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ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΙΗΤΕΣ
σέ Δίσκους ΛΥΡΑ

-

ΔΙΟΝΥΣΟΣ

η

Μιά σημανrική έλληνική προσπάθεια
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Οί 'Έλληνες ποιητές δια�άζουν τό 'Έργο τους:

ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΡΝΑΛΗΣ
ΝΙΚΟΣ ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ

(2

δίσκοι)

ΑΝΔΡΕΑΣ. Ε Μ ΠΕΙΡΙΚΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ

(2

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΦΕΡΗΣ

δίσκοι)

(2

δίσκοι)

και
,

Κ. Π. ΚΑΒΑφ ΗΣ

ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ

(Δια�άζει ό Γ. Π. Σα��ίδης)

(2

δίσκοι)

(Δια�άζει ό ποιητής καί ό Γ. Κατ σίμπαλης) (2 δίσκοι)

•••

Δίσκοι μέ Τραγούδια πάνω σέ 'Ελληνικά Ποιήματα:

ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΛΕΥΤΕΡΙΑΣ (τραγούδια τοG Νίκου Μαμαγκάκη) πάνω
σέ ποιήματα Γ. ΣΕΦΕΡΗ, Π. ΠΡΕΒΕΛΑΚΗ, Δ. ΙΑΤΡΟΠ ΟΥΛΟΥ.
ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ Α' καί ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ Β'

(τραγούδια τοG Γιάννη ΣπανοG).

ΑΣΜΑ ΗΡΩ·ι·κο ΚΑΙ ΠΕΝΘΙΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΑΜΕΝΟ ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟ
ΤΗΣ ΑΛΒΑΝ 1 ΑΣ τοG ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛ ΥΤΗ (τραγούδια καί μουσική τοG
Νότη Μα υροuδfι) .

11 ΛΑ'Ι'ΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ τοG ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣ9Υ (μέ μουσική τοG Νίκου
Μαμαγκάκη)
Ο ΜΠΟΛΙΒΑΡ τοG ΝΙΚΟΥ

.ι
�

ΕΓΓΟΝΟΠ ΟΥΛΟΥ
Μαμαγκάκη)

(μέ μουσική τοG Νίκου

ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙ τοG ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ (τραγούδια τοG Λίνου
Κόκο του)

*

Δίσκοι - ΛΥΡΑ - Ταινίες
Όδός Κρrεζώτου 11, 'Αθήνα - Μεγ. 'Αλεξάνδρου 64, Θεσσαλονlκη
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Christian
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Οί ξένοι
φίλοι σας,
άyαποίίv πολύ
τη
λαϊκή μας
μουσική ...
Τό ξέρετε...
...

!

Χαρϊστε τουc λοιπόν
καί σεϊς,
δ, τι πιό δμορφο
ύπάρχει σέ δίσκουc ...
... δίσκουc MINOS*

IΙΜ�οsιι

καί MARGOPHONE*

�

Μέσα σέ πολυτελιϊ άλμπουμ,
μέ παληέc
έλληνικέc γκραβοϋρεc.
βυlαντινέc άγιογραφίεc
καί μουσική ...
... πλούσια έλληνική. μουσική.

*

Θ ά τούς βρητ ε σ' δλα τ ά
καταστήματα δίσκων.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΣ:

Μiιιωs Μάιαιι.ι ι:Ι Υίό.ι ιι.ε
ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 5 - ΑθΗΝΑΙ

ΚΚUNIVAS ·

�Ode��
studio-line

Οί

πορσελά11ες

Rosenthal

στό εlδικό τμήμα τοϋ �αταστήματος

� 1< ΡΟ Ν

phonograni
κυκλοφορούν:

ΘΕΑΤΡΟ
Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ

ΔΙΜΗΝΗ ΘΕΑΤΡΙΚΉ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Β"

Τ ό μ ο ς ΣΓ, Τ ε ύχ ο ς 3 3
Μ ά η ς- Ί οl>ν η ς 9
1 7 3

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α": 9
1 62-66
Τόμοι

1 -5

·

Τεύχη

Ι-30

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

*

'Εκδότης - Δ ιευθυντής
ΚΩΣΤΑΣ

*

ΝΙΤΣΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΣΚΟΙ :

Λ α δa 5-7

έγρ1iγορση

- "Ενας άρχιτέκτονας

στό ··Θέατρο··

σελ.

ΚΕΙΜΕΝΑ:

Τ F. Υ ΧΟΥ Σ

ΜΠΕΡΤΟΛΤ ΜΠΡΕΧΤ: Ήμερολόγιο δουλειaς. Τά χρό
νια της αύτοεξορίας. (Β' έπιλογ1i:

*

Φιλανδία). Σημειώ-

σελ. 22

σr.1ς Βέρνφ Χέχτ. Μπιiφραση Πέτρου Μάρκαρη
Δρχ. 50

Σ υ νδ ρ ο μ 1i έτη σί α Δρχ. 350

ΠΛΗΡF.Σ ΕΡΓΟ:

Φ ο ιτητικη έτη σ ία Δρχ.275

Θόρυβοι.
- Ό

κλπ. Δρχ. 1.000

γλυκόλογα. - Ντουέτο μέ εναν !

πτηνέμπορας. -

Μετάφραση

ΜΕΛΕΤΕΣ

σελ. 13

ειδητοποίηση.Μετάφραση Άννας Φραγκουδάκη

λια γμένης 352 . Τηλ.97 11 021

*

ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗ: Οί Μωμόγεροι τοίι Πόντου.

σελ. 36

-ενα παραδοσιακό λαϊκό θέατρο

Διευθύνσεις συμφώνως τQ>νόμφ

ΓΙΑ ΝΝ Η ΣΙΔΕΡΗ: Τά «Όρεστειακά>>. Ταραχές

ΊδιοκτiJτης - Ύπεύθυνος ϋλης

μ�iν παίζονται οί Τραγωδίες σέ μετάφραση

Κιί>στα ς Ν ίτσ ος, Σισίνη 35
'Υπεύθυνος Τυπογραφείου

σι:λ. 29

& ΑΡΘΡΑ: ΜΠΕΡΝΑΡ ΝΤΟΡΤ: 'Επικό θέατρο καί πολιτικ1i συν-

ΑΣΠΙΩΤΗ - ΕΛΚΑ Α.Ε. Βου

'Ιάσων Στράτος, Φαίδ ρας 1

-

Πέτρου

Μάpκαpη

*

Μονοτυπία, δφσετ, βιβλιοδεσία

ΚΑΡΛ ΒΑΛΕΝΤΙΝ: Διάλογοι καί Σκηνές: Τσαπατσου
λιές. - Καυγι!ς μέ

'Εξωτε ρ ι κ ού: Δολλάρ ι α20

11

9

(Τ. Τ. 2
1 4)

Τ η λέφ ω ν α :

'Ο ργα νισμών

Τριακονταετές! - Μπρέχτ: Ή

σικ1i πού κλωτσάει τύ. εργα! - Άπό δώ, ό κ. Βάλεντιν ...

32 32 222-32 22 555-32 38030

Τ 1 ΜΗ

μωρόν

τοίι θεατη. - Μουσικομπρεχτικά παρατράγουδα! - Μου

Κtντρικά Γ ραφεία :
Χρ.

"Ενα

ΕΡΕΥΝΑ:

*:

Κίμων

Λάσκαρις. "Ενας

έραστής

Σελίδες μέ σκίτσα καλλιτεχνών, μακέτες

*

τοίι

γιά νά

σr.λ. 51

θεάτρου.

σκηνικών καί

ενα ίίpθpο του

ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ:

ΞΕΝΟ ΘΕΑΤΡΟ:

ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΘΩΜΑΔΑΚΗ: Φεστιβάλ Νανσύ 1973. Ό
σφυγμός τοίι ζωντανού θεάτρου

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ:

σελ. 41

σελ. 62

"ΣΧΕΔΙΟΝ Προτύπου Μακροχρονίου 'Αναπτύξεως''. Τί
προβλέπει γιά Θέατρο, Κινηματογράφο, Μουσική, Χορό,

ΤΟ ΔΙΜΗΝΟ:

Είκαστικές Τέχνες καί Γράμματα

σελ. 77

Ά νασκόπηση τών γεγονότων τού διμήνου

σελ. 83

Ά νασκόπηση Τύπου: Άλεξανδρινοί, Τεύτονεςκαί Βλάχοι σ. 84

'Εφημερίδα της Κυβερν1iσεως: Ύπουργ.'Αποφάσεις σελ. 85

Κ. Π. Καβάφης καί θέατρο : Συμβολ1i Κ. Γ. Πιτσάκη σελ. 86

(Γ.

ΣΚΙfΣΑ ΤΟΥ ΚΙΜΩΝΑ ΛΑΣΚΑΙ'I

Σcφέρ 11ς . Κα ρ. Κ ούν, Σπ. Βασ ι
λείου, Μαν. Κα λομοίρης, κ. Κυβέλη,
Άλ. Σο λομός. Μα ρίκα Κοτοπούλη)

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ:

Ή κίνηση τών Θεαμάτων στό Γ' τρίμηνο τοίι 1972

ΒΙΒΛιDΓΡΑΦΙΑ:

Νέα θεατρικά βιβλία σ' άγγλικ1i γλώσσα

ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΑ:

Δίσκοι μέ Θεατρικά εργα σ' άγγλική γλώσσα

σελ. 87
σελ. 88

σελ. 88
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και

ή

άστhρ
όπέδειξε αuτή τήν όγόπη.
ΔεΤτε τις εlσπρόξεις τών θεότρwν δπου παlζουv
οι πρwταγwνισταl τών έκπομπών μας.
Ή έπιτυχlα τους δέν λέμε δτι όφεlλεται σέ μάς.
Όχι βέβαια!
οι πρwταγwνισταl μας κέρδισαν
τό μεγόλο κοινό μέ τήν όξlα τους.
Τήν όξlα τους δμwς τή δεlξαμε έμείς
στό μεγόλο κοινό.
Και φιλοδοξοϋμε σύντομα νa προβόλουμε
όλους τους aξιους ήθοποιούς.

ΑΣΤΗΡ Τ V

FILMS,OMHPOY 6, ΑΘΗΝΑ, τηλ. 3228.897
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Jf 'Ένα μwρόν Τριακονταετές!

1

τό Μπρέχτ ! Καί, δυστυχώς, είναι τόσο συχνή ή περίπτωση.
Κ' έδώ, κι άλλοϋ - παντοϋ ! Κυκλοφοροϋν άδέσποτα :
Ό
Έχει καi τό " Θέατρο ", σ' αύτό τό τεϋχος, τήν . .. πρεμιέρα
Μπρέχτ ξεπεράστηκε '', " ή σκέψ του είναι σχηματική ",
του ! 'Εγκαινιάζει μιά νέα μόνιμη στήλη : τά " Ντοκουμέντα ". " ό διδαχτισμός του άνυπόφορος ". Έτσι καί ζητηθοϋν έξη
Ό τίτλος κυριολεκτεί τόσο, πού κάνει περιττή κάθε προγραμ
γήσεις, διευκρινίσεις, παραδείγματα, διαπιστώνεται στερεό
ματική έπεξήγηση. Σάν . .. έναρκτήριο, παρουσιάζει τό Κρα
τυπα: οι άνθρωποι άγνοοϋν τά πάντα γιά τό Μπρέχτ κι άναμα
τικό " Σχέδιον προτύπου μακροχρονίου άναπτύξεως ". Ένα σάνε έτοιμα κλισέ, διατυπωμένα άπό άλλους - έξίσου άγνο
χάρτινο κατασκεύασμα, μέ τήν αύθάδη φιλοδοξία νά μάς δυνα οϋντες ! 'Απαιτεί καθαρή σκέψη καί πολλή δουλειά ή σωστή
στεύει έπt τριάντα όλόκληρα χρόνια ! Δημοσιεύουμε, έπi λέξει, γνωριμιά μέ τήν πρωτεϊκή αύτή μορφή ! Δέ μπορεί κανένας
δλα δσα άναφέρονται στό Θέατρο, τίς άλλες Τέχνες καi τά
εύκολα 'ά τήν " περιγράψει " - μέ τήν έτυμολογική εννοια
Γράμματα. Γιά τή σύνταξη τοϋ "Σχεδίου " άπασχολήθηκαν τοϋ δρου. 'Ακόμα λιγότερο, νά τήν κατατάξει - καί .. . νά
632 κορυφές ", περισσότερο άπό ένα χρόνο. Κ ' είχαν στή ήσυχάσει ! Γιατί - κ'είναι, ίσως, τό πρώτο άμεσο δίδαγμα άπό
διάθεσή τους δλα τά κρατικά στοιχεία ! Θά μπορούσαμε ν' άνα τό δοκίμιο τοϋ Μπερνάρ Ντόρτ πού δημοσιεύουμε σ' αύτό τό
τρέψουμε μ' ενα ν 'Αστερίσκο τά. . . θέσφατα καί τών έξακο τεϋχος - ό Μπρέχτ δέ σταμάτησε ποτέ νά προβληματίζεται,
σίων τριανταδύο συνεργασθέντων. Κρίναμε, δμως, πιό ώφέλι ν' άμφισβητεί τiς κατακτήσεις του, ν ' άναζητεί νέους δρόμους.
μο, μ' άφορμή τίς άνευθυνότητές τους, νά θέσουμε κάποτε, Άπό τά έπικαιρικά στοιχεία τοϋ fργου του, πολλά θά ξεπε
συστηματικά, τά πιό καίρια προβλήματα πού άντιμετωπίζει τό ραστοϋν μέ τόν καιρό. Καt θέματα εργων του καί συγκεκριμέ
'Ελληνικό Θέατρο. Θά προκαλέσουμε, μάλιστα, κι δσους νες σκηνικές λύσεις. Θά μένει, δμως, κατάκτηση γιά τούς
εχουν δικαίωμα νά 'χουν γνώμη, νά τή διατυπώσουν. 'Υπεύ μεταγενέστερους ό στοχασμός του πάνω στή λειτουργία τοϋ
θυνα, σταράτα, χωρίς ύπεκφυγές. Βιαζόμαστε, δμως, νά ποϋμε θεάτρου, τήν εύθύνη τών ήθοποιών, τήν έγρήγορση τών θεα
τή δική μας γνώμη : Τό βαρύγδουπο " Σχέδιον '', σ' δ,τι άφορά τών. Ό Μπερνάρ Ντόρτ είναι ό άνθρωπος πού βοήθησε άπο
τά καλλιτεχνικά θέματα, περιλαβαίνει μόνο λόγια κενά, πού τελεσματικά στή γνωριμιά μέ τό Μπρέχτ καt τή βαθύτερη ού
θυμίζουν άνεύθυνες προεκλογικές έπαγγελίες. οι κατασκευα σία τοϋ έργου του. Είναι σαραντατεσσάρω χρονώ κ' είναι άπό
στές τοϋ Σχεδίου δέν εχουν άντιληφθεί οϋτε " πώς fχει σή τούς πιό έγκυρους θεατρολόγους. Μαχητική κριτική παρουσία,
μερον ή κατάστασις". Οϋτε, φυσικά, fχουν συλλάβει κανένα τά τελευταία είκοσι χρόνια, στό γαλλικό καi τό παγκόσμιο
άπό τά ούσιαστικά προβλήματα τοϋ θεάτρου, γιά νά σχεδιά θέατρο. Βασικό στέλεχος τοϋ ιστορικοί) πιά περιοδικοϋ
σουν καί τό . .. μέλλον του ! Διαπιστώνουν αίφνης - ώ τής " Theiitre Populaire '', άνήκει σήμερα στήν έκδοτική όμάδα
μωρίας ! - πώς ή " κρατοϋσα ε!ς τούς έλευθέρους θιάσους κα τοϋ " Traνail Theiitral ". Είναι καθηγητής στό Πανεπιστή
κή ο!κονομική κατάστασις ώθεί πολλούς Έλληνας πρός μιο τοϋ Παρισιοϋ καt διευθύνει τό 'ινστιτοϋτο Θεατρικών
τό έξωτερικόν "! Διαπιστώνουν, έπίσης, πώς " ύπάρχει με Σπουδών του. Έχει γράψει " Lecture de Brecht ", " Corneille
γάλη άνελαστικότης ώς πρός τήν καταλληλότητα τών α!θου dramaturge ", μιά συγκριτική μελέτη τών τριών μορφών τοϋ
σών (θεάτρου), ένώ τό έναντίον συμβαίνει π.χ. δι' α!θούσας κειμένου τοϋ " Γαλιλαίου " καί δυό τόμους δοκίμια : " The
κέντρων διασκεδάσεως " ! Μ' άλλα λόγια, θά 'πρεπε νά λει iitre Public " καί " Theiitre Re�I," άπ' δπου καi τό " Πολιτικό
τουργοϋν θ�ατρα καt μ' άκόμα . .. χειρότερες συνθήκες δημο Θέατρο " πού δημοσιεύσαμε στό τεϋχος 31. 'Αλλά τ' δνομα
σίας ύγιεινής καi άσφαλειας ! Γιά τή . . . σωτηρία τοϋ Θεάτρου, τοϋ Μπερνάρ Ντόρτ εχει συνδεθεί, κυρίως, μέ τήν " άνακά
τό " Σχέδιον" προγραμματίζει : Ν' άνοίξουν κι άλλες . . . θεα λυψη" τοϋ Μπρέχτ στή δεκαετία τοϋ '50. Ή σκέψη του κο
τρικές σχολές ! Καί, νά πλημμυρίσει ή χώρα - Κύριε έλέη φτερή, διεισδυτική, σ� νθετη, άλ�ά πε ακάθαρη όδη εί ά
y
σον ! - μέ. . . " νέα άρχαία θέατρα " ! 'Ωστόσο, γιά λόγους σφαλτα στ�) μπρεχτικη δημιουργια. Τό �; Θέατρο ;, άνοιγει
τό
στοιχειώδους έντιμότητας, είμαστε ύποχρεωμένοι νά τοϋ άνα τεϋχος μ' ενα αύτόνομο κεφάλαιο άπό τήν ε!σαγωγή τοϋ
γνωρίσουμε μιά πρωτοτυπία : Είναι τό πρώτο γ ρ α π τ ό πρό Ντόρτ στό Μπρέχτ, μέ τήν πεποίθηση πώς άνοίγει ενα παρά
γραμμα μακροχρονίου . .. όπισθοδρομήσεως!
θυρο γιά τή σωστή γνωριμιά μέ τόν 'Επαναστάτη τοϋ Νέου
Θέατρου.
"

"

...,.

Μπρέχτ

:

Ή έyρήyορση τοϋ θεατη

Καί τρίτη φορά 6 Μπέρτολτ Μπρέχτ παρών στό " Θέατρο " !
Δέν είναι μονομανία μας. 'Ασφαλώς, τό σύγχρονο θέατρο οϋτε
άρχίζει μέ τό Μπρέχτ, οϋτε μ' αύτόν τελειώνει. Οϋτε πιστεύ
ουμε πώς δέν εχει άλλος δικαίωμα νά ψάχνει καί νά δημιουρ
γεί μ ε τ ά τό Μπρέχτ. 'Αμετάθετα δμως, πιστεύουμε κάτι άλλο :
Δέ μπορεί κανένας ν' άσχολείται σοβαρά μέ τό σημερινό καί τό αύριανό ! - θέατρο καί νά βρίσκεται άκόμα π ρ ί v άπό

Jf Μουσικομπρεχτικό παρατράγουδα 1

'Υποσχεθήκαμε ξεκαθάρισμα στίς παραποιήσεις Μπρέχτ, πού
διαπράχθηκαν στή χώρα μας. Τό κάνουμε. Όταν μιλάμε
γιά παραστάσεις εργων Μπρέχτ, τό βάρος τής κριτικής
πέφτει στούς ήθοποιούς καί τό σκηνοθέτη. οι άλλοι συντε
λεστές - μουσικοί, σκηνογράφοι, ένδυματολόγοι, φωτιστές
- περνάνε, σχεδόν, άκριτοι καί . . . άκατάκριτοι ! Τό διατί
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εΙναι άπλούστατο : Ή Cίγνοιά μας, στούς τομείς αύτούς, εΙναι
άκόμα μεγαλύτερη ! Κ' ο[ κακοτοπιές άποφεύγονται ! Κατα
κρίθηκαν συχνά σκηνοθέτες καί ήθοποιοί γιά τήν κακοποίηση
τοϋ Μπρέχτ. Άς δοϋμε τώρα τίς παραχαράξεις Μπρέχτ,
συνοδεία . . . μουσικής ! ( Χωρίς αύτό νά σημαίνει πώς δέ
θά έντρυφήσουμε Cίλλοτε σέ μεταφράσεις καί σκηνοθεσίες,
σέ παίξιμο καi σκηνογραφίες - άκόμα καί σέ φωτισμούς !).
Άς τό ξεκαθαρίσουμε άπό τήν άρχή: Ή μουσική, στό έπικό
θέατρο, άσφαλώς δέν . . . παιανίζει ! Παίζει, δμως, έναν πολύ
βασικό, βασικότατο ρόλο. Ό ίδιος ό Μπρέχτ τής itδινε άπο
φασιστική σημασία. 'Ασχολήθηκε έξαντλητικά μαζί της καί
θεμελίωσε, θεωρητικά, τήν άποστολή της. Έγραψε πλήθος
μελέτες, Cίρθρα, σημειώσεις. Ή άναφορά τους καί μόνο, θά
έξαντλοϋσε τό χώρο ! Χωρίς μάλιστα ν' άναφερθοϋν οί τόμοι
πού 'χουν γραφτεί άπό τούς συνεργάτες του κι άπό μεταγε
νέστερους μελετητές. Ένδειχτική εΙναι κ' ή συχνότητα πα
ρουσίας τής μουσικής στό έπικό θέατρο. Σ' δλα σχεδόν τά
έργα του ύπάρχει μουσική. Κ' εΙναι χαρακτηριστικό πώς, μέσα
σέ τριανταπέντε περίπου χρόνια καί σέ δεκάδες εργα, ό
Μπρέχτ συνεργάστηκε βασικά μέ τρείς μόνο συνθέτες : Κούρτ
Βάιλ, Χάνς Αισλερ καί Πάουλ Ντεσσάου. Καί κάτι Cίλλο :
Όταν δίνονται δικαιώματα γιά τό άνέβασμα εργων Μπρέχτ
ύπάρχει ένας δρος άπαράβατος : Νά χρησιμοποιηθεί ή μου
σική πού διάλεξε γιά τό εργο ό ίδιος ό Μπρέχτ ! Δέν εΙναι . . .
ίδιοτροπία. Ό Μπρέχτ t]θελε μέ τόν δρο αύτό νά έξασφαλίσει
τή σωστή λειτουργία τής μουσικijς μέσα στό εργο του γνωρίζοντας πώς οί περισσότεροι συνθέτες τijς έποχijς yρά
φουν ψυχολογική μουσική. Μ ιά μουσική, τελείως Cίχρηστη
στό έπικό θέατρο. Γράφει ό ίδιος : Ή σύγχρονη μουσικ1;,
σ' ένα μεγάλο μέρος της, εΙναι έσωστρεφ1iς. 'Επιδιώκει " ν' άρ
πάξει " τό θεατή συναισθηματικά. Δέν τοϋ άφήνει περιθώρια
νά κρίνει μόνος τή συγκεκριμένη ψυχική κατάσταση. Κι ό
Έρικ ΜπέντλεΙJ, πού μαθήτεψε κοντά στό Μπρέχτ, έξηγεί :
" Στό παραδοσιακό θέατρο, ό συνθέτης γράφει μιά μουσική
Α γιά μιά κατάσταση Α - κ' ετσι τήν ύπογραμμίζει.'Αντίθετα,
στό έπικό θέατρο : Ό συνθέτης γράφει μιά μουσική Β γιά
.
μιά κατάσταση Α - κ' ετσι πετυχαίνει νά " παραξενίσει .
τήν κατάσταση καί νά πλουτίσει τή δομή τοϋ εργου καί μέ
μιά Cίλλη διάσταση". Ό ρόλος τijς μουσικijς στό παραδο
σιακό θέατρο εΙναι γνωστός : Σάν προανάκρουσμα - λεγό
μενο καί πρελούδιο - προδιαθέτει τό θεατή, στήν άρχή κάθε
πράξης. Σάν ίντερμέδιο, τίς περισσότερες φορές, άναλαμβάνει
τήν . . . ύψηλή άποστολή νά καλύπτει τά κενά πού δημιουρ
ΎΌϋνται μέ τήν άλλαγή τών σκηνικών ! Γενικά, ό κυριότερος
ρόλος τijς θεατρικijς μουσικijς εΙναι : Νά ύπογραμμίζει καί
νά δ ιογκώνει συναισθήματα καi ψυχολογικές καταστάσεις.
Νά βοηθάει στά έπιδιωκόμενα ξεσπάσματα ! "Οποιος ξέρει
καί μόνο τό μπρεχτικό άλφάβητο, καταλαβαίνει πώς τίποτ'
άπ' αύτά δέν εχει θέση στό έπικό θέατρο. Όλ' αύτά, άντι
στρατεύονται τή σύσταση καί τή δομή, τήν άποστολή καί τίς
έπιδιώξεις του. Καί μόνο ό στίχος τοϋ Μπρέχτ, δταν μετα
φραστεί σωστά, δείχνει πώς δέν άνέχεται τέτοια μουσική
συνοδεία. Στό έπικό θέατρο, ή μουσική δέν ύπηρετεί πάντα
τό στίχο. Πολλές φορές, τοϋ πάει κόντρα. Άλλες, πάει κόντρα
στά συναισθήματα τοϋ σκηνικοϋ προσώπου πού λέει τό τρα
γούδι. Αλλοτε πάλι, παραφράζει καί ύπονομεύει καθιερωμέ
νες μουσικές φόρμες. Μέ δλ' αύτά, δέ θέλει άπλώς νά είρω
νευτεί καi νά σατιρίσει. Τό κάνει, βέβαια, κι αύτό. Προχωράει
δμως βαθύτερα: θέλει νά δημιουργήσει τό "παραξένισμα ",
μ' Cίλλα λόγια - &σπου νά συμφωνηθεί κάποτε πώς θ' άπο
δίνεται ό δρος Verfremdung - νά κάνει διάφανη τήν κοινω
νική τοποθέτηση τοϋ σκηνικοϋ προσώπου καί νά δραστηριο
ποιήσει τήν κριτική στάση τοϋ θεατij. Είπαμε : Συχνά ό
Μπρέχτ χρησιμοποιεί στά itργα του καθιερωμένες φόρμες
καί τiς παραφράζει - όχι γιά νά τiς ε!ρωνευτεί. Πασχίζει
νά βοηθήσει τό θεατή νά δεί, μέσα άπό μιά καθιερωμένη,
συμβατική φόρμα, μιά διαφορετική κατάσταση. 'Ακριβώς τό
ίδιο κάνει καί μέ τή μουσική στά εργα του. Μ' Cίλλα λόγια :
Στό έπικό θέατρο, ή μουσική εχει μιά λειτουργία πραχτική.
'Οπωσδήποτε, όχι τή συγκινησιακή, πού 'χει στό παραδο
σιακό θέατρο. Ό συνθέτης Χάνς Άισλερ, πού συνεργάστη
κε στενά μέ τό Μπρέχτ κ' εζησε πολύ κοντά του, έπιβεβαιώνει:
•

•

Γιά τό Μπρέχτ, ή τέχνη εΙχε νόημα μόνο δταν μποροϋσε νά
χρησιμοποιηθεί πραχτικά. Τέτοιες πραχτικές δυνατότητες
eβρισκε στή μουσική τοϋ Μπάχ καί τοϋ Μότσαρτ - iδιαίτερα
στό " Ντόν Τζιοβάνι " . Τό ίδιο, φυσικά, καί στή λεγόμενη
·· εύτελij " μουσική τijς όπερέτας καί, περισσότερο. τοϋ κα
μπαρέ. Ύστερα άπ' δλ' αύτά τά . . . διδασκαλικά - άλλ' άπα-
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ραίτητα - μπορεί κανένας ν' άρχίσει νά ύποψιάζεται, πόσο
μπρεχτικοί ύπijρξαν ο[ σκηνοθέτες πού μίiς παρουσίασαν
Μπρέχτ καί πόσο ένημερωμένοι σ' δλ' αύτά οί συνθέτες πού
χρησιμοποιήθηκαν σέ έπικά eργα. 'Ακόμα τραγικότερο : Πόσο
οί παραστάσεις μπρεχτικών eργων στήν Έλλάδα εΙναι μακριά
άπό τό Μπρέχτ καί τό έπικό θέατρο! 'Αλίμονο . . .

• Μουσικί'J ποu κλwτσάει τό εργα !
Καιρός νά δοϋμε κατάματα τά έλληνικά " κατορθώματα ··
στόν τομέα τijς μπρεχτικijς μουσικijς. Ή " εύφυία " τijς φυ
λijς θριαμβεύει : 'Αλίμονο iiν άκολουθούσαμε τίς " ξεπερα
σμένες ", " δογματικές " καi " δύσκαμπτες " μπρεχτι �ές <:ι;. ντι
.
λήψεις ! 'Ανεβάζουμε τά eργα χωρίς δικαιώματα �αι, επ
;..
εύκαιρία, άγνοοϋμε καί τήν ύποχρέωση χρησιμοποιηση � ορι
�
σμένης μουσικijς ! Δέν ύπάρχει άμφιβολία : Ί:� μουσικη το �
Βάιλ, τοϋ 'Άισλερ καί τοϋ Ντεσσάου εΙναι δυσκολη . Πολυ
πιό εϋκολα τραγουδιέται καί πολύ περισσότερο " συγκινεί "
ό Χατζιδάκις - άκόμα κι ό Σπανός ! Γιά τό θέατρό μας, φτά
νει ή μουσική νά μή δυσκολεύει τούς ήθοποιούς καί νά " πιά
νει " τούς θεατές ! Παλαιότερα, τό " Θέατρο Τέχνης " πού πρώτο μίiς eδειξε eνα Μπρέχτ, πού καθόλου Μπρέχτ δέν
ήταν - εκανε, σ' eνα μόνο εργο, δυό παραστρατήματα : Χρη
σιμοποίησε γιά μεταφραστή - άπό δεύτερο, μάλιστα, χέρι !
- τόν 'Ελύτη καί γιά συνθέτη τό Χατζιδάκι. "Οπως καί νά
'ναι, ή μουσική βρίσκεται σέ Cίμεση έξάρτηση άπό τό στ � χο.
Όταν ό στίχος λειτουργεί συναισθηματικά καί δέν περιεχει
κανένα άπό τά στοιχεία πού άναφέραμε, τότε, πώς νά λειτουρ
γήσει ή μουσική ; Θυμηθείτε τά τραγούδια τοϋ " Κύκλου μέ
τήν κιμωλία ", μεταφρασμένα άπό τόν 'Ελύτη. Βέβαια, ό
'Ελύτης εΙναι μέγας ποιητής. Φαίνεται στή μετάφραση , στό
λόγο, στό δούλεμα τοϋ στίχου. Στά τραγούδια, δμως, τοϋ
" Κύκλου " δίνει άδιάκοπα τήν έντύπωση πώς φτιάνει στίχους
'
γιά . . . μουσική Χατζιδάκι! "Αν δέν ξέρειc; πώc; εΤναι Μπρέχτ.
κι άναζητήσεις τόν ποιητή, μπορεί νά καταλήξεις καί στό . ..
Λόρκα ! Ό Χατζιδάκις πάλι, εΙναι ώραίος συνθέτης, γράφει
ώραία μουσική. Μουσικ1;, δμως, μελωδικi1, συγκινησιακή,
πού .. κλέβει " τό θεατή, άλλ' εΙναι τελείως Cίχρηστη στό
Μπρέχτ ! Τά τραγούδια τοϋ " Κύκλου .. Cίρεσαν, τά θυμόμαστε
καί τά τραγουδiiμε. Δέν παίξαν, δμως, τό ρόλο πού 'πρεπε
στό itργο καί τήν παράσταση. Αύτά πρό
, δεκαπενταετίας.
Πέρσι ·· Ή άγία Ίωάννα τών Σφαγείων . κινδύνεψε νά . . .
σφαγι � στεί άπό δυό, ταυτόχρονα, θιάσους. Τήν " κέρδισε " ό
Μυράτ, γιά νά τή χάσει όλοκληρωτικά σάν παράσταση.
Στήν άποτυχία , βοήθησαν άποφασιστικά καί τά μουσικά
" παρατράγουδα " . Στήν " Άγία 'Ιωάννα ", ο[ στίχοι τοϋ
Μπρέχτ Cίλλοτε παραφράζουν Σίλλερ κι Cίλλοτε σέρ Ούώλτερ
Σκώτ μ' δλη έκείνη τ�iν αύστηρότητα πού χαρακτηρίζει τό
Μπρ tχτ τijς περιόδου τών διδαχτικών εργων. 'Ο τέλεια γερ
μανομαθής μεταφραστής καί σκηνοθέτης τοϋ eργου παράδωσε
τούς μπρεχτικούς στίχους γιά .. . μεταποίηση σέ στιχουργό
., λαϊκών έπιτυχιών . . . Τόν καλύτερο - άλλά στιχουρ1ό, πάν
τοτε " λαϊκών έπιτυχιών . οι στίχοι μεταποιήθηκαν γιά νά
παίρ'νουν συγκινητική μελωδία. Μουσική γιά τήν " 'Αγία
'Ιωάννα ", διαλεγμένη άπό τό Μπρέχτ, δέν ύπάρχει. Άλλ'
έδώ άνατέθηκε - Κεραύνιε Δία ! - σ' eναν άληθινά φίνο
συνθέτη έλαφρών, . αίσθηματικών τραγουδιών ! οι έλαφρο
λαϊκές μελωδίες 1Ίταν έτοιμες. Ά ντιμπρεχτικοί 1]θοποιοί
τίς τραγούδησαν παθιασμένα καί - ώς μή &φειλον ! - συ
γκίνησαν τό κοινό. Ή κορώνα π.χ. - πού στό Μπρέχτ
εΙν' εύκαιρία γιά " παραξένισμα " - έδώ χρησιμοποιήθηκε
σά στοιχείο πάθους. οι ήθοποιοi προσπάθησαν νά προβά
λουν τά φωνητικά τους προσόντα καί τή μελωδία. Κανένας
δέν ένδιαφέρθηκε νά ύποδηλώσει τήν κοινωνική τοποθέτηση
τοϋ σκηνικοϋ προσώπου - ίσως, γιατί κι δλη ή παράσταση
δέν εΙχε κοινωνική τοποθέτηση. Δέν εΙναι δμως τυχαία μιά
λεπτομέρεια : Ό Μπρέχτ, τήν περίοδο άκριβώς τών διδαχτι
κών eργων, εΙχε άρχίσει ν' άπομακρύνεται άπό τόν Κούρτ
Βάιλ. Ή μουσική τοϋ Βάιλ πετύχαινε νά διαβρώνει τήν άστι
κή μουσική άντίληψη, νά ύπονομεύει καί νά παραφράζει τίς
άστικές μουσικές φόρμες. Άλλ' αύτό δέν εφτανε πιά στό
Μπρέχτ. Στράφηκε τότε στόν Αισλερ κι άργότερα στό Ντεσ
σάου - άκριβώς, γιατί δέν τοϋ 'φτανε πιά ή ύ πονόμευση. Τοϋ
χρειαζόταν ή μουσική πού δημιουργεί τό " παραξένισμα ",
τήν άποσσασιοποίηση, τή διαλεκτική σχέση άνάμεσα στό
στίχο, τή μελωδία καί τό συγκεκριμένο σκηνικό πρόσωπο
πού τήν τραγουδάει. Δηλαδή, τήν τέλεια καί τελική έφαρμογή
τijς θεωρίας τοϋ έπικοϋ θεάτρου. 'Εμείς, έπιχειρήσαμε νά κά
νουμε τό Μπρέχτ άρχοντορεμπέτικη κ' έλαφρολαϊκιά " έπι"

•

τυχία 'Ό Κι όδηγ1iσαμε στά Σφαγεία καί τήν " 'Αγία 'Ιωάννα"
καί τό θίασο ! Αύτά γιά τίς μουσικές . . . έξελληνίσεις. 'Υπάρ
χουν, βέβαια, κ' ο[ παραστάσεις πού χρησιμοποιοϋν τήν " αύ
Θεντική " μουσική. ΕΙναι οί περισσότερες. Ή κατάσταση,
δμως, δέν άλλάζει ! Ή άγνοια τ&ν σκηνοθετ&ν καi τ&ν ήθο
ποι&ν βρίσκει τρόπους νά διαβρώνει καί τή μπρεχτική μου
σικ1;. Πρόσφατο παράδειγμα, ή παράσταση τοϋ " Γαλιλαίου ",
τόν περασμένο χειμώνα, στό Έθνικό. Ήταν τόσο άντιμπρε
χτική, πού i1 μπρεχτικ1i της μουσική, φαινόταν ξένη ! οι
άπληροφόρητοι - άπό τό κοινό καί τήν Κριτική - βρίσκαν
ώραία τήν παράσταση κ' εΙχαν . . . άντιρρήσεις γιά τή μου
σικ1i ! Βρίσκαν πώς μόνο αύτή δέν ταίριαζε στό έργο. Νά, τό
κλειδί : Ένοχλοϋσε ή αύθεντική μουσική .τ οϋ Χάνς - Αισλερ !
Πού σημαίνει άκριβ&ς, πώς λειτουργοϋσε σωστά. Ή σωστή
δμως λειτουργία της, άχρηστευόταν άπό τήν παράσταση, πού
δέν ήταν καθόλου " μπρεχτική" άλλά . . . μπρεχτικοφανής στό γνώριμο πάντα ϋφος τοϋ Έθνικοϋ ! Καί γιά νά τελειώνου
με : Τό 'Ελληνικό Θέατρο δουλεύει άκόμα μέ τήν " άτμό
τό " πάθος", τή "συγκίνηση". Φυσικά, δταν δέ
σφαιρα
μποροϋμε ν' άπαλλαγοϋμε άπ' αύτά, κι άντιμετωπίζουμε
Μπρέχτ - πιό τίμιο εΤναι νά μήν τόν άνεβάζουμε.
··,

• ·Από

δw, ό κ. Βάλεντιν...

