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SIEMENS
Στερεοφωνικός
Τετραφωνικός Ραδιοενισχυτής
ΗΙ-FΙ RS 172 ELECTRONIC
• Άντοποκρivετοι εις όλος τός όποιτήσεις τών κανονισμών

ΗΙ - FI 45.000

ύψπλnς πrστότπτος.

• Μοντtρνο tπiπεδο κοτοοκευοστικό οχfιμο μt συρταρωτούς
ρυθμιστός κοi πιεl:όμενο πλnκτρο.
• Ίσχύς tξόδου 2

χ

40 W 2 χ 65 Μουσικnς.

• 'Ηλεκτρονικός συντονισμός ύπερ6ροχέων (fM).

5 tνδιόμεσες ένιοχυτικtς 6αθμiδες εύρεiας l:ώνπς.

• Αύτόμοτπ παγiς θορύβου.
• 6 πλήκτρα ύπερ6ραχέων σταθμών <fM).

Αύτόματας ρυθμιστής συχvότητος AFC.

e Αύτόματος ρύθμισις ΑΜ.
• 'Υποδοχή δι' όκουστικά.
•

Δυνατότητες συνδέσεως 2

χ

2 μεγαφώνων.

' ..

IC

•
Γιά μιά σωστή στερεοφωνική όκρόαση σος προσκαλούμε:

ΗΙ FI STUDIO
-

ΑθΗΝΑΙ: ΕΛ ΕΥθ ΕΡΙΟΥ ΒΕ ΝΙΖΕΛΟΥ
θΕΣ/ΝΙΚΗ: Ν. ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
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SYMPHONY
EDITION
ΣΕΙΡΑ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ
Γιά τά 75 χρόνια

τnς DEUTSGHE GRAMMOPHON
Κυκλοφορούν σέ ύπερπολυτελn εκδοση
12 δλμπουμ μέ δλες τίς συμφωνίες 12 συνθετών

σέ μειωμένες τιμές

MOZART

MAHLER

HAYDN

BEETHOVEN

SCHUBERT

MENDELSSOHN

SCHUMANN

BRAHMS

TSCHAIKOWSKY

BRUCKNER

DVORAK

SIBELIUS

Ζητήστε τις άπό τά καταστήματα δίσκων τnς άρεσκείας σας
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ό tκδοτικος ΟΤκος "Δ ΩΔΩΝΗ
προσφέρει το μέχρι σήμερα
tκδοθέντα θεατρικό 'Έργα
τ6μοι 20 δεμ. 1600 aδετ. 1000
..

πληροφορfαι: 631.913-613.029

Βιβλ ι ο πωλ ε ί ο ccδωδώνη••
Ασκληπιοο 3 Αθijναι
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ΒΑΛΛΙΕ
ΙΝΚΛΑΝ

ό tκδοτικος ΟΤκος "ΔΩΔΩΝΗ

..

eχει προγραμματ(σει τους
καλύτερους ελληνες και ξένους
θεατρικοuς Συγγραφείς:
ΑΝΤΡΕΓΙΕΦ, ΑΝΤΑΜΟΦ, ΓΚΡΑΣ,
ΓΚΟΓΚΟλ, ΓΟΥΕΣΚΕΡ, ΙΨΕΝ,
ΜΠΟΝΤ, ΟΣΜΠΟΡΝ, ΧΟΧΟΥΤ,
ΒΙΣΝΕΒΣΚΥ, ΟΥΣΤΙΝΩΦ ΣΙΜΕΡ κλπ.

ΘΕΑΤΡΟ
Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ

Δ 1 ΜΗ Ν Η

ΕΠΙ.Θ ΕΩ Ρ Η Σ Η

Β'

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τ ό μ ο ς Σ Γ, Τ ε υ χ ο ς 3 2
Μ ά ρ τ η ς - Ά π ρ ί λ η ς 1 973
ΠΕΡJΟΔΟΣ Α ' : 1 962- 66
Τόμοι 1 -5
Τεύχη 1 - 30
·

ΑΣΤ Ε ΡΙΣΚΟΙ :

*

'Εκδότης - Διευθυντης
ΚΩΣΤΑΣ

Θ Ε Α Τ Ρ 1 Κ Η

Κ Ε Ι Μ ΕΝΑ :

ΝΙΤΣΟΣ

Κ. Π . ΚΑ ΒΑΦΗ : Τιγρανόκερτα. Άνέκδοτο ποιητικό σχε
δίασμα. Παρουσιασμένο καί σχολιασμένο άπό τόν Γ. Π .
Σαββίδη
σελ. 1 0

ΑΦΙ ΕΡΩΜΑ :

*: Μ ΝΗ Μ Η ΚΑΤΙΝΑΣ ΠΑΞΙΝΟΥ : Μ άνα Κουράγιο,
τελευταίος ρόλος της (φωτογραφία). Πολύχρωμο κέντη
μά της, άφιερωμένο στό "Θέατρο" ( δισέλιδο). Τά σά έκ τών
σών - ύπομνηματισμός του* Παρτιτούρα άπό τή μου
·
σική της γιά τόν " Οiδίποδα Τύραννο ". Πολύχρωμο πορ
τραίτο ηΊς κόρης της ( λάδι). οι " καλλιγραφίες " της:
σελ. 23
Ένα γράμμα καi δυό αύτόγραφοι ρόλοι της

ΦΑΚΕΛΟΣ 1 789 :

Εισαγωγή. Μ ιά δήλωση της Άριάν Μ νούσκιν. 'Η προϊστορία του " Θεάτρου του Ήλιου "
σελ. 33

*

Τ 1 Μ Η Τ F:ΥΧ .ΟΥΣ Δρχ. 5 0
Σ υ ν δ ρ ο μ ή έ τ ηιτί α Δρχ. 35 0
Φ ο ι τ η τ ι κ ή έ τ η σ ί α Δρχ. 275
Όρyανισμών κλπ. Δρχ. 1 .000
Έ ξ ω τ ε ρ ι κ ο υ : Δ ο λ λ ά ρ ι α 20

MICHAEL KUSTOW: Γαλλική 'Επανάσταση έτος Α ' .
Ο ί θεατές βλέπουν δρθιοι. Μετάφραση Κ . Σταματίου σελ. 34

*

SOPHIE LEMASSON-JEAN-CLAUDE PENCHENAT :

Μονοτυπία, οφσετ, βιβλιοδεσία
ΑΣΠΙΩΤΗ - ΕΛΚΑ Α.Ε . Βου
λιαγμένης 35 2. Τηλ. 9711 021

Μ ιά όμαδική δημιουργία. Χωρίς συγγραφέα,
σκηνοθέτη. Μ ετάφραση Κώστα Σταματίου

χωρίς
σελ. 37

: Έξω άπό τό Σύστημα. Μιλάει
ή Άριάν Μ νούσκιν. Μετάφραση 'Ελένης Βαρίκα σελ. 42

EMILE COPFERMANN

*

EMILE COPFERMANN: Στόχος μας τό " κάτι άλλο".

Δ ιευΟύνσε ις συμφώνως τ φ νόμφ.

Οί ήθοποιοi γιά τή ζωή τους στήν 'Ομάδα. Μετάφραση
Κώστα Σταματίου
σελ. 48

'Υπεύθυνος ϋλης
Κ<ί>σ τ α ς Ν ί τ σ ο ς , Σισίνη 35

EMILE COPFERMANN

'Υπεύθυνος Τυπογραφείου
'Ι ά σ ω ν Σ τ ρ ά τ ο ς , Φαίδρας 1

DENIS DIDEROT: 'Ανοιχτά θέατρα. Ένα αίτημα πρίν

*

EMILE CO PFERMANN : Ένα θέατρο γιά κάθε θέαμα.

Η

ΕΙΚΟΝ Α ΤΟΥ

7

Μ Π ΕΡΤΟΛΤ Μ ΠΡΕΧΤ : 'Ημερολόγιο δουλειiiς. Τά χρόνια
της αύτοεξορίας. Σημειώσεις Βέρνερ Χέχτ. Μετάφραση
Πέτρου Μάρκαρη
σελ. 13

*

Κεντρικά Γραφεία :
Χ ρ . Λ α δ ii 5 - 7 (Τ.Τ. 1 24 )
Τηλέφωνα:
32 32 222 - 32 22555 - 32 38 030

Ποτέ μή ένδίδοντες . . . - -ετσι πέφτουν οί θεατρικές Βα
στίλλες. - Ή κακοποίηση του Μπρέχτ στό έπακρο! ' Υπόδειγμα άνοιχτf\ς σκέψης. - Καβάφης ό δραματικός. Ίσοτιμία καί μπροστά στό δήμιο!
σελ.

: Τό έργο ζητουσε γήπεδο! Ό
θεατής δέ βλέπει μόνο " φάτσα ". Μετ. Κ. Σταματίου σελ. 5 1

άπό . . . 2 1 6 χρόνια !

σελ. 52

Ό,τι λειτουργικό είναι καί ώραίο! Μ ετ. Κ. Σταματίου σελ. 53

ΕΞ ΩΦ Υ Λ Λ Ο Υ :

EMILE CO PFERMANN: Καμιά άτομική προβολή. Miiς

τρέφει ή όμαδική έπιτυχία. Μετ. Κ. Σταματίου

σελ. 55

" ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ" : " J 789. Ή 'Επανάσταση πρέπει νά τελειώνει μόνο δταν όλοκληρώνεται ή εύτυχία.
Σαίν - Ζύστ . Ή φωτογραφία του θεάματος - τό "σενάσελ. 58
ριό" του. Μ ετάφραση Κώστα Σταματίου
"

MYRRH A DONZENAC: 'Ημερολόγιο τf\ς 'Επανάστασης. 'Αναφορές στό έργο. Μετ. Κ. Σταματίου
σελ. 69

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ : Κριτικές γιά τό " J 789"
J 793 " τών Bernard Dort, Arturo Lazzari, Marc
καi
"

Antoine Muret, Matthieu Galey, Pierre Marcabru, Bertrand
Poirot - Delpech. Μ ετάφραση Κατερίνας Θωμαδάκη σελ. 73

ΚΩΣΤΑ ΣΤΥΛΙΑΡΗ : Ό Μπαμπέφ, ρίζα του "1789 ".
σελ. 79
Μ ιά δημόσια συζήτηση στό Λονδίνο
ΚΩΣΤΑ ΣΤΑΜ ΑΤΙΟΥ : Όσοι πιστοί προσέλθετε. Κουσελ. 82
ραστείτε, βαρεθείτε, στοχαστείτε
.
Οί . φιλάνθρωπες·· γκιλοτίνες
της Γαλλικής Έπανάστασης
Muκtτu τ ο ύ χu.pίικτη Α . Τίισσ ο u

ΤΟ Δ Ι Μ Η ΝΟ :

'Ανασκόπηση του διμήνου. - 'Αλλαγές έργων στά θέα
τρα. - Στατιστική θεαμάτων. - Θεατρική βιβλιογραφία. 
Θεατρική δισκογραφία. - 'Εφημερίδα Κυβερνήσεως σελ. 83

5

και ή

άστhρ
όπέδειξε αύτή τήν όγόπη.
Δείτε τlς εlσπρόξεις τών θεότρwν όπου παlζουν
οι πρwταγwνισταl τών έκπομπών μας.
Ή έπιτυχlα τους δέν λέμε ότι όφεlλεται σέ μάς.
Όχι βέβαια!
οι πρωταγωνισταl μας κέρδισαν
τό μεγόλο κοινό μέ τήν όξlα τους.
Τήν όξία τους όμως τή δείξαμε έμείς
στό μεγόλο κοινό.
Καl φιλοδοξούμε σύντομα νa προβόλουμε
όλους τούς aξιους ήθοποιούς.

ΑΣΤΗΡ Τ V

FILMS,OMHPOY 6, ΑΘΗΝΑ, τηλ. 3228.897
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Τ
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..1f Ποτε μη ένδίδοντες ...
Τό "Θέατρο·· έχει πλήρη αύτογνωσία. "Ηξερε γιατί πρωτο
βγi'jκε. " Ηξερε νά προχωρεί, δταν έβγαινε. Κ' i1ξερε νά στα
ματήσει, δταν επρεπε. Όταν ήρθε ό καιρός, fιξερε δχι μόνο
πώς έπρεπε - άλλά καi π ώ ς έπρεπε - νά ξαναρχίσει. Δέν
καταδέχτηκε νά ξεγελάσει κανέναν. Κράτησε τό uφος καί
τό ήθος του. "Εχει τό φρόνημα μιάς άποστολi'jς. Κ' εχει σκοπό
νά τό κρατήσει. 'Ανένδοτα, άσυμβίβαστα, άνυποχώρητα. Νά
περπατήσει έλεύθερα iΊ νά ξανακλείσει. Τό uφος καi τό ήθος
του ύπάρχει στiς άρχές καi τiς θέσεις του. 'Υπάρχει σέ κάθε
σελίδα καi σέ κάθε γραμμή του. Στήν έκλογή, τό περιεχόμενο
καί τήν παρουσίαση της uλης του. Εύχαριστοuμε τό Κοινό
πού τ' άναγνώρισε. Χαιρόμαστε πού παραμέρισε τήν έντυπη
καi μή χυδαιότητα, πού κατακλύζει τήν έποχή καί τόν τόπο
- καί μάς διάλεξε. 'Εκλογή, ψi'jφος έμπιστοσύνης ήταν ή
έξάντληση δέκα χιλιάδων τευχών σέ δύο μέρες ! Ρεκόρ πολυ
σήμαντο, πού πρέπει νά τό σταθμίσουν καλά, έχθροί καί
φίλοι. Ό τόπος αύτός θά έπιζήσει. Τό " Θέατρο " εΤναι άπο
φασισμένο νά τόν ύπηρετήσει.

..lf "Έτσι πέφτουν oi θεατρι κtς Βαστίλλες
Τό "Θέατρο" τόλμησε. Καί τό κατάφερε ! Πενήντα πυκνές
σελίδες αύτοϋ τοϋ τεύχους συγκροτούν &να ύποδειγματικά
άρραγές Σώμα. ΕΙ ναι ό "Φάκελος 1 789 ". Τυπικά, άναφέρεται
σ' &να ξένο συγκρότημα καί τό άνέβασμα ένός έργου του.
Στήν ούσία, έχει γίνει γιά χάρη - καί μόνο - τοϋ δικού μας
Θεάτρου ! Παράδειγμα γι' άνάλογα ξεκινήματα. "Οχι, βέβαια,
γιά τυφλή μίμηση. Φυσικά, τό "Θέατρο του Ήλιου" δέν
εΤναι συνηθισμένος θίασος. Οϋτε τό " 1 789 " συνηθισμένο
θέαμα. Μακριά άπ' τό Σύστημα, αύτοεξόριστη σέ μιά παλιά
μπαρουταποθήκη στή Βενσέν, ή θεατρική αύτή 'Ομάδα ξά
φνιασε, πρίν τρία χρόνια, τό Παρίσι. Κι άπό τότε, τό " Ι 789 •·
·· χαλάει κόσμο". "Οχι, βέβαια, σά θεατρική έπιτυχία, στά
μέτρα πού ξέραμε. 'Αλλά σάν περπάτημα σέ νέους θεατρικούς
δρόμους. Μ ' άπόλυτο, μάλιστα, συγχρονισμό βηματισμού
1iθοποιών καi Κοινού. Τί πέτυχε ή θεατρική αύτή 'Ομάδα
πού τffν ξεχωρίζει; 'Απαρνήθηκε, πρώτ' άπ' δλα, τό γνώριμο
έμπορικό Σύστημα τού θεατρώνη καί τi'jς έπιχείρησης. Κ' ε
φτασε στή συγκρότηση θεατρικοϋ συνεταιρισμοϋ παραγωγi'jς !
'Απαρνήθηκε τό κλείσιμο στό κλουβί μιας σκηνi'jς καί βγi'jκε
σ' άνοιχτό χώρο. 'Ανέβηκε καi παρασταίνει σέ παραδοσιακά
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πατάρια, μ' άλλιώτικη στό καθένα δράση, πού ξαναγεννιέται
διαφορετικά κάθε φορά, άνάλογα μέ τή συμμετοχή τού κοινοϋ
καί τή διάθεση της βραδιάς ! 'Απαρνήθηκε τήν τυποποιημένη
παράσταση ένός γραμμένου εργου κ' εφτασε στό συλλογικό
χτίσιμο ένός ι'iγραφτου θεάματος, συνθεμένου άπό δικούς της
αύτοσχεδιασμούς. Δέν εΤναι μόνο αύτά πού, ένδεικτικά, κατα
γράφονται. 'Αφεθείτε μ' έμπιστοσύνη στίς σελίδες του "Φα
κέλου 1789 . Πάρτε βαθειές άνάσες ! 'Αποπνέουν θεατρική
ύγεία κ' εΤναι πλημμυρισμένες άπό τόν καθαρό καί πάντα
ώφέλιμο άέpα της Γαλλικi'jς 'Επανάστασης ! Ένας θίασος άλ
λιώτικος. Ένα θέαμα άλλιώτικο. Κ' &νας "Φάκελος" όλό
τελα άλλιώτικος άπ' ι'iλλους. Μέ μιά πρόσθετη άξία : Γιά
πρώτη, άπ' δσο ξέρουμε φορά, σ' δλο τόν κόσμο, παρουσιά
ζεται όλοκληρωμένη ή θεατρική λειτουργία. Οί προθέσεις,
οί στόχοι, τά δνειρα, ό τρόπος δουλειάς ένός θιάσου. Τί
θέλησε νά δώσει, τί πιστεύει πώς εδωσε, τί πραγματικά εδωσε.
Καί τί, άπ' αύτό, εφτασε τελικά στήν Κριτική . καί τό Κοινό.
"Ετσι, ό κύκλος όλοκληρώνεται, ή μιά ι'iκρη δένει μέ τήν
ι'iλλη. Στούς άνθρώπους τού θεάτρου καί τούς προσεχτικούς
θεατές, ό όλοκληρωμένος αύτός κύκλος δίνει μέγιστο μάθημα.
Νάομποροuν νά βλέπουν, νά διακρίνουν καί νά κρίνουν σωστά.
Κ' &να τελευταίο - άλλά βασικό - κατόρθωμα του θιάσου :
Θέατρο σαφώς προσανατολισμένο, πολιτικό, μάχιμο, δέν κα
τάντησε, ώστόσο, "θ. Ξ:ατρο έκτόνωσης ". Κ' εΤναι γνωστό
πόσο, τελικά, βοηθάνε τό κοινωνικό κατεστημένο οί έκτο
νώσεις, πού προσφέρουν μέσα σέ τέσσερις κλειστούς τοίχους,
πολλά λεγόμενα "πρωτοποριακά θεάματα "! Τό " Θέατρο"
διέθεσε άλογάριαστα κόπους, έξοδα, σελίδες γιά τήν πληρέ
στερη γνωριμιά μέ τό "Θέατρο τοϋ Ήλιου " καί τό " Ι 789 ".
Δέ μετανιώνει. Μόνο μέ τέτοιους θιάσους καί τέτοια &ργα
θά μπορέσουν νά γκρεμιστοϋν ο[ ι'iπαρτες άκόμα Βαστίλλες
τού κατεστημένου Θεάτρου . . .
"

..1f Ή κα κοποίηση τοϋ Μπρέχτ στό επα κρο !
Τό έπισημάναμε άπό τό πρώτο-πρώτο τεϋχος τοϋ '62 : " Βια
στt)καμε μέ τό Μπρέχτ " - ήταν ό τίτλος ένός 'Αστερίσκου.
Στιγμάτιζε τήν άπαράδεχτη προχειρότητα δσων εΤχαν κατα
πιαστεί μαζί του. Πραγματικά, μόνο καί μόνο γιά νά έκμε
ταλλευτοϋμε τό θόρυβο γύρω άπό τό 'Επικό θέατρο καί τήν
έπιτυχία πού γνώρισαν τά έργα του Μ πρέχτ, βιαστήκαμε νά τά
μεταφέρουμε στήν 'Ελληνική Σκηνή. Χωρίς τήν άπαραίτητη
προετοιμασία, τά "συστάραμε " πρόχειρα στά δικά μας μέτρα
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Τά εύνουχίσαμε άπ' δ,τι πιό ιδιόμορφο καi ούσιαστικό τά
ξεχώριζε. 'Αγνοήσαμε καi τή θέληση τοϋ Μ πρέχτ, πού 'δινε
τόση σημασία στόν τρόπο άνεβάσματος τών εργων του. Στή
δεκαετία πού πέρασε, τό κακό χειροτέρεψε. Ή κακοποίηση
τοϋ Μπρέχτ εγινε . . . σχολή ! Είδαμε εργα Μπρέχτ - καi δια
βάσαμε εργα Μπρέχτ - πού δέν εlχαν άπολύτως καμιά σχέση
μέ τό μεγάλο δραματουργό κι άνανεωτή τοϋ θεάτρου. Τώρα
πιά, εχουμε τόσο διαφθαρεί πού 'ναι άδιανόητο νά δεχτοϋμε
εναν σωστά μπρεχτικό Μ πρέχτ ! Δέν εΙναι ενας καi δυό ο[
ύπεύθυνοι. Βαρύνονται δλοι, δσοι μετάφρασαν κι άνέβασαν
εργα του, μέ μοναδική ίσως έξαίρεση τό Βολανάκη καί
Μάρκαρη. Όλοι ο! άλλοι - λιγότερο η περσότερο - τόν
άλλοίωσαν. Τόν προσάρμοσαν στά προσωπικά τους μέτρα,
τήν ιδιοσυγκρασία, τά συμφέροντα, άκόμα καi τήν . . . ιδεο
λογία τους ! Όλα θά τά ποϋμε σιγά-σιγά. Ό μεγαλύτερος,
ώστόσο, βιασμός διαπράχτηκε φέτος. Θίασος, πού άπέτυχε
καi στά δυό προηγούμενα εργα του, έπιχείρησε - στό τέλος
τής περιόδου- νά "ξελασπώσει" μέ τό "φτωχούλη" Μπέρτολτ
Μ πρέχτ. Καί διάλεξε τήν . . . " 'Αντιγόνη τοϋ Σοφοκλή" ! Τό
έπικό άριστούργημα, πού θά ταίριαζε μόνο γιά έναρκτήριο,
σέ μιά νέα κι άνανεωτική θεατρική προσπάθεια. 'Εδώ, χρησι
μοποιήθηκε σάν . . . τσόντα ! Ή άντι-'Αντιγόνη, δμως τοϋ
Μπρέχτ, εχει έντελώς iδιαίτερη σημασία καi άξία γιά τό
'Ελληνικό Θέατρο. ΕΙ ναι ή μοναδική άπόδειξη γιά τό π ω ς
πλησίασε ό μαρξιστής δραματουργός τό 'Αρχαίο 'Ελληνικό
Δράμα. Έργο, δχι μόνο καθαρά ποιητικό - άλλά καί σέ
στίχο ! - άπαιτοϋσε Ιδιαίτερα μακρόχρονη προετοιμι:ισία.
' Εδώ, μεταφράστηκε βιαστικά - άπό δεύτερο χέρι ! Όχι άπό
τό πρωτότυπο ! Κι άνεβάστηκε, άκόμα πιό βιαστικά. Μέσα
σέ τρείς βδομάδες ! Γνωστή πρωταγωνίστρια - βέκια Τ\δη καί
στήν 'Αρχαία Τραγωδία - τόλμησε νά ύποκριθεί τή . . . μπρε
χτική 'Αντιγόνη ! Μέ βεβαρημένο παρελθόν - τή μακρόχρονη
θητεία της στό 'Εθνικό - χωρίς καμιά προπαίδεια στή μπρε
χτική θεωρία καί πράξη. Καί, μ' ενα θίασο λειψό γιά τό εργο.
'Επειδή - γιά λόγους οίκονομίας - δέ θέλησε ν' άποχτήσει
τ' άπαραίτητα στή διανομή πρόσωπα, σκέφτηκε νά . . . " πρω
τοτυπήσε ι " : Δέν κατάρτισε Χορό. 'Ανάλαβαν καί τό ρόλο
του τά κύρια πρόσωπα τοϋ εργου ! 'Αλλά στό μαραθώνιο των
παραποιήσεων τοϋ Μπρέχτ ούτε αύτό άποτελεί . . . πρωτοτυ
πία ! Ό ίδιος μεταφραστής καί σκηνοθέτης βαρύνεται - καί
μάλιστα . . . καθ' ύποτροπιίν - μέ πολύ χειρότερο βιασμό ερ
γου τοϋ Μπρέχτ. Ταλαιπώρησε άφάνταστα τόν " Καλό άν
θρωπο τοϋ Σέ-Τσουάν". Μέ όχτώ i]θοποιούς στό . . . Προ
σκήνιο, επαιξε ενα εργο πού 'χει 27 πρόσωπα ! 'Αποτέλεσμα :
οι ηθοποιοί άλλαζαν τόσο συχνά ρόλους πού, στό τέλος, δέν
Τ\ξερε κανένας ποιός έμπαίζει ποιόν ! Μιά ηθοποιός διέσχιζε
τή σκηνή, παριστάνοντας μιά γυναίκα, κι άμέσως ξανάμπαινε
άπ' τήν άλλη μεριά, σάν . . . άστυφύλακας ! Δέν προχωροϋμε.
Όσο κι Ιiν εΙναι μακάβριο, χρειάζεται νά γίνει συστηματική
" ν ε κ ρ ο ψ ί α" δλων τών παραστάσεων τοϋ Μπρέχτ στήν
' Ελλάδα. Δέ θ' άργήσουμε νά τήν πραγματοποιήσουμε.

• Ύπόδ ειyμα άνο ιχτης σκέψης
Στίς 10 τοϋ Φλεβάρη συμπληρώθηκαν έβδομηνταπέντε χρόνια
άπό τή γέννηση τοϋ Μ πρέχτ. Ό έκδοτικός οΙκος Σούρκαμ τής
Φραγκφούρτης - πού διατηρεί τήν άποκλειστικότητα τών
Εργων του - κυκλοφόρησε, τi]ν ίδια μέρα, ενα σημαντικό
γραφτό τοϋ Μ πρέχτ, πού 'μενε άνέκδοτο δεκαοχτώ όλόκληρα
χρόνια ! ΕΙ ναι τό " Ήμερο λόγιο δουλειάς ", πού κρατοϋσε ό
Μπέρτολτ Μ πρέχτ στά πικρά χρόνια τής αύτοεξορίας του
άπό τή ναζιστική Γερμανία. Βιαζόμαστε νά τό ποϋμε : ΕΙναι
ενα κείμενο συγκλονιστικό στήν άπλότητα καi τή σοφία του.
'Από τά πιό σημαντικά τών τελευταίων χρόνων ! 'Υπόδειγμα
άνοιχτής σκέψης ! Κι άνοιχτής καρδιάς ! Τό " Θέατρο " εΙναι
περήφανο πού προσφέρει καταρχήν - πρώτο καi μόνο στi]ν
'Ελλάδα - τή δημοσίευση μιας έπιλογής. Θά τή χαρείτε σέ
έπόμενες σελίδες καi στό έπόμενο τεϋχος. Τό " ' Η μερολόγιο
δουλειάς " καλύπτει δεκαεφτά χρόνια ζωής τοϋ Μ πρέχτ, σέ
εξη διαφορετικές χώρες : Δανία, Σουηδία, Φιλανδία, ' Ηνωμένες
Π ολιτείες, 'Ελβετία, 'Ανατολική Γερμανία. 'Αρχίζει τόν 'Ιούνη
τοϋ 1 938 καi τελειώνει τόν 'Ιούλη τοϋ 1 955. Τό κείμενο τοϋ
Μπρέχτ καλύπτει δυό τόμους, μέ 1 022 σελίδες. Ένας τρίτος,
μέ 2 1 8 σελίδες, εΙναι ο! σημειώσεις τοϋ έκδότη. Μέγα προτέ
ρημά τους : Διαφωτίζουν μόνο. Δέ σχολιάζουν. Μέ τό " 'Ημε
ρολόγιο δουλειάς", ό Μ πρέχτ συνεχίζει - ϋστερα άπό μακρό
χρονη διακοπή - τά " Ήμερο λόγια ", πού κρατοϋσε στiς
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άρχές τής δεκαετίας τοϋ 1 920. ' Εκείνα ήταν προσωπικά. Καi
μένουν άνέκδοτα. Τό " ' Ημερολόγιο δουλειάς " άναφερόταν,
άρχικά, μόνο στή δουλειά του. Σημειώσεις καi σχέδια γιά
μελλοντικά εργα, ιδέες καί σκέψεις, έντυπώσεις άπό διαβά
σματα, συμπεράσματα άπό έπαφές καi συζητήσεις. Τό ξέσπα
σμα τοϋ ΠαγκόσμιουΏολέμου, άλλάζει άπότομα καi τό δικό
του ϋφος. 'Ασχολείται, συχνότερα, μέ τρέχοντα γεγονότα,
τήν πολιτική καi τόν πόλεμο. Καί γίνεται ντοκουμέντο άνυ
πολόγιστης άξίας. Μ ιά συνταραχτική γιά τήν 'Ανθρωπότητα
·είκοσαετία, άπό τή σκοπιά ένός εuαίσθητου καλλιτέχνη κ' ένός
Ιδιαίτερα σκεπτόμενου άνθρώπου. Κυριαρχοϋν, φυσικά, τά
δυό μόνιμα ένδιαφέροντα τοϋ Μπρέχτ - Τέχνη καί Πολιτική
- άδιάσπαστα, δπως τά 'βλεπε πάντοτε. 'Υπάρχουν ο[ μό
νιμες έχθρότητες κ' ο! μικροκακίες του. Άλλ' ο[ συλλογισμοί
του εΙναι ύποδείγματα μαρξιστικής σκέψης. ΕΙναι εύτύχημα
πού ό Μ π ρέχτ - πεθαίνοντας, τόν έπόμενο χρόνο - δέν πρό
φτασε νά ξανακοιτάξει τό κείμενό του. Έχει προχειρότητες,
κενά, βιαστικές σημειώσεις - άκόμα καi λάθη. Άλλ' έπειδή
εΙναι πρώτη γραφιί. εΙναι αuθόρμητο, άποκαλυπτικό, γνήσιο.
Τό 'Επικό θέατρο εΙναι τό πιό σημαντικό θεατρικό κίνημα
τfον τελευταίων χρόνων. Ό άμοιρος, δμως, Μπρέχτ εΙναι ό
περισσότερο - άλλά καί ό χειρότερα ! - γνωστός ξένος συγ
γραφέας στή χώρα μας. Άναφερθ1iκαμε Τ\δη στήν εύθύνη των
θιάσων. 'Ακόμα βαρύτερη ή προχειρότητα τών έκδοτων. Τό
" Θέατρο ", άπό συναίσθηση εύθύνης καί μόνο, γιά νά δια
φυλάξει τά μοναδικά αύτά κείμενα άπό τήν άνευθυνότητα καί
τήν κερδοσκοπική βουλιμία τοϋ έκδοτικοϋ έμπορίου, κάνει
ενα δ. λ μ α ! Θά δημιουργήσει μιά έκδοτική σειρά, στi]ν
όποία λογαριάζει .νά προτάξει τό " ' Ημερολόγιο δουλειάς"
τοϋ Μπέρτολτ Μ πρέχτ. Βρίσκεται Τ\δη, άπό πολύν καιρό, σέ
διαπραγματεύσεις μέ τόν οΙκο Σούρκαμ. Τό έγχείρημα εΙναι
τελείως άντιοικονομικό. Τό εργο ε!ναι τρίτομο. Τό κοπυράιτ,
άπό τά άκριβότερα τοϋ κόσμου. Κ' ο! λεπτομερέστεροι δροι
τής εκδοσης - άκόμα καi τής . . . σελιδοποίησης - τελείως
άσύμφοροι. Άλλ' άκριβώς γι' αuτό, παρεμβαίνει τό " Θέατρο".
Γιά νά τούς καλύψει μέ τήν άγάπη καi τό σεβασμό του στό
έργο. Ό Μ πρέχτ μάς ε!χε δόσει τό Μικρό "όργανον" γιά
τό Θέατρο. Μέ τό " 'Ημερολόγιο δουλειάς" μάς δίνει τώρα
ενα " όργανο " σκέψης καi τοποθέτησης άπέναντι στά γεγο
νότα καi τά προβλήματα τοϋ καιροϋ.

• ·καβάφης ό δραματι κό ς
Τό " Θέατρο " δέν . . . καιροφυλακτεί γιά έπετείους. 'Απεχθά
νεται τίς έφευρημένες " εύκαιρίες " γιά έπικαιρικά άναμα
σήματα. Στέκεται μόνο δταν μπορεί νά τiς άξιοποιήσει, εχον
τας κάτι θετικό νά προσφέρει. ΕΙναι ή περίπτωση Καβάφη.
Φέτος, στiς 29 τ' 'Απρίλη, κλείνουν σαράντα χρόνια άπό τό
θάνατο ( 1 933) καί έκατόν δέκα άπό τή γέννηση ( 1 863) τοϋ
μεγάλου Άλεξανδρινοϋ μας. 'Από μιά παράξενη σύμπτωση,
ό ποιητής γεννήθηκε καi - ϋστερα άπό έβδομήντα χρόνια πέθανε, τήν ίδια άκριβώς ήμερομηνία ! Ό φίλος καθηγητής
Γιώργος Σαββίδης προσφέρει άπό τίς σελίδες τοϋ " Θεάτρου",
σέ πρώτη άνακοίνωση, ενα τελείως δ.γνωστο " ποιητικό σχε
δίασμα " τοϋ Καβάφη πού έμείς τό θεωροϋμε άπό τά πιό
άντιπροσωπευτικά τοϋ ποιητή, τά πιό καθαρόαιμα καβαφικά.
Ή ποίηση τοϋ Καβάφη - δχι ή λυρική κ' ή στενά διδαχτική
- εlναι δραματική. Αύτή, δ.λλωστε, τόν κάνει μείζονα ποιητή.
Χωρίς τή δραματική διάσταση, μένει σαφlίJς έλάσσων. Ή
κυρίαρχη θέση πού 'χει τό θέατρο στή δραματική ποίηση τοϋ
Καβάφη εlναι γνωστή κ' εχει άπό παλιά έπισημανθεί. Μ ίλη
σαν γι' αύτή ό Μαλάνος, ό Άγρας, ό Δημαράς καi πληρέ
στερα ό Σαρεγιάννης. Ό ίδιος ό ποιητής ελεγε πώς ποτέ του
δέ θά μπορέσει νά γράψει θέατρο. Άλλ' άκριβώς αύτό, άπο
δεικνύει πώς ό Καβάφης ήξερε τί σημαίνει θέατρο καi τί
άπαιτήσεις έχει άπό ενα λογοτέχνη πού ή φύση του εΙναι
βασικά ποιητική. Τώρα πιά ξέρουμε πώς ό Καβάφης εΙχε
άρχίσει τήν ποιητική του ι'iσκηση προσπαθώντας νά μετα
φράσει Σαίξπη ρ ! Ή δραματική του ποίηση δείχνει πώς
μελέτησε τήν ποιητική μορφή τοϋ " δραματικοϋ μονόλο
γου " καί τόν έσωτερικό μονόλογο. Φανερώνει πώς εζησε
τό θέατρο δσο λίγοι : Διάβαζε θεατρικά εργα κ' εβλεπε
παραστάσεις - έπαγγελματικές, έρασιτεχνικές, τοϋ καθημε
ρινοϋ βίου. "Ετσι, εφτασε νά δημιουργήσει τήν προσωπική
του Σκηνη στήν ποίησή του : συγγραφέας, σκηνοθέτης, σκηνο
γράφος, ύποβολέας καi i]θοποιός - ταυτόχρονα, ό ίδιος ! Κ' ή
ζωή του εΙναι συνυφασμένη μέ τό θέατρο καi τούς άνθρώπους

του. 'Εντυπωσιακός εΙναι ό κατάλογος τών 1iθοποιών πού συν
δέθηκε μαζί τους, δταν κατέβαιναν γιά παραστάσεις στήν
'Αλεξάνδρεια. Σέ βαθμό πού τούς χάριζε τά βιβλία του μ' ά
φιερώσεις : 'Αργυρόπουλος, Βεάκης, Γαβριηλίδης, Γιαννίδης,
Γληνός, Δενδραμης, Κοτοπούλη, Κυβέλη, Μινωτης, Μου
σούρης, Μ. Μυράτ, Χ. Νέζερ, Παξινο\J, Παρασκευfiς. 'Ελά
χιστοι, συγκριτικά, ήταν οί Έλληνες θεατρικοί συγγραφείς
πού 'δειξε πώς έκτιμο\Jσε - Ξενόπουλος, Χόρν, Ν ιρβάνας.
Σήμερα ξέρουμε κι <'iλλους δεσμούς του μέ τό θέατρο : Ένας
άπό τούς άδελφούς του, ό Π α\Jλος, ήταν έρασιτέχνης θεατρικός
συγγραφέας. Ένας άπό τούς μεγάλους νεανικούς του itρωτες,
ό 'Αλέξανδρος Μ αυρουδης, διακρίθηκε σάν θεατρογράφος
βουλεβάρτου στό Παρίσι. Ό κληρονόμος του, 'Αλέκος Σεγ
κόπουλος, εΙχε ξεχωρίσει στά νιάτα του σάν έρασιτέχνης
ήθοποιός. Όλ' αύτά δμως εΙναι έξωτερικά. Σημασία itχει πώς
ό Καβάφης γράφει μέ μιά αiσθηση καθαρά θεατρική. Τό
στήσιμο της ύπόθεσης τών ποιημάτων του εΙναι θεατρικό.
Ή έλλειπτικότητά τους είναι θεατρική. Oi είκόνες τους θεα
τρικές. Ή δράση τους θεατρική. Ένα σωρό <'iλλα, στοιχεία
τους εΙναι καθαρά θεατρικά. Ό Γιώργος Σαββίδης συνοδεύει
τά κατ' έξοχήν θεατρικά " Τιγρανόκερτα " μ' εναν ύποδειγμα
τικό σέ πληρότητα σχολιασμό. Θά εuχόμαστε ό iδιος νά μfiς
δώσει κάποτε καί τή μελέτη γιά τόν δραματικό Καβάφη.

• ·ισοτιμία καi μπροστό στό δήμιο !
'Απορία δικαιολογημένη. Τό " Θέατρο" βγαίνει μ' ενα δάσος
καρμανιόλες στό ξώφυλλό του ! Τί σημαίνει; Τί συμβαίνει;
Γιά ποιόν τίς εστησε; Δικαιολογημένο, έπομένως, κ' ενα
μικρό σχόλιο στή . . . φιλάνθρωπη καρμανιόλα - άκριβέστερα : 'γκιλοτίνα, καί . . . έλληνοπρεπέστερα : λαιμητόμο. Τά πρώτα μηχανικά μέσα άποκεφαλισμο\J άπαντιώνται εύρύτατα στή
Γερμανία το\J Μεσαίωνα. Τ' δνομά τους, κατά περιόδους καί
περιοχές : Diele, Hobel, Dolabra. Τό δέκατο τρίτο αίώνα συ
ναντάμε τή λαιμητόμο στήν 'Ιταλία. ' Αρχικά, τή λένε Mannaia,
άργότερα καρμανιόλα. Ώς τότε, χρησιμοποιείται άποκλειστικά
- έπειδή δουλεύει γρήγορα καί άνώδυνα - γι' άποκεφαλι
σμούς μόνον . . . Εύγενών ! Τήν iδια έποχή, λαιμητόμοι δου
λεύουν στή Σκωτία καί τήν 'Αγγλία. Στό .Μουσείο 'Εδιμ
βούργου καμαρώνει άκόμα ή . . . " κοπέλα " - μιά πρωτό
γονη λαιμητόμος - πού άποκεφάλισε τόν άντιβασιλέα Μόρ
τον ( 1 5 8 1 ). Στό δάσος το\J Χάρντγουικ ήταν μόνιμα στημένο,
γιά κάθε περίσταση, ενα τέτοιο .. μηχανάκι", iσαμε τό 1 650.

Περισσότερο άπό εναν αίώνα, ή λαιμητόμος πέφτει σέ άχρη
σία, δέ δουλεύει, δέν άκούγεται. 'Από τήν άφάνεια τή βγάζει
ή Γαλλική 'Επανάσταση. Στά 1 789, ό Γάλλος χειρουργός
Ζοζέφ-Ίνιάς Γκιγιοτέν ( 1 738- 1 8 1 4), βουλευτής το\J Παρισιο\J,
ποτισμένος άπ' τό πνε\Jμα της 'Ισότητας πού ένέπνεε τή Γαλ
λική 'Επανάσταση, ζήτησε άπό τή Συντακτική Συνέλευση
" τήν ίσότητα δλων καί μπροστά στό δήμιο, δηλαδή ενα
μοναδικό τρόπο ' κεφαλικης ' ποινης γιά δλους " ! Ήταν κα
θηγητής της 'Ανατομίας στό Πανεπιστήμιο το\J Παρισιο\J, μέ
φήμη φιλάνθρωπου, σοφο\J καί δημοκράτη. ΕΙχε ζητήσει
πρώτος, στά 1 788, άπό τό Λουδοβίκο νά διπλασιαστεί ό άριθμός
τών'άντιπροσώπων της Τρίτης Τάξης. Στίς 20 τοϋ Μάρτη τοϋ
1 792, ή Συνέλευση έγκρίνει τήν πρόταση τοϋ Γκιγιοτέν. Θε
σπίζει τήν ίσότητα καί στά μέσα της έκτέλεσης ! Καί διαλέγει
τή μηχανή πού παρουσίασε (λίγο πρίν πεθάνει) ενας <'iλλος
χειρουργός, ό 'Αντουάν Λουί ( 1 723- 1 792), κατασκευασμένη
άπό τούς Σμίτ καί Κλαιρέν. Ή πρώτη έπίσημη χρησιμο
ποίηση της λαιμητόμου, πού στήθηκε στήν Place de Greνe,
εγινε τέτοιον καιρό, στίς 25 τ' 'Απρίλη τοϋ 1 792. Ή Ισότητα
στόν τρόπο έκτέλεσης εΙχε συντελεστεί. Τό λεπίδι, γιά πρώτη
φορά, δέν εκοψε τό λαιμό κανενός . . . Εύγενοϋς. 'Αποκεφάλι
σε εναν άρχιληστή - τό Νικολά-Ζάκ Πελλετιέ. 'Αρχικά, οί
έπαναστάτες άποκαλο\Jσαν χαϊδευτικά τή λαιμητόμο Λουιζέτα
καί μικρή Λουιζόν - άπ' τ' δνομα το\J γιατρού Λουί. 'Αργό
τερα, τήν όνόμασαν έπίσημα γκιλοτίνα, γιά νά . . . τιμήσουν
τόν Γκιγιοτέν - πού, παρά λίγο, νά τήν τιμήσει κι αύτός μέ
τό λαιμό του, τήν περίοδο της μεγάλης Τρομοκρατίας. Δοκί
μασαν, δμως, πολλές <'iλλες χιλιάδες πολιτών τή " φιλάνθρω
πα " γρήγορη κι άποτελεσματική ένέργειά της καί τήν " ίσό
τητα καί μπροστά στό δήμιο ''. 'Ιδιαίτερα τούς μηνες Π ραιριάλ
καί Θερμιδόρ τοϋ 1 794, ή γκιλοτίνα πρόσφερε πλούσιο κα
θημερινό " θέαμα" στόν δχλο τοϋ Παρισιο\J. Π ροηγούμενα,
τήν εΙχαν τιμήσει μέ τούς λαιμούς τους, ό Λουδοβίκος Κα
πέτος κ' ή "Αύστριακιά" του. Καί, στό καυτό τριήμερο τοϋ
Θερμιδόρ, ό Ροβεσπιέρος, ό Σαίν Ζύστ κ' ενα σωρό <'iλλοι
πρωτεργάτες της 'Επανάστασης. Συμβαίνει, λοιπόν, άντίθετα
άπ' δ,τι πιστεύεται. Ή γκιλοτίνα (αύθεντική φωτογραφία της
στό ξώφυλλο, άπό τό Παρισινό 'Εθνολογικό Μ ουσείο) χρησι
μοποιήθηκε, άλλά δέν έφευρέθηκε γιά νά στομώσει τήν αίμο
διψη διάθεση τοϋ όχλου. Γεννήθηκε, όντως, άπό φιλάνθρωπα
αίσθήματα, γιά νά προσφέρει ενα γρήγορο καί άνώδυνο θάνατο
- κι όχι μονάχα στούς Εύγενείς πού, μέχρι τή Γαλλική 'Επα
νάσταση, " άπολάμβαναν" κι αύτό τό . . . προνόμιο ! 'Αφιέρω
μα λοιπόν, στό 1 789. 'Αλλά καί Δικαιοσύνη στή "δημο
κρατική" γκιλοτίνα !
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ΆΚΙΕΚΔΟΤΟ ΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΑ

ΣΑΒΒΙΔΗ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ Γ. Π.

'Οφείλω χάριτος, τ' όμολογώ
στην πατριώτισσά μου κα1 την συγγενιϊ
(τοϋ πιθανοϋ πατρός μου εΤναι άδελφη)
την γραίαν μεσίτριαν Κερκώ, ποu μe εΤπε νaλθω έδw
5

στην νεοτάτην πόλιν Τιγρανόκερτα
την πλουσιοτάτην, την εύδαίμονα.
Τό θέατρον εΤναι μέσον γιό νό γνωρισθώ·
πολu καλό γιό ήθοποιός περνώ. Δeν εΤναι
έδώ 'Αλεξάνδρεια, δeν εΤναι Άθιϊναι.

10

'Έπαιξα δπως, δπως τόν Σοφόκλειον Α'ίμωνα
κ' έπίσης δπως, δπως τοϋ Εύριπίδη τόν Ίππόλυτον.
Κ' οί θεατα1 ε'ίπανε ποu στην πόλι των
δeν εΤδ.αν συμπαθητικότερον ήθοποιόν - η νέον.
'Ένας πολίτης πλούσιος, κα1 θαυμάσιος πολυδάπανος,
μe παρατήρησεν ίδιαιτέρως.

15

Αύτό θό τό φροντίσει ή eμπειρη Κερκw
(παίρνοντας κιόλας τό μισό γιό μεσιτεία της ή άχρεία).
'Ά μέρος eκτακτον τό Τιγρανόκερτα ! -

δσο διαρκέσουν δηλαδή· γιατ1 άσφαλώς
θό τό χαλάσουν έπ1 τέλους οί Ρωμαίοι.

20

'Όνειρα βλέπει ό βασιλεuς Τιγράνης.
Μό έμένα τί μe κόφτει. Τό πολu
θό μείνω €να δυό μfiνες - κ' eπειτα φευγιό.

·

Κα1 τότε άδιαφορw τελείως δν καταστρέψουν οί Ρωμαίοι
τό Τιγρανόκερτα κα1 την Κερκώ.

Copyrίght ©
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1973

by Κίνe/ί Α. Sίngopoulou

ΤΑ "ΤΙΓΡΑΝΟΚΕΡΤΑ", Ο ΚΑΒΑΦΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
Γιiλ τόιι Κύριο Γιάννη Σιδέρη, χρέος τιμιjς.
Τό άνέκδοτο ποιητικό κείμενο τοϋ Κ . Π . Καβάφη, τό όποίο
δημοσιεύεται γιά πρώτη φορά έδώ, δέν εlναι τελειωμέιιο
ποίημα άλλά σχεδίασμα. Δέν άνήκει, δηλαδ1i, στ11 ν κατηγορία
τών 75 'Α νέκδοτων Ποιημάτων πού έξέδωσα σέ τόμο τό 1968,
καί πού άνάμεσα J 882 καί 1923 είχαν λάβει λίγο-πολύ τελειω
τικ1i μορφ1i. 'Ανήκει σέ μιάν Ιδιαίτερη κατηγορία - 1i όποία
θά μποροϋσε νά όνομαστεί " Ποι1iματα ύπό κατασκευ1iν .. μαζί μέ Ciλλα 29 παρόμοια, πού ό Ιδιος ό ποιητής τά έχει χρο
νολογ1iσει άπό τόν Μάιο 1918 εως τόν 'Απρίλιο 1932. Τοϋτα
τά αύτόγραφα άλλά άνυπόγραφα σχεδιάσματα βρέθηκαν δλα
μαζί στό 'Αρχείο Καβάφη, καθένα χωριστά τυλιγμένο στόν
δικό του " φάκελο " πού φέρει τόν τίτλο τοϋ ποι1iματος καί
τήν χρονολογία (προφανώς της άρχικης σύλληψής) του.
Τό " Τιγρανόκερτα ", χρονολογημένο " Μάιος 1929 ", εlναι
συγκριτικά ένα άπό τά πιό όλοκληρωμένα σχεδιάσματα.
Γραμμένο μέ μολύβι σέ δύο δψεις ένός φύλλου 22 χ 17 έκ.,
μέ λίγες καί εύδιάκριτες διορθώσεις, συνοδεύεται άπό ενα
aλλο παρόμοιο φύλλο πού περιέχει στήν μία του δψη μερικές
παραλλαγές στίχων (ή Cίλλη δψη εlναι aγραφη). Τό κείμενο,
στήν μορφ1i πού δημοσιεύεται έδώ, ένσωματώνει σιωπηρά τίς
διορθώσεις τοϋ ποιητη καί τηρεί πιστά τήν όρθογραφία καί
τήν στίξη τοϋ χειρογράφου. "Οσον άφορα τίς άρχικές γραφές
τών διορθωμένων στίχων, καθώς καί τίς παραλλαγές, έπιφυ
λάσσομαι νά τίς άνακοινώσω στήν συνολικ1i φιλολογικ1i έκ
δοση τών σχεδιασμάτων, ηiν όποία έτοιμάζω. Γι' αύτό καί
όφείλω νά τονίσω τώρα πώς ή φαινομενικά ξεκάθαρη μορφή
της τυπογραφικης μεταγραφης δέν πρέπει νά παραπλανιiσει
τόν άναγνώστη καί νά τόν κάνει νά νομίσει πώς έχει μπροστά
του &να ποίημα τελικά κρυσταλλωμένο, πού ό Καβάφης ά�rλώς
δέν έπρόλαβε ii δέν Θέλησε νά τό δημοσιέψει. Π ρόκειται,
έπαναλαμβάνω, γιά σχεδίασμα πού, Cίν καί γραμμένο μέ τήν
σιγουριά τοϋ ώριμου τεχνίτη, ώστόσο δέν έφτασε ποτέ (Cίγνω
στο γιατί) στό στάδιο της όριστικης έπεξεργασίας.
•••

Τιγρανόκερτα (άργότερα Μαρτυρούπολις καί σήμερα Σιλβάν)
ήταν 1; νότια πρωτεύουσα της 'Αρμενίας, πού ίδρύθηκε άπό
τόν " βασιλέα τών βασιλέων " Τιγράνη Α' (π. 100-56 π.Χ.).
Μολονότι εlναι πρωτόφαντο τοπωνύμιο στήν ποίηση τοϋ
Καβάφη, γειτονεύει μέ γνώριμες καβαφικές περιοχές - δπως
ή Όσροηνή καί ή Κομμαγην1;. Καταλ1iφθηκε άπό τούς Ρω
μαίους τό 69 π.Χ., δταν ό Λούκουλλος ένίκησε τόν Τιγράνη,
άλλά δέν καταστράφηκε παρά τόν 4ο αίώνα μ.Χ. άπό τούς
Σασσανίδες. Συνεπώς, χρονολογικά, τό ποίημα τοποθετείται
μεταξύ 83 καί 70 π.Χ., δταν δηλαδ1i ό Τιγράνης, στήν προσ
πάθειά του νά δημιουργήσει αύτοκρατορία, εlχε ύποτάξει καί
τήν Συρία καί ηiν Φοινίκη καί τήν Κιλι κία, καί εlχε μετα
φέρει έλληνι κούς πληθυσμούς στήν νέα του πρωτεύουσα.
Ό άνώνυμος πρωταγωνιστής τοϋ ποι1iματος καί ή μεσίτρια
Κερκώ είναι προφανώς φανταστικά Πρόσωπα. Ό Αϊμων (στ.
10) είναι, βέβαια, ό γιός τοϋ Κρέοντος καί μνηστή ρας της
Άντιγόνι1ς (σηiν όμώνυμη τραγωδία τοϋ Σοφοκλέους). Ή
μνεία τών ΆΟηνώιι (στ. 9), αύηi καθ' αύτήν σπάνια στόν
Καβάφη, είναι μοναδική σέ Ισοτιμία μέ τήν 'Αλεξάνδρεια.
Τό ποίημα έχει μορφ1i μονολόγου (δχι " δραματικοϋ μονο
λόγου ") άνάλογη λ.χ. μέ τοϋ " Άς φρόντιζαν " η τοϋ " Θέα
τρον της Σιδώνος ", μέ τά όποία καί συγγενεύει θεματικά. Ό
διεφθαρμένος καί κυνικός πρωταγωνισηiς, καθώς καί τό κοι
νωνικό του περιβάλλον, ίχνογραφοϋνται μέ όξεία ε!ρωνεία,
πάνω σέ ένα φόντο γν1iσιων πολιτισμικών άξιών, αίσθητικών
καί 1]Θικών (στ. 9-11). 'Αξιοπρόσεχτη εlναι καί ή πολιτική
διάσταση πού προβάλλει άπό τόν στ. 19 καί έκτείνεται σέ δλο
τό ύπόλοιπο ποίημα· γιά νά Θυμηθοϋμε τόν Ι .Α. Σαρεγιάννη,
στό σχόλιό του γιά τό " Νέοι ηΊ' ς Σιδώνος ": " Π ιό πέρα άπό
τόν κηπο η'Ίς Σιδώνος καί άπό τούς άρωματισμένους νέους,
διακρίνομε στό βάθος της σκηνης τά φαντάσματα τών βαρ
βάρων " - έδώ, τών Ρωμαίων.
•••

Π ρίν άπό δέκα χρόνια (Θέατρο, Η, Μάρτης- 'Απρίλης 1963,
σελ. 37), συνοψίζοντας τά τότε γνωστά μας στοιχεία γιά τήν
στάση τοϋ Καβάφη άπέναντι στήν Έκκλησία καί τό Θέατρο,
εlχα σημειώσει καί τούς τίτλους δσων ποι η μάτων του " άναμ
φίβολα σχετίζονται, &στω καί λεκτικά, μέ τό Θέατρο ". Τώρα,
μέ τήν εύκαιρία της 40ης έπετείου τοϋ θανάτου τοϋ ποιητ�'Ί
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καί η'Ίς Ι ΙΟης έπετείου τών γενεθλίων του, Ισως νά εlναι χρ1i
σιμο νά έπαναλάβω τούς τίτλους αύτούς, σέ λεπτομερέστερη
κατάταξη , καί συμπληρωμένους μέ τά δεδομένα νεότερων
έρευνών καi μελετών.
Π ρώτα μνημονεύω δσα ποι1iματα άνήκουν στό έπίσημο " σώ
μα .. τοϋ καβαφικοϋ έργου, άναγράφοντας σέ παρένθεση τήν
χρονολογία της πρώτης δημοσίευσης. Ή λέξη Οέατρο, ii τά
παράγωγά της, ύπάρχει στά
, έξης : "Ή Σατραπεία ·· (1910),
" 'Αλεξανδρινοί Βασιλείς . (1912), " Ή Διορία τοϋ Νέρω
νος " ( Ι 918), " 'Απ' τές Έv νιά - " (1918), " Θέατρον της Σι
δώνος . . ( 1923), " Ό 'Ιουλιανός καί οί Ά ντιοχείς " (1926). Ή
λέξη ιίΟοποιός ύπάρχει στά " Ό Βασιλεύς Δημ1iτριος · ·
(1906), " Νέοι τ η ς Σιδώνος " ( 1920) καί " Ή 'Αρρώστια τοϋ
Κλείτου ·· (1926)· ό " εύειδής έφηβος τοϋ Θεάτρου ", στό
" Θέατρον της Σιδώνος " (1923), ένδέχεται νά είναι καί 1100ποιός. Τέλος, άπό Θεατρικούς συγγραφείς, μνημονεύεται μόνον
ό Αίσχύλος : στ1iν έπιγραφ1i τοϋ " 'Απιστία " (1904) καί δι
εξοδικά στό " Νέοι της Σιδώνος " (1920)· στό τελευταίο αύτό
ποίημα συναντοϋμε καί τήν λέξη τραγωδία καί άναφέρονται
ό 'Αγαμέμνων, ό Π ρομηθεύς, ό 'Ορέστης καί ή Κασσάνδρα,
ώς δραματικά πρόσωπα, καθώς καί ή τραγωδία ·Επτά έπί
Θιίβαις.
Σηiν κατηγορία τών 'Αποκηρυγμένων (δηλαδ1i ποιημάτων
πού ό Καβάφης δημοσίεψε, άλλά τελικώς άποκ1iρυξε) έχουμε
τρείς πολύ άνόμοιες περιπτώσεις. " Ή Ψηφος της ΆΘηνfi.ς "
(1894) πιθανότατα ξεκινάει άπό τίς Εύμειιίδες τοϋ Α!σχύλου.
" Ή 'Αρχαία Τραγωδία " (1897) έχει άξιώσεις " πανοραμι
κοϋ " ποι1iματος, δπου μνημονεύονται ό Σοφοκλης, ό Εύρι
πίδης, ό Αlσχύλος καί ό 'Αγάθων, καθώς καί ή 'Α ντιγόνη (ώς
δράμα) καί ό ' Ιππόλυτος, ό Αlας, 11 Άλκηστις καί ή Κλυται
μνήστρα. Στό " Οί Ταραντίνοι Διασκεδάζουν " (1898) άπλώς
ύπάρχει 11 λέξη Οέατρα
καί (τί παράξενο!) ή σκιά τών
βαρβάρων.
Π λούσια συγκομιδ1i μfi.ς δίνουν τά Ά ιιέκδοτα (έδώ, σέ παρέν
θεση, σημειώνεται ή χρονολογία συνθέσεως). Μέ τήν άρχαία
τραγωδία σχετίζονται aμεσα τά " Ή Ναυμαχία " ( 1899),
" "Οταν ό Φύλαξ εlδε τό Φώς " (1900) καί " Τά δ' Ciλλα έν
-�δου τοίς κάτω μυΘ11σομαι" (1893, ξαναγραμμένο τό 1913),
άντίστοιχα έμπνευσμένα άπό τούς Πέρσας καί τόν Άγαμέμνο
ιια τοϋ Αίσχύλου καί άπό τόν Α ϊαντα τοϋ Σοφοκλέους. Έμ
μεση σχέση παρουσιάζει " Ή Έπέμβασις τών Θεών " (1899)
πού έχει γιά Θέμα τούς άπό μηχανης Θεούς άλλά ώς πιθανό
τερην Cίμεση πηγ1i &να δράμα τοϋ 'Αλέξανδρου Δουμά, γιοϋ !
Μέ ηiν άρχαία κωμωδία σχετίζεται τό " Θεατής Δυσαρεστη
μένος " (1893), δπου άντιπαρατίθενται ό Μένανδρος καί ό
Τερέντιος. Τό " Στό Θέατρο .. (1904) εlναι έρωτικό ποίημα μέ
σκηνικό τόν χώρο ένός σύγχρονου θεάτρου, στήν ώρα της
παράστασης ή μόνη aλλη μνεία σύγχρονου Θεατρικού χώρου
είναι στό " 'Απ' τές Έννιά - " ( βλ. παραπάνω).
Χωρισηi ένότητα τών 'Α νέκδοτων άποτελοϋν τά ποιήματα
πού προέρχονται άπό τόν Σαίξπηρ. Τό " Πρός τάς Κυρίας ..
(1884 ; ) είναι καρπός νεανικης άπόπειρας τοϋ Καβάφη νά
μεταφράσει όλόκληρο τό Πολύ Κακό γιά τό Τίποτα. " Ό
Βασιλεύς Κλαύδιος " (1899) εlναι μιά τολμηρ1i προσπάθεια
τοϋ ποιητη νά μfi.ς δώσει έναν είρωνικό άντι-·Αμλετ. Καi
" Τό Τέλος τοϋ 'Αντωνίου .. (1907), δπως παρατήρησε ό καθ.
Φ . Μ . Ποντάνι, παραφράζει άρκετά πιστά ένα κομμάτι άπό
τήν 15η σκηνή της Δ' πράξης τοϋ Ά ντώιιιος ιωί Κλεοπάτρα.
Ό 'Άμλετ φαίνεται δτι ε{χεν έμπνεύσει στόν Καβάφη καί
aλλα δύο ποι1iματα, τών όποίων δμως έσώθηκαν μόνον οι
τίτλοι (στόν Χρονολογικό Κατάλογο Συνθέσεως Ποιημάτων
πού βρέθηκε στό 'Αρχείο Καβάφη ) : Τό " Lίghts, Lίgh ts,
Lίghts., ( 1893) ε{ναι άσφαλώς παράθεμα άπό τήν 2η σκηνή
της Γ πράξης, ένώ τό " Ή Κατάστασις της Δανίας " (1899)
προφανώς ξεκινάει άπό τήν 4η σκην1i της Α' πράξης.
Τέλος, άνάμεσα στούς τίτλους τών χαμένων ii κατεστραμμt
νων ποι ημάτων, σημειώνω δύο άκόμη Θεατρικές άναφορές :
" Ίψεν .. (1896) καί "Ίψεν - Πέερ Γκύντ .. (1897) .
Μακάρι τά ξερά αύτά στοιχεία, μαζί μέ τήν δημοσίευση τοϋ
" Τιγρανόκ:ερτα ", νά χρησιμέψουν γρήγορα σέ κάποιους πού
θά άποφάσιζαν νά έπιδοΘοϋν στήν μελέτη εlτε τοϋ " δραμα
τ ι κοϋ " Καβάφη εlτε της έπίδρασης τοϋ θεάτρου πάνω στήν
νεότερη ποί ηση καί πεζογραφία μας.
'Αθήνα. 2 'Απριλίου 1973
Γ. Π . Σ.
-

ΜΠΕΡΤΟΛΤ

ΜΠΡΕΧΤ

Ήμερολόγιο δουλειΕ:ις
ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΕΞΟΡΙΑΣ

Τό "Θέατρο" eχει την ίδιαίτερη ίκανοποίηση καi χαρά, νά δημοσιεvει - πρw
το καi μόνο στη χώρα μας- eνα άπόσπασμα άπό τό δίτομο "Ήμερολόyιο
δουλfιδ:ς
τοv Μπέρτολτ Μπρέχτ, πού μόλις κυκλοφόρησε στη Γερμανία. Τό
"Ήμερολόyιο
καλVπτει, συνολικά, ε'ίκοσι περίπου χρόνια ζωfjς. Τά χρόνια,
κυρίως, τfjς αvτοεξορίας τοv Μπρέχτ άπό τη ναζιστικη Γερμανία. Τό "Θέ
ατρο
πιστεvει πώς τά yραφτά αvτά τοv Μπέρτολτ Μπρέχτ εΤναι άπό
τά πιό σημαντικά κείμενα ποv 'χουν δημοσιευτεί τά τελευταία χρόνια.
11
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00Αν οί ση μειώσεις αύτές άναφέρονται τόσο σπάνια σέ άτομικό θέματα, γι· αύτό
δέ φταίει μονάχα τό γεγονός δτι έγώ δέ δίνω μεγάλη σημασία στό άτομικό θέματα
(οϋτε καί ξέρω κανέναν ίκανοποι ητικό τρόπο γιό νό τό περιγρά ψ ω ) . Φταίει προ
παντός τό γεγονός"δτι άπό τι'}ν άρχη κιόλας ύπολόγιζα πώς θό ήμουν άναγκασμένος
νό περάσω τίς σημειώσεις αύτές άπό σύνορα πού οϋτε τόν άριθμό οϋτε τό εΤδος
τους μποροϋσα νό προβλέψω. Αύτη ή τελευταία σκέψη μ· έμποδfζει δλλωστε νό
στραφώ καί σ· δλλα θέματα, έκτός άπό λογοτεχνι κά . ._
21 - 4 - 1941
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Διαβάζω τό δοκίμιο τοϋ Λούκατς: ·· Ό Μόρξ καί τό πρόβλημα τής ίδεολογικfiς παρακμfiς ·· (1 ) .
Π ώ ς λοιπόν · · ό Άνθρωπος ·· πάει κ ι όχυρώνεται σ · δλες τίς θέσεις πού άφήνει τ ό προλεταριά
το 1 Ό λόγος πάλι γιό τό ρεαλισμό πού κατάφεραν τώρα νό τόν ρίξουv τόσο χαμηλό δσο καί
οί ναζί τό σοσιαλισμό. Ό ρεαλιστής συγγραφέας πού ζεί στήν έποχή τfiς παρακμfiς ·· (ούτι '}
εΤναι ή δ ι κ ή μας έποχή. Στήν άρχή κάτι μουρμουρίζει γιό ·· έποχή τfiς άστικfiς παρακμfiς '". μετά
λέει σκέτα: · · έποχιl τfiς παρακμfiς ·· - γκρεμίζεται τό .σύμπον κι δχι ή άστική τάξη) δέ χρειά
ζεται τό διαλεκτικό ύλισμό. Φτάνει μονάχα " νό διαμορφώνει τήν πραγματικότητα, πού τοϋ ·χει
γίνει σωστή συνείδηση καί σωστό βίωμα, έτσι πού νό τfiς δίνει τό προβάδισμα ένάντια στήν
έπίκτητη κοσμοθεωρία, ένάντια στίς έπίκτητες προκαταλήψεις 'Ό Έπειδή ό Μ παλζάκ κι ά Τολ
στόι τό έκαναν αύτό, καθρεφτίζουν τήν πραγματικότητα 1 Ό Σολόχωφ κι ό Τόμας Μ όν δ ι 
καιώνονται μ· αύτό, καθρεφτίζουν λοιπόν τ ή ν πραγματικότητα 1 Δέν ύπάρχει καμιά άντίθεση
άνάμεσα στούς ρεαλιστές τfiς άστικfiς τάξης καί τοuς ρεαλιστές τοϋ προλεταριάτου (τώρα
βέβαια μιό ματιά στό Σολόχωφ φαίνεται νό τό έπι βεβαιώνει αύτό), δέν πρέπει λοιπόν νό ύπάρχει
άντίθεση κι άνάμεσα στήν ϊδια τήν άστική τάξη καί τό προλεταριάτο; Έτσι άκρι βwς δπως τό
διαλαλεί καί τό Λαϊκό Μέτωπο; Ζήτω ό πάστορας Ν ι μαίλλερ 1 Καθαρόαιμος ρεαλιστής Ι Άλλη
μιό φορά ή διαμ6ρφωση δέ χρειάζεται καθόλου γνώση (γιατί βέβαια κι ό Τόμας Μ όν διαμορ
φώνει κι δμως δέν ξέρει τίποτα ) . Έτοϋτοι οί half-wits [άγαθιάρηδες] διαμορφώνουν τήν πρα
γματικότητα καί τfiς δίνουν τό προβάδισμα ένάντια στίς προκαταλήψεις δίχως νό τό ξέρουν.
ΕΤναι κι αύτό eνα δμεσο βίωμα: σοϋ δίνουν μιό κλωτσιά, λές: ώχ 1 Δίνουν σέ κάποιον δλλο μιό
κλωτσιά, βάλτον κι αύτόν νό πεί: ώχ 1 'Οποία άφέλεια 1 Λοιπόν τό πρόβλημα τfiς ίδεολογι κfiς
παρακμfiς άσκεί πάνω σ· αύτόν τό Λούκατς μ ι ό μαγική έπίδραση. Είναι τό sua res. Οί κατηγο
ρίες τοϋ Μόρξ χρησιμοποιοϋνται έδώ άπό eναν καντιανό ad absurdum, μιό καί δέν άναιροϋνται,
άλλό έφαρμόζονται. Λόγου χάρη ό ταξικός άγώνας eνας κούφιος, έξευτελισμένος, ξεζουμι
.
'
σμένος δρος, τόσο παραμορφωμένος πού χει γίνει άγνώριστος, κι δμως είναι Πανταχοϋ παρών.
" Εϊδαμε άκόμα . . . ·· . .. μεταξu δλλων έμφανίζονται . . . ··• κανένα γεγονός πιά, τίποτα τό συγ
κεκριμένο. Στό δοκίμιο ύπάρχει κ· eνα σύντομο άπόσπασμα άπό τό Μάρξ. Ό Μόρξ έπαινεί
τόν τρόπο ποu ό Σu πλάθει μιό φιγούρα τοϋ πεζοδρομίο υ ( 2 ) . Στολίζει τή fleur de Marie μ· eνα
σωρό άρετές, κ· eτσι κατορθώνει ·· νό δώσει eνα χαστούκι στlς προκαταλήψεις τfiς μποuρζοuα ··

( 1 ) Ό Γκέοργκ Λούκατς ( 1885- 1 9 7 1 ), €φυγε τό 1 9 1 9 γιά τή Βιέννη, άργ6τερα πέρασε στό
Βερολίνο καί τό 1 932 στή Μ6σχα. Στή Σοβιετική 'Ένωση δημοσίεψε μιά σειρά άπό δοκίμια
πάνω στό φορμαλισμό καί τό ρεαλισμό στή λ ο γοτεχνία. Τά περισσ6τερα άπ' αύτά δημοσιεύ
τηκαν στό περιοδικό " Δ ιεθνής Λογοτεχνία ". Ό Μπρέχτ €γραψε πολλά aρθρα καί σημειώσεις
πού άντιμετωπίζουν κριτικά τίς άπ6ψεις τού Λούκατς. Βλ. Μπέρτολ τ Μπρέχτ " 'Άπαντα ",
τ6μος 1 9, σελ. 285-382, €κδοση Suhrkamρ, Φραγκφούρτη 1967. Έκδ6της Βέρνερ Χέχτ σέ
συνεργασία μέ τήν Έλίζαμπετ Χάουπτμαν. Τό δοκίμιο τού Λούκατς ·· ό Μάρξ καί τό πρ6βλημα τής ίδεολογικής παρακμής .. στή " Διεθνή Λ ο γοτεχν/α ", τεύχος 1 1, Μ6σχα 1 938.
(2) Μέ άφορμή μιά κριτική πάνω στό μυθιστ6ρημα τού Eugene Sue " Τά Μυστήρια τού Πα
ρισιού ", πού δημοσίεψε ό Πρώσσος άξιωματικός Φόν Τσυχλίνσι(/ στή " Γενική Λογοτεχνική
' Εφημερίδα ", ό Μάρξ κι ό 'Ένγκελς άναφέρ θηκαν στήν ·· Ά γία Οίκογένεια " διεξοδικά στά
θέματα τού ρεαλισμού στή λογοτεχνία καί τήν τέχνη.

ζίας . . . Αύτό τουλάχιστο εΤναι κάτι συγκεκριμένο. Δίνεις eνα χαστούκι καl γενικά άναφέρεσαι
στην πραγματικότητα, δηλαδη στην άπάνθρωπη κατάσταση τών fle υrs de M arie. 'Αντίθετα,
στό Λούκατς ό ταξικός άγώνας τοϋ 'χει γίνει έμμονη ίδέα, μιά κούφια άρχη πού θολώνει τά
μυαλά τών άνθρώπων καl τίποτ' άλλο, τίποτα πραγματικό . Άλλωςπε, μιά καί ύπάρχει στην
πραγματικότητα, κι ό συγγραφέας περιγράφει την πραγματικότητα, θά πρέπει νά βρίσκεται κι
αύτός μέσα 1 Ή γραμμη αύτη - τά άνθρωπάκια πού άρχίζουν τη φορμαλιστικη κριτική τους
μ' eναν άγώνα ένάντια στό φορμαλισμό - πόσο θυ μίζει τίς έθνι κο- .. σοσιαλιστικές . . μανοϋβρες 1
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Έπειδη στό χώρο μου εΤμαι eνας νεοτεριστής, βγαίνουν κάθε τόσο κάποιοι καί φωνάζουν πώς
κάνω φορμαλισμό. Δέ βρίσκουν, λέει, τίς παλιές φόρμες στά έργα μου - κάτι χειρότερο, βρί
σκουν καινούριες, κι άπ' αύτό συμπεραίνουν πώς έκείνο πού μ' ένδιαφέρει εΤναι ή φόρμα.
Κι δμως έγώ διαπίστωσα πώς μδλλον την ύποτιμώ. Μελέτησα κατά καιρούς τίς παλιές φόρμες
τi'jς ποίησης. τοϋ διηγήματος, τi'jς δραματου ργίας καί τοϋ θέάτρου καί τίς παράτησα τότε μόνο
δταν μ' έμπόδιζαν νά έκφράσ4J αύτό πού 'θελα. Σχεδόν παντοϋ, ξεκίνησα παραδοσιακά . Στην
ποίηση άρχισα μέ τραγούδια, πού τά συνόδευα μέ την κιθάρα κ' έγραφα τούς στίχους ταυτό
χρονα μέ τη μουσική. Ή μπαλάντα ί'jταν μ ι ά παμπάλαιη φόρμα καί στην έποχή μου κανένας
ποιητης πού πίστευε πώς άξιζε κάτι δέν έγραφε μπαλάντες. 'Αργότερα, πέρασα σ· άλλες ποι η 
τικeς φόρμες, λιγότερο παλιές, άλλά καί πάλι γύριζα πίσω, έφτασα άκόμα νά κάνω άντιγραφές
άπό παλιούς μαστόρους, μετάφρασα Βιγιόν καί Κίπλινγκ. Τό song, πού μεταπολεμι κά άπλώ
θηκε στην fiπειρό μας σάν τό λαϊκό τραγούδι τών μεγαλουπόλεων, εΤχε κιόλας άποχτήσει μιά
παραδοσιακη φόρμα δταν άρχισα νά τό χ ρ η σι μοποιώ. Άπ' αύτη ξεκίνησα καί την ξεπέρασα
άργότερα. 'Αλλά τά τραγούδια γιά τίς μάζες περιέχουν στοιχεία άπ' αύτή τη σάπια, τη συνα ι 
σθηματική, τ η ν ξιπασμένη φόρμα. 'Ύστερα έγραψα στίχους δίχως ρίμα κ α ί μέ άσύμμετρο
ρυθμό. Νομίζω πώς τούς χρησιμοποίησα πρώτα στό δράμα. 'Ωστόσο ύπάρχουν καί μερικά
τραγούδια άπό την έποχη τοϋ ·· Συναξαριοϋ .. ( 3 ) πού περιέχουν τέτοια στοιχεία - οί ψαλμοί
πού τραγουδοϋσα μέ συyοδεία κιθάρας. Τό σονέτο καί τό έπίγραμμα μορφικά δέν τ' δλλαξα
καθόλου . Βασικά, άπό την άρχαία ποίηση δέ χρησιμοποίησα έκείνες μόνο τίς φόρμες πού
μοϋ φαίνονταν πολύ έπιτηδευ μένες.
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Έμείς οί Γερμανοί eχουμε eναν ύλισμό χωρίς ήδονή . .Στό νοϋ μας κυριαρχεί πάντα ΤΟ πνε ϋ 
μ α .. . Τ ά σώματα καί τ· άντικείμενα μένουν άψυχα. Τ ά γερμανικά κρασοτράγουδα, άκόμα καί
τά πιό πρόστυχα, μιλοϋν δλα γιά πνευματικές άπολαύσεις 1 Π ουθενά δέ θά όσμιστείς τη μ υ 
ρουδιά τ ο ϋ κρασοβάρελου . Δ έ νιώθουμε τ η γλύκα τ ο ϋ κόσμου. Στόν έρωτα φέραμε κάτι τό
νωχελικό, η σεξουαλικη άπόλαυση έχει γιά μδς κάτι τό χυδαίο. 'Όταν μιλδμε γιά γεύση, πάλι
έχουμε στό νοϋ μας κάτι καθαρά πνευματικό. σάμπως νά έπιδιώκουμε παντοϋ την άρμονία.
Π ροσέξτε καί τούτη την έκφραση: .. καθαρά πνευματικό .. . Σέ μδς τό πνεϋμα λερώνεται, άμέ
σως μόλις άγγίξει την ϋλη. Γιά μδς τούς Γερμανούς ή ϋλη εΤναι λίγο-πολύ βρωμιά . Σ' όλάκερη
τη λογοτεχνία μας εΤναι διάχυτη αύτη ή καχυποψία ένάντια στη ζωντάνια τών σωματικών
άπολαύσεων . Στούς fiρωές μας, άρέσει η συντροφιά, άλλά δέν τρώνε· οί γυναίκες μας έχουν
αίσθήματα, δέν έχουν δμως πισινό· σ· άντιστάθμισμα οί γέροντές μας μιλοϋν έτσι σά νά μην
τούς λείπει κανένα δόντι.
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Ό Μπένγιαμιν(4) ύποστηρίζει πώς ό Φρό υντ είναι τi'jς γνώμης δτι ή σεξουαλικότητα θά χαθεί
κάποτε όριστικά . Ή άστι κή μας τάξη πιστεύει πώς αύτη μονάχα είναι ή άνθρωπότητα. 'Όταν
έπεσε τό κεφάλι τi'jς άριστοκρατίας, τi'jς έμεινε τουλάχιστο ή ούρά. Ή άστικη τάξη κατόρθωσε

νά καταστρέψει καί τη σεξουαλικότητα άκόμα. Αύτό τόν καιρό βοηθώ τη Ρούθ ( 5 ) νά τελειώσει

(3) " Τό Συναξάρι τού Μπέρτολτ Μπρέχτ .. εΤναι ή πρώτη ποιητική συλλογή τού Μπρέχτ.
Κυκλοφόρησε πρώτα τό 1 926 μέ τίτλο .. Τό Συναξάρι τής Τσέπης .. σέ 25 άντίτυπα έκτός έμπο 
ρίου. .. Τό Συναξάρι τού Μπέρτολ τ Μπρέχτ .. κυκλοφόρησε τό 1 927 άπό τόν έκδοτικό οΤκο
Proργ/aenνerlag, στό Βερολίνο (Σ. τ.μ.). Βλ. έπίσης καί τό κεφάλαιο ·· Φορμαλισμός καί ρεα
λισμός ", στά .. 'Άπαντα ", τόμ. 1 9. σελ. 290 κέ.
(4) Ό Βάλ τερ Μπένγιαμιν ( 1 892- 1 940), €γραψε πολυάριθμα δρθρα γιά €ργα τού Μπρέχτ
π.χ. " Σχόλιο γιά τό Μπρέχτ .. ( 1 930), " Μπέρτ Μπρέχτ ", ραδιοφωνική όμιλία ( 1 930), .. 'Ένα
οίκογενειακό δράμα στό έπικό θεάτρο: Ή παράσταση τής .. Μάνας .. τού Μπρέχτ .. ( 1 932),
. Τό Μυθιστόρημα τής Δ εκάρας τού Μπρέχτ .. ( 1 935) . Τήν περίοδο πού €μενε στό Σβέντ
μποργκ καί μετά ό Μπένγιαμιν €γραψε μιά σειρά άπό μελέτες πάνω στό €ργο .. Τρόμος καί
άθλιότητα στό Γ Ράιχ ", στά Ποιήματα τού Μπρέχτ, καθώς καί μιά μελέτη γιά τό Έπικό Θέατρο.
Βλ. σχετικά Βάλ τερ Μπένγιαμιν .. Δ οκίμια γιά τό Μπρέχτ ", Φραγκφούρτη 1 966. Έκεί κ· οί
σημειώσεις τού Μπένγιαμιν άπό συζητήσεις πού 'κανε μέ τό Μπρέχτ μεταξύ 1 934 καί 1 938.
.

(5) Ή Ρούθ Μπέρλαου ( 1 906- ) σκηνοθέτησε στήν Κοπεγχάγη τό 1 935, σέ συνεργασία μέ τό
Μπρέχτ καί τή Βάιγκελ, τή .. Μάνα " μ' €να θίασο άπό έργάτες. Πάλι μέ Δ ανούς έργάτες καί
σέ συνεργασία μέ τό Μπρέχτ. σκηνοθέτησε τά .. Ντουφέκια τής Μάνας Καρράρ .. μέ τή Βάιγκελ
στόν έπώνυμο ρόλο. 'Ακολούθησε τό Μπρέχτ στήν έξορία. Συνεργάστηκε μα(! του σέ διάφορα
λογο τεχνικά €ργα. όργάνωσε €να άρχείο μέ φωτογραφίες άπ' δλα τά €ργα τού Μπρέχτ, κυκλο
φόρησε βιβλία-μοντέλα άπό σκηνοθεσίες τού Μπρέχτ καί σκηνοθέτησε ή ίδια €ργα του €ξω
άπό τό .. Μπερλίνερ Ά νσάμπλ " κα/ μέ βάση τά μοντέλα τών παραστάσεών του. Στό .. 'Ημερ ο 
λόγιο Δουλειάς " ό Μπρέχτ άναφέρει πολλά άπ' αύτά τ ά €ργα τής Μπέρλαου. Έπίσης τήν
άναφέρει σά συνεργάτιδά του στά €ργα: .. Ό Καλός 'Άνθρωπος τού Σέ-Τ'σουάν . . ( 1 938- 1 940),
Ό Καυκασιανός κύκλος μέ τήν κιμωλία " ( 1943- 1 945), .. Οί Μέρες τής Κομμούνας .. ( 1 9481 949), καθώς καί στή διασκευή τού €ργου .. Ό Παιδαγωγός τής Α ύλής " τού Λέντς ( 1 950) .
Συνεργάστηκε άκόμα μαζί της καί σέ διάφορα σενάρια, λ.χ. στό .. Bermυda stories ". Σχετικά
μέ τίς νουβέλες .. Τό κάθε ζώο μπορεί ·· βλ . .. 'Άπαντα ", τόμ. 9. σελ. 625.
..

eναν τόμο νουβέλες με τίτλο: . . Τό κάθε ζώο μπορεί 'Ό Τό 70% δλων τών γυναικών εΤναι,
λέει, σεξουαλικά ψυχρές. Β ρ ή καμε ώραίους τίτλους (" Β ιασύνη εΤναι ό aνεμος . . πού γκρεμίζει
τή σκαλωσιά, " "Όλα τ' aλογα κι δλοι οί aντρες τοϋ βασιλιa ", ϋστερα τό .. Σέρβις " κa. ) . Τε 
χνική, χωρίς παραγωγικότητα. Ό όργασμός σάν τυχαία περίπτωση.
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" Ό τρόμος καί ή άθλιότητα τοϋ Γ Ράιχ . . πάει τώρα γιά τύπωμα. Ό Λούκατς ύποδέχτηκε κ ι ό 
λας τό ·· Χαφιέ ( 6 ) σ ά ν ά fi μουν eνας άμαρτωλός π ο ύ eπεσε στήν άγκαλιά τ ο ϋ Στρατοϋ
Σωτηρίας. ' Επιτέλους αύτό εΤναι παρμένο άπό τή ζωή 1 Τό μοντάζ τών 27 σκηνών πέρασε άπα
ρατήρητο, καθώς καί τό γεγονός δτι τό eργο δεν εΤναι παρά eνας πίνακας πού δείχνει διάφορες
κινήσεις, δηλαδή τήν κίνηση τfiς βουβαμάρας, τήν κίνηση τοϋ νά κοιτaς όλόγυρα, τήν κίνηση
τfiς τρομάρας κλπ. Τίς κινήσεις σε μιά δι κτατορία. Έτσι τό έπικό θέατρο μπορεί ν' άποδείξει
πώς εΤναι σε θέση νά χρησι μοπο ι ή σει τόσο ·· έσωτερικούς χώρους " δσο καί νατουραλιστικά
στοιχεία· ή διαφορά του δε βρίσκεται σ' αύτό. 'Οπωσδήποτε ό ήθοποιός θά κάνει καλά νά
μελετήσει τή ·· Σκηνή τοϋ Δρόμου ' " ( 7 ) προτοϋ δοκιμάσει νά παίξει μιά άπό τίς σκηνοϋλες. Οί
κινήσεις πού άναφέρω δεν πρέπει νά παιχτοϋν eτσι πού νά δ η μ ι ο υ ργείται στό θεατή ή έπιθυμία
νά σταματάει σε κάθε σκηνή, ή ταύτιση πρέπει νά έλέγχεται με προσοχή, άλλιώς δλες οί σ κ η 
νες θ ά καταλήξουν στόν ίδιο παρανομαστή. Τ ό μοντάζ, τόσο καταφρονεμένο, δη μιουργήθηκε
χάρη στά γράμ ματα τοϋ Ντούντοβ ( 8 ) πού ζητοϋσε eνα eργο γιά eνα μι κρό θίασο άπό προλετά
ριους στό Παρίσι. Έτσι κρατάει τό προλεταριακό θέατρο στήν έξορία ζωντανό τό θέατρο 1
Καί ό Μαξίμ Βάλεντι ν ( 9 ) , κάποτε ήγέτης ένός θιάσου άγκίτ-πρόπ στό Βερολίνο, μεταπήδησε στό
άστικό θέατρο στή Μ όσχα καί δηλώνει πώς ή τέχνη πρέπει ν' άπευθύνεται στό συναίσθημα,
πού βέβαια δε μπορεί νά ση μαίνει aλλο άπό τό ν' άποκλειστεί ή λογι κή.
"
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ΕΤναι φοβερό νά διαβάζει κανένας τά ποιή ματα τοϋ Σέλλεϋ (1 Ο ) πού καταγγέλλουν τήν κα 
ταπίεση καί τήν έκμετάλλευση (άσε πιά τά τραγούδια πού τραγουδοϋσαν οί άγρότες στήν
Αίγυπτο πρίν άπό 3000 χρόνια ) ! Έτσι, άραγε, θά δια βάζουν κ' έμaς, πού άκόμα μaς κατα 
πιέζουν καί μaς έκμεταλλεύοvται, καί θά λένε : άπό τότε κιόλας; . . .
38

Στίς φιλολογι κες πραγματείες πού δη μοσιεύονται σε περιοδικά πού βγάζουν οί μαρξιστές,
δλο καί πιό συχνά παρουσιάζεται πάλι τόν τελευταίο καιρό ό δρυς παρακμή. Μαθαίνω πώς
στήν παρακμή άνήκω κ' έγώ. Αύτό βέβαια εΤναι κάτι πού μ' ένδιαφέρει πολύ . ΕΤναι γεγονός
δτι ό μαρξιστής χρειάζεται τόν δρο πτώση. Διαπιστώνει μιά πτώση τfiς κυρίαρχης άστικιϊς
τάξης στόν πολιτικό καί οίκονομικό χώρο. Θά r'jταν λοιπόν βλακεία άπό μέρους του νά μή θέλει
νά δεί τήν πτώση καί στόν καλλιτεχνικό χώρο. Ή τεράστια δέσμευση τών παραγωγικών δυνά (6) Ή σκηνή .. Ό Χαφιές " δημοσιεύτηκε στό τεύχος 3/ 1938 τού περιοδικού .. Ό Λ ό γος ".
Άλλες σκηνές άπ' τό έργο ·· Τρόμος καί άθλιότητα στό Γ Ράιχ " δημοσιεύτηκαν στά τεύχη
7/ 1938 καί 3/ 1939 τού ίδιου περιοδικού. Οί 27 σκηνές τού έργου προορίζονταν γιά τόν τρίτο
τόμο τής έκδοσης Malik πού δέν πρόλαβε νά κυκλοφορήσει (βλ. καί σημείωση 24) . Βλ.
" 'Άπαντα ", τόμ. 3, σελ. 1073 κέ. - Στή μελέτη του .. Ό άγώνας γιά τό ρεαλισμό " Γ Ό Λ ό γος "
τεύχη 10 καί 1 1 / 1938) ό Λούκατς γράφει γιά τό " Χαφιέ ": " Καί ό Μπρέχτ δημοσίεψε στό
τεύχος 3 τού " Λ όγου " i!να μικρό μονόπρακτο (Ό Χαφιές). δπου κάνει τόν άγώνα του ένάντια
στήν άπανθρωπιά τού φασισμού μ' i!ναν τρόπο καινούριο γι ' αύτόν. Μ' i!να ρεαλισμό πού
έχει πολλές άποχρώσεις καί διαβαθμίσεις, δίνει, μέσα άπό τή μοίρα τών άνθρώπων, μιά ζωντανή
είκόνα άπό τή φασιστική τρομοκρατία στή Γερμανία, δείχνει πώς αύτή ξετινάζει τά θεμέλια
τής άνθρώπινης συμβίωσης, τήν έμπιστοσύνη άνάμεσα στόν δντρα, τή γυναίκα καί τό παιδι;
καί πώς ή άπανθρωπιά τού φασισμού γκρεμίζει καί καταστρέφει κι αύτό άκόμα πού ίσχυρίζεται
πώς προστατεύει, τήν οlκογένεια στήν πιό βασική μορφή της ". Στήν κατοπινή έκδοση δοκι
μίων του γιά τό ρεαλισμό, Βερολίνο 1 948, ό Λούκατς διέγραψε αύτό τό άπόσπασμα.
(7) " Ή Σκηνή δρόμου - βασικό μοντέλο γιά μιά σκηνή τού έπικού θεάτρου " γράφτηκε
τόν 'Ιούνη τού 1938 καί παρουσιάζει, δπως λ έει ό Μπρέχτ σ· i!να σημείωμά του, .. μερικά βα
σικά παραδείγματα γιά τήν άφήγηση καί τή μίμηση γεγονότων άπό τήν καθημερινή ζωή. καθώς
καί στοιχεία άπό θεατρικές παραστάσεις πού συναντάμε στόν ίδιωτικό καί τό δημόσιο βίο "
(Σ. τ.μ.). Βλ . .. 'Άπαντα ", τόμ. 1 6, σελ. 546 κέ.
(8) Ό σκηνοθέτης Σλατάν Ντούντοβ ( 1 903- 1 963) . συνεργάστηκε μέ τό Μπρέχτ στό διδαχτικά
έργο " Τό Μέτρο " ( 1929-30), στό έργο ·· Ή Μάνα " ( 1931 ). καθώς καί στήν ταινία " Κούλε
Βάμπε η σέ ποιόν άνήκει ό κόσμος; " ( 1 93 1 -32) . Τό 1937 σκηνοθέτησε στό Παρίσι τά . . Ντου
φέκια τής Μάνας Καρράρ " μέ τή Βάιγκελ. Στίς 2 1 . 5.38 παρουσίασε γιά πρώτη φορά στή Salle
dΊena, στό Παρίσι, μ' i!να θίασο άπό Γερμανούς έξόριστους. μερικές σκηνές άπό τό .. Τρόμος
καί άθλιότητα στό Γ Ράιχ " μέ τόν τίτλο .. 99% ".
(9) Ό Μαξίμ Βάλεντιν ( 1 904- ) έμφανίστηκε σάν ιjθοποιός σέ πολλά γερμανικά θέατρα. Τό
1927 ϊδρυσε τό θίασο άγκίτ-πρόπ τής " Κομμουνιστικής Νεολαίας τής Γερμανίας " άπ' δπου
ξεπήδησε άργότερα " Τό κόκκινο μεγάφωνο .. (Ό Μπρέχτ κι ό Ντούντοβ χρησιμοποίησαν
μιά έμφάνιση αύτής τής πολύ σημαντικής όμάδας άγκίτ-πρόπ στήν ταινία τους " Κούλε Βάμπε ") .
Τό 1933 ό Βάλεντιν έφυγε μέσω Πράγας γιά τή Μόσχα δπου καί δούλεψε σάν ήθοποιός. σκη 
νοθέτης καί έκφωνητής στό ραδιοσταθμό τής Μόσχας. ·Η κατηγορία τού Μπρέχτ άναφέρεται
στήν ύποστήριξη τού συστήματος Στανισλάβσκι. Ό Βάλεντιν τό 'χε μελετήσει διεξοδικά στή
Σοβιετική 'Ένωση καί δέν έπαυε νά τό προπαγανδίζει.
( 1 0) Τόν ίδιο χρόνο ό Μπρέχτ, ξεκινώντας άπό τή μεγάλη μπαλάντα τού Σέλλεϋ " Ή μα
σκαράτα τής 'Αναρχίας " (πού τού χρησίμεψε άργότερα σάν πρότυπο γιά τό ποίημά του ·· 'Ελευ
θερία καί Democracγ "), περιγράφει τήν έκταση καί τήν πολλαπλότητα τής ρεαλιστικής γραφής.
Βλ . .. 'Άπαντα " τόμ. 19. σελ. 340 κέ.
.

