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ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΑΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ ΑΥΛΗΣ

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΔΠΕ,ΖΑ ΤΗΣ Ε.ΛΛΑΔΟΣ
Δi Ε Χ ΕΤΑ Ι

Καταθέσεις

Ταμιευτηρίου μέ τό ύψηλ6τερον επιτόκιον

εξ δλων των Τριωπεζών, flτο ι 4,75% .

•
ΕΝΕ Ρ ιΓ Ε 1 ε·μ�άG'ματα δι ι ' επιταγών καί εντολών ταχ)·κών, τηλεy,ραφι - κών καί τηλεφ) κών εις δλα τά .ση1μεϊα της Χώρας .

•

ΚΑΛΥΙΠΤΕ1 όλό'κληρον τήν 'Ελλάδα μέ τό πυ κνότερc'V δίκτυον Ύπ·σ'Κ!αταστημάτων .

•

ΑΣΦΑ
1 ΛΙΖΕ 1 τήν yεωρyι• κήν παραyωyήν καίτό yεωρyικόν κεφάλαιον
•

Π 1 ΣΤΟΔΟ"Γ Ε 1 τήν yεωρyίαν μέ πάσης μορψης δά·νεια .
•

ΔΙΑΘΕΤΕ 1 ήλεyμένης πο ι ότητος yεωρytκά εφόδια (λιπάσματα, φυτοφάρμα1κα, σπόρους κ.λ.π) .

•

ΔΗΜ1ΟΥ Ρ ΓΕ 1 λοyαpιασμω των άyροτών

συγ χρόνους

Γεωρyικάς

Β ιομηχανίας .

•
ΠΑ Ρ ΕΧ Ε 1 τεχν1ικάς συμ�ουλάς καί οδηyία.ς .

•
ΣΥΜΒ1ΑΛΛΙΕ 1 εις τήν θεηκήν αϋξησιν κα.ί πο ιστι κήν �ελτίωσιν της
yεωρyι· κης παριαryωyης .

•
Ε ιδ�Κ:ώτερον

εvειρyεϊ άσφαλισεις

κατά των

κ ινΙδύνων ΧΑΛ
ι Α

ΖΗ·Σ - ΘΝΗΣΙΜ
ι QΙΤΗ�ΟΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΖΩΩΙΝ - ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΙΝ Ε'Ρ
ΓΑΣΙΑΣ - ΑΣΤΙ·ΚΗΣ Ε ΥΘ�ιΝΗΣ Τ Ρ ΓΓ.ΩJΝ - ΠΥΡΟΣ - ΜΕΤΛΦΟ·
ΡΩΝ. 'Ε'ΠίJσης άσφαλίζει τά ΣΩΜΑΤΑ .ΑΛΙΙΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΓΓΑΛ
ι 1ΕΥΤ1ΚΩΙΝ Σ1ΚΑΦΩΝ.

ΘΕΑΤΡΟ
Χρόνος
Μ ά ρτης

Τευχος

Γ'
·

'Α π ρ ί λ η ς

ΔΙΜΗΝΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΣΤΕΡΙΣΚΟΙ:

Γ . Σισίνη 35, Τηλέφ. 723.259

Διευθυντης
ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΤΣΟΣ

-Όσο πιό γρήγορα στό φώς !

-

Βαθύτατη άπογοήτευ

φi1της του Θεάτρου

ΚΕΙΜΕΝΑ:

EDWARD GORDON CRAIG

:

-

Ένας Προ·
σελ.

Τ Ι Μ Η Τ Ε ΥΧΟΥΣ δρχ.

30

Σ υ νδ ρ ο μ η l:τησ ί α δρχ. 150
Φ ο ι τ η τ ι κΤι έτ�Άσία δρχ. 120
Έξ ω τ ε ρ ι κοu: Δολλάρια 10
'Ο ρ γ α ν ισμ ώ ν κλπ. δρχ. 500
-\<

ΠΛΗΡΕΣ ΕΡΓΟ :

ΜΕΛΕΤΕΣ καί ΑΡΘΡΑ: MARIO ΥΙΤΤΙ: Προλεγόμενα στήν "Εύγένα"
Θεάτρου

9

σελ.

8

σελ. 24

ΔΙΟΝΥΣΗ ΡΩΜΑ :

Τό θέατρο

στή Ζάκυνθο άπό aρ-

χοντες καi ποπολάρους
ΓΙΑΝΝΗ ΣΙΔΕΡΗ :

συγκρότημα Γ. ΤΣΙΒΕΡΙΩΤΗ
Σωκράτους 39, τηλεφ. 530.969

σελ. 32

Ό "Βασιλικός" τοϋ Μάτεση. Ένα

εξοχο νεοελληνικό εργο

σελ. 37

ΜΑΡΙΑΣ ΣΟΛΟΜΟΥ: Τό πρώτο θέατρο τής Κεφαλονιίiς.

'Εκτύπωση έξωφύλλου δφφσετ

'Ιδρύθηκε στά 1838 άπό τόν 'Αλέξανδρο Σολομό

Σία,

λόγηση καi

Κλισέ: 'Αδελφοί Λ Α "Ι' Ο Υ ,
Χαβρίου 9 , τηλέφωνο 233-977

ή

σελ. 42

Ό ρόλος τής ΚριτικiΊς. Ή άξιο

HENRI GOUHIER:

Φιλεταίρου 8, τηλέφ. 718- 237

έντύπωση. Μετάφραση Τ. Δραγώνα σελ. 53

ΓΙΑΝΝΗ ΣΙΔΕΡΉ: Ό Σαίξπηρ στ1]ν 'Ελλάδα. Η. Έργα,

σελ. 56

μεταφράσεις, πρωταγωνιστές

-\<

'Υπεύθυνος Τυπογραφείου
Νικ. Κοντορός, Μ. 'Ασίας 1

σελ.

Κ. ΠΟΡΦΥΡΗ : Ζακυνθινές 'Ομιλίες. Μιά μορφή Λαϊκοϋ

Μονοτυπικό

Διευθύνσεις συμφώνως τφ νόμφ
'Υπεύθυνος ϋλης
Κ ώσ τ α ς Ν ί τσος, Σ ισίνη 35

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΟΝΤΣΕΛΕΖΕ: 'Έύγένα". Τραγωδία νεωστά

1646. 'Αποκατάσταση κειμένου MARIO VITTI

πούλου 44, τηλέφωνο 770-603

&

σελ. 45

δοσμένη εiς φώς διά ώφέλειαν των πάντων . . . Ένετίησιν

Τό "Θέατρο" τυπώνι;ται στό
'Εργοστάσιο ·Γραφικών Τεχνών
1. ΜΑΚΡΗ, Παπαδιαμαντο

ΠΑΥΛΙΟΓΛΟΥ

5

Ή Τέχνη τοϋ θεάτρου.

Πρώτος Διάλογος. Μετάφραση Μίνου Βολανάκη

-\<

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ:

SIMON TRUSSLER

:

Μιλοϋν οί Πήτερ Μπρούκ καi

Τσάρλς Μάροβιτς : Τό "Θέατρο τής ώμότητας" καί τό
σημερινό του νόημα. Μετάφραση Κ. Σταμαϊίου

ΘΕΜΑΊΆ καί ΑΠΟΨΕΙΣ:

-\<

Η EJKONA

Θεατρικές ρίζες στά Έπτάνησα.-Άνεκτίμητο άπόκτημα !
σηΌ- Ή "Ντόνα Ντιάνα " ... γερμανίδα !

-\<

Α.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

14
1964

Κεντρικά Γραφεία :
Π α ρ ν ασσοu 2, 6ος δροφος
(Πλατεία 'Αγίου Γεωργίου Καρύτση)
Ν έ ο τ η λ έ φ ω ν ο 6 24- 1 6 9

Στοιχειοθεσία :

ΘΕΑΤΡΙΚΉ

ΜΙΝΟΥ

ΒΟΛΑΝΑΚΗ:

Έντουαρντ

Γκόρντον

Κραίηγκ, ενας "ψευδοπλατωνικός έστέτ"

ΤΟί ΕΞΩΦΤΛΛΟΤ:

σελ. 63

σελ. 66

GEORGES SION: Ό πόλεμος τών " Άντιγονών". Πώς
είδαν τήν ήρωίδα τους ό Σοφοκλής καi ό 'Ανούιγ

ΞΕΝΟ ΘF.ΑΤΡΟ:

ANDRE BARSACQ

:

Μέτρα γιά τήν άποτελεσματικiι

σελ. 69

θεραπεία τής θεατρικ1iς κρίσης

ELIZE HOOMANS :

σελ. 67

Ή οργάνωση τοϋ θεάτρου στi]ν

'Ολλανδία, χρήσιμο πρότυπο γιά τi]ν 'Ελλάδα
ΙΟΝ MARIN SADOVEANOU

:

σελ. 70

Ρουμανικές προσπάθειες

γιά ι':πιτυχή έρμηνεία τής 'Ελληνικής Τραγωδίας

σελ. 72

ΜΙΤΣΗ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ: Φρειδ. Χέμπελ, ό Γερ

μανός δrαματουργός πού παίζεται J 50 χρόνια μετά θάνατον
σελ. 73

Ή πλατεία 'Αγ. lVΙάρκου Ζάκύv
θου δπου γινόντανε οί 'Ομιλίες
(Χαλκογραψ,ία τοϋ Cartwι·ight, 1•&21
Ο1iκογ�ν&ι'CΙ<Ική σvλλογ!] Διο�. Ρώμο:)

Β[ΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

Ν έα 'Αγγλικά, Γαλλικά, 'Ιταλικά καί 'Αμερικανικά βι
βλία γιά Θέατρο, Μουσική, Χορό, Κινηματοyράφο σελ. 75

ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΑ:

Δίσκοι μέ θεατρικά εργα σέ διάφορες γλώσσες

σελ. 77

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ:

Θεατρικά εργα πού γυρίζονται ταινίες

σελ. 77
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EΘNll(H ΛYPll(H Σl(ΗΝΗ
ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΙΒΑΣΘΕΝΤΑ
.

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝ 1963-1964
.

Κ. Μ. Βέμπερ

Γκ. Βέρντι

ΔΙΑΒΟΛΟΚΥΝΗΓΟΣ

Ε Ρ ΝΑ Ν ΗΣ

Ϊ

Τ Ρ Α Β ΙΑΤ Α

Γκ. Βέρντι

Γκ. Ντονιτσέττι

Γκ. Βέρντι
Α

Γκ. Βέρντι

ΛΟΥΚΙΑ ΤΟΥ ΛΑΜΕΡΜΟΥΡ

Ν Τ Α

ΡΙΓΟΛΕΤΤΟΣ

Ε. Κάλμαν

Μ. Γκρανιχσταίτεν

ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ
Ο Ρ Λ Ω Φ

Γκ. Βέρντι

ΒΡΑΔΥΑ ΜΠΑΛΛΕΤΟΥ

ΤΗΣ ΤΣΑΡΝΤΑΣ

Γκ. Βέρντι

Ζ. Μπιζt

·

ΧΟΡΟΣ ΜΕΤΑΜΦΙΕΣΜΕΝΩΝ

ΤΡΟ ΒΑΤΟ ΡΕ

Π. Μασκάνι

Ρ. Λεονκαβάλλο

ΚΑΒΑΛΛΕΡΙΑ ΡΟΥΣΤΙΚΑΝΑ

Π ΑΛΗΑΤ ΣΟ 1

Γκ. Ντονίτσέττι

Γκ. Βέρντι
ΣΙΜΩΝ ΜΠΟΚΚΑΝΕΓΚΡΑ

ΕΤΣΙ ΚΑΝΟΥΝ ΟΛΕΣ

Κ Α Ρ Μ Ε Ν

Τζ. Ροσσίνι
ΚΟΥΡΕΥΣ ΤΗΣ ΣΕΒΙΛΛΗΣ

Θ. Σακελλαρίδη
ΒΑΦΤΙΣΤΙΚΟΣ

*

ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΙ
ΔΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΝ

1964- 1965
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ

:

Διεύθυνσις Συvδpο μητώv, Μαυ ρ ο μιχάλη 6

-

Τηλ, (20-657

Τ

Ρ

* Θεατρικες ρίζες στά Έφτάνησα
'Εκατό χρόνια άπό τήν Ένωση τl.Ον 'Εφτά νησιl.Ον μέ τήν 'Ελ
λάδα. Δικαίως πανηγυρίζονται. Τό " Θέατρο" μάλιστα θά
'θελε νά τιμήσει ούσιαστικά τή λαμπρή επέτειο. Τά 'Εφτά
νησιά ε{χαν φτάσει σέ ύψηλό πολιτιστικό επίπεδο κ' επηρέα
σαν σημαντικά τήν πνευματική ζωή δλης τής χώρας. Πλού
σιοι ήταν κ' οί θεατρικοί παλμοί τους : Θεατρικά χτίρια άπό
τά παλαιότερα πού χτίστηκαν στήν Έλλάδα, επίδοση στή
Μουσική καi Μελοδραματικές παραστάσεις, μεστό Λαϊκό
Θέατρο μέ τiς ζακυθινές 6μιλίες, εΟρωστη θεατρική παρα
γωγή μέ τόν "Βασιλικό" καi τόν "Χάση" καi - δπως άπο
καλύπτεται τελευταία - ντόπια δραματουργία, παράλληλη
καi σύγχρονη μέ τής Κρητικής 'Αναγέννησης ! Τά στοιχεία
εΙναι πλούσια, ή ίστοριοδιφική ερευνα άξιόλογη, ή βιβλιο
γραφία επαρκ1Ίς. Τό θέμα δμως του Έφτανησιώτικου Θεάτρου
- νά 'ταν τό μοναδικό ! - δέν εχει άκόμα ερευνηθεί δπως
επρεπε. Τό " Θέατρο" δέν ενδιαφέρεται νά καλύπτει επιφα
νειακά τήν έπικαι�ότητα. Μέ τήν εύκαιρία, λοιπόν, τής έπε
τείου εκανε μιά συστηματική καi εκτεταμένη άνίχνευση τι.ον
θεμάτων του Έφτανησιώτικου Θεάτρου, εθεσε στόχους καi
προβλήματα, κίνησε πολυμελή όμάδα συνεργατl.Ον, δλους τούς
επαίοντας, κι δταν oi ερευνές τους ώριμάσουν θά 'ναι σέ θέ
ση νά θέσει καi νά εξαντλήσει τό θέμα του Έφτανησιώτικου
Θεάτρου σ' !ίνα είδικό άφιέρωμα, πού προγραμματίζει άπό τώ
ρα καi ύπολογίζει νά τό πραγματοποιήσει σ' ενα - δυό χρόνια.
Ή συμμετοχή, δμως, του " Θεάτρου" στόν έορτασμό τής
Ένωσης καλύπτεται καi σ' αύτό τό τευχος μέ άρκετές άξιόλο
γες σελίδες καi στεφανώνεται μέ τήν πρώτη δημοσίευση τfjς
" Εύγένας" - του πρώτου Έφτανησιώτικου θεατρικου ερ
γου τής 'Αναγέννησης - πού άποτελεί φιλολογικό
γεγονός
·
μέ εύρύτερη σημασία.

* Άνεκτίμητο άπόκτημα

!

Μέ tδιαίτερη ύπερηφάνε�α τό "Θέατρο" προσφέρει - σέ παγ
κόσμια πρώτη δημοσίευcrη - τήν " Εί1γένα", !ίνα θεατρικό
εργο πού 'χει μείνει ίiγνωστο περισσότερο άπό τρείς αίΙ.Ονες,
θαμμένο σέ μιά βιβλιοθήκη τfjς Ρώμης ! ΕΙναι μιά παράξενη
ιστορία : 'Εκτός άπό μιά βιβλιογραφική άναφορά άπό τόν
λατινοθρεμμένο σοφό Χιώτη ούμανιστή Λέοντα Άλλάτιο,
στά 1661, τίποτ' ίiλλο δέν μαρτυρουσε τήν ύπαρξη του εργου.
Κανένας ίiλλος δέν τό 'χε δεί. Κανένας δέν τό 'χε μνημονέψει.
Ώσπου, πρiν τέσσερα χρόνια, τό άνακάλυψε ό tταλός έλλη
νιστής Mario Vitti άνάμεσα σ' ίiλλα βιβλία πού ό 'Αλλάτιος
εΙχε κληροδοτήσει στό 'Ελληνικό Κολλέγιο του 'Αγίου Ά-

1
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ο

1

θανασίου τηζ Ρώμης. Ε{ναι !ίνα τυπωμένο βιβλιαράκι, δεμένο
μέ περγαμηνi1, ίiριστα διατηρημένο. ΕΙχε τυπωθεί στή Βενε
τία, στά 1646, !ίνα χρόνο πρiν άπό τόν "Βασιλέα Ροδολίνο"
κ' εΙχε διασωθεί - δπως καi του " Ροδολίνου" - !ίνα καi
μοναδικό άντίτυπο - αύτό πού βρήκε ό Mario Vitti. •Ασχετα
μέ τήν ποιητική καi τήν καθαρά θεατρική του άξία, τό εργο
εΙναι σημαντικό γιά τά Νεοελληνικά Γράμματα καi τό Θέα
τρο. 'Ανήκει, βέβαια, στό Κρητικό Θέατρο, πού άνθισε μέ
τόν Χορτάτζη στήν Κρήτη. 'Αλλά ό συγγραφέας του, Θεό
δωρος Μοντ:::rελέζε, εΙναι Ζακυθινός. Ζακυθινό καi τό εργο
του. ΕΙναι τό πρl.Οτο Έφτανησιώτικο θεατρικό εργο! Ή ύ
παρξη, μάλιστα, τής "Εύγένας " ε{ναι σημαντική καi γι' ίiλλο
λόγο. 'Αποδεικνύει πώς ή θεατρική συγγραφική άναγέννηση,
στή νεώτερη 'Ελλάδα δέν ήταν άποκλειστικά κρητική. Δέν
περιοριζότανε μόνο στήν Κρήτη. Έκάλυπτε πολύ μεγαλύτερη
επιφάνεια. Όλη, τουλάχιστον, τήν βενετοκρατούμενη 'Ελλά
δα. Μας δίνει άδιάψευστη άπόδειξη πώς τόν καιρό τής Κρη
τικής ίiνθησης, πολύ πρiν άκόμα πέσει τό Κάστρο τής Κρήτης
(1669), είχαν γραφτεί θεατρικά εργα. κι άλλου - δπως ή
"Εύγένα" στή Ζάκυνθο - δσο κι Ιiν άκολουθουσαν τά κρη
τικά πρότυπα στά θέματα, στήν τεχνική καi τή γλώσσα, μέ
τήν χρησιμοποίηση tου κρητικου ίδιώματος. "Άλλωστε, τό
ίδιο εκανε άργότερα κι ό Κατσαίτης μέ τόν " Θυέστη " καi
τήν " Ίφιγένειά" του. Ήταν Κεφαλονίτης κ' εγραφε κρητικά
γιατί, καi στά χρόνια του άκόμα, Θέατρο μή Κρητικό ήταν ά
διανόητο! Ή έντυπη "Εύγένα " - " Τραγωδία, όνομαζομένη
Εύβιένα, νεωστά δοσμένη είς φl.Ος διά ώφέλειαν τι.ον πάντων,
ποιηθfiσα ύπό του Κυρου Θεοδώρου Μοντσελέζε" - άποτε
λείται άπό δυό δεκαεξασέλιδα, μέ φύλλα άριθμημένα Α1 Α8 , καi Β , - Ή8 , μέ έξηντατέσσερις συνολικά σελίδες, χωρίς
άρίθμηση καi μέ είκοσιοχτώ στίχους σέ κάθε σελίδα. Μετά
άπό μιά άφιέρωση "Τοίς άναγινώσκουσι χαίρειν" καi μιά
περίληψη, " Ή ύπόθεσις τfjς παρόν τραγωδίας", ύπάρχει
ενας μακρύς πρόλογος .. όπού κάνει ό φιλόσοφος"' ενας γέ
ρος μάγος. 'Από τiς φλυαρίες του πληροφορούμαστε τήν
ύπόθεση κι άρχίζει ή δράση. Τό εργο εΙναι θεατρική μορφή
ένός λαϊκου παραμυθιου, τής "Κουτσοχέρας", γνωστου σέ
Δύση καi σ' 'Ανατολή. Έχει γιά πρότυπο κάποια λαϊκή παρά
σταση τής ίταλικής "Στέλλας". Τό ξετύλιγμα τfjς ύπόθεσης,
ή τεχνική του εργου, εΙναι άφελέστατη, άκολουθεί τή διάρθρω
ση του παραμυθιου, κι άγνοεί τελείως τήν τυπική θεατρική
μορφή. Ό διαΊ(ωρισμός σέ πράξεις εΙναι άνύπαρκτος. Ή διά
κριση "πράξις πρώτη, σκηνή πρώτη" κλπ. εΙναι εtκονική
καi άσύστατη, βαλμένη αύθαίρετα. Πρόκειται μ<iλλον γιά
σκηνές παρά γιά πράξεις. 'Εκτός άπό τόν πρ6λογο εχει δώδε
κα τέτοια χωρίσματα. Στήν πραγματικότητα δμως ύπάρχουν
πολύ περισσότερες άπό δώδεκα σκηνές. 'Υπάρχουν επίσης
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πολύ συχνές άλλαγές σκηνικοϋ χώρου πού, πολλές φορές,
γίνονται άπότομα κ' εχουν σύντομη διάρκεια. Ώστόσο, δ
πως καi στ' iiλλα σύγχρονά της έλληνικά εργα, όπάρχουν καi
στήν "Ευγένα" πολλές βελτιώσεις άπό τό ίταλικό πρότυπό
της. Ό Mario Vittί βεβαιώνει πώς oi άπότομες, αίφνης,
άλλαγές καί τά χοντρά αίσθήματα της "Στέλλας" μαλακώ
νουν στήν "Ευγένα" . Ό άριθμός τών σκηνών, πού στή " Στέλ
λα" είναι τριαντατέσσερις, περιορίζεται σημαντικά πρός δ
φελος της θεατρικ1iς συνοχης. 'Ακόμα, μερικά αίσθήματα
βαθαίνουν καi πλησιάζουν κάπως τίς φυσιολογικές διαστάσεις,
δσο κι ίiν παραμένουν τυποποιημένα. Γενικά ή "Ευγένα"
έχει περισσότερη πλαστικότητα άπό τό ιταλικό πρότυπό της
καi μιά άρτιότερη πνοή πού, αν δέν είχε όρισμένα iiλλα έλαt
τώματα, θά μποροϋσε νά 'ταν, στό είδος του, ενα καλλιτε
χνικά πετυχημένο έργο. Σάν θεατρικό εργο - παρά τά σοβα
ρά του μειονεκτ1]ματα, τiς άφέλειες, τήν άτεχνία, τiς πλαδαρό
τητές του, τήν ελλειψη όψηλής ποίησης - προσφέρεται,
ι\:ιστόσο, γιά άνέβασμα. Είναι τραγωδία, πού δικαιώνει στο
τέλος τiς ήθικές άρχές, διανθίζεται μέ όρισμένες κωμικές σκη
νές καi ενα θεαματικό κονταροχτύπημα. Τέλος, 1i "Ευγένα"
πλουτίζει τό έλληνικ6 δραματολόγιο τοϋ ΙΖ' αίώνα μ' €να άκό
μα εργο - κοντά στ' iiλλα όκτώ - τά δυό άπ' τά όποία (ό
"Ροδολίνος" μερικά, καi ό "Κατζούρμπος" όλοκληρωτικά)
μένουν άκόμη άνέκδοτα καi άγνωστα ! Τό " Θέατρο" έπεδίω
ξε άπό τήν πρώτη μέρα της εκδοσής του νά παρουσιάσει
πρώτο τήν "Ευγένα". Θεωροϋσε άπαράδεχτο γιά τόν έλληνι
κό Λαό, €να εργο δικό του, πού τοϋ άν1iκε, πού βγήκε άπό
τά σπλάχνα του, νά κυκλοφορήσει σ' άλλη χώρα. Τήν άπο
ψt'1 μας τή σεβάστηκε ό iταλός έλληνιστής Mario Vitti.
Έτσι, ή "Ευγένα '', τρακόσια τόσα χρόνια μετά τή δημιουρ
γία της, πρωτοβλέπει τό φώς στήν 'Ελλάδα. Είμαστε βέβαιοι
πώς δλοι θά έκτιμήσουν τό νόημα τής προσφορfiς τοϋ Mario

VittiΌ

βιβλία μέ τή σύγχρονη καi τήν παλαιότερη 'Ελληνική Λογο
τεχνία - προσπαθεί άπό καιρό ν' άνασύρει άπό τήν άφάνεια
έλληνικά κείμενα. 'Ακολουθώντας δχι μόνο τή διαίσθησή
του άλλά καi αυστηρά έπιστημονικά κριτήρια άνακάλυψε τήν
τραγωδία τοϋ Μοντσελέζε καi έξέδωσε τελευταία δυό τόμους
μέ άγνωστα κείμενα τοl) Κάλβου. Αυτό τόν καιρό τυπώνει στήν
'Ιταλία, σέ κριτική εκδοση, τό κείμενο της "Ευγένας", μέ
άναλυτική εiσαγωγή, κριτικό όπόμνημα, σημειώσεις, πλούσιο
γλωσσάρι καi διάφορα παραρτήματα. Στόν τόμο αυτόν, πού
θά κυκλοφορήσει στή σειρά έκδόσεων το\) Πανεπιστημιακοί)
'Ινστιτούτου 'Ανατολικών Σπουδών της Νάπολης, δπου ό
.Mario Vitti εlναι καθηγητής, θά όπάρχουν καi τά κριτήρια
τής άναστήλωσης το\) κειμένου τής "Ευγένας" πού δημο
σιεύεται σ' αuτό τό τεl)χος. •Αμποτε ν' άκολουθt'1σουν oi κριτι
κές έκδόσεις το\) "Ροδολίνου" καi το\) " Κατζούρμπου"
άπό τόν Μανούσακα καi τόν Πολίτη.

* Βαθύτατη απο γο ήτευση ...
Όταν μιλοϋν τά πράγματα, τά λόγια περιττεύουν: Τρείς μ�iνες
στήν 'Εξουσία ή νέα Κυβέρνηση καί δέν κατόρθωσε νά βρεί
εναν τίμιο καi άρμόδιο άνθρωπο γιά τή Διεύθυνση το\) Έθνι
κοl). Όχι μόνο δέν εχει κανένα πρόγραμμα γιά τό Θέατρο,
άλλ' άντιμετωπίζει τά θέματά του μέ τόση προχειρότητα καi
άνευθυνότητα ίί:ιστε τό Θέατρο δέν !;χει νά περιμένει τίποτα
καλό. 'Ακόμα πιό βαθειά εlναι ή άπογοήτευση άπό τή μα
ταίωση άνεβάσματος έλληνικοl) εργου στό Φεστιβάλ 'Α
θηνών, μέ τήν παρέμβαση άληθινά σ κ ο τ ε ι ν ώ ν δ υ ν ά
μ ε ω ν. Θά περιμένουμε τή λύση τών δυό θεμάτων γιά νά
έπανέλθουμε. Ή πικρία τοl) όγιοl)ς θεατρικοl) κόσμου γιά
τήν διάψευση τόσων έλπίδων είναι βαθύτατη...

* 'Όσο πιο γρήγο ρα στο φwς !

* Ή ·· Ντόνα Ντιάνα "". .. γερμανίδα !

Ή δημοσίευση της "Ευγένας" ξαναφέρνει στό προσκήνιο

Όσοι έβλεπαν τό χειμώνα στό 'Εθνικό τή "Ντόνα Ντιάνα"
εμεναν έμβρόντητοι! Πώς ήταν δυνατόν 'Εθνικό Θέατρο ν'
άνεβάζει τέτοιες άσυναρτησίες; Πώς ήταν δυνατόν συγγρα
φέας τής άσυναρτησίας νά 'ναι ό [σπανός κλασικός Μορέτο;
Πώς ήταν δυνατόν εργο το\) 1600 νά δίνει τόσο λειψή παρά
σταση, τριών τετάρτων της ίί:ιρας; οι άπορίες ήταν t'iπειρες.
'Ιδού, τώρα - πρός δόξαν της ένημερωμένης άθηναϊκης Κρι
τικης - τί συνέβαινε. 'Απλούστατα: Τό 'Εθνικό διέπραξε μέ
άβρότητα μεγίστην άπάτην ! •Αλλο έργο διαφήμιζε καί... Cίλλο
έπαιζε ! Πραγματικά: Στiς πληρωμένες διαφημίσεις τοϋ θεά
τρου, σέ ραδιοφωνικές έκπομπές, σέ συνεντεύξεις τών ύπευ
θύνων της παράστασης, διαφημιζόταν ή "Ντόνα Ντιάνα"
τοl) Αυγουστίνου Μορέτο, φημισμένου δραματουργοϋ τοϋ
Χρυσοϋ αίώνα το\) Ίσπανικοϋ Θεάτρου, πού περιλάβαινε τόν
Λόπε ντέ Βέγα, τόν Καλντερόν, τόν Τίρσο ντέ Μολίνα, τό
σους Cίλλους. Εlναι άλήθεια πώς ό Μορέτο ξανάγραψε πολλά
άπό τά θέματα το\) Λόπε ντέ Βέγα, τοϋ Μολίνα κι Cίλλα. 'Αλλά
τiς περισσότερες φορές όπερέχουν άπό τά πρότυπα, τά δικά
του. Σάν δραματουργός ξεχωρίζει γιά τήν λεπτότητα καi τό
ραφινfiτο πνεϋμα του, τή σκηνική του έπιδεξιότητα, ίδιαί
τερα στή δημιουργία πλοκης. Γνωστότερα εργα του " Ό χαρι
τωμένος Δόν Ντιέγο" καi " Ή περιφρόνηση γιά τήν περιφρό
νηση" - περισσότερο γνωστό μέ τ' δνομα τής βασικής του
ήρωίδας Δόνιας Ντιάνα. Μέ τiς λεπτότατες ψυχολογικές
μεταπτώσεις καi τόν χαριτωμένο καί σπινθηροβόλο διάλογό
της, ή "Δόνια Ντιάνα" προαναγγέλει τίς κωμωδίες σαλονιοϋ
τοϋ 18ου αiώνα. Ό Μολιέρος τή μιμήθηκε, γράφοντας τή δι
κή του "Πριγκίπισσα Ντ' Έλίντ ", ό Κάρλο Γκότσι τή
δική του " Πριγκιπέσσα " · άργότερα τη μιμήθηκαν ό Μαρι
βώ, ό Λεζάζ καi Cίλλοι. Πολλοί κριτικοί τη θεωροl)ν τό πιό
άντιπροσωπευτικό εργο τής παλιfiς 'Ισπανίας. Αυτός είναι ό
Μορέτο, κι αυτη ή " Ντόνα Ντιάνα" του, πού διαφi1μιζε τό
'Εθνικό. Τί παρουσίασε; Άλλα τών άλλών! Ένα... Γερμανικό
εργο. Μιά έλεύθερη διασκευή τοl) Γερμανοί) Γιοl)ργκεν Φέ
λινγκ, μεταφρασμένη άπ' τά Γερμανικά. Οί\τε ίδέα περί 'Ι
σπανίας ! Ό γερμανός διασκευαστης κράτησε μόνο μερικά
έπεισόδια άπό τό έργο τοϋ Μορέτο. 'Αλλά καi σ' αυτά εδωσε
διαφορετικό uφος, μετατρέποντας τούς ευγενείς ίππότες σέ
βάρβαρους ταυρομάχους - τελείως άνύπαρκτους στό πρωτό
τυπο ! (Φαίνεται πώς ό γερμανός μετάφραζε τή λέξη άγώνας
σέ ταυρομαχίες ). 'Αντικατάστησε έπίσης τίς λεπτές ψυχολογι-

ενα σοβαρό πνευματικό ζήτημα πού τό " Θέατρο" είχε τήν
τόλμη νά θέσει άπό τό τέταρτό του τεϋχος : Τήν Cίμεση δημο
σίευση τών μνημείων τοϋ Νεοελληνικοϋ Θεό.τρου. Εlναι άπο
γοητευτικό : Τά περισσότερα κείμενα τοϋ Κρητικοϋ Θεάτρου
δέν εχουν άκόμη άποκατασταθεϊ:, δέν εχουν άποκτήσει τήν όρι
στική τους μορφή. Κάτι χειρότερο: Τά δυό άπ' τά όκτώ μένουν
άκόμα τελείως άνέκδοτα! Χαρακτηριστική ή περίπτωση τοϋ
"Βασιλέα Ροδολίνου" : "Ενα καi μοναδικό άντίτυπό του,
άπό τήν πρώτη καί μοναδική Βενετσιάνικη έκδοσή του δια
σώθηκε. Τό άνακάλυψε τό 1910 σ' €να παλαιοπωλείο ηϊς Φραγ
κφούρτης ό μανιώδης €λληνας βιβλιόφιλος 'Ιωάννης Γεννά
διος. 'Από τότε - περισσότερο άπό μισόν α!ώνα ! - τό μονα
δικό στόν κόσμο άντίτυπο τοl) "Ροδολίνου" κρατιέται φυλακι
σμένο καί άνέκδοτο στή Γεννάδειο Βιβλιοθήκη ! Ό άξέχαστος
Στέφανος Ξανθουδίδης πέθανε στά 1928 χωρίς νά προφτάσει
νά όλοκληρώσει τήν κριτική του εκδοση. Τήν άνέλαβε κατόπιν
ό καθηγητής το\) Πανεπιστημίου <;)εσσαλονίκης Μανοl)σος
Μανούσακας. Μόνο χάρη στήν έπιμονή το\) " Θεάιρου" ό
έξαίρετος φιλόλογος δέχτηκε νά δημοσιεύσει, στίς σελίδες
το\) 4ου τεύχους ('Ιούλιος - Αύγουστος 1962) δυό πράξεις το\)
"Ροδολίνου" φιλολογικά άποκαταστημένες καi μιά κατατο
πιστική εiσαγωγή γιά τό εργο. 'Ακόμα καi τό 'Εθνικό Θέατρο
άπό τά χειρόγραφα τοϋ Μανούσακα άναγκάστηκε νά παρου
σιάσει τό έργο, στό Φεστιβάλ 'Αθηνών, τόν ίδιο χρόνο. Τό
ίδιο χαρακτηριστική καί ή περίπτωση· το\) "Κατζούρμπου":
Ή κωμωδία το\) Χορτάτζη βρίσκεται άνέκδοτη, σέ χειρόγραφο,
φυλακισμένη κι αυτή, χρόνια καi χρόνια, στήν 'Εθνική Βιβλιο
θήκη. Πέρασε άπό ενα - δυό χέρια γιά νά φτάσει τελικά στόν
καθηγητή το\) Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Λίνο Πολίτη
πού έτοιμάζει άπό χρόνια τήν κριτική του εκδοση. Ό ίδιος
βεβαιώνει πώς ό "Rατζούρμπος" είναι ή άρχαιότερη καi τε
λειότερη κωμωδία τοϋ Κρητικοϋ Θεάτρου. Κι δμως κρατιέται
άκόμα μακρυά άπό τό άναγνωστικό κι· άπό τό θεατρόφιλο
κοινό. Χωρίς περιστροφές : Τά κείμενα πού συνθέτουν τήν
πνευματική μας κληρονομιά πρέπει, δσο πιό γρήγορα μπορεί,
νά γίνουν κτημα το\) Λαο\). Ή προσφορά το\) Mario Vittί
Πού -- τέσσερα μόλις χρόνια μετά τήν εί5ρεσ1Ί της - δημο
σιεύει κιόλας τήν "Ευγένα", γίνεται έτσι πιό ουσιαστική
καί, κατά κάποιον τρόπο, έκθέτει τούς €λληνες φιλολόγους.
Ό έκλεκτός έλληνιστής - πού εχει άσχοληθεί σέ μελέτες καi
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κές καταστάσεις μέ χοντροειδή άστεία πεζοδρομίου. 'Αγνόησε
τό {πποτικό πνευμα τfjς έποχfjς, δλη τή χάρη καi τή σπιρτάδα
του πρωτότυπου καi διάνθισε τό σκελετό του εργου μέ όλίγον
τουριστικό χρώμα, πού δέν καταλαβαίνει 'Ισπανία χωρίς ταυ
ρομαχίες καi Κάρμεν καi καστανιέτες! Έτσι κατασκεύασε μιά
καρικατούρα εργου Μορέτο πο•) κι άπό μόνη της δέν στέκεται,
πολύ περισσότερο δταν ύπάρχει τό γνήσιο ·κείμενο του Μο
ρέτο. Χρειάζονται καi λεπτομέρειες της πλαστογραφίας ;
'Ιδού, μερικές χαρακτηριστικές: Ό ρόλος του ύπηρέτη Περίν
(Πολίλλια, στό πρωτότυπο), εχει άλλοιωθεί τελείως, καθώς
εχει παραληφθεί, έκτός τών άλλων, κι δλόκληρη ή σκηνή πού
ό Πολίλλια παρουσιάζεται στή Δόνια Ντιάνα σάν γιατρός του
ερωτα, γιά νά τήν όρμηνέψει νά τρελλάνει τόν Δόν Κάρλο
(Καίσαρα, στή διασκευ1Ί), ένώ ταυτόχρονα προσπαθεί νά δώ
σει α'ίσιο τέλος στόν ερωτα του κυρίου το\1, παίζοντας ενα
χαριτωμένο διπλό παιχνίδι. Ό ρόλος τής Δόνιας Ντιάνα
είναι τριπλάσιος στό πρωτότυπο καi παρουσιάζει άπειρες
μεταπτώσεις. Στή διασκευή,' άπό τίς ώραιότατες τιράντες της
γιά τό τί είναι ερωιας, δέν έχουν μείνει παρά μόνον συμπερα
σματικές κοινότατες κουβέντες δπι:cς : "'Αγάπη πρέπει σ'
δποιον, άγά.πη σ' άλλον δίνει/ καi νόμο δίκιο σάν κι αύτόν
δποιος τόν παραβεί/ πληγώνει τόν ερωτα μά καi τήν καλωσύ
νη". 'Από τό ρόλο του Δόν Κάρλου (Καίσαρα), πού συναγω
νίζεται σέ περίτεχνη καi χαριτωμένη εκφραση, έχουν μείνει
σύντομες ρεπλίκες δπως: "Στ' άλήθεια τό πιστέψατε πώς ξά
φνου σας άγάπησα ; /τέτοιο μυαλό κ' είν' εuκολο κανείς νά
σας γελάσει ". Φυσικά, σ' εναν 'Αστερίσκο δέν χωράει ενα
εργο - δσο κουτσουρεμένο καi νά 'ναι. Πάντως, τό 'Εθνικό
δέν επαιξε Μορέτο, άλλ' ενα δμότιτλο Γερμανικό εργο ! Έτσι
έξηγείται πώς ή φινέϊσα πού χαρακτηρίζει τήν τρισχαριτω
μένη " Δόνια Ντιάνα" είχε άντικατασταθεί μέ τήν χοντροκο
πιά μιας μπουφόνικης φάρσας πού, έκτός τών ι'iλλων - μέ
τ' άνισόρροπα κοψίματα - εδωσε μιά άνισόρροπη άλλά καi
χρονικά λειψ1Ί παράσταση. Κατάληξη; Οuτε ό Μορέτο είναι
άσήμαντος συγγραφέας, ourε ή "Δόνια Ντιάνα" του γελοίο
έργο. Άς δψεται, δμως, ή άπάτη του Έθνικου κ' �Ί άνύποπ-,η
Κριτική πού ... διαφώτισε τό Κοινό !

'
* Ένας Προφήτης το ϋ Θεάτρο υ
Τό" Θέατρο" δημοσιεύει σ' αύτό τό τευχος τόν Πρώτο Διάλο
γο τοϋ Έντουαρντ Γκόρντον Κραίηγκ γιά τήν Τέχνη τοϋ Θεά
τρου. Είν' ενα βασικό θεατρικό κείμενο πού δέν είχε μετα
φραστεί ποτέ - δπως καi τίποτ' άλλο τοϋ Κραίηγκ στήν 'Ελ
λάδα. Ή γνωριμιά μέ τόν εκπληκτικό αύτόν θεατράνθρωπο ύπήρξε θεωρητικός τοϋ θεάτρου, ήθσποιός, σκηνοθέτης, μου
σικός καi σκηνογράφος - θά γίνει μέ τά κείμενά τcυ, πού θά
παρουσιάσουμε. Ή άποτίμηση τής προσφορας του θ' άκολου-

θήσει. Είναι, ώστόσο, άπαραίτητα μερικά στοιχεία της θεα
τρικής του ταυτότητας: Ήταν περίπου προγραμμένος νά γίνει
ηθοποιός, σκηνοθέτης, σκηνογράφος : Παιδί τοϋ διακεκριμέ
νου άρχαιολόγου, άρχιτέκτονα καί σκηνογράφου Γκούντγουιν,.
καί τfjς μεγάλης ηθοποιοϋ "Ελλεν Τέρρυ, συμπρωταγωνίστριας
τοϋ Ήρβιγκ καί άδιαφιλονίκητης βασίλισσας τής 'Αγγλικής
Σκηνής. Παιδάκι άκόμα έμφανίστηκε στή σκηνή. 'Από τό
1889, γιά έννέα χρόνια, άνfjκε στόν θίασο τοϋ Ήρβιγκ καi τό
'97 επαιξε τόν. Αμλετ (άντί τοϋ Ήρβιγκ) σέ εξη παραστάσεις.
Τό 1903 εκανε γιά τή μητέρα του τά τρία σκηνικά τοϋ εργου
"'Απ' τό σπαθί στό τραγούδι". 'Εντυπωσίασε μέ κάποια φω
τιστικά καί τεχνικά εύρήματα, δπως π.χ. δμίχλη πού άργοσηκω
νότανε άπ' τό εδαφος. Σκηνογράφησε γιά τή μητέρα του τούς
"Βίκινγκς", τό "Πολύ κακό γιά τό τίποτα" καi έγκατέλειψε
τήν ηθοποιία γιά τι1 σκηνογραφία καί σκηνοθεσία. Στά 1905
άνέβασε στό Βερολίνο τήν κλασική άγγλική τραγωδία τοϋ
Ότγουαίη "Διάσωση της Βενετίας", στά '906"Ρόσμερσχολμς"
στή Φλωρεντία μέ τή Ντοϋζε, στά '912 τόν "Άμλετ" στό
"Θέατρο Τέχνης" τfjς Μόσχας γιά τόν Στανισλάβσκ
, ι. 'Από
τό '908 έγκαταστάθηκε στη Φλωρεντία κ' εβγαζε τό θεατρικό
περιοδικό " Μάσκα". Ίδρυσε ηΊν "'Αρένα Γκολντόνι", μιά
κάπως βραχύβια Δραματικη Σχολi1. Στά '26, ί5στερα άπό χρό
νια θεωρητικής δουλειας, άνέβασε τούς" Μνηστήρες τοϋ Θρό
νου" στην Κοπεγχάγη καi έξέδωσε τά σχέδιά του σέ δυσεύρε
το τεϋχος. Τύπωσε έπίσης τόν ""Αμλετ" μέ ίδιόχειρες "σκη
νικές καi έρμηνευτικές ξυλογραφίες". Έγραψε εναν τόμο γιά
τόν Ήρβιγκ, άλλον γιά τη μητέρα του καi στά 1905 τύπωσε
σέ πλακέττα τόν περίφημο Πρώτο Διάλογό του γιά τήν Τέχνη
τοϋ Θεάτρου, πού εγινε άνάρπαστος (πέντε χρόνια άργότερα
τύπωσε καί τόν Δεύτερο Διάλογό του). Κείμενο μέ μεγάλη άπή
χηση, άνατυπώθηκε πολλές φορές μαζί μ' άλλα δοκίμια καί
κριτικές του άπό τή " Μάσκα" καi στάθηκε πηγή εμπνευσης,
όργfjς καi ίκανοποίησης σέ πολλές θεατρικές γενιές. Είχε,
άναμφισβήτητα, τεράστια έπίδραση στό σύγχρονο θέατρο σκηνοθεσία καί σκηνογραφία - στή Δυτικη Εύρώπη καί στή
Ρωσία καί στην Άμερικi1. Περισσότερο, ίσως, μέ τίς έφευ
ρετικές του θεωρίες καί την κριτική του οξύτητα, παρά μέ τήν
σκηνοθετικi1 του έργασία. Ή μεγαλύτερη έπίδρασή του φαί
νεται άκόμα καί σήμερα στόν Γερμανικό καi τόν 'Αμερικανικό
έξπρεσσιονισμό, ένώ τό 'Αγγλικό θέατρο φαίνεται νά τόν ξε
πέρασε. Ό Ούίλσον Νάιτ, εγκυρος κριτικός καi μελετητης
τοϋ Σαίξπηρ, εγραψε χαρακτηριστικά γιά τόν Γκόρντον
Κραίηγκ: «Είναι ενας Προφήτης. Δέν πηγαίνουμε σ' αύτόν
γιά λεπτομερείς όδηγίες. Ίσως άντιδροϋμε βίαια σέ όρισμένους
άπό τούς πιό συζητήσιμους iσχυρισμούς του. Όμως διαβάζου
με τό βιβλίο του, δχι σάν κώδικα έντολών, άλλά σάν προφη
τικό δραμα. Δέν μπορεί ν' άπαντήσει σ' δλα τά έρωτήματα,
άλλά μilς λέει : " 'Εγώ ξέρω νά σας δείξω τή σωστή κατεύθυν
ση" Καi τήν ξέρει».
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Ο ΜΑΡΙΟ ΒΙΤΤΙ ΠΑΡΟΥΣΙΆΖΕΙ ΤΗΝ «ΕΥΓΕΝΑ»
κείμενα τοϋ Έπτανησιακοϋ Θεάτρου, δπως κι &λλα λογοτεχνήματα τ'ijς παλαιότερης νεοελληνικ'ijς λογοτε
χνίας, &ργησαν να μελετηθοϋν, πολλl:ς φορl:ς μάλιστα ι:μειναν κ' έντελώς άγνοημένα. Ή ιστορία τοϋ κειμένου της
" Εύγένας " είναι μια άπο τlς άκρα'ϊες περιπτώσεις &θελης άπόκρυψης σημαντικών κειμένων. Ή " Εύγένα " είναι
ενα θεατρικο Ι!ργο πού 13ημοσιεύτηκε, δπως τα περισσότερα άπο τα λογοτεχνήματα τοϋ καιpοϋ της, στη Βενετία. Τυπώ
θηκε στα 1646 στο ί13ιο πιεστήριο μl: τον " Ρο13ολίνο '', καί, δπως έκε'ϊνος, σώθηκε _σ' ενα μονα13ικο άντίτυπο, πού κι
αύτο παράπεσε κ' �μεινε άγνοημένο τρε'ϊς δλόκληρούς αtώνες. Το μονα13ικο αύτο άντίτυπο άν'ijκε στον Λέοντα Άλλάτιο,
πού μίiς 13ίνει και τη μονα13ικη μαρτυρία για την ίJπαρξή του. Ό Legrand , δ βιβλιογράφος τ'ijς νεοελληνικ'ijς λογοτε�
χνίας, το άναζήτησε, 13ίχως δμως άποτέλεσμα. Είχα την καλη τύχη να το βρώ έγώ, έ13ώ καl τέσσερα χρόνια στη βι
βλιοθήκη τοϋ Άλλάτιου, μαζι μ' &λλα βιβλία πού δ σοφος Χιώτης κληρο136τησε στο παπικο Έλληνικο Κολλέγιο Ρώμης.
" Εύγένα " έπεξεργάζεται θεατρικα ενα λαϊκο παραμύθι, γνωστο στη Δύση σl: γραφτη παρά13οση άπο τον
1 30 αιώνα κ' ί!στερα. Είναι γνωστο καl σ/: άρκετές περιοχές της Έλλά13ας μ/: την όνομασία " το παραμύθι της
Κουτσοχέρας ", άπο τα 'Επτάνησα &ς τα Δω13εκάνησα και &ς τη Σμύρνη άκόμα. Δέ �χει έξακριβωθε'ϊ πότε μπ'ijκε
στην Έλλά13α· ίσως παρουσιάστηκε σέ πολύ παλιούς καιρούς, δπως κι &λλα παραμύθια πού 'χουν 13ιασωθεϊ σl: στί
χους. Είναι πιθανό να κυκλοφοροϋσε πρlν άκόμα τό συμπεριλάβει δ 'Αγάπιος Λάν13ος στο βιβλίο του " 'Αμαρτω
λών σωτηρία ". Πρόκειται λοιπον για μια ύπόθεση γνωστη στον έλληνικό λαό κι άγαπητη και στη Ζάκυνθο.

w

ο �ργο �χει Ι!κταση (1542 στ. ) άνάλογη μ/: τη " Θυσία τοϋ 'Αβραάμ ", μέ την δποία παρουσιάζει καl πολλές &λλες δμοιότητες. 'Όπως κ' έκεϊ, πρόκειται για ενα θαϋμα μ' αίσιο τέλος και, πέρα άπ' αύτό, για �ργο πού
κ �α;άει τη� κατα,γωγή του άπ? λα iκη παρ�σταry , τη " Στέλλα '', πού πρι;�τοτυπώ,θηκε , τό 1 485 κ,αι πρέπει
;
. _ σ έναμισυ
,
,
να χε μεγαλη 13ια13οση, αφου
αtωνα μεσα ξανατυπωθηκε
τριαντα13υο φορες. Με τη, 13ιαφορα, ωστόσο,
ότι την " Rappresentazione di Isac " την έπεξεργάστηκε ενας " γραμματισμένος " θεατρικός συγγραφέας, δ
Luigi Groto, κι αύτην κράτησε για πρότυπο δ 13ημιουργος της " Θυσίας " . Κι δ Μοντσελέζε πρέπει νά 'χε ύπ' δ
ψη μια λογοτεχνικη έπεξεργασία της " Stella ", &ν άναλογιστοϋμε τlς 13ιαφορ/:ς προς τό καλύτερο πού ύπάρ
χουν άνάμεσα στη " Stella " και την " Εύγένα ". 'Ωστόσο 13/:ν είχα την τύχη, παρ' δλες τlς φροντί13ες μου, να
βρώ τό &μεσο αύτο πρότυπο. Πρέπει δμως να �χει ύπάρξει, γιατί, ένώ ή σκηνικη οικονομία στην " Εύγένα "
είναι 13εξιοτεχνικη και βελτιώνει σl: πολλα σημεϊα τη 13ράση (μερικl:ς άφέλειες στην οικονομία της " Stella "
είναι άπαρά13εκτες για εναν μορφωμένο &νθρωπο ), ή καλλιτεχνικη αύτη άξίωση 13Ι:ν άνταποκρίνεται στην ά13ύνα
τη, άπό &ποψη ί!φους, γλωσσικη 13ιατύπωση τοϋ �ργου. 'Υπάρχει 13ηλα13η μεγάλη άνισορροπία άνάμεσα στην
περιορισμένη γλωσσικα καλλιτεχνικη ικανότητα τοϋ Μοντσελέζε και στην έπιτυχέστατη 13ιάρθρωση των σκηνών.
" Εύγένα " άνήκει στο Κρητικό θέατρο, στη θεατρικη &νθηση πού ξεκίνησε άπό τον Χορτάτζη και επι
βλήθηκε μ/: τα Ιiργα του " Έρωφίλη ", " Γύπαρης " και " Κατζοϋρμπος ". 'Εννοώ δτι δταν δ συγγραφέας της
" Εύγένας " καταπιάστηκε να γράψει τό �ργο του, άκολούθησε τον τρόπο πού καθιερώθηκε στ' &λλα κρητικα Ιiρ
γα, δχι μόνο ώς προς τα θέματα και την τεχνικη και τα πρότυπα, άλλα και ώς προς τη γλωσσικη μορφη (άνάλο
γα κι δ Κατσα·tτης, όταν άποφάσισε να γράψει τον " Θυέστη " και την " 'Ιφιγένεια ", μολονότι -Jjταν Κεφαλονί
της, έκφράστηκε στο κρητικό ι13ίωμα ). Ό Μοντσελέζε όμως, σα γνήσιος Ζακυνθινός, πάνω στο βασικό αύτό γλωσ
σικο ύπόστρωμα, πρόστεσε έ13ώ κ' έκεϊ πολλα χαρακτηριστικα στοιχεϊα της ζακυνθιν'ijς δμιλίας μl: συχνότητα πού
13είχνει πόσο συνει13ητη -Jjταν ή ένέργειά του. Προτιμάει 13ηλα13ή, &ν κι δχι πάντοτε, ι13ιωματικο ζακυνθινο λεκτικό.
.
! γλωσσολογικ/:ς αύτές μαρτυρίες, μαζί μέ μερικα τοπωνύμια της Ζακύνθου, πού άπαντοϋν μέσα στο �ργο,
μίiς βεβαιώνουν για τη ζακυνθινή του προέλευση. Τ' δνομόι Μοντσελέζε έξάλλου, 13έν είναι ξενικό στη Ζάκυνθο. Ό
Λεωνί13ας Ζώης, στο " Λεξικον φιλολογικον και !στορικον Ζακύνθου ", άναφέρει μια οικογένεια Μοντσελέζε πού συ
νάντησε σl: �γγραφο τοϋ 1 727. Το ί13ιο έπώνυμο το βρίσκουμε στην Κρήτη το 1 301. Πρόκειται, έπομένως, για δνο
μα πού κατάγεται άπο την 'Ιταλία όπως καl τόσα &λλα της βενετοκρατούμενης Έλλά13ας. Στη Ζάκυνθο μίiς φέρνει
κ' Ιiνα &λλο τεκμήριο. Σ' Ιiνα δρισμένο σημεϊο, όπου άλλάζει ή σκηνή, το κείμενο �χει έπι λέξει: " Τέλος τού τε
τάρτου μιλήματος " Ή λέξη -αύτή, λα"ίκότερη άπο την παρα13ε13ομένη όμιλία, /!χει εύ13ιάκριτα ξεχωριστη σημασία.

ο

.

θ

ά 'θελα να προστέσω άκόμα ότι ή " Εύγένα ", παρ' ολες τlς άτέλειες τοϋ κειμένου της, είναι Ιiνα �ργο θεα
ματικό. Ό συγγραφέας της την όνομάζει " τραγω13ία ", και 13έ βρίσκει καμια 13υσκολία στο γεγονος δτι το �ργο
του τελειώνει μ/: την άποκατάσταση της 13ικαιοσύνης καl την κατα13ίκη της κακούργας μητρυιίiς. ΔΙ:ν τον έμπο13ί
ζουν να όνομάσει το !!ργο του .. τραγω13ία ,, οί!τε και 13υο κωμικές σκηνές πού παρεμβάλλει στην τραγικότατη 13ρά
ση. Σ' Ιiνα σημεϊο βάζει τούς ύπηρέτες πού πρόκειται να σκοτώσουν την " Εύγένα " , να μαλώνουν μέ τρόπο άστείο.
Άστε'ϊος είναι και δ κυνηγος :πού συναντά την " Εύγένα " στο Μσος και πού φτάνει στην Ι!σχατη άγανάκτ-η ση,
13ίχως όμως και να μπορεϊ να 13ιαμαρτυρηθε'ϊ, όταν το άφεντικό του, το Ρηγόπουλο, παίρνει την ήρωί13α καl φεύ
yει. Ή " Εύγένα " είναι �ργο θεαματικό, σόμφωνα μέ τlς άρχές τοϋ καιpοϋ τ-ης, και για Ιiναν &λλο λόγο: στην
παράσταση έμφανίζεται Ιiνα κονταροχτύπημα. 'Ότι το κονταροχτύπημα -Jjταν γνωστο στο κοινο των 'Επτανήσων,
καθώς και στην Κρήτη, 13έν ύπάρχει καμια άμφιβολία. 'Ωστόσο είναι άξιοσημείωτο δτι το κονταροχτύπημα μπαί
νει σαν ιντερμέντιο μέσα στην παράσταση ( δπως συμβαίνει σέ Ι!ργα τοϋ Κρητικοϋ θεάτρου ) και παρουσιάζεται συ
νάμα σα 13ιάλειμμα, χωρίς δμως νά 'ναι ξένο προς την πλοκή.

ΡΩΜΗ, 'Απρίλης 1964
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ΤΑ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ
ΡΗΓΑΣ ΝΤΟΝΤΑΡΔΙΟΣ Μ ΠΙΖΑΝΙΤΣΙΟΣ
ΑΡΧΟΣ, το 6νο μά του ΚΛΑΟΥΔΙΟΣ
ΑΡΧΟΣ ΒΕΝΕΤΟΣ
ΚΑΜΑΡΙΕΡ Η Σ ΤΟΥ ΡΗΓΟΣ

ΚΥΝΗΓΟΣ
ΓΡΑΙΑ ΑΡΚΟΛΕΑ
ΡΗΓΟΠΟΥΛΑ
ΡΉΓΙΣΣΑ
ΜΑΣΑΡΑ ΤΗΣ ΑΜΙΡΙΣΣΑ
ΜΠ ΡΑΒΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΟΣ

Μ Π ΡΑΒΟΣ ΣΑΜΟΥΗ Λ
Ρ ΗΓΟΠΟΥΛΟΝ ΒΕΝΤΟΥΡΟΣ
ΜΑΝΤΑΤΟΦΟΡΟΣ
ΑΣΚ ΗΤΗΣ
ΚΑΒΑΛΙΕΡΗΣ ΜΕ ΤΣΑΦΟΥΣ

ΤΟΙΣ ΑΝΑΓΙΝΩΣΚΟΥΣΙ ΧΑΙΡΕΙΝ!
Ή παροuσα Τραγω8ία όνομαζόμενη Εύγένα είναι ποίημα τοu
Κυροu Θεο8ώρου Μοντσελέζε· την δποίαν Βια εύλάβειαν τ'ίjς
ύπεραγίας Θεοτόκου εκαμε, 8ιατl ώσαν μεσίτρια και έλεημο
νήτρια των πιστευόντων και καλούντων αύτήν, και μάλιστα
των εύλαβουμένων, εύρίσκεται. 'Έτσι και είς τήν παρδν Τρα·
γω8ία ά:κούσει θέλετε το μέγιστον θαuμα δπού ή Κυρία μας
έ:καμε χαρίζοντας τ'ίjς τοu Ρηγος θυγατρος τας χείρας δπού
ά:8ίκως τ'ίjς έ:κοψαν. Και Βια να μή είναι ή τοιαύτη πολυ8ιή·

γητος και πολυθαύμαστος 8ιήγησις ά:φανισμένη, εtς το φως με
t8ίαν αύτοu 8απάνην δ αύτος Θεό8ωρος τήν έχάρισεν, δί8ον
τάς την τοu Κυρίου 'Αντωνίου 'Ιουλιανοu Τυπογράφου των
Γραικων καl ταύτην έτύπωσε. Παρακαλω τήν αύθεντίαν σας
μετα πάσης χαριΧς την καθαραν ά:γάπην αύτοu 8έξασθαι . μέ το
να λάβετε αύτήν, και λαμβάνοντάς την καλως ά:ναγνώσετε, και
ά:ναγνώντας την την ύπεραγίαν Θεοτόκον είς τον παρόντα βίον
καl είς τον μέλλοντα βοήθειαν καl μεσίτριαν έ:ξετε. 'Έppωσθε.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
όποV κάνει ό

Καl τώρα δπού έγέρασα, δλα ζιμιο τα χάσα.
Δέν μοu , έ:μεινε ;tαρα ή �οφια και ή ά:;rτρονομία ,
η μα�τειο;, στα, χερια , μο;ι και η φ ;λο�οφια.
, Και
Την
μπραβοσυνη εχασα,
8ιατι ηυραν με τα γερα,
Καl δσον ύπάγει δ καιρος λιγνεύω πiΧσα ήμέρα.
Το φως μου, λέγω, έκόντηνε, 8ι' αύτο βάνω δκιάλ�α.
Καl ά:πο χθές ώς σ·ήμερον έθώρουν πλέον κάλλια.
Μα γιατί ή τέχνη 8ί8ει μου να τρέχω, να παγαίνω,
'Ώστε να βρω το τέλος μου, σε τόπους να έμπαίνω,
Να πηαίνω είς τόπους το λοιπον δπού 8έν εl8α ά:κόμη,
Καθως μοu λέγει ή μαντεια μαζί μέ το ά:στρονόμι.
Το 6ίσ;ρο� μου δv-;α, τό :πιασα μοu 1:8ειξε 7;ως να �ή�ω;
, ζωην μου να αφησω·
Και πως μακρια οκ τον τόπον μου την
Γιαuτος πάγω γυρεύοντας να βρω τήν τέλειωσίν μου,
Και σαν πού θέλει τελειωθΊj και να σωθΊj ή ζωή μου.
'Απόψε έβρα8ιάστηκα καl ήρθα είς τούτην τήν χώρα
Και ά:νθρώπους δέν θωρω ποθές κι' έπέρασεν ή &ρα·
Δια να ρωτήξω το λοιπον ποιός είναι πού έξουσιάζει
Καl τούς ά:νθρώπους τούς κακούς με τούς καλούς έσιάζει,
_ ,
"Αν ε!να; νέος � γέρον;ας ΊJθ;:λα �α �ω;ήξω.
Τι θε να, παθη στην ζωην με τ όίστρον του να, του 8ειξω
Καl ζητω πολλα όγλήγορα, 8ιατl έγω σπουqάζω
'Ώστε πού στέκουν 'ς τς ούρανούς τ' όίστρα να μήν τα χάσω.
Μα ξεύρω πως ο[ βασιλείς στήν πόρτα τους ά:πάνου
Τα 'νόματά τους γράφουσι μέ μπρέβε, και τα βάνου

ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ
Λέγει δ σοφος δ Σολομων πως δποιος aεν κοπιάση
Δέν ξεύρει τί είναι ή 8ούλεψις ένοu πτωχοu να φτάση,
Δια να τόνε πλερώσουνε στήν 8ούλεψιν πού κάνει.
"Αν είναι και στήν 8ούλεψιν κόπον περίσσιον βάνει.
Καl &ν βάλη κόπον περισσον θέ νά 'ναι πλερωμένος,
Διατl ίtνας πού κοπιιΧ πολλα θέ νά ν' φχαριστημένος
'Έτσι κι' έμοu ή 8ούλεψις δπού Ιiχω έβαλμένη
Πρέπει ή σοφία κι' ή τέχνη μου νά 'ναι φχαριστημένη,
Διατι πολλα έπορπάτησα 'ς τοuτον τον κόσμο ά:τός μου.
Φιλοσοφίες και ά:στρονομίες εί8ε τοuτο το φως μου,
Και δλες ζιμιο τές Ιiμαθα μαζί μέ τήν μαγεία
Και με τήν 8ι8ασκαλι�ή, ά:κόμη και μαντεία.
'Ήμουν καl 8υνατος πολλα και μπράβος στο σπαθί μου
Κι' είσέ πολέμους περισσούς έμπΊjκε το κορμί μου.
Και ώς τώρα ιπερπάτηcrα ά:νατολή και Μση,
�α 8έν ι;ύρέθ1!κε κα�εις οτέ να μοu \1- ιλ+,ση
, μα εια,
Σ, ασ;ρονοy.ια και �οφια, μ�;tτ,ε εισε
y
Μητε εις μαθηματικα, ου8ε φιλοσοφια,
Οίίτε εtς πίκα και σπαθί, μήτε σέ παρτιζάνα
'Όπου μ' έβλέπαν κι' Ι:πιανα, κάτω ζιμιο τα βά-,α·
'Άρματα είς τα χέρια μου δλοι τους έτρομάσσα.
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Πού οντα στην γκιόστρα πάγη αύτός, θέλει !:ναι γκαστρωμένη
Όμάδι, μl: τήν &ρ[Lα ;rους και, ε,χουν τ� εtς γραν;έτσα
_!(αι ξέ,ν οι ο, �ου �αχου,σι, νι;- ,χου� την, δεσχερ,ετσα. ,
�αι , μετ: αότΟ στα ,βάσ�να εχει ν/J. είν' 1μπασμένη,
1 το μαντατο,
Γιατι θα παγη δουλευτης να δωση
Διαυτος θελω να παω χι εγω χ την πορταν να περασω
Καί ή Ρήγισσα μαθαίνει το καί βάνει &νω κάτω
Καl αν είναι γράμμα εtς αύτf1ν, θέλω νά το διαβάσω,
Τό πως νά κάμουν τό ζιμιό θάνατον νά τ'ίjς δώσουν,
l{αL π� ρευ�U ς τ� &στf ο� τ�υ θ�λω �α τΟ , ξοfκ �σ� ,
,Δ1ε, κάθε ,τρ6Πον, κι' άφορ ήν, Ο ι.d: ν� τ νε σκοτώσουν.
:r:rριν ,να μισεψω, απο δω ', δ,εν θελω �α τ α,φ ησω.
�
,
Και τοτες, λεγω, το ζιμιο,1 παραυτες
θελει -fιπιασει
Καλα και νυχτα
βρισχεται, αμη είναι το φεγγαριν,
Έκειόν
πού
πάγει
την
γραφη
διά
νά τον κεράση,
Κα l θέλω tδεϊ: μl: τά γυαλιά, καl δίδει μου τήν χάριν.
Καί μετ' αύτην την ά:_φορμην θέλει τοϋ γράψει άτή της
Βλέ;::,ω τό γρ�μμ� σ� θαμπό κα� �Ι:\ τό ,ξε{:ωρ�ζω ;
Τοϋ πεθεροu της τό ζιμιο νά πάρη τήν ζωή της.
�εχαθαρουν τα ματια μου κι αγαλι αγαλι αpχιζω.
" Ντοντάρδο Μπιζανίτσιο, ρήγας τετιμημένος,
Καί χράφε � έκείν,η τr1ν , γραφήν, τό , π�ς ό tδι_?ς υίός, του,
Να σφαξη μανα και παιδια, αυτουνου του πατρος του.
Τήν χώρα όρίζει το ζιμιό περίσσια δοξασμένος."
Εtς το ονομα Ντοντάρδιου &στρον λαμπρον ξορκίζω,
Κι' έκειός σάν πιάση τήν γραφf1ν, Θέλει τήν έξοpίσ·η ,
Καθώς θωρω στο λίμπρο μου, στο φύλλον πού γυρίζω.
J\11: όρδινιl:ς του δουλευτ'ίj να τή άπαρατήση.
Καl νά μοϋ δείξη παρευθύς rlν ltχη νά γεράση,
Κα l �έλ;: ι την ά,φήσ?υνε σ;ο δάσος τη� κ,α;;μένη, ,
, παιδι στο μπρατσο της χαι τ αλλο να τό σέρνη.
ΜΙ: θλίψη 'ι) χαl μl: χαρl:ς, 'ι) το ρηγάτο αν χάση.
Το ενα
Καl δείξε μού το όγλήγορα, πριχοϋ νά βασιλέψης
Καt,, �έλει πάθ,ει βάσ,ανα· μά ,τοϋ �εοϋ ή χ�ρ·η,
Μά προτεστάρω σε, αύγή, Αύγερινό μ·Ιjν πέψης,
Ύ στερα το Ρηγοπουλο θελει τη ματαπαρει.
Μήτε ή μέρα ή φωτεινή άκόμη μην χαράξη,
Καί νά 'ναι και τά χέρια της ζιμιο τά δύο γιαμένα,
ΟiJτε στήν χώρα πετεινός καθόλου να μην κράξη,
Καί τότες θέλει τοu εtπεϊ: ποιός τά 'χει καμωμινα.
ι'Ωστε τΟ &στρο όποU Ε:φuγε Οπίσω νd: γυρίση
Κα l �ύτό � θ�λει Ιtρθ·1 να τό π'ίj , τοϋ Ρή'(α ;οϋ _:τατρός της
. Καl εtς τό ξόρκι πού Ιtχαμα τελείωσιν να μοϋ δώση .
, 1:0 �ως � θ�γατε� α ;�υ ε ν ,ζωνταν το ?' ως της.
"Εν το δω πού έπρόβαλε εtς τρία μερισμένο,
Κι εκειος σα θελη την ιδη με! δικαιο να? ξεταση,
Μαϋρον ζιμιό χαl κόκκινον, κι' Ιtναι κα l λαμπρισμένο.
, Κ� ι θέλει , δώσε � τήν βουλ�ν τήν Ρ�γι σ;σα .�ά πιάση,
Στο λίμπρο μου θ/: νά το βρω τό τί θέλει νά τορθη.
Να κοψουν το κεφαλι της, παραυθες εις την ωρα,
Κάθεται εtς το παλάτι του καl βάσανα δΕ:ν γνώθει.
� ια να θαμ.άζουν, τΟ, λοι�6ν, Ολοι ,σ' αύτ�ν την χώρα.
Εόρίσκω πώς, νά ;ορ�ουνε βάσ;χνι; χαl λαχ;άρ�ς, ,
' Ετουτη είναι ηe κωμεδια, και λεγω να σταθητε,
Παρακαλω, σας, &ρχοντες, ώς διά νά τήν tδ'ίjτε.
, Μ�τοχυ �ιες ,και , θανατ�ς κι, &λλες ,π�λλ,ες ανταρες.
Μ
: α τωρα εις
το χαραμα ανθρωπους να εθωρουν
l\lην βαρεθ'ίjτε τό ζιμιό ώστε νά tδ'ίjτε τέλος,
Και iJστεpα με τον λόγον σας πέτε &ν έ:χη όφέλος.
ι.d:1 νιΧ το�ς ,,έλογάρ ι.αζ� τί �έρ � , >;α L �ί έμπ?ρουν.
. , Δβ�επω
lν lα
και εpχε;αι λαος χ� ι θ � ν � το�ς μιλr,σω;
Μά αν είν' καί οl:ν σας ώφελίΧ, συμπάθιον σάς ζητοuμεν,
_ με την πpοθυμιαν θε να τους χαιρετησω.
Μα πρωτα
l\'Ιην σάς φαν'ίj παράξενον δ,τι και rJ. θέλει ποϋμ.εν.
'Άρχοντες, καλως -\]ρθετε, πτωχοί, μικροί, μεγάλοι,
Και διά νά μήν πολυλογω, πάγω εtς &λλην χώρα,
'Αρχόντισες, χαl σείς πτωχές, κοράσια λέγω πάλι,
Και ό Ρήγας ltρχεται έδεπά, πού δl:ν περνάει ώρα.
'Οπού έχαταδεχτήχετε χι' -\]ρθετε έπά σιμά μου,
Τέλος τοϋ προλόγου
Και θέλει άγριχήσετε τί Ιtχει νά Π'ίj ή καρδιά μου,
Δια �να ρήγαν πού 'ναι έδω, σl: τούτηνε την σένα.
%αί μετά ταύτα 6 Ρ'ήγας lρχεται.
Μιά θυγατέρα μοναχη Ιtχει και λένε Εύγένα,
Το όποϊ:ον άγριχήσετε πού θέλει ξεδιαλύνω,
2?υμβο1!,λιον τού Ρηγός με7:ά τώ11 dρχ6ντ� ν . Ρ_ήγας 'Ά?χος
Και δ,τι ζημίες τορχουνται καμίαν δl:ν άφήνω.
,,
ονομαζομε1ιος Κλαούδιος %αι αλλος,
Βενετος, %αι %αμαριερης.
Τό &σ;ρον έχ;:ϊ:νο , το λα,μπρόν πού !:χει ;ήν χοp ?�α
Δειχνει πως το pηγατο του στέκει εις τον αιωνα·
Προλογίζει ό
"Ηγουν ώστε πού ζ'ίj αύτός, διχώς να πολεμ·ή ση,
ΡΙ-ΙΓΑΣ
αι
η,
τοϋ
γαι;προϋ
ιμιο
θέ
ει
τ'
άφήσει.
δ
οθά
τε
�
�
�
�
τ; �
,
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'Άρχοντες, θl: νά σάς εtπω τήν παραπόνεσ·ή μου,
Αμη αυτηνη
η Ρηγισσα περισσια την ζηλευει
Διατl Ιtχω θηλυκόν παιδί, γιαϋτος πονεί ·fι ψυχή μου·
ΑύτΊ)ν την θυγατέρα του, και πάντα της γυρεύει
Καί ·ί)θέλησεν ή μοίρα του νά τό άποχωρίυη
Γιά νά 'βρη μόδο νά μπορ'ίj γιά νά τήνε σκοτώση,
Διά νά ' βyη άπό τά μάτια της, θάνατον νά τ'ίjς δώση.
� άρος όκ τ-ΙJν μά�α το , r?ν �χον νά, τ' άφ-� σ·η ,
αποθα \1-ενη ,
Και ό Ρήγας, δι' αύτ'ίjνο τό παιδί στέκει πάντα σκιασμένος, Και: �α�οθαν; π?λ�, ν �;-α �pον και� ,ειν
Και μετ αυτο με αφηκε, λεγω, καρδια καημενη.
Etσl: χαράν δΕ: θ/: νά βγ'ίj, μά πάντα είν' πικραμένος.
Μά διατι δl:ν ·ί)μπόρουνα νά στέκω μοναχός μου,
Μά ξεύρω πώς καμιάν φοράν το ριζικό έμποδίζει,
Γιά δαuτο έπαντρεύτηκα καί π'ίjρα σύντpοφόν μου.
'Όντα τον &νθρωπον πολύ κακον τον τριγυρίζει.
Καθώς ολοι τό ξέρετε οσοι Ιtχετε παιδία,
'Έτσι χαl αύτήνη ή μοίρα της θέλει μίαν ήμέρα
Λογιάζω πώς γιά λόγου τους πονεϊ: σας ·fι καρδία,
�ά πάγη ό πα;έρας της, στ?ϋ �όσμου ;ον άέρα,
Διατl ·fι άγάπη ·fι περισση τούς δίδει των γονεων τους
ΜΙ: &p�οντες πο�λοτ�τ�υς να πα �α κ�νηγ�ση, , ,
Να τ' ά:γαποuσι έγκαρδιακά, νά τά 'χουν σάν τό φως τους.
,Κ;"ι τ,ότες τη� Ευγε�α το� στο ,σπιτι θελει, αφ-ησει.
'Έτσι ,κι' , έμ� -τ;ρομάσσ�υ�ε τά μέ�η ;ou κορy.ιοu μο�
Και η Ρηγισσα ορμηνευεται απο μιαν χακογρια
Δια την αγαπην που χουσι αυτουνου του παιδιου μου.
,Ν� στεί��η αύτ�ν τη� προyονη vd: τ�ν �αν ;α( θηρί� .
Και αν είναι και καμια φοριΥ. νά πάγω σl: κυν+1γι,
Και θελει ευρει τους δουλους της πολλα να τς ερμ-ηνεψη
ΜΙ: τήν Εύγένα συντροφιά στο δάσο νιΥ. τούς πέψη,
, Φο�οuμα,ι ή άγ�πη της \1-η ,λάχ;η και fJ;Oϋ φύyη,
Και καμ,ουσ;ι μ�υ τιπ?;α και, τ·ην , αλη_:>μονησ
Και να τούς Ε:χη όρδινιάν νά πά νά την σκοτώσουν
�, , , ,
. κακα' στο νου σας θε
ν αφησω,
Διατι τα μαγια ειν
Και των θηριων των &γριων νά φάσι νά τήν δώσουν.
'Άρχο�τες1 ν� μ�τρή�ετε οί μ�τρι/:ς τί κά�ουνΚαί αύτ'ίjνοι τήνε παίρνουνε, άμη τήνε λυποϋνται
,
Για να τες αγαπησουνε, παντα στο νου τους βανουν
Καί δl:ν τήνε σχοτώνουνε διατί Θεόν φοβοϋντcι:ι.
Νά β� οϋνε γρ�ς ν� ξ�ρουσι ν� τl:ς κα�οδηγοuσ;ι,
Μόνε τά χέρια της τά δυο Ε:χουσι να τ'ίjς πάρου,
_
Με μαγικα και με μαντειες, παιδια τους να μισουσι.
Νά εtποϋσι πώς την Ιtδωσαν πάραυθες εtς τοϋ Χάρου.
Καί ό κακορίζικος γονής, αν εJναι καί 'γαπίΧ το,
Καί ό Ρήγας θέλει πικραθ'ίj χαί να μαυροφορέση,
Με τά πολλά τους μαγιχα κάνουσι και μισά το·
Καί εtς μεγάλη.λύπησιν διά λόγου της νά πέση.
Καί ή ά:γάπη των παιδιων εtς τ/:ς μητριl:ς νά μπαίνουν,
'Σ τοϋτο δηλοϊ: τ' ά:στέρι αύτό, ποναι κόκκινο - μαϋρο.
Μα τώρα καί τά iJστερα σταθ'ίjτε γιά νά τά 'βρω.
Και τιΥ. παιδιά τους &δικα να πιάνουν καl νά δέρνουν
Τότες θέλει !:βγει τό λοιπον Ρήγας να κυνηγήση,
Μά 'γώ δ1:ν λέγω τίποτες γι' αύτη τΊ)ν Ρήγισσά μου·
Διατl ή μοίρα τ'ίjς πτωχ'ίjς δ/:ν θ/: νά τήν ά:φήση
, ΕΙναι -ruναίκ� ,φ �6νι,μη κ,ι' Ε:χ� τ�ν στη� καρδιά μου,
Πολύ καιρόν στά βάσανα, μά θάν την άναπάψη·
Και αγαπαει και εμε, αγαπαει
και το παιδι μου,
Μά πάλιν εtς το iJστερον θέλει τήν ματακάψ·η.
, κι: Ιtχω ;ο θάρ�ος εtς, αύτ;ΙJν μ� ολην την, ψυχή μου.
Και λεγω και π?λλες ,φορες με�α ;: ις >r? ;tαλ�τι ,
Γιατί θέλει �ρτει έ:νας καιρός π' ό Ρήγας θέλει βάλει
Γκιόστρα, λέγω ό πατέρας της τότες ή μοίρα πάλι
Είδα την που καθοτουνε και την Ευγενα εκρατει,
Θέλει άναγκάσει τον γαμπρόν νά πάyη νά γκιοστράρη,
Καί χάϊδευέ την ομορφα, πολλά έμπιστεμένα,
Σάν νά ·)jταν όκ τά σπλάχνα της κι' όκ τήν δική της γέννα.
Καί μετά τοϋτο τοϋ Ιtρεχται πολύ κακόν καί βάρι.
1
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Γιά ταuτο ε!ν' δ θάρρb� μου και στέκω σωπασμένος,
Μά πάλιν δΕ:ν ε:Ιναι πρεπον νά εΙμαι Θαρρεμένος.
ΚΛΑΟΤΔΙΟΣ
'Αλήθεια λέγει, ά.φέντη μου, ή όψηλότητά σου
Πώς εΙναι &ξια, φρόνιμη αύτήvη ή Ρ·ήγισσά σου,
Καί ά.γαπάει έγκαρδιακά, περίσσα την Ε,'ηέ•ια,
Σάν νά ήταν 6κ τά σπλάχνη της καl 6κ την δικήν της γέννα.
Καl δ ?ες φο?Ε:ς }πού �λαχα μέσα είς 1 το ,πα�άτ�
, Π;χντα την , αξια Ρ�γισσα ε}δα πο� τη� εκρ,ατει.
Και όίλλες φορες
πολλοτατες μεσα στην καμαρα της
Έκράτει την κι' έφίλειε την κι' εΙχε στά γόνατά της.
Καί εΙδα καί την έχtένιζε μΕ: μόσχους καί ζαμπέτι,
'Άλειφε τά μαλλάκια της καl ά.πόκεις επλεκέ τη·
''Υστερα είς τ' άφτία της τ'ίjς �βανε τά φιόρε,
Γι' αύτό λογιάζω κι' εχει της ά.γάπη καl άμόρε.
ΡΗΓΑΣ
Καλά μοu λέγεις, όίρχοντα, · καί τοuτο το παιδί μου
ΔΕ:ν εΙν' τόσον πολλά μικρόν, πού νά 'χη την εύχή μου,
Νά μην τ'ίjς κάνη δ,τι π'ij καί δ,τι καl δρίση,
Όπ?ύ παρ;χκαλω ;ον Θεον, πο�λο�ς �ρό� ου,ς νά ζήση.
, δεκα
Τους
χρονους πατησε και τους εννεα αφηνει
Καί είς πίiσα δπού τ'ίjς είπ'ίj, φχαρίστηση τ'ίjς δίνει,
Καl φαίνεταί μου νά εΙν' καλά γιά νά τ·ήνε παντρέψω,
Καί θέλω καί την προξενειά γλήγορα νά την πέψω
Είς , εναν_ ρήγ�ν φρ1όνιμον �ποU1 εχε ι. ε,ναν υίόν� ·
Εκεινον εβουληθηκα να καμω δια γαμπρονε.
Τον ρήγα αύτόνε τ'ίjς Περσιίiς, πού εΙν' πλούσιος κι' εχει χάρη,
Καl ξέρω στο κομάντο του εχει πολύ λογάρι.
'Εκείνος έ:χει Εναν υίΟν χι' εναι είς τ·Ι)ν ήλικίαν
Ε!ίς δε�ατέσσα,ρων χρ?νω� , fl;� μπράβος σ;ην ά.νδρείαν,
Διατι μ, οφαζουναρανε
το πως οντα γκιοστραρη
ΔΕ:ν εΙν' κανείς νά τοu σταθ'ίj 6μπρος είς το κοντάρι·
Διά τοuτο τον έζ-ήλεψα καί θέλω νά συνδράμω
, �α τόνε κά11;ω όγλή\ορ� α�τήνονε τΟν γάμο.
1 κ λυτ pα Ύ,ια να τανε νωρισω
1
Αμη r;λεον
,
� �
\
Γληγορα εις την χωρα μου γκιοστρα να� διαλαλησω·
Καί μετ' αύτο Οέλει έλθ'ίj καί Θέλει τον ίδοϋμε
Κι' δσοι καλοl 6κ την χώρα μου στην γκιόστpα ας έμποuμε.
ΚΛΑΟΤΔΙΟΣ
"Οποτ' ά.ρέση καl φαν'ίj τ'ίjς όψηλότητάς σου,
Διαλάλησε στην χώρα μας την γκιόστpα ή άφεντιά σου,
Νά ίδ'ίjς τούς νέους πως πολεμοuν καl στέκου 6ρδινιασμένοι
Καl πως αν λάχου είς πόλεμον έβγαίνουν τιμημένοι.
ΒΕ 1ΕΤΟΣ
'Αφέντη μου ά.ξιότατε, τ'ίjς όψηλότητάς σου
, Δυ� λόγια Θ�λω, νά τσ'ίj π,ω ;ώρα ,τ�ς �φεντιίiς σου,
Και δωσε μου ακροασιν, διατι Θελω
ν αpχισω
� ιά το� χαμπ�ον ' �π�ύ ελ�γες νά κάί7ης νά fl;ιλ·ήσω,
Διατι �αλ� τον , ξε�ω 1 γ<:} και εί?α, το� ομπρ? στα μ�υ
Μιαν ανδρειαν οπου εκαμε κι εθαυμασε η καρδια μου.
ΜΕ: πέντε έπολέμησε καί -ϊ)τον μοναχός του,
Καl ώσάν νά Ί]τανε παιδιά μικρά τούς εΙδε 6μπρός του,
Καl ρίχ;ει καί λαβώνει τους μ' ίf.να καλΟ μαντρέτο,
Καl μιά στοκάδα εριξε κι' έκείνος &ipηκέ το.
Και τότες έγονάτισαν δλοι κι' έπροσκυν'ίjσαν
Αύτ'ίjνο το Ρηγόπουλον κι' ά.πόκεις τον ά.φ'ίjσαν.
Γιά ταuτο τώρα λέγω της τ'ίjς όψηλότητάς σου
Νά τόνε κάμης καl γαμπρόν, πού 'ναι &ξιος τς εύγενειίiς σου,
Καl μη ,γυρέψης πό�ε f7ον , μ�τε y ιά ν� γκιοστp άρ� ς, ,
;
Διατι καλυτερο
απ αυτον δεν βρισκεις δια να παρης.
Διά το1uτο1 σΕ: r;αρακαλ� τη� γκι1όστρα_ διά �, ,ά.φ·ΙJ σ,ης
, Κ � ι �ε κυνηγι� και χα� ε� σαν πρω;α ν αρχινησης.
Να πα να
ξεφαντωσωμεν εισε λαγοκυνηγι
' Οπού 'χω δυο λαβώνικα πού κρένω νά μην φύγη
Λαγος άπο το στόμα τους δντα τον Θέλουν γβάλη ·
Καί αν δΕ:ν πιστεύης, ρώτηξε όπού τον ξέρουν κι' &λλοι.
.
'Αμη εχω καί ίf.ναν κυν-ηόv,
πολλά χαριτωμένος,
Καί είς το δοξάρι εΙν' καλος καί στο σπαΘl ά.νδρειωμένος,
Καί δντε διαβ'ίj είς τά βουνά, σΕ: Μσ·η νά φqυριώση
Μήτε λαγQς, μήτε πουλί, &ψήνει νά γλιτώση !
Τά λαβώνικα είς τούς λαούς πάραυθες τ' ά.πολάει
Κ ι.' αύτΟς καθίζει &:πΟ βουνΟν καL στέκει καL κοιτά.ει
0Ωστέ να τόνε πιάσουνε, ζιμι.Ο να τοU ς σουρίξ·η ,
Ν ά ρθοϋν ν ά φέρουν τον λαον έμπρός του ν ά τον ρίξη.
'Αρχ'ίjς είς το τομάρι του νά μην τό 'χου ά.γγιμένο :
Ό κυνηγος καl το σκυλί ετσι εχουν μαθημένο.
Καί πάλι αν λάχη καί tδ'ίj πέρδικσ. �' ξιφτέρι,

ΠάραυΘες το δοξάρι του κορδώνει χέρι χέρι,
Κι' εvαι μεγάλον θάμασμα, λέγω, δντα το κοκεύγει,
"Η στο κεφάλι η στο κορμί πάραυθες το δοξεύγει.
Διά τοuτο την παρακαλω την όψηλότητά σου
'ΑνΕ: καί δρίζης, νά γεν'ίj, καl μΕ: το Θέλημά σου
Νά πά νά κυνη γ-ήσωμεv, καμπόσο νά χαροϋμε
Κι' αύτούς τούς τόπους τς ερημους δλους νά τούς ίδοuμε.
ΡΗΓΑΣ
"Ας πάμενε, μετά χαρίiς, γιά αύτον τον κυνηγάρ·η ,
Νά τον ίδϊiι εtς τά βουνά αν εχη τόσην χάρη·
Κι' ά.νίσως κι' εΙναι σάν μοu λΕ:ς, πώς Θέλω τοu χαρίσω
Νά �χη εtς δλην του την ζωην καί cbστε έγώ νά ζήσω.
Μ' ας πίiμε τώρα, όίρχοντες, ολοι νά 'ρδινιαστοϋμεν
Κι' είς το κυνήγι την αύγη δλοι μας νά βρεθοϋμεν.
Ρήyας, Κυνηγός, "Αρχο1ιτες, Ρήγισσα, Εύγένα, Άμίρισσα,
'Αρκολέα.
'Άρχεται ό l'1jγας καί λέγει :

ΡΗΓΑΣ
Άγρίκα, κυρά Ρήγισσα, rντα σοu παραγγέλνω :
'Αγάπα την Εύγένα μου τώρα δπού παγαίνω
Είς το κυνήγι, νά χαρω μ' δλην την συντροφιά μου·
'Αγάπα το παιδάκι μου διατl εναι ·ή χαρά μου.
Είς τρείς ήμέpες στείλε τη νά μΕ: συναπαντήση,
Καί βλέπεσε, διά τον Θεόν, καημον νά μην μοu άφ·ήση.
Καl μην την στείλης μοναχή, μόνε συντροφιασμένη.
Στο περιβόλι στείλε τη κι' έκεί νά μΕ: ά.ναμένη
'Ώστε πού νά 'ρΘωμεν έμείς δλοι νά τήνε βροuμεν,
Συντροφιασμένοι νά 'λΘωμεν στο σπίτι νά σεβοϋμεν.
ΡΗΓΙΣΣΑ
Κόπιασε, άφέντη, στο καλον καl στην καλην την ώpα,
'Οπού νά γέμη ·ή στράτα σου τραντάφυλλα καί pόδα.
l\Ιην έ:χης εγνοιαν τίποτα διατί προμετάρω :
Την θυγατέρα σου ά.γαπω διχώς κανένα βάρα.
'Η σελίδα τού προλόγου :

Το ίς άναγινώσκουσι χαίρειν

.

.

•

Καt διά νά μήν σάσε κρατώ καt σάς κτυπήση ή μέρα,
'Αμέτε διά νά χαίρεσθε τον βγενικον άέρα,
Κι' έγώ εtς το παλάτι μου πάγω με τήν Εύγένα.
Μά δέτε σ' ϊντα βρίσκομαι γιά μία ξένη γέννα !
Μισεύοντας ό Ρήγας, ι'iρχεται ή Ρή
γισσα καί λέγει προς τήν Εvγένα:

ΡΗΓΙΣΣΑ
Εύγένα, σύρε έγλήγορα, πιάσε το ράψιμόν σου.
Σύρε κι' έσύ, 'Αμίρισσα, μέ δαύτη, στον Θεόν σου.
Στάσου έπά, κυρ' 'Αρκολεά, μ' έμέ στήν συντροφιά μου,
Νά μ' όρμηνεύσης σήμερον γι' αύτήν την συμφορά μου.
Βλέπεις, ό Ρήγας άγαπά περίσσια την Εύγένα,
Καt άνέ καt κάμω 'γώ παιδί, άλίμονον σ' έμένα !
Μά μόνε θέλει μου εtπ'ίj : 'Άύτ'ίjνα τά παιδιά σου
'Έχε τα μετά σένανε καt ας ε1ναι συντροφιά σου,
Κι' έγώ δλον το βασίλειον μου θέλω νά το χαρίσω
Τς Εύγένας μου όπού άγαπώ, καt θε νά τ'ίjς τ' άφήσω"
Τουτο μου το ε1πε δ Ρήγας μου κι' έ:χω καρδιά καημένη
Καt μέρα νύκτα πάντα μου εύρίσκομαι κλαμένη.
Διά τουτο άνεν και γκαστρωθώ κι' έ:χω καt την Εύγένα,
Ό Ρήγας έκείνη άγαπά, καt άλίμονον σ' έμένα.
Και άλίμονον εtς τά παιδιά δπού θέλω γεννήσει·
Νά πάγω εtς την εpημον κι' έκεί θέλω τ' άφήσει,
Διατt αύτος δl:ν τ' άγαπά καt θέλει τά έδέρνει
Κι' έγώ διατt ε1μαι μάνα τους εχω καρδιά καημένη.
Για ι ταϋ�ο , σε εκ� α� σα 1έπά, νd: �' όρμ�νέψη � , , ,
Οπου σαι σαν κοδεσποινα, σε στρατα να με πεψης,
Καt νά μέ βάλης σ' όρδινιάν τί στράτα εχω νά πιάσω
Νά μέ 'γαπήση δ Ρήγας μου μήν πέσω καt χτικιάσω.
ΑΡΚΟΛΕΑ
Σώπάσε, κυρά Ρήγισσα, κι' έγώ νά σ' όρμηνέψω,
'Ά θέλης νά με κουρμαστ'ίjς, σέ στράτα νά σl: πέψω.
Ό Ρήγας τώρα βρίσκεται οξω, μακριά όκ την χώρα,
Καt αν θέλης νά ξεδικιωθ'ίjς, τώρα βρίσκεις την ώρα
Νά εβγη άπο πάνου σου καt νά ε1σαι άναπαμένη
Καt πάντα σου χαρούμενη καt καλοκαρδισμένη.
ΡΗΓΙΣΣΑ
'Όφου, μαγάρι νά Ί]τουνε μόδος, γερόντισσά μου,
Νά εβγαινε δ πόνος δ πολύς δποχω στην καρδιά μου.
ΑΡΚΟΛΕΑ
Και άπείτις εχεις ποθυμιά, &γρίκα τί σου λέγω,
Και κάμε το, κυράτσα μου, κι' εtς τον Θεοv σ' όμνέγω
Νά ξεδιαλύνη σε καλον ή έρμήνεια ή έδική μου,
Γιατί περίσσια σέ 'γαπώ, πλιον παρά το παιδί μου.
'Έχεις κανένα δουλευτη σεκρέτονε, κυρά μου,
Διά νά σου κάμη δ,τι πω καt εχω στην καρδιά μου;
ΡΗΓΙΣΣΑ
'Έχω τούς δουλευτάδες μου, καt δπου αν τούς δρίσω,
Κάνουσι το ποθύμιον μου μόνε νά τούς μιλήσω.
ΑΡΚΟΛΕΑ
Κι' έδά για ταυτο νά τούς π'ίjς νά πάν νά την σκοτώσουν
Εtς !:ναν τόπον έ:ρημον, καt άπόκει να την χώσουν.
ΡΗΓΙΣΣΑ
Καt πώς να την σκοτώσουνε, π' δ Ρήγας το μαθαίνει,
Καt στην μεγάλην οργιτα σαν ποιός τον άπομένει;
ΑΡΚΟΛΕΑ
'Εγώ δεν λέγω φανερα να πάν νά την σκοτώσουν,
Μα λέγω σου τήν άφορμήν, πώς να τ-�ν θανατώσουν.
Ό Ρήγας έπαράγγειλε να τήνε στείλης τώρα,
, Συ�τροφ ασμένη , να την π�v ?ξω ά7;ο την χώρα,
Και μες στο; περιβολι
σας για να τον αναμένη·
Και μετα τουτο θές γεν'ίj πολλά εύχαριστημένη.
Στε'i:λε την με τον· δουλον σου να τον συναπαντήση,
Κι' έσύ του δώσf όρδινιάν να πα να την γκρεμνίση
'Απο γκρεμνον ψηλότατον η να τήνε σκοτώση
"Η σ' άγριότατα θηριά για νά την φα ας την δώση.
Καt ας τ'ίjς εtπ'ίj μέ το καλον " Πάμε στο περιβόλι
"Οπ' δ πατέρας. οου ερχεται μέ την συντροφιά του δλη".
Κι' έκειος ας πάγη μέ αύτην εtσέ γκρεμνον καt δάση
Καt των άγριότατων θηριών &ς δώση να τήν φάσι ·
Καt πρώτα μέ τα χέρια του νά τήνε θανατώση,
Καt αν δέν την φάσι τα θηριά, ας πιάση νά την χώση.
Και δια να tδ'ίjς άληθινα πώς ε1ναι άποθαμένη,
Σημάδι νά σου φέρουνε πώς βρίσκεται χαημένη.
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Καt δνταν δ Ρήγας �ρχεται, μήν είσαι χαρουμένη,
Μόνε με κλάμα λέγε του καt στέκε λυπουμένη.
Καt α σέ ρωτήση, το λοιπόν, που ε1ναι ή Εύγένα,
Πές του το πώς την εστειλα νά σ' άναμένη έσένα.
Κι' έκείνος θέλει πικραθ'ίj καt καρδιακά να κλάψη,
Λυπητερα άπο καρδιάς να βαριαναστενάξη,
Καt εtς !:να μήνα το λοιπον του θέλει &περάσει,
Καt την άγάπη δλην του μ' έσένα θέ να πιάση,
Καt τότες θέλεις χαίρεσαι, θές στέκει χαρουμένη,
Καt πάντα θέλεις συγχωράς κι' έμένα την καημένη,
' Οπού σ' όρμήνεψα καλα καt γβ'ίjκες όκ τα πάθη,
Καt μ' Ιtνα ρόδον ομορφον ή οχθρισσά σου έχάθη.
ΡΗΓΙΣΣΑ
Καλά μου λές, γερόντισσα, κι' δ,τ' ε1πες θl: νά κάμω,
Κι' έγώ ' μ' έπά, κι' α μ' Ιtβανες να 'μέτρουν καt την όίμμο,
Γι' άγάπη σου το έ:κανα ώς για να σου πληρώσω,
Καt ώσάν ποθάνης, λειτουργια γιά σένα θε να δώσω·
Καt πάντα το μνημόσυνον διά σένανε να κάνω,
Νά τό 'βρη ή ψυχούλα σου στον Ούρανον άπάνω.
Καt δ,τι κι' αν μου ε1�ες, παρευθύς δλα έκουρμάσθηκά τα,
Κι' ας πά να τα όρδινιάσωμεν, να βάλωμεν σέ στράτα,
Νά πάν να την σκοτώσουνε ol δουλοι ol έδικοί μου,
Να ξανασάνη ή καρδια και ή δόλια ή ψυχή μου.
'Ακλούθα μου, γερόντισσα, εtς το παλάτι ας πάμε,
Να σέ φιλεύσω, μάνα μου, καt δμάδι γιά νά φάμε.
·

Ρήγισσα μέ τούς δυο δουλευτάδες, Άνδρ6νιος καί Σαμουήλ.

ΡΗΓΙΣΣΑ
'Εγώ σάς εχω δούλους μου καt νά 'στε μπιστεμένοι,
Και ο,τι σάς πω να κάμετε, μέ προθυμιάν βαλμένοι·
Και αν ε1ναι καt καμια φορά νά σάς εtπω νά ύπατε
Τιναν διά να σκοτώσετε, θαρρω καt νά γλακiiτε.
Καt γλήγορα νά κάμετε δ,τι σάς κομαντάρω,
Καt άκούσετε τί θέ να πω καt μήν το πάρτε εtς βάρο.
'Ό,τι σάς πω να κάμετε μέ δλην την καρδιά σας,
Καt μήν τό ξέρη όίλλος κανείς οξω όκ την συντροφιά σας.
Ώσαν μέ εύχαριστήσετε σάς θέλω άναπληρώσει,
Με δίχως πλερωμην καλην δέν θέλω σάς άφήσει,
Καt στάμενα πολλότατα σάς δίδω χάρισμά σας,
Και εϊτι γυρέψετε άπο μl: να ε1ναι στο θέλημά σας.
Ίδέτε κ,ι' αν μου , κάr,ετε κ,ρυφί�ς την, δου�ειά μου,
Ποτε κακον δεν εχετε οκ τα καμωματα μου.
ΑΝΔΡΟΝΙΟΣ
Λέγω, κυρά μου Ρήγισσα, έδω 'μαι, αν μ' όρίζης,
Καt θέλω καt για δουλον σου πιστον νά μέ γνωρίζης.
Καt οχι αν π'ίjς δια σκοτωμόν, μ' α λάχη καt πατίρω
'Ό,τι μου π'ίjς αν Ί]ξερα, να πά να παραδείρω
'Όλον τον κόσμον μοναχός γι' άγάπη τς άφεντιiiς σου.
Πώς ε1μαι δουλος πιοτηνος Πάν":α στο θέλημά σου
Καλότατα γνωρίί,εις με, καt πές μου δ,τι δρίσης,
Μα πές μου έκειον πού σοφταισε, και θέλεις μέ γνωρίσεις,
Να κάμω δλοv τό δίκαιον σου καt να τόνε σκοτώσω,
Και Οξω, μακρια άπΟ 8ω να πα ν ιΧ τόνε χώσω.
ΣΑΜΟΥΗΛ .
'Εγώ, κυρά μου Ρήγισσα, δ,τι μου π'ίjς νά κάμω,
"Αν μ' εβανες νά 'μέτρουνα όλημερtς την όίμμο.
Εtπέ μας τον καt τω\ δυονων νά πάμε νά εύρουμε,
Εtς το όίδικον πού σου 'καμε για να· ξεγδικηθουμε.
ΡΗΓΙΣΣΑ
Κανείς έμl: δέν μου 'φταισε, μονάχα ή Εύγένα
Μ?υ , έ:καψ� τα σωθικ� τά , πο�υπικραμέ�α
Κι, αυτηνη θελω τό λοι.πον να τηνε θανατωστε,
Κι' εξω μακρα όκ την χώρα μας να πάτε να την χωστε.
Θέλω καt να μου φέρετε σημάδι γιά να ξέρω,
Τ � χέρ :α της ,νά κόψετε· ?<αt τ� ρα νά �ας φέρω
Γαστερα να γιομωσετε α!μα πό την καρδιαν της
Γιά να τό πιω να δροσιστω άπ' την άλησμονιάν της.
Έτότες να σάς κάμω έγώ όίρχοντες τιμημένους,
οι όίνθρωποι άπο την χώρα μας να σάς εχου άξιωμένους.
'Ωσάν αvτοl /iκουσαν τήν Ρήγισσα νά ειπη ταfτα, dπο τον
, βοιβοί. Εlς ολίγην wραν ι'iρχεται ό
φ6βον τους εμειναν ως
Σαμουήλ καί λέγει προς τον ., Ανδρ6νιο11.

ΣΑΜΟΥΗΛ
Κρυγαίνω και &φτω, ποθυμω, φοβουμαι καt τρομάσσω,

Αποκοτώ καl χάνομαι, φεύγω καl πάλιν ράσσω,
Καl στέκω μ' ξ.ναν λογισμον νά μήν λάχη καl σφάλω
Κι' εtσέ μεγάλον κρίσιμον κορμί μου έ:χω νά βάλω.
Μά πάλιν διά το διάφορον θέλω νά κινδυνεύσω
Νά μπω στον φόβον τούτονε, καl θέλω νά γυρεύσω·
"Αν είναι κι' εtς το \Jστερον ό Ρήγας καl το μάθη,
Τότες μπαίνω σέ βάσανα καl σέ περίσσια πάθη·
Καl πάλι &.ν είναι καl χωσθ'ij είνάι καλύτερό μου,
Μά τώρα Ύ)ρθεν ό καιρος νά tδω το ριζικό μου.
Καl &.ν Ε:χω ριζικον καλον μοu θέλει βοηθήσει
Καl θέλω γένει καl όίρχοντας καl θέλουν μέ τιμήσει.
Τον σύντροφόν μου βλέπω τον καl στέκει tγνοιασμένος,
Καl στέκει καl θαυμάζεται μέ λογισμο δ καημένος.
'Αρχ'ijς μιλιά όκ τά χείλη του τ' αύτιά μου δέν γρικοuσι,
"Αν είν' στο ναί ή γνώμη του νά μl: καλοκαρδίση,
Καl θέ νά πάγω κεϊ κοντά γιά νά τ-\νε ρωτήξω
"Ιντας λογ'ijς ή γνώμη του είναι νά τήν ξανοίξω
"Αν είν' στο ναί μ' tμένανε, τά ρεάλια Ε:χομέ τα
Στά χέρια μας τά πιάνομε καί είν' περίσσια νέτα.
'Άρχοντες θέλομεν γεν'ij tνδυμένοι μέ όρμιζία,
Στον φόρον νά παγαίνωμεν μέ πλήσια συ\ιτροφία.
Καl πάρει όφίτσια θέλομεν, κριτcΧδες νά γενοuμε
Νά 'ρχωνται στά παλάτια μας νά μασε προσκυνοuνε.
Φοβοuμαι μήν δέν θέλη αύτός, διατl έ:ναι σκιαζάρης
Καl δl:ν είν' όίνδρας σάν tμέ νά 'ναι τοιούτης χάρης.
Γιά πές ι;ιου, �φέντη ,' Αν�ρόνι� , δ;ά τοuτο ,πού μας λέγει
, Η Ρηγισσα μας εδεπα και καθεται και κλαίγει.
Διά τήν Εύγένα τοu Ρηγος βρίσκεται πικραμινη
Καl είναι μεγάλον όίδικον νά έ:ναι αύτή θλιμμένη,
'Οπού 'ναι Ρήγισσα καλή καl εtτι τ'ijς ποuμε κάνει·
τ'ijς κcΧμνει θέλημ� ά�' αϋ�ν ?Ι:ν τ? χάνει,
, "Ο�οιος
Μονε
&ρχοντα πλουσιότατον σε κανει εις την χωρα
Καl ρεάλια περισσότατα σοu δίδει άπο τώρα.
ΑΝΔΡΟΝΙΟΣ
Άμή καl ό Ρήγας, το λοιπόν, το μάθη εtς το κυνήγι;
ΣΑΜΟΥΗΛ
Έμεϊς μl: ρεάλια περισσά τς ώρας θέλομεν φύγει.
Και φεύγομεν καl πηαίνομεν μέσα στήν Βενετίαν
Καl μέ τά ρεcΧλια όπού Ε:χομεν, πάντα καλή καρδίαν,
Καl μl: σινιόρες δμορφες θέλομεν ξεφαντώνει,
Καl πλέον δl:ν λέγω τίποτες, μόν' τοuτο πού είπα σώνει.
"Αν θl:ς νά εύχαριστηθ'ijς πές το το ναι όμπροστcΧ της,
�η όίνεσΎJ άπο μ�ς καl ν� χαρ'ij ή , καρδιά της.
,,ΙντΝάλοπάιαζεις
μιλη 7ε, κανομεν ;ην δ�υλεια μα� ,
�.
γ
Α θε�ης να� γεμ�σωμ,εν, τ�εκι� ι�, τα μπουκια , μας;
Βλέπ� πως θέλε ις σαν , κι �μ,ε ;<αι ο�ος χ�μογ�λα� ις,
" θες κι εσυ, εισε
, καλον να παης 1
Μα παρεκαλι, αν
ΑΝΔΡΟΝΙΟΣ
'Έρχομαι tδά μετά χαρας, μά ij ξευρε καl φοβοuμαι,
Διά νά μήν λάχη στο στερνον κι' οι δύο στήν φούρκα μποuμε.
ΣΑΜΟΥΗΛ
Δόξα σοι ό Θεος πού είπες το ναl μέ δλ·ην τήν βουλ·ή ν σου:
Νά ι;άμης , το tπιθυμω, μά μ� τήν δρ�ξί� σου.
Τωρα
κόπιασε, κυρα μου, να την φέρης,
, μην στεκης,
Καl ιδΙ:ς το γληγορώτερον νά Ε:λθης χέρι χέρι
Και έτοίμασέ τα το λοιπον τά ρεcΧλια εtς τήν σακούλα,
Καθώς tσύ μας έ:ταξες, νά μας τά φέρης οuλα.
ΡΗΓΙΣΣΑ
Μετά χαρας, 'Ανδρόνιε, πάγω να τα μετρήσω,
Αύτ'ijνα καl περσότερα θέλω να σας χαρίσω,
Καl φέρνω πρωτα το παιδl να ύπατε μετα κεϊνο.
ΑΝΔΡΟΝΙΟΣ
'Εγώ δl:ν λέγω τίποτας, μα σέν' τήν έ:γvοια άφήνω.
Ή Ρήγισσα ύπάγει μέσα, καί lμειναν μό
νοι οί δύο· καί "λέγει €νας πρός τόν ι'ίλλον :

ΑΝΔΡΟΝΙΟΣ
Ποu θέλεις yά τήν πά.ρ ωμεν δια να μήν μας tδοuνε
Πού τήνε θανατώνομεν, μήν έ:ρτουν καl το εtποuνε;
ΣΑΜΟΥΗΛ
Λέyω να τήνε πάρωμεν σl: μια μεριά στο 'Αργάσι.
ΑΝΔΡΟΝΙΟΣ
Καl μήνα ό Ρήγας άπο κεϊ έ:ρχεται να περάση !
ΣΑΜΟΥΗΛ
Κι' tδά στο Λοuρον πάγωμεν όπού 'ναι το ποτάμι.
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Τό lξώφυλλο τoii μοναδικοii dντίτυπου τijς 'Έύγένας", 1646

ΑΝΔΡΟΝΙΟΣ
Άνl: κανένα._ς κυν� γος καl μ�ς tδ� καl δράμη,
Λογιάζοντας πως πιανομεν παπια στη λ[μνην μέσα,
Κι' Ε:ρθη καl μολογήση μας έπα στήν χώραν μέσα ;
ΣΑΜΟΥΗΛ
Κι' tδά στ'ijς Γρίας το Πήδημα πάγω να τήν γκρεμνίσω.
ΑΝΔΡΟΝΙΟΣ
'Εσύ μέ κάνεις γλήγορα να κακοθανατίσω !
Στήν στράταν, άδελφέ, Θα πας να κάμης αύτο το πράμα,
'Όξω &. θές στήν χώρα μας εύθύς για νά 'βγη ·ή φάμα !
ΣΑΜΟΥΗΛ
Κι' tδά στο Ζώρου &.ς πάγωμεν όπού 'ν' κι' tκεϊ λαγκάδι,
Καl &.ν θέλης &.ς νυκτώσωμεν, να παμεν μόνε βράδυ.
Α ΔΡΟΝΙΟΣ
Τί είναι τα λόγια όπού λές; Μακρύν τόπον &ς παμε.
ΣΑΜΟΥΗΛ
Καl εις μιο &.ς βαστοuμεν φαγητον λιγcΧκι δια να φαμε
Να μήν ποθάνωμεν λοιπον όκ τήν πείνα καl οί δυό μας,
Καl τότες θέλομεν σφαγ'ij, λέγω, άνάμεσό μας !
Καλα κι' έ:χω στήν μπούρσα μου ψωμί άγορασμένο,
Κι' είναι καl άπο τα δμορφα, καλα καθαρισμένο.
'Έπειτα στο Βασιλικον παμε πού 'ναι μακρία.
ΑΝΔΡΟΝΙΟΣ
Κάτι σημάδι μδρχεται καl μοu πονεϊ ή καρδία.
ΣΑΜΟΥΗΛ
"Οφου, σκιαζcΧρης πού 'σ' tδά, στήν ψ·ή μου δέν tθάρρου !
Νά 'χες με tδεϊ καμιαν φοράν, άλύπητα πού 'βάρου
Μέσα σl: μιαν άπλάδενα γεμάτη μακαρόνες,
Π' &ν είχες στέκει να γρικας, έ:λεγες καl Μαζόνες
Έμάλωνα, καl μl: θυμον tκτύπουν το κουτcΧλι
Μέσα εις τήν άπλάδενα· &.ν είχε 'σται· καl όίλλη,
Στήν ψή μου καl τήν όίδειαζα άπο τήν μάνιτά μου,
Διατι είχα πείνα περισσή καl πονοuσε ή καρδιά μου !
Καl όίλλων πολλων λογιων μαλιές, λέγω, δπου κι' &.ν λάχω,
13

Πού εtσ1: μαλιΕ:ς τέτοιας λογ'ίjς πάντα όπού να λάχω !
Κι' έσύ φοβiiσαι το λοιπον για τέτοιον λίγον πράμα,
Πού αν Ί]κουες τα κάζα μου τό 'χες εtς μέγα θάμα;
Άφον μου λέεις τέτοιας λογ'ίjς, εtς τα Ξερα ας πiiμε·
'Αλήθεια δ1:ν ηύρίσκομε τίποτε δια να φiiμε !
ΑΝΔΡΟΝΙΟΣ
Τώρα μιλεi:ς άρχοντικά, πiiμε στήν μοναξία,
Κι' έκεi: 'ή ξευρε πώς έΟρχομοιι μ' ολην μου τήν καρδία.
Μα τ' &σπροι θέλομε όμπροστα νά 'ρθη να τα μετρήση.
ΣΑΜΟΥΗΛ
"Αν δ1:ν τα φέρη, λέγω της τήν κοπελια ν' άφήση.
"Ετ-ην έδω όπίJρχετοιι μοιζι μ1: τήν κοπέλα.
Βοιστii και τ' &σπροι μετ' οιύτή - ίJμορφη κουτσουκέλα !
ΡΉΓΙΣ ΣΑ
'Ανδρόνιε, μισέρ Σοιμου·ήλ, δουλοι μου έμπιστεμένοι,
'Απο τον &ξιον Ρήγα μας ε�στενε τιμημένοι.
Έλιiτ' , έΟ� νcΧ κάι;ετε τοUτο π,ού, σ�ς όρίςω,
Και δια τον κοπον πλερωμη ετουτοι σας χοιριζω
Τα στάμενοι όπίJχω δω, μέσοι είς τήν σακούλα·
Δια να γεν'ίjτε &ρχοντες θcΧ σiiς τα δώσω οολοι,
Διοιτι πάντα έστοιθήκετε δουλοι έμπιστεμένοι,
ΣcΧ δυο κοράσια άνέγλυτοι ε'ίστενε τιμημένοι.
Και πάρτε τήν Εύγένοι μου, σύpτε στο περιβόλι,
Π' ό Ρήγας έΟρχετοιι έκεi: μ1: τήν συντροφιάν ολη.
Άκοιρτερεi:τε έδεκεi: ώστε να τον ίδ'ίjτε,
Και μιαν γαστέρα μ1: κροισιν έπάρτε TfJV να πι'ίjτε.
ΣΑΜΟΥΗΛ
Πiiμε, κυρά μου, οπου θi:ς κοιί οπου και οιν δρίσης,
Σαν δουλοι έμπιστεμένοι σου τώρα να μiiς γνωρίσης.
ΡΗΓΙΣΣΑ
'Αμέτε", λ�γω1 �Ο λοιπόν, κι.' , οί τp ε!ς συν;ροφι.ασμέ�οι.,
Κοιί τοιχοι νοι είναι βολετον νοι μαι ευχοιριστημενη .
/

Ρηγοπούλα, Σαμουηλ καί 'Ανδρ6νιος iρχόμενοι εlς τό δάσος

Ρ ΗΓΟΠΟΥΛΑ
Σαν που μ1: πiiτε, δουλοι μου, μέσα 'ς τοϋτοι τα Μση ;
Φοβουμοιι να μήν λάχουσι θηρία κοιί μ1: φiiσι.
ΤΟ π�ρ ψόλι �φήσοιμεν, όπού εΙ;�:ε �, άνιμΞνω ,
Αυτονε τον πατέρα μου· και τωpοι που ποιγοιινω ;
ΑΝΔΡΟΝΙΟΣ
Ποιγαίνεις είς τον θάνατον πού μέλλεις δια να πάpης
Γι,α πέ,ς ,μας : κυρα Εύ"ζένοι, μο� , του�ο πο� λέγω έθάρpεις
,
Το πως σ εστειλοινε
εδεποι
νοι χοισης τη ζω·η σου
Κοιί πώς οί δουλευτάοες σου είναι περίσσιοι έχθροί σου ;
ΕΥΓΕΝΑ
"Ιντά 'ναι τουτοι πού μου λΕ:ς τα λόγιοι τα βοιρίοι
Καί κάνεις με κοιθολικα κοιί μου πονεi: ή καρδία;
ΣΑΜΟlΊ-ΙΛ
Κερά μου, ή κεράτσα μου μiiς ορισε να ρθουμε
, 'ς τ�Uτ ν τ ν τό ον τΟν ,κακΟν έ rιεϊς ...οι.α , να βρεθοUμε,
τες νοι ;'ου. , δω;'ω
Και �t σαν �ερθ?�υμεν r;ε?εποι1 , ετ
.�
Θοινοιτον τον πικροτοιτον, επειτοι
να σε χωσω.
Κοιί ξευρε πώς μiiς Όρισε ή Ρήγισσα άποιτή της
. Το πώς να σΕ: σκοτώσωμεν, για δ1:ν εΙσοιι παιδί της.
ΕΥΓΕΝΑ
"Ι...,τα �ακ�ν ?°ας , έ:καμα � ΟοUλο ι. , μου, καt �Οελφο � μου
, Και θε ν� με, σ:�οτωσετε, ,νοι ποιp;ε τ-?ν ζωη μου ;
Πετε μου πως νχ εκοιμοι φτοιισιμον οιποιτη μου
Κοιί δια τοιυτο μ1: φέρετε να χάσω τήν ζωή μου.
Ό Ρή οις ό π:ι.τ,έροις μο� σάς �χ� ι ;=λήσιοι άγ�πη
, , .,
Κ�yι. �πι.στεt;-ενους �α ι. καλου7 παντ<7 τ?υ σ1ας εκρατει
,
,
Κι εις, το, παλοιτιο,ν ,ει �τενz φιδ�λοι κ�ι οι, δυο σας,
,
Και τωροι διοιτι εβοιλετε κοικον ανοιμεσο
σας,
Να ρθ'ίjτ' έπα μ1: μένανε για να μ1: θανοιτωστε
�αι των θ� ρ ι.ών τ�� &yρ�ων '�α φii�ε να ι-t;Ε: Οώστε;
Θυμησου, μισερ Σαμουηλ, την χαριν την δικην μου,
Κοιί μή μου βάνης το σπαθί πάνω στην κεφοιλ·ήν μου !
"Αν δ�ν �υ �;ιiiσ�ε έ,μένανε,, τον l"·ήyοι �υμηθ1 τε,
_
Δ_ι αυτο fl;η μ;: σκ�τωσετε, [!οι, τ:;ιν ζωην fΙ;Ου ,ο, ιφητε.
Γλιτωστε με οκ τον θοινατον και οιφητε με στα δαση,
Καί κάλλιον έΟχω τα θηρια να ρθουνε νcΧ μέ φiiσι.
ΑΝΔΡΟΝΙΟΣ
Πως λές να σ� γλιτώσωμεν πού βλέπεις τ·(jν γαστέρα;
Τήν όρδινιαν μiiς ε:δωκε δια τ-f}ν δικήν σου χέρα,
Να κόψωμεν τα χέρια σου να πiiμε δια σημάδι

Το πώς σέ θανοιτώσοιμεν κοιί βρίσκεσαι στον 'Άδ-ι;.
Καί τήν γαστέρα πού βοιστω εΙπε μου να γεμώσω
ΑΙμα άπο τήν κοιρδίαν σου να πι'ίj δια να τ'ίjς δώσω.
Γιαυτος δέν κάνομεν άλλιως, μόνϊ τήν προσευχήν σου
Κάμε, αν θ1:ς νά 'ρθη &γγελος να πάρη τήν ψυχήν σου.
ΕΥΓΕΝΑ
'Αφου έσεi:ς μ1: βιάζετε, άφ'ίjτε με να δώσω,
Καί τήν ψυχ·ήν μου του Θεου να τήνε παραδώσω.
'Έπειτα, σαν τελειώσω έδα αύτην τΊ)ν προσευχήν μου,
Μηδi:ν μου δώσης τούραγνον μα πάρε την ζωήν μου.
Έγονάτισε ή Εύγένα καί λέγει την προσενχήv της.