Γ ιά χατ1i ρι του Μπρέχτ , σάς γνωρίζουμε τόν Κάρλ Βάλεντιν.
Πρώτη φορά γίνεται γι' αύτόν κουβέντα στήν 'Ελλάδα. Ήταν
ήθοποιός τοϋ παταριου. Ό μεγαλύτερος τραγικός κλόουν της
Γερμανίας. -εγραψε - κ' επαιξε ό iδιος - κάπου μισή χι
λιάδα, μικρές, ίδιόρρυθμες, θεατρικές Σκ 11νές καί Διάλογους.
Δίνουμε μιά γεύση τους, σ' άλλες σελίδες. Θά έπιμείνουμε,
δμως, πρ&τα άλλοϋ : Ό Μπρέχτ ύπi'jρξε πιστός Θαυμαστής καί
μαθητής του. Μ ιά περίοδο, δούλεψε κοντά του, παίζοντας . . .
κλαρίνο ! Στή δουλειά τοϋ Βάλεντιν, στό Θεατρικό - καμπαρέ,
βρίσκουμε πολλές ρίζες τοϋ Μπρέχτ. Ήταν ή δεκαετία του
'20 καί λίγο πιό πρίν. Τά νέα πνευματικά καί καλλιτεχνικά
κι νήματα όργιάζουν ! Ά νθίζει τότε στήν Εύρώπη καί τό κάθε
λογi'jς " έξωθεατρικό " θέατρο : παραστάσεις τοϋ παταριοϋ, σέ
μπυραρίες καί σέ πανηγύρια, θέατρο τοϋ δρόμου, Θέατρο βαριετέ καί, προπάντων, θέατρο - καμπαρέ. Ένα θέατρο λευ
τερωμένο, λυτρωμένο άπό τά πάθη, τήν ψυχολογία, τήν " ύψη
λή " τέχνη. Άργότερα, ταύτισαν τό Θέατρο - καμπαρέ - πού
ξεκίνησε έντελ&ς φιλολογικό - μέ τήν κοινωνικοπολιτική
σάτιρα. Δέν ήταν ή μοναδικ1i πλευρά του. Ή πιό σημαντική
κληρονομιά άπ' αύτό, ήταν ή νέα σχέση μεταξύ Θεατi'j καί
ήθοποιοϋ, πού δημιουργήθηκε στό καμπαρέ. Ένας Θεατής
πού δέν " άπορροφιέται .. άπ' δ,τι βλέπει, δέν παθιάζεται, δέ
συγκινείται. Σχεδόν . .. άδιάφορος, ··λυμένος", καπνίζει, πί
νει, κουβεντιάζει, παρακολουθεί καί κ ρ ί ν ε ι τά δρώμενα.
Φυσικά, ό νέος τύπος Θεατi'j άπαιτεί άλλο εΙδος ήθοποιοϋ. Μέ
μιά τεχνίκή πού δέν άποβλέπει στήν ·· άπορρόφηση " τοϋ
Θεατi'j καί τή συγκίνηση, άλλά στη ρίζεται στή στάση τοϋ
iδιου τοϋ ήθοποιου άπέναντι στά πράγματα - κι δχι σέ συναι
σθ1iματα. 'Από τή νέα αύτή σχέση ήθοποιοϋ - Θεατi'j ξεκινάν
δλα τά Θεωρητικά κείμενα τοϋ Μπρέχτ τήν περίοδο τοϋ '20
μέ '28. Σ' αύηi στη ρίζονται κ' οί πρ&τες άπόπειρες Θεμελίωσης
τijς νέας του Θεωρίας γιά τό θέατρο. Βρισκόμαστε, έπομένως,
μπροστά σ' eναν πρόγονο ! Άλλ' όχι μόνον αύτό. Ό Κάρλ
Βάλεντιν ήταν γνήσιος καμπαρετίστας - ήθοποιός. Κουβάλη
σε στό διανοουμενίστικο καμπαρέ τή σπιρτάδα καί τό κέφι
τοϋ λαϊκοϋ κωμικοϋ πού παίζει σέ συνοικιακές μπυραρίες καί
πανηγύρια. Γέννημα - Θρέμμα τοϋ Μονάχου, δπου πρωτο
εμφανίστηκε στά 1907. Άρχικά μόνος. Άπό τό Ί 1 καί μετά,
μέ τή Λίζλ Κάρλσταντ, πού μαθ1iτεψε κοντά του κ' έγινε άχώ
ριστη σύντροφος καί συνεργάτισσα. Ξεκίνησε σ' άπόμερα λαϊ
κά κέντρα. Έκανε όνομα ! Τό '23 άνέβηκαν στή σκηνή τοϋ
.. Καμμερσπίλε" του Μονάχου, παρουσιάζοντας τό εργο του
.. Ληστές καί ιππότες". Τό '24 κατάκτησαν καl τή σκηνή τοϋ
βερολινέζικου ·· Σίφμπαουερντάμ" - τήν αiθουσα του κατο
πινοϋ ·· Μπερλίνερ Άνσάμπλ ". 'Από τότε ίlις τό '36 έμφανί
ζονταν συχνά - κ' εΙχαν έπιτυχία - καί στό Βερολίνο. Τε
λευταία έμφάνισ1i του στό καμπαρέ τοϋ Μονάχου " Σιμπλιτσί
σιμους ". Ύπόφερε άπό άσθμα καί πάντα φοβόταν πώς κά
ποτε δέ θά 'βγαζε τήν παράσταση . . . ιιΌταν ό Κάρλ Βάλεντιν
μπαίνει στή μπυραρία, μέσα σέ κείνη τή φασαρία, άνάμεσα
στά βαρέλια, τίς τραγουδίστριες καί τίς καρέκλες, σοβαρός
καί άκαμπτος, εχεις άμέσως τήν έντύπωση πώς ό άνθρωπος
αύτός δέν ξέρει νά κάνει άστεία. Κι όμως εΙναι .. . ή προσω-

ποποίηση τοϋ άστείου ! ΕΙ ναι, ό iδιος, eνα περίπλοκο μοβόρο
άστείο ! Έχει μιά στεγνή, έσωτερική κωμικότητα, πού δταν
τόν παρακολουθείς μπορείς νά πίνεις, νά καπ1·ίζεις καί νά
. . . τινάζεσαι μ' eνα αύθόρμητο γέλιο, καθόλου άγαθιάρικο.
Πλασάρει τά άστεία του μέ μοναδική άκαμψία καί σκορπάει
αiσθ11τική άπόλαυση. ' Εκείνο πού μiiς δείχνει εΙναι ή άνε
πάρκεια των πραγμάτων - κ' ή δική μας. Όταν παριστάνει
μιά άπ' τίς χαραχτηριστικές μορφές τi'jς έποχijς μας, τόν
άφελij, γελοϋν κ' οι τοίχοι». Λόγια τοϋ Μπρέχτ γιά τό
" δάσκαλό" του, γραμμένα γύρω στά '22. ΕΙχε eνα έκφραστι
κό, πολυσήμαντο, πρόσωπο καί - σά μεγάλος κωμικός μιά . . . μεταδοτική θλίψη ! Χαραχτηριστικό του : Μιά συγκρα
τημέν11 " κωμικότητα τijς άπόγνωσης". Ό Κούρτ Τουχόλσκι
τόν σκιτσάρει σάν . . . καρκαλέτσο : Μακρύς, ψηλός, ξερα
κιανός, μ' άτέλειωτα χέρια, σουβλερά ξυλοπάπουτσα:, μυτερά
γόνατα , μ' eνα γυαλιστερό, πολυφορεμένο κοστούμι. καί μιά
τρύπα στό βρακί ! -Αφησ' eνα πλijθος άπό Σκηνές καί Διά
λογους. Δέν εΙν' έργα γραφείου. Δέ βγήκαν άπό συγγραφέα.
Συντέθηκαν, αύτοσχεδιαστικά, ένώπιον κοινοϋ ! Μιά άρχική
Ιδέα, άπό παράσταση σέ παράσταση, γέμιζε κι aπλωνε, μ' αύ
τοσχεδιασμούς, προσθήκες κι άφαιρέσεις. Γύρω στίς . . . δια
κόσιες παραστάσεις έπαιρνε κάποια σταθερή μορφή. Τότε
μόνο - καί πάλι άπό μνήμης - καταγραφόταν. Έγραψε, μαζί
μέ τήν Κάρλσταντ, περισσότερα άπό 400 μικρά έργα. Γύρισε,
περισσότερες άπό 40 ταινίες. Δεκάδες δίσκους. Αύτό τόν και
ρό, ξανάναι στήν έπικαιρότητα: Ή γερμανική ΤΥ παρου
σιάζει μιά σειρά άπό ταινίες του, μικροϋ μή κους, μέ τό γενικό
τίτλο "Βαλεντινιάδες" καi στούς βερολινέζικους κινηματο
γράφους προβάλλονται oi ταινίες του "'Αστραπόβροντα καi
λιακάδες ", " Δική μου, ή έκδίκηση" κ.ά. Άλλ' ό γνήσιος
Βάλεντιν βρίσκεται στίς φωτογραφίες, τούς δίσκους καi, Ιδι
αίτερα, στά σύντομα εργα του. οι σκηνές αύτές δίνουν δεί
γματα στάσης καi συμπεριφοράς τοϋ i]θοποιοϋ σέ συγκεκρι
μένες καταστάσεις. Σέ παρόμοιες συμπεριφορές καί στάσεις,
θεμελίωσε άργότερα ό Μπρέχτ τήν " Καινούρια τεχνική τijς
ήθοποιίας " . Άπ' τίς σκηνές αύτές, εΙναι σαφ&ς έπη ρεασμένα
καί τά πρ&τα γκροτέσκα μονόπρακτά του. Μιά παράλογη !δέα,
ό Βάλεντιν τή δουλεύει μ' έπιμονή καi συνέπεια πού, στό
τέλος, τό " παράλογο" άστείο, άποχτάει μιά τέλεια λογική !
Τήν πιό καθημερινή κοινοτοπία, τή φτάνει στό παράλογο
βάθος της. Ή φαντασία του παίρνει παράξενους δρόμους. Δέν
έξηγεί, βέβαια, τόν κόσμο. 'Αντίθετα, κάνει τό φυσικό νά
φαίνεται αίνιγματικό. Δέ σταματάει, όμως, στό έπιφανειακό
άστείο. Στό βάθος ξύνει, πάντα, κάποια πληγή . Τά έργα του
δέν εΙναι, βέβαια, μνημεία λόγου. Οϋτε κάνουν ύψηλή τέχνη.
ΕΙναι γνήσια καί εύθύβολα. Βασίζονται δμως στή γλώσσα
καί, δυστυχ&ς, τά περισσότερα δέ μεταφυτεύονται σέ ξένες
σκηνές. Θά μποροϋσε νά μιλήσει κανένας γιά εναν πρόδρομο
τοϋ "Παράλογου" άπό τό 1 920. Άλλ' ό Κάρλ Βάλεντιν
εΙναι . . . πρό πενήντα ήδη χρον&, σημερινός ! Κ' ή δύναμη
δσων παρουσιάζουν ξεκάθαρα τήν άλήθεια - καi μέσα άκό
μα άπό τό γέλιο - δέν έχει χρονικούς περιοοισμούς.
... 'Ένας άpχιτέκτονας στο .. Θέατρο ..

Άς μήν ξαφνιαστοϋν oi άναγν&στες τοϋ " Θεάτρου " πού eνας
άρχιτέκτονας κατάκτησε τό έξώφυλλό του καί . .. εισχώρησε
στίς σελίδες του ! Τό θεατρικό πολιτισμό ένός τόπου δέν τόν
φτιάνουν μόνο ο[ άνθρωποι τοϋ θεάτρου. Στή διαμόρφωσή
του συντελοϋνε, συχνά, και φωτισμένοι φίλοι του. Ανθρωποι
πού στέκονται κοντά του, τό παρακολουθοϋν, τό έπηρεάζουν.
Ένας τέτοιος φίλος - eνας έραστής τοϋ Θεάτρου εΙναι κι ό
άρχιτέκτονας Κίμων Λάσκαρις.Τό θέατρο άλλωστε, σάνΤέχνη,
εΙναι συνισταμένη πολλ&ν άλλων τεχν&ν. Φυσικά, και τi'jς
Άρχιτεκτονικf'jς. Άλλ' ό Κίμων Λάσκαρις δέν έχει μόνο τυ
πικούς δεσμούς μέ τό Θέατρο. Έχτισε θέατρα, έκανε σκηνικά,
ζωγράφισε καί σκιτσάρισε μορφές τοϋ θεάτρου, διαμορφώνει
τό Θεατρικό Μουσείο. "Ολ' αύτά δέ θά'χαν καi τόση σημασία.
Ούτε θά τόν έφερναν στίς σελίδες μας. Τό " Θέατρο " μπορεί,
τυπικά, νά Θεωρείται είδικευμένο περιοδικό. Άλλ' ή ό π τ ι κ ιί
του δέν εΙναι μερική. Π ροσπαθεί - καί πιστεύει πώς τελικά τό
κατορθώνει - νά 'χει πολύ πιό εύρύτερη όπτική, εύρύτερους
όρίζοντες, εύρύτερους στόχους. Ό Λάσκαρις eχει προσφέρει
πολλά στήν πολιτιστική διαφύλαξη καί προκοπή αύτου τοϋ
τόπου. Δικαιωματικά, έχει μιά θέση κοντά μας. Τοϋ τή δώσαμε
μέ χαρά. Μέ τήν iδια χαρά έλπίζουμε κ' ο[ άναγν&στες νά
κάνουν τή γνωριμιά του.
•
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EΠll(O ΘΕΑΤΡΟ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
Τού BERNARD DORT
Γιό νό καθορίσουμε τόν άνανεωτικό χαρακτήρα τοϋ έργου
τοϋ Μπρέχτ, πρέπει ν' άντι μετωπίσουμε αύτό τό έργο σόν
eνα σύνολο δπου τό κείμενο, ή σκηνοθεσία καί ή δημιουργία
όρισμένων σχέσεων άνάμεσα στήν παράσταση καί τό κοινό
εΤναι άξεχώριστα.
Άς πάρουμε τό κλασικό παραδοσιακό θέατρο, πού άνήκει
σ' αύτό πού ό Μπρέχτ άποκάλεσε " δραματική μορφή ".
Τό διακρίνουν δυό βασικό γνωρίσματα: ή δράση εΤναι προϊόν
συγκρούσεων - συγκρούσεων συμφερόντων η συναισθη
μάτων άνάμεσα στούς fiρωες ή δράση αύτή όλοκληρώνεται
άποκαθιστώντας μιό παραδοσιακη η έπιβάλλοντας μιό νέα
τάξη πραγμάτων. 'Από τόν 'Αριστοτέλη ίίις τό Χέγκελ, δλοι
ol μεγάλοι θεωρητικοί τfiς " δραματικfiς ποίησης " τόνισαν
τό δύο αύτό σημεία. Π α ίρνουμε eνα άπόσπασμα άπό τό
Χέγκελ, γιατί σ' αύτόν άναφέρεται διαρκώς ό Μπρέχτ, δμεσα
η έμ μεσα: " Σκοπός τού δράματος εlνσι νά παρουσιάσει σύγ
χρονες άνθρώπινες πράξεις καί καταστάσεις, δίνοντας τό
λόγο σέ δρώντα πρ6σωπα. ·Η θεατρική δράση δμως δέν
περιορίζεται στήν ήρεμη καί άπλή πραγματοπο!ηση ένός συγ
κεκριμένου σκοπού, άντίθετσ, έκτυλίσσεται μέσα σ' ενα πλέ
γμα συγκρούσεων καί προσκρούει σέ συνθήκες, πάθη καί
χαρακτήρες πού άντιτάσσονται στήν πραγματοπο!ηση αύτή
καί τής παρεμβάλλουν έμπ6δια. Οί συγκρούσεις αύτές προ
καλούν μέ τή σειρά τους δράσεις καί άντιδράσεις πού σέ
μιά όρισμένη στιγμή καθιστούν άναγκαίο τόν κατευνασμ6
τους. Α ύτό δηλαδή πού παρακολουθούμε εlναι ή πορε!α
πρός κάποιους σκοπούς έξατομικευμένους πού έκφράζονται
μέσα άπό ζωντανούς χαρακτήρες καί καταστάσεις πλούσιες
σέ συγκρούσεις. Χαρακτήρες καί καταστάσεις πού διασταυ
ρώνονται, άλληλοκαθορίζονται, ζητώντας ό κάθε χαρακτήρας
καί ή κάθε κατάσταση νά έπιβληθεί, νά έπικρατήσει, ώσ6του
δλη αύτή ή άναταραχή όδηγήσει σ' ενα τελικό κατευνασμ6 ".
Καί ό Χέγκελ προσθέτει: " Μπορεί ή κατάληξη μιάς τέτοιας
σύγκρουσης νά έμπεριέχει άλλα δυνατά συμφέροντα πού
ένδέχεται νά γεννήσουν νέες συγκρούσεις, άλλά ή μ ί α, ή
βασική σύγκρουση, αύτή πού γύρω της έκτυλίσσεται τό
lργο, πρέπει νά βρεί μέ τήν κατάληξή του τόν όριστικό κα
τευνασμ6 της 'Ό Φτάνει μάλιστα μέχρι τό σημείο νό πεί δτι:
τό κοινό δικαιούται νά έχει τήν άπαίτηση νά καταλήγει ή
δράση, μέ τρ6πο κωμικό ή τραγικά, στήν πραγμάτωση τού
λογικού καί τού άληθινού καθ' έαυτ6 ".
Έτσι, η θεατρικη δράση πόύ κατευθύνεται όλόκληρη πρός
αύτό τόν " όριστικό κατευνασμ6 , την έγκαθίδρυση μιδς
τάξης πραγμάτων κοινό άποδεκτfjς, έχει συμβολικό χαρα
κτήρα. Στη σκηνη δέν παίζονται μόνο άτομι κό πεπρωμένα,
άλλό η τύχη μιδς όλόκληρης κοινότητας - τfiς μι κρfjς του 
λάχιστον κοινότητας πού άποτελοϋν ο! θεατές τοϋ έργου.
Έτσι ή σκηνη γίνεται ό μικρόκοσμος τfjς κοινωνίας στην
όποία άνήκουν αύτοί ol θεατές. Ή σκηνη εΤναι συγχρόνως
τό όντικαθρέφτισμα καί η άλήθεια τfiς πλατείας. 'Ακρι βέστερα:
λ έ ε ι την άλήθεια τfiς πλατείας. Γιοτ! στό κλασικό θέατρο
η δράση πλέκεται καί βρίσκει τη λύση της μέσα άπό τό λόγια
τών ηρώων. Στόν " Κίννα " τοϋ Κορνέιγ, ό Αύγουστος εΤναι
αύτός πού λ έ ε ι τη συμφιλίωση καl ό Λίβιος αύτός πού
χαιρετίζει τη νέα τάξη πραγμάτων πού έπιβλήθηκε άπό την
πράξη ( δηλαδη τό λόγο) τοϋ Αύγούστου.
"

"

ΔΥΟ ΠΑΡΑΚΜΑΣΜΕΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ
Αύτη δμως ή " δραματικη μορφη " παρακμάζει συνεχώς, όπό
δύο τουλάχιστον αίώνες. 'Από τή μιά, η ρομαντικη προβλημα
τικη τfiς πόλης άνάμεσα στό δτομο καl τήν κοινωνία (δηλαδη
ή διαφοροποίηση δύο συστημάτων άξιών), προβληματικη
κατεξοχη μυθιστορηματική, έπιβλήθηκε καί στη θεατρικη

δημιου ργία. 'Από την δλλη, έμφανίστηκαν δραματουργοί πού
δέ μποροϋσαν νό παραβλέψουν τη νέα Ιστορικη άντίληψη
γιό τόν κόσμο, την είκόνα μιδς άνθρωπότητας σέ συνεχfi
διαμόρφωση. Ή άντίληψη δμως αύτη βρίσκεται τελικό σέ
άντίφαση μέ τό αίτημα γιό μιό κατάληξη πού θό έπιβάλλει
" τό λογικό καί τό άληθινό καθ' έαυτό " ( μ ι ό τέτοια κατά
ληξη δέ γίνεται νό εΤναι τό συμπέρασμα ένός έργου, δέ
μπορεί παρό νό εΤναι τό συ μπέρασμα τfiς 'Ιστορίας).
Ό Μπρέχτ βρέθηκε λοιπόν μπροστό σέ δυό παρακμασμένες
μορφές τοϋ κλασικοϋ παραδοσιακοϋ θεάτρου. Άς τίς όνομά
σουμε δραματουργία τοϋ άτόμου σέ πάλη μέ τόν κόσμο καί
" άντικειμενικη " δραματουργία τοϋ κόσμου.
Ή πρώτη προέρχεται άπό τό ρομαντισμό. Τό δτομο θεωρείται
" άπολογητης τοϋ . πνεύματος τοϋ αίώνα " καί άντιτάσσεται
σέ μιό κοινωνία πετρωμένη καί άνίκανη ν' άνανεωθεί. Ή
σύγκρουση μοιάζει νό μην έχει ίσορροπία ( μόνο ό fiρωας
έχει πραγματικη ϋπαρξη) , καί ή κατάληξη μιδς τέτοιας σύγ
κρουσης εΤναι ύποχρεωτικό τεχνητή: η τό δτομο έκμηδενί
ζεται άπό την κοινωνία (χωρίς νό μποροϋμε νό θεωρήσου με
τη νίκη της δική μας ) , η τό δτομο ύπερισχύει (χωρίς δμως η
νίκη του νό προσθέτει τίποτα: είμαστε όπό την άρχη μέ τό
μέρος του ) . Ό Μ πρέχτ τό εΤπε συχνά: σέ τέτοια έργα, η
σύγκρουση ένδιαφέρει λιγότερο άπό την έρμηνεία πού δίνει
ό δραματουργός. Τό κέντρο βάρους τfiς παράστασης δέν
εΤναι η δράση, μό η συγκίνηση (τό πάθος) . Οί δραματουργοί
παραμελοϋν τό Stoff ( ύλικό, πρώτη ϋλη ) , προτιμώντας Ιδεο
λογικές διακη ρύξεις, θεατρικές στάσεις καί χειρονομίες. Έτσι
ή δράση χάνει κάθε συμβολική άξία, καταλήγει σέ έξαρση
τοϋ είδικοϋ σέ άντίθεση μέ τό γενικό. Στό " Βάαλ " βρίσκο υ 
με ένα εΤδος παρωδίας τών έργων αύτοϋ τ ο ϋ τύπου (ό
Μ πρέχτ δέν εΤναι όκόμα άποδεσμευμένος όπ' αύτό τό θέατρο).
Άλλοι δραματουργοί, άντίθετα, έπιδιώκουν νό προσδώσουν
βαρύτητα καί αύθεντικότητα στόν κόσμο. Σπεύδουν ν' άπο
καλέσουν τη δράση τών έργων τους άποκλειστικό κοινωνικο
οικονομική. Μ έσα σ' αύτό ό δνθρωπος δέν εΤναι παρό προϊόν
τfiς κοινωνίας. ' Επομένως μόνο τίς κοινωνικές μεταβολές
θέλουν νό προβάλουν. Σχετικό μέ τη " Συγκυ ρία ", " κωμωδία
τfjς Οlκονομίας ", πού ό Λέο Λάνια έγραψε γιό τόν Π ισκότορ
καί πού παίχτηκε τόν 'Απρίλη καί Μ ά η τοϋ 1 928 στό Βερο
λίνο, ό Π ι σκότορ γράφει δτι " γιά νά βρεί μιά ριζικά νέα
μορφή. θεάτρου " (fiθελε νό " παρουσιάσει τή διεζαγωγή τής
πάλης γιά τό πετρέλαιο άπό τή γένεσή της ") , όδηγήθηκε,
σέ συνεργασία μέ τό Λάνια, στό νό καταργήσει σχεδόν τε
λείως τό ρόλο τfiς ήρωίδας τοϋ έργου : " ή νέα παραλλαγή",
δπως διαπιστώνει ό ίδιος, " εlχε σά μ6νο κεντρικό πρ6σωπο τό π α ν τ ο δ ύ ν α μ ο πετρέλαιο ". Μποροϋμε νό
βροϋμε κι δλλα τέτοια παραδείγματα στό ρεαλιστικό-έπικαι
ρικό έργα (Zeitstϋcke) πού πηγάζουν λίγο πολύ άπό αύτό
πού τη δεκαετία 1920-30 όνομάστηκε στη Γερμανία Neυe
Sachlichkeit (" ή νέα άντικειμενικότητα " ) . ' Εδώ, σέ τελευταία
άνόλυση, δέν ύπόρχει πιό σύγκρουση: τό έργο εΤναι όπλή
περιγραφη μιaς έξέλιξης τοϋ κόσμου κατό τό συγγραφέα άντι
κει μενικfjς. Μπαίνει έπομένως τό πρόβλημα τfiς σχέσης πού
μποροϋν νό έχουν oi θεατές μ' ένα τέτοιο έργο: όφείλουν η
νό τό άποδεχτοϋν η νό τό άπορρίψουν συνολικά. ' Εδώ, πε
ρισσότερο κι άπ' δσο στη ρομαντική δραματου ργία, ή σκηνη
έκφράζει τήν άλήθεια τοϋ κόσμου, η μδλλον ε Τ ν α ι αύτη
ή άλήθεια. Τό θέατρο παραμένει σ κ η ν ο κ ρ α τ ι κ ό :
δηλαδή ή πλατεία ύποτάσσεται στή σκηνή. Ή σκηνή, είτε
σόν ό τόπος δπου έξαίρεrοι ή Ιδεολογία καί τό πάθος ένός
μοναχι κοϋ άτόμου, είτε σόν ό τόπος δπου άποκαλύπτεται ή
άλήθεια τοϋ κόσμου, τfjς 'Ιστορίας ( Π ισκάτορ) , έξακολουθεί
νό έπιβάλλει τό δικό της νόμο στην πλατεία, μιό πλατεία
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διαι ρεμένη κατ' εiκόνα τιϊς κοινωνίας μας. Στη θέση ένός
συμπεράσματος κοινά άποδεκτοϋ άπό την πλατεία καi τη
σκηνή, προτείνει μιά σειρά ψευτολύσεις.
Ό Μ πρεχτ άρνείται καi τίς δύο αύτες παρακμασμένες θεα
τρικές μορφές. 'Επικρίνει τό ρομαντικό θέατρο τοϋ άτόμου
σε πάλη με τόν κόσμο, γιατί δε βλέπει σ· αύτό παρά iδεο
λογικες διακηρύξεις η έκμετάλλευση τιϊς συγκίνησης (τοϋ
πάθους) : τό θέατρο αύτό, μδς λέει, δε μπορεί νά μδς μάθει
τίποτα οϋτε γιά τόν δνθρωπο, οϋτε γιά τόν κόσμο - ϊσως
μόνο κάτι γιά την Ιδεολογία τοϋ συγγραφέα πού eμμεσα έκ
φράζεται στό έργο. 'Αρνείται δμως τό ϊδιο καί την " άντι
κειμενικη .. δραματουργία τιϊς κοινωνικιϊς έξέλιξης: οϋτε
μ' αύτην άποφεύγο υ με την iδεολογiα ( 1 ). Έτσι, όδηγήθηκε
τελικά στό νά άμφισβητήσει τη " δραματικη μορφη " την
ϊδια, καi μάλιστα τά βασικά χαρακτηριστικά της: τη συμβο 
λικη άξία τιϊς δραματικιϊς σύγκρουσης καί την άπαίτηση νά
καταλήγει τό eργο σέ μιά λύση όριστική.
Σπρωγμένος άπό την έπιθυμία νά προβάλει στό θέατρο την
κοινωνικη ζωη οχι σάν κάτι ένιαίο, άλλά σά μιά ζωντανή,
άντιφατικη πραγματικότητα, καί θέλοντας νά δώσει στην
προβολη αύτη διδακτικη άξία γιά τούς σημερινούς θεατές, ό
Μπρεχτ δεν εΤχε την άφέλεια νά πιστεύει δτι άρκοϋσε ν' άλ
λάξει τό περιεχόμενο τών έργων. Ή ϊδια ή μορφη τιϊς θεα
τρικιϊς παράστασης μπαίνει τώρα σε άμφισβήτηση, Αύτη
βασικά εΤναι πού πρέπει ν' άλλάξει. Τό κλασικό θέατρο i'jταν
τό θέατρο μιδς κοινωνίας σχετικά σταθεριϊς. τό κοινΘ του

1929: " Τό διδαχτικά iργο του Μπά11τεν-Μπάντεν " . Νέος πει
ραματισμός του Μπρέχτ : 'Ειιοποιεί τώρα τιί σκηνιί καί τιίν
πλατεία. Ό ιίθοποιός έκπαιδευτιίς καί τό θέατρο τόπος πολιτικι;ς
διαπαιδαγώγησης τώιι θεατώιι γιά μιά ριζικιί 1ωινω11ικιί άλλαγιί

επισης i'jταν λίγο πολύ όμοιογενές. Άπό τότε δμως αύτη ή
σταθερότητα κι αύτη ή όμοιογένεια καταστράφηκαν. ΕΤναι
λοιπόν άνάγκη ν' άντικατασταθοϋν oi παραδοσιακές σχέσεις
άνάμεσα στη σκηνή, την πλατεία καi τόν κόσμο άπό eνα
καινούριο σύστημα - καί δχι, σά νά μην δλλαξε τίποτα, νά
διακηρύσσεται πάντα άπό τη σκηνη μιά άλήθεια πού κανείς
πιά δέ μπορεί νά δεχτεί. Γιά νά παρουσιάσει κανείς κάτι
διαφορετικό πρέπει πρiν άπ' δλα νά τό παρουσιάσει δια
φορετικά. Ό Μπρέχτ θά προσπαθήσει ν' άντικαταστήσει τη
δραματικη μορφη μέ την " έπικη μορφη " - ΚΙ αύτό ΟΧΙ
μόνο στό έπίπεδο της δραματου ργίας άλλά καί στό έπίπεδο
τιϊς θεατρι κιϊς παράστασης.

Η ΕΙΚΟΝΑ ΜΠΟΥΜΕΡΑΝ ΓΚ
"Ας θυ μίσουμε πρώτα δύο άπόπειρες πού προηγήθηκαν τιϊς
έπικιϊς περιόδου. Θά όνομάσουμε την πρώτ η : άπόπειρα τοϋ
" άνεστραμμένου καθρέφτη " η " εiκόνα μπούμερανγκ ".
Σ' αύτη άνήκουν eργα δπως " Ή δπερα της πεντάρας " καί
" Άνοδος καί πτώση τιϊς πόλης Μ αχαγκόννυ ".
Ό Μπρεχτ ξεκινάει άπό τη διαπίστωση πού άναφέραμε πα
ραπάνω: δτι δηλαδη τό σύγχρονο θέατρο δeν παρουσιάζει
τόν κόσμο, τίς μεγάλες κοινωνικές συγκρούσεις. Δέν κάνει
τίποτ' δλλο άπό τό ν' άνασυνθέτει την εiκόνα πού eχουν γιά
τόν κόσμο οί θεατές. Έτσι, τό άστικό κοινό βρίσκει στό
θέατρο μόνο δ,τι έχει ίjδη φέρει μαζί του. Ό Μπρέχτ άπο
φασfζει οχι νά έγκαταλείψει τό παιχνίδι αύτό τοϋ καθρέφτη,
άλλά άντίθετα νά τό προχωρήσει άκόμα πιό πέρα. Θ' άνε
βάσει έτσι στη σκηνη αύτην άκρι βώς την εiκόνα πού τό
συνηθισμένο κοινό τοϋ θεάτρου eχει γιά τη ζωη καί την κοι
νωνία-ξέροντας ό ίδιος πολύ καλά δτι δέν εΤναι ή σωστη.
Θά μπορέσει μ' αύτό τόν τρόπο νά καταγγείλει την ψευτιά
αύτιϊς τιϊς είκόνας, τόν ίδεολογικό της χαρακτήρα: " Ή δπερα
τής πεντάρας " πολεμάει όρισμένες άστικές άντιλήψεις δχι
μόνο διαλέγοντάς τες σά θέμα της (άπλώς καί μόνο παρου
σιάζο ντάξ τες στό θέατρο), άλλά συγχρόνως καί μέ τόν τρόπο
πού τίς παρουσιάζει. Στή σκηνή παρουσιάζονται αύτά πού ό
θεατής περιμένει νά δεί στό θέατρο· σχετικά μέ τή ζωή.
'Επειδή δμως, ταυτόχρονα, βλέπει καί μερικά πράγματα πού
δέ θά 'θελε νά δεί, καθώς βλέπει τίς έπιθυμίες του δχι μόνο
νά πραγματοποιούνται άλλά καί νά γίνονται άντικείμενο κρι
τικής (ό έαυτός του άπό ύποκε/μενο γίνεται άντικείμενο),
εlναι σέ θέση, θεωρητικά τουλάχιστο, ν' άναγνωρίσει στό
θέατρο i!να καινούριο ρόλο : '. Καί ό Μπρέχτ έξηγεί γιά τό
" Μαχαγκόννυ ": " 'Όσο εϋγευστο(2) κι δν εlναι τό" Μαχα
γκόννυ " (καί εlναι τόσο δσο άρμόζει σέ μιά δπερα), συν
τελεί κατά κάποιο τρόπο στήν κοινωνική άλλαγή. Θέτει σέ
άμφισβήτηση τήν εύγευστη τέχνη, έπικρίνει τήν κοινωνία πού
έχει άνάγκη άπό παρόμοιες δπερες. Μπορεί νά είπωθεί γι'
αύτό δτι εlναι άκόμα καλοκαθισμένο πάνω στό γέρικο κλαδί,
τουλάχιστον δμως άρχίζει κιόλας (άπό πλήξη η άπό τύψεις)
νά τό πριονlζει . .. ".
Όχι λοιπόν την πραγματικότητα, άλλά τό πλασματικό, τό
φανταστικό άνεβάζει ό Μ πρeχτ στη σκηνή. Κι δμως, αύτό
τό πλασματικό θά πρέπει ν' άκυρώνεται τελικά άπό την 'ίδια
την ύπερβολή του καi ν' άνοίγει ξανά τό δρόμο πρός την
πραγματι κότητα. ΟΙ γραφικοί ληστeς τιϊς " Όπερας τιϊς
πεντάρας " δeν εΤναι κακοποιοί: εΤναι ληστές δπως τούς
όνειρεύονται οί άστοί. Καί τελικά θά διαπιστώσου μ ε πώς στό
κάτω κάτω δεν εΤναι παρά άστο!. "Η καλύτερα : άπό την έ μ 
φάνισή τους, μέσα άπό τ η μεταμφίεσή τους, o i θεατeς θ ά
όδηγηθοϋν στό ν ' άναγνωρίσουν στόν έαυτό τ ο υ ς τόν άστό.
'Ένα λεπτό κ' έπιδέξιο παιχνίδι άπό άντιθέσεις κι άνακολου
θίες (αύτός εΤναι δλλωστε ό ρόλος τών songs κι άκόμα
( 1) Σ. τ . Μ. Ή i!ννοια " Ιδεολογία " χρησιμοποιείται παντού
άπό τ ό συγγραφέα μέ τή σημασία πού τής δίνει ή μαρξιστική
θεωρία: i!να σύστημα παραστάσεων καί έννοιών, συμβόλων
καί μύθων πού βασίζονται σέ μιά άξιολογική, μή άντικειμενική
άντίληψη τού κόσμου καί πού έμποδίζουν τήν έπιστημονική
κατανόηση τών κοινωνικών σχέσεων καί τών σχέσεων πα
ραγωγής, άποκρύπτουν δηλαδή τήν ταξική κυριαρχία καί τόν
καθοριστικό, " σέ τελευταία άνάλυση ", οίκονομικό παρά
γοντα.
(2) Σ.τ.Μ. Ό Μπρέχτ χρησιμοποιεί τόν δρα kulinarische:
μαγειρικό, γαστρονομικό, άπολαυστικό καί εϋπεπτο συγχρό 
νως - πρβλ. τ ή δική μας i!κφραση: " δυό εύχάριστες ώρες ".