μεων απα τόν κεφαλαιοκρατικό τρόπο παραγωγης δ έ μπορεί ν ' άφήσει άπέξω π.χ. τ ή λογο
τεχνία . Καi ξεκινάω πρώτα άπό τή δική μου δουλειά. Τό ·· Συναξάρι ··, ή πρώτη ποι ητική συλ
λογή μου, φέρνει άναμφίβολα τή σφραγίδα παρακμης της άστι κης τάξης. Ή πληθώρα τών
συναισθη μάτων μαρτυράει τή σύγχυση τών συναισθημάτων. Ή διαφοροποίηση της έκφρασης
περιέχει στοιχεία διάλυσης. Τά πολλά κίνητρα μαρτυ ροϋν έλλειψη στόχου . Ή δυναμι κ ή γλώσσα
εΤναι άτεχνη κλπ. κλπ. Τά κατοπινά .. Π ο ι ήματα τοϋ Σβέντμποργκ " ( 1 1 ) άποτελοϋν, σέ σύγκριση
μ' αύτό τό έργο, τόσο μιά άνοδο δσο καi μιά πτώση. Άπό άστική σκοπιά τά ποιήματα εΤναι
τόσο φτωχά πού προξενο'ϋν κατάπληξη . Δέν εΤναι δλα έδώ πιό μονόπλευ ρα, λιγότερο .. όργα 
νικά ", πιό ψυχρά, πιό ·• συνειδητά .. ( μέ τήν κακή έννοια) ; ' Ελπίζω πώς οί συναγωνιστές μου
δέ θά τό δεχτοϋν αύτό. Θά χαρακτηρίσουν τό .. Συναξάρι · πιό παρακμιακή ποίηση άπό τά
" Π ο ι ήματα τοϋ Σβέντμποργκ ... Μ ο ϋ φαίνεται ώστόσο ση μαντικό ν' άναγνωρίσουν τί κόστισε
αύτή ή άνοδος, στό σημείο πού μπορεί νά διαπιστωθεί. Ό καπιταλισμός μδς άνάγκασε νά
πολεμήσουμε. ' Ερή μωσε τόν περίγυρό μας . .. Δέν περπατώ είς τό δάσος .. πιά, άλλά άνάμεσα
σέ άστυφύλακες. 'Υπάρχει κ' έδώ πληθώρα, πληθώρα άπό άγώνες. 'Υπάρχει διαφοροποίηση,
διαφοροποίηση τών προβλημάτων. Τό θέμα δέν εΤνα ι : ή λογοτεχνία δέν άνθίζει, άλλά, πρέπει
κανένας νά φυλάγεται άπό τό νά σκέφτεται μέ παλιά σχήματα . Ή ίδέα της άνθισης εΤναι μονό
πλευρη. Τήν άξία, τόν καθορισμό της δύναμης καi τοϋ μεγαλείου δέν πρέπει νά τόν δένει κα
νένας κόμπο στήν είδυλλιακή είκόνα της όργανικης άνθισης. Αύτό θά 'ταν παράλογο. Ή άνο
δος κ' ή πτώση δe χωρίζονται μέ ήμερομ ηνίες στό ήμερολόγιο. Οί γραμμeς αύτeς διαπερνοϋν
πρόσωπα καi έργα.
·
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Στή . . Γερμανική Κεντρική ' Εφημερίδα .. κάτι λίγα γιά τό Στανισλάβσκι πού πέθανε φέτος ( 1 2) . Τό
παράσημό του είναι μιά λεκάνη δπου μαζεύεται δλος ό καμποτινισμός στή θεατρι κή τέχνη.
Όχι πώς ή λογική καταπιέζεται στή " μέθοδό .. του - εΤναι ό . . έλεγκτής ". Π ρώτα .. αίσθάνε
ται .. κανένας, φέρνει τόν έαυτό του - κάνοντας πλύσεις στήν ψυχή του - σe μιά τέτοια κα
τάσταση πού νά μπορεί νά αίσθάνεται (προπαντός μέ τό νά ξεχνάει δτι ή τέχνη εΤναι μιά έπι 
χείρη σ η ) καi μετά, τό διορθώνει κανένας . . α ύτό . . μ έ τ ή λογι κή, ό δρας εΤνα ι : τό " αίτιολογεί ...
Ό Τουισμός ( 1 3) αύτοπροσώπως 1 "Αν κάτι είναι .. γνήσιο .. η δχι, άποδείχνεται στό συναίσθημα
(τό άντίθετο τοϋ .. γνήσιου .. θά 'ταν τό . . σωστό " ) . Σάμπως τά συναισθήματα νά μήν εΤναι
τουλάχιστο τόσο διαβρωμένα δσο καi ή λειτουργία τοϋ λογικοϋ 1 κ· έπειτα μερι κοi μαρξιστeς
ξοδεύουν τό μελάνι τους γιά ν' άποδείξουν δτι αύτό εΤναι αίώνια τέχνη . .. 'Όπως καi νά τό
κάνου μ ε ή τέχνη άπευθύνεται στό συναίσθημα . .. Τό συναισθηματικό στοιβάζεται στό " θεμέ
λιο ", τό διανοητικό στό " έποικοδόμημα ... Σάν καλά παιδιά, κάνουν μετά καi τήν τομή άνά 
μεσα στή λογική καi τό συναίσθημα. "Αν τύχει άνθρωποι σάν καi μένα νά τονίσουν τό λογικό
στοιχείο, τότε οί άλλοι ύποστηρίζουν eo i pso δτι λείπει τό συναισθηματικό στοιχείο. Τό λιγό 
τερο πού λένε γιά μένα (κι δχι πάντα μέ θλίψη ) εΤναι δτι κάνω έναν άρρωστημένο διαχωρισμό
άνάμεσα στή λογική καi τό συναίσθημα. Στήν πραγματικότητα δέν έχει κανένα νόημα νό μ ι 
λδμε γ ι ά συναισθήματα στήν τέχνη (παρά μόνο μ έ σκοπό τ ή ν κριτι κή) γιατί αύτό θ ά σή μαινε
μονάχα, ν' άφήσουμε τή λογική άδέσποτη . Κάθε σκέψη πού εΤναι άναγκαία άνταποκρίνεται
σ' eνα συναίσθημα, κάθε συναίσθημα σέ μιά σκέ ψ η . Ή ψευτιά της σχολης Στανισλάβσκι, μέ
τούς ναούς της τέχνης, τήν ύπη ρεσία στό Λόγο, τά ποιητικά ταμπού, τήν έσωτερικότητά της,
τήν καθαρότητα, τήν ύπερένταση καi τή φυσικότητά της, άπ' δπου φοβδται καi πρέπει πάντα
νά φοβδται κανένας νά . . ξεφύγει ... μαρτυράει τήν πνευ ματι κή της καθυστέρηση, τήν πίστη
της " στόν " άνθρωπο, .. τίς " ίδέες κλπ. Αύτός είναι " γνήσιος . . νατου ραλισμός ή φύση
εΤναι ό μεγάλος άγνωστος τή μιμού μαστε, μέ τό νά κολλδμε eνα ψεύτικο μούσι .
7 1 ο 38
Ή καταστροφή της Τσεχοσλοβακίας εΤναι, στή διαδι κασία της, άξιοπρόσεχτη ( 1 4 ) . Άκόμα λόγου
-

-

-

-

( 1 1) Τά " Ποιήματα τού Σβέντμποργκ " εΤναι ή τρίτη καί τελευταία ποιητική συλλογή πού
έτοίμασε ό ϊδιος ό Μπρέχτ. ΕΤναι σχεδόν πανομοιό rυπα μέ τά .. Ποιήματα στήν 'Εξορία .. καί
προορίζονταν γιά τά " Ποιητικά 'Άπαντα 1 9 1 8- 1 937 ", πού θά 'βγαζε ό έκδοτικός οΤκος Malίk
στήν Πράγα. Μέ τήν πτώση τής Πράγας ή €κδοση ματαιώθηκε κ' άποφασίστηκε νά έκδοθούν
πάλι άπό τόν οΤκο Malik στό Λ ονδίνο, μόνο τά " Ποιήματα στήν 'Εξορία ". Ό Μπρέχτ aλλαξε
τότε τόν τίτλο σ' αύτή τήν €κδοση καί τά όνόμασε .. Ποιήματα τού Σβέντμποργκ ", άπό τό
μικρό λιμάνι τού Σβέντμποργκ στή Δ ανία, πού στά περίχωρά του ζούσε κείνη τήν έποχή (Σ. τ.μ.).
(12) Ό Κωνσταντίν Στανισλ άβσκι (γεν. 1 863) πέθανε στή Μόσχα στίς 7 Αύγούστου 1938.
Τό Σύστημά του τό μιμήθηκαν πολλοί aνθρωποι τού θεάτρρυ στήν Εύρώπη κι άλλού. Ό Μπρέχτ
άναφέρει γιά πρώτη φορά τό Στανισλ άβσκι δταν σ · ί!να ταξίδι του στή Νέα ' Υόρκη (γιά τήν
παράσταση τής .. Μάνας " άπό τό . . Theatre Uπίο η ") ετυχε νά γνωρίσει τά βασικά στοιχεία
τού συστήματός του άπό περιοδικά κι άργό τερα άπό βιβλία. Ή κριτική άντιμετώπιση τού Στανι
σλάβσκι, σέ πολλά θεωρητικά του aρθρα. βασιζόταν τήν έποχή έκείνη σέ άγγλικές έκδόσεις
άπό τό €ργο, καί γύρω στό €ργο, τού σοβιετικού σκηνοθέτη. Βλ. κυρίως .. 'Άπαντα ", τόμ. 15.
σελ. 380 κέ. Γύρω στό 1 950, δταν ό Μπρέχτ μελέτησε κι aλλα θεωρητικά κείμενα τού Στανι
σλάβσκι κατέληξε σ' ί!να διαφορετικό συμπέρασμα γιά τό σύστημα Στανισλάβσκι. Βλ. σχετικά
" "Απαντα ", τόμ. 1 6, σελ. 841 κέ. Ή " Γερμανική Κεντρική 'Εφημερίδα " €βγαινε στή Μόσχα.
( 1 3) Τόν δρο τ ο υ ι σ μ ό ς ό Μπρέχτ τόν βγάζει άπό τή λέξη τ ο ύ ι πού κατασκεύασε ό
ϊδιος άπό τά άρχικά τού TEL L EK T - UEL L -IN (ΝΟ ΟΥ- ΜΕΝΟΣ-ΔΙΑ. Σ. τ.μ.). Οί Τούις ήταν γι ·
αύτόν οί διανοούμενοι " αύτής τής έποχής τών άγορών καί τών έμπορευμάτων ", πού " νοι
κιάζουν τό πνεύμα " τους. (Τό Μυθιστόρημα τών Τούις) .
( 1 4) Στίς 29 τού Σεπτέμβρη 1938 ύπογράφτηκε άνάμεσα στή Γερμανία, τήν 'Ιταλία, τήν Ά γ
γλία καί τή Γαλλία ή Σ υ ν θ ή κ η τ ο ύ Μ ο ν ά χ ο υ, πού παραχωρούσε τήν περιοχή τών
Σουδιτών στή Γερμανία. Μολονότι ή ΕΣΣΔ πρότεινε νά έκπληρώσει τίς συμμαχικές ύποχρεώ
σεις της άπέναντι στήν Τσεχοσλοβακία, ή 'Α γγλία κ' ή Γαλλία δέχτηκαν δλες τίς άπαιτήσεις
τών φασιστών. Τήν 1η τού Όχτώβρη τά στρατεύματα τού Χίτλερ μπήκαν στίς μεθοριακές
περιοχές τής Τσεχοσλοβακίας.
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χάρη μιλοϋν γι· αύτη σa νά 'ταν ή παλιά. Γι' α ύτό καl μερικές ένέργειές της ξαφνιάζουν. Κατά
λαβαν βέβαια πώς ι'jταν άναγκασμένη νa θυσιάσει κάτι στη Γερμανία, τώρα δμως θυσιάζει πιό
πολλά, στην πραγματικότητα τa θυσιάζει δλα σέ δλους . Μ αζί καί τούς ' Ε βραίους καl τούς έμι 
γκρέδες. Ξεχνοϋν δτι μέ την ι'jττα της ξεπετάχτηκαν δλλες ταξικές δυνάμεις πού κάνουν τώρα
κου μάντο . Έτσι, τό κράτος άπόχτησε μιό όλότελα διαφορετική νομικη ύπόσταση - δέν εΤναι
σωστό νa μιλομε πιa γιa Τσεχοσλοβακία ! Καl ή αίτία γιa δλα αύτά; Ή . . Άγγλία •· δέ μποροϋσε
νa κάνει eναν πόλεμο πού θa τόν κέρδιζε ό Ρώσος σύμμαχος . Ό Ρώσος σύμμαχος δέ μποροϋσε
νa κάνει eναν πόλεμο πού θa τόν κέρδιζαν οί Ρώσοι στρατηγοί . Ή Γαλλία δέ μποροϋσε νa
κάνει eναν πόλεμο πού θa τόν κέρδιζε τό Λαϊκό Μέτωπο. Καί κανένας άπό δαύτους δέ μπο
ροϋσε νa χάσει eναν πόλεμο, βέβαια 1
23 - 1 1 - 38

Τέλειωσα τό " Βίο τοϋ Γαλιλαίου " ( 1 5) . Μ ο ϋ πijρε τρείς βδομάδες. Ta μοναδικό προβλήματα μοϋ
τa δ η μιούργησε ή τελευταία σκηνή . 'Όπως στην " ' Ι ωάννα ·· eτσι κ· έδώ χρειάστηκε στό τέλος
νa καταφύγω σ· eνα τέχνασμα γιa νa μπορέσω νa έξασφαλίσω όπωσδήποτε στό θεατή την
άπαραίτητη άπόσταση . Κι αύτός πού ταυτίζεται άσυλλόγιστα, πρέπει τουλάχιστο τώρα, καθώς
πάει νa ταυτιστεί άκόμα καί μέ τό Γαλιλαίο, νa νιώσει τό παραξένισμα. Μέ μιa αύστη ρa έπική
έρμ ηνεία, θa δη μιου ργηθεί μιa ταύτιση πού θά 'ναι άνεκτή.

Γ Ε Ν Α Ρ Η Σ 1 939

Έπιασαν καί τόν Κολζώφ στη Μ όσχα. Ό τελευταίος ρωσικός σύνδεσμός μου μέ την δλλη
δχθη . Κανένας δέν ξέρει τίποτα γιa τόν Τρετιάκωβ πού τόν κατηγοροϋν πώς εΤναι " κατάσκοπος
τών γιαπωνέζων " . Μ ήτε καί γιa τη Νέιχερ, πού διεκπεραίωνε, λέει, στην Π ράγα τροτσκιστικές
ύποθέσεις γιa λογαριασμό τοϋ δντρα της ( 1 6 ) . Ό Ράιχ κ· ή ·Ασσια Λάτσις δέ μοϋ γράφουν πιό
ποτέ, κ· ή Γκρέτε δέν παίρνει· καμιa άπάντηση άπό τούς γνωστούς της στόν Καύκασο καl Λέ
νινγκραντ . Έπιασαν καί τό Μ πέλα Κούν ( 1 7 ) , τό μοναδικό άπό τούς πολιτικούς πού 'τυχε νa
συναντήσω. Ό Μ έγιερχολντ ( 1 8) eχασε τό θέατρό του, θa μπορεί δμως νa σκηνοθετεί όπερες Ι
Ή λογοτεχνία κ· ή τέχνη φαίνεται πώς μαγαρίζονται, ή πολιτικη θεωρία πεταμένη στa σκυλιά,
ύπάρχει κάτι πού μοιάζει μέ φτηνό, άνα ι μ ι κό, προλεταριακό ούμανισμό καl πού προπαγανδί
ζεται δη μοσιοϋπαλληλικά . Σ' eνα έπίσημο όρθρο κάποιος Βοκρεσσένσκι (" Ή θεωρία τοϋ
Λένιν καί τοϋ Στάλιν γιa τη νίκη τοϋ σοσιαλισμοϋ θριαμ βεύει στη Σοβιετι κη 'Ένωση " ) έξηγεί
τη θεωρία τοϋ Στάλιν λέγοντας δτι : " ό μαρασμός τοϋ κράτους πραγματοποιείται μέ την όλό 
πλευρη σταθεροποίησή του '', καl .. τό σοσιαλιστικό κράτος χρειάζεται γιa νά ( 1 ) διδάξει στlς
μάζες την καινούρια σοσιαλιστικη πειθαρχία δουλειος ", καί " δν μπορούσαμε νa μετατρέψουμε
τlς καλύτερες νόρμες τοϋ Σταχάνωβ σέ κανονικές νόρμες γιa όλόκλη ρ η τη χώρα θa δημιουρ
γούσαμε τίς άποφασιστικές προϋποθέσεις γιa τή μετάβαση άπό τό σοσιαλισμό στόν κομμου 
νισμό . . . Ή άλλαγη δουλειος άπαγορεύτηκε μέ νόμο στούς έργάτες ( δταν πρόκειται γιa έργο
στάσια πού πληρώνουν διαφορετικούς μισθούς), καί λέγεται πώς eγιναν άπεργίες . Γιa την
πολιτικη " Δη μοκρατία " δέ μαθαίνει πιa κανένας τίποτ· άλλο άπό κούφια λόγια, τό ίδιο καί
γιa την κοινωνικη όργάνωση στην παραγωγή. Οί μαρξιστές, πού βρίσκονται άπέξω, δέ μποροϋν
( 1 5) 'Α ναφέρεται στήν πρώτη μορφή τού έργου " Βίος τού Γαλιλαίου " (άρχικός τίτλος " Ή
Γή κινείται ") . Ό Μπρέχτ δούλεψε πολλές φορές τό έργο κ' έκανε σημαντικές άλλαγές.
( 1 6) Ό Μιχαήλ Κολζώφ ( 1 898- 1 942), δούλεψε σά συντάχτης σέ διάφορες eφημερίδες.
Έγινε γνωστός κυρίως μέ τό βιβλ!ο του πάνω στόν ίσπανικό έμφύλιο πόλεμο " Ή κόκκινη
μάχη " ( 1938) . - Ό Σεργκέι Τρετιάκωβ ( 1 892- 1 939) έγραψε πρώτα τό 1 932 ατή " Λιτερα
τούρναγια Γκαζέτα " ένα μεγάλο iiρθρο γιά τό Μπρέχτ, κι άργότερα μετάφρασε ατά ρωσικά
ποιήματα καί θεατρικά έργα του. Ό Τρετιάκωβ συνόδεψε τό Μπρέχτ στά ταξίδια του στή Σο 
βιετική 'Ένωση. Ό Μπρέχτ πάλι έκανε στά γερμανικά μιά διασκευή άπό τό θεατρικό έργο τού
Τρετιάκωβ: .. Θέλω ν' άποχτήσω ένα παιδί ". - Ό Μπρέχτ γνώριζε τήν Κάρολα Νέιχερ άπό
τό θέατρο τού Σίφμπάουερντάμ. Ε!χε παlξει τό ρόλο τής Πόλλυ στήν ταινία .. ·Η Όπερα τής
Δ εκάρας .. (σκηνοθεσία τού Πάμπστ) . Στά τέλη τής δεκαετίας τού 1920 ή Κάρολα Νέιχερ
έγκαταστάθηκε μέ τόν iiντρα της στή Σοβιετική 'Ένωση.
( 1 7) Ό Μπέρνχαρντ Ράιχ ( 1 892- 1 972), συνεργάστηκε σά σκηνοθέτης μέ τό Μπρέχτ ατό
Βερολίνο δταν κ' οί δυό δούλευαν ατό " Ντόυτσες Τεάτερ ". Ό Ράιχ έγκαταστάθηκε μέ τή
γυναίκα του Ά ννα Λ άτσις (πού τή φώναζαν Ά σσια) στή Σοβιετική 'Ένωση, δπου δούλευαν.
έκε!νη σά σκηνοθέτης καί κείνος σάν άρθρογράφος. Ό Ράιχ μιλάει γιά τίς διάφορες συναν
τήσεις του μέ τό Μπρέχτ ατό βιβλlο του " Κυνηγώντας τό χρόνο / 'Α ναμνήσεις άπό πέντε δεκα
ετ!ες γερμανικού θεάτρου ", Βερολίνο 1970. Περιγράφοντας τά γεγονότα τού Γενάρη 1 939
πού άναφέρει κι ό Μπρέχτ, ό Ράιχ γράφει πώς προκαλούσαν κατάπληξη ατό MORT (Διεθνής
'Ένωση 'Επαναστατικών Θεάτρων), δπου ήταν τότε ύπεύθυνος γιά τό Γραφείο Τύπου, τά
θέματα πού διάλεγε κείνη τήν έποχή ό Μπρέχτ. " Νομίζω πώς θυμάμαι δτι ό Πισκάτορ σήκωνε
τούς ώμους γιά τ/ς " Ιδιοτροπίες " τού Μπρέχτ: 'Ακριβώς τή στιγμή πού ξεσπάθωνε ό χιτλε
ρικός φασισμός ό Μπρέχτ ένδιαφερόταν είδικά γιά τήν 'Αστρονομία καί τό Γαλιλαίο . . . Οί
καιροί έκαναν τήν άλληλογραφία μέ τό έξωτερικό δλο καί πιό δύσκολη ". Άπό ένα σημε!ωμα
στό ήμερολόγιό του φαίνεται πώς ό Μπρέχτ άνησυχούσε πολύ γιά τή τύχη τών φ!λων του ατή
Σοβιετική 'Ένωση πού 'χε χάσει τήν έπαφή μαζί τους. - Ό Ούγγρος έπαναστάτης Μπέλα
Κούν ( 1 886- 1 939) έπαιξε σημαντικό ρόλο στήν Κομμουνιστική Διεθνή. Στήν ούγγρική Δη
μοκρατlα 'Επιτρόπων πού κήρυξε ό ίδιος, μετείχε κι ό Λούκατς σάν κομισάριος Παιδεlας.
( 1 8) Ό Βσέβολοντ Μέγιερχολ ν τ ( 1874- 1 942) δούλεψε στό θέατρο σά μαθητής τού Στανι
σλάβσκι. άλλά μ' όλότελα δική του προσωπικότητα. Τό 1 903 ϊδρυσε τήν " 'Εταιρία τού νέου
θεάτρου " κ' έγινε γνωστός σάν ένας άπό τούς πιό σημαντικούς Ρώσους σκηνοθέτες. Σά δι
ευθυντής θεάτρου καί σκηνοθέτης δεχόταν σφοδρές έπιθέσεις, σέ σχέση μέ τίς δημόσιες συζη
τήσεις γύρω άπό τό φορμαλισμό, καί τελικά τό 1 939 έκλ εισαν τό θέατρό του.

παρό ν ό κρατήσουν περίπου τι']ν ίδια στόση πού 'χε κι ό Μ όρξ άπέναντι στι'] γερμανικι'] σοσιαλ
δημοκρατία: τι'] στόση της θετικης κριτικης ( 1 9 ) .
Στό μεταξύ ό καπιταλισμός, μ ε τι'] μορφι'] τοϋ ίμπεριαλισμοϋ καί τοϋ καπιταλισμοϋ τών τράστ,
κόνει τούς οίκονομικούς άγώνες του με έθνικες μονάδες . Αύτι'] η έθνι κι'] μορφι'] δε θό παρα
μεριστεί δν δεν έξαντληθεί πρώτα κ' ή τελευταία της δυνατότητα (άκόμα καί γιό τι']ν έξέλιξη
τών παραγωγικών δυνάμεων πού τίς μετατρέπει τώρα σε δυνάμεις καταστροφης).
19 - 2 - 39

Οί έμιγκρέδες κοιμοϋνται, άλλό ανησυχα. Έχουν μερικούς έφιόλτες, φοβοϋνται μ ι'] τυχόν καί

δε σωθεί ή ψιλι'] μονέδα τοϋ Χίτλερ, μη τυχόν καί βγεί λόθος πόπας, μη τυχόν καί τά θαλασ
σώσει ό Τσώρτσιλ. Τό άλογόκι πού ποντά ρουν κατά προτίμηση, τό φαβορί, εΤναι " τό πόθος
γιό είρήνη τοϋ γερμανικοϋ λαοϋ " . Ό Τσόμπερλαιv, πού κι αύτός έχει τό 'ίδιο δνειρο, άρματώ
νεται τουλάχιστο ( καλοϋ κακοϋ) μ' δλες του τiς δυνάμεις. Τώρα βέβαια εΤναι γεγονός δτι ύπόρχει
eνας φόβος γιά τόν πόλεμο στι'] Γερμανία, άλλ' αύτό άποτελεί γιά τό καθεστώς eνα ψυχικό
φαινόμενο, πού τό ξεπερνάει με τι']ν προπαγάνδα. Έχει γερο έπιχειρή ματα κα1 γερό άτού στό
χέρι. Άπό τίς μελέτες πού κόνω γιά τόν " Καίσαρα . . διαπιστώνω πόσο εϋκολα μπόρεσε
νά κερδίσει γιά καταχτητικούς πολέμους τούς πληβείους της Ρώμης, πού 'χαν πόρει τι']ν κατρα
κύλα της φτώχειας. κ· ή έργατιό; Πολλά κατάπιε κιόλας γιά νά χτυπηθεί ή άνεργία . Δέν ύπάρχει
πόλεμος πού νά φέρνει άνεργία θό Ισχυριστεί τό καθεστώς ( καί με τό δίκιο του ) . ' Εκείνο πού
δίνει στό καθεστώς τι']ν έπίφαση της έξυπνάδας, αύτό τό βλέπω δλο καί πιό καθαρά σάν παλιός
έρευνητι']ς τοϋ τουισμού, εΤναι τό γεγονός δτι κόνει συνεπη μονοπωλιακό καπιταλισμό, με τό
νά έτοιμόζεται κάνει συνεπη πολιτική, γι' αύτό καί η " σιγουριό τοϋ ύπνοβότη " Ι Ή κριτικι']
τοϋ Χίτλερ (στόν τελευταίο λόγο του) ένάντια στι'] σοσιαλδημοκρατία καί τό φραγκφουρτισμ ό ( 20)
εΤναι έξαιρετική . ΟΙ βλάκες ηθελαν ν' άλλόξουν τι']ν κατανάλωση δίχως ν' άλλόξουν τ ι']ν παρα 
γωγή 1 κ· έπειτα οίκοδομοϋν μιά τεράστια, συγχρονισμένη βιομηχανία σε μιά χώρα πολιτικό
άνίσχυρη καί κάνουν εiρηνικι'] πολιτική 1 Καl βέβαια ό Χίτλερ εΤναι τώρα συνεπής : τά σύνορα
πού δε μποροϋν νά τά διαβοϋν τά έμπορεύματα θά τά διαβοϋν τά τάνκς πού κι αύτά εΤναι έμπο
ρεύματα ( καθώς κ' ol έργατικες δυνάμεις πού τά δουλεύουν) . ΟΙ Τούις ένοχλήθηκαν.
25 2 - 39
Στι']ν είσαγωγι'] της " Αίσθητικης " του ό Χέγκελ παρουσιάζει πόρο πολύ ώραία τι']ν άριστο
τελικι'] θεωρία της τέχνης. Ή φράση - κλειδί μοϋ φαίνεται πώς εΤναι αύτή : " Έτσι μπορεί κανένας
νό καθορίσει τόν τελικό σκοπό καί γιά τη συμβίωση τών άνθρώπων καl γιά τό κράτος : δτι
δλες ol άνθρώπινες δυνατότητες καl δλες oi άτομικες δυνάμεις πρέπει νά έξελίσσονται καί νά
έκφρόζονται σ· δλες τίς πλΙΞυρες καί σ· δλες τiς κατευθύνσε ις. Μά ένάντια σε μιό τέτοια τυπικι']
άντίληψη μπαίνει πολύ γρήγορα τό έρώτημα, σε ποιά ένότητα συγκεντρώνονται αύτες οί έπι 
μέρους όμάδες, ποιό μοναδικό στόχο πρέπει ν ό 'χουν σ ά βασικι'] eνvοια καί σάν τελικό σκοπό
τους. 'Όπως καί στι']ν eνvοια τοϋ κρότους, τό ίδιο καί στι']ν έννοια της τέχνης, δ η μ ι ο υ ργείται
ή άνάγκη δχι μόνο γιά eνα σκοπό πού θό 'ναι κοινός σ· δλες τiς είδικες κατευθύνσεις, άλλά καί
γιά eνα ύψηλότερο, ούσιαστικό σκοπό ".
Άπό τεχνικι'] δποψη ό " Βίος τοϋ Γαλιλαίου . . εΤναι μιά μεγάλη όπισθοδρόμηση, πολύ όπορ
τουνίστικος, δπως καί τά " Ντουφέκια της μάνας Καρρόρ " . Θό 'πρεπε νό γρόψω όλόκληρο
τό έργο άπό τι']ν άρχή, δν θέλω ν' άποχτήσει έκείνη τι']ν " πνοι'] τ' άνέμου πού 'ρχεται άπό και
νούρια άκρογιόλια ", έκείνο τό ρόδινο ξημέρωμα της έπιστήμης. 'Όλα πρέπει νό 'ναι πιό δμεσα,
δίχως τά έσωτερικά, τι']ν " άτμόσφαι ρα ", τι']ν ταύτιση. Καί δλα θά 'πρεπε νά στηθοϋν με βόση
τίς κινήσεις πού διαγράφουν οί πλανητες. Ή σειρά τών είκόνων μπορεί νό μείνει, τό ίδιο καί
τό χαραχτηριστικό τοϋ Γαλιλαίου. Μό ή δουλειά, μιά κεφάτη δουλειά, θά μποροϋσε νά γίνει
μόνο σε πραχτικι'] βάση, σε συνεργασία μ' eνα θέατρο. Θό 'πρεπε νά μελετήσω πρώτα τ· άπο
σπόσματα άπό τόν " Φότσερ " καί τό .. Ψωμάδ ι κο " ( 2 1 ) . Αύτό τ· άποσπόσματα έχουν τι'] μεγα
λύτερη τεχνικι'] άρτιότητα.
-
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Π ρίν άπό μερι κες μέρες έβγαλα πάλι στι']ν έπιφόvεια τό παλιό σχέδιο γιά τόν " Καλό avθρωπο
τοϋ Σέ-Τσουάν ", πού τό δρχισα στό Βερολίνο με τίτλο " Τό έμπόρευμα άγάπη " ( 22) . "Εχω γράψει
( 1 9) Στήν " 'Ιστορία τού Κ.Κ. τής Σοβιετικής 'Ένωσης ", Βερολίνο 1 9 7 1 , διαβάζει κανένας γιά
τήν καταπίεση στήν ΕΣΣΔ έκείνη τήν έποχή: ·· Παραβιάστηκαν οί λενινιστικές άρχές πού άφο
ρούσαν τίς σχέσεις άνάμεσα στό κόμμα καί τά δργανα τού Λ αϊκο ύ Κομισαριάτου γιά τίς έσω
τερικές ύποθέσεις. Τά δργανα . τής κρατικής άσφαλείας εlχαν άναμφίβολα προσφέρει μεγάλες
ύπηρεσίες στόν άγώνα γιά νά προστατευτούν οί κατακτήσεις τής έπανάστασης, καί γι' αύτό
τούς εlχαν μεγάλη έμπιστοσύνη. Ώστόσο αύτό θλλαξε δταν ό έλεγχος πού 'κανε τό κόμμα
κ' ή κυβέρνηση στά δργανα αύτά άντικαταστάθηκε μέ τόν προσωπικό έλεγχο τού Στάλιν, κ' οί
κανονικές άποφάσεις τών δικαστηρίων θρχισαν οχι σπάνια νά παραγκωνίζονται άπό τίς προ 
σωπικές του άποφάσεις. Μ έ δικές τ ο υ όδηγίες έγιναν πρώτα ό Γιεσώβ καί μετά ό Μπέρια κο
μισάριοι γιά τίς έσωτερικές ύποθέσεις. Α ύ τοί, μέ τήν έγκληματική τους δραστηριότητα έκαναν
πολύ μεγάλη ζημιά στό κόμμα καί στό λαό. Μέ δικές τους ύποδείξεις πολλοί τίμιοι σοβιετικο/
θνθρωποι. μέσα κ' έξω άπό τό κόμμα, συκοφαντήθηκαν καί διώχτηκαν θδικα ".
(20) Μέ τόν δρο .. Φραγκφουρ τισμός .. ό Μπρέχτ άναφέρεται στό " 'Ινστιτούτο Κοινωνιο
λ ογίας . . τού Πανεπιστημίου τής Φραγκφούρτης πού ίδρυτής του ήταν ό Μάξ Χορκχάιμερ
μέ στενό συνεργάτη του τόν Τέοντορ 'Α ντόρνο. ({. τ.μ.).
(21) Ό Μπρέχτ δούλεψε τό έργο .. Ή καταστροφή τού έγωιστή Γιόχαν Φάτσερ " τήν περ!
οδο 1 927-30, καί τό " Ψωμάδικο " τό 1 929-30. (Καί τά δυό έμειναν άτέλειω τα. Σ. τ.μ.) . Βλ .
.. 'Άπαντα ", τόμ. 7, σελ. 2893 κέ. καί 29 13 κέ.
(22) Τό σχέδιο γιά τήν πρώτη μορφή τού έργου .. Τό έμπόρευμα άγάπη " γράφτηκε τό 1 930.
Βλ. σχετικά καί τήν έκδοση .. ' Υλικό πάνω στόν Καλό "Α νθρ�πο τού Σέ- Τσουάν " Sυhrkamρ,
Φραγκφούρτη 1 968, σελ. 1 7 κέ.
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πέντε είκόνες, οί τέσσερις μποροϋν νό. χρησι μοποιηθοϋν. ' Ολάκερη ή δουλειό. μοιάζει μέ αϊνιγμα,
φτάνει νό. σκεφτείς τίς άλλαγές στό. κοστpύ μ ι α καί στό μακιγιάζ. Θό. μέ βοηθήσει δμως νό. προ
χωρήσω τήν έπι κ ή τεχνι κ ή καί νό. βρώ πάλι τ ή φόρμα μου. Γιό. τό συρτάρι σου δέ χρειάζεται
νό. κάνεις παραχωρήσεις. Είναι ένδιαφέρον πώς σ' αύτές τίς λεπτές σίδεροκατασκευές, άκόμα
καί τό παραμι κρό λάθος ύπολογισμοϋ σ· έκδικείτα ι . Δέν ύπάρχει ό όγκος πού σκεπάζει τίς
άνακρίβειες.
Τό Ράιχ μεγαλώνει, ό μπογιατζι)ς κάθεται στό κάστρο τfjς Π ράγας.

Σ Ο Υ Η Δ Ι Α: 2 3 . 4 . 3 9 - 19 . 3. 40
23

-
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Ταξίδι στι) Στοκχόλμη - αίτία ό κίνδυνος πολέμου. Τι)ν c':ίδεια είσόδου στη χώρα έξασφάλισε
ή Έπιτροπι) τοϋ Σουηδών Σοσιαλδημοκρατών ( Μπράντινγκ, Στραίμ κc':ί.). μέ πρόφαση μιό.
διάλεξή μου στό Φοιτητικό Θέατρο τfjς Στοκχόλμης. Χώρα νούμερο 3 . ( 23) . Ή Ρούθ φροντίζει
.
στι)ν Κοπεγχάγη τι)ν eκδοση τών . . Π ο ι ημάτων τοϋ Σβέντμποργκ . χάρη σέ κάποια συνδρο 
μή. Οί μfjτρες τυπογραφείου πού 'χε ό Βίλαντ [Χέρτσφέλντε] στι)ν Π ράγα ( μαζί μέ κείνες
τοϋ .. Τρόμου καί τfjς άθλιότητας ·· καi τών .. Ποιη μάτων " ) χάθηκαν ( 2 4 ) .
5 39
Διάλεξη στό Φοιτητικό Θέατρο τfjς Στοκχόλμης γ ι ό. τό .. Πειραματικό Θέατρο " ( 2 5 ) . Ή δουλειό.
δέ μοιάζει νά 'ναι καθόλου γιό. πέταμα. Βέβαια, οϋτε μπfjκαν τόσο συνειδητό. έρωτήματα, οϋτε
κ' έγιναν τόσο εϋστοχα πειράματα δσο πιθανό νό. ύποστηρίζει ή διάλεξη. Ταυτόχρονα έμπασα
καί τό. έπικό. στοιχεία . . στι)ν ύπόθεση ". Μ ίλησα γιό. τό θέατρο τοϋ Κό.ρλ Βάλεντιν, γιό. τό ύπαί
θριο τσίρκο, καi τόν κράχτη. , Μετό. έχουμε τόν κινηματογράφο, προπαντός τό βουβό τfjς πρώ
της περιόδου, πού δέν εΤχε άντιγράψει άκόμα τ ι) δρρρραματουργία τοϋ θεάτρου (Τσάπλιν) .
'Αργότερα τό ·· στύλ .. αύτό χρησι μοποιήθηκε οταν συναντούσαμε δυσκολίες στό διδαχτικά
θέατρο καί τροποποιήθηκε. Ή διάλεξη παρουσιάζει τι)ν έξέλιξη άπό τό. eξω, άφήνει στό. πειρά 
ματα τι) δυνατότητα νό. προκαλέσουν έρεθίσματα, νό. όδηγήσουν σέ στόχους κλπ. Είναι μιό.
καλή είσαγωγι) στι) μελέτη γιό. μιό. .. Ν έα τεχνικι) τfjς ήθοποιίας 'Ό
4
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"Ώρα 8 καί 45' τό πρωί. Ή Γερμανία προειδοποιεί δλους τούς ούδέτερους νό. μ ι) ν πετοϋν πάνω
άπό τό πολωνικό έδαφος. Ό Χίτλερ μιλάει στη Βέρμαχτ. 'Ανάμεσα, άκούγονται τό. μελαγχολικό.
έμβατήρια πού χρησι μοποιοϋν oi γερμανοί μιλιταριστές δταν άρχίζουν τό μακελειό τους . Χτές
βράδυ eνας c':ίγγλος μάχιμος. άξιωματικός βέβαια, έκανε μιό. όμιλία πού άπευθυνόταν στούς
γερμανούς μάχιμους. Τέλειωνε έτσ ι : . . . . . άλλιώς θό. μάθου με έμείς στούς κυρίαρχους τfjς Γερ
μανίας νό. συμπεριφέρονται στούς γείτονές τους μέ εύπρέπεια καί έντιμότητα. Καληνύχτα .. .
Μετό. ή τζάζ, στούς Γερμανούς έμβατήρια.

Ή συνθή κ η ούδετερότητας μέ τι)ν ΕΣΣΔ μονογραφήθηκε χτές βράδυ. Άπό δώ καi πέρα ή έγκα
τάλειψη τfjς Πολωνίας δέ ση μαίνει γιό. τι)ν 'Αγγλία διευκόλυνση τοϋ Χίτλερ γιό. μιό. είσβολι)
στι)ν 'Ανατολή, άλλό. τι)ν έγκατάλειψη ένός συ μμάχου στι)ν πλάτη τfjς Γερμανίας. Άμεση
σκλή ρυνση τfjς 'Αγγλίας καί συμμαχία μέ τι)ν Πολωνία. Π ιστεύουν πώς δίχως τι)ν ΕΣΣΔ θό.
μπορέσουν νό. πολεμήσουν πιό εύκολα (τό έμπόριο άγελάδων θό. μποροϋσαν νό. τό κάνουν
πιό εύκολα μέ μιό. ψευτοσυμμαχία ) . Αύτό πάντως πρέπει νά 'ναι άλήθεια γιό. τίς άποικίες καί
τι)ν 'Αμερι κ ή .

Ή όμιλία τ ο ϋ Χίτλερ στό ραδιόφωνο φανερώνει μεγάλη άβεβαιότητα. (" Είμαι άποφασισμένος
νό. είμαι άποφασιστικός " ) . Πολύ δυνατό χειροκρότημα δταν λέει πώς οί προδότες δέν έχουν
c':ίλλο νό. περιμένουν άπ' τό θάνατο. Αύτή είναι ή κλίκα, ή συμμορία, τό ξένο σώμα πού άρχίζει
τόν πόλεμο δίχως θεό καί μέ δελτίο ψωμιοϋ. 'Ένας Μπλανκί μέ έθνικό. χρώματα.

Τό βράδυ κιόλας τό άγγλικό ραδιόφωνο κάνει λόγο γιό. τίς πολεμικές άποζημιώσεις. Οί Γερμανοί
μποροϋν ν' άκούσουν άκόμα (προτοϋ πέσει τό σιδερένιο παραπέτασμα) πώς oi . . άπροσδόκητα
γενναιόδωρες προτάσεις . . τοϋ Χίτλερ δέ διαβι βάστηκαν ποτέ.
'Ύστερα στό γερμανικό ραδιόφωνο πάλι έμ βατήρια πού προδιαθέτουν τόν κόσμο στό θάνατο ·
στό άγγλικό όδηγίες στόν πληθυσμό κ' ή μεταφορό. τριών έκατομμυρίων άνθρώπων άπό τό
(23) Γιά νά μπορέσει νά έξασφαλίσει στό Μπρέχτ μιά άδεια είσόδου i:ιτή Σουηδία, ή 'Επιτροπή
τών Σουηδών Σοσιαλδημοκρατών γιά τόν 'Ισπανικό 'Αγώνα προκάλεσε μιά πρόσκληση άπό
τήν 'Ένωση 'Ερασιτεχνικών Θιάσων Γ Amatδrteaterns Riksfδrbυnd ") . Μέ τήν πρόσκληση
αύτή ό Μπρέχτ θά 'δινε διαλέξεις γιά τό θέατρο, ένώ ή 'Έλενα Βάιγκελ θά συμπλήρωνε τίς
διαλέξεις μέ διάφορες έπιδείξεις ύποκριτικής. Ταυτόχρονα ό Μπρέχτ πήρε κι άλλη μιά πρόσ
κληση γιά μιά διάλεξη στό Φοιτητικό Θέατρο τής Στοκχόλμης. Τήν οίκονομική εύθύνη άπέναντι
στό Σουηδικό ' Υπουργείο 'Εξωτερικών άνέλαβε ή 'Επιτροπή τών Σοσιαλδημοκρατών. Ό Μπρέχτ
κ' ή Βάιγκελ i!φτασαν στή Στοκχόλμη στίς 23.4.39. Τά δυό παιδιά τους κ' ή συνεργάτιδά του
Μαργκαρέτε Στέφιν i!φτασαν άργότερα.
(24) Τήν έκτύπωση τών .. Ποιημάτων τού Σβέντμποργκ .. πού κυκλοφόρησαν τό Μάη τού
1 939 άπό τόν έκδοτικό οlκο Malik στό Λ ονδίνο εlχε άναλάβει ό οlκος Uniνersa/ Trykkeriet,
στήν Κοπεγχάγη. Βλ . .. 'Άπαντα ", τόμ. 9. Ή παρατήρηση yιά τίς τυπογραφικές μήτρες τών Ποιη
μάτων κι δλλων i!ργων πού χάθηκαν, σχετίζεται μέ τόν τρίτο καί τέταρτο τόμο τών . . 'Απάντων . .
πού θά κυκλοφορούσαν άπό τόν οlκο Malik.
(25) Ή διάλεξη αύτή μέ τίτλο .. Τό Πειραματικό Θέατρο . . καί μέ μερικές άλλαγές πού 'κανε
ό Μπρέχτ άργότερα, δταν τήν έπανέλαβε τό 1 940, ύπάρχει στά .. 'Άπαντα ", τόμ. 15. σελ. 285 κέ.

Λονδίνο . Ή Γκρέτε (26) κουνάει τό κεφάλι της γιά τούς " Βερολινέζους " πού δεν έχουν παρά
σακιά με άμμο στό κεφαλόσκαλο γιά νά σ βήνουν τiς έμπρηστικες βόμβες .
Τό μεσημέρι γεϋμα στό Δ η μαρχείο γιά τόν Τόμας Μάν (Ό Στραίμ, πού εΤναι ό Lord maγor,
ό Λιούνγκταλ, ό Έντφελντ, ό Ματίς κά. ) . Ό Μάν διαφωνεί με τήν κάλυψη πού δίνει ή ΕΣΣΔ
στό Χίτλερ . Ή Έρικα Μόν, ή κόρη του, β ρίσκει τή συνθήκη λογική καί κατανοητή, διαφωνεί
ώστόσο μέ τόν ίσχυρισμό πώς βοηθάει την είρήνη (27 ) .
3 - 9 - 39

Μόλις τό βράδυ άρχισε ν· άχνοφέγγει σ· δλους ή τρομερή άλήθεια . 'Ακούστηκαν άπό τό άγ
γλικό ραδιόφωνο οί είδήσεις γιά τη συνεδρίαση στη Βουλή τών Κοινοτήτων . 'Ένα φριχτό
θέατρο, κι αύτή εΤναι μονάχα ή πρώτη πράξη, ή πιό άνώδυνη . Ή Γερμανική Κυ βέρνηση θέλει
τόν πόλεμο, ό γερμανικός λαός δέν τόν θέλει . Ή Γαλλική καi ή 'Αγγλική Κυ βέρνηση δε θέλουν
τόν πόλεμο, ό γαλλικός καί ό άγγλικός λαός τόν θέλουν γιά νά σταματήσουν τό Χίτλερ (28) .
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Μ ερικοί άνθρωποι άρχισαν νά βλέπουν πώς τοϋτος έδώ εΤναι eνας παράξενος πόλεμος . Τό
Γαλλικό ' Επιτελείο ίσχυρίζεται πώς ί'jρθε σ' έπαφή με τόν έχθρό στήν περιοχή Σόαρμπρύκεν.
Οί Γερμανοί διαψεύδουν τέτοια φρικαλέα παραμύθια. ΟΙ Άγγλοι ρίχνουν προκηρύξεις, παρα
βιάζουν έτσι τήν ούδετερότητα τi'jς 'Ολλανδίας, κι δμως δεν τούς ρίχνουν οϋτ' eνα βόλι . Ό
Μουσολίνι σωπαίνει . Πώς δμως νά πιστέψεις στήν προδοσία δταν δε φαίνεται άκόμα τό τίμημα
τi'jς έξαγοράς; Οί Γερμανοί ίσχυρίζονται όλοένα καί πιό θετικά πώς οί Ρώσοι κάνουν στρατιω 
τικες συμφωνίες μαζί τους . Βέβαια οί άνοησίες διαδίδονται ε ϋκολα.
ΕΤναι γεγονός πώς με τή γερμανορωσική συνθήκη ή άτμόσφαιρα γίνεται καταρχήν πιό καθαρή .
Έχουμε eναν πόλεμο άνόμεσα σε ίμπεριαλιστικά κράτη . Έχουμε τή Γερμανία σάν εiσβολέα
καί έμπρηστή πολέμου . Έχουμε eναν έπιθετικό καπιταλισμό ένόντια σ' eναν άμυντικό. ΟΙ δ υ 
νάμεις τοϋ Άξονα χρειάζονται τόν πόλεμο γ ι ά ν ά καταχτήσουν, ο ί δυτικες δυνάμεις τόν χρειά
ζονται γιό νά ύπερασπιστοϋν δ,τι κατόχτησαν . Έχουμε τόση βαρβαρότητα δση χρειάζεται γ ι ά
ν ά διατηρηθοϋν ο ί βάρβαρες συνθi'jκες . Ή συμμετοχή στόν πόλεμο θό 'ταν δυνατη γιά τ η ν
ΕΣΣΔ μόνο στό πλευρό τών δυτικών, θ ό 'ταν δ μ ω ς περισσότερο " κρατική " , θ ό 'μοιαζε πιό
τερο μέ τό κατρακύλισμα τών σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων στόν παγκόσμιο πόλεμο, θό 'ταν
περισσότερο πολιτική Ισχύος, συμμετοχή σε καπιταλιστικές διαμάχες, παρά νά κρατηθεί σε
άπόσταση.
Οί διακηρύξεις γίνονται τώρα πιό ξεκάθαρες, έτσι μοϋ φαίνεται . Οί Άγγλοι έργατικοί διακήρυξαν
κιόλας: " με τόν Τσόμπερλαιν, όχι δμως γιά τόν Τσόμπερλαιν " . Οί Γερμανοi μπορεί νό 'χουν
τό " ένόντια στό Χίτλερ, όχι δμως γιά τόν Τσόμπερλαιν " κλπ. Καί ή ΕΣΣΔ μπορεί νά περιμένει
ίίισπου νά βρεθοϋν λαοί πού νό μπορεί νά σ υ μμαχήσει μαζί τους. Είναι γεγονός πώς έτσι μπαίνει
σ' eνα μεγάλο ρίσκο . Ή πιθανή γενική συμφωνία άνόμεσα στά καπιταλιστικά κράτη γίνεται
άκόμα πιό πιθανή .
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Οί Γερμανοί μπi'jκαν στή Βαρσοβία . Ή έκστρατεία κρότησε όχτώ μέρες, οί δυτικες δυνάμεις
δεν άναμίχτηκαν, δπως τό 'χε προβλέψει κ ι ό Χίτλερ . Μ ά ό Χίτλερ εΤναι χαμένος άν οί δυτικες
δυνάμεις δέν ύπογρόψουν τή συνθηκολόγηση (πράγμα δμως πού θά τό κάνουν) . Ό πόλεμός
του περιφράχτηκε - πρέπει ii νά σπάσει τόν κλοιό, η νά πεινάσει . Βέβαια με τό φέιγ- βολάν τοϋ
Τσόμπερλαιν δεν ξεσηκώνεται επανάστασ η στή Γερμανία. Αύτες θό 'ταν παιδιάστικες ψευδα ι 
σθήσεις, ό ν δεν είχαν σκοπό ν ά ρίξουν στάχτη στά μάτια 1 Μιό σουηδική έφημερίδα γράφει
δτι τώρα πιά στά έστιατόρια τοϋ Βερολίνου τό " Χόιλ Χίτλερ " άκούγεται μόνο μετά άπό ν ι κ η 
φόρες εiδήσεις (29) .
(26) Ή Μαργκαρέτε (Γκρέτε) Στέφιν ( 1 908- 1941) συνεργαζόταν μέ τό Μπρέχτ άπό τό 1 932,
στό Βερολίνο, δπου έπαιξε στήν πρώτη παράσταση τής " Μάνας " τό ρόλο τής ύπηρέτριας
(σάν έρασιτέχνις) . Ό Μπρέχτ τήν άνσφέρει σά συνεργάτιδά του στά παρακάτω έργα: " Οί
Βραχυκέφαλοι καί οί Σουβλοκέφαλοι " ( 1 93 1 -34), ·· Οί Όράτιοι καί οί Κουράτιοι " ( 1934),
" Τρόμος καί άθλιότητα στό Γ Ράιχ " ( 1 935- 1 938), ·· Τά Ντουφέκια τής Μάνας Καρράρ "
( 1 937), ·· Βίος τού Γαλιλαίο υ " ( 1938-39), " Ή άνάκριση τού Λούκουλλου " ( 1 939), " Ό
Καλός Άνθρωπος τού Σέ-Τσουάν " ( 1 938- 1 940), " Ή Ά νοδος τού 'Αρτούρο Ούι " ( 194 1 ) .
Μαζί μ έ τ ή Μαργκαρέτε Στέφιν ό Μπρέχτ μετάφρασε τίς " 'Α ναμνήσεις " τ ο ύ Μάρτιν Ά ντερσεν
Νέξο ( 1 938 ί!ως 1939) . Τό έρέθισμα γιά τό έργο του " Οί Μέρες τής Κομμούνας " ό Μπρέχτ
τό πήρε άπ' τό έργο τού Νόρνταλ Γκρίγκ ·· • Ηττα " πού ή Μαργκαρέτε Στέφιν τό ε!χε μετα
φράσει στά γερμανικά (δημοσιεύτηκε στό " Λ όγο " 1 938, τεύχη 1, 3, 4) . Ό Μπρέχτ έγραψε
γιά τή συνεργάτιδά του τά " Τραγούδια τού στρατιώτη στήν έπανάσταση ", τόν κύκλο ποιη
μάτων ·· Μετά τό θάνατο τής συνεργάτιδάς μου Μ. Σ. ", καί άλλα έργα, βλ. " 'Άπαντα ", τόμ. 9,
σελ. 594 κέ., καί τόμ. 1 0, σελ. 826 κέ. Μερικά ποιήματά του ό Μπρέχτ τά όνόμασε "Ή συλλογή
Στέφιν " μέ τήν παρατήρηση δτι " τή συλλογή αύτών τών ποιημάτων τήν έκανε ή συνεργάτιδά
μου Μαργκαρέτε Στέφιν, άρχfζοντας περfπου άπό τό 1 937 στή Δ ανία, Σουηδία καί Φιλανδία ".
Βλ. " 'Άπαντα ", τόμ. 9, σελ. 8 1 5 κέ.
(27) Τό σουηδικό Pen- Clυb ε!χε καλέσει τόν Τόμας Μάν νά δώσει μιά διάλεξη πού ώστόσο
άπαγορεύτηκε άπό τό ύπουργείο 'Εξωτερικών λόγω τής ήλεκτρισμένης κατάστασης. Ό δή
μαρχος Στοκχόλμης Φρέντερικ Στραlμ, κάλεσε τόν Τόμας Μάν σέ γεύμα. Μαζf τους ήταν μέ
λη τής 'Ένωσης Σουηδών Συγγραφέων, ό Μπρέχτ κι ό Μπέρμαν Φfσερ, έκδότης τού Το"μας Μάν.
(28) Ή Μ. Βρεταννία κ' ή Γαλλfα κηρύχνουν τόν πόλεμο στήΓερμανία δlχως δμως ν' άναπτύξουν
καμιά σοβαρή πολεμική δραστηριότητα γιά τήν άπελευθέρωση τής Πολωνfας (Drόle de gυerre) .
(29) Οί είδήσεις πού 'φταναν στό Μπρέχτ δέ συμφωνούσαν πάντα μέ τήν πραγματικότητα.
Έτσι οί γερμανικές δυνάμεις έφτασαν στίς 9.9.39 ιίiς τή Βαρσοβία, συνάντησαν δμως άντ!
σταση άπό τόν ταχτικό στρατό καί τά έργατικά τάγματα πού συγκροτήθηκαν γρήγορα καί πού
συνθηκολόγησαν μόλις στίς 27.9.39.

20

Ή γερμανορωσικη συνθήκη έφερε βέβαια μεγάλη σύγχυση σ' δλους τους προλετάριους. Οί

κομμουνιστες ίσχυρίστηκαν άμέσως πώς εΤναι μιο άξιοσέβαστη συμβολη τijς ΕΣΣΔ στην είρήνη.
Βέβαια, άμέσως μετο - μερικές ώρες μετο - ξέσπασε ό πόλεμος Κ Ι ό Χίτλερ υποστήριξε πώς
μπορεί νο τόν στηρίξει, κάνοντας μεγαλόστομες άναφορες σέ τούτη· τη συνθήκη. Μπορεί ή
ΕΣΣΔ νο ύπολόγισε πώς οί δυτικές δυνάμεις δε θά 'φταναν ποτε σε πόλεμο γιο χάρη τijς Π ολω
νίας. Σήμερα, ϋστερα άπό όχτώ μέρες, ή ύπόθεση αύτη δε βγijκε άκόμα λαθεμένη. Π ραγματικο
η ΕΣΣΔ θο βρισκόταν σήμερα άντιμέτωπη μέ τη Γερμανία με μοναδικό σύμμαχο την Π ολωνία,
μιο καi ή Δύση δεν πολεμάει . Ίσως άκόμα, σε μιο τέτοια περίπτωση, ή Πολωνία νο μη άντι
στεκόταν. Ή ταχτική τοϋ Τσάμπερλαιν (ό Χίτλερ πρέπει νο σπρωχτεί σ' eναν πόλεμο ένάντια
στην ΕΣΣΔ) θά 'χε τότε θριαμβεύσει . Τώρα δμως ή Π ολωνία θο πέσει χωρίς νο προκαλέσει
μεγάλο πόλεμο, κ' ή Πολωνία βρίσκεται στην 'Ανατολή, δχι στή Δύση . Καί ή ΕΣΣΔ παίρνει, στο
μάτια τοϋ παγκόσμιου προλεταριάτου, τό φοβερό στίγμα πώς βοήθησε τό φασισμό, τό τμijμα
έκείνο τοϋ καπιταλισμοϋ πού 'ναι τό πιό άγριο καί τό πιό έχθρικό ένάντια στους έργάτες. Δε
νομίζω πώς μπορεί νο πεί κανένας τίποτ' άλλο, παρο μόνο πώς ή ΕΣΣΔ σώθηκε, με τίμημα
ν' άφήσει τό παγκόσμιο προλεταριάτο δίχως διέξοδο, δίχως έλπίδες καί δίχως συμπαράσταση .
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Ή κου βέντα που άκούει κανένας παντοϋ, πώς τό κόμμα τών μπολσεβίκων άλλαξε ριζικά, σίγουρα

δέν εΤναι άλήθεια . Τό άτύχημα εΤναι άκρι βώς πώς δεν άλλαξε . Καί τώρα άκόμα, ϋστερα άπό
δυό δεκαετίες στην έξουσία, έξακολουθεί νο χρησιμοποιεί τό ρωσικό λαό σο .. μοχλό . . γιο
δλες τίς δουλειές . Ό Κόκκινος Στρατός φανερώνει τώρα ξεκάθαρα αύτό τό χαραχτήρα τοϋ
μοχλοϋ . Μπορεί νά 'ναι ή παγκόσμια έπανάσταση που θο βάλει σε κίνηση αύτός ό μοχλός,
μπορεί νά 'ναι καί κάτι πιό μ ικρό . 'Ακόμα καί τώρα δεν άποφασίζει ό λαός, ή μάζα, τό προλε
ταριάτο άλλα ή Κυ βέρνηση άποφασίζει γιο τό λαό, τη μάζα, τό προλεταριάτο . Φαίνεται άδύνατο
στό Στάλιν νο ξεκινήσει τόν πόλεμο μ' eναν τρόπο έπαναστατικό, σο λαϊκό πόλεμο, σον προ
λεταριακη δράση, σο μαζικό πόλεμο (που θά ·ταν καί ή συγκεκριμενοποίηση τοϋ όλοκληρωτι
κού πολέμου) . Γι' αύτόν, ό λαός δεν εΤναι άκόμα άρκετο προχωρημένος, τοϋτο η έκείνο τό συμ 
φέρον δεν τ ό 'χει .. άκόμα .. ό λαός η δεν τ ό άναγνωρίζει " άκόμα " .
Π ρέπει τώρα ν ο περιμένει κανένας μέ τ ό μεγαλύτερο ένδιαφέρον τη συνάντηση τοϋ Κόκκινου
Στρατοϋ με τό Μ α ϋ ρο στρ.ατό στην Πολωνία .
•.

7 - 12
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"Εν.ας μι κρός θίασος άπό Γερμανους έργάτες μελετάει τό ·· Λούκουλλο " ( 30 ) . Τόν βρijκαν δια
σκεδαστικό καί θέλουν νο τόν παίξουν σο θέατρο σκιών. Ή δική μου συμβουλή : το ποιήματα
στό έργο νο διαβαστοϋν σόν ποιή ματα, ποιητικά, καί νό βγεί άπό δώ ό χαραχτήρας τών προ
σώπων .
Έδώ, άδιάκοπες αίσθητικες συζητήσεις γύρω άπό τό ϋφος καί τό περιεχόμενο στίς έπιφυλλίδες .
Δεν καταλαβαίνουν πώς δέν εΤναι δυνατό ν' άπομονώσεις τίς καλλιτεχνικες έπιδράσεις. Μπορεί
νό ξεκινοϋν άπό τό πιό διαφορετικό .. κατασκευάσματα " . Άπό την άλλη πλευρά, ποτε δεν
παρουσιάζονται καθαρές, δίχως νά 'ναι άνακατωμένες με έξωκαλλιτεχνικό φαινόμενα .
' Επιστημονικά, ή καλύτερη λύση εΤναι νό παρατηρεί κανένας τη στάση τοϋ άνθρώπου που
μορφοποιεί, που τραγουδάει, που άφηγείται, που κάνει μουσική, που δρό. Ή θέση που βρί
σκεται ( καί που πιστεύει πώς βρίσκεται) αύτός που άφηγείται σε σχέση π . χ . με τους άκροατές
του, οί συνθijκες κάτω άπ' τίς όποίες πραγματοποιείται ή άφήγηση, τό πολιτιστικό έπίπεδο
αύτών που συμμετέχουν στην άφήγηση κλπ . Γενικά, ή καλλιτεχνικη πράξη εΤναι μιό πολU γό
νψη έμπειρία . "Αν διαλέξω μιό συγκεκρι μένη στάση άφηγητij ( θά 'ταν ίσως καλύτερα νό πώ:
δν άναγκαστώ νό πάρω μιό συγκεκρι μένη στάση άφηγητij ) , τότε μπορώ νό δεχτώ μονάχα άπό
λυτα συγκεκριμένες έπιδράσεις, τό ύλικό μου ταξινομείται άπό μόνο του μέσα στην όπτικη
που διαλέγω, ό λόγος κ' οί είκόνες που χρησιμοποιώ άκολουθοϋν μιόν άπόλυτα καθορισμένη
γραμμή, τό παίρνω άπό μιό άπόλυτα καθορισμένη βάση, άπό τή φαντασία τοϋ άκροατij μου
έχω στη διάθεσή μου μόνο τοϋτο η έκείνο (κι δχι περισσότερα ) , μπορώ νό χρησιμοποιήσω
τίς έμπειρίες του μονάχα ίίις eνα όρισμένο σημείο, τό συναισθήματά του θό ξεσπάσουν δν
άκολουθήσω τή μιό η την άλλη κατεύθυνση κλπ. Ή στάση δέν εΤναι βέβαια κάτι μονοδιάστατο,
σταθερό, που δεν έχει άντιφάσεις.
Ξανάπιασα πάλι τίς " Κομπίνες τοϋ κυρίου ' Ι ουλίου Καίσαρα ··, τό τέταρτο βι βλίο (31 ). Ή Γκρέτε
δάνεισε σέ κάτι Γερμανους έργάτες δ,τι έχω βγάλει ίίις τώρα, (τρία βι βλία) , καί τό άποτέλεσμα
ί'jταν πολU ένθαρρυντικό . ΟΙ περισσότεροι εΤναι συνδικαλιστες καί τό κατάλαβαν δλα, άκόμα
καί τίς λεπτομέρειες. Στην πραγματικότητα, τό ένδιαφέρον τους εΤναι που με σπρώχνει νό
συνεχίσω .
8 1 2 - 39
Έχω δικά μου :
Μ ιό κινέζικη είκόνα : " Ό Δύσπιστος " . 3 γιαπωνέζικες μάσκες. 2 μικρό κινέζικα χαλιά. 2 βαυα
ρέζικα χωριάτικα μαχαίρια . 'Ένα βαυαρέζικο μαχαίρι κυνηγιοϋ. Μιό άγγλική πολυθρόνα γιο
τό τζάκι . Χάλκινη λεκάνη, χάλκινα κύπελλα, χάλκινα σταχτοδοχεία, μπρούτζινη μικρή λεκάνη .
2 μεγάλες ξυλογραφίες τοϋ Νέιχερ . . Ό γέρος .. καί .. Ό Βάαλ " . 6 ξυλογραφίες τοϋ Νέιχερ
γιο τό " Μέτρο " . Μερικό άντίγραφα τοϋ .. Ό άφέντη ς τών ψαριών .. τοϋ Νέιχερ . Μιό άσημένια
καράφα γιο ούίσκυ. Μ ι ό πίπα Ντάνχιλ . Τόν .. Καίσαρα .. δεμένο με χοιρόδερμα. Τό " Λου κ ρ ή 
τ ι ο " , παλιό έκδοση . Όλόκερη τή . . Ν έ α ' Εποχή ' Ό Τ ό " Μ έ - τ ί . . δερματόδετο. Παλιό ξύλινο
κρεβάτι. Γκρίζα κουβέρτα. 'Ατσάλινο ρολόι τσέπης . 2 τόμους τών . . Δοκι μών ". Μ ιό φωτογρα
φική μ ηχανη Λάικα μέ .. θεατρικό .. φακό. Μάσκες άπό τό κεφάλι καi τό πρόσωπό μου,
καμωμένες άπό μέταλλο καi γύψο. Μποϋστο τijς Βάιγκελ φτιαγμένο άπό τό Σάντεσον. 'Ένα
φάκελο μέ φωτογραφίες . Τό χειρόγραφα τijς .. 'Αγίας 'Ι ωάννας .. τών .. Σου βλοκέφαλων ",
τοϋ .. Γαλιλαίου .. καi τijς .. Κουράγιο " . 2 τόμους με πίνακες τοϋ Breughel. 'Ένα δερμάτινο
-

(30) " Ή άνάκριση τού Λούκουλλου " πρωτοπαίχτηκε μέ σκηνοθεσία τού Χέρμαν Γκράιντ,
στά πλαίσια τής δραστηριότητας τού ·· Emigranternas Sjiilνhjiilρ ".

(31) Τό μυθιστόρημα " Οί κομπίνες τού κυρίου 'Ιουλίου Κα!σαρα " i!μ εινε άτέλειωτο. (Σ. τ. μ.) .

21

ση μειωματάριο. Μ ιά δερμάτινη καπνοσακούλα. 'Ένα δερμάτινο μαϋρο πανωφόρι. 'Ένα παλιό
στρογγυλό τραπέζι ( 3 2 ) .
9
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Ό φιλανδικός πόλεμος ( 3 3 ) μπορεί νά σημαίνει δτι οί Ρώσοι προσπαθοϋν νά έξασφαλιστοϋν άπό
τό νικητή τοϋ Δεύτερου Παγκόσμιου Π ολέμου, είτε άκόμα άπλά καί μόνο, άπό τό σύμμαχό τους.
Τό πρώτο μπορεί νά ταυτιστεί μέ τό δεύτερο. Δύσκολο νά δεί κανένας πώς ή Ρωσία μπορεί
ν· άποφύγει μιά στρατιωτική συμμαχία μέ τή Γερμανία, i:iν ό φιλανδικός πόλεμος τρα β ή ξει σέ
μάκρος. Μ ιά τέτοια συμμαχία θά ·χε λίγες πιθανότητες, θά ·ταν ξεκάθαρα μιά συμμαχία άνάμεσα
σέ καθεστώτα, πού θά ·σπρωχνε τό χιτλερικό καθεστώς σέ δλο καί μεγαλύτερη άντίθεση μέ
τίς κυρίαρχες τάξεις στή Γερμανία, δίχως δμως καί νά πλησιάζει πραγματικά τiς καταπιεζόμενες
τάξεις. Φυσικά ή Σοβιετική 'Ένωση πρέπει νά κάνει δ,τι μπορεί γιά νά έπιβάλει στό σύμμαχό της
δσο γίνεται περισσότερα άπό τό δ ι κό της οίκονομικό σύστημα. ' Ελπίδες σ· αύτή τήν κατεύθυνση
μπορεί νά ύπάρχουν στή Σοβιετική 'Ένωση, μιά τέτοια ίδέα δέν είναι άπίθανη έκεί. Ί σα - ίσα
πού δλες οί δηλώσεις φαίνεται νά έπι βεβαιώνουν πώς ή ίδέα αύτή άντιμετωπίζεται τουλάχιστο
σά λύση άνάγκης.
1ο - 12
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Τά δυό συνθήματα της Σοβιετικης Κ υ βέρνησης γιά τήν είσβολή στή Φιλανδία είνα ι : Π ρώτο,
οί Φιλανδοί παραβίασαν τά ρωσικά σύνορα, πού θά πεί πώς έπιτέθηκαν. Δεύτερο, πρέπει νά
έλευθερώσουμε τό φιλανδικό προλεταριάτο. Οί Γερμανοί μιλοϋν γιά τή " φυσική έπέκταση μιδς
μεγάλης δύναμης ... Τό γεγονός δτι οί Ρώσοι άναγκάζονται νά ρίξουν τό πρώτο σύνθημα άπο 
δείχνει πόσο άπέχουν άπό τή δυνατότητα νά ρίχνουν διαλεκτικά συνθήματα. Άναγκάζονται νά
καταφύγουν σέ μιά πρωτόγονη δραματοποίηση της κατάστασης. Ή συνθ ή κ η μέ τή Φ ιλανδι κ ή
Λαϊκή Κυ βέρνηση π ο ύ τ ή ν δρισε ή ί δ ι α ή Σοβιετική Κυ βέρνηση έπι βεβαιώνει τ ή ν άποψη π ώ ς
ο ί Φιλανδοi έργάτες κ α ί άγρότες πρέπει ν· άνταλλάξουν τ ή ν έθνική τ ο υ ς άνεξαρτησία μ έ τήν
κοινωνική τους άνεξαρτησία. Ή συνθήκη χρησιμοποιείται σάν έπιχείρημα, καί είναι άδύνατο
έπιχείρημα. Φαίνεται πώς εξακολουθεί άκόμα νά ίσχύει ό νόμος δτι οί κυ βερνήσεις άπομακ ρ ύ 
νονται άπό τό λ α ό τους δταν κάνουν έπιθετικούς η προληπτικούς πολέμους, πλησιάζουν δμως
τό λαό τους δταν κάνουν άμυντικό πόλεμο.
Oi Σουηδοί είναι πολύ άνήσυχοι, ή πολεμι κ ή κινητοποίηση μεγαλώνει μέρα μέ τή μέρα. Ή σο
σιαλδημοκρατία τήν ύποστηρίζει ένεργά δίχως νά νοιάζεται πώς έτσι ύποχωρεί άπό τίς θέ
σεις της. Άρχισαν κιόλας ν· άκούγονται φωνές άπό τή Δεξιά, πού ζητοϋν τήν παραίτηση όλά
κερης της κ υ βέρνησης καί τήν άντικατάστασή της μέ " ί κανούς · · i:iντρες, πού ώστόσο κανένας
δέν τούς όνομάζει. 'Ο ργανώνονται έθελοντικά σώματα πού προορίζονται γιά τή Φιλανδία, θά
μποροϋσαν ώστόσο νά προορίζονται καi γιά τή Σου ηδία. Καί κανένας δέ φαίνεται νά κοιτάζει
κατά τό Ν οτιά, δπου καi βρίσκεται ό πραγματικός κίνδυνος ( 3 4 ) .
14

-
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Ή Χέλλι δουλεύει στή δραματική σχολή τ η ς Ν ά ι μ α Β ίφστραντ ( 3 5 ) . Κάνει μελέτες πάνω στό

Σαίξπηρ. Π αίζουν πρώτα μιά σκηνή άπό τό ·· Μ ά κ βεθ " ( 1 1/2 ) , ϋστερα αύτοσχεδιάζουν μιά
σκηνή άπό τήν καθημερινή ζωή, μέ τό ίδιο θεατρικό στοιχείο, κ· ϋστερα πάλι τή σκηνή άπό
τό Σαίξπηρ. Οί μαθητές φαίνεται πώς άντιδροϋν έντονα στήν τεχνι κ ή τοϋ παραξενίσματος
( δηλαδή, διάβαζε άπορώντας ! )
19 - 3
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Τρείς βδομάδες στό κρεβάτι μέ γρίππ η . Κάτι τέτοια μέ βρίσκουν τελείως άβοήθητο δταν είμαι
χωρίς σοβαρή δουλειά. Κι δμως δταν έχω ύ ψηλό πυ ρετό δέ μπορώ νά δουλέψω.
Σκέφτομαι νά γράψω eνα μικρό έπικό έργο ·· Οί φόβοι τοϋ κυρίου Κόυνερ '', κάτι σάν τόν · · Καν
τίντ .. η τό " Γκιούλιβερ ''. Ό κύ ριος Κόυνερ φοβδται πώς ό κόσμος μπορεί νά γίνει άκατοί κ η 
τος, δταν χρειάζονται δλο κ α ί μεγαλύτερα έγκλήματα η δλο κ α ί μεγαλύτερες άρετές γ ι ά νά
κερδίσει ό i:iνθρωπος τό ψωμί τοίι. Έτσι, ό κ ύ ρ ιος Κόυνερ περνάει άπό τή μιά χώρα στήν άλλη,
μιά καί τοϋ ζητοϋν παντοϋ νά δώσει πάρα πολλά, είτε αύτό λέγεται αύτοθυσία, τόλμη ii σοφία,
άγάπη γιά τή λευτεριά η δίψα γιά δικαιοσύνη, ώμότητα η άπάτη κλπ. 'Όλες αύτές οί χώρες
είναι άκατοίκητες . . .
Μ ετάφραση Π ΕΤΡΟΥ Μ Α Ρ ΚΑ Ρ Η
(32) Ο ί φασίστες είχαν δημεύσει τήν περιουσία τών συγγραφέων πού τούς είχαν άφαιρέσει
τήν ίθαγένεια. 'Ακόμα καί ποσοστά άπό παραστάσεις στό έξωτερικό €πρεπε νά πληρωθούν
σταύς γερμανικούς έκδατικαύς οίκους καί νά κατατεθούν μετά στό Ταμεία τού κράτους.
(33) Ό Ρωσαφιλανδικός πόλεμος (ό χειμερινός πόλεμος δπως τόν εlπαν) iΊρχισε στίς 30. 7 7 .39,
άφαύ άπατύχανε αί ρωσαφιλανδικές διαπραγματεύσεις γιά είρηνική διευθέτηση τών διαφο 
ρών. Ή Μ. Βρεταννία, ή Γαλλία κ' ή Σουηδία προμήθευαν στή Φιλανδία πολεμοφόδια. Ό πό 
λεμος τέλειωσε μέ τή ρωσοφιλανδική είρήνη πού ύπαγράφτηκε στή Μόσχσ ( 7 2.3. 7 940) .
(34) Γιά τίς παραπλανητικές σουηδικές καί άμερικανικές είδήσεις ό Μπρέχτ €γραψε τή σάτιρα
" Det Finska Undret " (Τό φιλανδικό θαύμα), πού δημοσιεύτηκε στό περιοδικό ·· Ungdomens
Rost " μέ τό ψευδώνυμα Sherwaad Paw, τό Φλεβάρη τού 7 940. δήθεν σάν άνατύπωση άπό
μιάν aλλη έφημερίδα. Βλ. " 'Άπαντα ", τόμ. 20. σελ. 287 κέ.
(35) Ή Νάιμα Βίφστραντ μετάφρασε τό 7 938 τά " Ντουφέκια τής Μάνας Καρράρ " στά
σουηδικά κ' επαιξε τόν έπώνυμα ρόλο στή ν παράσταση πού δόθηκε στό θέατρα Όντεόν τής
Στακχόλμης. στίς 5.3. 7 938. (Σκηνοθεσία ταϋ Χέρμαν Γκράιντ πού 'παιξε καί τό ρόλο ταϋ Πέντρα) .
Τό 7 940 ί'δρυσε μιά δραματική σχολή καi προσέλαβε τήν 'Έλενα Βάιγκελ γιά τό μάθημα τής
ύπακριτικής. Ή Βάιγκελ, πού 'κανε μάθημα πολλές φορές τή βδομάδα. χρησιμαπαιαϋσε με 
ρικά κείμενα γι ' άσκήσεις πού 'χε γράψει ό Μπρέχτ γι ' αύτή τή δουλειά. Ή σκηνή πού άναφέ
ρεται στή σημείωση λέγεται " Φόνος στό Θυρωρείο ". Βλ. " "Απαντα ", τόμ. 7, σελ. 3003 κέ.
Caργright Stefan S. Brecht. 7 973. Sυhrkamρ Verlag,
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Κατίνας Παξινοi)

:·

Σταυροβελονιά, σέ ψιλό καμβά. 1970 7 1 . Διαστάσεις : 60 χ 50
-

( Έyχ ρωμες δ ιαφάνειες Μ ά κη Σ κ ιαδα ρέ ση )

Τλ iλ εκ TWN iWN

Στίς 21 το\J Φλεβάρη πέθανε ή Κατίνα Παξινο\J. 'Αναμφισβή
τητα, Μεγάλη ήθοποιός. Ή πιό μεγάλη το\J καιρο\J καi τού
τόπου μας ! Τό " Θέατρο " δέν ύπηρετεί, άλλ ' οί!τε έκμεταλ
λεύεται, τήν έπικαιρότητα, γιά νά σπεύσει ν' άποτιμήσει πε
νήντα χρόνων καταβολές της στή Σκηνή. Θά χρειαστεί ίσως
πολύν καιρό, γιά ν' άντιμετωπίσει τήν περίπτωσή της, μέ τή
σοβαρότητα πού καi κείνη άντιμετώπισε τό Θέατρο. Τής
χρωστάμε, όπωσδήποτε, eνα 'Αφιέρωμα. Θά 'ρθει ή ό':ιρα νά
τό προσφέρουμε στή μνήμη της. Πιότερο " πρός ώφέλειαν
ήμό'>ν καί τό'>ν έπιγενομένων " - της νεότερης θεατρικfjς γε
νιάς. Τώρα κυριαρχοϋν άκόμα συναισθήματα. Ή όδύνη γιά
τό χαμό της. 'Αργότερα θά 'ρθει ή δίκαιη κρίση.
' Ωστόσο, μέ ίδιαίτερη συγκίνηση, τό " Θέατρο " συγκρότησε
καί παρουσιάζει ενα μικρό 'Αφιέρωμα - έργο, κυριολεκτικά,
τό'>ν δικό'>ν της χεριό'>ν ! ΕΙναι μι' άνθρώπινη - κ' έλάχιστα
γνωστή - πλευρά της.
Τήν ξαναβλέπουμε στόν ϋστατο ρόλο της : Μάνα Κουράγιο.
Φωτογραφία, σπαραχτικά άποκαλυπτική. Δείχνει καθαρά, τί
κουράγιο χρειαζόταν γιά τό συντριπτικό έκείνο ρόλο, μέ
τό θάνατο έγκαταστημένο στό κρανίο της ! Τό χέρι της, τά
λέει δλα . . .
Ήταν χρυσοχέρα. Στό πολύχρωμο δισέλιδο πού είδαμε.
άποτυπώσαμε δσο γινόταν π ιστότερα !:να θαυμάσιο κέντημά
της. Τό 'φτιαχνε - δπως σημειώνει μέ τίς κεντημένες βελο
νιές της - εναν όλόκληρο χρόνο, γιά νά τό χαρίσει στό
" Θέατρο ", πού πλούσια γνώρισε τό θαυμασμό καί τήν άγάπη
της. Ήταν ό χειμώνας το\J '70-7 1 . Κ' έπαιζε, τότε, μιάν άλλη
Μάνα. Τή Μάνα, στό " Ματωμένο Γάμο " τοϋ Λόρκα. Ό
Μινωτfjς θά πεί : Κεντοϋσε μέ πιτηδειοσύνη καί γρηγοράδα
τά λαϊκά πουλιά καί τά λουλούδια τοϋ Λόρκα, νά τά τελειώσει
πρίν κατέβει ό Ματωμένος Γάμος " μήν καί χάσει τή γνήσια
τέρψη τοϋ αύθεντικοϋ τρόπου τής βελονιάς μιό.ς άγρότισσας τής
Ά νδαλουσίας - τής Μάνας.
'Αληθινά, θά 'λεγε κανένας πώς . τό κέντησε καμιά γυναίκα
τοϋ λαο\J. Τά δυό πουλιά έχουν δλη τή δροσιά μιας άνά
μνησης παιδικό'>ν μοτίβων, πού κεντάνε τά κορίτσια, δταν
πρωτομαθαίνουν. Ή πυκνή φυλλωσιά κ' σι πλούσιοι καρποί
τοϋ δέντρου, έκφράζουν περσότερο τό δικό της πληθωρισμό.
"

Μουσική τώρα. Μ ιά παρτιτούρα άπό τή " σκηνική μουσική "
πού 'γραψε γιά τόν " Ο!δίποδα Τύραννο " τό Μάη τοϋ 1 933
- πρίν, άκριβό'>ς, σαράντα χρόνια ! ΕΙναι ή μόνη μουσική
πού 'χει γράψει. Μουσική, ώστόσο, ήταν δλη της ή ζωή.
Πολύ πρiν άπό τό θέατρο. Μουσική, ήταν κ' ή μόνη σπουδή
πού 'κανε. Μουσική, τό ύπόστρωμα καί τής ήθοποιίας της.
Μέ τή Μουσική μπόρεσε νά μπεί καί στό 'Αρχαίο Δράμα.
ΕΙχε σπάνια φωνή κοντράλτας. Κοπέλα, άκόμα, στά 1 9 1 4
εlχε καταπλήξει μέ τ ό τραγούδι τ η ς τή μικρή τότε 'Αθήνα,
άλλά καi μεγάλους μουσικούς, έδό'> καi έξω. Δέν κάνουμε
'Ιστορία, οϋτε κριτική. Θ' άναγνωρίσουμε μόνο πώς ή μου
σική το\J " Οtδίποδα " εlναι άπό τiς ώραιότερες συνοδείες
'Αρχαίας Τραγωδίας πού 'χουν γραφτεί. Κ ι άπ' τίς πιό προ
χωρημένες. Τήν εlχε, ιiλλωστε, διαλέξει ό Φό'>τος Πολίτης.
Τή διεύθυνε ό Δημήτρης Μ ητρόπουλος. Κι άπό τό 1 933,
αυτή παίζεται.
Ένα έγχρωμο πορτραίτο, πού άκολουθεί, ξαφνιάζει άκόμα
περισσότερο. Εlναι ή κόρη της. Τή ζωγράφισε στά 1 935,
όδηγημένη άπό τόν άδικοχαμένο, τόν έξοχο ζωγράφο Α. Στέρη
πού, μιάν έποχή, τόν εlχε περιμαζέψει καi τόν προστάτευε.
Έχουμε άποθησαυρίσει καi δυό πολύ χαρακτηριστικά σκί
τσα της : Τό δικό της καί το\J Στέρ η . Κι άπ' δσο ξέρουμε,
δέν έχει σωθεί τίποτ' ιiλλο ζωγραφικό, δικό της.
Όλ' αυτά - κέντημα, μουσική, ζωγραφική - δέ δείχνουν κα
μιά διψασμένη ϋπαρξη νά " τσαλαβουτήσει " σ' δλα. Ή Πα
ξινοϋ ήτανε μόνο θεατρίνα. Κ' έκανε μόνο θέατρο ! Φανε
ρώνουν πώς τό ταλέντο της ήτανε δυναμωμένο άπό χίλιους
δυό ιiλλους δρόμους κ' ευαισθησίες.
'Αφήσαμε τελευταίες τίς " καλλιγραφίες " της. ΕΙναι - θά
λέγαμε - τό πιό Ιερό καi τό πιό θεατρικό στοιχείο το\J 'Αφιε
ρώματος. Τί άντιπροσωπεύουν, έξηγεί ή ίδια στό εύανάγνωστο
γράμμα της, μέ τόν τόσο νεανικό, τόν καθαρά κοριτσίστικο
γραφικό χαρακτήρα. Θά πρέπει μόνο, νά σημειώσουμε το\Jτο :
'Οπτικός τύπος, καθώς ήταν, γιά νά μάθει τούς ρόλους της,
άποτραβιόταν άπ' δλους κ' ύπομονητικά, σιγά-σιγά, μ' αυτο
συγκέντρωση καί . . . καλλιγραφία, τους άντέγραφε. Σά με
σαιωνικός καλόγερος ! Μόλις " καλλιγραφο\Jσε " τό ρόλο,
τόν έσχιζε, τόν πέταγε καi τόν ξανάρχιζε. Τή δεύτερη fι
τρίτη φορά τής καλλιγραφικής άντιγραφής, τόν εlχε μάθει !
Λίγα θυμητάρια, λοιπόν, στή μνήμη της. Έν' άνθρώπινο
άφιέρωμα, χωρίς κούφια λόγια, μέ έργα τό'>ν δικό'>ν της χεριό'>ν.
Κυριολεκτικά : Τά σά, έκ τό'>ν σό'>ν . . .
*
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Όχι 1 Δέ μδς ένδιαφέρει νά παρουσιάσουμε τό "1 789"
στην ' Ελλάδα. Θά 'θελα, δμως, νά δώ νά παίζεται τό έργο
μας αύτό άπό 'να θίασο ζωντανών, νέων άνθρώπων. Ν ο 
μίζω π ώ ς τό θέμα τ ο υ θ ά ένδιέφΈρε τόν 'Έλληνα θεατή.
Δέν κλείνεται σέ περιορισμένα έθνικά δρια. Έχει παγκοσμ ι 
ότητα. Μ ιά παγκοσμιότητα πού, γ ι ά ν ά τ η δεί κανένας, δέ θά
πρέπει νά προσθέσει η ν'. . . άφαι ρέσει τίποτα άπό τό έργο.
Π ραγματικά, νομίζω πώς αύτό τό έργο μας θά 'χε πολλά
νά προσφέρει στό ' Ελληνικό Θέατρο. Όχι μόνο γιατί εΤναι
άποτέλεσμα συστηματικi;ς κ' έντατικi;ς δουλειδς μιδς σα
φώς προοδευτι κϊ;ς όμάδας άνθρώπων, άλλά καί σάν άφε
τηρία άπ' ζ>που θά μποροϋσαν νά ξεκινήσουν άλλες πολύ
πιό σημαντικές προσπάθειες. Π ροσπάθειες πού τόσο πολύ
τίς έχει άνόγκη τό σύγχρονο πολιτι κο- κοινωνικό θέατρο
στη όύσκολη άποστολή του .
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Τό Θέατρο ·· παρουσιάζει μέ ίδιαίτερη ίκανοποίηση τό " Φάκελο 1789 '. Γιά τή συγκρότησή
του δούλεψαν πολύν καιρό, μεθοδικά κ' έπίπονα, εiκοσιπέντε συνεργάτες ! Στά δώδεκα τμήματα
τοΟ " Φακέλου " θά βρείτε τά όνόματα καί τή δουλειά τοΟ καθενός. Στίς πενήντα πυκνές σελίδες
του, ξετυλίγεται ή δράση καί τά έπιτεύγμαΊα μιας θεατρικής 'Ομάδας, πού κάνει συνειδητά
πολιτικό, λαϊκό θέατρο. ΕΙναι τό " Θέατρο τοΟ Ήλιου ", μέ έμψυχώτρια τή δυναμική τριαντα
πεντάχρονη Άριάν Μνούσκιν καί κορυφαίο έργο του τό " 1 789 " - ενα θέαμα πού ζωντανεύει ,
άπό δικό του πρίσμα, τόν πρώτο χρόνο τ η ς Γαλλικής 'Επανάστασης. Τ ό " Φάκελο " άνοίγει
ενας Άγγλος θεατρολόγος καi τόν συνεχίζει ενας Γάλλος, μέ πέντε μαγνητοφωνημένες συν
εντεύξεις. Μιλάνε, ίσότιμα, ή Μνούσκιν, τά μ'έ λη τοϋ θιάσου, ό σκηνογράφος, ο[ τεχνικοί. Δίνε
ται, ή μερολογιακά καταγραμμένη, ή δουλειά τής 'Ομάδας καί τό έργο πού βγήκε άπό σκόρπιους
αύτοσχεδιασμούς της. Ειν' ενα σενάριο, ενας .καμβάς, μιά " φωτογραφία τοϋ θεάματος " - δπως
πετυχημένα είπώθηκε. Γιατί τό θέαμα όλοκλη ρώνεται κάθε βραδιά, μέ τή συμμετοχή τοϋ Κοινοϋ.
Γιά τήν καλύτερη κατανόησή του, άκολουθεί λεπτομερής άναφορά στά καθέκαστα της Γαλλικής
'Επανάστασης. Δημοσιεύονται ο[ μαρτυρίες δυό ' Ελλήνων άπό τήν παράσταση, τά κύρια σημεία
μιας δημόσιας συζήτησης γιά τό έργο στό Λονδίνο καί οί πιό χαρακτηριστικές κριτικές πού
πήρε στό Μ ιλάνο, τό Παρίσι, τό Λονδίνο. ΤΩ " Θέατρο τοϋ Ήλιου " - κ' έμείς, άκόμα περισ
σότερο - δέν έχουμε τήν ψευδαίσθηση πώς ενα έργο κ' ενας θ ίασος μποροϋν ν' άλλάξουν τόν
κόσμο. Ή uπαρξη, δμως, μερικών τέτοιων προσπαθειών, σ' δλους τούς τομείς της . τέχνης, μπο
ρεί νά βοηθήσει άποτελεσματικά στή λύση πολλών προβλημάτων τοϋ καιροϋ μας. Αμποτες !
•
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Τό " Θέατρο τοv Ήλιου " συγκροτήθηκε, μέ τή μορφή
έργατικοv συνεταιρισμοv παραγωγής, στά 1 964. 'Από τότε
eπαιξε :

*

1 964 - 65: " Οί Μ ικροαστοί " τοv Μαξίμ Γκόρκι, διασκευή
'Αρτούρ 'Αντάμωφ· σκηνοθεσία 'Αριάν Μνούσκιν· σκηνικά
Ρομπέρτο Μοσκόζο.

*

1 965 - 66: Ό " Καπετάν Φρακάς " τοv Φιλίπ Λεοτάρ· σκη
νοθεσία 'Αριάν Μνούσκιν· σκηνικά Ρομπέρτο Μοσκόζο· κο
στούμια Φρανσουάζ Τουρναφόν.

*

1 966 - 67: 'Η " Κουζίνα " τοv "Αρνολντ Ούέσκερ, διασκευή
Φιλlπ Λεοτάρ· σκηνοθεσία 'Αριάν Μνούσκιν· σκηνικά Ρο
μπέρτο Μοσκόζο.

*

1 967 - 68: " Όνειρο καλοκαιριάτικης νύχτας " τοv Σαίξπηρ,
μετάφραση Φιλίπ Λεοτάρ· σκηνοθεσία Άριάν Μνούσκιν· μου
σική Ζάκ Λαρύ· κοστούμια Φρανσουάζ Τουρναφόν· χορογρα
φία Οϋρσουλα Κοvμπλερ· σκηνικά Ρομπέρτο Μοσκόζο.
- " Τό μαγεμένο δέντρο, ό Γεράσιμος κα\ ή χελώνα ", σκηνο
θεσία Κατρ\ν Νταστέ, πάνω σέ σενάριο τών μαθητών τfiς
σχολής Ζύλ Φερρύ τfiς Σαρτρουβίλλ· σκηνικά Ζάν-Μπατίστ
Μανεσιέ· κοστούμια Μαρί-Έλέν Νταστέ.

*

1 969: ΟΙ " Κλόουν " θέαμα τών (άνάμικτα) Μ ιρέιγ Φραν

κινό, Μάριο Γκονζάλες, Ζεράρ Άρντύ, Ζάν-Κλώντ Πανσενά,

Ε ΡΓΑΤΙ ΚΟΥ

ΣΥΝ ΕΤΑ Ι ΡΙ Σ Μ ΟΥ

Ζάν-Μαρi Βeρσέλ Φρανσουά Ζόζ, Άριάν Μνούσκιν, Άν Ντε
μεγέρ, ' Εμμανουέλα Ντερέν, Μάξ Ντονσέν, Κλώντ Μερλέν, Τέντυ
Λαρύ, Σέρζ Κουρσάν, Ροζ\ν Ροσέτ, Ζώρζ Μπονώ· σκηνικά
Ρομπέρτο ·Μοσκόζο· κοστούμια Κριστ\ν Καντρίς· μακιγιάζ
Φαμπρίτσιο Χερρέρο.
- Ή " Κουζίνα ", τό " Όνειρο καλοκαιριάτικης νύχτας " καi
" Τό μαγεμένο δέντρο, ό Γεράσιμος καi ή χελώνα " παίχτηκαν
στό πρώην " Τσίρκο Μεντράνο ", πού νοικιάστηκε στό
" Θέατρο τοv Ήλιου " άπό τούς νέους Ιδιοκτήτες του, τούς
άδελφούς Μπουλιόνε, διευθυντές τοv όμώνυμου Τσίρκου.
- Οί " Κλgουν ", συμπαραγωγή μέ τό Θέατρο τfiς Κομμού
νας, πρωτοπαρουσιάστηκαν στό Ώμπερβιλλιέ άπό τlς 2 5
τ' 'Απρίλη ώς τiς 6 τοv 'Ιούνη 1 969, ϋστερα στό Φεστιβάλ
τοv 'Αβινιόν, πάλι μετά στό Ώμπερβιλλιέ κ' ϋστερα στό
Έλυζέ-Μονμάρτρ.

*

1 970: " .1 789, Ή ' Επανάσταση πρέπει νά σταματάει μό
νο δταν όλοκληρώνεται ή εύτυχία. Σαίν-Ζύστ " πρώτη πα
ρουσίαση στό " Μιλάνο ' Απέρτο " στiς 1 1 τοv Νοέμβρη 1 970.
Ύστερα, πρεμιέρα στό Παρίσι - στό παλιό μπαρουτάδικο
τfiς Βeνσέν - στ\ς 26 τοv Δεκέμβρη.
1 972: " 1 793, Ή ' Επαναστατική Πολιτεία ε!ναι τοv κό
σμου τούτου " πρώτη παρουσίαση στό μπαρουτάδικο, στή
Βενσέν, στό Παρίσι.

*
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ΓΑΛΛΙΚΉ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΤΟΣ Χ
Ό Φάκελος 1 789 άνοίγει μέ μ ιά κατατοπιστική είσα
γωγή του γνωστου Άγγλου Θεατρολόγου Miclιael
Kιιsto1v. Τό κείμενο γράφτηκε στά 1 972 καί δημοσιεύ
τηκε σέ άχρονολόγητο, είδικό τευχος τϊ;ς θεατρικϊ;ς
έπιθεώρησης " Gaη1bit " , πού χρησίμεψε σάν πρόγραμ
μας στίς παραστάσεις του " 1 789· · πού δόθηκαν στό
Λονδίνο. ΕΙ ναι μιά παρουσίαση του " 1 789" άπό 'να
- ένθουσιασμένο - τρίτο μάτι, μιά Ciλλη αϊσθ1iση .
μιά πρώτη γεύση της εύφορίας πού χαρίζει στό θεα
τή ή σύ λλογική δουλειά του "Θεάτρου του Ήλιου"
Γεύση μεταδοτική έλευθερίας, ίσότητας, άδελφότητας.

στοκράτεs, μαοϊστέs τfis άριστερfis όχθηs καί μιά
ό �άδα έρϊ άτεs άπ � τά έρyοστάσια " Ρενώ ", εΤναι
να μακιyιαρονται οι ήθοποιοί καl νά φοράνε τά κο
στούμια τovs μπροστά σ' ολο τόν κόσμο. ' Εδώ δέν
ύπάρχοvν μvσηκά κι οvτε ύπάρχει σvμβαηκή σκηνή
κα\ πλατεία · άντ\ yι' αύτά, πέντε έξέδpεs εΤναι " φvτε
μένεs ,, yvρω yvρω, άφήνονταs ενα μικρό yήπεδο πο
δοσφαίροv στό κέντρο. ' Εδώ στέκεστε νά δείτε τό θέα
μα. Ν α ! , στέκεστε. ό ρ θ ι ο ι οπωs σ' ίΞνα μάτs, οπωs
μπροστά στούs vπαίθριοvs ρήτορεs τοv Χάvντ Πάρκ,
οπωs σ' ενα πανηyvρ1, ένώ ή προσοχή σαs ά ρπάζεται
άπ' τά διάφορα άνταyωνιζόμενα θεάματα στά πλάyια.