ΕΥΓΕΝΑ
';'Ω σύ,, Θ;έ �, όκ τοU� Ο�ρανοU ς ότι-οU ?λα τα, βασ;αίνεις,
Και τ οιδικα που κοινουσι στον κοσμον οιπομενεις,
Παρακαλω σε άπόμεινε τούτην τήν άδικιά μου,
Πού ξέρεις δίχως βλάψιμον έΟβαλε ή μητριά μου
Ώς δια να μέ σκοτώσουνε καί να μΕ: θανατώσουν,
�οιί τ? κο� μί �ου των θερι�ν να ,φii�ι να , το δώσουν.
, Εσυ,
Θεε, που βλεπεις την τουτην την οιδικια μου
Καί πώς μ1: δίχως πταίσιμον σφάζεται ή καρδιά μου.
Τήν ώρα πού άρφάνεψα κι' έΟμεινα δίχως μάνα,
, Νά εΙχαν μ� θάψει μ_1: α�τήν, στ?ν ·:Αδην, λέγω &:ντάμα,
Να εΙr.α,ν με θοιψει μετ� σε κ�ι με τψ συντ,ροφ ια: σου:
, τωρα κοκαλοι μεσοι στην αγκοιλια
,
Νοι χα ε!στοιι ως
σου,
Καί ας μ·(jν εΙχοι τήν ζωήν τούτην τήν πικραμένη
Πού βλέπω πώς μου έΟμελλε να γένω σκοτωμένη !
Διατί δέν εΙχα tδεi: καημον μ·ηδέ τρομάρα τόση,
'Απο τον δουλον του σπιτιου θάνατον να μου δώση.
Ώ Χάροντα άλύπητε, διατί να μΕ: όρφανέψης
Και τέτοιον θάνατον πικρον σήμερον να μου πέψης;
Διατί , Χάρων, δ1:ν μ' έΟπαιρνες έκείνη την ήμέραν
'Οπού έΟβγοιλες τήν μάνα μου όκ του κόσμου τον άέραν'
Διατί δ1:ν μ' έΟπαιρνες κι' έμ1: στον 'Άδην τήν καημένη,
Μα τώρα τουτο το κορμί δίχως χέρια άπομένει !
Διατί &λλος δπού βρέθηκε, Χάρο, καλύτερός σου
Καί την ζωήν μου παίρνει την α θΕ:ς καί στανικως σου·
ξ;:όρ � n:ώς , ή �άνα μου �ε �έλει, άπαντεχαίνει1
l{α LΝοι
πα να την οιγκαλιαστω σαν μ εΙχε μαθημενη.
Καί σάν tδη τα χέρια μου πώς εΙν' τα δυο κομμένα
Θέλει άρχινήσει θλιβερα να λέγη το ίJχ όιμένα,
Ι(αL κ�αίγ,οντας �οϋ θέλε ι είπεί cc �λα άγ,κά�ιασέ1 με, ,,
1
Και με καημον πολλοτατον
σκυψε και φιλησε με ,
Κι' έγώ πού πάγω διχωστας χέρια, πως νά τα πιάσω
Τά κόκαλα τ'ίjς μάνας μου να τα σφιχταγκαλιάσω;
Μα τώρα τί πολυλογω μέ πρικαμένα λόγια;
Νά εΙχα κανείν να μ' ε:κλαιγε, ν' άρχίνα μοιρολόγια
Στον θάνατον πού μου 'ρχεται τον ξαφνικον στήν ώραν !
Καί κ&νε να Ύjτον μπορετον να μ' έΟπαιρναν στην χώραν,
Να βλ�πα, χα!. ν� χλαίγασι Ολοι, τΟν, σκοτωμό� μ�υ
Και να πονουσοι στην καρδιαν τον πικροθοινατον μου·
Καί νά 'βλεπα άπο μένανε οσοι έΟχουν τα παιδιά τους
Να μήν πανδpεύωνται ποτέ, διατί εΙναι &:λησμονιά τους.
:i\11' αν Ί]βλεπα κανένα έδω, εΙχα του παραγγείλει
Δια τον πικρόν μου θάνατον έπιστολή να στείλη
ΣτΟν �ή χα τΟν ;τ-ατέpα �ου, ώ� γι� ν� με πονέσ·Q ,
Δια την ψυχην μου τον Θεον να τον παρακαλεση.
άφ ς εθαί�ω τ? �οιπον , μέσα \ το�τα _τα δάση
:i\I'
,εχουσι να με φασι,
Και? τα�; θηρια τα αγρια
Διά ταυτα σiiς παρακαλω, δένδρη μου, συγχωρiiτε,
, Κ'Χ;ί λέγω _καί ,τα ;=άθη μου , στο�ς κλ,ώνους σ�ς βαστiΧτε,
Και να γευτουν
τα παθη μου εις τα δικα σας φυλλα
Καί ας ξεραθοuσι οί κορφ1:ς να γένουν ξηρα ξύλα·
Και ο,σοι , περάσ?υσι άπΟ χε� Ολ? ι , ν � τα � ωροϋ�ι,
�α τα δι;ιβα�ο;ιν θλιβ�ρ � κι , εμενα ν� πονουσι.
, Ελατε
_
σεις
,
01;cου χ�τε αυτην, τ·�ν ,,πεθυμι,αν,
την καρδιαν
Βλέπετε μη λυποιστενε, μα μ ολην
Σηκώσετε τα χέρια σας καί πάρτε τ·fιν ζωήν μου,
Εύθύς το γληγορώτερο διcΧ νά βγη ή ψυχ·ή μου.
ΑΝΔΡΟΝΙΟΣ
'Ακούοντοις τcΧ λόγια της περίσσιοι τήν λυπουμαι
Καί πώς, αν τή σκοτώσωμεν, 'ς περίσσιο κρίμα μπουμε.
ΣΑΜΟΥΗΛ
Μα τΊ]ν άλήθειοιν, λέγω σου κι' έμένα πό�εσέ μου,
Κοιί νcΧ μήν χάση τήν ζωήν- μα μέvα φαίνεταί μου
Να μήν τήνε σκοτώσωμεν, μόνον α θέλη άτ·ή της,
Τά χέρια της νά πάρωμεν καί ας έΟχη τήν ζωή της
�

Καί μετα κεi:να λέγομεν πώς είναι σκοτωμένη
Καί μέσα στό άγριόl>ασον εύρίσκεται θαμένη.
"Αν θές να εύχαριστηθ'ίjς να γλύσης τήν ζωήν σου,
Βάλε τα χέρια στό Ι>ενl>ρόν μ' ολην τήν 6ρεξίν σου,
Καί μήν φοβάσαι τίποτας Ι>ιατι !f.να πόνον παίρνεις.
ΕΥΓΕΝΑ
Ξέρω πώς, μοίρα μου πρικιά, σέ βάσανα μΕ: φέρνεις.
Δια να γλιτώσω τήν ζωήν τώρα θέ ν' άπομείνω
Καl σέ, Θεέ 6κ τούς Ούρανούς, ολην τήν έ:γνοια &:ψήνω,
Δια να tl>'ijς το Ι>ίκαιον μου καί τήν ύπομονή μου
Καί πώς τρομάσσει καί πονεi: σ·Ι]μερον ή ψυχή μου.
Παρακαλώ σε γλήγορα κόψε τα, μήν γρικήσω
Τόν πόνον μέσα στήν καρl>ιαν κι' έ:λθη καί ξεψυχήσω.
Τότες τής έκοψαν τά χέρια.

ΕΥΓΕΝΑ
Όιμένα ·ή κακορίζικη, 6ιμένα ή καρl>ιά μου,
"Ιντα τρομάρα καί καημον έ:χουν τα σωθικά μου !
'Οιμένα ή κακορίζικη, τί πόνοι πού κτυποuσι
Στήν πρικαμένη μου καρl>ιά, περίσσια μέ κεντοuσι·
Ώ μοίρα κακορίζικη, καί πώς να τσί πομείνω ;
ΣΕ: σέ, καημένη μου καρl>ιά, τούς πόνους μου &:ψήνω.
Βάστα, καρl>ιά, τούς πόνους μου ώστε να ξεψυχήσω,
Κι' έσείς, άγριότατα θηριά, τοuτο το κρέας θ' άψl]σω
Να φiiτε να χορτάσετε 'ς τούτην τήν έρημίαν·
Μα τοuτο σiiς παρακαλώ, μήν φiiτε τήν καρl>ίαν,
Μ' άφ'ίjτε την να στέκεται, ολοι να τήν θωροuσι,
Τό πώς μ' έθανατώσασι &Ι>ικα, να πονοuσι.
Κλάψετε, μάτια μου θλιβά, σαν γνέφι οντα βρέχη
Διατί άπό τα χέρια μου περίσσιον αϊμα τρέχει.
ΊΙ>έτε, μάτια, τό α!μα μου, πώς τρέχει σαν τήν βρύση
Καί ώς τό ποτάμιν τό κλειστον οντα το θέλου άφήσει.
Μα πώς να κάμω ή ταπεινή το α!μα να σταλάρω ;
. Μή μέ παιl>εύης, πάρε με, παρακαλώ σε, Χάρο !
"Επαρε τήν ψυχούλα μου να μ' άλαφρύνου ο! πόνοι,
Καί μήν μοu Ι>ώσης πλιο ζω·Ι], μα ώς έl>ώ μοu σώνει.
Σώνει μου εις ο,τι έ:ζησα στον κόσμο ή πρικαμέ11η ·
Για ταuτο σέ παρακαλώ να γένω ποθαμένη.
J\l' άφος μοu μέλλει σήμερον να χάσω τήν ζωή μου,
Δέν είν' κανείς Ι>ια να μέ κλαί', πρέπει μου άπατή μου
Να εtπω το μοιpολόγιον μου· ώσαν βασιλοπούλα
' ' C!π?ύ 'μ;ι ι θέ ν� l>ιηγη�ω ' ς �οuτ;-ι τα Ι>ά�η ?uλ�
Να τ αγρικησουν τα Ι>ενl>ρα κι, οι καμποι και τα Ι>αση
Καί τα θηρία τ' &γρια πού θέλουν να μέ φiiσι.
Tou rΙ>ιου Ίjλιου ΘΕ: να πω τήν κακοριζικιά μου
'Ανέ καl βλέπη &λλη καμιαν νά 'χη τήν συμφορά μου,
Άνέ καί δ �λιος
'
δ φωτερός Ι>έν είl>ε, ΘΙ: ν' άφ·Ι]σω,
Καί το φεγγάρι το λαμπρον τ'ίjς νύχτας να ρωτήσω
Άνίσως κι' είl>ε &λλην καμιαν νά 'ρθε 'ς τοuτα τα μέτρα.
Πρέπει να έ:χω ύπομονή ώσαν το έ:χει ή πέτρα.
.ί\'l' ?1.ν είναι καί Ι>έν εrΙ>ανε καμιαν στήν οικουμένη,
Θέλω να παρεπονεθώ στόν Χάρον ή καημένη.
Μα βλέποντας τό πώς κανείς l>έν μοu άπιλογiiται
Πέψε 1κανείν στ,ήν έ:ρημο� , �εέ μου: ν' �φικρiiται
"Ι ουτην
,
την παραπονεσιν που θελω ν, αρχι"ησω,
Να εtπω τοu Χάρου θλιβερα ζιμιο να ξεψυχήσω.
τΩ Χάροντα άλύπητε, μαuρε καί άραχνιασμένε,
Πως παίρνεις νέες κι' έρωταριές στον 'Άl>ην, πρικαμένες,
'Άνl>ρες περίσσιους τοu σπαθιοu, καί &πονα τοuς σκοτώνεις,
Μόνον μέ το l>ραπάνι σου γιαμια τούς θανατώνεις.
'Άλλους πνίγεις στήν θάλασσα καί &λλους ποu πολεμοuσι,
Τόν θάνατον λαβαίνουσι μέ Ι>ίχως να σε tl>ouσι.
Κι' έμ� Ι> ;ατί μο,u έ:γραψες τ� χέρ;α �αί μοu �όΨ;ιν
Ι�αι με τ,ουραγν-1ση πο�λην σ;ο θανα;ον με , πεψαν;
Λυπησου, Χαρων, το κορμι, λυπησου και τα, καλλη,
Τήν ξενιτι<Χν ποu βρίσκομαι, δπού 'ναι πλια μεγάλη,
Καί μή μοu Ι>ώσης θάνατον ζιμιο να ξεψυχήσω
Καί τό καημένον μο� κορμι 'ς τοuτο τό Ι>άσο άφήσω.
Στείλε , κα1νέναν, ,Χάροντ,α , να t�'ij ;α, κλάι;ατά μο,υ
Και την περισσια λυπησιν οπου χει η καρl>ια μου,
Δια να μέ πάρ·η μετ' α:ύτον στήν χώρα να μl: tl>ouσι
Τόν πόνον μου τον &μετρον ολοι να λυπηθοuσι.
Πόl>ια μου κακορίζικα, ποu 'ναι ή πορπατησά σας,
Καί τώρα δ 'Άl>ης δ πικρος τρώγει τήν άνl>ρειά σας.
Κορμί, καί ποu 'ναι ο! φορεσιές πού 'βανες πiiσα ήμέρα,
Τώρα δ Χάρος κάνει σε να χάσης τόν άέρα.
Χέρια, καί ποu 'ναι ή άνl>ρειά, λέγω ή Ι>ύναμ·Ι] σας,
Ποu 'ναι ή άσπριά σας ή πολλή κι' ή χάρ·η ή Ι>ική σας;

ΚαL τώρα σ&ς εκ6ψανε, άλί, καL σας έπηρα,
Γραμμένο καί να μοu 'τανε; Πές μου, l>ική μου μοίρα.
'Έτσι έσύ μi: μοίρανες να 'ρθώ 'ς τοuτα τα Ι>άση
Να κόψουνε τα χέρια μου καί τα θηρία να φiiσι
Το πρικαμένον μου κορμί μαζί μέ τήν καρl>ιά μου.
Καί γιάντα, πικρομοίρα μου, να γένης έ:χθρισσά μου;
Βυζια σφικτά, άμάλαγα, σκουλήκια Θα σiiς φiiσι,
Καί στήθι άργυροκάθρεφτον τήν 6ψιν σου Θα χάσης.
Κι' έσύ, λαιμέ, δπού 'ήσουνε σαν άργυρον ραμίνι,
Τώρα σiiς τρώγει ή μαύρη ή γης μαζί μέ το πηγούνι.
Χείλη μου κατακόκκινα, μέ το βερτζl βαμμένα,
ΜΕ: κάντιο καί μέ ζάχαρη εrστενε καμωμένα·
Τώρα θέ να μαυρίζετε στήν γ'ίjν τήν μαυρισμένη.
Καί, γλώσσα γλυκομίλητη, γένεσαι άραχνιασμένη.
Δια ταuτο σέ παρακαλώ, τα πάθη μίλησέ τα,
ΣΕ: μοιρολόγια φέρε τα 6μορφα καί &ρχισέ τα,
Πέ τα να τ' άγρικίσουνε ολοι να λυπ-ηθοuνε,
Καί μοιρολόγι ταπεινον Ι>ια μένα να εtποuνε.
Μαuρα ματάκια, πέτε μου, ποu 'χετε τήν θωριάν σας;
Τώρα δ 'ΆΙ>ης δ πικρός τρώγει τήν 6μορφιάν σας.
Δια ταuτο κλάψετε θλιβά, πώς γίνεσθε χαημένα
Καί πώς στόν 'Άl>ην τόν πικρόν γίνεσθε τυφλωμένα.
Κεφάλι μου ώραιοπλούμιστο, καθημερνή καί σκόλη,
Τάχα να χάρηκες ποτέ μέσα σέ περιβόλι,
Καί τώρα πώς θές να χαθ'ίjς καί θέλεις να μαυρίσης,
Κι' ολες τοu κόσμου τές χαρές έπα Θα να τς άφήσης.
Θεέ μου, l>ώσ' μου ύπομον-)Jν σήμερον τήν καημένη
'Ώστε πού νά 'βγη ή ψυχή, να μείνω άποθαμένη.
Τώρα χάνεται ή νεότης μου, χάνεται ή 6μορφιά μου,
Χάνεται καί ή πορπατησια κ' ή Ι>όλια ή χαρά μου.
Κλάψτε, Ι>ένl>ρα, τόν θάνατον δπού μ/; τριγυρίζει
Καί μi: l>ραπάνι κοπτερόν σήμερον μέ θερίζει.
Γιατί, σαν λιώση τό κορμί κι' ή κεφαλή ή καημένη,
'Οπού 'ναι μi: τήν χάριν της 6μορφα καμωμένη,
Χωρίζουν καί τα κόκαλα καί ύπiiνε εtς μιαν μερία,
Καί κρέας Ι>Ι:ν ηύpίσκεται άπάνου τους Ι>ια χρεία,
:ΊΙα γίνεται ή κεφαλή σαν τό γλυμένον ξύλον
Καί ώσαν έκείνον τό Ι>ενl>ρόν δπού Ι>έν έ:χει φύλλον.
'Άρχεται ό ΚΥΝΗΓΟΣ
Τρεi:ς ώρες είν' πού πορπατώ μέσα 'ς τοuτα τα Ι>άση
Κι' άρχ'ίjς λαγον l>/;ν ε6ρηκεν ή σκύλα μου να πιάση,
Καl ά;�-ό τήν , πίκρα� μου, �α , ζώ, έθάμπω σε τό φώς μου·
, μου.
Παλι νεραιl>α σημερον εφανηκεν 6μπρος
"Αν είν' νεράιl>α άληθινή, θέλω να τήν ξορκίσω,
Καί ?1.ν Ι>έν μισέψη γλήγορα, φεύγω άπό l>ώ, να ζήσω.
ΕΥΓΕΝΑ
ΤΩ Χάρο, Χάρο, Χάροντα, σώσε στα κλάματά μου
Καί πάρε τήν ψυχούλαν μου, να γιάνη ή καρl>ιά μου.
ΚΥΝΗ ΓΟΣ
Γυναίκα νά 'ναι άληθινή έτούτη δπού κλα[γει
' �πα σ�Ο �άσο � μοναχη ?<αι, �αί�ε·ι-αι κ�ι λέγει
, Απανου
Ι>ια τον θανατον, Ι>ι αυτο αναστεναζει,
Το πώς μi: l>ίχως πταίσιμον έ:ρχεται καί μiiς σφάζει ;
"Οφου, κακόν δποu θωρώ, τ α χέρια τ ς είν' κομμένα,
Δια ταuτος κλαίγει θλιβερα καί κράζει τό δχ 6ιμένα.
Καί ποίος να τ'ίjς τά 'κοψε καί Ι>Ι:ν τήν έλυπήθη ;
'Ή κάποιου ρηγός έ:φταισε, γιαuτος έ:τσι έκρίθη ;
Κι' ?1.ν είναι κρίση τοu ρηγός, είvαι μl: άl>ικία
Καί γιάντα να μήν λυπηθ'ij τήν τόσην δμορφία;
Όιμένα πόσην δμορφια θωρώ σ' έκεια τα κάλλη,
Να ζήσω, εις την χώρα μας κρένω Ι>Ι:ν βρίσκεται &λλη
Νά 'χη τές τόσες δμορφιl:ς π8χει τό πρόσωπόν της,
Καί ποιά νά 'ναι δμορφύτερη Ι>ια να σταθ'ίj 6μπρός της;
Να ζώ, κι' ?1.ν 'ήμουν μοναχός, τώρα κριματιζόμου,
ΜΙ: Ι>αύτην έκοιμόμουvα μιαν ώρα, στόν Θεό μου !
Μα πάγω στόν άφέντη μου Ι>ια να τόν άβιζάρω,
Καί φόρσι, ?1. μοu βουληθ'ίj, γυναίκα να τήν πάρω.
Κι' ?1.ν τρέχη α!μα 6κ τα χέρια της, φέρνω γιατρο δκ τήν χώρα
Καί την γιατρεύει πάραυθες τούτην ζιμιο τήν ώρα.
Κι' ?1.ν έ:ναι καί Ι>Ι:ν ·Ι)μπορεi: να τρώγη, έγώ τ'ίjς Ι>ίνω
Ψωμάκι μl: τα χέρια μου· να ζω, Ι>Ι:ν τήν άφήνω.
Καί τότες μιλεί τού Ρηγόπουλου ό

ΚΥΝΗΓΟΣ
'Αφέντη, κόπιασε να tl>'ijς μίαν άρχοντοπούλα
Πού 'ναι χωσμένη στα κλαΙ>ια κι' εtς των Ι>ενl>ρών τα φύλλα,
Κι' έ:χουνε καί τα χέρια της κομμένα μονοτάρο
IS

Κι' έκείνη άπο τον πόνον της κράζει συχνά τον Χάρο .
Λέγω σου είναι καί 1\μορφη, περίσσια εις τά κάλλη,
Νά ζήσω, κι' εις την χώρα μας κρένω Ι>έν βρέσκεται όίλλη.
ΡΗΓΟΠ ΟΥΛΟΝ
Σώπα, μην μοσκαρεύεσαι καt σύρε μές στά Μση,
'Έπαp' καί το λαγωνικόν, φόρσι λαγον νά πιάση.
ΚΥΝΗΓΟΣ
'Εγώ Ι>έν μοσκαpεύομαι, μά λέγω την άλήθεια,
Κι' έΜ θαρρείς κι' εχω 1\pεξη νά λέγω παραμύθια;
Μά κόπιασε να την tl>ης, καί τότες νά πιστέψης
Κι' ενα όκ τούς άνθρώπους σου στην χώραν νά τον πέψης
Νά πά νά φέρη τον γιατρον Ι>ιά νά τήνε γιατρέψη
Κι' ιΧς πη καί τοϋ πατέρα μου την μάνα μου νά πέψη
Νά τήνε πάρη σπίτι μας, l>ιατ[ 'ναι έl>ική μου,
Κι' Ί)ξερα 1\τ' -� Θέλα την καί Ι>ιά εύλογητική μου.
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΝ
ΠiΧμε ζιμιο νά την taω καί τότες θέλει στείλω
Για τον Φραντζέζε πού είν' καλος κι' όπού τον εχω φίλο.
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Πως Ύjλθες έπά, λυγερή, 'ς τούτην την έρημία;
Τά χέρια ποίος σοϋ τά 'κοψε μέ όίπονη καρl>ία;
Πές μου, ποίος σκύλος Ί)τονε νά πα νά τόνε σώσω,
Μέ το σπαθί δπού βαστω θάνατον νά τοϋ Ι>ώσω;
Δείξε την στράτα πού 'καμε νά πα νά τον εύροϋμε,
Έτοϋτο π6χαμε σ' έσέ, έμείς νά γl>ικαιωθοϋμε !
ΕΥΓΕΝΑ
'Αφέντη, άπο Θzοϋ ελαχα μέσα 'ς τοϋτα τά Μση
Καt άπαντέχω τά θηριά νά ρθοϋσι να μέ φi'ί.σι,
Διατt καθώς έγίνηκ;χ, ζωη Ι>έν μοϋ τοκάρει·
�ον θάνατό� μο� ά�α,ρτερω Ι>�χ�ς -;ανέ�α βάρι. ,
_ που μου τα κοψεν, εγω Ι>εν τον γνωpιζω.
Κι, εκεινος
Μά εις την κρίση τοϋ Θεοϋ, ας ξέρη, τον όρίζω.
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΝ
Πολλ� λυ,ποϋμαι , τον καη �όν, .λυr,ερ,ή, των, χερ �ων σου,
Μα Ι>οξαζε τον Ποιητην, οπου λαχα εμπρος σου,
Κι' όίφησ' την πρίκα 'ς μιά μεριά καί μη φοβiΧσαι εις τόσο,
�αί ,κάλ� ια ε�ω θάνατον ,τοϋ λόγ?υ μου νά Ι>ώσω,
Παρα να παθη τιποτας, κυρα μου, το κορμι' σου,
�αί το κυ�ήγι άφήν � το , l>ι� πι�ομην Ι>ι�ή , σου.
Μεταστρεψε τον λογισμον και ακλουθα μου οπισω,
Διατί σοϋ μνέγω στον Θεόν, έΙ>ω Ι>έ θα σ' άφήσω,
Κι' ελ� νά πiΧμ� στον για;ρον , άψ� νά σέ γι,ατρ,εύση
Και μέ βοτανι γιατρικον τα χερια σου να Ι>εση.
Καt ξεϋρε Ι>ιά γυναίκα μου καt l>ιά εύλογητική μου
'Απο τά τώρα παίρνω σε μ' ολην την 1\ρεξή μου.
Κι' έγώ εχω Ι>οϋλες τοϋ σπιτιοϋ πάντα νά τές όρίσης,
Κυρά νά εΙσαι εις αύτές 1\σον καιρον καt α ζήσης.
'Απάντεχε έπά, Κυνηγέ, καt αύτην την σκύλα κράτει,
Κι' 1\σοι λαγοί σοϋ λάχουνε φέρ' τους εις το παλάτι.
·

"Εμεινε J Κυνηγός μόνος καi τό
Ρηγόπουλου iπijγε μέ τήν Εύγένα.

ΚΥΝΗΓΟΣ
τΩ; κατεργω σε, Ι>ιάσκαντζε, δ τρόπος αύτος πως πάει
'Άλλος νά εύρη το φαγητον καt όίλλος νά το φά·� !
'Εγώ είJρηκα την κοπελιά κι' ελεγα νά την πάρω,
Καί τώρα μοϋ την πηρε αύτος κι' όίφησ' έμέ το βάρο !
'Εγώ τον νοϋν μου εχασα καt ολα τά μυαλά μου,
Διατt εχασα το είJρημα κι' εχασα την κυρά μου . . .
'Οψέ, ό κακορίζικος, τ ί μοϋ 'ρθε ν ά μιλήσω
, Ki;l Ι>έν, την όίφ�να , έl>εκεί, �πειτα να γυρίσω
Να τηνε παρω μετα με στο σπιτι το Ι>ικόν μου,
Πού έγώ 'μαι πάντα μοναχός, νά κάμω σύντροφόν μου,
Μ' όίφησα καί την εχασα καt όίλλος τήνε κοιμiΧται.
Μ' αν κι' ό άφέντης μου θαρρω πάντα να μ' ένθυμiΧται,
Είς το ε�ρημα �;ού το9 ;:Ορηκα, χάριν ,νά τοϋ ζ·�τήξ<? ,
Μέ την κοπελα που χουνε στο σπιτι τους να σμιξω
Μιά νύκτα, Ι>ιά νά πλερωθω αύτο το ηίJρεμά μου,
Καl μετά τοϋτο χαίρεται κι' έμένα ή καρl>ιά μου.
Μά π�λιν, κάνε;, μου 1\ρ;:ξη � ά ;tά νά, κυνηγ·ήσ� -;-- ,
Μα μενα μορχεται εl>επα την σκυλα . του ν αφησω,
'Ή νά της Ι>ώσω ετσι μιά γιά νά τήνε σκοτώσω,
Κι' έγώ νά πάγω γλήγορα στην στράτα νά τον σώσω,
Νά πιάσω τον άφέντη μου μ/; τοϋτο το μαχαίρι,
Να τοϋ χτυπήσω Ι>ύο τρείς εις το ζερβί του μέρι.

Τότες αύτ·fι ή κοπελια νά έ:ρθη μετά μένα.
Άμή &ν το μάθη δ κύρης του, δέν εΙν' κακον σ
Όξον καl νά σμπαντιριστώ, νά πάγω είς &λλην χώρανεμενα;
'Αλλέως τήν φούρκα δέχομαι εύθύς κατά τήν ώραν.
Μ' &ς έ:χω τήν ύπομονήν καί &ς πάγω είς το παλάτι·
Καί ποϋ δά να μετάνωνε, νά μοϋ 'λεγε " 'Έλα, νά τη,
Τήν κοπελιά δπού εuρηκες, άφέντη κυνηγάρη ",
Ποιός Cί.λλος εtς τον τόπον μας ε1χε την τέτοιαν χάρ·η
'Ωσάν έμένα σήμερον; Μά πάω στο ριζικόν μου
Καί φόρσι ή γνώμη δπού έ:χει 'δα νά εΙναι διά καλόν μου . . .

:t

Ρήγας, "Αgχοντες, Ρήγισσα καί Μασάρα.
Προλογίζει 6 ΡΗΓ ΑΣ

Τί ώρα καl δέν άνοίγουνε τοϋ παλατιοϋ τήν πόρτα;
Γιά σύρε, μισέρ Κλάουδιε, καί τον πορτάρ
Πούρου μιά ώρα τς ήμεpοϋ ς είναι &:περασμένη.η ρώτα.
Νά μήν έπάθαν τίβετι καί είναι πικραμένοι ;
Κ ΛΑΟΥΔΙΟΣ
"Ε την πού άνοίγει , άφέντη
μου, τοϋ παλατιοϋ ή πορτέλα
"'Ε π/5ρχεται κι' ·ή Ρήγισσα μέ μία της κοπέλα
.
ΡΗΓΑΣ
Γιά πέ μου, κυρά Ρήγισσ α, ποϋ είναι ή Εύγένα ;
ΡΗΓ ΙΣΣΑ
Διά λόγου σου τήν έστειλα, μόνο άλί σ' έμένα.
ΡΗΓ ΑΣ
Μέ ποίονε τήν έστειλες, πές μου !ντα νά γίνη,
Διατί ή έ:γνοια ή περισσή, να ζήσω, δέν μ'
Πές μου το γληγορώτερον γιά να μήν ξεψυχήσω αφηνει.
Καί τοϋτο �ο ρηγάτον μου της έρημι<Χς ν' άφήσω.
ΡΗΓ ΙΣΣ Α
Δέν έ:χω στόμα νά στο πώ, γλώσσα νά στο μιλήσω ,
Τά μέλη μου δλα τρέμουσι, σάν πώς νά τ' άρχινήσ ω;
ΡΗΓΑΣ
Πές μου το γληγορώτερον, τί έγίνη το παιδί μου.
"'Αν δέν μοϋ πΎ)ς όγλήγορα, τώρα έβγαίνε ι ή ψή μου.
ΡΗΓΙΣ ΣΑ
'Αφέντη, τήν Εύγένα μας πού καμαρώναμε οuλοι
Στο περιβόλι έπ'ijγαν την ol έδικοί μας δοϋλοι,
Κι' ώσαν άγανακτήσασι κι' ·)j ρθαν καl δέν σ' εύρ'ijκαν,
Ol δοϋλοι άποκοιμήθησαν κι' έκείν·η τήν άφ'ijκαν.
Κι' ή Εύγένα έξεμονάξασε καί θέλει έμπ'ij στα
δάση,
Καθώς μοϋ λογιαριάσασι κι' είπαν δνταν
Κι' έκεϊ: την ηuραν τά θηρια κι' ε!χανε τ·ήνε ήρθ<Χσι.
Καθώς θωρώ της έμελλε έκείθενε νά πάγ-η.φάγει,
'Αφόντες l:ξυπνήσασι &ρχισαν κι' l:φωνάζαν
Καί τοϋ παιδιοϋ μας τ' ονομα μέσα στά
έκρ<Χζαν,
Κι' δλ� μ�ρίς έγύp ευχ�ν στούς ,λόγγου� κ�ί λα,δάση
γγάδι
Και τιποτε δεν ευρισκα, μονε σιμα το βραδυ
Τα δυό της χέρια εuρηκαν δπού ζιμιο τά σέρναν
Δυο λύκοι τά τραβούσασι κι' έφεϋγαν κι' l:παγαϊ:ναν.
Αύτοί μΕ: τές πολλές φωνi:ς έκαμα καί τ' άφ'ijκα,
Καt τότες τών βαριόμοιρων τς έρθε μεγάλ·η πρίκα,
Κι' l:φέραν τα μέ κλάματα κι' Ί}ρθασι στο παλάτι,
Πάσάνας είς τα χέρια του ίtνα άπο δαϋτα
.
Κι' έγώ δντα τά είδα έτρόμαξα κι' l:πόνεσε ή l:κράτει
καρδιά μου,
Το μοιpολόγιον &ρχισα κι' έταύρουν τά μαλλιά
μου,
Καί τ�σο� μ�ϋ l:πόν�σε μέ �λην τ�ν ψυχ·ή fJ;oυ
,
Κα
ι
,
τ
ην
εμο�ρο.�ογησα σα , να Ί]τ?'Ιε παιδι μου,
, ,
,
,
Και τα πεψα με αpχοντες μεσα στην
εκκλησ
ια•,
Τα π'ijραν καί τα έθάψανε μέ πλήσια παρpr,σ ί'Χν.
ΡΗΓ ΑΣ
Νεκρός , τυφλος άπόμεινα, δέν ήμπορά μιλήσω.
Τον πόνον τον άμέτρητον πώς νά τον άρχινήσ ;
Πώς �ά �αστά�ω τ�ν καηfl;ον �αt να μή τ:ηχτ,ικιάωσω·
,
, Διι:: το κ�νηγι τ? μακpν', μο.;ι 'Χ, μου, να ,,σε �ασω
Μα κεινο
που φοβουμουνα, ω Ευγενα μου, επαθα το, !
Καί ϋ σο έφευγα όκ τ·fιν παίδευσιν, έντεσα είς τr1ν β άτο.
'Έφταισα, μάτια μου γλυκά,
στον φόβον τον πΕ:ρίσσο
Καί τον καηίJ.6ν σου τον πολύ, σΟ.ν πώς νά λησμον·ήσω ;
Πώς νά 'ρθω στο παλάτι μου καί νά μήν σ' εuρω, Εύγένα !
Νά Ί}θελεν μοϋ το είπ'ij κανείς στην l:ρημιά, στά ξένα,
Πώς διά τ' l:μένα, μάτια μου, έχασες τήν ζωή σου,
Καί τά θηρία τά &γρια έ:φαγαν το κορμί σου,
Νά Ί]θελα πάγzι άπο γκρεμνον νά κακοθανατίσω,
Καί l:δεκεϊ:, Εuγένα μου, νά Ί]θελα ξεψυχ·ή σω,
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Νά μή 'ήθελα /tρθει πλέον έl>ώ νά μάθω τον καημόν σου !
Όιμένανε, ματάκια μου , τον άποχωρισμόν σου !
Μά τώρα τί παρηγοριάν νά 'χω καl νά ύπομένω,
Διά τον καημόν σου τον πολύν, πέτε μου τί νά γένω;
ΚΛΑΟΥΔΙΟΣ
'Έχε, άφέντη, άπομονή, μήν θέλης νά ποθάνης,
Μά η άφεντιά σου νά εΙν' καλά, &λλα παιl>ία κάνεις.
ΡΉΓΑΣ
Στον κόσμον τον προσκαιρινον δσον καιρόν κι' α. ζήσω
Νά μ.Υ1ν τ' δρίση δ Θεος παρά νά το γνωρίσω·
Κι' ιΧ ζήσω χρόνους έκατόν, ποτέ Ι>εν της άρνουμαι
ΑύτΊjς της θυγατέρας μου, μόν' πάντα της θυμουμαι.
Πάντα καήλα και καημό θέ νά 'χω Ι>ιά τ' έκείνΊJ,
Μά, μά τον Θεόν, &ρχοντες, πλείστον καημον μου Ι>ίνει.
ΒΕΝΤΟΥΡΟΣ
Το ξεύραμεν, άφέντη . μου, κι' έμείς πού ε'ίμεστεν ξένοι·
Ό θάνατός της δ πικρός είς τήν καρl>ιάν μας φέρνει.
Περό, πρώτα Ι>ιά λόγου μου, νά πέσω λιγωμένος,
Καl άπό τήν δψιν φαίνομαι νά εΙμαι άποθαμένος.
ΚΛΑΟΥΔΙΟΣ
Είς τήν άλήθεια, αφεντη μου, καl μέναν η καρl>ιά μου
Διά τήν Εύγένα έτρόμαξε, καl δλα τά σωθικά μου,
Διότι τήν έκαμάρωνα ώσάν τήν έl>ική μου,
Καl τόσον τήν άγάπουνα, 'ίl>ια σάν το παιl>ί μου.
Μά ταυτο Ι>εν έφάνηκε στήν άφεντιά σου μόνον,
Μά κι' άλλονών παιl>ιά Ιtφαγαν, κι' εΙχαν μεγάλον πόνον,
Καl πάλιν τούς έπέρασεν μέ τήν πολυκαιρίαν,
Διατl καλον Ι>εν 'ήβλεπαν με τήν κακήν καρl>ίαν.
Γιά , ταυτο θ�λω ,να είπ� της ύψ,ηλότη ;άς σου,
,. Εχε λιγακι υπομονη καl κρατει την καρl>ια, σου,
Καt μήν θέλει Ι>ια παιl>l να πέσης να ποθάνης.
Ή άφεντιά σου να εΙν' καλα καl &λλο παιl>άκι κάνεις.
Μα 1>εν μιΧς πρέπει, άφέντη μου, έμείς να σου μιλουμεν,
Ώς Ι>ουλοι πού εύρισκόμεσθεν να σε παρηγορουμεν.
ΡΉΓΑΣ
Εύχαριστώ σας, &ρχοντες, πού με παρηγοριΧτε.
Τήν βέστα μου τήν κόκκινη παρακαλώ .σας πάρτε,
Καt φέρετέ μου όγλήγορα μια μαύρη νά φορέσω,
Διατl είς λύπην περισσήν, ξέρετε, Θε νά πέσω.
Και τήν κορόνα τήν χρυσήν Θε να τήνε μαυρίσω
Να τfιν Τορέσ� , &ρχοντε�, 8�ον καιρΟν χι,' αν ζήσω.
, εις ξεφαντωσες Ι>εν πα να\ ξεφαντωσω,
Και\ πλεον
Μα του κορμιου μου τούραγνα πάντα Θε να του Ι>ώσω·
Να τουραγνιέται το κορμί, δπού 'ναι η αίτία
Κι' Ιtχασα το παιl>άκι μου μέσα στήν έρημία.
ΚΛΑΟΥΔΙΟΣ
Γλήγορα άμέτε, φέρετε τήν βέστα όκ το παλάτι,
Καl τούτη δπού ltβγαλε, έλιΧτε, έπάρετέ τη.
ΡΉΓΙΣΣΑ
'Έπαρ' καl τήν κορόνα του δπού 'ναι όρl>ινιασμένη,
Στήν κάμαρά μου βρίσκεται μαύρη κι' άραχνιασμένη.
ΑΜΙΡΙΣΣΑ
Μετα χαράς πάγω έγώ, μα 'ς ποιά κασέλα νά 'ναι
Ή βέστα του άφέντη μου, πές μου, κερά μου, που 'ναι;
ΡΉΓΙΣΣΑ
Εις τήν κασέλα τήν χρυσήν πού 'ναι στήν κάμαρά μου·
'Έπαρ' την, λέγω, φέρε την, Ι>ιατl πονεί η καρl>ιά μου.
ΡΉΓΑΣ
Κόπιασε, κυρα Ρήγισσα, καl στείλε την άτή σου,
Καl κάμε καl τήν κάμαρα Ι>ελόγγου να μαυρίσου,
Κι' /tχε λιγάκι ύπομονήν, μήν κλαίγης ώς κι' έμένα,
Κι' &φησ' δπού μου πρέπει έμέ να κράζω το όχ όϊμένα.
'Άρχεται ό Ρήγας καl κλαίγει κατέμπροσθεν τών dρχόντων.

ΡΉΓΑΣ
Όϊμένα, μάτια μο'\J, γλυκια Εύγένα μου, κυρά μου,
Πόσον καημόν δπού βαστά Ι>ια σένα η καρl>ιά μου !
Φέρτε , το , γληγορώτερο,ν τα \Lαυ � α να -φορέσ� . , ,
: θέλω την ζωην; Από γκρεμνον να πεσω,
Μα · τι την
Να γκρεμνιστώ, να γλιτωθώ έκ τούτην τ·Ι)ν καήλα,
Γιατl θωρώ καl όκ τα Ι>ενΙ>ρα να πέφτουσι τα φύλλα
Όκ τήν μεγάλην λύπησιν σήμερον πού γρικουσι,
Και τα λιθάρια τα ριμιά τον πόνον μου πονουσι
Κι' δ Ί)λιος έσκοτείνιασε γρικώντας τον καημόν μου,
Καl το φεγγάρι θλίβεται τον άποχωρισμόν μου,
Κι' δλες ο[ βρύσες στρέψασι κ' έχάσαν τό νερό τους,
18

Καl τ α Ι>ενl>ρά πού κάρπιζαν Ιtχασαν τον καρπό τους,
Κι' ·ΙJ γ'ijς κι' οί κάμποι, τα βουνα βρίσκονται λυπημένα,
Διατl γρικουσι θλιβερα πού κράζω το δχ όιμένα.
Μου φαίνεται κι' δ ούρανός νά 'ναι σκοτεινιασμένος
Κι' άπό τά γνέφη τά πολλά βρίσκεται σκεπασμένος
Ώς καί τό κάστρον φαίνεται πώς εΙναι μαυρισμένον
Καί τό τειχιόν το γύρο του κρένω καί νά 'ν' πεσμένον.
ΡΉΤΟΡΑΣ
'Ω Ρήγα μου άξιότατε, τα Ι>άκρυα αύτηνα ιΧς πάψου,
Καl βάλε εtς τόν νουν κι' έμiiς θέλουσι να μιΧς θάψου,
-Κι' δλοι μας θά ποθάνωμεν, τινας Ι>εν άπομένει,
Μα μόνον πίκρες, βάσανα δ κόσμος τουτος φέρνει.
Καί δποιος Ιtχει τήν χαράν, πίκριαν Ι>εν θέλει λείψει,
Κι' ιΧς μήν τό παινεθ'ij τινας πώς νά 'χη αύτήν τήν φύση,
Πώς νά 'χη πάντα τήν χαραν ώστε πού ν' άποθάνη,
Γιατί τό λέγει μοναχός, άμή τα λόγια χάνει.
Διατί δ Θεος μιΧς Ιtl>ωσε τό μέλι καί φαρμάκι·
Τό μέλι εΙν' πολλα γλυκύ, μα είν' πικρό Ι>αμάκι·
Κι' δσον τό 'χεις στό στόμα σου /tχεις καl τήν γλυκάl>α,
Κι' ώσαν τό έβγάλης, παρευθύς /tρχεται η πικράl>α,
Καl γκώνει δλον τό στόμα του καί χάνεται δλη η γλύκα
Καl τότες, λέγω, στήν καρΙ>ιαν κτυπάγει του η πρίκα.
Κι' είναι πολλοί δπού τήν βαστουν ώστε πού να περάση ,
ιΧ λάf.η καl �τα σωθι�α ;ό γύρο� καl τά πιάση,
, Μ' στανιο
Τοτες
του χανεται και πεφτει και παθαίνει.
Για ταυτο σε παρακαλώ μή Θες αύτο να γένη,
Μα &φησ' την σε μιά μερια τήν πίκραν τήν μεγάλην
Καί Ι>εν σου λείπει καί χαρα νά 'ρθη να σ' ε6ρη πάλιν.
Μα Ι>ια παιl>ί δπού /tχασες Θα χάσης τήν ζωή σου;
Τές χώρες καί τα κάστρη σου, άφέντη μου, λυπήσου .
ΡΙ-ΙΓΑΣ
'Αφέντη Ρήτωρ, καλtι. λες τήν πίκριαν ν' άπαριάσω,
Μα δ πόνος του παιl>άκιου μου μου φέρνει νά κτικιάσω.
Μα πάλιν, τόσον σίl>ερον να κάμω τήν καρl>ιά μου·
Μου φαίνεται κοπήκασι δλα τα σωθικά μου.
Μα έλιΧτε στό παλάτι μου μ' έμένα συντροφία,
Γιατl η καρl>ιά μου βλέπει σας κι' Ιtχει παρηγορία.
ΒΕΝΤΟΥΡΟΣ
Μετα χαράς, άφέντη μου, πιΧμε δπου καl ιΧν δρίσης.
Τήν πρίκα αύτήν τήν φοβερήν παρακαλώ ν' άφήσης.
Ό ΔΙΑΛΑΛΉΤΙ-ΙΣ
λέγει τήν έκφώνησιν τής γκιόστρας:

'Απ' όρl>ινιάν του Ρήγα μας, δπού 'ν' έl>ώ στήν σένα,
, Πού '.ν αι , θλιμμ�νος άπο κ� ιρ,όν , για κε�νη τήν Εύγένα,
Τωρα που περασε ο καιρός κι εμακρυνε
η πρίκα,
Τα πάθη τα περσότατα δπού 'χε τόν άφ'ijκα
Καl Ι>ια να βάλη καί χαρα στήν χώραν τήν Ι>ικήν του,
Γκιόστρα να κάμη όρl>ίνιασε μέ τήν ·�μπόρεσήν του.
Δια ταυτο έπα με Ιtστειλε να ρθώ να Ι>ιαλαλ·ήσω,
Τήν γκιόστραν είς τήν χώρα μας Ι>ια να ξεκαθαρίσω !
'Οπού 'ν' έκείνος δ καλός, νά ρθ'ij για να γκιοστράρη,
Το χάρισμα τ' άτίμητον, ιΧν ήμπορ'ij, να πάρη.
'Οπού 'ν' καλος είς το σπαθl κι' είς το χρυσο κοντάρι,
Κείνος θέλει Ιtχεί τήν τιμήν καί νά 'χη καl τήν χάρη
Να πάρη αύτο τό χάρισμα στήν χώρα του μ' έκείνο
Καί η τιμή πού του 'ρχεται στόν νουν του τήν άφ·ήνω.
Μα δποιοι Ι>εν είναι καλοl με &ρματα να ύπιΧσι,
Τα μακαρούνια τα καλα ιΧς πιάσουσι να φιΧσι !
'Οπού 'v' έκείνος δ καλός, μήν στέκη, μ' ιΧς παγαίνη
Να 'ρl>ινιαστη σαν &ρχοντας, Ι>ιατί είς ώρα έβγαίνει
Ό Ρήγας μέ τήν κόρτε του, και θέλει προκλαμάρει
Εύθύς Ι>ια ν' άρχινήσουνε "α tl>η ποιός Θα το πάρ·η
Το χάρισμα το δμορφον πού Θε να του χαρίcrη,
' κ�ι άνl>�ειωμένον, θέλει π� δποι�ς και αν, νικήση.
Μα τωρα κανω τελειωσιν,
παγω στον Βασιλεα·
'Αμέτε, βάλτε είς όpl>ινιάν, μηl>εν σιΧς λέγω πλέα.
Τώρα έβγαίνουσι ομπρός δύο ταμπούροι καi f.πειτα ή καβε
λαριά, �ι:ατόπιν ό Ρήγας μέ tήν κόρτε του καi ομπρός ή τρου
μπέτα, καi ή Ρήγισσα εlς τήν πορτέλα της στέκει καi θεωρεί.
'Άρχεται ό ΡΉΓΑΣ
καβαλιέροι άξιότατοι, &νl>ρες τετψημένοι,
'ς τούτην τήν γκιόστpαν κάμετε να βγ'ijτε κεpl>αιμένοι.
Κι' έσείς, γυναίκες ξακουστες καί πλήσια άνl>ρειωμένες,
, ς τούτην τήν γκιόστραν κάμετε να βγ'ijτε τιμημένες.

Ώ

'Άρχισε ή γκι6σ.ι!α καί ώσάν έτελείωσεν, λέγει ό

ΡΗΓΑΣ
άνδρειωμένε καβαλιέρ, ελα έπά σιμά μου,
Διατl άπο τες χάρες σου έμπ'ίjκες στην καρδιά μου,
Καl βλέπω πώς &κέρδισες την γκιόστρα μοναχός σου,
Και στάσου καl το χάρισμα νά βάλω στον λαιμό σου.
Καl ελα ζιμιο μ' έμένανε είς το παλάτι όμάδι,
Μά λέγω είς την χώραν σου θέλ' είσαι αΟριον βράδυ.

τΩ

Ρ1jγισσα καί Μαντατοφ6ρος.

ΡΗΓΙΣΣΑ
Καλώς ύπ<Χς, ξενούτσικε, 'ίντα μαντάτα φέρνεις;
'Από τί τόπον ερχεσαι καl ποu τώρα παγαίvεις;
ΜΑΝΤΑΤΟΦΟΡΟΣ
'Έρχομαι άπο την Περσιάν με μιάν γραφην στελμένος
Στον ρήγαν όπού βρίσκεται στην γκιόστραν &βαλμένος.
ΡΗΓΙΣΣΑ
Κι' Ι:ντα μαντάτα μας βαστ<Χς κι' ερχεσαι &βιασμένος;
Κάτοε νε σε ρωτήξω 'πά, γιατί 'σαι κουρασμέν')ς.
ΜΑΝΤΑΤΟΦΟΡΟΣ
Μα�τάτα άπ_ο τ�ν Ρήγισσι;ιν τη� κ?υτσο�ερια�μένην,
Οπου, την ευρε μοναχη, στο δασος εβαλμενην.
Αύτη τώρα &γέννησε !/_να μικρο παιδάκι
Καl κανακεύει το πολλά με το πολύ κανάκι·
Και όκ την άγάπη την πολλην στέλνει γραφη άτή της
Στο Ρήγα ώς διά νά χαρ'ίj i>ι' αύτ'ίjνο το παιδί τ·% ·
ΡΗΓΙΣΣΑ
Πές μου, νά ζήσης, νιούτσικε, είς τί τόπον την ηlίρε,
Καl κουτσοχέρα άπό τά δυό, καl πώς νά την έπ'ijρε;
ΜΑΝΤΑΤΟΦΟΡΟΣ
Είς το κυνήγι &πήγαινε καl μέσα είς το δάσι
Την εlίρε, όπού θέλανε θεριά νά τήνε φ<Χσι.
ΡΗΓΙΣΣ Α
Όιμε ή κακορίζικη, βλέπω δεν την σκοτώσαν,
Μηδές, καθώς μοu εtπανε, θηρίων την έδώσαν.
Αύτήνη είναι ζωντανή ! Ό Ρήγας rλν το μάθη,
Τότες και το κορμάκι μου μπαίνει είς μεγάλα πάθη.
Τώρα rλς τοu δώσω διά νά πι'ίj, λέγω, διά νά μεθύση,
Καl την γραφη όπού βαστα, έμε νά την άφήση,
Κι' έγώ νά γράψω &λλης λογ'ίjς, φόρσι νά τούς μηνύση
Κανένας όκ τούς δούλους του νά πά νάν τήνε πνlξη.
'Άμε γλήγορα, 'Αμίρισσα, καl φέρε την γαστέρα
Καl κέρασε τον ξένονε με την δεξιά σου χέρα.

Καί τ6τες φέρνει. καί πίνει καί μετά ό Μαντατοφ6ρος πέφτει
καί κοιμάται.

ΡΗΓΙΣΣΑ
Φέρε το καλαμάρι έδώ με το χαρτί όμάδι,
Γιά νά την πέψω παραυτύς την σκύλα είς τον 'Άδη 1

'Ήφερεν ή δούλη το καλαμάρι καί χαρτί καί sκαμεν τήν γρα
φή, καί sπειτα ή Ρήγισσα τον ξυπνά:

ΡΗΓΙΣΣ Α
Ξύπνησε, ξένε, γλήγορα νά πάρης τά μαντάτα,
Καt πάλι έδώ σε καρτερε'ϊ ή κούπα και ή κανάτα.
ΜΑΝΤΑΤΟΦΟΡΟΣ
Όιμένα, άποκοιμήθηκα κι' έπέρασεν ή ώρα !
'Απόψε δεν γυρίζω πλιο είς την δικήν μου χώρα,
Γι.ατι ,πε,ρί7σι.α &ρyησα � μ' , ας ,πα �,α του ,τ�ν ό�σω,
Κι αποκεις παλιν εδεπα θελω ερτει ν αποσωσω.

ί:
ι.

Μιά σελίδα άπο τήν " Εvγένα " τοϋ Θε6δωρου Μοντσελέζε

"Ιδετε Ι:ντα εγραψε : νά μην τήνε σκοτώσουν,
Μά ώστε να πάγη έκε'ϊ ζιμιο θάνατον να τ'ίjς δώσουν.
Τώρα, σαν πάγη έκειος έκε'ϊ, φαίνεται δλον το πράμα,
Καl είς την χώρα πού 'ναι αύτος εχει να βγ'ίj ή φάμα·
Μά 'γώ να κάμω &λλη αύτουνοu να πα να τήνε δώση
Tou ρήγα τοu πατέρα του να τήvε θαvατώση.

Εκαμε τήν ψευτογραφήν καί κατ6πι τον ξυπνά ή 'Αμίρισσα.

�

ΑΜΙΡΙΣΣΑ
Ξόπνησε, ξένε, ξόπνησε, να πiΧς εLς την όΟόν σου.
ΜΑΝΤΑΤΟ ΦΟΡΟΣ
"Αφησέ με vά κοιμηθώ λιγάκι, στον Θεόν σου !
ΑΜΙΡΙΣΣΑ
'Εγώ σοu λέγω ξύπνησε, διατl ερχεται το βράδυ,
Καl βλέπεσε να μη σε εύρη στο δάσος το σκοτάδι.
ΜΑΝ ΊΆΤΟ ΦΟΡΟΣ
Καλά μοu λές, κι' &ς σηκωθώ να πάγω στην όδόv μου,
Στα δάση να μην νυχτωθώ διατl είμαι μοναχός μου.

Τ6τες πάγει δ ΛΙ!αντατοφ6ρος μέσα καί αποκεις sρχεται μέ
ι'ίλλην γραφή εlς τό χέρι καί ή Ρήγισσα τοϋ λέγει:

ΡΗΓΙΣΣ Α
Καλώς τονε τον νιούτσικο ! 'Έδωκες την γραφήν σου;
'Εγώ έδεπά άνίμενα · διά πινομην δικήν σου.
Φέρε, μωρή, καl κέpασ' τeν πού θέλει νά μισέψη
Καl τά μαντάτα τά καλά όπίσω νά τά στρέψη.
ΜΑΝΤΑΤΟΦΟΡΟΣ
Εύχαριστώ πολΜτατα, Ρήγισσα, τς άφεντι<Χς σου.
Ό Θεος νά την πολυχρον'ίj την ύψηλότητά σου.

Πάλιν άποκοιμάται, ή δέ Ρήγισσα παlρνει τήν γραφήν καί τήν
διαβάζει καί sπειτα λέγει :

ΡΗΓΙΣ ΣΑ
Ίδες κακον πού σ·ήμερον πάθει Ί]θελα άτή μου,
Μά 'γώ νά πάρης κάμω έσύ μιά άπο την γραφή μου.

1

Ρήγας καί Ρr1γ6πουλον μιλοϋσιν dνάμεσ6ν τους.

ΡΗΓΑΣ
"Αμε, υlέ μου, στο καλον κ' εtς τη" καλ·Ι)ν την ώρα·
Πού να γεμώση ή στράτα σου τραντάφυλλα καl ρό3α·
Καl rλν ήμπορώ καl τίποτες, είμαι στούς όρισμούς σου.
"Ηξευρε, άπο σήμερον πώς είμαι τοu χεριοu σου.
ΡΗ ΓΟΠΟΎΛΟΝ
'Εγώ είμαι, άφέντη, σκλάβος σου, κι' έπα είμαι vα μ' όρίζης,
Και θέλω καί γιά δοuλον σου πάντα να με γνωρίζης.
Ή

Ρηγοπούλα μέ το παιδtον όπου εγεννησε έκείνες τές ημε
ρες καί το aλλον το μεγαλύτερον, μαθαίνοντας δ Ρήγας δ πα
τέρας τοϋ Ρηγ6πουλου dπο τήν γραφiJν δποv sλαβε τ6σα κακά
δι' αvτήν, τήν έξορίζει μέ τά παιδιά· καί το Ενα τήν έκρά-

τειε απο τήν ποδιά καί τό aλλο εlς τήν άγκάλην· καί κλαί
γοντας ή Ρηγοπούλα εlς τήν έρημον πάγει.

ΡΗΓΟΠΟΎΛΑ
Όιμένα πάλιν, μοίρα μου, ήλθες νά ξαρχινήσης
Τά βάσανα τά πρωτινά θέλεις νά μου θυμίσης.
κ λά καl τότες έ:γλισα διά νά 'ρθω εtς &.λλα πάθη,
Κι' εtσε μεγάλον έγκρεμνον νά πέσω κι' εtσε βάθη,
κ ι νά μου δώσης παίδευσιν, πλέον τουραγνοσύνη,
Καί γιά περίσσιον τούραγνον έ:καμες δικαιοσύνη,
ΚΛ μου Όωκες τά δυο παιδιά νά 'χω καημον μεγάλο·
Τό 'να 'ποθαίνει όκ τι:Χ. θεριά, κι' άπΟ την πείνα τ' &..λλο.
Λlά Ί]θελα νά ξεψύχουνα όμπρος όκ τά παιδιά μου,
Νά έ:βγαινε όκ τον καημον τον πλησον ή καρδιά μου.
Λ!ά τώρα έ:χου δυο καημούς τά μάτια μου νά δουσι,
Και πως νά κάμω τά παιδιά τουτα νά μήν χαθουσι ;
π ως νά γερνω ή βαριόμοιρη στο δάσος μοναχή μου
Και πως νά κάμω ή έλεεινή νά ζήσω το παιδί μου ;
Οιμένα ή κακορίζικη, κι' ας είχα άποθάνει,
Γιατl εtς τήν καρδίαν μου πόνους δεν είχα βάνει·
Ί ότες Ί]μουνα μοναχή κι' είχα παρηγορία,
Τώρα διά τουτα τά παιδιά πονεί μου ή καρδία.
JΊ αιδιά μου κακορίζικα, καί πως νά tδω νά ρθουοι
Τ' &γρια θηρία όκ τον γκρεμνόν, Ιiνα τ' &.λλο -.,' όιρπουσι,
Ν ' άδράξου τά παιδάκια μου άπό τήν άγκαλιά μου,
Τάχα βασταίνεις το, ψυχή, κι' έσύ, πρικιά καρδιά μου,
ά tδης νά τά ξεσκίσουσι, όμπρός σου νά τά τρωσι ;
Καί πως νά κάμω ή ταπεινή εtς τήν τρομάρα τόση,
Πως νά βαστάξω τον καημον τς άγάπης σας, παιδιά μου,
Καί νά μηδεν τρομάξουσι τά φύλλα της καρδιάς μου ;
Παρακαλω σε, σύ Θεέ, βοήθα τήν ώραν τούτη !
Καλά κι' ή κακορίζικη έ:χασα οδλα τά πλούτη,
Μά 'χω διά τά παιδάκια μου, μή χάσουν τήν ζωή τους.
Πού μας άφηκαν έδεπά, ας το 'βρη ή ψυχή τους !

Εlς τούτο dπάνου όποv 'κλαιγεν, 1)λθεν ενας 'Ασκητής νομί
ζοντας δτι ε lναι φάντασμα.

ΑΣΚΗΤΗΣ
'Ορκίζω σε εtς τον Θεον νά φύγης άπ' όμπρός μου !
'Άδεια όκ το δάσος τουτονε παρακαλω σε δωσ' μου.
Κι' αν είσαι ξωτικον Θεου, ώς &.νεμος νά φύγ·η ς
Κι' εtσε ψηλότατον γκρεμνον νά πάγης ν' άπαμείνης.
ΕΤΓΕΝΑ
Δεν είμαι, άφέντη, ξωτικον καί μηδέν μ' έξορκίζης
Χριστιανή ώς δλες τες χριστια-.,ες είμαι, δεν μέ γνωρίζεις;
Κι' εχω και τοϋτα τα πα ι.Οι.ά, μ' άβάπτιστο είν' τΟ ftνα,
Κι' έγώ ή καημένη βρίσκομαι ή μάνα δπού τά 'γέννα.
ΑΣΚΗΤΗΣ
Άφον και αν είσαι χριστιανή, που 'ν' τά δικά σου χέρια;
ΕΤΓΕΝΑ
Στο δάσος μου τά κόψασι μέ &.πονα μαχαίρια.
ΑΣΚΗΤΗΣ
Τώρα πού βλέπω άληθινά πώς χριστιανή λογiiσαι,
Νά 'ρθης καλόγραια του Θεου, .κι' εtς μοναστ·ήρι νά 'σαι.
Καl άκλούθα μου, παιδάκι μου, έκεί νά σέ ρωτήσω,
Διά τά πάθη πού 'παθες -,ά σέ ξομολογήσω.
ΕΤΓΕΝΑ
Ώ Θεέ, καl κάμε θάμασμα, Μαρία καί Κυρά μου,
Καl δωσε μου τά χέρια μου, &για Όδηγήτριά μου.
Δως' μου, Κυρά, τά χέρια μου, πέψε καl γιάτρευσέ με,
Καl όκ τον περίσσιον τον καημον . τούτονε λύτρωσέ με,
Γιά νά ·ήμπορω νά βοηθηθω, νά ζήσω τά παιδιά μου
Καl νά δουλέψω τον Θεον μέ δλην τή" καρδιά μου.

Έσυνάκουσέ την ή Παναγία καί Κυρία μας Μαρία, w τoii
θαύματος, έβαλε τά χέρια της κομμένα εlς τό νερόν καί ύγιa
τά έβγαλε· καi λέγει:

ΕΤΓΕΝΑ
Δοξάζω σε, Πανάγαθε, πού 'δα μεγάλον θάμα·
Γιά τουτο είναι καl πρεπον νά δίνω · μέγα τάμα.
Δοξάζω · σε, Μητέpα μου, λέγω, καl Δέσποινά μου,
'Οπού ·ήλέησες έμέ μαζί με τά παιδιά μου,
Διατί δσοι σε κράζουνε πάντα είσαι βοηθός τους,
Καl δσοι σε ίκετεύουνε στούς άναστεναγμούς τους.

Εlς τούτο έρχεται ό 'Ασκητής θαυμάζων καi λέγων:

ΑΣΚΗ ΤΗΣ
Τί είναι αύτο το θάμασμα πού βλέπω όμπpοστά μου ;
20

Ό νους μου είναι νά χαθ'ίj, λέγω, άπο τήν χαρά μου !
Δοξάζω σε, Πανάγαθε, πού Όειξες τέτοιον πράμα
Είς τούτ-ηνε τήν ταπεινήν- είναι μεγάλον θάμα.
Διά ταυτο πρέπει, το λοιπόν, δλό ι νά σε δοξάζουν
Καl πάντα είς τήν ταλαιπωριάν βοήθεια νά σε κράζουν.
'Έλα μ' έμένα, το λοιπόν, νά πάμε στο κελί μου,
'Έπαρ' καl το σακούλι μου, νά έ:χης καί τήν εύχή μου.
Τό Ρηγ6πουλον ύπάγει γ�•ρεύοντας τήv γυναίκα του.

ΡΗΓΟΠΟΤΛΟΝ
δάση, κάμποι καl βουνά, δένδρη καl χορταράκια,
7Ω σπήλαια δροσερώτατα, ώ ποταμοί καί άρυάκια,
Ώ ούρανε καί 'ή λιε, μάρτυροι του καημου μου,
_
Καί κάντε χάρη της κοφδιiiς, γνώση του λογισμου μου.
τΩ &.στρα πολλ' άντίδικα πού 'στεν στήν γέννησίν μου
Καί τόσο έκάμετε κακή τήν τύχη τήν δικήν μου,
ΎΩ νυκτική παρηγοριά, δεύτερον φως καί χάρη,
Του κόσμου λαμπυρότατον καί καθαρον φεγγάρι,
Δείξτε τήν στράτα πού 'καμε, όιμένα, ή κυρά μου,
Πέτε μου που νά βρίσκεται αύτή καl τά παιδιά μου.
Που νά 'ναι ή γυναίκα μου μέ δύο τ-ης παιδία,
Τό πως δεν ξανασπάζεσαι, καημένη μου καρδία,
Θωρώντας τον πολύν καημον κι' αύτήν τήν χωρισιάν μου
Πού ζώντας μου έγώ έ:χασα γυναίκα καί παιδιά μου ! . . .
Ώ

'Ασκητής προβαίνει καί τό Ρηγ6πουλον τoii λέγει:

ΡΗΓΟΠΟΤΛΟΝ
Μήν είδες, &γιε του Θεου, καμία 'πά στά δάση
Γυναίκα καί μέ δυο παιδιά έδωθεν νά περάση ;
Τό 'να παιδί στήν άγκαλιά καί τ' &λλο νά το σέρνη,
Μή νά 'λαχε νά πέρασεν έδωθεν νά πηγαίνη ;
ΑΣΚΗΤΗΣ
Παρακαλω σε νά μου εtπ'ίjς αν είχε τίποτα &λλο,
Γιά νά μπορω στον λογισμόν καλότατα νά βάλω.
ΡΗΓΟΠΟΤΛΟΝ
Είχε σημάδι, το λοιπόν, πού 'τονε δίχως χέρια,
Πού &.λλοι της τά κόψανε με δίστομα μαχαίρια.
ΑΣΚΗΊΉΣ
"Ιντα σου είναι, άφέντη μου, έκείνη ή κουτσοχέρα;
ΡΗΓΟΠΟΤΛΟΝ
Είς το κυνήγι έδιάβα,να, λέγω σου, μιιΧν ·ή μέρα
Καί μες στο δάσος Ί]τανε κι' έ:κλαιγε κι' έθρηνiiτο
Και άπο τον πόνον τον πολύ πολλά ποφαπο�ατο,
Γιατί έ:τρεχε όκ τά χέρια της αίμα ώσάν τήν βρύσ·η ,
Διατί κανείς της τά 'κοψε κι έκεί 'χε την άψήσει.
'Εγώ δπού τήν εϋρηκα κι' είδα τήν όμορφιάν τ-ης,
Κι' ώσάν κοπέλα άνέγλυτη είχε τήν παρθενιάν της,
Ί-Ιθέλησα κι' έπ'ίjρα την με δλην τήν ψυχή μου,
Πάραυθα εύλογήθηκα κι' έκάμα τ-ην γυνή μου,
Κι' έ:καμε μετά μένανε Ιiνα σερνικον παιδάκι·
Πάραυθα το έβάπτισα κι' έβγάλα το Μαράκι.
Κι' εtσε λιγότατον καιρόν δ Ρήγας είς -:-ήν Νίνο
Γκιόστρα, λέγω, έδιαλάλησε, καί τότες τήν άψήνω
Στά χέρια του πατέρα μου, νά πάγω νά γκιοστράρω,
-Π' δταν έμίσευγα άπο κεί νά 'χε με πάρει δ Χάρος.-
Διατί, λέγω, τήν &φησα κι' Ί]το'Ιε γγαστρωμένη,
'Εννέα μηνων έπήγαινε, όκτώ ήταν περασμένοι.
Κι' είς τούς έννέα έγέννησε κι' έ:καμε το παιδάκι
Καί παρευθύς μόμήνυσε μ' Ιiνα παλληκαράκι·
Το παλληκάρι Ί]τανε δουλος όκ το παλάτι
Καί τήν γραφή πού μου 'φερνε στά χέρια τήν έκράτει.
Καί δεν ήξεύρω ποιό σκυλί τήν πήρε κι' έ:γραψε &λλη,
Πώς έ:καμε τήν άτυχιάν με Ιiνα παλληκάρι·
Κι' έγώ πού τήν έγρίκησα, τότε ζιμιο μηνω τους
Νά στέκη ώστε νά πάγω κεί, αν ε!ν' καί στανι.κό τους.
Καί δέν ήξεύρω ποιός 'Εβραίος &πιστος τήν έπ'ίjρε·
-Ί-Ι μοίρα νά ήτουνε άφορμή είς πάθη καί τήν έσύρε;
Κι' έ:γραψαν του πατέρα μου νά πά νά τήν σκοτώσ-η
Κι' εtς δ,τι μόδον καί μπορ'ίj θάνατον νά της δώση·
Κι' αύτος τήν έλυπήθηκε καί στέλνει την μέ βία
Στο δάσος νά τήν ρίξουσι νά τήν φiiν τά θηρία,
Μέ τά παιδιά μου συντροφιά νά πάγη ν' άποθάνη,
Κι' έμέ γι' αύτουνα στήν καρδιάν πόνους περίσσιους βάνει.
ΑΣΚΗΤΗΣ
Σιώπα, μηδέν πικραίνεσαι, νά ζήσης, άκριβέ μου,
Κι' εtς τουτο θέλω νά σου είπω τί έ:γινε, καλογιέ μου.
·

Αύτήνη έγώ τ�ν είSρηκα κι' Ι:κλαιγε είς τά: δάση,
ΜΙ: τά παιδιά στά χέρια της Ι:στεκαν νά την φιΧσι
'Γά άγριώτατα θηριά του δάσου μανισμένα,
Και τά παιδιά της Ε:κλαιγε, έκεϊ'να τά καημένα,
Κι' έμοιρολόγα μοναχ'i] κι' Ε:κλαιγε ή καημένη,
Και δστις, την 'γρίκα έπόνειε την την παραπικραμένη·
Κι' έγώ, ώς την είδα, έθάρρουνα και ξωτικον νά 'ν' κείνη,
Και τον σταυρόν μου Ι:καμα πάραυτες γιά νά φύγη.
Κι' αύτή, ώς μ' είδεν, όίρχισε και τον σταυρόν της κάνει
Και λύπησήν της την πολλην εtς την καρδιάν μου βάνει.
Τότες την πΊjρα μετά μl: μέσα είς το κελί μου
Κι' είπα νά στέκη φρόνιμα; νά l:χη την εύχή μου,
Και πάντα μου εtς την προσευχην διά ταύτη έπαρακάλου
, Ο ι &.γι? ι τ� χ�p ια της πάλι νά τ�ς ;ά .βάλο� .
Και ο, Θεος, ως ευσπλαχνος, είδε και τον καημον της
Και, τσ'ίj ξα�αφα�ήκα�ε οι χά� ες των χεριω� ;717,
,
Και, βρισκεται
ως την σημερον, αφεντη
μου, μ εμενα·
Και τώρα πο•\ 'ρθες έδεπά, νά 'ρθη αύτη μl: σένα.
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟr
Κάμε τό γληγορώτερον, άφέντη, νά την δείξης,
Και νά ποθάνω όίδικα, πατέρα, μην μ' άφήσης.
Κάμε το γληγορώτερον νά την ίδω, γιά νά 'ρθη.
Ή άνάπνια μου προς έμέ, όπ' άπο τά ψl:ς έχάθη.
ΑΣΚΗ'ΓΗΣ
'Απάντ�χε,, παιδ�κι μ,ου, και ώρες δ�ν περ�ουσι
_
,
Που λεγω πως τα ματια
σου βλεπου το ποθυμουσι·
Πάγω τ? γληγ? ρώτερο� διά �ά σου την φέρω
Διατι, παιδι μου, σε πονω.
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΝ
�φέ�τη μο� , τ,Ο ξέρ �
, και
,
"\'
'Γό πως εισαι πνευματικος,
καμε, δια τον Θεονε,
Και τουτο, σl: παρακαλώ, διά νά μου π'ίjς το που 'ναι.
ΑΣΚΗ'ΓΙ-ΙΣ
ΔΙ:ν σώνει μίλι ούδl: μισόν, λέγω σου, ή κατοικιά μου

Καί 81:-, μπορεϊ' νά ρθ'ίj κανείς νά βλέπη 7ά κελιά μου·
Μ' άπάντεχέ με έδεπά, έρχόμαστεν όμάδι,
Γιατl άγαπω νά πηαίνετε, δτ' έ:ρχεται το βράδυ.

' Υπάγει 6 : Α �κητής εlς τό ::ελ{ον του · ν� φέqη τήν Εύγένα
_
,
και το Ρηγοπουλον
εμεινε μοναχοv κι ελεγε:

ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΝ
Σάν ποιά χαρά: νά βρίσκεται στον κόσμον νά ταιpιάση
ΜΙ: την δικήν μου την χαράν, πού 'χει ν' άναγαλλιάση
Καρδιά μου και τά μέλη μου δντα την Θέλου ίδουσι·
Οί κάμποι καί τά δάσητα λουλούδια Ι:χουν ν' άθουσι.
Βλέποντάς την 6πού 'ρχεται, λέγει:

Νά την έδώ όπορχεται, όιμένα ή καρδιά μου,
μέλη_ πώς τρ ? μ�σσου� ι γιατ' είδα τά πα ;διά , μου.
, Αλ 'fά
�θεια, μου είπεν , ο ασκητη � π?υ, ηρ�αν της ;α χερια.
Οιμενανε, παιδσ.κια μου, οιμε, δικα μου ταιρια,
Πως ήταν μπορεζάμενον νά σας άποχωρίσω,
Γυναίκα και παιδάκια μου, στά ορη νά: σιΧς άφήσω !
Και μ' rντα όίπονη καρδιά είχα σας λησμονήσω,
Γυναίκα μου άκpιβότατη, στά δάση νά σ' άφήσω.
Ί-Ιθέλησε ίtνας όίπονος, ό κύρης ό δικός μου,
Νά σιΧςε φιΧσι τά θεριά· μ' αύτά τά χέρια δώς' μου
Νά τά φιλήσω πογιαναν και γίνηκαν σάν τά 'χες
Πριν Ι:μπης εtς τά: βάσανα και εtς τl:ς μεγάλες μάχες.
Μά σύ ποτl: δl:ν Ύ]θελες διά: νά μου μολογήσης,
Μηδέποτε τά πάθη σου πώς ήρθαν νά μιλήσης.
Και τώρα σl: παρακαλώ, πές μου τα νά γρικήσω
Ποιός είναι κεϊ'νος ή άφορμή, ζωη νά: μην τ' άφήσω.
ΡΗΓΟΠΟΥΛΑ
"Ας 'φήκωμεν τόν &.γιον πατέρα νά παγαίνη,
Καί τότες εtς τά βάσανα ποιός μ' Ι:χει έμπασμένη
Σου λέγω και μετρώ σου τα τά πάθη μου ή καημένη.
Μά, άφέντη, έγώ σl: προσκυνώ, ή πολυπικραμένη,
Και τουτο όπού μ' Ε:καμες, ό Θεος νά στό πλερώση,
τ

:t
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Στήν βασιλείαν τ' Ούρανου χάρισμα νά σου Ι>ώση.
ΑΣΚΗΤΗ Σ
'Άμε,' :cαι,Ι>ί μου, στήν εύχην καί μην μl: κριματίσης,
Και τον Θεον παρακαλώ χρόνους πολλούς νά ζήσης.
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΝ
Κι' . έγώ, πατέρα, ώς 3ουλος σου σκύπτω καί προσκυνώ σε
Καί την εύχήν σου δλοι μας παρακαλω σε 3ωσε·
Κι' έκεϊνο όπού εκαμες, λέγω, εtς τά παι3ιά μου
Κι' έγλίτωσες άπ' τά θηριά μαζί μl: τήν κυρά μου,
Το πώς θέλει εχει πάντα της στον νου νά σε θυμiΧται.
ΑΣΚ ΗΤΗΣ
Νά μη σiΧς 3ώση ό Θεος πίκρια δπου κι' αν πiΧτε.
Μά πάγω εtς την βόσκησιν καί εtς την προσευχήν μου.
Νά σiΧς θυμουμαι πάντα μου, νά ζήση ή ψυχή μου.
Ρηγ6πουλον καί Ρηγοπούλα

. ΡΗΓΟΠΟΥΛΑ
Τώρα όπού 'μεστεν τά 3υό, θl: νά σου λογαριάσω
Ποιός μοκοψε τά χέρια μου καί μ' όίφησε στο Μσο.
Ό Ρήγας πό/)ιαλάλησε την γκιόστραν, καί έl)ιάβης
Το χάρισμα όπού 'χασι, άφέντΊJ μου, νά πάρης,
ΕΙναι έμl: ό κύρης μου, κι' ή Ρ·ήγισσα όποχει
'Η μητριά μου Ί)τονε, όπού κακον 3ιά νά 'χη,
Τί ή μάνα μου πολύν καιρον εΙναι άποθαμένη,
Κι' αύτήνη εtς τά βάσανα μ' itβαλεν την καημένη.
Διατί εβλεπε καί ό κύpης μου μ' άγάπα μl: καρ3ιά του,
Κι' αν εΙχε κάμει καί παι3ιά, έγώ Ί)μουν ή χαρά του.
Καί σl: χαρά /)έν πήγαινε, /)ιατί πολλά φοβάτου
Νά μη μου κάμη τίποτας αύτήνη ή Ρήγισσά του.
Καί μιάν ήμέρα οί όίρχοντες τον έπαρακαλέσαν
Νά πά νά κυνηγ·ήσουνε, στά πόl>ια του έπέσαν,
Καί δταν έmjγε, εΙπε της αύτη νά μ' άγαπάη
Κι' εtς τρεϊς ήμέρες νά Ι>ιαβω στο Μσος όπού πάει·
Νά μήν μl: στείλη μοναχή, μόνον συντροφιασμένη
Νά πάγω στο περβόλι μας, ή πολυπικραμένη·
Κι' έτότες, λέγω, μ' εστειλε μl: ί!.να καμαριέρη,
Καt μιά γαστέρα του '3ωκε κι' έκράτειε εtς το χέρι,
Καt μ' ί!.να 3ουλον του σπιτιου, κι' Ίjταν όρ3ινιασμένοι
Ώς γιά νά μl: σκοτώσουοι, νά γένω άποθαμένη.
Κι' εtς την γαστέρα εΙπε τους 3ιά νά τήνε γεμώσουν
ΑΤμα άπο τήν καρ3ίαν μου νά πι'ij νά τ'ijσε 3ώσουν
ΕΙπε τους καί ξεχωριστά τά χέρια νά μου πάρου,
Διατί σάν μου τά κόψουνε θέλω 3ιαβεϊ στου Χάρου.
Καί το ζιμιο σάν Ί)ρθανε μέσα σ' αύτο το Μσο
Καt εΙl>α πώς καθολικά ζωήν μου θέ νά χάσω,
Τότες ,ζ ιμιο �ρ �ίνησα νά β�ριαναστενά,ζω, ,
,
Βοηθεια απο τον Θεον αρχινησα
να κραζω
Καί εκλαιγα λυπητερά κ' έταύρουν τά μαλλιά μου·
Το μοιρολόγι άρχίνησα κι' έπόνειε ή καρ3ιά μου·
Κι' έκεϊνοι μ' έλυπήθηκαν καt τότες άρχινουσι
Κι' οί Μο τους μέ μίαν καρ3ιάν όίρχισαν νά μου πουσι,
Πώς νά μη με σκοτώσουνε, μόνε α θέλω άτή μου
Νά κόψουνε τά χέρια μου νά γλίσω την ζωή μου.
Καt 3ιά νά γλύσω την ζωην itβαλα·, λέγω, άτή μου
Τά χέρια άπάνω στο 3εν3ρον μ' δλην τήν ορεξή μου,
Κι' έκεϊνοι τότες πάραυθα έπιάσαν τά μαχαίρια
μέ κ�ρ �ία όίπο�η , μό�όψανε ,τά χέρια.
, Καtζιμιο
Τοτες
απομεινα ωσαν αποθαμενη
'Ώστε πού 'ρθες καί ηuρες με στο Μσος την καημένη.
Τώρα πού π'ijγες πάλι αύτου στήν γκιόστρα νά γκιοστράρης
Άγγαστρωμένη μ' όίφηκες, ώς καταπώς ήξεύρεις
Κι' έγώ, ώσάν έγέννησα, εγραψά σου χαρτάκι,
Καί σου 'γραφα πώς itκαμα άρσενικο παιΜκι,
Κι' έκείνη θέ νά itλαχε κι' itπιασε την γραφή μου
Καί σου 'γραψε κι' εtς άτυχιά έμπ'ijκε το κορμί μου,
Κι' ή άφεντιά σού itγραψες 3ιά νά μέ θανατώσουν
Καt των θηριων. τών όίγριων νά φiΧσι νά με Ι)ώσουν.
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΝ
Καλά κι' έγώ την itπιασα κι' itγραφε καθώς λέγεις,
Μά 'γώ πάλιν του itγραψα πώς νά t3ω α φταίγης,
Πώς νά σ' άφήσουν σπίτι μας ώστε πού νά 'ρθω άτός μου,
Διατί δντα τ' άγρίκησα θαμπώθηκε το φώς μου,
Λέγω σου, άπο την πίκραν μου έπ'ijγεν όίνω κάτω
Ό νους μου, δντε itμαθα αύτ'ijνο το μαντάτο.
ΕΥΓΕΝΑ
ΈΜ θαρρώ καt νά 'γραψε έκείνη ή όργισμένη
Διά νά μl: βάλη είς βάσανα, την πολυπικραμένη.
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ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΝ
ΠiΧμε, λοιπόν, στο σπίτι μας λιγάκι νά χαρουμεν,
'Έπειτα νά ύπάγωμεν τον κύρην σου νά εύρουμεν.
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΝ
Δουλε μου, βάρ' τήν πόρτα αύτη του παλατιου, νά ρθουσι
Οί 3ουλοι νά προβάλουσι, του Ρήγα νά μιλουσι,
Νά του μιλήσωμεν έπά ώς 3ουλοι καί παιl>ιά του.
Διατt πιστεύω σήμερον θέλει itλθει ή χαρά του.
'Εκηίπησε τήν θύραν ό δούλος καί ι'.ίλλος dπεκρίθη μέσαθεν;

ΔΟΥΛΟΣ
Ποίος itναι όπού κτυπiΧ του παλατιου τήν πόρτα;
ΕΤΕΡΟΣ
Άνίσως κι' εΙναι όρισμος του Ρήγα, κι' όίμε ρώτα.
ΑΠ' ΟΞΩ
Το ονομά του λέγουσι Βεντουρο έβγαλμένος,
' Οπού στήν γκι6στραν 'ήτονε κι' έβγ'ijκε κερ3εμένος .
Ό δούλος iπijγε καί εlς όλtγην iβγijκε ό Ρήγας.

ΡΗΓΑΣ
Καλώς τον τον εύγενικον καί όίξιον γκιοστραΜρον,
'Οπού 3έν βρίσκεται κανείς στ'ijς Βενετιας τον φόρον
Νά 'χη τtς τόσες χάριτες όποχει το κορμί σου.
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΝ
Παρακαλώ σε, άφέντ-ΙJ μου, μη λές του 3ουλευτ'ij σου
Τόσες περίσσιες παίνεσες, όπού 3έν μου τοκάρει,
Μά ί!.να λόγο νά σου εtπώ καί μην το πιάσης βάρι.
ΡΗΓΑΣ
Εtπές, παι3ί μου, δ,τι θl:ς πού νά μπορω νά κάνω.
..Άν ήτον καL ν' άνέβαινα στοUς ούρανοUς άπάνω,
'Ανέβαινα Ι)ι' άγάπη σου, καt όίλλη πού νά γνωρίζης
Δουλεία όπού νά μπορώ, κι' είπέ μου το αν δρίζης.
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΝ
Εύχαριστώ πολλότατα τ'ijς ύψηλ6τητάς σου·
Μά μιάν 'πόθεσιν σl: ρωτώ κι' ε!πέ μου η αφεντιά σου.
Εtς τον καιρον πού πέρασεν εΙχες μιά θυγατέρα;
ΡΗΓΑΣ
Ε!χ τη, �πού ά�άθεμα έκ,είνη, τ-Υιν ήμέρα, ,
, Οπου ;χθελα εις ξεφαντωσιν
να πα να ξεφαντωσω,
�αί μετ' έ�;εϊ�ο Ι!μελλε, θά�ατον νά 4ς Ι)ώσω,
Διατ Ύjρθεν για εμένανε να με συναπαντηση
Καt 3ιά τάκεϊνο ήθέλησε πολύν καημον ν' άφήση
Μέσα ε!ς την καρl>ίαν μου τώρα στά γερατειά μου,
Διατί αν παίζω καt γελω καίεται ή καρ3ιά μου,
Διατί την φάγα τά θηριά και όίλλο 3/:ν τ'ijς άφ'ijκα,
Μόνε τά χέρια Τ!Jς τά /)υο μέσα στο Μσο εύρ'ijκα.
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΝ
Πώς την έκράζαν το λοιπον αύτην την ρηγοπούλα;
ΡΙ-ΙΓΑΣ
Εύγένα, πού 'ταν βγενική, παιΜκι μου, εtς οuλα.
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΝ
Κι' άνίσως �;ιαί σου ,εtπ'ij κανεlς πώς βρίσκ�ται γιαμένη
Αύτήνη η θυγατερα σου η, πολυαγαπημενη ;
ΡΗΓΑΣ
Μήν μου τά λl:ς τά λόγια αύτά, /)ιατt ποσώς 3/:ν εΙναι.
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΝ
Μά πές μου, rντα πλέρωνες τουτο πού λέγω αν εΙναι;
ΡΗΓΑΣ
'Όλον μου το βασίλειον κι' δ,τι όίλλο κι' αν itχω.
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΝ
ΈΜ ξευρε, άφέντη μου, δ,τι έγώ κατέχω :
Ή Ρήγισσα έσάστηκεν νά πiΧν να την σκοτώσουν
οι Μο 3ουλευτά3ες σου, θάνατον να τ'ijς 3ώσουν,
Και νά τ'ijς κόψουνε ζιμιο τά χέρια 3ιά σημάl>ι
Το πώς την θανατώσασι καt βρίσκεται στον "Α3η.
Κι' έκεϊνοι έλυπηθf,κασι την όμορφιάν την τόση,
Πώς &.ν τ'ijς 3ώοουν θάνίχτον εtς κρίμα θέλουν �ι:,σ�ι,
Κι' έκ6ψανε τά χέρια της κι έπ'ijγαν χι it3ειξάν της
ΊΌ πιi>ς την έσκοτώσανε, αύτ'ijς τ'ijς μητριας της,
Κι' έκεϊνοι την άφήκασι ο'το Μσος, γιά νά πiΧνε
Θηριά καt λύκοι κα1. σχυλι-Χ ώς γιά νά τήνε φiΧνε.
κ�' ήθέλησε ή μοίρα της νά πά νά κυνηγήσω
Κι' ώσάν τήν εupα itμελλε το κυνήγι ν' άφήσω
Καt νά την πάρω μετά μl: να πάγω στου πατρός μου,
Γιατί σωστά τήν Ί)βλεπα σάν να f,τονε το φώς μου.

Κα!. τ�)ρα τήνε κράζω 1 'πά και �τος \σου p ώ� ξέ τη:
, το εί�ος τηραξε καλα και γνωρισε τη.
Και. εις
Κερά�σα Ε�γένα, κόπια,σε �μπρΟς είς τοϋ πα�ρός, σου. ,
1 του να •α ξεχωσου,
Τα σπλαχνα σου, τα παθη σου πες
Κι' είπές του την ά:λ-ήθε�αν, μήν τα κρατ'ijς χωσμένα,
Καl είς τί τρόπον �Λαχες καί ijpθεc μετα μένα
ΓΗΓΑΣ
Άλήθε•.α, θυγατέρα μου, είν' τοuτα πο•) κοντ-:'.ρει
Ό &ν�ρας σου δ καρδιακος με τοϋ Θεοu τΥjν χάρη ;
RlT�NA

'Αλήθεια, γλυκοκύρη μου, μα ή γλώσσα δεν βασταίνει
Να είπ'ίj τα πάθη πiJπαθα, ή πολυπικραμένη.
ΡΗΓΑΣ
Λοιπον φιλώ τα χείλη σου καt ΑΕ: να σ' άγκαλιάσω,
Καί τ' άκριβόν σο•, το κορμί σ φικτα οφικτα να nιάσω,
Να τ' άγκαλιάσω καρδιακά, .να το γλυκοφιλ·ή σω,
Γιατί Ί]σουνε ή άφορμή στον κόσμον να μήν ζ·ήσω
Πολύν καιρόν, μα �θελεν στον 'Άδη να μΕ: βάλη,
Κι' έγώ μl: τήν όπομονήν στον κόσμον στέκω πάλι.
Μα πάντα μοu έφαίνοτο·�ν δΕ:ν Ί]σουν ποθαμένη,
Κι' &ν ��:λαιγαν τα μάτια μου, ή καpδια ijτον χαρουμένη.
Μα λέγω κι' 6vειρον θωρ<7>, έξυπνητός λογοuμαι.
ΊΙ άρρωστημένος βρίσκομαι καί δ�ν ·ήξεύρω ποu 'μαι;
'Ή τάχα νά 'ναι άληθινα καί νά 'χω την ΕύγέJα,
'Εκείνη δπού χάθηκεν σ-;ήν έρημι.άν, πτα ξένα;
ΕΥΓΕΝΑ
ΔΕ:ν είναι, κύρη άφέντη μου, 6νειρον οόδΕ: ψέμα,
Μα 'γώ είμαι δπού 'πασι καl χάθηκα στα ξέ:να,
Καl πώς μ' έφάγαv τα θηριά, μα π'ίjραν μου τα χέρια
Πού οί δοiJλοι μοu τα κόψασι μΕ: δίστομα μαχαίρια,
Κι' έπ'ίjραν τα στήν Ρήγισσαν κι' �δωκαν δια σημάδι
Τό πώς μέ θανατώσασι καl βρίσκομαι στόν 'Άδη·
Κι' έμένα με άφήκασι ώς γιατί μ' έπονέσα,
Μά 'λ0γαν τ' &γρια θηρια μl: τρ(7)ν στο δάσος μέσα.
Καl μέ τα δάκρυα τα πολλα Ίjλθεν να κυνηγήση
Έτοuτο το Ρηγόπουλον, την χώρα του ν' άφήση,
Κι' ήθέλησεν ή μοίρα μου κι' έπέρ�σε όκ τα δάση
'Εκείθεν δπού πάντεχα θηρία να με φiiσι.
Καl κατ.Χ πού ' ρθεν κι' ηuρε με, CΙ.φησεν το κυνήγι
Κι' έπίjρε με στην χώρα του. κι' έσπού�αζεν μήν φύyn
Ή ψή μου άπο τό κορμί, διαο;' Ί]μουν λιγωμένη,
Διατ' είδε πώς ή 6ψις μου �τον ώς ποθαμένη.
ΡΗΓΑ Σ
'Άφησ', να ζ'ίjς, τα πάθη σου, καl θΕ:ς μοu τα ξηγήσης
ΜΙ: &λλην σου άνάπαυσιν τά 'παθες θΕ:ς μιλήσης.
Μόνον &ς �ρθη δ &νδρας σου δ άκριβός, κυρά μου,
Γιατί �ναι αύτός τα μάτια μου, ψυχή μου και χαρά μου.
Μα πρώτα θε να διηγηθώ έτούτη τήν χαρά μου,
Κι' άπόκεις στό παλάτι μου πάγω με τα παιδιά μου·
Διατί μοu άρχίσαν οί χαρές καί δλα ,_α παιχνίδια
'Οπού 'δα τήν Εύγένα μου στα γερατειά μου άφνίδια.
Οί κάμποι λουλου�ίζουσι, τα χορταράκια άνθοuσι
Καί τα πουλάκια άπ' τες φωλιες για μένανε μιλοuπι.
Τα δένδρη έτρυφε9άνασι, οί κάμποι καί τα δάση,
Όκ τ'ijς καρδ,ας μου τήν χαράν, δπού τήν είχα χάσει.
Τώρα δ κόσμος χαίρεται καί βούκιια λαλοuσι,
Μικροί μεγάλοι τραγουδοuν, δια τή χαρ.Χ μιλοuσι.
Τό κάστρον θέλω ν-Χ χαρ'ίj, λουμπάρδες να κτυπήσουν
Κι' δλ' οί πο;ωχοl τ'ijς χώρας μου χαρ.Χ πολλή να ποίσουν·
Κι' η Ρήγισσά μου μοναχή να χάση τήν ζωήν της
ΜΙ: το λίγον το �χει της, u.αζί μl: την τιμήν της,
Δια να πάρουν μάθημα, να ξέρουν να λογιάσουν
Τ.Χ &δικα φονεύματα
vα μήν μποροuν να σάσουν.
.. , � ια μου, να' πη � 'ιν � μεν �' μαο
'Ελ� χτε, τ ' παr,ηα
, ..,ι,
,�
,
Γιατι μαι στην απόφασιν, να παyη εις τοv Αδη.
Μα κράξετέ μου παρευθύς πρώτα τον καβαλιέρη
Για νι>: την δέση παρ έυθύς με το δικόν του χέρι.
ΚΑΒΑΛJΕΡΗΣ
Έδώ 'μαι τώρα, καl :Sριζε
. ή όψηλότητά σου:
ΡΗΓΑΣ
Γλήγορα μοu όρδίνιασε δλη τήν συντροφιά σου.
Κι' &με;ε , σ;ο ;tαλά;ι μου καί ;Ύιν , Ρήγισσ� &ς πιάσου
Διατι εγιy αποφασισα για1 να τηνε χαλασου,
'

·

ιι

Κι' &ς κόψουν το κεφάλι η; ς όκ τό λοιποv κορμί της,
Δι� ν .Χ fορτ1άση σήμε� ον ry ς σκύλας , η � ρεξή της
Και1 τοτε φερετε μου το ομπρος
μου, δειξετε το,
Καί το κορμί της τών σκυλιών φέρετε, δώσετέ το.
Καβαλιέρης, Τσάφοι, Ρήγισσα δεμένη.

ΦΟΝΕΥΣ
Πορπάτει τό γοργότερον διατί είν' ποφασισμένον,
Αύτ'ijνο το κεφάλι σου έκ το κορμt έβγαλμένον.
ΡΗΓΙΣΣΑ
ΣΙ; προτεστάρω, τό λοιπόν, με δίκαιοι ν' άναμένη
Δια να πη τόν πόνον μου ή γλώσσα μου ή καημένη.
ΦΟΝΕΥΣ
Στέκω, κυρ&: μου, Οσον θΕ:ς κι.:) Οσον ποU θέλει άτή σrJυ,
Καί παρακάλεσε τον Θεόν νά πάρη τήν ψυχή σου .
ΡΗΓΙΣΣΑ
Σ,.ο κρίμα δπού εκαμα ή ψή μου είναι χαημέvη,
Μα τον Θεον παρακαλώ vά 'ναι συγχωpεμένη.
'Ακούσετέ μου τό ζιμιό, δλες, πού θl: ν' άρχίοω,
Καl τοϋ Θεοu μου την ψυχήν θέλω νά τήν άφήσω,
ΊΌ πώς τοuτον τον θά\.ατον δπού 'χου να μοu δώοουν
\ K o;t τΟ ';'ορμί �ου είς ,1� γην a�ν �χου�ί, να χ6)σ0U")
Μα μονο, λεγω, τα σκυλια εχουσ� να το φασι,
Καί τοuτο το κεφάλι μου στον Ρήγιχ να το πiiσι,
Γ�α να χαροuσι, το λοιπόν, γαμπρος καί θυγατέρα,
Διατί έγ6\ '\]μουν άφοpμή κι' έκόψαν της τα χέρια·
Μά, λέγω, ·fιτον άφορμή ή 'Αρκολέα ή γρία
'Οπού μόρμήνεψε &πονα καl με μεγάλην βία
Νά στείλω, λέγω, το ζιμιο δια νά τήνε σκοτώσουν
Καί είπε μου καί τών θηριώv να φiiσι να την δώσουν,
Καί νά 'βρω δούλους έμπιστούς δπού \α μ' άγαποuσι
Να κάμου έκείνο πού τούς πώ, σεκρέτα να κρατοuσι.
Έγώ �πιασα τα λόγια της καί γύpεψα δυο δούλους
'Απ' το παλάτι, πού 'χαμε δια μπιστεμένους σ' οί.)λους.
Κι' έκείνοι μΕ: σασίνεψαν καί δεν τήνε σκοτώσαν
Μα μl: δυο χέρια ψ�ύτικα όμπ9ός μου άποσώσαν,
Καί μοu εtπασι πώς βρίσκεται στο δάσος ποθαμένη
Καί άπο τα χέρια τών δυονών '\\τανε σκοτωμένη.
Μα ξεuρε δεν πρέπει κανείς ούδένα να πιστεύη
"Αν δεν ίδοuν τα μάτια του είς κ�ίvο πού γυρεύεt·
Είς &λλο [Lή κορμ� ίνεται κ�μια τών \υ�αικώνε _
Καl μr,ν πιοτευη μαγικα, λέγω, ουδε μαντειωvε·
Διατί δντα με μάντευσε ή 'Αρκολέα η γρία
Mou είπε πι�ς πάντα στέκομαι μέ την καλήν καρδία,
Καί δεν μοu ε!πε δτι πώς εχω ν' άναστενάξω,
'Όντε μοu πάρουν την ζω+ιν, άλίμονοv να κράξω.
'Αμή εστεκα με τήν χαραν καί πίστευα τα λόγια,
Μα τώρα βλέπω καl ηi5ραν μου καημένα μοιρολόγια,
Καί χάνω το ρηγά>Ο\. μου, χάνω και την ζωήν μου,
Χάνω καt το κεφάλι μου, χάνω καί τήν ψυχήν μου.
Γι.Χ ταuτο οί'ίς παρακαλώ, δλοι με συγχωράτε,
Καί πέτε Ιf.να Πάτερ ήμών στήν έκκλησι.Χ δντα πί'ί-:-ε,
Κι' έκείνο δπού �καμα έγώ κανείς σας μήν θυμάται
Διατί γυναίκα ζηλιαρα τον Θεόνε πάντα άρνί'ίτα•,
Καl δποια ζηλεύει φυσικα βαστάρει την ή ψή της,
Να σφάξη &νδρα κα1. παιδι.Χ τ'ijς δίδει η 6ρεξή της,
Καί πίνει καί το αίμα τους, δι' αύτό θωρείτε έμένα,
Γυ\αίκες , πώς τα χέρια μου είναι σφικτα δεμένα,
Πόζήλεψα τήν προγονή κι' �στειλα νά σκοτώσουν,
Κι' �κανα καί λογαριασμόν πώς !:χουν να τήν χώσουν·
'ΑλλιΧ έξεφανερώθηκε καί παίρνουν τήν ζωή μου,
κ: δσες και &ν ε'ίστενε μητριές, ίδέτε το κορμι μου
Πώς θέλει μείνει το λοιπον διχώς τήν κεφαλή μου
Καί τα σκυλια vα σύρνουνε έτοuτο τό κορμί μου.
Δεν λέγω περισσότερον διατί θl: ν' άποσώσω,
Και δσες και &ν ε'ίοτενε μητριές, μάθημα να σiiς δώσω.
ΦΟΝΕΥΣ
Ιδέτε το κεφάλt της δπού 'ναι στο βατσέλι.
'Όποια σφάλη σαν αύτη �τσι ζιμιο τ'ijς μέλλει.
Μα μείς τώρα τό παίρνομεν στοu Ρήγα να τό ίδοuνε,
Καί μήν άπαντεχαίνετε έδώ πλέον ,,α βγοuνε,
Μόνε κοπιάστε στο καλό κι' εtς τήν καλήν τήν ώρα
Καί δποιος δεν tδείπνησε, λέγω, &ς δειπνήση τώρα !

Τέλος χαt τc'i) Θεc'i) Μζq.
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ΖΑΚΥΝ Θ Ι Ν Ε Σ ΟΜ ΙΛΙ Ε Σ
Μ Ι Α Μ Ο Ρ Φ Η Λ Α I Κ ΟΥ Θ Ε Ά Τ ΡΟΥ

Τού Κ. ΠΟΡΦ ΥΡΗ
Παρ' δλο πού ό μόχθος των έ�;τα�ησί�ν κυρίως μελετητων
προσκόμισε άρκετο ύλικο για την ιοτορια καί την άνάπτυξη
του Έπτανησιακου Θεάτρου, παραμένουν άκόμα σκοτεινα πολ
λα σημε'ϊα πού 'χουν κεφαλαιώδη σημασία καl προς τα κε'ϊ
.
ε1ναι άνάγκη να στραφε'ϊ ή ιστορικοφιλολογικη �pευνα.
'Υποστηρίχτηκε πώς το Έπτανησιακο Θέατρο εΙναι σύνθεση
δυο άνεξάρτητων έπιδράσεων : του Κρητικου Θεάτρου καί της
Κομέντια ντέλλ 'Άρτε. Ί-Ι κρητικη έπίδραση συνάγεται άπο το
κρητικο χρωμα πού 'χουν τα πρωτα έπτανησιακα �ργα κι άπο
τη διάδοση της κρητικης θεατρικης δημιουργίας στα 'Επτά
νησα. 'Η έκδοχη πώς τα �ργα του κρητικου θεάτρου παίζονταν
στα 'Επτάνησα άπο τα μέσα του 1 7ου α!ώνα ε1ναι πολύ δικαιο
λογημένη. 'Όσο για την έπίδραση της Κομέντια ντέλλ 'Άρτε,
ή δημοσίευση στα 1 950 άπο τον καθηγητη Μανώλη Κριαρα
των τραγωδιων του Κατσα·tτη(1) , όίνοιξε το δρόμο για τη διε
ρεύνηση κι αύτου του στοιχείου, μ' δλο πού δέν προcrέχτηκε
άπο την άρχή. Στον Κατσα·tτη συνυπάρχουν, χωρίς δμως καl
να χωνεύονται, δπως Θα γίνει άργότερα, το κρητικο στοιχε'ϊο
καί το στοιχε'ϊο της Κομέντια ντέλλ 'Άρτε. Ό Μ. Κριαρiiς έπι
σήμανε τελευτα'ϊα(2 ) τα tταλικα πρότυπα του Κατσα'ίτη - στα
�ργα του tταλου δραματουργου του 1 6ου αtώνα Λουντοβίκο
Ντόλτσε. Ό Κατσα·tτης τελειώνει την τραγωδία του " 'Ιφι
γένεια " μέ μια φάρσα πού οι τύποι της - Σκαπ'ϊνος, Σγανα
ρέλλος κ.όί. - ξεκινουν άπο τον 1 50 α!ώνα στην 'Ιταλία καl
κατα�ήγουν σ;το� Μολιέρο; :Έ;σι όπάρ�ει �να σry με'ϊο για
,
διερευνηση : οι τυποι αυτοι
υπαρχουν και στον Ντολτσε ; κι
ιiν οχι, άπο που τούς πηρε ό Κατσα'ίτης ; Ί-Ι άπάντηση σ'
α6το το ρώτημα Θα συγκεκριμενοποιήσει το θέμα της έπίδρα
ς της �ομέντια ντέλλ 'Άρτε, πού σαν γεγονος ε1ναι πάντως
�
αναμφισβητητο.
Πέρα δμως άπ' α6τό, πρέπει να έρευνηθε'ϊ ιστορικα κ' ή όπό
θεση π�U 'χει Οιατυ';ωθεϊ( �) ":ώ� �τα ,c Επτά.νη ?� οί lταλοt τεχνί
τε� που με;αν,αστευσ�νε εκε� απο τ?ν 1 60 � ι��α, μεταλαμπα
δευσανε και την παραδοση της Κομεντια ντελ Αρτε.
Σ ε σ�νάφ ια μ' αύ�Ο ε}ναι άνάγκ� να 1ΟιασαφηνιστεΙ, πι� π� 
λυ1 ποτε όί� ρχισαν να γινουνται
στη Ζακυνθο c Ομιλιε; υπαι
θριες δηλαδη παραστάσεις λαϊκου θεάτρου. Γι' α6το το θέμα,
δ�οι δσοι, "(ρ ά*ανε,( 4 ) σχ_:τικά, όr;ο,στηρ �ζο�ν πώ,ς οι ' ?μιλ{ες
γινον.ται απο
τα μεσα του 1 7ου αιωνα, αλλα κανενας δεν τεκ
μηριώνει τον !σχυρισμό του. 'Αξίζει δμως να προσέξουμε ι
διαίτερα �να σχετικο σημείωμα του Ζακυνθινου Γαήτα, δη
μοσιευμένο τελευτα'ϊα άπο τον Κονόμο( 5 ) πού άναφέρει πώς οι
Όμιλ{� ς " : Ερω � ίλη ", ·: �υσί� του ,' Αβρα� μ καί " Γαϊδ,ου
,
pοκαβαλ�α . , παιζονταν απο ;η� τ;εριοδο ;ης Βε�ετ?κpατια;;.
Η βεβαιωση του, ε1ναι κι αυτη ατεκμηριωτη, αλλ ο Γαη
τας 'ήταν πιο κοντα στην παράδοση.
Ί-Ι δημοσίευση των τραγωδιων του Κατσα·tτη όίνοιξε το δρόμο
( •1 ) ΊΕ]μ<μ. Κ·ρ ι•οφa , Κ<>JτΙο.,οοίτ;η.ς ( ' Ι \p·ι·γ1έl>"<ια - ΘviJστ1η:ς - Κιλ,αθμός
ΠΙ!WοΓΠ1ο»η1ήσ>cw) , Collection de 1' lnstitut Frαnςαis d' Athenes, 1 915!0".
(21) Βlλ . Πlρο.λ<>ΓΥ'ιrι<Ιό σηjμ,είwμ Κιρι<:np& '(1ιά τό v Θι>hσ'τη: σ'Ι'ό Πipό
γ.ρο;μ<μ·α παpό10''!10Χτη ς 'ΙΕ1111'f'ο»>jιτι OJι<o<i Θοόη,p•οv τiίς Ν;οα!nλιλ'Ιj�ιlκ·ίi ς Σlκtrμvιj\.ς.
(131) Β λ Κ . Ποpιφύpι1', τό ΖαΙΚΙΙJθ ι ώ "'"i�κ:ό ΘΘαιτρο, «'1ErrnθtώpRJ1ση
Tέ1JCν1'Q>> Τ. Β ' , ά:ριθ. 81)11 ·91�5, σ . 1 415• κ . έ. 1<:<Χί τσίί 'ί:διο ιJ : ΊΕiΠ1τα
νησιακιό Θέατρο, ψ ι.λολο')' ι •ι<ή <4Αύγήο> 8 ) 13ι) 1 9164.
(<4) Β.λ. wpίως Μαρ ί >'Οv Σ ι'Υ'Ούροv, .ΑΙ c\miόlφoω έν ';Ειπ<τ αν.fjΤω,
πφ. <ΟΠΟJναθfyναιω> · 2181) 13 )' 1 ι9.Οi5., σολ . 219'3• ·κ. έ . , Σrrτ. Διs6ιάζ1', Τό
Θimpov καί .σιί μ1ελοιδΡ-αιμ•cοΤ1•ΚiΟΙί τr ο ιιηταί έ.ν �,Ε)πιταv�ήισω, στό �Η!μι!ιpο
λ'όlγι•ο «1Πο11κ:ί.λιη Σ1τ<η)1»� l f8θr9 , Μοφ. ΜιvώτοΙJΙ (1Γ11e»νινοιττ'<11Jλιου,) , �Ο!μ ι
λ ϊιες στό πιφιοi&ιιι<Jό <� l όν ι<> ς 'ιΑνθολσγία», Α(ίγ<οιJ:τΤο·ς - Δ.)6ρισς
1191314, Ν τ
Κ<>••<>μ<>v, Γέν·11rJΙΤRJ• τοί) ΖακiιJθι νW λ. Θεάtτρου, «'·Είn>τ .
Φύλλ α » Α 2�3Ι)Ιl/9!4J6', τιοι� 'ί•&ιοv, Τό παλιό .ΖΟΙΚΙ\Jθινιό ΚσρνΟΙδόαλ ι ,
στή «Φι.λο�ιιιοή Π'pω'ΤΟ)(pe>ν ιά>> 1'1'5131, τοίί '"διcv, Τό Ζαιαι.θ:ιν<ό λ. Θ!έια
τρο, στά ((ΊΕ'mτ. ΦUλλ«•» Β 2), 1Ι915:3i, ΓλιJΚΙ<p ίας Πpωτ·ο·παtrrδ:, τό ΖαΚΙΙ.'
θι Ι<C. Θέαrrρο, ιττ{ιν «'ι8λλη1ν11κ;ή Διη1μιο1>p'(ί<t» άφ·ι έρωμ.ο: στά ' 8τrτό1νlηr
σα, άριθ. 1 3Ι� )Ιlι9.5ι3 , Γλ ιJΚΙ•ρ 'Ι ς Π17ωτ<>παtrr& - Μiτrc ι.ψmουλίδον, Το
Θέοπ ρο ν έ ν Ζαιιώνθω Cόπό τcV ΙιΖ' μ.f.ίχρι τ ο·ίJ ΙrΘ ' αίω νος , ' ΑΒιη1να ι
1 91618, Κ . ΠΙο.ριφύpη, τό Ζ01κιuι9Ιινό λαϊαιό Θέ.α:τ•ρ ο, στήν <<'',ΕΠ'ιβ�ώp.ηιση
Τi1)(>1ηιQ>> Τόμι. Β ' , όψθ. 8 ) '119'515· 1<1Ο1ί τ.::>ίί Ί•&ι.οιJ : Ί8τrτανη1ηακο Θύχ
τρο, στή ψιλολσγ ιικ;ή «Α{..γ1ήο> 1 )•3•) 1 964 κ . a .
(51) Βλ Νfτ . Κονι&ιοοv, Κσρνα6άλ ι κ<rί λαϊ•κ.ό Θέατ ρ ο στή. Ζά'κvν
θο , στήν bq>1'μ . «ΖάκιιJ>�ο ς», Άθηναι, άpιθ. 3 ) 1 9'6:Ζ.
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για τη διερεύνηση του Έπτανησιακου Θεάτρου καl πέρα απο
τη Ζάκυνθο. "Ως τα τώρα το Έπτανησιακο Θέατρο ταυτιζό
ταν σχεδον μέ το Ζακυνθινό. Ό Κατσα·tτης μiΧς όποχρεώνει να
έπεκτείνουμε το πεδίο της �ρευνάς μας. Ό έπίλογος της " 'Ιφι
γένειας " άρχίζει μέ μια προσφώνηση στούς Κεφαλονίτες,
πού δείχνει πώς όπ'ijρχε θέατρο καl στην Κεφαλονιά:
Κεφαλον{τες ι'ίρχοντες, ι'ίξιοι καί τιμημένοι
όπού ατόν τόπο lτούτονε εlστε περμαζωμένοι
κ' εύγενικές dρχόντισσες, πόπήρατε τόν κόπον
νά μαζωκτείτε σήμερα έδώ σ' τούτον τόν τόπον
γιά καλωσύνη σας πολλη μέ τόση προθυμ{α
διά νά dγροικήσετε 'Ελλήνων τραγεδ{α . . . ί 6 )

Μπορε'ϊ, βέβαια, να γράφτηκαν ο ι στ'ϊχοι μl: την έλπίδα πώς θα
παιχτε'ϊ ή " 'Ιφιγένεια" άλλ' α6το να μην �γινε. 'Όμως, στο
" Θυέστη " , πού εΙδε το φως τον έπόμενο χρόνο (1 721 ), ό
ποιητης βάζει στο στόμα του Α'ίγιστου τα 'ίδια περίπου λόγια:
Κι δσοι κι aν fίρθετε λοιπόν εδώ σ' τούτον τόν τόπον
γιά νά μίiς dγροικήσετε κ' lπήρετε τόν κόποv,
ι'ίρχοντες καί dρχόντισσες, σίiσε εύχαριστούμε.
Χρόνους πολλούς νά ζήσετε πρέπει νά σίiς εlπούμε
καί νά 'στενε χαιράμενοι καί πάντα νά χαρήτε.
Στ' dρχοντικά κοπιάσετε διά ν' dναπαγείτε ( ' ) .

ΕΙναι λοιπον περισσότερο άπο φανερο πώς, δπως καί στη Ζά
κυνθο, ετσι καί στην Κεφαλονια (καl άσφαλως καί στ' όίλλα
'Επτάνησα ) , μια άπο τίς πιο άγαπημένες διασκεδάσεις του άρ
χοντολογιου 'ήταν οι θεατρικές παραστάσεις. 'Απο το στίχο
36 του έπίλογου του " Θυέστη " βγαίνει μέ κάποια πιθανό
;ητα π,ώς ό ,�ατσα'ίτης επαιζε κιόλας ό 'ίδιος (" για να μας
αγροικησετε ) .
Τ ο ρώτημα ε1ναι &ν δημιουργήθηκε καί σ-;ην Κεφαλονιά, δπως
στη Ζάκυνθο, καl λαϊκο θέατρο, παράλληλα κι άνεξάρτητα
άπο το θέατρο πού κάνανε οι όίρχοντες, πάνω στο κάστρο, μα
κρυα άπ' τα μάτια του λαου. Ό Κατσα·tτης μiiς άφf1νει να
έν�οήσουμε πώς ο� τραγω? ίες, του παίζ,οντα� γι� τούς , όίρ�ο�τες
και σl:, κ�εισ;� , χωρο: Στη,� απ�στρ �φ� πο� κα�ε; ι �τον �πιλο
γο και της
Ιφιγένειας και του Θυεστη , απευθυνεται
στούς όίρχοντες καl στίς άρχόντισσες κ' έκείνη την έποχη του
αύστηpου χωρισμου των τάξεων, ·f: προσφώνηση δέ μπορουσε
ά ' �ει κατ�χρη.?'τι�ο χ�ρακτήρ� . Ύπ�ρχουν ώ7τόσο μει:_ικi:7
�ενδειξεις
,
που μας επιτρεπουν να υποθεσουμε
πως μπορει ΨΥ.
'χε παρουσιαστε'ϊ καl στην Κεφαλονια !!;να ε1δος λαϊκου θεά
τρου - άδιάφορο ιiν δέν εΙχε τη μορφη του Ζακυνθινου : στα
χωρια
της Κεφαλονιiiς παίζονταν παλιότερα ό " Έρωτόκρι
τος ,, κι όίλλα εpγα του κρητικου θεάτρου (6) , πράγμα πού
δέν άποκλείεται νά 'ναι κατάλοιπο έντονότερης λαϊκης δραστη
ριότητας. 'Υπάρχει δμως καί μια όίλλη �νδειξ-� πού άπ' δσο ξέ
ρω, δέν εχει προσεχτε'ϊ ώς τα τώρα : ό κεφαλονίτης ριζοσπά
στης Σπύρος Μαλάκης δίνει στα 'Απομνημονεύματά του, σκ·� 
νές άπο μιαν όίγνωστη κεφαλονίτικη θεατρικη σάτιρα(9) . Ί-Ι σά
τιρα άναφέρεται στο σκάνδαλο της έκλογης του 'Αρχιερέα Κεφα
λονιiiς στα 1 841 - 4.2 καί τα πρόσωπα ε1ναι πραγματικα - οι
'ίδιοι οι πρωταγωνιστές του σκανδάλου : ό 'Έπαρχος Κάμιλ
λος Δελαδέτσιμας κ.λ. Ό 'Έπαρχος έπιδιώκει να έκλεγε'ϊ δε
σπότης ό φίλος του Κοντομίχαλος, παρ' δλο πού ή ήθικη του
προστατευομένου του δέν ε1ναι άνεπίληπτη. 'Ιδού μερικοί στί
χοι, μl: τη χαρακτηριστική τους άθυροστομία:
Λιναρδάτος :
'Ως πρωτόπαπας τού Κάστρου έχ' ό φtλος φιλενάδα
�έγουσ�ν αί κα�;α! γλώσσαι, τη� όνομαστ1ν Φρυγάδα.
Επιτρeπεται να εχουν κληρικοι θεραπαινιδας;

(.61) Β λ . ' Ε:�μ Κ ρ ι•α:ρ&, ο. π. Ίψ:·γ•b•FΙ•α, ΊΕlπ<ίιλ<>γ<>ς,<r. '1 11'�, σ''· 1 - 6 .
(7) Βlλ. ΊΕ1μ1μι. ΙΙ<ρι.α:ρa, .ο . 'Π. ΘuΘστηις,: 'ιΕhrίlλοιy�ο•ς, σ.19·5ι, στ. 3,s, - 40
( 8 ) Γlιληροφ<ψία τοίl λαcιγpό:φ<>υ κ. Μί•μ<!j λ<>ιι�C.τοv.
(9') Βλ. Σ•π. ΜοJλ!Μ.ιΚ11', ':Αlπ«>μινηιμο·ν·<ίιμιοιτ.σ , ΊΑΙ9�•αι· 1 1&95., σ. 7'2.κ. έ.

Κ α μ.

