : ((!Δ ι ά τής τ,ι;τραε.τοUς τακ.τιικής κα1ί · άν�ε.λλι1Τοϋ.ς ε.tc; τά
πριπ.ανεία τής σο·φής Γερ1μανία.ς κ α ί t δ ίctt τ ο ϋ Μον�ου καί τοϋ
Βερολί·νοu φ ο ιτήσεως ό πεντeκαι εικ οσαέτης Δ . Β . . . . lγέιν-ετο . . . κά
το.χος πο ιικι!λιω'τάτης μοuσιικflς . . . άπό τfίς συστάσεως τοϋ lλ·λ ηνιιcοΟ
Οα�σιλείου παιΙδείας, ά:δάιμας κα.τ ά πάσας τάς π�λευ.ράς περιΙΤέιχνως
κα[ l'Ιfψε·λώς bξειργασ·μένος . :.

...

.. .
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κοός Διαγωνισμοός - δίχρηστα και ασημαντα ι:ργα, ξεχασμένα
κιόλας &.πό τη στιγμη πού 8ιάβαζε την κρίση του ό Είσηγητής,
κρίση πού την περιμένανε μέ: &.γωνία ολοι, κι ό ΒερναρΜκης
&.κόμα. Την πρώτΊ) του έπαφη με το θέατρο την πραγματο
ποίησε σαν έρασιτέχνης ήθοποιός· έμφαν(σθηκε στην " Παρα
μονη " του Άλ. Ρ. Ραγκαβ'ίj.
Τη θυμάται την έμφάνισή του αότη πολύ έξοργισμένος, &.λ·ηθινα
" όργισμένος νέος ", οταν ό Ραγκαβ'ίjς, είσηγητΊJς του Διαγωνι
σμου του ίtθιξε την τραγω8ία του " Κυψελί8αι " ( Λειψία,
1 860 ) καl τη θεώρφε φλύαρη· είχε 3.820 'Ιάμβους, ένώ ή
::π�ραμον�: · 4 . ?90 "ό μοιοκαταλήκτ?υς 8εκ�πεντ;-ισυλ�άβους "
, στιχους την προς τους 8ω8ε
.
,
οιτινες,
εαν συμπληρωσωμεν
εις
χασυλλάβους ίάμβους 8ιαφοραν τών τριών συλλαβών, ίσο8υνα
μουσι με 5.9?0 tάμβους . . . " · αότό το μικρό &.πόσπασμα &.πο τα
προλεγόμενα τών " Κυψελι8ών ", μl: . τούς μαθηματικούς ύπο
λογισμούς, δείχνει τον τόνο τών φιλολογικών έρίοων, πού Ίjταν
συχνότατες, σ' αότες τίς περιστάσεις, τlς ξέχειλες &.πό μικρο·
λογία · συνεχίζει ομως : " Έαν ό Κ. ( ύριος ) Ραγχαβ'ίjς, έχ
στατικός 8ια το μέγεθος του ήμετέρου 8ράματος, λέγει κομψώς
και εύφυώς Οτι Ε:χει τι τΟ άσύνηθες και τεράστιοv, και πώς
συγγενl:ς προς τούς πολύπο8ας, ώς λέγουσιν οι όίνθρωποι, . . προς
τούς Έκατόγχειpας, ώς ίtλεγον οι θεοί " -8Ι:ν Ίjταν καλύτερες
οί " Κρίσεις ώς προς τη 8ηχτιχότητα καl τη μικρολογία "-,
" τί πρέπει να ε'ίπει τις 8ια την Παραμονήν του !" Ό Κ. Ρ. λέ
γει οτι το 8ράμα τουτο (οί " Κυψελί8αι " ) " θ' &.πf)τει προσέτι
καl τριέσπερον νύκτα προς παράστασιν. Άλλ' ?lν τουτο είναι
&.ληθές, τότε ή Παραμονη λοιπον &.παιτε'ί &.ναλόγως πενταέσπε
ρον νύκτα. Καί ομως έν σωτηρίφ 1 855 ό Κ. Ραγχαβ'ίjς μετα
του Κ. Θ. Όρφανί8ου προεγύμναζον έπl ίtνα μΎ)να όλόχληρον,
έπl σκηνΊ'ι ς του έν 'Αθήναις θεάτρου, 8ια μίαν έσπέραν, έννοε'ίται,
όλόκληρον λεγεώνα φοιτητών του έλληνικου Πανεπιστημίου,
έν οίς χαl ό συγγραφεύς τών " Κυψελι8ών ", είς δν είχε 8οθε'ί
τό πρόσωπον του Δημητρίου Χλωρου καl οστις ίtμελλε ν' &.ρ
χίση την έπl τ'ί)ς σκ-ην'ί)ς έμφάνισίν του μl: Μο &.νεξάλειπτα ίtχτοτε
είς την μνήμην του μείναντα όμοιοκατάληχτα είς "θώραξ" χαί
" κόραξ ". Το σχοινοτενές λοιπον 8/:ν είναι οϋτε σφάλμα οϋτε
έμπό8ιον είς σχηνικην 8ι8ασκαλίαν τών " Κυψελι8ών " (Σημ.
4, σ. μ8 - με' ).
ΔΙ:ν είναι πράγμα εόχάριστο ο[ τέτοιες βρισιές, ά.λλά, χωρίς αότ·)J
την τάση τών έρί8ων, 81: θα εrχαμε κερ8ίσει τον " Ψευ8αττι
κισμου ίtλεγχον ' ' , γιατl χι αότός &.πο μια τέτοια έριστιχη 8ιάθεση
έπ·ήγασε. 'Όσο για την ' ' Παραμονην" [τ'ίjς έλληνικ'ίjς 'Επαναστά
σεως] , &.νοLγοντας τό βιβλίο (έ:κ8οση 1 8 ? 4 ) συναντουμε το Δ.
Χλωρό, ίtναν 'Ηπειpώτη &.γωνιστη να βγαίνει καl ν' &.παγγέλει :
Η

,

οι βράχοι κ' ή d1ιδρεία σας εlν' έδικός σας θώρα!;,
'Αλλιi ήμaς, τιi σπλάχνα μας κατασπαρ άττει κόραξ.
Ή 'Άρπυια δπου ροφQ. τον aθλιόν μας τόπον,
Α ίματα θέλει νιi τραφfί καi πτώματα dνθρώπων . . .

Φαίνεται πώς ό ΒερναρΜκης θα είχε τη φήμη του καλου έρασι
τέχνη, γιατί ό ρόλος του 8/:ν ίtχει μόνο στίχουι; σ' αότή, τη
Β' πράξη, παρα καl στίς έπόμενες καl 5χι λίγους (') .
Στη Γερμανία, βέβαια, ·)jταν πιστος του θεάτρου· έ:χω 8ε'ί να το
&.ναγράφουν οι βιογράφοι του, ό Μιχαηλί8ης π.χ. 1 909, σημειώ
νει : "Μεθ' οσου ένθέου ζήλου . . . έχολύμβα είς τα ζω·ήρρυτα νά
ματα τ'ίjς προγονικ'ίjς σοφίας καl 8ιέτρεχε τούς &.χηράτους καί
&.ειθαλε'ίς λειμώνας τ'ίjς έλληνικ·ϊj ς φιλολογίας καl τέχνης καl
ποιήσεως καl ένετρύφα είς τα &.ριστουργήματα τών εόρωπαϊκών
.φιλολογιών, ών προ πολλου είχε χαταστ'ί) όίριστος γνώστης,
μετα τόσης έπιμελείας καί φιλοπονίας έθεράπευε τας φυσικο
μαθηματικας έπιστήμας καl μεθ' οσ·η ς φιλομαθείας καί σι8ηρΟ:ς
θελήσεως ·ήκροiiτο π.χ. έν Βερολίνφ του περικλεους φιλολόγου
χαί 8εινου τών &.σμάτων του κύκνου τ'ίjς βοιωτικ'ί)ς Κασταλίας
έρμηνευτου Βο.ιχχίου ( Boeckh ), οστις πολλάκις καί προς
πολλούς καl μετ' έπευφημιών έμνημόνευσε του όνόματος του
Λεσβίου όμιλητου αότοu ·Ι) έ ν έ κ υ π τ ε ν ε ί ς τ η ν σ ύ ν
τ ο ν ο ν μ ε λ έ τ η ν τ ώ ν έ: ρ γ ω ν τ ο u μ ε γ ά λ ο υ
8 ρ α μ α τ ο υ ρ γ ο u τ ·ϊj ς γ η ρ α ι ii ς 'Α λ β ι ό ν ο ς η
π α ρ η κ ο λ ο ύ θ ε ι α ό τ ό ν 8 ι 8 α σ κ ό μ ε ν ο ν έ ν τ 'ij
π ρ ?> τ ο τ ύ r: φ y λ ώ σ σ η &. π ο τ 'ίj ς σ κ η ν 'ίj ς τ ο G
θ ε α τ ρ ο υ υ π' α ό τ ο u τ ο u 8 ι ε υ θ υ ν τ ο u τ ο u έ ν
Λ :! ν 8 ί ν φ � α ι ξ π η ρ ε ί ο υ θ ε ά τ ρ ο υ, έ π t τ ο ύ τ φ
σ κ ο π φ, π α ρ ε π ι 8 η μ ο u ν τ ο ς έ ν Β ε ρ ο λ ί
τ φ
νφ . . . " (σ. 1 8 - 1 9) ( 8 ) . Ό r8ιος ό Βερναρ8άκης &.ναφέρε ι
( 7 ) Π.α>ρά τ ή v �ρευvά μας, δέv μιπορbσαιμε vά πειτ�χου•με μ ι ά ιπι
Οε\β α ί t.JΙση γ ι � αύτήν τήν π.αράίστcχ=rη.
( 8•) 'Η δπο.yρόifΙΙμ ι ση δ ική μας.

το ονομα τοu ήθοποιοu· /.. εγ6ταν Phe!ps και δ θίασός του :
" Shakespeare Theater
('Έκο. 1903, σ. 1 34.-35) .
'Αποτέλεσμα ή " Μαρ(α Δοξαπατρ'ίj ", τ'ί)ς μελέτ·ης . του στον
Σα(ξπηρ καl τών παραστάσεων πο'ύ εί8ε τ'ί)ς · περιο8ε(ας αότ'ίjς
καθώς καl ολων τών γερμανικών θιάσων πού είχε παρακολου
θή· σει : μέσο; μ�λι c;τα στην &.τι;ιοσφαίρα τ'ίjς ξαναγεννημένης
λατρειας προς το μεγιστο ποιητη.
Για την έ:κ8οση τ'ίjς " Μαρίας Δοξαπατρ'ί) ", για τlς περιπέ
τειές της στο Δραματικο 8ιαγωνισμο τοu 1 85?, για τlς &.ντεγ
κλήσεις έκ μέρους τοu συγγραφέα χαl τοu Εlσηγητη για κάθε
δράμα πού 81: βραβευ6τανε καθώς χαl γι' όίλλα πολλιΧ 81: θα
μιλήσουμε, γιατl 8/:ν είναι γι' αύτα ό σκοπος τ'ίjς έργασίας μας
αύτ'ίjς, πού, μl: κέντρο τη γιορταζ6μενη " Φαύστα " θα έπιζη
τοuσε να 8ώσει μια ί8έα τ'ίjς πνευματικ'ίjς πορείας τοu ποιητ'ί)
της, μέσα στη θεατρικη προσπάθεια τ'ίjς έλληνικ'ί)ς κοινωνίας
γενικότερα. Πολλl:ς λεπτομέρειες θά Ίjταν εϋκολο νιΧ βρεϊ κα
νένας και στην έ:κ8οση τοu ίtργου (Μόναχο, 1 8 58 ) καl μάλιστα
&.πο τη σ. ξα' τών " Προλεγομένων" της, στη " Νέα 'Εστία" (9 ) .
Ό Α' τόμος τ'ίjς " 'Ιστορίας . . . " μας μιλάει έπίσης οπου είναι
&.νάγκη για το έ:ργο ( ΙΟ ) .
Ό νεαρός σπου8αστης τ'ίjς &.ρχαίας έλληνικ'ίjς λογοτεχνίας 8έ"

( 9 ) 1• Δεκε,ι>βρ . 11�317, στ ό τ«ϋχος τό c\iφ ι.ερ�μέvο στήv Έ,κcχτον
ταετη ρ ί1δα τ οϋ Π ανr.π11στη1μ ί ο υ , Οπου δ Γ. Βα1λέ.τας Εχει &ναδειχθεί
σ' Εν.α »ΕΙγάιλο &ρθ'pο του τή φpον:τί'δα τών Διαγω,vισμών· τό κύ
ρ ι ο 6ijιμα δπου οUρ ι σικε � Κ ρ ι τ ιοκ ή μιά θέση /j τ σοv οι! κ ρ ί σε ις τους μισα
στό Π α νειπι1στ ή1μ ι ο - τό χρήσιμο C:Χρθρο Dχε ι τήν ίπι .y ρ.αφ ή «�Η πα
νε'ΠιίΟ'τηιμι.α�κή κ ρ ιιτιική κ α ί ή l1t1ίδρο:σή της στή Υ&οελληνι1κή Πσ.ίη.ση»,
σ. 1181 9-1 ,8 4 4 . Γιά τ·ό Β.ερvαρδόο�η γ ί ν<εται λό'y ος στίς χρονιές
118514 lt8ι5,5 , 11856 καί 118517. Γ ι ά τή «Μαρ ί α » στ ι ς σ . 1 18 2t6�118 J 9 .
( Η )) Σ·τ ί ς σ . 37-8, 45-6, 4 8 , 5 0·, 15,3, 65-6 72-3, 7 7 , 85,
1 '0'8, 1 62, 2JO<O, 2J0,6 {καί μ.έ τόv &πλό τί:τλο «Μαρία» ) .

.

.



Πιπ!να Βονασέρα, παλαιοτάτη τραγωδος τού 19ου αlώ�•α, "πρώ
τη διδά!;ασα" στιi τρία πρώτα παιγμέvα έργα τού Βερναρδάκη

χτηκε μέ προθυμ6τατη καροια το σαιξπηρικο φώς καί δέν Τό πνευμα τό έκκλησιαστικb καί ή προσοικείωσ·η μ� την &:ρχαία
του έ:φτασε πού ι:γραψε τη " Μαρία " μΕ: τρόπο πιστότατα γ�ώσσ� , μΕ: τ.Υ1ν τά�η μά�ιστα π�ύ την κ�λλ,ιεργουσι;ιν έ:ξω ,άπ?
, εΤναι οι καλυτερες βασεις για τη συνταυτιση με τα
σαιξπηρικό, , άλλα τ? -r;λούτισ; καL �ε τη , Οικ' του γνώση τη� τη ·ζωη, /;εν
φραγκοκpατιας -< ι εν Αρκαδιqι κατα το, Αρακλοβον . . . Κατ ρεύματα πού άνανεώνουν τον κόσμο· αύτές ο! /;υο προϋποθέσεις
άρχας της ΙΓ' έκα":ονταετηρίδος " γίνεται ή δράση καί μΕ: το όργάνωσαν μέσα του ριζικα τη συντηρητικότητα, την άντί/;ραση
ζωντανο τόνο στο γράψιμο, μΕ: άκρίβεια στην καθαρεύουσά του, την πεισματικη προς την πνευματικη άνύψωση καί προς τον
καί μΕ: καλη χρήση της "δημοτικης" σΕ: μερικΕ:ς "κατώτερες" φωτισμο τών 'Ελλήνων, δπως τον εΤχε συλλάβει πιο ιlίμεσα χαt
σκηνές, χωρίς ήpωισμούς δηλαδή. ΜΕ: την αtσιοδοξία -αlσθημα πιο ·κοντινα μΕ: τούς χρόνους πού βρισκόμαστε δ έπτανησιακος
πού θα τον έγκαταλείψει για πάντα, σΕ: λίγο -της νεότητας, μΕ: μας πολιτισμος γύρω άπο το Σολωμό. Κρίμα, πρέπει να πεί κα
καμ1άρι y ια τΟ ν1εωτερι,σμό το� καf. μΕ: τ�1ν άσυyκρ&τ·η:η επι� νένας, πού ή πορεία του κόσμου είναι τέτοια, ώστε καt στούς
,
θυμια να μεταδωσει την -προσκαιρη- πιστη του, εκθετει
το άνθρώπους τούς πιο γερούς στο νου, οί βασικές τους t/;έες νά
πιστεύω του στα " Προλεγόμενα περί έθνικου δράματος καί 'χουv τόση /;ιαβρωτιχη ένέργεια πάνω τους !
ιδίως του παρόντος '" το νέο κήρυγμα το γράφει μΕ: καλπασμό· Στα " Προλεγόμενα " της "Μαρίας" λοιπον άναφέρει σαν άξιό
σαν άπο τη βιάση του ν' άποκαλύψει τον καινούριο του κόσμο, · λογα έ:ργα της νέας έλληνικης λογοτεχνίας '' . . . τα λυρικα
έ:χει την ίδέα πώς, αν καί εΤναι γραμμένα ' ' έξ όπογυίου δλως του Χριστοπούλου, τα /;ημοτικα [ τα /;ημοφιλη, τα γνωστα
και αύτοσχεΟίως ' ' , 8μως ι καL οϋτως gχοντα προετιμήσαμεν
του Χρ., η τα /;ημοτ ικα τF αγού/;ια ; Μάλλον 6χι το 3εύτεpο ]
να προτάξωμεν τα εtρημένα, το μΕ:ν δπως εύληπτοτέραν κατα �ν δι·ηγηματιχον η καί �ν η δύο /;ραματικα ποιήματα του Α.
στ·ήσωμεν εrς τινας την άνάγνωσιν του άνα χε'Lρας δραματικου Ραγκαβη πολλα σατυρικα καί λυρικα τών ά/;ελφών· Σούτσων,
δοκιμίου, το δΕ: διότι έλπίζομεν δτι ούχί πάντη άλυσιτελης ι: καί δ Στράτις Καλοπίχειρος του Σ. Κουμανού/;η . . . " (σ. ζ' ) .
σται δ λόγος είς τον κύριον σκοπον της δημοσιεύσεως του πα Τ ο Σολωμο τον σβήνει.
ρόντος ποιήματος ( έ:ργου ) , την είς σύνθεσιν καλλιόνων ποι Ή στάση του άπέναντι στον Ποιητη εΤναι είρωνιχή. Ό Μιχαη
ητικών έ:ργων παρόρμησιν της περί την ποίησιν έχούσης δμή λί/;ης, 1939, /;ιασώζει μια γνώμη του, αν aε βάζει καt τη δική
λικος νεολαίας " (σ. νε' ) · ή τελευταία φράση κλείνει μια όπερ του μανία, για τούς πρώτους στίχους του ίJμνου : " . . . Ό άεί
φροσύνη ήγετικη πού στάθηκε &λλωστε άφορμη για πολλα μνηστος σοφος -ήρχέσθη, σταματήσας το βημα χαt χαλλίτεpον
σαιξπηpόμοpφα δράματα πού γράφτηκαν καί σ' έμiiς ϋστεp' άπο στηριχθείς έπί της ράβδου του . . ., /;ι' ένος χαμηλου καί μίiλλον
τη "Μαρία'" γι' αύτα γίνεται μνεία στο κεφάλαιο τ'fις " 'Ιστο παρατεταμένου συριγμου να εtρωνευθΊ) τον, κατα την κpίσιν
ρίας . . . " μας " Σαιξπηρισμος " (σ. 42 - ?1 )
του, άτυχη έκείνον στίχον του Ζαχυνθίου ποιητου ... Μετα μι
Την πρωτοπορία του τη φωνάζει το είπωμένο άπο τον Τιμόθεο χραν άνάπαυλαν ... τον άκούω άπαγγέλλοντα το έπίγραμμά του
(τον κωμωδιογράφο ) "παρ' Άθηναίc/' "Ούκ άείδω τα παλαιά εtς την χαταστροφην τών Ψαρών. 'Όταν έ:φθασεν εtς τον στί
Καινα γαρ &μα κρείσσω./ Νέος δ Ζεύς βασιλεύει./Το παλαιον χον " Μελετq τα λαμπρα παλληκάρια ", άπεδοκίμασε τ·Ι)ν λέ
δ' 1jν Κρόνος &ρχων./Άπίτω Μουσα παλαιά' " καί του δμοτέ ξιν " μελετίi ". Άλλα καί την λέξη " δλόμαυρ·η " του πpώτου
χνου του Άντιφάνη τό : " "Εν καινον έγχείρημα, αν τολμηρον στίχου έχαραχτήρισεν όίτοπον. Την άντιπάθειάν του πpος αύτον
ή/πολλών
'
παλαιών έστι προτιμώτερον ". Του Τιμόθεου κοσμε'L [ το Σολωμο ] καί tl>ιαιτέρως την 6χι καλην αύτου taέαν aια
το έξώφυλλο, του Άντιφάνη την άρχ-1) τών " Προλεγομένων ". τον ϋμνον του, εΤχε /;ηλώσει είς την μικραν άνέκ/;οτον " Είσα
Τον Σαίξπηρ τον βλέπει μέσ' άπ' τούς Γερμανούς· τον γοητεύει γωγήν " του εtς σπουδαίον περί του φλέγοντος γλωσσικου ζη
6χι ή θεατρική του άξία παρα ή τελειότητά του ή λογοτεχνικη τήματος έ:ργον του ... το δποίον... /;έv έπέκλωσεν ή Μοίρα οϋτε
(σ. ιδ' - ιζ' ) · γνωματεύει δμως : " Ό Σαίξπηρ δΕ:ν εΤναι δ ποι καν να το άρχίση. Ε!ς την έν λ6γφ... Εtσαγωγην την δποίαν ή
ητης της 'Αγγλίας ούδΕ: τών χρόνων της 'Ελισάβετ μόνον. Μόνος συγκατάβασίς του· 10/;ωκεν είς ήμι'Χς προς άνάγνωσιν, &νθυμού
οuτος μετα τον "Ομηρον ί:σται καθ' ήμίiς δ ποιητης άπάντων μεθα κάλλιστα, ή aια τον ϋμνον του Σολωμου κρίσις του δΕ:ν 1jτο
τών αίώνων " ( σ. μθ' - δΕ:ς καί μς - μθ' ). Για χάρη του ξε εύνο'ίκή, την φήμην /;' αύτου άπέδι/;ε κυpίως εtς την όπέροχον
χνάει καί τούς άρχαίους : ' ' 'Ότι την σήμερον πλέον ή άνάστα μουσιχην τέχνην του Νικολάου Μαντζάρου " ( 12 ).
σις της άρχαίας Τραγωδίας, Ί]ν φαίvονταί τινες όνειροπολουντες, Μέ την ύπογραφη " Είς έκ τών συν/;ρομητών " κάνει &πίσης
εΤναι χίμαιρα, μόνον στενοκέφαλος σχολαστικος ένδέχεται v' μια άπο τίς έπιθέσεις του (13 ) έναντίον του Βαλαωpίτη για το
άρνηθΊ)" (σ. κ' ) ( ιι ) .
ποίημά του για τον Πατριάρχη· δ/: θα 'πρεπε να σταθουμε σ'
Τόσο τον κατέχει ή έπίδραση του Σαίξπ·ηρ, ώστε τον φαντάζεται αύτό, άφου κάναμε λόγο για το Σολωμό, άλλα την όργή του
σαν Ιtνα μοιραίο φαινόμενο καί πώς δ,τι 'Εκείνος δίδαξε θα μπο έναντίον της προό/;ου θα 'τανε σωστο να τη βαθμολογήσει καλύ
ρουσε να έρρύθμιζε την πνευματικη ζωη του καιρου του καί χω τεpα δ άναγνώστης μας τελειώνει την έπιφυλλίδα μέ τα έξης
ρίς τα έ:ργα του, μοιραία. Για το Γκαίτε και για το Σίλλερ ση /;ιαφωτιστιχά : " Ταυ"=α ώρμήθημεν, οχι aια να διορθώσωμεν
μειώνει δτι " Ί)θελον σαιξπηρίζει καί &νευ του Σαίξπηρ" (σ. ν' ). τον ποιητήν, πρίiγμα άκατόρθωτον είς την ήλιχίαν του, άλλα
Τα " Προλεγόμενα " εΤναι γραμμένα -πρέπει να ξανατονι aια να /;ιaάξωμεν καί πpοφυλάξωμεν άπο του κρημνου την νέαν
στεί- μ' έκφραστικη δύναμη μεγάλ·η, μΕ: θαυμαστ·ή, για τον ποιητικην γενεάν, 1)τις τρέχει άκάθεκτος όπίσω αύτου. ΊΌυτο
έαυτό της, καθαρεύουσα και μΕ: πληθωρικότητα· δσα έ:χουμε /;έ, /;ιότι εtς την άποστολήν της νΕ:ας έλληνικΊjς ποιήσεως άπο
άναγράψει πιο πάνω εΤναι τα πιο χρ·ήσιμα για τη μελέτη μας αν δί/;ομεν μεγίστην σπου/;αιότητα καί σημασίαν καt /;ιότι άπελ
καί δΕ: δίνουν, φυσικά, την είκόνα του χειμάρρου πού ξεχειλίζει πισθέντες πλέον άπο της άνιάτως /;ιεφtlαpμένης πολιτικΊjς, είς
στίς σελί/;ες του μέ την σαιξπηρο-ουγκϊκη δρμητικότ·ητά του. αύτην καί έν γένει εtς τα νεοελληνικα γράμματα, άνεθΕ:σαμεν ολας
uομως, παρα το " μοντερνισμο ,, τών προμετωπί/;ων του, αύτη τας περί του έθνικου μέλλοντος έλπίδας. Άλλ' ή ποίησις αϋτ·η
την αίώνια διάθεση τών άνθρώπων προς το καινούριο /;έ θα την τ-ρέχει κατα κρημν6ν, τοσούτφ μίiλλον άκάθεκτος, δσφ πλέον
ξαναγνωρίσει , οϋτε και τη γνώρισε, μ' δλο της το βάθος χαί άνθόστρωτον εόρίσκει τον όλισθηρον αύτης κατήφορον. " ( Τη
μέσα στη σαιξπηρομανία της Γερμανίας· τον άρπάζει μορφικά, λ. " citoyen " τη θεωρεί " της γαλλικης όχλοχρατίας καί
aε δέχεται τη σαιξπηρικη ψυχη ούσιαστικά· την ξεχνάει κιόλας, τρομοκρατίας " · αύτη την t/;έα εΤχε για τη Γαλλικη 'Επανά
άφου είχε γράψει το ί:ργο του· τουτο καί σημειώνεται ρητα στο σταση ! ) ( 14 ) .
τέλος τών " Προλεγομένων " ( σ. ζ' ) : άπο την χρονολογία Για την ποίηση τών /;ημοτικιστών, άφου σημειώσει δ Μιχ., δτι
τών " Προλεγομένων " " Έγράφομεν έν Μονάχφ, μηνος 'Ια κακώς τον θεωρουν όποστηριχτή τους οί όπα/;οί της, άναφέpει
νουαρίου ίσταμένου του qιωνη' έ:τους ".
Ιtνα άπόσπασμα του Βερναρaάκη πού καταλήγει : '' Πόσον
εύτυχείς θα '1jσαν, έαν κατώρθωναν να γράψουν καt /;έκα μόνον
Άχολουθουμε πάλι το Μιχαηλί/;η του 1909, για να θυμίσου στίχους, δπως οί Σουτσοι ... (1") ".
με δυο στοιχε'Lα πού 'χουν παίξει τον τελειωτικο ρόλο τους ΠολλΕ:ς άνάλογες περιπτώσεις -άποχρώσεις τους- θα μπο
στην πνευματιχη συγκρότηση του Βερναρ/;άκη, α' ) πώς μικρο ρουσε να συναντήσουμε στο Βερναρδάκη μέσα σ' δλη την τρο
παι/;ί " είσάγεται είς την σχολην της πρωτευούσης της νήσου, χια τΊjς πνευματιχης του ζωης· σαν χαραχτήρας θα 'τανε σω
όπηρετών &μα χαί έν τΊ) ίερq iητροπόλει . . . ." ( σ. 8 ) , καί β' ) στο να συγκαταλεχθεί άνάμεσα σ' έκείνους πού, δταν βpουν
"δ μιχρος όπηρέτ·ης και κανονάρχης" (σ. 9 ) , /;ιάβαζε κ' έννοου κάτι μια φορα καί το πιστέψουν, μένουν άμετακίνητοι σ' αύτο
σε το Λουκιανο (σ. 1 0 - 1 1 ) /;έκα πέντε χρονών καί λιγότερο. καt το κοπανίiνε, &ς πού να πεθάνουν' το όψώνουν τριγύpω τους
(

,

=

.

( l' i ) Ό 1 . Ζοqμ,πέ.λ ιος ε!,χε Υ' ράψ ε ι τροοyωδί·ες ,μέ χορικά (δές Ι\κ
δοσή μας της «Χρ ι,στίv-ας>> του, 1!9143 ) , π ο ύ τ ί·ς πα(ιζαvε ot θ ίασο·(
μας δέν Ε�χ οu,με. τώρα στό νοϋ μας τραγωδίες μ-l σuγ�κεικριφένη τήν
;έτια Κα"<ειl�υvση,, Ό _Α . Ρ. Ραγ.καβiiς ετχ·ε ϊ ράψει άv �·vωσrr ιffς,
δ11'ως θεωροιισε κι , �κειvος ( δ Βερν . ) τη, «Μαρ ια», κω;μι.tδ ιες ·άπavω
στ' ά ρι.στοφανικά πρότvπα.

•

·

( 112;)
( 1131)

<0Βερvαρ·δάκης,

Σ ολωιμός καί Βα.λαωρί,της», σ.

90-98

Σ τήv τεΡΙ)'«σταία «' Ημέρα», 1'8 ' Mαfou '1'8'1'2.
(' 114 ) ,Δ ές καί τό σχετuκό μέ τό Βαλαωρίτη
μtρος τίjς σ. 91 τοΟ
·
·
Μ ι .χ αηλί δη 39.
( 115') Στή σ. 93, 5'1TOU 6 ρ ί.σκειται ημήμα ·lmιστολίjς του δrtμοαιεuο
μέvης ,στό ττερ .:Ποιμήν» ( 1 934 ) .
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σάν μιά προστασία τοϋ έσώτερου έγώ τους, για να σπ&νε πάνω
στούς βράχους τ-t)ς τα κύματα των καινούριων tδεων η καί
των μη έντελως καινούριων πού εισβάλλουν άπειλητικά, για
δσους τα φοβοϋνται, προπαντός. Ό Βερναρδάκης άνήκει στο
άθηναϊκο περιβάλλον· ό Σολωμός, ώστόσο, ε!χε κ' έκεί τούς
θαυμαστές του, πού ό Βερναρδάκης δέν το βρ'ίjκε σωστο να
τούς προσέξει· άνοίγουμε τα " ... Σούτσεια " τοu Άσωπίου
( 1 854 ) -ενα ε!δος, tσως, μακρινος πρόγονος για τον " "Ε
λεγχο" το δικό του· έκείνα ε!ναι κατα τοu Π. Σούτσου, αύτος
ένι.ιντίον τοu Κόντου·- τψιΧ τη δημοτικη (σ. 99 ) · τρείς σελί
δες πιο πρίν άφήνει το δικαίωμα για τον κανονισμο τ'ίjς γλώσ
σας στούς καιρούς πού θά 'ρθουν, άποφεύγει τούς βιασμούς'
βλέπει μ' εύμένεια το " Λάμπρο " ( σ. 262 )καί γοητεύεται
μέ τη γλωσσιιιη καί συναισθηματικη άξία των δημοτικων δι
στίχων ( σ. 263 ) .
οι βασικές ιοέες τοu άνθρώπου -άλλοίμονο πόσο άκριβα τlς
πληρώνει ! - βγαίνουν άπο τη βαθύτερη πίστη καί τη συγ
γκρότησή του· ό Βερναρδάκης μόνος 't'Ου μιΧς βοηθάει να βροuμε
αύτη τη συγκρότησ·ή του -δσο τουλάχιστο μιΧς έ:γινε δυνατο να
το πετύχουμ' έμείς- μέ μια έργασία του, δέκα χρόνια σχεδόν,
ίJστερ' άπ' τα " Προλεγόμενα " τ'ίjς " Μαρίας ". Πρόκειται
για μια " έπιστολψαία βιβλιοκρισία " δημοσιευμένη στην 'ίδια
" 'Ημέρα " ( 1 8 7 5 ) καl ξανατυπωμένη, τελευταϊ:α, μέ τον
τίτλο " Καποδίστριας καl 'Όθων " στlς " 'Εκδόσεις Γαλαξία "·
σ' αύτο το τύπωμα θα παραπέμψουμε για την εύκολία τοu άνα
γνώστη μας, αν θά 'θελε να καταφύγει στο έ:ξοχα γραμμένο
τοuτο κείμενο πού, δπως ολα τα πεζα τοu Βερναρδάκη, άποτε
λοuν γσητευτικα σημεία τ'ίjς καθαρεύουσας διατ·ηροuν καl σή
μερα τ·[jν άκτινοβολία μιιΧς έξαιρετικ'ίjς ψυχ'ίjς πού 'ηταν δυνα
τή, αν καl πλανημέν·η · στην Άθ·ήνα, έπl τέλους, βρισκόμαστε,
iJχι στα Έφτα νησιά· ε!χε ή πρωτεύουσα τα θύματά της οποιος
θα σκύψει στα πεζά του ας μην καταληφθεί άπο ιερη άγανάχτη
ση καl κρίση δ·ημοτικισμοu, καθώς το παθαίνουν βαρύγδουποι
σύγχρον,οι, μέσ� στο θέατρο, μέ ()χι λίγη έλαφρότητα στο ά
,
κατασταλαχτο υποκειμενό
τους.
Πόθος του θεμελιακος ε!ναι να ύπάρχει ενας κυρίαρχος πάνω
στlς τύχες ":ων άνθρώπων -των 'Ελλήνων συγκεκριμένα- μέ
tσχυρη προσωπικότητα· αύτη τη λαχτάρα τη θεωρεί οτι σωστα
.Οέρμαινε τούς άνθρώπους τοu 21 στο πρόσωπο τοu 'Αλέξανδρου
'Υψηλάντη ( σ. 25 ) : " . . . ό έλληνικος λαός, έν οσιp μένει πι
?τΟς ε�ς τα πάτρια ε!�αι �άντο�ε, με Ολας τ�ς &Ουνα �ίας �αf. �α
ελαττωματα, του, λαος εκλεκτος και, θαυμασιος. Δος εις τον
λαον τοuτον " άρχην μίαν ", καθώς έ:λεγεν ό 'Αριστοτέλης, καl
ε!ναι ίκανος να ιΧρξn τοu κόσμου " ( σ. ί3 ). Γι' αύτο οι δη
μοκρατικές άντιλήψεις πού ζητοuσαν έλευθερίες τον πειράζανε·
τlς μάχεται μέ φοβερη μανία ( σ. 22, 2 3 , 99 ) · γι' αύτο τιμιΧ
τον 'Όθωνα καl τον Καποδίσηιια, σαν tάχυρα πρόσωπα, καl ά
ποστρέφεται τlς λαοκρατικέc; tδέες οπως άποστρέφεται καl τούς
Κοτζαμπάσηδες πού έμποδίσανε την ένότητα των 'Ελλήνων,
οταν άγωνιζόντουσαν για την έλευθεpία· γι' αύτούς προβαίνει
σέ φοβερές διαπιστώσεις ( σ. 2 8 - 29 ) . Καl " ... Ί]ρχισεν έν
'Ελλάδι την έπιοuσαν αύτήν τ'ίjς 'Επαναστάσεως ή μακρα έκεί
νη πολιτικη κωμωδία . . . 'Εν όνόματι τοu έλληνικοu itθνους λόγ<ρ
μέν έγκαθιδρύθη πολιτεία συνταγματική, πράγματι δέ καθιερώ
.θη καl έστερεώθη έπl θεμελίων έδραιοτέρων όλιγαρχία φοβερά,
Ίjτοι αύτος ό έπl Τουρκοκρατίας κοτζαμπασιδισμός, έπιχρι
σθεlς μόνον δια τοu νωποu έκ Δύσεως συνταγματικοu ψιμμυ
θίου " ( σ. 52 ). " 'Επί Τουρκοκρατίας οι προύχοντες 'ηταν κά
τοχοι άσφαλείς σχεδον καl άνενόχλ·ητοι τ'ίjς άρχ'ίjς. Συμμαχοuν
τες μετα των άρχιερέων καί κολακεύοντες τούς Τούρκους, ού
δένα διέτρεχον κίνδυνον περί τ'ίjς θέσεώς των... 'Εν τ'ij νέC(
ομως τάξει των πραγμάτων [στο έλεύθερο κράτος δηλαδη] τ'ίjς
μέν τουρκικ'ίjς έξουσίας ή έπαγρύπv-ησις Ί)r;.θη ολως, οι δε προ
εστοί δια τοu μαυροκορδeχiικοu Συντάγματος, κύριοι των πρα
γμάτων γενόμενοι, κατέστησαν πράγματι άνεύθυνον ολως τήν
όλιγαρχικην αύτων έξουσίαν. " ( σ. 53 )· στην tδια σελίδα
γνωματεύει για την έποχή πού γράφει οτι ό κοτζαμπασιδισμος
τη διοικεί· δέ χωνεύει τούς Φαναριωτες καl το J\ΙΙαυροκορδάτο
ώς ύπαίτιο για την "φενάκην τοu Συντάγματος ", το iJργανον
τ<f>ν κα ;εργαρ έων. : Η �μέσ�ς περ�σ ίJ;έν·ή �π�χ\ τοu 21 ;ou
,
γινεται ιδανικο·, το ονομαζει αληθως
ιερον υπερ ανεξαρτησιας
�γ�να �' ' _( σ. �? ) . �εν λέγ� περt τ(&ν 1ήρώων 5σ,οι κατcΧ ;Ον
ιε;ρον αγωνα επεσαν ολοκαυτωματα εκουσια και/ αφωσιωμενα
εις τον βωμον τ'ίjς πατρίδος. Τα ιερα καί itνδοξα αύτων όνόματα
ε!ναι ή μόνη τ'ίjς κακοδαιμονίας ήμων καl έλεεινότητος πσφη
γορί� " , (σ -, � 5 ) ; Σ ;·'1 '.'. Φαύστ� " μάλισ_:α, (στη f1' πράξη,
σχ·ηνη α ) απο το στιχο Λαμπρον ε!ναι της μεγαλειοτητος . .. "
·
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&ς το .. άφεύκτως ε'ίναι δύναμις τοu εθνους του μέσα σέ 2 8
στίχους, δίνει την αύστηρη εικόνα τοu άνελέητου 'ήγέτη, οπως
τον φανταζότανε, τον κατάλληλο να διοικήσει τον έλληνισμο χι
iJχι διαφορετικο άπο τον 'Όθωνα χαί τον Καποδίστρϊα, καθώς
τούς βλέπει έχείν.ος.
'Έχει πίστη στον προορισμο τοu έλληνισμοu· μέ τέτοια tδέα,
έκφρασμένη μ' αισιοδοξία, τελειώνει τα " Προλεyόμενα "
τ'ίjς " Μαρίας " : " . . . άκραδάντως πεπείσμεθα οτι μόνον έν τ'ij
διπλ'ij ταύτη έλευθερίq: τ'ίjς γλώσσης χαί τ'ίjς ποιήσεως ε!ναι έλ
πl; να πραγματοποιηθ'ij ό μέγας χαl κοινος ά.πάντων των 'Ελ
λήνων σκοπός, ή πολιτικη έλευθερία τ'ίjς δούλης 'Ελλάδος καί
η εις την άνατολην έξάπλωσις τοu χριστιανικοu έλλψισμοu "
( σ. ρα' ) - : ή Μεγάλη 'Ιδέα.
Στο ιΧρθρο του ομως τώρα ( 1 8 7 5 ) , έ:χει πικραθεί καί τα φτε
ρά του τα μαζεύει χαl ποθεί ενα νοικοκύρεμα μέσα στα ορια
τοu κράτους "για να μποuν τα θεμέλια τ'ίjς καινούριας έθνικ'ίjς
παιδείας, δπως την ε!χε, λέει, προβλέψει ό Καποδίστριας "
( σ. 8 6 ). Δέ δείχνει συμπάθεια στα " όθνεία ", στα ξένα, αν
καί, κάτω άπο την έπίδραση τοu Σαίξπηρ, άναζητεί σαν πρότυπο
το θέατρο των συγχρόνων του " Εύρωπαίων ", δπως θα συμ
βεί ιΧλλωστε μέ κάθε τι σ' έμiΧς πού, θέλοντας καί μή, το ξεκί
νημά του το παίρνει άπο τον tσχυρο πολιτισμο τ'ίjς Δύσης :
" Καί το έθνικον δρiΧμα, έαν δέν πρόκειται να 'ηναι συνονθύ
λευμα ιΧμουσον ρητορικων περιόδων, άλλα μέλλει να έπενεργήση
εtς τας ψυχας των ζώντων ήμων σήμερον 'Ελλήνων, εσται έξ
άνάγκης οίον καί το των χριστιανικων έθνων τ'ίjς Εύρώπης τού
τέστι ρωμαντικον " ( σ. ι' ) · κ' έπειδη στα χρόνια πού ζοuμε, ή
έθνικη κ' -� άτομικη άξιοπρέπεια σπανιότατα λειτουργεί, πρέ
πει να προσθέσουμε πώς άμέσως ό Βερναρδάκης σημειώνει
την τάση του, τΟ πιθανΟ αύτΟ έΘνικΟν Οραμα " (( πρΖ.πει να
ε!ναι γνησίως καί άκραιφνως έλληνικόν ". 'Εκείνος το κατόρ
θωσε, &στε, πραγματικά, ύπάρχει μια J\l έλλαΟιχΎ) " έ:στω,
) '\
J�
ιυιοτυπι
� στ1\ ?�ραμ�τογρ ;-;φια του, στη r . εροπη , του"αχιστον, και στη , Φαυστα .
Κάθε φορα πού μιλάει για τ·[jν άνάγκη να ύπάρχει cνας ' ' ίσχυ
ρος ά:νήρ", ε!ναι φυσικο να βλέτ:ουμε το Βερναρδάκη σαν " rlν
θρωπο δικτατορικο κ' έπομένως βλαβερο κ' έπl πλέον, χυδαίο·
προφταίνει ομως καί προσθέτει " .. . ούδέποτε έφαντάσθην η
είναι δυνατον να φαντασθω η εύχηθω δια το εθνος μου πολιτείαν
δεσποτικην καί αύθαίρετον καί οτι έπιθυμων χαί εύχόμενος
μοναρχίαν, πράττω τοuτο ώς πεποιθώς δτι τοιοuτος πολιτικος
θεσμος έξασφαλίζων τ·f)ν τάξιν καί κραταιων το βασίλειον, συνε
ξασφαλίζει έ:τι μiΧλλον καl πραγματικf)ν έλευθερίαν". (σ. 1 24 ).
Δέν τα διορθώνει καί πολύ, άλλά ! . . .
Ώς προς τ!ς ξένες συνήθειες : " Uύδέποτε έπείσθην δτ ι ό εύ
ρωπαϊκος πολιτισμός, άκόμ·η καί έκ τ'ίjς χαλλίστης αύτοu iJψεως
,
έξεταζόμενος, ·/jτο ολως άρμόδιος εtς το -ί)μέτερον έ:θνος , (σ.
97 )· ό Χρ. Καροuζος θυμίζει δτι τοuτα ε!ναι iδέες τοu "Ιδα·
το άνάλογο άναγράφει καl ό Ν. Βέης. ( " Πατρίς ", 5 'Οκτωβρίου
1934 ).
Την όργή του έναντίον των ξένων συνηθειών δέ θα την ξεχάσει
καθόλου καί τ·η φανερώνει άποκαλυπτικα στίς πρωτες σελίδες
των " Δραμάτων " του ( 1903 ) , όπότι; δέν πρόκειται πια για
κατακάθαρη ιδεολογία παρα καί για συγγραφικο συμφέρον·
δέ θα έγκρίνει την πληθώρα των ξενικων έ:ργων που άνεβάζει
καl το "Βασιλικον" (δές το δραματολόγιό του όλόκληρο στο
"Θέατρο" τεuχ. 3 σ. 2 3 - 24 ) · μέ τη συνηθισμέvη του έριστικό
τητα δέ διστάζει να μιλήσει έ:ντονα καί για το βασιλέα Γεώργιο
πού τοu 'χε ιΧλλωστε πολλ·[j άγάπη · ό Βερναρδάκης ομως πι
στεύει οτι μέ το ξένο δραματολόγιο παραγκωνίζονται τα έλ
λψικα έ:ργα, και τα δικά του έπομένως : " ... άπο μακροu Ί)δη
χρόνου, άλλα ιδίως έπί τ'ίjς σημεριν'ίjς βασιλείας, ·ή ξενολατρεία
Ίjγειpε οίJτω θρασείαν την κεφαλήν, ώστε, άφ' ou διέφθειρε 8,τι
αιωνες ολοι στυγερωτάτ·ης δουλοσύνης έσεβάσθησαν, τα πάτρια
ήμων Ί)θη καί την πάτριον μοuσαν, άνεπέτασε χαί αύτ'ίjς τ'ίjς
έθνικ'ίjς ήμων σκην'ίjς τας πύλας, άνέδυ εtς παν όθνείον καί α
μουσον καί κατέστησεν αύτην την πρωτεύουσαν τοu έλληνικοu
κράτους, εις λόγον σκηvικ'ίjς άκοσμίας καί άκολασίας, ιΧλλψ
" έλευθέραν Κέρκυραν " ( σ. ε' - ς' ) .
.
'Η έπιθετικότ·ητα προχωρεί καί σέ άπειλές : " 'Ίσως δ' έν
τέλει, έαν εύοδωθ'ij το έ:ργον ήμών , [ή εκδοση δηλαδη ολων των
δρ� μάτων το� , πού δ�σ;τυχως δ�ν εύοδ�θηκε ] , �πιτ,άξωμ�ν
,
και συνοπτικην τινα αναλυσιν και επιθεωρησιν
των ασυστα
των συστημάτων δραματικ'ίjς ποιήσεως, δσας φέρει άνα στόμα
ή παρ' ήμίν άνερμάτιστος καί itκφυλος ξενολατρία ... "
Στίς σ. 1 3 6 - 7 στην έ:κδοση τοu " Γαλαξία ", ό Βερναρδάκης
έπιχειpεί μια έπίθεση έναντίον τ'ίjς έλευθερlας τοu έλληνικοu
Τύπου στην Τουρκία καί μιλάει γι' αύτον μέ τρόπο άπολύτως
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Σοφ ία Ταβουλάρη, σύζυγος τού θ ιασάρχη, δραματική πρ ωτα
γωνίστρι α πο ύ έρ μήνευσε πολλές φορές ρόλου ; τού Βερναρδάκη

άντιπαθητικό : ' ' Αί έλληνικαl έφη μερίδες μη εύρίσκουσαι έν
ΤουρκίCf πολιτικην μορφην οι ότι και το . κράσπεδον μόνον τοϋ
έλαχίστου Όθωμανοϋ iΧν έγγίσωσιν, έπίκειται εις αύτάς ό θα
νατηφόρος πέλεκυς τ'ίjς παύσεως... "· και οταν, συνεχίζει, ·ή
τουρκικη κυβέρνηση έ:κοψε την &φθονη χορήγηση άδειων γιά
καινούριες έφημερίοες, οί φλύαροι και οί ρήτορες, οπως τούς
όνομάζει, οεν είχαν τρόπο νά θορυβοϋν, βρ'ίjκαν διέξοδο στην
ιορυcrη Συλλόγων και γι' αύτούς μιλάει βάναυσα καί γεμάτος
πείσμα : " Είδέ τις ήμέραν τινα εις τον ούρανον άντt σταυροϋ
β'ίjμα ρητορικον καί πέριξ αύτοϋ τάς λέξεις τάύτας : " Σύλλογο; !
'Εν τούτ<ι> νίκCf ! " Παρευθείς συγκροτεί σύλλογον καί ιδού
έν ριπ'ίj άοελφοϋ σύμπαν το έλληνικον άπο τοϋ "Ιστρου μέχρι
τοϋ Νείλου και άπο τοϋ 'Ατλαντικοϋ μέχρι τοϋ Ειpηνικοϋ Ώ
κεανοϋ πλ'ίjρες συλλόγων . . . 'Όπου δύο η τρείς έν όνόματι τοϋ
έλληνισμοϋ, έκεί σήμερον και ό σύλλογος έν μέσ<ι> αύτων· και
&λλο πλέον οεν εύαγγελίζεται καθ' έκάστην εις τάς έφημερί
ο�ς ή φ�λή, ειμη έκ�?γάς προέδρων. . . , λογοδοσίας, λογολογιας, και, και,, και' . . .
'Εναντίον τ'ίjς ιδέας τοϋ. συνεταιρίζεσθαι είναι και ό Γιάννης Μ.
'Αποστολάκης στο γνωστο καί πολυθόρυβο και δυσάρεστο γιά
την κακή του οιάθεσ·η, βιβλίο του. " 'Η ποίηση στη ζωή μας "
γράφει : " οι σύλλογοι είναι ή καινούρια πληγη τοϋ τόπου.
'Όσα aε μπορεί νά καταφέρει μονάχο του το εξυπνο &το
μο, τά καταφέρνει χωρίς ντροπΊ] καl με κάποια κιόλας δικαιο
λογία με &λλα &τομα τοϋ εtοους του ", {1 92 3, σ. 221, Σημ. ) ,

και πρόκειται, βεβαίως, γι& φιλολογικο�ς δμίλους, &λλ& ό συγ
γραφέας φιλοοοξεϊ" νά γενικεύσει αύτη τη γνώμη του.
'Υπαινιχθήκαμε τίς βασικl:ς ιδέες του πού ύπ'ίjρχαν στο ' ' Κα
ποδίστριας καί 'Όθων " συγκεντρωμέ'!ες καί ύποχρεωτικά κα
θοοηyητικες γιά τη γνωριμία του, οσο τοϋτο μπορεϊ" νά γίνει
άπο μη κοινωνιολόγα καί πολιτικό· παρατηρήσατε, πόσο χτυ
πάει τούς κοτζαμπάσηδες· στο λογοτεχνικό, στο θεατρικό του
εργο, μ' ολα του τά γνωρίσματα, θέματα, γλώσσα, τεχνική,
ο/:ν κάνει τίποτ' &λλο παρά νά το παρουσιάζει σάν μιά έ:κφραση
άκριβως των tοεων και των άνθρώπων πού άντιπαθεί· σάν ενα
τέτοιο φαινόμενο, σάν ενα "έποικο06μημα" πού λένε, τ'ίjς άντι
λα"ίκ'ij ς, τ'ίjς κοτζαμπασίοικης τάσης πρέπει νά οοuμε τ·(j δρα
ματουργία του, γιά νά την !:χουμε, καθώς έλπίζω, κατανο·ήσει
στο πραγματικό της ξεκίνημα. Τώρα γίνεται lσως εύκολότερο
νά την άντικρύσουμε μέσα στην ειοικη σκηνική της πορεία καl
μέσα σ' ξ.να έ:θνος πού πρωτοθεμελιώνει, μαζί με τlς &λλες έκ. φράσεις τοu πολιτισμοu του, καί τη θεατρική του.
Στη Γερμανία εγραψε καl το δεύτερο θεατρικο του έ:ργο μέ τον
τίτλο ( ( Κυψελί8αι " καL τΟ Ε:στειλε, άπανωτά, μετcΧ τΟ τUπωμα
τ'ίjς " Μαρίας " , στο οιαγωνισμο τοϋ 1 859 -το έ:στειλε και
στον έπόμενο-· χωρίς άμφιβολία ή θεατρικη ζωη τ'ίjς Γερμανίας
και ή φcλοοοξία ('η ·ή οικονομικη άνάγκη ) γιά το βραβείο τον
έξωθοuσε, μαζί μΕ: την έπιμελ'ίj του έπιστημονικη φοίτηση,
στη δραματουργία· έ:βγαλε σε βιβλίο τούς " Κυψελίδας " { 1 8 60 ,
Λειψία ) μ' έριστικο πρόλογο καί μ Ε: σημειώσεις μiΧς έ:τυχ3
πιο πάνω νά μιλήσουμε γιά τον &γριο τρόπο πού θυμήθηκε τη
συμμετοχή του στη φοιτητικη παράσταση τ'ίjς " Παραμον'ίjς "·
άνάμεσα σ' ολα ύπάρχει κ' ενα νέο δάγκωμα προς τη σολωμικη
περίοδο : "Γαλλικαt μυθιστορίαι ( 1 6 ) , φαναριωτικη και έπτανη
σιακη ποίησις, ιδού το ποιητικον κουκουνάριον, με το όποίον
άνετράφη κατά μέγα μέρος το έλληνικον κοινόν. Το παρά φύσιν,
το ψευδές, το κενον έννοίας, το παράλογον καί το φαντασιό
πληκτον, πασπαλισμένον ώς έπt το πολύ μέ τεχνητον &.λας φρα
σεολογικ'ίjς φιλοπατρίας, ιδού το ώραίον και το ιοανικόν " ( σ.
κγ' ) · το άπόσπασμα τοuτο το άναοημοσιεύει ό Μιχαηλίδης
1 939, σ. 92 καί το θαυμάζει. Βεβαιότατα, οταν συνταιριάζει
κανείς τ·(jν έπτανησιακη λογοτεχνία και τη φαναριώτικη, δείχνει
έλαττωμένη κρίση άπο τη μανία του κατά τοϋ παντός άπορεί
κανείς ποu βρισκότανε ή ψυχικη διάθεση γιά τόσο φαρμάκι !
ΣΕ: δυο χρόνια θά είναι συνεργάτης τ'ίjς " Εύνομίας " τ'ίjς έφη
μερίοας πού οιευθυντης της ·)jταν ό Α. Ρ. Ραγκαβ'ίjς, ό εισηyητης
πού είχ' έπικρίνει τούς " Κυψελίδας " πού ό συγγραφέας τους
τον είχε τόσο πειράξει !
Στίς προλογικές του σελίδες των " Κυψελιοων " ( σ. κθ - λ' ) ,
γράφει : " Ί-Ι εις οραματούρyησιν παρόρμησις των Κυψελιοων
όφείλεται εις τον εύπαίοευτον και έλλόγιμον φίλον μου Κ. 'Ηρα
κλ'ίjν Βασιάοην. Οuτος οι' έπιστολων και οιά ζώσης άποκρούων
'Ι)ν έν τοίς προλεγομένοις τ'ίjς Μαρίας Δοξαπατρ'ίj έξ_έφρασα γνώ
μην [ πώς οί άρχαϊ"ες ύποθέσεις οεν είναι κατάλληλες γιά νά
γράψει έ:ργο ενας 'Έλληνας θεατρικος συγγραφεας ] , με παρώ
τρυνε μ�γάλως ει;; την ο �αμ�τ?ύργησιν τ1 ς, ύποθέσε�ς ;�ύτης" ·
,
'Έτσι ξεχασε γρηγορα τις αποψεις του κ εγραψε
τους Κυψε
λίδας "· το θέμα τους είναι το tοιο με τη γνωστή μας "Μέλισσα"
τοu Καζαντζάκη
κ' !:χει τούς rοιου.ς -\]ρωες ούσιαστικά μΕ: λίγες
οιαφοριίς ( 17 ) . Ί-Ι συμμόρφωση αύτη σε μιά φιλικη συμβουλη
άποτελεί ενα συμπαθητικο σημείο· δείχνει τον &νθρωπο τον ε
ρημο πού οέν τολμiΧ νά φτάσει στο άποτέλεσμα πού λαχταρiΧ ή
ψυχή του, στο δράμα δηλαδή, μόνος του, άλλά έ:χει άνάγκη άπο
ενα χαμόγελο, γιά νά tσχυροποιηθεί και νά τολμήσει. 'Όταν οέν
άγωνίζεται έναντίον των &λλων, οταν aεν τούς ξεσκίζει γιά νά
διαφυλάξει κάτι άπο τον έαυτό του πού " κινδυνεύει '', πρα
γματικά γίνεται μαλακός, τρυφερός κ' εύγενέστατος θ' άπο
οειχθεί τοuτο πιο κάτω, καθώς και πώς τlς τρείς έπιτυχίες του
('1/6) Κόiθε λόiγ ιος τότε CΤ"Τη:λί1τευ·ε τήν όογό:πη τοϋ κ ο ι νοϋ CΤ"Τά μυθι
στορήιματα.
(11 17 ) Τ ί ς άtπό'ψ εις του .:�ς ttpός Ενα θεωρrιτι.κό ζή.τη1μα τ ίς ιeλλαζε
χ ωρ ίς •δυ•σκολ ί α , &ταν μάλιστα δtν /iταν δ λόγος γιά έλλη.νικά !01ωτερ ι.κά ζητήjματα ΙΚαί πρόισωnτα· κ α ί τίς ίδtες των «ΙΠ ρ ολεyομέ
ΥWΥ» τίjς «Μαρίας» στήv τρίτη 5�δοσή της («Δράματα» 1 903 σ.
5) τ ί ς άναι ρεί τrαpά 'Π'Ού τ ί ς π·ο vό:ει · σέ σημείωσή τοu άποδίδει τήν
έ;πίδ ραισή του ,στά pt1ύ\μαιτα πού l:πι•κρατοϋσαv στή Γερμανία τότε
ιν.α•τί ον τίjς άρcχ αίας λο.yο1'οχvίας τίjς γαλ,λικίjς κλπ. Δέ σι>μπα
θ,εί τούς Γ1ερμανούς πού τόσο τούς ε1χ.ε iπαινl·.Ο'Εt στά 1 858· μ ε ρ ι
τήν κατ άιπλη1χτη
κά &μω ς λάγ ι α τ ου άν;τ!)χοϋν C7'Τ ήν άκ οή μας
άπ ό τήν καιrοιχ ική ,6 αρ·6αρό�τηJΤα , πο.λύ παράξενα, &πως τr.χ., δταν
άν α�φ έρει Οτ ι γ ι ά τό Γερ1μα.νό <<;Πατρία αύτοϋ fσ1'οpί.α εΤναι ή παγκό
σψιος, δ ι ό·τ ι ή ,μάiθησις καί ή φιλοσοφία κατιστη.σαν αύτόν κοσμο
πολίτην καί ή καρδία αύτοϋ π.άλλε.ται πρός τήν τύχη.ν καί τά
συ,μψGρον.τ α ολης έ ξ ίσου τίjς άνθρω.πότητος» ( ! } ( Π ρ ολεyόμενα «Μα
ρίας Δοξα.ttατρίj» σ. ι θ ' ) .
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πο� θ ; &κολουθ·ήσουν, τίς �γραψε γιά να μή χαλάσει τό χατ'ί)ρι
φίλων ποu τοϋ τίς ζήτ·ησαν. Τρυφερός, έπίσης, γίνεται οταν ά
ψήνει τον έαυτ6 του στην όνειροπ6ληση · στη σ. 49 τοϋ " Γαλα
ξία " ποu εtπαμε, μπpοστα στην άποτυχία τοϋ Μαυροκορδάτου
στην έπιχείρηση έναντίον τ'ίjς Πάτρας -εΤχε μιλήσει γι' αύτην
σ1: άμέσως προηγούμενες σελίδες, άπό τη σ. 4 4-, φαντάζεται
Οτι, αν πετUχαινε θι:Χ. 'χε την εUχέρεια νι:Χ. γίνει- αύτός, ό ά.ντι
παθητικ6ς του !- Ιtνας ήγέτης άγαπητός στοuς "Ελλ·ηνες για
τό καλό τοϋ Άγώνα !
οι " Κυψελίδαι" σαν έ:ργο εΤναι κάτι φοβερ6, κουραστικό, έ:ρ
γο άνίας άνθρώπου σ1: στιγμ1:ς άδημονίας, ποu λατρεύει τό θέα
τρο καt θέλει να γράφει γι' αύτ6, άλλα ποu δΕ:ν έ:χει πια Ιtνα στα
θερό tδανικό μέσα του· οπως ολοι τό βλέπουμε, κάθε μέρα,
ολα βέβαια στον κόσμο, καt ή Τέχνη τ'ίjς Σκην'ίjς, δΕ:ν εύδοκιμεί,
χωρίς Ιtνα συγκεκριμένο tδανικ6· τό .ίδανικό δ1: βοηθάει τοuς
καλλιτέχνες μόνο να φτάσουν, άλλi't. πηγαίνει κατευθείαν καt
βρίσκει καt τοuς &λλους ποu τό προσμένουν καt τοuς συγκεν"
τρώνει γύρω άπό τον άρχικό πυρήνα, συγγραφέα - σκηνοθέτη
- ήθοποιό. Ό ΒερναρΜκης δΕ:ν είχε δεί άκόμα τη " Μαρία "
να παίζεται, δΕ:ν εΤχε δοκιμάσει την δλοκλήρωσή του, αύτην
ποu τελείται στην παράσταση· ρητα έκφράζει τέτοιες _άπ6ψε;ς
τις
στην πρώτη έ:κδοση τ'ίjς " Μερόπης " ( 1 866 ) · θυμαται
κλασικές του σπουδΕ:ς καt ζητάει τη βοήθειά τους, σα να έ:φται
γαν οι άντιλήψεις του για .τη " Μαρία" οι σαιξπηρικές, ποu δΕ:ν
τοϋ 'δωσε τό έ:ργο την άπόλυτη θεατρικη χαρα στην παράσταση·
τον έλκύουν τα κλασικα δεδομένα, καταφεύγει σ1: ύπόθεση άρ
χαία καt τοϋτο το θεωρεί σαν προετοιμασία για την άντισαιξ
πηρικη γραμμη τ'ίjς " Μερόπης ", Όπως Θα δοϋμε· έκ των ύστέ
ρων, αύτη την άπο άνία, την άπο έ:λλειψη tδανικοϋ ταλάντευση
σ1: τάσεις ποu εΤχε καταδικάσει, τ·ΙJ θεωρεί σαν ψυχολογικ·ΙJ
καί tδεολογικ·ΙJ άναγκαία περιπέτεια ( "Εκδ. 1 903, σ. 1 3 5 ) .
'Ωστόσο, οι " Κυψελίδαι " εΤν' έ:ργο ικανο να φέρει τον άνα
γνώστη του σ1: άπόγνωσ·η · εΤν' Ιtνα δυσάρεστο άναγνωστικο δρά
μα· δΕ:ν τοϋ άναγνωρίσανε Όμως στf�ν 'Αθήνα οϋτε καt τον κλα
σικισμό του, αν κ' ή έπίδραση τοϋ 'Άγγλου δΕ:ν τον έ:χει έγκα
ταλείψει καt δ1: Θα τον έγκαταλείψει εϋκολα (18 ) • γράφει καt τον
κυριαρχεί το φαρμάκι -το χειρότερο για Ιtνα θεατρικό συγγρα
φέα- ή άνυπαρξία ΘειΧτρου στην ΈλλιΧδα : " . . . Πως εΤναι
δυνατόν &νευ θειΧτρου να γίνη καταληπτη δραματικη ποίησις ;
'Όργανον τοϋ λυρικοϋ καί τοϋ έπικοϋ ποιητοϋ εΤναι ή λέξις· άλλ'
αϋτη εΤναι �ν μόνον των όργιΧνων, οσα χρειιΧζεται δ δραματικος
ποι·η τής, καt το δράμα, ή ποί·η σις αϋτ·η τ'ίjς ποι·ήσεως, χρειιΧ
ζεται θέατρον, ύποκριτας καί δλων των έπιλοίπων τεχνων την
έπικουρίαν δια να έννοηθ'i\ ... Πάσα λοιπον θεωρητικη καt πρα
κτικη προπαρασκευή . . . έλλείπει άπο τοϋ κοινοϋ . . . (σ. κε' ) .
'Αρχίζει λοιπον καt γριΧφει σ α για τον έαυτό του, πεισματικιΧ,
ν' άναγκιΧσει τη Μοϋσα τ'ίjς Τραγωδίας να τοϋ ύποταχθεί μ1: τη
βία για να θαυματουργήσει· μη έ:χοντας για βοήθημα την ϋ
παρξη θειΧτρου στην ΈλλιΧδα, μη Ιtχοντας να συλλογισθ'i\ τοuς
·ήθοποιοuς πού, τυχόν, Θα τοuς έ:δινε τό έ:ργο του, γεμίζει σε
λίδες, σύμφωνα μ1: την πραγματικότητα τοϋ γερμανικοϋ θειΧ
τρου, προφανως, κ' εΤναι &φθονα τα σημεία ποu τοϋτο διακρί
νεται· tσως να περιέχουν οι σκηνικές του σημειώσεις καί ύπο
δείξεις ποu δέ Θα μποροϋσε -δΕ:ν ξέρω- να πραγματοποιηθοϋν
οϋτε στίς γερμανικές Σκηνές : " Το θέατρον άπο τ'ίjς προλα
. βούσης σκην'ίjς ε'[χε σκοτισθ'i\ βαθμηl>όν. Νεφελωδες παραπέτασμα καταπετασθ1:ν άποκρύπτει τα έν τ'i\ προλαβούση σκην'i\.
Οδ μετα μικρον αtρομένου, φαίνεται το Ψυχοπομπείον παρα
την Άχερουσίαν λίμνην. 'Εν τ<;J μέσφ τό &γαλμα τ'ίjς Περσε
φόνης καί βωμός. Ό ιερεuς τ'ίjς κόρης, lσταται είς τας βαθμί
δας τ'ίjς κρηπίδος τοϋ άγιΧλματος έστεμμένος. 'Εκατέρωθεν τοϋ
βωμοϋ ... ( σ. 99 ) 'Από παρόμοια εΤναι γεμιΧτο τό έ:ργο, στίς
σ. π.χ. 8 2 , 92, 1 0 1 , 1 0 6 , 1 1 1 . . .
'Ορισμένες σκηνΕ:ς γίνονται σ' ltναν τόπο γεμιΧτο άπο " πλήθη
ιεροδούλων " ( σ. 92 ) · προσέρχονται καί οι πελιΧτες· μέσα λοι
πον στον καταρριΧχτη τ'ίjς αύστηρ6τατης καθαρεύουσας, άνιΧ
μεσα σ1: χορικα μ1: μυθολογικα θέματα ποu λίγοι φιλόλογοι Θα
μποροϋσε -κ' έκείνοι μ1: ζιΧλη- να παρακολουθήσουν, άντη
χοϋν φράσεις μ1: άπλούστερ·η γλώσσα, οχι μ1: την άφέλεια καί μ1:
την κιΧποια " δμοpφια " τ'ίjς " Μαρίας "; άλλα παγεριΧ· άπο
πειpάται να γριΧψει " μιΧγκικα ", Θα λέγαμε " λα'ίκιΧ ", σαν τη
φρασεολογία των μπουζουκιων δταν δ1: γράφεται άπο ποιητές·
πως να ξέρει κανείς, αν τα πλιΧθει μόνος του στη Γερμανία η αν
τα εΤχε άκούσει στη Λέσβο η στην 'Αθήνα ;
Τον tαμβο στην καθαρεύουσα τον έ:χουμε συνη �ίσει· μιλοϋν, &λ·

.
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λωστε, μl: την ψυχρη . καί θαμπή άρμονία του, &χαρα πρόσωπα
σαν τ'ίjς παλιάς γαλλικ'ίjς Τραγωδίας, Όπως τα θεωρεί δ tδιος,
" χαρακτ'ίjρες άφηρημένοι, &σχετοι δλως προς τον έθνικόν βίον
των ΓιΧλλων " ( Προλ. " Μαρ ", σ. ια' ) , δταν δμως χρησιμο
ποιείται δ tαμβος σ1: κωμωδίες πού 'χουν άπλούστερη γλώσσα,
" δ·ημοτική ", τότε παρουσιιΧζεται ή χειρότερη, ή πιο άκαλαί
σθητη καί ή πιο άντιπαθητικη περίπτωση, άνιΧμεσα στίς ποι
κίλες στιχουpγικΕ:ς φόρμες ποu π'ίjρε ή γλώσσα μας.
Ίδοu λοιπον τα φιλολογικα " μιΧγκικα " τοϋ 1 8 60
ΝΕΟΣ Β': Τί; πάλιν μού lκάκιωσες Μυρσίνιον;
Μη μού κακι6νεις, 'μμάτια μου. Δ έ ν έννοώ
( σ. 8 6
νά μοϋ κακιόστις φώς μου . . .
ΤΕΡΟΔ ΟΥΛΟΣ Γ ' :
Περιστέρι μου λευκό
τής Θάσου πλέον τη φωλιά την aφησες . . .

)

( Συμμαζευομένη εtς τας άγκιΧλας τοϋ έμπόρου)

εlς ταίς φτερούγαις ταίς χρυσαίς σου πάρε με,

( καθ' έαυτην)

ΑΛΛΗ
ΑΛΛΗ
ΑΛΛΗ
ΑΛΛ Η
ΑΛΛΗ
' lI

Φτερό φτερό θά ταίς μαδίσω, 6ννοια σου . . .
'Αχ ! πόσον δροσερός ε Ίν' ό dέρας σου!
(σ. 8 8-9
'Αγάπη μου!
(ΙΕΡΟΔ ΟΥΛΟΣ) : Μάς κάμνει καί αvτη την άκα
[τάδεκτην ! (σ. 92
Προσμένετε,
κ' ή μύτη της θά πέστι eως εlς την γfjν
μέ τόν καιρόν!
Τό ξόανον !
Τό κνώδαλον !
Καλλίτερα εlπέτε, 1) dγροίκος !
Ναί,
(σ 93)
τφόντι, dπολίτευτος, χωριάττισσα.

)
)

άνία του τον δδηγεί σ1: &χαρη μίμηση τοϋ ΓΥ.αi:τε :

7Ηηνμυρτος,
�fjσον γνο:ρf,ζεις έ�εί: , δπου, θά�λει
και οπου το ροδον ανθε ι . . .

( σ. 1 25 )
"Ενα χρόνο μετα την έ:κδοση των " Κυψελιδων ", ξαναγύρισε
στην 'Αθήνα (19 ) καί στίς άρχΕ:ς τοϋ 1 862 &ρχισε στο Πανεπι
στήμιο να διΜσκει σαν καθηγητής του. οι παραl>όσεις του θεω
ροϋνται θριαμβευτικές δΕ:ν εΤναι άκόμα τριιΧντα χρονω· δ θεα
τρικός πόθος ξαναζωντανεύει καt θέλει να δουλέψει για το θέα
τρο· την 1η Αύγούστου βγαίνει ή " Εύνομία " ποu εtπαμε·
άπο τίς 1 8 τοϋ μηνος άρχίζει μια πλιΧγια τέτοια συνεργασία μ1:
μια σειρα έπιφυλλίδες· τίς έπιγριΧφει "Θέατρον Διονυσιακόν "·
άνεβαίνει την δδον Τριπόδων καί προχωρεί· όνειρεύεται μια
παριΧσταση τ'ίjς " 'Αντιγόνης" τον καιρο ποu πpωτοπαιζότανε
συνεπαρμένος άπ' αύτη την όνειροπόλ·ησ·η · γριΧφει στρωτιΧ,
εύχιΧριστα, χωρίς πίκρα καί συνεχίζει, στίς 25 καί τ·f�ν 1η Σε
πτεμβρίου, περιγριΧφοντας το πως εγιναν οι άνασκαφΕ:ς καί πως
Ίjταν το χτίριο. ΒιΧζει τ' άρχικιΧ του ciτίς 15 καί τίτλος του "Δρα
ματικαί πομφόλυγες '" έ:χει στο νοϋ του να κιΧνει κριτικη για
τ·f�ν πρώτη παριΧσταση τοϋ έλληνικοϋ θιιΧσου μ1: τον " Έρνάνην "
τοϋ Ούγκώ ( 8 τοϋ μηνός ). Το ξένο μελόδραμα εΤχε κυριαρχήσει·
οι 'Έλληνες ·ήθοποιοί δΕ:ν Ί]τανε δυνατον νιΧ παρουσιαστοϋν μπρο
στα στο Κοινον τ'ίjς 'Αθήνας· ή φλόγα τ'ίjς έπιθυμίας να ιδρυθεί,
τέλος, μια μόνιμη έλληνικη Σκηνη στην πρωτεύουσα, στό.
μόνο άνακαινισμένο θέατρο τ'ίjς πρωτεύουσας, τον κατακαίει
άφήνει κιΧθε πανεπιστημιακη πόζα καί σχετίζεται μ1: τοuς ήθο
ποιούς -ή παρέα τους άκόμα δΕ:ν Ίjταν έπιδίωξη-· δείχνεται
&νθρωπος τοϋ θειΧτρου άληθινος καί τό καταλαβαίνει καλα πώς
τίποτα σχετικό μ1: τη Σκηνη δ1: γίνεται άπό μακρυα καί άπο
το Γραφείο.
Διακόπτει τα περί τοϋ Διονυσιακοϋ ΘειΧτρου καt σημειώνει :
" Προ έβδομάδος, περίπου, δ διευθυντης τ·� ς μικράς έταιρείας
[ θιιΧσου ] μ1: παρεκιΧλεσε νοc τ<;> συνθέσφ τφόλογον των έλ
ληνικων... παραστάσεων κατα την πρώτην έσπέραν... Κατ'
άρχας έδίστασα ν' άναλιΧβω το πράγμα καί τ<;> ύπεσχέθην την
έπαύριον νοc τ<;> άποκριθω ι ι .
Ή κατάσταση τοϋ Θεάτρου στην 'Αθήνα δΕ:ν τοϋ άρέσει κα
θόλου· ύπάρχει μια Έπιτροπη διορισμένη άπ' το κράτος· τη
άυγκροτοϋν &νθρωποι ' άκατάλληλοι, άνίκανοι να πpοωθήσουν
την έλληνικη Σκηνή· άναθυμάται το•)ς διευθυντΕ:ς των θεάτρων
τ'ίjς Γερμανίας καί τοuς άπαριθμεί στο φανταστικό φίλο του,
icou διαλέγεται μαζί του, μέσα στην έπιφυλλίδα του : '' Γνω
ρίζεις ποίας παιδείας καί μαθήσεως &νθρωποι ύπ'ίjρξαν καί ύ
πάρχουσιν οι διευθύνοντες τα θέατρα ... . Το θέατρον π.χ. τοϋ
'Αμβούργου διηύθυνε " δ Schroder, το τοu Weimar δ Goethe
( ' 1 19) Μιχ·αηλ ίδης

1 9,1)9, σ. 29.

καί δ Sc]ιίllel', το τοϋ 'Βερολίνου' ό l fland καί δ Bl'ίilιe, τό
τ·η ς Δρέσδης ό 'Γίclι . . . όίπαvτες όνόματα πρ,�τ·ης γραμμ'ijς . . . "
' Η Ε:πιφυλλίδα συνεχίζεται καί στίς :!2 καί 29 Σεπτεμβρίου καί
στίς 6 καl 1 3 'Οκτωβρίου.
Γ�λ,,� δέχθ� κ� �α γράψει :_rό �τιχούργη μα -δi:ν τό όίφησε 8μως
, :
η� Επιτροπη ν απαγγελθει · το δημοσιευει
·

·

(Μιλάει ό 'Έλλη11 ηθοποιός) :
Εi ς τή'ΙΙ λαμπρά.11 καί πάλι'ΙΙ ταύτηιι α lθουσα'ΙΙ
τής Μελπομένης δπου τά ύψήγορα
11ά έρμηvεύσιι έπη θ' dποπειραθfί
πρός Σάς 1) γλώσσα ή dδίδακτος ήμώ'ΙΙ,
οί συνελθό'llτες πάντες Ύμείς χαίρετε,
κριταί καί φίλοι καί προστάται εύμενείς .
Τίς
f)ν τ� d ν�καιν�σθέν
ή ,Θεότιι1ς,,ανοικτας
,
Π(!οσμειιει
τας πυλας τεμειιος;
Ώ, Μούσα ηjς 'Ελλάδος, φεύ! δέ ν είσαι σ·ύ !
Δέν έχεις σύ ναόν εlς τήν πατρίδα σου,
Θεά τού Σοφοκλέους ! 'Ιταλlς Σειρήν . . .
μi: τιi θηλυπρεπή νά θέλξ17 έρχεται
μελίσματα τού Βέρδη - '/ταλίς Σειρήv
οθνείους φθόγγους ν' dπαγγείλ17 έρχεται
ενταύθα δπου έπρεπε ν' dκούεται
ή γλώσσα τών θεών. Μούσα ξενική . . .
Toij Μελοδράματος
οποταν τά μεγάλα Δ ιονύσια
σχολάζωσι, τής τέχνης τής dδόξου μου
τόν πίθον νά κυλίω κ' εγώ δύναμαι
εlς μίαν ι'iκραν καί, dχάριστος,
παραπονούμαι . . ,

ΤΟ στιχούργ·Ι] μα συνεχίζεται σ' αύτΟ τΟν τόνο και πιάνει τέσ
σερ•. ς σελίδες τ'ijς έπιφυλλίδας γίνεται πάλι πολεμιστης ό Βερ
ναρδάκης, άλλα τώρα δ ερωτας προς το θέατρο, πού αtχμα
λωτίζει συv-ήθως τούς πιστούς του, τον δδηγεί να διαμαρτύ
ρεται μi: ζέση, άλλά χωρίς να ξεπέφτει σi: δηκτικό άμφίβολο
πνεuμα πού δ καθέ,ιας μπορεί νά το χρησιμοποι·ή σει πάντα μέ
Δ ημοσθένης 'Αλεξιάδης, διαπρεπής θιασάρχης τού 19ου αlώνα

τ·ίjν lδια όίδοξη έπιτυχία �ου. Ό ερωτας αύτος τ'ijς όίμεσ·Ι)ς θεα
τρικ'i)ς Τέχνης τοu χαρίζει μια άπελευθέρωση άπο την πλήξ·Ι)
τών " Κυψελιδών " καί τοu ξαναδίνει τούς ένθουσιασμούς
τ'ijς " Μαρίας ", πιο θετικούς 8μως, μ' ίtνα συγκεκριμένο στόχο,
την 'tδρυσ·η Έλληνικ'ijς Σκην'ijς -ί:νας μακρυνότατος πόθος
',' Έθνι�οu Θεάτρου '" δέ γίνεται λόγος για i:να προσωπικό
,
εμπορικο θιασο.
Άπο τίς 20 Νοεμβρίου ξαναρχίζει την περιγραφη τοu Διονυ
σιακοu θεάτρου -δέν το όπογράφει πάλι- καθώς καί στlς 2�
καί (�ς την '1 Δεκεμβρίου, δπότε τελειώνει. Στίς 22 ' Ιανουαρίου
1 86 3· δημοσιεύει σέ 3 . 1 )2 σ•'i)λες, άπο τίς τέσσερις πού είχε ή
" Εόνομία ", προκήρυξη γιά μια μετάφρασή του· κάτω άπο
τ ' 8νομά του μπαίνει κι δ άκαδημα'ίκος τίτλος του, " 'Έκτα
κτος καθηyητης τ'ijς γενικ-ης lστορίας καί φιλολογίας ". Δέ
ξανασυνάντ·ησα συνεργασία του στην " Εόνομίαν " (20 ) .
. 'Από τον καιρό πού εγινε ή 'Αθήνα πρωτεύουσα πολλές προ
σπάθειες είχαν καταβληθεί για να σταθεροποιηθεί, τέλος, τό έλ
);ηνικό θέατρο· τό άνόμοιο θεατρικό Κοινόν -ξένοι, Φαναριώτες,
μέτοικοι καί Αόλη - έλάτρευαν το ξένο μελόδραμα. Μια προ
σπάθεια ·)jταν και του 1 862, άλλά εσβησε γρήγορα καί γιατί
αότό ήταν δ κανόνας, άλλά καί γιατί τότε ή κατάσταση δέν ήταν
·ί] ρεμη, άφοu είχε διωχτεί δ 'Όθωνας. 'Όταν τα πράγματα ήσύ
χασαν, ή άπόπειρα ξανάρχισε· την περιγράφει δ Ν. Ι. Λάσκαρ·ης
στίς συνέχειες τ'ijς μελέτης του " Ί'ά έν Άθ·ήναις άπο τοu 1 862 1875 ".

Για μια απο τίς προθέσεις αότές τίς άποτυχημένες εχουμε
μιλήσει στό " Έγκυκλοπαιδικόν ' Ημερολόγιον ( Άλμανακ )
'1 960, εκδοσις τ'ijς 'Ανωτάτης Βιομηχανικ'ijς Σχολ'ijς κάτω
άπο την έπιγραφή. " 'Ελληνικό Θέατρο 1 858 ", σ. 1 55 - 58.
'Ωστόσο, καθώς θα τό εχει παρατηρήσει δ καθένας, τίποτα δέ
χάνεται· θά 'ρθει ώρα πού ol δυστυχισμένες προσπάθειες μα
ζεύονται καl συγκροτοuν μιά παράδοση, δικαιώματα δηλ. συγ
κεκριμένα, πού βοηθάνε κάτι καινούριο να στερεωθεί καλύτερα.
Τέλος, μετα πολλά, πού τα περιγράφει δ Ν. Ι. Λάσκαρ·ης μέ
λεπτομέρεια καί μi: τη δημοσίευση έγγράφων, στ' άμέσως έπό
μενα φύλλα τοu περιοδικοu, πού καί σημειώσαμε, tδού μια τα
χτικη έλληνικη θεατρικη δουλειά. Είχε άρχίσει ή περίοδο 1 8 65,
- 66· δ πρώτος μήνας δέν εδωσε την έπιτυχία· ή Ι:φ . . . 'Αλήθεια ,
γράφει " . . . βλέπομεν μετα λύπης ήμών, δτι τό κοινόν, τό έκλε
κτόν μάλιστα καί νo'ijμov, ή' κιστα έμψυχώνει αότας [τίς παρα
στάσεις ] . Έσυνειθίσαμεν να χειροκροτώμεν τα παράφωνα σκύ
βαλα τών tταλικών σκηνών . . . καί άπαρεσκόμεθα τόρα [ πού
βρέθηκε τέλος περίσταση να παίζει έλληνικός θίασος ] ν' άκού
σωμεν την πάτριον φωνήν. 'Αλλ' είνε, λέγουσιν, άτελείς ίtτι
αί έλληνικαί παραστάσεις καί τίς τό άρνείται ; Πώς 8μως θα
τελειοπο;·η θ�σι,ν ί· " { 1 Νοεμβρίο� ) .
,
, , ,
_ τελειωτικη δυσχερεια που θα χε κα
J\Ιπροστα σ αυτη την
ταστρεπτικές έπιδράσεις καί πού θ' άπόδειχνε τό έλληνικο θέα
τρο άνάξιο να σταθεί στην 'Αθήνα καί θά δικαίωνε τούς κύκλους
�ο� όΕν τΟ �νεχ'όντο�σαν, ό όιεuθυν;ης τ?U θι.ciσου , ό, Παντε/�Ί) ς
Lουτσας, ο1 ιδιος που είχε παρακαλεσει όίλλοτε για, το στιχουρ
γημα, δδηγημέvος rσως άπό τη διαίσθησή του, ζήτησε άπό
το Βερναρδάκη τη " Μαρία '" έκείνος ήταν άνήσυχος πάντα,
φοβότανε την άποτυχία, είχε τό αtσθημα τ'ijς εόθύνης και άρ
νιόταν· 8μως την εδωσε .. έκβιασθείς σχεδόν όπό τών προτρο
πών πολλών συναόέλφων και c c tόίως ένΟς '', λέει, c c . πρΟς Ον
μέ συνέδεε tσάδελφος άγάπη καί φιλία ( "Εκδ. '1 903 , σ. 1 3 0 ) ·
!< ι άνέβ;ηκε ή " Μαρία Δ �ξαπαψη '' . στις 10 � εκεμ� ρί?υ 1 8 ? 5 ,
, �, φη fl;�ρ,ιδες :ην r;-ναγγε!, 
οπως �ο θ;, �ει ο. Βερ�αρδα�ης· μερικες
λουν σα να χε πρεμιερα την πρσηγουμεν-η. Έντος δυο μηνων
70 δράμα . . . έπανελήφθ·η δεκαεξάκις . . . " ( σ. ξδ' ) καί 8τι μετά
την έπιτυχίαv αύτη . . το ένδιαφέρον τοu κοινοu προς την έθνι
κην [ την μη ξένη ] σκηνην άνεζωπυρώθη μεγάλως, τών δέ
φίλων τοu έθvικοu θεάτρου αl έλπίδες άνεπτερώθησαν καθ'
όπερβολην " ή διαπίστωση είναι σωστη καθώς και ή όίλλ·η,
8τι τό Κοινόν τ'ijς 'Αθήνας λαχταροuσε να δεί έλλψικό εργο.
Ό θρίαμβος έλύπησε τούς έχθρούς τοu Βερναρδάκη καί, κυρίως,
. . έκείνους ο'tτιvες μέχρι τ'ijς έποχ'ijς έκείν·η ς, αν κατώρθωναν
νά rδωσιν έπί σκην'ijς τα ίtργα των, τά ίtβλεπον την έπομένΎιν είς
τά συρτάρια των . . ., έξήμεσαν άνωνύμως η καί δι' όίλλων, τας
χυδαιοτέρας ... ϋβρεις" (Ν. Ι. Λάσκαρης, " Το Έλλ·ηνικόν Θέα.
τρον " , 1 'Ιανουαρίου 1 93 4 ) .
Πόσο θερμός όίνθρωπος τοu θεάτρου ήταν δ Βερναρδάκης φαίνε
ται καί άπό το 8τι ol δοκιμές γινήκανε μέ τη δική του έποπτεία
- ίδού δ πρώτος όπεύθυνος σκηνοθέτης τοu άθηναϊκοu θεά( 2 0 ) Δές κα ί

ε.ται

όλόκληρο

ίκδοση 1190 3 , σ.
τό στ ιχούρϊγ ημα μi

Ξζ'

-

σχόλια

οα ' , δποu ξαναδl)μοσι εύ
έ.πί ,.wν . γεγονό,τ ων .
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τρου· στή β' εκaοση τ'ίjς " Μαρίας " 1 868 ( "ΕΚΙ). 1 9ό3, σ.
·ξε' ), θυμ.Χται ώς έξ'ίjς τα γεγονότα καt μ/; τον ένθουσιασμ6 του
άποί)είχνει τή ροπή του προς τα σ_κηνικα ζ·ητήματα : • • ' Εν τ?)
ί)ι/)ασκαλίqι οί ύποκριταt εaειξαν ζ'ίjλον καί νοημοσύνην έξαίρετον .
ύποβληθέντες εtς- πολλας προγυμνάσεις, οπως πράξωσιν, ο,τι
δυνατόν εtς κατάρτισιν όρθ'ίjς καί ώς ήκιστα
'
άτελοuς σκηνικ'ίjς
έρμηνείας. Καt &παντες μ/;ν έν γένει εύδοκίμησαν τα καθ ' έαυ
τούς άλλα tqίως όφείλω να εύχαριστήσω τήν πρωταγωνίστριαν
Κυρίαν Π. Rονασέρα χαί τον άμφιί)εξιώτατον [ τον Πολυε
ί)ριχό, τον όiξιο να παίζει πολλούς καt /)ιαφορετιχούς ρόλους ]
πάντων Κ. Παντελ'ίjν Σούτσαν τον ί)ιερμηνεύσαντα λαμπρως
το πρόσωπον (το ρόλο ) τοu Δοξαπατρ'ίj. Χάρις όφείλεται καt
εtς τήν μεθ ' ίκαν-ίj ς έπιτυχίας /)ιερμηνεύσασαν το πρόσωπον τ'ίjς
Βασιλικ'ίjς, Κ. Ε. Χέλμη. Άλλα τί να ε'ίπη τις περί τοu Κ. Ε.
Χέλμη τοu ύποκριθέντος το πρόσωπον τοu Πυλωροu καt τοu
Δαιμονογιάννη ; Ή ύπόκρισις . . . ύπηρξε πλ·ήρ·ης άληθείας χαί
φυσικότητος καί ή μίμησίς του θαυμασία "
Ό συγγραφέας δμως έκτείνει τlς ε1)χαpιστίες του χαί πιο πέρα :
" Άλλα προ πάντων όφείλω χάριτας χαί όμολογω προς το εύ
γεν/;ς χαί πεφωτισμένον κοινόν τ'ίjς πρωτευούσης, προς τήν
μεσαίαν έχείν-ην τάξιν, 1Jτις άπηλλαγμένη έξ rσου καί τ'ίjς άπαι
/)ευσίας τοu iJχλου χαt άπό τοu πιθηχικοu ξενισμοu των ·ήθικως
χαί πολιτικως /)ιεφθαρμένων της άνωτέρας λεγομένης τάξεως,
συναποτελεί καt έν Αθήναις χαt άπανταχοu της ΈλλcΧΙ)ος, τον
ύγια χαί άί)ιάφθορον πυρ'ίjνα τοu έλλήνισμοu, το καθ ' αύτό έλληνιχόν εθνος . . .
'Έ�ει , χαθεί τ;ιά, εύτυ χ,ως , γι � ;ο Βερνα �Μκη , ή μον�ξιά· εχ_:: ι
τους ηθοποιους του και την αξια τους, εχει το Κοινο του· μας
χαρίζει μια aιαπίστωση πού tσχύει χαί σήμερα, δτι το Κοινό το
θεατρικό είναι ή μεσαία τάξη χωρtς δμως έμείς να θεωροuμε
τούς -όίλλους " iJχλο ", μόνο φτωχότερους χαt /)υστυχισμένους
πού ή φτώχεια τούς άπομακρύνει άπό τfι θεατρική χαρά..
"Αν κι άνάμεσα στούς ·ήθοποιούς, ί)/;ν ξεχνάει πώς είναι λόγιος ·
γι' αύτό /)/; /)ιστάζει ( σ. ξς ' ) να ί)ι·ηγείται πώς το εργο παί
χτηκε κομμένο καt ί)ιασκευασμένο, σα να. ψέγει τή Σκηνή πού
/)/; σηκώνει άπό άτόφιο λογοτεχνικό γράψιμο· σα σωστός δμως
όίνθρωπος τοu θεάτρου το τυπώνει, μετα τ·fιν παράσταση, μ/; τtς
άφαιρέσεις καl μ/; τή /)ιασχευή πού αύτ·ή έζ·ήτησε. ( σ. 32) .
'Όσο για τή " Μαρία " δ/;ν πρόκειται για μια κάποια " πρώτη " ,
άλλα για " πρώτη " - θεμέλιο τ'ίjς ταχτικης θεατρικ'ίjς μας
ζω'ίjς, πού ξεκινάει μαζί της ζωντάνεψε τlς έλπίί)ες των Έλ
λ·ήνων πού 'χανε καλή πίστη καί άγνό έθνιχό αrσθημα χαt
πού μπορούσανε μ/; τον αύτοέλεγχό τους να πνίξουνε τή ζή
λεια όίν, τυχόν, τούς /)άγχωνε τ-ήν καρδιά τους, γιατί ί)/;ν ήταν
έκείνοι πού εγραψαν τή μεγάλη έπιτυχία· ·ή ψυχη τοu άνθρώ
που έ:χει στο βάθος το θηρίο· το σπου/)αίο είναι να μπορεί κα
νείς να το δαμάζει κάθε φορα πού τρίζει τα δόντια. Ό Λάσκα
ρης άκολουθεί στο άπόσπασμα πού άναφέραμε τα προλογι
κα τοu ΒερναρΜχη στην iJχι λίγες φορ/;ς μνημονευμένη εκ
ί)οσ·1 τοu 1 903, iJπου ό συγγραφέας τ-ίjς " Μαρίας " θυμ.Χται
πιο εντονα τα όίσκημα· τοuτο ί)/:ν είναι άδιχαιολόγητο για
τtς έξοιLο�ογήσ7 ις τοu κάθε λογίου , χάθ ε φ? ρά Για ;ο /)ικ�
; Ι-Ι σταση του
,
,
,
,
μας, ωστοσο,
δεν είναι παραπονο
από
ευθιξια.
Τύπου έναντίον του Θα πάρει τέσσερις μορφ/;ς 1 ) τη σιωπη
μετα τήν παράσταση · βγ'ίjκαν έφημερίδες καί δ/;ν άναφέρανε
τίποτα '.' 'Εθνοφύλαξ " π.χ., " Αύγ·ή " 2 ) 'Άλλες τη δεχτή
κανε " εtς το θερμό τους στ'ίjθος " την άγγελία τοu εργου,
δπως το "· Μέλλον " πού άναγγέλλει στtς 9 Δεχεμβρ . " . . . προ
τρέπομεν, τούς συμπολίτας μας να συντρέξωσι δια τ'ίjς παρου
σίας των τ-ήν έπί σκην'ίjς έμφάνισιν τοu έλληνικοu τούτου
Α�γή " ·
έ:ρyου '' · 7;ανομο; 6τυπα έ:χ� ι την _άyyελ�α κ� t -�
είχαν-χοινο συνταχτ-η ; η το Γραφειο του θεατρου τις εστελ
νε τtς είΟοποιf,σεις ; 3 ) τΟν σπάνιο επαινο· τΟ cc l\!Ιέλλον ' ' ,
μετα τήν παράσταση, δημοσίεψε τ ο έξ'ίjς &ρθρο πού δείχνει
τί άκριβως πρόσφερε ή " Μαρία " : " Ποίον το πρόσκαιρον
ί\ί)ωρ της λήθης, άπό τοu όποίου πίνοντες ήδυνάμεθα να λη
σμονήσωμεν προς στιγμην τα περt ήμ.Χς χαt ποία ·ή έφήμερος
καl παροδικη έχείνη άπάτη, έν fι ήδυνάμεθα ΠRος στιγμην
εστ� να α �θε ροβατ-ή,σω ι;-εν εtς άναμνήσεις έθνιχας χαt προσ
, ειμη
,
'
δοκιας ; Ουδεν,
το θεατρον
!...
Καt θέατρον ούχί tταλιωτισσων σειρήνων βαυκαλιζουσων τα
.