Παίρνετε τό " μετρό " ώs τό τέρμα τέρμα τfis yραμμfis
Βενσέν· ίΞνα λεωφορείο σas παίρνει άπό κεί y1ά νά σas
μπάσει σ' ίΞνα παρατημένο στραηωηκό καταvλισμό
καί σas άφήνει eξω άπό κάη πού μοιάζει έyκαταλειμ
μένο κινηματοyραφικό στούνηο. Φαρδιά ύπόστεyα μέ
ξεφλοvδισμένοvs τοίχοvs, ενα μοvτζούρικο yλvπτό
σ' ενα ξέφωτο, πιό πέρα ήθοποιοί μέ κοστούμια τοv
1 8ov αίώνα, σέ διάλειμμα, πίνοvν κόκα-κόλα σ' ενα
πάyκο μ' άναψvκηκά. Πάνω άπό τήν είσ0δο ένόs άπ'
τά ύπόστεyα, κρέμεται μιά τρίχρωμη σημαία, πού πάνω
τηs διαβάζειs " 1 789 " . Σείs, κ' ίσωs άλλοι 1 . 500 άν
θρωποι, κάνατε αύτή τή βραδιά τοvτο τό παράξενο
ταξίδ1 yιά νά δείτε τό πιό έκπληκηκό yεyονόs τfis
θεατρικfis σαιζόν τοv Παpισιοv : τό " Θέατρο τοv
Ήλ1οv " τfis Άριάν Μνούσκ1ν νά παίζε� τό " 1 789 :
Γαλλ1κή ' Επανάσταση, Έτοs Πρώτο ".
Τό πρώτο πράyμα πού βλέπετε μπαίνονταs μέσα,
vστερα άπό άyώνα σέ μtά πολύβοvη ούρά πού φαί
νετα'ο πώs περ1λαμβάνε1 φο1τητέs τfis Σορβόννηs, άpι-

"Ενα πανηyvρ1 θά yίνει σέ λίyο τοvτο τό vπόστεyο.
Γιατί τό " 1 789 " εΤν' ή ίστορία τοv πρώτοv χρόνοv
τfis Γαλλικfjs Έπανάστασηs, οπωs τήν παίζοvν πανη
yvρ1ώτεs θεατρίνοι, περιπλανώμενοι μίμοι κα\ σαλη
μπάyκοι, χρησιμοποιώνταs ολεs τίs μεθόδοvs τοv λαϊ
κοv θεάτροv yιά νά δώσοvν τήν άποψη τοv λαοv yιά
τήν ' Επανάσταση. Τά ζοφερά στερεότvπα τών άση
κών ίστοpικών έyχειρ1δίων δέν eχοvν θέση έδώ : δέν
vπάρχει σφιχτοχείληs Ροβεσπ1έροs, πνεvματώδηs Δαν
τόν. 'Αντίθετα, τό ' Ί 789" τοv "Θεάτροv τοv Ήλιοv"
δίνει τό λόyο στό λαό τών δρόμων, όχι στόν αίμοδιψfi
σvρφετό τfis παράδοσηs. άλλά στοvs εvρημαηκοvs
πανηyvριστέs τfjs άλλαyfis, ποv παροvσ1άζοvν yρα
φικέs σκηνέs, ποv μετακινοvνται άπό έξέδρα σέ έξέδpα
κα\ σvχνά είσβάλλοvν κατεvθείαν στό άκροατήρ10, σχί
ζοντάs το σάν μέ άλέτρι, μέσα σέ μιά άνέμελη εvφο
ρία. Αvτό τό " θεατρικό παζάρ1 " θvμίζε1 άλάθητα τls
ολο eνταση σvζητήσε1s κα\ τls πvρεηασμένεs όλο
νvχηεs σvyκεντρώσειs τοv Μάη 1 968. Κ' ή άνη-

Δεκέμβρης τοίί 1970
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:

Ό χώρος γιά τό θέαμα τοίί

"

1789 " ίfχει πιά όργανωΟεί στό έγκαταλειμμένο μπαρουτάδικο τιjς Βενσέν

ΟΙ ΘΕΑΤ ΕΣ ΒΛΕΠΟΥΝ ΟΡΘΙΟΙ
στο1χία δέν ε!να1 τvχαία. Κ ' οί δvό έπαναστάσε1s μο1άζε1 νά λέε1 ή παράσταση - ήταν μο φαίο νά χτv
πηθοvν καl νά σvντρ1βοvν άπό τήν έξοvσία, γ1ατl ή
Γeιe ι·evo l ιι t io1111aif'e, ή έπαναστατική γ1ορτή, Ο:ν άφη
νόταν νά φτάσει στήν όλοκλήρωσή τηs, θά 'φερνε τήν
άπόλvτη άλλαγή.
Οί σκηνέs-έξέδρεs, πού θvμίζοvν γων1έs τοv δρόμοv,
φωτίζοντα1 . Μπαίνε1 f:ναs ταλα1πωρημένοs παραμvθέ
ν1οs Βασ1λ1άs, άκοvμπ1σμένοs σ' f:να δεκανίκ1, άκολοv
θοvμενοs άπό μορφέs μέ μάσκεs ποvλ1wν πού άντιπρο
σωπεvοvν τούs Εvγενείs καl τόν Κλfjρο. Ε!να� καθ1σμένο1 στή ράχη ένόs γά1δαροv, τοv Λαοv. Ό ήθο
πο1όs-γά1δαροs τσ1νάε1 καl τινάζετα1 ΚΙ άναποδογv
ρίζε1 τό Βασ1λ1ά, τούs Εύγενείs καί τόν Κλfjρο. Χε φο
κροτήματα· οί σαλτψπάγκο1 βγάζοvν τίs μάσκεs τovs
καl ύποκλίνοντα1 .
'Ένα κοvκλοθέατρο στήνεται κ 1 αύτοί ο ί ταλαντοVχοι
θεατρίνο� παρ1στάνοvν τήν πολιτική προδοσία τfjs
Τρίτηs Τάξηs σέ vφos " Πάντs καί Τζοvντv ". Τότε,
άκρ1βws οπωs τό φαντάστηκε ό λαόs τfjs Γαλλίαs,
βλέποvμε πws ό Λοvδοβίκοs παραπλανήθηκε - καί βγfj
κε άπό τό μονοπάτι τfjs άρετfjs - άπό Ενα λάγνο περ1βάλλον άπό έρωμένεs καί τό μάγο δόκτορα Καλ1ό
στρο, τό Ρασποvτιν τοv γαλλ1κοv ίστορ1κοv. θρvλοv.
Καί τότε, σ' ενα άπό τά π1ό καθηλωτικά έπε1σόδ1α
τοv θεάματοs, τά φώτα χαμηλώνοvν, ολα ήσvχάζοvν
κ1 άκοvμε σ1γά-σιγά ψ1θvροvs. Approchez, appιΌchez,
ψ1θvρίζε1 f:ναs ήθοπο1όs, κ' έμείs πλησιάζοvμε γvρω
τοv. Μέ αvξοvσα eξαρση, σά μόλ1s νά 'χε1 φτάσε� άπό
τό ίδ10 τό γεγονόs, δίνε� μ1ά περ1γραφή " χτvπημα
- μέ - χτvπημα " τοv :JTWS αύτόs κ' οί σvντροφοί τοv

πfjραν τή Βαστίλλη. Σ' ολο τό θέατρο f:να γvρω, οί
ήθοποιοl ψιθvρίζοvν τήν πολVτιμη αvτή ίστορία σέ
μ1κρέs όμάδεs άκροατwν μέs στό σκοτάδ1. ΟΙ φωνέs
τovs κvματίζοvν ολεs μαζί, άνεβαίνοvν, άνεβαίνοvν
σ' f:να θρ1αμβεvτικό " κρεσέντο " νίκηs, τά φώτα καταv
γάζοvν τό χώρο ΚΙ ολοΙ, τ' άκροατήριο κ' οί θεατρίνοι,
ξεσπδ:νε σ' f:να καρναβάλι, καί τώρα, έδw, γινόμαστε ό
λαόs τοv Παρισ1οv πού γιορτάζει la ρrise de la Bast i l le.
'Εδώ, πετδ:με καρvδεs πάνω σ' εlκόνεs μέ τή Βαστίλλη,
π1ό πέρα ό μικροσκοπικόs Δαβίδ νικάει τό γιγάντιο
Γολιάθ· έκεί παλεvοvν ή Τvραννία κι ό Λαόs, πιό κεί
άκροβατικά, τροχοί αvτοσχέδιοι, άνθρωποι πού μπαί
νοvν σέ μπαούλα κ ' έξαφανίζονται, ομορφα κορίτσια
πού κρατδ:νε τρίχρωμα ζαχαρωτά καί άνθοδέσμεs· τό
πράγμα είναι μεταδοτικό, θέs νά μήν τελε1ώσει ποτέ.
'Αλλά - καί πάλ1 τό " λάιτ μοτίβ " τοv " 1 789 " τό ξεφάντωμα ε!ν' έπικίνδvνο γιά τήν έξοvσία, πρέπει
νά τό έλέγχει κανείs. Έναs " φιλελεvθεροs " άριστο
κράτηs, ό Λαφαγιέτ, μπαίνει στό καρναβάλ1 : " Φίλο�,
ήρθ' ή ώρα νά γvρίσετε στά σπίτια σαs, νά μείνετε
fiσvχo1 καί ήρεμο� ! ΣΟ:s ζητώ νά μή σvγκεντρώνεστε.
ΣΟ:s δ1ατάσσω νά πάψετε τίs άδ1άκοπεs δ1αδηλώσε1s!
'Απαγορεvω ολεs τίs δημόσ1εs γ1ορτέs, ολεs τίs θορv
βώδε1s δ1ασκεδάσειs, ολεs τίs ένστικτώδε1s έπ1δείξε1s εύ
τvχίαs πού ένοχλοvν τήν τάξη των Ιδ1οκτητwν. Καί
νά θυμόσαστε αvτό : Η Έ π α ν ά σ τ α σ 1 s έ τ ε λ ε ί
ω σ ε ! " . Όταν ή σημερ1νή άστvνομία τοv Παρ1σ1οv,
τά άποσπάσματα τwν flics μέ τά κράνη καl τά ταλαν
τεvόμενα " γκλόμπs ", δ1αλvοvν σvγκεντρώσειs νέων
στό Σαίν - Ζερμαίν κάθε βράδv, κάνοvν άκρ1βws τό ίδ10,
πιό βία�α. Καί τό άκροατήρ10 σvλλαμβάνε1 άμέσωs τόν
παραλληλ1σμό : τή βραδ1ά πού πfjγα γ1οvχά1σαν τό
"

Θέαμα χωρίς ψευδαισθιίσεις : 'Ο κόσμος, iiρθιος καί μετακινούμενος άνάμεσα στά πέντε πατάρια - σκηνές, παρακολουθεί τιί δρ.ά ση
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Λαφαγ1έτ κ' eπν1ξαν τlς άπε1λές του τραγουδώντας κα\
τονίζοντας τό έπ1κρατέστερο σvνθημα τοv Μάη τοv '68 :
ce n'est qu'un debut, contίnιιons le combat - " δέν
ε{να1 παρά μ1ά άρχή, &ς σi.ινεχίσουμε τή μάχη ".
Τρείς βλοσυροl πολ1ηκάντηδες, μ'.eνα μαvρο λάβαρο
πού γράφε1 πάνω " Τ ά ξ 1 ς " κάνουνε πέρα τό Μαρά
άπ' τή σκηνή κ1 άποκαλvπτουν τούς ν1κητές τοv 1 789,
τή bOUΓgeoίsίe, μ1ά γκροτέσκα συλλογή γελοίων τvπων
ά-λά Γκόγκολ, παραφαγωμένων, παραστολ1σμένων,
πού παίρνουν έξεζητημένες " :πόζες " καl κουν1οvντα1
σά μηχαν1κές κοvκλες. Σά μ1s=ι παρωδία " μπλαζέ "
θεατρ1ζόμενων, κάθοντα1 κάτω νά χαροvν τήν έπανά
στασή τους : μ1άν άρλεκ1νάδα της δεκάρας, οπου ό
Λαός, άφοv λευτερώνετα1 άπ' τή μεσαία τάξη, κάνε1
πέρα τούς Εvγενείς καl τόν Κλfjρο κ' vστερα ξανα
γvρίζε1 fiσυχα στή γων1ά τσμ. Τ1ηβίζοντας, δ1ακό
πτοντας καί έπ1δε1κνυόμενο1, qπως ο! άγροίκο1 θεατές
τοv όπο1ουδήποτε " σlκ .. βοvλεβαρδ1έρ1κοv eργου πού
παίζετα1 σήμερα στά θέατρα τfjς δεξ1aς όχθης τοv
Παρ1σ1οv, ύπογραμμίζοvν τήν έπ1θυμία των bourgeoίs
νά μετατρέψουν τήν 'Επανάσταση σέ θέαμα, σέ δ1α
σκέδαση πρός όφελός τοvς. Ε!να� μ1ά λαμπρά εlρων1κή
κα\ πφαντελλ1κή ε!κόνα " φ1νάλε ".
Τό
1 789 " δημ1οvργήθηκε άπ' δλο τό θίασο τοv
" Θεάτρου τοv Ήλ1ου .. vστερα άπό πέντε μηνών
μελέτες καl δοκψές. Όπως ή παραγωγή τοv Πfjτερ
Μπρούκ γ1ά τό 81ετνάμ US (πα1χνίδ1 λεκηκό : " 'Εμείς
fι τ' άρχ1κά των 'Ηνωμένων Πολ1τε1ών), τό eργο δέν
eχε1 συγγραφέα· χτίστηκε, δ1vλίζοντας αvτοσχεδ1α
σμοvς, πού άνηκατόπτρ1ζαν τήν εvα1σθησία καl τή
γνώση δλοv τοv θ1άσου. Μερ1κοl μπορεί νά βροvν τό
gaucl1ίsme τοv μηνvματος ύπερβολ1κά έπίκαφο, άλλά
ή έκτυφλωηκή δεξ1οτεχνία κα\ σvνθεηκότητα τfjς δλης
παράστασης ξεπερνάε1 τή δ1δακηκή άπλοϊκότητα. Στήν
' Αγγλία, τό θέατρο πρέπε1 νά ψάξε1 άκόμα γ1ά νά
βρεί τόν τρόπο νά χεφίζετα1 τήν Ιστορία μας τόσο
γεννα1όψυχα. Ό Βασ1λ1κός Σα1ξπηρ1κός Θίασος πεφα
ματίζετα1 σ' eνι;χ θέαμα πάνω στή Γεν1κή 'Απεργία
έδώ καl τέσσερα χρόν1α, άλλ'. άκόμα δέ βγfjκε τίποτα
στό φως . . .
"

"

. . . Νά πεί κανεlς πώς τό " 1 789 ύπfjρξε μ1ά τεράσηα
έπ1τυχία, δvσκολα περ1γράφε1 τή μεταδοηκή eξαρση
των παραστάσεων, τήν αίσθηση κάη σημανηκοv πού
μοφάζοντα1, μές στή χαρά, άκροατήρ10 κα\ ήθοπο1οί.
Τή νύχτα τfjς Quatorze Juίllet, πέρσ1, eδωσαν μ1ά
δωρεάν παράσταση. Πέντε χ1λ1άδες άνθρωπο� πλημ
μvρ1σαν τό παλ1ό μπαρουτάδ1κο (" ν1ώσαμε πώς θά
μποροvσαμε νά τούς πάρουμe μαζί μας κα\ νά ξανα
καταλάβουμε τή Βαστίλλη ", είπε μ1ά ήθοπο1ός)."Οταν
eφτασαν στό έπε1σόδ10 δπου πάρθηκε ή Βαστίλλη,
σταμάτησαν τήν παράσταση καl ή βραδ1ά eγ1νε eνα
τεράσηο bal mιιsette, μέ τό πολvποίκ1λο πλfjθος νά
τραγουδάε1 κα\ νά χορεvε1 μές στή νvχτα μέ πρόχεφες
όρχfjστρες, συγκροτήματα " ρόκ " καl δίσκους των
" Μπήτλς " τόσο στή δ1απασών, πού φυλλορρόησαν
τά δέντρα τοv δάσους της Βενσέν.
"

Ήταν μ1ά άληθ1νή γ1ορτή, μ1ά έκστασ1ακή συλλογ1κή
εvτυχία, ή εvτυχία άφημένη λεvτερη. Ό,η θά πρέπε1
νά 'y1νε τότε, τό 1 789, ξαναζωντάνευε τώρα, τό 1 97 1 ,
κατεβαίνοντας άπ' τή σκηνή στούς δρόμους, καθώς
τό θέατρο γ1νόταν ζωή καl ή ζωή άνέβα1νε γ1ά μ1ά
σηγμή στά vψη τοv Θεάτρου. Μέ τό 1 789 . ' ή άκό
μα άπαρτη Βαστίλλη τοv Θεάτρου - γ�ά - τό - λαό
μπορεί νά δεί τά θεμέλ1α της νά τρίζουν άπ' αvτή τή
μεταδοηκή παράσταση έλευθερίας, Ισότητας κα\ άδελ
φότητας.
Μετάφραση ΚΩΣΤΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
"

.

Τό · · Θέατρο τού -Ηλιου ·· 8χτισε τό " 1 789 · · διυλίζον
τας αύτοσχεδιασμούς. Πολλά κομμάτια πού δοκιμάστη
καν - δπως ιί χαρακτηριστικιί αύτιί σκηνιί προετοιμασίας
τής έι<τέλεσης ένύς εύγενούι; - δέν περιλιίφθηκαν τελικά
στό θέαμα πού παρουσιάστηκε στiιιι παρισινιί Βενσέιι

ΦΑΚΕΛΟΣ

Μ Ι Α O M A Δ l l( H Δ Η Μ ΙΟ Υ Ρ Γ Ι Α
ΧΩΡΙΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ , ΧΩΡΙΣ

ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ

Τfίς SOPHIE LEMA SSON καi τοί5 JEA N-CLA UDE PENCHENA T
Ό Φάκελο:; 1 789 προχωρεί μ' eνα κείμενο, ποv παροvσ1άζοvν
δvό μέλη τοv " Θεάτροv τοv Ήλ1οv - δ Ζάν-Κλώντ Παν
σενά κ' ή Σοφί Λεμασόν. 'Αναφέρετα1 στήν προετοψασία τοv
1 789
τό καλοκαίρ1 τοv 1 970. Ή άξία τοv eyκε1τα1 στήν
ήμeρολοy1ακή καταγραφή τfiς προσπάθε1ας τοv θ1άσοv νά
μοντάρεt eνα μεyάλο θέaμα άπό πλf\θος αύτοσχεδtασμών.
"

"

"

Άπό τή συνηθισμένη έκλογή ένός γραπτού κειμένου άπό
ενα σκηνοθέτη, γιά δικούς του ψυχολογικούς λόγους, κι ίός
τήν πορεία τού ίδ10υ του σκηνοθέτη, δπως καί τών ήθοπο1ών
του, πρός τό Cίγνωστο της συλλογικης δημ10υργίας, ύπάρχει
μιά διαδρομή, ή δλη έξέλιξη ένός όμίλου καί, διαμέσου αύ
της, ή μεταλλαγή της ίδιας της εννοιας τού ρόλου τού σκη
νοθέτη : τίθεται ύπό σταδιακή άναθεώρηση δ,τι θά μπορού
σε νά διαλεχτεί γιά προσωπικούς λόγους, προεξάρχει ή άπ'ό
κτηση συνείδησης άπό εναν δμιλο πού, άρχικά, μόνον ή
έπιθυμία " νά κάνει θέατρο " τόν σύνέδεε καί πού, uστερα
άπό έπτά χρόνια uπαρξης, μόνον αύτό θά μπορούσε νά άντι
μετωπίσει (σά μέθοδο δουλειάς).
Στό ξεκίνημα, ή έκλογή τών " Μ ικροαστών , . τοϋ Γκόρκι,
πέρα άπό φανερούς λόγους, μίΊς φαινόταν σάν εύκαιρία
γιά ενα ξεκαθάρισμα λογαριασμών μ' δλους αύτούς τούς
" Π ιότρ ·· κι δλες αύτές τίς " Τατιάνες " πού κουβαλούσαμε
μέσα μας. Περισσότερο άπό μιά κριτική πάνω σ' αύτούς τούς
άπελπισμένους κι άνερμάτιστους Εφη βους, ή σκηνοθεσία
πρόσφερε μιά τσεχωφική θεώρηση ένός πολύ γνωστού κόσμου
πού είχαμε μόλις έγκαταλείψει. Τά μέσα ήταν κλασικά : άναγνώ
σεις γύρω άπό 'να τραπέζι, άσκήσεις ξεση κωμένες άπό τό
Στανισλάβσκι, διανομή uστερα άπό άκροάσεις. Ή μόνη ση
μαντική δοκιμή γιά κάτι καινούρ10 ήταν ό μήνας πού δουλέ
ψαμε στήν Άρντές : ή πρώτη μας έμπειρία όμαδικης ζωης
καί ο[ δυσκολίες στίς σχέσεις μας μέ τούς 1iθοπο10ύς πού,
κακά προετοιμασμένοι, δέν καταλάβαιναν τήν άναγκαιότητα
αύτης της όμαδικης προσπάθειας. Ήταν, ώστόσο, άπόλυτα
έπιτακτικό νά γίνουμε μιά όμάδα άποφασισμένη νά δουλέψει
μαζί γιά μιά άρκετά μεγάλη περίοδο κ' ετοιμη νά ύποβληθεί
σέ μιά κοινή πειθαρχία.
Αύτή τήν άναγκαιότητα μιίΊς προετοιμασίας σέ βάθος τήν
έπιβεβαίωσε τό δεύτερο θέαμά μας, ό " Καπετάν Φρακάς ",
πρώτη άπόπειρα όμαδικης δουλειάς. Παρ' δλ' αύτά, δέν ήταν
παρά μιά άπλή προσέγγιση σ' αύτό πού, άργότερα, θά γίνει
ή άφετηρία γιά τούς " Κλόουν " κα! γιά τό " J 789 " : τό
θέατρο τού πανηγυρ10ύ, τό θέατρο τών σαλτιμπάγκων, τό
" θέατρο μέσα στό θέατρο ", πού θά συναντούσαμε έπίσης
στό " Όνειρο καλοκαιριάτικης νύχτας ". ΜίΊς φάνηκε λοι
πόν τότε άπαραίτητο, ενας άπό μίΊς, ό σκηνοθέτης, νά πάει
νά μάθει σέ μιά σχολή δλα δσα ελειπαν άπό τή μόρφωσή
μας σάν ήθοποιών, κ' uστερα, μέ τή σειρά του, νά μίΊς τό
,
διδάξει. Τούς δώδεκα μηνες πού χωρίζουν τόν " Φρακάς .
άπό τήν " Κουζίνα ", ό θίασος, πού 'χε άρχίσει νά συγκεν
τρώνει καμιά τριανταριά νοματέους, πού δλοι δούλευαν εξω
γιά νά κερδίσουν τό ψωμί τους, γυμναζόταν σ' δλες τίς άσκή
σεις πού ή Άριάν Μνούσκιν ξεσήκωνε άπό τή Σχολή τού
Ζάκ Λεκόκ. Οί tiθοποιοί &παιρναν μαθήματα άκροβασίας,
μάθαιναν νά " τοποθετούν " τή φωνή τους, νά τραγουδάνε
καί , κυρίως, νά αύτοσχεδιάζουν. Στήν " Κουζίνα " τό μέρος
τών αύτοσχεδιασμών ήταν σημαντικό, τόσο άπό τήν Cίποψη
τών κινήσεων καί χειρονομιών, δσο κι άπό τήν Cίποψη της
έρμηνείας τών προσώπων πού 'χε σχεδιάσει ό Άρνολντ Ούέ
σκερ καί πού κάθε 1iθοποιός επρεπε νά προσδιορίσει μόνος
του μέ μεγαλύτερη άκρίβεια. Ήδη ό ρόλος τού σκηνοθέτη
Cίρχιζε νά έξελίσσεται : ή όριστική διανομή δέν Εγι νε παρά
ενα-δυό μηνες μετά τήν εναρξη τών δοκιμών, κι άφού δλοι
οι ρόλοι είχανε " δουλευτεί " άπ' τόν καθένα μας προτού πάρει
τήν όριστική άπόφασή του ό σκηνοθέτης.

Μέ τήν έπιτυχία τ η ς · · Κουζίνας . . . είχαμε κάνει Cίλλο ίiνα
βημα : ο{ 1)θοπο10ί έγκαταλείπουν τίς βιοποριστικές δουλειές
τους καί μπορούν ν' άφιερωθούν όλοκληρωτικά στό έπάγγελ
μά τους, τού 1)θοπο10ύ.
•Αλλο στοιχείο ήταν ή συνάντηση μ' &να χώρο, τό Τσίρκο
της Μονμάρτης, πού μπορούσε νά μίΊς έπιτρέψει μιά μόνιμη
δημιουργική δουλειά καί, γιά τήν όμάδα καί τό σκηνοθέτη .
τό κονταροχτύπημα μέ τό μεγάλο ρεπερτόρ10 : .. Όνειρο
καλοκαιριάτικης νύχτας . . ο ι παραστάσεις σταμάτησαν τόν
'Ιούνη τού 1 968, μέ τά γεγονότα, δταν μίΊς πή ρανε τό κτήριο.
Γιά νά μίΊς δώσει τή δυνατότητα νά περιμένουμε τ�iν έρχόμενη
" σαιζόν ", τό Νομαρχιακό Συμβούλ10 τού Ντούμπ μίΊς δα
νείζει τότε τά άσβεστορυχεία τού Άρκ - έ - Σενάν. Αύτός ό
χώρος, πού 'χε συλλάβει ίδεωδώς ό Λεντού καί πού προοριζό
ταν άπαρχης γιά μιά όμαδική ζωi1, μίΊς εδωσε τήν εύκαιρία
μιας έπιστροφης στούς έαυτούς , μας, uστερα άπό τίς δυό κά
πως ύπερβολικά .. παριζιάνικες . έπιτυχίες μας, της " Κουζί
νας ,. καί τού " Όνειρου '" κι άκόμα τή δυνατότητα νά ξανα
δουλέψουμε χωρίς συγκεκριμένο σκοπό, παρεκτός νά προχω
ρ1iσουμε στή γνώση τού έπαγγέλματός μας. Θά εΤναι ή πρώτη
μας μακρόχρονη έμπειρία όμαδικης ζωης. Μαζί άνακαλύπτου
με έκεί τά εργα τού έλισαβετιανού θεάτρου, τού γαλλικοϋ
θεάτρου, τού ρωσικού θεάτρου, ένώ ταυτόχρονα άναμετριό
μαστε μέ τίς τεχνικές της μάσκας καί της Κομμέντια.
.

ΕΝΑΣ ΘJΑΣΟΣ Ψ ΑΧΝΕΙ ΤΟΝ ΚΛΟΟΥΝ ΤΟΥ
Μιά βραδιά, καθώς μίΊς τό ζητάνε οί ντόπ10ι, άποφασίζουμε
νά δώσουμε μιά παράσταση .. έξ άπροόπτου .. : στήνουμε τά
σανίδια μας στό μεγάλο χώρο τού έργοστάσιου άλατιού, οί
φωτισμοί εΙναι κεριά, οί 1iθοποιοί αύτοσχεδιάζουν πάνω σ' &να
γενικό καμβά : ίσως ή παράσταση αύτή νά 'ταν &νας προϊδεα
σμός τού " 1 789 . Ό σκηνοθέτης παρατηρεί, άκούει . . . Γιατί
νά μή δοκιμάσουμε ενα θέαμα πού θά χρησιμοποιούσε τήν
τεχνική τού αύτοσχεδιασμού, ξεκινώντας άπό πρόσωπα της
λαϊκης μυθολογίας, δπως ό Άρλεκίνος, ή Κολομπίνα, οί
Κλόουν ;
Κι όλόκληρος ό θίασος " ψάχνει νά βρεί τόν κλόουν του ..
Γιά πρώτη φορά, ο[ 1iθοπο10ί άφήνονται πρόσωπο μέ πρόσωπο
μέ τή μεγαλύτερη έλευθερία. Κανένα θέμα δέν έπι βάλλεται.
Βασική προ l\ πόθεση εΙναι 1i άναζ1iτηση μιίΊς μορφης, της
πιό βασικης, της πιό Cίμεσης πού γίνεται. Στό έσωτερικό αύ
της της μορφης θ' άναπηδήσουν τά πιό διαφορετικά θέματα.
Γιά διάστημα μεγαλύτερο άπό τέσσερις μηνες, ό σκηνοθέτης
έγκαταλείπει τόν παραδοσιακό του ρόλο : δέν έπιβάλλει τί
ποτα, άπορροφίΊ, άφομοιώνει, καταπίνει έκατοντάδες αύτο
σχεδιασμούς πού ο[ ήθοπο10ί παρουσιάζουν σ' αύτόν, πού 'χει
γίνει ό πρώτος θεατής τους. Ή Άριάν αίσθάνεται πολύ γρή
γορα, προτού καλά-καλά τό καταλάβουν οί ήθοποιοί, τήν έξέ
λιξη τού ρόλου της. Τό πολύ-πολύ πού της μένει εtναι νά πεί
οχι σ' αύτούς πού μπερδεύονται, πού χάνουν άπ' τά μάτια τους
τίς βασικές έπιταγές τού Θεάματος : νά βγάζουν γέλιο, νά μέ
νουν κλόουν, νά εtναι σαφείς. Ό ρόλος της σβ1iνει σέ τέτοιο
σημείο πού όρισμένοι σκέφτονται νά τόν έκμηδενίσουν.
"

Π ραγματικά, μ' αύτή τήν έμπειρία, καταλtiγουμε παράλληλα
σέ μιά ριζι κή έξέλιξη καί τού ρόλου τού 1iθοποιοϋ στήν
έπεξεργασία καί τή διαμόρφωση τού θεάματος. 'Ορισμένοι
.
1iθοπο10ί άρνιούνται κάθε δημιουργικότητα : . Ό ιίθοποιός
δέv εlvαι συγγραφέας, άλλ' άπλούστατα έρμηvευτιίς, καΟένας
τιί δουλειά του κλπ . Άλλοι πάλι, καί μαζί τους ό σκηνο
θέτης, άνακαλύπτουν τή δυνατότητα μιίΊς συλλογικης δη
μ10υργίας. Ύστερα άπ' αύτό τό σημαντικό καί πλούσ10 σέ
πείρα στάδιο . ό θίασος άποφασίζει νά έγκαταλείψει προσωρι νiι
κάθε προσφυγή ·σέ γραφτό κείμενο, συνεχίζοντας τό πείραμα
τών .. Κλόουν .. . Ή άπόφαση αύτή &χει σά συνέπεια τήν έγ..
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κατίιλειψη σχεδίων, δπως τό άνέβασμα του " Βάαλ ", του
Μπρέχτ, ii τών " Σκηνών κυνηγιου στή Βαυαρία " .
Έπρεπε ν ά χρησιμοποι1iσουμε τii σαφ11 κ α ί aμεση μορφιi
πού 'χαμε δοκιμάσει μέ τούς .. Κλόουν " γιά νά ύπηρετ�iσουμε
ενα περιεχόμενο κοινό στούς Θεατές, καί στούς ήθοποιούς .
Στ�iν άρχή, σκεφτ�]καμε ενα Θέαμα πού νά βασίζεται στούς
λαϊκούς Θρύλους. Σύντομα, δμως, iiγινε φανερό δτι τό περιεχό
μενό τους ήταν σ�]μερα περισσότερο φιλολογικό καί άναχρο
νιστικό. Σκεφτ�iκαμε τότε πώς ή μόνη κοινή κλη ρονομιά γιά
δλους τούς Γάλλους ήταν, εστω καί παραμορφωμένη , ή ' Ι στο
ρία της Γαλλίας, μ' άφετη ρία γιά τή σύγχρονη κοινωνία μας
τήν 'Επανάσταση του 1 789.
Ή έρευνητική δουλειά γι' αύτό τό .. 1 789 " iiγινε μέ βάση
άκριβη καί πολλαπλά δεδομένα : γνώση τών γεγονότων άπό
τίς παραδόσεις Ίστορίας της 'Ελιζαμπέτ Μ πρισόν, άτομικά
άναγνώσματα, προβολές ταινιών στήν Ταινιοθήκη. Ώστόσο .
έπειδή άναφερόμαστε σέ ίστορικά πρόσωπα, επρεπε μέ κάθε
Θυσία ν' άποφύγουμε νά πέσουμε στήν παγίδα η'ις ταύτισης,
τόσο γιά τόν 1iθοποιό δσο καί γιά τό Θεατ�i. Ή Άριάν εδωσε
τότε τήν " ά ρχική ίδέα " : τό ·· Θέατρο του Ήλιου " παίζει
ενα Θέαμα πού δίνουν οί άκροβάτες-σαλτιμπάγκοι του Ι 789,
πού, σέ κάθε στιγμ1i, πρέπει νά 'ναι σέ Θέση νά διατυπώνουν
μιά κριτική γνώμη γιά τό πρόσωπο πού ένσαρκώνουν . Αύτή
ή μέθοδος, σέ σχέση μέ τό Θέαμα " έν τώ γίγνεσθαι " , έπέβαλ
λε μιά άληθινή συλλογικ1i δημιουργία, πού ετεινε άναγκαστικά
νά μετατρέψει τόν ϊδιο τό ρόλο της ' Α ριάν, σκηνοθέτιδος τών
προη γούμενων Θεαμάτων, στήν πορεία πού 'χε κιόλας άρχίσει
άπό τήν έπεξεργασία τών " Κλόουν " . Τό Θέμα δέν 1Ίταν πιά
νά έπιβάλει ii δχι κάτι, άλλά νά νιώσει καί νά προαισθανθεί.
Έπρεπε νά 'ναι ό προσεχτικός καί άδιάλλακτος Θεατής δπως
στούς " Κλόουν " . Ταυτόχρονα επρεπε νά διασφαλίζει καί τήν
πιστότητα ηΊς πολιτικης άνάγνωσης τών γεγονότων, νά έπι
λέγει τά σημαντικά ίστορικά κείμενα, νά συνταιριάζει τούς
αύτοσχεδιασμούς άνάμεσά τους καί, τέλος, νά βοηθάει στήν
όλοκλ1]ρωση αύτου πού, μερικές φορές, δέν ήταν παpά μιά
ενδειξη, μιά άπαρχή στίς άναζητήσεις τών 1iθοποιών.

τό ρόλο του Ντέ Λωναί, του κυβερν1]τη · ό τελευταίος, άνεβα
σμένος σέ μιά καρέκλα, τούς κοροϊδεύει κάί γελάει μ' ενα
χοντρό, πανηγυριώτικο γέλιο δταν πάνε νά τόν πολιορκήσουν·
τό χοντρό γέλιο σβ1]νει : Κοιτάξτε ! . . . τούς λέει. Στό άπέναντι
.
.. πρατικάμπιλε . , ό '" άληθινός " Ντέ Λωναί - ϊσως νά 'ναι
ενας Θίασος άνταγωνιστών σαλτιμπάγκων, πού δείχνει τό πάρ
σιμο της Βαστίλλης μέ τόν τρόπο του - περ ικυκλώνεται, ποδο
πατιέται, τόν μεταφέρουν σηκωτό. Ό πρώτος δμιλος παρα
τη ρεί ηi σκην1i, πού παίρνει eνα Ιδιαίτερο δραματικό τόνο
σ' άντίθεση μέ τό παίξιμο η'ις πρώτης σκηνης. ΕΙναι ή συνί1παρξ η , στό έσωτερικό ένός καί του αύτου αύτοσχεδιασμου .
δυό διαφορετικών τρόπων άναπαράστασης (τό πανηγυριώτικο
γέλιο του πρώτου Ντέ Λωναί, ή π ιό ρεαλιστικ1i περι κύκλωση
του δεύτερου) πού συγκεντρώνει τό ένδιαφέρον. Ό αύτοσχε
διασμός αύτός ξαναδουλεύεται στή συνέχεια, δένεται μέ aλ
λους σ' ενα άπό τά . . πρατι κάμπιλε " παίζεται μιά σκηνή
εργου του Μαριβώ: πώς, αύτοί οί ιiθοποιοί ένός συμβατικου
Θεάτρου, καί ταυτόχρονα ο{ εύγενείς πού ύποδύονται, Θ' άντι
δράσουν στό πάρσιμο η'ις Βαστίλλης ;
Διακόπτονται άπό μαντατοφόρους πού φτάνουν τρέχοντας άπ'
δλες τίς μεριές : Ό Νεκέρ διώχτηκε, τό Χρηματιστιίριο eκλει

σε, είκοσι χιλιάδες μισΟοφόροι περικυκ λώvουv τό Παρίσι !
Μεσολαβεί τότε ενας αύτοσχεδιασμός πού 'χει κιόλας δοκι
μαστεί, ή σκη ν1i μέ τά ' " καρφάκι α " : ενας κοντούλης ρολο
γάς, πού άνακάλυψε δπλα, ψάχνει γιά πολεμοφόδια στό μα
γαζί μιας μπακάλισσας κ' έκείνη του προτείνει νά του δώσει
πρώτα ρεβύθια, ϋστερα καρφάκια. 'Επιστρέφει στούς συντρό
φους του, πού άφηγουνται στό κοινό πώς '" πη ραν " ηi Βα
στίλλη . ' Ακολουθεί ό άρχι κός αύτοσχεδιασμός μέ τούς δυό
Ντέ Λωναί.
,
Τό " δέσιμο . τών δυό σκη νών δέ φαίνεται ίκανοποιητικό
κ' ετσι έγκαταλείπεται γιά τ ή ν ώρα ή Βαστίλλη. Θά μπορέ
σουν νά ξαναμιλήσουν γι' αύτή άργότερα, γιά νά έπαληθεύ
σουν καί πάλι τήν άποτελεσματικότητα iΊ τή μή ό.ποτελεσμα
τικότητα αύτών τών αύτοσχεδιασμών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 Α ΥΓΟ ΥΣΤΟ Υ
ΔΕΙ ΓΜΑ ΔΟΥ ΛΕΙΑΣ : ΟΙ Α ΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ
ΤΕΤΑ Ρ ΤΗ 29 10 ΥΛ Η
Πρώτοι αύτοσχεδιασμοί γύρω άπ' τό πάρσιμο της Βαστίλλης.
Ή δουλειά γίνεται μέ τή μορφή μιάς " άναδρομ ικης Θεώρησης
τών πραγμάτων . . : άκροβάτες-σαλ τιμ πάγκοι άφηγουνται πώς
πηραν τή Βαστίλλη, ψάχνουν άνάμεσά τους νά βρουν αύτόν
πού Θά μπορουσε νά γίνει ό πιό τρομερός κ' ετσι νά παίξει

Στό μεταξύ, βρέθηκαν πολύ γεροί αύτοσχεδιασμοί , δπως αύτός
γιά τή Νύχτα της Τετάρτης Αύγούστου ! Οί αύτοσχεδιασμοί
γιά τή Βαστίλλη, κατά κοινή όμολογία, πρέπει νά έξεταστουν
πάλι άπ' τ ή ν άρχ1] .
Ο ί ήθοπο ι ο ί διαβάζουν τό κείμενο της άφ1iγησης ένός ρολογά,
πώς πέρασε τή μέρα της Δεκάτης Τετάρτης ' Ιουλίου του 1 789
- άφ1iγηση άπλ1ϊ άκρι βής καί ζωντανή. Π ροσπαθουν λοιπόν
ν' αύτοσχεδιάσουν, άπ' τή μιά ξεκινώντας άπό αύτοσχεδια-

Καί τά πέντε πατάρια στό γιίπεδο τοv Μιλάνου, δπου πρωτοδόθηκε τό " 1 789

".

'Αργότερα βριϊκε μιά θέση στιίν πατρίδα του . . .

σμούς πού κιόλας εκαναν , κι άπ' τήν άλλη ξεκινώντας άπ' αύτή
τήν άφήγηση τοu ρολογά : ενας άφηγητής άρχίζει νά λέει
στό κοινό πώς πέρασε τii μέρα του κ' uστερα άφηγοuνται τή
δικ1i τους μέρα κ' οί άλλοι.
Σταμάτημα : δλοι μένουν άνι κανοποίητοι.
- 'Εμένα μοu φαίνεται πώς πρέπει ν' άπαλλάξουμε αυτη τή
σκη ν1i άπό κάθε τι τό " καθημερινό " : αύτές οί · · άναμν1i
σεις " Θυμίζουν uφος κακομοίρ ικο, λίγο .. uφος παλαιοu πο
λεμιστοu ".
- Αύτή ή άφήγηση Θά 'πρεπε νά μείνει, άλλά νά δουλευτεί
σά μιά άφήγηση άληθινά έπική.
- Θά 'πρεπε ϊσως νά διακόπτεται μέ πολλές ·· οί κείες " σκη
νές, σάν έκείνη μέ τά " καρφάκια ", γιά νά μάθουμε καί ν' ά
ναγνωρίσουμε αύτούς πού Θά μάς παίξουν τό πάρσιμο της
Βαστίλλης : ί1 1 4 η ' Ιουλίου ήταν ή πρώτη λαϊκή μέρα της
'Επανάστασης, αύτοί πού τ�)ν άφηγοuνται πρέπει νά 'ναι πρό
σωπα μέ σάρκα καί όστά. Αύτό έπι πλέον, Θά μάς βοηθοuσε
νά δώσουμε μιά νέα διάσταση-σαλτιμπά γ"κικη στ1iν άφήγηση .
μιας καί Θά διακόπτονταν άπό σκηνές πού Θά παίζονταν .
Άκολουθοuν μερικοί αύτοσχεδιασμοί πάνω στ1i δραστηριό
τ η τα τοu λαοu κείνη τή μέρα : ενας άνάπηρος άρνιέται νά πα
ραδώσει τό δπλο του σ' εναν άξιωματικό, ενας κουρέας προσ
φέρει τά έργαλεία της δουλειάς του, κλπ.

Ή μέρα, όμως, τέλειωσε, ό Θίασος σκορπίζεται άνικανοπο ί η 
τος, τ ό " πάρσιμο της Βαστίλλης " δ έ βρέθηκε άκόμα.

ΚΛΕΙΔΙ ΜΑΣ, ΤΟ ΠΑΝ Η ΓΥΡΙΩΤΙ ΚΟ ΘΕΑΜΑ
Δ Ε ΥΤΕΡΑ 17 Α ΥΓΟ ΥΣ ΤΟ Υ
Ό Θίασος συγκεντρώνεται γιά νά ξανακουβεντιάσει καί νά
προσπαθήσει νά έντοπίσει τίς δυσκολίες :

- Ή Βαστίλλη, στή λαϊκή φαντασία, δέν ε!ναι πιά οϋτε
μύθος, ε!ναι σχεδόν κάτι σάν όρυκτό. Ή δυσκολία βρίσκεται
στό γεγονός δτι κινδυνεύουμε νά κάνουμε εναν ·· πλεονασμό · ·
σ έ σχέση μέ τή λαϊκ1i φαντασία, γιά τήν όποία τ ό πάρσιμο
της Βαστίλλης ε!ν' ενα " πετρωμένο μνημείο " .
- Όλα δσα κάναμε ίί:ι ς τώρα ήταν ύπερβολικά ρεαλιστικά.
Τό μόνο σωστό στοιχείο ε!ναι άπ' τή μιά τό πανηγυριώτικο
γέλιο τοu Ντέ Λωναί κι άπ' τ�)ν άλλη 11 περι κύκλωση τοu
" άληθινοu " Ντέ Λωναί.
- Π ρέπει νά προσέξουμε τίς • · φιοριτοuρες ", τά άνέκδοτα.
Ξεχνάμε τόν τόνο τοu Θεάματος, φυγοδικοuμε άπέναντι στή ν
ούσία.
- Τό Θεμελιακό ε!ναι πώς αύτό τό γεγονός eρχεται σάν
" τσεκουριά " . Π ρέπει λοιπόν νά βροuμε μιά πολύ άπλή
" σημαντικ1i ", χωρίς νά κάνουμε παραχωρήσεις μέ σκηνο
θετικά " τρύκ " .
Σχη ματισμός νέων όμάδων κ α ί ξαναρχ ίνημα ηΊς δουλειάς
άπ' τό μ η δέν.
Ένας πρώτος αύτοσχεδιασμός σέ μορφή παραμυθιοu χρησι
μοποιεί Θρυλικά πρόσωπα : ό Σαμψών, ό Σπάρτακος, ενας
' Ι ππότης τοu Μ εσαίωνα πασχίζουν έδώ κ' αίώνες νά διασχί
σουν μιά βαθειά άβυσσο, τήν Τυραννία, άλλ' δλοι βρίσκουν
σ' αύτή τό Θάνατο· φτάνει, έπι τέλους, ό πατριώτης πού βγαίνει
νικητής .
Ή ίδέα φαίνεται πολύ ώραία, άλλά τό πρόβλημα eχει άσχημα
τεθεί : άπό τήν άρχη κιόλας ή . άβυσσος πρέπει νά 'ναι ή
Βαστίλλη. Δεύτερη δοκιμή σέ μιά όλότελα διαφορετικη κα
τεύθυνση : Μερικοί ηθοποιοί έμπνέονται άπό εναν αύτοσχε
διασμό πάνω στην έπιστροφη τών γυναικών τοu λαοu άπό
τίς Βερσαλλίες, μέ τό βασιλιά, στίς - λεγόμενες - " μέρες
τοu Όχτώβρη " (σκηνη πού ξαναβρίσκουμε, ι'iλλωστε, στη ν
παράσταση)· άφιξη δλων τών 1iθοποιών, κάτω στήν πλατεία .
ύπό τούς i1χους της Έβδομης Συμφωνίας τοu Μπετόβεν.
Ό " φορμαλισμός " τών χορευτικών δίνει μιά νέα διάσταση
στή Θεώρηση τοu [στορικοu γεγονότος άκόμα, πρέπει νά
γίνονται αίσθητά ή άγωνιστικότητα αύτοu τοu πλιiθους καί
τό σταμάτημα της μουσικής καί τοu χοροu γιά την περικύ
κλωση τοu " άληθινοu " Ντέ Λωναί. 'Αλλά, σ' άντιστάθμι
σμα, ή έμφάνιση τοu άκροβάτη πού παίζει τό Ντέ Λωναί
�

Γυvaίιcες τοϋ λaοϋ όδηyοϋv τό Βασιλιά καί τιίν " Αι}στριακιά "
- τίς δυό μεγάλες μαριονέτες - ό.πό τίς Βερσαλλίες στό Παρίσι
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γελώντας, δέ δι καιολογείται πιά, i1 έννοια τοϋ παιχνιδιοϋ
έχει πιά έγκαταλειφθεί.
'Επανάλη ψ η , ϋστερα σταμάτημα : αύτή ή σκηνοθετική όπτ ικ1i
δίνει τελικά ηiν είκόνα μιας άπατηλ1) ς νίκης, μιάς γιορτης
λίγο κραυγαλέας κ' έθνικιστικ1) ς, ένώ ό θίασος δέν αίσθάνεται
πιά καθόλου έτσι τό γεγονός.

ΤΕΤΑ ΡΤΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ

Νέες δοκιμές αύτοσχεδιασμών, χωριστά σέ μ ι κρές όμάδες.
Ό πρώτος άναφέρεται στή δημιουργία μιας έθνοφρουρaς :
δυό άστοί πηγα ίνουν νά βροϋν τό Λαφαγιέτ γιά νά μυηθοϋν
στ�i στρατιωτική έκπαίδευση. Ή ίδέα εΤν' ένδιαφέρουσα κι
ό γρήγορος ρυθμός τοϋ αύτοσχεδιασμοϋ σέβεται τό πανηγυ
ριώτικο θέατρο.
Δεύτερος αύτοσχεδιασμός, σχετικά μέ τίς έπισκέψεις ένός
τραπεζίτη καί τοϋ πιστοϋ ύπηρέτη του σ' εναν έργολάβο κατε
δάφισης της Βαστίλλης καί στό Σαντέρ, " ύπερασπιστή " τοϋ
λαοϋ. Αύτός ό αύτοσχεδιασμός προκαλεί γενικό ένδιαφέρο ν :
δείχνει τ ή ν ψυχρή άποσύνθεση ένός πολιτικοϋ μ ηχανισμοϋ·
ξεχνώντας πώς ή Βαστίλλη εΤναι γιά μάς ένα σύμβολο, δίνει
μερικά ·· φλάς " πάνω σέ στοιχεία πού προηγήθηκαν καί πού
προκάλεσαν τή μέρα η'Ίς 1 4 ης Ίουλίου, μέ μιά σχεδόν " συμ
βολαιογραφική .. άκρίβεια καί μ ιά πλή ρ η έλλειψη λυρισμοϋ.

Α ΠΟΓΕ ΥΜΑ : Αύτός ό αύτοσχεδιασμός δοκιμάζεται πάλι; άλ
λά αύτή τή φορά τοϋ λείπει ή ξη ρότητα καί ή διαύγεια της
. . πρώτης ζαριάς . . . Ή άποκαρδίωση εΤναι σχεδόν γενι.κ ή !
Ή Άριάν προτείνει τότε, έτσι σάν άσκηση, νά χωριστοϋν
οί 1iθοποιοί σέ μικρές όμάδες, τών τριών ii τεσσάρων άτό
μων, καί ν' άφηγηθοϋν τό πάρσιμο της Βαστίλλης δπως θά
τό 'καναν σέ παιδιά τών πέντε ii eξη χρονών, μένοντας στή ν
αύστη ρ ή άφήγηση τών γεγονότων καί λησμονώντας πρός
στιγμή κάθε πολιτική έρμ η νεία τους.
Ή !δια άφήγηση ξαναρχίζει, άλλά γιά ένήλι κες τώρα, μέ τ ή ν
! δ ι α ώστόσο οίκονομία μέσων : λόγια άπλά, μέ τ ή ν έγνοια νά
σέ καταλάβουν χωρίς νά πέφτεις στά " κλισέ · ·
Ύ στερα άπ'αύτή τή δοκιμ ή, συζ1iτηση :
- Αύτό πού εΤν' δμορφο, εΤναι•πώς σιγά-σιγά, άδιόρατα, άναι
παίσθητα, ό τόνος ύψώθηκε. Ένιωθε κανένας τόν ξεση κωμό·

ϋστερα, τό πανηγυριώτικο θέατρο εΤν' eνα θέατρο μέ προφορι
κή παράδοση, κ' έδώ ξαναβρ1iκαμε τίς ρίζες του, τό ε!δ ι κό
του βάρος. Ή εύθυβολία τοϋ θεάματος εΤναι πλή ρ η ς : νιώθει
κανείς τήν όργ1i τοϋ λαοϋ.
- Όμως, τό πάρσιμο τιίς Βαστίλλης, αύτό καθαυτό, βρέθηκε:
Ποιό εΤναι τό άληόινό του νόημα ; Γιατί έγινε :
- Άν καταφέρναμε νά δώσουμε μιά άληθινά μυθική όπτική
τοϋ παρσίματος της Βαστίλλης, ή όπτική μας τότε θά 'ταν
κρι τ ι κ1i : ο ί παραδοσιακές όπτι κές κλείνουν μέσα τους, μέ τήν
άποστασιοποίηση, τ ή ν !δια τους ηiν αύτοκαταγγελία.

- ΕΤναι ή πρώτη φορά πού ό λαός τοϋ Παρισιοϋ νίκησε τό
φόβο του, πηρε τό λόγο κ' αίσθάνθηκε τή νίκη του.

Δοκιμή : i1 όχλαγωγία διακόπτεται άπό eναν άγγελιαφόρο πού
άναγγέλλει τό πάρσιμο της Βαστίλλης. Ένας ήθοποιός προ
τείνει νά δοθοϋν άπανωτά θεάματα πάνω σέ μικρά πανηγυριώ
τικα παλκοσένικα γιά νά σημαδευτεί i1 έκρηξη της χαράς
τοϋ λαοϋ.

ΒΡΑΔ Υ : Ή διαδοχή τών σκηνών έπαναλαμβάνεται : άφήγηση
τών άκροβατών-σαλτιμπάγκων, πού άρχίζει πολύ χαμηλόφωνα
καί άνεβαίνει σέ τόνο λίγο λίγο· διακοπή άπ' τήν άναγγελία
τ�)ς νίκης τοϋ λαοϋ καί ξέσπασμα σέ πανηγυριώτικο γιορτάσι.
Ή είκόνα αύτή γεμίζει δλους μ' ένθουσιασμό : μέ τά μέσα τών
πανηγυριώτικων θεαμάτων, ξαναβρίσκουμε, μέ τρόπο άπόλυτα
λογικό καί χωρίς κανένα ρεαλισμό, τό σκηνικό χώρο πού
διαλέξαμ ε : τό λαϊκό πανηγύρι .
ΠΑ ΡΑΣΚΕ ΥΗ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ
Δουλειά πάνω στήν πολιτική άνάλυσ11 αύτών πού προκάλεσαν
τήν 1 4 'Ιουλίου : έπαναλαμβάνονται ο[ προηγούμενοι αύτο
σχεδιασμοί πάνω σ' αύτό τό θέμα καί διαμορφώνονται έτσι
πού νά σημαδεύουν μιά διαδρομή (eνας τραπεζίτης, μιά άστική
οίκογένεια, δυό καταστηματάρχες κ' eνας στρατιωτικός), πού
καταλήγει στόν καθοδηγητή, τό Μεσιέ ντύ Φωμπούρ. Όλα
τελειώνουν μέ τήν άπόφαση " ν' άφήσουν τό λαό " . Ή δια
δρομή αύτή δένεται στή συνέχεια μέ τήν άφήγηση τών άκρο
βατών καί τό λαϊκό πανηγύρι, πού στό έσωτερικό του προσ
τέθηκαν κ ι άλλοι αύτοσχεδιασμοί : τοu κόμητα Ντ' 'Αρτουά,
πού ύπηρχε iiδη, προσαρμόστη κε στή νέα πανηγυριώτικη

Σέ μιά άπό τίς έξέδρες-σκηνές ιίθοποιοί-άκροβάτες παίζουν μέ μαριονέτες τιίν κωμωδία " 'Η σύγκληση τυjν Γενικών Συνελεύσεων . .

άτμόσφαιρα · τοϋ βασιλιά, πού τόν ύποδέχεται ό δήμαρχος
Μπαϊγύ, καi τοϋ Λαφαγιέτ βρέθηκαν στή συνέχεια.
Αύτή ή μακριά καi κάποτε δύσκολη πορεία πού δλα τά στά
διά της ήταν άναγκαία βοήθησε νά άποκαλυφθοΟν τά συστα
τικά στοιχεία αύτοϋ τοϋ γεγονότος καi ν' άνακαλυφθεί μιά
" σημαίνουσα " Θεατρική κατάσταση :
- ή άποσύνθεση ένός πολιτικοϋ μηχανισμοϋ
- ή άφήγηση άπ' τό λαό της ίδιας του της νίκης
- καi ή γιορτή πού ξανατοποθετεί δλ' αύτά τά στοιχεία στό
πλαίσιο τοϋ παιχνιδιοϋ καί της Θεατρικης άποτελεσματικότη
τας, πού άποτελοϋν τήν ίδια τήν άνάσα τοϋ Θεάματος.

ΨΑΧΝΟΝΤΑΣ , ΚΑΤΑΛ Ή ΞΑΜΕ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ
Μ έ τό " J 789 " μπορέσαμε γιά πρώτη φορά, νά υίοθεηiσουμε
μιά καί μόνη μέθοδο γιά τό σύνολο τών άναγκαίων στή ν
έπεξεργασία τοϋ Θεάματος τεχνικών. Έτσι, δπως στό πεδίο
τοϋ αύτοσχεδιασμοϋ, ή μεγαλύτερη έλευθερία άφέθηκε στούς
ήθοποιούς, τό ίδιο κ' ή δουλειά της τεχνικης όμάδας γιά τ ή ν
έπεξεργασία τοϋ σκηνικοϋ i i της όμάδας τ ώ ν κοστουμ ιών η,
άκόμη, τών φωτισμών, δέν ξεκίνησε μέ δεδομένα a p ri o r i ,
άλλ' έξελίχτηκε σταθερά δσο προχωροϋσαν ο [ δοκιμές.
'Αρχικά, σκεφηi καμε πώς ό σκηνικός διάκοσμος Θά 'πρεπε
νά μπορεί νά προσαρμόζεται στίς διαστάσεις ένός γtiπεδου
τοϋ μπάσκετ. Καθώς ό Θίασος δέν εΙχε μόνιμη στέγη, τό σύ
στημα αύτό μtiς φαινόταν πώς μποροΟσε νά διευκολύνει τίς;
παραστάσεις σέ περιοδείες - δέν ύπάρχει πόλη (στή Γαλλία)
πού νά μήν εχει γ ή πεδο μπάσκετ. Αύτό τό όμαδικό άθλημα,
πού διαμορφώθηκε σ' ενα Θέαμα δπου ο[ άτομι κές ένέργειες
εΙναι σημαντικές, παίζεται σ' ενα αύστηρά κωδικοποιημένο
χώρο, πού άνταποκρίνεται σ' αύτόν πού άπαιτεί ή παράσταση
τοϋ " 1 789 ". Τό γ ή πεδο μπάσκετ παρέχει στούς " Θεωρούμε
νους " (παίκτες-ήθοποιούς) ενα πεδίο κατάλληλο γιά κινtiσεις
συνόλου, ένώ έπιτρέπει στούς " Θεωροϋντες " (θεατές) νά μή
χάνουν τίποτε άπό κάθε άτομική ένέργεια.
'Ακόμα, στίς σχέσεις κερκίδες - άγωνιστικός χώρος - άπο
,δυηiρια, ξαναβρίσκαμε μιά κάποια άναλογία μέ τίς σχέσεις
πού δημιουργοϋνται στά πανηγυριώτικα θέατρα, στίς πλατείες
τών πόλεων : στό Καμπραί, γιά παράδειγμα, οί σαλτιμπάγκοι
έγκαθίστανται στήν πλατεία της άγορtiς γιά νά παίξουν μπρο
στά στό λαουτζίκο ένώ άπό τά παράθυρα τών γύρω άστικών
σπιτιών μιά άλλη όπτική ήταν δυνατή .
Όταν κάναμε τ ί ς πρώτες δοκιμές στό " Παλαί ντέ Σπόρ " τοϋ
Π αρισιοϋ ( Π ύλη τών Βερσαλλιών), μπορέσαμε γιά πρώτη
φορά νά συλλάβουμε μιά μακέτα σέ φυσικό μέγεθος, πού έπέ
τρεπε νά πειραματισθοϋμε πάνω στά διάφορα προβλήματα :
Ιδεώδες ϋψος τών " πάλκων " γιά νά βλέπουν οί δρθιοι Θεατές,
άριθμός τών σκηνικών χώρων, μέσα σύνδεσης μεταξύ τους.
Άφοϋ φτιάξαμε τή μακέτα καί τή χρησιμοποίησαν ο[ ήθο
ποιοί, τά " πάλκα '', πού άρχικά εΙχαν κατασκευαστεί δπως
δπως καί μέ πρόχειρα ύλικά, " χτίστηκαν " όριστικά σύμφωνα
μέ τά σχέδια καί τίς μεθόδους τών ξυλουργών της έποχης,
δλα " χωνευτά ".
Τό ίδιο καί γιά τά κοστούμια, ή δουλειά τών ένδυματολόγων
δέν ήταν ή παραδοσιακή φιλοτέχνηση μακετών άπό ντοκου
μέντα της έποχη ς : οί 1i θοποιοί εΙχαν στή διάθεσή τους άπό
τήν πρώτη δοκιμή ενα σωρό κοστούμια (προηγούμενα Θεάμα
τα, άγορά άπό παλιατζηδες, κοστούμια άπό τό " Τεάτρ Φραν
σαί " ii άπό ταινίες) άπ' δπου άντλοϋσαν κατά τή φαντασία
τους γιά τίς άνάγκες της σιλουέτας πού ένσάρκωναν αύτοσχε
δ ιάζοντας τά διάφορα πρόσωπα. " Μεταμφιέζονταν " δπως
κάνουν τά παιδιά πού παίζουν τούς κουρσάρους . . . Ή δουλειά
τοϋ μακετ ί στα ήταν τότε νά χ ρ ησιμοποιήσει τίς μορφές, τά
χρώματα, τά ύλικά πού ύποδείκνυαν ο[ ήθοποιοί γιά νά όριστι
κοποιήσει τά κοστούμια, πού δλα σχεδόν ξαναδουλεύονταν.
Μέ τ ή ν ίδια μέθοδο eγιναν καί ο[ φωτισμοί. Άφοϋ δοκιμάσα
με νά φωτίσουμε κάθε " πρατικάμπιλε " μέ προβολείς, κατα
λάβαμε πώς δ,τι συνέβαινε γύρω άπ' αύτούς τούς χώρους δρά
σης δέν eπρεπε νά βυθίζεται στό σκοτάδι - τό άντίθετο, μά
λιστα. Γι' αύτό τό λόγο καταλήξαμε νά συνθέσουμε ενα .. πε
δίο φώτων '', καμωμένο μέ λαμπιόνια καi άντανακλαστές, πού
διευθυνόταν άπό 'να πλη κτρολόγιο, τό όποίο δίνει τή δυνα
τότητα νά παίζει κανένας μέ τήν eνταση τών φωτισμών άπό
χώρο σέ χώρο. Έτσι, μπορείς νά φωτίζεις περισσότερο ii
λιγότερο μιά σκηνή χωρίς νά τήν άπομονώνεις, καθώς ή διά
χυση τοϋ φωτός έπιτρέπει μιά ένότητα μέ τόν ύπόλοιπο σκηνι-

Πρόβα μέ κοστούμια άλλ ' άτέλειωτες άκόμα τίς τεράστιες μαριο
νέτες τού Λουδοβίκου Καπέτοιι καί τιϊς Μαρίας Άντοιιανέττας
κό χώρο. Δέ χ ρ η σιμοποιοϋμε προ βολείς παρά μόνο γιά τίς ίδι
αίτερα .. Θεατρικές " σκηνές, σάν τή σκηνή της " Νύχτας
της Τετάρτης Α ύγούστου " . ΕΙναι φανερό πώς ή έκλογή αύτης
της μεθόδου δέ βοηθάει πολύ νά φωτιστοϋν οί ίδιοι οι tiθο
ποιοί, δσο ίσχυρή κι ίiν εΙναι ή eνταση τοϋ διάχυτου φωτι
σμοϋ· γι' αύτό χρησιμοποιοϋμε τέσσερις · · προβολείς κατα
δίωξης ", πού ά κολουθοΟν τά πρόσωπα στίς μετακινήσεις τους.
Τό (Δημοτικό) Συμβούλιο τοϋ Παρισιοϋ έμπι στεύεται άπό τό
Σεπτέμβρη τοϋ 1 970, καί γιά τρία χρόνια, στό ·· Θέατρο τοϋ
" Η λιου ", τρείς χώρους (στό παλιό κ' έγκαταλειμμένο μπα
ρουτάδικο τοϋ Πύργου τt'\ς Βενσέν). Τό πρώτο άπ' αύτά τά
ύπόστεγα ( 1 .600 τετραγωνικά μέ:rρα) χρησιμεύει γιά τίς δη
μόσιες παραστάσεις τό δεύτερο, Θά διαμορφωθεί σέ αίθουσα
δοκιμών- τό τρίτο, σέ έργαστ1i ρι γιά τά σκηνικά, τά κοστούμ ια
καί τόν τεχνικό έξοπλισμό.
' Επειδή ή ϋπαρξη τοϋ Θι άσου κρεμιόταν άπ' τήν άναζήτηση
καί τήν έξεύρεση ένός χώρου, καί προτάσεις γιά τέτοιο χώρο
ήταν άνύπαρκτες, τό " Θέατρο τοϋ " Η λιου " άποφάσισε νά
μετατρέψει τό παλιό μπαρουτάδικο, πού άρχικά προοριζόταν
μόνο γιά δοκιμές, σέ χώρο άνοιχτό στό κοινό, γιά παραστά
σεις. Τό ένδιαφέρον του εΙναι πώς μtiς προσφέρει ι'.ίπλα, χωρίς
νά μιμείται τ ή ν τεχνική τών αίθουσών πού δέχονται πολλές
μετατροπές καί χρtiσεις.
Τό . . 1 789 " δέν προσαρμόστηκε πάνω σ' αύτό τό χώρο· οϋτε
τό κηi ριο διακοσμ 1iθηκε είδικά γι' αύτό τό Θέαμα. Τό καθα
ρίσαμε μονάχα, τό βάψαμε, φροντίσαμε γιά τtiν άκουστική
(πέπλα), τό φωτισμό, τήν όρατότητα (κινητή έξέδρα) καί γιά
τήν άσφάλεια των Θεατών.
Μετάφραση ΚΩΣΤΑ ΣΤΑ Μ ΑΤΙΟΥ

ΦΑΚΕΛΟΣ
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ΑΡΙΑΝ

ΜΝΟ ΥΣΚΙΝ
Τού E!vf/LE CO PFERMANN

Ό Φάιrελος 1 789 πλοvτίζετα1 μέ τήν παρακάτω σvνομ1λία
τοv yνωστοv Γάλλοv θεατρολόyοv Emile Copferma n n μέ
τήν έμψvχώτρια τοv " Θεάτροv τοv "Ηλ1οv " Άρtάν Μνοv
σκιν. Ε!να1 ή πρώτη άπό πέντε μαyνητοφωνημένες σvνομ1λίες
τοv Κόπφερμαν, στή δ1άρκε1α τfiς προετοιμασίας τοv eρyov,
τό φθ1νόπωρο τοv 1 970. Τό κείμενο δημοσ1εvτηκε στό περι
οδ1κό " Tr·aνa i l TheiΊtΓal " , τεvχος 2/Γενάρης - Μάρτης 1 97 1 .
- Μετά άπό τό " Όνειρο καλοκαιριάτικης νύχτας · · πού άνε
βάσατε τό 1967, σχεδιάζατε νά παρουσιάσετε ί!ιια θέαμα πάιιω
στιίν Κομμούιια τοu Παρισιού, πού λογαριάζατε νά τό βασί
σετε κάπως στόιι " Έπαναστάτη · · τοu Βαλλέ. Αύτό τό σχέ
διο τό ί;γκαταλείψατε, δπως ί;γκαταλείψατε τελικά καί τιί
σκηνοθεσία τοu .. Βάαλ . . τοu Μπρέχτ. Σιίμερα δουλεύετε τό
" 1 789: Ί-1 Έπαιιάσταση πρέπει νά σταματάει μόιιο ίίταν. όλο
κληρώιιεται ιί εύτυχία . Τί σό.ς ί!καvε ιι ' άλλάξετε σχέδια ;
'"

Α Ρ Ι Α Ν Μ ΝΟΥΣ Κ Ι Ν : Πολλοί λόγοι μεσολάβησαν : Γιά τόν
Βαλλέ καί τό σχέδιο γιά τήν Κομμούνα τοϋ Π α ρισιοϋ, μιά
όργανική άδυναμία τοϋ θιάσου. Δέν είχαμε - κ' έξακολουθοϋ
με νά μ1iν eχουμε - τά ύλικά μέσα πού χρειάζονται γιά νά
πραγματοποιήσουμε κάτι τόσο σπουδαίο. Σ' αύτό προστέθη
καν καί δυσκολίες ίδεολογικές. 'Αντιληφθήκαμε πώς, μολο
νότι ήταν πολύ έλκυστικό νά παρουσιάσουμε τ ιi ν Κομμούνα,
ή πολιτι κ 1i παιδεία τών 1iθοποιών, ή δικιά μου, δλων μας,
ήταν άνεπαρκής. Αύτδ μάς όδήγησε στήν τωρινή μας έκλογή.
Κ ι νδυνεύαμε νά δώσουμε eνα χρονικό, γεμάτο καλές προθέσεις
καί τίποτα περισσότερο. Μάς φάνηκε άπαράδεχτο νά " ρίξου
με " τριάντα 1iθοποιούς στήν Κομμούνα, χωρίς νά 'χουν στοι
χειώδεις γνώσεις [στορίας. Έπρεπε πρώτα νά κάνουμε τ ή ν
πολιτική μ α ς μαθητεία. Έπειτα, δ έ μπορούσαμε ν ά κάνουμε
τίποτ' <'iλλο άπό eλλειψη χρημάτων, καί γι' <'iλλους λόγους
πού παραλίγο νά όδηγήσουν στή ν έξαφάνισή μας. Ε!ναι οί
ίδιοι λόγοι γιά τούς όποίους δέν ήθελα πιά ν' άνεβάσω τόν
" Βάαλ ".

Δέ θά 'ταν τό ίδιο άποδοτικό ν' άιιτιμετωπίσετε αύτά τά
πολιτικά προβλιίματα μέσα άπό τό θέαμα πού θ ' άvεβάζατε ;
Μέσα άπό τιίν έπαγγελματικιί σας πραχτικιί ;
Α ΡΙ Α Ν Μ ΝΟΥΣ Κ Ι Ν : Αύτό κάνουμε μέ τή Γαλλική 'Επανά
σταση. Τό πλησίασμα τής Κομμούνας τοϋ Παρισιοϋ ή ταν
πολύ πολύπλοκη ύπόθεση. Ή Γαλλική ' Επανάσταση ε!ναι
eνα πρώτο βήμα, μιά πρώτη φάση γιά τήν πολιτική άνάλυσ η .
Μέ τήν Κομμούνα νιώθαμε πώς κι νδυνεύαμε ν ά καταλήξουμε
σ' ενα θέαμα πού δέ θά 'ταν τίμιο. Θά π ροσθέταμε κ' έμείς
τίς άπόψεις μας σέ μιά άνάλυση, σ' ενα ·φαινόμενο σημανηκό
χωρίς νά 'χουμε συλλάβει τά κύρια σημεία του. Μ έ ηi Γαλ
λική 'Επανάσταση, ό θίασος μαθαίνει, διαμορφώνεται κι άνα
πτύσσει μιά προβληματική, πού αύτή πιά θά διαμορφώσει τό
θέαμα. Τό 'χουμε κιόλας χωρίσει στά δυό. Διαπιστώσαμε πώς
άνάμεσα άτήν πρώτη έπανάσταση, δηλαδή τοϋ 1 789 - iiν
θεωρήσουμε πώς eγιναν τρείς, τό 1 789, 1 792, 1 793 - καί τ ή ν
έπανάσταση τοϋ 1 793, χρειαζόταν μ ιά όλότελα ριζική άλλαγή
τόνου. Τό νά δείξουμε τ ή ν Κομμούνα χωρίς νά 'χουμε περάσει
άπ' τόν Θερμιδόρ θά 'ταν κουτό κι άπλοϊκό συνάμα. Θά 'ταν
σά νά ύποκύπταμε σ' ενα πνεϋμα άναμνηστι κοϋ έορτασμοϋ.
Σέ δυό-τρία χρόνια θά μ ιλήσουμε γιά τήν Κομμούνα . . .
Ή Γαλλική 'Επανάσταση ύποδηλώνει τ ή ν έμφάνιση τοϋ καπι
ταλισμοϋ (ε!ναι, ίσως, άπλοϊκή μιά τέτοια διατύπωση ) καί τό
έργατικό κίνημα θά καθορίζεται συνέχεια άπό τή σχέση του
μ ' αύτή ως τήν Κομμούνα τοϋ Παρισιοϋ . . .

- Είχατε χαράξει άπό τιίν άρχιί μιά γραμμιί τοu θεάματος ;
Είχατε α ρι·iοι·i τιί μορφιί του;

Α Ρ Ι Α Ν Μ Ν ΟΥΣ Κ Ι Ν : Ένας λόγος πού έγκαταλείψαμε τά
σχέδια γιά τήν Κομμούνα, ήταν άκριβώς ή άδυναμία μας νά
βροϋμε μιά μορφή. Τή φορά αύτή, άρχίσαμε νά δουλεύουμε
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δ χ 1 πάνω σ ' ενα ii δυό. άλλά ίσως, σέ καμιά δεκαριά θεάματα
.
πού 'χαν γιά θέμα τήν Ίστορία. Ε!ναι δμως πολύ νωρίς άκόμα
γιά νά ξέρουμε τί θά βγεί άπ' αύτό. Στήν άρχική μας ίδέα,
τό θέαμα <'iρχιζε άπ' τό Ι 789 κ' eφτανε ώς τόν Θερμιδόρ.
Χρειάστηκε, iiδ η , νά τό χωρίσουμε στά δυό : μ' ενα θέαμα
πάνω στήν πρώτη 'Επανάσταση, eνα άλλο πάνω σηi Δεύτε
ρη . . . Μέ τούς " Κλόουν " άναζητήσαμε μιά μορφή ξεκάθαρη,
<'iμεση, φωτεινή. Μετά άπ' αύτό τό στάδιο, θέλαμε νά βροϋμε
ενα περιεχόμενο κοινό στούς θεατές καί στούς 1iθοποιούς.
Ξεκινώντας άπ' αύτό θ' άναζητούσαμε μιά μορφ1i. Στήν άρχιi
σκεφηiκαμε ενα θέαμα βασισμένο σέ λαϊκά παραμύθια, πρά
γμα πού άποδείχτηκε άνεδαφικό. Τά παραμύθια γίνονται σή
μερα δεχτά σάν προϊόντα πολιτιστικά iiν δχι αiσθη τικά. Όπως
καί νά 'χει τό πράγμα τά παραμύθια δέ σημαίνουν πιά τίποτα.
Σιiμερα, τό νόημά τους eχει μετατεθεί. Τελικά διαπιστώσαμε
πώς ή μόνη προγονική κλη ρονομιά πού άποδέχονται δλοι
ο ί Γάλλοι ε!ναι, eστω καί παραμορφωμένη, ή Γαλλική 'Ιστο
ρία. Θέλαμε νά δώσουμε μιά παράσταση μέ θέμα πού δλος ό
κόσμος νά 'χει τ ή ν έντύπωση πώς τό ξέρει. Ή " κατευθυντή
ρια γραμμ ή · · ξεπήδησε μέσα άπ' αύτή μας τήν πρόθεσ η .
Ύ στερα, σκοντάψαμε σ έ δυό έναλλακτικές λύσεις. Ή θ ά
παρουσιάζαμε eνα θέαμα πάνω σ τ ή Γαλλική 'Επανάσταση ,
δείχνοντας τ ά π ρόσωπα πού παίξανε άποφασιστικό ρόλο
σ' αύτή - σηiν περίπτωση αύτή θά καταλήγαμε σέ κείνο τό
ε!δος τών άπατηλών θεαμάτων, δπου ή 'Ιστορία μεταβάλλεται
σέ μιά διαδοχή άπό ψυχολογικές συγκρούσεις άνάμεσα σέ
" μεγάλους " <'iνδρες - ii , άλλιώς . θά υίοθετούσαμε μιά άφε
τ η ρ ί α πιό άνεκδοτολογι κ ή , τήν Ιστορία ένός έργάτη, μ ι άς
οi κογένειας τοϋ λαοϋ πού ζεί τά γεγονότα. Όταν έξετάσαμε
αύτή τή λύση, άποδείχτηκε άπάτη, τουλάχιστον ίση μέ τ ή ν
προηγούμενη, πού μ ά ς τρα βοϋσε πρός τ ή ν ήθοπλαστική ε ί κο
νογράφ η σ η . Διαλέξαμε eναν τρίτο δρόμο. Π ροσπαθοϋμε νά
δείξουμε τήν 'Επανάσταση παιγμένη διαρκώς στό έπίπεδο
τοϋ λαού, άλλά μέ κάποια κριτική άπόσταση. Σαλτιμπάγκοι,
άκροβάτες, δημόσιοι ρή τορες, όγκιτάτορες φανερώνουν δ,τι
αίσθάνονται, δ,τι γνωρίζουν, δ,τι φτάνει ώς αύτούς άπό τά
.
" ίστορικά . γεγονότα, άπό τά πιό σημαντικά πρόσωπα. Δέ
δείχνουμε καθόλου τό Λουδοβίκο X V I . Ό θεατής βλέπει τό
Λουδοβίκο δπως τόν βλέπει eνας άκροβάτης, uστερα δπως
τόν βλέπει κάποιος <'iλλος, λίγους μή νες άργότερα, σ' ενα
<'iλλο έπεισόδιο.

ΣΠΑΣΑΜΕ ΤΗ ΜΥΘΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
"Έτσι, ίίμως, δέν κινδυνεύετε νά άπλωθείτε πολύ; Δέv
ύπάρχουv πιά τά πρόσωπα σάν iiτομα, άλλά ί!να όμαδικό
πρόσωπο, δηλαδιί ιί 'lστορία. Καί συνεπώ:;, μιά μυθικιί
ίστορία.
Α ΡΙ Α Ν Μ ΝΟΥΣ Κ Ι Ν : Όχι όμαδικό π ρόσωπο, μάλλον ιiιά
όμαδική <'.ίποψη , πράγμα φυσικό γιά θέαμα δοσμένο άπό ενα
σύνολο. Ε!ναι δύσκολο νά έκτιμήσει κανένας τούς κινδύνους
πού διατρέχουμε. Κατά τή γνώμη μας, ε!ν' ενα θέαμα πού ξε
πήδησε άπ' τή δουλειά τών ήθοποιών, πού ή μορφή του, κι δχι
μόνο αύτή, συμπλη ρώνεται πάνω στή δουλειά.

- Δέν είναι σά νά έπιστρέφετε στού:; " Κλόουν ··, δηλαδιί νά
βλέπετε τό πραγματικό θέμα τιjς παράστασης, νά μετατίθεται ;
Τό θέμα τών " Κλόουν ·· δέν ιίταν τόσο οί παλιάτσοι ίίσο οί
ιίθοποιοί, δηλαδιί ιί δημιουργικότητά τους.
Α ΡΙ Α Ν Μ ΝΟΥΣ Κ Ι Ν : "Οταν ξεκινήσαμε τούς " Κλόουν · · δέν
ύπήρχε τίποτα. Τίποτ' άλλο, πράγματι , έκτός άπ' τή δημiουρ
γικότητα τών ήθοποιών. Έgώ ή άφετη ρία ύπάρχει. Ε!ναι ή
έρμ η νεία πολύ σημαντι κών γεγονότων άπ" τούς ιiθοποιούς,
πού προσπαθοϋν νά άναλύσουν αύτά τά γεγονότα άπό τό
πρίσμα τών άνθpώπων πού τά 'ζησαν, πού δέχτηκαν τίς συνέ11 �ιές τους . . .

Τό i;μπrjδιο στό ύποίο άναφερΟιίκατε πρί11, σχετικά μέ τιίι '
Κομμούνα ι:ξακολουΟεί 11ύ. ύπάρχει. Άπό ποι) ξεκι 11οι)ν oi
ιίΟοποιοi γιύ. 11ύ. ί;ρμηνεύσουν τό ρόλο του:; : Ά πό τιί11 ιωι11ω1ηκιί του:; πραχτιιϊιί : Άπό τί:; γνώσει:; πού ίfχου\J άπό βιβλία :
Άπό μιύ. ίfρευΙJα πού ιϊάΙJΟυΙJ : "Οται1 παίζετε ίf11α Οεατριι.·ό
ίfργο, είτε ιί μορφιί του εί11αι ξεπερασμέΙJη είτε ϋχι , τό ίfργο
μιλάει μέσω τού συγγραφέα του : τού Μπρέχτ ιϊ τού Άσσάρ.
Ό κάΟε ιίΟοποιύ:; δέ11· εί11αι οϋτε ύ Μπρέχτ οίίτε rί Άσσάρ.

Α Ι> Ι Α Ν ΜΝΟΥΣ Κ Ι Ν : Ξεκινi1σαμε άπ' 6,τι ξέραμε γιά τή
Γαλλικ1i 'Επανάσταση, άπ' 6,τι εϊχαμε μάθει στό σχολείο ii
άλλοϋ. Ξεκιν1iσαμε άπό μιά άτέλειωτη καί αίσ ιόδοξη ' Ι στορία,
μέ πρόσωπα άπίστευτα αίμοβόρα, μιά 'Ιστορία μέ τά κλισέ
της : ό φτωχός λαός πού έπαναστατεί, οί iiρωες σταλμένοι
άπ' ni Θεία πρόνοια . . .
- · Ο μηχαιJtσμό:; τιί:;
ΙJητιίρια ι5ύ11αμη . . .

' Ιστορία:;. Cι1α:; μηχαι ησμό:;

χωρί:;

ιο-

Α ΡΙ Α Ν ΜΝΟΥΣ Κ Ι Ν : . . . Μ ιά τεράστια μυθοποίηση τοϋ ρό
λου τών βασικών προσώπων. Π ροσπαΘ1iσαμε νά σπάσουμε
αύηi τή μυθοποί ηση, δέν εϊχαμε ηiν πρόθεση νά γράψουμε
ενα Θεατρικό i:ργο. Μερικοί άπ' τούς 1i Θοποιούς, ξεκι νώντας
άπ' αύτά πού iiξεραν, φαντάζονταν τ�iν 'Επανάσταση σάν κατάχτηση τοϋ λαού. Δέν είχαν καθόλου συνειδητοποι 1iσει τ ή ν
άρπαγ1i αύη'jς τής ' Επανάστασης ά π ό ηiν άστική τάξη, τόν
τρόπο μέ τόν όποίο κάθε φορά έξαπατ1iΘηκε ό λαός. Αύτή
11 συνειδητοπο ίηση i:γ ινε βέβαια μέσα άπ' τά βιβλία. Τέλος,
τό πρ ίσμα όλόκληρο τού Θεάματος είναι άποτέλεσμα άμοι
βαίας κριτι κ1i ς. Μερικές σκηνές παίζονται δυό καί τρείς φό
ρές μέ διαφορετικό τρόπο. T1i μιά φορά σύμφωνα μέ κάποιο
σχολικό 'Εγχειρίδιο Ίστορίας γιά μι κρές τάξεις, δηλαδή [στρ
ρία μυΘικ1i, μυΘολογι κ 1i . Σ' αύτ1i τήν έρμηνεία άντιπαρατίΘι;
ται μιά δεύτερη πού προτείνει μιάν Cίλλη aποψ η .
- Ά πύ τιί11 άΙJΤίΟεση
iiποψη έρμη11είας.

τού

τρόπου

παιξίματο:;

γεννιέται

·

μιά

ΑΡΙΑΝ ΜΝΟΥΣ Κ Ι Ν : Οί έρμ ηνείες είναι aλλοτε άντίΘετες
κι aλλοτε συμπλη ρώνουν ή μιά ηiν aλλ η . Δέν καταφεύγουμε
συχνά σέ πολλών είδών άπόψεις. Π ρόκειται γιά ενα Θέαμα
πού πραγματοποιείται άπό πολλά πρόσωπα μέ παρόμοιες άντι
λ1iψεις άλλά περισσότερες άπό μιά έρμηνείες. Κάποιος δου
λεύει πάνω σ' ενα έπεισόδιο. 'Αμέσως· μετά, aλλοι 1iΘοποι οί
ξαναπιάνουν τό ϊδιο έπεισόδιο δί νοντάς του μιά έρμηνεία πού
προέρχεται άπ' αύτό πού είδαν πρίν άπό λίγο. Τώρα μπαίνει
τό έρώτημα : Αύτός ό τελευταίος αύτοσχεδιασμός Θά είναι ό
μόνος πού Θά κρατήσουμε στό Θέαμα ; Όλοι οί αύτοσχεδια
σμοί δέ Θά μποϋν στό Θέαμα, άλλά Θά 'χουν συντελέσει 6λοι
στή δημιουργία τού Θεάματος.

"Ας άνακεφαλαιώσουμε : Τό . . 1 789 : ·Η · Επανάσταση τέ
λειωσε . . [αύτός ό τ ί τλος Θά δινόταν άρχικά στό Θέαμα]
εί11αι μιά ύμαδικιί συζιίτηση πά11ω στιί Γαλλικιί ' Επανάσταση
πού κατευΟύνεται riπό τού:; ιίΟοποιού:; πού τιίν παίζουν:

ΑΡΙΑΝ Μ ΝΟΥΣ Κ Ι Ν : Μέ τήν έξης διαφορά : Ή " συζ1iτηση . .
δέν εΙναι 6λο τό Θέαμα.

ΑΠΟΦΥΓΑΜΕ ΕΝΑ ΘΕΑΜΑ - 'ΆΛΛΟΘΙ "
- Αύτό Οά τό όνομάζατε ύμαδιιοί δημιουργία ; Ή ίδια τάση
διαγραφόταν ιϊδη στούς " Κλόουν . . .

Α ΡΙ Α Ν Μ ΝΟΥΣ Κ Ι Ν : Δ έ Θά 'Θελα ν ά χρησιμοποι ήσουμε αύ
τό τόν 6ρο γιά τούς " Κλόουν " πού, κατά τή γνώμη μου,
ήταν ή πεμπτουσία τής άτομικf]ς δημιουργίας τού καθένα
μας. Δέν ύπf]ρχε όμαδική δημιουργία κ' ϊσως έκεί βρισκό_
ταν τό μεγαλύτερο έλάττωμα τοϋ Θεάματος.
- Δημιουργία ά τομικιί . . . μύ. διαδοχικιί. Δέν είν ' ίfτσι ;

Α Ρ Ι Α Ν ΜΝΟΥΣ Κ Ι Ν : Βρισκόμαστε 6λοι άντιμέτωποι, ό καθέ
νας μέ τά δικά του προβλ1iματα δημιουργικότητας. 'Ενώ σέ
τούτη τήν περίπτωση, έδώ καί δυό μ ή νες, συμβαίνει κάτι δια
φορετικό - δέν έννοώ τό άποτέλεσμα, άλλά τή δουλειά μας.
Παρ' 6λο πού κινδυνεύαμε νά άπλωΘοϋμε πολύ, νά κάνουμε
λάθη, παρ' 6λο πού προχωρούσαμε ψ η λαφητά καί διατρέχαμε
τόν κίνδυνο τής σύγχυσης, 6χι μόνο στόν τομέα τής i:κφρασης

�
ΑΝΩ : Ή έμψυχώτρια τού θιάσου Άριάν Μνούσκιν στιίν ένταση
τιϊς πρόβας. Σ ΤΗ ΜΕΣΗ: Οί άκροβάτες ιίθοποιοί δίνουν πα
ράσταση μαριονετών. ΚΑ ΤΩ : Καινοτομία στιί " μέθεξη " : τό κοινό
παρακολουθεί τό θέαμα τ ιϊς έξέδρας πού τό τραβάει περισσότερο
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μά καί της σκέψης καί τοϋ πολιτικοϋ άποτελέσματος, παρ'
δλα αύτά Εχω πίστη σηi σημεριν1i μας πορεία πού 'ναι ή
πορεία μιάς όμάδας, ή καλύτερη δυναηi, καί έν πάση περι
πτώσει, αύτή 1πού μ' ένδιαφέρει. Μοϋ φαίνεται πώς ε!ναι σω
στή, πώς σήμερα ε!ναι ό μόνος τρόπος νά προχωρήσει κανείς.
Τά " άριστερά " θεάματα, πού βγαίνουν μέσα άπό συνθηκες
άπόλυτης ένσωμάτωσης στό σύστημα, μέ έκνευρίζουν. Ε!ναι
θεάματα - δ.λλοθι. 'Εμείς, προτιμάμε νά βλέπουμε τό θέαμα νά
μάς ξεφεύγει γιά ενα χρονικό διάστημα άρκεί ή πορεία της
όμάδας νά συμφωνεί μαζί του, προτιμάμε τό θέαμα πού βγαίνει
άπ' τήν όμάδα νά 'ναι αύτό πού θέλει 11 όμάδα κι δχι αύτό
πού θέλει τό σύστημα παραγωγ1'jς.
- Μετά άπ ' αύτό τό Οέαμα Οά άποκλείσετε τά γραπτά Οεατρικά ίfργα ;
Α ΡΙΑΝ Μ ΝΟΥΣ Κ Ι Ν : Δέ θεωροϋμε τά γραπτά εργα έκ τών
προτέρων χρεοκοπημένα. Θά σκηνοθεηiσω μάλλον άκόμα
ενα τέτοιο εργο. Π ρός τό παρόν πρόκειται γιά ένστικτώδη
άπόρριψη κι δχι γιά γενική κρίση. Τά γραπτά εργα δέν άντα
ποκρίνονται σ' αύτό πού, όμολογώ κάπως συγκεχυμένα, ψά
χνουμε.
- Δέ Οά μπορούσατε νά τά διαλύσετε καί νά τά ξανασυνΟέσετε
σέ μιά όμαδικιί δουλειά σάν τό " 1 789 · · ;
Α Ρ Ι Α Ν Μ ΝΟΥΣ Κ Ι Ν : Άρνοϋμαι νά κάνω κάτι τέτοιο. Όταν
άνεβάζω ενα θεατρικό εργο δέν εχω διάθεση νά τό διαλύσω.
Αύτό έννοοϋσα λέγοντας πώς ή στάση μας δέν ύπαγορεύεται
άπό καμιά γενική άξιολόγηση. Όταν θέλησα ν' άνεβάσω τό
" Όνειρο καλοκαιριάτικης νύχτας " δέν τό 'κανα καθόλου γιά
νά διαλύσω τό Εργο τοϋ Σαίξπηρ, άλλά προσπάθησα νά τό
διαβάσω πολύ βαθιά.
Ναί, άλλά τό παράδειγμα δέν ε!ιιαι πετυχημέιιο. Τά παλιά
ίfργα προσφέρουν μεγαλύτερο πεδίο δράσης, άφοϋ μάλιστα τό
" Όνειρο . . " σiiς τό μετάφρασε ό Φιλίπ Λεοτάρ.
Α ΡΙΑΝ Μ ΝΟΥΣ Κ Ι Ν : Καί ναί καί δχι. ' Υπάρχουν δυό τρόποι
νά διαβάσει κανένας ενα θεατρικό εργο : ό ενας ε!ναι νά τό δια
βάσει· κι ό άλλος νά τό διαστρέψει. Δέν εχω διάθεση νά δια
στρέψω κανένα κείμενο.
- Στό εlδος αύτό τοϋ όμαδικοϋ Οεάματος τί περιΟώρια μένουι•
στό σκηνοθέτη ;
Α ΡΙ Α Ν Μ ΝΟΥΣ ΚΙ Ν : Μεγάλα περιθώρια. Όπως καί νά 'ναι
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έμι::να μοϋ φτιΊνι:ι μέ τό παραπάνω. ΈγόJ f�μουν αύτή ποiι
πρότι:ινε τή μορφή τοϋ θεάματος, χωρίς δμως στήν πραγμα
τικότητα νά τό έπιβάλω, γιατί σπάνια εχω δεί 1iθοποιούς νά
ξεκινοϋν άμέσως μέ τόση ζωντάνια καί άντίληψη. Όσο γιά
μένα, άναλαμβάνω ενα τμ1'jμα τ�'jς οiκοδόμησης τοϋ συνόλου
δπως κ' οί 1iθοποιοί. Δέν πιστεύω πώς ενα θέαμα τό φέρνει
κανένας μέσα του. Π ρός τό παρόν μάς κατευθύνει περισσότερο
τό τί δέ θέλουμε παρά τό τί θέλουμε. Όσο γι' αύτό τό τελευ
ταίο, μένει άκόμη άπροσδιόριστο. Στή σκηνοθεσία ετσι γί
νεται πάντα. Τίς περισσότερες φορές δέ λέω σ' εναν ήθοποιό
" κάνε αύτό ", άλλά " μή ν κάνεις έκείνο ". Δηλαδή σά σκη
νοθέτης, έκείνο πού κάνω είναι νά άπορρίπτω όρισμένα πρά
γματα. Νομίζω δτι πολλοί σκηνοθέτες γράφουν τί περιμένουν,
πρίν ν' άρχίσουν νά σκηνοθετοϋν. 'Εγώ γράφω έκ τών ύστέ
ρων. Τό κείμενο τών " Κλόουν " πρώτα τό μαγνητοφωνήσαμε
καί μετά τό γράψαμε. Μοιράσαμε τούς καλούς αύτοσχεδια"
σμούς στούς ήθοποιούς, οί όποίοι τούς ξαναδοκίμασαν, τούς
ξαναδούλεψαν. Πολλές φορές, ξανάπιαναν ενα κομμάτι πού
τό 'χαν f]δη δουλέψει, τροποποιώντας το. Αύτή τή φορά, μα
γνητοφωνοϋμε καί δουλεύουμε πάλι άπ' τήν άρχή δχι μέ σκο
πό τό ώραίο ii τήν τελειότητα άλλά γιά νά πετάξουμε τά πε
ριττά καί νά καθορίσουμε τήν κατεύθυνση, πάντα βέβαια έκ
τών ύστέρων. Όταν δίνω μιά iδέα γιά αύτοσχεδιασμό εχω·
στό νοϋ μου καί τό κείμενο. Λέω : θά 'ταν καλό νά κάνετε
αύτό η έκείνο. Συνήθως, δμως, οί ήθοποιοί πραγματοποιοϋν
κάτι όλότελα διαφορετικό άπ' αύτό πού 'χα προτείνει. Καί τίς
πιό πολλές φορές έκείνοι λένε τήν τελευταία λέξη. Ό δικός
μου ρόλος περιορ ίζεται στήν άνεύρεση μιάς σύνθεσης : νά
συνδέσω δηλαδή τόν ενα αύτοσχεδιασμό μέ τόν άλλο. Τό
ύλικό πού δίνουν οί 1iθοποιοί δέν εΙναι άπλό. 'Υπάρχουν
αύτοσχεδιασμοί πού άπ' τήν πρώτη στιγμή δέ χρειάζονται
τίποτ' άλλο. 'Αντίθετα, δ.λλοι δέν εΙναι παρά μιά άρχή καί
πρέπει νά τούς άναπτύξουμε.
ΔΕΝ ΞΕΠΕΡΝΑΜΕ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΘΕΑΜΑ
Χωρίς κείμειιο, χωρίς σενάριο γραμμέιιο άπό πρίν, ποϋ
στηριζόσαστε γιά νά Οεωριίσετε τό Οέαμα τελειωμένο ; "Όταν
κάνατε πρόβες . στιίν " Κουζίνα " τό ίfργο σiiς έπέβαλε μιά
όρισμένη διάρκεια : άναζητιίσατε τιίν τελειότητα - πού δέν
ιίταν βέβαια δοσμέιιη άπ' τό ίfργο - σέ μιά ίσορροπία πού

μά καi της σκέψης καί τού πολιτικού άποτελέσματος, παρ'
δλα αύτά εχω πίστη στή σημερινti μας πορεία πού 'ναι ή
πορεία μιάς όμάδας, ή καλύτερη δυνατti, καί έν πάση περι
πτώσει, αύτή 1πού μ' ένδιαφέρει. Μου φαίνεται πώς είναι σω
στή, πώς σήμερα είναι ό μόνος τρόπος νά προχωρήσει κανείς.
Τά " άριστερά " θεάματα, πού βγαίνουν μέσα άπό συνθήκες
άπόλυτης ένσωμάτωσης στό σύστημα, μέ έκνευρίζουν. Είναι
θεάματα- άλλοθι. ' Εμείς, προτιμάμε νά βλέπουμε τό θέαμα νά
μάς ξεφεύγει γιά ενα χρονικό διάστημα άρκεί ή πορεία της
όμάδας νά συμφωνεί μαζί του, προτιμάμε τό θέαμα πού βγαίνει
άπ' τήν όμάδα νά 'ναι αύτό πού θέλει ή όμάδα κι δχι αύτό
πού θέλει τό σύστημα παραγωγής.
- Μετά άπ' αύτό τό Οέαμα Οά άποκλείσετε τά γραπτά Οεατρικά ίiργα ;
Α Ρ Ι Α Ν Μ ΝΟΥΣΚ Ι Ν : Δέ θεωρούμε τά γραπτά εργα έκ τών
προτέρων χρεοκοπημένα. Θά σκηνοθετ�)σω μάλλον άκόμα
eνα τέτοιο εργο. Π ρός τό παρόν πρόκειται γιά ένστικτώδη
άπόρριψη κι δχι γιά γενικ1i κρίση. Τά γραπτά εργα δέν άντα
ποκρίνονται σ' αύτό πού, όμολογώ κάπως συγκεχυμένα, ψά
χνουμε.
- Δέ Οά μπορούσατε νά τά διαλύσετε καί νά τά ξανασυνΟέσετε
σέ μιά όμαδικιί δουλειά σάν τό
1 789 · · ;
"

Α Ρ Ι Α Ν Μ ΝΟΥΣ Κ Ι Ν : 'Αρνούμαι νά κάνω κάτι τέτοιο. Όταν
άνεβάζω eνα θεατρικό εργο δέν εχω διάθεση νά τό διαλύσω.
Αύτό έννοοuσα λέγοντας πώς i1 στάση μας δέν ύπαγορεύεται
άπό καμιά γενική άξιολόγηση. Όταν θέλησα ν' άνεβάσω τό
" Όνειρο καλοκαιριάτικης νύχτας " δέν τό 'κανα καθόλου γιά
νά διαλύσω τό Εργο τού Σαίξπηρ, άλλά προσπάθησα νά τό
διαβάσω πολύ βαθιά.
Ναί, άλλά τό παράδειγμα δέιι εlναι πετυχημένο. Τά παλιά
ίiργα προσφέρουν μεγαλύτερο πεδίο δράσης, άφού μάλιστα τό
" Όιιειρο . . " σiJς τό μετάφρασε ό Φιλίπ Λεοτάρ.
Α Ρ Ι Α Ν Μ ΝΟΥΣ ΚΙ Ν : Καί ναί καί δχι. 'Υπάρχουν δυό τρόποι
νά διαβάσει κανένας ενα θεατρικό εργο : ό ενας είναι νά τό δια
βάσει· κι ό άλλος νά τό διαστρέψει. Δέν εχω διάθεση νά δια
στρέψω κανένα κείμενο.
- Στό εΤδος αύτό τού όμαδικού Οεάματος τί περιΟώρια μένουι•
στό σκηνοθέτη ;
ΑΡΙΑΝ Μ ΝΟΥΣ Κ Ι Ν : Μεγάλα περιθώρια. Όπως καί νά 'ναι
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έμι':να μοu φτι't νr.ι μέ τό παrαπάνω. Έγό1 i;μουν αυτη ποiι
πρότι:ινε τή μορφή τού θεάματος, χωρίς δμως στήν πραγμα
τικότητα νά τό έπι βάλω, γιατί σπάνια εχω δεί 1iθοποιούς νά
ξεκινούν άμέσως μέ τόση ζωντάνια καί άντίληψη. Όσο γιά
μένα, άναλαμβάνω eνα τμiΊμα τiΊς οίκοδόμησης του συνόλου
δπως κ' οί ήθοποιοί. Δέν πιστεύω πώς eνα θέαμα τό φέρνει
κανένας μέσα του. Π ρός τό παρόν μάς κατευθύνει περισσότερο
τό τί δέ θέλουμε παρά τό τί θέλουμε. "Οσο γι' αύτό τό τελευ
ταίο, μένει άκόμη άπροσδιόριστο. Στή σκηνοθεσία ετσι γί
νεται πάντα. Τίς περισσότερες φορές δέ λέω σ' eναν ήθοποιό
" κάνε αύτό ", άλλά " μή ν κάνεις έκείνο ". Δηλαδή σά σκη
νοθέτης, έκείνο πού κάνω είναι νά άπορρίπτω όρισμένα πρά
γματα. Νομίζω δτι πολλοί σκηνοθέτες γράφουν τ ί περιμένουν,
πρίν ν' άρχίσουν νά σκηνοθετούν. 'Εγώ γράφω έκ τών ύστέ
ρων. Τό κείμενο τών " Κλόουν " πρώτα τό μαγνητοφωνήσαμε
καί μετά τό γράψαμε. Μοι ράσαμε τούς καλούς αύτοσχεδια�
σμούς στούς ήθοποιούς, οί όποίοι τούς ξαναδοκίμασαν, τούς
ξαναδούλεψαν. Πολλές φορές, ξανάπιαναν eνα κομμάτι πού
τό 'χαν iiδη δουλέψει, τροποποιώντας το. Αύτή τή φορά, μα
γνητοφωνούμε καί δουλεύουμε πάλι άπ' τήν άρχή δχι μέ σκο
πό τό ώραίο η τήν τελειότητα άλλά γιά νά πετάξουμε τά πε
ριττά καί νά καθορίσουμε τήν κατεύθυνση, πάντα βέβαια έκ
τών ύστέρων. "Οταν δίνω μιά ίδέα γιά αύτοσχεδιασμό εχω·
στό νου μου καί τό κείμενο. Λέω : θά 'ταν καλό νά κάνετε
αύτό ii έκείνο. Συνήθως, δμως, ο[ 1iθοποιοί πραγματοποιούν
κάτι όλότελα διαφορετικό άπ' αύτό πού 'χα προτείνει. Καί τίς
πιό πολλές φορές έκείνοι λένε τήν τελευταία λέξ η . Ό δικός
μου ρόλος περιορίζεται στήν άνεύρεση μιάς σύνθεσης : νά
συνδέσω δηλαδή τόν eνα αύτοσχεδιασμό μέ τόν άλλο. Τό
ύλικό πού δίνουν οί 1iθοποιοί δέν είναι άπλό. 'Υπάρχουν
αύτοσχεδιασμοί πού άπ' τήν πρώτη στιγμή δέ χρειάζονται
τίποτ' άλλο. 'Αντίθετα, άλλοι δέν ε!ναι παρά μιά άρχή καί
πρέπει νά τούς άναπτύξουμε.
ΔΕΝ ΞΕΠΕΡΝΆΜΕ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΘΕΑΜΑ
Χωρίς κείμενο, χωρίς σενάριο γραμμένο άπό πρίν, πού
στηριζόσαστε γιά νά Οεωριίσετε τό Οέαμα τελειωμένο ; 'Όταν
κάνατε πρόβες . στιίν " Κουζίνα " τό ίfργο σiJς έπέβαλε μιά
όρισμένη διάρκεια : άναζητιίσατε τιίν τελειότητα - πού δέν
ιίταιι βέβαια δοσμέιιη άπ' τό ίfργο - σέ μιά ίσορροπία πού

Τό i:μπόδιο στό όποίο άνυ.φερΟιίκατε πρίιι, σχετικά. μέ τιίιι
Κομμοι)να i:ξακολουΟεί ιιύ. ύπύ.ρχει. Ά πό πού ξεκι11οιjν οί
ιjΟnποιοί γιύ. ιιύ. ί:ρμηιιει)σουν τό ρόλο του:; ; Άπό τιj11 ιωινω
νιιοί του:; πραχτιιοί ; Ά πό τί:; γιιώσει:; πού ί!χnυιι άπό βιβλία :
Ά πό μιύ. ί!ρευνα πού κάνουιι ; "Οταιι παίζετε ί!να Οευ.τριιϊό
ί!ργο, είτε ιί μορφιί του ει'ναι ξεπερασμέ11η είτε ϋχι, τό ί!ργn
μιλύ.ει μέσω τού συγγραφέα του : τού Μπρέχτ ιϊ τού Άσσύ.ρ.
Ό ιϊάΟε ιjΟοποιό:; δέν' είιιαι nϋτε ό Μπρέχτ οϋτε ιj Άσσάρ.

ΑΡΙΑΝ Μ ΝΟΥΣΚ Ι Ν : Ξεκινιiσαμε άπ' δ,τι ξέραμε γιά τή
Γαλλική Έπανάσταση , άπ' δ,τι εϊχαμε μάθει στό σχολείο ii
άλλου. Ξεκινιiσαμε άπό μιά άτέλειωτη καί αίσιόδοξη 'Ιστορία,
μέ πρόσωπα άπίστευτα αίμοβόρα, μιά ' Ιστορία μέ τά κλισέ
της : ό φτωχός λαός πού έπαναστατεί. οί η ρωες σταλμένοι
ά.π' τή θεία πρόνοια . . .
- Ό μηχωιισμό:; τιj:; · Ιστορία:;, ί!Ιια:; μηχαιιισμό:; χωρί:; ιονητιίρια δύναμη . . .