Δ e: λ α δ έ τ σ 1 μ α ς :
Πράγμα σύνηθες νά έχουν μάλιστα καί παλακlδας.
�Εχουv μάλιστα χαρέμια στήν Τουρκιά ol Δεσποτάδες
οί ταρτούφοι, καί λέν δτι dνεψιές κ' έξαδελφάδες
εlσlν, ϋσοι ώς πασάδες τούς διπλοϋπηρετούσι
καί μετά το φαγοπ6τι κάμνουv ζεύκι κα·ί τσιμπούσι
κ' έν χορώ ώς οι ΚαλογέροΙ :
" Θά σάς δεlξωμεν κοκώνες, πώς το τρlβουν το πιπέρι,
μέ το γ6νυ, μέ τον π6δα, οί διαβολοκαλογέροι . . .
Βέβαια οι στίχοι /!χουν λόγια άπόχρωση. Μα μποροϋμe: να
όποθέσουμε πώς ή σάτιρα παίχτηκε: κρυφά, άπό άνθρώπους
τοϋ λαοϋ, σl: λαϊκα σπίτια, μακρυα άπ' τα μάτια της άγγλι
κ'ίjς άστuνομίας. Είναι γνωστό πώς οι Κe:φαλονίτe:ς άντιδρά
σανe: μl: πολλούς τρόπους σ' έκe:ίνο τό σκάνδαλο τών 'Άγγλων
καl τών 6ργάνων τους: μl: λιβέλους πού κυκλοφόρησαν άπό
χέρι σl: χέρι, μl: σάτιρες πού τοιχοκολλήθηκαν παράνομα, με
σκωπτικ<Χ τραγούδια. Ή θe:ατρικη αύτη σάτιρα δε μπορεί παρ.Χ
να παραστάθηκε: η να όπ'ίjρχe: τουλάχιστον πιθανότητα να πα
ρασταθεί, πράγμα δμως πού 'χε: γι.Χ προϋπόθεση κάποια θe:α
τρικη προ·ίστορία και δραστηριότητα. Μα δλ' αύτ<Χ άποτελοϋν
άπλες όποθέσεις κ' έπισήμανσ·η ένός άκόμα προβλήματος πού
πρέπει να διερευνηθεί. 'Όπως παραμένει άνοιχτό καl τό θέ
μα της θεατρικ'ίjς δραστηριότητας καl στ' &λλα 'Επτάνησα, μ'
δλο πού αύτη ή δραστηριότητα άνήκει στΊjν προϊστορία τοϋ
Έπτανησιακοϋ Θεάτρου.
Κι δμως είναι άνάγκη να μελετηθεί πλατύτερα καl βαθύτερα
αύτΊj ή προϊστορία. Γιατl αν μποροϋμe: να μιλοϋμε σήμερα για
'Επτανησιακό Θέατρο, σαν eνα όλοκληρωμένο καl αύτοδύναμο
φαινόμενο, αιJτό γίνεται γιατl πρlν άπό τό "Χάση"(1Ο) καl τό
" Βασιλικό " (η) , τα δυο κορυφαία έπτανησιακα έπιτεύγματα
και σημαντικούς σταθμούς στΊjν ιστορία τοϋ νεοελληνικοϋ θεά
τρου γενικότερα, όπ'ίjρξe: αύτη ή προϊστορία. Ό
Χάσης "
κι ό " Βασιλικός " μπόρεσαν να γεννηθοϋν, γιατι προηγήθη
κε μια άργΊj πορεία, γιατl προϋπ'ίjρξε μια μακρυ<Χ θe:ατρικη
δραστηριότητα, πού δημιούργησε θεατρικη παράδοση καl θεα
τρικη συνείδηση . Καί δl:ν είναι τυχαίο πού αύτ<Χ τα δυο ίtργα
,,

"

( Η » ) Διηjμ . Γουζέ:λη,, «'Ο )(οοη,ς>>, Θκιδ. έφ']iμ<:ρ ίlδος «'•Εiλ'Πίς» Ζα
'. ΑθήΙV α ι ς ,
1 '91217.
( 1 1 ) Άντ. Μάτεση, « ' 0 Βασι λ ι κός», έκδ. r. Παπαδη μητρίου, 1 953

�ύ�οv. ί:ν

γεννήθηκαν στη Ζάκυνθο, γιατl σ' αύτό τό νησl προπαντός είχε
άvαπτuχθεί παλιότερα ίtντονη θεατρικη ζωή .
Είναι γνωστός ό διφυης χαραχτήρας τοϋ ζακυνθινοϋ θεάτρου :
δίπλα στο άρχοντικό θέατρο, ζοϋσε το λαϊκό· δίπλα στο λό
γιο, τό δημοτικό. Τό καθένα άναπτύσονταν άνεξάρτητα άπό τ'
&λλο μα και έπιδροϋσε πάνω του. Αύτό, χωρις να μαρτυρείται
ρητά, συνάγεται ώστόσο άπό πολλες ένδείξεις. Τα πρωτότυ
πα ίtργα τοϋ λαϊκοϋ θεάτρου γράφονταν, κυρίως, άπό Ιf.γνω
στους άνθρώπους τοϋ λαοϋ, πού πολλες φορες μάλιστα δού
λευαν συλλογικά. Μα eνα άπ' αύτα - μπορεί , ι &λλα πού
�μειναν &γνωστα - ίtχει φανερη λόγια προέλευση. Τό ίtργο αύτό
e:!ναι ό "Μερτηλος καί ή Δάφνη" (12 ) , δπου τόσο ή γλώσσα του
ϋσο καί μερικ<Χ πρόσωπα άπό την άρχαία Έλληνικη μυθολο
γία πού μπλέκονται στη δράση του ('Αφροδίτη καί 'Έρως )
είναι άρκετες άποδείξεις. Στα μέσα τοϋ 1 8ου αtώνα παρου
σιάστηκαν οι θεατρικες σάτιρες τοϋ Σαβόγια Σουρμελ'ίj γι.Χ
τούς Ψευτογιατρούς και τούς Μωρα·tτες. Στον πρόλογο τών
Ψευτογιατρών " τον όποίον τον έκάνει ή πτωχία εtς μορφην
μιόίς καλογριόίς" (13) , γίνεται προσφώνηση στούς τιμημένους &ρ
χοντες πού " είναι περμαζωμένοι σ' έτοϋτο τ' &ξιο θέατρο " .
'Απ' αύτη τη φράση βγαίνει δτι οι "Ψευτογιατροί" γράφτηκαν
για να παρασταθοϋν - κ' rσως παραστάθηκαν - δχι στο ϋ
παιθρο, άλλα σε κλειστό χώρο κι οχι μπροστα σε λαϊκό άλλα
σε άρχοντικό Κοινό. Κι δμως τό περιεχόμενο τ'ίjς σάτιρας εί
ναι λαϊκό κ' ή στιχουργία ίtχει λαϊκη άπόχρωση. Καl στο
lδιο συμπέρασμα όδηγείται κανένας διαβάζοντας καl τό " Ίν
τερμέντιο της Κυρόί Έλιόίς Ρουφιάνας καί Μηλιόίς κορασί
σίδας ,, του rδιου συγγραφέα( 14) ' άπό &γνωστο ίtργο του.
Τό ζακυνθινό λαϊκό θέατρο ξεκίνησε με τα ίtργα τοϋ Κρητικοϋ
Θεάτρου. 'Αργότερα &ρχισαν να δημιουργοϋνται καί πρωτό
τυπα. Μα οι πρώτες καθαυτό ζακυνθινl:ς Όμιλtες ήταν μια
άπλη μίμηση τοϋ Κρητικοϋ Θεάτρου. Γι' αύτό άξίζει να στα
θοϋμε στην Όμιλ{α " Γα'ίδουροκαβάλλα ". " Δια της παρα
στάσεως ταύτης έσατιρίζοντο οι χωρικοί γάμοι - μόίς πληρο
φορεί ό Γα·ήτας (15) . οι παριστά•ιοντες τον γάμον Ίjσαν πάντες
( 112) Β•λ . Ma;p . Ml:1,.:>1<1v - Γι<>J>'>•οιτt1ούλ<>υ, <<' l<>•ν. 'Α!νθοιλ•c,γ ίω> 1 9.314.
( 1 3 ) Β1λ. λ. Χ . Ζώη1, ιΗ κωιμ1ι..iδΦα τi)γ ψειι.1 1 0Ύιατρών, στό τrερ ι ο
δ·:ι�ό «ιΑI ΜοuσCΙ!ι», eτος AJA', άpιθ. 71213-7·219 ) 1 9'213 .
('1'41) Βλ Ν>τ. Κο>..ι>σv, "Α,νbκlδστο ipγ<> τοu Σ ιt6ι>μα Σ<>υpμελη '
κ'18π<-rατη:τι.01κ:ά Φύλλα>>, Πεp ί Ο'δ ο ς Γ ' , άpιθ. 1 -2')119156', cτ<λ . 213' κ. t.
( l 'S') 81'. . ΝΙτ . Κ<>ν<':Ιμ·οv, Κ•ο:p.νc16άλ,ι 1ιcο;ί λ. Θ&ο>"ι><> •cττή Ζό�αινθσ, δ. '"'·

Ά ποκρ1άτικη πομπη στη Ζάκυνθο. Τίς μέρες αvτές ορyανώvονται παραστάσεις λαϊκού θεάτρου, οί περtφημε; Ζακυvθιvές Όμιλ{ες
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�φιπποι . . . της γαμηλίου πομπ'ijς προπορεύετο δ συμβολαιογρά
φος, 8στις εtς διάφορα μέρη της πόλεως lστατο καί προσερ
χόμενοι προ αύτοu δ γαμβρός καί ·ή νύμφη καί οί λοιποί, όί ;οιγε
το συμβολαιογραφικόν αύτοu βιβλίον καί ά.ναγίνωσκε το προι
:;οσUμφωνο� , τΟ όπο�ον , έ�ροκάλει : Οια ...τΟ άστείον ;ιύτο�: �Ον
ασ �εστον γελω τ_α και ;ας επε� φημ�ας τω ν �α� ισταμενων . Ο
, φω ο
Γαητας κ�ταγρ αq;� ι κα � μερικους στιχους α, 1;ο τ� π�οικοσυμ
, ,
, �:
που, οιαβαζει ο,
-..οδαρος, ξακουστος απο
το Χουρχουλιοι
Τσή γράφει ή θεtα τση ή ΜαρουδιιΊ. dπό τό Χουρχο11λtδι,
τσή γράφει τρtα πουκάμισα ίσιαμε τό κοιλtδι.
Τσή γράφει καί ό μπάρμπας τση σταφtδα στην 'Αγρtα,
όπού av καρπtσει δυvατιΊ. γιομtζει μtα ποδtα.
Τσή γράφει καί ό πατέρας τση dμπέλι σ' 'Ακρωτήρι,
όπ' av καρπtσει δυvατιΊ. γιομtζει εvα κροντήρι.
Τσή γράφει καί ή μάνα τση μtα βέστα μπαλωμένη . . .
Ό Γα� τας ά.ναφέ � ει και , μιαν όίλλη Ό(ιιλf;ι : " � ι' όίλλης
,
, Εργαται Κε
παραστασεως - γραφει - εσατυριζοντο οι
φαλλ'ijνες. Όμας προσωπιδοφόρων ένοεουμένοι ά.παpάλλακτα
ώς οί Κεφαλλ'ijνες και φέροντες τα διάφορα έργαλεία της τέ
χνης των, περιεφέροντο τας όοούς, παρακολουθούμεvοι ύπο
σμήνους παίδων και ά.νορών, έκάστοτε οέ σταματοuντες προ
σέφεραν τήν έργασίαν αύτών, ά.πομιμούμενοι τήν πpοφοραν
των Κεφαλλήνων " .
"Αν στάθηκα περισσότερο στίς δυο αύτές " ' Ομιλίες " τοu
λαϊκοί) θεάτρου, το �κανα γιατί πιστεύω Π�>ς ή " Γαϊδουpοκα
βάλλα " καί " οί Κεφαλονίτες " , μ' 8λη τους τήν άπλοϊκό
τητα, ά.ποτελοuν, 8πως καί τα λόγια �pγα τοu Σουρμελ'ij, Ιtνα
σταθμο στήν ά.νάπτυξη τοu Έπτανησιακοu Θεάτρου : οί Ί]ρωές
τους οέν εΙναι πια βασιλιάδες τοu παραμυθιοu, μέ γκιόστρες
καί μονομαχίες, μέ Συμβουλάτορες και Αύλές, καί μέ μοσχο
θυγατ�ρες, πού τίς παpαστέκουν οί βάγιες καί πού ώστόσο
έρωτεύονται παρακατιανούς άλλα ίπποτικούς νέους. ΕΙναι κα
θημερινοί, άπλοι όίνθρωποι,
' χωριάτες και τεχνίτες, συμβολαιο
γράφοι, καί γ ιατρ ?ί - \'" , Ιtνα ,λόγο � ί όίνθρωποι 4ς ά.<;τικ'ijς
,
κοινωνιας που παει να εκφpασει το , Επτανησιακο Θεατpο.
Γιατί τοuτο ε!ναι το βασικό χαρακτηριστικο τοu έπτανησιακοu
θεάτρου, 8τι ήταν το θέατρο της νέας κοινωνίας πού γεννιό
ταν, 8τι jjταν 'Αστικό Θέατρο. Μα ή δλοκληpωτική μετάβαση
σ' αύτό το θέατρο �γινε μl: το " Χάση " ( 16 ) .
Ό " Χάσης " εΙναι ή φυσική ά.πόληξη της μακριiiς πορείας τοu
ζακυνθινοu λαϊκοu θεάτρου. ΕΙναι άπλούστατα μια Όμιλtα,
μέ ύποτυπώοη σκηνική οtκονομία, μ/: ά.νυπαρξία ένότ-�τας η
καλύτερα μέ ρευστότητα τόπου καί χρόνου, μέ όλόκληpες
σκηνές, πού ά.ποτελοuν τή λαϊκή θεατρική δημιουργία. Παρά
δειγμα ή σκηνή 8που δ Θοδωρ'ijς Καταπόοης ά.παριθμεί τα
πλούτια του, - ΠΟ1J θυμίζει το προικοσύμφωνο της " Γαϊδου
pοκαβάλλας " :
Θ ο ο ω ρ 'ij ς :
Σπήτι εlς τηv Πισκοπιαvη εlς μtα dλλέγρα φάτσα
κάστρο γιιΊ. σπtτι dπάτητο μέ τρομερη αvλάτσα
μέ κάμερα, μέ πόρτεγο, μέ ούλα τιΊ. σωστά του,
Μπαρζός:
Πού δποιος πατήσει δυvατιΊ. σωρός παγαtvει κάτου.
Θ ο ο ω ρ 'ίj ς :
'Αμπέλι lχω στό Κορvό καί κήπο μ' dγγιvάρες,
Μπα ρ ζ ό ς :
Πού Clv τd πούλιε έπαιρνε ούλα ώς δvό ξηντάρε�.
Θ o o ω p 'ij c; :
Χωράφια πάλι κο11αvτητιΊ. (dρκετιΊ.) στην dλλαξιά τού Πέτα .
Μπαρζός:
Πού κάναν εlς τό σπάρσιμο ούλα ψωμί μtα φέτα
Θ ο ο ω ρ 'ij ς :
Στό Καλαμάκι πάλι έκεί tvα χονδρό μπουκούvι,
Γερ όλυμος:
Πού φθάνει γιιΊ. v� κυλισθεί lνα χονδρό γουρούνι.
Ή όίποψη πώς δ "Χάσης" εΙναι Ιtνα �ργο τοu λαϊκοu θεάτρου,
μαρτυρείται καί ά.πο τον Γαήτα, πού λέει . Ρητά: " Αί Όμιλίαι

(116) Β·λ . ση1μ . 111 : Έ lι<>εi κα�ί 6ι·5λιογραφία. Βλ. όοκόμ.α δuό έτr1ψιΜλίrδες τ οίί Φώτο•ιι ΠοV-ί•τη )'Ιά τ'όv Γουζέλ011 ι<>αί τό !:ργο του, στήν
ίφημ• . «'ιΕΙλοεύθερο Β·ij1μιω> 1,7 )Ι1 2ψ 1Ι912Π ι.αί 7!)•1 ) 1 928.. 'ιΕJτr[ση,ς Τίς
διάφοp�ς «Ιιστορί«ς τijς Ν1εα.,λλrινιιι<>ijς λογατΕJΧ�[ιας καί τοίί Νιεοl'Jλλ.ηr
νι1ιωV Θε.άτpισv. Τιελειυταί1α δηψοσ ιιεύμιοπα
Δ. Ρώιμ1α, ση1μιείrω1μα στό
Πρόγραμιμα mχρά�crτα>ση,ς τijς Ν<;οελλιrι�ι•ιcij.ς ΣιΚi!Jνij·ς στό 8όατρο «Γι<!λό
ρ ι CΧ>> 213 )121)11196'4 , Κ . Πορψύι>rι, Δι!ιμ . ΓοvζΘλ<η,ς, στή φι.λ.ο.λσγιική <qA(ιyip>
8 ) 3 )ι1 9•6"', Σ'Π'ύρcu Εόαιγya.ά�τοv, '.Εmrατησιακό Θiκχtτρο, στό ΤΙ'εριο•
δικό «:Θέατρο», Φλεβάρης 1 964. Έπίσης κριτικές τΤ)ς τrαράστασης
της Νιεοελλιη:ν ι.Κ'ij ς Σιι.η �ς σ'τόν καθημιερι"Vό �01[ 'Π'ερ ιοδ ι•κό Τύπ<>.
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oz αοται ήσαν ύπαίθριοι παραστάσεις τ'ίjς " 'Ερωφίλης ." της
" Θυσίας τοu 'Αβρααμ " καί 11.λλων ώ ς κ α ί τ η ς κ ω μ ω
� ί α ς ι τι ο ϋ Γ ο υ � έ λ η κ α τ α τ Ο ν π α ρ ό ν τ α α ίω ν α c ο Χ α1 σ η ς , .
'Αξίζει να διερευνηθεί κ' Ιtνα &.λλο ζήτημα, - γιατί ά.π' αύτή
τή διερεύνηση Θα φανεί αν ύπ'ίjρξε ά.λληλεπίοραση του έπτανη
σιακοu θεάτρου ά.πο νησί σέ νησί: δ Ζακυνθινος ποιητής τ9u
"Χάση" εΙχε γνωρίσει το �ργο τοu κεφαλονίτ-η δμοτέχνου του,
τοu Κατσα"tτ-η , καί συγκεκριμένα τήν " 'Ιφιγένεια" καί τή φάρσα
μέ τήν όποία τελειώνει; Γιατί μιά φοpά ό τύπος τοu Χάση,
{τοu Γουζέλη ) , εχει μεγάλη συγγένεια μέ τον ψευτοπαλλη
καρii καπεταν - Κουβιέλο (-το) Κατσα·tτ-η ), 8πως δείχνουν οί
στίχοι ά.πο τούς μονόλογους τών δυο ·ήρώων πού παραθέτω :
Μονόλογος Καπεταν Κουβ ιέλου :
Τήv χώρα δλη έγύρισα καί δλο τό φουσάτο
κι' ώς μ' εlδαv έτρομάξασι κι' ε lv' δλοι a11ω κάτω
μόνου όπού 'δαv aγρω κι' ήταν τ' dvάβλεμμά μου,
μιΊ. χώρις vιΊ. κατέχωσι ε lvτά 'ναι ή μάvητά μου.
'Εθώρουvα τούς aρχοντες κι' έκρύβοvτ' dπό μέσα
κι' aλλοι μ' έπρο ?κυ�ούσασι" τ,a �έρια τ�υ � δει;έvα·
,
και, οι, σολδαδοι
εφευγασι κι εκρεμασι τ αvτζα τους
κι' dπό τόv φόβο τόv πολύ έρρtχvαv τ' δ.ρματά τους.
Oi όφφιτσιάλοι τους κι' αvτοί πολλιΊ. έφοβηθήκαv·
μέσα εlς τιΊ. καρτέρια τους έπήγαv κι' έκρυφτήκαv.
Μικροί μεγάλοι έφεύγασι, πού 'δαv τηv δργητά μου.
Ώς κ' oi γυvαtκες lφευγαv τό aγριο dvάβλεμά μου·
καί μtα δέv έσύφθασε γιιΊ. vιΊ. v' έγγαστρωμέvη
μέσα σέ σπtτι vιΊ. έμπεί κ' έκεtvη ή σκοvταμένη
πάραυτις dποβλήθηκε κ' lρριξε τό παιδάκι
ώς μ' ε lδε π' dvαvτρά1ιισα κι' εστριψα τό μουστάκι . (17)
Μονόλογσς Χάση :
Μανάδες δέv έκλάψαvε, πατέρες τούς υiούς τους
τση avδρες oi γυναίκες τους, τ' dδέλφια τσ' dδελφοι!ς τους,
δ μπάρμπας τ' dvηψtδι του, κι ό φιότσος τό νουνό του,
κουνιάδος τόv κουνιάδο του, γαμπρός τόv πεθερό του,
ό σέμπρος, ό συμπέθερος, ό φtλος χωρίς μέτρου,
ό γνώριμος κι δ γεtτοvας, πικρότερ' dφ' τόν Πέτρου,
σιΊ.v dπ' τόv 'Άδη δαtμονα, δέ μ' ε lχε ούλος ό κόσμος;
γέροι, παιδιά, κάθε λαός, δέv fιμουν φόβος τρόμος;
σav dφ' τόv 'Άδη δαtμοvας, πού δράκους τεταρτιάζει
πού κάνει πράματα φριχτιΊ. κι' ή φύση τόv τρομάζει; (18 )
Βέβαια ό Χάσης εΙναι τύπος συνθετότερος καί πολυεορικότε
pος ά.πο τον άπλοϊκο Καπεταν Κουβιέλο. Ή συγγένεια ώστό
σο των μονόλογων δικαιολογεί τ-J�ν ύπόθεση για γνωριμία τοu
Γουζέλη μέ το �ργο τοu κεφαλονίτη δραματουργοu, μολονότι
ό τύπος τοu ψευτοπαλληκαρii οi:ν εΙναι σπάνιος στο παλαιό
τερο tταλικο θέατρο , ά.π' 8που ά.ντλοuνε, όίμεσα ε'Ι.τε εμμεσα
κι οί δύο έπταν·ήσιοι ποιητές.
Μέ τον " Χάση " δ Γουζέλης διαγράφει, μΕ: καθαρα κ' �ντονα
περιγράμματα, if.ναν θαυμάσιο θεατρικο τύπο : εΙναι τάχα ό
τύπος τοu ζακυνθινοu, 8πως ύποστήριξε παλιότερα ό Ξενό
πουλος ; "Η εΙναι άπλώς ε ν α ς ζακυνθινός, 8πως εΙπε ά.ργό
τερα, βάζοντας λίγο νεpο στο κρασί τοu πρώτου νεανικοί) του
ένθουσιασμοu ; ('9) Π ιστεύω πώς ό τύπος τοu Χάση, τοu μουρλο
πεp·ήφανου και φαντασμένου, πού κομπάζει για τις ά.μφίβο
λες παλληκαpιές του, για τίς κωμικΕ:ς γνώσεις του, γιά τα
ά.νύπαpκτα πλούτη του, πού μαλώνει μέ τούς πάντες γιατί
οέν καταλαβαίνουν και οΕ:ν τοu ά.ναγνωρίζουν τήν ά.ξία του,
άλλα πού στο βάθος εΙναι Ιtνας ά.γαθός, όίκακος, τρυφερός και
συναισθηματικος ά.ξιαγάπητος &.ν�pωπος, εΙναι μια γενικό
τερη ά.νθρώπινη περίπτωση, πέρα ά.πό τοπικα σύνορα καί χpο
νικα 8ρια : Κ' �τσι δ " Χάσης ", πού οέ γράφτηκε " οι' όίλλο
πάρεξ δια ξεφάντωσιν των φίλων", αύτος ό ώραίος, ό ά.σύγ
κpιτος τύπος, εΙναι Ιtνα ά.πο τα καλύτερα θεατρικά μας έπι
τεύγματα, Ιtνας μικρος ά.οελφος των μεγάλων λαϊκών ήρώων της
παγκόσμιας τέχνης : τοu Σάντσο Πάντσα, τοu Π ουλτσινέλ
λα, τοu Σκαπίvου, τοu Καραγκιόζη, τοu Σβέικ.
Το έπόμενο β'ίjμα στήν πορεία τοu έπτανησιακοu Θεάτρου εΙ
ναι ό " Βασιλικός " τοu 'Αντ. Μάτεση, πού σημείωσε Ιtνα &λμα
άλλα κ' itvα δρόσημο στήν ιστορία 8χι μόνο τοu έλληνικο� ,
( 1 '7') Β.λ. ΊΕlμιμ . ΚJ><ι.οο.οδ:, ο. '11" . Ίlψιιγέι'""'" rllρ. ΙEI' σ. 9•2, στ. 33.5c4{)0.
{•1 .8 ) Β.λ. Δη1μ . •Γο·ΙJζ�ΙJ, ο. 'Jl". ,,,ρά§η Γ ' , crκη,νή 3, σ. 1 0 6 .
( 1•9') Β.λ . •Γρη,y . Ξενο'Π'σύλ.�"• Προοι•σήΥ"Ί:Ο' ι·ς εlς τό• «Κόν τ ε
ΣJπιοuφιγίτηp> τοV 1 . Τrσακσ:σ ι1ΟΟνοv, Θκιδ. «Κοpίνν,η,ς», \Αθ'Τ)ιναι 1 !8•818 .
'"ιΑ,μαJδημοσιιε.ύτη1Κiε στόν 'Πpωτο τ·όμο ·η7' ν (ιΑnrάνrtων τ ο ϋ Τσ·ακασιάν.οv,
'!Αθίjναι 1 �216, σ. 212. Τή δεύτερη &m>ψη δι ατύ-mωσε σέ στιμείωμά� 1'0V
γιά τόv τίίπο τοίi Χά""J, στήν Θκiδ<>C>Π]Ι τοϋ ίpγcv τοϋ Γοιιζέ:λη τijς
έφη!μ . «'ΕιλΓΠ'ίι;», σ. 3>2,

'Ερασιτέχνες ήθοποιοί lνώ παρασταίνοvν μέ μάσκες, τριγυρισμένοι dπό κοινό. Λαϊκ?) παράσταση σέ Ζακυνθινό δρόμο στά 1961

άλλα καt του παγκόσμιου θεάτρου, δπως δποστηρίζει σωστα
ό κ. Λέων Κουκούλας (20) . ΜΙ: τον " Βασιλικο " , το λαϊκο
καt το λόγιο θέατρο της Ζακύνθου συμπίπτουν, χωνεύουνται
καt άναπλάθου�ται σ' �να ένιαϊο fαινόμενο : σ;ο έ:ρyο τοu Μά�
τεση συμπυκνωνεται η σολωμικη πνευματικη και κοινωνικη
άνησυχία, κ' ή λαϊκη παράaοση : ol λαϊκοt τύποι τοu " Βασι
λικοu " - ό Κοσμάς, ό Θωμάς, ή άόρατη άλλα παροuσα Βα
σίλω, ή Όβρήα - ξεκινοuν άπ' το "Χάση". Μήπως δμως κι
ό taιος ό φοβερος όίρχοντας Δάρειος Ρονκάλας, ό κεντρικος
Ί}ρωας τοu " Βαc:ιλ;κ?u " aεν εχε ι στοιχεϊα πού ,θυμίζουν Χά
, θεατρικο επιτευγμα, στερεα
,
ση ; Σαν
συγκροτημενο, μl: καθα
ρούς τύπους καl χαραχτηρες, μl: πλούσια γλώσσα, έ:χει θαυ
μαστη πυκνότητα, παρα την κάποια πλαaαρότητα πού τοu
aίνουν οί σχοινοτενεϊς aιάλογοι. ΕΙναι χαρακτηριστικο δτι ό
Ξενόπουλος, θέλοντας να aραματοποιήσει άπο τη σκοπια της
?ι��ς του έπο�'ijς τα κο,ινωνικα , π�οβ�·ήμα;τα πο,ύ έ �περ �έχει
,
ο Β �σι� ικός, , υποχρε
�θη�;� να ,τον , αν�{'υσει σε, aυ� aραματα : τη , Στελλα Βιολαντη και τον Ποπολαρο , .
Το .Έπτανησιακο Θέατρο έ:φτασε μl: τον " Βασιλικο " στο
κορύφ':>μ� του; �ώνεψε δχ� μόνο , τη λα'ίκ� κ,αt τη λ?για παρά
aοση, αλλα και την κρητικη παραaοση και την Κομεντια ντελλ
'Άρτε. Το Έπτανησιακο Θέατρο εΙναι ίtνα κανούριο φαινό
μενο, πού άναπτύχθηκε σl: συνάρτηση μl: την έπτανησιακη
κοινωνία. 'Απ' την μορφη της κρητικ'ijς τραγωaίας πέρασε στην
άστικη σάτιρα καt στο άστικο aράμα, κ' εγινε ό έκφραστης τοu
καινούριου κόσμου, τοu άστικοu. 'Ένα τέτοιο θέατρο, μl: τlς
ρίζες του βαθια χωμένες στο έλληνικο χώμα, μποροuσε να
σταθεϊ άφετηρία για την άνάπτυξη τοu νεοελλψικοu θεάτρου.
Μα ή νεοελληνικη aραματουργία μετα το 21, άντt να ζητήσει
ν' άντλήσει άπ' το Έπτ�νησιακο Θέατρο τούς χυμούς πού θα
τη ζωογονοuσαν, προτίμησε, βαaίζοντας στο aρόμο του λο
γιωτατισμοu, να γυρίσει στην 'Αρχαία Τραγωaία, πού aεν εΙχε
κανένα όργανικο aεσμο μ/: την νεοελληνικη Πραγματικότητα.
'Η καθαρολόγα aραματόυργία, άφοu παράaειpε για 70 χρόνια
μl: τlς άρχαϊκl:ς ήρωίaες της, πέθανε αaοξα, μην άφήνοντας
πίσω της οί\τε καν την άνάμνησή της. 7Ηταν φανερο πώς ή
προσπάθεια πού θά 'χε σκοπο να ξαναζωντανέψει το νεοελλη
νικο θέατρο, έ:πρεπε να ξαναγυρίσει στη ζωντανή του πηγή :
στΎJν έπτανησιακη παράaοση. Αύτη την άνάγκη την Ιtνιωσε δ

Ξεν�πο��ος. : ΕκτΟς �π' ,τ� Στ��λα Βιολά1ν;,η " ,χ�� τΟ � Πο:
πολαρο που ξεκιναν απο τον Βασιλικο , το Φιορο του
Λεβάντε" εΙναι κατα κάποιο τρόπο ή όίλλη δψη τοu Χάση { 21) .
Το λαϊκο θέατρο έξακολούθησε ώστόσο να ζεϊ στη Ζάκυνθο
καt μετα τον " Βασιλικο " πού aεν εΙχε αί\ριο. Στlς άρχl:ς πι
θανον τοu 1 9ου αtώνα aημιουργήθηκε ή " Χρυσαυγή" {22 ) . Στο
χωριο Μουζάκι τ'ίjς Ζακύνθου, κάποιος Λουκίσας, aιασκεύαζε
μυθιστορήματα καt θεατρικα έ:ργα σl: " 'Ομιλίες " . Στο χωριο
Γαλάρο, παίχτηκε πplν άπ' τον πόλεμο μιά aιασκευη τοu
" Φάουστ " . Σ' όίλλα χωρια καt στην πόλη παίζονταν ό " Έ
ρωτόκριτος " ή " Θυσία τοu Άβρααμ " κ.όί. Ή παράaοση
συνεχίζεται. Παρουσιάζονται καινούρια έ:ργα, δπως ή " Πι
στη Δάφνη" (23 ) , καl καινούριοι λα'ίκοl συγγραφεϊς, δπως ό Δ.
Άρβανιτάκης κ.όί., μπαίνουν καt ξένα έ:ργα στο ρεπερτόριο τοu
λαϊκοu θεάτρου (" Γκόλφω " κ.λ. ) Μα το φαινόμενο βρίσκε
ται πιά στην παρακμή του. 'Η φυσικη άπόληξη τοu λα'ίκοu
θεάτρου 'Ι)ταν ό " Χάσης " κι δ " Βασιλικός " : rλν κόπηκε
ή άνέλιξη, aε σημαίνει πώς το λα'ίκο θέατρο μπορεϊ να ξανα
ζήσει καl ν' άναπτυχθεϊ μl: την παλιά του μορφή.
Μια παράaοση δμως πού δπάρχει άκόμα όφείλουμε νά την με
λετοuμε. Μ' αύτην την έ:ννοια προσπάθησα να συγκεντρώσω
μερικές άφηγήσεις λαϊκών άνθρώπων, άπο κείνους πού επαιp
ναν μέρος παλιότερα - καl σήμερα άκόμα - στlς παραστά
σεις τοu ζακυνθινοu λα'ίκοu θεάτρου. Π ιστεύω πώς τά άφηγή
ματα αύτά μiΧς έπιτρέπουν νά πάρουμε μ�α taέα για τον τρό
πο πού λειτουργοϋσε το λαϊκο θέατρο στη Ζάκυνθο. Μά aεν
είναι μόνον αύτό. Το αtτημα για τη aημιουργία ένος καινού
ριου λα'ίκοu θεάτρου, μέσα στlς συνθ'ijκες τ'ijς σημεριν'ijς πρα
γματικότητας, είναι πάντα έπιτακτικό. Ί-Ι έμπειpία άπο ίtνα
πραγματικο λα'ίκο θέατρο, πού έξακολουθεϊ νά ζεϊ εστω καt
τίς τελευταϊες του άναλαμπές, εΙναι πολύτιμη. Φθάνει νά τη
μελετήσουμε στά σοβαρά.
cc

(C

(12111) Σ•τόv .ι-π<το�νηp-ιο�κό, ι<ύΚJλο μιπ<>ροίJ<μ.ε vά θοωρήσουμ,ε οΤΙ' ό:viι
κει καί ή μονόπραχτη κωμωδία τοίί Μπάrπη ''Ά ννι vοv «Ζητείται .ύπηρέ
τιηι�>, Οπου γε�λο•ιογραψείται Ενα έ�μα τοισσ άγ �ηιτό στήν έ.πtταν��σ ια-
,
""ι σάιτι.pα δ λ•!>γιωτατ ι<τμ.ος.
Τη,ν ίJmτ•οον"Ιtσιακ.η π1c'?α. 6οση1 συvξχιζουv

�

:

crfuu,εp'o: b Φ. Γι οφ,.Αλλ,ης (<<Φοορμ1CΧΙκωlμ,bνη1V>>) , Ν . Κ0α�φόpη1ς ( <<Φω11ειινό ς»j
κ-α ί Δ·Ι()Υ, p,;,.μ·α� (<�Τ91εί-ς κ<.σ,μ<>Ι», ,.z,αικ1ι.!θιιvή Σιφοvάi�a>) κ. α. ) .
{212) Βλ. Μ . Γισ:ννο'!f<>•ύλοο, δ . 1r. <ι<σ:ί Ν'τ . Κο1-ό�μ<>•υ. Καpν016άιλ ι
ιoct1 Λ. Θέα�τρο στή ΖάιΙGιιvθο', δποιι κα ί '!Ι"αραλλαγιJ τί].ς <<Χρυσω.<·,'1]9>.
(23 ) . Βλ. Δι<>ν. Μ ινώτ ου , Ή πισ-τή Δάφνη, στό, '!Ι"ερ. <�'οοpvασ
σόc;» Ί1όμ . Β ' , άpιθ.
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ναμε κάθε βράί)υ κι' έκάναμε μάθημα, κόίνα Μο μ7jνες πρίν,
ί)έ θυμιΧμαι καλά. Τόν έπα ξαμε μιλία τ? Καρν βάλ .
'Αφηγείται ό Νικόλαος Πλέσσας η Ά λιβίζος, 82
�
.:"
?
; ·� 'Αν:_
τρέας ό Μαρκεσίνης Ίjτ�ν Αfετοκριτος, Α� ετουσι; ο γ,ιος το�
χρονών, κάτοικος Ν. Σμύρνης, Αγ. Σοφίας 98.
Γληγοράκη ό Μίμης ο Ρουσος Καραμανιτης, ο Νιονιος ο
Ε'ίναι περίπου 55 χρόνια πού έπαίξαμε στο Σκουλικάί)ο .. όμι
Σμήλας π;ιητής, ό Νιόν,ιος ό, Γιουλάκη � βασιλό�ουλο _ της
,
ο Λιουρης βασιλοπουλο, ί)ε θυμαμαι
λία , , τον .. Έρωτόκριτο ". ΈπαρακινΥιθήκαμε πού έκάνανε
ΣκλαβουνιιΧς ο, Νικολας
"όμιλίες" στα γύρω χωριά, στον "Αί-Δημήτρη καί άλλοu καί τί βασιλόπο�λο, ό Νικόλας ό 'Αλιβϊζος βασιλιάς. 'Εγώ Κυέπειί)η οι προγονοί μας έπαίζανε τον .. Έρωτόκριτο ", έσκε
πρί8ημος.
,,
φθήκαμε κι' έμεϊς : " μωρέ κάνουμε τον " Έρωτόκριτο " ; τ·Ιj
Εtμαστε ντυμενοι μl: τα παλια ρουχα, βασιλοπουλα. Ί ις περικεφαλαίες τίς έκάμαμε έμεϊς, μοναχοί μας. 'Όλοι στα χρυσα
λεγόμενη γκιόστρα. Έμαζωχτήκαμε λοιπόν έμεϊς, στην ήλικία
εϊμαστε ντυμένοι, οολο τό χωριο έπρόσφερε τα χρυσαφικά του
μου κι' έβγάλαμε μία έπιτροπη κι' έκανονίσαμε τα πρόσωπα,
γιατί ί)έν μπορείς να βάλεις δποιον-δποιον, πρέπει . να μπορεί γιcΧ. τίς περικεφαλαϊες, τόίχαμε ραμένα άπάνω. Καθένας τή
φορεσιά του. 'Εγώ τα ροuχα μου Ί]τανε, ετσι, - σαν κόκκινα.
να κάνει την πάρτε του καλά. 'Ενοικιάσαμε Ιtνα σπ'ijτι , τοu
Εϊχαμε καί σπαθιά.
Γιώρyη τοu Λυμπέριου, κι' έκάναμε μάθημα κάθε βράί)υ, άρχί
Ί-Ι πρώτη όμιλία έγίνηκε τίς 'Αποκρές στό σπ'ijτι μου μπρο
σαμε άπο τό Σεπτέμβρη. Εtχαμε τό βιβλίο τοu " 'Ερωτόκρι
σ;ά, <;το ί)ρόί"'"ο. : Εσ;ήσαμε π_ατάρι στ? άλώνι . ΤΊJ,_ ί)εύτεpη· φο�
του ' ' , 8Εν ητανε κανένας πού νcΧ κάνει τΟ 8άσχαλο, παριi σUμ
φωνα μέ τό βιβλίο έπορευόμαστε, ό Ιtνας έί)ιόρθωνε τ' άλλου
ρα, τις τρινες, επαιξαμε στη Μερτουλα. Είχε εpθει ολο το
ν �u. Τις φορ�dιέ'Ξ. ό κα�ένας �φ",ιασε τη ί)ικ� του, σ�μφωνα, μέ
ω� ιό, όίν;ρες κ �ί γυ>αϊκες, � ι άπ? τα_γύρω �ωριά. 'Ά p ωτιΧς;
�
.
τον κανονισμο του βιβλιου. Το καθε πριγκηποπουλο ηθελε
ν&ναι
απανου-κατου τεσσερες χιλια/)ες ανθρωποι, ουλοι με τα καλα
στολισμένο σύμφωνα μ1: τη φορεσια τοu νησιοu του καί την
τους, έμαύρισε ό τόπος &πό τόν κόσμο. Συγκεντρώθηκε γύρω
ιστορία του, με χρυσάφι καί στολί/;ια, πραγματικο χρυσάφι.
γύρω στα. ψηλώματα, άκόμα καί στα ί)έντρα Ί]τανε άνεβαΑϊφνης ό Κρητικός, μη μπορώ να πώ πόσο χρυσάφι είχε άπά
?μέν,οι '
νω του; Αϊφνης έγώ, πού έ:παιξα τό βασιλιά, ένοίκιασα μία
Απανου στο παταρι ητανε ο βασιλιας, η βασιλιοσα, η ' Αρεφορεσια άπο το θέατρο πού Ί]τανε στη Ζάκυνθο, βασιλικη φο
τοuσα . . . Ό Περλέτζος Ί]τανε τοu παλατιοu, μ1: βελάί)α έκειν'ίjς
ρεσιά.
τ'ίjς έποχ'ίjς. 'Εμείς τα βασιλόπουλα εrμαστε στ' όίλογα. 'Ερ
Έπαίξαμε την όμιλία στοu Μάρκου τοu Πλέσσα μπροστα τό
χότανε έ:νας-Ιtνας κι' έπαρουσιαζότανε στό βασιληιΧ. Ό πο•:ητ·Ιjς
σπ'ijτι, στο Ι;ρόμο. "Ητανε θεαταί πολλοί, κι' άπό τα γύρω
έφώναζε τό 5νομα. 'Ύστερα έκάμαμε μονομαχία. Ό Ιtνας έρ
χωριά, άπο τοu. Φαγιά, τοu Δράκα, τόν 'Άϊ-Δημήτρη, τοu χότανε τρέχοντας το όίλογό του με τα τέσσερα άπο τα ί)εξι&,
Κούκεση, πολλοί, πάρα πολλοί. 'Εγώ, δπως ε'ίπα, έ:παιξα το άπό το χωριό, ό όίλλος άπ' άριστερά, άπό τη Μερτούλα, μέ
ρόλο τοu βασιληιΧ. Τη βασίλισσα έ:παιξε ό 'Αντρέας ό Κανιόρης,
τα κοντάρια. Ε'ίχαμε καί !Jργανα, βιολιcΧ. καί τέτια, ί)έ θυμιΧμαι
ό Θεος σχωρέστ' τον. 'Ήτανε κι' ό Τάσης ό Πεpλέτζος, πε
ποϊοι έπαίζανε, μπορεί οί Δαμιαναίοι . . . Πρίν άπό τη μονομα
θ� μέ-,ος κι' α�τός, ε�:αιζε το ρόλο ;ou. συμβούλ?υ ' Ί]τανε ντυ
χία έχορέψαμε. Έχορέψαμε συρτο ζακυνθινό, γιαρyυτό, λεβαν
.
μενος με' βελα/;α, ημιψηλο,
κανονικα, ωραία πραγματα.
τίνικο. Κάθε βασιλόπουλο Ε:λεγε την ιστορία του. Έγι� είπα :
Τον " Έρωτόκριτο " τον Ε:παιζε ό γιος τοu Γιάννη τοu Γλη
Σ;ή � Κύπρο εγενvήθη�α, ,Πνπρίδημ? μέ λέ,σι
γοράκη. Ή βασιλοπούλα Ί]τανε άγόρι, μα τόσο Ε:μοιαζε πού
,
, δννατο δοτε μον να μ, αρεσει.
κι ενα κονταρι
πολλοί εϊπανε : " νόίξεpα ποϊος Ί]τανε πού Ε:ί)ωκε τη θεγατέρα
του να παίξει στην όμιλία ! " Εϊχαμε ί)έ τό Νι6νιο τό Σμήλα
Ό Κυπρίί)ημος, έγώ ί)ηλαί)ή, πέταξε ψηλα τό κοντάρι πού
ποιητή , , πού }λεγε ί)ηλαί)η τοu �;α�ενοu την ισ;τορία ο;αν, έ �χό τοίJ/;οσε ό Βασιλιας καί τ5πιασε στόν άέρα, ί)έν τόίφισε να πέσει
ταν. Καθε ενα βασιλόπουλο που επαρουσιαζοτανε με το αλο
χάμου. 'Έλεγε ή φυλλάί)α πώς τό όίλογό μου έγονάτισε. Λέω :
γό του, ό ποιητης Ί]θελε τόνε συστήσει, να πεϊ την ιστορία
Τό ι'ίλογο aν έγονάτισε τί φταίει ό καβαλλάρης
του καt σύμφωνα μέ τήν ιστορία του ή περικεφαλαία του ε'ίχε
πού lχει μεγάλα δύναμη, lχει μεγάλη χάfη.
μια ζωγραφιά, ζωγραφια πραγματική. Τις ζωγραφιές τίς Ε:κα
με ό μακαρίτης ό ικολ'ijς ό Ψίνιας κι' ό Παναγιώτης ό ίκας, ·� (Ε:χ, χρόνια έκεϊνα ! ) Καί μ1: μιας έσαρτάρισα στό όίλογο τοu
�εος σχωρ�στους, πού Υ;ταν άγιογράφοι, αύτοί έzρυσώσανε � όίλλου βασιλόπουλου. Ε'ίχαμε τα καλύτερα όίλογα τοu χωριοu.
την Παναγια.
Δ�ν έφορού �α f7ε μ?ρέτε� . Εrμο;σ;ε , δλοι μέ τό πρόσω,πο, 20
Π ρώτα-πρώτα έπαρουσιάστηκε ό βασιληιΧς μέ τη βασιλική
με 2 5 χρονω. Εκεινη τη χρονια εyινηκε πολυ, πετυχημενη . Τό
οtκογένεια καί τούς συμβουλάτορας κι' ό ποιητης Ε:λεγε τοu
σπαθί τό ε'ίχα σπ'ίjτι 'ίσαμε τούς σεισμούς τοu 1 9 5 3 .
καθενοu τί είναι. Τα βασιλόπουλα Ί]τανε στα όίλογα, τα καλύ
τε � α τοu χωρι?u. 'Εγώ ��θυμοuμαι άκόμα τα λόγια πού ε'ίπα
στον Καραμανιτη :
Υιε μον
'Αφηγείται ή Πατίνα Πλέσσα, γvγιά 'να σπαθi πού βρέθηκε στού Κρητικού τή χέρα
1ιαίκα τού Μάρκου, 55 χρονών.
νά γίνει ά�•ανάγιο τή σημερνήν ήμέρα;
Τον
Άρετόκριτο
εtχανε
συνήθιο
να τόνε παίζουνε πάντα στό
Έλέγαμε τα λόγια μας κάπως Ε:τσι, τραγου/;ιστα ι'Χς ποuμε.
'Όταν έμείνανε στο τέλος τρία βασιλόπουλα, Ι;έν έμπόρηε Ιtνας χωριό μας. 'Ύστερα άπό τούτη τή φορά, πού ε'ίπε ό Μάρκος,
τον έπαίξανε όίλλες τρείς φορές. Τή μία στην έποχή τοu άί)ρε
να τα βάλει μl: Μ ο. Λοιπον ε'ίπα :
φοu μου τοu Μαρ'ij, τοu μεγάλου, επαιξε κι αύτός. Τήν όίλλη
Υίοί μυν dvδρειώτατοι κι' οΖ τρείς σας διαλεγμένοι
την έποχή τοu Λ&μπρου, τοu μικροu μου άί)ρεφοu. Τήν τρίτη
dκούσατε παρακαλώ τί Cπεται νά γένει
τη� έποχη ;ου, Σπ�ροu, �ου γιο� τοϋ 1αpη, επαι�ε κι ό Σπόρος . . .
, τον , Αρετοκ()ιτο.
τijς θνγατρός μον Cνας ε lν' ό στέφαvος καi μόνος
Καθε γενια να πουμε κανουνε ομιλια
δι' δ ένός Οένα δοθεί dνταμοιβή dγώνος.
'Όθεν λαχνούς θά ρίξετε καi τρίτος δστις lβγει
νά μή μπορεί ν' dγωνιστεί άλλ' ένταντώ νά φεύγει.
ΘΥΣfΑ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ " 1913 - 1925. Πόλη Ζακύνθου
Αύτα τα λόγια ί)έν i'ίναι Ε:τσι στό βιβλίο, έμεϊς τ' άλλάξαμε.
'Αφηγείται δ Διονύσιος Βαρθάλης, 54 χρονών, συν
'Όλοι μαζί, 5χι κανένας μόνος του. 'Ήτανε κι' ό Ρϊζος ό ί)ά
σκαλος καί μιΧς έί)ιόρθωνε έί)ώ κι' έκεϊ.
ταξιούχος τijς Η.Ε.Μ. Μπραχάμι, Θεοδ. Τατάκη 24.
"Υστερα άπό έμιΧς έπαίξανε κι' όίλλοι τόν Έρωτόκριτο, τα κα
Ό Σπύρος ό Μυλωνόπουλος η Ν6νιος, πού έπουλοuσε στό ί)ρό
τοπινα χpόνια, όίλλές τρεϊς φορές.
μο βρασμένο φάβα, τόνε θυμάσαι πού έφώναζε " ζεστiJς είναι
ό φάβας " ; αύτΟς τΟ σκέφτηκε να παίξουμε όμιλLα " τη Θυ
σία τοu Άβpαάμ " , έτοuτο έγίνηκε στα �92 5 , α θυμιΧμαι καλά.
'Λφηγε ίται ό Μάρκος Πλέσσας 82 χρονών. 'Ανά
'Εγώ �μουνα τότες μαθ� τής� κ,':ψ�α ί);καπε�τα � ια Χ?Ον�. ·�
πηρος τoil 1 9 1 2, κάτοικος 'Αθήνας, Σαλαμ ίιιος 28 .
iΊ�υλ<;>νοπουλος είχ;: ?α� ια μz τ �ς ? μιλιες και >:αθε χρονια αυ
,' κι επαιζα ε τις ποκ., ες
,
,
Έμεϊς τα παιΙ;ια τότες δλα έπήρ�με βιβλίο κι' ένοικιάσαμε Ιtνα
τος Ιiκ,ανε πα? ειχ
�
� �
_ Την � ιy;:νε � ανο;
,
σπ'ijτι, τοσ Γιώργη τοu Λυμπέριου, στη Μερτούλα, κι' έπηγαίπαιγμενη και παλιοτερα
τη
Θυσια του ; Α βρααμ
μα /;ε.ν
" ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ " 1909. Στό Χωριό Σκουλικάδο.
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ε1χε τή-, έπιτυχία πού ε!χε μ' έμiΧς. Έπαίξαμε, δ Σπυρίοων
Μυλωνόπουλος ώς 'Αβραάμ, 'Ιωάννης Κακολύρης η Φασούλης Σάρα, έγώ 'Ισαάκ, 'Αρχάγγελος ό Γεώργιος Μυλωνόπουλος,
γιος τοϋ Σπύρου, δοϋλα τ'ίjς Σάρας δ Διονύσιος ΠαπαΜτος η
Μπενάροος καί δ Διονύσιος Σοφός η Μενάγιας καί Διονύσιος
Κακολύρης γιος τοϋ 'Ιωάννη - δοϋλοι τοϋ 'Αβραάμ. Ε1χα κα
λή φωνή κι' εψαλα στον 'Άγιο με τόν Καπαντρ ίτη , γι' αύτο μ'
έοιάλεξε δ Μυλωνόπουλος να παίξω τον 'Ισαάκ.
Έπήραμε δ καθένας τό μέρος του καί τό έδιαβάσαμε καί τό
έμάθαμε άπόξω, Gστερα έμαζωχτ·ήκαμε καί έκάμαμε δλό
κληρη τήν δμιλία. fiΧς δοηγοϋσε δ Σπύρος Μυλωνόπουλος.
οι φορεσι1:ς Ί]τανε σύμφωνες με τήν έποχή, τοϋ 'Αβραάμ. Ό
'Αβρααμ να ποϋμε Ί]τανε ντυμένος σαν παπiΧς, με μαϋρα, φο
ροϋσε ενα ράσο καλογερικό, &.σπρα γένια καί μαλλια μακριά,
στο κεφάλι σκοϋφο μαϋρο, καλογερικό. Στή μέση ζωνάρι με
μαχα"ί ρι. 'Η Σάρα πάλι "i]τανε ντυμένη μαϋρα, βελέσι, τζιπούνι
καί ποοια καί μαϋρο μαντηλι στο κεφάλι. 'Εγώ, δ 'Ισαάκ,
�φο� οϋσα Ενα σ; ιχάριο , κό�κινο ·- αύτ� ποU φοροϋ�ε οί διrl�οι
Ί) τα παπαοοπαιοια, με ΚΟΚΚινο μαντηλι στο κεφαλι. ( Q αρ
χάγγελος, στιχάριο λευκό καί &.σπρες φτεροϋγες. Ή οοϋλα
τΎJ ;; Σάρ �ς, aεν "i]τανε στα μαϋ ρα, φοροϋ �ε βελέ_σ ι, τζιπούν ι
,
,
,
και ποδ,ια, οι �φορα χ� ωματα. � .ι δου_ � οι με :,ωυκαμ�σο, κον �ο
.
πανταλονι και μακρυα σκαρτσουνια, ασπρα,
ισαμε τις πεταλι
δες τοϋ γονάτου.
'Αρχίσαμε να παίζουμε τήν δμιλία άμέσως μόλις έμπήκε τό
τριώοι, άπό τήν πρώτη βδομάοα. Έγυρίζαμε άπό ορόμο σε
ορόμο, οGλη τή Ζάκυνθο, τή χώρα παναπε"ί. 'Η παράσταση
έβάσταε κάνα μία ώρα . Ό κόσμος έστεκότανε όρθός γύρω-γύ
ρω καί στα παρεθύρια. Κι' έκατό, κι' έκατοπεν·ήντα άνθρώποι
σΕ κάθ� παράσ�ασ;ι . ? Εν τ-fιν έχορταίνα�ε καL πο�λοL V-ας ά
,
1
,
1
κλουθουσανε και την εξανακουγανε
και σ &.λλο
ορομο. Υπαρ
χουν άνθρω ο � που μποp ε ϊ �� τ�ν �κοόσαν; χαL δέκα καL δε
,
,
,
καπεντε και εικοσι φορες. Ί ην επαιζαμε τεσσερες - πεντε φο
ρες τήν ήμέρα, οηλαοή σ' ολη τήν περίοοο κοντα 80 φορές.
Τήν τελευταία παράσταση έκάμαμε τίς τρινες τό άπόγευμα,
στήν πλατεία, μπροστα στήν έκκλησία τοϋ 'Άϊ-Μάρκου, έχει
"i]τανε πάρα πολύς κόσμος, μπορε"ί καί Μο καί τρείς χιλιάδες
κόσμος.
Εrχαμε φτιαγμένο Ιtνα μικρο πατάρι, τό βουνο να ποϋμε, οπου

�

"i]τανε να γένει ή θυσία, το έκουβάλιαμε άπο οpόμο σε ορόμο
καί ο(πλα Ιtνα οεμάτι ξύλα.
Ό κόσμος συγκινιότανε πολύ άκούοντας τήν δμιλία, έκλαίανε,
προπάντων τήν ώρα της προσευχ·ίj ς, πού έ:λεγα :
Πατέρα μου τό σπέρμα σου π6νεσε καl λυπήσου.
Ό Μυλωνόπουλος ε"ίχε άλλαγμένα πολλα άπο τα λόγια τοϋ
βιβλίου καί ε1χε βαλμένα οικά του, μα δ1: μπορώ να θυμηθώ
τί καt πως.
Τήν ώρα πού έπαιζότανε ή δμιλία, οί οοϋλοι έβγάνανε οίσκο
στον κόσμο. Έμαζώξαμε πολλα λεφτά, πού τα έμοιpαστήκαμε.
Ό 'Αβραάμ, ή Σάρα, δ 'Άyyελος, έγώ έπήραμε περισσότερα. Ό
κόσμος έ:οινε μ' εύχαρίστηση, με πολλή εύχαρίστηση μάλιστα.

'Αφηγείται ό Σπυρίδων Κοντοδήμας,
κάτοικος 'Αθήνας, 'Ιερά 'Οδός dρ. 42.
Παλιότερα, στα 1913, έκάμαμε 'Ομιλία τή " Θυσία τοϋ 'Αβρα
άμ ", στή Χώρα, με τον Μυλωνόπουλο. Αύτος έ:παιζε τόν
'Αβραάμ, έγώ έ:παιζα τον 'Ισαάκ. Τήν έτοιμάζαμε πολύν κα�
ρό, τρε"ίς - τέσσερες μ'ίjνες. Τήν έπαίξαμε το καρναβάλι, άπο
ορόμο σε ορόμο. 'Αρχίζαμε άπο τίς 2 τό μεσημέρι tσαμε το
βράδυ. Έκάναμε 4 5 παραστάσεις τήν ήμέρα, οηλαοή σε
ολη τήν περίοοο ?5 80 φορές.
-

-
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1925, σ tiι γιορτiι τοϋ Πουρiμ

,
,
Απο Εβραιους, στην
πολη
της Ζακύνθου

'Αφηγείται ό * έτών 56, κάτοικος 'Αθήνας.
Τό Πουρίμ ε!ναι μία γιορτή τών 'Εβραίων, Ιtνα μ'ίjνα πρίν απο
το Πάσχα τους, σ' άνάμνηση της σωτηρίας τους, με τή μεσο
λάβηση της 'Εσθήρ, άπο τον 'Αμαν πού "i]θελε να τούς ξολο
θρέψει δλους. Στή Ζάκυνθο Ί]τανε πρίν άπό τον πόλεμο καμία
πενηνταρια έβραϊκες οικογένειες, rσαμε οιακόσιες ψυχες δη
λαοή. Γιορτάζανε το Πουρίμ, - πού πέφτει τίς περισσότερες
φορες στίς πρώτες μέρες τ'ίjς Σαρακοστης τών Χριστιανών,

Παράσταση Λαϊκού Θεάτρου, σέ κεντρικΎι πλατεία τής Ζακύνθου, στά 1961. Ή συμμετοχη τού κ6σμου εlναι χαρακτηριστικη
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κάποτε κάποτε δμως καl πρίν, - δπως οί ζακυνθινοl τό καρ
ναβάλι: φορούσανε ντόμινα καl μορέτες καl έπαίζανε δμιλίες
στούς δρόμους. Το 1925, & θυμδίμαι, έπαίξανε τό " Χάση ".
Τήν παράσταση τήν οργάνωσε δ γιος τοu Σαβία {Ήσα·tα ) ΓανΊj,
δ ΜωϋσΊjς, φαναρατζΊjς τό έπάγγελμα πού εΙχε πάρει μέρος
καl παλιότερα, δταν καl πάλι οί Όβραίοι έπαραστήσανε το
" Χάση ". Ό ΜωϋσΊjς επαιξε τό ρόλο τοu Χάση. Τήν Κατερί
να, τή γυναίκα του, επαιξε δ 'Ιωσήφ Ρ. Κωνσταντίνης, φαν.α
ρατζΊjς, τον Μπαρζό επαιξε δ 'Ιακώβ Δαλμέδεγος, ύφασματέ
μπορος, τήν ' Αγγέλω Ιtπαιξε δ 'Ιωσήφ Η. ΓανΊjς, τελειόφοι
τος γυμνασίου. Έπ-ήρανε άκόμα μέρος σ' αύτή τήν 'Ομιλία,
άλλdι δεν θυμάμαι τί ρόλους έπαίξανε, δ Σαμουήλ Μ. Κωνσταν
τίνης, γυρολόγος - πραματευτής, δ ΜπετΊjνος Δαλμέδεγος, γυ
ρολόγος - πραματευτής, δ 'Ιωσήφ Α. Γαν'ijς, φαναρατζΊjς, δ
Άβρααμ Ί. Γαν'ijς, φαναρατζΊjς, δ Μπετ'ijνος Κωνσταντί
νης μαθητευόμενος σε φάναρατζίδικο κι' δ Μωϋσ'ijς l\'Ιόρδος,
μαθητής γυμνασίου. ' Απ' αύτούς δ Μωϋσ'ijς Γαν'ijς, δ 'Ιωσήφ
Ρ . Κωνσταντίνης, δ Σαμουήλ Κωνσταντίνης, δ Μπετ'ijνος Δαλ
μέδεγος, δ 'Αβρααμ ' Ησ. Γαν'ijς, δ Μπετ'ijνος Κωνσταντίνης κι'
δ Μωϋσ'ijς Μόρδος, περάσανε τήν κατοχή στήν Ζάκυνθο κι'
έγλυτώσανε, γιατl οί Ζακυνθινοl πολύ έβοηθήσανε τούς Ό
βραίους. Σήμερα δλοι, έκτος άπό τό Μόρδο, ζοuν στο 'Ισραήλ,
δπου π'ijγαν μετα τούς σεισμούς τοu 1953. Ό 'Ιωσήφ Ή. Γα
ν'ijς, ήταν στήν Κέρκυρα στήν κατοχή καl έκτελέστηκε άπό
τούς Γερμανούς μ' δλη του τήν οtκογένεια. Ό 'Ιωσήφ Α. Γα
ν'ijς έπέθανε άπό φυσικό θάνατο στή Ζάκυνθο, πρlν άπό τον
πόλεμο.
Οί πρόβες για τήν 'Ομιλία τοu " Χάση " όίρχισαν να γίνουνται
κόίνα δύο μ'ijνες πρίν, σ' ίtνα κατώϊ. 'Έδειχνε δ γιος τοu Σαβία.
Ή 'Ομιλία παραστάθηκε το άπόγιομα τ'ijς πρώτης 'ήμέρας
τοu Πουρίμ, τρείς φορές: δύο παραστάσεις έγίνανε στή συ
νοικία τ'ijς Έβραϊκ'ijς, τό Γέτο δπως έξακολουθοuσε να λέγε
ται άπό τον καιρό πού ήτανε περιτειχισμένη , η μία μπροστα
στο μεγάλο Συναγώϊ κι' η όίλλη μπροστα στο μικρό. Ή τρί
τη παράσταση Ιtγινε 5ξω άπό τήν Έβρα·ίκή, στο Πλάτωμα της
' Ανάληψης, μπροστα στήν ταβέρνα τοu Λούκα τοu Κουζ'ij .Έπαί
ξανε δλόκληρ·η τήν 'Ομιλία, χωρlς να κόψουν η να άλλάξουν
τίποτα. Ό κόσμος πού έπαρακολούθησε, Όβραίοι καl Χρι
στιαν�ί, , εύχαp ισ;ηθήκανε ποtύ κ� έγ,ελάσαν� ι;ε ;ήν κ_αρδιά
τ?υς, ιδι ς με τις αλληκ,αριε του Χασ , πο� ο γι? ς του Σα
"'J
� καλα και� εΙχε μεγαλη
, ':?
βια τον
επαιξε πολυ
επιτυχια.
'Εκτός άπό τό " Χάση " θυμάμαι πού οί Όβραίοι της Ζάκυθος
έπαίξανε μιαν όίλλη χρονια στο Πουρίμ τους, τον " Κρίνο καl
'Ανθία ". Μίαν όίλλη χρονια έπαραστήσανε άπάνου σ' ίtνα
συρτόκαρρο (κάρρο δηλ. μέ τέσσερες ρόδες, μακρύ, πού τό ·
σέρνει ίtνα όίλογο ) τον Μπαρμπέρη να βγάνει δόντια. 'Έπαιξε
δ Μ::,-cετ�νο � Δαλμέδ7γ�ς - έπαράστησε τον όίρρωστο πού τοu
πονει το δοντι - και &λλοι.
ΔΙΑΦΟΡΕΣ " ΟΜΙΛΙΕΣ " 1 922 - 1939. Χωριό Καταστάρι

'Αφηγείται ό Γεώργιος Βοvτος, Ταμπού
ρια Πειραιά, Σπάρτης 127, 65 χρονών.
., ΑπΟ π λ έπ ίζαν ό ιλίες στΟ �αταστάρι Σ α 1 92� !παί
,
,
;
;�
; �
� ;
; :c ,
ξανε τη
Γκολφω , . Επαιξανε υστερα την
Εσμε , , τη
" Δέσπω ", τον " Κρίνο ", τό " Μερτηλο " καl πολλες όίλλες,
lσαμε τον πόλεμο σχεδόν πού έδιακόψανε. 'Εγώ επαιξα στή
:c Γκόλφ � " καt στην (( ' �σμεΞ:" · Ύ) �ουνα τότε� �? � 28 χρον& �
1 παρεα συνομηλικοι , που εκαμαμε μαζι
Εμαζευτηκαμε μια
�τΟ �τρατ�, καt εtχαμε ίό�ϊ :r&ς , την , έπ� ί�ανε �;Ο θέ�τρο τη
Γκολφω . Παλιότερα τις ομιλιες τις ελεγανε ετσι σαν τρα
γουδιστά, έμείς άπό δσα εlχαμε tδεί στο θέατρο έπαίζαμε έκ
φραστικά, δραματικα να ποuμε, κωμικά, χαρούμενα, διάφο
ρες φάσ εις, άνάλογα κατα πώς ήθελε τό Ιtργο.
'Ετοιμαζόμαστε άπό lνα μ'ijνα πρίν, κάθε βράδυ έμαζευόμαστε
σ' ίtνα σπ'ijτι εύρύχωρο κι' έκάναμε δοκιμές, χωρίς να μδίς δεί
χνει κανείς, άλλα Ιtτσι δπως το έκαταλαβ.αίναμε μοναχοί μας.
Έπαίζαμε με μορέτες καl με ένδυμασίες, δπως &ρμοζε σέ
κάθε ρόλο· πού Ιtπαιζε καθένας. Στήν δμιλία τοu " Κρίνου καl
τ'ijς 'Ανθίας " να ποuμε, δ Κρίνος έφοροuσε καπέλλο με κορ
δέλλες, όίσπρο πουκάμισο, μαuρο πανταλόνι, ζωνάρι κόκκινο.
Ή 'Ανθία ήτανε ντυμένη σα νύφη . Ό βασιληδίς έφοροuσε χλα
μύδα καl στέμα στο κεφάλι. Ή ύπ·η ρέτρια μαuρο βελέσι καl
όίσπρΊ) ποδιά. Ό σύμβουλος τοu βασιλέως έφοροuσε βελάδα.
Τις δμιλίες ·πού έπαίζαμε τlς παίρναμε άπό βιβλία. Μα στο

�
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Παράσταση Όμιλlας σέ δρόμο τής Ζακύνθου. Σχεδlασμα Κ.Π.
χωριό 'Α γγερικός ήτανε ίtνας άγγερικώτης πού έσύντασε δι
κές του δμιλίες. Μία άπ' αύτες πού όίκουσα ήτανε δ " Ρολάν
δος καl Χιλδεγόνδη ", τήν εΙχε παρμένη άπό ίtνα μυθιστόρη
μα. Τ? " Μερτ'ijλο " ποΌ έπαίξαμε δέν τον έπήραμε άπό βι
βλίο, άλλdι άπο μία παλια φυλλάδα γραμένη μέ: το χέρι πού τήν
εΙ�ε ,� οtκογέ�;ια Βαπτιστη Γκούσκου. Το lδιο καl τήν δμιλία
του Κρίνου .
Τήν παράσταση τήνε συνοδε·!ανε 5pγανα, βιολιά, κιθάρες καl
μαντολίν:r., έβαρούσα�ε συρτούς τοπικούς, καλαματιανούς, εύ
ρωπαϊκούς. ΈπαίζCΥ.ΙJε δ μακαρίτης δ Λευτάκης δ δάσκαλο; και
έγι� ( δταν δεν ltπαιζα δμιλία ) βιολιά, Διονύσιος Καρατζδίς καl
Διονύσιος Πουλιέζος μαντολίνα, Εύστάθιος Γκοuσκος καl Διο
νύσιος Μάνεσης κιθάρες. Στlς δμίλίες έπαίζανε δ Τιμόθεος
Γκοuσκος, Σπυρίδων Ξένος, 'Άγγελος Γκοuσκος, Διονύσιος
Λευτάκης καl &λλοι πολλοί. 'Εγώ Ιtπαιξα στήν " Γκόλφω "
το Ζήση, στήν " 'Εσμέ " το Στράτο. Ό 'Άγγελος Γκοuσκος
πού ήτανε συν·ηβισμένος στα κωμικά, πέταγε στήν δμιλία καl
δικά του λόγια, πού εlχανε σχέση με το χωριο κι' έγελοuσε δ
κόσμος. Τlς δμιλίες τlς έπαίζαμε τlς δύο τελευταίες Κυριακες
τ'ijς 'Αποκρηδίς στο πλάτωμα της έκκλησίας της Παναγίας της
Καταστάρας. Έφτιάχναμε μία πρόχειρη σκηνή με χαρτιά,
'ληόπανα, κλαριά, λουλούδια. Μαζευότανε ένωρlς κόσμος,
άπο 1500 άνθρώποι καl &νω, άπό τό Καταστάρι καl τα γύρω
χωριά, Πηγαδάκια, Κούκεση , Σκουλικάδο, 'Άϊ-Δημήτρ·η , 'Αλι
κανδί, Γερακαρία.
Ξέχωρα άπό τα εύρωπαϊκα 5ργανα εrχαμε καl ταμπουρλονιά
καρο, έπαίζανε δ Σπυρίδων Βοuτος ταμποuρλο καί 'Αναστά
σιος Τεμπονέρας άνιάκαρα. Πρlν καl μετα τήν δμιλία το τα
μπουρλονιάκαρο, μαζl μέ μασκαράδες της δμιλίας καl έκτος
της δμιλίας, περιοδεύανε τούς δρόμους τοu χωριοu παίζοντας
καl διασκεδάζοντας.
Τήν ώρα πού έπαιζότανε δμιλία, Ιtβγαινε δίσκος για τα Ιtξοδα.
ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ 'ΌΜΙΛΙΕΣ" 1925-1964
Χωριο 'Άγιος Κηρuκος ( Άγγερικος )

Γράφει ό Δ. Π. 'Αρβανιτάκης, κάτοικος
Άγγερικοv Ζακύνθου, dγρότης, 30 χρονών.

" 'Εδώ στο χωpιό μου παίχθηκε μια " 'Ομιλία " ' τήν όποίαν
έγώ δέν ήμουν για να θυμδίμαι, πρlν 35 περίπου χρόνια. ΕΙχε
τίτλο " ' Οκτάβιος καl Ούαλέρια ". 'Όπως λένε έκείνοι πού
τήν θυμοuνται εΙχε πολύ μεγάλη έπιτυχία. 'Ως προς τήν προέ
λευσή της, σδίς γράφω δ,τι Ιtχω άκουστά : πολλοί λένε δτι τότε
κυκλοφοροuσε κάποιο περιοδικό έβδομαδιαίο σέ φυλλάδια καl
εΙχε τήν ίστορία της 'Ομιλίας σε συνέχειες. 'Εκείνος πού τήν
Ιtκαμε, έπ'ijρε τήν ίστορία άπο το περιοδ�κό καl τήν Ιtβαλε σέ
στίχους. 'Έχει πεθάνει, ονομαζόταν 'Αλέκος Στράνης. Αύτή η
' Ομιλία χάθηκε. Τή ζήτησα πέρυσι άλλdι στάθηκε άδύνατο
να τή βρώ. Μα όίκουσα κάποτε άπό έκείνους πού ltλαβαν μέρος

μεpικούς στίχους καί τούς γpάφω. Ό Όpσίνης Ιtπιασε τ·);ν κό
pη του με τον έpαστή της καί τοuς λέει:
Τό γνώρισα κι' έγώ κι' ήρθα νd σάς διαλύσω
κι' αvτ1) σας τήν dναίδεια σκληρώς νd τιμωρήσω
'Εσύ δέ νέε aτιμε, φαρμακερέ dστρίτη
i·d κηλιδώσεις σκέφθηκες τό lδικό μου. σπίτι.
Κόρη dναιδής καl aπρεπος τράβα στήν κάμαρή σου
καί σέ λιγάκι θd σού πώ τήν μέλλουσα ποινή σου.
Μι&. όίλλη 'Ομιλία παίχτηκε στο χωpιό μου το 1 956. Αuτην
8ιασκεύασε ο Κώστας Σπϊ'νος ά.πο το βιβλίο τοϋ Μιχαηλ Ζε
βακο " 'Η Γέφυρα τών Στεναγμών " καί είχε τον αύτον τί
τλον. Φυσικά ή 8ιασχευη !'.γινε σε έμμέτpους στίχους. 'Άλλη
παίχθηκε το 1 959 με τίτλο " Δυστυχισμένη ' Αγάπη " . Αύτη
'!)ταν 8ική μου, ή πpώτη ποu !'.γραψα, είχε aε μεγάλη έπιτυχία
καί παίχθηκε έκτος τΎjς Κυpιακ'ίjς τών 'Απόκρεω, στο χωpιό,
καί την Κυpιακη τ'ίjς Ί'pιν'ίjς στο Κινηματοθέατρο " Πάνθεον "
στην πόλη ύπεp ά.νοικο8ομήσεως τ'ίjς έκκληο ίας τοϋ χωpιοϋ
μας. Εtσπpάξαμε 5.500 σε aύο παpαστάσεις. Πιο κάτω γpά
φω όλίγους στίχους ά.π' την πpώτη μου 'Ομιλία :
ΕΡΙΕΤΤΑ : Πάνε δυο χρόνια π' dγαπώ dπ' τής καρδιάς τd
εlναι καιρός πατέρα μου κι' έσύ πιd νd τό μάθεις.
[βάθη
"Εναν φτωχό dγάπησα, μέ δλη τήν ψυχή μου,
χωρίς αvτόν πατέρα μου εlν' aδεια ή ζωή μου.
ΚΟΜΗΣ : Σταμάτα . . . aλλο μήν μιλάς, φίδι φαρμακωμένο.
Γι' αvτό τό γάμο dρνήθηκες, παιδί καταραμένο;
Ά ! . .; � στ� aλλον d?;'α;ι�ς, κι: έγώ �έν τ� κατείχα
και τις ελπιδες μου σ εσε διαολου γεννα ειχα.
Φτωχόν εlπες dγάπησες; καί στέκεσαι dκόμα;
Στήν πίστη μου όρκίζομαι θd μπής στό μαύρο χώμα.
Το 61 παίχθηκε μι&. όίλλη 'Ομιλία μου, " 'Έpως καί φθόνος " ,
παίχθηκε στην πόλη, οπου !'.γινε 8ιαγωνισμος καί π'ίjpα το
πpώτο βpαβεϊ'ο. "Υστεpα μiΥ.ς έκαλέσανε οι Ζακυνθινοί ποu
'

· 'Ομιλία στήν κεντρική πλατεία τής Ζακύνθου. Καρναβάλι 1961
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είναι στο Μωpι&. κι' έπήγαμε κι'&:έπαίξαμε κι' έκεϊ' την ' Ομι
λία. Ί8οu μεpικοί στϊ'χοι ά.π' αύτΊ] τΊ]ν 'Ομιλία :
ΠUΙΗΤΗΣ : Δυο χρόνια έπεράσανεdπ' τήν ήμέρα έκείνη
π' ό 'Αρετίνος έφυγε καί aφαντος έγίνη .
έπλανιώτανε στd μακρινd τd ξένα,
Μονάχος
.
μές στούς dγνώστους aγνωστος, δέν γνώριζε κανέναν.
('Ένας καθολικός παπάς τού 1600 στή Βενετία συναντά τήν
'Αβελίνα, ορφανή, φτωχειd κι' dπροστάτευτη κοπέλα καί τής
φράζει τό δρόμο):
ΠΑΠΑΣ : Γιατί 'Αβελίνα μου περνάς χωρίς νd χαιρετίσεις;
μήπως. δέν καταδέχεσαι σ' έμένα νd μιλήσεις;
Πολλές ήμέρες έψαχνα γιd νd σέ συναντήσω.
Καί τώρα . . . πούσαι μόνη σου θέλω νd σού . . . μιλήσω.
ΑΒΕΛΙΝΑ : Κάμε στήν aκρη νd διαβώ, συχαμερό σκουλήκι
σού τwχω πεί καί aλλοτε, μού προξεvάς τή φρίκη.
ΠΑΠΑΣ : Εlσαι τό πάν γιd μένανε, τό βλέπεις, τό γνωρίζεις
κα σού όμι ώ μ' εVγένει
ια ί σύ έ βρίζεις
� γ ;; f μ_
�
�
, ;
, φορα,
Για τελευταια πλεον
Αβελινα σε ρωταω·
η ναί η οχι νd μού πείς, γιατί aλλο δέ βαστάω.
ΑΒΕΛΙΝΑ : Σού τώπα σέ συχαίνομαι. στο λέω κάθε λίγο.
Κάνε μου τόπο νd διαβώ, έχω δουλειd νd φύγω.
ΠΑΠΑΣ : Στο διάβολο όρκίστηκα δική μου νd σέ κάνω
δέ μού γλυτώνεις καί νd πάς στον οvρανό dπάνω.
Ί'ώpα γράφω μι&. καινούpγια 'Ομιλία ποu πpοοpίζεται γι&. v&.
παιχθεϊ' έφέτος. 'Η ύπόθεση ε1ναι ΖακυνθινΊ] (ντόπια ) . Έξι
στοpώ με λίγα λόγια πώς ζοϋσαν τότε οι όίνθpωποι τοϋ λαοϋ,
ώς σέμπpοι καί ώς ποπολάpοι καθώς καί οι εύγενεϊ'ς λεγό
μενοι, κάνω ά.pκετο λόγο καί γι&. την παpθενοφθοpία. Σέ συνέ
χεια !'.χει 8piiμα ποu δμως 8έν !'.χω &.κόμη τελειώσει. Ν&. λί
γοι στϊ'χοι ά.π' αύτή :
(Ό Κόντες μέ τον έπιστάτη τών χτημάτων του)
ΚΟΝΤΕΣ : Τί εlν' αvτd πού τσαμπουνάς; πές μου μέ λίγα
σδ.ν τί dπαίτηση έχουνε λοιπόν τd σκυλολόγια ;
[λόγια
ΕΠΙΣΤΑ ΤΗΣ : Λένε δτι θd μοιραστεί στή μέση ή σταφίδα
κι' έφέτος νd ξεχρεωθούν έχουνε τήν έλπίδα.
Κόντε νd εlσθε βέβαιος εlναι σοδειd μεγάλη,
τόση, πού δέν ξανάγινε καμία χρονία aλλη.
ΚΟΝΤΕΣ : 'Ά Ι wστε, ε lναι βέβαιο, πώς θd ξεχρεωθούνε ! . . .
κακό . . . πολύ κακό αvτό, τ d χρέη ν d σβηστούνε.
ΕΠΙΣΤΑ ΤΗΣ : Θυμάστε κόντε μιd χρονιά, ποϋταν μικρή
καί έγινε ή μοιρασιd μέ σύστημα "ίiνα - τρία ";
[σοδεία
Αvτό λοιπόν τό σύστημα κι' έφέτος νd έφαρμώσεις,
νd πάρτε τρία μερίδια κι' ίiνα νd τούς έδώσεις.
ΚΟΝΤΕΣ : Αvτό πού λές δέν γίνεται, εlν' dδικία μεγάλη,
aκου λοιπόν τί θd σού πώ: βρήκα μιd λύση aλλη:
πιάσε τd λίμπρα στή στιγμή, γράφτους διπλd τd χρέη,
κι' οί σέμπροι στο λογαριασμό δ.ς σκούζουν σdν όβρέοι.
(Μ ό ν ο ς) : Μέ πείνα καί ξυλοδαρμό πρέπει λοιπόν νd ζούνε•
κι' δλοι τους σδ.ν τd βόϊδα νd μάς ύπερετούνε.
Δέν πρέπει νd ξυπνήσουνε ποτέ τd σκυλολόγια,
γιατί δ.ν αύτd ξυπνήσουνε πάνε τ' dρχοντολόγια
Σέ συνέχεια γpάφω 8ιά.λογο μεταξu κόντε καί ένος σέμπpου,
6 δποϊ'ο,ς ζητοϋσε όί8εια γι&. ν&. παντpέψει το γιό του.
(Ό σέμπρος - γέρος - γονατιστός μέ
τό κεφάλι dκουμπισμένο στο χώμα):
ΣΕΜΠΡΟΣ: τΩ, κόντε μου ! σάς προσκυνώ, δούλος σας ό καη
δυό λόγια γιd νd σάς εlπώ τήν aδεια περιμένω.
[μένος.
ΚΟΝΤΕΣ : Λέγε λοιπόν, παλιόγερε, γιατί βρωμάς σδ.ν σκύλος
πρωτού μέ πιάσει ό θυμός καί σέ διαολοστείλω.
ΣΕΜΠΡΟΣ : Κόντε μου, dποφάσισα, τό γιό μου νd παν
[τρέψω,
κι' ήρθα στήν έξοχότη σας τήν aδεια νd γυρέψω.
Παρακαλώ σας κόντε μου, κάντε μου αύτή τήν χάρη,
γιατ' εlναι δλα ίiτοιμα, αϋριο νd τήνε πάρει.
ΚΟΝΤΕΣ: Κι' ή νύφη ποία 'ναι μωρέ; καί πόση προίκα παίρ
Ό γιός σου, λές, παντρεύεται κανίσκι δέ μού φέρνεις; {νει;
ΣΕΜΠΡΟΣ : Τού παπα - Νιόνιου κόντε . μου παίρνει τή θυ
Προίκα, οvτε τσεvτέζιμο νά, νd μέ κόψει σφαίρα.
[γατέρα.
ΑΟΝΤΕΣ : Εlν' ομορφη ή νύφη σου; στd χρόνια εlναι με
πρόσεξε: τήν dλήθεια σου, στο ξαναλέω καί πάλι.
[γάλη ;
Ί'ίς 'Ομιλίες ποu !'.χω γpάψει aεν ε1ναι ά.πό βιβλία ά.λλ&. έξ
Δ. Π. 'Α p β α ν ι τ ά. κ ·η ς η .
δλοκpήpο� φανταστικές.
Καταγpαφή : Κ. Π ΟΡΦΥΡΗΣ

το Θ ΕΑ Τ Ρ Ο Σ Τ Η ΖΑΚΥΝ Θ Ο
ΑΠΟ ΑΡΧΟ ΝΤ Ε Σ Κ Α Ι ΠΟΠΟΛΑΡ ΟΥ Σ

Τού Δ ΤΟΝΥΣΗ ΡΩΜΑ
'Αναγκάζουμαι να προτάξω, μι& δμολογία στη σύντομη τούτη
ε!ναι φυσικό, ή τελευταία αύτη 3ημιουργε'i: την πρώτη καί γι'
έπισκόπιση του Έπτανησιακου Θεάτρου: 'Αρχικός μου σκοπος αύτό προηγε'i:ται χρονολογικά. 'Από τ' 'Αρχα'i:α Διονύσια &ς
·'ήταν να τήν τιτλοφορήσω : Το Θέατρο στα 'Ιόνια Νησιά. Τε
τον Βυζαντινό Ίππό3ρομο κι άπό τα Θρησκευτικα Μυστήρια
λικα ομως, ξανα3ιαβάζοντας τα δσα γράφω παρακάτω, Ιtφτα� του Μεσαίωνα ώς στήν 'Όπερα του μπl:λ κάντο η του Βάγκνερ
σα στο συμπέρασμα πώς μια τέ� οια γενίκευση θα μπορουσε δλα τα θεάματα χρωστιουνται σ την άνθρώπινη αύτή άνάγκη
3ικαιολογ·ημένα να θεωρηθεί σαν ψευδότιτλος ! Κι αύτο γιατί,
πού οί Ρωμα'i:οι φτάσανε ν' άξιολογουνε παράλληλα μl: τή σω
οUσι.αστικά, τΟ μοναχΟ άπΟ τά έπτά νησι.d: πού παρουσιάζει.
ματικη τροφή ! (όίρτον καί θεάματα ) ! 'Η 3ιαστολη τούτη μiiς
μια συστηματική καλλιέργεια τ'ίjς Τέχνης τ'ίjς Θάλειας, ε!ναι ε!ναι άναγκαία γιατί 31: μπορουμε βέβαια ν' :Χγνοήσουμε πώς
τό Φιόρο τού Λεβά�ιτε !
στήν Κέρκυρα ύπ'ίjρχε άπό παλια μια Ε:ντονη θεατρικfι ζωfι
καί πώς έκεί χτίστηκε καί τό πρ(;)τΟ θέατρο τ'ίjς σύγχρονης
Θά 'λεγε κανένας πώς συμβαίνει μl: το Έπτανησιακο Θέα
Έλλά3ος ("Σαν Τζιάκομο", 1 7 ος αίώνας) άρχικα σαν Loggia
τρο δ,τι καί μl: τήν ποίηση γενικότερα. Ό καθηγητης Γ. Ζώ
(έντευκτήριο ) των εύγενων κι άργότερα θέατρο.
ρας, στή μελέτη Πού 3ημοσίευσε μαζί μέ τον ύφηγητή Φ. Κ.
Μπουμπουλί3η, στα 1 95 3 , μl: τίτλο " Έπτανήσιοι προσολω
ιι ΘεατιJικη ζωη " λοιπΟν ε'ίχανz καt τ) Υ.λλα νησια τοϋ )Ιο
μι.κοL πο:_ηταL " γράφει:
Οί ποι.·ηταL, οΟ;οι (εΙ�α� σ;χεΟΟν �πο νίου καί προπαντός ή Κέρκυρα, πού κατα τό μεσουράνημα τ'ίjς
1
1 κατα την υπο εξετασιν επο 'Όπερας του μπl:λ κάντο (μέσα &ς τέλος 1 9ου ) άποτελουσε,
κλειστικως Ζακυνθιοι,
ειτε 3ιοτι
χήν μόνον είς τήν Ζάκυνθον έγεννήθησαν ποιηταί, εtτε 3ιότι τα μαζί μl: τή Ζάκυνθο, τή λυ3ία λίθο τ'ίjς φωνητικ'ίjς ποιότΥ,τας
Ιtργα των ποιητων όίλλων νήσων άπωλέσθησαν ,, . 'Αναφέρει μά των ίταλικων μελο3ραματικων θιάσων. 'Εκείνο πού χαρα
λιστα χαl τούτη τήν περικοπη άπο τήν " 'Ιστορία τ'ίjς Νεοελ κτηρίζει τη Ζάκυνθο ά:ποκλειστικά, ε!ναι πώς προχώρησε άπό
ληνικ'ίjς Λογοτεχνίας " του ' Ηλία Βουτιερί3η (Άθ'ίjναι 1 9 2 7 ,
πολύ νωρίς στο 3εύτερο στά3ιο : στη ντόπια 3ραματουργική
τομ. Β . σελ. 1 1 4 - 1 29 ) : " Στηριζόμενοι είς τάς ύπαρχούσας
3ημιουργία. 'Απο τήν όίποψη αύτή μπορε'i: καl πρέπει να θεω
πληροφορίας καl είς τα 3ιασωθέντα ltργα, εtμεθα Ύ)ναγκασμένοι ρείται σαν θεματοφύλακας καί συνεχιστής του νεοελληνικου
να παρα3εχθωμεν σήμερον, δτι μόνον Ζακυνθίων τοιαύτην έκ3ή
μεσαιω��κοϋ � εά;ρου : τ?ϋ !<ρητικοϋ. fΙρίν βέβαι� , �πΟ τΟ�
;
λωσιν Ε:χομεν πραγματικως. Βεβαίως, 3Ι:ν Ε:λειψαν καί έκ των
1 7ον αιωνα, ισχυουνε για το Ζακυνθινο Θεατρο
τα ,ι3ια που
όίλλων ν-�σων οί λόγιοι, καί ίκανοί μάλιστα τον άριθμόν. 'Αλ
προαναφ�ρ �f'-ε , σχετι:'α μ,Ι: ;ήν προ�ολ�μικfι ποίησrι, σ' όί�
, ιθμον, εγρ φ ν κα α προτι
λιΧ τα �ργα τούτων �χουν γραφεί η είς τήν ά:ρχαίαν έλληνικήν
λα νησι-χ, : �ογ;οι, ικ;ινο �, το� αρ
� �
;
,
�
η είς τήν tταλική\ι κατα προτίμησιν, η είς την λατινικήν " .
μησιν εις την ιταλικην η εις την λατινικην . Παντως, 3ε
Το t3ιο άκριβως ίσχύει καί για το Θέατρο. Σ' αύτό, μάλιστα, χ �ράει ά:μφι �ολία �� ς δ Ε:ρως � �λεία,ς, όίνθι�ε �το νησί ά7;ο
·ή σημασία του Φιόρου τού Λ εΒάντε είναι πολύ σ·ημαντικό τον 1 6ον κιολας αιωνα ! Κι αυτο, τοσο στην αριστωφατια
τερη ι:ιατl ένω, σ τη,ν Ποί1 ση ·ή μετασολωμική της συμβολ·Ι] δσο και στtς λαϊκΕς τάξεις, στο�ς ποπ�λ&ρ ?υς 1
.
�Ι πρωτη �χει στο ε�εργητ; 
�;ι-ε � ιοpιζεται σ,ε μ,ια ,πλ;: ι�3α
απο μελω3ικ,αυς αλ�α �λασ
κο της μ: α ,θε�τρι;<η r;αρα
Παλλιγραφημένη ιlγγελία γιά η)ν ϊδρυση τής "Φιλοδραματικ·ής
σ?.,νες π;οιητες, στο �,εατρο
σταση,' για την , οπο,ια θα , ξα �
'Ακαδημίας", μέ τfιν προεδρία τού σημαντικότερου ίστορικού
, ,
μας χ,αρι�ει, ,μετα τη� Ενω
ναμιλησουμε και που, κατα τη
συγγραφέα τών '1',Πτα�ιήσων, τού Έρμάννου Λούντζη. Ή
ση, τον �ενυπουλο το 3ημι
γνώμη ,μας, άποτελ; ί τό,ν σ·1 " Φ ιλοδραμα τ ική " έδρασε δσο ύπήρχε άr.όμα ό " 'Α πόλλων "
ουργο τ'ίjς νεοελληνικ'ίjς :Χστι
μαντικοτ90 σταθμο, την α
κ'ίjς Δραματουργίας.
παρχή θά 'λεγα, τ'ίjς νεοελλη
'Έτσι, μποpουμε να πουμε
νικ'ίjς θεατpικ'ίjς ζω'ίjς ! 'Όσο
πώς - άκ�ουθ�ντας τΟν rοιο
για �ούς 3εύτερους, τούς πο
συλ�οχ ισι;- ο � αι ,κρατω� τας φ� 
π?λ�ρους, � ά:γάπη τους γι�
το θεατρο γινεται χειροπιαστη
� ικα ;ις ορθες αν�λο'( ιες σπ, �
αξ �ολογησ·? - fJ;ια ανα3ρομ�
� άτ.ου 1,00 χρόνια �ργό;ερ � ,
στο παλαιοτεpο Επτανησιακο
οταν φτανουνε 3ηλα3η στα χε
Θέατρο, ίσο3υναμεί μi: μι.Χν
ρι-, τους τά ltpγα του Κpητι
έπισκόπιση του προξενοπο11κου Θεάτρου, πού 'ναι γραμ
λικού Θεάτρου στήν πατρί3α
μένα έλληνικά. Γιατί έ3ω ά
του Σολωμου !
κριβως βρίσκεται δ κόμπος !
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πρώτο χέρι ! 'Όσο για τήν
πως για το t3ιο . πράγμα οιΓJ.
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άριστοκρατία μ' δλο πού, κα
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θώς θά 3ουμε, κολακευότα
νικα, βεβαια, ετσι ε!ν�ι, αλλα
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νε για τ·Ι]ν έλληνικότητά της,
στην περ ίπτωσ�Ι) πού μας ένή λογοτεχνική της άγωγή
3ιαφέp ει fJ;ε θέατρο έννοου
;.,..:��με τη ντοπια 3ραματουργι
� τ�ν βέβαι� ίταλι�ή . ''�τυ: ι,
αναμεσα στα παλαια (και ση
κή παραγώγ� (όίσχεiα :Χπ' το
μερα 3υστυχως χαμένα ) χει
γλωσσικο έργαλείο πού μετα
ρόγρα�� του , 1 6ου , 1 7 ου καί
χειρίζεται ) καl μl: θεατρική
1 8ου αιωνα, το συχνοτερο θεα
ζωή τή συστηματικη ίκανο
τf ικο ε!3ος , πού συν �ντiiμε
ποίηση, τ'ίjς 6ργα� ικ'ίjς ,ά:ν�y
κη � καθ � κοινω,ν ιας γ :ι; ορι
ειναι η, παραφραση και 3ια
σμενου τυπου θεαματα. Οπως
σκευή ίtαλικων Ιtργων πού
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χρησιμεύανε για "ξεφάντωμα τών φίλων ,, κατα τίς έρασιτε οί Ζακυνθινοί i5χι μονάχα λά:βανε ένεργο μέρος στη θαλάσσια
χνικες παραστάσεις, στα οιά:φορα άριστοκρατικα σαλόνια. Το αύτη σύγκρουση (με την Γαλέρα τ'ijς Κοινότητος 'καί με τρείς
νίζω : παραφράσεις καί οιασκευές, i5χι μεταφράσεις ! 'Απο τόν άκόμα έΟελοντικες ) άλλά την άπολαύσανε καί σαν θέαμα ! Πρα
180 αtώνα καl πέρα συ'ιαντοϋμε φυσικα καl τέτοιες. 'Έχουμε γματικα άπο ενα χρονικο τ'ijς έποχ'ijς (Χρ. Γεωργιλα) μαθαί
δμως κιόλας φτάσει στην έποχη δπου το lλληνόγλωσσο θέα νουμε δτι πλ'ijθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί, τ1Jν ήμέρα έκεί
τρο οίνει πιά καί παίρνει με τίς τόσες και τόσες ύπαίθριες νη, στ1Jν &κρη τοϋ Κρύου Νεροϋ (Κόκκινος Βράχος ! ) κα
'Ομιλίες πού σκαρώνουνε στίς πλατέες ol ποπολάροι.
θώς καί στο βραχον'ijσι Βόιοι, για νά παρακολουθήσουνε, με
'Αλλά προτοϋ νά καταπιαστοϋμε με τίς 'Ομιλίες αύτές, πού τρομερη &γωνία, τόν κοσμοχαλασμό πού γινότανε λίγα ·μίλ
άποτελοϋνε και το κύριο κόρπους τοϋ ζωωνθινοϋ προξενο λια παραπέρα. Την 'ίοια χρονιά:, ενα-ουο μ'ijνες πρωτύτερα, ό
πουλικού θεάτρου, πρzπει νά μιλήσω γιά την περίφημη θεα
Ούλουτσαλ'ijς (κατοπινός Καπεταν Πασας τ'ijς Τουρκιας )
τpικη παράσταση τοϋ 1571, με την όποία ol ζακυνθινοl άποβίβασε στρατό στη Ζάκυνθο καί οοκίμασε νά έκπορθήσει
τό φρούριό τ-ης. 'Απότυχε δμως χάρη στ1Jν ήρωικη όίμυνα τοϋ
νόμπιλοι οιακηρύξανε urbi et orbi την ταύτισή τους με τον
έλληνισμο καl την περηφά:νεια πού νιώθανε γιά την ενοοξη . πληθυσμοϋ. Γιορτάζοντας λοιπόν τίς ουο σημαντικες τοϋτες
αύτη καταγωγή τους. [Έοω δμως, για να έξηγηθοϋμε μια πολεμικες νίκες, πού προοικάζανε ενα εύτυχισμένο μέλλον γιά
καί καλή, χρειάζεται τούτη ή μικρη παρένθεση : Έκτος άπο το νησί, ό Προβλεπτ)]ς Κονταρίνης �οωσε στο " Παλά:τ'σ ο τ'ijς
λίγες οίκογένειες πού καταφ1)γανε στην Έπτά:νησο μετά τ1Jν Τέρρας ", πάνω στο Κάστρο, μια μεγάλη φέστα ή όποία,
'Άλωση τ'ijς Πόλης, τ'ijς 'Αθήνας κι άργότερα τ'ijς Κρή παράλληλα με οιά:φορες &λλες έκοηλώσεις, περιλάβαινε καί
της καl τοϋ ΜωριιΧ, ol περισσότερες άπο τίς άριστοκρα μιά θεατρικη παράσταση. Είναι ή πρώτη πού άναφέρεται
τικες φαμελιες πού άπαρτίζανε τά " Συμβούλια τών Εύγε στ1Jν ίστορία τοϋ Τζά:ντε κ' οί έρασιτέχνες έκτελεστες ήταν
νών " τών έφτα νησιών -ϊjταv ίταλικές. Μ' δλο τοϋτο, ή πο δλοι νεαροl γραμμένοι στο libro d' oro. "Ολ' αύτά δμως σεν
λύχρονl γε;.τ� ίαση με τού;; καθ�ρόαιμο,υς �λ):ηνες , ντόπιου7 θα ε'ίχανε καί τόση σημασία &ν τ' δνομα τοϋ έ:ργου πού παίχτηκε
χωρικους κ η συστηματικη τους επιγαμια
με ελληνιοες, που οεν -ϊ),ταν τό,σο ,χαρακ"? ρισ:τικο γ ια τον πολιτισμο καί τ1Jv, έ�λη
,
'χε σά φυσικη συνέπεια τ1Jν μετά:στασή τους στην Όρθο νοπρεπεια
εκεινων που το οιαλεξανε
! Είναι πραγματικα ανα
οοξία, οημιούργησε στούς Φράγκους μέτοικους καί προ τριχιαστικο να σκεφτεί κανένας πώς στα 1571, γιορτάζοντας τ-(j
παντος στούς άπογόνους τους, μια έθνικ-η συνείοηση όλότελα νικηφόρα άπόκρουση τών βαρβάρων, ol νεαροί ζάκυνθινοί έρα
έλληνική. Θά 'ταν, νομίζω, περιττο νά στηρίξουμε τη οια σιτέχνες παίξανε τούς " Πέρσες " τοϋ Αtσχύλου ! Κατά· τίς
πίστωση αύτη πάνω σε παραοείγματα σαν τοϋ Καποοίστρια, πληροφορίες πού εφτασαν σε μας άπο τόν Δε Βιά:ζη (καί άνα
τοϋ Σολωμοϋ κ.τ.λ. γιατί αύτο θα μας εβγαζε άπο το θέμα πού φέρονται στΎjν " 'Ιστορία τοϋ Νεοελληνικοϋ Θεάτρου" τοϋ Λά
σήμερα μας ένοιαφέρει]. 'Η χρονιά τοϋ 1571 είναι lστορικη σκαρη ) , ol " Πέρσες " άνεβήκανε τότε σε ίταλικη μετάφραση.
για δλη την Εύρώπη : στlς 7 τοϋ 'Οκτώβρη ό συμμαχικός Αύτό, μ' όίλλα λόγια σημαίνει πώς στη Ζάκυνθο έ:χουμε άπο
χριστιανικος στόλος τ'ijς λίγκα κριστιάνα κατατρόπωσε τον τον 1 6ον κιόλας αίώνα θεατρική ζωή άλλ' οχι άκόμα καl
τουρκικό στην εtσοοο τοϋ Πατρα·ικοϋ κόλπου καl συγκεκρι θέατρο ! Γι' αύτο καl τά κατοπινα άκόμα ερyα πού συναν
μένα στο τρίγωνο ποt'ι σχηματίζεται άνά:μεσα στα βραχονή ταμε σε παλαιούς κώοικες ώς τίς άρχες τοϋ 1 8ου αίώνα εί
σια Σκρόφες, στο 'Ακρωτήριο Πάπας, την άπέναντι άκτη ναι, δπως προαναφέραμε, παραφράσεις ιταλικών ερyων, προ
τ'ijς Στερεας, τη Θολή, ουτικα τοϋ Αtτωλικοϋ. Πρόκειται σαρμοσμένες στlς ντόπιες θεατρικες ουνατότητες.
γιά την ίστορικη ναυμαχία πού τ' ονομά: της χαράχτηκε 'Απο τον 1 80 δμως αtώνα συνανταμε καί μεταφρασμένες
με χρυσα γράμματα στίς σελίοες τ'ijς Εύρωπαϊκ'ijς 'Ιστορίας. διασκευές πού άκολουθοϋνε τό κρητικό παρά:οειyμα. (Γιατί
Το πιό περίεργο μάλιστα είναι δτι χαράχτηκε με δνομα ... καί τό κ�θαυτο Κρη;ικό Θέα;� ο, η ;ουλ�χιστο ol κ�ρι�τερ � ς
στραβό, γιατl δλοι πια την ξέρουμε σα Ναυμαχία τ'ijς Ναυπά οημιουρyιες του βασιζονται σ ιταλικα προτυπα ! ) . Μ ε την ει
κτου ! 'Όπως καί νά: 'χει δμως το πράγμα, ενα ϊίναι το βέβαιο: σαyωyη δμως τ'ijς έλληyικ'ijς γλώσσας στη θεατρικη ζω1J μποΉ πλατεία τού 'Αγίου Μάρκου - κεντρική πλατεία τού Τζάντε, ό " πλατύφορος" δπως τον lλεγε ό λαος - δπου γινόντανε,
κυρίως, ol 'Ομιλίες. 'Έγχρωμη χαλκογραφία τού Caι·twι·ίght, καμωμένη το 1821. Το κεντρικό της τμήμα καλύπτει καi το
έξώφvλλο τού τεύχους μέ τήν εύκαιρία τού έφετεινού lορτασμού τών lκατο χρόνων dπο τήν 'Ένωση τών 'Επτά Νησιών
.
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ρουμε νά πουμε δτι άρχίζει καί το Νεοελληνικό Θέατρο
στήν κυριολεξία του. οι πρώτες του έκl>ηλώσεις είναι μορφ'ijς
λαϊχ'ijς χαί περιορίζονται στίς περίφημες ' Ομιλίες. Πρό
κειται γιά ύπαίθριες παραστάσεις πού έκτελουνται ά.πο λαϊ
κούς δμίλους, σέ l>ιάφορα σημεία τ'ijς πολιτείας χαί προπαν
τος στή κεντρική Πλατέα του Άγίο.υ Μάρκου τή λεγόμενη
Φόρος. ('Όπως το Ρωμαϊχο χαί Βυζαντινο foruιη ) . 'Αρ
χικά οι 'Ομιλίες αύτi:ς ά.νήχουνε στο ρεπερτόριο του Κρητικου
Θεάτρου, τον " Έρωτόχριτο", τήν " Έρωφίλη" χ.τ.λ ΜΙ: τον
χαιρο δμως οημιουργείται χαί ντόπιο οραματολόγιο χ1. ά.ρχίζει
ε;σ� πιά το πράη� ατιχο Ζαχ�νθ :�ο <Ξ!έα;ρο. Στίς , 'Ομιλίες
αυτες (που, οιατ-ηρουνται ζωντανες ως τα σημερα ) τους γυναι
χεί?υς ρόλ�υς �αίζα�ε φυσ ιχά �φη �οι. Τ � ίο :_ο οηλαοή, πο�
, ,
,
γινοτανε και σ, ολη την Ευρωπη
ως τις αρχες
του 1 7ου χαι στο
Κράτος του Βατικανου ώς το τέλος .-ου 1 8ου. Θυμόίμαι έγώ δ
'ίοιος μιάν άξέχαστη ' Ομιλία πού παρακολούθησα παιοί, έοώ
�αt �άπου ίί? μ,όνια ,! (':Αγιοι_ Π �ντ;:ς, ; ί άριθμός ! ) ' Η ταν , δ
Κρι,νος χαι η Ανθια , χατα , την οποια το παλλη �α, �ι χλ;:
,
,
βει τη βασιλοπουλα
χαι χαταληγει στο κριτηριο.
Με αγωνια
περιμένει ή 'Ανθία, τριγυρισμένη άπο τήν Αύλή της , νά μάθει
τ' ά.ποτέλεσμα τ'ijς οίκης. Λές χαt ο:ήν βλέπω τήν χαϋμένη ν'
άγαναχτεί γιά τή θανατική χαταοίκη του άγαπημένου της χαt
μουντζώνοντας νά σκούζει: " Τον Κρίνον έοιχάσατε ; 'Όρσεεε
τσοt οιχασ τάοες ! ! ! " . Συγχρόνως δμως ή ά.πι\τομη κίνηση του
φασκελώματος παραμέρισε λίγο ·ή μάσκα καt λάμψανε στο
:;>ώς του ηλιου ol άρειμάνιες ξανθές. . . μουστάχες της !
Είναι Ι>ύσκολο νά ξεκαθαρίσει κανείς μέ άπόλυτη σιγουριά
πόσες ά.πο τtς παλαιότερες αύτές 'Ομιλίες είναι φεpμένες
±πο τή Κρή'tη χαί πc.ιές είναι οημιουργίες ντόπιες. Θαρρώ πώς
Πρόγραμμα - dγγελία τού Μπουσουλοτιέρη (ταχυδακτυλουρ
γού) 'Ιωσηφ Μπένα. 'Ύστερα dπό τη διαβεβαίωση δτι " τό
ζώον τρώγει τρίς κατ' έτος " κdθε lλπίδα γιά . . . μπίς χα
νότανε. Ό " δφις βόας " δέν ήταν καθόλου καμποτίνος !
'Η παρdσταση δόθηκε ατόν " 'Απόλλωνα " dλλά τό πρό
γραμμα, γιά εύνόητους λόγους, dποιrεύγει την dναγραφη
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σάν τέτοιες μποpουμε σίγουρα νά πιστέψουμε τίς : " 'Αλέξης καί
Χαραυγή " , τον " Κρίνο χαt τήν Άνθία ", τον " Μυρτίλλο καί
τή Δ6:φνη " χαt τl] " Γαϊοουροχαβάλλα ". Παράλληλα μ' αύ
τές διδdσκονται κάθε χρόνο, ά.πο τήν Τσικνοπέφτη καί πέρα,
" 'Η θυσία του 'Αβραάμ , ή " Έρωφίλη " , ό " Έρωτόκρι
τος ", " Τά πάθη του 'Απολλώνιου του έν Τύρω ", δ " Γάμος
του Κοντογιαννάκη μετά της Άγγελιχης Μότζη " κι &.λλα
οιάφορα, ντόπια καt φερτά. Έκτος δμως ά.πο τούς λαϊκούς αύ
τούς στρατοκόπους έχτελεστές εχουμε χαί τίς έρασιτεχνι
κές θεατρικές παραστάσεις στά σαλόνια, πού παραχολουθουνε
οι λιμπροντορίστες ! ('Έτσι π.χ. ά.ναφέpεται στά 1 7 2 8 ή παρά
σταση τ'ijς " Έρωφίλης " σ' έ:να ά.πο τά ά.ρχοντικά του νησιου ) .
Γιά ν ά ξαναγυρίσουμε δμως στο Λαϊχο ύπαίθριο θέατρο πρέπει
νά προσθέσουμε στο ρεπερτόριο πού προαναφέραμε το καλύτερο
καt σίγουρα γνωστότερο οείγμα του : τον « Χάση ,, του Γου
ζέλη 1 Γραμμένο "γιά ξεφάντωμα τών φίλων" το έ:ργο αύτο ξε
φεύγει ά.πο τή χαρακτηριστική ά.νωνυμία τοu οιαdχευαστ'ij καt
ποιητ'ij της λαϊχης 'Ομιλίας καί γίνεται έπώνυμο. ΜΙ: τ·Ι]ν
χωμωοία τούτη θά χαταπιαστουμε παρακάτω.
Τήν ίοια πάνω κάτω έποχή άρχίζουν οι Ζακυνθινοί νά γράφουνε
(έλληνικά βέβαια ) καt οιάφορες κωμωοf.ες πιο άπλόχωρες καί
θεατρικότερης ύφ'ijς άπο τίς 'Ομιλίες. Γνωστοί τέτοιοι κωμω
οιογράφοι είναι ό Ι. Καντούνης (πατέρας του γνωστου ζωγρά
φου ) , ό Σαβόγιας Σουρμελης, ό Καρατζόίς χ.&. Δυστυχώς ol
περισσότερες άπο τίς κωμωοίες αύτές χαθήκανε. Περισωθήκανε
μονάχα τά δνόματά τους. 'Η " Κακάβα " του Καρατζόί καί
ol " Γιαννιώτες " (Κομπογιαννίτες ) ήταν φαίνεται ol σημαντι
κότερες.
Μπαίνοντας λοιπον στον 1 90 αtώνα βρισκόμαστε μπροστά σέ
μιά συστηματική πιά ντόπια θεατρική παραγωγή . Τά έ:ργα
παίζονται, άπο έρασιτέχνες πάντα, άλλά σέ κλειστούς χώ
ρους. Στά τεράστια πόρτεγα (χώλλ ) καί τίς ά.πέραντες ντά ρι
τσέβερε (α'ίθουσες ύποοοχης ) τών παλαιών ά.ρχοντικών. Μο
νάχα γύρω στά 1 84 0 χτίστηκε το πρώτο πραγματικο θέατρο.
'Ηταν έ:ργο του Μαλτέζου Καμηλιέρη πού 'χει συνοέσει τ' δνο
μά του καί μέ πολλά &.λλα χτίσματα της Ζακύνθου έπί Άγγλο
χρατίας. Το θέατρο αύτο δνομάστηκε " 'Απόλλων " καί έκτος
ά.πο τή ν'tόπια παραγωγή παρουσίαζε και ξένες μεταφράσεις,
περαστικούς μελοοραματιχούς θιάσους και σολίστ ( βλ εtκ. σελ
35 ) Άχόμα . . . . σέ μιάν ά.νάγκη ταχυοακτυλουργούς ! Σάν τον
περίφημο 'Ιωσήφ Μπέννα πού, στά 1 852, εοειξε στούς έ:κπλη
κτους ζαχυνθινούς " Το γευμα του Μεγάλου "Οφεως Βόα" !
(Βλ παράπλευρη εtχόνα ) . Ό " 'Απόλλων" χτίστηκε στή θέ
ση πού βρίσκεται σήμερα ά.χόμα το Δημαρχείο.
Στά 1 8 7 1 , ό ο·ήμαρχος Τζουλάτης άνέγειpε, στο οtκόπεοο δ
που σήμερα είναι το Πνευματικο Κέντρο Ζακύνθου, το πελώ
ριο θέατρο " Φώσκολος " . Το κτιριακο τουτο συγκρό-rημα
(συστεγαζότανε σ' αύτο χαί το Λομπαροιανο καζίνο) -Ιjταν
τόσο μεγάλο ώστε χυχλοφορουσε τότε το ά.στείο του καπετά
νιου πού Ι>ίνει στον τιμονιέρη ό/)·η γίες πώς νά βρεί το λι
μάνι του Τζάντε : " Τράβα πέρ δστριογάρμπη χαί μόλις οείς
ενα μεγάλο Θέατρο μ' έ:να μικρο νησάκι άπο πίσω, τότες
βρίσκεσαι στο Τζάντε ! " . Το θέατρο δμως " Φώσκολος "
γνώρισε τίς ώραιότερές του μέρες ('lj μόίλλον νύχτες ) χά
ρη στή μανία τών ζαχυνθινών γιά τήν 'Όπερα. οι περιφημ6τεροι καλλιτέχνες του μελοοράματος φιλοξενηθήχαν σ' αύτο
χαί το θέαμα τ'ijς πριμαντόνας πού τήν χουβαλ:Χvε θριαμβικά
μέ φορείο (λεντίχα, chalse a porteurs ) οιάφοροι φραχοφο
pεμένοι μελομανείς ά.φεντάοες, οέv ήταν κάτι το σπάνιο 1 οι
λεντίχες δμως χαί τά περιστέρια, ol σεpάτες ντί γκιΧλα, οί
μπενεφιτσιdτες (-;ιμητιχές ) χι ό οιαχωρισμος σέ κόμματα
χαί φανατικούς δπαδούς τ'ijς πρίμας η της κοντράλτο - δλ'
αύτά άνήχουνε στή ζακυνθινή θεατρική ζωή, δχι δμως χαί
στο καθαυτο Ζακυνθινο Θέατρο !
Γιά νά ξαναμπουμε λοιπον στο θέμα άνάγχη νά ξαναγυρίσουμε
στον θρυλιχο γιά κάθε ζαχυνθινο " Χάση ! ΣΙ: μιά πρό
σφατη παράστασή του άπο τή " Νεοελληνική Σχ-ηνή " (23
Φεβρ. '1 96Ζ. ) , έ:γραφα στο πρόγραμμα τουτα τά χαραχτ·ηρι
στιχά : " Τ ί εΊναι ό Χdσης ; Κατά τον συγγραφέα του Ιtνα
σχηνιχο παιγνίοι πού σκοπός του οέν είναι &.λλος πdρεξ'
διά ξεφdντωσιν τών φίλων. Γιά τούς ζακυνθινούς, κάπου
ένάμισυ αtώνα τώρα, Ιtνα πραγματιχο βίωμα. Γιά τήν νεο
ελληνική σκηνή Ιtνα δνομα μονάχα πού άνήκει στο παράοοξο
θεατριχο ηο mans Jand, δπου φυτρώνουνε τά οοξασμένα κεί
να έ:ργα πού θαυμάζονται άπο δλους χαί οέν . . . παίζονται απο
κανένα ! " Ό λόγος είναι οιπλός: &πο τή μιά μεριά ή έ:λλειψη
δρθόοοξης θεατριχ'ijς τεχ>ικ'ijς πού χρωστιέται στο δτι οέ
"
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Μαι·ία τώv ζακυνθινών, ' ή 'Όπερα. Ol περιφημότεροι λυρικοί καλλιτέχνες τοϋ περασμένου αιωι α πέρασαν απο το Τζάντε.
Ol " μπενεφιτσιάτες " - οί τιμητικές - lδίως τών καλλιτέχνιδων, χάλαγαν κόσμο. 'Ανωτέρω, το πρόγραμμα τής τιμη
τικής ένος " βροντοφώνου " στον " 'Απόλλωνα ". Ή " άξιότιμος φρουρά " πού άναφέρει ε lναι ή dγγλική, τής Προστασίας

γράφτηκε σαν θεατρικο �ργο άλλα σαν λαϊκή 'Ομιλία. 'Απο
τήν fλλη το έμπόδιο της γλώσσας του. Το άθυρόστομο λε
κτικο του (πού άποτελεϊ καt τ·f) διασκεi>αστικότερη πλευρά τής
κωμωδίας ) , ε1ναι τόσο ·διανθισμένο μέ βενετσιάνικα ώστε νά
καταντάει σινικο τεϊχος πού διακόφτει κάθε σχεδον έπικοι
νωνία τοϋ σημερνοϋ θεατή στήν πλατεϊα, μέ τον ·ή θοποιο στο
παλκοσένικο. Μ' &.λλα λόγια. το άνέβασμα σήμερα τοϋ " Χά
ση " προϋποθέτει μιά σκηνική διασκευή και μιά γλωσσική
έπεξεργασία πού ... , συν-ήθως, ά.φήνει ά.νικανeιποίητους τούς
έpαστές τοϋ Ιtργου. Ξεπουπουλιασμένο ά.πο τά γλωσσικά του
παραδείσια φτερά κι ά.λαφρωμένο ά.π' τή μπουρλέσκα του δο
μ·ή , τ.ούς φαίνεται " λίγο " ! ('Οφείλω νά δμολογήσω οτι μ'
ολο πού δέν άξιώθηκα νά παρακολουθήσω τήν πρόσφατη
άναβίωσή του, μοϋ μεταδώσανε τίς καλύτερες πληροφορίες
γι� τ�ν παρά?ταση τη � " Νεο�λ�ηνικ-ϊj,ς Σκην,Ίi( ) . ,'Ύστερ:
απ τα παραπανω, π�θανο ε1ναι ο αναγνωστης ν απορησει και
ν' ά.ναρωτηθεϊ ποϋ βρίσκεται έπιτέλους το θέλγητρο τής περί
φημης αύτ-ϊjς 'Ομιλίας. 'Η άπάντηση ε1ναι : στή συνοπτική
ψυχογραφία μιιiς πλευριiς τοϋ ζακυνθινοϋ χαρακτήρα πού 'ναι
τόσο &.ψογα δοσμένη ώστε δ ά.ξέχαστος πατέρας τ-ϊjς σύγχρονής
μας σκην-ϊjς, δ Ξενόπουλος, νά γράψει στά 1 927 : " Κ ά θ ε
ζ α κ υ ν θ ι ν ο ς � χ ε ι μ έ σ α τ ο υ κ α ι λ ί γ ο Χ ά σ η.
Κ' ε1ναι, μοϋ φαίνεται, δ · μεγαλύτερος επαινος πού μποροϋμε νά
κάνουμε στή δημιουργία .ιrοϋ Γουζέλη ! Χωρίς νά κάνει τον
αίώνιο ζακuνθινό, ό Γουζέλης, �κανε ώοτόσο εναν τUπο γενικΟ
καt αtώνιο. 'Έναν τύπο κωμικό, ά.νθρώπινο, ·πού μπορεϊ νά
ένδιαφέρει 6χι μόνο τούς ζακυνθινούς, παρά κάθε &.νθρωπο
μ' έζυπνάaα καί γοϋστο ". Ό " Χάσης " γράφτηκε στά 1 795.
Κάπου τριάντα χρόνια ά.ργότερα, δ φίλος τοϋ Σολωμοϋ, 'Αντ.
Μάτεσής μιiς χαρίζει το " Βασιλικό " , �να ά.πο τά καλύτερα
�ργα τοϋ νεοελληνικοϋ θεατρικοϋ ρεπερτορίου. Πρόκειται γιά
το πρώτο νεοελληνικο άστικο δράμα. Μιά δραματική σύγ
κpουσ-η μέσα σ' �να οtκογενειακο περιβάλλον πού λές κ' �φτα
σε σl: μιiς άπ' εύθείας ά.πο τον θεατρικο κόσμο τοϋ Ντιντερο

(Pere de famille ) καt της 'Άουίζας Μίλλερ" τοϋ Σίλλερ. Ή
άξία τοϋ " Βασιλικοϋ " σάν θεα.-ρικοϋ έ:ργου ε1ναι ά.ναμφισβή
τητη και τρανότερη ά.πόδειξη γι' αύτο ή ά.πίθανη, γιά το έλλη
νικο θέατρο . . . μακροβιότητά του ! 'Ακόμα καt σήμερα άν-ήκει
στά βασικά �ργα τοϋ μόνιμου δραματολόγιου τής Έθνικ-ϊjς
μας Σκην-ϊjς. 'Όπως καt νά 'χει το πράγμα ε1ναι πάντως δ
ό�η�ότερος σταθμος πού γνώρισε το προξενοπουλικο ζακυνθι
νο θεατρο.
Τόσο δ Γουζέλης οσο κι δ Μάτεσης άνήκουνε σέ πλούσιες
άριστοκρατικές οtκογένειες. Ό :tl'Ιάτεσης μάλιστα σέ μιά άπο
τίς άρχαιότερες τοϋ νησιοϋ. Αύτο ε1ναι κάτι πολύ χαρακτη
ριοτικο γιά τ-)jν κοινωνική ά.ξιολόγησ-η τ-ϊjς θεατρικ-ϊjς ζω-ϊjς τοϋ
τόπου. Τά σημαντικότερα καί σοβαρότερα μέλη τ-ϊjς κοινωνίας
καταπιάνονται μΕ: το θέατρο καt τήν όργάνωσή του. Δημοσιεύε
ται στή σελίδα 32 μιά καλλιγραφημένη ά.γγελία τής " Φιλο
δραματικ-ϊjς 'Ακαδημίας τών Παρνασσίων " πού �δρασε στίς
καλύτερες μέρες τοϋ θεάτρου " 'Απόλλων ". Πρόεδρος δ lλ
λουστρίσσιμο σινιορ κόντε Έρμάννο Λούντζης, κορυφή των
ίστοpικών συγγραφέων τ-ϊjς 'Επτανήσου. Διευθυντής δ Λου
δοβίκος 'Ιγνάτιος Μαρτζώκης, δικηγόρος, πατέρας των ποιη
τών άδελφών Μαρτζώκη. Μέλη ένεργά τής θεατpικ-ϊjς αύτ-ϊjς
ά.καδημείας, πού όργάνωσε άμέτρητες θεατρικές παραστάσεις,
ήταν οί άδελφοt Καραμαλίκη, δ εξοχος ζακυνθινος μουσικο
συνθέτης Παϋλος Καρρέρ, δ Διονύσιος Μόζερας κ.&.. Ή " 'Α
καδημεία " διέθετε καt δυο εtδικούς καλλιγράφους γιά τά προ
γράμματα καt τίς άφίσες ! Έκεϊνο ομως πού χαρακτηρίζει τή
θεατρική ζωή τοϋ Φιόρου τοϋ Λεβάντε ά.πο τά μέσα τοϋ 19ου
καt πέρα ε1ναι ή μανία των ζακυνθινών γιά τήν 'Όπερα. 'Όλων
τών ζακυνθινών ! 'Αριστοκράτες καt ποπολάροι ρίχνονται μέ
τήν ψυχή τους στήν ά.πόλαυση τοϋ μπέλ κάντο ! Το αύτί τους
άρπάζει καί τίς πιο άνεπαίσθητες ά.κόμα πάpαφωνίες ! Μι
σοϋνε το φάλτσο i)σο (η σχεδον οσο ) και τούς σεισμούς !
Ε1ναι γνωστο το άνέκδοτο τοϋ Τζαντιότ-η στον δδοντογιατρό :
'Ύστερ' ά.πο λίγες στροφές τ-ϊjς μαρτυρικ-ϊjς ρόδας δ &.ρpωστος
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σ:ηκώνεται θυμωμένος καί τραβάει γιά τήν πόρτα. "Πόνεσες" ;
τον · ρωτάει μ' άπορία δ γιατρος πού ήταν βέβαιος γιά το άντί
· θετο. " "Ωσκε" ! του λέει δ &λλος, "άλλ' αύτο το στρουμέντο
σου, τζόγια μου, φαλτσάρει καί δέ μπορω νά το άκούω " !
Σ�ο μ�:ταξύ δμως δέν πρέπει καί νά παραβλέπουμε δτι το ξε
:�-ύλιγμα αύτο της θεατρικ'ίjς ζω'ίjς στο νησί /:χει καί δρι
ςrμ�νες εύψγετικές συνέπειες. Ή μανία τ'ίjς 'Όπερας μπορεΊ:
ίcrJJς νά περιορίζει τήν &νθιση του Θεάτρου Πρόζας, δε στα
ματάει δμως καί άπόλυτα το Ζακυνθινο Θέατρο μέ τήν
Ι!ννοια πού του δώσαμε στίς πp wτες σελίδες του &ρθρου μας !
Πραγματικά , δχι μονάχα ol έρασιτέχνες ήθοποιοί καί ποιητ!:ς
έξακολουθ:Jυν νά παρουσιάζουνε άξιόλογη έργασία άλλά δη
μιουργουνται παράλληλα κ' ol λυρικές τους άνησυχίες. 'Έτσι,
ξέχωρα άπο τήν ιταλική οπερα Ι!χουμε τή ντόπια μελο
δραματική παραγωγή τόσο σε μουσική δσο καί σέ λιμπρέτα.
Διασημότερος άπο τούς μουσουργούς της έποχ'ίjς έκείνης,
(μέσα του 1 9ου, ήταv ό Παυλος Καρρέρ ό δημιουργος τόυ
" Μάρκου Μπότσαρη" (μέ τον περίφημο Γερο - Δ'ίjμο ) , τ'ίjς
"Μαρίας ' Αντουανέττας" της "Δέσπως" καί τήν &παικτη άκό
!;'-α "Μαρ�θών - Σ,;ιλαμίς". (Έ�τος άπο , τά ;;αραπάνω ό, Κι:ρρέρ
εχει συνθεσει κι αλλα
Μελοδραματα που παιχτηκαν στην Ιτα
λία, τή " Rediviva", τήν 'Άspern" κ.τ.λ. ) . 'Άλλος γνωστος
συνθέτης της έποχ'ίjς, λαμπρος βιολιστής καί διευθυντής όρ
χήστρας, ήταν ό ύπερπατριώτης Ριζοσπάστης βουλευτής Φραγκ.
Δομενεγίνης, πού γεννήθηκε γuρω στά 1810. Έμελοποίησε
χι -α�τΟ ς ενα όp ά.μ� (CJ\1άp� o Νf�ότσαρ� ς" ' �αt. � CCΔέσ-τ;ω))
,
του Ιουλιου
Τυπαλδου. Δεν πρεπει να ξενιζει ·η ταυτοτη
τα των τίτλων μέ τά Ι!ργα του Καρρέρ. Είναι φυσική συνέ
πεια μιiiς καλλιτεχνικ'ίjς &μιλας άνάμεσα σέ πρόσωπα μi: ύψη
λή κοινωνική θέση γιά τά δποΊ:α ή μουσική δ·rι μιουργία άποτε
λουσε έρασιτεχνικο πάρεργο μέ τήν καλύτερη έ:ννοια του δρου.
Γενικά, το θέατρο της έποχ'ίjς έκείνης, καί προπαντος το Με
λόδραμα, είναι, δπως προαναφέραμε κιόλας, όργανικά συ'ιuφα
σμένο μ/; τήν κοινωνική ζωή του νησιου. οι ποπολάροι με τίς
'Ομιλίες τους κ' ol άριστοκράτες μέ τίς θεατρικές τους δημιουρ
γίες, βρίσκονται στο σημείο αύτο σέ άπόλυτ-η ψυχική έπαφή .
Στο θέατρο, ol κοινωνικές διαφορές ξεχνιουνται κ' ol έπιδιώ-

ξεις ταυτίζονται. Γιά τον ζακυνθινο ποπολάρο ζωή δίχως θέ
ατρο δέν είναι νοητή. Προτιμάει νά μή φάει παρά νά χάσει μιά
παράσταση ! 'Έστω κι &ν πρόκειται γιά μιά "Σονάμπουλα" η
μιά ''Λουτσία" πού τήν /:χει ξανακούσει πενήντα κιόλας φορές !
Στίς Καβαρκίνες (καρναβαλίσια χορευτικά χέντρα ) καί στο
ύπερwο του "Φώσκολου ", περνάει τίς ώραιότερες βραδιές
τ'ίjς ζω'ίjς του. Μ' αύτές τίς γλυκειές άνάμνησες θά κλείσει κά
ποτε τά μάτια του χαμογελώντας ό ζακυνθινος τζίτζικας. Το
μόνο πού τον ένδιαφέρει, ξέχωρα άπο τον Ι!ρωτα καί το θέατρο,
είναι ή . . . πολιτική ! 'Έτσι, το βράδυ γυρνώντας άπο το "Φώσκο
λο" η άπο καμιά πολυπρόσωπη σερενάτα στην καλή του, θά
βγάλει μέ τρόπο, άπο τήν τσέπη, κανένα κομμάτι κιμωλία η
ξυλοκάρβουνο καί θά μουτζουρώσει τοίχους καί κολονάδες
μέ το ξεχεί�ισμ� ;ωυ π�λιτικου ;?υ , φανα;;ισμο,υ. ,Σ�,νή �ως
11.να Ζ .Κ.Λ. αρκει, εκτος αν είναι , αντιθετος και το Ζητω
δ Κωνσταντίνος Λομβάρδος" του είνα� άφόρητο. Στην περί
πτωση αύτή θ' άνήκει στη μειοψηφία καί θά λερώνει τούς ξέ
νους τοίχους μ' 11.να Ζ.Σ.Κ.Ρ. (Ζήτω ό Σπυρίδων Κανδιάνου
Ρώμας ) . Χαρακτ-ηριστικη ήταν κ' ή προσοχη πού δίνανε ol
διάφοροι έργολάβοι, πού κουβαλούσανε τούς ξένους θιάσους,
στήν πολιτικη κατάσταση της χώρας. "Αν ύπ'ίjρχε κ' ή παρα
μικρη ύποψία γιά έκλογές σταματούσανε κάθε τους ένέpγεια.
Κι αύτο οχι �πο το q;όβ� μ·1πι;ι ς , δ πολιτικος άναβpασμος ζ� 
,
μιωσει
το θεατρο, αλλα τ αντιθετο ! Προστατευοντας τον
άγαπημένο άρχηγό τους, σάν καλοί λομπαρδιανοί (Ί) έ:στω
ρωμιάνο; ) δέ θέ�.ανε νά _ μποΟκι:_τά�ουν; τίς έκλ�γες, διοχε;εύ
, α ερον τ υ κο νου σε καη που, ο ε, τυπωσι ζε
οντας ;ο ενδ
.9'
; �
�
; , �
?
περισσοτερο ακομα κι απο την πολιτικη; ! ( * ) Σ αυτο το κλιμα
μέσα άvατράφηκε κ' Ι!ζησε, ώς τά φοιτητικά του χρόνια, δ
ρηγόρης Ξενό ουλος ! έν είν�ι , λοιπον καθόλο παράδοξ
r,
,
;ι,�
,
�
?
,
οτι ξεκινωvτας απο τον Βασιλικο δημιουρyησε
μονος του το
πρwτο πραγματικά ζωντανο καί βιώσιμο Νεοελληνικο Θέατρο !
ΔΙΟ ΥΣΗΣ ΡΩΜΑΣ
( * ) Προφορική dνακοίνωση Σπ. Δαλέτου (+ 1930) ποu χρη
μάτισε dμέτρητα χρόνια έργολάβος τοϋ Θεάτρου "Φώσκολος"