"
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Εύαγγελία Παρασκευοπούλου, ή aλλη μεγάλη πρωταγωνίστρια
τής έποχής καί έρμηνε•)τρια τής "Φαύάτας". Στά 1893 τό έρ
γο παίχθηκε ταυτοχρ6νως dπό δυό θιάσους στην 'Αθήνα. Ί-Ι
Παρασκευοπούλου ε lχε πάθο; καί φλόγα. dλλ' ό Βερναρδάκης
προτιμούσε τη Βερώνη γιά την έγκράτεια καί τη, τεχνική της
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ώτα καί έκθηλυνούσώv την ψυχήν, ούχί ·χαλαρόυσών ·τα· Ί]θη
καl έκλυουσών τας καρδίας, άλλα θέατρον έλληνικόν ! Άγα
θΊJ τύχ·n ! Δέν . ε'ίχομεν χρήματα δπως μισθώσωμεν τραγ4J
διστας τ'ijς Δύσεως, ,κορέσωμεν δέ καί τινας κοιλίας των παρ'
ήμϊν άρπάγων ( 21 ) καl κατ' άνάγκην Έπιτροπη άξιοτίμων άν
δρwν (22) δι' άτρύτων πόνων καl προσπαθειών κατήρτισεν έγ
χώριον έταιρίαν καl ώργάνωσεν έθνικόν . θέατρον. Τό θέατρον
τουτο όλιγορούμενον [ άπό την άριστοκpατία ] , λησμονημένον
σχεδόν ύπό του λαου, μάτην άντεπάλαιε πρός την γενικην ψυ
χρότητα καl λήθην . . . Καl ήμεϊς αύτοί . . . δέν εrχομεν έκεί
πατ·ή σει τόν πόδα τοσούτ4J μiΧλλον καθ' δσον όίχρι τουδε μόνον
κωμωδίαι καί τινες μεταφράσεις εΤχον διδαχθΊJ . . . 'Ενεφανί
σθη ή Μαρία Δοξαπατρ'ij . . καl τό πρώην βοών έν τΊJ έρ·ήμ4J
έλληνικόν θέατρον έκατοικίσθη . . . καl τ'ijς φων'ijς του ένωτί
σαντο οί κατοικουντες την νέαν Ίερουσαλημ καl έπι όλοκλή
ρους παραστάσεις τό πολυτλ'ijμον κοινόν τ'ijς πρωτευούσης
εδρέ τινα έν τΊJ σκηνΊJ άναψυχην �ων καυμάτων του καl λήθην
εί καί στιγμιαίαν των περιπετειών του. Τό l>ρiΧμα τουτο έκ
τραγωδουν την πρώτην έν τcp μεσαίωνι δουλοσύνην του εθνους,
άφ' ένός μΕ:ν άνοίγει τόν νουν πρός την έπί των έρειπίων τ'ijς
άρχαίας 'Ελλάδος οίκοδομηθείσαν Βυζαντινην αύτοκρατορίαν,
άφ' έτέρου δΕ: κατάγει τουτο είς την πολύκλαυστον διαδοχην
των αίχμαλωσιwν του έ!θνους μας καl τέλος συνδέον ο6τω
την πάτριαν ίστορίαν συνεχίζει την έθνικην 6παρξιν . . . "Οτε
δΕ: πεσόν·τος πλέον του ύστάτου έλληνικου προπυργίου καί αί
χμαλωτισθέντος του άτρομήτου Δοξαπατρ'ij παρίσταται νεα
ρός Ί]ρως έπl τ'ijς σκην'ijς [ ό 'Άγγελος] θρηνwν έπl των έρει
πίων τ'ijς δουλωμένης πατρίδος καl την φεύγουσαν άπό την
'Ελλάδα έλευθερίαν έπικαλούμενος, δτι οδτος μέχρις έκστά
σεως άναρπαζόμενος, προδιαγιγνώσκει την έπιφοίτησιν τ'ijς
θεiΧς καl την άνάστασιν του πεσόντος γένου;, ω ! τότε φεύγει
τΟ στενόχωpον, τΟ φατριάζον, τΟ σαλευόμενον παρΟν καt ό
νους φέρεται πρός τ·)jν γενικην ίδέαν του Γένους καl του με
γάλου τ'ijς 'Ελλάδος προοpισμου " .
" ' Η έπίκληση αύτη στην έλευθερία άποτελεϊ την γ ' σκηνη
στην Ε' πράξη καl άρχίζει έ!τσι :
(" 'Άλσος παρά τάς δχθας τού 'Αλφειού)
Ίδοv ή σκιερά δχθ' ή σκιερά τού 'Αλφειού,
ή φίλη κατοικία τής 'Α ρτέμιδος . . . "

Αύτός ό μονόλογος άπαγγέλλονταν συχνα σΕ: τιμητικΕ:ς η καl
για συμπλήρωμα σέ παράσταση· στα έγκαίνια ο:ου " Rασιλι
κοu" αύτόν εΤπε ό Διον. Ταβουλάρης (δΕ:ς "Θέατρο", τευχ. 3
σ. 23 ) . Κι όίλλες σκηνΕ:ς άπό όίλλα έ:ργα του Βερναρδάκη τlς
άπαγγέλλανε ξεχωριστά. ΕΤχαν καθιερωθεί.
Τό ένθουσιασμένο όίρθρο συνεχίζει : " Ol ύποκριταί μας iΧν
καl ούχί πεπειραμένοι, &ν καl ψελλίζοντες, ώς είπείν, έν τΊJ
δραματικΊJ τέχνΊ), Ε:δείχθησαν άνώτεpοι έαυτών καl πλέον η
&�αξ άπέσπα;:αν των άκροατι7>ν τιΧς επευφημίας, άλλα και
'
τα δαχρυα
...
'Ό6τω λοιπόν άνίσταται τό έλληνικόν θέατρον ! . . . 'Ανοίγεται
έθνικών έμπνεύσεων πηγή, τα δΕ: νάματα καταπνίγοντα την
διψwσαν ήμwν κοινωνίαν, φέρουσι τα πνεύματα πpός αίσθή
ματα καl σκέψεις, ύπερπηδwντα τα του κράτους καί των
καυτηριασμένων συνειδήσεων τα στενα δρία. Εrθε ή άπό του
θεάτρου διδασκαλία, ήθοποιουσα τόν λαόν, να καρποφορήσ-n
καl τας αύχμηρας των πολιτικών μας καρδίας, να στρέψ-n τό
πνευμα καl τούς εύτελεϊς αύτwν άγwνας πρός εύγενικωτέρας
σκέψεις, πρός την άποστολ·)jν ην έ!χει' έν τΊJ ΆνατολΊJ ·� 'Ελ
λάς .. " ( 1 4 Δεκεμβρ. ) .
Δυόμισυ στ'ijλες, στην πρώτη σελίδα καl στη θέση του κυρίου
όίρθρου. Έπιγραψή, τό " Έλληνικόν Θέατρον " .
"Αν τό όίρθρο μιλουσε για αίσθητικολογίες δέ θ' άπασχολού
σαμε καθόλου τούς άναγνι7>στες · για χάρη του, δμως, μέσα
( 211 ) Ύ πα ι•ν ί σισ επ·α ι κcοτcχ.χ-ρή,σεις ώς πρός τή δ ι α;χ ε ί•ριση τίjς χορη
γ ί α;ς τοϋ ·κράιτους γιά τ ή :μ.ε.τάκληση τών ξέ.vwν JJ!ε.λοδpαιματ,111<ών θ ι ά
σ�ωv· ε ί δ ι κ ά1 δέ μδ:ς Ετu1χιε νά μά.θου:με ά.πό &λλοϋ τό ζιήπη!μ·α.
( 2 2 ) Είναι ι\ σ"Τ ιfγ μ ή πού όcξ ι·ο ποιοίίνται ο! m-ροηiy.ούrμενες iirr �ΙEς
προσπάΙ3·ε ι ε ς π·ο ύ ε.ί παιμε, μ ό λ ι ς ίtlαpοv:τιάσθηκε μ ι ά ε·ίι:κ α ι ρ ί ·α , ιο Βερ
ναρδά;κης ά:π οv έ1μει τό�v ίπο: ι ν ο της ,Επιτροπϊϊς κο:ί γιά τή 6 :>ήiθ•ε ι α
π ρ ό ς τό·ι έ'λ λ11ν·ιικό θ ί οοσο ( σ. ξ δ ' κα ( σ . 1 12-9 !':κδ . · 119'0•3 ) καί κο;το
νο·μ όJζ ει 1 2 ,μέλ-11 της· γν'c.:Ισ1τΌ� σ ' bμάς εΤνο:ι : Αγy. Β λ·"4J<·ο ς, b κe<�η·
γητής ΠΙΟJν'i πι·στηJμ ίrοv Ktωltτ"riiς, ό · Β1εpνα.p8ά�!<•η ς καί ό Α. Ρ . Ρ·Ο3'γ1κο.16ιη·ς.
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Ή μεγάλη πρωταγωνίστρια τής iποχής τού Βερναρδάκη, ή Al- .
κατερίνη Βερώνη, ώς " Φαύστα " , άπό λιθογραφία τής Λ ειψίας.
Τό κοστούμι τού ρόλου ε ίχε βυσινl μουντό χρώμα. 'Από μέ
σα, ή Αlκατερίνη Βερώνη φορούσε μάλια καl στό στήθος πε
ρικόρμιο (κορσάζ), γιά ν� σχηματίζονται καλύτερα οί πτυχές
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στ·i) διάθεσ·ή του, γεννιέται το νέο έλληνικο θέατρο και σdι /.ει �πιτυz,ίας �ου Βε,ρναρ �άκrι· δi:'ι ,εί�ε τ�ς δικές, τ-ης ,liυσκ,ολί�ς
τούpyημα σταθερο παίρνει σταθερdι ,η θέση του στ·fι ζω·ή μας. ως προς τα πολλα προσωπα κι ακομα ·r,ταν πιο βατ·η, πιο ευ- .
. Ό Βερναρδάκης πάντως &pχίζει νά έ:χει μιμητές,
' Αμέσως - άμέσως, τέταρτη, εpχεται ·ή έπίΟεση· μιdι έφημερί .,,κολομάθητη
χ -r,ίνεται , άιp οpι ή κ � ί -;ι' &λλόυς νά lipαματοποιοuν καl νά
;
δα, δ " Φραγκλίνος ", τ·r1ν πραγματοποιεί &γρια· το tδιο του
,
, ,
,ιζουν �τ:ο _:rη ι?ουΑει1α �?υ. ,,
�Ρ�επιτυχια
�ο &ρθ�ο δέ μiΧ7 ετυχε να, το ο?υμε: στίς 5 � �ανο��pί�υ 1 8?,6 :<Η
της ΝΙ'Χριας , οπως ητανε φυσικο, εφεpε τον
ομ�ύς το πι:pαπ,ανω φιλικο προ� το Β�pναρδα�η , Μελλον ,' ποιητ·ί; τ-ης μέσα
κέντρο τοu ένl>ιαφέροντος οχι μόνον του
στη σ. 4 , σε δυομισυ ψιλοτuπωμενες στηλες, που βρισκεται πιο Κοινοϋ , άλλGι καιστο
τιC;ν tδιων τών άνθρώπων του θεάτρου κοντα στα πράγματα , στήν έπιτυzία δηλαδ·η καί στήν άντα τουτ()
περισσι\τερο &πό τήν έπιδοκψ'Χσία τών θεατών,
πό�ρι.ση ;οίi εργο1u με τΟ l{ � ι.νό, δ·rιμοσιεUει 1μιάν ά�αL�7σή του είν'Χι ·ήβαρ1)νει
εγκριση
τιi;ν είδικών· - ε1χε κερδίσει τήν έμπιστοσύ
κα; μα?,αινου/J;ε κ�π� ιε,ς τουλ�χιστ�ν πεpικο:-ες του. ,ο �pαγ . ν·η τ?ϋ παλκ σέ ικο
μάλιστα Οχι rι:, εύτελη μέσ� κ(r; ι με
.
?
�
κλιν.?ς λ�ιπον ε�,ρισ�;ε ι αποτρ?;-αιον ,τον ποιΊJ.τη� ,και τε: �ουτιν παρα ε α;; ηκ�� πρ
�)1τοποιJιακη _ , ;rαιξπηpι�;η. , Ενας
_μ ; 7
ρατωδες το δραμα , το Βερναροακη τον θεωpει ανοσιο και η οπο �ος λοιπον
αν . . � ισ1J�ος του ζ·η τη �ε για τ�ν τι
(( ύπεραμι)νεται της κοινωνίας κατcΧ τοU μι.clσματος " για μητικη
�1 ο ( /\�
Θ � του τους
l\. υψει.ιδας · ο Ήερναρδακης τρομαξε·
τ·fιν έπίθεσ·ή του ξ6οεψε το :35ο φύλλο του δλ6κληρο καί λί
αύτούς " &:πrιτουντο Χοροί, σκψογpαφία καί τόσα &λλα,
γο �κόμα· , γράφει i'>τ,' " ύ συγγραφέας τ-�ς ," Μαρίας '.' φfαγ γι'
καί �υν (εκο. 11 903, σ. 1 3,0 - ι )_; μετα τε;rσαρα�;οντα�
γελωνει την θρησκειαν, καθιστ-η σι καταγελαστον τον εθ.νι Cίτ,ινα
, � πρ γι.ιατα, πλη,ν του ,?υσπροσ �το.;ι, αν η
τιαν
χ�δον ειν
:
fJ;
�
σμόν, δολοφονεί τήν δραματικήν τέχνην καί δηλ·ητηριάζει τήν ολως αδυνατα,
,?'
λιαν ομως
δυσεκτελεστα · γενικα ηταν, κα
·Γ,θιχήν "· τΟ εργο Εγεμε: τ ων αίσχροτέρων έκφράσεων κα!. θε φορά, άν-ίjσυχος
·Ι; εύθύνη τοu έ'δινε δισταγμούς άρνήθηχε
τών βαναυσοτέpων βίυμολοχιών "· ·ή Πιπίνα Βονασέρα , λέει,
ό ήΘοποιός !:μως του ζητοuσε καινούριο �ργο
άρνήθηκε, τό ποίημα τ'ί)ς Σαπφώς ύπάρχει στή β' σκην-fι τελειωτικά·
χ ι εχ��ν?;; τ � C ( χρυσCί. ;ρόπαιο; " ποU εί�ε
�θελε νά
στήν Ε' πράξη· το ν' άρνηθεί νά το πεί ή πρωταγωνίστρια οέ ο;ο��
Σ.ουτσας
με1 'τη� ( ;-.\'[αρια
στην τιμητικη του· ο Ήερναρδα
φανερC:>νει καμμιαν " άνηθικότ-ητα " τϊ�ν στίχων αύτών παρά κης
περ,ιγράceει ��ωηρά τή ;;υyκίνησή _του ,για ,τήν πί,στη τή
Οτι. πάντα τι:Χ βεντετιλ�κι.α ϊσως aεν ηταν &.γνωστα και &:πΟ φ:ι:νατικη
του Σισυφου και υποχωpει και παλι - δεν είχε
;ό-τ:ε· τό 1(( �\ lέλλον : προσθέτε1ι : tι Τί1 κρη.� α, :·Γι άλήθ�ι�, Οτι καρδιά ν' άρνείται - κ' ετσι εγραψε τή " Λ.lερι\πη , , μ/: τίς
η :ηΑοπο,ιο; , κ; Πιπι�α � ονασ�ρ� , και:_οι επιμον�ς πr;ρακ';·η έξ�ς προ�ποθέσεις,, α') �τ:ρε ε νd: γ αφεΙ1 γρήγ pα , τΟ , και
e
�
�
Οεισχ, δεν ηθελησε να ψαλn το ασμα της Σαπφους, διοτι τοτε νουριο δpαμα, γιατι το συμβολαιο
τιιυ θι'Χσου με το θεατρο
? ',' Φραγκλίν�ς " , δέν , θά , μiΧ� ελεγε _ δ-:ι είς το, δρiΧμ� δέν εληγε, β' } γιά τήν εύκολ[α του, �πρεπε
παρουσιάσει έ:ργο
�π� ρχει, σκοπος ; Αλλr; , μην αν;ησυχειτε,_ Υ.. . , Πι�; ινα· _-:ο πο: με λίγα πρόσωπα - δ κάθε σκηνοθέτης νάξέρει
πόσο ε>'>νοουν
ρι
μο
ας
ακ
οα
ηριο
..
μα
και
σκο
υ
ρ
ον
εις
το
Ο :χ
��u χ μην
? εψ.
� r:λrι.τε υμεις
p _; . . . ,� . �Ι1�ο ��
�
_
τlς
δοκιμές
τά
λ'γότερα
πρόσω:τα
καί
μi:
λίγες
,
ας
αρθρο εξακολουθει λεπτομε φίες, το άντίθετο &κριβώς μέ τή " 1\ lαρία , και γ'σκηνογρα
χ
) επρεπε
ρειακά· πιάνει τον tδιο μεγάλο χιi;pο και στίς '11 καί στίς νcΧ βασίσει τΟ Εργο του συγκεντρωτικά, σ' ενα πρόσωπο
, στΟ
' !• τ?υ , μη�,6 � . ' Τποy���η Ι . �.
κύριο.
ΔόΟηκε
όλόψυχα
στή
συγγραφ-ή
του·
στίς
βρισι�ς
έναν
,
,
Κ αι η εφ. Αι.ηθ:οια εκφραζει τ·η δυσφορία τ-ης πο•J ξοδεύτηκε όλόκληρο φύλλο καί πιο τ:ολύ " έν παpαρ·:ήματι : τίον τ'ί)ς " Μαρίας " έ:στησε γι' άσπίδα του τή " Μερόπη ".
cc
άλJ.' ί�ίως 8,τι έχίνησε τΟν βδελυyμΟν είναι αt βωμο).ο
χ�αι χα� αί ,προσωπ�καt , ρυπαρογραφίαι., κατα ;οϋ ποι.·η :οϋ, Ό liξοχος θιασάρχης και οργα νωτής το-ϋ έλληνικο-ϋ θεάτρου
.
τον οποιον,
(
εκτος των αλλων
. . . καταγινεται να παραστ-ησ·n Δ ιονύσιος Ταβουλάρης, Μέγας Κωνσταντ ίνος στή " Φαύστα "
και ώς λάτρην τοu ί1λισμου, σοσιαλισμοu καί κομμου•ιισμοu . . . "
,
,U• ',1, �νο:J�ρ . ) . ,:Υ:το;ραφή τ�είς άστ�ρίσκοι.
Η
Λι:η θεια επισ·ης μιλαει (2 'l Ιανουαρ. ) για ην ;τροσ·ή λωση , γεν ;�ά, τοU 1 l{� ινοU σ:tς έλλη� ικες... παραστά�ει.ς καL
; : Πολ/.οι οι φοιτων-:ες εις πα.σαν παραστασιν·
<Τημειωνει
διακρίνονται μάλιστα συχνά θ ε α τ ρ ι ζ 6 μ ε ν ο ι μ ε ρ ι
χ ο ί
Γ ιάννη δες
(sic ) , έν συμπλέγματι έμφανιζόμενοι
εί� �Ο Ο·� μόσι.ον... ". Τ ί να �ννοεί ό ;ε)�ευταϊ:?ς ύπαι� ιyμ�ς ; 1
Οι επιΘ�σεις _ειχαν σκο;cο του� να εμποδ ;σουν τη_ν οr;αλη
δι,δασκαλιr; του ,Βεp�αρδαΥ;η στο 1:"Ι ανε;cιστημ,ιο· το�τ,ο εχε,ι,
βεβαια, μεσα στο •ιου της η παραπανω εφημεριδα και αναγpα
φει εύχαριστημένη οτι liέν Ιtγινε τίποτα κακό : " Ό καθηγ·ητής
τ'ί)ς Ί στοpί'Χς . . . i:καμε χθες εναρξιν τοϋ μαθ·ή ματ6ς του. Οί
φο τητα έ έρ ·η σα'J � ίαν � ξιεπαίν �� χα t χατα την, εϊσ�δον
και: μετ�� το;p 7;:ε?�ας -:ου
yαθ� μχ;ος ε �ε � ρασ':ν �ωηp?τατη,ν επι
δοκιμασιαν. Χαφομεν οτι εχλcιπει απο του ανωτατου εχπαt
i)ευ�·ιιρίuυ 1 της , c�λλc:lδ?ς π<Χσα λ� πηριΧ ά;ρορμ·ή , _έ ξ ·f: ς έ�·ι;l;.ι.�U
το εως ;ωρ � α�ικως ,η φι/�ομα,θης..νεολα ;α ,J 1 2 ,Φεβρ._). 1 πηp �
χε λοιπον αναταραχη και τη
.\Ιαρια -:η θεωρησαν οι
�χθροί ,τοu Ήερ,ν αρδ,άκη �άν άφ ?, ρμή γ ;ά νά �όν έν�χl;ήσο,υ ν.
ϊ:�pισ�οτ�ρ ? . Δεν τ,ο πετ·χ·fανε ομως -:ο;ε. ]��� �Ο,α7 � η Α �ηνα
με τους ελαχισ-:ο•Jς ΑΟηναιους, είχε κουραγιο για τετοια μιση !
' Η " Λ·'>γ·η " (�Ι Ο ' Ιανουαp. ) παραδέχεται τήν έπίκpιση· τήν
&ντίκpουση -:-ης έφ. " .\Ιέλλον " 1 866 τή βλέπει. ώς " χωμιχόν
ΞγκC:ψιον τοϋ συγγ!Jχψέως τ'ί)ς :Μ αρίας . . . " .
'Όσοι παpιχκολουΟήσανε τις δυο π:φασ-:-άσεις τ'ί)ς " .\ lαρίιχς " ,
οταν άνέβ-� κε ;ο εργ� στfι, " �,εοε�):r,νική ,Σκ-�ν·ή : (23) 1 1 �)εβρ.
' Δ1,ανα δε διαχρινανε, βεβαια, τιποτα
·1 963, στο θεα-:-pο
ά�Ο τd: �οβεριΧ �oU 1 Φραγκλίνο_υ "· �ν μ�λετ�ή σει χανεLς και
το πρωτοτuπο l>ε θα zε να βρει yεγαδι ·η θικης κλπ.
Γύρω άπό τα χρόνια πού άνέβ·ηκε ή " .\ lαρία " καi. φυσικά
μέ τ-fιν έπίδραση τrJu Οpιάμβου τ-ης ό Σοφοκλ'ί)ς Κ αρύδης (2·1 )
τύπωσε �α (( --:έ�να τοϋ Δοξαπατρη ''' , μιcΧ. τραγωΟ ία ;)χι
έντελώς κακή· παίχτηκε μερικές φορες μέ τήν &ντα•)γεια τ'ί)ς
"

_

ι
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'

'

"
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,

( 23 ) Δέ μάς γοη1τεύει καθ·όλοu fό νά 1μεταφράζεται Ο Βερναρ δ ά κ η ς .
� σ τ α u ,τ ι σ μ ό ς μο.ρφi;ς κ α ί ούσίας εfναι στό Ερ;γο του &πόλυ,τ ο ς . Of τυ
πωμένες του .μ ε.ταφράσεις («Μαρία», «Μερόπη», «Φαύστα>> τοU Δου6α
λcrτέιλλη) δ·έ 6οη9ή·σανε σέ τ ί πο τ· α γ ι ά νά ξαναζ.ή�σοvν στή σί.ιΥΙΧρονη
Σ,:< η \.' ή , μέο:α στά 1 5 χ;:·όν ι α το-υ ς , ·δέν είναι μόνο .η γ.��σσα τό έιμπ,Ο δ ι· ο .
( 2 4 ) Τό Σ οφοκλij Κ αρύδη δέν τόν ό:y•νοεί δ Α ' τόμ-ος τ ij ς « ' Ι στο
ρ ί α ς .. » μας : ( σ. 31
46, 815', 11 1 4 , 1· 116-7 , 1 5•7, 1185, 1 87 ) .

,

τοϋ χρησίμεψε σάν ένίσχυση τ-ϊjς ψυχ'ί)ς ταυ χαί σά μιά " φυ
γή " άπό τήν ιΧσχημη πραγμα-:ιχό-:ητα ("Εκο '1 903, σ 1 3 2 )
'Η περίοδος αύτ·Ιj τοϋ θιάσου καl τοϋ Β9ναρδάχη, μέλους
τ'ί)ς έποπτιχ'ί)ς κρατικϊjς έξουσίας, τ'ί)ς Έπιτροπ'ί)ς, συγγρα-·
φέα του καt σκην'Jθέτη του, είναι ά.πΟ τίς πιΟ εύτυχισμένές ό
συγγραφέας μας είχε f:-Οπή, άλ·ήθεια, στΟ ν?ι.. βσ1jθάει άνεπι
γνώστως τό καχό νά -:όν βρει· είχε άξία Λ:αί γλώσσα �ηχτι
κή , τριγι)ρω του ύπ'ί)ρχαν τόσοι άνάξιο� κ' έπομένως φθονεροί !
Τό-:ε σχηματίζει ίοανικά γιά μιά σ�;νεχ'ί) θεατρική ζω·ή , όνει
πρWτες " του, τΟν
pεύεται τΟ θίασο θριαμβευτη μ&σα στ}.ς
θεpμαίνουν πολλά θέματα γιά νά γράψει Θέατρο, τόν θέλ�
γει ποι'> ζει στ·Ιjν άτμόσφαιpα τ'ί)ς Σκην'ί)ς . 'Η ίJπαρξΊj τοϋ
θεά.τρου εχει τΥ; δύναμη νά οημιe>ιψγει γονιμότητα γιά τοuς
συγγραφείς, νd: τούς Ουναμώνε� τ-fιν ιοίξιf')πρέπειά τους καί νcΧ
το1Jς άνυψ<J>νει στd: cp7εpcX: τοU όνειρου {σ :Uι 'l 2 ) .
.\Jοιpαια, λοιπόν, τό σαιξπηρισμό του θά 'πρεπε να -:όν άπο
χαιρετίσει καί γp·ή γοpα, πρΟ ·παντΑς ό tδιnς δίνει σ' αuτ�η του
τήν άλλαγή τήν έξήyηση τοϋ " φυσικοϋ περιβάλλοντος " , 8τι
�·ψαοή ή λατρεία -:ου στόν . Σαίξπηρ κλονίστηκε, 8ταν �φυγε
άπό τljν " άνήλιον χαί ζοφεράν Γερμανίαν " χχί γύριζε στ·Ιjν
ΈλλάiJα, μέσ' άπό τ!) J\'ί.α σσαλία· μόλις άντίχρυσε τό γαλανό
μεσογειακΟ ούραν6 της, αίσθ&νθ·ηκε πώς επρεπε νcΧ yοr.kψει
Ι:ργα " σαφ'ί) , είJληπτα, λογικά " · &ς μήν έξετάσουμε, ,)� Ι:χει
δίκιο νιΧ μ-fιν παραΟέχεται αύτΕ:ς τf.ς ίΟιότητες στΟ Σαίξπ·ιιρ·
oi τpε.Ις παραπάνω προ•;ποθέσε�ς 7Qν cc �ικαιολσγοGν � ' ' αUτη τη rrτιyμή.
�έ μιcί βοομά�α τέλειωσε τήν πρώτη πράξη· τή'ι έπόμενη
βοομάιJα, τό βρά/)υ εγραφε χαί ·;ή μέρα εχανε τίς οο� ιμ� ς
(" προ·ητοίμαζον τούς ·ήθοποω•)ς είς τήν άπαγγελίαν Λ:αι την
·f;Αοποι·tαν" ) · σ' zνα μ'ίjνα συγγραφή καί οοχιμ·;; είχαν -:ελειώ
σει : 'l2 :'-[αρτίου 1 866 ή
πρώτη ·', θριαμβευτιχ-Ιj έπίσης.
οι οοχιμ1:ς κρατήσανε ε'ίκοσι μέρες /)χι λίγες φορές, χαί σή
μερα, τόσος χρόνος ξοδεύεται γιά καινούρια /:ργα !
.οι ·ήθοποιοί τον είχαν συνηθίσει σά σχηνοθzτη , είχαν χατα
νοήσει τή σημασί� τών δοκιμών μέ δάσκαλο " είοιχευμένο " ·
φανήκανε καλ1Jτεροι στη
�1αρία " παρα πριν ποU άνεβάζα
νε αύτοσχέοια τα l:pyα· στή " 1ν Ιερόπη " " ·� σαν άληθώς
άy'Jώριστο� , &:νεκα της έπιτευχθείσης τελειότητος " · στήν προ
ετοιμασία τ'ί)ς πρώτης " μόλις Ι:φερον τόν ζυγόν τ'ίjς προγυ
μνάσεως ώς βόες χύπτοντες ι'ιπό τό βάρος χαί βραουποροϋντες,
έν τοις γυμvασίοις [
στίς πρόβες] τ'ί)ς " l\Ιερ6πης " έσχίρ
-:ων ώς Πήγασοι χαί έν τ'ij έχπονήσει [
στήν zπεξεργασία
τών ρόλων] ύπ'ί)ρξαν άχαταπόνητοι " ( σ. 1 3 :J ) .
<<
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' Η μεγαλύτερη zπι-:υχία, προφανώς, άν-ήχει στό Βερν:φδ&χη,

ποU άξιοποίησε την έμπιστοσόν·Ι) τοϋ Σίσυφου τοϋ άπλο ικοϋ
έκείνου άνθρώπου ": χι ιΧλλη μιά άπόοειξη πώς οι συγγραφεις
- Οποιοι και νά 'ναι - Οταν -roUς �είΕουν άvάτ;η χυοιαρ
χοijν· &ς είπωθει χι ιΧλλη μ•.-Υ. φορά πώς -αύτό τb αr dθημ� /)έν
τό σπαταλοϋν στίς μέρες μας οι /,ποιοιοήποτε θιασά.pχες ποϋ
ν' άψήσουν τώρα τήν έγωπάθειά τους, τή μεγαλοπρέπειά.
τους, τ-fιν &ρρωrrτ·fJ αύτοπεποίθηση και να ψάχνουν μΕ: τΟ κερι
να βροϋν κάποιον παραχατιαvό, χωρίς άξίωμα, χωρίς θ � ση ,
χωρίς πόζα, γιά νά τοϋ έχμαιεύσουν iiνα καλό εογο· ν& 'ταν
-:-ουλάχιστον οι έπί/)οξοι συγγpαφεις καθηγήτές σέ' κανένα Πα
νεπιστ·ί;μιο σάν τό Βερναpοάχη ! Δέν πρέπει νά τό ξεχνάμε ·
&ν ό συγγραφέας της " Μερόπης " οέν είχε -:όσο μ�γάλη θέ
ση, άμφίβολο είναι &ν θά τόν χυνηγοϋσε δ Σούτσας Ό χοι
νωνr,κός χαθορισμός επαιζε χαί παίζει τό ρόλο του πάντα.
'Όταν διαβάζουμε σ·ή μερα τή " il'lερόπη ", χαιρόμαστε μόνο
Ενα τμ'ί)μα τών Πρ')θέσεων τοu συγγραφέrι. της, οχι iJλες μiiς
πpοκαλει νά οοϋμε τήν παράσταση , γιά νά τ!)ν κρίνουμε· ομως
-:οϋτο oi: γίνεται στίς μέρες μας χαί οέν μένει παρά τό διά
βασμα· μiΧς άναγκάζει vα προσέξουμε τή θεατριχ6τητά. τ-r,ς, τή
σύντονη οηλαοή ορά.ση της, τήν Ι:λλειψη φλυαρίας χαί τίς έντυπω
σιακΕ:ς σκ·ηνΞ:ς άπΟ την . Ε:κμετάλλευσ·Ι) ένΟς βασικοU άνθpώπι
νrJυ συναισθήματος, τ'ί)ς μητριχ'ί)ς άγάπης, ποι) δίνει θεομό
τητα στοuς διάλογους καί, φυσικά, μέ τήν ύπόχριση πρωτ�γω
νίστριας έ:ξοχη ς, κατάλληλης γιά τή σάν οπεpας α'ίσΟηση πού
ζητάει -η έρμηνεία τοϋ έ:ργου, πρέπει vά εΙ>ινε συγχλονισμό
στΟ θειχτ-1) Ε:κείνου τoiJ χαιροϋ, ποU νόμιζε Οτι βλέπει κάτι
οιχ6 του, οίκειο, πού τόν εύχαpιστοϋσε· θά μποροϋσε χα
νείς νά βεβαιώσει 8τι συγχινειται, πολλές φορ�ς, γιατί έ:χει
άνάyκη νά συγκινηθει· αύτό γινόταν μέ το1)ς 'Έλληνες θεατές
τότε' λαχταρούσανε νά οοϋν τήν πατρίδα τους όργανωμένη,
να προοδεύει σ' 8λα καί στό θέατρο. ' Η μοιραία έξάρτησή
11.α� άπό τόν ε�'ψωπαϊκό πολιτισμό, -:ό παρά�ειγμα τοϋ Σαίξ
πηρ χαί Cί.λλωv ποu γράyανε ιστοριχά εργα μiΧς φό?τωσε
cc

Ό Δ ημή τρι ος Ιίοτ�πούλης, διακεκριμ{ιιος πρωταγω11ιστής
καί θιασάρχης, πατερας τής Μαρίκα:, i!vας dπό τούς t5vό
Μεγάλους Κω11στωιτίνους τ ίj ς 1)ρωικής βραδvaς τοϊί 18 .93

τα μεσαιωνικά η τα άρι.αι.όπρεπα Θέματα χωρις τις πpοijπο
θέσεις ποu συγχινοϋσαν τοuς μορφωμένους της Ρώμψ, ίΊταν
13ιαβ&ζανε η βλέπανε Τραγωδίες " έλληνικl:ς " - ό λαός στοuς
θριάμβους έ:βλεπε τίς βάναυσες κωμωδίες τοϋ Πλαύτου· οι θεατές τοϋ Σαίξπηρ, 8ταv τοuς παρουσίαζε τίς ιστορικές
τραγωδίες τοϋ τόπου τους τίς βλέπανε πολu σά δικές τους
βέβαια· τίς άρχαϊχές, χωρίς άμφιβολία, κάτω άπό τήν τέχν·η
τοϋ 'Άγγλου 'fι τοϋ Ρακίνα π.χ. στή Γαλλία, τίς άνηκρύζανε
γραμμένες μέ τρόπο ποu πετ{ιχαινε μιά προσέγγιση άνάμεσα
στά κείμενα χαl τούς θεατές ή δραματογραφία ομως τοϋ
Βερναpδάχη οέ μιλοϋσε καθόλου ΚΟ'.τευθείαν στήν ψυχή τών
θεατών· τούς Ίjταν ξένα τά γεγονότα τϊjς Φραγχοχρατίας χαί
της προϊστοριχ'ί)ς έποχ'ίjς ποu γίνεται ·ί; " :Ί f ερόπη "· 3έ θα
ε'ίμασ-:-ε μακρΙ:Jά άπ' τή'Ι άλήθεια, &ν παραδεχόμαστε πώς ό
ρ.\λος τοϋ 'Έλληνα θεατη οέν ·η ταν εύχάριστος πώς θά μπο
ροϋσε νά κατατοπι.στεί, μέσα σε &γνωστα γεγονότα, σε λε
πτομέρειες τ'ί)ξ άpχαίας 'Ιστορίας ; "Επρεπε νά ύποβληθοijν,
νά φαντασθοϋν πώς θά 'τανε το Ι:ργο μ' ιΧλλους, πιό γνω
rrτοUς -�ρωες, μΖ νοητη γλώσσα, γ�α νι:Χ φαίνονται., Οπως τΟ
έπιθυμοϋσαν, 8τι συγχινοϋνταν- σ-:ό τέλος, χειpοχpοτοϋσαv
" συγκινημένοι " · 1ιιά ψυχρότητα ούσιαστιχΎj θά χαραχτ·ή
ριζε τLς παραστάσεις" τΟ Εργο άπωθοϋσε, στΟ βάθος, τοUς θεατες
καί οι Θεατέ; τό έ:ργο· τοϋτο Ίjταν ·ή " άηδήc, Δpθ6της "· γι'
αύτό έπικρατήσανε οι μονόπραχτες κωμωδίες, πού άκολου
θοϋσαν τά μεγά.λα Ι:ργα γραμμένες μέ άπλούστερη γλC:>σσα
κα ι πιΟ φ1) σιχά " . (25 )
·

(C

Ό Βερναρδάκης, ώστόσο, Ίjταν ό άληθινός ιερουργός τοϋ μέ
τρου, της προσεγμένης ίσορροπίας μέσα στή γλώσσα, στίς
σκηνιΞ:ς και στις πράξεις' κατ' Ε:ξοz·ήν, στη (( i\ lερόπ·η ' ' ' ·ηταν
itνας Ξενόπουλο; τϊjς -Χρμονικότερ·ης χαθαpεύουσας μέσα το•1,
άπο γλωσσική ιΧποψη, θά διαισθανόταν πώς ύπηρετει μι�
ψευτιά άναπόφευχτη μέσα στ·Ιjν ' Αθ·ήνα τότε, χαί προσπαΘει
1 �'5 ) Δές τόv Α'

τόμο τής « ' Ι στορίας» μας/ σ. 8 3 .
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να ,κατορθώσει μια κάποια προσέγγιση τ'ίjς καθαρολογίας με
τη ζω� · δε μτ;ορε� να φ �νταστεΊ: �πλη γλ � σσα στο, στόμι:
' επιτελει
βασιλιαδων και αυτοκρατορων. Νιωθει πως δεν
το σωστό,, πώς όπάρχει το πρόβλημα: " Περι δε της γλώσσης
και μετρικ'ίjς δεν l:χω να εtπω τίπrJτε, διότι οσοι ·ή ξίωσαν τ'ίjς
εύμ;:νοuς προσοχ'ίjς αότών τα 7;pο·ηγού ι-;ενα δpαμ::r.τικά �ου
,
,
Ι\οκιμια [
προσπαθειες],
γνωριζουσι το συστημα
μου. Εν
•n κατασκευ?) τών tάμβων άκολουθοuν οχι άκριβώς τούς κα
νόνας της άρχαίας μετρικ'ίjς, άλλα τούς κανόνας έκείνους, οσους
ύπαγορεύει ή εύφωνία και ή φύσις τ'ίjς σημεριν'ίjς γλώσσης . . .
'Ως προς δε την γλώσσαν αύτην ή προσέγγισις τ'ίjς σκην'ίjς
μοt έπέβαλεν άφθονωτέραν την χρ'ίjσιν τών νεωτέρων στοι
χείων τ'ίjς σημεριν'ίjς έλληνικ'ίjς ", γράφει στα 1 866, τυπώ
νοντας τη " Μερόπη "· ή άντίληψη αύτή, βασικά, τον δδήγη
σε να χτυπήσει τον 5χι άγαπητό τοv Κόντο με τον " Ψευδατ
τικισμοu 'iλεγχον " , δχι ή άγάπη τ'ίjς δημοτικ'ίjς, δπως την
έννοοuμ' έμείς παpα ή άνάγκη να ύπάρξει Ιtνα 5ργανο γλωσσι
κο με μια έπαφη προς τl)ν πραγματικότητα· άγριεύει με τον
Κόντο, πού νομοθετεί με τούς κανόνες τ'ίjς άρχαίας τη γλώσσα,
και ζητάει να προσεχτεί ώς ρυθμιστης δ λαος - δίκαια
λοιπον άπο την άνάγκη τοu πολέμου, άπο σωστη " τακτικη
άγώνος " , δ Βερναρδάκης θεωρήθηκε πρόδρομος τοu δημοτι
κισμοu μας. ( 26 )
=

Ή " l\'fερόπ-η " εΙναι το πιο πολυπαιγμένο εpγο τοu Βερναρ
δάκη · έπι πλέον, εΙναι κατάσπαρτη άπο γνωμικα κ' εχει και
μερικα σημεία πού άναφέρονται σε σύγχρονα γεγονότα και
τοuτο εδινε μια tδιαίτερη εύχαρίστηση καl θα συντελέσανε
στην έπιτυχία. Ό φιλομαθης άναγνώστΙJς πού θά 'θελε να
γνωρίσει κ' έκείνος αύτα τα σημεία &ς άνοίξει την δχι δυ
σεύρετη itκδοση τοu 1 903, πού τόσο μίiς στάθηκε βοηθός θα
σημειώσουμε την άρχη καί το τέλος μερικών άποσπασμάτων
και τίς σελίδες :
" 'Αγνώμων . . . ίστάμενον " (σ. 1 5 8 - 9 ) , πού άναφέρονται
�τον ,'Όθωνα. , " �αλίνστf,οφ�ς. � .χώραν " ,(σ. ;,56 ) , &που
σ.ποτεινεται
στο Γεωργιο. Δεν ητο . . . Μι:σσηνιοι
{σ. 1 69 ) ,
δπου ύπαινίσσεται τΟv &:αυτό του, Οταν άyωνίζεται και άντε
πιτίθεται. " Ή βασιλεία . . . προστασίας " {σ. 1 7 1 - 2 ) , &που
εμ�εσα άλλ� έ:ντ��α χαt πάλι άποτε�νετα � , στΟ Γεώργιο καθώς
,
και στη; σ. 230 ουτιδανος
. . . πρωτοζ .
�ερικοt, έπ �ση 7 , παροιμιώ,δεις_ του στίχοι, θα αtχμαλωτίζανε
το θεατη και θα μεναν στο νου του :
-·Ώ φρένες κοvφαι γυναικών καί aστατοι.
-τΩ γλώσσα καί ' ώ μένος τών dνδρών θρασύ

( σ. 21)4 - 5 ) .

- Δίς βασιλεύει δστις δχι τών λαών,
dλλά καί τών παθών του εlvαι κύριος. (σ. 209 )
- Μωρός ό lδιώτης, δστις δέχεται
νά πηδαλιουχήται ύπδ γυναικός. ( σ . 2 1 5 )

-'Όπως ό λόγος οfJτω i;αf ή σιωπή
ρομφαία ε lναι 'δίστομος ενιοτε,
ζωήν dλλά καί θάνατον πηγάζουσα (σ. 2 2 9 ) .

Ή εύγένεια κ ' ή θεατρικη α'ίσθηση τοu Βερναρδάκη , ή σύ
ζευξη της ψυχ'ίjς του με τούς ·ή θοποιούς του φαίνεται καί άπο
το πώς χαίρεται, μ' δλη του τη δύναμη , τίς έπιτυχίες τών συ
νεργατών - ·ήθοποιών του· δεν ξεχωρίζει τα εργα του σαν την
πρώτη αtτία τών χειροκροτημάτων, δεν παρασταίνει το θεό,
αν χ:_ιL καλιΧ τΟ �λέπει ?τι αύ,τός κίνησ,ε τΟ, πλ� θος πρΟς τΟ
ταμειο τους, παρα ξεχνιετcι:ι σε θαυμα,σμο προς την πρωταγω
νίσ·φιcι:: " Άλλα τιΧς Μφνας τ'ίjς έσπέpας έκείνης !!δρεψεν ή
ήρω·tς τοu δράματος. "Οτε ή Πιπίνα Βονcι:σέρα εtς την τελευ
ταίαν σκην-Ι)ν τ'ίjς Δ' πράξεως άνασύρασα το παραπέτασμα της
μεσαίας θύρ'Χς της σκην'ίjς, όπεpέβη το κατώφλιον, κρατοuσα
αίμοβαφες ετι το ξίφος, δι' 00 έφόνευσε τον σύζυγον, άλλό
φρων, ά� ί�ανος να βημα;ίσ� , άy ίχανος ν� δ �α�ρίνη ?iJς ε
(
,
βλεπεν; ανικανος σχεδΟν να ειπη ο,τι
διακαως εζητει, τον υιόν
της, ή έκτέλεσις τ'ίjς σκην'ίjς έκείνης όπ'ίjρξεν 8,τι δύναται να
φαντασθ?) · τις τέλειον έν τ?) ·ήθοποι·tq. Καί το θέατρον δλον έ
κρεμάσθη έκ τών χειλέων αύτης και τών κινήσεών της. 'Αλλα
καθ' Ί')ν στιγμήν έκ τ'ίjς χειρος τ'ίjς Μερόπης, άναγ':'ωρισάσης
. τον πρ() αότ'ίjς ίστάμενον Αtπυτον, έξέπεσε το ξίφος καί άστρα
πη χcι:ρίiς κατηύγασε το πρόσωπόν της, άνοιξάσης τας άγκά
λας της, ώς δι' ήλεκτρισμοu μεταδοθείσα έξεp pάγη άπαντα( 2,6 ) Δές .τόν Πρόλο,γο στήν
στή'ν &�δ<>σrr · 1 90(3, '6. 1 38-'--9 .

α'

Ε:κδοση

της «Μ ερό·πης»

( Η !66") ·

χόθεν καl άπ' &κρου εtς &κρον δμοβροvτία 'χειp όκρ ότημάτων
παρατεταμένη , Ύ)ς ούδαμοu οϋτ' έγώ καθ' δλον μου τον βίον,
οϋτε &λλοι φίλοι του θεάτρου ένθυμοuνται . . . " (σ. 1 33-34 ) ( 27 ) .

'Η πανελλήνια καθιέρωση της " Μαρ ίας " καί τ'ίjς , " Μερό
πης " &ρχισε άπο την Π όλη πού ·)) ταν τότε το μεγαλύτερο κέν
τρο ;ou έ:λλην,ισμοu � αι πού , εΙχε συνεί�ησ� γι' αύτ� τη δυν::r.τό
,
τητα της να βοηθησει το ελληνικο
θεατρο να προοδεψει·
τοuτο το θεωρεί δικό της έπίτευγμα : " Ή μεγαλόπολις αύτή,
έν η όπάρχουσι 300.000 'Ελλήνων δύναται να συντελέσει εtς
την τελειοποίησιν τ'ίjς έθνικ'ίjς σκην'ίjς " (" Νεολόγος " 2 8-9
·Νοεμβρίου 1 869 ) . 'Ένας έ:λληνικος θίασος ίtπαιζε στην
Πόλη, έναλλαξ με το tταλικο μελόδραμα (θέατρο " Ναούμ " )
άπο τις 1 3 Όκτωβρ. τον άποτελοuσαν δ Π . Σούτσας, δ Διον.
Τ ;ιβουλάρ'Υ(ς, δ �πυρ. Ταβο�λάρη5 , δ Γ. � ικ-η;pό p ος, δ ' �θ;:ιν.
Σισυφος, η Σοφια Ταβουλαρη, η Π ολυξενη Σουτσα και αλ
λοι 8χι τόσο γνωστοί πιο ϋστερα. Πρώτη παράσταση μΕ: τον
" Κλαβίγιον " τοu Γκαίτε. Σιγα - σιγα κέρδισαν την έκτί
μηση δλου τοu έ:λληνικοu στοιχείου κι άνεβάσανε και " Ταρ
τοuφο " · τη " Μαρία " στίς 25-5 Νοεμβρ. 1 869. ΔΕ:ν &ρεσε
σ' Ιtναν κριτικο - όπογραφη " 1. Ζ. " δ σαιξπηρισμος τοu κει
μένου, δμολόyησε δμως : " εύμοιροί ώραίων λυρικών τεμα
χίων καί δραματικωτάτων διαλόγων . . . !:χει εύγεν'ίj αtσθή
ματα, &τινα έκφράζονται δι' ώραίας γλώσσης, πλητούσσης
τ�ς λ��;tτοτέ�α 1, χορΜς ,;'ίi� κ;:ιρΙΙίας " , {2 8/9 Ν �εμβρ . " Ν�ο
λογος ). Τη
Μαρία την επαιζε τωρα η Σοφια Ταβουλαρη
και ή έντύπωση πού &φησε ήταν πάρα πολύ σπουδαία. 'Ακο
λουθήσανε καl &λλες παραστάσεις καl ή έπιτυχία γινόταν δλο
καί μεγαλύτερη· τα καλύτερα ίtργα του δραμ!Χτολογίου τους:
" ' Ορέστης " 'Αλφιέρι - Ιtνα άπο τα άπομεινάρια τών πρίν
άπ' το 21 ίtργων -, δ " Έξηνταβελόvης " δ " Όθέλλος ,
ή " Μήδεια " τοu Βοντετσιάνου και " Άμλέτος ", " 'Αρχον
τοχωριάτης ", ή " Μερόπη ". Πριν άπο την " πρώτη " της
(1 2-23 Δεκεμβρίου ) οί περισσότερες θέσεις εΙχαν καταληφθεί,
άλλα για τις όπόλοιπες " . . . πλ'ίjθος &πειρον συνωθείτο προ τοu
θεάτρου άπο της πέμπτης μετα μεσημβρίαν ώρας καl ηύτυχήσα
ι;εν �α tδω �εν �ν Κων�τ�� τινου�;όλει σχημα ;ιζομέν� ν q ueue,
,
ως λεγουν οι Γαλλοι. Rις ολων τα πpοσωπα απεικονιζετο συγ
κίνησις καl περιέργεια καί πάντες ήσθάνοντο &τι μέγα γεγονος
πpοσετίθετο εtς τα χρονικα τ'ίjς έλλψικ'ίjς σκην'ίjς" . ( "Νεολό
γος" , 30 Δεκεμβρ.) .
'Η τιμη λοιπον τ'ίjς πρώτης ούρίiς " σ' έλληνικο εργο άν-ήκει στη " Μερόπη !
.
Μερόπ·η επαιξε ή Σοφία Ταβουλάρ·η. Την έπαινει ο " Νεολό
γος " πάλι: " "Αν ή τέχνη ένιαχοu έχώλαινε, το πάθος δμως
άπεικονίσθη έξαισίως καί τολμώμεν να εtπωμεν άπαpαμίλ
λως. Ή έσπέρα έκείνη άφ'ίjκε άνεξαλείπτους έντυπώσεις . . .
Π άντες έννόησαν τί έστί έθνικη σκψη καί τί τροφην δύναται
να παράσχη εtς την κοινωνίαν· το 5νομα τοu κ. Βερναρδάκη
άνεφέρετο παντοϊί μετ' έπευφημιων " (με θερμούς έπαίνους ) .
"

"

Πραγματικά, ή μεγάλη όπηρεσία του προς το έ:λληνικο θέα
τρο γενικα εΙναι αύτή· &τι το έθεμελίωνε σαν Ιtνα στοιχείο τοu
πολιτισμοί) μας ξεχωριστό. 'Όσες άντιρρήσεις νά 'χουμε σ·ή
μερα, δσο κι &ν ή Σκηνή μας δε σηκώνει τα ίtργα του, τοu μέ
νει αύτη ή μεγάλη δόξα· τα δράματα καl οί τραγωδίες περνά
ν�· ?ταν , ό μως έ:χουν , χ νει θεμέλ�α, 8€ν εχ� ιέ,ται ή ά. ετή τ?υς
�
� ν αινουριο λαο� α ο καθε
1 αp
αυτη, πι� μεyα,,�η για εν
ιστο�ρ
,
�::
� ;ι
,
γημα, σαν το Βασιλικο , π.χ., που για, μας εΙναι τωρα
ενα
θαυμάσιο δράμά - το 'καλύτερο νέο έ:λληνικό-, άλλα πού
δε μπορεί να καυχηθεί πώς' εχει τη χάρη της " 1αρίας "
και τ'ίjς " Μερόπης ", να γίνουν οί πρώτες μέρες τοu θεατρι
κοu μας πολιτισμοί)· &τι Ι:γινε άργότερα στηρίχθηκε στο θέα
τρο πού ξεκίνησε αύτα τα χρόνια.
Παρα τίς έπιτυχίες του - έξ αtτίας τους πρέπει να ποuμε
καλύτερα - οί έπιθέσεις έναντίον τοu Βερναρδάκη έξακολου
θοuσαν, ώστε τον άνάγκασαν, στο τέλος, να φύγει άπο την
Έπιτροπη τοu Θεάτρου, μ' Ιtνα εγγραφο· γι' αύτο γράφει δ
tδιος: " ΊΌ εγγραφον τοuτο φυλάττω ώς τιμαλφέστατον κει
μήλιον. Θέλω δημοσι�ύσει αύτό έν καιρi;> εύθέτ4>,' &ταν καί &ν
παρέλθη ποτε δ &νεμος τών παθών καί διαλυθ?) ή έ:ξ αύτών
άχλύς ή άποτυφλώσασα . μικρούς και μεγάλους προς πασαν
( 27 } . Ή c�:<ηνή αϋ.τή εΤναι πρα;γ,μ.ατιικά συγκλονιστική ώς π.pός τ ή
θεα·τp ιικότryτά της καί ώς πρός τ ή συyγραιψι�κή της έ.γι1<.pάττ ε ια· Ζνα
περ ίιγ ρ:οψjμα Είξοχης τειχν ι κi)ς -τrε.τ vχημένη,ς . 'Πtό πολύ άπό τή σο,6αρή
σUίyκρό'τη·ση τοU συ;γ;y.ραιφέα πού ξepει Πώς μέ.ιγα 01ψάλjμα εΤναι ή
ΤΤΙ?Ο·χε.ι.ρό"Τητα . Στή y ν'ώμη του y ι ά τή Β σ.v ασέρα τ·όσο Ειχει έtμ!6α.'8·ύΎ·ει
ό Β ερναρ,δ ά!κης στή σr'\μ·α·σία τών λε.:πτομερει.ώ ν WΟ"Τε δποyρ,α:.μ1μιίζει
τήν lν·τό-πω.ση πού προ·ξενοϋν οιf �κινήσεις το.ϋ ήθο'Πο ιοϋ.

έθνικην tδέαν,-διά να· rδη ό κόσμος μΕ: τί ε(δους Παράσημα ή
έλληνιχη κυβέρνησις έβράβευσεν έν ετει 1 8G6 τούς ύπΕ:ρ τ/jς
έθνιχ'ίjς σχην'ίjς όπωσδ·ήποτε άγρυπν·ήσαντας και μοχθ·ήσαν
τας. (Πρόλογος στη βr εχδοση τ'ίjς " Μαρίας " ( 1 8 6 8 ) , εχδ.
1 90 3 , σ. ξε ' ) .
ΔΕ:ν εχουμε μάθει, αν τό δημοσίεψε· στην Έπιτροπη 'ήτανε
μέλος χ' Ιf.νας, όίγνωστος κατόπιν, ύπά.λληλΌς τοσ 'Υπουργείου
τών 'Εσωτερικών- θά βο·ήθησε, πιθανώς, χ' έχείνος γιά τό
�γγραφο1 τοϋτο· Πf έπει. κάτ; ν� κάνουν ;<-αL οί ύπά�ληλοι �
ο;α� χωνο
�ται στα �ε�τpιχα· �. �ερναρδα�ης πρ C:�ε �;:ι και
τ? εΞ,�_ ς: �;ως τ?, χα_pτι η-:αν του νε?υ . . 'Jπο�ργ?�υ . Ωστε
σε �;χΟε αλλαγ;ι των υ: ,πο� ργ� ίω� αλλαζ�νε χ οι ,πνε� ματι
χοι, ανθρωποι οι σχετιχοι με τα θεατρα που -:·η, διαχειριση
τους
�ην είχε τΟ κράτος; J(αL τοUτο &Οω κ' έκατΟ χρόν�α ! Σε τίπο- ·
τα λοιπόν δz μπορεί ή έποχη μας νά l>ιεχl>ιχ-!�σει τά πρωτεία;
Όπωσδ·ήποτε παραιτήθηκε χαί άπό τό Π 'Χνεπιστ-!� μιο " τΊ)
� ΟΊ) ,'Οχτωβ � ίου , 1 8 ? 9 " . (�� ιχαη� ίδης, 1 909 " σ. 4.2 ) χι;ιt
αποσ�p θηκε �ς :ρ�ηfJ; ι.της σ�ο νη � ι του· ,συχνο:α;α βρι �κο:
τανε ομως στην Αθηνα, στην Πολη, στην
Ευρωπη· θα τ
άναφέpουμε, δταν ή άνάγχη τ'ίjς μελέτης μας τό καλεί. Είχε
παντρευτεί μ1: την 'Αγλα'tα πού άναφέραμε, τόν (διο χρόνο.
2 5 Άπρ. - (δπου πιό πάνω, σ. 68 ) .
η α πολύν καιρό οα ζ·ήσει χωρίς νά συλλογίζεται όίμεσα το
_

·,

-

ΤfΊ dριστοτέχνιδι Ε. Παρασκευοπούλου " . 'Έργο τού ψι
λογράφου Ι. Δαμιανού φιλοτcχνημένο στά 1893 γιά δώρο
ση)ν Εύαγγελία Παρασκευοπούλου. 'Αναφέρει καί. στί
%Ους τής " Φαvστας " dπό τήν Γ' πράξη, α' σκηνή " Ώς
'Ηώς τάς χείρας τάς ροδοδακτύλους μου έκτείνω . . . " κλπ.
"

θέατρο· εχει άποξενώσει τον έαυτό του " άπο πάσης έν γένει
ποι·ητιχ'ίjς χαί φιλολογιχ'ίjς έργασίας " ( 'Έχδ. 1 903, σ. 2 4. ) ·
στό νοu του στριφογυρίζει σάν τρυπά.νι δτι δΕ:ν ύπ'ίjρχε
θέατρο στην 'Αθήνα χαί δτι δέ:ν εlναι τροφοδότης του έ
χείνος τό ξεχνά.ει ώστόσο, καθώς άποφεύγει κανείς χά.θε
τι έξαίσιο πού ή άπώλειά του τόν βασανίζει· ή θεατρικh συγ·
γραφιχη έργασία γίνεται γι' αύτό " πράγμα περί ou ούδέποτε
έμερίμνησα ", λέει ό rδιος, εχτοτε (άπό τό 1 8 6 6 ) " χαχην
κακώς άποπεμφθείς ύπό τ'ίjς τότε χυβερν·ή σεως, προθύμως
χαριζομέν·ης εtς τά χαμαίζηλα πά.θη χαχο-!�θων συναδέλφων
μου "· αύτα τα γράφει στα 1 8 8 2 - δΕ:ς εχδ. 1903, σ. 24.2 -·
δεχα�ξη χρόνια περάσανε και δέ:ν τό ξεχνά.ει.
Άλλα δσο χι αν ·fι ταν πολλοί πού τόν φθονουσαν, ύπ'ίjρχαν
όίλλοι πού τόν άγαπουσαν με τ·Ιjν rΙ>ιαν ενταση πού έχείνοι
του έτόξευαν τό φαρμά.χι τους. Είχ' Ι!:να φίλο δικηγόρο, τό
Λ. Φ. Λιμπρί.τη, πάλαι. ποτε άκροατην τών έν τί}> Πανεπι. στημί� μα..θημά.των του χαl ζηλωτην τόν καλών διά.πυρον "·
τόν θεωρεί " καλόν χάγαθόν φίλον του ". Αύτος - εμενε
στην 'Αλεξάνδρεια - του ζητησε μ' έπιμονη, σαν τόν Άθαν.
Σίσυφο, να γράψει Ιf.να εpγο _άπό τηv έλληνιχη ' Επανάσταση,
για να τό παίζει, δπως τό έπιθυμουσε, μια γνωστη πρωταγω
νίστρια τ'ίjς 'Ιταλίας, ή Πετσάνα· ό Βερναρδάκης, παρα πού
νόμιζε πώς ή έλληνιχη 'Επανάσταση δΕ:ν περιέχει στοιχεία
για δράματα παρα για μελοδράματα, μπροστα στην έπιμονη
σκέφτηκε σαν ύπεχφυγη, άλλα και σα συμμόρφωση πρός την
έπιθυμία του φίλου, το θέμα τ'ίjς Εύφροσύνης τ'ίjς γνωστ'ίjς
μας. Βρισκόταν στην ' Αθηνα χαί δέχτηκε να τό γράψει, γε
μάτος άπό ξεκαθαρισμένες άντιλήψεις για τlς αύστηpα περι
ορισμένες έλευθερίες του δραματογράφου, δταν έπεξεργά.
ζεται ίστοpιχέ:ς ύποθέσεις τίς έκφράζει στόν Πρόλογο τ'ίjς β'
εχδοσης του l:ργου ( 1 882 ) δ1:ς εχδ. 1 90 3 , σ. 245 - 6 .
'Η Πετσάνα ι:φυγε άπο τίjν Αrγυπτο χαί ή " Εύφpοσύνη "
παίχτηκε στην 'Αθήνα, 25 Μαρτίου 1 8 7 6 .
'Η " Έαρινη περίοδος " αύτ'ίjς τ'ίjς χρονιάς ( 22 Φεβp. - μέ
σα 'Απριλίου ) είναι σπάνιο φαινόμενο : ι:νας δηλαδη έλληνιχος
θίασος, χωρίς να είναι καλοκαίρι, κατορθώνει χά.τι άνάλογο
μ' έχείνο πού είχε συντελεσθεί, αν χαl για λιγό":ερο χρονιχο
διάστημα, πρίν άπο δέκα χρόνια, να ζ-!�σει μια σαιζόν εύ•υχι
σμένη· στό κέντρο της χαl πάλι ό Βερναρδάκης μ' αύτό τό
δράμα. Θιασάρχης ό πολυσέβαστος έχείνος χαί σοβαρος έρ
γάτης τ'ίjς Σχην'ίjς, ό Δημοσθένης 'Αλεξιά.δης πρωταγωνί
στρια για τρίτη φορά, ή πρώτη διδάξασα τη " Μαρία " χαί
τη " Μερόπη ", ή Πιπί να Βονασέρα.
ΜΕ: την " Εύφροσύνην " ξαναγυρίζει στον όίχρατο σαιξπηρι
σμ6 του, γιατί, βέβαια, θέμα γύρω άπο τό 21 δi:ν έπι.δέχεται
την χλασιχιστιχη διαπραγμάτευση τ'ίjς " Μερόπης " 'lι τη
μιχτη τών " Κυψελιδών "· τό εργο είν' εύγενιχά γραμμένο,
μ' έχλεχτη τη φρά.ση του πά.ντα και προσεγμένη και μΕ: ζων
τανη την άyά.πη του στούς μονολόγους· τόν όδηγεί σ' αύτούς
ή εύχέρειά. τ'ου να τούς γράφει χ' ή καθαρεύουσα χι ό 'ίαμ
βος πού τούς θέλουν. ΣΕ: πολλα σημεία χαl στό πεζό καl στον
rαμβο χρησιμοποιεί τη " δημοτιχ·Ιj , , γλώσσα, δταν τα πρό
σωπα είν' εύτελ'ίj· δμως χαί χαλύτeρ' άπ' αύτα (·ή Νά.σω
π.χ. ), σε στιγμΕ:ς σοβαρές, η έχείνα πού θέλει νά τ' άναδείξει
τραγιχ·ό·τερα (Νά.σρα ) ξαναπιάνουν την καθαρεύουσα· τό 'ίδιο
τό είχε άpχίσει άπό τη " Μαρία ", χατα ζ'ίjλον σαιξπ·η ριχον μάς τό έξηγεί εύγενιχά., προφοριχα χαί συναδελφιχα ό Πέλος
Κατσέλης στόν 'Άγγλό δικαιολογείται; χαl δικαιώνεται, μΕ:
την κατάλληλη στιγμη πού παρουσιάζεται, ή άλλαγη •'ί)ς γλώσ
σας τών ·ή ρώων. Ή " δημοτιχη " αύτη του διχου μας θυμίζει
την χαταγραφ-Ιj τών " Παραδόσεων " π.χ. του Ν. Πολίτ·η·
φαLνεται Οτι ό γερός του νοϋς τά 'χε προσfξει αύτcΧ τιΧ λα'ί
χα μνημεία στό στόμα . του λαου και τό pυθμο αύτό άπο•υπώ
νει έχεί πού νομίζει δτι χρειάζεται ό λόγος 'αύτός ή πρώτη
πρά.ξ'η τελειώνει μΕ: μια σκηνη σΟ:ν του " Μά.χβεθ " (μάγισ
σες ) · ή μαντεία - πεν·ήντα περίπου δεκαπεντασύλλαβοι - είναι
χ' έχείνοι στη δημοτιχη χαί, μα την άληθεια, δΕ:ν του είναι
καθόλου όίγνωστη ή άρμονία του έθνιχου μας στίχου, _καθώς
και γενικότερα ή αrσθηση τ'ίjς άπλ'ίjς γλώσσας.
f�

-

-
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Δυό πέ2δικε; ζωγραφιστές ζευγάρι ζηλεμένο
Ζούσαν σ' dπάτητο βουνό, σέ μιά ψηλ1) ραχούλα.
Εlχαν καί δυό μικρά πουλιά, δυό πλουμιστά περδίκια
Πού ήταν τό καμάρι τους καί ή παρηγοριά τους . . .

Ιπορ·ουσε λοιπόν, καl μΕ: τη δύναμη τ'ίjς μελέτης του τ'ίjς
εύρύτατης και με την άφομοιωτιχή του ίχανότητα, να μιμηθεί
και τούς λα'ίχούς στίχους· �εv άντιπαθουσε όίλλωστε την
39

)UJιν·η ύμιλία, οταν τ-η μιλοuσε (; λαός" ;ή � έξύψω �·ή ;·ης δέ:
χώνευε σέ: 8ργανο Τέχνης καί πιο πολι'J εκεινους που τη γρά
φανε καl ποu δημιουργοuσαν τή φήμη τους άντίθετά του. Λυ
πόμαστε ποu το εργο το μελετήσαμε στή δεύτερη εκδοσή του,
μ' άλλαγμένη τή φόρμα του· μερικα μέρη τά 'χε γράψει στο
πεζΟ
ΟιιΧ τΟ κατεπεϊγον της συντάξεως " - αύτΟ τΟ cc κα
τεπείγον " τΟν �τρεφε -, Uστερα τι:Χ: c ι 'ένέτεινεν είς ίάμβους "
("Εκδ. 1 903, σ. 2 t, 4 ) · ετσι δέ:ν έρευνήσαμε ο,τι άκριβώς ε1δο-.ν
οι θεατές
'Η " Εόφροσ•)νη " παίχ-:ηκε - &συνήθιστο ! - τρε\ς βραδιές
γραμμή κ' ή πρώτη μέ: αόξημένο το εtσιτήριο : " Μετα το
τέλος τ'ίjς πρώτης παραστάσεως (; ποιητής τοu Ι\ράματο; ένε
φανίσθη κατ' άπαίτησιν τοu κοινοu άπό τ'ijς σκην'ίjς καί έστέ
φfJη �ια στεφ-Χνου έκ χ,��οω� Οά'f,νης; - . " J" �Ηλλο::' " , 2 7
,
Μαρτιου 1 8 ? 6 ) . 'Με, το,
εστεφθη θα εννοουν οτι του. προσ
φέρανε το στεφάνι στο χέρι, φυσικά. Ό ' Αλεξιάδης θεω
ρεί τ-Ι)ν " Εόφροσύνην " ώς " έπιστέγασμα τοu πενιχροv
οίκοδομήματος τών παραστάσεων τ'ίjς έαριν'ίjς περιόδου "
( 2 9 Μαρτ. ) . ' Εκείνα τα χρόνια ξεzωpίζανε συχνα τlς σει
p�ς των π�ρα �τάσεων �ε �εριν�;; χειμε � ινές, &:αρινέ;;. t o
λ r.βελλ�ς ?εν ελειψ ε , κ� ι τ ρα
. . αταρ� τις, φαιν�ται,
" �
�
κυνηγει την ποίησιν εν Ελλαοι κατα ποοας, ωστε να, περιελθη
είς χείρας σχολαστικών η παιοαρίων, <i'>ν έκάτεροι ε'ίναι τα
μiΧλλον &κατάλληλα σκεύη προς έναποταμίευσιν τοσοuτον λαμ
προu καρποu. Περί τοu κ. Βερναρδάκη εϊχομεν τήν lδέαν
?τι1 άνηκεν , είς τΎJ;J τάξιν �ων, σχολαστικών, π�ιητ�ν, οϊτ�νε�
Ουνα�το ,να c:υν ;α�ωσ; και την γpα_y μ τ�κην εν μετρ� ις κ � ι
·tj
,,
1 , , μας �εδιδαξεν 'Jτι
ρυθμο•.ς. Αλλ η
Ευφροσυνη
φερει εν
έαυτi;) τα γνωρίσματα τ'ίjς έτέρας τάξεως τών μικρών μουσο
πιέζου σι τΟ στενΟν � ύτ� ν κρανίο;, .
ϊνα
��ήπ;ων, οϊηνε
1
: 7ιδεαν
1
-ιοpωνουσι . . . οταν συν
εκβαλωσι μιαν
και, περισσοτεpον
θέτωσι �να στίχον ·ΙJ ή μήτηρ των οταν [Σημ. χυοαιότ-ητα !] τοuς
i:τεκε " (" 'Εθνοφύλαξ ", '1 8 1 ? , Η Αόγούστου ) · αότα ϋστερ'
ά:πο μια έπανάληψη - έπίθεση μετα Ιiνα χρόνο ! 'Απόδειξη 8τι
τό εργο έπηρέαζε τό Κοινόν καί πώς κρατοuσε τ-η δύναμ·ή του.
� τίς , 1 8 Ίουλί,ου �τή� 'ίδια έφη f.Ι;ερίδα �υνεχίζεται , π�ς γίν-ηκ �
επαναληψη και πως ο Βερναροα)(ης τολμησε και περισυ και
φέτος " ν' άναβιβάση έπί σκην'ίjς τό έξάμΒλωμα έκείνο δπεp
καλείται " Εόφροσύνη " . Στα 1 880, για μιαν &λλη �πανάληψη
Έ �ν
Έ
Εατρ , εγ αψε
?
�π�οστα σε , γεμ�το θ
e
-� c : φημε � ί�, " :
ο αναχωρητης
της Μυτιληνης ·η το παρων. . και εβλεπε
το
σας ά:θηνα'ίκάς μορφάς, τοuς τόσους λογίους καί τό λοιπόν
πλ'ίjθος . . . βεβαίως θα έπεχείpει τήν νύκτα έκείνην νέου εp
γου συγγραφήν. Μόνον αότή ·ή άμοιβή άπομένει είς τοuς παρ'
ήμίν συγγράφοντας, να βλέπωσι τα εργα των παριστανόμενα
έν θεάτρq> πεπληρωμένq> ( 2 8 Ίουν. ) . Κι (; " ΡαμτιαγiΧς " :
" 'Η ά:ρίστη ικανοποίησις τοu εόφυοuς συγγραφέως ήτο τό
&πειpον πλ'ίjθος, δπεp συνέρρευσε κα� είς τας δύο τοu εργου
παραστάσεις, προσπαθών οι' ελλειψιν τόπου ν' ά:ναρριχηθ'i)
έπl τών δένορω\ι . . . " (3 'Ιουλίου ) . 'Η " Εόφpοσύνη " γρα
φότανε καί " ' Η κυρα Φροσύνη ", (Πρόγραμμα θιάσου 'Αλε
ξιάο·η, ? 'Απριλίου 1 883 ) .
'Όταν τυπώθηκε ή β ' εκοοσ·η τ'ίjς " Εόφροσύνης " - 1 882πρέπει να ξαναθυμηθοuμε αότή τή χρονια - (; Βερναρδάκης
βρίσκεται σέ: μια τραγική πνευματική κρίση· ·ή γενια τοu 1 880,
. - καθώς �έγεται συνήθως-;-άρχ�ζει, μέσα στrιν
' 'Αθήνα, τήν
,
, τ-ης προς το δ·ημοτικισμο·
; θαμποχαραζει
προοοευτικη ποpεια
ή παλαμική δύναμη καl προετοιμάζονται τόσες μορφές ποu
κι 8ταν δέ:ν ένταχθήκανε γύρω ά:πό τόν ΠαλαμiΧ, θιΧ συνει
σφέρουν στό μέλλον πάντα κάτι καινούριο : 'Άννινος, Σου
ρ'ίjς, Πολέμης η καί, πιό πέρα, θαυμάσια θεατρική λάμψη,
καθώς ό Δ. ΚοpομηλiΧς.
Ό Βερναρδάκης μένει ξένος πρός δλους αότοuς καl ριζωμέ
νος στα Παλι& TQU Η Π Lστεόω
8εν τα ξεχνάει για να προχω
? ήσει , τυχόν, άλλα τα ξαναθυμiΧται καl τα νοσταλγεί· εχουν,
γι' αότόν, τόν 8χι νεωτεριστή, τή χάρη τών περασμένων·
είναι καταπικραμέvος δμως. οι σελίlJες 250 - 3 είναι φορτω
μένες άπ' αότό τό βαρu φαρμάκι· δέν πιστεύει πώς ε'ίναι
δυνατό να πλαστεί τίποτα τό άληθινα έθνικό παρα μόνο ή
καπηλεία καl το ρεζίλεμα τ'ίjς ίl>έας α.ότ'ίJς• θυμiΧται - με
τα εϊκοσι χρόνια -:- τόν 'Όθωνα· τόν πνίγει ή άναπόφευχτ-η
π'Ιευματική μας έξάpτηση άπό τlς συνήθειες τ'ijς Δύσης καί
τό 8τι οι 'Έλληνες επαιpναν τα χειρότερα, κατα τ·f: γνώμη
του. Τόν συντρίβει (; ξεπεσμός τ'ίjς " Μεγάλης 'Jοέας " · χτυπάει
κάθε &ποψη προόδου κι άποφαίνεται σπαραχτικά : " Γνη
σία έθνική ποίησις σήμερον έν 'Ελλάδι οi)τε δύναται να .ό 
πάρξγ; &λλη παpα έμπνεομένη έκ τ'ίjς γαστρός καί τών όπό
τήν γαστέρά καί κατασκευάζουσα τΎ;ν μετpικήν της &πό σφαιςς
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Γεώργιος Πετρίδης, §ξοχος ηθοποιός τοϊί 19ου αlώνα,
dπό τούς βασικούς f.ρμηvευτές καi τής " Φαύστας "

ρίδια καί ψ·ήφους [ -;-] ,, τας οέ: όμοιοκαταληξ(ας της ά:πό
π α σ τ ί τ σ ι α (sίc ) κ ο ρ ί τ σ ι α ( 28 ) . 'Η ά:πογο-ήτευση τόν
κυριαρχεί, γιατί καl (; σεβασμός πpός τό 21 �χει σβηστεί.
'Όταν έκείνος έξορμοuσε μέ: τή " Μαρία " καί μέ: τή " Με
ρόπη " ·'ήταν γεμάτος έλπίδες, " έφανταζόμην, γράφει, 8τι
(; ά:γών τοu 1 82 1 δέ:ν ·'ή το είμή τό μέγα καί ενδοξον προανά
κρουσμα μελλόντων ά:γώνων μεγαλειτέpων καί ένδοξωτέρων,
οτι τό έλληνικόν βασίλειον τοu 1 8 33 ήτο μικρός καl προσωρι
νός μόνον σταθμός τοu μέλλοντος μεγάλου καί tσχυροu έλλη
νιχοu κράτους.
δτι δσονούπω ή Έλλας ά:νοριζομένη , εμελ
λε να έξέλθη τών στενών της όρίων πάνοπλος ώς 'ΑθηνiΧ έκ
τ'ίjς κεφαλ'ίjς τοu Διός καί ά:νανεοuσα λαμπρότερα τα τρόπαια
τοu 1 8 2 1 . " : Τοuτο είναι ή εννοια " :Μεγάλη 'Ιδέα " . Τότ3
θ� χα �ρόταν κι;ιί το θ�ατρο τήν ά:ναγένν·�σ·ή του. :· . . . άλ�α
'
,
την σημεpον παντα ταυτα απεδειχθησαν
ονειpοποληματα μα
ταια καί ή έλπlς ήμών να όνομασθώμεν οι Θέσπιοες τοu μέλ
λοντος. . νεοελληνικοu δράματος έξελέγχθ_η κενΎ; καl φρούlJη".
Τελειώνει : c c �Εαν μετd: τοιαϋτα γεγονότα., έιΧν μετιΧ ήμίσεος
αtώνος πολιτικήν πείραν . . . όπάρχει τις τpέφων ά:κόμη έλπίδας
περί μέλλοντος έθνικοu μεγαλείου, έπομένως καί �:r.ε ρ\ μελλού
σης έθνικ'ίjς ποιήσεως ά:ξίας τοu όνόματος τούτου , τόν μακαρί
ζω· ά:λλ' έγώ όμολογώ , 8τι πρό πολλοu μέ: άπεχ<!'ιpέτιdεν ή
γλυκεία αϋτη πλάνη τ'ίjς νεότητός μου " .
'Η ζωή 8μως προχωρεί καl άφήνει τίς κλάψες πίσω· μ έ νιά
τα, φλογισμένη άπό τό Σολωμό ξεκινάει ή ά:θηναϊκή καινού( Ζ:8 ) Έννοε.ί tν'α στ11χούρ;γr�μα ι\;πό τή 6ρσ.6,ε�μένη σuλλο.yή τοίί Δ .
Κ σομιπούρο,γ λοu « ' Η φωνή τij,ς Κ'αρδιάς μου» ·( 118•7,3 ) , πού πρα.γιμαrr ικ ά
εΊiχε αίιτέ-ς τ ί ς διμοιι οικα.'ΤcΜηξίες κα ί πού θ·εωρε'ίτα ι αίι:yή ν-έας ζωfίς
( δές κ α ί Κ . Δηιμα,ρά « Ί στο·ρία της Υf)Οε.λληνι κης λοΎο·τε.χ ν ί ας», ικδ.
β ' σ . 31411 :-;2 ) . Προ·φανώς, λιομνciζει δ νοίίς τοίί Βερναρ'δάΙΚη , λ ι.μ νά
ζει πει σ1ματ 11κ ά 1 μερι κές ψορές .

ρια yενLά. 'L'!J Βε?ναρδάκη πλ·Ι)γωμένυ θανάσLμα άπΟ τό, άκα
τανόητο γLα την κακ[α "του, δLώξLμό του άπΟ την 'ΕπLτpοπ·fι
'] 86.5 - 66, τον περιμένουν κι &.λλοι καημοί κι &.λλες πίκρες.
Είναι τσακισμένος άπό τα τριαντατρία του χρόνια καί θα βασα
ν �ζεταL ά�).α σαp tΧντα, &�πο� . ν � φύγεL άπΟ τη ζωή , ?1ι� π �Ο
,
σα μο
ευτυχισμενος. Δεν είχε και τη δυναμη να, διατηρησει
σχον " μέσα του άξεθύμαστον " τη χαρά του ΟτL, στ' άλή
?εια, ε�χε σταθε'ί " �Ησπ,ις "· δεν τον παρηγοροu 7ε _,τό ο,τι εί�ε
,
που ετρεχε προς
επιτελεσει· μπροστα στην πραγματικοτητα
τήν πρόοδο, έκε'ίνος γύριζε &.γονα προς τα πίσω.
� �α 1 8 9 1 ό ,: Έ'3νLΚ ς 8ραy.ατιχ0ς � ία σ;ος ύ π,Ο α �σι�:)ζ οιω
,
, είχε την πρωτη του εμφανισΊ) με τους Κυψε
νο\Ις συστας
λίδας " ( 1 Νοεμβρίου ) στο Δημοτικό Θέατρο 'Αθηνών. ' Η
φ-ήμη του κρατιέται σε ψηλό σημε'ίο, αν κ' �χουν περάσει δεκα
πέντε χρόνια χωpίς να δώσει καινούριο �ργο· σαν έγγύηση θεω
p εί�αι, ,τ' �νο ffά το1υ για, μια ;--αLνο �� ια έξόρ,μησ·ΙJ . :1-Ι : Εφη
μερις της επομενης αναγραφει: Κριταη βεβαιως i>ε χω
ρεί. . . �ργου άπόντος τοU ΠοιητοU ''(29 ) .
Τ ό �εατ� όμ �ρφο αύτό μεyαθήριο , δε θ ά 'ταν� δυνατό να παιχτε�
, , ς φτωχου
πο;ε και μα ιστα ι�ε, τη μο ψ α ;α προzε ψ οτ-� τα εν
�
,
,,
θιασου και, ειναι μια zντονη
αποδει(;η για την κακη προθεσ·η
τ'ίjς J(ριτικ'ίjς, γενικά, τ'ίjς άπόλυτης, πού κρίνει χωρίς να έξε
�άζει , τα γεγ�νότα στ? βάθος τους, ,οτι κρ,ιτικός �'ίjς μ �υ 7 ικ'ίjς
οχι ευκαταφρονητος, ο Α. Ν . Πετσαλης, αναλαβαινει ν ασχο
ληθε'ί με τήν κριτική τοu θεάτρου άπό τούς " Κυψελίδες " ·
ή παράστ�ση �έχε;rαι &.γρια �πίθεσ� , άλ�� μiiς δ ίνει καί yια
,
,
, Ως παντοτε,
ουτω
σπανια τοτε :
πληροφορια που δεν ειναι
κ �ί νuν, ·fι, λεγ� μένη καλ� τάξις , _άηα κ�κίστ-1 δια :ο �λλ-ηνικ?ν
θεατ�ον, �πη � ιω �ε κατα ,το, :'λει ?τον να ;ι ι:ηση τη,ν ε�λην ικη�
. η διαδοχος αυτης γενεα i>εν θα, τ·n
σκηνην. . Ας ελπισωμεν οτι
cc

�

(

1'

cc

cc

�

( 2 9 ) Τούς <<.Κ υψελίδας» ε.Τχ' lπιθυ,μήσει νά τούς π�ί!rει κ ' ϊ'νας
&μιλος φοιτηrτ ών («' Ε,φ�μερίς», 20 Ί ουλ. 1188•3 ) · δέ φ α ί νι;,ται τrώς
τοι)το μπόρε·σε. νά πρα.γματοπο ιηθεί· γ ι ά τίς μι.γάtλες δυσικ.ο·λίες τοϋ
l.ιγχειρήμα,τος κάνει λό:yο τό φύλλο άναγγέλλοyταc; τήν ε'ί δηση.
.

Τό πρόγραμμα ηϊς άνέκδοτης τραγω δίας τού Βερvαρδάκη
" 'Αντιόπη " . Αlκατερίνη Βερώνη, Θέατρον Τσόχα, 1896
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Ό θίασος ά π ο δύο ;.ι.ην<7>ν έργαζφενος διά
5εν έψrίσθη ούδεμιiς Sαπι:.iνης.

ΛΝΤΙΟΠ Η Σ

ι.* n ό σ � η' ήc ΠC'.ρcίσrαrην .
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ί] έχγύμ.,ασι·ν τής

τ· ν

nρος έντ,λ•στέρcι•ι

(" 'Ακρόπολις , 5 Νοεμβρίου ) . 'l'ήν ±πομtγη �η
δμοιάσ·n
μοσιεύεται στήν " 'Εφημερίδα " μια μεγάλη έπιστολή με τή�
ύπογραφή " 'Ί�νας &.γνωστος φίλος " καί i>ιαμαρτύρεται για
τήν κακή παράσταση καl για τήν &.γρι_α κριτική τοu Πετσάλη .
οι κριτικες ομως καί οι διαμαρτυρίες �χουν λιγότερη σημασία
σχετικα με μια έπιστολή τοu ΒερναρΜκη, με ήμερομ·ην ίCΥ. 3
Νοεμβρίου. Τήν �γραψε μόλις i>ιάβασε στή Μυτιλ·ήν-η οτι θα
παιζόταν τό �ργο του. Ί-Ι έπιστολή αύτή μ7.ς δείχνει τήν εί
ίlικΥ; κατάρτιση τοu Βερναρδάκη σαν τοu παλαιότερου - μαζί
με τον 'Άγγελο Βλάχο - σΥ.ηνοθέτη μας καl τόν τρόπο πού
εστηνε τb Ξργο στή Σκην-ή· τήν έπιστολή τή διαβάζουμε στήν
" Έφημερίl>α " έπίσ·ης, στίς 1 8 Νοεμβρίου, στήν πρώτη σελίδα,
ένώ στήν rδια θέση είχε προβληθε'ί ή l>ημοσίευσή της τl;ν προ-ηουμ νη μ' έπ σ μότ ΙJτα
:
; f) 1 ·
�
χ
. . . Αγνοω τον θιασον τουτον και τούς -ή θοποιούς . . . , άλλ' ό
έμπνεύσας είς αύτούς τ�ν ίi)έαν τ'ίjς παραστάσεως τοu δράμα
τός μου τούτου, η ·ήγνόει τό δρiiμα καί τl:ι θέατρον -� σκοπόν
"είχε να έκφαuλLση και να προπηλακf.ση έξ ένέόρας τΟ εpγον άν
θρώπου άπ6ντος, έν άγνοLq.. του και παριΧ την θέλ·ΙJσLν του " .
' Α ρνήθηκε ν α τ ό Ι>ώσει καl &.λλες φορές, γιατί χρειαζόταν δύ
σκολες σκηνογραφίες ύπάρχουν καl χορικα καί π&>ς θα τρα
γουδηθοuν, " άφοu 1)π' ούίlενός μέχρι τοuδε έμελίσθησαν "
τονισθήκανε ]. Είχε άσχο).ηθε'ί μ' αύτα πρό έτι7>ν " ό έν
r
' Αλεξανδρεί'f ΝΙ. Χατζησωτήρης, μουσικός �ξοχος " , άλλα
πέθανε· ο,τι είχε γράψει τό κατάστρεψε ή πυρκαγια τοu σπι
τιοU του. Ί,Ο ε e γο, προσθέτ� ι, χp ει� ζεται : �οιl>οός, αύλητρί
,
,
δας , - πως θα τανε l>υνατον να γινουν αυτα ;
(( . . . 'Εν ούόενt έτέρ� εθνει ούΟ' έν τι{) ήμετέρ� μέχρι σ·ή μερον
καθ' οσον γνωρίζω, έl>ιδάχθη . . . �ργον δραματοποιοu ζώντος
ιΧνευ τ'ίjς συνεργασίας α•Jτοu. Καί έν τ'ij 'Εσπερία 13' οπου ή ύπο
κριτική άπό μακροτάτου χρόνου άκμάζει καί οπου ύπάρχουσι
ι·egisseu r·s [ ·Ι] πρώτη , νομίζω, χρήση τοu ορου ] καί τόσα &.λλα
άνόπαρκτα παρ' ·ήμϊν πρόσωπά τε και πράγματα, ή συνεργασία
τοu δραματοποιοu, τουλάχιστον ή ύπ' αύτοu προς τούς ύποκρι
τ ς έν Ί) θει άνά ν σις το όρά ατος,, άλλα, καL πρΟ αύ ς τ ς
ϋ
γ �
1
�
, 1 ,, η
�1
των γυμνασιων εναρξεως, είναι ορος απαραιτητος. . . Αλλ οπου
κατα πρώτον ή i>ραματική τέχνη �λαβε σύστασίν τινα δπωσοuν
λόγου άξίαν, έκε'ί οι ποιηταί aεν περιωρίσθησαν είς τήν άνάγνω
σιν, άλλ' είς έκτενεστέραν καί πλήρη σχεi>όν τών ήθοποιών
διδασκαλίαν. Αύτό τοuτο συνέβη καl είς έμε έν έ:τει 1. 865, διi>ά
ξαντα . . . τα χρειωδέστερα στοιχε'ία τ:ϊjς ύποκριτικ'ίjς κατα τό
πρακτικώτατον παρ' έμοί έγχειρίδιον τοu Γοιθίου [ Γκα'ίτε ]
καί έφαρμόσαντα αίJτό έν τ'ij άπό σκην'ίjς άρχικ'ij l>ιδασκαλίq:
τ'ίjς " Μερόπης " καl τ'ίjς " Μαρίας Δοξαπατρ'ίj " καί τ'ίjς " Εύ
ψ ροσ�Jν� ς " . �1-1 όρyή του, φουντώνε � , για ,τη,ν άσuνειΟησί� τ� ν
είδε μια φορα !:ργα του μετα την
ηθοποιων και δηλωνει πως
πρώτη " τους ποU τ-fιν είχε προετοιμάσει έκεϊνος και εφρι
ξε i>ια τήν άποβαρβάρωσιν τ'ίjς παραστάσεως . . . ". 'Άλλη παρά
σ;αση δεν, γ�ώρισα� οι
J;<;υψε�ίδ.� ι "· άρ \ότερα γ,ενν·ψηκε
του εργου και παpουσιαση του
ζητ-ημα για καποια , κλοπη,
στο Παρίσι· i>εν εχουμε ολα τα ντοκουμέντα, για να έπεκτα
θοuμε σ' Ιtνα θέμα πού μπορε'ί να θίξει ,η μν·ήμη ένός μάλισ-;α
πού 'χει φύγει άπό τή ζωή.
Τέσσαρα ώς τώρα εργα τοu Βερναρδάκη γνώρισε ή Σκηνή μας
μl: κέρδος της -ήθικό καί ύλικό. Τή μεγάλη φ-ήμη του, τήν έδραιω
μένη πάντα, �ρχεται να τη φτάσει στό πιό ψηλό σημε'ίο της -1]
" Φαuστα " . Είναι τό ltργο πού ένσαρκώνει τή " Μεγάλη
' Ιδέα ,, στο ξεκίνημά τ-ης.
' Η " Φαuστα " !:χει, περισσότερο άπ' τ' &.λλα του τήν άστρα
φτερα ψυχρή λάμψ·η τών ίάμβων τ-ης. 'Εκφράζει ο,τι πίστευε ή
μερίδα τών ' Ελλήνων πού τήν έκπροσωποuσε, στήν περιοχή
τοu θεάτρου, δ συγγραφέας τ-ης. [Τό rδιο θέμα τό είχε i>ια
πραγματευθε'ί κι ό Ά . 'Αντωνιάδης, ό κόνικλος τ'ίjς δραματο
γραφίας, βραβευμένος στο διαγωνισμό τοu •J. 869· τό δράμα του,
παιδί αίσθητικα τ'ίjς " Μερόπης " , καθώς Κι &.πειρα τέτοια
τών διαγωνισμών καί -φεu- τοu θεάτρου, έπιγράφεται " Κρί
σπος ό συκοφαντ·ηθείς υιός τοu Λ1. Κωνσταντίνου " - τυπώθηκε
άμέσως καί δέν τοu ελειψαν καί μερικες παραστάσεις είναι
άσήμαντος.
"Ας θυμηθσuμε τα έξ'ίjς γεγονότα· ώς τήν άρχή τοu καλοχαιριοu
τοu 1 89 3 , δεν 'ήτανε γνωστό &ν θα παιζότανε ή " Φαuστα '"
είχαν συμβε'ί ομως τα έξ'ίjς : Είχαν παιχτε'ί ή " Τύχη τ'ίjς Μα
p ούλας " ('1 889 ) καt &.λλα κωμειδύλλια· είχε στερεωθε'ί ό
" 'Αγαπητικός τ'ίjς βοσκοπούλας " ('1 891 ) - τό lδιο καλοκαίρι
θ' άνεβεί " Ό Γενικός Γραμματεύς " Ό " Μένανδρος ", ό
κατ' έξοχήν θίασος τοu Βερναρδάκη, στο δραματολόγιό του,
άρχίζοντας τή δουλειά του είχε άναγγείλει ( 1 9 ll'I α·toυ ) καί πώς
θ' άνέβαζε εργο τοu Ξενόπουλου, τ·ίjν άπόλυτ-η &.ρν-ηση δηλαδή
"
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τοϋ tαμβογρά:φου. Τό " Βασιλικόν " χτιζ6τανε. Ή " Φαuστα "
λοιπόν πέφτει σε μια άτμόσφαιpα δυσάρεστη γι' αύτήν- ό
θάνατος του κόσμου της είναι άποφοισισμένος άπο τα πράγματα,
άλλα τοuτο δl: φαίνεται άκόμα· ενα χρόνο κ' ενα μ·h,να μετα τη
" Φαuστα " Θα παιχθοuν ol " Βρυκόλακες " κι ό 'Εφταλιώ
της Θα δημοσιέψει τό " Βρυκόλακα "· άσφυχτικός κλοιος δηλαδ·fι
" δημοτικισμοί) " τριγύρω της. Τέλος, 'ένώ δl:ν είχαν σβηστεί
άκόμα ol άρμονίες τών ίά:μβων της " Φαύστας ", ήρθε στην
'Αθήνα ό Ψυχάρης κ' ένθουσίασε μl: μια Ι>ιάλεξή του για το
" ΦΩ.ί " ( 5 Νοεμβρίου ) .
Ό Βερναρδάκης, ώς προς τό εργο του αύτό, δl:ν είναι παράκαι
ρος εχουμε τρείς άπόψεις για τό χρόνο πο>'J γεννήθηκε, ούσια
στικά:: α ) 'Η έφ. "Καιροί" ( 1 8 9 3 ) μl: τό διευθυντή της τον Κα
νελλίδη, φανατικό θαυμαστη Rικό του καί της ΠαρασκευοΠού
λου, γράφουν πώς τό είχε άρχίσει άπό τό 1 8 7 8 ( 5 Όκτωβρ. ) .
β ) Ί-Ι " 'Εφημερίς " θεωρεί δ-iι την είχε άpχίσει πέντε χρόνια
νωρίτερα ( !• Όκτωβρ. ) καί γ' ) Ό Μιχαηλίδης ( 1 909 ) άνα
γράφει δτι ό Διον. Ταβουλά:ρης πέρασε άπό τη Μυτιλήνη μl:
θίασό του κι ό Βερναρδάκης τοϋ διάβασε την άπό καιρό τε
λειωμένη πρώτη πράξη (σ. 54 - 55 ). Πραγματικά:, Ιtν' άπτό
έπιχείρ·ημα συνηγορεί πώς ό θιασάρχης τον ένίσχυσε να την
τελειώσει· τό Γενάρη τοϋ 1 89 3 βρισκότανε στη Μυτιλήνη· τό
άπτό έπιχείρημα είν' Ιtνα μικρό χαρτί του Θεατρικοu Μουσείου,
μια πρόσκληση της 'Εφορίας τών Σχολείων πού τόν καλεί στον
έορτασμό, με την ήμερομηνία 30 του μηνός. Ό όίμεσος λοιπόν
παρακινητης είναι ό Διον. Ταβουλά:ρης. Ί-Ι πικραμένη καρδια
τοϋ " έρημίτου " σκίρτησε στη φωνη τοϋ θιασάρχη καί τό
εργο τέλειωσε γρήγορα.
:q ά:ντως τό κα�,οκ�ίρι �ύτό ή 'Α_Θ·�ν,α δl:ν ε!�:' λίγη θ,εα�ρικη
κινηση : Είχε οκτω θεαματα, στο συνολο ( Εφημερις , 1 9
Μα·tου ). Ό " Μένανδρος " (σχολείο, " πανεπιστήμιο " ήθο
πο ;ων τον θεωρ ?uσαν) είχ,ε 30 :τ�? σωπα, 10 δηλα�η δρ�ματι:
κους, 5 κωμικους, 1 0 κυριες και αλλους βοηθητικους και μαζι
την Αtκατερίνη Βερώνη· σ' αύτό τό θίασο, εί.Ιλογα, ε!χε όπο
σχεθεί τό εργο του. (θέατρο " 'Ομονοίας " ) .
:fλλα ή �{)αγyελία ,Παρ �σκευοπ�ύλου, 1J�οπ;οιός θο �υβώδ�ς.'
οχι ταχτικη και καθολου ησυχη, ηταν κ: εκεινη, καθως και η
Βερώνη,, ξ�κο� στη μέσα �τη� 'Αθήνα· κ' οί Ουό τους τη� γέ
1
μιζαν με τη φημη τους. Δεν ηταν πρωτοφανερωτα
κοριτσακια·
ε'ίχα�ε ?ο�λ�ψει δέ':,α κ� ί περισσότ� ρ � �ρόνια �τη Σκηνή· ξα
φνι,κα, η αναyκη του ,θεατρου μ�ς ; ις ανα,�ειξε. Η Παρ;:σκ�υο �
,
ς ; , αλ)�α
πο'J�ου λοιπ?ν, ε�χε αρχίσε; σ;ο θεατ;pο Π ;χραδεισο
, 1 8 Αυγουστου εμφανιζοτανε στα, , Ολυ
το αφησε και απο τις
μπια " , στ)ιν ε'ίσοδο τοϋ Ζαππείου· θιασάρχης καί πρωταγωνι
στης ό Δημήτριος Κοτοπούλης, �1θοποιός μεγά:λ·ης άξίας, μεγα
λόπρεπος κ' έπιβλητικός.
Ο ί Ου Ο αUτοt Θίασοι, της (( (Ομονοίας '' κα!. τών c c Όλυμπίων "
θα παίζανε τη " Φαuστα " συγχρόνως· τό φαινόμενο τοuτο
παρουσιάζεται σ' έμιΧς, για πρώτη φορα τότε. Τό εργο Ι>όθηκε
στον Κοτοπούλη, άφοϋ θά: 'χε συμφωνήσει ό Ταβουλά:ρης σαν
έξήγηση τών δυό θιάσων για τό 'ίδιο εργο, θα μποροuσε να
δο�εί πώς _::σuτο , είf.ε θε� ρηθεί σ_αν �να ;;πά�ιο άριστού �γημα,
π?υ μποp ου �ε, να ε�ιαfκεσει �α;, για τ_:; Ουο �uγκροτηt_Lα�α·
τ? σωσ:;ο θα , ταν ( , Εφ:η μ�f�� ; Λ 5 Σεπ; ;) ν r; π;χ ιχθει εν�
τετοιο εργο το χειμωνα ως ·: :Qι�οσφαιρικο , αλλα, μπροστα
στ� ��να μελοδρ�μιr.;α; ol ,Ι>ιχοί μ�ς ?ε βρ�σκα�ε θέση; Ι>�ν
τους ητ�νε δυνα�ο να , πληρωσο,υν το · �οι;ιι τ�υ θεα;,ρου· ο κο
,
σμος που ευπορουσε
πηγαινs στα θερινιχ- ευκολοτερα· επρεπε λοι
.π?ν τΟ κ�λ�καίρι νιΧ γίνε; c c ή π� ώ τ� _''. "Ε �υΠνα -;<' ο ί Ου Ο, Ο� ι
μονιοι και εμπειροι θιασαρχες δεν το θεωρησαν όίστοχο να εκ
μεταλλευθοuν την άντιζηλία μεταξύ τι7>ν δυό πρωταγωνιστριών
καί τών θαυμαστών τους Ι>Ι:ν τό 'χουμε δεί να .τ' όμολογήσουν
πουθενά:, δμ.ως κ' ol δυό τους ή' τανε σωστοί θεατρικοί ήγέτες :
Ποι·ι;τl:ς καί εμποροι.
Κάποιες γκρίνιες διατυπωθ-ήκανε για την έπάρκεια τών θιά
σων για τό εργο, άλλ' &ς τlς ξεπεράσουμε τώρα, καθώς τίς ξε
πε�άσ,ανε �' έκε�νο ι. κ� ι ;;ερι fl;ένα��' μα�L �ε τΟ Κο\ι.;?ν, πνιγμέ:Jο ι.
στην αγωνια, τη l>ιπλη πpωτη . (Δες Καιpοι 1 4 Σ /βριου
κ' " 'Εφημερίς " της έπομένης ) . Ό Ξεν6ttόυλος, μl: τη &ξύτη
τα της μ.ατιιΧς του, _διηγείται ( " 'ΑΘηναι'" 1 4 Ίανουαρ. 1 90? )
με λεπτομέρεια τη διαμάχη τών δυο θϊά:σων καl παρουσιάζει τό
Βερναρδάκη να μελετιΧ τίς παραστά&εις τους καί να προτιμά
τη Βερώνη πο� ή αν μεψψ�νη , π�ρά τ�ν Π � pασΥ;ευοπούλ�υ
. συνολο στην
που, είχε στιγμ.ες ;,εξοχες το ενδιαφερον ηταν ενα
έρ ι;ι-ηνευτι�;η γ�α μ μή; 'Ar;o τ�ς 1 6 �,ε;τεμβρ. , γ ��ετ::; ι λόγος
για ?οκιμε�, και στου ς ?υο θιασο�ς \ .. Ε ψΎ)fερις , τ�ς, μεθε�
πομενης ) , οπου προβλεπεται πως η Φαυστα , θα ταν ο
·
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θρίαμβος .της δμαλ'ίjς καθαρεύουσας. " δποίαν άπεκρυστά:λ
στάλλωσαν, οί.Ιτως είπείν . . . έν τi(J " Ψευl>αττικισμ.οϋ έλέγχ�".
Παρα τη συμπifθειά: της προς την όίλλ·η πρωταγωνίστρια, ή
" 'Εφημερίς " ;.άναγρά:φει Πώς ή :• καλλιτέχνις Ι)ια την όποίαν
έγράφη τό δράμα, ή κ. Παρασκευοπούλου, ε'ίμεθα βέβαιοι δτι
παpα την βραχύτητα ·των γυμνασίων " , Θα διακριθεί. Συντάσ
σεται l>ηλαδη' μi: τη γνώμη πώς τό παίξιμο της Παρασκευοπού
λου είz' έιJ.πνεύcrέ:Ί τό εργο( 30 ) · την είχε l>εί, την προηγούμενη
χρονια στ·f;ν 'Αθήνα (" 'Εφημερίς ", Η Όκτωβρίού 1 893 ) .
Μέσα στον κοινο ένθουσιασμό - ol " Καιροί " είχαν γράψει,
πώς ή "Φαίδρα" τοϋ Ρακίνα "αύτό τό κειμήλιον της Γαλλικης
φιλολογίας όστερεί κατα πολύ . . . κατά την τέχνην της πλοκης,
την άποτύπωσιν τών χαρακτήρων καί την δύναμιν τών παθών,
&τινα l>ημιουργοuν θύελλαν καί τρικυμίαν " (Η Σεπτεμβρίου )
- ή άναμονη εχει φτάσει σl: ψηλό σημείο• ή " Έφη μερίς " ;
" ' Η Φαuστα " πληροί τα θέατρα τών 'Αθηνών [
ή θεατρι
κη άτμοσφαίρα είναι γεμάτη Φαύστα ], θα πληρώση την 'Ελ
λάδα &πασαν, δπως καί τό δνομα τοu �ξοχου ποιητοu. 'Απόψε ή
Φαuστα δίδεται είς τήν " Όμόνοιαν " (21 Σεπτεμβρίου ) . Στίς
19 Σεπτεμβρίου παίξανε " Ά γαπητικό της βοσκοπούλας ", πού
εδινε την 25η παράστασή του (στην 'Αθήνα, έννοεί ) . Στlς 20
" τό θέατρον άργεί χάριν της τελευταίας ένώπιον τοu συγγρα
φέως μετα τών σκηνογραφιών καί της καθόλου σκηνης " (" 'Ε
πιθεώρησις " ) .
'Ιδού ο[ έντυπώσεις της " πρώτης " : ή " Έφη μερίς " της έπο
μένης άνακοινώνει πώς ήταν θρίαμβος ή βραδια " ούχί ό έκ
χειλίζων έχείνος . . . ό προσήκων είς παραφερόμενον ίSχλον, άλλ'
ό Ί]πιος έχείνος συνεχόμενος ένθουσιασμός, 8ν γεννr+ ή εντασις
της καλλιτεχνικης άπολαύσεως " - τέτοια αίσθήματα ξεσήκω=

( 30) Ό κ. •;ΑJθαν. Σ αρc>ψης στό •β ι β λ ί ο του «Βερώνη - Γ<εννάιδψ>
1 .9 38 - •Γεννάlδη.ς ,/iτ αν δ σύ:ζuγός της - άναγ.ρά-ψ«ι, άν άιμν l)ση βέ
·Οαι α τt;ς πρωrrαγωνισ.τ ρ ίας Οτι τό.ν έπισκέφ,βη κ ε. δ Κ α;ν�ειλλ ίδης <<'δ
δποίος τ·ό·Υ π αρ·αJκ·ο: λεi προισω"Πι1κ·ώς π.λέον νά δWση τήν δ:δειαν ν ά
π α(ξ η τή·v Φαιϋ σταν κ α ί � Π αρασκε·uο.πούλου. �Άν ! δ έ ν π α ί ξ η τό fρ
γον, λέ<ει ό Κ αν�λ· λίδης, θ'ά πεθ'ά,ν·Ι\ &:ιτό τό κα.κό της» ( σ. 5·3 - 4 ) .

Ή τελευταία έμφάνιση τfίς Παρασκευοπούλου στη " Φα ύστα"
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Σχηνή έν Ρώμη 12.6 μ. Χρ.

νε το ·παίξιμο της Βερώνη καθώς κι δλ6κληρη ή εύγενέστατ-ΙJ
�
παρουσια της ,και σ;-η' .ι,κηνη
,κα'ι στη' Υ'; ωη' · τονιιy:.ουμε τυ, πr;ιξιμο τ'ίjς Βερωνη, συμφωνα με τα_ αtσθηματα του_ 1 89,3, οποτε
ή προσοχη δλων είχε σ,τραφε'ϊ προς τίς πρωταγωνίστριες, κατα
πρωτον καί κύριον λόγον· έκε'ϊνες Υ.λλωστε Ύ);αν καί το καινού
ριο, &πο Ιiνά χρόνο: Ύ)ταν ή πρώτη φοpα πού το θέατρό μας είχε
νεαρές σαν φίρμες του καί μάλιστα πρώτης γραμμ'ίjς για την
&ξία τους τ' δνομα τ'ίjς Βερώνη Ιiστιλβε Ί]δη σαν φίρμα τοϊί
θιάσου ·πρtν άπΟ τη ιc Φαόστα ".
Τέσσερις φορές κάλεσε το Κοινον ,στη Σκηνη το Βερναρδάκη,
στο τέλος τοϊί προσφέρθηκε .. μεγαλοπpεπης στέφανος έκ
δάφνης ". Ό Ξενόπουλος θυμάται αύτη την παράσταση μέ τούς
χίλιους θεατές της πού τούς &ποτελοϊίσαν (καί πάλι) οι Υ.νθρω�
ποι τ'ίjς μεσαίας τάξης, Υ.ντρες, πιο πολύ· π'ίjγαν μέ τη διά
θεση να θαυμάσουν- ή λάμψη τ'ίjς " Μεγάλ·ΙJζ 'Ιδέας " τούς
ένθουσLαζε·
έ:χλαιον καt έχει.ροκρότουν. . . έ:ξω φρενών '' χ'
Ιiνας εtσαγγελέας - Οtκονόμου τον λέγανε - φώναζε " 'Επί
τέλους· &κούω την γλώσσαν μου " (" Καθημερινη ", 29 Δε
κεμβρ. 1 9 1 9, " Τριάντα χρόνια φιλολογικ'ίjς ζω'ίjς " ) .
Δίκαια λοιπον σημείωσε ή " 'Εφημερίς " 23 Σεπτεμβρίου,
ύπενθυμίζοντας το βίαιο έξαναγκασμο τοϊί Βερναρδάκη να πα
ραιτηθε'ϊ &πο το Πανεπιστήμιο : " Ούδέποτε έξόριστος έξεδι
κήθη εύγενέστερον την φυγαδεύσασαν αύτον πόλιν . . . καί ού
δέποτε κοινωνία προ πολλοϊί στε'ϊρα καί &πονεκpωθε'ϊσα δέν
&φυπνίσθη ύπο θορύβου μδίλλον δικαίου καί πλειότερον κατα
πλήσσοντος". Έπαινε'ϊται καί το &νέβασμα, πού Ιiγινε "&ρκε
τα μέν εύπροσώπως λόγι.;> σκηνικοϊί διακόσμου, λαμπρως δέ
λόγω ύποκρίσεως. οι σκηνογραφίες Ί)ταν τοϊί παρεπιδήμου t
ταλ�ϊί Τζερώνη, πού έργαζότανε &πο καιρο στη δια�όσμηση
των θεάτρων. τ'ίjς Άνατολ'ίjς. 'Η μουσικη Ιiχω &κούσει - σαλ
πίσματα - Ί)ταν τοϊί Α. Σάιλερ.
Το ένδιαφέρον τοϊί Κοινοϋ το έξερέθιζε κ' Ιiν' Υ.λλο, έξωτερικο
φυσικά, πού ξυρίσανε δηλαδη τα μουστάκια τους οι ήθοποιοί τ'ίjς
.. 'Ομονοίας , , πρωτα, για να παίξουν τούς 'Ρωμαίους Ί]ρωες
- το Ιiργο γίνεται στη Ρώμη - Ιiνας &ξιοπρόσεχτος κριτικος
τ'ίjς .. 'Εφημερίδος ,, - 'Ολιέγ, το ψευδώνυμό του - γράφει liv'
Υ.ρθρο, .. οι μύστακες των ήθοποιων ,, κι &ναφέρει πώς κι
Υ.λλοτε - πότε ; - το rδιο φύλλο είχε ύποδείξει το ξύρισμα των
ήθοποιων ώς &ναγκα'ϊο, &λλα στη " θυσία " αύτη δέ Ιiστεργαν
οι καλλιτέχνες πάντως το συνήθειο είχε, γράφει, &ρχίσει να
έφαρμόζεται πρίν &πο 3 - 4 χρόνια· " οι κύριοι Παντόπουλος
καί Παρασκευόπουλος" - σύζυγος τ'ίjς Παρασκευοπούλου ήταν &πο τούς πρώτους το ξύρισμα γίνηκε κανόνας, &λλ' οχι
&παράβατος ό Ν. Παπαγεωργίου, ·�θοποιος μέ πολλη &ξία,
μύστης γοητευτικός, έμφανίζεται στο πρόγραμμα της " Νέας
Σκην'ίjς " μέ κομψο μούσι. Το " 'Άστυ ", πού θαυμάζει τη
Βερώνη, τ'ίjς δΊjμοσιεύει το κλισέ της - ε\Jνοια περισσότερο
&πο σπάνια, για την ώρα.
Για τον Ιiμπειρο διευθυντη τοϊί " Μενάνδρου " ή έπιτυχία
φάνηκε &π' τίς πρωτες μέρες στις 23"Σεπτεμβρίου δημοσίεψε
u.ια δήλωση πώr ϋσο θα παιζότανε ή " Φαύστα ", τα δωρεαν
�ίσι.τήρια καt τ� προσωπικα 8ε Θά 'χαν ίσχύ έκτΟς άπΟ τα
δημοσιογραφικα των καθημερινων έφημερίδων.
Ί -Ι πρώτη στα· " 'Ολύμπια " δόθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου, μέ
την Παρασκευοπούλου και μέ τον Κοτοπούλη, &.ν και οι " Και
ροί" ( 2 1 Σεπτεμβρίου ) είχαν &ναγγείλει οτι θα παιζότανε πέντε
μέρες &ργότερα · στην κριτική τους δμως εrπανε τη γνώμη τους
&περίφραστα: .. 'Εν τi(> θεάτρι.;> των .. 'Ολυμπίων " , ό θίασος
έφάνη ήμ'ϊν &τελως παρασκευασθείς . . . ή τελευταία πρδίξις είχεν
&τελέστατα μελετηθ'{j, &λλ' ομως ή τραγωδία διηρμηνεύθ·Ι) κατα
τρόπον &σύγχριτον. . . έρχόμεθα . . . εtς την · Εύαγγελiαν Παρα
σκευοπούλου . . . &πεφάσισε παράτολμον πήδημα, να ύποκριθ'{j . . .
πρίν Ιiτι &σκηθ'{j έντελως . . . Παρέλειψε λέξεις, διέστρεψε στί
χους και ένιαχοϊί Κατέστ"()σε σκοτεινα τα νοήματα . . . Τα έλατ
τώματα ταϊίτα ε'[ναι ούδέν "παραβαλλόμενα προς τα οντως αύτ'ijς
προτερ·ήματα. 'Απέδειξε σκηνικον " κάλλος έξαίσιον . . . ".
Χαραχτηριστικα Ιiντιμος κριτικος είναι ό Κανελλίδης, ό διευ
θυντης των " Καιρων ", πού γράφει την κριτική· δέ διστάζει
να ύπογραμμίσει τα _σφάλματα τοϊί tδανιΚοϋ του· γι' αύτό,
τιμώντας την εtλικρίνειά του, εtμαστε ύποχρεωμένοι να προσ
φέρουμε στον &ναγνώστη μέρος &πο την έπίσης τεράστια
χριτιχ·ή του για την " 'Ομόνοια " (24 Σεπτεμβρίου )· σαν &λ·ΙJ
fJινος .. κύριος , , μιδίς έποχ'ίjς πού ή &νδρικη &ξιοπρέπεια ε.��εκ'ε σέ .ίJψη κι ό κριτικος, δέ θα καταδεχθε'ϊ να πε'ϊ ψέματα:
... 'Εν τi(> θεάτρι.;> τ'ίjς .. 'Ομονοίας ,, το Ιiργον έπαίχθη ψυ
χρως ... " κι &φοϊί έπαινέσει μέ θερμα και πειστικα λόγια τ-Ιjν
\
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Ό Έδμό�·δο; Φύρστ, Νικηφόρος Φωκάς, στό όμώνυμο δράμα,
τού Δημητρίου Βερναρδάκη. " Βασιλικόν Θέατρον ", 1905

έξαιρετικη τέχνη τοϋ Διον. Ταβουλάρ·Ι) - εύνο"ικα είχε μιλή
σει και γιά τον Κοτοπούλη· - κ' οι δυο παίξανε το Μ .
Κωνσταντ'ϊνο - φτάνει στη Βερώνη, πού " Ε:χει τ ο παράστη
μα σεμνον και συμπαθές, έξέμαθε δέ χαλως το μέρος αύτ'ίjς καί
&πταίστως, τ'{j &ληθείq:, το &πήγγειλεν. "Ελε•.πε το τραγικον
της φων'ίjς καί της μορφ'ίjς, προσέτι δέ ή έκδήλωσις δραμα
τικ'ίjς ύποκρίσεως. 'Έχει φωνην Υ.νευ Ί]χων βαθυφώνου η βαρυ
τόνου, &παγγέλλει δέ Υ.νευ χρωματισμοϊί . . .
Ή κριτική, γενικά, θεώρησε το Ιiργο Ε:ξοχο έκ των προτέρων
κι &φιέρωσε ολη ης την όρμη για τις δυο πρωταγωνίστριες
Ιiργο τοϊί Βερναρδάκη είχαν δε'ϊ κι Υ.λλοτε· οι νεαρές Ί)ταν το
πρωτοφανέρωτο, καθώς τό 'χουμε πε'ϊ. Ό Ξενόπουλος, πιο
πάνω, ύποδήλωσε τη διαφορά τους, κατα το συγγραφέα :
'Εγκράτεια και τεχνικη καί μόρφωση ή Βερ<�νη-πάθος ή Πα
ρασκευοπού)ωυ και φλόγα. Δέν Ιiλειψε ομως, κι αύτ·Ιj τη φορά,
δ λίβελλος το κενο τοϊί φθόνου και τ'ίjς &μάθειας &νάλαβε να το
καλύψει Ιiνας λεγόμενος Παπαλεξανδρ'ίjς στο περιοδ. " Οtκογέ
νεια " (φ. 34, σέ εtδικο παράρτ-Ι)μα )· βρίζει και χυδαιολογε'ϊ.
ΊΌ Ιiργο τίς περισσότερες φορές παίχ'ΓΙ)Κε &πο το .. Μένανδρον '"
ό θίασος " Πρόοδος ", τοϊί Κοτοπούλη, ·ϊγrαν σέ κ'ίjπο κ' ή
μεταβοληr·τοϊί καιροϊί τον έμπ6διζε· τον,, &νάγκασε να ζητάει
χειμερινη στέγ-1).
Ή τε) ευταία μορφη τ'ίjς &ντιζηλίας - μια έφ-ημερίδα, ή. " 'Επι
θεώρησις " δέν είπε λέξη γιά την Παρασκευοπούλου· πολλιΧ
Ε:γραψε γία τη Βερώνη - Ί)ταν οι τιμητικές. Οι φίλοι τ'ίjς Παρα
σκευοπούλου είχαν φροντίσει να της γίνουν έκδηλώσεις και νω
ρίτερα, στ-fιν τέταρτη παράσταuη, όπότε, στΟ τfλος, cc άνυπό
μονον πλΊjθος θεατων &νέμενε'Ι Εξωθεν τοu θεάτρου και ύπε
δέχθη έξ�ρχομένην την Παρασκευοπούλου μετα χειροκροτη
μάτων και �?tευφημιων". Τέτοιες έκδηλώσεις για την 'ίδια πρω
ταγωνίστρια είχαν συμβε'ϊ και στην Πάτρα, την 'Άνοιξη τ'ίjς
rδιας ;(ρονιδίς. Κ' έκέ'ϊ· ό κόσμος την περίμενε, &λλιΧ για να την
•
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c; �ν<J 8�ψ::: ι χι�Λας , σ--;� �ενο�(JχείrJ , 7;'ί ς - &..J ά�r:y α �;�Jμβαt,� αν:::
τον >Ιιδιον καιρο και στην Αf)ηνα που παιζε η; Σαρρα _\lπερναρ
Τόσος, φα(νεται, ·r, ταν ό άπροσ�όχ·rιτος θόρυβος ποU ξεσ·�κωσε
μία μετά τά μεσάνυχτα, ή ζωηpή π�ωταγωνίστρια, ώστε ή
s l-}στυνομία της πρόσθεσε στ� �;-J νοδε(α 1της, για( cτ-[ιν τάξ·11 ,, κ,�ι
,
1
τεσσερις χωροφυλακες
μ , εφ
οπλου λογχην.
( Εφ-ημερις ,
·
25 ' Απριλίου ) .
' Η Παpασχευοπούλου &οιαθετοϋσε συχν&, τήν επιανε κόπωση ,
ήτανε
'
στάρ . Χωρίς &μφιβολία, μιά σκηνή τοϋ Ξενόπο1Jλου,
ε�ας Οιάλ�γ?ς , (C ( Ι-Ι �7.λλ1.,τέ�νι � " (C( r � στ(α1 " 1 89-'t , 25 ' Του
νιου ) , είν εμπνευσμενη απο τις φιλαpεσκειες της.
' Η τιμητική της Αίκατερίνης Βερώνη, ποu '!)ταν σάν όίνθpωπος
Ί]ρεμη και σιωπηλή εγινε στlς 30 Σεπτεμβρίου. Τήν �δια.μέρα Κ1)
Υ..�ο p όρ·ησε χ ' �να τιμ-ητιχο τε�χ� ς " περι,γράφ,ον ,τήν yλα,φυράν
αυτ-ης βιογραφιαν καλλιτεχνιχως εχτ'>πωθεν και φερον αντι προ
λ γ έν μ σ πλα ίου όΟων
τε ράστι ον
νθ·
;
� �
? ��
:? y
�iXt έρωc� ιf)'J
� : ' ''� η
εις ανθη ριψατε . . .
του ·Παρασχου.
Οpχr,στρα ;:.Ο οργανων
θά παιανίσ·n προς τιμήν τ-�ς διαπρεποϋς καλλιτέχνιδος ϋμνον
τονισθέντα 1)πο τοv &pχιμουσικοϋ της Rασιλικης Φρουρας
' Ανδp έου Σ άιλ�p " (�ο π p όγρα fl;\1-α ) ;ro ,έμβα ;ήριο αύ το κ� 
,
_
θιερωθηκε αργοτερα
να παιζεται χατα την πρωτ-ην πραξιν
εις
ΤΎ,J,ν ά�ά
τ·�ν έπt Σκην�ς ε�ο �?� τη 7 αύτο�ρα ;ορι�ης πο �πης
λογη μουσικη στα
Ολυμπια την ειχε τονισει ο Λ . Σ.πινελ
λης ( " Παλιγγενεσία " , 22 Σεπτεμβρίου ) . Το ταμείο i:κλεισε·
ή παρf σταση z:cηρε χαρ r;χτ-�ρ� έξόχως ένθο� σια �τι�ο � αί το
κον ;rινο καφ�νε � ο Κα;-ερω�η ε,ιχε δια�οσμ·ηθει γ ια την , ει;- r;ιρε
τικη βρ,αδυα, ο. r- ι μον � το ..θεατρ ? . Η τι_μωμεν·ιι , στ? τελο ς,
,
προσεφωνησε το Κοινον :
ΥΙετα συγκινησεως εκφραζω ευχ� ρ L στ(ας τ;ρ ? ς ύμiiς . . :.. ): . �Γ α ��ρα Ίjτ�ν &φθο�� :;�ι μ.εγ��οπρε 
πεστατα · τ απαριθμει η εφ.
Επιθεωρησις :
Η δ εξοδος
αύτης έκ τοϋ θε.Χτρου :η ν θριαμβευτική, διότι ούχί μόνον έπί
;ε�ρίπ�ου ι:_ετεφέρθ� είς ;ΊJν , κα;οι� ίαν �ης -η �-:εφαν � θε'ί �α
υπο του λαο� καλ�ιτε�νις, α�λα κ ?' ι το πλ7 ι �τον y.ερος τ?,υ πλη
�ους τ,°υ_ τε εκ ;ο� θεα: ρο� εξ�λΟοντος 1zαι αναμενο�το5 εξ'?θ,εν,
ηχολουθησαν αυτ�ν και , την ..εf-ειpοκρο;η �αν. ·; ,';�ο τ·ης οικ;ας
_
Εφ-ημερις , : , .[ην δεσποινιδα
της κατελθουσαν
. Και η.
Βερώνη συνώδευσε πληθος πολu &ποχωρήσασαν τοu θε&τρου
έπί τεθρίππου άμάξης •)πό τών θαυμαστι';'Jν της προς τοϋτο
κομισθείσ-� ς, όίμ�ξ� δ� όί�λη �; pοηγουμ�νη i:φεpε τά έπαξίως
προσενεχθεντα αυτη δωρα ( 1 Οκτωβpιου ) .
Ό Βερναpδ&κης δεν ·ί]τανε στήν τιμητική τ-ης &γαπητΊjς του,
;τοU .ο:-�ν εί,χε , σ,υνοΟ� ψει κ�ι πρtν 1άπ? την π�ρά�ταση σ�ν όΟΟν
Ερμου για ν αγορασει το βεστιαριο τ·ης που σωζεται στο Θεα
τρικο J\1ουσε'ίο· τήν πληροφορία γιά τήν ένδυματολογική άρμο-·
α οϋ Βερναρ ά η μiiς τ·ί) ν Ιtδ σε ή Βερ νη κατα έτον α
δό
� τ-ητ -ι; ,
�
<f>
? � ,
�
> �
το � εστιαριο, τ-�ς αυτ ? . Ο Βερνα ρδα;<ης , λοιπον ,εί"!-ε φυι:ει, κα,ι
μαζι τ?υ και η- γυναικα τ,ου, π,ο�, δε φ�ν·η :<ε σ ο)�?ν αυτο ;,°
;
1
ντορο.
Αποσυρθηκανε
νωρις, στο ερ·η μητηριο τους. ( Καιpοι, ,
'1 ' Οκτωβρίου ) .
' Η τιμητική της Παρασκευοπο1)λο'J δόθηκε στlς 1 4 ' Οκτωβρίου.
'Η " 'Εφημερίς " &ναγγέλλει δτι Ιtπαιξε τίς τέσσερις πρώτες
πράξεις της " Φαύστας " - ή ε' πράξη είχ' έ�ικριθεϊ ώς περιτ
τή · &ργότερα το i:pγo θά παίζεται μέ τέσσερις πρ&ξεις - καl
&λλα. Είχε &ναγγελθε'ί &πο τήν προηγουμένη πώς θά δινότανε
γεϋμα στο ξενοδοχείο της " Μ . Βρεταννίας " με '1 20 πρόσωπα.
'Η rδια ση � ειι�νει στίς 1 5 ,'Οκτω,βρίου � τι τήν τ ψψ ι�ή τ-η�
παρακολουθησσ.νε '1 .500 θεατες - θεατρο Ποικιλιων , οπου ο
τωβρ,ίου - καί 500
θίασος ε χε , μεταστ θμεύσει, &π τίς 3
�
?
�
:?�
θαυμαστες τη συνοδεψανε στο σπιτι τ-ης ηyουμενης της φιλαp
μονικης μουσικης καί φωτιζομένης της πομπης διά φώτων
βεγγαλικών( 31) . Ή Παρασκευοπούλου έμφανιζόταν με 'νέα πο
λυτελη ένδύματα " ( " 'Εφημερίς Κυριών " , 1 Ο Όκτωβρ . ) .
ρη τη ς , να πο ύστιχο οίη
' Αχ. αρά χος ε α ε, γ ι,
Ό
_ Π
�
yf, ψ
, � ;ς�
έ:
�
r;
μα· το δημοσιευουν οι, Καφοι σ επιφυλλιδα (Ι.!1 Οκτωβpιου ) .
καί &ρχίζει : " Τήν πενιχράν μας τήν σκηνήν έκάλυπτε σκο
τία . . . ',' Το ποί·ψα ;!χε τυπωθεί σ� ξε�ωpι�τά χαρ,τι�, καl
σκοp �; ιστ ηκε στην ,αιθο�σ:Χ . !< '>κλοφορησ , επισ·ης , και η βιο
γ � αφια , της γ p α f1;\1-7νη r;π�, το Α. Βελλιανιτη και οημοσιευμε•ιη τοτε στην
Εστια .
Ό θίασος " .\ 'Ιένανδρος " Ιtφυγε γιά τήν Αryυπτο τ·)ιν ήμέρα της
·

f

"

.