Α ΡΙ Α Ν Μ ΝΟΥΣΚ Ι Ν : . . . Μ ιά τεράστια μυθοποί η ση του ρό
λου τών βασικών προσώπων. Π ροσπαθιΊσαμε νά σπάσουμε
αύτή τή μυθοποίηση, δέν εϊχαμε τ�\ν πρόθεση νά γράψουμε
ενα θεατρ ι κό εργο. Μερικοί άπ' τούς ιiθοποιούς, ξεκινώντας
άπ' αύτά πού iiξεραν, φαντάζονταν τήν Έπανάσταση σάν κατάχτηση του λαου. Δέν είχαν καθόλου συνειδητοποιιΊσει τιΊν
άρπαγιi αύτης τi']ς Έπανάστασης άπό τιΊν άστι κ1Ί τάξη, τόν
τρόπο μέ τόν όποίο κάθε φορά έξαπατιΊθηκε ό λαός. Αύτή
ιΊ συνειδητοποίηση eγινε βέβαια μέσα άπ' τά βι βλία. Τέλος,
τό πρίσμα όλόκληρο του θεάματος είναι άποτέλεσμα άμοι
βαίας κριτικι·;ς. Μερικές σκη νές παίζονται δυό καί τρείς φό 
ρές μέ διαφορετικό τρόπο. Τιi μιά φορά σύμφωνα μέ κάποιο
σχολικό 'Εγχειρίδιο Ί στορίας γιά μικρές τάξεις, δηλαδή ίστQ
ρία μυθικιΊ, μυθολογική. Σ' αύτή τήν έρμηνεία άντιπαρατίθc
ται μιά δεύτερη πού προτείνει μιάν άλλη άποψ η .
- Ά π ό τιίν άντίΟεση
ίiποψη έρμηιιείας.

τού

τρόπου

παιξίματα:;

γε11νιέται

·

μ ιύ.

ΑΡΙΑΝ Μ ΝΟΥΣ Κ Ι Ν : Οί έρμηνείες είναι άλλοτε άντίθετες
κι άλλοτε συμπλη ρώνουν ή μιά τήν άλλ η . Δέν καταφεύγουμε
συχνά σέ πολλών είδών άπόψεις. Π ρόκειται γιά ενα θέαμα
πού πραγματοποιείται άπό πολλά πρόσωπα μέ παρόμοιες άντι
λήψεις άλλά περισσότερες άπό μιά έρμηνείες. Κάποιος δου
λεύει πάνω σ' ενα έπεισόδιο. 'Αμέσως' μετά, άλλοι ιiθοποιοί
ξαναπιάνουν τό ϊδιο έπεισόδιο δίνοντάς του μιά έρμηνεία πού
προέρχεται άπ' αύτό πού είδαν πρίν άπό λίγο. Τώρα μπαίνει
τό έρώτημα : Αύτός ό τελευταίος αύτοσχεδιασμός θά είναι ό
μόνος πού θά κρατήσουμε στό θέαμα : "Ολοι οί αύτοσχεδια
σμοί δέ θά μπουν στό θέαμα, άλλά θά 'χουν συντελέσει δλοι
στή δημιουργία του θεάματος.
"Ας άνακεφαλαιώσουμε : Τό . . 1 789 : ·Η · Επα11άσταση τέ
λειωσε .. [αύτός ό τίτλος θά δινόταν άρχικά στό θέαμα)
ει'ναι μιύ. όμ αδικιί συζιίτηση πύ.νω στιί Γαλλικιί 'Επαιιάσταση
πού κατευΟύιιεται ιίπό τούς ιίθοποιού:; πού τιίν παίζουν;
Α ΡΙΑΝ Μ ΝΟΥΣΚΙ Ν : Μ έ τήν έξης διαφορά : Ή " συζήτηση ..
δέν είναι δλο τό θέαμα.
ΑΠΟΦΥΓ ΑΜΕ ΕΝΑ ΘΕΑΜΑ - ' ΆΛΛΟΘΙ"
- Αύτό θύ. τό όνομάζατε όμαδιιοί δημιουργία ; Ή ίδια τάση
διαγραφόταν ιίδη ατούς " Κλόουν · · .
Α Ρ Ι Α Ν Μ ΝΟΥΣ ΚΙ Ν : Δέ θά 'θελα νά χρησιμοποιήσουμε αύ
τό τόν δρο γιά τούς " Κλόουν " πού, κατά τή γνώμη μου,
ήταν ή πεμπτουσία της άτομικης δημιουργίας του καθένα
μας. Δέν ύπfiρχε όμαδική δημιουργία κ' ϊσως έκεί βρισκό_
ταν τό μεγαλύτερο έλάττωμα του θεάματος.
- Δημιουργία ά τομικιί . . . μύ. διαδοχ ικιί. Δέν είν ' ί!τσι ;

Α ΡΙ Α Ν Μ ΝΟΥΣΚΙ Ν : Βρισκόμαστε δλοι άντιμέτωποι, ό καθέ
νας μέ τά δικά του προβλ1Ίματα δημιουργικότητας. 'Ενώ σέ
τούτη τήν περίπτωση, έδώ καί δυό μήνες, συμβαίνει κάτι δια
φορετικό - δέν έννοώ τό άποτέλεσμα, άλλά τή δουλειά μας.
Παρ' δλο πού κινδυνεύαμε νά άπλωθουμε πολύ, νά κάνουμε
λάθη, παρ' δλο πού προχωρούσαμε ψηλαφητά καί διατρέχαμε
τόν κίνδυνο τ ι) ς σύγχυσης, δχι μόνο στόν τομέα τfiς εκφρασης
�
ΑΝΩ : Ή έμψυχώτρια τού θιάσου Άριύ.ν Μνούσκιν στιίν ί!νταση
τιϊς πρόβας. Σ ΤΗ ΜΕΣΗ: Οί άκροβάτες ιjΟοποιοί δίνουν πα
ράσταση μαριονετών. ΚΑ ΤΩ : Καινοτομία στιί " μέθεξη " : τό κοινό
παρακολουθεί τό θέαμα τιϊς έξέδρας πού τό τραβάει περισσότερο
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ήταν άποτέλεσμα τιϊς σχέσης άνάμεσα στιί σημασία, τό ρυθμό
καί τήν ένταση · σχέσης πού δημιουργιίθιικε μετά άπό πρόβες
6 iί 8 μηνών. "Οταν, δμως, δπως έδώ δέν άκολουθείτε μιά
καθορισμένη πορεία, τί σίίς; όδηγεί; Μέ λίγα λόγια : γιατί
τρείς κι δχι πέντε ιϊ ifξη ώρες παράστασης, άφού άπορρίπτετε
τιί διάρκεια πού καθορίζει ή μορφιί ένός γραπτού έργου ;
ΑΡΙΑΝ Μ ΝΟΥΣ Κ Ι Ν : Τρείς ώρες, γιατί μάς τό έπιβάλλουν
ο[ σημερινές συνθήκες. Ή άλήθεια είναι δτι σκοντάφτουμε
στίς συνθήκες κάτω άπό τίς όποίες μπορεί νά δοθεί μιά παρά
σταση. "Ηδη μελετήσαμε τά δρια καί χωρίσαμε στά δυό τό
θέαμα. Είναι κι aλλοι έξαναγκασμοi πού μάς ένοχλοuν δπως,
γιά παράδειγμα δτι πρέπει νά παίζοψε κάθε βράδυ. Θά προτι
μούσαμε νά παίζουμε μιά, δυό μέρες συνέχεια, νά σταματάμε
ενα μήνα, νά σκεφτόμαστε, νά δουλεύουμε, νά ξαναπαίζουμε,
νά μαθαίνουμε. Στό θέαμα μέ τήν εννοια πού του δίνουμε
σήμερα δέν αισθάνομαι καμιά δέσμευση , κι aλλωστε μέ τήν
παράσταση αύτή δέ σκοπεύουμε καθόλου νά ξεπεράσουμε
τήν εννοια θέαμα . . . Δέν προσπαθώ νά παρουσιάσω τήν πρα
γματικότητα της ' Επανάστασης, οϋτε νά δείξω ποιά ήταν ή
" άληθινή " 'Επανάσταση.
·Η μορφιί τιϊς παράστασης δέν είναι τόσο " έλεύθερη ..
iiπως φαίνεται νά νομίζετε. Παράδειγμα : κάποιος γράφει κάτι
πού θέλει νά διαβαστεί. 'Αναγκαστικά θά πρέπει νά έκδοθεί.
Ό έκδότης τού έπιβάλλει τούς έκδοτικούς κανόνες, τί μπορεί
καί τί δέ μπορεί νά γίνει, τόσες γραμμές στιί σελίδα, τόσες
σελίδες, τόσοι τίτλοι κλπ. Τό άκαθόριστο πράγμα πού γράφτηκε
πρίν άπό λίγο, τώρα είναι βιβλίο. Θά τό διαβάσουν μόνο δσοι
άγοράζουν καί διαβάζουν βιβλία. Καί κάτι άκόμα. Τό σύστημα
παραγωγής προσδιορίζει τιί μορφιί τού παραγομένου σέ τέ
τοιο σημείο, ώστε έκείνος πού θ' άρχίσει νά γράφει κάτι άνε
πηρέαστα, δπως πιστεύει, θά καταλιίξει νά 'χει στό νού του
δχι πιά ifνα σωρό χειρόγραφα, κάτι άκαθόριστο, άλλά ifνα βι
βλίο πού νά μπορεί νά έκδοθεί. Καί θά γράφει ifνα βιβλίο.

Α Ρ Ι Α Ν Μ ΝΟΥΣ Κ Ι Ν : Μέ τήν έννοια αύτή βέβαια, δέν ξε
φεύγουμε άπό κάποια τέτοιου εiδους πίεση . Μ ιά άπό τiς δυσ
κολίες του θεάματος βρίσκεται στή σκηνική του διάταξη.
Κατά τή γνώμη μου, είναι άπό τiς πιό άπλές, δέν έχει τίποτα
έξωφρενικό. Όταν, δμως, τήν περιγράφουμε, αύτοi πού πρό
κειται νά έπιτρέψουν τήν παράσταση τρομάζουν. Τό θέαμα
ξετυλίγεται στό χώρο ένός παζαριοu πού τόν περι βάλλουν

πέντε " πασαρέλες " ένωμένες μεταξύ τους, δυό άπό τή μιά
πλευρά καi δυό άπό τήν aλλη. οι θεατές θά βρίσκονται στό
κέντρο καί στή μιά άπό τίς έξωτερικές πλευρές. Δέν ήταν
δυνατό νά έγκqτασταθοuμε σ' ενα θέατρο. Τό 'χαμε προβλέψει
καί ζητήσαμε ενα γυμναστή ριο. "Ε, λοιπόν, αύτό τό άπλό
πράγμα ήταν ενα έμπόδιο γιά νά παίξουμε στή Γαλλία. 'Από
ύλική aποψη τό πρόβλημα λύνεται . Τiς διαστάσεις τίς εiχαμε
καθορίσει . Ήταν ο! διαστάσεις του πιό μ ικροu γυμναστήριου
πού μπορεί νά γίνει, ένός γήπεδου γιά μπάσκετ 26 χ 1 4, άνα
λογίες πολύ συνηθισμένες. Κ ι δμως, aνθρωποι τοu Θεάτρου
πού δέχονται τή συζήτηση πάνω στίς νέες μορφές παράστα
σης, μας άπαντοuν άρνητικά δταν, καi μόνο, δ ιατυπώνουμε
αύτή μας τ ή ν άξίωση . Παρ' δλα αύτά, ό μόνος χώρος πού δέ
λείπει άπό όποιαδήποτε πόλη είναι ενα γήπεδο μπάσκετ. Τό
θέαμα δέν είναι πολυέξοδο, έχουμε τόν i]λεκτρικό μας έξο
πλισμό. Κι δμως ! Στό κέντρο του σκηνικοu χώρου ο[ θεατές
μποροuν νά κάθονται ii νά στέκονται όρθιοι. Άν προσθέσω
" δπως στόν Μαινόμενο Όρλάνδο ", δλος ό κόσμος συγκατα
νεύει μέ θαυμασμό : " Ά, βέβαια ! Ό Μαινόμενος 'Ορλάνδος ".
Καί ό Ρονκόνι δμως χρειάστηκε ενα χώρο γιά νά δώσει τήν
παράστασή του. 'Εκ τών ύστέρων δλοι τόν άναγνώρισαν. Τώ
ρα, οί iδιοι, άρyοuνται ενα τόσο άπλό πράγμα. Καί δέν πρό
κειται γιά κανένα δημαρχιακό ύπάλληλο ii κάτι τέτοιο, άλλά
γιc'ι. άνθρώπους τοu Θεάτρου. Γι' άνθρώπους του Θεάτρου
πού - νά πάρει ή όργή ! - μόνοι τους διάλεξαν νά " φυλα
κιστοuν " σ' αύτό τό χώρο. Δέν καρπώνονται, καί μέ τό παρα
πάνω, τά όφέλη του ; 'Εγώ τά άρνοuμαι· κι δχι μόνο δέ θέλω
τά προνόμιά τους, άλλά θά δεχόμούν νά ύποστώ καi τά δυσά
ρεστα της " φυλακής " τους. Κατά τή γνώμη τους, δέ θά
'πρεπε νά δώσουμε αύτή τήν παράσταση . Κ ανένα άπ' τά θεά
ματα πού άνεβάσαμε δέν επρεπε νά τό άνεβάσουμε καί .πολύ
περισσότερο αύτό, άφοu ε!ναι τό τελευταίο.
Οί δροι τι;ς θεατρικιϊς παραγωγιϊς έχουν τιίν τάση νά άνα
παράγονται. Τό θέαμα πού βγαίνει κάτω άπ' αύτούς τούς
δρους έχει δημιουργιίσει ifνα τύπο αίθουσας πού έπιβάλλει καί
στά μελλοντικά θεάματα τούς Ιδιους αύτούς δρους γιά τούς
όποίους έπαγρυπνούν οί προστάτες τιϊς θεατρικιϊς παράδοσης.
Ό οίοσδιίποτε δέ μπορεί νά παίξει ό,τιδήποτε σέ όποιονδιί
ποτε χώρο. Πρέπει νά παίζεται θέατρο μέσα στό θέατρο,
μπάσκετ στό γιίπεδο τού μπάσκετ.
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Α ΡΙΑΝ Μ ΝΟΥΣ Κ Ι Ν : Έδοο κ' ενα χρόνο περίπου, βρεθή κα
με σέ μιά άπελπιστικ1i οiκονομι κ1i κατάσταση πού, άπ' αύηi,
δέν ήταν πιά δυνατό νά βγοϋμε. Μ ιά καί ύπάρχει τό ' Υπουρ
γείο Μ ο ρφωτικων ' Υποθέσεων πi'jγα καί ζ1iτησα χρήματα.
Τούς μίλησα γιά ηiν έπικείμενη έξαφάνισή μας καi γιά ηi
δημοσιότητα πού σκοπεύαμε νά ηΊς δώσουμε. Μaς εδωσαν
πέντε έκατομμύρια παλιά φράγκα μέ τά όποία μπορέσαμε
κ' έπιζ1iσαμε. Καί κάτι άκόμα : Κάποιος, έκεί στό 'Υπουργείο ,
μοϋ είπε : " Δέν είναι δυνατό νά συνεχίσετε ετσι. Π ρέπει νά
ξανασυναντηθοϋμε γιά νά δοϋμε τί μποροϋμε νά κάνουμε ".
Κατάλαβα πώς βρισκόταν σέ πολύ δύσκολη Θέση. Μοϋ έξή
γησε, έπίσης, δτι ξέρει πώς εϊμαστε άδιάλλακτοι . Τί έννοεί
άδιάλλακτοι ; Ποτέ δέν iiμουν άδιάλλακτη μαζί τους. " Αλ
λωστε, έγώ δέν τούς ζ1iτησα χρ1iματα ; - " Δέν έπεμβαίνουμε
ποτέ στόν πολιτικό τομέα, άλλά πρέπει νά καταλάβετε δτι
έσείς καί ή όμάδα σας άποτελείτε μιά πολύ ένοχλητικ1i περί
πτωση ". Σηiν άρχή δέ μπορούσα νά έξηγ1iσω τά λόγια του,
άλλά ξαφνικά κατάλαβα. Μ πορώ ν' άνεβάσω τό πιό άντιτι
Θέμενο φαινομενικά Θέαμα σ' αύτούς. Τό γράφουν στά παλιά
τους τά παπούτσια. Άλλ' ό τρόπος πού λειτουργεί ό Θίασος
καί βγάζει τά Θεάματά του, τό γεγονός καί μόνο δτι δέ μπαίνου
με σ' iiνα προϋπάρχον πλαίσιο, αύτό είναι πού τούς άναστα
τώνει καί τούς άνησυχεί. Σ�iμερα πού μιλάω γι' αύτά, καταλα
βαίνω έκείνο πού τότε μοϋ φαινόταν άνεξήγητο, δηλαδ1i τί
εννοια είχε ή έπιφυλακτικότητά τους. Τά Θεάματά μας δέν
είχαν τίποτα έξτρεμιστικό. Τότε, λοιπόν, γιατί εϊμαστε εiδικ1i
περίπτωση ; 'Ήμουν πολύ άνήσυχη γιατί σκεφτόμουνα .πώς
i:iν είναι κάτι πού δέν πρόκειται ν' άλλάξει, Θά 'ναι ό τρόπος
πού δουλεύουμε.
ΑΡΝΙΟΜΑΣΤΕ ΤΗ ΡΥΘΜL ΣΜΕΝΗ ΠΑΡΆΓΩΓΗ

Γιατί δίιιετε σημασία σ' αύτό τό σημείο ; Γιατί φοβόσαστε
ιιά έγιωτασταΟείτε σ ' ίfιια μόνιμο χώρο, ν' άποχτιίσετε ίfνα
διαχειριστιί καί ιιά δίιιετε ιωΟημεριιιά πrφαστάσει:; ; Φοβό
σαστε μιίπως τό ταχτικό πρόγραμμα ;

Α ΡΙΑΝ Μ ΝΟΥΣΚΙ Ν : Τό νά 'χουμε i:να μόνιμο τόπο γιά τίς
παραστάσεις μας Θά σήμαινε πώς, άντί νά νοικιάσουμε π.χ.
τό " Έλυζέ- Μονμάρτρ ", μέ 1 .500 φράγκα ηi βραδιά, Θά δί
ναμε παραστάσεις μέ πολύ λιγότερα εξοδα. Κ ι άκόμα , πώς
Θά μπορούσαμε ν' άναπτύξουμε κι aλλου εϊδους δραστηρι ό
τητα γύρω άπ' αύτό τόν τόπο, πράγμα άδύνατο μέ τίς σημερι
νές συνθi'jκες. "Οχι, δέν πρόκειται γι' αύτό. Μ ποροϋμε, μιά
χαρά, νά όργανώσουμε ενα ταχτικό πρόγραμμα. 'Εκείνο πού
δέ Θέλουμε είναι νά μποϋμε στή ρυθμισμένη παραγωγή, γιατί
αύτό Θά μείωνε ηiν άξία ηΊς δουλειάς μας.

- Δέν είναι λίγο ρομαιιτικιί καί ούτοπικιί ιί στάση σας, ή
ιιοσταλγία γιά μιά ξεπερασμέιιη βιοτεχιιία . . .
·

ΑΡΙΑΝ Μ ΝΟΥΣΚΙ Ν : Κάθε Θεατρική δουλειά είναι βιο
τεχνικ1i.
Καί ιιαί, καί όχι. "Α ιι καί δέιι ύπάρχει Οεατρικιί παραγωγιί iiς
πούμε β ι ο μ η χ α ν ο π ο ι η μ έ ν η - έκτός άπό τά έξα
γόμενα άμερικανικά μιούζικαλ - άντίΟετα μιά σχεδόιι τ υ π ο
π ο ι η μ έ 11 η Οεατρικιί δραστηριότητα προμηθεύει Οεάματα
μέ τόν /διο τρόπο πού παράγεται μιά σουπιέρα : τό /διο φινί
ρισμα καί ιί /δια χωρητικότητα σ' όλες τίς σουπιέρες - ιί
/δια όμοιότητα άπ ' τό 'να θέαμα στό aλλο.
Α ΡΙΑΝ Μ ΝΟΥΣΚΙΝ : Έμείς εϊμαστε ρομαντικοί κι ούτο
πιστές ii αύτοί ; Μ ιλώντας βραχυπρόθεσμα, ϊσως εχετε δίκιο.
Πολλές φορές οί ύλικοί δροι είναι τέτοιοι πού 'ναι άδύνατο
νά τά βγάλουμε πέρα. Άλλά μακροπρόθεσμα ; . . . Μέ τόν
τρόπο πού δουλεύουμε, ο[ 1iθοποιοί είναι εύχαριστημένοι ,
κ ' έγώ τ ό ϊδιο. Όταν πηγαίνω άλλοϋ ν ά παρακολουΘ1iσω
πρόβα, άρρωσταίνω. "Αν κλείσει τό " Θέατρο τοϋ Ήλιου ..
Θά διαλέξω aλλο έπάγγελμα. Δέ Θ' άντέξω νά μπώ στό Θεα
τρικό κόσμο, δπως είναι σ�iμερα. Βιοτέχνες ; Ναί, μ' αύηi
τήν εννοια ϊσως εϊμαστε βιοτέχνες. Δ ίνουμε, πραγματικά, με
γάλη σημασία στό Θέαμα πάνω στό όποίο δουλεύουμε, στήν
ποιότητά του, δέν τό παράγουμε γιά τόν έαυτό μας άλλά γιά

Τό μαντάτο γιά τό πάρσιμο τι;ς Βαστίλλης ίfχει φτάσει. Σκηνές ξέφρενου λαϊκού πανηγυριού ξεσπούν σέ όλες τίς έξέδρες

νά τό δείξουμε καί Θέλουμε νά μάς ίκανοποιεί αύτό πού Θά
δείξουιiε.
- Δηλαδιί, τό συνδετικό στοιχείο τοϋ Οιάσου είιιαι μιά .. δημιουργία " πού νά σάς άφιίιιει σύμφωνους μέ τόν έαυτό σας ;
ΑΡΙΑΝ Μ ΝΟΥΣΚΙ Ν : Δέν εΙναι μόνο αύτό, μπαίνουν στή
μέση κι άλλοι παράγοντες. Θά μποροϋσα νά 'χω τήν ϊδια
ίκανοποίηση σκηνοθετώντας κάπου άλλοϋ. Μ άς λένε πώς
καταφεύγουμε σέ μιά μίνι κοινωνία. Καί προσπαθοϋμε νά τήν
κάνουμε ίδανικ1;. Γιατί όχι ; Άν καταφέρουμε νά μετατρέ
ψουμε τό " Θέατρο τοϋ Ήλιου " σέ μιά έπιχείρηση άπ' όπου .
όλοι Θά μποροϋν νά τρέφονται, πού Θά τή διαχειριζόμαστε
όλοι μαζί κι όλοι Θά μποροϋμε νά κατευθύνουμε τήν πορεία
της, δπου ή τεχνική κατάρτιση Θά εΙναι άδιάκοπη καί δέ Θά
ύπάρχουν πιά πλάι πλάι ενας μηχανικός κ' ενας έργάτης,
δπου ό καθένας Θά περνάει άπό δλους τούς τομείς πού ύπάρ
χουν στήν έπιχείρηση, άν δλα αύτά τά καταφέρουμε τότε τί
Θά λέγατε γιά μάς ; Ότι είμαστε φουριεριστές [Φουριέ] ii,
πιό άπλά, ενας ζωντανός Θίασος ; Π ρός τό παρόν, προχωροϋ
με ψηλαφητά. Ξέρουμε καλύτερα τί δέ Θέλουμε παρά τί Θέ
λουμε. Ή συνομιλία στό 'Υπουργείο ήταν άποκαλυπτική.
" Π ρέπει νά iδωθοϋμε γιά μιά σοβαρή άνταλλαγή άπόψεων ".
Τί χρειάζεται ή σοβαρή άνταλλαγή άπόψεων ; Τά Θεάματα
πού παρουσιάζουμε εΙναι γνωστά, φανερά. Αύτά μάς καθορί
ζουν. 'Ή δραστη ριότητά μας άρχίζει άπό τό J 964, μέ τό ίδιο
έπιτελείο. Θέλαμε νά κάνουμε ενα διαφορετικό Θέατρο άπ'
αύτό πού μάς ίtδειχναν τότε. Δέν ξέραμε τίποτ' άλλο. Αύτό
εΙναι μειονέχτημα ; Ή δουλειά στήν όμάδα προχωρεί άργά ,
πιό άργά άπό τήν έξέλιξη ένός άτόμου. Δυό χρόνια άργότερα
αiσθάνθηκα πώς ϊ:πρεπε νά κάνω μιά έκλογή. Τήν έποχή
αύτή, διαπίστωσα σέ μερι κούς άπό τούς 1iθοποιούς ενα εΙδος
άμφιβολίας. Σ' αύτούς τούς ίδιους πού σήμερα προχωροϋν μέ
περισσότερη τόλμη κι όρεξη άπ' δλους μας. Τότε μοϋ 'διναν
τήν έντύπωση πώς φοβόντουσαν μ�iπως μεταβληθοϋμε σέ
στρατώνα, μήπως ή γνώμη ένός προσώπου έπι βληθεί σ' δλους.
Κ' ετσι ό προβληματισμός τους πάψει νά 'ναι έλεύθερος.

- Είχαν έρθει νά κάνουν Θέατρο κι δχι πολιτικιί άγκιτάτσια .
ΑΡΙΑΝ Μ ΝΟΥΣ Κ Ι Ν : Ναί. Καi σιγά σιγά κατάλαβαν, κατα
λάβαμε όλοι, πώς δσο πιό αύστ η ρή έκλογή κάνει κανένας
τόσο λιγότερες λύσεις βρίσκει.
ΖΗΤΑΜΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΑΦΗΣ Μ Ε το ΚΟΙΝΟ

- Λύσεις σέ τί; Στιί δημιουργία ; Στiιν παραγωγιί μιίiς όμαδικι;ς δημιουργίας :
Α ΡΙΑΝ Μ ΝΟΥΣΚΙ Ν : 'Όχι τόσο στ�i δημ ιουργία, δσο στήν
άνάληψη κάποιας κοινωνικης λειτουργίας. Αύτό πού προσπα
Θοϋμε καί πού άκόμα βρίσκεται σέ έμβρυακό στάδιο, σέ έπί
πεδο άναζήτησης, εΙναι νά βροϋμε ενα κοινό σημείο καί, ξε
κινώντας άπ' αύτό, νά δημιουργήσουμε μιά σχέση μέ τούς
Θεατές. Είναι φανερό πώς άνάμεσα στήν προσπάθειά μας
ν' άνεβάσουμε τή Γαλλική Έπανάσταση καί στό κοινό πού
θέλουμε ν' άγγίξουμε, ύψώνεται ενα τείχος. Στiς έκατό, στίς
έκατόν όγδόντα παραστάσεις τών " Κλόουν . . ε!ναι ζήτημα
iiν διαπεράσαμε τό τείχος αύτό τρείς-τέσσερις φορές. Άπο
τέλεσμα μηδαμινό, άξιολύπητο !
- Πώς τιίν έννοείτε τιί σχέση μέ τό κο111ό ;
ΑΡΙΑΝ Μ ΝΟΥΣ Κ Ι Ν : Χωρίς νά συμφωνώ άπόλυτα μ έ τό
Γκροτόβσκι, νομίζω, δπως κ' έκείνος, πώς τό κοινό δέν πρέ
πει νά τροποποιεί τό Θέαμα. Γιατί iiν τό τροποποιήσει ύπάρ
χουν πολύ μικρές πιθανότητες νά γίνει καλύτερο έκ τών
ύστέρων, κι αύτές σέ πολύ περιορισμένα έπίπεδα. Ή έπέμβαση
τοϋ κοινοϋ Θά 'πρεπε, μέ κάποιο τρόπο, νά γίνεται πρίν άπό
τό Θέαμα. Οί άργοπορημένες κριτικές έπη ρεάζουν . . . τό έπό
μενο Θέαμα. Πολλές φορές άναφέρονται στόν τρόπο πού λέ
γεται κάτι κι όχι στό περιεχόμενο, σ' αύτό δηλαδή πού i:χέι
iiδη εiπωθεί. Όταν δουλεύουμε, οί σχέσεις μας μέ τό κοινό
εΙναι περίεργες. 'Ορισμένες στιγμές τό ξεχνάμε όλότελα.

·

Σ' eνα πατάρι παίζουν μιά σκηνιί : Οί σκλάβες καί τ' άφεντικά τους

στ�iν έγκατάλειψη τών δρόμων πού δοκιμάσαμε. Αύτό συνεχί
ζεται μέχρι τούς " Κλόουν " τό πιό άμφισβητημένο, ίσως δί
καια, ί:ργο πού άνεβάσαμε, άλλά πού ή πορεία του δέ μάς
άνάγκασε αύτή τή φορά νά τό έγκαταλείψουμε καί νά ξεκινή
σουμε άπό τήν άρχ1;. Μ έ τή γλώσσα πού βγ1"]κε άπό τούς
" Κλόουν ", προσπαθοϋμε νά μιλ1iσουμε γιά τήν 'Επανάσταση .
Τό κοινό επαιξε ρόλο σ ' αύτή τήν έκλογή. Αύτό τ ό κοινό
είχαμε ύπόψη όταν άποφασίσαμε ν' άνεβάσουμε τό Θέαμα.
ΕΙναι δύσκολο νά περιγράψει κανένας τόν τρόπο πού δου
λεύουμε. Σέ κάθε νέο Θέαμα, τόν διορθώνουμε. T1i φορά αύτή
ξέρουμε ποϋ Θέλουμε νά φτάσουμε : Δέν πρόκειται γιά ενα
Θέαμα πού τό άνακαλύπτουμε δουλεύοντάς το . . . άλλά, δου
λεύοντας, άνακαλύπτουμε . . . τόν τρόπο πού πρέπει νά τό
δουλέψουμε.
- "Α:; έπανέλθουμε στό .. Βάαλ .. τσϋ Μπρέχτ. Γιατί t:γιωταλείψατε αύτιί τιίιι πρσσπτικιί ;
Α ΡΙΑΝ Μ Ν Ο ΥΣ Κ Ι Ν : Π ρώτη φορά ϊ:παθα κάτι τέτοιο. Ή
έπιθυμία μου ν' άνεβάσω τό ί:ργο αύτό ήταν άποτέλεσμα μιάς
κρίσης. Π ολλά άπό τά μέλη τοϋ Θιάσου, κ' έγώ ή ϊδια, νιώθα
με κάποια άδράνεια κάτω άπό τήν έπίδραση της καταθλιπτι
κης άτμόσφαιρας πού άκολούθησε τό Μάη τοϋ '68. Βγαίνον
τας άπ' αύτή τήν κρίση, δέν εΙχα πιά καμιά διάθεση νά μιλή
σω γιά τά προβλ1iματα ένός " δημιουργοϋ , . μέσα στήν κοινω
νία - ό " Βάαλ . . είναι ποιητής. Πολύς χρόνος, πολλή ένέρ
γεια χαμένη γιά κάτι πού ένδιαφέρει λίγους άνθρώπους,
σύμφωνα τουλάχιστο μέ τό πρίσμα άπ' τό όποίο ϊ:βλεπα τότε
τό Θέαμα. Ό .. Βάctλ .. εΙναι πολύ καλό ί:ργο. κ· ίσως ύπάρχει
φόπος νά τό άνr.βάσr.1 κανf.νας. κριτι κάροντας συγχρόνως
τόν iiρωά του. Άλλ' αύτό ήταν πάνω άπ' τίς δυνάμεις μου.
Ό ·· Βάαλ . . ε!ναι πολύ σκοτεινό ϊ;ργο. Σέ δυό-τρία χρόνια.
ίσως . . .
- Σέ ποιά μέρη τιϊς Γαλλίας Οά παίξετε ;

Παράξειιο, άλλά ιί παρουσία αύτοϋ τού κοινού δέν είιιαι
αίσΟητιί στό ρεπερτόριό q:ας, πού, φαιιιομενικά τουλάχιστο,
δέν ύπάρχει συνέχεια. Πρώτα ό ·· Καπετάν Φρακά:; '', ϋστερα
οί .. Κλόουν , ιί ·· Κου(ίιια .. - έργο κοινωνικό· τό .. -οι•εφο
καλοκαιριάτικη:; νύχτας .. - έργο ποιητικό . . .

Α ΡΙΑΝ Μ ΝΟΥΣΚΙΝ : Στη Χάβρη, στήν Καέν καί στ�i Μπε
ζανσόν γιά τό Μ ορφωτικό Κέντρο της Π αλάντ-λέζ-Όρσάν.
Έχουμε ξαναπάει έκεί μέ τήν " Κουζίνα .. καί παίξαμε σ' ενα
κοινό πού τό άποτελοϋσαν άποκλειστικά έργάτες. Βασικά,
οι άντιδράσεις τους δέν ήταν διαφορετι κές άπό τίς άντιδρά
σεις ένός άλλου κοινοϋ. Λ ίγο πιό κοφτές, ίσως. Τό ί:ργο γινό
ταν λιγότερο κωμικό. Ή συζήτηση μετά τό ϊ;ργο ήταν παρά
ξενη . Άντίθετα μέ τούς νέους, μέ τούς όποίους μιλάμε λιγό
τερο γιά τό Θέαμα καi περισσότερο γιά πολιτική, αύτοί μι
λοϋσαν γιά πραχτικά προβλήματα της δουλειάς. Γιά τά προ
βλήματά μας, τίς οiκονομι κές μας δυσκολίες, πόσον καιρό
μάς π η ρε ή έτοιμασ ί α, τίς τιμές, πώς τά βγάζαμε πέρα. Πολύ
λίγη φλυαρία πάνω στό περιεχόμενο τοϋ ί:ργου· Θεωροϋσαν
πώς δέν ύπηρχε λόγος νά έπανέλθουμε· γι' αύτούς ήταν ξε
κάθαρο. Ή μόνη φορά πού δέ μάς εΙπαν " εΙναι καταπληκτι
κό ", άλλά " πόσο πολύ Θά πρέπει νά δουλέψατε . . . ..

ΑΡΙΑΝ Μ ΝΟΥΣ Κ Ι Ν : Κ ι δμως, ή συνέχεια βρίσκεται μέσu
στήν άναζήτηση μιάς γλώσσας. Ή συνέχειά μας βρίσκεται

( Ηοιιί/Ιe.\', 16 Σεπτέμβρη 1970)
Μετάφραση Ε Λ Ε Ν Η Σ Β Α ΡΙ ΚΑ
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ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ ΤΟ � � l(AT I ΑΛΛΟ ''
ΟΙ ΗΘΟ ΠΟΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟ ΥΣ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ
Τοί5 EMILE CO PFE R MA NN
Μετά τή σvνομ1λία μέ τήν 'Αρ1άν Μνούσκtν, νέα σvνάντηση
τοv ' Εμίλ Κόπφερμαν μέ τό " Θέατρο τοv " Hλtov ". Σvνομ1λία,
αύτή τή φορά, μέ τά μέλη τοv θtάσοv, πού μtλΟ:νε y1ά τόν
Ιδ ιαίτερο χαρακτήρα τfis δοvλε1Ο:s τovs στήν 'Ο.μάδα.

γείται γύρω άπό τίς σχέσεις μέ τό θεατρικό κατεστημένο.
'Ενοχλεί ιϊ οχι τό " Θέατρο τού " Ηλιου " ; Όχι, ό.φού τό
άγνοεί. Ναί, ό.φού πρέπει ό.κόμα νά περάσει κανένας ό.π' τό
ιωι•άλι τnυ γιά ι•ά μπορέσει νiι παίξr.ι.

Ξανασυιιαιιτιόμαστε στίς 14 Όχτώβρη - ίiνα μιίνα πρίν άπό
τιίν πρώτη παράσταση στό Μιλάνο - κοντά στά στρατιωτικά
παραπιίηιατα, στό δάσος τι;ς Βειισέν, iiπου τό " Θέατρο τού
Ηλιου " κάι•ει δοκιμές. Τό κρύο εlναι τρομερό · §χουμε μα
ζευτεί καμιά δειωριά γύρω άπό 'να βαρέλι iiλo τρύπες iiπου
καίγοιιται σανίδες γιά πέταμα. Προτ'είνω νά ξαναπιάσουμε
όρισμένα σημεία πού 'χανε μείνει έκκρεμιί στιί συνομιλία μέ
τιίν Άριάν Μνούσκιν. ·Η Άριάν Μνούσκιν εlχε μιλιίσει γιά
ίiνα διαφορετικό Οέατρο, ίiνα διαφορετικό θίασο. Πού βρίσκοιι
ται αύτές οί " διαφορές .. :

ΦΡΑΝΣΟΥ ΑΖ ΝΤΕΚΟΤΙΛ (γενική γραμματέας) : Τό σύστη
μα Θεατρικής παραγωγής δείχνει τήν άντίθεσή του σ' δ,τι
έμείς πραγματοποιοϋμε. Ό Ντιντιέ Μ περώ, γιά παράδειγμα,
στό Μ ορφωτικό Κέντρο τής Γκρενόμπλ τρέφει πολλή συμ
iτ άθεια γιά μάς. Είναι, δμως, τόσο δεσμευμένος μέ τίς δη
μοτικές καί τίς ίiλλες τοπικές άρχές, πού δέ μπορεί πιά νά
έπι βάλει δ,τι δέν ταιριάζει μέ τό Θέατρο πού τοϋ χτίσανε.
Στή Γκρενόμπλ ύπάρχουν πολλά γυμναστήρια, κι δμως δέ
μποροϋμε νά παίξουμε σ' αύτά ! Σκοντάφτουμε στό σύστη
μα . . . κι δχι μόνο στό Θεατρικό σύστημα.

ΛΟΥΙ ΣΑ Μ Ι Ε (νεοφερμένος 1iθοποιός) : Μ π ή κα στό " Θέα
τρο τοϋ Ήλιου " έδω καί πολύ λίγο καιρό. Ένιωσα αύτή " τή
διαφορά, άπό τίς πρωτες κιόλας μέρες, στήν άντίληψη της
καθημερινής δουλειάς. Άλλοϋ, μέ προσλάμβαναν, μέ πλtiρω
ναν γιά τίς δοκιμές, γιά τίς παραστάσεις, άλλ' έμενα πάντα
έπισκέπτης, ενας ξένος, ενας ύπάλληλος. Έδω, πρωτ' άπ' δλα,
έγινα δεκτός άπό τούς άλλους. Μέ ένσωμάτωσαν στήν όμάδα
πού σχημάτιζαν, ενιωσα μέλος ένός Θιάσου.
Τό " 1 789 μ' έσπρωξε έπίσης νά μάθω· δ ιάβασα πολύ, στο
χάστηκα. 'Ανακάλυψα τό Ματτιέζ, τό Λεφέμπρ κλπ. 'Αλλά
καί ή δουλειά μέ τούς άλλους διαφέρει. Αύτοσχεδιάζω, μοϋ
κάνουν κριτική. Άλλοϋ μένει κανένας μονάχος.
Όχι μονάχα αίσθάνομαι 1iθοποιός άλλά καί βρίσκομαι σέ
συμφωνία μ' αύτό πού κάνω, κι αύτό πού κάνω είμαι έγώ, τό
ίδιο δπως κ' οι τριανταπέντε συντρόφοι μου, μέσα στό Θέαμα
κ' έξω άπ' τό Θέαμα. Δέ μπορω νά φανταστω τό έπαγγελματικό
μου μέλλον έξω· άπό δω γιατί δέ φαντάζομαι πιά καθόλου
τή δουλειά μου μέσα στό " έπάγγελμα " μέ τti συνηθισμένη
εννοια τοϋ δρου.
Έδω ζητάνε άπ' τόν 1iθοποιό νά 'ναι δημιουργός μέσα στό
θέαμα. Ό,τι περνάει στό Θέαμα βγαίνει άπ' δ,τι δέν είναι μέσα
στό Θέαμα κ' είναι στενά δεμένο μέ τή ζωή καί τή δουλειά
τής όμάδας.
Όχι, τό γεγονός πώς είμαι νεοφερμένος δέν περιπλέκει τίς
σχέσεις μέ τούς " παλιούς ''. Δέν ξέρω, γιά παράδειγμα, νά ξε
χωρίσω ενα μέλος - συνεταίρο άπό 'να μέλος μή συνεταίρο.

ΑΡΙΑΝ Μ ΝΟΥΣΚ Ι Ν : "Ισως ή t:γκατάσταση σ' ενα μέρος
έμποδίζει κάθε δυνατότητα νεοτερισμοϋ. Ίσως αύτοί πού πλη
ρώνουν νά ένεργοϋν μέ τέτοιο τρόπο, σέ διάφορα έπίπεδα,
πού ν' άπαγορεύουν τό " κάτι ίiλλο . Ή τύχη τοϋ " Θεάτρου
τοϋ Ή λιου " βρίσκεται στό δτι δέν είναι έγκαταστημένο αύτή είν' ή δύναμή του κ' ή άδυναμία του. Έδω καί χρόνια
μάς άναγγέλλουν τόν προσεχή Θάνατό μας.

•

.,

Γ Κ Υ - Κ ΛΩΝΤ ΦΡΑΝΣΟΥΑ (τεχνικός διευθυντής) : Ή δια
φορά έκφράζεται στό έξης : δέν ύπάρχει στ' άλήθεια στό Θίασό
μας έξειδίκευση. "Ετσι πήρα ενα νεαρό πού τέλειωσε τό
" Κέντρο Τεχνικων " δπου τόν είχαν προετοιμάσει γιά νά 'ναι
μηχανικός σ' δλη του τή ζω1; · έδω, σέ μάς, δλοι οι τεχνικοί,
η σχεδόν δλοι, δουλέψαμε στό ξυλουργείο, στούς φωτισμούς,
άκόμα καί στά ζητ�iματα άκουστικής πού άπαιτοϋν περισσό
τερες γνώσεις δέ συναντάμε πιά δυσκολίες. Μ ιά ίiλλη ίσως
διαφορά μ' έμάς έδω είναι πώς έχουμε σκοπό νά φτάσουμε σέ
μιά ποιότητα πού δέν έχει σχέση μέ τίς " νόρμες " τοϋ σύγ
. χ ρο νου Θεάτρου.
ΖΕΡΑΡ Α ΡΝΤΥ (ήθοποιός καί ύπεύθυνος γιά τούς συνδικαλι
σμένους Θεατές) : Ή δουλειά γίνεται πέρα γιά πέρα όμαδι κά.
Πέρσι, τό τεχνικό συνεργείο δέ δούλευε στό ίδιο μέρος
μ' έμάς. Φέτος, είμαστε δλοι στή Βενσέν. Οι τεχνικοί, ο[
ράφτρες ήταν πνιγμένοι στή δουλειά· δέν είχανε καιρό νά
φτιάξουν τά " άξεσουάρ "· τό ξέραμε· γι' αύτό, δλοι ο! 1iθο
ποιοί βάλθηκαν νά τά φτιάξουν μόνοι τους. Στόν κόσμο τοϋ
έπαγγελματικοϋ Θεάτρου αύτό δέ γίνεται πουθενά.

Στό μισοσκόταδο, άρχίζει ifνα πιίγαι ν ' ελα γύρω άπb τιί σόμπα.
'Ελάχιστοι ά π ' τούς παρόντες παρεμβαίνουν στιί συζιίτησιί μας.
Μιλίiμε πάλι γιά " χειροτεχνία ", μιά κάποια σύγχυση δημιουρ-

"

ΖΑΝ-ΚΛΩΝΤ Π ΑΝΣΕΝΑ (ήθοποιός καί διαχειριστής) : Δέν
έχουμε σχεδόν καμιά έπαφή μέ τούς Θεατρικούς κύκλους.
Δουλεύουμε δλη τή μέρα καί δλες τίς μέρες στίς περιόδους
πού άνεβάζουμε έργα· τά βράδια, δταν δίνουμε κανονικές
παραστάσεις, καί τ' άπογέματα, συχνά είναι άφιερωμένα στήν
άσκηση.
Όλα τά μέλη τοϋ Θιάσου πληρώνονται μέ τό μήνα, δώδεκα
μήνες τό χρόνο, μέ τόν ίδιο μισθό : 1 .200 φράγκα κάθε μήνα . . .
η παίρνουν εναντι, δταν τά οίκονομικά μας είναι πολύ χα
μηλά ! . . .
Ό Θίασος έχει συγκροτηθεί σάν έργατικός συνεταιρισμός καί
διευθύνεται άπό 'να έκλεγμένο Γραφείο. Οι συνεταίροι έχουν
λιγότερα δικαιώματα παρά ύποχρεώσεις. 'Από τά 35 τωρινά
μέλη του Θιάσου, τά 22 είναι μέλη τοϋ συνεταιρισμοϋ. Γίνεται
κανένας μέλος μέ αίτησ1i του, ϋστερα άπό i::ξ η μήνες παρα
κολούθηση.
ΑΡΙΑΝ Μ ΝΟΥΣ Κ Ι Ν : "Οπως κάθε όμάδα, γνωρίζουμε κ' έμείς
συγκρούσεις, δυσκολίες όρισμένα μέλη τοϋ Θιάσου μέ κατη
γοροϋσαν δτι μονοπωλοϋσα τήν πληροφόρηση σέ όφελος
μερικων εύνοουμένων γύρω μου. "Ετσι, διορίσαμε κάποιον
άνάμεσά μας νά άσχολείται είδικά μέ τήν πλη ροφόρηση.
ΓΚΥ - Κ ΛΩΝΤ ΦΡΑΝΣΟΥΑ : Μ ' αύτά πού κάνω έγώ έδω,
Θά μποροϋσα νά βρω άλλοϋ αύτό πού λένε " μιά καλή Θέση ",
σ' i::να Μ ορφωτικό Κέντρο, γιά παράδειγμα. Αύτό δέ μ' έν
διαφέρει. 'Αντίθετα, aν δέ μπορουμε νά έξακολουθήσουμε νά
κάνουμε Θέατρο, Θά προτιμοϋσα νά κάνουμε κάτι ίiλλο. 'Αλ
λά iiλοι μαζί.
Στήν άρχή, δταν !δρύθηκε ό Θίασος, ο! ήθοποιοί λέγανε νά
τρέφουμε πρόβατα ! Ένα μέλος του Θιάσου, μάλιστα, παρά
λίγο νά φοιηiσει σέ μιά σχολή βοσκων του Φονταινεμπλώ.
Θά ήταν ενας τρόπος γιά νά χρηματοδοτήσουμε τό Θίασο.
Τό σχέδιο τελικά έγκαταλείφθηκε. 'Υπερβολικά ξένη πρός
τό Θέατρο, ή κτηνοτροφία κινδύνευε νά γίνει ή κύρια άπα
σχόλησή μας . . .
ΦΡΑΝΣΟΥΑΖ ΝΤΕΚΟΤΙ Λ : Τό " Θέατρο του Ήλιου " είναι
ό τρόπος ζωής μιας όμάδας σέ συμφωνία μ' αύτό πού πραγμα
τοποιεί. Χωρίς αύτό τόν τρόπο ζωής, δέ Θά fiμουνα διοικη
τική γραμματέας, δέ Θά μ' ένδιέφερε νά fiμουν.
ΑΡΙΑΝ Μ ΝΟΥΣ Κ Ι Ν : Τά Θέατρα τής 'Αριστεράς δέ νοιάζον
ται γιά τό τί ύπάρχει μέσα στό κεφάλι των ήθοποιων τους.
Ή Μ πρέχτ παίζουν ii δ,τι ίiλλο, είναι γι' αύτούς τό ίδιο.

Τό βρίσκω τρομερό uστερα άπό χρόνια δραστη ριότητας νά
έξακολουθουν νά προσλαμβάνουν 1iθοποιούς πού δi'jθεν εχουν
ενα δνομα, άλλά δέ συμμετέχουν καθόλου στήν κοινή προσ
πάθr.ια.
4έν ί:χουμε πραγματοποι1iσει άκόμα μιά κοινωνία Ισότητας.
ίιλλά πρός τά κεί τείνουμε. Ύπάρχουν άνισότητες στόν τομέα
ηΊς δημιουργίας, στίς διαθέσεις του καθενός, πού δημιουργουν
συγκρούσεις καί όδηγουν κάποτε σέ κρίσεις. Ώστόσο, τίς στι
γμές η)ς δουλειaς, μιά έξαιρετικά βαθειά συμφωνία ύπάρχει
άνάμεσά μας πού δέ σταματάει μόνο σηiν παράσταση .
ΖΩΡΖ Μ Π ΟΝΩ ( 1iθοποιός καί διαχειρισηiς) : -Αλλωστε,
αύτό είναι πού κάνει έντύπωση συνήθως στό κοινό. Μaς λένε
συχνά : .. Τό νιώθουμε, δταν βλέπουμε τό θέαμα, πώς άπο
τελείτε μιά όμάδα ". Δέν είμαστε οϋτε μιά άσκητικ1i κοινό
τητα, οϋτε ενας δμιλος " διαφορετικών .. άνθρώπων. Δέν
ί:χουμε " κοινοβιακ1i " ζω1i παρά μόνο στή δουλειά. Έχουμε
τούς ίδιους στόχους, τά ίδια ένδιαφέροντα καί διαλέξαμε τόν
'
ίδιο τρόπο ζω1Ί ς, πράγμα πού δέν έμποδίζει μέ κανένα τρόπο
τή ζωή του καθενός.
Ποιό ει'ιιaι τό κριτιίριο iίτι ί!να Οέαμα ί!χει όλοκληρωΟεί;
Μιίπως αύτιί ιί ί!νιιοια άνιίκει σέ μιa ξεπερασμr:ιιη δραματιιοί
άιιτίληψ η ;
ΖΑΝ-ΦΡΑΝΣΟΥΑ Λ Α Μ Π ΟΥ ΒΕΡΙ ( �iθοποιός) : Σχετικά μέ
τήν όλοκλ1iρωση του θεάματος, νομίζω πώς τό " 1 789 " είν' ενα
θέαμα πού τό νόημά του κ' ή μορφ1i του όλοκλη ρώνονται
προχωρώντας μέσα στή δουλειά, χωρiς νά 'χουν στ' άλi1θεια
προκαθοριστεί. Ή ίδια ή περίοδος έπεξεργασίας καθόρισε
καi τή διάρκειά του . . .
ΠΡΟΒΑ ΣΤΟ Μ ΠΑΡΟΥΤΑ Δ Ι ΚΟ ΤΗΣ ΒΕΝΣΕΝ
ΠΑ ΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΤΟ Υ ΟΧΤΩΒΡΗ : Βρισκόμαστε σ' ενα
άπό τά ύπόστεγα πού ή πόλη τοϋ Παρισιοϋ νοίκιασε στό
.. Θέατρο τοϋ Ήλιου ", προτου νά κατεδαφιστοϋν. Ό θίασος
χρησιμοποιεί τρία άπ' αύτά τά ύπόστεγα, σάν έργαστ1iρι γιά
τή ραφ1i τών κοστουμιών, σάν άποθ1iκη γιά τό ύλικό καi σάν
αίθουσα γιά τίς δοκιμές, χωρίς νά καταφέρει νά τά γεμίσει.
Ό σκηνικός χώρος, μ' δλο πού περιλαμβάνει πέντε σκηνές
σέ σχήμα όρθογώνιου, δέ γεμίζει οϋτε ηi μισή άπό ηiν αίθου
σα δοκιμών. Τό ήλεκτρικό έπανασυνδέθηκε πρίν άπό μερι κές
μέρες μόνο : άπόψε οί δοκιμές θά γίνουν μέ ρυθμό κανονικ1Ίς
παράστασης. Οί λίγοι θεατές πού είμαστε, στηνόμαστε στό
κέντρο τοϋ χώρου άνάμεσα στίς σκηνές. - εξω άπό τόν κύκλο,
σ' ενα άνυψωμένο ύπόβαθρο, είναι τό πληκτρολόγιο του φωτι
σμοϋ καί τό τραπέζι τών 1iχητικών έγκαταστάσεων. Βεστιάρια
μέ ρόδες σηκώνουν τά κοστούμι α : οί ήθοποιοί άλλάζουν
μπροστά στόν κόσμο, ί:ξω άπό τό ·· χώρο τοϋ πανηγυριοϋ ".
Πάντα στόν έξωτερικό περίγυρο, στήν προέκταση τών δια
γωνίων, τέσσερις πύργοι μ' ενα ίσχυρό κινητό προβολέα στόν
καθένα.
Πρόσωπα τού " 1 789

":

Μακιγιαρισμένοι, μέ τά κοστούμια τους, άλλά μή ξέροντας
άκόμα ηiν όριστικ1i θέση τους οί 1iθοποιοί πηγαινοέρχονται
στό κέντρο.
" Κυρίες καί Κύριοι, φανταστείτε : βρισκόίιαστε στίς 18 τού '/ούλη
1 79 1 . Πρίν άπό ί!ιια μιίνα, ό βασιλιaς Λουδοβίκος ό 16ος ιίταιι.
στό Παρίσι. Θa σιiς παίξουμε τιί φυγιί στιί Βαρέν. Μουσικιί . . . .
Μ ουσικi1 ; Μ προστά άπό 'να κινητό μικρόφωνο, τοποθετη
μένο στή βάση μιaς άπό τίς σκηνές, ό άκροβάτης-άφηγητής
μιλάει, ένώ δυό σιλουέτες περνaνε άπό τή μιά σκηνή στήν
aλλη.
.
.. . Εφυγαιι μέσα στιί νύχτα, ό βασιλιaς μεταμφιεσμένος σέ λακέ,
ή βασίλισσα σέ καμαριέρα. Τό σκάνε. Διασχίζουν τίς κοιμισμίiνες
πολιτείες, τa κοιμισμένα χωριά : Βιλπαριζίς, Μώ, Λa Φερτέ-σού
Ζουάρ, Σαλόν, Σωλιέ . . . Στό Σαίιι-Μενεούλ σταματιiιιε σ ' ί!ιια
παιιδοχείο . . . · ·
Οϋτε παντομίμα, οϋτε θέατρο σκιών. Στιγμιαίες εί κόνες ; Κα
θόλου σκηνικά, μιά μουσική πού άγκαλιάζει τά πάντα. Ή
Ά ριάν Μ νούσκιν περνάει μπροστά άπ' τούς λίγους θεατές.
στέκεται πάνω στό βάθρο δπου θά παιχτεί i1 σκην1i η)ς βασι
λικi'jς στάσης γιά φαγητό. Δέ μιλάει σχεδόν καθόλου, μετα
δίνει τίς ύποδείξεις της μέ πλατειές χειρονομίες, μέ τεντωμένο
τό πρόσωπο, ζαρωμένα τά φρύδια, σάν τό μαέστρο πού οί
μουσικοί του τόν ί:χουν συνηθίσει, τήν παραμονεύουν μέ μισό
μάτι - δώστε ενταση, πιό μαλακά, δυνατότερα - μουσικ1i .
λιγότερο φώς.
.. Ό λαός τού Παρισιού, συγκεντρωμένος σ' iίλο τό μιϊκος τιϊς
διαδρομιϊ:;. ύποδέχετaι τό βασιλιa μέ τιίν πιό μεγάλη σιωπιί καί
τιίν πιό βαΟειa περιφρόνηση. Διότι, Κυρίες ιωί Κύριοι, μιa μακριa
ίστορία βασάνωιι τού σφίγγει τιίιι καρδιά . . . . .
Φάτσες εντονα μακιγιαρισμένες, δπως στούς " Κλόουν ",
γκροτέσκες χει ρονομίες καί στάσεις. 'Από ηiν τρίτη σκηνή
ξεκινάει ενα παραμύθι : ενας βασιλιάς, ενας γάιδαρος, ενας
παπάς, ενα κιούπι. Νά τό έπεισόδιο μέ τά " Τετράδια Παρα
πόνων ". Άλλαγ1i κοστουμιών : ό χωριάτης γίνεται ό τελάλης
τοϋ χωριου :" 'Εκείνοι πού ί!χουν κάτι νa ζητιίσουν, νά τό ση
μειώσουνε σ' ί!ιια χαρτί καί 00. περάσω ιιά τό πάρω. ' Εκείνοι πού
δέν ί!χουν τίποτα ιιa ζητιίσουν Οά πεί πώς ει'ιι ' ίκαιιοποιημέι•οι.
Θa ξαναπεράσω σέ μιa wρα . . . . .
Διασχίζει τ ό χώρο πού προορίζεται γ ι ά τούς θεατές. Γιά τήν
ώρα, μόνο δυό-τρία πρόσωπα παίζουν μαζί, ο ί άλλοι δλοι
παρακολουθοϋν, περιμένουν, άλλάζουν κοστούμια. Τό κείμενο
είναι άπροσδιόριστο άκόμα, διστακτικό, τό διορθώνουν. Ύπερ
βολικ1i έπιμον1i στίς .. πόζες " : δέν είναι πιά " φορτωμένες ".
Ένα " τρίο " 1iθοποιών πού μοιάζουν βγαλμένοι άπό γελοιο
γραφία του Καλλό, κοιλαράδες, όγκώδεις : .. Σάιι τούς χωριά
τες, ί!χουμε κ ' i;μείς τό δικαίωμα νa συντάξουμε Τετράδιο Παρα-

Ό μαρκιίσιος Ντέ Μπρέιγ κι ό τραπεζίτης, ό Μιραμπώ κι ό μαρκιίσιος Ντρέ Μπρεζέ, σέ δυό σκηνές
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πόνω ν ; - Όχι μόνον t!χουμε τό δικαίωμα, άλλά καί τό καΟfίιωιι
- Καί γιατί τό καθιjκον ; - Γιατί, κυρίες καί κύριοι, έχουμε καί
τό ταλέντο καί τιίν άρμοδιότητα - 'ΑλιίΟεια ! ποιοί είμαστε : Είμαστε έμποροι - Είμαστε άστοί - Είμαστε τά φώτα - Είμα
στε καΟολικοί - Είμαστε Γάλλοι - Είμαστε φιλελεύθεροι άστοί
έμποροι, φιλοσοφικά πνεύμα τα, γαλλικά καΟολικά φώτα, μέ μιά
λέξη είμαστε ίδιοκτητες ".
Ο ί ίδιοκτητες άπλώνονται πιό χοντροί καί πιό ί κανοποιημέ
νοι. Τό θέαμα μετατοπίζεται σέ μιά ι'iλλη κοντινή σκηνή.
Παραβολή τοϋ " έκλεκτοϋ " των πόλεων καί τοϋ " έκλεκτοϋ ,.
της ύπαίθρου, πάνω στό μοτίβο ένός παιδικοϋ τραγουδιοϋ :
" Ενα - πράσινο - ποντίκι - πού 'τρεχε - πού 'τρεχε στό
γρασίδι . . . ·· Έμφαση : στό στύλ των κλόουν τοϋ τσίρκου.
•

'Αφελής μονόλογος : " 'Α γόρασα μιά κόλλα χαρτί όλοκαίιιουρ
γη καί πάιιω στιίν κόλλα ζωγράφισα τιίν Κοκκινούλα, τιί γελάδα
μου. Καί κάτω άπό τιίν Κοκκινούλα, ζωγράφισα δυό iiλλες σάιι
τιίν Κοκκινούλα . "Ας πούμε τιί Μαυρούλα καί τιίν Άσπρούλα.
Ό Βασιλιάς σίγουρα Οά καταλάβει πώς μοu χρειάζονται τρείς
γελάδες άντί γιά μιά. Θά δώσω τιί ζωγραφικιί μου στόν Μ'σιέ
Ντυμπούρ πού θά τιίν πάει στό βασιλιά . . . " Νά ό " κομφεραν
σιέ ", μεταμορφωμένος μπροστά στά μάτια μας σέ Ντυμπούρ :
Θά άσχοληθώ μέ τιίν ύποΟεσούλα σου μόλις μπορέσω . . . · ·
Ό χωριάτης μέ τή σειρά του μεταμορφώνεται σέ Ντελαβίλ.
στόν όποίο πηγαίνει ό Ντυμπούρ : " Καλλιγράφησα μερικά
παραπονάκια, πού βιάζομαι νά μεταβιβάσω ". Έτσι σοϋ 'ρχεται
νά παίξεις " λύκε, λύκε, είσ' έδω ; " Ό Ντελαβίλ δέχεται τό
Ντυμπούρ : " ' Εγώ, προσωπικώς, εlμαι διπλωματούχος φαρμακο
ποιός-άρωματοποιός. Αύτό πού μ ' ένδιαφέρει εlναι τό πρόβλημα
τοίi έμπορίου φαρμάκωιι κι άρωμάτων κι δχι τά προβλιίματα τώι•
χωρικών μέ τίς άηδιαστικές μυρουδιές του;. -Εγραψα γιύ. τιj
έμπόριο μιά έπιστολιί παραπόνων, γιά μιύ. καλι!τερη όργάιιωση.
Θά τιίν έπιδώσω στόν Κύριο βουλευτιί . . . ··
Οί σκηνές δέν έχουν άκόμα ρυθμό, βαραίνουν· οί δυό 1iθο
ποιοί παίζουν τή λεπτομέρεια, τό κείμενο, τι; φράση.
Συνέχεια μέ μαριονέτες : ό βασιλιάς καί ό Νεκέρ συγκαλοϋν
τή Γενική Συνέλευση. " Ποιός μοv πιjρε τίς μπότες μου ; ··
φωνάζει ένας ήθοποιός. Τά κοστούμια των μέν περνάνε στούς
δέ μ' ένα λεπτό συνδυασμό κινούμενων σιλουετων.
Τραγούδι πάνω στή χωριάτικη ζωή, μέ συνοδεία πλαγίαυλου.
'Από τόν αύτοσχέδιο πυργίσκο άπαντάει άργότερα μιά άριστο
κρατική ι'iρια :
Έγώ είμαι ιί άριστοκρατία/Όλοι μ ' άναγιιωρί
σατε/'Ά ν γιά νά κάθομαι ίJχω δυό γλουτού:;/Ό λαός δέν ίJχει
παρά τόν κ . . . τουΓ Εχω δικαιώματα, προνόμιαΓ Εχω οίκόσημα
καί σκοvδα/Ά π ' τό λαό παχύνομαι(Όλοι μ ' άναγνωρίσατε . . . ··
Ό Νεκέρ άποδιώχνεται. Τό χρηματιστιiριο, τό έμπόριο δια
μαρτύρονται : ό Νεκέρ τους ! Π ρέπει νά κάνουν κάτι. 'Από
σκηνή σέ σκηνή, ό άριθμός των διαμαρτυρόμενων αύξάνεται .
Αύτό, δμως, δ έ φτάνει. Χρειάζεται καί κάτι aλλο, ό λαός :
" Εlπα : άφιjστε τό λαό, δέν εlπα : όπλίστε τό λαό . . . ·· " Σιωπ1;.
Ζώνοντας τόν κεντρικό χ&ρο, άκουμπισμένα στούς άγκωνες
τους, καθισμένα στίς πέντε σκηνές, τά πρόσωπα πού ένσαρ
κώνουν τό λαό άφηγοϋνται, κουβεντιάζουν . . .
·· Θά πϋ.με ώς τιίν 4η Αύγούστου άπόψε . . . ··
Τό κρύο, πολύ δυνατό, κάνει τά χέρια μελανά, πράγμα πού
δέν έμποδίζει τούς 1iθοποιούς νά γδύνονται κάθε τόσο. Ή
πρόβα " συντομεύεται.

Πρiν

άπό 216

χρόνια !

Ο ΝΤΙΝΤΕΡΟ ΖΗΤΟΥΣΕ
'ΆΝ Ο Ι ΧΤΑ" Θ ΕΑΤΡΑ
'Έτσι θ' ίiλλαζε μορφη καi

τό

Δ ράμα

Τό " Θέατρο του 'Ήλιου " Οέλησε νά καινοτομιίσει στιί
μορφιί τοϋ χώρου πού Οά 'στηνε τό " 1 789 " του Καί κα
.
τέφυγε στίς σκέψεις του Ντενί Ντιντερό, διατυπωμένες πρίν
άπό 216 χρόνια ! 'Αξίζει νά διαβαστεί ιί παρακάτω, άλη
θινά προφητικιί, περικοπιί άπό τό δοκίμιο πού προτάσ-

"

..

"

'Ώρα 23.15' : Τέλος."Ολοι σωπαίνουν. Κοιτάζει ό ένας τόν ι'iλλο .
μάς κοιτάζουν. Οί φιλικοί χαιρετισμοί της άρχής παραχω
ροϋν τή θέση τους σέ μιά άν1iσυχη δυσπιστία. Λέω αύτό πού
ένιωσα. Τό θέαμα πηρε μορφή. Είναι τώρα στή στιγμή της
άναποφασιστικότητας. Γραμμένο ii αύτοσχεδιασμένο τήν
οορα τής δουλειάς, τό κείμενο διστάζει συχνά, δέν αίρει τούς
δ ισταγμούς των πράξεων. Οί διάφορες σκηνές μένουν αύτό
νομες, δυσανάλογες, δεν έχουν άκόμα βρεί τήν ίσορροπία
τους, κάποτε είναι καί άσαφείς. Ή Άριάν Μ νούσκιν μ' άκούέι
χωρίς νά πολυπροσέχει, οί aλλοι δέ λένε τίποτα, νιώθω άμ1i
χανα, δυσάρεστα, μήπως σταμάτησα ii - ποιός ξέρει ; - μπέρ
δεψα τή συνέχεια τής δουλειάς τους ; Άπαριθμω τά σημεία
δπου ό σωστός τόνος έχει δημιουργηθεί, τίς σκηνές γιορτής,
άναφέρω τά κομμάτια πού πρέπει νά ξαναϊδωθοuν, δπως τό
παράπονο τοϋ χωρικοϋ. •Αλλοτε μιλοϋσαν ύπερβολικά κοντά
στά μικρόφωνα, ι'iλλοτε ύπερβολικά μακριά άπ' αύτά · ή μου
σική ii τά ταμποϋρλα σκεπάζουν τή φων1;· μήπως δραματο
ποιοϋν χωρίς νά ύπάρχει λόγος ;
Μετάφραση ΚΩΣΤΑ ΣΤΑ Μ ΑΤΙΟΥ

σει στό θεατρικό του ίJρ γο " Ό νόθο; γιός " Κατατο
.
πιστικός γιά τό " θεατρικό " Ντιντερό εlναι ό 'Αστε
ρίσκος τοv τεύχους 7 ( Γενάρης - Φλεβάρης 1963 ) σ. 8.
Γιά ν· άλλάξει μορφη τό δραματικό εΤδος, δέ θά ζ η 
τοϋσα παρά eνα πολύ άνοιχτό, πολυ άπλωμένο θέατρο,
δπου θά 'δειχναν, δταν τό θέμα τοϋ έργου τό άπαιτεί,
μιά μεγάλη πλατεία μέ τά γύρω της κτήρια, δπως τό
περιστύλιο ένός άνάχτορου, ή είσοδος ένός ναοϋ,
χώρους διάφορους μοι ρασμένους μέ τέτοιο τρόπο που
ό θεατιlς νά ζεί δλη τη δράση, κι άντfθετα νά ύπάρ
χ ε ι κ· eνα μέρος που νά κρύ βεται άπ' τους ήθοποιούς.
Τέτοια i'jταν, η θά μποροϋσε νά 'ταν κάποτε ή σκηνη
γιά την τραγωδία τοϋ Αίσχύλου ·· Ε ύμενίδες ·· . . . Θά
κάνουμε ποτέ κάτι παρόμοιο καί στά θέατρό μας;
Ποτέ δέ μποροϋμε νά δείξουμε παρά μιά μόνο δράση,
ένώ στη φύση ύπάρχουν σχεδόν πάντα πολλές ταυ 
τόχρονα, που ή συγκλίνουσα άναπαράστασή τους
θά τίς ένίσχυε άμοι βαία καί θά μδς προκαλοϋσε τρο
μαχτ ι κά ·· έφφέ . ._
Τότε, θά τρέμαμε νά πδμε σ· eνα θέαμα, κι ώστόσο
δέ θά μπορούσαμε νά έμποδίσουμε τόν έαυτό μας
νά πάει· τότε, άντί γιά τίς περαστικές μι κροσυγκινή 
σεις, α ύτά τά ψυχρά χειροκροτή ματα, αύτά τά σπάνια
δάκρυα στά όποία άρκείται ό ποι ητής, τό έργο του
θ' άνάτρεπε τά πνεύματα, θά 'φερνε στίς ψ υχές την
ταραχή καί τόν τρόμο καi θά βλέπαμε αύτά τά τόσο
πιθανά καί τόσο λίγο πιστευτά φαινόμενα τfiς Άρχαίας
Τραγωδίας νά ξαναζωντανεύουν μπροστά μας . . .
Θά μαθαίναμε νά συνδυάσου με την παντομίμα μέ τό
λόγο, νά παρεμ βάλουμε μιά σκηνη όμιλοϋσα καi μιά
σκηνη βου β η άνακατωτά, καί νά πετύχουμε άποτέ
λεσμα άπ' αύτή τή συνένωση τών δυό σκηνών . . .
D E N I S D I D E R OT
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Τοί5 EMILE CO P FERMA NN
Τρίτη σvνάντηση τοϋ 'Εμίλ Κόπφερμαν μέ τ ό " Θέατρο τοϋ
"Ηλιοv ", κατά τήν προετοιμασία τοϋ " 1 789 " τό φθινόπωρο
τοϋ 1 970. Αvτή τή φορά, τό βάροs πέφτει στίs άπόψειs τοϋ
τεχνικού διεvθvντi') τοϋ θιάσοv Γκv - Κλώντ Φρανσοvά.
,

Καθένα άπ' τά θι;άματα εχει τά χαρακτηριστικά του καί γι
αύτό άκρι βως δέν εχουμε γενικά κριηiρια στόν τομέα της
σκηνογραφίας. Έδω καί τρία χρόνια, είχαμε άκόμα ίδέες,
εύχόμαστε νά 'χουμε μιά αϊθου!Jα πού νά έπιδέχεται πολλαπλές
λύσεις. Τώρα πιστεύουμε πώς τό κάθε θέαμα έπι βάλλει μιά
διαφορετικ1i μορφή σκηνογραφίας καί (σχεδόν) μιά μορφ1i
άρχιτεκτονικ1Ί ς, δχι άναγκαστικά εiδικ1Ί ς γιά τό θέαμα, άλλά
μέ βάση τήν iiδη προϋπάρχουσα ·· σέ σχέδιο " άρχιτεκτονικιi.
Στή συγκεκριμένη περίπτωση, τό " 1 789 " είν' ενα θέαμα τ ό
ποθετημένο σ' ενα γυμναστήριο· τό διαλέξαμι; σά λύση, δχι
γιά λόγους αiσθητικης, άλλά γιατί ποτέ δέ μπορέσαμε νά τό
ένσωματώσουμε σέ fiδη ύπάρχοντα θέατρα. Γιά πρακτι κούς
καί τεχνικούς λόγους, είπαμε στόν έαυτό μας : ενα γυμνασηi
ριο είν' ενας άρκετά μεγάλος, άρκετά έλεύθερος χωρος τελικά
.
άφοϋ έξετάσαμε δλα τά βι βλία άρχιτεκτονικ1Ί ς των άγωνιστι
κων χώρων, καταλάβαμε πώς όρισμένες προδιαγραφές, όρι
σμένες διαστάσεις του γήπεδου τοϋ μπάσκετ - πού ύπάρχει
σ' δλες τίς κοινότητες στή Γαλλία - άνταποκρίνονταν σ· αύ
τό πού άναζητούσαμε. .
Άπασχολ1iθηκα περισσότερο μ' αύτά τά προβλήματα αίθου
σας, διαρρύθμισης, σκηνογραφίας, τεχνικης, γιατί ή δλη
πορεία τοϋ θιάσου, ή δλη έξέλιξιi του, πρός αύτή ηiν κατεύ
θυνση τείνουν. Ό δικός μου δρόμος είναι ό δρόμος τt"ις τε
χνικης : ό νοϋς μου είν' έκεί δλη τήν ώρα . ένω ή Άριάν κ' οί
ήθοποιοί σκέφτονται άλλα πράγματα.
Φυσικά, δταν στοχαζόταν πάνω σ' αύτό τό θέαμα, 11 Άριάν
είχε μιά σκηνογραφική άποψη, μιά άποψη των σχέσεων με
ταξύ ήθοποιων καί θεατων καί τήν iδέα της αύηi τήν έξέ
φρασε. Ό Ρομπέρτο Μ οσκόζο πρότεινε μιά μακέτα, άν κ' έμείς
δέ φτιάχνουμε άληθινές μακέτες - εύτυχως άλλωστε.
Ή Άριάν μιλουσε, άν θυμάμαι καλά, γιά ενα είδος " δρομο
λόγιου ", ναί. 'Απ' αύτό γεννήθηκε 11 iδέα γιά τίς ·· πασαρέ
λες ", τά " πλατώ '', τούς πολλαπλούς χώρους πού άπαντάει
.ό ενας στόν άλλο, σχολιάζουν άλλ1iλους, άντιτίθενται ό ενας
στόν άλλο.
ΣΚΗ Ν Ι ΚΑ ΜΕ .. Π ΕΡΑΣΤΕΣ" ΞΥΛΟΔΕΣΙΕΣ
'Από τίς πρώτες κιόλας μέρες τών δοκιμών, φτιάξαμε ·· πρατι
κάμπιλε " κατά τό i.τ αλικό πρότυπο, δηλαδή π1iραμε σανίδες,
δοκάρια καί στήσαμε " πασαρέλες " πού σχημάτισαν ενα
προσωρινό " σκηνικό "· αύτές οί " πασαρέλες " μπορουσαν
νά μετατραποϋν πολύ γρήγορα, πάντα μέ μιά πολύ σύντομη
ξυλουργ ικ1i μέθοδο.
Ύστερα άπό όχτώ μέρες, οί 1iθοποιοί είχαν στή διάθεσή τους
ενα σκηνικό διάκοσμο άρκετά όμοιο μέ τόν όριστικό, άλλά
στήν πορεία δοκιμάσαμε άρκετές άλλες δυνατότητες. Πολύ
σύντομα άποδείχτηκε πώς αύτή ή διαρρύθμιση ταίριαζε, οί
ήθοποιοί παίζανε κάλύπτοντας λίγο τούς θεατές, πού όρισμέ
νοι τους είχαν τή δυνατότητα νά βλέπουν τό σύνολο άπό
πάνω, άπό τά πλάγια κλπ. Στήν πραγματικότητα, αύτti ήταν
ή μακέτα.
Λέω πώς δέ μ' άρέσουν οί μακέτες, άκριβώς γιατί προτιμώ
αύτό τόν τύπο μακέτας. Τελικά, δέ στοιχίζει καί πολύ περισ
σότερο. Όταν μιλάω γι' αύτό τό ciύστημα σέ άνθρώπους τοϋ
θεάτρου, τεχνικούς, σκηνοθέτες, μοϋ λένε : " Μά, αύτό είναι
τρελό, στοιχίζει περιουσίες ". Στήν πραγματικότητα, δέ στοι
χίζει πολύ περισσότερο, γιατί άποτελείτciι άπό ξύλα πού

μπορουν καί πάλι ν' άξιοποιηθουν. Είναι μιά έπένδυση πού έπι
κυρώνεται άπό τti λειτουργικότητά της κατά ηiν παράσταση.
Τό σύστημα κατασκευ1Ί ς τών .. πρατι κάμπιλε " δέ βασίστηκε
σέ ντοκουμέντα - δέν καταφέραμε νά βροϋμε - άλλά σέ
βιβλία ξυλουργικης. Είδαμε πώς ο! μαραγκοί εφτιαχναν τίς
" σκαλωσιές , . τους κι αύτό μάς εδωσε ηiν ίδέα νά τά ·· σφηνώ
σουμε ·· δλα, τό Ύα ξύλο μέσα στ' άλλο (ραμποτό.ρισμα) άντί
νά τά καρφώσουμε. Έτσι δούλευαν κείνη τήν έποχ1i : παίρνανε
ξύλα, δχι πλανισμένα δπως σ�iμερα, άλλά πελεκημένα μέ τό
τσεκούρι . Τά ίδια έργαλεία χρησιμοποιtiσαμε κ' έμείς.
ΔΕΝ ΠΑΙ ΖΟΝΤΑΙ Π Ι Α ΟΛΑ .. ΚΑΤΑ ΜΕΤΩΠΟ"
Τά χαρακτηριστικά τοϋ κάθε χώρου βρέθηκαν ϋστερα, στήν
πορεία. Ό Ρομπέρτο δούλευε στήν κατανομ1i, ένώ έγώ άντι
μετώπιζα περισσότερο τήν τοποθέτηση του σκηνικοϋ διάκο
σμου σέ διαφορετι κούς χώρους : άπό κεί γεννtiθηκε ή iδέα
του γυμνασηi ριου, τοϋ γ11πεδου τοϋ μπάσκετ. Π 11Υαμε στό
Μ ι λάνο νά δοϋμε τό χώρο της παράστασης. ' Εκεί καταλάβαμε
- κ' ήταν γιά μάς μιά άνακάλυψη - δτι τό γtiπεδο τοϋ μπά
σκετ ήταν άρχιτεκτονικά δ,τι επρεπε : τό μπάσκετ είναι ενα
άθλημα πού πρέπει νά βλέπεται άπό κοντά, γιατί ή άτομική
δράση τών παι κτων είναι ένδιαφέρουσα, άλλά ταυτόχρονα
χρειάζεται καί μιά κάποια άπόσταση γιά νά βλέπει ό θεατής
καί τti στρατηγική τοϋ παιχνιδιοϋ. Τότε άνακαλύψαμε πώς τά
γtiπεδα του βόλλεϋ ii του ποδόσφαιρου ήταν ύπερβολικά με
γάλα γιατί 1Ίταν κυρίως ένδιαφέροντα στό τακτικό καί στρα
τηγικό έπίπεδο. Ή " σκηνογραφία " των άθλητικών χώρων
παρουσίαζε κι αύτή ένδιαφέρον καί τό πράγμα έρχόταν καλά !
Στό κάτω-κάτω, αύτό μάς παρακίνησε νά θέσουμε στόν έαυτό
μας άλλα έρωτήματα : οί θεατές δέ θά βλέπουν τίς λεπτομέρειες
αύτων πού παίζονται έδώ, ένώ θά συμβαίνει τό άντίθετο γιά
δ,τι συμβαίνει έκεί. Δέ γίνεται νά έπιζητ1iσουμε τή δημιουργία
τών σχέσεων πού ύπάρχουν σ' ενα ·• κλειστό " θέατρο, δπου
δλα παίζονται ·· φάτσα ".
Στό
1 789 ·· ύπάρχουν δυό χωροι πού προορίζονται γιά τούς
θεατές : οί κερκίδες άπ' εξω κ' ενας χώρος στό έσωτερικό,
άνάμεσα στίς σκηνές καί τίς ·· πασαρέλες ". Οί θεατές,
θά'χουν τήν εύχέρεια έκλογης, θά μπορουν νό. πάνε στόν ενα
ii στόν άλλο χώρο, θά περπατάνε.
.
.Αν είμαι στό έσωτερικό τοϋ χώρου, μπορώ νά 'χω πολύ πιό
κοντινές, πολύ πιό .. σφιχτές " σχέσεις μέ τό θέαμα. Ά ν
βρίσκομαι εξω, στίς κερκίδες, βλέπω πιό καλά τήν έξέλιξή
του. Ό θεατ�iς θά 'χει τήν έκλογή άνάμεσα στίς δυό αύτές
σχέσεις, πού κ' οί δυό τους είναι πιό ένδιαφέρουσες, βρίσκω,
άπ' αύτές πού προσφέρει ενα θέατρο - άς μtiν ποϋμε iταλικοϋ
τύπου - τύπου μόνιμου καί μετωπικοϋ.
"

Δέν ύπάρχει πιά μυστ1iριο άνάμεσα σηiν τεχνική καί στό
παίξιμο, γιατί μεταξύ μας εχει άναπτυχθεί μιά τρομερή σύμ
πνοια. οι άνθρώπινες σχέσεις έξαφανίζουν τό μυστti ριο, ή
αίσθηση πώς άνή κουμε στήν ίδια ·· αίρεση " περισσότερο άπό
τtiν τεχνολογία. οι tiθοποιοί πήραν μέρος στό , . χτίσιμο . .
καί στό " μοντάρισμα " τοϋ θεάματος, ίδιαίτερα στούς ·· Κλό
ουν ". Μ ιό. 1iθοποιός παρακολούθησε τίς τεχνικές έργασίες
άπ' τήν άρχή ώς τό τέλο ς , γιατί δέν είχε ρόλο στ ti δια
νομ1i. Στή συνέχεια, άλλοι δυό 1Ίθοποιοί ένώθηκαν μέ τό
συνεργείο μας, κι άπ' αύτούς ό ενας μονιμοποιήθηκε στi1ν πο
ρεία τοϋ άνε βάσματος. Εϋχομαι αύτό νά γίνεται συχνά καί
πιστεύω πώς θά τό καταφέρουμε, άν καί είναι δύσκολο. Γιά
παράδειγμα, δταν άρχίσαμε τίς δοκιμές στίς 20 'Ιούλη , δλοι
οί 1iθοποιοί είχαν πάρει ρόλους. Ά ν δέ γινόταν αύτό, θά
προτιμουσα άντί νά πάρω άνθρώπους άπ' εξω, μή μέλη τοϋ
θιάσου, νά χρησιμοποιήσω �Ίθοποιούς - θά 'καναν καλά τή
δουλειά.
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Τό θέαμα ε!χε όλοκλη ρωθεί σά .. διανομή . άπό τίς 20 Ίούλη ·
αύτό θά ξαφνιάσει ίσως, άφοu μιλάμε γι' αύτοσχεδιασμό. Ο ί
δροι αύτοί, δμως, δέν eχουν σ έ μaς τό ίδιο νόημα, δπως σέ
μιά συμβατική " διανομ1i " Cίλλου θιάσου. Κανένας δέν fiξερε
πώς, τελικά, θά 'παιζε τόν τάδε ij τό δείνα ρόλο, άφοϋ θά
μεσολαβοuσε μιά περίοδος άναζητi1σεων, αύτοσχεδιασμοu.
Άπό τίς 20 Ίούλη κιόλας, οί 1iθοποιοί Cίρχισαν ν' αύτοσχε
διάζουν · προη γούμενα, δλοι μας είχαμε παρακολουθ1iσει μαζί
μαθήματα Ίστορίας.

Στό θέατρο ·· Έλυζέ- Μονμάρτρ ··, δπου παίζαμε ηiν . . Κου
ζίνα .. τοu Ούέσκερ, πρίν ίιπό τήν παράσταση, ενας καθη γ η 
τ ή ς η"]ς Ίστορίας μ a ς eκανε κάθε βράδυ δυό ώρες μάθημα γ ι ά
τήν 'Επανάσταση, ά π ό τό 1 788 κι ω ς τ ό μ�iνα Θερμιδόρ.
"Ολοι παρακολουθούσαμε . "Υστερα, κατεβάcαμε τήν " Κουζί
να '', ξεκουρασηiκαμε τέσσερις-πέντε μέρες καί ξαναρχίσαμε
τίς δοκιμές. Έγκατασταθήκαμε στό " Παλαί ντέ Σπόρ ", δπου
μεταφέραμε δλο τό ύλικό μας καί τό " ξαναχτίσαμε " . "Ως
τότε, εϊχαμε πολύ ύποφέρει άπό τό σκόρπισμα : ο[ δοκιμές
τών · · Κλόουν . . γ ί νονταν στό προάστιο Κ ρεμλέν- Μ πισέτρ,
τά κοστούμ ια βρίσκονταν στό Παρίσι, έμείς στό Ώμπερβιλ
λιέ, σ· ενα έργαστιi ρ ι , δπου δέν εϊχαμε κάν τηλέφωνο · δέν
καταφέρναμε οϋτε νά iδωθοuμε. Κι ώστόσο, παρά τήν άπό
σταση, κάτι δημιουργοuνταν· τόσο καλά, πού δτaν δλα τέ
λειωσαν . πα ραδώσαμε τό σκηνικό : ταίρ ιαζε τέλεια.
Στό . . Παλαί ντέ Σπόρ ' ' , βάλαμε τά δυνατά μας νά μήν ξανα
ζ i1σουμε τήν ίδια έμπε ι ρ ί α : μεταφέραμε έκεί τό έργαστ i1 ρ ι μας,
δλο τό ύλικό άπό τό Α ως τό Ω. Τό .. 1 789 " δημ ιουργήθηκε
άπ' δλους μαζί, σά νά 'μαστε " καλοί γείτονες " , κ' eτσι άπο
φύγαμε όρισμένα προβλή ματα οiκονομικά καί μεταφορaς.

Α ΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΑΜΕ 'ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥΣ !
Τελικά, τούς φωτισμούς τούς καταφέραμε εϋκολα κι αυτο
1)ταν μιά συνέπεια ηΊς σκηνογραφίας τοu θεάματος. ' Α ρχ ίσα
με νά ·· μοντάρουμε " τούς προβολείς λέγοντας : " Θά φωτί
σουμε τίς σκηνές ... Εϊμαστε έξοπλισμένοι μέ έξήντα προβο
λείς καί μ' ενα σύστημα πού μάς βοηθοuσε νά τούς σηiνουμε
γρήγορα σέ κάθε χώρο. Μόλις τούς στήσαμε, τότε καταλά
βαμε πώς οί προβολεiς δέ μaς χρειάζονταν καί χρησιμοποιή
σαμε ενα σύστημα εύρύτερης διάχυσης τοu φωτός, μέ λαμπτή
ρες έναλλασσόμενης εντασης.
' Υ πάρχουν άκόμα τέσσερις έστίες φωτός πού περι βάλλουν τό
θέαμα άπ' τό έξωτερικό μέρος. ·οντας κινητές, οί έστίες αύτές
μaς έπιτρέπουν μιά πολύ μεγαλύτερη έλευθερία. Στόν τομέα
του φωτισμοί>, ύπάρχουν δυό τρόποι .. έπίθεσης . . : ή γεννήτρια
καί ή ενταση τοu προβολέα. Μ έ κινη τούς προβολείς πετυ
χαίνεις καί τούς δυό στόχους, χωρίς νά ε!σαι ύποχ ρεωμένος
νά ·· μοντάρεις . . μόνιμα. Γιά νά πετύχεις τά ίδια " έφφέ '' ,
θ ά χρειάζονταν όμαλά έκατοντάδες κ ' έκατοντάδες προβολείς
- καί πάλι τό άποτέλεσμα δέ θά 'ταν τό ίδιο.
Δέν έπιζη τοuμε νά θαμπώσουμε τό θεατή - eξω ίσως άπό δυό
ij τρείς σκηνές, δπως ή γιορτή κλπ. Φαίνεται πώς ή Ά ρ ιάν
θέλει κάτι μέ πολλές άποχρώσεις. Ίσως χρησιμοποι ήσουμε
χρώματα στίς έξωτερικές έστίες φωτός, μπορεί καί στούς μέσα
λαμπτήρες. Ή ταν σημαντικό νά καθορίσουμε τό " σχέδιο
φωτισμοί> " , δηλαδ1i τίς πηγές, τή φύση τους, καί νά τίς έγκα
τασηiσουμε έκεί πού πρόκειται νά παίξουμε κλπ.
'Υπάρχουν, λοιπόν, έστίες φωτός στό έξωτερικό, λαμπτήρες
,
άπό κάτω, καθό)ς καί . . φώτα της ράμπας . χαμηλά, πού συνή
θως προορίζονται νά φωτίζουν άπό πίσω. Αύτό τό τελευταίο
τ' άνακαλύψαμε τυχαία τίς προάλλες : ε!χε ξεμείνει ενας προ
βολέας καταγής τόν άνάψαμε κ' eδωσε κάτι τό φανταστικό.
"Ετσι, βάλαμε τελικά καί χαμηλά προ βολείς, πού κανονικά
πρέπει νά φωτίζουν τή δράση άπό τά πίσω . . .

(23 τοιί Όχτώβρη 1970 )
Μετάφραση Κ . ΣΤΑ Μ ΑΤΙΟΥ

Ή Φρανσουάζ Τουρναφόν, παρακολουθώντας τίς πρόβες, άνα
ζητοϋσε - σκιτσάροντας μέ τό μολύβι της - τίς σιλουέτες τών
προσώπων πού λαβαίνου11 μέρος στό " 1 789
Πολλά άπό τά
σχέδια αύτά, iiπως καί πολλοί αύτοσχεδιασμοί κι iίλλες άνα
ζιιτιίσεις πού iκανε ό θίασος, δέν περιλιίφθηκαν τελικά στό
θέαμα πού δόθηκε στιίν παλιά μπαρουταποθιίκη τι;ς Βενσέν
".
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ΦΑΚΕΛΟΣ
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Ο , ΤΙ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ

ΕΙΝΑΙ

ΚΑΙ

ΩΡΑΙΟ !