Το �έατρο " �ώσκ�λος", σέ σχέδια ;οϋ dρχ�τέκ_τ��α Τσίλλερ, ;τού έ7κ�ινιά�τηκε σ;ά _18�1. Στο �;ερ�στιο κτίρι ο, πού ?'άηκε
, - το Ρω
,
στους σεισμους του 1953, σvστεγαζοτανε και το Λομπαρδιανο καζινο . Γυρω απο
το θεατρο και τα δυο, καζινα
μιάνικο ήταν στήν Πλατεία 'Αγίου Μάρκου - περιστρεφότανε δλόκληρη ή κοσμική, καλλιτεχνική καί πολιτική ζωή τοϋ νησιοϋ

ο "θΗΣΙΠΙΗ ΟΣ " τ ο υ ΓΠfΙ Τf ΣΗ
Ε Ν Α Ε Ξ Ο Χ Ο Ν Ε Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Ε Ρ ΓΟ

Τού ΓΙΑ ΝΝΗ ΣΙΔ ΕΡΗ

Ό " Βασιλικος " γράφτηκε - δπως το σημειώνει ό συγγρα
φέας του μ' &γάπη στή λεπτομερειακή &κρίβεια - στο οιάσ-rη
μα &νάμεσα στα 1 829 καί 30 {1), δταν έκείνος ήταν 36 χρονώ,
μόλις όίρχιζε να ύπάpχει στή ζωή Ιiνα καινούριο κράτος, το
έλληνικ6. Είναι λο ιπον &πό τα πρώτα Ιiργα τοϋ Θεάτρου μας,
γίνεται στ'ή Ζάκυνθο κι &ν·ήκει στά θεατρικα Ιiργα τοϋ ξακου
στοϋ νησιο? , �φ ??, κιόλα? γ��φ-rη�ε έκε]. , Σύγχp ?ν� ς του
είναι, σχεiJον, ο Οοοιποpος του Π . l.ουτσου· αμεσως άμέσως προβdλλουν οί όι.αφοpfς, τΟ σχοτάόι καL τΟ φως, ή
&ντίοραση κ' ή πρόοοος, δ,τι θα οημιουργε"ί τούς &γώνες,
μέ τίς οιά;pορες ι:_ορ��ς τ�υς, &ς τί� μ�?ες , μα,ς �αί στο� τό
πο μας �� ι παντου. � αν συμ�ο�α και τα �υο αυτα, συv? μηλικα
.
Οεατpικα εργα
φανεpωνουν το τι μποpει_ να προσφερει ο κατα
σταλαγμένος πια εuρωπ.χϊκος πολιτισμός, Οίς είναι καί σέ κα
τώτερη rlπο�η, 5π� ς είχε ...πλ�στεL σ;α (ΕφτcΧ νησ:ct μΖ τοUς
1 και το/ τι μπορει να ξεπεταξει το μοιpαιο πνευμα
Βενετους,
τικό έπίπε3ο του Φαναριου, παρα τίς γνωριμιές του μέ τ'ήν
Εuρι�πη, πνιγμένο μέσα στον άσιατικό έναγκαλισμό τών κα
τακτητών. Ό Μάτεσης. φυσικά, χρησιμοποιε"ί το 3ημοτικό
λόγο· ό όίλλος, θ.Χ ώpιμάσει στα χρόνια για να βλάψει μέ τήν
Κουφότητα τοϋ βιΒλίου του " 'Η νέα σχολ'ή τοϋ γραφομένου
λόγου " (1 853 ) , δπου " &ποί)είχνεται" πώς,, μ' livα β'ίjμα, θά
'ταν εί\κολο να γίνουμε δλοι μας μεγάλοι, σαν τούς &ρχαίους
καί όμόγλωσσοί τους. ' Η άπλ'ή γλώσσα οέν καλλιεργήθηκε
στα Έφτα νησια καί 3έν έπικράτησε χω?ίς &ντιθέσεις (Ζαμ
πέλιος, Κάλβος ), &λλ' οί &γώνες αuτοί iJέν ·ίjταν εuτελείς
οί\τε όίσχετοι μέ σπουοα"ία προβλήματα τ'ίjς Εuρώπης.
Ό " Όοοιπόρος " πέρασε πραγματικα κ' έμε"ίς τώρα, μαζί
μέ δλους τούς 'Έλληνες τούς φίλους του θεάτρου, πάνω στ'ή
Σκην'ή καί μέσα στό βιβλίο, γυρίζουμε στο " Βασιλικο " καί
μέ τό πvεϋμα του σολωμικοϋ κύκλου, πού μέσα του βλάστησε
το �ξοχο οράμα, στηρίζουμε το νέο θεατρικό μας πολιτισμό·
ή " Τρισεύγενη " , του Μάτεση τ'ή οημιουργία όνειρεύεται για
να γραφτε"ί· ό Ξενόπουλος, το " Βασιλικο" Ιiχει στο νοϋ του
καί συντάσσεται στο tοιο &πελευθερωτικο σώμα μέ τον Πα
λαμίi στ'ήν &ρχ'ή του αtώνα μας για να προχωρήσει τό Θέατρο.
'Απόγονός τους, ό Φώτος Πολίτης, τό " Βασιλικό " στοχά
ζεται, δταν θ' &ναζ·ητ-ή σει να ζωντανέψει >ίς νέες έλληνικές
ί)υνάμεις μέ τίς παραστάσεις τ'ίjς " Έπαγγελματικ'ίjς Σχολ'ίjς
Θεάτρου" (2) &φοϋ ή καθαρευουσιάνικη tοεολογία καί το βου
λεβάρτο τον εrχανε ρίξει στ'ή λήθη έπί Ιiνάν αtώνα.
Στη .Ζάκυνθο, θεατρικά, κι ό Μάτεσης είναι " &πόγονος ' " ή
κυριαρχία τών Βενετσιάνων, δπως καί στ'ήν Κρήτη, πάντα
ξενικ'ή κατοχ'ή ήταν, &λλιΧ ί)έν έμπόοισε - Ι)έ φοβότανε μ'ή
χάσει τίποτα &π' τα συμφέροντά της - τ'ήν καλλιτεχνικ-1) κα
λ� έπί3ρα�� τη ς όί':eη �;ιν το λαό νά ?εχ;ε� τ'ή,ν έ;;ίορα� οι
_ τις , ομιλιες , μια θεα
κων τους θεατρικων συνηθειων,
τρικ'ή μύηση ( 3) δ,τι στάθηκαν για το Σολωμό, &ς ποϋμε,
"οί στίχοι στου φτωχοϋ Νικολάου", 8πως γράφει δ Πολυλίiς
{•1 •) «'Ο Β αlσ'ι.λ ιικΟι;, Sρ&iμ;α ε!ς 5
'Π'ι>ό:§ει ς mχρά Α. Μ. Ζα
Wvθί•cυ. '.!Ξjy iότΘι 11�2i9C-·1 8i3•0 . », δπ!ου Τό ονσιμόο τοv σηιμ,ειών<εiται
μέ .,,• όφχιικά;, έάlν μ•' αύ
- ιmι.,ρ:ι>σ� ιική , &ν,ή�ι c>, 1μi'1Τ•J> ι0ψ.pασοίνη
τ ή τή σν>ΙΤοιμ1ογ'j>οοψίc:ο Sέv .ιq!!ι)6'Ιτ<αι ικό!τι ΤΙ'φιlσ'σάτεp<> c3οπό τό σvvσ:ί
�rjμΙσ: 'Π'Ο ύ s'ίrποiμlε.
(21) Δές σιτ·ό <�ΘWTJ><>», 1'εQχος 4, τ·ή rμlεiλετη μα·ς «Τάl Κι>η;τιιοά
θεατ1pι1Ιά5: fiριγα », σ. 24--'9 κ α ί στίς σ.
. γιά τήν «1 ·Εί'rτ1αrt
Ύ'ειλιμιαtf'!Ο<Jή Σ�οιλq ΘΕJάlτρου» .·
(.31) ΓΙι>ιrο σιΠΙ<>ιJδσ:ία λαϊ1ιαή J1iίlφη, τrσύ ό ·1<1c:οφός rσως Θά τή" &
'Π'όι!>ειιχ;νε 6ο:σιΟ<Jή ,κ;αί ώq,έlλ ιιμιη1, θεωpοulμι� τ ή μ;ε-rο:ψοίτωση τιiJν <<δμ ι
λιων,,, .στά ' Βq,τά '\Π]ΙΙΤΙάi, φaiίrv.�TΌ" κα> ί 6iπiό τη, άρ.)Οή τijις j11!:Ιλbrη1ς
μας '"Θέ ατ ρο "'10Jί ΚrαpcηγtΙGιόΥ!J.ς» {<«Ξ>�ρο·» σ . 315,...9·
..., ) : «Μακάρι νά
• χαιν ι1ρθεΗ
liv �-rαν τrοτέ δvvιο.trό1ν !
τά πιρά;-yιμιαrr α στήv ι �ιά
δα 'ICCXITά τr}v 'ιΑι�ειλο)θlbριωιση; TO'U' 21 1 , .μ�· Ενα\Ι' 11<.ιάιτrο ιοιν τ.pόιπο, ωσιτε
&πί "-ά γ ί \<Ιε 1 , Τέιλο·ς, τripωτiεύοu::τ.αι ή Αθή:ν:α, vά γ ιιν'όmσν ή Ζά�wνθ'ος,
ή Κ �ρικιυρQ1, τ'ό '.Αργ.οwrόλι, ιμιά 'Πtο1λ ι τιε;ία δη�λ . κάtπ(Ιu στά Ίaψrrά ιvη
σ ι ά ! ι1Ο Vlέιο.ς hλιλιηiν 1ικιό!ς 1t1:>1λ ι ιτ ι 01μός θ'ιά! §εm1ε.τιιόταν '{σως, τότε άπrό
εvα κέVΙΤp<> τrσύ θά ')llε χωνi.ψε ι τό &JτιΙΚΙό
».
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για τον Τάφο τοϋ Χριστοϋ, &ν±λογο θάμπος Υ.ι όί)ηγία θά
'ταν καί για τούς θεατρογράφους του νησιου ν' άκοϋνε στούς
8ρ.όμους τοUς άπλοUς Ερασιτέχνες να έκτελοϋν τις όμιλίες ,,
τους. Γράφονται λοιπόν πρlν &πό το " Rασιλικο " " Οί Γιαν
νιώτες " (Καντού3ης, 1 76!1 ) , ό " Χάσης" (1795 ) καί οί " Μω
ραtτες" του Σουρμελ'ίj(')· καί οί τρε"ίς κωμωΙΗες είναι παρμέ 
νες άπό τήν όίμεση ζωή, τοϋτο, βέβαια, είναι πιο εί\κολο παρα
για τα οpαματικα Ιiργα, καθώς •Ο ί)είχνει ή οραματογρα
φία του άθηναϊκοϋ θεάτρου· άλλ' δ,τι - έλάχιστο - ξέρουμε
για τοUς cc Γιαννιώτες '' καL για τοUς ιι l\1ωρα·tτες " μας έπι
τρέπει να φανταστουμε πώς πρόκειται για ξεκινήματα μέ σοβαρ'ή
&νθpώπινη καί συγγραφικ'ή πρ6θεση, δχι καί τόσο συχν'ή στα
εργα τ γρ μμένα γ�α τ�ν 1πρωτε�ουσι�νι�η c;χην�� Π �θ�νό
τατα οι� ί)υο� κωμωοιες
αυτες, μαζι κι ο Χασης , θα ταν
μικρα, &θλήματ� μέσ� στο ν�ημα τ'ίj 7 Τέ;<.νης καί, μολο•ιότι
_ το ς
σατιριζανε , κακιες, θ� φ ;zνερ ωνανε πως ? ι �υ;rγραφ,εις
�
,
είχαν καλη καp3ια,, ικανη να, γελασει,
οε () αποπνεανε την
έναντίον τών φτωχών &νθρώπων &ντιπάθεια τ'ίjς " Κόρης τοϋ
παντοπώλου" π.χ. ' μια καpaια οηλα3'ή κλειστ'ή καί &ντιλαϊκή.
Για τ'ήν προετοιμασία, τή γενική, γι.Χ να γραφτε"ί ό " Βασιλι
κό;; "' είναι &παραίτητ� να θυ 11;ηθοϋι� ε τ�ς πληp οφ_?ρίες τοϋ
,
"
Λασκαρη - οπου
πιο πανω - πως στη Ζακυνθο υπηρχε
θεα
τρικο χτίριο &πο τ.Χ 1 750 κι &ς πού να γραφτεί το lipγo
είχαν χτιστε"ί όίλλα τέσσερα· μαζί Οίς ύπολογιστουν κ' οί
παραστάσεις, μέσα στ' &ρχοντικα σπίτια· δταν δ Μάτεσης
ήταν 19 χρονών, ή έρασιτεχνία βρισκόταν σ' Ιiνταση, 6χι
όίσχετα, προφανώς, μέ τ'ήν 'ίοια της τ'ή συγκρότηση, μέ τούς
τρόπους του ζωντανου tταλικου θεάτρο·J, πού θα τό 'χαν σ:Χν
πρότυπο, γιατί οΕ:ν τούς ήταν όίγvωστες οί παραστ3:σεις του
κι &πο τα ταξίοια τους κι &πο τίς έπιaόσεις τών Βενετών
έρασιτεχνών στ'ή ΖάκυνΑο· αuτό πού μίiς ένοιαφ:ρει να γίνει
τώρα κατανοητό είναι πώς ί)έν Ί]τανε ξαφνικό φαινόμενο το
&ριστο•)ργημα του Μάτεση. Κι Οίν στ'ήν δποια ζω-ή αuτών των
θεάτρων ί)έν Ιiλαβε όίμεσο 'ίσως μέρος ό συγγ()αφέας μας, οέν
!:μεινε χωρίς τίς ώφέλειές τους, έπειο'ή πάντα το κάθε τι πού
Ιiγινε ί)ημιουργε"ί Ιiνα προηγούμενο καί &πό &κο'ή καί &πό τ'ήν
" παρά3οσ+, " του τ'ήν &ναπόφευχ-r� πο& πλάθεται χωρίς 3υ
σκολίες. Τίποτα οέ χάνεται. Ή &φθαρσία τ'ίjς {)),ης ύπάρχει
καί στα πνευματικα " οημιουργήματα " .
Θ ά 'ταν 2 1 χρονών ό Μάτεσης, δταν έγκατασταθ·ήκανε στα
νησια οί "Αγyλοι καί μείνανε, δπως είναι γνωστό, &ς τα
1 863· τό Ιiγραφε λοιπόν καί τό έπεξεpγάστηκε το ί)ράμα του
καί το τύπωσε στον καιρό των 'Άγγλων- 3έν ι:χω τώρα τ'ήν
&ξιωσύνη να έπισημάνω τ'ήν έπίοραση ένός καινούριου πολι
τισμοϋ - μέ πόση άpμοί)ιότητα σχετικα μέ το θέατρο ! - κα
θώς ήταν ό &γγλικός, πού έρχότανε να μετα3οθε"ί στο 'Ιόνιο·
ή έπίοραση δμως θά 'χει γίν�ι καί θα στάθηκε ώφέλιμη.
Κι ()χι μόνο, τυχόν, &πό οιαβάσματα &λλα καί μ1: τίς συνομι
λίες μέ τούς πολιτισμένους &φέντες, τούς φίλους τοϋ θεάτρου,
πού το συζητοϋν μέ μανία. 'Ένα πε3ίο, έπίσης, πού ό Μάτεσης
γύμναζε τίς θεατρικές του ί)υνάμεις είναι χ' ol μεταφράσεις
του, τ'ίjς " 'Εκάβης " τοϋ Εuριπίοη καί τοϋ " Τιμολέοντος "
τοϋ Ι. Ζαμπέλιου στα tταλικα(•) καί τ'ίjς "Πεθερίiς" του Τε
ρέντιου στα έλληνικά(6) .
Η

(41) 'Ο Ν . ι . λά:σ>καprr ς τιιολιλή φlρ0\11'11 ί6c:ο !iδει•§ε γ ι ' αότάl ""' &ργα
οι;α!ί• μ ιλάε ι �ατιά στήν « Ιl<rΤ<>pία. » τοv {Α, σ . 219'4• κ.rt.) .
(Ι�) Δ ές «vΑrπα·�τα 'IΑΜΤωl'ίσv Μ'ά!Τlε1σι .μετά Ι.σιτορικl'>ν ΤφΟ�'1)'ο
μέr\ωΥ σιηιμιz:ιώισεων κσί γλωΟ"Ο'αρίcυ. Ί8ν Ζσικnίν.θω:. ΊΕiκ τοV τuτrοryρα
φε ί•cυ ' «ΠΟ!p ν,<Χlσ'σ&ς», Σ<>pγίου ,Ρ.ΟΙφrrάνιη. 1181�10>. '.)"Ι Θκlδοση, ®τή εΤvοc;: ι
Β ιάΙΥι!ι και •μας <rτάθη!Κ!ε <>"Π'ο.ιδαιο 6<>ι\θΙJΙμιο:, tf; ιως , γιαπι ,
T'OU Δ�
.ει στ οu:c; τ.ο υ ΙtW:ί τnε.ζά του/
Θ1<ιτόι;. όπrό -ro «tΒασ ιιλ·ιικιό», δηιμ<1-σιc?
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-

�χ

τά! '!16Ιθο"JJΙΘ &Π'ο 6Jλ>;:ου μαζε1μi;�c:ο εΤ�ε •μnt1J>O"'T'X
δ'έ: θlά>, ·�αΙJJΙΘ
, ιδι.ο: τα χε ιρι6Ιγiρ<χφα τοv σ>ι.1γιγραψΘα · ιττη1 σ. 114 ά>
του ό �τ'η•ι; τα
v.αφ.έιpει , γ;Θν'ι!ΚΙ�, τ ί ι;. .μ•vταιφράσε ι c; 'T!O:V.
( 6 ) Δη μ οσ ι εύθη ι< ε στά «�Ε'Πτ ανησιακά Γράμματα», Ί αν. 1 9 5 1 , φ.
5 ( 1 2 ) , ol δύο πρi:>τες πράξει ς δηλ. καί πέντε σκηνές lnτ6 τήν τρ ί τη.
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Τή Μναμή του τήν πνευματική τή φανερώνει δ ΜάτεCJ% πρίν
κατασταλάξει στο " Βασιλικό ", σε μια μελέτη για τή γλώσ
σα, σύγχρονη μ!: το " Διάλογο " τοu Σολωμοu, γραμμένη στο
rΙ>ιο θέμα κι /Jχι κατώτερη άπο κείνον. 'Η γλώσσα τϊjς " Πε
θερδίς " καί της μελέτης είναι ή γλώσσα τοu " Βασιλικοu " ,
ό άπλός l>ηλαl>ή l>ημοτικος λόγος, χαριτωμένος μαζί καί γε
ρός, /Jργανο με φινέτσα καί μ' έπάρκεια. 'Έχει τή μουσικότητα
της έπτανησιακ'ίjς λογοτεχνικης γλώσσας πού τήν πρωτογνω
ρίζουν, χρόνια τώρα, οί νέοι στα " Προλεγόμενα " τοu Πολυ
λδί. Ί-Ι πέννα τοu Μάτεση τήν πλάθει πιο άΜνατη , πιο άφελ'ίj,
/Jχι γιατί το λογοτεχνικο γλωσσικό του τάλαντο, καθ' /;αυτό,
είναι μικρότερο, άλλιΧ γιατί Ι>ε γράφει φιλοσοφία παρα θέα
τρο - είl>ος πού, μοιραία, εχει άνάγκη άπο άπλότητα· εχει
να μιλήσει γιά !!;να πωλητείο μ!: λινάρι, σuκα ξερά . . . ,, ' για
τή " Λανάρω " τ/j " l>ουλεύτρα ", για τον Κοσμά του τόν
�αραπάτη καί y ι' �λλο� ς π?ύ τούς , ζω,γρα,φίζε; με π�ρα πολύ
,
επιl>έξιο χερι,
απλους ανθρωπους, αλλα με μια ματια προσε
γμένους θαυμαστή, σα να τούς εστησε, με πρότυπο ούσιαστι
κα καλλιτεχνικο τούς λα'ίκούς τύπους τοu Σαίξπηρ , /Jχι μελε
τώντας το περίγραμμα άλλα το βάθος τους το τάλαντό του
αύτό, το να παρατηρε'ϊ τούς άνθρώπους θεατρικά, για να τούς
ξαναπλάσει καί να τούς παρουσιάσει πάνω στή Σκηνή, είναι
σπάνιο στήν άποτελεσματικότητά. του. 'Αλλα καί για τούς
Ί]ρωές του τούς άριστοκράτες μεταχειρίζεται τήν rΙ>ια γλώσ
σα, χωρίς τήν άντίληψη τών έλλαl>ικών συγγραφέων τοu θεά
τρου ποU βάζουν τcΧ. (( καλά " τους Οταν πρόκειται νcΧ. μιλή
σουν όίν θρωποι κοινωνικώς άνώτεροι· στήν " Τύχη τ'ίjς Μα
ρούλας" π.χ. , δσο κι αν τήν εγραψε όίνθρωπος εύγενέστατος,
δ dρχιτέκτο�ας π.χ; καί δ ι'iρχοντ� ς πp οσέχου� τή� κουβέν't'α
τους σχετικα με, τους γραμματικους τυπους ο Ματεσης l>ια
φοροποιε'ϊ τούς Ί]ρωές του, για ν' άνταποκρίνεται ή δμιλία
τους με τ·Ιjν πραγματικότητα, βλέποντάς τους άπο μέσα· τlJ
ϋφος τούς ξεχωρίζει, 6χι οί λέξεις( 7 ) . Άπο καθαρή θεατρική
όίποψη της γλωσσικ'ίjς του μορφ'ίjς, τον ώφέλ·ησε πού μορ
φώθηκε μόνο στο νησί του· οί γονείς του Ι>εν τον εστειλαν, αν
κ' εύκατάστατοι, στ·ην ' Ιταλία, Οχι γι.ατL Ο:Ξ:ν (( έντρέποντο
τήν άμάθεια ", άλλιΧ γιατί " μονογενής ών 1>εν ·ήΜνατο ν'
άπομακρυνθ'ij, κατα τούς ταραχώl>εις αύτούς καιρούς, τ�ς οt
κογενείας του" ( 8 ) , ίiν θελήσουμε να /)εχτοuμε αύτή τήν έξήγη
ση. Είναι λοιπον " αύτοφυες " όίνθος τ'ίjς Ζακύνθου - δσο θα
μποροuσε να το ποuμε - άβοήθητος άπο 'Ιταλούς l>ασκάλους
μέσα στα κέντρα της παιl>είας τους μορφώνεται με 't'ίς με
λέτες του καί, με τή συναναστροφή τών καλύτερών του, συγ
κρότησε τον έαυτό του μ1: τόση φροντίl>α, ώστε να έξαρθεί
στο έκλεπτυσμένο καί στοχαστικο μαζί σημείο να συνθέσει
τΟ ιι Βασιλικό " .
'Απο τ α πιο άπλά του εtl>υλλιακα στιχουργήματα, τ α πρώτα,
δ Σολωμός, ώς τα τελευτα'ϊα του, τα φτασμένα στήν κορυφή,
παρουσιάζει μια ύψηλή άντίληψη πλουσιότατη άπό σοβαρό
τητα· τα σατιρικά του i!;ρχονται σα μια άντίθεCJη ' φυσικά,
-ϊjταν αύτοσχεl>ιάσματα τ'ίjς παρέας καί Ι>είχνουν πώς, βγαίνον
τας άπο το σπουl>αστήpι6 τους οί άpιστοκρατικοί νέοι τ'ίjς
Ζακύνθου, κλειl>ώνανε μέσα σ' αύτο κάθε σκέψη καί βαρύ
τητα του νου· ξεφαντώνανε· ε'ίχανε -:rόσο Ί]συχο το κεφάλι τους
άπο εγνιες καθημερινές, ί�στε Ι>!:ν τούς 'ι)τανε l>υσάρεστες οί
φάρσες' βασανίζανε με τίς κορο 'ίl>ίες τους το Ι>υστυχισμένο μι
σότρελλο το Ρο·tΙ>η· δ Σολωμος μάλιστα, καθώς είναι γνωστό, .
1>εν αtσθανόταν έμπόl>ιο, λάβαινε μέρος πρόθυμα· τεκμήpια τΊjς
ξεφάντωσης αύτης είναι οί σάτιρές του κ' i!;νας Ι>ιάλογος τοu
. l\1άτεση μF.: το Ρο"tδη - " Ί-Ι άνάγνωσις τοu Passio " ( 9) γραμμένος μl: τον τρόπο τών σατιρικών του έθνικοu ποιητη ,
άλλα πολύ κατώτερός τους για μας · τώρα οί στίχοι αύτοί
οί σατιρικοί - καί τοu Σολωμοu - Ι>ιαβάζονται l>υσάρεστα·
το μέτρο τους sεν το πιάνει τό αύτί μας καί τα γεγονότα τους
μδίς φαίνονται· δμοια μ1: πράξεις κακομαθ·ημένων σημερινών
έφήβων · τόν Ρο'tδη τον λυπόμαστε δσο καί τόν Μαλβόλιο κι
«

(7') 'Ο ΞΘνΟίπο ιιλ� ς, άpμrόδισς ·�σί έξ α1τ ί α ς τi)ς Ι<Jcχλλ ι<:ργ<:ία:ς
του καί τή ς Κ!απctγrωyή,ςι ΤΙΟ·UΙ, δ ιαπuπιώvε.ι αύτέ.ς. τίς σωστ·έ;ς· -y�νQμες
γιά τό ζή�ττημα της γ.λώ�α;ς τοV <<!Β01σιλι11<10V» : <�. . . ό-τrαδΟς το\} Σο
λc.:ιμ οϋ 1κιαί εΤς τών ένθ�ριμ�τSpων' ί.ιπ�ε.ρ1μιά3χων τής διηιμιστι1κfί1ς, 1)θιέiλrη1σε
διά τοίί '!rαpό>'Τος δpάiμ1α:'Ι'ος νd τrαpάσι)οη ύnιόιδεuγιμ.α γλώσrσης Ο1κΙηt"
vιικ;fί1ς . . . ΕΤvα.ι. . . ή γιλώ:τ01α τοv πλο·υ: σία, όιμ.αιλ ή. 1<ιαί κιαθαρά. . . Είς
τά μ\έ�η ,μάιλ ιισrτα τά 1κ�τr.ως έtπ�ι1�μιόιτεφα, O.τr.ov •Κ·α ί τώv λαλο,ύνrrω1v
· 'Π'pοισώιπ�ωιv .κ,ο�ί ώ ς Θκι τωV' δp.cxιμιαin11<1WiV' -::1�ρ1σ'τά!:τ•ειωv1 εΤv,αιι άmη\λλοαιγ1μι!ινη
τώv ζΟJΚΙυνθι•νώΥΙ χιυιδα!ί1σ,μ!C:JιΥ' { = λαίiκιώ'ιl! δηjμοτι1κi>ν έ!Κϊφρι6:ισε;ωνt) Κiαί ί
δ ιιc.;ιμάιτων εΤνιαι τόισ'ο'ν 1<1αθοφά:, σιχιgδόν• 1J1α:ΥΙειλ1λ ι}νι.σς. γλώισσα, Οσ� θ�
11fιv ιζήλrοε . . . •κσί α&τός ό ι<. Ψ<.\Χάpηις . . . » (<4Παρ•νσισσόc;>> 1 •8•91 1 , φ .
3 Ν 1>Dμ16ι>. , σ. 1·66) .
(8•) v!Ξiχ6:>οη τοίί 118•8 1 , σ. 6.
(Ι') Tbv δη1μ<><J' 1Wε1 ό Δ•ε Β ιάiζ'] ς, σ . .8•7-9'9 .

άς έξηγοuν οί προϋποθέσεις τ'ίjς κωμωl>ίας τοu Σαίξπηρ , πού
έκε'ϊ τον συναντοuμε, τα παΟήματά του. Τέτοια σκληρότητα
του l>είχνει, στο γράψιμ6 τvυ, ό μεγάλος ποιητής πού θα του
παραπ?νιό;ανε κανεί� ' άν του Ύ ταν 3υνατΟ ν� το9 μιλήσ:_.ι.
,
,
1 ο:νθρωπους της
Σωστα βεβαια τον επλασε,
αναμεσα
στους
'Αναγέννησης, &λλα οί l>ημοκρατικες tl>έες του καιροu μας έπι
βάλλουν να σεβόμαστε τ-f:ν άνθpώπινη προσωπικότητα· τα
πεινώνοντας κανένας εναν όίλλον, φανταζόμαστε, προσβ&:λλει
δλο τον κόσμο καί μαζί τον έαυτό του.
'Η συμπεpιφορα δμως, γενικότερα, τοu Μάτεση μέσα στήν
. κοινωνία, Ι>είχνει πώς -ϊjταν έκλεχτης ψυχ'ίjς κύριος λαμπρή
-ϊjταν ή l>ημόσια l>ράσ·η του· με πάρα πολλή εύχαρίστηση το
Ι>ιαβ&:ζουμε στον Δε Βιάζη (σ. 8 - 1 0 , σ. 2 7 ) δπου γίνεται λό
γος για πολλες πράξεις του γεμάτες άπό συνείl>ηση εύθύνης
στή σ. 28 ύπάρχει κ' 1; έξ'ίjς πάρα πολύ σπουl>αία πληροφο
ρία: " Έπεθύμει τήν μόρφωση τοu λαοu, δπεp, κατιΧ τούς
χρόνους έκείνους sεν 'ι)θελον, Ι>υστυχώς, οί πλείστοι των εύ
γενών'" στή σ. 1 5 δ Δε Βιάζης άναφέpει πώς " κτυπδί Ι>ια
τοu " Βασιλικοu " αύτοu τα βίαια μέσα των μοχθηρών της
πατρίδος του εύγενών, έπιθυμών οϋτω τήν μόρφωσιν τοu λαοu
Ι>ια τοu άληθ6Jς εύγενικοu στοιχείου" .
Μια σχετική φράCJη τοu παραπάνω λογίου (σ. 1 1 ) μδίς φαί
νεται Ι>υσάpεστη : " Καίτοι άριστοκp:Χτης ·ήγάπα καί τον πλέον
ποταπόν. ΤΗτο τύπος εύγενείας, Ι>ιότι Ίjτο έν&:ρετος '" το " πο
ταπός " ' βέβαια, έννοε'ϊ φτωχός, όίνθρωπος τοu λαοu· άλλα
τί; Θά 'πρεπε νά 'ναι Ρονκάλας στούς άl>ύνατους ; Τότε' Ι>ε
θά 'χε γράψει Ιiτσι i!;ξοχα τόν Ί]ρω&: του. Ό Δε Βιάζης ξεχνάει
πώς γράφει στο 1 881 καί πώς sε ζεί στον καιpο των εύ
γενών ". Φοβόμαστε δμως πώς κ' έμείς μιλδίμε με τωρινο
l>ημοκρατικο πνεuμα.
Άλλ' , όίσχετα μ' αύτή μας τήν έντύπωση, δ Τ. Βουρνδίς στήν
εκΙ>οση τοu εργου " Μερικες σημειώσεις καί σχόλια στο " Βα
σιλικο " (σ. 39 - 44 ) βλέπει, μέσα στίς σκηνές του, τή σύγ
κρουση " Ι>ύο κόσμων ", τοu φεουl>αρχισμοu μ!: τίς νεότερες
έπαναστατικl:ς tl>έες κι άποl>ίl>ει στο ΜάτεCJη αύτή τήν άρε
τή : " . . . δ άμείλιχτος θεατρικος βιογράφος της τιτανικ'ίjς αύ
τ'ίjς πάλης πού άρχίζει να γίνεται άποφασιστική στα 'Εφτά
νησα τήν αύγή του 1 8ου αtώνα, ε!ναι ενα άρχοντόπουλο πού
η γενιά του είναι περασμένη στο Ζακυνθινο Jibro dΌro. . . " .
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Ό " Βασιλικος " είν' Ιiνα l>ράμα μοναl>ικό, για τήν έλληνική
θεατρική λογοτεχνία, στή φόρμα του καί στήν έσωτερική του
άντίληψη καί ξεκινάει άπο το Σ ίλλερ· αύτο τό Ιiχουμ' έπιση
μάνει στον Α' τόμο της " 'Ιστορίας . . . " μας δl>ηγός μας Ίjταν
ή φροντίl>α να κατανοήσουμε τα πνευματικα ρεύματα πού κυ
βερνοuν τή συγγραφική καί (κάθε όίλλη ) έκl>ήλωση τοu Θεά
τρου μας, κύρια έξηγητική προϋπόθεση · καί θεωρήσαμε πώς
ό Σ ίλλερ είναι ήγέτης(1Ο) μιδίς l>ραματογραφίας πού έκτείνεται
σ' εργα γραμμένα σ' /Jχι κοντινή. άπόσταση τό 'να άπ' τ' όίλ
λο καί με Ι>ιαφορετικο αtσθητικο άποτέλεσμα· ετσι Ι\ιακρίνουμε
τήν παρουσία τοu Σίλλερ ( τών ίστορικών l>ραμάτων ) , τ'ίjς
" Μαρίας Στούαρτ ", τοu " Δον Κάρλος " π.χ, άχνή, άλλιΧ
ύπαρκτή στον Ζαμπέλιο πρώτα, πού άρ;ιίζει να γράφει θέατρο
άπο τα 1 8 1 8 καl στοu Κ. Άριστία το " Άρμ61>ιοc; καί 'Αρι
στογείτων " ( 1 84 0 ) . Ό Ζαμπέλιος, μέσα στον " Τιμολέον
τα " , σ' ενα σημείωμά του " Προς τον φιλόμουσον άναγνώ
στην " (" 'Άπαντα " , 1 860, σ. 1 - 1 2 ) , άναγράφει τ' /Jνομα
τοu Γερμανοί) καί στή σ. 10 Ι>ίνει τΊ)ν πληροφορία πώς, άρχί
ζοντας να συνθέτει τραγωl>ίες, προτίμησε ν' άκολουθήσει τον
τρόπο των άρχόντων πού τον "έl>ίl>αξεν δ Άριστοτέλης . . . " (11) ,
"παρα να παραl>εχθω τήν λεγομένην ρωμαντικήν τών νεωτέ
ρων μέθοl>ον", τον Σίλλερ l>ηλαl>ή, ξακουστον πιά στον και
ρό του· ή έπίl>ραση αύτή φανερώνεται καί σ' όίλλα i!;pγα του.
Στό Μάτεση, ό Σιλλερισμος Ιiρχεται άπΟ- τήν πλευρα τών " κοι
νωνικών " l>ραμάτων του καί; πραγματικά., πηγή του είναι
ή " Λουίζα Μίλλερ". Ί-Ι Ιiκτασ·� τοu " Βασιλικοu " , οί τιράν
τες του οί μακρυές, δλο το σχέl>ιο , καί με τήν πρώτη ματια
τό φωνάζουν. Δεν είναι " άτεχνία " τοu Μάτεση ή περισσο
λογία του, καθώς θα μποροuσε να τή l>ε'ϊ κανείς, κρίνοντάς
( 11α) Τ'ό 2ο ""'Φ'άiλ•α ι ο /πrιγράιφεται «'<Ο ρ�μσw>rιl<7'μός1>' ή δοuΤΘpη
πιαιp�'(ιρ.CΧΙφός τοιι Gχ;ει τ'όιv τ ίΙΤ!}.ο κtΟ Σ ί.λλ ερ κιαιί ό Β . 0ύ.γ1:<ώ» ικια:ί
rrr-poσιτt'iα.θlzi �ά συiλλ ά16,ε 11, σέ τ ί. &οιή,θ.ησ-ΟJV τσύς συγγραφιεiς μιας, c f
ιδ!uιόι π:ο:ιηrτέc; μέ τά 'ίιδ ι.α τοvς τ ά &ργα, δ·ί νον·τ·ά ς το,υς τήtν Θμπ:ν�ι.Αση
κσί τή ψόριμια· δ Α ' τόψ•ο ς μι01ς, "t1ιΙΠ'ώ9η�•· στό 1 Θι511 . Τό ..ε:φάιλαι<>
ιαύτ·ό θ:ά ))('ει γpαψ-ε:i τρία ίf τέiσ�σ'ε;pα χρΙόν ι α πι-ό τrp ί ν .
( 1111) Μ έ τ ό «έδί601§ιw» (ιπ,ασημ•αί·•οτα 1 ή π:ιλαη ά l!'λάιν:η" """ &ω•
.ρείται δη�λι. ή <dΠοι ηιτ Ι•κ;ή>> � ι σάν Ενια δι δλ ί.ο άγωνΨσ·τ 11!<6 'Π';ο ύ πο•νά&ι
γιιά τη σu'Y')'p0!φ111<ifi Π'<ΧpΟΙ�μή τij•ς Τj>αιγc.:•δίας, παρά δι α:ταιγή π<ιύ δέ�ν
/nrιSέJχlεττ α ι ά:>'Τ ιpιρήσε>ι ς .

τον μ� τό αlσθημα του βουλεβάρτο� · στήν tλληνική μετάφρα
ση του Γ. Στρατ-fιγη, ή " Λουίζα Μίλλερ " έ!χει τυπωθεί σl:
1 92 σελίοες, μικρου σχ-fιματος, άλλdι 1 9 2 ! 'Ανάλογη είναι καί
ή έ!κταση του Ζακυνθινου άριστουργήματος πρόκειται γιdι
μιdι άν-:-ίληψη του καιpου. "Αν θυμηθουμε μάλιστα οτι δ Μά
τεσης οl:ν είχε οεί σωστό οραματικο θέατρσ σέ συνέχεια, θdι
τον θαυμάσουμε· τό γερο σκηνικό του ενστιχτο φτάνει στήν
ά.πόΟοση τοϋ (( Βασιλικοϋ ", ζωντανεμένη άπΟ τη λίγη θεα
τ,Jική κίνηση του νησιου, πού σημειώσαμε, κι άπό τή μελέτη ·
τ-fιν ώφέλεια καt τ·!) χαρcΧ: καL την έμπεφία πού προσπορίζει
στο•Jς συγγραφε\ς ·ή συχνή φοίτηση σl: παραστάσεις οl:ν τή
γνώρισε, οl:ν είοε ήθοποιούς, άληθινοuς ·Ι]θοποιούς, ol: μίλη
σε μαζί τους, οl:ν εlοε ταχτικl:ς έπαγγελματικl:ς οοκιμές, οέν
εlοε σωστl:ς " πρι�τες " .
Πρόσωπα προτύπου καί " άπεικάσματος " εχουν μιdι παράλ
ληλη αlσθηση · καί τdι ουό έ!ργα εlναι τόσο γνωστά, ώστε μπο
pουμε νdι τdι σημειώσουμε χωρίς περισσότερες έξηγήσεις :
Πρόεδρος φόν Βάλτερ [πατέρας ] - Δάρειος Ρονκάλας.
Φερδινάνδος [ γιός του ] - Δραγανίγος.
Βούρμ - Γερασιμάκης.

�

Τή σχέση αύτή άνάμεσα στdι δυο εργα τήν πα� αδέχεται στ ν
εκδοσή του δ Λέων Κουκούλας (σ. 2 1 ) δ και μεταφραστης
τ'ijς " Λουίζας Μίλλερ " πού παίζεται στdι χρόνια μας.
ΣΙ: σχέση μl: τήν πηγή του, δ " Βασιλικος " φαίνεται χαμηλό
�ερος ό άτεση � πε� ιγράΤ ε � πιΟ π?λ.J παρ π,οU ,&γ<-?νίζ�ται
αμεσα· ζουσε, ναι, κατω απο ξενικη κατοχη, αλλα δεν θιγει
κατ' εύθείαν έκείνη · έ!χει λεχθεί πώς Ίjταν φίλος των 'Άγ
γλων · τον Σ ίλλερ ομως τον πνίγουν όίμεσα οι συνθ'ίjκες του τό
που του κα.ί τοϊ) καιρου του · δ όίγ ριος Δάρειος εlναι μόνο όίγριος,
δ φον �άλ;ερ ε�ναι ρόλος άνθρώπινο5 π�ατύτερα σdι� ψυχικό
τητα και σαν δραση, είναι τραγικός· ο Δαpειος είναι ανατριχια
. στιz�ς ό 1\1 ,ατεσης οεν �ολεμά� ι κ �τι π�ύ βασα�ιστικα τ� , ιδιο, συγκινειται, κατω απο το φιλελευθερο πνευ
ρανναει τον
μα του καιρου του, άλλdι μl: λιγότερη αlσθηση τ'ίjς δουλείας
πού καταπιέζει τήν πατρίδα του. Ό Φωτος Πολίτης ομως
γράφει : " 'Όταν συνέγραψε το δράμα αύτο . . . βαστουσε άκόμα
στο νησί του ή άρχαία άντίθεση μεταξύ άρχόντων καί λαου
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άφ' ένός και αφ ετερου μεταξύ άρχ6vτων άπό τά πρώτα
σπίτια " χαt άρχόντων άπΟ τΟ cc σεκόντο ΟρΟινο '' {άστοί ) .
ο ι άριστοκράτες, μέσα στdι σπίτια τους ήταν ώμοί κ ι άγέρω
χοι, όίου-:οι . . . Γιdι νdι καταστ·ήσ71 λοιπον δ Μάτεσης περισσό
τερο ίσχυρη την άντίθεση τών τriξεων, ποU ούσιαστικd: ύπΎ)ρ
χε άκόμα στήν έποχ·ή του, οηλαδή έπί άγγλικ'ίjς κατοχ'ίjς,
έ:κανε τl]ν ύπόθεση τοϋ Εργου του να παίζεται εναν αίώνα
πρωτ;Jτερα, τΟ 1 7 1 , έπt ένε;οκρατLα� , Οτ�ν ή Sια�θοp cΧ � ς
,
1 αριστοκρατες ακομα
διοικησεως καθιστουσε τους
πιο ανεξαρ
τητους στίς θελήσεις τους, αύταρχικούς . . . " (" Πολιτεία " ,
2 1, Μαpτ. '1 927 . 'Ανάλογα είναι κ ι οσα γράφει στήν εκδο
ση του έ!ργου δ Λέων Κουκούλας (σ. 20 21 .
Ό άγώνας γιdι τήν έλληνική έλευθερία εΙχε κριθεί οταν δ
Λ1 τε�ης εγραφε το ργο Ί ενα, εστω , τμημ� είχ� έλεuθ,ερω
, Ι> ν τον πιεσε ηι δουλεια, κ αν ι φαρσε
θει: το συγ�p αφεα
�
7
�,
,
.
στο Ροιδη, οταν οι, Ελληνες σκοτωνοντουσαν απεναντι
και
δ'Ι:ν είναι Σολωμός νdι συλλάβει το νόημα του 'Αγώνα Υ.αί νdι
οε� τ? βάθο� του. Γ� άφει :<: δ Μά:_ε �ης ποιήματα φοβερdι
,
,
για τη ικ�η τ?υ αξια
ο χουν πε ι ολ? ι· ερικα είνα� πα
� ωχρα ομως,
�
, χωρις αισθημα.
�
-αδυνατα,
;- ;
τριωτιΥ.α,
σαν
Καπου,
έπίσης c:>χpά, μιλάει καt γιdι Ιtναν κακο διοικητή 'Άγγλο, τον
Λορδ Δούγλας (σ. 68 - 9, στήν έ!κδοση του '81 . Ό πατριωτι
σμός του ύπ'ίjρχε (σ. 8 ), άλλdι δl:ν του φτέρωσε τήν ψυχή
καl δl:ν ήταν τόσο στρατευμένος Ι!σο οι όίλλες του άρετl:ς πού
τον δδηγουσαν καl στή ζωή του καl στό νdι δεί μέ τόση τρυφε
ρότητα τdι δεύτερα πρόσωπά του. Μ-fιπως είναι διαφωτιστική
� φράσ� αύ του Δε ,Βιά η ; · Φίλος τ'ίjς προ δου κα,ι τ'ίJ 7
,
ελευθεριας, ηρεσκετο εις την πατριον προαγωγην, αλλα
και
δl:ν έτόλμα νdι έξέρχεται των τιθεμένων παρdι του καθεστωτος
νόμων, των δποίων ομως τήν τήρησιν άπfJτει καί ύπερ·ήσπιζ_;: π σ71 δυνά ι:- ει " (σ ; '] � .
,
Ίην αγγλοφιλια του την υπογραμμιζει η l\'J:αριεττα Ε. Γιαννοπούλ��, (" , 'Ελλψ ι�ή Δημι�υ � γία " 1 9 52, σ 1 ) στ όί θp
, η ;, : �� Μ ζ ι με� τ?
;η7
�νεκδοτα εργα του Α�τ. Ματε
;r
�,
ανεκδοτ� του θε�, ρησ� καλο, να �ε;�:\'ρασω κr;,,ι τ� Ιτ�λικα,
του πο_:η ματα �ου βρισκ ον;α ι στα
Α,παντα ' της · · · , εκδ�
,
σης του Δε Βιαζη, γιατι, αξιζουν.
Το' αναφερrψενο
στη Ζα
Η

�

)

-

�

�

·'

)

1

)

1;ΊJ,

�

�

)

:

?

'

'

'

?

κυνθο φανερ6>νει τήν άγγλοφιλία του Μάτεση , πού φτάνει νdι
του έμπνεύσει ποίημα στή χρονιdι πο•J γίνονται στdι 'Εφτά-

Ό "Βασιλικός" Τού Μάτεση στό 'ΕΟνικό 5 Φεβρ. 1935 μέ σκηνοθ. Ροντήρη, σκην. Κλώνη, καστ. Φωκa. Ό Γ. Γληνός
(Ρονκάλας), ή Σαπφώ 'Αλκαίου (Ρονκάλαινα), ό Ά λ. Μινωτής (Δραγανίγος) καί ή Ρ. Μυράτ (Γαρουφαλιά). Φωτ. Λ . Φραντζή
-

-
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νησα ύποχρεωτικές γιορτές γιά το καταπιεστικό Σύνταγμα τοϋ
Μαίτλαν3· τlς &.λλες ξένες κατοχές τοϋ νησιοϋ φαίνεται νά
τlς άπο3οκίμαζε καt άπο το r3ιο αύτό ποίημα καt άπό τ' &.λλο
στο Ναπολέοντα γιά τούς Γάλλους. Ί3ού καl το ποίημα. ( Το
tταλικό κείμενο είναι στη σ. 1 5 8 τοϋ Δε Βιάζη ) .
" Σ τ ή Ζ ά κ υ ν θ ο 1 8 .1 7
. . . Νύχτα ταρταρική, ώ Ζάκυθό μου, τύλιξε γιd πολύ καιρό
τό χαρούμενο οvρα�ιό σου
καί μα�•ιασμένη, μέ λυμένα μαλλιd
λέρωνε τό χϊίJμα σου μέ α ίμα.
Μέσα σέ τόσες βαρβαρότητες, ι'ί.χ, δμως dκούω
τd χρυσίi λόγια πο1) τιμάει ό κόσμος
σέ λειψούς τιίνους στραμμέ1ιους πρός τό1• ξένο
κ' έπειτα στό βάθος dνατράπηκε τό λιοντάρι τής 'Αδριατικής.
Άλλαξες τύχη, ναί, άλλ' t'Jχι στό καλ1Sτερο.
Ενοχη άκgάτεια πού λεφτεριά κραζόταν
έκαμε ·c' άμαρτήματά σου βρωμεcά i:λαττώματα.
Κ' έπί τέλους, ' {Jστερ' dπό διάφορες τύχες πού ε lχες.
έστρεψε η 'Αγγλία σέ σένα τό βλέμμα μέ καλωσύνη (ώ μακά
τών dρχαίων 'Ελλήνων δοξασμένο λείψανο ".
[ρια σύ}
·

ν

Μήπως λοιπον ή άναφορά τ'ίjς ύπόθεσης στά χρόνια της Βενε
τοκρατίας είναι μιά " φυγή", γιά νά 3ειχτεϊ πώς τώρα, στά
χρόνια των 'Άγγλων, τέτοια τρομερά γεγονότα 31: θά μποροϋ
σε νά συμβοϋν; Ό τόνος τοu ποιήματος 31: θυμίζει, γενικότατα,
σαιξπηρικη α'ίσθηση ;
Σήμερα πιά θεωροϋμε το " Βασιλικο " ανωτερο καλλιτεχνικο
3ημιο\)ργημα· δ r3ιος 3Ε:ν είχε παρόμοια !3έα, οχι άπο μετριο
φροσύνη, άλλά ή αtσθητική του άντ(ληψη ήταν 3ιαφορετική
άπό τη 3ική μας καθώς κ' ή θεατρική του παι3εία.
'Ένα χρόνο άφοϋ τυπώθηκε δ " Βασιλικός" , στά 1 860(12 ) , /!;
γpαψε δ Μάτεσης την " Προει3οποίησιν ", Ι!:να κομάτι 3ηλα3η σάν πρόλογο, οπου μιλάει " αtσθητικά , , γιά το /!;ργο του
καl προσπαθεϊ νά το 3εϊ δ r3ιος σάν παρατηρητής θά τον άκο
λουθήσουμε καl θά έξετάσουμε δρισμένα σημεϊα του αν καl
θά 'τανε καλύτερα νά 'χαμε κάτι 3ημοσιευμένο στην πρώτη
/!;κ3οση, πιο φρέσκο, πιο κοντινο μέ την Ιtμπνευση πού τον
καθο3ήγησε στο /!;ργο· είναι οι στοχασμοί του γι' αύτό, ά
σύγκριτα κατώτεροι, άσουλούπωτοι, ά<Jήμαντοι μπροστά στίς
α_ύστηρα 3ιατυπωμένες άπόψεις τοϋ Σολωμοϋ για τα ποιήματά
του. Τήν " προει3οποίησιν " τη βρ'ίjκε δ Δε Βιάζης καl την
τ>;)ftωσε. . ( σ. 1 6 - 1 8 ) :
"'Κ.ύ ρ ι ο ν σ κ ο π ο ν lt λ α β ο ν . . . τ η ν π α ρ ά σ τ α σ ι ν
ε· t•κ ό ν ο ς . . . τ ο ϋ τ ε χ α ρ α κ τ 'ij ρ ο ς κ α ι τ ω ν ή θ ω ν
κ .α ι· έ θ ί μ ω ν τ 'ίj ς έ π ο χ 'ij ς . . . " . Τοϋτο το πέτυχε·
ώστόσο το νέο έλληνικο θέατρο Ιtχει /!;να εί3ος πολU 3ια3ομέ
νο άλλά . κατώτερο, τήν "ήθογραφία'" γι' αύτο πολύ σωστα
παρατηρεϊ δ Λέων Κουκούλας πώς ύπάρχει 3ισταγμος νά όνο
μαστεϊ το Ιtργο ήθογραφία (σ. 20 σημ. ) . Π ραγματικά, δ Μά
τεσης μπόρεσε νά έκφράσει κ α ι το χαρακτήρα της έποχ'ίjς
&.ρα 31: θά 'πρεπε νά μπλεχτεί στο νοϋ κανενος πώς δ " Βασι
λι,Κ�ς πάει μα�l μΕ: ;ά /!;ργα ;ϊi ς νεοελ�η� ικ'ijς " ήθογραφίας":
, 3ραματικα
αυτη εχει να_ κανει με γραφικοτητες, ν ανακατευει
καί κωμικα στοιχεϊα καl νά τ'ijς άρέσουν οι λεπτομέρειες των
καθημερινων άπλων συνηθειων- Ιtχει ξεπέσει στην κοινή έχτ(
μηση καί μένει στην περιοχη τοϋ έλαφροϋ θεάτρου οχι σάν
έΠι3ίωξη φόρμας άλλά σαν άνάγκη για κάποιο βόλεμα της
3ουλειiΥ.ς δταν /!;να Ιtργο γίνεται στο 6παιθρο μΕ: χωρικο1)ς κλπ.
καί κλείνει μέσα του ποίηση κι άνώτερη 3ιάθε<Jη 31: μπο
ρεϊ νά ε!τ.<ωθεϊ " ήθογραφία '" τουλάχιστο μέ την Ιtννοια της
�τόπιας · , όρο�ογί�ς . 'Η , Μπερ�άpντ� 'Άλι;πα ,π.χ. 3Ε:ν είναι
ηθογραφια σαν την Κυρα Κατινα και τον Αντωνη στο " Φιν
τανάκι : ' καί σάν τη Λεμπέσαινα στ' " 'Αρραβωνιάσματα " .
Ό , ΣJJϋρςις Μελiiς Ιtχει γράψει(13) , μέ την πρόθε<Jη νά τοποθε
τ·ήσει το " Βασιλικο :· μέσα στον εύρωπαϊκο χωρο· προτιμοϋ
με δj:ι.ως νά παραθέσουμε μιά παράγραφο τοϋ Κουκούλα πού
'χε� . καl βάθος · καί σαφ·ήνεια : .
" Ό.Βασιλίκός ·" . . . .έχει γιά τήν ίσ·cορία τού νεωτfρου θεάτρου
μ,ίάν . εlδιΚή σημασία . . . Γραμμένο τό 1830, δηλαδή σέ μιά

::

·

·

( l 2J} « .. . 'ιΕν ΖΟJιώνθ'ι,> . Τ1ιιl14οιγ-ρ,α:φεΪ<>v «'10 Ζώωνθ'ο·ς» Κωνστοc�τί Υ'Ον
Ρ 01:τσ-cιλ ίιfιJw. 11815θ·» . Ή 1Jκ/δσ1σιη1 τσί) 18811 , άπό τ""""ΎΡ"'Φ •·κό λάθο ς
όοyα:γρόι�ει 118•56· τό όι.<JΟΙλοvθφα� κ<:tί &λλ<> ι .
( 1 3J} .�Ν1:οο.ελ,λη�ιικιft Διrjμ ι οupγίu», 1 1 ,Α..&γ. 1 9.512, σ . 1•313;---15 ιοαί
στό άρθρο wν (('Αιν!τώ\ll ι.ος · Μάn:ΙΟ"ι ς , Ενας ΠΙ�γονος τοί) έ.λλιηfΥ!ικοίJ1 κ.οινω y·ιrκ:ο ϋ �ά:rρ·ο11». .
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εποχή πού τό ήθογραφικό στοιχείο μ6νο στην κωμωδία συ
ναντιιJταν κ� ό ρεαλισμός μό�ιο σ' αvτήν ήταν dποδεχτός. . . τό
δράμα . . . μέ τόν ήθογραφικό ρεαλισμό καi τό ζωντανό Ιδιω
ματικό λόγο του παρουσιάζεται σάν l'ν' dπ' τ' dρχαι.ότερα
θεατρικά κείμε�•α πού προοιωνίσθηκαv τό νεcότερο ρεαλιστικό
δράμα . . . " ( σ. 1 9 ) .
( ( Τ Ο π α ρ Ο ν . . . Ο U ν α τ α ι. μ α λ λ ο ν ν α ό ν ο μ α
σ θ ε Ε ί σ τ ο ρ ι κ η μ υ θ � σ τ ο ρ ι ο χ ρ α φ ι, α 3 ρ ,�, μ α
τ ι κ ω ς π α ρ α σ τ α ν ο μ ε ν η . . . , , με το .. ιστορικη θέ
λει νά πεϊ, προφανως, δτι το Ιtργο στηρίζεται σέ πραγματικά
yεγον�τα·, δλος ό, κόσι.:-ος ξ�ρει π,� ς ίστο� ι�ο ltρyo θά , πεϊ κάτι
εντ,ελ�ς �λ�° · , , Ο Δον Καρλος π.χ., . Ο αυτοκρατωρ Μι,
,
,
,
χαηλ κ ενα
εκατομμυριο
&λλα.

.. ' " η κ ω μ 4J 3 ι α, κ α ι τ ο ύ τ ο υ /!; ν ε κ α τ 'ii ά π έ3 ω κ α τ ο γ ε ν ι κ ο ν ο ν ο μ α Δ ρ ά μ α τ ο ς . . . " μπερ3εμένα, γιά μiiς, πράγματα· όνόμασε το " Βασιλικο " 3ράμα,
γιατl είναι " μυθιστοριογραφία " καl " Κωμω3ία "· τον δρο
Δράμα τον παίpνει στήν περιληπτική άρy_αία σημασία.
'Ωστόσο, ή Μαριέττα Γιαννοπούλου (Ι\που πιο πάνω, σ. 1 7 8 )
ξεχω� ίζει τ[J λ; · : κωμω ��( καί θεωρεϊ_ πώς ό " Βασιλιχος"
,
,
ξεκιναει απο
την . Πεθερα , κωμω3ία του Τερεντιου· το παρα3έχτηκε 6στερ' άπο προσεχτικο 3ιάβασμα τ'ijς φάρσας τοϋ
Λατίνου. ΔΕ:ν είναι 3υνατο νά μήν άναφέρουμε καl τήν άντίλη
ψη α�τή, � σο κ � αν eα �υσκο�ευότανε vα, τη βρεϊ κανένας ,κά��ς
'
κοντα στην αληθεια·
3ε φτανουν μερικες συμπτωματικες ο
μοιότητες " γιά νά κατατάξουν /!;να 3ημιούργημα σάν κι αύτό.

�

" . . . ·Ι] κ ο λ ο θ η σ α � α λ λ _ο " , τ � ν Γ ε ,Ρ μ, α � ι κ � ν
,
, υπονοει τον Σ ιλλερ και τη . Λουιζα
Σ χ ο λ η ν . . . ' Σωστο·
Μίλλερ" , πού, φυσικά, τήν είχε μελετήσει( 14) .
" . . . Δ ι ε τ ή ρ η σ α τ ά ς 3 ρ α μ α τ ι κ ιΖ. ς έ ν ό τ η τ α ς . . . "
(άν καl άκολούθησε τή Γερμανική Σχολή ) μi: τa ρομαντικό
της χρωμα· " 'Έ π ρ α ξ α 3 1: τ ο u τ ο ο ύ χ l έ κ π ρ ο μ ε
λ έ τ η ς ' ά � λ' ά φ ο ρ ι7J ν π ά ν τ ο τ ε :_ t ς τ η ν π ; θ α ν ό
,
,
τ η τ α α π ε φ ε υ γ ο ν α ι σ θ ·η μ α τ ι κ ω ι;:
π ω ς ε ι ς τ ·η, ν
σ ύ ν θ ε σ ι ν τοu π ο ι ή μ α τ ό ς μ ο υ π α ν δ, τ ι ή 3 ύ ν α
τ ο ν ά τ η ν ά θ ε τ ή σ Τί " . (Τήν ένότητα τοϋ χρόνου, γιατl
τοϋ τόπου 3/:ν την τ-ηρεϊ· το Ιtργο ltχει έσωτερικά κ' έξωτε
ρικά ) . Π ραγματικά, ή 3ρά<Jη συντελεϊται σ' Ι!:να ε!κοσιτετράω
ρο και σε πέντε ώρες τις ώρες τlς προσθέτει ό Ξενόπουλος.
Συνεχίζοντας, προβαίνει καl σi: γενικότερες 3ιαπιστώσεις __'_ καl
νομοθετεί Ιiξη κανόνες γιά 3ραματουργία - βγαλμένες άπο
τή θεώρη<Jη τοϋ " Βασιλικοϋ" (σ. 1 7 ) . 'Αναφορικά μέ τον Ι!:κτο
κανόνα tχει 3ίκιο· το παρα3έχεται κι δ r3ιος πώς, ένω το ltpγo
εΙναι πληθωρικο - 1 2 8 πυκνοτυπωμένες σελί3ες, στήν πρώ
τη /!;χ3οση - καί στά γεγονότα το r3ιο, ή τελευταία σκηνη
είναι θαυμαστης συντομίας θά μποροϋσε νά πε'ί κανένας πώς
άποτελεϊ κάτι το Ιtξοχο :
" ΦΙΑΙΠΠΑΚΗΣ: Γαρουφαλι ά !
ΓΑΡΟΥΦΑΑΙΑ : Φιλιππάκη, έσύ είσαι; (lνώ πηγαίνει
νά τήν dγκαλιάσn κλεlεται ·ιj σκην1]) " .
Κ ' έπιλέγει σ ε μιά <Jημείωση ! " Παρεβιάζετο δ αύτος λο
γιώτατος (γρ. λογικότατος ) κανών, έάν έπl το πcφον 3ρiiμα
προσετίθετο ό γάμος η αι προετοιμασίαι τοϋ γάμου, η όμιλίαι
περl αύτοϋ - καl ώσαύτως '\\ θελε φέρει άθέτησιν των χαρα
κτήρων, έι:Χν συν3ιελέγετο ό πενθερος μετά τοϋ γαμβροϋ " .
Συνεχίζει γιά τ ο πώς, μαζl μ/: τήν τέρψη το κάθε Ιtργο πρέπει
�ά φέρνε,ι c;,τον άναγν� στη το� καί μιά , ώφέλ;:ια , ήθι�ή ; ·�r
ηθικολογια οταν γίνει αντιληπτη 31: �υναμωνει την αγαθη εντυ
πωση· ή ι:1φέλεια /!;ρχεται μόνη της, δταν το ltργο /!;χει γραφτεί
μ' άληθινη ποίηση.
Ό Δε Βιάζης 31: 3ημοσιεύει δλη την " Προει3οποίησιν "· εί
ναι, συνήθως, βιαστικός, 3/:ν Ιtχει πάντοτε τ.εποίθηση κανένας
ιΧν το κάθε τι πού άναγράφει Οά 'ναι καί το σωστό, καταλή
γει στlς κρίσεις του χωρlς πολλούς 3ισταγμούς : " Το κατ'
έμέ ό " Βασιλικος " Ιtχει έλλείψεις. Ό Μάτεσης παpημέλησε
πολύ την τέχνην. Λείπει ή ο!κονομία, ό 3ιάλογος 3/:ν �χει πάν
τοτε την έλληνικ-ήν άπλότητα [; l ένίοτε είνε λίαν σχοινοτενέ
στατος, πράξεις ε!ναι &.νευ ποικιλίας . . . εί'ιε &.ξιος μόνον προς
άνάγνωσιν . . . " (σ. 1 8 ) .
Ό Ξενόπουλος, νέος, γνωματεύει: " . . . ό " Βασιλικος " 3εν
έκπληpο'ί τον κύριον τοϋ 3pάματος σκοΠον μη �υνάμενος καl
ώς έκ τοϋ όλ(γον άνοικτοϋ θιίματος καl ι:ις έκ τοϋ όλίγον σχοιG l i4i) · Μς «�Νέα ' Εστίσ» 1 ,9°60,
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ΠΡΟΣΩΠΑ ΤδΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ
ΡΟΝΚΑΛΑΣ, Ιlοχόντάς &πο τu ποώτα

σΠ{tια.

Na'llά

ΡΟΝΚΑΛΛΙΝΑ, dοχόνtισσd tou

ΔΡΑΓ ΑΝlΓΟΣ, dο�σνt6ποvλ6 tou

Ι'ΑΡΟΥΦιi.ΛΙΑ,

dΡΧbΙ>tδπούλα

ΜΠΟΥΣΛΚΑΣ. οέμπQο; του

Ένα;

δουλwτής

τόυ

τοu ,.,,u δέ μιλεt.

ΛΑΝΑΡΩ, δουλεύ•Οu του .

.

.

.

Xe. Πα.παϊω&-νvοv ,

.

.
. . .
. .
.

ΓΛΏΣΣ/ΔΗΣ, δευi.εiιτ>\ς του . .
•
•
"
"Ενα; &λΛο; δοι>J,ευτ'\; του ποU nαο�υ�ιάζεται
μ6νόν μάσχσοα, �γουν μS nοοσωπ!'ί'>ν χαi μS
.
,
.
· Ιπl τούτου φΟQ�μcι.tα

.

ΓΕΡΑΣ l Μ Α Κ Π Σ , φαη6οος (fattorc) (ποάκτωq)
τοlί Ποεβεδοvοου (Prc,·cditore) ποοβλeπτοϋ ή
χιιβεο'V'!1.tού . ,
.

" .

ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑΣ,

.

πουλητ ής

ΚΟΣΜΑΣ ΚΑΡΑΠΑ'fΗΣ

ΘΩΜΑΣ · . . . . . . . .

.

·Ι

άπ,ό � ήν ϋσιεοτι·
τάξη τοίi λαοiί .

11α.ιια&οπο11J.ου

•Λ vtα ΒααιΑεlο�>
1. :&ιτrας

•

. . .

ΧaΨιnιιqιις

Κ. Οlκοvομldης

ΦΙΛiΠΠΑΚΗΣ Γ!Α l'ΓΥl'ΟΠΟΥΛΟΣ, Ιίοχσ,..
τuς &πb τd δεύτεοu σπίτιcι . .
.

.

lΙ&Qης

Μαρlα .'Εdελστάϊv
Xe.

!llαρμάιι�ς .

Έμμ. Μαvωλι3ς

Δούκας ΒοvδοvQης .

ΠεΑ. Κατσtλης
Μιχ. Παπαd&κης .

Χρ.

Ί!ΙΜhιμlοv·

Γ. Ααμασιώτης

ΠαπαΜκης· Κοσμάς Καραπάτης, Χρ. Εύθυμίου· Θωμάς, Γ.
Δαμασιώτ·�ς μία Όβpηά, ΤαΟγέτη Χουλουβέα· Καποράλ Τρά
πολας, Κ. Σαντοριναϊ:ος· ό τυμπανιστής, Σύλβιος Λαχανδίς.
Πολί�ς �ίχε άναλάβει την _ ύποκρ ;τι,�η στη Σ;χ�
'? απο
:t><?τοτο� 1926.
λη
Α fl;εσως �ψαλε ?το �ου τ�υ το }3ασιΊ:ικο ·
,
1
,
ω
ια στην, εφ.
ον
είχ
ς
πρ
�
� Πατρις ?y αναφερει
� πολυ. .πριν
- , μια αγγε
,οσεξ: ει. . κα
,
Σημερον
. /)ιαλεξις
του� κ. Φωτου
Πολίτου μέ θέμα: « Το θέατρον έ•ι Ζακύνθφ. Ό Χάσης καί
ό Βασιλικός η. Ί-Ι 3ιάλεξις αύτη θά πpοκαλέση το γενιχον
:1:ν3ιαφέpον κα\ λόγφ της πρωτοτυπίας τοu θέματος καί λό
γφ της έμβριθείας του όμιλητοu ". {25 Ίανουαρ. 1 91 8 ) .
' Η παράσταση rjταν σεμνή, κάτι οιαφορετικο καί βαθύτερα
πνευματικο άπ' τίς παραστάσεις των /)υο πpωταγωνιστριων.
Οί έμφανίσεις του μετανατουpαλιστικοu σοβαροu μας θεάτρου
�εκινοUν ά�' ,αίiτη την πρ�τη έμφάνι,ση, της Σ�ολ;ς και τ�ϋ
Βα;�;ιλικου , πολυ πεp; σσοτερ? παρα απο �ο ( Θεατρο� Τ,;:.
το ·Καινουpιο που, έρχοταν σταθερα, η
χνης {1 925 ) · ηταν
Φ,ώ-.�υ Π:ολίτη σ;η �χολ�
στο
αστι
εμα
ά.
'Η
e ν , γ ματη
� πισ
;ι η κα�?ουλειά
, τοu γι;:
'f ΡΟ'Ιτι/)α
τα �τοπια, για ν� βρει
ητ
� �
;
1 θινα νεο
στη ντ�πια :rαρα/)ο�η κατι � π?υ/)αιο /)ικο μας, αλ
ΎJ.
,
ελληνιχο, και σταματησε στο Βασιλικό ,, · μ')φαια λοιπον
κανένας, δταν πασχίζει γιά τον τόπο του, μέ στοιχεϊ:α του τό
που του, φέρνει άνι!>τερο άποτέλεσμα. Το νά λαχανιάζει γιά
νά προσφέρει δ,τι ξένο ετυχε νά πληροφοpηθεϊ: μέ τη γαλ
λομάθειά του, εχει κι αύτο μιά χρησιμότητα, δταν μάλιστα
ξεφύγει άπ' τη ρουτίνα - αύτο rjταν το " Θέατρον Τέχνης "άλλά τί νά χάνει; Τά πιο πολλά Ι)έν τά /)ημιουργεϊ: αύτος ό
;ρόπος. ,
Ηταν μ'α επανασταση οχι μονο σ":η λεγόμενη εσωτερικη, ,,
σκηνοθεσία παρά καί στη σκηνογραφία πού rjταν στημένη μέσα
στο παλαιο κι ώραϊ:ο χτίριο τ'ίj ς ό3οu 'Αγίου Κωνσταντίνου κ'
εaενε μέ την αrθουσα κ' !:λεγες πώς κάτι γερο εχει στηθεϊ: καί
&ξιο ν' , άποχτήσει �πογόνου� · θά φέρογμ' , έ:να π� ρά3ειγμ�·
στο κειμενο σημειωνεται: , , Η σκηνη . . . έ:να πλατωμα... , .
'Επί μιά τριακονταετία, σχεδόν, ή σκ·�νογραφία τοu /)ραματικου
υ, σd:ν ,χcι.θεστ�ς, άκολ?υθοϋ�ε , τd: να�ουρ �λ;στιχιΧ "
�δεάοο�ρ ?ενα,
χωρι;; πολλη φαντ;ι.σια στ;χ �σωτεpικα· τ� εξω;ερ ι
� �
χα lδεν είχ�ν ,άλ'/ ε� q;ιλο/)οξιε7 π;�ρα ενα φό�το και ,κ�υιν;ες
ζωγpαφ,ιστα r;ε π�λ�•.οτ:ρο , στυλ' ο,τι θαfl;ποχαρ �ξε στ:ι Θε7, το εκαν_ αισ� ητο u, !1 ?).ιτ-ης κ οι, σκ ν γρα
τρον Τεχν·r,7
?
,
φ')ι συνεpγατες του και πετυχανε να οργανωσουν
το �ανυπαp
�το για τΥι σι;ηνοχpαφ�α,, /1ς τότε, 1 8άπε8ο , της Σκ�νης Οχι
ομαλο, παρα με διαφορα επιπεδα, που στυ/.ιζαριζαν τους πιθα
νούς κ_υματι�μ,ούς το? φυσ ικοu ,,έΜφ.°υς , μέ ,τούς ο� όμ?υ � �;οι)
ξεκινουσαν απο το κεντ?ο του η που χαταληγανε σ αυτο απο
&.Ί.λες κατευθύνσεις, IJχι συμμετρικά· τοuτο άνάτρεψε εύχά!'ι
στα την �πτ,ική συνήθειι_: του θε�τη καί, /)ημιο,)ργησε π�ο�πο
θfσεις για τ-ην χίνηση των προσωπων την ποικ•.λότερη χ επο
μένως την ώpαιότερη και βοήθησε στην καλλιτεχνικη άναπα
ράσταση της ζακυνθιvΎjς ζωΎjς, 6χι μέ φωτογpαφικη " όμοι6τητα " παρά μ' έ:να γερο έμπρεσσιονισμό, &γνωστο ώς αύτη
τη σ;ιγμη γιά μδίς. Το �κηνοyρ�φημα_, γενικά, rjτ�ν κομψ?,
καλλιγραμμο, χρωματισμενο μ απαλους τόνους τα κοστου
μιvι rjταν άνάλαφρα, κατασκευασμένα έπίτη/)ες, 6Χ:ι τά βαριά
έκεϊ:να zrι.l πασίγνωστα των ί/)ιωτικων βεστιαρίων πάνω στά
μοντέλα τοu νησιοu, δπως τά φοροuσαν -.ότε.
Τά στερνά τuu Άντ. Μάτεσ η rjταν, άπο πνευματικη &ποψη,
θλ;βερά, κ,αθώ ς κ;χί , τοu Γ �υζέλη. κ: έκε}v�� έ:γινε καβαρευοι:�
σ�α�ος και γι, _ αυτο φα,νταζομαι πως , η :ι;:r ροει3οπο�η ';'ις ,
_ χr:ον,α, αργό-.ερ , απο τη
θα χει γραφτει προς τα τελευταια
χρονιά πού Ι)ίνει ό Δε Βιάζψ;. Ό Μάτεσης Ίjταν έ:να σπου3αιό
τατο τάλαντο, εγραψε το " Βασιλικο " - τί ώρα\ος εύγενικος
ίτλος r�π'ό ;η ? �ϊκη ,εύeι:όια?μένη , πρ :χσ ινά8� Ι � c( , αύτΟν
:;ε3ωσε
'- και τη μορφωση του. Και μ αυτον τέ
ολη ":ην αξια
λειωσε ποιοτ•.κά( 1 5 ) . ΜCΥ.ς &φησε ενα εργο· άλλά τί εργο !
1

,

,
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,

,

(c

,

cc

Τό πρ6γραμμα γιά τήν παράσταση τού "Βασιλικού" ποv έδω
σε ό Φώτος Πολίτης μέ τήν 'Επαγγελματική Σχολή Θεάτρου

νοτενοuς 3ιαλ6γου καί ώς έκ τΎjς έλλείψεως ποικιλίας έν ηj
πράξει νά παρασταθ'ij έπί σκηνΎjς ... " 'Αργότερα δμως έ:γρα
ψε : " . . . Τον " Βασιλικό " ε!χα, πιο πολύ άπο κάθε τι
&λλο, γιά θεατρικο πρότυπο. Τον έγνώρισα καί τον άγάπη
σα άπο παι/)ί, κι αν έπιχειpουσα ποτέ νά γράψω κάτι γιά θέα
τρο, 8€ θά 'ταν, βέβαια, οϋτε ή ιc Γαλάτεια
θά 'ταν σd:ν
τον " Βασιλικό". Καί συνεχίζει: Θέλαν τώρα νά πουν μερικοί
πώς ό " Βασιλικος " στάθηκε ό πατέρας τοu Νεοελληνικοu
Θεάτρου, γιατί &μεση συνέχειά του είναι ή " Τρισεύγενη ",
πού το άναμόρφωσε στίς μέρες μας. Πλαστογραφία της ίστο
ρίας άπο παλαμολατρεία η άπο έμπάθεια. Ό " Βασιλικος "
. . . &γνωστος όλωσοιόλου στην Έλλά/)α καί στην 'Αθήνα ώς
την έποχη πού τον έ:παιξε ό Φωτος Πολίτης - τριάντα πέντε
χρόνια μετά τον " Ψυχοπατέρα " - 3έν είχε καμιά έπί3ραση
στην ·ώς τότε 3ιαμόρφωση του Νοελληνικοu Θεάτρου. Ό Πα
λαμάς οΙ.Jτε κάν τον είχε /)ιαβάσει, κ' tσως άγνοοuσε κι αύτη
την Οπαρξή του, δταν έ:γραψε την " Τρισεύγενη " . . . (Πρόλο
γος στον Δ' τόμο τοu "Θεάτρου " του, 1 946, σ. 1 4 ) .
�Ι 3ιαπίστ<;>σ� τοu Ξεν,όπ�υλ�� είν:Χι σ� στή. '?, "Βασ;ιλ�κος"
την πανελλψια του ζωη την αρχισε στα 1 9 2 7 , οπως το υπαι
νιχθήκαμε, μέ την " Έπαγγελματικη Σχολη Θεάτρου '" την
t3έα γι αύτές τίς παραστάσεις, πού μ.ιά τους ήταν κι ό " Βα
σιλικός", την πρότειναν στο Συμβούλιο ό Φωτος Πολίτης καί
ό Π. ΚαΊωγερίκος {1 5 Ίαvουαρ. " Πρακτικά " ) . Είχαν 'ή /)η
προετοιι;ιάσει , τού� μα�ητές � έμφά�ι?η �π�φασίζεται στίς
,
,
4 Μαρτιου, πως θα γινοτανε στις 2 4 :
Επι τη ευκαιpίqι
απο
φασίζεται, δπως /)απανηιJ'ω σι τά άναγκαιουντα προς κατα
σκευην σκηνογραφιων - Παπαλουκδίς καί Κόντογλους - καί
ίματισμοu . . . μέχρι 30 χιλιrί.3ων 3ραχμ.ω ν". "Ας άναφεpθοuν
οί πρωτοι 3ιΜξαντες, &ν· καί σπου3αστές: Δάρειος Ρονκάλας,
Πάρης Χατζηπέτρος· Ρονκάλαινα, Νανά Παπαοοπούλου · Δρα
γανίγος, Κ. Ο�κονομίοης Γαρουφαλιά, 'Άντα Βασιλείου· Μπου
σάκας, Ι. Σέττας έ:νας 3ουλευτης πού /)έν όμιλε!, Χρ. Παπα·ί
ωάννου· Λα'νάρω, Μαρία Έοελστάιν· Φι/.ιππάκης Γιαργυρό
πουλος, Χρ. Φαρμάκ�ς Γλωσσίδ-r, ς, Έμ. Μανωλιός έ:νας &λ
λος /)ουλευτης πού παρουσιάζεται μόνο μάσκαρα, Δούκας Βου
/)ούρης· Γερασιμάκψ, Πέλος Κατσέλης Γέρο Νικόλας, Μr.χ.
η•••

'

·

ΓΙΑΝ. ΣΙΔΕΡΗΣ
(.11�) Θόi mmιιθlιψιίσ=μιε στό� &�ν<><'Ι'νώσ.τη μας τήν Θκδοσή 11α:ς
τοίί <GΒ<>J:r11λ ιrιοοίί·» ο1Τό\ν τόιμο <0Ν!ι:.οειλ.},η1�11κό ΘΟΟ.11pο» τ;ijς «Βασιrκής ·Β·16λ1οθήκιη1ς» 'Π'Ού τfιν ίiχ<><.1μι' bπιrμιεΙλη,θεί (Μιόο�l'Lος 1 915131) . Γ01ά τό εiργο
γ ίνιzτα:ι� λάγ-ο ς στfιlνι <<ΕΙ:�σ.αγωyή>>:, σ. 1i2'r-Ι--i3 1κσί δηιμ!Ο'σtώειται 1μ1έ σηι1μιε�ώσε11ς '"'"'ί crχόλ 1κχ (σ. 716--11 15!9) . 1Πι; '{διες •μέp�ς 1Τ<ορ·ίrιτου τι.<Π'ώ
..,α:ί γ 1 ' &λλ>η μ1ά ψσράi :
<ol ΙOIOr 6,θόονατα fριrα:, .Μάιτιχτι ό Β ·αrσιiλ ι
· κ!ό·ς .
Βυζσ\/'Τ ίοu ή Β·α:&.λωνία. " Εiκ!δοrτ 11κrός οtκ.ο ς Γεωργίου Π.αιπαδηjμιηc
τ ρίcv . . . ». Π'ρ�μ!cν<:r λ . Κ ουκ.ούλα:. Σ.ημε�ώσεις, rryfiλ ισ., γλωσσά
ρι<> Τάiσαυ Β ο ι νά . Τά ,,.ρΟ;τα εΤvα11 &�πό τή σ. 5 Ι.>ς τή σ. 'lJ7 γ.ιά
τό <�Β·αrσιλ ω<'ό>» τά &rύπ;ρα &�πrό τrή, σ. 39 ως 'ή σ. Φ4 . Τό !:ργο,
σ'τό γινω<>'1'ό 01χ<Jμα τής σειρά9 ''""' όιπ'ό τή σ. 415' ως τι) σ. 1 17'5 .
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το Π ΡΩΤΟ Θ Ε ΑΤ Ρ Ο Τ Η Σ Κ Ε Φ Α Λ Ο Ν Ι Α Σ
Ι Δ Ρ Υ Θ Η Κ Ε Σ Τ Α 1 83 8 Α Π Ο Τ Ο Ν Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ Ο Λ Ο Μ Ο
Δ Ι ΕΘ ΕΤ Ε 500 Θ Ε Σ Ε Ι Σ ΚΑ Ι Δ Υ Ο Σ Ε Ι Ρ Ε Σ Θ ΕΩ Ρ Ε Ι Α

έγώ θυμiΧμαι πώς το άγαπημένο του ρητο εrτανε " tocca e
Ή Κέρκυρα μπορουσε νά καυχηθεί: γιά κάποια θεατρικη στέγη
passa ,, , δηλαδή, &γγιζε και πέρνα, και μην παίρνεις τίποτα
άπο τον 1 8ον, καθώς φαίνεται, αtώνα. Ή Ζάκυνθος άπέκτησε
κατάκαρδα. Ή αtσιοδοξία αότή - οότοπία, 8ταν πρόκειται
το δικό της θέατρο, τον " 'Απόλλωνα " , στά 1 836.
γιά ο tκονομικά ζητήματα - τον εκανε ν' άποφασίσει νά κτί
Γιά νά μη μένει πίσω ή πατρίδα του, άποφάσισε ό παππούς μου,
σει το θέατρο, με το μερτικο πού μόλις είχε πάρει άπ' την
'Αλέξανδρος Σολομός, νά χτίσει το πρώτο κεφαλονίτικο θέατρο.
πατρική του κληρονομιά. Ί-Ιρθε και σε συνεννόηση με τούς
Ί-Ι οtκοδομη ήταν έ:τοιμη στίς άρχΕ:ς του 1 8 3 8 και το " Θέα
'Εγγλέζους, νά προσφέρει αότος το οtκόπεδο και το κτίριο, κ'
τρο του Σολομου " &νοιξε τίς πόρτες του τη χειμωνιάτικη
έκεϊ:νοι ν' άναλάβουν 8λα τά εξοδα τ'ίjς λειτουργίας του θεάτρου,
περίοδο της 'ίδιας χρονιδίς, πού βάσταγε, σύμφωνα με το εθι
μο, άπο το φθινόπωρο rσαμε το καρναβάλι. Αότο συμπεραίνει νά φέρνουν άπ' την ' Ιταλία μελοδραματικούς θιάσους, κλπ.
Τό θέατρο ήταν μικρο - 500 θέσεις, δυο μονάχα σειρες άπο
κανένας άπο την έπιστολη κάποιου Γκαετάνο Μόραλι, πού
θεωρεία � κ�t c: κλασι� Ο '' στΟ rυΘ μό
λέει πώς άνάλαβε στά 1 838 τη θέση του
,
,
" impressario di Teatro del Alessan Ό "φιλόμουσος" ίδρυτijς τού πρώτου θεά του, καθως το δειχνει το σχεδιο του: αρ
dro SaJomone, appena terminato . . . " τρου τής Κεφαλονιάς, νομικός, δ ικαστijς καί χιτέκτονα Βαλσο;μάκη ., Το σχέδ; ο αό�ο
,
,
είναι ;ο, ι;ονα,δικο καταλ��πο απ
;ην &
,
Ό Ή. Τσιτσέλης (Κεφαλληνιακά Σύμ λόγιος 'Αλέξανδρος Σολομός, προπάππος
τυχη
εκεινη
ε
ιχειp
ση.
Ι
αμ
ε
ην
τε
�
�
σ;
;
,
μικτα, σελ. 60? ) γράφει γιά τον παππού τού σκηι οθέτη τού 'Εθνικού 'Αλέξη Σολομού λευταια
κατοχη σωζοταν και το, , κατα
μου τά έξ'ίj ς : " . . . Υlος Γερασίμου Σολο
πέτασμα " του θεάτρου, το sipaι·io. Ί-Ι
μοu καί 'Αναστασίας ΛειβαδiΧ, άδελφος
ζωγραφιά πού το_ στόλιζ;: ήταν εργ� κά
Μα� ίνου Σολ� μου, έξ 'Αργοσ;ολ�ου : νο
,
ποιου περαστικου ιταλιανου
καλλιτεχ�η.
,
μ�κος, δ�ατελεσας και δ ικα�της εν Ελ
Παρουσίαζε μιάν 6μορφη νύμφη, τυλι
,
,
,
,
,
λαδι, επι Κυβερνητου. Ανηρ ευπαιδευ
γμένη σ' αιθέρια πtπλα, νά ξεσκεπάζει
τος, αtσθηματίας και φιλόμουσος, γρά
μι� ά';οκροuστικ� r,ριά, �oU, κρά��Υ �
ψας και ποιήσεις σατυρικάς και λυρικάς,
στον κορφο της μιαν αρμαθια φιδια.
Η
tταλιστί και έλληνιστί. Εtσήγαγε Πρώ
'Αλήθεια άποκαλύπτει το Ψευδος" , μiΧς
τος έν τ'ij νήσ(J) το Ίταλικον μελόδρα
έξηγουσε ό παππούς. Το sipario αότο
μα. Περί τό 1 8 3 ? , μετασκευάσας tδίq:
τΟ �καψαν ?ί ίταλοL ?τρατ ι&τε� της κα
δαπ�νη εtς θέα-τ;ρον -τ;η� παρά τ?ν : Αγ.
, ταξε το, σπι ι μας
τ?ΧΙ)ς: που1 χαν επι
;
;:
�
,
Ν ικολαον Τσιμαρα οικιαν του, εν Αρ
ο � �,' πογονο � , δηλαδη, του, ζωγραφου που
γοστολί(j) . . . Το θέατρον του Σολομου
το y_ε φτιαξει.
έλειτούργησε μέχρι τοu 1 84 9 . Πρώτα
Το χτίσιμο του θεάτρου κόστισε τρείς
ψαλλέντα έν αότιf> εργα ή " Chiara di
χιλιάδες κολ<;1νάτα. �1� το δεύτερο πά�
Rosemberg", ό " Barbiere", ό " Fu
,
τωμα το, κρατ-ησε ο Αλεξανδρος,
για
rioso ", -rι - " SonnambuJa ". Άφ'ίjκαν
νά κατοικήσει με τη' φαμελιά του. Είχε
δ' έποχην οί περίφημοι πρώτοι άοιδοί,
μιΧt ι.σ�α την t3�α � , άφ� σει. {-1-ι.α τ�U�α
ή ύψίφωνος Μαριάννα, ό όξύφωνος Μορ
στο πατωμα, για ν ακουει πιο καλα τις
pέττης κι ό βαρύτονος Παρόδης . . . "
&ρι.ε� , δτα� βαρι.ότα� ν� ντυθεϊ και να
'Ο 'Αλέξανδρος δεν• εμοιαζε διόλου στον
κατεβει στη θεατρικη σαλα.
πατέρα του, τον βαρύ και λιγομίλητο
Οί Κεφαλονίτες λαχταρουσαν γιά μουσι
σιορ Γεράσιμο, το φίλο του ζωγράφου .
κη και τραγούδια. 'Έτσι το θέατρο γνώ
Καντούνή , μά οίJτΕ: και στη μάνα του,
ρισε στά πρώτα του χρόνια μεγάλες δό
τη ψανα;,ιχ�η ριζ?σπάσ;ρια, ποU προτο?
.πεθανει εβαλε "ο μικροτερο γιό της, το
ξες. Τρέχαν οί 'Αργοστολιώτες, τρέχαν
άπ' την -τ;ρίτ-1
Νέστορα, νά τ'ίjς ύποσχεθεϊ: πώς 8ταν
κ ' οί Λη �ουρι� τες.
χρονια, τα πραγμ.ατα αλλαξαν. Θες ο
φύγουν οί 'Εγγλέζοι άπ' το νησί, θά
κόσμος βαρέθηκε ν' άκούει ολο τίς rδιες
τ'ίjς το γράψει πάνω στο μάρμαρο του
6περες, θες οί καλές πριμαντόνες δεν
τάφου της: Αtσθηματία καί φιλόμουσο
τον λέει, 8πως εrδαμε ό Τσιτσέλης. Κ'
. �ρχονταν στ' 'Αργοστόλι, το γεγονος εί-

l\'[�'
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Κάθετη εσωτερική τομή τού πρώτου θεάτρου τής Κεφαλονιίiς, μέ τή διπλή σειρά τών θεωρείων του, την πλατεία καί τή σκηνή του.
Το κτίριο ήταν dρχικά κατοικία τού "φιλ6μΓJυσον" Άλέξαιιδρον Σολομού κοντά στον 'Άy. Νικ6λαο τον Τσιμάρα, στο ' Αργοστ6λι

ναι πώς τό θέατρο δέν γέμιζε πιά, και πώς ό 'Αλέξανδρος
όίρχισε νά. πληρώνει τά. σπασμένα άπ' την τσέπη του. οι 'Εγ
γλέζοι, Gστερ' άπ' τον τρίτο χρόνο, άδιαφόρησαν και δέν ξα
νάδωσαν τά. συμφωνημένα. Μη θέλοντας, παρ' δλ' αύτά, νά.
κλείσει τό θέατρο, πού ήταν τό καμάρι του και ό μόνος σκο
πός τΊjς ζωης του, ό παππούς μου πούλησε δ,τι κτήματα και
σπίτια ε!χε, μέ τΎjν έλπίδα ν' άναζωπυρώσει τή μελοδραμα
τικη έπιχείρηση. 'Έγραψε και ξανάγραψε στούς 'Εγγλέζους,
στις δημοτικές άρχές, στη γερουσία - μά. τοίi κάκου. Κάποιος
ι;rυ�τοπίτης του,, άγαν�κτισμένος, μέ ,την άδιαφορία , πο� ;δειχνε
η Επτανψηακη Κυβερνηση για την καλλιτεχνιχ.η αναπτυξη
τΊjς Κεφαλονιiiς, δημοσίεψε Ιtνα γράμμα σέ μιά. tταλικη έφη
μερίδα της Κέρκυρας, λέγοντας πώς ήταν όποχρέωση της
.Κυβέρνησης νά. βοηθήσει τήν προσπάθεια του " πατριώτη "
Σολομου, κι /Sχι ν' άνταμείβει τούς κόπους του μέ τη " σκο
τεινη άχαριστία " της.
Τό θέατρο �κλειοε όριοτικά. Ο\ά. 1 849, άφήνοντας τον tδιο
κτήτη πνιγμένο στά. χρέη. Τ ιΧ παιδιά του άναγκάστηκαν νά.
διακόψουν τις σπουδές τους στην 'Αθήνα και νά. ξενητευτουν,
γιιΧ νά. γυρέψουν άλλου την τύχ·η τους. Ό 'Αλέξανδρος, ώστόσο,
8ιατήρησε τό χαμόγελο lσαμε τά. στερνά του. 'Η γαλ·Ιjνια φι
λοσοφική του διάθεση τον �κανε πάντα νά. " άγγίζει και νά.
περνάει" άπ' τίς άναποδιές της ζωης. 'Ακόμα κι ό θάνατος
ήταν γι' αύτΟν 11.να cιπέρασμα'', 11.να εύχάρ�στο ταξίόι - Όπως
όίλλωστε τό μαρτυράει καθαρά τό παρακάτω περιστατικό :
'Απ' τον και.ρο πού Ίjταν άκόμα 8ικαστής, ε!χε παραγγείλει
την πλάκα του τάφου του. Ε!χε βάλει νά σκαλίσουν στο μάρ
μαρο τ' /Sνομά του καί τό προσωπικό το•; ltμβλημα - i\χι,
δηλαδή, τον οtκογενειαχό θυρεό, άλ).ά μιά δικιά του σύνθεση,

πού του χρησίμευε καί γιά. σφραγίδα : τή λύρα του 'Απόλ
λ�να, άν�μεσ� ( σ' �να χλ�Οt �� ια,ς ,χαt , σ' fl.να κλ�Οt , δάφνη �
με τις λεξεις Γνωθι σαυτον απο πανω. Ε!χε αφ-φει και
λίγο χωρο κενό γιά. την ήμερομηνία του θανάτου του. 'Όλα
τά. χρόνια πού Ιtζησε στην Κεφαλονιά. κρατουσε την πλάκα
αύτή μέσ' στο δωμάτιό του, /Sρθια κοντά στον τοίχο. Την
π;ιράτ:-'J;rε:, δταν :rηγε ν� μείνει με τοUς, γ ιούς 1του �τή \ω
,
σια. Μα οταν, γερος πια, ξαναγυρισε
στην cΕλλαδα, η πρωτη
το� σκέψη, ή;,αν r;�ά. την π�άκα ;ου ;άφου. "Ε yραψε στ? 'Αργο �
στολι. Κι αμα εμαΟε πως το μαρμαρο δεν βρισχοταν πια
τΟ �πίτι, μπ�ρκάρησε σ: fl.να 1 βαπόρι , χ: tφ;ασε στΟ νη σι
;;�κου
p ασ;α ψαχvοντα � και ρωτ�ντα'Ξ., τ α�ακαλ�ψε πεταμε1 �ο
σε μια μαντρα. Χαρουμενος τcου βρηκε την
πλακα του, την
Ιtπλυνε, τή γυάλισε καί την Ιtφερε θριαμβευτικά. στην 'Αθήνα.
:,Η π�6;κα , του παρα �τάθηκε στά. -ι;ελε�ταία του χρόνια, κι
,
οταν ο Αλεξανδρος πεθανε,
στοργικα τον σκεπασε.
f'?το;ν , Οιηγόταν την ίσ,τορ��α τούτη, Ο�ν καταλ� βαινες ποτ� α�
τον ενεπνεε , μuστικισμο7 η χωρατ;ατζιδι�η , διαθεση. ,Γιατι, ?
,
χρεωκοπημενος πpωτοπορος θεατρωνης
δεν επαψε
ποτε του να
γράφει σατυρικούς στίχους καί νά. λέει "μπαρτζολέττες" . Και
π�ντα �ύλι;γε την έ�πί�α, π�ς θά , μπορέσει y. ιά. μέρα νά ξανατ? θεατ�? · �α α�το δε 7υνεβη κε_ ποτε. _ ,
,
�Οοιξ,� ιΚεφαλος
, το δευτερο Οεατρο του νησιου, εγκαινιαστηκe:
σ;.Χ 1 857,' κα,t τό θέ17τρο τ?υ, Σολομ�υ έγχα;αλε ίφτψ:ε. ?,'ρό\ο
,
με τό χρονο ερημωνοταν κ ερε�πωνοταν. Ποτε αχριβως
επαψε
ν� ότ:άρ�ει ε"ί� αι, &γνω �το. pολλοί Κεφα�ονίτ�ς τό θυμ?υ�ται
,
να συνεχιζει, ακομα J�αι μετα τους σεισμους του 1 91 1 , τα αδο
ξα γεράματά του.
l\1APIA i\'ί. ΣΟΛΟΜΟΤ

Κάτοψη τού θεάτρου 'Αλέξανδρου Σολομού. Δ ίπλα στήν α ίθουσα καί τή σκηνή του ύπάρχουν ευρυχωρο εντευκτήριο τών
ήθοποιών, φουαγιέ καί καφενείο, μέ ξεχωριστή ε ίσοδο καi eξοδο. Τά σχέδια οφείλονται στον dρχιτέκτονα Βαλσαμάκη
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E DWAR D GOR DON CRAIG

Η ΤΕΧΝ Η ΤΟΥ ΘΕΑΤ ΡΟΥ
Π Ρ Ω Τ Ο Ε

Δ Ι Α Λ Ο Γ Ο Ε

Φυσιογνωμία άπο τlς εντυπωσιακότερες στο παγκόσμιο θέατρο, ό 'Έντουαρντ Γκόρντον Κραίηγκ·
καl πολυσχιi>έστατος : θεωρητικος τοu θεάτρου, ήθοποιός, σκηνοθέτης. σκηνογράφος, συνθέτης. Το
" Θέατρο" i>ημοσιεύει, για πρώτη φορα μεταφρ.ασμένο στ� γλώσσα μας, το βασικότερο κείμενό του :
Το περίφημο i>οκίμιό του Ή Τέχνη τοu Θεάτρου", γραμμένο σε τύπο Πλατωνικοu Διαλόγου,
πού εχει" μείνει γνωστο σΟιν Π ρωτος Διάλογος. 'Ένας είi>ικος κ' ενας θεατΎjς συνομιλοuν - είναι
ό uπότιτλος τοu Διάλογου, πού εκανε πάταγο οταν πρωτοi>ημοσιεύτηκε το 1905, στο Βερολίνο.
"

ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ : Τώρα πού περιεργασθήκατε όλόκληρο το
θέατρο μαζί μου, είδατε τή γενική κατασκευή του, τή σκηνή
του, τον τεχνικο έξοπλισμο για τή δημιουργία σκηνικών εtκό
νων, τίς φωτιστικές έγκαταστάσεις καί τα χίλια δυο &λλα, κι
άκούσατε έπίσης ο,τι εΙχα να σας πω για το θέατρο σαν μηχα
νισμό, a� ξεκ�υρ �στουμε έδώ στή , σκ?τεινή πλατεία κι &ς μιλή
,
σουμε λιγο για το Θεατρο
και_ για την Τέχνη του. Πέστε μου,
γvωρίζετ' έσείς τί εΙvαι ή Τέχνη του Θεάτρου.
ΘΕΑΊΊ-ΙΣ.: 'Εμένα μου φαίνεται πώς ή ήθοποιία εΙναι ή
Τέχνη του Θεάτρου.
ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ : 'Ώστε το μέρος εΙναι 'ίσο μl: το σύνολο;
.ΘΕΑΤΗΣ : 'Όχι βέβαια. 'Ίσως έννοείτε πώς ή Τέχνη του
Θεάτρου εΙναι το έ:ργο;
ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ : Μα το έ:ργο, εΙναι ι:ργο λογοτεχνικο - η
κάνω λάθος; Πέστε μου τότε, πώς μια τέχνη μπορεί νά 'ναι
μια rχλλη τέχνη ;
ΘΕΑΤΗΣ : Μα τότε, άφου μου λέτε πώς ή Τέχνη του Θεάτρου
δέν ε!ναι οί5τε ή ήθοποιία οί5τε το έ:ργο, πρέπει να φτάσω στο
συμπέρασμα πώς ε!ναι τα σκηνικα και τα χορευτικά. 'Αλλα
δl:ν πιστεύω πώς θα μου πΥjτε κάτι τέτοιο.
ΣΚΗΝΟΘΕΊΉΣ : 'Όχι. 'Η Τέχνη του Θεάτρου δέν ε!ναι οί5τε
� ·ήθοπο� ία, �ϋ�ε ,το ερ,γο, οϋτε_ τα σχην ι.κrί, οϋτε ? �ο pός � άλλ'
, τα στοιχεια που, συνθέτουν τα επι μερους:
αποτελειται απ ολα
τή δ ρ ά σ 01) πού 'ναι ή ψυχή της ήθοποιίας· τα λόγια πού '"αι
το κορμί του έ:ργου • το χρώμα καί τή γραμμή Π()οJ 'ναι ή ζωή
του σκηνικου δράματος το ρυθμο πού 'ναι ή ούσία του χορου.
ΘΕΑΤΗΣ : Δράση, λέξεις, χρώμα, γραμμή, ρυθμός ! Καί ποιό
άπ' Ολ' αύτrL είναι. τΟ πι.Ο άπαραίτητο στΥ)ν τΖχνη σας;
ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ : Κανένα δέν ε!ναι περισσότερο άπαραίτ-η
το άπο τ' rχλλο - οπως κανένα χρι-;)μα δέν ε!ναι πιο σημαντικο
για Ιtνα ζωγράφο άπο τ' rχλλο, η καμια νότα πιο άπα.ραίτητη
άπο μιαν rχλλη για Ιtνα μουσικό. 'Απο μια rχποψη 'ίσως .ή δράση
νά 'ναι το πιο άπαραίτητο στοιχείο. ' Η δράση στέκει στήν
'ί:'1ι'Χ · σχέση μl: τήν Τιχνη του Θεάτρου, οπως το σχέδιο μέ
τή ζωγραφική κ' ή μελωδία μέ τή μουσική. Ή Τέχνη του
Θεάτρου π·ήγασε άπο τή δράοη - τήν κίνηση - τήν ορχηση.
ΘΕΑΤΗΣ : Πάντα ε!χα όδηγηθεί να ύποθέσω πώς πήγασε
άπο το λόγο, κα.ί πώς ό ποιητής Ύjταν ό πατέρας του Θεάτρου.
ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ : Αύτή ε!ναι ή κοινή δοξασία, άλλα παρα
καλώ έξετάστε την για μια στιγμή. 'Η φαντασία του ποιητ'ij
βρίσκει τήν έκφρασή της στίς λέξεις, διαλεγμένες μl: φροντίδα
κάλλους: ί5στερα μας άπαγγέλλει αύτές τίς λέξεις η μας τίς
τραγουδα, κι αύτο ε!ν' ολο. Ή ποίησ-η, μέσα άπο τήν άπαγγε
λία η το τραγούδι, άπευθύνεται στ' αύτιά μας καί μέσω αύτών
στή φαντασία μας. ΔΙ:ν βοηθάει τήν κατάσταση &ν ό ποιητής
:CΡ? σθέ;ει ,Χε ψ ονομί,ες, σ��� άπαγγελία ΊJ , στο τραγούδι του·
εδω που τα λεμε, αυτο θα ναι καταστροφη.
ΘΕΑΤΗΣ : Ναί, αύτο το βλέπω καθαρά. Καταλαβαίνω πώς ή
;τροσθή;<η, μι�q χειρον�μίας σ' itvα τ�λειο , ποί� μ;�- μπορ �ί νά
χει γι αποτελεσμα τη δυσαρμονία. Αλλα θα υποστ-η ριζατε
το 'ίδιο έπιχείρημα στή δραματική ποίηση ;
ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ : 'Ασφαλώς. Μήν ξεχνατε πώς μιλώ για Ιtνα
δραματικο ποίημα, οχι για δράμα. Πρόκειται για δυο χωριστα
πράγματα. 'Ένα δραματικο ποίημα ε!ναι για διάβασμα. 'Ένα
δράμι;ι �έν ε!ν� ι για διά�ασμα, άλλα ,για να, το δεί;ε π�νω σΠι
σκηνη. Επομενως, η, -κινηοη ε!ναι αναγκαια στο δραμα και

rχχρηστη στο δραματικο ποίημα. Ε!ναι οξύμωρο να μιλάει
κανf.νας γι' αύτιΧ τα δυό, κίνηση καί ποίηση, σα νά 'χαν να κά
iιουν τό 'να μέ τ' rχλλο. Καί τώρα, οπως δέν πρέπει να συγχέ
ετε τή δραματική ποίηση μl: το δράμα δέν πρέπει να συγχέετε
χαί τον ποιητή δραματικών έ:ργων μέ το δραματουργό. Ό
πρώτος γράφει για τον άναγvώστη η τον άκροατή, ό δεύτερος
για το Κοινο ένος θεάτρου. Ξέρετε ποιος ε!ν' ό πατέρας του
δραματουργου;
ΘΕΑΤΗΣ : 'Όχι, δέν ξέρω, άλλα φαντάζομαι ό δραματικος
ποιητής.
ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ : Κάνετε λάθος. Πατέρας του δραματουρ
γου ε!νιΧι ό χορευτής. Καί τώρα πέστε μου, άπο τί ύλικο έ:φτια
ξε ό δραματουργος το πρώτο του έ:ργο;
ΘΕΑΤΗΣ : Μα ύποθέτω πώς μεταχειρίσηκε το Λόγο οπως
κι ό λυρικος ποιητής.
ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ : Καί πάλι λάθος κάνετε, τb 'ίδιο λάθος
μ' οποιον δέ:ν έ:χει γνωρίσει τή φύσ-η της δραματικ'ijς τέχνης.
'Όχι. Ό δραματουργος έ:πλασε το πρώτο έ:ργο μl: ύλικα τή
δράση, τίς λέξεις, τή γραμμή, το χρώμα, το ρυθμό, καί άπο
τεινόμενος καί στα μάτια μας καί στ' αύτιά μας, μl: μια έπι
δέξια χρήση αύτών των πέντε παραγόντων.
ΘΕΑΤΗΣ : Καί ποιά είναι ή διαφορα άνάμεσα στή δουλεια
άύτών τών πρώτωv δραματουργών καί τών συγχρόνων;
ΣΚΗ ΟΘΕΤΗΣ : οι πρώτοι δραματουργοί Ύjταν παιδια του
θεάτρου. Οι σύγχρονοι δl:ν είναι. Ό πρώτος δραματουργος
έ:νιωθε αύτο πού ό σύγχρονος δραματουργος άκόμα δέν !:χει
καταλάβει. 'Ήξερε πώς οταν αύτος κ' οι συνάδελφοί του Θα
παρουσιάζονταν μπροστα στο Κοινόν, οι θεατl:ς περισσότερο Θα
λαχταρουσαν να δ ο υ ν τί Θα π ρ ά ξ ε ι παρα ν' ά κ ο ύ σ ο υ ν
τί Θα π ε ί. 'Ήξερε πώς το μάτι έπηρεάζεται πιο γρήγορα καί
πιο συγκλονιστικα άπο κάθε rχλλη α'ίσθηση, πώς ε!ναι άναμφισβή
τητα το οξύτερο αισθητήριο οργανο του άvθρώπινου κορμιου.
Το πρώτο πράγμα πού ά�τιμετώπισε βγαίνοντας να ·παίξει Ύjταν
ζευγάρια μάτια, λαίμαργα κι άχόρταγα. 'Ακόμα κι οσοι κά
θονταν τόσο μακρυά. του, πού δέν θά. 'ταν πάντα !κανοί ν' άκού
σουν τί θά. 'λεγε, του φάνηκαν κοντα χάρη στή διαπεραστική
λαχτάρα καί τα έρωτ-ηματικα πού διάβαζε στα μάτια τους. Καί
στούς άπόμακρους καί στούς κοντινούς μίλησε rχλλοτε μέ στίχο
κι rχλλοτε μl: πεζό, άλλα πάντοτε μl: δράσ-η - δράση ποιητική
πού '"αι ό χορός, 'ή δράση πεζή πού 'ναι ή άπλή χειρονομία.
ΘΕΑΤΗΣ : Αύτο μ' ένδιαφέρει. Συνεχίστε. Μετά.;
ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ : 'Όχι. Καλύτερα &ς σταματήσουμε κι &ς
έξετάσουμε το έ:Ι>αφος πού παταμε. 'Έλεγα πώς ό πρώτος 8ρα
ματουργος ήταν ό γιος του χορευτη, δηλαδή παιδί του θεάτρου
κι' οχι της ποίησης. Καί λέω πώς ό σύγχρονος δpαματικος
ποιητής εΙναι παιδί του ποιητη, καί ξέρει μόνο ν' άγγίζει τ'
αύτια του άκροατη καί τίποτ' &λλο. Κι ομως, παρ' ολ' αύτά.,
μήπως σταμάτησε το Κοινο να πορεύεται στο θέατρο για να
δ ε ί πράγματα οπως rχλλοτε κι οχι μόνο για ν' ά κ ο ύ σ ε ι;
Ή άλήθεια ε!ναι πώς οι σύγχρονοι θεατές έπιμένουν να βλέ
πουν καί να χορταίνουν τα μάτια τους παρα τήν έ:κκληση του
ποιητη να χρησιμοποιουν μόνο τ' αύτιά τους. Και τώρα, μή
τυχον παρεξ·ηγ·ήσετε τή σκέψη μου : ΔΙ:ν θέλω να πω η να
ύποδηλώσω πλάγια πώς ό ποιητής ε!ναι κακος 8ραματικος
συγγραφέας η πώς έ:χει κακή έπί8pαση στο θέατρο. Θά 'θελα
άπλώς να καταλάβετε πώς ό ποιητής 8/:ν άνήκει στο θέατρο,
45

81:ν προ'ijλθε ά.πο το θzατρο κχl 01: μπΟ?Ζί ν' ά.νήκzι η νΧ Π?οΞλ
θει ά.π' αύτό. 'Απ' δλους τούς συγγραφείς μόνο δ apαματογpά
φος εχει ΚΧΠΟLα Π,) ωτΟτJΚια VX aιεκaικήσει στο θέατρο κι αύτοc σκιώ3η. Μ±, γι± ν.Χ συνzχίσ�υμz : Θtλω ν.Χ ύπογ;ιαυ.
μίσω τΟ έξΊ)ς: τΟ ΚοινΟ άκ6μχ �1:�χ.ετ-χι να Ο.::ϊ, Οχι ν' &:κοUσ�ι,
έ:ρyα. Και αύτΟ τί άποΟεικνύει; cΑπλως πως τΟ ΚοινΟ Ο�ν &λ
λαξε. Π ροσμένουν έκεί, χιλιάaες ζευγά?ια μάτια, δπως καl
τον παλιο καιρό. Κι αύτο φαίνεται ά.κόμα πιο ά.πίθανο δταν
σκεφτείς πώς δ συγγραφέας καί τοc ε?γα &.λλαξαν. Πάει ή
έποχή πού το εργο είναι ίσοζυγιασμένα aράση, λόγια, δpχη
ση καί σκηνικο θέαμα· τώρα, είναι η μόνο λόγια η μό-,ο θtα
μα. Toc εργα του Σαίξπηρ, παραl>είγματος χάριν, είναι κάτι
πολU Οι�φοpετι�Ο άπΟ τ� κάπως λιγ�τ7ρο σύγχρον,ά μ�ς ι.;ε
σαιωνικα μυστηρια που1 χαν πλαστει αποκλειστικα για θεα
τρο. Ό 'Άμλετ δΕ:ν είναι ά.πο τή φύση του σκηνική παρουσία.
Ό 'Άμλετ καl τ' &.λλα έ:ργα τοί.i Σαίξπηρ εχουν μιοc μορφή τόσο
ά.πέραντη καί τόσο πλ,ή ρη δταν τοc Ι>ιαβάσεις, ί�στε μόνο ν.οc
χάσουν είναι δυνατον δταν μiiς παρουσιάζονται ά.φου ύποστουν
σκηνική θεραπεία. ΊΌ πώς παιζότανε στlς μέρες του Σαίξπηρ
Ι>Ε:ν ά.ποaεικνύει τίποτά. 'Απ' τήν &.λλη μεριοc V'X σiiς πω τί
'!)ταν πλασμένο γιοc το θέατρο τήν raια έποχή : ol Μάσκες - τοc
αύλικοc μιμοl>ράματα καl τοc θεαματικοc pageants. Ναί, αύτοc
'!)ταν ά.ν:Χλαφρα κι ώραίcι. παραaείγματα τ'ijς Τέχνης τοί.i Θεά
τρου. "Αν τοc εργα είχαν πλαστεί γιοc νοc τοc δουμε, τότε θοc τοc
βρίσκαμε &.πλερα δταν τοc διαβάζουμε. Τώρα, κανείς 81: μπο
ρεί νοc πεί πώς βρίσκουν τον 'Άμλετ ά.νιαρο η &.πλερο στο Ι>ιά
βασμα, κι δμως πολλοί νιώθουν θλίψη 6στερ' ά.πο μιοc παρά
σταση του εpγου καί λένε : " 'Όχι, αύτος Ι>Ε:ν είναι δ 'Άμλετ
του Σαίξπηρ " . 'Όταν καμιοc προσθήκη 81: μπορεί νοc βελτιώσει
ενα έ:ργο τ±χνης τότε μπορουμε νοc το όνομάσουμε πλ'ijρες η
τέλειο μΕ: τήν εννοια του τελειωμένου. Ό 'Άμλετ '!)ταν τελειω
μένοq, τέλειος, δταν δ Σαίξπηρ έΟγραψε τήν τελευταία λέξη του
τελευταίου ίαμβικοί.i πεντάμετρου κι &.ν έμείς προσθέσουμε
κίνηση, σκηνικο κοστουμι, ορχηση, ύπονοουμε δτι είναι ά.τελΕ:ς
κ' εχει ά.νάγκη ά.π' τlς προσθ'ijκες μας.
ΘΕΑΤΗΣ : Θέλετε νοc πείτε δτι ποτΕ: δi:ν πρέπει νοc παίζεται
δ 'Άμλετ;
ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ : Καί τί θά 'βγαινε &.ν ά.παντουσα " Ναί ;
Ό 'Άμλετ, θοc έξακολουθήσει νοc παίζεται γιοc μερικοc χρόνια
ά.κόμα καl καθ'ijκον των έρμηνευτων είναι νοc Ι>ιαθέτουν τlς
καλύτερες δυνάμεις τους στήν ύπηρεσία του εργου. 'Αλλά,
δπως ελεγα, το θέατρο /)/;ν πρέπει γιοc πάντα νοc βασίζεται στο
νοc παίζει κείμενα, πρέπει κάποτε νοc παίξει καl κομμάτια της
aικ'ijς του τέχν·ης.
" ασυμπ
'
ληρωτο
'
τυΘΕΑ'Ι'ΗΣ
Κ' ε"να, κομματι
' θεατρικο' ειναι
, '/),, aιαβασμενο
πωμενο,
aυνατα;,
ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ : Ναί. Είναι ά.τελΕ:ς δπουa+,ποτε έκτος ά.πά
νω στοc σανίl>ια τ'ijς σχην'ijς. Είναι καταφανως λειψο χι &.τεχνο
δταν το aιcι.βάζεις η άπλως το ά.χους, γιατί του λείπει ή aράση,
το χρωμα, ·� γραμμή χι δ ρυθμος πού θοc του Ι>ώσει ή κίνηση
κ' ή σχην·�.
Θ�ΑΤΗ�, : Αύτο μ' ένaιαφέρει, ά.λλΟC ταυτόχρονα μ' ά.φήνει
καπως ... εκθαμβο.
�Κ�ΝΟΘΕΤΗ� : , 'Ίσως γ;ιατl /ίναι κάπω� . . . νέο ; Π έστε μου
τι σας χτυπαει ιaιαιτερα, τοσο εχθαμβωτικα;
ΘΕΑΤΗΣ : 'Ίσως ποτΕ: Ι>Ε: στάθηκα νοc έξετάσω τί ά.ποτελεί
τήν τέχνη του θεάτρου· γιοc τούς περισσότερους το θέατρο
είναι άπλως μιοc διασκέδαση.
ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ : Καl γιοc σiiς;
ΘΕΑΤΗΣ : "Α, γιοc μένα 'ίjταν πάντα κάτι γο·ΙJτευτικο· μισ�
aιασκέaαση χcι.ί μισο aιανοητιχή &.σχηση. Το θέαμα πάντα με
aιασκέaαζε· το παίξιμο των -�θοποιων συχνοc μΕ: μόρφωνε.
ΣΚ!-ΙΝΟΘΕ,ΤΗΣ : ,ΜΕ: ?υ� λόγια � ιοc ίχcι.ν,οπ? ίησ·? μισή χα�
μιση, (;ηλαaη μισερη. Αυτο είναι το φυσικο αποτελεσμα του
ν.Χ βλέπεις χαl . ν' ά.κους κάτι ά.συμπλήρωτο.
ΘΕΑΤΙ-ΙΣ : Moc έΟχω aεί κάποια, λίγα, έΟργα πού μου φάνηκαν
ίκχνοποιητικά.
ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ : �'Αν σiiς έ:Ι>ωσε πλήρη lχανοποίηση κάτι
προφανως μέτριο, rσως ψάχνατε νοc βρείτε κάτι λιγότερο ά.πο
μέτριο, καt βρ·ήκατε κάτι κάπως καλύτεp.ο άπ' αύτΟ ποU περι
μένατε. JΥ(ερικοl πηγαίνουν σήμερα στο θέατρο προσμένοντας
νοc βαρεθοί.iν. Αύτο είναι φυσικό, γιατί εχουν μάθει νοc προσδο
κουν στο θέατρο στοιχεία πού προκαλοί.iν τήν πλήξη. 'Όταν μοί.i
λέτε δτι έ:χετε γνωρίσει ίκανοποίηση στο σύγχρονο θέατρο, μοί.i
ά.ποaεικνύετε οτι οχι μόνο ή τέχνη εχει έχφυλισθεί, ά.λλοc χ'
�να μέρος του }(ρινου εχει έκφυλισθεί έπίσης. 'Αλλοc Ι>Ε:ν συν
τρέχει λόγος νοc μελαγχολήσετε. Κάποτε 'ήξερα Ιtναν &.νθρωπο
πού ή ζωή του '!)ταν ετσι όργανωμένη CJστε ποτΕ: Ι>i:ν είχε άκού"

.
·

σει μουσική - έκτος ά.πο λατέρνα. Αύτή Ίjταν έπομένως ή
ίaέα του, το ίaχνικό του γιοc το τί επρεπε νά 'ναι ή μουσική.
Κι δμως, rσως ξέρzτz, ύπ±?χει καλύτερη μουσική στον κόσμο.
μiλιστχ ή λπ�,,νχ είνeι:ι πολύ κχκή μουσική. 'Έτσι κι &.ν έσε:ίς
/)είτε εστω χαί μιοc φο;:>± μιοc πραγματική στιγμή τ'ijς τέχνης
τοu θεiτ,)Ου, ποτέ δzν θ' ά.νεχθείτε ξανοc αύτο πού σiiς σερβί
ρουν σήμερα σοcν ύποκατάστατο. Ό λόγος πού ή σκηνή Ι>Ε:ν
προσφz;:>zι σ�μεpα έ:pγα τέχνης δΕ:ν είναι γιατl το Κοινο Ι>Ε:ν τοc
θέλει, ούτε γιατl Ι>έν ύπάρχουν στο θέατρο έξαίρετοι τεχνίτες
πού θJι μποροί.iσαν κάτι νοc πpοσφfρουν, ά.λλοc γιατί λείπει στο
θέατρο ό καλλιτέχνης - δ καλλιτέχνης του θεάτρου, προσέξτε,
οχι δ, ζ�γρ,άφος 'ι\, δ ποιη ;ής η δ μουσιχός. Αύτοl /ίναι ,ά.νίκα
,
νοι ν αλλαξουν την κατασταση. Είναι υποχρεωμενοι
να προ
σφέρουν αύτο πού ζητάει ή έπιχείρηση, ά.λλΟC το κάνουν μΕ: με
γάλη προθυμία. Ή πα;)ουσία του καλλιτέχνη θοc τ' &.λλαζε
δλ' αύτά. 'Αργά, ά.λλοc σίγουρα, θοc μάζεβε γύρω του τούς καλύ
τερους τεχνίτες πού ά.νέφερα καl μαζl δλοι θοc εaιναν καινούρια
ζωή στήν τέχνη του θεάτρου.
ΘΕΑΤΗΣ : Κι δλοι ο[ &.λλοι;
ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ : Οί &.λλοι ! Το σύγχρονο θέατρο είναι γε
μάτο άπ' αύτούς τούς &.λλους, τούς άπροίχιστους χι ά.παίaευ
τους τεχνίτες. 'Ένα πράγμα πρέπει νοc πω ύπΕ:ρ αύτων. Π ιστεύω
πώς οε�, εχουv σuν� ίΟη �η , τη � άνικαν6τ�τάς τ?υς. fιΕ:� 7;Ρ ?κει
ται για, αγνοια, παρα για αθωοτητα.
Κι ομως, &ν, αυτοι οι ,ιδιοι,
το εκαναν συνείl>ηση πώς είναι τεχνίτες κι ά.ποφάσιζαν \oc έκ
παιl>ευτουν στήν τέχνη τους - καί 1)1; μιλω μόνο γιοc τούς ήλεκ-.
τpολόγους, τούς μαραγκούς σκην'i)ς, τούς πεpουκιέρηaες, τούς
κοστουμιέριazς, τούς ήθοποιούς (κι δμολογω πώς αύτοl εί-.
ναι συχνοc ο[ πιο άγνοl χαl πρόθυμοι τεχνίτες ) - μιλω είl>ι
χοc γιοc τούς σκηνοθέτες. "Αν δ σκηνοθέτης έκπαιaευτεί σιΧν
τεχνίτης γιοc τήν ά.ποστολή του, aηλαl>ή τήν έρμηνεία των Ε:ργων
τοί.i δpαματουργου, μΕ: τι'ι. χρόνια χαl μιοc βαθμιαία ά.νάπτυξη
θοc ξαναχατακτήσει το χαμένο εaαφος καl τελικοc θοc ά.ναστη
λώσει τήν Τέχνη του Θεάτρου, μέσα ά.πο τή Ι>ική του aημι
ουργιχή tl>ιοφυία.
ΘΕΑΤΗΣ : 'Ώστε σείς βάζετε το σκηνοθέτη πάνω άπ' τούς
-�θοποιούς;
ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ : :Μάλιστα. Ή σχέση του σκηνοθέτη μΕ:
τούς ήθοποιούς είναι δπως του μαέστρου μΕ: τήν όρχήστρα του,
η του έκΜτη μΕ: τον τυπογράφο.
Σχέδιο τού 'Έντουαρντ Γκόρντον Κραίηγκ γιά σκηνικό.
Το όνομάζει : " Παλάτια, χαμόσπιτο καί σκάλα " (1907)