1928 : ·· Όπερα τι;ς πεντάρας ._ Ό Μπρέχτ έπιχείρησε 11ά διαλύσει τιί μαγεία τού παραδοσιακοιί θεάτρου, πλειοδοτώιιτας σ· αύτrj.
Άλλ' ό παραμορφωτικός καθρέφτης πού 'στησε στιί σκηνιj, δέν άπέδωσε. Τό θέατρο έπέβαλε, τελιι<ά, τιί μαγεία του. Πρώτο
ύ.νέβασμα στό βερολιιιiζικο " Σίφμπαουερντάμ " , μέ σκηνοθεσία Ένγκελ. Ή είκόνα άπiι παράσταση στή Φραγκφούρτη, 1965
.

περισσότερο τών " φινάλε " της " Όπερας ") εύ κολύνει αύτη
την αύτοαναγνώριση.
Ό Μ πρέχτ δοκίμασε λοιπόν νό μετατρέψει σέ παραμορφωτικό
τόν καθρέφτη τοϋ θεάτρου. Τό άνάφερα ηδη: στην κλασικη
ποράσταση ύπάρχει πλήρης σύ μπτωση άνάμεσα στη σκηνη
καi την πλατεία· η μία εΤναι η άλήθεια της aλλης καi άντί
στροφα. Ή σύ μπτωση αύτη δeν ύπάρχει πιά, καi ό Μπρέχτ
μaς προτείνει στη σκηνη την είκόνα μιaς κοινωνίας, στην
πρώτη ματιό τουλάχιστον, έξωτικης (την κοινωνία μέ τούς
ληστeς καi τούς ζητιάνους της " Όπερας " , ii τούς χρυσο
θ ηρες καi τούς ξυλοκόπους τοϋ " Μαχαγκόννυ "). Τελικά,
αύτό πού ό θεατης άνακαλύπτει μέσα στην ψεύτικη πραγμα
τι κότητα μιaς τέτοιας είκόνας εΤναι ό έαυτός του . Στόν άνε
στραμμένο καθρέφτη της σκηνης, πού οφειλε νό τοϋ δώσει
την είκόνα ένός aλλου κόσμου, τοϋ έμφανίζεται τό ίδιο του
τό πρόσωπο - μέσα άπό τ' άνακατωμένα κομμάτια μ ιaς τε
μαχισμένης φωτογραφίας. Ό Μ πρέχτ πλειοδοτεί στη χρησι 
μοποίηση της μαγείας τοϋ θεάτρου, άλλό γιό νό τη διαλύσει
άποτελεσματι κότερα: ό καθρέφτης της σκηνης δeν άπεικο
νίζει πιό τόν κόσμο της πλατείας, άλλό τiς Ιδεολογικeς μεταμ
φιέσεις της. Έτσι, φτάνει μιό στιγμη πού ό καθρέφτης αύτός
μaς βάζει ξαφνικό μπροστό στην ϊδια μας την πραγματικότη 
τα. Οί εlκόνες της παράστασης ξαναγυ ρίζουν έναντίον μας,
σό μπούμερανγκ.
Μποροϋμε δμως, aραγε, νό συμπεράνουμε δτι τό πείραμα
αύτό τοϋ Μπρeχτ εΤχε τ' άποτελέσματα πού ό ίδιος περίμενε;
Στην πραγματικότητα, η " Όπερα της πεντάρας " δe μπόρεσε
νό στραφεί έναντίον τών θεατών, στiς περισσότερες παρα-

στάσεις της οί θεατeς την Ιδιοποιήθηκαν. Άντi νό καταγγείλει
την Ιδεολογία πού έκφράζεται μέσα όπό την " εϋγευστη "
τέχνη, τό eργο άποτέλεσε τό θρίαμβο τοϋ " εύγευστου ",
έξωτικοϋ θεάτρου. ·οί άστοi άναγνώρισαν πράγματι τόν έαυτό
τους στη σκηνή, όλλό ώραιοποιημένο μe τό φωτοστέφανο
τών ληστών. Τό θέατρο έπέβαλε τη μαγεία του, η άρνήθηκε
αύτό τό εΤδος έργου δταν παραέβγαινε άπό τό πλαίσιά του,
δπως eγινε μe τό " Μαχαγκόννυ •· μετό τό σκάνδαλο της
πρώτης παράστασης στη Λειψία.

Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
Μπροστό σ' αύτη τη σχετικη άποτυχία, ό Μπρeχτ κάνει
eνα δεύτερο πείραμα. τη φορό αύτή, καταργεί όπλούστατα την
παραδοσιακη διαίρεση σκηνης καi πλατείας. Ξεκινάει άπό τη
διαπίστωση δτι ον τό σύστημα θεατρικης παραγωγης καi
διάθεσης έξουδετέρωσε την " Όπερα της πεντάρας ", αύτό
έγινε γιατi οί δραματουργοί χρησιμοποιοϋνται άπό τό " με
γάλα συγκροτήματα, όπερα, θέατρο, Τύπο κλπ. ·· πολύ περισ
σότερο άπ' δσο τό χρησι μοποιοϋν·
ή δημιουργική τους
δουλειά δέv εΤvαι παρά δουλειά προμηθευτών ". Π ρέτΊει λοι
πόν νό σπάσει κάθε σχέση μe τη δομή, μe τη συνηθισμένη
όργάνωση της θεατρικης παράστασης. Άφοϋ δeν πέτυχε άπό
λυτα ν' άναποδογυ ρίσει τόν καθρέφτη πού τό παραδοσιακό
θέατρο στήνει άπέναντι στούς θεατές, ό Μπρeχτ καταργεί
κάθε διαφοροποίηση άνάμεσα στην πλατεία καi τη σκηνή.
' Ηθοποιοί καί θεατeς πρέπει τώρα νό βρίσκονται στό ίδιο
έπfπεδο. Π ρέπει έπίσης δλοι νό εΤναι ένεργό πρόσωπα. Π ρό
κειται γιό τό πείραμα τών Lehrstϋcke (διδακτικών έργων ) .
"

01 ήθο ποι οl παίζουν μe μόνο σκοπό νό γυμνάσουν τό θεατή
καi ό θεατ ής βρίσκε�αι στό θέατρο μe μ � νο σ � οπό νό προ 
ετ οιμα στεί γιό τόν ενεργητικό ρόλο που θά χει νό παίξει
στό μεγάλο πολιτικό άγώνα μέσα στήν κοινωνία. Άλλωστε,
ο! ήθο ποιοί αύτοί δeν εΤναι πιό έπαγγελματίες, άλλο έρασι
τέχνες καi ο! θεατeς συμμετέχουν στή θεατρική δράση (τή
σχολ ι ά ζουν, παίρνουν τό ρόλο τοϋ χοροϋ κλπ. ) . Τό θέατρο
μετατ ρέπετω σ' eνα έκπαιδευτικό ίδρυμα μe προορισμό νό
διαμο ρφώσει τούς άγωνιστeς πού θό κληθοϋν αϋριο νό
παίξο υν τόν κύριο ρόλο στή ριζική άλλαγή της κοινωνίας. Τό
πρόβλ ημα εΤναι ή μάθηση. Στό τέλος της " 'Απόφασης " ό
Μπρeχτ τυπώνει τό κατακάτω άπόσπασμα τοϋ Λένιν: " Δ έν
έχουμε άκόμα άπάντηση στό πιό σημαντικό, τό πιό θεμελιώδες
έρώτημα: πώς νά μάθουμε καί τ!; Τό πρόβλημα εlνσι στά
βασικά του σημεία τό έξής: στό διάστημα πού μεταμορφώνου
με τήν παλιά καπιταλιστική κοινων/α, πρέπει νά προσπαθή
σουμε νά διδάξουμε, νά έκπσιδεύσουμε, νά διαμορφώσουμε
τή νέα γενιά - αύτήν πού θά χτ!σει τήν κομμουνιστική κοι
νων/α - μέ άλλες μεθόδους, μέ μεθάδους πού δέ μπορεί νά
εlναι οί παλιές . Ό ήθοποιός γίνεται έκπαιδευτής καί τό θέα
τρο eνας τόπος έξάσκησης δπου οί άνθρωποι μαθαίνουν νό
νέο Έθιμο . ' Επομένως, τό μόνο
δροϋν σύμφωνα μe τό
κριτήριο εΤναι ή
έκπσιδευτική, ή παιδαγωγική άξ/α
τοϋ
έργου. Ή πολεμική μe τόν Π άουλ Χίντεμιτ πάνω στό " Διδα
κτικό έργο τοϋ Μπάντεν - Μπάντεν " (1929) εΤναι Ιδιαίτερα
διαφωτιστικ ή : ό Μ πρeχτ προσάπτει στό Χίντεμιτ δτι πιστεύει
πώς " τό διδακτικό έργο έχει σά μοναδικό σκοπό νά κάνει
δλους τούς άκροατές νά συμμετάσχουν στήν έκτέλεση ένός
ί!ργου τέχνης, καl δχι, πρlν άπ' δλα, νά προκαλέσει μερικές
έ ντυπώσεις μέ τό μουσικό καl ποιητικά του περιεχόμενο ,
δτι δηλαδή περιορίζει
τόν παιδαγωγικό ρόλο τού έργου
"

"

"

"

"

"

"

σ ' ίfνα ρόλο τυπικής μουσικής διαπαιδαγώγησης . ' Ενώ γιό
τό Μπρeχτ ό στόχος ήταν άλλος: θό άπελευθερωθοϋν πρώτα
άπό κάθε έξάρτηση οί έργατικές χορωδ!ες, οί έρασιτεχνικοl
θ!ασοι, οί όρχήστρες
σ· αύτούς στούς ό 
θό άνατεθοϋν
πο!ους άπευθύνονται καί άνήκουν, σ ' αύτούς δηλαδή πού δέν
εlναι ούτε άγοραστές ούτε έμποροι τής τέχνης, πού θέλουν
μάνο νά κάνουν τέχνη
τότε, οί μουσικeς καί θεατρικeς
έκδηλώσεις θό μπορέσουν νό παίξουν eνα ρόλο .. άντ!ρρο
πης δύναμης έναντ!ον τών κοινωνικών δομών πού, έκμετ αλ 
λευόμενες τίς πιό Ισχυρές, τίς πιό στοιχειώδεις όρμές, ώθούν
τούς άνθρώπους τής έποχής μας ν' άπομακρύνοντ αι ό ίfνας
άπ' τόν άλλο ".
Οϋτε αύτή τή φορό ό Μ πρeχτ πετυχαίνει τό στόχο του. Δeν
καταφέρνει νό χρησιμοποιήσει τό βασικό μέσα διάδοσης
(δπως τό ραδιόφωνο) χωρiς τό όποία εΤναι όδύνατη ή εύρεία
συμ μετοχή τοϋ κοινοϋ σ' eνα τέτοιο θέατρο (θυμίζουμε δτι
ή " Π τήση τών Λίντμπεργκ " εΤναι ραδιοφωνικό διδακτικό
έργο) . Οϋτε καταφέρνει άλλωστε νό βρεί άρκετούς χώρους
άλλους άπό θέατρα γιό ν' άνεβάσει τέτοια έργα : ή καπιτα
λιστική κοινωνία παραχωρεί πολύ πιό δύσκολα τό σχολεία
της άπ' δ,τι τiς θεατρικές της αίθουσες. Μ όνο τό " Αύτός πού
λέει Ν αί " (der J asager) δe βρfiκε έμπόδι α : ίσως γιατi μπορεί
κανεiς νό τό έρμηνεύσει καi σόν eναν ϋ μνο στή χριστιανική
αύταπάρνηση. Στίς άλλες περιπτώσεις, τό έργα αύτά, πού
έχουν σό μόνο σκοπό τήν πολιτική άποτελεσματικότητα,
εΤναι καταδικασμένα νό μείνουν άναποτελεσματικά γιατi δe
μποροϋν ν' άγγίξουν καί νό " ένεργοποι ή σουν " eνα πλατύ
κοινό.
' Υπάρχει άκόμα eνα πρόβλημα : τό πρόβλημα τών σχέσεων
άνάμεσα στό περιεχόμενο αύτών τών " διδακτικών έργων ",
στή μορφή τους καί στό ρόλο πολιτικης διαπαιδαγώγησης
"

"

"

"·

"·

1923 : " Στιί ζούγκλα τών πόλεων ' " . -ολο τό lργο στηρίζεται στιίv άδυναμία τών δυό άντιπάλων γιά τελικιί άναμέτρηση. Στό
μπρεχτικό έπικό θέατρο δέν ύπάρχει κορυφαία σκηνιί καί τελικιί λύση. Ποτέ.. καί κανένας δέ βγαίνει νικητής. Ή σκη\'ιί στό μπάρ
τού Μονάχου ( 1968) . μέ σκηνοθεσία Πέτερ Στάιιι
" Πικαντίλυ " ύπό παράσταση σ rιίν πειραματικιί σκηνιί τού " Καμερσπίλε
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1927: " Ά 11οδος καί πτώση τής πόλης Μαχαγκόννυ ' ' . 'Όπως καί μέ τιίν .. Όπερα τιϊς πεντάρας · · : Προβάλλοντας οχι τιίν πραγμα
τικότητα, άλλά τι/ν είκόνα μιθ.ς φανταστικιϊς κοινωνίας, θέλησε νά όδηγιίσει θετικότερα στό δρόμο · πρός τιίν πραγματικότητα. Πρώτο
άνέβασμα στό " Νόυες Τεάτερ " Λειψίας 1930, μέ σκηνοθεσία Βάλτερ Μπρούγκμαν. Είκόνα άπό παράσταση στό Άμβοϋργο, 1962
που τους όποδίδει ό Μπρέχτ. "Ας θέσουμε τό έρώτημα όλ
λιώς: Μποροϋν τέτοιες έκπαιδευτικές όσκήσεις νό eχουν
νόημα γιό δλες τiς καταστάσεις καi σ· δλες τiς χώρες; Μ ήπως
ό Μπρέχτ γιό νό μείνει πιστός στό σχέδιο αύτό, θό έπρεπε
ν' όπαρνηθεί τη σχετι κ η καθολικότητα τοϋ θεατρικοϋ eργου;
Μ ήπως, μ· άλλα λόγια, θό eπρεπε νό καταργήσει δχι μόνο την
παραδοσιακη διαίρεση πλατείας καi σκηνfiς, όλλό καi την
ίδια την όντίληψη που θέλει τό eργο eνα κλειστό σύνολο
νοημάτων; Ό Μπρέχτ δμως. στην προσπάθεια ίσως ν' όπο
φύγει τό λάθη τfiς " όγκίτ-πρόπ ", δέν προχώρησε σέ μιό
τέτοια δραματουργικη έπανάσταση. τό διδακτικό eργα του
δέν εΤναι όπλές όσκήσεις γιό δράση, παραμένουν eργα μέ
περιεχόμενο καi μέ Ιδεολογικό μ ηνύματα, που πηγάζουν όπό
κάποιον " ύλιστικό Ιδεαλισμό ".

δραματουργία: χρησι μοποιεί μερικό όπό τό στοιχεία της, όλλό
μεταμορφώνοντάς τα ριζικό - πέρα όπό κάθε παρωδία.
Ή πρώτη ϋλη τίjς μπρεχτι κίjς έπικίjς δραματουργίας δέν εΤναι
τό άτομο η η κοινωνία σόν όλότητες, όλλό ol σχέσεις που
eχουν οί άνθρωποι μεταξύ τους. Έτσι, όντi νό παρουσιάσει
τiς ίδέες η τό συναισθήματα τών ηρώων, ό Μπρέχτ προβάλλει
τ η συμπεριφορά τους (δπου φαίνονται καi τό συναισθήματά
τους) καi τiς όπόψεις τους (όπό τiς όποίες προέρχονται καi
οί Ιδέες τους). το τόνιζε πάντα : " Γενικά, οί άπ6ψεις τών άν
θρώπων μ' ένδιαφέρουν πολύ περισσ6τερο άπό τά συναισθή
ματά τους. Τά συναισθήματα τίς περισσ6τερες φορές πηγά
ζουν άπό τίς άπ6ψεις, άκολουθούν. Οί άπ6ψεις προέρχονται
κάποτε άπό τίς προσωπικές έμπειρίες, ξέρουμε δμως δτι δέν
εΤναι δλες οί άπ6ψεις άποτέλεσμα τής έμπειρίας . Ή πρώτη
ϋλη τοϋ έπι κοϋ θεάτρου εΤναι η συμπεριφορά τών ότόμων.
'Ακρι βέστερα : ή κοινωνική, ίστορικη συμπεριφορά τους. Τό
έπικό θέατρο ένδιαφέρεται πρίν άπ' δλα γιά τό πώς οί aν
θρωποι συμπεριφέρονται μεταξύ τους, στό βαθμό πού ή
συμπεριφορά αύτή έχει μιά ίστορικοκοινωνική σημασία, στό
βαθμό δηλαδή πού εΤναι χαρακτηριστική . την έννοι α τfiς
σύγκρουσης την όντικαθιστδ ό Μπρέχτ μέ την eννοια τίjς
όντίφασης. 01 fiρωές του δέ συναντιοϋνται ποτέ στη μ ί α,
τη βασικη σκηνη τοϋ eργου, στην όποία ή πάλη τους θό
κορυφωνόταν καί θά 'βρισκε τη λύση της. Δέν όντιμετωπί
ζουν ποτέ την κοινωνία σέ μιό πάλη όποφασιστική, σώμα μέ
σώμα. 'Οποιοσδήποτε συγγραφέας έγραφε ένα eργο γιό τό
Γαλιλαίο, θό τό eχτιζε όλόκληρο γύρω όπό τη . . μεγάλη
σκηνη " δπου ό Γαλιλαίος βρίσκεται μπροστά στην ' Ι ερό
"

"

Η ΕΠΙΚΗ ΥΛΗ
Χρησιμοποιώντας τό μάθημα που eβγαινε όπό τiς μισο
αποτυχίες αύτών τών δύο προσπαθειών, τfiς όναστροφfiς
καi τfiς κατάργησης τοϋ θεάτρου, ό Μπρέχτ καταλήγει όρι 
στικά, σέ eργα δπως η . . Μάνα Κουράγιο
η .. Ό βίος τοϋ
Γαλιλαίου ", στην " έπικη μορφή " . Δέν έγκαταλείπει σ· αύτη
καμιά όπό τiς ίιJς τ.ότε φιλοδοξίες του. 'Επιδιώκει πάντα τό
συνδυασμό τfiς θεατρικfiς όπόλαυσης - τfiς εύχαρίστησης
τών θεατών νό βλέπουν τόν έαυτό τους στη σκηνη - μέ
μιό πρόθεση διδαχfjς. τη φορά δμως αύτη ξεπερνάει τό στά
διο τfiς " εlκόνας μπούμερανγκ ", καθιi.ις καi τίjς κατάργησης
τοϋ θεάτρου, χωρiς δμως νό ξαναγυρίσει στην παραδοσιακη
..

"
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' Εξέταση, ij άκόμα γύρω άπό τήν περίφημη φράση του : " Καl
δμως κινείται Ι " . ' Ενώ ό Μπρεχτ " παραλείπει " αύτή τή σκηνή :
μδς δείχνει τό Γαλιλαίο νό βγαίνει συντριμμένος άπό τήν
άνάκριση, καl τήν άποκήρυξη τών άνακαλύψεών του δεν τή
μαθαίνουμε άπό τόν ίδιο άλλ' άπό τή φωνή τών τελάληδων
που τήν άνακοινώνουν σ' όλόκληρη τι) Ρώμη. Κι δταν τό
βασικό πρόσωπα τοϋ έργου συναντιοϋνται, ol συναντήσεις
αύτες εΤναι συνήθως δευτερεύουσες, διακόπτονται άπότομα,
δεν καταλήγουν στήν άποφασιστική έξήγηση. 'Ένα μάλιστα
άπό τό πρώτα του έργα, τό " Στή ζούγκλα τών πόλεων ",
εΤναι όλόκληρο χτισμένο πάνω σ' αύτή τι)ν άδυναμία τών
δύο άντιπάλων (τοϋ Σλίνκ καl τοϋ Γκάργκα) νό συναντηθοϋν
πραγματικό καί ν· άναμετρηθοϋν στόν ϋστατο άγώνα που
θά 'βγαζε άπ' τή μέση τόν eναν άπ' τους δυό. Δεν ύπάρχει
τελικός γύ ρος, οϋτε νόκ-δουτ, ό Γκάργκα δε βγαίνει νικητής.
Στους ijρωες τοϋ Μπρεχτ δεν ύπάρχει, στήν κυ ριολεξία,
οϋτε ένότητα, οϋτε σύγκρουση συναισθη μάτων. Στήν πρα 
γματικότητα, ό μπρεχτικός ijρωας δεν εΤναι e ν α ς. 'Απο 
τελείται άπό άντιφατικες συμπεριφορές. ΕΤναι κατασκευα
σμένος άπό μιό διαδοχή πράξεων καl λόγων άσυμβίβαστων
μεταξύ τους. Δεν παίρνει ποτε μιό όριστική μορφή. 'Ακριβέ
στερα, δεν παύει νό μδς έμφανίζεται δλο καl πιό διαφορετικός,
δλο καl πιό πολύπλοκος άπ' δ,τι τόν φανταζόμασταν . Δεν
παύει ν· άλλάζει μπροστό στό μάτια μας, άνάλογα με τι)ν
κατάσταση στήν όποία βρίσκεται.
Τό κλειστό καί με συγκεκριμένα δρια δράμα (που μδς παρα
πέμπει συμβολικό σε μιό κατάσταση εύρύτερη, τιϊς οποίας
δμως έκd>ράζει τήν άλήθεια), ή δράση τοϋ έπικοϋ θεάτρου

..
1936 : " Στρογγυλοκέφαλοι καί σουβλοκέφαλοι . "Οταν τό eργο
τελειώνει, οί βασικές κοινωνικές άντιφάσεις έξακολουθοϋν νά ύπάρ
χουν. Μόνο πού 'γιναν πιό εύδιάκριτες καί γιά τόν πιό άπλό θεατιί

τ ό άντικαθιστδ με μ ι ό διήγηση συνεχιϊ καl χωρίς δρια. Ή
άλυσίδα τών συμπεριφορών καl τών λόγων, συνήθως χωρlς
συνέπεια μεταξύ τους, δεν όδηγεί σε καμιό κατάληξη. ΕΤναι
σπάνιο eνα έpγο τοϋ Μπρεχτ νό τελειώνει με τό θάνατο τοϋ
κεντρικοϋ ijρωα: ή Μ άνα Κουράγιο δεν ξεψυχάει στή σκηνή,
ξεκινάει πάλι δταν τελειώνει τό έργο, ξαναπαίρνει τό δρόμο
νό συνεχίσει τό φονικό της έμπόριο. Χωρlς καθόλου νό έχει
λύσει τήν άντίθεση άνάμεσα σ' αύτό που θό ήθελε νό εΤναι
καl σ· αύτό που κάνει, εΤναι, τήν τελευταία ούτι'] στιγμή,
περισσότερο άπό ποτε παγιδευμένη μέσα στΓς άντιφάσεις της.
' Εδώ, τό έργο δεν κλείνει μ' eναν όριστικό κατευνασμ ό : δεν
ύπάρχει οϋτε άποκατάσταση μιδς παλιάς, οϋτε έπιβολή μ ιδς
νέας τάξης πραγμάτων, οϋτε έπιβολή τού λογικού καί τού
άληθινού καθ' έαυτ6 . 'Όταν ό Μπρεχτ διασκευάζει τόν
" Κοριολανό " τοϋ Σαίξπηρ, δεν τελειώνει τό έργο, δπως ό
Σαίξπηρ, με τόν έπικήδειο έπαινο γιό τόν Κοριολανό που
άπαγγέλλει ό Άουφίδιος, ό δολοφόνος του. Μιό τελική σκηνή
μδς μεταφέρει στη Γερουσία, τήν ώρα που ol γερουσιαστες
μαθαίνουν τό θάνατο τοϋ Κοριολανοϋ. Μ ετό τήν άπόρριψη
τijς πρότασης νό κη ρυχτεί δημόσιο πένθος, τό έργο τελειώνει
με τlς φράσεις: " Προτείνω ή Γερουσ!α νά περιοριστεί στά
τρέχοντα θέματα " καί " Περνί:ίμε στήν ήμερησ!α διάταξη .
Ή τραγωδία τοϋ Κοριολανοϋ τελείωσε· ή lστορία τijς Ρώμης
συνεχίζεται. Τίποτα δεν εΤναι δοσμένο μιό γιό πάντα. Μ όνο
μερικό σφάλματα προβλήθηκαν καθαρό η κάποιες ίδεολογι 
κες ψευτοαντιθέσεις διαλύθηκαν (δπως γίνεται στό .. Στρογ
γυλοκέφαλοι καί σου βλοκέφαλοι ", δπου, δταν καταργείται
ή διαίρεση τών άνθρώπων σε Τσίχεν καί σέ Τσούχεν, τό
έργο παρουσιάζει τήν πραγματική διαίρεση τιϊς κοινωνίας σε
φτωχους καί πλούσιους, καί τόν άγώνα τών φτωχών έναντίον
τών πλούσιων ) . ΟΙ βασικές άντιφάσεις έξακολουθοϋν νό
ύπάρχουν. Μόνο που έγιναν πιό όρατές, πιό κατανοητές γιό
τό θεατή.
"

"

"

Η ΕΠΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
Γιατί έξίσου σημαντικός μ' αύτό που μδς δείχνει εΤναι ό
τ ρ ό π ο ς μέ τόν όποίο ό Μπρεχτ μδς τό δείχνει. Καl έδώ
συναντοϋμε τήν έννοια τοϋ " έφφε V .. (Verfremdυngseffekt),
έφφε τijς άποστασιοποίησης, τιϊς άπομάκρυνσης, τijς άπο
ξένωσης ( 3 ) . Σκοπός τοϋ Μπρέχτ, δπως λέει ό ίδιος, εΤναι
νά όδηγηθεί ό θεατής στό νά παρακολουθεί τά συμβαίνον
τα μέ μάτι έρευνητικό καί κριτικ6 ". Π ρέπει άκόμα νό προσ
θέσουμε τοϋτο : ό Μπρεχτ δεν ίσχυρίζεται δτι άνακάλυψε τό
.. έφφε ν ", τό χρησιμοποιεί δμως με καινούριο τρόπο. τα
.. παλιό έφφε V ", που τό άπαριθμεί διεξοδικό (άπό τό Ιερα
τικό παίξιμο τών ήθοποιών τijς Άπω Άνατολιϊς ίίJς τόν έσω
τερικό μονόλογο τών σύγχρονων μυθιστοριογράφων, περ
νώντας άπό τήν αύτόματη γραφή τών σουρρεαλιστών κι
"

(3) Σ. τ.Μ. Τό πιό σωστό θά ήταν νά πούμε . . . " παραξενο
ποίησης ", μέ τήν f.ννοια δτι παρουσιάζεται σάν παράξενο
κάτι πού συνήθως θεωρείται αύτονόητο, φυσικ6. Στό κεί
μενό του " Νέα τεχνική τής έρμηνείας ", ό Μπρέχτ γράφει
σχετικά:
Ό ήθοποιός πρέπει νά πα/ζει τά γεγον6τα τού
€ργου σά γεγονότα ίστορικά. 'Ιστορικό ε!ναι τό γεγονός
πού άνήκει σέ μιά έποχή, πού f.γινε μ!α μόνο φορά καl ε!χε
μιά συγκεκριμένη διάρκεια. Μέσα στό γεγονός αύτό ή συμ
περιφορά τών άτόμων δέν ε!ναι άπλώς άνθρώπινη, άμετά
βλητη. Ε!ναι σέ πολλά της σημεία ίδι6 τυπη, €χει στοιχεία
πού μέσα στήν πορε!α τής ίστορ!ας ξεπεράστηκαν, fι θά ξεπε
ραστούν, ύπόκειται στήν κpιτική δλων τών μεταγενέστερων
έποχών. 'Η συνεχής έξέλιξη τής άνθρωπ6τητας κάνει γιά μί:ίς
τή συμπεριφορά τών παλιότερων παράξενη. Τήν άπόσταση
πού πα!ρνει ό ίστορικός άπό τά γεγονότα καl τόν τρόπο ζωής
τού παρελ θ6ντος, πρέπει ό ήθοποιός νά τήν παίρνει άπό τά
γεγον6τα καl τήν συμπεριφορά τών άνθρώπων τού παρόντος:
πρέπει νά μί:ίς άπομακρύνει τά πράγματα καί τά πρόσωπα. Τά
γεγονότα καl τά πρ6σωπα τής καθημερινής μας ζωής, τού
θμεσου περιβάλλοντ6ς μας γ!νονται φυσικiι άπό τή συνήθεια.
"Οταν ά π ο μ α κ ρ υ ιί θ ο ύ ν, γ!νονται παράξενα. Ή έπι
στήμη τελειοπο!ησε τήν τεχνική τής συστηματικής καχυπο
ψίας άπέναντι σέ 'κάθε τι συνηθισμένο, κάθε τι αύτονόητο,
κάθε τι πού δέν ε!χε ποτέ άμφισβητηθεί. Δέ βλέπω γιατί ή
τέχνη νά μήν οίκειοποιηθεί κι αύτή μέ τή σειρά της μιά άντι
μετώπιση τόσο έκπληκτικά γόνιμη. Τήν τεχνική αύτή στό έπι
στημονικό πεδ!ο τή γέννησε ή έξέλιξη τής παραγωγικής δύ
ναμης τού άνθρώπου, γιά τόν ίδιο λ6γο κάνει τώρα τήν
έμφάνισή της καί στήν τέχνη ".
"
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1962 : " Κοριολανόι; ". Πρώτη ϋλη τοϋ έπικοϋ θεάτρου εlναι ή κοιvωνικιί καί ίστορικιί συμπεριφορά τών άτόμων. Ό μπρεχτικός
ιϊρωαι; δέν έχει όριστικιί μορφιί. Τόν άπαρτίζουv οί πολλές καί άvτιφατικές του συμπεριφορές. Τίποτα δέν εlναι δοσμένο μιά γιά πάντα

όπό τό καμποτίνικο παίξιμο τοϋ " μεγάλου ήθοποιοϋ " ) ,
άποσπούν άπό τή δυνατ6τητα παρέμβασης τ ο ύ θεατή μιά
πραγματικ6τητα τήν όπο!α μετατρέπουν σi κάτι στατικό καl
άμετάβλητο ". 'Αντίθετα, το .. νέα έφφέ V τοϋ Μπρέχτ όφα ι 
ροϋν όπό τά δεδομένα πού ή κοινων!α μπορεί ν ά τ ά άλ 
λάξει " τη " σφραγ!δα τού ο/κε!ου ". Μπορεί σaν τεχνικη νa
μην έχουν διαφορές όπό το .. παλιό .. (ol ήθοποιοl τοϋ
Μπερλίνερ Άνσάμπλ έχουν δανειστεί πολλα τεχνάσματα καί
μεθόδους όπό την τεχνικη τοϋ θεάτρου της Άπω Άνατολης),
άλλα ό ρόλος τους εΤναι τελείως διαφορετικός: συμβάλλουν
" στό νά παρουσιάζονται τά γεγον6τα, μέσα στά όποία οί
άνθρωποι βρ!σκονται άντιμέτωποι, σά γεγον6τα παράξενα,
πού χρειάζονται έξήγηση, πού δiν ε!ναι αύτον6ητα, πού
€χουν κοινωνικές α/τ!ες, πού δiν ε!ναι φυσικά ".
Έτσι, " άποστασιοποίηση· '. ' δέ σημαίνει όπομάκρυνση μέ
τρόπο ένιαίο καl στατικό rοϋ ήθοποιοϋ όπό τόν i\ρωα που
υποδύεται, της πλατείας όπό τη σκηνή. Ό Μπρέχτ δέν έπι
δ ιώκει νa προβάλει την όντίθεση όνάμεσα σ' eνα τυφλωμένο
i\ρωα καl στην όξυδέρκεια τοϋ ήθοποιοϋ που μδς όποκα
λύπτει την τύφλωση αυτή, οϋτε έπιδιώκει, παρουσιάζοντας
τόν κόσμο της σκηνης παγιδευμένο μέσα στό λάθος καl την
έλλειψη αύτοσυνείδησης, νa έξάρει τη διορατικότητα καί τη
λογικη τών θεατών .. Δe βqζει όντιμέτωπους τόν ήθοποιό καl
τόν i\ρωα, την πλατεία κάί τη σκηνή. Τους προτείνει eναν
άλλο τρόπο όλληλοκατανόησης καί, θa λέγαμε, συνεργασίας.
Ή
όποστασιοποίηση στό έπικό του θέατρο προκαλείτα1
κυρίως όπό την παρεμβολή, σ· δλα το έπίπεδα της θεατρι κης
παράστασης, μιδς σειρδς όπό qνακολουθίες καl όντιθέσεις.
··

..