_

1 3 1 ) �Η λαϊl(ή lπιδ ο κ ι μ ασία φ α ί1νεται καί άπό τό δτι δ Ζαβορί
της lλ6:νσαpε ϊ�α καινούριο παyω;τό, «Φαύστα - Παρασκευοπούλου>)
(«'Ά1στυ», 11 Ό.κ-τ�β ρ . ) .καί τό Οτι τήν ήμέρα τής τΙtμl'\Τt!κης της ιΚV
κλοφόρησε ή «Φαύστα>> σέ φυλλ<Χδια ώς μιJΒ ι�στόρημα (<CΚαιροί», Η 4 ,
l iS) Όκτwβρ . ) . O f καιτcίσ·τ ΙJματά.pχες _y ενι1κά χpησ1ιμο;Π"οιοϋσαγ γ ι ά τή
διαφή'μισή τοuς θεα:τρικά lρ1yα πού ε�χα\ι' πε.τύ.χ ε ι , ϊΎας άρω;μα.τοιπώ
λης όΥόιμασ.ε «1Μαpyαρ ί1τα» 1μιό: κολώΥια του, ·Lχω δεί. άπό τ' ()γe>μα
ένός έρ'γοv τοϋ Πε..ρε.σιά:δ η , τό.τε κοντά .
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Rεύτερ·rις ω)τfις "1:1.μητικ.ης, ·ή Ι Ια�'ασ%ευοπο11>λου Εμει.νε πτ·Ιjν ' Α 
θήνα χ' εκανε εκτακτες κ ' έντυπωσιακΕ:ς έμφανίσεις. Θ α πεp(
μεν::: κανένας, ·1Jστερα άπΟ Εναν τέτο�ο θρίαμβο νι:Χ συγκροτη
θεί eνας Υ.. αινούριος θίασος με κέντρο τή θερμή καλλιτέχνι�α.
'Όμως ή ' Αθήνα, δεν Υ,ταν &κόμα ι'.'ψιμη γιά νά κρατήσει, το
χειμώνα, εναν έ).λ-ηνικο θίασο Υ..'Jν-:ά τ-ης . . .
'Τ·fιν τε:λειωτικ-fι κρίυη, αύτ·� -:τοU ΖνΒιαφέρει κ' έ:μας, τΥ,ν εΟωσε
ό Παλαμ iiς μ' /!να &pθρο του στήν " 'Εστία " ( 1 893 ). Είναι
γραμμένο μ' &y&πη, θαυμάζει τlς άρε-:ές τοϋ �ργου, τlς δυνα
τz ς σκηνές της καί τήν άFμονικΎj καί συγκρατ-ημένη χαθαρεύοJJ
σά_ της καt συσταίνει νΟC περ�μένουν "":0 8ραματιχ0 συγγραφέα
τ-ης �ημοτικης γιά νά Ι>οuν, πώς τό ζ·ήτ-ιψα τ-�ς θεατρικης γλώσ 
σας aεν τέλειωσε μΕ: τ·η ΦαUστα " . Να όνειρευόταν, αύτη τη
στιγμή , την
Τρισεόyεν·η " ; Τό &ρθρο εΤ.ν' ενα φωτεινότατο
σχόλιο για τ�η (t> αϋστα ", ας τΟ ιtχου ν στό νοϋ του ς οί άνα·γνC)
στες, μελετώντας τU κε(μενο ποU ε1jλαβιχά 8ημοσιεUει τό Θέα
τρο ". ν� ι_ πορο:jνε να τΟ βροϋν στΟ 8εUτερο -:όμο τ&ν r e « Απ &ν
των τοϋ άγωνιστ'ίj ποιητ'ίj, σ. 4 3 '1 - 4 5 ) . Τελειι�νει : " . . . έκ
�ριώ'J μόνον ·Ι)θ()ποιt":>ν άπεκόμιι')α άξίαν μνε(ας Ζ:ντόπωσιν. Έ z ·
τοϋ χ. Ταβουλάρ·η , τόν όποίον εύρ(σκω παραστατLκC::)τατον Κων
σταντ'ίνον, της δεσποι'ΙίδrJς Β9ών·η , τ-�ν όποίαν εύρίσκω &ξίαν
έκτιμήσεως Φαϋσταν καί της Εύαγγελίας Π αρασκευοπούλου,
Ί-Ιοϋς , άλλα άγp(ας, βαρβάρου Ί-Ιοϋς " , την όπο(αν Ααυμ6:
ζω " ( 32 ) .
rr

Η

rr

·

r�

ιr

'Όμως, μέσα στήν &ποθέωση αυτη της ούτοπίας ποu είχ' έμ
πνεύσει τ·ί) " Φαύστα ", μέσα στή γλωσσική ψε•Jτι& , θυμό:.Lα
στε ftνα ποίημα τοϋ Καβάφη με το1)ς Λ άρητες το;:) έλληνισμοϋ
τι�p'Υ.· σίγο•ψα, μέσα στlς tαχ/:ς εrχανε μέσα τους τον τρόμο,
γιcιτί κατάλαβαιι τί είδος βοη εlναι τούτη ,
τϋ.νοιωσαν πιά τά βήματα τώ11 Έριvύων.

Έ p;ό �ανε μ� σ' , &π? τ� � άθη ;r-ϊiς , παραr;λανη ��ν-� ς έλ,ληνικ'ίj ς
ζωης η διπλη ερινυα, η εκλογ·η - αποτυχια του Ί pικουπη καί
τό άντάξισ τέλι:ις, τό 9 7 .

Ί'ή βλάβη ποu σήμαινε γιά τον πολιτισμό μας τον &ναγεννημένο
με το δημοτικισμό, τήν κατανόησε ό Γιαν. Καμπύσης, &λλ'
&μέσως μετά το 9? καί έξ αίτίας του, προφανώς το περιοδικο
" Τέχνη " τοϋ είχε &ναθέσε� σκιαγραφίες συγγραφέων i:γραψε
μιά καί γιά το Βερναρδάκη ποu ομως δε δημοσιεύθηκε τότε,
&λλά μπηκε στο " Νουμά " '1 906, 26 τοϋ Φλεβάρη : " Θά
·Ιj ταν �ολU έπαναστατικό, νά πει κανεις δογμα-:ικά : Ό Rερ
ναρδ&κ-ης δεν καταλαβαίνει καθόλου τl θά πει ποίηση. Είναι
ομως λιγότερο έπαναστατικό νά πει : ό Βερναρδάκης δέν είναι
ποιητ·ής. Νά, τά στοιχεία ποu Ρ,' άπαιτοϋσε ή 'Αλήθεια γιά
νά κατατάξει ftνα συγγραφέα στή χορεία τών ποι-�τών . . . δεν τά
ί:χει. . . Γιά μένα. . . ή φιλολογική θέση τοϋ Βερναρδάκη δέν ό
φείλει νά ζήσει, πώς όφείλει νά πολεμ·ηθε'ί &πο τήν 'Αλήθεια,
ποu &ξιώνει ζωή στήν 'Ελλάδα, στήν 'Ελληνική Τέχνη . Ό . . .
iι . . . ό . . . ό Rερναρδάκης . . . είναι ο ί μεγαλύτεροι έχτροί τοϋ Έλ
ληνισμοϋ, οσο κι αν οί χρόνοι μας δl:ν τ' όμολογοϋν . . . ,, .
Πόσο είχε ό Παλαμας, μέσα στο νοϋ του το i:ργο, φαίνεται καί
&πο το οτι δημοσίεψε στο " Έμπρος " &pθρο με τον τίτλο
" Φαύστα " ( 1 2 Φεβρ. 1 922 ) , 8ταν τίς πρώτες μέρες της χρο
νιiiς ή :Μ αρίκα ΚοτοΠούλ·η τ·ήν &νέβασε στο " Βασιλικόν " .
.
Περιγράφει μιά συνάντ-ησ·ή του μ ε τή γερασμένη Π αρασκευο
ποUλου ΚL άπορεί, π-&ς ·ή νέα πρω'!αγων(στρια, ποU τ·fιν τιμιi
έξόχως, Επαιξε ενα έ:ργο σε τέτοια γλώσσα. �Άν καί παpακολου
θοϋσε πάντα τά θεατριzά - οεν τοuς εδινε συχνά τήν εγκρισ·ή
τοΙJ, τΟν άπωθοϋσε ή έμπορικότητα κ' ή ρουτ(να - δΕ: θιΧ
γνώριζε τ·)ι Μ αρίκα στήν πολu μικρή τ-ης ήλικία - θαύμαζε το
θέατρο, &λλ' &πο μακρυά - , γιατί &πο το �1 893 βρισκόταν
ολη τήν ι'�ρα στο θίασο τοϋ σπουδαίου πατέρα της τήν όίλλ·η
χρονιά θά δώσει κιόλας καl τιμψικ-�. 'Η σχέση της μέ το 1 90
.

.

( 312) Σ τήv Πιόιλη, 6έι6α 1•α, π·οϋ ιJπήι?χε αύ.στη,pή λογοκρ ισ ί.α, ή «Φαύ
στα» ·θά στερήθηκε δρ-ι.σ-μένα μέρη· της πού είναι σχετ ι κ ά μ έ τήv b.μ
ψό:νι:ση το.ϋ �Βυζαντίου· αύτή τή 1στ ι y μ ή 1 fχοv,με μπροστά μας τό β ι 
βλίο τοU θ1 ό:1σοu Β ειρώνη - ϊν' άντί τυπο δηλ. άπό τήv ί�κδοση1 τοϋ
1 ·89 4 - �1'ού εΙναι κομένο ψο6-ερό:· τό UJ [λειπε &:-πό τήν παράσταση·
ξ ειχ"-ψι1::nά δέ φαίνεται τό τί είδι1κά �χ,ει κοτrεί γιά χάρη τής λο.γ ο
κρισ ίας ϊvας φ ί λος ιμοu σε.Οαστός πού &.χει φύιyτι ά'πό τή ζωή , ό
ήθοποιός Εύάiy;yε.λος Δα·μάσ,κ ος, .μοϋ ·εΤχε ύ'Παyο.ρεύ�:τει άτrό μνή·μης
τή μετttτρ-οιπ ή δριισ μένω·ν lκ·φρά'σεωv, yιά ν ά y ί \ι'ουν άνώδv\ι'ες ((πό
τουρικιική &ποψη· δέ ν·c μ ίζω πώς �μπορεί νό: . χρησι;μοποιfτσω τό ·ση
μείωιμ·α τ·οϋτο ί:δώ· δέ θά �ποροϋσε νά εί�μαστε ά'πολύ'Τως 6έ.6 α ι ο ι ·
Ο:τοι πο:1λαιότεροι δ ι η;y οίίν'ται κάτι , l.π ι ζ!)τοϋ\ι' τό ά.στεiο, τό -παρά
ξεν,ο · δέ μcΧς Uποχ.ρ εώνοvv άρα οιίτε γιά τήν :άνεύρεση τής άλή5ειας
οlJτ,ε Ι( α ί συ)μ1φωvοϋν μέ τή θρησκε.vτ11κή μο:ς προσή·λωση 1Τρός δ,τι
λέγεται σε.6ασμός πρός τήv tννο 1 α «Νέο Έλληνι•Ι(ό Θέατρο».

' Η ' ' Φα�στα " παt·χΘηκε μεγαλ'Jπpέπ�στεpα: νιi πεϊ: �ανεtς,

στ·Ιjν Π 6λ·η , στά 1 895, σi: περιοδεία τ.'ijς ,Αίκατερίνης Βερώνη .
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:Μ αυροκορδάτος καί. ό Μαυρογfννης πασδίς, ό · ίδιαίτεpος για
τ:;Ος τοϋ Σουλτάνου και παρα τ·η συνήθει&: της, , κι όλόκλ·ηρη ή
έλληνικη άριστοκρατία· ό Βερναρδάκης είχε τρέξει έκεί γιά
νά έπιβλέψει τις δοκιμές. (" Νεολόγος " 23 Ίανουαρ. 1 89Ιι )
:'
fι
1
Π ριν άνοίξει ή αύλαία, · όρχήστρα: c c άν iκρουσε
ιc τΟ α Jτο
κp ατ? p ικόν �μβ,;χτ·ήρι?� τοί.i Σ ου,λτάνο,υ ,:;< αμηδ � έ κ ;r;ί �ετ' �ύ-:-?
τον . 7λλη; ικον _υμ.νο ν , περιγρα ψ_ει ο
Νεολογος
Ορθ� "..?
',
Σε
Κοιν ν ακ,ου
ειρ κρο ο σε (20 �Dεβpο� αριο� ) ·
αι,
�
; υ
,z ,?
y� �
,
γνωpιζω απο την κοψη
μεσα στην Ί ουρκια ! Ί ι χρονια
έθνικ'ijς άξιοπρεπείας /:χουν περάσει ! Καί διηγώντας τα νά
κλαίς .
� την τέ;αρτη παρ �στα1σ·η ξανα�ηyε , ό ,πρε �(.'ευτής μας ίΟυύ
ενα παραδειγμα προς μιμησιν για τους επισημους !

.
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Φωτοτυπία τής τελευταίας σελίδας dπό τήν αύτόγραφη έπιστο
λή τού Ρ.ερvαρδάκη. Παραχωρ·ήθηκε dπό τόv κ. Έρρ. Μοάτσο
αίώνα δέν εΙναι καθόλω λίγ η · καθαρεύουσα πpωτάκουσε, στ-J�ν
ψυχή της Θα. της έ:μειν' i:ντ'Jπωμέν·η ·ή Η ΦαUστα " .
Για την 'ίδια :τ:αράσταση κ ' zνα περιοοικl, τοu δημοτικισμοί.i γρ&
yει εύνο'ίκά :
'Ι'Ο εpγο στάθ·r;χε χαλα και χειροκροτ·�θ·η χε.
ΕΙχε τ·Ιjν εύτυzία νά π:χ�zθεί άπο τη βασιλίδα τ'ijς έλληνικ'ijς
σκην'ijς . . . " (" Λ rοί.iσα '' , Φεβp. '1 9 2 2, ύπογραφ-J� Γ. Λ . Ρό·η ς ) .
r'Ωστ� είναι τόσο Ουνατη ·ή θεατρικότητα του Βεpναρδάκ·η , i�στε
να γίνεται άνεκτ-fι χαι μετα τΟν Ξενόπουλο, τΟ l\ JελιΥ.: τΟ
Χόρν, τΟ ΣυναόινΟ ! .
Η

Στά ·1 92 7 ή "Εφη 'Άγρα παίζει Φαύστα μέ τον Έδ. Φύρστ
( Μ . Κωνσταντίνο ) καί μέ Κρίσπο το Μ ινωτ'ij. Καί πάλι ·ΙJ :\1α
ρίκα Κοτοπο>)λη ξαναπαίζει τό lipγo στ·Ιjν Α'ίγυπτο, στ-Ι)ν περιο
δεία της τοί.i καλοκαιριοί.i τοί.i 1 92 8 : Τ. 'Αποστολίδης ( Μ .
Ι\ωνσταντίνος ) , Α . Μινωτής ( Κρίσπος ) , Γ. Γληνός (Άβλάβιος ) ,
Ν . Δενδραμ'ijς ( Ούάλλης ) , Γ. Γεωργόπουλος (Κόϊντος ) , Γ .
J(ουκο1)λης ( Μαξέντιος ) , Π . Χατζηπαναγιώτου ( 'Ελένη ) , Κ .
J�αυ-:-οπούλου ( Εύτpοπία ) .
t 1 [ Εύαγγελία Π αρασκευοπ';.Jλου επαιξε c c Φαύσ-τ-α ", για τελεv
ταία φορά, στά '1 933 (Θέατρο " ΌΜμπια " - σύμπτωση όνο
μασίας ! ) · την εΙδαν έλάχιστοι θεατές ·(,ταν άπό τά πιο δυσά
ρεστα θεατρικά γεγονότα· τίποτα δi: γερνάει νωρίτερα άπό τ-Ιjν
τέχνη τοί.i ·Ι]θοποιοί.i !
·

' ]�ννοείται, πολλές ί,·η τησαν άχόμα νi Οοzιμά.σουν τ·Ι)ν άξία τους
στΟ ρό).ο της (( <Dαύστας " · πριν ά.πΟ τΟ 1 9.00, κάθε μια πού
Οα ποθοUσε να Ονομ �σθεϊ πρωτ�γω � ίστρ ια, θ � πα � ο�;ηαζ � 
τ:χνε μ εργο Βερναρδακη, c ι Μεροπ·η , πιο, πολυ, και
Φαυ
πτα " λιγότερο· οχι ομως άργά καί παλαιοί ·Ι]θοποιοί πού βγ-ή
κανε σ-:·Ιj Σκηνη μέ τη λάμψη τοί.i Βερναρδάκη &ς το πιο ψηλό
σημείο τ'ijς δραματογραφίας, τον Ξγκαταλείψανε · μυθιστοpη
ματικd: 3ράματα, cc ιο κόσμος του (Αγίου Γερμανοί) " και Αί
�·;Ο όpφαναί " .. έπιζ·ήσανε και μπορεί να παLζcνται κάπου rσως
χ:-ιι --:C:>pα· ·ή ίJ.;J.βικ-fι τριχγω3ία Ο�ν γ(νεται άνΞχτ-1) πιά.
(C

�τΟ ' : Νεο� όγο " έπ � σης �-ημοσιεύ�ηκ� � ια σειρα α �θρ ι;- με τα
τιτλο ι Φαυστα - Φα•. δρα , γραμμενα απο τ'J, γνωστο τοτε κρι
τικό Όδ. 'Ανδρεάδη άπό 1 1 J\Ιαρτίου π.χ.
J\1ετά, ·ΙJ Βερώνη π'ijγε στο Π αρίσι· οσο έ:παιζε στη ν Π όλη , πέ
ρασε καί ή Παρασκευοπούλου, γι� νά πάει στη, Ρουμανία,
όπότε θά παίχθηκε, μπροστά στο1)ς πάροίκους καί ή " Φαύστα " .
(Οπου π,ιΟ π&:ν � , 7 ' Ι �νου �ρίο� ) . :r-I ΒεpC:>νη επ �ιξ 7 τ� ερ yο, για
1 απο τη γεννηση
1 εοpτες της εκατονταετιας
τελευταια φορα, στις
τοί.i Βερναρδάκη ( '1 934. ) μi: τον Φύρστ ( Μ. Κωνσταντίνο ) ,
με τό Διον. Βενιfpη (Άβλάβιο ) , μi: το Λ. Χριστογιαννόπουλο
( Κρίσπο ) καί μ' έρασιτέχνες( 33 ) .
' Ανάλογο θfμα μέ ·τη " Φαύστα " έ'χει και ·IJ " Νlαρκfλλα "
τοί.i Π . Δημητρακοπούλου· ό Δ. Κοτοπούλης, καί ή Μ. Κων
σταντοπούλου τ-J�ν έ'παιξαν στο 'I 8 9 5 . Ό Ν. J . Λάσκαρης άνα
φέρει στον πρόλογο τοί.i έ:ργου, (Φέξη ς ) πώς Ιizει γραφ ε� τ·�v
"Ανοιξη τοί.i 1 89 3 . Γίνεται στ-J� Ρώμη έπίσης.
Την (( 'Αντιόπη " τ·�ν ΞΙχ' ετοιμη πριν άπΟ τη tι <Ι>αύστα "· τ·Ι-jν
έ:παιξε ή Α ίκ. Βερώνη στο θέατρο "Τσόχα " ( 1 896 ) μΕ: πολυ
τέλεια· ·ΙJ παράσταση κόστισε 7 .000 δραχμές ! (" Νεολόγος ' ' ,
2 6 Ίουν. ) Οί δοκιμές κρατήσανε δυο μ'ijνες γινήκανε σκηνο
γραφίες είδικΕ:ς καί κατονομάζεται χι ό σκηνογράφος, ό Χ ρ .
Π αναγόπουλος δ Χοpος εΙχε 1 6 γυναίκες ( Βάκχες ) · σαράντα
·�τανε τα κοστοUμια τοϋ έ:ργοu κατασκευασμένα ιι έξ ύποΟειγμ&:
των άρχαίων είκόνων και άγγείων " . τα χορικα τα τόνισε ό
Σπινέλλης καl τη χορογραφία τη φρόντισε ό " δεξιώτατος
καl Κ7.λαίσθητος χοροδιδάσκαλος " Π . Βαλάσσης κύριο πρό
σωπο ό Εύτύχιος Rονασέρας (' Αμφίων ) (34) . Ί -1 Π ιπίνα Βονα
σέpα παίζει γιά τέταρτη φορά ώς " πρώτη διδάσκουσα" έ'ργο
τοί.i Βερναρδάκη, άλλ' οχι πρωτ7.γωνίστpια· εlzε γεράσει πιά
κ' έκείv-η και ·ή τεχνικ·ή της.
Δtν ·fι ;αν έπιχειp·ημα-τ:ιχΕ � οί αί,τί� ς y ι' α1ύτ+; τ-fιν Ζχπληχτική,
για\ τοτε, προετοιμασια· ηταν απο την πιστη πρός τον πρώτο
ποι·ητ-η τοί.i zλληνιχοί.i θεάτρου στο δεύτερο ·ί')μισυ τοί.i 1 901;αίώνα.
C I-I ι ι 'Αντιόπη ' ' , σαν εργο είναι φοβερό, μ' άνακα·τωμένες τις
κλασικορομαντικΕς άπόψεις τοU Βερναρόά.κη · τα χορικά του
φριχτά σάν ποίηση καl σάν άρχα ·ί σμός. 'Ωστόσο τά παίζανε φα
νατικά· γιατί συγγραφείς μ7.ζί καί ·Ι] θοποιοl ζοί.iσαν. ώς ίερείς
ένΟς iΟανικοϋ. Ούτοπία ή πίστη πρΟς τ·fι �1 . Ί8έα , άλλα ζων
τανη μέσα -:ους καί τούς όδηγοί.iσε, έκείνους , στην ·Ι]θικη καί στ·�ν
άνδρεία. "Αν οέ'ι το1)ς δοί.iμε Ιtτσι, έ'χουμε χάσει τό νόημά τους,
αύτΟ πο1J τοUς ϋψωvε σ' άληθινούς άνθpώπους και πού όμόρφαι
νε τ-ην ϋπαρξή τους.
Είχε γίνει λόγος να παιχθεί �η (f 'r\ντιόπη " _ γερμανικά· 'ΓοUτο
·)) ταν !:μπνευση τοί.i 'Άγγελου Βλάχου· τη μετάφρασε ό ϊδιος
( 3 3 ) Δές -πφι .yρα.φή στό «' .Ελού.θερο Βi\μα» 4 'ΟΙκτωο ρ . ; στήν «Πα
τ,ρίδα.» 5 Όκ1τ1ω·Ορ . ϊvα &p'9po τού Ν . Βέη, άν·τ από,κ ρ ι•ση τίlς "Ελ. Σ ι_
φναίοv στόν « ' Ανι1ξάρτητον» (6 'Ο.κτwβρ. ) καί «Φώς» άπό 2 Ό .κτωΟρ.
κ α ί «Τα:χιι.δρόιμ.ο» της ΙΜu.τ ι λήνης {5 Ό1κ1'ωϋ p . ) , δπου κρ ίση "αύστηpή
της «Φα·ύστας» τοϋ Φ. Άνατολέα, ίδίως σ1χιτικά μέ τήν περιττή
πbμ,τrτηι πρά:ξη . Τά δvό φ·ύλλα τfiς Μv:τιλήνης δi.ν ,μ.πόpεισα vά' τά
ξα.νο.1δ'ώ , γιά vά iλέγιξω Π'ά1λ ι τ ί ς ά·νο.1γρο:φές ,μου.
{ 34 1 στ πλη.ροφορίες είναι τοD πpο1γρ�μιματος φuλάσ.σ εται στ·ό
θ εα,τ ρ11κό Μο.υσείο· καιτ' εύ1τ uχίαιν, εΤνα ι άρκ,ε..τ ά Οσ' άναφιρονται στή
Βερώνη, στήν !Παρασ;κεuο'Πούλοv ικα ί στό «Μέναvδpον»" τά διαιτηροD1με
μέ σUiy\K j νη.:τη 1Κ α ί μέ καμάρι " εr ναι Οί θησαυροί. μας Κα ί τό 1rαpελ
θόν μας τό πνει.ψ ατι,κό τοD f:: 3 νοuς μας «τό ϊθνος ή,μώ·ν» γ1ρ·ά1φ ανε of
έμ.πν·εu;σ,μένο ι δηιμοσ 1 01γ pά:;pοι τοD ύποδο.ύλου έ.λλη,νι σ,,μο·ϋ καί σ;τ' δνο,μα
τοϋ «'ί· 3νους �)μών» παίζανε .κ α ί οί ήθοποιο·ί .μας δέν ξεχνοΟσαν -τά
σuιμφέροντά τους ό καθέν.α.ς . άλλά δέ.ν r\ταν 6εν-τέττες, iντριγt<αδόροι,
άτο:;.ιιι<ιστές καί & δ ι ά φ ο ρ ο ι γ ι ά τά κ ο ι νά ίδαvιrκ ό: .
..
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13ερναρΜκης δέν παtχθηκε Ι)μως· τοϋτο τό ξέρουμε &πό
δυο πηγές α' ) άπό Ι!.ν' &ρθρο του Δ. Γρ. Βερναρδάκη στο " 'Η
μερολόγιον τ'ijς Μεγάλης 'Ελλάδος " 1 93 4 , 8που ό συγγραφέας
του χρησιμοποιεί,καθώς άναφέρει, δυο έπιστολl:ς του συγyρα
φέα προς τον πατέρα του, τό Γρηγόρη, πού μιλήσαμε για τή
σεβαστή άξία του Ίjδη· αύτα τα γράμματα ε!ναι γραμμένα στίς
1 1 - 8 - 90 καί στίς 10 - 1 0 - 90· πρόκειται για τίς έλπίδες
για το άνέβασμα, τίς τελευταίες, . πού ε!χαν στηριχθεί στον
Α tγυπτιώτη Λ. Λιμπρίτη. Καί β' ) 'Ένα γράμμα, του Βερναρδά
κη έπίσης, πού βλέπει ό άναγνώστης μας μια φωτοτυπία του
στίς σελίδες μας, μιλάει διεξοδικα γι' αύτό τό θέμα· ε!ναι γραμ
μένο προς τον κρητικό γιατρό Δημ. Λ. Σακελλαρίδη, πού 'ήταν
γιατρός σπουδαγμένος κ' έγκατεστημένος σrfι Βιέννη· εχει
ήμερομηνία 21 )2 Νοεμβρίου 1 890.
Τό κείμενό του τό διαβάσαμε σ' Ιf.να άντίγραφο πού μiΧς τό έκ
χώρησε ό Πέλος Κατσέλης, φίλος του κατόχου του, του δικη
γόρου κ. Έρ. Μοάτσου' ό Σακελλαρίδης Ίjτανε συγγενής του·
καl το κληρονόμησε μαζί μέ &λλα χαρτια του άξιόλογου, καθώς
λέγεται, γιατρου. Τον Κατσέλη δ1:ν τον εύχαριστώ· τό καθ'ίjκον
τί;)ν συναδέλφων ( έν θεατρικ?) έκπαιδεύσει ) αύτό ε!ναι· 8μως
εόχαριστώ τον κ. Έρ. Μοάτσο, πού . μiΧς τό έμπιστεύθηκε καt
τό βλέπω μπροστα μου, αύτή τ·fι στιγμή· τό άποτελουν 1 1 σε
λίδες πυκνογραμμένες 13 Χ 21 · τό μελάνι ε!ναι λιλά, σχε1>6ν·
τό γράμμα ε!ναι πολύτιμο, γιατί μiΧς δίνει &μεσες πλ·ηροφορίες
για τη ζωή ;ου, γι.d: τ�ν &ρρ � στει.α τών μ�τι.�ν του �αt γι ά το�ς
1
ρευματισμους του· δειχνει, επι, πλεον,
πως οταν δε διαμαρτυ
ρεται, 8ταν δέ μάχεται μέ τούς έχθρούς του, είναι γλυκός, '1]ρε
μος, εύγενικος καί διψάει για τή συμπάθεια τών φίλων του πού
κ' έκείνοι, στ' άλήθεια, τον άγαπουV' πολύ ποθουσε να δεί τό
εργο του στή γερμανική σκηνή (Βερολίνο ) · δέν εχει άκόμα
γράψει τή " Φαύστα " , ή έπιθυμία του τόν κυριαρχεί, άλλα τήν
έκφράζει μ1: διάκριση καl μέ χωρίς κανένα έγωισμό· διαβάζον
τας κανείς τό γράμμα του, τό &ψογο στή γλώσσα του, &ν καl
γραμμένο κατευθείαν, 8χι έπεξεργασμένο δηλαδή καθώς τό
δείχνουν ol διορθ�)σεις, είJχεται να έ:χει τέτοιους φίλους' ·ή βασί
λισσα 'Όλγα - μια έπίσης πληροφορία τ'ίjς έπιστολ'ίjς - τόν
είχε προκαλέσει να γρ:Χψει εργο άπό τήν έλληνική 'Επανάσταση
- ή βασίλισσα '1]ξερε στίχους πολλούς άπ' εξω άπό τήν " Εύ
φροσύνη " του !- τ'ίjς τό ύποσχέθηκε, δέν τό !:κανε 8μως μόνο,
μέ τ·fι θερμότητα τ'ίjς προτροπ'ίjς, &κείνος εκανε το δικό του( 35 )
Ιf.γραψε τήν " 'Αντιόπη ,, ' .. πpό ένός ετους ,, ' δηλ. στα 1 8 8 9 ,
" ε!χε χορδισθ?) δραματικώς " , έπεξηγεί. Ή συζ-ήrηση μ έ τή
βασίλισσα γίνηκε, 8ταν ό Βερναρδάκης, είχ' !:ρθει στήν 'Αθ·ήνα
για τήν ένηλιχίωση του δια1>6χου, να παραστεί ώς άντιπρόσωπος
τ'ίjς Μυτιλήνης. Κ' οί Τοuρκοι τον άφήσανε να φύγει για τέ
τοιο σκοπό ! Δ1:ν ξέρω τί γινότανε τότε μέ τα διαβαrήρι'Χ, 8μως
τών 'Ελλήνων τών ύποl>ούλων 'ήταν τό κράτος τοu καταχτητ'ίj ;
Ώς προς τήν πιθανή, για τον καιρό πού γράφηκε τό γράμμα,
παράσταση τ'ίjς " 'Αντιόπης " γερμανικά, ό Βερναρδάκης εΙχε
l>ισταγμούς τούς είχε γράψει πανομοιοτύπους καί στον άl>ελ
φό του· tl>oύ, ol l>ισταγμοί του, 8πως τούς έκθέτει, στή σ. 1 1 :
" . . . l>ρiΧμα γpαφόμενον ύπ' έμοϋ κατα τ<Χς l>ραματικας tl>έας
και θεωρίας, ώς άνέκαθεν πρεσβεύω, Ι>έν ε!ναι Ι>υνατόν ν'
άρέση είς l>ημόσιον εύρωπα'ίκόν, l>ιότι έν Εύρώπη τό θέατρον
άπό πολλοϋ έ:παυσε να εΙναι σύμφωνον μέ τας tl>έας καί Οεωpίας
ταύτας. Αι tl>ικαί μου άρχαί καί θεωρίαι Ι>έν είναι μΕ:ν άποκλει
στικώς κλασσικαί, άλλ' ε!ναι πάντοτε τόσον tl>ανικαί, ώστε
να μή ε!ναι 1>υνατόν να άρέσωσιν εtς κο•.vόν χρόνων, καθ' οΟς
ή τέχνη Ιf.φθασεν ε!ς τό όi.κρον όi.ώτον τ'ίjς ρ ε α λ ι σ τ ι κ 'ίj ς
(sic) της μανίας " . -Καί ό tl>ιος λοιπόν αtσθάνεται πώς ε'ίχε
μείνει πίσω άπό τήν έξέλιξη τοϋ εύρωπα'ίκου θεάτρου, πού τό
σο εΙχε συγχρονισθΊj μαζί του τον καιρό της " Μαρίας " .
Τ ό τελευταίο του έ:pγο ε!ναι ό " Νικηφόρος Φωκας '', βαρετό,
Ι>υσάρεστο· τα tl>ανικά του πιά, τών θεατών του καί τών ·ήθο
ποιών του, Ι>Ε: συμφωνοϋσαν άναμεταξύ τους μετα βασανιστι
κΕ:ς άναβολΕ:ς τοϋ τό άνέβασε τό " Βασιλικόν " ( 1 905 ) . Για
τό άνέβασμα τοϋ " Νικηφόρου Φωκα " 'ήρθε στ·fιν 'Αθήνα ( 1 9 02 )
κ' έγκαταστάθηκε οικογενειακώς' τον ταλαιπωρ·ήσανε καί τό
έκθέτει σl: μια συνέντευξ·ή του στο " 'Άστυ " ( 3 1 Δεκεμβ.
1 902 ) . ΊΌ " Βασιλικόν " άπάντησε μΕ: μιαν άνακοίνωσή του
(3'5 ) Δέν ijξφε νά δ.πc>ι<ύπτει δ Β ερ.ναι:ιδόοκης οUτε καί σ& 6α1σι
λ11κ ές προτροrπές δ Σ τ . Στ.Dφάνου διl)γεi<ται, δτι τόν ε�χε U'ά.ρ�ι μαΙζ(
της 1ι 6cοσιλική α1ικ�γένεια στή Δανία - Ιf'τανε δόοcnκα·λ ος τοϋ δια
δ,όιχ ου, �κ αθώς ε'ίπαιμε - .καί δ ί σταζε, δειλός κ οσι,μιικά, νά παροv
σιάζ·εται στά γεύματα των βασιλιά6ων· δ rεώρyιος τοϋ ύπόδειξε πώς
τοΟτο δέν r)ταν<ε. σωστrό, ν' άρνείται τήν τι1μή των προ.σ.κλήσεων- bκε(...
νος σηκώθη·"ε · κ' Εφυy>ε ! Δέ σήκω�ε παρατηρήcτεις ! («' Αθηναϊκ·ά Ν έα»,
1 0 Μαίου 1 93 4 ) .

στίς 4 Ία-iουαρ(ου 1903. Τ ο
'Άστυ " πάλι �ιαμαpτύρεται
μ' !:να κι'ιριο &ρθρο του γεμάτο άγανάχτηση (6 Ίανουαρ. 1 90 3 ) .
Ό Βερναρδάκης τώρα πιά Ι>εν κρατιέται · βλέπει 8τι !:χει χά
σει, ;cX Οι�αι?> ματά του π�νω σ:;ή γ� , μέσ� σ' , ε�αν χόσμ?
π�υ -r-ει αλλ� ξει πραyματ;κα και, οχι μον� �την Ευ,Ρ ωπη, κατα
,
την επ�στολη του · αl>υσωπητος ε!ναι αυτος ο, νεος χοσμος
πνίγεται καί μ' ω)τόν τον τόνο γράφει μια σειρα όi.ρθρα στο
tc 'Άστυ" έπίσης, άπΟ τις ? 'Ιανουαρίου- : 'Άμεσοι �χθροί του
εΙναι ol νεότεροι συγγραφείς έ:πεσε πάνω στο Χ&ουπτμαV"
γ �νότ�ν �οχ� μΕ ς στ� έ:ργο του c t (9 άμ�ξας, 0�ν�ελ ' �· πηγε
να_ l>ει τους ηθοποιους για τη, l>ιανομη . . . : . . . αλλ εκ της σκη
ν'ijς έκείνης άνεl>ύετο μία λαχανίλα άνυπόφορος καί φοβηθείς
μή μΕ: καταλάβει ltμετος, άπεχώρησα. "Οτε κατόπιν προσελθών
ε!ς τήν παράστασιν l>ράματος γερμανικοϋ, σχόvτος έν Βερολίνφ
300 παραστάσεις, καθώς έκαυχώvτο ο[ έν τi{> θεάτpφ, ύπ'ίjγα
καί έγώ να το Θαυμάσω. 7Ητο " Ό άμαξας "Ε.νσελ ". "Ηρθη
ή αύλαία καί άπ' άρχ'ίjς μέχρι τέλος τ'ijς πρώτης πράξεως "
κυριαρχοϋσαν στή σκηνή, γράφει, " ή μπουγάl>α τ'ijς πρωταγω
νιστρ �ας ώς χα} )αχ ίλα τοU πρωταr:ωνιστ?ϋ · μ' ενθύμισε τ�ς
1
,
ή � ;ι� 1
γενικας Ι>οκιμας, αι /) εν τελει κωμικαι . . . και μεχρις απαγχονι
σεως τύψεις τοϋ συνει1>6τος του άμαξα ύπερ τ'ίjς μακαρίτισσας
πλύστρας, μοϋ άνετάραξαν τον στόμαχον εtς τοιοϋτον βαθμόν
&στε �ν οε� ε9ρισκα ε �ε)ι.�ώv �oG θε�;ρ ?υ φίλον fJ;OU ΟιΟC �α
,
ξ� θ,υμανω " α φει:κτως, θα ;ην. επ:αθαι
�α ', Απο'(οητευεται ', πως
, νοι του_ Χα πψ αν θα
ι
η�οποιοι
εκε
πα �ζανε το Ι>:κ6
. ;ο,υ �ργο,
��
?, ,
;
;
ενω εΙνε πασιγνωστον . . . οτι τον Νικηφορον Φωχαν ο επισκο
πο7 Κρεf7,ών1\� Λουιτ7:pάνl>ος κατηγορεί μl:ν 8τι ετρωγε πολλα
,
κρεατα, οχι ομω� και λαχανοσουπαν.
. . ,, ;
"

Τότε ό Παλαμας θύμωσε κι άπάντησε μ' Ιtνα l>ημοσίευμα στο
Νουμα " τ'ίjς 1 6ης 'Ιανουαρίου 1 903 με τον τίτλο " Φιλολογικα
άναθέματα ". Τα πληρώνει δ " Νικηφόρος Φωκας " : " Κ'
εύριπιl>ικώτερος &ν ε!ναι άπό τή " Φαϋστα " καί σαιξπηρικώ
�ερος ά.7:0 τ� , t c �Ιαρία Δ ?ξαπατ�η : ' ��� σοφ �τερ ?ς cά�Ο τοUς
Κυψελιl>ας και τεχνικωτε,,ος απο τη Μεροπη , ο Νικη
φόρος Φωκας ", Ι>Ε:ν περιμένω να· τό tl>ώ για να ξέρω πώς 1>1:ν
εΙναι τό lf.pγo πού μπορεί να μ' ένθουσιάσει. 'Η τέχνη τοϋ Βερ
ναρΜκη, τέ:ι;ν-� γν�c:τή κ' έξ�φλημένη . ΔΙ:ν π;εριμένουν τίπ�
,
τα, τιποτα
απο αυτη τα, μεγαλα καταφρονεμενα ,ιl>ανικα, της
φυλ'ίjς. . . ". Αύτα l>έν είναι άπλώς Ι>ιαπίστωση, ε!ναι ταφόπετρα.
ΕίΟιχ&ς γι.ιi �Ον tt cΑι:_αξ� 'Έν �ελ '' χαL γιιi rtς έπιχρίσε,ι.ς τ�U
1
Βερναρl>ακη, ο Παλαμας αποκpινεται : (( Στο; σπαραχτικο l>ρα
α
r:- ; .. τ'ίjς Ψυ�'ίjς ένός �νθρ�που " ;το� άμ,αξας κι &ν ε!ναι,' 8μως
αξιζει για, τον ποιητη πιο πολυ, απο τους
λαμπροφορεμενους . . .
Ι>εν �!Ι>ε παpα τ� λάχα�α πο� έ:τρωγε ό πρωταγ,ωνιστ1 ς, Ι>Ε:ν �ΙΙ>ε
,
παρα τη μπουγαδα της πλυστρας . Είναι τό ιl>ιο σα να, κρινης
τό " Φιλοκτ·ήτη " τοϋ Σοφοκλ'ίj άπό τή βρώμα μόνο πού σκορ
π �ζει. ;Ο πόδ ι. του ��ρωα. Ε�ναι τΟ tΟι? σιi νd: χρί�εις τΟν Εύρι
1
πιl>η από τα, κουρελια που παρουσιαζεται φορωντας καποιος
άπΟ τοUς "Ϊ} ρωές του . . . " .
Χαpαχτηριστικό είναι καί τοϋτο, πάλι τοϋ Παλαμα: " . . . ΚΧπο
τε μοϋ ζήτησε Ιtνα τόμο τοϋ 'Ίψεν. "Υστερ' άπό μέρες μοϋ τον
ξαναγύρισε με άπελπιστικώτατο μορφασμό. Στο c'φιστοι)ργη
μα τοϋ Δοστογιέφσκι " Τό έ:γκλημα καί ή τιμωρία " 1>1:ν ε!l>ε
παρα κακουργήματα πού τον κάμαvε ν' άνατριχιάση, ( "Νου
μας ' , 21 του Γενάρη 1 90 7 ) .
Πολλα λοιπόν τοϋ ε!χαν μαζευτεί· ό άγωνιζόμενος l>ημοτικι
σμός στίς άρχες τοϋ αtι:>να μας ε!χε προοl>έψει καί ι;ε μπο
ροϋσε να μακροθυμεί, Ι>Ε:ν ε!χε, άκριβέστερα, λόγους να μή
μιλάει 8σο γινότανε και πιο έ:ντονα· ό Παλαμας όίλλωστε, ε!χε
άρχίσει. άπ� �ολλcΧ χρόνια πρ �ν να �ά.χ:ται ?ρ μητικd: και ά.πο
τελεσματικα οπου παρουσιαζοταvε η ευκαιρια.
Ό Δημ·ήτριος Βερναρδάκης �φυγε άπ' τή ζωή στο vησl του
στα 1 907.
.
ΔΕ: συχωριέται 8ποιος ι;ε μπόρεσε να πάρει �όν κ�λ�τερο l>ρό�
μο πού ε!χε άνοιχτεί στήν πατρίl>α του, πρίν απ αυτον, και, που
δ l>ρόμος αύτός μας ε1>ωσε τό " Βασιλικό " τοϋ l\1άτεση .
Κ' οι Ι>υό τους εrχανε όl>ηγό τους τό Σ ίλλερ· δ �νας τον ποιητή
τών ιστορικών δραμάτων ( "Μερόπη " , " Φαϋστα" , ό ΊΧλλος τών
κοινωνικών ( " Λουίζα Μίλλερ ) · άλλα τί Ι>ιαφοpα στο άπο
τέλεσμα ! 'Ωστόσο, 8ταν κανένας ε!ναι σαν &νθρωπος καί σαν
πνευματικός έργάτης τόσο σπουl>αίος στο φρόνημά του, τόσο .
άξιοπρεπέστατσς καί τόσο &ντρας, 8σο ό Βερναρδάκης, μπο
ρεί κανένας vα τον θυμαται μ/: σεβασμό. καί μ' εύγνωμοσ1)νη
για 8,τι τοϋ 1>6θηκε να προσφέρει. Μπορεί άκόμα να τον λάβ:η
σάv πρότυπο, μέσα μάλιστα στήν άθλι6τητα πού μiΧς περιβάλ).ει.
'

.

"
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Π Ρ Ω Τ Η

ν' ...άκ?λο�θω , και την, όφ,ρ Uν, ν' άνέχωμαι
μιας · Ελενης, θυγατρος αγροτιl>ος
' Αλλά, τέκνον μου, ένος καπήλου Βιθυνου ! μετά χαρiiς,
σμ�νω.5 π,άντ� ;α9τα,, χcΧριν ttόν�ν ,σ�ϋ.
τί Εχει;;
��φ
,ου τα �αντ1 απωλε�α, σ� Οι εμε
ΦΑΤΣΊΆ
τα παντα, θυγατερ
μου, ανεπληρωσας,
'Ώ, Ο Ε::ν εχω, μή τερ, τίποτε.
κ' είς τη� ψυtή� \'"ου .�νστα,λάζει βάλσαμον
ΕΤ ΤΡ ΟΠ ΙΑ
παρηγοριας η ιl>εα, οτι συ
�lE::1 κρ�πτεσ_αι ::: L ς μ,&τη � . ��ν σ' έγ�νν�ησα εύ
Οαίμων ύπεpάνω πάντων, και αύτ-'ή ς
εγω, ω Φαυστα; l>εν σ ανεθρεψα εγω;
ς 7;ενθερ &ς, σογ , 11ίστατr; ι πανιίσχυρο�
χ: �ξ ά�αλ�ν ό�ύχων σου ο,εν �μαθα
Τ[J
εις
το πλευρον εκεινου, οστις οπλισθεις
;� εyνοω τα5 λυπας , σου �αι τα,ς χαρας ; πασαν
κακίαν, ώς και πάσαν άρετήν,
! ο ο, yμα, ;ου ναυ�;ληpου " εξ,αρ ;ησαντος ώς στρατ-ηγος
μέ ξίφος, η μέ πέλεκυν
εκ των ανεμων πασας τας ελπι/3ας του, ώς ήμιος,, όλ�κλη
�
�ον έγύ�;,-νωσε,
νά διαφύγη δύνατ' εν νεφύl>ριον,
fl;ικpον τον, κοσμο� , , εν,α όίνΟρωπον,
ει� τ' ?ύ � ανοϋ ,το &�ρον μόλ;ς ,όρατόν, ε�ατα
�α κ� ι μ6νον, θ,ελ�ν με, ολο;tληρο_ν .
Ι>ιοτι ν απαυl>ησ·rι Ι>υναται αυτος,
;ον
κοσι;ιον να ενl>�σ·rι, ;;αυτον. Ζ·nς συ,
� ν' ,άμ�λ� ση )\ ;tαl ν' �πασχ.�ληθ?);
αyαπ� μεν�η , ; ι�;ω �;εν·� , ενl>ο�ος; , ,,
Αλλα κ η ελαχιστη θλιψις, ητις ως
,
κ εγω ζω τοτ ευδαιμων εις τον ·ηλιον
σκια Ι>ιέλθη έλαφρcΧ. την οψιν σου,
τής Ι>όξης καl ίσχύος σου. 'Ως κλίν-rις σι)
νά, Ι>ια,:ιιύγη τ', ομμ;ι μου Ι>�ν Ι>ύναται·
την κεφαλην έξ όίλγους -� έκ θλίψεως,
,
l>ιοτι οχι πλουτη κ εμπορευματα,
εύθύς ώς σκευος θραύεται ύέλινον
άλ�ά τά πάντ,α άπο σου �ξήρτ-ησα·
κ' έμου ό κόσμος τ'ijς εύl>αίμονος χαρiiς.
'
'
Ι>ιοτι είμαι χηρα, μονη,
ερημος
ΦΑΤΣΤΑ
καl όρφαν-ή, άφότου του συζύγου σου
'Αγαπητή μου μ'ijτερ, πόσον εϋκολα
·ή μανιώl>ης φιλαρχία μ' 'ή ρπασε
συyχέεις Ι>ύ? πράψατ,α ά�όμοια
τά , πά1ντα_, , τΟν πα;έρα, σου ,φονε�σασα
και συμβιβαζεις l>υο ασυναρμοστα,
και συζυγον μου ανοσιως, ασεβως.
την λάμψιν καl την Ι>όξαν τ-ίj ς l>υνάμεως
Κα.l εκτοτε ή πρlν μεγάλη κ' ενδοξος
μ� τ-1]� χα_ρcΧ.ν �αl ,εύφρ � σύνην τ'ijς ζω'ijς,
έyώ αύyοUστα και αύτοκρατόρισσα,
την ευτυχιαν με τον θρονον !
έγώ, ή κόρη, μήτ-ηρ, άl>ελφή, γυνη
ΕΤΤ Ρ Ο Π JΑ
αύγούστων καl καισάρων, χήρα μείνασα
του ;\'[αξιμιανου, τών πάντων εμεινα,
,
, ,
,
, , :1-,·η ν χαpά'J
φεϋ,1 χ·ή ρ � , κ;ιt ώς ;ρ ίλτατον 1υ ίόν μου τΟν λοιπον και ευφροσυv-ην σε εστερησεν
·ή �άμψ ις κι:_l ή ?ό,ξα , τή ς ?υνάμε� ς,
φονεα άπο τοτε και προσβλεπουσα
και πpοσφωνοϋσα. άναγχάζομ7.ι παντοϋ και Ι>υστυχεις l>ιοτ εις θρι;νeιν καΟησαι,

(Ί-Ι σκηνή παριστά τήν iν τψ παλατίω πούσα τό μέρος, iξ ού iθεό.το τά τής πομπ-ής, έρχεται πρός τήν Φαύσταν) .
μεγάλην α ϊθουσαν τού θρόνου) .
ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ
Εvτροπία, Φαύστα
ΕΤΤΡ ΟΠ ΙΑ

(Βλέπει μετά προσοχής είς τά εκτός τοϋ
πα�ατί�υ- εκ δι. �λε� ιιμά�ων δ� στρ �φετ� ι
- �ον, οσακις αποτεινει τον λο
προς τ� εν
,
γον προς την Φαυσταν).

Έλθέ, ώ Φαυστα, εξω. Έπιστρέφουσιν.
Που ε!σαι, θύγατέρ μου;

( Εiσέρχεται ή Φαύστα iκ τών δεξιών πα
ρασκηνίων, dλλόφρων καί dδιάφορος πρός
τά λεγόμενα ύπό η)ς Εvτροπίας).

αU?:τα, �π' έΟω
,
αν ελθης, θα τους ι13ης . ΦΠοιον
θεαμα !
.,

,,

,

1

,

('Ακούεται ή μουσική τής πομπι)ς εκ δία
λειμμάτων, προσεγγι.ζούσης όλονέν εlς τό
παλάτιον).

Πλην σύ που εΤ.σαι, Φαυστα; πώς Ι>έν ερ[χεσαι
τ-Ιjν έορτην νά rΙ>ης του συζύγου σου ;
'Jfλθέ· ,πλην μάτην. Τώρα πλέον ·ή πομπη
l>εν φαινεται.
(Η ,μο�σική βαqμηδόν παύει, μέχrμς ού

δεν ακουεται πλεον ) .

Τον Ι>ρόμον ·Ιjκολούθησαν
εκεί έκείνον . Δυστυχώς l>έν εμαθα
�κόμη, βλ�πεις, τ �υτον τον λαβύρινθον,
οστις καλειται , Ρωμη.

(' Ρίπτουσα iταστικόν βλέμμα πρός η/ν
Φαϋσταν, ταράττετuι· δθεν καί καταλι-

'

-

τών μέχρι τοu3ε μέγισο:ον κα.l ϋψιστον
ο:'ίjς οt,ωυμένης ; Κόρη μου, δέν σ' έννοώ.
Θνητή τίς &.λλη πλέον σοu εύτύχησε,
κ' zίς τίνος &.λλης γυνα.ικος τήν κεφαλήν
τ'ίjς 'Αμαλθείας οί θεοί έκένωσα.ν
τόσης εύνοία.ς πλ'ίjρες, τόσης χάριτος
το κέρας; Τί σοι λείπει, η τί Ι>ύνα.τα.ι
ποτέ να λείψη έξ ών φέρει έπl γ'ίjς
η ύπο γ'ίjν ό κόσμος ό οtκούμενος,
η εtς τα βάθη κρύπτει τοu ώκεα.νοu,
&φ' ou ό Κωνστα.ντινος μόνος σύ:Lπα.ντος
τοu κόσμου κυριάρχης ε1νε σήμερον,
τοu Κωνσταντίνου δ' ε1σα.ι ή κυρίαρχος
,
�υμβί� σύ ; , �Ι ,rLή,πως 8�ν σΕ ,άJ ..<πq2
�ς,, πα.ντοτε ,σ ·ηγο;πα., μο,νη� , εμ�;rα.θως,
ο α.λλως πληpης μωους, ο α.νηλεης;
�η πλέον ε �ς εν νε? μά σ�υ ΟΕν 1;είθεται
,
,
δικην
εσχα.του
Ϊ)ουλου, οπως πα.ντοτε ;
Δέν Ε:κλινεν έμπρός σου βλέμμα ταπεινον
καί ·lj πεφιλημένη μήτηρ του α.ύτή
'·Ελένη, κα.τα.πίνουσα. το μισός της
τΟ καθ:. ήμών, και τΟν αύχένα κύπτουσα,
?,ιότι έπ� τέλο�ς άνεγνό>ρι�εν, ,
,
οτι α.κμα.ζει
πα.ντοτε θερμος προς σε
ό έ:ρως τοu υίοu τ·η ς; Δέν 3ιώρισε
προχθές &κόμη τ'ίjς Γαλλίας καίσαρα.
τον νεα.ρον υίόν σου Κωνστα.ντινον, σοu,
σοu μόνης, Φα.uστα., χάριν, ΦΑΥΣΤΑ
(Δ ιακ6πτουσα τήν Εvτροπίαν μετ' όργί
λης dδημονίας).
Γύνα.ι &.σπλα.γχνε,
ώ ! φθάνει πλέον !
(μετ' εvθύς καί dποτ6μως έπελθούσης
θωπευτικής ήπι6τητος).
'Όχι, μ'ίjτέρ μου καλή,
φιλτάτ-η μου, γλυκεια. μ'ίjτερ ! ώ, μα τούς
θεούς, 3έν πτα.ίεις σύ, &.ν τήν κα.ρ3ία.ν μου
;;κ�ηρα π�ηγ�νεις μέ έκάστην συλλα.βήν
εκα.στης λεξεως σου.
ΕΥΤΡΟΠ ΙΑ
(όμοίως ώς καl πρίν).
Φα.uστα., Φαuστα. ! ώ
γυνή κα.ί μήτηρ, &λλ' &κόμ·η κόρη, σύ,
διότι μόνον τον &φρον τ'ίjς κύλικας
έγεύθης τ'ίjς ζω'ίjς, χωρίς τα χείλη σου
είς τη� ίλ�� να φθάσο�ν την πικριΧν ποτέ !
,
να.ι,, τον υιον σου κα.ισα.ρα. 3ιωρισε
τών Γαλατών, πα.ι3ίον ολως &.πειpον,
προς χάριν σουΦΑΥΣΤΑ
(θωπευτικώς dλλά μετά σπουδής διακ6πτουσα τήν Εvτροπίαν) .
Άκούεις; Οί έ κ τ'ίjς πομπ'ίjς
έγγύς τοu πα.λα.τίου ηaη έ:φθα.σα.ν.
ΕΥΤΡΟΠΙΑ
(Μετά τού αvτού καί πρίν τ6νου, χωρίς
αί διακοπαί τής Φαύστας νά μεταβάλωσι
τήν ρύμην τών λ6γων αvτής).
πρΟ� χάριν σου, � αί, Φαϋ�τα, �φ:J οΌ επαυσε
,
χα.τα πα.ρα.κλησιν
σου νεον ωριμον
είς νοuν κα.ί ήλικία.ν, τον 3α.φνοστεφ'ίj
τοu 'Ελλησπόντου νικητήν, τον Ε:ν3οξον
τών Γότθων κα.ί τών Φράγκων κα.τα.τρο[ πωτήν,
τ�ν κ � ίσα.ρα. τών Γάλλων τον λα.οφιλ'ίj,
το κα.υχημα. τ-ϊjς Ρώμης κα.ί τον &.ξιον
υίον τοu Κωνσταντίνου κα.ί διάδοχον,
τον Κρίσπον, 3ιότι ε1χ' �ν πτα.ισμ' &σύγ
[γνωστον,
να ε1νε δχ' υίός σου, &λλιΧ προγονός.
ΦΑΥΣΤΑ
({jτις dπο τών τελευταίων όκτώ στίχων ου
δαμώς έπαυσε πρρσβλέπουσα μετ' dκουσ{ας
dλλά προδήλου χαράς τήν Εvτροπίαν).
,

�Ω λέξεις πλήρεις γλυκυτάτ·ης ·� δον'ίjς,
ώ γλώσσα. ίκα.νή κα.ί τ'ίjς 'Αpτέμι3ος
τας φρένας να σα.λεύση ! Ποu, ώ μάγισσα.,

τήν τέχνην έδιδά)(θης, ποu τα θέλγητρα.
τα τόσα; Ώ γλυκεια. φαρμακεύτρια.
� ς Θεσσc;λία.ς, ? ια.τί δ:έκ?ψ?'ς
την γοητεια.ν ; Λεγε. Τα.ς εχιδνα.ς σου
έ:κβα.λε πάλιν έκ τοu κόλπου, γόησσα.,
κα.l &.φες εtς τήν χειρά σου να τυλιχθοuν.
Ήσύχως τότε μέ τήν &.λλην θώπευσον
τας ίοβόλους κεφαλάς των,. κα.ί, &φ' ou
έπάδουσα. συρίξης προς το σος α.ύτών,
είς τήν καρδία.ν &.φες να εtσέλθωσι
τ'ίjς Φα.ύστα.ς, Ί)συχοι, &νώ3υνοι, τερπν'ίjς
έ:μπλεοι μέθης, γοητείας, ή3ον'ίjς.
Τί μ' &τενίζεις οϋτω μετα θαυμα.σμοί3,
μετ' &πι.ρία.ς τόσης ; ''Ω, &.ν, μ'ίjτέρ μου,
τα.λα.ίπωρέ μου μ'ίjτερ, αν έγνώpιζες,
&.ν να γνωpίσης ·)jτο Ϊ)υνα.τόν ποτε ( στραφε ίσα καί προβάσα dλλαχ6σε, καθ'
έαυηίν).
'Αλλ' <Jχι, <Jχι ! Έαν μέλλω, ώ θεοί,
ποτΕ: να έκcrτομίσω ·δ,τι εtς τ'ίjς γ'ίjς
τα σπλάγχνα. πρέπει να τα.φ?j βαθύτατα.,
ω, τότε μ&λλον κλείσατε Οιd: παντΟς
το στόμα τοuτο.
(dπέρχεται έν βία).
ΕΥΤΡΟΠΙΑ
Φα.uστα., κόρη μου !
ΦΑΥΣΤΑ
(στραφείσα προς τήν Εvτροπίαν).
Ποτέ !
('Απέρχεται. 'Η μουσική dκούεται έγ
γύς τού παλατίου) .
ΣΚΗΝΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

Εvτροπία μ6νη

ΕΥΤΡΟΠΙΑ
'Αναμφιβόλως. Ί-Ιλθεν εtς το στόμα της
να εϊπη τι, και πάλιν έσιώπησε.
Τα σπλάγχνα. της βιβρώσκει σκώληξ κρύ[ φιος.
Ή 3υστυχής μου κόρη π&σχει, πάσχει, κα.l
μεγάλως· τοuτο πλέον ε1νε πρόδηλον.
(Σπογγίζει τά δάκρυά της· dλλ' α 'ίφνης
dποσύρει το μανδίλι6ν της).
"Η μή, θεοί μεγάλοι, πα.ρεφρόνησε;
κα.ί τότε - <Jχι δάκρυα, τοu τάφου πλαξ
σοί πρέπει, Εύτροπία.. 'Ανα.τριχιώ
μΕ: μόνην τήν φpικτήν t3έα.ν.
ΣΚΗΝΗ ΤΡΙΤΗ

Εlσέρχονται οί έκ τής πομπής, έν φ δ'
ή μουσική παιανίζει, προπορευομένου τού
στρατού μετ' dετών καί λαβάρων, καί
dκολουθούσης τής συγκλήτου καί τών λοι
πών έν τέλει, ό Κωνσταντίνος κάθηται έπί
θρ6νου. Οί συγκλητικοl μετά τών aλλων
τάσσονται εvσεβάστως dπέναντι καί πέ
ριξ τού θρ6νου.
'Αβλάβιος, Κωνσταντίνος κλπ.
ΑΒΛΑΒΙΟΣ
Κύριε,
οι α.πο τ-ϊjς συγκλήτου βουλ'ίjς Ε:γγρα.φοι
πατέρες οuτοι, οι ιππεις κα.ί &.ρχοντες,
οί ίερεις κα.ί μάντεις κα.l &ρχιερεις,
κα.ί σύμπαντα. τα τέλη , σύμπα.σ' α.ι &ρχαί
'l"OU 'Ι"Wν 'Ρωμαίων κράτους, ο\Jς ένώπιον
σοu !στα.μένους βλέπεις, σφό3ρα. χα.ίροντες,
δτ' οί θεοί τ'ίjς 'Ρώμης &πε3έχθησα.ν
τας προσφοράς σου κα.ί θυσίας 'ίλεοι,
όίς, έπ' α.tσίοις οtωνοις τον εtκοστον
έν ια.υτον ;ΊJ ς �ύ'Ι"οκρ;"τορ ίας σου
,
,
σημερον
εορτα.ζων, ε:τετελεσας,

τΟν Κρα.τα.ιον τ'ίjς 'Ρώμης α.ύτοκράτορα.
και μέγα.ν σε ποντίφικα. συγχα.ίροντες,
σοι προσφωνοuσι :. Χα.ιρε.
ΑΠΑΝΊΈΣ
(παιανιζούσης τής μουσικ·ής).
Χα.ιpε, Κα.ισαρ ! ώ !
ΑΒΛΑΒΙΟ Σ
� ρο� aε ζΊ) τοuσ � , t{ύριε2 τ�ν , α.aει;χντα.ς εγκα.ρδωυς υπερ σου ευχα.ς α.υτων
κ' ύπέρ τών σών κα.ί τοu σοu κρά·cσυς
[έ:κα.στοι
α.ύτοπροσώπως να σοί προσφωνήσωσι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Συγγνt:Jμην περί ;ούτου κεκοπια.κώς
α,ίτοU μαι... πα� α , πά�τ�ν. Τας ύπερ έμοU
1
ειλικρινεις ευχα.ς α.παντων κα.λλιστα
γνωρ,ίζω, δ�εν, π�ντα.ς, σίiς , εύ�αριστώ
εν μερει και ομου. Οι θεοι σφζοιεν
τήν Σύγκλητον κα.l τον ρωμα.·ίχον λαόν !
ΠΑΝΤΕΣ
Οι θεοί σ<ίJζοιεν τον Κωνστα.ντινον ! "Ω !
(Ή μο�σι;ιή πr;ι ια�ίζει. 'Άπ;ιντες έξέρχον
ται. Οι αυλικοι μονον θεραποντες παρα
μένουσι).
ΣΚΗΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

Κωνσταντίνος, 'Αβλάβιο� κλπ.
ΑΒΛΑΒΙΟΣ
Εtς τούς θαλάμους τ'ίjς μητρός σου, Κύριε,
'Ελένης τ'ίjς Αύγούστα.ς ό 'Επίσκοπος
τ'ίjς 'Ισπανίας 'Ό σιος, τον τίμιον
στα.υρον τοu Ίησοu Χριστοu κα.ί λείψανα.
χριστιανών μαρτύρων Ε:χων, ύπέρ σοu
3οξολογία.ν νuν θα ψάλη. Ίεpεις
έχει προσ'ίjλθον να σε ό3ηγήσωσιν,
οπου κα.ί &.λλοι τ'ίjς οtκογενεlας σου
έλθόντες σέ προσμένουν.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Τήν ύπέρ έμοu
δοξολογία.ν μόνοι των &.ς ψάλωσιν
έκε'ί.
(προς τον Άβλάβιον) .
Σύ μεινον.
(προς τούς έν τfj σκηνfj αvλικούς θερά
ποντας).
"Απα.ντες &πέλθετε.
ΣΚΗΝΗ ΠΕΜΠΤΗ

Κωνσταντίνος, 'Αβλάβιος

ΑΒΛΑΒΙΟΣ
Ώς 3ι' ένος ή 'Ρώμη ολη στόμα.τος
σέ μα.χαρίζει κα.ί θαυμάζει, Κύριε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Πα.pά3οξον !
ΑΒΛΑΒΙ ΟΣ
Ούaόλως. Πότε &.λλοτε
ύ �Ύ) ?ξ� τόσο� μ�γα, τ? σον άχ�νες ,,
το κρα.τος των Ρωμα.ιων; Ποτε α.λλοτε
3ιηρ· ψένον �οuτο ,εtς τει;άχι�
, ,
,
'7:λε \οτ�p� � εις κρ�τος πα� ιν ε,ν, , ως πριν,
α.λλα. α.ρ ρηκτως, οπως πριν ου3εποτε,
να συνενώση νοuς καί χείρ κα.τώρθωσε
θνητοu θαυμα.σιώτερον, θειότερον;
Τίς ν' &ριθμήση Ι>ύνα.τα.ι τα τρόπαια.,
τ-Ι)ν νικηφόpον δσα. έσημείωσα.ν
ποpεία.ν σου aια τ'ίjς οtκουμένης ; τίς
τας δάφνα.ς, μ' δσα.ς, καθ' έκάστην 3ρέπουσα.
νωπάς, πρίν ετι μα.ρα.νθώσιν α.ί προτοu,
μόλις να στρώνη έ:φθα.νε τον 3ρόμον σου
ή Νίκη, προ πο3ών σου . τρέχουσα. γοργή ;
Τ ά χρονικα τ'ίjς 'Ρώμης βpίθουοι νικών,
κ' ή πόλις τών Καισάρων είδε πρότερον
έκα.τοντάκις τών α.ύτοκpα.'Ι"όρων τ-ης
τούς &ετούς έκ τών έσ;χ:α.τιών τ'ίjς γ'ίjς
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προς τούς έπτά τ-ης λόφους έπιστpέφοντας
δαφνοστεφείς. Πλήν πότε τόσας Ιiδρεψε
Ρωμαίος Οάφνας, 6χι μόνον Γερμανούς
νικων καί Fάλλους, 6χι τρέπων όίτακτα
βαρβάρων στίφη, άλλ' έμπείρους στρατη, [ γοUς,
'
'
' και' πρ�ην
' χθες
) ' τους
αυτους
αυτοκρατορας,
οtτινες σκΊjπτρον είς τήν χείρα έ:καστος
έκpάτουν, κ' έναντίον σου ρωμαϊκας
ώδήγουν λεγε�νας, το� Μαξ�ντιον,
, Μαξιμιανον και, τον Λικινιον;
τον
[Μόλις παρΊjλθεν Ί]δη δεκαετ-ηρίς,
άφ' 6του α'ίφνης χείμαppος έξ 'Άλπεων
καταppυείς τήν 'Ρώμην περιέζωσας,
καί άναρπάσας αrφνης έξηφάνισας
το? Ν!αξεντίου τ�ς δυνάμει� , καί αότον
και την κολοσσιαιαν τυραννιαν του.
Σκιρτιiισα έκ χαρiiς εtς τας άγκάλας της
σ' έδέχθ' ή 'Ρώμη τότε τον σωτηρά της
άλλ' άπιστοuντες προς το Ιiργον τοu θνητοu,
ώς θzίον θ:;ιuμα οι λαοί έπίστευσαν
τήν νίκην σου έκείνην τότε, λέ.γο ιτες
δτ' εtς τα uψη τοόρανοu σταυρον tδών
μ στηρ ιώΟει7 λ�ξει� πέf ι; του
:;αtριτας
1 νικα , , ε ς ο λαβαρ
, ��ν τουτ
, aν
?C- �τος,
� ;
�
1 εγραψας
,
τας λεξεις ταυτας
και τον σταυ,)ον,
καί οτι δι' αότων έθαυματού?γr;σας
εtς τήν Μιλβίαν γέφυραν τήν νίκην σου.
Τόσον ό κόσμος έξεπλάγη. Τί λοιπον
παράδοξον τον Κωνσταντίνον Ιiχουσα
·ή 'Ρώμ' εtς τας άγκάλας αύτης σήμερον
εtκοσαετηρίδα έορτάζοντα,
πλ� ρ η ;οιούτων θ,αυμασίων άληθως
,
;
_
:
και υπερ
πασαν
ανθρωπινην
δυναμιν
καί Ιiννοιαν κατορθωμάτων καί νικων] ,
Οίν μακαρίζει καί θαυμάζει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ογε ! :Ά,
, � Ιησουν
μα τον , Απολλωνα και, μα, τον
ό πανηγυρικός σου άριστούργημα
τΊjς τέχνης ήτο, όίξιος Κικέρωνος.
Εtς τό θυμιατόν σου μόνον Ιippιψας
τον λίβανον πολύ άφθόνως, άφειδως.
Πλήν ματαιολογοuμεν έν οό δέοντι.
ΑΒΛΑΒΙΟΣ
Εtς τούς θεούς δμνύω, δτι, Κύριε,
εtλικρινώς, ά06λως σοί έλάλησα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Τότε θαυμάζω τας πλ·η ροφορίας σου.
':,Εω� προχθες .�κόμη ;;U, μ? L ε�εr,ες,
οτι ο κόσμος ολος και εκτος κ εντος
τ·� ? Ρώμη 7 εν θ�υμ�ςει μόνον πρόσωπον
και μακαριζει, τον υ�ον μου Κρίσπον.
ΑΒΛΑΒ ΙΟΣ
Ναί,
άλλ' ώς υιόν σου μiiλλον.
ΚΩ ΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
'Ά, λανθάνεσαι
·μεγάλως 6χι ώς υιόν μου, οόδαμιiις
�ς �έον εόπ,ρο;1ήγορον , κ' έπ�γωyόν, _
,
, ν ανοιξη κ εις
, τον εσχατον
ως ικανον
τοu οχλου τήν καpδίαν καί τ·�ν χείρά του,
�ς &Ο?λον, ά�Ορείο1ν, >;αL �ήp ωϊκό� ,
ως Κρισπον.Τον λαον , ως βλεπω, φιλε μου,
δέν Ιiμαθες καλως άκόμη οόδέ σύ,
ό τόσον σοφος όίλλως καί πολύπειρος.
Δ Εν �χει κ� Lσιν ό �αός, sε� εχ; ι νοUν
1 δψιν μονον βλεπει κ, επιφανειαν,
την
και κρίνει μέ τήν δρασιν, 6χι τον νοuν.·
Το κάλλυς κ' ή νεότης, νά το ε'ίδωλον
παντος λαοu, το κάλλος, δέλεαρ γλυκύ
-:;ων δφθαλμιiιν, ώς ή νεότης δέλεαρ
της φαντασίας. Ποίαν Ιiχομεν τροφήν
� ια _την pα�τασίαν -� τ�ν δpαc:ιν 1
ημεις
του ϋχλου, συ κ έγω; Αβλαβιε;
Καμμίαν πλέον. Μόνον φόβον δύναται
εtς τον λαον το γΊjpας να έμπνεύση, φεu,
/
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έν <]"J μυρίας έξαστράπτει φαεινας
έλπίδας μία μόνη βλέμματος άκτίς
νεανικοu. Τό γΊjρας ε!νε Ί]λιος
προς δύσιν κλίνων, δστις εν ύπόσχεται,
τήν νύκτα μόνον τήν ψυχpαν και ζοφερά:ν.
'Αλλ' ή νεότης ε!νε ροδοδάκτυλος
'Ηώς, φοροuσα έπί τοu μετώπου της
τοu κάλλους τον άδάμαντα τον φαεινόν,
της 'Αφροδίτης τ' όίστρον, Ί]τις εuελπις
πρ �άηελος ήyέ �ας, φως ύπόσχε�ι;- ι
,
,
1,'ουτου
και λ� μψιν κ �υτυχιαν:
ενεκι;
, μου Κρισπον
, υιον
λατρευει τον
ο, λαος.
ΑΒΛΑΒΙΟΣ
Καί τούτου 'ίσως έ:νεκα, ώ Κύριε.
άλλ' Ιiτι μiiλλον Ιiνεκα των άpετών
αϊτινες καθιστωσιν αύτον όίξιον
διάδοχόν σου. Δέν λατρεύει ό λαος
<�ς νέον τΟν υtόν σου και ώς εύειΟη,
άλλ' ώς τον τροπαιοuχον καί δαφνοστεφΊj
της Χαλκηδcνος νικητήν, ώς τον ΚΩΝΣΤ ΑΝΤΙ ΟΣ
'Αρκεί.
Εtς τ' όίκρον της γωνίας, καί άριστερ�
τ-ϊjς Ίε,)iiς Όδοu, fιν διεβαίνομεν
lκ το3 Καπιτωλίου έπιστρέφοντες,
δκτ� η δέκα νέους παρετήρ·ησα
tδιοτρόπως συνηγμένους. Τούτων είς
μέ , έδακ;υλοδείκ;ει ', �αί στpεφόμε�ος
προς
το Jς λοιπους εγελα συγκαγχαζοντας
&.νχφανδόν η: κρύπτοντας το πρόσωπον
είς τ' όίκρον τΊjς τηβέννου των. l\ΙΙ' ένέπαιζον.
Τούς ε!δες;
ΑΒΛΑΒΙΟΣ
'Όχι· άλλα �ως αuριον
θα Ε:χης τα δνόματά των, Κύριε.
ΚΩΝΣΊΆΝΤΙΝΟΣ
Θα ε!νε συνωμόται πάν":ως, 'ίσως δέ
καί φίλοι τοu υιοu μου.
ΑΒΛΑΒΙΟΣ
'Αποτρόπαιον !
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
και λίαν· άλλα 6χι καί παράδοξον.
Ar, γηραιέ μου φίλε, συναναστροφαί
κακαί κ' έλπίδες κεφαλΊjς νεανικΊjς
εLς την έσχάτην Οόνανται. άπόνοιαν
τον όίνθρωπον να σπρώξουν. Πρίν ήθέλησες
να πλέξης το έγκώμιόν ":Ου ώς Οίν ε(
;α� ά,ρετ�ς του ,και τα κ;ι;τ,ορθώματα
εγω ηγνοουν. Τι λοιπον ενομισες;
δέν ε!μ' έγώ πατήρ του, δέν τον άγαπω ;
Καί τίς τον Κρίσπον Ιiνδοξον κατέστησε,
τίς &.λλος παρ' έμε, Οστις νεώτατον
άκόμη τόσον uψωσα, φερόμενος
άπερισκέπτως, ώς έπείσθην προ πολλοu,
τ?π?θετ�� σας, οϋτ�ς, &qτε ν� φ �ν�Uν
αι αρεται, του και να, δοξασθη αυτος;
Τίς εtς τον θpόνον Καίσαρος τόν uψωσε,
νεώτατον άκόμη, δίδων εtς αότόν
τα δευτερεία της αότοκρατορικΊjς
�ρχη� τοι.ου�οτρ �πως1 τίς είμη έγ� ;
Αλλ εΙνε νεος απερισκεπτος πολυ,
κ' ή πρόωρος άρχή του μόνον μ' Ε:παρσιν
έπλήρωσε καί τύφον τήν καρδίαν του,
καί μέ φιλοδοξίαν άσυμβίβαστον,
'Αβλάβιέ μου, μέ τ·ήν ήλικίαν του.
Δι<J>κει τήν Γαλλίαν ώς άπόλυτος
σχεδον μονάρχης άλλ' έρώτα με καί πώς;
Τοιουτοτρόπως, ώστε ό λαός αότΊjς
έλάτρευε τον δμοιόν του καίσαρα !
'Ολίγοι Ιiτι, ώς ό Κρίσπος, καίσαρες,
και οί λαοί, ώς ϊπποι άχαλίνωτοι
άφηνιιiιντες, θα διασπαράξωσι
τό κράτος, δπερ μόλις δια σιδηρiiς
χειρος να συνενώσω μετα ποταμούς
κατώρθωσα αιμάτων. 'Ανεκάλεσα
τον Κρίσπον έκ Γαλλίας και διώρισα
τόν Κωνσταντίνον. ΕΙνε παίς άκόμη, ναι,

άλλα καπνούς δέν εχει, καί θα κυβερν�
ύπό τήν όδηγίαν όίλλων. 'Έπειτα
τό Ί]θελε, να σ' εrπω τήν άλήθειαν,
κ' ή μήτηρ του, ή Φαuστα. Τί δέ γίνεται;
'Αντί δ Κρίσπος τήν φιλοδοξίαν του
να καταστείλη καί να μείνη Ί]συχος,
ζη ;εί άρ�ήν, fιν μή �αβών δργίζ�;αι
,
, τους κολπους
και μανιωδης εις
ριπτεται
τών δυσηρεστημένων καί συνωμοτων.
Γνωρίζεις κάλλιόν μου σύ, 'Αβλάβιε,
δτι ή 'Ρώμη ε!νε το παγκόσμιον
κακοηθείας πάσης και διαφθορας
φυτώριον όμοu καί καταγώγιον,
και δτι συνωμότας η να τρέφη η
να πpοστατεύη ή πατρίς δέν επαυσε
ποτε τοϋ Κατι.λίνα.
ΑΒ ΛΑΒ ΙΟΣ
'Αληθέστατον.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ai, Κρίσπε, Κρίσπε !-'Άκουσον,' Αβλάβιε.
Το �p ό πολλ�u ,κλ� ισμέν�ν των -;αταδοτων
ΙJΕ:ν επρεπε ν ανοιξω
παλιν σταδιον
πλην τί να κάμω ; Άνεκοίνωσας παντοu
το περί τούτων εtδικον διάταγμα;
ΑΒΛΑ ΒΙΟΣ
Πρό ήμερων.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Καί πάλιν γράψε, 'Τπαρχε.
� ικαιοσ,ύνη αόστ� ρα , θ' άποδ?θ� _
ανεξαι?ετως κατα παντων- μ εννοεις;
Έαν ό δφθαλμός σου, ε!πεν ό Χριστός,
σέ σκανδαλίζη, Ιiκβαλέ τον. οι θεοί
�κ ;Τι,ς ά,να.yχ�ης τ�ό�ης ν � με �t:;>σωσιν,
αλλ εν αναγκη θα το πραξω. Ύπαγε.
(ό 'Αβλάβιος εξέρχεται).
ΣΚΗΝΗ ΕΚΤΗ

(Προβαίνει εκ τών άριστερών παρασκη
νίων ή Έλένη προπεμπομένη ύπδ τής περi
αvτήν αvλικής θεραπείας).
Κωνσταντίνος, Έλένη

ΕΛΕ Η
Ύιέ μου Κωνσταντίνε 1
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χαίρε, μΊjτέρ μου !
(ό Κωνσταντίνος άσπάζεται τήν Έλένην
καi όδηγεί iΊ:ύτήν εlς τον εξ άριστερών
αvτού θρόνον).

Λυποuμαι, δτι Ιiνεκεν άσzολιών
σπουδαίων δέν εtσΊjλθον εtς τήν τελετήν
τΊjς έκκλησίας.
ΕΛΕΝΗ
'Έπρεπε, χριστιανοc;
άφ' ο� , υιε μου, ε!σαι εύσεβέστατος,
καί την άγίαν έκκλησίαν τοu Χριστοu
τοσοuτον έβο·ήθησας κ' έστήριξας,
Ιiπρεπε να είσέλθης, δτε μάλιστα
κ' ή έορτή σου το άπήτει σήμερον,
νιΧ πρ�σκ�ν�σης ;Ον ?�αυp?ν τΟν τίμι.ον
και, να σε ευλογηση ο Επισκοπος.
Πλήν δέν πειpάζε.ι · Ιiνεκα των &λλων σου
καλών καί θεαρέστων εργων δ Θεος
θα παραβλέψη ταύτ-ην σου τήν Ε:λλειψιν.
ΣΚΗΝΗ ΕΒΔΟΜΗ

(Προβαίνει εκ τών δεξιών παρασκηνίων ή
Φαύστα μετά τής περi αvτήν θεραπείας).
Κωνσταντίνος, Έλένη, Φαύστα

ΚΩ ΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χαίρε, φιλτάτη Φαuστα !
ΦΑΎΣΤΑ
Χαίρε, Κύριε 1
Π;,λλdι τα �τη, Κωνσταντίνε, σ' ειίχομαι

καl ύγιii καl εύτυχ'ίj καl ένlJοξα
έπ' &:γαθίi) του κόσμου, προς &:θάνατον
ι1-ν-ήμην καl Μξαν σου τε καl του οtκου σου,
χαί προς χαράν μου.

ΚΡΙΣΠΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

(μεθ' όρμής έγειρόμενος).

(ταχέως προς τούς θεράποντας, άπελθόν
τας δμως fίδη).

Μ� 3ιέφθειρεν ;
, ,. ,
, ελυθη
, Ι3ου, λοιπον,
το μυστηριον.
(Ό Κωνσταντίνος άσπάζεται αύτήν καί (Προς τήν Έλένην μετ' άδημονίας, dλλ' �:νωρί,ζω τώρα τϊj ς 8υσαρε,σκεία7 σου
τον λογον. Διεφθαρην. Ποια, πατερ μου,
όδηγεί εiς τόν δεξιόθεν αύτού θρόνον) .
ήπίως).
ΕΛΕΝΗ
Μ'ίjτέρ μου, είν' ή 3ιαφθορά μου;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Πλήρης είνε σήμε�ον, πώς σκέπτεσαι; !
Τόπος καί καιρος
Θεέ μου, ή χαρά μου. 'Ως δ Συμεών
(Πρός τήν Έλένην μετά τινος αύστηρό- ΙJΕ:ν είν' έ/)ώ τοιαύτης έρωτήσεως.
�'- έγ� νά εtπω aικαιουμ� ι σ·ή fl;ερον,
τητος).
,
ΚΡΙΣΠΟΣ
1�υ� απολυ, � ις, IJεσποτα, ;r-rιν IJο,υλψ σου·
Αύγούστα, κ�κώς έπραξας.
IJιαβάλλουν,
πάτερ, μΕ: συχοφαντουν.
ΜΕ:
οι οφθαλμοι μου είlJον το σωτηριον,
ΕΛΕΝΗ
τήν δόξαν τ'ίjς άγίας έχχλησίας σου
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ύ'ίέ χαί κύριέ μου, έσο εύμενής
καί του Εύαγγελίου. ΕίΙJον τον σταυρον ώς αύτοκράτωρ, έσο · πρqος ώς πατήρ. Σιώπα, Καϊ:σαρ.
έπl του θρόνου· είlJον είς τήν Νίκαιαν
ΚΡlΣ ΠΟ Σ
τριακοσίους IJέχα καl όκτώ. σοφούς
(όλονέν έξαπτόμενος).
ΣΚΗΝΗ ΟΓΔΟΗ
καί ίερούς πατέρας IJογματίζοντας
Πάτερ, μΕ: συκοφαντουν,
Κωνσταντίνος, 'Ελένη, Φαύστα, Κρίσπος
περί τ'ίjς &.νω βασιλείας, πρώτον aε
ζητουν τον ολεθρόν μου.
χριστιανον ρωμαϊ:ον αύτοκράτορα
ΚΡΙΣΠΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
τον Κωνσταντϊ:νον είΙJον τον υlόν μου. Νυν, τΩ πάτερ μου !
Καϊ:σαρ, σιωπή !
νυν ή χαρά μου, τέκνον μου, πεπλήρωται· (προσπ{πτει γονυπετής προ τού. πατρικού
νυv του όνόματός σου πλήρης κ' έσαεί θρόνου).
ΚΡΙΣΠΟΣ
&:θάνατος ή Μξα. Πλήν, ώ φίλτατε
(μετά τολμηρό.ς όρμής).
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
υίΕ: καί κύριέ μου, δπως ή χαρά
Τί θέλεις, Καϊ:σαρ, τί ζητεϊ:ς; ΠοτΕ: έν δσφ ζώ· μόνος δ θάνατος
έμου καl πάντων πλ·ήρης, οGτω σήμερον
τ� στόy.α μου �ς ,φρ_άξη. Ά�λ' έ� δσφ ζώ,
ΚΡΙΣΠΟΣ
ας γείνη πλήρης κ' ή χαρά του ο'ίκου σου.
,
θα
χραζω: είμ αθφος, είμ ενωπιον
Δεν
έρχεται
δ
Καϊ
:
σαρ
προς
τον
ΑGγουστον,
'Υπάρχει τις ένταυθα, σάρξ καl αίμά σου,
ά.νθρώπων
καl
θεών
ά.θίi)ος.
'Ένοχον
&:λλ'
δ
υlος
προς
τον
πατέρα.
βαρύθυμος, έν iJJ οί πάντες χαίρουσι,
μΕ: λέγ' είς μόνος, μία γλώσσα ενοχον
ΚΩΝΣΊΆΝΤΙΝΟΣ
�εvθWν, ε1ν it'> δ �όσμος1 έο(pτά�εL πf1ς,
μΕ: λέγει tοβόλος, μία εχιlJνα
εν π�ραβυστ� και γ�νιq: εα�τον
Τί ζητεϊ:ς; τον
νουν καί τήν καρδίαν έφαρμάκευσε
.
ΚΡΙΣΠΟΣ
συστελλων και συγκρυπτων, οπου
σημερον
συκοφαντουσα
πατρός μου, καί αύτήν
σοβουσιν έλευθέρως καl ol ΙJουλοί σου.
ΟύΙJΕ:ν καί πάντα. 'Εκ του αύτοκράτορος τήν ΙtχιlJναν δ του
κόσμος
τήν γνωρίζει !
ούΙJέν- τά πάντα παρά του πατρός. Ζητώ
'Υπάρχει τις εtς τ'ίjς οtκογενείας σου
. τον κύκλον τουτον εύτυχ'ίj καί χαίροντα
ώ ! τί ζητώ ; ! 'Οπότε Ί)μην, πάτερ μου, (ταύτα λέγων ρίπτει φλογερά βλέμματα
περίλυπος μακρόθεν &:ποβλέπων νυν,
μικρον παιlJίον, τ'ίjς φιλτάτης μου μητρος πρός τήν Φαύσταν).
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙJιότι τον φραγμον τ'ίjς IJυσμεvείας σου, όρφανισθέν, έζήτουν κλαίων καl θρηνών
(οργίλος πρός τόν Κρίσπον).
φραγμ?ν συκοφαντίας &:ποτρόπαιον,
το μόνον, δπεp μ' είχε μείνη &:γαθόν,
Πώς;
τον κόλπον του πατρός μου, τήν &:γκάλην
νά ύπερβάλη δ &:θίi)ος IJE:ν τολμii.
[του. (Ή Φαύστα κλονείται καi άναπίπτει
''Ας πέση οuτος δ φραγμος δ &.ΙJικος
τ'ίjς IJυσμενείας σήμερον, υίέ μου. Ναί, Καί μ' έφερον έκεϊ:, εtς τήν &:γκάλην του, ολιγοδρανής έπί τού θρόνου. 'Ο Κων
τ'ίjς παγκοσμίου έορτ'ίjς σου καί χαρiiς χαl εtμεθα έχεϊ: κ' οί aύο - κάλλιστα
σταντίνος παρατηρήσας τούτο, στρέφεται
και χάριτος κ' εύνοίας μία καν άκτtς
το ένθυμουμαι - καί οί aύο εύτυχεϊ:ς.
πρός αύτ-fιν).
ιΧς &:νατείλη κ' εtς αύτου το πρόσωπον. ' Η ε\;τJχία προ πολλου έξέλιπεν
Τί έχεις Φαυστα;
'Εάν aε κ' έπταισέ τι, τ'ίjς συγγνώμης σου έκείνη, καl καθ' ην ήμέραν εtς φονεϊ:ς
ΚΡΙΣΠΟΣ
'όνος
καl καταlJίκους ή ζωή χαρίζεται,
θ,ά μεί�η ��νος σήμερον,
Ιf
, αύτοςμονον,
"Ω σεϊ:ς, IJίχαιοι θεοί 1
ζητώ ώς χάριν καl γονυπετής έγώ
ο Κρισπος
ο υιος σου;
τήν aύναμίν σας βλέπω !
(Δακρύει. Α ίφvης πρός τούς Ιδίους θε εν βλέμμα παρά του πατρός μου εύμενές,
ΚΩΝΣΤ Α ΤΙΝΟΣ
εν ρ'ίjμ' ά.γάπης, μίαν λέξιν του στοργ'ίjς.
ράποντας) .
(πρός τον Κρlσπον).
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΊπατε
τον Καίσαρα νά έλθη.
'Α�εβέστατε !
�ύ;ή ή �σκεπτός, μου σΕ: ΙJιέφθειρεν
αγαπη τοσον, Κρισπε.
μακράν των όφθαλμών μου 1 Φύγε, Gπαγε !
(oi θεράποντες έξέρχονται).
'Όχι !

/
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ά.λλά ΙJι' ά.σημάντους λόγους. Ό πατήρ
ένος των νέων τούτων, γέρων ά.κρατής,
έπ' αύτοφ,ώρ4> ι:ε τήν , παλ�;χκίΟα του ,
ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ
είχε συλλαβη
τουτον, τον υιον του, και ίόΟU τΟ παν.
Ούάλης, 'Αβλάβιος
ΑΒΛΑΒΙΟΣ
(Ό 'Αβλάβιος κάθηται έπi θρονίου, προς
Γνωρίζεις τά όνόματα;
τούτον δέ προσέρχεται ε·ύσεβάστως ό
Οvάλης).
ΟΥΑΛΙ-ΙΣ
Τά είχα γράψη.
ΑΒΛΑΒΙΟΣ
ΑΒΛΑΒΙΟΣ
ΟύάλΊJ, χαίρε. ['Άνευ λείας βέβαια
Δός μοι τον κατάλογον.
δΕ:ν έρχεται δ πρώτος των θηρευτικών
ΟΥΑΛΗΣ
-;;υ�ων �oU �ράτο�ς, πpός f.Ι;ε ;όσον ένωρLς
εlJω. Θα φερη κατ εις τους οlJόντας του. Τον Ιtχει δ εύνουχος.
Ούάλη, λέγε] . Τί μΕ: φέρεις;
ΑΒΛΑΒΙΟΣ
ΟΥΑΛΗΣ
(λlαν έκπλαγείς).
Κόριε,
Πώ ς;
οχι, δμολογώ, μεγάλα πράγματα.
'Οκτώ η IJέκα νέοι έκ τ'ίjς τάξεως
ΟΥΑΛΗΣ
Τον �λαβεν
τών πατρικίων ήσαν οί καγχάζοντες
εtς τήν γωνίαν τ'ίjς δ3ου τ'ίjς Ίερiiς,
'Αλλά κ' έκ μνήμης σοt τdι λέγω. 'Τπαρχε.
(Ή σκηνή παριστ{j. έτέραν α ϊθουσαν τού
παλατίου).

'Ιδού αύτά. Δονiiτος.
ΑΒΛΑΒΙΟΣ
Βλάξ μαμμόθρεπτος.
01ΆΛΗΣ
Σεβ'ίjρος.
ΑΒΛΑΒΙΟΣ
Φλάχκου παιlJικά, καί μισθωτος
τ'ίjς Κρίσπας έραστής.
ΟΥΑΛΗΣ
Νουμ7.ς-.
ΑΒΛΑΒΙΟΣ
'Ηλίθιος.
ΟΥΑΛΗΣ
Σκευόλας, Λουπος, ΛέπιlJος, Φαβρίκιος,
Ποστουμος.
ΑΒΛΑRΙΟΣ
'Ρήτωρ, �ρημος ά.κροατών,
και ποιητ·Ι)ς ά.νάλατος.
ΟΥΑΛΗΣ
Παπείριος.
5Ι

ΑΒΛΑΒΙΟΣ
'Ονειροπόλος ενθους τ'ίjς ρωμαϊκ'ίjς
3ημοκρατίας.
ΟΥΑΛΗΣ
καί Ούάppων.
ΑΒΛΑΒΙΟΣ
Πώς;
( dναπηδών α Ζφνης έκ τού θρανίου του) .