ΘΕΑΤΗΣ : Καί θεωρείτε το σκηνοθέτη τεχνίτη κι οχι καλ
λιτέχνη ;
ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ : 'Όταν έρμηνεύει τά Ι:ργα τοϋ δραματουρ
γοϋ μέσα άπ' τον ήθοποιό, το σκηνογράφο του καί τούς άλλους
τεχνίτες του, τότε εΙναι τεχνίτης, άpχιτεχνίτης. 'Όταν θά
γίνει κυρίαρχος τ'ίjς δράσης, τοϋ λόγου, τοϋ χρώματος, τ'ίjς
γραμμ'ίjς καί τοϋ ρυθμοϋ, τότε 'ίσως γίνει κίχλλιτέχνης. Τότε
δΕ:ν θά 'χουμε πιά άνάγκη τίς βο·Ι]θειες τοϋ συγγραφέα γιατί
ή τέχνη μας θά γίνει αότάρκης.
ΘΕΑΤΗΣ : Δηλαδη την προσδοκία μιίiς άναγένν-ησης στ·Ι)ν
τέχνη τοϋ θεάτρου την βασίζετε στην προσδοκία τοϋ σκηνο
θέτη ;
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙ-ΙΣ : Ναί, άσφαλως, χωρίς άμφιβολία. Νομί
σατε εστω καί γιά μιά στιγμη πώς περιφρονω το σκηνοθέτη ;
Μίiλλον νιώθω περιφρόνηση γιά δποιον θ' άποτύχει νά πρα
γματοποιήσει πέρα γιά πέρα την άποστολη τοϋ σκηνοθέτη.
ΘΕΑΤΗΣ : Ποιά εΙναι ή άπ.οστολή του;
ΣΚΙ-ΙΝΟΘΕΤΗΣ : Τά καθήκοντά του ; Νά σίiς πω : Σάν έρ
μηνευτΎ)ς των l:ργων τοϋ δραματουργοϋ Ιtχει νά χάνει τά έξ'ίjς:
πρωτα παίρνει το άντίγραφο τοϋ i:ργου άπο τά χέρια τοϋ δρα
ματουργοϋ χ' ύπόσχεται νά το έρμ-ηνεύσει σωστά, δπως ύπο
δεικνύεται στο κείμενο (μην ξεχνάτε πώς μιλι7> μόνο γιά άριστο
σκηνοθέτη ) . Μετά διαβάζει το l:ργο χαί, με το πρωτο διάβα
σμα, δλο το χρωμα, δ τόνος, ή κίνηση κι δ ρυθμος πού ή δου
λειά θά πάρει, ξεπηδάει καθαρά μπροστά στά μάτια του. 'Όσο
γιά τίς σκηνικες ένδείξεις, περιγραφες σκηνικων κτλ. με τά
δποία δ συγγραφέας μπορεί νά 'χει στολίσει το γραφτό του,
αύτά δ σκηνοθέτης δεν τά λαβαίνει ύπ' 8ψη του γιατί εΙναι
μάστορας στ·Ι) δουλειά του· δέν Ι:χει νά πληροφορηθεί τίποτα
διαβάζοντάς τα.
ΘΕΑΤΙ-ΙΣ : Αύτο δέν το κατάλαβα καλά. Θέλετε νά πε"ίτε
πώς, δταν δ συγγραφέας μπει στον κόπο νά περιγράψει μιά
σκηνη η τον τρόπο πού οί Ί)ρωες καί οί ήρωίδες του θά κινη
θοϋν καί θά μιλήσουν, δ σκηνοθέτης δέν πρέπει νά δώσει
σημασία, μάλιστα νά το περιφρονήσει;
ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ : Το αν θά δώσει η 8χι σημασία δέν άλλά
ζει τίποτα. Πρέπει νά φροντίσει ή δράσ-η καί το θέαμα νά ται
ριάξουν το στίχο η την πρόζα, νά 'ναι άξια τ'ίjς όμορφιίiς
του καί τοϋ νοήματός του. 'Ό,τι εtκόνα δ δραματουργος έπι
θυμε"ί νά γνωρίσουμε βλέποντας το Ιtργο, θά την περιγράψει
μi:� �;,ο διάλ�γ�. Π �ρτε γιά παράδειγμα την πρώτη σχηνη
του , Αμλετ, . Αρχιζει :
ΒΕΡΝΑΡΔΟΣ: Ποιός ε lν' έκε ί ;
ΦΡΑ ΓΚΙΣΙ\.ΟΣ: 'Όχι, σε μένα dπάντησε: στάσου καί δώσε
[γνώρα.
ΒΕΡΝΑ ΡΔ ΟΣ: Τού βασιλιά σπολλάτη .
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ: ' Εσύ Βερνάρδο;
ΒΕΡΝΑΡΔΟΣ: 'Εγώ.
ΦΡΑΓJUΣΚUΣ: Ί-Ιρθες στήν wρα σου όλuπρόθυμος.
ΒΕΡΝΑΡΔΟΣ: Βάρεσε μόλις δcύδεκα· ι'iντε πλάγιασε Φραγ[κίσκο.
ΦΡΑΓΚJΣΚΟΣ: Σ' εύχαριστώ πολύ πού μ' ι'.ίλλαξες. Κρύο
[φαρμάκι· lfχει πιαστεί ή καρδιά μου.
ΒΕΡΝΑΡΔΟΣ: Πέρασε fίσυχα ή φρουρά σου;
ΦΡΛΓΚΙΣΚΟΣ: Δέ11 σάλεψε ποντίκι ! .
ΒΕΡΝΑΡΔ ΟΣ: 'Άντε καληνύχτα / "Αν dπαντήσεις τόν 'Οράτιο
καί τόν Μάρκελλο/ παρέα μου στή φρουρά μου, πές τους νά
[βιαστούν

Αύτο φτάνει νά δδηγ·Ι]σει το σκηνοθέτη. 'Απ' αίιτο θά συμπε
ράνει πώς εΙναι μεσάνυχτα, ϋπαιθρο, πώς ή φρουρά κάποιου
κάστρου άλλάζει, πώς εΙναι πολύ κρύο, άπόλυτη ήσυχία καί
μαϋρο σκοτάδι. Πρόσθετες σκηνικές ένδείξεις θά ήταν περιτ
τολογία.
ΘΕΑΤΗΣ : 'Ώστε πιστεύεται πώς δ συγγραφέας δέν πρέπει
νά γράφει καμιά σκηνικl) Ιtνδειξη ; Φαίνεται νά το θεωρε"ίτε
άμάρτημα ;
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙ-Ι Σ : Μά δl:ν το βρίσκετε προσβολη στούς άν
θρώπους τοϋ θεάτρου ;
ΘΕΑΤΗΣ : Μέ ποιό τρόπο;
ΣΚΗ ΙQΘΕΊΉΣ : Πέστε μου σε"ίς ποια ναι ή μεγαλύτερη
προσβολη πού gνας ·Ιjθοπυιος μπορε"ί νά κάνει crτo δραματουργό του.
ΘΕΑΤΙ-ΙΣ : Νά παίξει το ρόλο του άσχημα;
ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ : 'Όχι. Αύτό, 'ίσώς, άπλως ν' άποδεικνύει
πώς εΙναι καχος τεχνίτης.
ΘΕΑΤΙ-ΙΣ : Ώρα"ία, πέστε μου, σε"ίς.
ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ : ' Η μεγαλύτερη προσβολη που ενας ήθο
ποιος μπορε"ί νά . κάνει στο συγγραφέα, εΙναι νά κόψει λέξεις
·

Χαρακτηριστικό σκηνικό τού Γκόρντον Κραίηγκ γιά τόν " 'Ιού
λιο Καίσαρα". Πράξη Β', σκ. Β' : Τό σπίτι τού Καίσαρα (1905)

στίχους άπ' το Ι:ργο του, 'ή νά προσθέσει αύτά πού συνήθως
λέγονται λόγια " αύτοσχέδια", τά νούτικα. ΕΙναι άμάρτημα
νά καταπατήσεις τά ξέφραγα τοϋ δραματουργοϋ. ΕΙναι βέβαια
ά�υνήθισ;ο νά γί�ονται :'ροσθ'ίjχες στον Σαίξπηρ· κι αν γίνουν,
όεν γλυτωνουν �ην, κ�τα�ρι� . ,,
, , , ,
, ,
ΘΕΑΤΗΣ : Ναι, αλλα τι σχεση εχει αυτο με τις σκηνικες εν
δείξεις τοϋ δραματουργοϋ; Μέ ποιό τρόπο προσβάλλει δ συγ
γραφέας το θέατρο γράφοντας σκηνικές ένδείξεις;
ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ : Καταπατάει τά χωράφια τοϋ έπαγγελμα
τία. "Αν οί προσθ'ίjκες καl τά κοψίματα εΙναι άμάρτημα, το
'ίδιο άμαρτωλο εΙναι νά παρεμβαίνεις στΎ)ν τέχνη τοϋ σκηνοθέτη.
ΘΕΑΤΗΣ : Τότε 8λες οί σκηνικl:ς ένδείξεις σ' δλα τά l:ργα
τοϋ κόσμου εΙναι άχρηστες;
ΣΚΙ-ΙΝΟΘΕΤΗΣ : Γιά τον άναγνώστη, 8χι· γιά τον σκηνο
θέτη καί τον ·Ιjθοποιό, έντελως.
ΘΕΑΤΗΣ : Μά δ Σαίξπηρ . . .
ΣΚΙ-ΙΝΟΘΕΤΗΣ : Ό Σαίξπηρ σπάνια κατευθύνει . τον σχηνο
θέ τ υ. Δια�άστ� :?ν : ,0Α �λετ': � τ?ν Ρ� μαϊ'ο �, : Ιο�λ :έτ
τατ;J , ι� Βασιλεα
Ληρ , Οθελλο , οποιοδηποτε απο τ αρι
στουργήματα καί, έκτος άπο δρισμένα ιστορικά Ι:ργα πού 'χουν
κάποιες περιγραφl:ς παρελάσεων καl τελετων, τί βρίσκετε ;
Πως περιγράφονται οί σκη-,Ι:ς στον " 'Άμλετ" ;
ΘΕΑΤΗΣ : Το βιβλίο μου Ι:χει περιγραφές σύντομες άλλά
καθαρές: Γράφει : " Π ρ ώ τ η Π ρ ά ξ η, Σ κ η ν η Π ρ ώ τ η :
"Ελσινορ. Μιά ταράτσα πάνω στο Κάστρο ".
ΣΚΙ-Ι ΙQΘΕΤΗΣ : Κρατίiτε στά χέρια σας μιά άπο τlς νεώ
τερες έκδόσεις μl: προσθ'ίjκες άπο κάποιον κ. Μαλόουν. Ό
Σαίξπηρ δl:ν Ιtγραψε τίποτα παρόμοιο. 'Έγραψε κατά λέξη :
"�ctu� ,Prim �s . �,cae?a ,Prima ". "Ας κοιτάξουμε τον "Ρω
, σας;
μαιο κ Ιουλιεττα . Τι λεει το βιβλιο
ΘΕ�ΤΗΣ : ,Λέει: : ' Π ρ ώ τ η_ � ,ρ ά ξ η, Σ χ η ν η Π ρ ώ τ η :
Βερωνα. Μια Δημοσια Πλατεια .
ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ : Κ' ή δεύτερη σκην-1] ;
ΘΕΑΤΗΣ : Λέει : " Σ κ η ν η Δ ε ύ τ ε ρ η : 'Ένας Δρόμος ".
ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ : Κ' ή τρίτη εtκόνα;
ΘΕΑ,ΤΗΣ, ; " Σ κ η ν η Τ ρ ί τ η : Αtθουσα στο σπίτι τοϋ Κα
πουλεττου
.
ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ : Καl τώρα θέλετε ν' άκούσετε τί ένδεί
ξεις Ιtγραψε δ Σαίξπηρ μl: το χέρι του;
'ή

ι

ι
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ΘΕΑΊΉΣ : Ναί.
ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ : 'Έγραψε: " Actus primus. Scaena pri�
ma" . Κι ο\ίτε μια λέξη παραπάνω· ο\ίτε για πράξη, ο\ίτε για
σκηνή, σ' ολο το μάκρος τοu 1:ργου. Τώρα ιΧς πάρουμε τον
" Βασιλέα Λήρ".
ΘΕΑΤΗΣ : 'Όχι, δεν είναι άνάγκη. Καταλαβαίνω. Προφανώς
δ Σαίξπηρ βασίστηκε στην εύφυία τών άνθρώπων τ'ίjς σκην'ίjς
για νά συμπληρώσουν πράξεις καl σκηνες άπο το περιεχόμενο.
'Αλλα συμβαίνει το 'ίδιο καl με τη δράση τοu 1:ργου : Δεν
δίνει δ Σαίξπηρ δδηγίες στον " 'Άμλετ " ; Π .χ. " Ό 'Άμλετ
πηδάει στον τάφο τ'ίjς 'Οφηλίας'" " 'Άμλετ καl Λαέρτης 1:ρχον
ται στα χέρια '' κατόπιν· Οί αύλικο!. τοUς χωρίζουν και . . "
ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ : 'Όχι, ο\ίτε λέξη. 'Όλες οι σκηνικές ένδεί
ξεις άπ' την πρώτη ώς την τελευταία είναι τα μαλθακά εύρή
ματα διαφόρων φιλολόγων - τοu κ. Μαλόουν, τοu κ. Κάπελλ,
τοu κ. Θέομπαλντ καί &.λλων ποό 'χαν την άδιακρισία νά πα
ρέμβουν στο κείμενο, .άδιακρισία πού έμεϊ:ς οι &.νθρωποι του
θεάτρου πληρώνουμε.
ΘΕΑΤΗΣ : Πώς αύτό ;
ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ : Μά ιΧς ύποθέσουμε πώς έ:νας δποιοσδή
ποτε άπο μας, διαβάζοντας Σαίξπηρ, δραματίζεται &.λλο συν
δυασμο κινήσεων, άντίθετο απ τίς " δδηγίες " αύτών τών
κυρίων, κι ιΧς ύποθέσουμε πώς ζωντανεόουμε τlς tδέες αύτές
πάνω στη σκηνή. 'Αμέσως κάποιος έπα·tων Θα μας κατηγο
ρήσει πώς παραβλέπουμε τlς ένδείξεις τοu Σαίξπηρ · κάτι
παραπάνω, πώς άλλοιώνουμε τlς προθέσεις του.
ΘΕΑΤΗΣ : Μά δέν ξέρουν αύτοl οι έπα·tοντες πώς δ Σαίξ
πηρ δέν εγραψε σκηνικές ένδείξεις;
ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ : Αύτο συμπεραίνει κανένας άπο τίς έπικρί
σεις τους. 'Όπως καl νά 'ναι, αύτο ποό 'θελα ν' άποδείξω είναι
πώς δ μεγαλότερος ποιητης του σόγχρονου θεάτρου είχε άντι
ληφθεϊ: πώς το να προσθέσει σκηνικές δδηγίες Ύjταν πρώτ' άπο
ολα περιττο καί, δεότερο, κακόγουστο. Μποροuμε νά συμπερά
νουμε, έπομένως, πώς δ Σαίξπηρ τουλάχιστον είχε κατανοήσει
ποιά Ύjταν ή δουλειά του σκηνικοί) τεχνίτη, του σκηνοθέτη,
καl πώς Ύjταν στάδιο τ'ίj ς άποστολ'ίjς τοu σκηνοθέτη νά έφεόρει
τά σκηνικά καl την κίνηση παύ Θα ντόνανε το εργο του.
ΘΕΑΤΗΣ : Ναί. Καl λογαριάζατε •ιά μοu πεϊ:τε άπο τί άπο
τελεϊ:ται κάθε στάδιο ;
ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ .: Βεβαίως. Καί τC:ψα πού ήσυχάσαμε άπο
το λάθος πώς οι σκηνικές δδηγίες του συγγραφέα εχουν κάποια
σημασία, θά συνεχίσουμε γιά τον τρόπο πού δ σκηνοθέτης κατα
πιάνεται μέ το εργο του δραματουργοί) γιά να το έρμηνεόσει
μέ, πιστότητ� . Ε �πα\1-ε ?'ώς , παίρνει δρκο �, άκολο,υθήσει, το
κειμενο πιστα, και πως η πρωτη
του δουλεια είναι να διαβασει
το εργο μονοροuφι καl ν' άποκτήσει τη γενικη έντόπωση· καl
διαβάζοντάς το, δπως ε'ίπαμε, άρχίζει νά πιάνει το χρώμα, την
κίνηση καl το ρυθμό τοu 1:ργου στο σόνολο τους. Τότε βάζει
το εργο κατά μέρος γιά λίγο διάστημα καl μέ τό μάτι τ'ij ς φαν
τασία? του άρχ�ζε ι - γ;ά νά fl;εταχειρ,ιστοuμε τη� εκφρα,ση τών
.
ζωγραφων - να ετοιμαζει
την παλεττα του, ανακατωνοντας
καί ξεχωρίζοντας τα χρώματα πού οι έντυπώσεις του εργου
άνακάλεσαν. 'Επομένως, τη δεότερη φορά πού Θα καθίσει να
διαβάσει το 1:ργο, τον τριγυρίζει .ΊJδη μιά άτμόσφαιρα πού αύ
τος προτίθεται να θέσει σέ δοκϊμασίά. Στο τέλος τ'ijς δεότερης
άνάγνωσης lσως βpεϊ: πώς οι πιο εντονες πρώτες έντυπώσεις
έπικυpώθηκαν καθαρά καl άναμφισβήτητα καί πώς κάποιες
&.λλες έντυπώσεις λιγότερ ό θετικl:ς έξαφανίστηκαν. Θά τα ση
μειώσει ολ' αύτά. Πιθανον Ί]δη ν' άρχίσει νά βάζει στο χαρτί,
μέ σχέδιο καl χρώμα, κάποια άπο τα σκηνικα δράματα καl
τlς tδέες πού πλημμυρίζουν το κεφάλι του, άλλά το πιθανό
τερο είναι πώς αύτο το στάδιο θά περιμένει ώς δτου ξαναδια
βάσει τό εργο τουλάχιστον δώδεκα φορές.
ΘΕΑΤΗΣ : Νόfι.ισα πώς δ σκηνοθέτης &.φηνε πάντα αύτη
την πλευρά του εργου - το σκηνικό διάκοσμο - στο σκηνο
γράφο.
ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ : Αύτό καl κάνει συνήθως. Πρώτο λάθος,
χαί βασικό, του σόγ�ρονου θεάτρου.
ΘΕΑΤΗΣ : Γιατί είναι λάθος;
ΣΚΙ-ΙΝΟΘΕΤΗΣ : Νά γιατί: Ό Α 1:γραψε 1:ργο πού δ Β ύπό
σχεται νq έρμηνεόσει. πιστά. Σ' έ:να τόσο λεπτό πράγμα, δσο
ή έρμηνεία τ�ς φευγαλέας πνο'ijς ένός εργου, ποιός νομίζετε
είναι δ άσφαλέστερος τρόπος γιά να έπιβληθεϊ: έ:να ένιαϊ:ο πνεu
μ�; ΝιΧ κ�νει � Β Ολ�η τη, όου�ειιΧ μονά�ος 1του; Ί) νιΧ 1 μοιρ&:σει
τ1 δουλεια �του;: Γ, Δ και Ε, α':ο ;ο�1 ς ο�οιους
οι ;;αθ�νας φαν
ταζεται και βλεπει διαφορετικα απο τον Α και τον Β ;
ΘΕΑΤΗΣ : Το πρώτο, φυσικά, θά 'ταν καλότερο. Μά είναι
δυνατόν έ:νάς α.νθρωπος να κάνει τ·Ιjν δουλεια τριών ;.
ιc

Σi{ΗΝΟΘΕΤΗΣ : Αύτος ε'ίναι ό μόνος τρόπος να γLνει ή
δουλειά, αν πρόκειται να διατηρηθεϊ: ή ένότητα του πνεόματος,
δηλαδή, το ζωτικό στοιχεϊ:ο του εργου τέχνης.
ΘΕΑΤΙ-ΙΣ : 'Ώστε δ σκηνοθέτης δέν φωνάζει έ:να σκηνογρά
φο νά τοu σχεδιάσει μιά σκην·ή, άλλά την σχεδιάζει μόνος
του·
ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ : , Ασφαλώς. Καl μην ξεχνατε, δ/;ν κάθε
ται άπλώς νά σκαρώσει έ:να ώραίο η έ:να ιστορικα άκριβl:ς σχέ
διο μ' άρκετές πόρτες καl παράθυρα σέ γραφικές θέσεις. Πρώτ'
άπ' δλα διαλέγει δρισμένα χρώματα πού αοjτος κρίνει άρμονι
κούς φορεϊ:ς του πνε6ματος του εργου, άπορρίπτοντας &.λλα
j(_ρώματα σάν παράτονα. 'Ύστερα, πλέκει σ' έ:να σχ'ijμα ικανο
ποιητικο δρισμένα άντικείμενα - μιαν άψίδα, μιά πηγή, έ:να
μπαλκόνι, έ:να κρεβάτι - όργανώνοντας το σχέδιό του γ6ρω
άπο το άντικείμενο πού διάλεξε. "Υστερα προσθέτει τ' &.λλα
άντικείμενα πού άναφέρονται στο κείμενο καί πού πρέπει νά
φανοuν πάνω στη σκηνή. Σ' αύτά, προσθέτει έ:να - έ:να τα πρό
σωπα πού έμφανίζονται στο εργο καl βαθμιαϊ:α κάθε τους μετα
κίν71ση ,καl κά�,ε κο σ;τοuμι; � ιθανότc;τα θά κ �νει π�λλά �άθη
στα σχηματα. Αν γινει αυτο, είναι υποχρεωμενος να ξηλωσει
σα να ποuμε το έργόχειρό του καl να διορθώσει το σφάλμα του
άκόμα κι αν χρειαστεί να ξαναρχίσει το σχέδιο άπ' την άρχή,
η tσως καl ν' άναγκαστεί νά συλλάβει έ:να καινο6ριο σχέδιο.
'Όπως καl νά 'ναι, άργά, άρμονικά, πρέπει νά βλαστήσει δλο
;,Ο σκηνικό ;ου ...ορ � μα, ώσ?του τΟ �άτι ί�αν�ποιημένο τοϋ πε!
οτι καλ6ν. Ενω επεξεργαζεται αυτο το οπτικο σχέδιο, ο
έρμηνευτης δδηγείται άπο τον Ύjχο του στίχου η τ'ίj ς πρόζας
δσο κι άπο το νόημα η το πνεuμα. Κάποτε ολ' αύτα θά 'ναι
έ:τοιμα κ' ή πραγματικη δουλειά μπορεί ν' άρχίσει.
ΘΕΑΤΗΣ : cH πραγματικη όουλειά; 'Εγώ, πολλcΧ &:π' αύτιΧ
πού δ σκηνοθέτης εκανε ώς τά τώρα, Θα τ' άποκαλοuσα πρα
γματικη δουλειά.
ΣΚΙ-ΙΝΟΘΕΤΗΣ : Ναί, 'ίσως άλλα οι δυσκολίες μόλις &.ρχι
σαν. Πραγματικη δουλειά έννοώ εtδικευμένη δουλειά. Σας
φέρνω γιά παράδειγμα το ζωγράφισμα: άπέραντες έκτάσεις
καναβάτσο πρέπει νά γίνουν σκηνικό, ή κατασκευη τών κο
στουμιών . . .
ΘΕΑΤΗΣ : Μη μοu πείτε πώς ό σκηνοθέτης Θ α ζωγραφίσει
μέ το χέρι του ολα τα σκηνικα καί Θα κόψει καl Θα ράψει τα
κοστο6μια;
ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ : 'Όχι. ΔΙ:ν Θα tσχυρισθώ πώς το κάνει αύ
το σε κάθε περίπτωση, σέ κάθε εργο, άλλά πρέπει κάποτε να
τό 'χει κάνει, lσως στην περίοδο τ'ijς μαθητείας του, η
πρέπει νά 'χει σπουδάσει μ' έπιμον·ή ολες τίς τεχνικΕ:ς λεπτο
μέρειες αύτ'ijς τ'ijς πολύ άπαιτητικ'ijς τέχνης. Τότε μόνο θά
'ναι σέ θέση να καθοδηγήσει τούς εtδικευμένους τεχνίτες στίς
διάφορες άποστολές τους. Κι οταν ή κατασκευη τών σκηνι
κών καl τών κοστουμιών θά 'χει άρχίσει, οι ρόλοι διανέμονται
στούς ήθοποιούς πού όφείλουν να μάθουν τά λόγια τους προτοu
γίνει ή πρώτη πρόβα. (Αύτό, οπως τό δίχως &.λλο μαντέψα
τε, δl:ν συνηθίζεται στο θέατρο μας, μα ι:νας σκηνοθέτης δπως
τον περιγράφω, Θα πρέπει νά τό &πιβάλλει ) . Στο άναμεταξ6,
κοστοόμια καl σκηνικά είναι σχεοον έ:τοιμα. Δεν Θα σας σκο
τίσω μl: τlς διάφορες ένδιαφέρουσες άλλα κοπιαστι;"ες προεργα
σίες πού έ:να εργο άπαιτεϊ: σ' αύτό το στάδιο τ'ijς έτοιμασίας
του. 'Αλλ' άκόμα κι δταν τα σκηνικα στηθοuνε στη σκηνη καί
τ� κο�τ�όμια σ-c;ούς ώμους τών ήθοποιών, οι μεγάλες δυσκο
.
λιες δεν εχουν
λειψει.
ΘΕΑΤΗΣ : 'Ώστε άκόμα δέν τελειώνει ή δουλειά τοu σκ-ηvο
θέτη ;
ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ : Ν_α τελει�σει; Τί, Θα -τ;εϊ: αύτό;
ΘΕΑΤΗΣ : Τέλος παντων, νομισα πως τωρα που, τα σκ·ηνικα
κ �!. τα κ� στοUμια ,εχουν μπεϊ σ' ενα Spόμο, οί ηθοποιοL θ' άνα
λΧβουν τα περαιτερω.
ΣΚΙ-ΙΝΟΘΕΤΗΣ : 'Όχι. 'Η πιο ένδιαφέρουσα δουλεια τοu σκη
νοθέτη τώρα άρχίζει. Τά σκηνικά του είναι στημένα κ' οι
-ηθοποιοί του είναι ντυμένοι. 'Έχει με δυο λόγια, μπρος στά
μάτια του, κάποια ένσάρκωση τ'ίj ς εtκόνας πού δραματίσθηκε.
Τώρα θ' άδειάσει τη σκην·ή, έκτος άπο το•)ς δυό, τρείς η περισ
σότερ ους ή � οποι?ύς πού , παί�ο�ν στ�ν ,&ρχη το� �ργου, θ' άρχί
σει να, φωτιζει τις μορφες αυτες και το σκηνικο του.
ΘΕΑ�Ι-Ι Σ : Π � ς; �ηλαδ·ή, ?εν άφ�νει αύτό τό ;;ι-αρακλάδι τ'ijς
, βοηθους του;
δουλειας του στον ηλεκτρολογο και τους
ΣΚΙ-ΙΝΟΘΕΤΗΣ : 'Η έκτέλεση τών φωτισμών μένει στα
χέρ ;α τ�γς, ά�.λ' ό τpόπος ποU θιΧ yL� ουν Έ!ναι �ου�ειιΧ �ου σκη
( 1
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νοθετη. Αν, οπως υποθεσαμε,
διαθετει και\ ευφυια και πειρα,
θά 'χει όργανώσει κάποιο tδιαίτερο τρόπο φωτισμοu, θά 'χε�
δουλέψει μέ εtδικο τρόπο για να ζωγραφίσει τα σκηνικα καl

11α ντύσει τα πρόσωπα του εργου. ''Αν ή λέξη . . άρμονία ,,
/)l:ν έχει γι' αύτον κανένα νόημα, τότε φυσικά θ' άφf,σει αύτες
τις /)ουλειl:ς στον πρωτο τεχνίτη πού θά βρεθεί μπροστά του.
ΘΕΑΤΗΣ : Δηλα/)ή, θέλετε νά πείτε πώς ό σκψοθέτης έχει
μελετήσει τή φύπη μl: τόση έπψέλεια ώστε μπορεί να κατευ
θύνzι τούς ·ήλεκτρολόγους στο πως θά φανεί ·δτι ό -\]λιος λάμ
πει σ' αύτο η σ' έκείνο το ϋψος, πως το φως τοϋ φεγγαριοϋ
πλημμυρίζει το /)ωμάτιο μΕ: τήν &.λφα η βητα ένταση ;
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙ-Ι Σ : 'Όχι , αύτο 8Ε:ν θά 'θελα να το νομίσετε. Ί-Ι
άναπαράσταση τοϋ φυσικοu φωτος είναι κάτι πού ό σκηνοθέτης
μου ποτl: 8Ι:ν θα έπιχειρήσει. Οϋτε καί θά 'πρεπε να έπιχειpή
σει κάτι τόσο άaύνατο. 'Όχι ά ν α π α ρ ά σ τ α σ η τΊjς φύ
σης, άλλά το νά ύποβάλλει μερικΕ:ς άπο τίς πιο ομορφες και
τίς πιο ζωντανi:ς στιγμές της - αύτο προσπαθεί ό σκr;νοθέτης
μας. Το &.λλο θά /)ιακήρυττε μιαν ύπερφίαλη άξίωση παντο8υ
ναμίας. Ό σκηνοθέτης μπορεί να φιλο8οξεί νά 'ναι καλλιτέ
χνης, άλλα τοu πάει πολύ &.σχημα ν' άποβλέπει σl: έπουράνιες
aόξες. Κι αύτο μπορεί νά το άποφύγει μόνο αν άποφύγει ν'
�ντι;γράψ�,ι η να φυλ�κίσει τ�, φύση σ;ή /)ουλε�ά τ�υ ', για; ί
η φυση ουτε συλλαμβανεται, ουτε φυλακιζεται, ούτε κ επιτρε
πει σ' Ιf.ναν θνητο να τήν άντιγράψει μ' έπιτυχία.
ΘΕΑΤΗΣ : Τότε, πως θά βάλει μπρός ; Τί θα τον όl)ηγήσει
στΟ πώς να φωτίσει τΟ σκηνικΟ καt τα κοστοόμια του;
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙ-ΙΣ : Τί θα τον ό8ηγήσει; Μά αύτά τα 'ί/)ια τα
σκηνικα και τα κοστούμια του, κι ό στίχος κ' ή πρόζα και
το νόημα τοu έργου. 'Όλ' αύτα τα πράγματα, δπως ε'ίπαμε, τά
'χει έ αρμονί ει Ολα εχο ν 8εθεϊ - ; ί άπλοU τε ο άπ' τ νιΧ
� ?
�
�
�
? �
συνεχισει στην ι/)ια κατευθυνση ; Και, φυσιχα, ο σκηνοθετης
είναι ό μόνος πού ξέρει πως νά /)ιατηρήσει την άρμονία πού 'χε
άρχίσει να /)ημιουργεί.
ΘΕΑΤΗΣ ; Θα θέλατε να μοu πείτε κάτι &.λλο σχετικα μΕ:
τον φωτισμο σΚηνης καί ηθοποιων;
ΣΚΗ ΟΘΕΤΗΣ : Παρακαλω · τί θέλετε να πληροφορη
θ ,ίτε ·
eΕΑΤΗΣ : ά : θα θέλατε να μοϋ έξηγήσετε γιατί βάζcυν φωτα
στο πάτωμα της σκηνης - τα φωτα τ'ίjς pάμπας, έτσι /)/:ν τα
λένε ;
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙ-ΙΣ : Ναί - φωτα της ράμπας.
ΘΕΑΤΗΣ : 'Ωραία· γιατί τά βάζουν κατα γης ;
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙ-Ι Σ : Αύτο είναι Ιf.να άπο κείνα τ α προβλήματα
πού 'χουν πραγματικά άποσβολώσει δλους τούς κυρίους πού
φιλο?οξ�ϋν ν α γίν�υν θεατρικο� ά� α �ορφ�τέ:ς και στα πο�α
,
,
'
κανεις /)εν βρισκει
απαντηση
για τον απλουστατο λογο
πως α
πΧντηση Ι)l:ν ύπάρχει. Το μόνο πού μiΧς μένει είναι να πετά
ξουμε τα φωτα της ράμπας έξω άπ' το θέατρο, δσο γίνεται
-ι: ιο, γρ 1J.γορα ' καί ν,ά μην ξα� αμιλή,σου �ε για /)α�τα; :ι:τναι, Ιf.να
απο κεινα τα. παρα8οξα που κανεις /)εν μπορει να εξηγ·ησει,
καί αtωνίως προκαλοuν τήν κατάπληξη και τίς έρωτ·ήσεις
των μικρων παι8ιων. 'Η μικρή Νάνσυ Λαίηκ πΊjγε στο "Ντρού
ρυ Λαίην" κ' ε18ε μια παράσταση το 1 8 1 2 , καί ό πατέρας της,
ό στιχογράφος καί σατυρικός Λαίηκ, μiΧς λέει πώς τον ζάλι
σε στίς έρωτήσεις γιά τα φωτα της ράμπας :

�

" Κι dράδα τά κεριά ατό χώμα
σάv στρατιωτάκια σέ στάπη Προσοχής
"'Αχ, πώς φωτίζουν ! - Μά dκόμα
dναρωτιέμαι γιατί τά 'χουν καταγής".

1 8'1 2 ! Τα 8ιστρισέγγονα της παι/)ίσκης έχουν πεθάνει κ' έ
μείς άναρωτιώμαστε άκόμα !
ΘΕΑΤΗΣ : 'Ένας φίλος μου ·ήθοποιος μοϋ 'πε κάποτε δτι
αν aεν ύπ'ίjρχαν τα φωτα της ράμπας τά πρόσωπα των ·ήθο
ποιων θα φαινόντουσαν μουντζούρα.
ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ : Αύτο ήταν παρατήρηση ένος άνθρώπου πού
δΕ:ν καταλαβαίνει πώς μπο?οuν νά άντικατασταθοϋν άπο &.λλη
μέθο8ο �ωτισμοu π;ροσώ7ω� και, μορφ�ν. Ε!νι; ι άπο �ε!να ;α
μικροπ � αη.ι.α�α ΠΟ� ΠΟτ� /)εν θα ,πεp�ου σ;ε αr; το νου ανθpω
,
,
:
που που /)εν αφιερωνει λιγ.ι; καιpο για την, εστω
υποτυπω8η,
μελέτη των &.λλων κλά/)ων της τέχνης του.
ΘΕΑΤΗΣ : ΚαλιΧ - ol ·ήθοποιοι 8Ε:ν μελετiΧνε τις &.λλες τέχνες τοϋ θεάτρου ;
ΣΚΗ ΟΘΕΤΗΣ
Κατα κανόνα, οχι· καί κατα κάποιον
τρόπο, ή γνώση θά 'ταν άντίθετη στήν 'ί /)ια τή ζω-fι τοϋ ήθο
ποιοu. · "Αν Ιf.νας πνευματικος ·ήθοποιος άφιερι!}σει καιpο στή
·

-+

Χαρακτική τού Γκόρντον Κραίηγκ σέ ξύλο : ΑΝΩ, ό Γιόρικ,
dπό τή σειρd τού " Άμλετ " (1913). ΚΑ ΤΩ, ό Γέρο Γκό
μπο, dπό τή σειρά τού " 'Έμπορου τής Βενετιάς " (1909)
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μελέτη 8λων τών κλά8ων τ'ίjς τέχνης τοϋ θεάτρου, σιγά - σι μπρος στά μάτια μας τ·)jν άσκ·ήμια πού λίγδωνε το πρόσωπο και
γά θά 'παυε νά παίζει και στό τέλος θά γύριζε σκηνοθέτης· τοϋ Μοντέγου καί τοϋ Καπουλέττου, φτάνει άργοδιαβαίνον
τόσο πιό έν8ιαφέρουσα ε!ναι ή τέχνη σ":ό σύνολό της, σε σύγ τας δ γιός τοϋ Μοντέγου, δ Ρωμα"ίος, πού σέ λίγο θ' άγαπ·ήσει
καί θ' άγαπηθε"ί άπό την 'Ιουλιέττα του. 'Επομένως, οποιος
κριση με τη μονόπλευρ·η τέχνη τοϋ ήθοποιοϋ.
ΘΕΑΤΗΣ : Ό φίλος μου δ ·ήθοποιός πρόσθεσε έπίσης πώς αν διαλέχτηκε νά κινηθε"ί σάν Ρωμα"ίος, καί νά μιλήσει σάν Ρω
καταργηθοϋν τά φώτα τ'ijς ράμπας το Κοινό 8έν θά 'ταν σέ μα"ίος, πρέπει νά κινηθε"ί καί νά μιλήσει σάν άναπόσπαστο τμ'ijμα
τοϋ γενικοϋ σχεδίου πού, οπως έξ+ιγησα, Ε:χει μορφη στέρεη
θέση νά 8ε"ί την Ε:κφραση τοϋ προσώπου του.
ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ : "Αν δ φίλος σας ε!ναι δ Χένρυ 'Έρβινγκ και προδιαγεγραμμένη. Πρέπει νά διασχίσει το χώρο πού βλέ
πουμε μ' ενα δρισμένο τρόπο, νά περάσει άπό ενα δρισμένο ση
η ή κυρία Έλεονώρα Ντοϋζε τότε 'ί σως ή παρατήρηση αύτη
νά 'χε κάποιο νόημα. Τό πρόσωπο τοϋ μέσου ήθοποιοϋ ε!ναι με"ίο, νά διασχίσει ίiνα δρισμένο φωτισμό, το κεφάλι του σέ
μιά δρισμένη γωνία, τά μάτια του, τά πόδια του, ολο του το
'ι) παράφορα έκφραστικό η παράφορα άνέκφραστο. Θά 'ταν
εύλογία Κυρίου αν τά θέατρα 8έν ε!χαν, 8χι μόνο φώτα τ'ijς σώμα συντονισμένο μ/; το Ε:ργο, κι C\χι - οπως συχνά συμβαί
ράμπας, άλλά φώτα γενικά: 'Ά, τώρα πού μιλδίμε γι' αύτό τό νει - συντονισμένο μόνο μέ τίς σκέψεις του, κ' έκε"ίνες σέ δυσαρ
θέμα, μιά Ε:ξοχη θεωρία γιά την καταγωγη τ'ίjς ράμπας θά μονία μέ τό Ε:ργο. Γιατί οι σκέψεις του (8σο ύψιπετε"ίς κι αν
βρε"ίτε στο βιβλίο τοϋ Λουντοβικ Σελλέρ " Les decors, les ε!ναι ) μπορε"ί νά μην συνταιριάζονται μ/; το πνεϋμα η μέ το
σχ'ijμα πού τόσο προσεκτικά Ε:χει προετοιμάσει δ σκηνοθέτης.
costumes et la mise-en-scene an XVII Siecle". Ό τρόπος
πού φωτίζανε τη σκ71νη στόν 8έκατο έ:β8ομο αtώνα ήταν με ΘΕΑΤΗΣ : Θέλετε δ σκηνοθέτης σας νά έλέγχει τίς κινήσεις
πολυέλαιους κυκλι;ωύς η τριγωνικούς πού κρέμονταν πάνω άπ' έκείνου ποU ύποΟ1Jεται τΟν Ρωμαίο, άκόμα χι &ν πρόκειται.
τά κεφάλια τοϋ Κοινοϋ. καί τών ήθοποιών. Ό κ. Σελλέρ πιστεύει γιά λαμπρό ήθοποιό;
πώς τά φώτα τ'ίjς ράμπας χρωστδίνε την προέλευσή τους στά ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ : Βεβαιότατα. Κι οσο κ�λύ;ερο� εΙναι ό
μικρότερα φτωχά θέατρα πού 8έν ε!χαν νά ξο8έψουν γιά πολυ ήθοποιός, τόσο λεπτότερα ή έξυπνάδα του και το γουστο του,
έλ�ιους, και πο,ύ το�ο�ετο� σαν;: άλειμματο>;έρια �αταγ�ς, μπρο κ' έπομένως τόσο εύκολότερα έλέγχονται. Βέβαια, μιλάω ει
, η, θεω δικά γιά έ:να θέατρο οπου 8λοι οί ήθοποιοι εΙναι καλλιεργημέ
στα στη σκηνη, για να μη σταζουν. Πιστευω πως αυτη
ρία πρέπει νά 'ναι κ' ή σωστη γιατι δ κοινός νοϋς 8έν θά 'χε νοι κι δ σκηνοθέτης &νθpωπος μέ ίδιαίτερα χαρίσματα.
έπιτρέψει τέτοιο σφάλμα γιά λόγους καλλιτεχνικούς - ένώ οι ΘΕΑΤΗΣ : Μά, μήπως, μ' αύτό τον τρόπο, ζητδίτε άπ' αύ
ύπολογισμοί τοϋ ταμείου μποροϋσαν νά το άπαιτήσουν πολύ τούς τούς καλλιεργημένους ήθοποιούς νά γίνουν άνδρείκελα;
εί5κολα. Σκεφτε"ίτε πόσο λίγο άντιπροσωπεύει την καλλιτε ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ : Πολύ εύαίσθητη έρώτηση 1 άκριβώς ή έρώ
χνικη άρετή, τό ταμε"ίο. 'Όταν θ.ά βροϋμε καιρό θά σδίς πω τηση πού θά περίμενε κανένας άπό ήθοποιό πού δέν θά 'ταν σί
ενα-δυο πράγματα γι' αύτόν τον παντοδύναμο σφετεριστη τοϋ γουρος γιά τίς δυνάμεις του. Το άνδρείκελο εΙναι γιά την ώρα
θεατρικοϋ θρόνου - το ταμε"ίο. 'Αλλ' ας ξαναγυρίσουμε σέ μιά άπλη κούκλα, σαγηνευτικη μέσα σε κουκλοθέατρο. 'Αλλά
θέμα. πιο σοβαρό κ' έν8ιαφέρον άπό τίς μοϋτες τών ήθοποιών ή σκηνή άπαιτε"ί κάτι παραπάνω. Κι ομως τό ίδιο έρωτηματικό
�αί τά �ώτα _της ράμ;cας. Περάσ�με μέ τ� σειρά τίς διάφ �ρες ζοϋvε καί μερικοί ήθοποιοί στη σχέση τους με το σκηνοθέτη.
αποστολες του σκηνοθετη - σκηνικα, κοστουμια, φωτισμό - κ εί Νιώθουν πώς ό σκηνοθέτης κρατάει τούς σπάγγους καί τούς
χαμε φτάσει στο πιο ένδιαφέρον στάδιο : στο χειρισμό των μορ κινε"ί, καί τότε πειράζονται. Δείχνουν, τουλάχιστον, πώς νιώ
φών, στην κίνησή τους καί στο Λόγο. 'Εκφράσατε κατάπληξη θουν πληγωμένοι καί προσβλημένοι.
γιατί ή ήθοποιία - δ Λόγος κ' ή Δράση των ήθοποιών - δεν ΘΕΑΤΗΣ : Τούς καταλαβαίνω.
άφέθηκε στά χέρια τών ήθοποιών νά τά κανονίσουν 8πως θέ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ : Και δέν καταλαβαίνετε επισης πώς Ε:πρε
λουν. 'Αλλά δώστε λίγη σκέψη στή φύση τ'ίjς δουλειδίς : θά πε νά 'ναι πρόθυμοι γιά τήν κυριαρχία τοϋ σκηνοθέτη ; Σκε
θέλατε αύτό πού 'χει Ύ]δη βλαστήσει σ' ενα κάποιο σχ'ijμα μ' φθε"ίτε μιά στιγμη τίς σχέσεις τοϋ πληρώματος μέσα σ' έ:να
ένότητα, νά το δε"ίτε ξαφνικά νά το χαλάει ή προσθήκη ένός πλο"ίο καί θά καταλάβετε πώς βλέπω τίς σχέσεις μέσα σ' ίiνα
τυχαίου στοιχείου;
θέατρο. Ποιοί είναι τό πλήρωμα ένός πλοίου;
ΘΕΑΤΗΣ : Τί θά πε"ί αύτό; Καταλαβαίνω το γενικό σας έπι ΘΕΑΤΗΣ : 'Ενός πλοίου; 'Υπάρχει δ καπετάνιος· ό πρώτος,
χείρημα, άλλά μπορε"ίτε νά μοϋ δείξετε με ποιο τρόπο άκριβώς δ , δεύτε� ος, δ, τ� ίτ?ς ό πρώτος κι δ δεύτερος μηχανικός καί
,
δ ήθοποιός θά χαλάσει το σχέδιό σας;
τα λοιπα - το υπολοιπο πληρωμα.
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙ-ΙΣ : Θά τό χαλάσει & θ ε λ ά του, προσέξτε ! ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ : Λαμπρά. Καt τί κατευθύνει το πλο"ίο ;
Δέν ισχυρίζομαι οί5τε γιά έ:να δευτερόλεπτο πώς δ ·ή θοποιός ΘΕΑΤΗΣ : Το τιμόνι.
θέλει ,συνειδη,τά νά �ρεθε"ί σε 8υσα,ρ �ονίοc μ� τό ,περιβά�λον του· ΣΚΙ-ΙΝΟΘΕΤΗΣ : Ναί, καt τί &λλο;
, αθωοτητα.
,
τό κανει απο
lνfερικοι ηθοποιοι κανουν το σωστό ΘΕΑΤΗΣ : Ό τιμονιέρης πού κάνει κουμάντο στη ρόδα τοϋ
�πΟ ενστι.κτο σ� αύ:\Ο τΟ ζή;ημα � &λλ,οι ΟΕν ,φα,ίν�τ�ι. νά )χουν τιμονιοϋ.
ενστικτο - σωστό η λαθεμενο. Αλλα κι ο:υτοι ακομα, μΕ: το ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ : Καί ποιός &λλος;
όξύτερο αισθητήριο, i)έ μπορε"ί νά παραμείνουν μέσα στο γε ΘΕΑΤΗΣ : Έκε"ίνος πού κάνει κουμάντο στον τιμονιέρη.
νικό σχέδιο, δΕ: μπορε"ί νά ταιριάξουν άρμονικά μ' αύτό, χω ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ : Καt ποιός εΙν' αύτός;
ρίς ν' άκολουθήσουν τίς δδηγίες τοϋ σκηνοθέτη.
ΘΕΑΤΗΣ : Ό άξιωματικός πορείας.
ΘΕΑΤΗΣ : 'Ώστε, δέν έπιτρέπετε· οί5τε στον πρωταγωνιστή ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ : Καt ποιός τοϋ κάνει Κουμάντο έκείνου ;
η την πρωτ;χγωνίσ�ρια νά κι�ηθ?ϋ� καί ν � παίξουν 8πως τούς
ΘΕΑΤΗΣ : Ό καπετάνιος.
,
,
σπρωχνει
το λογικο τους και το ενστικτο
τους;
ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ : Μήπως ύπάρχουν κι &λλες διαταγές πού
ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ : 'Όχι. Αύτοί, πρώτοι καί καλύτεροι πρέ νά μην προέρχονται άπ' τόν καπετάνιο κι άπό τούς έντεταλμέ
πει ν' άκολουθήσουν τίς δδηγίες τοϋ σκηνοθέτη· αύτοί ε!ναι νους του καί πού πρέπει δ τιμονιέρης νά ύπακούει;
το έπίκεντρο τοϋ σχεδίου, ή ίδια ή καρδιά τοϋ συγκινησιακοϋ ΘΕΑΤΗΣ : 'Όχι. Δέν γίνεται νά ύπάρχουν.
σχήματος πού 'ναι ή παράσταση.
Σ..Κ ΗΝΟΘΕΤΗΣ : Καt μπορε"ί τό καράβι ν' άκολουθήσει την
ΘΕΑΤΗΣ : Το καταλαβαίνουν αύτό; ·Το έκτιμοϋν;
πορεία του μέ άσφάλεια χωρίς καπετάνιο;
ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ : Ναί, άλλά μόνο οταν καταλαβαίνουν ταυ ΘΕΑΤΗΣ : Δέν συνηθίζεται.
τόχρονα κ' έκτιμοϋν οτι το Ε:ργο, κ' ή σωστη καί άκριβης ΣΚ ΝΟΘ Τ
�
_Ε �� : Κι &ρ,αγε το πλήρωμα ύπακούει τον κα
έρμηνεία τοϋ Ε:ργου, ε!νο:ι το σπουδαιότερο στοιχε"ίο στο σύγ πετανιο
και τους εντεταλμενους
του;
χρονο θέατρο. 'Επιτρέψτε μου νά σδίς δώσω ενα παράδειγμα : ΘΕΑΤΗΣ : Ναί, κατά κανόνα.
Τό Ε:ργο πού θά παρουσιαστε"ί ε!ναι τό "Ρωμαίος κ' 'Ιουλιέττα". ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ Μέ προθυμία;
Το μελετήσαμε, έτοtμάσαμε σκηνικά καί κοστούμια, τά φωτί ΘΕΑΤΗΣ : Νο:ί.
σαμε καί τά δυό, καί τώρα οι πρόβες μας μέ τούς ήθοποιούς
άρχίζουν. 'Αρχή, το ξέσπασμα ένός μεγάλου πλήθους άπό άνυ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ Κι αύτό το λένε - πώς; - πειθαρχία;
πόταχτους πολίτες · τ'ίjς Βερώνας. Μάχονται, βλαστημοϋν, σκο ΘΕΑΤΗΣ : Ναί.
τώνουν δ έ:νας τον &λλον. Μδίς τρομάζει. Μδίς προξενε"ί φρίκη, ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ Κι αυτη τ-)jν πειθαρχία τί την Ε:φερε;
μέσα σ' αύτη τη μικρη κάτασπρη πόλη τών ρόδων, τϊjς άγά ΘΕΑΤΗΣ : Ή σωστη καt πρόθυμη ύποταγΤ) στούς κανονισμούς
π�Ι)7 χα). �οϋ τραγ,ουΟιοϋ, �α φω�ι.άζε � αύτΟ τb , άπί?τευτο κα} ά καί στίς βασικές άρχές.
1 και στα σκαλοπατια ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ : Κ' ή πρώτη καί βασικότερη άρχη ε!ναι
παισιο μισος - ετοιμο να ξεσπασει ακομα
τ'ίjς έκκλησιδίς, στη μέση τ'ίjς πρωτομαγιάτικης γιορτ'ίjς, κάτω ή ύπακοή ; ψέματα;
άπ' τά παράθυρο: σπιτιοϋ ϋπου μόλις ε!δε τό φώς νιογέννητο ΘΕΑΤΗΣ : ΕΙναι.
κορίτσι. Κατά πόδας σ' αύτη την εικόνα, κ' ένώ άκόμα Ε:χουμε ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ : Τότε, πάει καλά. Δ/;ν θά δυσκολευτε"ίτε
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νά καταλάβετε πως Ι!να θέατρο, 8που τ6σες έκατοντά3ες όίνθρω
ποι 3ουλεύουν, είναι άπό πολλές άπ6ψεις σάν βαπόρι, καί ζη
τάει παρόμοια 3ιακυβέρνηση. Καί 3έν . θά 3υσκολευτεϊ'τε νά
παρα3εχτεϊ'τε πως το παραμικρό σημά3ι άνυπακοΊjς θά 'φερνε
την καταστροφή. 'Η άνταρσία !:χει προβλεφτεϊ' στούς κανονι
σμούς τοu ναυτικοu άλλ' 5χι καl τοu θεάτρου. Το ναυτικό
μπΊjκε στον κόπο νά όρίσει καθαρά καl άπερίφραστα πως ό
καπετάνιος είναι βασιλιάς τοu πλοίου, καl μάλιστα άπόλυτος
μονάρχης. ' Ανταρσία μέσα στο πλοϊ'ο σημαίνει ναυτο3ικεϊ'ο καl
καταστέλλεται μέ αύστηρές ποινές, φυλάκιση η άπόλυση άπό
το ναυτικό.
ΘΕΑΤΗΣ : ΔΕ:ν προτείνετε νά γίνεται το t3ιο καl στο θέα
τρο ;
ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ : Το θέατρο, άντίθετα άπό τύ πλοϊ'ο, 3Ε:ν προ
ορίζεται γιά πολεμικη χρήση, κ' Ε:τσι, για κάποια άνεξήγητη
αtτία, ή πειθαρχία 3έν θεωρεϊ'ται τόσο ζωτική, ένω στlς !:νο
;cλες 3�ν�μεις , της �ίνετ�ι , προτε.Ρ �,ιότητα άπό�υτη; Μα θά
θελα ν απο3ειξω πως, ωσοτου οι ανθρωποι του θεατρου πα
ρα3εχτοuν την πειθαρχία σαν Πρόθυμη ύπακοη καί πίστη στον
κυβερνήτη η σκηνοθέτη, κανένα όίξιο άποτέλεσμα 3έν πραγματο
ποιεϊ'ται.
ΘΕΑΤΗΣ : Μα 3έν είναι πρόθυμοι 3ουλευτΕ:ς ολοι - ήθο
ποιοί, τεχνίτες τΊjς σκηνΊjς καί οι ύπόλοιποι;
ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ : Μά, φίλτατε, ποτέ 3Ε:ν !:χουν γεννηθεϊ' όίν3ρες η γυναϊ'κες μέ φυσικό πιο ήλιόλουστο άπό τούς άνθρώπους
τοu θεάτρου. Είναι πρόθυμοι καl ένθουσιώδεις, άλλα καμια
φορα ή κρίση τους πέφτει !:ξω καl τότε είναι το tδιο πρόθυμοι
κ' ένθουσιώδεις γιά άνυποταξίες οσο καί για ύπακοή, το tδιο
έ:τοιμοι να κατεβάσουν το έπίπεδο τ'ίjς δουλειiΧς οσο καl να
τΟ ύψ � σουν . . 0C? σο, γι� να κ�ρφώσο,υν τη, σημαί� στΟ ';ατάρτι.
τους, ωστε ποτε να μην κατεβει πια - αυτό σπανια τους περ
νάει άπό το νοu. Ό Σ υ μ β ι β α σ μ ό ς, η τα έπικίνδυνα
δόγματα πού δικαιολογοuν τον συμβιβασμό μέ τον έχθρό, προ
παγανδίζονται κάθε μέρα άπό τούς " άξιωματικούς ,, των θεα
τρικων μας θωρηκτων. 'Εχθροί, είναι ή χυδαία έπίδειξη, ή
ξεπεσμένη κοινη γνώμη καί ή όίγνοια. Σ' αύτούς οί " πλωτάρ
χες " μας ζητοuν ύποταγή. Αύτό πού ol όίνθρωποι τοu θεάτρου
δi:ν εχουν πάρει ε'ίδηση άκόμα ε ί ν α ι ή ά ξ ί α τ 'ij ς ύ ψ η
λ η ς π ο ι ό τ η τ α ς κ' ή ά ξ ί α έ ν ό ς κ α π ε τ ά ν ι ο υ
π ο ύ θ ά τ η ν κ ά ν ε ι γ ν ώ μ ο ν α.
ΘΕΑΤΗΣ : Κι αύτός ό καπετάνιος γιατί νά μην είναι έ:νας
ήθοποιός η σκηνογράφος;
ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ : Μά, θά παίρνατε έ:ναν άπο τούς ναυτικούς
καl θά τον όνομάζατε καπετάνιο κ' \Jστερα θα τον άφήνατε
να καταγίνεται μέ τά σκοινια καl τα κανόνια; 'Όχι· δ διευθυν
της τοu θεάτρου πρέπει νά στέκει χώρια άπό τlς έπl μέρους
τέχνες. Πρέπει να ξέρει ποu είναι τα σκοινια άλλΟι να μην τ'
άγγίζει μέ το χέρι του.
ΘΕΑΤΗΣ : Μα είναι γεγονός πως πολλοί πασίγνωστοι ήγέ
τες τοu θεάτρου είναι ήθοποιοl καl σκηνοθέτες ταυτοχρόνως;
ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ : Ναί, πολλοί. Μά δύσκολα θα μέ πείσετε
πως δεν παρουσιάστηκε διάλυση κάτω άπ' την ήγεμονία τους.
Πέρα άπό κάθε ζήτημα ποιός άξίζει την θέση, ύπάρχει καl το
ζήτημα της τέχνης, της δουλειiΧς. "Αν έ:νας άπο τούς ήθοποιούς
άναλάβει τη σκηνοθεσία, κ' είναι καλύτερος ήθοποιος άπ' τούς
συναδέλφους του, έ:να φυσικο ενστικτο θα τον δδηγήσει να
προβάλλει τον έαυτό του έπίκεντρο των πάντων. Θα νιώσει
πώς, &ν δέν το κάνει αύτό, ή δουλειά θά φανεϊ' tσχνη καl θ' άπο
γοητεύσει. Θά 'ρθουν στιγμΕ:ς πού θα δώσει λιγότερη σημασία
στο !:ργο παρά στο ρόλο του, καl βαθμιαϊ'α, θα πάψει να βλέ
πει τη δουλειά στο σύνολό της. Αύτό δέν θα ώφελήσει την
παράσταση. Μ' αύτον τον τρόπο εργο τέχνης δέν γίνεται στο
θέατρο.
ΘΕΑΤΗΣ : Μα είναι άδύνατο να βρεθεϊ' έ:νας ήθοποιός, πού
να σταθεϊ' τόσο μεγάλος στ1lν τέχνη τοu σκηνοθέτη, πού να μην
κάνει αύτό πού έσεϊ'ς φοβόσαστε, μα πού να χειρίζεται πάντα
τον έαυτό του σαν ήθοποιό, μέ την tδια άπ6σταση πού χειρί
ζεται τούς &λλους;
ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ : Τα πάvτα γίνονται. Μά, πρωτον, είναι άντί�

'Αλλαγή κατεύθυνσης στή σκηνογραφiα μέ τον Κραlηγκ. Δυο
χαρακτηριστικά έργα του : Σκηνικά μεγάλου χώρου, τελεiως
dντιρρεαλιστικά, σαφώς έξπρεσσιονιστικά. ΑΝΩ, σκηνικο γιά
τον " Μακμπέθ", σκηνή έξω dπ' το Κάστρο. ΚΑ ΤΩ, σκηνι
κο γιά τον " "Αμλετ": - 'Έlμαι το πνεύμα τού πατέρα σου"
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θετο στη φύση τοϋ ·ήθοποιοϋ νά κάνει αύτο πού λέτε· Sεύτερο,
είναι άντίθετο στη φύση του σκηνοθέτη νά Sίνει παράσταση· καί
τρίτο, είναι άντίθετο σε κάθε φύση ενας όίνθρωπος νά βρίσκε
ται ταυτόχρονα σε Sυο σημεϊα. Τώρα, ή θέση του ·ί)θοποιου
είναι πάνω στη σκη\ή, σε μιά όρισμένη στάση· είναι ετοιμος με
το σ.Jνολο του μυαλου του νά ύποβάλλει όpισμένες συγκινήσεις
είναι τριγυρισμένος άπο σκηνες κι άνθρώπους. Ή θέση του
σκηνοθέτη είναι άπόμακρα &:π' Ολ' αύτά, να τcΧ. βλέπει άπ' εξω,
στο σύνολό τους. Κ' έ:τσι βλέπετε πώς, κι αν άκόμα βρουμε τον
τέλειο ήθοποιο πού νά 'ναι κι ό τέλειος σκηνοθέτης, sεν θά
μπορέσει νά βρίσκεται ταυτόχρονα σε Sυο θέσεις. Φυσικά, τυ
χαίνει νά Sουμε το μαέστρο κάποιας μεροκαματιάρικης όρ
χήστρας νά παίζει καί πρώτο βιολί, άλλ' αύτο γίνεται άπο
άνάγκη, κι οίJτε φθάνει σε lκανοποιητικο άποτέλεσμα, οίJτε
κ' είναι συνήθεια στίς μεγαλύτερες όρχήστρες.
ΘΕΑΤΗΣ : Καταλαβαίνω, λοιπόν, πώς SΙ:ν θ' άφήνατε κανέ
ναν όίλλο νά κάνει κουμάντο στη σκηνη άπο το σκηνοθέτη ;
ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ : Ί-Ι φύση της Sουλειας sεν έπιτρέπει τί
ποτ' όίλλο.
ΘΕΑΤΗΣ : ΟίJτε το συγγραφέα;
ΣΚΗΝΟΘΕΊΉΣ : 'Όταν ό συγγραφέας θά 'χει μελετήσει καί
έξασκηθεϊ πρακτικά στίς τέχνες του -Ι)θοποιου, του σκηνογρά
φου, του κοστουμιέρη, του φωτιστη, του χορευτη - σύμφωνοι.
άλλιώς, οχι. 'Αλλ' ol συγγραφεϊς πού Sέν έ:χουν γαλουχηθεϊ
στο θέατρο, ξέρουν γενικά πολύ λίγα γύρω άπο τίς τέχνες αύ
τές. Ό Γκαϊτε, πού ή άγάπη του γιά το θέατρο στάθηκε μέ
χρι τέλους Sροσερη κι ώραία, Ύ)ταν άπο πολλες άπόψεις ενας
άπο τούς μεγαλύτερους σκηνοθέτες. Μά δταν συνί>έθηκε με το
θέατρο στη Βαϊμάρη, παράλειψε νά κάνει αύτο πού ό μεγάλος
μουσικος πού τον άκολούθησε Sέν ξέχασε. Ό Γκαϊτε έπέτρεψε
μέσα στο θέατρο μιά άρχη άνώτερη άπ' την Sιχ-ή του, ί>ηλαί>ή,
τον tδιοκτήτη τοϋ θεάτρου. Ό Βάγκνερ φρόντισε ν' άποκτήσει
το θέατρο καί το δριζε δπως φεουΜρχης το κάστρο του.
ΘΕΑΤΗΣ : Σ' αύτο όφείλεται ή άποτυχία του Γκαϊτε σάν
οιευθυντ'ij του θεάτρου ;
ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ : Φυσικά. "Αν ό Γκαϊτε κρατοϋσε τά κλει
διά τών καμαρινιών, έκεϊνο το ξεδιάντροπο σκυλάκι δέν θά
' ψτα�ε &ς τΟ �αμ�ρLν ι. - ; πρωταγωνίστρια 8ε.ν �ά 'κα�ε πο;Ε
(
,
το θεατρο και τον εαυτο
της καταγέλαστα στον αιωνα
τον
&παντα· κ' ή Βαϊμάρ·η δέν θά 'μπαινε στη θεατρικη παράδο
ση ��� ό ;όπος πού 'γινε ή πιο άξιοθρήνητη γκάφα πού είδε
ποτε ενα θεατρο.
ΘΕΑΤΗΣ : Μιλώντας γιά θεατρικη παρι:iδοση τά περισσό
τερα θέατρα δέ φαίνεται νά δείχνουν μεγάλο σεβασμο στον
καλλιτέχνη πάνω στη σκηνή.
Σ!<Ι-Ι ΝΟΘΕ'�Ί-Ι Σ, : �έβ� ια θά μπ?ρο?σε Υ.�νένας �ίJκ?λα ν� μ,ι
λησει σκληρα για το θεατρο και τον τροπο που αγνοει την
τέχνη. 'Αλλά δέν χτυπάει Υ.ανείς έ'να•J παλαιστ·ί) πού βρίσκεται
κατάχαμα, έκτός, rσως, μέ την έλπίδα δτι το σοκ θά τον κά
νει νά π�ταχτ7ϊ καl, πάλι �λό��ος. �ο θέατρ? έδώ �τη , Δύση
είναι, για καλα, καταχαμα.
Η Απω Ανατολη μπορει να καυ
χ� θεϊ , άκόμα πώ� εχει θ�ατρο. ,Το Οέατ� ο της Δύσης πνέει
τα λοισθια. , Αλλα προσμενω μιαν , Αναγεννηση.
ΘΕΑΤΗΣ : Άπο που θά 'ρθει;
ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ : 'Από την παρουσία του ένος, πού θά συγ
κεντρώνει δλες τίς ικανότητες πού πλάθουν ενα μάστορα, εναν
αύθέντη του θεάτρου· καί άπο την άναμόρφωση τοϋ θεάτρου,
σάν οργανο. 'Όταν αύτο πραγματοποιηθεϊ, δταν το θέατρο γί
νει ενας μηχανισμός άριστουργηματικός, δταν θά 'χει έφεύρει
μιά τεχνική, θ' άναπτύξει χωρίς προσπάθεια μιά δημιουργικη
τέχνη δικιά του. 'Αλλ' ή άνάπτυξη της τεχνικ'ijς σέ μιά τέχνη
δημιουργικη καί αύτάρκη πάει πολύ μακρυά, γιά νά έξαντλού
σαμε το θέμα αύτήν την ώρα. 'Υπάρχουν i]δη όίνθρωποι του
�εάτρου πού έ �γάζονται στ�ν άρχ;;εκτονι�η του θ;:ά;p ου
α�λ? ι �, ναμορ ψ�νουν το π� ιξιμ? , ;χλλο � τα σ;<ηνι>; α. .?λ�
αυτα καποια αξια θα, , χουν. Αλλα το πρωτο που πρεπει ολοι
έμεϊς νά καταλάβου°με είναι πώς πολύ μικρο η κανένα οφελος
δέν βγαίνει άπο την άναμόρφωση μιας άπο τίς τεχνικες πού
μεταχειρίζεται το θέατρο, χωρίς ταυτόχρονα, στο tδιο θέατρο
ν' άναμορφώνονταί κ' ol όίλλες τεχνικές. Ή 'Α ν α γ έ ν
ν "2 σ ·η τ ο U θ � ά τ ρ ο υ , σ τ Ο σ � ν ο ,λ ό τ ο υ � ξ α ρ
. τ α τ α ι α, π ο, τ ο β α θ μ ο π ο υ θ α τ ο κ α τ α λ α β ο υ
μ ε _α ύ τ ό " ',!1 Τέχν� του Θ�άτ� ου, δπ_ως σας είπα �δη, άπο
, ενα σωρο τεχνικες: ηθοποιια, σκηνογραφια, φωτι
τελειται
απ
σμό , μαραγκοδουλειά, τραγούδι, χορό, κτλ Πρέπει νά καταλά
βουμε δτι το Σ ύ ν ο λ ο κι οχι Μ έ ρ ο ς πρέπει ν' άναμορ
φωθεϊ. Καί πρέπει νά καταλάβουμε πώς το ενα μέρος, ή μιά
1
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μαστορικη, εχει όίμεση έπίοραση πάνω σ' δλες τlς &λλες. Κα
νένα άποτέλεσι,ι.α δεν πρόκειται νά βγε'ί άπο σπασμωδικες &νι
σες μεταρρυθμίσεις παρά μονάχα άπο μιά πρόοδο συστηματική.
'Επομένως, ή άναμόρφωση του θεάτρου είναι πιθανη μόνο άπ'
άνθρώπους πού 'χουν μελετήσει κ' έξασκηθεϊ σ' δλες τίς τε
χνικες του θεάτρου.
ΘΕΑΤΗΣ : Δηλαδη άπο τον tδεώδη σκηνοθέτη.
ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ : Ναί. Θυμαστε πώς στην άρχη τ'ijς συνο
μιλίας μας σας είπα πώς ή πίστ·η μου σέ μιά 'Αναγέννηση του
θεάτρου βασίζεται στην πίστη μου στην άναγέννηση του Σκη
νοθέτη· καί πώς δταν κάποτε ό σκηνοθέτης θά 'χει κάνει γνώ
ση του τη σωστη χρήσ·η τών ηθοποιών, τών σκηνικών, τοϋ
φωτισμου, του χορου, καl μέσ' άπ' αύτη τη γνώση θά 'χει
κατακτήσει τlς τεχνικές τ'ijς έρμηνείας, θά κατακτήσει βαθ
μιαία καl τη δράση, τη γραμμή, το χρώμα, το ρυθμο καί
τίς λέξεις, κι αύτη ή τελευταία κατάκτηση θά δυναμώσει καί
τίς όίλλες. . . Τότε - σας έ:λεγα - ή Τέχνη του Θεάτρου θά 'χει
άνακτήσει τά δικαιώματά της κ' ή δουλειά μας θά σταθεί
μόνη της κι αύτάρκης σάν τέχνη δημιουργικη κι οχι πιά σάν
τεχνικη έρμηνείας.
ΘΕΑΤΗΣ : Ναί· έκείνη τή στιγμη δέν κατάλαβα έντελώς τί
θέλατε νά πείτε. Καί τώρα άκόμα, αν καί καταλαβαίνω το ποϋ
βαδίζετε, δέν μπορώ έντελώς νά φανταστώ τη σκηνη χωρίς
τον ποιητ·ή .
ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ : Πώς; Νομίζετε πώς θά λείψει κάτι δταν
ό ποιητης δέν θά γράφει πιά γιά το θέατρο ;
ΘΕΑΤΗΣ : Θ ά λείψει το έ:ργο.
ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ : Είστε σίγουρος;
ΘΕΑΤΗΣ : Μά, άσφαλώς δεν θά ύπάρχει εργο ϋταν ό ποιη
της η ό συγγραφέας δεν θά βρίσκεται έκεί γιά νά το γράψει.
ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ : Δεν θά ύπάρχει έ:ργο με την εννοια πού
μεταχειρίζεστε τη λέξη έσείς.
ΘΕΑΤΗΣ : Μά, κάτι θά σκοπεύετε νά παρουσιάσετε στο
Κοινόν, καί ύποθέτω πώς προτου βρεθείτε σε θέση νά παρου
σιάοετε αUτΟ τΟ κάτι, πρέπει να τό 'χετε στα χέρια σας.
ΣΚΗΝΟ �ΕΤΙ-Ι � : 'Α�φαλ�ς. �1' �ύτη τ�ν παρατήρηση δε�
' το
διακινδυνευετε τιποτα. Εκει που κανετε λαθος είναι πως
π;χ ίρ�ετε �αν, δεδομ�νο ά� ό�υτο,, σά νόμο τ'ijς φύσης, πώς αύτο
το κατι θ αποτελειται απο λεξεις.
�Ε ΑΤΙ-� Σ ; l\I� ,τότε τί θά 'ν� ι αύτο το κάτι, πού δεν θά 'ναι
ι.εξεις, αλλα θα ναι παρουσιασιμο;
.:: Κ ΗΝΟΘΕΤΗΣ : Πέστε μου πρώτα : μιά tδέα δεν είναι κάτι;
ΘΕΑΤΗΣ : Ναί · άλλά είναι κάτι όίμορφο.
2: Κ Η ΝΟΘΕΤΗΣ : Μά δεν έπιτρέπετε στον καλλιτέχνη νά
τ'ijς δώσει ϋ,τι μορφ·ί) διαλέξει αύτός;
Θ ΕΑΊΉ� : Ναί.
ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ : Κ' ε'ίν� ι �yκλημα, άσυyχώ�·η ;ο , νά, ι;ετα�
χειριστεί ό καλλιτέχνης του θεατρου &λλο υλικο απ το υλικο
του παιητΊ) ;
ΘΕΑΤ ΗΣ : 'Όχι.
ΣΚΗ � ΟΘΕ:ΓΙ-r,Σ : :Γ?τ,ε μ�ς ,έπιτp έπετε, νά , δώσο_υ με "έ:�φρ�
ση και μορφη σε μια ιδεα, μ ο,τιδηποτε υλικο βρουμε η εφευ
ρουμε, φτάνει το ύλικο αύτο νά μην είναι άπο τη φύση του
προορισμένο γιά καλύτερη χρήση ;
ΘΕΑΤΙ-ΙΣ : Ναί.
ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ : Πολύ ώραία· παρακολουθείστε αύτο πού
'χω νά πώ γιά δυο λεπτά καί κατόπιν πηγαίνετε σπίτι σας
καί σκεφτείτε το λίγο περισσότερο. 'Αφου μου κάνατε ϋλες
τίς παραχωρήσεις πού σας ζήτησα, τώρα κ' έγώ θά σας πώ
άπο τί ύλικο ό καλλιτέχνης του Θεάτρου του Μέλλοντος θά
δημιουργήσει τά άριστουργήματά του : 'Απο Δ ρ ά σ η, Θ έ α μ α
καl Φ ω ν ή. Άπλο Sεν είναι;
Κι , δταν , λέω, Δ ρ � σ η: έννοώ κίνηση, χειρονομία καί χορό,
προζα
και ποιηση της κιν·ησης.
Κι ϋταν, λέω Θ έ � μ α �ν�οω ό,τ,ιδή ;:οτε προ �φέρεται στο μάτι,
φωτισμος, κοστουμια, εξισου με τα σκηνικα.
'Όταν λέω Φ ω ν η (κι 15χι Λόγος ) έννοώ τη λέξη πού προ
φέρεται, η τη λέξη πού τραγουδιέται, σ' άντίθεcrη με τη
λέξη πού διαβάζεται· γιατί, ή λέξη πού γράφτηκε γιά νά μιλη
θεί κ' ή λέξη πού γράφτηκε γιά νά διαβαστεί, είναι δυο έντελώς
διαφορετικά πράγματα .
Καί τώρα, μ' δλο πού άπλώς έπανέλαβα αύτά πού σας ελεγα
στην άpχη της συνομιλίας μας, με μεγάλη μου εύχαρίστηση βλέ
πω πώς δl:ν φαίνεστε τόσο έμβρόντητος ϋσο πρίν.
Μετάφραση ΜΙΝΟΥ ΒΟΛΑΝΑΚΗ
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Gouhier στην έτήσια κοινη συνεόρίοιση τών πέντε Άκαόημιών, όηλαόη τΊjς ΓαλλικΊjς Άκαόημίας, τΊjς 'Αχα
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όημίας ' Η θ ικών και Π ολιτικών ' Επιστη μών, τΊjς Άκαόημίας ' Επιστημών, τΊjς Άκοιόημίας 'Αρχαίων Γραμ
μάτων και 'Επιγραφών και τΊjς Άκαόημίας Κ αλών Τεχνών πού, ολες μαζί, άποτελουν το 'Ινστιτούτο τής
Γαλλίας. Το κείμενο τουτο - ποu παραχωρήθηκε είόικcΧ στο " Θέατρο" - παρουσιάζει ίόιαίτ::ρο ένόιοιφέρον :
Προέρχεται άπο ΙΕ.ναν σοφο στοχαστΥ; - ό Άνρι ΓκουγιΕ: εlναι άπο το 1 911 0 καθηγητης τΊjς Φιλοσοφίας στ·Ιj
Σορβόννη - ΧλλcΧ και &νθρωπο του Θεάτρου, μΕ: άπόλυτη έπίγνωση του τί άκρ ιβώς εlναι θεατρικη κριτική,
άφου κι ό 'ίόιος την άσκε� περισσότερο άπο τριάντα χρόνια, γράφοντας και σήμερα άκόμα στη λογοτε
χνικη έπιθεώρηση " L a table ronde". Ή άνακοίνωση του ΓκουγιΕ: για το ρόλο τΊjς κριτικΊjς εχει &) ς έ:ξΊjς :
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τναι &ρκετά εί)κολο νά θέσουμε άφηρημένα το πpόβλ·�μα
των καθηκόντων τοϋ θεατρικοϋ κριτικοϋ. 'Ένα θεατρικο �pγο
μπορε"i: νά το δει κανένας άπο δυο πλευρές : είναι φυχαγωγική
dπασχ6ληση, άλλά καί δημιουργία. ·'Ας ξεχάσουμε προσωρι
νά δποιαδήποτε πασκαλιανη άπήχηση τΊjς λέξ·% ψυχαγωγία,
Κι ctς θεωρ"ή σουμε Π<�ς σημαίνει το άποτέλεσμα πού φέρνει
ή άλλαγη περιβάλλοντος. Μπαίνω σ' Ιtνα θέατρο, σημαίνει
π� ς ιγκι:τα�είπω , το χωρο δπου ζω καθημερινά, γιά νά ζήσω
, .
δυο - τρε'.ς ωρες εν παρενθεσει
Ό Ζουβε /f;λεγε γιά τούς άνθρώπους πού βρίσκονται στην αϊ
�01�σα\ σ;ρα�μένοι π�Ος ;οUς έπi σ�ην,ijς : , cc J\ΙΙιιΧ , άπόσπα�ιι
1 . :.
απ τον εαυτο του� τους κανει ξαφνιΥ.α να νιωθουν ευφορια.
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αναγγελια καποιας ταινιας μπορουσε κανεις να διαβασει για
,
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τοι)ς Ί]ρωές της πώς " οολοφονοϋν γιά νά σας εύχαριστήσουν .
Μ' δλο πού 'χουμε ιπίγνωση τΊjς άπόστασης πο�'> άφ-�νει νά
διαφαίνεται ή σύγκριση, δs μποροϋμε νά μην άναγνωρίσουμε
σ' αότη τη φράση κάτι άπ' τά λόγια τοϋ Ρακίνα πού στον
πρόλο-ι;ο τΊj ς " Βερε�ί�;� ς " μιλάει γιά την " εόχαρίστησ·� πού
προσφερει η, τραγωδια .
Το θεατpικο δμως /f;ργο είναι καl δημιουργία, καλλιτεχνικη
δημιουργία. Κ' εϊτ:;: γιά δουλειά καλλιτέχνη πρόκειται, ε'ίτε
γιά δουλειά βιοτέχνη, ή Τέχνη έκδηλώ1Jει την παρουσία της
μέσα το ργ με η μορ
μιας άπα τησης ιά τελει τ α
? . ;
φ�
?ψ�
?
y
, 1 η� τελειοτητα,
δηλαοη για ολοκΑηρωση. Αν αυτη
αυτη η
δ�οκλ� ρωση δε� πρα�ματώνεται (!ε τη � πιο δ� αστι�η σημασία
της λεξης, παpα μοναχα μπpοστα στους θeατες, με τη1 συνερ
γασία τοϋ σκηνοθzτη , των ήθοποιων, τοϋ σκηνογράφου καί
κάποτε :><.αί τοu μουσικοϋ, παραμένει γεγοvός πώς το θεατρικο
/f;ργο φέρνει πρωτ' άπ' δλα τη σφραγίδα τοϋ άρχικοϋ δημι
ουργοϋ του, αότο::> τοϋ καλλιτέχνη - βιοτέχνη πο1) δε θά μπο
pοU�ε ν' άκ,οόσε ι μια λέξη χ � ρLς ν� �ει ι;�α κίν� ση η 171.cX σ ι.
,
λουεττα και που1 είναι ο� πλαστης ενος κοσμου, οπου τα προ
σωπα /f;χουν Ιtνα σωμα πού πρέπει νά το τοποθετήσουν σ' �ναν
δ;;ισμένο χωρο, οπου το φως πρέπει νά σχεδιάζει μορφές,
δπου άκ6μα καί τ' άντικείμενα /f;χουν νά παίξουν κάποιο
ρόλο.
Το καθΊjκον τοϋ κριτικοϋ ε!ναι, λοιπόν, ξεκάθαρο: Πρέπει νά
ύπολογίζει καl τούς ουο αότούς βασικο•Jς γιά τη δραματικη
τέχνη στόχους. Ξεκινώντας .&π' αότο το άξίωμα ε{)κολα διακρί
νει κανένας τούς δυο κινδύνους πού άπειλοϋν τον κριτικό : Νά
σταθε"ί άποκλειστικά καί μόνο στην πλευpιΧ της ψυχαγωγι
κΊjc; άπασχόλησ"(Ις παραμελώντας την πλευρά τοϋ δημιουργι
κοί) li!Jγoυ, η πάλι, νά ένδιαφερθε"ί άποκλειστικά καί μόνο γιά
το δημιουργικο iiργο, ξεχνώντας πώς ό θεατης πληρώνει το
εισιτήριό του γιά νά ψυχαγωγηθει.
Αότη ή τοποθέτηση, η μαλλον αότη ή λύση τοϋ προβλήματος,
/f;χει το προτέρημα νά 'ναι σαφης μά καί το μειονέκτημα νά
'ναι άπλοϊκή . "Ας πάρουμε σά συγκεκριμένη περίπτωση τίς
πρόσφατες παραστάσεις τ'ijς " Ζούγκλας των πόλεων . Ό
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Λ'Ιπέρτολτ Μπρεχτ είναι μόλις 24 χρονων δταν γράφει αυτο
το δράμα. ΔΕ:ν είναι το πρωτο του ιtργο· δ συγγραφέας τοϋ
" Μπάαλ " 'ή ταν άκόμα δ στιχοπλόκος τραγουδιων πάνω σΕ:
σκοπούς κιθάρας, σΕ: Ε:ξπρεσσιονιστικο καμπαρέ· στη " Ζούγ
κλα " ύπάρχει άκόμα δ ποτισμένος άλκοολ καί πανθεϊσμο
έρωτισμος τοϋ Βέντεκιντ, δμως με κάποια άπόχρωση παρω
δίας πού σημαίνει ταυτόχρονα: " Εόχαριστω κe<ί σ' άφήνω γειά"
Γιατί δ Μπρέχτ έκε"ίνο τον καιpο άρχίζει νά γίνεται μπρεχτικός.
Ή " Ζούγκλα " εf.ναι λοιπον μιά δοκιμή, σχεδον Ιtνας έργαστη
pιακος πειραματισμός. Ποιός θά μποροϋσε νά χαρακτηρίσει
" άμόρφωτο " τον άξιοπρεπΊj όίνθρωπο ΠΟ'J 'χει την ε!λικρίνεια
νά δ ολ?γ σει πώ βρέθηκε χαμ�νος μέ α σ' αότη τή " ούγ
�
χ�α � , �να\1-εσα
σ;:� προ, ;r ω7;α που τ;χ-1 λο;r-ι;ια του,ς δε1 φω�ςιζου�
παντα το νοημα των πραξεων τους ; Ωστοσο, για το1 θεατη που
ξέρει άπο ποϋ iiρχεται δ συγγραφέας καί ποϋ θά τραβήξει,
πού τοποθετε"ί αότο το δράμα τΊjς μοναξιας καί της έλευθερίας
μέοα στην πορεία ένος στοχασμοϋ, στην άπαρχη μιας περίερ
γης θεατρικΊjς περιπέτειας, τ[ άπόλαυση, τί ψυχαγωγία αότά
πού άκούει καί βλέπει με το πνεϋμα τεταμένο προς το άνολοκλή
ρωτο /f;ργο !
'Έτσι, ή ψυχαγωγία είναι οόσιαστικά σχετική. Αότη ή σχετι
κότητα καταδικάζει όίραγε την Κριτικη νά 'ναι καθαρά έντυ
πωσιογραφική ; Δεν άποκλείεται, σε τελ-ευταία άνάλυση, κάθε
κριτικη νά 'ναι λιγότερο η περισσότερο έντυπωσιογραφική·
δμως αότο πού 'χει σημασία είναι ή πρόθεση πού βάζει έδω
άν�ι.μέτ;ωπα τΟ, ιι λι�ότερο ': στΟ\ ιι ,μεϊζο� " : ή εUχ�ρ �στηση
να διηyειται τις εντυπ;ωσεις ;ο� κ� ι η προ
πο� νιωθε � κο;νενας
σπαθεια να τις δικαιολογησει, είναι προθεσεις μ αντιθετη κα
τεύθυνση. Μιά θεατρικη κριτικη είν' όίραγε Ιtνα κομμάτι άπο
ερολ ο ; Νά τΟ πρ βλημα .
ροσωπι.κΟ
ύτΟν, ποU θά
�
, ήy?yι.
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λεΥ,ε : Γι,ατ� �χι ; θα π;p επε �, α, ;tαντη,? ου ίl;,ε : Γι,ατι, στη ν πραξ
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αυτο
είν αδυνατο. Ε ιτε το θελει ειτε οχι, η διασκεδαση
η
ή πλήξη τοϋ θεατρικοϋ κριτικοί) έκφέρει μιά κρίση πάνω στο
/f;ργο.
Μιά κρίση . . . Να[, γιατί ή λέξη " κριτικος " είν' απ αυτες
πού ή ιtν� οιά το�ς π�ραμένει στενά δεμέν� μ,1: την έτψολογ�α
,
τους : η, ελληνικη γλωσσα τοποθετησε στη ριζα της την πρα
ξη τοϋ " κρίνειν ". Ή μόνη λύση γιά τον κριτικο πού θέλει
νά 'ναι έντυπωσιογράφος είναι νά έκφράσει σε πρωτο πρόσωπο
ένι.�ου τα κίνη; ρα των έντ�π<f>σεών ;ου γι.α να �ερι.�ρίσει. τf.�
κρισεις του σε προσωπικα συναισθηματα. Ποιος, ομως, θα
μποροϋσε ·ν ά γελαστει άπ' αότο το πρωτο πρόσωπο ;
Προσποιούμενος πώς έξομολογε"ίται στο Κοινον τίς σκέψεις
του, δ κριτικος έξυπονοε"ί πώς τη βραδυά τΊjς παράστασης,
γιά την δποία γράφει, το Κοινον αότο Ίjταν μαζί του, το Κοι
νον αότο ήταν μέσα του· κ' έλπίζει πώς έκφράζει την κρίση
τών άναγνωστων του πού γίνονται άναδρομικά θεατες στο
κάθισμά του. Σ' αότη την έλπίδα /f;γχειται ή · εόθύνη του· σ'
αότη την έλπίδα βρίσκεται καί το μεγαλε"ίο τΊjς άποστολΊjς του.
'ΑποστολΊjς, όίλλωστε, πού πρέπει νά προσαρμοστε"ί σε άρκε
τά διαφορετικά καθήκοντα. "Αν " θεατρικος κριτικος " είναι
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τ' /Sνομα tνος γένΙJυς, αύτο το γένος περιλαμβάνει πολλα εt8η,
άπ' το θεατρικο κριτικο τών έφημερί8ων &ς τον κριτικο τών
περιο8ικών, πού άνάμεσά τους άναγvωρίζουμε το πρόσωπο τοu
κριτικοu τών έβ8ομα8ιαίων περιο8ικών, το γνήσιο κληρονόμο
τών έπιφυλλι8ογράφων τοu παλιοu καιροu.
Τα καθήκοντα τοu κριτικοu, δπως βλέπουμε, θά 'ναι πολύ 86σκολο να προσ8ιοριστοuν άνάμεσα σέ πάρα πολύ καθαρl:ς tδέες
καl σέ μια πολύ συγκεχυμένη πραγματικότητα. Πρέπει λοι
πόν να προχωρήσουμε μ/: τη σειρά. Ή σειpα αύτη ξεχωρίζει:
α' ) καθήκοντα άπέναντι στο Κοινόν
β' ) καθήκοντα απεναντι στο συγγραφέα
γ' ) καθήκοντα άπέναντι στο Θέατρο.
ΙΙ

Κοινόν, πρώτα - πρώτα, ε!ναι &τομα πού κάνουν τον κόπο
να πiiνε στο θέατρο και πού, κατα κανόνα, πληρώνουν το ει
σιτήριό τους. 'Έχουν 8ικαιώματα καl πρώτ' άπ' δλα το 8ικαίωμα
να βροuν την ψυχαγωγία πού τούς ύπόσχεται το θέατρο. Θα
π'ίjτε tσως πώς αύτη την ύπόσχεση τη δίνει ίtνα θέατρο πού
δέ μένει πιστό στη βαθύτερη άποστολή του πού, πριν να ψυχα
γωγήσει τούς άνθρώπους, !:χει ύποχρέωση να τιμήσει τούς
θεούς. 'Όμως μια τέτοια &ποψη σημαίνει πώς γίνεται σύγχυση
άνάμεσα στην προέλευση και την ούσία. Το πώς μια τέχνη !:χει
θρησκευτικη προέλευση δ/: σημαίνει καθόλου πώς καl το πε
ριεχόμενό της εΙναι θρησκευτικό. Μολονότι το θεατρικο Ι:ργο
γεννήθηκε άπό λατρε•;τικές τελετές, εΙναι γεγονός πώς άπο
σπάστηκε άπ' αύτές καl μια άτέλειωτη σειpα άριστουργημάτων
άποδεικνύει πώς μ' αύτη την άπόσπαση το Θέατρο δέν πρόδωσε
την άποστολή του. Σίγουρα, έπιζεί ή παράδοση ένός Θεάτρου
πού θα μποροuσε νά 'ναι ίtνα εΙδος θρησκευτικ'ίjς ίεροτελεστίας,
δπω.ς εξαφνα στlς παραστάσεις τών Παθών πού τlς έμπνέει
ή φλόγα μη έπαγγελματιών ήθοποιών. Πρόκειται δμως άπλώς
καl μόνο για μια παράδοξη έξαίρεση. 'Όπως πολλές &λλες
πνευματικές δραστηριότητες, το θέατρο, στην άρχή, ε!χε χαρα
κτήρα ιερό, ίJστερα παίρνει λα"ίκό χαρακτήρα άκόμα κι δταν
το εργο τιτλοφορε"ίται " Πολύευκτος " η " Εύαγγελισμός " .
Γιατί, άκόμα καl σ' αύτ/:ς τlς περιπτώσεις ο ι διαθέσεις τοu
θεατη στην παράσταση δ/:ν ε!ναι δμοιες μl: τοu πιστοu στην
έκκλησία η στο ναό. Παρακολουθείστε μια χριστιανικη τρα
γωδία: δl:ν ύπάρχει καμια έκκλησιαστικη λειτουργία πού θα
μποροuσε να συνενώσει τούς διπλανούς σας σl: κοινη προσευχή·
κι ώστόσο, άνοίγει ή αύλαία καl -,ά πού δλοι νιώθουν συγκίνηση
μέσα σl: μια κοινη " άπόσπαcrη άπ' τον έαυτό τους ".
Τό πώς ίtνας Πώλ Κλωντέλ δ·ημιουργε"ί σήμερα μια έπικοινωνία
καθαρα θεατρικη γύρω άπ' το !:ργο του, ξέχωρη άπ' τη θρη
σκευτικη έπικοινωνία γύρω στην πίστη του, ε!ναι σημάδι μιiiς
δρισμένΊ)ς μοίρας τοu θεάτρου κ' !:χει σημασία να ξέρουμε
τί θα διακυβεύαμε &ν άμφιβάλλαμε γι' αύτό. "Ας μην ξεχνiiμε
πώς δ μύθος τοu καλοu παλιοu καιpοu μεταβάλλεται φυσικό
τατα σl: μύθο μιiiς περιόδου άκμ'ίjς, ένος " χρυσοu αιώνα " :
ή νοσταλγία τ'ίjς κοιν'ίjς πίστης πού ίtνωνε ·ή θοποιούς και θεα
τ/:ς στο " μεσαιωνικό μυστήριο , , ' δέν ε!ναι συχνα παρα ίtνας
τρόπος για να έκφράσουν, δσοι τη νιώθουν, την προτίμησή
τους για ίtνα Θέατρο τοu μέλλοντος .πού θα ύπηρετε"ί έγκόσμιες
θρησκείες. Τό ν' άναγνωρίζουμε, λοιπόν, το δικαίωμα τοu
θεατη να ψυχαγωγηθε"ί, δl:ν ε!ναι κάτι έπιπόλαιο· σημαίνει
πώς δεχόμαστε πώς ή ποικίλη πνευματικη τοποθέτηση τών
θεατών ε!ναι ζωτικη προϋπόθεση για ίtνα θέατρο, δπου δ
καλλιτέχνης δέν έξαρτiiται παρα μόνο άπ' την τέχνη του.
Μ' αύτη την προοπτική, τό κανονικό ε!ναι να δίνει δ κριτικος
για το θέαμα μια ιδέα πού να έπιτρέπει στον καθένα να ύπο
λογίσει την εύχαρίστηση πού θα μποpοuσε να βρεί η και να
μη βρεί σ' αύτό. Αύτό, δμως, θέτει ίtνα πρόβλημα πού θίγει
τον tδιο το ρόλο τοu θεατρικοu κριτικοu: ε!ναι μια άπλη ήχώ
η γιατt να μη :ro ποuμε; - παιδαγωγός;
'Όταν μιλiiμε για τη διαπαιδαγώγηση τοu Κοινοu δ1:v πρέπει
να μiiς ξεγελii ή εικόνα δπου δ δάσκαλος ξεχωρίζει άπ' τούς
μαθητές : τό ΚοινΟν"παίζει κι αύτο το ρόλο τοu δασκάλου στην
περίπτωση αύτή· δ κριτικος κρίνει το Ι:ργο, μα καl το Κοινόν
μέ τη σειρά του, κρίνει και το εργο καl τον κριτικό. 'Εδώ
βρίσκεται δ περίπλοκος χαρακτ·ή ρας τοu προβλήματος πού δl:ν
πρόκειται να τον έξαφανίσουμε κρύβοντας ταχυδακτυλουργικα
τα
του.
. Τό δεδομένα
Κοινόν, δπως εtπαμε, βρίσκεται μαζί μέ τον κριτικό στην
παράσταση : βρίσκεται μάλιστα μέσα του. Καί το Κοινον αύ
το ε!ναι &ραγε έκείνο πού θά 'ταν αν άφηνόταν στον αύθορμη
τισμό τών έκδηλώσεών του, η ε!ναι δπως θά 'θελε να το βλέ
πει δ κριτικος ν' άντιδρii, άφοu θά 'χε Ί]δη διαβάσει το &ρθρο
-
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του; Μ' &λλα λόγια, το Κοινον δημιουργεί, &ραγε, τον κριτικο
" κατ' εtκόνα " του, η μήπως ή άντίστροφη δράση ε!ναι τό
πρωταρχικο καθ'ίjκον τοu κριτικοu;
Φυσικά, ύπάρχει ή περίπτωσ·η της ύπηρέτριας πού συμβου
λεύεται δ Μολιέρος, ή πλατεία πού γελάει κ' ή Μαργκό
πού κλ� ίει. Αύτα ε!να; γεγονότα πού δέ μπορο� με ν� τα
,
παραβλεψουμε χαμογελωντας συγκαταβατικα,, γιατι εισαγουν
στο πρόβλημα πού μiiς άπασχολεί την περίφημη " χοντροκομ
μένη λα'ίκη σοφία ", πού 'χει τό χάρισμα νά 'ναι στ' άλήθεια
σοφία καl το μειονέκτημα νά 'ναι χοντροκομμένη. Έπειδη ε!
ναι σοφία θα δίvει, θα προσφέρει πάντα, ίtνα Κοινον στον Μο
λιέρο· tπειδη ε!ναι χρντροκομμένη θα δρθώνεται πάντα άντιμέ
τωπη, στούς ,Κλωντέλ κ�l Ζιpωντού, πού άναζητοuν τρόπο να
έκφρασουν τη μεγαλοφυια τους.
Το " μεγάλο Κοινόν " ξέρει τί τό διασκεδάζει καl τί το κάνει
να βαρυέται· κρίνει το 1:ργο άπ' την &ποψη της ψυχαγωγίας του !
Το καθ'ίjκον τοu κριτικοu δl:ν εΙναι &ραγε να κάνει το Κοινον
να προσέξει το Ι:ργο μόνο για την άξία του σαν Ι:ργο ; Δεν είναι
τελικα καθ'ίjκον του να έξηγεί, tδιαίτερα στην περίπτωση κάι
νούριων μορφών πού πρέπει να τlς καταλάβουμε πρlν τlς άπορ
ρίψουμε, δπως, έξάλλου, και πρlν τlς άποδεχτοuμε;
Τό πώς μερικα θεατρικα 1:ργα άπαιτοuν άπό το θεατη κάποια
προσπάθεια, άποδεικνύει άπλώς πώς το Θέατοο είναι μια
τέχνη σαν τίς &λλες. Το μουσικο δράμα τοu Ρίχαρτ Βάγ
κνερ καl δ Πελλέας τοu Κλώντ Ντεμπυσσύ, οι πρώτοι έμπρεσ
σιονιστικοl πίνακες κι δρισμένα ποιήματα τοu Πώλ Βαλερύ
έπιβάλανε στο πνεuμα μια ενταση προσοχ'ίjς, και μάλιστα, γε
νικά, μια 1:νταση πού μοιάζει μl: θεληματικη κ' ένεργό συμ
μετοχη της ψυχ'ίjς σ' ίtνα είδος " θείας χάριτος ". "Αν ποuμε
για ίtνα ίtργο πώς μόίς άναγκάζει να καταβάλουμε κάποια προ
σπάθεια, δέν τό καταδικάζουμε· τό μόνο πρόβλημα πού μπαί
νει είναι να ξέρουμε αν την άξίζει, δηλαδη αν δ θεατης στο τέ
λος θ' άνταμειφθε"ί. 'Όμως, σ' αύτό τό <Jημείο, ή δξύνοια τοu
κριτικοu ύποτάσσει τα καθήκοντά του άπέναντι στο Κοινόν,
στα καθήκοντά του άπέναντι στο συγγραφέα.
ΠΙ

Για ν' άπλοποιήσουμε τα πράγματα, θα δεχτοuμε πώς "καθ·ή
κοντα άπέναντι στο συγγραφέα " <Jημαίνει καl καθήκοντα άπέ
ναντι στούς έρμηνευτ/:ς και γενικότερα άπέναντι σ' δλους τούς
συντελεστές αύτης της έκ νέου δημιουργίας τοu εργου πού
έπιτελείται μέ την παράσταση. "Ας άρχίσουμε, λοιπόν, μέ τον
παραμερισμό λέξεων, δπως " αύστηρότητα ", " έπιείκεια ",
" εύμένεια ,, ' κ.λ.π. 'Ανάμεσα, στον κριτικό καl το συγγραφέα
δ/:ν ύπάρχουν κοινωνικές η κοσμικl:ς σχέσεις. "Αν πάλι μιλή
σουμε γιι:Χ. εύπρέπει.α", εtλι.κρ(νε ι.α", έντι.μότητα. ", άπλώς
θ' άναφέρουμε στοιχειώδεις άρετές πού κανείς δέν πιστεύει
πώς τοu λείπουν. Ό 'Αλσέστ άκούοντας τό σονέτο πού 'χει
γράψει δ Όρόντ είναι τάχα ίtνα ύπόδειγμα κριτικοu ; Ή κα
ταφατικη άπάντηση είναι εί!κολη. 'Υπάρχει δμως μεγάλη άπό
σταση άνάμεσα στο γενικό καl τό εlδικό. 'Όταν δ κριτικος βρί
σκεται μπροστα στο εργο νέου συγγραφέα η παλαίμαχου φορ
τωμένου μl: τιμητικές διακρίσεις, πού δμως εχει την τόλμη να
άνανεώνεται, βρίσκεται &ραγε στην tδια θέ<Jη δπως μπροστα
σ' αύτούς τούς συγγραφείς πού - δπως παρατηρεί έ:νας άπο τούς
πιο πνευματώδεις συναδέλφους τους - "κάνουν δλο καί μέ κα
λύτερο τρόπο, 1:ργα δλο καl λιγότερο καλά " ;
Στην πραγματικότητα, στη σκηνη πού άναφέρουμε άπ' τον
" Μισάνθρωπο ", γίνεται ίtνα μάθημα μiiλλον ήθικ'ίjς παρα ποιη
τικ'ίjς τέχνης. οι φιλοδοξίες ένος ματαιόδοξου συγγραφέα κά
νουν έκρηκτικη την εtλικρίνεια τοu Άλσέστ. Ό Όρόντ είναι
πιο γελοίος άπ' τό σονέτο του. Γι' αύτο κ' ή καθαυτο κριτικη
τοu 'Αλσέστ ε!ναι σύντομη κι άντιπροσωπεύει, έξάλλου, αύτο
πού θά 'πρεπε καλύτερα ν' άποφύγει να κατηγορήσει, δηλαδή,
Ι:να συγγραφέα γιατt δl:ν εγραψε το εργο ένός &λλου. Πρέπει να
παραδεχτοuμε πραγματικα πώς το καθ'ίjκον να έξηγήσουμε το
εργο συμπίπτει μl: την ύποχρέωση να το κατανοήσουμε καl δ/:ν
μόνο άπο μέσα. 'Η βασικη άρχη της
κατανοοuμε κάτι παρα
" κριτικ'ίjς άνάλυσης , , μ' δλη τη σημασία τοu δρου, δl:ν εγ
κειται να δοuμε τί θέλησε να πετύχει δ συγγραφέας, κ' 6στερα
ν' άναμετρήσουμε την άπόσταση άνάμεσα σ' αύτο πού θέλ·ησε
και σ' αύτο ποu εκανε ; 'Όσο μεγάλη κι αν είν' ή εκταση πού
οι προσωπικές έντυπώσεις κατέχουν μέσα σέ μια κρίση, ή
εγvοια τουλάχιστον να τοποθετηθοuμε στη σκοπια τοu συγ
γραφέα, εισάγει στην κριτικη στοιχεία πού περιορίζουν τον
ύποκειμενικό της χαρακτήρα. Καt τό σπουδαιότερο, ή ίtγvια
αύτη δίνει τον τόνο . . .
'Υπάρχουν συγγραφείς πού πετυχαίνουν γιατl σκοπεύουν χαtt
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μηλά. 'Ίπάρχουν &.λλοι πού άποτυχαίνουν γιατι σκοπεύουν ψη
λά. Αύτοι έ:χουν 8ικαίωμα νά περιμένουν πώς ή κριτικη θά
'χει δρισμένο τόνο. Σίγουρα, ή καλη πρόθεση, κυρίαρχο στοι
χεϊ:ο στόν τομέα τ'ijς ήθικ'ijς, 8εν άποτελεϊ: αίσθητικη ά:ξία· 8έν
μπορεί: ποτε νά περισώσει έ:να έ:ργο άποτυχημένο. Μπορεί:, δμως,
νά τοu 8ώσει άξιοπρέπεια. Τό περιεχόμενο τ'ίjς κριτικ'ijς εΊναι
κάτι 8ιαφορετικ/J άπ' τον τόνο της. Νά συνεννοούμεθα δμως : τό
καθ'ijκον πού προσ8ιορίζουμε έ8ω 8εν εΊναι καθ'ijκον εύγένειας
η φιλοφροσύνης, έ:χει σχέση μέ την έντιμότητα. Πρέπει ν' ά:να
γνωρίζουμε πνευματικά χαρίσματα και μάλιστα ψυχικά μέ τον
τρόπο πού έκφραζόμαστε, έ:στω και μόνο γιά νά 8είξουμε τη
λύπη μας πού 3ε μποροuμε νά έπαινέσουμε τό έ:ργο.
IV

'Όταν μιλiiμε γιά έ:να λειτούρyημα, είναι φυσικό ν αναρωτιό
μαστε σέ: τί χρησιμεύει. 'Απ' τό έρώτ-ημα αύτο άποκλείεται
κάθε ώφελιμιστικη σκέψη, &ν ταυτόχρονα έξετάσουμε ποιον
ύπηρετεί. Καl δ θεατρικος κριτικος 8έν ύπηρετεϊ: οϋτε το Κοι
νόν οίJτε τον συγγραφέα, άλλά τό Θέατρο. Κ' ή άποστολή του
αύτη σημαίνει πώς, πρlν άπ' δλα, έ:χει καθήκοντα ά:πέναντι στό
Θέατρο. Τό Θέατρο έ:χει παρελθον καl παρόν. 'Η σύσταση,
δμως, τοu παρελθόντος καl τοu παρόντος του είναι ριζικά 8ιά
φορη. Παρελθόν τοu Θεάτρου εΊν' άκριβως δ,τι καθόλου 8εν
ξεπεράστηκε, δ,τι νίκησε τό χρόνο. Παρόν τοu Θεάτρου, άντί
θετα, είναι δ,τι περνάει άπο μπροστά μας, είν' δ χρόνος πού
παρασύρει ά8ιόρατα το έφήμερο καl τό 8ιαρκες μέσα στό ϊ8ιο
γίγνεσθαι. Μ' &.λλα λόγια, πρέπει νά 8οuμε το θεατρικό έ:ργο
έκεϊ: δπου ζοuν δλα τά έ:ργα τέχνης, δπου τά περισσότερα πε
θαίνουν, δπου μερικά έπιζοuν, 8ηλα8ή, μέσα στον παρά8οξο
χρόνο τ'ijς ύπόστασής μας, ταυτόχρονα χρόνο πού συντηρεί:
και χρόνο πού καταστρέφει. Θέλω νά πω μ' αύτο πώς το λει
τούργημα τΌu θεατρικοu κριτικοu άσκεϊ:ται μέσα στον κόσμο τ'ijς
Παι8είας, με την εύρύτερη τοu δρου έ:ννοια. Πραγματικά, κάθε
ι3ίνθρωπος, ύπάρχει μέσα σε 8υό κόσμους: τόν κόσμο τ'ijς φύ
σης καl τόν κόσμο τ'ijς μόρφωσης. Καl μόνο τό γεγονος πώς
ύπάρχω συνεπάγεται αύτό τό χωροχρονικό σύμπαν, τοu δποίου
μόριο είναι τό "σωμα μου'', καθώς καl μιά δρισμένη ίστορία,
πρός την δποία 8εν παύει νά συν8έεται κάθε σκέψη μου μ' έ:να
εί8ος ά8ιάκοπ-ης άγωγ'ijς. Φύση και μόρφωcrη aε μπορεί:, &λ
λωστε, νά χωριστοuν παρά μόνο μ' άφαίρεcrη. Γιατί, τί &λλο
εΊναι ή φύση, &ν ΙSχι γνώση τ'ijς φύσης ; Καl τί &λλο είναι ή
γνώση τ'ijς φύσης, &ν ΙSχι έ:να μορφωτικο άποτέλεσμα; 'Όσο
γιά τό αϊσθημα τ'ijς φύσης τί θά 'ταν, στ' άλήθεια, χωρίς τούς
ποιητες καl τούς ζωγράφους; 'Όταν μιλiiμε γιά Θέατρο, " μί
μηση τ'ijς φύσης ", " παρατήρηση τ'ijς φύσης ", " έπιστροφη
στη φύση ", εΊναι δροι πού ή φαινομενική τους σαφήνεια 81: θά
κατάφερνε γιά πολύ νά ξεγελάσει.
'Όταν δ θεατης μπαίνει στό θέατρο γιά νά 8εϊ: έ:στω κ' έ!να με
λό8ραμα άμψίβολης ποιότ-ητας, περνii σ' έ:να χρόνο δπου δ
Αισχύλος κι δ Σοφοκλ'ijς, δ Σαίξπηρ κι δ Ρακίνας, δ Μολιέ
ρος κι δ Μυσσε είναι σύγχρονοι. 'Όταν δ ·ήθοποιός άνεβαίνει
στη σκηνή, εστω και γιά νά παίξει έ!να κωμειaύλλιο, βρίσκεται
σ' έ:να χωρο δπου δ Οί8ίπο8ας, ή 'Αντιγόνη,
δ 'Άμλετ δ Δον
'
Ζ ουαν,
' η• φα ί"'ορα κι ο"λοι οι α'θανατοι
'
συντροφοι
τους συνεχίζουν
τη μυστηριώ8η έπιβίωσή τους" 8ιατ-ηρώντάς το κοστοuμι, την
δμιλία, τη νοοτροπία τοu ίστορικοu περιβάλλοντος, δπου δ ποι
ητης σ τοχαζόταν κι όνειροπολοuσε, τά θεατρικά αύτά πρόσω
πα εχουν γίνει ι3ίντρες καl γυναϊ:κες κάθε έποχ'ijς κι αύτο έ:χει
συμβεί: μέσα στον κόσμο τ'ί\ς μόρφωcrης δπου καί τά συναντοuμε.
Σε τελευταία άνάλυση, κάθε θεατρικο έ:ργο, δσο μετριόφρονας
κι &ν εΊναι δ 8ημιουργός του, φιλο8οξεϊ: νά έπιζ·ήσει καl μαν
τεύουμε ετσι ποιά θά 'πρεπε νά 'ναι ή άποσ'rολη τοu θεατρι
κοu κριτικοu : νά ξεχωρίσει μέσα στά έπίκαιρα τοu παρόντος
την παντοτεινη έπικαιρότητα. Όμολογω, δμως, πώς ή όξύ
νοια πού χρειάζεται γι' αύτο 8εν μπαίνει σέ: 8οκιμασία σε κάθε
" πρεμιέρα ". Αύτο πού. άπαιτείται, λοιπόν, άπο τον θεατρικο
κριτικο εΊναι πιο άπλό : ΕΊναι μιά ξεκάθαρη έπίγνωση τ'ijς ριζι
κ'ijς 8ιαφορiiς ποό ύπάρχtι άνάμεσα στο ίστορικο παρελθον
τοu Θεάτρου καl σ' �α παρον πού 8εν είναι άκόμα ίστορι
κό. 'Άς μη πηγαίνει δ νοuς μας στόν ίστορικο Π·Ού γράφει ίστο
ρία και ποό πρέπει νά έν8ιαφέρεται γι' αύτο πού μiiς φαίνεται
νεκρό, δπως γι' αύτό πού παραμένει ζωντανό. Ή ίστορία τοu
Θεάτρου, δμως, πού μαθαίνουμε στά σγολεία, ή ίστορία τοu
Θεάτρου πού ταυτίζεται με τό 8ραματολόγιο, μοιάζει μέ γεω
γραφικό χάρτ-η, δπου οί όρεινοl ΙSγκοι έ:χουν το δριστικό σχ'ijμα
τους και τά ιJψη το δριστικό μέγεθός τους. Ό θεατρικός κρι
τικός 8ουλεύει μέσα σ' έ:να παρόν, πού μοιάζει περισσότερο μέ
τό γεωλογικο γίγνεσθαι. Στ1;ν πραγματικότητα, 8/:ν ύπάρχει
•
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Ή παράσταση τής " Ζούγκλας τών πόλεων " τού Μπρέχτ
ποv ύπαινίσσεται στό aρθρο του ό Γκουγιέ. Δόθηκε στό
Studio des Champs - Elysιies
μέ σκηνοθεσία 'Αντουάν
Μπουρσεγιέ, σκηνικό Πάς, κοστούμια Ζάκ Σμίτ καί μου
σική τού Γιάννη Προδρομίδη. 'Απ' dριστερά πρός τά δε
ξιά : Οί Σάμι Φρέυ ( Τζώρτζ Γκάργκα), Κλαίρ Ντυαμέλ
(Γιάν ) Κλώντ Μπροσέ (μέλος τού Στρατού Σωτηρίας), Σαν
τά). Νταρζέ (Μαίρη Γκάργκα), Ζάν Μπουσώ (Μπαμπουέν)
"

"

,

ίστοpία τοu σύγχρονου στό Θέατρο, δπως 81:ν ύπάρχει και στη
λογοτεχνία η τη φιλοσοφία, τουλάχιστον μέ την εννοια πώς ή
μόρφωση μiiς προσφέρει μιά όργανωμένη ίστορία των καθιε
ρωμένων πιά άξιων. Μέσα σ' αύτη την έλάχιστα βολικη κατά
σταση, δπου δ θεατρικος κριτικός άσκεί το λειτούργημά του,
τό χρέος του είναι 8ιπλό : νά μη συντρίψει τούς συγχρόνους
του κάτω άπ' το βάρος τ'ijς άνάμνησης τοu Σαίξπηρ καl τοu
Μυσσέ καl νά μη πολυβιαστεϊ: νά χαιρετήσει στό πρόσωπό
τους, καινούριους Σαίξπηρ 'ι) μελλοντικούς Μυσσέ.
Ποιός θά μποροuσε, βέβαια, ν' άρνηθεϊ: πώς δ θεατρικός κριτι
κός 8ιατ-η ρεί πάντα ζωντα.νη την άνάμνηση των ύπο8ειγματι
κων έ:ργων, πώς εχει μάλιστα ά:ποστολή του νά θυμίζει στο
Κοινόν καl στούς συγγραφεϊ:ς το μάθημα των Μεγάλων Δα
σκάλων; 'Ίπάρχει, δμως, κ' έ:να σύγχρονο θέατρο πού 'χει τη
8ική του ξέχωρη ζωή, ζωη γεμάτη άναζητήσεις, πειραματι
σμούς κ·αt κινaύνους. Ό ρόλος τοu κpιτικοu 8έν είναι, ι3ίραγε,
νά τοποθετήσει σωστά δρισμένα έ:pγα κι δρισμένες παραστά
σεις μέσα σ' αύτον τον συγκεχυμένο, γεμάτο άνάγκες κι δχι
άκόμα ξεκαθαρισμένο καl ίεραρχημένο άπο την ίστορία χωρο,
δπου ή θεατρικη τέχνη βρίσκεται " έν τι';"> γίγνεσθαι " ; Μέσα
σ' αύτό τό παρόν πού το άποτελοuν κάμποσα χρόνια καl πού
μοιάζει μέ δρίζοντα τοu καθημερινοu στοχασμοu μας είναι,
ι3ίραγε, άaύνατο νά ξεχωρίσουμε αύτο πού 'ναι θεατρικό κί
νημα άπ' αύτό πού 'ναι θεατρική φασαρία, δπως ελεγε δ Ζάκ
Κοπώ ; 'Η άπάντη ση βρίσκεται στό παρά8ειγμα πού μiiς έ:8ωσε
δ ϊ8ιος δ ί8ρυτης -τοu Βιέ - Κολομπιέ, πρlν άπ' δλα μεγάλος
κριτικός, πού ένω 8ικαιολογοuσε μέ τόση εύσυνει8ησία τlς άμφι
βολίες του γιά τούς συγχρόνους του συγγραφείς πού μεσουρα
νοuσαν, άπ' το 1 905 κιόλας, προέβλεπε πώς ερχεται ό πελώ
ριος " Κλωντέλ, άναγνωpίζοντάς τον άπ' τό β'ijμα του.
Μέσα σ' αύτη την προοπτική, τά καθήκοντα τοu θεατρικοu
κριτικοu άνταποκpίνονται άπόλυτα στlς άπαιτήσεις μιiiς τέ
χνης. Πως λοιπόν, νά ξαναποuμε: " Ή Κpιτικη είν' εϋκολη,
μά ή Τέχνη είνα� 8ύσκολη"; 'Η τέχνη τ'ijς κριτικ'ijς εΊναι " 8ύ
σκολη", δπως κ' οί &λλες Τέχνες" " εϋκολη " είναι μόνον ή
κριτικη τ'ijς Κριτικ'ίjς.
Μετάφραση ΤΑΚΗ ΑΡΑΓΩΝΑ
..
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Τού ΓΙΑΝΝΗ ΣΙΔ ΕΡΗ
Κάθε φορα πού το νέο 'Ελληνικό Θέατρο θα βρεθεί στlς ·κα
λές του στιγμές - η πού θα τις έ:χει ποθήσει - θα βλέπει
κοντά του, ένισχυτή του, και το Σαίξπηρ, με τις παραστάσεις
Ι!ργων του και με τις έκδόσεις του· ol δεύτερες έ:χουν, βέβαια,
μικρότερ·η σημασία· ή συμβολή τους εlναι γενικα παιδευτικη
η προετοιμαστικη γιά τις πρώτες.
Πρlν ομως γίνει αύτο πού σημείωσε δ 'Αστερίσκος " Σαίξ
πηρ για πάντα. . . , , στο προηγούμενο τεϋχος (σ. 6 ) , πριν δη
λαδη βροϋμε " τη σωστη άποτίμηση τών κερδών τοϋ Έλλη
νικοϋ Θεάτρου άπο τη γνωριμιά του με το Σαίξπηρ " , πρέπει
να μάθουμε - η τουλάχιστο να πληpοφορηθοϋμε - τα έκδο
μένα και τα παιγμένα Ι!ργα του μl: κάθε δυνατη λεπτομέ
ρεια· καθ'ίjκον μας είναι να σημειωθεί κάθε τι πού 'χει συμβά
λει στην προσπάθεια για την έκδήλωση τ'ίjς λατρείας στο με
γάλο ποιητή. ΔΙ:ν /:χουμε την tδέα πώς ol σελίδες πού άκο
λουθοϋν είναι χ«pιτωμένες η εύχάριστες είναι κάτι πιο σπου
δαίο : άπαραίτητες για να φτάσουμε, μαζι με τον άναγνώστη,
&ς τα κριτικότερα η τα φιλολογικότερα μελετήματα πού θ'
άκολσυθήσουν στα έπόμενα τεύχη.
Δυστυχώς, την πληρότητα δεν ε!ναι δυνατο να την έ:χουμε
πετύχει, &ν και τα ντοκουμέντα μας, τοϋ Θεατρικοϋ Μουσείου,
πραγματικά εlναι όίφθονα. 'Αλλοϋ, ol άνάλογες έργασίες γί
νονται άπο μια δμάδα νέων ένος Κέντρου 'Ερευνών με την
καθοδήγηση και με το συντονισμο ένος πρεσβύτερου· ενας όίν
θρωπος είναι μοιραίο να πέσει κ' έ:ξω σl: μια λεπτομερειακη
έξακρίβωση. Είναι πιθανο να μiΧς έ:χει συμβεί κάτι τέτοιο.
'Ιδού, λοιπόν, τα σαιξπηρικα Ι!ργα με τη σειρα πού τα Ι!μα
θε στ? βιβλίο τ� έλληνικ? Κοινο � πού ;α χάρηκ7 σ;ην �αρά
:.
σταση τους θα σημειωνουμε την πρωτη, κατα το μαλλον
εκδοση· φυσικά, δi:ν κάνουμε βιβλιογραφία.
1 . " Ή ΤΡΙΚΥΜΙΑ", μετάφρ. 1 . Πολυλα, Κέρκυρα, 1 855.
Βγαίνει και στο 1913 και στο 1 930 {1 ) · πεζή. 'Επίσης πεζή
είναι και τοϋ Παντ. Καβάφη {1874, Πόλη ) (2) . Τοϋ Κων. Θεο
τόκη {'Αλεξάνδρεια 1 916, 'Αθήνα 1 930 ). Τών Γιαν. Οtκο
νομίδη και Σ. Κεντ {1 945 ) . Τοϋ Β. Ρώτα {1950 ) . Τοϋ Ν.
Προεστόπουλου {1959 ).
' Η πρώτη παράσταση είναι τ'ίjς 'Αναργυρείου Σχολ'ίjς {Σπέ
τσες, στο ί.\παιθρο, 29 Μα'tου 1 932 ). Ol σχολικες παραστάσεις
δ/:ν /!χουν, για μίiς, χανένα ένδιαφέρο\Ι' τών Σπετσων άναφέ
ρετσ.ι έπειδη είναι ή πρώτη ένος τόσο σπουδαίου εργου.
'Αντίθετα /!χει μεγάλη σημασία η παράσταση τίjς "Τρικυμίας"
. στο Κολλέγιο 'Αθηνων - μετάφραση Πολυλα με τfι σχηνοθεσίσ.
Κούν , ( μ?υ,σικ� ?Cαρ�τσ,άρη ) - έπειδη πρόκ�ιτ�ι yια την προ
παιδεια ενος απο τους εξοχότερους θεατρικους ηγετες μας. , Ο
Χαρατσάρης ήταν δ Πρόσπερος και τ' όίλλα
πρόσωπα μαθητές. Στο θίασο " Αύλαία ",
μετάφρ. Γιαν. Οtκονομίδη και Σ. Κέντ: Σκη
νοθεσία Μουζενίδη, μουσικη Πονηρ(Ι\η, ·σκη
νογρ. κοστούμια Βακαλό· 'Αλόνσος, Γιάνν·η ς
'Αργύρης· Πρόσπεpος, Κατράκης· Φερδινάν
δος, Ν. Τζόγιας· Κάλιμπαν, Γκ. Μπινιάρης·
Στέφανος, Ντ. ' Ηλιόπουλος' Τρίνκουλος, Τ.
Γαλανός Μιράντα, ·Θ. Κουρ'ίj· 'Άριε)" Ν. Χα
τζίσκος (8 Όκτωβρ.• 1 945, θε. Κοτοπούλη f: ex )· σόλο }ρπα,ς � · Α. Εύ�γγελάτου. Στο
Βασιλικόν , στην ϊδια μεταφραση· σκη11οθ.
Ροντήρη, p-κηνογρ. Κλώνη, ένδ. Φωκα, μου
σικ'fι Mathew Sock, χορογρ. Ρ. Μάνου. (Κα
τα την παραπάνω σειρά των προσώπων· πα·

·

( 1 ) Τό * σ11μ<:rίν�ι 6"6.λ ίο τrού δέν τό ':χ<>tJ'με
δεί · τήν τ,ρ [ τη ί:iι<δοση τήν άv-<pει δ 8 Νλ έh'<>:ς
(«"Αnταντrο> Πο.λuλά, lΙ<Jδ. β' 1 9·5·9, σ λβ ' ) .
( 2 ) Γ ι ά τ ό με ; αφp:χσ r ή δt� Σ τρα ίj Τσίρκα «'0
Καβάφης καί ή έποχή του» ( 1 958 ) , σ. 1 50 καί 1 49 .