..

Μέσα στό έργο, ol όνακολουθίες αύτές όφοροϋν π.χ. τlς
πράξεις καl το λόγ 1α τοϋ ίδιου θεατρικοϋ προσώπου, τlς δια
φορετικές στιγμeς τijς έξέλιξής του· ύπάρχει όντίθεση όνά
μεσα στη γενικη συμπεριφορά του καί στην κατάσταση στην
όποία βρίσκετα1, όνάμεσα στό κείμενο τοϋ διαλόγου καl στό
κείμενο τών τραγουδιών . . . Ό ήθοποιός καλείται καl αύτός
νa τονίσε1 μέ τό παίξιμό του αύτές τlς όνακολουθίες. Δέν
πρέπει ν' όποδίδε1 στόν i\ρωα μ1a ένότητα που δέν έχει καl
δέ θa μποροϋσε νa έχει, άλλα νa υπογραμμίζει τlς όντιφάσεις
(όντιφάσε1ς δ1αδοχ1 κές στη συμπεριφορά του, όντιφάσεις
όνάμεσα σ' αύτa που λέει καl σ' αύτa που κάνει, κλπ.) .
Οϋτε πρέπει ό ήθοπο1ός ν a δοκιμάσει ν a δώσει την έντύπωση
δτι ό i\ρωας εΤναι eνα πρόσωπο πραγματικό καl φυσικό.
Είμαστε στό θέατρο: οϋτε ol ήθοποιοί, οϋτε τό κο1νό δέν
πρέπε1 νa τό ξεχνοϋν. Δουλε1a τοϋ ήθοποιοϋ δέν εΤναι μόνο
νa παίζει τόν i\ ρωα : έχει κ' eνα μεσολαβητικό ρόλο. Na
δείχνει δτι τόν ύποδύεται. Ν' όφήνει νa διαφαίνεται στό παί
ξιμό του όκόμα καl ή γνώμη που έχει γιο τόν i\ ρωα. Γιατl ό
ήθοποιός όνήκει συγχρόνως καl στην πλατεία : εΤναι κατa
κάποιον τρόπο ό έκπρόσωπος της πλατείας πάνω στη σκηνή.
ΕΤναι eνας " δρών θεατης " (έδώ ξαναβρίσκουμε τό Μπρέχτ
τών " διδακτικών έργων " ) .
Τ Ο ΘΕΑΤΡΙ ΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
Γιατl τό πραγματικό παιχνίδι τοϋ έπικοϋ θεάτρου παίζεται
όνάμεσα στην πλατεία καί τη σκηνή. 'Όπως είπαμε i;δη, ό
Μπρέχτ δέν έπιβάλλει όνάμεσά τους καμ1a όπόσταση ένιαία
κι όμετάβλητ η : τύφλωση όπό τη μιa μεριά, διορατι κότητα όπό
την άλλη· μοιρολατρία στη σκηνή, έγρήγορση στην πλατεία.

Βάζει συνεχώς τή σκηνή καi τήν πλατεlα άντιμέτωπες, έτσι
πού ή μιά νά φωτlζει τήν άλλη. Ξεκινώντας άπό τήν ταύτιση
τών δυό αύτών χώρων, θά λέγαμε τών δυό αύτών κόσμων,
τούς όδηγεί σe μιά σταδιακή διαφοροποlηση: άπέναντι στή
σκηνή, ή πλατεlα παίρνει σιγά σιγά θέση. Έτσι, ol θεατeς
της " Μάνας Κουράγιο " μαθαlνουν eνα σωρό πράγματα
κατά τή διάρκεια τοϋ eργου, ένώ ή Μάνα Κουράγιο δe μα
θαlνει τlποτα - καi τά μαθαlνουν άκρι βώς έπειδή στήν άρχή
i'jταν μe τό μέρος της, i'jταν Μάνα Κουράγιο αύτοi ol ίδιοι.
'Ένα εΤδος πήγαιν' έλα καθιερώνεται άνάμεσα στή σκηνή
καi τήν πλατεlα, μιά προοδευτική συνειδητοποlηση της μιδς
γlνεται διαμέσου (μe τήν παρεμβολή) της άλλης. Μιά κοινή
διεργασlα. Καi ή διεργασlα αύτή δeν έχει κατάληξη. Καμιά
τάξη δeν άποκαθlσταται γιά πάντα, καμιά κοινά άποδεκτή καi
αlώνια άλήθεια δe λέγεται οϋτε στήν πλατεlα οϋτε στή σκηνή.
Τό παιχνlδι τους, ή κοινή αύτή διεργασlα εΤναι συνάρτηση
καί ένός τρlτου παράγοντα : της Ιστορικης πραγματικότητας
πού τυλlγει άπ' δλες τiς μεριeς καί τήν πλατεlα καί τή σκηνή,
πού άποτελε! στήν κυριολεξlα τόν όρlζοντα τοϋ θεάτρου.
Δeν ύπάρχει πιά συμ βολική άλήθεια της θεατρι κ η ς δράσης,
οϋτε καi άλάνθαστη όξυδέρκεια τών θεατών, άλλά μιά δια
λεκτική σκηνης-πλατεlας πού δeν εΤναι κλεισμένη στόν έαυτό
της, πού άποκαλύπτει καi συγχρόνως έφευρlσκει τήν άλήθεια
της: καi ή άλήθεια αύτή εΤναι ό πραγματικός κόσμος, ή συγ
κεκριμένη κοινωνlα μέσα στήν όποlα ζc ϋ νε ήθοποιοi καi
θεατές. Ό Λ ουί Άλτουσeρ τό άποκάλεσε αύτό " πλάγια,
έμμεση διαλεκτική ". Στή σκηνή βλέπουμε νά έκτlθεται ό λα
θεμένος καi διαστρεβλωμένος άπό τήν κυρίαρχη ίδεολογlα
τρόπος νά ζοϋμε τήν Ίστορlα : ή σκηνή γίνεται ό χώρος τών
άντιδράσεών μας καί τών Ιδεολογικών μας άντιλήψεων ( καί
όχι ό χώρος μιδς τραγικης ii έπιστημονικης άλήθειας) . Έτσι,
στήν πλατεία, μe τήν έπίδραση αύτοϋ πού θά όνομάσουμε
τό παιχνlδι ταύτιση/άπόσταση, μπορεί νά έπιτευχθεί μιά
άργή, σταδιακή συνειδητοποlηση : ή πλατεlα, μέσα άπό τήν
εlκόνα της πού ή σκηνή της έπιστρέφει παραμορφωμένη,
άρχlζει ν' αύτοπαρατηρείται, ν' άναρωτιέται, νά καταλαβαlνει.
Μέσα στό παιχνlδι τοϋ μπρεχτικοϋ θεάτρου ό θεατής άνα
καλύπτει τόν έαυτό του : άκρι βέστερα, συνειδητοποιεί τήν
κατάστασή του μέσα στήν κοινωνία, διαπιστώνει τί τοϋ
μένει νά κάνει γιά νά μπορέσει έπιτέλους νά εΤναι ό έαυτός
του (νά μήν εΤναι διχασμένος) . Ή έπική θεατρική παράσταση
εΤναι λοιπόν, κατά τόν ώραίο όρισμό τοϋ 'Αλτουσέρ,
τό
γίγνεσθαι, ή δημιουργία μιάς νέας συνεfδησης στό θεατή,
άνολοκλήρωτης δπως κάθε συνεfδηση, άλλά κινητοποιημένης
άπ' αύτή άκριβώς τήν έλλειψη πληρότητας, άπ' αύτή τήν
κατακτημένη άπόσταση, τό άνεξάντλητο έργο τής κριτικής
έν δράσει. Τό θεατρικό έργο διαμορφώνει έναν καινούριο
θεατή πού ό ρόλος του άρχίζει μέ τό τέλος τής παράστασης
καί τελειώνει έξω, στή ζωή ''.
"

Η ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
Ό Μπρeχτ ξαναγυ ρlζει στήν παιδαγωγική φιλοδοξlα τών
Lehrstϋcke: έπιδιώκει πάντα νά διαμορφώσει μe τό θέατρο
άνθρώπους, ον όχι άγωνιστές, Ικανούς νά συνειδητοποιήσουν
τήν Ιστορική τους θέση μέσα στήν κοινωνlα καί νά δράσουν
γιά νά τήν άλλάξουν. Άλλ' άντi γιά μιά δογματική παιδαγωγική
προτεlνει τώρα μιά παιδαyωγική άνοιχτή, eνα εΤδος μαιευτι
κης: δe σκοπεύει πιά νά ύποδεlξει συγκεκρι μένες στάσεις καί
ήθικούς κανόνες, άλλά νά δώσει στό θεατή τή δυνατότητα
νά υίοθετήσει μόνος του τίς σωστeς στάσεις, αύτeς δηλαδή
πού άντιστοιχοϋν στίς πραγματικeς Ιστορικeς συνθηκες. Τό
έπικό του θέατρο γίνεται έτσι eνα έργαλείο καταπολέμ ησης
τών Ιδεολογιών, διάλυσης τών Ιδεολογικών παραμορφώσεων
της πραγματικότητας. 'Ανεβάζοντας στή σκηνή τούς μύθους
της καθημερινης ζωης, τόν τρόπο μe τόν όποίο ζοϋμε μέρα
τή μέρα τήν Ίστορlα, δεlχνοντας δηλαδή τήν κάποια θεα 
τρι κότητα αύτης της ζωης (τών χειρονομιών, τών άπόψεών
μας . . . ) ό Μπρeχτ μδς προσφέρει eνα μέσο γιό ν' άποκτή
σουμε μιά άπόσταση άπό τήν καθη μερινή ζωή μας, νά τή
δοϋμε άντικειμενικά. Άντικεlμενο ένός τέτοιου θεάτρου εΤναι
ol ψευδείς παραστάσεις πού έχει ό iiνθρωπος γιό τόν έαυτό
�

1943 : " Ό βίος τοϋ Γαλιλαίου " . Έργο έπικιϊς μορφιϊς. χωρίς
"μεγάλες" σκηνές. Ό μπρεχτικός ιϊρωας δέν εlναι " ίiνας ". Παρου
σιάζεται συνεχώς, διαφορετικός καί περίπλοκος. Α νω, ό Τσάρλς
Λώτον, Λός ·Ά ντζελες, 1947, μέ σκηνοθεσία Μπρέχτ - Λόζυ. Κά
τω, ό Έρνστ Μπούς, Μπερλίιιερ Ά νσάμπλ, 1957, σκην. ΈνγκΒλ
•
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του καi γιά τιΊν κοινωνία. ' Εδώ ξαναβρίσκουμε τιΊν " Όπερα
τfiς πεντάρας " καi τιΊν " εlκόνα μπούμερανγκ ".
Τό παραδοσιακό θέατρο ί'jταν σκηνοκρατικό : άπό τιΊ σκηνή,
μe τό στόμα τών ύποδειγματικών ήρώων του, ό συγγραφέας
λέει στιΊν πλατεία τιΊν άλήθεια της. Μιά άλήθεια συμβολικfiς
άξίας πού ή πλατεία δe μπορεί παρά νά τιΊν άποδεχτεί η νά
τιΊν άπορρίψει. Τό έπικό μπρεχτικό θέατρο εΤναι, θά λέγαμε,
παράκεντρο : δeν εΤναι πιά ό χώρος δπου παρουσιάζεται μιά
eτοιμη άλήθεια, Ιδιοκτησία τfiς σκηνfiς η τfiς πλατείας, τών
όποίων ή κοινιΊ συμφωνία θά έδινε στιΊν άλήθεια αύτιΊ μιά
γενικιΊ καl όριστικιΊ άξία. Τό ·· άληθινό καl τό λογικό •· δe
βρίσκονται πιά στό κέντρο τfiς παράστασης: διαφαίνονται
μόνο στόν όρίζοντα της παράστασης σάν eνας στόχος πού
πρέπει νά έπιδιωχθεί καί δχι σάν eνα άγαθό πού θά άποκτηθεί
μe τό τέλος τοϋ eργου. Καλός μαθητr')ς τοϋ Γαλιλαίου, ό
Μπρeχτ μεταμόρφωσε τό θεατρικό σύστημ α : δe γυρίζει πιά
γύρω άπό τιΊν άλήθεια, δπως τ' άστρα τοϋ πτολεμαίκοϋ συ
στήματος γύρω άπό τιΊ γfi. ΣτιΊ σκηνή, δπως καί στιΊν πλα
τεία, τίποτα δeν όλοκλη ρώνεται όριστικά : μένουν δλα έκ
κρεμfi γιά νά έκπληρωθοϋν έξω άπό τό θέατρο, μέσα στόν
πραγματικό κόσμο. Τό θέατρο πάντως εΤναι eνας άπό τούς
χώρους δπου, μe μιά διεργασία κοινοϋ προβληματισμοϋ, καl
παίζοντας θά λέγαμε, μποροϋμε ν' άνακαλύψουμε τiς άναγ
καίες προϋποθέσεις πού θά νδς βοηθήσουν νά δη μιουργή 
σουμε άργότερα μιά κοινιΊ γιά δλους μας άλήθεια. Αύτό ση
μαίνει δτι ή " μπρεχτικιΊ έπανάσταση .. δe γίνεται μόνο στιΊ
δραματουργία, άλλά άφορδ όλόκληρη τιΊ θεατρικιΊ δραστη
ριότητα, σe δλα της τά έπίπεδα. Ό Βάλτερ Μπένγιαμιν τό
κατάλαβε πολύ νωρίς. Ήδη τό 1 939, έγραφε:
Τή βασική
έπιδlωξη τού έπικού θεάτρου μπορούμε νά τήν καθορ!σουμε
εύκολ6τερα έξετάζοντας τήν άντlληψή του γιά τή σκηνή,
παρά τήν άντlληψή του γιά τό νέο δράμα. Τό έπικό θέατρο
δlνει σημασlα σέ κάτι πού εΤχε ιϊις τώρα παραμεληθεί. Μπο
ρούμε νά πούμε πώς τό χαρακτηριστικ6 του εlναι δτι κα
λ ύπτει τήν " τάφρο " τής όρχήστρας. Ή άβυσσος αύτή πού
χωρίζει τούς ήθοποιούς άπό τό κοινό δπως τούς νεκρούς άπό
τούς ζωντανούς, πού μέ τή σιγή της αύξάνει τή μεγαλοπρέπεια
τού θεάτρου, πού μέ τούς ήχους της αύξάνει τή μεθυστική
γοητεlα τής δπερας, ή άβυσσος αύτή, πού περισσ6τερο άπ'
δλα τά σκηνικά στοιχεία διατηρεί άνεξίτηλη τή σφραγlδα
τής ίερής προέλευσης τής σκηνής, €χασε σιγά σιγά τή ση
μασlα της. Ή σκηνή βρlσκεται πάντα ψηλ6τερα άπό τήν
πλατεία, άλλά δέν άναδύεται πιά μέσα άπό άπύθμενα βάθη:
€χει γίνει έξέδρα. Τό διδακτικό καl τό έπικό θέατρο άποτελούν
τήν προσπάθεια έγκατάστασης πάνω σ' αύτή τήν έξέδρα ''.
Ίσως τό κατεξοχιΊν άνανεωτικό στοιχείο τοϋ θεάτρου τοϋ
Μπρeχτ (αύτό πού καi σήμερα τοϋ δίνει αύτιΊ τιΊν έξαιρετικιΊ
γονιμότητα) εΤναι δτι έκμεταλλεύτηκε δλες τlς συνέπειες
αύτfiς τfiς κατάργησης τfiς .. τάφρου τfiς όρχήστρας ". Γιατl
ό Μπρέχτ, χωρlς νά παρασυρθεί άπό τό άπατηλό δνειρο μ ιδς
Ιδανι κfiς ένοποίησης καi συγχώνευσης τfiς σκηνfiς μe τιΊν
πλατεία (άποπει ράθηκε νά τό κάνει τιΊν έποχιΊ τών " διδακτ ι 
κ ώ ν έργων ", κ α ί θέατρα δπως τ ό " Λίβινγκ Θ ήατερ . . έπι
μένουν άκόμα σήμερα νά τό προσπαθοϋν), διαμόρφωσε
πάνω σ' αύτιΊ τιΊ βάση eνα καινούριο σύστημα έργου καl
θεατρικfiς παράστασης. Έτσι, τό έπικό θέατρο, περνώντας
άπό παράπλευρους δρόμους πού θά ί'jταν λάθος νά μιΊν έξε
τάσουμε, συναντιέται μe τιΊ μεγάλη δραματου ργία τοϋ παρελ
θόντος: τό μπρεχτικό, δπως καl τό κλασικό θέατρο, άπευθ ύ 
νεται σ ' όλόκληρη τιΊν Π ολιτεία. Αύτό δμως τ ό θέατρο τfiς
ίστορι κfiς προοπτικfiς δe θεωρεί τιΊν άλήθεια δεδομένη καl
δeν έχει τιΊν πρόθεση νά μδς διδάξε ι : μδς προετοιμάζει μόνο
γιά νά τιΊν κατακτήσουμε, γιά νά μπορέσουμε, ξεπερνώντας
τlς ψευδείς παραστάσεις πού έχουμε γιά τόν έαυτό μας καl
γιά τόν κόσμο, νά χτίσουμε μ ι ά πραγματικιΊ Π ολιτεία δπου
παραστάσεις καl πραγματικότητα θά ταυτιστοϋν έπιτέλους.
"

Μ ετάφραση ΑΝ ΝΑΣ Φ ΡΑ ΓΚΟΥΔΑΚΗ

�

1951 : Μιά άληθινiι ίστορικιί φωτογραφία. Ό Μπέρτολτ Μπρέχτ
διδάσκει " Μάνα Κουράγιο ". Στiιν καρότσα ή συντρόφισσα τιϊς
ζωι]ς του 'Έλεν Βάιγκελ. Καθαρά έπικό eργο : Τό παλιό δράμα τό
άντικαθιστϋ. μιά διιίγηση συνεχιίς. χωρίς δρια, χωρίς κατάληξη
Σ. Σ. Τό παραπάνω άρθρο εlναι άπόσπασμα άπό τό βιβλίο τοϋ
Berιιard Doι·t " Lectιιre ι/e Brecht
πού θά κυκλοφορήσει σύν
τομα στή σειρά θεατριιωϋ δοκίμιου τών έκδόσεων " Κέδρος "
",
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Μ Π Ε Ρ ΤΟΛΤ

Μ Π Ρ Ε ΧΤ

Ήμερολόγιο δουλειΟς
ΤΑ Χ Ρ Ο Ν Ι Α Τ Η Σ ΑΥΤΟ Ε Ξ Ο Ρ Ι Α Σ
Τό " Θέατρο " - κρατώντας τήν ύπόσχεσή του - προσφέρει άλλη μιά έπιλ ο γή
άπό τό πολ υσήμαντο " Ήμερολ ό γιο δουλειiiς " τοϋ Μπέρτολτ Μπρέχτ. 'Α να
φέρεται στήν τρίτη χώρα τής αύτοεξορίας του - τή Φιλανδία καί φωτίζει,
ίδιαίτερα, τήν άνθρώπινη διάσταση τοϋ μαρξιστή θεωρητικού καί συγγραφέα.

Φ Ι Λ Α Ν Δ Ι Α : 17 . 4 . 40 - 1 3 . 7 . 41
1 7 - 4 - 40

Μέ καράβι στή Φιλανδία, άφήνοντας πίσω έπιπλα, βι βλία κλπ. (1 ) . 'Ένας κλειδαρος παίρνει
το βιβλία πού κανένας άλλος δέν το θέλει. Ή νεαρή χ ή ρα πάνω στό παγόβουνο πού τό κα
ράβι σταματάει γιο νο τfjς ρίξει σκάλα ν' άνεβεί. Στό τελωνείο τοϋ Άμπο ( 2 ) , ή κυρfα πού άγ
γαρεύει τό στρατιώτη νο τfjς κουβαλήσει το μπαοϋλα. Τετράστιχα γιο τόν Τόμπροκ ( 3 ) , γιο
νο μπορέσει νο πουλήσει μερικούς πίνακες άκόμα.
11 - 6

40
Γιο χιλιοστή φορο ξαναδουλεύω τόν " Καλό άνθρωπο τοϋ Σέ-Τσουάν ", λέξη λέξη, μαζl μέ
τή Γκρέτε ( 4 ) . Ζηλότυπα ύπερασπίζομαι τό πρωινό μου τόν τελευταίο καιρό, άπό τότε πού
οί είδήσεις πaνε άπ' τό κακό στό χειρότερο. Σκέφτομαι κιόλας δν θο πρέπει νο κόψω τlς πρωινές
εlδήσεις. Τό μικρό κουτί βρίσκεται δίπλα στό στρώμα μου. Ή τελευταlα μου δουλειο τό βράδυ
εΤναι νο τό κλείνω. ή πρώτη τό πρωl νο τ' άνοίγω.
-

1 2 - 6 - 40

Ό Κοκτώ Ισχυρίζεται πώς ή Ιδέα γιο τό καμουφλάρισμα τών τονκς ξεκίνησε άπό τόν Π ι κάσσο,
πού τήν εΤχε προτείνει πρiν άπ' τόν Π αγκόσμιο Π όλεμο σ· eνα Γάλλο ύπουργό Άμυνας γιο
νο κάνει άόρατους τούς στρατιώτες. Ό Κοκτώ άναρωτιέται άκόμα μήπως ol άγριοι χρωματίζουν
τό κορμί τους όχι γιο νο τρομάζουν άλλό γιο νο γίνονται άόρατοι. Αύτή εΤναι μιο καλή Ιδέα.
Κάνεις κάτι άόρατο μέ τό νο καταστρέφεις τή μορφή του, δίνοντάς του μιον άναπάντεχη μορφή.
Μ ' άλλα λόγια δέν τό κάνεις άθέατο, ίσα ίσα τό κάνεις χτυπητό. μο άλλόκοτο 1 ΟΙ Γερμανοί
πλησιάζουν στό Π αρίσι.
28 - 6 - 40

Ή πτώση τfjς Γαλλίας - τό γκρέμισμα μιaς παγκόσμιας αύτοκρατορίας μέσα σέ τρείς βδο-

( 1) Μετά τήν είσβολή τής Γερμανlας στή Δ ανία καί τή Νορβηγία, ή Σουηδική Κυβέρνηση
μεγάλωσε τήν πlεσή της στούς Γερμανούς έμιγκρέδες. Τήν έποχή πού ό Μπρέχτ ζούσε στή
Στοκχόλμη οί Σουηδοί έξέδωσαν i!να ζευγάρι έμιγκρέδων στούς Γερμανούς. Τόν Άπρlλη έκα
ναν έρευνα στό σπίτι τού Μπρέχτ, στό Λ/τινγκό. "Ολ' αύτά έκαναν τό Μπρέχτ νά έγκαταλε/ψει
άμέσως τή χώρα. 'Α ναχώρησε μέ τήν οικογένειά του, στίς 1 7. 4. 40, διά ξηράς γιά τή Φιλανδ/α.
(2) Άμπο όνομάζεται στά σουηδικά ή πόλη Τούρκου.
(3) Οί στίχοι γιά τό Χάνς Τόμπροκ δημοσιεύτηκαν μέ τόν τίτλο: " Πρόταση σ· i!να φ/λο ζω
γράφο νά προσθέσει στούς πίνακές του i!να άπ' τά παρακάτω κείμενα ". Βλ. " 'Άπαντα ",
τόμ. 9, σελ. 753 κέ. Παραθέτουμε τά τετράστιχα σέ μετάφραση (Σ. τ.μ. ) :
Χάρη στής έποχής τήν κακοδαιμονιά
Καί τήν έμμονή μου στά Ιδανικά
Μέ τήν τέχνη μου τά βρήκα σκούρα.
Γι ' αύτό, παρακαλώ, μήν πληρώνετε μονάχα
Τό φοροεισπράχτορα, άλλά καl μένα.
(Σωτήριον έτος 1 940)
Καθώς γιά λ/γο σταματώ νά μελετώ τήν Ιστορ/α
Βρlσκω μπροστά μου τό λ ογαριασμό τού γαλατά.
Καί σάς παρακαλώ, άγοράστε κανέναν πlνακα, όχι μόνο κανόνια.
Σκεφτείτε πώς ύπάρχει καί Δευτέρα Παρουσία.
(Σωτήριον έτος 1 940)
Μέρα καί νύχτα δίχως καθόλου άναπαμό
Τούς βλέπεις κάτι νά σκαρώνουν ένάντια στόν άνθρωπο.
Ποιός δμως θά ήταν πρόθυμος
Κάτι νά δώσει γιά τήν τέχνη, π.χ. γι' αύτό τόν πίνακα;
(Σωτήριον έτος 1 940)
(4) Γιά τή Γκρέτε (Μαργαρίτα Στέφιν) βλ. " Θέατρο ", τεύχος 32, σελ. 20, σημείωση 26.
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μάδες 1 (5 ) . ΕΤναι " τό πνεϋμα της άμυνας " αύτό πού σπάει τήν άμυνα. Ή Γαλλία eπεσε στή
Γραμμή Μ αζινό. Αύτό τό πενταώροφο ύπόγειο ξενοδοχείο, πώς έκφράζει τούς παρασιτικούς
Γάλλους είσοδηματίες 1 Π έντε πατώματα βαθιό έκρυψε τό κεφάλι της ή στρουθοκάμηλος 1
Ή Γραμμή Μαζινό έμπόδισε τήν έκπαίδευση τοϋ γαλλικοϋ στρατοϋ κι άνοιξε τό όλλανδικό
καi τό βελγικό σύνορα μέ τήν άποτελεσματικότητα μιδς ντάπιας. ' Εκεί δμως εΤχαν έξασφαλιστεί
μέ μιό χάρτινη γραμμή Μ αζινό : τήν Κοινωνία τών ' Εθνών. Πέντε πατώματα βαθιό καi μέ ζεστό
νερό. Καi ή 'Αγγλία πάσχιζε νό τό καταφέρει μέ τόν άποκλεισμό. Μό γιό νό πετύχει θά 'πρεπε
νά 'ναι νησί 1
29

6 40
Μ ιό παγκόσμια αύτοκρατορία γκρεμίστηκε καi μιό δεύτερη κλονίζεται συθέμελα άπό τότε
πού άρχισα τήν τελευταία μορφή τοϋ " Καλοϋ άνθρώπου τοϋ Σέ-Τσουάν ", τή φιλανδική.
Άρχισα τό eργο στό Βερολίνο, τό δούλεψα στή Δανία καi τή Σουηδία. Μ έ κού ρασε περισ
σότερο άπό κάθε προηγού μενο eργο μου. Μέ πολύ κόπο σταματάω τή δουλειά. ΕΤναι eνα έργο
πού θά 'πρεπε νά 'ναι τέλειο, καi δέν εΤναι.
Έπιασε ζέστη, καi τό άμερικανικό προξενείο δέν έδωσε άκόμα άπάντηση γιό τiς δδειες είσ
όδου. Ο ϋτε καi ξέρω άκόμα ποιό δρόμο πρέπει ν' άκολουθήσω, καi τί θό κοστίσει τό ταξίδι.
Πάνω άπ' τήν Εύ ρώπη άπλώνεται όλοένα καi πιό πλατιό ή σκιό μιδς μεγάλης πείνας. Ό καφές
έδώ κοντεύει νά έξαντληθεί, ύπάρχει έλλειψη ζάχαρης, καi τά ποϋρα (πού γιά μένα εΤναι μέσα
παραγωγης) γίνονται άπρόσιτα. 'Όλα μαζί καi τό καθένα ξέχωρα δείχνουν τή δύναμη τοϋ
τρίτου Ράιχ πού δλο καi μεγαλώνει.
-

-

1
7 40
Ό κόσμος άλλάζει τώρα, ώρά τήν ώρα. Θ υμδμαι πώς σιγό σιγά έξαφανίζονταν δλο καi περισ
σότερα πράγματα. Στήν άρχή ύπη ρχαν άκόμα οί έφημερίδες, γερμανικές έφημερίδες στήν
Αύστρfα, τήν Τσεχοσλοβακία, τήν ' Ελβετία καi στό Σάαρ. Ή μιά μετά τήν δλλη έκλειναν, δέν
eρχονταν πιά. Έμεινε τό ραδιόφωνο. 'Όμως κάποια μέρα σώπασε ή Βιέννη, μιά δλλη μέρα
ή Π ράγα. Ή Βαρσοβία άκούστηκε περισσότερο. Μ ετά σώπασε κ' ή Βαρσοβία· κ' ή Κοπεγ
χάγη καi τό Όσλο έκαναν μόνο γερμανικές έκπομπές. Τώρα σώπασε τό Παρίσι. 'Απόμεινε
μονάχα τό Λονδίνο άπό τiς δυτικές δημοκρατίες. Γιά πόσον καιρό άκόμα; Ό Στέφ( 6 ) κ' έγώ
χρειάζεται νό μελετοϋμε δλο καi πιό καινού ριους χάρτες, τόν eνα μετά τόν άλλο. Τό χάρτη
της Πολωνίας, της Σκανδιναβίας, ϋστερα τήν 'Ολλανδία, τό Βέλγιο, τή Γαλλία. Τώρα εΤναι ή
σειρά της 'Αγγλίας.
-

-

5 7 40
Μέ τή Χέλλα Βουολιγιόκι πήγαμε στό άγρόχτημα Μάρλεμπεκ (στό Καουζάλα) . Μ δς δίνει μιά
βίλλα άνάμεσα σέ ώραίες σημύδες ( 7 ) . Μ ιλδμε γιά τή σιωπή έδώ έξω. Κι δμως δέν εΤναι ή σιω
πή, μονάχα οί θόρυβοι είναι πολύ πιό φυσικοί. Ό άγέρας μέσα στά δέντρα, τό θρόισμα τοϋ
χορταριοϋ, τά κελαϊδίσματα καi ό i'ixoς τοϋ νεροϋ . .' Η έπαυλη, κάτασπρη, μέ δυό σειρές άπό
όχτώ μεγάλα παράθυρα, είναι πάνω άπό έκατό χρονώ, χτισμένη σέ αύτοκρατορικό στύλ. Τό
δωμάτια άξίζει νό γίνουν μουσείο. Δίπλα στήν έπαυλη ύπάρχει eνα θεόρατο. πέτρινο κτήριο
γιό τiς γελάδες ( κάπου 80 κεφάλια ) , μέ μποϋκες στή σκεπή γιό νό ρίχνουν τήν τροφή. 'Εκεί
πάει τό φορτηγό πού μεταφέρει τiς τροφές. κ· eνα ώραίο σύστημα δπου κυλάει τό νερό γιό
τό καθάρισμα, δλα άπό σίδερο καi θαυ μάσιο ξύλο, τό κοκκινωπό πεϋκο τοϋ Βορρδ. Ό χειμώ
νας i'jταν πολύ βαρύς αύτή τή χρονιό τοϋ πολέμου. Έτσι ό βυσσινόκηπος έχει παγώσει, κ' έπειδή
δέν εΤχε βροχές τήν άνοιξη, τά λαχανικό εΤναι φτωχά. Σ' eνα μι κρό ξύλινο σπίτι ζοϋν δεκα
τέσσερις ψαράδες άπό τήν Καρελία, πού τούς άπομάκρυναν άπό τόν τόπο τους έξαιτίας τοϋ
πολέμου. Δέν πληρώνουν νοίκι καi παίρνουν 1 Ο φιλανδικό μάρκα τή μέρα. Ή Χέλλα Βουολι
γιόκι λέει πώς τούς φτάνουν γιό νό ζήσουν. Βλέπουν δμως τό μέλλον τους σκοτεινό, ή Βουλή
συζητάει τήν τύχη τους.
Είμαστε πολύ νυσταγμένοι, ίσως έπειδή δέν έχουμε συνηθίσει στόν άγέρα. Αύτή μονάχα ή
μυρουδιά της σημύδας εΤναι μεθυστική ·καθώς καi ή μ υ ρουδιό τοϋ ξύλου. Κάτω άπό τίς ση
μ ύδες έχει πολλές άγριοφράουλες, ώστόσο ά κόμα καi τό μάζεμά τους κου ράζει τό παιδιά.
Φοβδμαι πώς ή Χέλλι θά 'χει δυσκολίες μέ τό μαγείρεμα, πρέπει ν' άνάβεις τό φοϋρνο καi τό
σπίτι δέν έχει νερό. Μ ό οί δνθρωποι εΤναι πολύ φιλικοί, κ' ή Χέλλα Β ουολιγιόκι ξέρει άμέτρη
τες Ιστορίες.
-

8

-

7 40
Καταλαβαίνει κανένας γιατί οί άνθρωποι σ· αύτό τόν τόπο άγαποϋν τό τοπίο τους. ΕΤναι τόσο
πλούσιο καί παρουσιάζει τόσο μεγάλη ποικιλία. Τό νερά, πλούσια σε ψάρια. τά δάση μe τό
ώραία δέντρα καi τή μ υ ρουδιό άπό φράουλα καi σημύδα. Τό τεράστια καλοκαίρια πού έρχον
ται ξαφνικά, μέσα σέ μιό νύχτα, ϋστερα άπό άτέλειωτους χειμώνες. Ή δυνατή ζέστη ϋστερα
άπό τό δυνατό κρύο. κ· έτσι δπως ή μέρα χάνεται τό χειμώνα, τό ίδιο χάνεται κ' ή νύχτα τό
καλοκαίρι. Τότε ή άτμόσφαιρα, εΤναι τόσο έντονη κ' έχει μιό τόσο ώραία γεύση, πού φτάνει
σχεδόν γιό νό σέ χορτάσει. Καi τί μουσική εΤναι αύτή πού πλη μμυ ρίζει τόν καθαρό ούρανό 1
Σχεδόν άδιάκοπα φυσάει άγέρας κ' έπειδή πέφτει πάνω σέ πολλό καi διάφορα φυτά, στό χορ-

-

(5) Στίς 22.6.40 ύπογράφτηκε στήν Κομπιένη άνάμ εσα στή Γερμανία ι<αί τή Γαλλία ή συμφω
ν!α γιά τήν κατάπαυση τοϋ πυρ6ς. 'Ακολούθησε στίς 24.6.40 ή κατάπαυση τοϋ πυρος άvάμεσα
στήν 'Ιταλία καί τή Γαλλία. Στίς 25.6.40 σταμάτησαν οί έχθροπραξίες στή Γαλλία.
(6) Ε!ναι ά γι6ς του, Στέφαν Μπρέχτ (Σ. τ.μ.) .
(7) Ή οίκογένεια Μπρέχτ πέρασε τ ό καλοκα!ρι στό χτήμα τής ποιήτριας Χέλλα Βουολιγι6κι.
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τόρι, τό στάχυα, τούς θάμνους καί τό δόση, δημιουργείται eνας γλυκός, ώραίος ί'jχος πού άλ
λοτε δυναμώνει κι άλλοτε χαμηλώνει, πού σχεδόν ποτe δeν τόν αίσθόνεσαι κι δμως πάντα
ύπόρχει.