Τού EMILE CO PFER MA NN
Ό Γάλλος θεατρολόyος 'Εμίλ Κόπφερμαν συνεχίζει τή συν
ομιλία του μέ τον τεχνικό διευθυντή το\ί " Θεάτρου το\ί
"Ηλιου " Γκύ-Κλώντ Φρανσουά. Στή συζήτηση, όμως, μπαίνει
τώρα κι ό σκηνοyράφος το\ί θιάσου, Ρομπέρτο Μοσκόζο, πού
διαφωτίζει τή δουλειά πού eyινε στο δικό του τομέα.
Γιά ν' άγγίξετε ί:να κοινό πού 'χει μιά παραδοσιακή κουλ
τούρα, άκόμα κ' ενα λαϊκό κοινό . ή ώραία είκόνα ε!ν' ενα κα
λό μέσο. Άν πρόκειται γιά μιά σκέτη ώραία είκόνα, τό άπο
τέλεσμα ε!ναι λίγο φτωχό· iiν δμως πρόκειται γιά μιά ίδέα
πού μεταφράζεται καί μεταδίνεται μέσα άπό ώραίες είκόνr.ς,
τότε μιλάει σέ πολύ περισσότερους άνθρώπους. Άν ε!ναι κα
νένας ίκανός ν' άποκαταστ�iσει τή λειτουργική χρησιμότητα
της ώραίας είκόνας . ό σκοπός εχει πετύχει.
Δέ χρησιμοποιοϋμε ενα παραδοσιακό ύλικό έπειδή δλος Ό
κόσμος τό βρίσκει ώραίο. Στό ξεκίνημα, χρειάζονται πάντα
άναφορές, νά ξεκινάς άπό κάτι, νά ε!σαι πληροφορημένος
πάνω στό τί εχει γίνει, γιά νά προσπαθείς νά πας πιό πέρα.
Είναι άναπόφευκτο νά βασίζεσαι σέ μιά κάποια παραδοσιακή
κουλτούρα. Μ πορεί κανένας ν' άπομακρυνθεί άπ' αύτti, νά
τήν άρνηθεί, άλλά δέ νομίζω πώς μπορεί νά κάνει iiσχημα
πράγματα γιά νά μήν κάνει τό ώραίο. Τό ώραίο είναι ί:νας
κίνδυνος, δέ ·· μιλάει ", τό 'φχαριστιέται άπλώς κανείς. Αύτό
πού προσπαθοϋμε είναι νά ξεφύγουμε άπό τόν αίσθητισμό.
Ύπάρχουν δυό τρόποι ξεκινιiματος. Ό πρώτος, στό έπίπεδο
τοϋ ζωγραφικοϋ " ντοκουμέντου . . . τελικά πολύ στάσιμος :
ενας πίνακας, μιά είκόνα πού προσπαθεί κανένας ν' άναπαρα
γάγει. Ό δεύτερος, στό έπίπεδο τοϋ λειτουργικοϋ .. άντικεί
μενου 'Ό Κ ' ε!ναι φανερό πώς δταν κάνει κανένας κάτι, δταν
" χτίζει .. κάτι, τό φτιάχνει ξεκινώντας άπό 'να ύλικό, πού, iiν
είν' άληθινά λειτουργικό, εΙναι άναγκαστικά ώραίο.
Πρόκειται γιά δυό διαφορετικά πράγματα : δταν βλέπουμε
μιά δμορφη Θεατρική είκόνα, μέ πολύ ώραίους φωτισμούς,
πολύ ώραία σκηνικά, σ' ενα " μετωπικό .. Θέατρο ά-λά ίταλικά
- αύτά προσφέρουν περισσότερες δυνατότητες σ' αύτό τόν
τομέα - μαντεύουμε πώς στό ξεκίνημα ύπάρχει μιά ζωγρα
φική άναφορά, ένώ στό δικό μας Θέατρο, πού βασίζεται στό
.. ντοκουμέντο ", ψάχνουμε μάλλον γιά τό ύλικό. -ετσι ένερ
γήσαμε καί στό " 1 789 ", γιά τήν κατασκευή τών " πρατικά
μπιλε ". Καί, κατά τή γνώμη μου, δέν πρόκειται μονάχα γιά
τεχνική, πρόκειται γιά μεθοδολογία : μέ βάση τά .. ντοκου
μέντα " τ�; ς έποχης, ν' άποφύγεις τήν Ιστορική άναπαράσταση .
Ή λύση τοϋ ξύλου ε!ναι πραγματικά τεχνική. Θ ά μπορούσαμε,
βέβαια, νά 'χουμε τόν ίδιο διάκοσμο καί μέ σωληνες, άλλά
Θά' ταν μιά άναφορά σέ μιά νεότερη πολιτιστική περίοδο.
Άν προσπαθήσω νά φανταστώ τό σκηνικό διάκοσμο μέ ύλικά
πιό ούδέτερα σάν έποχ1i, καταλήγω στό συμπέρασμα πώς
ή σκηνοθεσία Θά' ταν διαφορετι κή. Π ιστεύω πώς δλοι μας,
σ · αύτό τό Θέαμα. πορευθtiκαμc παρuλληλα μ' αύτόν (τό διά
κοσμο).
( ΓΚΥ-Κ ΛΩΝΤ ΦΡΑΝΣΟΥ Α : Διασκεδάζαμε μέ τίς συγκρίσεις .
γιά παράδειγμα, άνάμεσα σέ μιά ίδέα κ' ενα ύλικό - έπαγγελ
ματική διαστρέβλωση ; - Τώρα πού φτιάχτηκε, μποροϋμε νά
ποϋμε πώς ή αίσθησιακότητα τοϋ ξύλου, δπως τό δουλέψαμε
.
ταιριάζει τέλεια μέ τό .. 1 789 'Ό Ο! Θεατές Θά 'ναι πλάι στά
..
.. πλατώ . Θ' άκουμπάνε πάνω στό ξύλο Θά τ' άγγίζουν Θά
.
.
κάθονται πάνω σ' αύτό . . . )
. . . "Αν οί Θεατές ηiς .. Κουζίνας . . εΙχαν ί:ρθει σ' έπαφή μέ τό
σίδερο, Θά τούς iiρεσε νά τ' άγγίξουν ; . . . "Ολα τά ύλικά σηiν
" Κουζίνα .. ήταν άντιπαθητικά : άλουμίνιο, λάκα, μπογιατι
σμένο ξύλο. Νομίζω πώς αύτό μετράει. Ώστόσο, μέ σωληνες
τά .. πλατώ .. Θά μποροϋσαν νά μάς εχουν όδηγήσει σ· ί:να
iiλλο Θέαμα, οί iiνθρωποι Θά μποροϋσαν νά 1'Ίταν πιό έπιθετικοί .
δέν ξέρω άλήθεια (άλλωστε, δέν ί:χει καί σημασία). Έδώ, μέ

τό ξύλο, χρησιμοποιοϋμε ενα .. δαμασμένο . . φωτισμό, καθό
λου ώμό, διάχυτο. Μέ μιάν iiλλη μέθοδο κατασκευης τών
.. πλατώ ", αύτό τό εΙδος φωτισμοϋ δέ Θά " κόλλαγε " μέ τίς
ζωγραφισμένcς όθόνες τοϋ φόντου, μέ τά κοστούμια.
Ή Φρανσουάζ Τουρναφόν κ' ή Κ ριστιάν Κανμπρίς άνέβη
καν στό " πλατώ .. δταν οί ιiθοποιοί iiρχισαν ν' αύτοσχεδιά
ζουν. Τούς σκιτσάρισαν κείνη τήν ώρα. Ά ρχιζαν νά μεταμ
φιέζονται μέ παλιά κουρέλια καί, ϋστερα άπό κ' έγώ δέν ξέρω
ποιά διαδικασία, άποφάσισαντελικά νό. βροϋνε κοστούμια δπως
Θά τό 'καναν κ' ο! άκροβάτες-Θεατρίνοι. Ψάχνοντας στά μπα
οϋλα, φοροϋσαν δ,τι ί:βρισκαν, τό άντάλλασσαν . κείνη τ�iν
οορα . πάνω στήν άλληλομεταμφίεση.
οι ζωγραφισμένες όθόνες στό .. φόντο .. τών .. πλατώ . . γεν
ν1iθ ι1 καν μ' αύτό τόν τρόπο : Άφοϋ, ετσι κι άλλιώς, Θά 'πρεπε
νά ύπάρχουν " σκηνικά ", σκεφτόμαστε νά χρησιμοποι1iσου
με μεγάλα κομμάτια σκηνικών της δπερας, δπως Θά 'χαν κάνει
κ' ο! άκροβάτες. Τά σκηνικά της δπερας, δμως, ε!ναι τεράστια
.
χοντρά, μέ παχύ στρώμα κόλλας, δέν ήταν δυνατό. Ή λύση .
λοιπόν, ήταν νά τά μιμηθοϋμε λίγο-πολύ, νά τ' άντιγράψουμε.
Σκέφτηκα νά φτιάξω άφηρημένες όθόνες-πίνακες. Δέν είμαι
άφηρημένος ζωγράφος καί, τό κυριότερο, ή δλη μεθοδολογία
δέν ήταν δυνατό νά ένσωματωθεί στήν άφαίρεση. Ζωγραφί
ζοντας μιά λεπτομέρεια, σά μιά μεγεθυμένη φωτογραφία, σέ
μιά μεγάλη όθόνη, τό πράγμα γίνεται άφηρημένο. Δέν πρέπει
νά 'ναι οϋτε ύπερβολικά είκονική, οϋτε ύπερβολικά κολλημένη
στή σκην1i. Έπρεπε νά προσπαθ1iσουμε νά καταλάβουμε τήν
πορεία της δόυλειάς τών άκροβατών, γιατί βάζουν αύτό είδικά
τό σκηνικό πώς Θά γίνει νά ται ριάζει μέ τήν άτμόσφαιρα. Τό
.
σκηνικό σέ μορφή " παραβάν " δέν πρέπcι νά άποδίδει παρά
μόνο iiν ο! άκροβάτες χειρίζονται ί:να συγκεκριμένο Θέμα,
γιατί εχουν άνάγκη άπό 'να άνέκδοτο η ενα καθορισμένο χώρο,
τό ξαναμπογιατίζουν, τό διορθώνουν, μποροϋν νά βάλουν άκό
μα καί έπιγραφές πού νά λένε πώς είναι τό Βασιλικό Άνά
χτορο κι δχι ί:να βουνό στήν Έλβετία. Νομίζω, δμως, πώς
ετσι γίνεται κανένας κραυγαλέος καί πιστεύω πώς χρειάζονται
χρωματιστά •· φόντα .. σκηνης, πού τήν περιορίζουν, τήν
καθορίζουν, χωρίς νά δίνουν λύσεις . άπλώς βοηθάνε σκηνικά.
Νομίζω πώς προχωρήσαμε σά Θίασος στή συνεργασία μας
μέσα άπό τήν ίδια τή δουλειά. Π ρώτα, δουλεύαμε παραδο
σιακά. Άκόμα καί στούς .. Κλόουν " , δταν ή μακέτα &γινε
άποδεκτή, δέν τήν ξαναδουλέψαμε δπως στό .. J 789 'Ό 0[
ιiθοποιοί ε!χαν άρχίσει νά δουλεύουν τούς κλόουν γι ά τό
.. Όνειρο καλοκαιριάτικης νύχτας ", άναζητοϋσαν iiλλες μορ
φές εκφρασης κι άφιερώθηκαν σ' αύτή τή δουλειά στήν πόλη
Σαλίν, οοσπου άποφάσισαν ν' άνεβάσουν τό Θέαμα. Αύτός ό
τρόπος όμαδικης δουλειάς δέν τούς ήταν ως τότε οίκείος.
Πάνε i::ξ η χρόνια πού βρίσκομαι έδώ κ' εχω πάρει μέρος σ' δλα
τά Θεάματα τοϋ .. Θεάτρου τοϋ -Ηλιου ". Στήν άρχή, γιά τίς
νέες δημιουργίες δέν είχαμε τεχνικό συνεργείο κι οϋτε δσο
διαρκοϋσαν ο! παραστάσεις κάναμε τίποτα τό καινούριο.
" Εφτιαχνα τή μακέτα κ' ίlστερα δούλευα άλλοϋ, μικροπράγμα
τα δεξιά-άριστερά, δουλειά βοηθοϋ, καθαρά τεχνική, πού μοϋ
iiρεσε καθαυτή. Δέν ξέρω γιατί . ποτέ μου δέν άναρωτιόμουν
γιά κάτι iiλλο. Ώστόσο, προτιμώ τήν τωρινή δουλειά μου
- καί πολύ μάλιστα. Τό κυριότερο, δέ Θά μποροϋσα νά ξανα
γυρίσω πίσω, στήν προηγούμενη μορφή δουλειάς. Όχι μο
νάχα κάνω μιά δουλειά πού μ' άρέσει, άλλά, κάνοντάς την,
εχω τή δυνατότητα νά πάω πιό μπροστά, νά μάθω· κι αύτό
άκριβώς μέ τραβάε ι . Π ρίν, δέ δούλευα παρά μόνο δσο διαρ
κοϋσε τό άνέβασμα· σέ περίοδο παραστάσεων δέν έξασκοϋσα
τό έπάγγελμά μου. Τώρα, δμως, κι δταν δίνουμε παραστάσεις
συνεχίζουμε τή δουλειά, στό .. ραλαντί " βέβαια, ψάχνουμε
γιά πράγματα, μένουμε ψ:σα στό Θέαμα.
Στό πεδίο της ερευνας, της έφεύρεσης, μπορεί μιά μέρα νά
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μήν άρκοϋμαι πιά στό " Θέατρο τοϋ " Η λιου . . - ii το αντί
θετο, νά χρειάζομαι έγώ άνανέωση . Οί λίγες έμπειρίες πού
εχω άπό τό εξω θέατρο, σά μακετίστας, δέν ήταν συγκριτικά
οϋτε λαμπρές οϋτε έμπλουτιστικές. " Εξω - έλπίζω δχι παντοϋ
- τά προβλ1iματα ε!ναι πιό συχνά καθαρά τεχνικά. Ένώ έδώ
i:χουμε κάθε λογf)ς προβλ1iματα. Καί πού πρέπει νά τά λύσου
με δλοι μαζί . . .
( Γ ΚΥ-ΚΛΩΝΤ ΦΡΑΝΣΟΥ Α : Μ ιά μέρα, γιά νά κερδίσω λίγα
χρ1iματα, δέχτηκα νά κάνω μιά διαφημιστι κ1i ταινία. Δέ θά
τά κατάφερνα χωρίς τii βο1iθεια τοϋ Ρομπέρτο - τόσο i:χουμε
συνηθίσει νά δουλεύουμε μαζί. "Εξω, σκη νοθέτες, διευθυντές
θεάτρων μάς ζη τάνε συχνά συμβουλές : ποιό πρέπει νά 'ναι
τό βάθος της σκη ν1Ίς, τό μ 1Ί κος τ η ς ; Δουλειά σκηνογράφου,
δηλαδ ή . Αύτό μοϋ φαίνεται τώρα άσύλληπτο καί τούς άπαν
τάω : σχηματίστε μιά όμάδα, θά μποροϋσε νά άντιμετωπίσει
τά προβλ1iματα πού παρουσιάζονται , ευχαρίστως νά σάς δώσω
όνόματα · άγοράστε προ βολείς Στρiι.ιιτ iΊ αλλα τέτqια, άλλά
ξέρω τους άνθρώπους γιά τούς όποίους σας μιλάω, θά 'καναν
δλες τίς δουλειές σάν όμάδα . . . Βέβαια, μάς κολακεύει πού
μάς συμβουλεύοντα ι , άλλ' αυτό δέν είναι τίμιο, αλλωστε δέν
άπαντάμε . . . Θά θέλαμε νά μπορούσαμε ν' άναλάβουμε μιά
βασική ερευνα· ύπάρχουν πράγματα πού μάς παθιάζουν στόν
τομέα τών φωτισμών, ή άκτίνα Λάρσεν ii ό προ βολέας χωρίς
καλώδιο· ώς τώρα δέν τό κάναμε γιά λόγους οi κονομικούς.
Άναρωτιέμαι δμως, αν μιά μέρα δι αθέταμε δλα τά μέσα θά
τό κάναμε iiν οί άναζητήσεις αυτές δέν ένσωματώνονταν στή
δουλειά μας : . . . )
Ή άληθινή άναζ1iτηση γίνεται λίγο πρiν άπό τό άνέβασμα
ένός θεάματος, καί εiδικά γι' αυτό. Τό νά πείς ετσι, a priori ,
θά 'ταν ένδιαφέρον νά έφεύρουμε αυτό ! . . . ε!ναι σά νά προ
καταλαμβάνεις μιά σκηνογραφία, μιά μορφή θεάτρου · δλα
έξαρτιώνται άπό ποιό θέαμα, καί γιά τ ί .
ΓΚΥ- ΚΛΩΝΤ ΦΡΑΝΣΟΥ Α : Κάποτε, ξέραμε ποια ηταν ή
iδανική μας αίθουσα · τώρα, δέν τό ξέρουμε πιά. Δέν ύπάρχει
λύση σ' αυτό τό θέμα. ·Ή μί:ιλλον ύπάρχει : νά χτίζεις τ ή ν
αίθουσά σου γιά τό κάθε θέαμα, γ ι α τ ί δχι :

ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΝΑ ΧΤΙ ΖΕΙΣ ΑΛΛΗ Α ΙΘΟΥΣΑ !
ΡΟ Μ Π Ε ΡΤΟ ΜΟΣΚΟΖΟ : Έπιχειρ1iσαμε νά τό κάνουμε στ1i1
τουρνέ γιά τούς · · Κλόουν '' . δημιουργήσαμε μιά ·· μεταφερό
μενη ·· αίθουσα · κι iiν τό " 1 789 · · παιχτεί κάποτε στό ϋπαιθρο,
θά κουβαλ1iσουμε κ' έκεί τήν αίθουσά μας. Θά πρέπει νά φτά
σουμε σχεδόν έκεί : ενα θέατρο γιά κάθε θέαμα καί που νά
τελειώνει μαζί του.
ΓΚΥ- ΚΛΩΝΤ ΦΡΑΝΣΟΥΑ : Ό Κριστιάν Ντυπαβιγιόν μί:ις
μίλησε γιά κατασκευές άπό πλαστικό που φουσκώνει - δέ
λέω πώς είναι τό αριστο - έξετάσαμε τό θέμα, είδαμε τίς
άδυναμίες του· μιλάω μονάχα γιά λόγους άρχ f) ς : γιά είκοσι
δολλάρια όλόκλη ρ η φούσκα, άξίζει τόν κόπο ! Ζητ�iσαμε
πλη ροφορίες, προσπαθοϋμε νά μή βλέπουμε δογματικά τ ή ν
τεχνικ1i ν ά ξεπερνί:ιμε τήν έξειδίκευση. Είμαστc ε ξ η σ τ ή ν
.
τεχνική όμάδα τοϋ θιάσου. Στ1iν άρχ1i , ύπf) ρχε μιά έξειδίκευση
.
ή συμβατικι;· αλλωστε, έγώ ό ίδιος ημουνα διευθυντής σκην1Ίς
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στό θέατρο ·· Ρεκαμιέ " δταν ήρθε ό θίασος έκεί - ό Ρομπέρ
το �'\ ταν κ ιόλας μαζί τους άπό τό J 964-65, άπό τόν · · Καπετάν
Φρακάς . . _ Τώρα έπιδιώκουμε ό ξυλουργός, γιά Παράδειγμα, νά
μαθαίνει τή δουλειά τοϋ ιiλεκτρολόγου · σιγά-σιγά τά κατα
φέρνουμε . δέν ε!ναι καί τόσο εϋκολο, ή τεχνική τοϋ θεάτρου
ίι ντιπροσωπcύει τόσα τρομερά πράγματα . . . ( ΡΟ Μ Π Ε ΡΤΟ
Μ ΟΣ Κ ΟΖ Ο : 'Όλα τά ύλικά, δλες τίς μεθόδους . . . ), άκόμα
καί �iλεκτρονικά· αν θές νά ξέρεις τό πλη κτρολόγιο, δέν άρκεί
νά παίζεις . . πιανάκι .. . . . Έλπίζω πώς, σταδιακά, δλος ό
θίασος θά φτάσει στό σημείο νά τά ξέρει δλα. Κι ας ύπάρχει
καί μιά πλευρά . . ταπεινωτικιi .. , ενα . . χαμαλίκι ·· βάλε τίς
.
πρ ίζες, φόρτωσε τά αυτοκίνητα κλπ . . . .
ΡΟ Μ Π Ε ΡΤΟ ΜΟΣΚΟΖΟ : Καταργ1iσαμε τούς εiδικούς. "0ταν ο[ 1i θοποιοί δέν i:χουν δοκιμές, i:ρχονται νά μπογιατί
σουν μαζί μας, νά ράψουν λίγο, τά δ ι κά τους " άξεσουάρ . .
.
τους βοηθί:ιμε βέβαια γιά νά μάθουν νά χρη σιμοποιοϋν τί c
μη χανές, νά ξέρουν νά φτιάχνουν λεπτά πράγματα. Π ροχω:
ροϋμε. Π ροοδεύουμε.
ΓΚΥ-Κ ΛΩΝΤ ΦΡΑΝΣΟΥ Α : Δέκα χρόνια κάνω αυη; ηi
δουλειά. Έργάστηκα σ' δλα σχεδόν τά θέατρα τοϋ Παρισιοϋ.
Είναι κάτι μικροπράγματα πού άποδείχνονται τεράστια : δταν
χρειάζεται νά ταξιδέψουμε νύχτα, οί 1i θοποιοί i:ρχονται νά
φορτώσουν ii νά ξεφορτώσουν τ' αύτοκίνητα καταλαβαί νουν
.
πώς ετσι είναι χ ρ 1iσιμοι.
Αύτή ή ύπόθεση ηΊς πολλαπλf)ς δραστ η ριότητας μπορεί νά
θέσει προ βλ1iματα. Βρισκόμαστε σέ πολύ καλές σχέσεις μέ
τό Σωματείο ' Η θοποιών, είμαστε i:μμισθοι δλο τό χρόνο, εστω
κι iiν ό μ ι σθός μας, 1 .200 φράγκα, είναι ό κατώτερος. "Οταν
πηγαίνουμε σ· ενα έπαρχιακό θέατρο, i:χουμε τήν ένίσχυση
τών έκεί τεχνικών· συνήθως, οί σχέσεις μας μαζί τους είναι
έξαίρετες. "Οταν i:χεις νά κάνεις μέ κάποιον πού ·χει δεκα
ετίες όλόκλη ρες πείρα ' Στό Ά βινιόν, μέσα σέ τρείς μέρcς καi τρείς νύχτες - είχε δημιουργηθεί μιά φανταστική άτμό
σφαιρα . . .
ΡΟ Μ Π Ε ΡΤΟ ΜΟΣΚΟΖΟ : Στό θέατρό τους είχαν ό καθένας
τήν είδικότητά του · ξαφνικά, τή χάσανε, i1 δουλειά. γινόταν
όμαδικά, στό ϋπαιθρο , ήταν ένθουσιασμένοι νά δουλεύουν
μαζί μας : είμαστε όχτώ καί γίναμε είκοσι μέσα σέ τρείς μέρες
·· συγκατο ί κησης ·· . . .
ΓΚΥ-ΚΛΩΝΤ ΦΡΑΝΣΟΥΑ : Ή διαφορά πού ύπάρχcι άνά
μεσα στό τάδε θέατρο καί σέ μί:ις ε!ναι πώς, στό πρώτο, ύπάρχει
μιά εννοια κατανάλωσης, πού ύποθέτει στό ξεκίνημα μιά γνώ
ση, ενα πιστοποιητικό, πώς πουλάς δηλαδή κατά κάποιο
τρόπο τή γνώση σου. Μ' έμάς, δέν είναι τό ίδιο· μιά έξέλιξη
γίνεται μαζί, καί πρός μιά κατεύθυνση . Άλλοϋ, ε!σαι ύπο
χ ρεωμένος νά παραγάγεις. 'Εδώ, εχεις τήν έντύπωση πώς κάτι
καταχτί:ις, ηi ν έντύπωση πώς ζείς, δπως καί νά 'ναι. Ή εννοια
τf)ς δημιουργίας, γιά μένα, ε!ναι λίγο ξεπερασμένη. Στό
" Θέατρο τοϋ Ήλιου .. πιστεύω πώς .. δημ ιουργοϋμε " περισ
σότερο άπό άλλοϋ, άκόμα κι iiν κάνουμε μιά " δημιουργία , .
κάθε χρόνο, ένώ άλλοϋ κάνουν δυό καί τρείς . . .
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Ή πολύτιμη σvμβολή τοv ' Εμίλ Κόπφερμαν στό Φάκελο 1 789
κλείνει μέ τήν παρακάτω δεύτερη κα\ τελεvταία σvνομιλία τοv,
μέ μέλη τοv " Θεάτροv τοv Ήλιοv ". Ε!ναι ήδη Νοέμβρηs
τοv 1 970, λίyεs μέρεs μετά τήν πρώτη παροvσίαση τοv
1 789
πού δέν εyινε στόν τόπο τοv, άλλό: στό Μ ιλάνο.
"

"

Οί Ρολi.ιν Άμστύτ:;. Ζώρζ Μπονώ, "Εμμανουέλα Ντερέν,
Φραιισουi.ιζ Ντεκοτίλ, Νικόλ Φcλίξ, Μάριο Γκονζάλες, Ζερi.ιρ
Άρντύ, Ζά11-Φρανσουi.ι ι1αμπουβερί, Ζάν-Κλώντ Παιισενά,
Ροζί11 Ροσέτ, ι/ουί Σαμιέ, Μισέλ Τοτύ, Φρανσουάζ Τουρναφόν
παίρνnυ11 μέρα:; σ' αύτιί τιί δεύτερη συζιjτηση, τό Σάββατο 14
τού Νοιiμβρη, δηλαδιί μετi.ι τό άνέβασμα τού " 1 789 στό Μι
λάιιο. Συμφωιιούμε νi.ι έπαιιέλΟουμε στi.ι σημεία πού είχαμε
άιιαφερΟεί στίς 14 τού Όχτώβρη καί πού, όμόφωνα δεχόμαστε
πιv:; μόλις είχαιι άγγιχτεί: δηλαδιί τιί δουJ.ειi.ι στό ·· Θέατρο
τού "Ηλιου .
..

..

·

- Σ' ενα συνηθ ισμένο Θέατρο, ό 1i θοποιός παίζει, .. διακρίνε
ται . . . έδώ, δλοι δσοι μπαίνουν στό Θίασο, άκόμα κι ίiν τό
άγνοοϋν στ1iν άρχi1 , πολύ γρ1)γορα συνειδητοποιούν πώς δέν
εχουν καμιά έλπίδα νά γίνουν αύτό πού λέμε . . μικρές βεν
τέτες . . . . . Ή ϊδια ή άντίληψη τ�;ς δουλειάς δέν τό έπιτρέ
πει . 'Υπάρχουν iiνθρωποι πού χρειάζονται τρείς βδομάδες νά
τό καταλάβουν κι iiλλοι τρία όλόκληρα χρόνια !

- Κι ώστόσο, ϋλοι μιλίiιιε γιi.ι τιίν Άριi.ιv Μνούσκιν καί τiι
·· Θέατρο τού "Ήλιου · · : διίο μέτρα, δύο (JταΟμά ;
- Φταίει ό περίγυρος. Σέ μιά κοινωνία σάν τή δική μας .
δπου ίσχύει τό σύστημα τών " άστέρων "", κανένας δέ φαντά
ζεται τίποτ· iiλλο, κανένας δέ Θέλει νά πιστέψει στήν πραγμα
τικότητα μιάς όμάδας, μιάς όμαδικης δημ ιουργίας, δλοι προ
τιμούν νά συγκεντρώνουν τά πάντα γύρω άπό 'να δνομα. Γι'
αύτό, πρώτη ή Ά ριάν λυπάται. Έτσι γίνεται ή διαφήμιση !
Έμείς, δμως, ξέρουμε πώς τό πράγμα δέ συμβαίνει ετσι.

- Α ίσΟανόσαστε λοιπό11 ίκα11οποιημέvοι, σi.ι1• ίiτομα, άπ" αύτιί τιίιι
όμαδικιί δουλειά ;
- Κ ανένας μας δέ νιώθει τό παραμικρό πλέγμα κατωτερότητας
άπέναντι στό Θέαμα. Τό άντίθετο · τό . , 1 789 " μάς εδωσε με
γαλύτερη έλευθερία στή δουλειά άπ' δ,τι ο{ " Κλόουν " . Στούς
· · Κλόουν " μίις περιόριζε αύστηρά μιά μορφ ή , καί, στό έσω
τερικό αύτης της μορφης, ή άνακάλυψη Θεμάτων βγαλμένων
άπό τή βαθύτερ1i μας προσωπικότητα · ετσι, ο{ πηγές σύγ
κρουσης ήταν πολύ περισσότερες στιί διάρκεια τού τελικοιj

. , άνάμεσα στούς 1iθοποιούς, πού ήταν συναισθη
ματικά προσκολλημένοι στούς διhΌύ:; τους αύτοσχεδιασμούς.
καί στό σκηνοθέτη, πού πάσχιζε γιά τήν αύστηριί δόμηση
τοϋ συνόλου.

· · ντεκουπάζ

- Στό ·· 1 78 9 " , άντίθετα, καθώς εϊχαμε άφομοιώσει μιά κάποια
μορφ1i, καί καθώς ή ϋλη ήταν ή Ίστορία της Έπανάστασης,
οί 1iθοποιοί δέν ενιωθαν πιά νά πειράζονται στό φιλότιμο,
δταν ή δημιουργική δουλειά τους έπανεξεταζόταν άπό τό
σκηνοθέτη ii άπό τήν όμάδα.
Ή δουλειά ή ταν δυό εiδών: άπό τή μιά, πλησίασμα, είτε άτο
μικό εϊτε όμαδικό, της ίστορικ1i ς περιόδου πού είχε διαλεχτεί:
διαλέξεις, μαθi1ματα ίστορίας, προβολές στ�iν Ταινιοθήκι1
( . Μασσαλιώτιδα ·· Άμπέλ Γκάνς, " Δύο όρφαναί ·· Γκρίφφιθ )
ερευνες στή βι βλιοθήκη, δουλειά πάνω στά εί κονογραφικά
ντοκουμέντα · άπό τήν iiλλη, κατά τίς ώρες τών δοκιμών .
αύτοσχεδιασμοi τών ιiθοποιών πάνω στά θέματα πού "χαν
ξεδιαλεχτεί : μοιραζόμαστε κατά έναλλάξιμες όμάδες τών 4
ii 5· ετσι . ή πλειονότητα τών γεγονότων τ�;ς περιόδου 1 7891 79 1 πέρασι; άπό κόσκινο, εστω κι αν τά περισσότερα δέν
έμφανίζονται στό Θέαμα. Στό τέλος της δουλειάς κάθε μέρας
εϊχαμε παρουσιάσει 1 0 ί.ός 30 αύτοσχεδιασμούς, άπ' τούς ό
ποίους όρισμένοι έγκαταλείφθη καν άμέσως οί iiλλοι, συνθέ
τανε σιγά σιγά τήν ϋλη τοϋ Θεάματος, καί διατη ρούσαμε τή
δυνατότητα νά τούς έπανεξετάσουμε ί.ός τ�iν τελευταία στιγμ ή .
"Ετσι , καθένας πού 'παιρνε μέρος σ τ ή ν ϊ δ ι α τήν οί κοδόμηση
τοϋ Θεάματος, ένιωθε πώς ή τελική έπεξεργασία τοϋ άνη
κε, γινόταν γι' αύτόν ό πρωταρχικός άντικειμενικός σκοπός.

-

Άπό τιίν πρώτη έπεξ,εργασία κι ώς τιίν παράσταση πού είδα,
σκηνέ:; συιιτμιjΟηκαν ιϊ ύ.πλώ:; καταργιjΟηκαν, οπω:; γιi.ι παρά
δειγμα ιί σκηνιί τών " Τετραδίων Παραπόι•ωv '". Έσείς οί ίδιοι
λοιπόν τίς ιcαταργιjσατε ;
- Δεκαπέντε μέρες πρίν άπό τή δημόσια παράσταση, κου
βεντιάζαμε άκόμα τί έπρεπε νά κρατήσουμε καί τί νά καταρ
γήσουμε. Στό πρώτο ξ,εκαΟάρισμα μάς φάνηκε κατά τρόπο
πολύ έμφανιϊ. πώς όρισμένες σκηνές μολονότι ήταν έvδιαφέ
ρουσες καΟαυτές, ζημ ίωναν τό ρυθμό καί τή σαφήνεια τοϋ
συνόλου. Γιά παράδειγμα, ή σκηνή τοϋ " έκλεκτοϋ τών πό
λεων " καί τοϋ " έκλεκτοϋ της ύπαίθρου " , στό έπεισόδιο τών
" Τετραδίων Παραπόνων ", πού ύπηρχε άκόμη στή ν πρώτι1 έπε
ξεργασία : ό αύτοσχεδιασμός αύτός ήταν ύπερβολικά " κλοου
νέσκ
, " γιά κείνη τή στιγμή τοϋ Θεάματος. Άκόμα, " ξεβίδω
νε . τόν έπόμενο αύτοσχεδιασμό πάνω στό ϊδιο θέμα. Τελικά,
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κι όρισμένα κείμενα πού είχαμε κρατήσει τά παρατι)σαμε
κ' εμεινε μόνο 1Ί κοινοβουλευτικ1i συζ1)τηση πανω στά Δι
καιώματα του 'Ανθρώπου, καθώς καί ο ί λόγοι του Μαρά καί
του Μ παμπέφ . . .
- Τελικά, Θά 'ταν σφάλμα iiν Θέλαμε νά θεωρi1σουμε σάν
Cίχ ρηστο άπόβλητο δ,τι καταργ1)Θηκε κατά τή διάρκεια τ ι; ς
έπεξεργασίας του θεάματος. Έτσι, όρισμένοι αύτοσχεδιασμοί
πού έγκαταλείφθηκαν, Θά μπορούσαν, είτε μέ τό ϋφος τους
είτε μέ τό περιεχόμενό τους, νά έμπνεύσουν Cίλλους. Στιi
χειρότερη περίπτωση, εfχαν τουλάχιστο τήν άξία μιας έκγύ
μνασης γιά τούς ιiθοποιούς πού 'χαν τήν εύκαι ρία νά δοκιμά
σουν διάφορους τρόπους έρμηνείας:Ετσι, πρίν άκόμα άρχ ίσου
με τίς δοκιμές . είχαμε μάθει έπί δυό βδομάδες όρισμένα έπανα
στατικά τραγούδια, πού a pι· ioι· i φαίνονταν πώς Θά 'πρεπε νά
ένταχθοuν στό Θέαμα. Τελικά, κανένα άπ' αύτά τά τραγούδια
δέ χρησιμοπο ι 1)Θηκε . Είχαμε δμως τήν έντύπωση πώς δέν
κάνουμε μιά άνώφελη δουλειά.
- Μέ τό ίδιο σύστημα δουλειάς είχαμε άνεβάσει παλιά ενα
Cίλλο θέαμα : τόν " Κυανοπώγωνα " του Όφφενμπαχ, πού
παίξαμε μιά φορά μονάχα, μεταξύ μας.
- Στό ξεκίνημα, τιΊν έποχ1i πού σκοπεύαμε νά παίξουμε τό
" Βάαλ " , πού 'χει ενα σωρό τραγούδια, είχαμε δημιουργ1)σει
μ ι κρά καμπαρέ. Όρ ίζαμε μιά 11 μερομηνία καί, τήν καθορισμέ
νη μέρα, καθένας παρουσίαζε ενα νούμερο, τραγουδούσε τά
τραγούδια του, άλλά καί σ' αύτή τ ή ν περίπτωση στόχος μας
ή ταν κάτι τό έποι κοδομη τ ι κό, μιά ένότητα. Στό τέταρτο πείρα
μα-καμπαρέ, είπαμε πώς επρεπε νά δοκιμάσουμε κάτι πιό συγ
κρατημένο καί φτάσαμε ετσι στόν " Κυανοπώγωνα " : ί:νας
μ i1 νας δοκιμές, δπου δουλέψαμε τό τραγούδι, τά χορικά καί
ξαναφτιάξαμε ενα Θέαμα διαφορετικό άπό τό άρχικό. Δέν
ήταν πιά γιά ενα Θέαμα έσωτερικϊ;ς κατανάλωσης, άλλά γιά
κάτι πού 'χε τ ή ν άξία μιας δοκιμ1;ς . ίσως μιας πρώτης Cίσκη
σης γιά τό " 1 789 " .

ΦΤΑΝ ΕΙ Η ΑΝΆΓΝΩΣΗ ΣΤΑ Κ Ε Ι Μ ΕΝΑ ΜΠΑΜ ΠΕΦ
''

Σ' αύτό τό Οiαμα , τό ·· 1 789 , φαίνεται πώς Λ·αi πάλι δέ
φτάσατε στό έπιΟυμητό σημείο 1ιά έπεξεργαστείτε τό σύ1ιολο:
οί μύΟοι τιίς άρχιίς βριίιων .τιί μορφιί τους, ι:1ιώ άντίΟετα οί
τελευταίες σκηνές, πρός τό τέλος. έμπεριc:χου11 λόγους πού
.. κατακάΟονται . . . ίi11 τούς παραβάλει κωιιiνας μέ τίς πρώτες
σκΙJΙΙές. Φαί1ιεται πώς κ11ιηΟιίκατε μέ μεγαλύτερη ίi1ιεση δπου
έπρόκειτο γιά ιωταγγελία , ένώ δέ βρψωτε τιίν ϊδια ii1ιεση
δταν έπρόκειτο, ίiς πούμε, γιά τιί Οεώρηση .. ϊ11 προοπτικιί . .
τιίς παράστασης.

- Φυσικά, τό δεύτερο μέρος του Θεάματος εfναι άναμφισβ1Ί
τ η τα λιγότερο " όπτικό . . άπ' 6,τι τό πρωτο. Τά κείμενα του
Μαρά, του Μ παμπέφ είναι τόσο δυνατά, πού τό μόνο πού
μπορούσαμε νά κάνουμε ήταν νά τά πούμε. Σέ μιά στιγμ ιi ,
προσπαθήσαμε ν ά εί κονογραφ1)σουμε τό Μ παμπέφ. Θελ1Ίσα
με νά βρούμε μ ι κρούς μύθους σάν κι αύτούς πού άρχ ίζουν τό
Θέαμα, άλλά καλύτερα νά πούμε πώς, σ' αύτό τό στάδιο τ ι; ς
δουλειάς, είναι πιό εϋκολο γιά μiiς νά καταγγέλουμε : 11 είκο
νογράφηση των λόγων του Μ παμπέφ ήταν πάνω άπ' τίς δυ
νάμεις μας. Ύ ιοθετοuμε άπόλυτα τούς λόγους του, τούς άνα
καλύψαμε, τούς κάναμε δι κούς μας. -ισως καί νά μή Θέλαμε νά
έπη ρεάσουμε τούς Θεατές μέ πολύ όμορφες όπτικά εί κόνες,
άλλά νά τούς ξυπνιΊσουμε μεμιάς μέ τό ώμό κcίμενο. Δέν αί
.
σθανθήκαμε τήν άνάγκη νά . . άναδημιουργi1σουμε . τό κεί
μενο του Μ παμπέφ, άφου προσχωρουμε σ' αύτό άπόλυτα.
Αύτό εΙναι ίσως καί μιά άπάντηση στό έρώτημα σχετικά μέ
τόν όριστικό χαρακτι)ρα, τήν .. όλοκλ1)ρωση " του Θεάματος.
Σέ κάποια στιγμή πρέπει νά τό σταματάει κανένας, νά τό
θετει άντιμέτωπο στό κοινό. Αύτό πού τώρα μiiς ί κανοποιεί
μέ τιiν άπλιi έξαγγελία των " Θέσεων . . του Μ παμπέφ μπορι:ί
κάλλιστα νά βρεί τήν είιωιιογράφησιί του σηiν άρχή του
έπόμενου Θεάματος. Γιά τ ή ν ώρα, βλέπουμε ώς που πηγαί
νουμε.

ΜΑΡΑ, Η ΠΟΛ Ι Τ Ι Κ Η ΣΥΝ Ε Ι Δ ΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΑΜΑΤΟΣ
- ' Επιμείναμε στόν ύποδειγματικό χαρακη)ρα του Μαρά
.
πού ένσαρκώνει τιΊν πολιτική συνείδηση του Θεάματος, έπι
μείναμε στούς λόγους του, εστω κι iiν δημ ιουργουν μιά ρω
γμή στό Θέαμα. -ι σως αύτή τ ιi ρωγμή νά τή Θελήσαμι:, ίσως
μέσα άπ' αύηi νά σπρώξαμε τό Θέαμα πρός μιά άλλη κατεύ
θυνση. Νομίζω πώς Θά μπορούσαμε νά 'μαστε σέ μιά συγ
κέντρωση . . .

- 'Εκ τών ύστέρων, μείναμε κατάπληκτοι μέ τόν τρόπο πού
δημιουργ ι)Θηκε τό · • 1 789 " . Στό έπόμενο θέαμα . τά πράγμα
τα μπορεί νά μ1iν έξελιχΘουν καθόλου ετσι.
- Τό λέμε αύτό, άλλά συν1ΊΘως κάνουμε τό άντίθετο. Πάντως,
στό ξεκίνημα παίρνει κανείς μιάν άπόφαση, κ' ϋστερα, δταν
άρχίζει 11 δουλειά, συμβαίνει νά βγεί τό άντίθετο.
- Αύηi τή φορά διανύσαμε ενα όρισμένο στάδιο, στό βα
θμό πού ρ ίξαμε δλες μας τίς δυνάμεις σέ μιά άληθινά όμα
δικ1Ί δουλειά. Αύτό ίσως μάς βγάλει σέ μιά όλόκληρη σειρά
Θεαμάτων πάνω στήν Ίστορία, πράγμα πού σημαίνει παραίτηση
άπό τό ρεπερτόριο. Τ1i ν πορεία αύτιi τήν κουβεντιάσαμε πολύ
δλοι μαζί προτου νά δι αλέξουμε τό .. 1 789 " , γιά ν' άποφύ
γουμε τίς παρεξηγ1)σεις.

Γιά ν' άναιcεφαλαιcόσουμε τίς διαφορές : ιί συνηΟισμένη διαίρε
ση τιϊς Οεατρικιiς δουλειάς δέ11 ύπάρχει στό .. Θέατρο τού
"Ηλιου · · . δπου μιά iiμεση σχέση τώ11 Οεατώ1• μέ τιί11 δλη
παράσταση τεί1ιει νά δημιουργηΟεί;
-- ' Υπάρχει ίσως άκόμα ί:να πρόβλημα στό έπίπεδο τϊ;ς Δι
uί κησης. Διαπιστώσuμι: πώς ί1 · άπομόνωση αυτου τuίι τομέα
κατά τ ή ν περίοδο του άνι;βάσματος ήταν τρομι;ρά άνασχετικιi
γι' αυτούς που είχαν τήν εύθύνη του. Π ροσπαΘουμε νά Θερα
πεύσουμε αύηi niv άτέλεια.

- Καί δέ φοβόσαστε μιίπως παίζετε τό παιχ11ίδι τού .. Φαλαν
στέρ ' ' , [τιί11 αύτοπιιοί σοσιαλιστικιί ιωι1ιότητα} τού Φουρριί;
( στό πλαίσιο τού όποίου λύ1ιονται δλα τά προβληματα τιvν
μελώ11 τιίς κοιιιότητας) ;
- Άπό niν έποχή των .. Μ ι κροαστών . . του Γκόρκι, κάπου
έκατό πρόσωπα μπ1ϊ καν στό θίασο κ· ϋστερα τόν έγκατέλειψαν.
Αύτό άποδείχνει πώς δέν εχει δημ ιουργηθεί ενας κλειστός
κύκλος. Όρισμένοι Θά ξανάρθουν, άλλοι Θά φύγουν. Γι' αύτό
τό θέαμα, γιά παράδειγμα ύπάρχουν ενα σωρό νέο ι , όχτώ
.
στούς 24.

- Δέν ύπάρχει μιά .. έπιτροπιί τών παλιώ11 .. . τών " σοφών . .
ίiς πούμε, γιά τίς έσωτερικές διε1ιέξεις ;
- -οταν νιώθουμε πώς ενα πρόβλημα βρίσκεται στό σημείο
νά έκραγεί, μαζευόμαστε δλοι, βρ ιζόμαστε, ρ ίχνουμε ό ενας
πάνω στό κεφάλι του Cίλλου δ,τι εχει νά του έπιρρίψει, άδειά
ζουμε ετσι τό κακό πού 'χει συσσωρευτεί, δσο κι άν αύτό
κρατι)σει, εστω πέντε ώρες, ϋστερα ξεκινάμε καί πάλι.

ΔΕ Μ Π Ο Ρ Ε Ι ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ . . .
·-

- Εχετε συ1ιείδηση πώς ζείτε στό περιΟώριο τού συ1ιόλου τού
Θεατρικού Κατεστημέ1ιου καί σ' άντίΟεση μ ' αύτό. καί μετράτε
τά δρια αύτιiς τιίς διάστασης ;

- Ξέρουμε πολύ καλά πώς αύτό δέν πρόκειται νά κρατήσει
γιά πάντα, άλλά Θέλουμε νά πάμε δσο πιό μακριά γίνεται
πρός αύτή τήν κατεύθυνση .
- Τ ό χει ρότερο πού μπορεί νά μάς συμβεί είναι ν ά μή μπο
ρουμε κάποτε νά έκφραστουμε καθόλου.
- "Αν, έπιστρέφοντας στή Γαλλία, μάς ρίξουν στά μοuτρα
τίς έφτακόσιες χ ι λιάδες φράγκα πού χρωστάμε, καί δέ μπο
ρουμε πιά νά έκφραστουμε σά .. Θέατρο του Ήλιου ", Θά
περάσουν δυό χρόνια ίσως ώσπου νά συνέλθουμε, θά πάμε νά
δουλέψουμε έδώ κ' έκεί, άλλά Θά μένει πάντα αύτό πού ζ�)σα
με, Θά 'χουμε τήν έπιθυμία νά ξαναρχίσουμε καί, άργά ii γρ1)
γορα, Θά τό κάνουμε.
Άπ' τούς σαράντα πού είμαστε, εΙμαι σίγουρος πώς, δ,τι κι
aν συμβεί, πολλοί Θά μείνουν.
- Λές : Οά συ1ιεχίσουμε. Άλλά τόν κίνδυνο, τόν νιώθω Cίμεσο.
- Είν' άλ�)Οεια. Άς σπρώξουμε τόν κί νδυνο ώς τά Cίκρα.
Θά χρει αστεί, δμως. ν' άναλάβουμι; καί τίς εύθύνες μας ως
τά Cίκρα.
- Νομίζεις πώς · · δλα θά πάνε καλά .. ;
- Π οτέ .. δέν Θά πάνε καλά " , ποτέ. Άν .. δλα πι)γαιναν
καλά ", αυτό Θά σι)μαινε γιά μάς πώς κάτι δέν πάει πιά καλά.
- Κάτι πού Θό. μπορούσε
χώρος . . .
- Καί πάλι . . .

νά

μάς

βολέψει . Θά 'ταν ενας

- . . . "Ενας χώρος δουλειάς, δπου Θά μπο ρούσαμε να οργανώσουμε παραστάσεις χωρίς νά 'μαστε κάθε μέρα στό χείλος
τ ι; ς καταστροφϊ;ς.
Μετάφραση ΚΩΣΤΑ ΣΤΑ Μ ΑΤΙΟΥ
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Σ Α Ι Ν- Ζ Υ Σ Τ
Η ΦΩΤΟΓΡ Α Φ Ι Α Ε ΝΟ Σ Θ Ε ΑΜΑ ΤΟΣ
Πέντε ύπερυψωμένα έπίπεδα- σκηνές, πού συνδέονται μέ
" διαδρ6μους " (πασαρέλες), διαγράφουν τά δρια ένός
dαρτεριο"ϋ στό όποίο οί θεατές, δρθιοι, καλ ούνται νά με
τακινούνται έλεύθερα, ένώ αύτοί πού έπιθυμούν περισ
σ6τερη δνεση μπορούν νά καθήσουν στίς κερκίδες πού
έχουν τοποθετηθεί στό έξωτερικό αύτού τού παραλληλ6 γραμμου σκηνικού χώρου.
Ο (άόρατος) Α Φ Η ΓΗΤΗΣ : Μ ι ά φορά κ' eναν καιρό, σέ μ ιά
χώρα πού ξεχάσατε,
ή ταν ενας βασιλιάς Cίρ ρωστος καί φορτωμένος βάσανα.
Κο ιτάξτε τον ! . . .

Ό γάιδαρος άιιαστενάζει, ϋστερα χτυπιέται iίλο καί πιό βίαια,
τούς ξεφεύγει, άρπάζει τό ραβδί τοϋ διάνου ιωί τούς άπειλεί καί
τούς τρείς μέ μιά κραυγιί ξεσηκωμοu.
Οί ι/θοποιοί βγάζουν τίς καλύπτρες ά π ' τά κεφάλια τους, χαιρε
τι"lνε καί κατεβαίνουν άπ ' τιί σκηιιιί, ένώ ό άφηγητιίς συνεχίζει . . . )
Ο Α Φ Η Γ Η Τ Η Σ : Σάς παρακαλώ, σάς παρακαλώ, άκοϋστε
τ ή ν Ιστο ρ ί α τ ης Μαρ ίας, τ η ς έπιλεγόμενης Μαρία 11 άθλία,
πού γεννιi θηκε γριά καί συφοριασμένη, δπως κ' ή μάνα τ η ς
κ' ή γ ι α γ ι ά της σ έ μιά χώρα δπου κατοι κούσανε δυό δράκοι . . .

( Μουσικιί Ίωάιινη - Σεβαστιαιιοu Μπάχ) .
Ο Ε Π ΙΣ ΚΟ Π ΟΣ : Εύλόγησον ό Θεός τόν ο!κον τοϋτον !

(Ό Βασιλιάς, στηριγμένος σ ' ίiνα δεκανίκι, άιιεβαίνει μi κόπο
στό παλκοσένικο. Μουσικιί τοϋ Χαίντελ) .

Ο Α ΡΧΟΝΤΑΣ : Κι iiς τόν π ροστατεύουν τά δπλα μου !

Ο Α Φ Η ΓΗΤΗΣ

Ο Ε Π ΙΣΚΟΠΟΣ : Τή δεκάτη μου !

( Εlναι στό παρτέρι κάτω άπό τό πάλκο καί
μιλάει σ' ίiνα μιιφόφωνο) :
Αύτός ό δύστυχος βασιλιάς, νιώθοντας τό Θάνατο νά πλη
σιάζει, εβαλε νά φωνάξουν τούς ύπηκόους του. Τοϋ 'φεραν
πρώτα τό διάνο . . .

(Ένας ι/Οοποιός πού τό κοστούμι κ ' ιί στάση του φέρνουν στό
νοϋ τούς Εύγενείς πλησιάζει τό βασιλιά, τόν όσμίζεται κ ' ϋστερα
τοϋ γυρίζει τιίν πλάτη) .
. . . Ό διάνος δμως δέ μποροϋσε νά κάνει τίποτα, ε!πε, τότε
δ.ς φέρουν τόν κόρακα ! . . .

('Α νεβαίνει ό κόρακας- Κλιίρος, χειρονομίες καί κραυγές ξερές,
στεγνές καί ρυΟμικές) .
. . . Ό κόρακας ή ρθε κ' ε!πε : " Άν ό φουσκωμένος διάνος δέ
μπορεί νά κάνει τίποτα, τί περιμένετε άπό μένα, τόν καη μένο
τόν κόρακα ; "Ας πάνε νά φωνάξουνε τό γάιδαρο ! " Έτσι
κ' eγινε· ό γάιδαρος ε!μ' έγώ.

(Ό άφηγητιίς φοράει ίiνα σκοϋφο μέ αύτιά γαϊδάρου. Ό κόρακας
τόν σέρνει πάνω στιί σκηνιί iίπου, μέ μπόλικες μπαστουνιές, βοη
θούμενος κι άπό τό διάνο, τόν ύποχρεώνει νά σηκώσει μόνος τό
βασιλιά στιί ράχη του.

Ο Α ΡΧΟΝΤΑΣ : Τά μισιακά μου !

( Τιίς άρπάζουν τό τσουκάλι της. Ούρλιάζει τιί φτώχεια της καί
τό ξεσιίκωμά της, μέ τά χέρια άπλωμένα στό κοινό, πού τό παίρνει
ίiτσι σά μάρτυρα. 'Η κραυγιί της σβιίνει, τό φώς χαμηλώνει , ό
άφηγητι/ς συνεχίζει . . . )
Ο Α Φ Η Γ Η Τ Η Σ : Σε μ ι<Ί χώρα πού τ ή ν eβρεχε ό 'Ωκεανός,
ήταν ενας βασιλιάς πού έμπορευότανε τ' άλάτι κ' eλεγε πώς
κάτεχε τή Θάλασσα. Έβαζε λοιπόν νά τή φυλάνε ληστές.

( Πάνω στιί σκηνιί. ίiνας ι/Οοποιός παριστάνει τιί θάλασσα· μιά
χωριάτισσα ξεπροβάλλει μ ' ίiιια μπόγο) .
Η ΧΩΡΙΑΤΙΣΣΑ : Τά πλέρωσα δλα ! Έδωσα δλο μου τό βιός
στόν •Α ρχοντα, τ ί ποτες δέ μοϋ 'μεινε, γι' αύτό καί φεύγω !
( Ταξίδι πάνω στι/11 πασαρέλα πού συιιδέει τίς δυό σκηνές) .
Η ΧΩΡΙΑΤΙΣΣΑ : Μπά, μπά, τί ε!ν' αύτό ; νερό ; Μά, αύτό
ε!ν' άρμυρό ! νερό άρμυρό ! ψάρια ! σούπα ! Μ ιά μεγάλη σούπα
γιά δλο τόν κόσμο ! (Παίζει μέ τιί θάλασσα. 'Ο φύλακας-κέρ

βερος ξεπηδάει πίσω άπ' τι/ σκηνιί, μπαίνει μέ τόν τρόπο τών
" κακών ,. στά παιδικά παραμύθια) .

1

Ο Κ Ε Ρ ΒΕΡΟΣ :

•

Α α α α α ! είμαι ό κέρβερος !

Η ΧΩΡΙΑ ΤΙΣΣΑ : Είναι ό κέρβερος !

Ο Κ Ε Ρ Β Ε ΡΟΣ : ' Απαγορεύεται ! ( Σέ κάΟε έρώτηση, σπρώχνει
άνεπαίσΟητα τόιι κέρβερο πρός τιί θάλασσα) .
Ο Κ Ε ΡΒΕΡΟΣ , Η ΧΩΡΙΑΤΙΣΣΑ : Ν' άγγίξω τό νερό ; 'Απα
γορεύεται ! Ν ' άγγίξω τ' άρμυρό νερό ; ' Απαγορεύετα ι ; Ν ' άγ
γίξω τά ψαράκια; ' Απαγορεύεται ! Ν' άγγίξω τή σούπα ; 'Απα
γορεύεται ! Άαααχ ! (Ή Οάλασσα τόν πνίγει) .
Η ΧΩΡΙΑ ΤΙΣΣΑ : Δέν τό 'κανα 'γώ ! Δέν τό 'κανα 'γώ ! ( Κάνει
στροφιί κι ούρλιάζει) : Άκοϋστε με ! Άκοϋστε με, δλοι ! έδώ
κάτω εχει άρμυρό νερό ! Έλα τε ! Μ ιά μεγάλη σούπα γιά δλο
τόν κόσμο ! έλaτε ! έλάτε δλοι ! (Ό άφηγητιίς συιιεχίζει . . . )

Ο Α Φ Η ΓΗΤΗ Σ : Σ' ενα βασίλειο π ι ό κοντινό μας, ζοϋσε
ενας ίiρχοντας πολύ Χριστιανός πού, μή δντας εύχαριστη
μένος πού διαφέντευε τά κορμιά, άρέσκονταν νά εύλογεί καί
τίς ψυχές.

( Σ ' ίiνα χωριατόσπιτο, δυό γυναίκες περιμένουιι γαλιίιιια τιί γέιινη
ση ένός παιδιού).

Α Ν Ν Α : Μ αρία, πονάω !
ΜΑΡΙΑ : Τραγούδα, μικρή μου, τραγούδα !
Α Ν Ν Α : Πονάω, Μαρία !
Μ Α ΡΙ Α : Όλα είν' ετοιμα, ο ί πάνες σου ο [ κάτασπρες, τό
νερό είναι ζεστό, δλα πάνε καλά.
Α Ν Ν Α : Έρχεται, Μαρία, ερχεται !

( Σέ μιάν iiλλη σκηνιί) .

Ο Α ΡΧΟΝΤΑΣ : . Είμαι Q ίiρχοντας. Κυνήγησα καλά. κουρά
στηκα. (Χτυπάει τιίν πόρτα τού σπιτιού} . 'Α νοίχτε μου '

σιλείου μας καί τών όλιγώτερον γνωστών οίκισμών, καθείς
δυνηθfι ν' άπευθύνη πρός ήμάς τάς αίτήσεις καί άπαιτήσεις
του, είς τρόπον &στε, δι' άμοιβαίας έμπιστοσύνης καί άμοιβαίας
άγάπης, εύρεθfι τό ταχύτερον δυνατόν άποτελεσματικόν φάρ
μακον είς τάς άσθενείας τοϋ Κράτους καί άποδοθfι ήμiν οϋτω,
ήμίν ίδίως, ή ήρεμία καί ή ήσυχία, τών όποίων έστερήθημεν
έπί τόσον μακρόν(*).
Ο Α Φ Η Γ Η Τ Η Σ : Τότε λοιπόν, σ' δλο τό βασίλειο της Γαλ
λίας. γιατί φυσικά γιά τό βασίλειο η'Ίς Γαλλίας πρόκειται,
τά γλυκά καί θαυμάσια λόγια τοϋ βασιλιά γέννησαν σ' δλες
τίς καρδιές μιά τεράστια έλπίδα.

(Δείχνει τιίιι άπέναντι σιοιιιιί. δπου έμφανίζεται ιί τραγουδίστρια) .
Η ΤΡΑΓΟΥ ΔΙΣΤΡΙΑ ( Μέ συνοδεία φλάουτου) :

Άκοϋστε λοιπόν μικροί καί μεγάλοι
τήν ίστορία τοϋ είκοσάχρονου βασιλιά
πού θά κάνει νά ξανά 'χουν ολ' οί Γάλλοι
χρηστά ijθη καί γεμάτη κοιλιά.
Τό σχέδιο αύτό ίiν έφαρμοστεί
τί θ' άπογίνουν πόρνες καί κακοί;
"Αν θέλει τήν τιμή καλά καί σώνει
τί 0' άπογίνουν οί μεγάλοι άρχόντοι;
"Αν τοϋ άρέσουν οί τίμιες γυναίκες
τί θ' άπογίνουνε τόσες κοκέτες;
"Αν τιμωρήσει τούς διεφθαρμένους
ν' άρχίσει πρέπει άπό τούς πλούσιους ίερωμένους.
"Αν περιφρονήσει τήν ίiστατη κολακεία
οί αύλικοί θά χάσουνε τιμές καί περιουσία
καί τί 0' άπογίνουνε τοϋ πρίγκιπα oi φίλοι;
Θά τούς στείλει τάχατες μακριά στήν έπαρχία;
Τί 0' άπογίνουν οί παλιανθρώποι
ίiν εlναι ίσοι ολοι οί άνθρώποι;

Μ Α ΡΙ Α : Είναι ό ίiρχοντας ! Θά 'θελα νά τόν 1:.�λεπα έκατό
πόδια κάτω άπ' τή λάσπη.

( * ) Τι'l κείμενα μέ μαuρα στοιχεία είναι αύθεντικό. .

Ο Α ΡΧΟΝΤΑΣ : Μαρία, ζεστό νερό, πλύνε μου τά πόδια ! '

'Ένας Εύγενής (φουσκωμένος διάνος) υποχρεώνει τό Λαό (γάι
δαρο) νιί κουβαλιίσει στιί ράχη τοv τό . . . βασανισμένο βασιλιιί

Μ Α ΡΙ Α : Δέ βρ1i καμε ζεστό νερό, σήμερα, ίiρχοντά μου !
Ο Α ΡΧΟΝΤΑΣ : Μ αρία, ηi μπότα μου ! ( Τού βγάζει τιί μπό

τα του) .

Α Ν Ν Α : Μαρία ! Μαρία '
Μ Α ΡΙ Α : Άρχοντά μου, έλάτε αϋριο, σάς ίκετεύω, έλuτε
αϋριο ! ('Ο iiρχοντας βαφτίζει τό πόδι του στό ζεστό νερό καί

λερώιιει, σκουπίζοιιτάς το, τ' άσπρόρρουχα πού 'χαν έτοιμαστεί
γιά τό μωρό) .
Ο Α ΡΧΟΝΤΑΣ : Τί κυν1iγι ! ( Βγαίνει. ·Η Μαρία φτύνει ξοπίσω
του. Οί δυό γυναίκες-ιίθοποιοί χαιρετάνε καί βγαίνουν. ' Ο άφη

γητιίς συνεχίζει . . . )

Ο Α Φ Η ΓΗΤΗΣ : Κείνη τή χρονιά, σ' δλο τό βασίλειο, ή
πιό τρομερή πείνα εκανε θραύση : οί γυναίκες είχαν τόσο
άδυνατίσει πού δέ μπόραγαν νά τα'ίσουν τά παιδιά τους κι
δλη τή μέρα, ο ί ίiντρες ψάχνανε γιά τροφή καί γύριζαν μ' ίi
δεια τά χέρια . . .

( Τέσσερα ζευγάρια παίρνουν Οέση στίς τέσσερις σκηνές οί γυ
ναίκες κρατούν ίiνα μωρό στιίν άγκαλιά τους) .
Ο ΑΝΤΡΑΣ ΚΑΘΕ ΖΕΥΓΑ ΡΙΟΥ : Γυναίκα, δέ βρijκα δι
όλου φωτιά .
γυναίκα, δέ βρijκα διόλου ψωμί,
γυναίκα . δέ βρηκα διόλου γάλα ,
γυναίκα, δέν εφερα τίποτα ,
εϊμαστε χαμένοι,
εϊμαστε καταραμένοι,
γιά πάντα,
καί τό παιδί μας τό ϊδιο.
Δώσ' μου το, γυναίκα ,
νά τό κουν1iσω, γυναίκα .
νά τό χαϊδέψω, γυναίκα.
νά τό κοιμίσω.

(Ό πατέρας παίριιει τό παιδί καί τό σκοτώνει) .
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ
Ο ΒΑΣΙΛ ΙΑΣ : ' Ημείς, Λουδοβίκος, έλέφ Θεοϋ βασιλεύς τijς

Γαλλίας, έπιθυμοϋμεν οπως έκ τών άκροτάτων όρίων τοϋ βα-
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( Κουβεντιαστό) : Όλοι Θέλησαν τότε νά γράψουνε στό βα
σιλιά γιά νά του πουν τί iiτανε καλό καί τί κακό, ποιός iiτανε
καλός καί ποιός άπατεώνας, τί eπρεπε νά μείνει καί τί νά
έξαφανιστεί γιά πάντα.
ΤΑ ΤΕΤΡΆΔΙΑ ΠΑΡΆΠΟΝΩΝ
Ο

ΕΦ Η Μ ΕΡ!ΟΣ

( Τονίζει τό λόγο του μ' ifνα ταμπούρλο σύ.
δημόσιος κιίρυκας) : 'Αδελφοί ! Ό καιρός τ�ϊς δικαιοσύνης

eφθασε ! 'Αδελφοί, χάριτι Θείr,ι, ό καλός μας βασιλεύς Λουδο
βίκος ό 1 6ος άσχολείται μέ τήν κατάστασίν μας ! 'Αδελφοί,
ό καλός μας βασιλεύς σάς καλεί νά του γράψετε σέ είδικά
τετράδια, τά λεγόμενα Τετράδια Παραπόνων ! 'Αδελφοί, ό και
ρός της έλπίδος eφθασε ! Γράψετέ του, γράψετέ του γρ1iγορα !
Θά έπιστρέψω νά συλλέξω τά παράπονά σας σέ μίαν όJραν . . .

( Στιίν άπέιιαντι σκηνιί, ίiνα ζευγάρι χωρικώ11 πού τά 'χει χαμένα
άπό εύτυχία καί δέν τολμάει ιιά τό καλοπιστέψει, άρχίζει νά όνει
ρεύεται τιί μελλοντικιί του ζωιί . . . )
Ν ΕΣΤΙ Ν : Τί καλόζ βασιλιάς ! Τί καλός βασιλιάς ! Γκασπάρ !
Τί καλός βασιλιάς.
Μ Α ΡΙ Α : Γκασπάρ ! Νεστίν ! ' Ακούσατε ;
ΟΛΟΙ (έιιώ άγκαλιάζοιιται) : Τί καλός βασιλιάς !
Ν ΕΣΤΙ Ν : Καλά, κ' ή δεκάτ η ;
Γ Κ ΑΣ Π Α Ρ : Τέρμα !
Ν ΕΣΤΙ Ν : Τό μερτικό του Ciρχοντα ; . .
ΓΚΑΣΠ Α Ρ : Τέρμα !
Μ Α ΡΙΑ : Οί άγγαρείες . τά δοσίματα . . .
Γ Κ ΑΣ Π Α Ρ : Τέρμα !
Ν ΕΣΤΙ Ν : οι πλημμύρες . .
Μ Α ΡΙ Α : Τό χαλάζι . . .
Ν ΕΣΤΙ Ν : Oi άρρώστειες. ή πανούκλα, ή λύσσα . . . ό Θάνα··
τος . . .

Ό βασιλιάς ά ιιάμεσα σέ χωρικές πού τίς διαφέντευε έλέψ Θεού

Ν ΕΣΤΙΝ ( Στό Γκασπάρ πού τιί χαϊδεύει) : Γκασπάρ, δέν είν'
ή ώρα τώρα !
Γ Κ ΑΣ Π Α Ρ : Μ ιλάει ό κόσμος !
Μ Α Ρ Ι Α : Νεστίν, πέστους το !

ΓΚΑΣ Π Α Ρ : Τέρμα !

ΝΕΣΤΙ Ν : Νά τούς τό πώ; Έ, λοιπόν, σάς τό λέω : δ,τι 'ναι,
καλό γιά μδ.ς, κ ι δλα τά σκατά γι' αύτούς !

ΓΚΑΣΠ Α Ρ : Κ' ή χοντρή κοιλιά ;

Μ Α ΡΙ Α : Π ρέπει νά τό γράψουμε !

ΟΛΟΙ : Γιά μδ.ς !

Γ Κ ΑΣ Π Α Ρ : Πάρε χαρτ ί !

Γ Κ ΑΣ Π Α Ρ : Κ' i1 γνώση, oi καλοί τρόποι, ή μόρφωση ;
ΟΛΟΙ : Γιά μδ.ς !

Ν ΕΣΤΙ Ν : Χαρτί, δέν eχω καθόλου ! τελοσπάντων, Γκασπάρ,
τό χαρτί είναι πολεντέλεια ! Θά κόψω eνα κομμάτι άπ' τό
σεντόνι μας.

Ν ΕΣΤΙ Ν : Γιά φαντάσου, Μαρία, ο[ καλοί τρόποι . γιά σένα !

ΓΚΑΣΠ Α Ρ : Τό σ'ντόνι μας !

Ν ΕΣΤΙ Ν : Τά χάδια, οί γλύκες . .

Μ Α ΡΙ Α : Κ α i πώς Θά σέ Θάψουνε χωρίς σεντόνι ;

Μ Α ΡΙ Α : Δέν είν' ή ώρα τώρα !

Ν ΕΣΤΙ Ν : Δέ Θά τσι γγουνευτουμε τώρα ενα σεντόνι ; τώρα
πιά ! ' Α ρ χίζω άπό τό φόρο στ' άλάτι !

Ό ' Επίσκοπος κι ό iiρχοντας (οί άνώτερες τάξεις) πιέζουν τιί
Μαρία , τήν έπιλεγόμενη όθλία , νά τούς παραδώσει φόρους

Μ Α ΡΙ Α : Ν α ί , ναί, γράψε γιά τό " φόρο στ' άλάτι " στό βασιλιά !
Ν ΕΣΤΙ Ν : Μου χρειάζεται φτερό . . . ( Τρέχουν ξοπίσω άπiι μιά

φανταστικιί κότα καί γυρίζουιι μ ' ί!να φτερό) .
ΝΕΣΤΙΝ : Νά γράψω γιύ. τό ' " φόρο στ' άλάτι .. . άλλά μi: τί ;
ΓΚΑΣ Π Α Ι> : Βούτα το σέ κάτι μαυρο.
Ν ΕΣΤΙ Ν : Δέν eχω μαυρο.
ΟΛΟΙ (Στό Κοινό ) : Δέν eχετε τίποτα μαυρο πού νά γράφει,
Ciσπρο, κόκκινο ;
Ν ΕΣΤΙ Ν : Γκασπάρ ! Κάτι κόκκινο ! Κόκκινο . . . κόκκινο . . .
χρειάζεται αίμα !
ΓΚΑΣ Π Α Ρ : Νά, κόψε με !
Ν ΕΣΤΙ Ν : • Α, δχι, πού νά πάρει 6 διάολος ! Δέ σέ κόβω γ ι ά
τό φόρο !
ΓΚΑΣΠΑ Ρ : Κόψε με σου λέω !
Ν ΕΣΤΙ Ν : Όχι ! Δέ σέ κόβω !
Μ Α ΡΙ Α : Κόφτονε, ντέ, άφου στό λέει !
Ν ΕΣΤΙ Ν : Κόφτονε, κόφτονε, κόψου έσύ μόνος σου ! (Ό
Γκασπάρ · κόβεται. Ή Νεστίν τόν φιλάει, βουτάει τό φτερό της

στό α ίμα κ' έτοιμάζεται νά γράψει) .
Ν ΕΣΤΙΝ : Γράφω
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στό

βασιλιά

γιά τό " φόρο στ' άλάτι " !

(Δισταγμοί) . Πώς γράφεται τό φ ί ;
ΓΚΑΣ Π Α Ρ : Γράψε " φόρος " μιά κ ' &ξω !
Ν ΕΣΤΙ Ν : Γράψε έσύ ! ' Εγώ δέν ξέρω νά κάνω οϋτε τό φί !
ΟΛΟΙ : Πώς γράφεται τό φί ; Έ, σεiς, πώς γράφεται τό φί ;
Φ όρος ! Φόρος !
Ο ΕΦΗ Μ Ε ΡΙΟΣ : Έάν δέν έγράψατε τίποτε, δέν πρόκειται
νά άλλάξη καi τίποτε !

Ο Ι ΜΑΡ Ι Ο Ν ΕΤΕΣ
'Ένας θfασος άκροβατών-χειριστών μαριονετών δfνει
μιά παράσταση τής διάσημης κωμωδίας " Ή Σύγκληση
τών Γενικών Συνελεύσεων". Οί μαριονέτες τους παρου
σιάζουν τό Λ ο υδοβίκο, τόν Τουανόν, τόν Κύριο Νεκέρ,
τούς δυό " κακούς " (εύγενείς καί κλήρος), καί τή γενναία
" τρίτη τάξη ", πού έρχεται νά έργαστεί γιά τό λαό . . .
Παίζουν τίς περιπέτειες πού προηγήθηκαν τού δρκου τού
Λ ουδοβίκου στό Jeυ de Paυme καί τής συνέλευσης τών
τριών τάξεων.
'Ύστερα, οί άκροβάτες έγκαταλείπουν τίς μαριονέτες τους
γιά νά ξαναγίνουν θεατρίνοι καί νά παίξουν τό " Λίκνον
τής Δικαιοσύνης ".
ΤΟ Λ Ι Κ ΝΟΝ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (*)
( Μένουν τρείς άκροβάτες, ό ί!νας θά ένσαρκώσει τό Λουδοβίκο 16ο,
ό άλλος τό Μιραμπώ, ό τρίτος τό μαρκιίσιο ντέ Ντρέ-Μπρεζέ) .
Α ΚΡΟΒΑΤΗΣ : Κείνη τήν ώρα, πού λέτε, ό Λουδοβίκος
όργίστηκε τρομερά, κι αύτό τό ξέσπασμα της ύργijς του θά
σάς παίξουμε, κυρίες καi κύριοι, στήν περίφημη συνεδρίαση
του " Λ ίκνου της Δι καιοσύνης ", στiς εiκ<>σιτρεiς του 'Ιούνη
χίλια-έφτακόσα-όγδόντα-έννιά, πού &φερε άντιμέτωπους άπό
τή μιά τό Λουδοβίκο, αύτό τόν τελευταiο σπόρο της κατ·αρα
μένης δυναστείας τών Κ απέτων, κι άπό τήν άλλη, αύτό τό
ύπέροχο λιοντάρι, αύτόν τό Δημοσθένη του δεκατουόγδοου
αiώνα, έννοώ τόν κόμητα ντέ Μ ι ραμπώ . . . (Ό άκροβάτης
Μιραμπώ έμφανίζεται στό κοινό βρυχώμενος) . . . ό όποiος,
λέγω, iiν καί άριστοκράτης, διάλεξε νά έδρεύει στήν πτέρυγα
της τρίτης τάξης. Γιατί αύτό Κύριε Μ ι ραμπώ, πέστε στόν
.
κόσμο νά τ' άκούσει ! . .
Α Κ ΡΟΒΑΤΗΣ - Μ Ι ΡΑ Μ ΠΩ : Γιατί νιώθω τό λαό στό πετσί
μου !
( • ) Lit de Justice : ε!δική εδρα, δπου καθόταν ό βασιλιάς,
στiς έπίσημες συνεδριάσεις του Κοινοβουλίου.

"Ενας θίασος άκροβατών παρασταίνει τό " Λίκνον τιίς Δικαι
οσύνης " : Λουδοβίκος, Μιραμπώ κ' ή μαριονέτα τού Νεκέρ

· Ο άκροβάτης - Μιραμπώ, μ' δλη τιί δύναμη τής ψυχιίς του, ύπε
ρασπίζεται τά δικαιώματα τιϊς συνέλευσης τών Τριών Τάξεων :
Βρισκόμαστε έδώ μέ τιί θέληση τού Λαού καί Οά βγούμε άπό δώ
μέσα μόνο μέ τίς ξιφολόγχες. Αύτiι εlναι ή τελευταία μου λέξη
Α Κ ΡΟΒΑΤΗ Σ - ΛΟΥΔΟ ΒΙ ΚΟΣ 1 6ος ("Οσο μιλάει ό βασιλιάς,
ό άλλος άκροβάτης μακιγιάρει τό σύιιτροφό του, πού Οά παίξει
τό Μιραμπώ) :
Στοχασθijτε, Κύριοι, δτι ούδέν έκ τών σχεδίων σας, ούδεμία
έκ τών άποφάσεών σας δύναται νά ί:χη ίσχύν νόμου iiνευ της
ίδικijς μου είδικί'jς έπικυρώσεως.
(Ό άκροβάτης κοροϊδεύει τό ίδιο τό πρόσωπο πού ύποδύεται,
παριστάνοντάς το κλαψιάρικο, ίκευτικό, γελοίο) .
Εiμαι, δθεν, ό φυσικός θεματοφύλαξ τών άμοιβαίων δικαιωμά
των σας καί iiπασαι αί τάξεις του Κράτους δύνανται νά έπανα
παύωνται έπί τί'jς δικαίας άμεροληψίας μου ! Οίαδήποτε δυσ
πιστία έκ μέρους σας θά ήτο μεγίστη άδικία. 'Εγώ μέχρι τοϋ
δε έξησφάλιζα τήν εύτυχία τών λαών μου !
ΟΙ ΔΥΟ ΑΛΛΟΙ : Έ, Λουδοβίκε ! Μέχρι τοuδε φτάνει . . .
Ο Α Κ ΡΟΒΑΤΗΣ-ΒΑΣΙΛΙΑΣ: Κύριοι, σάς διατάσσω νά χω
ρισθί'jτε άμέσως (Χτυπάει τό πόδι του, οί δυό άλλοι άκροβάτες
χωρίζονται) καί νά μεταβtϊ ό καθείς είς τήν καθωρισμένην
διά τήν τάξιν του αίθουσαν.
Διατάσσω, πρός· τούτοις, τόν μέγαν τελετάρχην . . .

(Ό 6.κροβάτης πού Οά ύποδυΟεί αύτό τό ρόλο κάνει μεταβολιί
καί παρουσιάζεται ει'ρωνευόμενος τό πρόσ.ωπο πού Οά παίξει,
μέ χειρονομίες γυναικωτές ιc ' έξεζητημένες) .
Ο Α Κ ΡΟΒΑΤΗ Σ - ΝΤΡΕ- Μ Π ΡΕΖΕ : . . . Μαρκ1iσιος ντέ Ντρέ
Μ π ρεζέ, έγώ είμαι, αύτοπροσώπως !

Ο Α Κ ΡΟΒΑ ΤΗΣ - ΒΑΣΙΛΙ ΑΣ : . .

.

νά λάβη τόν κόπον νά προ
ετοιμάση τάς αίθούσας !
(Βγαίνει, βιαστικός, κάτω άπό τίς κοροϊδίες καί τά πειράγματα
τών δυό συντρόφων του, πού, μένοντας μόνοι, πρόσωπο μέ πρό
σωπο, Οά παίξουν τιί σιοινιί τιίς ξακουστιίς σύγκρουσης) .
Α Κ ΡΟΒΑΤΗΣ-ΝΤΡΕ- Μ Π ΡΕΖΕ
τάκια) : Κύριε ;

( Μικρά χορευτικά

πηδημα

Α Κ ΡΟΒΑΤΗ Σ - Μ Ι ΡΑ Μ ΠΩ (Καλά ριζωμένος, άντίθετα, στό
ί!δαφος) : Ποιά ε{ν' αύτή ή ύβριστική δικτατορία; Ή άπειλή
τών οπλων, ή παραβίαση αύτου τοϋ ναοϋ τοϋ εθνους, γιά νά
μάς προστάξει νά 'μαστε εύτυχισμένοι, έμiiς, τούς φορείς ένός
πολιτικοϋ καί άπαραβίαστου λειτουργήματος, έμaς τέλος, τούς
μόνους άπ' τούς όποίους είκοσιπέντε έκατομμύρια Γάλλων πε
ριμένουν μιά σίγουρη εύτυχία, γιατί πρέπει νά τούς παρασχε
θεί, νά τούς δοθεί, σ' δλους καί ν' άποχτηθεί άπ' δλους;
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Α Κ ΡΟΒΑΤΗΣ - ΝΤΡΕ- Μ Π ΡΕΖΕ : ' Α κούσατε
του αύθέντου μου, Κύριε ;

τάς

βουλ1Ίσεις

Α Κ ΡΟΒΑΤΗ Σ - Μ Ι ΡΑ Μ Π Ω : Ναi (Βρυχώμειιος) Κύριε, άκού

σαμε τiς προθέσεις πού ίiλλοι ύπέδειξαν στόν βασιλέα, άλλ'
έσείς πού δέν θά μπορούσατε νά εlσθε τό δργανό του, γιά εύ
νοήτους λόγους ( Ει'ρωνεύεται μέ χειρονομίες καί μέ τιί φωνιί
του τόν άμφίβολο άνδρισμό τοϋ τελετάρχη) , έσείς πού δέν
βρίσκεσθε έδώ γιά νά μάς θυμίσετε τό λόγο του, έσείς τέλος
πάντων πού δέν tχετε οϋτε θέση οϋτε δικαίωμα νά μιλάτε
έδώ μέσα, μάθετε δτι είμαστε σ' αύτή τήν αίθουσα μέ τή θέ
ληση του λαου κι δτι δέν θά βγουμε άπ' αύτή παρά μόνο μέ
τiς ξιφολόγχες !
Α Κ ΡΟΒΑΤΗΣ- ΝΤΡΕ- Μ Π ΡΕΖΕ : Ε!ναι ή τελευταία σας λέξη,
Κύριε ;
Α Κ ΡΟ ΒΑΤ Η Σ - Μ Ι ΡΑ Μ ΠΩ : ( Βρυχώμενος καί πάλι) : Μ άλιστα,
Κύριε !
Α Κ ΡΟΒΑΤΗΣ- ΝΤΡΕ- Μ Π ΡΕΖΕ : Έ τότε, καλι\, φεύγω έγώ
κι iiς μείνει ! ( Βγαίνει κάτω άπό συνοδεία ταμπούρλου σά νά

πέφτει χαλάζι) .
Η ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ
Α Κ ΡΟΒΑΤ Η Σ - Μ Α ΓΟΣ : Όλα θά μπορουσαν νά 'χουν στα
ματήσει έδώ, άλλ' ή ψεύτικη καλοσύνη του βασιλιά κρύβει
μιά φριχτή προδοσία. Τό περι βάλλον του έπαγρυπνεί. Έτσι,
Θά σας παραστ�Ίσουμε σέ ϋφος άφρικανικό " τό βασιλιά μέ
τά δυό πρόσωπα " . Τά τρία πλάσματα πού άναταράσσονται·
έδώ μπροστά μου ε!ναι τρείς 1iΘοποιοί πού δέ Θ' άποκαλύψω
τά όνόματά τους θέλοντας νά τίς γλυτώσω, ϋστερα άπ' αύτό
πού θά δείτε, άπό τούς θανάσιμους κεραυνούς τi'jς βασιλικi'jς
όργi'jς . . .

Ά λληλοφάγωμα άστών, πού έμφανίζονται μέ κοστούμια τοϋ 19ου
αίώνα, σέ μιά σκηνιί πλειστηριασμοϋ έκκλησιαστικών χτημάτωιι

(Ό άκροβάτης-μάγος παρουσιάζει τίς ιίθοποιούς του πού 'ναι στό
ίfδαφος, άπό τιίν κορφιί μιϋ.ς σκάλας πού όδηγεί στιί σκηνιί· σέ
κάΟε παρουσίαση, ιί ιίθοποιός πού άκούει τ ' δνομά της όρμάει
πρός τό κοινό σ' ίfνα ξέφρενο χορό) .
. . . Ή πρώτη δέχτηκε νά ε!ναι αύτή 11 ξαναμμένη σκύλα, αύτή
ή πόρνη : ή Λαμπάλ ! Ή δεύτερη Θά ε!ν' αύτή ή πανούκλα,
αύτή ή λυσσασμένη καμ11λα : ή Πολινιάκ ! Καί νά ή χειρό
τερη άπ' δλες, ή Αύστριακιά, ή βασίλισσά μας ! Καί τώρα,
κυρίες καί κύριοι, Θά μεταμορφωθώ ένώπιόν σας σέ Θη ρίο,
σ' ενα πρόσωπο πού δέν θά τολμ11σετε νά πιστέψετε, σ' ενα
τρομερό μάγο : Τόν Καλιόστρο ! Μ έσα στό δργιό τους, σ' έμέ
να κατάφυγαν γιά νά τούς άποκαλύψω τά μυστικά τi'jς δύνα
μ11ς μου !

('Ύστερα άπό f.να βακχικό χορό μέ τίς τρείς γυναίκες,
δπου ό 'Ακροβάτης-Μάγος Καλιόστρο ίκανοποιεί τίς έπι
θυμίες τους, κατευθύνονται κ' οί τέσσερις σέ παράταξη
λιτανείας πρός τό Βασιλιά πού προηγούμενα εlχε δώσει
τό σύμφωνο στό Μιραμπώ. Ό Καλιόστρο δίνει f.να μα
γικό κ αταπότι στήν Α ύστριακιά κι άφήνει τίς τρείς γυ
ναίκες νά πάνε στό Βασιλιά. Α ύτός άφήνεται, πίνει τό
καταπότι κ' ϋστερα, μεταμορφωμένος, ούρλιάζει πε
τώντας τήν μαριονέτα τού Νεκέρ πού ό άκροβάτης
Μιραμπώ τού εlχε δώσει) .
Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ : Ά ! καλέ μου Κύριε Νεκέρ ! Ε!μαι ό βασιλιάς !
Π ροστάζω νά σφαγιασθουν δλοι οί άντιπρόσωποι του λαου !
Ε!μαι ό βασιλιάς ! Θέλω είκοσι χιλιάδες Αύστριακοί νά περι
κυκλώσουν τό Παρίσι ! . . .

Μέσα στό δργιό τους, σ ' έμένα κατάφυγαν γιά νά τούς άπο.καλύψω
τά μυστικά τι;ς δύναμιίς μου !
Κοιτάξτε aύτά τά θηλυκά, ξέχασαν κάθε ντροπιj γιά νά πετύχοΙJν
άπό μένα τιίν καταστροφιj τι;ς Γαλλίας!
( Μπροστά σέ μιά όθόνη πού παριστάιιει τό χάρτη τοϋ Παρισιοϋ) .
Ο Α Κ ΡΟ ΒΑΤΗΣ - Μ Α ΓΟΣ ( Βγάζει τιίν περούκα του) : Ά ν
δέν tχετε άντίρρηση, θ ' άφ11σουμε έδώ τή φαντασία καί θά
ξαναγυρίσουμε στ�iν πραγματικότητά μας !
Ό Βασιλιάς κάλεσε είκοσι χιλιάδες iiντρες γιά νά κατα
λάβουν τό Παρίσι. Αύτή ή μικρή κουκίδα ε!ναι τό Σαραντόν
( Τιί δείχνει στό χάρτη) : έκεί στρατοπεδεύει τό βασιλικό
σύνταγμα μέ δυό χιλιάδες ίiντρες. 'Εδώ, τίς Σέβρ κατέχει
τό σύνταγμα του Σαλί-Σαμάντ : τρείς χιλιάδες ίiντρες ! Στό
Σαίν-Ντενί, ο! δυό χιλιάδες δραγόνοι του Νασσάου. Στό
Σαίν-Κλού, ο! ούσάροι του Μ περσερύ. Όσο γιά τούς Γερ
μανούς μ ισθοφόρους, κάπου όχτώ χιλιάδες ίiντρες, είναι σκορ
πισμένοι παντου στή στρατιωτικ1i σχολή, στίς Βερσαλλίες,
στό Πεδίο του Άpεως ! Νά, έδώ, έδώ, κι άκόμα έδώ ! -εχουν
άποκλείσει δλα τ ' άποΘέματά μας σταριου καί διώχνουν πίσω
δλες μας τίς έφοδιοπομπές ! Στίς Βερσαλλίες κρατάνε τούς
.
βουλευτές μας άνάμεσα στά νύχια τους. Δέν περιμένουν παρά
μιά διαταγή, μ ία μονάχη γιά νά ίσοπεδώσουν τό Παρίσι !
Είσαστε λοιπόν τόσο δειλοί ; Τί περιμένετε γιά νά ξεσηκω
θείτε ; Θά τούς άφ1Ίσετε νά κάνουν δ,τι Θέλουν;

ΤΟ ΠΑΡΣΙ ΜΟ ΤΗΣ ΒΑΣΤΙΛΛΗΣ
(Μέσα στό πλιϊθος , ίfνας iiντρας άνεβαίνει σέ μιά καρέκλα ιο
άρχίζει νά βγάζει λόγο · τιj11 καρέκλα ίfχει φέρει ό πιστός ύπηρέτης
του, ό Μπενζαμέν) .
ΑΝΤΡΑΣ : Άκουστε με, όνομάζομαι Ζάκ Μαρτέν. 'Αγόρασα
μιά περιοχή κοντά στό χωριό Μ πρέιγ κι άπό τότε μέ λένε
Ζάκ Μαρτέν ντέ Μ πρέιγ, άλλά δέ θέλω έπισημότητες φωνά
ζετέ με σκέτα Μ πρέιγ ! Ξέρετε τί μάς συμβαίνει, μάς πi'j ραν
τόν Νεκέ ρ ! Π ρέπει νά κάνουμε κάτι καί πρώτ' άπ' δλα, γιά
ν' άρχίσουμε, κλείνω τό Χρηματιστ�1ριο ! -Α, μιά καί μιλάμε,
ξέρετε που πάνε οί φόροι σας ; Θέλω νά πώ, ο ί φόροι μας !
Στούς εύγενείς, φίλοι μου ! Στούς εύγενείς ! Μ πενζαμέν, άκο
λούΘησέ με ! (Διασχίζει τό πλιϊθος ιωί πάει στιjιι πρώτη έξέ

δρα δπου ίfχουν στό μεταξύ έγκατασταθεί ό Τραπεζίτης κ ' ιί γυ
ναίκα του) .
Ο ΤΡΑΠ ΕΖΙΤΗ Σ : Νά πάρει ό δ ιάολος, δλα άκρι βαίνουν
έφέτος, δλα άκρι βαίνουν.
Η Γ Υ Ν Α Ι Κ Α ΤΟΥ ΤΡΑΠ ΕΖΙΤΗ : Κάναμε μερι κές οί κονο
μίες. (Συμβουλεύεται τό τετράδιό της μέ τούς λογαριασμούς) .
Ο ΤΡΑ Π ΕΖ ΙΤ Η Σ : Ά, ώραία,
· τόσο τό καλύτερο, άγαπητή
μου, τόσο τό καλύτερο !

ΝΤΕ Μ Π ΡΕ · Ι · Γ (Μπαίνει σά σίφουνας) : Άκοϋστε, εδιωξαν
τό Νεκέρ . . .
Ο ΤΡΑ Π ΕΖΙΤ Η Σ : Έδιωξαν τό Νεκέρ ! 'Αμαλία ! (Κάιιει ιιόη
μα στιί γυναίκα του νά βγεί} . Ά ! &στε εδιωξαν τό Νεκέρ . . .
ΝΤΕ Μ Π ΡΕ · Ι · Γ : Κ ' έγώ γιά άντίποινα, Εκλεισα τό Χρηματι
στήριο !
Ο ΤΡΑ Π ΕΖΙΤΗ Σ : Κλείσατε τό Χρηματιστή ριο ! Κλείνω
κ' έγώ τ ή ν Τράπεζα ! Ά, Θά δοϋν αύτοί οί κύριοι στίς Βερ
σαλλίες !
ΝΤΕ Μ Π ΡΕ · Ι Τ : ' Εγώ νομίζω πώς μ ιά καλή μικρή έπανά
σταση εΙναι δ,τι πρέπει !
Ο ΤΡΑ Π ΕΖΙΤ Η Σ : Μ ι ά έπανάσταση ! Ποιός νά τό 'λεγε, άγα
πητέ μου, πώς μιά μέρα Θά κάναμε έ μ ε ί ς τήν έπανάσταση !

( Βγάζει τιί ρόμπ-ντέ-σάμπρ πού φορούσε, βάζει τιί ρεντιγκότα του,
παίρνει τό μπαστούνι του καί τό καπέλο του καί, άκολουθούμειιος
άπό τό Μπρέιγ καί τό Μπενζαμέν, πού μεταφέρει καί τίς δυό
καρέκλες τους, κατευθύνεται πρός τιjν. έπόμενη έξέδρα δπου τρέ
μουν οί άδελφοί Ντυτ.ρενκιέ, καταστηματάρχες) .
Ο ΤΡΑ Π ΕΖΙΤΗ Σ : Κύριοι, ό Νεκέρ διώχτηκε !
ΝΤΥΤΡΕΝ Κ Ι Ε Ο Π ΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ : Ντυτρενκιέ,
Έδιοiξαν τό Νεκέρ !

Ιiκουσες ;

ΝΤΕ Μ Π ΡΕ·Ι· Γ : Κ ' έγώ εκλεισα τό Χρηματισηiριο !
ΝΤΥΤΡΕ Ν Κ Ι Ε Ο Ν ΕΟΤΕΡΟΣ : Ντυτρενκιέ, Ιiκουσες : Έκλέι
σε τό Χρηματιστήριο !
Ο ΤΡΑΠ ΕΖΙΤΗ Σ : Κ' έγι'ο , εκλεισα τήν Τράπεζα !
ΟΙ ΔΥΟ Κ ΑΤΑΣΤΗ Μ ΑΤΑ ΡΧΕΣ : Έκλεισε τό Χρηματιστi1ριο ! Έκλεισε τ ή ν Τράπεζα ! Κλε ίνουμε κ' έμείς τό Κατάστημα !

( Χειρονομία κατεβάσματος τών ρολλών) .
Ο ΤΡΑ Π ΕΖΙΤ Η Σ : Κύριοι. άκολουΘείστε με , καί ζήτω ή 'Επα
νάσταση !
ΝΤΥΤΡΕ Ν Κ Ι Ε Ο Ν ΕΟΤΕΡΟΣ : Ζήτω ή έπανά . . . ( Διακό
πτεται άπό ίfνα σπρώξιμο μέ τόν άγκώνα τού μεγαλύτερου άδερ
φού του. Οί πέντε άιιτρες έγκαταλείπουν τιί σκηνιί καί κατευθύ
ιιονται ύπό τούς ιϊχους τού ταμπούρλου στιίν έπόμειιη έξέδρα δποιι
τούς περιμένει ίfνας στρατιωτικός γεμάτος παράσημα) .
Ο ΤΡΑ Π ΕΖ ΙΤ Η Σ : Κύριε άξιωματικέ . ό Νέκερ έξεδιώχθη !
Ο Ι ΑΛΛΟΙ : Έκλείσαμε τό Χρηματισηi ρ ι ο ! Έκλr.ίσαμε τήν
Τράπεζα ! Κ' έμείς έκλείσαμε τό Κατάστη μα !

Μεθυσμένοι άκροβάτες παρασταίνουν κωμικά, τιίν άπονομή τιϊς
τρίχρωμης κονκάρδας στό βασιλιά Λουδοβίκο άπό τόιι Μπαϊγύ

Ο ΤΡΑ Π ΕΖΙΤΗ Σ : Κύριε άξιωματικέ, πρέπει νά σώσουμε ηiν
ΈΘνοσυνέλευση . άποφασίσαμε νά ίδρύσουμε μιά πολι τοφυ
λακ1i !

διατρέξει ιϊδιι καί μέ τόν ιίχο τού ταμπούρλου, μέ ρυΟμό στρατιω
τικού έμβατιίριου, φτάιιουν στού Κυρίου Ντύ Φωμπούρ πού τούς
περιμένει μέ σταυρωμέιια τά χέρια) .

Ο ΑΞΙΩΜΑΤΙ ΚΟΣ : Εlπατε νά ίδρύσετε πολιτοφυλακ11 ; Κύ
ριοι, εΙμαι στpατιώτ�1ς ! ' Υ π η ρέτησα ύπό τόν Λαφαγιέτ στήν
Άμερι κ1i ! Ά ν ο ί Κύριοι Θέλουν νά μάθουν τό χειρισμό τών
όπλων, είμαι όλόκληρος στή διάΘεσ1i τους . .. Αν ο [ Κύριοι
εχουν τ ή ν εύγενii καλωσύνη νά μέ προσέξουν . . . (Απλώνει

Ο ΤΡΑ Π ΕΖΙΤΗΣ : Μεσιέ ντύ Φωμπούρ ! Ή &ρα εΙναι κρί
σιμη ! Έκλεισαν τά καταστήματα ! Μ πορείτε ν' άφ1iσετε τό
λαό νά ξεχυθεί !

τό χέρι πρός τό Μπενζαμέν πού, μέ τιί συγκατάθεση τών τραπε
ζιτών, έπαναθέτει σ' αύτό ίfνα τεράστιο πουγγί μέ χρυσάφι, κάτω
άπ ' τό χαμένο καί ζηλόφθονο βλέμμα τών καταστηματαρχών· οί
τελευταίοι ύ.κολουθούν τό πουγγί ώς τήν iiλλη πλευρά τιίς έξέδρας) .
Ο ΑΞΙΩΜ Α ΤΙ ΚΟΣ : Θαυμάσια, Κύριοι, κρατaτε στό χέρι
σας ενα τουφέκι, έδώ τό χέρ ι , έδώ ή σκανδάλη · σέ περίπτωση
κινδύνου, άπλώς πιέζετε ! 'Ιδού ! ( Τό μάΟημα γίνεται μ ' ένδιά

μεσο τό Μπενζαμέν· οί δυό τραπεζίτες είναι καθισμένοι) .
ΝΤΕ Μ Π ΡΕ · ι · r : Π ιέσατε, φίλε μου πιέσατε !
.
Ο ΤΡΑ Π ΕΖΙΤΗ Σ : Π ιέζομεν, φίλε μου, πιέζομεv !
Ο ΑΞΙΩ Μ ΑΤ Ι Κ ΟΣ : Κύριοι, εΙσΘε στρατιώται ! (Ό ύ.ξιω
ματικός στρέφεται πρός τούς καταστηματάρχες πού τού τείνουιι
τό πουγγί τους τό ζυγίζει μέ περιφρόνηση, ϋστερα . . . )
Ο ΑΞΙΩ Μ Α ΤΙΚΟΣ ( Σέ τόνο προσταχτικό) : -Αν οί Κύριοι
εχουν τ ή ν καλωσύνη · νά προσέξουν ! Ώστε, παλλη καράδες
μου, Θέλετε νά γ ί νετε στρατιώτες, ε ! Στίς διαταγές μου, λοι
πόν : Παρά-πόδα ! Έπ' &μου ! Π ρηνηδόν ! Π ροσ'χ'έν ! Κάντε
αύτό πού σας λέω ! Π ρ η νηδόν ! Π ροσ'χ'έν ! Μεταβολή ! Δεξιά .
ε ! (Οί δυό Ντυτρενκιέ, ζαλισμένοι, βρίσκονται μύτη μέ μύτη,
μέ τό τουφέκι γυρισμένο ό ίfνας πρός τόν άλλο) .

(Οί ίfξη άνδρες ξαναδιασχίζουν τίς διάφορες έξέδρες πού ίfχουν

ΟΙ ΑΛΛΟΙ (διαδοχικά) : Έκλείσαμε τό Χρηματιστή ριο ! Έ
κλείσαμε τ ή ν Τράπεζα ! Κ' έκλείσαμε τά Κατασηiματα !
Ο ΤΡΑ Π ΕΖ Ι Τ Η Σ : Μεσιέ ντύ Φωμπούρ ! Ή &ρα εΙναι κρί
σιμη ! Μ πορείτε ν' άφήσετε τό λαό νά ξεχυθεί !

( Μακρά σιωπι;· ό άξιωματικός, ό Ντέ Μπρέιγ, οί καταστημα
τάρχες ξεροβιίχουιι μ ' άνησυχία) .
Ο ΤΡΑ Π ΕΖ Ι Τ Η Σ : ΕΙπε " άφί'\στε τό λαό " , δέν είπα ·· όπλίστε
τό λαό " , νά έξηγούμεθα . . . ( Τά iiλλα πρόσωπα συσκέπτονται

κάμποσο, ϋστερα, σιγά' σιγά, δλο καί δυνατότερα, φωνάζουιι
.. άφ1ϊστε τό λαό " καρφώνοντας ώστόσο τά τουφέκια τους πρός
τό κοινό, ϋστερα έξαφανίζονται τρέχοντας) .
·Η σιωπή πέφτει στήν αϊθουσα καί κυριαρχεί· οί άκρο
βάτες έχουν σκορπιστεί σ' δλες τίς έξέδρες, τούς δια
δρ6μους, τίς κερκίδες· μαζεύουν τριγύρω τους τούς θεα
τές, κάνοντάς τους ν6ημα νά πλησιάσουν · σιγά- σιγά ό 
μάδες άνθρώπων σχηματlζονται κ ι άκοϋνε ν ά τούς άφη
γοϋνται πώς πάρθηκ' ή Βαστίλλη, στήν άρχή ψιθυριστά·
οί άφηγητές διστάζουν, σκοντάφτουν στίς λέξεις, ψά
χνουν στή μνήμη τους· ϋστερα ή κίνηση έπιταχύνεται,
οί είκ6νες διαδέχονται ή μιά τήν θλλη, i!να μουρμουρητό
καί, σέ συνέχεια, i!να βουητό άπλώνεται στήν αϊθουσα,
πού ύπογραμμίζεται ρυθμικά άπό κανονική κι αϋξουσα
σ' ένταση τυμπανοκρουσία · οί ϊδιες λέξεις, τά ϊδια έπει-

('Ένας άξιωματικός γυρίζει μιά μιά τίς παράγκες καί προστάζει
τούς άκροβάτες νά τά μαζεύουν) :
Μ αζέψτε τα καί δίν'τε του!
Μ πρός, δρόμο!

( Τά φώτα σβιίνουν. Μόνο μια απ τις παράγκες μένει άμυδρά
φωτισμένη κι ά π ' αύτιί μιά γυναίκα προσπαΟεί ιιά προσελκύσει
τι/11 προσοχιί τών θεατώιι) .
Η ΓΥΝΑ Ι Κ Α : Μή φεύγετε ! M ii φεύγετε, μένει άκόμα κάτι
νά δείτε. "Εχουμ' έδώ ενα μεγάλο γιατρό, ενα προφήτη πού
καθένας μπορεί νά συμβουλευτεί. Ποιός έχει τ�iν άνάγκη
του ; Δέν πέφτει ποτέ έξω στή διάγνωσή τοι.ι.

('Ένας iivτρας βγαίιιει άπό τό πλιϊΟος κουβαλάει στιίν άγκαλιά
του μιά πολύ νέα κοπέλα, λιποΟυμισμένη) .
Ο Α ΝΤΡΑΣ : Τό "Εθνος είναι άρρωστο, δόκτορα Ζάν-Πώλ
Μ αρά, μπορείς νά τό γ ι ατρέψει ς ;

Οί Εύγενείς ξεγυμνώνονται άπό τά άγαΟά τους, τιί νύχτα τιϊς
4ης Αύγούστου, σέ μιά πολύ θεατρικιί εκρηξη γενναιοδωρίας

σ6δια φτάνουν στ' αυτια τών θεατών· οί άκροβάτες, κα
θιστοί στήν άρχή, σηκώνονται σιγά σιγά, άπευθύνονται
δλο καί σέ μεγαλύτερο άριθμό προσώπων, φωνάζουν,
ϋστερα ο ύρλιάζουν τά τελευταία έπεισ6δια: τήν εϊσόδο
στήν πρώτη αύλή, ϋστερα στή δεύτερη, τόν καπνό πού
τούς έμπ6διζε νά προχωρήσουν, τά πτώματα πού συσ
σωρεύονταν, τήν παράδοση τού Ντέ Λ ωναί καί, τελικά,
άπ' δλες τίς μεριές ταυτ6χρονα:
Έπάρθηκ' 11 Βαστίλλη ! Έπάρθηκε !
(Οί τυμπανοκρουσίες έντείνονται, 'ϋστερα ξέσπασμα μέγα κ ' ενας
iiντρας όρμάει στι/ν κεντρικιί σκηνιί καί φέριιει τό μαιιτάτο) .

Ο ΑΝΤΡΑΣ : Πολίτες ! Ό Βασιλιάς eδιωξε τούς είκοσι χι
λιάδες φαντάρους κι άνακάλεσε τό Νεκέρ ! Ό Βασιλιάς θά
'ρθει αϋριο στό Παρίσι γιά νά φορέσει τήν τρίχρωμη κον
κάρδα κι άπό αϋριο κιόλας θ' άρχίσει τό γκρέμισμα τijς
Βαστίλλης καί θά χορέψουμε πάνω άπ' τά έρείπια. Ό λ α ό ς
ε Ι ν α ι ν ι κ η τ 1; ς . . .
(Φωνές, ζήτω, μουσική λαϊκού πανηγυριού, φώτα γιά
πρώτη φορά πολύ έκτυφλωτικά. Ή γιορτή τού παρσίμα
τος τής Βαστίλλης άρχίζει . . . Οί έξέδρες μεταμορφώνον
ται σέ ίσάριθμες παράγκες πανηγυριού δπου παίζονται τά
μεγάλα έπεισ6δια τής πάλης τού λαού: ό Δ αβίδ-λαός
παλεύει μέ τό Γολιάθ-Βαστίλλη, ή 'Αριστοκρατία άλυσο
δεμένη, ή Τυραννία νικημένη . . . δλ' αύτά σέ ϋφος λαϊκού
πανηγυριού, μέ μαριονέτες, παλαιστές, άκροβάτες . . . )
ΔΥΟ ΕΠΕΙΣΟΔ Ι Α ΤΗΣ Γ Ι ΟΡΤΗΣ
ΜεΟυσμέιιοι άκροβάτες παρασταίιιουιι τιίν άπονομιί τιϊς τρίχρω
μης κονκάρδας στό Λουδοβίκο 160 άπό τό Μπαϊγύ.
' ΗΟοποιοί τοϋ " Τεάτρ Φρανσαί " παρασταίνουν τιίν αύτοεξορία
τοϋ Κόμητα καί τιϊς Κόμησσας Ντ ' 'Αρτουά.
Ή γιορτή τού παρσίματος τής Βαστίλλης τελειώνει μέ

τό διορισμό τού Λ αφαγιέτ σά
Έθνοφρουρδς . . .