τ
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ρόμοια Θα συμβαίνει και παρακάτω ) : Θ. Κωτσόπουλος, Θ.
Άρώv-ης, Χατζίσκος, Στ. Βόκοβιτς, Γαλανός, Ρ. Μυράτ, Μ.
'Αρώνη , ·ι ο Μα·tου 1 950.
Το περιοδ. " Έλλ-ηνικος Σύλλογος " Έρμ'ίjς " (Πόλη, 1878 ),
δημοσιεύει κάτι σχετικό : Έρν. Ρεναν " Καλιβάνος " - συνέ
χεια � ς " Τ� ικυμίι;ις ", - �ε π�ν;ε , μικ_ρ 1:ς �ράξεις, μετάφρ .
.
Μανουηλ Νοταρη· κοβεται, υστερ
απο δυο συνεχειες, σ . 43 - 5,
7 4 - 9. (ΔΕ:ς 'Όeuνres comrletes de Ernest Renan. Τ. ΠΙ ... )
2. 'ΆΜΛΕΤΟΣ", μετάφραση Ι. Περβάνογλου, 1858 καl
187t, (Πόλη ) καl 1 883 ('Αθήνα ). Τοϋ Βικέλα 1 880 - καl
πολλες φορ1:ς άργότερα, καθώς ολα τα μεταφράσματά του.
Τοϋ Πολυλα 1 889. Τοϋ Μιχ. Δαμιράλη 1 890 και 1900.
Τοϋ Βλάχου {1 905 ) . Τοϋ Δημ. Κοτοπούλη (άνέκδοτη· χει
ρόγραφο στο Θεατρικο Μουσείο ) . Τοϋ Κ. Θεοτόκη (δ μονό
λογος τ'ίjς Γ ' Πp., μέσα σε μια διάλεξη τ'ίjς Etp. Δενδρινοϋ
(" Νέα 'Εστία " 1 9 2 7 , σ. 459 - 60 ) · στη σ. 425 ύπαινιγμος
πώς δ μεταφραστης είχε έξελληνίσει ολο το Ι!ργο. Στο "Φραγ
γέλιο " 1927, φ. 18, άπόδοση άπό το Βέλμο τοϋ τραγουδιοϋ
τοϋ νεκροθάφτη. Τοϋ Ρώτα (1938 )· ·ή 5η Ι!κδοση στα '1 964 ( 3) .
Νωρίτερ' άπο το 1 866 δ1:ν εχουμε συναντήσει τον πρωτο μας
'Άμλετ, τον Π. Σούτσα, να έρμηνεύει το ρόλο (" 'Αμάλθεια " ,
6 Ίανουαρ. 1 867 ) . 'Από το 1 8 7 2 τον παραδίνει στο νεώτερο
συνθιασάρχη του Διον. Ταβουλάρη, πού 'παιζε μαζί του το
Λαέρτη, και πού τον κράτησε ώς τά 1 905, 23 Όκτωβρ . , Δημ.
Θέατρο Άθηνων, πάντα στη μετάφραση τοϋ Περβάνογλου. Μα
ζί του έμφανίσθηκαν, σε διάφορους ρόλους, πολλοl νέοι ήθοποιοί,
φτασμένοι άργότερα· θα τούς άναγράφουμε οχι χωρίς συγκίνηση,
άφοϋ πρόκειται για σημάδια τ'ίjς πορείας έκλεχτων καλλιτε
τεχνωll' όίρα ύποδηλώνουν κάπως καl σταθμούς τ'ίjς έλληνι
κ'ίjς ·ήθοποιίας. Δ. Κοτοπούλης στο ρόλο Α ' ·ήθοποιοϋ ('81.
Αί.\γ. ) , Λαέρτης (Δεκεμβρ. ) καθώς χαl στα '86, μ1: Ροδόκο
σμον τον Έμ. Λοράνδον, μl: Γιλδεστέρνην τον Ν. Πεζοδρόμον
και μ1: Κλαύδιον τον Ν. Καρδοβίλλ·ψ 'Άμλετ στα 1 894
(θέατρο " Κωμωδιων " ) καl άργότερα μ1: 'Οφηλία τη Σ.
'Αλκαίου {θε. 'Ομονοίας, 17 Αύγ. 1 895 ) . 'Η Αtκατερίνη Βερώ
νη στα '81 είναι Α' κυρία τ'ίjς τιμ'ίjς (φιγκυράντ δηλ. ) Β ' η
Εύαγγ. Παρασκευοπούλου - α' συνάντησή τους· η δεύτερη,
τέλος τοϋ '82, έμφανίζεται ώς Γυνη ήθοποιός. 'Η Σοφία Τα
βουλάρη είναι η πρώτη Όφ-ηλία - μόνιμη στον "Μένανδρον"-,
ώς πού δίνει το ρόλο στην κόρη της, την 'Ελένη Φύρστ {'93 ) .
Συχνα Πολώνιος δ Γ . Πετρίδης· στά ' 8 8 δ Παντόπουλος .
Λαέρτης δ Έδ. Φύρστ {'96 ) . 'Οράτιος δ Σ. Ταβουλάρης {'92 ) ,
δ νεώτερος μολιεριστης τοϋ θιάσου, Κλαύδιος όίλλοτε {'96 )
η καl Βερνάρδος. Ξακουστος Ί]δη δ Σαγιώρ παίζει τον Α' Νε
κροθάφτη, άφοϋ τον είχε παίξει νωρίτερα δ
Ν. Κουρ'ίjς ( 4 ) . Τρίτος, κατα σειράν, 'Άμλετ
είναι δ Λεκατσας με τον " Μένανδρον " άγγλικά - 1 88 1 . 'Ελληνικά, μεταφρ. Βικέλα
\θε. " Όλύ ι;πια ",, 7 Σ�πτεμ�ρ. ' � 2 ) , ι;έ
&γνωστους νεους ηθοποιους και μέ Οφηλια
την ώραία Ίωάν. Νικηφόρου· κράτησε το ρό
λο καl τον Ι!παιζε συχνά· μ1: την Αtκ. Βερώ
νη π.χ. (Πόλη, Ρουμανία, 1 881 ), μl: Σκια
και Α' Νεκροθάφτη το Γ. Πετρίδη, μ/: Ίερέσ.
τον Εύτ. Βονασέρα και Γερτρούδη την Εύαγ.
Παρασκευοπούλου. Στη " Νέα Σκηνή", σκη
νοθ. Κ. Χρ·ηστομάνου, και στη μετάφραση τοϋ
Βικέλα : Κλαύδιος, Π. Καλογερίκος Πολώ
νιος, Παλμύρας Λαέρτης, Εύαγγ. Δαμάσκος

Ούίλλιαμ Σαί<;τιηρ. Ξυλογραφία

( 3 ) 'Ό , 'τ ι Ο"'η1 μ1ε ιώ ν ετα ι 0 μέ1σσ σέ πα_p0ι:.\.-{t1:-1ση , θlά
σηi}J>α ίν·ε ι έ:ξ�:<ιp ί.6:.,)'σrt eι�τ ι1·<ή·· μέισα σέ Ctγ1χύλ1ες &.ά
ση1μ:χ:ί•νε τ α ι ή δπ-ο ι α άμφ11 Οολ ία.
(4) "•Ολ' αύτά σ�δν όν<>,μ=-r·ό θί.οοσο τών Τ'cχ6οvλάι>fl'S'ων, "Τ"ό <<1Μέναν6ρον».

· · '1�F�Ξ: "�... .�..�· , ..
: ;--�::�_:,..:"·_:·�.,ϊ;)·'-1·���:
' Ο, άτιος Ν. Παπαγεωργίου· "Οσρικ , Μ. Μυράτ· Α' Νεκροθά 1�\���-,��:·-.- �
φτή ς "Αγγ. Χρυσομάλλης· Γερτρούδη, 'Αγ. Περίδου· 'Οφη �::::?:ΘΕΑ ΤΡΟΝ ·
: · Έ ΣΒΕΚ ΙΑ Σ ·
λία Θ. Δρακοπούλου (ή Μυρτιώτισσα ) · 30 Όκτ. 1 905, Δημ.
Θέ�τρο 'Αθηνών. "Αμλετ Ιf.παιξε καl ή Εύαγγελία Παρασκευο
. ΈΛΑ. ΔΡΑΜΑΤΙ ΚΟΣ Θl.ΑΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «J\ΙΕΝΑΝΔΡΟΣ »
πούλου (21 'Απρ. 1 900, Δ. Θ. 'Αθηνών ) μl: 'Οφηλία τήν Α!κ.
Αc.cu6uνόμ�ν6ς ύrcό
ΛεκατσιΧ μεταφρ. Περβάνογλου καl μl: τήν Έλ. Θεοδώρου ;.
(1 90? ' " 'Αθήνα ιον " ) καl άργότερα Δ. 'Αγγελάκης { 1 6 Αύγ.
AίtJl!1'�Jt01' 'fABtJ1'A4f!B
1 901 ) μl: τήν 'Ολ. Λαλαούνη (Δαμάσκου ).
ΧΑΡΜΟΣΥΝΟΣ Δ!ΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ ·� ρΝΔΡΟΜΗΣ
Στον " 'Ι-Ιθοποιο Κήν " τοϋ πατέρα ΔουμιΧ, οπου συνήθως
.
παίζεται μια σκηνή σαιξπηρική, στο θίασο Αtκατερ. Βερώνη
Ι"ipω"
�ι:ι\
Τ4 tpι••ΧομιΤον.
('Ελένη ), ό Γ. Γεννάδης !:παιξε 'Άμλετ μl: τήν Αtμ. Μαρί
Δι<ι τΥ,v i�:rlpιxv τ;�ς Πιχpιχσ-ιι.εν'ίiς 48)30 J\'Iιxpτlou 1 !!8S
κου. Ό Θ. Οtκοvόμιιυ μl: τήν Τ. Βέλμου [Δ. Θ. 'Αθηνών, 2 7
Σεπτ. 1 9 1 3 ]. Α!μ. Βεάκης [Πόλη, 1 9 1 9 μl: τήν " 'Εταιρεία
f.: x, lx<tcιx�oς
:r' ΠPf?:'fH� ΦΟΡΑΝ tiς ,, r�rfr?��- ,��o Ο:χψονl�υ ΣΆΙΞΠΗΡ
'Ελλην. Θεάτρου " ]. Στήν 'Αθήνα, θε. " 'Απόλλων ", 7 Ό
κτ. 1 922, μl: τή Σωτηρία 'lατρίδου· Α' Νεκροθάφτης, Χρ.
- -.. · Η ΚΩΜΩΔΙ:Α ΤΩΝ:ΟΑ ΡΕ:;-:ΗΓΗΣΕΩΝ ·
Νέζερ. Μ. Μυρατ μl: τη Μαρ. Κοτοπούλη, με το Γληνο Πο
λώνιο κα! μl: το Δ. Μυρατ Ρόζενκραντς, μεταφρ. Βικέλα
(20 Όκτωβρ. 1 924 ) . Καt μl: το1'ις 'ίδιους : Όψηλία, Πολώνιο
καl Ρόζενκρι:ι.ντς {3 Όκτωβρ. 1 92 6 ) 'Οράτιος καl Μάρκελλος,
.
ΤΒ:Ε COMED Y OF
ό Μινωτ'ίjς Λαέρτης, ό 'Αποστολίδης 'Όσρικ, Κ. Παπαγεωρ
E
:a:a ΌRB... �ι:ι:.οχιννdlΥ
&.;
'
;tp:itιι; 'fΪΟ••?ιιι'- X:ιfn't)!(tCf'":tX;... �ιι.zι χωμιχό•
1;'ί.Οχ'Ϊ;, ωp2.t�'tlί...t
Νεκροθάφτης,
Β.
Λογοθετί
γίου· Γερτρούδ·η, Χρ. Μυράτ· Α
-�ί μιτιν�tβί... ιt; ..2 χ:ιt' τ..,�.ι.ι; Υ.θ11 Χ'ι.i ϊΟtμ � 'ffι�
Σ'!Ι'.
'rόfιιι. χcι Δ. Τιι.CοΙίUpη.
'
δης Β , Ε. Μαμίας. Στα 1 921!, περιοδεία στην Αtγυπτο, 'Οφη
Η .ΣJιΒΝΒ ΕΙΣ ΖΑ &:rΝθΟΝ
λία ή Φ. Λούη. Ό 'Αλ. Μινωτ'ίjς παίζει στο " Έθνικον Θέα
DPOSoή1'.
Η8ΟΠ0ΙΟΙ:
τρον " , μετάφρ. Β. Ρώτα, σκηνοθ. Ροντήρη, σκηνογρ. Κλώ
θ·ιό!ωΡο{ ί� Ρ�·σ iιις · . 8 1 f!Ιι. 8(ιfllftOι
•:ιι.μ. 1'.όpi:.,toι;
νη, ένδ. ΦωκιΧ: Βεάκης, ΤΙ11 . 'Ιακωβίδης, Κατράκης, Κωτσό
.
&tόlω� iι..Ζσι.χiΝβο\Ι
&ημurιΟ..
πουλος, Δεστούνης, Σαπφώ 'Αλκαίου, Β. Μανωλίδου (25
, :::�::: :: :::�1:.: .«81>.φιί ιfϊ&uμ°' ��pί-:cι των
:2;n�ι.ιος Τ12.�01.1λ.Ζ.pης
Όκτωβρ. 1 93 7 ) . ΜΕ: τον 'ίδιο 'Άμλετ, μl: τήν 'ίδια μετάφραση,
"J:."λιι:-ibι-:-, σUζuγο� θιoifώrcv Ζ:ιιι.U.,θοu
. Ι'-ω..,σ�α."f-ι:ι•οnο�Λ'θu
Λοωι!cι, «�ι).yίι -:-ι:,
,, l'l:t'X.,l'Jι Oί:'llt()\'Ut.ι.itU'JI
'
μl: τούς 'ίδιους σκηνογράφους, ένδυματολόγο καl μl: μουσικη Μ.
Άν:ισ1'cί:οι°' ix. Ρωσαtι:ι,
•••
�ς
·
Χατζιδάκι, στόν 'ίδιο θίασο : Κωτσόπουλος, ΠαρασκευιΧς, 'Αλε
ΧΛωpο&ο\ιχ1'
Τα.Cο..,λtίpης
,; ' ·
θ:ι�ν:iba.ς. iμmpo; ·
''·
ξανδράκης, Δεληγιάννης, 'Αποστολίδης, Τζ. Καρέζη· διδα
11�.�ir&�,�
σκαλία παντομίμας Ε. ΤσουκαλιΧ, ξιφομαχία Α. Δρίβα {7
Χ
1'. •Λ.Πt!"yηs
'Μη-:ι «.(1 ψ'Ι":ΟfΟ;
Tσifi'1r0ς, ί�τpό;
3;-n�(IUi_
Δεκεμβρ. 1 957 ) . Δ. Χόρν, στην 'ίδια μετάφραση : Γ. ΠαππιΧς,
Ba.pba.pίγoς, «.α"tU,ν��ος
Ζηοιμάτος, Γιαν. Μιχαλόπουλος, Δ. Παγουλάτος, Έλ. Ζα
Άβα.νιιισιίχ.11;, χl-ιι-:η�
l"J., nat;uflr,;όμoς
i •
.. 'Α.�οVμ, -ιοσο&ό� :(tιpινtιΧομιίο11)
Ο�ντ..
φειpίου, 'Έλλη Λαμπέτη, περιοδεία έξωτερικοϋ· είδα τό πρό
··Vι:11pίτpιο: 'f'OU θ.ιοd'ώρο•J Ζι:ι1ιV1θοu
ι-;>.n,νtΧη·
γραμμα, '1 3 Δεκεμβρ. 1 954 (Κύπρος ) . Ν. Χατζίσκος, στην
�iwo'Jlo.._ V""*ί"; "rOU.θι�ώpCv Z-«xu�eou:
Ν.
.
'ίδια μετάφραση, σκηνοθετικη έπιμέλεια δική του, μουσική
'Η ,,.p«..•crι: e· όp;ι;Ιοη ε:a μ•Ο, μ<γ•'λη( 9pομ«<ΙΑ�' .!:.τ,,�: ,. τη, ΜΑΡΙΑΣ ΔΟΞΑ'
έπιμέλεια Σ. Σκιαδαρέση : Τσαγανέας, Μορίδ-ης, Βρασιβανό
. ΠλΤΡΗ •οΟ χι:ιθηγηιrο!J Βι(Υ«:p&ιχ.η, tν � � crποu8ιι(ω.; -:ά; r.pωτάγωvιcττοDv-:ο: m6αω�*'
'
πουλος, Κ. ΠαπιΧς, Μπούχλης, Νικ·η φοράκη, Βαλάκου (θε.
� M•p/• (tt•pi� οδα«) ••! ό •Αγγιλοι;' Φιλ•vθpωmνό:.
,.ο�, 'Ι,•Ρ•Χ�ι' 'ttι��••H ':Ο� �p.f}LS'Nlt Clnf1.16�•��τ11 ή� 10tl!. TA�fδ.&rJI 111\ δ
Έθνικοϋ Κήπου, 4 Σεπτεμβρ. 1 955 ) .
TA80f.-\A.l'Bt.
Στα 1 890, Ιf.γιναν τα έγκαίνια ένός μικροϋ θεάτρου Κήπου Όρ
φανίδη, στήν ε'ίσοδο τοϋ Ζαππείου μl: ποικίλο πρόγραμμα·
@·�rιiC. λ'. Σ. rι-:ιί S. -,ιiσόιtω'f r,.Δ�ιι'f, Όο
Ή
9 ώp«-• &κpιCιt<.
" είχε καt την Δ' πράξη τοϋ 'Άμλετ ". 'Οφηλία ή tταλίδα
Θ�ι�pιc cω>.0Cνη�1 1:�0 1ψοtσιc- ίν "'fit &.«.'
tr· μι'f2. .4 .1.,οtω.,
�ο
κ. Τσεκαρίνι {μέλος tταλικοϋ θιάσου στο θε. " 'Ομονοίας "·
-τp�
ιια.l
wιιp«
-tιj)
χ�'Π"ΙΟ7tωί.ιiφ
-toV ....,pio.,·
·&ιf«� μ.ι-τ« . �f.,�· ιtίιόlο" .
t2
Φ,. κοptί�11 . . .
μαζί της καl οί δικοί μας Χρυσάφης, Καζούρης. Καt ό Τσεκα
Κcβί!Ι'jι'SΤ« μι�« ..τ;, ιtοόd'ο"ΙΙ
8
'λμ.φιΟΙσιτpι., (Γιιλιpl•)
pίνης " &παvτες tταλιστl " -; - " 'Ακρόπολις " 24 'lουν. ) .
Τ6•°'� ιι.
lfOlll(Or
'Άλλοι Άμλέτοι : Α. Σάνδης, Ι. 'Αλεξίου. 'Άλλες Όφηλίες :
Εόa. Σταματοπούλου, Β. Δημοπούλου, Βιργ. Διαμάντη.
1888 : Σαlξπηρ dπό §λληνες στό Κάιρο. Ό Δ ιο11. Ταβουλά
3. " ΟΘΕΛΛΟΣ " , " 1\τοι ό μαϋρος τ'ίjς Βενετίας "· περ. ρης με τό11 θtασο " Μένανδρο" παρουσιάζει τοvς "Δ ιδύμους"
" Ό Φιλόκαλος Σμυpναϊ'ος ", συνέχειες άπο τόν άριθ. 1 9, 1 2 δπως έξελλήνισε δ ί'διος την "Κωμωδtα τών παρεξηγήσεων"
Όκτωβρ. 1 858, χωρίς τ' ονομα τοϋ μεταφραστ'ίj· προγράμμα
τα τοϋ " Μενάνδρου " άναφέρουν το Ν. Κοντόπουλο {23 /5
Δεκεμβρ. 1 880 " τοϋ έκ Σμύρνης ", 1 1 Αύγ. ' 8 1 , 22 Δεκεμβp. " 'Απόλλων ", Χίος ) , στήν Πόλη (θε. " Λαοϋ ", 6 Δεκεμβρ.
1 8 7 9 ) μΕ: τούς έξ'ίjς μιΧλλον minores : Δούξ, Π. Παπαδόπουλος
'85 ). Ή 'ίδια μετάφραση, σl: βιβλίο 1 88 3 , οπου πάλι ό μετα
φραστης άγνοεϊ'ται. 'Άπειρα άντίγραφά 'της κυκλοφοροϋσαν Βραβάντιος, Γ. Τίβερης Γρατιανός, Έμ. Λοράνδος Κάσσιος,
στούς θιάσους Ιf.να τοϋ Ν. Πεζοδρόμου στό Θεατρικό Μουσεϊ'ο Δ. Βερώνης 'Ιάγος, Παν. Βασιλειάδης Ροδερίγος, Κ. Βρόντας
είναι τοϋ 1 9 1 0 ! Τοϋ Βικέλα { 1 8 ? 6 ) . Τοϋ Βλάχου (1 905 ) . Τοϋ Δυσδαιμόνα, Μελπ. Δρακοπούλου (Κωνσταντινοπούλου, δια
Κ. Θεοτόκη ( ΝουμιΧς 1 9 1 5 καt ξεχωριστά ). Τοϋ Αύγέρη { 1 9 1 6 ) . πρεπ1)ς μετά ) · Αtμιλία, Αtκ. Δρακοπούλου· Βιάγκα, Σοφία
Σαμιώτου ... Συχνα έμφανιζόταν στο ρόλο τοϋ Όθέλλου ό
Τοϋ Καρθαίου ( 1 95 1 ) . Τοϋ Ρώτα {1 95'1 ) .
'Ήδη, στα 1 866, τόν Ιf.παιζε ό Π. Σούτσας (" 'Αμάλθεια ", "φαρσl:p" τοϋ Λάσκαρη Β. 'Ανδρονόπουλος, μl: τον Κ. Βρόντα
μl: την Έλ. Οtκονομίδου· Κάσσιος, Έμ. Λοράνδος ( 26 Σεπτεμ
25 Νοεμβρ. ) στη Σμύρνη. Μετα ό Διον. Ταβουλάρης, άπο
τα 1 8 76, Ιf.να χρόνο μετα το θάνατο τοϋ Σούτσα, &ς τα [1 909, βρ. 1 88 1 , " Έλληνικη Δραματικη 'Εταιρεία", θε. "ΔιεθνΕ:ς"
Άλεξιάδης ("θε. Βέρδη, Πό
τουλάχιστον ] στη Λαμία, " Πριγκιπικόν ζυθοπωλεϊ'ον Γ. στη Φιλιππούπολη ) . Δ·η μοσθένης
Εύθυμίου", 2 9 Ιοεμβρ . Είχε τούς έξ'ίjς '!άγους: 'Ελ. Βούλγα λη· πρώτη φορά; ) Ξεν. Ήσα·tας, Φιλ Βονασέρα· Αtμιλία, Π.
ρην ('80 ) , Γ. Πετρίδην ('83 ) Δ·ημητpουλόπουλον ('85 ) , Δ. Βονασέρα, '83 κα! άργότερα. Στο Δ. Θ. Πατρών μ/: τόν Πο
Κοτοπούλην ('87 ) , Γρ. Σταυρόπουλον, τlς περισσότερες φο φάντη κα! μl: την Ούp. Καζούpη (1890 ) η καl μl: τόν Θ. Πε
pl:ς μετα τό '93. Κάσσιός του ύ Έδ. Φύρστ ('95 ) κα! Δυσδαι ταλα. και Μ. Κωνσταντινοπούλου· Α!μιλία, 'Ελένη Χέλμη.
μόνες του : 'Άννα Λαζαρί3ου ('85 ) , Αtκ. Βερώνη ('93 ), Έλ. Μιχ. Άρνιωτάκης (6 Όκτωβp. ' 8 8 π.χ. ) καt &λλες, προφανώς,
Φύρστ ('95 ), "Αρτ. Ζάμπου ('95 ), Λ. Δράκου ('901 ), Χο. φορές, πού δl: μας �τυχε να τlς έπισημάνουμε. Δ·η μ. Κοτοπού
Κουκούλα (Καλογερίκου ), ('907 ) Παυλ. Ρινάλδη, 'Αθ. Καρδ� λ·% (" 'Εφημερίς ", 5 Όκτωβρ. ' 9 3 χα! 20 Αύγ. '95 ) · στην
βίλλη ('909 ) ( ? ) . 'Αντώνιος Τασόγλους (21 Ίουν. 1 8 7 9 , θε. Πόλη - Μνηματάκια - μl: τον Π. Τσούκα καt την 'Αθ. Καp
δοβίλλη, 23 Ίανουαρ. ' 9 7 · στlς 23 Αύγ. ' 908 μl: το Διον.
Βενιέρη καt τη Βασ. Δημοπούλου. 'Αξιωματικός, Λ. Λύτρας
(5). Ή κατ""f·pαιφή τών 1}9σιrοιό'>ν το.ϊ «'Οθ;,λλοιJ>> θ' <!φχί�<ι· όJπ'ό
(" 'Αθήναιον " ) . Γ. Πετρίδης (" Νέα 'Εφημερίς ", 25 Ία
έι�:tΪ\'C·V τr.cύ ,f:wω11ξε., τόν &τ;υχ� μ.αCιp� ·κα ί θ' ά�κολc<ιJθοϋ�� Gί ' l άγοt ·�α ί
�
, γ ι ν.ε .
νουαρ. ' 9 5 , οτι Ιf.παιξε για πρώτη φορα Όθέλλο, μl: την Αtκ.
ο ι Διι01δα :1μον•ες , οτrως • IG
ε
Υσ11!'ρα eι � ξ1)(1ωp ι• Ο"Ο:ι.ψε κ α ,ι αι.\
λe-vς ρόλc-.UΙς., δ·ταν πρόιcεη'Τ1α1 γ ιά κ;σλλ ιrτ έ.χν·! ς π.c•ύ &�ηισαν η πού
Βερώνη ) . Π. Τσούκας, μl: τόν 'Ηρ. Χαλκιόπουλο, θε. Ώδεϊ'ον,
ε'ί,χ01ν σ1ΤC u5αία θiιση στήν 1•&ραpιχία η πιcΝJ 1'jταν κ.αί tμ.ει \ΛΌ:V τελείωις
Πόλη, 26 Ίανουαρ. ' 9 9 · μl: το Θ. ΠεταλιΧ καt την Αtκατεp.
&γ�1ω.σ-τοι '>: ιά τήν . ά�v·τίθειση ΙGα!ί γιά vά ξαναζι}σοvν λ ίγο, Wτ·ω: t<ιαί
Παρασκευοπούλου ( 1 8 Αύγ. ' 9 0 1 , θε. " Διονυσιάδου " Πειστ ι ς σημ<ειωcτει ς μ.ας.
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ραιάς } . Θ. ΠεταλiΧς, Γ. Χρυσάφης, Έλ. Λεάνδρου (Καλάμαι,
26 Αύγ. 1 900 ) . Έδ. Φύρστ στο " Βασιλικόν", μεταφρ. Α.
Βλάχου, σκηνοθεσ. Θ. Οίκονόμου : Μέγγουλας, 'Άννα και Λω
ρέττα Φραγκοπούλου · Ροδερίγος, Λ. Λούης (14 Μαρτ. '905) .
Κι άργότερα μέ το θίασό του : Ρ. Νίκα· Ίάγος, Α. Νίκας.
Γ. Γεννάδης μέ την Άγαθ. Σκένδερ (27 Όκτ. 1906, Δημο
τικο Θέατpο 'Αθηνών ) . Γρ. Σταυρόπουλος, Αίκ. Βερώνη, στήν
Πόλη, 2 Δεκ. '906· Κάσσιος, Λ . .fto•'Jης το �ργο π'ijρε τον τίτλο,
" Ό ζηλότυπος ". Στίς 8 Φεβρ. '907 Ίάγος, δ Σπ. ΤριχiΧς,
Ν. Πεζοδρόμος ή διανομή του χειρογράφου (191.0, Θεατρ.
Μουσείου ) : Έμ. Λοράνδος, Αίκ. Βερώνη· Κάσιος, Γ. Γεννάδης
(14 /27 '10 } . Και στις 1 3 Αύγ. 1911 μέ τον Φ. 'Απέργη και
μέ τήν Έλ. 'Απέργη· Κάσσιος, δ Α. Σάνδης Ροδερίγος, Δ. Βε
ρώνης (θε. " Κράμμερ ", Σμύρνη ) . Εύτ. Βονασέρας, Θ. Οι
κονόμου, 9 Νοεμβρ. 1 915 Δ. Θ. 'Αθηνών. Κ. Προβελλέγγιος
(1910 }, Περ. Χριστοφορίδης, Έλ. 'Απέργη (θε. Παράδεισος
[Τρίκκαλα ] 6 Αύγ.) - στα '909 μέ Ίάγο τον Ε. Κουμαριώτη
και Κάσσιο το Ν. Μηλιάδη. Ν. Ροζάν, Χρ. Τσερτίνης, Ροζ.
Νίκα (1920 και &λλοτε ). Αίμ. Βεάκης, Π. Καλογερίκος, Σωτ.
Ίατρίδου (" 'Αθήναιον", 8 Αύγ. 1 922 ) · 1923 (Αrγυπτος, Ν.
Κουκούλας, Άθ. Μουστάκα ) · τήν &.λλη χρονιά, μέ Ίάγο το
Συριώτη και μέ τη Λ . Λεάνδρου· Κάσσιος δ l\Ιορίδης. Στα 1927,
8 Αύγ. μέ Ίάγο το Μ . Μυράτ, για πρώτη φορα (" Καθημερι
νή ", τήν rδια μέρα } , στο θε. Κοτοπούλη, για λίγες βραδιές.
Στο " Βασιλικόν "" μεταφρ. Κ. Θεοτόκη, σκηνοθεσία Φ. Πο
λίτη, σκηνογρ. Κλώνη, ένδ. ΦωκiΧ, 4 πράξεις, Γ. Γληνός, Έλ.
Παπαδάκη· Κάσσιος, 'Αλ. Μινωτ'ίjς Ροδερίγος, Ε. Μαμίας Β'
Γερουσιαστής, Κωτσόπουλος Λουδοβίκος, Καρουσος· Αtμιλία,
Κατίνα Παξινου· Γ ' 'Άρχοντας, Κατράκης Μαντατοφόρος, Χρ.
(Τ. ) Φαρμάκης, 28 Μαρτ. 1 933. Στο " Βασιλικον " έπίσΥ,ς,
σκηνοθεσ. 'Αλ. Σολομου, σκηνογρ. Κλώνη, ένδυμασίες Φω
κiΧ, μουσική Χατζι3άκι· Κωτσόπουλος, Διαμαντόπουλος, Συ
νοδινου· Κάσσιος, Δ. Παπαμιχαήλ· Αίμιλία, Κ. Παναγιώ
του· �ναρξη, 10 Όκτωβρ. 1958. Λ. Λούης μέ σύγχρονα ρου
χα, διασκευή Πρινέα, Μ. 'Ιακωβίδης, Λ. Λεάνδρου θε. " 'Απόλ
λων, 8 'Απρ. 1927. Στήν " 'Επαγγελματική Σχολή Θεάτρου " :
Γ . Κουταλιανος (Ταλάνος ) , μεταφρ. Κ. Θεοτόκη, σκηνοθεσ.
Φ. Πολίτη· Π. Κατσέλης, 'Άντα Βασιλείου· (27 Άπρ. 1 929,
"Βασιλικόν") · Βραβάντιος, Χρ. Τσαγανέας' έ:νας Γερουσιαστής,
Θ. Καμενi:φ (Καμενί3ης ) · έ:νας &λλος Γερουσιαστής, Άθαν.
(Θ. ) Κωτσόπουλος Λουδοβίκος, Γ. Δ'ijμος Ρο3ρίγος, Β. Χα
νιώτης Μοντάνος, Χρ. (Τ. ) Φαρμάκης ενας χωρατευτής, Θ.
Εύθυμίου· Αίμιλία, Νέλλη Μαρσέλλου· Μπιάνκα, Σαπφώ Χαν
δάνου (r οταρci ) . Π. Γαβριηλίδης, μεταφρ. Βικέλα· ή πρώτη
του έμφάνιση στο ρόλο, δύσκολο ε1ναι να έξακριβωθεί• rσως να
εΙναι μέ το θίασο " 'Εταιρεία Έλλην. Θεάτρου", δπότε Ίάγο
�παιξαν δ Βεάκης και δ Σάββας μέ τή Μαρ. Φιλιππίδου (1920 ) .
Σταθερα τον Περ. Γαβριηλίδη τον πρωτοσυναντουμε σ ε θία
σό του μέ τή Χρ. Παλαιολόγου (Καλογερίκου ) στο θε. " ' Απόλ
λων " , περιοδεία, μέ τον 'Άγγ. Λάμπρου και μέ τήν Μ. Γα
βριηλίδου· Ροδερίγος δ Μ. Μορίδης - &λλοτε παίζει Μοντάνο-.
Στή χειμερινή περίοδο, 1929 - 30, θι. " ' Ηνωμένων Καλλιτε
χνών ", περιοδεία, μέ τον Π. Κατσέλ·η και μέ τή Μαρ. Φιλιπ
πίδου· Κάσσιος δ Δενδραμ'ijς, Ροδερίγος δ Α. Γιαννίδης άμέ
σως ϋστερα στήν Αrγυπτο θε. " Μπελβεντέρε " , 1 2 Ίουλ.
1930, το rδιο συγκρότημα το πιο πάνω μέ τήν προσθήκη της
Κας Κυβέλης, πάλι μέ τον Κατσέλη και τή Μαίρη Σαγιάννου·
Αίμιλία και Ν. Βιτσιώρη (Τσαγανέα ) · μετά, στήν Πόλη, 29
Δεκεμβρ. 1 930, μέ τη Μπεντια χανούμ και μέ τον Κ. Μου
σούρη· Ροδερίγος δ Γ. Γαβριηλίδης, ( 1 Νοεμβρ. 1930) . Δ. Θ.
Πειραιώς, 7 Φεβρ. 1 931 , μέ Κάσσιο το Γ. Πλούτη καί Λου
δοβίκο τον Α. Γιαννίδη. Ό 'ίδιος θίασος, στο θε. " Βερντέν ",
6 Σεπτεμβρ. 1931, μέ τήν 'Αλίκη. Μέ το θι. Κατερίνας (περιο
οεία, 1 936 ), μέ τον "Αγγ. Λάμπρου καl με τή Λ. Ήσα'tα·
Κάσσιος δ Δ. Μυράτ, Ροδερίγος, Γ. Δαμασιώτης. Μέ το Μ'ij
τσο Μυρατ και μέ τή Μπεντια χανοι)μ προς τιμήν Τούρκων
έπισ·ήμων: Αtμιλία, Χρ. Μυράτ· Κάσσιος, Δ. Μυράτ· Ροδερί
γος, Γ. Γαβριηλίδης• (θε. " 'Ολύμπια", 4 Όκτωβρ. '931, κα
θώς καl στο Δ.Θ. Πειραιώς. Ό Π. Γαβριηλίδης, έπl πλέον,
μέ το " 'Άρμα Θέσπιδος '" �ναpξη στήν. Κόρινθο, 1939, με
τάφρ. Κ. !Ξ>εοτόκη, σκηνοθεσία Π. Κατσέλη, σκηνογρ. Ν. Ζω
γράφου, ένδ. Α. Γεράκη : Χρ. Τσαγανέας, Θ. Καλλιγα· Κάσ
σιος, Γ. Δ'ijμος. Ι. 'Αποστολίδης μέ το Θ. Κρίτα καl την Ξένη
Δαμάσκου, στήν Κύπρο [1935 ]. Θ. Μορίδης μέ τον Χριστοφ.
Κολυβci καl μέ την Παμφ. Σαντοριναίου (1935 ) . Καρουσος,
μέ: τον Π. Κατσέλη, το Θ. Γαβαλci καί, τελικά, μέ: το Γιαν.
'Αργύρη καl μΕ: τη Μαλ. Χριστοπούλου· Βραβάντιος, Λ. Καλ
λέργης Αιμιλία, Μ. Γιατρci (1937 ). Στή Θεσσαλονίκη, 9 Ίουν.
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1955, μΕ: το Γ. Δ'ijμο και μΕ: την 'Έφη Πόλυ καl μΕ: τήν Μ.
Άνουσάκη, θε. " 'Έσπερος ". Κι άργότερα, π.χ. 1956, μέ
το Θ. Καμενίδη και μέ την Έλ. Μακρ'ij, περιοδεία. Γιάν.
'Αργύρης, μέ το Ν. Μπούντα καί μΕ: τη Λ. Καπλάνη· Ροδερί
γος, Μ. Φωτόπουλος· Αtμιλία, Β. Μεταξci (θε. "Νανά", 1 6
Σεπτεμβρ. 1941 ) · δ rδιος καl στα 1 94. 2 , θε. " Βύρων " . Δ.
Μυράτ, σκηνοθ. ΜελιΧ, σκηνογρ. Γ. 'Ανεμογιάννη : Χρ. Τσα
γανέας, Ρ. Μυράτ· Κάσσιος, Δ. Χόρν, 1943. Στlς περιοδείες άρ
γcτερα του θιάσου δ Δ. Μυρατ κράτησε το ρόλο του Όθέλλου
μΕ: το Θ. Μορίδη και μΕ: το Βύρωνα Πάλλη (1954 ) μΕ: την Κ.
Παναγιώτου και 'Άννα Κυριακου (1 954 ) . Π. Ζερβος [δια
σκευή Χατζηγώγου ] - πληροφορία του Π. Ζερβου - μΕ: 'Ο
φηλία τή Β. ΜεταξiΧ, μΕ: Ίάγο τον 'Ιάκωβο Λεβισιάνο και
μΕ: Ροδερίγο τον Γ. Βλαχόπουλο (Θεσσαλονίκη, " Πάλλας ,
1 Σ�πτεμβρ. 1944 ) . Μ. Κατράκης, περιοδεία 1953 - 54· Τ.
Βανδ'ijς, 'Αλ Γεωργούλη· Κάσσιος, Β. 'Ανδρεόπουλος. Μέ το
θίασο Δ. Μυράτ, μετάφp. Καpθαίου κατα σκηνοθεσίαν του καl
με τον 'ίδιον καl μΕ: τή Γκ. Μαυpοπούλου, στο θε. Κοτο
πούλη ( Rex ) · Κάσσιος, Στ. Ληναίος Βpαβάντιος, Γιαν. 'Αρ
γύρης, 22 Δεκεμβρ. 1956. Βοηθός σκηνοθέτου Στ. Λ·ηναίος·
καl σκηνογp. - κοστούμια Γ. Άνεμογιάννη. Στήν Κύπρο,
ΟΘΑΚ, θε. " Μέλπω " , μεταφp. Καρθαίου -; -, σκηνοθ. Κ.
Μιχαηλίδη, σκηνογp. Λωνίας Εύθυβούλου, ένδ. Τζο Μπέστ.
'Ανδρ. Μούστpης, μέ το Νικία Νικολα·tδη καί τή Φλωρ. Δη
μητρίου. (ΔΕ:ς '"Έθνος " , 4 Μα'tου 1 962 }. Τ. Βανδ'ijς, στο
"Κρατικόν Θέατρον Βορ. 'Ελλάδος", μεταφp. Καpθαίου, σκη
νοθεσ. Σωκρ. Καραντινου, σκηνογρ. - κοστούμια Λίζας Ζα·t
μη, μελοποίηση τραγουδιου του Νικηφόρου Ρώτα· βοηθος
σκηνοθέτης 'Έλλη Νεζερίτ-η· Δημήτρης Βεάκης, Κλειώ Νι
κολάου· Κάσσιος, Ί-Ιλ. Σταματίου· Αtμιλία, 'Αλ. Πα·tζη ( 1 3
Μαρτ. 196'. ) .
'Άλλοι Όθέλλοι : Σπ. Κολυβciς, Βασ. 'Αργυρόπουλος (ΙSχι
δ � ξοχος κωμικός } , Άγγ. Προβελέγγιος, Γιαν. Χαλκιόπου
λος, Γιαν. Αύλωνίτης, Α. Σάνδης. 'Άλλοι Ίάγοι: Μιχ. 'Αρ
νιωτάκης, Κ. Σαντοριναίος, Ι. Βέλλος, Σφήκας. 'Άλλες Δυσ
δαιμόνες: 'Ανθίππη Κόκκου, Εύδ. Σταματοπούλου, Βιργ. Δια
μάντ-η, Ντ. Παντοπούλου, Κ. ΚολυβιΧ, Λευκή Παπαζαφειρο
πούλου.
4 . " ΙΟΥΛΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡ "· μετάφρ. Ν. Ίωνίδου (1858 ) .
Του Α . Ρ. Ραγκαβ'ij " 'Άπαντα ", Ε ' τόμος, 1875. Του Μιχ.
Δαμιράλη (πεp. " Παρνασσός " 1 885, τήν &λλη χρονια σέ
άνάτυπο, στα 1 905 στου Μαρασλ'ij ) . Ό Διον. Ταβουλάρης
στ' " 'Απομνημονεύματά " του ύπανίσσεται ΙSτι ε1χε μεταφρά
σει το �ργο (σ. 1 2 6 ) . Του Καρθαίου (1932 ) .
Πρωτοπαίζεται στlς 2 1 Όκτωβρ. 1 863 στήν Πόλη, μέ: Βρου
το τον Π. Σούτσα, [μετάφρ. Ν. Ίωνίδη ; ]. Πάλι στα 1 886,
1 0 Ίουλ. , μεταφρ. Μιχ. Δαμιράλη· Βροuτος, Πετρίδης Κάσ
σ�ο� Κοτο;τούλης 'Α�τώνιος, Διον. Ταβου�άρη �. Στο " �ασιλ;
κον ; , μεταφp. Καρθαιου, σκηνοθ. ·Φ. Πολιτη, , σκηνικος δια
κοσμος" Κλώνη· 'Ιούλιος Καίσαρ, Ν. Ροζάν· 'Οκτάβιος Καί
σαρ, Ν. Δενδραμ'ijς Μάρκος ' Αντώνιος, Μινωτ'ίjς Βρουτος, Αtμ.
Βεάκης· Κάσσ ιος, Κ. Μουσούρης· Κάσκας, Γ. Γληνός· έ:νας
μάντης, Ι. Μαρίνος Τιτίνιος, Μ. Κατράκης έ:νας ποιητής, Χρ.
Νέζερ· έ:νας πολίτης, Χρ. Εύθυμίου· Καλπουρνία, Λ. Ί-Ισα·tα·
Πορκία, Α. Σταυρίδου· 30 Μαρτ. 1932. Στο θίασο " 'Ενωμένοι
Καλλιτέχνες ", μεταφρ. Καρθαίου, σκηνοθεσ. Γιαν. Σαραντί
δη, σκηνογρ. Βακαλό, βοηθός σκηνοθέτης Για'J. Βεάκης 'Ιού
λιος Καίσαρ, Αtμ. Βεάκης 'Οκτάβιος, Γιαν. Βεάκης Μάρκος
'Αντώνιος, Γ. Γληνός Βρουτος, Μορίδης· Κάσσιος, Α. Γιαν
νίδης μουσική συνεργασία, 'Αλ Ξένου· θε. " Λυpικόν ", 4
Ίουν. 1 945.
5. " ΜΑΚΒΕΘ "· το παλαιότερα μεταφρασμένο σ' έμciς
�ργο τc.υ Σαίξπηρ· μεταφρ. Άνδρ. Θεοτόκη (1 842 ) άνέκδοτο·
το χ;ιρόγr-α'!ό ,του βρίσκετο; ι στήν ..Κρ�τική ,Βιβλιοθήκη τ �υ
Μοναχου (δες &.ρθρο μας στο πεp. Θεατρο , , στο προηγου
μενο τευχος, σ. 27 - 33, ΙSπου φωτοτυπίες του χειρογράφου καί
άποσπάσματα ) . Στα 1 862 το μεταφράζει δ Ν.Ι.Κ. Στα 1882
δ Βικέλας. Ό Δαμιράλης στα 1905. Ό "Αγγ. Βλ&χος στα 1923.
'·Ο Κ. Θεοτόκης στα 1938. Ό ΚαpfJαίος 1959. Ό Πpοεστό
πουλος καl δ p,:Jτας στα 1962.
Πρώτος Μάκβεθ σ' έμciς δ Παντελ'ijς Σούτσας [1 870 ; ]. Ό
Λεκατσciς (1 882 ) . Στα 1 883, στήν Πόλη, θε. " Βέρδη " , μέ
Λαίδ·η Μάκβεθ την Εύαγγελία Παρασκευοπούλου καί μέ Μακ
δώφ το Δ. Κοτοπούλη. Στη Ρουμανία μέ ·την Αίκατερ. Βερώνη,
1 884. Μέ την Αtκατερ. Λεκατσci (1888 ) , μέ τήν Έλ. Λοράν
δο� (ή Γ' πράξη ) στα 1 907. Δ.ιον. Ταβουλάρης (1897, 'Άρ
τεμις Ζάμπου, 2 Φεβρ. θε. " 'Απόλλων " , Πάτραι ) · tατρος δ
"

·

'ΕΙ>. Φύρστ. Δημ. Κοτοπούλης, 1 892 [Εύαγγ. Παρασκευο 'Αγγ. Κοτσάλη, Κ. Λεμονίδου· 7 Νοεμβρ. 1926. Στον rΙ>ιο
πούλου ]· στά 1914 μl: τη Β. Στεφάνου, Δ. Θ. 'Αθηνών, 21 θίασο Γ. Παππάς μl: τη Μαρίκα Κοτοπούλη, στην rΙ>ια μετά
Νοεμβρ. - ΣΙ: μια έπανάληψη του '93 ή μικρη Μαρίκα Κοτο φραση, σκηνοθ. Γιαν. Σαραντίδη, σκηνογρ. Κ. Πλακωτάρη,
πούλη επαιξε το μικρο γιο του Μακδώφ. - Ζ. Βασιλειάδης γη έν8. 'Αλ. Σολομου : Τ. Γαλανός, Α. Γιαννίδης' Μακντώφ, Δ.
ραιος ήθοποιός, σl: τιμητική του, έμφανίζεται σl: σκηνές άπο Μυράτ, Παντ. Ζερβός Μάγισσες, Φ. Κοκόλα, Μ. Γιατρά, Α.
το εργο {1893 ) . Κ. Πρέβελης {'1 894, 'Άρτεμις Ζάμπου "Πο Λαλαούνη· Ρ6ς, Τζ. Κάρουσος· 'Άνγκος, Μ. Φωτόπουλος' Λαίδη
λυθέαμα" Πειραιώς, 19 Αύγ. )· δ tδιος είχε παίξει, δυο χρόνια Μακντώφ, Ρ. Μυράτ· " Αί σκηνογραφίαι έξετελέσθησαν άπο
πιο πρίν, το ρόλο (" 'Εφημερίς, 29 Όκτωβρ. ). [Γ. Πετρίδης τούς μηχανικούς του θιάσου και άπο τον ζωγράφον κ. 'Ιωάννην
σ. 1 1 σ' �να βιβλίο του Διον. Ταβουλάρη (Θεατρ. Μουσείο ) Ζωγράφον " 19 Νοεμβp. 193 7 . Στον rΙ>ιο θίασο και στην rΙ>ια
άναγράφονται όνόματα ήθοποιών του tl>ιοχείρως άπο το θια μετάφραση, μουσικη σύνθεση Μ. Σκουλούδη, μουσικη έπι
σάρχη· δίπλα στα πρόσωπα για τούς δυο δολοφόνους εχουν ση μέλεια Σ. Σκιαδαρέση "και σκηνογραφίες - κοστούμια Γ. 'Ανε
μειωθεί δ tδιος δ Διον. Ταβουλάρης και δ Ν. Ζάνος, πρωταγω μογιάvνη '" στον κύριο ρόλο, Δημ. Μυράτ· Λαίδη, ·ή Μελίνα
νιστης έπίσης ! ]. Έμμαν. Λοράνδος 1900, Λαίδη, Έλ Λοράν- Μερκούρη· Σ. Ληναίος, Θ. Μορίδης, Τ. Βανδ'ίjς, Π. Ζερβός,
8ου· (23 Αύγ. θε. " Κ'ίjπος 'Εδέμ " Καλαμάτα) . Ό rΙ>ιος Τζόλυ Γαρμπ'ίj, Σούλα Άθανασιάδου, 'Ολ. Παπαδούκα· gνας
tσως έ:παιζε και στα 1 889 το ρόλο μέ το θι. " Σοφοκλ'ίj ". Π. στρατιώτης, Κ. Λειβαδέας- 1 8 Μαρτίου 1 955. Το έ:ργο το
Παπαστεφάνου 1913 " μl: την κ. Δρόσου ". Εύαγγ. Δελε έ:χει παίξει και δ 'Αχ. Μαδράς.
νάρδος μl: την 'Αρτ. Ζάμπου· Μάλκομ, Τ. Βέλμου· Μάγισ
6. " ΡΩΜΑΙΟΣ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΑ ", μετάφραση στο πεζό,
σα, δ Ν. Βέλμος' θε. Λευκου Πύργου, 1918. Αtμ. Βεάκης, διδα
σκαλία Θ. Οtκονόμου [2 Φεβρ. 191 6], μl: την Άγνη Ρεζάν, χωρις /Jνομα {1873 ) Του Βικέλα {1876 ). Του Βλάχου {1 905 ) .
[Μετάφρ. Βικέλα ], Δ. Θ. 'Αθηνών. Στα 1922, μl: Λαίδη τη Του Αύγέρη (191 6 ). Του Καρθαίου {1950 ) . Του Ρώτα 1 958 ) .
Σωτηρία 'Ιατρίδου· Π. Καλογερίκος, Δεστούνης, Χρ. Νέζερ• Παράσταση συναντουμε, άρχικά, σl: περιοδεία του Λεκατσά
Μάγισσες, Λ. Φιλιππίδου, Β. Στεφάνου, 'Αθ. Καββάδας· "Σκη ( Ρωμαίος) μl: την Αtκ. Βερώνη (Πόλη 1 883, Ρουμ.ανία, 1 884 ) .
νοθέτης " του θ•.άσου δ Π. Καλογερίκος- ("Καλλιτεχνικη 'Ε μεταφρ. Βικέλα. Θα σημειώνουμε τα ζευγάρια, κυρίως: Εύαγγ.
ταιρεία Αtμ. Βεάκη - Χρ. Νέζερ και Σία", 4, 'Ιουλ , " 'Αθή Δαμάσκος - Αtκ. Λεκατσά, 27 'Ιουλ. 1 895, " 'Αθήναιον ".
ναιον" ). Ό tδιος μl: τη Μαρίκα Κοτοπούλη, στο θίασό της, στο (Πάρις, Ζ. Άβδηρίτης = δ Παπαντωνίου· Μερκούτιος δ Άγις
θέατρο τ'ίjς 'Ομονοίας, μεταφρ. Καρθαίου, πρ. 4 Μάλκολμ, Δ. Θέρος φαρμακοπώλης, Λεκατσάς ). Στά 1 897, 1. 6 Δεκεμβρ.
Μυράτ· Μπάγκος, Γληνός· Μακδώφ, 'Αποστολίδης- δ πολε παίζει Ρωμαίο ή Αtκ. Λεκατσά μl: την Εόαγγ. Ρούσου. Δ.
μιστής, Μινωτ'ίjς· δ θυρωρός, Ε. Μαμίας· Μάγισσες, Ν. Βέλμος, 'Αγγελάκης - 'Ολυμπία Λαλαούνη, 4 Αόγ. 1 900, θε. " Νεα
πόλεως". Κυβέλη - Μ. Μυράτ, ή σκηνη του Κήπου· έμφάνιση
τ'ίjς " Νέας Σκην'ίjς " - προετοιμαστικη - 5 Σεπτεμβρ. 1901 ·
25 Αύγούστου 1889: Ή πρώτη παράσταση τού "Βασιλιά Λήρ"
την lδια σκηνη παίζουν και ή 'Ολ. Καντιώτη - Μίμης Καντιώ
dπό τό�• θίασο " Μένανδρος " στό θέατρο τής 'Ομονοίας. Ή της - " τά Καντιωτάκια ", 1913. Εύαγγ. Δελενάρδος - Τ.
dφίσα, dρκετd κατεστραμμένη, dνήκει στό Θεατρικό Μουσείο
Βέλμου, 24 Αύγ. 1 909, "'Αθήναιον ". Ν. Μηλιάδης .- Έλ.
'Απέργη {περιοδεία, 3 Σεπτεμβρ. 1 909 ) . ' Η rΙ>ια μl: τον Κ.
Προβελέγγιο {22 Αύγ. 1 910, περιοδεία δμοίως ). ['Α'Jθίππη
f·
Κόκκου - Ν. Κόκκος, θε. "Δασ!{αλοπούλου" Λάρισσα, Πάσχα
ΘΕΑΤΡΟΝ ΟΝ{ΟΝΟΙΑ . ·
1913 ]. Στη Θεσσαλονίκη Ν. Βέλμος - Τ. Βέλμου· παραμάννα
ΘΧΑΣΟΣ . .Α.ΘΗΝ� ;:�..LNΔ:Ei'O�.
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νωλίδου. Δενδραμ'ίjς, μεταφρ. Καρθαίου, σκηνοθ. Ροντήρη, σκη
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νογρ. ΚλώV'η, έν8. Φωκά· Λαυρέντιος, Βεάκης· Μερκούτιος,
Γληνός· 'Άρχοντας, Κατράκης { 21 Όκτωβρ. 1 936 ) "Βασιλι
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κόν ", �ναρξη. Στον rΙ>ιο θίασο, έπίσης στην tl>ια μετάφρα
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ση, σκηνοθεσ. 'Αλ. Σολομου, σκηνογρ. Βακαλό, έν8. Φωκά,
μουσικη έπιμέλεια Σπ. Σκιαδαρέση, χορογρ. Τ. Βαρούτη : Βα
λάκου - Παπαμιχαήλ· Μερκούτιος, Στ. Βόκοβιτς· Λαυρέντιος,
Ο
Ζερβός. Παραμάννα, Καλογερίκου· 2 Νοεμβρ. 1 961 , εναρξη.
Στο θε. " Ζέφυρος " στην 'Ανάσταση Πειραιώς: Σούλα Δημη
τρίου - Ν. Εύθυμίου, 1940. Στον Έθνικο Κ'ίjπο, θι. Χατζί
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σκου, έ:ναρξη· στην tδια μετάφραση, σκηνοθεσ. Μ. Λυγί
ζου, σκηνογρ. και ένδ. Τσαρούχη, χορογρ. Γιαν. Φλερύ: 'Άννα
ό
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τόπουλος· 6 Αύγ. 1954. Στην Κ1)προ, μεταφρ. Καρθαίου, σκηνο
Πa"-rιλfj:·r �o
8t. .,ιλιU; τ9jο; rα) λ(ι:ι:ς
Δούe -i·�.; 8pup1o�ν8fCι:;
Kωvα'tctΨr. · Uι�o&pwς
θεσ. Γ. Θεο8οσιά8η, σκηνικά - κοστούμια Ν. Ζωγράφου, δι
·\Οcισ-:ά
ιrιο;
'-''flipγη.;
j0iJξ τή:; Ιί,οpνοΙJι:ίi.η:;
·
δασκαλία χορου 'Ελ Καραγιαννίδη - Ζωγράφου· σπαθογρα
ΔοUξ -;ijς Άλδιιv!ιι;.
�· ημοσΟίνης lllσ-:ης
φία, διδασκαλία ξιφασκίας Χάρης Παναγιώτου· έπιλογη μου
iι.ιp. Δ�μητpοuλόπο111.ο.:;:
Αόμης' Κ.!.·ιτ
lllτpoς λαζ•plδη <
. Κ6μης Ι'λ-Vσ<ιp
σικ'ίjς άπο τον Henry Purcell· τρείς πράξεις' Χάρης Πανα
Νιχ.S) ος' ll<ζo!pόt"' <
'Ε5γαp, ο!ό< τοο
γιώτου - Ντ. Μουσκουντ'ίjς - Π. 'Αντωνιάδου· ΟΘΑΚ, "Άνοι
fp_ηγόριο; Σ-:�up4 ποuλο\
1-6vOo; '.Ιόθο: 11(ό(
.
Aιovι.i�toς --Tp;i;�dpη; .
·
ξη 1962.
τρός·Α.η"-"ψόpο-:
Σ. Τα6ο�λclρΊ<
f!ι)d.Ύ'Υ ι_λϊ ,llcιvtί11: 01ι1λος
1Ίλωτ•�οι0ιι 't.t� .tιil P
7. Ι-Ι ΚΩΜΩΔΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΞΙ-ΙΓΗΣΕΩΝ ". Τυ
·.Σ'tuλιο.)ιι, Στοuρ�"ι;_tu).ις .
- ··o,&.i.f.Caς� olx.•.,Jf'-o: -:�� ι·�.,ιfΟ.ης
πώνεται στην Πόλη, χωρίς τ' /Jνομα του μεταφραστ'ίj {1874 ) .
·
.. '
'λξιω
aτuο,
to&
1·.aμ,&vιο�
."·
..
·Α�ο'ΙΙ�11ιος:k��"ί�ιώ�"ι�
μ
·
Του Δαμιpάλη ( 6 ) . Του Ποριώτη στη " Θυμέλη " μl: τον τί
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Το �ργο πρωτοπαίζει δ Λεκατσάς {1 885, Δ . Θ . 'Αθηνών ), με
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τάφρ. Δαμιpάλη· "Μετηνέχθη εtς τα καθ' ήμάς 'ήθη και �θιμα"
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μl: τον τίτλο " Δίδυμοι " άπο τούς Διον. Ταβουλάρη καί Σπ.
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και Θεόδωρος έκ Ζακύνθου (Έμμαν. Λοράνδος και Δημοσθ.
:π. Ιχη·�:ι. �·Πίστης ) κι ο! δυο ύπηρέτες του, δίδυμοι κι αότοί, δ Δρόμιος
τ ι Μ .\'1 λι :ε ι Ν ί-ϊθ"t ! Σ: -t,1e -�.1�
δ 'Εφέσιος καl δ Δρόμιος δ Συρακούσιος, άλλάζουν /Jνομα κι
.o,r,n,, •λi1rιi .ό•• �+.: i•••�μ,�•·•�1�•�•�.�.; 'λι1.Ψ·"'"-''1�iJ..<" k•l••'ι-: •l"fl.· i
·•
αύτοί (Εύαγγ. Παντόπουλος καl Σπ. Ταβουλάρης) , γίνονται
Ud� •·•�1·ζ•ιι' ?ιf'b τώ. ·.�•tί�,_l.. 'At/, ( �l.,.,..J ft' .: .,.,y--», •rιιί ,t ,,.ι.ι,...1. w.
·
Βασιλάκης έκ Ρωσίας καl Βασιλάκης έκ Ζ �κύνθου, πού δια.... �ι•. ιalαι.,ιί 11μ:ί7.•• μιί..Μ;,μ41w� )•� (Η,ιc. �ι;.,tlf•,f .,...;,� •hllct� ,,ι �·
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( 6 ) Ώς 'Π'ρός 1· ί ς .μrΘτα.ψρά�σ-εις τοίι Δαμιιρά�λη π<:>ύ άναγράφ<>•ν'Τ αι,
�ιωρίς χρονοιλογί·α, ISxo.vv ΤUΠ'r.>θtϊ c3φγότερα, 1 927-30 . cποϋ Σ ιδέ
Ρ'Ι καί δέν άvo:ypάiψ<>vv τή χρσνιά τους,
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σκεδάσανε πολu το Κοινον της "πρώτης" ( 7 Ιουν . 1877 ) , στο
παριλlσσιο θε. " Παράδεισος " · διασώζεται το πρόγραμμα της
άμέσως έπομένης περιοδείας τοu θιάσου - " Μένανδρος "
(18 /30 Μαρτ. 1 888 ) , στήν Αrγυπτο, θε. " Έσβεκίας " .
.

-

8. " ΚΥΜΒΕΛΙΝΟΣ " . Μεταφρ. Κ. Γ. Ξένου (περ. " Βύ
ρων " , άποσπάσματα, 1 874 ). Tou Δαμιράλη 1 903. Tou Καρ
θαίου 1957. Στο " Βασιλικον " μεταφρ. Καρθαίου, σκηνοθεσ.
Άλ. Σολομοί>, σκηνογρ. καl ι:νδ. Βακαλό, μουσική Κουνάδη ,
χορογρ. 'Αγ. Εύαγγελlδη· Ίμογένη, Μανωλίδου· Ίάκιμος, Γ.
ΠαππίΧς, !:ναρξη · 1 0 Όκτωβρ. 1957 .
·

"ΡΙΧΑΡΔΟΣ ό Γ''" Μεταφρ. Κλ. Τρανταφύλλου (Ραμ
παγίΧ ) , Π όλη 1874. Tou Δαμιράλη , στο ΜηνιαΊ:ο Παράρτημα
της έφ. " 'ΑθΊjναι" 1 909. 'Η πρώτη πράξη καί στήν " Έλλη
νικήν Έπιθεώρησιν" Ίαν. 1908, σ. 70-5. Tou Καρθαίου 1 939.
Πρωτοπαίζει το !:ργο ό ΛεκατσίΧς στή μετάφραση τοu Δαμιρά
λη 1 897. Στο θε. Κοτοπούλη, μεταφρ. Καρθαίου, το παίζει
ό Μ. Μυράτ· ΈρρΊ:κος, κόμης τοu Ρίτσμοντ, Ροντήρης· 'Ε
δουάρδος, Δ . Μυράτ· Γεώργιος, ό 'Αποστολίδης· Δούκας τοu
Μπάκιγχαμ, Γ. Γληνός' Μαργαρίτα, Μαρίκα Κοτοπούλη · Λαί
δη 'Άννα, Φ. Λούη· Δούκισσα τοu Γιόρκ, Χρ. Μυράτ· 13 Νοεμ
βρ. 1 925. Στ'ο " Βασιλικόν " , μεταφρ. Καρθαίου, σκηνcθεσ.
Ροντήρη, σκηνογρ. Κλώνη, ένδ. Φωκα· Α. Μινωτης, Κατρά
κης, 1. Βεάκης, Βόκοβιτς, Γ. Γληνός, Κατ. Παξινοu, Μανω
λίδου· !:ναρξη· 2 Όκτωβρ. 1939. Στον rδιο θίασο, σκηνοθ.
Αλ. Μινωτη, μέ των 'ίδιων σκηνογραφίες κ' Ε:νδυμασίες ό rδιος,
πρωταγωνιστής' Δ. Παπαμιχαήλ, Ν. Τζόγιας, Στ. Βόκο
βιτς, Έλ. Ζαφειρίου, Χρ. Καλογερίκου, Ν. 'Αγγελίδη, 28
Ίανουαρ. 1960.
'Αρχές Αύγούστου 1963, άνέβηκε το !:ργο στο Δρομοκα"tτειο
για θεραπευτικοuς λόγους μέ φροντίδα της κ. Καραγεωργιάδου.

9.

10. " ΟΙ ΔΥΟ ΕΥΓΕΝΕΙΣ ΤΗΣ ΒΕΡΩΝΑΣ". Μεταφρά
ζονται άνωνύμως (Πόλη, 1 874 ). 'Αμφίβολο, &ν παίχτηκε·
ύπάρχει βιβλίο τοu θιάσου " Μένανδρος " μέ " κομμέ.νο "
το κείμενο σα για να παιχτει.

.

- 1 1 . " Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΛΗΡ". Μεταφρ. Δ. Βικέλα ('1 876 ) .
Του Βλάχου (1 905 ) . Του Αύγέρη (191 7 ) . Tou Δαμιράλη.
Τοu Ρώτα (1933 ) .
Λήρ, πρωτόπαιξε ό ΛεκατσίΧς, σέ τιμ·ητική του στο Γαλάζι,
οπως !:χουμε δει (έφ. " Σύλλογοι" } , 1 884. Στήν 'Αθήνα τον
παίζει ό "Μένανδρος" και άφήνει, μ' εύσέβεια, να γραφεΊ: στο
πρόγραμμα " Πρώτην -ί)δη φοραν όπο τοu θιάσου " - τοu
δικοί> τους· &λλοι το είχαν παίξει στήν περιοδεία· μεταφρ. Βι
κέλα: Λήρ, ό Πετρίδης ΒασιλεΊ:ς Γαλλίας, Βουργουνδίας, Δοuξ
της Κορνουάλης, της 'Αλβανίας: Ροuσος, Βεντούρας, Α. 'Απέρ
γης, Δημ. Π ίστης· Κόμης Κέντ, Χαρ . Δημητρουλόπουλος' Κό
μης Γλwστερ, Π. Λαζαρίδης· "Εδγαρ, Νικ. Πεζοδρόμος' Έδ
μόνδος, Γρ. Σταυρόπουλος· 'Ιατρός, Διον. Ταβουλάρης' Γελω
τοποιος τοu Λήρ, Εύαγγ. Παντόπουλος Γονερίλη, Χαρ. 'Αθα
νασοπούλου· Ρεγάνη, ' Ελπινίκη Ρούσου· Κορδέλια, 'Άννα Λα
ζαρίδου· Ίππόται, άξιωματικοί, άγγελιαφόροι, στρατιwται καί
όπηρέται. Είχε άναγγελθει άπο τον rδιο θίασο, τον " Μέναν
δρον" στα 1 881 (" 'Εφημερίς" , 29 Μα·tου ). 'Ανεβαίνει στlς
25 Αύγ. 1889, θε. " 'Ομονοίας". Σέ μια έπανάληψη τοu '90
( 23 Σεπτεμβρ.) στο 'ίδιο θέατρο, ό Διον. Ταβουλάρης παίζει
το Βασιλέα της Γαλλίας, τή Ρεγάνη ή Χρ. Καρακάλου καί τήν
Κορδέλια ή Άμ. Πίστη. Δ. Κοτοπούλης (1892 ) . Άλεξιάδης.
Κ. Κοντογιάννης (10 Αύγ. 1911, " 'Αθήναιον" ) . Αtμ. Βεά
κης, μεταφρ. Ρώτα, σκηνοθεσ. Ροντήρη, σκηνογρ. Κλώνη '
ένδ. ΦωκίΧ στο " Βασιλικόν " : 'Αλ. Δ.εληγιάννης, Βόκοβιτς
Κατράκης, Κωτσόπουλος, Δεσ•ούνης, Ν. Ροζάν, Μινωτης
Γληνός, Ν. Παπαγεωργίου, Ε. Μαμίας, Κατίνα Παξινοu, 'Ελέ
νη Παπαδάκη, Βάσω Μανωλίδου, Λήρ !:παιξε (21 Όκτωβρ.
1 938 ), εναρξη, στον rδιο θίασο καί ό Ν. Ροζάν. Στο " Βασιλι
κον " έπίσης, στήν · rδια μετάφραση , σκηνοθεσία ΜινωτΊj, σκη
νογρ. Κλώνη , ένδ. �ωκίΧ, μουσική Μ. Χατζιδάκι· Μινωτης,
Β, Πάλλ·ης, Ν. Καζης, Γρ. ΒαφιίΧς, Αλ. Δεληγιάννης, Ι. 'Απο
στολίδης, Ν. ΠαρασκευίΧς, Στ. Βόκοβιτς, Ν. Τζόγιας, 'Αγγ.
Γιαννούλης, Β. Διαμαν"όπουλος, 'Ελένη Ζαφειρίου, Κ. Πανα
γιώτου, Τζ. Καρέζη . (28 Μαρτ. 1957 ). Στο rδιο θέατρο, έπανά
ληψη στ1.ς 9 Ίανουαρ. 1 958, μέ Δούκα της Βουργουνδίας τον
'Ανδρονίδη.

:

12. " ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ". Μεταφρ . Ν.
Δαμιράλη (1 882 ). Tou Σκουλούδη (δές " Καθημερινή ' ' , 12
Αύγ. 1940 καί περ. " Ποιητική Τέχνη " 1947 - 48 ) . Tou
Ρώτα (1963 ) . Διασκευή τοu Βέλμου (1924 ) .
60

Π ρωτοπαίζεται στήν Αrγυπτο (Έλ. Λοράνδου, 'Ιούνιος 1902 ) .
Ή Κατερίνα, μετάφρ. Σκουλούδη, σκηνοθεσ. Σωκρ. Καραντι
νοu, σκηνογρ.- ένδ. Σπ. Βασιλείου : Αtνόβαρβος, Αtμ. Βεάκης'
'Αντώνιος, Άλ. 'Αλεξανδράκης- 30 Σεπτεμβρ. 1949. Στο "Βα
σιλικόν", σκ·ηνοθεσ. καl σκηνογρ. Άλ Σολομοί>, σκηνογρα
φική έπιμέλεια Μαρ. Αραβαντινοu, ένδ. ΦωκίΧ: 'Άννα Συνο
δινοu, Καλλέργης, Θ. Κωτσόπουλος' χορογραφική έπιμέλεια
Μάρμως ΓεωργαλίΧ, διδασκαλία τραγουδιών 'Ελένη Νικολα"tδου,
μουσική έπιμέλεια Τόνιας Καράλη . 'Έναρξη 7 Νοεμβρ. 1963.

13. " Ο ΕΜΠΟΡΟΣ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ". Τυπώθηκε στήν
Πόλη (1874 ) , χωρίς τ' IJνομα τοu μεταφραστη. Tou Βικέλα ή
μετάφpαση βγηκε στα 188!• . Tou Πάλλη στα 1894.
Πρώτος στο ρόλο τοu Σάυλωκ ό ΛεκατσίΧς, 10 Ίανουαρ. 1 882,
Δ. Θ. 'Αθηνών- κράτησε τ ο ρόλο καί τον !:παιζε πάντα· στήν
περιοδεία της έπόμενης χρονιίΧς είχε Πόρσια τήν Εύαγγ. Παρα
σκευοπούλου (στο πρόγραμμα της Πόλης άναγράφεται ή Μαρίιχ
' Ιωάννου-;-) καί Γέσικα τήν Αtκ. Βερώνη , νεαρότατες στήν
ήλικία καί άνύπαρχτες στή φίρμα. Στα 1905 !:παιζε μ/: 'Αντώ
νιο (ό Γενάpος τοu Πάλλη ) τον Έμμαν. Γαβαθιώτη, μέ ΒασάΨΙJ
τον Π. Παπαστεφάνου καί μέ Ίεσικα την ' Ολ. Δαμάσκου·
Λανσελ6τος (ό Σαχλότος Γόμπος τοu Πάλλη ) Παυλόπουλος.
Σέ περιοδεία τοu θιάσου Καρδοβίλλη : Σάυλωκ, ό Γ . Χρυσάφης
[1 887]. Στο "Βασιλικόν'', σκηνοθεσ. Θ. Οtκονόμου, μεταφρ . Βι
κέλα : Ό πρΊ:γκιψ τοu Μαρόκου, Έδ. Φύρστ· Βασάνης, Λ.Λούης
Σολάνης, Ν. Ροζάν" Λορένσος, Κ. Μουστάκιχς· Σάυλωκ, .Άθ.
Περίδης · Πορκία, Μαρίκα Κοτοπούλη · Γιέσικα, Φ. Λούη (11
Μαρτ. '906) . Κ. Κοντογιάννης' Πορκία, ' Ολ. Δαμάσκου· ' Αντώ
νιος, Π. Τσούκας' Βασάνης, Ροδάκης' Τουβάλ, Ν. Βέλμος [1911 ] .
ΣΙ: &λλη του έμφάνιση ό rδιος είχε Πόρσια τή Ν. Μουστάκα,
Γέσικιχ την Τατ. Βέλμου. Κ. Μουστάκας, μετιχφρ. Βικέλα μέ το
θίασο " 'Εταιρεία 'Ελληνικοί> Θεάτρου ", σέ περιοδεία - δια
σκευή τοu πρωταγωνιστη. Βασάνης, Π. Γαβριηλίδης- Πορ
κία, 'Αθαν. Μουστάκα· Νέρισσα, Β. Στεφάνου· Λανσελότος, Κ.
Μουσούρης' Τουβάλ, Λ. Λύτρας (1920 ) . Ν. 'Αλεξίου [θε. Θη
σείου, 192!• ]. Στήν " 'Επαγγελματική Σχολη Θεάτρου " , με
ταφρ. Α. Πάλλ·η , σκηνοθεσίιχ Φ. Πολίτη, σκηνογρ. 'Αρμενό
πουλου : 'Αφέντης τοu Μαρόκου, Κ. ΣαντορινιχΊ:ος Γενάρος,
Σέττας' Λορέντσος, Χρ. (Τ. ) Φαρμάκης· Σάυλωκ, Πάρις Χα
τζηπέτρος' Σαχλότος Γόμπος, Γ. Δαμασιώτης- Πόρσιιχ, Καίτη
Γρατιανοu (ή Κα Κατερίνιχ ) · Νερίτσα, Μαίρη Σαγιάνου· Γέ
σικα, 'Άννα Σταυρίδου· 1 4 'Λπρ. 1927, " Έθνικο Θέατρον'" ή
διανομή, κατα το πρόγραμμα της 'l ης Μα·tου (θε. "Κεντρικόν" ) .
Β . Ρήγας ( Ρώτας ) σέ μεταφρ. Πάλλη : Γενάρος, Θ . Κω
τσόπουλος Βασάνης, Ν. Ζωγράφος' Λορέντζος, Γ. Δημος' Πόρ
σια, Μ. Βάνδη · Νερίτσα, Νέλλη Μιχρσέλλου· Γέτσικα, Ρ. Μυ
ράτ· " Λα"ίκο Θέατρο " Παγκράτι, 6 Ίουλ 1 931. Στο " Έ
θνικον" μεταφρ. Πάλλη, σκηνοθεσ. Ροντήρη, σκηνογρ. Κλώνη :
Ν. Ροζαν καί Ν. ΠαρασκευίΧς· Γενάρος, Καροuσος' Σαλαρίνος,
Θ. Κωτσόπουλος' Βασάνηc, Ν. Δενδραμης- Λορέντσος, Μ.
Κατράκης· Γρατιανός, Χρ. Φαρμάκης Πόρσια, Κατερίνα 'Λν
δρεάδου· Νερίτσα, Βάσω Μανωλίδου· Γέσικα, 'Άννα Σταυρί
δου· εναρξη, 5 Όκτωβρ. 1932. Ό 'ίδιος θίασος, στ·Ι)ν 'ίδια
μετάφραση, μέ σκηνοθεσία Ροντήρη , σκηνογραφίες Κλώνη
καί ένδυμασίες ΦωκίΧ : 'Αλ Μινωτης- Πόρσια, Έλ Πιχπα
δάκη · Νερίτσα, Μ. Άλκιχίου· Βασάνης, Ν. Δενδριχμης Λο
ρέντσος, Θ. Κωτσόπουλος' Βαλτάσαρ, Διον. Παπιχγιαννόπου
λος' Γέσικα, 'Έλσιχ Βεργη · Σαχλότος, Χρ. Εύθυμίου· Τουβάλ,
Στ. Βόκοβιτς · Γενάρος, Μ. Κατράκης εναρξη , 21 Νοεμβρ.
1 940. Στο " 'Άρμα Θέσπιδος" , στήν rοια μεταφρ . , σκηνοθεσ.
Π. Κατσέλη : Δόγης, Π. Γαβριψίδης' Σάυλωκ, Καροuσος'
Σαχλότος, Θ. Καλ). ιγίΧ· Πόρσια, Τζένη Περίδη. Στο " Βασιλι
κόν", στήν rδια μετάφραση, σκηνοθεσ. Π. Κατσέλη · σκηνογρ.
καί ένδ. Βακαλό, μουσικη διεύθυνσις Γ. Λυκούδη · Ν. Παρα
σκευίΧς, Τζ. Καροuσος' Πόρσια, Άλ Μιχζαράκη (Κατσέλη ) ·
Γέτσικα, Θ. ΚαλλιγίΧ, [ Μ . Οtκονομίδου ] · Νερίτσα, Β. Δελη
γιάννη - Μ. Ζανη· θε. στον Κηπο Κλαυθμώνος - τα όλικα τοu
" 'Άρματος Θέσπιδος"-, 1 2 Ίουν. 1 945. Καί πάλι στήν rοια
μετάφραση, σκηνοθεσ. Μινωτη, σκηνογρ. Κλώνη , ένδ. Φωκα·
μουσική έπιμέλεια Σπ. Σκιαδαρέση, κιθαριστής Γερ. Μηλια
ρέσης Μινωτης- Πόρσια, Β. Μανωλίδου· Βασάνης , Ν. Τζόγιας·
Γενάρος, Στ. Βόκοβιτς· Νερίτσα, Π. Παπαδάκη · Σαχλότος, Φι
λιππόπουλος' 8 κορίτσια "νέες Βενετσιάνες" , 12 νέοι Βενετσιά
νοι· !:ναρξη, 20 Όκτωβρ. 1960. 'Η Κα Κατερίνα (Πόρσια )
- περιοδεία της, 1 936
επαιξε τον " 'Έμπορο της Βενετίας " ,
στήν rδια μετάφραση : Σάυλωκ, Π ε ρ . Γαβριηλίδης- Γενάρος, "Αγ.
Λάμπρου · Βασάνης, Δημ. Μυράτ· Σαχλότος, Γ. Δαμασιώτης·
Τουβάλ, Μ. Καλογιάννης' Νερίτσα, Τζ. Γαρμπη · Γέσικα, Λ.
=
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δείες έπίση ς ' επαιξαν μΕ: θιασους τους, ο Κατρακης, με Πόρ
σια ;ήν 'Αλ. Γεωργούλη καl τήν Εtρ. Παππίi και δ Καρουσος
- φυ σ ικά, στή μετάφραση τ?υ Π άλλη - μ� τήν ' �λένη Μα
κρΊj. "Αλλοι Σάυλωκ : Ζ. Θανος, Α. Μαδρας. Πορσιες : Μ.
Κωνσταντινοπούλου,' Ιουλ. Πολιτάκη , Π . Περίδου, Λ Λεάνδρου.
1

1 4 . " ΚΟΡΙΟΛΑΝΟΣ ". Μεταορρ. Μιχ. Δαμιpάλη (περ.
" Παρνασσός " , 1883 ) . Τοϋ Ρώτα (1959 ) .
1 5. " ΟΠΩΣ ΑΓΑΠΑΣ " . Μεταφρ . Μιχ. Δαμιpάλη (περ.
" Παρνασσος" 1 884 ) . Του Κ. Περνάρη ( 1 938 ). Τοϋ Μ. Σκου
λούδη (1940 ) . Μι.ιΧ διασκευή του Βέλμου, σέ μια πράξη,
" Φραγγέλιο '', 1 929.

' Η Μαρίκα Κοτοπούλη (Ροζαλίντα ) το άνεβάζει μέ σκηνοθε
σία Γιαν. Σαραντίδη και μέ σχέδια, σκηνογραφίες καl κοστού
μια Γκίκα Χατζηκυριάκου· Γιάκωβος, δ Γ. Παππίiς ' Ορλάν
δος, Δ. Μυ?άτ · 'Αδάμ, Β. Λογοθετίδης Κόρινος, 'Αντ. Γιαν
νίδης 27 Μαρτ. 1 937. Στο " Βασιλικόν ' ' , στήν ίδια μετάφραση
μέ τον τίτλο " 'Όπως σίiς άρέσει '', σκηνοθεσ. Άλ. Σολομου,
σκηνογρ. καl lνδ. Κλώνη, σκηνική μουσική Γ. Καζάσογλου, μου
σική διεύθυνσις Γ. Λυκούδη , χορογρ. Ραλλους Μάνου : Μανω
λίδου, Γληνός, Κωτσόπουλος, Καλλέργης. 31 Όκτωβρ. 1 950.

1 6. " ΟΝΕΙΡΟ ΘΕΡΙΝΗΣ ΝΥΚΤΟΣ " , " φαντασμα

γορία εtς πράξεις πέντε κατιΧ μετάφρασιν εμμετρον Γ. Στρα
τήγη ", τυπωμένη στο βιβλίο του " 'Όλη μου ή ζωή ", 191 Ο.
Του Ρώτα ( 1928 ) . 'Έχει κυκλοφορήσει καl ή μετάφραση των
Σ. Κεντ καl Γιάννη Οtκονομίδη. ' Ανεβαίνει στο "Βασιλικόν" ,
στήν πρώτη μετάφραση , σκηνοθεσ. Θ. Οtκονόμου, μουσική
Μέντελσον .άπό τήν δρχήστρα του θεάτρου, διευθυντής Ι. Καί
σαρη ς : Θησεύς, Έδ. Φύρστ· Αtγεύς, Περίδης· Λύσανδρος, Μέγ
γουλας' Φιλόστρατος, Διον. Ταβουλάρης 'Ιππολύτη, Αtκατερ.
Βερώνη · Έρμία, Σ. Μέγγουλα (Άλκαίου ) · 'Ελένη, Μ. Δημοπού
λου· 'Όμπερον, Ρ. Άρνιωτάκη (Νίκα ) · Τ ιτάνια, Φιλ. Άργυ
ροπούλου· Μωμος, Μαρίκα Κοτοπούλη . 2 Νοεμβρ . 1 902. Το
επαιξε ή Βασ. Στεφάνου ('Όμπερον ) , μέ: το θίασό της (Βόλος,
θε. " Πολυθέαμα " ) μΕ: τήν ίδια μουσική του " Βασιλικου "
καl μέ τήν ίδια μετάφραση · Μωμος ή Ν. Σχοινίi. Καl ή Μαρ.
Κοτοπούλη, κρατώντας τό ρόλο της άπο το " Βασιλικόν " ,
τ ο ξανάπαιζε στο δικό της θίασο, μ Ε: τήν ίδια μουσική . καl
μετάφραση, δπως π.χ. Λvσανδρος, Μ. Φιλιππίδης Δημήτριος,
Π . Γαβριηλίδης· 'Όμπερον, Ν. Κόκκου· 'Ελένη, Μ. Φιλιππίδοl) '
Τιτάνια, Χρ. Μυράτ· ( 1 '1 'Ιανουαρ. 1917, στο " Βασιλικόν ") .
Ό Κάρολος Κούν το άνεβάζει στο " Κολλέγιον Άθηνων ", με
ταφρ. Β. Ρώτα, 1 3 Δεκεμβρ. 1936. Στο " Βασιλικόν " με
ταφρ. Σ. Κεν-: - Γιαν. Οtκονομίδη (" 'Όνειρο καλοκαιρινΊjς νύ
χτας " ) , σκηνοθεσ. Κ. Κούν, σκηνογρ . - ένδ. Σπ. Βασιλείου,
μουσική καl χορογραφία Μ. Χατζιδάκι, μουσ. διεύθυνση Γ.
Λυκούδη : Θησέας, Καλλέργης Λtγέας, 'Αρ. ΒΧαχόπουλος· Λύ
σανδρος, Ντ. Δημόπουλος Δημήτριος, ' Αλ. Δεληγιάννης Κυ
δώνης. Δ. Χατζημάρκοc;' Άλφάδης, Θ. Άνδριακόπουλος Σα ·[
τας, Β. Διαμαντόπουλος Σουραύλης, :rvI. Καλογιάννης Μου
σούδας, 'Ιορ. Μαρίνος· Ψαλλίδας, 'Λλ. Πέτσος έ!νας μάστορας,
'Α. Κεδράκας. 'Ιππολύτη, 'Έλσα Βεργη · Έρμία, Μαρ. 'Αλκαίου·
'Ελένη, Τ. ικηφοράκη · 'Όμπερον, Θ. Κωτσόπουλος Τιτάνια,
Έλ. Χατζηαργύρη· Πούκ, Μιχ. Μπούχλης 7 χορεύτριες τε
λώνια, &λλα ξωτικά, άκ6λουθος του Θησέα, 20 Μαρτ. 1 952.
Στο θε. " Έθνικοϋ Κήπου " , θι. Ν. Χατζίσκου, μεταφρ . Β.
Ρώτα, σκηνοθεσ. Ντ. Γιαννόπουλου, χορογραφία, 'Αγ. Εόαγ
γελίδη καl σκηνογρ. - κοστούμια Γ. Άνεμογιάyνη · "Συμμετέχει
καl το χορόδραμα Ραλλους Μάνου" : Θησέας, Σπ. Μουσού
ρης 'Ιππολύτη, Λ. Μπήττα· Λύσανδρος, Ν. Τζόγιας' Δημή
τριος, Γ. Βρασιβανόπουλος Έρμία, Καίτη Λαμπροπούλου· 'Ε
λένη , Τ. Νικηφοράκη· Κυδώνης, Χρ. Εόθυμίου· Σtημόνης, Μ.
Φωτόπουλος· Φυσούνης, Κ. Στολίγκας Καζάνης, Στ. Ξενίδης·
Πούκ, Ν. Φιλιππόπουλος· :Όμπερον, Χατζίσκος· Τιτάνια, Έλ.
Χατζηαργύρη· πρωτό:ι χορεύτριαι, 'Αγάπη Εόαγγελίδη - Ντ.
Τσάτσου ( 1 6 Ίουν. 1956) .

1 7 . " ΧΕΙΜΩΝΙΆΤΙΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ '',
φαντασμαγορία" εtς πρ. 5, μετάφρ. Δ. Κακλαμάνου. Των Ι. Οtκονομί
δη και Σ. Κέντ (1928 ) . Του Β. Ρώτα (1 953 ) . Το " Βασιλι
κον " το άνεβάζει στήν πρώτη μετάφραση, σκηνοθεσ. Θ. Οι
κονόμου καl σκηνική διασκευή Dingelstadt, μουσική Floto,v,
" έκτελεσθησομένη ύπο τΊjς δρχήστρας του θεάτρου, διεύθυν
σις Ι. Καίσαρη" : Λεόντιος, Έδ. Φύρστ· 'Ερμιόνη, 'Άννα Φραγ
κσπούλου· Περντίτα, Ρ. ΝίΥ.'Χ . Πολύξενος, Ν. Μέγγουλας'
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11 ' Ιανουαρίου 1905: Τό πρώτο dιιέβασμα τής κωμωΜας τοiί
Σαίξπηρ " Τό ήμέρωμα τής στρίγγλας" στό Βασιλικό Θέατρο
Φλpριζέρ, Μαρίκα Κοτοπούλr1 · Μίμος, Γ. Τασόγλους Αότόλυ
κος, Ν. Ζάνος Παυλίνα, Β. Στεφάνου, 24 Νοεμβρ. 1903. Το
" Θέατρον 'Ωδείου ", στήν ίδια μετάφραση , σκηνοθεσία και
μουσική (διευθυντής όρχήστρας Άρ. Μαρσίκ ) : Ήλ. Δεστού
νης, Άγγ. Κοτσάλη, Κ. Ζερβου, Π. Συριόπουλος, Μίμης 'Ερ
μάννος (Ροντήρης ) , Α. Παντ6πουλος, Όρ. Κο,ιτογιάννης, Άνδρ.
Κωνσταντίνου ( " Βασιλικόν'' , 26 Όκτωβρ. 1919 ) . Στο " Βα
σιλικόν " , εtς τρία μέρ·η , μουσική Γ. Καζάσογλου, χορογρ. Τ .
Βαρούτη, μουσική διεύθυνσις Γ. Λυκούδ·� : Γληνός, Μιράντα, Λ .
Βαλάκου, Α. Φιλιππίδης, ' Ηλ. Σταματίου, Χρ. Εόθυμίου,
Β. Διαμαντόπουλος, Β. Μεταξii· μπαλλέτο, πρώτη χορεύτρια
"Ελλεν Τσουκαλίi καl έ:ξη χορεύτριες τραγούδι Μ. 'ΑμπατζΊj.
( 1 7 Δεκεμβρ. 1 952) .
1 8. " ΔΩΔΕΚΑΤΗ ΝΥΧΊΆ " , " . . . η δτι θέλετε " , με
ταφρ. Κ. Χατζόπουλου. Του Β. Ρώτα (1949 ) . Στο " Βασιλι
κόν '', στήν πρώτη μετάφραση, σκηvοθεσία Θ. Οtκον6μου, πρά
ξεις 5, μουσική (εtσαγωγές ) Σουμπερτ : Όρσίνος, Λ. Λούης
Σεβαστιανός, Μ. Κοτοπούλη· Σlρ Τωβίας, 'Ηρ. Χαλκιόπουλος·
Σlρ 'Ανδρέας, Α. Νίκας Μαλβόλιο, Ν. Ζάνος ' Ολίβια, Ροζ.
Νίκα· Βιόλα, Μ. Κοτοπούλη · Μαρία, Λ. Δpάχου· Φάβιος, Γ.
Τασόγλου· Γελωτοποιός, ΙΙ. Σταματόπουλος, 1 Ίανουαρ. 1 904.
Στο " Θέατρον 'Ωδείου" στήν ίδια μετάφραση καί σκηνοθεσία :
Δ. Ροντήρης, Κ. Ζερβου, ' Ηλ. Δεστού'ιης, 'Αντ. Φωκίiς, Όρ.
Κοντογιάννης, Άγγ. Κοτσάλη, Κ. Ζερβου, Άνδρ. Κωνσταντί
νου, Π. Συρι6πουλος, 1 5 Φεβρ. 1 920. Στο "Βασιλικόν'' , μετ.
Ρώτα, σκηνοθ. Ροντήρη, πρ. 5, εtκόνες 1 4 , σκην. Κλώνη , ένδ.
Φωκίi, χορογρ. Άγγ. Γριμάνη : ΔενδραμΊjς, Κατράκης, Αtμ.
Βεάκης, Xp. Εόθυμίου, Κ. Παξινου, Μανωλ.ίδου, Δεστούνης,
Γληνος ( 29 Όκτωβρ. 1 935 ) . Στο θίασο " 'Αρώνη - Μανωλί
δου - Χ6ρν, σύμπραξις Θ. 'Αρώνη '', σκηνοθεσ. Ρ. Μόρντου,
σκηνογρ. 'Ανδρ. Νομικου: 'Ανδρ. Φιλιππίδης, Ήλ. Σταματίου,
Χρ. Νέζερ, Κ. Οtκονομίδης, Θ. 'Αρώνης, Μανωλίδου, Νόρα
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Μπαστιέ, Άγγ. Λάμπρου, Δ. Χ6ρν, μουσ. έπιμέλεια Γ. Άρ·
βανιτάκη ( θε. " Πάνθεον ", 7 Φεβρ. 1 9lι 5 ) . Στην περιοδεία
τ'ίjς Αίγύπτου, σκηνογρ. Όρφανίδη καl άλλαγες στή διανομή
π� ίζετ�; σε δυο μέ�η· κοστούμια ' Ανδρ. Γερ�κη. Στο " �έατρο
Τεχνης , πρ. 3, στην ϊδια μεταφρ. , σκην. Κουν, σκην. κα� κοστ.
Τσαρούχη : Ν. Μπιρμπίλης, Γ. Βυθούλκας, Κ. Μπάκας, Δ.
Μπάλλας, Μ
: . Χρηστίδης, Ν. Άγγελίδου, Β. Ζαβιτσιάνου,
Μ. Κωνσταντάρου, Θ. ΚατσαρΟάμης, Γ. Λαζάνης ( 2 Μαρτ.
1 956) . Στlς Κερκυραϊκες έορτες ( Λουρl 'Ανάληψης ) , μετάφρ.
Ρώτα, σκηνοθεσία Κ. Μιχαηλίδης· Μαλβόλιο, 'Άγγ. Γιαννού
λης· ' Αντώνιος, Θ. Σακέτας' Φέστας, Κ. Σκαρλ'ίjς' Βιόλα, Κρινιώ
Κωνσταντέλλου, Μαρία, Μαργ. 'Αθανασίου· ένδ. Μαρ. Άρα
βαντινοu, 16 Αύγ. 1956. Στο " Πειραϊκόν", στήν ϊδια μετά
φραση, σκην. Ροντήρη, σκηνογρ. Μ. 'Αγγελόπουλου, χορογρ.
Λουκίας, μουσική έπιμέλεια Σπ. Σκιαδαρέση : ΚαλιβωκιΧς, Τρ.
ΚαρατζιΧς, Χρ. Πάρλας, Σπ. Καλογήρου, Α. Προύσαλης, Α.
Φιλιππίδης, Γιαν. Κον-tούλης, Α. Ντοuζος - Τρ. ΚαραντζιΧς",
Έγιπίδου, Δ. Σκούρα, Θ. Ίωαννίδου· εναρξη, 5 Δεκεμβρ.
1957 ( Δ.Θ. Πειραιώς ) . Στο "Θέατρο Τέχνης" (Κύπρου ) , στην
ϊδια μετάφραση, σκηνοθεσ. Θ. Σακέτα, μουσική τραγουδιών
Ρ. Λοϊζίδη, μουσική έπιμέλεια, σκηνογραφία, μακέττες κου
στουμιών Ντορίτας, βοηθος σκηνογράφου Γ. Σφήκας, χορο
γραφίες Λάρισα, έκμάθηση ξιφασκίας Π. Συμεωνίδης, έκτέ
λεση κιθάρας Μιχ. Σπανός: Στ. Κανκαρίδης, Α. Μουσουλιώ
της, Μιχ. Σπανός, Ντ. Μουσκούντης, Μάχη Συρράκου, Π.
'Αντωνιάδου, Σούλα Μελετίου, 'Ανδρ. Μιχαηλίδης, Ν. Χαρα
λάμπους (χρονια. Α, 1961 ) .
1 9 . " ΤΟ ΗΜΕΡΩΜΑ ΤΗΣ ΣΤΡΙΓΓΛΑΣ". Μετάφρα
ση Ν. Ποριώτη (τυπώνεται 1938 ) . Tou Καρθαίου (1 955 ). 'Ανε
βαίνει στο " Βασιλικόν " , στην πρώτη μετάφραση, σκηνοθεσ.
Θ. Οίχονόμου : Κατερίνα, Μ. Κοτοπούλ·η · Πετρούκιος, Ν. Μέγ
γουλας, 1 1 Ίανουαρ. 1 905. Στή " Νέα Σκηνή ", σκηνοθεσ.
Κ. Χρηστομάνου, σύμφωνα με τή διασκευή τοu Χολμπάιν,
παίζεται με σύγχρονες ένδυμασίες: Κυβέλη - Π. Καλογερίκος,
13 Ίουν. 1 905.
Το γνήσιο κείμενο εχει παιχθε'i: στο " Θέατρον 'Ωδείου ",
με τον τίτλο " Μέγαιρα ", στην ϊδια μετάφραση καl σκηνοθε
σία, Κοτσάλη - Δεστούνης, 1 9 Μαρτ. 1920. Στο θε. 'Ανδρεά
δη, μεταφρ. Ποριώτη, σκηνοθεσ. Κατερίνας 'Ανδρεάδη, ένδ.
Τσαρούχη· ί:ναρξη στο θερινό, . 1937. Στο " Βασιλικόν ",
μεταφρ. Καρθαίου, σκηνοθεσ. Ροiιτήρη, σκηνογρ. Κλώνη, έν
ουμ. ΦωκιΧ, Δ. Μυρ&.τ - Μ. 'Αρώνη, 21 Όκτωβρ. 1 948,
εναρξη. Στον 'ίδιο θίασο, στήν ϊδια μετάφραση, σκηνοθεσ.
'Αλ. Σολομοu, σκηνογρ. Κλώνη, ένδ. ΦωκιΧ, μουσική έπιμέ- .
λεια Σ. Σκιαδαρέση : Μανωλίδου - Τζόγιας, εναρξη, 8 Ό
κτωβρ. 1959. Στον Έθνικο κ'ίjπο, θίασος Χατζίσκου, χορογρ.
Άγ. Εύαγγελίδη, μουσική έπιμέλεια Σπ. Σκιαδαρέσης συμ
μετέχει καl το χορόδραμα Ραλλοuς Μάνου : Χατζίσκος - Νικη
φοράκη (8 Αύγ. 1956) . 'Η κ. Κυβέλη επαιξε τή διασκευή και
με τον Α. Νίκα, 1906 και με τον Π. Τσούκα 1909. Ή διασκευή
αύτή εγινε δημοφιλέστερη και παιζόταν εύκολότερα, σα. σύγ
χρονη κωμωδία, π.χ. άπο τούς : Ν. Μουστάκα - Ν. Κυριακί
δη, 29 Μα·tου 1907, θε. " 'Αθήναιον ". Στήν περιοδεία τοu
θίασου Α. 'Απέργη : Κ. Προβελέγyιος - Έλ. 'Απέρyη, 6
Σεπτεμβρ. 1909. Ή ϊδια μΕ: το Ν. Πεζοδρόμο, 3 'Ιουλ. 1. 9 1 1 ,
θε. " Κρέμερ " , Σμύρνη. Άγγ. Προβελέγγιος - Ξένη Δα
μάσκου, 1 0 Ίουλ 1937 (Λέσχη Άνδρίων ) . 'Άλλα ζεύγη :
Μ. Δημοπούλου - Λέων [1926 ], 'Άννα Χριστοφορίδη - Μ.
Νικολόπουλος (1938 ), Λευκή Παπαζαφειροπούλου - Α. Σάν
δης [1935 ], Λυδία Καπλάνη - Γιαν. 'Αργύρ·ης (θε. " Νανά",
1 941 ) , 'Έλσα ΧαντιΧ - Μ. ΧαντιΧς (" Κυψελάκι, " , 19lι5 ) ,
Ντ. Νούσα - Δ . Ντουνάκης (1946 ) . 'Άλλοι Πετρούκιοι: Εύτ.
Βονασέρας, Α. Μπούμπης. 'Άλλες Κατερίνες : Χρ. Καλογερί
κου ( 1 907 ), Θάλεια ΚουρΊj. Βεβαίως εχουν παίξει κι &λλα
ζεύyη, πού δεν εύτυχήσαμε να. τα. μάθουμε.
20. " ΟΙ ΕΥΘΥΜΕΣ ΚΥΡΑΔΕΣ ΤΟΥ ΟΥ·Ι·ΝΖΟΡ ".
Μετάφρ. Ν. Ποριώτη, στο θε. " Συντάγματος" (Εύάγγ. Παν
τόπουλος ) , 1 3 Ίουν. 1906 με τον τίτλο " Φάλσταφ ". Τυπώ
νεται στα. 1938. Tou Καρθαίου (1955 ) . Στο "Βασιλικον" με
τάφρ. Καpθαίου, σκηνοθεσία Κ. Μιχαηλίδη, σκηνογρ. Κλώνη,
ένδ. Φωκα· Φάλσταφ, Χρ. Νέζερ· οι δυο κυράδες, Μιράντα 'Άννα Ραυτοπούλου· Έλ. Χαλκούση, Κ. Λαμπροπούλου, Ν.
ΠαρασκευιΧς, 'Αρ. Μαλλιαγρός, Γιαν. 'Αποστολίδης, Γιαν.
Γκιωνάκ·ης, Γκ. Μπινιάρης, Καλογιάννης ( 22 Μαρτ. 1 955) .
21. " ΠQΛΥ ΚΑΚΟ ΓΙΑ ΤΙΠΟΤΕ". Μετάφρ. Ν. Πο
ριώτη (1938 ). Tou Ρώτα (1949 ) Tou Δαμιράλη. Στην πρώτη
.•
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μετ&.φραση παίζεται άπο το θίασο Κατερίνας 'Ανδρεάδη, σκ-φο
γρ. - ένδ. Ν. Ζωγράφου (Βαλέρη ), μουσική Κουρήτη (Μ.
Σκουλούδη ) : Δον Πέτρος, Μορίδης Δον Ζουάν, Τ. Φαρμάκ·ης
Κλαύδιος, Λ. Χριστογιαννόπουλος Εύλόγης, Γιαν. 'Αποστολί
δης' 'Ηρώ, Θ. ΚαλλιγιΧ· Βεατρίκη, Κατερίνα 'Ανδρεάδη' Μάρ
γκαρετ, 'Άννα Λώρη· 'Όρσα, 'Έλλη Ξανθάκη· ί:ναρξη, 7 Ίουν.
1 938. Στο " Βασιλικόν ", μετάφρ. Β. Ρώτα, σκηνοθεσ. Ρον
τήρη, σκηνογρ. Κλώνη, ένδ. ΦωκιΧ, μουσ. διεύθυνση Γ. Λυ
κούδη : Κατράκης, Βόκοβιτς, Δεληγιάννης, Χόρν, Ρ. Μυράτ,
Μ. 'Αρώνη, Β. Δεληγιάννη, Λ. ΝενεΟάκη ( 27 Νοεμβp. 1946) .
22. " ΤΙΜΩΝ Ο ΑΘΗΝΑΙΟΣ ". Μετάφρ. Μ. Δαμιράλη.
" Μηνια'i:ον Παράρτημα " της έφ. " 'Αθ'ίjναι", 1908. Tou Ρώ
τα (1963 ) .
23. " ΤΡΩ·Ι·ΛΟΣ ΚΑΙ ΧΡΥΣΙΗ·Σ ". Μετάφραση Β.
Ρώτα ( 1951 ). Tou Μιχ. Δαμιράλη.
24. " ΕΡΡΙΚΟΣ Ο Δ' ". Μετάφρ. Δαμιράλη (α' καl β' ) .
Tou Πάλλη (α' 1 933 ) . Tou Ρώτα (β' ) 1961 .
25. " ΕΡΡΙΚΟΣ Ο Ε' ". Μετάφρ. Δαμιράλη. Tou Ρώτα
( 1 94 7 ) . Στή δεύτερη το άνεβάζει το " Βασιλικόν ", σκηνοθεσ.
Ροντήρη, σκηνογρ. Κλώνη, ένδ. ΦωκιΧ, μουσική διεύθυνση Γ.
Λυκούδη : Έρρ'Lκος δ Ε', Μινωτής· 'Αρχιεπίσκοπος Καντέρ
μπουρυ, Ν. ΠαρασκευιΧς- Κάρολος ΣΤ', Ν. Ροζάν· Λουδοβίκος,
Τ. (Δ. ) Χόρν· δ άρχιστράτηγος της Γαλλίας, Γληνος' 'Ισα
βέλλα, Έλ. Ζαφειρίου· Κατερίνα, Μ. 'Αλκαίου· Γάλλος στρα
τιώτης, Μ. Μυράτ (Αϊθουσα "Παλλάς", 19 Μαρτ. 1941 ) .
26. " ΣΤΕΡΝΑ ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΟΛΑ ΚΑΛΑ". Μετάφρ. Ν.
Ποριώτη ( 1 9lι5 ) .
2,� . " ΡΙ�\�ΟΣ Ο Β' ". �ετάφρ. Καρθαίου , (19�8 ) .
Στο, Βασιλικον , σκηνοθεσ. Ροντηρη, σκηνογρ. Κλωνη,
ενδ.
ΦωκιΧ: Ριχάρδος δ Β', Δ. Χόρν· Βασίλισσα, Ρ. Μυράτ· Δούκισ
σα τοu Γιόρκ, Σ. 'Αλκαίου· Δούκισσα τοu Γλώστερ, Έλ. Χαλ
κούση· εναρξη, 21 Νοεμβρ. 1947.
28. " MEASURE F O R MEASURE ". J:\ΙΙετάφρ. Κ.Π.
Καβάφη (άπόσπασμα, 'Αγγλοελληνική 'Επιθεώρηση ", τόμος
Ζ'. 1 954, σ. 150 - 154 γραμμένο στα. 1 891. 'Ανακοίνωση καl
σ'(.όλι� Γ. ,Ρ · Σαββ�δη. '9 Ρ�;ας το μεταφράζει (1956 ) με
τον τιτλο ΜΕ: το ϊδιο μετρο .
'Υπάρχουν κι &λλοι δυο μεταφραστές: 1 ) δ 'Αλέξανδρος Μέυ
μαρ, έκΟότης τοu περιοδικοu " 'Εθνική 'Επιθεώρησις ", πού
εβγαινε στο Παρίσι. 'Έχει' μεταφράσει πολΜ ί:ργα τοu Σαίξ
πηρ και τον άναφέρουν κατοπινοί του μεταφραστες στούς προ
λόγους τους. 'Έχω δει στο περιοδικό του, (1 'Ιανουαρίου
1875 ) , έ:ν' άπόσπασμα τοu " 'Εμπόρου της Βενετίας " σελ.
62 - 63. 'Ελάχιστα έπίσης άποσπάσματα τοu " Φάλσταφ "
μπορε'i: να. δε'i: κανείς στον τόμο τοu 1874, σ. 2 1 - 24. Στα. τε
λευτα'i:α φύλλα τ'ίjς χρονιιΧς 1 875 διαφημίζει το έξ'ίjς: " Σαιξ
πήρου 'Άπαντα ", μεταφρασθέντα έκ τοu άγγλικοu προτο
τύπου ύπο 'Αλεξάνδρου Μέυμαρ, έκδιΟόμενα έν Παρισίοις,
μετ&. πλείστων είκόνων, ύπο άρίστων 'Άγγλων τεχνιτών έξειρ
γασμένα. 'Εκδίδονται είς φυλλάδια 1 6 μεγάλων σελίδων κατ&.
μ'ίjνα. Τιμαί: έτησία της σuνδρομ'ίjς φρ. 25. Al συνδρομαl κατα
γρ&φονται παρ&. το'i:ς κ.κ. έπιστάταις [ άντιΧποκριτα'i:ς; ]
τ'ίjς " Έθνικ'ίjς 'Επιθεωρήσεως ". 'Όπου ζήτησα τις μεταφρά
σεις αύτες τοu Μέυμαρ δΕ: μπόρεσα να. τlς βρc7>, γι' αύτο καl
δεν τις άναφέραμε στα. παραπάνω. Χαρακτηριστικο είναι δτι
δ Μέυμαρ, προφανώς, δεν θά 'χε έπαφες με άθηναϊκούς κύ
κλους, αν μπορε'i: να. φανε'i: τοuτο άπο το δτι δε βρέθηκε άντί
τυπό τους στις βιβλιοθ'ίjκες τοu Ν. Ι. Λάσκαρη και Διον. Τα
βουλάρη πού κατέχει το Θεατρ. Μουσε'i:ο. 2 ) Στα. χαρτιά μου
βλέπω ενα σημείωμα τοu Ν. Ι. Λάσκαρη ίδιόχειρο: " Δια. τον
κ. Σιδέρην: Ό έν Αίγύπτ<�> δμογενής 'Αλεξ. Κάσδαγλης με
τέφρασε τοu Σαίξπηρ: Ρωμα'i:ον καl Ίουλιέτταν, Ριχάρδον Γ',
Κυμβελ'i:νον, 'Αντώνιον καl Κλεοπάτραν ". 'Όμως και σχετι
κα. με το μεταφραστη αύτόν, το μόνο πού ξέρω είναι·ή πληρο
φορία τοu σημειώματος. 'Άρα δl:ν 'ήτανε δυνατο να. τιμήσουμε
την πέννα μας μi: τήν άναγραφή τών μεταφράσεών του. Δεν
ε'ίδαμε πρόγραμμα θιάσου να. τούς άναφέρει, &λλως( ') .
ΓΙΑΝ. ΣΙΔΕΡΗΣ
=

(7') '�Α">pιΟ'τα �σ·ι.<με -mλnJpσφορηθεί δτι σέ μιό: "mαρ·6Jcrτσση &οpτα
crτ ι.κ:ij, ό Θ. Ο,lκ�ονόJ!Jσιι fm,αιιξε Θνα όm:όΟ""mαe>μα c3.•wό τόν «Β ασι1'έα
ΊΙΙωάνw1» τοiί Σ<χί,§π!η,ρ . ΔΘν ·νοJ!JίΟ'σ:f.'ε τrώς θά i\ταν σωστό νά m:
ρι�6'δσuμε crτά ,,,αρα"mάνω μόνο <Ιιπ<>λύτως δθδαια yεγονότα η νά 'Jι<>Uμ<;
ό!οοί•νδvνες τσu1'άχικττον άμ"Ι>ιιδολί'ες.
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11:;,υς "Ι'rρός. τόv
Σά:ιμ.οϊV
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«λόiμJδαι>> ·τoii λσνδίνο•v, 'ΚΙ ό 60111ιθι>ς. το•ι> σ'

Σ. ΤΡΑΣΑΕΡ : Ό τίτλος τού πειραματικού προγράμματος,
ποv 6 Πήτερ Μπροvκ κ' iσείς παρουσιάζετε, δηλαδή " Τό
Θέατρο τής 'Ωμότητας ", προέρχεται φυσικa dπό τa μανι
φέστα τού 'Αντονέν 'Αρτώ. Πώς έρμηνεύετε τή λέξη " ωμό
τητα "; Μέ τό tδιο νόημα ποv τή χρησιμοποίησε 6 Άρτώ;

ΜΑΡΟΒΙΤΣ : Νομίζω πώς τό πιό σημαντικό πράγμα πού
πρέπει νdι εtπωθεί είναι πώς δ δρος aεν άναφέρεται άπλdι και
μόνο στην άπό σκην'ijς παρουσίαση τ'ijς φυσικ'ijς ώμότ·ητας.
'Αντίθετα, δ δρος ί:ξυπακούει Ιtνα δρισμένο είl>ος αύστηρότη
τας στην εκφραση μ' ltνα δρισμένο είl>ος τυπικ'ijς μορφ'ijς,
πού, δταν συνl>έεται μ' Ιtνα δρισμένο είl>ος ί:μπειpίας, παράγει
π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ά λ η θ ι ν ό άποτέλεσμα άπ' δ,τι ή εκφρα
ση τ'ijς 'ίl>ιας ί:μπειpίας μΕ: τούς γνωστούς συμβατικούς τρόπους.

Σ. ΤΡΑΣΑΕΡ : Ό 'Αντονέν Άρτώ �εωρήθηκε σaν 6 συνδε
τικός κρίκος dνάμεσα στόν " Ντανταϊσμό " καί " ' Υπερρεαλι
σμό" καί στό σύγχρονο " Θέατρο τού Παράλογου". Αύτός 6
δεσμός απαντιέται στό περιεχόμενο τού προγράμματός σας;

ΜΑΡΟΒΙΤΣ : Νομίζω ναί, γιατί τό πρόγραμμά μας Ι>ιαιpεί
ται χοντρικdι σε Ι>υό μέρη : τό πρωτο Ι>είχνει τίς ρίζες, τήν
ίστορικη βάση τοίί Θεάτρου τ'ijς 'Ωμότητας - αύτό πού 'κα
νε κι ό '�ρ�ώ, ,με τ� ερyα ;οϋ Z �ppU y�ρ � �π' τΟν (( (,Υ{λπύ ':
1
κ.τ.λ. - ενω το Ι>ευτερο μερος εχει
σαν επικεντρο αυτο που
θdι μποροίίσε κανείς νdι όνομάσει σύγχρονες ύπερρεαλιστικες
ί:ξελίξεις και περιλαμβάνει Ι>είγματα Ι>ουλεια.ς τοίί Τζών 'Άρν
τεν καί τοίί Ραίη Μπράντμπερυ. 'Άλλο στοιχε'i:ο τοίί Ι>εύτερου
μέρους είναι μιdι ί:λεύθερη ύπερρεαλιστικη Ι>ιασκευη τοίί " 'Άμ
λετ ", πού χρησιμοποιε'i: άτόφιο τό σαιξπηρικό ύλικό, &.λλιΧ.
το άνακατανέμει ετσι, πού οι σκηνες συνl>έονται μεταξύ τους
i5χι λογικdι καl στή σειpdι πού 'χουν στό εργο, άλλdι κατdι τρόπο
ύπερρεαλιστικό, πού ώστόσο Ι>ίνει δpισμένες πλευρές τοίί χα
ρακτήρα τοίί 'Άμλετ, τίς συγκεκριμενοποιεί με μιdιν άνακατά
ταξη των στίχων και των σκηνων. Είναι μιdι άπόπειpα " άνοί
γματος ,, τοίί εργου άπ' τdι μέσα, άνακατανομ'ijς των στοι
χείων του, μιdι προσπάθεια νdι Ι>οίίμε &ν μπορεί νdι παρουσιά
σει κανείς το εργο έλεύθερα, άνεξάρτητα άπ' τόν καθιερωμένο
τρόπο άφήγησης, χωρίς ώστόσο νdι παραλείψει την ούσία του.

Σ. ΤΡΑΣΑΕΡ : ' Υπάρχει dρκετfι πυκνότητα, aς πούμε, σ'
ίiνα έργο φανταστικής έπιστήμης τού Μπράντμπερυ, ποv νa
δικαιολογεί τήν τοποθέτησή του στό Θέατρο τής 'Ωμότητας;

ΜΑΡΟΒΙΤΣ : 'Όχι, άλλdι μας Ι>ίνει την εύκαιpία νdι κάνουμε
δρισμένα πειράματα, πού μπορε"ί ν' άποl>ειχτοίίν πολύ ένl>ια
φέροντα, μl: τdι " συγκεκριμένα " ύλικdι τ'ijς σκην'ijς - ·)jχοι,
άπόψεις, κινηματογραφικdι στοιχεία. Δε νομίζω πώς τό εpγο,
αύτό καθ' /:αυτό είναι πολύ σημαντικό 'ι) πολύ ούσιωl>ες.

Σ. ΤΡΑΣΑΕΡ : Κατά πόσο ολ' αύτa πηγάζουν στήν πρα
γματικότητα dπ' τίς γνωστές θεωρίες τού 'Αντονέν Άρτώ;

ΜΑΡΟΒΙΤΣ : Ό 'ί 3ιος δ 'Αρτω 3έν
εκανε στ' άλήθεια πράξη τlς θεωρίες
του. οι σκέψεις του, δμως, γύρω άπ'
το θέατρο μπορουν να βρεθουν έφαρ
μοσμένες σέ δρισμένα έ:ργα του Ζενέ
καί του 'Ιονέσκο. Δέν όπάpχει άμφι
βολία πως το σύνολο του " πρωτο
πο�ιακου " κινήματος στη Γαλλία
τ� τελευ;α'ία 1_0, η 1 � χρ?ν :α, εχει
,,
τη σφραγι3α του Αρτω. Αυτο, ομως,
πού θά 'πρεπε να ξεκαθαρίσουμε,
ε!ναι πως 3έν προσπαθουμε ν' άναστήσουμε το θέατρο του
'Αρτω η να πάρουμε τίς παλιές συνταγές του καί να τίς κά
νουμε πράξη, να κάνουμε 3ηλα3ή αύτο πού δ 'ί3ιος 3έν κατά
φερε. Τον χpησιμοποιουμε μόνο, σαν ίtνα πλεούμενο προς νέες
περιοχές, πού νιώθουμε πως επρεπε κάποτε να έξερευνηθουν.
Κ' ή είρωνία τ'ijς τύχης ε!ναι πως δ τελευτα'ίος ιΧνθρωπος πόύ
σ�έφτηκε να τι� έξερευν� σει ήτ�ν αύτός, Ενας �ρελλ� ς πο�
,
πεθα�ε π� ,ιν, α, �ο 20 περιπου χρονια. Κανενας 3εν πηρε τη
σκυταλη απο τοτε.
Σ. ΤΡΑΣΛΕΡ : Πρέπει νά θεωρήσουμε πώς ή " περίοδος "
αvτή στο " Λάμδα " ε lναι /!να προκαταρκτικό πείραμα γιά
τήν έργασία πού θά κάνει τό " "Ωλντουιτς " dργότερα καi πού
περιλαμβάνει τiς " ' Οθόνες " τού Ζενέ, τό " ' Ονειρόδραμα "
�ού , Στρίν;r,μπερ �κ, π�ύ , κάποτ_ε dνέβασε , ό 'Αρ:ώ, , καi τον
Βοτσεκ , που πολυ εκτιμο�·σε; Πιστευετε πως η πειρα
ματική αvτή δουλειά βοηθάει στή συγκρότηση μιiiς συνεπούς
όπτικής, γιά τά μετέπειτα μεγάλα dνεβάσματα;
ΜΑΡΟΒΙΤΣ : 'Όχι μόνο νομίζω πως βοηθάει - νομίζω πως
ε!ν' δ μ ό ν ο ς τρόπος προσέγγισης σ' ενα έ:ργο δπως " οι
Όθόvες '', πού άποτελε'ί το πιο φιλό3οξο άπο τα προσεχ'ij μας
άνεβάσματα, γιατί άπαιτε'ί ενα στυλιζάρισμα κ' ενα ί3ιαίτερο
6φος έρμηνείας, πού 3υστυχως 3έν 3ι3άσκεται στίς 3ραματικές
σχολές. 'Έτσι, δ μόνος τρόπος για να 3ιαμορφώσουμε έ:να
δργανο ίκανο ν' άνταπεξέλθει στίς άπαιτήσεις ένος εργου δπως
" οι ' Οθόνες " ' ε!ναι ή 3ημιουργία ένος εl3ους " έργαστηρια
κ'ijς κατάστασης " - για να προσπαθήσουμε μετα ν' άνακα
λUψουμε αν το ί3ιαίτερο 6φος μπορε'ί να έπιτευχθε'ί μεμονω
μέ�α, έ φαρ μ� ζοντάς ;ο ϊσ� ς ?ε άσκήσ� ις, σε �ομμ�τια � λι
,
κου που, να, χουν σχεση με τη συνολικη 3ουλεια. Τοτε, οταν
βαθμια'ία θά 'χουμε 3ημιουργήσει τα " μέσα εκφρασης "' θα
τα έφαρμόσουμε στlς " '' Οθόνες " . "Αν, άντίθετα, καταπιανό
ταν κανεlς άπε� θείας ιι αύτο το �ργο, μέ ; tς συνηθι �μ!νες
,
,
,
συμβατικες μεθο3ους ερμηνειας,
·ωτε το ανεβασμα
θα ταν
άΜνατο. Το εργο αύτο 3έν βασίζεται στην ψυχολογία χι δ
άπλος βρεταννιχος τρόπος έρμηνείας 3/:ν του ταιριάζει καθό
λου : άπαιτε'ί ενα ε!3ος " προσέγγισης σέ βάθος "' πού πρέ
πει πρωτα να μαθευτε'ί και ν' άναπτυχθε'ί στούς ήθοποιούς,
και μόνο άφου το πείραμα τελειώσει, τότε μπορε'ί να έφαρμοστε'ί
στο εργο. Αύτο πού προσπαθουμε να χάνουμε σ' αύτο το στά3ιο, ε!ναι να 3ημιουργήσουμε ενα τέτοιο δργανο, χρησιμοποιών
τας τούς 1 ο η 1 2 ·ήθοποιούς μας, πού να μπορε'ί, δταν φτάσει
σέ ώριμότητα, να χαλUψει τlς άπαιτήσεις του εργου.