3 8 40
Συμπλ ή ρωμα στή θεωρία τfiς " Άγορδς τοϋ Χαλκοϋ "(8) :
-

-

1. Στό θεατρικό eργα πού γράφονται μe τούς κανόνες τfiς άριστοτελικfiς δραματουργίας καi
τή συνακόλουθη τεχνική τfiς ήθοποιίας (oi δυό eννοιες πρέπει ένδεχομένως ν' άντιστραφοϋν)
τό ξεγέλασμα τοϋ θεατfi, πώς δfiθεν τό γεγονότα πάνω στή σκηνή έμφανίζονται καi διαδραμα
τίζονται στήν άληθινή ζωή, ένισχύεται μe τήν παρουσίαση τοϋ μύθου σόν eνα ένιαίο σύνολο.
Οί λεπτομέρειες δέ μποροϋν νό ξεκόψουν άπό τό σύνολο καi ν' άναμετρηθοϋν μέ άντίστοιχες
λεπτομέρειες άπ' τήν άληθινή ζωή. Δέν έπιτρέπεται " ν' άφαι ρέσει κανένας τίποτα άπό τό σύν
ολο " γιό νό τό συσχετίσει, λόγου χάρη, μέ τήν πραγματικότητα. Αύτό εΤναι κάτι πού τό κα
ταργεί τό " παραξενισμένο " παίξιμο. Ή άνέλιξη τοϋ μύθου γίνεται έδώ κομματιαστό, τό ένιαίο
σύνολο άποτελείται άπό αύτόνομα κομμάτια πού μποροϋν πάντα νό έρθουν, καi μάλιστα πρέπει
νό έρχονται, σ άντιπαρόθεση μέ άντίστοιχα πραγματικό φαινόμενα. Ή ήθοποιία αύτή άντλεί
άδιόκοπα τή δύναμή της άπό τή σύγκριση μέ τήν πραγματικότητα, πού σημαίνει πώς μδς κάνει
νό προσέχουμε συνέχεια τή δεοντολογία τών γεγονότων πού άπεικονίζονται.

1 1 . Γιό νό μπορέσει ό ήθοποιός νό δημιουργήσει τό " παραξένισμα " πρέπει νό παραιτηθεί
όπό τήν ά π ό λ υ τ η τ α ύ τ ι σ η μέ τό σκηνικό πρόσωπο. Δ ε ί χ ν ε ι τό πρόσωπο, λέει
τό κείμενο σό μιό ά ν α φ ο ρ ά, έ π α ν α λ α μ β ό ν ε ι eνα πραγματικό γεγονός. Ό θεατής
δέ μπαίνει άπόλυτα " ύπό τήν έπίδρασιν " τοϋ προσώπου, δέ βρίσκεται ψυχικό στήν ίδια κατά
σταση, δέν ύποχρεώνεται νό παρακολουθήσει φαταλιστικό τή μοίρα τοϋ σκηνι κοϋ προσώπου.
( Μπορεί νό θυ μώνει έκεί πού τό σκηνικό πρόσωπο χαίρεται κλπ., έχει τό λεύτερο, κάποτε
μάλιστα σπρώχνεται, νό φανταστεί μιόν άλλη ροή η νό ψάξει γιό μ ιόν άλλη ροή κλπ. ) . τα γε
γονότα ί σ τ ο ρ ι κ ο π ο ι ο ϋ ν τ α ι καi άποχτοϋν eνα κ ο ι ν ω ν ι κ ό π ε ρ ί γ υ ρ ο. ( Φ υ σικό
τό πρώτο γίνεται προπαντός δταν πρόκειται γιό σημερινό γεγονότα: αύτό πού ύπόρχει σή μερα
δέν ύπfiρχε πάντα καi δέ θό ύπάρχει πάντα. Τό δεύτερο άμφισβητεί καi " θέτει ύπό συζήτηση "
τήν κοινωνική τάξη πού κυριαρχεί). Ή χρησιμοποίηση τοϋ " παραξενίσματος " εΤναι μιό τε
χνική πού μόνο τό βασικό χαραχτηριστικά της μπορεί κανένας νό διδάξει.
1 1 1 . Γιό νό μπορέσει κανένας νό έξακρι βώσει τή νομοτέλεια τών φαινομένων πρέπει νό συλ
λαμβάνει τό φυσικό φαινόμενα, δς ποϋμε, μέ άπορία, πού σημαίνει νό παραμερίσει τή " φυσι
κότητά " τους γιό νό μπορέσει νό τό κατανοήσει. Γιό νό μπορέσουμε νό διαπιστώσουμε τή
ν6μοτέλεια πού καθορίζει τήν πτώση ένός σώματος πού τό πετδμε μακριά, πρέπει νό βροϋμε
μέ τή φαντασία μας κι άλλες πιθανές αίτίες γιό τήν πτώση του. 'Ανάμεσα στiς πιθανότητες πού
σκεφτήκαμε, ή φυσική, ή πραγματική. εΤναι βέβαια κ' ή σωστή, κι δλες oi άλλες πιθανές αίτίες
άποδείχνονται μετό άπίθανες. Τό θέατρο πού προκαλεί μέ τό " παραξένισμα " στό θεατή eνα
τέτοιο ξάφνιασμα, καί μιό τέτοια εύρηματική καί κριτική άντιμετώπιση, δέν καταντάει έπιστη
μονικό ϊδρυμα ( 9 ) , έπειδή έπιδιώκει μ ιόν άντιμετώπιση πού συνηθίζεται καί στίς έπιστfiμες
.
ΕΤναι, άπλό καi μόνο, eνα θέατρο τfiς έπιστημονικfiς έποχfiς. Χρησιμοποιεί γιό τό θεατρικό
γεγονός τή στάση πού παίρνει ό θεατής στή ζωή. Γιά νό τό ποϋμε άλλιώς: ή ταύτιση δέν εΤναι
ή μοναδική πηγή συναισθημάτων πού διαθέτει ή τέχνη.

IV. Στό πλαίσια τοϋ άριστοτελικοϋ θεάτρου ή τεχνική τfiς ήθοποιίας πού περιγράψαμε δe
θά 'ταν παρό μονάχα eνα ζήτημα ϋφους. Κι δμως εΤναι κάτι πολύ πιό σημαντικό. 'Ωστόσο τό
θέατρο δέ χάνει μ' αύτή σέ καμιά περίπτωση τόν παλιό σκοπό του πού εΤναι ή ψ υ χ α γ ω γ ί α
κ' ή δ ι δ α χ ή . Ί σα ίσα πού τόν άνανεώνει. Ή παρουσίαση τοϋ σκηνικοϋ προσώπου άπο
χτάει πόλι μιόν άπόλυτη φυσικότητα. Παρ' δλη τήν ποικιλία πού μπορεί νό παρουσιάζει τό
ϋφος. Μ ονάχα ή ένασχόληση μέ τήν πραγματικότητα δραστηριοποιεί τή φαντασία μέ τό σω
στό, άπολαυστικό τρόπο. Κέφι καi σοβαρότητα ζωντανεύουν στήν κριτική, πού εΤναι μιό δη
μιουργική κριτική. Γενικό πρόκειται γιό τήν έκλαίκευση μιδς παλιδς, καθιερωμένης λατρείας.
4 8 40
Σχετικό μέ τό πρόβλημα τοϋ ρ ε α λ ι σ μ ο ϋ : ή κοινή άντίλη ψ η εΤναι πώς δσο πιό εϋκολα
μπορείς ν' άναγνωρίσεις τήν πραγματικότητα μέσα σ' eνα έργο, τόσο πιό ρεαλιστικό είναι.
' Ενάντια σ· αύτή τήν άποψη παραθέτω έγώ τήν έρμηνεία πώς eνα έργο τέχνης εΤναι πιό ρεαλ ι 
στικό δσο πιό εϋ κολα άναγνωρίζουμε τ ή ν πραγματικότητα άφομοιωμένη μέσα σ ' αύτό. Συχνό
δυσκολεύουμε τήν άπλή άναγνώριση τfiς πραγματι κότητας μέ μιό τέτοια περιγραφή πού μδς
μαθαίνει ν' άφομοιώσουμε τήν πραγματικότητα. Ή ζάχαρη πού παρασκευάζουν οί χημικοί μας
χάνει τήν Ιδιομορφία της. Αύτό βέβαια εΤναι eνα άκραίο παράδειγμα, δείχνει μόνο τό μεγάλα
περιθώρια. 'Οπωσδήποτε πρέπει νά προσέξουμε δν ό καλλιτέχνης εΤναι ρεαλιστής, πού θό πεί
δν άκολουθεί μιό ρεαλιστική διαδι κασία δταν γράφει, δν μπορεί καi έττιβόλλει τήν πραγματι
κότητα ένόντια στή συσκότιση καi τίς άπότες, καi έπεμβαίνει στή ζωή καί τή δράση τοϋ κοινοϋ
του. Καί δέν πρέπει κανένας νά πιάνεται άπό τή μορφή καί νό συγκρίνει eνα έργο μ' eνα άλλο
μόνο μέ βάση τή μορφή. Αύτός εΤναι καθαρός φορμαλισμός όκόμα κι δταν ή συγκεκριμένη
μορφή βγαίνει όπό eνα ρεαλιστικό eργο. Σάν παράδειγμα ρεαλιστικοϋ eργου πρέπει νό μπορεί
νό θεωρείται κ' ή παραβολή τοϋ Λένιν γιό τό σκαρφάλωμα στό ψηλό βουνό ( 1 0 ) .
-

-

(8) Στήν " Ά γορά τοϋ Χαλκού " ό Μπρέχτ σχεδίαζε · · μιά συζήτηση άνάμεσα σ έ τέσσερα
πρόσωπα σχετικά μ' εναν καινούριο τρόπο γιά νά κάνεις θέατρο ". Τά μεγάλα η μικρά άπο 
σπάσματα πού ύπάρχουν έδώ, δέν παρουσιάζο νται συναρμολογημένα. Μιά προσπάθεια γιά
τή συναρμολόγησή τους γίνεται στά " 'Άπαν τα ", τόμ. 1 6, σελ . .500 κέ.
(9) 'Ίδρυμα: Anstalt στό γερμανικό πρωτότυπο. Έμεινε σάν δρας άπό τό θεωρητικό κεlμενο
Das Theater als moralische Anstalt " (Τό θέατρο σάν ήθικό ϊδρυμα) (Σ. τ.μ. ) .
τοϋ Σ/λλερ
( 1 0) Β λ . σχετικά τήν παρακάτω σημείωση 15.
"

24
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Τέτοιους ποιητές σόν τό Χάσεκ, τό Σιλόνε, [τόν ο · Κέιζυ] ( 1 1 ), καi μένα, διστάζουν συχνό
νό μδς όνομάσουν άστούς ποιητές, μό έχουν άδικο. Μπορεί νό κάνουμε τήν ύπόθεση τοϋ
προλεταριάτου δική μας ύπόθεση, μπορεί άκόμα νά 'μαστε γιο eνα διάστημα ol ποι ητές τοϋ
προλεταριάτου - αύτό σημαίνει πώς τό προλεταριάτο έχει έκείνο τό διάστημα άστούς ποιητές
πού ύπερασπίζονται τήν ύπόθεσή του . ' Ε μείς πάλι μπορεί νό λέμε στόν έαυτό μας πώς δέν εΤναι
οϋτε προτέρημα οϋτε καί προσφορό τό νά "σαι προλετάριος, καi πώς ό άγώνας γίνεται άκρι βώς
γιο νό σβηστοϋν άπό τό πρόσωπο τfiς γfiς δλα τό προλεταριακό χαραχτηριστικό - παρ' δλα
αύτό δείχνουμε τούς περιορισμούς καi τίς άδυναμίες τfiς τάξης μας, κι αύτό μδς βάζει στή θέση
τοϋ συναγωνιστfi πού πρέπει νό τόν άντιμετωπίζουν κριτικά. Βέβαια δταν μεταφέρουμε τήν
άστική κουλτούρα, αύτό πού μεταφέρουμε εΤναι ή ίδια ή κουλτούρα. Σ' όρισμένα στάδια τfiς
έξέλιξης, δταν τό προλεταριάτο νικήσει, έξακολουθεί δμως νό εΤναι προλεταριάτο, ή λειτουργία
.τών άστών πρωτοπόρων γίνεται, δπως άποδείχτηκε στήν πράξη, φορμαλιστική. Ξεπερασμένοι
άπό τήν πραγματική έξέλιξη προωθοϋν γιο eνα διάστημα μόνο τiς φόρμες. Τότε εΤναι καιρός
νά βγοϋν στήν έπιφόνεια ol καινούριοι ποιητές κι άγωνιστές. Αύτοi θό βροϋν στο έργα τών
προκατόχων τους, στά δικό μας eργα, όχι μόνο τό πιό έξελιγμένα έκφραστικό μέσα, άλλό καi
τό στοιχεία τfiς καινούριας κουλτούρας πού προβάλλουν μέσα άπό τόν άγώνα πάντα μέ μεγα 
λύτερη όξύτητα. Τό όνειρα τρέχουν πρίν άπό τό έργα, άκρι βώς ή άσόφειό τους εΤναι πού κάνει
τό καινούριο πεδίο νό φαίνεται άπεριόριστο, γι' αύτό κι έρεθίζουν. Σημαντική στο έργα μας
εΤναι άκόμα ή τεχνική πού χρησιμοποιοϋμε δταν ξαναρχίζουμε κάτι, καί πού τή βρfiκαν αύτοi
πού έχουν άφομοιώσει τήν παράδοση. Γιατi έκείνος πού ξεκινάει δίχως νό 'χει άφομοιώσει τήν
παράδοση εϋ κολα πισωδρομεί καi πέφτει κάτω άπό τήν έξουσία τfiς παράδοσης. Τό πιό σί
γουρο εΤναι νό μδς άναφέρουν καi νό μδς χρησιμοποιοϋν σάν τούς διαλεκτικούς άνάμεσα
στούς άστούς ποι ητές. Έτσι βρισκόμαστε στήν ίδια γραμμή μέ τούς άστούς πολιτικούς πού
έκαναν τήν ύπόθεση τοϋ προλεταριάτου δική τους ύπόθεση.
-

-

1 9 8 40
Αύτό τόν καιρό δέ μπορώ νό γράψω τίποτ' άλλο έχτός άπ' αύτό τά μικρό έπιγρόμματα, όχτό
στιχα καi τώρα μόνο τετράστιχα. Τόν " Καίσαρα " δέν τόν ξαναπιάνω έπειδή δέν τέλειωσε
άκόμα ό " Καλός άνθρωπος ". 'Όταν γιο ν' άλλόξω κλίμα άνοίγω τήν " Άγορό τοϋ Χαλκοϋ "
νιώθω σό νό μοϋ ρίχνουν eνα σύννεφο σκόνη στά μοϋτρα. Πώς μπορεί νό φανταστεί κανέ
νας πώς κάτι τέτοιο θ' άποχτήσει πάλι νόημα; Αύτή δέν εΤναι μιό ρητορική έρώτηση. Θά 'πρεπε
νό μπορώ νό τό φανταστώ αύτό. Καί δέ μ' έμποδίζουν ol νίκες πού σημειώνει αύτή τή στιγμή
ό Χίτλερ άλλά άποκλειστικό καί μόνο τό γεγονός δτι δουλεύω σ' άπομόνωση. 'Όταν άκούω
τό πρωινό δελτίο διαβάζοντας ταυτόχρονα τή " Ζωή τοϋ Τζόνσον " τοϋ Μπόζγουελ καi χα
ζεύοντας τό τοπίο μέ τίς σημύδες καί τήν όμίχλη πού άνεβαίνει άπ' τό ποτάμι, ή άφύσικη μέρα
δέν άρχίζει κακοδιάθετα μό χωρίς καθόλου διάθεση, αύτός εΤναι ό έ ν δ ι ό μ ε σ ο ς χ ρ ό ν ο ς.
Ό Μπρεντόνο ( 1 2 ) . πού τοϋ έγραψα πόλι ϋστερα άπό πολύν καιρό, μήπως μάθω νέα γιο τόν
Φόυχτβόνγκερ, μοϋ άπαντόει πώς δέν ξέρει τίποτα γι' αύτόν μισεί τήν 'Αγγλία κ' έλπίζει πώς
.
θό τοϋ περάσει ή όρεξη νό "μδς " κη ρύξει άστόχαστα τόν πόλεμο στό μέλλον. Π ραγματικό,
τό γερμανικό ραδιόφωνο iσχυρίζεται πώς έπικρατεί μεγάλη άγανόχτηση στή Γερμανία γιατί ό
Τσώρτσιλ έδωσε διαταγή στούς πιλότους του νό βομβαρδίζουν γερμανικά μνημεία τέχνης,
δπως τό έξοχικό σπίτι τοϋ Γκαίτε στή Βα ϊ μάρη, κ' eνα μαυσωλείο τοϋ Μπίσμαρκ. (Αύτό μοιάζει
νό 'ναι προσχεδιασμένο) .
-

-
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Στο άρχαϊα έλληνικά έπιγρόμματα τά άντικείμενα κοινfiς χρήσης πού κατασκευάζουν οί άν
θρωποι χρησιμοποιοϋνται μέ μεγάλη εύκολία σάν άντικείμενα τfiς ποίησης, άκόμα καί τά δπλα .
Κυνηγοί καί πολεμιστές καθαγιάζουν τό τόξο τfiς θεότητας. "Αν τώρα τό βέλος τρυπάει τό στfi 
θος τfiς πέρδικας ιϊ τοϋ άνθρώπου. δέν eχει καμιό ση μασία. Στήν έποχή μας δeν εΤναι μονάχα
ήθικοί δισταγμοί πού έμποδίζουν μιά τέτοια ποίηση τών άντικειμένων. Ή όμορφιό ένός άερο
πλόνου έχει κάτι τό άνήθικο. 'Όταν κάποτε στή Σουηδία, πρiν άπό τόν πόλεμο, πρότεινα μιό
ταινία πού βασιζόταν στή διακήρυξη " τό άεροπλόνο στή νεολαία τfiς έργατιδς " - τό δπλο
αύτό βρίσκεται σe σίγουρα χέρια - κ' fiθελα μ' αύτό νά έκφρόσω τό άπλό όνειρο τfiς άνθρω
πότητας νά πετάξει, έφεραν άμέσως άντίρρηση λέγοντας : Τί θέλετε; Ν ό γίνΌυν τά παιδιά μας
πιλότοι βομβαρδιστικών; ( 1 3 ) .
-

-

2 9 40
Δουλεύω τόν " Π ούντιλα ". Τό eργο τfiς Χέλλα Βουολιγιόκι, μισοτελειωμένο, εΤναι μιά κωμω
δία πού βασίζεται στό διάλογο. ('Ο Π ούντιλα εΤναι νηφάλιος δταν εΤναι μεθυσμένος, μέ μιό
φοβερή κακοκεφιά, καί γι' αύτό τσαντισμένος. ό συνηθισμένος μέθυσος. Ό σωφέρ του εΤναι
eνας τζέντλεμαν πού εΤδε τή φωτογραφία τfiς κόρης του καi γι' αύτό φρόντισε νά προσληφθεί
σό σωφέρ κλπ.) . Χρησιμοποιεί ώστόσο καί μιά ταινία άπ' δπου μπορεί νά πάρει κανένας πολύ
τιμα στοιχεία (τό ταξίδι γιο νά βροϋν νόμιμο ρακί, τό σκαρφάλωμα στό βουνό) , στοιχεία έπι
κfiς μορφfiς. Αύτό πού 'χω νά κάνω εΤναι νά προβάλω τή φάρσα πού 'ναι ή ραχοκοκαλιό τοϋ
-

-

( 1 1) Στό χειρ6γραφ6 του ό Μπρέχτ άναφέρει τόν τρίτο στή σειρά ποιητή μέ τ ονομα
" Ο'Ντάφυ ". Μιά κσί δέν ύπάρχει συγγραφέας μ' αύτό τ' όνομα πού νά ταιριάζουν σ' αύτόν
τά στοιχεία πού δίνει ό Μπρέχτ στό κε!μενο, πρέπει νά ύποθέσει κανένας πώς τ' όνομα γρά
φ τηκε λάθος. Ό έκδ6της [Βέρνερ Χέχτ] ύποθέτει πώς ό Μπρέχτ άναφερ6ταν στόν Σήν Ο'Κέιζυ.
( 1 2) ·Η γνωριμιά τού Μπρέχτ μέ τό συγγραφέα Μπέρνχαρντ φόν Μπρεντάνο (γεν. 1901)
(Jρχισε στό Βερολίνο, δπου ό Μπρεντάνο δούλευε σάν άνταποκριτής τής .. φράγκφουρτερ
Τσάιτουνγκ " Ό Μπρεντάνο πέρασε τό 1 933 στήν 'Ελβετία.
( 1 3) Στή Σουηδία ό Μπρέχτ έγραψε μαζί μέ τόν Χένρυ Πέτερ Ματίς τό .. στ6ρυ " γιά τήν
ταινlα .. Vi νί/Ι flyga " (Θέλουμε νά πετάξουμε) . Βλ . .. Κεlμενα γιά ταινlες " 1 1, σελ. 356 κέ.
.

έργου, νά καταργήσω τούς διαλόγους μe ψυχολογικό ύπόβαθρο, καί ν' άνοίξω χώρο γιά ίστο
ρίες η άπόψεις άπό τήν άγροτική ζωή στή Φιλανδία, νά διαμορφώσω σκηνικά τήν άντίθεση
" άφέντη " καi " δούλου ", καί νά ξαναδώσω στό θέμα τήν ποίηση καί τό κωμικό του στοιχείο.
Τό θέμα δείχνει πώς ή Χέλλα Βουολιγιόκι παρ' δλη τήν έξυπνάδα της, τήν πείρα ζωfiς, τή ζων
τάνια καί τό ποιητικό της ταλέντο, έμποδίζεται άπ' τήν παραδοσιακή δραματική τεχνική. Π όσο
συναρπαστική άφηγήτρια εΤναι δταν κάθεται στήν ξύλινη καρέκλα της καί ψήνει καφέ 1 'Όλα
εΤναι βιβλικά άπλό καί βιβλικά πολύπλοκα.
1 6 - 9 - 40

Θά μοϋ 'ταν άπίστευτα δύσκολο νά έκφράσω τήν ψυχική μου κατάσταση δταν παρακολουθώ
άπό τό ραδιόφωνο καί τiς κακeς φιλανδοσουηδικeς έφημερίδες τή μάχη τfiς 'Αγγλίας καi μετά
κάθομαι νά γράψω τόν " Π ούντιλα ". Αύτό τό πνευματικό φαινόμενο έξηγεί στό ίδιο μέτρο
πώς μπορεί νά γίνονται τέτοιοι πόλεμοι καί ταυτόχρονα νά γράφονται λογοτεχνι κά έργα. Ό
" Π ούντιλα " δe σημαίνει γιά μένα σχεδόν τίποτα, ό πόλεμος σημαίνει τά πάντα. Γιά τόν " Πούν
τιλα " μπορώ νά γράψω σχεδόν τά πάντα, γιά τόν πόλεμο τίποτα. Δe θέλω νά πώ δτι " δe μοϋ
έπιτρέπΕΤαι " νά γράψω, άλλό δτι πραγματικά δe " μπορώ " νά γράψω.
ΕΤναι ένδιαφέρον πόσο ή λογοτεχνία, σάν πρακτική, βρίσκεται άπομακρυσμένη άπό τό έπί
κεντρο τών γεγονότων πού καθορίζουν τά πάντα.
1 9 - 9 - 40
Τέλειωσα τόν " Π ούντιλα ". Ή δουλειά κύλησε λάδι άπ' τή στιγμή πού βρfiκα μερικά μοντέλα
γιά τό λόγο, κάπου 20 άράδες τό καθένα (τό ϋφος τοϋ " Π ούντιλα ", τό ϋφος τοϋ " Κάλλε ",
τοϋ δικαστ fi ) . Τό 'γραψα στή γραφομηχανή, σέ σχfiμα 4ο, 20 άράδες ή κάθε σελίδα, μe
μεγάλα διαστήματα, σε ψιλό, μαλακό χαρτί, μ· ένα άντίγραφο. Αύτό είναι πολυτέλεια καί μe
τ' άφύσικα διαστήματα καί τήν ύπογράμ μ ιση τών ρόλων δημιουργήθηκε πρόσθετη δουλειο
πού μεγάλωσε τόν δγκο κάθε άτάκας. Κοιτώντας τό χειρόγραφο μοϋ 'ταν άδύνατο νά διακρίνω
τό ϋφος τοϋ έργου - εΤναι σάν ένα μικρό, παχύ μοσχάρι. Έχει μέσα του περισσότερο τοπίο
άπό κάθε άλλο έργο μου, δν έξαιρέσουμε τό ·· Βάαλ "'. Τό ϋφος δeν εΤναι πρωτότυπο, εΤναι τό
ϋφος τοϋ Χάσεκ στό " Σβέικ ", πού τό ·χα κιόλας χρησι μοποιήσει στήν " Κουράγιο ". Τό σχεδιά
γραμμ ά τών σκηνών μοϋ βγ fi κε γρήγορα, τό μέγεθος κάθε σκηνfiς τό 'χα καθορίσει προκατα
βολικά καi τό κράτησα άρκετά. ' Ενσωμάτωσα καί τήν έπίσκεψη στό " έργατοπάζαρο " ( 1 4 ) .
Τό παζάρι έγινε αύτeς τίς μέρες έ δ ώ στο περίχωρα.
1 7 - 1 ο - 40

· Η μ ή - ά ρ ι σ τ ο τ ε λ ι κ ή δ ρ α μ α τ ο υ ρ γ ί α δέχεται καταρχήν τόσο τή ρεαλιστική δσο
καί. τήν iδεαλιστική δραματική τέχνη. Δeν έχει καμιά σχέση μe τή διαμάχη άνάμεσα σ· αύτά τά
δυό ρεύματα, μιά καί στόχος της εΤναι μόνο ή έπικοινωνία άνάμεσα στό έργο τέχνης καί τό
κοινό. Ό έπιπόλαιος παρατηρητής ώστόσο δe θά τή δεχτεί εϋκολα σά ρεαλιστική, γιατί ή χρη
σιμοποίηση τοϋ " παραξενfσματος " τοϋ εΤναι άσυνήθιστη καί φέρνει κάτι ·· τεχνητό " στήν
περιγραφή. Τό γεγονός δτι ή διαφορά άνάμεσα στό ρεαλισμό καί τό νατουραλισμό εΤναι άγνω
στη στόν έπιπόλαιο παρατηρητή συντελεί Ιδιαίτερα στό νά δημιουργηθεί αύτή ή άσάφεια.
"Ένα καλό παράδειγμα γιο μιά μ ή - νατουραλιστική άλλό ρεαλιστική περιγραφή, εΤναι τό πεζο
γράφημα " Γιο τό σκαρφάλωμα στά ψηλά βουνά " ( 1 5 ) . Κ ι ό ρεαλιστής κι ό iδεαλιστής δίνουν
εiκόνες καί σκέψεις άπό τήν πραγματικότητα. 'Ωστόσο ό iδεαλιστής ξεκινάει άπό τό Ιδανικό
τοϋ ώραlου καi τfiς τέχνης, ένώ ό ρεαλιστής συγκρίνει άδιάκοπα τά Ιδανικά μe τήν πραγμα
τι κότητα καί διορθώνει συνέχεια τήν άντίληψη πού 'χουμε γι' αύτήν. Ό ρεαλισμός δeν εΤναι
μονάχα τό άντlθετο τοϋ Ιδεαλισμοϋ, άλλά σημαίνει τόν άγώνα ένάντια στόν Ιδεαλισμό. Δέν
περιγράφει μονάχα τήν πραγματικότητα άλλό καί τήν έπιβάλλει ένάντια στήν έξιδανίκευση.
Π ροωθεί τά προβλήματα ϋφους δπως κ ι ό Ιδεαλισμός, ένισχύει τίς πεποιθήσεις δπως κι αύτός,
ταυτόχρονα δμως άντιστέκεται ( κ ι αύτή ή άντlσταση άποτελεί τήν ούσία του) στό στυλιζά
ρισμα, πού θάβει τήν πραγματικότητα, καί σέ πεποιθήσεις πού τή βιάζουν. Π εριέχει ένα στοιχείο
σχετικότητας. Οί περιγραφές του εΤναι σχετικά ρεαλιστικές, i:iν μπορεί κανένας νά τό πεί αύτό,
δν δηλαδή καταλάβει πώς όδηγεί τήν πραγματικότητα " στό στόχο της " ' .
1 - 11
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Αύτeς οί π ρ α κ τ ι κ e ς ά π ε ι κ ο ν ί σ ε ι ς άπό άνθρώπινες καταστάσεις πού θέλει νά προσ
φέρει τό μ ή -άριστοτελικό θέατρο, δέ μεταβάλλουν τό θέατρο αύτό σέ καθαρά ώφελιμιστικό.
Σκοπός εΤναι νά δοθοϋν τέτοιες άπεικονlσεις πού δέν άπεικονίζουν τόν κόσμο μονάχα γιο eναν
άνθρωπο παρατηρητικό άλλό καί γιά έναν πραχτικό άνθρωπο, πού σημαίνει νά παρουσιάζουν
τόν κόσμο σά μεταβλητό. Δeν εΤναι άνάγκη νο βγεί στό τέλος ή ή θ ι κ ή έπιταγή : " άλλάξτε τόν
κόσμο 1
'Απλούστατα τό θέατρο άποχτάει ένα θεατή πού δημιουργεί τόν κόσμο. Βέβαια,
δeν έπιδιώκουν νά δώσουν στό θεατή ένα κλειδί γιά νά λύνει δλα τά παγκόσμια αiνίγματα.
Ό θεατής κινητοποιείται σά μέλος τfiς κοινωνίας μονάχα, γιο νο δράσει πρακτικά. Κι ό δρος
-

"

( 1 4) Έργατοπάζαρο: Gesindemarkt στό πρωτότυπο. Πρόκειται για ενα παζάρι δπου κατέ
βαιναν ο! άνεργοι έργάτες γfjς. Οί γαιοχτήμονες πήγαιναν έκεί καί διάλεγαν έργάτες γιά τά
χωράφια τους. Βλ. καί στό έργο " ·Ο 'Αφέντης Πούντιλα καί ό Δ ούλος του Μάττι ", είκόνα 4,
" 'Άπαντα ", τόμ. 4, σελ. 1 633 κέ. (Σ. τ.μ.) .
( 1 5) Τό κεfμενο τού Λ ένιν: " Γιά τ ό σκαρφάλωμα στά ψηλά βουνά " (άπό τίς ·· Σημειώσεις
ένός δημοσιογράφου "), γραμμένο τό 1 922, δημοσιεύτηκε γιά πρώτη φορά τό 1 924. (Βλ.
Λ ένιν " Έργα ", Βερολίνο 1 962, τόμ. 33, σελ. 1 88 κέ.). Ό Μπρέ.χτ τό χαραχτηρίζει κιόλας
στή σημεfωση τής 4.8.40 σάν " παράδειγμα γιά ί!να ρεαλιστικό έργο τέχνης ". Ό Μπρέχτ
έπεξεργάστηκε τό κείμενο στό ·· Μέ-ΤΙ / βιβλfο τών μεταμορφώσεων ", στήν " Παραβολή τού
ΜΙ-εν-Λέχ γιά τό σκαρφάλωμα στά ψηλά βουνά ". Βλ. " 'Άπαντα ", τόμ. 12, σελ. 425 κέ.

•

π ρ ά ξ η άποχτάει μιό καινούρια, τεράστια σημασlα. - ΟΙ άπεικονlσεις δε χρειάζεται νά 'ναι
καi " άντικειμενικές ", καθώς λέμε.
4 - 1 2 - 40

Ή Γκρέτε έχει ύ ψηλό πυ ρετό. - εχω μεγάλη έγνοια γιατi τόν τελευταίο καιρό άδυνάτισε πολύ.
Ή έγχεlρηση σκωληκοειδlτιδας πού 'κανε την άνοιξη εΤναι πιθανό νά 'φερε μιό ύποτροπη στη

φυ ματlωση. Φαlνεται πώς καi τό λουτρό στη σάουνα τοϋ Μ άρλεμπεκ ι'jταν λάθος, κ' έδώ κ υ 
κλοφορεί τώρα μιό άσχημη γρlππη. ' Επίσης ι'j ρθαν ol δι κές μ α ς άδειες εiσόδου γ ι ο τ ό Μ εξικό
καi δεν περιλαμβάνουν τό δικό της όνομα.
8 - 1 2 - 40

Τό έπιχεlρημα ένάντια στό συγγραφέα Σαlξπηρ, πώς eνας τόσο άμόρφωτος άνθρωπος δε θό
μποροϋσε νό γράψει τέτοια έργα, δε στέκει. Π όσο λlγη έπιφανειακη γνώση χρειάζεται γιο νό
δημιουργήσεις πάνω στη σκηνη την έντύπωση βαθιaς έπιστημονικότητας. 'Όπως ό ήθοποιός,
άκόμα κι δταν εΤναι βλάκας, μπορεί νό παίξει μυαλωμένους άνθρώπους άντιγράφοντας άπλό
καi μόνο τiς κινήσεις τους, τό ίδιο κι ό θεατρικός συγγραφέας μπορεί, κι δταν δεν έχει γνώση, νό
προβάλλει τη γνώση στο έργα του. Δε χρειάζεται ν' άποχτήσει γνώσεις. φτάνει μόνο νό παρα
τηρεί αύτούς πού έχουν γνώσεις, καί προπαντός δεν εΤναι άνάγκη νό ξέρει οϋτε λέξη παρα
πάνω άπό δ,τι χρειάζεται γιο τό έργο του.
Αύτό πού με κάνει νό πιστεύω πώς τό έργα τοϋ Σαiξπηρ γράφονταν άπό μιό μικρη όμάδα δεν
εΤναι γιατi δε μπορώ νό παραδεχτώ πώς eνας άνθρωπος μόνος του θό μποροϋσε νό γράψει
αύτό τό έργα, έπειδη δε θό μποροϋσε νά 'ναι ταυτόχρονα τέτοιο ποιητικό ταλέντο, νό έχει
τόσο μεγάλη πεlρα ζωης καί γενικη μόρφωση. Βρlσκω μονάχα πώς τό έργα του εΤναι, άπό
καθαρό τεχνικη σκοπιά, έτσι μονταρισμένα, πού μοϋ φαiνεται πώς άναγνωρίζω σ· αύτό τόν
τρόπο δουλειaς μιaς όμάδας. Ή όμάδα δε χρειάζεται νά 'χε πάντα την ίδια σύνθεση, μπορεί
νό δούλευε πολύ έλεύθερα, μπορεί ό Σαlξπηρ νά 'ταν ό έγκέφαλος της όμάδας, μπορεί άκόμα
νά 'χε μόνο προσωρινούς συνεργάτες κλπ. Θά 'ταν έπίσης δυνατό ol Ιδέες τών έργων του
νά 'βγαιναν άπό κανένα ύψηλό πρόσωπο πού χρησιμοποιοϋσε τό Σαlξπηρ μόνιμα. Π ροσω 
πικό έγώ άντιμετωπίζω τό Σαίξπηρ σόν την κορυφη της δραματου ργίας. Ή χρησιμοποίηση
παλιών έργων, ή άνάγκη νό δημιουργήσει ρεπερτόριο, ol ρόλοι πού 'ναι κομμένοι στο μέτρα
τών ήθοποιών, ό " χαραχτήρας τετράδιου ύποβολέα " πού 'χουν τό έργα του, τό μέρη πού 'χουν
συγκολληθεί βιαστικό μεταξύ τους, τό άφελες θεατρικό κέφι, κ' ή ίδιοφυής έπαγγελματικη
τεχνι κή, τό γεγονός δτι καi ή ποίηση καi oi άντιδράσεις τών προσώπων παρουσιάζονται άπό
λυτα θεατρικό κι δχι αύτόνομα, δλα αύτό συνηγοροϋν γιο eνα συγγραφέα πού ι'jταν ήθοποιός
η θιασάρχης.
5 - 1 - 41
.
Καθώς ξεφυλλίζω τη " Μάνα Κουράγιο . βλέπω με κάποια Ικανοποlηση πώς ό πόλεμος πα 
ρουσιάζεται μέσα στό έργο σόν eνα τεράστιο πεδlο πού μοιάζει με τό πεδlο της νεότερης φυσι 
κης, δπου τό σώματα διαστέλλονται παράξενα. 'Όλοι οί τρόποι πού χρησιμοποιεί τό άτομο
γιο τούς ύπολογισμούς του, καl πού βασίζονται στίς έμπειρlες της εiρήνης, άποτυχαlνουν.
Δεν τό καταφέρνει με την τόλμη, οϋτε με την προσοχή, οϋτε με την τιμ ιότητα, οϋτε με τήν άπά 
τη, οϋτε με την ώμότητα, οϋτε με τη συμπόνοια - δλα φέρνουν την καταστροφή. Μένουν
δμως οί δυνάμεις πού μπόρεσαν νό μεταβάλουν άκόμα καi τήν εiρήνη σε πόλεμο, οί άκατο
νόμαστες δυνάμεις.
1 0 - 1 - 41

Ό λόγος πού ποιητες σόν τό Γκέλστεντ ( 1 6) άποτυχαίνουν στην πολιτ ι κ ή : γι' αύτούς ή έκμε
τάλλευση η ό ταξικός άγώνας δεν εΤναι μιό ποιητικη άλλό μιό ήθικη κατηγορία. Τέτοια πρά
γματα τά ' βλεπαν πολύ καιρό σό φυσικό ον καί άντιαισθητικά. Τώρα πιο τό βλέπουν σόν άφύ
σικα καi τό άφύσικο δεν άνήκει ποτε στό χώρο της αίσθητικης. Στήν ποίηση τό ήθικό στοιχείο
δε βρiσκεται στήν άγανάχτηση άλλό στήν είλικρiνεια. Σ' αύτό προστίθεται άκόμα καi τό γε
γονός δτι oi ποιητες αύτοί άπαιτοϋν άπό τούς έργάτες μιό ύ ψηλη άποστολή. Αύτό προξενεί
στούς έργάτες μιό δικαιολογημένη δυσπιστlα, μιό καί δε θέλουν νό πέσουν θύ ματα ήθι κών
άποστολών. Στόχος τους δεν εΤναι ή ήθική, μολονότι ό στόχος τους εΤναι ήθι κός. Δεν εΤναι
ύποχρεωμένοι νό ύποσχεθοϋν σε κανένα τlποτα έχτός άπό τόν ίδιο τόν έαυτό τους.
ΟΙ ποι ητες αύτοί εΤναι ένάντια στόν καπιταλισμό γιατi δεν εΤναι τόσο άκlνδυνος δπως έκείνοι.
ΟΙ έργάτες τούς βλέπουν σόν άνθρωπάκια, έτοιμα γιο καυγά.
1 3 - 7 - 41

Τό Δεκέμβρη τοϋ 40 μaς είδοποlησαν άπό τη Στοκχόλμη πώς εΤχαν φτάσει άπό τό Μεξικό
άδειες εiσόδου γιο μένα, τη Χέλλι καί τό παιδιά. Στή Γκρέτε δεν έδωσαν άδεια εiσόδου. Τηλε
γραφήματα καi διαβήματα δεν ώφέλησαν σε τlποτα. 'Από τiς Η ΠΑ μaς εiδοποlησαν πώς έπρεπε
νό ξεκινήσουμε γιατi ύπηρχε κlνδυνος ή καινούρια Μ εξ ι κανι κη Κυ βέρνηση ν' άκυρώσει τlς
άδειες εiσόδου άπό μέρα σε μέρα. 'Αποφάσισα λοιπόν νό προωθήσω τlς άδειες εiσόδου γιο
την 'Αμερική μαζi με μιό θεώρηση γιο προσωρινη παραμονή, γιο τη Γκρέτε, μιό καi δε μπο
ροϋσε νό περάσει την iατρικη έξέταση γιο νό πάρει άδεια μετανάστη. Ή κατάσταση στη Φιλαν
δlα γινόταν όλοένα καί πιό έπικfνδυνη. Τlς άδειες γιο μετανάστευση στην Άμερικη μaς τlς
έδωσαν στiς 2 τοϋ Μάη 41 κ' οί Φιλανδοi φlλοι μaς πiεζαν δλο καi περισσότερο ν' άναχωρή 
σουμε. ΟΙ γερμανικες μηχανοκlνητες μεραρχlες πλήθαιναν στη χώρα, τό Έλσlνκι ι'jταν γεμάτο
( 1 6) Ό Δ ανός λυρικός ποιητής Ά ιναρ Ό ττο Γκέλστεντ (γενν. 1888) έγραψε προπαντός
ποιήματα γιά τή φύση και τόν έρωτα. Ξεκινώντας άπό μιά θέση άνθρωπιστική έγραψε και πολι
τική πο!ηση δπου έπαιρνε θέση ένάντια σ' άντιδραστικi.ς Ιδέες.