Ούάp pων; τίς;

·

πλήν τίς

ΟΥΑΛΗΣ
ToU πατρικίου ό υίός.
ΑΒΛΑΒΙΟΣ
Τοϋ Καίσαρος ό φίλος;
ΟΥΑΛΙ-ΙΣ
· Τίνος καίσαpος;
ΑΒΛΑΒΙΟΣ
"Ε ! τίνος, τίνος καίσαρας; 'Αλλ' έκατόν
3Ι:ν εχ' ή 'Ρώμη καίσαρας, Ούάλη μου.
'Έχει τον Κρίσπον πρώτον,τον πρωτότοκον
τοϋ θείου αύτοκράτορος έκ τ'ίjς
θανούσης πρώτης του συζύγου, επειτα
άπό τ'ίjς Φαύστας τ'ίjς αύτοκρατείρας μας,
τον Κωνσταντίνον τ'ίjς Γαλλίας,
άντί τοϋ Κρίσπου νϋν, καί τον Λικίνιον,
υιόν τ'ίjς ά3ελφ'ίjς τοϋ αύτοκράτορος,
τ'ίjς Κωνσταντίας.
ΟΥΑΛΗΣ
Ναί, είν' έπιστήθιος
τοϋ Λικινίου φίλος ό Ούάppων, τό
yvωρίζω τοϋτο.
ΑΒΛΑΒΙΟΣ
'Ότι 3' ό Λικίνιος,
ό νεαρός συγκαϊσαρ καί έξά3ελφος,
είνε τοϋ Κρίσπου φίλος έπιστ-ή θιος,
3Ι:ν εμαθες;
ΟΥΑΛΗΣ
Καί τοϋτο τό γνωρίζω, ναί.
ΑΒΛΑΒΙΟΣ
"Αλλά οι φίλο;, δπως πάντα έ:χουσι
Κ? Lν� τα &λλα, ο�τω και τοUς φίλους, σU
3εν ηκουσες ποτε σου;
ΟΥΑΛΗΣ
Είνε, Κύριε,
>;οιν?ς , ό τόπσς οδτος καL πασίγνωστος
αλλα εκ τούτων τί;
ΑΒΛΑΒΙΟΣ
'Εκ τούτων λέγεις τί;
Τό παν, Ούάλη.
ΟΥΑΛΗΣ
'Ύπαρχε, 3i:ν έννοω.
ΑΒΛΑΒΙΟΣ
[Θά έννο·ήσης. 'Άκουσον, Ούάλη μου.
ΔΕ:ν είνε τύχης εργον δ,τι σήμε,�ον
ό κόσμος βλέπει εκθαμβος, τρισμύρια
.έθνών άπειραρίθμων πλήθ' εις κράτος έ:ν
στεppως συνηνωμένα. Τοϋτο εΙς θεός
- ό Ζεύς, ό Ίησους Χριστός, ό Σαβαώθ;
εtπέ τον δπως θέλεις - εΙς θεος έκεϊ ·
έπάνω τό ήθέλησε, κ' έπί τ'ίjς γ'ίjς
κάτω έ3ω εΙς μόνος μέχρι σ·ήμερον
θνητός τό έξετέλεσεν, ό κύριος
έμου καί σοϋκαί σύμπαντος του κόσμου,ναί,
ό αύτοκράτωρ Κωνσταντίνος. Ποταμοuς
έπt αι<ϊ>νας έποτίζετο ή γ'ίj
αιμάτων, φάσμ' άνέφικτον θηρεύουσα,
έλευθε?ίαν καί ειρήνην, 'Ϊ)ν ψευ3ώς
οι άλληλομαχουντεc; έπηγγέλλοντο
στρατοt τ'ίjς 'Ρώμης εις τήν άνθρωπότητα.
Αιμόφυρτος, πλην 3ούλη μάλλον η προτοϋ,
ή οίκουμέν' ύπΟ τΟ ξίφος εστενε
τϊjς 'Ρώμης, ·ϊιν έπο3οπάτουν σφάζοντες
άλλήλους οι υιοί της. Την παγκόσμιον
ειρ·ήνην ήλθεν εύαγγελιζόμενος
ό Αϋγουστος. Είς μάτην. ΜΕ: τό γάλα της

τοuς κτίτοpας τ'ίjς 'Ρώμης είχε λύκαινα
θηλάση, κ' αΙμα είς τοϋ ειp·ηνοποιου
τάς φλέβας λύκου έ:ppεε. Τό εργον του
άπέτυχε, 3ιότι όπερέβαινε
την φύσιν καί την aύναμιν τοϋ Καίσαpο.ς.
'Όχι λυκαίνης θρέμμα, δχι όίνθρωπος
αιμάτων, η τηβεννοφόρος, η σοφός,
εΙς νεαρός 'Ραββίνος την παγκόσμιον
έκήpυξε έν εtρήνη σωτηρίαν καί,
έν ιΤ> έκών έσφάγη, όίφωνος, καθώς
άρνίον, όπl:p του Εύαγγελίου του,
ό κόσμος, ποίον θαυμα ! εις τον λόγον ;ου
έπίστευσε, καt σι λαοt άνέστησαν
ένθουσιώ3εις λάτρεις του καt μάρτυρες.
''Αν του pαββίνου τούτου Ίησοϋ ποτε
τό Εύαγγέλιον άνέγνως άγνοω ·
έγ' Ομως τΟ άνέγνων, καί τ' όμολογω,
οί γηραιοί μου όφθαλμοί κατέβρεξαν
μέ Μκρυα πολλάκις τάς σελί3ας του.
"Ω ! ποία γλωσσα ξένη, όίγνωστος, άλλά
άγία, θεσπεσία. οι χριστιανοt
λατρεύουν τον 'Ραββϊνον τουτον ώς θεόν,
καt tσως εχουν 3ίκαιον. Τό κατ' έμl:
φρονω καt λέγω, δτι των 'Ρωμαίων &ν
κ' Έλλ·ήνων ποιητων τον έ:νθουν κάλαμον
αι Μοϋσαι καθω3ήγουν, τοϋ άπλοϊκοϋ
καί νεαpοϋ έκ Γαλιλαίας κήρυκος
τά pήματα έκείνα έξεστόμισεν
ή γλωσσ' άνθpώπου tσως, άλλ' έξ όίπαντος
τά όπηγόρευσεν είς μόνος, ό Θεός,
ό εΙς καt μόνος, ό άληθινός Θεός.
Τον θείον τοϋτον λυτρωτην κ' ειρηνευτην
τοϋ κόσμου έθανάτωσ' έπt του σταυροϋ
ή Ίου3αία, καί τοuς μαθητάς αύτοϋ
καί λάτρεις ν' άφανίση έπεχείρησε
καt έξοντώσ' ή 'Ρώμη . "Ι-13·η τέσσαρας
αίώνας έπt Νέρωνος καt μέχρι του
Διοκλητιανου έκ τ'ίjς χειρός αότ'ίjς
την σπάθην τοϋ 3ημίου 3Ε:ν άπέβαλεν
ού3έ στιγμην ή 'Ρώμη, καt μΕ: αrματα
χριστιανών μαρτύρων ·ί) ρυθραίνετο
ή γ'ίj τριών ·ίjπείρων. Την άπάνθpωπον
σφαγην ώς καϊσαρ, επειτα ώς αϋγουστος
καί αύτοκράτωρ μ' όίλλα αύστηρότερα
ό Κωνσταντίνος μέτρα τέλος επαυσεν.
Ή γη άνεκουφίσθη, οι χpιστιανοt
άνέπνευσαν, ήσύχασεν ό κόσμος καί
άπήλαυσεν είρήνην, τέως όίγνωστον.
Λαός εΙς μόνος 3Ι:ν ήσύχασεν, ού3Ε:
νά ήσυχάση θέλει· μία μαίνεται
3ιψωσα αΙμα πόλις ή πρωτότοκος
θυγάτηp τ'ίjς λυκαίνης, ή pακέν3υτος
καί όκνηρά έπαίτις καί φαυλόβιος,
ή 'Ρώμη. Των θεάτρων ή αιμοβαφης
κονίστρ' άπεξηράνθη καί τών κίρκων της ,
άφότου νά την έρυθραίνουν επαυσαν
αι τίγρεις της, τά σώμάτα σπαράσσουσαι
χρ ;στια�ων μ�pτύp ων, καί ;rά προσφιλ'ίj
, στεpουμενος,
θεαματα του ο λαος
ζητεί έπί προφάσει νϋν τ'ίjς έορτ'ίjς
παρά τοϋ Κωνσταντίνου νέα θύματα
άνθpώπινα, τοuς μονομάχους, κ' έπει3η
ό αύτοκράτωρ τοuς τ' άρνείται, άπειλάς
τολμq νά ψιθυρίζ-n, όποκώφως 31:
συμψιθυρίζει, τίς νομίζεις μετ' αύτών;
'Η σύγκλητο;, Ούάλη, οι πατρίκιοι.
'I3ou άνθρώπων ποίων ποία τέκνα καt
παι3εύματα τών νέων πατρικίων σου
τον δμιλον έκείνον συγκροτοϋσιν, 00
ψυχη είν' ό Ούάppων, δστις κ' εξυπνος
την 'Ρώμην όνειρεύεται τοϋ Βρούτου καί
Κικέpωνος, t3ou 31: τ'ίjς φιλίας του
τί νέον ό Λικίνιος ήξίωσεν,
ό φίλος καί έξά3ελφος τοϋ Καίσαρος,
τοϋ Κρίσπου.
ΟΥΑΛΗΣ
Αι όπόνοιαί σου, Κύριε,
τ'ίjς πάσης είνε προσοχ'ίjς μου όίξιαι·

3ι�τι, έάν αuται, ο μη γένοιτο,
·ίjλήθευαν , 3εινόν καθοσιώσεως
Ύ]θελον Ύ]3η εγκλημα κυοφορ?).
'Αλλά νομίζω", "Υπαρχ' έκλαμπρότατε,
έάν άπό τών λόγων τοϋ Κικέρωνος
όλίγα μόνον σόλοικα φρασεί3ια
τά όρνιθοσκαλίσματα χωρίζουν τών
θερμοκεφάλων τούτων νέων, άπό τ'ίjς
ψυχ'ίjς τοϋ Βρούτου όίβυσσος τά 3είλαια
άποχωρίζει ταϋτα δντα. 'Άλλως καί
νά φοβηθ?) τί έ:χει ό Λικίνιος,
παι3ίον 3ω3εκάετες καί άφελές,
έκ τ'ίjς φιλίας τοϋ Ούάp pωνος, η τί
ό Κρίσπος;
ΑΒΛΑΒΙΟΣ
Τί; τά πάντα. Τοϋτο άκριβώς
το άφελl:ς τοϋ Ύ]θους καt τό νεαρόν
τ'ίjς ήλικίας καθιστq εύάλωτον
τον όίκακον εις τούτους βασιλόπαι3α.
l\tiη ή κακοβουλία 3Ι:ν ήθέλησε
νά στρέψη κατ' αύτοϋ τοϋ αύτοκρά;ορος
καt τον προπέρυσι συμβάντα αlφνης τοϋ
πατρός του, τοϋ γαμβροϋ τοϋ αύτοκράτορος,
τοϋ Λικινίου τοϋ αύγούστου, θάνατον;
'Ως &ν ει τό 3ικαίωμα η την tσχuν
3Ι:ν είχε νά φονεύση τον Λικίνιον
ό Κύριος ήμών, άφ' ou οΟς ι'.}μοσε
πατήσας δρκους, τό όπl:ρ χριστιανων
ήθέτησ' έκ Με3ιολάνων πρόσταγμα,
καί τούτους μl:ν σκληρως κατε3υνάστευσεν,
άπίστως 31: πολλάκις συνομόσας, καί
παρασπον3ήσας τέλος ηρε πόλεμον
κατά τοϋ Κωνσταντίνου τοϋ συνάρχου του
μακρόν, καί κατά κράτος τέλος -�ττηθείς
πρηνής έμπρός τοϋ νικητοϋ προσέπεσε
καί χάριν την ζωήν ζητήσας έ:λαβε.
Τά γεγονότα ταϋτα 3ιαστρέφοντεςJ
οι φαϋλοι οuτοι νεαροί πατρίκιοι
άaύνατον νομίζεις σύ, Ούάλη μου,
κατά τοϋ αύτοκράτορος νά στρέψωσι
τάς φρένας νεαροϋ καί άφελοϋς παιaός,
όποίος ό Λικίνιος; Πλην τότε τίς
καί περί των φρενών τοϋ έξα3έλφου του
κ' έπιστηθίου φίλου καί συγκαίσαρος,
τοϋ Κρίσπου, έγγυάται;
ΟΥΑΛΗΣ
'Ύπαρχε, έγώ.
Ό Κρίσπος, έκλαμπρότατε, 3/:ν είνε παίc,
ώς ό έξά3ελφός του· κέκτηται 3ιπλ'ίjν .
τ-ήν ήλικίαν, καί μυριαπλοϋν τον νοϋν.
Δεκαεπταέτης την Γαλλίαν κάλλιον
3ιιiJκησε πολλων γερόντων, κ' εθραυσε
την aύναμιν τών Φράγκων καί Άλαμανών,
δπως όλίγοι στρατηγοί παλαίμαχοι.
Εικοσιπενταέτης τον Έλλήσποντον
3ιέppηξε προπέρυσι, κατέστρεψε
τήν ναυτικην τοϋ Λικινίου aύναμιν,
3ίς έν 3υσίν ήμέραις ναυμαχήσας, καt
τροφο3οτήσας καί άνακουφίσας τον
στενως πολιορκοϋντα τό Βυζάντιον
πατέρα του, τ-ήν κρίσιν είς τον πόλεμον
τον φρικαλέον καί μακρόν έπέφερε.
Καl πώς λοιπόν; 3Ε:ν ένθυμείσαι, 'Ύπαρχε,
τάς χαρμοσύνους καt ένθουσιώ3εις τών
λαων καί στρατιών άνευφημίας, τοuς
στεφάνους τών χωρίων, καt τriJv πόλεων
τάς 3αφνοστρώτους άγυιάς, έφ' ών πατών
μετά τ'ίjς νικηφόρου στρατιάς αότοϋ
3ιέβαινεν έν μξσ<ι> άλαλάζοντοζ
τοϋ πλήθους δλου 'Ελλησπόντου καί
τ'i)ς Χαλκηaόνος νικητ·ής, ό Καίσαρ ό
3ημοφιλ·ής, ό Κρίσπος;
ΑΒΛΑΒΙΟΣ
'Όχι· κάλλιστα
τά ένθυμοϋμαι. 'Ενθυμετσαι δμως σu
καί πως έφάνη τοϋ Δαυ·t3 ό θρίαμβος
εις τον Σαούλ;
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... ευ, φυεστατη
προηγαγε ο εις �ως
Ο'rΆΛΗΣ
�αι ,
, ·ljττον ευσεβης
,
αλλ, ουχ
Εtς τl-,ν Σαούλ; Ποίον Σαούλ; μεγαλοπραγμων,
γυνή κ' εtς &κρον συμπαθής ή Έλληνίς
ΑΒΛΑΒΙΟΣ
'Ελένη ; 'Όχι ό μονάρχης, φεϋ ! ψυχήν
Τον βασιλέα τών 'Εβραίων.
SE:v Εχει �ύ8Ε: σπ�άχνr; εν άΚό p εστον ,
ΟΎΆΛΗΣ
,
'Αγνοώ θηριον και σκληρον, η μοναpχια ! αι !
τήν ίστορίαν τών 'Εβραίων, Κύριε.
ΣΚΗΝΗ ΤΡΙΤΗ
Γνωρίζω τόσον μόνον. Τοϋ pωμαϊκοϋ
'Αβλάβιος καl Έλένη
' � συμπεf'ιεχεται και του
κρατους, εν
άπεχθεστάτου τούτου έίθνους ή πατρίς,
ΕΛΕΝΗ
ού�έποτε άνήρ δαιμονιώτεpος
Ποϋ ε!νε ό υίός μου;
,
,
,
,
του Κωνστο:ντινου και εναpετωτερος
ΑΒΛΑ ΒΙΟΣ
έκυριάρχησ' έ:ως τώρα· άλλά και
Δεν μ' έζήτησεν,
ούδέποτε υίον Ι':αιμονιώτεpον
Αύγούστ' , άκόμη ό σεπτός μου κύριος.
τοϋ Κρίσπου έίσχε καί έναpετώτεpον
ΕΛΕΝΗ
'Ρωμαίος αύτοκpάτωρ. Τοϋτο μαρτυρεί
Ποϋ ε!νε; είπα.
το νόμισμά μου τοϋτο,
ΑΒΛΑΒΙΟΣ
( iξάγει iκ τού κ6λπου καl iπιδεικνύει
: Αλ�' εtς τούς θαλάμους του,
εlς τόν Άβλάβιον τό ν6μισμα).
8περ πάντοτε Αύγούστα, υποθετω.
ΕΛΕΝΗ
περί τον τράχηλόν μου φέρω, και έφ' ou
(κινεί πρός τό ύποδειχθέν μέρος· &λλ' ό
Ι!ύο προσκυνητc:ί εικόνες φέρονται
παράπλευροι κ' ισότιμοι, πατρος κ' υίοϋ, 'Αβλάβιος &ποφράττει εlς αύτήν εύσεβώς
τοϋ θείου Κωνσταντίνου καί τοϋ Κρίσπου, τόν δρ6μον) .
ΑΒΛΑΒΙΟΣ
[εις
Τήν ύπόμνησιν
μνημόσυνον τϊjς νίκης έσαε(, έξ ·ljς
έάν ή ύψηλή της καθοσίωσις
τών άγαθών το μέγιστον άπήλαυσεν
μοί έπιτρέπ�η , οί σιλεντιάριοι
ό κόσμος, τήν εtρήνην.
τών ίερών θαλάμων αύστηρώς φρουροϋν
ΑΒΛΑΒΙΟΣ
Τοϋτ' αύτο κ' έγώ τάς θύρας πάσας.
ΕΛΕΝΗ
ένν6ουν, τοϋτο. "Οσ� τιμιώτερον
Κ' οί σιλεντιάριοι
το χρ'ίjμα τοϋτο τ"ijς ε!?ήνης , τόσ� και
θ' άπαγορεύσουν κ' εtς έμε τήν εlσοδον;
όφείλομεν
νά
εtμεθ'
άγρυπνότεροι
. ήμείς, Ούάλη, καί καχυποπτότεpοι
ΑΒΛΑΒΙΟΣ
οί φύλακές του. Χαίρε, φίλτατε.
Βεβαίως οχι· άλλά το καθ'ίjκόν των ΕΛΕΝΗ
ΣΚΗΝΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
Πλήν τότε ποϋ εύpίσκομαι λοιπον έδώ ;
'Αβλάβιος (μ6νος)
ΑΒΛΑΒΙΟΣ
Φεϋ,
εις
τήν
'Ρώμηv,
'\) τις εις τά θλιβε?ά
ΑΒΛΑΒΙΟΣ
'Ά Ι τί μας άναγκάζει ταϋτα μέτρα
ΕΛΕΝ Η
tδέα νά διδάξω τον Ούάλεντα
'Ύπαρχε,
έβραϊκά ! 'Ελπίζω, δεν έννόησε
τί '\]θελα νά ε'ίπω. 'Αλλ' ό νεαρος
θά μ' έξοργίσης τέλος.
έκείνος '\\ p ως, ό φονεύς τοϋ Γολιάθ
ΑΒΛΑΒΙΟΣ
καί νικητής τών Φιλισταίων, έίρχεται
'Αλλά τί λοιπον
χωρίς νά θέλω εtς τον νοϋν μου πάντοτε. συνέβη ; Τ'ίjς Αύγούστας ή προσκυνητή
Αί θυγατέρες 'Ισραήλ χορεύουσαι
μορφή άλλοlα, έίξαλλος μοί φαίνεται.
εψαλλον ταϋτα· Ό Σαούλ έπάταξεν
θερμώς καθικετεύω, τί συνέβη , τί;
εις χιλιάδας τούς έχθρούς, άλλ' ό Δαυ·tδ
ΕΛΕΝ Η
εtς μυριάδας. Καί ό λόγος οuτος (ή
Συνέβη, οτι ·ή τοϋ αύτοκράτοpος
Γραφή τών 'Ιουδαίων λέγει έίπειτα ) ,
μήτηρ, άφ' ou δι' ετους ολου εις αύτ+,ν,
ό λόγος οuτος παντελώς δεν '\]pεσεν
όδοιποpοϋσαν άπο της άγίας γ'ίjς
εις τον Σαούλ. 'Αλλ' ό Σαούλ δl;ν Ίjτο καί καί
μέχρι Βιθυνίας ή 'Ανατολή
πατ·ή ρ. Πλήν καί το κράτος το pωμαϊκον τάς παμπληθ�ίς
της πόλεις κα:ί τάς μυριοδεν εΙνε Παλαιστίνη, μία έίπαυλις
[πληθείς
μεγάλη δηλο'ιότι, '� μία μικρά
αύτών οικίας έξ άμίλλης f,' νοιγεν
τοϋ κράτους το1)του έπαρχία· 8σον δε
μόλις έίφθασε προχθες
το κpάτος μεγαλύνει, τόσον, ώς εικός, ένθουσιώσα,
εις
'Ρώμην
ν'
άσπασθ'i) τον αύτοκράτορα
σμικρύνεται ό όίνθpωπος. 'Αλλ' ό κοινός υί�ν έ τ?) εί οσ
�
� _αετηρί� ι �ο� ,
ό μέγας οχι, οχι ό δαιμόνιος .
και σημερον εκεινοι, ους ανυψωσεν
Καί εΙνε μέγας άληθώς, δαιμόνιος
αύτ-1) μέχρι τοϋ θρόνου, κατά πρόσωπον
ό Κωνσταντίνος. ΕΙνε δυνατον ποτε
θύραν τοϋ υίοϋ της έν αύτi(> έδώ
εtς τοϋ μεγίστου κ' έναρετωτάτου τών τΥ,ν
τi(> ο'ίκ� του τ'ίjς κλείουν.
αύτοκρατόρων τήν ψυχήν το ποταπον
ΑΒΛΑΒΙΟΣ
νά εισχωρήση .τοϋτο καί χαμαίζηλον
Δέσποινα σεπ--:ή πάθος, ό φθόνος; 'Άπαγε ! 'Αλλ' &ρά γε
έίχει . ψυχήν, καρδίαν, σπλάχνα πατρικά,
ΕΛΕΝΗ
·ή Σφίγξ ή καλουμέv-η Κωνσταντίνος, Σφίγξ Συνέβη, οτι πρέπει νά βεβαιωθώ,
και εiς έμε αύτΟν άκατανό�η τος;
άφ' ou έδώ τον θρ6νον περιέβαλον
'Ά ! βλασφ-ημώ. Τίς όίλλος ποτε ϊλεων
σ�κοιp αντών πα!-';βδέλυρα κα�άρματα,
το ομμα προςτά έ!λκη, προς τούς θρήνους τίς με την θανατηφορον λυμαινομενα
τ'ίjς ολ·ης άνθpωπότ-ητος άπέτεινε
π\ιο-fιν τα πάντα πέριξ τvϋ υίοU μου, &ν
πασχοUσ�η ς συμπαθΕ:ς τΟ οδς καί είΥήκοον, κ' έγω αύτη να μένω άσφαλ1jς έόώ
τίς &λλος, είμ-fι οUτος, 8ν έτέκνωσεν
θά δύναμαι, η &ν τήν όδοιπορικήν
ό έκ τών εύγενών Φλαβίων αϋγουστος, λ�β?Uσα �άλιν p�βόον � ίς την �ε�αν
ό συμπαθέστατος Κωνστάντιος Χλωρός, να επιστρεψω πρεr.ε( πολιν, και εκΕι
ι
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νά άποθάνω μόνη.
ΑΒΛΑΒΙΟΣ
Καταθλίβομαι
τούς πικροχόλους τούτους έκ τοϋ στόματος,
Α•)γούστ', άκούων λόγους τοϋ σεπτοϋ σου,
[πλήν
δl:ν έννοώ· όρκίζομαι, δέν έννοώ.
ΕΛΕΝΗ
'Αρκεί τών έίργων ή θρασύτ-ης, "Υπαρχε.
τών ύποκριτικών το θράσος λόγων σου
&ς λείψη. Τον υί6ν μου κάλεσον έδώ
η &φες νά ύπάγω προς αύτον έγώ.
ΑΒΛΑΒΙΟΣ
'Όπως όρίζεις. Πλήν τήν τάξιν, Δέσποινα,
όιd: νιΧ. παραβώ τοU αύτοκρ&:τορος,
τήν αύστηράν, δεν έίχω λόγον, πρόφασιν.
ΕΛΕΝΗ
Ό Κpίσπcς ·� φανίσθη· τοϋτο σέ άρκεί.
ΑΒΛΑΒΙΟΣ
(έκπληκτος).

Ό Καίσαρ ήφανίσθη, καί ό Κύριος
ήμών άκόμη δεν γνωρίζει τίποτε;
'Υπάγω, τρέχω προς αύτον εύθύς.

(ύπάγει· &λλ' εύθύς ύποστρέφει).

'Αλλά
τί:; τΟν άνήρπασεν, ΑύγοUστα, πότε; πώς;
ΕΛΕΝΗ
Άφ: oli, καθώς �οι λέι:εις, άι:νοεl' �ύτΟ
1
ό αυτοκρατωρ, το γνωριζεις τοτε σ•.>.
ΑΒΛΑΒΙΟΣ
'Εγώ;
ΕΛΕΝΗ
Τίς &λλος; Τ'ίjς αύλ'ίjς ό 'Ύπαρχος
δεν είσαι σύ ; δέν είσαι τών, συκοrαντών
' αυτοκρατορα;
το μόνον στομα προς τον
ΑΒΛΑΒΙΟΣ
Συκοφαντίας ή αύτοκρατορική
Αύλή τοϋ Κωνσταντίνου οϋτε δέχεται,
Αύγούστα, οϋτ' έδέχθη. Καταμηνυτών
ά� α ιp οράς έr,γράφους η προφοpικάς
,
,
, εσχατως
το εκδοθεν
προεκηρυξε
διάταγμ' , . άλλ' εύρείας. Πας τις δύναται
κατά παντος νά έίλθη καταμηνυ;ής,
άλλ' 8χι μόνον προς τάς αύλικάς άρχάς,
ώς πρίν, άλλά καί προς τον αύτοκράτορα
αύτον άμέσως. 'Ίχνος καί έλάχιστον
της πάλαι προς έμε έμπιστοσύνης σου,
σεπτη προστ&:τριά μου, αν έπέμεινεν,
όμνύω οτι μέχρι ταύτης τ'ίjς στιγμ'ίjς
ούδείς τών αύλικών άρχόντων έίλαβεν
άναφοράν κατ' ούδενός, καί άπορώ
άκούων τοϋτο το περί τοϋ Καίσαρος
φρικτον πλήν άνεξήγητόν σου &γγελμα.
'Αλλά άνάγκη προς τον αύτοκράτορα
εύθl>ς να σπεόσω.
(κινείται ώς πρός έξοδον).

ΕΛΕΝΙ-1
'Ύπαγε, 'Αβλάβιε.

( ό 'Αβλάβιος προσκυνήσας βαθέως τήν
Έλένην, iξέρχεται).
ΣΚΗΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

Έλένη (μ6νη).

ΕΛΕΝ Η
"Αν οuτος άλ·ηθεύη, ό άφανισμος
τοϋ Κρίσπου είνε έίργον μυστικ'ίjς
διαταγ'ίjς αύτοϋ τοϋ αύτοκpάτορος,
και τότε - Ο'Lμοι, τέκνον άπροστάτευτον
καί όρφαν6ν μου, Κρίσπε !
(κλαίει).

(κάθητα'ι)

Σκοτοδινιώ.

Μ' έκλείπουν αί δυνάμεις, οτε μόλις καί
παροϋσαι θά έπήρκουν. Τήν καρδίαν μου
κατέχει φρίκ·�, καί &δυνατών ό νοϋς
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νά έξηγήση τ·)�ν φρικώδη συμφοράν,
εtς εtκασίας μάτην χάνεται. 'Ή μη
δ Κρίσπος εΙχε δίκαιον; κ' ή μητρυιά,
την γνώμην του υίου μου διαστρέψασα,
τ'ίjς πατρικ'ijς άγάπης τον πρωτότοκον
άλλ' όρφανΟν υίόν του άπεστέρ�r,σε;
Πλην πως; Ί-1 Φαυστ' άπήλαυσ' 8,τι Ί]θε[λεν.
'Εκ των χειpων του Κρίσπου ή διοίκησις
ά p θεϊ"σα ;'iiς �αλλίας ά.νετέθη :;tς
. της Κωνσταντινον. Τί,
τον νεαρον υιον
τι &λλο πλέον τούτου Ί]θελεν, 'ή τί
ήδύνατο νά θέλη;
ΣΚΗΝΉ ΠΕΜΠΤΗ

t:Ελέvη, Εύτροπία

(Ή Εύτροπία έντρομος καi τεταραγμένη,
κατευθύνεται πρός τό μέρος, δπου καi πρό
α�τfίς ό, 'Αβλά�ι �ς· άλλά βλέπει α ίφνης
,
την ,Ελενην και επεχει).

ΕΤΤΡΟΠΙΑ
Σύ έδω; 'Αλλά
θεός, 'Ελένη, πρός με σ' έξαπέστειλε.
Σκληρά ά.νάγκη προς τον αύτοκράτορα
τούς πόδας μου ώδήγει κλονουμένους, πλην
μυστηριώδης τρόμος τούς ά.νέστελλε
σφοδρως πpός τά 6πίσω. Τύχη ά.γαθγj !
σ� β��7;ω χ', είς ,την εντp ομον χ�ρ�ίαν, μου
το θαρρος ανατελλει
παλιν κ, η ελπις.
ΕΛΕΝΗ
Εrθ' , Εύτροπία, νά φαν?j δ τρόμος σου
ψευδής, ώς είνε καl ή έξ έμου έλπίς.
ΕΤΤΡΟΠΙΑ
'r�υΟ�ς ή ά1πΟ σοϋ ,έλπί� μ�υ ; σ�ϋ, καλή,
αγια α�ελφη μ�υ; Αλλr: τοτε; τις
δ βοηθος μου εσται και σωτηρ;
ΕΛΕΝΗ
Πλήν πως;
T'ijς πανισχύρου αύτοκρατορίσσης ή
αύγούστα μήτηρ ά.σθενους πρεσβύτιδος
ποσως δ/:ν έ:χει χρείαν.
ΕΤΤΡΟΠΙΑ
Καl μεγίστην, φευ,
ω ά.δελφή μου.
ΕΛΕΝΗ
Σπευσον πρόν δν εσπευδες,
�ύγ?U�τα, ...σπεUσον πρΟ1ς τΟνι αύτο�ρ�τορα.
Εγω ενταυθα είμαι ξενη. Η αυλη
δl:ν με γνωρίζει, 8πως ούδ' ή 'Ρώμ·η . Που
νά δράμω θέλεις, ά.φ' οi'ί πα.σαι προ έμου
τ'ijς 'Ρώμης και Αύλ'ijς αί θύραι κλείονται;
Σε ή Αύλη γνωρίζει, σε ή ' Ρώμη, σέ.
Σύ 8που έ:λθης, ά.ναπεταννύονται
. αί θύραι πiΧσαι. 'Έμβα και διάταττε·
ή μήτηρ τ'ijς αύτοκρατείρας εΙσαι σύ.
Διό καl νυν, ά.φεϊ"σα την ά.νίσχυρον
έμε πρεσβυτιν, προς τον αύτοκράτορα
εύθύ τον πόδα στρέψον. "Αν έχει τυχόν
την εrσοδον σοι φράξη τις φρουρός, αύτός
δεν εΙνε τ'ijς Αύλ'ijς δ έκλαμπρότατος
'Ύπαρχος, 8στις εωθεν έμε έδω
κρατεϊ", άποκωλύων τ'ίjς προς τον υίον
εισόδου. Ό σιλεντιάριος άπι.ως
σε άγνοε"ϊ ώς νέηλυς tδού τό πiiν !
Δεν έ:χεις &λλο πάρά τ' 8νομά σου νά
δηλώσης, καl εύθύς tδού σύ εμπροσθεν
του Κώνσταντίνου. "Αν κ' εtς τουτον δεν
[ ά.ρκετ
;ο �νομ& σου, ,προς ,το, οuς εt;τΙ: αύτου
εν' &λλο, μαγικον και απροσμαχητον,
� , Οv� μα Φ�ϋστα. 1°0,τι τότ' έπιθυμεϊς
,
συ, λεγε, ζ·ητει, λαμβανε, διανεμε.
Εtς μi'ί.ζαν και είς &ρτον την γ'ijν σύμπασαν
μετάπλασον, και μ/: τάς χεϊ"ρας τρίψασα
τον &ρτον εtς ψιχία, ριψέ τον είς τ'ίjς
ά.γαπητ'ίjς σου καλιi'ί.ς τούς νεοσσούς,
54

τά φίλτατα στρουθία. 'Υψιπέτης δ/:
έκ του αtθέρος ά.ετός και &κων αν
άφ+,ση να πτοήσωσι σκιάζουσαι
αί πτέρυγές του τά στρουθία, λ&βε σύ
το τόξον σου, και χρίσασα τό βέλος σου
μl: φάρμακον 6ξύ καl δηλητήριον,
τόξευσον έξ ένέδρας και νεκρον χαμαι
τον ορνιν ριψε τον αιθεροβάμονα,
τον βασιλέα τ' ούρανου τον πτερωτόν,
το κόσμημα και καύχημα τ'ijς πλάσεως.
ΕΤΤΡΟΠΙΑ
ΜΙ: θλίβει τό πικρόχολόν των λόγων σου
πλέον παρ' 8σον το αtνιγματωδές των
μ' έκπλήττει κάι ταράττει. Τι μετέβαλε
τ'ίjς ά.δελφ'ijς μου τ'ίjς φιλτάτης και πιστ'ίjς
τά προς έμl: την τάλαιναν αισθήματα
έξαίφνης τόσον; Πως εtς δυσμεν'ij έχθρ,άν
τ'ίjς Φαύστας μετεβλήθη και των τέκνων της
ή πριν γλυκε"ϊα μήτηρ και φιλόστοργος;
Πως είς τραχε"ϊαν ξένην καl ά.συμπαθ'ij
ή πάλαι έρασμία και παρήγορος
τ'ίjς Εύτροπίας ά.δελφη και φίλη ; "Αν
τ'ijς κόρης μου τά τέκνα δ πατηρ τιμif, .
νά χαlρη μi'ί.λλον διά τουτο δίκαιον
και πρέπον είνε τίς; ή πενθερά έγώ
του πα.σαν κεκτημένου καl παρέχοντος
τιμήν, του Κωνσταντί\Ο"J, η ή μήτηρ σύ;
Και έ:χαιpες σύ πρώτη, φίλη, πάντοτε·
?ιότ,ι τούς _- ΙJγιΧπας τού� ά.θ�ου� μου, ,
Ελενη, τουτους νεοσσους, ως λεγεις, τους
ήγάπας, μi'ί.ς ·Ι)γάπας ολους, π&ντοτε,
ώς χθl:ς ά.κόμη. Ποϊ"ος δαίμων βάσκανος
τήν εύτυχίαν ταύτην τ'ijς ά.γάπης σου
και την χαράν φθονήσας μiiς ά.φήρπασε;
Τίς δαίμων; ' Αλλ' ή Φαυστα, είσ' έτοίμη σύ
εύθύς νά εrπης rσως είς ά.πόκρισιν,
ή Φαυστα, ναί, ή γόησσα, ή πανσθενης
τ'ίjς γ'ijς κυρία, ή αύτοκρατόρισσα !
Ή δυστυχής, ή παναθλlα Φαυστα ! 'Ώ,
τά? ε�λά�ους συ�φο�άς της τ?υ λαου
κ�ι 1� ε�χ�τη α,, � ε�ωρ,ιζε , γ;;νη,
θα την ηλεει, δεν θα την εζηλευε !
ΕΛΕΝΗ
Τό κ&ρφος ά.φηρέθη έκ του 6φθαλμου
τ'ίjς Φαύστας, οπερ τόσον την ·Ι)νώχλει, και
αί συμφοραί της ά.πό τουδε παύουσιν.
ΕΤΤΡΟΠΙΑ
ΔΙ:ν έννοω.
ΕΛΕΝΙ-1
Ό Κρίσπος ήφανίσθη
ΕΤΤΡΟΠΙ.Α
Πως;
Ό Κρίσπος ·Ι) φανίσθη ; Κ' αtτιiiσαι σύ
την Φαυσταν διά τουτο ; Δίκαιοι θεοί !
ΕΛΕΝΙJ
'Αλλ' έρωτω σέ, πλην τ'ijς Φαύσ":ας έ:τερος
την θέλ·ησιν τίς εΙχε και την δύναμιν
τον Κρίσπον ν' ά.φανίση ;
ΕΤΤΡ ΟΠΙΑ
Μόνος κύριος
;ου , Κρίσ�;rου εΙν� δ πατήf , Αύ,γούστα, ώς
ο α•Jτοκρατωρ κυριος του Καισαρος.
ΕΛΕΝΗ
Λοι:tόν δ αύτοκράτωρ, δ πατηρ λοιπόν
έ�+, F η σε την , σύλ,λη tιν , το� Καί�αρος
τι;ν νυκτα χθες, εν q> η αυτοκρατειρα
Κ7.ι μητρυιά έppόγχαζε καθεύδουσα ! ;
ΕΤΤΡΟΠΙΑ
Ή μητρυιά βεβαίως δ/:ν έppόγχαζεν,
ούδ' έκοιμii10 ή αuτοκρατόρισσα
τ)�ν νύκτα· ..-•)υτο το έμάντευσας 6ρθως.
'AJV..ά. γνωρίζεις διατl: Διότι &γρυπνος
δλόκληρον τ)�ν νύκτ:ι μετ' έμου αύτη
δι'ijλθε, ναι· Ιiι6τι ά.πο τ'ijς στιγμ'ijς,
καθ' ·ην δ Κ,J[σπος, δ ΠΡ'J'ΙCιμιουχός σου
υίος και καϊ"σαρ, εσχε την άπόνοιαv

νά έξυβpίση προ συμπ&σης τ'ίjς Αύλ'ijς,
τί λέγω; πρΟ αύτοU τοϋ αύτοκράτορος,
τη� �Uζυγον α,ύτοϋ μετα ΘρασUτ� τ�ς
1 .ανηκουστου
1 αντι
1
και ασεβειας
πριν,
εύθύς δραμουσα προς τον αύτοκράτορα,
του άσεβους την τιμωρίαν ύβριστου
νά &παιτήση, ά.π' έκείνης τ'ijς στιγμ'ijς
έκλείσθη μετ' έμου εtς τον κοιτωνα της,
και έ:ως τώρα &γρυπνος και &σιτος
στενάζει και θρηνεϊ" ά.παρηγόρητος,
οτι ά.δίκως ώς έχθρά και δυσμενης
περιφρονεϊ"ται και ύβρίζεται ύπο
του Κρίσπου, και κωφη προς τ'ijς μητρός
[ έμου
τά δάκρυα, το στ'ijθος τύπτει �κφρων, και
την κόμην της σπαράσσουσα, τον θ&νατοv
μετά δακρύων, ώς τον μόνον λυτpωτήν,
έπικαλε"ϊται. Κατά πi'ί.σαν δ/: στιγμην
την κατά Κρίσπου του συζύγου τρέμουσα
6ργ+,ν, &λλά και μη τολμωσα προς αύτόν
να ·�λθ' ύπΕ:ρ έχείνου, οϋτως έ:χουσα,
πειθαναγκάζει τέλος &κουσαν έμε
και τρέμουσαν νά δράμω έν 6νόματι
αύτ'ίjς προς τουτον-μάτην, οπως βλέπεις.
[ Πριν
έγώ προλάβω τήν του αύτοκράτορος
δικαίαν κατά του υίου 6ργήν, έμέ,
φευ, προλαμβάνει σου ή 8λως &δικος
κατάτ'ijς θυγατρός μου.-Πλην τίς έ:pχεται ;
ΣΚΗΝΉ ΕΚΤΗ

'Ελένη, Εύτροπία, Φαύστα
(προσέρχεται ή Φαύστα μετ' άδρανούς
σπουδής ώς πάσχουσα, λυσίκομος δέ καί
iν άτάκτψ νοσούσης περιβολfi).

ΕΤΤΡΟΠΙΑ
Φαυστα ! Ποία ά.φροσύνη, θύγατερ,
την κλίνην σου ν' ά.φήσης, ο\Jτω πάσχουσα.
ΦΑΤΣΤΑ
τΗτο ά.ν&γκη, μ'ijτερ. 'Ώ, οι πόδες μου
κλονουνται και - tλιγγιω. ΔΙ:ν δύναμαι
νά προχωρήσω.
Ή

(πρός την Έλένην, ijν νύν πρώτον παρατηρεί).

Φευ ! αύγούστα μ'ijτέρ μου !
ΕΛΕΝΗ

(εύσεβώς ύποκλινομένη).

Σεπτη Αύγούστα και κυρία μου -

(ή Φαύστα κάθηται εlς θρονίον. Εύτροπία
καi Έλένη σπεύδουσι πέριξ αύτής).

'Αλλά,

νομίζω, π&σχεις.

(πρός την Έλένην).

Σύ, ώ μ'ijτέρ μου σεπτή,
σύ μόνη �ά τον σι;>σης δύνάσαι. 'Εγώ
δ/:ν δύναμαι νά δpάμω, νά βαδίσω κ&ν.
ΕΛΕΝΗ
ΠλΊjν τιν , ά.γαπητή μου κόρη
ΦΑΤΣΤΑ
Τίνα ; Ναί,
σύ δl:ν γνωρίζεις, κ' έγώ εχασα τον νουν.
Ό Κρίσπος-την σ-τιγμηναύτηντο εμαθα
δ Κρίσπος ήφανίσθη · δ ά.γαπητός,
δ λατρευτός σου Καϊ"σαρ, μ'ijτέρ μου καλή,
τήν νύκτα ταύτην συνελήφθη, και καθ' ην
στιγμ·)�ν λαλουμεν 'ίσως κινδυνεύει, και
έγώ δ/:ν εχω πόδας νά μ/: φέpωσιν
έ:ως εtς τον πατέρα του, δ/:ν έ:χω νουν
νά στοχασθω, γλωσσαν νά έκστομίσω προς
τον σύζυγόν μου ύπl:ρ του tδίου του
υίου τpείς λέξεις,
'

,

(ώς πρός έαυτήν).

και νά τον 'ίδω,

φευ, δ/:ν έ:χω πρόσωπον
θεοί !

ω

(πρός την Εύτροπίαν καl 'Ελένην).

καί σφσατέ τον.

Σείς σπευσατε
1

(πρός τήν Εύτροπίαν).

ΙΙρός τον αύτοκράτορα
ίJπαγε, μητερ, πέσε εtς τούς πόδας του,
καί ύπΕ:ρ τοU υίοU του καθικέτευσον.
{πρός τiιν Έλένην).

'Αλλα σύ μόνη, πενθερά μου, μόνη σύ,
' Ελένη, του υιου σου σύ θα δυνηθ'i)ς
να κάμψης την καρδίαν. Σπευσον, σπεύ
[ σατε.
ΣΚΗΝΗ ΕΒΛΟΜΗ

Έλένη, Εύτροπία, Φαύστα, 'Αβλάβιος

ΑΒΛΑΒΙΟΣ

(Πρός τήν Φαύσταν, dφ' ov ύποβάλrι εlς
αύτήν ύποκλινώς τά σεβάσματά του).

Έαν ή ύψηλή της καθοσίωσις
να μe τιμ·ήση !:χει μ' όρισμόν τινα

-

;
{'Η Φαύστα dνανεύει διa τής ;rειρός. -;
Στρέφεται πρός τήν Έλένην υποκλινο
μενος).

Ό 'Κύριος προσμένει την Αύγούσταν καt
σεπτην μητέρα εtς άκρόασιν έντός
του ίερου θαλάμου.
ΕΛΕΝΗ
.. .
Καθοδήγει με.
{Ή. Έλένη συνοδευομένη ύπό τού 'Αβλα
βίου έξέρχεται).
ΣΚΗΝΗ ΟΓΔΟΗ

Εύτροπία, Φαύστα

ΦΑΥΣΤΑ

(dνισταμένη).

μητερ, μητερ !
ΕΥΤΡΟΙΙΙΑ
Κόρη μου, ήσύχασε.
'Η πενθερά σου θα τον σc;>ση.
ΦΑΥΣΤΑ
Θα τον σώση ναί ;
ΕΥΤΡΟΙΙΙΑ
Καl άμφιβάλλεις ; ΙΙότε είς επιμονον
της πενθερ&:ς σου αrτησι•; κατώρθωσεν
ό αύτοκράτωρ μiχρι τέλους ν' άντιστ'i)
Ώ

ΦΑΥΣΤΑ
�αί � �α , σωθ...η· τ� β�έπ,� , τΟ α1iσθ&:vομαι·
α:,λα , εγω π�ς θα τ,ον ,ιδω -r;λεον ; πώς
να ζησω
πλεον μετα τα γενομενα
χθές ;
ΕΥΤΡΟ ΙΙ ΙΑ
'Απορώ μεγάλως καl έξίσταμαι
μe τών φρενών σου ταύτας τας μεταβολας
τας παλινστρόφους. Φαυστα, πώς κατήνr τησες
έσχάτως τόσον αrφνης tδιqτροπος !
Α! ίJβρεις α! θpασείαι κ' ο! όνειδισμοl
μέχρι θανάτου σ' έ:τρωσαν του Καίσαρος,
�· ' εύλόγ�ς. Αίφνη ς ομως φ�λακίζεται
,
,
ο υβpιστης.
Τι: τουτου
δικαιοτερον ;
Άντι χαρίiς δέ κ' ικανοποιήσεως
καl τουτο θανασίμως · την καpδίαν σου
τριτρώσκει, καt βαρέως φέρεις την ποινήν,
καl τρέμεις μη της κεφαλης του ύβριστου
καt μία μόνη πάθη θpίξ. 'Αλλα ίίJού
τ'i) παpεμβάσει της ' Ελένης σc;>ζεται
ό Καίσαρ. Μόλις δμως περl τούτου σύ
�;εισθείσα \ τρέμεις μη' τον ' 'ίδης, πάλιν, καl
απηλπισμενη λυτρωτην τον θανατον
έ1;ικαλείσα; . ΙΙώς ,τα άσυμβl,βασ�α
να συμβιβασω ; Κορη
μου, με κρυπτεσαι.
l\ιμ �ρύπ�εις μυστ�κόν τι. 7,Ω ! εtς ;ούς θε ού;
σ� εξορκι�ω, Φα�στα, μη πλειο;zr ον
μ� �ασ��;ζης, κρυ�το� σ� τΟν π?νον σ...οu .
Ειπε,
τι εχεις ; ναι, τι θελεις, τι ζητεις ;
ΦΑΥΣΤΑ
"Ω ! ν' άποθάνω ! Μητέρ μου, &ν μ' άγαπ�ς,
&ν μέ λυπΊjσαι, τρέξε, φρόντισε, εύρe
όλlγην κόνιν, τρείς σταγόνας φάρμακον
θανατηφόρον, ν' άποθάνω, μητέρ μου, .
ώ ! ν' ά.ποθάνω Ι
ΕΥΤΡΟΙΙΙΑ
Ν' άποθάνης διατί '
ΦΑΥΣΤΑ
Δeν Ί]κουσες, δeν εΒες ;
ΕΥΤΡΟΙΙΙΑ
Τί ;
ΦΑΥΣΤΑ
Δeν Ί]κουσες
τούς λόγους του, τούς πλήρεις μίσους λό
[ γους του ;
Το βλέμμά του Ι>έν εί8ες, ω ! το βλέμμα του
το πλ·Ιjρες μίσους καt περιφρονήσεως ;

Πλην τίνος

ΕΥΤΡΟΠΙΑ

ΦΑΥΣΤΑ
Τίνος ; καl &.κόμη έρωτ�ς ,
.'Εκείνου, οστις τ·)jν ζωήν μου προ πολλου
φαρμακευμένην !:χει, καl μe aύναμιν
μυστηριώl>η, &.λλ' ά.κατι:ψciχητον,
προς έαυτόν μe σύρει, τούς θεούς έγώ
έν φ ματαίως ικετεύω έ:νδακρυς
νυχθημερόν μακράν του νά μe σc;>σωσιν
έκείνου, Οστις · μΕ: άφf)ρεσε τΟν νοϋν,
καl είς της l>υστυχους μου καl παράφρονος
τα σπλάγχνα φλόγα φοβεράς ένέβαλε
μανίας καίουσάν με, πυρπολουσάν με·
τον ίJπνο δστις Ύ]ρπασε Ι>ια παντος
άπΟ τcΧ βλέφαρα μου, κ' έcρυγ&3ευσεν
άπΟ , τα. χ� ίλ1 τΟ f.Α;ει ? ία �α και -yην
χαραν
και τερψιν απο την καpΪ)\αν μου·
έκείνου, Οστις με μισεί, έν <f> έγω
φρικώl>η πάσχω Ι>ι' αύτόν καt τήκομαι,
καl τρέμω μόνον να τον ϊl>ω, καl pιγώ
κα ι καίω, &πΟ μίσος. Οχι, &πΟ ερωτα !
ΕΥΤΡΟΠΙΑ
'Έρωτα τίνος
ΦΑΥΣΊΆ
Τίνος ; "Ας ά.νοίξ' ή γη,
και ας μl: καταπίη την &.ν6σιον,
&.λλ' &.κουσέ το, μάθε το· του Κρίσπου
ΕΥΤΡΟΙΙΙΑ
(lντρομος καί φρίττουσα).

Σύ,
σ� ά.γα7:�ς ;ον Κρίσπο� ; Δeν παρήκουσα ;
τον προγονον σου Κρισ:τον ;

(Ή Φαύστα, καλύπτουσα μέ τάς χείρας
τό πρόσωπόν της ρίπτεται εlς dνάκλιντρον}.

"Ω, πικρόν αύτό
τό βέλος έκαρφώθ' εtς την καρl>ίαν μου,
θανάσιμον, ώ Φαυστα ! ΙΙοίον .δνειl>ος
φpικώl>ες, ποίον αίσχος &.ποτρόπαιον !
( dποστρέφουσα έξ αύτής τό βλέμμα καl
προχωρούσα πρός τό κοινόν).

"Αν φώς ποτε ήμέρας, &ν ά.κτtς ποτε
ήλίου να φωτίση τουτο πέπρωται
της &.νοσίου κόρης το μυστήριον,
ω θάνατε, έλθΕ: καl είς τ' &.νήλια
του "4-Ι>ου σκότη κρύψε με δια παντός,
πρtν ζήσω κ' ϊl>ω μl: τούς όφθαλμούς το φως
έκείνης της ήμέρας καl τον Ύ]λιον !
Καταπ εταννύε ται

U Ρ Α

....
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Τ Ρ 1 Τ Η

ή 'Αφροl>ίτη, ή σεμνη προστάη> ια
,
τών Ι>εσποινών της 'Ρώμης; 'Έ, 'Οβίl>ιε !
έγώ, έyώ να. σε 3ιaάξω επρεπε
τών θεαινών σου καl θεών τούς �pωτας.
Άλλα τί βλέπω ; �ξω έξημέρωσε
ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ
� α Ρό�α φέpει Οχι 1είς τΟ πρόσ ��ον, 1
σχεl>όν- προ ώρας φέγγει ή 'Ηώς,
Φαύστα, Εύτροπία
αλλα, εις
τους Ι>ακτ�λους η καλη Ηως !
καl μόλις πλέον διακρίνεται το φώς
l>ιότι είνε κόρη ά.ναίΙ>ης μ·ητpός
(Ή Φαύστα κάθηται έπί σκίμποδος, εφ της 'Αφροδίτης.
&.ναιl>εστέρας, τΥ,ς Νυκτός. Άφ' ou ή Νύξ
ov στηρίζει τόν dγκώνα τής χειρός, δι' ής
(έπιστρέφουσα πρός τήν Φαύσταν).
μορφην Ι>Ι:ν !:χει, που τα pόδα της ΑίΙ>ους
κρατεί τήν κεφαλήν, dτενίζουσα εlς τό κε
'Ύπαγε να κοιμηθ'i)ς θα είJρουν τόπον ; "Αν έκ της αtδήμονος
νόν dλλόφρων. Μετά τινας στιγμάς εlσέρ
ήμέραξ τών ά.νθρώπων ή ά.πpόσωπος
χεται ή Εύτροπία, βλέπει αύτήν, σείει ή &.γρύπνια , ή δι ·ή ι;ερος αύτη
καl ά.φανης 'Ηώς τούς έρωμένους της
θα, σέ φονεuση, κορη μου.
τήν κεφαλήν περίλυπος, καί λέγει) :
άρ;tάζε; , είς τα. σκ,ότη πάλιν , τ�ς 1ΝυκτΟς
ΕΥΤΡΟΙΙΙΑ
ΦΑΥΣΤΑ
τους
θαπτει, εtς τα σκότη τα αν·η 'λια,
Θεοt μεγάλοι ! 'Όπου προ τριών ώρών, ( dκίνητος, καί dλλόφρων, οπως πρότερον). δπου
τυφλη κοιμάται πίiσα Ι>ύναμις
καl δπως την άφηκα ι .
Ναί, ή 'Ηώς Ι της φύσεως, κ' έκεί εtς τας ά.γκάλας των
(εlσέρχεται είς τόν κοιτώνα_. όπόθεν έξέρ \ί εύτ· χ·ής ! ιΗρά θη του Μ ντ �ου τον καθεύl>ει ίJπνον αιωνίου έ:ρωτος.
� ,
� ,
χεται dμέσως).
.?
υιόν, τον νεον
Κλειτον,
και, τον ηρπασε.
(α 'ίφνης dνισταμένη).
'Όλως όί�ικτος Τον Κέφαλον ·ήράσθ·r,, τον 'Ωρίωνα,
ή κλίνη της άκόμη.
τίς οίδε πόσους &.λλους ; καt τούς η,�πασε. 'Ηώς κ' έγώ, θυγ&τηρ· είμαι της Νυκτος
κ' έγώ· άλλ" δχι της ΈλληνιΥ.ης, oύl>e
{πρός τήν Φαύσταν, ijτις μένει ακινητος Τούς Ύ]ρπασεν, ώς &ν εί είχεν δνυχας
της τών Αύσόνων. Είμαι κόρη της Νυκτος
ώσανεί dναίσθητος πρός πaν δ,τι λέγεται Άμπυίας ή θεα ή pοδοΜκτυλος !
i} γίνεται περί αύτήν).
Ιlώ ς να μη φύγη προτροπάδην πρό αύτ'ijς χωρών ύπεpβορείων, κρύων, ζοφερών'
Ή· σκην� παριστfj. τήν πρό τού κοιτώνας
. Άπεφάσισες
τής Φαύστας αtθουσαν, φωτιζομένην ύπό λοιπόν σπουδαίως ν' ά.ποθάνης κόρη μου ;
μόνης τής νυκτικής λυχνίας.
( dνοίγει τά παραπετάσματα τών Θυρίδων} .

�
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'Ηώς, άλλα άγpία, βάρβαρος 'Ηώς 1
'Η γενεά μου είς τήν νύκτα των 8ασων
τ'ίjς Παννονίας έκοιμάτο βάρβαρος
μακροός αίωνας, πρlν έκ τοu Παννονικοu
Σιρμίου δ πατήρ μου Μαξιμιλιανός
δρμήσας, λάβ' είς τας τυλώ8εις χείράς του
άντl άρότρου ξίφος, κ' έκρωμαϊσθεlς
ώς καίσαρ μοναρχήσ�η καl ώς αίJγ.ουστος.
Ί8οό ή βάρβαρός μου κρύπτη καl κοιτίς.
'Εκείθεν είς τον κόσμον τον pωμαϊκόν
προ'ίjλθον, καl μετ' άποπλάνησιν μακραν
εϋρηκα τέλος τον 'Ωρίωνά μου. 'Ως
:Ηώ;; τας ,χεί�ας ,τας Ρ?8ο8�κτύ�ους μου
εκτεινω, τον αρπαζω, εις την φιλην μου
κοιτί8α, τήν ζοφώ8η κ' αίωνίαν των
8ασων τ'ίjς Παννονίας Ιύκτα, τρέχω, καl
έκεί είς τας άγκάλας τοu φιλτάτου μου
'Ωρίωνος pιφθείσα, ζωσα η νεκρά,
κοιμωμαι ϋπνον αίωνίου Ιiρωτος.
ΕΥΤΡΟΠΙΑ
Παραλαλείς, Αόγούστα 1
ΦΑΥΣΤΑ
·

( ώς αϊφνης dφυπνιζομένη).

Τίς είν' έ8ώ ;

Τίς ώμίλησε

ΕΥΤΡΟΠΙΑ
'Εγώ, ώ Φαuστα.
ΦΑΥΣΤΑ

Μόνη σύ '
ΕΥΤΡΟΠΙΑ
Ναί, μόνη. Μόνη η8η πρό μακροu έ8ώ
ϊσταμαι χρόνου, καl σ' άκούω Ιiν8ακρυς.
ΦΑΥΣΤΑ
Μ' άκούεις, λέγεις ; Μ' ηκουσας λοιπόν ;
[Άλλα
καl 8/:ν πειράζει. Τόσον τό καλίτερον.
ΕΥΤΡΟΠΙΑ
Ναί, σε ακούω τόσην ώραν Ιiν8ακρυς,
8ιότι άγνοω αν είσαι /iξυπνος,
η αν κοιμάσαι μ'άνοικτοόςτοός όφθαλμούς,
αν δσα λέγεις είνε λόγοι γυναικός
παραφρονούσης, η παραλαλήματα
άνθρώπου, δστις όνειρεύετ' Ιiξυπνος.
ΦΑΥΣΤΑ
Ή Φαuστα 8έν ώμίλει, οχι, μ�τ� ρ μ�υ·
έλάλ' ή Νόξ ή άναι8ής προς τ αναι8η
φαντάσματά της.
ΕΥΤΡΟΠΙΑ
'Ύπαγε να κοιμηθ'ijς
καλή μου κ6ρ�η, σ' ίκετεόω, ύπαγε.
ΦΑΥΣΤΑ
Να κοιμηθω ; καl είνε τοuτο 8υνατόν ,
'Η νόξ παρ'ίjλθε, καt μ' αότήν τα φάσματα
τ'ίjς άναι8είας καl ο[ λ'ίjροι. Προ πολλοu
δ Ί]λιος άνέτειλε, καl ή σεμνή
κ' αί8ήμων 'Ρώμη λάμπ' είς τάς άκτίνάς
[ του,
ώς καl ό Παλατίνος λόφος Ιiξωθεν
των άνακτόρων τούτων. 'Ώρα κ' Ιiσωθεν
να λάμψη ή Αί8ώς είς τό παλάτιον.
Ί8ού, νuν αtρω τα παραπετάσματα·

('Η Φαύστα πράττει δ,τι λέγει· δθεν καί
καταπλημμυρεί την σκηνfιν με φώς τής
ήμέρας).

ή νύξ, τα ονειρά της, τα φαντάσματα,
�ι λ'ίjροι yυναι �?ς πα �αφρ?νούσης καl

ασχ·ημονουσης αρ8ην ·η φανισθησαν,
καt νUν ένώπιόν σου πάλιν ϊσταται
σεμv-ή, αί8ήμων, σώφρων, δπως πάντοτε,
ή ύπερτάτη των pωμαίων 8εσποινων,
&ζ μόνον 8lς έκτος τοu ο'ίκου 8ύναται
δ κόσμος να προσβλέψ·n , νύμφας η νεκράς·
Ί]τις, καl αν πάσ' ιΧλλη τώρα 8έσποινα
τον έσκωριασμένον τοuτον 8ύναται
να παραβαίνη νόμον, να τηρ'(j αότόν
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όφzίλει αόστηρως αυτη, ·ή βασιλlς
τ'ίjς οίκουμένης, ή αότοκρατόρισσα

'Εάν είς πατρικ-�ν τοιαύτην πρόνοιαν
έπίστευεν ή Φαuστα, τό νεόνυμφον
('Η Φαύστα, ταύτα λέγουσα, Ζσταται μετ' κοράσιον, ή Φαuστα ή μετέπειτα,
έπιτετηδευμένης μεγαλει6τητος καί έπι- τόσ' ιΧλλα 8ι8αχθείσα θλιβερα κακα
έντος των παλατίων, 8έν ή8ύνατο
δεικτικώς ένώπιον . τής Εύτροπίας).
να μή γνωρίση τοuτο το άπλούστατον
Είσ' εύχαριστ-ημένη τώρα μέ έμέ,
τοu κόσμου πράγμα, δτι ο[ γονείς αότ'ίjς
αύγούστα πενθερά τοu αύτοκράτορος
έν 'Αρελάτ<j> τότε συνεώρταζον
ΕΥΤΡΟΠ ΙΑ
μετα τοu Κωνσταντίνου οχι τήν χαραν
Ποίον να κλαύσω πρωτον, κόρη τάλαινα, έμοU καt ε1J�υχίαν, ώς ένόμιζα,
και ποίον ϋστερον ; έμε αύτ-fιν η σέ ;
άλλα ύπό τό πρόσχημα των γάμων μου
τα 8υστυχ'ίj σου τέκνα, -η τον σύζυγον ; τήν συμμαχίαν τήν πολιτικήν αύτων,
ΟίJτω λοιπόν άσπλάγχνως, Φαuστα, Ιiμελλες 1); μόνον εν των άμοιβαίων καl πολλων
να φαρμακεύσης τ'ίjς ά.θλίας σου μητρός άνταλλαγμάτων, πάντως 8έ τό Ί]κιστα
τό γ'ίjρας, οϋτω να προ8ώσης σύζυγον
σπου8αίον, -\\ μην καl έγώ.
πιστΟν καL άγαπώντά σε, χ ' είς Ονει8ος
ΕΥΤΡΟΠΙΑ
αίώνιον τών τέκνων σου τΟ Ονομα
Πως, κόρη μου.
να παρα8ώσης ; Φαuστα, κόρη μου καλή, τα πάντα 8ιαστρέιpεις καl
παρεξηγείς
σε ίκετεύω ΦΑΥΣΤΑ
(Ή Εύτροπία θέλει νd γονυπετήσn πρό
τής Φαύστας, fίτις δμως dποκωλύει αύτfιν 'Ά, ϋχι, οχι Λέγω τήν άλήθειαν.
'Η μόνη παρzξήγησις ή μόνη μου
μετ' οργής) .
8ασ":;:>οφή, είν' δτι κυpιολεκτω.
ΦΑΥΣΤΑ
�Ο Κωνσταντίνος μέ ήγάπησεν' άλλα
Εύτροπί', άπηύ8ησα κ'
έγώ ά.φωσιώθην είς αότόν πιστως.
μέ τάς γονυπετήσεις τάς ματαίας σου, 'Αλλ',
οtμοι ! κέντρον Ιiρωτος καl πίστεως
τd:ς άνιΧ π&σαν &ραν.
8έν είνε των καισάρων τα ά.νάκτορα '
ΕΥΤΡΟΠΙΑ
'Οκτώ τον κόσμον έκυβέρνων αίJγουστοι,
Τέκνον φίλτατον 8ιώκοντες, φθονοuντες καl προ8ί8οντες
ά.λλ·ήλους, δπως �καστος είς έαυτόν
ΦΑΥΣΤΑ
τοu κόσμου δλην συγκεντρώση τήν ά.ρχήν.
Είς μάτην, τό γνωρίζεις.
Άπέτυχον ο[ πάντες, ε!ς 8' έπέτυχεv
ΕΥΤΡΟΠΙΑ
Φαuστα, κόρη μου έκ πάντων μόνος, δ καl πάντας τούς λοι
[πούς
ΦΑΥΣΤΑ
είς νοuν καt εις χρηστότητα
Θα έξαντλήσ71ς τήν ύπομονήν μου, καl δύπερβαλών
μου. Πλήν καt οοτος ί.Jφειλε,
πολλή, γνωρίζεις, πλέον 8/:ν μ' άπέμεινε. 8ιασύζυγός
παύση τήν άέναον σφαγήν
Τ[ να τας κάμω, μ'ίjτερ, τας 8εήσεις σου τοu να
κόσμου, να ποτίση μ' α!μα �καστον
Να θεραπεύσουν Μνανται το νόσημα ;
τ'ίjς
vικ·
η φόρου του πορείας β'ίjμα, μ/:
Ούχί· ή νόσος είνε άθεράπευτος.
τό α!μα των έχθρων, κ Ίtχθροί του δλοι ο[
Γνωρίζεις θεραπείαν ; Ιiχεις φάρμακον ; τοu
κράτους Ίjσαν αίJγουστοι καl καίσαρες.
'Εγώ εν μόνον Ιiχω, τοuτο.
μικροί μεγάλοι, ο[ έγγύτατοι αύτοL
(Ή Φαύστα δεικνύει έξάγουσα έκ τού τών συγγε ων το . Τρ ,' ά.πό τ u ά ου μου
γ v� και? αυτος
� ετ·η,
� μολις
κ6λπου της έγχειρίδιον. Ή Εύτροπία τρέ είχον παρελθη
χει πρός αύτfιν έντρομος).
ό ά8ελφός μου [ δ Μαξέντιος, προ8ούς
αίσχρως τον εύεργέτην καl σωτ'ίjρα του,
ΕΥΤΡΟΠΙΑ
Φαuστα, μή, τον σύζυγόν σου καt πατέρα μου, έλθών
προς τον γαμβρόν μου Κωνσταντίνον συν
μή προς θεων !
[ 8ρομήν
ΦΑΥΣΤΑ
"Ω 1 μή φοβοu ποσως. 'Αφ' οδ έζήτει κατ' έκείνου. Τί ή τάλαινα
να πράξω τότε Ιi8ει, μεταξύ πατρός
να ζήσω σ' ύπεσχέθην έπομόσασα
κ' υίοu παρεντεθείσα; 'Ολολύζουσα
τον δρκον Θα τηρ·ήσω, άλλα χάριν σου,
καl στένουσα, άλλ' δμως ύπερήσπισα
8ιότι μόνον χάριν σοu έπώμοσα
τον δρκον τοuτον. Τότε μέ τί 8ίκαιον συνηγοροuσα τοu πατρός τό 8ίκαιον,
[ λοιπόν κ' ή συν8ρομή έ8όθη. Πλήν εύθύς ώς ό
παραπονείσαι κατ εμοu ; Τα τέκνα μου, σωτήρ του Κωνσταντίνος έξεστράτευσε
δ σύζυγός μου, οοτοι λίθον κατ' έμοu, κατα των Φράγκων, δ πατήρ. μου Ιi8ραμεν
αν προ8οθοuν, ας pίψουν, οχι πλήν καl σύ. είς_ Άρελάτον,, Ί]ρπα?ε τον θ� σαυ pόν
Σύ μετα τοu πατρός μου μόλις Ιiφηβον του Κωνσταντινου, τον στρατον 8ιεφθειρε,
είς τας άγκάλας τοu άν8ρός μ' έppίψατε καl ώς νεκρόν κηρύξας \ τον σωτ'ίjρ-Χ του,
'
'
εκινησε
τ'ίjς Μινερβίνας Κωνσταντίνου, τοuτον μέν zις ανταρσιαν κατ αυτον
συναύγουστον, έμέ 8' iΧύγούσταν σύζυγον τάς λεγεωνας ] .
ΕΥΤΡΟΠΙΑ
έν 'Αρελάτ<j> τ'ίjς Γαλλίας στέψαντες.
Τα γνωρίζω, κόρη μου.
ΕΥΤΡΟΠΙΑ
Τί νuν έκείνα τα άξίοθρ·ήνητα
Αί Ιiν8οξοι έκείναι καl τρισευτυχείς
μ' άναμιμνήσκεις ;
έν Άρελάτ<J> έορταl είς ποίας, φεu !
ΦΑ ΥΣ ΊΆ
έν 'Ρώμ71 τώρα ν' άπολήξουν Ιiμελλον
,
,
,
, TL i. ίΟοU. 'ΕπρόΟω Υ:α
ΦΑΥΣΤΑ
,
'Εγώ μ·η πταίω 8ια τοuτο ; Μή έμοu τ�ν φ�υλη� απιστιαν του πατρος μου προς
τον
συζυγον
μου.
τήν 8όξαν κ' εύτυχίαν έορτάζοντες
ΕΥΤΡΟΠΙΑ
έν Άρελάτφ τότε σείς έσκέπτεσθε ;
Κ' �πραξας τό χρέος σου.
"Α ! οχι !
(Ή Εύτροπία έκφράζει θλιβερdν δυσφο
ΦΑΥΣΤΑ
ρίαν διά τινος κινήματ6ς της).
Τό λέγεις τώρα· τότε οέν τό Ιiλεγες,
άλλα μέ κατηράσο.
Μ·η κιν'ίjσαι, μή ταράττεσαι
ποσως, Αύγούστα 1 ΟίJτε όνειρεύομαι,
ΕΥΤΡΟΠΙΑ
ώς βλέπε�ς, τώρα πλέον, οίJτε φλυαρώ.
Κόρη μου, ποτε.
.
'

'

ι

)

ι

'

ΦΑΊ'ΣΤΑ
μετά χαράς, 3ιότι ταύτην μάλιστα
τον έπι θρόνου ύψ·ηλου καθήμενον.
την λύσιν καl έκείνος εϋχεται. 'Αλλά,
"Ας ε!νε· [ προχωρω. Την έπονεί3ιστον
ΦΑΊ'ΣΤΑ
νόμίζω δτι βήματα άκούοvται,
άποστασίαν μία του συζύγου μου
Πλην 3ιά. τουτο άκριβως έμίσησα
πνοη ώς κούφην εσβεσε πομφόλυγα.
κ' έγώ τον θρόνον τουτον καί τον πέριξ του και
Ό Κωνσταντίνος, πάντα παρ' έμου μαθών, άν3ραποί)ώί)η κόσμον, κ' ή καρί)ία μου,
(προβιiσά ·μικρόν πρός τa παρασκήνια,
σπουί)Ί) έκ 'Ρ·ήνου παραχρ'ijμ' &νέζευξε, �τοίμη ν' άσ�υκτ·ήση έ� τ�υ β3ελυγμου, βλέπει έκτός, καί εύθύς έπιστρέφει μετa
κ' είς Άρελάτον ·)jλθεν, ε!ί)' ένίκησεν.
σπουδής πρός την Φαϋσταν) .
α�ε; ινα' ;:<θη � ιφνης �;-αι, εσκι�τ-? σε,
. προτερον ου3εποτε,
'Αλλά καί ήττημένος ό έλεεινός
κ ησθανθη ο,τι
ερχεται 
πατήρ μου τότε τί τολμq ; Τον νικητην καθ' Ύ]ν στιγμην τό πρωτον εστη προ έμου
ΦΑΊ'ΣΤΑ
την νύκτα νά. 3ολοφονήση ενaον του
φωτοβολών έκ κάλλους καί νεότητος
'Εκείνος
κοιτώνός του. Κ' είς τουτο τίνα σύμμαχον ό fJρως τ'ijς άνί)ρίας καί τ'ijς άρετ'ijς,
ΕΊ'ΤΡΟΠΙΑ
καί συνεργόν ζητεί ; έμέ.
ό είς το αίμα τών έχθρών - τό ξίφος του
Φαυστα, ναί,
πολλάκις βάψας τό ί)αφνοστεφές, άλλά.
ΕΊ'ΤΡ ΟΠΙΑ
ΦΑΊ'ΣΤΑ
Δέν Ί]κουσα ούί)έποτ' έν είρήνη μ' αίμα συγγενων
Θεοί !
ώς ί)ήμιος μολύνας, μόνου οδτινος
τουτο ποτέ.
ΦΑΊ'ΣΤΑ
ή γλ&σσα έν τ(}> κ6σμι.:.> τοότι.:.> πάντοτε ό Κρίσπος !
προς πάντας λέγει ϋ,τ� καί ό νους φρονεί, (Ή Φαύστα εισερχεται μετa σπουδής εlς
Διότι και είι; σε αύτήν,
τόν κοιτώνα).
την σύζυγον έκείνου καί μητέρα μου,
ό Κρίσπος.
πώς ή3υνάμην περί του γεννήτορας
ΕΊ'ΤΡΟΠΙΑ
ΣΚΗΝΉ ΔΕΥΤΕΡΑ
τοιουτον αΙσχος έπονεί3ιστον ποτέ
Ήτα θαυμαστή, μά. τούς θεούς,
νά. έκστομίσω ; Ό γαμβρός τόν όίναν3ρον ή γλώσσα του λαμπρου σου τούτου fJρωος,
Κρίσπος καί Εύτροπfα
του πενθερου του ί)όλον μέ πανούργευμα όπότε χθές έμπρός του αύτοκράτορος
ΚΡΙΣΠΟΣ
έλεεινόν προέλαβεν. Έκοίμισεν
κ;χί τ'ijς αύλ'ij 7 μέ τά.ς θρασείας ϋβρεις του
,
Έντολ'i) του αύτοκράτορος,
έν τι:;> ίί)ίφ του κοιτώνι γέροντα
σε εκεραυνοβολει
.
Αύγούστα, ήλθον προς την αύτοκράτειραν.
ευνουχον, οστις και την νυκτα αντ αυτου
ΦΑΊ'ΣΤΑ
ΕΊ'ΤΡΟΠΙΑ
έσφάγη. Οϋτω ί)έ ό Μαξιμιανός
Πλην καί ί)ίκαιον
έπ' αύτοφώρφ συλληφθείς, είς θάνατον 3έν είχεν ; "Αν ένταυθα τήκεται άργός, Καί, Καίσαρ, καλως ήλθες.
κατε3ικάσθη, 15χι 15μως βίαιον,
ΚΡΙΣΠΟΣ
μετά τον σύζυγόν μου τούτου αtτιος
άλλ' αύτοκτόνον ] . 'Ακουσία ήρω·tς
Η προσκυνητη
τίς όίλλος παρ' έμέ ; 'Ορθώς έμάντευσεν,
'
κ' έγώ πασών έκείνων τών έλεεινών
τ'ijς αύτοκρατορίσσης καθοσίωσις
δτι έγώ νά. μένη θέλω κ' ένεργω
τραγφ3ιων, τί επραξα έκάστοτε
εύρίσκεται, έλπίζω, είς τούς ιερούς
έί)ω αύτός εν μόνον ί)έν έμάντευσε,
παρ' 15,τι ή σκληρά. τύχη μου μ' έπέβαλλεν ; 3ιότι οϋτε οδτος οϋτε όίλλος 3υνατόν
θαλάμους της.
ΕΊ'ΤΡΟΠΙΑ
ποτΕ: νά. το μαντεύση ήτο, δτι, φευ,
ΕΊ'ΤΡΟΠΙ Α
Ναί, Καίσαρ.
Έπολιτεύθης πάντοτε ώς ώφειλες.
κατά τ'ijς κεφαλ'ijς μου ί)αίμων εστρεψεν
άλάστωρ τά.ς κατάρας καί τά. Μκρυα
ΚΡΙΣΠΟΣ
ΦΑΊ'ΣΤΑ
τ'ijς Μινερβίνας τ'ijς μητρός του, του πα- (Μικρόν περιβλέψας καί μετ' dδιοράτοv
��ί, 15μως τη� ε�θύ�ην πά�τε� είς έμέ
,
[ τρός,
επερριπτον,
κ οι ξενοι και οι συγγενείς.
του άί)ελφου μου, δλης μου τ'ijς γενεάς. σχεδόν dδημονίας).
Έμέ καταρωμένη έξεμέτρησε
Είς άπρ6σφορον
του πατρικου του δλου γένους, μάλλον ί)έ &ν ήλθον ώραν, όχληρός ί)έν
έννοω
;ο ,ζ'ijν � Μιν�ρβίνα· , ό Μ,;ι: ξέντιος
τριων
αίώνων
δτι
θυμα
πέπρωται
εμ� , Οιοτι τον, πατερ� ε�<})σα,
ποσώς
νά.
γείvω,
κ'
έπιστρέφω.
,
(
,
έγώ νά. πέσω νυν έξιλαστήριον
και ο πατηρ εμε, 3ιοτι εσφσα
ΕΊ'ΤΡΟΠΙΑ
του όίγους του άραίου καί θεομυσους,
τον σύζυγόν μου. 'Όλον έξωλόθρευσε
"Απαγε·
τό γένος της ή Φαυστα, λέγει ό λαός, του θρόνου τούτου τών Καισάρων. 'Όθεν του προσφιλους ή παρο σί Καίσαρος
�
[ καί
�
αύτη του Κωνσταντίνου έξωλόθρευσε
,
ένταυθα είνε παντοτε
ευπροσ3εκτος.
την γενεάν, του κράτους τούς αύγούστους αφ Ύjς του άνοσίου τού.του ερωτος
τό
βέλος
το
θανάσιμον
έκ
τ'ijς
χειρός
[καί
ΣΚΗΝΉ ΤΡΙΤΗ
τούς καίσαρας, ή τίγρις ή αίμοί)ιψής ! τ'ijς όλεθρίας φέρω του Άλάστορος
Κρίσπος, Φαύστα
Κ' εύλόγως καί ί)ικαίως λέγει καί φρονεί έaω,
(δεικνύουσα την καρδίαν της).
ό κόσμος ταυτα, άφ' οδ σύ χθές μ' ελεγες,
( εύπρεπέστερον έσταλμένη).
να ζήσω ν' άναπνεόσω, 8που καL
15τι πανίσχυρος είς τό πλευρόν έγώ
ΦΑΊ'ΣΤΑ
του Κωνσταντίνου Ζσταμαι. Πανίσχυρος ό Κρίσπος ΟΕ:ν ύπcfρχει, μ' είν' άΟόνατον. 'Αγαπητέ μου Καίσαρ,
χαίρε.
ή Φαυστα, fJτις ούaέ μίαν κ&ν ψυχην
ΕΊ'ΤΡΟΠΙΑ
ΚΡΙΣ.ΠΟΣ
έκ του θανάτου Μναται νά. σώση, )νι'
Τί ;;ϋκολον θά. ήτα, τί σωτήριον
ή τύχ·� τ?υ πολέ�ου η του θ pόνου ή
ί)ι' δλους άπ' έί)ώ ν' άπεμακρύνετο
,,πατηρ
,
καl Κύριος, αύγούστα μ'ijτερ, μ'? εστειλε
σκληρα αναγκη
απαξ κατε3ικασε !
ό Κρίσπος !
προς σέ.
Τριcrευτυχης ή Φαυστα, ή όφείλουσα
ΦΑΊ'ΣΤΑ
ΦΑΊ'ΣΤΑ
άπαύσ;ως �ά. τηρ'i) τ'ijς άλ?υργ ίί)ος της ,
Μ'ijτερ,
μη
έπανερχώμεθα
(νεύοvσα πρός την μητέρα).
_
στιλπνον το χρωμα,
και, απαυστως τρε- είς ϋ,τι &παξ συνωμολογήσαμεν.
[χουσα Άπfιτησες νά. ζήσω· ενορκον έγώ
Αύγούστα, αν;ου, 6πο� ? 'Άρη � η ό ί)ήμιος
δτι θά. ζ·ήσω σ' εaωκα ύπόσχεσιν,
('Η Εύτροπία έξέρχεται. ΊΙ Φαύστα μένει
:rργα
άλλά. έπί τι:;> δρφ νά. άπολυθ'i)
σύννους καί κεκυφυία, εl καί προδήλως
ι; �εται � ν , ανακαινι�η βάπτ?υσα
εκ νεου εις το αίμα την κοκκινην της, έκ τ'ijς είρκτ'ijς ό Κρίσπος, καί νά. του 3οθ'i) τεταραγμένη).
την μυσαράν της άλουργίί)α ! Εύτυχης ·ή όίί)εια, &ν θέλη, 'ι) ή προσταγή,
ΚΡΙΣΠΟΣ
·ή Φαυστα, ί)ιί)αχθείσα, ώς ί)ιί)άσκονται α� �ρ�η θ'{ί, ν � ελΘη ε �ς συνέντευ� ιν
Ήλθον
καί προσμένω τά.ς
,
τά. τέκνα της, εν μόνον νά. αίσθάνεται, μ εμε ιί)ιαιτεραν, προς ί)ιαλλαγην.
νά. βλέπη, νά. λατρεύ·n καί νά. άγαπq,
rr:o π � &τον, �α �ώς λέγεις, εγεινεν- &λλd: 3ιαταγάς σου, μ'ijτέρ μου.
ΦΑΊ'ΣΤΑ
τον θρόνον, fJτις άγνοεί άπό πολλου
το 3ευτερον ακομη.
Διαταγάς
αν ζ?) άκόμη � η έd:ν ά':"έθανε,
, , -η, ξιωσα
ΕΊ'ΤΡΟΠ ΙΛ
,
, ε3
,, �κα πο�ε, ου3
, ηc και;3ια τ·ης απεμαθε
,
Δεν
3ιοτι
�
Καί τό 3ε1)τερ'Jν
,
,
,
νά. πάλλn πλέον ϋλως, νά. ί)ακρύωσιν
θά.' γείνη, Φαυστ', άφ' οδ p·ητώς άμφότερα 3ιαταγας να 3ωσω ειc; τον Καισαρα.
ΚΡΙΣΠΟΣ
οί όφθαλμοί της, καί νά. λέγ' -η γλώσσά της ό ;χύτοκράτ� ρ f';' ύπεσ�έθη . . �άριν σου,
·��: οδ μέ 3ιατάσσει ό πατ·)jρ έί)ω
ϋ.ι φρονεί ό νους της.
μαι είπεν, εφυλακισε τον Καισαρα,
τ·)]ν κατά σου θρασείαν !)βριν τιμωρων, να ελθω, ΕΊ'ΤΡΟΠΙΑ
ΦΑΊ'ΣΤΑ
Σήμερον, ούί)είς, άλλά. σου χάριν πάλιν, εΙπε, συγχωρε'ί
'Άκων ;
ώ ([)αυσ:α, πρά;τει ιΧ�λως π� ρd: Οπως συ. τον Καίσαρα, άφ' οδ τό θέλεις τόσον σύ,
, εις
, πο�αλυπ ει ο, τι .:;κεπτετα �
ΚΡΙΣΠΟΣ
Ου3
κ�f. άπ?λόσ�ς �ης είρκτΊjς α �τΟν πρΟς ,σε
;χ
;
,
'Άκων καl άρνούμενος.
προς ί)ιαλλαγην,
ποτε, 3ια της γλωσσης, μαλιστα ί)ε προς θα στειλη, ως πpοτεινεις,
'
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ΦΑ!ΣΤΑ
'Αρνούμενος ν' &κούσ�% την έξήγησιν
έκείνης, ην οίκτρως παρεξηγείς σύ � την
&πολογίαν γυναικός, ην όίφωνον
σκληρως κατα3ικάζεις ; το παράπονον
έκείνης, ην περιφρονείς σύ καl μισείς
μέχρι θανάτου, δτε καl ύπέρ μιας
τριχος της κεφαλης σου την ζωην αύτης
θά εaιaεν έκείνη ;
ΚΡΙΣΠ ΟΣ
Ναί, &ρνούμενος.
ΦΑ!ΣΤΑ
Τότε, υιε μου, ή ταλαίπωρος γυνή,
ην εό3οκείς ν' &ποκαλ'!jς μητέρα σου,
οεν εχει πλέον να σοf. ε�πη τίποτε.
ΚΡΙΣΠΟΣ
Αόγούστα, χαίρε.

έσφραγισμένη " παρά σοι άσφράγιστος
,
εύpίσκεται, Αυγουστα.
ΦΑ!ΣΤΑ
Πως ; Ώς 6ποπτος
άπεσφραγίσθη, καt ώς έπιλήψιμος
μοl παpεaόθη.
ΚΡΙΣΠΟΣ
Μέ σκοπόν
ΦΑ!ΣΤΑ
, Του � ά 3oθ'ij
, τqν Αυτοκρατορα.
ώς τόσαι ,,αλλαι, εις
ΚΡΙΣΠΟΣ
Άφ' οο την ύπερτάτην των κατα3οτων
&νέλαβεν &ρχην ή αότοκράτειρα,
το χρέος της &ς κάμΊJ. Δος την 6ποπτον
έπιστολήν μου είς τον Αότοκράτορα,
Αόγούστα μητερ. ·

(ύποχωρεί πρός lξοδον).

( Τείνει πρός την Φαύσταν την έπιστολην).

·

ΦΑ!ΣΤΑ
ΦΑ!ΣΤΑ
Μίαν &κροάσεως
"Α, μη παίζΊJς, Καίσαρ, μη
στιγμην &κόμη, Καίσαρ, σέ παρακαλω. έν οό παικτοίς. Δέν είνε μόνον 6ποπτος
του Λικινίου α6τη ή έπιστολή·
ΚΡΙΣΠΟΣ
ώς εχουσιν έν ' ΡώμΊJ νυν τά πράγματα,
( έπιστρέψας).
φευ, είνε θανασίμως έπιλήψιμος.
ΑύγοUστα, σε &κοUω.
ΚΡΙΣΠΟ Σ
ΦΑ!ΣΤΑ
'Αλλ' &ν μ1: τά μωρολογήματα αότά
Ό Λικίνιος,
ένος παι3ίου κιν3υνεύ' ή κεφαλη
ό νεαρος συγκαίσαρ καt έξά3ελφος,
έμοϋ κ ' έκείνου τοϋ ά��?υ μείρακος,
1
έπιστολην σοt επεμψεν, έν η πολλά
1 τι και, η απωλεια
3έν είνε μεγα
σοl 3ιηγείται λίαν &περίσκεπτα,
εχει καίσαρας πολλούς
καισάρωνΜο
τά μέν έξ έαυτου, τά πλείστα 3' εκ τινος ό θρόνος Cίλλους.
Οόάppωνος, κοινου σας aηθεν φίλου.
ΦΑ!ΣΤΑ
ΚΡΙΣΠΟΣ
'Αλλ' οόaένα Κρίσπον.
Πως
ΚΡΙΣΠΟΣ
3έν είναι aηθεν φίλος ό έξα(ρετος
Ναί·
Οόάppων- είνε φίλος μας &ληθινός.
οό3ένα Κρίσπον, θυμα πάσης μυσαράς
ΦΑ!ΣΤΑ
συκοφαντίας, πλάσμα 3υστυχές, καθ' οο
Μη έκστομίσΊJς, προς θεων, καt 3εύτερον καl οί θεοί συνώμοσαν κ' οί 3αίμονες
τον λόγον τουτον, Καίσαρ, σύ.
δν βλέπει μετ' &ποστροφης ό 'ί3ιος
ΚΡΙΣΠΟΣ
αότου γεννήτωρ, δστις χθ1:ς μέν ενοχον
Καl 3ιατί &γνώστου προ3οσίας έφυλάκισεν
ΦΑ!ΣΤΑ
αύτόν, νϋν Ο' άπολόσας έξαπέστειλε
Έχθρος του θρόνου είνε ό Οόάppων.
γοργως εaω προς την αότοκρατόρισσαν,
Οια να έξυφάνη αϋτη κατ' αύτοϋ,
ΚΡΙΣΠΟΣ
Τίς τlς ο13ε ποίαν πάλιν στυγεράν
συκοφαντίαν ! Λάβε την έπιστολην
έχθρος του θρόνου ; ό Οόάppων
aός την, μητερ, είς τον αότοκράτορα.
καt
ΦΑ!ΣΤΑ
Ναί. Αότον (τείνει καl πάλιν την έπιστολην πρός την
καl όίλλους νέους φρονημάτων καt ήθων Φαύσταν)
ΦΑ!ΣΤΑ
ύπόπτων ε13ε συγκαγχάζοντας προχθές
(λαμβάνει την ύπό τού Κρίσπου dποδιδο
ό αότοκράτωρ &ναι3ως.
μένην αύτfί έπιστολήν, καl σχίσασα dποd
ΚΡΙΣΠΟ Σ
, ι}ίπτει αύτήν) .
τί
τοότου
Κ'
έκ
. Ε1ν' εγκλημα λοιπον καθοσιώσεως,
Άπο πολλου ό κόσμος, δ,τι γίνεται
κακόν, νομίζει εργον μου. Μαρτύpομαι
έάν γελ(f τις ; κ' έορτάζων &ν γελi'f ;
:q: ολύ,, μά τούς θεούς, Αόγούστα, τείνετε τούς &θανάτους, Κρίσπε, δτι σφάλλετα ι
ό κόσμος οοτος. Μία θέλησις σκληρά,
τον καλων.
&λλά 3ικαία, κυβερνi'f τον κόσμον νυν,
ΦΑ!ΣΤΑ
'Εγώ, Καίσαρ, iSχι βέβαια. ή του πατρός σου· ταύτην aε την θέλησιν
την σι3ηράν 3ιέπει μόνον ε!ς σκοπός,
ΚΡΙΣΠΟΣ
του θρόνου το συμφέρον. "Αν περt έμου
Γελουν οί νέοι ! Τόσον το καλίτερον.
Κ' ή γη γελi'f την όίνοιξιν μέ τ' όίνθη της. κακά φρον'!j ό κόσμος, &3ιαφορω·
ό κόσμος ε1νε όίξιος τ·ϊjς πλάνης του.
ΦΑ!ΣΤΑ
Μέχρι θανάτου μέ λυπεί Ιtν, δτι καt
Πλην 3ιά τουτο Καt τά ώραιότερα
έκείνος, δστις ύπεράνω ί:σταται
προώρως κόπτει, φευ ! ή &νθρωπίνη χείp. του κούφου τούτου κόσμου, πάσχει την
'13ού τΌυ Λικινίου ή έπιστολή.
[αότην
(Έξάγουσα έκ τού κόλπου έγχειρίζει εlς καt οi5τος πλάνην.
τόν Κρίσπον έπιστολήν, i}ν ούτος λαμβά
ΚΡΙΣΠΟΣ
νει καl dναγινώσκει) .
Τίς ;
Συμβούλευσέ τον νά μη γράψΊJ όίλλοτε
ΦΑ!ΣΤΑ
τοιαυτα, Κρίσπε, καt προς σέ.
Ό Κρίσπος.
ΚΡΙΣΠΟ Σ
ΚΡΙΣΠΟΣ
Άλλ' άπορω
'Ίσως, πλην
πως ή γραφη πρtν φθάση είς τάς χείράς μου 3έν το πιστεύω.
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ΦΑ!ΣΤΑ
Σ' έρωτω, τι ο πατήρ
μεθ' οσας ()βρεις κατ' έμου έξέφερες
προχθές έν τ'ij αόλ'!j, νά πράξΊJ '\)θελες,
εtμη νά σέ καθείρξΊJ τιμωρων ; τί aε
να άπ:χ ιτήση παρ' αύτ�U ή σUζυyος
και, συνθρονος του ; Λεγε.
ΚΡΙΣΠΟΣ
'Ολιγώτεpον
βεβαίως οχι.
ΦΑ!ΣΤΑ
'Άρ' &π-fJτησα εγω
την τιμωρίαν, ό πατηρ a· έπέβαλεν
άπλως αότήν, θά λέγΊJς.
ΚΡΙΣΠΟΣ
Βεβαιότατα.
ΦΑ!ΣΤΑ
'Εάν aε σ' ε'ίπω, δτι &πο της σκηνης
της φοβεράς έκείνης μέχρι σήμερον
οό3έ στιγμην έγώ τον αότοκράτορα
σ�νήντ_ησα, �θές a· δτι μόλις εμαθον
την καθειρξιν σου, - ;
ΚΡΙΣΠΟΣ
Διατί ;
ΦΑ!ΣΤΑ
'Απλούστατον
το 3ιατί· 3ιότ' ή όίσπον3ος έγώ
έχθρά σου καl 3ιώκτρια, λιπόθυμος
μετά τάς ()βρεις σου μετενεχθείσα είς
την κλίνην μου κατέπεσα, καt εκτοτε
μέχρι της ώρας ταύτης εaω εμεινα
κλεισμένη, μόνη, όίσιτος καl άγρυπνος,
την τύχην μου θρηνοϋσα, καt τον θλιβερον
νά καταστρέψω μελετωσα βίον μου.
'Εκ του θανάτου της μητρός μ' άνέστειλαν
τά Μκρυα κ' ή α'ίφνης φήμη, δτι σύ
καθείρχθης. Προς τον αότοκράτορα έγώ
τούς πό3ας νά κινήσω μη ίσχύουσα,
ίκέτιν την μητέρα επεμψ' &ντ' έμου,
καl είσηκούσθην. 'Απελύθης της είρκτης
κ' έστάλης πρός με.
ΚΡΙΣΠΟΣ
Είνε τουτο 3υνατόν
τΩ μητερ, μητερ !
ΦΑ!ΣΤΑ
Της μητρος, ώ Κρίσπε, μη
το ιερον μ� .βε�ηλώνΊJς iSν,ομα.
, επιστολην,
Του_ Λικινιου την μωραν
έγ� γνωρί� ω πως ύπ�ξαιρ�σ� σα,
σοι aιaω, οπως 3ιανοιξω τ ομμα σας
προς τούς κινaύνους τούς έπαπειλουντάς
[ σας,
κ' εόλαβεστέρους καταστήσω. 'Αλλά σύ,
άν3ρείος έν οό 3έοντι, περιφρονείς
τον κίν3υνον, τί λέγω ; τον μέν κίν3υνον
ώς μϋθον έκλαμβάνεις, ύποπτεόεις οε
έ�Ε ώς Οο?\οπλόκ?ν, , Ί1� ις θέ�ει να
σε παγι3ευσΊJ προς εξοντωσιν
σου.
ΚΡΙΣΠΟΣ
Ναί,
σχε3_?ν πιστεύω δτι '\)μην όί3ικος,
τοιαυτα ύποπτεόων. · Άλλ' είπέ μοι τί,
τί όίλλο περί σου Αόγούστα, νά φρον'!j
επρεπεν δστις τόσους 3ιωγμούς έκ σου
ύπέστη ;
ΦΑ!ΣΤΑ
Σύ σύ 3ιωγμούς ; καt έξ έμου ,
Είπε καL ενα μόνον.
ΚΡΙΣΠΟΣ
Παρασιωπω
ώς &3εσπότους φήμας πάντα τ' όίλλα, και
�ν μόνον σ' &ναφέpω. 'Εξ αίτίας σου
3έν άφΊJρέθην της Γαλλίας την &ρχην
καt τόσον ηaη χρόνον &πρακτων εaω
μαραίνομαι καt τήκομαι ;
,

ΦΑΥΣΤΑ

Παρα την θέλησίν σου, λέγεις, άπρακτείς (άρπάζει παράφορος έκ τής χειρός τής
"Αν διωγμός έγγύς του θρόνου, κ' ή καρδία σου όρμif Φαύστας τό προσφερ6μενον έγχειρίδιον,
τ�όντι ε!νε τοUτο, τοUτου α'ίτιος
ύπερ τας 'Άλπεις προς τούς Γάλλους. ·:�, άρπάζων δέ καί σύρων έκ τής χειρός τήν
καt ? πατη � έ� μέρε � ε}νε, άλ�' έγώ
[εαν Φαύσταν, dνυψο Ζ κατ' αύτής τό δπλο,
πλειοτερον εκεινου, το ομολογω.
κ' έ;ώ κ' έγώ, ταχ,είας ε�χον πτ�ρυγας δπως τήν φονεύσrι) .
,
κατοπιν σου να δραμω, εις τα περατα
ΚΡΙΣΠΟΣ
Άθλί ', άπόθανε !
Θεοί ! τ' όμολογεί. Άλλα κατάφωρος ·της y�ς, μακραν του θρόνου του άμαρτωλου,
του
χρόνου
τούτου
τΊjς
άτελευτήτου
μου
λοιπΟν δΕ:ν είν' ΑύγοUστα, άΟιχί ' αύτό
ΣΚΗΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
φρικτης βασάνου, καί έκεί πλησίον σου
ΦΑΥΣΤΑ
Κρίσπος,
Φαύστα, Κωνσταντίνος
8,τι ποθεί να είJρη ή καρδία μου,
''Αν είνε άδικία, την διέπραξα,
του
άνιάτου
τραύματός
της
βάλσαμον,
την μόνην, Κρίσπε, τούς θεούς μαρτύρομαι. η, τουτο αν δεν είνε δυνατόν, καθώς
(α 'ίφνης εlσελθών εlς τήν α 'ίθουσαν).
ΚΡΙΣΠΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
�Εν ε!νε, φ1εϋ, τΟ� θ�νατ�ν· ,άλλ1α έκεϊ,
Τωόντι &ρα βεβηλώνω τ' iJνομα,
αλλα1 πλησιον σου, εις τας αγκαλας σου ! Παράφρον, στάσου !
μη0τέρα μου καλων σε· είσαι μ·η τρυιά.
(Επί τ'fί ρέ� τού Ιfωνστ�ντίνου f Κρίσπος
ΚΡΙΣΠΟΣ
ΦΑΥΣΤΑ
Μη τας αίσθήσεις καί τον νοϋν έφθείρατε ριπτει το εγχειριδι.ον, οπερ πιπτει πλη
σίον τού συνεσφιγμένου δγκου τών τεμα
Εrθ' έν έμοί να είJρισκαν τα τέκνα μου έμου, θεοί μεγάλοι, καί τ'ίjς γυναικος
χίων τής ύπό τής Φαύστας χαμαί dπορι}ι
δσην άγάπην μ' Ί]ρπασεν ό προγονός.
να έννο·ήσω ταύτης μάτην προσπαθω
τούς λόγους, 'ή μη αίJτη παρεφρόνησεν φθείσης έπιστολής τού Λικινίου}.
ΚΡΙΣΠΟΣ
-'Εγώ, Αύγούστα, &λλα σε ·ή ρώτησα,
Κρίσπε ! &θλιε υίέ
'Εγώ της άδικίας λόγον σ1: ζητω,
καί σύ με λέγεις &λλα. Διατί έδω
καί σύ μοί άποκρίνεσαι μ' αίνίγματα.
(έπl τφ νεύματι τού Κωνσταντίνου εlσέρ
να μένω θέλεις ; τουτο σε ήρώτησα.
χεται εlς τήν σκηνήν ό Ούάλης μετά
ΦΑΥΣΤΑ
σιλεντιαρίων).
ΦΑΤΣΤΑ
Της άδικίας λόγον με ζητείς
Άλλα το είπες, Κρίσπε, σύ ό lδιος
Ούάλη,
πώς άφ'ίjκες ενοπλον έντός
ΚΡΙΣΠΟΣ
διότι παρεφρόνησα, διότι ή
τ'ίjς φυλακ'ίjς τον καίσαρα ;
Ναί. Διατί παράφρων πλέον είν' άί3ύνατον εγω
ΟΥΑΛΗΣ
έδω μ' έχρ�τεις κ' εως σ,ήμ7ρο� κρατείς ν� ζ�σω, ν' άνα ν Uσω Οπ�� σU Όε_ν ζης,
�� 1
, μου και το δικαιον ;
' θελησιν
Καίσαρα
παρα' την
1
ν� �παρ�ω
αν�υ ;ro,u· ... κ εισηγαγον ε!ς την ε!ρκτηνΤον
Όε� αναπ�εεις,
κ' έξήγαγον
διοτι, Κρισπε, σ αγαπω· και σ αγαπω, έκείθεν &νευ δπλων, &νευ ούδενός,
ΦΑΥΣΤΑ
το είπες Ύ]δη, ώς παράφρων, έμμανως.
Καί είνε, είνε πλέον δυνατόν, θεοί,
ούδl: του έλαχίστου.δπλου, Κύριε !
να σ � ωπ�σω ; �!νε πλέ?ν, δυνατΟν
ΚΡΙΣΠΟΣ
, ανηκουστον
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
καρδια ανθρωπινη την
'Ώ, εrθε μήτε ώτα μήτε δφθαλμούς
να ύπομείνη ταύτην βάσανόν μου ; "Ω, ποσώς, θεοί, να είχα κατα την στιγμην Πλην τότε πως τό έγχειρίδιον αύτο
εύρέθη τώρα ε!ς τας χείράς του έδω
άφ' οΌ τό θέλεις, θα λαλήσω τέλος· ναί, την άποφράδα ταύτην ! Δεν θα Ύ]κουα
θα σοί άποκαλύψω την άλήθειαν,
( δεικνύων πρός τόν Ούάλεντα τό χαμαί
τα αrσχη ταυτα τ' &ppητα, τα μιαρά,
ε!ς 1)ν άσπλάγχνως μ' έξωθουν αί &δικοι καί προ των δφθαλμων μου δl:ν θα rστατο κείμενον έγχειρίδιον).
ύπόνοιαί σου. Κρίσπε. 'Αλλα κάλλιον
το μύσος τουτο, ή άκόλαστος μαινάς,
Δός μοι έδω τό οπλον
θ� Ύi;ο, ;�ε, προλέγω, �α μη μ' εφερες το μόλυσμα του θρόνου το θεοστυγές !
(Ό
Ούάλης dναλαμβάνει χαμ6θεν τό έγ
,
_
εις την αναγκην της αποκαλυψεως
ΤΩ πάτερ, πάτερ ! πάτερ μου ταλαίπωρε ! χειρίδιον, δπερ θέλει νά έγχειρίσrι εlς τόν
ποτΕ: αύτήν, υίέ μου.
Καί ζΊ)ς, άθλί' άκόμη, καί σ' άνέχομαι Κωνσταντίνον· δστις δεικνύων πρός τόν
ΚΡΙΣΠΟΣ
έγώ άκόμη ζώσαν ; !
Ούάλεντα τόν δγκον τών τεμαχίων τής έπι
Μητερ, διατί ; (Ρίπτει παράφορος τάς χείρας εlς τό στολijς τού Λικινίου, λέγει).
ΦΑΥΣΤΑ
πλευρ6ν του, δπως γυμνώσrι τό ξίφος του,
καί τον πάπυρον
Διότ' ή φοβερα αύτη άλήθεια
dλλά δέν εύρίσκει αύτό έκεί} .
(Ό
Ούάλης
dναλαβών
καί τόν πάπυρον
έμ;τνέει ;ρρίκην, �έρει φ?νον, iJλεθρ?ν
Φευ, μ' άφήρεσαν δίδει μετά τού δπλου εlς τόν Κωνσταντί
διοτι πριν προφθασ·nς να καταρασθης
τό ξίφος ! Τί κατάρα ! 'Ώ, δl:ν δύναμαι νον, δστις τόν μέν πάπυρον κρύπτει εlς
τό στόμα, οπερ του υίου καί της μητρός να
σ' έκδικήσω, πάτερ, προδιί36μενον,
τόν κ6λπον, τό δ' έγχειρίδιον κρατών εlς
τα προ μικρου έκφωνηθέντα &.για
άθέως, άνοσίως προδιί36μενον !
τήν χείρα, λέγει πρός τόν Ούάλεντα).
δνόματ' άνιέρως έβεβήλωσε
�όν ι.:-ητρ?κτό�ον οί σιλεντιάριοι
ΦΑΤΣΤΑ
τοσάκις, έκ της φρίκης ή άμόλυντος
Τί θέλεις Κρίσπε, τί ; να μl: φονεύσης , εις την ειρκτην !
καρδία σου έκ βάθρων θέλει σαλευθΊ),
το αίμα θα παγώση ε!ς τας φλέβας σου,
ΦΑΤΣΤΑ
ΚΡΙΣΠΟΣ
τό αίσχος θα καλύψη την παρθενικην
Ναί,
(έντρομος καί ώς πρός έαυτήν}.
μορφήν σου οχι με αίδους έρύθημα,
άθλία, ναί
άλλα μ' ώχρότητα θανάτου κ' εντρομος
,
!�ν �ητροκτόνον ; ! ΤΩ θεοί
ΦΑΤΣΤΑ
ή χείρ σου θέλει πνίξη ε!ς τό αίμά μου
ΤΩ άνεκλάλητος χαρά, μεγαλοι ! τι ακουω ;
(πρός τόν Κωνσταντ ίνον).
τό αίσχος τουτο.
ώ ήδονή, ώ εύφροσύνη &φατος !
ΚΡΙΣΠΟΣ
Θα λάβω τέλος, ώ θεοί, την χάριν, 1)ν
'Όχι, Κύριε,
, :ρόμον [1-o t έμ�ν�ουσ�ν ματαίως άπο τόσων χρόνων σiiς ζητω, το δπλον τουτο είνε ίδικόν μου, καί ,
1
οι λογοι σου, Αυγουστα· πλην δεν σ εννοω. καί θα την λάβω έκ χειρός φιλτάτης ! "Ω,
ΟΣ
άίμοσταγής, άλλ' έκ χαρiiς καί ερωτος Το Ύ]ρπασεΚΩΝΣΤΑΝΤΙ
ΦΑΤΣΤΑ
δια να σl: φονεύση. 'Ή
εύδαίμων,
θα
pιφθω
καί
θα
έκπνεύσω
ε!ς
Καί πως να μ' έννοήσης ; Πως τον βίον μου
καί τουτο θ' άρνηθΊ)ς ;
τας ποθητας άγκάλας σου, ώ φίλτατε,
να έννοήσης, Κρίσπε, τον άφόρητον,
(πρός τόν Ούάλεντα, νεύων αύτφ διά τής
ώ
πολυλάτρευτέ
μου
Κρίσπε.
Μη
λυπου
τα δάκρυά μου, την άπελπισίαν μου ;
χειρ6ς).
τας νύκτας τας άγρύπνους πως ; τα ονειρα δια το ξίφος, οπερ σl: άφήρεσανΟύάλη 1
εχω θανάτου ιJργανον έδω έγώ
πως τα μωρα τ ασυνετα, τα αφρονα
ΦΑΥΣΤΑ
ταχύτερον
πολύ
καί
άσφαλέστερον.
Πως ό άθ<ϊJος σύ, ό άναμάρτητος,
(έξάγουσα έκ τού κ6λπου της έγχειρίδιον). (διακ6πτουσα τήν διαταγήν, και: Παρεμ
τΟ πϋρ να έννοήσης τΟ άνόσιον,
βαfνουσα γονυπετής).
τό πυρπολουν τα σπλάχνα τ'ίjς θεοστυγους ; 'Ι�ού το. Λάβε το, καί κτύπησε έδω.
Κύριε,
πως την παραφροσύνην την θεήλατον
(δεικνύει τήν καρδίαν της).
σε ίκετεόω,
της έστεμμένης, οrμοι, ταύτης κεφαλης,
:Ε�ω, του ε� ωτός μο� καί του μίσους σου
Ί]ν, τας άρας καί άμαρτίας φέρουσαν
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
του θρόνου των Καισάρων του τρισαίωνος, εδω ο πταιστης κρυπτεται. Κτύπα έδω,
(dνεγείρων αύτήν έν βί�).
ε!ς
την
καρδίαν
!
άλάστωρ δαίμων των φρενων έξέστησε,
Αύγούστα ! Καί ΚΡΙΣΠΟΣ
δια να παραδώση ε!ς τον δήμιον
(Ή Φαύστα κάμνει νά όμιJ.ήση).
Δός.
επειτ' άpαίαν Καt έξιλαστήριοv ;
ι
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�Α μηδέ λέξιν πλέον. Του έλέου σου
το;�υτος ,μητρc:_λοίας είν' άνάξιος.
Ουαλη το καθηκον σου.
ΚΡΙΣΠ ΟΣ
'Ανέπνευσα !
ή τραγική εληξε κωμφδία. Ά,
αύγούστα μητερ, εuγε ! σέ χειροκρο.τώ !
. Τήν εντεχνον παγίδα σ' έπρομήθωσ' ό
πατήρ έδώ ή μήτηρ σύ τήν εστησες,
καί συνελήφθην ό ήλίθιος υίός,
άθ(i)ος πάντη, άλλ' άναπολόγητος.
Τί καί νά εrπη ό παγιδευόμενος

προς τούς παγιδευτάς

Ι

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

(δεικνύων έπαλλήλως τόν Κωνσταντίνον
καί τήν Φαϋσταν).