Σ. ΤΡΑΣΛΕΡ : 'Όταν ό Πήτερ Μπρούκ κ' έσείς dνεβάζετε
μαζi τό " Βασιλιά Λήρ ", αlσθάνεται κανεiς πώς dπομα
κρυνόσαστε πολύ dπ' τiς συμβατικές έρμηνείες, πώς κάνετε
μιά νέα έρμηνεία γιά τήν παρούσα έποχή. 'Ακολουθείτε τόν
ίδιο δρόμο καi μ' αvτό τό πείραμα;
ΜΑΡΟΒΙΤΣ : Νομίζω πως αύτο πού κάνουμε ε!ναι μια έξε
ρεύνηση δρισμένων περιοχων πού 3έν εχουν άχόμα έξερευνηθε'ί
και πού μπορε'ί να μιΧς δ3ηγήσουν τελιχα σ' ενα 3ιαφορετιχο
τύπο ήθοποιίας χαl θεατρικου άποτελέσματος. Δέν άποκλείεται
το 3ιχό μας πε(ραμα να φωτίσει ιΧλλους χαl να τούς 3ώσει νέες
κατευθύνσεις. Δέν πιστεύουμε καθόλου πως βρήκαμε τόν τρόπο
να χάνουμε πράξη το Θέατρο της ΏμότΙJτας νομίζουμε, δμως,
πώς το τρομερο ε!νΟ'J. να μην ά ν α ζ η τ ε 'ί κανείς άπαντήσεις
στα όπάρχοντα έρωτηματιχά.
Σ. ΤΡΑΣΛΕΡ : Κύριε Μπρούκ, ποι(ί ε lναι ή στάση σας σάν
σκηνοθέτη dπένανΗ στiς θεωρίες τού 'Αρτώ;
ΜΠΡΟΥΚ : Πιστεύω πώς για να προχωρήσει σωστα αύτη ή
πρώτη άπόπειpα ένος μονίμου θιάσου να χάνει πολύ πειραματι
χη 3ουλειά, χρειάζεται πρωτα να καθορίσουμε για τον έαυτό
μας γιατί το πείραμα ε!ναι άναγχα'ίο. Αtσθάνομαι πώς στο
θέατρό μας ε!ναι περισσότερο άναγκα'ίο για τούς σκηνοθέτες
καl τούς ήθοποιούς, παρα για· τούς συγγραφε'ίς. Ό λόγος ε!ναι
χαθαρα πρακτικός : δ συγγραφέας έ:χει το προνόμιο δλων σχε-

3ον των ιΧλλων χαλλιτεχνw'Ι' για να κάνουν πειράματα, το μόνο
πού χρειάζεται ε!ναι ή έπιθυμία πειpαματισμου, ή φαντασία
τους και πολύ φτηνα όλικά: μολUβι καί χαρτί για το συγγραφέα,
μολUβι και χαρτί σχε3ίου για το ζωγράφο, iiνα πιάνο καl 3υο
χέρια για το συνθέτη. Ό θεατρικος συγγραφέας βρίσκεται
στην 'ί3ια κατάσταση άπόλυτης έλευθερίας: αν έπιθυμε'ί να πει
ραματιστε'ί, μπορε'ί να καθήσει σπίτι του, να ρίξει το θέατρο
πού 'χει μέσα στο μυαλό του σ' ε..,α κουρελόχαρτο, σε μισοτε
λειωμένη μορφή, χι αν 3έν του άρέσει μπορε'ί να τσαλακώσει
το χαρτί καl να το πετάξει. Φυσικά, για να πάρει ή όπτασία
του συγκεκριμένη μορφή, δ συγγραφέας θα χρειαστε'ί να 3ου
λέψει με ήθοποιούς και σκηνοθέτες.
Λύτη ε!ναι ή ί3εώ3ης κατάσταση. Σ·�μερα όπάρχουν στην 'Αγ
γλία, τη Γαλλία καl την 'Αμεpικη πολλα κείμενα συγγραφέων,
πού 'χουν προχωρήσει σημαντιχα στο χειpισμο προβλημά
των πάνω στό χαρτί, τι:Χ. όποια εχουν λUσει κατcΧ. ενα μέρος άπ:t
την πλευρά τους, άλλιΧ και τα δπο'ία κανένας θίασος στον κόσμο
3/:ν ε!ναι άχόμα έντελως σέ θέση νιΧ τα λUσει άπ' την πλευρά
του. "Ας πάρουμε για παρά3ειγμα τον Ζενέ : ε!ν' έ:νας πολύ
πρωτοποριακός πειpαματικος συγγραφέας, άλλα 3Ε:ν εχει φτά
σει τα πράγματα έντελως στα ιΧχρα, δπως για παρά3ειγμα δ
Βωτιέ, πού 'χει περιορίσει το λόγο σΕ: μονοσύλλαβα κ' εχει
γράψει εργα πού θυμίζουν μπαλλέτα καl συμφωνίες, καθώς βα
σίζονται σε ήχητικα πρότυπα. Τώρα, μΕ: το πέρασμα του χρό
νου, δ ΖενΕ: εχει φτάσει σέ μια πολύ περίπλοκη 3ραματιχη τε
χνική, πού χρησιμοποιε'ί δλα τα μέσα πολλων 3ιαφορετιχων
·χαl συχνα άλληλοσυγκρουόμενων θεατρικων παρα3όσεων, άπ'
το γιαπωνέζικο θέατρο χι ώς το νατουραλισμό. ΠλευρΕ:ς δ
λων αύτων όπάpχουν στην t3ιαίτερη , μΕ: πολλα έπίπε3α, μορφη
γραψίματος του Ζενέ.

Σ. ΤΡΑΣΛΕΡ : Αvτό τό είδος σύνθεσης ε ίναι πολύ dπομα
κρυσμένο dπ' τόν 'Αρτώ, πού πίστευε πώς ή δυτική dντίληψη
περi Θεάτρου ε lναι σφαλερή στο σύνολό της καi πώς θά 'πρεπε
νά ξαναγυρίσουμε στiς dνατολίτικες πηγές . . . ;
ΜΠΡΟΥΚ : ΔΕ: νομίζω πώς ε!ναι σήμερα 3υνατο έ:να Θέατρο,
πού να μήν ε!ναι ενα Θέατρο σύνθεσης. Για μένα, ή κατεύθυν
ση του Θεάτρου, αύτη πού θέλω να έξερευνήσω, ε!ν' έκείνη πού
πάντα μ' ένΟιαφέρει κι άπΟ καιρΟ την ψcΧχνω, με τη ιc Σ α λ ώ μ η " πού άνzβασα π.χ. χαί, μΕ: 3ιαφορετικη μορφ-ή , μΕ:
τΟν (( Τ L τ ο 'Α ν Β ρ ό ν ι κ ο " καl. ":Ον (( Κ U ρ ι ο τ ω ν
Μ u γ ω ν ,, . Ε!ν' ενα πε3ίο, δπου το τελετουpγιχο Χ\ αύτο
πού όνομάζει κανείς έξωτερικl] πραγματιχό-;-ητα έφάπτονται
έντελως το έ:να στ' ιΧλλο.: χι αύτος ε!ν' δ κόσμος του Ζενέ.
Ε!ν' έ:νας συμβολικος και ποιητικος συγγραφέας, αν χαl μέ
τις " ' Οθόνες" �χει γράψει !iνα Εργο ΠΟΙJ 'ναι ταυτόχρονα μια
έποποιία πάνω στον πόλεμο τ'ijς 'Αλγερίας. Δημιουργε'ί (δπως
άκριβως χι δ Τζών 'Άρντεν η δ Σάμουελ Μπέκετ ) μ1.α σκηνικη
είκόνα, μια 3ιάρθρωση σκηνιχ1jς συμπεpιφορίiς καl στάσεις
τέτοιες, πού το νόημά τους μ;τορε'ί να 3ιαβαστε'ί με 3ιάφο
ρους συμπληρωματικούς κι ά'Ιτιφατικούς τρόπους. Κι δ
" 'Ά μ λ ε τ " , έπίσης, ε!ναι περισσότερο άπ' δ,τι ιΧλλο μια
σκηνικη κατασκευή, πού μπορε'ί να 3ιαβαστε'ί χαl να ξανα3ια
βαστεϊ πcΧντα κcΧτω άπΟ νέο πρίσμα, χωρίς, ώστόσο, ν' άλλά
ζει ποτΕ: ή ούσία του, πού 'ναι, νομίζω, ή ούσία μιίiς 3ομ'ijς
χ'. ή ούσία ένος τελετουργικου.
Πολύ έλάχιστοι ·ήθοποιοl όπάρχουν σ' ολο τον κόσμο, πού να
μπορουν να καταλάβουν πως, μέσα σ' έ:να νατουραλιστικο πλαί
σιο, πού σ' δρισμένες στιγμi:ς μεταλλάζεται σε έπιχο πλαίσιο,
μπορε'ί ξάφνου, να συντελεστε'ί μια τελετουργία τύπου 'Αρτώ.
Λίγοι ήθοποιοl όπάρχουν, πού να μπορουν να " μπουν " σ'
αύτο το σχ'ijμα, και σίγουρα 3Ε:ν όπάρχει χαμια δμά3α ήθο
ποιων, ποU ό καθένας τους να καταλαβαίνει τί κάνουν οί &λλοι
καί νά 'ναι ίκανος ν' άποχριθε'ί στο 'ί3ιο 6φος.
Σ. ΤΡΑΣΛΕΡ : 'Όλ' αvτά δείχνουν μiiλλον πώς, σάν σκηνο
θέτης, θά χρειαστεί νά dσκήσεiε πολύ αvστηρό έλεγχο αvτού
τού πειράματος. Δ έν ε lν' έτσι;
ΜΠΡΟΥΚ : 'Όχι, γιατι δ Τσαρλς Μάροβιτς χ εγώ, νιώθα
με άπο πολύν καιpο πως αύτο πού θέλουμε πρωτ' άπ' δλα ε!ναι
να 3ημιουργήσουμε μ.ια δμά3α, 6στερα να πειpαματιστουμε
μ' αύτη την δμά3α, �τσι πού σαν σύνολο ν' άποχτήσουν ( οί
ήθοποιοί μας ) την l3ια εύχέρεια άπέναντι στα 3ιάφορα .. στύλ "
(μe έμπειpία άπο πρωτο χέρι ) , πού μπορε'ί νά 'χει δ συγγραφέας
καθισμένος στο σπίτι του. ΚατιΧ συνέπεια, το πρωτο β'ijμα ε!
ναι να 3ημιουργήσουμε αύτο το σύνολο, αύτη την ένότητα, 3ί
νοντας στην δμά3α άσκήσεις πού να την ζυμώνουν μαζι χαl
να την χάνουν έλαστ\χή, εύέλικτη, ετοιμη ν' άντι3ράσει σi:

δρισμένες δοκιμασίες. . . Θέλουμε νά
δημιουργήσουμε μιά κοινή γλώσσα,
προσφέροντας δυνατότητες τόσο στούς
ήθοποιούς οσο και στούς σκηνοθέτες,
μl: τήν άπο κοινοu δουλειά και την
ταυτ6χρονη συγκέντρωση έμπειρίας.
Γιά νά το πετύχουμε, χρησιμοποι
οuμε πολύ ποικίλα ύλικά και πειρα
ματιζόμαστ� συγχρόν�ς ,προ7 πολ �
,
λl:ς κο;τευθυνσε ις. Για τψ
οι
ωρα,
,
κατευθυνσεις αυτές
συνδεονται, για,
μιΧς, μεταξύ τους. Νομίζω, ομως, πώς το άκροατήριο θ' άπο
κομίσει άλληλοσυγκρουόμενες έντυπώσεις: λίγη φανταστική
έπιστήμη, λίγο Αμλετ, λίγη κίνηση, λίγη πρόζα, λίγο 7'αρρύ
καί λίγον 'Αρτώ.
•

Σ. ΤΡΑΣΛΕΡ : Στό κάτω � κάτω, σείς ό ίδιος χαρακτηρί
ζεται τό πρ6γραμμα σάν ενα ύπερρεαλιστικό " βωντβίλ ,, ...

ΜΠΡΟΥΚ : Ναι, άλλά θέλουμ' έπίσης τ ο πρόγραμμά μας νά
ύπόκειται σ' όρισμένους έσωτερικούς, δικούς του κανόνες, πού
νά διαβάζει δ θεατής, χωρίς νά τοu έξηγοuνται. Θέλω να πώ
πώς θα μπορούσαμε να βγοuμε καί νά ποuμε: " Τώρα θα δεί
τε ενα πείραμα πάνω σ' αύτη και σ' αύτή τή γραμμή . . . " καί μιά η δυο φορές θά το κάνουμε αύτό. 'Ελπίζουμε, ομως,
πώς θά 'ναι πιο ένδιαφέρον για το άκροατήριο να βγάλει μόνο
το συμπέρασμα, άντιπαραβάλλοντας τά διάφορα στοιχεία. Λέ
με το πρόγραμμα " ύπερρεαλιστική έπιθεώρηση ,, ' γιατί ε
χουμε βάλει κολλητα το ενα στο &.λλο άποσπάσματα άπο έτε
ρόκλιτα στοιχεία. Θα μποροuσα να πώ πώς οι πραγματικές
εtκόνες εΙναι κινητές : κρεμάμε κομμάτια διαφόρων σχημάτων
καί μεγεθών άπο ενα σωρο σύρματα άπλώματος, πού ομως
ολα κρέμονται άπ' το rδιο ταβάνι. Κι ολ' αύτο θα κινείται πά
νω άπ' τα κεφάλια τοu άκροατηρίου.

J:.

ΤΡΑΣΛΕΡ : Μέσα σ' αύτό τό πλαίσιο, φυσικά, οί ήθο
ποιοί θά 'χουν σημαντική ελευθερία δράσης;

ΜΠΡΟΥΚ : Θά 'θελα μάλλον ν' άρχίσω μ' άρνητικο τρόπο,
λέγοντας τι δέν κάνω. 'Έχουν γίνει πολυάριθμες άπόπειρες
μετατροπ'ίjς του ήθοποιοu σ' έντελώς εύέλικτο δργανο καί του
'χουν δοθεί πολλα και ποικίλα εrδη άσκήσεων διαφορετικοί)
Gφους γι' αύτο το σκοπο - Ι!τσι πού αν παίζει μl: μια μάσκα,
σ' ενα κοστούμι του 1 8ου αtώνα, κάθε κομμάτι του κορμιοu
του παίρνει αύτόματα τlς κατάλληλες σάν Gφος tδιότητες.
Τώρα, βάζουμε τον ήθοποιο σέ καταστάσεις /\που, για παρά
δειγμα, βρίσκεται ύποχρεωμένος ν' άκολουθήσει την πρώτη
του παρόρμηση, πού θα τήν έκφράσει, (σως, μέ μια κραυγή
σαν τοu 'Αρτώ, rσως μέ μια τελετουργική
χειρονομία, rσως,
( ο;cως σ,τlς " ,' Οθόνε� " ) όρμ�ντα;; ?' εν� &.σπρο φύλλο χα�τιοu
και γεμιζοντας το με μπογια. Αυτο που π ρ ο σ π α θ ο υ μ ε
να βγάλουμε για λογαριασμο τοu ήθοποιοu εΙναι μια εύχέρεια
έκλοyϊjς, πού Θα τον κάνει εναν άνεξάρτητο, ύπεύθυνο δημι
ουργικο καλλιτέχνη. 'Αντί να διοχετεύει την παρόρμησή του
σέ μια άπο τις -Ι]δη καθιερωμένες μορφές (Ιtτσι πού ή έκλο
γή του να ταυτίζεται μέ τη μορφή πού 'χει μ ά θ ε ι να παρα
δέχεται κ' /tχει άφομοιώσει ), στο πείραμά μας /tχει την εύ
θύνη να μεταπλάσσει την πρώτη του φυσική παρόρμηση κ'
Gστερα να έκδηλώσει την καλύτερη έκφραστική έκλογή, μέ
τέτοιο τρόπο πού να μπορεί έκ τών ύστέρων να ύποστηρίξει
πώς /tφτασε στα &.κρα τοu συνειl>ότος του. ΕΙναι άρκετα άστείο,
άλλα αύτο πού θέλει στην άρχή να κάνει δ ήθοποιος σ' εvαν
αύτοσχεδιασμό, μόνον έπιφανειακά, εΙναι ή πρώτη του tδέα :
οταν το συνειδητοποιήσει αύτό, κατα τον τρόπο πού έπιτάσ
σουν οι κανονισμοί τοu γιαπωνέζικου " Νό '', μπορεί να βρεί
μια πιο γρήγορη Ιtκφραση, στην όποια νά ένεργεί σαν καλλιτέ
χνης κι δχι σύμφωνα μέ τα γυμνασμένα άντανακλαστικά του.
Αύτο πρέπει να συσχετιστεί μέ κάτι &.λλο : νομίζω πώς ή δου
λειά μας σήμερα εΙναι ν' άνακαλύψουμε πώς θα μπορέσουμε
να κάνουμε το δποιοδήπcιτε σύγχρονο θεατρικο γεγονος τό
σο γυμνο και πυκνό, οσο μποροuσε νά 'ναι τον καιρο τοu 'Ελι
σαβετιανοί) θεάτρου, άντιμετωπίζοvτας ταυτόχρονα σαν δε
δομένο /\τι δ στίχος πού χρησιμοποιοuσαν οι· Έλισαβετιανοι
Ιtχει πια ξεπεpαστεί, δέv μιΧς ταιριάζει, καί χρειάζεται να
βροuμε κάτι &.λλο. Αύτο πού έξερευνοuμε ε!ναι τί μπορεί να
πάρει τη θέση του στίχου στο θέατρο : ...ά, στην πραγματικό
τητα, ή άπλούστατη σύνοψη τϊjς πειραματικ'ijς δουλειάς μας.
Σ. ΤΡΑΣΛΕΡ : Ό Άρτώ πίστευε πώς ή γύμνια κ' ή πυ
κν6τητα πού λέτε, δέν θά μπορούσε νά γίνει πραγματικ6τητα,
παρά μέ τήν πλήρη συμμετοχή τών θεατών σέ μιά όλοκληρω-

τικη θεατρική μυσταγωy{α. Δ ιαβάζοντάς τον, έχει ,κανείς τήν
εντύπωση πώς τό δραμά του ήταν lνα Θέατρο, δπου ·τό άκροα
τήριο θά περικυκλωνόταν άπ' δλες τίς πλενρές άΠ' τή δράσή.
Θά εξερευνήσετε σείς αύτού τού είδούς τή λύση;

ΜΠΡΟΥΚ : Ναί. Αύτο πού μπορώ νά πώ ε!ναι πώς θέλουμε
μέσα στή βpαδυα τϊjς παράστασης νά ξανανοίξουμε το θέμα άπ'
δλες τίς πλευρές του, πού μιΧς άπασχολοuν αύτ·Ιj τη στιγμή.
Μερικές άπόπειρες έ!χουν γίνει. 'Εγώ ό rδιος γιά παράδειγμα,
άπο χρόνια πειραματίζομαι για τήν είσαγωγή τ'ijς συγκεκρι
μένης μουσικής στο θέατρο. 'Υπάρχουν κ' οι άπόπειρες χρησι
μοποίησης στατικών η κινούμενων προβολών - συχνά, κατα
τή γνώμη μου, μέ καταστρεπτικά άποτελέσματα. 'Όλοι, ομως,
πάσχισαν να βοuν μια γλώσσα του 20ou αtώνα, πού νά διευρύ
νει τη χωρητικότητα τϊjς στιγμ'ijς, ετσι πού να μποροuν πε
ρισσότερα πράγματα να συσσωρευθοuν συμπυκνωμένα μέσα
σ' αύτήν. Το σκηνοθετικό μας πείραμα βρίσκεται σ' όίμεση
σ'χέση μέ την άναθεώρηση ολων αύτών τών ζητημάτων.
Θέτοντας τά προβλήματα, έλπίζουμε να πλουτίσουμε τήν όμά
δα μας ήθοποιών μ' ενα εtδικο εΙδος μαχητικ'ijς ικανότητας.
Κύριος στόχος μας ε!ναι να πετύχουμε μ' αύτο το πείραμα
το σωστο επαγγελματικό άποτέλεσμα - καί σ' αύτο διαφέ
ρουμε άπο τον 'Αρτώ. Ό . στόχος του ήταν άπείρως εύρύτε
ρος, πράγμα πού έμείς δ/: μποροuμε να έπιχειρήσουμε με
μιiΧς, ε!χε σάν όπτική μια έπίδραση πάνω στήν rδια τή ζωή.

Σ. ΤΡΑΣΛΕΡ : Ώστ6σο, δεχ6σαστε σάν ά π ώ τ ε ρ ο σκο
π6, τόν στ6χο τού 'Αρτώ;

ΜΠΡΟΥΚ : Νομίζω πώς το κάθε τι πρέπει ν' άναπτuχθεί
όργανικα μl: τον δικό του τρόπο και δέ μπορώ να πιστέψω
πώς, στα 1 9 64' ή όργανική άνέλιξη προς τήν κατεύθυνση
πού 'χουμε πάρει θα μας βγάλει άκριβώς στο lδιο τέρμα μέ
τον 'Αρτώ. Νομίζω πώς, για τήν ώρα, το πιο κοντινο πρά
γμα προς ενα Θέατρο τύπου 'Αρτώ πού 'χουμε δεί ε!ναι το
Θέατρο τοu Μπρέχτ, πού συχνα άποδείχτηκε στην πράξη έντε
λώς διαφορετικο άπ' τις θεωρητικές άναλύσεις του lδιου τοu
Μπρέχτ. Αύτο πού 'κανε σαν σκηνοθέτης, στις καλύτερες
στιγμές του, ήταν να δημιουργεί μορφές κ' ενα όρισμένο
τελετουργικο και στην πολύ άξιοσημείωτη δουλειά του μπο
ρεί κανείς να διαπιστώσει πολλα έπίπεδα έννοιών. 'Όπως
σέ κάθε μεγάλη ρεαλιστική δημιουργία πάνω στη ζωή, ύπάρ
χει όλοφάνερα στον Μπρέχτ ενα tσχυρο κοινωνικο έπίπεδο·
ώστόσο, δντας ταυτόχρονα συγγραφέας καί σκηνοθέτης, ό
Μπρέχτ μπόρεσε έπίσης να δημιουργήσει ενα έντελώς μορφο
λογικο οίκο1>6μημα, πού 'χε μια τόσο πλήρη Gπαρξη, οσο
κ' ενα /tργο τοu Σαίξπηρ πάνω· σέ μια τυπωμένη σελίδα. Ή
άντίφαση πού ύπογραμμίστηκε στο Έδιμβοuργο (Σ. τ. μ. Στο
Συνέδριο Συγγραφέων, πού 'γινε στα πλαίσια τοu έκεί Φεστι
βαλ ) άνάμεσα στο Παραδοσιακο Θέατρο και το Θέατρο τοu
Παράλογου, ε!ναι έσφαλμένη και βασίζεται σl: εtκόνες και τών
δυο ιδωμένες μέσα άπο παραμορφωτιΚο καθρέφτη : Το σω
στο θέατρο ε!ναι ή άληθινα δημιουργική περιοχή, οπου καί
τα δυο - Παραδοσιακο καl "τοu Παράλογου " - γίνο.,,ται ενα.
Σ. ΤΡΑΣΛΕΡ : Μ' δλο πού ό Μπρέχτ κι ό 'Αρτώ βλέπουν
τά πράγματα άπό διαφορετικές θεωρητικές γωνιές, νομίζετε
πώς στήν πράξη συναντιώνται;
ΜΠΡΟΥΚ : ΔΙ:ν θά 'λεγα πώς συναντιώνται, άλλα θα μπο

ροuσα να πώ πώς βρίσκονται πλησιέστερα δ ενας στον &.λλο
άπ' ο,τι θα μποροuσε είJκολα κανείς να φανταστεί. Κατά σύμ
πτωση, άνεβάζουμε το μόνο θεατρικο /tργο πού 'γραψε ποτέ
δ Άρτώ, την " ΥΕκρηξη Α 7ματος", πού διαρκεί τρία λεπτά.
ΕΙναι το μόνο κομμάτι διαλόγου πού μιΧς &.φησε . . .

Σ. ΤΡΑΣΛΕΡ : ΥΕχω διαβάσει τ ό σενάριο τής ταιν{ας του
" 'Ή Κ α τ ά κ τ η σ η τ ο ύ Μ ε ξ ι κ ο ύ ". Νομίζετε πώς
αύτό βρ{σκεται έξω dπ' τό στόχο τού πειράματ6ς σας;

�Π�ΟΥΚ , : Για νά , τ' �νεβάσει rσως κανείς, θα χ�ει�ζόταν
την επιχορηγηση
που παιρνει το , Εθνικο Θέατρο και την τε
ράστια σκηνή τοu " Ντριούρυ Λέην 1
"

Σ. ΤΡΑΣΛΕΡ : Μά, άκριβώς, αύτό δέν αlσθάνεται πολλές
φορές κανείς μέ τά θεωρητικά γραφτά τού Άρτώ, πώς εlναι
εντελώς έξω άπό κάθε νοητή θεατρικη πραγματικ6τητα;

ΜΠΡΟΥΚ : Ναι, βέβαια, μα δ 'Αρτώ ήταν τρελλός. 'Ακρι
βώς, ομως, ή τρέλλα του έμπεριείχε ολες τις μορφές διαύ
γειας. 'Έτσι, ήταν πιο διnρατικος και προπαvτος πιο σωστός
πάνω στα περισσότερα θεατρικα θέματα άπο πολλούς ύγιέ
στερους άνθρώπους.
(Μετ. Κ. Στ. )
S I MON TRUSSLER
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Ο ΓΚΟΡΝ ΤΟΝ ΚΡΑ Ι Η ΓΚ ΣΗΜΕΡΑ
Ό Μίνως Βολανάκης διαβλέπει

eναν

••

ψεuδοπλατωνικό έστΕ:τ ''

Θεατρική δύναμη πρώτου μεγέθους, πού άφήνεται, ώστόσο, ν ά σπα·
ταλιέται στά ξένα, ό Μίνως Βολανάκης, έγκαινιό:ζει άπ' αύτό τό
τεϋχος τή σιινεργασ ί α του μέ τό «Θέατρο». Μετέφρασε τόν Α ' Διά
λογο τοU Γκόρντον Κρ�ίηγκ γιά τήν Τέχνη τοίι Θεάτρου καί συνό
δεψε τή μετάφρασή τοu μ • Ενα γράμμα, πού περιλαμ6άνει ένδια
φέροuσες άπόψει ς γιά τή φυσιογνωμ ί α τοίι &γγΜu σκηνοθέτη.

ΑΠΟΨΕΙΣ

τέχνης πεθαίνει μέσα ατόν ήθοποιό... ". ( Κάποιος Θά 'πρεπε
νά προσθέσει πώς αν αύτά κάνει ή έπίκριση, σήμερα ή έπι
τυχία κάνει τον ήθοποιό νά πεθαίνει μl:ς στον Θιασάρχη ) . Άλλ'
άμέσως συμβουλεύει τούς νέους νά γίνουν σκηνοθέτες δπου το
άγορά ήταν λ �γότερο, κεκορ,εσμέν,η κ' ή , άποτυχία λι
1 ?ΟΟ -� ,
γοτερο
σιγουρΊJ - κ, Ιtτσι παλι
κλεινει το πορτακι.
Νlόνο στο δοκίμιό του γιά τήν " σούπερ - μαριονέτα " δ Craig
άντιμετωπίζει καθαρά το πρόβλημά του. Μεταφράζω πρόχειρα :
" Ή ·ή θοποιία δέv είναι Τέχνη . . . Τό τυχαίο εlναι έχθρός τού

καλλιτέχνη . 'Η τέχνη πραγματοποιείται μόνο βάσει σχεδίου.
'Επομένως γιά νά δημιουργήσουμε l!�ια έργο Τέχνης πρέπει
νά έργασθούμε μόνο μέ ύλικά πού τίς dντιδράσεις τους μπο
ρούμε νά ύπολογίσουμε dπό πρίν. Ό aνθρωπος δέν ε ίναι l!να
dπ' αύτd τά ύλικά ".
Ό Craig &pχισε άπο το νά βλέπει τον ήθοποιό - lσως γιατl

'Ανταποκρίθηκα κεραυνοβόλα στήν παράκληση τοϋ " Θεά
τρου" νά μεταφpάσω τον Πρώτο Δ ιάλογο τοu Gordon Craig
γιά τήν Τέχνη τού Θεάτρου, γιατί, άπλούστατα, πρlν άπο
χρόνια - μαθητής άκόμα Δpαματικ'ijς Σχολ'ijς - τον είχα ήταν γιος μιiiς μεγάλης ήθοποιοϋ - σάν φαινόμενο φυσικο καl
μεταφράσει μαζί με κάποιες &λλες σελίδες του. Ξανακοίταξα άμετακίνητο. 'Επομένως τον περιφρονοϋσε δπως έγώ περι
το κείμενο κ' ι!κανα κάποιες μικρες διορθώσεις. 'Ακόμα καί ψ ρονω ;ά δένδρα ;τού, πλ� ροφοροϋμαι, είναι κι αύτά φυσικά καl
σήμερα, πού λίγες μορφές στο έπάγγελμά μου μ' ένδια αμετακινητα. Και συνεχιζει:
φέρουν λιγότερο άπό τον Craig, δε μπόρεσα νά το ξαναδιαβά " 'Όλη ή φύση τού dνθρώπου τείνει πρός την έλευθερία. 'Επο
σω χωρίς κάποιον Θαυμασμό. Ή ψευδοπλατωνική του πλαδα μένως 6 aνθρωπος ε ίναι σφραγισμένος μέ τήν dπόδειξη πώς
ρότητα με διώχνει. Ή &λλοτε γοητευμένη μου άγανάκτηση σάν ύλικό γιά θέατρο είναι aχρηστος ,, .
γιά τήν πολύκροτη παράγραφο γύρω άπ' τον 'Άμλετ εχει με Μ' &λλα λόγια !!ρχεται ή μέρα πού καταλαβαίνουμε πώς άκόμα
ταβληθε'ί σε άδιαφορία. "Ολ' αύτά καl το είδος τοϋ σαλονίστι κ' ή μαμά μας μπορε'ί νά φερθε'ί άπροσδόκητα. Τήν Ιtπαθε
κου έπανα�τατισμο�, �ο dash, ι.ι;οϋ φέρ�ουν r;λή �η λονδp�ζικη, κι δ 'Άμλετ. ('Ίσως κ' έγώ tδω μιά μέρα τά δέντρα νά βαδί
μεταμεσονυκτιο και εξοντωτικη - πληξη αμφιστομο. Αλλά ζουν έναντίον μου. Τήν ι!παθε κι δ Μάκβεθ. 'Αλλ' αν αύτό,
πως νά μή Θαυμάσει κανείς τήν οlηση τοϋ 1 905 ! 'Εστέτ βέ άντίθετα, μοϋ φέρει κέφι νά κάνω Θέατρο μΕ: δέντρα; Χμ . . . )
βαια, άλλά βάζει τά γυαλιά στο "Βυζάντιο" καl lσως - lσως 'Έτσι, γρήγορα καταλαβαίνει δ άναγνώστης του πώς αύτος δ
έγγλέζος, παρά τή λάμψη τοϋ
καl στήν Φωκίωνος Νέγρη.
Δυο φορες στον Πρώτο Δ ιά Ό Γκόρντον Κραίηγκ, 92 χρονών σ·ήμερα, ζεί στην Κυανη 'Ακτη μυαλοϋ του, άναζητοϋσε τήν
λογο άγγίζει δ Craig τήν ού
άνάπαυση στο σχήμα μακρυά
άπό τήν έλευθερία. 'Όσο γιά
σία : Πρωτα, δταν λέει πώς
τή δράση, τήν συλλαμβάνει
ή δράση ήταν ή ψυχή της ήθο
τόσο άντίθετη μl: το Λόγο
ποιίας. ('Η εύλογημένη άγγλι
κή γλώσσα τοϋ δίνει action=
ώστε συχνά μέ δράση έννοε'ί
δράση, acting= ·ήθοποιία). Καl
κίνηση, σχ'ijμα εν χρόν cr , σl:
δεύτερη φορά, δ-:αν, μιλών
βαθμό πού μερικές στιγμές
τας έναντίον τοϋ ήθοποιοϋ Ιtνιωσα τον πειρασμο νά διορ
σκηνοθέτη, δηλώνει πώς ή
θώσω τή μετάφραση άνάλογα.
γνώση πού συνεπάγεται ή δου
Κ' έδω είναι δ κόμπος : παι
λειά τοϋ σκηvοθέτη ίσως εί
δί τοϋ αtσθητισμοϋ της έπο
χ'ijς του, δ Craig δέν Ιtφθασε
ναι dντίθετη μέ τήν έσωτε
ρική ζωη τού 1)θοποιού. 'Αλλ'
vά σκεφτε'ί πώς δράση στον
άμέσως ή οrησή του, λογαριά
άνθρώπινο χρόνο σ·ημαίνει α
ζοντας τή γνώσ·η σάν κάτι πο
πόφαση ( δηλαδή έλευθερία
λύ πιο ένδιαφέρον, τοϋ κλείνει
στριμωγμένη άπό τό χρόνο )
το άποκαλυπτικό αύτο πορ
κι δτι στο Θέατρο δ Λόγος,
τάκι κ' ετσι δ Crailζ δέν
'ίσως νά 'ναι πιΟ &μεσος, πι.Ο
άναρωτιέται μήirως αύτή ή
άποκαλυπτικος φορέας της α
ζωή, πού τ�ν άμ�σότητά της
ποφάσεως,
της θελήσεως, άπ'
,
σκοτωνει
η γνωση, είναι
δ,τι μπορε'ί νά 'ναι το .. χρω
το (διο μέ τήν δράση κτλ.
μα " και .. ή γραμμή " και
Κάπου δ Craig εχει γράψει
τά φωτιστικά γκρουπαρίσμα
μιά εξοχη σελίδα : Μιλώντας
τα πού τόσο τον ήδόνιζαν.
στούς νέους ήθοποιούς, περι
"Ι c:_ως �ηλαδή , ή πο{ηση "
γρ�φει πω ς � 7:ίεση της έπι
του Σαιξπηρ να , ναι πιο Θεα
κρισεως κ , η αποτυχία συμ
τρική κι άπ' τή σκόνη πού
μορφώνει το νέο, πού παίζει
σκουπίζουν στή σκηνή οί κα
&γαρμπα άλλά σύμφωνα μέ
Θαρίστ� ιες. ',Αποκαλ�πτική εί
τον έαυτό του, προς το πα
ναι κ, η γλωσσα που μεταχει
ραδεδεγμένο "καλό "Παίξιμο" ·
ρίζεται δ Craig · &σαρκη, σα
πως δ νέος, πού δεν !!χει το
λονίστικη και δίχως χιοϋμορ,
κουρά�ιο ν� μείνε,ι στήν �ρη
μέ περίεργους καθαρευουσια
μο για .πεντε δεκα χpονια,
νισμούς. ( Μεταχειρίζεται το
μαθαίνει νd παίζει
σύμ
ρ'ijμα commence έκε'ί πού δ
φωνα με τήν άγορά καί, άντί
κόσμος Θά 'λεγε begin η start.
νά φθάσει δστερα άπο δέκα
Πpοφορικά ή πολυλογία τ�υ
χρόνια άποτυχίας νά παίζει
είναι ·διασκεδαστικότερη, ι
δίως άπο &νθρωπο πού 'χει
σύμφωνα μέ τον έαυτό του
περάσει. πι.α τα ένενήντα ).
�λλά κ�λ�, άρχίζει ν� παίζει
οπως οι 6ίλλοι κι " ο καλλιΔέν ήταν τυχα'ίο φαινόμενο ή
"

"
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άποτυχία τοί:ί Cι·aig στο Οέατρο. :Ιi:ίχε το θάρρος των έμτ:νεύ
σεών του άλλ' ι>χι καί το θάρρος να τίς θυσιάσει . l>ηλαl>ή l>έν
είχε ταλέντο, μ' δλο πού ήταν προικισμένος μl: κάθε εύκολία.
'Ίσως, άντί για το Δ ιάλογο η μαζί μέ τον Δ ιάλογο θά 'πρεπε
το " Θέατρο " να l>ημοσιεύσει μερικα άπο τα σχέl>ιά του; αν
κ' �χουν γνωρίσει l>ημοσιότητα l>υσανάλογη μέ τήν άξία τους.
Ή άπέχθεια προς το συγκεκριμένο έκφράζεται καθαρα σ' αύτά.
Καμια φορα παρουσιάζουν Ι>Ύjθεν θεατρικές μορφές πού βρί
σκονται �ξω άπο τήν περιοχή της δράσης (τί μάς παιl>εύει μέ
τον Γιόρικ; δ Σαίξπηρ πού τον έφεί:ίρε, τον παρουσιάζει μόνο
μl: μια φράση καί l>υο κόκκαλα ) &λλοτε, σκηνικές είκόνες μέ
μια μεγαληγορία τοu χώρου, &σχετ-η μέ τίς Ι>ιαστάσεις δ
ποιασl>ήποτε σκην'ijς δπου δ λόγος θα μποροϋσε ν' άκουστεϊ'. Ή
ρητορεία τοϋ άφηpημένου φτάνει κυριολεκτικα στήν κενότητα.
·Ρομαντικός, ψευl>οπλατωνικός, μανιχαϊ'ος, tσως δ1>71γεϊ' άπο
τον Βάγκνερ στον 'Αϊζενστάιν καί στον αίσθητικο Κινηματο
γράφο, άλλα στο θέατρο, τέχνη τοϋ ένσαρκωμένου, είναι κά
κιστη έπίl>ραση. Καί σαν γενάρχης των iξηγητών - αύτης της
πληγ'ijς πού καθημερινα πλαl>αραίνει τή σχέση τοϋ Θεάτρου
μέ το Κοινόν του, εtτε κριτικοί είναι, εί:τε σκηνοθέτες πού
άφιερώνουν περισσότερο χρόνο στο να έξηγοϋν τίς προθέσεις
το,υς παρ � �το ( να τ}ς πρα�y.ατοπ� ιοϋν - ,ας ? Ψεται.
Βεβαια αυτος ο Δ ιαλογος επαιξε ισ":ορικα καποιο ρολο, ακο
μα καί σl: ζητήματα συγκεκριμένα. Π.χ. μεταξύ &λλων βοή
θησε πραγματικα να καταργηθοϋν τα φωτα της ράμπας. Καί
Ι>έν άμφιβάλλω πώς στον τόπο μας, δπου τα φωτα της ρά
μπας παρατηροϋνται , ένίοτε Ι>ια γ':μνοϋ ό �θ�λμοϋ, με;αξύ ,&λ
τ
λων, ηταν
καιpος να l>ημοσιευτει. Κι αυτος που, με παιl>ε
ψε δταν 'ί)μουν μαθητής Δραματικ'ijς Σχολ'ijς ας παιl>έψει τώρα
κι &λλους πού i:σως Ι>Ι: l>ιαβάζουν άγγλικα κι ας γίνει καί σ'
&λλους ή ει)γενική του άγένεια κι δ ένθουσιασμός του, όλέθριο
παράl>ειγμα.
ΜΙΝΩΣ ΒΟΛΑΝΑΚΗΣ
·

Ι

'

'

·

Ο ΠΟΛΕΜΟΙ ΤΩΝ .ΆΝΤ Ι ΓΟ Ν ΩΝ ..
Πώς είδαν τήν ήρ ωί δα το uς
ό ΣοφοκλΥjς και ό Άνοuιγ
Ό

Βέλγος συγγραφέας καί πρόεδρος τοu Βελγικοϋ Κέντρου τοϋ
ΔιεθνοUς ' Ι νστιτούτου Θcάτρου, Ζώρζ Σ ι όν, Εδωσε πρόσφατα μιά
διάλεξη τrάνω ατούς κινδύνους πού άπειλοίJν τό σύγχρονο Θέατρο.
, Απ' αύτή δίνουμε τό άπόσπασμα πού άναφέρεται στήν κατάχρη
ση τrαλαιωv θεμάτων καί μορφωv &-πό τούς τωρινούς συγγραφείς,
πού 'χει σάv άποτέλεσμα σο6αρή ζημιά γ ι ά τό σύγχρονο θέατρο

Πρίν άπ? Ι>υόμ� ση χ��ι&Ι>ες , χρόνια,. ·ή θ?ποwί πού, φοp,σ�crα�
προσωπεια, χιτωνες και καθορνους
αποκαλυπταν, κατω απ το
καθάριο άττικο φως, �να άπ' τα πιο ι>μορφα l>ραματικα ποιήμα
τα, πού ή πίστη κ' ή παραl>οχή ένέπνευσαν ποτl: στούς άν
θρώπους. Κόρη τοϋ Οίl>ίποl>α καί τ-ϊj ς 'Ιοκάστης, ή 'Αντιγόν-η
·/)ταν .δ άθωος καρπος της αίμομιξίας. Αύτα πού δ θρύλος κι δ
tl>ιος δ Σοφοκλ'ijς μας λένε γι' αύτή Ι>είχνουν πώς άπ' τα παι
l>ικάτα της έφάρμοζε στήν πράξη τήν άρετή, προστρέχοντας
τούς γύρω της: ύπ'ijρξε το άποκούμπι τοϋ Οίl>ίποl>α, τοϋ ξε
πεσμένου βασιλιά, τοϋ ζητιάνου μl: τα βγαλμένα μάτια· είχε
άποπειpαθεϊ' ν' άποτρέψει τον Έτεοκλ'ij καί τον Πολυνείκη
άπό 'να άl>ελφοκτόνο πόλεμο. Δέν της εμενε πια παρα να πε
θάνει για τούς Ι>ικούς της, ίJστερα άπο μια ζωή άφιερωμένη
σ' αύτούς. Στήν " 'Αντιγόνη " τοϋ Σοφοκλ'ij, δ άl>ελφοκτόνος
πόλεμος εχει γίνει, το κουφάρι τοϋ Πολυνείκη προσμένει Ιtναν
τάφο, πού δ Κρέοντας τοϋ άρνιέται. Ή κοπέλλα τότε άψηφάει
τ'ν άπ�γορε�τική l>ιαταyή : πού τιμ�ρεϊ' μl: θ�νατο δ7;οιον ά,γ
γιξει το πτωμα, συλλαμβοινεται και καταl>ικαζεται. Αγαπαει
τή ζωή - έτοιμαζόταν ή Ι>όλια να παντρευτεϊ' - μα ύπάκουσε
-1\ρεμα στή μακρόχρονη κλίση της : " Γεννήθηκ� για ν' άγαπω
κι ι>χι για να μ,ισω "
Γνωρίζει καλα το βάρος των νόμων, ξέρει /Sμως άκ6μα περισ
σότερο πώς. ή Ι>ικαιοσύνη βρίσκεται καμια φορα πάνω άπο
-+

ΑΝΩ, ή " 'Αντιγ6νη" τού Σοφοκλή, dπο το ' Εθνικο στfιν 'Επί
δαυρο: Ή 'Άννα Συιiοδινού, μέ τον Π. Ζερβο (1956). ΚΑ ΤΩ,
ή " Άντιγ6νη" τού 'Ανούιγ, dπο το Θέιιτρο Τέχνης: Ή Έλλη
Λαμπέτη, μέ τον Ν. Τζ6για καί τον Μ. Φωτόπουλο ( 1947)

.
1Τού ζ iιό ϊLους: " Δέν πίστεψα πώς ο! διαταγές του ε!χαν άρκε
τή δύναμη για να βάλουν τήν ιδιοτροπία ένος άνθρώπου πάνω
·άπ' τή βούληση τών άθάνατων, πάνω άπ' τούς &γραφους νό
μους πού τίποτα δέν άλλάζει κι οϋτε σβήνει. Κ' ol νόμοι αύτοl
δέν είναι τοϋ σήμερα, κι οϋτε τοϋ χτές . . . ". Ή 'Αντιγόνη Ίjρθε
.στή γη για vα ύπακούει σ' αύτούς καl μόνο· Για να λέει ναί,
&ς το θάνατο.
Πρίν άπο εϊκοσι χρόνια, ήθοποιοί μέ σημερινα κοστούμια άπο
κάλυπταν, κάτω άπ' το έπιδέξιο φώς τών προβολέων, Ι!.ν' άπ'
τα πιο σκληρα δραματικα ποιήματα, πού ή &ρνηση ένέπνευσε
ποτε στούς άνθρώπους. 'Απ' τήν καταραμένη της φύτρα, ή
' Αντιγόνη δέν κρατοϋσε παρα μιαν άδιαμφισβήτητη περηφά
νεια η μια καθαρότητα χωρίς συμβιβασμούς. Ό zαν 'Ανούιγ
μiiς λέει πώς άπ' τα παιδικάτα της ε!χε πολύ έπιδοθεϊ: στον
Ιtρωτα τΊjς φύσης κ' Ίjταν Ιtνα άγρίμι πού σκαρφάλωνε στα
δέντρα. Δέν τΊjς Ιtμενε παρα να πεθάνει για τον έαυτό της, δπως
ΈΙχε ζήσει για τον έαυτό της. Στήν " 'Αντιγόνη" τοϋ 'Ανούιγ,
ό άδελφοκτόνος πόλεμος Ιtχει γίνει, το κουφάρι τοϋ Πολυνείκη
'προσμένει Ιtναv τάφο, πού ό Κρέοντας τοϋ άρνιέται. Ή κο
πέλλα τότε άψηφάει τήν άπαγορευτική διαταγή πού τιμωρεϊ:
μέ θάνατο δποιοv άγγίζει το πτώμα, συλλαμβάνεται καl κατα
δι�άζε;αι fl;όνο ;<αί μόν? γιατί άπορρίπτε ι τή ��τηp ία. Άγα
παει τη ζωη - ετοιμαζοταν να, παντρευτει_ - μα υπακουσε πα
θιασμένα σέ μια μακρόχρονη κλίση : " ΔΙ: θέλω να καταλάβω.
Αύτο είναι καλο για σiiς. 'Εγώ βρίσκομαι 'δώ για &λλο πρά
. γμα, παρα για να καταλάβω " . 'Ή άκόμα: " Μοϋ προκαλε'ί'
τε δλοι άηδία με τήν εύτυχία σας ! ΜΙ: τή ζωή σας πού πρέπει
να τήν άγαπiiτε δσο τίποτ' &λλο. Μοιάζετε μl: σκυλια πού
γλύφο�ν δ,� ι βp οϋν μπ� οστά τους. ,Κ ι αύ;rέ� ο! μικρ �ευκαιpί�ς
.. δεν είναι κανεις πολυ απαιτητικος . . . ,Εγω,
σας, -μερα τη μερα, αν
τα, θέ�ω δλα, τ ρα άμέσως. . . ". '!f : Αντιγόνη Ίjρθ� σ;ή fή
,
για να ολοκληρωσει
μανιασμένα τον εαυτό της. Για να λεει
Οχι, &ς τΟ θάνατο.

�

Τα δυο αυτα εργα, πού 'χουν το 'ίδιο δνομα κι άφηγοϋνται
'κατ' άρχήν τήν 'ίδια lστορία, φτάνει να τα συνοψίσει κανένας για
να . ξεδιακρίνει τήν άδυσώπητη Ιtχθρα πού τα χωρίζει. Π ολύ
περισσότερο άπο τίς έλευθερίες στή γλώσσα καί στή μορφή,
'πολύ περισσότερο κι άπ' τούς άναχρονισμούς η τήν νευρωτι
κή ξεδιαντροπια πού 'χουν τα καμώματά της, ή ' Αντιγόνη τοϋ
'Ανούιγ πε�άει στα μο?τρα ryς άρχαία� �δελφΊjς της τίς άρν�
σεις της, ;ην �εισματαρ� κλι�η � ς νχ vαι Ιtνας μικp�ς δρα
:
κοντας που φτυνει βρισιες που την κανουν
πολίτιδα ενος δια
φορετικοϋ κόσμου. Αύτος άκριβώς είναι ό πόλεμος τών 'Αν
τιγονών. . . .
Γιατί τlς συγκρίνουμε; Γιατί &ν τα δυο Ιtργα άντικατοπτρ ίζουν
·τήν έλευθερία τοϋ ποιητη άπέναντι στο μύθο, &ν το καθένα
ε�ει τα δικά το� δ �καιώ v-ατα, καί τα δυ εχ?υν μιαν έξ�ι �ετι
,
,
. Αν
κη ποιοτητα στις αντιφασεις τους και' τα δυο λεγονται
,
τιγόνη , , και τα δυο είναι μια έξομολόγηση τοϋ καιpοϋ τους.
ΔΙ:ν πρόκειται να ξαναζωντανέψουμε τήν α!ώνια διαμάχη άνά
·μεσα στούς Παλιούς καί τούς Σύγχρονους, να προτιμήσουμε
δ,τι εΙναι κλασικο άπ' δ,τι είν' έπίκαιpο, η να προσυπογράψου
με τήν ταπεινωτική κλίση αύτών πού βρίσκουν αύτόματα τα
itργα τοϋ παρελθόντος άνώτερα άπ' τα τωρινά. Οϋτε κ' είναι
πρόθεσή μας να μετρήσουμε το περιθώριο άνεξαρτησίας πού
πΊ)ρε 1t1ιας σύγχρονος συγγραφέας άπέναντι σ' ενα συγγραφέα
πού itζησε 25 α!ώνες πρίν.
Στόχος μας είναι, άπλούστατα, να δοϋμε μαζί καί παράλληλα
δυο ltργα πού ζωντανεύουν πρόσωπα με το ϊδιο δνομα, γύρω
άπ' τήν 'ίδια χειρονομία. "Ας παραδεχτοϋμε, για να ισορροπή
σουμε τήν άντιπαράθεση , πώς ο! δυο συγγραφε'ί'ς Ιtχουν 'ίσο
ταλέντο, 'ίση έλευθερία, το 'ίδιο μεγάλη δραματική δύναμη, πρά
μα πού - δλοι θα συμφωνήσουν - δέν tσοδυναμε'ί' μl: &δικη
μετ�χ,είρι σ;Ι) τοϋ, ' -';νούιγ, Ποιά ΧΡησιμότη�α' 7;οιο( σ:;�ποί,
,
.ποια ανθρωπινη ηχω, ποιό μυστικο, βγαίνουν απ τις δυο Αν
τιγόνες " ;
.'Η ' Αντιγόνη τοϋ · ΣοφοκλΊj Ιtχει μια πίστη . 'Όλα τα κίνητρά
'τ ης πηγάζουν άπ' τα !ερα κα! τα δσια. Ριψοκινδυνεύει άφοϋ
Καταναγκάζεται άπ' τή συνείδησή της. Είναι τρυφερή, ναι. Θα
λυπηθεί το φώς και τον Ιtρωτα. Δέχεται, δμως, τή θυσία, για
τί Ιtχει μια ψυχή άΟάνατη. " Ό χρόνος πού θα πρέπει ν' άρέσω
στούς νεκρούς είναι πολύ πιο μακρύς άπ' αύτον πού θά 'μαι
'άνάμεσα στούς ζωντανούς ". Είναι δλη εύσπλαχνία.
.' Η ' Αντιγόνη τοϋ 'Ανούιγ δέν έ!χει πίστη . 'Όλα τα κίνητρά της

πηγάζουν άπ' τήν περιφρόνηση. Ριψοκινδυνεύει κάτω άπο την
πίεση τοϋ χαρακτήρα της. Είναι τρυφερή, ναι. Θα λυπηθεί το
φώς καl τον έ!ρωτα. 'ΑλλιΧ τή θέλει τή θυσία γιατί Ιtχει συχα
θε'ί' τον κόσμο. Είναι μια όρθολογίστρια, πού 'χει για θρησκεία
της τ-f)ν άλαζονία. Μήν πείτε πώς είναι &δικος: το φωνάζει
άδιάκοπα μέ άπόλυτα σαφΊj ρητορική δεινότητα - πού, &λ
λωστε, συχνα σοϋ σφίγγει τήν καρδιά.
ΔΙ:ν πιστεύει στούς νεκρικούς κανόνες, δέν ένεργε'ί' για τ�ν
αιωνιότητα τοϋ Πολυνείκη. Ή ιδέα τοϋ θείου (δχι καν μέ την
μεταφυσική " θρησκεuτική ". εννοια, άλλα τοϋ θείου δπως το
uμνε'ί' ό 'Αντρέ Μαλρώ ) τήν ένδιαφέρει πολύ λιγότερο άπ' δσο
ή έπιβεβαίωση πώς ό έαυτός της άποτελεί μιαν έξαίρεση.
"Άλλωστε, ό Κρέοντας άvαλαμβάνει να τΊjς διαλύσει καί τήν
παραμικρή δικαιολογία πάνω στήν " ύπόθεση Πολυνείκη " .
'Όταν δέν ύπάρχει πίστη, δέν ύπάρχει κ' αιωνιότητα. Ή χει
ρονο[ι.ία της ταφΊjς δέν είναι παρα πε'ί'σμα καί πρόκληση, δχι
έπιτέλεση λειτουργικοϋ καθήκοντος. Οϋτε κ' ή άδελφική άγά
πη Ιtχει να κάνει: ol έχθροi. άli)ελφοl Ίjταν κ' ol /)υο παλιοτόμαρα,
κι άκόμα το καταδικασμένο κουφάρι κανείς Ιi)έν ξέρει σέ ποιον
άκριβώς άνήκει. Ό τρόπος πού ό 'Ανούιγ κόβει τούς /)εσμούς
πού εaεναν τήν 'Αντιγόνη μέ πρόσωπα η πράματα έ!ξω άπ' τον
έαυτό της εΙναι' Ιtνα μ'ί'γμα σαaισμοϋ καί Ιi)εξιοτεχνίας. Παρά
aοξα, ό ' Ανούιγ Ιi)ίνει στον Κρέοντα μιαν άληθινή νέα δψη καί
μιαν άναπάντεχη σπου/)αιότητα. Κι δσο κανείς γίνεται περισ
σότερο οίκε'ί'ος μέ το κείμενο, τόσο πιο πολύ τοϋ 'ρχεται να
Ιi)ώσει Ιi)ίκιο στον Κρέοντα. 'Όχι γιατί βασιλεύει στή ζωή :
γιατί πασχίζει δσο μπορεί να της άφήσει Ιtνα νόημα καί γιατί
ή φτωχική αύτή άπόπειpα είναι προτιμότερη άπ' τήν πεισμα
τική &ρνηση μιiiς κοπελλίτσας πού συγχέει τήν καθαρότητα
μέ τή φυγή.

-

γε-�:ον�ς πα�αμένε � : ή 'Αντιγόνη τοϋ 'Ανούιγ συγκινεί, ή
,
αγρια αντισταση της εχει μιαν ίσχυρή δρμη κι δ συγγραφέας
τήν Ιtχει προικίσει μέ μια γλώσσα πού μεθάει σαν παλιο aυ
νατο πιοτό. 'Ωστόσο, ή Θηβαία πριγκίπισσα, πού θέλει ν' άρέ
σει στούς νεκρούς καί στούς θεούς, θα στέκει πάντα πιο ψηλα
άπ' τήν κοπελλίτσα πού βαli)ίζει στή ζωή καί βγαίνει άπ' αύ
τή, μοιάζοντας στήν είκόνα τοϋ έαυτοϋ της. Αύτή ή 'Αντιγό- .
νη, εΙναι θαρραλέα, άλλα Ιi)έν είναι καλή. Ή &λλη, ή Θηβαία,
Ίjταν καί θαρραλέα καί καλή . 'Ακόμα κι &ν ή ζωή είν' Ιtνα έπι
κίνδυνο παιχνίaι, άκ6μα κι &ν είναι λέπρα η πανούκλα, πιο
δμορφο είναι να μιλάει κανείς για τα μέσα καλυτέρεψής της,
παρα για το πώς να της ξεφύγει. ΣΙ: τελευταία άνάλυση, ύπάρ
χει άπ' τή μια ή φυγή μπροστα στον λεπρο - κι άπ' τήν &λ
λη, το φιλί στον λεπρό . . .

!ο

(Μετ. Κ. Στ. )
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(( 'Εσv κάνε δ,τι θέλεις στήν οvριi σύμφωνα μέ τήν
'Αποστασιοποίηση τού Μπρέχτ. 'Eγrh, τό κεφάλι θιi τό
παίξω αvστηριi μέ τή " Μέθοδο " τού Στανισλάβσκο>

ΤΟ ΞΕΝΟ ΘΕΑΤΡΟ
Ο ΑΝΤΡΕ ΜΠΑΡ ΣΑΚ ΠΡΟΤΕ Ι Ν Ε Ι
Μ ΕΤ ΡΑ
ΤΗΣ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

Θ Ε ΡΑ Π Ε Ι Α

Θ Ε ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ

ΚΡΙ ΣΗ Σ

Ό γνωστός Γάλλος σκηνοθέτης 'Αντρέ Μπαρσάκ, πού δ ιευθύνει τό
1Ταpισινό θέατρο «'Ατελιέ», δι ατυπώνει τ ί ς παρακάτω άτrόψει c; γιά
τήν κρίση πού μαστ ίζει τό ' Ελεύθερο Θέατρο καί προτείνει διάφορα
μέτρα πού πρέπει νά ληφθοUv γιά τήν έπιτuχί) άντι μετώπισή της:

Ή κρίση πού περνοϋν τη στιγμη αύτη τα μη κρατικα θέα
τρα ι:γινε άφορμη να καταναλωθεί άρκετο μελάνι και προκά
λεσε πολλα πάθη. Είναι γεγονος άναμφισβήτητο πώς τα
περισσότερα έλεύθερα θέατρα περνοϋν όίσχημες μέρες και βρί
σκονται στα πρόθυρα τΊjς χρεωκοπίας. Ή φετεινη θεατρικη
περίοδος για πολλα άπ' αύτά, θά 'ναι ή περίοδος της τελευ
ταίας τους έλπίδας. Στο κατώφλι της άπελπισίας, οί διευθυν
τές φθάνουν στο σημείο ν' ά'ντιμετωπίζουν το ένδεχόμενο
άπεργίας για να προκαλέσουν την προσοχη τοϋ Δημοσίου
για την τύχη τών θεάτρων τους. Για πρώτη φορα στα χρονικά,
βρίσκονται ένωμένοι στούς κόλπους μιίiς έπιτροπΊjς σωτηρίας
τοϋ θεάτρου οί έκπρόσωποι τών έργοδοτών κ' οί άντιπρό
σωποι τών· έργαζομένων πού άνήκουν στην 'Ομοσπονδία τοϋ
Θεάματος. Πώς φτάσαμε σ' αύτη την κατάσταση κρίσης;
'Ασφαλώς, μ' l!,ναν άργο ξεπεσμο τοϋ έπαγγέλματος, πού
-'χει συνθλιβεί κάτω άπο το συντριπτικο βάρος τών φορολο
γικών όποχρεώσεων πού έπιβάλλει το Κράτος.
'Αρχίζοντας άπο το Μεσαίωνα, τότε πού τα θέατρα έθεω
ροϋντο τόποι άπωλείας, οί άτιμωτικοl φόροι πού έπιβλήθη
καν στα θεάματα διατηρήθηκαν στη Γαλλία, μέ διαφορετικα
όνόματα, &ς την έποχή μας. Ή είσφορα για τούς πτωχούς
καταργήθηκε, άμέσως ομως άντικαταστάθηκε άπο ε!δικα το
πικα τέλη αύξημένα κατα 8,5 % , στα όποία ήρθε να προσ
τεθεί 11,νας ε!δικος φόρος θεαμάτων, πού ποικίλλει άνάλογα
μέ τα Ι:σοδα άπο 2,40 ώς 7,20% . 'Ενώ 11,νας μπακάλης στο
Παρίσι πληρώνει μόνο 2,65% ε!δικα τοπικα τέλη , τα θέα
τρα φτάνουν να πληρώνουν &ς 1 5 , 7 0%, τέλη πού εισπράττονται
άμέσως πάνω στα Ι:σοδά τους, τέλη στα όποία ι:ρχονται να
πpοστεθοϋν, φυσικά, κ' οί τακτικοί φόροι πού έπιβάλλονται
σέ κάθε έμπορικη η βιομηχανικη έπιχείρηση.
'Έτσι, ή Γαλλία είναι σχεδόν ή μόνη χώρα στην Εύρώπη πού
π λ ή τ τ ε ι το θέατρο μέ τόσο άντικανονικό τρόπο, ένώ στην
καλλιτεχνικη κληρονομια τΊjς Γαλλίας ή θεατρικη τέχνη καl
τα Ι:ργα τών συγγραφέων μας κατέχουν θέση πρώτης γραμμΊjς.
Προσθέστε σ' αύτη τη δρακόντεια φορολογικη κατάσταση,
τ�ύς ;πε ιρα � μο�ς ;cού �φίσταται σήμερα ό ένδ�χόμενος θεα
,
της, α::=, τους ο �:οιους ο σr:ο� δα �οτερο;; , η, Τη�εορ �ση, χρη μα
,
,
τοδοτειται, πολυ σωστα, απ το Κρατος, και θα καταλαβε
τε γιατί τό θεατρικό έπάγγελμα στό σύνολό του άπαιτεί λίγο
περισσότερη κατανόηση καί δικαιοσύνη άπ' την Κυβέρνηση.
'Εξάλλου, κανείς δέν άμφισβητεί πια τη βασιμότητα αύτΊjς
της άπαίτησης και πρέπει να έλπίζουμε πώς ή φετεινη χρο
νια Θα δεί να πραγματοποιείται ή ύπόσχεση φορολογικΊjς άπαλ
λαγΊjς, πού δόθηκε πρίν άπό καιρό καί ποτέ δέν τηρήθηκε.
Πραγματικά, ή θέση πού κατέχουν τα έλεύθερα θέατρα στη
θεατρικη ζωη είναι άκόμα πρωταρχικ'ίjς σημασίας. Παρ' ολες
τίς παχυλl:ς έπιχορηγήσεις καί την άπόλυτη φορολογικη ά
παλλαγη πού άπολαμβάνουν, τα έθνικα θέατρα δ/: μποροϋν
και δέν Ι:χουν, έξάλλου,° σαν προορισμό τους, να βάζουν
τlς δυνατότητές τους στη διάθεση τών νέων ταλέντων. Για
να περιοριστοϋμε στούς συγγραφείς πού άποκαλύφθηκαν μετα
τόν πόλεμο, e: άναφέρούμε μόνο πώς ό Σάρτρ, ό Καμύ, ό
Ώντιμπερτί, ό Ντυμπιγιάρ, ό ' Ιονέσκο, ό Μαρσώ, ό Όμπαλν
τιά, ό . Μπιγιεντού, ό Μπέκετ, ό Ζενέ, καί σίγουρα μοϋ δια
φεύγουν μερικοί, είδαν για πρώτη φορα να παίζονται τα l:ρ
γα τους σε tδιωτικα θέατρα.
'Υπάρχουν όρισμένοι κίνδυνοι πού τα έπιχορηγούμενα θέατρα
(πού, άπ' τη φύση τους, παίζουν τό ρόλο Μουσείου καί δέ
μποpοϋν να έμπιστευτοϋν παρα σ' άναγνωρισμένα ταλέντα ) , δεν

ι:zουν τό δικαίωμα ν αγνοήσουν. Τα tδιωτικα θέατρα είναι
λοιπον τα μόνα πού μποpοϋν ν' άναζητήσουν νέα ταλέντα
κ' είναι άναμφισβήτητο πώς σ' ολους τούς τομείς της θεα
τρικΊjς . τέχνης, εtτε πρόκειται για συγγραφείς, για ·ήθοποιούς,
για σκηνοθέτες η i ια σκηνογράφους, ή συμβολη τών tδιωτι
κών θεάτρων στην άποκάλυψη ταλέντων ύπΊjρξε πρωταρχική.
Δυστυχώς, οί μη ύγιείς οtκονομικl:ς συνθΊjκες μέσα στlς ό
ποίες παλεύουν τα tδιωτικα θέατρα, εύνόησαν όρισμένες με
θόδους έργασίας πού, αν γενικευθοϋν, Θα όδηγήσουν στην έξα
qiάvιση και τών τελευταίων άνεξάρτητων έμψυχωτών πού
διαθέτει τό θέατρο στο Παρίσι. Οί συνθ'ijκες έκμετάλλευσης
μιίiς θεατρικ'ijς έπιχείρησης είναι τέτοιες την παροϋσα στιγμή,
πο� μόνο μια πολύ �εγάλη, έπιτυχ ία έπιτ�έπει τ;ήν ;-ρ �;γματο
,
_
ποι� ση κερδους.
l\� ια κατα προσεγr,ιση �;πιτυt:: ια � φηνει γε
,
,
,
νικα παθητικό, μια αποτυχια στοιχιζει από εκατον πενΥ,ντα
&ς διακόσιες χιλιάδες φράγκα. Κάτω άπ' αύτές τlς συνθΊjκες
11,νας θιασάρχης πού δεν είχε την τύχη νά 'χει μια μεγάλη έπι
τυχία μέσα σ/: δυό χρόνια, βρίσκεται γενικα μ' 11,να παθητικό
τριακοσίων &ς έξακοσίων χιλιάδων. Καταδικασμένος σέ ά
δρά�εια, φοϋ δ/: διαθέτει pευστό χρΊj ι;α, κυν� γημένος ,άr:' τό
,
,
Κρατος αδυσωπητα
προσθετει καθε μηνα προστιμα στα οφει
λόμενα ποσά. "Αν δεν φλογίζεται στ' άλήθεια άπό μια πίστη,
δέν Ι:χει �λλη διέξοδο άπ: τό να παραδοθ�ί όλοκλ� ρωτικα στούς
,
θεατρικους έπιχειρηματιες που, περιμενουν την καταλληλη
στιγμη για να τόν παρασύρουν σ'έ μια συνεργασία . . .
'Απ' τη στιγμη αύτη ό θιασάρχης χάνει κάθε έλευθερία καί,
κατα γενικό κανόνα, άδυνατώντας να πληρώσει τα χρέη του,
άκόμα καl στην περίπτωση μιίiς έπιτυχίας του, άφοϋ μόνο
11,να μέρος τών κερδών είσπράττει, βλέπει ολο και περισσότερο
να περιορίζεται στό ρόλο ένος άπλοϋ έκμισθωτη θεατρικ'ijς
αωουσας. ΣΙ: περίπτωση άποτυχίας, ό έπιχειρηματίας άπο
σύρεται μετα άπό τριάντα - σαράντα παραστάσεις, άφήνον
τας τό θιασάρχη να παλέψει, μ/: τα προβλήματα πού βά
ζει 11,νας όργανισμός πού πρέπει να συντηρηθεί με το μόνιμο
προσωπι�ό του όλόκ�ηρο το 'Χρόνο. Οί έπιδ �ώξεις ;οϋ έπι
χειρηματια είναι, στις περισσοτερες περιπτωσεις, αποκλει
στικα έμπορικές κι ολοι οί συν.δυασμοί του γίνονται μέ βάση
την παρουσία στό θέαμα μιίiς βεντέτας και τό θέαμα, κατα
κανόνα, διαλέγεται κατα προτίμηση άνάμεσα σ' αύτα πού γνώ
ρισαν έπιτυχία σέ κάποια ξένη πρωτεύουσα. Κάτω άπ' αύτ/:ς
τlς συνθΊjκες, ε\Jκολα καταλαβαίνουμε πώς ή έπιρροη τών
έπιχειρηματιών, τlς πιό πολλές φορές άφανής, πάνω στό θέα
τρο είναι μια πληγη άπ' την όποία πρέπει να καταφέρουμε
ν' άπαλλάξουμε τό έπάγγελμά μας αν θέλουμε να τοϋ ξανα
δώσουμε την ύγεία καί τη λάμψη του. Γι' αύτό, θά 'πρεπε ποlν
άπ' ολα να χαλαρωθεί τό σφίξιμο τ'ijς φορολογικΊjς λαβίδας
σέ τρόπο πού τα θέατρα νά 'χουν οtκονομικη εύχέρεια και να
δημιουργ·ήοουν σ/: συνέχεια 11,να ταμείο, πού eα ένισχύεται
άπ' τα !δια τα θέατρα και eα έπιχορηγείται ένδεχομένως άπ'
τό κράτος καl τlς τοπικές μαζικές όργανώσεις, ταμείο στό
ό;ιοίο eα μποροϋν να �πευθύνοντ;αι γι� να χρηματοδο;ήσο�ν
.
'
τις καινουpιες
δημιουργιες τους αντί να βρισκονται
στη δια
θεση τών έπιχειρηματιών, οπως συμβαίνει σήμερα στlς πιό
πολλl:ς περιπτώσεις.
Θά 'πρεπε άκόμα να έπιτραπεί στα θέατρα να δηλώνουν τα
κέρδη τους για μια περίοδο πέντε χρόνων γιατί κανένα έπάγ
γελμα, δεν παρουσιάζει τόσα άπρόοπτα και δέν ύπόκειται
τόσο σέ διακυμάνσεις. Σήμερα, 11,νας θιασάρχης πού 'χει την
τύχη να γνωρίσει μια έπιτυχία πληρώνει 50% φόρο πάνω
στα κέρδη του στό τέλος της χρονιίiς, ένώ δ/:ν l:χει καμια βε
βαιότητα για την τύχη πού έπιφυλάσσεται στο έπόμενο l:ργο
του, πού μπορεί, σέ περίπτωση άποτυχίας, να τόν καταδικά
σει σ/: χρεωκοπία δυο μΊjνες άργότερα.
Μόνον οταν ολες αύτl:ς οί οtκοvομικές δυσχέρειες έκλείψουν,
τό θέατρο, Ι:χοντας έπιτέλους έξυγιάνει τα οικονομικά ;ου,
Θα μπορέσει να καταπιαστεί μέ τα δυό προβλήματα πού ναι,
θαρρώ, ούσιαστικα για τό μέλλον τοϋ έπι:�;γγέλματός μας.
Αύτα τα δυό προβλήματα άναφέρονται στίς σχέσεις τοϋ θεά
τρου πρώτα μέ τούς συγγραφείς κ' 6στερα μ/: τό Κοινόν.
Σκοπός κάθε ζωντανοϋ θεάτρου είναι ν' άφήσει πίσω του και
νούρια ι:ργα. Κάθε έμψυχωτής, &ξιος τοϋ όνόματος, πασχί-
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ζει ν· άνακαλύψει συγγραφϊi:ς και ν' άποκαλύψει τά Ι!ργα τους θέατρα νά 'ρθουν σ' έπαφη μ' ενα Κοινο λαϊκο καl ν' άπαλ
στο Κοινόν. Είναι βέβαιο πώς βρίσκουμε δλο και πιο δύσκολα λαγουν άπ' τήν παντοούναμη οικτατορία της χριτικ'ijς.
άξιόλογα ltργα άνάμεσα στά χειρόγραφα πού παίρνουμε. 'Εξάλ Αύτή ή σύντομη έπισκόπιση των .προβλημάτων ποό άντιμετω
λου, οι νέοι συγγραφείς άποθαρρυμένοι άπ' τlς ουσκολίες πίζουν τά ιοιωτικά θέατρα aεν τά έξαντλεί στο σύνολό τους.
π�ό �ναντου� γιά ν� οιαθ�σουν τά ltργα ;ους, έγκαταλε �πουν Θέλησα μόνο νά ύποοείξω το ορόμο ποό θά 'πρεπε ν' άκολου
,
'
το θεατρο και οουλευουν με μεγαλυτερη
ευχαριστηση
για τον θήσουν ο! κυριότερες μεταρρυθμίσεις ποό έξαρτωνται δχι
κινηματογράφο, το ραοιόφωνο καl τήν τηλεόραση, ποό το�ς μόνο άπ' τήν κατανόηση καl την καλη θέληση του Κράτους,
έξασφαλίζουν τακτικο κέροος. Μου φαίνεται πώς καl στο ση μά κι άπ' την οημιουργική προσπάθεια ποό θά 'πρεπε νά
μείο αύτό, ο! σχέσεις άνάμεσ α στοός νέους συγγραφείς καl καταβάλλουν δσοι οουλεύουν έπαγγελματικά στο θέατρο. 'Εξάλ
σ'τά θέατρα πρέπει ν' άναθεωρηθουν.
λου, φαίνεται πώς τώρα Ιtχει γίνει το ξεκίνημα καl πώς,
Θά 'π�επε , ν� φτάσουμε νά παραγγέλνο�με Ιty\α•, μ/: τή� Ιtν τά tοιωτικά θέατρα, παρακινημ'ένα άπ' τά γεγονότα, νιώθουν
νοια πως θα εξασφαλίζουμε στο συγγραφεα μια ελαχιστη αμοι πώς θά πρέπει η ν& άναμορφωθουν βαθιά η ν' άφήσουν τή
βή, ένώ ό θιασάρχης θά έπιφυλάσσεται ν' άνεβάσει η νά μήν θέση τους σέ μορφΕ:ς έπιχειρηματικές λιγότερο έλεύθερες, ποό
-ά.νεβάσει το Ιtργο δταν αύτο θά 'χει γραφτεί. 'Απ' τήν 6ίλλη θά βρίσκονται όλοκληρωτικά κάτω άπ' τήν κηοεμονί-χ του
-πλευρά, ό συγγραφέας θά πρέπει νά συνοέσει περισσότερο Κράτους.
τήν τύχη του ltργου του μέ το θέατρο ποό παίρνει τήν εύθύ (Μετ. Τ. Δρ. )
AND R E BARSACQ
νη νά το άνεβάσ ει κα:l νά παραχωρήσει κάποιο προνόμιο σ'
αύτο το θέατρο, 5χι μόνο γιά τήν παρουσίαση του κειμένου
σέ γαλλική γλώσσα, μά καl γιά τlς ξένες μεταφράσεις καl τlς
οιασκευές του Ιtργου του γιά τον κινηματογράφο καl τήν τη
Η Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Η ΤΟΥ Θ Ε ΑΤΡΟΥ
λεόραση.
Θά 'πρεπε, έξ λλου, μ' αυτη τήν εύκαιρία νά έπανεξεταστουν
ο! σχέσεις, η μδίλλον ή ltλλειψη σχέσεων, άνάμεσα σ το θέατρο
Σ Τ Η Ν ΟΛΛ Α Ν Δ Ι Α , Χ Ρ Η Σ Ι Μ Ο
καl τήν τηλεόραση. Ή τελευταία, γιά τήν ί�ρα περιορίζεται
νά λεηλατεί άπλούστατα τά θέατρα ποό άνεβάζουν ενα Ιtργο
Π Ρ Ο Τ Υ Π Ο Γ Ι Α Τ Η Ν Ε λ λΑ ΔΑ
κ' έκμετ�λλεύ�ται δλ1 τή ο �υλειά ;rοό γίν�ται, μα�l 11-� το
' ·ηθοποιους, χωρις το' θεατρο που ανεβα
συγγραφεα και τους
σε το Ιtργο νά άντλεί το έλάχιστο ύλικο η ·ήθικο κέροος. Στο
Ή Έλίζα Χόuμανς, ήθοποιός καί σκηνοθέτ ι ς στό « Ν έο Θέατρο
τοV Ρόιττeρνταιμ»>, δ ί �ι στούς άv.αιγνιωστες τού <�Θεάτρου» τά; -πα
σημείο αύτο ύπάρχει μιά κατάφωρη άοικία ποό ή τηλεόραση
ρ αιl(άtω έιξαι ρ;ε;τ ι,J(jά έ.\6: αφέ.pcιντα στοιι)(Ιtiα γιά τή λ,ειτουργ ίια �σί
θά 'πρεπε νά έπανορθώοει γιά το οικό της συμφέρον.
τούς προσαJV'ΟΠο•λ ισμ�cίις τού "Ο·λλανδ« κοίί Θιε:ά�τροv crτ ί c; μ.έρεc; μ.α ς.
οι σχέσεις μέ το Κοινον θά 'πρεπε νά έπανεξεταστουν όλοκλη
ρωτικά. Σ' αύτό τον τομέα, το θέατρο ε!ναι πάρα πολό πίσω 'Αμέσως μετά τον Β ' Παγκόσμιο πόλεμο, ή Όλλανοικη Κυ
καl aε λογαριάζει καθόλου τlς καινούριες συνθ'ίjκες της κοι βέρνηοη - συνασπισμος σοσιαλιστών καl καθολικών-καταπιά
νωνικ'ijς ζω'ijς. Είναι βέβαιο πώς ή άναλογία τών θεατών του στηκε μέ τά προβλήματα του Θεάτρου καl καθόρισε μιά πο
θεάτρου είναι άσήμαντη σε σχέση μΕ: το σύνολο του πληθυ λιτικ'Ι) ποό άποσκοπουσε στήν ποιοτικη βελτίωση καl τήν
σμοϋ κι ώστόσο θά 'ταν είJκολο νά τριπλασιαστεί καl μάλιστα έξάπλωση της τέχνης αύτης. 'Αποτέλεσμα ήταν ό νόμος γιά
νά οεκαπλασιαστεί, αν γινόταν προς αύτή τήν κατεύθυνση τήν έπιχορήγηση τών θιάσων καl το χτίσιμο νέων αtθουοών.
μιά προσπάθεια άπ' το σύνολο τοϋ έπαγγέλματός μας. Πρέ 'Έτσι, χτίστηκαν μέχρι σήμερα οέκα μοντέρνα θέατρα, χω
πει νά κάνουμε το Κοινο νά καταλάβει πώς το γεγο\·ος δτι ρητικότητας 1000 - 2000 θέσεων, καl έπισκευάστηκαν τριάν
πηγαίνει στο θέατρο οέν άποτελεί μιά πράξη έξαιρετική ποό τα παλαιά. Πα?άλληλα, όρίστ-ηκε τακτικη έπιχορήγηση τών
άπαιτεί μιά ύπεράνθρωπη προσπάθεια. Θά 'πρεπε, έκτος άπ' θιάσων άπο το κράτος καl τή οημοτικη άρχή κάθε πόλης. ' Ο
τά ΠΕακ;ορεία ποό � ήμ�ρ :7 άπε�θύν�νται στο κέν,τρο του Πα χτώ μ�νιμ� ι θίασοι ύ;;άρχουν σήμερ� . �τήν Όλλ�νοία. Οι ;έ;:
στε ν αμ : , ��λανοικη , Κωμωοια ,
ρις �ορε υν στο
·ρισιου αποκλειστικα σ ενα
ευκαταστατο Κοινο, να, πολλα
. Μεγαλυτερος είναι
πλασιαστουν τά σημεία δπου θά πουλιουνται εισιτήρια, 5χι �;:Ανσαμπλ�?, .. Κέντρο�!1- καιp � Στουντιο
ό πρώτος - "Nederlandse Comedie" - ποό έμφανίζεται
μόνο μέσα στο Παρίσι μά καl στά προάστια.
Το κλείσιμο θέσεων μΕ: το τηλέφωνο, ποό παίρνει δλο και στο Δημοτικο Θέατρο - στέγη έπίσης της 'Όπερας καl του
περισσότερη Ιtκταση καl τείνει νά μπεί μέσα στlς συνήθειες Μπαλλέτου. Το " 'Ανσάμπλ" ltzει την gορ<Υ. του στο 'Άμστερ
το� Κοινου,. μπορεϊ: νά οιευ;< ολύνει �ξ�ιρετικά , τήν προ �έλ�υση νταμ, οίνει δμως τlς πρεμιέρες του στο 'Αϊντχόβεν της Νοτίου
στα θέατρα μας. Πρέπει ακόμα ν αναθεωρησουμε τις ωρες Όλλανοίας. Το "Κέντρο", ποό .Sιακρίνεται γιά το μοντέρνο
Ιtναρξης των παραστάσεων ποό τελειώνουν σ·ήμερα πάρα πο προοοευτικό του ρεπερτόριο, οl:ν Ιtχει οική του στέγη· τlς πε
λό άργά γιά τοός περισσότερους θεατές, ποό συχνά κατοι ρισσότερες παραστάσεις του τlς οίνει στην έπαρχία, νοικιάζει
κουν μακρυά καl σηκώνονται νωρlς το πρωί. 'Ακολουθώντας δμως κατά καιροός μιά άπο τίς τρείς αωουσες του 'Άμσ..ερ
το παράοειγμα του Τ.Ν.Ρ. όκτώ παρισινά θέατρα άρχίζουν νταμ δπου έμφανίζει τήν Ε:ργασία του. Μιά μικρή σκηνή μέσα
τlς παραστάσεις τους στlς 8.30 μ.μ. Πρέπει νά έλπίζουμε σ;ο ίστοp ι�.ο Κ�ντρο , του 'Άμστερνταμ στεγάζει τον τέταρτο
πώς το π�ράοειγμα αύτο σύντομα θά το άκολουθήσουν δλεζ θιασο, το Στουντιο, .
,
Ή Χάγη, Ιt3ρα της Κυβέρνησης, Ιtχει Ιtνα βασιλικο θέατρο του
οι, θεατρι>;ε� έπιχειρ"Ι)',σεις. ,
,
,
Τελος,
θα πρεπε να πλατυνουμε το Κοινο, μας, ανοιγοντας
1 8ου αtώνα, δπου στεγάζεται ή "Κωμωοία της Χάyης"
;lς πόρ;ες, �ας �· δλα τά κοινων,ικά στρώ ιι-α;α του 7;ληθυσμου. ('Ήaa,gse, Kome?ie" ) . �την , tοια ..7;όλη ύπάpχε,ι κ' gνας � ί;>;
. Η τιμη ενος εισ ιτηρίου πλατειας στο ελευθερο θεατρο οια σος για τη νεολαια, μl: τον τιτλο Αρένα - Νεα Κωμωοια .
τηρεί τον άπαγορευτικο χαρακτήρα γιά τοός πολλούς, ένώ Το Ρόττερνταμ, gνα άπο τά μεγαλύτερα λιμάνια του κόσμου,
δλοι ο! Γάλλοι θά 'πρεπε νά 'χουν οικαίωμα σ/; μιά έλεύθερ·η �χει τή οική του σκηνή , το "Νέο Θέατρο του Ρόττερνταμ".
θεατρική παιοεία, δπως Ιtχουν το οικαίωμα νά μπαίνουν στά 'Ένας άκόμη θίασος ύπάρχει στο κέντρο της ' Ανατολικ'ijς Όλ
Μουσεία χαl τlς Βιβλιοθ'ijκες ποό προτιμουν. Σ' αύτο τον λανοlας, το 'Άρνεμ· οίνει τίς πρεμιέρες του πότε στο "Αρνεμ
τομέα, θά μπορούσαμε νά έμπνευσθουμε άπ' το παράοειγμα και πότε στήν πόλη του Καρλομάγνου, τ'Ι) Νιμέγκεν.
της " Volksbίihne " (Λαϊκ'ijς Σκην'ijς ) τ'ίjς Δυτικ'ijς Γερμα Κάθε θίασος λειτουργεί ύπο τήν ύψηλη έποπτεία ένος Συμ
νίας. Ή λαϊκh αύτή όργάνωση στήν όποία άνήκουν ο! θεατές βουλίου άπο προσωπικότητες τ'ijς πόλης ποό όρίζει το κράτος.
μπορεϊ: ν' άγοράσει εισιτήρια γιά δλα τά θέατρα μισοτιμής Το συμβούλιο αύτο ρυθμίζει τά οtκονομικά του θιάσου καί κα
καl το Κράτος συμ'ψηφίζει τη οιαφορά ποό θά κέροιζαν τά θορίζ;: ι τ1 σύνθεο� της καλλιτεχν�κ'ijς έπιτροπ'ij�, οέν ltz� ι ομως
.
·θέατρα. 'Έτσι, το λαϊκο Κοινο μποFεϊ: δχι μόνο νά χαρεί χαμια αναμιΕη
στο ρεπερτόριο, την σκηνοθετικη γραμμη κ.τ.λ
τά κλασικά ltργα, μά καl νά 'χει τ-ην ύπερηφάνεια πώς βο-η Αύτο! άκριβώς ο! τομείς άνήκουν στlς άρμοοιότητες της Καλ
θεί στήν · έκκόλαψη · καινούριων ταλέντων, προσφέροντας στοός λιτεχνικ'ijς Έπιτροπ'ijς. Ή έπιτροπή συνήθως άπαρτίζεται
-,έους συγγραφείς Ιtνα πλατό άκροατήριο, ποό χωρlς αύτο τί άπο τον πρόεορο - οιευθυντή του θιάσου - σκηνοθέτη η ήθο
ποτα σημαντικο καl βιώσιμο ο/; γίνεται στο θέατρο. οι όργα ποιό -, gναν θεατρικο συγγραφέα καl εναν ώς τpείς σκηνο
νώσεις, λοιπόν, των θεατών σ'τή Γαλλία πρέπει νά κάνουν μ/; θέτες. Ή θητεία της είναι τριετής.
τή σειρά τους μιά προσπάθεια: οέ θά 'πρεπε νά '1:νωθουν σ/; Π.ολό πρί� άπ' ;ΥJν άρχή τ'ijς σα;ζ?ν, ή Καλλιτεχνικ� Έπ�τρο
,
μιά μοναοικη όμοσπονοία άντl ζ·ηλότυπα νά μένουν μακρυά πη καθοριζει ενα
ρεπερτόριο απο οεχαπέντε περιπου έργα,
ή μιά άπ' τήν &λλη ; Θά μπορουσαν Ιtτσι νά παίζουν Ιtνα σημαν καί μέ βάσ:η τίς άνάγκες αύτών των Ιtργων γίνονται προτάσεις
τικο ρόλο στή θεατρικη ζωη του τόπου μας, βοηθώντας τά στοός ·ή θοποιο1)ς. 'Η όριστικη σύνθεσ:η του θιάσου κι 6ίλλοι
·
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τεχνικοί παράγοντες θά κρίνουν ποιά έργα -όzτώ έ'ως /)έκα
θά άνεβαστοuν τελικά.
Κι άφοϊί 6 λόγος γιά :ήθοποιούς πρέπει νά σημειωθεί πώς /)έν
έχει παρατηρηθεί στην Όλλαν/)ία - τουλάχιστον &ς τώρα άνεργία ·ήθοποιων. Κάθε θίασος, γιά νά μπορέσει ν' άνεβάσει
τά έργα πού προγραμμάτισε έχει άνάγκη άπο 30 - 40 -ήθοποι
ούς. 'Οχτώ θίασοι, Ρα/;ιόφωνο καt Τηλεόραση φτάνουν γιά
ν' άπορροφήσουν και τοuς 400 περίπου έπαγγελματίες ήθο
ποιοuς - συχνά μάλιστα παρατηρείται κ' έλλειψη. Φυσικο
έπακόλουθο ή έμφάνιση σπορα/)ικών έκ/)ηλώσεων βεντετισμοϊί
σε μερι.>;οUς π �λU ttέμπ3 ρ ικ0Uς" ':' ρωταγ�ν ;στές.
,
,
,
, τους
Τα συμβολαια των ·ηθοποιων
ε!ναι ετησια.
Οι απο/)οχες
κυμαίνονται άπο 4 . 000 Ιf.ως 1 8 . 000 φιορίνια το χρόνο, άνάλογα
μέ το ταλέντο καt τά χρόνια πού παίζουν στο θέατρο. 'Υπάρ
χο�ν έπ[� ς καt 7;λήρεις κ� ινωνικi:ς &σφαλίσεις (άποζημιώσεις
,
,
για ασθενειες
και /)υστυχηματα, συνταξη
κ.τ.λ. ) .
Τρείς Δραματικές Σχολές ύπάρχουν στ-fι χώρα. ' Απ' αύτές
άποφοιτοϊί" /)εκαπέντε περίπου ήθοποιοt κάθε χρόνο, ποu συ
νήθως προσλαμβάνονται άμέσως άπο τοuς θιάσους. Δέν ύπάρ
χει θεσμος "ά/)ε[ας άσκήσεως έπαγγέλματος" άλλ' δπως ε!
ναι φυσικό, οι θίασοι προτιμοϊίν πάντα τοuς άποφοίτους των
σχολών - έξω άπο μερικές σπάνιες έξαιρέσεις μεγάλων τα
λέντων. Ή φοίτηση /)ιαρκεί τρία χρόνια. Γνωστοί -ή θοποιοl
/;ιΜσκουν το μάθημα της ύποκριτικΎjς. Κάθε καθηγητής άκο
λουθεί το /)ικό του σ,Jστημα. "Αν καl ύπάpχουν μερικοl πού
άναζητοϊίν νέους τρόπους ίiκφρασ·ης, κυpιαρχοϊίν πάντα το
Σύστημα Στανισλάβσκι κ' ή Μέθοδος τοϊί Actors Stιιdio
της Νέας 'Υόρκης. 'Επίσης, έπει/;ή τά έργα τοu Μπρέχτ παί
ζονται συχνότατα, άναλύονται πάντα καl ·ιά προβλήματα της
dποστασιοποίησης. Γίνονται άκόμα μαθήματα τραγου/)ιοu,
μακιγιάζ, χοροϊί, /)pαματολογίας, άρχαίας έλληΗκΎjς φιλολο
γίας, όλλαν/)ικΎjς καl ξένης λογοτεχνίας.
"Α7 /)οϊίμε: τ� ρα λίγο , τά οικονοι-ι;ικά , τ�ν θιάσων. ;Όσο � ι &ν
,
ψαινεται παραξενο, στην , Ολλαν/)ια /)εν υπαρχουν
θεατρα ι/)ιω
τικΎjς έπιχεφηματικΎjς πρωτοβουλίας, &ν έξαιρέσουμε λίγους
-

"Νύχτα τής 'Ιγκουάνα" στό "Νέο θέατρο τού .Ρ6ττερνταμ" .
Ανω: Ζοζεφίν Εάν Γκάστερεν στό ρ6λο τής Μαξίν Φώλκ καί
ό Πίμ Ντίκερς στό ρόλο τού πάστορα Σάνον. Κάτω : Ή 'Ελίζε
Χόυμανς στό ρόλο τής δασκάλας καί ό Πίμ Ντίκερς (πάστωρ)

Υ

Τό σκηι-ικό dπό τό άνέβασμα τής " Νύχτας τ·ίjς 'Ιγκουάνα "
τού Τεννεσσή Ούίλλιαμς στό "Νέο Θέατρο τού Ρόττερνταμ "
θιάσους πού συγκροτοϊίνται κατά καιρούς κι &νεβάζουν μιού�
ζικαλ καl έργα βουλεβάρτου. Μετά την &πελευθέρωση ύπΎjρ
χαν τpείς θίασοι καl έπαιρναν έπιχορήγηση 1 00.000 φιορίνια
το χρόνο 6 καθένας. Σήμερα οι θίασοι ε!ναι όχτώ κ' ή έπιχο
ρήγηση έχει &νέβει στlς 250 - 300.000 φιορίνια. 'Απ' αύτο
το ποσον το 40% το /;ίνει το Κράτος καl το 60% οι ΔΎjμοι.
Κάθε χρόνο, ό ύπουργος Παι/)είας, Τεχνών καl 'Επιστημών
παρουσιάζει στή Βουλή τον προϋπολογισμο των έπιχορηγή
σεων, 6 όποίος συζητείται, τροποποιείται καl τελικά έγκρί
νεται. 'Ανάλογη /)ια/)ικασία &κολουθείται καl στά /)·ημοτικά
συμβούλια.
Τά χρήματα αύτά προορίζονται γιά σκηνικά, κοστούμια, συγ
γραφικά /)ικαιώματα, μισθοuς ήθοποιών καl τεχνικών, συντά
ξεις, έξο/)α περιο/)ειών κ.Cί. Πώς νά &ντιμετωπιστοuν δλα αύ
τά μόνο μέ τlς εισπράξεις ; 'Ένας μή έπιχορηγούμενος θία
σος /;Ε:ν θά μποροuσε νά έπιζήσε:ι.
'Απο τήν πλευρά τους πάλι οι θίασοι /)εσμεύονται μέ νόμο νά
&νεβάζουν όχτώ Ιf.ως /)έκα έ'ργα το χρόνο - &πο τά όποία το
Ιf.να Όλλαν/)ικο - καl νά μετέχουν στή γενική προσπάθεια γιά
τή /)ιά/)οση της κουλτούpας σέ δλες τlς περιοχές της χώρας.
Εrναι ύποχρεωμένα /;ηλα/;ή τά συγκροτήματα νά /;[νουν το
Ιtνα τρίτο των παραστάσεων στην Ιf./)ρα τους χαl τ' Cίλλα /)υο
τρίτα σέ μικρότερες πόλεις καl χωριά ·της περιφερείας τους,
/)ίνοντας !:τσι /)υό - κάποτε καl τpείς - παραστάσεις τήν ή
μέpα.
Αύτές οι ά/)ιάκοπες περιο/)είες /)[νουν τήν εύκαιρία σέ ήθο
ποι �ύς καl ο ::η�οθέτε� νά ' ρχονται σ' �παφή μέ �;ολλές κατη
,
γοριες Κοινου απο τα πιο /)ιαφοpε:τικα χοινωνικα πλαισια
χι
αύτο ε!ναι μιά πολύτιμη , /)ιαρχώς άνανεωνόμενη έμπειρία.
Πρόκειται δμως γιά μιά /)ουλειά σχε/)ον έξοντωτιχή . Τέσσερις
μέρες κάθε β/)ομά/)α το ώράριο ε!ναι το &κόλουθο : οι ήθο
ποιοl χάνουν πρόβες &πο τlς 1 1 το πpωl &ς τlς 3 το &πόγευμα.
"Επ� ιτα ,άνεβαί�ουν στΟ αύτο� ίνητ� r:α να φ":."άσουν κατ� τίς
7 σε μια κωμοπολη . Δειπνουν και /)ινουν /)υο παραστασεις,
στlς 8 χαl στlς 1 1 . 'Έπειτα έπιστρέφουν στην Ιf./)ρα τους, άν
&πέχει λιγότερο άπο 1 30 χιλιόμετρα · /)ιαφορετιχά χοιμοuνται
έκεί χαl έπιστρέφουν την Cίλλη μέρα στlς 1 1 γιά τlς /)οχιμές ..
Φυσικά, τά ίiξο/)α παραμονΎjς "έκτος Ιf./)ρας" πληρώνονται &πο
το θίασο. Κάθε ήθοποιος /;ηλα/)1) παίρνει μέσα σ' Ιf.να φάκελλο
24 φιορ �νια γιά ;ον 'Jπν� , 2,50 γιά το πρόγευμα, 1 ,50 γιά το
' και 8,50 για το: /)ειπνο.
τσαι
Καθώς το 6/;ιχο ΙΗχτυο /;ιαρκως βελτιώνεται, ή μεταφορά μέ
αύτοχίνητα &πο τή μιά Cίχpη της χώρας στην Cίλλη γίνεται δλο
χαl πιο εϋκολη . 'Αποτελεί πάντως Μσχολο πρόβλημα ή μετα
φορά τών σκηνικών, φωτιστικών μέσων χαl τεχνικοu έξοπλι
σμοϊί, πού όφείλεται στη φιλο/)οξία μας νά /)ίνουμε καl στο τε
λευταίο χωριο παραστάσεις μέ την rl)ια πληρότητα δπως καl
στην πρωτεύουσα.
Σχετικά μέ το Κοινον τώρα. Οι θεατΕ:ς πληρώνουν εισιτήριο
1 7 ,50 φιορίνια. 'Υπάρχει <lμως κ' ή όμα/)ιχή προσέλευση
θεατών, χάρη στούς πολυάριθμους συλλόγους φίλων τοϊί θεά·

-
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τp()Ό; ·-τ'Ιjζ p;οσσικης-της Λογστ·εχ\.[ας, πού ·ύπάρχουν σ' δλό
ΡΟΥΜΑ Ν Ι Κ Ε Σ Π ΡΟ Σ Π Α Θ Ε Ι Ε Σ
κ�ηρ1! τήν Όλλαyδία καί πού, ά"(χαζάρ�υν παρα?τάσεις για
τα μελη τους, μεr οtκονομικους ορους εξαιρετικα εύνοϊκούς
Γ Ι Α Ε Π Ι Τ .Υ Χ Η Ε Ρ Μ Η Ν Ε Ι Α
γι' αύτά. Τdι μέλη δηλαδή τών ουλλόγων, όίνθρωποι άπο διά
φορες κοινωνικΕ:ς όμάδες καl μΕ: διαφορετικο πολιτικο χρώμα
(καθο�ικοί1 πρ3τε�τάντες, σο�ιαλιστές, φιλελεύθεροι κ.τ.λ. ) ,
Τ Η Σ Ε Λ ΛΗ Ν Ι Κ Η Σ Τ ΡΑ Γ Ω Δ Ι Α Σ
μπο,ροψ ν α δουν εξη παραστασεις μέ μιdι συνδρομή 80 δρχ.
'
περιπου.
ό
Έ•ας lcrrό τούς 'Ιά.Ιi>ιό-τ�εροvς ΘΙε;α.τρανθρώΠ'<>vς τi\·ς Ρο.,μανίσς
'Ένας όίλλος παράγοντας της θεατρικ'Ιjς ζω'Ιjς της 'Ολλανδίας
,,(iόv Μ;αpίν Σανι;-σιδ!Ιό:ινιοιι, &ι:α1Κ!Ε·κιρι1ιμ�έiν1:)ς σιτyγpαιφi-αc;,, ·�Ρι1τικός ,' l·
ισ'το-ρ 11ΚΙΟ'ς του θεό!τροu, γεν ι�κος διιειιιθιιι'ιl'Τ ής 11Wν ρο·�}Η:vικωv
θεάτρων
είiiαι!Ι:•οι Λέσχες τών 'Ερασιτεχνών. Λένε συχνdι πώς οι Όλ
:r
.. ο:ί wα...,ι.λ·Ι]Ιψ�να Δ« οιιθι.ιν'Τής τοu '·Εί9νιικοv Θt<X'TpO'll Βaι>κοuρε
λανδtί δΕ:ν έ:χουν έ:ντονη τήν αtσθηση του θεάτρου. Μdι τότε . ιe;τ
ίσu,, Ειγραψε �τrοικιλ,ειστ ιιχά, γιά τό <�Θέ�ατρο·» τό παραικάτω &ρθρο.
,
πώ� ύr;άρχουν, 3.00� περίτ;ου έρασιτεχνικοί θεατρικοί δμιλοι;
ΙΑ.•01ψερeτσι cττ ι ς paUΙJJ"'"'""'Dς 11'ρσσ;rάθε ι<>ς γιιρω
άπό τήν άρχc;ίοι
Και μαλιστα_ ενωμένοι σέ ομοσπονδία πού διαθέτει έκλεκτούς
tίλ.λιψιιιοή Τρο:γω5ί,α. Εt.σι τό τ·ελwταίο τοu aρθρο. Ό Σαντο6εάνοu
7
'Π!έθcr�ε
πρίν
λί"("'ς
μό>ρες,
σέ
ήλ.ιιοί"'
•
1
έτ·ων,
στό
Βοuκοορέ:ο-r ι .
κα!Vιγητές γιdι νdι παραδίδουν μαθήματα στdι μέλη της; Βέ
βαια, οι δμιλοι αύτοι δέν τροφοδοτουν, παρdι σπάνια, το θέα
τρο μέ στελέχη. Το τpοφοδοτουν δμως μέ νέο συνειδητο Κοινό. Στο δραματολόγιο της φετειν'Ιjς θεατpικ'Ιjς χρονιας στή Λαϊ
Νέο Κοινον έπίσης δημιουργεϊται κι άπο τή θεατρική δραστη κή Δψοκρα�ία της Ρ�υμανί�ς ή 'Αpχαία Τρ�γωδί,α κατέχει
ριότητα στούς φοιτητικούς χώρους. Μέσα στίς πέντε Πανε θ�ση εκλεκτη. Μπορουμε να βεβαιωσουμε πως τα όνόματα
πιστημιουπόλεις και τ!ς τέσσερις Πολυτεχνιουπόλεις, κάθε των μεγάλων τραγικών, του Σοφοκλ'Ιj, του Εύριπίδη και πιο
σύλλογος έ:χει τή θεατρική του όμάδα, πού παρουσιάζει κατdι πρόσφατα του Αισχύλου, δημιουργου της " 'Ορέστειας ", πού
' ένσωματωκαιρούς προγράμματα μέ μονόπρακτα. Σκηνοθετουν έπαγ βρίσκονται στήν έπικαιρότ-ητα, εχουν άπο καιοο
γελματίες ήθοποιοι και συχνdι άνεβάζουν μέ μεγάλη έπιτυχία θεί στή ρουμανική θεατρική παιδείeχ.
έ:ργα άπο τdι θεωρούμενα άντιεμπορικά. Πολλές φορές μά "Υστερα άπο μακροχρόνια δραστηριότητα ι:ρευνας στ/:ιν το
λιστα, μετdι τήν έπιτυχία αύτή, τdι tδια έ:ργα ά"εβάζονται καί μέα του θεάτρου, έπιτρέψτε μου να θυμίσω πώς έδώ και πε
άπο έπαγγελματικούς θιάσους. Πρέπει έδώ ν' άναφερθεϊ συμ νήντα χρόνια παρακολούθησα μια μνημειώδη παράσταση της
πληρωματικdι δτι στο Πανεπιστήμιο της Ούτρέχτης ύπάρχει Τραχωδία_ς του � οr οκλ'Ιj �· Οtδίπου� Τύραννο� " στή μεγάλη
�δρα Θεατρολογίας πού σπουδαστήριό της είναι �α μικρο σκηνη του παλιου Εθνικου μας Θεατpου, που καταστράφηκε
πειραματικο θέατρο, οπου οι φοιτητές δοκιμάζονται ' σέ "έπι- στα 1944 άπο τούς χιτλερικούς βομβαρδισμούς. Τον έπώ
νυμο ρ�λο έρμήνευε ό Κονσταντίν Νοταρα, πρύτανις του ρου
στημονική" βάση αύτή τή φορά.
μανικου θεάτρου. 'Ολόκληρη ή πλειάδα τών μεγάλων ρουμά
Τελειώνω μέ το ρεπερτόριο : 'Όπως είναι φυσικό, για έπιχο νων
τ'Ιjς έποχ'Ιjς βοήθησε στήν έπιτυχία του θεά
ρηγουμένους θιάσους, το βασικο κριτήριο γιdι τήν έπιλογή τών ματος.ήθοποιών
'Αργότερα, το lδιο αύτ/:ι έ:ργο �γινε ή λυδία λίθος της
�ργων είναι ή ποιότητά τους. 'Όχι πάντα, βέβαια, γιατί τ/:ι Κοινο νέας γενιας
'ήθοποιών. 'Αναφέρουμε σχετικα τη μει άλη έπι
άπαιτεί κατdι καιρούς �να "διάλειμμα'', δηλαδή τήν παράστα τυχία πού 'χε
ό Γκ. Βράκα, καλλιτέχνης του λαου σήμερα '
ση έν/:ις βουλεβάρτου, μιας άστυνομικ'Ιjς κωμωδίας. 'Οπωσ στο ρόλο του Οιδίποδα
στο διάστημα του μεσοπόλεμου.
δήποτε ομως, τdι έ:ργα πού παίζονται εί"αι ' στή μεγάλη τους Θdι πρέπει έπίσης ν' άναφέρουμε
τtς προσπάθειες πού άπο
πλειοψηφία, ύψηλ'Ιjς ποιότητας.
σκοπο9σαν
να
_έξοικειώσουν
το
πλατύ
μέ τα μεγάλα
Ό λαος τών Κάτω Χωρών είναι έγκατεστημένος, δπως κ' οι προβληματα του παγκόσμιου πνευματικουΚοιν/:ι
πολιτισμου καί προ
άρχαίοι 'Έλληνες, σ' �να σταυροδρόμι δπου συναντιουνται πάντων μέ τήν 'Αρχαία Τραγωδία. οι διαλέξεις
πού όργάνωσε
δχι μόνον τdι έμπορεύματα άλλdι καί τdι αtσθητικdι καί tδεολο
Έθνικ/:ι Θέατρο στdι 1 931, κ' έπαναλήφθηκαν στα 1956
γικdι ρεύματα άπ' δλο τ/:ιν κόσμο. Αύτο φαίνεται χαί άπο τήν το
Κ'Χt τελευταία στή ρουμανική τηλεόραση, διαλέξεις πού
ποικιλία του ρεπερτορίου. οι θίασοι συναγωνίζονται ποιος καθώς,τήv
τι�::;ή �,α κάνω'- όίρ'(..ιζ�ν πάντοτε μέ λεπτομερειακές
θdι έξασφαλίσει πρώτος τίς νέες σκηνικές έπιτυχίες του Λον �ίχα
αναλυσεις
των εργων των ελληνων τραγικών, άπ' τdι όποία
δίνου, της Νέας 'Υόρκης, του Παρισιου, του Βερολίνου. Κά παρουσιάζαμε
άποσπάσματα μέ τα άντίστοιχα σκηνικα καt
θε θέατρο έ:χει τdι λαγωνικά του, πού έπισημαίνουν τdι ξένα κοστούμια,
και μέ πληpοφοριακα στοιχεία για το άρ
άξιόλογα έ:ργα άμέσως μόλις άνεβαστουν. 'Αναφέρω ένδεικτι χαι:ο θέατροκαθώς
τήν τεχνική του. Ή Βιβλιοθήκη του 'Εθνι
κdι μερικές άπο τις παραοτάσεις της περιόδου 1 962 - 1 963 : κου Θεάτρουκαι
του Βουκουρεστίου φιλοξενεί χοντdι στις �α
"Το μ'Ιjλο" του Γκέλμπερ, '"Ημέρες εύτυχίας" του Μπέκετ λιότερες μεταφράσεις,
κι όίλλες πιο πρόσφατες τών έ:ργων
" Collertion " του Πίντερ, " οι δουλες " του Ζενέ, " 'Ο
τ
υ
Εύρι1;ίδ
η
:ιαt
του
" Οιδίποδqι Τύραννου ", πού τον με
�
,
Σβέικ στ/:ιν Β' Παγκόσμιο Πόλεμο " και " Γαλιλαϊος " του ταφρασε ο εξαιρετος ρουμάνος
έλληνιστής 'Αλ 'Ελιάν, καθώς
Μπρέχτ, " Venus observed " του Φράυ, " Μπαμπά, καημέ
τή θαυμάσια μετάφραση τ'Ιjς " 'Ορέστειας " άπ' τ/:ιν Γχ.
νε μπαμπά, ή μαμdι σ' �βαλε πάνω στή ντουλάπα κ' είμαι χαt
πού άπόδωσε στα ρουμανικdι τήν " Ίλιάδ� " καί
τόσο λυπημένος " του Κόπιτ, " Οι Φυσικοί" του Ντύρρενματ, Μούρνου,
ιι ΌόUσσεια ".
" 'Ανδόρρα " του Φρίς, " 'Η σπηλιdι " καl " Μήδεια " του την
μόρφωση δια μέσου του θεάτρου, πού βασίζετΌιι πάντα
'Ανούιγ, " 'Όπως άγαπατε " του Σα.ίξπηρ, " 'Ερρίκος 6 Δ' " Ή
σέ μια άκοιβ'Ιj κατατόπιση, συνοδευμένη άπο παραδείγματα
του Πιραντέλλο, " Οι χωριάτες " του Γκολντόνι, " Ντ/:ιν Χtλ " δοσμένα
θεατρικά, εχει γίνει παράδοση στdι θέατρά μας. Στlς
του Τίρσο ντέ Μολίνα, " Play boy of the Western WorJd " ? 'Ια>ουαρίου
1964 έγκαινιάστηκε άπ' τή σκηνή του Έθνι
του Σύνγκ, " Πέρσαι " του Αtσχύλου, " Ό έπιθεωρητής " κου Θεάτρου του
Ίασίου Ιtνας καινούριος κύκλος διαλέΕεων
του Γκόγκολ, " Πόλεμος καl Εtρήνη" του Τολστόι, "Ρόσμερ πού περιλαμβάνει μιdι
παρουσίαση της 'Αρχαίας Τρα
σχολμ " του 'Ίψεν, " Το παιχνίδι του �ρωτα καl τ'Ιjς τύχης " γωδίας, άποσπάσματαπλατεια
άπ' τον " Προμηθέα Δεσμώτη του
του Μαριβώ, " Ό κατdι φαντασίαν άσθενής " του Μολιέρου, Αισχύλου, τήν " 'Αντιγόνη
καί τον " Οtδίποδα " Τύραν
" Συραν/:ι ντέ Μπερζερdικ " του Ροστά11, " 'Ένας μήνας στήν νο " του Σοφοκλ'Ιj και τις "" Τρωάδες
" του Εύριπίδ·η.
έξοχή " του Τουργκένιεφ, " 'Ωραία μου κυρία " του Σώ.
καί μερικα χρόνια, το Θέατρο Νεότητας τdG. Βου�ου
Εtδιχdι το τελευταίο παίχτηκε άπο tδιωτικό, μή έπιχορηγού 'Εδώ
ρεστίου άνέβασε τήν " 'Αντιγόνη " του Σοφοκλ'Ιj· τελευταϊα,
μενο, θίασο.
θίασος του Έθνικου Θεάτρου του Κλούζ έρμήνεψε τήν
'Έ"α όίλυτο πρόβλημα γιdι μας - χα! γιdι τήν 'Ελλάδα, άπο "ό 'Εκάβη
του Εύριπίδη. Στή φετεινή θεατρική περίοδο
δ,τι �χω άκούσει - είναι το πρόβλημα της έθνικ'Ιjς δραματουρ το Έθνικο" Θέατρο
θα παρουσιάσει τις " Τρωά
γίας. οι καλλιτεχνικές έπιτροπές μέ πολλή δυσκολία βρίσκουν δες " του Εύριπίδη,τηςχα!Κραϊόβας
τl:ι Θέατρο ",Κονσταντιν Νοταρα "
κάθε χρόνο το όλλανΪ\ικο ι:ργο πού 'ναι ύποχρεωμένες ν' άνε στο Βουκουοέστι, τ/:ιν " Οιδίποδα
Τύραννο " καί τον " Οι
βάσουv. Ή ντόπια θεατρική παραγωγή συνήθως δέν ξεπερνάει
έπt Κολωνc;> " του Σοφοκλ'Ιj. 'Ωστόσο, ή τριλογία της
το μέτριο. Μετdι τούς κλασικούς, δπως ό Βόντελ (17ος αtώνας }, δίποδα
" 'Ορέστειας " του Αtσχύλου, πού ή πρεμιέρα της δόθηκε
μόνον δ ·Χ έρμαν Χέγερμανς (1900 - 1924 } κι ό σύγχρονος στις
24 'Ιανουαρίου στή σκηνή του θεάτρου ''Λουτσία Στούρζα
Φλαμανδος Οuγκο Κλάους �δωσαν σημαντικdι ι:ργα, πού παί Μπουλάντpα
στο Βουκουρέστι, κατέχει τήν πρώτη θέση
ζονται συχνα χαί στο έξωτερικό. 'Αλλ' έπειδή �ας συγγραφέας στή θεατρική" έπικαιρότητα.
Ή πρωτοβουλία του θεάτρου
δέν φέρνει τήν 'Άνοιξη, νομίζω τελικdι πώς μόνο δταν άποχτή αύτου ν' άντιμε�ωπίσει τίς δυσκολίες
συνεπάγεται ·(]
σουμε δική μας άξιόλοyη δραματουργία, θdι μπορέσουμε νdι άπο σκην'Ιjς διδασκαλία του έ:ργου του πού
Αισχύλου είν' έξαι
μιλήσουμε γιdι όίνθηση του Όλλανδικου Θεάτρου.
ρ:,τικdι άξιέπαινη. Ή μοντέρνα άντίληψη του σκ-ηνιχου και
των κοστουμιών βοήθησε τ/:ι σύγχρονο Κοιν/:ι να πλησιάσει
(Μετ. Ν ι κ_η φ. Π α π α ν δ ρ έ ο υ)
ELISE HOOMANS
.

...