όπό Γερμανους " ταξιδιώτες ", ή eνταση όνάμεσα στη Γερμανία καί τήν ΕΣΣΔ μεγάλωνε ( 1 7 ) .
Τέλος στiς 1 2 τοϋ Μ ά η έδωσαν στη Γκρέτε δδεια γιό προσωρινι'] παραμονι'] στήν 'Αμερική,
σό γραμ ματέα τfiς Χέλλα. Φύγαμε στiς 1 3 καί φτάσαμε στό Λένινγκραντ στίς 1 5. Στη Μ όσχα
έσπασε ή Γκρέτε. ΕΤχε έκνευριστεί στό σύνορα μe τό χει ρόγραφα - i'jταν ή μόνη που μιλοϋσε
ρωσικά. Τό λιγοστό φαγητό στή Φιλανδία (σχεδόν καθόλου κρέας, λίγο λίπος, καθόλου φροϋτα,
καθόλου λαχανι κά ) , ή όγωνία κι ό φόβος, προπαντός δμως ό τρόμος μή τυχόν καί γίνει ούτι']
αiτία καi δe φύγει κανένας μας, έπειτα τό ταξίδι, δλα τοϋ;rα, τι']ν έξάντλησαν όλότελα. Άπό
τους eξη πνευμονικους λοβούς τη ς, λειτουργοϋσαν όκόμα oi πέντε. Μ π fi κε σέ μιό κλινική.
'Όταν ϋστερα όπό μεγάλο όγώνα κατορθώσαμε τελικό νό έξασφαλίσουμε εiσιτήρια σ· eνα
σου ηδικό καράβι, προσπάθησα νό τ' όλλάξω μέ είσιτήρια γιό eνα άλλο καράβι που θά ·φευγε
όργότερα. Μοϋ εΤπαν δμως πώς αύτό δέν i'jταν δυνατό. ·οστόσο μοϋ ύποσχέ θηκαν πώς θό
έξασφάλιζαν όπωσδήποτε eνα εiσιτήριο στη Γκρέτε, σέ περiπτωση που θό μποροϋσε νό ταξ ι 
δέψει. Μ ι ό λοιπόν κι ό δρόμος i'jταν όνοιχτός γι' αύτι']ν (δδεια είσόδου καί είσιτήρια έξασφαλι 
σμένα ) , εΤχε ήσυχάσει πολU καi βιαζόταν νό συνέρθει γιό νό μπορέσει ν· όντέξει στό μακρυ
ταξίδι. Tfiς άφησα τό χειρόγραφα κι δ,τι άλλο εΤχα. ΕΤχε καταλάβει πώς ή κατάστασή της i'jταν
σοβαρή, ώστόσο έγώ έκανα τό πάντα γιό νό τι']ν καθησυχάσω κι αυτή τό πίστευε. Στίς 30/5
ξεκινάμε γιό τό Βλαδι βοστόκ. Ή γνώμη που έπικρατεί εΤναι πώς ή ΕΣΣΔ θά' χει εiρήνη γι· ό ρ 
κετό καφό όκόμα, ένώ όντίθετα ή 'Αμερική βρίσκεται στό πρόθυρα τ ο ϋ πολέμου ( 1 8 ) . Ό υπερ
σιβηρικός κάνει δέκα μέρες όπό τη Μόσχα στό Βλαδι βοστόκ. Κάθε μέρα όνταλάσσουμε τηλε
γραφήματα. Τήν 1 η τοϋ 'Ι ούνη : " Στίς 31 /5 τη νύχτα νιώθω έτσι κι έτσι. την 1 /6 νιώθω δλη μέρα
άσχημα. Χαιρετίσματα. Γκρέτε καi Μ αρία " . Μαρία εΤναι ή Μαρία Γκραίσχαινερ. Στίς 4.6.41 ,
ίίι ρα 9 τό πρωί πεθαίνει. Στiς 8 τό πρωί προλαβαίνει νό πάρει τό τηλεγράφημά μου κι αύτό
την ήσυχάζει πολύ. Τό μαθαίνω 1 Ο ή ίίι ρα τό βράδυ, πέρα όπό τη Λίμνη τfiς Βα ϊ κάλης. Ό μ ι 
κρόσωμος Μογγόλος διερμηνέας μας, μοϋ μεταφράζει τ ό τηλεγράφημα.
Στίς 1 3 τοϋ 'Ιούνη φεύγουμε μe τό " Άννι Τζόνσον " γιό την 'Αμερική. 'Ύστερα όπό πέντε
μέρες παραμονι'] στη Μανlλα φτάνουμε στό Σόν Πέντρο, στίς 21 τοϋ ' Ι ούλη. Τό τηλεγράφημα
τ fi ς 4/6 που τό 'γραψα στό Οϋλαν- Οϋντε ( 1 9) - όπό κατό λέξη μετάφραση τοϋ διερμηνέα :
•· Στίς όχτώ τό πρωί ή Γκρέτε πfiρε τό τηλεγράφημά σας καi τό διάβασε ήρεμη. Στiς έννιό πέθανε.
Βαθιό crυλλυπητήρις� καi χαρετίσματα. Σδς σφίγγουμε τό χέρι. Φ α ν τ ε γ ι έ β, Ά π λ ε τ ι ν " ( 20 ) .
·Ένα τηλεγράφημα τ fi ς Μ αρίας π ο υ τ ό 'στειλε στίς 5/6: ·· Ή Γκρέτε δέν ήθελε ν ό πεθάνει,
σκεφτόταν μονάζα νό ζήσει. Ζητοϋσε βιβλία. Σκεφτόταν έσδς. Ή θελε νό γίνει γρήγορα καλό
καi νό σδς όκολουθήσει. Τό τελευταίο πρωί έφαγε fiσυχη τό πρωινό της, διάβασε προσεχτικό
τό τηλεγράφημά σας καi ζήτησε σαμπάνια. Μό σέ λίγο ένιωσε άσκημα, άρχισε νό τρέμει, κ' έλεγε
πώς θό τfiς περάσει. ' Ε κεί πάνω i'jρθε ό γιατρός. την άλλη στιγμη εΤπε τρείς φορeς τη λέξη ·· για
τρέ ". Πέθανε fiσυχα. Στη νεκροψία ό γιατρός βρfiκε καί τους δυό πνεύμονες στό τελευταίο
στάδιο. Μεγάλα σπήλαια, καρδιό καί σηκώτι πολU διογκωμένα. Ή μάσκα τοϋ προσώπου έγινε
γιό σδς " (21 ) .
Μετάφραση Π ΕΤΡΟΥ ΜΑΡΚΑΡΗ

( 1 7) Τό Δεκέμβρη τού 1 940 τό Ά νιίιτατο 'Αρχηγείο τής ναζιστικής Βέρμαχτ εlχε έπεξεργα
στεί i!να σχέδιο έκστρατε!ας ένάντια ατή Σοβιετική 'Ένωση (σχέδιο .. Μπαρμπαρόσα ") . Σύμ
φωνα μέ τό σχέδιο αύτό δλες οί προετοιμασ!ες θά 'πρεπε νά όλοκληρωθούν wς τίς 15 τού
Μάη 1 94 1 . Κάτω άπ' αύτές τίς συνθήκες ή άναβολή τού ταξιδιού θά μπορούσε νά δημιουρ
γήσει δυσκολ!ες ατό Μπρέχτ και τήν ο/κογένειά του.
( 1 8) Κατά τή διάρκεια τού .ταξιδιού του στις ΗΠΑ ό Μπρέχτ πληροφορήθηκε τήν εlσβολή
τής χιτλερικής Γερμανίας καί τών δορυφόρων της, Φιλανδ/ας καί Ρουμαν/ας. στήν ΕΣΣΔ.
( 1 9) Τό Οϋλαν- Οϋντε, ή πρωτεύουσα τής Σ.Σ.Δ. τών Μπουριάτ (Μογγολία), εlναι i!νας άπό
τούς σταθμούς τού ύπερσιβηρικού.
(20) Τό τηλεγράφημα μέ τήν είδηση τού θανάτου τής Στέφιν τό ύπόγραφαν ό σοβιετικός
συγγραφέας 'Αλεξάντερ Φαντέγιεβ (γενν. 1901) κι ό άντιπρόεδρος τής 'Ένωσης Σοβιετικών
Συγγραφέων, Άπλέτιν. Ή συγγραφέας Μαρία "Οστεν (Γκρα!σχαιvερ) εlχε άναλάβει τή φρον
τ/δα τής Μαργαρ/τας Στέφιν.
(21) Σχετικά μέ τό θάνατο τής Μαργαρ!τας Στέφιν παραθέτουμε, σά συμπλήρωμα, δυό χειρό
γραφες σημειώσεις, τής 29 καί 30.5.41, πού ό Μπρέχτ δέν τίς καταχώρησε ατό ήμερολόγιό του:
" 29.5. 4 1 (Πέμπτη) : Τό πρωί τής έτοιμάζω τή βαλ/τσα. Βοηθάει κ' ή Χέλλι. Ψάχνει i!να μικρό
δαχτυλ!δι, δέν τό βρίσκει. "Εχει ώστόσο αύτοπεπο/θηση. Ξέρω πώς ή μεταφορά της μπορεί
ν' άποβεί θανατηφόρα. Τό μεσημέρι τή συνοδεύω μ' i!να παλιό άσθενοφόρο ατό σανατόριο
.. Ψηλά Βουνά .. τής Μόσχας. Τής δίνουν έπανειλημμένα όξυγόνο, φαίνεται πολύ κουρασμένη
κι άλλαγμένη καί μού λέει κάθε τόσο: ' Νά μού γράφεις '. Δέν εlναι δμως σ/γουρο άκόμα
πώς θά βρούμε εlσιτήρια. 'Αγοράζω i!να δαχτυλ/δι καί τήν έπισκέπτομαι στίς 5 ή wρα. Εlναι
πολύ ήρεμη, κι δπως συνήθως φεύγω άπό κοντά της σχεδόν χαρούμενος. Τής εlπα πώς κανό
νισα τό ταξίδι, βρήκα εlσιτήρια. Χαμογελάει καί λ έει μέ βαθειά φωνή: · Καλό αύτό '.
30.5. 4 1 (Παρασκευή) : Τό μεσημέρι στίς 12 φτάνω Ό'τό σανατόριο μ' i!να μικρό έλεφαντάκι
πού τής δ/νει μεγάλη χαρά. Τής έφερα κ' i!να μαξιλάρι. Μού λέει: Θά 'ρθω καί γώ καταπόδι
σας. Δ υό πράγματα μονάχα μπορούν νά μέ κρατήσουν: ό κ!νδυνος γιά τή ζωή μου κι ό πό
λεμος '. Εlναι πάλι ήρεμη κι δταν φεύγω χαμογελάει άβ/αστα. Μού λ έει: Μού εlπες τέτοια
πράγματα πού μ' έκανες νά ήρεμήσω '. Στις 5 ή wρα φεύγω γιά τό Βλαδιβοστόκ. ' Ολάκερο
τόν 'Ιούνη δέ φεύγει άλλο καράβι. ·Η 'Αμερική δπου νά 'ναι θά μπεί ατόν πόλεμο. Δέν ύπάρχει
κι άεροπορική συγκοινων!α μέ τό Βλαδιβοστόκ. Τίς έπόμενες μέρες δέν πα/ρνω κανένα τηλε
γράφημα. Στίς 4.6. 4 1, wρα 9 τό πρωί πεθαίνει. Στίς 8 τό πρωί, πήρε τό τηλεγράφημά μου κ' ήταν
πολύ ήρεμη. Τό μαθαίνω στίς 10 ή ώρα πέρα άπό τή Λ/μνη τής Βαϊκάλης (4 ώρα Μόσχας) ".
•

·

ΚΑΡΛ ΒΑΛΕ ΝΤ Ι Ν

ΛΙΑ\ΑΟrο ι· κΑΙ � ΠΙΙΝJΕ �
ΜΕΤΆΦΡΑ ΣΗ : ΠΕΤΡΟΥ ΜΑΡΚΑΡΗ

Τσ απατσ ουλι ές

ΚΑΤΑΔΙΚΟΣ : Μά, άξιότιμο δικαστή ριο, ή παροιμία λέει :
δποιος γελάει τελευταίος, γελάει καλύτερα.
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ : Σέ λίγο θά πάψεις νά γελάς. (Στό δήμιο) :
Τί συμβαίνε ι ; Μπρός, κόψε τό κεφάλι αuτουνού τού αύθάδη !
Δ Η Μ ΙΟΣ : Ό βοηθός μου δέν ήρθε άκόμα. Τού ε{πα νά μού
φέρει τό τσεκούρι, κι άκόμα νά φανεί. (Ό βοηθός έρχεται
τρεχάτος καί ταραγμένος, κάτι ψιθυρίζει στ ' αύτί τοϋ διίμιου
καί ξαναφεύγει) .
Δ Η Μ ΙΟΣ : Μά αuτό ε{ναι τσαπατσουλιά.
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ : Τί συμβαίνει ;
Δ Η Μ ΙΟΣ : Ό βοηθός μου δέ βρίσκει τό τσεκούρι !
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ : Πώ, πώ, πώ, άπίστευτο ! Μά αύτή εΙναι
μεγάλη τσαπατσουλιά !
Δ Η Μ ΙΟΣ : Μετά τήν τελευταία έκτέλεση, πρiν άπό δυό χρό
νια, τό 'χα βάλει στήν άποθήκη, καi τώρα δέ βρίσκεται πιά
έκεί.
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ : Μά έγώ ξέρω πώς ύπάρχουν δυό τσεκούρια.

( ΤΟΠΟΣ καί ΧΡΟΝΟΣ : Ή αύλή μιίiς φυλακης
στό Μόναχο τού 1 700).

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ (Στό βοηθό τοϋ διίμιου) : Φέρε τόν κατάδικο !
(Ό βοηθός φέρνει τόν κατάδικο καί τόν βάζει νά γονατίσει" μπρο
στά στό κούτσουρο. Ό κατάδικος γονατίζει, τά χέρια του εfναι
δεμένα στήν πλάτη) .
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ (Διαβάζει τι/ν καταδικαστικι/ άπόφαση) : Γνω 
στοποι/Ο ε!ς τόν πτωχόν άμαρτωλόν δτι ό πρίγκιψ εύπειθέ
στατα άπέρριψε τήν αίτησιν χάριτος καί ώς έκ τούτου ή ποινή
τού θανάτου πρέπει νθ. έκτελεσθη άμέσως. Νέπομουκ Χάχιν
γκερ, έτ&ν 33, ύπηρέτης ένταύθα, καταδικασθείς ε!ς θάνατον,
διά ληστείας καί άλλα έγκλήματα, άποστέλλεται σήμερον διά
τού πελέκεως ε!ς τόν άλλον κόσμον. Τό δικαστή ριον έρωτά
τόν κατάδικον έάν έχη καμμίαν άλλην έπιθυμίαν. Ή τελευταία
του έπιθυμία θά έκπληρωθη. Βεβαίως !
ΚΑΤΑΔΙΚΟΣ : Ή τελευταία μου έπιθυμία ε{ναι νά μή μού
δέσουν τά μάτια, γιατί θέλω νά παρακολουθήσω τόν άποκε
φαλισμό μου.

Δ Η ΜΙΟΣ : Δυό έχουμε, άλλά τό άλλο ε{ναι πιά άχρηστο.
Έχει σκουριάσει τελείως. Τί θέλετε, νά πάθει ό κατάδικος
καμιά μόλυνση μετά τήν έκτέλεσή του ; Όχι, δέ μπορούμε
νά τό διακινδυνεύσουμε.
ΚΑΤΑΔΙΚΟΣ : Πόσην ίόρα θά περιμένω έτσι διπλωμένος ;
Μο() πόνεσαν τά γόνατα.
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ : Καλά, σήκω όρθιος, ίόσπου νά βρούμε τό
τσεκούρι. (Ό βοηθός τοϋ βγάζει τό πανί άπ ' τά μάτια, τοϋ λύ
νει τά χέρια καί τοϋ δίνει μιά καρέκλα) .

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ : Έλα τώρα, δέ μπορ& δυστυχ/Ος νά έκπλη
ρώσω τήν άλλόκοτη αύτή έπιθυμία.
ΚΑΤΑΔΙΚΟΣ : Σας παρακαλ& ! Τώρα δά είπατε μπροστά σέ
δυό μάρτυρες, δτι θά έκπλη ρώσετε τήν τελευταία μου έπιθυ
μία καί τελευταία μου έπιθυμία εΙναι νά δ& τό χάρο κατάματα.
Έγώ δέν ε{μαι δειλός. ' Εξάλλου πάντα όνειρευόμουν νά πα
ρακολουθήσω μιά έκτέλεση . Καi τώρα μού δίνεται μιά θαυμάσια ευκαιρία.
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ : Δέν ε{ναι καθόλου εύχάριστο αύτό πού ζη
τάς. ΕΙναι τόσο φριχτό, πού δέ θά τό ξεχάσεις σ' δλη σου
τή ζωή.
ΚΑΤΑΔΙΚΟΣ : Έ, δέν πρόκειται νά ζήσω καi πολύ μετά τήν
έκτέλεση . Ή μήπως έννοείτε τήν α!ώνια ζωή ;
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ : Μή μού βάζεις τέτοια έρωτήματα, πού δέ
μπορ& ν' άπαντήσω. ' Οπωσδήποτε, δέ μπορ& νά �πιτρέψω
νά ε{σαι ταυτόχρονα κατάδικος καi θεατής. (Στό βοηθό) :
Δέστε του τά μάτια.
ΒΟΗΘΟΣ ( Τοϋ τά δένει) : Διαταγή έξετελέσθη !
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ( Στό δήμιο, πού στέκει μέ σταυρωμένα χέρια
κ ' ύψωμένο τό κεφάλι, άκίνητος, δίπλα στό κούτσουρο) : Καi
δταν ήχήσει ή καμπάνα τ/Ον άμαρτωλ/Ον καi σπάσω τό ραβδί
μου, τότε ϋψωσε τόν πέλεκυ καi καθήλωσε τήν έκτέλεσή σου
- άχ, συγνώμη - θέλω νά πιο : έκτέλεσε τό καθήκον σου.
(Ό κατάδικοι; γελάει δυνατά γιατί ό είσαγγελέαι; μπέρδεψε τά
λόγια του) . ΕΙ ναι άσέβεια αύτό πού κάνεις, νά γελάς μπροστά
στό χάρο.

ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟ ΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ : Κάτω άριστερά, ό
καμπαρετίστας ήθοποιός καί συγγραφέας Κάρλ Βάλεντιν, μπρο
στά στό μικρόφωνο. ' Η άφίσα, πίσω του, δείχνει τόν ίδιο καί
τή μόνιμη παρτεναίρ του Λίζλ Κάρλσταντ, ντυμένους κλόουν

ΚΑΤ ΑΔΙΚΟΣ : Οϋφ, ξαλάφρωσα ! (Κάθεται) .
·

·

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ : 'Αληθινά, βρισκόμασtε σέ πολύ δύσκολη
θέση. Μίiς συγχωρείτε, ε!δικά σέ σίiς, δέν έπρεπε νά συμβεί
αuτό.
ΚΑΤΑΔΙΚΟΣ : Τί νά γίνει, έτσ' ήταν γραφτό.
ΒΟΗΘΟΣ ('Επιστρέφει) : Έψαξα παντο(), δέν τό βρίσκω που
θενά.
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ (Στόν κατάδικο) : Τέτοια τσαπατσουλιά, τί
νά σίiς πιο ! Δέν έπι τρέπεται νά συμβεί κάτι τέτοιο.
ΚΑΤΑΔΙΚΟΣ : Αύτό δέν εlναι τό χειρότερο. Σκεφτείτε iiν
δέν ε{χα φέρει τό κεφάλι μου, τί θά γινόταν.
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ : Δέν καταλαβαίνω, πο() βρίσκετε τήν όρεξη
γιά καλαμπούρια, δταν ή κατάσταση ε{ναι τόσο τραγική.
ΚΑΤΑΔΙΚΟΣ : Μά κύριε ε!σαγγελέα, αuτό εΙναι πού λένε
χιοQμορ της κρεμάλας !
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ : Χιο()μορ της κρεμάλας ! Άχ, τώρα μού δώ
σατε μιά καλή Ιδέα ! Δέ μπορούμε νά σίiς άποκεφαλίσουμε,
γιατi μίiς λείπει τό τσεκούρι, μπορούμε δμως νά σίiς κρε
μάσουμε.
ΚΑΤΑΔΙΚΟΣ : 'Αποκλείεται ! Στήν καταδικαστική άπόφαση
τό γράφει πεντακάθαρα: άποκεφαλισμός ! 'Επιμένω νά μέ
άποκεφαλίσετε καί μάλιστα άμέσως ! Τώρα πιά ήρθα &ς έδ&,
άποχαιρέτησα καi τούς δικούς μου, μπρός λοιπόν, νά πέσει
τό κεφάλι ! Τί χαζεύετε τόσην ίόρα ;
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ : Π/Ος μπορεί eνας άνθρωπος νά εΙναι τόσο
πεισματάρη ς ;
ΚΑΤΑΔΙΚΟΣ : Όταν έσείς εiσαστε τόσο τσαπατσούληδες καί

δέ βρίσκετε τό τσεκούρι σας, πού 'ναι τό σπουδαιότερο σέ
μιά έκτέλεση, τότε κ' έγώ μπορU> νά 'μαι πεισματάρης.
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ : 'Υπάρχει δμως μιά λύση. ΜποροΟμε ν' ά
ναβάλουμε τήν έκτέλεση όχτώ μέρες. Δέ μπορεί, σ' όχτώ
μέρες θά βρεθεί τό τσεκούρι, μέ τή βοήθεια τοΟ ΘεοΟ.
ΚΑΤΑΔΙΚΟΣ : ΆκοΟστε, κύριε εισαγγελέα, τί νόημα έχει
ν' άναβάλετε τήν έκτέλεσή μου; Άν δέ μ' άποκεφαλίσετε
καθόλου, καί μοΟ χαρίσετε τή ζωή, σάς ύπόσχομαι νά μήν
κάνω κουβέντα σέ κανένα γι' αύτή τήν τσαπατσουλιά σας.
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ : Καλά, λοιπόν ! Μπρός, δίνε του άμέσως !
Καί, προσοχή : τσιμουδιά ! . . .

Κα υγά�
με γλυκόλογ α
,

ΕΚΕΙΝΗ : Ασε με Τ;συχη !
ΕΚΕΙΝΟΣ : 'Εσύ νά μ' άφήσεις !
ΕΚίΞ ΙΝ Η : Μή θαρείς πώς δέν ξέρω τί ό'Jρα εlναι !
ΕΚΕΙΝΟΣ : Άλλο τόσο τό ξέρω κ' έγώ.
ΕΚΕΙΝ Η : Ένας άλλος στή θέση σου θά πήγαινε κάθε βράδυ
στό καπηλειό καί θά γύριζε χαράματα στό σπίτι, μά αύ !ό
ποΟ νά τό καταλάβεις έσύ ! 'Εσύ μονάχα στή φωλίτσα μας
νοιώθεις εύτυχισμένος !
ΕΚΕΙΝΟΣ : Οϋτε σένα σοϋ άρέσει νά ξεκολλάς άπό δίπλα μου !
ΕΚΕΙΝ Η : Μάλιστα, άφοΟ μέ καταλαβαίνεις !
ΕΚΕΙΝΟΣ : ΜοΟ όμόρφαινες κάθε στιγμή τής ζωής μου !

ΕΚΕΙΝ Η : Καί σύ, άλλο τόσο. Κι δταν f]μουν στεναχωρη
μένη, έσύ f]σουν πού διάβαζες στά μάτια μου τήν κάθε μου
έπιθυμία !
ΕΚΕΙΝΟΣ : Ναί, θυμάσαι κείνη τήν καλοκαιριάτικη νύχτα
πού καθόμασταν μόνοι στό παγκάκι; 'Εσύ f]θελες νά μείνεις
άκόμα, κ' έγώ ή θελα νά μείνω άκόμα, μά ήρθε ό άστυφύλακας
καί μάς ρώτησε τί κάναμε κεί.
ΕΚΕΙΝΗ : Βέβαια, κ' έσύ f]σουν έκείνος πού τοΟ 'πε : άχ, άφή
στε μας μόνους, σάς παρακαλU>.
ΕΚΕΙΝΟΣ : Ναί, τό θυμάμαι, μά εύτυχU>ς ό άστυφύλακας ε{χε
περισσότερο μυαλό άπό μάς, κ' έφυγε.
ΕΚΕΙΝ Η : Γι' αuτό θά τό λέω πάντα : αν f]μουν μέ κάποιον
άλλο, τί δέ θά γνώριζα κοντά του : τί στεναχώριες, τί καυγάδες !
ΕΚΕΙΝΟΣ : ·Αχ, δέν ξέρεις τί παθαίνω δταν σέ κοιτάζω. ΕΙσαι
μιά - δέ βρίσκω λέξη νά στό πU> - εΙσαι μιά γλύκα, καί θά
μποροΟσα νά σέ κοιτάζω ώρες όλάκερες στά μάτια !
ΕΚΕΙΝ Η : Βέβαια, έσύ τό μόνο πού ξέρεις εΙναι νά προσ
βάλλεις τόν άλλο, λέγοντας ενα σωρό άλήθειες ! Μά κ' ή κυρία
πεθερά μου εΙναι ίδια ό γιός της. Αλλο δέν ξέρει άπ' τό νά
μοΟ πετάει κατάμουτρα κομπλιμέντα, καί νά μέ παινεύει πίσω
άπό τήν πλάτη μου, φτάνει νά βρεί εύκαιρία. ΠοΟ θά βρεί
τέτοια νύφη σάν κ' έμένα ; Τήν άφήνω νά πλύνει δλα τά ροΟχα
μου, της δίνω δ,τι έχω Ύιά ράψιμο, καί δέ ζητάω πεντάρα.
Κατάλαβες, πεθερά νά σοΟ πετύχει ! Κάθε χρόνο τά Χριστού
γεννα, μοΟ κάνει τά καλύτερα δU>ρα, κ' έγώ τά παίρνω δίχως
νά πU> κουβέντα ! Μά, βέβαια δλ' αύτά εΟκολα ξεχνιοΟνται !
•

ΕΚΕΙΝΟΣ : Ναί, γιατί ή γλυκιά μου ή πεθερούλα πάει πίσω !
Τόσες φορές μ' επιασs νά μπερμπαντεύω - ποτέ δέ σοΟ εΙπε
τίποτα ! ΣοΟ τά 'κρυψε δλα !

Ό Κάρλ Βιiλεvτιιι σέ ίfξη χαραχτηριστικούς ρόλους του. Έγραψε 500 σκέτι; άλλ ' ύπιίρξε. κυρίως, καμπαρετίστα;; ήθοποιός ράτσα; !

ΕΚΕΙΝΗ : Μπράβο, ώραία συνεννόηση ! Αύτά μοϋ τά λές
μόνο καί μόνο γιά νά σ' άγαπήσω περισσότερο, άπ' δσο
σ' άγαπ& τώρα. Όμως μέ κάτι τέτοια δέ θά μέ κάνεις νά χάσω
τήν ψυχραιμία μου, κι Ιiν δέ μέ βγάλεις άπ' τά δρια, θά μα
ζέψω τά πράγματά μου, καί θά μείνω κοντά σου !
ΕΚΕΙΝΟΣ : Δέν έχεις κανένα λόγο νά παραπονιέσαι, γιατί
δέν i;θελα νά σέ προσβάλλω ! (Βαράει τιί γροθιά του στό
τραπέζι) : Σοϋ άπαγορεύω νά εΤσαι τόσο χαδιάρα ! Σοϋ 'δωσα
σήμερα τουλάχιστο χίλια φιλιά, κι αύτά φτάνουν καί περισ
σεύουν γιά μιά μέρα !
ΕΚΕΙ Ν Η : Αύτό εΤναι ξεδιάντροπο ψέμα ! ΕΤσαι ένας βίαιος
άνθρωπος, τό κατάλαβα στή γιορτή μου, πού μοϋ άγόρασες
έκεiνο τό άκριβό γούνινο παλτό, έν& έγώ ήθελα ένα κοινό
μάλλινο πανωφόρι.
ΕΚΕΙΝΟΣ : Έτσι λοιπόν, τώρα μέ κατηγορεiς κι άπό πάνω,
έννοια σου δμως καί θά σέ μάθω έγώ νά φέρεσαι μέ τέτοια
ξετσίπωτη μετριοφροσύνη ! Στά γενέθλιά σου, θά σοϋ δώσω
500 μάρκα ν' άγοράσεις δ,τι θέλεις, έτσι τουλάχιστο δέ θά
χρειάζεται νά χαίρουμαι γιά τήν εύγνωμοσύνη σου !
ΕΚΕΙΝΗ : Νά, τώρα άρχίζουν ο[ κατηγορίες, μή σέ νοιάζει
δμως, συνήθισα πιά ! 'Από σήμερα σοϋ άπαγορεύω νά εΤσαι
ψυχρός μαζί μου, άλλι&ς θά σοϋ κάνω τή ζωή εi.Ικολη . Θά
μποροϋσα νά σοϋ τήν κάνω δύσκολη, Ιiν εΤχες κατανόηση,
μά σέ σένα τίποτα δέν ώφελεi !
ΕΚΕΙΝΟΣ : Έλεωνόρα, έλα μήν εΤσαι λογική ! Άς τά· φτιά
ξουμε πάλι ! Γιατί νά λέμε συνέχεια γλυκόλογα ό ένας στόν
άλλο ; ΕΤναι προτιμότερο νά βριζόμαστε καταπρόσωπο.
ΕΚΕΙ Ν Η : Ναί, στουρνάρι δρθιο ! Έχεις δίκιο ! Συμφων&
μαζί σου !
ΕΚΕΙΝΟΣ : Έτσι λοιπόν, παλιοβρώμα, φοράδα ! Τά βλέπεις,
κ' έτσι τά πάμε μιά χαρά ! . . .
..
Ό Κάρ}. Βάλεντιν στό καμαρίνι τού θεάτρου .. Ά πόλλων ,
στό Μόναχο. 'Αριστοτέχνης στό μακιγιάζ - εύφάνταστος, έφευ
ρετικός καί πάντα καίριος-όπως iίλrιι οί πrι.λιοί καλοί ιίθοποιrιί
...

Ντου έτο μέ έν αν !