διοικητή

τής 'Α στικής

Λ ΑΦΑ ΓΙΕΤ : ΕΙμαι συγκεκινημένος eως βάθους καρδίας,
καί έφ' δσον μοϋ προσφέρετε τήν διοίκησιν, σάς παρακαλώ
νά παύσετε π λέον τόν θόρυβον. Σάς καλώ νά έπιστρέψετε
εiς τάς οtκίας σας καί νά σιωπήσετε ! Σάς ζητώ έπιμόνως νά
μή συγκεντρώνεσθε καθ' όμάδας, νά μii συγκεντρώνεσθε κα
θόλου ! Σάς διατάσσω νά μή προβαίνετε είς τό έξης εiς άκαί
ρους διαδηλώσεις ! ( Πάνω σ' αύτά τά λόγια, ή μουσικιί έντεί

νεται ώσπου ιιiι καλύψει τιί φωνιί του· πετάει μί; λύσσα τό ιϊιι.
πέλο του χάμω στό εδιι.φος κι ούρλιάζει) : ' Απαγορεύω
πάσαν έορτήν, πάσαν παν1iγυρι ν, πάσαν διασκέδασι ν, πίίν
κίνημα εuφορίας καί ευτυχίας, δπερ θά 1iδύνατο καΟ' οίον
δήποτε τρόπον νά διαταράξ�:� τ�iν τάξιν καί 11συχίαν τών
iδιοκτητών, καί νά γνωρίζετε καλώς ενα πράγμα : Ή έ π α
νάσ τ α σ ι ς έ τ ε λ ε ί ω σε!

(Ό 'Άντρας έιιαποΟέτει τό iiρρωστο "ΕΟιιος στά χέρια τοϋ
Μαρά ) .
Μ Α ΡΑ : Τ ό Έθνος είν' iiρρωστο άπό tλλειψη άγάπης. Σιχαί
νομαι τήν έλευθεριότητα, τήν κάθε είδους βία, τήν άταξία,
μά δταν σκέφτομαι πώς ύπάρχουν τούτη τή στιγμή στό βασί
λειο δεκαπέντε έκατομμύρια iiνθρωποι πού λειώνουν μέσ' στήν
άθλιότητα, πού κοντεύουν νά πεθάνουν άπ' τήν πείνα, δταν
σκέφτομαι πώς, άφοϋ τούς ερριξε σ' αύτή τή φριχτή μοίρα,
ή κυβέρνηση, τούς έγκαταλείπει δίχως ελεος, χαραχτηρίζει
έγκληματίες αύτούς πού συγκεντρώνονται στούς δρόμους, τούς
καταδιώκει σά νά 'ταν iiγρια θηρία, ή καρδιά μου σφίγγεται
άπό πόνο καi ξεσηκώνεται άπ' άγανάχτηση. 'Ορκίζομαι νά
χρησιμοποιήσω τή δόξα μου γιά νά διδάξω στό λαό τά δικαιώ
ματά του, νά τοϋ έμφυσήσω τήν τόλμη νά τά ύπερασπιστεί καί
νά τόν έρεθίζω κάθε μέρα rοσπου νά τά ξαναποχτήσει.
'Ακολουθούν τά έπεισ6δια τής Μεγάλης Τρομοκρατίας:
Στό θκουσμα τής παριζιάνικης έπανάστασης, στίς έπαρ
χίες. οί εύγενείς φεουδάρχες κ' οί πλούσιοι κατέχοντες,
κοντολογίς δσοι μοιράζονταν μεταξύ τους τό βασίλειο,
συμμάχησαν. 'Όλοι μαζί βάλθηκαν μέ μανία νά βυθίσου ν
στόν τρ6μο τούς χωρικούς, πού, κείνο τ ό καλοκαίρι τού
χίλια έφτακ6σια 6γδονταεννέα, ύπ6φεραν άπό φοβερή
σιτοδεία. Γιά νά τό πετύχουν, ξεσήκωσαν τούς φτωχούς
κ6ντρα στούς φτωχούς διαδίδοντας πολύ άνησυχητικές
ε!δήσεις . . . 'Όταν δμως ό λαός τής ύπαίθρο υ εμαθε πώς
τ' άδέλφια του τού Παρισιού ε!χαν καταφέρει νά έξαφα
νίσου ν τή Βαστίλλη, κ ' έτοιμάζονταν νά καταχτήσουν τή
λευτεριά, τ6τε τού λύθηκε ό φ6βος κ' έξαφάνισε κι αύτός
τό παρελ θ6ν ! . . 'Έτσι, ό λαός πήρε τό δίκιο μέ τά χέρια
του, ετσι ό λ αός κατάστρεψε δλες τίς "χάρτες", δλες τίς
άποδείξεις τής πανάρχαιας σκλαβιάς του. Τ6τες ε!ναι πού
γένηκεν αύτό δπου θά δείτε, κ' έδώ δέν κάνω πιά εκ
κληση στό μίσος σας, άλλά στή συμπ6νια σας. Οί Εύγε
νείς στό σύνολ6 τους κ' οί ύψηλοί άξιωματούχοι τής
'Εκκλησίας, μπρός στήν άπελπισία τού λ αού, βάλθηκαν
νά τό ν άγαπήσουν καί ξεγυμνώθηκαν άπ' δλα τά προ
ν6μιά τους. κ· ήρθε ή νύχτα τής Τετάρτης Α ύγούστου . . .
.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΛΕ ΣΑΠΕΛ Ι Ε ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ
ΤΗΣ Ν ΥΧΤΑΣ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Λ Ε Σ Α Π Ε Λ Ι Ε : Κύριοι, σάς ξαναδιαβάζω αuτά πού άποφασί
σατε τούτη τή νύχτα ! Ή 'Εθνοσυνέλευση άποφάσισε τήν
κατάργηση τοϋ άποκλειστικοϋ δικαιώματος κυνηγιοϋ στούς
λαγότοπους καi τούς περιστεριώνες τήν κατάργηση τής Ιδιό
τητας τοϋ δούλου καi τής κληρονομιάς τών iiτεκνων άπό τούς
iiρχοντες, δποια κι iiν εlν' ή ονομασία αuτών τών δικαιωμά
των· τήν κατάργηση κάθε φεουδαρχικής δικαιοδοσίας τήν
κατάργηση κάθε φόρου σέ χρήμα πού λεγόταν καi " δεκάτη "·
τήν κατάργηση τών δικαιωμάτων έξαίρεσης δικαστοϋ, έξέ
τασης ύποθέσεων, καταβολής ένός έτήσιου είσοδήματος στήν
'Αγία "Εδρα, καi τών πολλαπλών κερδών. Ή 'Εθνοσυνέλευση
έψήφισε τήν ίσότητα δλων άπέναντι στόν κάθε είδους φόρο·
έψήφισε πώς θά γίνονται δεχτοί δλοι οί πολίτες χωρίς διά
κριση στά πολιτικά καi στρατιωτικά άξιώματα. Έψήφισε
τ�iν έγκαθίδρυση τής δωρεάν άπονομής δικαιοσύνης, άπαλ
λαγμένης άπό τήν έξαγορά τών δικαστικών άξιωμάτων.
Έψήφισε τήν κατάργηση τών ίδιαίτερων προνομίων τών έπαρ
χιών καi τών πόλεων καi τή μεταρρύθμιση τοϋ συστήματος
τών ένόρκων καί τών συντεχνιών.

Ή 'Εθνοσυνέλευση θά έκδόσει ι:ίδικό μετάλλιο καί θά τελέσει
έπίσημη Δοξολογία γιά νά έγγράψει τή μνήμη τούτης τίjς
μέρας στήν αίωνιότητα.
('Η άνάγνωση αύτιί άκολουΟεί τό ξεγύμνωμα τών Εύγειιών καί
τού Ά ιιώτερου Κλιίρου· οί εύγειιείς ίiχουν πετάξει στό κοιιιό τά
φτερά τους, τίς ι<άπες τους, τά πουκάμισα, τίς τραχηλιές του;.
μέσα σέ μιά πολύ Οεατpικιί lκρηξη γενιιαιοδωρίας. 'Όσο κρατάει
ιί άιιάγιιωση τι]ς lι<Οεσης τού Λέ Σαπελιέ, συντελείται ίiιια εlδος
άφύπιιιση:; άιιάμιχτης μέ συντpιβιί, φρίκη κ ' ϋστερα φρειιίτιδα , μά
νιασμα. ΚαΟένας πασχίζει ιιά πάρει πίσω ϋ,τι πέταξε πρίν, κι ϋλοι
τό βάζουν στά πόδια συιιαποκομίζοιιτα:;, κολλημένα σφιχτά άπάνω
τους, μερικά κατάλοιπα άπ ' τά μεγαλεία τους. Μέ τιίιι τελευταία
φράση τι]ς ίiκΟεσιίς του, ό Λέ Σαπελιέ κατεβαίιιει κάτω στό παρ
τέρι άνάμεσα ατούς Οεατές) .
ΛΕ Σ Α Π Ε Λ Ι Ε (μιλώιιτας σάιι τούς παιiηγυριώτες άιφοβάτες) :
Καί τώρα κυρίες καί κύριοι, θά παρακολουθ1iσετε μιάv αύ
θεντική κοινοβουλευτική συζi1τηση πάνω στό θέμα τώv
δι καιωμάτων τοϋ άνθρώπου καί τοϋ πολίτου. Οί κύριοι-κύριοι
βουλευταί μας θά έμφανισθοϋv έvώπιόv σας. Παρακαλοϋμεν
1)συχία καί πολύ μεγάλη προσοχ1i. ' Ι δού τά θέματα τiΊς ήμε
ρησίας διατάξεως :

-Α ρ θ ρ ο Ι ο : "Ολοι οί iiνθρωποι i:χουν μιάν άκατανίκητη
κλίση πρός τήν άναζήτηση τίjς εύτυχίας κάθε κυβέρνηση
όφείλει γι' αύτό νά 'χει σά σκοπό τή δημόσια εύτυχία.
Ά ρ θ ρ ο 2ο : Οί συνέπειες πού προκύπτουν άπ' αύτή τήν
άναμφισβήτητη άλήθεια είναι : δτι i1 κυβέρνηση ύπάρχει πρός
τό συμφέρον αύτών πού κυβερνουνται κι δχι αύτών πού κυ
βερνοϋν· δτι κανένα δημόσιο άξίωμα δέν μπορεί νά θεωρηθεί
Ιδιοκτησία αύτου πού τό άσκεί· δτι ή άρχή τίjς κάθε κυριαρ
χίας πηγάζει άπό τό Έθνος.
Ά ρ θ ρ ο 3ο : Ή φύση εκανε τούς άνθρώπους έλεύθερους
κ' ίσους σέ δικαιώματα : οί κοινωνικές διακρίσεις πρέπει νά
βασίζονται μόνο στήν κοινωνικ1Ί ώφέλεια.
Η Κ Ο Ι ΝΟΒΟΥΛΕΥΤ J ΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
(Είσοδος τών βουλευτών μέσα στό πλι]Οος τών Οεατών· ίiνας
ίiιιας πού παίριιει μέρος άνεβαίνει στά σκαλοπάτια πού όδηγούιι
στίς έξέδρες ιϊ καί στίς ίδιες τίς έξέδρες) .

Π ΡΩΤΟΣ ΒΟΥ Λ ΕΥΤΗΣ ΑΝΩΝ Υ Μ ΟΣ : Πρίν συζητήσουμε
,γιά τουτο η έκι:ίνο τό ίiρθρο, σaς ύπενθυμίζω πώς πρέπει
ν' άποφανθουμε πάνω στό ζήτημα : θά βάλουμε, ναί η δχι,
μιά διακήρυξη τών δικαιωμάτων τοϋ άνθρώπου σάν προοίμιο
στό Σύνταγμα !
ΒΟΥ Λ ΕΥΤΗΣ ΝΤΥΡΑ Ν : Είμαι έπιφορτισμένος άπό τούς έκ
λογείς μου νά άπαιτήσω μιά τέτοια διακήρυξη, πού νά χρησι
μέψει σά βάση τοϋ ίδιου του Συντάγματος.
ΒΟΥΛΕΥΤΗ Σ - Ε Π ΙΣΚΟΠΟΣ Τ Η Σ Λ Α Ν Γ Κ Ρ : Τό Σύντα
γμα ένός Κράτους δεν i:χει χρείαν διακηρύξεως δικαιωμάτων.
' Υπάρχουν, iiλλωστε, πολλά iiτομα, τά όποία δέν θά είναι είς
θέσιν νά άντιληφθοϋν τάς άρχάς τάς όποίας σκοπεύετε νά
καθιερώσετε !
ΒΟΥ ΛΕΥΤΗΣ ΝΤΥΡΑ Ν : Θά τίς τοιχοκολλήσουμε στίς πλα
τείες, στά δικαστήρια, άκόμα καί μέσα στίς έκκλησίες. "Ενας
λαός πού ί:χασε τά δικαιώματά του καί πού άπαιτεί νά τά ξανα
πάρει πίσω, πρέπει νά ξέρει τίς άρχές στίς όποίες βασίζονται
καί νά τίς γνωστοποιεί καί στούς iiλλους. Μερικά πρόσωπα
μοιάζουν νά φοβουνται τήν δημοσίευση αύτών τών άρχώV'
ό λαός θά ύπακούει περισσότερο στούς νόμους δταν ξέρει τήν
προέλευση καί τή λειτουργία τους.
ΒΟΥ ΛΕΥΤ Η Σ - Ε Π ΙΣΚΟ ΠΟΣ ΤΗΣ Λ Α Ν ΓΚ Ρ : Δέν είμαι τίjς
γνώμης δτι πρέπει νά κρατήσωμεν τόν λαόν βυθισμένον είς
τήν iiγνοιαν. ' Ισχυρίζομαι, έν τούτοις, δτι πρέπει νά τόν μορ
φώσωμεν διά τών βιβλίων καί ούχί διά τοϋ Συντάγματος καί
τών νόμων. Μή θέσωμεν, λοιπόν, τίποτε τό άνώφελον.
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Μ Π Α ΡΝ Α Β : 'Ανώφελο ! Λένε πώς είν' άνώ
φελη ή διακήρυξη, γιατί είναι γραμμένη σ' δλες τίς καρδιές
έπικίνδυνη γιατί ό λαός θά κάνει κατάχρηση τών δικαιωμάτων
του μόλις τά μάθει· i1 πείρα δμως κ' ή ίστορία άπαντοϋν κι
άπορρ�πτουν νικηφόρα τίς δυό αύτές παρατηρήσεις. Πιστεύω
πώς είναι άπαραίτητο νά βάλουμε στήν άρχ1] του Συντάγμα
τος μιά διακήρυξη τών δικαιωμάτων, πού κάθε iiνθρωπος
μπορεί ν' άπολαμβάνει.
ΒΟΥ ΛΕΥΤΗΣ ΓΚ ΡΑΝΤΕΝ : Μία διακήρυξις δικαιωμάτων
περικλείει άναγκαστικώς έννοίας άφηρημένας καί ύποκειμέ
νας είς συζήτησιν. Δέν είναι σώφρον νά έκθέσωμεν τά δι
καιώματα πρίν η καθορίσωμεν τά καθήκοντα. Μία διακήρυ-

Ή Βαστίλλη ίiπεσε ! Οί έξέδρες μετατρέπονται σi: παράγκες πανηγυριού, ένώ, άριστερά, ή Άριστοκρατία σφαδάζει,

άλυσοδεμέιι η

ξις δικαιωμάτων όμοιάζει μέ έγχειρίδιον ήθικi'jς, το οποίον
ολαι αί τάξεις τών πολιτών δέν έννοοϋν, ένώ πολλοί δύνανται
νά κάμουν κατάχρησιν αύτοϋ.
ΒΟΥ Λ ΕΥΤΗΣ ΝΤΕ ΛΑΝΤΙ Ν : Μία άπεριόριστος διακήρυξις
δικαιωμάτων θά γίνη δεκτή άπλήστως άπό τόν λαόν, είς τόν
όποίον θά ύπενθυμίση τήν ίσότητα, τήν πρωτόγονον έλευθε
ρίαν· θά άντιληφθfι, ομως, ούτος οτι αύτή ή πρωταρχική iσό
της δέν εΙναι δυστυχώς παρά πλάσμα φιλοσοφικόν ; Νά άπο
δώσωμεν, βεβαίως, είς τόν λαόν τά δικαιώματά του, άλλά
μέ τάς έπιφυλάξεις τάς όποίας έπιβάλλουν οί ίεροί νόμοι τi'jς
ίδιοκτησίας, τi'jς δικαιοσύνης καί τi'jς δημοσίας τάξεως. Πρός
Θεοϋ! "Ας μή διαρρήξωμεν έν μιί1 στιγμfι καί μόνη εν φράγμα
τό όποίον διετήρησαν οί αίώνες χωρίς προηγουμένως νά δια
σφαλισθώμεν άπό τόν χείμαρρον, τοϋ όποίου τά κύματα δύναν
ται νά έκταθώσι πέραν τοϋ άρχικώς ήθελημένου καί νά προ
καλέσουν οϋτω άναταραχήν καί καταστροφήν τών κληρονο
μιών μας.
ΒΟΥΛ ΕΥΤΗΣ ΚΑΣΤΕΛ ΛΑ Ν : Λέτε πώς μιά διακήρυξη τών
δικαιωμάτων τοϋ άνθρώπου εΙναι άνώφελη· προχωρείτε άκό
μα παραπέρα, τή νομίζετε έπικίνδυνη τή στιγμή άκριβώς αύτή
οπου ολα τά θεμέλια τi'jς έξουσίας εχουν σαλευτεί καί τό
πλi'jθος έπιδίδεται σ' άκρότητες πού μάς κάνουν νά φοβόμαστε
άκόμη μεγαλύτερες.
Όμως, Κύριοι, ε!μαι βέβαιος οτι ή πλειοψηφία αύτών πού
μ' άκοϋνε θά σκέφτεται οπως έγώ, οτι δηλαδt) ό καλύτερος
τρόπος γιά νά σταματήσουμε τήν άναρχία είναι νά θέσουμε
τά θεμέλια τi'jς έλευθερίας. -οσο περισσότερο μάθουν οί iiν
θρωποι τά δικαιώματά τους, τόσο περισσότερο θ' άγαπi1σουν
τούς νόμους πού τά προστατεύουν.
ΒΟΥ Λ ΕΥΤΗΣ Μ Α Λ Κ Ε : Κύριοι, ή παροϋσα στιγμή άπαιτεί
περισσότερον δράσιν καί σκέψιν καί όλιγώτερον λόγους. Τό
εθνος μάς άναμένει, άπαιτεί άπό ήμάς τήν τάξιν, τήν είρήνην
καί νόμους προστατευτικούς. 'Αλλά, Κύριοι, αί συζητήσεις
είναι άτελείωτοι, ό μεταφυσικός παροξυσμός μέγας. Κύριοι,
i:χομεν ώς συμπολίτας εν τεράστιον πλi'jθος άνθρώπων χωρίς
ίδιοκτησίαν, τό όποίον άναμένει πρό πάντων τήν έξασφάλισιν
σταθεράς έργασίας, δικαίας άστυνομίας, συνεχοϋς προστασίας,
καί τό όποίον έρεθίζεται ένίοτε, ούχί άδικαιολογήτως, άπό
τό θέαμα τi'jς πολυτελείας καί τi'jς άφθονίας. Μή νομίσετε οτι
καταλήγω είς τό συμπέρασμα οτι ή τάξις αύτή δέν tχει ίσα
δικαιώματα έλευθερίας. Πιστεύω, ομως, Κύριοι, οτι, είς μίαν
μεγάλην αύτοκρατορίαν, είναι άναγκαίον οί iiνθρωποι τούς
όποίους ή Μοίρα tθεσεν είς κατάστασιν έξαρτήσεως, νά γνωρί
ζουν μάλλον τά ορια παρά τήν εκτασιν τi'jς φυσικi'jς έλευθερίας.
ΒΟΥ Λ Ε ΥΤΗΣ Γ Κ ΡΑΝΤΕΝ : "Ας παύσωμεν, πράγματι, νά
έπιδιδόμεθα είς μεταφυσικάς λεπτομερείας. Είς τήν διακήρυ
ξίν σας, άρκεί νά καθορίζετε τάς λέξεις : άσφάλεια, ίδιοκτησία
καί έλευθερία ώς τά θεμέλια τi'jς κοινωνίας. Οϋτως ij iiλλως,
aς άρχίσωμεν άπό νόμους οί όποίοι προσεγγίζουν τούς άνθρώ
πους πρός άλλήλους, πρίν ij τούς είπωμεν, οπως είς τάς Ήνω
μένας Πολιτείας, εΙσθε ολοι ίσοι.
ΒΟΥ Λ ΕΥΤΗΣ Χ : Κύριοι, είμαι έπιφορτισμένος νά σάς δια
βάσω i:να σχέδιο διακηρύξεως τών δικαιωμάτων τοϋ άνθρώ
που πού συνέταξε τό εκτο γραφείο τi'jς ' Εθνοσυνελεύσεως :

Ό κλιϊρος όδύρεται,

όπογυμνωμέvος άπό

τά

προ νόμι ά

του

Ά ρ θ ρ ο ν Ι ον : Κάθε iiνθρωπος tχει άπ' τή φύση τό δι
καίωμα νά έπαγρυπνά γιά τή συντήρησή του καί τήν έπιθυμία
νά εΙν' εύτυχισμένος.
• Α ρ θ ρ ο ν 2ον : Γιά νά έξασφαλίσει τή συντήρησή του καί
τά άγαθά τi'jς ζωi'jς, κάθε iiνθρωπος εΙναι προικισμένος άπ'
τή φύση μέ ίκανότητες. Στήν πλήρη καi άνεμπόδιστη iiσκηση
αύτών τών ίκανοτήτων συνίσταται ή έλευθερία.
•Α ρ Ο ρ ο ν 3ον : 'Από τή χρήση αύτών τών ίκανοτήτων έκ
πορεύεται τό δικαίωμα τi'jς ίδιοκτησίας.
Ά ρ Ο ρ ο ν 4ον : Όλοι οί iiνθρωποι εχουν ίσα δικαιώματα
πάνω στήν έλευθερία τους καί τήν ίδιοκτησία τους.
Α ρ θ ρ ο ν Sον : 'Αλλά κάθε iiνθρωπος δέν tχει προικιστεί
άπ' τή φύση μέ τά ίδια μέσα γιά νά κάνει χρήση τών δικαιω
μάτων του, κ' i:τσι γεννιέται ή άνισότητα άνάμεσα στούς
άνθρώπους.
Ή άνισότητα, λοιπόν, βρίσκεται μέσα στήν ίδια τή φύση.
•

Στό τέλος τής κοινοβουλευτικής συζήτησης, οί βουλευ
τές- άκροβάτες χωρίζονται συγχαίροντες έαυτούς καί άλ
λήλους, μέσα σ' ί!να κλίμα τέλειας καί χαμογελαστής άλ 
ληλεγγύης· μένοντας μόνος ό βουλευτής- έπίσκοπος άπο
βάλλει τό κοστούμι του γιά νά ξαναγίνει άκροβάτης.
Παρουσιάζει τή Γενική Βούληση μέ τά χαραχτηριστικά
μιδς ώραίας γυναίκας, πού 'χει μπλέξει μέ τό 'Εκτελεστικό
καί τό Βουλευτικό πάνω στό θέμα τού βασιλικού " βέτο ":
"

Στό ράφι τό βέτο ! "

Μιά άκροβάτις, ντυμένη νέγρα, ίiρχεται νά έξηγήσει τήν
έφαρμογή τής Διακήρυξης τών Δικαιωμάτων τού Ά ν 
θρώπου στό νησί τ ο ύ 'Α γίου Δ ομινίκου. Ο ί άντιφάσεις
άποδείχνονται αύτόφωρες άνάμεσα στό πρώτο άρθρο:
.. 'Όλοι οί iivθρωποι γεννιούνται καί παραμένουν έλεύθεροι
καi iσοι σi: δικαιώματα ", καί τό άρθρο 1 7: " Καθώς ιj
ίδιοκτησία εlναι δικαίωμα ίερό καi άπαραβίαστο, κανείς δί;
μπορεί 11 ' άποστερηθεί άπ' αύτό " . Γιά τούς μαύρους σκλά
βους τού 'Α γίου Δ ομινίκου ! ·· . . . Μίλησαν γι' ά νθρώπους,
χρυσοί μου, iiχι γιά νέγρους!. . . " τό πρόβλημα δέν ίiχει κα

θόλο υ λ υθεί - κάθε άλλο.
.

Στό Παρίσι, δμως, πλησιάζει ό χειj}ώνας κ' ή πείνα . .
Ή 'Εθνοσυνέλευση άσχολείται πιό εύχάριστα μέ προ
βλήματα έτικέτας. Μιά γυναίκα ξεσηκώνεται μέσ' άπ' τό
πλήθος· καταγγέλλει τίς μηχανορραφίες τών κερδοσκό
πων: οί φουρναρέοι. πληρωμένοι άπ' τήν άριστοκρατική
συνωμοσία, πεθαίνουν στήν πείνα τό λ αό ! Σ' αύτό τό
διάστημα, στίς Βερσαλλίες, ό βασιλιάς κ' ή βασίλισσα
τρώνε τό καταπέτασμα. · Ο βασιλιάς έξακολουθεί ν' άντι
τάσσει τό .. βέτο .. του στίς σημαντικές άποφάσεις καί, τε
λικά, ή τρ!χρωμη " κονκάρδα " ποδοπατιέται στό μεγάλο
συμπόσιο τών σωματοφυλάκων του.
Τότες οί γυναίκες άποφασίζουν νά πάνε στίς Βερσαλλίες,
νά κουβαλήσουν μέ τό ζόρι τό βασιλιά στό Παρίσι.
ΕΤναι ή δεύτερη μεγάλη νίκη τού λαού, κείνες τίς μέρες
τού Όχτώβρη . . .
Μπροστά σ' αύτή τή νίκη πού 'χει ξεφύγει άπ' τά χέρια
της, ή 'Εθνοσυνέλευση, μέ . . . άπαρτία μόνο τριών βου
λευτών, άποφασ!ζει νά κηρύξει τό Στρατιωτικό Νόμο !
( Στίς γυιιαίκες, πού "ουβύ.λησαν τό Βασιλιά καί τιί Βασίλισσα
στό Παρίσι) .
Π ΡΩΤΟΣ ΒΟΥ Λ ΕΥΤΗΣ : Σιωπή ! Ένας έλεύθερος λαός πρέ
πει νά είναι λογικός ! "Αν δι':ν παραιτηθείτε άπ' αύτές τίς
πρόωρες καί παράνομες πράξεις, Οά σκάψετε μόνοι σας τό
λάκκο σας.
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΒΟΥ Λ ΕΥΤ Η Σ : Καί ολοι οί εντιμοι πολίται θά
έγκαταλείψουν τήν πρωτεύουσάν σας, ή όποία συντόμως δέν
θά είναι παρά μία ί:ρημος !
Π ΡΩΤΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ : Άφηστε σέ μάς τίς δύσκολες άπο

σ τολές ! Γιατί μόνον έμείς εϊμαστε ο[ θεματοφύλακες της
τάξεως καί τ�1 ς νομιμότητος ! Ή έ π α ν ά σ τ α σ ι ς έ τ ε 
λ ε ί ω σ ε!
ΤΡ!ΤΟΣ ΒΟΥ Λ ΕΥΤ ΗΣ : Κατόπιν 'τούτου, ή 'Εθνοσυνέλευσις
Οεωροϋσα οτι ή έλευθερία ίσχυροποιεί τά κράτη ένώ ή άναρ
χία τά καταστρέφει καί οτι, πόρρω άπέχουσα τοϋ δικαιώματος
τi'jς αύθαιρεσίας, ή έλευθερία δέν ύπάρχει είμή διά τi'jς ύπα
κοi'jς είς τούς νόμους, οτι οί παρόντες κρίσιμοι καιροί άπαι
τοϋν προσωρινώς εκτακτα μέτρα διά τήν διατήρησιν τi'jς κοι-

Ή

"

Αύστριακιά " βασίλισσα, ιί Λαμπάλ, ή Πολινιάκ - τρείς λυσσασμένες σκύλες - κι ό μάγος Καλιόστρο παράσυραν τό βασιλιά

νης ήσυχίας καί τ1Ίν διαφύλαξιν τών δικαιωμάτων ολων, έψή
φισε καί έπικυροί τόν παρόντα στρατιωτικόν νόμον :
-Α ρ θ ρ ο ν lον : 'Οσάκις ή δημοσία τάξις εύρίσκεται έν κιν
δύνφ, οί δημοτικοί ίίρχοντες θά διακηρύσσουν οτι ή στρατιω
τική δύναμις θά χρησιμοποιijται αύτοστιγμεί διά τήν άπο
κατάστασιν τής τάξεως.
Ά ρ θ ρ ο ν 2ον : Ή διακήρυξις αϋτη θά συντελήται διά τής
έκθέσεως καί περιφορίiς άνά τάς όδούς καί τάς πλατείας, μιίiς
έρυθρίiς σημασίας.
-Α ρ θ ρ ο ν 3ον : -Αμα τfι έμφανίσει τής σημαίας, πίiσα συγ
κέντρωσις μετά η ίίνευ οπλων, καθίσταται έγκληματική καί
δέον οπως διαλύεται διά τής βίας.
-Α ρ θ ρ ο ν 4ον : Μή άπομακρυνομένων τών συγκεντρωμένων
αi1τοστιγμr.ί οί άξιωματοiiχοι καλοiiν τοi1τοl!ς μr.γαλοφιί�νως
τρείς φοράς νά διαλυθοϋν είρηνικώς. Τήν πρώτην έκφράζον
ται ώς άκολούθως : καθίσταται γνωστόν οτι έκηρύχθη ό στρα
τιωτικός νόμος, οτι πίiσα συγκέντρωσις ε{ναι παράνομος καί
έγκληματική, οτι θά άνοίξωμεν πϋρ, καί οτι ολοι oi καλοί
πολίται νά άπομακρυνθώσιν ! Τή,ν δευτέραν καί τρίτην φοράν
άρκεί νά έπαναλάβωσι : Θά άνοίξωμεν πϋρ ! Oi καλοί πολίται
νά άπομακρυνθώσι ν !
Έν ί1 περιπτώσει ό συγκεντρωθείς λαός ijθελε προβij είς βιαίας
έκδηλώσεις ij δι':ν ijθελεν άπομακρυνθii μετά τήν τρίτην δια
ταγήν, οί συλλαμβανόμενοι θά τιμωροϋνται μέ φυλάκισιν ένός
ετους έάν ήσαν ίίοπλοι, τριών έτών έάν ήσαν ενοπλοι καί
διά τής ποινής τοϋ θανάτου έάν άποδεδειγμένως διέπραξαν
βιαιότητας.
(Ό στρατιωτικός 11όμος κηρύχτηκε μπροστά στίς γυναίκες πού
όπισΟοχώρησωι. Οί τρείς βουλευτές ίiπλωσαν ίiνα μαϋρο σεντόνι,
σεντό1ιι-σάβα110, πού πάνω του είναι γραμμένη ιί λέξη Τ ά ξ ι ς.
Ό Μαρά βγιjκε άπ ' τό πλιjΟος άπαντάει στι/ν ΈΟνοσυνέλευση
πού προχωρεί πρός τό μέρος του ταμπουρωμένη πίσω άπό τι/ν
τάξη) .
Μ Α ΡΑ : Οί δειλοί πολίτες, οί ίίνθρωποι π' άγαπίiνε τή βολή
καί τήν άνάπαψή τους, οί εύτυχείς έτούτου τοϋ αίώνα δέ φο
βοϋνται τίποτα περισσότερο άπό τά λαϊκά ξεσηκώματα : τεί
νουν νά καταστρέψουν τήν εύτυχία τους φέρνοντας μιά νέα
τάξη πραγμάτων- δέ μιλίiνι: παρά γιά κατευνασμό τοϋ λαοϋ·

εχουν γι' αύτό ίσχυρούς λόγους, γιατί σέ τί χρωστίiμε τή λευ
τεριά ίίν οχι στά ξεσηκώματα τοϋ λαοϋ; Μιά λαϊκή έξέγερση
εκανε τή Βαστίλλη νά πέσει, μιά λαϊκή έξέγερση ξεμπρόστίασε
τήν άριστοκρατική συνωμοσία.
Ή 'Εθνοσυνέλευση δέ δραστηριοποιήθηκε παρά χάρη στά
λαϊκά ξεσηκώματα ! -Αρα στά λαϊκά ξεσηκώματα τά χρω
στίiμε ολα, καί τό κατέβασμα τών μεγάλων καί τ' άνέβασμα
τών μικρών. Πολίτες, αύτός ό στρατιωτικός νόμος θά χρησι
μέψει μόνο γιά νά σίiς έκμηδενίσει ! Ξυπνείστε ! Πολίτες,
ξυπνείστε !
Ο ΠΛΕΙΣΤ Η Ρ Ι ΑΣΜΟΣ
ΤΡΙΤΟΣ ΒΟΥ Λ ΕΥΤΗΣ (στό Κοινό) : Τώρα, όπότε διά τοϋ

σωτηρίου τούτου νόμου, προσεφέραμεν είς τήν έλευθερίαν τό
πλαίσιον έντός τοϋ όποίου δύναται νά άσκηθη έλευθέρως,
άποφασίζομεν οπως, είς τό έξης, ή 'Εθνοσυνέλευσις άποτελij
ται μόνον άπό βουλευτάς οί όποίοι δύνανται νά καταβάλουν
συνδρομήν πεντήκοντα λιρών. Πράγματι, μόνον οί κάτοχοι
περιουσίας tχουν έπαρκείς ίκανότητας νά διοικήσουν τό Κρά
τος ούδείς δέ εχει συμφέρον διά τήν καλήν διοίκησιν έάν
δέν τυγχάντι ό iδιος ίδιοκτήτης όδηγούμεθα, λοιπόν, ε!ς τό συμ

πέρασμα δτι οί πλούσιοι όφείλουν νά κυβερνούν τούς πτω
χούς ! Καi δ ι ά νά άρχίσωμεν, καί διά νά σταθεροποιήσωμεν . . .
Π ΡΩΤΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤ Η Σ : Τόν πλοuτον . . .
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΒΟΥ ΛΕΥΤΗ Σ : Τό καθεστώς . . .
ΤΡΙΤΟΣ ΒΟΥ Λ Ε ΥΤ Η Σ : . . . καί τόν δέκατον eνατον αίώνα,
διότι, iiς μ ή τό λησμονώμεν, εύρίσκεται έπί θύραις ! θά προ
βώμεν έδώ άκρι βώς ε!ς τήν έκποίησιν τής έκκλησιαστικi;ς
περιουσίας !
' Α κούσατε ! ' Α κούσατε ! Σ�iμερα μεγάλος πλειστηρ ιασμός !
Θά πουληθεί μία ύπέροχη έκταση πού άνi;κε στούς Βενεδι
κτίνους της μον1ϊς Σαίν-Ζίλλ, μέ Άββαείο, πύργο, σταροχώ
ραφα, άποθ1ϊκες γεμάτες σανό, eπιπλα, πιατικά. Π ρώτη προσ
φορά πέντε χιλιάδες λίρες. Άλλος ; Πλησιάστε πολίτες !
Π λησιάστε !

( Μέ τήν άναγγελία τοϋ πλειστηριασμοϋ, είσοδος τιjς λιτανείας
τών - άστών - πού - άγοράζουν - περιουσίες στούς ιϊχους τοϋ

γνωστοϋ ναπολεόντειου έμβατιίριου. Τά κοστούμια τους θυμίζουν
ιϊδη δέκατον ί!νατον αίώνα. Θά πάρουν μέρος στόν πλειστηριασμό.
Στιίιι άρχιί χαιρετιοϋιιται εύγειιικά,· κ ' ϋστερα, μόλις άρχίσει ιί
δημοπρασία, χάνουν κάΟε συγκρατημό, βρίζονται καί χτυπιοϋιιται,
ώσπου νά διακοποϋν άπ' τό Μαρά, πού άπευΟύνετω στό κοινό) .
Μ Α ΡΑ : Πολίτες ! Τί θά 'χουμε κερδίσει καταστρέφοντας τήν
άριστοκρατία τών Εύγενών, aν αύτή άντικατασταθεί άπό τήν
άριστοκρατία τών πλουσίων ; Κοιτάξτε πώς, άνάμεσά μας, i1
φιλαργυρία κ' ή άπληστία διαίρεσαν τούς πολίτες, καί τώρα,
ή Αύλή, οί ύπουργοί δέ θέλουν παρά ί:να πρόσχημα γιά νά
σφαγιάσουν τούς καλούς πολίτες τό πρόσχημα νά 'το : ό βα
σιλιάς άπόδρασε !
( Ξέφρειιη μουσικιί. συγιωπτόμενη άπό ρυθμικά κρουστά. Τό βα
σιλικό ζεϋγος δραπετεύει κατά τρόπο " γκροτέσκο ", κάτω άπό τά
τρομαγμένα βλέμματα τιϊς Ά στικι;ς Τάξης, πού καλύπτει τιί φυγιί
του. ·Ο Μπαρνάβ ξεπροβάλλει μέσ ' ά π ' τόν δμιλο τών άστών) .
Μ Π Α ΡΝΑ Β : Κάθε άλλαγή εiναι σήμερον μοιραία, κάθε παρά
τασις τής έπαναστάσεως είναι σήμερον καταστρεπτική ! Θέτω
εύθέως τό ζήτημα : θά σταματήσωμεν τήν έπανάστασιν η θά
τήν συνεχίσωμεν;
Μέγα κακόν προξενείται δταν διαιωνίζεται τό έπαναστατικόν
κίνημα, τό όποίον κατέστρεψε δ,τι ήτο νά καταστραφή, τό
όποίον μiiς όδήγησεν είς τό σημείον δπου ί:πρεπε νά σταμα
τήσωμεν, καί τό όποίον δέν θά παύση είμή μόνον μέ τήν άπο
φασιστικότητα τοϋ συνόλου πού συνθέτει τό Γαλλικόν -εθνος.
Έάν ή έπανάστασις κάμη εν εiσέτι βήμα, δέν ήμπορεί νά τό
κάμη άκινδύνως εν εiσέτι βήμα εiς τόν δρόμον τής έλευθέ ρίας
σημαίνει έκμηδένισιν τοϋ θεσμοϋ τής βασιλείας εν εiσέτι
βήμα εiς τόν δρόμον τής ίσότητος σημαίνει άπόπειραν κατά
τής ίδιοκτησίας ! Ή Έ π α ν ά σ τ α σ ι ς έ τ ε λ ε ί ω σ ε !

Στήν έξέδρα πού εlν' άπέναντι ατούς άστούς, τά γνωστά
τρία χτυπήματα άκούγονται, άναγγέλλοντας τήv i!.ναρξη
μιδς θεατρικής παράστασης· οί άστοί έγκαθίστανται σά
σέ πολυθρόνες τής πλατείας γιά νά χειροκροτήσουν τό
θέαμα τής δικής τους - πιά - 'Επανάστασης. 'Ένας άκρο 
βάτης τούς παρουσιάζει ίfνα μύθο σ έ στύλ .. πανταλονά
δας ", " Κομμέντια ντέλλ' -Αρτε " : ό Λ αός έξάγεται άπό 'να
μπαούλο άπό τήν 'Α στική Τάξη, σκο τώνει τούς Εύγενείς
καί τόν Κλήρο, ϋστερα ξαναχώνεται πειθήνια στήν κρυ
ψώνα του· χειροκροτήματα, γέλια, ίκανοποίηση τής 'Αστι
κής Τάξης· ξάφνου, δμως, τά γέλια μετατρέπονται σέ

κραυγές τρόμου· ό Λαός, βγαίνοντας μόνος του άπό τό
μπαούλο του, άποπειρδται νά στραγγαλίσει τόν άκρο
βάτη - άστική τάξη, πού φωνάζει: 'Εθνοφρουρά, στά
δπλα ! Ή τελευταία έφαρμόζει τό στρατιωτικό νόμο: Πύρ !
Κ' ή 'Α στική Τάξη, ίκανοποιημένη, βγαίνει άπό τό .. Θέα
τρο ", σέ παράταξη, ένώ άκούγονται τά λ ό για τού Μαρά.
Μ Α ΡΑ : Άχ, καημός νά μή μπορώ νά μεταδώσω σηiν ψυχή
τών συμπολιτών μου τίς φλόγες πού κατατρώνε, τίς φλύγες
πού κατατρώνε τή δική μου, νά μή μπορώ νά ένώσω στή
φωνή μου δυό χιλιάδες άποφασισμένους aντρες ! Δίκαιε ούρανέ,
νά μή μπορώ ν' άφήσω στούς τυράννους δλου τοϋ κόσμου ί:να
τρομαχτικό παράδειγμα τής λαϊκής έκδίκησης !
Τό λέω μ' δλη τήν εiλικρίνεια τής καρδιάς μου : άφοϋ i1 μόνη
μας έλπίδα είν' ό έμφύλιος πόλεμος, εϋχομαι νά ξεσπάσει τό
γρηγορότερο.
(Ένας άκροβάτης διαβάζει στό κοινό τό παρακάτω κείμειιο) .
' Απατεώνες, φωνάζετε πώς πρέπει ν' άποφύγουμε τόν έμφύλιο

πόλεμο, πώς πρέπει νά μή ρίχνουμε στό λαό τό σπόρο τής
διχόνοιας. Μά ύπάρχει πιό έξοργιστικός έμφύλιος πόλεμος άπ'
αύτόν πού δείχνει δλους τούς δολοφόνους άπ' τή μιά μεριά
κι δλες τίς άνυπεράσπιστες νίκες άπ' τήν aλλη !
Μπορείτε νά δικάσετε σάν έγκληματία αύτόν πού θέλει νά
έξοπλίσει τά θύματα κόντρα στούς φονιάδες !
Ναί, ν' άρχίσει μάχη πάνω στό περίφημο θί:μα τής ίσότητας
καί τής ίδιοχτησίας !
Ναί, ν' άνατρί:ψει ό λαός δλους τούς βάρβαρους παλιούς θε
σμούς. Νά πάψει ό φριχτός πόλεμος τοϋ πλούσιου κόντρα στό
φτωχό νά 'χει τό χαραχτήρα δλης τής τόλμης άπ' τή μιά μεριά
καί δλης τής δειλίας άπ' τήν ίiλλη.
Ναί, σiiς τό ξαναλέω, δλα τά κακά ί:φτασαν στ' άποκορύφωμά
τους, δέ γίνεται πιά νά χειροτερέψουν ίiλλο. Καί δέν μποροϋνε
νά διορθωθοϋν παρά μέ μιά όλοκληρωτική άνατροπή.
.. Ας δοϋμε τό σκοπό τής κοινωνίας, aς δοϋμε τήν κοινή εύτυχία,
κι aς ί:ρθουμε μέ χίλια χρόνια καθυστέρηση ν' άλλάξουμε
αύτούς τούς βάρβαρους νόμους.
ΓΡΑΚΧΟΣ Μ ΠΑΜΠΕΦ
Μετά τή "Σφαγή" τού Πεδίου τού "Αρεως, στίς 1 7
τού 'Ιούλη 1 79 1 , ό στρατιωτικός νόμος έφαρμόζεται αύ
στηρά: " ·Η έπανάσταση έτελείωσε ". Καί τό 1 789 τό ίδιο.

Ένώ ό Μαρά καταγγέλλει στιίν Έθνοσυνέλευση τιίν κιίρυξη Στρα
τιωτικοϋ Νόμου, βουλευτές άπλώνουν σάβανο μέ τιί λέξη " Τάξις · ·

Γ ΙΑ

ΤΟ

" 1 789 "

Δ Ο Υ Λ Ε ΨΑΝ

-Ενα θέαμα τών (μέ τή σειρά εlσόδοv στή σκηνή) :
Ζάν-Κλώντ Πανσενά, Ζώρζ Μπονώ, Νταϊνά Λαβαρέν, ροζίν
Ροσέτ, Ρολάν Άμστύτs, Φρανσοvάζ Ζαμέ, Ζεράρ Άρντύ,
Μάρκ Γκοντάρ, Ζάν-Φρανσοvά Λαμποvβερί, Σέρζ Κοvρσάν,
Ρενέ Πατρινιανί, Μάριο Γκονζάλεs, Ζενεβιέβ Ραί, Λύκ Μπαρ
τολομέ, Μισέλ Τοτύ, Νικόλ Φελίξ, Φαμπρίτσιο Χερρέρο, Άνν
Ντεμεyέρ, Έμμανοvέλα Ντερέν, Λovl Σαμιέ, Λοvτσία Μ πεν
ζασόν, Λιούμπα Γκερτσικώφ, Μύρρα Ντονζενάκ, Φιλίπ Ντv
μποvά, Μ ισέλ Ντεροvέν, Ζύλ Μ ιλιναίρ, καl Άριάν Μνούσκιν.
Σκ'Ι"οΟεσία : Άριάν Μνούσκιν.
Σλ·ηvικά: Ρομπέρτο Μοσκόζο.
Κοστούμια : Φρανσοvάζ Τοvρναφόν καί Κριστιάν Καντρίs.
Μουσικιί διεύΟυνση : Μ ι σέλ Ντεροvέν.
Φωτογραφίε; : Μαρτίν Φράνκ.
Άφίσα : Κατρlν Λεγκράν.
Μαριοι•iτε; καί " άξεσουάρ ·· : Νικόλ Πρενσέ.
Τcχι•ικιί διcύΟυι•ση : Γκύ-Κλώντ Φρανσοvά.
Έκτiλcση σκηιιικοϋ: Μ πωντοvέν Μπωσώ,

Γκύ-Κλώντ Φραvσοvά, Κλώντ Φορζέ,
Γκρανμαιζόν, Ρομπέρτο Μοσκόζο.

Μ ισέλ Μπρικαίρ,
Λοvί Λοvαζώ ντέ

' Εκτέλεση κοστουμιώι•: Έλέν Σερίς καl Μ ι σlλ Ντvφαl, Σολάνζ
Φελίξ, Όντlλ Κοvαντεπά. Κριστιάν Καντρίs, Φρανσοvάζ
Τοvρναφόν.
· Εκτέλεση ·· άξεσουάρ
ρώ, Ν ικόλ Πρενσέ.

·· :

Ζάν-Κλ.ώντ Μπαρριερά, Ζιλμπ/ρ Μο

· Υποβο}.είο : Σοφί Λεμασόν.
· ιστοplλ•ί σιίμβοΙJλο; : ' Ελιζαμπέτ
* Τό " 1 789 " τυπώθηκε yιά πρώτη φορά στο Παρίσι, Φλεβάρη τοv
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Μ πρισόv.

στή σειρά " T11eatι-e οιινeι·ι " τοv Stoc k .

ΦΑΚΕΛΟΣ

Ό Λαός όπλίζεται μ ' ο.τι βρεί καί ξει·:ινάει γιύ. τιί μάχη καί τiJ Ορυλικfί πάρσιμο τι;ς Βαστίλλης, στίς 14 τού '/ούλη τοιί 1 789

ΗΜ ΕΡΟΛΟΓΙΟ
ΟΙ

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ

ΤΗΣ

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
ΣΤΟ

ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ΕΡΓΟ

Τής M YR RHA
.

Τό ·· 1789 - άπ ' ϋποια σιωπιύ. ιο ίίι•
βλέπει τύ. γεγοιιότα - δέν παύει, ώστόσο.
.
νά 'ναι ' Ιστορία. Τό .. Θέατρο τού " Ηλιου .
Οεώρησε ι.ριίσιμο νύ. προσφέρει στό γαλ
λικό κοινό cνα ' Η μερολόγιο τ�Ίς Έπανά
στασης, μέ άιιαφορύ. στύ. γεγονότα πού
βοηΟύ.ιιε τό Οεατιί στιίν καλύτερη κατα
Θέατρο .. ίfκρινε,
ιιόηση τού ίfργου. Τό
οι.ι άπλύ. ι.ριίσιμο, άλλύ. iντελώ::; άπαραί
τητο γιύ. τό ί;λληιιικό κοινό, νύ. τό περι
λάβει στό Φάκελο J 789 . Οί ίστοριι.:έ::;
ά11αφορέ::; στό
1 789 . . άρι.ίζουν ά π ' τιίν
άρι.ιί τού ι.ρόνου αύτού ι\αί φτάιιουν άίς
τόν 'Ιούλη τού 1 79 1 , μέ τιί Σφαγιί στό
Πεδίο τού 'Άρcως. Τό Θέατρο πρόσ
Οεσε στό Φάκελό του ιωί τό · Ημερο
λόγιο τού δεύτερου ίfργου τού Οιάσου, τού
1 793 , πού άρι.ίζει άπό τό σημείο αύτό
καί τελειώνει στό μιίνα Θερμιδόρ (τόν
Ίούλη) τού 1 794, μέ τού::; άποκεφαλισμούς
στιί γκιλοτίνα τών πρωτεργατών τιjς
Γαλλικιjς · Επανάστασης.
.

"

"

"

..

"

"

"

"

"

..

Κείνο τuν καιρό . . .
• Ή Γαλλία άριθμοϋσε κάπου 25 .UUO.
000 κατοί κους, χωρισμένους σέ τρείς
τάξεις :
• Ο! Εύγενείς, κάπου 350.000 πρόσωπα
.
δηλαδ1i 1 ,5 % τοϋ πληθυσμοϋ.
• Ό Κλϊ; ρος, πρώτο ίεραρχικά σώμα
τοϋ βασιλείου, μέ 1 20.000 πρόσωπα.
• Ή Τρίτη Τάξη, μέ περισσότερα άπό
24.000.000 μέλη , πού περιλαβαίνει τίς
λαϊκές τάξεις τϊ;ς ίJπαίΟρου καί τών
πόλεων.
• Ό άριθμός τών άγράμματων ξεπερ
νάει τό 8 0 % .
• Ό πληθυσμός τοϋ Παρισιοϋ είναι
650.000 κάτοι κοι.
• Ό πλη θυσμός τ�"\ ς χώρας είναι κατά
9/ 1 0 άγροτικός.

Ή έλπίδα ζω1Ί ς δσων γεννιοϋνται
τίς παραμονές τϊ;ς Έπανάστασης . ε!ναι
29 χρόνια.
• Τόν Ίούλη τοϋ 1 789, 1i τιμιi τοϋ ψω
μιοϋ, στό Παρίσι . είναι 4 σολδία 1i
λί βρα.
• Ένας έργάτης κερδίζει άνάμcσα στά
30 μέ 40 σολδία τή μέρα.
• Τά παιδιά άπό 8 κι ως 1 2 χρονώ πλη
ρώνονται άπό 8 ως 1 5 σολδία.
• Τό ώράριο έργασίας . στίς περ ισσό
τερες φάμπρικες ήταν τό έξης : άπό τίς
5 τό πρωί κι ως τ ίς 7 τό βράδυ, μέ δια
κοπ1i μισϊ;ς ωρας γιά τό μεσημεριανό
φαγητό, μιάς ώρας γιά τό βραδινό καί
μισϊ;ς γιά τό πρωινό. Άπό τό 1 778 .
δούλευαν άκόμα καί τίς γιορτές.
•
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Ά πό τό Γε ι ιάρ η ιίίς τ ό ιι Ίο ύλ η
• Π ροσκλητ�iριες έπιστολές τοϋ Βασι
λιά γιά τίς έκλογές Γενικιϊ ς Συνέλευσης
τών Τάξεων.
• Γιά τήν Τρίτη Τάξη οί έκλογές θά
γ ίνουν σέ δυό στάδια καί κάποτε σέ
τρία.
• Ό Βασιλιάς άπαιτεί ψηφοφορία κατά
κατηγορία, ή Τρίτη Τάξη ζητάει ψ η φο
φορ ί α κατά κεφαλιi . Δη μοσίευση πολυ
άριΟμων λι βέλλων πατριωτικϊ;ς προπα
γάνδας .

Ά π ό τό Φ }.εβάρη ιίί ς τό Μάη
. . Άντάρσίες τϊ;ς Πείνας .. σ' δλη τή
Γαλλία, πού προκαλούν ή σιτοδεία, i1
άπόκρυψη κ' ιi κερδοσκοπία στά δη
μ η τριακά, ϋστερα άπό τιiν καταστροφ1i
τ�"\ς συγκομιδ1i ς τού 1 788. Οί πιό ίσχυρές
άγροτι κές έξεγέρσεις έκδη λώνονται στιi ν

•

DO NZENA C

Π ροβηγκία, στήν περιοχή τού Γκάπ
καί στ�iν Π ι καρδία.

Μ ύ.ρ τ η
ς
Άρχ ίζουν οί έκλογές γιά τή Γενικιi
Συνέλευση τών Τάξεων σ' δλη τ ιi Γαλ
λία.
• Σύνταξη τών · · Τετραδίων Παραπό
νων . . τών ένοριών καί τών κολληγάτων.
.
Α πρ ί}. ης
•

.::.εσιiκωμα στό προάστιο Σαίντ-Άν
τουάν κόντρα στόν έργοστασιάρχη χαρ
τιών ταπετσαρίας Ρεβεγιόν, πού δια
κi1 ρυσσε πώς ενας έργάτης μπορεί νά
ζιiσει πολύ καλά μέ 1 5 σολδία τή μέρα.
Αίματη ρ1i καταστολ1i τ�ϊς άνταρσίας
καί έκτr.λέσεις μέ συνοπτική διαδικασία.
Μάης
•

Στίς 5 : Έναρκτή ρια συνεδρίαση τϊ;ς
Γενικης Συνέλευσης τών Τάξεων. Τα
πεινωτικό πρωτόκολλο γιά τήν Τρίτη
Τάξη.
• Στίς 6: Ή Τρίτη Τάξη παίρνει τό
δνομα . . Κομμούνες " ( Κο ι νότητες), γιά
νά ταυτίζεται καλύτερα μέ τό i:Θνος.
•

Ίού vης

Στίς 1 7 : Μέ 490 ψ1iφους εναντι 90
.
οί . . Κομμούνες " άνακη ρύσσονται Έ
θνοσυνέλευση .
• Στίς 1 9 : "Ορκος στό Σφαιριστ�iριο.
• Στίς 23 : Βασιλικ1i συνεδρίαση, κατά
τή διάρκεια τ1Ίς όποίας ό Βασιλιάς κη
ρύσσει ιϊκυρες τίς άποφάσεις της Τρί
της Τάξης.
• Άνταρσία τών βουλευτών τής Τρί•
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της Τάξης κόντρα στίς προσταγές τοίι
Βασιλιά.
• Ή ' Εθνοσυνέλευση διακηρύσσει δτι
τά μέλη της άπολαύουν άσυλίας κ' ι:ίναι
άπαραβίαστα.
• Ή Αύλ1Ί . ίίν καί δείχνει έπιφανειακά
πώς έτοιμάζεται νά ύποκύψε1, δίνει έν
τολ1Ί σέ i±ξη συντάγματα νά μαζευτοίιν
εξω άπό τίς Βερσαλλίες.
• Ό Κ λ1") ρος καί οί Εύγενείς ένώνονται
όλοκληρωτικά μέ ηΊν Τρίτη Τάξη : δλες
οί Τάξεις πιύ. γ ί νονται ετσι ' Εθνοσυνέ
λευση .
• Τό Παρ ίσι γιορτάζει αύτ1Ί τήν εϊδη
ση. Φωνάζουν παντοίι : . . Ή ' Επανάστα
ση τέλειωσr. · - ,

ΊούJ.ης
• Ή Αύλή συγκεντρώνει κι άλλα δέκα
συντάγματα γύρω άπ' τό Παρ ίσι (άπο
τελούμενα κυρίως άπό ' Ελβετούς καί
Γερμανούς μισθοφόρους). Συγκίνηση
στό Παrίσι.

Έπι στολ1Ί τοίι Βασιλιά στ1Ίν ΈΟνο
συνέλευση, πού ηΊν πλη ροφορεί γιά
τά μέτρα πού παίρνει γιά ν' άποκατα
στιΊσει τιΊν τάξη στ1Ίν πρωτεύουσα.
• Στί:; 9: Ή Συνέλι:υση παίρνει τ' δ
νομα · · Συντακτικ1Ί Συνέλευση ··
• Στί:; 1 1 : Άποπομπ1Ί τοίι
εκέr.
• ' Ε πίθεση κατά τοίι λαοίι στόν Κι:rα
μεικό.
• Οί Γάλλοι έθνοφρουροί rιδr.λφώνον
ται μέ τό λαό .
• Νυχτερινά
έπr.ισόδια πού άνησυ
χοίιν τούς άστούς.
• Στί; 1 3 : Δημ ιουργία μιίίς ·· άστ ι κ i')ς
πολι τοφυλακής · · .
• Ή Συντακτικ1Ί Συνέλευση συνεδριά
ζει μόνιμα καί Θεσπίζει τιΊν εύθί1νη τών
ύπουργών τοίι Βασιλιά.
• Στί; 14: Κατάληψη τfjς Βαστίλλης.
• Στί; 16: Ά νάκληση τοίι
εκέρ.
• Στί; 1 7 : Ό Λουδοβίκος δέχεται στό
Δημαρχείο ηΊν τρίχρωμη παριζιάνικη
κονκάρδα ( γαλάζια καί κόκκινη . σάν τά
χρώματα τοίι Παρισι οίι . παντρεμένη μέ
•

τ' άσπρο πού 'ναι τό χρώμα τοίι Βασι
λιά ).
• Ό κόμ ης Ντ· Ά ρτουά δίνει τό σύν
θημα της αύτοεξορίας.
• Στί:;
20 : Άπαρχή τοίι · · Μ εγάλου
Φόβου . . πού θ' άπλωθεί σ · δλη σχεδόν
τιΊ Γαλλία.
• Ξεσηκώματα χωρικών στ1Ίν Άλσα
τία, στό Α ί νώ καί στό Μασονα ί . Οί
τα ραχές πού άκολουθοίιν φέρνουν κον
τά τούς προνομιούχους εύγενr.ίς μέ ενα
μέρος της άστικ1") ς τάξης.

Α V)'Ουστος
Στί:; 4: Οί Εύγενείς κι ό Κ λ ή ρος άν
ταγωνίζονται σέ ζέση, τουλάχ ιστον έπι
φανειακά, γιά τήν κατάργηση τοίι φεου
δαρχι κοίι συστi1ματος σ· δ,τι άφορά
τά άτομα καί γιά ηΊν έξαγορά τών
φεουδαρχι κών δικαιωμάτων σ· δ . τι άφο
ρά τίς ίδιοκτη σίcς.
• Ό Μ αρά καταγγέλλει τό περιορι
σμένο τών μεταρρυΟμίσεων πού ψηφί
στηκαν τιΊ νύχτα της 4ης Αύγούστου.
• Π ρώτες σ\)ζητ1Ίσεις πάνω στό Σύν
ταγμα.
• Στί:; 26 : Διακ1Ίρυξη τών Δ ι καιωμά
των τοίι Ά νΟρώπου. Ψ1Ίφιση η]ς άνα
σταλτικi') ς άρνησικυρίας Γ βέτο " ) .
• Στήν Όρλεάνη .
έξέγερση
1 0.000
άνέργων μ' άποτέλι:σμα 1 Ο σκοτωμένουc.
Γί:ννηση της Λί:σχης τών Ί α κω β ί ν<•Ι\'.
•

·· Ά ργυρό Μάρκο . . : γιά νά ·ναι κανείς
έκλόγιμος, πρέπει νά 'ναι ένεργός πολί
της, ίδιοκηΊτης άκι νιΊτου καί φορολο
γούμενος τουλάχιστο μ' i±vα άργυρό
μάρκο (
50 λίβρες ) .
Νοϊμβρης
• Τά άγαθά τοίι Κλ1Ίρου μπαίνουν σηΊ
διάθεση τοίι εονους.
• Ίδρυση
στό Παρίσι τής πρώτης
· · Άδελφικfjς ' Εταιρίας ·· τών δύο φύ
λων, μέ σκοπό τ ιΊ μορφωτική καί πολι
τικ1Ί διαπαιδαγώγηση τοίι λαοίι, περι
λαμβανόμενων καί τών γυναικών.
• ' Εκλο γές στούς διiμους καί τίς κοι
νότητες.
• Διάταγμα πού ρυθμίζει τήν έξαγορά
τών φεουδα ρχι κών δι καιωμάτων.
• Ίδρυση τt'iς · · Λέσχης τών Κορδr.
λιέρων· . . .
• Συζ1Ίτηση πάνω στό δί καιο είρ1Ίνης
καί πολέμου.
• Ό Μιραμπώ πουλάει τίς ύπη ρεσίες
του στ1Ίν Αύλ1Ί .
• Άντι:παναστατικές ταραχές στό Μ ον
τωμπάν καί σηΊ Ν l μ . Πολυάριθμα Θύ
ματα.
• Ξεπούλημα τών άγαΟών τοίι Κλ1Ίρου.
• ' Ε κλογές νομαρχιακών Συνελεύσr.ων.
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ΊούJ.ης

· Οχ τώ(Jρης
•
•

Στί; 5 ι.-υ.ί 6 : Λαϊκ1Ί άνα ταραχιΊ .

Ό Βασιλιϊις όδηγr.ίται στό Π α r ί σ ι .

• Στί:; 2 1 : Σ τ ό Π αρίσι, ίiλλει ψ η τροφί
μων. Δολοφονία τοίι φούρνα ρ η <Ι>ραν
σουά. 'Η ' Εθνοσυνέλευση μ' αύτό τό
:cρόσχημα ψη φίζει τό στρατιωτικό νόμο
κόντρα στίς λαϊκές συγκεντρώσεις.
• Ό
Ροβεσπιέρος είν' ό μόνος βου
λευτής πού άντιτίΟεται σ' αύτό τό νόμο.
• Διάκριση
μεταξi.ι · · ένεργών πολι
τών . . καί ·· παΟητι κών πολιτών · · άνά
λογα μέ τό ϋψος της περιουσίας καΟενός.
• Στί:; 29 : Διάταγμα έπι λεγόμενο τό

Στί; 1 2 : Ψ η φίζεται τό λαϊκό Κατα
στατικό τοίι Κ λi1 ρου.
• Στί:; 14: Γιορτ1Ί της Όμοσπονδίας.
• Λί βελλος τοίι Μ α ρά : . . Μaς τήν ε
σκασαν .
• Ά ντεπαναστατική συγκέντρωση στό
στρατόπεδο τοίι Ζαλές.
•
όμος πού ά.ναδιο ργανώνει ηΊ Δικαιοσύν η .
Λ vγυυστος
•

Στί; 3 1 : Σφαγ1Ί στό Νανσύ . Τουλά
χιστο 300 τραυματίες καί σκοτωμένο ι .
Ό Μπουγιέ καταπνίγει τιΊ στάση : 33

•

Τιί Πf!Cιj τα ι.·r.φύ.J.ια πrιι) ιϊιiπψϊrι ιι - rιί γιοJ.rιτίιιε; δi:ν εlι.αι• άρι.ίσcι - περιφέρονται στού; δρόμου;. ϊι•ιί'J τiι πλιϊΟο; ιφcμύ.ει τ ό ν Φrιιιλλόι•

Έλβετοί του συντάγματος του Σατωβιέ
έκτελουνται καί 41 στέλνονται στά κά
τεργα.
• Λ ί βελλος του Μαρά : . . Τό φριχτό
ξύπνημα · - ,

carloιι chι>rίι>
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Στί:; 21 : Ή Έθνοσυνέλευση άποφα
σίζει πώς i1 τρίχρωμη σημαία θ' άντι
κατασηiσει παντου ni λευκ1i (βασι
λι κ11 ) .
Δ εκι!μβρης
•

" la revolutioτι doit s,arreter
la perfectiorι du bonheur "

Ό Ζάκ Ρού άρχίζει ν' άκούγεται στή
·· Λέσχη τών Κο ρδελιέρων 'Ό
• Ό Λουδοβίκος Ι 6ος προετοιμάζει τή
φυγ11 του.
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·· 1 793 .
παράλληλα μέ τό
1 789 " - τό πρώτο lργο του άπό τιί Γαλλικιί 'Επανάσταση.
Τό " 1 789 " άνεβάστηκε στίς 26 τού Δεκέμβρη τοϋ 1970 στιί Βενσέν. Παίχτηκε
καί τιίν έπόμενη χειμωνιάτικη περίοδο 1971-72 . Τό Μάη τοϋ 1972 άνεβάστηκε τό
" 1793 ". Λ ίγο μετά τήν πρεμιέρα, κι ι.ίίς τά σήμερα, τά δυό {ργα παίζονται έναλλάξ

Ά πο τ ό Γε ι·άρ η ιί.ί ς τiι Μάη

· Η διαφιίμιση τού " Θεάτρου τού 'Ήλιου . . στό γαλλικό Τύπο. Φέτος, παίζει τό
"

Κατάργηση τών συντεχνιών.
• Θάνατος του Μ ι ραμπώ
.
• Ή Συντακτικ1i Συνέλευση παρέχει
άνοχ1i στούς άντιδρώντες ίερωμένους.
•

Σε tιπ:μβρης

Μάη ς
• Στίς 15 : Πολιτικά δικαιώματα παρα
χωρουνται στούς i:γχρωμους. Δέν ύtι:άρ
χει, ώστόσο . θέμα κατάργησης η)ς
δουλείας.

Ίο ύ ι ιης
•

•

•

Όχ τι vβρης

Τιί ιι / η : Π ρώτη συνεδρίαση τ η ς Νο

μοθετικiΊ ς Συνέλευσης.

ΊούJ. ης

Στί.; 1 7 : Σφαγή του Π εδίου του
·Α ρεως : ή αίτηση τών Κορδελιέρων .
πού συγκέντρωσε 6.000 ύπογραφές, φέ
ρεται έν πομπΏ στό βωμό του Πεδίου
του · Α ρεως . "Υστερα άπό μιά άστυνο
μ ι κ1i πρόκληση, ή Συνέλευση δι ατάζει
τό δ 11μαρχο ( Μ παϊγύ) νά δι αλύσει τή
συγκέντρωση . Ό Μ παϊγύ κη ρύσσει τό
Στρατιωτικό Νόμο κι ό Λαφαγιέτ βάζει
τήν Έθνοφρουρά νά πυρο βολ1Ίσει τό
άοπλο πληθος. Τουλάχιστο 50 νεκροί.
•

[ 'Εδώ τελειώνει ή ίστορική άνα
φορά στό 1 789 . Τά ίστορικά
γεγονότα των έπομένων στη
λιϊίν άναφέρονται στό " 1 793 " ] .
"

Στίς 3 : Ψ 11 φιση του πρώτου Συντά

γματος.

Στί:; 14: Ψ η φίζεται ό · · Νόμος Λέ

Σαπελιέ . . πού καταργεί τίς συντεχνίες
καί έπαναλαβαίνει ηiν άπαγόρευση του
δι καιώματος έργατικών άπεργιών καί
· · συμμαχιών " .
• Ό Μαρά είναι ό μόνος πού διαμαρτύ
ρεται γι' αύτό τό νόμο.
• Στί:; 20 : Φυγή του Βασιλιά καί της
βασιλικης οίκογένειας.
• Στί:; 21 : Σύλληψη του Βασιλιά στ1i
Βαρέν.
• Ή
Έθνοσυνέλευση κη ρύσσει τήν
άνεξαρτησία της άπό τ1i βασιλικ1i έπι
κύρωση τών νόμων.
• - τί.; 22 : -y στερα, δέχεται τό ψέμα
της τάχατες . . άπαγωγ1) ς του Βασιλιά 'Ό
• Οί Κορδελιέροι παί ρνουν ηiν πρω
τοβουλία ύπογραφης μ ιάς αίτησης πού
κη ρύσσει τή βασιλεία άσυμβίβαστη μέ
τήν έλευθερία καί ζητάει ηiν έγκαθί
δρυση της Δημοκρατίας στή Γαλλία.
• Στί.; 25 : Ή Έθνοσυνέλευση άποφα
σίζει νά κη ρύξει τό Βασιλιά εκπτωτο
τών καθη κόντων του.

"

" la cite reυοlιι tionna irc
e.<ι t dc cc n1onde. "

α

Νοέμβρης - Δ ε l\έμβρης
Συζητ1iσεις πάνω στό πρόβλημα του
πολέμου, τών ·· έμιγκρέδων · · καί τών
άντιδραστικών ίερέων.
•

1 7 9 2

Γε 11άρης - Φ}.εβάρ ης
·Ανοδος τών τιμών. Ταραχές γιύ. τά
είδη διατ ροφ1) ς στό Π α ρίσι καί σηiν
έπαρχία. Αϊτηση γιά φορολόγ ηση τών
τροφίμων.
Ά πρU ης
•

• Στί.; 20 : Κ ή ρυξη
πολέμου εναντια
στό βασιλιά Βοημίας καί Ούγγα ρίας.
Πανωλεθρία τών γαλλικών στρατιών.

Μάη ς
•

λιά, έκλογ1i Συντακτι κης. Οί βασιλό
φρονες έξοπλίζουν τόν Κεραμεικό.
• Στί.; 9: Σχηματισμός μιάς έπαναστα
τικης Κομμούνας.
• Στί:; 1 0 : Κατάληψη του Κεραμεικου
άπ' τό Λαό, πτώση της μοναρχίας, πολ
λές έκατοντάδες θύματα.

Ά πό 10 Αύγούστου ( w.; τί:; 20 Σε
πτέμβρη) : Σύγκρουση έξουσιών άνάμεσα
•

στήν Κομμούνα καί ηiν Έθνοσυνέλευ
σ η . Μέτρα έθνικης iiμυνας. Π ροέλαση
τών έχθρικών στrατιών.

Σι: π τέμβρ η :;
•

κινδύ\;4J " .

Στί:; 25 : Ό Μ π ρούνσβικ, Αύστρια
κός άρχι στράτηγος, άπειλεί τό Π α ρίσι
μέ όλοκληρωτική έξέγερση. Π ολλές
αίτ1Ίσεις καταθέτονται γιά τήν εκπτωση
της βασιλικης δυναστείας ·Αφιξη στό
.
Παρί σι έθελοντών · · όμοσπονδιακών ..
άπό τή Μασσαλία, τή Βρέστη κλπ
.
•

Α ϋγουστος

Στί.; 3 : Τελεσίγραφο τών 47 .. τμ η
μάτων ·· του Πα ρισιου πρός. τή Νομο
•

θετι κ1i Συνέλευση : · ε κπτωση του βασι-

τοίι

Βι:ρ

Ά πό 2 w:; 6 : Λαϊκές έκτελέσεις καί
σφαγές στίς παρισι νές φυλακές.
•

Στί:; 20 : Ν ί κ η στό Βαλμύ.
Στί:; 21 : Π ρώτη συνεδρίαση της Συν
τακτι κης : · · ·Η Γυ.).).ικιί Δημοl(ρατία
ει'vαι μία ιωί άδιαίρετη ' Ό
•
•

Όχτι/Jβρης - Δt:ιο:μβρ ης
• Ν ί κες στό Ζεμμάπ, Μαγεντία καί στή
Σαβο'ία. Άναταραχ1i καί έξεγέρσεις γιά
τ1i φορολογία στά τρόφιμα. Δ ί/(η τnιί

βυ.σιλιύ..

Στί:; 20 : Καταγγέλλεται μιά ·· συνω

Στί: 1 1 : Κ ή ρυξη της πατρίδας · · έν

Στί:; 2 : Συνθη κολόγ ηση

ντέν.

1 7 9 3

μοσία τcίJν αύστριακών . . στόν Κεραμεικό.
Ίο ύJ. ης
•

,

Γε ι ιάρης

Στί:; 21 : Ό Λουδοβίκος Καπέτος έκ
τελείται στ1i λαιμ η τόμο.
•

Φ ί. εβάρ η :;
• 'Άνοδος του κιν1)ματος τών .. Λυσ
σασμένων .. (Ζ. Ρού, Βαρλέ), πού άπο
δοκιμάζουν ό Ροβεσπιέρος κι ό Μαρά.
Ταραχές στό Παρίσι. Κ 11 ρυξ η πολέμου
ένάντια σηi ν Άγγλία καί τ1iν Όλλαν
δία. Έπιστράτcυση 300.000 άντρών.

Μάρ τη :;
• Στί:; 1 1 : 'Έναρξη
στ1i Βανδέα.

του

άντάρτικου

71

•

' Α πρίλης

•

Στίς 17: Νόμος περί ύπόπτων.
Στίς 29: Διάταγμα γιά γενική διατί

Π ροδοσία τοϋ Ντυμουριέ. Δημ ιουρ
γία τής 'Επιτροπής Λαϊκής Σωτηρίας.

μηση τών τροφίμων καί γιά τό μάξι
μουμ τli'Jν μισθών.

Μάης

Όχ τώβρης

•

Στίς 4: Π ρώτη διατίμηση έπι βάλλε
ται στό στάρι.

•

• Στίς 20 : ' Υποχρεωτικό δάνειο ένός
δισεκατομμυρίου φράγκων άπό τούς
πλούσιους.

Στίς 31 (καί στίς 3 τοϋ 'Ιούνη) : Δια
δη λώσεις καi σύλλη ψ η Γι ρονδίνων βου
λευτli'Jν.

•

'Ιούνης
Ξεσήκωμα στiς έπαρχίες : Μ πορντώ,
Λυών, Μασσαλία.

Στίς 24 : Ψήφιση

•

τοϋ -Ετους 1 .

τοϋ Συντάγματος

Στίς 26 : Μανιφέστο τli'Jν " Λυσσα
σμένων . Ή άντίθεση άνάμεσα σ' αύ
•

Στίς 5 : Ύιοθέτηση τοϋ δ η μοκρατι
κοϋ ήμερολόγιου.

Στίς 10: Ή κυβέρνηση άνακη ρύσσε
ται έπαναστατι κ ή ίι'ις τό τέλος τοϋ πολέ
μου. ' Εκστρατεία τli'Jν Έμπερτιστών
γιά τήν άποχριστιανοποίηση άποδοκι
μάζεται άπό τήν ' Επιτροπή Λαϊκής Σω
τ η ρίας. ' Εκστρατεία τοϋ Δαντόν γιά τ ή ν
έπιείκεια. Δίκη τ η ς Μ α ρίας - Ά ντουανέτ
τας καί τών Γιρονδίνων.
•

"

Νοέμβρης
• Ένταση τ η ς άποχριστιανοποίησης,
πού ό Ροβεσπιέρος τ ή ν ταυτίζει μέ
" συνωμοσία άπ' τό ' Εξωτερικό " .

τούς καi τή Συνέλευση γίνεται όξύτε ρ η .
Ταραχές στό Π αρίσι .

Στίς 1 3 : Δολοφονία τοϋ Μαρά.
Στίς 27: Ό Ροβεσπιέρος γίνεται μέ

•

Στίς 1 2 : Οί άντάρτες τής

έκμηδενίζονται στό Μ άν.

'Ιούλης
•

Δεκέμβρης
•

•

Στίς 23 : Διάταγμα γενικής έπιστρά

τευσης.
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Σεπτέμβρης

Στίς 4 καί 5 : Λαϊκές ταραχές στό
Παρίσι. Ή τρομοκρατία στήν ήμερήσια
διάταξ η . Σχη ματισμός ένός έπαναστα
τικοϋ στρατοϋ.
•

Ο

Χ Ο ΡΟ Σ Π Ο Υ

ΘΑ

•
•

1 789

' Εταιρεία

Στίς 4 : Κατάργηση τ η ς δουλείας.
Στίς 1 0 : Αύτοκτονία του Ζάκ Ρού.

' Α ναταραχή στούς ' Α β ράκωτους ένά
ντια στούς Μετριοπαθείς : αϊτημα ή

Χ Ο Ρ Ε Ψ Ο ΥΝ :

Γκραβούρα τής έποχής τού

72

Στίς 1 2 : Σκάνδαλο στήν
τών ' Ι νδιών.
Φλεβάρης

•

PA S

Μάης
• Ό Γαλλικός Λαός άναγνωρίζει τ ή ν
ϋπαρξη Ύπερτάτου Όντος.

'Ιούνης
•
•

Στίς 8: Γιορτή Ύπερτάτου Όντος.
Στίς 10: Νόμος του μ η νός Prairia l :

Μεταρρύθμιση τοϋ Έπαναστατικοϋ Δι
κασηi ριου. 'Έναρξη τιϊς Μεγάληrt Τρο

μοκρατίας.
• Στίς 26 : Ν ί κ η στό Φλερίς κατά τών
Αύστριακών.

Γε 11άρης

Α ύγουστος

Δίκη τών Έμπερτιστών καί τών Δαν
τονιστών. Κυβερνη τικ1i Δικτατορία τ η ς
'Επιτροπής Λαϊκής Σωτ η ρ ίας κ α ί τών
Ίακωβίνων. Π ροοδευτική έξαφάνιση
τών " Λαϊκ/i'Jν ' Εται ρειών " . ' Εκτέλεση
τών κυριότερων 'Α βράκωτων στελεχών.

Βανδέας

• Στίς 26 : Ν ί κ η τοϋ "Ος ( H oc/1e ) : τό
Στρασβοϋργο άπελευθερώνετ α ι .

λος της ' Επι τροπής Λαϊκής Σωτηρίας.

Μάρτης - Ά πρίλης
•

•

•

<'ίμεση Δημοκρατία καί ό καθορισμός
άνώτατου δριου περιουσίας.

' Ιούλης
• Στή Λέσχη τών Ίακωβίνων, ό Ροβε
σπιέρος καταγγέλλει συνωμοσία f:ναν
τίον του. Οiκονομική δυσφορία στό
Παρίσι.
• Στίς 26 : Τελευταίος λόγος τοϋ Ροβε
σπιέρου στιί Συνέλευση : άπαιτεί τιίν τιμω
ρία τών προδοτών.
• Στίς 27 (9 Θερμιδό ρ) : Σύλληψη τοϋ
Ροβεσπιέρου, τού Σαίν-Ζύστ καί τού
Κουτόv.
• Στίς 28 ( \ Ο Θερμιδόρ) : Έκτελοϋνται.

Μετάφραση

ΚΩΣΤΑ ΣΤΑ ΜΑΤΙΟΥ

DE DEUX Μ ' ΕΝΑ Ν ΙΑ ΚΩ Β Ι Ν Ο Κ ' ΕΝΑ Φ ΕΪΓΙΑ Ν

·Εθνολο γικό

Μουσείο

Παρισιού

ΦΑΚΕΛΟΣ

1 7 8 8 1 1 -0

ΑΝ ΘΟ ΛΟ Γ ΙΑ Τ Η Σ l( P I T l l( H Σ
ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΜΙΛΑΝΟ , ΠΑΡΙΣΙ , ΛΟΝΔΙΝΟ
ΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ
Ή παρουσίαση τi')ς προσπάθειας τού " Θεάτρου τού Ή λιου ··
καί τού συλλογικού Οεάματός του " 1 789 · · όλοκλη ρώνεται
μέ τήν Κ ριτική. Δίνουμε έντελώς ίδιαίτερη σημασία στό
τμi')μα αύτό τού ·· Φακέλου 1 789 . ._ Περιλαβαίνει, πρώτ' άπ·
δλα, ενα άρθρο του έγκυρότερου σ�1μερα Γάλλου Θεατρο
λόγου Μ περνάρ Ντόρτ καί άλλα πέντr. άρθρα, διαφορετικά
στή σκοπιά κα ί τήν κρίση τους. Περ ιλάβαμε, μάλιστα, καί
δυό κριτικά άρθρα πού άναφέρονται στή συνέχεια η'ίς δου
λειάς του " Θεάτρου τού Ήλιου ", δηλαδή στό " 1 793 ··
δεύτερο εργο τού Θιάσου άπό τή Γαλλική ' Επανάστασ η .

,

,,,

ΕΦΕΥΡΕΤΙΚΟΣ ΣΤΟ Χ ΑΣΜΟΣ
ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
Του BERNARD DORT
Στό Παλuλίvτο, τό μικρό Μέγαρο 'Αθλητισμού τού Μ ιλάνοΊ;,
τό " Θέατρο τού Ήλιοv " παροvσίασε γιά πρώτη φορά τό
τελεvταίο τοv θέαμα - " 1 789 Ή έπανάσταση πρέπει νά
σταματάει μόνο οταν όλοκληρώνεται ή εvτvχία. Σαίν Ζvστ "
- στά πλαίσια τών έκδηλώσεων τού " Μ ιλάνο Άπέρτο ",
ένα ε{δοs μόνιμοv φεστιβάλ ποv όργανώνει τό " Πίκκολο
Τcάτρο ". ΕΤχαν προγραμματιστεί πέντε παραστάσειs. Χρειά
στηκε νά δοθούν πάνω άπό δέκα. ΕΤναι περιττό νά σχολιά
σοvμε τό γεγονόs.
Κι ομωs, τό " Θέατρο τού Ήλιοv " εΤχε ήδη δώσει δείγματα
τfis άξίαs τοv. 'Από τότε ποv ίδρvθηκε, τό 1 964, μέ μορφή
έργατικού σvνεταιρισμού παραγωγfis, δοvλεvει άδιάκοπα καί
μέ σvνέπεια στό περιθώριο τών σvνηθισμένων μεθόδων καί
τών έπίσημων θεσμών τfis γαλλικfis σκηνfis. "Ολα τά προ
ηγοvμενα θεάματα ποv παροvσίασε ήταν όχι μονάχα έπιτv
χίεs, άλλά καί σταθμοί σέ μιά πορεία άπό κάθε πλεvρά vπο
δειγματική : τήν πορεία ένόs θιάσοv άποφασισμένοv νά πρα
γματοποιήσει ένα λαϊκό θέατρο ποv νά μή μένει ούτε στά
λόγια ούτε στά κοvφια σχήματα.
Ή σvνvπαρξη στό ρεπερτόριο τού " Θεάτροv τού "Ηλιοv "
θεαμάτων τόσο διαφορετικών, οσο ή " Κοvζίνα " τού Οvέ
σκερ, τό " Όνειρο καλοκαιριάτικηs νvχταs " τού Σαίξπηρ καl
οί " Κλόοvν ", μιά σvλλογική δημιοvργία τού θιάσοv, μοιάζει
νά προέρχεται άπό μιά διάσπαση άνησvχητική. Φαίνεται
δvσκολο νά βρεθεί έναs κοινόs παρονομαστήs άνάμεσα στόν
έξονvχιστικό νατοvραλισμό τού Οvέσκερ, τήν ποιητική έκ
κεντρικότητα τού " Όνειροv " καί τή μελαγχολική θεατρικό
τητα τών " Κλόοvν ". Κι όμωs, πρόκειται γιά τρείs άντίθετεs
καί σvμπληρωματικέs όψειs τfis ίδιαs διαδικασίαs : ή " Κοv
ζίνα " εΤναι μιά τόσο λεπτομερειακή περιγραφή τfis καθημε
ρινfis πραγματικότηταs, ποv άγγίζει τά όρια τfis ψεvδαί
σθησηs· τό " Όνειρο " ε{ναι ή άλήθεια τού φανταστικού καl
ο! " Κλόοvν " έναs τρόποs νά δοκιμαστούν ο! δvνατότητεs
τού θεάτροv.
Έπιτέλοvs έχοvμε μπροστά μαs μιά άληθινή θεατρική " ό
μάδα ", ποv ή σvλλογικότητά τηs δέν άκολοvθεί τvφλά τό
μvθο τfis κοινfis δημιοvργίαs καl τfis κοινοβιακfis ζωfis, άλλά
σvντελείται άπόλvτα μέσα στή δοvλειά. Γιατl κάθε θέαμα
τού " Θεάτροv τού "Ηλιοv " ε{ναι καρπόs προετοιμασίαs
πολλών μηνών καί προϊόν όχι ένόs παντοδvναμοv σκηνοθέτη,
άλλά όλόκληροv τού θιάσοv. Πηγάζει άπό μιά άναγκαιότητα
βαθειά, πού τήν αίσθάνονται όλοι. ' Εγγράφεται σ' αvτό πού
πρέπει νά 6νομάσοvμε " άποψη " τού " Θεάτροv τού "Ηλιοv ".
.

ΤΟ ' Ί 789" ΚΑ Ι ΤΟ " 1 793"

•

As άναφέροvμε γιά παράδειγμα τήν έπεξεργασία τού "

1 789

".

·γ σ:rερα άπό τούs " Κλόοvν " , δηλαδή στό τέλοs τού 1 969,

ή Άριάν Μνοvσκιν κ' οί σvνεργάτεs τηs σκέφτηκαν ν' άνε
βάσοvν τό " Βάαλ " , τό πρώτο έργο τού Μπρέχτ. Μετά τls
προκαταρκτικέs σvζητήσειs, έγκατάλειψαν αvτό τό σχέδιο.
Κι αvτό όχι γιατί ό " Βάαλ " τούs άπογοήτεvσε, άλλά γιατί
αίσθάνθηκαν πώs ε!χαν ξεπεράσει όριστικά τήν άνάγκη νά
χρησιμοποιούν παγιωμένα κείμενα. 'Αντίθετα, θέλησαν νά
έπεκτείνοvν αvτό ποv 'χαν κάνει μέ τούs " Κλόοvν '', νά δη
μιοvργήσοvν ένα θέαμα καί ταvτόχρονα ένα κείμενο. Τούs πρώ
τοvs, λοιπόν, μfiνεs τού 1 970 δοvλεψαν πάνω σέ παραμvθια
καί διηγήσειs, προσπαθώνταs νά χειριστούν τό θέμα τovs μέ
τόν ίδιο τρόπο ποv 'χαν χειριστεί έκείνα τά κατ' έξοχή
λαϊκά πρόσωπα, τούs παλιάτσοvs. Γιά μιά άκόμη φορά, δέν
έμειναν ίκανοποιημένοι. Ή λογοτεχνία τών παραμvθιών τούs
φάνηκε ξεκομμένη σήμερα άπό τίs πηγέs :r ηs, άκινητοποιη
μένη μέσα στό κείμενο. Έτσι, τόν 'Απρίλη τού 1 970 άποφά
σισαν νά στραφούν πρόs τήν ' Ιστορία καί πιό σvγκεκριμένα
σέ μιά περίοδο τfis γαλλικfis ίστορίαs έξαιρετικά δημοφιλfi
καί σάν ίστορία καί σά μvθο : τή Γαλλική ' Επανάσταση.
'Ολόκληρος ό θίασοs λοιπόν " άνακάλvψε " τήν ' Επανάσταση
καί, θέλονταs νά μεταδώσει στό κοινό αvτή τήν έμπειρίd καl
τή γνώση τοv μέ μέσα καθαρά θεατρικά, δημιοvργησε τό
" 1 789 ". Τό θέαμα έτοιμάστηκε μέσα σέ τέσσεριs μfjνεs, άπ'
τόν Ίοvλη ώs τό Νοέμβρη.
Τό " 1 789 " ε!ναι πάνω άπ' όλα μιά μεγάλη διήγηση : ή
διήγηση τών δvό πρώτων χρόνων τfis Έπανάστασηs. 'Από
τή Γενική Σvνέλεvση τών Τάξεων ώs τήν κατάργηση τfis
έξοvσίαs τού βασιλιΟ:, μέ άπόφαση τfis Έθνοσvνέλεvσηs, καί
μέχρι τή " Σφαγή " στό Πεδίο τού Αρεωs, τόν Ί οvνη καί
τόν Ίοvλη τού 1 7 9 1 . Τό θέαμα άρχίζει μέ τή φvγή στή Βαρέν
(τού Λοvδοβίκοv ΙΣΤ' ) καί μέ μιά άναδρομή στό παρελθόν,
άνατρέχει στά γεγονότα τών δvό χρόνων πού προηγήθηκαν.
'Αλλά ή διήγηση αvτή δέ γίνεται ούτε άπό τή σκοπιά ένόs
δfiθεν άντικειμενικού ίστορικού, ούτε άπό ήθοποιούs πού
vποδvονται τούs ρόλοvs τovs φτάνονταs ώs τήν τέλεια ψεv
δαίσθηση (όπωs στά έργα τού Ρομαίν Ρολλάν). ' Εδώ, τή
διήγηση τήν κάνει ό λαόs. Τό " 1 789 " ε!ναι ή 'Επανάσταση
εlπωμένη μέ τή φωνή τfis " Τέταρτηs Τάξηs ", μέ τή φωνή
αvτού τού λαού πού παίρνει μέροs καί σvνάμα λείπει άπό
τήν ' Επανάσταση . Τό λαό αvτό, έδώ, τόν ζωντανεvει έναs
θίασοs σαλτιμπάγκων πού παρασταίνει, ίστορεί, τραγοvδΟ:
καί χορεvει - γιά μΟ:s - τήν ' Επανάσταση.
•

Ή διήγηση άρχίζει σάν παραμvθι : " Μ ιά φορά κι έναν και
ρό . . . ". Άλλ' άντί γιά τίs είκόνεs των παιδικών μαs βιβλίων,
βλέποvμε ε lκόνεs δvστvχίαs καl καταπίεσηs, καρικατούρεs τfis
έποχfis. "Εναs άρρωστοs βασιλιάs φωνάζει κοντά τοv τούs
ύπηκόοvs τοv, τό διάνο (τάξη τών εvγενών), τό κοράκι
(κλfiροs) . . . vστερα τό γάιδαρο (λαόs) . . . Καί τό φαντα
στικό γίνεται πραγματικότητα. Οί εlκόνεs τού θρvλοv με
τοvσιώνονται σέ ίστορία. Μπροστά μαs ζωντανεvει ή Γενι
κή Σvνέλεvση τών Τάξεων, πού τοvτη τή φορά τήν παρα
σταίνοvν μαριονέτεs.
"Οπωs ήταν φvσικό, τό " Θέατρο τού " Ηλιοv " άρνήθηκε
τήν παραδοσιακή αίθοvσα καί σκηνή. Τό " 1 789 " παίζεται
μέσα σ' ένα χώρο παραλληλεπίπεδο, άνοιχτό μόνο άπό μιά
πλεvρά, πού άποτελείται άπό πέντε έξέδρεs ένωμένεs μεταξv
τovs μέ πασαρέλεs. Τό κοινό μπορεί νά παρακολοvθεί τό
θέαμα είτε άπ' έξω - καθισμένο σέ κερκίδεs πού ε!ναι τοπο
θετημένεs στή μιά πλεvρά τού σκηνικού χώροv -, είτε άπό
μέσα - άνάμεσα στls έξέδρεs, όποv στέκεται όρθιο κι όποv
μάλιστα μπορεί νά κvκλοφορεί άπό τό 'να σημείο στ' άλλο
κατά τή δ ιάρκεια τfis παράστασηs. Μόλιs βρεθεί στό κέντρο
τού σκηνικού χώροv γίνεται στοιχείο άναπόσπαστο τού
θεάματοs, γίνεται τό πλfiθοs. Τό πλfiθοs ΠΟV γι' αvτό καί
μέσα στόν κόρφο τοv παίζεται ή ' Επανάσταση. Σέ κάθε έξέ-
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δρα eνας ήθοποιός διηγείται, στοvς θεατές πού 'χουν μαζευτεί
γύρω του, τά _γεγονότα ποv όδήγησαν στό πάρσιμο τfiς
� αστίλλης. Πρωτα χαμηλόφωνα, στό μισοσκόταδο, Οστερα
ολο κα\ πιό δυνατά, ένώ τά φώτα άνάβουν γύρω-γύρω άπό
τίς έξέδρες καί παντοίi ξεσπδ: τό γλέντι : μιά άληθινή 1 4η
'Ιουλίου!
'Ο-:ι:rωσδήποτε μδ:ς eρχεται στό νοίί ό " 'Ορλάντο Φουριόζο "
του Ρονκόνι κα\ τοίi " Τεάτρο Λίμπερο " τfiς Ρώμης. Κι άρ
γότερα πάλι, τό Bread and Puppet (οταν ό βασιλιάς κα\ ή
βασίλισσα, γιγάντιες μαριονέτες, όδηγοίiνται άπό τίς Βερ
σαλλίες στό Παρίσι). Κι άκόμα τά παιχνίδια τών μαστόρων
άπό τό " Όνειρο καλοκαιριάτικης νύχτας " τοίi " Θεάτρου
τοίi Ήλιου " . 'Ολόκληρο τό " 1 789 " εΤναι γεμάτο άπό δά
νεια καί άποσπάσματα. "Ομως δέν eχει τίποτα έτερόκλητο
κι ο\Ίτε γιά μιά στιγμή δέν άπευθύνεται στοvς μυημένους. Ή
'Αριάν Μνούσκιν διαλέγει κα\ παίρνει αύτό ποv τfiς χρειάζε
ται μέσα άπ' 8, τι πιό εύρηματικό καί έλεύθερο ύπάρχει στό
σύγχρονο θέατρο. Μ ιά βασική διαφορά, ώστόσο, χωρίζει τό
" 1 789 " άπό τόν " Orlando ". Τό θέαμα τοίi Ρονκόνι eμενε
τελικά μιά έξωτική διασκέδαση ύψηλfiς ποιότητας, άλλά χω
ρίς άλλο νόημα άπ' τή χαρά τοίi " νά κάνεις θέaτρο ". 'Ενώ
τό " 1 789 " πάει πιό πέρα, εΤναι πρωταρχικά eνας στοχα
σμός, ό πιό έφευρετικός κι ό πιό ζωηρόχρωμος πού 'χει γίνει
ώς τώρα πάνω στήν ίστορία μας καί πάνω στήν έπανά
σταση γενικά.