·

τό ά:Οάνατο �ργο τοu μεγάλου τραγικου. Τα τρία μέρη τ'ijς
" 'Ορέστειας " δόθηκαν μl: γοργο ρυθμό, γεγονος πού έπέ
τρεψε να διατηρηθεϊ ζωηρο τό ένδιαφέρον τών θεατών. οι
χοροί κ' ή άπαγγελία τοu χορου, περίφημα συγχρονισμένα,
έ:δειξαν πόσο φροντισμένη καt τακτική δουΛεια έ:γινε άπ' τό
νεαρο σκηνοθέτη ΒλcΧντ Μούγκουρ.
Στtς δηλώσεις πού 'καναν στον τύπο οι συντελεστές αύτ'ijς
της σκηνικ'ijς δημιουργίας άνάφεραν π6)ς οι παραστάσεις τ'ijς
.. 'Ορέστειας ,, δημιούργησαν δύσκολα και περίπλοκα προ
βλήματα, πού δ σκηνοθέτης κ' ol έρμηνευτές προσπάθησαν
να λύσουν δουλεύοντας μl: πάθος. " Ή 'Ορέστεια " - τό
νισε δ σκηνοθέτης Βλαντ Μούγκουρ - παραμένει μια τρα
γωδία άνθρώπινη, δπου, πέρα άπ' τlς θρησκευτικΕ:ς πεποιθή
σεις της άρχαιότητας, τ' άνθρώπινα αισθήματα κ' οι σχέσεις
μεταξύ τών άνθρώπων προβάλλουν μl: καταπληκτική ενταση.
Ό Αισχύλος παραμένει άριστοτέχνης στήν άπεικόνιση τών
αιώνια άνθρώπινων αισθημάτων , , .
Σίγουρα, ή παράσταση της " 'Ορέστειας " άποτελεϊ θεατρικό
γεγονός πού Θα συντελέσει στον πλουτισμό τ'ijς πείρας στον
τομέα της έρμηνείας της 'Αρχαίας Τραγωδίας. Το Κοινό μας
έκτιμδί tδιαίτερα τlς παραστάσεις αύτοu του εrδους, πράγμα πού
άποδεικνύει τήν ύψηλή καλλιτεχνική του κατάρτιση και το
ένδιαφέρον του για τ' άριστουργήματα τ'ijς παγκόσμιας λογο
τεχνίας. Μερικα πρόσφατα παραδείγματα μδίς έπιτρέπουν να
βεβαιώσουμε πώς το ρουμανικό Κοινό είναι tδιαίτερα δεκτικό
στο μοναδικό κάλλος της 'Αρχαίας Τραγωδίας. Ή περιοδεία
του 'Ώειρα·ίκου Θεάτοου" προκάλεσε τον ένθουσιασμό τοu Κοι
νο,u στο Βουκ�υρέσ;; - Σημειώνο�με έπίσης πώς ή ταινία τ�υ Μι
,
χαλη Κακογιαννη ,Ηλέκτρα , μl: πρωταγωνιστρια
την Ει
ρήνη Παπδί, γνώρισε έξαιρετική έπιτυχία στή Ρουμανία, δπου
προβλήθηκs για πολλούς μ'ijνες. Ή έκτίμηση μέ τήν όποία
περιβάλλεται ή σύγχρονη έλληνική έρμηνεία τών εργων τών
μεγάλων τραγικών, άποδεικνύει πώς οι ρουμάνοι θεατές είναι
1.χανοl να νιώσουν το μήνυμα μιδίς ύψηλ'ijς τέχνης. Το Κοινό
μας έ:χει ταυτόχρονα τήν ικανοποίηση να βλέπει πώς, μέσα
στα δικά του θέατρα, καινούριες καλλιτεχνικές δυνάμεις κα
ταπιάνονται να έρμηνεύσουν τα χιλιόχρονα κείμενα του ΑισχύΉ Λ ουτσία Μάρα, 'Ηλέκτρα στήν " ' Ορέστεια" τού Αlσχύλου,
στό θέατρο "Λουτσία Στούρζα - Μπουλάντρα " Βουκουρέστι
,

λου, του Σοφοκλ'ij και τοu Εύριπίδη. Ot παραστάσεις πού
όργανών�υν ?ι σπουδαστές τοu Ίνσ�ιτο�τ�υ �εά:ρου " Ι; �·
Καρατζιαλε , είναι χαρακτηριστικες απ την όίποψη αυτη.
'Από καιρό έ:χει άρχίσει ή προσπάθεια νά 'ρθουν σ' έπαφή
οι μέλλοντες καλλιτέχνες τ'ijς σκην'ijς άκόμα κι άπ' τήν πε
ρίοδο τών σπουδών τους, μl: τlς όμορφιές μα καl μέ τίς δυ
σκολίες πού παρουσιάζει ή έpμηνεία τών άρχαίων κειμένων.
'Έτσι, τα θέατρα της Ρουμανίας Θα μπορουν να παρουσιάσουν
στο προσεχές μέλλον �να ρεπερτόριο πού Θα έκτείνεται άπ'
τα εργα του Αισχύλου καl τοu Σαίξπηρ &ς τlς δημιουργίες
τών συγχρόνων θεατρικών συγγραφέων. Κ' ol ήθοποιοt Θα
μπορουv να θέσουν τήν τέχνη τους στήν ύπηρεσία τών πιο
άξιόλογων δημιουργημάτων του παγκόσμιου πνευματικοu πο
/.ιτισμοu.
ΙΟΝ MARIN SADOVEANU
(Μετ. Τ. Δρ ) .
Φ Ρ Ε Ι Δ . ΧΕΜΠ Ε λ , Ο Γ ΕΡΜΑΝΟΣ
Δ ΡΑΜΑΤΟ ΥΡ Γ Ο Σ Π ΟΥ Π Α Ι ΖΕΤΑΙ

1 50 Χ ΡΟ Ν ΙΑ Μ Ε ΤΑ ΘΑΝΑΤΟ Ν
'Έκλεισαν 1 50 χρόv ια άπό τό θάνατό του. Κι δμως, τό f!ργο
τοίί Γερμανοίί δραματουργοίί Φρειδερίκου Χριστιανοίί Χέμπελ ξανα
βρίσκεται στό θεατρικό 1Τpοσκήν ιο. Κ ι Οχι μόνο στή Γερμανία καί
τήv Αύστρία. Στό Παρίσι , Ενας άπό τούς νέους έμψuχωτές τοίί θε·
άτρου, ό Πιέρ Ντεμπώς, κάνει μιά ούσιαστική έμφάνιση, άποκαλύ ..
πτοντας τήγ 6ι6λική «' Ι ουδήθ» τοίi Χέμπελ πού - παιγμένη μ• lπι
τυχία �ό 1 840 στό Βερολίνο - ijταν /Χγνωστη, μέχρι σήμερα, στή
Γαλλ ία. Ό Χέμπελ εΤχε δώσει καινούριο αΤμα στό Γερμανικό Θέα
τρο τοΟ περασμένου αίώνα κ' εtχε κάποια γενικότερη έπίδραση.
ιο Ζιρωντοϋ άπό τό Εργο τοίι Χέμπελ Εχει tμπνευσθεϊ τή δική του
« ' Ι ουδήθ». Ή Μ ίτση Κουγιουμτζόγλοu, ή γνωστή μεταφράστρια πού
παρακολουθεί Ιδιαίτερα τό Γερμανικό Θέατρο, μ&ς γράφει τά έξi\ς :

Πρtν λίγους μ'ijνες κλείσανε 1 50 χρόνια άπ' τή γέννηση καt
100 χρόνια άπ' το θάνατο τοu μεγάλου δραματουργου και στο
χαστη τοu 19ου αtώνα, τοu Φρειδερίκου Χpιστιανου Χέμπελ.
'Έζησε σέ μιά έποχή, πού μδίς πρόσφερε πολλούς μεγάλους:
τον Μπύχνερ, τον "Οττο Λούντβιχ, τον Ρίχαρτ Βάγκνερ, τον
Βέρντι. Ό Χέμπελ δl:'ι άσχολήθ·ηκε μονάχα μέ το θεατρικό
λόγο. Στα " Ήμερολόγιά " του ύπάρχουν θαυμαστα μοτίβα
τη 7 ύ�αρξι,στικ'ijς φι,λοσοφίας, της βα�ειδίς ψυχ�λογίας κα,θώς
και της -τοτεμοντερνας Κοινωνιολογιας. Παλιοτερα ο, Νιτσε
κι ό Ζίγκμουντ Φρόυντ, νεώτερα ό Σαρτρ κι δ Καμύ, Θα μπο
ρούσανε να βρουνε τον έαυτό τους μέσα στή .. μοναξια ,, πού
πλακώνει τον Χέμπελ. Θαυμάστηκε, άγαπήθηκε κι άγάπησε,
μα εμεινε δ μεγάλος .. �ρημος ,, και τήν έσωτερική έρημιά
του τή χρωστάει στα δύσκολα και σκληρα χρόνια πού πέρασε.
Γεννήθηκε στα 1813 στο Ντιτμάρσεν τοu Βέσσελμπουρεν, στήν
πιο βορεινή γωνια τ'ijς Γερμανίας. Ό πατέρας του, χτίστης στο
έπάγγελμα, �νας Cίνθρωπος πού σ' δλάκαιρη τή ζω-ή του τά. 'χε
μέ τή Μοίρα του, Cίφησε βαρειά κληρονομια στον 14χρονο
Φρ'ijντριχ, τήν άνέχεια. " Ό άδελφός μου κ' έγώ, πεινούσαμε
σα λύκοι, μά σέ κάθε μπουκια πού κατεβάζαμε, άκούγαμε πώς
δέν ε'ίμασταν Cίξιοι για το ψωμί πού τρώγαμε. Στο βάθος, δ
πατέρας Ίjταν καλός όίνθρωπος, δέν �φταιγε αύτός αν ή φτώ
χεια π'ijρε τ-f) θέση της καpδιδίς του ". Μέ τίς πατάτες πού
ύπήρχανε στο κελλάρι - τή σοδειά, για να ξεχειμωνιάσει ή
οtκογένεια Χέμπελ - πληρώθηκαν τα εξοδα της κηδείας. 'Α
μέσως μετά, μπ'ijκε σα γραφιάς στήν ύπηρεσία του Cίρχοντα
Μώρ καl μαζί μl: τή λιγοστή άμοιβή, δεχότανε Cίφθονη τήν
ταπείνωση καί τούς έξευτελισμούς. Κι δταν ϋστερα άπό κάμ
ποσα χρόνια πέθανε ή μητέρα του, κ' έκειν'ijς το κιβούρι τό
, φτιαξε δ ξυλουργός του χωριου μέ δανεικά.
Αύτές ol άναμνήσεις, θά τον κυνηγδίνε πάντα: " Ό -l]λιος λάμπει
μονάχα μια φορα για τον Cίνθρωπο : στα παιδικά του χρόνια,
στήν πρώτη του νιότη. 'Έτσι :v.αt τον ζεστάνουν οι άχτίδες του,
:v.αμια παγωνια δέν Θα μπορέσει να τον φτάσει. 'Ό,τι ύπάρχει
μέσα του Θα φουντώσει, θ' άνθίσει και Θα κάνει καρπούς ... ώ ,
πόσο σκοτεινά κ' έ:ρημα Ίjταν τα παιδικά μου χρόνια " . Σ'
αύτή τή σκοτεινια και τήν έρημια τών παιδικών του χρόνων
χρωστδίμε τα πιο πονεμένα τραγούδια του.
"Ξέρει ό Θεός π6σο βαθειά ε lν' ή θάλασσα,
Ξέρει ό Θεός π6σο βαθειά ε lν' η πληγή . . . .
Στα 1 835 διαβάζει έργασίες του ή τότε διάσημη συγγραφέας
"
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ναι ή συνισταμένη τ'ίjς γυναίκας τοu ποιr,τ'ij, •οϋ προσφέρει κατά
νόηοη, Ι:ρωτα, γαλήνη. Στά 1 848, με τη μεγάλη πολιτικη άνα
ταραχή, ή Βιέννη ζεΊ: τίς πιο φριχτες βαρβαρότητες πού μπορεΊ:
ό &νθρωπος νά κάνει στον &νθρωπο: Βιασμοί, άσέλγειες πάνω
σ' &ντρες, γυναΊ:κες καί παιδιά. 'Εκεί, ό ΦρειδερΊ:κος Χέμπελ
γνωρίζει τον &νθρωπο άπο την καλή, "τον δολοφόνο των &λλων
καί φονιά τοu έαυτοu του ". " Νά φτιάξει κανείς Ιiνα μεγάλο
κανόνι, νά το γεμίσει μ' όλάκαιρη τη Γη καί νά το τινάξει lσια
στη μούρη τοu θεοu ". Ό φίλος του Δοι)κας τοu Σβάρτσεμ
περγκ, τοu έμπιστεύεται τα χειρόγραφά του, γιόι νά τούς ρίξει
μιά ματιά. Ό Χέμπελ τον παρακαλεΊ: νά μην τυπώσει τά ση
μεΊ:α πο1) άναφέρονται στην κατάληψη τ'ίjς Βιέννης, " 8χι γιά
πολιτικούς, άλλά γιά καθαρά άνθρωπιστικούς λόγους ".
Στά 1 85 7 , τελειώνει το τρυφερο Ι:πος " Μητέρα καί παιδί ",
έμπνευσμένο όλοκληρωτικά άπο την παρουσία τ'ίjς γυναίκας
του. Στά 1 863 άνεβάζονται τά Ι:ργα του στο Μόναχο καί στη
Βαϊμάρη καί εtδικά το " Νιμπελοuνγκεν " του παίρνει το Βρα
βεΊ:ο Σίλλεp, άπο 1 . 000 •άλληρα. Έκτος άπ' την " Άγνη
Μπερνάουερ ", την πεντάμορφη κόρη τοu μπαρμπέρη πού 'ζησε
στόι 1 435 καί πού ή έρωτική της ιστορία μl: το Διάδοχο τοu
Δουκικοu θρόνου 'Άλμπρεχτ τ'ίjς Βαυαρίας Ύjταν άληθινή, δλες
οι &λλες τραγωδίες του εΙναι γεμάτες άπο το άπίθανο καί το
μυστήριο τ'ίjς μεταφυσικ'ijς: " πολλοί δεν πιστεύουvε σε τίποτα,
μά τά φοβοuνται δλα ". οι περισσότεροι άπο τούς 7]ρωές του
!:χουν συχνά κάτι το άνατριχιαστικά άπόκοσμο, τόσο πού πολ
λl:ς φορl:ς ξεπερνiiνε τά σύνορα τοu 'Ωραίου. Είναι δλοι τους
παθιασμένοι. άκόμα κ' ή μετάνοιά τους /:χει κάτι το μακάβριο·
ιι θυμίζουν χρόνια, Οποu ό ΘεΟς κι ό Σαταν<Χς ζούσανε άντάμα ",
δπως ή " Ίουδηθ " ( 1 8 3 9 - 1 840 ) , πού ύποκύπτει στη μοίρα
;riς γυ�αίκας νά μαγε�εται ά,π' την ό �;ορφιά �ς Δύναμη,ς.
Ερωτευεται τον , Ολοφερνη, γινεται δικη του και τον σκοτωνει 8χι γιατί νίκησε το λαό της, άλλά γιατί νίκησε την lδια.
Σ,τη " r:ενοβέιp α " , ( 184 ? - 1 8411 ) , το πά�ος τοu 1Γκόλο , γι�
,
την
ηρωιδα,
τον κανει να ξεχναει φιλία, εμπιστοσυνη, μα με
τ � ϊόιο πάθ�ς ξεσ,πάε; κ' ή μετάνο ιά του κ�t σαν Μ�Οειξη μετα
1
πως κι ο ιδιος ο συγ
μελειας βγαζει τα ματια του. Φαινεται
γραφέας ένοχλήθηκε άπ' το φοβερο αύτο τέλος και στά 1 85 1
γράφει Ιiναν μαλακότερο έπίλογο, δπου ή πιστη Γενοβέφα ξα
'Από τήν παράσταση τijς " 'Ιουδήθ" τού Χέμπελ ατό "Θέα
ναγυρίζει στον &ντρα της. Στο " Δαχτυλίδι τοu Γύγη " (1 853 τρο Ντανιέλ Σορανό " τού παρισινού προαστίου Βενσέν.
53 ) , ό Χέμπελ μiiς μεταφέρει στά μυθικά yρόνια τ'ίjς Λυδίας,
'Ιουδήθ, ή Νίτα Κλέν καί ' Ολοφέρνης, ό Ζώρζ Άμινέλ
δπου ό Βασιλιάς Κανδαύλης πληγώνει βαθύτατα το αlσθr�μα
ντροπ'ijς τ'ίjς πεντάμορφης Βασίλισσας καί γυναίκας του Ρο
'Αμαλία Σόππε κι άποφασίζει νά κάνει τη ζω·ή του καλύ δόπης. βοηθώντας τον 'Έ.λληνα εύγεν'ij Γύγη, πού μ' Ι:να μα
τερη. 'Επηρεάζει γνωστούς και φίλούς, πού άναλαμβάνουν τά γικο δαχτυλίδι μποροuσε νά γίνει άόρατος, νά μπεί στον κοι
Ι:ξοδα γιά τη συνέχιση των σπουδων του. οι προστάτες πλη τώνα τ'ίjς γυναίκας του καί νά δεί μl: τά μάτια του τίς γυμνές
ρώνουν γιά νά σπουΜοει ό Χέμπελ στην 'Αϊδελβέργη καί στο όμορφιl:ς τ'ίjς Ροδόπης. 'Όταν το μαθαίνει έκείνη ζητάει το
Μόναχο νομικά - καί κείνος, φυσικά, σπουδάζει ιστορία και θάνατο τοu Ι:νοχου. Κ' έπειδη ό &ντρας της άρνιέται νά θανατώ
φιλοσοφία. Στά 1 839 έγκαθίσταται στο Άμβοuργο σάν συγ σει το φίλο του, άπαιτεΊ: άπο το :rύγη νά σκοτώσει τον &ντρα
γραφέας και βρίσκει στοργη καί κατανόηση στην Elisa Len της καί Βασιλιά σl: μονομαχία καί μετά νά την παντρευτεί
γιά νά σβήσει τη ντροπή της. 'Όμως ή Ροδόπη δΕ:ν όλοκληρώ
sing, πού τον ένισχύει ήθικά καί τον παρακιvεί ν' άποτελειώσει
τά δυο πρωτα καί μεγαλύτερα θεατρ•.κά του Ι:ργα την " Ίου νει την ύπόσχεσή της, γιατί βιάζεται ν' άκολουθήσει τον πρωτο
δηθ " καί τη " Γενοβέφα ". 'Ωστόσο, ή συμπαράσταση άρχίζει της &ντρα στον τάφο. Καί στη\ τριλογία τοu " Νιμπελοuνγκεν " ,
νά τον κουράζει, νά τον πιέζει· πνίγεται. 'Εκμεταλλεύεται τη πίσω άπ' τά μυθικά πρόσωπα, κρύβεται το ξεψύχισμα τ'ijς ει
Δανική του ιθαγένεια - μιά καί το Χολστάιν Ύjταν ύπο Δανι δωλολατρίας κ' ή αtώνια δύναμη τοu Χριστιανισμοu πού την
κην κυριότητα - καί κατορθώνει νά πάρει άπο το Βασιλιά άντιπροσωπεύει ή ήρωικη μορφη του ιππότη Ντϊjτριχ φον
Χριστιανο τον Η' μιά ύποτροφία άπο 600 τάλληpα, γιά δυο Μπέρν.
χpόνι�. Μέ , τίς ο �κονοι; ίες το� άρχίζ,ει νά ,τα�ιδεύει. Σ;ο Πα Σήμερα, ?πως γίν;ται ι:-Ι: ?λους τούς �ε.γάλ?υς, 1οι δυ,ο �;ατρί
ρισι ανταμωνει τον Χαινε και τελειωνει το αστικο δραμα του δες του, η Γερμανια που τοv γέννησε κ η Αυστpια που τον φι
" Μαρία Μαγδαληνη " - το μόνο γνωστο στον τόπο μας - λοξένησε, ζητiiνε νά μονοπωλήσουν την κυριότητα τοu παιδιοu
πού τό 'χε κι δλας άρχίσει σ•ην Κοπεγχάγη. Γνωρίζει τη Ρώ τους. οι γερμανοί θεατρολόγοι - καθηγητες ισχυρίζονται με
μη, τη Φλωρεντία, μαγεύεται κυριολεκτικά άπ/, τη φωτεινη πάθος πώς ό Χέμπελ δεν Ι:νιωσε ποτl: &νετα στη Βιέννη. Σ'
ήλιόλουστη Νότια Εύρώπη, μά δl: μπορεί νόι δουλέψει άπερί δλη του τη ζωη Ι:μεινε Γερμανός, μl: τη νοσταλγία τ'ίjς πατρί
σπαστα.' Απανωτά καταφτάνουν άπο το Άμβοuργο, γεμάτα έρω δας μέσα του. οι &λλοι, οι Βιεννέζοι, tσχυρίζονται πώς στον
τικη άπελπισία; τά γράμματα τ'ίjς φίλης του. Tou εΙναι άδύ πόνο φανερώνονται τ' άληθινά αtσθήματα τοu άνθρώπου κι
νατο νά νιώσει γι'. αύτην κάτι &λλο Ι:ξω άπο φιλία καί στοp άντιπαραθέτουν Ιiνα περιστατικό, πού λέει πολλά: 'Όταν Ι:χασε
Υ� · ΔΕ:ν της , άπα'ιτάει �αt λέ� ι στ�ν έαuτό του : , cc τίν�ξε άπΟ τά παιδιά του, ό Χέμπελ - επρεπε νά πάρει κι αύτον τον πόνο 1
πανω σου, καθε τι Πbυ1 εμποδιζει την πνευματικη σου αναπτu
Ι:κανε σάν τρελλός. 7Ωρες δλάκαιρες χανόταν στο περιβόλι του,
στο έξοχικό του σπίτι στο Γκμοuντεν, δπου εΙχε ζήσει τlc; λι
ξη, άκόμα κι rλν εΙναι Ιiνας &νθρωπος πού σ' άγαπii " ...
Πλουτισμένος μ' &φθονες έντυπώσεις, πού τοu χάρισαν ή Φύ γοστές ξέγνοιαστες γ.' εύτuχισμένες μέpεc τ'ίjς ζω'ijς του. ΈκεΊ:,
σ-η κ' ή 'fέχνη στά ταξίδια του, •καί μέ πάντοτε βαρειά την Ι:βρισκε παρηγοριά στο σκιουράκι του. Τον ε!χε συν-ηθίσει καl
ψυχή, έγκαθίσταται στη Βιέννη. Έδω γιά πρώτη φορά νιώθει μόλις τον έ:βλεπε, Ι:τρεχε κοντά του, σκαρφάλωνε πάνω του,
το μεγάλο Ι:ρωτα στο πρόσωπο τ'ijς θαυμάστpιάς του καί πρω τοu 'κανε χίλιες δυο χαρές. 'Όταν το σκιουράκι του ψόφησε, Ύ)ταν
τ�γ�νίστρι,ας το� " Μπούρ\κτεάτερ " , Chris!ine , Engh,aus, άπαρηγόρητος, τ6 'κλαιγε μl: λυγμούς καl μέσα στ' άναφυλ
κ ενα χρονο, στα 1 846, την παντρευεται. Εκεινη, με το λητά του ξεχώριζαν λέξεις, πού 'χαν τον άποκλειστικά β ι ε ν
πνεuμα της, ένθαρρύνει τίς φιλελεύθερες άπόψεις του, μέ τη ν έ ζ ι κ ο χαϊδευτικο τόνο : herzi (καρδούλα μου }, scnatzi (θη
ζεστασιά της κρατάει πάντα ζωντανο τον ερωτά του, με τη σαυρούλι μου ) . . . .
ΜΙΤΣΗ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ
νοικοκυροσύνη της όμορφαίνει το σπιτικό του. ΜΙ: δυο λόγια εΙt
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ΘΕΑΤΡΙΚΗ Β Ι ΒΛ ΙΟ ΓΡ ΑΦ Ι Α
Τό .. Θ έ α τ ρ ο " δημοσιεύει σέ κάθε τεϋχος εναν, δσο τό δυνατόν πλη ρέστερον, βιβλιογρα
φικό κατάλογο τών τελευταiων άγγλικών, γαλλικών, ίταλικών καi άμερικανικών έκδόσεων,
πού άναφέρονται στό Θέατρο, τη Μουσική, τό Χορό, τόν Κίνηματογράφο καi τfιν Τηλεόραση

ΑΓΓΛ Ι Α
Alexander : «'Επn ά Μοοτή,
ρ ια» . "'.Βι<15. Oxford University Press, σlfιλ .
1 '518, 1.5 σε.λλίvια.
Μι!ταtγρ"φή - έλε ιίθορηι, 6'λ'-ά -m:τvοοηlμιέvιη
- σέ σ ί.οyχρ <>•οιιQ /,γγιλέιΥΊ!<C vς σ-τ ίχ<ιιις έ-mτά
.μιεισα1ωv11κ�ων <(ΙΜυ:rτ.ηι.">ί.ωιν», τά χι�ι pόryιp-αιφα
FR!ANK LΦN,

των . c\r11'σί,ων σ.ώζο•τ<ιι στ ί ς 6·:�λ ιοθij'ΚΙΖς έ
Π'α;pχ ι CJi<!W.\I' �'tfΎ:λ :ικ;c':Jιν έτr· ισκο•πώΥ'. κο: ί & ,l!JcOί;J..
Χlειί1ωv. Π.:όικιειιτ•αι γ : ά τά ϊiργα : «'0 Καιτα
κ'λυι::ημ.όc; τΟΟ Ν ωε>>, «Ή λατpε ί α των Ποι ..
.μ�έινω\/Ι)> , <c'H Σφαγ·ή τών 'Α8ώων», «'0 Φό
V'Ο<; τοίί ν,Α,(,:Jλ,,, , «'Ο b9occiμός κσί τδ -m:-ο
Ο'ΚJίινιημ.α τωv Τρ ι ω
Βrnσιλι6'δων», «'Αδά>μ
1<1αί EUcr» κ;αί «'ιΑιδpαάιμ +<�αί ' Ισαάι:<». Σ έ
'Π'αιρι&pτΤJΙuιCΧ, ό 1κ. Φp-ά� ιιν 1τ.,αριέιχ.ε ι όδηry·ίιε:ς
γι ά τιό ά��έ16σ01μα τ(:')ν ίιpryων .

v

-

ιΗΙ8Ι ·Τ ΝΙΕR, R. Robert : «' ιΗ Γφιμ"'ν ι ική Τρα
γ<.:Ιδ ί α τfιν ΈΙτrΟΙ)(ή τοv Δ ι 0Jφωτ•ισ1μ<>v». ( Μ ι ά
Ι""λύτοη τ � ς 6'":!nτιτν.ξη,ς Τ11:><->Τ'"'"rυπ'ι.>V τp αγω
δ·ωv, 1 '71214-1 "7'6@) . ". 6κιδ . Cambridge Uni
versity Press, σr.λ . 467, 4 ,λ.',ρ•Ε'ς.

',Q• ι<ο'θryγ.ΙJ"Π'!ς Χάι n< φ , τοίi ΠΙ:wε:τrιο-τηc
μ1ί� τή ς Κ αιλ�ψόp\ι"1°α., , ίίσ'τι!ίρα ,ώτrό π� λύχο-σ;
,γ,η ε��ι'"'ΙUΙ�α. &:-f!Ιχ:ε, μttλετ�ryπ κκχι άνσλιι!:ίι σ-rο
χιο•ήισ·�μ�ο 6 · 6λ ί.ο τ�v 99 γ�ε.rιμ αν 1 11<.έ.ς τpαγ�
δ ί••ς π,<>ύ S.,,ιυοσι.ε<ιθrικαv 6'-"1μ<ΟΟ"α στά 1 72/}
καί ?"τά 1 768. ΌΑπr', αύτ . ς, , έλάtχ ιατιες , '1'7
1"p�μιεινιr ς ΚΙΙJ Ι) ΙΟ λι"U<!Τιικ.α α-τα �' .α, ξ ..:ΧωQ·t
ζοvν "'f ·ά τή.v 5-τr" 1 α θ!«'r.!)"ι:<� η λογοιτεοcvιk.ιή
. τους ό1f: ί·α. ΠΙe>οάλληD,α, δ 1C�Ι)"1ιτή,ς Χάι"Ι'••ι'>
δι·mγσά:hι; ι κ.σιί· τt1jv 'tr'<'fi•""ί α το,'} Υ�."'Ι)Jιαιι•tc-:ιV
θ-::ιr\π cκ.u τ«:.,jι Δ•ιαJ(tωτ·1σιμιο.U άτ' τή�ν ά�α'.ΟΙΠΙ�
'Π"ί ήt>ω!ιΚ!r\ 'J110ο'11"11ΤΙ!Κή ΤΟ(Χ!V<.'1!)ί α κtαί {.)ς Τό
τrι!ζδ Ύ1ε.pιμ1σν-•ιχό μι!JσΟ-.σΙΜ1...:ό δpά�)J!α .

,f

-

ΜΕΙΙSΕL, M.αrtin : «'cO' Σώ κσ1ί τ•ό Θέ.ατ:p.σ•
τ.::tίί 1ι9,"'v σίr�'J·•α». " ΕΜδ· . Oxford Uniνersity
Press, !7'<λ. 4•711 , 2 λ ί ριες 5 σελλίν>α.

Ό " · Μ�·ζ•� πa�<>ιι�1άζ;<ι .,,ι.. Τζώ!"'ζ Mnr.
Ι ι",, a6!.v τιόv &·191)1(..]ΤΤΙΟ πού άvι61στ�Τε τό θ·έr:χ
ΤΙ)Ο τ-οV •mε��σισ�μ·έVιr.v Οίlώνα, ιμ. ... .,.,.ώ.,.... ,.,..ς τrνοή
ζι.'ής α-ό '\11r'1!ι\"'Ιό Κi()ι"!ΙUJί τ.,,ιυ , Τό 6· 6)/Ο TOIJ
ε·Τνσ- ι •μ•ιά λ -τηι·"'w�1ς l-1<'θ� τώ,v &:rτ\\SΨ�ν
τοU ϊδ·οο τοV ΣΙω "'!:Ιάr� Ο"τ'6 θέ.ατ�ο το.U κ α ι 
pcίι τtσιιι κ;ο:;ί στί ς άνCΧΙΥΙ!ώ::τε:ι·ς 1Τ1Ού lιΠΙpι!ΙΠΙ!
\1ά: γ ί·ν.:w.ν.

w. ι ·Ι L •ΙιΑΜSΟ1Ν , A ιι d rey : «Μiτrέο�'""""1" Σ ώ :
''Άi'ιθ:..,.c.ντnο (' κ.· ι δ Σ'ΙJVVΙ"'αιt-if,,.,.c». "Εi'<ιδ. Col
lier - M(lcmillan, σ-ε\ . 2·2ι4 , 38 στ)..λ ί�• α .
: Ακ.-ό;W""Ι ιι·•ά β ι ογ�·· α ;"ii ,μ,�ιΥ.'λοu �!)λCX'v;
�'J σε <�1ν�σ-η τηc 11'Τ!:Π""Ι�> · Φυσ-1...-α, τ.ο
σύvτ,.,ι�.ο αύιτό �010V'1ιχιι) τ�.ς ζ1.Jlίlιc: τ :ϋ Σ ώο δΙ.ιν
σ ιΝ\)(Ι,,. t·v�c:.τα1 1 -μιε τη�1οιnιγου11,...•ιι�ς 1Τ'λ"'1Ο�Ι ·ς 610V•f'\'OJι:b ί·--r, ()'l'f'(,, ς" n μο''•Υψ•1� .. ,:,5'"1t.:: «Ζωή τοiί Τζ.
i./Jτr. Σ ω» τ.οίJ Σαίvτ Τζών ν6ο;&•v.

δ

DU CA1N1N . C. G . L . : «ι01 νΕρωτες τοίί
Τζ.ώ;,.,.ζ
Μnri;:;ναnντ
Σ C»> . ΝΕiκδ. νιΑρθιοιιρ
Μιπάρ;ιοφ, Ο'Ε!λ . 2J8·8, 3ΙΟ creλλ ί �ια.

•0.1 έpωτι•ιοιQ σχέJ'7'εlις τοίi Τζ. Mltr. Σ&ι μέ
ε'(κο:τ ι ΠΙ!·pίτrοu γυναίκες άvαλύοινιτCΧ'ι άΠ'' τόν
κ . - Nrrύ Κάνν, συχνά }llέ δ�ε · ς τίς σηιμιειώ
σεις τοί/ 'ίδι... v τσV Σ ω, 1f'Ο·ύ &πcιδ.,.ίχ\ΙΙΟυν κυ-
pί1ως τόv τειpάtστιο έγωι01μό τ-οu. Κ α· μιu· ι ά γu
,�αίικια δέν Φαί v·εται νά μrττόpιεισε v' άντι·Ο'"Τα
ΘΙΙ"ί σ'Τό δ· αλιJτ'ιικιό •tcρ • τ ι1χό 'Π'νιΟΟιuια 1"1C'U καί,
Οχι οιπά\/'Ι α, μιε.τά (Νπ!c) U"ά «ΙττΙΟ& •rQ'σlμΙ�Vlη!)) έ
pι.:ιτ · 11<'1} Ο'V'';)ιν'Τ1'iση δ \δ'ό,.,,οvθl!•·· ς Ιο1λ'σv'5\\ς
τ.ρέ�χ�ει νά σ'1Τ!Ιuι!"' ώι"f1ει .λαπιν ·1κά : ({Cor intactum»
ή 1<1α.,6ιά άν·frvΎιχτη ! Κστά τδv σιJγyρα
ψέict:, μιΑivο μ1ι•ά γvvα'i'κια ·δ....τ;ΙΚΙ'=' <<Ισ"Τά μ1έ1τι?α
ή1γοvμ vη
�) : τη λαο v,,!· �ιια Μ1ά11<
...
εv:α U'OVΙCXΙ:rτn;o- ι Β εyιrιδ· 1κrφιιvr.yv καλ...,ry?- •ω�v.
σ
ΜΟ"σν σ&τή 'Κ.αιτά:φl!ΙΟ& ,w,;. σ'τcθ-ί 'Π'VIVt•<J'T•<)rrX
στfό δ·Μό �.C·U ίίψeις' κ" Ϊισωc; ν� τοί'r &yγι§!
τήιν 11<1αιρΙδ·ά.

-

-

λ-fι.'κλσΝ,

�

Gι116LGUD, Jolin : «1 Σ1κιη1v ιiιοbς οοοΙ�vΙσε.!<;».
Heinemαnn, εtκονο.γ ραφηιμ·έιvο, 2i1 σελ:-

�8χΙδ.
λ ί•ν ι1α.

'•Ρ .διά;�μο,ς 6p•ετα•νό'ς ήθο'Ιt'οιό•ς σbp Τζών
f1κ:ί.λ)'ΙΚ1G1ιJ\Ι!τ έ�J<Ιθtίτ•ει τούς σ τοχα σ�μ<" ·ύ ς του πάr
""" cττήν Τ'έιχ•ιrι τij,ς �νij,ς. Ή Θκδοση στο
λ ίζε.ται μ�! ψωτογ:pιαφίι�ς ΤΙΟU συyγρα.φi..α άπ,
τ� ί ς μ !Ιγ αΙλ ύrφες θΕJα:τ•pιιχ-έ!ς br ιοτμχ ίε c; τοv.

�

LUCAS, F. L. : «Τό Θi.<>τρ<> των Τσέ)(ωφ,

Σ 'ύ.1γ1κ, Γήτ.ς ,κ;σ;ί ΠΙφαι•τ'έ.λV.ο». ν6κ5. Cassell,
σ!λ. 41512, 2 .λ ίρ•Θς 1 0 σ.V.λί<-ια.
1Κρ :.τ ι 1ιcός καί θοα>τρο λόγο ς δ κ. /vJύκας,
[jχει έ�κJδώσ·i.ιι iJις τώρα άρΚΙtι'tiές ,μι;λιέ/τ:ες , Ο"Π1:::ιV
δαιιιClτ1ε;:111 Cαπ' τ ί 5 όπ.cί·tι:; εΤv' έι1<1εί'ν•ηι πού Εχει
ό:ι-p�ιιtpώ31ε.Ι στά Ε.ργ.α των '"Ίψεν καιi Στ•ρ. ίν'Τ
μ1"1ΖΙ.Ο'f'Κ. Σοιό vέιο τc'v 6 · δλ ίο , άν.αλιί<ι τό ιρ
γο
S : αφ;·��ΤΊ:<.<:v
:ιι δp�μcχrτι0;';,Jryών,
π1:.y,::·αψιμ ι·ζιΟ'JΙΤα(j τ-ην �δ1ιtιμ-οι_ΟΙi' ια T'OV κ·cθι!ι\''Ο'ς
ιι< αί τ.ά �μ1εία�, 0TtΙov έ:vδtχόιμιΞνα τrληισ ιάζ.οιυν
δ ί:v α'ς τόν &λ.λ<>. '' 01Π1ως εΤvα ι φυ:Ηκό, άπ(
δλΙC>Vς "Π1_!)ιΟτ ι1μό1ει καί τ-οιτt1c.θειτεi ψηλόιτ�ερ α τόν

Τε':Τ':r�_.,,ι.;ιv

�

Τσέοοω;>.

C �ΑιRJΚιε, A·ustin : «".Α<rrαιvτα» . "8,δ. Dol
men P ress ( ,Δe>υ5λ ί ν σι) κcrί Oxford University
P ress (λ?ΥΙ&ίνο ) , σελ . 40!21, 310 !7'Εlλλ ί1ν ια.
Ί•�ανΙ81ς 11<:>1•φiις, δ 'Ωcττι ν Κ.λά.01κ δηιμο

[;pγ�

σ•,εύει .μιαιζ·1μέtν� ;ά ποτηrrιι�ιά �εαrr,ρ•rχά
του
l1σ-τa.pιτrΥΙ:Χ: η σcrτ •.ρ ιικ�α δ?αιμα�τ·α 0'1ε, στι
χe-vc;
ττού ��ι ό:παιγr-p,..υt�!ί' νά 'Τmίζοινtτ"λΊ
στήιν Ί.σλαι111δία, έrni!·Jδ� θlίrrovv τά καιχ:ωι; ιΚΙ!Ιί'
"'" να τη ς Κ σθοiλ·:·κi)ς '8:<11σλη1:rίας. Ή καθαυτό
θΙ::α;τ•rγιχ!ή άιξί α τών εpryων αίιτώον δέΥ' εΤvσι

-

'111!1Υάλο11 .

OPLUM, Padraic : <<Μοϋτοίίρα». ( "&α Ερ

γο γ·ά χο•Ο"<ΙJτόg) . "8κtδ. Dolmen Press ( Δ<>•V
&λίνο,) κΟΙί Oxford University Press (λοΨδίνο ) ,
σ'Ι!λ . 3;9, 215 Ο"Θλλ ί-vια.

' Ιipλα·v&>ς ""'''Ι"'ή,ς , δ Πa.ντφόιο< Κο'-ο.ψ &
ναοοαrr!ίει Ο"Τό τrσιητ ·ικό αιJτό· εpιγο ΤCΙΙJ τήιν
'11:ιχινι11<1ft τοίί γι ο:π�ωνιflζ11Ι(Jο:ιι '<<Ι ΝΙό1» , ττ�ού είσήιγα:
γε cττό f,ρ•λan1&· 1ΙΟ� θόατρο δ Γήιτ ς . μιέ "Π"<>λ
λκ-ύς ε.Ι,,ύ\ "'"ς ι<ι:οί &ηιμ,φ:iλείς λαjjκ.σύς f\p-ωι:.ς
τη.ς ' ι .ρ λα�1ιι5ίσς. "ιQ τ'Ιτλος <<Μοϋτοι)p.α» εtναι
'
"1T•αqμι-E V<"rc &"ΤΤ'' Τ' Ον ,.•μ•α μ•άC' πtι1δ· · άι5ryς της
Δ,uι-1ικtF.1ς ''l r.λ�α\.6 ί "Υ1ς, &πv-u σ'f'Ο;ύς "Π"α·'-ά.:>χα• r-υι;
χ,.δVΙσvς, κισ'-ά
ί:.ι·λ.ttv.S ιιιcή μυθ---� ογ ί "Ι , δό
θ '"'" ή ·�ΘγάλΙ'\1 · uόιχη, c\!vάμ�ι:ισ α σ..Wς De Da
naas κ.αί τιού� Fomorians, φuλ,έ;ς "Π'Ού άιvτψά
χοvtτι-rtv ΤΓ-"' 'ά θά: δ··rnΦ!"Π;ώετ τ F ). • ικ:ά τή χώ
ρ α,. 'ΕΊ�όr &!ηι' τrί τpαιγ-cύδι:ια., .κ' ο·1 δi!Ccλ·� Ο ι
εΤινα ι σέ ρ.ι.Βμ111ιcό σ τ ίιχ-ο.

τη1v

<<ίΓoάluiurc:rπα Τ'Gύ' Ν τ έ 116•vτ r:t<1ά:')o110>. Έrπι
.μ.έιλιοια D Μ, Little "'"'ί G . Μ . Kahrl. 2 τό
μ<>ι . ν8,ιδ. Pxford Uniνesity Press, 9 λ ί.ρε ς
9 Ο"'Fιλιλ11νι α .
Σ < &.ι ό τ�μ,n υ ς, ι> I κ.1κ . λ ί"'- ..σί Κ<Χ:ρλ
1""pι έιλιαδα.v 1 . :,1•60 /m"< •σ τ ο,λ έ•ς τοίί δι6'0'ηιψv
αγγ).ο·v ή.θισrrt10· tιοίί κα1ί θ'�αΤ'οώνιη1 ϊοϋ 1f8.ov αιiώ
να Ν1τέJ·16 · ·vΙτ r:κά')ΙΟΙΙΚ', άπ' τί ς ό'Π'ΟΙΪ-! ς ο-ί μι 
σ έ ς ένΙΤ·Μ<Jιc: ά\.·iιιdδcrτCJς. Σ' σύτές δ Γικά�·)t�)Ι!κ
μ ·ιλάει γιά Ολ." υς σ�δν τσύc δ 1ά1ση1μιn v ς 1'1.'>D
κα Ι•Ο'"'ίι το.v, 'ff() ύ γνώ_ο ι σ.ε άmΟ κ1Ο1V"Τ'ά ίί ά'Τ'ό
μΟ"Ικi?ύτL�Ο: )t"'J' ί , 11<1vp: ίως, ">; 'ά τούς η&r�ο 1 � ύ·ς
κ C"ί τ.r-ι'ις Ο:λλ.,.υ
.. c σvvιερryαrτ•ε.ς τσιυ � θεσ
ίfv1τoι γ ιά τή;ν
τ ο ο "Εiν·Ο' άνι'�κrτιί111ιnιτ�ο \l'T'CIJ<l<'IU\u.
!•σ-τ�ρ ί α τii• 9 &γγλ ιι,(,ης

Ο"ΚJΙJ>ή,ς:

Γ Α ΛΛ Ι Α

ΙA:SLA,N . Odette : «Ή &<"ατρι� Tέ.Jl0>
lV'l1 .
"8"'5. Seghers, "'Χiiιμα 211 ,,5<)( 1 4 ,6, σε.λ. 67'Ζ ,
312 ε•iΙΟcι.ο� έιmός •ιοε·ιμV.Ου, 251, 7<5 φιρά;γ.<α .
f11αιρc,υ:r ί•αΙ'='""1 ·Κiειιμ·ΘVΙ�V' σ-χειτ·ιt'<i'>v μιέ τ'ό θΙέ�α,..
τcο ά�::'' δλ.ο-υς τιούς τrοιλιrτι'Ο"μ.cύς. Ή σvrttoα
φ.rιJς, D·<1τός άtτrό s�m σιίντeιμισ -:!".tιόιλο·γο. lιτrι-·

μι"iλ,;pry'<" τη,.

hκlλ<>γι) των .κ<ειιμι&,ων -,rού 0)('<>1>\Ι
τέιtrσ>αριεις ιΚΙατηιγο_ο·ίι�q : 1 . c H
Α·t�ιτιικιι1 Ο'"Ο θέια!Τ'ρlσ, 2. Ο'! Πlοιηί"1ικlς ;t
Σοοη1vοθ<:σι α
)1!\'ες, 3 . O•l ΈJ�μιη!"'mπις, 4·.
�
Σ έ κόlθ> ,ιcατηvο,.,' α ή π "ρ ο ιισ ι·rnο-ηι 6'κ:οι>,Jο\Jθ<1
σει,ρό:.
τή :;ιρe>νdλc;γιικιή

σf.

δ·ια1'•ΟΙ--θ:·ί

!"i

1BAUDOU• IΙ N1,
Charles : «Ζάν Ρ αισ ί·•, τό
�ρ.ηιu •δ:ι;>>.
'1Εκ1δ.
τέικν.ο
Plon σχ111μα
τfi ς
1 9Χ1111,,2, σ'ΕΙ\.. 1 ,8•9, 4',95 ψ<p<ά>γοια.

·

· Σιχιc:πιός τοϋ δ · ιδλ ί-οv εΤνα1 ονά τrια1ραιι<ι0iλσ1L/'
θι10'tΙΙ τή ζωή τ·e>v Ρ rnκ· ί·ν," άτr' τά -ι6ιΝ<ά
)ι']�:Sινι.α ί.)ς τό Θά""'CΧΙτ'ό τοv, έτrι:Ι)Cειιρ:ώvιτιccς νά
ξ�πΙΞΙ.?6':71tΙ τά α;ά!ΤΤrηΙ?ά 61 oιyιpecψ.·fxiά δ !\δο1μ!έ.'\Ι-Οi
rμιιάr_: 6·(jιΎ1ραΙψίαc;. ι.ο τ ί "flλ.σ ς 6-p1:.ί1λ;<Π·α ι cττ�ήιν
πιpc>Ο'Πlάι9;"α τ σίί σι.ιγγιραφέα νό: έWγήισει •ό
Prnιcί""· ,μ:έ τήιν Θμιμ<�•νη. !δ� ;ov Πορ Ρ�vα
γ ι άiλ
ή �Ρ"!μ<>ς
π<>υ τοιν ιαψση:>Ι)(<>v<rε
ΔιJό εΤι�ι τιά μ1ίJ01α πιού )Cρtηr.Τ tιμιοrτrο ι.εi ο-τ·ή.ν
όονάlλ•ιιτή τοv : ή ψt.ιχι:ονό!λ,υση κι δ πrnραlλiλΙη•
λ· ιιrnμ.ό ς τf�ς ζωή� .σaί τ'ο ίί !Jριyov wiί Ρα,κ:ί�σ.

-

-

C<Ο•�ΝΙ8ΙΗ18, Ρ ierre : «".ΑιτrrnΥ'τ<Χ». �1Εiκδ ,
Le Seuil, στή σιε ι ρά <(l' integral», σχ.ηιμ.α
1 7,5ιΧ212,5, σελ. 1 . 1:3•6, 2'4 φpό>γu«α.
Σ • ε�01 κιcrί μόν:ο τόιμ::>: ίWΣ.ι τnε1ρ ιι\ιηφθlεί ό�
λόι:c/λιηι;>ο τ•ό 15ργο τ0οu Κc•ρ••�ιιγ, Π'ού "'"Ι"'-αιι•
6-���ειι , έlκr.ός 6Jm5. τό θ!έια:τρισ, Cίιpι9Ιpα Κ!α!ι -mpα-

yμαιτ-εί'!Ιf;, ό1λι).�οιCllφ1 ία, 1Ι'Οιήιμ·01τα κα.ί μ·ε
τ Qίψ1p4σ ε ι ς. Σ:τόιν 'ίiδιο ίδ}J!Ο δηιμιc�ισι.εύ::�ται «·�
τοίι Κ.σ�pvιέ.ϊγ» τοU Φσινιτειν·έJλ, Κίαθώς καί
'ΤΙ"! hnαt:<1cJς ό·ι.c1μό!τωνι κιαιί σ'Τ ίοcωιν τ;-οίι �χο•uν
μ1•ί1�01• π1αι.ο.σ,'fJ>ΙώSzι.c;. ΠΙpδίλογος τ,ο•i> Ctκιαδη>

�ωιή

•μ.α:ϊ1Κi:-�

Raymond Lebegue .

CO RV'llN., Michel : <όΤό , •αrι'1οuρ ι ο θέατ ρο
στή Γαiλiλ, ί α>» . "6κι5. Ρ . U . F . , στή σε ιρά Que

sa's - je, l , .00121, Ο'Χfιμ,α H7,:S.X1•1 ,,S,, �. 1 ·�8.
2, 511) $1,Οάγικα.

' Η μοολέίτη αό�ή &�v !ΟJΙΙΕΙ χ.ρ<>v<ο'- ογι.κιό χα
«ο συγγ1e-α,φ. 5 ΠΙp·οσπ;ο.β::ί "-ά: , το
ν ι•::rtz ι• .κάθΞ: τιι Π'ΟU εvνΙΟιηtΤε μι·α� .κιαιιtν·ουρ·ια
άνιτιί1λιη ψη τ'Ο ϋ θ!Ξάτιp!οu, Ο"'"Η) &αθ!μΙό π σ.ύ αύτΟ
•κ CJrά�1z:.:i1: vά CΠJ!μιδι ·&.Χσ·!: ι <<:τ ί ς ά!πια"1τ ή1:τ ε · ς τήι ς
.κ cJλD.,ιιτ·�JΙΙ�ΙΙκόjς δπjμ ι <:υ;ιγ ί α'c;, τijς σιιοηινο&<rίας
χwί τή-ς ό,':;ια1ζ ήιτ η1:r•ης ToV Κ ο ιινο ίJ» . Δ :απιιιστώ
νιει τήν τηpσισέλιtu:τη έινό·ς καιιινοUpι: ου Κ ο ι'\ΙΙΟίι
cr:-ό θέ'ο:Jτιριο, ΠΙD"ύ κ.α.θcιρί ζ·ει δrτroi1>cx1δ1Jτro·TΙE τrc:iόo
δJ σ' αύτ·όν τιCιν WΙ!!Dα! ,ης τέιχνημς. ΕΤ1VΙQΙ1 s.�
fι'αΙΤό σήμιειpα�, χά:φ1ηι Ο"Τό Ε:iριγο τοίί Έ.θlνιικοϋ
Λαϊικ<>ϋ Θε.άιτρc" τij,ς ' Γmλ.λ ία ς (Τ. Ν . Ρ . ) �·αi
τώl.' έπαιpχι αJκώ\.' ,κιf.ινιηpωιν Θεάτροu, τό θέατρο
\:ά: τ ε ίνε ι· vά γ ίiνε ι , Οχι δέ�δαια lφοΠίλεα-τ'ί!α
δι1'1'1ω9 τιό έι).ιλη1ν11χό tdλοιΟ"ιrχό θiιcrτρο Ti τό <<Νό»,
cUτz •ΚΙ:ifν. -.ό <mωwrγύpιι» Τ'Ο·ίι tλιισΟJβετ ιανοU η
τ.:ιϋ IΟ"Π1αιν ιοc-οίί θιεάτί,οιου, μά τ.ο·W.άχ ι σ'το: ν μ.ιά
σιι.,, ιδηιτ:>Π'οίηιση ηj,ς όι!γω• ί ας καί τών Ιλrιrί
δων τοίί ,κα φοv μιας. Ή .μιολέτη χωιρίζ&τ aι
σέ τ ρίια �"'1·· Τό Π1ρ&ιτο &vα.ψφαι στή
«Σuμ,�οiλ ή :ov 111ρο,
:�μι:ι;<οίί θmψοιι στό
ι<Ια!!νιοuριο θlε.αιτptο)>, το δtυτε�pο σηyν <.< Κ αι 
ve-ύpιια διpc:ιματ(] υφ·γ ί-α:» ·κ.αί τ·ό τ�ρίιτο- στίς
<0 Κ1a ι�ο ίψ:ιες σvl'θί\Jκιες 1ijς θ,,,.., ρ ·ικfίς τiιχνη,ς»
"α:ί σ.ττ}ιν «' Ανσζή;τηιση τ.οίι Κοι•νοϋ». Στό τf
λGς σιλ1π01μη δι•6λιογραψί'α'.
ρ �:ι:c1ή1�α;

�

,

�

'C.AU, Jean : <�Οι! ιl!Λ·•f:·ιππ r.>τ ι�σttς» 1<οr ί «' 0
τοίi κόσ;μ<>ιι» . ".6κ5. Gallimard,
σχiiιι>"' 1 ιβ,5Χ112,2, t>ολ. 2314., l •() ψράιγι< α .
κ;1.1pΙ',α1ρχ<>ς

Δ ι αοοοκιρ, ιιι>tνο ς δι�ιμ<>σι<>rρόφο ς δ σ'υyγρ α
φέcχις, έπ-ιοcε. ιιρεi α' cxίnlά τά δuό θεατρ ικά τοu
δώcτει τήιν 'Γp1�r...-ιδί-α π-ού Τ11ριe1κάιλ.�.σε
ή '1t't:0ιιδα�ριώ&η,ς μ<ιγmλοιμ«>νί,α τ<>ίί Χί τλ<.ρ . "0μω � τά έ\ργα άιναψέ.ρο•ΙΙ'Ται κιαί σ' δλοvς δσοι
άΤl10 •Ιt<,.τά Ιί ι3σπό •μαικιj)ΙΙJ'ά ό>vcημ ίχιτηκα.ν Ο'τό'ν
πόλιεiμιο τi)ς 'Αλγερίας.

Θpγα νά

LAFIΠE, Sophie : «Τlσέο(<ωψ». ΊΕiκδ. Ha
chette, �μ.σ; 1 •3ιΧ2Ιtι, Ο'ΕJλ. 217' 2 , 15 q:,οά!γκα.
Ι�ΕΙΙ'vηιμιόvιη t>Τό Κ ίεδe>, ή σvγγραψεύς εΤvαι
σήμιφα κ.αθJιγfjτρια τij ς ρ.ωσ1<κij ς q>ι�ο'-ογ ίας

στή Σ<Οi_σβιόJ\11\."iη . Σ , σ\ιτό Τ\) δi16ιλ ί-ο Τ'η!ς 'ΤΤ\CΧ
ρΟJΙ<C'-οuθεί τ.ή ζωή ΤΟΟ T<rέ.)lit.>φ ό>π" τά 1 8 60
-1 904 σ' δλ" τ6' στ,άJδιά τη1ς κι άnrο1κ αλ ύ
π.τ:ει τή,ν 6ασανι10'1μΘνιη1 1t1pο.σωτr ιικόrτ ηrτ α κσ ί
τό πάθ<>ς 111C'ύ Θνιωιθε γ ι ά τήν ό>λήθεια ό μ�
γό>λος α�ΥΎ1Ρ'αJφόαις.

YURG8NIAR, Marguerίte : <eΤό Μιιστήρ.ιο
1'ij1 ς ".ΑJλικιrιιrτηις>> ,ιοσί <�Πο •ός δέιν ΙSJΙΙε ι τό Μ ι 
>'ώτ<Wρό τ1>υ;». ",εκιδ . P lon, "'ΧiΝια 1 •8,5•Χ
112,, :z.. σ<Jλ . 27•8 ' 1ι6' 9,5, φpάγ.οα.

ιΟί 4001νc:χτο·ι έιλeλιη1\Ιiι1κ·ο·ί μ1ύθο ι· ΠΙΟ-ύ 'Πtpοσ·φε
ρcνv Ο"'τή .λ ο:yοrτεοc\Ι' ί1α ό.1VΙεJfάΥ'τ1λη1τ ο διλιικό, &u.
π<νοοΙΑν τά διιό αό"Ι'ά θεαιφιοcά i\ργα . Μ' δλο
πού ή σμΎ'ΥJΡαψε:ύς φσίινmαι νά 'χει 6.ο:θtε.ιά
γvώ'Ο'ΙJ τijς μιtιθ<>λ οyία;ς, δέιν κ<rτοp.θ'ώvει νά
δη1μ.ι·C·uιριγήισ·ει θz.οπιρ11κιά. -mpόισc.rnα χ�α:ί κατ.α:01τάσιε ι ς 1κ, Θ11σι τά �ργcχ της μο ι άζ-οvν 1μ.' Θνα
εΤδι>ς μ•ΕJ)"σJλόφωvιrις όιnειpοmό.ληcης γιλρ<.> άτr'
τήν ί crτορ ία τfίς θι.ιt11 ί•ας i<'αί τοίι θαινά,τ ο υ
τij,ς νΑιλιΚΙτJΤτΙηις , τό ,μ.ύθ<> τοίi Θη<riα ιcαί τοίί
Μ 1 1�ώ1:.αupιου τοίί λα16ύρ.ι νθοu, τί},ς 'Αριιάιδνη.ς
:
�ο:ι τηις .ΦαιΙδp,οr ς.

<<'·Ο

Ζάκ

Κοτrώ

κια ί

το

Β ι•έ

Κο"'°1μ,,,. ιi».

" 6ιοδ . B ibliotheque Nationale, cτχij,μα 20,,•S!X
lΙS,,5, 7 ,51() φρόJγικιι:ο.
Κ αrr6'λ•σγσς τij ς '8κθέ.σ<εως 'Π'Ού b.<>γαwώθη,κ;ε
γ l'CX τά 'Π'ενr)Υ'Τα �_σό\.'ιια άΠ'ό τή,ν 'ίδ;p(}(Τη1 τοU
Β ι έ Κ0οiλο-μι11'ι i. Γlρόλο<γcς Julien Cain. Τρ ία
Κ1Ξίμ1ενα τοV Ζάικ κ.01rώ. Χρο1vι0Ιλ·οιγιοοός 'Π'ίιν.α-

75

κιας. Πρώτο Μ�ρο c; . 1 . Τά νε α1ν ι ικ.ά, .)Cρόιν ι α
<Νγ
τ οiί Κοοrώ. 1 1 . Ό Κ'Ο'Πώ θzοοτριοοος
ς . Ι Ιι l "
•
μΘ1" �pα-cττής _ ΙΟΟJ ί ιφ ιη
γ.ραφοο ς,
.
,
',Arrr' τι'Ιv "Π'ΟJροοστΟJση των « Αδ!:Ιλφων Κ cφ�4"αζώΦ» ως τό Μανιψi>D'τΟ TOV Β ι.έ Κ ολΟΙμrπιε.
Ι V. Σ1""1JΙΙ'Ο6ιχτίες πού έξ1ryοϊιν όρ ισ>μiΛΙι.ς έrπι•
κιρίισε ι ς πού διατίtπωσε ό Ζάκ Κο'Ι!'ώ.
ΔεύιτΘρο Μιέφος. 1 . Άινrτιικιείιμιεινο, Π'VΙtU.μα
κ;αί μιδσα τη,ς JΙJΟ"Ι'Ο:pp�μιιιση.ς,. 1.1 .. Ο Ι πρώτες
ΙΤ·ΚΙΙ]Vιnοές δi�υι»ι<συρ)"ί<Jς.
'
/πτ1yτ\.\Χ ί�ς
cρίτ·ο Μέιρος. ' Αιvαζψr σε ι·ς κι
(·1 ·� 1 .7-1 9413.) , δραμιστ Ο<λογ ιο, !,p1μιη1νεια, το•
τrος. Ι . 'Η c\απe>σ110<λή στ ί ς ΉΙν�μ�έ.vες Πολ ι
"!'εΪες. 111 . Σ1ιcη<ν111<έJς όιν·αζ τfισ'ε ι ς . ΙΦΙ . Σ><nι•
νιικιές δη1μ11<>vργ ίες 1 •920- •94·3. ΙV. 011 01ΚΠ\•
vιιι<έJς c\απαιrr{ι"'οιις TOV σύγχρον-οv ΙiρCΧΙμ.οοτ""

�

fl

1

λόryιοu.

Τέ.τΟJρτο Μ!έiρος. Ή ax$.n} βεάτροv, Qpry<llVO
ltV'ΟlκΙαίrνισης.
1Πbμιπrr ο Μ έρος. 0'1 <<Copiaυs».
"•ΙΞ!ιστ<> ΜΘρο9. Δ ιάδοαη των Ιδεών. 1 . Δrιι
JΙΙC<Τιώμαιτ α. 1111. Διaιλέ�ει«;. 1 11 1 . Π,,ρ �οδείι>ς.
Ή 5κθεση αότή iτοιιμάστηκιε μt τ.ηv l.πι

μ"λ<>ι•ο: τοv Andrι\ Veinstein .

«Liνre de ρoche». ....1Εκδ. Librairie
Gόnerale Franςaise (Hachette) , σχiιμ.α 1 6 , SIX
111 , 2,, 3,40 li 5 φ�ι<α άιvαWόιγως ΤαV lt
Σ.ε.ι.ρά

ριθ\μ.οίί σε?.ίδωv.

.Κvκlλ<>φόρφaιν : Ν•ο 996 . Φενtτ•Ρ ίοοο Γιαφ
λόρ�οο: «�Τό σπίτ ι της Μπιφνάρντας
Μ!Θτ. Andrό Belamich· <<!Μαιτωμέινος
Μεrτ. Marcelle Aυclaίr ιοα ί Jean
γάμ.ος.» .
P revost γ ι·ό: 11ά 1ΤΟιητιrκά .μιέιpιηι.
Ν·ο 1 .Οι:J'Ο. Ζό:ν Ζιιρωντού: «'Ηίλ,έJκ�τιpαι» ,
Sι>Υ·Ο σt. δvό πράξε ι ς.
Νο 1 .•049. Ζάν Άνούιrι : «�ΚοΟ.ό.μ"ΙD ·
i Οό ίλλ ι '""'" : «λ=Φο
νοο<
ιΝο 1 . D!> 1 . Τ·ενC>'i
ρεϊο.ν ό ΠΟθος» <ι<α ί «Ή λυσσ� γάτα»

θία

ΗΑλμrπaι».

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ
<dT<i Η Εiργα τοί) "' Ι ψεν» . Μiοτάiφpο:ση1 Wil
li am Archer. ΗΕΙκ!δ. «The Giants of Literatυre»,

1 τόμ.ος, 2,8'9 δολλάpια.
Τό « Σ <Π ίτ ι τη0ς Κ.ού�οος», <GΤά Φαvτάαlμ.α
τcο>, ή �Είν•το: Γκάμιπλερ», ό «!Πiεp Γ.Wντ»
"'ι' δλα τ' ifλλα Εpγα τοϋ μιεγό;λοu νορδηryοi)
δραμ·ΟJτουp.γ"w' στι]ν• �,ΟJσιικ.ή τovc; 1μ.,τόιφ.pαιαη
στόc hγγΙλέζι•ΗJα.
ΗΘ<δ . «'111e
«Τά "Ε,Ρ'Υα τοίι Τσέιχωιφ».
Giαnts of Literαture», 1 τόιμο1c;, 2, 8·9 δολ ).άρ ι α .
!ΜΙ\Ι"lΙΙ"t ιώδη� �κlδ<>C7'η των γνωιττό.,.,pωv lpyωv
τού Τ'σ.�, crτήιv ότr-ο·ία, b<ιτόc; &rrr ' τά θεα
'
τιρ 11κιά ((B'ΙJ!T<Tι•V'όιιoivtr<>c;», « Ο Γλάροι;» ιαχ ί «<!''
Τρ•εϊς '.Α&λΦvc;» . 111εpι�αμι&<rvονται 512 διηπηr
11arr α ..σ: ί ενοο δλόκ.λτιιJ>ο ·ιwθιστδρημα.

ΙΤΑΛΙΑ

«Τό \.,ριό -πά&ς»-.
Τ-οuρίιν.ο, στή σειρά: <(.C ollezzio..
ne di teatro», οτχίjμια 116·, C71εlλ.. 1 15161, 600
λ ΙΙρέlτ"r'ες.
Ό · auιyryιρaψiko9 Θri>αψε τό θoarr ρ ικό τοϋιτο
ίμyο ίίσΤε�α ά�Τ'ό μ ΟJκφόοορον� �μο�ή τ �ιι
τοm< οθ εrτ ε �τ<:
ιι ?"'1111;
ατή Σ•�Ι iι -;: . Ή
τtΞfλ ευΤ'α ι α ει�mσα,ε� τια του φαcτ ισ�μ•ου κ.α ι μιε
δpαιμ1ατ ι� i5ΙΙτΟJC7'η ·ΚΙΟJί λι.οριn<ή fξαιραη 'ΙΤ<ΙΙρΟV
σ ιάζει τ"ν l1 <ΜΙ<>οία μ ι &c; .ο.LΚJΟ<γiινο;ιας, 1Τ'Ού
OIUl)('Vά θ\ιιι»ί·/;&ι τ ο.ύς iJΛ.ΜψιιΚJΟuς ,μύθους γψ;ω
&rπ' τ�ν οtκιο1yi1νιειια των 'Μριειlδων. Μιέ Θ..-τσ...
�ες ειtκό�εc; τrού Uτrοrycχημιμ�ίζοuν τήιν τcφ.αιγ�μέ""
�'1 άιτ1μκ51ιτψαιιρα άιπwίο>'θ.ση.ς ι<οοi θαnιάτοv τή ς
/πτ1οο<η ς Τ1οίί φΟJσ ι•ctμιοίί, δ αυγγραφέlαις .,.,ροδά!λ
λιει μιιά 'Υ'Ο'ΙΠ'ΕιιΤ11κ.ή 1<!' έφιοiλ•τιικ.ή Σ ι<ιαλία
πού }"έ τ ί•ς 'TrOOvόi;>xcrιες λαϊ1κ�ς Π'<Χ!ραδόσε ι ς
τη.ς ΘξΟJιcσΜ>ι.θ<Ϊ vά 'νοοι δ•�vη μlέ τούς ψ
θοvς τ�9 ά�ΡΙ)(•ΟJίας θpι1JΟ1ιc<1°ας ιοαί τ ί ς σί
διJλ!λ\ες.

Β1Ι•ΝΑΖΖ I•,

wΕκδ. Einαudi,

Massimo :

�-

QoR�A1N DO , Raffaele : «Τό τιιλ ιιyάιδι:». ΗΕ;Ικδ.
Einaudi, Tcv.pίlvo, cvτή οτι,ρά: «:Collezzione di .
teatro : 2>>. σxiJμn 1160, Φεiλ. 6'7', 300 Ιλ ι
ρέιτtτες.
Ό συryιγιpοοφ έ α ς , 1}θο"Π'ο ιός , δο'lβός 110v °""1!'
ν<:θ!έιτου τοί) Π!ί1ΚΙΚJΟΙλ.ο �ε.άπρο, Στρ'έiλφ, καί

αυιγryΙ?αφ•έιας, τrlθα,"ε τό 1 &1612. Τό
ί1ριγο του αότό·, δpqμα 01έ &.ιό εnκόιVΙες, ξετιιλ1ί
yέτα.ι σέ ·JΙΙΙά έpγ.α�τι1κιι) Ο'\.ΙΙV:οιικ,ία 100 'ί, ιαχιτά
τή ')'1V<�μιη τοίί Rυggero '!lacobbi, 111Ο"ύ Ιrι.ιιμ<Ιλήr
θΙηκι: 'llfιv i5κιδοση;, χοορ0Jιαr111ιι>ίζετ.αι <�' τήιv
1Τ1ρ1οσπrάθει•α τοίί συyγραφ έ.α ·ν' άιvΟJιοαlλίιψε ι
τ•ί ς "Π'Ρaryι»ατιιιαfς αχέJο,ει ς άινό<μιιχτοο 01τό λόryο
κ!αiί σrrό διpάιμ1α, &�qμιεισα στήιν πο·ίιηiΟ'·ηι καί
.,,τη S.οι:ΙΙ� . γ1ά vά .,σ:rοολ,ή§ει στήν hl'αφjμ!ό
νιση τηc; δρά>01η;ς 1ι»έ τό ή,θ1"1ό 1""ριlt,JOCiμ<ΙVO
�:οϋ fρ�γ-σ.υ>>.

θοαrψιικό•ς

n
ΊΒmεtr>ηpίΙδα τοί) Θεάι)l<ΙΙΤ'Ο1ς ( 11916�) . '•En•
� ια Egidio Ariosto 1κ�αί Μ.α r ί ο Raimondo.
Βκ!δ. De Lυca, Ρ°"μι�. crχ1]μα 801, 01ολ. 29'6,

1 . ιS{)Ο λ ιιρtιττες .

"θ<!δαση τίW ΊΙ!τ σlλ ι1κ1ο\i

" Ι1vστ ιτ ούτοv

ι

Θεά-

11"0 ύλι:ικό γύρω
γ.ο του.

Τροu, ΧΟJΡΟΟ:<Ι'ΜJ�ιισιτιικιή γ ιά τήv πιροΟ'Π'άθεια
προδοfλης τη,ς ι«ιιλ)Jι"t1<Ι)Ον ιnοi]ς δρaιστφ ιότηιτας
στ·όιv τοι»όα τ.οϋ θε:άιι»ατος αrr ι)ν ' Ι·τσlλία. 0·1
θεΟJτip!Ι!Wς ιcαί μιουσ.uκιέ-ς Θκιδηλώσει.ς, ό ιcι""Jr'
μαrt<>1')'1ράφος, · ή τιιjλεό.ραC7'η, άικόιμια κοοί τό
τι01nρικ.ο 1t1αιpοuσ�ι�.01�Τα11 λιεπrιτο1μφε�ισικό:: . Σ έ
τrσρόιpιτιηιμια ΠΙΕ1pι1έοcοινται : Π ίν-σn<1α ς των Θ:ιά
σων 11<10! ί τών φ-γ;ων τrού &νέβασ<ΧΙv·. Πiί.νmc.ας
των κ α 11\Ι'Ο 6ριωv Ιτιαίλ:ικ:C:ιιv Θpγων 'Π'Ιού ,..,αίοcτ'Ι"tr"
"'°'ν &m1ό lιη,ς ' IΙOuMou 1 196Η /.\ς τ ίς 31() Ί°""
νιίιοv 1 19i62.. Πίιν-αιισας τω�ν φεσ'ΤΊ·6άlλ' των 6pιαι61είωιν, ·τώιν θ!Ξ�α.τριικ'&.ν ϊlprγων πού μ·&'Τα.ιδόθtηr
ΙΚJQΙΥ 4πό τήιν τηλιειόιρ1α•ση Κα!ί πtίιvιαιι<ιας των
�τιαlλ,·ικi:Jίν τισιινι(;Jv ΚΙαί τών τ α ι1ν ι ων σι.ψιτrα�ρα:•
γωγi\ς τij9 111ειριόiδον 1 91611 -1 �612',

cολιτr.

ΊΗ "Π'ρώτη τrλήpης δι ογραφ ί<Χ, πού Θ�ίθε
τ α ι στ<Χ έryγλέιζ·ικα, γι.Χ τόν Γ�uτάvο Ν'Τ ο ν ι
τcτέιττ ι, συνθ:Θτη τη,ς <�οuτv-ί α ΜΤί λαιμιερ
μ-ούp» κ•α ί τ.οU « ΝΙτιόν Πcrσκουά.λ·ε:» . Ό· ouy
Y'P"'ΦV<>�. bιοτός &111' τά τrλείστα δισγραφιm
σ-το ι .χιε�ία, άν·αrέpειτ α ι ιcαί στίς 'Π'.ρώττς 'Π"α'

...ων•
Τσtττ ι .
Ι Τ Α Λ Τ .\
ρ αα τάισ•:ι·ς

SCHδN ΙB ERG, A"nold :

•RIAΙN1D01LPH1, David : <4Αύτή εΤνο:ι ή Μο.,,.
σ 11κ:ή - 'Έiνσς Ό.δηryόι; γι ά τ ίς Άrπολ αύαε ι ις
τiic; Ά11φόαιαης». "8κ'5. Mc Graw - Hill ' Ι\νας
τόμος δειμ1όvο ς, 6,�D δολλάιρια.

!Μιιιά Θκιλ�αίίΚΙεΜι.ιν
ιέ� ιrι ίστο-ρ ία τη ς μο0.vσική1ς
τ cαιιτόιχp σν α Θm ε�ρηστ ο ώpεπι}ριο, J!iέ
iξηry·i]C7'<>ι ς Ολων τών 1μοvσίnιών δρων, καθώς
κιαί δiλωv τών γνωστών fργων της μ<>ιια ι Ι<Ιij•ς
φ�λολσγίας � Xij>ήaqμo δι•δλίο γιά -.ούς φ ίλους
τηις μ.οuσ ιΟ<Ιης.

t<tαιί

STRAVll1 N S K Y, l1g or •ΚΙCΧί C.R,A,fT, Robert :
<4Διάλοιγ.οι 0καί l•να Ήlμιεpο.λόγιο». Εlκονογρα
Φ'lΙJΙ'�VΟ. Η•Βκιδ. Doυbleday, α�. 216•0, 4 ' 9'5
δο λλάρ ι α.
'ιΟ Ρ>όiμιτ11Θpτ Κ,ρόιφιτ <οοε ι γράψει τά ττε:λιαι
τ·α:ί'α τr.lντε- )Οpόv ι1α, σέ Cίιμιεσ•ηι σvνειργα10-ία μ!έ

τόν Σrτp.οο&ί.νισ�ιαι, τΘσσ1φ· tς τό,μι0ιιις 1μfέ διαλό
γ:auς, Ο"Ιηιμιειώσιε.ις ·κlλ'Π . , wού vίκ.σ·νοryραφοVν
τό 'Π'V.εϋ!μ1α Κiαιί τήν τf.α:νιη τοίι δ · ιάισ.ηιμιου ρωσι
·ι<ης ι<arr Wfωγi) ς μ<>ιισοvργοο. Στό·ν τελwταϊο
τqμιο <<ιΔιι1ά1λοιy.ο ι κ:οcί Θνα • ΗΙμιειρ.ολόrγ ιιΟ·» , ό
Κ ρ:i1φlτ ί.mlο16άιλλοει καί πάλι hρωτή1σει1ς ΙΤΤ'όv
«Jμ•Qj ί τ:ρ» yιά νιά hιqμια ι1ε.ύCJΙε ι άπrανrτήιστι ς γύρ:ω
άιπιό τ6: θέlμ ατο: τi)ς 1μ•οιισι1ιci) ς δ!Ήμ•ι<>υργίας
κια.ί δrjμl00' 1 εύει• τΟ ήlμιειpοtλόγ ιο 1Τiού κράτη;σε,
όιιcολοuθώνιτα� τόν Σ0TrpOJ6ίV1<T1ω στό τσξ;'δι του
στή Ρωσ-ία - ίίστερα &πό 46 έτι':>ν έξορία τήv bmί1,,,ιοεψή -.ου στό λω.,,f,, O tιco τfιν /:ττο)@)
τοίJ ΚΘννΘVΤυ, τά τα·ξίδι α το-v στή Νιότι α 'ιΑ
μι::ριοοή,, τιήν '·l·αιπιων ί·α, τήν Αόcrτραλία ιcαί
τήν • Α.φpι κή. ΜDτά τόν Βάryικιvφ, τrού τά
01.!')'1"""1" ρ�μένα γραφτά του συμ11Τλη1οώνοvν δέ
νος στι\ν
ι<Ο: τόμ<>υς, /, Σ1τ;pοο6ί "'"""' εΤναι δ μό
Ιcτο Ρ' ί·α τifς ·μιΟ\.iσ ιικη1ς, ΠΙοV άιφιή1ν1ε�ι τόσο Εινιτ:v-

«'ΒΥ1Χisι1ρίδιο

c'φ.

Τό 1t1Sp ί.φημ10 κ·α ί δUο-ιοο�ο α{ιτό ίipryo γριά>
φlτ'1jιcε ατά 119'(}9'--< 1'9'1 1 1 κ<r ί εΤvaιι &φ ιειρ.ω"""
στόν GUSTAV Mahler, τnού ίiιτκηισε με
yάfλ.η bmίδοααη, κ;αlθώς ιιι δ Β άιγ1ΙΟΙΙΙ!<Ρ , στί ς
τηpc':;Τ'&ς ατυ>θέιο-ει ς τοίί Schδnberg. ΊΗ τφaιγιμσ
τiεί.α αύτή γιοάψτηκιε μrέ τήιν ·nφιόθοοη vά "ΤΓρΟ<Τ
φqροι ίSνα o�ιyCXIV'O μ&.iπη1ς σmούς αότοδίδα.
γο

κιτοuς

( ό Schδnberg θ!.ωιροίίσ>ε τrάντ'α τόιν έιαιι

τ·ό του αύτοδίδα,.110) yιά τ6οι σ:yr::ι.α μΙέ τόν
άκιαδηιμ•αΪιCJΙμιό τc'::.ν 'ΩS�ίων, Κ·αί χαp�αοοτφ\'1..
y�το:ι αάv Τ11.ο.cοyμαιτ ιικ;ή φα ιΙVΟμ<Μολογ ί α T'ijς
μ1ουισ ιιιοίi-ς -γιλώσrσας, πού ύπ:όnοοιrταιι Cοδ 1άοοοιπα
σέ τιρο<mοΠ<> ι fιιτει ς τrού Ιπrι�ι
ή ζι,wτ·αινή
.
i�μιπιειιιρία τrvς τ•toσv"c;i.

<<ΜΙΠ'ετό6ειν». ΗιΕΙιdδ.
VΙΑ,LΕίΝΤ'ΙΙΝ, Erich :
Hαchette, στή σε ι ·ρά <«Les Musiciens par ι�
1
1 48, 20
σε!λ.
16; 5�24.
image», σοοίiJμ1α
Φιpόqγ�κο;.
Μιά )"!fμάιΤη αοοψή�εια κι· ά�Κ1Ρί16ε ιaι διο
Ύ"Ραιψία τ ο.ί) ΜπεΤόδ�ν, •lιοο'"°'Υ'Ι'α.φη\μ•�· μιέ
11411) 01\κόVΙεJQ σιΑJΙΙΥά /:iγ<νωοπες, τrού όιπ«ϊ ι δοvv
1μιέ ζωινrτά�ν ι α τήv 'ΠΙΡ'QC7'(.)'Π11ΙΚιόrτηrr·α τ·::>U ΔCΧΙCJ'κάι
λου, τήν ί.διωτ ιικrή του ζωή, τά σ:τά�&ια: τ.f}ς
δlηjμι<ΟUp!)"ί•ας του. ",Ειvα όιλ�<11·ιό <<iMocJ<Tεco

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

Ν"Τι>VΙ

ρ1έπ"f!tc;.

ΜΟΥΣ ΙΚΗ

Ό σuγγραιψόας, δ ι ο�κιεοορ ιιμέιvος 1μοuσ ι οοο�ό
Υ<Ο'<;, άιvαλvοι. � όξί�vο ιο: τό tριγ.ο ΤΙC>ίί μ!Θyά
λιω """6έιτη;. Η •ιcpι τιιιcή χΟJρακτήρισε τή '!"""
λi1τη αότή σιάν έ ξα: ίρε τη bργασία, τόιcrο γιά
Τό "Π'�p ι1tοοόιμ""'"' OD'O ι<α ί γ0ιά τό [;φ ο ς τ η ς .

τοv

Ί'c1μιος 1 ος "'°'ί 2ο ς. Έrm•ιμ�ι.α
Luigi Rognoni. Μ1�τό'ιφιpιαισ�ηι Giacomo Manzoni .
ΗΕiκlδ. 11 Saggiatore, ΜιλάΜο, ..τή. σειιιοά «La
Cυltυra», "lX!iii»« 80, 01εiλ. 6'1 1 , 2..3ΙΟΙσ λι

ΓΑΛΛΙΑ

δ εtκιόwιε ς Θκιτός

.μ•rλοδροομόιτων

μ�ο1� ί.ας».

φUCΙ'ι!Κ!:\i>>.

'Π'αpαJ5ιι ί.γιμ.οοτα,

Π�ούοτι.<> ύλι•κιό.

Herbert : <0Ν/τ·ον·ιτ<rέττι» .
ε,n..,ον.ογιpαφl!Jμ,έγο , '"Βκ1δ. Pantheon, 01ελ. 4513',
10 δολλό:ρια.

τη,ς σικ/λιηpιόιτηιΤ'ας, του εύμοιαιισιμοϋ, της 'Κ!ε
ν'ότ'llτας εΤ.να ι f.ιά δι αιμιΟJptτι.φ·ία bνάντιο: ατό
,.αιρcημιίθι '!Ι'ώς Ολο: ,,.α,vε; 1ιαα>λιά σrτή χώpα .μα ς.
<<Τό ό::μ ε;ρι1κ.ά�νιικιο δινιειιρο» εtνα ι μιιά εiikόvα
Tij,ς έιπο1J!η1c; μ1α.ς , °"1ως τήιν 6Μιπω lιγώ,

3\117 .μιοl.CCJ'ιΙΚ!ά

ά<Ι"έιώο'Τα καί Ιστορί.ες άιπ'

WEil1NSl10CK,

!AJL B18E, Edward : «Τό &ιμ�φι κάν<ιικο Ονει
''" αλJλ,&ς ""'μω!/ί<�c;». Η •Εικiδ. Bompiani, Μιι.
λάιv1:ι., 01τή σ�ε�ιρά: <qP·egasso teatrale : 2150,
σοοίiJμια 1160, acl.. 1 716, 7•00- ·λ ιρέπ'τεc;.
Τά τέmτα:ρα μοrVάτιιρακtτc:ο 'Π•Ού Θκια•νQ\ν διic:J:i.
<m)μο Τ6οι ΗΑlλ,μιπιη : «' Ι ατ ·ορί,α τοί) Ζωολογι
κιοίί Κ i}πOV» ( 1 9518 ) , «"Ο θάnr=ος της Μπέσ
Ο"'U Σ1μι!θ>> ( 1 '9'5'9) , «i"tό δOJYov·mo» ( 1 95191)
καί «�Τό όqμιφ ιικόw•ιcο οvοι•ρο» ( 1195ι9-1 1916Ο) .
Σ τόΙV τηρc\Ρ.•ογ ο τi\ς όqμφ111<ά>νιnοηις �1ς δ
"!Αiλιμιmη γρά.φει γιά τό τηρl>το όαπ'' τά τi.α<
σφοι : «Τό �ι:ΙΎ":> εtrο ι Θξέιτ0Jση1 τ η ς &ιμιφι1Κά1νιικιηις 1<1011vωνί.ας, bτrίθεσηι έινάιVΙτωα σrτήιν ύ
'Π'ι>ιοCΙJτάιστΟJσιη των άιλ�11ν,ωιv ι!ψων ,μ1έ κάlλ1111ι•
Κίtlςι &ξ ίιες, μι· ά ι<ιατα6ί1κη της αότcχρέισ�κ'Ει αrς,

ιοεqμrέινοu, 415 qφό�γιΚΙCΧ .

ιΒ•6λίο Ύ"•μιάτο

ζωή δλ·ων τώv 6ι1ρτοvόζωv τ οv πιάνοv,
γραμ1μιbν·ο ,μι ' ltryόQmi1, όιλλά "°'' μι' 1nr&ο δολ ή :
Ολcη οί ·π ι ανΦστ·ε�ς τrού ό.rναψέ1ρει δrtrηpξαν,
κιαιτ;ά ,όν συγ'γipαφέ.α , <<ιύmΘροαιοι»>, <<Ιτ� ι.ο ι»

τή

ρο

GllΙRDLESTO ι Nl8, Cυthbert : «Ζάι� - Φι� ίιπ
Ρ.cημώ. Ή ζωή ι<Jαί τό Θριγο -rοω>. ΗΙ8..S..
Desclόe de Broυwer, οιχ�μια 2120Cll4 , ο-εiλ. 654,

τόν έαυτό rου 'Ι<!αi· τό ΘΡ'"

SCH01N1B1SRG, Harold C. : «01 Μεyόιλοι
Π ι αv< ίο-11Θς - άιπ' τάν Μό<τ<rαρ.τ μiχρι ΣΙΙ\ιμι�
Simon and
Η Εiκ!δ .
81ιrονο<ypσ.φημιv�<>.
ρcο>.
Schυster, σ<;λ . 446, 6 , 915· δολλάρ ια.

Μ εταφράσεις

Mmmό'6W».

&π:'

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΓΑΛΛΙ Α

J18Α1ΝΙΝΙΕ, Rene - fQ.RD, Charles : «'Α
·)Jlπlέιλ Πκιόαν·c;�>>. "8..S. Seghers, στή σε ι.ρόc «Ci
nόma d' aυjoυrd' hυi», αχημα l'31,SXl16, σελ.

•

2140, 7 ,ω Φ�κα.

'ΙΑνάιλιιση τ<>.ίί Θp,γοιι τοίί '.Αiμrπέλ 1Γοώiνς ,
"Π'ΟU ξοχωρ ί�ε. ι .μιέ τόν πλοϊιτο του, τόν bmιοώ
χαρ αικ.τ.fιιρα Τον κ α ί τίc; τεχιvιικ.ές fπrι rνοιιlcrε ι ς.
'Εικιλο:γή ""'qJ>fvωv το\ί Α . Γκ.όwς, φιiλcμ<>γρα
φ'ίια κ<rί 1-6 αε1λ ί15ες ι:!κονογρόcφιηση.

SAιDO UL, Georges : «' Ι στορ ία τοv .,,,aryl<lό
1κιι ΥημιΟJτογρόοφΟU άπ' τήν bμφάνιcrή, τοu
ως σήμεpοο>. 7η Θιαδοοη,. Ηε..s. Flammarion,
<>'χΤuμα 20ιΧ 1 4 ,5, σολ . 7ι{)ι4, 9°6 Θ!κi>v�ς έn<rτ'ό1ς
Κiε�μιέιν·οu, 318 φ·ράιγϊκ.α,
'.Η π�p.οιηryοίψ.vη Θκ.δοκτη τοϋ ·κιλΟJσιοοοv αύ
τοίί i5pι')'10V cγ ι•Ι<ε στό: 1 1916 1 . Τώρα i�μφ.αrνίζ&.
τ α ι συμιmλιη;pωμόν•ο μέ τήv τφόιτφΟJτη bξέλ ι 9\
τοί) ιοι•ν·rμματοιγρόοφο•υ ιc' Ιδιαίτ,,ρα στήν •Α.φρ ι
nοή. Σ ·τ·ό σuμττ�λ ήρωμα πεpιiλ•CΙJμιδάνοvται περ.ισ
σότ�φες διοφ ιλ.μο)"pαφ ίες άπ' τ fιv τrροηιγαV
μ.ε�τη ί\�<δοση.

oiμ.ιov

Χ Ο Ρ Ο Σ
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ
TΙERRY, Walter : «'IΙσιδώρα Ν'<ά"1<ο:ν - ή
Ζωή τ•ης, ή Τήχνη της, ή Κ ληιpοv ο1μι ιά της».
Ειiκ.σ-νογpαψημfνο. Η€κ1δ. Dodd καιί Mead, αελ.

1 /15, 4 δολλάρ ια.
Νιεαρός ·ιφ ι.τ ι.Φ ς μοuα111<ηc; -κcrί χοροίί, ό
<TU')'1)'ρσφέας δi�ν y>ώρ ισε τήν ' Ιισ ι δώρ α Ν'Τό�ν

χαν- f.τσι, τό 6.16.λ ίο του εΤναι τό 'Π'.ρώτο 'ΤfΙΟ:ύ
γ.ράιψaΤ1α• ά�πό lvαv ((ψv)(pό.> μιι:Wι:τηrτή, κά;1ΤiΟι"1ν Π1ού δ'έιν ύπιtκrrη ό ϊδ- ι ο·ς τή γοηιτει ί α
αότ�ς τίj,ς ')'1UΥt<ί1ιcσς, τrού όνε ιρειίτ>ηιαε vάι t
"Π'α�ΟJσ11ατή"'Ει τό χοpό. Tftv παρΟJι<ολοι..(JεΪ
&π' τlilς όικιτοέις τοίί EIP1111 Vl'ΚJOV &που γ<>νΥ'ήΙJ;ηικε
κ ι ως τόv τp.αry ιικιό θ\Sιvο:τό τηις . .Πφιγράψ<ιι
τη α0ιwάνιτ'1Jση1 της τό 1 k'!'9'6 μ•έ τιόv θεατρώ""Ι
ΑιJγ.οuστί"° ΝΙτέι λιυ, τ ί ς τnε,ριοδο<ος της άι1Τ
τή Ν'έJα Ύόρ1ι<η ιιι ως τήν Άθfινοο ι<αί τή
Μό:τοcα, δπο υ ή Ί 1σιlδώp α <<ΙμιιιλοV01ε 'ΠΙΟ·λ ύ, f
'
'ΠΨ�ε κ' Urρωιγιε Π'Ολύ .καί crικ:ορποί/C'ε ιtf Ο:σω
τΌ χέιp:ι τόισο τά δι κάι ΤΙη1ς χpήjμστα, όσο κα�ί
τών αλ1λων»> . Τό ττλwταί'ο 1ιοεφάλα.ιο τοϋ δι ..
&λ ί ο υ του, ό Οόωλ%ρ ΤΘρ,pv τό τ ι τλοφΟρεΪ
�Κ ρ ί σr.ι έινόι; Δ ιrκ;Q!σlτηρ ίοu Χορε�ιιτiJν·» κιαί πα�
pαJ9έιτει σ, at.rτiό μ ιά σειρά Com5 σ.χόλ ι α καί
')'1vC,μιος γ ι«> τ�) Ν>rάvκ;αν των : Μάρθα Γκρά
χcημ, 'Έλ�ν Ταμιί·p ι ς , Χάνισα Χ!όιλιμ , Χ::>σέ λι ...
μό·ν/ Τiν�τ Σόcνν •1<1ο:ί Άιν ι·έ·<; ντt Μιί�λ.

Θ E A T P l l( H Θ Ε ΑΤ Ρ Ι Κ Ή Φ Ι ΛΜ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α
ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙ Α

Σέ κάθε τεuχος, στη στήλη αύτή, καταγράφονται τά παλιά η νέα
θεατρικά εργα που γυρίζονται ταινίες σ· όλόκληρο τόν κόσμο

«ΦΑΟΥΣΤ» ( Faust ) . Τό Ι\.μvr1r.λές α� θε.

ατρ ι,ιοό l>pγo τοϋ Γάv.ιλοu πoιryrij Π ώλ Βι:.λε
ρό &ν�δάcττη.�ε γιά τφώτη φορά cττό θέατρο
.μόλι ς Π'ρw � δυό χρόνι α (Theatre de Ι '
Oeuvre», 1'�6,1 ) . ) �ρα δ Πιtρ Φράνκ, 'ΙrΟύ
εΤΧ1ε δώ:σει τήιν τει.λι·κή μο,ρφή στό·ν <{'φά!ουστ»
καί σκηνοθιέιτη:σ�ε τό &ρyο σιτό θέα.τρο τrα
ροuσιά<ζει ·σ, lνα δ ί01κο δUο καίριες σκηιv·έ ς
τ ο υ : 1μιά πο.λύ πνι�υ1μαrrώδη, άινάμ•ε.σα στό·ν
Φά·οu:cττ ( Π ι�ρ �ρεναί ) κ'α[ τόν Μεφ ιστοφ,εiλij
( Π ιέ,ρ Ν'<ύξ) κ.α•ί .μιά λεπ... ij ς ποίη<της, &νά
μεcτα Ο'τόν Φά:οιιcττ κ<:eί τήν Μύ<rτ ( Ν-τανιΘΛ
Ντολόρμ ) . Όιμοpφος δ ί Ο'ιοος, λετηός λόγος,
ποίηση, &:ξιόλογη ιρ· μ11νεία.

Phίlips

Β
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Ι

ιΡ ΙιΤ1ΣΙΑ,Ρ Ν Τ Ρ Ο'Τ,ΖΕJΡ,Σ : "'Τά: ΠαλληΚ>όcι> ι α
Σtuρο�κο i/cτ ες» . Τό «μ ιο ιίζ ιιι<ι:.λ » 'Π'ΟU
χάλασε Κ!ό"1μο cττό Μmροντγοuαίη "'°'ί τό λοV"
δί1vο, μι& τή>ν όοΡ')(ι1ιcή τοu διανομή. Τό θιμ-α
iiχει παιρθεί &>τrό τή σαι�ρι1κή <aΚ�μωδίο�

&π' '!! ί ς

των λοΙJων».

ΜΟ,ΝΟ ι κ

45164

ΙΑιΝ111Ο>Ν ΤΣ'ΕΧΩΦ : «',Ο θείος Β όlν· ι<ΧΙς» .
ι Η πιε.ρυσιινή 'Πlαpόατcrοιη roU Φι�στιιδά�λ -roU
Τσ ί 'Ι'σ'εcττ �ρ ιαmΧ CΙ1ΙΟη'<>ιiεσία τοi/ λωp.,νς Ό•
λ ί1& ι<0ρ . '8κmιλη0<•ηι<ή διανομ ή : Σόμπιλ Θορ
ν<τ·ά>ι11< (ΙΜαρ. ία Τ1.μοφέγ ι<>6να) , Τ'ζό<:Ον Γlλοο<>
ράιrr ( Σο:ι> ί °' 'Αλ<>ξάντρ.ο,δνα) , Φα ί.η Κό μ1t'τοw
(Μάryια Β αΟ':λ ι,ε;δ·Ι"<Ι) , Λωρεvς Ό λ ί.διφ (Για
τρός 'Αστρώφ) , Μαι,κλ Ρ •""Ύt<ι>�δ (' 16άν
Πι:Ιττροδιτς Β οϋνί'τcτκu) , Μάξ ΜΑιντρ ι <>ν (Σιε.
ρ,,μιmρuο�κώψJ , λιοίι11ς Κάισσον (Τε;).έγη<,11ν) ιc.a.
ΡΗΗ Ι ΡS AL 3448 - 9

·

1

1Ι11"1Κ1Ο1Ρ Σ11ΡιΑΒ 1 ΝΙΣ!Κ'I : <('Η ' 1 στορ ί α τοu
Τό 16ργο πού Ε:γ·ραψε ό Στρο�&ί1ν
σκι σέ σιυιvφ-yσσ ί α μ.έ τό ψ'λο του έλ6επό
Π'Οιφή Σ όορλ - Φερνηνά:ν Ρ ο�μύζ, .μέ τόν &Ι;έ
χαστο Ζά:ν ΚΟΙ<'Τώ σ'11ό ,ρόλο τοϋ όο:ι>�ΎΤJ'τίi ,
τό1ν Γlητιειρ Ο όστ ί-νωψ cττ•ό ρόλο τοU Διαβόλrοv,
τδν Ζάν - Μ<φί Φφτα>ί (Φα.,τάρος) «οcί τήν
MA,v.v Τ σνι,t'1'τ ί (Πpιyκί1Τισcτα) . •,Εινας δίcnι<σ�
τrρο�γμ<:eτι� ιιrτοκοuμh!'το .
P'Hi l L l 1P S 8(31511 1811 · L Υ

Φα,... άρο u» .

Σ ' όλόοοληρο τόν .κ.όcτ,μο γι<>ρτάζονται
τά: Φ()Ι) χρόνια &π' τfι ybν·νφη· του
Σ ,ο�ί�mη'I" �Αιν στό χι':>ΡG τ<>u Θαιτpοv &ειcτ'Π'ό
ζει ή μ,ορφή τοu 6:6άvοποu δρ0>μο�τ οvpγοv, πα
ράlλλη1λα 10α ί ή "ΕΕιδαμ'] Τέχvιrι ;όν 16χει χρ'lί"
σι1μοnrο01�ήσε11 σάv 111ryy·ή Ειμnτιμωση,ς. "'!Είτσ ι δηr
.μ:ι<1υρryή&η1κιε ο•α ς τrολιίπrr l')(Ος « Σ α ι §mηρ ι0<ό ς
κ ι•νιηιμιατογ·ράιφ•:»,ς>>, 1r0·ύ· οι ρί·ζι!!c; το.u σvναν
':'ιών,ται cττά ,.ρωτα &ήμ<:<Τα τij'ς "86&,μη.ς
Τ· έJχ""lίς, cττήv ήρωuι<ή τοερ ίοδο. των &:ρχό'>ν τοu
2!0οϋ αίών.α.

Φ'::

τος

Σk.ομιδολή σιτόν τrC1')'ΙΧΙόσ1μι ο έοpτακημό άλJ.. ά
vba σελ ίδα 0"1'όν σ•αι §τη·ρ ι.ώ '" τη;μ.α"< ο
η>άiφ<>, ή μεry�ότrναη '°"'ί φ ιλόδο·ξ'l' τοροσ,rο,.
θει'α τσίί cτοδιειτ ιοοοίί <>'Κηrοθέτη Γρη,γό;ρ,η Κο
ζ ί1νl'Τ1σ'εφ. Σrτά στού111τ ιrο «λέινφιλιμ» διαvύε.ται
ή τιε>λ·αιταία ψόJC1!Υ) τοί) γuι>ί�ματος ινός κιινηι
μ,ατσγοραφ ιοοοu &ίmπuχοv .μέ ,,.pώτη Uλη τόv
<� "Α 1μ λ ο τ ». ΕΤvαι ή 1,7'11 φορά: πού ό «"ΑJμ>
λοτ» γοίvιειται φ·ίwμ! Δίωρη,ς διόορκιειας τό κχΧ>
θz �μέρο ς τοu φίλιμ. "Ο Κ οζ ί,,... σεφ έργάισ·τη.
""" 01τό θέiμα τοv τrολλά: χρό�ια. Άπ<>τέλε
σ�μα., 1\ 'Τ!αι�ί1α άλλά ιο' Ενα συναρτrΟ'Ο"'Ι\ικό
6116λ ίο μ1έ τ ίrτ�λο « Σ α ί·ξ11'η,ρ., αύτός ό σύryχρο
,,.\ς μ α ς» . Ό 'ίδι ο ς <>'ι<ηι>"Οθέ:της τονίζει πώς,
μS όδιηιγό τόν Σ<:eίΙ§mηρ, '\l'ρο'δiλ·'llμ'ο�τ ίζοται τπ5c
ν:ω στά ψrα ι•νό\μιε�να κrαtί Τά γε.γονόιΤα Τ •ς
"'°'χij ς μ.01ς. το ρόlλο τοί) "Α.μJ..ετ iιπο&ίετιο:ι
δ ' l ννΟΙΙ<Jέ�ι Σ μσιΙQτοvνόφmω, πλ α ι σ ιωμέwο ς
C.roό τfιv Άvαιττάσ11α Βερτί'W>ΟΟα'iσ ( 'Οφ']� ίαΙ)
ιοαί ,.)ν Μιl)(ά:λη Ναζνά:κωφ ( Β ασιλ ιά ς) .
t<Jcr ί

� ι

Το ,κιλ<>σ ιικΟ Εργο τ,οί) 'Α,.τόν Τσέοοωφ « Ο· 1
τ ρ Θ ; ς C. δ 'ε λ φ έ ς » γυρίζεται ψί� όιτr'
τόν Σ 0>μ<rόΨ Σ αJμσόνωφ" Πρωταγων•ιστοvν ol
Μ0>ργαpίτ>α Β αλοντ ί .a (Μάισσ) , νλλλα λα
ριό\'σδα
( Νοπόοσσ ο�) ,
Ό�λ.έ>γ>κ
Σ τριτζέ>νωψ
(Tooyεψ/11'01JC ) , λrον ί·ντ Γ1� ι ς (' Κοuλύγκ11V') ,
Β λανημί ρ Νtτ;ρο\ιζνι1κωφ (Σαλιόνvϊ ) , λi:.ι> •ιι�
ι;:Χ;νωφ (1Βφτσ ίνι,ν) . Ά ξ ί<;ει νά cτη1μει"'6εί '!Γώς
ό Τσέiχω:ι> tριμηιv,,ιίτφιε πσλλi.ς φορές στή,ν ό
θόνη,. Χαραmη p ι Ο" Ι!ιdό εΥ.vα ι πώς ή ϊΑ,ΛV.α

ι\αριόν<>&α - γΙΜ<Ττή fίδη στό tλλη,.,ι.Φ ιcοι
�6 ήθατrο·ιός - Θχει πρωταγων ιστήσει κσ:ι
cτ' Ιiiλλα δuό ψίwμ, tμmΨεvσιμέ'να &πό τό tρΎ'Ο
't!Ou Τσέοοωφ (<�ΤΟ τrαρόcοημο τΤj� Άιγίας Ά,.,
vας» ·ι<αί «'Η Μάγισcτα») .

ι111

�Κανόνας τοί) ΧΟ!λλuγ<>ι.<ν'Τ : ι<άθε &ργο τοίJ
Τιε�νν<>cτσfi Οόίλλ ιο�μς νά μετσφvτ tύεται τό τα
χύτερο cττήν όθό"'b. Σ"rόν ιcι τηιpογρσφικό
Sρ�μ.ο Ο'ννέ!χισυν τή σταιδιαδροιμ.ια τ<>uς δλα
σ)llειfιόν τά θοο�τρ1Κ>όc iiργ·α τοϋ Ούίλλι α�μ,ς,
ό:πό τή ι{�ιJσtσαJσ1μιέ.'"'J Γάτοο> ικιαί τό «Ξαψιν ι
!Κά πΘρ,u•ι ,ό κ,cnλοιcaϊιρι» ως τό <<3Κ α.λοκιcχίιpι
ι<αί Κ α1'0>χνιά:» ιοαί <aΤό �υκ�ό ποW. ί τij ς
νιότης». 'Αιmό τό Ο'l)Υlδuαο>μό Ο ό ίλλ ι01μ.ς Χόλλ1uγ<,,u •τ Sόν i)τιχν &uνο�τ·ό νά: §εφύγη, « "Η
.y ύ χ τ α τ η c; ' 1 γ ·κ ο υ ά v ΟΙ », φεΠeι1νήι έ
'Ιtι �ί α '"'αί τοίJ διι>00iί �ας «Θεάτρου Τέανηςι».
ΣΙ><'lJΥ��τ'llς, ενας μεγάλος τοί) όομεριιώmιιΟ<JΟv
ό!λλά: ·ιοα ί τοiί 'ΙΙ'a>γ..όσμιοv κ ινη μ <n ογ ράψοu :
ό 11ζών Χιοίίστον. Τρ� όv c)μαιrα CΜήν
tι:�μιyνιεία : Ρ ίτcταρντ Μτrάpτον, ΜιΑιδα Γοοά'{>'""
•φ, Νi'Ι'�μτοορο� Κέρ, Σ ιοϋ λά:ι,ον . . .
Άκ6μα Ενας Γά>λιλος θ,εαιφ11κ<Ις cτuγγρα
φέας δ ι οχεrrει>ει στή.ν ό&όν.η τή cτκηνιοcή �ou
δ11μ ι ουpγία. Πρό'Κ ειται γιά τόv Κ α μολ ε·τ τ [ δ Χόι>ν εΤχ.ε Π'αροuσιάσει πέρ.ucτι τήν κι.>μω
δ ί α του <<1Κο.ρίrrσια στόν &έρα» - τοU δτrο {ου
ή 1<wμωδί'α « Ή Κ α λ ή Ά w ν α » γίνεται
φiλμ μ έ πιpωταγι.>\Ιίστρ ι α - cττ δν lπώνuμο
ρό>.ο - τή,ν Ζιζ.θ, 'Ω<7'ιοδρν, πού �μφσ.ν ίζ«1ται
ν ι ά πρώοτη φο,ρά σάv ΤιϊΡ'ωταyων[σ"Τρι.α.
Ή ό�ρέ/rr α τοί) ρώσσu συνθέιτη Ν1ιι<ισλάι
Σ,τρΘλν ιΙΙ<(.Χφ «'Η Σ,ι\ρδα», ,μvτσφέρθηnοε στήν ό
θό�η μέ τ ί'τλ.ο « Ή Σ έ ρ ι> α ή θ ο "" ο ι 6 ι; :ι.
Σ ιιοηιv:ο&�της δ Ρδμ·ο�ν Τ ιοι<>ιμ ίρωφ. Πρω'Τ'CΙ!γ'ω
ν ι!CΤτές : Ταμάρα Σ ιοιμιίνα, Σ.εργ0<Θι Γιοίίρ 
Ο'Κ'ΙΙ, Εόγτί>νιο ς λεόνωφ.

Π ΡΑΚΤΟ Ρ Ε Ι Ο Ν Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ ΩΝ
Α Θ Η Ν Α Ϊ Κ Ο Υ Τ Υ Π Ο Υ
Γ ρ α φ εί α :

Σωκpάτοuc; 43 - Α Θ Η Ν Α Ι

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

Ό ά ρτ ι ώτερος πρακτορε ι ακος όργαν ι σμος κυκλοφορίας έφημερίδων ,
πε ριοδικων, βιβλ ίων, λαχε ίων και παντος ε ίδους έντύπων, δ ι αθέ
των ίδ ι α μεταφορικό μέσα ώς και 300 ύποπρακτορεία ε lς δλην
την Έλλάδα και τaς κυριωτέρας πρωτευούσας του έξωτερικο u .

ΙΔΡΥΤΑ Ι - ΔΙΕΥΘΥΝΤΑΙ

1 . ΤΣΟΥΡΝΟΣ, Κ . ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ , ΠΑΡ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟ ΠΟΥΛΟΣ
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J ό 1�1� � ίκονόι�( έι�σίο( no�of ωf�( J�( !(�
�ο npοσεηί on τό Ι� r pιοεκο τοppύpιο κι! ο� οι ω p ώv
Οί λόγοι των

Κ.1<.

ιΙ. Ζ ίγδn

Τόv περασμ,έν:ο μJi,να .κ.α1ί συγ�ιtε�κρι , μ ένα στ ί ς 1 5
Άιπριrλί·ο,υ lγι•να�ν στήrν Πτολε�μαΤδα, πcφοu•σία τοίί
Β ασι1Μω ς ΚωΥΙστc:cντί·ν•ου, τά έΎJκα ί v ι α τii•ς Β ' Άτ μ•ο·
ηλε�κτρΨκJiς Μσl'ά�&ος ( Σ τα8μ.οίί) τ ίl ς Δ . Ε . Η . , καθώς
καί ή 6'<J μ ελ ί ω�σ ι ς τf}ς Γ' Μσvό:δοςΌ Σ τά έγκα ί v ια
τίl•ς λ ε ι τ οvργί.αις τiiς Β ' Μονά&ος Κ!αί στήν 81ειμ ε·
λ ί ω�σ ι ν τJi.ς Γ ' Μσνάδος, παρέiστη1σαν, έιπί•ση ς, Ι<Jωί
ώμ ί�λ η101ων· διά τ·ήν· ση1 μασί 01ν τ'ΟU διττιλοίί γιεγονό·τ1ο ς,
ό ύποuψ γός τίlς Β ι·ομηχ•α1ν,ί01ς κ. Ί . Ζ ί )"&η· ς κα,ί ό
Ά . Κ<Χlλί�ις.
Γ·ε1'ιrκός Δ ι·ω&υvτή,ς τiiς Δ . Ε . Η .

' Ο λόγ ος το Ο κ . Ζ ίγδ η

Ό &π.ουιpγόι; τίΊς Β ι•ο μ,ηχc:cνίας .κ. Ί . Ζ ί γδη ς,
στόν λόγο πού έξε�ψώ.νησε στ,ή1ν ΠτολειμαΤδα, εtπε
μιε τ01ξύ άλλων Κ'αί τά έξη ς :
«Ή λιγνι'τ'οψόρcις περ· ι οχ ή τί11ς Πτσλι�μ•αΊδος εΤνα. ι
καί θά π::χ ραμ,εί νη τό σπουδαιόηJρον κέιΥτρον πα1p:χ;.
γωγJi ς 6'ερι μ ι•κJi, ς έ�νφγε ί ας έν τii χώρα . Ή Κ υο έιpvη·
01ι·ς, πι ιστ ε ύοιι01α οτι τό έ.λληιvι•κόν ύπέiδαφ:>ς δέν ,εΤναι
τόσον πτc.:χόν δσον άiκρί·τως νομ ί ζετ α ι , Ε,cει όστrοψα
σί,σ.ει τή•ν έ�κτ�έlλεσι•ν τετραε�τοίίς προγ.ρ.άμ μα1τος γει...�•
λ ογ ι κ ίl ς κα:ί μιε ταιλιλJω τιrκii, ς έ�ρε;ύν•ηις . τό όπο'ίο·v θά
μδaς έπηρέψη νά μ άθωμ•εν πο ία ετνω ι άικρΦοώ,ς ή
φιnσ ι.κή προ ί κ. ι 1σι·ς τiiι; χώρα ς , 'ί.v·01 έπ' αίιτίlς ο ίικι0δο·
μιήισω�μεν τήιν vέαν έιλlλιη•νι•κή•ν σί.κοινοιμί αιν. Ή αίισιο·
δοξί.α μ,α ς έπί τίiις όrnο&όΟ'ε.ως τοu προ,γρά1μ.ματος
αιJτοίf ·στηp ί ζετωι, έ�κτ>ός τών Ciiλιλων, καί είς τό
π�ρ1ο ηγοίψεvον τίl·ς Πτολιε; μ·αιΊ δο ς , ή Εiκ τ αισ ι ς καιί ή
πο ι ότ η ς τοu λ ιγν�ιη1κοu πλούτου τJi•ς bπσίας ήιμφ'!·
� 6ητε'ίτ,ο μ•;:;τά πά�θ�v ς Ι!•έΧ�·ι Τ'Ο"ίf 1 9 5�. είς 6αθ�όιν
ωστε να ά�πσιιcλFJι•σ'θιίl ά�πο το πρ•ωτο προιy,ρα:μ:μ ·α ε·ξηf..ε;κ•ψ ι'σ},Ι οίl τή•ς χώρας.
,
,
, ,
Η α1φθο1"ο' ς και ευ3rιν.η ηλFJκ τρι1κη έΥειpγ•ει ο;, απο·
ΤΙΘλε'ί τό ύπό6αJ8'pον τ ί\ ς' σιιγχpόνσυ ζω.ίJ•ς είς ολα ς
τ'άς bκδ.η1λώστει·ς τη,ς. Ή Κ υ6 1ρvη•σ ι ς, θεωρ·οvσα ώς
ι>αισιική' ν της ά.πο10'τ οιλήν τόν μ.ε ταισχηιματισμόν τiii ς
οίκονομ ί ας μ·CΧΙς ό:π�ό τίlς Ο'ημΕΙρ·ι νii ς και3vστερημ·έvη ς
αύτ Ji ς μοpιφίj ς είς 6 ι,σιμη χ αν ι ·κή1ν τ ο ι α'ύτην, Θά σιΝε;χί
ση τό π·ρόγρ,αιμ1μ α τοu έ ξη);εικτρ ι 01 μοu σvcrτη1μαrr ιικως
καί μ.έ σ'IΡ"Εχώς έιπ ιτ ε ι vά μιεινο•ν ρ:UΙθiμό•ν. Τ·οίlτο έπι•
ι>ά:λlλοιιν αΙi άvάγικαι τ•οίf 'ΈΙ1ν•οΙJς , ιδίως μ•ετά ,ή•ν
i11' τα1ξ ί1 ν μας ειίς τ ή ν Ε ίιρωτrα·�κι)ν Ο ίικο,1<01 μ ιική1ν Κ ο ι ·
νότrιτα.
'ΑJΝλ' ή ή,λεικτρικιή έ νέ,ργε ι α &έv π�ρέιπ�ει νά εΤναι
ΙΤρονόιμι.ον μόνον τών πόλεων καί των μεyάιλων συν, σ·ι•
κι1σμ.CJ�ν. Π.pέιπ�ει 'νά ψ9ό-Jση μέ.χpι τών bΟ'Χατιών ΤΤl·ς
χώρας, διά νά ά�ποτ ε;λέση πα.pάγοντα άiνα�ζωογονή.
σεως τ ίl ς ψ9ι \/Ισύση ς ύπαίθρο·ιι. Δ ιά τ ο,ίJτ�ο ή Κ ΙJοέρ·
vη1σ ι ς συνέταιξεν ί:να τετρ•αετέις πρόγ ραιμιμα, έντός
τοu bτroίou θ6c ή·λιε;κτρο,&οτηrθιίi ή πλιει ονότη1ς των ση
μαντ ι.κωτέpω1ν χωρ·ίων καί συντάσσει ίSν &λλο δε·
καετές, δι.ά τη,ν γ·εν ι ική:ν έπέικτα:σι .ν τοu έξη1'.FJκτρι·
σμσu εί ς ολην
τή,y χώραν».
.

,

.

'Ο λόγ ο ς τ οΟ κ . Α. Κιο:λίνσ κη
"Εξ &λλοu, ό Γενι κός Δ ι ειιιθvν·τής τfις Δ . Ε . Η .

κ.

Ά. Κ α.λ ί ""'κη ς, ό μ ι λων γ ιά τήν διΠΙλή σημασ ί α των ·
έ γ.κ01 ιν ίων τί11ς Β ' Μονά&ο ς καί τΤις θε;μ•ειλιώσεως τίΊς

χα ί

Α..

·Καλ ίνσ'Ι<n

'
Γ
Μο:νάlδος �ίς τήrν Πιτ1αλiε;μα1tδα, &ιrε;γ,ράμ,μι.σε τήν
άξί,αν τwν t;ργων ώς έξη ς :
«Ή Β ' Μο1νά•ς , παρ α1λη:ψθε'ϊσα ύπό τfi,ς Δ . Ε . Η .
ττ:ρό ένός ί':τσ.uς περί'Π'συ, έτέιθη ε ί ς
ρcισωρ·ι ·νή·ν λει·
τ;uργί αν,_ σ�1μειpον ?έ ,11 έ τά; έπί1σ111 μα , έγι�αί vιά της,
τ ι•S�εταΊ εις ο ο·:.στ ιικη,ν ε;κμ εταλλεΙΡσιν. Η εγικ αι•ν ι αζο
Μο!ά: ς , ί·σ�ύιος 1 2 5 000 KW, �Τνα ι ή μιεγ�υ
�
τεpα τοu Σ υ•σ• τη,μ·αΙ τ σ·ς· τη1ς Δ . Ε . Η . Η Μο,νας α�τη
εΤ\• α ι τ ίl:ς κατηιγ·ο•ρ ία ς τών Μονάδω�ν μ1εγίστης ισχιJο,ς
�α� εΤ;"CΧJ ι , ή πp,ώτη μονάς , τ ίl ς ιrο:;rη:γ1οp.ί α,ς τ;αύ r η 5 ,
η οπο,ι α ε γικαθ 'Ι'στ·αιται ι σ τ α Β.αλκαν·ια και τηrν Με
σην 'Αν.α1τ01λήν. Ή Β ' Μονάς τ•ροφοδστε"iται κα3η1μ�
ρι·νwς 'Π'εpίποιι μ,έ 5 . 000 τόνν ους λ ι•γν·ί·τοu. Ή έτη
σία &έ παp,αγωγι1κή ί.κα1νότη1ς της, άι\/Ιέρχ:Θ τα ι είς
900.000. ΟΟ.Ο κ.ι λο·6α:τώpα ς .
Ή τ ρί'τ η Μονάς, τήιν ό'Π'σί•CΧΙν θ 'Ι μι ελ ι ώ vοιμιειν σ1\·
μιεpσν, θά εΤνα ι ί,01οιδύνCΧΙjl·Ος μέ τήν· δr1υτ1έ:ραν, &ηιλαδ.ή
ί1σχύος 1 2 5 . 000 κ ι rλ ο 6ατ . Ή έκτ έλ1εσ1 ς τοu l�·γov
ά�ετέιθη είς τόν έ.λ6Θτιrκόν οΤικον B RA U N BOVE R I , θ3ι
παρα�δσ8'1]_ δέ έ·τ ο ίιμη πρός �ε ι τ ο,�·ργ· ί α1� ;όν ,N'o·Zi�·
'
6ρ ι ο,ν τοu 1 96 5 . Κ α• ι ή Μονας αιιιτη θά Θ"ι(η ι .κα:ν'ο•
τηιτα κ α91CΧΙp: & ς Θτη1σίας παραJγωγ ίj ς 9 0 0 . 0,0 0 . 000 ικι·
λ016α1τωpwν.
Ο ί ά�ρ ι ιΕι μ cJ ί αίιτοί δί'δ σιιν μ ί1αν FJίικόvα τΤί ς βαιυ·
ο ί•κ ον.01μί ;χς ,,τiiις
!1'αlστ�1ς
Κ .ατα ·το τ1ελιειιτ•α ι c ν πp.οπολε1μ ι,κον εrr ο•ς
1 93 9 , ή σιινοιλ ι ·κή κα1θαρ1ά παιpα;γωγή των έγ.κ.ατα
στάισε;ων όλιc�κlλιiί,σ�οιι τΤ),ς χώp>αις' - ίδ · ωτ ι κων κ:χί δη
μ ατtι<ι<.ών . μC:Ιλ ι ς ύπεpέοη τά 3 00,000 . 000 κ ι λοι>ατ ω
pών . ..! ώρ. α , μ ί α όrnό τάς , μονά��α ς ,τ·οu Σ τ �6'μ ο � Πτ?·
)J'1μ•α ι δ ο ς εχει τριπλασι•CΧJν ιικα:ν:οτη•τα'.
λλλα δ :.ν
εΤν•αι άνιάγrκη νά άν01τ,ρέJχωμ•εν τ·όσον μαrκράν ε:ίς - ό
πασιειλθό,ν. "Ας πa1:.ι•ε στό Εiτο•ς 1 9 56. Τ ό σύvαλο ν τΤ),ς
1καθα1pcχ ς rοαιp.αιγ ω•γJiι ς ολων των τότε στ α1θ1 μω ν τ ί\ ς
',Βλlλ:�&ο ς , 1 . 4,0ιD . o qo . O O•O κ ι λσ 6,α1τ ιΞ�, ρ α ι . � τ ώJ?:
α pκσυv αι διιο . μονον, λιει τοu1ργο υCΤ'αι μ ο να•&ες τ η ς
ΠΙτ ολ:Θμ•αΤιδο•ς &ι·ά τ�ή,ν παρα1γωyή.ν· 'ί,σης ποσότηΤ· Ο ς' ένεp,γεί CXJς».

π

μ�νη

,

πρ•α•ό&ο;ιι τ,ίlς έ•ν�ε;ργ�ι αJκJi,ς
Ελλαι&ος.
,

'

Κ α ί ό Γιεν�ι1κός Δ ι•ΘΙΡθuιντής τίlς
\ί'ΥJσΚJη:ς ιιατ·έlληι�Θν :

Δ.Ε.Η.

:χ

κ.

Κ.ο:

«"σπως άνιέιφερ•α προηγο.uι μένως, ή τ ρ ίτ η Μ<Ο.vάς
Π>τσ�λ:Θμα:Τδσς θά μ&ς πωραJ&οιθiίl Κ'CΧΙτά τήν σύμι6σ:σι ·ν
Ι()αJί θ ά λει τοιιριγήιση ΤΙόν Ν οέμι6p ι·σν τοu 1 9 6 5 . 'Αλλiι.
τρ�ε'ίς μ,ίJιιnες έινωρί1τερα θ'' άρχ ί1ση ή λε ιτ ο υργ ία τ οί:ί

Ύδρ-οηiλιε;κτ•ριι(()οu Σ τα�θμοu Κ ρεμ-αστών, δrιλCΧΙδή τοίί
πρώτ·οu μέp·οιις τοu μ.εγάλοu Σ υστήμα1τος Άχιε;λώοιι.
Τό Σ uγι κp1ότ1111μ•cχ Άχιελώσιι εΤ ιnα ι ίiv'α ά<πό τά μεγα•
λιJτ,e ρα v5p1ο•ηιλ:Θι<1τριικά lpya; τ ίl ς Εύρώπη1ς κ.α ί θιά
άiπι.:>ί,/)η,. οταν όλcιι<1Αlη•ρωSΙίl . &νω των τριών δ:01ε·
�αιτ01μ μ1,,1ρ1ίων κιλο16 α1τωρων έτησ ί ω ς . Είδικώτ•ερον, τό
Φpάγμ,α Β ασ ι λέως Π αύ;ΑJου είι; τά Κ ρ�μ.α111·τά, θά
εΤvαι Τ'� ίιψηιλότερ ον γ α ι όφρ· � μ α , τii�5 Ε ί.φώ'Πη5 . Έ
τοι•μιαζοιμ·ε3ια, παpιαλιλ�ή,λως . δια την Θναρ,ξ:•ν των .κα
τcχσ1<1ε;uών τοu Άτ,μοη1λε�κτ ρ ι1κ1ο·u Σ τ .ι:ιJθμ οu Μεγαλιοιπό·
λιεως, ί·:τχύα•ς 2 50 . 000 κ ι•λο6άτ. � Ετ·σ ι , π;Θρί τό εiτο ς
1 9 70, ή Δ . Ε . Η . θ ά &1 α1θιέτη έγκατ ε101 τ η1 μ έ νην ίσχύν
ύτrερ>6αί'ν•ουσάν τά 2 . 000.000 κ ι λο6,όr τ. μ.έ ίκανότf!·
τα έτη1σ ί ας πωραγωγίJ.ς πp·οι01εγγ ί ζοι.ισαν τά δiκα
rριισ�sκαιτο1.11 μύpι•α κι•λοι>οατ c.)ρwν ! » .
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Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο ί

Γ Ε Ν Ι ΚΟ Σ

ΚΑΘ Η Γ ΗΤ Η Σ:

n ροθύμοv

ΣίΜ Π ΟΥΛ Ι Ο ί

Δ Ι ΕίΘίΝ Τ Η Σ

Σ Τ Ρ Α Τ Η Σ Γ. Α Ν Δ Ρ Ε Α Δ Η Σ

<<

Ν Ε Α Α r Ρ Ε Ξ >>

Α. ε.

Ν t α Έ λ λ ηv ι κ ή Έ τ α ιρει α Ε ξ α γ ω γ ή ς Γ ι ω ρy ι κ ώιι Π ρ οϊ ο v τ ωιι
Καnοδι'στρ ίου 28, '.Αiθnναι, Τ.Τ. 1 47

Τηλέψ. 61 7.231 ) 4 ΤΕLΈΧ 223 & 1 95

Τηλ. Δ) νσις N EAGREX
*

Σ καπός της είναι

ή προ αγωγή των έ ξαγ ωyων ,

τόσον ΟΟτό άπόψεως ποσότητος, δσον καί

ποιό



τητος καί συσκ'ε1υασίας.

Έξάγει <Χπαντα τά Νωπά ΠροϊόνΤα

-

Έ σπερ ι 

δοε ι,δfι, ροδάκ·ινα, � ερύκσκκα, σταφύλια, _ φρά
ου�α, γεώμηλrρ:, κηπεrυτικ1ά.

Έπίσης σταψ{ δα, σουλΤανίνα, κορινθ ιακή, σu�
�

'

κα, έλαίας, ο'ίνους καί άπσστάγματα.

Συνεργάζεται μέ τάς <\ Ε νώσεις Γεωργ ι:κ ων Σ υ

νεΤαιρισμων καί δ ιαrΘέτε ι πλfιρες δ ί κ τ υ ο ν
άνταπσκριτων είς τ "ό �Εξωτερικόν.
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VEB FI LM FABR I K WOLFEN ·
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ΠΛΩΣΤΙΚΕΣ
Φ Ι Ω R Ε Σ
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Ή ' Ε λ λ η ν ι κ ή Β ι ομ η χ α ν ί α Γάλακ τ ος

ά π ό ά λ ου μ ί ν ι ο ν, ε ί δ ι κ ή ς κ ατ ε ρ 

Ε Β Γ Α , έ ν τι;> πλα ι σ ί y τής ε ύ ρ υ τ έρας

'( α σ ί α ς , έ ξ α σ φ α λ ί ζο υ ν

προσπαθε ί α ς της πρός ί κ α ν οπο ί η σ ι ν

κ αθαρ ι ό τητα.

τ ώ ν ά π α ι τ ή σ ε w ν τού κ ατ α ναλωτ ι 

Ο ί πλαστ ι κ ές φ ι ά λ ε ς, μετά τό aδε ια

κ ού κ ο ι ν ού, εθεσεν ε ί ς r ή ν δ ι άθε σ ι ν

σμα

α ύ τ ού τό μ ο ν αδ ι κ ό ν παστ ε ρ ι w μ έ: ν ον

φ ο ν τ α ι . Κ άθε φορά έ χ ε τ ε: κ α ί μ ι ά

'( ό λ α της ·

A C T I N I SE

σέ:

πλαστ ι κ έ ς

πλαστ ι κ ές

π λ αστ ι κ ή

έ πι στρέ:

φ ι άλη.

'Έτ σ ι

ά π α λ λ άσσεσθε κ α ί ά π ό τ ή ν φρο ν τ ί δα
φ ι άλες

Ε Β Γ Α,

τής έ π ι στροφής, ά λ λ ά κ α ί τ ό ν κ ί ν 
δ υ ν ο ν τ ο ύ σπασίματος.

κ λε ι σμέ νες έρμητ ι κ ώς μέ πώμα

Ο

'( άλ α κ τος, δ έ ν

κ α ι v ο ύρ '( ι α

φιάλες.

Oi· νέες

τού

ίδανικήv

Π
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Λ

ι

Τ

ι

Σ
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Ο

Σ

Σ

Τ

Η

Ν

Δ

ι

Α

Τ

Ρ

Ο

Φ

Η

Χ ρ ό ν ι α τωρ α
ή Μ ουσ ι κ ή ε: ί ναι μιό έ κ φ ρασις τ έ χ ν ης.

Γ ι ' ο ύ τ ό τ ό ν λ ό γ ο ή Φ Ι Λ Ι Π Σ nροσnοδε ί νό κοτοσκ ε υόζη
δ ί σ κ ους nοιότη τσς
Μέ τούς ε ί δ ικ ε υμt ν ου ς τ ε χ ν ι κούς της κ ο l τ ή ν όπορό
μ ι λ λ η τ ε χ ν ι κ ή της κο τώρδι.ισε νό δ ι ε ισδύση εlς τόν
χώρα ν τής δ ι ε δ ν ούζ λ α ϊ κ ή ς μουσικής 0 1 τ ε χ ν ι κ ο ί της δ ι έ 
σχ ι σ α ν ή nε ί ρ ους δ ι ό ν ό όνοκολ ύψουν κ ο l σ υλλ έ ξ ουν
ό , τ ι καλύτερο ύ nό ρ χ ε ι ε l ς τ ή ν μουσ ι κ ή ν κοl τούς
έ κ τ ε λ ε σ τός της
Ήδη κ υ κ λ οφορε ί μια n λήρης σε ι ρό τών έ ρ yι.ιν τού M o zort .
Έ n l σης σε ι ρέ ς_ μον τ έ ρν ο ς μουσι κής έ κ τός συνο yι.ινιομού.
Ό Beetho ν en κοl ό Ber l i o z . ή μ ο ν τ έ ρ ν ο J O Z Z κ ο l
ή Γ ρη y ορι ο ν η Βυζαν τ ι ν ή Μ ο υσ ι κ ή ε ύ ρίσκ οντοι με τ ο ξ υ τών
όnορομ i λ λι.ιν έ κ τε λέ σε ι.ι ν τών δ l σκι.ιν Φ Ι Λ Ι Π Σ
Η Φ Ι Λ Ι Π Σ " οτοσ" ε υόζο ν τος δ ί σκους "σδώς " o l μ ί α ν όnσ
ρόμ ι λ λ ον σ ε ιρόν p i c Ιι · u p "σι ή λ ε κ τpοφι.ι ν ι.ι ν δ ι ό τήν
όνομε τ ό δ ο σ ί ν τι.ιν π ροσφέ ρε ι ε lς τ ό δ ι ε δ ν έ ς μουσικ ό ·
φ ι λ ο ν Ι( Q ι ν ό ν ό , τ ι τ ε λ ε ι ό τ ε ρο ν έ χ ε • νό έ n ι δ ε i ξ η ή
δ ι ε δ ν ή ς β ι ο μη χ ο ν ιο

'Ε μ π ι σ τ ε υ θ ή τ ε τ ή ν

Φ IΛIΠΣ

ΕΠΙΔΑΎΡΙΑ 1964
.

ΧΙ ΠΕ'ΡΙΟ/J ΟΣ

21 Ί ουν ίοu
' Ι ουνίου
' Ι ουνίου
' Ι ουλίου
' Ι ουλίου
' Ι ουλίου
19 ' Ι ουλ�ου
25 ' Ι ουλίου
26 · ' Ι ουλίου

27
28
11
12
18

ΚΥ Ρ Ι ΑΚ Η
Σ ΑΒ Β ΑΤΟΝ
ΚΥ Ρ Ι ΑΚ Η
. Σ Α Β Β ΑΤΟΝ
ΚΥ Ρ Ι ΑΚΗ
Σ Α Β ΒΑΤΟ Ν
ΚΥ Ρ Ι ΑΚ Η
Σ Α Β Β ΑΤΟ Ν
Κ Υ Ρ Ι ΑΚ Η

Ί ούλιος

Ε υ ρ ιπίδου
Ε υ ρ ιπ ίδου
Σ οφ ο κλέους
Ε υ ρ ιπίδου
Ε υ ρ ιπί δ ου
Σ οφοκλέους
'Αρ ιστοφάνους
Αισχύλου
Α tσχύλου

1 964

« Ι ΩΝ »
« Α ΝΔ Ρ ΟΜΑΧ Η »
« Ο Ι Δ Ι Π Ο Υ Σ ΤΥ Ρ Α Ν Ν Ο Σ »
« I ΩΝ »
« Α Ν Δ Ρ Ο ΜΑΧΗ »
« Ο Ι Δ Ι Π ΟΥΣ ΤΥ Ρ Α Ν Ν Ο Σ »
« Ε Ι ΡΗΝΗ»
« Ι ΚΕ Τ Ι ΔΕΣ »
« Ι Κ ΕΤ Ι Δ Ε Σ »

Ο Ρ Γ ΑΝ Ι Σ ΜΟ Σ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Υ Θ Ε ΑΤ Ρ ΟΥ
ΕΛ ΛΗΝ Ι ΚΟ Σ Ο ΡΓΑΝ Ι Σ ΜΟΣ ΤΟΥΡ Ι Σ ΜΟ Υ
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Η Γ ΗΤ Ι Κ Η Λ Ε Σ Χ Η
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