(πρός τόν Οvάλεντα).

Σκοπόν εχεις ώς άνδρείκελον
Πατήρ καί μήτηρ ! ''Αν έδώ νά στέκyjς ίtως τήν αύθάδειαν
έφανταζόμην ίtως τώρα, όρφανος
τήν άσεβη του έξαντλήση ;
δτι σου μόνης Ί)μην, μητερ, μητέρ μου
ΚΡΙΣΠΟΣ
άληθινή, νυν βλέπω δτι εμεινα
'Άγωμεν,
καί του πατρος ώρφανευμένος !
Ούάλ-ΙJ , προς τον θάνατον !
(χωρών εν 1} δύο βήματα πρός τόν ΟvάΦΑΥΣΤΑ
λεντα).
Τον θάνατον
'Άγωμεν,
Ούάλη, (μένει έμβρ6ντητος).
Καταπεταννύεται ή αύλαία

Π Ρ Α Ξ Ι Σ
ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ

Προθάλαμος Κώνσταντtνου.

('9 !{ων?ταντίν�ς κάθηται , έπί, Θρι:νtου,
και ο Μαξιμος ισταται προ αυτου).

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Πραιπόσιτε, σ' άκούω.
ΜΑΞΙΜΟΣ
Ό καθηyl)τής
του Καίσαρος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Συντόμως ! τίνος Καίσαρος
ΜΑΞΙΜΟΣ
Του Κρίσπου, του υίου σου. Ό καθηγητής
λοιπον του Κρίσπου, ό σοφος Λακτάντιος,
έλθών εtς ' Ρώμην ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
τΗλθεν ό Λακτάντιος
εtς ' Ρώμην ; Πώς ; ό γέρων ζ'ij λοιπον αύτος
άκόμη ;
ΜΑΞΙΜΟΣ
Z?J ώς φαίνεται. Ό θάνατος
μiiς έμιμήθη καί τον έλησμόνησε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Κ' ήλθεν εtς ' Ρώμην θέλων - ;
ΜΑΞΙΜΟΣ
Νά έπισκεφθ?J
τον Καίσαρα, .,--
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
καί νά θαυμάση βέβαια
της χριστιανικης διδασκαλίας του
τούς άγλαούς καρπούς.
ΜΑΞΙΜΟΣ
[ Το,υ άπεκe_ίθησαν,
"οτι δεν
, είνε δυνατον
, να, τον
δεχθη
ό Κρίσπος. 'Έμειν' ώς έμβρόντητος· άλλά
·συνηλθ' εύθύς καί είπεν : Είνε άληθές
Ι;οιπον �τ' είχ' �κούση ; ,Φευ, ;:ίν' , άληθές,
,
αγαπητον μου τεκνον ! κ εtς την οψιν
του
κρουνος δακρύων έξεχύθη πάραυτα.
Πλήν αrφνης είπε μεθ' όρμ·ϊj ς, εύθυτενής
σ;άς, : φέρε;τέ με προς τον Α\ιτοκράτορα '.
Δεν εισηκουσθη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
. , f.Ί , ! &ς τΟν άφίνατε ].
;
Λί σχέσεις του εν Ρωμη
ΜΑΞΙΜΟΣ
'Ανεπίληπτοι
Οι'ιδένα τών ύπόπτων μέχρι σήμερον
oiJτ' είl>εν oiJτ' έδέχθη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Τ·Ι]ν μητέρα μου ,
l\1ΑΞΙΜΟΣ
'Ά, οχι· rσως τήν έξ 'Ιερουσαλήμ
έπιστροφήν της ετι δέν έγνώριζε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΟΣ
οι συνωμόται
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ΜΑΞΙΜΟΣ
Πάντες συνελήφθησαν.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
καίσαρ ό άνεψιός μου ;
ΜΑΞΙΜΟΣ

Μυστικά
;-α t -ι;α,τ' �ύχ1ν το ,πρiiγ17α έτελεί<;> σεν.
Αλλ η αυγουστα αδελφη σου, Κυριε - ;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ή άδελφή μου ;
ΜΑΞΙΜΟΣ
Ή άγαπητή σου, ναί,
ή Κωνσταντία, του μικρου μας Καίσαρος
του Λικινίου, μήτηρ, πώς τον θάνατον
θ' άκούση του υίου της ;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
'Αγαπώ πολύ
τήν άδελφήν μου, ναί· άλλ' έάν εμελλεν
ό κύριος του κόσμου ώς κανόνα του
νά εχη δχι το καλόν του θρόνου του,
τουτέστι τό καλόν του κόσμου, άλλά τήν
άδελφικήν άγάπην, κάλλιον κ' έγώ
θ� ,επραττ�ν,, τοϋ ? ρόνου πα?αι ;οUμενος
ι ο Διοκλητιανος,
ν αναχωρησ ως
εtς Σάλωνα καί νά φυτεύω λάχανα,
παρά νά μένω δπου είμαι.
ΜΑΞΙ 10Σ
"
Είχεν εν,
ί:ν τέκνον, τουτον τον μικρόν μας Καίσαρα,
ή τάλαινα !
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
( ι3ργtλος).

Καί σύ, εύνουχε
ΜΑΞΙΜΟΣ

Κύριε ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Τον κύριόν σου τί τον θέλεις, Μάξιμε,
άφ' ou καί σύ άκόμη δέν κατώρθωσες
νά έννο'i)ς τάς πράξεις του ; 'Αναίσθητος
νομίζεις, είμαι ; "Οτε χθές γονυπετής
ή Κωνσταντία εβρεχε θρηνουσα μέ
αίματωμένα δάκρυα τούς πόδας μου
ύπέρ του Λικινίου, ξίφος δίστομον
έπέρα τήν καρδίαν μου. Τί επασχον
δΕ:ν εβλεπεν έκείνη, σύ δέν έ:βλεπες
παρών έκει, κ' εύλόγως. Είν' άνίκανος
ν� κυ�ερ� � , άνθ�ώπ,ους ? άνίκα�ος
,
να κpυπτ εις τους ανθρωπους την καρδιαν
[ του.
Του Πλάστου μόνον τ' δμμα το παντέφορον
tς τ? ύς μυχ�ύ� τ<::ν άνθp ωπίν ω� καρδιών
:εμβλεπει,
και εκεινος την καρδιαν μου
τήν Ούστηνον γνωρίζει. "Αν όλόκληροι
φαρέτραι έκενουντο εtς τό στηθός μου,
τα βέλη τόσον ΟΕ:ν Θα την έσπάραττον,
δσον ί:ν βλέμμα ίκετευον κ' ενδακρυ
της, άδε,λφης , μου χθές. ,'Α,λλά � ί επρεπεν,
εtπε, να πραξφ ; Να, αφησω ερμαιον

εtς τάς παραφοράς καί τά τολμήματα
ένός παιδίου μαμμοθρέπτου, άπειθους,
του κράτους μου τήν τύχην καί του θρό[νου μου ;
Τήν προ� τον Κρίσπον είδες, Μάξιμ' ' ενοχον
επιστολην του,
ΜΑΞΙΜΟΣ
Είνε άξιόποινος,
όμολογώ, άλλ' rσως νουθετούμενος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
'Εκατοντάκις δέν ένουθετήθησαν
υίός καί μήτηρ ; Άλλ' εtς μάτην.
ΜΑΞΙΜΟΣ
'Ήκουσα
σοφούς νά λέγουν, δτ' ή έπιείκεια
είνε προ πάντων άρετή βασιλική.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
'Άφες νά λέγουν ταυτα προς τούς βασιλείς
οί φαυλοι κόλακές των, καί νά πλάττωσι
γνωμίδια έκ τούτων όίνθρωποι μωροί,
οίJς ίtτεροι μωρότεροι καλουν σοφούς.
Λαμπρόν αν είνε της μεγαλειότητος
προσόν της θείας καl ή έπιείκεια,
δεν είν' έκ -:-ούτου καί προσόν η άρετή
θνητών σκηπτούχων, όίπαγε της ί)βρεως !
Τών βασιλέων άρετ·ή 'νε μόνον ή
Οι.και.οσUνη, Οχ' ή Επιείκεια.
Τούς στρατηγούς ήμiiς καί αύτοκράτοpας
καλουσι θείους, όίpα καί έπιεικεϊ;ς
νά εrμεθ' άξιουσι. Ποία οrησις
καί βλασφημί-α ! Τών έθνών οί &ρχοντες
θεοί δέν είνε, ούδ' ό θρόνος των πηγή
χάριτος θείας. Της τοιαύτης χάριτος
τον θρόνον όίπαξ μόνον καί διά παντος
ή θεία Εύσπλαγχνία εστησεν έπί
του Γολγοθii. Έκειθεν άρυόμενος
τήν θείαν χάριν καί τήν έπιείκειαν
είς ίtκαστος tl>ίr+ ας άσκ?J ύπΕ:ρ
τών όίλλων, ίtως ή χακί ' άφανισθ'i)
έκ yίjς καl οί κακοί, καθ' ών έτάχθησαν
ί νόμοι κ�ι οί rύλα�ές ;ων ,αρχοντες.
�?Ας
σκωριαση τοτε εις την θηκην του
της Θέμιδος τό ξίφος, δπερ φέρουσι
γυμνόν κατά καθηκον νυν οί όίρχοντες,
πλήν τότε μόνον- είδέ μή, ό βασιλεύς
ό έκ μικροψυχίας 'ι) ά:βρότητος
άρνούμενος, διστάζων, άμελών η μή
τολμών νά είνε της κακίας δήμιος,
άφεύκτως είνε δήμιος του εθνους του.
'Αλλά του προκειμένου παρεξέβημεν.
Ή εξοδος είς Πόλλαν εγεινε γνωστή ;
ΜΑΞΙΜΟΣ
ΟύΟόλως, μέχρι της στιγμης τούλάχιστον,
καθόσον νά γνωρίζω μ' είνε δυνατόν.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
'Εν 'Ρώ μ:11 rσως άλλ' εtς τήν Αύλήν έδώ ;
ΜΑΞΙΜΟΣ
Ούδεlς γνωρίζει τι εις τό Παλάτιον.

ΚΩΝΣ'l'ΑΝ'l'ΙΝΟϊ:
'�π!. της συνοΟLας τίνα εταξας ;
ΜΑΞΙΜΟΣ
Τον Γά:'ίον
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Πραιπόσιτε, έπικροτώ
εί5 τ�ν κα�\ήν σο� έκλογήν. �� ε1πα κα!.
σε λεγω να προσεχης τον Ουαλεντα.
'Ελπίζω δτι περl της άπαγωγης
του Καίσαρος είς Πόλλαν ούδ' ό "Τπαρχος
ύπώπτευσέ τι.
ΜΑΞΙΜΟΣ
Ούδε το έλά:χιστον.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Κατl πότ' έλπίζεις περί της έκβάσεως
του πράγματος νά Ιtχης γνώσιν ;
ΜΑΞΙΜΟΣ
Σύντομα.
Ό έπl τούτ<μ ταχυδρόμος, Ί]δη &ν
είς 'Ρώμην δεν εtσηλθεν, όσονούπω θά
είσέρχεται.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Νά μοl το εlπης πάραυτα.

(Ό Κωνσταντ ίνος νεύει, καί 6 Μάξιμος
έξέρχεται).

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

(μετά τ6νου έσχάτης Ύjθικής dπαυδήσεως).

"Ω, κάλλιον, Θεέ μου, νά μή μ' Ιtδιδες
καθόλου τέκνα !
( κάθηται εlς θρονtον).

έγω τ·ην tΡ6>μηv, tνα θρ�ψη �πειτα
αύτή κατά του κράτους δνυχας ; Ούχί.
Τούς iJνυχάς της τούς τfiς έξεppίζωσα,
τούς Πραιτωριανόύς, καl διά πάντοτε.
Προς τί λοιπον ταράττεται καί θορυβεί ;
Τί θέλει ; 'Άρτον ; αί δημοθοινίαι μου
�Τνε,' ,νομίζ,ω, δαψιλείς, !?εά ι;ατα ;
αλλ ιστpιωνων, κωμ<μδων, ηθοποιων,
ψαλτών καl αύλητρίδων, γελωτοποιών,
σχοινοβατών καl μίμων, όρχηστρίδων καl
δεν ένθυμουμαι τίνων &λλω.ν έκ παντος
του κόσμου Ί]δη προ μηνών είσήγαγον
είς 'Ρώμην πλήθη άπειράριθμα. Πτηνών,
θηρίων, ζι{>ων φυλα άναρί9μητα.
'Εκ της Σκωτίας τούς άρίστους κύνας, έκ
της Ίνδικης έλέcpαντας τφω·rοφανώς
έξησκημένους, τούς τά πρώτα φέροντας
έν Ίσπανίq: tππους, &ρκτους, λέοντας,
πάνθηρας, τ�γρεις, κροκοδείλους. Τί λοιπον,
τί &λλο θέλουν ; .Μονομάχους ! Διατί ;
Α'ί, δεν το βλέπεις ; Αίμ' άνθρώπινον διψ�
της 'Ρώμης ό λαός είς λίμνην αlματος
τ�ν � ίρ�ων ή , κονίσ,τρα , &ς μεταβληθ'ij
,
δια να εντpυφηση εις το θεαμα
ό άνθρωπίνου αlματος άκόρεστος
λαος της 'Ρώμης, Ιtστω κ ' αίμα βάρβαρον !]
Άλλ' iJχι, iJχι ! Δεν ύπάρχουν βάρβαροι
διά τον Κωνσταντίνον καί το κράτος του·
ούδε το θείον αίμα έπl του σταυρου
ύπερ ένος λαου η eθνους eppευσεν,
άλλ' ύπερ πάντων, ύπερ σύμπαντος όμου
του γένους τών άνθρώπων !
_

( ώς καθ' έαυτ6ν).

φθάνει δσον, φευ
υπερ του κράτους καί του θρόνου eχυσα
οίκείον αίμα· καl γνωρίζεις σύ, Θεέ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
πόσον αύτή ή πατρική καρδία μου
Πρόσελθε , Άβλάβιε, σκληρώς αίμάσσει σήμερον. Ό "Τπαρχος
έγγύτερον. 'Ανήσυχος μοl φαίνεσαι.
είπε ν' άπέλθη. Μονομάχων σώματα
οϋτ' ήσκη �ένα εχ � ο�τ' άν�σκη�α.
ΑΒΛΑΒΙΟΣ
.
Το είπα απαξ
και δια παντος αυτο.,
Ό "Τπαρχος της πόλεως άκρόασιν
ζητεί.
ΑΒΛΑΒΙΟΣ
Άλλ' ό λαός, ώ Κύριε ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Τί τρέχει
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΒΛΑΒΙΟΣ
•
ώργίσθη καί
Ό λαος άνάστατος θά στασιάση ; 'Έστω. 'Ό,τι άγαπ�
κραυγάζει καί ζητεί τούς μονομάχους του &ς κάμη, καί διά τήν έορτήν της σ·ϊjς θειότητος.
(Ό 'Αβλάβιος θέλει νά ε ϊπn τι, dλλά κω
λύεται έκ χειρονομ{ας τού Κωνσταντtνου).
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Λοιπον άπο τούς κίρκους ή ύπόκωφος
πας &λλος λόγος περιττός.
(Ό Κωνσταντίνος έγείρεται καί έξέρχεται).
βοή έκε[νη φθάνει, ·?)ν άπό τινος
άκοόω ;
ΑΒΛΑΒΙΟΣ
ΣΚΗΝΗ ΤΡΙΤΗ
Ναί, άπο τούς κίρκους, Κύριε,
'Αβλάβιος (μ6νος)
ΚΩΝΣΊΆΝΤΙΝΟΣ
Δεν eχω μονομάχους. Εtς τον "Τπαρχον [ � ροεϊ:Οον, δτΑΒΛΑΒΙΟΣ
� �εν Θα τΟ� έ�έχετο,
το είπα.
και προλαβων εξεπεμψα τον
Τπαρχον,
ΑΒΛΑΒΙΟΣ
προλάβη του λαου, έάν συμβ'ij,
Ό λαος καl είς τ αγυμναστα δπως
άτάκτημά τι· &μα δε τον κόμητα
άρκείται, λέγει, των βαρβάρων σώματα, του
στρατοπέδου είπα ετοιμος προς παν
των αίχμαλώτων.
άπρόοπτον νά είνε με τάς σπείρας του].
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Νά συμπληρώσω δλας δσας μ' Ιtδωκεν
Βέβαια, άφ' 06 αύτο!. ό "Τπαρχος εtδήσεις δεν μ' άφηκε· πλήν
θά σφάζωνται εύκόλως καl πλειότεροι. κάλλιον οίJτως. Είνε έπικίνδυνον
[Άλλ', "Τπαρχε, άφ' οο ούδ' εtς το θέαμα νά λέγη ό μικρος τά πάντα πάντοτε
τίf>ν γυμ�ικών , άγ�νων δεν ήθέλησα
προς τούς μεγάλους. 'Έπειτα με κρύπτεται
,
,
να οδηγησω
εις το Καπιτωλιον
αύτός, το βλέπω, δυσπιστών, ό μέγας πώς
τήν τάξιν των ιππέων, καl προς τούς θεούς νά μή κρυφθώ έκείνον ό μικρος έγώ ;
τά του μεγίστου νά τελέσω νόμιμα
( dΚούεται έκ διαλειμμάτων ή βοη τού
έκεί άρχιερέως, άψηφών καl του
δχλου ολονέν έπαυξάνοvσα).
λ�ο ? καl , της σ�γκλήτ?υ ;ή� δυσμένειαν,
κ εκ τουτου μονου δεν εννοησε λοιπον 'Αλλά νά κατευνάση δεν κατώρθωσεν
ό 'Τπαρχος του 15χλου, βλέπω, τήν όργήν.
άκόμή ό λαΟς αύτός, Οτι έγω
(βλέπει έκ τινος θvρtδος προς τά έξω) .
δεν θέλω, δτι άποστρέφομαι αύτά
Αύξάνει eτι μαλλον ή όχλοβοή.
τά βδελυρά, τ' άπάνθρωπα θεάματα ,
(ή όχλοβοη έφθασεν έγγύτατα τού πα
'Ή μή έκ των όνύχων των τυραννικών
λατ{οv).
του Μαξεντίου !!σ<μσα αίμάσσουσαν
ΣΚΗΝΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

Κωνσταντίνος, 'Αβλάβιος

\

ΣΚΙ-lΝΗ !Ε1ΆΡ1Ή

'Αβλάβιος, Ούάλης

"l"παρχε ___:_

ΟΤΑΛΗΣ

ΑΒΛΑΒΙΟΣ
Λέγε
ΟlΆΛΗΣ
'Ώ, μεγάλη c,υμφορά
ένέσκηψ' είς το κράτος.
ΑΒΛΑΒΙΟΣ
Ποία
Οl"ΑΛΗΣ
Ό λαος
ανασ-;ατος κραυγάζων κe<τεκά:λυψε
τον ΙΙαλατ;;νον.
ΑΒΛΑΒΙΟΣ
Τήν άποφυλάκισιν
ζητών τών νέων πατρικίων.
ΟΥΑΛΗΣ
'Όχι.
ΑΒΛΑΒΙΟΣ
'Ά
τούς μονομάχους.
ΟΤΑΛΗΣ
Ναί, τούς μονομάχους των
ζητουσιν δλοι, άλλ' ύπάρχουν καί τινες
τ ?ύ 5 καίσαρι;ις ζητουντες, &λλοι δε ζητουν
,
να ιδωσιν τον Κρισπον.
ΑΒΛΑΒΙΟΣ
Πώς ; τον Κρίσπον
ΟΤΑΛΗΣ
Ναί.
ΑΒΛΑΒΙΟΣ
Ζητουν, νομίζω, πράγματα· άδύνατα.
ΟΤΑΛΗΣ
Τί έννοείς ; 'Ώ, φοβερά ύπόνοια
τον νουν μου κυριεύει. Ο Λικίνιος
γνωρίζεις, δτι έφονεύθη συλληφθείς
αύτην την νUκτα ;
ΑΒΛΑΒΙΟΣ
'Όχι.· τΟ ύπώπτευσα,
Ούάλη, μόνον .
ΟlΆΛΗΣ
Λέγε, λέγε, "Τπαρχε.
Τί �γεινεν ό Κρίσπος ;
ΑΒΛΑΒΙΟΣ
Δεν γνωρίζω.
ΟΤΑΛΗΣ
Πλήν
τι εννοουσες λέγων, δτι πράγματα
άδύνατα ζητεί ό κόσμος ; προ μικρου
το ε!πες.
ΑΒΛΑΒΙΟΣ
'Τποψίαι· &λλο τίποτε.
ΟΤΑΛΗΣ
Τουτέστι ;
ΑΒΛΑΒΙΟΣ
Τήν είρκτήν του Κρίσπου πάντοτε
φρουρεί ή σπείρα, άλλ' .ό κεντηρίων ΟΤΑΛΗΣ
Τlς
ό κεντηρίων Ύjτο ;
ΑΒΛΑΒΙΟΣ
Δεν το άyνοείς.
ΟΤΑΛΗΣ
Ό Γάϊος
•
ΑΒΛΑΒΙΟΣ
'Εκείνος.
ΟΤΑΛΗΣ
ΕίJσπλαγχνοι θεοί,
&, σψσατε τΟν Κρίσπον, αν άπέμεινε
σ-ωσμου καιρος άκόμη.
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ΑΒΛΑΒΙΟΣ
ΣΚΗΝΗ ΠΕΜΠΤΗ
'Αλλα τί λοιπόν
'Αβλάβιος, Μάξιμος
συνέβη ; Λέγε.
· ΑΒΛΑΒΙΟΣ
ΟΥΑΛΗΣ
ΤΑ, τέλος πάντων 'ηλθες, έκλαμπρότατε.
Προς θεών, ώ 'Ύπαρχε,
Ό Κύριος, άκούσας την όχλοβοην
μη μl: προδώσης.
έξ'ίjλθε, κ' έπειδη ή έκλαμπρότης σου
ΑΒΛΑΒΙΟΣ
προ ώρας i)σο εξω, το παλάτιον
Σοt τ' όμνύω.
άφέθη μόνον. 'Όθεν εκρινα καλΟv
ΟΥΑΛΗΣ
έδώ να μείνω.
'Έ, λοιπΟv
ΜΑΞΙΜΟΣ
ό Γά'ίος την νύκτα άνεχώρησε
'Έκαμες πολύ καλα
μl: σπείραν έπιλέκτων, &νδρα δέσμιον
να f7η �φή σης,, ε�� εύpεθέ�τος tfOU,
άπάγων είς τ·)jν Πόλλαν τ'ίjς Ίστρίας.
\ τ ανακτορα, Αβλαβιε,
χωρις αρχην
ΑΒΛΑΒΙΟΣ
έν
τ'i)
κρισίμ<J>
ταύτη ώρq. Εύτυχώς
Και ·- ; fiν στασιάζ' ή 'Ρώμη, είς τ' άνάκτορα
ΟΥΑΛΗΣ
έπικρατεί είρήνη, βλέπω, 'Ύπαρχε.
Ό δέσμιος τίς 'ητο ;
ΑΒΛΑΒΙΟΣ
ΑΒΛΑΒΙΟΣ
Πιθανώτατα 'Εν τούτοις δl:ν άκούω την όχλοβοήν.
ΜΑΞΙΜΟΣ
ό Κρίσπος.
Ή στάσις διελύθη.
ΟΥΑΛΗΣ
ΑΒΛΑΒΙΟΣ
'Ώ ! ίδού ή δποψία μου
'Άνευ αlματος ;
ή φοβερά : ό Κρίσπος ! 'Αλλά, προς θεών,
γνωρίζεις το φρικώδες τουτο, 'Ύπαρχε,
ΜΑΞΙΜΟΣ
μυστήριον, καl σιωπίΧς ; ΤΑ, Κύριε - Ναί, ώς δια μαγείας. Ό Λακτάντιος
κατέπεισε τον οχλον να διαλυθ'i)
ΑΒΛΑΒΙΟΣ
δημηγορήσας.
Γνωρίζω μόνον δ,τι μ' έπιτρέπεται,
ΑΒΛΑΒΙΟΣ
Ούάλη, να γνωρίζω. Συμβουλεύω δl:
Εδγε, γέρον σεβαστέ
χα� σε να ':ρUψη� την ματ� ίαν ταότην σου
Δικαίως ol σοφοί σl: έπωνόμασαν
κ?' ι , κινδυν�δη εξ,αψιν, και , πα1 �αυτα
να επιστρεψης κατω εις, την θεσιν σου, χριστιανον Κικέρωνα.
πρlν η ό αύτοκράτωρ, δν έκείθεν προ
ΜΑΞΙΜΟΣ
μικρου, τας τάξεις είδον έξετάζοντα,
'Εξέρχομαι
την έκ τ'ίjς σπείρας tδη άπουσίαν σου. και πάλιν δπου το καθ'ίjκον μl: καλεί.
Σύ μένε άντ' έμου ένταυθα. 'Ύπαρχε.
ΟΥΑΛΗΣ
Άλλ', ώ θεοί, σύ δl:ν γνωρίζεις, 'Ύπαρχε,
πόσον φρικώδης είνε ή άπαγωγή,
ΣΚΗΝΗ ΕΚΤΗ
δτι φοβουμαι μη ό Κρίσπος καθ' όδον,
'Αβλάβιος (μ6νος)
πως να το εtπω ; μη δ/:ν φθάσ' είς ΠόλΑΒΛΑΒΙΟΣ
[λαν ζών
ό Κρίσπος.
Είρήνευσε τήν 'Ρώμην ό Λακτάντιος
κ' έδω είρήνην &κραν είς τ' άνάκτορα
ΑΒΛΑΒΙΟΣ
ό έκλαμπρότατος εύνουχος εϋρηκεν,
'Ίσως.
έν φ δπο τούς πόδάς του όλόκληρον
ΟΥΑΛΗΣ
ήφαίστειον καχλάζει φλογερών παθών.
Να φονεύση εμελλεν
ό Κρίσπος την αύγούσταν χθες μητέρα του "Αν να σωθ'i) δ' ό Καίσαρ μία εμεινεν
είς τον προθάλαμόν της, οτε είσελθών έλπίς, λεπτή ώς ν'ίjμ' άράχνης, καl αύτην
δημηγορών ό γέρων διεσκέδασε
ό αύτοκράτωρ αtφνης τον συνέλαβεν
παρα τήν θέλησίν του. Οϋτως ώς τυφλοί
έπ' αύτοφώρ<J>.
κ' έν μέση τ'i) ήμέρq προς τον ολεθρον
ΑΒΛΑΒΙΟΣ
Το γνωρίζω. Φίλτατε φερόμεθα ol δείλαιοι ήμείς θνητοί !
Ούάλη, σπευσον, σ' είπα, είς τας τάξεις
ΣΚΗΝΗ ΕΒΔΟΜΗ
[σου,
&ν την ζωήν σου θέλεις. Μάθε ϋποπτος
'Αβλάβιος, Κωνσταντίνος
δτι κατέστης είς τον αύτοκράτορα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
0-ΥΑΛΗΣ
'Εν φ ή 'Ρώμη Ιtξω έστασίαζε,
Θα σπεύσω προς την σπείραν, έκλαμπρό- [ το ομμα μου πολλάκις άνεζήτησεν
[τατε, άλλα είς μάτην τ'ίjς Αύλ'ίjς τον 'Ύπαρχον
άλλ' οχι πρlν η πράξω δ,τι δυνατόν
καθ' ολον το στρατόπεδον. 'Αβλάβιε,
δπ/:ρ του Καίσαρός μου, θύματος αίσχρίΧς που 'ησο ; Λέγε.
δολοπλοκίας. Σπευσον να τον σ<)>σωμεν.
ΑΒΛΑΒΙΟΣ
( dπέρχεται μετά. σπουδής πρός τ' dριστε
"Ημην, Κύριε, έδώ
ρά παρασκήνια).
Κατα τον όρισμον τ'ίjς σ'ίjς θειότητος,
.
άφ' οδ έκτος άπέστειλα τον 'Ύπαρχον
ΑΒΛΑΒΙΟΣ
τ'ίjς πόλεως, άπόντα τον Πραιπόσιτον
Που τρέχεις ;
άνάγκης Ιtργον εκρινα έγώ έδώ
ΟΥΑΛΗΣ
. ν' άναπληρώσω. 'Άλλως προ'ίδών καλώς
(έπιστραφεiς πρός τόν Άβλάβιον).
το κίνημα του oy)'"J είς τον κόμητα
Τρέχω προς το .μόνον πρόσωπον,
του στρατοπέδου ε[χ' άνακοινώση πριν
το δπ/:ρ του άθ<)>ου τρέφον μητρικην
τα δέοντα. 'Ελπίζω, το στρατόπεδον
στοργήν, προς την αύγούσταν τρέχω μάμ- ή ση θειότης εδρ' έν πίΧσιν �τοιμον.
[ μην του.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΒΛΑΒΙΟΣ
Καt &ριστα. Την πίστιν σου και πρόνοιαν
Είπ/: προς τον κρημνόν σου, προς τον έπευφημω. Πλην μία σπείρα εμεινεν
[ ολεθρον. άκέφαλος.

ΑΒΛΑΒΙΟΣ
Γνωρίζω, του Ούάλεντος ] .
Ό κεvτηρίων Ι:αυτον ένόμισεν
ένταυθα μίΧλλον άναγκαίον, οπως πρίν.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Πως, 'Ύπαρχε ; τοιαύτην ώραν ; και χωρίς
τήν σπείράν του ;
ΑΒΛΑΒΙΟΣ
' ? V;οί�ν παp ατήρησιν
,,
του εκαμα κ εγω, πλην ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Παρατήρησιν ;
Q[ ίίπαρχοι προστάσσΟυ'Ι, δ/:ν παρατηρουν.

(έπi τφ νεύματι τού Κωνσταντίνου εlσέρ
χεται 6 Κ6ϊντος).

Ό Κεντηρίων Κό'ίντος άνέλαβε
τήν σπείραν του Ούάλεντος.
[ΚΟ·Ι·ΝΤΟΣ
'Ακρόασιν
Λακτάντι6ς τις έξαιτείται, Κύριε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Στείλε να εtπουν, δτι τον Λακτάντιον
θα tδω μόνον αϋριον, κ' έπάvελθε.

( δ Κ6ϊντος έξέρχεται · πρός τόν Άβλά
βιον) :

'Ενθύμισέ με αΙ) ριον το ονομα
του Λακταντίου, 'Ύπαρχε

( δ Κ6ϊντος έπανέρχεται, πρός δν Κων
σταντίνος} .

Είς τήv είρκτην
τ'ίjς σπε"ίρας τον Ούάλεντα άπάγαγε

].

(προς τόν 'Αβλάβιον) .

Και σύ παράδος είς τον κεντηρίονα
(δεικνύει τόν Κ6ϊντον) .

τον λιποτάκτην, 'Ύπαρχε. ' Υπάγετε.

(Ό Κ6ϊντος μετά τής σπείρας του εlσελ
θούσης εlς τήν σκηνήν έξέρχεται, δδη
γούντος τού 'Αβλαβίου πρός τ' dριστερά
παρασκήνια).
ΣΚΗΝΗ ΟΓΔΟΗ

Κωνσταντίνος (μ6νος)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Μάξιμος άκόμη δl:ν ύπέστρεψεν.
Σημείον τουτο, δτι ούδ' ό Γά'ίος
έγκαίρως ταχυδρ6μον του άπέστειλεν.
'Αλλ' αl Φιδ'ίjναι δl:ν άπέχουσι πολύ
τ'ίjς 'Ρώμης, και ή συνοδία Ιtπρεπεν
έκεί να σταματήση. Μή ό Γά'ίος
τήν έντολήν καλώς δl:ν '\]κουσεν, η μη
ό Μάξιμος καλώς δl:ν τήν έξήγησε ;
Ποι' άποφρας ήμέρα, ϋψιστέ Θεέ !
[ 'Εν ι)> ό κόσμος Ι:ορτάζει Ιtτι τήν
είκοσαετηρίδα U.Ωυ, ή βασιλις
του κόσμου τούτου 'Ρώμη στάσεις μελετq.
και ό τ'ίjς 'Ρώμης κcr.ι του κόσμου κύριος
είς νέον πένθος να βυθίση σκέπτεται
τον οίκόν του, μl: τόλμην άνοικτίρμονα
σπαράττων καl αύτον .και τήν καρδίαν του.
Ίδο\J πώς Ι:ορτάζεϊ έν τij) οtκφ του
εϊς κοσμοκράτωρ τήν ίδίαν Ι:ορτήν ! ]
Ό

ΣΚΗΝΗ ΕΝΑΤΗ

Κωνσταντίνος, Έλένη·

ΕΛΕΝΗ
Ύπο του τρόμου μόλις Ιtτι δύναμαι
τούς πόδας μου να σύρω.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
(δεικνύων εlς 'αvτήν θρανίον).

Μ'ίjτερ, κάθισε.
ΕΛΕΝΗ
ΔΙ:ν θα μ' άνακουφ.ιση το θρονίον ·σου,

&λλά δ λ6γος σου, υ!έ μου. Φοβερά
aιασταυροuνται πέριξ ψιθυρίσματα.
Άφίνω τ' &λλα, &λλ' δ Κρίσπος, λέγουσιν,
είς Πόλλαν έξωρίσθη. Είνε &ληθές ;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Τίς σ' ε!πε τοuτο ; Ό Ούάλης βέβαια.
ΕΛΕΝΗ
Μή aιαφεύγης ο,τι σε ήρώτησα.
Έξώρισες τον Κρίσπον. Ε!νε &ληθές
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ε!ν' &ληθές, Αύγούστα. Των συνωμοτων
τον φίλον και συνένοχον, τον όβ;;,ιστήν
τ'ijς ίερόίς συζύγου τον &τάσθαλον
θα ήνειχόμην 'ίσως, έλαφρό·rερον
τόν καίσαρα κολάζων. Έτψώρησα
τόν μητραλοίαν αύστηρως. .
ΕΛΕΝΗ
Πλήν, πρός Θεοu
δ μητραλοίας τίς ; δ Κρίσiτος ;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Μάλιστα.
ΕΛΕΝΗ
Θεέ μου ! &λλα τοuτο ε!ν' &Μνατον.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Έαν έκείνος, οστις σοί προέaωκε
τό πρόίγμα, ·ή ρωτόίτο, θα σοί ελεγεν,
ϋτι δ Κρίσπος χείρα φονικήν κατα
τ'ijς ίερόίς συζύγου uψωσε. Παρών
εόρέθη δ Ούάλης.
ΕΛΕΝΗ
'Ύ'ψιστε Θεέ !
(κ1θηται, dπηλπισμέvη καί κατάκοπος
επι θρονιου).

ΣΚΗΝΗ ΔΕΚΑΤΗ

Κωνσταντίνος, 'Ελένη, Φαύστα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Φιλτάτη Φαuστα, χαίρε 1
ΦΑΥΣΤΑ
Χαίρε, Κύριε.
( lδούσα τήν Έλένην).

Άλλα καί ή βασιλομήτωρ ε!ν' έaω.
Αύγούστα μ'ijτερ, χαίρε !
ΕΛΕΝΗ
(έγείρεται).

Ό Θεός ποτέ
να μή σε &ξιώση να χαρ'ίjς και σύ,
Αύγούστα, τήν χαράν μου.
( έξέρχεται).

ΦΑΎ'ΣΤΑ

Μ'ijτερ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
'Άφες την.
Ε!ν' ώργισμένη καί κατάκοπος. Έaω
θα πάθη έαν μείνη μόνη κάλλιον
θα ήσυχάση.
ΣΚΗΝΗ ΕΝΔΕΚΑΤΗ

Κωνσταντίνος, Φαύστα

ΦΑΥΣΤΑ

(μειλιχίως).

Δεν .μοι λέγεις, Κύριε
συνέβη τί ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ούaεν Αύγούστα. 'Ήκουσες
συ ϊσως τι ;
ΦΑΎ'ΣΤΑ
Πλήν πως ν' &κούσω τι έγώ,
&φ' ou δ κόσμος έβωβάθη σήμερον ;
'Όλοι των κάτι ψιθυρίζουν εντρομοι·
τούς έρωτώ· μοt λέγουν : στάσις. 'Ήκουσα
ύπόκωφον πολλάκις άληθώς κ' έγώ

όχλοβοήν &π' �ζω· &.λλά �παυσε.
Τούς έρωτώ· ή στάσις, λέγουν, επαυσε.
Έχάρην aια τοuτο· &λλα ολοι των
κ�ί πάλιν * ιθυρίζ?υν. Π �λιν έρ �τώ , ,
τι;ις , θεραπα ;νας, ;ην μητ,ερα ; 7:λην ουaεις
ουaεν
γνωριζει. , Ισως την αληθειαν
θ � y- ' ελεγεν δ Μάξ; μος· ;rλήν , aυστυχώς
1:- εκε_;ν�ς λε(πει. Τελ�ς α:τε�α� ισ�
, και - ιaου εγω.
εaω_ να !:λθω μον-η,
Θα μ' εlπης Κωνσταντίνε, τ·fιν &λήθειαν ;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Πώς /Jχι ;
ΦΑΎ'ΣΊΆ
Τί συνέβη ;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Σ-τ:άσις παύσασα.
ΦΑΎ'ΣΤΑ
"Ας σ' έρωτήσω τί συμβαίνει ;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Τίποτε.
ΦΑΎ'ΣΤΑ
Τήν στάσιν τ6τε όπεκίνησα έγώ,
ώς φαίνεται, &φ' ou έξ'ijλθεν &π' έaώ
έξωργισμένη τόσον έναντίον μου
ή μήτηρ σου.
ΚΩΝΣΊΆΝΤΙΝΟΣ
'Έ, μή τήν συνερίζεσαι.
ΦΑΤΣΤΑ
Μή όποκρίνου, οτι aεν με έννοείς.
Ή μήτηρ ε!νε ώργισμένη κατ' έμοu·
τ'ijς κατ' έμοu όργ'ijς της ταύτης αlτιον,
στοιχηματίζω, ε!νε, οτι aωρεαν
καl. ά�αιτί�ς Ολως Ε:φ1υλάκισα�
τον φιλτατον της Κρισπον παλιν.
ΚΩΝΣΤ ΑΝΤΙΝΟΣ
Δωρεαν
καt &ναιτίως λέγεις ;
ΦΑΤΣΤΑ
Βεβαιότατα
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Καί πώς ; τοu Λικινίου ή έπιστολή,
'i'ιν έσχισμένην έν τ<ϊ"> προθαλάμ'�J σου
εuρηκα - ;
ΦΑΤΣΤΑ
Tou τήν εaωκα έγώ· &λλά
έκείνος μόλις άναγνούς έξέσχισεν
&γανακτήσας κ' ερριψεν.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
'Εξαίρετα
έκείνος όπεκρίθη · &λλ', Αύγούστα, σύ
τί πρόσωπον 'lj τότε όπεκρίνεσο
ΊJ, τώp α, aε� γν ωρίζ � . Πως έτό�μησ;:ς
,
,, a εtς εμε,,
�α aωσης εις τ?ν Κρισπον, οχι
επιστολην τοιαυτην ;
ΦΑΤΣΤΑ
':Επρεπε λοιπΟν
,
ενος παιaιου τα μωρολογηματα
aοuσά σοι να έξάψω !:τι μόίλλον σε
κατα τοu Κρίσπου ; 'Αλλ' ή συνaιαλλαγή
τ � εμ;:λλε �α γ� ίνη ; , Έπροτ,ίμψα
,
να aειξω εις τον Κρισπον την επιστολην,
καt να τΟν νουθετήσω, Οπως κ' �πραξα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Νουθετηθείς a• άρκούντως οuτος Ί)ρπασε
τό έγχεφίaιόv σου κ' είς τό στ'ijθός σου
νά τό έμπήξη ώρμησε μαινόμενος
πρός συνaιαλλαγήν.
ΦΑΤΣΤΑ
Στιγμ'ijς παραφορά
έξ &περι�κεψί�ς ι�ικ'ijς fου. Να[,
σέ βεβαιω, και πιστευσε με.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Παίζεις η
σπουΜζεις ; "Αν σπουaάζης, aέν σέ έννοώ.
1

Άλλ' &ν νά παtζης πρ6ς με σ-fιμεpοv,
κακώς καt θέμα και καιρόν έξέλεξας.
ΦΑΎ'ΣΤΑ
Κ' έγώ τό βλέπω· οθεν καt &πέρχομαι.
(Κινείται προς dναχώρησιν) .
ΚΩΝΣΊΆΝΤΙΝΟΣ
Πρέπει να μείνης. Πώς το έγχειpίaιον
εόρέθη τοuτο

(Λαβών έκ τής τραπέζης δεικνύει τό δ
πλον) .

τας χείρας ,

αlφνης εtς τοu Καίσαρος

ΦΑΎ'ΣΤΑ
Μ' &νακρίνεις ;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΑΤΣΤΑ

Σ' έρωτώ.

Κ' έγώ
aέν σ' &ποκρίνομαι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Αύγούστα !
ΦΑΤΣΤΑ
Μ' &πειλείς ;
'Τπάρχει τι τών άπειλών άπλούστεροV'
άφ' οο χωρίς αίτίαν έφυλάκισες
aις ηaη τον υίόν σου, νuν φυλάκισαν
έν πλήρει έορτ'ίj και τήν γυναίκά σου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
'Αγαπητή μου Φαuστα, σ' έξηρέθισεν
δ τρόπος δ τραχύς μου, κ' εχεις aίκαιον.
'Αλλά aεν , βλέπεις, ; εχω ;όσα� άφορμ�ς
aυσαρεσκειας
: στασεις, τοσα αλλα, και
προ πάντων τήν άνίατον αύτΊJν πληγήν
τοu οlκου μου, τον Κρίσπον. Σύ δ μόνος μου
όπάρχεις, Φαuστα, θησαυρός· ή μόνη μου
&γάπη καl παρηγορία, κάλλιστα
γνωρίζεις τοuτο. Τώρα έ:πρεπε καί σύ,
ή λατρευτή μου, ή πιστή μου σύζυγος,
&ντί να μοί άνοίξης τήν καρaίαν σου,
ώς πάντοτε,. να θέλης πρόσωπον ψευaές
μ' έμε να παίξης ; [ Ώς θανάσιμον έχθραν
τοu Κρίσπου σ' έθεώρησεν δ κόσμος καt
σέ θ�ωρεί νuν ε; ι. Άπε�θά�ε σ;αι _
σύ την ιaέαν ταυτην, και το εννοω.
Άλλ' έπειaή ή &σεβής θρασύ;:rης του,
ή προς τούς έτεροθαλείς του &aελφούς έκ
[σου
ψυχρα aιαγωγή του, α[ έπίμονοι
προς συνωμότας και έχθρούς μου σχέσεις
[του,
το περί τών υlών μου και τοu θρόνου μου
μετα τον θάνατόν μου μέλλον ζοφερον
κ' είς σέ εύλόγως προοιωνιζόμεναι,
προ πάντων aε ή φονική του κατα σοu
&πόπειρ' &φευκτον τόν Ι\λεθρον α.ύτοu
κατέστησαν, τ'ijς όπονοίας θέλουσα
ν' &παλλαγ'ίjς, οτι και τώρα ή έχθρά του σύ
αtτία ε!σαι τοu κακοu, &νέλαβες
τό πρόσωπον τ'ίjς φίλης και προστάτιaος,
οπερ καί aεξιώς πρό τοu Ούάλεντος
χθες όπεκρίθης. 'Αλλα τώρα εlμεθα
ήμείς οι Μα. Τί χρειάζεται �aω
τό προσωπείον ; ] Φαuστα, σε παρακαλώ,
τας ύποκρίσεις &φες, καt ώς πάντοτε,
είλικρινώς δμίλησον. "Αν Ί)ξευρες
πόσην &νάγκην εχω, τώρα μάλιστα,
τ'ijς πίστεώς σου, Φαuστα, τ'ίjς &γάπης σου !
"Αχ, ε!μαι μόνος είς τόν κόσμον' μόνη σύ,
σύ μόνη, Φαuστα, μ' έ:μεινες !
ΦΑΤΣΤΑ
Εtλικρινώς
θα σ' ε(πω, Κωνσταντίνε. ['Έστω οτι καί
έγώ έκ ταύτης τ'ijς κοιiι'ίjς περt έμοu
προλήψεως τοu κόσμου θέλω να σωθώ.
Σέ βλάπτει τοuτο ; 'Όχι. 'Άφες με λοιπον
εtς τον σκοπον να φθάσω. Την aιαλλαγήν

ϋτι φρικώ8uυς παίγνιον �ρ&:ματος
rcρος τόν υli)ν σου Κρίσπον έΟεώρ-ησα.
ώς πρωτον β'ijμα. όίφευκτον. Άπέτυχεν· δέν είμαι· δτι σφζω Ι:τι άβλα.βε'ίς
τά.ς φρένας κα.l αίσθ·ήσεις· οτι -η φρικτη
άλλά. θά. έπιμείνω. Μ-11 ομως κα.ί σύ
καl άπαισία λέξις, Ί)τις Ί)χησεν
ματαίωνε τα πάντα, πρΟ τοϋ όέοντος
έντός τοϋ παλατίου τούτου προ μικροϋ,
καιροϋ είς πάντα παρεμβαίνων. Διατί
ό όίπειρος δ�ν είνε καί βαρύστο11ος
νά. μέ φονεύσ' ήθέλησε ; μέ έρωτ�ς.
τ'ijς άνατρεπομένης κρότος φύσεως,
Σέ λέγω, άπατiiσαι· δέν ήθέλησε
νά. μέ φονεύση· πλην μεθ' ο,τι είδες σύ, διά. τά. δε'ίπνα δτε τά. Θυέστεια
φρίξας ό Ζεuς έπί των αίωνίων του
είς ο,τι λέγω νά. πεισθ'jj ς άδύνατον.
"Αν πάντα σ' έξ·ηγ·ήσω, θά. πεισθ'jj ς μέν, μετέστρεψε στροφίγγων τον ούράνιον
[πλην των όίστρων θόλον, καί _αί ϊπποι Ι:ντρομοι
τον δίφρον τοϋ ήλίου πα?εκτρέψασαι
θά. χα.τα.στρέψης πάντα. όργιζόμενος ] .
Θά. μάθης πάντ' άλλ' οχι τώρα, όίλλα.-ε. την Άφρικην έξέκαυσαν· ούδ' Έρινuς
Σ' άρκε'ί νϋν μόνη ή διαβεβαίωσις,
την λέξιν δτι ταύ-:-ην έξεστόμισεν,
η δαίμων, δν ό "4'.δης έκ των σπλάγχνων του
οτι ό Κρίσπος δέν ήθέλησε νά. μέ
φονε-ύση. Τώρα θέλεις είς το έ:ργον τ'ijς έξήμεσ', άλλ' δ Κα'ίσα.ρ, άλλ' ό Αί.\γουστος,
θ εο'' ;
διαλλαy'ijς νά. μέ συνδράμης ; 'Άκουσε. α' λλ'
ο πατ,ηρ του, με ακουετε,
'
'Απόλυσον τον Καίσαρα έκ τ'ijς είρκτ'ijς. να.ι,, ο, πατηρ
του !
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ναί, Κωνσταντ'ίνε, κάμε το προς χάριν
[μου.
"Αν δέν παρεφρόνησες,
Την χάριν τα.ύτηv δέν θά. μοί την άρνηθ'jj ς, Αύγούστα, είσ' άγνώμων. Ταύτην παρά. σοϋ
έά.ν ή Φαϋστα είνε οντως διά. σέ
την άμοιβην άνέμεν' άφ' ou χάριν σου,
πiiν δ,τι Ί)δη έ:λεγες. Άπόλυσον
πiiν φίλτρον καταπνίξας Ι:νδον πατρικόν,
έκ τ'ijς είρκτ'ijς τον Κρίσπον.
την φονικην τοϋ Κpίσπου έναντίον σου
άπόπειραν μέ τόσην αύστηρότητα
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Είν' άδύνατον. νά. τιμωρήσω δέν έδίστασα, νά. μέ
συγκρίνης μl: Θυέστας, καί την νόμιμον
ΦΑΎ'ΣΤΑ
πρ �ξίν �ου μ� τα δ�L�α ;α Θυ�στεια ;
'Αδύνατον ; Καί διατί ;
Διοτι τελος, ο,τι και αν λεγης συ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
οστις λόγος καl &ν σl: παρακιν'jj
Ο Κρίσπος δέν καl
νl: λέγης ταϋτα, δι' έμl: τον μη τυφλόν
έφυλακίσθη, Φαϋστα..
εν πρiiγμα είνε δλως άναντίppητον,
ΦΑΎ'ΣΤΑ
δτι ό Κα'ίσαρ Κρίσπος έπεχείρησε
Τί δέ Ι:γεινεν νά. σl: φονεύση. Σu άρνε'ίσαι τοϋτο, ναί·
ΚΩΝΣΊΆΝΤΙΝΟΣ
άλλ' άρνουμένη &μα καl την όίρνησιν
Ό Κρίσπος έξωρίσθη, καί νά. έξηγήσης, σιωπ�ς, όμολογε'ίς.
"Αν δύνασαι, άρνήσου την όρθότητα
ΦΑΎ'ΣΤΑ
Τελείωσε. τοϋ λόγου μου, άρνήσου την άλήθειαν
τ'ijς φονικ'ijς τοϋ Κρίσπου άποπείρας, ναί,
ΚΩr ΣΤΑ ΤΙΝΟΣ
'Ότι θ' άκούσης, Φαϋστα είν' απορρητον άρνήσου.
ΦΑΥΣΤΑ
τοϋ κράτους. 'Ό,τι τώρα θά. σ' έμπιστευθω,
Τώρα πλέον ν' άρνηθ<ϊJ ; προς τί;
μη διαφύγη, έξορκίζω σε, ποτl:
Έθανατώθη, φεϋ, έκε'ίνος, όπl:ρ ou
το έ:ρκος των όδόντων σου ·ήρνε'ίτο κ' όπεκρίνετο κ' έψεύδετο
ΦΑΎ'ΣΤΑ
μέχρι τοϋ νϋν ή Φα.ϋστα. Τ' όίστρον Ι:δυσε
Τελείωσε. το φαεινον τοϋ βίου μου τοϋ ζοφεροϋ·
ΚQΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
τ'ijς αύχμηρiiς έρ·ήμου, Ί]τις λέγεται
Ό φονικην τολμήσας έναντίον σου
'Ρωμαίων κράτος, ·ή φανίσθ' ή οασις,
άπόπειραν, κατεδικάσθ' είς θάνατον
ή μόν', είς ην ν' άναπαυθ'jj ήδύνατο
ώς μητροκτόνος.
ό όφθαλμος άσμένως ό κατάπονος
μιiiς άπηλπισμένης. 'Ένα όίνθρωπον,
ΦΑΎ'ΣΤΑ
αtωνας 'ήδη τέσσαρας ώδίνουσα,
Τίς ; ό Κρίσπος
έγέννησεν ή 'Ρώμη, κ' εtς τον δήμιον
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ώς σωμα εύτελές τι, ώς άνδράποδον,
Φαύστα; ναί. τόν pίπτει οχι Γότθος, Σκύθης, βάρβαρος,
. 'Αλλ' ϊνα μη τ'ijς 'Ρώμης τον έρεθισμόν ό Νέρων οχι ούδ' ό Δομιτιανός,
α�ξήσ� ;ου, θ1ανάτου 1του ή , εί�η ? ις,
αύτοκράτωρ εύσεβης καl δίκαιος,
την νυκτ απηχθη,
λογφ μεν εξοριστος άλλ'
μονάρχης πρό όλίγου μόλις άρνηθεlς
είς Πόλλαν τ'ijς Ίστρίας, !:ργφ δ' ού μακράν εtς
τον λα.ον τ'ijς 'Ρώμης τον αίμοδιψ'ij
τ'ijς 'Ρώμης, δπου και και μίαν μόνην αϊματος βαρβαρικοϋ
ΦΑΎ'ΣΤΑ
pανίδα, των χριστιανων μαρτύρων ό
Διά. τούς οίκτιρμοuς σωτήρ, ό Κωνσταντ'ίνος, ό πατηρ αύτοϋ
τοϋ Ίησοϋ Χριστοϋ, είς δν σu μάλιστα Καl Ι:πεσε - τlς οίδε τίνος λόγχευμα
πιστεύεις πάντων των θεων, τελείωσε. χυδα'ίον κεντηρίωνος, η βάναυσον
κτηνώδους σφάγιον δημίου, κ' !:πειτα
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
αίμόφυρτος άπελακτίσθ' είς όίκρον τι
Έθανατώθη 1
γ'ijς pυπαρόν, ώς θv-ησιμα'ίον σκύβαλον,
ΦΑΎ'ΣΤΑ
κυνων βορά. τ'ijς δόξης ό άγνός υίός,
Τί ;
ό τροπαιοϋχος Ί]ρως καl δαφνοστεφής,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
τοϋ θρόνου δ βλαστος ό εύγενέστατος !
Έθανατώθη, ναί; Νεότης, κάλλος, σωφροσύνη, ίκανη
ώ Φαϋστα, ό έχθρός μας, ό άχάριστος
είς φθόνον νά. κινήση καl την 'Άρτεμιν
υ[ός, ό άσεβής σου ύβριστής, και ό
α�τήν, ·άνδ� ί�, φρον� μάτ�ν καί ψυχ'ijς
άπονενοημένος δολοφόνος σου 1
ευγένεια, ευθυτης, ειλικρινεια,
ΦΑΎ'ΣΤΑ
τά. πάντα φροϋδα, φροϋδαι τόσαι άρεταί
Έθανατώθη ; ! Μη μl: άφαιρέσετε
Καl τώρα ; 'Αφ' ou πρωτον τον έφόνευσεν
και τον όλίγον νοϋν, δσος μ' άπέμεινε, ό άποτρόπαιος πατήρ, μ/: προκαλε'ί
θεοί, άκόμη, άδιστάκτως πρlν πεισθω, τοϋ μητροκτόνου ν' &ρνηθω, &ν δύναμαι
(

Ι

\
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τ1 ν �νοχ·�ν. &ν οντως 3/;ν ήθέλ-ησε
, ! Τώρα πλέον ν' άρνηθω ,
να με φονευση
Ποσως. Τοϋ μέχρι νϋν κλειστοϋ βιβλίου μου
ολ' α.ί σελίδεζ είν' έμπρός σου άνοικτα.ί !
'Ανάγν·ωσέ τας.
ΚΩΝΣΤΑΝΊΊΝΟΣ
"Αν ή φλυαρία σου
α.υτη, .Α ύγούσ-:-α, είνε Ι:ργον πυρετοϋ,
τον tατρόν σου κάλεσον. 'Αλλ' όγιης
&ν είσαι, γυναικε'ία. φλυαρήματα
μήτε ν' άκούω, μάθε, Ι:χω ορεξιν,
μήτε ν' άναγινώσκω. Την άλήθειαν
σ', ·ήρώτησ� . 'Ηρν�θης. Τ·Ι]ν όμολογε'ίς
τωρα λοιπον ; εtπε την.
ΦΑΎ'ΣΤΑ
Την άλ·ήθειαν
Θά. μl: φονεύση ή άλήθει' αϋτη, πλην
&ς μl: φονεύση. Είνε πλέον δυνατόν
νά. ζήσω ; 'Όχι. Μάθε την άλήθειαν,
άφ' ou την θέλεις τόσον και την άπαιτε'ίς.
'Ολίγον πρlν εtσέλθ·nς, δπου Ί)μεθα,
άπύpp-ητόν τι είχα έκμυστηρευθ'jj
ίδίqι προς τον Καίσαρα, άπόppητον
φρικωδες. Μόλις τοϋτο 'ήκουσε κ' έπί
στιγμην ό Κρίσπος έκ τ'ijς φρίκης όίφωνος
κ' έμβρόντητος άπέμεινε· πλην πάραυτα
δεινά.ς το τρέμον στόμα του έξέβαλεν
άρά.ς καί �οιδορίας , έναντί?ν μου
"
οικτου επειτα
- δικαιοτατας. Πληρης
άποστραφείς, τά.ς λέξεις άνεφώνησεν
αύτά.ς "ώ πάτερ, πάτερ μου ταλαίπωρε !"
καί παρά. χρ'ijμα, πελιδνός έκ τ'ijς όργ'ijς,
" Καί ζ'jj ς άθλία, είπε, καί σ' άνέχομαι
έγώ άκόμη ζωσαν ; " καί προς την λαβην
τοϋ ξίφους του την χε'ίρα ερριψεV' άλλά.
το ξίφος μη εύρών, ώς ήτο όίοπλος,
άπηλπισμένος, ' ' Φεϋ, μέ το άφ-!Jρεσαν,
άνέκραξε, το ξίφος. 'Ώ ! δl:ν δύναμαι
νά. σ' έκδικ-ήσω, πάτερ προδιδόμενον,
άθέως, άνοσίως προδιδόμενον ! ' '
Πλήρης χαρiiς tδοϋσα, δτι Ί)θελε
νά. μl: φονεύση, τον ίκέτευσα έγώ
νά. πράξη τοϋτο, καί το έγχειρίδιον
έκε'ίνο έκβαλοϋσα έκ τοϋ κόλπου μου,
" Ίδοu θανάτου, είπα, οργα.νον έδω
ταχύτερον πολύ καί άσφαλέστερον.
'Ιδού το. Λάβε το, καί κτύπησε έδω,
εtς την καρδίαν ". Προς στιγμην ταλα.ν.
[ τευθεlς,
ώρμησεν είτα καί τό έγχειρίδιον
παράφορος άρπάσας, ήτο έ:τοιμος
να με φονεUση, 8τ' έξαίφνης σU έκεί
είσ'ijλθες. 'Έχεις πiiσαν την άλήθειαν.
ΚΩΝΣΊΆΝΤΙΝΟΣ
'Ά ! οχι πiiσαν· λείπει το άπόppητον.
ΦΑΎ'ΣΤΑ
Εtς τον νεκρόν άν'ijκε το άπόpp-ητον,
μεθ' ou έτάφη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
'Όπως κ' είς την ζωσαν σέ.
ΦΑΎ'ΣΤΑ
ΔΙ:ν θά. προδώσω ζωσα 8,τι Ι:σφσε
θανών έκε'ίνος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Δεν τΟ εσcμσεν έκών,
&ν οσα διηγήθης είνε άληθ'ij.
ΦΑΎ'ΣΤΑ
Εtς τί θά. σ' ώφελήση το άπόppητον
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εtς τί θά. μ' ώφελήση ; 'Ύψιστε Θεέ
άλλ' έμωράνθη αϋτη ή γυνη λοιπόν ;
Εtς θάνατον παρέδωκα, το 'ήκουσας,
σου χάριν τον υίόν' μου ώς φονέα σου,
πεισθείς οτι φρικώδη μl:ν άλλ' όίφευκτον
άπfιτει την θυσίαν ταύτην παρ' έμοϋ
δ νόμος. Αrφνης !!ρχεσαι σύ τώρα, και
.

οι"f1γείσαι πράγματ' άκατάλ·ηπτα,
άλλα σφο8ρώς οόχ 1jττον 8ιασείοντα
την τέως μου άκλόνητον πεποίθησιν.
Να μάθω άναμένω πλήρης τρόμου, αν
8ικαίως έκολάσθη δ υίός μου, 'ι)
αν παιδοκτόνος όίκων, άλλα όίθλιος,
είς δλους τ'ίjς κολάσεως τούς 8αίμονας
να παρα8ώσω μέλλω σώμα καl ψυχήν·
έκείνη ο' ύπΕ:ρ 1jς τολμήσας επραξα
καl πάσχω ταυτα, κρύπτει την άλήθειαν
ΦΑΥΣΤΑ
Δέν σ' εκρυψά τι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Κρύπτεις τό άπόppητον.
ΦΑΥΣΤΑ
ΣΕ: ίκετεύω, Κωνσταντίνε, όίκουσε.
Είς τοός θεούς όμνύω, δτι ·ενοχος
aεν είνε δ υίός σου, αν ·!)θέλησε
να μΕ: φονεύση· είμ' έγώ ή ενοχος.
Ό Κρίσπος μητροκτόνος ; Μη σύ, προς
[θεών.
την άτιμίαν ταUτ·ην εLς τΟ Ονομα
προσάψης του υίου σου καl τ·ήν μν-ήμην, μή !
ΈμΕ: παρά8ος είς τον 8ήμιον, άφ' ou
έγώ, σε λέγω, μόν·η πταίω· η , έαν
οl:ν θέλεις τ'ίjς συζύγου σου τό ονομα
ν' άτιμασθ'jj , κρυφίως φόνευσέ με, σύ.
Σύ αν 8Ε:ν μΕ: φονεύσης, μόνη, γνώριζε,
θα φονευθώ έγώ. Τό έγχειpί8ιον
προς τουτο είχα προ πολλου προμηθευθ'jj .
Άλλα σε ίκετεύω,

ΦΑΥΣΤΑ

'Ησύχασε.
"Ω φρίκη ! Ναί, θα σ' είπω τό άπόppητον.
"Ω ! εppε, σύντροφε του βίου μου, ΑίΟώς !
'Ομνύω, δτι μέχρι ταύτης τ'ίjς στιγμ·ϊjς
άμίαντον την κοίτην σου έτήρησα,
Καl να τηρ·ήσω, Κωνσταντίνε, εμελλον,
πλην οχι καl τας φρένας, οίμοι, ναί, τό
[πώς
καl 8ιατί παρέρχομαι - ήγάπησα
τον Κρίσπον, κ' έν τ<i) προθαλάμιr μου
[προχθΕ:ς
τον ερωτά μου τουτον ·τον όλέθριον
προς εκπληκτον τον Καίσαρα έξέφρασα.
Πώς δ υίός σου Ύ)κουσε τούς λόγους μου,
κ' έκ τ'ίjς όργ'ίjς παράφορος πώς ώρμησε
να μΕ: φονεύση, προ όλίγου ή' κουσας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΚΗΝΗ ΔΩΔΕΚΑΤΗ

Κωνσταντίνος, Φαύστα, Κόϊντος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ό Κόϊντος !
ΚΟ·Ι·ΝΤΟΣ
Ίοού έγώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εόθύς τον όίριστον τών �ππων λάβε, χαl
είς τας Φι8ήνας 8ράμε προς τον Γάϊον,
είς δν έπί8ος ταύτην την 8ιαταγήν.
Έαν έγκαίρως τον προφθάσης, Κό'ίντε,
χαl σ crσης του υίου μου Κρίσπου την ζωήν,
του αότοκράτορός σου την ζωην έμου
θα εχης σcr σ·n . Κάμε, Κόϊντε, πτερά,
χαl φθάσε. Τρέχε, τρέχε, χεντηρίον !

(εμβρόντητος καί ύποκώφψ τi'ί φων[ί καθ'
έαυτόν) .
( ό Κόϊντος έξέρχεται δρομαίως εκ τών dρι
Τον Καίσαρα ·Ι)ράσθη, - τώρα έννοώ
στερών παρασκηνίων) .

τα πάντα - καl έκείνος του β8ελύγματος

ΣΚΗΝΗ ΔΕΚΑΤΗ ΤΡΙΤΗ

(δεικνύει τήν Φαύσταν).

Κωνσταντίνος, Φαύστα, 'Αβλάβιος
τη τ?λμ�ν ,φpίξα5, τΟ� πατέ eα ψκτειρε,
κ��ι ,να τον
εκ8ικηση θελων, ηρπασε
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
.
το οπλον
της.
(προελθών εlς τό aκρον τής σκηνής καί
(γεγωνός καί γοερόν) .
πρός τόν οvρανόν dνατείνας τάς χείρας}.
ΤΩ
Υιέ μου, Κρίσπε ! ώ ! καl δ
σείς, στρατιαl άγγέλων, τώρα οείξατε
τυφλός, όίχ ! δ μωρός έγώ, δ όίθλιος,
την Μναμίν σας ! Σcrσατε τό τέκνον μου !
ω τέκνον φίλτατόν μου, σ' έθανάτωσα

(πίπτει γονυπετής πρό τού Κωνσταντίνου). (μετά μικράν εκ τής dπελπισίας παρα
φοράν).

όίν τι επραξα
· ποτΕ: κ' έγώ προς χάριν σου, μη πλέον τι
μη παρα ταυτα έρωτήσ·nς. "Αφες με
να άποθάνω -\]συχος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Άλλ' ή όργ·ή,
Αόγούστα, θα μΕ: πνίξη μΕ: τό πείσμά σου.
ΦΑΥΣΤΑ
Κ' έμΕ: ή καταισχύνη.
ΚΩΝΣΤΑΝΊΊΝΟΣ
Τό άπόppητον
η μα τας Έρινύας, ο σαι την στιγμην
αότην τον νουν μου βασανίζουν, κύριος
aεν είμαι πλέον έμαυτου.

τράπεζαν γράφει καί σφραγίσας ταχέως
επιστολήν εγείρεται).

'Αλλ' οχι· ίσως ετι εμεινε καιρός.
Ό Μάξιμος 8Ε:ν ·)jλθεν ετι· όίρα καl
ό κεντηρίων Γά'ίος 8Ε:ν επεμψεν
άκό ι.ι;η �α�υ8ρόμον. , 'Ίσως εμεινε
καιρος ακομη. Σπευσωμεν.

(Τρέχει έπί τής σκηνής καί κράζει πρός
τά παρασκήνια).

ΣΚΗΝΗ ΔΕΚΑΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

Κωνσταντίνος, Φαύστα, 'Αβλάβιο'ς,
Μάξιμος
(Εlσέρχεται έκ τών δεξιώιι παρασ,κηνίων
ό ΝΙάξιμος).

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

(δραμών πλήρης dγωνίας πρός τόν Μά
ξιμον) .

Έaω, έaω, Ό Κρίσπος ; Ό υίός μου ; Λέγε γρήγορα,
� ρ� ιπόσιτ,ε ! Εόνουχε , Μά�,ιμε ! - άλλα Πραιπόσιτε.
εκεινος λειπει - Κεντηριον ! Υπαρχε !
ΜΑΞΙΜΟΣ
'Αβλάβιε· !
Έθανατώθη, Κύριε.

('Εν φ dλλεπαλλήλως προσέρχονται οί τ·fίς (Ή Φαύστα καταπίπτει χαμαί λιπόθυ
έπομένης σκηνής, ή μέν Φαύστα εγείρε μος ό Κωνσταντίνος καλύπτει τήν κε
ται, ό δέ Κωνσταντίνος κάθηται παρά τήν φαλήν διά τής χλαμύδος).
Κ ατ απ
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ΜΑΞΙΜΟΣ
Α ιθουσα τών βαλανείωv.
Δεξιόθεν τής εν τψ μυχψ τής σκηνί/ς θύΤούς έτελειώσαμεν.
11ας Τό aγαλμα τής Ύγιείας καί dριστε Ί-1 αrθουσ' αότ·ή, εσχατος προθάλαμος
ρόθεν τό τού 'Ασκληπιού.
των βαλανείων, είνε συναθροίσεως

θα παύσης του πυρός χαl τα ύπόκαυστα
θα χλείσης μΕ: τας σι8ηρiiς κιγχλί8ας των,
έγώ θα σ' είπω, τον λουτρώνα πρότερον
άφ' ου έχείθεν

τών ίερών προσώπων κέντρον σύνηθες.
(δεικν·ύει πρός τά δεξιά παρασκήνια}.
'Αλλα τοιαύτην ώραν τ'ίjς νυκτός έ8ω
έξετάσω είσελθών.
σπανίως ερχεταί τις.
ΜΑΞΙΜΟΣ
Λάβε το φώς καl ϋπαγε. Τον 8ρόμον μου
(κρατών λυχνίαν εlσέρχεται έκ τώ·v άρι
ΚΟ · Ι·ΝΤΟΣ
έγώ εύρίσχω άπροσκόπτως οίχως φως.
'Άρα ?Uναμαι (Ό Κόϊντος λαμβάνει τό φώς καί dμφό
στερών παρασκηνίων, περιβλέπει τήν σκη
νήν, καί στρεφόμενος πρός τό μέρος, όπό- ε8ω ν' ακουσω τωρα, εκλαμπροτατε,
τεροι dποχ�ρ�ύσιν έξ d�τιθέτ�ν παq�
τούς δρισμούς σου ;
,
θεν ήλθε, λέγει} :
σκηνιων.
Το θεατρον σκοτιζεται. Ο Ουα
Άλλα που είσαι, κεντ·η ρίον Κόϊντε,
J\'ΙΑΞΙΜΟΣ
λης προελθών εκ τού dφανούς dφίνει νά
έ8ω. ΔΕ:ν βλέπεις ;
'Άκουσέ με, Κόϊντε. προχωρήσn ολίγον ό Μάξιμος, καί πα
ρακολουθεί μέχρι τινός αvτόν dθέατος}.
ΚΟ·Ι·ΝΤΟΣ
Να έπιστρέψης μόνος Μνασαι έκεί,
Βλέπω, έκλαμπρότατε. δπό,θεν τώρα Ύ)λθομεν, λαβών τό φώς ;
l\ΙΙΑΞΙΜΟΣ
ΣΚΗΝΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
ΚΟ·Ι· ΙΊ Ό Σ
(πρός τόν Κόϊντον 6lσελθόντα).
'Απταίστως.
Ούάλης, 'Αβλάβιος
Τον 8ρόμον πάλιν, φαίνεται, τον εχασες.
ΜΑΞΙΜΟΣ
ΑΒΛΑΒΙΟΣ
ΚΟ·Ι·ΝΤΟΣ
Λάβε την λυχνίαν, καl έλθών
(ι!κ τού dφανούς προελθών) .
Καl πώς να μη τον χάσω ; Ό λαβύρινθος όίναψε πυρ εόθύς είς τα ύπόκαυστα
τ'ίjς Κρήτης είνε τίποτε σχε8όν έμπρός τών γυναικείων βαλανείων, καl τό πυρ Τίς εί ; - Ούάλη ! ;
των βαλανείων τούτων. 'Ατελεύτητοι
συντήρει pίπτων ξύλα, έ:ως oi5 θερμόν
ΟlΆΛΗΣ
παντου λουτρώνεζ !
Κύριε
το ϋ8ωρ ζέση. Πότε την τροφην 81: σύ
ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ

,

...

,

1

/

,
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ΑΒΛΑΒlΟ�

Ξ:δω το�αύτΊ}ν i�ραν ;

Τί iiκαμνες

ΟΤΑ λΙ Ε

Κατεσκ6πευα
τΟν φίλτατον εύνοGχον, τΟν Π ραιπόσι.τον,
καl τον οιάοοχ6ν μου κεντηρίωνα.

.t:: ΛΕΝΗ

'Αβλάβιε,
ό κεντ·ηρίων λέγει, (;τι rlγρυπνος
ό ουστυχ·η ς υί6ς μου καl άνήσυχος
έοώ κ' έκε"ί γυρίζ' εις το παλάτιον.
Είν' άληθές ; Είπέ μοι .
ΑΒΛΑΒΙΟΣ

Είνε άλ·ηΟές,
Λύγούστα· οιά τοuτο έ:ντρομος κ' έγ<�
Ξκ φ6βου μ:Ιj συμβΊJ --:ι, παρακολουθώ
υ 1 ΆΛ 1-η;
μακρ6Θεν καl άθέατος, . άλλ' όί.γρυπνος,
, 'Ο llpαιπόσ•. -:ος τ� βήματ� του. "[σως άνακαλυφθεlς
Οιέτα �ε τΟ� Λόϊντον � άνά Ψη τ,ων
:
-:ον εξοργιrτω
-:-λουτρων των γuναικειων τα, υποκα1)qτα.
ΕΛ�Ν Η
.λΒΑΑ ΒlΟ�
'Όχι· έ:πραξας καλώς.
ΤΟν 1\.όϊντον και τώρα ;

τΟ: πράγμα.τα τα ζώντα, τ' &/,·ιισμ6νητα,
τά ϋπαρξιν άθάνατον λαβ6ντα ; Φεu !
οΕ:ν Ιtχεις, οχι· οιά τοuτο σιωπάς !

(ΊΙ 'Ελένη :προέρχεται μόνη έκ το'ίJ άφα
νο'ίJς, κρατούσα τήν λυχνίαν i)ν καί κατα
θέτει έπί τραπέζης, ij σηκο'ίJ, έξ οfΊ καί
φωτίζεται ή σκηνή).

Λ ΒΛ .Λ Β Ι Ο �

Κ'

ή άνακάλυψίς σου ;

Α ΒΛΑΒΙΟΣ

Οϊ'ΛΛ Ι:lΣ

Αύγούστα, εtθε. 'Αλλά πάσχει, καl οεινώς,
Τα μεσ&:νuκτα
έν τΊJ άκμΊJ ο' ένίοτε τοu πάθους του
Οά ει.Οη νά λουσΘΊ) ή . αύτοκράτειpα,
ο � στ�ναγ μοί , του όί.φ �ν' οι β � ρ �,αλγε"ίς
ώς φαίνεται.
.
οεν τον εκφευγουν μονον, ουοε
αλαλοι
ΛΒΛΑΒΙ ΟΣ
οί ΘρΊjνοι · καl λαλοϋντα τον άκούει τις.
Ούάλη , όί.κουσέ με. "Αν
ΕΛΕΝ Η
;ΊJ μεσιτ,ε ίq.: τ� ς βασι)�ομή;οpο�
Τί λέγε ι Οέ
εσυγχωρηθης απαξ, μη και οευτερον
ΑΒΛΑΒΙΟΣ
έξαμαρτ·ήσας έ!λπιζε συγχώρησιν.
Τον Θάνατον τον όί.οικον
Οϊ'Α Λ Η Σ
Ορηνε"ί τοϋ Κρίσπου.
Μν i:πpαξά τ ι 'Τπαρχ' , έπιλήψιμον.
ΛΒΔΑΒlΟΣ

' l'πέρ τά έσκαμ ι;ιένα ;rάλιν "fιρχισες
:
έντός τοu παλατιου να πηοq.:ς.
ΟΤΑ Λ Η Σ

Κατά

οιαταγήν της.

( ' Η 'Ελένη άπομάσσει τά δάκρ'Vά της) .

'Αλλ' Αύγούστα, πρ6σεξε.
Βαοίζει τις, Θαppώ · είνε το βΊjμά του.
Ναί, εΊν' έχ.ε'ϊνος.
Ε ΛΕΝΗ

"Ας ύποχωρ·ήσωμεν

('Εξέρχονται η]ς σκηνής Ciπαντες, καί
πρώτος ό Ούάλης, λαμβάνων μεΟ' έα'Vτού
ΤΊjς βασιλομήτορος
τό φώς, δθεν καί ή σκηνή σκοτίζεται. 'Ε
Γνωρίζεις, οτι &.γρυπνος οιατελε"ί
ό αύτοκράτωρ μέχρι ταύτης τΊjς στιγμΊjς νίοτε ή 'Ελένη προκύπτει έκ τών παρα
σκηνίων dθέατος ·ύπό το'ίJ J(ωνσταντίνο'V).
μΞ: κάτω Οτι νεUουσαν τ·Ι}v κεφαλ·fιν
ΑΒΛΑΒΙΟΣ

έοώ κ' έκε"ί βαοίζ' είς τούς Θαλάμους του
ΣΚΗΝΗ ΠΕΜΠΤΗ
άνήσυχος, στενάζων καl άγριωπ6ς ;
πολλάκις ϋτι έ!ξω τών Θαλάμων του
Πωνσταντίνος (μόνος)
φερ6μενος, είς τάς α ίθούσας μάτ·φ καl
τούς -οια �ρ � μου � ολους τη � άν� παυ ?, ι ν
ΚΩΝΣΤΑΝ Τ Ι ΝΟΣ
ζητει και ησυχιαν ; Τι, Θα γεινη, αν
( ύπάγει εlς τό aκρον της σκηνής καί dνοί
έμπρ6ς του αrφνης σ ' άπαντ·ήσ·n : 'Εκατόν γων τήν θυρί�α βλέπει έκτός το'ίJ παλατίου).
έκ τΊjς όργΊjς αύτοu βασιλομήτοpες,
'Ακ6μη σκ6τος εξω, καί άκ6μη νύξ !
Ούάλ·ιι, τότε δεν σε σψζουν. r'Υπαγε.

(ό Ούάλης έξέρχεται) .
ΣΚΗΝΗ ΤΡΙΤΗ
'Λβλάβιο; (μόνος).

(κλείει τ �)ν θυρίδα καί έπιστρέφει).

π τε
''f!.,
� , ή κα�:Ιj ραμέν·� νUξ 1αύτη
Θα τεΛειωση ; Ολος αναπαυεται

καl �να μ6�ον wyoσ,�� νά μ� οεχ�Ί)ς
,
μηοε. στιγμ·�ν καν, )' πνε, εις τους κολ[πους σου,
τuν κύριιιν τυu κόσμυυ τούτου. Καl ίοού
ό κοσμοκράτωρ οuτυς (; πανίσχυρος,
τον Κρ ίσπυν, ολην τώρα πλέον έ:στρεψε
τ·η� άφοσίωσίν τυυ προς τ·hν μάμμην τυυ· ώς σύ τ-fιν Οψιν άπ' αύτοϋ άπέστρεψας,
κ�Θώ,ς ό ά τρέμ ν, μ6λις ?ύναται
και ·ή καρδία του αίμάσσουσ' &νεσιν
� ,
, � ·ί�
,
να συρ εις το παλατιον του υπαρξιν,
εύρίσκ' είς τ' άτελει)τιιτά της δάκρυα,
-�ν Θ' άπηpνε"ίτο φρίττων καl ό εσχατος
ύπΕ:ρ 'Ελένης ν' άποθάνη eτοιμος
τοu κράτους του έπαίτης ! - Φλόξ άθάνατε
�Uν, ? π<?ς τ �ως �;τΕ:ρ τοG Εyγόνου της.
σύ τ-ϊjς ψυχΊjς μου, σβέσου ! μΕ: κατέκαυσες.
Λλλα τις παλιν ερχεται ;
ToU συνειδότος Ομμα σU άνUστακτον,
κυιμ·ήσου· κ' ή φων·ή του ή άνηλε·ή ς,
ΣΚΗΝΗ ΤΕΤΑΡΊΗ
τ πτο σα τΟ οδς μου, ώς , με Ο ά οντος
'Α{Jλά{Jιο;, Ούάλης, 'Ελέvιι
-�υυραν
, 1! τας
�
1
� χ
λεξεις : παιοοκτονε τυραννε !
( ύ Uύάλης κρατώv λ'Vχνίαv προέρχεται, σιώπα, παGσε !

·

(πρός τό a1·αλμα τσu 'Λ σκληπιοϋ) ,

Ο�μο•. ! ποu, Άσκλ·η πιέ,
Λ Β Λ Λ ΒΙΟ�
τύ οπιυν ύπάρχει, το ουνάμενον
Uύάλ·η , σU τύν πυρετόν νά κατευνάση τΊjς ψυχΊjς,
έΟω εκ νέου
,/ άποκοιμίση τάς αισθήσεις και τον νοuν ;
Ο ϊΑΛΗ �
ΔΕ:ν έ!χεις νά μοl οώσης, Θε"ίε tατρέ,
"Τπαρχε ποτόν τΊjς Λήθης, σπ6γγον Λήθης, ίκανόν
(ύποδεικν.ύω�ι διά νεύματος τήν ν'ίJv προ νά έξαλείψη έκ τΊjς μνήμης μου , καθώς
ερχομένψ εlς τήν σκηνήν Έλένην ) .
zκ πίνακας, τά γpάμμανα τά φλέγοντα,
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ�
'Ω μ·ϊjτέp μου !
( όρμ{j. νά ριφθιϊ εiς τάς a�:κ�λuς τ·fίς , '.Ε

λένης, dλλ' ή άκίνητος απαθεια ταυτης
τόν αναχαιτίζει) ,

'Λ.λλ' ί\χι ! είμαι έναγ·ής,
κ' εύλ6γως κλείε�ς πρ6ς με τάς άγκάλας
[σου,
καl κάτω νεύεις, μΊjτερ, άποστρέφουσα
το τεθλιμμένον ί\μμ' άπό τοu τάλανος
υίοu σου τούτου. Είμα ι , ναί, είμ' έναγής,
καl Θά μιάνω μΕ: τάς αlματοσταγε"ίς
καί παιοοκτ6νους χε"ί ρας τάς άγίας σου
άγκάλας- ναί, το βλέπω κ' Ιtχεις οίκαιον.
'Αλλ' όί.ν, ώ μΊjτερ, 'ήξευρες τοu ουστυχοuς
την βάσανον υtοϋ σου, Θα έκάμπτεσο,
καί πάντως Θά μ' ·Ιjλέεις. ΜΊjτερ, μ' Ιtπνιξε
το α!μα τοu υlou μου ! ΜΕ: τάς σπείρας του
ώς ί\φις έτυλίχΘ' είς τον λαιμόν έοώ,
την νύκτα δλ-ην ώς άγχ6νη σιοηρίΧ
μέ περισφίγγει, καl οΕ:ν εχω &.νθρωπον
νά μΕ: λυτρώση ! ΜΊjτερ μοu κατέκαυσε
το Ιtγκλημα τά σπλάγχνα, ολος φλέγομαι
έντός καμίνου, καl οi:ν μ' Ιtμεινε κανεlς
να μΕ: άνακουφίση tκανΟς έκ τοϋ
φλογμοu μΕ: μίαν λέξιν του παρήγορον,
μ' εν βλέμμα συμπαθές του, ω ! κανείς,
[είς ou
pιφθεlς τον κ6λπον ό ταλαίπωρος έγώ
νά δυνηθώ νά κλαύσω, κ' είς τά οάκρυα
άναψυχην νά εϋρω τΊjς βασάνου μου.
Σύ μ6ν·η , μΊjτερ, μ' ltμεινες, καl μιά εtς
τάς μητpικάς άγκάλας σου περίπτυξις
Θά μ' άνεζωογ6νει άναψύχουσα,
ώς ορ6σος Άερμών ή καταβαίνουσα
έπl τά ί\ρη τΊjς Σιών- άλλ' ο'ίμοι πώς
πώς νά τολμήσω νά σ ' έγγίσω έναγ·ής ;
ΕΛΕΝΗ

(προδήλως καμφθείσα καί ορέγο'Vσα τάς
ό κόσμος, 0Ύ·πνε, νUν είς τ<Χς άγκάλας σου, χείρας πρός τόν Πωνσταντίvο�,).

Λ Β Λ Λ ΒΙΟ�
l 'εννα"ίε κεντηρίον ! Τ-ίjς λατρείας τυυ
άφ ' ou ή J\Ιο"ίρ' άψήρπασε το εϊοωλον,

εl,ς τήν σκη�ήν, �)τις έκ τ? �το'V καί φω
,
τιζεται, μετεπειτα δε, και, η Ελεvη).

ΣΚΗΝΗ ΕΚΤΗ
Πωνσταντί·vος, Έλέvη

ϊ'ίέ μου, Κωνσταντ"ίνε !

ΚΩΝ�ΤΑΝ Ί'ΙΝ ΟΣ

J\lΊjτερ, μ·ϊjτέp μυυ

( jίπτεται εlς τάς άγκάλας της) .

ΕΛ Ε Ν Η
Φεu ! Θανασίμως ετρωσε το στΊjΘ6ς μυυ
τοu έγγονοu μου ό άκαταν6ητος,
υίέ μου, φ6νος. 'Έκλαυσα κ' έθρ·ή νησα,
κ� l κλ� ίω ετι ;< αl Θpηνώ πικ ρ � ς. Κ' έμοu
, ηθελησεν
_
τα βλεφαρα να κλειση οεν
ό ϋπνος Ιtτι καl ώς φάσμα φέρομαι
τΊ)οε κακε"ίσε τηκομέν' είς Οάκρυα.
' Αλλά πώς ·Ιjουνάμην, τα1'ιτην βλέπουσα
;·hν , Θλ"ϊψίν σο� τη,ν όί.φατυν καl συντριβήν,
αναισθητος να μεινω ;
ΚΩΝΣΤΑΝΤJ N UL;

Καί τον &.θλιον,

i:"> μΊjτερ, οΕ:ν μi: κατηράσΘ·ης ;
ΕΔ ΕΝ Η

'l'·ϊj ς μητρός
και αν καταδικάζει αύστηρώς ό νοϋς,
κ' αίμάσσει ή καροία, εϋκολα αύτη
οΕ:ν καταρίΧται δ,τι έ:yκυμ6ν·ησεν.
Σε"ίς μ6ν' οί &νορες φρένα τρέφετε ώμήν,

έτοίμην προς κατάκρισιν, καί πάντολμον
προς τιμωρίαν, ώς θεοί πανίομονες !
ΚΩΝΣΊΆΝΤΙΝΟΣ
Ναί, ώς θεοί, ol οείλαιοι καί όίφρονες
ΕΛΕΝΗ
ΔΙ:ν όνομάζει σάς τοός αύτοκράτορας
θεούς καί θείους ή μεγάλ·η Βαβυλών
τών έθνικών, ή Ρώμη ; Το έπίστευσες
καί σύ, υlέ μου. J<ΩΝΣΊΆΝΤΙΝΟΣ
Τ'ίjς μωρίας &παγε
ΕΛΕΝΗ
ΔΙ:ν έ:χεις, ναί, την πίστιν ταύτην την
[μωράν
τών έθνικώv- άλλ' έχεις την άληθινήν ;
Μία ύπάρχει πίστις άληθης, ή είς
τον λυτρωτην του κόσμου 'Ιησουν Χρι
[στόν.
ΚΩΝΣΊΆΝΤΙΝΟΣ
"Ην καί πιστεύω, μ'ίjτερ.
ΕΛΕΝΗ
"Οχι,
, , τέκνον1 μου,
" τε) εια
' � , πληρη
' χα '; αχλονη
· ,
?Χ\
,
;ον οεν
Εαν τοιαυτην είχες πιστιν, τωρα
θά έθρηνουμεν φρίττοντες το έ:ργον σου,
οιότ' ή θεία χάρις,, την
σου
, καροίαν
'ι) έ:ρημον
πληρουσα, θ-α, σ , απετpεπεν,
� '
αυ'της ευρων
'
'
" ε'ξεμαινεν
'
αν
σε υαιμων
άλάστωp,
τρέμων
οl:ν θά Ί} ρχεσο ζητών,
,
, , ,
,
�
τ
καί σl: Ί)κουσα,
ως' προ ολιγου σ ε,υα
θειαν
' χάριν παρ' ένος ,Ασκληπιου !
την
ΚΩΝΣΤΑΝ ΤΙΝΟΣ
Την θείαν χάριν ; 'Όχι, μ'ίjτερ· φάρμακον
παρ' ίατρου. Την θείαν χάριν ! τίς ; έγώ ;
καί παρά τίνος ; ΔΙ:ν ύπάρχει οι' έμέ,
φευ ! θεία χάρις πλέον !
ΕΛΕΝΗ
ΕΤ.ν' άκένωτος
·ή χάρις του 'Τψίστου καί τό έ:λεος
είς τοός μετανοουντας. Μετανόησον !
ΚΩΝΣΊΆΝΤΙΝΟΣ
Κ' ύπ'ίjρξεν έν τ<)> κόσμιι:ι ποτl: όίνθpωπος,
δν πικροτέρα έ:θραυσε μετάνοια
τ'ίjς του υlου σου ταύτης, μ'ίjτερ ,
ΕΛΕΝΗ
Τότε τί
κωλύει νά προσέλθης προς το βάπτισμα,
καί έν τ'ij κολυμβήθρq: 'πολουόμενος
τον pύπον πάσης άμαρτίας, τέλειος
χριστιανός νά γείνης, Κωνσταντ'Lνέ μυυ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
'Ώ ! πόσον άπατα.σαι, μ'ίjτέρ μου καΛη,
ς, δτ1ι του , βαπτίσ ttατος
i:�ν υοωρ
1�πιστεU·
το
θαr καθαρη
τον ταλαιπωρον
υlόν σου ! Ούο' ό 'Ιορδάνης ποταμός
νά καθαρίση δύναται τάς χε'Lράς μου
τάς Παιδοκτόνους ταύτας !
ΕΛΕΝΗ
'Ολιγόπιστε
Καί, έίχεις, λέγεις έ:πειτα, χριστιανου
σύ πίστιν, καί χριστιανου μετάνοιαν !
ΤΑ, οχι ! είσαι έθνικος καί όίπιστος !
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
'Αλλά με άοικε'Lς, νομίζω, μ'ίjτέp μου.
Τίς &.λλος τόσα, Οσα έγώ, επραξεν
ύπ/:ρ τ'ίjς έκκλησίας τών χριστιανών
ΕΛΕΝΗ
'Εγώ νά σ' άοικήσω ; καί την δόξαν σου,
·�ν οιηγουνται ούρανοί καί γ'ίj, έγώ,
υlέ μόυ, ν' άρνηθώ ; Ποτl: μη γένοιτο
"Αν μόνος είς εν κράτος καθυπέταξας
τήν ο1κουμένην, τουτο το τεράστιον
; ί ,είνε_ έργον ώς προς ,οσα έ:πραξας , ,
υπερ των πιστευόντων εις Χριστόν ; Ουοεν
-

•

σχεδόν. Άλλ' είμαι μήτηρ. Τί προς ταύ[ την, &ν
Κrtτηύγασας τον κόσμον σύμπαντα οιά
τ'ίjς ούρανίας πίστεως, τυφλός σχεδόν
αύτός σό προς το φώς της το άνέσπερον ,
Προ σύμπαντος του κόσμου κrtί πρό πάν[ των τΟν
υlόν ποθε'L τ'ίjς χάριτος καί πίστεως
νά βλέπ·n πλήρ' ή μήτηρ· τότε ol: καί ή
χαpά της , είνε , ;πλήρης. , Πλην �· έλύπησα,
και Ι\ωρεαν, υιε μου. Η φιλανθρωπος,
ή χριστιανικ'ίjς άγάπης έ:μπλεως
καρδία σου οl:ν πταίει . πταίει ή μακρά
είς την άγίαν γ'ίjν άποοημία μου,
καθ' "Ϊ)ν εύρών σε μόνον ό 'Αρχέκακος,
κατά μικρον έξένωσε τ'ίjς πίστεως,
καt έορτην να έορτ<Χσης σ' επεισεν,
έλθιί)ν είς 'Ρώμην, οπου Ζσταται όρθός
ό θρΑνος του �κόμη , ό, �ντίχριστος !
(ως κατ ιδιαν).
Είς την καροίαν του πιστου σοι τέκνου μου
του πνεύματος ή χάρις του άγίου σου
(}; ! πότε θά κατέλθη πλήρης, "Υψιστε
'Eoc? , άκούω κ� άζου�άν y�ι όίνω�εν
φωνην μυστηριωοη, α ! εοω ποτε !
τόν Ι�ωνσταν� ϊν� ν) .
/πρό�αφες,
'
, ' Ρωμην
,
τεκνον, η1ν αμαρτωλην,
Τ-ην
καt φέρ' έκεί.' τΟν πόόα, Οπου νήπιον
χρυσάκτιν κατά πρώτον σ ' έχαιρέτισεν
ό 1jλιος, είς την άνατολήν. Το φώς
έκεLθεν τών όμμάτων, ώς καί τών ψυχών.
Έκε'L ό θε'Lος λόγος σάρξ έγένετο.
Άλλ' &ν την σάρκα έ:κτεινεν ή έν σαρκί
πατρίς αύτ'ίjς, τόν λόγον τον άθάνατον
άνέλαβε καί έ:νθους υlοθέτησεν
ή μ·�τηρ καί τροφός τών λόγων, ή πατρίς,
υlέ μου, τ'ίjς μητρός σου. 'Εκ του στόματος
τ'ίjς άναοόχου ταύτης καί θετ'ίjς μητρός
του σαρκωθέντος λόγου, έκ του στόματος,
ναί, τ'ίjς Έλλάοος Ί]κουσεν έκε'L ή γ'ίj
καί έοιΟάχθη νά προφέρη τ' όίγια
όνόματα : Χριστός καί Εύαγγέλιον.
Έκε'L άπανταχόθεν τά ύΟρόγeια
του κράτους σου συνέρχονται στοιχε'Lα είς
εν κέντρον, άπαράμιλλον είς χάριτας
καί κάλλη, το θεσπέσιον Βυζάντιον.
Τοός λόφους όίφες τούς έπτά του νοσηρου
Τιβέρ; ος, κ�ί ε �ς ;ου μαγικο� έλθΙ:
,
Βοσπορου την ανθοπνευστον Επταλοφον.
Έκε'L τόν κραταιόν σου θρόνον στ'ίjσον, ·καί
του θρόνου ύπεράνω καί τ'ίjς πόλεως
&ς ύψωθ'ij έκτείνων προς τά πέρατα
του κόσμου τάς άκτ'Lνάς του ό νοητός
'ήλιος οuτος,
·

( έπιδεικνείουσα δν έξάγει έκ τού κόλπου

της τίμιον Σταυρόν).

ό ?ταυρΟς1 ό τί�ιος �
φωτιζων, σκεπων
παντα, αγιαζων και,
ζωοποιών. Τ'ίjς θείας τότε χάριτος
οιά τ'ίjς μετανοίας καί τ'ίjς πίστεως
πλήρης καί σύ, καί οιά του βαπτίσματος
τον παλαιόν τ'ίjς άμαρτίας όίνθρωπον
�πο1όυθείς, ;Ον νέον �v Χρ; σ:;<Τ> έκεί
ενουθητι, τον φωτεινον και ασπιλον.
ς ο� Οιά τ� ς ' fώμη? ό ' Ρω ιι;α'L? ς σύ
·�
τον κοσμον εις
τον θρονον σου υπεταξας,
όμοίως ό μητρόθεν 'Έλλην σό την γ'ίjν
οιά τ'ίjς Έλλ·ηνίοος νέας ' Ρώμης σου
σαγήνευσον τ<)> θείιι:� λόγιι:� πείσας, καί
ύπό τ·(jν σκέπην του σταυρου κατάταξον.
Ποία ·ή οόξα, Κωνσταντ'Lνε, τότε σου,
καί τ'ίjς μητρός σου ποία, ποία ή χαρά !
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ναί, θά το πράξω, μ'ίjτερ, μά τον τίμιον
1

(άναλαμβάνων καί άνυψών μετά τής Έλέ
νης τόν τίμιον σταυρόν) .

σταυρόν, την μόν-ην μου έλπίοα !

ΕΛΕΝΗ
Νομίζω, έρχεταί .τις.

Σιωπή

ΣΚΗΝΗ ΕΒΔΟΜΗ

Κωνσταντίνος, 'Ελένη, Εvτροπία

ΕΥΤΡΟΠΙΑ
Κύριε, χωρίς
τ·ήν όίοειάν σου καί εtς &καιρον στιγμήν
τολμώ έμπρός σου νά έμφανισθώ· άλλά
έπιεικώς τήν τόλμην μου συγχώρησον.
ΚΩΝΣΊΆΝΤΙΝΟΣ
Άκαίρως Ίjλθες, ναί, Αύγούστα· άλλ' είπέ·
Τί θέλεις ;
ΕΥΤΡΟΠΙΑ
Πώς ν' άρχίσω άγνοώ, θεοί.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
'Άφες ήσύχους τοός θεούς, &ν Ί]συχος
νά σl: άκούσω θέλης.
ΕΥΤΡΟΠΙΑ
Κύριε, ίοού.
Ή σύζυγός σου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Είχα μίαν σύζυγον !
ΕΤΤΡΟΠΙΑ
LΝαί, κύριέ μου, δαίμων, δαίμων βάσκανος
τήν εύτυχίαν της φθονήσας έ:πληξε
μe συμπαθείας α'ίσθημα τάς φρένας της
σφοορόν, άλλά ποτl: είς τήν άθ<ί>αν της
κ� ρ7ίαν οl:ν άνέβη ένοχος στοργ·ή,
ουοε ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
'Αλλά ή τόλμη καί άπόνοια
αυτη τ'ij άληθεία ε1νε μέγα τι.
"Αν ύπeρ τ'ίjς άθλίας Ίjλθες κόρ·ης σου
έμπρός μου νά λαλήσης, γύναι, ίJπαγε
όπόθεν Ίjλθες. Είναι κόπος μάταιος.
ΕΛΕΝΗ
Προς τούς άνθρώπους, φύσει, φευ, άμαρ[τωλούς,
υlέ μου, ί:σο Ίjττον αύστηρός, καί &ν
ήμάρτησεν ή κόρη, εύμενέστερον
το οuς προς τήν μητέρα τε'Lνον πάσχουσαν.
ΚΩ ΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Πλην τί ν' άκοUσω, μητερ, καt νcΧ. ε(πη τί;
Το αίσχος, οπερ ?>μολόγησε pητώς
ή κόρη, θ' άρνηθ'ij ή μήτηρ ; Ούοαμώς.
'Ή οικαιολογουσα θά κολάση ; Πώς ;
Το οίκαιόν της πο'Lον ; &ς το ε'ίπη. Το
παράπονόν τις τί ; &ς τΟ άκοUσωμεν.
'Ώ ! ·ή αtσχρά, ή όίπιστος, ή βδελυρά
Τίς ποτε όίλλος εtς γυνα'Lκα έ:οωκεν
Ο,τ' είς έκείνην εοωκα εγώ, Θεέ ;
Τον κόσμον ολον, δν άγωνιζόμενος
άπαύστως μl: το ξίφος μου κατέκτ·ησα,
μετέβαλον είς ο,τι ποτe δύναται
έπιθuμία, φαντασία, · ϋρεξις,
χλιδή 'ι) χάρις γυναικος νά φαντασθ?j ,
καί μe παλμοός χαράς, ώς τις πρωτόπειρος
καί νεαρός νυμφίος, είς τούς κόλπους της
τον ί:ppιπτα έκάστοτε έρχόμενος.
Πώς τήν ήγάπων ! 'Ώ ! γνωρίζεις σύ, Θεέ,
σό μόνος, πώς καί πόσον τήν ·Ιjγάπησα,
τήν ίοβόλον ltχιοναν. Το στ'ίjθός μου
οσην άγάπην τουτο περιέκλειεν,
έκείνη ολην μου τήν άπεppόφησεν
ώς βδέλλα. Μήτηρ, τέκνα, άοελφαί, το πάν
έξένωσ'
έκβαλουσα τ'ίjς καρδίας μου,
'
χ ένεθρονίσθη είς αύτήν οιά παντος
άπόλυτος κυρία καί βασίλισσα τίς ; "Ω του α'ίσχους, σύζυγε μωρέ, τυφλέ
μία μαχλάς ! Καί νυν ; "Ω, νά μή δύναμαι
νά παραδώσω είς τον οήμιον καί εtς
την ίJβριν του κοινου και περιφρόνησιν
τό τέρας τουτο, &νεκα τών τέκνων μου,

νά σπαράξω τ-fιν καρδlαν τ·η ς μ' αότάς
τάς χεϊ:ρας, ώς Ε:σπάραξεν Ε:κείv-η καl
σπαράσσει ετι την πτωχην καρδlαν μου,
&:λλά νά πνίξω κρύπτων την όργ·ήν μου καl
την τ,ιμωρόν έκδί:ιησίν μου, είς κοινοu
συμβαματος τυχαιαν περιπετειαν !
"Ω ! εϊθε, τέρας, να μη σ' έ:βλεπα ποτέ

·Ι]

ΕΊΤΡΟΠΙΑ

'Uρθά τά πάντα, Κύριε, καl &:λ·ηθ·i;·
&:λλά _συ�γ�ώμη, , τ·ίjν θ;:ιότητ � σου αν
, . ε,
τ�λμ� να ε�οχλη,σω παλιν. Ι\'1ρ•
τα παντα δεν σοι είπα.

τ-i; ς λέγω. ΕΙνε μάταιοι οί φόβοι σου,
μοl λέγει, μ'ij τεp. Μάθε, καl σέ βεβαιώ
ένόρκως, οτι τοuτο τό λουτρόν διά
παντός θά θε'ραπεύση έκ του πάθους της
την κόρην σου, καί, 'Άγωμεν, Πραιπόσιτε,
είποϋσα μετ' έκείνου Ε:ξω Ε:Οραμεν,
έν φ έμέ κατόπιν των όρμήσασαν
ύπεισελθών κ' έκ τ'ίjς χειρός ό Κό"ίντος
λαβών κατέσχ' έν βίrι;. Κατά γ'ίjς δ' έκεϊ:
λιπόθυμον πεσοuσαν μ' έγκατέλιπεν,
(,πόθεν συνελθοuσα Ι:δρ_αμον έδώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

:: \.γα�ητη Λόyούστα, ? μολ�γησον,
J<ΩΝΣΤΑ ΝΤΙΝΟ2:
οτι
σου δεν διεκρινε
Λέγε σύν-:-ομα. λUτοή λεκτικον
συντομία � ,·i)ν, σ' 1 έσόστ·η σα.
,
.
:το
,
Β ΥΤΡΟΠΙΑ
Λλλα ας εΙνε. 2-ε ·ηκουσαμεν.
.Ιc:ίς τόν γυναικωνίτην ό Πραιπόσιτος
Ε1"ΤΡΟΠΙΑ
έλθών έξαίφνης την αότοκρατόρισσαν
έζ·ή τησ' έπιμόνως. ' Η θειότης της -

ΦΑΥΣΤ Α

( ;τρός τfιv Εύτροπίαv).

.Νεκράν νά μ' &:ναστήσ"(j Ί]λπιζες αυτος,
ζώσα� να :με �ώση, ί�ετεUο�σα
γονυπετης ; ( Εν εκ γρανιτου
ξοανον,
τάλαιν'Χ μ'ίjτερ, μiΧλλον ας !κέτευες !
η

ΚΩΝ ΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

(πρός τά εκτός τ'ής σκηνής}.