ΒΑΛΕΝΤΙΝ (πρώτος τενόρος) : Έ, κύριε έκφωνητή ! ' Ελάτε.
δ& ! Γρήγορα !
ΕΚΦΩΝΗΤΗΣ (μπαίνει) : Τί εΤναι ; Τί συμβαίνει ;
ΒΑΛΕΝΤΙ Ν : Ή έκπομπή έχει άρχίσει κ ι ό δεύτερος τενόρος
δέν ήρθε άκόμα. Δέ μπορ& νά τραγουδήσω τό ντουέτο μόνος
j.ίου !
ΕΚΦΩΝ ΗΤΗΣ : Καλά, ποϋ εΤναι ό δεύτερος τενόρος ;
ΒΑΛΕΝΤΙ Ν : Καί ποϋ θέλετε νά ξέρω ; Άργησε, φαίνεται.
ΕΚΦΩΝ ΗΤΗΣ : Καί βέβαια άργησε ! Δέ μπορεi νά βιάστηκε,
γιατί θά 'ταν έδ&, πρίν άπό σάς. Ώραiq, νά τραγουδήσετε σόλο.
ΒΑΛΕΝΤΙ Ν : Ναί, μά δέ μπορ& νά τραγουδήσω σόλο ένα
ντουέτο. ' Εξάλλου πρ&τα τραγουδάω τήν πρώτη φωνή κι
άμέσως μετά τή δεύτερη.
ΕΚΦΩΝΗΤΗΣ : Καλά ντέ, κάντε μιά προσπάθεια καί τραγου
δεiστε καί τίς δυό φο:iνές μαζί. Θά βγεi μιά χαρά. Όλα γί
νονται. Φτάνει νά θέλει κανένας.
ΒΑΛΕΝΤΙ Ν : Μά έγώ τό θέλω· κι δμως δέ γίνεται.
ΕΚΦΩΝ ΗΤΗΣ : 'Ωραία, καί τί θά κάνουμε τώρα ; 0[ άκροα
τές μάς άκοϋν.
ΒΑΛΕΝΤΙ Ν : Λέτε ;
ΕΚΦΩΝ ΗΤΗΣ : Τί θά πεί " λέτε " ;
ΒΑΛΕΝΤΙΝ : Μ ά άπό δ& χάμω δέ μπορείτε νά δείτε Ιiν μάς
άκοϋν δλοι ο[ άκροατές ! Ή μπάς καί βλέπετε μέσα άπό τά
κύματα ;
ΕΚΦΩΝ ΗΤΗΣ : Όπως καί νά 'ναι μερικοί άκοϋν πάντα.
ΒΑΛΕΝΤΙ Ν : Ναί, μπορεi ν' άκοϋν, δταν έχει κάτι ν' άκού
σουν. Όταν δμως δέν άκοϋν τίποτα, κλείνουν τό ραδιόφωνο.
Τί ν' άκούσουν, δταν δέν άκούγεται τίποτα ;
ΕΚΦΩΝ ΗΤΗΣ : Καί βέβαια άκοϋν κάτι. Άκοϋν έμάς τούς
δυό νά μιλάμε.
ΒΑΛΕΝΤΙ Ν : Τά βλέπετε λοιπόν πώς κάτι άκοϋν.
ΕΚΦΩΝ ΗΤΗΣ : Ναί, μά δέ θέλουν ν' άκούσουν αύτό ! Ο!
άκροατές δέ θέλουν ν' άκούσουν τίς χαζομάρες πού λέμε μείς
ο[ δυό δ& χάμω, άλλά ένα ντουέτο, ενα ώραίο ντουέτο - αύτό
θέλουν ν' άκούσουν.
ΒΑΛΕΝΤΙΝ : Καταλαβαίνω, μά αύτό δέ γίνεται γιατί λείπει
ό δεύτερος τενόρος.
ΕΚΦΩΝ ΗΤΗΣ : Νά πάρ' ή όργή ! Πότε λοιπόν θά 'ρθει αύτός
ό δεύτερος τενόρος !
ΒΑΛΕΝΤΙΝ : Έπρεπε νά 'ναι έδ& πρό πολλοϋ.
ΕΚΦΩΝΗΤΗΣ : Λοιπόν, έτσι δέν πάει liλλο ! Τί νά γίνει, ό
δεύτερος τενόρος δέν εΤν' έδ&. Κάντε λοιπόν κάτι iiλλο. Τό
μικρόφωνο εΤναι άκόμα άνοιχτό.
ΒΑΛΕΝΤΙΝ : Μά, κλείστε το έπιτέλους !
ΕΚΦΩΝΗΤΗ Σ : Αύτό δέ μπορώ νά τό κάνω, γιατί ο[ άκροα
τές δέ θ' άκοϋν τίποτα.
ΒΑΛΕΝΤΙ Ν : Ο! άκροατές νά περιμένουν &σπου νά 'ρθει, μέ
τή βοήθεια τοϋ Θεοϋ, ό δεύτερος τενόρος.
ΕΚΦΩΝΗΤΗΣ : Κι iiν δέν έρθει καθόλου ;
ΒΑΛΕΝΤΙ Ν : Τότε δέ θ' άκούσουν τίποτα.
ΕΚΦΩΝΗΤΗΣ : Ναί, μά ή ραδιοφωνία ύπάρχει γιά ν' άκοϋν
κάτι ο[ άκροατές.
ΒΑΛΕΝΤΙΝ : Όχι, δά. Ή ραδιοφωνία ύπάρχει γιά νά πληρώ
νουμε κάθε μήνα τά ραδιοφωνικά τέλη.
ΕΚΦΩΝΗΤΗΣ : Σωστά ! Καί σ' άντάλλαγμα ο[ άκροατές θέ
λουν ν' άκούσουν κάτι, καί γι' αύτό δέ μπορ& νά κλείσω
τό ραδιόφωνο, γιατί τότε θά γινόταν διακοπή.
ΒΑΛΕΝΤΙΝ : Καλά, άκοϋν καί τίς διακοπές ο[ άκροατές ; ·
ΕΚΦΩΝ ΗΤΗΣ : Καί βέβαια τίς άκοϋν !
ΒΑΛΕΝΤΙΝ : Ναί, άλλά μιά διακοπή δέ μπορείς νά τήν άκού
σεις, κι δταν έγώ δέν άκούω τίποτα, κλείνω τό ραδιόφωνο.
ΕΚΦΩΝ ΗΤΗΣ : Μά τί λέτε τώρα ! Δέν κλείνετε τό ραδιό
φωνο σέ μιά μικρή διακοπή μερικ&ν δευτερολέπτων !
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Πολυδημοσίευτη ίστορικιί φωτογραφία άπό τό βαριετέ τοϋ Κάρλ Βάλεντιν. Κοντά του μαθιίτεψε ό Μπέρτολτ Μπρέχτ - δεύτερος άπ'
τ' άριστερά, μέ τό κλαρίνο ! Τέταρτος στιί σειρά, μέ τό ήμίψηλο, ό Βάλεντιν καί. πριύτη, ή μόνιμη παρτεναίρ τοιι Λίζλ Κάρλστα11τ

ΒΑΛΕΝΤΙΝ : Καί βέβαια τό κλείνω ! Ποϋ θέλετε νά ξέρω
γώ δταν άρχίζει μιά διακοπή t.ίν θά κρατήσει μερικά δευτερό
λεπτα η μερικές ώρες ; 'Υπάρχουν διακοπές σ' δλα τά μεγέθη !
ΕΚΦΩΝΗΤΗΣ : Καλά, μιά συνηθισμένη διακοπή δέν κρατάει
πολύ.
ΒΑΛΕΝΤΙΝ : • Α , έμένα δέ μοϋ άρέσουν οί συνηθισμένες
διακοπές.
ΕΚΦΩΝ ΗΤΗΣ : Γιά δνομα τοϋ Θεοϋ, ο[ άκροατές θά βαράνε
τό κεφάλι τους στόν τοίχο, άκούγοντας τίς χαζομάρες πού
λέμε έμείς ο[ δυό σήμερα !
Η ΓΡΑ Μ Μ ΑΤΕΑΣ (μπαίνει) : Κύριε έκφωνητή, μέ συγχω
ρείτε πού διακόπτω τήν έκπομπή , μά σάς ζnτοϋν στό τηλέ
φωνο, στή διεύθυνση.
(Ό έκφωνητιίς βγαίνει μέ τιί γραμματέα)
ΒΑΛΕΝΤΙΝ : Νάτα μας, τώρα έμεινα όλομόναχος καί πρέπει
νά μιλάω μόνος μου γιά ν' άκοϋν τουλάχιστο ο[ άκροατές
κ(ιτι &σπου νά γυρίσει τοϋτος έδώ. Λοιπόν, ώραία μέρα έχουμε
σήμερα - έ, δέν εΙναι κι άσκημη - πέρσι δέν ήταν καί τόσο
ώραία, ναί, t.ίς έλπίσουμε πώς θά βρέξει προτοϋ μπεί ό χει
μώνας. - Νά δώσει ό Θεός νά 'ρθει γρήγορα αύτός ό έκφω
νητής, γιατί δέ θά ξέρω πιά τί νά πώ ! • Α, νάτος έρχεται !
ΕΚΦΩΝΗΤΗΣ (μπαίνει τρεχάτος) : Τώρα δά τηλεφώνησαν
πώς ό δεύτερος τενόρος εΙναι στό δρόμο, πρέπει νά 'ρθει άπό
στιγμή σέ στιγμή. - Ά, νάτος κιόλας. - ' Ελάτε δώ, γρήγορα,
γρήγορα, πλησιάστε στό μικρόφωνο. Τραγουδείστε τό ντουέτο,

μά μονάχα τούς δυό τελευταίους στίχους γιατί μάς μένουν
μονάχα δεκαπέντε δευτερόλεπτα έκπομπή. ( Τραγουδοϋ11) :
'Όταν σοϋ σκάω ;fνα φιλί/ Δέ μοϋ χρειάζεται κερί.

Θόρ υ β ο ι

( Ό Βάλεντιν κάθεται σ' ίiνα έστιατόριο καί ρουφάει τιί σούπα του) .

ΚΥΡΙΟΣ ΤΣΙΣΜΠΙΝΤΕΛΝΤΙ Π : Τς, τς, τς, τί τρόπος εΙν'
αύτός; Άμα δέ μπορείτε νά πιείτε τή σούπα σας χωρίς νά
κάνετε τόση φασαρία, τότε νά τρώτε σπίτι σας, κι δχι στό
έστιατόριο !
ΒΑΛΕΝΤΙ Ν : Νά σάς πώ, εύχαρίστως θά 'τρωγα σπίτι μου ,
μά βλέπετε, ή γυναίκα μου δέ μπορεί νά μ' άκούει νά ρουφάω
τή σούπα μου, καί νά χτυπάω τά χείλια μου, καθώς κι δλη
τήν άλλη φασαρία πού κάνω δταν τρώγω.
ΚΥΡΙΟΣ ΤΣΙΣΜΠΙΝΤΕΛΝΤΙΠ : Έτσι λοιπόν ; Ή γυναίκα
σας δέ σάς άνέχεται, ό ξένος κόσμος δμως πού κάθεται δίπλα
σας στό έστιατόριο, πρέπει νά σάς άνέχεται.
ΒΑΛΕΝΤΙ Ν : Καθόλου δέν πρέπει. Αμα δέν τούς άρέσει, δέν
κάθονται δίπλα μου.
ΚΥΡΙΟΣ ΤΣΙΣ Μ Π Ι ΝΤΕΛΝΤΙΠ : Κι δταν δέν ύπάρχει άλλη
θέση ;
ΒΑΛΕΝΤΙΝ : Έ, τότε, βέβαια, κάθονται ! ' Εσείς εϊσαστε εύ•
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αίσθητος άνθρωπος ! Π ρέπει νά βγείτε στό δρόμ9. 'Εκεί θ' ά
κοΟτε τό θόρυβο τοΟ δρόμου, τ' αύτοκίνητα πο'1J φρενάρουν,
τ' άεροπλάνα πού πετοΟν στόν άέρα.
ΚΥΡΙΟΣ ΤΣΙΣΜΠΙΝΤΕΛΝΤΙ Π : Μή μοΟ πείτε, πώς ό θόρυ
βος ένός άεροπλάνου κ' ή φασαρία πού κάνετε σείς δταν
ρουφάτε τή σούπα σας, ε{ναι τό ίδιο !
ΒΑΛΕΝΤΙΝ : Καi βέβαια δέν ε{ναι ! Τό άεροπλάνο κάνει χί
λιες φορές περισσότερη φασαρία ! Βλέπετε, λοιπόν, πόσο
άνάποδος ε{στε ! Τ' άεροπλάνα κ' ή φασαρία τοΟ δρόμου δέ
σάς ένοχλοΟν, έν& ή κίνηση πού κάνω έγώ δταν τρώγω σάς
έκνευρίζει !
ΚΥΡΙΟΣ ΤΣΙΣΜΠΙΝΤΕΛΝΤΙ Π : Τό άεροπλάνο βουίζει, αύ
τός ε{ναι ενας μηχανικός ήχος, γιατί βγαίνει άπό μιά μηχανή.
ΒΑΛΕΝΤΙΝ : Σύμφωνοι. Δέ μπορείτε δμως νά 'χεiε τήν άπαί
τηση νά βουίζω κ' έγώ δταν τρώγω. Λυπάμαι, μά αύτό μοΟ
ε{ναι άδύνατο, δέ θά τό κατάφερνα κ ι αν άκόμα κατάπινα μιά
καραμούζα ! Βλέπετε, έσείς έχετε μιά εύαισθησία μέ τούς θο
ρύβους ! Νά, τ' άκοΟτε ; Ό κύριος έκεί πέρα φύd.ί�ξε τή μύτη
του ! Γιατί δέν παραπονιέστε γιά τή φασαρία πού κάνει ;
ΚΥΡΙΟΣ ΤΣΙΣΜΠΙΝΤΕΛΝΤΙ Π : Μά δέ μπορ& ν' άπαγορεύ
σω στόν κύριο νά φυσάει τή μύτη του !
ΒΑΛΕΝΤΙ Ν : Έτcrι, έ ; Στόν κύριο δέ μπορείτε ν' άπαγορεύσε
τε νά φυσάει τή μύτη του, έμένα δμως θέλετε νά μοΟ άπαγο
ρεύσετε νά 1:ρώγω !
ΚΥΡΙΟΣ ΤΣΙΣΜ ΠΙΝΤΕΛΝΤΙ Π : Όχι νά τρ&τε l Μ' ένοχλεί
πού ρουφάτε τή σούπα σας καi μέ τό δίκιο μου !
(Ό Βάλεντιν φταρνίζεται) .
ΚΥΡΙΟΣ ΤΣΙΣΜ ΠΙΝΤΕΛΝΤΙΠ : Μέ τiς ύγείες σας !
ΒΑΛΕΝΤΙ Ν : Τί βλακεία ε{ναι πάλι αύτή ;
ΚΥΡΙΟΣ ΤΣΙΣΜ ΠΙΝΤΕΛΝΤΙ Π : Τί βλακεία ; Όταν κάποιος
φταρνίζεται, ο{ άλλοι τοΟ λένε : μέ τiς ύγείες σας !
ΒΑΛΕΝΤΙ Ν : Μά αύτό ε{ναι νά χάνεις τό μυαλό σου ! Όταν
ή φασαρία βγαίνει άπ' τή μύτη, κάτι πού δέν ε{ναι καί τόσο
ύγιεινό, λέτε : μέ τίς ύγείες σας ! Καί δταν ρουφάω τή σούπα
μου, τσαντίζεστε !
ΚΥΡΙΟΣ ΤΣΙΣΜΠΙΝΤΕΛΝΤΙ Π : ( Παθαίνει λόξυγγα) : Χίκ !
Μέ συγχωρείτε !
ΒΑΛΕΝΤΙ Ν : Τί νά σάς συγχωρέσω ;
ΚΥΡΙΟΣ ΤΣΙΣΜ Π Ι ΝΤΕΛΝΤΙ Π : Χίκ ! Μέ συγχωρείτε γιά τό
λόξυγγα.
ΒΑΛΕΝΤΙΝ : Συνεχίστε τό λόξυγγα, μέ τήν ήσυχία σας. 'Εγώ
δέν ε{μαι τόσο άνάποδος δσο έσείς γιά νά έκνευρίζομαι μέ
τό λόξυγγά σας. ('Αμολάει eνα άέριο) .
ΚΥΡΙΟΣ ΤΣΙΣΜ ΠΙΝΤΕΛΝΤΙ Π : ΆκοΟστε δ&, τ ί κατάσταση
ε{ν' αύτή ; Νά μάθετε νά συμπεριφέρεστε δταν κάθεστε στό
τραπέζι.
ΒΑΛΕΝΤΙΝ : Θύμωσα έγώ μέ τό λόξυγγά σας ; Τί θέλετε νά
κάνω, έχω πρήξιμο στήν κοιλιά, αύτός ε{ναι περίσσιος άέρας .
ΚΥΡΙΟΣ ΤΣΙΣΜ ΠΙΝΤΕΛΝΤΙ Π : Ν' άμολάτε τόν άέρα σας
δπου θέλετε, δχι δμως παρουσία μου ! Νά τό 'χε1ε ύπόψη σας
:
αύτό γιά τό μέλλον.

�ο

πτην έμπ ορ α ς

ΚΑΡΛΣΤΑΝΤ : Καλημέρα ! Ά, μάλιστα, ε!στε ό ύπάλληλος
τοΟ πτηνοτροφείου.
ΒΑΛΕΝΤΙΝ : Ε{στε στό σπίτι σας;
ΚΑΡΛΣΤΑΝΤ : Σάς περιμένω τόσην ώρα. Νό μ ισα πώς δέ
.
θά 'ρχόσαστε.
ΒΑΛΕΝΤΙ Ν : 'Ορίστε, καναρίνι μετά κλουβίου, κ' έδ& έχω
τό τιμολόγιο.
ΚΑΡΛΣΤΑΝΤ : 'Ωραία - μά, ποΟντο τό καναρινάκι ; Τό κλου
βi ε{ναι άδειο !
ΒΑΛΕΝΤΙ Ν : Μέσα ε{ναι !
ΚΑΡΛΣΤΑΝΤ: Τί θά πεί μέσα ε{ναι ! Δέν ύπάρχει πουλί !
·

�

Ό Χάνς !:ταντμύλλερ έρμηνειίει ίiργα Βάλεντιν, μέ τό ϋφος τοιί Βά
λεντιν, στό ·· Καμμερσπίλε ·· τοιί Μονάχου, τδ Φλεβάρη τοiί 1971
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ΒΑΛΕΝΤΙ Ν : 'Αποκλείεται. Δέ θά σδ.ς Εφερνα κλουβί άδειανό !
ΚΑΡΛΣΤΑΝ Τ : Π αρακαλGJ, όρίστε, κοιτάξτε καί μόνος σας
ΒΑΛΕΝΤΙ Ν : Δέ χρειάζεται νά κοιτάξω τίποτα. Είμαστε ενα
σοβαρό κατάστημα, καί τί θά 'λεγαν ο! πελάτες μας, θ.ν τούς
πηγαίναμε άδειο κλουβί καί μάλιστα χωρίς πουλί ! Ή πελατεία
μας έξυπηρετείται πλήρως, δέν τής λείπει τίποτα.
ΚΑΡΛΣΤΑΝΤ : Τί πάει νά πεί δέν τής λείπει τίποτα ; Καί βέ
βαια τής λείπει - τό πουλί τής λείπει.
ΒΑΛΕΝΤΙΝ : Θά μοϋ 'φυγε φαίνεται στή μεταφορά, ilν ήταν
άνοιχτό τό πορτάκι . . .
ΚΑΡΛΣΤΑΝΤ : Μή λέτε δ,τι θέλετε, π/i'Jς ήταν άνοιχτό τό
πορτάκι, άφοϋ ε{ναι κλειστό.
ΒΑΛΕΝΤΙ Ν : Κλειστό ε{ναι ;
ΚΑΡΛΣΤΑΝΤ: Καί βέβαια.
ΒΑΛΕΝΤΙ Ν : Τότε τό πουλί ε{ναι μέσα.
ΚΑΡΛΣΤΑΝΤ: Μά δέν ε{ναι.
ΒΑΛΕΝΤΙΝ : Κυρά μου, αύτό ε{ναι άδύνατο. Τό πουλί δέ
μπορεί νά φύγει άμα ε{ναι κλειστό τό πορτάκι !
ΚΑΡΛΣΤΑΝΤ : Έλα δμως πού πρέπει νά 'φυγε, άλλιG>ς θά 'ταν
στό κλουβί.
ΒΑΛΕΝΤΙΝ : Μέσα ε{ναι, δέ χωράει άμφιβολία ! 'Ορίστε,
κοιτάξτε τό τιμολόγιο, δέν τό γράφει στό τιμολόγιο ;
ΚΑΡΛΣΤΑΝΤ : Στό τιμολόγιο, βέβαια, τό γράφει : Κλουβί μέ
πουλί, δεκατρία μάρκα.
ΒΑΛΕΝΤΙ Ν : Τό βλέπετε λοιπόν ! Τί νομίζετε, πώς τ' άφεντι
κό μου θά σδ.ς εστελνε τιμολόγιο " κλουβί μέ πουλί δεκατρία
μάρκα ", κι άντί γιά κλουβί μέ πουλί, θά σδ.ς έδινε τό κλουβί
σκέτο ; Τό κλουβί δίχως πουλί σδ.ς εΙναι άχρηστο, τό πουλί
δίχως κλουβί σδ.ς ε{ναι άχρηστο ! Αύτά πδ.νε μαζί - σάν τό
λαδόξυδο.
ΚΑΡΛΣΤΑΝΤ : Καί τί κάνουμε τώρα;
ΒΑΛΕΝΤΙ Ν : ' Εγώ δέν ξέρω τίποτα, έγώ πρέπει νά εισπράξω
τό τιμολόγιο. Όλα μαζί μδ.ς κάνουν δεκατρία μάρκα.
ΚΑΡΛΣΤΑΝΤ: Τί θά πεί : δλα μαζί ;
ΒΑΛΕΝΤΙ Ν : Κλουβί σύν πουλί.
ΚΑΡΛΣΤΑΝΤ : Μά δέν ύπήρχε πουλί. Δέν έχω σκοπό νά
πλη ρώσω κάτι πού δέν τό 'χω παραλάβει άκέραιο.
ΒΑΛΕΝΤΙ Ν : Πάει καλά, τότε θά πάρω δλο τό έμπόρευμα
πίσω.
ΚΑΡΛΣΤΑΝΤ : Όλο τό έμπόρευμα, σύμφωνοι. Θά πάρετε
μόνο τό κλουβί, πουλί δέν ύπήρχε.
ΒΑΛΕΝΤΙ Ν : Κυρά μου, τό πουλί πρέπει νά ήταν μέσα.
ΚΑΡΛΣΤΑΝΤ : Καλά, καί ποϋ πήγε ;
ΒΑΛΕΝΤΙ Ν : Αύτό δέ μ' ένδιαφέρει. Τό τιμολόγιο λέει : κλου
βί μέ πουλί, δεκατρία μάρκα.
ΚΑΡΛΣΤΑΝΤ : 'Ωραία, νά μοϋ φέρετε τότε κλουβί μέ πουλί.
ΒΑΛΕΝΤΙ Ν : Έ, δχι, κυρά μου ! Μονάχα τό πουλί θά σδ.ς
φέρω !
ΚΑΡΛΣΤΑΝΤ: ΠG>ς μονάχα τό πουλί ; Χρειάζομαι καί τό
κλουβί !
ΒΑΛΕΝΤΙ Ν : Μά άφοϋ τό 'χετε τό κλουβί ! Δέ θά μοϋ πείτε
τώρα πώς χάθηκε καί τό κλουβί !
ΚΑΡΛΣΤΑΝΤ : Μή λέτε κουταμάρες. Τό κλουβί ε{ν' έδGJ. Δέ
μένει παρά νά μοϋ φέρετε τό πουλί.
ΒΑΛΕΝΤΙ Ν : Πουλί σκέτο δέ δίνουμε, αύτά πδ.νε μαζί : κλουβί
μέ πουλί.
ΚΑΡΛΣΤΑΝΤ: Ναί, μά έσείς τό κλουβί μοϋ τό φέρατε μόνο,
χωρίς πουλί.
ΒΑΛΕΝΤΙ Ν : Στό τιμολόγιο δμως γράφει : κλουβί μέ πουλί
- παρακαλGJ, διαβάστε : κλουβί μέ πουλί.
ΚΑΡΛΣΤΑΝΤ: Δέν έχω δρεξη ν' άκούω τiς βλακείες σας
(κλείνει τιjν πόρτα) .
ΒΑΛΕΝΤΙΝ : Τώρα μοϋ 'κλεισε τήν πόρτα κατάμουτρα ! Βέ
βαια, δέν τήν παρεξηγGJ, γιατί στ' άλήθεια τό κλουβί δέν έχει
πουλί. Στό τιμολόγι ο δμως γράφει : κλουβί μέ πουλί !
�

· Η · · Μετακόμιση " , σύντομη σκηvιί τού Κάρλ Βάλεvτιv, παι

γμένη, μετά τό θάνατό του, άπό έρασιτέχvες τοιί Βάσερμπουργκ
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ΟΙ ΜΩΜΟΓΕΡΟΙ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ
ΕΝΑ ΠΑΡ ΑΔΟΣΙΑΚΟ ΛΑΪΚΟ ΘΕΑΤΡ Ο
Tov Χ Ρ ΗΣ ΤΟ Υ ΣΑ Μ Ο ΥΗΛ ΙΔ Η
"Ενα ε!δοs λαϊκοv, παραδοσ1ακοv θεάτροv, ποv άξίζε1 νά
yίνε1 εύρύτερα yνωστό y1ά τό ένδ1αφέρον πού παροvσ1άζε1
στijν ίστορία τών προα1σθηηκών μορφών θεάτροv, ε!να� τά
Μ ω μ ο y έ ρ 1 α τοv Πόντοv. Ε!να1 μ1ά λαϊκή έθψ1κή θεα
τρ1κή έκδήλωση πού - δσο ΚΙ Ο:ν δέν eχε1 τόν πλοvτο τοv
Καραyκ1όζη ή τήν πο1κ1λία τών Όμ1λ1ών τf)s Ζακύνθοv ε!να1, ώστόσο, π1ό παλ1ά καί, στήν άφετηρία τηs, π1ό yνή
σ1α έλλην1κή .
Τά Μωμοyέρ1α τά παράστα1ναν ο! Μ ωμόyερο1, αύτοσχέδ101
λαϊκοί δμ1λο1 άπό μεταμφ1εσμένοvs νέοvs, πού έμφανίζονταν
στόν Πόντο άπό τήν ήμέρα τών Χρ1στοvyέννων ώs τά Θεο
φάν1α, κvρίωs δμωs άπό τήν Πρωτοχρον1ά ώs τis 7 τοv Γε
νάρη και δίνανε τιs στερεότvπεs καί τvποπο1ημένεs άττό τήν
παράδοση παραστάσε1s τovs μέσα στά σπίηα, τίs αύλέs
καί τά σταvροδρόμ1α τοv χωρ1οv.
Τό eθψο τών Μωμόyερων, πού οί καταyωy1κέs ρίζεs τοv
άνάyοντα� στό Βvζάνηο καί, π1ό πέρα, στή Ρωμαϊκή, ίσωs
και Έλλην1κή, άρχα1ότητα, τό σvνέχ1σαν σποραδ1κά ο! Πόν
ηο1 κ' έδώ, στήν 'Ελλάδα, Ιδ1αίτερα στή Μ ακεδονία, δποv
έyκαταστάθηκαν όμαδ1κά μετά τή Μ1κρασ1αηκή Καταστροφή
τοv 1 922, άλλά σήμερα τείνε1 νά έξαφαν1στεί τελείωs. Θά μοv
μείνε1 άξέχαστη ή έντvπωση πού δοκίμασα, δταν, πα1δ\
άκόμα, ε!δα y1ά πρώτη φορά στήν πατρίδα μοv, τό Κ1λκίs,
τήν Πρωτοχρον1ά τοv 1 940, eνα παρδαλό κα\ πολVχρωμο
μποvλοvκ1 άπό Μωμόyεροvs τοv χωρ1οv Μεταλλ1κό, νά στή
νε1 τήν παράστασή τοv στούs χ1ον1σμένοvs δρόμοvs τf\s
πόληs.
Ε!να1 τόσο ένδ1αφέρον τό άπομε1νάρ1 τοvτο τf)s μακραίωνηs
έλλην1κf)s θεατρ1κf)s παράδοσηs, πού θ' άξ1ζε νά yίνε1 μ1ά
σvστημαηκή κ' έξαντληηκή eρεvνα, σvλλοyή ύλ1κοv μέ περ1yραφέs, φωτοyραφίεs και κ1νηματοyραφήσε1s, y1ά νά σvyκεν
τρωθοvν δλεs οί παραλλαyέs στή μεταμφίεση, στ\s μάσκεs,
στή σvνθεση τών όμίλων καί στά δρώμενα. Μόνο eτσ1 θά
φα1νόταν δλοs ό πλοvτοs τf)s λαϊκf)s δημ1οvρy1κότηταs κα\
τf)s προσήλωσηs στήν παράδοση, κα \ θά βyαίνανε σωστό
τερα σvμπεράσματα.
"Ενα στο1χείο, πού Ιδ1αίτερα πρέπε1 νά προσεχτεί κα\ κατά
τή σvλλοyή, ε!να1 ή έπ1σήμανση τf)s σvμμετοχf)s τών θεα
τών, άλλοτε μ1κρή κ1 άλλοτε μεyάλη, στήν παράσταση τών
Μωμόyερων, στο1χείο, δπωs ξέροvμε, τοv μοντέρνοv πεφα
μαηκοv θεάτροv.

ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΕΘΙΜΟΥ
Γ1ά τήν καταyωyή τοv eθψοv τών Μ ωμόyερων θά μ1λήσοvμε
στό τέλοs. Κρίναμε σκόπψο νά δώσοvμε άπ' τήν άρχή μερ1κέs
περιyραφέs τών παραλλαyών τοv y1ά νά κατατοπ1στεί eyκα1ρα ό άναyνώστηs πάνω στό vλικό τf)s μελέτηs μαs. Θά πρέ
πει νά vπf)ρχαν, παλιότερα τοvλάχιστο, πολλών εlδών δ
μ1λοι στήν άρ1θμηηκή τovs σvνθεση κα\ μεyάλη ποικιλία
σέ " δρώμενα ". Δέν eχοvμε, δμωs, στή δ1άθεσή μαs άρκετό
vλικό πού θά 'δ1νε βασψότητα σ' αύτή μαs τήν άποψη.
Γιά τήν ώρα, άπό προσωπική μαs yνώση, ξεχωρίζοvμε δvό
κατηyορίεs αύτοσχέδιων θεατρικών όμίλων πού παίζανε τά
Μωμοyέρια : τovs πολvμελείs, πολύ σvνηθ1σμένοvs, τών Μω
μόyερων κα\ τούs σπάν1οvs, όλ1yομελείs, τών Καρακοτζάδων.

Α'. ΟΙ ΠΟΛ ΥΜ ΕΛΕΙΣ Ο Μ Ι ΛΟΙ ΤΩΝ ΜΩΜΟΓΕΡΩΝ
ΟΙ δμιλο1 τοvτο1 ήταν δ1αδομένο1 σ' δλο τόν Πόντο κα\ τούs
άποτελοvσαν τά παρακάτω βασ1κά πρόσωπα, πού παράλ
λαζαν ή αύξομε1ώνονταν κατά τόποvs :
1 . Ό Βασιλέας. Μ' έπίσημη στραταρχ1κή στολή, παράση μα,
χρvσέs έπωμίδεs, σκf)πτρο, κορώνα στό κεφάλ1 καί κόκκ1νεs
τα1νίεs στά μπατζάκια τf)s κvλόταs τοv.

2 . Ό Καβάζης η Κιζίρ (κλητήραs), καθ1σμένοs σέ άλοyο
(πρβλ. yαϊτανάκ1), ΕΚανε χρέη vπασπ1στf) τοv Βασ1λέα.

3 . Ό Καδιίς (δ1καστήs), ντvμένοs τήν άνάλοyη στολή, ήταν

τό πρόσωπο πού έπειδή ήταν πολύ παχύ y1νόταν άνη
κείμενο έμπα1yμοv άπό τούs θεατέs.
4. Ό Γιατρόιι, μέ ή μίψηλο, yvαλ1ά, τσάντα και μπαστούνι.
5 . Ό Γαμπρόν, 6. Ή Νύφη, 7. Ό Γέρων, 8 . Ή Γραία , 9. Ό
Διάβσλσν, 1 0. Ό Άρκσν (άρκοvδα), 1 1 . Τό Καμέλ (καμήλα),
1 2 . Τό Γότς (τράyοs) καί 1 3. Ό Λvρ1τζήs (λvράρηs).
Τά κvρ1α αύτά πρόσωπα σvνοδεvονταν κάποτε κ1 άπό άλλα,
δεvτερεvοντα, μεταμφ1εσμένα κ1 αύτά. Ό Λvρ1τζήs eπα1ζε τή
λVρα τοv, πρίν καί μετά άπό τήν παράσταση, y1ά νά χορέ
ψοvν δλο1 οί Μωμόyερο1, άκόμα κα\ οί μεταμφ1εσμένο1 σέ ζώα.
Πρέπε1 νά σημε1ωθεί δη σvχνά ο! παραστάσε1s· τών Μωμό
yερων ήταν βοvβέs, παντομψ1κέs καί τούs ρόλοvs τών yv
να1κών τούs eπαιζαν άντρεs.
Παραθέτοvμε μερ1κά δρώμενα y1ά νά δώσοvμε μ1ά Ιδέα τοv
eθψοv :

α) Ή ' Ανάσταση τοϋ Γέρου
Ξαφν1κά ό Γέρων άρρωσταίνε1 και πέφτε1 κάτω, ή Γραία
τρέχε1 κοντά τοv κα\ δείχνε1 μέ eξαλλεs κ1νήσε1s τήν άyωνία
τηs. Μετά πηyαίνε1 κα\ φωνάζε1 τό Γ1ατρόν. Ό Γ1ατρόν eρ
χετα1 νά προσφέρε1 τή βοήθε1ά τοv. Σκvβει πάνω στόν άρ
ρωστο καί κάνε1, μέ κωμ1κό τρόπο, δλα τά yνωστά τερτίπ1α
y1ά νά δ1αyνώσε1 τήν άρρώσηα τοv και νά όρίσε1 τήν άyω
yή, μέ τά δ1άφορα φάρμακα, y1ά νά τόν y1ατρέψε1. Τό μόνο,
ώστόσο, πού καταφέρνε1 τελ1κά ε!να1 νά τόν πεθάνε1 ! Ή
Γραία, βλέπονταs νεκρό τόν άντρα τηs, ξεσπάε1 σέ yοερά
κλάματα και κάνει χεφονομίεs καί κ1νήσε1s μοφολοyίστραs.
Ξαφν1κά δμωs σταματάε1, άλλάζε1 δ1άθεση yιατ\ τf)s eρχετα1
μ1ά φαε1νή Ιδέα. Γvρίζε1 τό κορμί τηs, κάθετα1 πάνω στό
πρόσωπο τοv Γέροv καί - ώ τοv θαvματοs! - ό Γέρων ζω
ντανεvε1 . "Ολοs ό θίασοs πανηyvρίζε1 κα\ τό στήνε1 στό
χορό μέ τούs ήχοvs τf\s λVραs . . .
β) Ή άρπαγ ή της Νύφ ης

Ό Δ1άβολον, μέ τή βοήθε1α άλλων μασκαρεμένων ή κα\ θεα
τών, κλέβε1 τή Νvφη καί τήν κρvβε1 άνάμεσα στό πλf)θοs.
Ό Γαμπρόν όρμάε1 eξαλλοs και τήν άναζητάει άναποδοyvρί
ζονταs θεατέs, χτvπώνταs και παλεvονταs. Ψάχνε1 μέ άyωνία
κα\ θvμό, χωρίs, τελ1κά, νά βρεί τή yvναίκα τοv. Άπελπισμέ
νοs καταφεvyει στό Βασιλέα και καταyyέλλε1 τήν άπαyωyή.
Ό Βασ1λέαs στέλνε1 τόν Καβάζη νά βρεί τή Νvφη κα\ νά
σvλλάβε1 τόν άπαyωyέα. Ό Καβάζηs τρέχε1 μέ τό άλοyό
τοv καί σέ λίyο καταφέρνε1 νά π1άσε1 τόν άπαyωyέα καί νά
βρεί τή Νvφη. Ό Γαμπρόν παίρνε1 τή yvναίκα 'rov καl πα
ροvσ1άζετα1 στό Βασ1λέα. 'Αμέσωs στήνετα1 δ1καστήρ10. Ό
χοντρο-Καδήs πάε1 νά καθήσε1 σέ μιά καρέκλα, δίπλα στό
Βασ1λέα. "Εναs άπ' τό πλf)θοs τραβάε1 τήν καρέκλα κ1 ό
δ1καστήs σωρ1άζετα1 καταyf)s. 'Ακολοvθοvν κώμ1κέs προσ
πάθε1εs ώσποv νά σηκωθεί : πέφτε1, ξανασηκώνετα� , ξαναπέφτε1
καl τελ1κά πετvχαίνε1 νά σωρ1αστεί στήν καρέκλα. Ε!να1 δμωs
τόσο φοvρκ1σμένοs, πού χάνε1 τήν ψvχραψία τοv καl τό
αίσθημα τf)s δ1κα1οσvνηs καί yίνετα1 άδ1κοs. Δ1κάζε1 καl κα
ταδ1κάζει τούs πάντεs σέ κρεμάλα! Ή Νvφη, άκοvyονταs τήν
καταδίκη τηs, πέφτε1 άναίσθητη. Τρέχε1 δ Γ1α,τρόν καί, μέ
τά yνωστά τερτίπ1α τοv, άντl νά τή σvνεφέρε1, τήν άποτε
λε1ώνε1 ! Άπελπ1σμένοs ό Γαμπρόν, σκvβε1 πάνω τηs καί ,
κλαίyονταs, τή φ1λάε1. Ή Νvφη άνασταίνετα1 μ έ τ ό φιλί καl
προκαλεί τή yεν1κή χαρά. Ό Βασ1λέαs σvyκ1νείτα1 άπό τό
θαvμα κα\ δίνε1 χάρη σ' δλοvs τούs καταδ1κασμένοvs άπό τόν
Καδή. Ό θίασοs, εύχαρ1στη μένοs άπό τό yεyονόs, τό στήνε1
στό χορό.