Ή γ �ορτή δέν πνίγει τ� πάν;α. Μaς παρακινεί νά σκεφτοίiμε,
γιατι έμφανίζεται συναμα σαν άνάπαυλα βιωμένης εvτυχίας
(οπως ή έποχή ποv πάρθηκε ή Βαστίλλη κι οπως όρισμένες
μέρες τοίi Μάη τοίi 1 968) καί σάν ψευδαίσθηση. 'Ολόκληρο
τό " 1 789 " βασίζεται στήν άπόσταση ποv χωρίζει δυό φρά
σεις : στά λόγια τοίi Σαίν-Ζvστ, ποv vπάρχουν στόν τίτλο
τοίi θεάματος, " Ή έπανάσταση πρέπει νά σταματάει μόνο
οταν όλοκληρώνεται ή εvτυχία ", καί στά λόγια ποv ξανα
γυρίζουν άμείλικτα στό τέλος τοίi κάθε έπεισόδιου, " Ή έπα
νάσταση τέλειωσε " . Ή πρώτη φράση εΤναι ή οvτοπία τfiς
έπα�άστασης. Ή δεύτερη, ή πραγματικότητα τοίi σφετερι
σμου της άπό τοvς πλούσιους κα\ τοvς άστούς, μέ πρόσχημα
τή γενική τάξη κα\ άσφάλεια. 'Από τή μιά πλευρά ή άνακά
λυψ η μιδ:ς κοινijς άλληλεγγvης. 'Από τήν άλλη, ή κήρυξη
του στρατιωτικοίi νόμου καί ή " Σφαγή " στό Πεδίο τοίi
Άρεως. Τότε μιά δραματική σύγκρουση eρχεται νά άντικατα
στήσει τό ξεφάντωμα : ή σvγκρουση τοίi Μαρά (ποv τόν
ένσαρκώνει eνας μονάχα ήθοποιός, ένώ τά άλλα πρόσωπα
παίζονται διαδοχικά άπό πολλοvς ήθοποιοvς η άπό μαριο
νέτες) μέ μιά άστική τάξη πού, ήδη, φορδ: μαίiρα οπως τήν
έποχή τijς Δεvτερης Αvτοκρατορίας κ' εΤναι άποφασισμένη νά
τερματίσει τήν ' Επανάσταση κα\ νά μεταμορφώσει τό γλέντι
σέ θέαμα άκίνδυνο, σέ θέατρο. Δέν εΤναι τυχαίο πού, στό
τέλ.ος, άντίκρυ στό Μαρά, έμφανίζονται ol άστο\ σά θεατές,
σκαρφαλ ":' μένοι στήν έξέδρα τους, οπως τό κοινό τοίi "Οφφεν
_ του.
μπαχ στα θεωρεια
Ή ;rελ�υτ� ία " ρ� ση " τοίi ". 1 78 � " άνήκει c;τό Γράκχο Μπα
μπεφ. ο ηθοποιος που. τόν υποδυεται διαβαζει χωρ\ς eμφαση

eνα αvθεντικό κείμενο-eκκληση γιά " όλοκληρωτική άνατρο
πή ". " Άς κοιτάξουμε τό σκοπό τijς κοινωνίας, Ο:ς κοιτάξουμε
τήν κοινή εvτυχία. Άς eρθουμε μετά άπό χίλια χρόνια ν' άλ
λάξουμε αvτοvς τοvς βάρβαρους νόμους ". 'Αλλά τό γλέν
τι eχει :rελειώσει κι ή 'Επανάσταση δέν κάνει άλλο άπό
τό ν' άρχίζει. Τό
1 789 " όδηγεί σ' eνα 1 79 1 , ποv κι αvτό
τό " Θέατρο τοίi "Ηλιου " eχει σκοπό νά τό παρουσιάσει.
"

Τό έγχείρημα εΤναι θεμελιακό. Γιά πρώτη φορά άπ' τό ξεκί
νημα τοίi " Έθνικοίi Λαϊκοίi Θεάτρου " τοίi Ζάν Βιλάρ, eχουμε
νά �άνουμε μ' eνα γαλλικό λαϊκό θέατρο, ποv δείχνει πραγμα�
τικη συνέπεια κα\ μδ:ς θυμίζει τίς άπαιτήσεις τijς κοινότητάς
μας κα\ τijς ' Ι στορίας. Μέ τό " 1 789 " τό " Θέατρο τοίi
"Ηλιου " δέν όλοκληρώνει μονάχα eξη χρόνια δουλειδ:ς, άλλά
καl θεσπίζει μιά νέα έμπιστοσvνη στό θέαμα. Ξαναγυρνώντας
μέ ::ά δικά του μέσα στά διδάγματα τοίi Βιλάρ κα\ τοίi Μπρέχτ,
του Bread and Puppet κα\ τοίi Πλανσόν, έπιβεβαιώνει μέ τρόπο
έκρηκτικό τή ζωτικότητα κα\ τ\ς δυνατότητες ένός θεάτρου
οπου σμίγουν ή χαρά τijς μίμησης καί ό πολιτικός στοχασμός.
(26 Νοέμβρη 1970) .
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Η ΓΑΛΛΙΚΉ ΕΠΑΝΆΣΤΑΣΗ
ΙΔΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΛΑΟ
Toυ ΆRTURO LAZZARI
Μετά τήν " 'Ανάκριση " τοίi Πέτερ Βάις, τοvτη i'jταν ή δεv
τερη φορά ποv τό Μέγαρο Άθλητισμ()ίi μεταμορφώθηκε σέ
θέατρο. Χάρη στό " Μ ιλάνο Άπέρτο " και Ιδιαίτερα χάρη
στό " Πίκκολο Τεάτρο ", τό " Θέατρο τοίi " Ηλιου " παρου
σίασε έκεί, σέ παγκόσμια πρεμιέρα, τό " 1 789 : Ή έπανά
σταση πρέπει νά σταματάει μόνο οταν όλοκληρώνεται ή
εvτυχία " - συλλογική δημιουργία τijς όμάδας τών νέων ή
θοποιών ποv διευθvνει ή 'Αριάν Μνούσκιν.
Ό τίτλος εΤναι κατευθείαν παρμένος άπό μιά φ'ράση τοίi Σαίν
Ζύστ. Θά ταίριαζε καλύτερα νά i'jταν : " Ή έπανάσταση τέ
λειωσε ". Γιατl, τά λόγια αύτά, έπαναλαμβάνονται συχνά
σάν eνα " άρνητικό " μοτίβο. "Αλλωστε τό θέαμα παρουσιάζει
τό τέλος τfiς έξέγερσης ποv ξέσπασε στή Γαλλία κα\ στό
Παρίσι τό 1 789. Σέ κάθε Ιστορική καμπή, ή άστική τάξη
πιστεύει κα\ θέλει νά τερματιστεί ή ' Επανάσταση. 'Αντίθετα
ό λαός θέλει νά συνεχιστεί. Γιά τήν " Τέταρτη Τάξη " , γιά τά
έκατομμύρια τών χωρικών, τό ύπο-προλεταριάτο κα\ τό βιο
μηχανικό προλεταριάτο ποv μόλις γεννιέται, ή ' Επανάσταση
- σύμφωνα μέ τή φράση τοίi Σαίν-Ζvστ - δέν πρέπει νά στα
ματήσει παρά μόνο οταν φτάσει ίσαμε τήν άπόλυτη εύδαι
μονία! οταν έξουδετερώσει τό κύριο έμπόδιο ποv άντιτίθεται
στήν κοινή εύτυχία : τήν άτομική Ιδιοκτησία.
Τ� θέαμα προβάλ�ει 8μω� κ' eν:χ " �ετι κό " μοτίβο : τήν άργή
.
αυτοσυνειδητοποιηση του λαου, την αποκτηση
μιδ:ς δύναμης
κα\ μιδ:ς ταξικijς όργάνωσης ποv ύποβοηθήθηκαν άπό μεγά
λους έπαναστάτες οπως ό Μαρά κι άπό μεγάλους οvτοπιστές
κι. ά�τάρτες �πως ό Γράκχος Μ ;rαμπέφ. Γιά μδ:ς, τό μοτίβο
αυτο εΤναι σημερα θετικό, γιατ\ αντιπροσωπεύει τήν κατεύ
θυνση της πορείας της ' Ι στορίας· κι άκόμα γιατ\ κλείνει μέσα
του τήν eννοια τijς αvθεντικότητας, τfiς άλήθειας κα\ της
" αlωνιότητας τοίi λαοίi " ποv άπασχολοίiσε και τό Μπρέχτ.
Τό " 1 789 " εΤναι γεμάτο άπ' αvτή τήν " κατάφαση " ποv
ό θίασος τοίi " Θ�άτρου τοίi "Ηλ �ου " κατ� φερε νά μεταφράσει
σε. θεατρική γλωσσα χωρ\ι; να καταφυγει στό " θέατρο
ντοκουμέντο ". Στήν παράσταση άκούγονται αvθεντικοι έπα
ναστατικοί λόγοι, άποσπάσματα άπό κοινοβουλευτικές συζη
τήσεις κα\ πολιτικές διακηρύξεις τijς έποχfiς. "Ολ' αύτά 8μως
παρουσιάζονται σάν eνα μέρος τοίi συνόλου, σά στήριγμα
γι � τ� ν κεντρική �υρίαρχη δράση ποv εΤναι - μέ τή μορφή
λαικουj πανηγυριου - ή Ιστορία τijς Γαλλικijς ' Επανάστασης
ή, καλύτερα, τών δυό πρώτων της χρόνων : άπό τήν 'Εθνο
συνέλευση ώς τή Νομοθετική, άπό τις Γενικές Τάξεις ώς τή
φυyή τοίi βασιλιδ: στή Βαρέν. ΟΙ ήθοποιοι τοίi " Θεάτρου
του "Ηλιου " βοηθήθηκαν πολv στήν πραγματοποίηση τοίi
θεάματος άπό τήν πείρα ποv εΤχαν ήδη άποκτήσει μέ τήν
προηγούμενη δημιουργία τους, τοvς " Κλόουν ", ποv κι αv
τοvς τοvς είδαμε στό Μ ιλάνο. Μέ κείνη τήν εύκαιρία, ό θίασος
εΤχε δείξει μιά έξαιρετική κυριαρχία πάνω στά έκφραστικά
μέσα ένός θεάτρου πολv μοντέρνου, ποv κινητοποιώντας ολες
τ\ς c;ωματικέ� και τίς ψ�χολογικές δυνατότητες τοίi ήθοη:οιοίi
καταφερνε να προχωρησει πολV πιό πέρα άπό τήν άπλή
σωματική eκφραση κα\ νά δημιουργήσει σύμβολα.
Μέ τό " 1 789 " τά σύμβολα πijραν συγκεκριμένη vπόσταση :
ol παλι �τσοι μεταμορφώθηκαν σέ σαλτιμπάγκους, σέ θεατρί
νους του φτωχοίi κα\ vπέροχου κόσμου τοίi πλανόδιου θεά
ματος. Ή άναφορά σ-Γά πρόσωπα αvτά eγινε γιά λόγους
αlσθ:ι:� τικούς, περισσότερο ομως γιά λόγους Ιστορικούς. 'Εδώ
μιλουν στό λαό γιά τήν έπανάστασή τ ο υ μέ τόν τρόπο
ποv έκείν�ς τή βλέπε �; Τοίi . μιλοίiν γιά τοvς διάφορους στα
. άπ οπου
.
θμους
περνα ή αυτογνωσία του χρησιμοποιώντας
τ� μορφή ποv ταιριάζει καλύτερα : τό πανηγυριώτικο θέαμα
.
με τ;� ν άμεση έπικοινωνία, μέ τήν κάπως χοντροκομμένη, άνε
πηρεαστη άπ9 τήν κουλτούρα έκφραστική, μέ τήν άβίαστη
κι άπλή άποτελε c; ματικότητα, μέ τ\ς μαριονέτες, τοvς παλαι
. άκροβατες κλπ.
στές, τους
Τά πέντε πp ατικά�πιλε, ποv πάνω τ �υς ξετυλίγεται ή δράση
διαδοχικα. � ταυτοχρ�να, θυμίζουν τη δομή της πανηγυριώ
τικης παραγκας, καθως κλείνουν άπό πίσω μέ μιά χοντρο.

κομμένη τέντα. Αύτές οί πέντε πλατφόρμες ε!να1 μ1κρά άνο1χτά
θέατρα τοίί 1 8ου α!ώνα, άλλά κα\ κάη άκόμα : eχουν τόν
άξεστο καl άμεσο χαρακτήρα των άνη-παραδοσιακων θεα
τρικων χώρων ποv ένδιαφέρουν σήμερα τοvς άνθρώπους τοίί
θεάτρου μιά κα\ προτείνουν λύσεις διαφορεηκές άπό τ\ς συνη
θισμένες κα\ κατά συνέπε1α μποροίίν άναμφίβολα νά προσελ
κύοουν eνα κα1νούριο κο.ινό.
Ή διαμάχη πάνω στό σημερινό θεατρικό χωρο συνεχίζεται
πάντα. Σ' οσους vποστηρίζουν μέ μανία τό " θέατρο eξω άπό
τά θέατρα " ή 'Αριάν Μνούσκιν άπαντδ: πώς αύτό δέ μπορεί
νά Ισχύσει σά yενικός νόμος. 'Εκείνη yιά τό " Θέατρο τοίί
Ήλ1ου " διάλεξε τό Μέyαρο 'Αθληησμοίί στό Μ ιλάνο κα\ θά
διαλέyει παντοίί yυμναστήρια κα\ αίθουσες διαφορεηκές άπό
τ\ς πατροπαράδοτες μέ Ιταλική σκηνή ( Παντοίί . . . άλλά
ποίί ; Στή Γαλλία, yιά ξεκάθαρα πολιηκοvς λόyους, ολοι,
ή σχεδόν ολοι, τοvς μποvκοτάρουν). Κα\ τοvς χώρους αύτοvς
τοvς διαλέyει έπειδή τό ίδιο τό ε!δος τοίί θεάματος τό άπαιτεί.
Δέν ε!ναι μιά μόδα yιά διανοούμενους, ε!ναι μ1ά άναyκαιότητα
περ1σσότερο αίσΟητικιί. παρά πολιηκή.
Ή παράσταση διαρκεί δυό ώρες κ' eνα τέταρτο χωρ\ς διά
λειμμα : έκτυλίσσεται κα\ διαδραματίζεται σέ διαφορεηκά έπίπεδα. ΟΙ ήθοποιο\ τοίί " Θεάτρου τοίί Ήλιου " παίζουν τοvς
κωμικοvς ήθοποιούς, τοvς σαλτιμπάyκους, τοvς ταχυδακτυ
λουρyοvς τοίί πανηyυριοίί κι αύτο\ ο! τελευταίοι παίζουν τά
πρόσωπα : τοvς μεyάλους ή τοvς ταπεινοvς τοίί 1 789. Τοvς
παίζουν άκριβως άπό τή σκοπιά τοίί λαοίί. Μέ τόν τρόπο
ποv ό λαός θά φαντάστηκε, θά eνιωσε, θά eζησε κα\ θά vπ"ό
φερε τήν 'Επανάσταση. Τά πιό ώραία κομμάηα ε!ναι έκείνα
οπου μπαίνουν σέ κίνηση ή φαντασία κ' ή eμπνευση των
ήθοποιων· έκείνα δηλαδή ποv βyfjκαν άπό μιά πλοvσια
έμπειρία αύτοσχεδιασμοίί. Κείμενο οπως ξέρουμε δέν vπάρχε1 .
'Υπάρχει δμως σ' άνηστάθμισμα eνας καμβάς κα\ μιά προ
καθορισμένη δράση ποv δημιουρyείται άπό εικόνες yεμάτες
καθαρή, άπλή κα\ συνάμα διδακηκή yοητεία. (Ή όμάδα
δείχνει φανερά μιά διάθεση yι' άνάλυση, ποv ομως αύτοανα
λώνετα1 όλόκληρη μέσα στό μιμηηκό yεyονός ποv θέλει νά
ε!ναι " ώραίο " ) . Αύτές ο! ε!κόνες eχουν yιά πρότυπο μιά

·

ε!κονοyραφία τοίί Έπινάλ προοδευηκή κι όχι άνηδρασηκή
δπως vπfjρξε κι δπως ε!ναι άκόμα· μοιάζουν μέ ζωντανεμένες
παλιές λαϊκές χαλκοyραφίες. Μερικά παραδείyματα :
Γιά νά vποδηλωθεί ή κατάσταση τωiι χωρικων στά 1 789, τό
έπεισόδιο τfjς " δυστυχισμένης Μαρίας ". 'Εμφανίζοντα� μπρο
στά της eνας μεyαλόσχημος Ιεράρχης ζητώντας τό δεκαηκό
φόρο κ' ίίνας εύyενής ποv άπαιτεί τά προνόμιά του. Στό τέλος
τfjς παίρνουν τή yαβάθα μέ τή σοvπα της καl φεύyουν.
Μιά χωρική ε!ναι έτοιμόyεννη κα\ μ1ά συyyενής τfjς έτοι
μάζει ζεστό νερό κα\ καθαρά ροίίχα - μοναδική περιουσία
τfjς ·παράyκας δπου ζοίίν. Φτάνει ό φεουδάρχης άφέντης.
Διατάζει τή yυναίκα νά τοίί πλύνει τά πόδ1α. Έτσι, τό νερό
ποv προοριζόταν yιά τή yέννα ξοδεvεται κ' ή πετσέτα λε
ρώνεται.
Σέ τέσσερα πραηκάμπιλε έμφανίζονται μέσα άπό τό μισο
σκόταδο τέσσερα ζευyάρια χωρικων. Τοvς θερίζει ή πείνα κ' ο!
άντρες δέν eχουν βρεί τίποτα yιά φαyητό. Ε!ναι μιά δυνατή
στιyμή yεμάτη άπελπισία κ' eναν αύθενηκό λαϊκό λυρισμό.
Τά " Τετράδια Παραπόνων " . Τρείς χωρικοί θέλουν νά έπω
φεληθοίίν άπό τή δ1άθεση πού eδειξε ό βασιλιάς νά δεχτεί
eyyραφες δηλώσεις, δπου ό καθένας eχει τή δυνατότητα νά
διαμαρτυρηθεί yιά τlς καταχρήσεις των !σχυρων. 'Αλλά κ' ο!
τρείς τους δέν eχουν χαρτί yιά νά yράψουν, δέν eχουν πέννα
κα\ τό χειρότερο . . . δέν ξέρουν νά yράφουν. Τά " Τετράδια "
χρησιμεύουν μόνο στήν πλούσια άστική τάξη πού, άνάμεσα
στ' άλλα, eχει στά χέρια της καί τήν παιδεία.
Οί Γενικές Τάξεις έρμηνεύονται άπό μαριονέτες. Οί κωμικο\
ήθοποιο\ τοίί πανηyυριοίί έκτελοίίν τό νούμερο τοίί βασιλιά
ποv θέλει νά άπολύσει τό Νεκέρ κ' ϋστερα παρασταίνουν τοvς
βουλευτές των τριων τάξεων - τό βουλετή τfjς τρίτης π.χ.
ποv ό βασιλιάς τόν δέχεται στήν κρεβατοκάμαρά του, καί
πάει λέyοντας. Κλίμα συκοφαντίας κα\ vποψίας περιτριyυ
ρίζει τήν " κακιά " Αύλή ποv vποτίθεται πώς δ1αφθείρε1 τόν
" καλό " βασ1λιά (πρόκειται άραyε yιά λαϊκό μύθο τfjς έπο
χfjς ; ) Νά κ' ή βασίλισσα μέ τ\ς δυό έρωμένες τοίί βασιλιά.
Χορεύουν eνα ε!δος πυρρίχιου χοροίί ποv τόν σέρνει ό Καλιό-

Τό θέαμα τού · · 1 789 ·· παίρ1•ει iiλλη μορφιί κάθε βράδι, ι.ίνάλογα μέ τιί συμμετοχιί τού κοινού καί τιί διάθεση τώv ιίΟοποιώv

75

cττρο, δ άπ1cττοs τvχοδ1ώκτηs. Αύτόs, χρησιμοπο1ώνταs τls
γvναίκεs, vποδεικνύεt cττδ βασ1λ1ά τά μέτρα ποv πρέπει νά
πάρει ένάνηα cττls Γενικέs Τάξε1s.
Κ ' ή κατάληψη τfis Βαcττίλληs ; ' Εδώ vπάρχε1 ένα έξαιρε
ηκδ κρεσέντο : όλα άρχίζοvν στδ μ1σοσκόταδο (τά μόνα
φώτα, έκτδs άπδ τovs προβολείs, εtναt κάτt γvμνοl κρεμαcττοl
γλόμπο�), οι ήθοποιοl μ1λοvν χαμηλόφωνα στδ κο1νό, δι
ηγοvντα1 τά γεγονότα, ψ1θvρίζοvν σχεδόν, γtά νά ξαναζων
τανέψοvν τδ κλίμα τοv φόβοv, τfis vποψίαs, τοv τρόμοv καl τfis
άναμονfis τών ήμερών έκείνων. Ύcττερα, ξαφν1κά, τδ κρεσέντο
φτάνεt στή δtαπασών καl τδ μεγάλο πανηγvριώηκο γλένη
ξεσπδ:. Πάνω cττls τέσσερ1s έξέδρεs άπλώνετα1 ή γtορτή.
'Αντηχοvν νότεs θρ1αμβεvηκέs. Πέντε δtαφορεηκέs δράσε1s
μιμοvν1'α1 έπε1σόδ1α άπδ τήν κατάληψη τfis Βαcττίλληs ξανα1δωμένα μέσα άπό τή λαϊκή φαντασία. 'Ανάμεσα σέ άλλα
βλέποvμε καί τό κεφάλ1 τοv Ντέ Λωναί, τοv κvβερνήτη τfis
φοβερfis φvλακfis, καρφωμένο cττήν άκρη μ1δ:s λόγχηs.
'Αλλά, " Ή Έπανάcτταση τέλε1ωσε ". Αύτό έπαναλαμβάνοvν
καl θέλοvν νά έντvπώσοvν στό μvαλό τοv λαοv οί άcττοl ποv
άπό δώ κ' έμπρόs ίΞχοvν π1ά χορτάσει. Μερ1κοl άπό τovs
έπαναστάτεs θέλοvν νά κρατήσοvν τό λαό σέ έγρήγορση.
Ί δ1αίτερα δ Μαρά. Μέ έναν έπίδεσμο στό κεφάλ1 καί μέ ροvχα
φτωχ1κά, νάτοs ποv φωνάζε1 : " Ξυπνείστε ! "
Άλλη σvναρπασηκή εlκόνα : οι εύγενείs, κvρ1εvμένοι άπό μ1ά
vποκρ1ηκή μανία αύτοκαταcττροφfis, άπογvμνώνονται άπό τά
προνόμ1ά τovs. Εtνα1 ή περίφημη νvχτα τfis 4ηs Αύγοv"στοv
1 789. οι εύγενείs γδvνονταt, δvό μάλ1cττα άπ' αύτοvs γδύνοvν
μ1ά γvναίκα σκεπασμένη μέ κομμάηα άπό λαμπερά καl πολv
χρωμα vφάσματα.
Τό έπε1σόδ10 τοv Άγίοv Δομίνικοv. ' Εδώ δ άφέντηs ζεί εύτv
χ1σμένοs άνάμεσα cττls σκλάβεs τοv. Φτάνε1 δ άγγελ1οφόροs
τfis μητέραs-πατρίδαs. Tov δ1αβάζε1 τή Δtακήρvξη γtά τά
Δ1κα1ώματα τοv Άνθρώποv. οι τρείs σκλάβεs αlσθάνονταt
τότε έλεύθερεs καί φεvγοvν άνάλαφρεs, εvτvχ1σμένεs. Ό άγ
γελιοφόροs δμωs προσθέτε1 δη cττά άνθρώπ1να δ1κα1ώματα
περ1λαμβάνετα1 καί τό δtκαίωμα τi'js Ιδ1οκτησίαs. "Ετσι οι
τρείs κοπέλεs ξαναγvρνοvν στή δοvλε.ία τovs.
Μtά άλλη πολ\ι ώραία εlκόνα : ' Η άναβίωση τi'js πορείαs τών
γvνα1κών cττίs Βερσαλλίεs, δποv πfiγαν περπατώνταs 6χτώ
μίλtα δρόμο, γιά νά πάροvν τό βασ1λ1ά κα\ νά τόν φέροvν
cττό Παρίσ1. Δvό τεράcττ1α άνδρείκελα (άνάμνηση τοv " Bread
and Puppet " ; ) παραcτταίνοvν τό βασιλ1ά καί τή βασίλ1σσα.
οι ήθοπο1οί τά κοvβαλοvν cττά χέρtα τovs μέσα ό:πό τδ πλfi
θοs τών θεατών ποv κατά τή δ1άρκε1α τi'js σκηνi'js αvτi'js σvγ
κεντρώνετα1 cττόν έλεvθερο χώρο, τήν " πλατεία ". Πολv
έντvπωσιακή εtνα1 ή dηγμή δποv μερ1κοί άστοί, άπαντώνταs
στ\s βία1εs κατηγορίεs τοv Μαρά, ξετvλίγοvν ένα μεγάλο
νεκρ1κδ σάβανο ποv πάνω τοv ε!ναι γραμμένη ή λέξη " Τάξις ".
Τελεvταία εlκόνα, ή " άνείπωτη κωμωδία " ποv παίζετα1 σέ
βάροs τοv λαοv : Ό άcττόs βγάζεt άπό τό καλάθt τοv μάγοv
τόν προλετάρ10 γtά νά πολεμήσει τά προνόμ1α κα\ τήν προ
κατάληψη. Μόλ1s δμωs δ προλετάριοs έξεγερθεί, τδν τοv
φεκίζει.
Μετά άπό μtά κα1νοvρ1α σπαραχηκή κα\ γεμάτη 6ργή έπί
κληση τοv Μ αρά, μ1ά δtακήρvξη ίΞρχεταt νά κλείσε� τό θέαμα :
"

'Άς άλλάξουμε, μετά. άπό χίλια χρόι•ιa , aύτούς τούς dπολί
τιστους νόμους ". Μ 1λάε1 δ Γράκχοs Μπαμπέφ. Τοvτη ή δt

ακήρvξη - ίΞκκληση γtά έμφύλtο πόλεμο, εtναι αύθενηκό κεί
μενο άπό τό " Μανιφέcττο τών Πληβείων " ποv δημοσιεvτηκε
στήν " Tribune du Peuple " στίs 30 τοv Νοέμβρη τοv 1 795
(�νάμισv χρόνο μετά τόν τραγ1κό κα\ στωικό τοv θάνατο εtναι γνωστό δη αύτοκτόνησε γιά νά μή τόν τοvφεκίσοvν. )
Παράσταση μοναδική ποv άξίζει τ ό μεγαλύτερο ένδ1αφέρον.
Πετvχαίνει μιά έπικοινωνία εύκολη, στήν δποία μπορεί νά
προσχωρήσει άκόμα κα\ τό Ιταλικό κοινό πού, άλλοίμονο,
ίΞχει μάθει cττραβά, άπό κακοπροαίρετα σχολ1κά βιβλία, τήν
Ιστορία τi'js Έπανάcττασηs. "Εχει νά έπ1δείξε1 στιγμέs άληθι
νοv, πολv μεγάλοv θεάτροv, προικισμένοv μέ μιά νέα λειτοvρ
γία κα\ μιά καινούρια γλώσσα. Διανθίζεται μέ μοvσική άπό
τό " ρητορ1κό " ναπολεόντειο ρεπερτόριο, άλλά καί μέ μιά
σvμφωνία τοv Μάλερ. "Εχει κα! μερ1κέs σηγμέs χαλαρέs καί
θολέs, Ιδ1αίτερα cττά κομμάηα τών σvζητήσεων. Τό " 1 789 :
Ή Έπανάcτταση πρέπει νά σταματάει μόνο δταν δλοκληρώνε
ται ή εύτvχία .. vπογράφεται σvλλογικά άπό δλα τά μέλη
τοv θιάσοv.

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΔΙΗΓΗΜΕΝΗ
ΣΤΑ � � ΠΑΙΔΙΑ" ΤΟΥ . . . ΜΑΟ !
Του MARC - ΑΝΤΟΙΝΕ MYRET
" Ή Γαλλία άσκεί μ1ά τρελή πολιηκή άφήνονταs νά τi'js
ξεφεύγοvν τά καλύτερα ταλέντα τηs ", δήλωσε αύτέs τ\s μέρεs
δ Πάολο Γκράσι. Ξέρει καλά τί έννοεί δ διεvθvντήs τοv
" Πίκκολο Τεάτρο " τοv Μ ιλάνοv, ποv άπ' δη φαίνεται ίΞχει
άναλάβε1 τό ρόλο τοv μαικήνα, άναπληρώνονταs τ\ s έλλείψειs
τοv δικοv μαs Ύποvργείοv Πολιησμοv. 'Οπωσδήποτε ή πο
λιηκή τοv εΤναι ίΞξvπνη, ίσωs κα\ σοφή μακροπρόθεσμα :
καλεί cττό Μ ιλάνο τίs π1ό ζωντανέs προσωπικότητεs τοv
θεάτροv μαs καί τovs προσφέρει καταφvγιο, δηλαδή ένα χώρο
γιά νά παροvσιάσοvν τή δοvλειά τovs.
"Ετσι, οι Μ ιλανέζοι θά 'χοvν αύτέs τ\s μέρεs τό προνόμιο νά
παρακολοvθήσοvν τήν πρεμιέρα τοv ίΞργοv τοv Γερμανοv
Τάνκρεντ Ντόρστ " Τόλλερ " σέ σκηνοθεσία Πατρls Σερώ.
"Ετσι, μπόρεσαν νά παρακολοvθήσοvν τήν περασμένη βδο
μάδα κα\ τό καινούριο θέαμα τοv " Θεάτροv τοv "Ηλιοv "
ποv διεvθύνει ή 'Αριάν Μνοvσκιν : " 1 789. Ή 'Επανάσταση
πρέπει νά σταματάει μόνο δταν δλοκληρώνεται ή εύτvχία " .
Έξη παραcττάσειs σvνολικά ποv σvγκέντρωσαν cττό Παλα
τσέτο Λίντο Σπόρ χιλιάδεs θερμοvs 6παδοvs τi'js γαλλικi'js
γλώσσαs, τοv θεάτροv καl τi'js έπανάστασηs.
Γvμναcττήριο ήταν γιά τήν άκρίβεια δ χώροs δποv δόθηκε
ή παράcτταση. Ένα γvμναστήριο, μιά άγορά, έναs δπο1οσ
δήποτε άδειοs χώροs σκεπασμένοs ή άνοιχτόs άρκεί γιά τοvτο
τό πολvδάπανο θέαμα. ' Εδώ, cττόν άδειο χώρο, εΙχαν τοπο
θετηθεί τέσσεριs έξέδρεs σέ σχi'jμα παραλληλόγραμμοv, μέ
κερκίδεs στίs δvό μακριέs πλεvρέs τοv. Στό έσωτερικό τοv
παραλληλόγραμμοv τό κοινό δρθιο στριμώχνεται γvρω άπό
τls έξέδρεs ή χωρίζεται σέ δμάδεs γιά νά παρακολοvθήσει τls
σκηνέs ποv δtαδραματίζονται ταvτόχρονα γvρω τοv. "Αλλο
τε παίζει τό δικό τοv άπλό ρόλο, τοv κοινοv, κι άλλοτε πάλι
γvρίζει πρόθvμα διακόσια χρόνια πίσω καl μετοvσιώνεται σέ
πλi'jθοs τοv Παρισιοv έκείνηs τi'js έποχfis.
Τό " 1 789 " , δπωs καl ο! " Κλόοvν " πού προηγήθηκαν,
εtνα1 μιά δημιοvργία σvλλογική, κολλάζ καl μορφοποίηση
φανταcττικών σκηνών ποv ίΞχοvν βγεί άπό αvτοσχεδιασμοvs
όλων τών μελών τοv θιάσοv. Τά αύτοσχέδ1α κομμάηα δtαν
θίζονται άπό πολιτικούs λόγοvs κι αvθενηκά κείμενα, ποv
Cτvντάχτηκαν κ' έκφωνήθηκαν άπό τούs πρωταγωνιcττέs τfis
Γαλλ1κi'js Έπανάστασηs. Εtναι μιά άνάπλαση σέ Οφοs πολv
έλεvθερο τών δvό χρόνων ποv κvλησαν άνάμεσα στή Γενι
κή Σvνέλεvση τών Τάξεων κα\ τή " Σφαγή " στό Πεδίο
τοv "Αρεωs cττls 1 7 Ίοvλη τοv 1 79 1 , ποv μ' αύτήν ο! μετριο
παθείs πίστεψαν - μά γελάστηκαν - πώs εtχαν τελειώσει τήν
' Επανάσταση. Οί βασικέs έξελίξειs κ' ο! κvριεs σvγκροvσειs
τi'js έποχfis παροvσιάζονται άλλοτε σάν ίcττορικέs άλήθειεs,
άλλοτε σά θρvλοι ποv θά 'λεγε κανεls στά παιδιά, άλλοτε
σά θέαμα γιά μαριονέτεs κι άλλοτε μέ τδν τρόπο ποv μπο 
ροvσε νά τls αlσθανθεί, νά τ\s καταλάβει καί νά τίs παρα
cττήσει τό πλfiθοs τi'js έποχfis κ' οί σαλημπάγκοι τοv Πόν
Νέφ. Μ' άλλα λόγια ούτε cττιγμή δέν ξεχνάμε πώs αύτό ποv
βλέποvμε γvρω μαs εtναι θέατρο, πολλέs φορέs μάλιcττα καl
θέατρο μέσα στό θέατρο. Πράγμα πού άπό μόνο τοv δικαιο
λογεί, μέ. δλεs τ\s άποχρώσε1s τfis λέξηs, κάθε vπερβολή, κάθε
μεγαλοποίηση, κάθε μετάπλαση. Πρόκειται ϊσωs γιά τήν
' Επανάσταση, πάνω άπ' δλα ομωs πρόκεπα1 γιά Θέατρο.
Τό θέμα σέ γενικέs γραμμέs εtναι δη ή άcττική τάξη ίΞσπρωξε
στήν πρώτη γραμμ"ή τό λαό, τόν άμόλvσε σά σκvλ\ γιά νά
τόν ξανακλείσει στό κλοvβί τοv μόλ15 ΕΠαψε νά τόν χρειάζε
ται, δηλαδή άπό τή στιγμή πού έκείνη ίΞγινε ή προνομιοvχα
τάξη. Ή μιά άρχοvσα τάξη άντικαθ1στδ: τήν άλλη, ένώ ήδη
άκοvγεταt τό vπατικό έμβατήριο, προανάκροvσμα τοv άπο
κροvcττικοv δέκατοv eνατοv αlώνα μέ τovs χορτάτοvs. τρε
μοvλ1άρηδεs, φρικαλέοvs άστοvs · σέ στvλ Ντωμιέ.
Δέν ε!ναι λάθοs νά πιστεvοvμε δτι τήν ' Επανάσταση τήν έκ
μεταλλεvτηκαν κα\ τή σφετερίστηκάν οί άστοί. Ναί, σ[γοvρα,
eτσι eγιναν τά πράγματα. Μέ τό νά_Ισχvριζόμαcττε ομωs πώs
ή πραγματικότητα περιορίστ.ηκε σ' αύτή τήν ταχvδαχτv
λοvργική άπάτη , vπεράπλοποιοvμε τήν κατάσταση. Παρα-

βλέποvμε σκόπιμα πώς ό λαός ήταν όλότελα άνίκανος νά
πάρε� τήν έξοvσία τή στιγμή πού τό ίδιο τοv τό πρόγραμμα
άναγνώριζε πώς ήταν κατά 80 % άναλφάβητος. Ξεχνάμε πώς
ή άστική τάξη άπείχε πολύ άπό τό νά δημιοvργήσει ένιαίο
μέτωπο καί πώς οί μεγάλες σvγκροvσεις τi'jς 'Επανάστασης
διαδραματίστηκαν πολύ σvχνά στό έσωτερικό αύτi'jς άκριβώς
τi'jς τάξης. Κι άκόμα, άντιμετωπίζοvμε περιφρονητικά τόν
Ιδεαλισμό πού έμψύχωνε στήν άρχή τό σύνολο τών " έπανα
στατωv ''.
Φαίνεται πώς κάπο1ος ίστορικός σύμβοvλος πi'jρε μέρος στήν
έπεξεργασία τοv θεάματος . Αύτό δέν εΤναι φανερό, ή ίσως
παραείναι φανερό. Γιατ\ βλέπει κανε\ς καθαρά πώς eνα σύγ
χρονο καί άριστερίζον Ιδεολογικό σχi'jμα eχει ντvσει μιά
Ιστορία γεμάτη θόρvβο κα\ όργή, πού όμως άγνοοvσε όλό
τελα τίς μαρξ1σ;ικές-λενινιστικές θεωρίες. Έτσι, άποσιωποvν
ται πέρα γιά πέρα ό Μπρ1σό, ό Δαντόν, ό Ροβεσπ1έρος
κ1 άλλες προσωπικότητες πού ένοχλοvν τή θεωρία, ένώ
μπαίνοvν σέ πρώτο πλάνο ό Μαρά κ1 ό Μπαμπέφ, ηρωες
σημερ1νοv τύποv. Ο! έξτρεμιστές τi'jς έποχi'jς σχεδιάζονται
σάν άφvπνιστές τοv προλεταριάτοv μέ σvνείδηση μαοϊκή .
Κα\ γιά κατακλείδα τά λόγια τοvτα τοv Μαρά πού σή
μερα ξvπνοvν π1ό πολλούς άπόηχοvς άπ' ότι τό 1 79 1 :
" Άφοv ή μόνη μας έλπίδα εΤναι ό έμφύλιος πόλεμος, εv
χομα1 νά ξεσπάσει τό σvντομότερο δvνατό ".
Όφείλοvμε νά τό ποvμε, ή eμπνεvση αύτή ένοχλεί. 'Υπάρχει
έδώ μιά σκόπιμη έκλογή, πού 'y1νε σvμφωνα μέ τή σvγχρονη
τάση νά προσαρμόζοντα1 τά θεατρικά eργα· καί τά γεγονότ_α
τοv παρελθόντος στίς σημερινές Ιδέες. Ε!ναι λ1γάκι σά νά δι
ηγούμαστε τήν ' Επανάσταση στά παιδιά τοv Μάο.
Μά τί πειράζε ι ! Άς μή μΊλήσοvμε άλλο γιά ίστορία, βρισκό
μαστε στό θέατρο. Σημασία eχει αύτό τό θαvμαστό θέαμα,
πού τό σvνεπαίρνει eνα μεγάλο έπ1κό κvμα καί τό πλοvτίζοvν
ol άδιάκοπες έναλλαγές vφοvς. Σάν κινέζικη σούπα σvγκεν
τρώνει όλα τά ύλικά τοv χτεσινοv, τοv σημερινοv, τοv παν
τοτινοv θεάτροv, άπό τήν παρέλαση των σαλτιμπάγκων ώς
τούς άκροβατισμούς τοv Σερώ, περνώντας μέσα άπό τήν έκ
φραστική λιτότητα τοv κινέζικοv θεάτροv, τό στvλιζάρισμα
τοv Καμπούκι, τή σύγχρονη δράση τοv " 0Γlando Fιιrioso ",
τή σκόπιμη μεγαλοποίηση τοv BΓead and Pιιppet. Κι όλα
αύτά, όσο παράξενο κι άν σάς φανεί, άρμονικά, έπιδέξια άνακα
τεμένα άπό χέρι μάστορη. Ή Κvρία Μνούσκιν εΤναι μ1ά περίφη
μη μαγείρισσα καί μέ τή διεύθvνσή της τό " Θέατρο τοv
Ήλιοv " eγινε μεγάλος θίασος.
Ένας θίασος, άς τό vπενθvμίσοvμε, πού τά παίζει όλα γιά
όλα στό πα1χνίδι. Τόν καλοvν στήν ' Ιταλία κα\ στήν 'Αλγε
ρία, στή Σοβιετική Ένωση καί στή Σκανδιναβία, στόν ίδ10
τοv τόν τόπο όμως βρίσκεται στά πρόθvρα τi'jς χρεοκοπίας.
Μετά τό Μ ιλάνο τό " Θέατρο τοv Ήλ1οv " θά παροvσιάσει
τό " 1 789 " στήν 'Αγγλία. Ύστερα, άν τίποτα δέν eχει άλ
λάξει, θά ρίξει όριστικά στήν αίθοvσα, πού ποτέ δέν άπόχτησε,
μιά φανταστική σιδερένια αύλαία.
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ΠΟΛΙΤΕΣ , ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΒΕΝΣΕΝ
Τοϋ MATTHIEU GALEY
"

'Οπωσδήποτε ύπάρχει τό προηγούμενο τοv Οι·Ιaι1dο Fιι
ι·iοsο ", πού στάθηκε ή άποκάλvψη τi'jς περασμένης άνοιξης.
'Αλλά στό κάτω κάτω, τό Θέατρο τών παταριών δέν εΤναι
καμιά πρόσφατη έφεvρεση. Ε!ναι έπανασvνδεση μέ τήν παρά
δοση τοv πανηγvριοv τοv Σαίν-Ζερμαίν, τοv Πόν-Νέφ, των
πλανόδιων σαλτιμπάγκων. Κ' eπειτα, οί περιπέτειες τών Ιπ
ποτών τοv 'Αριόστο ήταν γιά μάς πιό πολύ eνα eξοχο θέα
μα, παρά μιά γνώριμη ίστορία. Καθώς μάλιστα άγνοούσαμε
τό πολύπλοκο σενάριο, αύτή ή θεσπέσια σύγχvση μάς προ
καλοvσε στό τέλος κάποιο ίλιγγο.
Τό μεγάλο εvρημα τi'jς Άριάν Μνοvσκιν καί των σvνεργατών
της ε!ναι ότι διάλεξαν γιά θέμα τό 1 789, γιατί πραγματικά
αύτή ε!ναι ή μόνη γαλλική έποποιία πού οί λεπτομέρειές της
ε!ναι ζωντανές στό πνεvμα όλων μας, όποια μόρφωση κι άν
eχοvμε. Τό καταπληκτικό, μάλιστα, ε!ναι πώς προκαλεί τό
ένδιαφέρον κα\ τή\/ εύχαρίστηση έξίσοv στόν καθηγητή τi'jς
Σορβόννης κα\ στόν vπάλληλο τοv μετρό. Οί μακρινές άνα
μνήσεις τi'jς Co111 111ιιnale - ό Βασιλιάς κλειδαράς, ή Αύστριακιά,
οί Γενικές Τάξεις, ή όρκωμοσία τοv Σφαιριστήριοv, ή κατά-

ληψη τi'jς Βαστίλλης, ή τρίχρωμη· κονκάρδα, ή νύχτα τi'jς
4ης Αύγούστοv, ή Διακήρvξη τών Δικαιωμάτων τοv Άνθρώ
ποv, ό φούρναρης, ή φοvρνάρισσα, ό Μιραμπώ, ό Μαρά, ό
Λαφαγιέτ - μέ δvό λόγια όλα όσα ε!ναι φvλαγμένα σέ μιά
γωνιά τi'jς μνήμης τοv κάθε Γάλλοv, νά πού ξαφνικά μποροvμε
νά τά ξαναβροvμε σέ κινοvμενες εlκόνες, σέ ζωντανούς πίνακες
πού μάς φαίνονται γνώριμοι, γιατ\ όλοι ε!ναι μέρος τi'jς κοι
νi'jς προγονικi'jς κληρονομιάς μας. Δέ χρειάζεται καμιά προ
σπάθεια γιά ν:Χ παρακολοvθήσοvμε τήν έξέλιξη τώνγεγονότων.
Τοvτα τά πρατικάμπιλε πού μάς περικvκλώνοvν, έμάς τούς
άλλοvς, πού στεκόμαστε έδώ όρθιοι άνάμεσα στίς έξέδρες,
μάς δίνοvν, μάς έπιβάλλοvν τή μοναδική ψεvδαίσθηση πώς
είμαστε ταvτόχρονα πρωταγωνιστές καί μάρτvρες σέ τοvτη
τήν έθνική μας χειρονομία. Βγαίνοντας άπό τήν άπέραντη άπο
θήκη όποv έμφανίζεται τό " Θέατρο τοv Ήλιοv " · μετά άπό
τρείς ώρες σvγκίνησης, ένθοvσιασμοv, γέλ1οv, άνακαλύψεων,
θόρvβοv, μοvσικi'jς, φώτων καί άδιάκοπων ξαφνιασμάτων,
μετά άπό τρείς ώρες γλεντιοv γιά τά μάτια καί γιά τό μvαλό,
λίγο άκόμα κα\ θά μπορούσαμε νά ποvμε : " Τό 1 789 ή μοvν
έκεί, τό eζησα " .
Κ' ε!ναι άλήθεια πώς τ ό ζεί κανένας όπως θ ά πρέπει ν ά τό
ζοvσαν κ' οί άργόσχολοι τi'jς έποχi'jς, δηλαδή μ' αύτό τό
κράμα eκπληξης, άπλοϊκότητας καί μέθης πού άναμφισβήτητα
θά eνιωθαν κ' οί Παριζιάνοι τότε κα\ πού ή άνάμνησή τοv
eχει χαραχτεί στή λαϊκή παράδοση μέ είκόνες τοv Έπινάλ.
Ξαναβρίσκουμε κατεvθείαν βγαλμένες άπό τίς είκονογραφή
σεις τοv Μ αλλέ-Ίσαάκ τίς καρικατοvρες τi'jς έποχi'jς όλοζών
τανες καί πολύχρωμες· τά " θεατρικά " κοστοvμια πού φαν
τάστηκε ό Νταβίντ γιά τούς βοvλεvτές, τίς καστανές άρμο
νίες τοv λέ Ναίν γιά τούς ταπεινοvς, τίς μεταξωτές καί δαντε
λένιες μαριονέτ�ς πού όδηγοvσαν τή Γαλλία. Κι άκόμα, τό
άσπρο, τό μπλέ καί τό κόκκινο πού άπό τότε ντύνοvν κάθε
μας ψεvδαίσθηση έλεvθερίας . . .
Γιατ\, τό θέαμα τi'jς Άριάν Μνοvσκιν μπορεί νά 'ναι άπλό,
δέν ε!ναι όμως καί άπλοϊκό. Αύτή άκριβώς είναι ή πιό άξιο
θαvμαστη άρετή τοv. Δέν προσπαθεί μονάχα ν' άναβιώσει
μιά στιγμή τρέλας καί λαϊκοv χρώματος, άλλά καί νά έξη
γήσει, νά δείξει πώς ή άστική τάξη κατάφερε νά έκμεταλλεv
τεί γιά δικό της όφελος έκείνη τήν άφάνταστη όρμή πίστης
καί γενναιοδωρίας καί νά έγκαταστήσει στή θέση τοv παλιοv
πολιτεύματος τή δική της βασιλεία πού διαρκεί άκόμα. Καμιά
διδακτική διάθεση παρ' όλα αύτά, οvτε άναμασημένα μπρε
χτικά κηρvγματα. Καθαρές μαρτvρίες μόνο, μόλις ύπογραμμι
σμένες άπό κάποια έπιθετικότητα. Σ' αύτό τό έγχείρημα, τό
πιό δύσκολο, ίσως, γιά τήν 'Αριάν Μνούσκιν ήταν νά άπο
φύγει τήν παγίδα νά πάρει θέση. Χωρίς ποτέ νά προδίνει
οvτε τήν 'Ιστορία οvτε τίς δικές της προθέσεις, ξεπερνά
αύτό τό έμπόδιο μέ μιά άνεση έκπληκτική.
Καταφέρνει νά μεταφράσει σέ εlκόνες - καί σέ όμορφιά - τό
παιχνίδι τών σvμφερόντων, τίς πανοvργίες, τίς vποvλες σvνω
μοσίες μιάς όλόκληρης τάξης ένάντια σέ μιάν άλλη, κωμωδία
πού ξέροvμε τά θλιβερά της έπακόλοvθα . . . "Αλλος πιθανός
κίνδvνος : ή μονοτονία στήν άνάπλαση. Κ' έδώ πάλι, ή ποικι
λία των έκφραστικών μέσων, ό γοργός ρvθμός, οί έπιδέξιες
σvνδέσεις, τά εvρήματα πού παρακάμπτοvν τίς έπαναλήψεις
καί ζωντανεvοvν τά στοιχεία αύτοv τοv δράματος, πού eχει
έμφάνιση γιορτi'jς, όλ' αύτά κάνοvν τήν έξαιρετική τοvτη βρα
διά άξέχαστη κα\ vπέροχη. Νά τό πιό ώραίο δώρο πού μάς
πρόσφερε τό θέατρο έδώ καί πολύν καιρό. Άν δέν είδατε τό
" 1 789 " φέτος, δέν είδατε τίποτα. Πολίτες, ολοι στή Βενσέν !
Τοvτο τό χειμώνα εΤναι ή πρωτεύοvσα τοv ταλέντοv !
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1793 : ΕΝΑ ΘΕΑΤΡΟ ΕΙΚΟΝΑΣ
Ξ Ε Π Ε Σ Ε Σ Ε Σ Κ Ε Τ Α Λ Ο ΓΙΑ
Τοϋ PIERRE MARCABRU
'Ανάμεσα στό " 1 789 ", πού ή Άριάν Μνούσκιν μάς παροv
παρατηροvμε μιά παράξενη
σίασε πέρvσι καί τό " 1 793
άπώλεια θέρμης καί ζωντάνιας. Ό όργανικός ένθοvσιασμός κ' ή
όρμή τοv " 1 789 " μοιάζοvν νά 'χοvν παγώσει μέσα σέ πολι
τικούς λόγους κι άπεραντολογίες στό " 1 793 ". Τότε σvμμε
τείχαμε, τώρα ύπομένοvμε. Αύτή ή άφελής, μεροληπτική κα\
"
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ύποδε1γμαηκή έκδοχή τfis Γαλλ1κfis Έπανάστασηs, αvτη η
σειρά τών ε!κόνων πού χτέs μas παρέσvρε, τώρα μas φαίνεται
ψvχρή, κοvρασηκή κα\ θολή. Έτσι, περνάμε άπό τή διήγηση
στόν πολ1ηκό λόγο κι άπό τό λόγο στή σvζήτηση, χωρίs
ποτέ νά ξαναβρίσκοvμε κείνη τήν Ο:γρ1α άθωότητα κ' έκείνη
τήν καλοκάγαθη κακοπιστία πού 'δ1ναν μιά άνησvχηηκή γοη
τεία στό πρώτο θέαμα.
Ή Άρ1άν Μ νοvσκ1ν κ' οί ήθοπο10\ τοϋ " Θεάτροv τοϋ Ήλ1οv "
προσπαθοϋν βέβαια νά δtατηρήσοvν τήν άτμόσφαιρα τfis
δημόσ1αs σvγκέντρωσηs, τή νεvρ1κή eνταση πού τροφοδοτεί
πάντα τό πολtηκό πάθοs. Τοvτη ομωs τή φορά, μas άφήνοvν
άσvγκίνητοvs. Κ1 αvτό γιατί ό λόγοs βαραίνει π1ό πολύ άπό
τή δράση κα\ τό θέατρο τfis έξέδραs μεταμορφώνεται σέ βfiμα
γtά τόν τρομοκράτη ρήτορα.
Ύπάρχοvν κ' έδώ τρία χωριστά πλατώ, άλλά άντ\ νά χρησ1μοπο1οϋντα1 ταvτόχρονα, οπωs στό .. 1 789 " χρησιμοπο1οϋντα1 διαδοχικά, γεγονόs πού προκαλεί άτελείωτα πήγα1ν'
ίiλα, χαλαρώματα στό ρvθμό κα\ σκοτεινά κενά στή δράση,
πού δέν καταφέρνοvν νά καλvφθοϋν άπό τίs φωνασκίεs τών
ήθοποtών. Αvτά πού μas δείχνοvν ΚΙ αvτά πού μas λένε,
ίδtαίτερα οταν τά φωνάζοvν, άφήνοvν άδtάφορη τήν καρδιά
κα\ τό πνεϋμα μαs. Τό κείμενο δέ μas μιλάει. Τοϋ λείπει ή
σvνοχή, τό πάθοs, ή όμο1ογένε1α μιas προσωπ1κfis γραφfis.
Ή άποτvχία ε!ναt φανερή, οσο καλή θέληση ΚΙ άν eχεt κανέναs
άπένανη στό έγχείρημα. Βασικά όφείλεταt στό ΟΤΙ eνα θέα
τρο τfis είκόναs άνηκαταστάθηκε άπό eνα θέατρο τοϋ λόγοv.
Τό αvτ\ άπογοητεvεται κα\ τό μάη δέν ίiχε1 π1ά τίποτα Ι(ά δεί.
'

ΜΥΣΤΙΚΑ
ΣΑ

ΜΙΑ

ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΟ
Ν ΕΑ Ι Δ Ε Ο Λ Ο ΓΙ Α

Τοϋ BERTRAND POIROT - DELPECH
Τό " 1 789 " ήταν eνα σπάνιο φαινόμενο αvθόρμητηs έπιτvχίαs,
θέαμα πολύ πtό " λαϊκό " άπό πολλά Ο:λλα ποv θέλοvν νά
έμφανίζοντα1 μ' αvτό τό όνομα. Μ' eνα εvρημαηκό άλλά καί
πειθαρχημένο ταλέντο, μέ μtά θέρμη Ο:ξια νά χαρακτηρίζει
τή " μεταβ1λαρ1κή " γενιά, ή Άρ1άν Μνοvσκ1ν κ' οί σvνεργά
τεs τηs τοϋ " Θεάτροv τοϋ "Ηλιοv " άπάντησαν σέ τρία καvτά
έρωτήματα. Πρώτο, πώs νά ξαναμπεί ή ' Ιστορία στό γαλλικό
θέατρο. Δεvτερο, πώs νά χρησιμοποιηθεί καί νά πραγματωθεί
ή έπ1θvμία τών νέων ήθοπο1ών γιά σvλλογ1κή δοvλειά. Τρίτο,
πώs νά φτάσει τό κοινό νά κάνει άβίαστα τό θέαμα δική
τοv γιορτή.
'Απ' ολεs αvτέs τίs πλεvρέs ή έπιτvχία ήταν άπόλvτη : τό
πένθιμο στύ.J.αγι.: τοϋ μπαροvτάδ1κοv μεταμορφώθηκε άπό
1-G μιά μέρα στήν άλλη σέ γλένη τfis 1 4ηs Ίοvλίοv, ή κατά
ληψη τfis Βαστίλληs ξανάγινε eνα ώραίο νέο ποv άναγγέλ
λεται μέσα στή γενική εvθvμία, ή 'Επανάσταση Ο:φησε τήν
ϋποvλη γκρίζα μονοχρωμία τών σχολικών βιβλίων γtά νά
ξαναγίνει ε!κόνα κ1νοvμενη, ζωντανή έλπίδα, μαζική όρμή,
χαρά τοϋ πλήθοvs, πλανόδιο θέαμα, πομπή, χορόs, ξεφάντωμα .
Τόσο όμόφωνα eδειξαν τόν ένθοvσιασμό τovs καί τό Κοινό
καί ό Tvπos, ποv γιά νά τovs ίκανοπο1ήσε1 πάλι άπόλvτα
κα\ τovs δvό, τό " Θέατρο τοϋ " Ηλ1οv " δέ θά 'χε παρά νά
έφαρμόσει τήν ίδια σvνταγή στό " 1 793 ". Κ' ϋστερα νά τήν
έπαναλάβει σέ μιά σειρά άπό άλλα θεάματα ( 1 848, 1 872,
γιατί όχι καί 1 936, 1 968) 'ίσαμε τήν έμπορική τηs έξάντληση.
'Αλλά μtά τέτοια εύκολη λύση ήταν άδιανόητη γιά τovs δη
μιοvργοvs τοϋ " 1 793 ". "Οποιοs σή μερα νοσταλγεί τή λάμψη
τοϋ προηγοvμενοv θεάματοs παρεξηγεί έντελώs τό πνεϋμα
τοϋ θιάσοv, ΠΟV γι' αvτόν ή αvστηρότητα κ' ή άνάγκη γιά
άπόλvτη άνηστοιχία άνάμεσα στή μορφή κα\ τό περιεχόμενο
eχοvν μεγαλVτερη σημασία άπό τή διάθεσή τοv νά άρέσεt.
"Οπωs ή έπανασταηκή ζωή, άνάμεσα στό 1 789 κα\ τό 1 793
πέρασε άπό τls μεγάλεs νίκεs τοϋ δρόμοv στά σκοτεινά ψελ
λίσματα τfis πολπικfis λέσχηs κι ό λαόs vποχώρησε κα\ στο
χάστηκε, eτσι κ' ή παράσταση - καθώs ήταν λογικό κα\ καθώs
τό περιμέναμε καί τό εvχόμαστε - πέρασε κι αvτή άπό τήν
κίνηση στήν άκtνησία, άπό τόν άνοιχτό χώρο σ' eνα χώρο
κλειστό άφιερωμένο στή σκέψη, άπό τό γεγονόs στήν Ιδεο
λογική σvζήτηση. Γιατί πρέπει νά τό ξέροvμε καλά : άπό τή
μιά παράσταση στήν άλλη vπάρχει ή ίδια ριζική διαφορά ποv
βρίσκοvμε κα\ σ' eνα βιβλίο Ίστορίαs άνάμεσα στοvs ίiγχρω-

μovs πίνακεs καί στίs πvκνέs σημειώσειs στό κάτω μέροs τi)s
σελίδαs.
Ή άντίθεση ε!ναι σκόπιμη. Τήν vπογραμμίζει μάλιστα ή
άρχική παρέλαση ποv μ' αvτή ό θίασοs ξαναθvμίζει τά γεγο
νότα, κα\ τή λάμψη τοv προηγοvμενοv θεάματοs. Μπροστά
σέ μιά αvλαία κόκκινη άπό τίs νtκηφόρεs πvρκαγιέs τοϋ πα
ρελθόντοs, ή μασκαράδικη παρέλαση τοϋ " 1 789 " μέ τά βασι
λικά κα\ τά πριγκιπικά άνδρείκελα, ξανακάνει τήν έμφάνισή
τηs γιά λίγο. Πολύ γρήγορα ομωs άλλάζει κα\ τό σκηνικό
κ' ή νοοτροπία. Ή αvλαία άνοίγει κι άποκαλvπτε1 μιά αv
στηρή αίθοvσα σvγκεντρώσεων οποv τό κοινό κατασταλάζει
οπωs οπωs : άνεβαίνει στοvs έξώστεs, κάθεται γvρω στά πρα
ηκάμπιλε σά νά 'ταν τραπέζια, βολεvετα1 χάμω. "Οσο γιά
τovs ήθοποιοvs, άπό δώ καί πέρα άφήνοvν όρισηκά τά κο
στοvμια καί τή γλώσσα τών Μεγάλων γιά νά ριχτοϋν στίs
άσvγκράτητεs σvζητήσε1s κα\ τίs πvρετώδε1s λογομαχίεs μιas
λαϊκfis σvγκέντρωσηs.
Μόνο μερ1κέs ίστορ1κέs vπενθvμίσειs ποv γίνονται μέ φωνή ofl'
κ' eναs fiλ1os θvελλαs ποv διαπερνά τά τζαμωτά θvμίζοvν
τόν eξω κόσμο. Παραμερίζονταs κάθε σκηνικό ή ρητορικό έφφέ
έκτόs άπό μιά λαιμητόμο καί μtά θορvβώδη σvνεστίαση πο
λιτών, τό " 1 793 " άσχολείται περισσότερο μέ τήν καθημερινή
ζωή παρά μέ τή μεγάλη 'Ιστορία κα\ δέν κάνει Ο:λλο άπό τό
νά παροvσιάζε1 τό λόγο σά δράση καί νά δείχνει πώs μιά
φοvχτα λαοϋ γεννάει έπανασταηκή σκέψη κα\ οvτοπία.
Αvτή ή σvλληψη καί ή διατvπωση τοϋ θεάματοs iiχovν διπλή
καταγωγή. 'Από τή μιά τά λόγια όραμαηστών οπωs ό
Μαρά κι ό Μπαμπέφ ΠΟV δtαβάζονταt ή λέγονται αvτοvσια
στήν παράσταση καθώs καί τά άνώνvμα Ιδεολογικά θρvμμα
τα - άπόηχο1 τfis σκέψηs τοϋ Ροvσσώ ποv πλανιόνταν στήν
άτμόσφαιρα στό τέλοs τοv 1 8ov α!ώνα. 'Από τήν άλλη, τό
κρισάρισμα ολων αvτών τών ίδεών μέσα άπό τή δοκιμασία
τfis καθημερ1νfis ζωfis, ποv μέ τή σειρά τηs ύπαγόρεvε τίs
π1ό παρακινδvνεvμένεs, τίs π1ό βία1εs προτάσειs. Τό κόστοs
τfis ζωfis, ό καθημερ1νόs μόχθοs, ή κραvγαλέα άνtσότητα
στοvs δρόμοvs, οί κοvβέντεs τοϋ πλvσταρ1οϋ ε!ναt ή άληθ1νή
πηγή τfis ίiμπνεvσηs τών κειμένων ποv ίiφηαξαν οί ήθοποtοί.
'Έ τσι γεννήθηκαν σιγά σιγά, τονωμένεs κα\ ξεκαθαρ1σμένεs
άπό τήν όμαδ1κή σvζήτηση, οί έκκλήσειs γtά τήν κατάργηση
τfis ίδ1οκτησίαs, τfis κληρονομ1as, τών διακρίσεων. Έτσι έπ1βεβα1ώθηκε q ένσηκτώδηs φόβοs τfis άνηπροσωπεvηκfis δη
μοκρατίαs κ' ή προτίμηση γιά μtά άμεση δημοκρατία, ποv
χωρίs αvτήν ο\ έπαναστάσε1s στό τέλοs πάντα ξεστρατίζοvν
ή πέφτοvν θvματα έκμετάλλεvσηs.
Ε!ναt φανερό ΚΙ άπό τόν vπόητλο τοϋ θεάματοs - .. Ή έπα
νασταηκή πολπεία ε!ναt τοϋ κόσμοv τοvτοv " - οη ή Άρ1άν
Μνοvσκ1ν κ' οί φίλοι τηs iiχovν τήν τάση νά έγκρίνοvν κα\
νά θεωροϋν πώs μποροϋν νά πραγματωθοϋν στίs μέρεs μαs
Ιδανικά ποv χαράχτηκαν τό 1 793, οπωs ό λαϊκόs eλεγχοs
χωρίs μεσολαβητέs ΚΙ οπωs ή Δtαρκήs ' Επανάσταση. Ήδη,
άπό τό .. 1 789 " ήταν α!σθητή αvτή ή προβολή τοϋ τροτσκ1σμοϋ καθώs καί κάπο1οv σvναtσθημαηκοϋ άρ1στερ1σμοϋ πάνω
στή Γαλλική ' Επανάσταση. Αvτό σά στάση εΤναt θεμιτό καί
δίνει στό θέαμα τήν ένότητα, τή σvνοχή, τή φλόγα τοv, τό
στvλ τοv. Μόνο ποv 'χει τό μειονέκτημα νά καλvπτεt μέ τή
σvμπάθεια μιά άλήθε1α πλοvσ1α σέ διδάγματα : οη ό λαόs
vπέκvψε τόσο στήν καταπίεση οσο κα\ στίs έκκαθαρίσε1s,
στήν άπλοϊκότητά τοv κα\ στήν κοvραση .
Άν έξαιρέσοvμε αvτή τήν Ο:ρνηση νά άντιμετωπ1στοϋν κατά
πρόσωπο οί άδvναμίεs τοϋ κ1νή ματοs, ή άποψη τοv " Θεά
τροv τοv Ήλ1οv " έκφράζετα1 ίσωs καλVτερα μέ τήν ξηρότητα
τοϋ " 1 793 " άπ' οη μέ τό " 1 789 ". Τό κοινό τώρα παρα
κ1νείτα1 λιγότερο νά σvμμετάσχε1, σ' άνηστάθμ1σμα ομωs
κ1νητοπο1οϋντα1 Ο:λλεs !δ1αίτερεs δvνατότητεs τοϋ θεάτροv,
μέ τρόπο π1ό πρωτότvπο. Δέν vπάρχε1 άμφ1βολία πώs γιά
πρώτη φορά μtά όμάδα ήθοποtών μέ τήν κατάρτηση, τovs
αvτοσχεδ1ασμοvs καί τή θεατρική τovs δοvλειά άναλvε1 ζων
τανά τή σκοτεινή κα\ παρερμηνεvμένη γένεση τών μαζικών
οvτοπ1ών, βοηθά τό κοινό νά δεί ίiμπρακτα πώs ίδέεs καί πάθη
γονιμοπο1οϋντα1 άμο1βαία, καί νά σvνε1δητοπο1ήσε1 πόσα
πολλά 6φείλοvν τά πtό vψηλά άνθρώπtνα Ιδανικά στ\s άγα
νακτήσε1s, τίs πολvλογίεs κα\ τίs τρελέs έμπνεvσε1s τfis σηγμfis.
Μετά άπό τό όργιο τών ε!κόνων, ή άπαtτηηκή άκρόαση. Τό
1 789 " ήταν τόσο θεαμαηκό καί μεταδοηκό, οσο μπορεί
νά 'ναι ή ' Ιστορία τήν ώρα ποv τή ζεί κανέναs. 'Αλλά τό
1 793 εΤναt τόσο μvστtκά σvναρπασηκό, οσο μιά Ιδεολο
γία τήν ώρα ποv γεννιέται.
..
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Ό ήθοποιός Κώστας Στυλιάρης - πού παρακολούθησε άπό
κοντά τίς παραστάσεις πού 'δωσε τό " Θέατρο τοv Ήλιου "
στό " Ράουντχάουζ " τοv Λονδ(νου - έντοπίζει, στό παρα
κάτω σημείωμά του, τήν πολιτική θέση τοv
1 789 " καί
τή σχέση του μέ τό Μπα μπεφ ισ μό . Δ(νει, έπίσης, τά κύ
ρια σημεία μιaς ένδιαφέρουσας δημόσιας συζήτησης, πού
παρακολούθησε καl μαγνητοφώνησε, μεταξύ τi)ς ' Αριάν
Μνούσκιν, τοv μαρξιστi) Άyyλου . συyyραφέα Άρνολντ
Ούέσκερ καί τοv Άyyλου σκηνοθέτη Τζόναθαν Μ ίλλερ.
"

Τό σημείωμα αύτό δέν i:χει σκοπό νά κάνει κριτική σέ
μιά παράσταση , πού δόθηκε iiλλωστε πρίν άπό καιρό, κι
όχι στό δικό μας χωρο . Ξεκινάει άπό μιά φράση της Άριάν
Μ νούσκιν, πού δέν είναι μόνο μιά σκηνοθέτις άλλά ή
ψυχή κ' ή δημιουργός του " Θεάτρου του -Η λιου . ._ Ε!:ιτε,
λοιπόν, ή Μνούσκιν σέ μιά συζήτηση :

.. Πιστεύουμε πιά, μετά τό πείραμά μας αι)τό, δτι θεατρικές
όμάδες μέ συναίσθηση πολιτικι;ς εύΟύνης, μέ ίδεολογικιί συνο
χιί καί στόχο τους τιίν iiμεση έπικοινωνία μέ τό πλατύτερο
κοινό, μ π ο ρ ο ύ ν νά προσφέρουν πολλά στιί λύση τώι•
·
κοινωιιικών προβλημάτων τού καιρού μας . .
.

Τό Θέατρο, σά μορφή τέχνης, προσαρμόζεται στίς βαθύτερες
κοινωνι κές άλλαγές του σύγχρονου κόσμου. Τά πλουραλιστι
κά σχ1iματα κοινωνίας πού διαμορφώνονται κυρίως άπό τό
Ι 80 αίώνα κ· έδω - σχ1iματα πού έπιζουν καί μετά τήν άντε
πανάσταση ii τίς άντεπαναστάσεις - έπιτρέπουν ii καλύτερα
έπι βάλλουν στό θέατρο τήν άνάγκη νά κινηθεί σέ χώρους
πού του ήταν ϊσως άπαγορευμένοι &ς τότε . Οί ψιθυρισμοί καί
τά μισόλογα i:δωσαν τή θέση τους, στίς " έλεύθερες " κοινω
νίες, σέ θέσεις πού έκφράζουν τίς πολιτικές άπόψεις του
καλλιτέχνη-δημιουργου, πού δέν παύει νά 'ναι μέλος μιίίς
δοσμένης κοινωνίας καί νά έκφράζει αύθεντικά ii λιγότερο
πιστά τίς άνησυχίες αύτης ii έκείνης της κοινωνικης όμάδας.
Άν ετσι δουμε τά πράγματα, τό πολιτικό θέατρο - αύτό πού
συνηθίσαμε νά λέμε " πολιτικό ·· - είναι τό μοντέρνο θέατρο,
κι αύτό πού θά μείνει γιά καιρό μοντέρνο.
Ο! άπόψεις αύτές, πού i:χουν iiδη πλατιά άναγνωριστεί, φαί
νεται νά ύπη ρξαν ή άπαρχή γιά τή συγκρότηση της όμάδας
του " Θεάτρου του Ήλιου . . _ Ξεκινώντας άπό τήν ίδεολογική
συνοχή καί τή συναίσθηση πολιτικης εύθύνης, ή ένεργητικό
τητα της όμάδας διοχετεύτηκε κυρίως στή μελέτη γιά τούς
πιό κατάλληλους τρόπους iiμεσης έπικοινωνίας μέ τό κοινό.
Τό " 1 789 ··, συλλογικό θεατρικό i:ργο, καμωμένο άπό τ ή ν
όμάδα μέ συμμετοχή των θεατων των πρώτων παραστάσεων,
είναι καρπός μιας μακρόχρονης μελέτης, ή πρώτη όλοκληρω
μένη προσπάθεια νά έφαρμόσουν στή ν πράξη τά συμπεράσματά
τους. Ό στόχος της έπικοινωνίας μέ τό κοινό έντάχθηκε
στή ν προσπάθεια δημιουργίας γν1iσιου λ α ϊ κ ο υ πολιτικου
θεάτρου.

Ή άποδοχή η")ς εννοιας της μπρεχτι κ1")ς " άποστασιοπο ίη
σης " είναι όλοφάνερη σέ τούτη τή δουλειά του " Θεάτρου
του Ήλιου " . 'Επιζήτησαν μέ τήν έξιστόρηση-άναπαράσταση
ένός !στορικου γεγονότος, τήν κριτική τοποθέτηση του θεατη,
ένω παράλληλα, μέ τή μορφή της άναπαράστασης, μέ τό
ρυθμό καί τό ϋφος της παράστασης, προσπάθησαν ό θεατής
" νά ·χει πάρει θέση " όταν φεύγει άπό τό θέατρο . Μ έ τ ή ν
aμεση έπικοινωνία θέλησαν νά προκαλέσουν τό θεατή, νά
του δημιουργήσουν έρεθίσματα γιά νά κατανοήσει μέσα άπό
άπλά έκφραστικά μέσα τά " δρώμενα '', νά πάρει μέρος σ' αύ
τά μέ κριτική διάθεση, καί νά άναζητήσει τήν .. κάθαρση ··
στήν πολιτικοποίησή του.
Έτσι, ένω τό " J 789 . . άναφέρεται στόν πρωτο χρόνο της
Γαλλικης 'Επανάστασης, i:χει σάν ίδεολογικό ύπόβαθρο τή

" Θεωρία των Ίσων " του Γράκχου Μ παμπέφ (μέ μήνυμά
του τελειώνει τό i:ργο). Τό " Θέατρο του Ήλιου " δέν κάνει
'Ιστορία, οϋτε συμβάλλει στήν έπιστημονική i:ρευνα της Γαλ
λικης 'Επανάστασης. Στόχος του είναι, ύπενθυμίζοντας τά
σημαντικά γεγονότα του πρώτου χρόνου, νά φέρει σέ έπαφή
τό πλατύτερο κοινό μέ τό μπαμπεφισμό. Θεωρητικός, ήγέτης
,
καί Ιδρυτής της " ' Εταιρίας των Ίσων . ό Γράκχος Μπα
μπέφ στη ρ ίχτηκε σέ δυό κυρίως π η γές γιά τήν άνάπτυξη της
θεωρίας του. Άπό τή μιά υ!οθετεί τή λογική του " Κοινωνι
κοίι Συμβολαίου ·· του Ρουσσώ καί άπό τήν iίλλη τά συμπερά
σματα των έρευνων των κυριότερων Γάλλων θεωρητικων τοίι
κολλεκτιβισμου, όπως του Mably, του Moι·elly κ . α. Μ έ τ ή ν
έμπειρία τ ω ν πρώτων χρόνων τ η ς Γαλλικης 'Επανάστασης
όλοκληρώνει ηi " Θεωρία των "Ισων . ._ Ή κριτική της άνισό
τητας όδηγεί τό Μ παμπέφ στή ριζοσπαστική θέση ότι ή
Γενικ1i Θέληση γιά νά 'ναι πραγματική πρέπει νά 'ναι
Κοινωνικ1i, νά ταυτίζεται άπόλυτα μέ τήν ίδέα του Κοινου
συμφέροντος. 'Εκείνο όμως πού τόν ξεχωρίζει άπό τό μαρξι
σμό είναι 1i ί δ έ α της άναπόφευκτης κοινωνικης έπανάστα
σης. Γιά τό Μπαμπέφ 11 έπανάσταση δέ θά 'χει σά φορέα
ό ρ ι σ μ έ ν η κοινωνικιi τάξη καί δέ θά 'ναι ή άναγκαία
έκδήλωση κάποιας συγκεκριμένης ίστορικ1")ς διαδικασίας .
Θά 'ναι τό τελευταίο έπεισόδιο μιας ύπεριστορικης καί σχεδόν
λογικης άναγκαιότητας. Ή Γαλλική 'Επανάσταση, όπως καί
ή μέλλουσα Παγκόσμια 'Επανάσταση, άποτελουν γιά τό
Μ παμπέφ τίς φάσεις ηϊς γιγάντιας, μέσα άπ' τίς χιλιετη ρίδες,
πάλης γιά τήν κατάχτηση της ίσότητας.
Άν ό θεατής γνωρίζει τήν προβληματική της " Θεωρίας των
"Ισων ··, θά μπορέσει · άσφαλως νά συλλάβει σέ περισσότερες
διαστάσεις τό προβαλλόμενο μ�iνυμα. Άλλά τό " Θέατρο
του Ήλιου ", σά γνήσια λαϊκό πολιτικό θέατρο, δέν άπευθύ
νεται στούς " πλη ροφορη μένους ", στούς όποίους aλλωστε
δέν άρνείται τό δικαίωμα νά παρακολουθουν καί, σά θεατές,
νά άντιδρουν iiτσι ii άλλιως . 'Απευθύνεται στό πλατύτερο κοινό .
Μ ι ά σύζευξη ποικίλων έκφραστικων τρόπων, πού καταφέρ
νουν νά συγχωνευτουν, γίνεται ή γέφυρα έπικοινωνίας μ' αύτό
τό κοινό. Παντομίμα, κουκλοθέατρο, τραγούδι συνθέτουν αύτό
τό πραγματικά " λαϊκό " θέαμα. Θά 'πρεπε ϊσως νά σταθουμε
γιά λίγο σηi λειτουργία του �iθοποιου του " Θεάτρου του
- Η λιου . . _ Μ ιά δημιουργική δύναμη χαραχτη ρ ίζει τήν ύπο
κριτική πλευρά η")ς παράστασης . . . Ό ιίΟοποιός σ' αύτιί τιί
δουλειά μας, δέν ει'ναι άπλά ίiνα έκτελεστικό iiργανο - θά
πεί ή Μ νούσκιν - άλλά μετουσιώνει σέ δράση καταστάσεις

πού αύτός ό ίδιο:; δημιούργησε. · Η παράσταση, λοιπόιι, γι '
αύτόιι δέν εlναι παρά τό τελικό στάδιο τιίς δημιουργικιίς του
πορείας ".
Ή κατάργηση σκηνης κ α ί αϊθουσας κ' ή άντι κατάστασ1i

τους μ' εναν ένιαίο χωρο, όπου ό 1iθοποιός κι ό θεαηiς συνυ
πάρχουν, ή ρθε σάν άνάγκη έπιτακτικ1;. Ή τοποθέτηση του
θεατη άνάμεσα σέ πέντε σκηνές-πατάρια, όρθιου, μέ τούς
ιiθοποιούς νά παρασταίνουν γύρω του καί πλάι του, είχε σάν
άποtέλεσμα ηiν πλήρη συμμετοχ1i του σέ τουτο τό λαϊκό
πανηγύρι.
Άπλετο φως άπό μετακινούμενους προβολείς παρακολουθεί
τά σημεία της δράσης. Καμιά φωτιστική " μαγεία " δέ θά
μπορουσε νά έξυπηρετήσει τούς σκοπούς αύτης της παρά
στασης. "Ισως μάλιστα τό άποτέλεσμα μιας τέτοιας " μαγείας · ·
ν ά 'ταν όλότελα άρνητικό. Ή ύποτυπώδης καί λ ι τ ή σκηνο
γραφία, ενα άκόμα έποικοδομητικό στοιχείο. Κάποια ριντώ
πού ση κώνονται διαδοχικά πίσω άπό τό 'να ii τ· iiλλο πα
τάρι ύποδη λώνουν τό χiίιρο η")ς δράσης.

.. ·Η Οέση τού Οεατιϊ στό κέιιτρο μιϋ.ς τέτοια:; παράστασης
ει'ιιαι πέρα γιά πέρα δημιουργικιί γιά τιί δουλειά μας
λέει
ή Μνούσκιν. Τό φώ:; ένός προβο).έα πού πέφτει στό πρόσωπο
-
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τού Οεατιί τόν άναγκάζει ν· άιιτιδράσει, παίζοιιτας γιά μύ.ς Ενα
ρόλο δημιουργικό. Τό έρέΟισμα πού δέχεται ύ δημιουργός - ιίΟο
ποιός άπ' αύτι) τι) συμμετοχι) τού θεατιί τόν κάνει νά παίζει οχι
πιά γ ι ά τό θεατιί, άλJ.ά μ F. τό θεατιί. μ έ σ α άπό τό θεατιί ".

ΟΥΕΣΚΕΡ : ΜΑΖΙΚΗ ΑΗΔΙΑ !

Θά Θέλαμε νά κλcίσουμι; τίς λίγες αύτές σκέψεις μιλώντας γιά
τ i] ν άπ1iχηση πού 'χε ή παρουσίαση τού . . Θεάτρου το ίι
Ήλιου " στό Λονδίνο, γιά μιά συζή τηση της Άριάν Μνού
σκιν μέ τόν Άρνολντ Ούέσκερ καί τό Τζόναθαν Μ ίλλερ
πού 'γινε μέ ηiν έλεύθερη συμμετοχ1i τού κοινού στό Γαλ
λικό Ίνστιτούτο τού Λονδίνου, καθώς καί γιά μιά προσωπι κ1i
έπαφή μέ ηiν Άριάν Μ νούσκιν καί τό "Θέατρο τοϋ Ήλιου".
Καί πρώτα-πρώτα 1Ί ύποδοχ1i τού Θιάσου άπό τό λονδρέζικο
κοινό. Τό " Roundl1ouse ' ' , άσφυκτικά γεμάτο καί στίς 1 6
παραστάσεις πού δόθηκαν στό Λονδίνο, ε!χε γίνέι τό κέντρο
ένδιαφέροντος δλου τοϋ Θεατρόφιλου κοινού, πού άναζη τούσr.
μάταια i:να είσιτήριο. Άτέλειωτες οuρές στό ταμείο μήπως
ύπάρξουν έπιστροφές. Ή δυσκολία της έπικοινωνίας μ' i:να
ξενόγλωσσο κοινό ξεπεράστη κε μέ ηiν κυκλοφορία τού με
ταφρασμένου κειμί;νου άρκετές μέρες πρίν άπό τήν εναρξη
τών παραστάσεων καί μέ ni σύγχρονη μετάφραση μερικών
μι κρών κομματιών της παράστασης, πού Θεωρ1iθηκε άπαραί
τ η το νά " περάσουν · · Cίμεσα στή γλώσσα τοϋ Θεατη. -οσο
κράταγε ή παράσταση καί μετά άπ' αuni, οί άντιδράσεις τοϋ
κοινού ήταν τόσο ένθουσιώδεις πού ξεπέρασαν καί τίς· πιό
αίσιόδοξες προοπτικές.
Συζητήσεις διάφορες όργανώθηκαν άνάμεσα στοuς νέους Ιδι
αίτερα άνθρώπους τοϋ θεάτρου, συζητ1Ίσεις πού δέν ε!χαν
σά στόχο τους παρά τή μcλέτη τών τρόπων δουλειάς τοϋ
.. Θεάτρου τοϋ Ήλιου . ._ -ισως, δμως, ή πιό σημαντικ1i έκ
δήλωση ήταν ή πρόσκληση ηϊς όμάδας τού .. Θεάτρου τοϋ
" Η λιου ·· σέ μιά δημόσια συζή τηση, όργανωμένη άπό τό
Γαλλικό Ίνστιτούτο τοϋ Λονδίνου. Ή Άριάν Μ νούσκιν, ό
Ά ρνολντ Οuέσκερ κι ό Άγγλος σκηνοθέτης Τζόναθαν
Μ ί λλερ ήταν οί κύριοι συζητητές, χωρίς αuτό νά άποκλείει
τή συμμετοχή τού κοινού, ποu 'χε γεμίσει άσφυκτικά ηΊν
αϊθουσα καί τούς γύρω χώρους άρκετές ώρες πρίν.

Π ρώτος μίλησε ό Οuέσκερ κι άρνήθη κε νά δεχτεί αυτη τ ιi
" μαζικ1i άηδία ·-, δπως ε!πε χαραχτηριστικά γιά τ ή ν παρά
σταση τοϋ . . 1 789 • ._ 'Υποστη ρίζοντας μέ φανατισμό δτι γιά
νά ύπάρξει θεατρική δουλειά άπαραίτητη προϋπόθεση ε!ναι
ό συγγραφέας, εδωσε ηΊ ν εuκαιρία σηi Μ νούσκιν νά άνα
πτύξει τίς . . Θέσεις .. της όμάδας τού .. Θεάτρου τού " Η λιου . .
καί τούς λόγους πού τούς όδιiγησαν νά καταργήσουν τόν ενα
Θεατρικό συγγραφέα, τουλάχιστον αuτιi τήν έποχιi. Συγκεκοι
μένα, ή Μ νούσκι ν άναφέρθ ηκε στή μεγάλη δυσκολία νά ταυ
τίζονται οί . . θέσεις .. ηϊς όμάδας καί τού συγγραφέα. Κ' έπειδή
αuτές οί θέσεις τ�;ς όμάδας στάθηκαν τό ξεκίνημα της θεα
τρικης αuτης δουλειάς, ή ρθε σά φυσική συνέπεια ό φορέας
τών ίδεών, τό Θεατρικό. i:ργο, νά Ύαι δημιούργημα η'jς όμάδας.
Τό δεύτερο σημείο άντίρρησης τοϋ Οuέσκερ ήταν ή συμμι:
τοχιi ii μ�Ί τού κοινού. Ύποστ1iριξε δτι οί δυό-τρείς ιi λίθιες
άντιδράσεις μερικών μπουρζουάδων φοιτητών δέ μπορεί νά
σημαίνουν έπικοινωνία. 'Από ηiν Cίλλη μεριά, ε!πε, ή έξάν
τληση πού νιώθει ό δρθιος έπί τρείς ώρες θεατής, τόν έμπο
δίζει νά άφεθεί καί νά λειτουργιΊσει κι αuτός σάν ενα άπαραί
τητο κομμάτι αuτης της παράστασης. " Τό μόνο πού ιωταφέ

ρατε είναι ιιά κάιιετε τό Οεατιί σα:; νά νιώσει ί!να " γλυκό οί
πο . . βλέποιιτα:; νά τρέχει ποτάμι ό ίδρώτας άπό τiι πρόσωπα
τών ι)ΟοποιriJ11 πού παίζου11 άιφιβώ:; πλάι του . Κι ό Οuέσκερ
..

τέλειωσε, δηλώνοντας πώς διαφωνεί ριζικά μέ τόν έγκλω
βισμό τού Θεαη'i άπό τούς χώρους δράσης (πατάρια):

. . ·Η προσοχιί του άποσπϋ.ται συνεχώ:; άπό τιί γοητεία ιϊ τι) δυσο
σμία τού πλαϊνού του Οεατι;, πού περπατάει κι αύτό:; μαζί του,
πρό:; τι) σκηνι) οπου f:ξελίσσεται ιί δράση. iίιι ύπιίρχε .. δράση . .
.
ι.·άποια στιγμιί . . . .
"Ενu έχθρικό περι βάλλον γιίι τόν Οuέσκερ δημιουργήθηκι:
άπό ni μεριά τών άκροατών. Κι ό λόγος ήταν i:νας : ό Οuέσκερ
δέ σ υ ζ η τ ο ϋ σ ε, καταργούσε άπό καθέδρας, καί μάλιστα
μ' εναν τρόπο έκνευριστικά είρωνικό.

Ή Μνούσκιν, άπαντώντας τού έπισιiμανε δτι μ' αuτό τόν
τρόπο δέ Οά μπορέσει νά γίνει μιά έποικοδομητική συζιiτηση .
Φτάνοντας στό Θέμα η;ς συμμετοχ1'j ς τοϋ κοινού της παρά-

Ή Διακιίρυξη τών Δικαιωμάτων τού 'Α νθρώπου δέν ίσχύει στόν 'Άγιο Δομίνικο. Οί κάτοικοί του, βλέπετε, είναι
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. . . 11έγροι

·

στασης δέχτηκε πώς μπορεί νά ύπάρχει ενα μι κρό ποσοστό
Θεατών πού δέν έπικοι νωνεί άπόλυτα, ·· άλλά δί; Οά πρέπει
11ά ξεχ1ιίίμε δτι αύτιί μα:; ιj παράσταση δέ11 εlναι παρά ιί άρχιί τιϊ:;
άναζψησης. Είμαστε σέ Οiση 11ά ξέρουμε, καλύτερα άπ' τό11 ιωΟέ
νίι, δτι ιί π).ειοψηφία τού ιω111ού μα:; συμμετέχει. Ό βαΟμός συμ
μετοχιϊς του ε!ναι τό ά11Τιιϊείμε110 τιϊς με).έτης μας αι!τιί τιί στιγμιί
πού έτοιμάζουμε τιί11 ιω11ιούρια μας δουλειά . ..
Σηi συνέχεια ό Ούέσκερ, άφοϋ άποκάλεσε τό εργο κατα
σκεύασμα καί άρνήθηκε νά δεί ni χρησ ιμ ότητα τοϋ μηνύ
ματος τοϋ Γράκχου Μ παμπέφ, κατάληξε : " Ό δρόμος πού
..
μίίς δείχνει τό ·· Θέατρο τού Ηλιου . . μ ' αύτιί τιί _δουλειά του
ε/11αι λάΟος. Δέ Οά μπορούσατε ποτέ 1ιά πετύχετε τό γκρέμισμα
τού παραδοσιακού Οεάτρου μέ δουλειές σάν ιο αύτιί11 . .
Μ ιλοϋσε σέ δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο γιατί, δπως διευ
κρίνησε, εχει πάψει άπό καιρό νά πιστεύει στό Θέατρο, σά
φορέα κοινωνικών προβλημάτων.
Κάθε άντικειμενι κός άκροατής σ' αuτή τii συζήτηση, δέ μπο
ρεί παρά νά διαπιστώσει δτι ό Οuέσκερ, σηiν προσπάθειά του
νά μειώσει τήν άπήχηση καί τtiν έπιτυχία αuη'\ς τrις δουλειάς,
πέτυχε άκριβώς τό άντίθετο. Ή κακοπιστία, 1i μόνιμη είρω
νική διάθεση κι ό φανατισμός άποκλείσανε τό δ ι ά λ ο γ ο.
Έτσι 1i Μ νούσκιν, άφοϋ είδε πώς δέ βγάζει πουθενά ή συνέ
χιση της συζ1iτησης μέ τόν Οuέσκερ, άναφέρθηκε μέ λίγα
λόγια στήν παλιότερη συνεργασία Οuέσκερ - " Θεάτρου τοϋ
Ήλιου '', δταν άνέβηκε στό Παρίσι i1 .. Κουζίνα " τοϋ
Οuέσκερ. Καί άρκέστηκε νά έπισημάνει τ�iν, μέ μεσογειακό
ταμπεραμέντο, άντίδραση τών άκροατών στήν όλότελα άp
νητικ1i καί χωρίς κάποιο έποικοδομητικό άποτέλεσμα σημε
ριν1i στάση του. Πραγματικά, ή άποδοκιμασία τοϋ κοινοϋ
ήταν τέτοια ποu γιά μιά στιγμ1i άπειλ1iθηκαν έπεισόδια . . .
.

Ή άποψη τοϋ Τζόναθαν Μ ίλλερ 1Ίταν έντελώς άντίθετη άπό
τοϋ Οuέσκερ. Μέ f�ρεμο τρόπο έπισ1iμανε τά Θετικά άποτελέ
σματα της δουλειάς του " Θεάτρου τοϋ Ή λιου " καί κατάληξε :
·· Ά ντί νά ψέγουμε δουλειές σά11 κι αύτιί. καλό Οά ε!ναι 11ά προσ
παΟιίσουμε νά τιί μιμηθούμε καί 11ά δα11ειστούμε δσα περισσότερα
στοιχεία μπορούμε· στοιχεία πού κερδίθηιων μέ τόσο κόπο καί
μέ τόσο μακροχρόνια άναζιίτηση. Ό άπλός τρόπο::; παρουσίασης
τών κοινωνικοπολιτικών προβλημάτων άπό τό .. Θέατρο τού
"Ηλισυ " εlναι ό μόνος κατάλληλο:; γιά νά ξυπ1ιιίσει τόν άπολι
τιh'ό ii11Ορωπο πού χαραχτηρίζει τιίν έποχιί μα:;. ·Η δουλειά
λοιπό11 αύτιί. δχι μόνο δέν εlναι iiρνηση,
. άλλά ά11τίΟετα ε/1ιαι
eνα μεγάλο Οετικό βιϊμα πρός τά μπρός ._
Ή συζ1iτηση αuτή, στό Γαλλικό Ίνστιτοuτο τοϋ Λονδίνου,
τέλειωσε μέ διάφορες άπαντήσεις ηϊς Μ νούσκιν καί τών με
λών της όμάδας τοϋ " Θεάτρου τοϋ Ήλιου ", σέ έρωηiσεις
άκροατών. Ή Μ νούσκιν άναφέρθηκε στόν όμαδικό τρόπο
διαχείρισης τών οίκονομικών της όμάδας καί στή συναίσθη
ση εuθύνης μετά άπό ηiν πλατειά άπ1iχηση ποu βρηκε αuni
ή δουλειά τοϋ " Θεάτρου τοϋ "Ηλιου " καί τελειώνοντας είπε :
" Τό πιό σημαντικό ά π ' δλα εlναι δτι καταφέραμε ν ' άλλάξουμε
τούς έαυτούς μας, νά ύπάρξουμε σάν όμάδα καί 11ά βρούμε τό
.
1ιύημυ. τιίς ϋπυ.ρξη:; στύ 1•ιiημυ. τιϊς κο111ωνικιϊς ύ.λλυ.γιϊ:; . . . .
Σηiν προσωπικ1i έπαφή ποu είχαμε μέ τό ·· Θέατρο τοϋ 'Ή
λιου ·· ή Άριάν Μ νούσκιν μαζί μέ τ' άλλα μίλησε γιά ηiν
άνάγκη νά καταξιώνεται αίσθητικά τό Θέαμα καί γιά τοuς
κινδύνους ποu κρύβει μιά δχι αίσθητικά σωστ1i σκηνική πα
ρουσίαση τών προβλημάτων . . .
Σχετικά μέ ηiν πορεία της δουλειάς τοϋ ·· Θεάτρου τοϋ Ή
λιου . . ή Μ νούσκιν μύ.ς ε!πε : . Σ' eνα χρονικό διάστημα , πού
δέ μπορούμε νά ξέρουμε άπό τώρα ποιό άκριβώς Οά Ίιαι, Οά
προσπαΟιίσουμε νά ιωλύψουμε τό τόσο σημαντικό ίστορικό φαι
νόμενο τιϊς ιω111ω1ιιιοϊς άλλαγιϊς πού iiρχισε άπό τό 1 789 ιωί
ίfφτασε ιϋς τό Μάη τού 1968 . . .
Θ ά κλείσουμε τ ό σημείωμα μ έ ni φράσ11 ποu ή Μ νούσκ:ιν
τέλειωσε ni συζήτησ1i μας : " Δέ ζούμε βέβαια μέ τιίν αύτα
πάτη πώς τό . . Θέατρο τού 'Ήλιου .. Ο' άλλάξει τόν κόσμο . Πι
στεύουμε δμως πώς ιί ϋπαρξη μερικών τέτοιω11 προσπαΟειών
σ' δλους τούς τομείς τιϊς τέχνης, μ π ο ρ ε ί νά βοηΟιίσει . πολύ
στιί λύση τώ1ι κο11ιωνικών προβλημάτω11 τού καιρού μα:; . .
.

ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΥΛ Ι Α Ρ Η Σ

'Ένα:; πολίτη:; όρμάει στιί σκηνιί : Ή Βυ.στίλλη ifπcσε ! Ό Λαϊι:;
νίκησε ! "Ομως, ό Λαφαγιέτ διατάσσει τό πλιϊΟος νά διαλυΟεί. Μιίι.
γυναίκα προσπαΟεί νά τιί συγκρατιίσει. Σέ λίγο Οά 'ρΟει ό Μαριί . . .
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Ο Σ Ο Ι Π Ι ΣΤΟ Ι Π ΡΟ Σ ΕΛ ΘΕΤΕ
Κ Ο ΥΡΑΣΤΕΙΤΕ ,

ΒΑΡΕΘΕΙΤΕ ,

ΣΤ Ο Χ ΑΣΤΕΙΤΕ
Τοί5 ΚΩΣ ΤΑ ΣΤΑ ΜΑ ΤΙΟ Υ

· Η πρώτη · Ελληνικιί παρουσίαση τού ·· 1 789 · · έγιιιc άπό τιί Γλαύ
κη Δασκαλοπούλου στά .. Νέα . ( 28 Γενάρη 1971) . Ή πρώ
τη παρουσίαση τού ·· 1 793 . άπό τόν Κώστα Σταματίου, πάλι
στά .. έα .. (25 τού Μάη 1972) . 'Ιδού τό κείμενο, γιά μιά γεύ
ση ι;ι άπό τιίν τελευταία δουλειά τού " Θεάτρου τού Ήλιου".
.

.

Πέρσι τέτοιον καιρό, εϊχαμε ξαναπάρει τόν ϊδιο δρόμο γιά
ηiν ·· Καρτουσερί ", αύτή τή σειρά πρώην μπαρουταποΟηκών
τού γαλλικού στρατού, στήν παρυφή τού δάσους της Βι:νσέν,
πού τό ·· Θέατρο τού Ήλιου ·· εΤχε μετατρέψει σέ χώρο Θεα
τρικού - έπαναστατικού προσκυν1iματος, μέ τό έκπληκτικό Οέα
μά του .. 1 789 ·-_ Είμαστε κ' έμείς άπό τούς 1 30.000 τυχερούς
πού ζtiσανι: αύτό τό πείραμα η"Ίς Άριάν Μνούσκιν καί τών
συντρόφων της. Κλάψαμι: μ' άγνωστους γύρω μας τά δεινά
τού γαλλικού λαού ύπό τόν Λουδοβίκο καί ηiν .. Αύστριακιά · ·
του, τή Μαρία - Άντουανέττα, μυ11θ1iκαμε άπ· τούς ψιΟυριστές
ιiθοποιούς, τούς σκορπισμένους μές στό πληθος, πειστιiκαμε
πώς τό ξεσιiκωμα ι1ταν 1i μόνη λύση, όρμ ιiσαμε κ' έμείς καί
πιiραμε τή Βαστίλλη κι δλοι μαζί, Οεατρίνοι καί κοινό, λαός
νικητιiς, χορέψαμε τή .. ρόντ ·· τ ιiν έπινίκεια, ένώ στίς έξέ
δρες γύρω μας σαλτιμπάγκοι κι άκροβάτες παράσταιναν τό
Δαβίδ - Λαό καί τό Γολιάθ - Μοναρχία ν' άντιπαλεύουν, οί
προβολείς γυρίζαν σάν τρελοί τά φώτα τους στά μάτια μας
κ· οί φανφάρες βροντούσαν ·· βαράτε βιολιτζ1;δες ·· : Κι άνά
μεσά μας πρόβαλε ό Μαρά, ό μαντηλοδεμένος κι άρρωστος,
ούρλιαζε τά προφητικά του λόγια· κι άνάμεσά μας πρόβαλι:
ό Λαφαγιέτ, πού μάς συνιστούσε νά καταλαγιάσουμε γιατί .. ή
Έπανάστασις έτελείωσε ·- . κι άνάμεσά μας πρόβαλε καί τού
άπαντούσε ιi φωνή τού Σαίν-Ζύστ : .. Ή Έπανάσταση πρέπει
νά σταματάει μόνο όταν όλοκλι1ρώνεται ή εύτυχία ·-_ Κοντο
λογίς, τό ·· 1 789 ·· ήταν ή Ίστορία ζωντανεμένη μέσα στό σή
μερα, έκεί στιi Γαλλία, ήταν ό Μάης τού '68, πού κι αύτός
είχε τελειώσει δπως συνιστούσαν οί σύγχρονοι Λαφαγιέτ, ήταν
ενα δργιο είκόνων, ενα άπάνθισμα θεατρικών είδών, Οόρυβος
καί μανία, ή μέθη της μέθεξης.
Μέ όλοζώντανι1 τή μνιiμι1 αύτή πήγαμε νά δούμε τή συνέχεια
τό ·• 1 793 ·-_ Πάλι μαζικti δημιουργία, πάλι μ· έπίκεντρο τήν.
Άριάν Μνούσκιν. Π ρώτες παραστάσεις, λιγότcρος ό κόσμος
άπό πέρσι, ιi ϊδια ώστόσο άτμόσφαιρα. Συναγμένοι στό πρώτο
άπό τά δυό τεράστια ύπόστεγα - μπαρουταποθ1Ίκες, φοι τητές
- κυρίως - νεαροί διανοούμενοι καί καλλιτέχνες, λιγοστοί
θεατρόφιλοι άστοί, άκούμε στά μεγάφωνα τραγούδια της Γαλ
λικης Έπανάστασης, βλέπουμε σέ μιά μεγάλη όθόνη, στη
μένη στό κέντρο της αϊθουσας, φωτεινές διαφάνειες μέ σκηνές
άπό τό εργο πού Οά παρακολουθήσουμε. Έξω, σέ ψησταριές
εύκαιρίας, προσφέρονται λουκάνικα· ή τσίκνα Ουμίζει έπαρ
χιακό κινηματογράφο ii ύπαίθριο Καραγκιόζι1. Ή άτμόσφαιρα
είν· ή ϊδια, ήλεκτρισμένη, οί φοιτητές είν' ετοψοι νά .. συμ
μετάσχουν ·· στό θέαμα σάν καί πέρσι, έτοιμοι νά ζιiσουν
τήν Έπανάσταση.
Ώρα όχτώμιση, ο[ πύλες άνοίγουν, περνάμε στό δεύτερο ύπό
στεγο. Ένα τεράστιο ντεκόρ - αύλαία, ζωγραφισμένο άχνά μέ
είκόνες τι"Ίς Έπανάσταση τού 1 789 τό χωρίζει έγκάρσια στά
δυό. Μ προστά στό ντεκόρ - αύλαία, ένα ύπερυψωμένο ·· πλα
τώ ·-_ Κάτω άπ' αύτό, όρθιοι στό γυμνό κατά τά άλλα χώρο,
έμείς, κάπου χίλιοι άνθρωποι. Μουσικές, φώτα, ένας ·· κονφε
,
ρανσιέ . μέ κοστούμι έποχης, μέ τό μικρόφωνο στό χέρι, μάς
παρουσιάζει μιά " περίληψη τού προηγουμένου ·-_ Στά γρ1i
γορα, μέ ·· φλάς - άστραπ1i ··, ξαναζούμε τό • · 1 789 " σέ στύλ
παντομίμας - κομέντια ντέλλ' άρτε - έπαρχιακού βαριετέ :
.. Έδώ, κύριοι, βλέπετε τήν φυγήν τού Λουδοβίκου . . . Έδώ
συλλαμβάνεται ό άθλιος . . . Έδώ συγκαλούνται αί τάξεις σέ
συνέλευση : Εύγενείς, Κλ1Ί ρος, Λαός . . . Ίδού, κύριοι, ή κα
τάληψις της φρικτijς Βαστίλλης ·· κλπ., κλπ. Τό .. φλάς μπάκ ·· διαρκεί κάπου δέκα λεπτά, οί Θεατρίνοι στό τέλος
γδύνονται μπροστά μας, πετάνε τά φανταχτερά κοστούμια,
γίνονται λαός καί . . . ιi συνέχεια στό έπόμενο. Τό ντεκόρ -

αίiλαία, πραγματικά, άνοίγει κι άνακατεμένοι μέ τούς ιiθο
ποιούς περνάμε στό άλλο μέρος τού ύποστέγου, δπου γύρω
τριγύρω τρέχουνε στίς σκάλες,άνεβοκατεβαίνοντας, κάτι σά χα..
γιάτια σέ παλιές αύλές η;ς Πλάκας.μέ πάγκους γιά νά κάτσουν
δσοι προφτάσουν. Οί άλλοι ii κάΟονται στά σκαλάκια δώθε
κείΟε, ii Θρονιάζονται κατάχαμα στό κέντρο, άνάμεσα στίς δυό
μι κρές σκηνές, πού μοιάζουν μέ καλογερίστικα τραπέζια,
καθώς έχουνε πάγκους γύρω τους. Άφού καταλαγιάσει τό
πλ1iθος, τό " 1. 793 - ή Έπαναστατική Πολιτεία είναι τού κό 
σμου τούτου . άρχίζει.
Μετά τήν πολυθόρυβη είσαγωγή, πολλοί προσμένουν πανη
γύρι σάν τό περσινό : . . Τί εχει νά γίνει άπόψε ! ''. Δέ γίνεται
τίποτα. "Ηδη, μέ τήν εϊσοδο στήν κυρίως αiΟουσα μέ τά καλο
γερίστικα τραπέζια - σκη νές, ό ιiλεκτρισμός προσγειώνετα ι .
Τ ό κλίμα είναι δραματικά άντίθετο άπό τ ό περσινό. Θέατρο
άσκητικό, φέτος. Έπί δυόμ ιση ώρες, οί συζηηiσεις έναλλάσ
σονται στίς δυό σκι1νές. Στή μιά, οί άντρες κυρίως, οί πολίτες.
συγκεντρωμένοι στίς " σεξιόν ·· τους (κάθε γειτονιά τού
Παρισιού εΤχε τό έπαναστατικό " γραφείο ·· της, πού ι'Jταν
έγκαταστημένο στό τοπικό δημαρχείο καί συνεδρίαζε σχεδόν
μονίμως) άναλύουν τιiν τρέχουσα κατάσταση, συζητούν κι
άποφασίζουν δημοκρατικά, προωΟούν τίς είσηγήσεις τους στά
άνώτερα όργανα, κρίνουν τίς ένέργειές τους. Στήν άλλη σκην1i,
ο ί γυναίκες, πού μέ τήν Έπανάσταση άρχίζουν ν· άποχτούν
συνείδηση πώς ούτε ζώα δουλευτάρικα είναι ούτε σκεύι1 ήδο
νijς μονάχα, ένώ πλένουν τι; μπουγάδα τους ii πλέκουν τό βρα
κί τού μωρού τους, συζητάνε κι αύτές τά γεγονότα, τήν άκρί
βεια της ζωης, τήν αίσχροκέρδεια τών μπακαλοχασάπηδων ,
διαβάζουν τί είπε στήν Έθνοσυνέλευση ό ένας, τί ό άλλος.
Κοντολογίς, άπό τήν κίνηση καί τή θεαματικότητα τού
.. 1 789 ··, άπό τίς νί κες στούς δρόμους καί τίς πλατείες, ή
έπαναστατι κι; ζω1i πού παρακολουθούμε στό .. 1 793 ·· έχει
περάσει στούς κλειστούς χώρους, δπου σκέπτεται καί συσκέ
πτεται ό έπαναστατημένος λαός, δπόυ άναλίσκει καί κάνει κα
θημερινή πράξι1 τή φρεσκοαποκτι1μένη έλευθερία του. Π ού
καί πού, μιά φωνή ·· έκτός σκηνης . . Θυμίζει τά γεγονότα : 1 0
Αύγούστου 1 792, ό Λουδοβίκος κηρύσσεται f.κπτωτος 2 1
Γενάρη 1 793, ό Λουδοβίκος καρατομείται· 2 3 Ίούνι1
1 793, ή πτώση τών Γιρονδίνων· 24 Ίούνη 1 793, ψηφίζεται
τό Σύνταγμα (πού δέ θά έφαρμοστεί ποτέ)' 27 Ίούλη 1 793,
ό Ροβεσπιέρος μπαίνει στήν Έπιτροπή Λαϊκijς Σωτηρίας κλπ.,
κλπ. Τά ύπόλοιπα γεγονότα άκούμε νά τά κουβεντιάζουνε στίς
·· σεξιόν , . ο ί πολίτες. Κάθε τόσο, ένας τους σηκώνεται καί
φωνάζει : .. Πολίτες . ήσυχία ! Θά σάς δ ιαβάσω τί εγραψε σ�i
μερα 6 Μαρά στό " Φίλο τού Λαοu ·· ( ii ό Μ παμπέφ ii άλλοι
όραματιστές τι"Ίς έποχijς). Καί διαβάζουν καί μιλάνε κ· οί
ώρες περνούν καί μέσα άπό άφέλειες καί χοντράδες λαϊκές,
ή Άριάν Μ νούσκιν έχει κάνει καί πάλι τή δουλειά της : μέσα
άπ' αύτό τό-έπιφανειακά-άντιθέατρο, έχει δείξει τή γ έ ν
ν η σ η μ ι ά ς ί δ ε ο λ ο γ ί α ς, της έπαναστατικijς, της πο
λυσυζητούμενης καί σήμερα στή Γαλλία κι άλλού, της " ά
μεσης δημοκρατίας ", πού πηγάζει άπευθείας άπό τό λαό,
εΤναι καθημερινό του βίωμα, τόν καθιστά σκεπτόμενο, ·· πολι
τ ι κόν δν ·· κι όχι παθητικό σαρκίο πού άλλο δέν κάνει σ' αύ
τό τόν κόσμο παρά ν' άναλίσκει καί ν' άναλίσκεται .
Θ ά 'ταν πολύ εύκολο γ ι ά τ ή ν Άριάν Μ νούσκιν καί τούς
συνεργάτες της νά έφαρμόσουν τήν έπιτυχημένη συνταγή τού
" 1 789 " σ' δλες τίς μεγάλες ίστορικές στιγμές η"Ίς Γαλλίας,
άπ' τήν Κομμούνα τού 1 8 7 1 κι ίί:ις τό Μάη τού 1 968. Προτί
μησαν καί πάλι τό δύσκολο δρόμο τijς πρωτότυπης έκφρασης.
" Τό ξέρω ·· μάς εΤπε ή Μ νούσκιν στό τέλος πού τήν εϊδαμε .
.
" Τό ξέρω, δέ θ' άρέσει. Κουράζει ·-_ Όμως, τό " Θέατρο του
Ήλιου " άρνιέται κάθε εύκολία, κάθε δημαγωγία. "Οσοι πι
στοί, προσέλθετε. Κουραστείτε, βαρεθείτε, στοχαστείτε. " Ή
έπαναστατικιi πολιτεία εΙναι τού κόσμου τούτου ", λέει ό τ ί
τλος. 'Αλλά ούτε χαρίζεται, ούτε σερβίρεται στό πιάτο.