Ι Ιραιπόσιτε ! Ό κεντ·η ρίων Κόϊντος !
ΣΚΗΝΗ ΕΝΑΤΗ

J(ωvσταιιτίνος, Έλέvη, Εύτροπία, Φαύστα,
'Αβλάβιος, Ούάλη;

Είπfτ'

ΚΩΝΣΤΑΝ'1ΊΝ02:
εοω να Ε:λθη ό Πραιπόσιτος .
ΑΒΛΑΒΙΟΣ

Καl προ ολίγου, Κύριε, την θείαν σου
ΚΩΝΣΊΆΝΤΙΝΟΣ
υ
ΚΩΝΣΤΑr ΤΙΝΟΣ
·
�� � z�.. ε1ν'
Θειότης, λέγεις, καl αότοκρατόρισσα ; ! c l'πάρzει χ�t σ;υνέzεια : Θα μ' ·ί),Τί
ρε�κεν,
[άπών.
Είς την αίσχpάν πολύ άρμόζουν κόρ·ην σου όμολογώ, το τελος, και,1 εί δυνατόν,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
οί τίτλοι οUτοι ! Λέγε, σ' είπα, σύντομα. είς λέξεις τρεϊ:ς.
Ζητ·ήσατέ τον.
ΕΛΕΝΗ
ΕΥΤΡΟ ΠΙΑ
ΑΒΛΑΒΙΟΣ
1Ίέ καl Κύριέ μου, μακpοθύμησον,
''f.OoU( τΟ τέλο;; , J{ύριε ]
Ποu ;
,
,
καl όίφες νά λαλ·ήση οπως δύναται
Εαν προς θεραπειαν ο Πραιποσιτος
ΦΑΥΣΤ
Α
·ή δυστυχης γυν·ή. - Έξακολο,)θησον,
εtς τόν λουτρώνα /:φερε την κόρην μου,
Ί-Ι έκ�αμπρότ-ης του
Λύγούστα.
καθ' α αύτΟς έντόνως μ' έβεβαίωνεν,
&:κόμη μένει εις, το, βαλανειον.
ΕΥΤΡΟΠΙΑ
ειπε μοι το να ήσυχάσω· άλλ' έιΧ.ν
ΑΒΛΑΒΙΟ�
'Απεκρίθην είς τόν _\ lάξιμον, έκεϊ: &:πήχθη διά νά θανατωθ'ij
Τίς ;
στα
τι
π
σχει
κ'
ε
σχε
δεινώς
κατ'
έντολ·ήν
σου,
Κύριε,
διάταξον
ο f
·ή
Φ;χu
- , το:τ�.εμαθα,
ό l\ [άξιμος
πυρεσσουσα
τc:>οντι. Ναι,
χ' έμε να Θανατώσουν.
ΦΑ ΤΣΤ Λ
μοt λέγει τότε ό εύνοUχος, Οθεν και
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Έκεϊ:νος.
έδώ μέ βλέπεις έντολ'ij τοu ίατροu,
Πολυπραγμονεϊ:ς,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οστις, άπών παριΧ τ4'> αύτοκράτορι
νομίζω, c"':> Λόγούστα.
Δράμετε έκεϊ:,
νοσοuντι, δεν προφθάνει νά έπισκεφθ·?)
JΗΤΡΟΠΙΑ
χ' είπέτε τον έδώ να Ε:λθ·rι πάραυτα.
αότοπροσώπως την αότοκρατόρισσαν.
Πολυπραγμονώ
Ό ίατρός γνωρίζων τοu νοσ·ήματος
Φ ΑΤΣΊ Ά
ΒΙν' &:ληθές λοιπόν ; "Ω, φρίκη ! &:ληθές,
τΟ σοβαρ1όν, κατεπ� ιyόντω� μ' Ε:στειλz
� τα�;ϊ)τε· είν� ��τελώς , άδ,Uν�τον
Οεοί ! Τ ό βλέπω !
και διατασσει η� αυτοκρατορισσα
ο l\Ιαξιμος να ελθη, κ ευθυς μαλιστα.
ΕΛΕΝΗ
&:νυπερθέτως καl χωρlς &:ναβολΊJν
(ό 'Αβλάβιος καί ό Ούάλης επέχουσιν) .
Τί
σημαίνουσι,
Θεέ,
νά ελθ' είς τόν λουτρώνα, οστις Ί]δη καl
Ό &λλως &:μφιδέξιος εύνοuχός μου
κατεπειγόντως θερμανθείς ε1ν' έ:τοιμος. οί λόγοι οUτοι ,
δΕ:ν ε1νε νuν όμοίως δεξιός δρομεύς,
(πρός τόν Πωvσταντίνον).
'Ανάγκη τότε τάς θεραπαινίδας της
νd: έξυπνίσω, πρΟς αUτΟν ύπέλαβον.
l{αθ·ησUχασον λοιπΟν ώς πρό όλίγου βαλανεύς έξαίρετος.
'Ιδού δέ πώς. Έπύρεσσοv- καl ύπέρ τ-ij ς
Ούδ1: στιγμην όφείλομεν νά χάσωμεν,
τ·ί)ν δυστυz·ϊj μ·ητέρα.
πασχούσης μου όγείας ή θειότ·η ς του
αύτός μοl λέγει· όίφες τας τ·ίjν όδηγώ
ΕΓΓΡΟΠΙ Α
(δεικ·vύει τόν Πωνσταντίνον) .
έyώ. Έκ τοU κοιτωνος τότε εξαφνα
(γον�π�τής).
όρμι'f έκτός ·ή Φαuστα, καl μέ γέλωτας
σοφώτερον τών δύο προνοών θεών,
Εν ονοματι
παραφρονούσης μiΧς έκπλ·ήττει &παντας. τών τέκνων σου, τών τέκνων μας, ώ Κύριε, (δεικνύει τά dγάλματα της Ύγιείας καί
Είς τΟν λουτρWνα, είς τΟ βαλανείον, ε ; σέ έξοpκίζω, λάλησον !
το-V 'Ασκληπιού).
κραυγάζει πρός τόν Υlάξιμον καγχάζουσα ·
ΕΛΕΝΗ
διέταξε νά γείνη ό Πpαιπόσιτος
τ'ίjς έπινοίας εδγ', εύνοuχε ! εδγέ σας !
Όμίλησον,
&:πό εόνούχου ίατρός καl βαλανεύς
ΤΩ φρίκη ! εόθύς επειτ' &:νεφώv-ησε
;·ij ς αύ�οκρ �τ�p ίσσης; Δ�ξιώτατα
μ1: Ίjθος καl φωνην τοιαύτην, (�στε καl υίi: μου. ΚΩΝΣΤ ΛΝΊ'ΙΝΟ
�
αναλαβων το εργον εξετελεσεν
·ή μεϊ:ς ύπό τοu τρόμου &:νεφρίξαμεν,
..λέν γνωρίζω, μ·ϊj τερ, τιποτε ό σπάδων. Έπειδ·η πλί)ν ώς πρωτόπειρυς
ώ φρίκη, μ'ij τερ, μόνη, μ'ίjτερ τάλαινα !
ύπΕ:ρ τΟ μέτρον τΟ λουτρΟν έξέχαυσεν,
κ', έp�ίφθη ε\ς τόν τρά?_-ηλόν μου, βρέχουσα άκόμη.
ΕΥΤΡΟΙΙΙΑ
ίδοuσα οτι ·ίj ρχισα 'iά καίωμαι
με πυρινα το προσωπον μου δακρυα.
Τόν
&:κούεις,
&:δελφή
μου
; Ά , έγώ, έξ'ίjλθον είς τό ψυχραντ·ή ριον,
11λ·fιν πάραυτ' άποσπ&ται , καί, τα τέκνα εΊνε νεκρά ·ή κόρη μου, νεκρά, νεκρά !
οπως σωθώ έκεϊ:θεν. Άλλ' έκεϊ: παρών
....
, ,
[μου,
,
τ·ί)ν έ!ξοδον μοl φράττει ό εύνοuχος, καl
τα, τεκνα
μου που είνε ; ολολυζουσα
ΣΚΗΝΗ ΟΓΔΟΗ
ζητεί: νά μ' &:ναγκάση είς το καϊ:όν με
μέ έpωτι'f, καl τρέχει, κ' έκ τ·ij ς κλίνης των
άρπάζουσα τά σφίγγ' είς τάς &:γκάλας τ·η ς, (Έξορμi"/. τής θύρας το-V βαλαvείου 1] λουτρόν νά έπιστpέψω, &:ρνουμένην δέ
Φα-Vστα λυσίκομος καί περιβεβλημένη ύρμι'f νά μέ άρπάση, δτε κάκιστα
όνομαστl &ν προσ:φωνοuσα εκαστον,
καl μ' &:σπασμούς καλύπτουσα καl δάκρυα. τfιν λουρίδα μόνην, κρατο-Vσα δ' είς τfιν προσκρούει είς αότό τό έγχειpίδιον,
Έστράψη τέλος, καl ίδοuσά μ' Ι:δραμεν χε ίρα εγχειρίδιον. Τρέχει πρός τfιν γονυ (επιδεικνύει δπερ κ12ατεί εγχειρίόιuιι).
ώς πρός έμέ· &:λλ' αlφνης &:νακόπτουσα πετη_ Ε�τροπία�, ;;αί άρπάζουσα εκ τής καl πίπτει πληγωθείς, καί νσσηλεύεται
,
τό β'ίjμά της βιαίως καl -:-ά δάκρυα,
χειρος εγειρει
ορΟιαν) .
ύπό τοu προσδραμόντος κεντ·η ρίωνος
M'ijτεp, μοl λέγει,- χαϊ:ρε. 'Όχι, μόνη σr;υ J(ωνσταντ ίνος, 'Ελένη, JΞύτροπία, Φαύστα Κο·tντου.
δέν θά ύπάγης, Φαuστα, θά ύπάγωμεν
KΩNl.:TAN T l N O L:
ΦΑΥΣΤΑ
_όμοu κ' α! δύο, λέγω, καl όρμήσασα
(πρός τόν Ούάλέvτα).
τ·ί)ν εκλεισα σφιγκτά είς τάς &:γκάλας μου. Ηρο τών ποδών του μί ' αότοκρατόρισσα ; !
Λάβε, κεντηρ.ίον, τ' οπλον της,
Είς μάτην τότε ό εύνοuχος προσπαθεί: 'Η χ·ή ρα τοu Αύγούστου Μαξιμιανοu,
(πρός τόν Άβλάβιον).
έγέρθητι·
δέν
εΙν'
έκεϊ:
ή
θέσις
σου.
νά μiΧς χωρίση· &:λλ' ·ή Φαuστα οlκοθεν
ΕΊΤΡΟΠ ΙΑ
&:ποσπασθεϊ:σα. Τί φοβεϊ:σαι, μ'ίjτέp μου
καl φέρε προς τον Μάξιμον σ'), 'Τπαρχε,
μέ έρωτι'f. Φοβοuμαι τοuτο τό λουτρόν, Ί-1 κόρη μου, ·ή Φαuστα ! "Ω, Θεοί ζ'ij, ζ'ij ! τΟν ίατρόν.

r:θθt: =�:��� θ��;�:�' �

1

,

\

/

•

'

68

ΦΑΥΣΤΑ
(Ό 'Αβλάβιος i!ξέρχεται- J δ' Ούάλης
σπεύδει πρός τi}ν Φαύσταν δπως τi}ν dφο �εν είι1;αι Ο ,τ �, )�έyzιΊ. fΊ�μαρ-:-εν � νt'Jϋς
πλίσrι · dλλ' αvτη dνυψοί dπειλητικώς κατ' της Φαυστας, οχ η συζυγος σου· καλλιστα
αvτoi'i τό έγχει,ρίδιον) .
γνωρίζεις τοuτο. Καί αν Ίjμην δ' δ,τι σύ
μέ λέγεις, ltχ' ·ή 'Ρώμη νόμους, κ' Ιtπρεπε
ΦΑΥΣΤ Λ
'Οπίσω, -'ι) , μιΧ τοUς θ�οUς, να μέ δικάσ·nς κατα το•)τους, οχι δΕ:
να μΕ: δολοφονήσ:ης, είς Θερμον λουτρόν
�στι5 μ' έyγίση, με άκολουΘεL νεκpα�
ώς κτ'ίjνος κατακαίων με, άπάνθpωπε !
αλλα νεκpος.
ΕΛΕΝΗ
Κ ΩΝΣΤΑ Ν 'ΓΙΝ Ο Σ
Ούάλη , όίφες.
Θες τέρμα εί.ς τών λόγων qου τΟ θράσος,
(πρός τόν Κωνσταντίνο�ι) .
['ι) ΦΑΥΣ Ί Ά
Κύριε,
"Αν μέχρι τοuδε δλον της διήγαγε
δέν φθι:Υνει ?σον_ αίμα ·Ι) δη Ιtppευσεν
, τι; και τουτο ;
τον βίον, ώς δ κόσμος δλος, δοόλ·η σοu
Προς
κ' ή Φαuστα, έλευθέpα, μα τον σ ίδ·η ρον
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Κεν.τ·�ρίον, ϋπαγε αύτ6ν,
(έπειδει%νύουσα τό έγχειρίδιόν τηc).
προς τον ε1'>νοuχον.
Θα άποθάνη !
ΦΑΥΣΤΑ
Πpίν ύπάγ·n ς, όίκουσον,
ΕΛΕΝΗ
ΛΙη λησμονε'ίτε, σύ καί δ 'Αβλάβιος,
.Μ·η παράφορο;
? ,τι, άpτί,ω ς Ιt�εγα. ·� Λ�ά� ιμος
i:ξά�του �ατα γ�ναικόt;, άν� ρ σ� , χα!. ...
�ξ απειρι�ς το �,ουτpο� �Θερμ�νεν
κατα συζυγου, τεκνον μου. � Αν ως φρονει,
υπερβαλλοντως, οθεν κ εκινδυνευσα
άπολογεϊται , &φες ν' άπολογηθ'i)
να άποθάνω. 'Έτι Ο' άγνοω χαt νUν
ώς δύναται καί Θέλει. Μόνον όίκουε.
αν έντελώς διέφυγον τον κίνδυνον.
ΦΑΥΣΤΑ
'Άγε, Ούάλη !
'Εδώ δέν ·/)λθον ν' άπολογηθώ, άλλα
(Ό Ούάλης έξέρχεται) ,
τοu βαλανείου έξελθοuσα να σωθώ
Ε:κ τ'ίjς δολοφονίας. Άλλ' άφ' ou έδώ
ΣΚ Η ΝΗ ΔΕΚΑΤΗ
ε� ρέΘη προ 2"οδών 11-ου ό , έργά�·ης της,
;
μητερ, τοσον το καλιτερον !
Πωνσταντί·vος, Έλένη, Εύτροπία, Φαύστα αυγουστα
[ ,�α τΟν '�σκλ·QπιΟ� κα!. τη� c lγίειαν,
ΦΑΥΣΤ Α
θ αναπληpωση εν τη Θεραπειqι μου
Εlνε ψεύδη δσα νuν
τοu βο·ηθοu εόνούχου τας έλλείψεις ό
·ή κούσατέ με προς τον κεντηρίωνα
σοφος καθηγητης του, ό άρχίατρος.
διηγουμένην περί τοu Θανάτου μου.
(δεικνύει διά τijς χειρός τόν Πωνσταντ ίνο�ι) .
Τα ψεύδη ταuτα εΊνε ·ή έπίσημος
Ώ χρόνοι καί ώ 'ήθη ! Άπειpόκακος
περ � τ'ίjς <J?αύσ ;ας Ιtκ?οσι� τοu κράτους, ην νείiνις ένυμφεύθην. Tou νυμφίου μου
;
μετα σοφιας ακpας
εξεπονησεν
εϋρηκα τας άγκάλας, οtας 'ήρχισε
[ έκaότης ψευδολόγος έκ συστήματος
�α ; cΧ.ς ε �ρίσκη καt 1ό κόσμος, �ν σφιγκτιΧ
κ' ύποκριτής. Το ϋφος τ'ίjς έκaόσεως
εκρατει ενηγκαλισμενον, σιδηρας.
�)σφpάνθην τοuτο μόλις είσελθοuσα είς
λ�Ε: τ�ν πν�ήν ,μ�υ καί μέ, τ'ίjς , καρδίας μου
τ
ρχισ να λο μαι
αλα ε ον.
το ζεον πυρ εθερμανα τον σιδηρον.
U::υ
�
�
� των
� τ υπουλων
ι ':Ι-Ι κεντρων
κ? εκ
ανεγνωρισα
ΔΕ:ν Ίjτο rσως Ιtρως τοuτό μου τό πuρ,
τον δολοφόνον τοu έκδότου κάλαμον ·
άλλ' Ίjτο δμως πίστις καί είλικpινης
εόθύς δ' έμπρός μου ζών παρέστη δ σοφός ώς είς Θεον λατρεία. Άλλ' δ σιδηροuς
της
,οuτος.
ΕΙνε
·ή
Θειότης
του,
]
κδ
� �
λο
τ
?εό� μου ?uτος ·Ι) ? , φεu , , Μ� � ώ μός,
ο συζυγος μου.
ο δε πιστος του λατρ·ης τας αγκαλας του
ΚΩΝΣ ΤΑΝ'ΓΙΝΟΣ
τας σ �δηρίi� να τ;� ρακτώνη , ογ,ι ν � '
Πυρεσσοι)σης κεφαλ'ίjς Θερμαινη μονον, ωφειλε, και, εις αυτας
φαντάσματα.
να ρίπτη προς Θυσίαν οχι άγεγf,
ΦΑϊΣΤ Α
πλ·Ι)βείων σώματ', άλλ' όλοκαuτώματα
Να σχίσω κ' είς το πρόσωπον καισάρων και αόγούστων, τών pωμαϊκών
να ρίψω τοu εόνούχου τας σελίδας της
γενών αότό το όίκpον όίνθος. Τελευτών
εόθύς έσκέφθην. 'Αλλ' ή Ιtκδοσις αότη
ό �δδηφ �γος, ο�τος κα; εβpό�Θισε
άνε)�ογίσθην δτι έπροστάτευε
Θεος μετα τα αλλα και το ιδιον
τα δυστυχ)j μου τέκνα καθ' ·)j ς έ:μελλε
έαυτοu γένος. Οϋτως ή άπαίσιος ]
να Ε:πακολουθήση δυσφημίας είς
ζω·ή μου ώς φρικτον δι'ίjλθεν iJνειpον.
'Εκ του όνείpοu τούτου με έξ1Jπνισε
;Ον �άνατόν μου,1 έιΧν , π�ριστ15..το ώς
μέ αν
� ·χκλ�1ματος π,οι�η , και �π(εχωρ�rι σα.
ς νΟς ρω ς
ι;ία� ·ή �1 �'ίψV"Ι) � \ ή: �
ην κδοσιν ε εχθην, _κ υπ· γορε α
η. Θεα - οχι ·ηρωος, αλλα Θεου.
f
�
;ι�
, ?
�
εμπρος σας προ μικρου εις τον Ουαλεντα. Διότι &λλως πώς το ύπεράνθρωΠΟ'J
'Λλλα προς σίiς έδώ την οίκογένειαν,
να όνομάσω Ον έκεϊνο Ούναμαι ,
αν
ύ
έν,
φρονώ,
να
ε
ω
την
άλή
ε
�
κ τ�ν αtμα-::οφύρ;ων 8πε1p άγκα λών
? �
ϊ?t
θ ι.
1
εκωλυε.
εκσπασαν του τυpαννου με προσηλωσε
ΚΩΝΣ'ΓΑΝΤΙΝΟΣ
με Ούν;ι: μ�ν �ήττητο� πρΟ ς , έα�τό, ,
\ την αγνην του Θεαν, προς την Θεαν της
προς
�ομίζεις, γύνα•. , &π•.στε
....

άσπίλου του, τ·�ς θείας του ύπάρξεως ;
�αί ;tpώτο,ν τότε .� Θεος , τον , δαίμονα
εις το Θολον μου ομμα απεκαλυψεν,
δ 'Όλυμπος τον "�δην. 'Αποκάλυψις,
φεu ! όλεθρία κ' είς έκε'ίνον κ' είς έμέ
Τ'ίjς πpίν ζω'ίjς μου ν' άνταλλάξω Ίjλπισα
έκε'ίνο το φρικώδες ονειpον μ' ένός
�ε�U τ"fιν, ό�τασί1αν : άλ�' εί� μάτ·ΙJν 1 φεU
� �πτασια ·1 φανισΘ;η , ο Θ�ος,
απεθανε, και - Κρισπε, σε ακολουθω,
οχι ;_ών δολο,φόνω�, τοu δ·�,μί?υ ?ου
;εχ�ων _κτην�δης αγρα κ α,ι ακου� ιος,
r;λλ� της Θε�ας _σο,υ λατρεια ς σφαγιον
, ,
εκουσιον, και Θυμα της ελευθεpον.
_

(dποr}r}ίπτει, τό έγχειρίδιον κα1 %αταπίπτει
'lιεκρά ).
ΕΥΤ ΡΟΠ ΙΛ
Κόρη μου Φαuστα !
(πίπτrι γnνυπετΎjς περί τό�' vεκρόν).

ΕΛΕΝΗ

'Τψιστε Θεέ ! ' Αλλά ,
i:λπίζω, άπευκταϊον δΕ:ν συνέβη τ1. !
ΕΥΤ ΡΟΠ ΙΑ
Δεν άναπνέει J 'Ώ ! ί.Οέτε· ΟΕ:ν λαλεί
Λ ί χε'ίρές της ψυχραίνονται.

ΕΑΕ ΝΗ

'Αλλα κανείς
δέν σπεύδει ; δέν καλε'ί τις προς βο·ήθειαν ;
καί οϋτως άβοήθητος ή δυστυχ·ης
έκε'ί Θα μείν·n ;
ΣΚΗΝΗ ΕΝΔΈ ΚΑΤΗ

Πο1'vσταντ ίνος, Έλένη, Εύτροπία, Φαύστα,
'Λβλάβιος, Ούάλης, Μάξιμος, Πόϊντος

ΜΑΞΙΜΟΣ

, , ΔΕν ίΟ:χύει ία(ρΟ�
,
φαpμακον.
έδώ, Λυγο')στα, πλεον ουδε

ΕΛΕΝΗ

Πώς λέγεις τοuτο ;

Μ
: ΑΞΙΜΟΣ
\

c � ύτοκ ατόρισσα
�
�
πρίν� πληξασα με με το εγχειpιδιον,
ου
ι:
ω
τοu
λουτpοu
α,ρα
τη�
ΘέλΊl_σίν
�
�
r;
εξελθ:η , ει χε τουτο το ληκυθιον
(δεικνύει τi}ν λ?)κυθον),
όλόκληρον κενώσ·n έξ tδίας η ς
βου);)jς κατεσπευσμένως, πρίν δpαμών i:γώ
πpοφθάσω να τ' άρπάσω.
ΚΩΝΣΤ ΑΝΤ JΝΟΣ
'Η δέ λήκυθος
τι πεpιεϊzεν αϋτη ;
:ΥΙ ΑΞΙ ΜΟ Σ
Δηλητ·ήριον.
ι

ι

Ε ΥΤΡΟΠ Ι Α

Κόρη μου ! Φαuστα !
(προσπίπτει εlς τόν νε%ρόν τij; Φαιίστας
κλαίουσα).

J�Λ ΕΝ Η

,.
'Άλ\ΙJ α�τη , συμφοp<Χ,
χαί όίλλοι παλιν κοπετοι . και δακρυα !
(δεικ�ιύουσα τόν νεκρόν η)ς Φαύστας) .
' Ιδού πώς έοpτάζει. τών καισάρων της
τας έορτας ή ' Ρώμ·η ·ή άντίχpιστος !
Κ α τ α π ε τ α ν ν ύ ε τ α ι ή α i:ι λ α ί α

Χ άριν τfj ς απο .σκ η νής διδασκαλ ίας συνετμ ήθησαν πολλά μέρη τοϋ δράματος, ί:ίπερ έν τφ τεύχει τούτφ δημοσιεύεται όλό
κληρον, όποίον συνετάχθη ι':ξ άρχfj ς. Τά άποκοπέντα μέρη περιελήφθησαν ι':ντός άγκυλών.
Ό Συγγραφεuς
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Π ΕΝ Τ Ε Σl(ΗΝ Ο Θ ΕΤ Ε Σ Γ Ι Α ΤΗ .. Φ Α Υ ΣΤ Α"
l( A I Τ Ο l( Α ΘΑ Ρ Ε Υ Ο Υ ΣΙ Α Ν ΙΚΟ Θ Ε Α Τ Ρ Ο
Δ . Βερναρδάκ η ς : Μ έ τήν καθαρεύο υσα δολοφόνησα τά έ ργ α μου . Δ έ ν θά έ n ι ζ ή σ ε ι οϋτε ένα !

Το "Θέατρο" ζήτησε την &.ποψη των Έλ_λ ·ήνων σχψοθε τc7>ν για τή "ΦΙΧύστΙΧ"
τοu Βερνοφόάχ·η χΙΧι το ΧΙΧθΙΧρευουσιάνιχο θέατρο. 'Ή δη , πέντε μάχιμοι σκη
νοθέτες - Πέλος Κατσέλης, Κάρολος Κούν, ΜΎjτσος Λυγίζος, Δ·η μήτρης
'
'
'
Μ υρατ
τις
αποψεις
τους, ως
ε' ξ ης
χαι ' Αλε' ξης -'-'ο
')' λ ομος - σιετυπωσαν
"
'
'
' Ί
- :
.
'

8lρέωεz va uαazερωaεί μza
έοόομάόα aεατριuiίς μvnμnς

·

Τό έρώτημά σας μΕ: γυρίζει τριάντα πέντε περίπου χρ6νια πί
σω ! Τ6τε πρωτο3ιάβασα ΒερναρΜκη καl μαζl τα πιο γνωστα
προϊ6ντα τοϋ νεοελληνικοϋ ρομαντισμοϋ. 'Ήμουν μαθητης στην
Έπαyγε�ατικη �χολη θ�άτρο,υ. Δ�σκαλος χα� καθ?3ηγητ�ς
μου ο Φωτος Πολιτης. Κατω απο, τη θερμουργο πνοη του ει
χαμε 3ώσει κι ολας, σε σειρα παραστάσεων, μια σειρα εργων
μΕ: έσωτερικη πνευματικη άξία. "Υστερα άπό άγώνες σκλ·ηρούς
είχε γίνει άπο3εκτη ή άντίληψή του : " Μ6νο μΕ: ρ6λοuς ζωντα
νούς και βαθεια ψυχολογημένους μποροϋν να παι3αγωyηθοϋν
τα νέα παι3ια πού ·)j ρθαν ν' άφοσιωθοϋν στην τέχνη τ'ίjς Σχην'ίjς' '.
Για τ6τε, ή παι3αγωγιχη αύτη θέση, θεωρήθηκε νεωτερισμός !
Σήμερα είναι κοινός τ6πος. Κι ομως τη θέση αύτη την είχε
3ιαφεντέψει πρlν έκατό χρ6νια ό Γκαίτε στη Γερμανία ! Τώρα
στα 1 9 2 7 την έφάρμοζε ό Πολίτης στην 'Αθήνα - στην πρώ
τη σοβαρη έκ/)ήλωση θεατρικ'ίjς παι3είας τοϋ τ6που μας. 'Ενι
σχυμένη ομως με τα 3ε3ομένα τ'ίjς έποχ'ίjς και μl: τ·Ι)ν κατάστασ·�
μας. 'Ένα νέο ταλέντο γιιΧ να 3ιαπαι3αγωγηθεί σωστα 3Ε:ν άρκεί
μόνο να μάθει να έκτιμα τό εργο τέχνης και να άποκτήσει στο
χαστικη έπίγνωση τ'ίjς άξίας του, άλλα παράλληλα πρέπει να
θερμανθεί μΕ: τη ζωντανη ϋλη, μΕ: την άγώγιμη καl συγγεν'ίj ϋ
λη, πού τοϋ παρέχει τό εργο τ'ίjς Έθνικ'ίjς του θεατρικ'ίjς λογο
τεχνίας. Καl νά ή πλευρα ή &γνωστη τοϋ μεγάλου μας 3ασκά
λου καί έμψυχωτ'ίj τοϋ νεώτερου θεάτρου μας ! 'Όχι μ6νον
Σαίξπ·η ρ, Μολιέρος, Σίλλερ, 'Ίψεν, άλλα καl 8,τι &ξιο μπορεί να.
προσφέρει ή νεαρή μας Δραματολογία. Για να σταθεί ψηλα. καί
να οίκο3ομηθεί στέρεα έ'.να γv-ή σιο θεατρικό t3ανικό πρέπει ν'
άναζητηθεί ό "Ελλ·ηνας 3ραματικός συγγραφέας. Στα έ'.ργα του,
&λλωστε, ό νέος -Ι]θοποι6ς, θα μποροϋσε άνετώτερα και πιο
γ6νιμα ν' άναζητήσει την ύποκριτική του λύτρωση. Καλοί οι
Άμλέτοι, οι Πορχίες, οι Φερ3ινάν3οι , οι Όσβάλ3οι, άλλα για
ν' άναπτυχθεί φυσιολογικα έ'.να νέο καλλιτεχνικό φυτώριο ά
νάγκη να ξεκινήσει άπό ο!κείο εaαφος. 'Από τuπους καί χαρα
κτ'ίjρες πού τοϋ μιλανε &μεσα τη γλι�σσα του, τα αtσθήματα
του και ποU ένσαρκώνοuν ζωϊκΕ:ς άΠόψει.ς - σcΧν αίσθ�ηση χα!.
σαν γνώση - τ'ίjς Έθνικ'ίjς του ζω·ϊj ς. Καl ό . . . " μισέλληνας "
Πολίτης - π6σοι νεοέλληνες συγγραφείς 3Ε:ν τον κατηγ6ρησαν !
ζήτησε να μας γνωρίσει και να μας οtκειώσει μΕ: ο,τι &ξιο /)ιά
θετε ή Έθνικ·ή μας Δραματουργία. 'Έτσι θαυμασαμε καί κοι
\ιωνήσαμε άπό Σχην'ίjς μΕ: την πιο γνήσια Έλληνικη Ποίησ·η
τοϋ Μεσαιωνικοϋ μας Θεατρου τ·Ι) " Θυσία τοϋ 'Αβραάμ "
λίγο πιο πρίν μΕ: τον " Βασιλικό " τοϋ Ματεση. - 'Η κλασιχη
3ραματική μας κωμω/)ία τών άπελευθερωτιχών χρ6νων πού 3Ε:ν
την είχε, ώς τ6τε, κανείς προσέξει. Συνέχεια. Προγραμματι
σμός για την " Τρισεuγενη " τοϋ Παλαμα, τη " Βαβυλωνία "
τοϋ Βυζάντιου, για κωμω/)ίες τοϋ 'Άγγελου Βλάχου, τοϋ Κορο
μηλα, και ο,τι ύγlΕ:ς είχε να μας 3ώσει ή 3ραματιχ-ή μας παρα
γωγη άπό την Έπανασταση καί 3ώ. Κουβέντα τ6τε 3Ε: γιν6τανε για 'Αρχαίες Τραγω3ίες. Αύτό ηταν ενα μακρυν6, άπώτερο
!3ανικ6. 'Ύστερα ·ή έστία τοϋ έθνισμοϋ μας - κι αύτό προείχε
έκείνη την περίο3ο - 3Ε: βρίσκονταν για τον Πολίτη - τον
πολέμιο κάθε προγονισμοϋ - στούς 'Αρχαίους "Ελλ·ηνες, άλλα
στούς νεοέλληνες πού προετοίμασαν χ' εκαναν την 'Επανάσταση
τοϋ 2 1 .
Σ' αύτη την άλ·ησμ6νητη περίο3ο μακρές, όλονuχτιες, οι συζη
τήσεις μας. Θέμα μας μ6νιμο βασανιστικ6 : Ή άναγέννηση
τοϋ Θεάτρου μας. Ζοϋσα άπό κοντα καl προσπαθοϋσα ν' άπο
τιμήσω πνευματικά τlς κρίσεις, τούς ένθουσιασμούς, τίς άπι70

στίες, τίς φιλο3οξίες τοϋ μαχψοϋ 3ασκαλου. 'Ένα βρά/)υ 'ίjρθε
ό λ6γος για την περίο3ο τοϋ Άθψαϊκοϋ θεατρικοϋ ρομαντισμοϋ.
Ί3ιαίτερα γιά τον πρωτοκάθε3ρ6 της, το Δ·η μήτριο Βερναρ
Μκη. Ί-1 "Φαύστα ", " 'Η Μερ6πη " " Ή Μαρία Δοξαπατρ·ϊj ".
Δ6ξες τ'ίjς Σκην'ίjς μας ! Ό άντίλαλος τ'ίjς έπιτυχίας τους ε
φτανε ώς έμας. Λ·η σμονημένα σάν εργα ... 'Αξέχαστα σαν θρuλ
λοι ! Όμολ6γησα την &γνοια μου. ΜΙ: προέτρεψε να πάω νά τα
3ιαβάσω. " Θα 'θελα νά 'ξερα τη γνώμη σου " μοϋ είπε. Ποια
τιμή ! Ζήτησα να έξαχριβώσω &.ν σκ6πευε νά συμπεριλ&βει
κανένα άπό τά εργα αύτά στο Δραματολ6γιο πού καταρτιζε
για τ·Ι)ν έν3εχομέv-η μονιμοποίησ·η τών παραστάσεών μας στη
μορφη ένός έπιχορηγοuμενου θεάτρου έφαρμογ'ίjς. Ό Πολίτης
συνοφρυώθηκε. "Εσφιξε τα έκφραστικά του χείλη χι άρνήθηκε
την αύθ6ρμητη άπάντηση. ΣΕ: λίγο πρ6σθεσε περίπου αύτά :
- " η τα θές, έμείς ζήσαμε μέσα σε μιά πολεμικη περίο3ο.
'Η άτμ6σφαιρα τοϋ 3ημοτικισμοϋ, τοϋ νέου κινήματος πού φοuν
τωσε στά 1 900, μας εφερε σ' εναν σκληρό άγώνα, σΕ: άρνήσεις
καί σε φανατισμοuς. 'Εσείς οι σημερινοί νέοι πρέπει να είστε
έλευθερωμένοι άπό τέτοιες προκαταλήψεις. Μπορείτε καl πρέ
πει νά άνατιμήσετε, πιο άl)έσμευτα τίς παρα3ομένες άξίες αν ύπάρχουν Γι' αύτο θέλω τη γνώμη σου. Μπορεί καl πρέπει
νιΧ παι.χθεL κανένα άπ' αύτιΧ τιΧ Ε:ρyα ; ...
'Έτσι μελέτησα τ6τε τον ΒερναρΜχη. Τα έ'.ργα του τα άντί
κρυσα δχι σα λογοτεχνικά κείμενα, άλλα σά 3ραματικη ϋλη.
Κάνω τη /)ιάκριση. Κριτήρι6 μου - &λλωστε αύτη ηταν καί
ή έντολη - " αν θά μποροϋσε να παιχθ'ίj έ'.να άπό τά 3ημιουρ
γήματά του ; " 'Ομολογώ πώς Μσκολα τέλειωσα την άνά
γνωση τοϋ πρώτου του εργου. ΔΙ: μπορώ να πώ πώς άντέσκοβα
στη γλώσσα του. 'Ήμουν έξοικειωμένος στην άναγνωσ·η τ'ίjς
λογοτεχνιχ'ίjς καθαρεuουσας. Άλλα σαν πρωτ6βγαλτος τοϋ
Θεατρου πού προσπαθοϋσα νά μιλ·ήσω την καθαρεuουσα τοϋ
ΒερναρΜκη - t3ιαίτερα στίς προσφωνήσεις, στlς καθημερινες
έκ3ηλώσεις τών ήρώων του καl στίς οtκείες καταστάσεις 3οκίμαζα τρομερη 3υσκολία. Κόίiτου - κ&που καl άποτροπια
σμ6. . . Προσπέρασα τοϋτες τlς άπωθήσεις μΕ: τη σκέψη ένός
μεταγλωττισμοϋ. Παρ6μοια σκέφτηκα καί για τό ρητορισμο
πού άπαντι6νταν στούς πλασματικούς 3ιαλ6γους. 'Έπρεπε νά
έπέμβει το μολύβι τοϋ 3ραματουργοϋ καί νά τον περικόψει.
Μοϋ στάθηκε ομως άΜνατο να ύπερνικήσω την έ'.λλειψη βαθu
τε_ρης συγκίνησης. Πολύ λίγες φορΕ:ς ή γνήσια αtσθηση τ'ίjς
πραγματικ6τψας μοϋ &γγιξε την καρ3ιά. Πλοκη ύπ-ϊjρχε τε
χνικα μαλιστα 3ουλεμένη - οχι ομως 3ραματικη 3ράση. Αύτη
3Ε:ν άνάβλυζε έλεύθερα χαί μΕ: 3ιχή της Μναμη. οι άντιθέσεις,
οι 3ραματικΕ:ς σκηνές, οι συγκρούσεις, 3έν 'ήταν, πολλές φορές,
άναπόφευκτες. τ.Ηταν " πεποιημένες " · ψευ/)είς εt3ήσεις στή
ριζαν σκηνΕ:ς όλ6κληρες. 'Η περιπλοκη τών 3ραματικών κατα
στάσεων ξεκινοϋσε άπό μιά παρέμβλητη παρεξήγηση. Στη συ
νέχεια ομως τ'ίjς μελέτ·ης μου σημά3εψα άρκετΕ:ς σκηνΕ:ς τ'ίjς
" Φαύστας " καί τ'ίjς " Μερ6π-ης ,, πού -�ταν θέατρο. Στο σύ
νολο είχα την έντύπωση πώς έπεκοινώνησα με μιά προσωπικ6τητα πού είχε βαθειά σοβαρ6τητα σ' αύτο πού εφτιαχνε. Θαύ
μασα τη γνώση, την άρετη τοϋ άν3ρος μΕ: την ιερή του προσή
λωση στο !3ανικό τ·ϊjς 3ημιουργίας ένός έθνικοϋ έλληνικοϋ 3ρά
ματος, /)/: συγκιv-ήθηκα ομως καl μΕ: τον γεννημένο 3ραματουργ6.
'Ανακοίνωσα τlς έντυπώσεις μου στο Φώτο Πολίτη. ΜΕ: π6σ·η
συγχέντρωσ-η &κουγε τον μαθητευ6μενο ό μεγάλος Δάσκαλος !
Δέ θυμαμαι τώρα λεπτομέρειες γιά τά οσα μοϋ 'πε στη συνέχεια
τ'ίjς κριτικ'ίjς άνάλυσης τ'ίjς προσφορας τοϋ ΒερναρΜχ·η. 'Ένα
θυμαμαι μ6νον καλα. Την εντον-η άντίθέ:σή του στην t3έα πού
3ιετύπωσα τοϋ μεταγλωττισμοϋ τ'ίjς καθαρεύουσας. " 'Άν
παιχθεί εργο του πρέπει νά παιχθεί οπως τ6 'γραψε. Έ3ώ 3έ
χωριiνε μπαλώματα. Στο τέλος τ'ίjς γραφ'ίjς, ή γλώσσα τοϋ Βερ"

'Ιαpδάκη ίtχει τή δικαίωσ·ή τ·ης. Σάν συγγραφέας κατείχε καλά
τό οργανο τ'ijς τέχνης του. 'Ύστερα δοuλεψε έπίμονα γιά νά τήν
καταστήση μέσο μεστ'ijς καί ι1ψαίας ίtκφρασης. Προτιμώ τήν
καθαρεuουσα του Βερναρδάκη παρά τήν άγράμματη δημοτική
τών σημερινών ποετάστρων ποι'ι τήν κατάντησαν ρηχή χαί αμορφη . . . " .
Στο τέλος τ·ϊjς συζήτ·ησης δ Πολίτης άναγνώρισε πι�ς δ Βερ
ναρδάκης },ταν !tνα σοβαρό φαινόμενο τ'ijί; νεαρ'ijς μας Δραμα
τουργίας. 'Η ύψηλή tδέα πού είχε γιά τό (-)έατρο ίtχει έγγράψει
τίτλους τιμ'ijς χαί σεβασμου.
'Τστερα άπό τριάντα τόσα χρόνια ό μαθητής, πού κλίνει τώρα
προς τήν κοιλάδα του χρόνου, άναθυμάται μέ: συγκίνηση το''
άξέχαστο δάσκαλο χαί θεωρεί ύποχρέωσή του νά εύχηθεί τήν
καθιέρωση μιάς έβδομάδας lΊ' ίνήμης, οπου οί νεώτεροι θά ξανα
ζουν τούς πιό &ξιους σταθμούς του θεατρι.κου μας πολιτισμου
καl θά χαρουν τή σβησμένη μαγεία άπό τlς παλιές δόξες τ'ijς
Σχην'ijς μας. Στά ίtργα ω)τά .τ'ijς παλιάς μόδας, τϊjς ξεπερασμέ
v-ης, rσως νά διασώζονται άχόμα σπίθες άπό τήν .:·ψηλή tδέα
του Θεάτρου πού είχε Ιiνας Βερναρδάκης, &:νας Βασιλειάδ·ης,
i1νας Βλάχος χαί τόσοι &λλοι . πού δl:ν τήν εχουν πιά, δυστυχώς,
πολλοί άπό το•'ις συγχρόνουζ πολυπαιζόμενο•Jς Οεατρογράφο•Jς
μας.
ΠΕΛ ΟΣ Κ ΑΤΣΕΛΗΣ
•

.fJiατρο ωοv μwάεz p4ώσσα
vεuρn εlvαι το iozo vεuρο
...

...

Ό Βερ.vαρδάκης χαί γενικά τό καθαρευουσιάνικο Οέατρο δέν
είναι χάτι πολU γνωστό σέ μένα. 'Έτσι δέ: μπορώ νά 'χω ύπεu
θυνη γνώμη. ί:\ l πορώ, πάντως, νά πώ οτι άρνουμαι τήν ϋπαρξη
του θεάτρου αύτου στήν έποχ·ή μας, έφόσeιν ή γλώσσα του
·δε γίνεται &μεσα άντιληπτή , σ·ήμερα, άπ' τό Κοινόν. 'Ένα
θέατρο πού μιλάει σέ: μιά γλώσσα περίπου νεχρ·ή, είναι τό rδιο
περίπου νεκρό. 'Ένα θέατρο πού μπορεί νά 'χει μόνον ποιητική
άξία άλλ' οχι θεατρική η , χι aν άκόμα μπορεί νά 'χει μόνο
Οεατρική άξία άλλά χωρίς ζωντανή γλώσσα, δέ: μπορεί νά
ένδιαφέρει παρ:Χ μόνο σά μιά μορφή θεάτρου, ίχανή νά συγ
κινήσει _τα Θεατp ικιi :J1Ιο� σ� �α , κ' _εvr;-,ν πεf ιο�ι �μέν� κύκλο
φανατιχων Οεατροφιλων χαι
ειδιχων . Γι αυτες τις περι
π;ώσεις δ� μπορεί, βέβαια, ν' άρνηθεί κανείς τΎ;ν ϋπαρξη ένός
τετοιου Οεατpου.
Κ Α Ρ ΟΛΟΣ Κ ΟΙ"Ν
"

ζει πιστά τήν κεν6τητά τΊjς. 'Υπάρχει έπίφασ·η τέχνης, i)έν
ύπάρχει ούσία.
Τό περίεργο είναι οτι οί δυό κυριότεροι έχπρόσωποι του Θεά
τρου τ'i)ς χαθαρεuουσας - Ό Σ. Ν. Βασιλειάδης κι ό Δ. Βερ
ναρ 3άκ·� ς - ε'ί ;ςαν ι:ια . �ρότυ�ά τ �υς τΟν � α �ξπη� ό πρ&τος.
χι οf δευτ9ος τον Rυριπιδη, τον Σαιξπηρ και τον Σιλλεp.
' Π " Φαuστα " του Βερvαρi)άκ·η είναι έμπνευσμένη , ι:�ς Ιtνα
βαΘμ1ό, άπΟ τ·? ν ί�τορία τ�ϋ � rεγ�λ �υ � ω�σταντίνου κ� t της
:
,
\_ lητερας του , Ελ�νη �i αλλα
σαν
� φη;. ο \!υθ�ς του βασιζεται
δραματουργικα στον , ] ππόλυτο . του Ευριπιδη.

� ανα�·ι άβασα τη ιΙ>αύσ;α ?Ε ..μι� μ�τάφραση στ� Οη �;οτικη
απ:t τον Θ. Θ. Δουβαλατελλη . ΑΑλα χαι μεταφρασμενη η τρα
γωδία αύτή δέν άποβάλλει τό ψευδος τ'i)ς χαταγωγ'i)ς της. Ό
στ μφος τ ς χ θαρ �uο σας, χαί του ομ ντ σμου δ1:ν είναι μ νο
?
�
� � \ , ,
� �
ι)
rττη μορφη και στην οργανωση του μυθου . Ο στόμφος ε!ναι
παντου : Στlς tδέες, στή δράση, στή ροή τι7Jν αtσθημάτων,
στ:fιν άντίλ:QΨ·η, στΎ}v �τμόσcpαιρα, σ;Ο , Ucp?ς Υ;αt στΟv σ�η� ικΟ
διαχοσμο. Ολα είναι υπαγορευμένα απ τη διογχωση που. επι
ζητουσε ή χαθαρε•Jουσα, δ ρομαντισμός χαί τό πολιτικό κλίμα
τ'i)ς έποχ'i)ς. Ό ρητορισμός χ' οί πλατυασμοί είναι μέσα στην
!.ίλη σuλληψ·η του εργου χαl στ·η διαγραφή τών ήρώω11. Είναι
φυσική άπ6ρροια τ'i)ς πνευματιχ'i)ς δομ'i)ς του. Είναι ίtνα δημι
ο�ργηy.α ψευτοχλασιχ,ο μ έ ψυχ ολογία ρομαντική Μακρυγυ,
;
, χειpιδια,
,
ριες, ια� βοι, �υνωμοσι,ες, ε'
φυ�,ακίσε;ς', εξαφανισμοι '
(
μεγαλειωδ·ης εξωτεριχος διακοσμος - δανεια απ τό θεατρικο.
13aroqιιe - καl πολύ μυστ·ή ριο γιά νά έpεθίζει το ένδιαφέρον
του ,Οεατ'ij . ' Τπ�ρχου,ν · : χορώνες " �τ1 � αύλαίες, ύπάρχει πολύ
μελοδραμα χι αρκετος _ θεατρινισμος , .
Στ·η " Γαλάτεια " του Βασιλειάδη πλεονάζουν οί σχοινοτενείς
καl πλαδαροί διάλογοι κ' ή μεγαληγορία. 'Τπάρχει μιά ώ 
ραιοπάθεια στη γλώσσα καί στη διαγραφή τών χαραχτήρων
χ' ελλειψη θεατρικ'i)ς τεχνικ'i)ς. ΊΌ ί:ργο ίtχει πέντε πράξεις.
Στlς τρείς πρώτες δ1:ν ύπάρχει σuγχριση. 'Η τέταρτη χ' ή
πέμπτη παρουσιάζει κάποιο ένδιαφέρον δράσης.
"Α,ν διερω ;ηθεί ,χαν� lς, γιατί τό , ίtργο του, Παπ�δια11; ά�τη ,- &ν
και γραμμενο σε μια ιδιωματικη καθαρευουσα η χαι ορθη κα
θαρεuουσα οπως είναι μερικά άφηγήματά του, - έξαχολου
θεί νά διαβάζεται χαl νά θέλγει τον άναγνώστη , θά βρεί τήν
άπάvτηση μόνος του χαl θ' άντιληφθεί πώς τό θέατρο τ'ijς
χαθαρει)ουσας i\i:ν είναι μ6νο ή γλώσσα πού τό 'χει άπονεχρώ
σει άλλά ή ολη του δομή !:χει άπονεχρωθεί γιατί είναι έμποτι
σμέν-11 άπ� τd: ( t ί Οα'J ικα " τω ν καθαρευουσιάνων.
«

η
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ΛΤΓΙΖΟΣ

.fJiarρo μe vεuρd uvτταρα.
YfεvτoN4aσzuo linμzoύρpnμa

BωzfJά44εlaz lva μοvτiρvο
dvifJaσμa τnς " '!Ραύστας "

Ί:ό φέατρο, τ'ijς χαθαf εuουσας εί�αι προϊόν μια,ς έi;ro�'ijς οπου
οι λογι� ι πισ�ευαν στον ,ξενοφερ fi,ενο ρομ� yτι,σι; ο, κ οι πολιτι
,
χοι, ηγε
;ε� σε διογκ� μ�νες χι ανεδαφιχες ιδεες πού άποδεί
χτηκ:αν ολεθριες για το εθνος.
Ί-Ι ταν μιά έποχή άντιρεαλιστικ-η πού προσπάθησε νά χαΜψει
τίς άδυναμίες της μέ: φρουδες tδέες καl άνεδαφικά μεγάλα ονει
ρα. Ψ.ω μl δέ:ν είχε νά φάει ό κοσμάκης χ' οί πο:ν.τιχοί του ήγέ
τες προσπαθουσαν νά τόν θρέψουν μέ: τά όράματα μιας νέας
έλληνιχ'ijς αύτοχρατορίας ποu 'χε γιά στόχο τήν Κ ωνσταντινοu
πολη χαί κατάληξε στον έθνιχό έξευτελισμό του 9 7 .
' Η ταν, λοιπόν, -� έποχή του 1 8 70 χ ι ό έκφυλισμένος ρομαντι
σμός - πο•J 'χε διανuσει τό στάδιο τ'ijς παρακμ'i)ς του στον ύπό
λοιπο κόσμο - μεσουρανουσε στον τόπο μας. Ό ρομαντισμός
πού στlς πρώτες του έξορμήσεις, σ' &λλα Ιtθνη, είχε λαϊκά
κ' έπαναστατιχά έρείσματα, στήν 'Ελλάδα ·)j ρθε σάν έπιστέ
γασμα τ'ijς σιδερωμένης χαl χομπάζουσας χαΟαρεuουσας. T'ijς
·/) ρθε σάν λοφίο παλιου έπιλοχία σi: παρέλαση. οι μεγαληγο
ρίες τ'ijς έπιτηδευμένης καθαρεuουσας, ol άσάφειες του έχφυ
λισμένου ρομαντισμου χ' οί φαμφαρονισμοί τών χοuφιων t
δεών του πολιτικου κλίματος τ'ijς έποχ'ijς έκείνης είναι τά ύλι
χά άπΉ οπου οtκοδομήθηκε το Θέατρο τ'ijς χαθαρεuουσας.
]�!ναι f-.να θέατρο μΕ: νεκριi κότταρα. Κ ανένα άπ' τιΧ συστατικά
του δέ:ν άνταποκρίνεται στά γιομάτα ύγεία στοιχεία του λαϊ
κου μας πολιτισμου. 'Όλα είναι ξένα άπ' τό έλληνιχό περιβάλ
λον. Είναι Ιtνα θέατρο ζυμωμένο μέ: τό άντιδραστικό πνευμα
τ'ijς χαθαρεuουσας. ' Η μόνη του άρετ·η είναι ϋτι άντιχαθpεφ-:ί-

" Rνι; βράδυ -_::ο� 19�3, στο, διάλεψμ� μι ίl.ς παpάσ�ασ·ης,;'iJ�, Ί
Rα�ιλιχο , Θεατρο, , ενα�
<f ι, γενεια � του , Γχαιτε' στο ;αλ��
ηλικ,ιωμενος ,χυριος, ,μ�. μειλιχιο_ υφο,ς που φ,ανερωνε ,λυπ·η χαι
πραοτη;α, ζητησε να επισχεφθει στο χαμαρινι της τη δεσποι
νίδα Κοτοποuλη, γιά νά την συγχαρεί. τΗταν ό Δημήτριος
Βερναρδάκης, πολύ συγκινημένος άπό την άπόδοση του ρόλου
τ ς ' φιγένειας έ θουσι,ασμέν ς μέ: την ώ αία με ά ρασ·η το
, �
; �
?
?
� J�
�
Χατζοπου). ου, και μαζι βαθυτατα Ολιμμενος. Κ εκανε στη
:\ lαρίκα μιά δμολογία ποu, γιά οσους γνωρίζουνε τούς γλωσ
σιχούc άγώνες του, δ1: θά φανεί πολύ παράδοξη : " Tt κρlμα,
τ'i)ς είπε - μεταφέρω τά λόγια του οπως μου τά διηγήθηκε ή
.\'lαρίκα - νά πιστεύω τόσο στή δημοτική γλώσσα καί νά μή
μπορέσι;� νά γρ �ψω κα,�έ�ια έ�γο ,μ�υ (,
' αύτή. Μέ τι)� κf θαρεύ
,, ενα
_
ουσα τα δολοφονησα ολα. Δε θα επι (ησει 01ιτr,
. Η Μα
ρίκα θέλησε χάτι νά βρεί νά του πε\ γιά νά διασκεδάσει τήν
πίκρα ":'OU, μα κατάλαβε πως Ο,τι χ� 'άv ελεγε ΟΖ Θα τΟ πLστευε,
καl προτίμησε νά σωπάσει,
Τό είχε χαλά πpοαισθαvθεί ό πr,ιη-;·ή ς. Φραγμός άνίκ-ητος στά
θηκε ·ή άρχα;'ίζουσα χαθαρεuουσά του, μ' ολο πού τήν έποχή
έκείν·η πού ί:γραφε τή " :\1αρία Δοξαπατρ 'i) " ·fi τούς " Κυψελ [3ες " , θά ένοχλουσε τούς γλωσσαμuντορες γιά τlς γλωσσικές
του τολμηρότητες.
Π ώ ς ομως νά καταλάβει
. . . τό εύγενzς χάί πεφωτισμένον
χοιν6ν. . . ή μεσαία έκείνη τάξις, 'ήτις εΙναι άπηλλαγμένη έξ
rσου καl άπό τ'ijς άπαιδευσίας του οχλου χαl του πιθ·ηχιχου ξε
νισμου -;{;)ν ·ί;θιχώς χαl πολιτικώς διεφθαρμένων τ'ijς άνωτέpας

·
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κράμα χρυσοϋ καί άργύpου, �πως έ:γfαφε τότε δ Πολύβιος
Δημητρακόπουλος - καl το αρρενωπο ΤΟ'.) παράστημα, ή
ταν ί3εώ3ης ρωμαίος αότοκράτοpας. Κ' ή �pαυγή ;rου� δτα�
πληροφορεϊ.ται τήν όί3ικη χατα3ίκη τοϋ γιου του, εκεινο το
Εlς μίi.ζωι καί εlς aρτον τήν γήν σύμπασαν μετάπλασοiι, καί
περίφημο: " Κεντηρίον Κόϊντε ! " είχε μείνει θρυλικη στο
μέ τάς χε ίρας τρίψασα τόν aρτον εlς ψιχία, ρ ίψέ τον είς τής
παλιο θέατρο !
dγαπητής σου Καλιίi.ς τούς νεοσσούς, · τά φίλτατα στρουθία.
'Αργότερα πολύ, στα μαθητικά μου χ9όνια, παρακολούθησα
"Ή σαν κϊ' αύτοUς :
την παράσταση τΊjς " Φαι�στας" στο " Rασιλικό . Θέατρο "
Ό aλλως dμφιδέξιος εύνουχος μου δέν ε lναι νύν όμοίως δε
- πού 'χε παραχωρηθε'ϊ στην 'Αεροπορία ( ! ) καί νοιχιαζό
ξιός δρομεύς, ώς πρό όλίγου βαλανεύς έξαίρετος.
τανε στούς έλεύθερους θιάσους - μέ Φαύστα τη Μαρίκα, Κων
Καί τοϋτο : Άγιορείτου μοναχού περίαπτον δοθέν μα ι δώρον, σ:ταντίνο τόν άξέχαστο χι ά3ιχημένο σαν όστεροφημία Νίκο
Ροζάν, χαί Κρίσπο το Γιάννη 'Αποστολί3η, χαί πιο ί\στερα
καί dλεξιτήριον . . . κατrί δαιμόνων dσφαλές περίαμμα ! "Η
τά : ιι φάσγαvον '', (( τετυφωμένας '' , ιι ϋπαρ ''. ι ι αυ1,ηρεφ.ή'', τόν 'Αλέξη ΜινωτΊj.
Κι οταν στα 1 91,g 'ή μουνα μόνιμος σκ-ηνοθέτης τοϋ Ε.Ι.Ρ.,
ι ι λιγύ '' , ( t πιττάκιον ", κ' ενα σωρΟ &.λλα.
'ΑλλιΧ 3έν είναι τόσο οί όίγνωστες 'ι] άσυνήΟιστες λέξεις η έκφρά τη " Φαύστα " 3ιάλεξα για να κάνω εναpξη τών έχπομπών
σεις πού θά 'χαναν ά3ύνατο το άχρόαμα στο σημερ�νο Κοινόν, μου. Γίνονταν τότε ol έκπομπές ζωντανές, δ/;ν ε!χε προμη
εξω άπο Ιf.ναν έλάχιστο . άριθμο έπαϊόντων, δσο ή κωμικη έντu θευτε'ί άχόμα το "Ι3ρυμα μαγνητοφωνιχα μηχανήματα, χαί
πωση πού Θα προχαλοϋσαν δρισμένες προσαγορεύσεις, σ:Χν τό εtμαστε όποχρεωμένοι να χάνουμε σκληρl:ς πρόβες μια δλό
χληρη β3ομά3α, γιατί τά λάθη ·?ι τα γλωσσομπερδέματα δέν
Ώ μήτερ ,, ' " ΤΩ πάτερ ,, ' " Γύναι aσπλαγχνε " ! Και στην
πιο 3ραματιχη σχηvη τοϋ εργου, δταν δ Κpίσπος, θέλοντας να ήταν /;υνατο νά σβηστοϋν, δπως γίνεται σήμερα. Θυμδίμαι
σκοτώσει τη Φαύστα, μετα την άν6σια έρωτικη έξομολόyηση πόσο παραξενεύτ-ηκαν οί συνεργάτες μο'J δταν πρωτόρθαν σ'
που τοϋ εχανε, κάνει να βγάλει τΟ σπαθt καt βλfπει Π<�ς τοU έπαφη μέ το καθαρευουσιάνικο κείμενο, χαί πόσο δυσκολεύ
ονταν ή γλώσσα τους στην προφορά, χ' ήταν ολοι tξαιρετιχΊjς
τό 'χουν πάρει, φωνάζει :
μόρφωσης καλλιτέχνες. 'Αλλα ή καθαρεύουσα μπορεί να εί
'
Φειτ ! μ dφήρεσαν
ναι γλώσσα νεκρή, η μδίλλον να μην όπΊjρξε ποτέ γλώσσα,
τό ξίφος ! Τί κατάρα ! 'Ώ, δέν δύναμαι
γιατί για νά 'ναι κάτι νεχρο πρέπει πρώτα νά 'χει ζήσει χαί
νά σ' έκδικ�jσω, πάτερ, προδιδόμενον,
ή καθαρεύουσα είναι γλώσσα φτιαχτη - παραπέμπω πρό
dθέως, dνοσίως προδιδόμενον !
χειρα σ' έκεϊνα τd: καταραμένα: (( όποίος ", όποία " - άλ
Φ Α ΥΣ ΤΑ
λ:Χ έπειaη άκριβώς κατασκευάστηκε άπο δάσκαλους πηγμέ
Νά μέ φονεύσ17ς, Κρίσπε, θέλεις;
νους άπο συντακτιχο χαί γpαμματικη είναι linqua docta,
κ' ή προφορά τ-ης άπαιτεί καl προσοχη καί σαφήνεια.
ΚΡΙΣΠ Ο Σ
Ναί,
Ό Στέλιος δ Βόκοβιτς μοϋ 'κανε μια παρατήρηση πού μέ
βοήθησε πολύ στην 3ασχαλιχή μου ί3ιότητα. Μοϋ είπε, τρείς
dθλία, ναί!
"Αν ομως μονα3ιχ1J έμπό3ιο να παρασταθοϋν μπροστα στο σύγ μέρες μετα την εναρξη της μελέτης τΊjς Φαύστας ", πώς
χρονο Κοινον τα εpγα τοϋ Βερναρaάχη είναι ή γλώσσα, εϋλογα την πρώτη μέρα ενιωθε κάποια κούραση στούς μϋς τοϋ σα
γωνιοϋ του, άλλα την τρίτη μιλοϋσε πολύ πιο όίνετα το βρά
γεννιέται το έρώτημα: /)έ θα μποροϋσαν να μεταφρασθοϋν ;
aυ στην παράσταση, κ' ή όίρθρωσή του ήταν πιο χαθαpη
Ή άπάντηση είναι ξεκάθαρα άρνητιχή. Μδίς τη 3ίνει ή έμπειρία.
Δέν άνατρέχω στην πρόσφατη μεταφορα πού εκανε δ συμπαθέ καί πιο λυμένη. Αότό μοϋ 'δωσε τήν ίl>έα να έφαρμόζω άπό
στατος νέος Εόαγγελ:\τος της " Μαρίας ΔοξαπατρΊj ", γιατί τότε, στο μάθημα της Δραματικής ΣχολΊjς τοϋ " Βασιλικοϋ
το πρωτόλειο αότο τοϋ Βερναρ3άχη είναι τό ίσχνότεpο άπο Θεάτρου", ύποχρεωτικη μελέτη Μσκολων καθαρευουσιάνικων
ολα του τα εργα, παρα το γεγονος οτι πΊjρε την τελειωτικη %ειμένων σαν μιαν έ:ξοχη όίσκηση όίpθρωσ-ης.
μορφή του στα 1 903. 'Όσες 3ιορθώσεις χι ?λν εχανε δ συγγρα ΣτΊ;ν έκπομπη έκείνη φρόντισα ν' άπαλύνω τίς γλωσσικές
φέας, το 3pάμα παραμένει άφελές χαl ψευτορωμαντικό, χαl Θα όξύτητες, εβγαλα δλα τα φεύ καl οίμοι. Χωρlς να λογαριάσω
μποpοϋσε να ίσχύσει καί γι' αότο ή χρίση τΊjς έλλανο3ίκου έπι πώς χαλάω το\Jς θαυμάσιους ίαμβικούς /;εχασ\Jλλαβους, όίλ
τροπΊjς για το aεύτερο εργο τΊjς θεατριχΊjς παραγωγΊjς τοϋ Λέ-· λαξα τιΧ μήτερ " χαl πάτερ " σέ μητέρα καl πατέρα,
σβιου ποιητΊj, τούς " Κυψελί3ες " : " . .. διά τών γενομένων καl μl: τον τρόπο αότο εγινε /)υνατη ή παραχολούθησ-η της
έχπομπ'Ϊjς οχι μόνο άπ' τούς πα).ιότεpους νοσταλγούς τί:Jν
προσθηκών καί μεταβολών, ούδέν τών προτερημάτων του dπώ
περασμένων, άλλα κι άπο τούς σύγχρονους κρυστάλλινους 3·η μο
λεσεν, dλλά καί ούδενός τών έλαττωμάτων του έστερήθη ".
Γιατί σίγουρα, άχόμα κ' ή πρωτ6γραφη σκηvιχή του /)ημι τικιστl:ς δπως δ 'Ηλίας Βενέζης, πού άφιέρωσε μιά έπιφυλ
ουργία εχει &ρετές άναμφισβήτητες, προ πάντων φανερώνει λί3α στG " ΒΊjμα " .
άπ' την άρzη τ·� μετριχη 3ειν6τ-ητα τοϋ ποιητΊj. 'Ανατρέχω Τ ό άνέβασμα τοϋ εργου στη σχηνη μοϋ 'χε γίνει εμμονη ίδέα,
σ� μια προσωπιχ-� μου προσπάθεια να μεταφέρω στη ζωντανη καί στα '1 952 τό 'βαλα βαθια μέσ' την καρ3ιά μου νιΧ το
γλώσσα τοϋ θεάτρου το καλύτερο εργο τοϋ Βερναρaάκη, τη περιλάβω στο ρεπερτόριο, μέ Φαύστα τη Μελίνα. Πώς ομως;
" Φαύστα ". Πίστευα, χαί πιστεύω παντα, πώς εί•ιαι χαθΊjχον Στη γλώσσα τοϋ κειμένου, άaύνατον. Οί έπα·tοντες δέν εΤ.ναι
μας να μη λησμονήσουμε, νιΧ μην παρασιωπήσουμε μια δλά τόσοι πού να ίχανοποιήσουν τlς άπαιτf.σzις ένος έμπορικοϋ
χαψη σελί/;α τοϋ Νεοελληvικοϋ Θεάτρου, το ποιητιχο θέατρο θε.άτρου πού άποβλέπει, κυρίως, στο ταμείο. "Ημουνα ύπάλ
τοϋ περασμένου αtώνα. 'Αντιλαμβάνομαι άπόλυτα πώς ή πα ληλος, 3Ξν είχα 3ικαίωμα να χάνω το κέφι μου. Κι οσο
ράσταση τών καθαρευουσιάνικων αότών εργων, δπως να ποϋ κι iΧν προσφέρονταν ή σκηνη τοϋ " Ρέξ " για τέτοιο μεγα
μ.ε τΊjς " Γαλάτειας " τοϋ Βασιλειά3η, μέ κείνους τούς μου λειώ3ιχο εργο, δσο χι ?λν ή Μελίνα πιστεύω πώς θά 'ταν ίχλι�σμένους στίχους: " Παρήλθαν ήμέραι καί χρόνοι μεγά 3ανιχ·)] Φαύστα , ή καθαρεύουσα Θα στέκονταν έμπό3ιο. Σκέ
φτηκα να παίξω το εργο μεταφρασμένο. Είχε /;ημοσιευτεί
λοι . . . " θα μοιάζει πολύ μέ μιαν έπίσχεψη στο νεκροταφείο
τών Καπουτσίνων στη Ρώμη, άλλ' ή &γνοια μιδίς δλόκληρης ·ή μετάφραση τοϋ Θ. Δουβαλατέλλη, άλλα 3έ μέ ίκανοποίησε
έποχΊjς, πού παρ:Χ τη σκουρια τοϋ λογιωτατισμοϋ είχε καί καί •ότε κάθισα να κάνω 3ιχή μου μεταγλώττισ-η. "Ο•αν
κάποιες άναλαμπές, είναι �παρά3εχτ-η. Βέβαια, /)έ Θέλω μ' τέλειωσε καί τη 3ιάβασα " έν ψυχρ<i) " - είχα βάλει τα δυ
α�τΟ να πω πώς θά 'πρεπε ν' άνεβάσουμε Κρίσπον, τόν νατά μου χαί θαρρώ πώς είχα κάνει χαλη 3ουλεια - θυμή
θηκα κάτι πού μοϋ 'πε κάποτε δ Φώτης δ Κόντογλου : " Δο
συκοφαντηθέντα υίόν τού Μεγάλου Κωνσταντίνου " τοϋ 'Αν
τωνιά3η, 'ι] τούς ' Jσαύρους " τοϋ ΡαγχαβΊj, άλλα Θα μπο κίμασα ν:Χ μεταφράσω Παπα3ιαμάντη. Ποιός όίλλος βρίσκε
ροϋσαν να 3ιαλεχτοϋν έκείνα τα εργα πού 'χουν κάποια θεα ται πι.Ο κοντά του, γι.ιΧ νd: τολμ·ήσει κάτι. τέτοιο, άπΟ μένα.;
τρικη άξία χαί να παρασταθοϋν. Πρώτο καl zαλύτεpο θεω- 'Όταν εί3α το άποτέλ�σμα πείσθηχα πώς οί παλιοl ποιητi:ς
χ' οί συγγραφείς :τού 'γραψαν σέ ί3ιόρρυθμη γλώσσα, είναι
ροί:ϊσα χαί θεωρώ πάντα τ·ΙJ Φαύστα .
'Έξω άπ' τη θεατpική τ-ης άξία ή Φαύστα " είναι �να εργο όίρpηχτα δεμένοι μ' rχ•:>τή. "Ας μην προσπαθοϋμε να τούς
συνυφασμένο μέ τη ζωή τΊjς οίκογένειάς μου. Ό παππούς άλλάξουμε· το μόνο πού Θσ. καταφέρουμε θά 'ναι ή παραμόρ
μου, δ Δ·ημητρος δ Κοτοπούλης, ήταν δ Ιf.νας άπ' τούς 3υο φωσή τους ". 'Έτσι είναι. 'Όπως ό Παπα3ιαμάντης, δπως ό
Κωνσταντίνους τΊjς πρώτης έχείνης ήρωιχΊjς βραδυδίς τοϋ Κάλβος, ετσι χι δ Βερναρaάκης είναι 3εμένος μi: τη μορφη τοϋ
εργου του, χωρlς αύτο νιΧ σημαίν�ι χαί 'γι' αότόv φορμαλισμό.
1 89 3 , κι δ καλύτερος άπο τούς 3υό. Ό Διονύσιος Ταβου
λάρης μέ την έ:ρριv-η φωνή του Ι>έν ήταν πολύ κατάλληλος για Μια λύση μόνο όπάpχει, iΧν aε θελήσουμε να καταλήξουμε
ήρωιχούc; ρόλους, οϋτε είχε τη 3έουσα μεγαλοπpέπεια. 'Αντί στ-Ιjν δριστικη 3ιαγραφη τοϋ καθοcpευουσιάνιχου θεάτρου. Την
θετα, δ Κοτοπούλης μέ την έχπληχτικα ώραί'α φωνή του - προτείνει στην έναίσιμη 3ιατριβή του,_ 'Η 3ραματιχη ποίγ1λεγομέv-% τάξεως .. . " στίχους πού περιέχουν λέξεις, αν οχι
'
όίγνωστες, τουλάχιστο άσυνήθιστες για τ' αύτια τών σημερι
νών -άχροατών, σαν χαί τούτους έ/)ώ :
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χρόνια πρίν. "'Αν περικοποϋν ol φλυαρίες κ' ol πλατυασμοί, ·
άπότοκα τ'ίjς πολυμάθειάς του, θά μείνει Ιtνα κρουστό γεpο8εμένο όρ:Χμα, άπΟ τα λίγα πού 'χει να Παρουσιάσει τό Νεοελ
ληνικό Θέατρο στον περασμένο αtώνα, Οίν οχι το μοναδικό.
'Έχει σοφή 3ομ·ή, καl μιΟιν άναγκαιιSτητα πού 6δηγεϊ' στΎ;ν
άν-απόφευκτη καταστροφή, πού μόνο ξένοι μεγάλοι δραμα
τικοί συyγραφεϊ'ς εχουν πε°'ι)χει. 'Η σκηνή μάλισ-:-α τ'i)ς άπο
κάλυψης τοϋ μυστικοϋ τ'ίjς Φαύστας άπό τον αότοκρατορικό
της σ\>ζυγο, είναι γραμμένη μΕ: μονα8ική μαεστρία, θά 'λεγα,
άστυνομικ'ίjς άνάκρισης. Κι aν φανεϊ' σέ κανέναν πώς τοϋτο
δέν είναι πολύ καλό συστατικό, θά τοϋ θυμίσω -- χωρίς, γιά
το Θεό, νά θέλω νά κά.'Jω βέβηλες συγκρίσεις - τή φράση
τοϋ μεγάλου Γάλλου φιλόλογου, τοϋ Patin, ποί> Χέει γιά τον
" Οtδίποδα τύραννο " : ce m agnifique dram e policier. 'Α
κόμα καl το -:-έλος τ'ίjς Φαύστας, ή αότυκτονία της, άντίθετη
προς τήν lστορική άκρίβεια, φανερώνει τΎ; 3ραματική δεινό
τητα τοu θαυμαστ'ίj τοϋ Εόριπίδη. Ή σύμπτωση τοϋ άνό
σιου ερωτα τ'ίjς Φαύστας προς τον Κρίσπο, μέ τ'ίjς Φαί3ρας
προς τcv 'Ιππόλυτο, δέν παρασύρει καθι\λου σΕ: τυφλή μίμ·η ση.
Καl το γεγονός πώς 6 Βερναρδάκης δέν εγινε σκλάβος τ'ίjς
άριστοτελικ'ίjς έρμηνείας τοϋ C.astelvetro, πού ύποδού/.ωσε
το γαλλικό Υ.λ'Χσικό θέατρο, Οίν κι άκολουθοϋσε πιστά τά
διΜγματα τ-ϊjς Ποι-ητικ'ίjς, είναι μιά πρόσθετη άπό3ειξη τ'ίjς
έμβρίθει.ας, άλλά καl τ'ίjς ποιητικ'ίjς του διαίσθησ·η ς.
Πιστεύω άκ6μα καl κάτι &λλο. 'Ένα μοντέρνο άνέβασμα τ'ίjς
" Φαύστας " , μέ ζεστό καl καθόλου ρητορικό παίξιμο τών
ηθοποιών, πού, δυστυχώς, παρατηροϋμε πότε - πότε στlς πα
ραστάσεις τ'ίjς άρχαίας Τραγωδίας, μαζl μέ τήν άπαραίτητη
ά.πάλυνση τών πολύ χτυπητών καθαρευουσιανισμών, δέ θά
i:δινε τ·�ν έντύπωση πώς είναι aσμα βωβον aλλων καιρών
καί ήμερών ώρα{ω11 ", οπως λέει ενας &λλος καθαρευουσιάνος
ποιητής, άλλά ενα δυνατό καl καλοχτισμένο δράμα, πού τι
μάει το Νεοελλ-ηνικο Θέατρο.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΡΑΤ

"'Αν 6 Ρο·tδης η 6 Βιζυηνός έ:γραφαν θέατρο, στή γνωστή τους
καθαρευουσιάνικη γλc�σσα, δέ νομίζω πώς αύτο θ' άφαιροϋσε
τίποτα άπό τ·� ζωντάνια τ'ίjς εtκόνας τους η το σύγχρονο πνεϋ
μα τ'ίjς σκέψης τους. 'Όμοια, Οίν έ:γραφε τραγωδία 6 Καβάφψ,
3έ θά 'μοιαζε μέ τίς τραγωδίες τοϋ 'Αχιλλέως Παράσχου.
:ί\ΙΙέ το Βασιλειάδη κ�l τό Βερναρδάκη, νομίζω πc�ς συμβαίνει
άκριβώς το άντίθετο : ά κ ό μ α κ ι Οί ν i: γ ρ α φ α ν, 3 ·η 
λ α a ·ή , � ",ή ν π ι ο κ α λ ή a η μ , ° τ ι κ ή, τ ά ε ρ γ α
τ ο υ ς θ α τ α ν κ α θ α ρ ε υ ο υ σ ι α ν ι κ α.
Σ' 8λες τlς χώρες άπαντιέται αότό το φαινόμενο, tδιαίτερα στίς
μεταβατικές έποχές, δταν μερικοl ένθουσιώδεις δραματουργοί
άπεφάσιζαν νά δημιουργήσουν τό Δράμα τ'ίjς πατρί3ας τους.
'Επειδή βλέπουν άφ' ύψηλοϋ τήν έγχώρια παραγωγ·ή, μιμοϋν
ται ξένα πρότυπα έλπίζοντας έ:τσι ν' άνεβάσουν τΟ ντόπιο
θεατρικο έπίπεδο. Κ' έπειδή είναι λόγιοι, κι οχι ό(νθρωποι τ'ίjς
. καλλιτεχνικ'ίjς πιάτσας, 3ουλεύουν μέ δραματουργικές συνταγές
παρμένες, οχι άπ' τή ζω·ή, μά άπ' τlς βιβλιοθ'ίjκες.
Λότο Ίjταν το κάζο τοϋ :Μόντι καl τοϋ Μαντσόνι στήν 'Ιταλία,
8ταν θέλησαν νά δημιουργ·ήσουν ρομαντικο θέατρο, η τοϋ
:ίΊΙπράουνινγκ καί τοϋ Σουίνμπερν στ·�ν 'Αγγλία, δταν έπεχεί
ρησαν νά πλάσουν άντι-ρομαντικο θέατρο, η τέλος - γιατl
είναι άμέτρητα τά παραδείγματα - τοϋ ντέ Κυρέλ καl τοϋ
Μπριέ στή Γαλλία, οταν θέλησαν μέ tψενικΕ:ς παραλλαγΕ:ς νά
έξου3ετερώσουν τούς φαρσογράφους τ'ίjς έποχ'ίjς, το Φεϋντώ,
τον Κουρτελlν κ.&. πού παίζονται άκόμα καl σήμερα, ένώ οι
raιοι θάφτηκαν πpο πολλοϋ.
Τέτοια είναι κ' ή περίπτωση τοϋ Βερναρ3άκη καί τοϋ Βασι
λειά3η. 'Αποθεώθηκαν άπ' τούς γραμματισμένους τ'ίjς έποχ'ίjς
τους, εμειναν στlς δέλτους τ'ίjς lστορίας περισσότερο άπ' δ,τι
τούς &ξιζε - χάρη στήν Παρασκευοπούλου, τή Βερώνη καl το
Γιάννη Σιδέρη - καl κατα3ικάστηκαν άπ' το χρόνο κι άπ'
τούς θιασάρχες σέ 6ριστική άφάνεια.
Δέ νομίζω πώς ή Έλλά3α στάθηκε &3ικη άπέναντί τους. Νο
μίζω 8μως πώς στάθηκε τυχερή ποu δέ θεμέλιωσαν αότοl
το Θέατρό της. Γιατl ΟΠΟLΟ καl νά 'ναι το σύγχρονο Νεοελ
ληνικο Θέατρο - αότο πού μποροϋμε νά καυχ·ηθοϋμε, τέλος
πάντων,
πώς εχομε - είναι πι.Ο γνήσιο χα!. πι.Ο έλλ�ηνιχΟ άπ'
'
τη, " φα,υστα '' κα,ι τη Γ αλ ατεια '' , χωρις καν να υπολογισουμε την καθαρευουσα.
Παρ' δλ' αότά, θ' όίξιζε Ιtνα σκηνικο πείραμα. 'Ίσως ή ;έχν�
τ'ίjς Συνοδινοϋ η τ'ίjς Χατζηαργύρη, τοϋ Κωτσόπουλου η, του
Κατράκη, τοϋ Βασιλείου η τοϋ Τσαρούχη νά μiΥ.ς φανέρωναν
τήν κρυφ-η ζω·ή, ένός Θεάτρου πού νομίζομε νεκρό.
ΑΛΕΞΗΣ ΣΟΛΟΜΟ�

8<'aofίu o v το v '&ovι u o v
va ωαijει lρpa ωαράcJοσnς

στnv uαοciρεύοvσα
ωρouaAovv τωρα uαροτnτα

σις τι,ϋ Δημητρίου Ν. ΒερναρΜκη ", ό Ι. Π . Καβαρνός, μιά
uελέτη έξαιρετικά ρηχ·ί-1 καl ξώπετση, άλλά πολύ έμπερι
�τατωu.ένη. NcX παιχτσUν τιΧ εργα αύτα στα πλαίσια των
Φεστιβάλ. Νομίζω πώς ή πρόταση είναι σωστή. Καl πιστεύω
πώς έκεϊ'νο πού προσφέρεται περισσότερο άπ' δλα τά 3ρά
ματα τοU περασμένου αίώνα, έκεLνο ποU . ταιριάζει περισσό
τερο στο κάντρο τοϋ Ώ3είου τοϋ Ί-Ιρώ3·η , είναι καl το καλύ
-:-zρο εργο τοϋ ΒερναρΜκ·η, ή " Φαύστα " . Γιατl ή " Φαύστα "
είναι άξιόλογο εργο. Δ1:ν είναι τυχαϊ'9 ο-:-ι άπ' ολα τά εργα
του α1JτΟ ένθουσιασε 70 ΚοινΟν σε σ�ημείο ποU νcΧ προβεί σε
πρωτάκουστες έκl>ηλώσεις, πού εμzιναν άνεπανάληπτες. Ί-Ι
"

μόνη ιiρθη περί τραγωδίας κρiσις είναι το έκ τής διδασκα
λtας αύτijς α'ίσθημα τού θεατού . . . " εγραφε ό taιος λίγα

..

'Από χρόνια τώρα 3οκιμάζω νά πείσω τις έκάστοτε Διευθύν
σεις τοϋ Έθνικοϋ Θεάτρου νά παρουσιάσουν σέ μιά μουσειακή
παράσταση η το πολύ δυο - τά εργα τών καθαρευουσιάνων
uας τΎ\ς Όθωνικ'ίjς καl Γεωργιαν'ίjς Έποχ'ίjς. 'Ελπίζω πώς κά
�οια μέρα θά καθιερωθεϊ' το εθιμο - είναι &λλωσ-:-ε μέσα στά
καθήκοντα τοϋ Κρατικοϋ Θεάτρου - νά βγάζει πότε - πότε
άπ' τή ναφθαλίνη τά i:ργα τ'i)ς νεοελληνικ'ίjς παράδοσης - καl
νά γνωρίσουμε τlς κωμωδίες τοϋ Ραγκαβ'ίj, τοϋ Βλάχου, τοϋ
'Άννινου η τοϋ Καπετανάκη. Κατάλληλα άνεβασμένες καl μέ
&ξιους ·ήθοποιούς θά μποροϋσαν νά συναγωνιστοϋν τlς κωμωδίες
τοϋ Ξενόπουλου � πού άπέ3ειξαν πόσο άγέραστες είναι οπως, παράλληλα τό Έχουν άπο3είξει τά κωμειδύλλια τοϋ Κο
ρομηλiΥ.. Αότά, λοιπόν, τά εργα 3έ θά τά 'λεγα μουσειακά καl
θά ριψοκινδύνευα νά τ' άνεβάσω, άκόμα κι Οίν Ύ)μουνα συνά3ελ
φος τοϋ κ. Χέλμ·η η τοϋ κ. Μπουρνέλ·η.
Μουσειακά άντικείμενα είναι ol τραγω3ίες το.ϋ Βερναρδάκη κα!
τοϋ Βασιλειάδη , ή Μερόπη", ή " Φαύστα " , -η Γαλάτεια "
κλπ. 'Όσο συναρπαστικοί κι Οίν είναι οι μϋθοι πού πραγματεύ
ονται. δέν θά 'πρεπε νά τούς άφιερώσει κανένας περισσότερες
άπΟ 8υό, Οπως είπα πρίν, παραστάσεις. Γιατ!. ή έ:ννοια της
καθαρεύουσας δέ βρίσκεται μονάχα στο γλωσσικό τους tδίω
μα, μά καl στήν tδια τους τή σύλληψ·η. Κ α θ α ρ ε ύ ο υ σ α_,
σ τ η ν
π ε ρ ί. π τ ω σ ·ή τ ο υ ς, ε ί ν α ι π ι Ο ϊ: ο λ U �ή
ν ο ο "': F ο π ί α.
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ν•i'Ος ήθcιττ ο ι ό ς καί σ!κηνοθέιτηι; Σ πϋ ρο ς Α. Ε-ύοryγελ&το ς,
μέ τ'όΥ' Ομιλο νέlων <<1Ν!οοελλη1v-ιικ•ή Σlκηιvιήι» άνέι6·αισε, σέ
"ΤΤΙαραιστάσ�ε ι ς , τόν τrεpα"Ο"μ·ένο Φε�Gροvάp· ι ο , :rή «1Μ.αp1ία
Δ.οξαιπc.1 τρfl» τοΟ 8Ιερναp;δ"άι:<η•, δι ·ατvπ.ώ vει τ ί ς έξης ά-πό.+ι ει ς• :
π·ού

Βιιό

Δυστυχώς γιά το σημεριν� �εατ;ή, 6 εξο�ος στί�ος, τ ?ϋ Βφ�
και
ναρ3άκη, είναι τρομαχτικα επικινδυνο ΨΧ σταθει ακομα
στά χείλια τοϋ πιο itμπειρου ·ή θοποιοϋ. ΔραματικΕ:ς καταστά
σεις !:ντονες, μπορεϊ' νά προκαλέσουν tλαρότητα. Μιά λοιπόν
πού ·ή παράσταση δέν εχει μουσειακό χαρακτ'ίjpα άλλά θέλει
ν!Χ ξαναζωντανέψει θεατρικά το εργο, άποφασίσαμε ή "Μαρία
Δοξαπατο'ίj" νά παιχτεϊ' στή Δημοτική. Ό αόστηρός lαμβι
κός δωο�κασύλλαβος τοϋ Βερναρδάκη είναι κάτι έντελώς ξένο
στ·ην αίσθητική τ'ίjς Δημοτικ'ίjς μας γλώσσας. 'Απ' τήν &λλ'η
μερ,vλ'πάλι 6 ·Ι] ρωικός δεκαπεντασύλλαβος τοϋ Δημοτικοϋ τρα
γοuόι?,U θcΥ. μα� ά�ομάκρυ�ε άπ: τΟ προ �ωπικΟ... Οργ�ν� τ?U
ποιητη. 'Έτσι εργαστηκα ζαναχυνοντας καθε στιχο απ την
άρχή κα! προ �παθ�ντας νά ,κρα;-ήσ� τό &ρωι;α , τοϋ Βε�ναρ, αφηνοντας ελευ
8άκη. Μετρικα βασιστηκα σε μια μεση λυση
θερία στο στίχο άπό δεκασύλλαβο ώς δεκατρισύλλαβο. Φυσικά
τά χομμάτια σέ πρόζα τοϋ άρχικοϋ κειμένου πού είναι γραμ
μένα καl στ+,ν 6μιλουμέν·η τ'ίjς έποχ'ίjς - 'ά διαλογικά μέρη
τών λαϊκών προσώπων - i:μειναν σέ πρόζα. Προσπάθησα μο
νάι.α νι:Χ �εθοUv αίσθη�ικα με τΟ Ολο σόνολο.
ΣΠΥΡΟΣ Α. ΕΤΑΓΓΕΛΑΤΟ�
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Θ Ε Μ Α Τ Α l( A I Α Π Ο Ψ Ε Ι Σ
Η Κ Α Τ Α Γ ΩΓΉ

Τ ΗΣ Τ Ρ Α Γ Ω Δ Ι Α Σ

δπως νόμιζε, μ ενα στιβαρό iΟργο, δπου συγκέντρωσε παρα
δε_ίγματα συνδέσμου, τοu Δράματος καί των Δραματικων
Χοpων μέ τή Νεκρολατρεία άπό πολυάριθμα �θνη : Tlι.e Dra

Στο πρω•ο τεuχος περιοδιχοu ( Μάης 1 963 ) δημοσιεότηχε έπι ιna and tlιe Dramatic Dances ο/ non - Eιιropean Races
στολ·/j (ύ�ογρ �φόμεν-η μ� τ' άρχιχα ;ou ό�όματ?ς ) , δπου δ ( in Special Refeι·ence ιο the Origin ο/ Gι·eek Tragedy).
στοχαστιχος επιστολογραφος διατυπωνει ορισμενες προσω Ε'ίταν τόσο σίγουρος πώς έξόντωσε πια τούς άντιπάλους του,
πιχi:ς άπόψεις γιά τ/j γέννηση τ'ίjς Τραγωδίας. Συγκεκριμέ ποU κλείνει. τ�ι β�βλLο του 3εόμενος ύπ�ρ τΊ).:; αιωνLας άναπαύ
να, στοχάζεται πώς ·� σοβαρότητα τ'ίjς Τραγωδίας δέν &πιτρέ-· σεώς τω•ι : Lαιιs Deo, Ρα.χ Vivis, Requ ies Mortuis. Στήν
πει νά πιστεόουμε πώς το είδος αύτο του άρχαίου δράματος πραγματικότητα δέν τοu εμεινε πιστος παρα ό l\1. Nilsson,
βγΊjχε άπο το παιγνιδιάρικο Σατυρόδραμα, χαt σωστότερο πού χι αύτος δμως, ξεκινώντας άπο τον Ridgeway, διατύπωσε·
εΊναι νά ύ�;οθέσο�με πώς βy-ϊjχε άπο το�ς " θ �ήνο,υς " τ� ς μια νέα θεωρία. Στή μελέτη του " Der Urspnιng· der Tra
-Νεχρολατρειας. Το περιοδιχο, που, δημοσιεψε την επιστολη, gδdie ,, , πού πρωτοδιατυπώθηκε το 1 905 σουηδικι:Υ., 6στερα
τήν �ψήνει άσ�ο);ίαστη. Αύ;ό, χ:::τά τήν ταπειν·? μου γ�ώμη, άνακοινι:�θηκε στο Α ι·chίιι /ϊi.ι· Religionsινissenschaft 9
, αναγνωστες του να, τη σχολιασου•ι. ( '1 906 ) 2 8 6 κέ. καί τέλος δημοσιεότηκε σέ π):ίjρη άνάπτυξη
, αφηνει τους
σημαινει πως
στά Νeιιe Zahι·bii,cher Η ( �1 91'1 ) 609 κέ καί 673 κέ, δ πολύς
'1 ) Κανείς σήμερα δi:ν πιστεόει πώς ή Τραγωδία κατάγεται σουηδος θρ·�σκειο?,όyος � ποστ+,ρι �ε (ιΧν θυμοu �αι καλά, γ,ιατt
άπΟ1 τΟ 1ΣατυpικΟ Δρά�α ;<αL σωστ� � έπιστο�ογρ �φ�ς άπ�- · συγκεφαλαιωνω ατ:ο μνημης ) πως η Τpαγωδια διαμορφωνε
χλειει τετοια γενεαλογια. Ι- Ι παλαια αποψη πως το Σατυρο ται άπο Ιf.ναν άρχικο θρ-ϊjνο πάνω στο σπαραζόμενο ζωο τ'ίjς
δραμα στάθηκε δ διάμεσος τόπος στή διαμόρφωση τ'ίjς Τρα Διονυσιακ'ίjς Μεταλήψεως, πού μετασχηματίζεται σi: δράμα
γωδίας άπο τον Διθόραμβο, στηριζόνταν σέ δυο στοιχεία: μέσα άπο τούς δυο τύπους του νεκρολατpιχοu θρήνου, τον
Το Ιiνα εrταν το χωρίο τ'ίjς " Ποιητιχ'ίjς " του 'Αριστοτέλη Έπιχο καί τον Λυρικό, πού καλλιεργοuνται, στήν πράξη τ'ίjς
(χ. 4 ) , δπου γίνεται λόγος γιά το σοβάpεμα τ'ίjς Τραγωδίας: άρχαία� ή � ωολατpεί�ς. Άξ,ιοσ· ψε!ωτο ,δμ�ς είναι. π�ς δ μό;
νος που πιστεψε στη θεωρια αυτη, και μαλιστα ο μονος που
έκ μικρών μ·ύθων καi λέξεως γελοlας διά τό έκ σ α τ υ ρ ι κ ο ύ
της μένει π&νω άπΟ μισΟ α.ίώνα πιστός, ε1ναι ό ϊόιος ό Nils
μεταβαλε ίν όψέ άπεσεμνύνθη: (καί παρακάτου, δπου ή πα
λ�ά χρήση τοu τρο:(α 'ί>;οu τετραμέτρ()� στο �τί�ο τ'ίjς Τραyω son.
' : δια το σ α τ υ ρ ι κ η ν και ορχηστικωτεραν
ΠΑΝΑΓΗΣ ΛΕΚΑΤΣΑΣ
διας
ξηγιεται
εlναι τήν ποίησιν ) . Τά χωρία ταuτα, έρμηνεόονταν σά ρητή
καί ξεκάθαρη δ·Α,λωση τοu 'Αριστοτέλ·η, πώς ή Τραγωδία
βγαίνει άπ_ο το Σ �τυρ ;κο � ράμα. Τ� �λλο �'ίταν ή παλαιό�
�
τερη πεποιθηση πως οι Σατυροι,
που ο Χορος τους είναι το ΜΠΑΛ ΙΝΕΖΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΑΡΤΩ
χαραχτηριστιχο στοιχε'i:ο τοu Σατυρικοu Δράματος, εrτeχν τρα
γόμορφοι δαίμονες (τράγοι). Τα δυο αύτα στοιχε'i:α συναρ Το κείμενο τοu Άρτώ γιά το Μπαλινέζικο Θέατρο, πού δημο
θρώνονταν όίνετα στήν έρμηνεία τ'ίjς λέξης τραγφδία φδή σιεύτηκε στο προ·ηγοόμενο τεuχος, στάθηκε άφορμή τ'ίjς μικρ'ίjς
;ράγων. t I-I , τόσο �ρμονικη �μως έpμηνε(α ποU ε�ανε τΥJν αύτ'ίjς μελέτης : Να τονιστοuν σημαντικές παρατηρήσεις πού
,
,1
;
Γραγωδια
κορη μεθυσου πατρος, ειταν
φανταστιχη, ερμηνεια.
χάνονται στοιβαγμένες μέ όίλλες δευτερεύουσες νά έπισημανθοuν
Ό δρος σατυρικόν στά παραπάνω χωρία τοu ' Αριστοτέλ·η σκέψεις σοφές καί συλλήψεις ένος ύπερευαίσθητου δέκτη πού
σημαίνει χ α ρ α χ τ η p α ( ζωώόικο ", ( ( άκόλαστο ", ποU πνίγονται σ' Ιtνα πέλαγος μεθυσμένο· νά ξακαθαριστοuν μερικές
δέν �λειπε άπq τίς πρωτες μορφές τ'ίjς Τραγωδίας ) , κι δχι παρεξηγήσεις. Δi: μπόρεσε σέ κάθε σημε'i:ο νά σταματήσει στο
ποιητικ� είδος !,Σατυρι�ο, Δράμα ) . , Οί Σ �τυροι ,πά� ι, άρ�οό σκοπό του : Τά κεντρίσματα δυνατά.
μ�νοι �α υ!?θ�τησου� εξωγαμ� , ,φερ �νε ολ�ς , τις αr;οδει�εις
πως
ειταν Α1.ογοδαιμονες (μ αλογισια ουρα, μ, αλογισια Φυσικά, το .θέμα τοu Μπαλινέζικού Θεάτρου, δέν έξαντλε'i:ται
μ� ό1πλές ), χι �χι Τ ραγ?sαίμ�νες, ,?πω ς ο6τε σ;οιχειωδ��· Πεe ιγραφ�ς , χαt ι�τορικ�� λεπτο�έρ�ι ';ς
ύτ
ά,
e< ι χ� ι χάποτ:_οταν
� χα ι ταυτιζονται
παρουσιαζονται
πια με τους Πανες. Ετσι χρ·η σιμοτατες θ απαιτουσαν ευρυτερο χωρο. Ία σχετικα, επι
καί δ δpος Τραγφδία δέ μποpε'i: νά σημαίνεc " τραγοόδι των σ·η ς, μέ το Μ,παλινέζο ·Ιjθοποιο -εξω άπο τήν έσωτερικΊj λει
τράγων", άλ�α τήν έπi τράγφ ώδήν, _το τραγούδι πάνω στlιν τουργία του πού σκιαγραφε'i:ται- θά 'ταν έκτενέστατα. 'Έτσι
τράγο ποU στούς σκηνιχο,)ς άγι--): νες μένει Ζπαθλο της τρα καί τά έρωτ·ί]ματα πού θά μείνουν στο τέλος πολλά. 'Όσα άκο
λουθοuν, δέν εΊναι παρά μια μικρή προσπάθεια νά έρμηνευτε'i:
γωδίας.
σέ γενικότατες γραμμές το πνεuμα χι δ χαρακτήράς του Θεά
2 ) " Ο�ο γι� τή δεότερη �π'J ψ·1 , π��ς ή Τραγωδία διαμο p φώ :? ου στΟ Διfπ�λL, ;< ι,,&νάλογ� , τ� πνεϋy-α τοU �ει ffέν�υ τοϋ 'Αρτώ,
νεται , απο, τ·� Ν ε�ρο).ατρε ια και ,τους φρήνους της � δ έπιστο Λιγο σκοτεινο για οποιον δεν ασχοληθηκε με το θεμα.
_ πεp δι<Υ.β ζει, μον� Πρέπει άπαρχ�ς νά ξεκαθαρίσουμε μιά λεπτομέρεια βασικ-ή :
λογp αφος
δε φα �νεται να, "(νωριζει, οτι
� ;;ι
,
εδιο
ικος
π
pιπατη
·
�
ς,
σε
εγα�ων
μαχων, ?που πολυς Ό Άρ•ώ άναφέρεται, κυρίως, σε δρισμένα θεατρικά εrδη, ε'ίτε
fJ
:r
�
;
�
;
ορυμ:::γδος ?"ηκωθηκ� κ::: ι r;ο_ι�λα σ,�[Lατα �εγα?υ ί1-ων π?λε  γι.α;t αύτα γ�ώρισε, ε'ί�ε γιατt 1αύτα τοU άφησr;ν μεγα?,ύτερ�1ν
μ;στων δοθ·ηκαν βο,ρα, τω,ν ορνεων. Ιη Θε� ρια αυτη τ·ι,rι εξα.:: εντυπωση. Ίο\ Μπαλινεζιχο Θεατpο περιλαμβανει μια τερα
κόντισε το, 1 9 1 Ο απο
τα πανεπιστημιακα τυπογpαφεια του στια , ποικ�λία �;ατ,ριχ�ν είόών �πο� πqι.κίλ�ει και χ�τα π� 
.
Κα'i:μπριτζ δ πολύς vY. Ridgeway μέ το βιβλίο του The ριοχες-,
ι;:ιστε α� αyνοησου ε, τη ντο;ηα κατατ� ξη � που β�σ,ι
Oι·igin ο/ Tragedy (wίth special Refeι·eιιce to Gι·eek
ζεται κυριως στο θεμα, και[L ακολουθησουμε μια σαν
κι αυτες
πού συνηθίζουμε στή Δόση, θά 'χουμε θεατρικα ε'ίδη, άπο το
Tι·agedy). Άντιμέτωπους βρ'ίjκε μια σειρά λαμπρούς έρευ
νητές τον Murray, τή Harrison, τον Cornford , •ον Cook, χορο πού έκφράζει μέ κινήσεις άψηρημένες τή διάθεση τ'ίjς μου
π?ύ βρ ί�κανε στή 7υγκρι: ιχ'f:, Έθν'.Jλογί'; νέα ι;έθ?δο για , τή σικ'ίjς ώς τον έκφραστικο καί τl; μιμόδραμα, άπο το άπλΟ τρα
_ αpχαιογνωσιας. Αυτοι, ξεχινων γοόδι. Ιf.ως το μουσικόδραμα, τή φάρσα ώς τήν ύπερφυσική τρα
λυσ·η
των προβληματων της
τας άπο μιά μελέτη τοu Α . D i e te1·icl1 (" l)ie Entstehυng γωόία � τ�ν όπε� έ�α. &ς τη ι�αγι�η ίερ,οτελεστία, μΕ: άπ�τερα
. μεσα πο' τη δημιο ργια
' π ραισθ·1 der Tragδdie " : Aι·chiv fίίι· Religionswissenschafι Η
σκαλι �, ειδ·� που απ� ιτ?...υν,
�
�
�
[ 1 908], καί ζηλωτΕ:ς τοu χρονιι:Υ.τιχου βλαστικοu θεοu πού
σ·ης, το φτασιμο στην .εκσταση, το Διονυσιασμο και, σε φαινο
πεθαίνει καί ξαν&ρχεται στή ζωΊ; καί πού τον άνάδειξαν •ά μενα μεταψυχικά. Αύτά τα τελευτα'i:α περισσότερο καt δρι
iΟργα τοu Manhardt χαt τοu Frares, προσανατολίζονταν στήν σμένα �χετικά τους, 18πως 1 τα έ:ργα έξ,a ρΚίσμο? χα}- μαγεία5 ,
χαταγωγή τ'ίjς Τραγωδίας άπ!.ι το Θε'ίο Δράμα. 'Η tpλανδική ;<λασικ? ι θ �ησκευτι�ω ι, Χ?ρ � ι �·�, .π. , φα �εται α :_ραβηξαν �ον
άpκ�ύδα τοU. , Καίμπpι;rζ, δ �idgewa:y , όίρ1;;ισε πόλεμο ι;έ Αρτω, ιδι� ιτ� pα, και σ , αυτα θ ανα;ι'ερ�ου\1-ε και� �ε �ς., Είν� ι, �)., εΥ.λεισε, νικητης λωστε, και τα σπουδαιοτερα -zωρις να θιγεται η αξια των αλσειp�ς μαθηματων κι αναΥ.οινωσεων και τον
=
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λων-, και τα πιΟ Οεμένα με τLς παραδόσεις τών άνθρώπων αύ
τών, τη θρησκεία τους, καl τ·Ιjν έσωτερικ·ή τους καταγωγη.
Σημα3εύοντας κατευθείαν στο στόχο, τελειώνει την πρώτη
φράση του ό Άρτώ με τlς λέξεις " παραίσθηση " καί " φόβο ''.
Σημασία εχει ή εννοια τοϋ φόβου Οπως τbν εννοεϊ ό Άρτώ και
πεe•. έχετα,ι στην αlσθησ·� τών ,Μπαλιν�ζω� yια τη, ζωη, : Φο 
βουνται τις καταστροφικες 3υναμεις που. αυτη περιεχει, εσωτε
ρ•κες καί έξωτερικές. Δεν είναι 3ειλία, άλλιΧ προετοιμασία καl
ένέργεια συνεχης για να τίς άντιμετωπίσουν, πού φτάνει την
πρόκληση. 'Η προσωποποίηση τών όίπειρων άντίθετων 3υνά
μεων τ'ίjς "Υπαρξης, μ' 8λο πού παρηγορεί τον όίνθρωπο με
τούς εύεργετικούς θεούς, καί του 3ίνει μιιΧν &πτότερ·η βάση
και έλπί3α για ένέργεια, άπ' την όίλλη, με τούς θεούς του κακου, .
οημιουργεί Ιtντονη, συνεπτυγμένη καl σταθερη την ίJπαρξη και
την άπειλη τ'ίjς καταστροφ'ίjς.
Αύτο τον πρωτόγονο φόβο - 3έος, ol .Μπαλινέζοι τον οιατηρ·ησαν
ένl'lιργέστερα στην ψυχοσύνθεση τους άπ' 8,τι λαοί σ' όίλλους
συγγενικού� ';}ώ ρους τ'ίjς 'Άπω Άνατολ'ίjς, με παρόμοια ύψηλΟ
,
πολιτι.στικο επιπε3ο.
οι αtτίες παραμένουν Ιtξω άπο τlς προθέσεις μας αύτη τη στι
γμη. "Ας μην ξεχναμε μόνο δτι στην Ίν3ονησία συναντα κανείς,
συχνιΧ στο raιo μέρος, τlς πιο έκλεπτυσμένες και περίτεχνες
έκ3ηλώσεις πολιτισμου ('Ιάβα ), κι άκόμα τlς πιο βάρβαρες
και πρωτόγονες για τη Δυτικη νοοτροπία, σαν το ΚΙΝΪ)γι άνθρώ
πινων κεφαλών στο Καλιμαντάν. (Λέω " γι.Χ τη Δυτικη νοο
τροπία ", μια και για τούς κυνηγούς αύτούς, το κόψιμο κ' ή
άπόκτηση μιας κεφαλ'ίjς, άποτελεί lερη πνευματικη μυσταγω
γία ) . Φαίνεται, το Μπαλί στάθηκε κατ.Χ κάποιον τρόπο συ
νισταμένη αύτών τών ρευμάτων. Σ' αύτο βοηθησε καl το μεγάλο
ποσοστο ξένου στοιχείου πού άπορροψήθ·ηκε στο νησί κι άπο
τέλεσε έν πολλοίς τον πληθυσμό του.
Δεν έπισημαίνουμε κι όίλλα χαρακτ·ηρισ.-ικιΧ πρωτόγονης ί3ιο
συγκρασίας πού οιατηρηθηκαν με τον πιο φυσικο τρόπο στο
.Μπαλί. 'Αρκεί μια ματια στην τέχνη του, η ενα όίκουσμα τ'ίjς
μουσικ'ίjς του : Είναι έκπληκτικη ή έναρμόνιση του πιο φιλ
τραρr. σμένου πνευματικά, με το πιο ένστικτώοικα βίαιο, πού
θυμίζει τούς ρυθμούς και τούς 'ήχους στα ltγκατα τ'ίjς γ'ίjς.
Ό " φόβος " αύτός, καθώς aεν Ιtχει συμπτυχθεί στα στενά, συμ
βατικιΧ, 3ικά μας κοινωνικα πλαίσια, κ' Ιtχει κρατησει φρέσκο τον
πρωτόγονο ουναμισμό του, ό3ηγεί τούς .Μπαλινέζους, άνάμεσα
άπο τούς θεούς τών άντίθετων 3υνάμεων τ'ίjς ίJπαpξης, κατευ
θείαν προς μιαν όίμεση έπαφη με την Ιtννοια τ'ίjς a η μ ι ο υ ρ
γ ί α ς σ τ ο ά έ ν α 6 τ η ς γ ί γ ν ε σ θ α ι, προς μι.Χ μυστικι
στικη α'ίσθηση του κ ο σ μ ι κ ο υ ρ υ θ μ ο υ, προς την Έ ν ό
ρ α σ η & π τ ω ν σ χ η μ ά τ ω ν πού άνταποκρίνονται με τlς
συλληψεις του άνθρώπου τη στιγμη τ'ίjς άπώτερης του αύτο
βύθισ·ης. Βρισκόμαστε στη γ ν ώ σ η καl τ·Ιjν έ ν ό τ ·η τ α .
' Η παρά3οση μες στο χρόνο οιατηρεί κ' έξελίσσει τιΧ όλοένα
καινούρια στοιχεία τ'ίjς Ιtκφρασ·η ς άπ' αύτη τη μακραίωνη πο
ρεία, χι αύτα σχετίζονται χ' ένώνουνται άπΟ μικρότερες σ'
8λο μεγαλύτερες ένότητες, στlς τελειωμένες μορφες τέχνης τ'ίjς
lστορίας, πού περιέχουν μιιΧν άνέλιξη τ'ίjς πορείας αύτ'ίjς. Στίς
μορφες αύτες ξαναζωντανεύει 8,τι μας . προξένησε 8χι μόνο
χαρά, άλλα καl τρόμο, καl φόβο. Τώρα 8μως -Ιtστω για λίγο
μπορουμε να το άντιμετωπίσουμε μια πού το νικησαμε με τη
Γνώση. " ΣιΧν έξορκισμος γι.Χ νιΧ συρρεύσει κι οχι ν' άπομα
κρυνθεί το πλ'ίjθος τών 3αιμόνων μας" ( 1 ) μοιάζει 8,τι γίνεται
στο Μπαλινέζικο Θέατρο. 'Ατόφιες ol 3υνάμεις τ'ίjς ζω·ϊj ς, μ'
εναν τρόΠο καl μ1.ιΧ μορφη πι.Χ " συγκεκριμέν-η του άφηρημέ
νου ,, (2 ) φωτίζονται μπρος στα Ιtκθαμβα .μάτια μας σε μια
μάχη μεταξύ τους, πού συνθέτει Ιtνα 8ραμα, μιαν lεροτελεστία,
μια πράξη μαγείας.
Θα 'ταν το λιγότερο άφελες να φανταστουμε δτι στόχος των
.Μπαλινέζων ήθοποιών είναι να 3ημιουργησουν, την ψευ3αίσθη
ση μιας έπιφανει �κ·�� πρ,αγματ�κότητ�ς �ων προσώπ<_:.>ν καί, τω�
'
καταστασεων
που οχι ερμηνευουν, αλλα 3ημιουργουν, για να
έκφράσουν &πτιΧ τίς άόρατες πνευματικες τους συλλ·ή ψεις. Το
Ύοιο άφελες αν περιμέναμε πώς καί το Κοιν!J πού μετέχει σ'
αύτες τίς έκ3ηλώσεις, είχε μι.Χ παρόμοια άξίωσ·η άπο τούς ·ή θο
πο1.ούς γι.Χ νιΧ ίκανοποι·ηθεί. Τυχαία 3ιαλεγμένες λεπτομέρειες
τ'ίjς παράστασης είναι χαρακτηριστικές : Θεωρείται λχ. το
πιο φυσικο πράγμα, ol ·ή θοποιοί πού aεν -Jjρθε άκόμα ή σειρά
τους, να περιμένουν λίγο παράμερα η στο φόντο σε κοινη θέα·
(.1 )
(2)

, Από

' Από

τό κε.ί1μ'ενο τ·οσ 'ΑρτW.
τ ό ίδ ι ο κ ε ίμενο.

ακομα να γυρ'ίζουν πάλι· έκεί μόλις τελειώσει μια έμφάνιση
τους, καί σηκώνοντας τη μάσκα να 3ροσίζονται μl: άναψυκτικά,
ένω το ltργο συνεχίζεται. ".Ο ύ3έτερα" πρόσωπα είναι ετοιμα νιΧ
έπανορθώσουν άπρόβλεπτες μικροατυχίες, δπως το λύσιμο ένος
φουστανιου, η να 3ιεt)θετησουν στο χώρο τ'ίjς οράσης τα άναγ
καία άντικείμενα. ΣκυλιιΧ μπορεί να όρμησουν στη σκηνη για
να φανε τίς προσφορες πού άπαιτεί κάποιο ltργο, κι ό χορευτης,
αν γλυστρησει και πέσει κάτω φαρaύς - πλατύς, σηκώνεται και
συνεχίζει σα νιΧ μην Ιtγινε τίποτα. Τίποτα aεν προκαλεί έντύ
πωση, γιατί καμμια ψευοαίσθηση aε 3ιαλύθηκε. 'Αντίθετα, το
κάθε _τl μπορεί ν' άποτελέσει συνθετικο στοιχείο τ'ίjς θεατρικ'ίjς
πράξης καί ν' άφομοιωθεί στα εύρύχωρα πλαίσιά της, η άνά
λογα ν' άγνοηθεί. Ή " τεχνικη " τ·ϊjς θεατρικ'ίjς ψευοαίσθησης
( πού άντί να πλουτίσει, άντικατέστησε ξιπασμένα τη θεατρικη
ούσία ), 8πως την έφεύραμε, τη φαμπρικάραμε και καταληξα
με να την εννοοUμε στη ΔUση, είναι κάτι ξένο, βάρβαρο και &κα
·τάληπτο για το :i\'Ιπαλινέζικο Θέατρο. Το ·'ίοιο γινότανε -σε σχε
τ1.κες άναλογίες- καl στίς έποχές έκείνες του Δυτικου Θεά
τρου, 8που και μόνον άπο την όίποψη τ-ϊ)ς σκηνικ'ίjς τους άληθειας
καθεαυτ'ίjς, όίσχετα άπο την άξία των λογοτεχνικών θεατρι
κών κειμένων πού γραφτηκανε τότε η οχι, θεωρουνται Μεγά
λες : 'Αρχαίο 'Ελληνικό, Μεσαιωνικό, Comedia dell'Arte, 'Ελι
σαβετιανό. 'Ακόμα δμως καί σημερα, στίς περιοχές έκείνες
πού το θέατρο βα3ίζει μl: ά3ιάλειπτ·η ζωντάνια στα σίγουρα καl
3οκιμασμένα άχνάρια μιας τελειοποι·ημένης παρά3οσης, ('Άπω
Άνατολη γενικώτερα ), η στίς όίλλες, πού ό πρωτογονισμος του
πολιτισμου κρατα τίς θεατρικl:ς έκ3ηλώσεις πολύ κοντιΧ στlς
άρχέγονες πηγl:ς του θεάτρου (Άφρικη ), το raιo γίνεται καl
άποτελεί γι.Χ την κοινη συνεί3ηση το ί3ανικό.
Ό Μπαλινέζος ·ή θοποιός, σπρωγμένος άπο την έσωπρικη του
Ούναμη, άπο τη βαθειιΧ συναίσθηση πο6 'χει του μεγαλειώ3ους
περιεχόμενου του ρόλου του, και άπο τη φυσικη άξίωση του
Κοινου για καθαρη άληθεια κι οχι έπι3ερμικιΧ ξεγελάσματα,
φτάνει άβίαστα σ/; μια κατάσταση παραίσθησης πού είναι το
κλει3ί τ'ίjς φώτισης καί τ'ίjς λύτρωσης γι.Χ κείνον καl τούς θεα
τές. Ό3ηγείται, όίλλοτε στο 3ιονυσιασμό, σαν ταύτιση του με
την καροια τ'ίjς ίJλης, το Ιtνστικτο' όίλλοτε στην πυροβασία, σαν
ξεπέρασμα έσωτερικο τ'ίjς ()λ·ης όίλλοτε στην αύτοκαταστροφη
σα θυσία τ'ίjς ίJλης προς το πνευμα( 3 ) καί στην ταύτιση του με το
πνευμα, την Ιtκσταση. 'Όπως χαρακτηριστικα λέει ό λαος του
νησιου, " γίνεται ό μεσάζων μες άπο τον όποίο έκφράζονται ol
θεοί, καί στέλνουν στούς άνθρώπους τιΧ κρυφά τους μηνύματα'"
Ί-1 με Ί;άλη _τε,χνικ,η του κ �τάρτιση, πο� συχνιΧ άρ :χ; ίζει άπο τη
βρεφικη του ηλικια και, γινεται φυσικη του τελειοτητα, τονι
σμένη πιότερο άκόμα άπο τη ζωη του κοντιΧ στη φύση, καταρ
γεί και τlς έξωτερικες 3υσκολίες πού προκύπτουν για την πρα
γμάτωση αύτ'ίjς τ'ίjς παραίσθησης σε μορφη καθαρ'ίjς τέχνης.
Γίνεται ό ίοανικος έκείνος ήθοποιος πού ή Ούναμη καί ή τε
λειότητα τ'ίjς Ιtκφρασης του τον ταυτίζ-ει με την ούσία, καί τον
κάνει, οχι &πλώς ενα σύμβολο περιέχον, άλλιΧ το περιέχον το
σύμβολο. Αύτ6, 'ίσως, είναι καί το πολυτιμότερο 3ί3αγμα γι.Χ
τον Εύρωπαίο ήθοποιό, πού 'χε� μεταβληθεί σ' ενα οργανο μες
άπο το όποίο 3ιαφαίνονται τα στηρίγματά του καί ol παίκτες
πού τον κινουν -συγγραφέας, σκηνοθέτης, τεχνικοί, κ.λ.π. ,
κ.λ.π. Κι ας μη μας άπατα ή συν·ήθεια.
Βέβαιά, ή πίστη, οχι μόνο στlς 3υνάμεις πού τιΧ θεατpικιΧ οντα
άντ1.προσωπεύουν, άλλιΧ καί στην πραγματικη ύπόσταση αύτών
τών οντων καθεαυτών, παίζει κι αύτη κάποιο ρόλο. 'Ακριβώς
8πως καl στο 'Αρχαίο θέατρο ή έμφάνιση τών θεών, στο Μεσαι
ωνικο τών προσώπων τ'ίjς θρησκείας, η ή προσωποποίηση των
ουνάμεων πού κατ.Χ τ·Ιjν θρησκευτικη tοεολογία καl την έκάστο
τε αlσθηση του μεγάλου Κοινου περιέχονται σ' αύτην, κ.λ.π.
Δεν είν' ώστόσο αύτΟ τόσο σ·Ι) μαντικΟ εκ τWy ύστέρων. Γιατι
θαρρουμε πώς κ' ή ltλλειψ·η πίστης στα σύμβολα καθ' έαυτά,
μπορεί πολλl:ς φορl:ς νιΧ 3ημιουργησει καθαρότερ·η κατανόηση
και πνευματ ικη άπό)�αυσ·Ι) τοϋ :τεριεχ�μένι°υ τους, � ι Οχι λιγ?
1
τερες 3υνατοτητες
να μεταπη3ησει, το συμβολο, σαν περιεχο
μενο πια στον έκτελεστη, άνάλογα μl: τη Ούναμη καί την τε
λειότ·ητα τ'ίjς ltκφρασης του. 'Όσο π.χ. το ΡαγκντιΧ στούς Μπα
λινέr:ους κι αν πάψει νά 'ναι μια ύπαρκτη θεότης, aε θα πάψει
ποτ/; να περιέχει μιαν άπολύτως πραγματικη Ούναμη κακου και
καταστροφ'ίjς. ΟίJτε κ' ή Άφροοίτη στον " 'Ιππόλυτο " μιιΧν
ένυπάρχουσα έρωτικη Ούναμη, κυρίαρz·η τ'ίjς ζω'ίjς, έπει3η είναι
'Η Άφρο3ίτη, κι οzι ή κυρία Άφpο3ίτη τά3ε -πούλου πού
( 3 ) Ot χορευτές κρίς ( .είδος μο:χα ιριοϋ ) ο:ύτοτ 1ρ α υ μ ατίζο-vτα ι ,
χνά θο:vάσιμ ο: , κ ατά τήν δ t ά ρ κε.10: τοΟ έκστατ1 κοϋ τους χορο ϋ .
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τ·}ι συναντήσαμε με, τΟν πιΟ ρεαλιστικΟ τρόπο, &ς ποϋμε, με
φόρεμα κοκτέιλ στο άσανσέρ ένος ξενοδοχείου, ένώ το Ραγ
κντα με στολή γκρούμ μiiς άγριοκοίταζε πίσω άπο τήν πλάτη
μας. ''Ισα - rσα μάλιστα, στο δημιουργημένο με φαντασία καί
άφαίρεση θεατρικο πρόσωπο - σύμβολο ζυγιάζεται καί άκριβέ
στερα το δυναμικο τοu ·ήθοποιοu.
!(άτι ποU όεν πρέπει άκόμα νι:Χ ξεχνiiμε είναι κα!. τΟ Οτι στΟ
Μπαλί το θέατρο άποτελει ίtνα άναγκαιο σαν το καθημερινο ρύζι,
καί γι' αύτο έλεύθερο λειτούργημα, καί δέν ύφίσταται τίς έσω
τερικες καί έξωτερικές δεσμεύσεις τοu κοινωνικοu έπαγγελ
ματισμοu, πού όδηγει σε μια συνεχ'ίj φθορα καί μια σιγανή
παραδοχή της ( 4 ) .
Οί πηγές τοu Μπαλινέζικου Θεάτρου είναι άπολύτως θρησκευ
τικές. Μιiiς θρησκείας μαζί παγανιστικ'ίjς καί ίδεαλιστικ'ίjς,
άποτέλεσμα σ•)ζευξης τών αύτόχθονων ρευμάτων καl τών έπι�
όράσεων άπΟ τ-}ιν Ίνόία· χ.λ.π. Βασικά, ξεκινάει &.πΟ τΟ άπτό,
κ• άπ' αύτο προσπερνii στο ίδεατό, χωρίς να άποσπάσει τίς ρί
ζες τ·ης άπο τή yίj. 'Ακόμα κ' οί άφορμες για να γίνει μια παρ&
στασ·η, η οί χώροι πού κατα βάση χp·η σιμοποιοuνται γι' αύτή,
εχουν όίμεση η έ:μμεση σχέση με τ·ί] θρησκεία. Τήν έξάρτηση
αύτή τοu θεάτρου στο Μπαλί -iJχι τυπική, οίJτε έπιβεβλημένη,
άλλα έντελώς έλεύθερη καί πνευματική- τήν διαισθάνθηκε ύ
'Λρτώ (5) , κι ιΧς μήν είναι πολύ βέβαιος( 6 ), 'η κι ιΧς το άρνει
ται( 7 ) . Βέβαια δεν πρέπει να φαντασθοuμε iJτι το 1\!Ιπαλινέζικο
Θέατρο έξισώνεται μ' eνα χωρίς δράση θρ·ησκευτικο τυπικό -μέ
κιν·ήσεις, λόγο 'l; πράξεις- πού άπευθύνεται -ιΧν δεν ίtχει ά
δειάσει με τή μηχανιΚ"ίj έπανάληψη -στο πνεuμα μας, το όποιο
όλοκλ·η ρώνει νοήματα πού διεγείρουν το θρησκευτικό μας συναί
σθημα, κι αύτο έπιβάλλει στον πιστο μιαν όρισμένη έσωτερικ·ί]
καί έξωτερική συμπεριφορά. Σ' αύτή τ·ί]ν περίπτωση, ή θρη
σκευτική εκφραση δέν είναι το τυπικό, άλλα αύτή ή συμπεριφορα
τοu πιστοu στήν καθημερινή του ζωή -έ:κφραση iJχι καθαρα
καλλιτεχνική. Περιέχεται κι αύτ·ί] ή όίποψη στή θρ·ησκεία τοu
Μπαλί, ώστόσο το θέατρό του είναι ή έ:κφρασή της σε μορφή
κ α θ α ρ η ς τ έ χ ν η ς, κι άντιπροσωπεύει τή γενικ·ί] ψυχι
κή καί πνευματική στάση τών κατοίκων. Γι' ω�το καί το θέα
τρο έκει άποτελει iJχι μόνο θρ·ησκευτική τελετ·ή, άλλα καl μυ
σταγωγία καί ψ υ χ α γ ω γ ί α.
Ό Λόγος, μ' δλο πού μπορει να πει κανείς δτι δέν παίζει πρω
ταρχικό ρόλο στο θέατρο αύτό, δπως στο δικό μας, είναι κάτι
πού πρέπει να έξεταστει. Καί κατ' άρχ·ί]ν είναι μiiλλον άτυχής
ή έ:κφραση " πρωταρχικος ρόλος " δταν μιλiiμε για. τό Μπαλι
νέζικο Θέατρο. Σ' αύτό, δλα τα στοιχεια πού συνθέτουν μια πα
ράσταση συμπλέκονται σ' eνα πολύπλευρο, άλλ' αύτόνομο σύνο
λο, έ:τσι ώστε κανείς να μή διαλογίζεται οτι μπορει να το χωρίσει
καί vα το έξετάσει στα έπί μέρους ( άκριβώς το 'ίδιο ζυγιασμέ
νοι στα έκφραστικά τους μέσα είναι καί αύτοί οί όίνθρωποι τοu
νησιοu ). Τα δρισμένα στοιχεια κα1. ή άναλογία τους έξαρτώνται
άπο λόγους καθαρα έσωτερικούς κι οχι διακοσμητικούς (οπως
συχνα σε δικές μας παραστάσεις άποτελοuν, καl μάλιστα σε
ήθελ·nμένη κατάχρηση, τα χορευτικά, μουσικοϋποκρουστικά,
καί rlλλα τέτοια ). Σε άνάλυση, έξωτεpικ·ί] καί οχι όργανική, ύ
πάρχουν θεατρικα εrδη στα όποια ύπερισχύει, rσως καί άπό
·λυτα, δ χορος η το τραγούδι, κ.λ.η;. Ί-Ι λειτουργία δμως τ'ίjς
έπι.λοyijς είναι τόσο έσωτεριΚ"ή, πού φαίνεται αύτόματη καί a
priori. Σαν το αίμα μας λ.χ., πού μ' αύτα κι αύτα τα στοι
χεια, σ' αύτή τήν άναλογία, μπορει νά 'ναι καί να λειτουρyή
σει, δπως μ' αύτο τον τρόπο είναι νο·η τό. Κι ιΧν εrπαμε οτι ό
Λόγος " δέν παίζει πρωταρχικο ρόλο '', δέν είναι γιατί τον ύ
ποτιμοuν, ·Ι] εχουν άδυναμία να τον χρησιμοποιήσουν, άλλα γιατί
στο Θέατρο -στο " καθαρο Θέατρο "- σαν τέχνη τ'ίjς άμεσό
τητας καί τοu ·ή θοποιοu καθεαυτοu, βασίζονται περισσότερο
στα όίμ�σι; έκφ �αστικ,� στοιχ�ι� το? άνθρώ�;ου. Ό Λόγ,ος , δ·η
μιουργει αντιδρασεις επειτα απο μια καθαρα πνευματικη επε-

ξεργασία, ώστε να -:όν θεωροuν είδος έ:μμεσο καί οχι όίμεσο (8) .
Βέβαια δένει, βοηθει, καθορίζει, προεκτείνει, δέ γίνεται ομως
αύτοσκοπός. 'Ακόμα καί στ·ί]ν περίπτωση μιiiς άπαγγελίας,
ύπάρχει ό ·ήθοποιος πού μιμειται τα έπεισόδια, καί ή μουσικ·�
πού τον συνοδεύε�. Μάλιστα, ύπάρχουν περιπτώσεις δπου, λέ
ξεις φανταστικές, χωρίς νόημα κανένα, χρησιμοποιοuνται άπλώς
σαν έκφραστικοί ·ϊΊχοι( 9 ) . Δηλαδή δέν έκμεταλλεύονται τίς 'ίδιες
τίς λέξεις, άλλα τήν άνθρώπινη ίκανότητα να τίς δημιουργεL.
Ό κυρίως Λόγος τοu ΊνΙπαλινέζικου Θεάτρου διαχύνεται παντοu
μέσα σ' αύτό, και. είναι (C ό Λ ό γ ο ς ό π ρ ι. ν ά π ο τ ι ς
λ. έ ξ ε ι ς " οπως τόσο εύαίσθητα το συνέλαβε δ Άρτώ.
Φυσιολογικα τα παραπάνω μiiς δδηγοuν σ' i!.να όίλλου εrδους
Λόγο τοu θεάτρου αύτοu, πιο καθαρα θεατρικό : Το " Λόγο
τών Κινήσεων ". Τίς άφηρημένες δηλ. έκεινες κιν·ή σεις, καί
παραδοσιακα φορμαρισμένες, πού περιέχουν νοήματα καί ζη
τοuν να μiiς παρασύρουν σέ μιαν εντονη πνευματική άγαλλίαση.
Οί συμβολικές αύτl:ς κιν-ή σεις (καί δυστυχώς ·� λέξη " σύμβολο "
εχει πάρει σήμερα μια τόσο όίδεια καί ψυχρή σημασία ) δέν εί
ναι. σχήματα συμπτωματικά, πού άπευθύνονται ψυχρα καί μόνο
στο νοu, για να " θυμίζουν " μια καθορισμένη κατάσταση,
πράξη η άντικείμενο. Ί-Ι έσωτερική τους άλληλουχία μέ τήν κα
τάστασ·η αύτή, το άντικείμενο η τήν πράξη, είναι δπως μl: τή
γεωμετρία καί τήν ϋλη, τ'ίjς όποίας άποτελει έσχάτη άνάλυση
μαζύ κι άφαίρεση. οι κινήσεις αύτές, πού π'ίjρε καιρό πολύ να
Ε:ξελιχτοuν. είναι ή καθολικευμέν-η άποτύπωση μιiiς άκροβατι
κ'ίjς σύλληψ·ης θεμά'°'ων άπτών. ' Η πνευματική κοινωνία τοu
Μπαλινέζου ·ήθοποιοu με τήν 01) σία, καί μ' 11.ναν τρόπο τόσο είJ
θραυστα όξύ, τόσο κοπιαστικό, τον συνεπαίρνει ολοκληρωτικά. (10j
Βέβαια. σ' αύτές τίς περιπτώσεις άποκλείεται " κάθε προσφυγή
σl: αύθόρμητους αύτοσχεδιασμούς" (11) . Δέν πρέπει δμως νιΥ. φαν
ταστοuμε οτι αύτο το σκληρο πλαίσιο περιβάλλει το σύνολο του
Μπαλινέζικου Θεάτρου. Οί έπιτυχημένοι αύτοσχεδιασμοί σε
κωμι.κα θέματα, δημιουργοuν πολλές φορές καί όίμιλλα μετα
ξύ τών ·ήθοποιών. 'Έπειτα, πολλα θεατρικα ε'ίδη καλλιεργοuνται
μέ άρκετl:ς διαφορές άπο περιοχή σε περιοχή καί, εtδικες συν
θ·ijκες, μόνιμες η τυχαιες, έπιβάλλουν συχνα άλλαγές σ' i!.να θέα
μα πού προετοιμάστηκε μέ τον Α η Β τρόπο.
Φυσικά, για δσα εtπώθηκαν, ύπάρχουν διαβαθμίσεις έκδηλώσεων
καί έκτελεστών, δπως ύπάρχουν διαβαθμίσεις στίς ίκανότητες
τών άνflρώπων μεταξύ τους σ' δλο τον κόσμο. Φορές - φορές,
τοuτα ·Ι] κεινα τα σημεια τ'ίjς παράστασης είναι άδύνατα η δί
νονται μέ κάποια ψυχρή τυποποίησ·η . Κάποτε δ ·ή θοποιός τυχαί
νει να κουραστει. Αύτα παραβλέπονται. Ποτέ ή παράσταση δέv
είναι άπογο·ήτευση.
Τέτοιες κι όίλλες παρατηρήσεις θα 'χαμε να κάνουμε σήμερα πιό
τερο, πού οί άποστάσεις έκμηδενίστηκαν, ή πολιτική διεθνοποι·ή
θηκε, ύ Δυτικος πολιτισμος διαβρώνει μέ γοργό ρυθμό τίς άξίες
πού δέν τοu ταιριάζουν όίμεσα καί grosso ωοdο, δπου χρι
στιανικές ίεραποστολές πασκίζουνε μέ το θεάρεστο έ:ργο τους
ν' άλλάξουνε τ·ί]ν πίστη τών JΊ'Ιπαλινέζων, κι δπου χιλιάδες του
'Αμερικάνοι- έπισκέπτονται " το νησί τοu
ρίστες -κυρίως
Παραδείσου ., , οπως διαφημίζεται σε παρδαλα τουριστικα φυλ
λάδια. Θεατρικές έκδηλώσεις όργανώνονται για λόγους καθαρ'ίjς
επίδειξης " couleur local , κ•. αύτό &ψήνει χρ'ίjμα . . .- κάτι
άκατανό·ητο &.λλοτε.
'Ωστόσο, άφάνταστα δύσκολα προσαρμόζονται οί i\Ιπαλινέζοι
σέ κάτι πού 'ρχεται άπ' έ:ξω να τούς έπιβληθεL. Κι ιΧν τύχει να
πλ·ήξουν, παίζοντας μηχανικα σέ μια παράσταση πλ·ηρωμένη
για τούς τουρίστες, οί rδιοι, σέ πιο άπομονωμένα σημεια, τρι
γυρισμένοι άπ' τούς πιστούς, εχοντας κάνει eνα κοπιαστικό
ταξίδι για μια καί μόνη παράσταση σ' i!.να χωριο πού γιορτάζει
κάποιο θεό του, χωρίς καμμια προϋπόθεση πληρωμ·ijς, δημιουρ
γοuν με το παίξιμό τους τήν α'ίσθηση, πώς, το κάθε τί, καί ή δύ
ναμη καί ή όμορφια καί ή άλήθεια, πρωτοαναβλύζει μέ τήν
&μεσότητα καl τ·ί] σοφία μιiiς κοσμογονικ·ij ς στιγμ'ίjς.

( 4 ) Πρέ"'Τει, 6έ6αια, νά δμολοyήσοu,με Οτι αύτό όφεί· λε.ται πάντα
σχ εδόν στήν &.δυ ν α μ ί α της πλε1ονότη1τας τώv θεατρι κών, καί τή χρη
σι1μοποίηση τοU Θεάτρου σάν εΤδος lδ ώδψο . . Γι) αύτό κ ιόλας συ-χvά
ό <<lπαγγε.λιμ ατισ.μός» .σά δ ι κ αιολογία δέv άποτελεί παρά τήv χάρτι·ν η
άσπίδα τί;ς Οεατρ ι κ ίiς μας ά ξ ιοπρέ.π ειας, η στούς πιό κενούς - .καί
, τ ίιτλο τ � μη ς μ•έ τό π : ό άντιθεατpι1κό πrεριειχό·μενο.
π : ό πολλούς
( 5 ) Of φράσεις του <<iτεiλετουργι κές κ ι νήσεις», «τό θ�μ α πού μοιά
ζ"ει μ έ θρησ(κεuτική τελετή», «άπό τή θρησκευ,τι'Κή τ ελετή &χει πά·ρει
τήν ίε.ρατ ι κ ;)τητα τών l·νδυ,μασιών» κ . λ . π . τό μαpτuροU ν .
( 6) «Αίiτό τ ό θ έ,αιμ α - λcrί�κό έιι<εί κά;τω , φ α ί 'νετ α ι , κ α ί διόλοv θ'ρη
σκευτι κό>.'.
{ 7 ) «Τό κ.αθαρά λαϊκό αύτό Θέατρο πού δέv tχει τ ίποτα τό ίε�
ρατι κό».

Κ Α. Ν ΕΛ Λ ΟΣ ΑΠΟ.ΣΤΟΛΟl'
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(8·) Σέ. μ ιάν &ν.τί1θετη προσπάθεια δέ 6ο:σίζοvται καί τόσες σύγχρο
νες Δυτι.κ ές προσπιά:θειες, στήν ποίηση κυρίως, &λλά καί στό Θέ
ατρο.
( 9 ) "Ο�πω ς π1:pί•π.οu κ•αί στό φ ι άλ ε τιϊς «Φαλακρης Τρ0Jγουδί1στρ ι ας»
του , 1 ονέσκο.
( 1 0 ) )Από πολλές πλευρές θυ:μό.μαστε τίς ,&.νάιλογες κ ι νήσεις στούς
χορούς τιiς ' Ι άδ·ας .καί σ<τό Γ ι ο.1πωvέιζι.κ ο Θέατ.ρο «ιΝ 'ο». '1Εν.διαφέ,ρον
θά είχε μ ι ά έπιστη μονική - fστορικ'ή - καλλιτεχνιrκή lρ·ευνα κ α ί
μελέτη τώ.ν κ ι νήσ·ε ω·ν α ύ τ ώ ν καί τ ϊ; ς lπεξ,ερyασίας τους, σέ σχέ·ση
μέ �ήν ο:ύθ'ό ρ μ ηrτη μυϊκ1ή άντ ί·δραση στά θέιμ ατα πού άvτιπροσωπεύουν.
( 1 1 ) Κ ατά τήν i'κφραση τοϋ 'Αρτώ.
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ΤΟ ΞΕΝΟ ΘΕΑΤΡΟ
Η Ν ΕΑ Α Ν Τ Ι Λ Η Ψ Η ΤΟΥ Ζ Ε Λ Ν Ε Ρ
Γ Ι ' Α Ν Α Β Ι Ω Σ Η Τ Η Σ ΤΡΑΓ Ω Δ Ι Α Σ
Σ Τ Ο Μ Π Ο Υ Ρ Γ ΚΤ Ε ΑΤ Ε Ρ Β Ι Ε Ν Ν Η Σ

J!JΙναι ό τρί·ως χρόνος φέτος πού το ' ' i\Ιπούργκτεάτερ ' ' τ'ίjς
Βιέννης παρουσίασε άρχαία έλληνική Τραγωδία με σκηνοθε
σία Γουσταύου Ροδόλφου Ζέλνερ. Καί είναι τρίτη φορά, πού
αύτή ή παράσταση άποτέλεσε γεγονος στή θεατρική " σαι
ζον " τ'ίjς Βιέννης. 'Όταν πρίν άπο δυο χρόνια, ό Ζέλνερ όίρ
χισε τον " κύκλο τ'ίjς άρχαίας Τραγωδίας " στο " l\ΙΙπούργκ
τεάτερ " με τον " Οίδίποδα Τύραννο " του Σοφοκλέους, 8λοι
8σοι είδαν τ·ήν παράσταση δεν ενιωσαν οτι τούς εΤχε τελείως
πείσει ή νέα σκηνοθεσία του διάσημου σκηνοθέτη άπο το Βε
ρολίνο. Ό lδιος, πρίν άπ' τήν πρεμιέρα, είχε τότε άναλύσει
τίς άπόψεις του : " Ζητω κάτι καινούριο. Οί παραστάσεις των
άρχαίων Τραγωδιων δεν πρέπει πιά νά δίνονται μέ το γνωστο
τρόπο. Μεταξύ των π�ωταγωνιστων καί του Κοινου δεν έπι
τρέπεται νά ύπάρχει μιά άπόσταση 2 .000 χρόνων. Οί ·ήθοποιοί
οφείλουν νά 'ναι όίνθρωποι του είκοστου αίώνα. 'Αντίθετα, ό
χορος δέν πρέπει ν' άποτελείται άπο άνθρώπους, άλλά νά 'ναι
μόνο μιά φωνή πού κρίνει, παρηγορεί, ένθαρρύνει καί καταδι
κάζει ". Τά λόγια αύτά του Ζέλνερ, σέ μιά διάλεξη πι..ύ 'χε
δώσει στο Θεατρολογικο Ίνστιτουτο τ'ίjς Βιέννης, είχαν πείσει
άπόλυτα, είχαν ένθουσιάσει. Ε'ίχαμε πιστέψει, πώς, έπί τέλους,
είχε βρεθεί ή λύση στq δύσκολο πρόβλ·ημα ; πως νά παρουσιά
ζονται οί άρχαΙες Τραγωδίες σέ κλει.στο θέατρο. Κι ομως, μετά
τήν παράσταση, ό ένθουσιασμος δέν ήταν πιά ό 'ίδιος. 'Ύπ·Ιj ρχε
κ&που κ&ποια παραφωνία. Ό Ζέλνερ εψΙΧχνε άκόμα, άλλά τάχα
άκολουθουσε το σωστο δρόμο ; Οί πρωταγωνιστές μιλουσαν καί
φέρονταν τελείως άνθρώπινα, δ χορός, άντίθετα, είχε μεταβληθεί
σέ " μιά φωνή ". 'Όλα ήταν σύμφωνα μέ τίς tδέες του μεγάλου
αύτου σκηνοθέτη. Ποιά ήταν λοιπον ή παραφωνία ;
Ό Ζέλνερ προσπαθουσε νά λύσει το πρόβλημα τ'ίjς άρχαίας
Τραγωδίας μέ μοντέρνα άντίληψη. Στήν προσπάθειά. του είχε
βρεί πολύτιμο συνεργάτη το διάσημο γλύπτη καί σκηνογράφο
Φρίτς Βοτρούμπα, του όποίου το σκηνικο άποτέλεσε καί τήν
πρώτη έ:κπληξη . Μερικά χαλάσματα, δυο σωροί άπο κύβους, το
ποθετ�η μένους άκατάστατα, ό Ενας πάνω στΟν &.λλον, παρουσία
ζαν το παλάτι του Οίδίποδα. Τίποτ' όίλλο. Στή μέση μόνον, Ιtνα
κομμάτι μάρμαρο, Ιtνα είδος μοντέρνας θυμέλης, προσπαθουσε
νά θυμίσει κάπως Ιtνα άρχαίο έλληνικο θέατρο. Σ' αύτούς τούς
δυο μισογκρεμισμένους τοίχους ήταν τοποθετημένος ό χορός,
σύμφωνα μέ τίς tδέες του Ζέλνερ : Δώδ.εκα όίνδρες, όίυλοι , θά
'λεγε κανείς, με το πρόσωπο βαμμένο γκρίζο, μέ το κεφάλι
γκρίζο κι αύτό, φαλακρό, φοpουσαν ούδέτερους πολύχρωμους
zιτωνες χ' έ:μοιαζαν μέ πίνακες άψrιρημένης ζωγpαφιχ'ίjς. Σ'
ολη τήν παράσταση εμειναν άκίνητοι στίς θέσεις τους, άπαγγέλ
λοντας μέ μιά μονότονη φωνή, πότε γρήγορα καί πότε άργά.,
πότε δυνατά χαί πότε ψιθυριστά., σάν νά τούς διηύθυνε κ&ποια
άόρατη μπαγκέτα.
.
'Ητdν, βέβαια, μιά παράσταση μεγαλειώδης ό " Οtδίππους Τύ
ραννος " ' χι ομως δεν τή νιώσαμε παρά σάν Ιtνα ένδιαφέρον πεί
ραμα, χά.τι πού, φυσικά., ένέπvεε σεβασμό, εφερνε σε πολλές
σκέψεις, όίνοιγε δρίζοντες tσως, άλλά δέν συγκινουσε. 'Όλοι
περίμεναν νά φθάσει δ Ζέλνερ στον τελικό του σκοπο μέ τίς
έπόμενες σκηνοθεσίες άρχαίας Τραγωδίας.
ΊΙ περυσινή ομως, παράσταση τ'ίjς " 'Αντιγόνης ", στά.θ·ηκε
κάθε &.λλο παρά ί:νθαρρυντική. Ό Ζέλνερ εrχε άπομαχρυνθεί
άκόμα περισσότερο άπο το πνευμα τ'ίjς άρχαίας Τραγωδίας.
Κι αν στον " Οtδίποδα ", ε!χε στηριχτεί κάπως στούς κανόνες
του άρχαίου δράματος, στήν " 'Αντιγόνη " τούς εlχε τελείως
περιφρονήσει. 'Η πρωταγωνίστρια του Μπούργχτεά.τερ δέ θύ
μιζε σέ τίποτα τήν ήρωική βασιλοπούλα τ'ίjς άρχαιότητας. Δέν
·fίταν παρά μιά άδύναμη, ύπερευαίσθητη κοπέλα, γιά τήν όποία
·άπορουσε κανείς πως άποφάσισε νά παραβεί τή Ι>ιαταγή του
βασιλιii. Κι 8τάν άργότεpα τήν δδηγουσαν στον τάφο, τή λυ-

πόμαστε βέβαια, &λλά, τ�υτ?χρ�να , σκεπτόμαστε : Γιατί
θέλησες νά παpαστήσεις την ηρωιδα, άφου Ί]ξερες πώς δέν
Ί)σουν ίκανή ; . .
Το σκηνικο τ'ίjς " 'Αντιγόνης " άποτελουσαν πιΧλι οί άχατά.στα
τοι , μισογκρεμισμένοι τοίχοι, άτσά.λινοι αότ-ή τή φοριΧ . . . Κι
δ χορός : Δώδεκα όίντρες, ν τυμένοι κατάμαυρα, αύτή τή φορά,
χρατοUσαν εvα μπΕ:ζ πανL στΟ χέρι, ποU τΟ χουνοϋσαν κάθε τόσο
χαί του 'Ι>ιναν διάφορα σχήματα, έμπνευσμένα άπο άρχαία ά. γά.λματα χαί δωρικές κολωνες. Μιλουσαν κοφτά., άπότομα, ί:νω
�να μαγνητόφωνο πίσω άπ' τ-ή σκηνή τούς συνόδευε μέ μιά
μουσική, κρiiμα άρχαϊκ'ίjς 'χαί ·ήλεκτρονιχ'ίjς. Το σύνολο έ:δινε
τήν έντύπωση ένος μοντέρνου μυστηρίου 'ίσως, πάντως δέ θύ
μιζε άσφαλως άρχαία έλληνική Τραγωδία. Αύτή ή παράσταση
μiiς είχε γεμίσει άπογσήτευση. Αύτο θά 'ταν το μέλλον του άρ
χαίου έλλ·ηνιχοϋ θειΧτρου, τήν παριΧδοση του δποίου ε'ίχαμε κα
τορθώσει νά κρατήσουμε l>υόμισυ χιλιάδες χρόνια ; Γιά νά 'χουν
Επιτυχία τα εργα των μεγάλων τραγικων στην έποχή μας, ε
πρεπε νά �χην�θετηθοϋνε οπως τά τολμηρότερα έ:ργα τοϋ πρω
τοποριακου θεατρου ;
Τήν άπιΧντ·ηση μiiς τ·ήν έ:δωσε δ lδιος ό Ζέλνερ φέτος. 'Ανέβασε
αύτή τή φορά τήν " 'Ηλέκτρα" τοϋ Σοφοκλέους στο "Μπούργχ
τειΧτερ " τ'ίjς Βιέννης. Μιά έ:χπληξη μiiς περίμενε σ' αύτή τήν
παράσταση, μιά έ:κπληξη εύχά.ριστη 8μως. Ό Ζέλνερ ί:γκατέ
λειψε τον ύπερτολμηρο δρόμο χαί σκηνοθέτησε τήν " Ί-Ιλέκτρα "
σύμφωνα μέ τίς tδέες του βέβαια, άλλά χαί σύμφωνα μέ τήν έλ
ληνική παράδοση. "Ας άρχίσουμε άπο τήν πρωταγωνίστρια :
'Αξίζει νά συγκρατήσει κανείς το ονομ& της : Μάρθα' Βά.λνερ.
'Ένα όλοζώντανο πλάσμα, .κόρη τοϋ 'Αγαμέμνονα, πού θά
μποροϋσε νά ζεί κι άνά.μεσά. μας. Ε!ναι δυστυχισμένη χαί τί
ποτα δέν τ'ίjς δίνει δύναμη , παρά ή tδέα 8τι κάποτε θά πραγμα
τοποιηθεί ή δίκαιη, κατά τήν χρίση τ·η ς, ί:κδίχηση. 'Η l\ΙΙά.ρθα
Βά.λνερ στάθηκε συγκλονιστική τή στιγμή πού τ'ίjς άναγγέλλουν
( ψεύτικα ) το θιΧνατο τοϋ άδελφου της, δέν ·fiταν τίποτ' &.λλο
παρά Ιtνα φτωχο άνθρώπινο κουρέλι. 'Η χαρά. της έ:πειτα, τή
στιγμή πού άναγνωρίζει τον 'Ορέστη, δέν όίψησε κανένα μιΧτι
άδάκρυτο. Δi: ζητάει έχδίχ-ηση άπο μίσος, άπο άδιχαιολόγητη
κακία. Ί--Ι μητέρα της πρέπει νά πεθάνει ί:πειδή βούτηξε τήν
οtκογένειά. της στή δυστυχία καί στή ντροπή. 'Η Μάρθα Βά.λ
νερ δέν παρουσιάζεται 'Ηλέκτρα - μέγαιρα, άλλά μιά γυναίκα
πού ί:κτελεί μέ πόνο το σκληρό της χαθ'ίjκον. Κι 8ταν άκόμα φω
νάζει στον άδελφό της : "Χτύπα χι όίλλη μιά φορά" ! δέν άντι
λαλεί ό θρίαμβος στή φων·ή της. 'Ίσα - 'ίσα, το τρεμούλιασμά.
της μiiς άποχαλύπτει Ιtναν όλόχληρο κόσμο οδύνης. οι δώδεκα
κοπέλες τοϋ χοροϋ άποτελοϋσαν χαl πάλι " μιά φωνή "0μως, οχι μέ τήν άφηρημένη σημασία των δυο προηγουμένων
παραστάσεων τοϋ Ζέλνερ. Ί-Ι " μιά φωνή " άν'ίjκε σέ δώδεκα
γυναΙχες ζωντανές κι άληθινές, πού ή χά.θε μιά χωριστά πονοϋσε,
άγωνιουσε καί χαιρόταν μαζί μέ τ·ήν 'Ηλέκτρα. 7Ι-Ιταν χι αύτές
όίνθρωποι , οπως ή ήρωίδα, οχι βέβαια τοϋ εtκοστοϋ αίώνα · όίν
θρωποι κάπως μακρινοί, στυλιζαρισμένοι, 8πως άπαιτεί το
�φος ;·ΙJ ς άρχαία7 Τραγωδίας. Όπωσδ·ήποτε ομως, πλάσματα μέ
ανθρωπινη ψυχη.
Καί το σκηνικό ; Ό Βοτρούμπα προσαρμόστηκε άπόλυτα στο
νέο δρόμο τοϋ Ζέλνερ : "Αν χαί μοντέρνο, το σχ:ηνικο ύπέβαλ
λε άρχετά τήν tδέα ένος άρχαίου παλατιοϋ. Γενικά, ολη ή πα
ράσταση εlχε σάν κύριο χαρακτ·η ριστικο 8τι συγκινοϋσε, οτι
�σπρωχνε το θεατή νά συμμετιΧσχει στήν έξέλιξη τοϋ δράματος
καί οτι έ:φερνε τά μακρινά χαί ήρωιχά πρόσωπα τοϋ άρχαίου
μ,ύθου πολύ κοντά. μας.
ΤιΧχα θά μείνει δ μεγάλος σκηνοθέτης σ' αύτο το δρόμο .; J\ιlπο
ρεί κανείς νά λογαριάσει τ·ήν παράσταση τ'ίjς " 'Ηλέκτρας " σάν
τήν τελευταία λύση τοϋ προβλήματος τ'ίjς άρχαίας Τραγωδίας,
κατά τον Ζέλνερ, η το δαιμόνιό του θά τον σπρώξει νά ζητήσει
πάλι καινούριους δρόμους ; ΠιΧντως, ό Γουσταϋος - 'Αδόλφος
Ζέλνερ, οποιο δρόμο χι αν άχολουθεί, ε!ναι βέβαιο πώς μέ τή
φανατική καλλιέργεια τοϋ άρχαίου έλληνικ.οϋ θεάτρου, συμ
βάλλει άφάνταστα στήν άναγέννηση των έ:ργων των μεγάλων
μας τpαγιχων.
ΜΎΡΤΩ ΑΝΑΓΝΩΣΊΌΥ
.
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Το Δυτικό Βερολίνο ά:πόκτησε ά:κόμα μιά θεατρικη σκψή,
κι οπως συχνά συμβαίνει στη διχοτομημένη παλιά γερμανική
πρωτεύουσα, το νέο αύτό θέατρο δημιουργήθηκε ά:πό ά:ντιπερι
σπασμό γιά Ιtναν, 'i)δη ύπάρχοντα, θεατρικό όργανισμi; στον ά:να
τολικό τομέα της πόλ·ης : Τη " Λαϊκη Σκηνή ". Ί-Ι διχασμένη
πόλη !:χει νά παρουσιάσει πολλά τέτοιου ε'ίδους " διπλά " ίδρύ
ματα, πού " ά:λληλοαγνοοϋνται " καί συγχρόνως φιλονικοϋν
γι.α τοδς τίτλους τοU νόμιμου " η τοϋ ( ( έλεUθερου ". 'Έτσι,
μετά ά:πό τά δυο Πανεπιστήμια, τίς δυο 'Ακαδημίες Καλών
Τεχνών, ·)jρθε να προστεθεί στον ά:ρκετα μακρύ κατάλογο καί
μια δεύτερη " Λαϊκη Σκηνη ", " 'Ελευθερη Λαϊκη Σκηνή ",
γιά την ά:κρίβεια, στο Δυτικό Βερολίνο.
Ή " Λαϊκη Σκηνη " είναι ό θεατρικός θεσμός πού κυριαρχεί
στο γερμανικο θέατρο έδω καί 7 3 χρόνια. Ό όργανισμός αύτός
!:χει για κύριο προορισμό του την προμήθεια φθηνών εισιτη
ρίων στα μέλη του, ( υίοθετώντας το σύστημα των συνδρομη
τών ά:ριθμεί σήμερα γύρω στα 1 00.000 μέλη στο Δυτικό Βερο
λίνο καί 20.000 στο Άνατολικο ) καί την προώθηση σύγχρονων
θεατρικών !:ργων -μέ !:ντονο, κυρίως, προβληματισμό καί έπί
καψη πολιτικη κριτική- μέχρι της σκηνης τοϋ θεάτρου του.
' Η " Λαϊκη Σκηνη " εύτύχησε να 'χει στην καλλιτεχνικ·ή της
ήγεσία τον πιο κατάλληλο &νθρωπο για τη θέση αύτή : Το
σκηνοθέτ·η πού ε!σήγαγε στην Εύρώπη τοϋ πρώτου παγκόσμιου
πολέμου το πολιτικό θέατρο, τον 'Έρβιν Πισκάτορ. Ό Πισκά
τορ είναι κι ό σκηνοθέτης τοϋ πρώτου !:ργου στο νέο θέατρο της
" Λαϊκης Σκηνης ". Το !:ργο πού έγκαινίασε το νέο κτίριο
είναι ό " Ροβεσπιέρος " τοϋ Ρομαίν Ρολλάν, γραμμένο στα
1 938, μέσα στον κύκλο του " Θέατρο της 'Επανάστασης ".
Ί-Ι μορφη τοϋ Ροβεσπιέρου βρίσκει την ίστορικ-ή της δικαίωση
στο θεατρικο !:ργο τοϋ Ρομαίν Ρολλάν. Ό Ροβεσπιέρος, ό
" ά:διάβλητος ", παρουσιάζεται οχι πια σα βάναυσος τρομοκρά
της, άλλα σαν tδεαλιστης πού ά:ναγκάζεται να μεταχειριστεί
τη βία καί την τρομοκρατία, για το καλο της 'Επανάστασης
καί μόνον. 'Όταν ά:ργότερα στο !:ργο, ό λαός, πού δέ βλέπει
καμμια &μεση καλλιτέρευση μέ την ά:λλαγη τοϋ καθεστώτος,
στρέφεται έναντίον τοϋ Ροβεσπιέρου, ό tδεολόγος πολιτικος
ά:ρνείται ν' ά:κολουθήσει τη συμβουλη των γύρω του καί να
κηρύξει τη δικτατορία, θυσιάζοντας !:τσι τον έαυτό του, σαν
νέος Σωκράτης, στην ά:ρχή του : " Ό νόμος ύπεράνω δλων μας".
Το εργο δέν ά:νοικοδομεί άπλώς περασμένα ίστορικά γεγονότα,
άλλα δημιουργεί καί παραλληλισμούς μέ πιο πρόσφατα πολι
τικα συμβάντα. Ό Φουσέ, λόγου χάριν, πού 'ρχεται " νόμιμα "
στην ά:ρχή, μετα ά:πό μια σειρα παρασκηνιακών ραδιουργιών
καί έκκαθαρίσεων, βρίσκει στο πρόσωπο τοϋ Χίτλερ, Ιtνα μα
θητη πού ξεπερνα. σέ ίκανότητες το δάσκαλό του. 'Εκεί ά:κρι
βώς στ·ή ριξε κι δλο το βάρος της σκηνικης έρμηνείας τοϋ !:ργου,
ό " έπαναστάτης " Πισκάτορ. Μέ την σκηνοθετική του δουλεια
συγχρόνως καί το έρώτημα : ' ' Σέ μια ( δυτικογερμανικη )
. Οέτει
δημοκρατικη έποχ·Ι] είναι, άραγε, έπίκαιρες, μερικές σκέψεις
πάνω στη δημοκρατία ; " Ί-Ι ά:πάντησ·η πού δίνει ό 'ίδιος είναι
φανερα καταφατική.
'Ένα μεγάλο προτέρημα τϊjς παράστασης τοϋ " Ροβεσπιέρου ",
είναι ή σκηνικη διακόσμηση μέ φωτογραψημένες καί μεγεθυ
μένες γκραβοϋρες της έποχης τοϋ 1 7 90.. Κάθε σκην·Ι] τοϋ !:ρ
γου συνοδεύεται κι ά:πο μια ά:ντιπροσωπευτικη κ' έπεξηyηματικη
γκραβοϋρα : Ιtνα πορτραίτο τοϋ zαν zακ Ρουσσώ, ή πρώτη
σελίδα τοϋ " Κ0ινωνικοϋ Συμβολαίου " του καί &λλα παρόμοια
ντοκουμέντα της έποχ·ϊjς. Το εϋρημα δl:ν είναι καινούριο, άλλα
για το Βερολίνο, · τουλάχιστον, τα όίγραφα δικαιώματα για
τον σκηνικο αύτο νεωτερισμο άνηκαν μέχρι τώρα στο " Μπερ
λίνερ Άνσάμπλ ", το θέατρο τοϋ Μπέρτολτ Μπρέχτ.
Ό ρόλος τοϋ Ροβεσπιέρου βρηκε στο πρόσωπο τοϋ ήθοποιοϋ
"Ερνστ Γκίνσμπεργκ, Ιiναν tδανικο έρμηνευτ·ή . Ό "Ροβεσπιέ
ρος" του είναι συγχρόνως ή συγκεκριμένη ίστορικη μορφη καί
·ή έκτος χρόνου προσωποποίησ·η της έ:ννοιας της δημοκρατίας:
ΣΙ: μια στεγν·Ι] καί σχεδον ά:πάνθρωπ-η προσωπικότητα, δίνει
μια τόσο ύπερφυσικη δύναμη, πού έ:χοντας δεί κανείς τον ·�θο
ποιο αύτό, στο ρόλο τοϋ Ροβεσπιέρου, ά:ντιλαμβάνεται, για
πρώτη φορά, τη σημασία τοϋ χαρακτηρισμοϋ : πολιτικο 6ν.
Λαϊκη Σκηνη " συνεχίζει στο νέο τ·ης ο'ίκημα μια ζωνΊ-Ι
t t

"

τανη καί 3ημιουργικη δουλειά , οπως 31: γίνεται παρά σl: πολύ
λίγα θέατρα τοϋ σημερινοϋ κόσμου.
'Ένα πρωτόλειο θεατρικο έ:ργο νέου Γερμανοϋ συγγραφέα πού,
βασιζόμενο σέ ά:διάσειστα έπιχειρήματα, έπιτίθεται έναντίον
μιiiς, μέχρι σήμερα, ά:παραβίαστης ά:ρχης. 'Ένας σκηνοθέτης
πού συνέδεσε τ' ονομά του μέ το χαρακτηρισfi.ο " πολιτικο
θέατρο ". Δυο στοιχεία πού ύπόσχονται Ιiνα σημαvτικο θεα
τρικο γεγονός. Μέ την παρουσίαση τοϋ έ:ργου τοϋ Ρόλφ Χό
χουτ " Ό 'Αντιπρόσωπος ", σέ σκηνοθεσία τοϋ 'Έρβιν Πι
crκάτορ, το " θεατρικο γεγονος " παρα λίγο να μεταβληθη σέ
" θεατρικό σκάνδαλο ". Ό συγγραφέας τοϋ " 'Αντιπρόσωπου "
ά:σκεί μέ το έ:ργο του μια τολμηρη κριτικη έναντίον της Καθο
λικης Έκκλ·ησίας την έποχη τοϋ Γ' Ράιχ καί έπιτίθεται ά:νοι
χτα έναντίον προηγούμενου ά:νώτατου ·ή γήτορα τοϋ καθολι
κισμοϋ, τοϋ Πάπα Πίου τοϋ 1 2ου. ΊΌ έρώτημα πού χαρακτ·η 
ρίζει δλο το έ:ργο είναι : Γιατί δέν ύπ-ϊj ρξε ποτέ, μέσα σ ' δλο
το διάστημα της κυριαρχίας τοϋ Χίτλερ, ή παραμικρη ά:ντί
δραση κ' έ:νδειξη μομφης ά:πο μέρους τοϋ Πάπα Πίου ένώ ήταν
σέ άπόλυτη γνώση των όμαδικών έκτελέσεων των 'Εβραίων ;
Το έ:ργο στηρίζεται σέ ντοκουμέντα της έποχης τοϋ τελευταίου
παγκόσμιου πολέμου και σέ έ:γγραφες μαρτυρίες. Ό Πάπας
Πίος ό 1 2ος έ:σπευσε να ύπογράψει, ά:πο τούς πρώτους, μια
συμφωνία μέ τον ά:ρχηyό τοϋ Γ ' Ράιχ, την όποία και διατήρησε
ά:κόμα κι δταν οί διωγμοί κ' οί έκτελέσεις των 'Εβραίων γί
νανε καταφανείς. Πιστεύοντας προφανώς πώς ή στρατιωτικη
δύναμη τοϋ Χίτλερ Θα κυριαρχοϋσε στον " έξ ά:νατολών " κίν
δυνο, προτίμησε να παραβλέψει τα έκατομμύρια των θυμάτων
τοϋ ά:ντισημιτισμοϋ. Ό Χόχουτ ά:φήνει να έννοηθεί πώς μια
διαμαρτυρία τοϋ Πάπα -πού θά ά:ντιπροσώπευε Ιiνα ποίμνιο
μισοϋ δισεκατομμυρίου καθολικών- θά 'χε ά:ντίχτυπο στη διε
θνη χοινη γνώμη χαί στο Χίτλερ, πού ήταν χι ό 'ίδιος καθολικός.
Το τόλμημα είναι μεγάλο κ' ή κατηγορία βαρειά. Ό καθολικι
σμός έξακολουθεί να 'χει Ιiνα μεγάλο ποσοστο φανατικών όπα
δων στη σημερινη γερμανιχη 'Ομοσπονδία χ' ·ή έπιρροη ξε
φεύγει φανερα ά:πο το χώρο της έκκλησίας για ν' άπλωθεί σέ
πολιτικές παρατάξεις. Το έ:ργο τοϋ Χόχουτ Θα μποροϋσε κάλ
λιστα να έπιτεθεί έναντίον ένος καθεστώτος. Δέν το έ:κανε δμως.
Προτίμησε να συγκεντρώσει δλο το βάρος της έπιθέσεως στο
συγκεκριμένο πρόσωπο ένος άρχηγοϋ έχκλησίας. Άλλα στον
" 'Αντιπρόσωπο " ' ό κύριος πρωταγωνιστης είναι το 'ίδιο το
Κοινόν. Τουλάχιστον αύτο Θα συμβαίνει δταν το έ:ργο παίζεται
στη Γερμανία. Ό μεταπολεμικός Γερμανός έ:χει πάντα το σύμ
πλεγμα της ένοχης πού τον ά:πασχολεί χαί Θα τον ά:πασχολεί
για δυό, τουλάχιστον, γενιές ά:κόμα. Για το σημερινο, λοιπον,
Γερμανό, το έ:ργο τοϋ Χόχουτ είναι βάλσαμο στην πληγή του,
μια πού, κατα κάποιον τρόπο, διοχετεύει το βάρος της ένοχης
πέρα ά:πο το γερμανικο χώρο καί σέ πρόσωπα πολύ σημαντι
κότερα χαί ισχυρότερα ά:πό τον 'ίδιο το θεατή --&λλοτε φανα
τισμένο όπαδο τοϋ Γ' Ράιχ, σήμερα μετανοιωμένο ά:στό.
Τα γεγονότα πού ίστοροϋνται άπό σχηνης είναι ά:ρχετά πρόσ
φατα χαί ά:φοροϋν τόσο &μεσα το γερμανικο Κοινον της παρά
στασης στο θέατρο της " 'Ελεύθερης Λα·ίκης Σκηνης " τοϋ
Δυτικοϋ Βερολίνου, πού ή παραμικρη ά:ντιχειμενιχότητα απο
μέρους του νά 'ναι ά:δύνατη. ΜΙ: την ά:ποκάλυψη της -κατα
κάποιον τρόπο- συνενοχης τοϋ Πάπα, ό θεατης βλέπει τη δι
καίωση τοϋ έαυτοϋ του : " "Αν ά:κόμα χ' Ιiνα πρόσωπο της πε
pιωπης τοϋ 'Αγίου Πατρός- πού, στο κάτω κάτω, δέ διέτρεχε
κανέναν κίνδυνο -δέν έναντιώθηχε στο ά:πολυταρχικο καθε
στώς και στίς έξολοθρεύσεις των 'Εβραίων, πώς θά το εχανα
έγώ σάν &τομο, διακινδυνεύοντας καί τ·Ι] ζωή μου ά:κόμα ; ' ' .
Καί ή κάθαρση τοϋ Γερμανοϋ θεατη έ:ρχεται μέ το κλείσιμο
τϊjς τελευταίας αύλαίας.
Μήπως Θα 'πρεπε νά ά:ναζ·ητ·ήσει κανείς έκεί τ·Ι] μεγάλη έπιτυ
χία πού παρουσιάζει το έ:ργο ; ΤΑραγε θά 'χε την 'ίδια ά:πήχ·ηση
μια τέτοια ψυχοθεραπευτιχη δικαίωση σέ όμάδες ά:νθρώπων
πού δl:ν τίς βαραίνει το όίγχος της ά:ποδεδειγμένης ένοχης ; Ί - 1
δραματικ·Ι] άξία τοϋ κειμένου δέ δικαιολογεί τη μεγάλη έπιτυ
χία. Το έ:ργο καλύπτει, στην ά:ρχική του μορψή, μέγεθος τρί
διπλο ά:πο τη σκηνική του παρουσίαση στο Βερολίνο. Την 'ίδια
μέρα τ·ϊj ς πρεμιέρας παρουσιάστηκε στα βιβλιοπωλεία καί το
όγκώδες πρωτότυπο τοϋ " 'Αντιπρόσωπου ". 'Όλο το έ:ργο
το χαρακτηρ ίζει μια ά:χατάσχετη καί συχνα άνιαρη φλυαρία,
πού, παρ' δλες τίς περικοπές πού ύπέστ"Υj το κείμενο, εγινε φα
νερη χαί άπο σκηνης. Ό Χόχουτ χρειάστηκε τρία χρόνια για να
γράψει το έ:ργο, ά:φοϋ μελέτησε δσες πηγές κατόρθωσε να συγ
κεντρώσει. Το κείμενο συχνα ά:σφυχτιii &πο τ·Ι] μεγάλ·η συμπύ-

ΚVωση l8εωv καί γεγονότων και, Κυρtως, &πό τ·}ιν τόσο σUχΨi} καί μιιΧς μακριΧς πνοΊjς δουλειά πλιiι στό :Σάpλ Ντυλλtν, μ�
έναλλαγή τών ύποθέσεων : " Τί θά συνέβαινε τελικά &.ν ... ; " μιά διακοπή μερικών έτών πού άφιέpωσα σέ προβλ·ήματα διεύ
Ό " 'Αντιπρόσωπος " δέν είναι θεατρικό eργο κι οϋτε θά
θυνσ·η ς στον τομέα τΊjς ραδιοφωνίας χαί μιά
στο χώρο
'πy επε νά κ� ιθεί σ�ν τέτοιο. Ε�να ι δραy.ατοποιημένη ισ;ορία τοίί τραγουδιοίί χαl τοίί μιοίίζιχ - χώλλ, πού εισβολή
μ' έ:κανε γιά κά
, αρκετα
,
,
των τελευταιων χρονων, κι αυτη
μονόπλευρη και δο μποσο χαιρο " βεντέτα , τόσο· τοίί δίσκου οσο χαί τΊjς σχ-ηνΊjς
γματική. Θά πρέπει νά περάσουν πολλά χρόνια άκόμα γιά νά τοίί θεάτρου ποικιλιών.
κριθεί άντικειμενικά ·ή έποχή αότή κι ή σ'rάσ·η τοίί τελευταίου 'Απ' ολες α6τ1:ς τίς άνθρώπινες έμπειρίες μου στον τομέα τοίί
Πάπα. 'lΌ eργο εότύχησε νά 'χει γιά · σκηνοθέτη μιά φίρμα : θεάτρου, έ:χω άποχομίσει δυο βασικά διδάγματα
πώς
Τον 'Έρβιν Πισκάτορ, πού 'χε καί τήν τόλμη νά το παρου εΙναι πολύ δύσκολο νά πραγματοποιήσει κανείς το: πρώτα,
σιάσει στο Οέατρό, του. 'Όλες οί πρόβες ίtγιναν " κεκλεισμέ οσο έσωτεριχό πάθος χι αν τον έμψυχώνει· ϋστερα,ό,τιδήποτε,
δυσκολία
νων τών θυρών , καί μιά πού καί τό κείμενο δέν έκδόθηκε άκόμα σοβαρότερη, πώς πρέπει νά κάνει κανείς τό οποιο
έγχεί
παρά τ·ΙJ μέρα τΊjς πρώτης παράστασης, ή άποκάλυψ·η ύπηρξε ρημα νά διαρκέσε ι.
άρκετά ξαφνική. Ό Πισκάτορ περιόρισε τον άρχικό ογκο τοίί Ί Ό πρόβλημα γίνεται άκόμα σκληρότερο σε μιά χώρα σάν τ·Ιj
eργου στίς πιο -κατά τήν γνώμη του- χαρακτ·η ριστικές σκη· δική μας καί σέ μιά πρωτεύουσα σάν τό Παρίσι πού λατρεύω,
νές. ΊΙ παράλειψη όλόκληρων είκόνων θά πρέπει νά συνεχί γιατί αν είν' άλήθεια
είναι πάντα άνθρώπινα δύσκολο νά
στ·ηκε μέχρι τή μέρα τΊjς πρεμιέρας, μιά καί πρόσωπα πού ή' δη πείσεις αύτοUς ποU σε πώς
περιβάλλουν
: πρώτο, πώς 8Ε:ν πέθανες·
άναφέρονταν στο πρόγραμμα δέν παρουσιάστηκαν τελικά άπό δεύτερο,
δέν eχεις καμμιά διάθεση νά τούς άφ-ήσε�ς νά σοίί
σκηνΊjς. Ή σκηνοθεσία άφiχίρεσε τό " πάθος " άπό τό κείμενο, άρπάξοuνπώς
αύτΟ πού εκανες, είναι άκόμα πιΟ 8Uσκολο στη θαυ
άλλά δυστυχώς τόσο συνειδητά, πού ή παράστασ·η πΊjρε eνα μάσια αότή
χώρα, οπου ή ρευστότητα άποτελεί τμΊjμα τΊjς
ύπερβολικά ύποτονικό ϋφος. 'Όλοι οι ήθοποιοί κινήθηκαν άβέ 'ίδιας τΊjς γαλλικΊjς
tδιοφυίας, νά έξακολουθήσεις γιά καιρό νά
βαια καί έλαφρώς φοβισμένα μέσα στούς ρόλους τους, με μόνη 'σαι άγαπητός.
έξαίρεση τον Ντίτερ Μπόρσε σάν Πάπα Πίο 1 20, πού κατόρ
θωσε νά δώσει στον πιο δύσκολο ρόλο τοίί έ:ργου μιά χαρακτηρι 'Όσοι άπό σiiς σύχναζαν σ·rοίί Κοπώ κι οσοι έ:τυχε νά διαβάσετε
στικά παγερή ζωντάνια χωρίς νά γίνει οϋτε στιγμ·Ι) καρικατούρα. τ' άπομνημονεύματά του ξέρετε σίγουρα τΎjν τραγικΎj λέξ·η
Στή σκηνή πού έμφανίζεται ό Πάπας, σ·ημειώθηκαν στήν πρώ πού πρόφερε οταν τον pωτοίίσαν : Γιατί έγκαταλείψατε το ' ' Β�ε
τ·η παράσταση μικρογεγονότα καί ·ήχηρες διαμαρτυρίες άπό τό Κολομπιέ " ; Γιατί έξοpιστ-ήκατε στή Βουργουνδία ; 'Απαντου
Κοινόν, άλλά ύπΊjρξε κ' ·ή άντεπίθεση άπό μιά μεγαλύτψη πα σε : " Γιατί δl:ν Ίjμουνα πιά άξιαγάπητος ". J\l' &.λλα λόγια,
ράταξη, πού ίtδειξε τήν έπιδοκιμασία τ·ης μ' eνα άντιπερισπα γιατί δέν Ί)μουνα πιά σl: θέσ·η νά τούς κάνω νά μ' άγαπήσουν.
σ;ικό Χ,ειροκρ?τημα. Τ� έ:ργο έξr:κολουθε,ί νά πα �ζε-τ;αι πά�τα 'Εδώ στο Παρίσι, λοιπόν, περισσότερο άπό άλλοίί, εΙναι δύ
,
σε γεματες
αιθουσες,
να προκαλει_ συζητησεις και να χωριζει σκολο νά συνεχίσει ν' άρέσει κανείς, ν' άρέσει γιά σημαντικό ά �
τον κόσμο σε πολλά στρατόπεδα. "Ηδη, έ:χει άναγγελθεί ή ριθμό έτών. Αότ·ΙJ ή τέχνη τοίί άρέσκειν άνήκει συνήθως σε
παρουσίασ·ή του καί σε &.λλες εόρωπαϊκές χώρες. Τοίίτο το κα άνθρώπινα οντα ικανά νά θυσιάσουν πολύ άπ' τ·ΙJ σκέψη τους,
λοκαίρι θά παιχτεί στο Φεστιβάλ τοίί Δουβλίνου καί στο Λον  άπ' την άχεραιότ�ητά τους, άπΟ τΟν αύτοσεβασμό τους για να
δίνο. 'Ένα μή γερμανικό Κοινόν θά κρίνει άναμφίβολα τον " 'Αν έξακολουθοίίν ν' άρέσουν. 'Όταν ομως είναι κανείς προικι
τιπρόσωπο " μ1: &.λλα κριτ·ή ρια. Προφανώς άντιχειμενικότερα σμένος μέ μιά κάποια σταθερότητα χαρακτήρα, οταν έ:χει, 6στε
ρα άπό σκέψ·η, καταλήξει στο συμπέρασμα πώς αότό πού κάνει
καf. πιΟ σωστά.
δέ γίνεται άλλοιώς καί, καθώς κυττάζεται το πρωί στον κα
ΣΠΎ'ΡΟΣ ΠΑΓΙΑΤΑΚ Ι-ΙΣ
θρέφτ·η, έ:χει τό συναίσθημα πώς δl:ν προδίδει οϋτε αότούς πού
τον έμπιστεύθηχαν οϋτε, προπαντός, τον έαυτό του, δέν αίσθά
νεται τότε καμμιάν έπιθυμία νά τρέξει νά φορέσει λιβρέα η
Ε Π Ι Δ Ι Ω Ξ Ε Ι Σ ΚΑΙ Ε Π Ι Τ Ε Υ Ξ Ε Ι Σ
ν' άγοράσει βούρτσα γιά λουστράρισμα παπουτσιών !
Σ' Ο,τι μΕ: άφορα, στΟ τέρμα των έννέα αύτ&ν χρόνων, εχω τΟ
α'ίσ�ημα
πώς έκτελέσαμε τό συμβόλαιο πού ε'ίχαμε ύπογράψε�
ΤΟΥ Θ Ε Α Τ Ρ ΟΥ Τ Ω Ν Ε Θ Ν Ω Ν
μ' αότούς πού μiiς έπέτρεφαν νά δημιουργ·ήσουμε το Θέατι:_ο
τών 'Εθνών καl μ' ολους έσ:Χς, άντιπροσώπους "':OU Κοινου,
Σ Τ Η Ν Π Ρ Ω Τ Η Δ Ε Κ Α Ε Τ Ι Α Τ ΟΥ
πού μiiς ύποστ·η ρίξατε.
Ζ·ητάω συγγνώμη πού θ' άναφέρω μει;ικούς άριθμούς. 'Αρχί
σαμε το πείραμά μας τό 1 95t, . Τότε δεχτήκαμε στο Παρίσι
Τό Θέατρο tών 'Εθνών συμπλιίρωσε φέτος δέκα χρ6νια
δώδεκα θιάσους διαφοοετικών έθνικοτήτων, πού παρουσίασαν
dπό τήν Ζδρυσή του. Τήν πορεία του θύμισε ό διευ
θυντ·ής του Alμi - Μαiστρ Ζυλιiν σέ μιd διάλεξη πού δώδεκα θεάματα. Δώσ�με 4.7 παραστάσεις μπροστά σέ 25.000
θεατές. Πέρυσι, σύμφωνα με τον τελευταίο μας άπολογισμό,
όργάνωσε τό Γαλλικό Κέντρο τού Δ ιεθνούς 'Ινστιτούτου
δεχτήκαμε στο Θέατρο τών 'Rθνών : έξΊjντα θιάσους άπό 2'1
Θεάτρου. Τό στενογραφημένο της κείμενο έχει ώς έξ1)ς:
έ:θνη, πού εδωσαν '1 23 παραστάσεις μπροσ"":ά σέ 1 1 2.000 θεα
Τό άντικείμενο της πρώτης αυτης διάλεξης πού όργανώνει το τές. οι iριθμοί έπιβεβαιώνουν, λοιπόν, πώς δέν ξεγελαστήκαμι;.
Γαλλικό Κέντρο, μέσα στά πλαίσια τών ·έργασιών τοίί Θεάτρου ,Άν ρίξω μια ματιcΧ σ' :f.ναν &λλον άπολοyισμό, Οχι λογ� σ:ηκ,ο,
τ�ν 'Εθνών, μέ τ·ΙJ φροντίδα τοίί πολύ άγαπητοίί φίλου μου γε χι αν ol άριθμοί μου είναι άκριβείς, δώσαμε συνολικά στα εννεα
νικοίί γραμματέα Πώλ - Λουί l\Ιινιόν, είναι, αν πιστέψω τίς αότά χρόνια 889 παραστάσεις, μέ "1 7 3 θεάματα πρόζας, 42 λυ ·
άνακοινώσεις πού διάβασα στίς έφημερίδες, νά σiiς μιλήσω γιά ρικά, 60 χορογραφικά, 29 φολκλορικά και ·1 5 μέ μαριον�τες .
τά Δ έ κ α χ ρ ό ν ι α τοίί Θεάτρου τών 'Εθνών. Γι ' αότά λοι 'Όταν διαπιστώνω πώς ύποδεχτήκαμε ολ' αύ-:-ά τά θέατρα, όταν
σκέφτομαι πώς κατά τήν τρέχουσα περίοδο θά γιορτ�σουμε
πόν θά σiiς μιλ·ή σω.
Γιά μένα αότό είναι πολύ σημαντικό, γιατί φέτος δεν μπαίνουμε τον 800.ΟΟΟό θεατή μας, οταν βλέπω πώς άντιπροσωπευθηκα�
μονάχα στο δέκατο χρόνο μας, μά γιορτάζουμε καί μιά έξαι ολα τά !:θνη τοίί κόσμου, οταν σκύβω πάνω άπ' -;ο φωτογρ,αφικ?
ρετική στιγμή τ·ης 'ίδιας τΊjς ύπαρξής μας.
'Όπως είπα, πρίν μας άρχείο, πού εότυχώς έ:χουμε διατ·Ιjρ·ή σει, οταν βλέπω όλα ;α
λίγες μέρες, σε μιά " πρές - κόνφερενς ,, αότό τον καιρό οι εργα ποιότητας πού δείξαμε χωρίς ποτέ νά άποτύχουι:ε στ:Jν
' , , : τό πρώτο είναι προσπάθειά μας, λέω πώς στο πιο ύψηλό έπίπεδο, έχειν� ης
συνεργάτες μου κ' έγώ ζοίίμε δυο " θαύματα
πώς έξακολουθοίίμε νά ύπάρχουμε σ' αότο το κατώφλι τοίί δέ κουλ"":ούpας, πού ε'ίναι το δικό μας, και σ' αότό έπ[σ·ης καναμε
κατου χρόνου καί το δεύτερο ή δημιουργία τοίί Πανεπιστημίου το καθΊjκον μας.
τοίί Θεάτρου τών 'Εθνών. Γιά τό τελευταίο δεν θά σiiς μιλήσω Σiiς είπα π&)ς βρισκόμαστε σέ μιdι σημαντική στιγμή �Ίjς , ϋ 
άπόψε · προτιμώ ν' άφιερώσω τήν όμιλία μου στο θαίίμα τ·ης έν παρξης τοίί Θεάτρου τών 'Εθνών, γιατί δl:ν είμαι άπ' τ_ους αν
νεάχρον·ης ζω·ης τοίί Θεάτρου τών 'Εθνών . .
θρώπους πού άλλάζουν δρομολόγιο, οταν το εχουν καθορ , σει
ΕΙμ' eνας &.νθρωπος μι_iiς κάποιας ·ήλικίας, άκόμα, ώστόσο, βα 6στερα άπό μακρόχρονη και βραδεία σκέψ·η καί γιατί έννο�� ν'
θύτατα νέος, άφοίί π·η ρα τήν άπόφαση τώρα πού πάτησα τά 60 άκολουθήσω το δρόμο πού χαράξαμε οταν άκόμα 'ή μουν:; νεο� .
νά μή μετράω τά χρόνια μου προς τ·Ι)ν κατεύθυνση τοίί αίώνα, Γιατί αότό πού είναι σ-ημαντικό στ·IJ'ι 'ίδια τήν Ι)παρξη του Θεα
6 1 , 62, 63, μά, άντίθετα, γυρίζοντας προς τά πίσω : 59, 5 8 , 5 7
τρου τών 'Εθνών εΤ.ναι ή εότυχισμένη συγκυρία πού έ:τυχε τον
χ.ο.χ .... Πιστεύω πώς έ:χω μιά κάποια πείρα τών άνθρώπινων καιρό τΊjς γέννησής του : ·ή συνάντηση άνάμεσα στο ίδανικό
έγχειρημάτων, γιατί έ:ζ-ησα άπό κοντά πολλά άπ' αότά, άπό τό ένός δ1εθνοίίς όμίλου καί στn ίδανικο ένύς μόνου άνθρ<:1που.
" Βιε Κολομπιέ " τοίί Ζάκ Κοπώ, τον " θίασο τών Δεκαπέν Ξέρω πώς οι φίλοι μου μέ κατ·ηγοροίίν πώς είμαι ξέφρενος άτο
τε '', τό πείραμα τοίί έπαρχιακοίί θεάτρου της Βουργουνδίας μικιστής, αότοί οι rδιοι ομως σέβονται σε μένα τό βαθύ δημο79
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�ρατ �κο ι, ?�αν� �ο που παν�α μ::: � ιεπνε � χα; πcου , θ α με σι� πν�ει.
ως τQν θαν-�το μου, γιατι πιστευω πως δεν υπαρ;ι:ει καλυτερος
τρ?πος γι� τ�ν ,έξ�σκηση τ'ίjς ο r;οιας ?ραστη � ιότ-η τα� , σ' ολο�ς
τους
τομεις, απ το δημοκρατικο. Και πιστευω βαθυτατα πως
δεν ύπάρχει δ·ημοκρατία χωρίς τη δικαίωση τοϋ ά:τόμου.
Το Θέατρο τών 'Εθνών, λοιπόν, έ:γινε qύμφωνα με το πνεuμα
πού έπί χρόνια έπικρατοuσε στά συνέδρια τοu Διεθνοuς 'Ινστι
τούτου Θεάτρου, αν καί κάπως διαφορετικο -γιατί οί 'Ιταλοί
ά:ντιπρόσωποι το ε!χαν ά:ντιμετωπίσει με μιά μορφη πού δεν
συμπίπτει ά:κριβώς μ' αύτη πού τελικά τοu δώσαμε- το σύ
νολο, πάντως, τών 'Εθνών ε!χε έκφρά:σει τ·fιν εύχη δημιουργίας
ένΟς τέτοιου Θεάτρου ε'Lτε στην 'Ιταλία, ε'ίτε άλλοϋ.
'Απ' τη μεριά μου πάλι, ά:πο τότε πού 'ή μουνα 20 έτών ( καί
το λέω ξέροντας πώς θά με κατηγορήσετε γιά ματαιοδοξία Cίδικα- καί γιά περηφάνεια -δικαιολογημένα), ε1χα το αr
σθημα πώς &ν τΟ Θέατρο επρεπε νά ,.ναι στην ούσία του έθνι
χό, μπαίναμε πια σε μιd: καινοUρι.α έποχ-fι πού Θα τΟ εχ.ανε, στΟ
έπίπεδο τ'ίjς εκφρασης καί τ'ίjς έξάπλωσης, διεθνές.
' Η σκέψη αύτη με διέπνεε ά:πο τά 20 χρόνια μου καί μόλις
μrrϊj κα σ' αύτο το θέατρο πού βρισκόμαστε τώρα -δ Ντυλλεν
το διεύθυνε καί 'ή μουνα δ &μεσος συνεργάτης του- εκανα τίς
πρώτες σποραΟιχές άπόπει.ρες, άπ' τtς όποϊες, εύτυχως, εχω
διαφυλάξει τίς ά:φίσες, πιο πολύ γιά νά δείχνω στον έαυτό μου
πώς ΟΕ:ν tπεσα Εξω και πώς, Οπως κr/.νουν συv-ήθως, γράφω τ-fιν
ιστορία έκ τών ύστέρων.
"Εφερα, λοιπόν, δυο φορες ίταλικούς θιάσους πού έ:παιξαν στά
ίταλικά. Τ·fιν πρώτη φορά ·ίjταν δ θίασος τοϋ Γκουίντο Σαλβίνι
καί τη δεύτερη αύτο πού δεν ήταν ά:κόμα το " Πίκκολο Τεάτρο "
τοu Μιλάνου, μά ·ίjταν κιόλας ή θαυμάσια συνεργασία Γκράσσι �τρέλερ.
Την tδια έποχή, μέ σύσταση τοu έξαίρετου φίλου μου Σερ Λώ
ρενς 'Ολίβιερ, έ:φερα Ιtναν ά:γγλικό θίασο καί, γιά πρώτη φορά
στο Παρίσι, Ιtνα θίασο πού επαιζε έβραίικα : το θέατρο 'Οχέλ.
' Η σκέψη αύτή� πού ζοuσε μέσα μου ά:πο την έποχη τ'ίjς έφη
βείας μου, δέν ·ηταν μιά κοιv-fι καί λανθασμένη ίδέα, μά ά:ντί
θετα, μιά ίδέα ίκανη ν' ά:ποδείξει στην πραγματικότ·ητα τη
δύναμή ης, ά:φοu, χωρίς καμμιά προετοιμασία, βρέθηκε στο
γαλλικό θέατρο μιά ά:παρχη Κοινοu διατεθειμένου νά παρακο
λουθήσει παραστάσεις σε ξέν·η γλώσσα, πράγμα πού μοu έπέ
τρεψε, λίγα χρόνια ά:ργότερα, οταν βρ'ίjκα ά:ποτελεσματικούς
συνεργάτες, νά δημιουργήσω το Διεθνές Φεστιβάλ Δpαματικ'ίjς
Τέχνης τ'ίjς Πόλεως τών Παρισίων.
ΊΌ Φεστιβάλ αύτο lδρύθηκε ά:ποκλειστικά μέ την ύποστήριξη
τοu Δήμου και τ'ίjς Νομαρχίας. 'Όποιο κι αν ε!ναι το ένδιαφέρον
πού το Κράτος μας δείχνει πάντα γιά τά πνευματικά προβλή
ματα, την έποχη έκείν·η ή ίδέα ένος διεθνοuς θεάτρου φαινόταν
δξύμωρη στούς ίθύνοντες κύκλους.
Το πείραμα των τ;:>ιών πρώτων έτών τοu Διεθνοuς Φεστιβάλ
Δραματικ'ίjς Τέχνης μοu έπέτρεψε νά βεβαιωθώ γιά τ·Ι)ν δρθό
τητα τ·ϊj ς &ποψής μου καί, χάρη στη συνεργασία τοu Γαλλικοu
Κέντρου καί τοu προέδρου του l\ΙΙπενουα - Λεον Ντόυτς, νά
πάω στο Ντουμπρόβνικ τ·fι στιγμη ά:κριβώς πού γινόταν έχει,
το συνέδριο τοu Διεθνοuς 'Ινστιτούτου Θεάτρου, νά παραμερίσω
Ιiνα ίταλικο σχέδιο περί Θεάτρου τών 'Εθνών -αν καί συντάκτης
του ·ίjταν Ιiνας ά:π' τούς πιο ά:γαrrητούς μου φίλους, πού πάντα
· προεδρεύει τοu ' Ινστιτούτου- καί νά καταφέρω νά ψηφίσουν,
ά:ντί γιά κεινο το σχέδιο, το δικό μας. Το Συνέδριο ζήτησε τότε
ά:πό τη γαλλικη κυβέρνηση νά μας δώσει μιά έπιχορήγησ·η , γιά
νά πάρει το έγχείρημά μας σάρκα καί δστα. Πράγμα πού έ:γινε.
"Αν τώρα το Θέατρο τών 'Εθνών κατάφερε νά ζ·ή σει καί νά
προχωρήσει, αύτο το δφείλει πολύ στο γεγονός ϋτι τό κατα
στατικο του ·ίjταν ά:ρκετά χαλαρό, οχι βέβαια μέ την εννι:.ια τ-ϊjς
·Ιjθικ'ίjς η πνευματικ'ίjς χαλαρότητας, ά:λλά μi: την εννοια τ'ίjς εύ
χέρειας ποU τοϋ παρείχε τΟ καταστατικό, κάνοντάς το ίόι.ωτι.κΟν
όργανισμό. Αύτόν τον δρισμό ά:κριβώς τοu ' δωσαν καί ol έφο
ριακοί έπιθεωρητές, πού πάντα το έλέγχουν σάν μιάν ίδιωτικ·η
έπιχείρηση έπιχορηγούμενη ά:π' τό Κράτος.
'Έτσι μπόρεσε -παρά τά πολιτικά προβλ·ήματα, πού ά:διάκοπα
τέθηκαν τόσο στίς ξένες κυβερνήσεις 8σο καί στη δική μας,
παρά τίς διεθνεις κρίσεις, συγκρούσεις Ί]. διαμάχες- νά συνε
χίσει νά δημιουργε"i: σταθερές έπαφ/:ς ά:νάμεσα στούς διανοού
μενους καί τούς ά:νθρώπους τοu Θεάτρου ολων τών χωρών τοu
κόσμου, σ' 8ποιο καθεστώς κι αν ά:νήκουν. Κι αύτο θά συνεχί
σουμε νά κάνουμε, ά:λλιώς το Θέατρο τών 'Εθνών, το " δικό
μου ", τΟ c c Οικό μας ", τΟ ( ( Οικό σας " θιΧ. πάψει να ύπάpχει..
Ε1μαι ύπερβολικά πεπεισμένος πώς κουλτούρα και έλευθερία
ε!ναι πράγματα συνώνυμα, και δέ μπορώ νά σκεφτώ πώς μπο
ρει νά συμβεί κάτι διαφορετικό.
\
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1 IpLν άπό λtγες ώρες σε μια σUσχεψη τ·fι ς 'Εκτελεστικ-t)ς 'Επι
τροπ'ίjς τοu Διεθνοuς 'Ινστιτούτου Θεάτρου, στην " Ούνέσκο ",
συνάντησα τον ά:ντιπρόσωπο τ'ίjς Πολωνίας. 'Όπως ά:σφαλώς
θά ξέρετε, το πολωνικο θέατρο δέν- συμμετέχει φέτος στο Θέα
τρο τών 'Εθνών γιά λόγους πού θά χρειαζόταν πολύ ώρα, πού
θά 'ταν ά:νώφελο vά σας έξηγ·ήσω καί πού θά μέ παρέσυραν σε
μιά πολεμικη πού δεν θέλω ν' ά:νοίξω.
<Ωστόσο, θύμισα στΟv ΠολωνΟ άντιπρόσωπο πώς αύτΟ ποU εί
ναι σήμερα δυνατό -δηλαδη Ιiνα θέατρο, 8πως ελεγαν πρίν 9
χρόνια, " έκ τών 8πισθεν τοu σιδηροu παραπετάσματος ", νά
μπορει νά 'ρχεται έλεύθερα στο Παρίσι καί νά διαπραγματεύε
ται γιά τίς έμφανίσεις του πάνω σε καθαρά έμπορικές βάσεις αύτό πολύ δφείλεται, χωρίς ά:μφιβολία, στο Θέατρο τών 'Εθνών.
Tou θύμισα πώς κατά την πρώτ·η παράσταση τών Πολωνών στο
Παρίσι ε'ίμαστε πολύ - πολύ ά:νήσυχοι. Τότε τά προβλήματα
·ίj ταν πολύ λιγότερο εi5κολα ά:π' 8,τι ε1ναι σ·ήμερα. Μας εlχανε,
λοιπόν, πληροφορ·ήσει πώς δρισμένοι κύκλοι, πού οί .πολιτικές
τους πεποιθήσεις δέν συνέπιπταν μ' έκεινες τ'ίjς πολωνικ'ίjς κυ
βέρνησης τ'ίjς έποχ'ίjς, δέν ήταν ίδιαίτερα εύνοϊκά διατεθειμένοι
για την παρciσταση στα πολωνικά, ένΟς πολωνι.κοU εργου, άπΟ
το Έθνικο Θέατρο τ'ίjς Βαρσοβίας.
Το εύτύχημα ε!ναι πώς εtχαμε την εμπνευση νά ζητήσουμε ά:πο
τούς Πολωνούς νά βάλουν νά παίξει τό εργο δ πρύτανις ( ά:πο
&ποψη ήλικίας ) τοu θεάτρου τους -πού μέ πολύ δδύνη χάσαμε
δυο χρόνια ά:ργότερα. Τό βράδυ τ'ίjς πρεμιέρας ε'ίδαμε στον ε
λεγχο είσιτηρίων νά καταφθάνουν &νδρες καί γυναικες, με σή
ματα στην κομβιοδόχη τους, πού εδειχναν δλοφάνερα τ·fιν πρό
θεσ·ή τους νά μην ε!ναι σύμφωνοι με τό θέαμα. Σεβαστήκαμε,
ώστόσο, τη γνώμη τους. Συνέβη, λοιπόν, αύτΟ τΟ καταπληκτι
κό, ποU μιΧς άναστάτωσε Ολους : Οταν &νοιξε ·ή αύλαία -κι
ά:φοu ε1πε δυο η τρεις ρεπλίκες ή σουμπρέτα- 8πως σ' ϋλες
τίς συμβατικες κωμωδίες, &νοιξε ή πόρτα τοu βάθους καί έμ
φανίσθηκε τό πρόσωπο πού 'παιζε δ πρύτανις τών Πολωνών
ηθοποιών. Άμέσω�, 8λ·η ή α'ίθουσα δρθια, ξέσπασε σέ χειρο
κροτήματα. Δέν ήταν πιά θέμα νά ξέρει κανείς ποιά -ίjταν ή γνώ
μ·η τοϋ Γιάννη, τοu Πέτρου, η τοu Παύλου · τό θέμα ήταν πώς
ε1χε συγκεντρωθει itνα Κοινό, προπαντος πολωνικό, μπροστά
ά:πό ενα εργο πολωνικό, πού έρμήνευαν Πολωνοί : ή ένότητα τοu
συναισθήματος ε1χε δημιουργηθεί.
Θά μποροuσα ν' ά:ναφέρω πολλά ά:νάλογα παραδείγματα, 8πως
αύτό : κάθε βράΟυ, χα!. Οίχως να ξέρει κανεf.ς πώς, τΟ ( ( Ορντινο "
ένος θιάσου -έπρόκειτο, πρέπει νά τό πώ, γιά Ιiναν tσπανικο
θίασο- γέμιζε μέ συνθήματα κατά τοu καθεστώτος τοu στρα
τηγοu Φράνκο. 'Ωστόσο, εtδαμε τούς φίλους μας 'Ισπανούς νά
παρακολουθοuν τίς παραστάσεις τ'ίjς " Μάνα Κουράγιο " τοu
Μπρέχτ· ε'ίδαμε Ιiναν ά:μερικάνικο θίασο νά φτάνει στό Παρίσι,
τέσσερις μέρες πρίν ά:π' το κανονικό, γιά νά παρακολουθήσει
την tδια παράσταση τοu " Μπερλίνερ Άνσάμπλ " · ε'ίδαμε τούς
'Ιταλούς νά μένουν δυο μέρες παραπάνω, γιά νά παραβρεθοuν
στ·fιν πρεμιέρα· καί στο καμαρίνι της 'Έλλεν Βάιγκελ, οταν έ:
πεσε ή αύλαία, ε'ίδαμε ολους τούς ·ί) θοποιούς, πλαισιωμένους
ά:πο δ·ημοσιογράφους ά:π' ολες τίς χώρες, νά έκδηλώνουν την
κοινη χαρά ολων πού παραβρέθηκαν σε μιά σημαντικη παράστασ·η. ""
, συνισταται
, η προσπαθεια μας δεν
, πως
,
μοΓιατ' ειναι προφανες
χαρακτ·η ρι
πιο
τών
καί
σημαντικών
νο στην παραβολη τών πιο
στίκών δραματουργικών, λυρικών 'IJ χορογραφικών δημιουρ
γιών τών διαφόρων χωρών. Δi:ν προβάλλουμε πολιτικά κανένα
σύνθημα δλοκληρωτικ'ίjς είρηνοφιλίας, οi5τε ύπερασπιζόμαστε
καμμιά συγκεχυμένη ίδεολογία, μά iSντας &νθρωποι πρακτικοί
καί ά:ποτελεσματικοί, ξέρουμε κ' εχουμε την ά:πόδειξη πώς,
στο πεδίο τών ά:νθρώπινων σχέσεων, τό γεγονος 8τι κάθε χρόνο,
σε μιά πόλη σάν το Παρίσι, έ:ρχονται ά:π' ολες τίς χώρες τοu
κόσμου γιά νά δείξουν 8σο καλύτερα μποροuν τη δουλειά τους
&νθpωποι κάθε έθνικότητας, κάθε θρησκείας, κάθε πολιτικ'ίjς
τοποθέτησης καί, έπί μέρες πολλες συναντιώνται, μιλανε καί
γνωρίζονται, ξέρουμε πώς τούς δίνουμε 'ίσως τη δυνατότ·ητα
ν' ά:γαπηθοuνε καλύτερα. Γιατί πρέπει νά γνωρίσει κανείς τον
&λλο γιά νά τον καταλάβει, καί νά τον καταλάβει γιά νά τον
ά:γαπ·ή σει.
'Ακόμα κάτι σημαντικό : με την uπαρξη τοu Θεάτρου τών ' Ε 
θνών, 8χι μονάχα συγκεντρώνουμε τούς ά:νθρώπους τ'ίjς δου
λειας, ά:νθρώπους ά:πο διαφορετικούς δρίζοντες γιά μιά κοινω
νία σ' Ιiνα κοινό !δανικό στοχασμοu, μά εχουμε την αlσθηση πώς
έξυπηρετοuμε αύτό το 'ίδιο το φαινόμενο τΌu Θεάτρου.
Δέν πρόκειται ν' ά:να�ύσω σε ά:νθρώπους τόσο πληροφορημένους
8πω� σείς, πώς βρισ�όμαστε σε �ιά �τιγμη οπ�υ ή καλλιτε
, του θεατρου εξελισσεται
'
χνικη δημιουργία στον τομεα
: ε'ίτε
(

,

,

,

στ·fιν περιοχ·fι τ-ίjς λυρικ'i)ς τέχν-ης, εϊτε σ' έκείνη τ'i)ς Sραματουρ
γίας η τ·ίjς χορογραφίας, ε'ίμαστε σ' ολο τον κόσμο μάρτυρες
μιiiς άνά.γκης άναζητ·ήσεων, πρωτότυπης δημιουργίας, νέων
δρόμων, νέ�ν αtι:Θημά.των ;τού πρέ ;τε,ι ν � Ι:κφρα�τοϋν. Τό γε
γ νός, οιπον, ως , προ αλεσαμε ,τη την ιε νη υνα, ροισ·η ,
,?
�
τ�;
�
��
? � ? �
ε ιμαι βεβαιος πως επιτρεπει πολλα εργα, που δεν Θα παιζονταν
ποτέ στή χώρα μας, να παρουσιάζονται σέ ξένες γλώσσες άπ'
τ·fι σκην·ή μας. 'Ελπίζουμε έ!τσι πώς τ' άγόρια καί τα κορίτσια
τοϋ σήμερα, πού Θα γίνουν ϊσως ol συγγραφεϊ:ς τοϋ α6ριο, Θα
έμποτισθοϋν μέ μια πολύ πλατύτερη γνώση , Θα μπορέσουν ν'
ά�;οκτ·ήσο�ν καλύτ�ρ·η, κρίση, � α βρο ϋν τό Sρ �μο ;ο�ς ,άχολου �
,
,
Θωντας Sια �ορ� και ,νεα μονοπατια, απαλλαγμενα
απο αμεσες
η.
παραδοσιακες επιδρασεις.
'Επιτρέψαμε τέλος, στούς σκηνοθέτες ολων τών χωρών πού
έίρχονται καί συναντιώνται Ι:δώ , να δοϋνε πόσο μποροϋν να δια
φέρουν στ-fιν όπτικη ποU Εχουν ένΟς Εργου, ένώ δλοι σέβονται
τήν βαθύτερη ούσία του. 'Ε πιτρέψαμε στούς ·r1Θοποιούς να
δοϋν πώς ή κωμωδία δέν παίζεται παντοϋ μέ τον 'ίδιο τρόπο καl
πώς στο 6φος έρμηνείας ένός Γερμανοu ·ήθοποιοu ύπά.ρχουν
πολλα πού μπορεί: να μά.Θει έ'.νας Γάλλος, οπως καί στο 6φος
έν�ς Ίτα �\οϋ, q έ; Ος άπό μια,ν &.λ�αι χώρα, κ�t τ,' άντίθε;ο.
1
Καναμε ολη αυτη τη\ δουλεια και Θελουμε
να την συνεχισουμε.
Θέλουμε να τήν συνεχίσουμε μέ τον 'ί διο τρόπο.
( JΊ'Ιετ. Κ. �τ. )
Α. Μ . J U L T E λ

το ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΟ ΜΕΞ ΙΚΟ
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ΧΡΟΝ ΙΑ

LV!έ τήν εvκαιρία τής πρώτης περιοδείας τοu " 'Ανεξάρτη

του Θεάτρου " τού Μεξικού στήν Εvρώπη, ό μελετητής
τού Λατινοαμερικανικού Θεάτρου Μπερνάρ Λαβ!λλ έγραψε
τή σύvτομη αvτiι παρουσίαση τού Μεξικάνικου Θεάτρου :

'Αγνοοϋμε σχεδόν Ι:ντελώς τα σχετικα μέ τό Θέατρο τών tθα
γενών πρlν άπό τήν κατά.κτησ-r, τοϋ J\ΙΙεξικοϋ άπό τούς ' Ισπα
νούς. Ό καθολικός καλόγερός άδελφός Τορίμπιο ντέ Μπενα
βέντε μiiς βεβαιώνει, ώστόσο, πώς ύπ'i)ρχαν προκολομβιανα
Θεατρικα - λατρευτικα κείμενα, οπως 6 6μνος στον Θεό Τλαλόκ,
καθώς κ' ol 6μνοι στον Άζτέκο αύτοκρά.τορα Νετζαχουαλκο
γιότλ Ό ϊδιος καλόγερος μiiς διαβεβαιώνει Ι:πίσης πώς, στήν
πολιτεία τών tθαγενών, εtδικΕ:ς Ι:ξέδρες πού βρίσκονταν κοντα
�τούς �αούς �ροορίζο� ταν ,γ:� λατ �ευτι�,ές πα,ρ c;στ�σε � ς., Μ:
αλλα λογια : οπως και στ αλλα μερ·η , ετσι
χ εκει αυτο το
ε1δος θεάτρου γεννήΘ·ηχε άπό τίς σχέσεις πού οί όίνθρωποι επιζψοuσ ν να διατ·ηρ ?ϋν μ� ούς θεούς τους
�
� ,
,
: ' '
,
Ε1ναι ακομα
γνωστο, απο αλλες πηγες, πως υπηρχαν διαλειμμα;α , δπου χορεύον;α� χοροl μ� πνεϋμα , λιγότερ � αύση pό
και πως γελωτοποιοι ερχονταν να διασκεδασουν τους θεατες,
,
παίρνοντας τήν ελευθερία να γελοιοποιοϋν τ lς πιο ' ' γκρcτέσκες '
π ε ,ε τ
ζω ς .
,
, ,
·η� 1 5ον
)� u ρ ως
� τον
,
·η αίωνα, που εφεpε
Αυτα
στο Μεξικο τον μυστικι
σμό καl τή -βία. 'Επιφορτισμένος μέ τή μqρφωση καl τ·/j δια
σκέδαση τών πληθυσμών, 6 κλ'ίjρος όργά.νωνε έπl πολλα χρό
νια Θρησκευτικές παραστάσεις στο εσωτερικο τών εκχλησιών,
καθώς κ' επίκαιρα ίστορικα θεά.ματα στο προαύλιο. 'Έτσι,
μια συνθήκη είρήνης πού ύπογρά.ψανε οί βασιλιά.δες Γαλλίας
καl 'Ισπανίας στάθηκε ή άφορμή για μια παράσταση στο προ
αύλιο τοu καθεδρικοϋ ναοϋ τ'ίjς πόλης τοϋ Μεξικοϋ, μια lστο
ρική " άφήγ·ησ·η ", πού είχε τον τίτλο. " Ί-Ι κατάκτηση τ'ίjς
Ρόδου ".
Σ;Ο, τέ�ος, δμως: τοU 1 6ou , αLώνα ό ά� χιεr: ίσκοπο � άπαy όρ � ψε
,
αυτες τις εκδηλωσεις
στο εσωτερικο1 ·η στο προαυλιο των εκ
κλ-ησιι7J� κα}, ;ο 1 59 7 lδ_eύθη,χε το �Ρ�;ο /J;όνψο, Θέ�τρο τοu
J\[εξικου :
Ο ο1κος των Κωμωδιων . Σ αυτον, αλλωστε,
τον 1 ϋον αtώνα ξεπηδοϋν κ' ol πρώτοι Μεξικανοt· δραματουργοί :
tδια�τερα, ό εφημέ_e ιος , Χοuαν ,Π 7 ρέ� �αμ�ρεζ " συηραφέας άρ �
,
απο τα οποια το πιο σημαντικο
κετων Θρησκευτικων εργων,
τιτλοφορεϊ:ται " Ό πνευματικος γά.μος τοϋ άπόστολου Πέτρου
μΕ: τ·Ιjν μεξικανική 'Εκκλησία " ! Τό 1 58'1 πά.λι γεννιέται στο
Μ 7ξικο ό δρα11;ατουργός, Χ ?υό.ν Ρ�υlζ ν;' , ' Αλαρ>;ον πο�, ο�τας
πιο στοχαστικος καl πιο ακριβολογος απ το Λοπε ντε Βεγα,
Θα εtσφέpει στο iσπανόγλωσσο Θέατρο μιαν άpετή άνώτεpη
/

1

,

•

.

&�Ο, κάΟε &.λλη : ,τ·}ι� ΕνS οσχ�π·rι σ·fJ , αί�1νες όλόχ)Ω1 pους πρ Lν άπό
το ? ρθολογιστι >;ο Θεατ �ο ,του 1 9 ?υ αιωνα. ,
,
.
.
Λlια προσωπικοτητα κ ενα
ταλεντο δεσποζουν στον '1 7ον α!
ώνα τ·ίj ς άδελφ'ίjς Χουά.να Ίνές ντέ λα Κpούζ, πού σύνθεσε
ίσπ νικη ς γ σ α ,
οpφ σον
τ
ι;-ερι,κιΧ ,άπ ' τα πιΟ ,ι)11,�1
�;� �η �
�
�� ? �
αλλα και Θρησκευτικα εργα οπως
Ο Θειος Ναρκισσος , ακο
μα καl δυο κωμωδίες άπ' τlς δποϊ:ες ή μια Ε:χει τον τίτλο " Ό
έ!ρωτας είναι κά.τι περισσότερο άπο λαβύρινθος ". Μέσα .στήν
ίστο � ία τ'ίjς l�παν�κη? δραμ:ιτου �γί�ς είναι , ή πρώ;η πού έν
δι �φεp Οηκ7 � ια του,ς ιθα;yενεις κ� ι το μα'(ικο π� ριβαλλ?ν το.� ς.
,
j\,lε τον Ευσεβιο Βελα, ο 1 8ος αιωνας
βλεπει να γεννιεται ενα
νέο είδος -το ίστορικό δρά.μα- ένώ μΕ: τή λογοκρισία τ'ίjς
Ίερ'ίjς 'Εξέτασης ό 1 9ος αtώνας Θα πρέπει να περιμένει τό κί
νημα τ'ίjς εΘνικ'ίjς άνεξαρτησίας για να βρεϊ: τό pυθμο καl τήν
έ!κφρασή του. Αύτή τήν εποχή έμφανίζεται ό πιο εύχά.ριστος,
'ίσως, άπ' Ολοuς τοUς συγγραφείς, ό c c χαμογελαστΟς κριτικbς
τ'ijς κοινωνίας " J\Ιανουέλ 'Εδουάρδο ντέ Γκοροστίζα, τό Ε:ργο
τοu όποίου, "Μέ σένα, ψωμί καl κρεμμύδια " , ξανάπαιξε πρlν
τρία χρόνια τό " Θέατρο τοϋ 'Ιδρύματος Κοινωνικών 'Ασφα
λίσεων" τοϋ .Μεξικοϋ.
'Α.χόμα πιΟ σημαντικη εΙναι ή έμφάνιση έκείνη την έποχη ένΟς
μεγάλου συγγραφέα, κλασικοu στο 6φος, Ι:ραστ'ίj τών αύσηρών
πνευματικών κατασκευών, τοu Χοσέ Πεον ύ Κοντρέρας πού τό
lστορικό του Θέατρο, μέ τήν παγκοσμιότητα πού το διαπνέει,
πολU ?υγyενε�ει με χείν ο τ?U Σίλλερ και προπαντΟς τοϋ σόy
�
χρονου του Βικτωρος Ουγκω.
Στον αtώνα μας, ή θεατρική δραστηριότψα στο Μεξικο π'ί)ρε
τέτοια ώθηση, πού τα έξήντα τελευταϊ:α χρόνια άποδείχτηκαν
πιο γόνιμα άπ' οσο κ' ol τέσσερες προ·ηγούμενοι αtώνες μαζί.
Πραγματικά., τόσο τα Ε:ργα πού γρά.φτ·ηκαν, οσο κ' ol παραστά
σεις πού δόθηκαν ε!ναι περισσότερα. Τό φαινόμενο αύτό ε1ναι
ταυτόχρονα άποτέλεσμα τ'ίjς 'Επανάστασης τοϋ 1 9 1 Ο, πού βοή
θησε το Μεξικό να δλοκληρώσει τήν ' ' προσωπικ6τ·ητά. ' ' του,
καl τών δυο παγκοσμίων πολέμων, πού ύπογράμμισαν παρά
δοξα τ·)jν πανανθρώπινη άλληλεγγύ·η τών λαών.
Στ-/jν άρχή τοϋ �Oou αtώνα, iΧ.ν καl τα Θέματά. τους Sεν ρι
ζώνουν στήν όίμεσ·η πραγματικότητα τοϋ Μεξικοϋ, δυο συγγρα
φεϊ:ς ξεχωρίζουν για τήν τελειότητα τοϋ λόγου τους κ' έξα
κολουθοϋν ν' άσκοϋν τήν επιρροή τους άκόμα καl στο σύγχρονο
μεξικάνικο θέατ�ο : 6 "Αλ<p όνσ� Ρέυες ;ιαt 6 Ξ �βιέρ Β ;γ �αουρού
τια. Πιο κοντινος στην εποχη μας, ο Ροντολφο Ουσιλι ε!ναι
άξιοσ ημείωτος για τή δραματική άνάλυση τ'ίjς Μεξικανικ'i)ς
lστορίας πού κατά.φερε να κά.νει σέ Ε:ργα του οπως '' Στεφάνια
άπΟ σκιες '' Ύ-1 t t ιο χειρονόμος ' ' .
Σήμερα, δυο τάσεις, δυο ρε•)ματα ξεχωρίζουν στο μεξικανικο
Θέατρο : άπ' τή μια μεριά., αύτο πού άποβλέπει στήν άνά.λυση
χαρακτήρων, �ή θών, τυπικών μεξικανικών στοιχείων καl πού
άντιπροσωπεύουν , κυρίως, ol 'Εμίλιο Καpμπαγίδο, Σέργιο Μαγ
κά.να καl ή Λουίζα Χοσεφίνα Χερνά.ντεζ. Άπ' τήν όίλλη , έ'.να
ρεϋμα πού 'χει εντονη τά.ση " παγκοσμιότητας ", καί πού άντι
πρ? σ��,ε1)ουν οί Ι>ά.ρλος Σολορζά.νο, Χουαν Χοσέ Άρρεόλα
και ·η Ελενα Γκαρρο.
Σ·ήμερα στο Μεξικό, μαζl μέ τό 'Εθνικό J\lέγαρο Καλών Τε
χνών πού χτίστηκε το 1 93!1 στή θέση τοu παλιοϋ κρατικοϋ
Θεάτρου πού καταστράφηκε άπο πυρκαγιά., ύπάρχουν 20 θεα
τρικές α'(Θουσες, ol περισσότερες άπ' τlς δποΊ:ες, οtκοδομήθηκαν
πρόσφατα, μέ πρωτοβουλία καl μέ τα οtκονομικα μέσα τοϋ 'Ι
δρύματος Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων. Ό όργανισμός αύτός ε!ναι,
όίλλωστε, έίνας άπ' τούς τρεϊ:ς ( ol όίλλοι δυο είναι τό 'Εθνικό
Ίνστιτοϋτο Καλών Τεχνών καl το Πανεπιστ·ήμιο ), πού ύπο
στηρίζουν κ' ένθαρ �ύνουν ένεργα τήν άνά.πτυξη τ'ίjς Θεατρικ'ίjς
,
,
δ!)αστηριοτητας
στη χωρα.
'Η Βιpχίνια Φαμπρέγκας, 6 Άλφρέδο Γκομέζ ντέ λιΧ Βέγα καl
ή J\lαρία Τερέζα Μοντόγια είναι οί κυριότεροι Μεξικανοl ·ήθο
ποιοl τ'ίjς άρχ'ίjς τοϋ 20οϋ αtώνα καl οί τωρινοί πού Θα μποροϋσαν
να παραβληθοϋν μαζί τους όνομά.ζονται : Όφέλια Γκιλμαίν,
'Αντόνιο Πά.σσυ, πού 'ναι ταυτόχρονα καt σκηνοθέτ·ης, Μα
ρία Ντούγκλας καt 'Ιγκνά.σιο Λοπέζ Τά.ρσο.
Πλά.ι στον Πά.σσυ, μπορεί: κανεlς ν' άναφέρει όίλλους δυο όχη
νοθέτες τ'ίjς παλιότερ·ης ώστόσο γενιiiς : τον Σέκι Σά.να καl τον
Σαλβαδορ Νόβο. 'Υπάρχουν άρκετοl σκ-ηνογράφοι μέ ταλέντο :
6 Μιγκουέλ Τριέτο, πού 'χει εtδικευΘεΊ: στlς μεγάλες lστορικές
τοιχογραφίες, ·ή Λεονόρα Κά.ρριγκτον, μέ τή λεπτ·/j γσητεία
τών συνθέσεών της, πού πολύ Ε:χουν έπ-ηρεασθεϊ: �π' τον ύπερρεα
λισμο_ κ� l ό Ντ;ιβί,ντ Άντόν, πού, το χιοuμορ του Ε:χει έναρμο
,
νιστει τελεια με το πρωτοποριακο Θεατρο.