[ Τ Ε Λ Ο Σ Τ Ο Υ .. Φ Α Κ Ε Λ Ο Υ 1 7 8 9 " ]

-

ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΑ ΜΑΤΙΟΥ

ο

Δ

1ΙΙ1 Τό ·· Θέατρο ", γιά

καθαρά τεχνι
κούς λόγους, κυκλοφορεί καθυστερημέ
να. Καί τό Δίμηνό του, ξαναβγαίνει . . .
iσχνό ! Δέν ύπήρξε καί τίποτα . . . άξιό
μαχο, πού νά 'πρεπε όπωσδήποτε νά τό
καλύψει. 'Αλλά καί τό κύριο Σώμα τοϋ
τεύχους - παραπάνω ύπερτροφικό άναγκαστικά συμπίεσε τό Δίμηνο. Ά
φοϋ βρίσκεστε στή σελίδα 83, θά 'χετε
διαπιστώσει πώς πρόκειται γιά ενα πρα
γματικό ύ π ε ρ τ ε ϋ χ ο ς ! Θά 'φτανε
καί μόνο ό " Φάκελος 1 789 " γιά νά τό
δικαιώσει. Κ' εχει, έπιπλέον, τό 'Αφιέ
ρωμα Καβάφη, τό 'Αφιέρωμα Κατίνας
Παξινοϋ καί τήν πρώτη δημοσίευση τοϋ
·· Ήμερολόγιου δουλειάς " τοϋ Μπέρ
τολτ Μπρέχτ πού, αύτή τή στιγμή, εΙναι
ενα άπό πιό πολυσυζητημένα κι άκριβά
κοπυράιτ σ' δλο τόν κόσμο.
•11• οι έκδηλώσεις, γιά τήν έπανέκδο
ση τοϋ " Θεάτρου ", άπό προσωπικότη
τες δικές μας καi ξένες κι άπό έπώνυμους
καί άνώνυμους φίλους μας, ήταν τόσο
πολλές καί τόσο έγκάρδιες, πού μάς
συγκίνησαν. Π ήραμε άναρίθμητα συγ
χαρητήρια γράμματα, τηλεγραφήματα
καi τηλεφωνήματα. 'Ιδιαίτερα τιμητική
καί έγκάρδια ήταν κ' ή ύποδοχή τοϋ
·· Θεάτρου " άπό άλλα περιοδικά καί
έφημερίδες. Ά ντi " εύχαριστώ " θά
προσφέρουμε τεύχη πού, τό 'να θά 'ναι
καλύτερο άπ' τ' άλλο !
•11• Όσο

περιορισμένο κι iiν βγήκε
τό Δίμηνο, δέν παράλειψε ώστόσο κα
νένα άπό τά βασικά ένδιαφέροντά του :
Π ρώτ' άπ' δλα, τήν πολύτιμη Σελίδα
Στατιστικής θεαμάτων, μέ τά πάντοτε
άποκαλυπτικά στοιχεία της, τίς χρήσι
μες στήλες τής άλλαγής i:: ργων στ' άθη
ναϊκά θέατρα καί τή Σελίδα τής θεα
τρικής βι βλιογραφίας καί δισκογρα
φίας.
•Π• Καi κάτι άλλο : Άπ' αύτό τό τεϋ

χος άρχίζει, πάλι, ή τακτική άποθησαύ
ριση δλων τών Νομοθετικών Διαταγμά
των καί τών 'Υπουργικών 'Αποφάσεων
πού δημοσιεύονται στήν 'Εφημερίδα τής
Κυβερνήσεως καi άναφέρονται στό Θέα
τρο, τόν Κινηματογράφο, τή Μουσική
καί τίς άλλες Καλές Τέχνες. Στό τεϋχος
αύτό, i:: χουν διατεθεί δυό σελίδες κι δλοι
θ' άνακαλύψουμε διαφωτιστικές λεπτο
μέρειες γύρω άπό τά Κρατικά Βραβεία
καί τίς χορηγίες. Εϊμαστε σίγουροι πώς
κ' οί σελίδες τής 'Εφημερίδος τής Κυ
βερνήσεως θά 'ναι πάντα ά π ο κ α λ υ
π τ ι κ έ ς.
1111 Μετά τούς ·· 'Αντάρτες τοίι Νου
μά ", τά " Όρεστειακά " : ή φονική μά
χη τών " καθαρολόγων " νά καταπνί
ξουν τήν πρώτη δειλή έμφάνιση τής
δημοτικής σέ παράσταση 'Αρχαίας Τρα
γωδίας στό " Βασιλικό ". Ό Γιάννης
Σιδέρης - ό πρώτος τiJ τάξει συνεργά
της - i::γ ραψε γιά τό " Θέατρο " τό
χρονικό τών ήμερών έκείνων τοϋ J 903.
Ζωντανεύει - μέρα τή μέρα, κι &ρα
τήν &ρα - τά γεγονότα, μέσα άπό τόν
Τύπο τής έποχής. Δείχνει τούς πρωτα
γωνιστές τής άναταραχής - τό μανιακό

Ι

Η

Μ ι στριώτη κι δλη τήν παράταξη τών
" καθαρολόγων " - καi τίς άναγεννώμε
νες δυνάμεις τοϋ δημοτικισμοϋ. Μέ τά
" Όρεστειακά ", γράφει χαρακτηριστι
κά ό Γιάννης Σιδέρης, ό δημοτικισμός
" γνώρισε τόν έαυτό του κ'. αίσθάνθηκε
πώς τό μέλλον, όχι μόνο τό γλωσσικό,
άλλά καί τών δσο μποροϋσε άπελευθε
ρωμένων άντιλήψεων, ήταν δικό του
Τό άρθρο τοϋ Γιάννη Σιδέρη, γιά λό
γους καί μόνο σύνθεσης τοϋ τεύχους,
μένει γιά τό έπόμενο.
·-_

•11• Τό άρθρο τοϋ Μπερνάρ Ντόρτ γιά

τό Πολιτικό Θέατρο διαλέχτηκε, ί\στε
ρα άπό πολλή i:: ρευνα καί σκέψη, γιά
ν' άνοίξει έπάξια τό πρώτο τεϋχος τής
νέας περιόδου. ΕΙναι πρός τιμήν τοϋ
άναγνωστικοϋ Κοινοϋ πού τό έπεσή
μανε. Ό έγκαταστημένος στό Παρίσι
μεταφραστής τοϋ άρθρου κι άγαπητός
συνεργάτης μας Παναγιώτης Σκούφης
.. επιασε " μιά φράση τυπωμένη λάθος.
ΕΤναι στή σελίδα 1 9, β' στήλη, 7η άράδα
άπ' τό τέλος : " Έτσι, τό θέατρο αύτό
τής μεταφυσικής μετάληψης . . . ". Παρα
καλοϋμε νά διαβαστεί σωστά : " Έτσι,
τό θέατρο αύτό τής φυσικής συμμετο
χής, καταντάει θέατρο μεταφυσικής
μετάληψης " .
·

•11• Συγκρατείστε δυό όνόματα : 'Ελευ
θερουδάκη καί Σιδέρη. Όση άπόστα
ση κι iiν τά χωρίζει, εΙναι καί τά δυό
βιβλιοπωλεία. Κ' εΤναι τά μόνα βιβλιο
πωλεία πού δέ δέχτηκαν νά διαθέσουν
τό " Θέατρο " ! Τά παραδίδουμε στήν . . .
έκδικητική διάθεση τών φανατικών άνα
γνωστών μας καί φίλων !
•11• Εϊπαμε : Τό Δίμηνο έμφανίζεται γιά
τελευταία φορά !σχνό. Άπό τό έπό
μενο τεϋχος έγκαινιάζεται άλλη μιά,
κάπως κοντινή του, σελίδα - δπου θά
περάσει μιά κατηγορία τής ί\λης του.
'Ωστόσο, ή διχοτόμησή του δέ θά 'ναι
οϋτε σέ βάρος τής εκτασής του, οϋτε
- πολύ περισσότερο - τοϋ ένδιαφέρο
ντός του.

ΤΑΦΟΣ

ΣΤ Η Ν

ΑΛΛΗ Α Κ Ρ Η

Γ Ι Α Τ Η Ν ΚΑΤΙ Ν Α Π ΑΞ Ι Ν Ο Υ !

Ή όδύνη γιά τήν άπώλεια τής Κατίνας
Παξινοϋ δέ μάς έμπόδισε νά διαπιστώ
σουμε, γι' άλλη μιά φορά, πώς, σ' αύτό
τόν τόπο, δέ μπορεί πιά κανένας οϋτε
καί νά πεθάνει άξιοπρεπώς.
Στήν περίπτωση τής Κατίνας Παξινοϋ.
έμπόδισα ν σ' αύτό : Οί περισσότεροι
άπ' δσους άνάλαβαν νά τήν άποχαιρε
τίσουν, τά περισσότερα άπ' δσα εΤπαν,
οί περισσότεροι άπ' δσους παράστησαν
τούς παραστάτες τής σοροϋ της κι άπ'
δσους ·· άνείχον " τίς ταινίες τοϋ φερέ
τρου της. Άλλοίμονο . . .
Γιά δ,τι πρόσφερε στό Θέατρο, τής
πρόσφερ αν, τελικά, εναν τάφο ! 'Αλλά
καί ό ·· διακεκρ ιμένος " αύτός τάφος,
πού τής παραχωρήθη κε, βρέθηκε νά
'ναι, τελικά , στήν πέρα άκρη τής πόλης
τών νεκρών . . .

ο

Δ Ε Ν ΚΑΤΑΛ Α Β Ε Κ Α Ν Ε Ν ΑΣ !

'Επειδή δλοι άκουσαν, άλλά κανένας δέ
μπόρεσε νά καταλάβει τί εΤπε στόν άπο
χαιρετισμό του, ό έπίσημος έκπρόσω
πος τής Πολιτείας, ζητήσαμε ενα έπί
σημο άντίγραφο τοϋ έπικήδειου καί τό
δημοσιεύουμε έπί . . . λέξει, κόμμα καί
τελεία. Άν καί πάλι, δέν καταλάβει κα
νένας τίποτα, έλπίζουμε νά μήν άπο
δοθοϋν εύθύνες σέ μάς. 'Ιδού, τό άκριβές
κείμενο :
«'Εν καθ' "Όμηρον " ϋπνω κασιγνrίτω θα
νάτοιο ( άδελφ<j'J τού θανάτου) " έπιμένει
ό κοινός έπί τόσα έτη θεατιίς καί άκροα
τιίς νύ. Σέ άκούη, Κατίνα Παξινού, έπανα
λαμβάνουσα ν : " Γνωρίζω τούς άνθρώπους,
εlμαι ή Κουράγιο, έχετε άκούσει γιύ. μένα,
μέ γνωρίζοι;ν δλοι " . . .
»Αύτόπλεκτος τής δάφνης ό στέφανος, τών
έγκωμίων ταπεινωμένη ή φωνιί, τι;ς ρυτί
δας - άραγε ό ίδρώς; ι/ - τό δάκρυ, στο
λίζουν μιδ.ς έκλεκτιίς παρουσίας τιίν αύ
λαίαν, πού καί αύτιί έπιμένει νύ. μένη
άνοικτιί.
»"Ας ιίχούν άπό τούς Δελφούς οί χρησμοί:
·· Οlδα δ' έγώ ψάμμου τ' άριθμόν καί μέ
τρα θαλάσσης καί κωφού συνίημι καί ού
φονεύντος άκούω (γνωρίζω έγώ πόση
εlναι ή άμμος τr;ς θαλάσσης καί ποίαι αί
διαστάσεις της, κατανοώ τόν μιί δυνάμε
νον ν' άκούση καί άκούω τόν μiι διαθέ
τοντα φωνήν) ".
ι!'Άς γέμουν ύπερηφανείας ό Πειραιεύς ώς
γενέτειρα καί τών ' Ελλιίνων ή χώρα διύ.
τιίν καλλιτέχνιδα καί τιίν δημιουρyόν, διύ.
τιίν μητέρα καί τiιν έπ ' άγαθφ ύδοιπορειί
σασαν.
»'Άς εύλογούν καί οί ούρανοί καί τών ψυ
χών αί δειίσεις τιίν wραν τιϊς μεγάλης κατά
Θεόν καί πίστιν δοκιμασίας.
»'Επιμένουν τύ. φώτα καί αί σκιαί, έπι
μένουν οί κώδωνες τιϊς έκκλησίας καί τι;ς
σκηνι;ς, έπιμένουν οί άπλοί καί οί αύθόρ
μητοι νύ. Σέ άκούουν πάντοτε Μάνα Κου
ράγιο : " Τύ. καλλίτερα σχέδια έχουν χα
λάσει άπ ' τιί μικροπρέπεια έκείνων πού
ιίταν γιύ. νύ. τύ. έκτελέσουν . . . Χαίρομαι
γιύ. τιίν είριίνη κι ' ίiς καταστράφηκα . . .
Θύ. τύ. καταφέρω . . . . .
Σέ εύχαριστούμεν, Κατίνα Παξινού . . . » .
Ο ΑΓΓΕΛΟΣ Τ Ε ΡΖΑ Κ Η Σ

Τήν κατάσταση έσωσε ό Άγγελος Τερ
ζάκης. Ξεπετάχτηκε άπ' τό πλήθος καί
- αύτόκλητος, δπως δήλωσε - εΤπε
τά παρακάτω συγκινητικά :
.. ΕΤναι πολύ βαρειά ή αύλαία πού επεσε
χτές τ' άπόγεμα γιά νά μπορώ νά τήν
παραμερίσω, Κατίνα Παξινοu, καi νά
ύποκλιθώ μπροστά σου. Τά λόγια, πάλι,
δέ βοηθάνε : χάνουν τό άνάστημά τους
δταν εΤναι νά μετρηθοϋν μέ μορφές σάν
τή δική σου. Κι δμως, λόγια κι αύλαία,
νά τά συστατικά τής Τέχνης πού ύπηρέ
τησες μέ τόσο πάθος, άλύγιστη, &ς τή
στερνή σου &ρα. Θά δοκιμάσω νά τά
συναρμολογήσω γιά νά ψελλίσουν δ,τι
δέ λέγεται : Τό κενό πού άφήνεις, τό
βαθύ τραϋμα πού προκαλείς μέ τήν άπο
χώρησή σου.

Δέν εΙναι πώς ύπηρέτησες τό θέατρο.
Ύπηρέτησες έκείνο τό θέατρο πού δέ
χρειάζεται παρά μόνο τό λόγο καi ·μιάν
αύλαία. Τό λέμε, κάποιοι άμετανόητοι,
τό Μ εγάλο Θέατρο. Σ' έκείνο χώραγε
τό άνάστημά σου, μόνον έκεί μποροϋσες
νά δικαιωθείς. Καί i;σουν μιά άπό τiς
λιγοστές μέσα στόν κόσμο μορφές τiς
άξιες νά τό δικαιώνουν. Πρόβαλες τήν
'Ελλάδα στό παγκόσμιο έπίπεδο. Αύτό
πιά λέγεται Τέχνη πού γράφει 'Ιστορία.
Τώρα πού μάς φεύγεις, δέ θρηνό'> γιατί
πληρώνεις τόν άδυσώπητο φόρο τijς
άνθρώπινης μοίρας. Θρηνό'> τό Θέατρο.
Θέλω νά πιστεύω πώς είμαστε άρκετοi
έδό'> γύρω σου, καί σ' δλη τήν 'Ελλάδα,
πού καταλαβαίνουμε τί νόημα έχει αύ
τός ό λόγος. Βλέπω στόν άέρα δραμα
τικά πρόσωπα γεννημένα άπό ποιητές
μεγάλους, πού δίχως έσένα θά περιφέ
ρονται στό έξijς σάν ψυχές άνεμοδιω
γμένες, ψάχνοντας νά βροϋν κορμί γιά
νά ένσαρκωθοϋν. Θά παραλλάξω λοιπόν
τόν φημισμένο τίτλο τοϋ Σικελοϋ συγ
γραφέα καi θά πό'> δτι ύπάρχει κάτι πι
κρότερο άπό τό νά γυρεύουν μάταια συγ
γραφέα μερικά πρόσωπα : ΕΤναι τό νά
γυρεύουν ήθοποιό άξιο νά τ' άναστήσει.
Άπό τή στιγμή πού σώπασες, Κατίνα
Παξινοϋ, έσπασε μιά άπό τίς έλάχιστες
χορδές πού κρύβουν μέσα τους τόν
πλοϋτο καi τόν παλμό τοϋ Μ εγάλου
Θεάτρου.
Στέκομαι έδό'> στήν άκρολιμνιά άν.ήμπο
ρος καi γνέφω μέ τό μαντήλι καθώς τό
πλοιάριο σέ παίρνει λάμνοντας πάνω
στά σκοτεινά νερά. Δέν άντιπροσωπεύω
τίποτα γενικότερο η έπίσημο, όργάνω
ση, όμάδα, 'Αρχή. ΕΙμαι ένας μοναχι
κός έργάτης τοϋ Θεάτρου. Γι' αύτό κι
δ,τι εΙπα έχει ένα μονάχα τίτλο : τόν
έξομολογητικό. - Κατίνα Παξινοϋ,
φεύγοντας, άφήνεις έδό'> σ' έμάς τό ά ν
α ν τ ι κ α τ ά σ τ α τ ο. Καλό σου κα
τευόδιο γιά δ,τι μάς εδωσες καi γιά
δ,τι jlάς παίρνεις " .
ΣΑΛΕΑΣ : τ ο Λ Α Ι Κ Ο ΚΛΑΡΙ Ν Ο
Π ΟΥ Σ Ω Π ΑΣΕ Γ Ι Α Π Α ΝΤΑ . . .

Τόσα γράφονται γιά τόν Τόλη καi τήν
" Ξανθή άγαπημένη Παναγιά " του ! "Ας
μάς έπιτραπεί νά σημειώσουμε - έστω
καί καθυστερημένα - κάτι πού πέρασε
τελείως άπαρατήρητο κ' eμεινε όλότελα
άγραφτο.
Πέθανε, 44 χρονό'>ν, ό Βασίλης Σαλέας,
γύφτος άπό τό Μεσολόγγι, ενα άπό τά
καλύτερα λαϊκά κλαρίνα τοϋ τόπου μας.
Γεννήθηκε μουσικός, άπό σόι μουσικό'>ν.
Παιδί, eπαιζε φλογέρα. 'Αργότερα κλα
ρίνο. -Αφησε όχτώ παιδιά. Τά τρία εΙναι
μουσικοί.
Όταν μαθεύτηκε πώς ό Σαλέας πεθαίνει,
μαζεύτηκαν στά Νέα. Λιόσια δπου εμενε,
πολλοί γύφτοι κι όμότεχνοί του. Στερνή
του θέληση : Θά μέ πάτε μέ κλαρίνα . . .
Καi τόν πήγανε." Από τό σπίτι του στήν
έκκλησιά τόν 'πήγαιναν �:cαίζοντας πέντε
κλαρίνα. Όλα φημισμένα. Κι δλα τijς
φάρας του. Τό ίδιο καi στό νεκροτα
φείο. Πέντε κλαρίνα παίζαν πάνω
στόν τάφο του !
Ένας γνήσιος λαϊκός μουσικός χάθηκε.
Καί, φυσικά, κανένας δέ σκοτίστηκε!
Ήτανε γύφτος . . .

Α Λ Λ Α ΓΕ Σ Ε Ρ ΓΩ Ν Σ Τ Α Θ Ε Α Τ Ρ Α
ΤΟ ΓΕΝΑΡΗ

ΚΑΙ ΤΟ ΦΛΕΒΑΡΗ

•111 ΑΘΗΝΑ (Θίασος Γιάννη <Ι>έρ
τη - Ξένιας Καλογεροπούλου) : "Ως
τiς 21 Γενάρη, " Αύγουστιάτικο
Φεγγάρι " τοϋ Τζών Πάτρικ. Άπό
26 Γενάρη δεύτερο Εργο : " Λούβ "
τοϋ Μ άρραιη Σίσγκαλ.
1ΙΙ1 ΑΚΑΔΗ Μ ΟΣ (Θίασος Άλέξη
Μ ινωτij - Κατίνας Παξινοϋ) : "Ως τiς
14 Γενάρη, " Ό λοχαγός τοϋ Κέπε
νικ " τοϋ Τσουκμάγιερ. ο 'Από 20
Γενάρη ό.'>ς τίς 1 8 Φλεβάρη, ή Β'
Σκηνή τοϋ θιάσου μέ τό " Σάν γερα
νοί τήν Άνοιξη " τοϋ Β. Κ. Φαράν.
'Από 19 Φλεβάρη τό θέατρο έκλεισε.
1111 Α Μ Ι ΡΑΛ (Θίασος Σμ. Γιούλη ) :
'Ώς τίς 1 8 Φλεβάρη " Α γνωστος
δολοφόνος " Ν. Φώσκολου. 'Από
1 9 ό.'>ς τiς 28 Φλεβάρη τό θέατρο
κλειστό. 'Από τήν 1 η τοϋ Μάρτη,
τρίτο έργο : " ' Εκλογές τοϋ Μ πόστ ".
•

1111 ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ( Γ. Μ ιχα
ηλίδης) : 'Από 1 - 5 Γενάρη κλειστό,
σά διαμαρτυρία γιά τό Βιετνάμ.
'Από 6 ως τiς 25 Γενάρη συνέχισε
τόν " Κυριακάτικο περίπατο " τοϋ
Ζώρζ Μ ισέλ. Διέκοψε καi πijγε στή
Θεσσαλονίκη.
1111 ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ (" ' Ελληνική Σκη
νή ", Άννα Συνοδινοϋ) : "Ως τiς 28
Γενάρη τά " Παιχνίδια " τοϋ Ζώρζ
Μ ισέλ. 'Από 29 Γενάρη ως τίς 7 Φλε
βάρη, κλειστό. 'Από 8 Φλεβάρη, τρί
το έρyο : " 'Αντιγόνη " τοϋ Μπρέχτ.
1111 Δ Η Μ ΟΤΙ ΚΟ Πειραιό'>ς (Θίασος
Δημήτρη Χόρν) : "Ως τiς 1 4 Γενάρη
" Ό Βασιλιάς Ριχάρδος Γ " τοϋ
Σαίξπηρ. 'Από 20 Γενάρη ως τίς 4
Φλεβάρη ό θίασος τοϋ Έθνικοϋ Θεά
τρου μέ τό " Δόν Κιχώτη ". 'Από
5 ως τίς 28 Φλεβάρη, τό θέατρο
κλειστό.' Από τήν 1 η τοϋ Μάρτη, ή
" Λατέρνα Μάτζικα " τijς Πράγας.
•111 ΔΙΑΝΑ (Λαμπέτη - Κατερίνα) :
"Ως τίς 21 Γενάρη " Ή τυφλόμυγα "
τοϋ Αίηκμπωρν. 'Από 27 Γενάρη,
δεύτερο έργο : " Μ ικ·ρές άλεποϋδες "
τijς Λίλιαν Χέλμαν.
1111 ΕΘΝΙΚΟ : 'Ώς τίς 7 Γενάρη
" Δόν Κιχώτης ". 'Από τίς 1 3 Γε
νάρη ως τίς 1 8 Φλεβάρη τρίτο έργο :
" Ή πρόβα η ή τιμωρία τοϋ έρωτα " .
'Από 2 4 Φλεβάρη, τέταρτο eργο :
" Ή ζωή · τοϋ Γαλιλαίου " τοϋ
Μπρέχτ.
1111 ΚΑΒΑ (" Θίασος Ρεπερτορίου " ,
Τιτίκα Νικηφοράκη) : 'Ώς τiς 1 1
Φλεβάρη ή .. ' Επιστροφή άπό τίς
Μυκήνες " του Ε. Άβέρωφ. Άπό 1 7
Φλεβάρη " Λεωφορείο ό πόθος •·
Τεννεσσij Ούίλλιαμς.
1111 ΚΑΛΟΥΤΑ (Θίασος Ντ. ' Η λιό
πουλου- Μάρθ. Καραγιάννη ) : 'Ώς
τίς 7 Γενάρη τό μιούζικαλ τό'>ν Μά
στεροφ, Κάντερ, Έμπ " Καμπαρέ ".

'Από τiς 13 (καi δχι άπό τήν 1 η)
Γενάρη; δεύτερο έργο : 'Επιθεώρηση
Τραϊφόρου - 'Ελευθερίου - ' Ιακωβίδη
" Κάτι ψιθυρίζεται ".
•ΙΙ1 Μ Ι ΝΩΑ (Θίασος Βουτσά) : Ή
κωμωδία Γ. Δαλιανίδη " Είκοσι
γυναίκες κ' έγώ ". ο 'Από 29 Γε
νάρη, μόνο κάθε Δευτέρα, τό " Μον
τέρνο Θέατρο " τοϋ Γ. Μ εσσάλα μέ
τά . " Πατατάκια " τοϋ • Αρνολντ
Ούέσκερ .
1111 ΝΕΑ Σ Κ Η Ν Η Έθνικοϋ Θεά
τρου : "Ως τίς 2 1 Γενάρη ό " Συνο
δός " τοϋ Στρ. Καρρά. 'Από τίς
24 Γενάρη ό.'>ς τίς 4 Φλεβάρη, τρίτο
έργο : ό " Σεβάσμιος πολιτικός " τοϋ
Τ.Σ. Έλλιοτ. 'Από 8 Φλεβάρη, τέ
ταρτο eργο : ή κωμωδία τοϋ Σαίξπηρ
" Τέλος καλό, δλα καλά ".
•111 ΟΛ Υ Μ ΠΙΑ ('Εθνική Λυρική
Σκην1i ) : Στό φετεινό έναλασσόμενο
15
περιλαμβάνονται
ρεπερτόριο
έργα, σέ 8 6 παραστάσεις: Γ . Σκλά
βου " Κασσιανή " 1 7, 1 9, 26, 29/
1 1 /72. Σοϋμπερτ " Τό σπίτι τό'>ν
τριό'>ν κοριτσιό'>ν " 23, 28, 30/ 1 2/72,
1 6, 2 1 , 27/ 1 /73, 1 0, 1 7/2. " Βραδιά
Μπαλέτου 24/ 1 1 /72, 3, 9, 1 9, 2 1 ,
29/ 1 2/72, 1 3/ 1 /73, 3/2 ( 7 , 8 , 9/2 στήν
Πάτρα ) καi 1 5/2. Βέρντι " Τροβα
τόρε " 2, 1 7, 20, 26/ 1 2/72, 1 9/ 1 .
Σακελλαρίδη " Βαφτιστικός " 1 7/
1 0/72, 1 8, 22, 25/ 1 1 , 1 5/ 1 2, 4, 6,
7/1 /73, 2, 28/2. Όρφ " Ή έξυπνη "
καi Ραβέλ " ' Ισπανική Ώρα " 8,
1 0, 1 4, 1 6/ 1 2/72. Βέρντι " Μ άκβεθ "
1 2 , 1 4, 1 7, 20/ 1 /73. Τσαϊκόφσκι
" Όνιέγκιν " 26, 28, 30/ 1 , 1 , 4/2.
Μ ότσαρτ " Έτσι κάνουν δλες
9, 1 1 , 1 4, 1 8, 24/2. Πουτσίνι " Μα
νόν " 23, 25/2.
"

1111 ΠΕΙΡΑ Ι ΕΥΣ : Άπό τίς 5 (καί
δχι άπό τήν 1 η) Γενάρη, ό θίασος
Θανάση Βέγγου μέ τήν κωμωδία Γ.
Λαζαρίδη " Ό τρελλός τοϋ Λούνα
Πάρκ " (έπανάληψη).
•ΙΙ1 ΠΕΙΡΑ Μ ΑΤΙ ΚΟ ( Μαριέττα Ρι
άλδ η ) : 'Από 22 Γενάρη ό.'>ς τiς 5 τοϋ
Μάρτη, μόνο Δευτέρα καi Τρίτη
(παράλληλα μέ τό " Οϋστ " τijς
Ριάλδη) τό πρόγραμμα " Μονόπρα
κτα '73 μέ τίς " 'Αγριοφράουλιές "
τοϋ Δ. Π ολυχρονόπουλου καί τήν
.. 'Οροφή " τοϋ Δ. Λευκορείτη.
"

1111 ΡΕΞ (Θίασος Λ. Κωνσταντάρα ) :
"Ως τiς J 8 Φλεβάρη " 'Ερωτιάρης
ά-λά 'Ελληνικά " τό'>ν Γιαλαμά-Π ρε
τεντέρη. 'Από 22 Φλεβάρη " Εύτυ
χό'>ς τρελλάθηκα " τοϋ Γ. Ρούσσου.
1111 ΣΤΟΑ : 'Από τiς 27 Φλεβάρη σέ παράλληλες παραστάσεις μέ τό
έργο τοϋ Μ άριου Ποντίκα " Ό λάκ
κος καi ή φάβα " - τό έργο του
Πέτερ Βάις " Άσμα γιά τό σκιάχτρο
τijς Λουσιτάνιας ".

Σ ΤΑΤ Ι Σ ΤΙ Κ Η

ΤΩΝ

Μετύ. τήν ίινασκύπηση πού δημοσιεύτηκε στό τεύχος 3 1
- τό πρώτο πού κυκλοφόρησε μετά τό 1 966 - γιίι νίι
φανεί ή μακροχρόνια τάση στήν κίνηση τών Δημοσίων
1.

ΘΕΑΜΑΤΩΝ

Θεαμάτων, δ ί νονται παρακάτω, σέ δυό π ίνακες, οί κατά
μ�)να άριθμοί εiσιτηρίων στό Α' έξάμηνο 1 972, σέ σύγκρι
ση μέ τό Α' έξάμηνο της προηγούμενης χρονιάς ( 1 97 1 ) :

Πίνακας τών είσιτηρίων πού πουλήΟηκα·ν τύ Α' τρίμηνο τοϋ 1 972, σί; σύγκριση μi: τύ άντίστυιχο τοϋ 1971

Γενάρης

ι 9 7 2
Φλεβάρης

Μάρτης

Γενάρης

1 9 7 1
Φλεβάρης

Μάρτης

.
.
.
.
.

1 2.307.757
284.840
1 29.5 1 1
1 0.975.494
9 1 7.9 1 2

9.793.289
242. 1 83
74. 587
8 . 5 1 9.827
956.692

9.882.633
287. 5 1 5
98.403
8. 575.932
920.783

13.819.949
396.792
94. 1 79
1 2.378.979
949.999

1 0.81 2.264
268.098
74.086
9.650.446
8 1 9.634

1 1 .802.324
224.249
57.64 1
1 0. 6 1 7.205
903.229

Περιφέρεια Π ρωτευούσης
1 . Θέατρα πρόζας . . . . . . .
2 . Μουσικά Θέατρα . . . . .
3 . Κ ινηματογράφοι . . . . .
4 . Λοιπά Θεάματα . . . . . . .

5.763.208
225.682
1 07.283
4.79 1 .464
638.779

4.536.464
1 69.236
54.969
3.801 .00 1
5 1 1 . 278

4.627.806
1 84.534
64.224
3 .79 1 .680
587.368

6.300.44 1
265.994
72.586
5.456. 5 3 1
505. 3 30

5.01 9.401
1 63 .48 1
45.024
4.353.640
457.256

5.777.247
1 44.228
4 1 .092
5.02 1 . 1 57
570.770

Λοιπή Χώρα . . . . . . .
1 . Θέατρα πρόζας . .
2 . Μουσικά θέατρα
3 . Κ ινηματογράφοι
4 . Λοιπά ΘF.άματα . .

6.544.549
59. 1 58
22.228
6. 1 84.030
279. 1 33

5.256.825
72.947
1 9.6 1 8
4.7 1 8 .826
445.434

5.254.827
1 02.98 1
34. 1 79
4. 784.252
333.4 1 5

7.519.508
1 30.798
2 1 .593
6.922.448
444.()69

5.792.836
1 04.6 1 7
29.062
5 . 296.806
362.378

6.025.077
80.02 1
1 6. 549
5. 596.048
332.459

ΕΙΣ Ι Τ Η Ρ Ι Α
Σύνολο Χώρας . . . . .
1 . Θέατρα πρόζας . .
2 . Μουσικά Θέατρα
3 . Κ ινηματογράφοι
4 . Λοιπά Θεάματα . .

ιι.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Πίνακας τ<ίJν είσιτηρίων πού πουλήθηκαν τιί Β ' τρίμηνο τοϋ 1 972, σέ σύγκριση μί; τό άντίστοιχο τοϋ 1 97 1

Άπρίλης

1 9 7 2
Μ άης

Ίούνης

Άπρίλης

1 9 7 1
Μ άης

Ίούνης

.
.
.
.

9.545.331
2 1 2.404
74.486
8.020.653
1 .237.788

7.825.537
1 89.7 1 2
1 06.3 1 8
6.279.082
1 .250.425

8 . 1 42.025
1 53 . 274
1 48.473
6.7 1 2.294
1 . 1 27.984

1 0.813.879
1 82 . 587
80.707
9.452 . 1 42
1 .098.443

8.906. 1 30
1 82.301
8 1 .574
7.340.83 1
1 .301 .424

1 0. 107.495
2 1 7.445
3 8 1 .767
&.392.304
1 . 1 1 5.979

Περιφέρεια Πρωτευούσης .
1 . Θέατρα πρόζας . . . . . . .
2 . Μουσικά Θέατρα . . . . .
3 . Κινηματογράφοι . . . . .
4 : Λοιπά Θεάματα . . . . . . .

4.445.0 1 2
9 1 .056
44.638
3 .47 1 .6 1 4
837.704

3.863.941
59.2 1 7
79.987
2.9 1 0 .460
8 1 4. 277

4.322.069
73.228
1 24.506
3.480.082
644.253

5.040.443
1 1 0. 394
40.63 1
4. 1 45. 1 93
744.225

4.553.4 1 6
84.045
68. 2 1 4
3 . 627.937
773. 220

5.645.252
1 20.36 1
359.4 1 3
4.398 . 240
767.238

Λοιπή Χώρα . . . . . . .
1 . Θέατρα πρόζας . .
2 . Μουσικά Θέατρα
3 . Κινηματογράφοι
4 . Λο1πά Θεάματα . .

5. 100.3 1 9
1 2 1 .348
29.848
4.549.039
400.0R4

3.96 1 .596
1 30.495
26.33 1
3. 368 . 622
436. 1 4R

3.8 1 9.956
80.046
23.967
3.232. 2 1 2
4R3 .73 I

5.773.436
72. 1 93
40.076
5.306.949
354 .2 Ι R

4.352.714
98.256
1 3.360
3 . 7 1 2.894
.� 28.204

4.462.243
97.084
22.354
3.994.064
34R.74 1

ΕΙΣ Ι Τ Η Ρ Ι Α
Σύνολο Χώρας . . . . .
1 . Θέατρα πρόζας . .
2 . Μ ουσικά Θέατρα
3 . Κ ινηματογράφοι
4 . Λοιπά Θεάματα . .

...
...
...
...
...

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Άπό τ' άναλυτικά αύτά στοιχεία προκύπτουν τά έξης :
Α. Τά είσιτ1)ρια Θεάτρων πρόζας παρουσιάσανε τό
πρώτο έξάμηνο 1 972 αiσθητή μείωση . Μεγαλύτερη στήν
περιφέρεια της Π ρωτεύουσας κ' ίδιαίτερα τούς μηνες Ίού
νη , Γενάρη καί Μ ά η . 'Αντίθετα, τό Μ άρτη παρατηρήθηκε
μεγάλη αϋξηση. Σηi Λοιπή Χώρα παρουσιάστηκε μεγά
λη μείωση, στά είσιτήρια Θεάτρων πρόζας, τό Γενάρη
1 97 2 ( κατά 55% περίπου) καί πολύ μικρότι:ρη τόν Ί ού
νη. Τού; ίiλλους τέσσερις μηνες παρατηρ1)Θηκε αϋξ ηση,
σέ σύγκριση πάντοτε μέ τήν προηγούμενη χρονιά.
Β. Τά μουσικά Θέατρα παρουσιάσανε κι αύτά μείωση
σηiν κίνησ1i τους. τό Α' έξάμηνο 1 972. Αύτή δμως όφε ί 
λεται άποκλειστικά στούς δυό τελευταίους μηνες κ· ίδι
αίτερα τόν ' Ι ούνη 1 972, πού πουληΘ1)κανε κατά 61 % λι
γότερα είσιτήρια άπό τόν ϊδιο μ �) να τού 1 97 J .
Γ. Γιά τόν Κ ινηματογράφο τό πρώτο έξάμηνο τοϋ
1 972 είναι κρίσιμη περίοδος μέ παραπέρα πολύ μεγάλη
κάμ ψ η στήν κίνησ1i του καί , γιά πρώτη φορά, μέ μεγάλη
μείωση καί στίς έπαρχίες, πού πρέπει ν' άποδοθεί στή
διάδοση της Τηλεόρασης σ' δλη τή χώρα.
Π ι ό χαρακτη ριστική είναι ή συνοπτικ1i παρουσίαση της
κίνησης τών εiσιτη ρίων Δημοσίων Θεαμάτων, στό Α ' έξά
μηνο τών πέντε τελευταίων χρόνων, σέ χιλιάδες είσιτηρίων :

Α" ΕΞΑ Μ Η ΝΟ
1 968
Θέατρα πρόζας
1 .385
Μουσικά Θέατρα
516
Κι νηματογράφοι 65.482
»
Π ρωτεύουσα 35.435
»
Λοιπ1i Χώρα 30.047
Λοιπά Θεάματα
4.342

1 969
1 .3 1 2
831
65.770
3 3 . 1 32
32.638
4.585

1 970
1 .343
625
62.905
30.306
32. 599
5.482

1 97 1
1 .47 1
770
57.832
27.003
30.829
6. 1 89

1 972
1 . 370
632
49.083
22.246
26.837
6.4 1 2

Ο ί μεταβολές ( + αϋξηση καί - μείωση) στίς πωλήσεις
είσιτηρίων κινηματογράφων τό Α' έξάμηνο 1 972, σέ σχέση
μέ τ�iν ϊδια περίοδο τοϋ 1 97 1 . είναι σέ ποσοστά 11 άκόλουθη :
1 969
Α" ΕΞΑ Μ Η ΝΟ
-6,4 %
Π ρωτεύουσα
Λοιπή Χώρα
Ι- 8,8 %

1 970
-8,7 %
-0, Ι %

1 97 1
- 1 0,9 %
- 5,5 %

1 972
- 1 7,6 %
- 1 2,9 %

Σύνολο

-4,4 %

- 8, 1 %

- 1 5, 1 %

f- 0,4 %

Παρ' δλο πού τά τελευταία χρόνια, τά είσιη)ρια πού που
ληθi1κανε στήν Π ρωτεύουσα είναι πολύ λιγότερα άπ' δσα
πουληΘ 1iκανε σηi Λοιπή Χώρα, ή άπόδοση της φορολο
γίας Θεαμάτων είναι πολύ μεγαλύτερη στήν Π ρωτεύουσα
(58 % τοϋ συνόλου) έπειδή σ' άναλογία είναι περισσότερα
τό. είσιη)ρια Θεάτρων καί, κυρίως, έπειδή τά είσιη)ρια
Δημοσίων Θεαμάτων είναι στήν Π ρωπi1ουσα άκριβότερα.
" Θ ΕΑΤΡΟ . . ΤΕΥΧΟΣ 32, Μ Α ΡΤ Η Σ - Α Π Ρ Ι Λ Η Σ 1 9 7 .1

Θ Ε Α Τ Ρ Ι Κ Ή Β Ι ΒΛΙΟΓΡΑΦ ΙΑ
Συνεχίζουμε άπό τό προηγο ύμενο και' θά κλείσουμε στό έπόμενο τείίχος
- τιί δημοσίευση μιiiς, χωρισμέιιης
κατά θέματα, βιβλιογραφίας στ' άγγλικά
V.

ΘεΑΤΡΟ Ι Θ ' ΑΙ Ω Ν Α

• Ντtιβιντ Μά γ ι c ρ 1 1 1 : Τά στοιχε!α τ ού Άρ
λcκίνου. Ί-1 Άγγλι κ1i Παντομίμα 1 806 - 1 836.
Έκδ. Πανcπιστημίου Όξφόρδης. Λ ί ρcς 7.25.
• Τζ. Λ. Στάιαν: Ό Τσtχωφ μtσα άπό niν
παράσταση. ·εκδ. Πανεπιστημίου Καίμπριτζ.
Λονδίνο 1 97 1 . Λίρcς 4.60.
• Λόγκαν Στίεcρς: Ό Τολστόι καί ό Τσέχωφ.
-εκδ. Πανcπιστημίου Καίμπριτζ. Λονδίνο 1 97 1 .
Λίρcς 2.40.
• ΌρλεΟ 1. Χόλταν: ΜυΟικά πρότυπα στά τc
λcυτα{α έργα τοί.ι ϊψεν. ·εκδ. Πανεπιστημίου
Μ ινcσσότα. Μ ιννcάπολις. Δολ. 7.95.
• Τσάρλς Α. Κάρπcντε ρ : Ό Μπέρναρ Σω
καί ή τi:χνη νά καταστρέφεις {δανικό.. ·εκδ.
Πανεπιστημίου Γουισκόνσιν.
Λονδίνο
1 969.
Λίρcς 3 . 1 0.
• ΚtννcΟ Ρίτσαρντς καί Πίjτερ Τόμσον: Δο
κίμια πίινω στό 'Αγγλικό Θέατρο τοί> ΙΘ' αiώνα.
Εiσηγi1σεις άπό ένα Συμπόσιο πού όργάνωσε
τό Θεατρικό τμήμα τοϋ Πανεπιστημίου τοϋ
Μάντσcστcρ. -εκδ. ΜέΟιουιν. Λονδίνο 1 9 7 1 .
Λ ί ρcς 2.30.
νι .

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΘεΑΤΡΟ

8 Μπάρναρντ Χήγουιττ: 'Ιστορία του Θεάτρου
άπό τό 1 800 &ς τήν έποχi1 μας. -εκδ. Ράντομ
Χάουζ. Νέα Ύόρκη 1 970. Δολλ. 4.95.
8 'Έντουαρντ Μπράουν: Ό Μέγιερχολντ καί
τ ό Θέατρο. -εκδ. ΜέΟιουιν. Λονδίνο
1 969.
Σελλ. 75.
8 · εντουαρντ Γκόρντον Κραίηγκ. Άναμνη�
στική έκΟcση σniν Π ι νακ0Ωί1 κ η τοί) -Αμστερν
ταμ. Κατάλογος τού - Αρνολντ Ρούντ. εισαγω
γή Ν τόναλντ Αινσλάγκερ. -εκδ. -Αρνο Πρές.
Νέα Ύόρκη 1 967. Δολλ. 9.
• Νόρρις Χόουτον: Ή έκρηξη τής Σκηνής.
εισαγωγή στό Θέατρο τού εικοστοϋ Αιώνα.
-εκδ. Γουίμπράιτ καί Τάλλευ 1 9 7 1 . Δολλ. 6.95.
8 Χάντλυ Κάρτερ : Ή νέα πνο1) στό Ρωσικό
Θέατρο 1 9 1 7 - 28 . Έκδ. Μπλόμ. Νέα Ύόρκη
Ι 970. Δολλ. 7.
8 Ρούμπυ Κών. : Σύγχρονα Οεατρικά ρεύματα.
·εκδ. Πανεrιιστημίου Ίντιάνα. Μπλούμινγκτον
καί Λονδίνο 1 969. Δολλ. 5.95.
8 Νόρμαν Νάντελ: Είκονογραφημένη ' Ι στορία
τού Θήατερ Γκίλντ. είσαγωγή Μ π ρούκς -Ατκιν
σον. -εκδ. Κράουν. Νέα 'Υόρκη. Δολλ. 1 0.
8 Μάρην Γκότφρι ν τ : Τό σχίσμα στό Θέατρο.
Τό μεταπολεμικό ' Α μερικανικό Θέατρο. Άνά·
λυση του σχίσματος άνάμεσα στό Οέατρο του
Μπροντγουαίη καί τό όφ-όφ Μ προντγουαίη.
-εκδ. Λίτλ Μ π ράουν. Βοστώνη 1 969. Δολλ. 2.65.
• l'όναλντ -Αιλινγ κ : Σών Ο'Κέιζυ. -εκδ. Μακ
μ ί λλαν. Λονδίνο 1 969. Πένν. 90.
• Σών Ο'Κέιζυ: Χτυπω τήν πόρτα. Έκδ. Πάν Μπούκς. Λονδίνο 1 97 1 . Πένν. 30.
• Σών Ο'Κέιζυ: ει κόνcς στό διάδρομο. -εκδ.
Πάν - Μπούκς. Λονδίνο 1 97 1 . Γlένν. 30.
• -οσκαρ Τζ. Μπρόκετ : Προοπτικές τοϋ σύγ
χρονου Οεάτρου. ·εκδ. Πανεπιστημίου Λουι
ζιάννα. Δολλ. 6.50.
e Μάρτιν ε. Μπράουν: " Η δομή των Οcατρι
κών έργων τού Τ. Σ . -ελιοτ. -εκδ. Πανcπιστη
μίου Καίμπριτζ. Λονδίνο 1 969. Λίρcς 2.75.
• Τόμ Φ. Ντράιβcρ: Ή άναζ1iτηση τοϋ ρο
μαντισμοϋ καί τά σύγχρονα tρωτήματα. ·εκδ.
Ντcλακόρτ. Νέα 'Υόρκη 1970. Δολλ. 7.50.

νιι.

ΑΣΙΑΤΙΚΟ ΘεΑΤΡΟ

• Φάμπιαν Μπάουcρς: Τό Οέατρο στtiν Άνα
τολt'1 . Μιά Οεώρηση του χορου καί του Οεάτρου
τής Άσίας. Έκδ. Γκρόβ. Νέα 'Υόρκη 1 969.
Δολλ. 3.95.
• Π 1)τερ Άρνοτ τ : Τό γιαπωνέζικο Οέατρο.
-εκδ. Μακμίλλαν. Λονδίνο 1 969. Λ ί ρcς 4.50.
• Γιασούγι Τσίτα : Καμπούκι, τό λαrκό Οέατρ ο.
-εκδ. Γουέδερχιλλ καί Γουώκcf1. Νέα Ύ όρκη
1 970. Δολλ. 5.95.
8 Τσουρουο ·Αντο : Μ πουνράκου. τό κουκλο
Οέατρο. Έκδ. Γουέδcρχιλλ καί Γουωκcρ. Νέα
Ύ όρκη 1 970. Δολλ. 4.95.
e Ζαίν Σκώττ - Κεμπάλλ : Τό Οέατρο σκιων
τής Ίάβας. Ή συλλογή Ράφλς τοίι Βρεταννικού
Μουσείου. ·εκδ. Βρεταννικού Μουσείου. Λον
δίνο 1970. Πένν. 40.
• Γlcριοδικό · · Ντράμα Ρηβιού ·· : Άφιtρωμα
σrό Θέατρο τής Άσίας. Τεύχος 50.
ν ι ι ι . ΘεΑΤΡΟ ΤΩΝ Ν ε ΓrΩΝ
Σ. Τόμας \\Ιτέντ : Τό ΈλcύΟερο Θέατρο τοϋ Νό
του. ·ενα ντοκουμtνrο γιά τό ριζοσπασηκό
Οέατρο τών Νέγρων τοϋ Νότου. ·εκδ. Μπόμπς Μέριλλ. Ίντιανάπολις 1 969. Δολλ. 3.75.
e Τζέιμς Β . Χάτς: Οί Νέγροι σrό Άμcρικα
νικό Θέατρο. Μιά βιβλιογραφία έργων καί
μιούζικαλς 1 7 70 - 1 970. -εκδ. Ντ. Μπ. Σ . Νέα
'Υόρκη 1970.
8 Φρέντερικ Γ. Μπόντ: Οί Νέγροι καί τό
Θέατρο. -εκδ. Μάκ ΓράΟ. Μαί ρυλαντ 1 969.
Δολλ. 1 2.
e Ντάρβιν Τ. Τάρνcρ: Τό Θέατρο των Νέγρων
σniν Άμερική.
ΆνΟολογία.
Έκδ.
Φωσcτ.
Δολλ. 1 . 50.
• Γούντυ Κίνγκ καi Ρώντ Μίλλcρ: ΆνΟολο
γία τού Θεάτρου τών Νέγρων. ·εκδ. Πανεπι
στημίου Κολούμπια. Νέα Ύ όρκη. Δολλ. 1 2.

• Ντόρις ε. -Αμπραμσον: Νέγροι συγγραφεtς
στό 'Αμερικανικό Θέατρο. "Έκδ. Πανεπιστημίου
Κολούμπια. Νέα 'Υόρκη. Δολλ. 1 2.50, ίiδετο
δολλ. 2.95.
• Γουίλλιαμ Κάουτς: Νέοι Νέγροι σuπρα
φctς. ΆνΟολογία. -εκδ. Πανcπιστημίου Λουι
ζιάνα. Δολλ. 6.95.
ΙΧ.

Π ΡΩΤΟ Π Ο Ρ Ι Α ΚΟ ΘεΑΤΡΟ

• Τζών Α . Χέντcρσον: Ή άρχ1i τ ης πρωτο
πορίας ( 1 88 7 - 1 894). -εκδ. Χάραπ. Λ ί ρcς 2.
e - Αρνολντ Π. Χίντσκλιφ: Τό παράλογο. -εκδ.
ΜέΟιουιν. Λονδίνο 1 969. Πένν. 80.
• Τζών Κίλλινγκcρ: Ό κόσμος πού γκρcμίζε
ται. Τό όραμα τοίι παράλογου Οcάτpου. -εκδ.
Δέλτα. Νέα 'Υόρκη 1 97 1 . Δολλ. 2.45.
• Ρένφραου Νέφφ: Τό Λίβιγκ Θi1ατερ. -εκδ.
Μπόμπς - Μέριλλ. Ίντιανάπολις 1970. Δολλ.
7.50.

• -Αλντο Ροστάγκνιο: Έμcίς τό Λίβιγκ Θήα
τερ. -εκδ. Μ παλλαντάιν. Νέα 'Υόρκη
1 970.
Δολλ. 1 .95.
e Ρίτσαρντ Κοστcλλάνcτζ : Τό Θέατρο των
Μ ικτών Μέσων. Μιά πρωτοποριακή κίνηση
δπως τ ή ν άναλύουν έννιά άπό τά μέλη της.
-εκδ. Π ίτμαν. Λονδίνο. Λ ί ρcς 1 .75.
• Ντέιβιντ Χ . Χέσλα: Τό σχήμα τοϋ Χάους.
Μ ι ά έρμηνεία τής τέχνης τού Σάμουελ Μπέκετ.
-εκδ. Πανεπιστημίου Μ ινcσσόττα. Δολλ. 9.75.
• Μέλβιν Τζ. Φρίjντμαν: Ό Σάμουελ Μπέκετ
σήμερα. Κριτικές παρατηριiσεις πάνω στά μυΟι
στορήματα. ηiν ποίηση καί τά Οεατρικά έργα
του. -εκδ. Πανcπιστημίου Σικάγου 1 970. Δολλ.
7.95.

e Συμβούλιο των Τεχνwν τ f)ς Μ . Βρcταννίας :
Τό Θέατρο στή σημερινή Άγγλία καί Ούαλλία.
-εκδ. Συμβουλίου τών Τcχνων. Λονδίνο 1 970.
Λίρcς 0.50.

8 Μάικλ Ρόμπινσον: Ί-1 άτέλειωτη σονάτα
τών νεκρών. Μελέτη πάνω στήν " ποίηση τ ης
άποτυχίας · · σέ σ χέ σ η μέ τ ά Οεατρικά έ ργ α καί
τά μυΟιστορήματα τού Μπέκcτ. -εκδ. Χάρτ Ν τ α ί η β ις. Λονδίνο 1 969. Σελλ. 65.

• Φρέντcρικ - Ηγουεν : Μπέρτολτ Μπρέχτ. Ή
ζω1i. i1 τέχνη κ ' i1 έποχή του. -εκδ. Κάλντcρ καί
!'ν1πόγιαρς. Λονδίνο 1970. Σcλλ. 75.

• Τζών Ράσσελ Ταίηλορ: Χάρολντ Π ί ντερ.
-εκδ. Λόνγκμανς (γιά λογαριασμό τού Βρcταν
νικού Συμβουλίου). Χάρλοου 1 969. Σελλ. 3/6.

• Τζέιμς Ρόουζ - - Η βανς: Πειραματικό Οέατρο
άπό τόν Στανισλάβσκι &ς τήν έποχi1 μας. Έκδ.
τοϋ Στούντιο Βίστα. Λονδίνο 1970. Λ ί ρcς 0.50.

• Μάρτιν -εσσλιν : Ή πληγή μέ τούς άνΟρώ
πους. Τά έργα τοϋ Χάρολντ Π ίντερ. Έκδ. Μέ
Οιουιν. Λονδίνο 1 970. Λίρες 2.25.
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Θ Ε ΑΤΡΙΚΉ
ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΑ
1 968

Σ Α ΙΞ Π Η I' : . . Η ΚΩΜΩΔΙΑ ΤΩΝ Π Α ΡεΞΗ
ΓΗΣεΩΝ ' ' . Όλόκληρο τό ί<ργο. Sha kcspcaι·c
Rcco rding Socicty, σκηνοΟεσία Χάουαρντ Σίι
κλcρ, μέ τούς Τζών Μ όφφατ:Αλεκ Μάκ Κάουεν.
-Αννα Μάσσcυ, Χάρρυ Κόρμπcτ. Μπέρναρντ
Μ πρέσλω, Φίνλcυ Κάρρι.
C A ε D M O N SRS - 205/Ι -2 (2 δίσκοι
33 στρ. - 30 tκ.).
Ο Π Η ΤΕΙ' ΟΥΣΤΙΝΩΦ Δ Ι Α ΒΑΖεΙ Χ Ι Ο Υ Μ Ο
ΡΙΣΤΙ Κ Η ΓΙ Οι Η Σ Η . Ποιιiματα των Λιούις Κάρ
ρολ. Ρόμπcρτ Μπράουνινγκ καί Χ . Μπέλλοκ.
A R G O RG - 599 Μοπο ( Ι δίσκος 3 3
σ τ ρ. - 30 έ κ. ).
1 969

..
ΑΝΤΟΝ ΤΣεΧΩΦ: . . οι Τ Ρε Ι Σ ΑΔεΛΦεΣ .
Όλόκληρο τό έργο.
Μετάφραση Κόνστανς
Γκάρνcτ. σ κ η νοΟεσία Χάουαρντ Σάκλερ, μέ
τούς Σιόμπαν Μάκ Κέννα, Κάρολαϊν Τζών,
Ζίνα Γουώκερ, -ελβι Χέ11λ, Τζών Στράιντ,
Τζέημς Ντόναλντ, Σύpιλ Κιούζακ, -Αλεκ Μάκ
Κάουεν, -�αν Μάκ Κέλλcν, Τζάκ Μαίυ. Τζών
Ντέην, Έμρυς Τζέημς. -ΑρΟουρ Χιούλετ. Σύλβια
Κόλcριτζ.
C A E D M O N TRS - 325/ 1 - 3 Sιcrco (3
δίσκοι 3 3 στρ. - 30 έκ.).
.
Ο Σ Κ Α Ρ Ο Υ Α · Ι · Λ Ν Τ : . Ο ΣΟΒΑΡΟΣ ΚΥ Ρ Ι Ο Σ
εΡΝ εΣΤΟΣ ". Όλόκληρο τό έ ργ ο. ΣκηνοΟεσία
Π 1)τερ Γούντ, μέ τούς Γκλάντυς Κούπερ, Τζόαν
Γκρt'1νγουντ, J>ίτσαρντ Τζόνσον. · Αλεκ Μ ά κ
Κάουεν,
Λύν Ρεντγκpέηβ,
Άιρήν Χάνγκλ.
Ρόμπερτσον Χαίαρ, Μπέρναρντ · Αρτσερ, Τζiι κ
Μαίυ.
C A E D M O N TRS - 329/Ι -2 Stcrco (2
δίσκοι 3 3 στρ. - 30 έκ.).
ΤΖΩΝ Μ Ι ΛΤΩΝ : .. Σ Α Μ ΨΩ Ν ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ''.
Όλόκληρο τό cργο. ΣκηνοΟεσία Π ίjτερ Γούντ,
μέ τούς Σέρ Μάικλ Ρέντγκρέηβ, Μάξ -Α ντριαν,
ΦαίηΟ Μπρούκ. N tiλ Μάκ ΚάρΟυ. Ντάντλcϋ
Στίj βcνς, Ντάνιcλ Μάσσευ κ.ίi.
C A ε D M O N TC - 2028 / 1 -2 Μοπο (2
δίσκοι 3 3 στρ. - 30 έκ.).
Ο Υ Ι Λ Λ Ι Α Μ Μ Π ΑΤΛεΡ ΓΗΤΣ: Π ε ΝΤε Μ Ο
Ν Ο Π ΡΑΧΤΑ (" Ή Γάτα καί τό Φcγγάρι ''.
. . ΚαΟαρτi1ριο ' ' . . . Τά λόγια πάνω στό τζάμ ι " ,
·· T h c pot οΓ broth ", ·· T h c o n l y jcalousy ο Γ
cn1cr " ) . ' Η Οοποιοί: Σύριλ Κιούζακ, Μπράιαν
Ο'Χίγκινς, Κρίστοφερ Κάσσον. Σιόμπαν Μάκ
Κέννα, Πάτρικ Μαγκ1) , Τζόυς Ρέντμαν, Ντέη
βιντ Μπέρτς κ.ίi.
C A ε D M O N TRS - 3 1 5/ 1 - 3 Μοπο ( 3
δίσ κοι 3 3 σ τ ρ. - 30 tκ. Περιέχει τεύχος
μέ: όλόκληρα τά κείμενα καί μελέτες
γιά τό Οί:ατρο τοϋ Γήτς άπό τούς Γου
ωλτερ Στάρκι καί Σύριλ Κ ιούζακ).
Τ. Σ. εΛΙΟΤ: . . ΦΟΝΟΣ ΣΤΗ Μ ΗΤ ΡΟ Π Ο Λ Η ".
Όλόκληρο τό cργο. Σ κηνοΟεσία Χάουαρντ
Σάκλερ, μέ τούς Πώλ Σκόφηλντ, Σύριλ Κ ιούζακ,
Τζούλιαν Γκλόβερ, Μάικλ Γκουi1ν. -Αλcκ Μ ά κ
Κάουcν, Πάτρικ Μ αγ κ1), Τζέφρυ Ν τούν, Άν 
τ ον υ Ν ί κολς, Χάρρυ - Αντριους, Ντάγκλας Γου
ίλμr.ρ, Τζέημς Χαίητερ, Μάικλ -Ωλντριτζ, Κά
Ολην Νέεμπιτ, Γκλέντα Τζάκσοv. Γουέντυ Χίλ
λερ. Τζιούν Τζάγκο.
C A ε D M O N TRS - 330/Ι -2 Mono (2
δίσκοι 3 3 στρ. - 30 έ � .).
ΣΑΙΞ Π Η Ρ :
.. Π ε Ρ Ι Κ Λ Η Σ ''.
Όλόκληρο
τό
Cργο. Sl1ί1kcspc,ιrc Rcco rding Socicty, σκηνο
Οεσία Χάουαρντ Σάκλερ, μ έ τούς Σέρ Φέλιξ
Αίηλμcρ, Τζών Λώρι, Πώλ Σκόφηλντ, Τζάκ
Γκουίλλιμ, Ντάνιελ Θόρνταϊκ. -Α ρθουρ Χ ιοΟ
λcτ, Τζάκ Mαlu, Τζώρτζ Χόου, Τσάρλς Γκρέυ,
Ντέηβιντ Ντόντιμεντ, Τζέημς Μέλλορ, Πωλίν
Τζέημσον, Σοϋζαν -ενγκελ, Τζούντι Ντέντς,
Μύριαμ Κάρλιν.
C A ε D M ON S R S - 237/ 1 - 3
Μοπο (3
δίσκοι 3 3 στρ. - 30 έκ.).
1 9 70

..
ΚΡΙΣΤΟΦεΡ Μ Α ΡΛ ΟΟΥ :
ΕΔΟΥΑ ΡΔΟΣ 11 ' ' .
.
Όλόκληρο τό έργο . . Prospccι Thcaιrc Con1pany " , σκηνοΟεσία Τόμπυ Ρόμπερτσον, μέ τούς
-�αν Μάκ Κέλλcν. ΤίμοΟυ Γουέστ, Νταrάν Φλt
τσες. Τζέημς Λώρενσον.
A R G O ZPR - 1 1 3 - 5 ( 3 δίσκοι 3 3 στρ. 30 tκ.).

Α

---- Ε ΦΗΜ ΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Τό

Δ ί μ η ν υ θά παρακολουθεί καί
θ' άποθησαvρίζει δλα τά Νομοθετικά
και μή Διατάyματα, κι δλες τίς Ύποvρ
yικές 'Αποφάσεις, πού δημοσιεvονται
στήν " 'Εφημερίδα τfiς Κυβερνήσεως "
καί άναφέρονται στό Θέατρο άλλά και
σ' δλοvς τούς άλλοvς πνευματικούς και
καλλιτεχνικούς τομείς.
' Επειδή, στό δίμηνο αvτοϋ τοϋ τεvχοvς,
συμπίπτει ή άπονομή των Έθνικων
Βραβείων και των Κρατικων Χορηyιων,
κρίναμε χρήσιμο νά δημοσιέψοvμε τό
σχετικό Ν ομοθετικό Διάταyμα. Έχει
άριθμό 1 087 κ' εχει δημοσιευτεί στό Τεϋ
χος Α', Φvλλο 282/ 3 1 Δεκέμβρη 1 97 1 .
ΝΟΜΟΘΕΤΙ ΚΟΝ ΔΙΑΤΑ Γ Μ Α 1 087
Περί μέτρων ένισχύσεως τών
Γραμμάτων καί τών Καλών Τεχνών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛ ΕΥΣ ΤΩΝ Ε Λ Λ Η ΝΩΝ
Π ροτάσει του ' Η μετέρου Ύπουργικου
Συμβουλίου . άπεφασίσαμεν καi διατάσ
σομεν :
Άρθρον J .
Διά κοινης άποφάσεως τών Ύπουργών
Πολιτισμου καί 'Επιστημών καί Οίκο
νομικών έγγράφεται είς τόν 'Ετήσιον
Π ροϋπολογισμόν του Ύπουργείου Πο
λιτισμου καί 'Επιστημών πίστωσις πρός
ένίσχυσιν τών Γραμμάτων καί τών Κα
λών Τεχνών.
" Α ρθρον 2.
Ή κατά τό προηγούμενον Cίρθρον προ

βλεπομένη ένίσχυσις τών Γραμμάτων
καί τών Καλών Τεχνών γίνεται : α) δι'
' Εθνι κών Βραβείων Λογοτεχνίας, Είκα
στικών Τεχνών, καί Θεατρικης Τέχνης
άπονεμομένων είς λογοτέχνας, καλλι
τέχνας, θεατρικούς συγγραφείς καί σκη
νοθέτας διά τήν πολιτιστικήν αύτών
δημιουργίαν καί β) διά χορηγιών πα
ρεχομένων ε!ς λογοτέχνας καί καλλι
τέχνας διά τήν ένεργόν αύτών συμμε
τοχήν καί προσφοράν είς τήν προσπά
θειαν άνυψώσεως του πολιτιστικου έπι
πέδου του λαου.
Ά ρθρον 3.
Τά κατ' έτος άπονεμόμενα ' Εθνικά Βρα
βεία καθορίζονται ώς άκολούθως :

1. ΕΘΝ Ι Κ Α Β Ρ Α Β Ε Ι Α
ΛΟΓΟΤΕΧΝ Ι Α Σ :

Α' Έθνικόν Βραβείον Λογοτεχνίας μετ'
έπάθλου έκ δραχμών ένός έκατομμυρίου

(J .000.000).

Β' Έθνικόν Βραβείον Λογοτεχνίας μετ'
έπάθλου έκ δραχμών πεντακοσίων χι
λιάδων (500.000).
Γ Έθνικόν Βραβείον Λογοτεχνίας μετ'
έπάθλου έκ δραχμών διακοσίων πεντή
κοντα χίλιάδων (250.000).

Τ

τοv

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

1 1 . ΕΘΝ Ι Κ Α ΒΡΑΒΕΙΑ
ΕΙ ΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ :

Α' Έθνικόν Βραβείον Ε!καστικών Τε
χνών μετ' έπάθλου έκ δραχμών ένός έκα
τομμυρίου ( 1 .000.000).
Β' Έθνικόν Βραβείον Είκαστικών Τε
χνών μετ' έπάθλου έκ δραχμών πεντακο
σίων χιλιάδων (500.000).
Γ Έθνικόν Βραβείον Είκαστικών Τε
χνών μετ' έπάθλου έκ δραχμών διακο
σίων πεντήκοντα χιλιάδων (250.000).

1 1 1 . ΕΘΝ Ι Κ Α ΒΡΑΒΕΙΑ
ΘΕΑΤΡΙ Κ Η Σ ΤΕΧΝ Η Σ :
Α . Έθνικόν Βραβείον Έλληνικου Θεα
τρικου Έργου μετ' έπάθλου έκ δραχμών
πεντακοσίων χιλιάδων (500.000).
Β. Έθνικόν Βραβείον Σκηνοθεσίας μετ·
έπάθλου έκ δραχμών πεντακοσίων χι
λιάδων (500.000).
Άρθρον 4.
Τά έν Cίρθρφ 3 βραβεία άπονέμονται είς
λογοτέχνας, καλ.λιτέχνας, θεατρικούς
συγγραφείς καί σκη νοθέτας άντιστοί
χως ώς άκολούθως :

1 . α) Τό Α" Έθνικόν Βραβείον Λογο
τεχνίας άπονέμεται είς Έλληνα λογο
τέχνην δστις,διά του συνόλου της λογο
τεχνικης του δημιουργίας καί της κα
θόλου ήθικης καί πνευματικης του πα
ρουσίας, έχει μεγάλως συμβάλει είς τήν
έν γένει διαμόρφωσιν καί τήν άνάπτυ
ξιν του έντέχνου νέου έλληνικου λόγου
καί της έν γένει πολιτιστικης ζωης του
λαου. Ή βράβευσις τούτου γίνεται, έφ'
δσον, κατά τό πρό της κρίσεως έτος,
έξέδωκεν έργον κρινόμενον ώς Cίριστον.
β) Τό Β' Έθνικόν Βραβείον Λογοτε
χνίας άπονέμεται είς Έλληνα λογοτέ
χνην, δστις έχει έμφανίσει άξιόλογον
λογοτεχνικήν παραγωγήν καί διά τοϋ
έργου καί της καθόλου παρουσίας του
είς τόν πολιτιστικόν τομέα, έχει σοβα
ρώς συμβάλει είς τήν άνάπτυξιν του
έντέχνου έλληνικου λόγου καί της έν
γένει πνευματικης ζωης. Ή βράβευσις
τούτου γίνεται, έφ' δσον, κατά τό πρό
της κρίσεως έτος, έξέδωκεν έργον κρι
νόμενον Cίξιον βραβεύσεως.
γ) Τό Γ Έθνικόν Βραβείον Λογοτε
χνίας άπονέμεται είς Έλληνα λογοτέ
χνην του όποίου τό έργον έκδοθέν κατά
τό πρό της κρίσεως έτος, κρίνεται δτι
άποτελεί νέαν καινοτόμον παρουσίαν
π ροοιωνίζουσαν σοβαράν συμβολήν είς
τήν άνάπτυξιν του έλληνικου έντέχνου
λόγου.
2. α) Τό Α' Έθνικόν Βραβείον Ε!κα
στικών Τεχνών άπονέμεται ε!ς Έλληνα
καλλιτέχνην δστις, διά του συνόλου της
καλλιτεχνικης του δημιουργίας καί της
καθόλου ήθικης καi καλλιτεχνικης του
παρουσίας, έχει μεγάλως συμβάλει είς
τήν διάπλασιν καί τήν έν γένει άνάπτυ
ξιν τών Είκαστικών Τεχνών καί της έν
γένει πολιτιστικης ζωης του λαου. Ή
βράβευσις τούτου γίνεται έφ' δσον, κατά

----

τό πρό της κρίσεως έτος, παροuσίασεν
έργα του είς άτ°ομικήν fι όμαδικήν εκ
θεσιν έν 'Ελλάδι fι έν τφ έξωτερικφ.
β) Τό Β' Έθνικόν Βραβείον Είκαστικών
Τεχνών άπονέμεται είς Έλληνα καλλι
τέχνην δστις έχει έμφανίσει άξιόλογον
καλλιτεχνικήν παραγωγήν καί, διά του
έργου τούτου καί της καθόλου παρου
σίας του είς τόν πολιτιστικόν τομέα,
έχει σοβαρώς συμβάλει είς τήν άνάπτυ
ξιν τών Εiκαστικών Τεχνών καί της έν
γένει καλλιτεχνικης ζωης. Ή βράβευ
σις τούτου γίνεται, έφ' δσον, κατά τό
πρό της κρίσεως έτος, παρουσίασεν έρ
γα του είς άτομικήν η όμαδικήν έκθεσιν
έν 'Ελλάδι ii έν τφ έξωτερικφ.
γ) Τό Γ Έθνικόν Βραβείον του Έλ
ληνικου Θεατρικου Έργου άπονέμεται
είς Έλληνα καλλιτέχνην, του όποίου
έργα fι έργον παρουσιασθέν είς άτομι
κήν ii όμαδικήν έκθεσιν έν 'Ελλάδι,
κατά τό πρό της κρίσεως έτος, κρίνεται
δτι άποτελεί νέαν καινοτόμον παρουσί
αν προοιωνίζουσαν σοβαράν συμβολήν
είς τήν άνάπτυξιν τών Είκαστικών Τε
χνών.
3. Τό Έθνικόν Βραβείον Έλλη νικου
Θεατρικου Έργου άπονέμεται είς Έλ
ληνά θεατρικόν συγγραφέα δστις, διό.
του συνόλου της θεατρικης συγγραφι
κης του δημιουργίας καί της καθόλου
1iθικης καi πνευματικης του παρουσίας,
έχει μεγάλως συμβάλει είς τήν διαμόρ
φωσιν καί τήν έν γένει άνάπτυξιν της
θεατρικης τέχνης καi τ�jς έν γένει πολι
τιστικης ζωης του λαου. Ή βράβευσις
τούτου γίνεται, έφ' δσον, κατά τό πρό
της κρίσεως έτος, έδιδάχθη άπό σκηνης
έργον του κρινόμενον ώς Cίριστον.

4. Τό Έθνικόν Βραβείον Σκηνοθεσίας

άπονέμεται είς Έλληνα σκηνοθέτην
δστις, διά του συνόλου της σκη νοθετι
κης του δημιουργίας καί της καθόλου
ή θ ικης καί πνευματι κης του παρουσίας,
έχει σοβαρώς συμβάλει είς τήν άνάπτυ
ξι ν της σκηνικης έρμηνείας καί της έν
γένει θεατρικης τέχνης καί της πολιτι
στικης ζωης του λαου. Ή βράβευσις
τούτου γίνεται, έφ' δσον, έδίδαξεν ούτος
έργον, άναβι βασθέν κατά τό πρό της
κρίσεως έτος, καί ή δημιουργία του αϋ
τη κρίνεται ώς άρίστη.
Άρθρον 5.
1 . Ή άπονομή τ ώ ν ώ ς Cίνω Βραβείων

γίνεται δι' άποφάσεως του Ύπουργου
Πολιτισμου καί 'Επιστημών μετά πρό
τασιν ε!δικώς πρός τουτο συγκροτουμέ
νων 'Επιτροπών Κ ρίσεως, συντιθεμένων
ώς κάτωθι :
α) 'Επιτροπή Βραβείων Λογοτεχνίας.
Αϋτη είναι πενταμελής συντιθεμένη έκ
βραβευθέντων δι' Α' fι Β' ' Εθνικών Βρα
βείων Λογοτεχνίας, έξ άκαδημαϊκών,
καθηγητών τών άνωτάτων εκπαιδευτι
κών Ιδρυμάτων καί έκ προσώπων έγνω
σμένου περί τά Γράμματα ένδιαφέρον
τος καί έπιδόσεως.

Π ά ντα ε ι να ι κ α ι ρ ό ς · Έγγ ρα φ ε i τ ε συνδρο μ η τ έ ς

β) ' Επιτροπή Βραβείων Είκαστι κών Τε
χνών. Αϋτη εΙναι πενταμελής συντιθε
μένη έκ βραβευθέντων δι' Α' ii Β' Έθνι
κ&ν Βραβείων Είκαστι κ&ν Τεχν&ν, έξ
άκαδημαϊκ&ν, καθηγητ&ν τ&ν άνωτά
των έκπαιδευτι κ&ν ιδρυμάτων καί έκ
π ροσώπων έγνωσμένου περί τάς Καλάς
Τέχνας ένδιαφέροντος καί έπιδόσεως.
γ) 'Επιτροπή Βραβείων Θεατρικής Τέ
χνης. Αϋτη ε{ναι πενταμελής συντιθε
μένη έκ βραβευθέντων διά τ&ν Έθνι κ&ν
Βραβείων Έλληνικου Θεατρικου Έρ
γου η Σκηνοθεσίας, έξ άκαδημαϊκ&ν,
καθηγητ&ν τ&ν άνωτάτων έκπαιδευτι
κ&ν ιδρυμάτων καί έκ προσώπων έγνω
σμένου περί τό θέατρον ένδιαφέροντος
καί έπιδόσεως.
2. Τά μέλη τ&ν έν παραγράφφ 1 Έπι
τροπ&ν, διορίζονται δι' άποφάσεως του
Ύπουργου Πολιτισμου καί Έπιστημ&ν
έπί τ ριετεί θ ητείςι.
·Αρθρον 6 .

1 . Τά έν άρθρφ 3 Βραβεία άπονέμονται

εiς Έλληνας λογοτέχνας, καλλιτέχνας,
θεατρικούς συγγραφείς καί σκηνοθέτας
τελουντας έν ζωij έξαιρουμένων τής
βραβεύσεως τ&ν μελ&ν τής 'Ακαδημίας
Άθην&ν καί τ&ν άπαξ τυχόντων Α ' η
Β' Έθνικ&ν Βραβείων. Οι τυχόντες οι
ουδήποτε τ&ν λοιπ&ν Βραβείων δύναν
ται νά μετάσχουν καί έτέρας βραβεύσε
ως, έφ' δσον τό σύνολον τ&ν έπάθλων
τ&ν όποίων ετυχον ούτοι δέν ύπερβαίνει
τό επαθλον τό όριζόμενον διά τά βρα
βεία ΙΑ' καί ΙΙΑΌ

2. Είς περίπτωσιν καθ' i;ν, ή άρμοδία

'Επιτροπή ήθελε κρίνει δτι τά παρα
χθέντα κατά τό πρό της κ ρίσεως ετος
έργα ύστερουν άλλων παραχθέντων
προγενεστέρως, δύναται ή κρίσις νά
άναδράμτι καί είς Εργα παραχθέντα έν
τός της πρό του ετους τής κρίσεως δια
δραμούσης πενταετίας.

3. 'Υπό του δρου Είκαστικαί Τέχναι
νοουνται ή Ζωγραφική, ή Γλυπτι κή , ή
Χαρακτική καί ή Διακοσμητική.
4 . Διά Βασιλικου Διατάγματος έκδιδο
μένου προτάσει τοϋ Ύπουργου Πολιτι
σμου καί Έπιστημ&ν θέλουν καθορίζον
ται α[ λεπτομέρειαι λειτουργίας τ&ν
Έπιτροπ&ν καί έν γένει τά του τρόπου
άπονομης τ&ν βραβείων ώς καί πάσα
έπ' αuτ&ν άναγκαία λεπτομέρεια.

χνας καί τόν έν γένει τομέα του Πολι
τισμου.

2. Σκοπός του Συμβουλίου Κ ρατικων
Χορηγι&ν εΙναι ή γνωμοδότησις έπί θε
μάτων άναφερομένων εiς βραβεύσεις
παροχίις χορηγιών καί έν γένει διακρί
σεις πρός λογοτέχνας ii καλλιτέχνας
κατά τά έν τφ παρόντι διαλαμ βανόμενα.
3. Δι' άποφάσεως τοϋ Ύπουργου Πολι
τισμου καί Έπιστημ&ν μετά πρότασι ν
του Συμβουλίου Κ ρατικ§>ν Χορηγι&ν
παρέχονται παρά του Κ ράτους μ η νιαίαι
χορηγίαι είς λογοτέχνας ii καλλιτέχνας
καί έν γένει είς π ρόσωπα άνήκοντα είς
τόν τομέα τ&ν Γραμμάτων καi τ&ν Κα
λ&ν Τεχν&ν, άσχέτως ήλικίας, καί είς
άριθμόν άνάλογον πρός τήν έκάστοτε
άναγραφομένην είς τόν προϋπολογι
σμόν σχετικήν πίστωσιν, διά τήν ένερ
γόν αύτ&ν προσφοράν είς τήν προσπά
θειαν άνυψώσεως του καθόλου πολιτι
στικου έπιπέδου του λαου, ώς καί τ&ν
άποδήμων 'Ελλήνων, διά παντός τρό
που, iδίςι δέ, διά διαλέξεων, καλλιτεχνι
κ&ν έκθέσεων, μεταφράσεων σημαντι
κ&ν ξένων καί άρχαίων έλληνικ&ν iΊ
Βυζαντιν&ν &pγων, διά καταρτίσεως καί
έκδόσεως συλλογ&ν καί άνθολογι&ν,
διά συνεργασίας των είς τήν όργάνωσιν
πολιτιστικ&ν έκδηλώσεων, διά δημοσι
εύσεως δοκιμίων καί έπιφυλλίδων εiς
έφημερίδας καί περιοδικά, ίδίςι τ&ν έ
παρχι&ν, διά διευθύνσεως, συντάξεως
καί έκδόσεως λογοτεχνικ&ν καί καλλι
τεχνικ&ν περιοδικ&ν, διά της δωρεάν
παραδόσεως μαθημάτων είς πνευματικά
κέντρα, διά της προσφοράς ύπη ρεσι&ν
ώς καλλιτεχνικ&ν η πνευματικ&ν συμ
βούλων είς Σωματεία κοινωφελους δρά
σεως, είς 'Ιδρύματα, 'Οργανισμούς, με
γάλας ίδιωτικάς iΊ δημοσίας έπιχειρή
σεις καί λοιπά άνάλογα συγκροηiματα.
Χορηγία δύναται έπίσης νά άπονέμεται
καί ε!ς συγγραφείς πρός συγγραφήν
ώρισμένου εργου.
4 . Ή άπονομή της χορηγίας γίνεται διά
μίαν τριετίαν, δυναμένην νά άνανεουται
iΊ καί νά διακόπτεται εiς περίπτωσιν μή
έκπλη ρώσεως τ&ν προϋποθέσεων ύφ' Ιiς
έγένετο.

5. Τό ποσόν τής μ η νιαίας χορηγίας ό

ρίζεται εiς τέσσαρας χιλιάδας (4.000)
έπi δώδεκα μήνας έπαυξανόμενον μέ τάς
τυχόν δαπάνας δι' όδοιπορικά καί ήμε
ρησίαν έκτός εδρας άποζημίωσιν όρι
ζομένην είς τό 1 /20 της μηνιαίας χο
ρηγίας.

Άρθρον 7.
Κ ΡΑ ΤΙΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΑΙ

6. Χορηγία δέν παρέχεται είς άκαδη
μαϊκούς καί είς τυχόντας τ&ν Α' καί
Β' Έθνικ&ν Βραβείων.

1 . Δι' άποφάσεως του Ύπουργου Πολι

τισμου καί Έπιστη μ&ν, συγκροτείται
έπταμελές Συμβούλιον Κ ρατικ&ν Χορη
γι&ν. Μέλη αuτου, έπί πενταετεί θητείςι,
όρίζονται πρόσωπα έγνωσμένου κύ
ρους, περί τά Γράμματα, τάς Καλάς Τέ-

7. Ή άπονομή χορηγι&ν γίνεται οΙκο
θεν παρά του Ύπουργου Πολιτισμου
καί Έπιστημ&ν ii αiτήσει τ&ν ένδια-

'

'

φερομένων ii τij προτάσει πνευματικ&ν
ίδρυμάτων iΊ σωματείων ύποβαλλομέν1.1
εiς τήν Γραμματείαν του Συμβουλίου
Κ ρατικaiν Χορηγι&ν μέχρι 3 1 ' Ιανουα
ρίου έκάστου &τους.

8. Δι' άποφάσεως του Ύπουργου Πολι
τισμου καί Έπιστημ&ν δ ημοσιευομένης
είς τήν Έφημερίδα της Κυβερνήσεως
όρίζονται α! λεπτομέρr.ιαι του τrόπου
άπονομ1'Ίς τ&ν κρατικ&ν χορηγιών καί
τά τής λειτουργίας τοϋ κατά τήν παρά
γραφον 1 του παρόντος ίiρθρου Συμβου
λίου καί τά τής γραμματείας αύτου διά
προσωπικου τής Γενι κής Διευθύνσεως
Πολιτιστικ&ν ' Υποθέσεων του 'Υπουρ
γείου Πολιτισμου καί Έπιστημ&ν.
-Αρθρον 8.
Είς τόν προϋπολογισμόν του οίκονομι
κου &τους 1 972 έγγράφονται πιστώσεις
δραχμ&ν τεσσάρων έκατομμυρίων τε
τρακοσίων χιλιάδων (4.400.000) διά τήν
άπονομήν τ&ν 'Εθνικών Βραβείων Λο
γοτεχνίας, Είκαστικών Τεχνών καί Θεα
τρικής Τέχνης, καί δραχμ&ν τεσσάρων
έκατομμυρίων (4.000.000) διά τήν άπο
νομήν Κ ρατικών Χορηγιών.
Άρθρον 9.
Ή ίσχύς του παρόντος ίiρχεται άπό της

δημοσιεύσεώς του είς τήν 'Εφημερίδα
τής Κυβερν1iσεως.
Έν Άθ1iναις τij 30 Δεκεμβρίου 1 97 1
Έν 'Ονόματι του Βασι λέως
Ό 'Αντι βασιλεύς :
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩ·Ι·ΤΑ Κ Η Σ
Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον
Ό Π ρωθυπουργός :
Γ. Π Α Π ΑΔΟΠΟΥ ΛΟΣ
Οί 'Αντιπρόεδροι:
ΣΤ. ΠΑΠΑ Κ ΟΣ, Ν . Μ Α Κ Α ΡΕΖΟΣ
Τά Μέλη
Ίωάν. Άγαθαγγέλου, Άδαμ. Άνδρου
τσόπουλος, Ν ι κόλ. 'Εφέσιος, Γεώργ.
Πεζόπουλος, Ίωάν. Κούλης, Άγγελ.
Τσουκαλάς,
Κωνστ.
Παναγιωτάκης,
Γεράσ. Φραγκάτος, Άντών. Μπερνά
ρης, Κωνστ. Παπαδημητρίου, Όρέστ.
Γιάκας, Σπυρ. Βελλιανίτης.
Έθεωρήθη καί έτέθη ή μεγάλη του
Κ ράτους σφραγίς.
Έν 'Αθήναις τij 3 1 Δεκεμβρίου 1 97 1
Ό έπί της Δικαιοσύνης ' Υπουργός
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Γιό σάς πού έχετε πόδος γιό τ ή μουσική,
σύτl έπσγγελματικοϋ έπιπέδου, αίσδηση
τής όρμονlας τών ήχοχρwμότwν έπα'(Ί'ελ
ματικοϋ έπιπέδου και γνώσεις ήλεκτρονι01 μονόδες τοο συvκροτ�μστος :
ΔΕΚJΗΣ HI . FI ΑΜ 1 FM SJIΞREO 22 RH 621 :
f M, DΙΝ 45.SLO.

�

κής < ατόν τομέα τής όναπαραγwγής) έπαγ
γελματικοϋ έπιπέδου.
Γ ι ό σάς πού όκοϋτε μουσι κ ή μονόχα δταν
σάς μεταφέρη νοερό σέ αίδουσα συναυλίας.

Κύμοrο Μαιcρό, McooTo . θροχtα,
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Εύρωπαϊκή τεχνι κ ή • Πολυτελές έπιπλο σέ διάφορα χρώματα.
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•

TOW E R S U ITE : 'Ένα κοσμι κό κέντρο σ τ η κορυφι'] τ ο Ο Π ύ ργου τών ',t\θηνών 1 Ή π ι ό φαντασμαγορικι'] θέα τοΟ .
λεκανοπεδίου της Άττικ;;ς καi τοΟ ΣαρωνικοΟ. 'Αριστουργηματικά έδέσματα έλληνικ;;ς καi διεθνοΟς κουζίνας. Π ρω 
τότυπο μουσικό πρόγραμμα τά βράδια, μέ τι'] φροντίδα τ ο Ο Μ ίμ η Π λέσσα.

•

TOW E R C L U B : Τό πρώτο, στό εΤδος του, στι']ν ' Ελλάδα. 'Ένα fi συχο « καταφύγιο » γιά τίς συναντήσεις τών έλευ 
θέρων έπαγγελματιών καί τών έπιχειρη ματιών ύ ψηλ;;ς στάθμης. Μ ιά λέσχη πού θά λειτουργη κατά πανομοιότυπο
τρόπο μέ τά φ η μισμένα B υsiness C l u bs τών μεγάλων πρωτευουσών τοΟ κόσμου.

•

TOW E R VI LLAG E : Β ρίσκεται στό β' ϋροφο τοΟ Π ύ ργου. Μιά σύγχρονη Ντισκοτέκ πού θά προσφέρη ψυχαγωγία
όλόκληρο τό 24ωρο, σέ κάθε ήλικία καί κάθε βαλάντιο. Ή Ντισκοτέκ διαθέτει Ψ η σταριά, Π ι τσαρία, Ζαχαροπλα
στείο καi πολλές άλλες εύχάριστες γωνιές, μ'έπικεφαλiiς τη γωνιά τοΟ Τεμπελχανδ 1

•

TOWE R LI N E H EALTH STU D I O : Ή τελειότερη Λέσχη 'Υγείας στι']ν 'Αθήνα. Οί πιό μοντέρνες έγκαταστάσεις, τά
πιό μελετημένα προγράμματα άδυνατίσματος. Μ η χανήματα άσκήσεως καί άρσεως βαρών - μασσάζ μέ τό χέρι φινλανδι κι'] Σάουνα - είδικά R elaxisors διά δονήσεων, ήλιοθεραπεία μέ ύπεριώδεις άκτίνες.

OLD NAVY

�-�

nι 57 7 0

ίίί

Μερικοί ισχυρίzονιαι όιι
ιά Μεyάλα Καιασιίιμαια δέν είναι ''chic�

''

Υαάpχουν όμωι: ''chics
αού ιοχυpίzονιαι yιά ιό Μινιόν
ιό αντίΒειο !
φορετικά είδη, σε 226 εlδικα καταστή ματα » ,
σε δποια τιμή και ποιότητα βάλη ό νούς σας.
Καί πιστέψτε μας, εlναι οί καλύτερες! Γιατί, οι
« άντιπρόσωποι - άγορασταί » μας στήν Εύρώ
πη , φροντίζουν άποκλειστικα γι' αύτό.
'Αλλά δεν εlναι μόνο αύτό. Το Μι
νιον δέχεται εύχαρίστως τήν καλόπιστη άλλαγή
εlδών, επιστρέφοντας άκόμη και τα χρή ματα
σας!
Γιά τό Μινιόν λοιπόν ό πελάτης ε{.
ναι κάτι περ ισσότερο άπό φίλος! Γι' αύτό άλ
λωστε τού εξασφαλίζουμε τις tδανικώτερες καί
πιο άνετες συνθήκες. Πώς; ; ; Μά . . .

Ε

ιναι εκείνοι, οι εξοικειωμένοι μέ
τήν πολυτέλεια και τον άέρα τού « Κόσμου » ,
που γνωρίζουν πόσο καλές άγορες μπορεί νά
έπιτύχη μία ' Ιταλίδα στήν « Rinascente » , μία
Έλβετίδα στό « G lobus » , fι, μία Νεοϋορκέζα
στό « Macy' s » .
Εlναι άνθρωποι άνεπτυγμένων άν. τιλήψεων και λεπτού γούστου, που θεωρούν εύ·
νόητο δτι τό Μεγάλο Κατάστημα εχει τερά
στια ποικιλία και κατα συνέπεια μεγαλύτερη
δυνατότητα νά « ντύση » κομψά και οlκονομι
κά, δσους ενδιαφέρονται γι' αύτό. Γιατί ; ; ;
την άπάντηση μπορείτε να την βρή
τε στό Μινιόν, πού εlναι τό δικο σας Μεγάλο
Κατάστημα.
' Εκεί, θ' άνακαλύψετε « 40 . 000 δια -

Μέ 3 0 κλιματιζόμενους και άνετους
όρόφους, « πλημμυρ ισμένους » άπό εύχάριστη
μουσική, με 1 5 κυλιόμενες σκάλες, εκδηλώσεις,
( στό Μινιον πάντα κάτι γίνεται ), με τους εlδι
κευμένους συμβούλους ( βρεφοκόμο, α tσθητι
κούς κλπ), με δώρα άγορών, τα Καρνε 'Αγορών,
το Τσέκ Δώρων, τήν άποστολη τών εlδών στο
σπίτι σας, τον ήλεκτρονικό του διερευνητη ΙΒΜ
360, την ' Υπηρεσία Φυλάξεως 'Απολεσθέντων
'Αντικειμένων, την Ύπηρεσία Παραπόνων, τό
M I N I PR I ( τό νέο Su p e r- Market ) και τό επί
σης νέο ' Εστιατόριο .
υΟλα αύτά κάνουν έμάς ύπερήφα
νους καί μερικους να πιστεύουν και να lσχυρι
ζωνται δτι « chic » δεν εlναι άλλο, παρά ό συν
δυασμος εύγενείας. καλαισθησίας καί προοδευ
τικότητος!

Λ1ΙΝΙΟΝ
ΚΑθΕ ΤΜΗΜΑ ΕΝΑ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙ ΚΑ
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ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ

ΝΑΥΠΗΓΕΙΟΝ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ

Α.ε -------,

Ή μεγαλυτέρα δεξαμενι'ι τfiς Μ εσογείου εΤναι ή γιγαντιαία ξηρό δεξαμενη τών ' Ελληνικών Ναυπηγείων
Σκαραμαγκδ. Έχει Ικανότητα δεξαμενισμοϋ πλοίων χωρητικότητος μέχρι 250.000 τόννων ! Χάρις σ· α ύ 
τήν, ή Έλλός έχει καταστεί τό έπισκευαστι κόν κέντρον όλοκλήρου της Μεσογείου διa πλοία μαμμούθ !