( �1ετ. Κ. Στ. )

BERNARD
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ΘΕΑΤΡΙΚΉ

ΒΙΒΛΙΟ ΓΡ ΑΦΙΑ

Τό " Θ έ α τ ρ ο " δημοσιεύει σέ κάθε τεiίχος &ναν, οσο τό δυνατόν πληj:ιi:στερον, βιβλιογρα
φικό κατάλογο τών τέλευταίων άγγλικών, γαλλικών, ίταλικών καi άμερικανικών έκδόσεω ν,
πού άναφέρονται στό Θέατρο, τη Μουσική, τό Χορό, τόν Κινηματογράφο καi την Τηλεόραση
Λ Γ Γ Λ l λ

C O L E, Duglαs
((Πόνος κ α ί Κ ακό στά Εργα τοϋ Κ ρ ί στοφ φ Μάρλο ου». 'Έκδ. Oxford
University P ress, σε.λ. 274, 48 σελλ.
Γ ι ά vά έξηγήσει τή'ν σ·κληρότητα κ α ί τό
πλi)θος φόνων, αl μάτων κ α ί καταστροφων,
πού ιωριαρ.χει στά i:pyα τοϋ Κ ρ ί στοφερ Μάρ
λοcu - στόν Οπcιον πολλοί ό:ρνιοϋνται κ α ί
τή ν ί 3 : ό τ η τ α .ι<άν τ ο U δρ·αματουpγοϋ, σuγκρ:
νο,πάς τον, φυσικά, μέ τό-ν Σ α ί § πηc - Ο
θαυμ crστής τοu Ν τάγκλας Κόουλ έξετάζει στ ό
5 ί 6 λ i ο τ ο υ τό τrνιuματιτκό, δ ι ανοητικο ίιπό6:ιθρο τcίι σuγγpαφεα. Έξπάζ!ι
ίδια ί τερα
τήv περίοδο θzολο.y ι κc'.:':ιν σπcuδC:ιν τοU Μάρ
λccυ στό Κ α ι μπ ρ ι τζ, τά μεσαιωvικά « μιrστή
ρ ι α» πού η-ταν άκόμη τοϋ σuρ.μοϋ, τήv έπ δpα!ση τοϋ Σ ενέ.κα κ α ί των άπο μ � μή.σεων τοU
Σ ε·νέlκα, Οrrως η « ' Ι σπανική Τραγc.:δία» τοίί
!( ί ν τ , πάνω στόν έι<κοrλ απτόμενο τότε συγ
γρο:φέα.

GASCO J G N E, B α rber :
Είι<οστοU
Αίώvα».
'Έκ.δ.
2 1 6 , 30 σελλ.

«Τό Θέατρο τοίί
Hutchinson,
σελ.

· Εκλαϊι<εvτι1κή
μzλέ-τη τών νέων τάσεων τοU
Θεάτρου - χωρ ί ς ύπο.ση:μειώσε ι ς , 6 1 6 λ 1 ογρα
ψία κλπ. - πού προορ ίζεται μΟ:λλον γ ιά
τό ·πολυ κο ι'\ό· ό , παρά γ ι ά τούς είδι.κούς. Ό
κ.
Γ κ ασ-κό,ϊν άρχίζει μέ τόν Π ι ραν·τέλλ'ο κ α ί
τελ�ιώνει μ έ τ ή ν Σ ήλα Ν·τιλέϊνu. Κ α ινοτο
μ ί α : ό συγγραφέας χωρ ί ζ ε ι αύτούς πού τόν
άπασχολcϋν σ έ δυό κατηγορ ί ε ς : σέ «δ�α·μα
τουργούς» κα ί «συγγραφείς θεα.τρικώΥ' lργω,ν�>.
Σ τούς πρώτους περιλcφ6άνει τούς : Π ι ραντέλ
λο1 Ο '
Ν ή λ , Μπρέχτ, Ζ ι ρωvτοU, Άνούϊγ,
Σάρτρ, Τ . Σ . Έλ ι c·τ, Τ . Ούίλλ ι α μ ς ι<αί Άρ
θουp Μ ίλλερ. Σ τούς δ:ύτερους, στούς όποι' ους
δέν όJ ,f> ι εpώ'Ιε.ι είδ !·Κά Ι<εφC .ιλ α ι α , t:χουv τήν θέ
ση τους δλοι cί &λλοι καί ί δ ι α ί τερα cl πpω
ΤC'πορ 1 ακο ί . Γενικά, [ργο κατατοτr ι σ τ ι " ό των
τά·σ-εωv τοίί Θ�άτρου στόν αίώνα μας, μέ πολ
λά Ο ι ογραφ ι ι<ά κ α ί θεα τ ρ ι κά στοιχεία, χρήσι
μ� γιά τcύς θΞ'ατpόφ ιλcυς.

K I T C H Ι N G , Lαυrence :
Μέσω,ν τσD Αfώνα». "Έκδ.
σε.λ . 23 8 , 3'5 σελλ.

«Τό Θέcrτρο τ&ν
Faber and Fαbcr,

Σ υ νεργάτης των «Τάϊμς» τοU Λονδίνου, ό
ι<.
Κ ί τ σ ι v άσχσλειται χρόνια μέ τό σύγχρονο
Θέαtτρο καί : ί ς τάσε ι ς του. Σ τό πρώτο μέ
,.
ρος του
6 ι β λ ι ου του, έ.ι<θέτει τ ί ς άπό·.ι.� ε ι ς του
πάν.ω σ ' αύτό , έvω στό δεύτερο &ναδη μο
.
σιευzι συνεvτευξ::ι ς του μέ κορυ-ρα ί ο υ ς ήθο
ποιοίίς � α ί σκηνοθέ·τες, πού εΤχαν -πρωτοδη
μοσιευθzι στούς «Τάϊμς».

,.

GEL B , Arthυr αnd Β α rbαrα : « Ο ' Νήλ».
Εκδ. Cαpe , σελ. 970, 2 λ ίρε ς 1'0 σελλ .

. Τ,? ζείίγ ο,ς Τζ έλμπ fκα � ε μ ιάν έκπληκrτ ι κ ή
σε -pγκ ο ,_ μ ο χ θ ο , σωμαηι<η άπασχδληση, δοιι
λ ε. ι α : π η ρ ε συν εντ·εύ ξ ε ι ς μέ 40U προσωπα
πού Ετυχε νά yνωρ ίσουν κάπως τόν ' Α μ ε
p ι κ � ν ό δ ρ α μ ατουργό
Cύγένιο Ο ' Ν ή,λ κ α ι
κατεγραψε τ ί ς &ναμvήσε.ις τ ο u ς . •Όταν ση
μειώσει κανείς πώς τά 40 0 αύτά πρόσωπα
&μεναν περίπου σέ . . . 400 δ ι αφορειτ ι κά μέ ρη,
κ � ταλαΟα!νει πώς σίγουρα πρόκ ε ι τ α ι γ ι ά
« ε ρ γ ο ζ ω η ς » . Of σ�γγραφείς δέv κ ά ν ο υ ν κ ρ : 
τ ι κ.ή μελέτη. Α ύ τ ό π ο ύ προσφέρουν εΤναι μ ι ά
λεπτομερέστατ η, ζt..)ντανή β ι ογραφία &π' τ � ν
δποία - δπως έσημείωσε χαρακ�ηpιστ· κ ά
' Άγγλος κ ρ ι τ ι κ ό ς - « δ ί ν λείπει ο V τ ε Ενα
άπ' τ ά μπάp , δπομ έσύχνασε δ Ο ' Νήλ». Of
λεπτο μ έ ρ ε ι ε ς α ύτές, ώστόσο, φαίνεται πώ ς
δ έν μ·εγαλώvουν τόν συγγραφέ α, lνώ μ ι κ ρ α ί•
νουν τόν ά ·ι θρωπο.

F J DJ H N , Donald : «'Αγγλ ι ι<ά. Μονόπρακτα
τ οίί Σ ήμερα>> . "'Εκ,δ. Oxford U n iversity Press1
σελ. 25.S, 1 2 σελλ . · 6 τrέννος.

Σ υ λλογή δλων σχεδόν τwν σύγχρονων μο
νόπρα.κτων - κ α ί , πεp ι έ ργuς, ένός &μερικά
νικου:
«Τό έρω·τι.κό
γράμμα
τοU Λόρδου
Μπάϋρον», τοD Τεννεσσii Ούιλλια.μς - μέ
σ ύντο μ ες β ι ο y ρ α φ ι κές σημε ιώ σε ις γ ι ά τούς
συγγραφείς. Περιλαμβάνονται, μ εταξύ τών
lΧλλων, κ α ί &ρyα τών : Τέρενς Ράττιγκαν,
Κ ρ ίστοφφ. Φράϋ, Β όλφ Μάνκο 6 ι τ ς , Τζ. Μπ.
Π ρ ίσλεϋ.

HUTLEN,
Theodor :
πρός τό Θέατρο». '"Εκδ.
28•6, 3·0 σελλ.

«.Προσανατολ ι σ μός
Peter Owen, σελ.

· Α μ : ρ ι ι<ανός και!ηγη•τής δραματολογίας, ό
κ.
ι.ι. Χάτλεν έξηγεί1 π ρ ο φ α ν ώς γ ι ά τούς
μ αθητές του, τ ίς δ ι ά φ ορες μο ρ φ έ ς θεάτροu
κ α ί τόν ρόλο τών ήθοποιών, σκηνοθειτών, σκη
νογράQ'ων κλπ. στή θεατ ρ ι κ ή δ η μ ι ο υ ρ γ ί α . Βι ..
6 λ ί ο μ έ παιδαγωγικό χαρακτiϊρα.
B U RT O N , Ε . G . : «' 0 Όδη•γός τοϋ Σ τrου
δαστi; στό Π α y κ ύ σ μ ι ο Θ έ ατ ρ ο> . Ε l κονογρά
φηση Ν τ ι άνα Κ ο υή ν . 'Έκδ. Herbert Jenkins1
σ,λ. 2 ί.ί7 , 2 1 σελλ.

Κ ατατοπιστική εi σ αy ωy sl c-τ5ν κόσμο τοU
Θεάτρcυ, μ έ κεφάλαια γιά τήν fστο ρ ί α της
τέχνης τοί} fιθοπο ιοU, τό κλαrσικό Θέατρο, τή
δρ_α. μ ατ ι κ ή τ ι:.χ ν η σέ δώ5ε.κα ά σ ι ατ ι. κ έ ς χώ ρ;;.ς
καί τ.)ν δλη έξέλιξη τοU δ υ τ ι κ ο ίί Θ εάτ ρ ο υ .
Πολύτ ι μ σ έγχ ε ι ρ ί δ ι ο γ ι ά σπουδαστές.

ΜΑRΙ ΝΑΖΖ Ι ,
Βαrbαrα :
στριες». 'Έκδ. Alvin Redmαn,
σc:λλ. Είκονογραψημένο.

«Πρωτcrγων ί σελ. 306, 1 8

Κ ουτσομπολιό - καλογραμμένο - γύ ρ ω
τ ,1 ζω Ί
( περ 1 σσότερο) κ α ί τ ή ν τέχ ν η
ϊντε.κα δ ι άσ11μων πρωταγωνιστριών
της έγγλέζ ι κ η ς σκηνijς.
άπ'

( & ρ κ r. τ ά )

P ERRAD, Mαthieυ : «Γένεσ ι » . Μυσ-τήριο σέ
ίίξη εiκόνες.
'Έκδ. Silvaire, σχiJ•μα l ι/ X l 4 ,
σ,λ. 1 26 , 9 φράγκα.
Ό συγγραψέας, γ ι ά νά άμδλ ιί\.· ει τ ί ς συν
Θιiκ!ς της &δΣ"λφοκτο ν ί α ς τσV Κάϊν, εl:τάγει
Εvα κ α ινcύpιο στοιχ:i·ο στό θέμα : τ ή ζήλε ι α .
Τ ό ν 'Ά6!λ άγι:rπ& μ · ά άδελφή τ c υ , μ έ τ ή ν ό
πc ί α είναι έρωτευμένος κ,α [ δ Κάϊν.

l Τ ΑΛΙλ

FABR I , Diego «Τό πορτραίτο έ·νός άγ·νώ
στο11». Ε i σαγωγή Rαυl Rαdice. 'Έκδ. Vα l l ec
chi, Firenze, σχijμα 1160, σ.ελ. 1 5 5 , 900 λ ι
ρέτες.
Δράμα σέ δυό έποχές, πού παίχτηκε μ
έξαιρετική έ'Π'ιτυχία τ ή ν -rοερασψένη χρονιά.
Έπί1Ι<' εν'Τρο, στό fpyo εΤν' ή προσωπι•κ 6τητα
τοίί Τζιάκομο Ρ ο ν κ ό ν ι , ενθερ1μου όρνανωτοΟ
κσ:θοιλ ικ ο υ κ ι νή ματος,
μέ t.ντονο κ ο ι νω·ν ι κ ό
χαρακ.τ fl ρ α , π ού β ρ ί σ κ ε ι τ ρ α γ ι1κ ό θάνατ ο σ'
άεpοϊοpι·κό δυ στύ·χη1μα πάνω &π� τ ή Βαρσο
β ί α . Φ ί λ ο ι καj δπα&οί τ ο υ σχηιματίζουν έ
τ η η :: οπή μέ πρό-ειδρο κ α ρ δ ι νά�λιο γ ι ά νά συγ
γράψ!.ι τή Οιογραφία τ-ο υ . Μ ά τ ά στοιχεία
πού σuγκεν·τ ρώνονται καί ή ξα:φνικ:1 lμψά
ν ι·ση τοU μυστικοD ι)μειρο-λογίου του δ 1 μ ι οuρ
γεί σύγχυση, γ ι ατί η προσωιτr�ιrκότητα του
νul{ροϋ l.μφαvίζ�ται διαφορετική &.π6 τ ή γνώ
μη πού ε1χ·ε σχη1ματι σθεί γ ι ' αύτόν. Πρό..c ε ι 
ται γ ι ά σκη·ν ι κ ή παραβο.λή πάν·ω σ τ ά 1Τpο
βλή;μ·ατα 'Πού θέτει ή χριστιανική πίστη. Σ έ
παράρτημα,
δηιμο·σιεύονται σημειώσ"εις γ ι ά
τή.ν y.έννηση κ α ί τ ή ν δλόκλήρω-ση τ ο σ fpγου
άπ' τό «Τετράδιο σηιμ�ιώσιεω;ν» τού συγ
γραφέα.
«Β ενε-τσιάινοι CJ>κηνογ.ρά·φ ο ι του 1 βου αl
ώνα» Φpαντζέσκο Β αyκνάρα, Γ κ ι οvζέπ-ττε κ α ί
Π ιέτρο Β οpτόζcr. Κ ατάλογος τ i'j ς έιοθέσεως
πού ώργα·νώθηκε μέ τή·ν l1'Τ'11μέ.λ ε ι α τοD Τζί
νο Ν τσμφ ί ν ι . Έκδ. Ν έρ ι Πότζα ΒεvέJζ-α,
σχijμα 8 0 , σελ. 75 οlκονογραφημένες, 1 500
λιρόηες .
ςΟ « Κ ατάλογος» περιλαιμ16 άνει 6 ι ο γ p α φ ί α
τοϋ
Φρανζόσκο
Βαγκνάρα
( 1 7 8 4-1 866)
καί χρονολογία τ ώ ν παρ ασ-τάiσεων γ ι � τ ίς
δ�ιοίες t:'<οψε σκη ν ι κ ά , β ι ογραφίες τοϋ Γκιου·
ζέ;ιτπε Βεοτόζα ιc: α ί τοϋ γ ι ο D του Π ι έτρο
( 1 80-8-1 873, 1 8 2 8 -1 9 0.Ο ) κ α ί χρονολe>γία
τών παραστάσεων γιά τ [ ς δποίες εκαμαν
Ο'Ικ η ν ι κ ά , 'κα·θώς κ α ί σηιμει ώσ'ε ι ς σέ καλλι
τεχνι κ ά θtμeχοτα τοD Γ κ ι ουζέΠ"Π·ε Βt1ρτόζα.

«Teαtro υnο». Έπι1μέλεια Luciαno Codigno
la, Θκδ. Elnaoυdi, Τορίνο, σχημα 80, σελ.
λιρέττες.

8ι:>1 , 600

Μέ δε.καΟ'κτώ βεωρητι·κά ίiργα συγγpαφέ
ω.ν ό:π' δλο τόν 1<όσμο, δ Codignola συνθέτει
Εvα πανόραφα τοϋ σύγχρονου Π'ρωτοπορια
κου θεάτρου. t H &νθολογrα αύτή σκοπό Εχει
νά 6οηθήΟ'ει crτή δrιμ ιουργ(cr μοντέρνου ρε-

πε.ρ-τορίου γιά τούς θ ι άσους, μά κ α ί νά κα·
τατοπί•σει τό κ ο ι ν ό κ α ί τ-ο ύ ς &ναγ0νώστες
δι ε υ.κολύνοντας τή γνωριιμία καί τήν ι<ατα
vόηση
της πpοΟ"π�ε ι·α ς πού καταβάλλουν
ο ! λεγάμενες τφωτοπο ρ ι σ>κές όμά5ες. Περι
λα�μ6iνο..-τ α ι τ ά &κόλουθα ί:ργ α : «Τό βαγο
νέτο γιά &μιμο» τοD γνωστοD 'Α1μ1ερ ικανοϋ
"Εντcυ�ρντ -Αλμπη (Μετάφι>αση Ε . Cαpri
olo ) , δπου δ συ"Υ'yραφέας δlνει &ξιόλογσ
δείγματα τίjς f·καινόιτηοτάς του νά π.ε ρ ι φpο-ν!ί
τόν κόοψο πού τάν 'Π'εριGάλλει, καί πού τόν
δ-tχθηκε κ α ί τόν ίνθαρρύ·ν ε ι . «' Επανάστ αση
.:Cλά νσ.τ ι ο αμ::ρ ι κ,ά.νικα.» ( 1 960) , ν·το·κυμαντάίρ
σέ δυό έ.π,ο χ έ ς τοί/ ΒpαζιλιανοD Αύγούστου
Μπόα·λ (ΜΕτάφραση Ρ . Τζιακό·μτrι ) , (να εί
δος έτιιθεώpησης δπου δ ι α ι φ ί1νε.ται ή uΣyάλη
μπροχτική tπίδραση. «Τά όνόιματα τi;ς έξου
σ ί ας» ( 1 95·7 ) , τοϋ Πολι..>ν οϋ Jrezy Broszki
ewicz
( Μ ετάφραση�
Ρ.
Λαντάου } ,
δρΟ:.μα
σέ τρείς τrράξ� ι ς μ έ θέμα τήν α ύθ α ι ρεσία
πού εf.ναι συνuφασψtνη μέ κάβε μο ρ φ ή κ α ί
Gαβμό έξουσίας . «Τά κ ο ρ ί τ σ ι α τοϋ Β ι τέρ
μπο» ( 1 9 58 ) , ρ α δ ι οφων ιοκό δράμα καί «"0νειρα» (1 �53 ) , δuό .μ ι φ ά ραδιοφω·νι·κά κομ
μ ά τ ι α τοD Γε.ρμeχονοϋ Gϋnter E i c h . (Με.τάφρα
ση Ε . Picco ) , πού ή fκαινότητά του ν ά δη
μ ι ουργεί &τμόσφαιρα πcrγερή μ έ !Ονα έλάχι
στο &ριί>μό λέξ εω·ν φέρνει στή σ>κέ.ψη μας
τόν Κάφκα. «Ό λαϊκός θ·ρίιλος τοί/ δοUκ·α
Έιpνέστου η δ •Ήρωας κι 1 δ &κόλου-θός του»
( 1 9·S7 ) , φάρσα
τραγ ι κή σέ
Π'ρό.λογο
καί
φείς tποχές τ ο ϋ Γερμανοϋ Peter Hαcks . (Με
τάφραση Ε . Picco ) , «θεατ1ρι.κοD συγγραφ έα»
τοϋ Deυtsches Theater 1'οίί ' Α.να-τολικοΟ Β>Ε
ρ ο λ ί νου καί μαθηιτοσ τοσ Μ·πρtχτ. «Τό κο
ρίτσι μέ τ ' &σπρ·α μαλλιά» τών Κ ιν έ.ζων Ho
Ching - Chih καί Ting γ ; _
( Μ ετά.φραση R.
P isu ) , Εργο μ' Εvτονη μ111ρεχτ ι κή έπ . δραση
πολύ κοντά στό λ 11μ.πρέ.ττο Οτrε.ρας. «Μόνο
αύτά γνωρίζουνε τόν Εpω1τα» ( 1 9'5 9 ) , τοίι
Mikios Ηυbαy. (Μ ε τ άφροοση U. Albini. «'Έ
; α ς γερα>ός στή Δύση·» ( 1 96 1 ) , τοϋ J u n li
Kinoshitα. (Μοτάφpαση i'>i. Teti ) , τrού κατά
φερε γράφοντας tνα &π' τ ά πιό γλυκά καί
λεπτά κεί μ-ενα τοϋ μο·Vι"Τέρνου θεάrr ρου νά
&.ποS.ώσει στά 111λ α ί σ ι α της σύγχ1ρονη ς ζω
η ς , &να λαΪκό γ ι απωνέζ • κ ο θρύλο. «Ό στρι5φσ>λος» ( 1 9 60 ) , ραδιοφωνικό δρ&μα.
(Με
τάφραση Β . de Mol l ) κα( «Ν·�κρό γ ρ ά μ μα»
1 9 59, δ•ράμα.
(Μ ετάφραση Μ. Cαstellαn i ) ,
τοίί γαλλ5φωνου �Ελβετοίι Roger Pίnger πού
&κολουθεί τά ίχνη τi'jς «σχο•λiiς τ·ο ϋ /Χγχους»
τοϋ HαroJd · Pintzr . «Μιά 6ραοδυά !:ξω» ( 1 96·1 ι
κ•α ί «'Ελαφρά &διcrθεσία» ( 1 9 6•1 ) τοϋ H a 
roid Pinter. (Μετάφραση L. d el Bono ) , τ ο ϋ
πιό πρωτ6τυπου κ ι ' &νήσυχου "'Αγγλου συγ
γραφέα τοϋ κ α ι ροD μας, τοD κ u ριώτερου έκ
τrροσώπου τi;ς «σχ<>λiiς τοϋ /Χγχους διά μέ
σου τοίί &νεξ ήγηιτου», πού fχεt τή1Υ πpοf.
λευσή της στή.ν τ.εχνοτροπία τοΟ Μ.π έικετ κ ι '
&ποτελεί τρέχουσα l'Π'ω ν υ μί α τ ο Ο θεάτρου
<<!τ οϋ παρά�λογου» η τοϋ θεάτρου «τiiς &:πει
λi;ς». «'Η κερασφόρος» ( 1 961 ) τοϋ Ί cτπα
νοϋ A"fonso Sastre. (Μ οτάφρcrση Μ. Aguir
re) . «Τό Τ α ξ ί δ ι » , τοσ λ ι 6α�νέζου Georges
Schehαde. (Μετάφραση L. Benzoni ) , τrού σέ
στύλ γ•ε.μάτο χάφ ι , έφευρετικότητα, ν ιά τ α ,
π,ρ ο.σπαθεί νά
δρα111 ειτιεύσε 1 ,
&κολο υθώ,ν'Τ ας
τ ά Υχ.ν η τοϋ '1 ο ν.έ.σκο, καί ν ά φθάσει στό
χ01μόyε.λο. «Ό &ράκος», μύθος ·σέ τρείς πρά
ξεις τοϋ Ρώσου Eνgenij Schwarz. (Μοτάφρα
ση ν . Strac�o) Ι τοΟ δποίου η πολιτική σά
τ ι ρ α & φ ή ν ε ι νά δ ι αφαίνεται Ε·να εΤδος σου ·
ρεαλισ1μ.0D. «Πέρασα άπ' τ ά στρατότtε.δ α>)
( 1 948 ) , τοϋ Ί σ ραηλινοϋ Moshe Shαmir. ( Μ ε
τάφραση G. Richetti ) , πού δ ι ηγείται μέ ά
τολό-τητα τ ή ν έρωτ ι κή fστορ[α δuό νέων σ'
lvα κι•μπούτζ, κατά τ ή δ ι άρκ.� ι α τοΟ πολέ
μου γιά τήν &:νεξαρτησία της Παιλ αισ-τίνης
( 1 948-49 ) .
«'Ένα
ήχηρό
κουιSούν ι σ μα»
( 1 9 58) τοϋ • Αγγλου Normαn Frederik Sim
pson.
( Μ ετάφραση Μ . Gαmbino ) , τrού μέ
τό στύιλ του πλησι ά ζ ε ι τόν ' 1 ονt.σlκο. ιο
τόμος κ.λε ί νει μ έ τ ά 6 ι ο γραrφι�κά ση μ ε ι ώ1μα
τ α τών συγγρα.φ�ων πού παρουσ ιάζει .

RUSSO CARLO F E R DI NAN DΌ «' 0 ' Α ρ ι 
στοφάνης
θεατρι•κός
συγγ·p<χφέας».
Έκδ.
Sαnsoni, Fireure, στή Q"Ιεφά «Crίticα e sto
riα», σχί}μα 80, Ο'Ιελ. 3·84.

Σ τή,ν &ρχή τίjς μελέτης δη.μοσιεύεται δο
κίιμιο γιά τά «δύο θέατρα τοϋ , Αριστοφάνη»,
μ' &λιλα λόγια yιά τούς δύο τύπους f ρ y ω ν
1'Ού fγραψε δ ' Α ρ ι στοφάνης γ ι ά τούς δυό
δραιμ•αιτικούς &γWνες πού γ ι νόταν στήν "Α
θήνα μ έ τήν εύκα ι ρ ί α δuό ξεχωριστών δ ι c
νuσια.κών έορτώ ν : Τά λήναια τό χει μώνα
κα{ τά Κατ' Cί:ττυ Δ ι ονύσια τή,γ &νοιξη. Με
τά &πό lvα κεφάλαιο & φ ιε..ρ ωμένο στήν θεα
τρι1κ1ή μα•θ η.τ ε ί α το G ' Αρ ι στ'Ο0φάνη 1 δ συγγ p α
φ.όας ίξετάζει &να:λυτικά τίς lνδ&κα σωζό
μενες Κ ωμωδί.ες &π' τίς σαράντα πού Εγρα·
Ψι: Ν εφέλες, Ε!ρήνη, 'Όρνι.ι>ες, Λυσισ"Τ'Ρά
τη, Θ•ε.σμοφο;ρ ιάζοuσες y ι ά τό θέατρο τοϋ
Δ ι ονύσου καί 'Αχαρν)iς, ι ι ππης, Βάτραχοι,
Σφί;κες, Έκ.κλη·σ ι άζουσες, ΠλοGτος. γ ι ά τό
αύτοσχέι3 ιο θέατρο στά λήναια της 'Αγο
ράς. Ύτrογρcφμίζονται ol δ ι α φ e>ρές &νάμι;,.
σα σ' αύτές τίς δυό κσπηιγορίες lργων· &π'
τήν &τrοψη τί;ς θεατρι1κiiς τεχνικi;ς, τοϋ 1ι.ε
ριε.χομένου, τοϋ τρόπου ttαράcττασης, τών ι
δεών. Δ ιαφορετικο[ θεατρικοί χώρο ι , δ ι αφο
ρε.τικές τεχνικές συνθηκ.ες, διαφορετιιΚό τrε
ρ ιοάλλον, δη•μ ιούρyησαν δύο δ ι α φορ,ετ ι κ ά θε
ατρικά είδη μέ t�χωρο χαρακτίiρα κ α ί τεχνι
κή - ύποστηρίζει δ συγγραφέας. Ή μελέτη
κλε ί ν ε ι μέ τήν έξέταση τών ση,μαν·τ ικώτερων
στοιχείων τίjς θεCΧΤρι.κijς στ.αδι ι>δρο.μίας τοίί
' Α ρ ι στοφάνη.
SZON D I , PETER. «Θ'εω ρ ί α τοίί συγχρόνου
δρόψατος». Εtσαγωγή Cesar Cases. Μετά
φραση &π' τά γερ.μαν ι κ ά G. L. Έικ δ . Eina
ud � Torino, &ριθ. 311 1 στή σειρά «Suggi)>,
σχfΙμα 80, σελ, χχχ ιν - 1 38, 1 5 00 λ ι 
ρέττες.
Τό &ργο δημο·σ ιεύεται cττή.ν , Ιταλία σέ
μιά σ-τ ι y μή πού, δπως λέει στήν εiσαγωγή
του δ CasΞs, ξ':Χναφουντώνει ή δια-μάχη γύ
ρω στήιν πρωτοπο ρ ι ακή λογοτεχνrα καί μπο
ρεί νά θεωρηθεί lνα &π' τά λίγα ϊργα πού
χρησ ι μ εύουν στήν κατανόηση της l.μ ψάνισης
καί τίjς προοΠ'Τ ικijς αί>τίjς τίjς λογοτεχ ν ί α .; .
D I Μ Ι Ν Ο , Calogero : « Τ ό σ ι κ;λ ι κό Θέατρο
στή μrο οyει σκή παράδοση». -Εκδ. Lα Navi
cella, Cat c_ι nia - Romα, σχη μα 80, σελ . 1 18·3 ,
2 .•Ο;ΟιΟ λ ιρεοττες.
Ή μελέιτη, αύ-τή άνήικει σέ δ!κάτοιμη. σειρά
άφ·ιερωιμένη στή Σ 11κελ α καί τήν ίστοριι<ή καί
πνευματική έvσω1μάιτωσή της, στήν , Ι ταλ ί α
τή·ν Ε ρώπη· κ α ί τόν κόσμο. · ο σvγγραφέ.ας
ποιηιτη 5 , γνι.;στός θεατρ ικός συγγραφέας, ί
στορι•κος κ α ι μελΕ'τηπής τi)ς λιt"ί•κίlς έν·δυμα
σίας, στή βαθvcrτόχαστη έργασία τcυ έξ ;τά
ζ ε ι , 'ίσως γ :·ά πρώτη φορά, τήν προέ.λευ-τη
τοί/ σι.κ ελ ι κ οί/ Θεάτρου άπ' τούς Σ ιικελιώτες
πο ι ηιτές. Μέ τή βοήθεια κειιμένων κ ι , 10"τ·ορι
κων γ;;γονόιτων 6ρίσκει τή συνέχε ι α τών στοι
χείων πού συνθέτουν, δπως καί στό παρελθόν,
τή ζωη κόιτηιτα του σ ι κελικου Θzάτροv. Ά-π·
τόν Έπί χαρ.μο καί τόν ΠλαίJ.το, τούς μ;:σαιω
νικούς μ ί μους καί τά λει τοuργι>Κά δράμαιτα
ως τόν π ι ραV'τέλλο καί τcύς σύγχρονους συγ
γp·αφεi ς καί τούς δ 1άσηιμοuς ήθοπο ιούς, iμφα:
\'ι ζοvται γε.γονότα καί πpό7ω·π α, [ργα καί
f}έιματα, πού καθορίζουν τό «σικελικό» χα
ρα·Κ'τηρα τοί/ χ ι λ ιόχρονου αίιτοί/ θrάτροv.

�

;

Μεταφράσεις

B R E C H T, Bertolt : <<'Ο Σ6έϊκ στό δεύτερο
παγ�όσμ ι ο πόλεμο». Μιά παράσταιση στό Π ί
κcλο Τεάτρο τοί/ Μ ι λά.νου. Έπι μ·έλ ε ι α Gigi
lunori καί Raffaele Or.ando. Έκδ. Cappel l i ,
B o l o g n a , σ χ ij μ α 80, σ ε λ . 1 18°5 , 2 . 5o0'J λ ι 
pέττες.

Τό 6 ι 6λ ί ο άναιλύει τήν παράσταση ποU
σκηνοθέτησε ό Τζ. Στρέλφ Ο"τό Π ικολο Τεά
τρο, σ τ ί ς 1 Ο ' Ι ανουαρίου 1 96 2 , μέ πρωτα
γωνιστή τόν Τ ί νο Μτrοuαιτζέλ ι , σκηνικά καί
κcστc ύ μ ι α Ν τα μ ι ά ν ι καί μουσική Χ ά ν ς "Αϊ
σ�ερ. Ή. ά>•άλυση παρουσιάζει τίς διάφορες
φαισε�ς, της σκηΝοθc:τι.κης δοuλειδ:ς του Στρέ
λερ, όπως τήν εΤδαν οί στενοί σu·νεργάτες τοu
Ό Ρα
καί σvντελΞ.στές της παράστασης.
φαέλε Όρλό:ντe> γράφει τή0ν «"Εκθεση πάνω
σ;ή Ο"κηνοθε.σ ί α του Σ τρέλερ». Κ ρ ίσ z ι ς γ . ά
τ� ι ς σχέσε ι ς Σ τρέλερ καί Μπρέχτ άπ' τήν
«,Όπερα της πεντάρας» καί τόν « Σ βέiκ» ό
'Έττορε Γκάϊπα, δ Μποuατζέλι γ ιά τήν tρ
μηνεια τοϋ Σ βέϊκ, γ ι ά τά προδλι)μαrτα σκη
νογραφ ίας κ α ί κοστουμιών δ Ν τσμ ιάν ι , γ ιά
τή μοvσι•κή του Χάνς "Αϊσλερ γ ι·ά τόν « Σ δέϊκ»
ό Τζίνο Ν έγκρι κ α ί -παρατηρήσε ι ς στό κεί με
\'Ο δ Τζ. Λουνά ρ ι . Ά κ ολουθεϊ τό πλijρες κεί
μενο του fργοv σέ πρόλογο, ό�<τώ είκόνες κ ι �
Επίλογο. Σ έ παράρ-τη,μα, σελίδες ό:-τr ' τ ό « t Η 
μερολόγ ι ο TO V Μπρέχτ», -π ίνακες lστορικων
γεγονό·των, ήμερο μη.ν ί ε c; των παραστάσεων τοϋ
« Σ 6έϊκ» καί 6 ι 6λ ι ογραφία. Περ ι έχονται πλi\
&ος φωτογραφ ί ε ς ά-π' τήv 'Ιrαράσταση .

SA.R DOU , Victorίen : C<Τόσκa». Μετάφραση
Giαcomo Falco. "Έκδ. Rizzoli, Milano, σχίlμα
1 60, σελ. 1 23 , 1ι4<0 λιρέττες.
«Χειμωνιά-τικο
S H A K ESPEARE, Willi- a m :
παραμU θ . » .
B α �dini.
Gabriela
Μετάφραση
1 28 ,
• Εκδ. Rizzoli, Milano, σχί\μα 1kSo, σελ
. 1 40 λ ι ρέττες.
H U G O , Victor: Θοατρικά 'Άπαντα. « Κ.ρόμΜετάφραση Corrado Pavolini. "'-Εκδ.
6ελ».
Rizzoli, Μίlαπο, σχi\·μα 1 60 , σελ. 424, 35·()
λ ι ρέτ τες.
B A R E A , Arturo : «'0 Λόρκα κ ι ' ό λαός
τcυ». Μετάφραση άπ-' τό: ίσπανι·κά καί ση
μ ε ι ώσε ι ς Angelo P izzocaro. 'Έκδ. AREA, Μί
Ιαπο, σχijμα 1 60, σελ. 1 38 , 800 λιρέττες.
SARTRE, Jean - Ραυl : «01 ίy1< λειστοι τijς
Άλτόνα». Δρaμα σέ 5 πράξΞ Ι ς . Μ"τάφpασl)
Giorgio Monice l i . "Εκδ. Mondadori, Milano,
σχfrμα 1 60, σελ. 270, 1. . S.OJ λ ι ρέττες.

ΜΟΥΣ ΙΚΗ

ΓΑ Λ Λ J Α

MARNAT, M A R C E L , «ΜουσόργκΟ"Κ ι>>, 'Εκ·δ.
le .>euil, & ρ ι θ . 2 1 , στή σεφά «S:::ι lfθges»,
σχίjιμα 1 8Χ1 2, σ&λ. 1 9 2, 4 , 5 0 φράγκα.

Σέ λ ί γ-ες σελίδες, τre-ύ συμπλη·ρώνονται
ά.πό μ:ά κ ρ ι τ ι κή δισκογραφία κα ί συνοπτι
κή 6ι6λιογραφία, δ συγγρ·cοφόας κατορ9ώ
νει νά &ώσει τά οίισιαστι1κώτε.ρα στοιχεία
της ζωης, τοΟ Ε:ργου, της αtσθη.τ ι κης καί
τών tδεών τοϋ συνθέτη, πού ίιπi\Fξ<; δ δ ι α
σημότερος l.κτrρόσωτrος της «Όμά.δος τών
Πέντε».
RA:SNER, AL8ERT. «Τό 6ι6λίο τϊ;ς φυσαρ
μ ό ν ι κ ας». , Ε. κ δ . Presses du temps present,
σχijμα 2 1 Χ 1 4, σελ. 223, 1 5 φράγκα.

" Ε ν δ ι αφέρον καί δ ι αφωτιστι•κό 6 16λίο γιά
τή φυσαρ μόνικα, λαϊκό μουσι1κό δρyανο, τrού
Εχ·ει τήν «lστορ(rο> του &π' τόν αύλό τοU
Πανός καί τό «τσέ.κ» Wς τά �λε.κτρονικά εί
δη, τήν πcχιτρ{δα του, τό Τρόσιγκεν, lναν
« Σ τραντι6άριοuς» τόν Mαthiαs Hohner, ρε
κό.ρ πωλήσεως (75 έ.κατομ·μύρια τό 1 93 0 )
κ α ί τ ( ς δεν·τέτες τ ο υ : τό.ν Sαrry Adler κα(
τ6ν Ch. Rodriguez." Χρησι μοτrοιήθηκ·ε &κόμη
καί στή σι>μ φωνι•κή μο.,σική (Will:ams, Ka
tchaturiαn, Darius Milhand ) κα ί � δ ι σι<ογρα
φία της εΙναι έντυπ,ω σιακή.
VΙ Ε Ν Ν Ε , L U C I E D E . «.Π.νωμcοτιοκότητα τίjς
φωνijς)). Πρόλογος καί ' Επίλογος R. Rega
Le Cerf, σχίiμ« 2 0Χ 1 3, σελ.
'Έκδ.
mes.
2 86, lιΟ, 5 0 φράγκα.
t H &ναγκαία τεχνική yιό: τήν τελειο'Π'ο ίη
ση τ-ης φωvη·τικης l.ικδήιλωσης, &παιτεί, κατά
κα
τόν σuγγρCχφέα, φωνη;τική αύ·τονομία,
τάρτιση προσω'ΠΙ1κή καί πνευ1μαrr ι κ ή &τrελευ
θέρωση κ-αί εΙναι συνάρ.τη·ση τών μεθόδω.ν
φυσι·κίjς &γωγίjς (&νcοτrνοή ) , τίjς φω.νnτικίjς,
τiiς ορθοφωνίας, τίjς ψι>χολοyίας, τijς ψυχα
μουσικ'.ίiς
της
φωνηrτ ι κά )
(«Τίκ»
νάλυσ ι ς
( γρηγοριανό «geste·», ρυθ1μός) καί της «φω
κυρίως:
&ναφέρεται
νολογίας»t t H μελέιτη
στήν l κ,κλησια,στική φωνηιτική μουσι·κ ή .
« Σ ου1τζι
de.
G E RMA 1 Ν
ROTSCH 1 L D ,
Μ·π οκερί ν ι». tH ζωή κ α ί τό Εργο του. Πρό
λογος Norbert Dυfourg. ' Εκδ. Plon, σχij.μ α
lκτός
20Χ 1 4 , σ ε λ . V I 1 1 - 1 90, 25 εiκόν.:ς
·
Κ•ειιμέ.νου, 1 2, 315 φράγκα.

συμεγάλος
Μποκερίνι,
Κιλ ασικός
co
θl'της καί βιολοντσε.λ λίστας, &μενε γ ι ά και
ρό ξ :χασιμέινος κ ι , l.μφα ν ι ζόταν μόνο στίς
�στορίες τi;ς μουσι-κης στή.ν , Ι ταλία κ α r τήν
< Η μελέ.τη άποτε.λεί lπιcττέγασμα
· ι σ"Π'α·νί α .
ερευνας κι) f.ρμηνείας ντοκου1μέντων αύθεν
τ ι κών, πού φuλάσ�σονται στήν < Ι σπανία, Γερ
μανία καί Γαλλ ία, Οπως ληξιαρχι·κές πρά
ξ � ι ς , δ·ιαθήκη, λογαρια.σιμοί, &ρχεία τοσ Οί
cH εiκονογρά·φ ηση μέ γκrιακου Πλ<εγιέλ.
6οίίρες, fργα ζωγραφικίjς, χειρόγραφα, βο
ηθά στήν δ η μ ι ου ρ γ ί α τijς &τμόσφαιρας τοί>
τέλους τοίί 1 8ου οοiώνα, fποχίjς πού fζησε
δ συνθέτης.

CHANTAVO I N E , J EA N . «01 ξακουστές 15περες,,. Έ κ δ . C lub du librair, σχϊ;,μα 1 3Χ
20;5, "'ελ. 336, 34 φράγκα.
, Α νάλ υση τοσ λ ι μπρέτ-του καί τ ii ς μουσ ! ...
κϊϊς σέ πενi}ντα 5-π.ερες, &.π, τόν qΌρφέα.:-->
τοίί Μe>vτε6έρντι ι!ς τόν « Ί τιmό'Τη μ.έ τό ρό·
δο» τοσ Ρ. Στράους.

«Φυσιογνωμία τίjς
R - Αιογs.
MOO�ER,
1 9�7-1961 "· Έκδ.
σύγχρονης μοuσι•κi;ς,
Suliard, σχί'iμα 1 4X l 9, σελ. 384, 2 1 φρ.
Ό συγγραφέας, Ενας &,,.' τούς καλύτε
ρους μΟΙJΟ'Ι•ΚΟΚΙp1'ΗΚΟUς, Ο'Uγικίντρωο-ι af τfσ..

�

τόμ � υ ς τ{ς _μελέτες � α{ fντυιτώσει'ς
σε � ι
που δη1μοσιεuσε στην f.φl')μεριδα τi;ς Γ ενεύ 
ης «Lc;ι Sui � se», γ ι ά τά &ργcχ πού ξεχώρισ.ε
.
.
για την & ξ ι α του!) τα τελευ.ται_α χρόνια.

ΙΤΑΛΙΑ
« ' Η ' δι.>δεκαφωνία» .
ARMANDO.
PLEBE,
Ά ρ ι θ . 574 στή Bib:Ιoteca di C υ ltura Mo
dernα». 'Έκδ. Laterza, Βαrί · σχημα 80, σελ.
230, 1 60.Ο λιρέττες.
cH δω&εικαφω·ν ία, fχει πιά �λ ιικ ί α περ(ποι:
σαράν•τ α χρόνων καί &χει γίνει &.π αραίτητη
προϋπόθ·εση γ ι ά τήν κατανόηση της μοντέρ
νας μοuσικης, δττως λέει δ συγγραφι.ας, κα
θηγηοτής τi\ς α!σθηοτ ι κ ίj ς στό Πανεπιστή μ ι ο
τίjς Ρώμης. Ή μελέτη περιλαμ6άvει σειρά
δασικών καί &:ποκαλυπτ ι κ ώ ν κ ε ιιμέ.νων των
δω&εκαφωνιών καί μερ ικές &π' τίς ποό ά
ξι όλογες κρ ιτικές γ ι ά τή δωδ•εκαφωνία. Ο:J
σ ι α στι.κά, πρόκειται γ ι ά ά.νθολογία πού δ ι 
α ι ρ είται σέ δυό μ έ ρ η . Στό wρώτο, 'ΙΤεp ι 
λαιμβά-νο vται θεωρη-rικά κ ε ί μ ε ν α τών ίδρυτών
τίjς δωδοκαφωνίας Α. Σ όμπεργκ, Α . Μπέργκ,
Α . Βέ�μ·πιερν / καθώς καί τό «Μανιφέστο» τοϋ
Ε . Στάϊν. Σ τ ό δεύ-τερο μέ.ρος, πε.ριλαιμβά
νον-ται &ποσπάσματα κ ρ ιτ ι κ ώ ν κ ε ι1μένω.ν άΠ'ό
δεικαε.vνέα διάφορα Ε,:> γα μουσ ι·κών κ α ί ιφι
τικών πού ίκδόθηκαν &π' τό , 925 ως τό
1 960. Στό τ.έ>λος, σύντοιμο y λωΟ'σιφ ιο τε
χ ν ι κών Ορων.
Σ.
«1.
ERMENEGILDO.
PACCAG N E L LA ,
Μπάχ». 'Έ1κ ·δ. «Centro d i Studi Pα 'estrintant»,
.
Roma, σχiΊμα 80, σ&λ. 1 80, 1 5 00 λ ι ρέττ ε ς.
Τό δ•εύτερο μέρος μ ιάς τρίτομης μελέτης
μέ θέμα τ� διοψόρφωση τi;ς μ ο υ σ ι.κi;ς γλώσ
σας. Οί τρείς αύτοί τόμο ι {δ πρώτος γ ι ά
τό Γρηιγοριανό μέλος, δ δεύτερος γ ι ά τ ό
Εργο τ ο ϋ Παλεστρίνα κ ι ' δ τρίτος γ ιά τ ό
tργο τ ο ίί Μπάχ) φωτίζοι>ν τρείς διαφορε'rι
κ(ς στιγμές της πορείας πφός τήν tίψισ-τη
Τ'ειλrει ότη•τα της μουσικίiς γλώ�σας. Στ6 δεύ
τερο αύτό μέρος, δ συγγραφέας δέν &σχο
λείται μέ !ιστορική ίξόταση η αJ.σt!ητ:κή &
ξ ι ολόγηιση τοϋ fρyου τοσ μεγάλου συνa.irτη,
μά μέ τούς ττεχνικούς τρόπους πού χρηι:η μυ4
πο ίη.'11ε, Εmλασε, έ.φεϋρε δ Μπά.χ γιά ι1ά &.
ποδώσει μουσικά τόν κόσψο τών ε.iκόνωιν,
παρά.ρτηιμα
Σέ
στοχασμών,
συγ,κ ι ν ή=Ο"εω<ν,
τοΟ Ε5ργου ε1ηιμ οσιεύειται δοκί1μιο γιά τήν &
νακά0λυψη καί τ ί ς άποδείξεις αύθεντικότη
τας μιδ:ς σύντομης σύ-νθεισης τοΟ Μ.π άχ, πού
γράΦτηiΚε γιά τή γ ι ορ·τή των Χ ρ ι στουyέ.ν·
νων στά 1 723 στή Λειψία.
«Mαnuel de FαΊiα». , Επι μέ.λ ε ι α Mαssim.:>
Μίlα. 'Έκδ. R;cordi, Μ'lαπο, &.ρ ι θ . 3 στή
σειρά «Symposίum», σχϊiιμα 80, σειλ. 362,
μέ 1 6 πίνακες.

Τό β ιβλίο &νήκει σέ μ ι ά νέα ιτειρά μου·
σικών μελετών, πού δ ι ευθύνει δ Guido Gαtti
καί δημοσιεύεται μ έ τή.ν εύκαιρία της πρώ
της παράστασης στό Θέα·τρο τϊ;ς Σ <.άλας
τοϋ &ργου τοΟ ν-τ.έ Φάλλια «,Ατλαντίδα».
Τό β ι βλίο αύτό, δπως καί τά δυό τrροηγού
·με.να τi;ς ίδιας σ ε ι ράς, ε.Τναι &·νθο1λ ογία κ·ει
δημοσιευ.μένων.
καί
fί5•η
γνωσ"τών
μένων
Σ κ,οΠ'ός της έργασίας αύτης ε.Τναι νά δια
σωθοϋν ντοκουμέντα γ ιά τήν άτrήχηση έινός
καλλιιτέχνη, &τσι δπως αύτή &ν-τικαθρεφτίζε
ται στίς &·ντιδράισε.ις πού προι<άιλ·ε.σε. Πίνα
κας τών Ε:?yων τοίί συνθέτη, δισ.κογραφία
κ α ί πίνακας δνΟ"μάτων συμrπληρώνου-ν τή·ν δ
λη ίργασία.

Μ ε τ α φ ρ ά ιτ ε ι ς

JAC H IM E C K I ZDZISLAW. « Σ οπέν,,. Μετά
φραση άπ, τά πολω ν ι κά W . Sαndelewski.
" Ε κ δ . Ricordi, Milano, στή σειρά «Le vite,
σχ�ιμα 4 ο , <>'ολ. ΧΙ 1 -304, μ έ 1 6 πίνακες.

Ό συγγραφέας, μ ι ά άπ' τίς φωrt"ει νότε
ρες μορφές της πολω·ν ι κίlς μουσιικολογίας,
θιεω·ρεϊται αύβεντία στόν τομέα τώ1ν σπcυ
δών γύρω &1t', τόν Σ οπ.έν . Τ ό β ι Ο.λίο, κατά
τόν συγγραφέα, «άπε.υθύ νε..-τ αι στό εύρj φ ι 
λόμουσο κοι•νό καr 5 χ ι σ' Ε ν α στ·ενό κύκλο
tρευνη,τc;;ν,,. Τ ό fρογο τοίί συνθέτη ίξετάζε
ται άπό τ,εχνικης 'κι, α i σθryτι-κί;ς πλ':υρ&ς,
τά [ργα του χρονολογοϋνται κατά τρόπ� 5ριcττικό κ α ί &νασκευάζοvται λάθη κι" &να
κρί6ειες άλλων συγγραφέων, Ή μ·ολέτη Ι'
χ,ει, γενικά, περισσότερο πληροφοριακό, πα
ρά κ,ριτικό χαρα;κτίiρα.

ΚΙ ΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Γ Α Λ Λ ΙΑ

LO DUCA. «'0 lρwτιοσμός στόν κ ινrrματο
γράφο,,. Τόμος 1 1 1 . Έκδ. Pauvert, σχίj:μα
σολ. 252, 30 φράγκ.α.

1 ·8X l 8,

Τιρfτος

κα{ τελει>ταίος τόμος

τοiί

�μώνυ;

μου ϊρyου, πού έξεSόθη cττή cτ ι ι ρ ά « Δ ι εθνής
βιβλιοθήκη Έρwτολοyίας». Π φ ι έ.χ ι ι έκc:τον
τάιδες χαρακτη ρ ι σ·τ ι κές φωτοyραφίιες άπό τ α ι ·
ν ί ε ς , w ο ύ συνοδεύονται ά π ό σ χ ό λ ι α , π ί ν α 
κες δνομάτων, π ο ύ άναφί.pονται κ α ί στού-.;
τρείς τ ό μ ο υ ς .

SEMOLUt, J EA N . « Νψέyερ». ' Έ κ δ . E d .
U niversitaires, σχfϊ.μα 1 1 X l 7 , σελ. 1 98 , 6
φράγκα.

Ό .μεyά.λος Δανός σκηνο·θέ.της Κ ά.pιλ Ν τρ.έ..
γερ, δημιουργός τών δυό &ξ ιόιλογων ται·νι
ών «Τά πάθη τi;ς Ζάν ν τ ' •Άρκ» καί ,< Dies
Jrae», εfναι ίλάχι rττα γνωστός. Ή μ-ελέτη
αύτή εfναι ή πρώτη πού δ η μ ο σ ι εύιε·τα1 στή
Γαλλ ί α γύρω στή σταδιοδρομία του, τήν
τέχνη, του, τlς iδ·έες του κ α ί τό στύλ τoiJ,
Τό (ργο περιέχει 50 ε ί κ ό ν ε ς .

1 Ί' Λ .\ 1 Λ

((Τό tπάyγελμα τοϋ κρι τ ι κοί)». • Επι1μi.Jλι: ι α
Guldo Ar �sta r co . ·Έκ1S. Mμrsla, Milano, σχi;
μα 80, σελ. X I V - 4 79 .

Τό 6 ι 6λ ί ο αύτό περιέχ·ει τ ί ς κ.ρ ι τι κ έ ς πού
δη,μοσιει}θηκαν
στό « Cine mα
nvoνo» κατ.5:
κ α ι ρούς, yιά τά πιό ίνδ ι αφέρον·τ α ί.ταλ ι κ ιi:
•α ί ξένα φ ί λ μ άπ' τό 1 958 wς τό 1 96·1 .
Σ κ οπός του εfναι νά προσφέpει δχι μόνο f
ν α χρήσιμο δδηγό y ι ά τό θεατή, μά καί t
να 6οήθη1μα γ ι ά κάβε σuζή.τηση, ί•στw κ α ί
πολειμι1κή,
γύρω
στόν
κ ι νηματογράφο.
Τό
1 9�'8 δ ι αλέχτηκε y ι ά &φετηρία, γ ι α τ ί στήν
περίοδο 1 958__,6 1 &καμαν τ ή ν ίμφάνισή τοuς
κ α ι νο ύ ρ ι α στοιχεία στόν π•αγκόσ1μιο κ ι ν η
ματογράφο : τό γαλλ ι κ ό « Ν έο Κ ϋ. μ α», ό ((\ιi.
ος άφειp ι κ ά ν ι κ ο ς Κ ι νηματογράφος», ή άφύ
πνιση τοϋ iτα•λ ι κ ο ϋ Κ ι νηιματογράφοu κλπ.
« Κ ι νηματογράφος καί
Κ αθολ ι κ ο ί » . ' Επι
μέλε ι α Luigί Scip�onni, στή σειρά « 1 1 Duemi
la » . 'Έκ1 5 . L I C E , ραdονα, σχη
- μ α 80 ' σελ.

A R Ι STARCO, G υ i do : «Τό έπάyγελμα τοίί
κ ρ ι τ ι•κοίι». ( Σ χό λ ι α γ ι ά τά πιό ό:ξ ιό!).ογα ί
το.1λ ι κά κ α ί ξένα φ ί λ μ άπό τό 1 1/ 5·8 ως τό
1 9 1> 1 ) . "Ε«δ. M υ rs ia , Milano, 2 . 500 λ ι ρέττες.
ΜΑΥ, Renat� : <(1Κ ι νη,ματογράφος καί γλώσ
σα». � Ε.κδ. «ιa Scuola», Brescia, στή σειρ.ά
(<Quaderni di cinematografia». 'Ε-τrι μέλε ι α Ί v
στιτούτου «lvmen», σχf1ιμα 80, σελ. lι311 , 600
λ ι ρ έττες.

Ή έργασ ί α αύ-τή, άποτελεί', κατά· κ '.:1πο10
τρό·πο, μύηση στή γλώσσα των εiκόνων καί
έξετάζει τόν Κι νηιμα�τογράφο σέ σ,(έση μ έ
τ ή γλώσσα, τ ό χ ρ ώ μ α , τή ν έ α τ εχ ν ι κ ή κ α ί
τ·ήν τηλεόραση, στοι χεΪα · πού θέτ.ουν σ τ ό ν i.
ρεuνη·τή κ α ι νούρ ι α �τροΟλήιμαrτα. Μ' δλο πού
είνα ι προσιτή, στόν κ ο ι νό _άναγ νώσ<τη , ή μελέ
τη προορίζεται νά κ ι νήσει τό i.νδιαφέρον των
εiδικώv γύρω σέ προβλήματα· πού 6pίσκονται
ίtk,ό,μη σέ μιά φά·ση προκαταρκ τ ι κ ή .

C H I A R I N I , tuig i : «Τέχyη κ α ί τεχν ι.κή τοίι
ψ ί λ μ» . "Εκδ. later'za, Barί, ά ρ ι θ . 5,6-9 , στή
σειρά « B � b l iotec:a dί cυltυra modernα», σχή
μα 80, σελ. Ζ•07, 2 . 500 λ ι ρέττες.

Ό συγγρο.;ψέας, σκηνοθέτ•ης, κ.ρ ι"Τ ικός κ α ί
καθηγηιτής τής ( Ι στορ ί ας κ α ί Κ ρ ι"Τικής τοU
Κ ι ν η.ματογ ράφcιι στό Πανε•πιστή,μ ι ο τή ς Π ί 
ζας, 'Περ ιο ρ ί ζεται σέ τεχνική κ α ί καλλιτε.χνι
ι<ή άνάλu•::rη 1 ή ς κ ι νηιματογρο.φ ι κής γλώσσα ς ,
ό.• ρήνοντας κa:τά μέρος τ ά γ ε ν ι κοίι χα.ρακτήpα
αίσθητικά προΟλή,μ ατα. Έξετάζο"' ται δλα τά
σϊ ο ι χε:ία τής κ ι νη,μc:τογραφ ι κ ή ς τ α Ί ν ί α ς , άτr·
·rά π ι ό άπλά ως τά π ι ό τrερίπλc,κα (θέμα,

«Φί.λμ 1 962». ' Επι,μ ίιλ ε ι α Vittorio Spinaz
zol ? .
Fel trinelli,
Milano,
άριθ.
315 7
.
σ·τη σ ε ι ρ α « U n ινersale
Economica>> ' σχί)μο:
1 6 0, cτιλ . 28 0', 500 λ ι ρέΗ«ς,

'Έ�? ·

' Επ ι σ κ 6πηση
τών . κ ι νημα.τογ ρ α :ρ : κ ώ ν
fρ
_
v ων, σκη- � οθε.τwν,
τασεων, πού προ:<άΛεσαν
τ ι. ς, ζωηρ ?τ�ερες σ ζη·τήσεις τ6v πε.ρα.:τμέ1ιο
�
χρονο κ α ι συλλο,γη κ ε ι μένων άνθρώπω-J τοϋ
Κ ι ν ryματογράφο υ κ α ί με�λετη•τώv. Μερικά άπ'
τά κ. ε ί μ ε �,α στό κεφά-λαιο «Μελέτες κ α ί C<F
θρα» :
« Ο
γαλλικός
Κ ι νη•ματογρά.φ ο ς
τά
1 9 �1 » τοϋ Ζώρζ
Σ α ντc>λ, « ' 0 έρw.τισ:μός
,
στι_ς ί τ αλ ι κ ες τ α :ν ι, ε ς
τοϋ Β ίτ ο Παντό•λ φ ι ,
�
.
« Τ α μονοπατια της δ·ο ξας» ( γ ύ ρω σ τ ί ς πο
λrψtκές _:r α ι ν ί,ες) τ οϋ r1κουί'ντ·ο � Αριστά.ρ κ ο,
.
«Μπουνουελ, of ίδεες
καί o f l φ ι ά!λτες ί. ν ό ς
ά ν α ρ χ ι1κοϋ όραιματι·στη » τοϋ Μοραντ ί ν ι . Σ τ ό
κ ε φάλαιο « t κ ο ν ομία κ α ί Τ ·ε χ ν ι κ ή » Π'ειp ι λ α•μ.
,
6ανεται
μια «Σ...u.ντο.μη
fσ.το Ε ί α της ίταλικijς
κ ι ν η1 μα.το γ ρ α φ ι κ η ς παραγωγης».

?

SOlM I , Angelo : « ' Η ί σ το ρ ί α τοίι Φεντε
.
ρ ι.κο �ελλ ί ν ι » . "Εκδ. R:zzoli, Milano, στή σει
ρ α «DΙapason» , σχή1μα 80, σελ. 2 3 8 .

Μ ι ά ί Ο"τορ ί α τοίι Φελλ ί ν ι , προειδοποιεί "ό
συγγραφέας - κ ρ ι Τ"ι·κός τοίι Κ ι νη1μα:τογράφου
δέv έξα\.·τλείται ά'Vαγκαστικά μ έ τά γεγονότ
τής lδ ι ω τ ι.κής κ α ί δη1μ ό σ ι ας ζωi)ς του. Ι , α ύ 
τήν, ά ντ ι κ?-θρεφτίζεται ό π ο ι ηιτι κ ό ς κόσ·μ;:;-ς
που δ η μ ι ο υργησε, άφοίι τά θέ.ματα ·πού [rκα
ναν τόν με-γάλο αίιtόν σκηνοθέτη νά σκεφτεί,
νά έ.φεύρε ι , νά καύτcσχε!διάσ.ε ι » κ α ί νά δη
μ ι ουργήσε ι . Τά [ργα του είναι σέ μεγά·λο
6αfJμό αίi'Το6 ιογραφι.κ ά . Γ ι ' αUτό ό συγγρα
φέας, πρ ί v άπ' τό μεγαλύτερο κεφάλαιο τοίι
6 ι 6λ ί ο υ , πού τι τλοφορείται « Μ ι ά ζωή σ έ Οκτώ'
τ α ι ν ίες», δι ατιιπώνει ·τ·ίς άπόψε ι ς του γιά τόν
wο ι η τ ι·κ ό κόσμο τοV Φελ1λ ί ν ι , δπου έξtτάζει
τ ί ς σχέσε ι ς του μ έ τό-ν νεορρεαλ ισμό, τούς
. κ ρ ι τ ι κούς, τό-ν κλήρο, τό φό6ο τής μοναξιδ:·ς,
τόv τρόπσ έργασ ί α ς , τ ή «μαγεία», τ ό ν «σvμiολισμό». Ό Φελλ ί ν ι είδε στή χ λ ι δ ή της
Τσι νετσι.τά Ενα ά·π' τά π ι ό χαρακτηριΟ"τι-κά
συμπτώματα τής έποχής μας. Β ι 6λι.ο,γραφία
καί φ ι λμογραφ ί α σvμπληρώνουν τήν ένδ ι αφέ
ροuσα αύτ·ή μελέ ·τη .

�

ΧΟΡΟΣ

1 Τ Λ Λ. Ι Α
D' A RO N CO ,

Gianfranco : « Ί στορ ί α τού
χορcυ, λαϊ·κοϋ καi τέχνης, μ έ ε ί δ ι κ ή μελέτη
άναφερc1μέ:νη σ'Τήν '1 ταλ ί α » .
Μ ι ά i στορ ί α τ ο ίι χοροίι, λ έει ό συγγραφέας,
δέν περιορ ί ζεται στά στενά δ ι·κά της Οp ι α,
μά σu\.-δίετα ι μέ τήν
yεν ι κή
ί στορ ί α τού
"Πνε.vμαηι<οϋ πολι τ ι σ μοίι κ α ί τή.ν έξέλι ξη• δ:·λ
λι.:1v· τεχνών, Οπως ή μ·cυσ-ιική, κ α ί ή ζωγραφι
κή. Ή με·λέ.τ•η θέ·τε ι προ6λήιμα τα , Οπως ή
πρώτη έμφάνιση τών τεχ\'C::•"Ι' κα·i ή μεταξύ
τcuς σχέση, ο ί άλλιπάλληλες έπιδ ρ:iισε ι ς •με
ταξύ λαϊικοίι χοροίι καί χοροίι τέ.χνης, ή ένό1r;ιτα των τεχνων. Σ τήν είσα:γωγή πού προ
τάσσει ό συγγραφέας, θέ·τε:ι τά γεηκά προ6'. ή·ματα πού άναψέ.ρονται Οχι μόνο cττό χορό,
μά καί σ τ ί ς συγγε ν ι κές τέχνες.

Θ E AT P l l( H" Φ Ι Λ Μ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α
Σέ κάθε τεϋχος, στή στήλη αύτή, καταγράφον τα ι τά π αλ ιά η ν έα
θεατ ρικά ί:ργα πού γυρίζονται τα ινίες σ' όλόκλη ρο τ όν κόσμο

260.

Σ-τήν
εiσαγωγή
του
ίργοu
άναψέρεται
πώς ά·ν l> χ ι &ινάιμεσα σ • αύ-τούς πού << κ ά ..
νουν Κ ι νηιματοyράφο, τουλάχιστον &νάμ.ε-σα
σ • αύτούς πού <<.πηγαίνοU'ν>� στόν κ ι νη μ α το
γράφο, ύπάρχουν πολ•λ ο ί καθολ ι·κ ο ί κι' &·νά
μ εc;α σ • αύτούς προ6άλλ•ε ι μ ι ά μ-ερίδα Ολο
κ α ι πιό μεγάιλη π:ού lχει συγκ εκrρψένες &
.
ξιwσε ι ς άπ' τόν Κ ινημαιτογρά·φ ο . Θ.έιμα τοϋ
β ι β λ ί ο υ ό καθορισμός τοϋ είδοιις Κ ι ν η1ματο
γράφου
μ έ. ούσια.στικά
θρη,:τ.κ ευτ ι κ ό χαρα
κτ ηρα. Πάνω σ • αύτό &ν::χ-Π'τύσσουν τ ί ς &
.
ποψ � ι ς � ους of με.γαλύ-ΤΙερ ο ι κ α θ ο λ ι κ ο ί κ ρ ι 
τ ι κ ο ι του Κ ι νη μ ατ ο γ ρ α φ ι κ ο υ κ ό σ μ ο υ .

χ ε ι ρ ι σ μ ό ς , σκηνοθεcτ i α , μοντάζ, χρήσι1 •ii ς
ιΗνη.ματογρα ψ ι κ ή ς μηχανής, φώτα, ίlχο ι , ρό
λcς τοίι ήθΌπο ιοϋ, Ε.ργο τοίι σ κ η ν·οθέτη, κα
('�κοντα τού όπερατέρ κ . λ . π . ) , γ ι α• τ ί (τσι,
.ύπο::ττη.ρ ίζει .ό συγγραφέας, μπορ.z.ί vά σuλ
λά6ει κανε ί ς τήν «iδιομορφία» τ ή ς κ ινηιμα-rο
γραφ ι κ ίl ς τέχ\1ης, σέ σύγκ ρ ι σ· η μ' άλλες σu,γ
γεν ι κές τέχνες πού τήν έπηρεg-ζουν. Αύ.τή• ή
έΠ'ί'δρaση έξο;.τάζεται έκτεταμένα στό δεύτερ\)
μέρος τής με.λέτης, σέ σχέση, μέ τό θέοψα,
τό Θέατρο, τής είκοστικές τέχνες .κ α ί τή διή
γηση κ α ί σέ σvμπέραοψα άπ-ορρ ίπτεται ή τά·
ση νά έξεuγενισθzί ή κ ι νηματ,οyραφ 11κή τέχνη
διά μέσcu τcίι Θεάτρου καί τής δ ι ήγησης.

Ζωηρή ίντύπωση προκάλεσε στούς δ ι εθνείς
γ ε ν ιικώτερα
καί
άλλά
κ ι νηματογραφ ικούς
στ,ούς καλλιιτεχ.νικο ύς κύκλους ή &ναγγελ:�
δτι θά μεταφερθεί στήν δθόνη τό περ ί φ η μ ο
ρό
t ρ γ ο τοΟ Ζάν ; Α νούιγ <�Μ· rπ� .έ. κ. ε τ». Τ 6
Ρί,τJαρντ
λο τοϋ Μπέκετ θά ύποδυθεί δ
Μπάρτον ,καί σάν Έρρί'κος 1 1 θά έ.μφανι�θεί
ό Πϊ;τερ ο • Τούλ, νέο άστέρι τοΟ Βρεταννι
κοϋ Κ ι νryματογρά.φο υ, πού άφετηρία τrjς με
γάλης φήιμης του δπίiρξ' δ «λώρενς τίiς Ά
ρα6ίας». Ό δ ι άσημος Γc>λλος δρα ματουρ
γός ίκα·νε τό πρώτο Οημα, &τr' τή σκηνή
στήν όθόνη, πρίν &πό πολλά χρόν ι α . Πρ·)
πολεμι·κ ά , γυρί�σ'τηκ ε φίλ!μ, άμέσως μετά τή
σ κ η ν ι κ ή ίπιτυχία του, τό ίργο του � "<" Ήταν
fνας φυλακισμένος» . Τελευταία, μεταφέρθη
πασίγνωσ'!'ο
τό
Κ ι•νη•μα.τογρά.φο
ατόν
κε
(Η συνερ γ α =τ ί α
« Β άλς τών Τ'αυρομάχων» .
τ ο ϋ Ά ν ο ύ ι y μ έ τήν ( Ε Οδ&μη Τ έ χ ν η δ ι ευρύ
νεται μέ τά· fργα του « Ό κ . Β ενσάν» κ α ί
«Τά

λευκά

πέλματα».

(Ο
συγγι�G'.pέας,
συνεργασία
Δ ι εθνής
Έλ6ετός
(δ
Ν τ ύ ρ ρ ε ν μ ατ ) ,
δ σκ� Ι·>Θέ'fης,
Γιρ'μανός
(δ Μπέρναρν.τ Β ί κυ, δημ ιουργός
τϊ;ς θρυλ ι κής «rέψυρας» ) , πρωταγωνίι:ττρ :α,
Σ ουηδέζα
μέ •Κ 'Ο σ μ οπολ ί τ ι •Κ η σ rαε ι ο δ ρ ο μ � α
(,ή ' Ί νyικ ρ ι ντ Μπέργκ μ α ν ) κ α ί πρωταγι..1νι
στής, ' Ι•ψι ρ ι κ α ν ό ς ( δ 'Άντονυ Κ ουή ν ) . Στό
χος : ((t Η ι 'Π ί σ κ ε ψ η τ η ς γ η ρ α 1 n ς
κ u ρ ί ω ς».
·Όιπως εfναι γνωστό,
τό εp .
γο π α ί χ·θηκε f1Sη κ ι ' &πό τό Έ θ ν ι κ ό Θέα 
τρο ' l>;θηνών. Τό φ ίλ·μ θά γυρι σθεί - ήμε
ρ ο μ η ν ί α lνάρξεwς lη Σ επτεμβρίου 1 96 3 - 
μέ. τόν τίτλο «(Η t.πίσκεψη».

Ή
Λίλιαν
Χέλμαν γ ν ώ ρ ι σ ε .
1\αράλ λ ηλ α
μέ τή θεατρική ί·πιrrυχία, κ α ί τ�ν κ ι •,η μαο
γραφική.
Τά fργα της, τά μετα.φύτεu::ταν
στήν Οθόνη δ ι eχοκεικ ρ ι μlνοι σι<ηνοθέτες. Με
τά τίς « Μ ιικρές • Αλε.ποϋδες» κ α ί τούς « Ψ !-.
θυρους», &κόμη Ενα θ.εατρικό fργο της Χέλ
μαν :
«Π α ι χ ν. ί δ ι α
σ τ ή
σ ο φ : τ ::Χ'>
( T oys ίn the Attic) iγ ι ν ε φ ί λ μ άπό τόν
Τ ζώρτ·ζ Ρόί.ί Χί.λ, μέ συνερ.γά1τη, ά '!Τ ::) ηλευ 
ράς σενάριου, τόν Τζαίη•μ ς -Πώ. Σ τ ό κ ο ι ν ω
ν ι κ ό αύτό &ράμα πρωταγωνισ το;Jν ή δ ι ακε
κ ρ ιμένη
,καλλ ι τ έ χ ν ι ς
Τζέραλντιν
Πf.ητζ,
ό
Ν τ ή ν Μ ά ρ τ ι ν κ α ί δ Τζήν Τ ί p ν ε ϋ .
Έπιτυχη.μέν.ος συγιyραφέας σ τ ό Μπρονr
γουαίη
καί
στό
Χόλλυ,γουντ ό
Ούί' λλιαμ
'Ί ν γ κ i'χιι ijδη στό μητρώο του &ξιόλοyες
κι·ν η1 μα'τ �yραφι1κές μcτα-φορlς θεατριrκών τοu
ίρΎων «'Πfκ - Ν ί κ», « ( Επτά χρό.., � α φαyοδ-

ρα» κ . ά . ) . Ή πρόσφατη ε.i·σ·φορά του "Ι ..•γκ
στήν ' Εβδόμη Τέχνη ε!,ναι ή «Σ τ ρ ή π τ Τ '1 ζ ί ζ» (The Stripper ) . Π ρ ό κ ε ι τ α ι , δηλα
δή, yιά τόν κ ι νη ματογραφικό τ ί�τ'λ ο τοϋ θει;.::
τρι κοϋ [ργου του «Χ α μ έ ν α Ρ ό δ α» ( Α
loss o f 1Roses) .
Τ ό φ ί λ' μ
σ κ ηνοθέτ11σε δ
Φράνκ Σ άφνερ, σέ σενάριο τών Μήντ Ρόμ
περτς καί Ούί'λλ ι α 1 ,Ί ν γ κ . Πρωτα γ ω ν ι στεί
ή διάσημη ήθοποιός (σύζυγος τοϋ Πώλ Ν ι
ο ϋ, μ α ν l
Τζόαν Γούντγουωρντ1
πλαισιωμένη
&�τ' τόν Ρ ίτσαρντ Μτιέί.ί μερ («Γουέστ Σ άϊντ
Στόρυ») , τήν Κ λ α ί ρ Τρε6όρ (παληά βεντέ
τα του Χό1λλυyουντ ) , τήν Κάρολ λUνλεϋ, τόν
Ρόμπερτ
ΓουΘμιτrερ
καί
τήν
κ α ρr.ιι: τ ερίσ;α
Τζίπσυ Ρόζ λη.
Μ ι ό:
προσωπικότητα
τί)ς
• Α μ ε ρ ι κ :χ ν ι κ η ς
σκηναθε-σίας,
ό Μπ, ίλλυ Ούάϊλντερ, ί16CΧ1λε
δλη τή μα1ε.στρία του y ι ά τήν κ ι ν η ματογρά
φ ι.κή μετουσίωση της γνωστότατης ήθο.yρc:
φι'Κίiς
κωμωδ ί α ς
τοϋ
Γάλλου
'Αλεξάντρ
Μπρ•φφόρ «Γ λ υ κ ε ι ά 'Ί ρ μ α» ( l rma Ια
doυce J . Τό σενάρ ι ο tγραψε δ 1 . Α . Ν 't· ι-.ί·;"
μοντ, τή μουσική δ • Α ν τ ρ έ Πρε.Οέν κ α ί σάν
διεθυντής φωτογραφίας συνεργόισθηκε δ Ά
λειξάν.τερ Τράουνερ. Πρωταyωνι·στοϋν: Τζάκ
λέ-μ ο ν ,
Τζό:
Σ ί ρλείί Μάκ λέην κ α ί . λοϋ
κο μπυ. Τά f1ξωτερ ι κ ά τi;ς ται•νίας y υ ρ ίστ:1κ α ν στό Π α ρ ί σ ι .
'Άλλο γαλλικό θεατρικό i'ργο, ή περιλά
λητη «Bonne Sovppe», πού: &ν.έιβασε πρί-ν &'πό
χ ρ ό ν ι α σ•τήν , Αθήνα ή Κ ατερίνα, μέ τ ί.τλο
<(ΙΤ ό μ f.i y ά λ ο Πι α ι χ ν ί δ ι », μεταφέρε
ται τώρα στήν όθιS ν η . �σ συγγρα·φέας του
Φελισιέν Μαρσώ τό ίμπισ·τεύθη·κε - γιά τή
σικηνο,θε.σία- ·σ· Εναν lπί·σης γ ν ωστό CT"IJιlά··
δελφό το υ : τόν Ρομπέρ Τομά («'Η Παy ί
? α.», � Όκτώ γ υ ν αίοκ.ες κατηγορουνται'» ) , πού
ε μ φ α ν ι 1ζετα ι γιά πρώτη φορά σάν κ ι νη ματο
γραφικός δη· μ ι ο υ ριy ό ς . Πρωταγc,.Jνισ-:-οϋν πολ
λοί &-τrό τούς πρώτους δ ι ·δάξαντες, μέ fπι
κεφαλijς τήν Μ α ρ ί Μπέλλ.

Ή θεα τ ρ ι.κή έπιτυχ ί α τοϋ Ν όρ μ α ν '< ρά'.σ
να «Μ ι ά κ υ ρ ι α κ ή σ τ ή Ν ι α (Υ ό ρ
κ η», πού άνήγγειλε πώς θά άνεeάσε1 στήν
• Αθή.να
τό χ ε ι μ ώ ν α ή •Αλίκη 3ουγιcυκλάιc.η ,
γυρίζ.εται τ ώ ρ α τ α ι ν ί α & π ό τό Χόλλυycuντ .
Τό ρόλο τ η ς κοπέλλας, ποι.ί στό Γlαρίrrι f.Tyt
παίξει ή Μαρί- Ζοζ.έ Νάτ,
θά < � μ η ν εύσει
στήν όθόνη ή Τιζέη,ν Φόντα. Τ ό ν κύρι·ο «ζ έ ι• 
πρε·μιέ» (στό Π α ρ ί σ ι : Ζάν - Κλώντ Μπρι;:χ
λύ) 1 δ νέος πρωταγων ι·στής του Χόλλυγουντ
Κ λ ί φ φ Ρόμπερτσον,

Ο ΑΧΕΛ ΩΟΣ l(AI Η ΔΕΗ
λ ε κ τ ρ ι κ ό ρ ε Ο μ α
μ ε χ α μ η λ ό κ ό σ τ ο ς!"
'

« ' Η λ:εικτρ�κή έν·έρy1εια μέ πολύ χα�μη:λό κόστος» !

Αύrcό εtν.αι τό σύνθηιμα τη ς Δη1μοσίας Έ π ιχειρήσεως

Ή λ1ε1κ1φ u01μοΟ ( Δ . Ε . Η . ) , πού συνεχrζει τό μέγα ώψελ ψ ι1σΤLΙκ·ό της

ί!.ργο τοιΟ έξ1η1λεικτρι1σ1μο0 της χώιρας μέ
αύ ·τή ή προσοιχή τη ς Δ . Ε . Η . έξα1κ:ο1λ1ουθεϊ ν ά (;1 ρ uσ�κ:ειτα:ι έστρ .:χιμ•μέ
ν.η. πρός τό πλ;ουσιώτεpο έλiλη·νιικό ποτάiμ ι, τόν Άχελ ωο, τό δυναfμ�κό τοΟ όποίου θέιλει όλοκλιη ·ρωηκά νά
έκ•μιετCΧΙλλευθη, wστε v.ά άπσκτήσ• η ή χώ.ρα πλήρ.η αύ τ άρ κεια σέ ήλε1κ.τ;p ικό .ρ •εί>μα άψ' έν·ός καί άψ' έ τέρου
όλονέν αύξα'Ι>'όιμ.ενον ρυθιμό. Τήν στ ιγμή

νά έιμ'Πσ.ρ·ευθη τό π·ε ρ ίσσευμα τη ς ήλsκτρ�κης ένειρ yε ίας στίς γε �τ·ονιlκ·ές χωρες.
'Έ τσι, δταιν στό συγικ1ρότη1μα ' Αχελώου, πε�ρ ατω θσϋν καί οί τρεϊς (; αθ μ·�δ·ες, ή χώρα ιμας θά ί!.χη άπο·

κτήισει ταυτοχρ·όνως ί!.να άΠ'6 τά μεγ:χλύτερα ύδ.ροη λεικ• τ ρ uκά έριγοστάσια μέσα σ ' δλιη τ ή ν Ε ύρώπη . Σ υγ 

Κ ΕΙ Κ·ρ ιιμέν.α , τ ό συγ.κιρΟτ.ηιμα Ά�ειλώου θά εχη έyικατε στη1μένη ίσχύν 900.000 κ uλσ(;άτ καί .μ έση έτη•σία ί-l< :Χ ··
νότη1τα πα.ρ αγωγης 3.500.000.000 κ ι.λο(;-α τωρων ! Γ ι ά ν ά γ ί·\ •η π ι ό είί.κ.οιλ-α άν.ηλη π-τό τί σηιμαίνει ί!. ν α τέτοι:)
έργοστάισιο γ ι ά τήν · ε,λλάδα, άν.rnψέρουμε τοΟ.το τό στο :ιχεϊο : Ή μέ?<!ρι σή1 μφ·α έγικα:τ·εστηιμένη., σ' όλόiκ:λη
ρη τήν χώρα, �σχύς δλω1ν μαζί των άτμ.ο.η iλ.ε:κτρικων καί ύδρ.οη ίλεκτρuκων σταeιμων, άν·έiρχεται σέ
π�p·ίπου
τωpες

.κ ιλσι(;ά·τ μ έ παιραγω)'ική ίl)(ανότη,τα πού

(3.500.000.000) .

850.000

μ : λις ύ.πε�ρ (; αίv.ει τά τ ρ ΗΧιμ tσυ δ ισεικ.ατομ.μ• ύρια κ u'λ,ο(;α. .

Έ ν τω μ.ετωξύ, προχωροϋν μέ γο,ργό ρ υ θ μό οί έργασίες Κ!ατασκευης της μ ιaς ό;πό τ ίς τρεϊς (; αrθ μ ί 
δ ε ς · άξιοποιή, σεως τ ο Ο Άχeλώου, στή·ν θέσ ι Κ ρε μαστά. Έ κ·ε ϊ θά έ:γ•κα.ταισιταiθη σταθ. μός μέ τέσσερις στρο{; ι
λογεννή'τιρ ι'ες ίσχύο•ς

000

1 00.000

κ ιλσ(;,άτ ή κάθε .μιά καί • μέ

κιλο(;01τ ωρων ή λεικ.τ.ριικης έν.ειργε ίας.

δα•πάνη τοΟ διλ ου ί!.ιρ yου θά ύπε.ρ ι;η τά

μέ1.σηιν έτηισίαν ί κ α1νάτ•η1τα παιp•α.γ ωγης

· Η λε ιτου.ρ γ ία τcΟ σταθμοΟ θά CΧ.ρχίση στό τέλος τοΟ

80.000.000

1 .500.000.
1 965 .καί ή

δολ λάpια. . Άξuliε ι νά σηl!λ'ε ιω:θη δτι τό έργοστάJσιο κατα

σ κ•ευάζεται μέ π.ρό(;λeψι προσθή κ η ς πέμ·πτης μσν· ά·δ ο ς άργότερα.
Τώρα καί άψοϋ ί!.χου·ν πλέ·ο ν τε,λειώσει δλες σί πp c1χ01ταρ.κ τ �κές έργασίες μeλετων, μmρή σεων, γεω
τρή σεrων κ ι' έχουν άνατsθη σί έργολω(;ίε·ς στούς πρ ο κ1f: �θέντες τsχνιlκούς
κο!τωσΚJευή τ η ς σή1ραγγος έ κτραπης τοΟ ποτα.μαΟ, πού
qψάγματος. Ή σηραγξ ιθά ί!.χη δ ιά·μ.ετρον

1 2,5

οϊκους,

πρόκεuται

ν'

άποτειλεϊ προϋπ1ό θεισι της κrnτα•σκευης τοG

μέτρ. 1<1α·ί μηκος

806

άρχ Lση

ή

μεγ άλου

μέτρα, δ ι σ•νο ίγεται δέ στήν (;ραχώδη

δχθη, κοντ•ά στή θέrσ ι τοΟ φ ρ άiγ μ·ατος.

1 55

Τελ ικά καί σύ·μψων.α μέ τά σχέδ ια, τό μέγα φρά γ1μα Κ p ειμαστων θ·ά εlναι ί!.να ά:λη θ ινό (;ουνό ϋψους

7 .300.000. Τό πάχος του, στή (;άlσι, θά εtν α ι έπταJκόσια . μέτ,ρα, ένω τό μη:κος
μέτρα. ' 1 σχύς τοΟ τeχνη τοΟ αύτοΟ (;ουνοΟ θά �{,ν.α ι τό (;άpος του, Π·Ού θά ε1να-ι
όλι κ:η ς χωρητ ικότητος
ί!.τ·σι μ ιά τε1)('ν1η τή λίtμιν;η
πε;ρ ίπου έ�κοσι έ•ιvαταμ1 μu.ρ ίων τ-όννων ! θά δη μ ιουιργη θ·η
μέτρων κα<ί uλικοΟ Ο)'ΚΟυ

στήν κ·οpυ'Φή θά εlνια•ι

4.700.000.000

455

κv <δ ι κων μέ.τ-ρων, έ•κ των όποίων τά τ ρ ιά μ ισυ δ ισεκσιτο1μ1\λJύpια κυ(; ικ1ά μέτ,pα θά ει{να ϊ ό «ώψέ·

Δ ι.ά τη ς .συ-yκ 1ρ'ί.σ·εως τών ά,ρ ιθιμων ε ύ κολα άντι.λαιμ ·
6άνεται κα•ν.ειίς δτι ή τεχνψrή λ ί μ νη Κ ρε1�CΧ'στών θ ά· ε1'.; α ι έ καιτό ψοpές μ•εγα:λύτερη άrοό τήν λ'ίμν.η Μ αιρ α

λ�μ-cς δγι Κ•Ο'ζ>> v.εροΟ, , γ ι1ά τήν κίνη�σι τοΟ έργοσrcασίου.

θωvος καί δέικα. ψο.ρές . μ•εγα•λύτερη άπ' τήν τεχν11ντή λίJμνη Ταυρω'Ι1iο0. Τό έργοστάσιο ήλε•. κ τ: ροπα.ραγωγ η ς
θά κ ατασκ:ε·υαdθ·η στή·ν (; άσ ι τοΟ φ ρ άγ ματος καί θά ε1ναι ή·μ �ανο υκτοu τύπου.
Μέ τήν εόκ α φ ία, άξί1ζ ε ι νά .άναψφ•θη , δτ ι ή δ,ευτέιρ-α <h CΧiθιμίς άξ�ο.π οιή1σεως τοΟ 'Αχελώου θά είνάι τό
δργο της πφ �ο·χ ης Κ αισ-τ.ράιv ι, πού 6 ρ ίσ. κ1εται χαιμηλό τφα άπ ' τήν θ έ·σι Κ 1ρείμ1αστά . • Η τ ελική μελέτη τ οΟ ί!..ρ 
γου σuμ1111Νη.ρώνεται ένιτός τοΟ ί!.τους καί π.ρ. οι(;λδrοεται δτι άπό τή-ν κα ινο•ύ ρyια αύτή (;ο:Ιθμί!δα έτηισία πα•p α

yωγή ένός δ ι,σεικατQμ•μυ,ρ ίου • Κ lιλο (; αιτωρων ή λ,ε1κτ,ρ �κης έν,εργεία·ς. Κ α ί ως τό τέλος της δsκαετίας θά ί!.χη
τοποθ1ε.τη1θ·fi καί άξιοποι.η�η καί ή τρίτη (; αθ1μ•ίς, ψηλό τφα, στήν θθσι Τοπολιανά, ό'!rότε καί θά δχη έπα1λη 
qFUθi'j καί πραικτ ικως πλέον τη ς σύ>θηιμα της Δ . Ε . Η . « ' Ηλε -t<ιτ• ρ ικ ·ή ένθργε ια μέ πολύ χα1μη1λό κόστος» !

Ξ. Δnμ.

,

φορηt Ό
Μοyνητδφw·

ν ο ρεύματος

EL 3514 4 μοyν.

έ y yροφών, μ έ διόρκειον έ y 
yροφi)ς 4 ί.Jρών.

Οί δι α κοπ ές σ α ς
·

l6J ΙD ΙΛ Ι Π Σ

'

t

και η

Ά γοράστε καί σείς τό άπαραίτητο συμπλ ή ρωμα τών διακοπών σας :
ένα ΦΟΡΗΤΟ Μαγ νη τόφωνο ΦΙΛΙΠΣ

σάς

έξασφα λ l ζουν

δοσ η καί

τήν

Τά ΜΑΓΝ ΗΤΟΦΩΝΑ ΦΙΛΙΠΣ

καλύτερη ποιότητα, τ ήν άρlστη μου σική άπό

τόν τέλειο τεχ νικό

έξοπλ ισμό

παρακολου1θήσεως άπό τά

είδι κευμένα συνεργεία τής ΦΙΛΙΠΣ.

Φ Ο 1' Η Τ ()

νο

Μοyνητδφω

EL 3585 μέ Τρονζιοτορς

ΝΕΟ

Στερεοφwνικό Μα·

yνητόφωνο

EL 3547 4 μσyν.

ΝΕΟ

354? μέ

EL
τήν 4η Τ ΑΧΥΤΗΤ Α

Μοyνητόφωνο

ΝΕΟ

Στερεοφωνικό Μα·

yνητδφωνο

EL 3534 όνωτέ·
4 μοyν. έy

μετ σφορό, μέ

έyyραφQν, 2 ταχυτήτων. Τε·

πού σδς έnιτρέnει συνεχi)

ρας. κλόσεως,

μ ε yόλη διόριc ε ι ο έ yyροφi)ς.

λε lας έyyραφi)ς καl όναμε

μουσική όπδλουσι 32 ί.Jρι:ιν.
ΔΡΧ· 6.500

yραφQν καl μέ τήν 4η Τ Α ·
ΧΥΤΗΤ Α .
ΔΡΧ· 9.750

εϋκολο

στή

ΔΡΧ · 3.51 5

ταδδσεώς.

ΔΡΧ· 6.600

ι ••

oV
\

'

με χ υ μ ο υ ς
φρ ου τω ν
'

..._; .ι; '
.

ΠΑΥΛΙΔΟΥ
Προ ι ό ν τ α π ε l ρα ς
ΗΧΩ

ΓΙΩΤΗΣ

30

ΧΡΟ Ν Ι Α

ΤΡΕΦΕΙ

ΤΑ

ΕΛΛΗ ΝΟΠΟΥΛΑ

μεγαλώνει
μεγαλώνει
με γα λώ νε ι

σταθερά μ έ
παιδικ tc; τρο 
φέ c; ΓΙΩΤΗ
ΓΙΑ ΤΗΙ'4 ΔIΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΒΡΕ·
ΦΟΥΣ ΜΗ ΚΑΙ'4ΕΤΕ ΕΠΙΚΙΙ'4Δ Υ •
ΜΟΥΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥΣ

ΑΝΘΟΣ ΟΡΥΖΗΣ
Α ΝΘΟΣ ΑΡ ΑΒΟΣ ΙΤΟΥ
•

Παρασκευάζονται όnό τlc;

t κ λ ε κ τώτερες πρώτες ύλεc;
•

Έπε ξερyόζονται,

οιrοκευό

ζονται διό τελ ε ί ως αύτομότων
μ ηχονημότων, εlς τiι δύο τε
λ ε lως συνχρονισμtνα tρyοοτά·
σ ι ό μας

• Περιtχουν τlς όναyκαίεc;

βι ταμίνες στήν φυσική καl

ό φ ομοιώ σ ιμον μορφήν των
8 Έyκεκρι μένα ύπό τοϋ Άνω
τότου Χ ημι κού Συμβουλ l ου
•

ΓΙΩΤ ΗΣ
ΤΑ

ΜΟΝΑ

ΑΠΟΣΤΕ ΙΡΩΜΕΝΑ

ΕΝ

Κ Ε ΝΩ

ΙΟΥ Λ Ι ΟΣ 1 9 6 3

3

M H N I A I A ΕΚ.ΔUΣΗ
Ω Ν Ε Υ Μ ΑΤI Κ Ο \'

Ω ΡU Β Λ Η ΜΑΤΙΣΜΟΥ

Κ ΑΙ ΓΕΝ Ι Κ. Η .!. f l A I Δ EIA.!.

ΔΙΕΥθΥΝΤΗι

'

Α Γ Γ ΕΛUι ΤΕΡΖΑΚ ΙΗ

Γ ΕΩ Ρ Γ Ι Ο Υ 1 . Μ Α Υ ΡΟΥ

Πέραν τής Ιαορροιιίας τού τρόμου
Β

t:ΙΣ Η Γ ΗΣ Η Κ Α Ι

ΤΑΤΑ Κ Η

ΕΚΛΟl"Η

K t:I M 1':N !.! N

Α Ω Ο ΤΟΙ'Ι Γ Κ. Ι! Λ Α Χ Ο

Έιιίκ αιρα α rο ι χ ε ί α
τής σωκρατικής ιιείρας

1
L

f R A N ί' K A F K A

Γράμμα ατό ν ιι ατέρα

Χ ρονικά

B R E N U A l\I Β Ε Η Α Ν

Μ ι ά γυναίκα ιιαρακατιαvή
J A C Q U E LI Ν Ε D E Η Ο Μ 1 ιι γ

Ή αίαιοδοξία τού Θουκ υδίδη
C H I M EN A B H A M S K Υ

Ό ιιρόλοyος τού Καμένεφ
στόν Μ α κ ιαβέ λ λ ι
Α Λ ΕΞ Η Δ Ι Α Μ Α Ν ΤΟ Π Ο Υ Λ Ο Υ

οι

cc

Προμηθεί ς )) κ αί τ ό Ιστορικό τους
ύιι όβα&ρο

ΤΕΧ Ν Ι Κ Η

ΚΑΙ

Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι ΣΤΙ Κ Η

ΣΧΟΛΙΑ
Η nΑΙΔΕΙΑ
Η nοΛΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ
Η ΤΕΧΝΗ
Ο Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ ΑΦΟΣ
ΤΑ

Μ Ο ΡΦΩΣΗ

Ά ιί α ν το ύ ν oi ν έ οι έιιιατήμο ν ε ς

ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
n ο Λ Ι Τ Ι Κ ΗΣ

�,,,
§
· .

_
_

•
• • •

λΟΗΑΙΗΟΗ

-

ίf.�'·

ΡΩΜΗ

Κ αδημερινaί
Ε ύ ρώnη κaί
μέ

π τήσεις

Μέση

,_,

-

.

... \" "'""'"'"·· " . . · ·;

. AMITEl'ltTA M

nρός

Άνaτολή

τό ό ν ε τ a κ ο ί n ο λ u τ ε λ ή

'Α ε ρ ο σ κ ά φ η

(

Cornet 4 �

Ρ

ο

π

ο

Ρ

Π ΡΑ ΚΤΟ ΡΕ ΙΟΝ Ε Φ Η Μ Ε ΡΙΔΩΝ
Α Θ Η Ν Α Ϊ Κ Ο Υ Τ Υ Π Ο Υ
Γ ρ α φ εί α : Σωκράτους 43
Τηλεφ .

:

-

ΑΘΗΝΑΙ

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

Ό t ρ τ ι ώτερος πρακτορε ι ακος όργα ν ι σ μος κυκλοφορίας έφημερίδων ,
περιοδικων, β ι βλ ίων, λαχε ίων και π αντος ε ίδους έντύπων, δ ι α θέ
των 'ίδ ι α μετ α φ ο ρ ι κ a μέσα ώς καl 3 0 0 ίιποπρακτορεία ε iς δλην
τ'1ν 'Ελλάδα κ αl τaς κ υ ρ ι ω τέρας πρωτευούσας του έξωτερικοίί .

ΙΔΡΥΤΑ Ι - ΔΙΕΥΘΥΝΤΑΙ

1 . ΤΣΟ ΥΡΝΟΣ, Κ . ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ, ΠΑΡ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟ Π Ο ΥΛΟΣ

Η Π ΡΩΤ Η Υ Ψ Ι ΚΑ Μ Ι Ν Ο Σ
Τ Η Σ

Με ρικη ίiποψις

ΧΑΛΥ ΒΟΥ Ρ Γ Ι Κ Η Σ

·

τών δυο ύψικαμίνων της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ, που άνη

γέρθησαν είς την περιοχfιν της Έλευσίνος καi έκ τών όποίων ή μία έτέθη
ηδη είς λειτουργίαν άπο τον Βασιλέα Παϋλον, την 27ην Ίουνίου 1 963

,

1

Μοιράζε

ι

8. 3 2 Ο. Ο Ο Ο

•

11

Δ ΡΧ .

8

ΕΠΙ ΤΗ ΠΡΟΟΨΕΙ ΤΗΣ Ε Ι Σ ΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ Σ Ι ΓΑΡΕ ΤΤΩΝ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΑΓΟΡΑ

Ν Ε Α

Σ Ι Γ Α Ρ Ε Τ Τ Α

σi σuσκ ι u α σ ί α Ά μ ι ρ ι κ α ν ι κ ο ύ τ ύ π ο υ κ α ί ά π ό ί κ λ ι κ τ ά κ α π ν ά ι ί δ ι κ ή ς δ ι α λ ο γ ή ς .
Ι

ΔΗλΟΣ
� . Δ Ε λ ΦΟΙ
- ·

,,
*

χ ι.> ρίς

φίλτρο

χ ι.>ρίς φ ί λ τ ρο

Κ Ε Ρ Α Ν Η Σ ύπερπο λ υ τ ε λ ε ίας
Π Α λ λ Α Σ ύπερπολ υτελείας
Δ ι ά πρώτην

φοράν

Μ ε γ α λ υτέρου μεγέθους άπό

ΚΙΝ6 SIZE
ΚΙΝ6 S ΙΖΕ

Μ έ γ εθος

* Τό

μέ

φίλτρο

ΑΝΤΙΤΑΡΝΙΚ

μέ

φίλ τρο

ΑΝΤΙΤΑΡΝΙΚ

φ ί λ τ ρ ο « άντιτάρνικ ». Δ ι ε θ ν rι ς άποκ λ ε ι στικότης τής

Γ . Α". Κ Ε Ρ Α Ν Η Σ
Κ 1 Ν 6 S 1 Ζ Ε ! Τ ά μόνα

καπνοβιομηχανίας
*

τά σ υ ν ήθη

σ ι γαρρέττο ύπερπολυτελείας

Α. Ε .
' Ε λ λ ην ι κ ά
ΠΑΛΛΑΣ,

σι γαρέττα
ε ίναι

85

έ λ αφρώς

χ ι λ ιοστών.
άρι.>ματικό,

ΔΡΧ.

11

κατά τό πρότυπο τών ' Α με ρ ι κ α ν ι κ ώ ν σ ι γαρέττι.>ν.
*

Πορώδες ε: ί δ ι κ ό σ ι γαρόχαρτο,

ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ

ΤΑ

ΝΕΑ,

Σ ΥΓΧΡΟΝΑ

πού

έ:νε:ργε:ί σάν δεύτερο άφανές φίλτρο.

Σ Ι Γ Α Ρ Ε Τ Τ Α - Δ Ι ΗΕ Ξ Τ Ε

ΕΚΕΙΝΟ

nov

ΣΑΣ

Τ Α Ι Ρ Ι Α Ζ Ε Ι ΠΕ_Ρ Ι Σ ΣΟ Τ Ε Ρ Ο

Γ. Α. . Κ Ε Ρ Α. Ν Η Ε

.Α. . Ε .

Α Α ΕΚΤΩΡ ,,

" ΑΛΕ Κ tΩ/),.

Τό νέο εκλεκτό
π ροϊόν τfjς Ε Β Γ Α
<i πό παστερ ιωμένο
γάλα ACT I N ISE
σο κολάτα καί ζάχαρη .

Τό γάλα σοκολ άτα Ε Β Γ Α
ε ί ν α ι ϊ:να κύπελλο γεμfiτο
ύγέ ία καί δροσ ι ά .
Είναι περ ί φη μο . . .
Είναι π ροϊόν τfjς Ε Β Γ Α !
ΕΛΛΗΝΙΚΗ Β Ι ΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑ ΛΑΚΤΟΣ Α . Ε .

Δ ρο σισθfjτε μ έ παγωμένο
γάλα

- σοκολάτα

Ε Β Γ Α!

�

>r.
"'

(•\

Μί rό ίδ,ο πλαστικό
κύ.ιrελλο

ΜΟΝ Ο Ν

335

ΜΕ

Δρχ.

ΤΟ Ν Μ Η Η Α

καί μικρή προκαταβολή

το Π λ Υ ΗΤΗ Ρ Ι Ο ΠΟΥ Α ΓΑ Π Α Ε Ι ΤΑ ΡΟΥ ΧΑ
- Τό όναδ ε ύ ε ι όνόλαφρα , χwρίς νά τ ά χ τυπόη,
ώσπου ν ά γ ί νουν πεντα κά θαρα.
- Τά σ τ ε γ νών ε ι μέ προσοχή κ α ί τ έ χ ν η
χ w ρ ί ς ν ά τό κα ταστρέ φ η .
' Έ ν α ά κ ό μ η προ ίόν τ ή ς 1 Ζ ΟΛΑ προσαρμοσμένο
σ τ ί ς ά ν ά γ κ ε ς τοϋ Έλλην ι κοϋ νοικοκυριοϋ.

Π ΡΟ ΪΟ t Η Α

Τ Α ΠΙΟ ΦΡΟΝΤΙΣΜΕΗΑ

.;ι

ΕΠ Ι ΔΑΎΡΕ Ι Α 1 9 6 3
Χ Η Ε Ρ Ι Ο LΙ Ο Σ

' Ι ούλιος

1 963

6 ' 1ουλίου

Σ Α Β ΒΑ ΤΟ

Α ίσχύλου

« Π Ρ ΟΜΗΘ ΕΥΣ Δ Ε ΣΜΩΤΗ Σ »

7 ' 1ουλίου

ΚΥΡ 1ΑΚΗ

Α tσχύλοu

« Π Ρ ΟΜΗΘ Ε Υ Σ Δ Ε ΣΜΩΤΗ Σ »

13 ' Ι ουλίου

Σ Α Β ΒΑΤΟ

Ε όρ ιπίδου

« Ε ΚΑΒΗ»

1 4 ' 1ουλίου

ΚΥ Ρ 1 ΑΚΗ

Ε ύ ρ ιπίδου

« ΑΛΚΗ Σ Τ I Σ »

Ο Ρ Γ Α Ν"Ι Σ Μ Ο Σ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Υ· Θ Ε Α Τ 'Ρ Ο Υ
ΕΛ ΛΗΝ Ι ΚΟ Σ Ο Ρ ΓΑΝ Ι Σ ΜΟΣ ΤΟΥΡ Ι Σ ΜΟΥ
Ε Λ Λ Η Ν Ι ΚΗ
Π Ε Ρ Ι Η Γ ΗΤ Ι Κ Η
Λ Ε Σ ΧΗ
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