γ) Ή Άνάστα ση του Γαμπρου
Ό Δ. Η. Οtκονομίδης( Ι ) δίνει μιά άλλη παραλλαγή τοv παρα
πάνω δρώμενου, πού συνηθιζότανε στήν 'Αργυρούπολη τοv
Πόντου. Tov τή διηγήθηκε δ Γ. Κανδηλάπτης. Σύμφωνα
μ' αύτή, δ Γαμπρόν λέγεται Άλιϊς καl κλέβει τήν κόρη ένδς
άρχοντα, τοv Άράπη. Ό άπαγωγέας καταφεύγει μέ τήν
καλή του στδ σπίτι τοv προύχοντα ένδς άλλου χωριοv κ' έκεί,
τήν ώρα πού έπιδίδεται σέ έρωτικές διαχύσεις, άκούει, ξαφνικά,
νά χτυπάει ή πόρτα τοv σπιτιοv. Ε!ναι δ πατέρας τf\ς κόρης,
πού μαζί μέ τούς ύπηρέτες του, ψάχνει νά βρεί τόν άπαγω
γέα. Χτυπάει, ξαναχτυπάει τήν πόρτα καl τελικά τή σπάζει.
Μπαίνει μέσα καί σκοτώνει τόν 'Αλf\. Ή κόρη κλαίει, όδύ
ρεται κ' έπαινεί τά προτερήματα τοv έκλεκτοv της. Ό πατέρας
μετανοιώνει καl προστάζει τό Γιατρόν νά ξαναφέρει στή ζωή
τόν 'Αλf\. Ό Γιατρόν βάζει στό στόμα τοv νεκροv eνα μαγικό
χόρτο καl τόν άνασταίνέι ! Ό 'Αράπης ένώνει τά χέρια τών
άγαπημένων κ' εύλογεί τό γάμο τους. 'Ακολουθεί χορός ολου
τοv θιάσου(2).
δ) Ή πα ντοδυ ναμία του Ντερέμ πε η
Τήν παραλλαγή τούτη, πού ή vπόθεσή της άνάγεται στήν
έποχή τf\ς μαvρης τυραννίας τών Τοvρκων τιμαριοvχων (Ντε
ρεμπέηδων), τήν άναφέρει δ Δ. Κ. Παπαδόπουλος (Σταυριώ
της) (3) , σημειώνοντας πώς οι Μωμόγεροι καυτηρίαζαν τή βά
ναυση συμπεριφορά τών τιμαριοvχων καί γελοιοποιοvσαν
τόν τρόπο άπονομf\ς δικαιοσvνης άπό τούς δικαστές. τα
πρόσωπα τοv θιάσου ήταν :
1 . Ό Άλογάς ή Ντερέμπεης (τιμαριοvχος), eφιππος (γαϊτα
νάκι) μέ μαστίγιο στό χέρι.
2. Ό Κιζίρ (κλητήρας). Ε!ναι δ κυρίως Μωμόγερος. Φοράει
χιτώνα άπό δέρμα τράγου, eχει στή ράχη του μαξιλάρι γιά
νά δέχεται άνώδυνα τά μαστιγώματα τοv 'Αλογa και στή
μέση του ζωστήρα μέ κουδοvνια και σκόρδα. Στό χέρι του
τό δεξί κρατάει χαντζάρι, στό άριστερό eνα ραβδί. Φοράει
μάσκα καί δερμάτινο κωνικό σκοvφο στό κεφάλι.
3. Ό Διάβολον, μέ μαύρη φορεσιά, μάσκα, κέρατα, ούρά καί
δυό λεπτές βέργες στά χέρια.
4. Ό Μικρόν ό Διάβολον.
5. Ό Καδιjς, μέ άσπρο μακρύ χιτώνα, όγκώδες σαρίκι καί
μάσκα γέρου. Ε!χε έξογκωμένη τήν κοιλιά του, στον τράχηλό
του κομπολόι άπό πατάτες καί στή μέση " καλαμοφόρο ".
Κάπνιζε μακρύ τσιμποvκι και κρατοvσε στό χέρι μπαστοvνι.
6. Ό Δίκωλον, άδερφός τοv Κιζίρ, φτωχικά ντυμένος. Στή
( / ) Δ. Η. Οίι.:ονομίδη : .. Οί Μωμύεροι έιι Πύντψ · · . ·· Ήμcμο
λόγιον τι;ς Μεγάλης ·Ελλάδος ··, ΆΟιίναι 1927, σελ. 181-192.
(2) Γ. Κανδηλάπτη : .. Οί Μωμο (γ)έρ' ιϊ τά Μωμο (γ)έρια · · ,
· · Ποντιαιοί ·Εστία ··, Θεσ/νίκη 1953, τεϋχος 36 , σελ. 1 789- 1 791.
(3) Δ. Κ. Παπαδοπούλου: .. Οί Μωμόγεροι · · , .. Ποντιακιί Έ
στία · · , Θεσσαλοιιίκη 1953, τεϋχος 38-39, σελ. 1921-1923 καί
rεϋχος 40, σελ. 1988-1989.

ράχη του ήταν δεμένο τό πτώμα τοv άδερφοv του πού σκό
τωσε δ Ντερέμπεης.
7. Ό Γιατρόν καί
8. Ό Λυριτζιjς.
Ό 'Αλογάς φτάνει σ ενα χωριό τf\ς δικαιοδοσίας του καί
καλεί τόν Κιζlρ νά παρουσιαστεί μπροστά του. Ό Κιζlρ πα
ρουσιάζεται κάπως καθυστερημένα καί δέχεται τίς διαταγές
και τά μαστιγώματα τοv Ντερέμπεη. Σέ μιά στιγμή πού
πλησιάζει άρκετά στον Άλογά γιά νά έκτελέσει μιά άπ' τ\ς
διαταγές του, τρώει μιά δυνατή κλωτσιά άπό τό άλογο τοv
Ντερέμπεη καί πέφτει νεκρός. Ό άδελφός του Δίκωλον πα
ρουσιάζεται στον Καδή καί κάνει προφορική μήνυση έναντίον
τοv 'Αλογa. Ό Καδής γράφει μιά άπόφαση γιά νά καταδι
κάσει τό Ντερέμπεη σέ πολύχρονη φυλάκιση, άλλά ταυτό
χρονα ζητάει, έκβιαστικά, πολλά δώρα κα\ ρουσφέτια άπό τό
μηνυτή . Ό Δίκωλον προθυμοποιείται νά τά φέρει. Κατόπιν
δ Καδής καλεί μπροστά του τόν κατηγορούμενο. Ό 'Αλογάς
παρουσιάζεται καλπάζοντας και χαιρετά μέ άναίδεια κα\ προ
κλητικότητα τό δικαστή. Σ' έρώτηση τοv Καδf\ γιατί σκό
τωσε τά δυό άδέρφια, άπαντάει πώς τό eνα τό σκότωσε
γιατί δέν τοv 'δωσε τό κριθάρι πού τοv ζήτησε γιά τό άλογό
του και τό άλλο γιατί δέν τοv παράδωσε τήν όμορφη γυ
ναίκα του. Ό Καδής ρωτάει τούς Μωμόγερους καί μαθαίνει
πώς ή γυναίκα τοv Κιζίρ ήταν πολύ όμορφη, σωστή καλλονή .
Ό δικαστής συγκινείται, χαϊδεvει τά γένια του κι άναφωνεί :
" Κ' έγώ &ν ή μουνα στή θέση σου, τό ίδιο θά 'κανα. θά τόν
σκότωνα ". Έτσι, άθωώνεται γιά τά έγκλήματά του δ Άλο
γάς τιμαριοvχος πού πλησιάζοντας τό μέρος οπου ε!ναι πε
σμένο τό θvμα του, τό μυκτηρίζει μαζ\ μέ τούς Διαβόλους
κα\ τή γυναίκα τοv θvματος, ή δποία έκτος πού τόν κοροϊ
δεύει, έρωτοτροπεί κιόλας φανερά μέ τό φονιά τοv άντρα
της. Ό Κιζίρ, ομως, φταρνίζεται καί . . . ζωντανεvει. Σηκώ
νεται ορθιος καί προκαλεί κέφι και χαρά σ' όλο τό θίασο, πού
χορεvει μέ τούς ήχους τf\ς λύρας.

ε) Τά Μωμογ έ ρ ι α τή ς Ματσούκας (Τραπεζούντας)
θά 'ταν παράλειψη Ο:ν δέν προσθέταμε καί τή θαυμάσια περι
γραφή γιά τά Μωμογέρια τf\ς Ματσοvκας (περιοχή Τραπε
ζοvντας) πού περιέχεται στό βιβλίο τοv Γεωργίου Ζερζελίδη
" Τό Καλαντόνερον "(4) . Μεταφέρουμε έδώ, άφοv μεταφράσα
με, τά κύρια σημεία τοv κειμένου ποv 'ναι γραμμένο στήν
ποντιακή διάλεκτο :
Ό θίασος τών Μωμόγερων περιφέρεται τήν Πρωτοχρονιά
άπό σπίτι σέ σπίτι κα\ δίνει τήν παράστασή του. Προκαλεί
μεγάλο θόρυβο, μέ τά κουδοvνια, τίς φωνές και τά τραγούδια,
πού τά συνοδεvουν οί ήχοι τf\ς λύρας. Σέ κάθε σπίτι μπαίνει
πρώτος δ Διάβολον, πού χοροπηδάει καί χώνεται παντοv
μέσα στά δωμάτια, άνασκαλεvοντας ολες τlς γωνιές. Πίσω
του eρχονται οι άλλοι Μωμόγεροι, δημιουργώντας ΚΙ αύτοί

(4) Γ. Ζερζελίδη : .. Τό Καλαντόνερον ", ΆΟιίνα 1950, iκ
δοση " Ποντιακι;ς Λογοτεχνίας " μ' έπιμέλεια /. Τ. Παμπούκη.
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άνάλογη φασαρία. Μόλ1ς 8μως φανεί ό Τρανός ό Μωμόγερος,
ό άρχηγός, καί " φυσήξε1 " τή σάλπ1γγά του, γίνετα1 άπό
λυτη ήσυχία.
- 'Υγείαν καl εύλογίαν καl καλοχρονίαν στό σπίη σας! εvχετα1 στούς σπ1ηκούς.
- Ίχ1-χ1-χ1-χ 1 ! - άκούγετα1 νά χαχανίζε1 κοροϊδευηκά ό Δ1ά
βολον.
- Φτούσου, τρ1σκατάρατε ! - τόν μαλώνε1 ό Τρανός ό Μω
μόγερος.
Ό Τρανός ό Μ ωμόγερος στέκετα1 στή μέση τfiς κάμαρας, γε
μάτος μεγαλοπρέπε1α. Κρατάε1 eνα ραβδί, π1ό μεγάλο άπό τό
μπό1 του. Φοράε1 eνα χρωμαηστό άντερl (μακρv χ1τώνα) μέ
φαρδ1ά μανίκ1α, στή μέση του μ1ά κόκκ1νη ζώνη καl στό κε
φάλ1 του eνα γαλάζ10, μακρουλό καl ψηλό κων1κό σκοίίφο,
σά χωνί, στολ1σμένο μέ άσπρα άστέρ1α. 'Από τό λαιμό του
κρέμοντα1, σταυρωτά, μ1ά σάλπ1γγα καl μ1ά άρμαθ1ά άπό
ξερά άχλάδ1α. Τό πρόσωπό του καλίιπτετα1 άπό μ1ά κόκκ1νη
μουτσούνα μέ άσπρα γέν1α, μ1κρά μάηα καl χοντρή, σάν
άγγούρ1, μύτη.
- Καλώς τόν εύλογημένον! - προσφωνεί ό νο1κοκύρης. Χάρ1σέ
μου τ' ονομά σου.
Ό Τρανός ό Μωμόγερος ξεροβήχε1 καl γελάε1 μ' eνα χοντρό
γέλ10. Μετά, μέ μ1ά βραχνή καl eρρ1νη φωνή άπαγγέλλε1 :
Ποίος ε{μα1 ; Κανείς 'κ1 ε{μα1. Σοίί κοσμί' τήν τσάρχαν ·κείμα1.
Όθεν eρχουμα1, έκεί πάγω ΚΙ τϊνηαν εν γραφτόν εύτάγω.
[Πο1ός ε{μα1 ; Κανείς δέν ε{μα1. Στοίί κόσμου τήν άνέμη βρίσκομα1.
Άπ' Οπου eρχομα1, έκεί πηγαίνω ΚΙ 8,η εΙναΙ γραφτό, τό κάνω) .
Τ' ονομα μ' π' άν θέλτς νά παίρ'ς, άδελφό μ' eτον Όπέρ'ς!
Έρθα 'yω ΚΙ άκούω Όφέτος ΚΙ eχω ή μέρας μέ τό μέτρος!
[Τ' όνομά μου πάλι άν θέλεις νά πάρε1ς, άδελφός μου ήταν
ό Πέρυσ1. Ήρθα έγώ καl μέ λένε 'Εφέτος κ' eχω μέρες μέ
τό μέτρο (μετρημένες).)
- 'Απόψε, συνεχίζε1 ό Τρανός ό Μωμόγερος, ό άδελφός μου
(ό παλ1ός χρόνος) πέθανε καί μπfiκα έγώ στή θέση του. Τρ1γυρνώ μέ τήν παρέα μου καl καταγράφω τά σπίηα. 'Εκείνον
(τόν παλιό χρόνο) νά τόν σχωρνaτε, ένώ μέ μένα νά χαίρεστε !
Ποιός εΙνα1 ό πιό μεγάλος άπό τοvς σπ1ηκούς ;
- Ή μάνα, ή καλομάνα (γ1αγιά) κ' ή λυκοκαλομάνα μας
(προγιαγιά) - άπαντάει ό σπιτονο1κοκύρης καί κο1τάει τή
γρ1ά μητέρα του.
Ό Μωμόγερος άνοίγει τήν παλάμη του καί μετράε1 μέ τήν
πιθαμή του πάνω στήν άρμαθιά, άπό κάτω πρός τά πάνω :
- Δέκα, είκοσι, τριάντα . . . έβδομήντα, έβδομηνταπέντε χρο
νώ . . . Συνάμα κο1τάε1 τή γρ1ά. Άν δέ μ1λήσε1, συνεχίζε1 :
- 'Ογδόντα . . .
- Καl eξη, όγδονταέξη - δ1ακόπτει ή γρ1ά.
- Καί μέ τό φετεινό, όγδονταεφτά - προσθέτε1 ό Μωμόγερος.
Νά τά κάνεις έκατό, λυκοκαλομάνα, καl νά γίνε1ς άρκοκαλο
μάνα (πρόπρογ1αγ1ά) καl νά δείς νά προκόβουν τά βλαστά
ρ1α σου. Ό θεός νά εύλογήσε1 καl τfiς Ματσοvκας τό νερό.
- Νά εΙστε πολvχρονο1, πα1διά μου - εvχετα1 κ' ή γρ1ά.
Μά έγώ, τά χρόν1α ποv θά ζήσω άπό δώ καl πέρα, δέν eχουν
άξία. Δέν άξίζουν οvτε ίσαμε τά ξερά αύτά άχλάδ1α ποv
μετράτε. ' Εσείς ποv εΙστε νέο1 νά ζήσετε καl νά χαίρεστε, νά
πραγματοπο1ήσετε τοvς πόθους σας καl νά κερδίσετε τόν
κόσμο!
- Ίχ1-χ1-χ1-χ 1 ! - κάνε� έκείνη τή σηγμή ό Δ1άβολον άπό μ1ά
μερ1ά.
- Φτούσου, τρ1σκατάρατε ! - κραυγάζε1 πάλ1 έπιημηηκά ό
Μωμόγερος.
- Έ, λο1πόν - ρωτάε1 σέ λίγο ό νο1κοκvρης - δέ θά καθήσετε
λ1γάκ1 νά ξεκουραστείτε καl νά μaς πείτε πο1οί ε{ναι οί άλλο� ;
- 'Εμείς - άπαντάε1 ό Τρανός ό Μωμόγερος - φέτος περπα
τάμε καl τοίί χρόνου καθόμαστε. 'Αλλά, άφοίί τό θέλετε, δείτε
τώρα τήν άκολουθία μας.
Παίζε� τή σάλπ1γγά του καί, στή σηγμή, παρουσ1άζετα1
μπροστά του eνας κοντοπίθαρος. Φοράε1 σκαρπίνια στά πό
δ1α του καl μαίίρες μάλλινες γκέτες, γαλάζ10 πάν1νο σαλβάρ1,
ζωνάρ1 πλατv καl χρωμαηστό, φηαγμένο άπό μεταξωτό
ύφασμα, ενα κοντό γαλάζ10 χηών10, μαίίρο γ1λέκο, ενα φέσ1
μέ φούντα στό κεφάλ1 του, eνα καλαμάρ1 στή μέση του καl
eνα μολυβδοκόντυλο στ' αύτί του. Τό πρόσωπό του ε{να1

σκεπασμένο μέ μ1ά σκοvρα, μαυρωπή μουτσοvνα μέ λεπτό
μουστάκ1 καl άρα1ά μαίίρα γέν1α. Στή μασχάλη του βαστάε1
eνα μεγάλο τεφτέρ1.
- Ό Γραμματικός μου ! - λέε1 ό Μωμόγερος, καl τόν προστά
ζε1 - Στάσου καί γράψε : Ένας ό έαυτός σου καl eνα τό κοντvλ1
σου, δVο. Άς eρθε1 τώρα ό άλλος.
Ό Γραμμαηκός χαφετάε1 καί φεvγε1. Παρουσ1άζετα1 ό Κοτσα
μάνος καl πίσω του ή Κοτσάκαρη.
.'Ο Κοτσαμάνος εΙνα1 γέρος, καμποvρης, μέ ραβδl στό eνα
χέρ1 καl κομπολό1 στό άλλο. Φοράε1 μ1ά κόκκ1νη κουκοvλα
στό κεφάλ1, τρ1γυρ1σμένη άπό μαύρη μαντήλα, βράκα άπό
τσόχα καl μαίίρο μάλλ1νο πανωφόρ1 καί στά πόδ1α του
άσπρες μάλλ1νες γκέτες καl τσαροvχ1α. Ή μουτσοvνα στό
πρόσωπό του eχε1 άσπρα πυκνά γέν1α.
Ή Κοτσάκαρη ( μεγάλη γυναίκα) φοράε1 ζ1ποvν1 μέ φόδρα
καί λεπτό στρώμα βαμβακ1οίί, ραμμένο σάν πάπλωμα, μ1ά
μεγάλη μάλλ1νη ποδ1ά, τσαροvχ1α στά πόδ1α της καί κοντό
τσόχ1νο σακάκ1. Στή μέση της ε{να1 ζωσμένη μ1ά μάλλ1νη
πλεχτή στενόμακρη ζώνη, ένώ τό κεφάλ1 της εΙνα1 σκεπασμένο
μέ μ1ά μαντήλα. Στά χέρ1α της κρατάε1 άδράχη καl ρόκα καl
γνέθε1. Στό πρόσωπό της eχε1 μ1ά μουτσούνα γρ1aς μέ μ1ά
σταφ1δ1ασμένη μεγάλη μύτη.
- Γραμμαηκέ, γράψε δVο άκόμα ! - φωνάζε1 ό Μωμόγερος.
Ό Καραμάνος κ' ή Κοτσάκαρη χαφετοίίν μέ νοή ματα καl
άποσvροντα1.
- Νά 'ρθουν ό Τελίκανλης μέ τή Νύφη.
Ένας νέος, ψηλός καί φ1γουράτος παρουσ1άζετα1 , ντυμένος
μέ ζίπκα (μαvρη πονηακή φορεσ1ά), μέ έλαφρά παποvτσ1α,
σελάχ1 (φαρδ1ά ζώνη) στή μέση του, κάμα (μακρv, κυρτό
μαχαίρ1) καl μαύρη κουκοvλα στό κεφάλ1 μέ χρυσοκέντητα
σεφήηα. Στό πρόσωπό του eχε1 μουτσούνα λεία καl έφαρμο
στή μέ λεπτό μουστάκ1 .
Ή Νύφη δίπλα του, ε{να1 ψηλή καl λεπτή, ντυμένη στά νυφ1κά της : Μεταξωτό ροίίχο, μεταξωτό στηθόδεσμο, άσπρη
μαντήλα μέ ψ1λές χάντρες γvρω γvρω, άσπρες κάλτσες, κουν
τοίίρες, φοτά (εΙδος ποδ1aς μέ κάθετες φαρδ1ές χρωμαηστές
ραβδώσε1ς) ζωνάρ1 στή μέση καί ώραία μουτσοvνα στό
πρόσωπο.
- Νά κ1 ό Τελίκανλης μέ τή Νvφη - λέε1 ό Τρανός ό Μωμό
γερος.
Ό νέος κ' ή νύφη χαφετοίίν φεvγοντας. Ή νύφη φ1λάε1 τά
χέρ1α τών σπη1κών.
- Δvο, καl έφτά χεφοφ1λή ματα της νύφης. Γράψε έννέα, Γραμ
μαηκέ ! - φωνάζε1 ό Μωμόγερος.
Κατόπ1ν παρουσ1άζε1 καί τοvς άλλους τοίί θ1άσου :
- Νά κ1 ό Κουμπάρος, ή Κουμπάρα, ό Λυριτζιίς. ό Τουλουμ
τζιίς (ποv παίζε� eνα όργανο ποv λέγετα1 άγγείο), ό Άρκον
(άρκοvδα), ό Άρκουδάς, ό Γάιδαρος καl ό Γαϊδαράς, ό Γιατρόν
ΚΙ ό Μαμωνϋ.ς. Γράψε, Γραμματ1κέ, άλλα δέκα, καl eνα ό
Καλαντάρης, eντεκα.
' Ηχεί κατόπ1 καί πάλ1 ή σάλπ1γγα. Γίνετα1 ήσυχία. Ξαφνικά
ό Άρκον τρώε1 μ1ά ραβδ1ά άπό τόν Άρκουδά (άρκουδ1άρη ).
Ό Αρκον σηκώνετα1 όρθ1ος μέ τά άλυσοδεμένα ρουθοvν1α
του, μουγγρίζε1 καl χορεvε1.
Τήν ίδ1α στ1γμή ό Γά1δαρος δέχετα1 μ1ά τσιμπ1ά άπό τό
Γαϊδαρά καl κλωτσάε1 γκαρίζοντας δυνατά. Ή Κοτσάκαρη
·rρομάζε1 καl πέφτε1 λ1πόθυμη ! Ό Κοτσαμάνος φωνάζε1 τό
Γ1ατρόν, ποv τfiς δίνε� eνα χάπ1, τfiς π1άνε1 τή μvτη καl τήν
ξελ1ποθυμa ! . . .
Μετά ΚΙ άπ' αύτό, ρίχνοντα1 8λο1 στό χορό. Ό Δ1άβολον,
ποv στό μεταξv ήταν κρυμμένος στό πατάρ1 τοίί σπ1ηοίί,
μόλ1ς δεί νά σταματοίίν τό χορό ο! άλλο� Μ ωμόγερο1, πηδάε1
κάτω, βρίσκε1 τά παποvτσ1α τοίί νο1κοκύρη, τά π1άνε1 μέ τά
μακρ1ά νvχ1α του, ΠΟV μο1άζουν μέ γάντζους, ΚΙ άρχfζε1
νά χορεvε1 μόνος του. Ε!να1 σωστός δ1άβολος, μέ τά κέρατά
του, τήν ούρά, μ1ά μαύρη μουτσοvνα, άστραφτερ ά δόνηα
καl μάηα, μ1ά κουδοvνα στό λαιμό καί άλλα κουδουνάκ1α
ποv κουδουνίζουν άπό μπρός καl άπό πίσω του. 'Αφοίί χο
ρέψε1 λίγη ώρα, φεvγε1 . Ό σπηονο1κοκvρης τότε ζητάε1
άπό τόν Τρανό Μωμόγερο νά τοίί έξηγήσε1 τί σημαίνε 1 ό
χορός καl τά πηδή ματα τοίί Δ1αβόλου μέ τά παπούτσ'1α του.
- Χαρά σέ κείνον - άπαντα ό Μωμόγερος, ποv κάθετα�, ένώ
τά παπούτσ1α του περπατοίίν στόν άέρα! . . .
Κατόπ1ν ό Μωμόγερος καλεί τό Γραμμαηκό νά κάνε� τό λογα•

-
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ρ1ασμό του. Ό κοντοπίθαρος άνοίγε1 τό τεφτέρ1 του, βάζε�
τά ματογυάλ1α του καl δ1αβάζε1 :
:_ Δvο καl δvο τέσσερα, κ' έννέα δεκατρία, κ1 άλλα πέt1τε
ζευγάρ1α, γίνοντα1 εlκοσ1τρία. Κ' eνα εlκοσ1τέσσερα, κορόσ1α
( γρόσ1α) έγουρλία (γουρλίδ1κα), μέ τήν εvχή μου, άρχοντα,
κάνε� ή λογαρία (δ λογαρ1ασμός).
Ό Μωμόγερος σφίγγει μέ τά δάχτυλά του μ1ά έλ1ά πού
eχε1 στό πρόσωπό του (στή μουτσοvνα) καl " κρίκ ", ή έλ1ά
σκάε1 , ή μvτη του πέφτε1 καl κρεμ1έτα1, καl άπό μέσα πηδάε1
eνας μ1κρός πετε1νός πού φωνάζε1 " κουκουρίκου "! . . .
- Εvτυχές τό νέον eτος! - εvχετα1 δ Μωμόγερος και σ1άζε1
τήν πεσμένη μvτη του.
Στό τέλος δ νο1κοκvρης κερνάε1 ποτό σ' ολο τό θίασο, ή νο1κοκυρά μοφάζε1 τά " καλανηκά " (πρωτοχρον1άτ1κα δώρα)
κ' ο! μωμόγερο1 βγάζουν τ!ς μουτσοϋνες τους καl φανερώ
νουν τά πρόσωπά τους.

ΒΌ ΟΙ ΤΡΙΜΕΛΕΙΣ ΘΙΑΣΟΙ ΤΩΝ ΚΑΡΑ ΚΟΤΖΑΔΩΝ
Ό λ1γοπρόσωπος θίασος τών Καρακοτζάδων άποτελοϋσε
eνα σωστό έρωηκό τρίγωνο. Τό eνα μέλος λεγόταν Άκμπα
μπας (άσπρος πατέρας). Τό άλλο, Καράμπαμπας (μαϋρος
πατέρας). Και τό τρίτο, Μαροvσκα. Φοροϋσαν προβ1ές,
άσπρες δ Ακμπαμπας κ' ή Μαροvσκα, μαvρη δ Καράμπα
μπας, πού ήταν καl νεότερος. 'Ακόμα καί τά κεφάλ1α τους
ήταν καλυμμένα μέ προβ1ές. Στή μέση τους, ο! άντρες, ε!χαν
ζώνες μέ κουδοvν1α. Στά τρία αvτά μέλη τοϋ θ1άσου πρέπε1
νά προστεθεί και eνα τέταρτο, έκτός τοϋ θ1άσου, πρόσωπο
άμεταμφίεστο, eνας άπό τούς θεατές, πού μ:τέχε1 ένεργά
στήν παράσταση. Ε!να1, συνήθως, δ νο1κοκvρης ή ή νο1κο
κυρά τοϋ σπ1ηοϋ. Στήν παράσταση τών Καρακοτζάδων
ύπάρχε1 καl τό νεοτερ1σηκό στο1χείο τf\ς δμ1λίας.
•

Τό δρώμενο, άρχίζε1 μέ τήν είσοδο τf\ς Μαροvσκας ποv, κυ
νηγημένη, καταφεvγε1 καί ζητάε1 προστασία άπό τό νο1κο
κvρη τοϋ σπ1ηοϋ.
ΜΑΡΟΥΣΚΑ (Φ1λώντας τό χέρ1 του) : 'Αφέντη, ποϋ νά κρυ
φτώ ; Μέ κυνηγοϋν.
ΝΟΙ ΚΟΚΥΡΗΣ : Πο1ός σέ κυνηγάε1, κόρη μου ;
ΜΑΡΟΥΣΚΑ : Ό Άκμπαμπας, δ άντρας μου.
Ν Ο Ι ΚΟΚΥΡΗΣ : Πήγα1νε κρvψου έκεί μέσα. (Τf\ς δείχνε� eνα
άλλο δωμάηο τοϋ σπ1ηοϋ. Ή Μαροvσκα καταφεvγε1 έκεί
τρεχάτη. Μπαίνε1 δ Άκμπαμπας).
ΑΚΜΠΑΜΠΑΣ : Καλήν έσπέραν, άρχοντα.
Ν Ο Ι ΚΟΚΥΡΗΣ : Καλήν έσπέραν. Καλώς δ δρ1σμός σου. Τί
θέλε1ς ;
ΑΚΜΠΑΜΠΑΣ : 'Αφέντη, eχασα τό ταίρι μου, τή Μαροvσκα.
Μήπως τήν ε!δες πουθενά ;
ΝΟΙΚΟΚΥΡΗΣ : Όχ1. Δέν τήν ε!δα.
ΑΚΜΠΑΜΠΑΣ : . ' Εγώ, πάντως, θά ψάξω και θά τή βρώ.
Μόνο, δώσε μου δυό μέτρα τόπο, νά ψάξω.
Ν Ο Ι ΚΟΚΥΡΗΣ : Άντε, ψάξε καl βρές την. (Ό Άκμπαμπας

μετράε1 μέ τό μπαστοvν1 του, άντl δυό, eξη μέτρα τόπο όλό
γυρα κ1 άρχίζε1 νά ψάχνε1).
ΑΚΜΠΑΜΠΑΣ : 'Αφέντη.
ΝΟΙΚΟΚΥΡΗΣ : Τί ε!να1 ;
ΑΚΜΠΑΜΠΑΣ : Ή μυρουδ1ά της eρχετα1 στή μvτη μου. Θά
τή βρώ.
ΝΟΙ ΚΟΚΥΡΗΣ : Βρές την! Άντε! (Μετά άπό κάμποσης ώρας
άναζήτηση, άκοvγεται eνας πυροβολ1σμός καί, στή στ1γμή,
πέφτε1 νεκρός δ Ακμπαμπας. Βγαίνε1 ή Μαροvσκα καl πλη
σ1άζε1. Δ1απ1στώνε1 πώς ε!να1 νεκρός. Σηκώνε1 τό φουστάν1
της καl έξαερίζετα1 ! Ό Άκμπαμπας ζωντανεvε1 ! Σηκώνετα1
πάνω χαροvμενος).
ΑΚΜΠΑΜΠΑΣ : 'Αφέντη, αύτό ήταν σπουδαίο γ1ατρ1κό. Ζων
τάνεψα ! (Πρlν τελε1ώσε1 δμως τήν κουβέντα του, άκοvγετα1
ένας θόρυβος άπό κα1νούρ1α κουδουνίσματα κ1 άμέσως μετά
μπαίνε1 μέσα δ Καράμπαμπας, eνας λεβέντης μέ μαϋρα μαλλ1ά
καl μαϋρα γέν1α, κρατώντας οπλο στό χέρ1).
ΑΚΜΠΑΜΠΑΣ (Βλέποντάς τον όρμάε1 κατά πάνω του, φωνά
ζοντας) : ' Εσύ eκλεψες τή γυναίκα μου. 'Εσύ πυροβόλησες.
Θά σέ σκοτώσω ! (Π1άνοντα1 στά χέρ1α. Χτυπ1οϋντα1 άγρ1α).
Ν Ο Ι ΚΟΚΥΡΗΣ (Φωνάζοντας) : Σταθείτε ! Σταθείτε ! Χωρίστε !
(ΟΙ δυό άντίπαλο1 σταματοϋν και χωρίζουν).
ΝΟΙ ΚΟΚΥ Ρ Η Σ : Γ1ά πέστε μου τί συμβαίνε1 ; Τί eχετε μεταξύ
σας ;
ΑΚΜΠΑΜΠΑΣ : Άκου, άφέντη . ' Εγώ ε!χα μ1ά γυναίκα, τή
Μαρούσκα καl τήν eκλεψε αύτός έδώ δ Καράμπαμπας.
ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑΣ : Όχ1 ! Ψέματα λέε1 . . . Αύτή ή γυναίκα
ε!να1 δ1κή μου.
ΑΚΜΠΑΜΠΑΣ : Όχ1 ! Ε!να1 δ1κή μου!
ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑΣ : Όχ1 ! Ε!να1 δική μου!
ΝΟΙΚΟΚΥΡΗΣ : Νvφη, γ1ά eλα κοντά. (Ή Μαροvσκα πλη
σ1άζε1).
ΑΚΜΠΑΜΠΑΣ (Τή μετράε1 μέ τό ραβδί του καί άναφωνεί) :
Αύτή ε!να1! Ή Μαροvσκα μου!
Ν Ο Ι ΚΟΚΥΡΗΣ : Γ1ά πές μου, Μαροvσκα, πο1όν άπ' τούς δυό
άγαπaς ; Πο1όν θέλε1ς ;
Μ Α ΡΟΥΣΚΑ : Τόν Καράμπαμπα !
ΑΚΜΠΑΜΠΑΣ (Άναστατώνετα1, χτυπάει τά κουδοvνια του,
κάνε� στροφές άπελπ1σμένος καί κλαίε1 λέγοντας) : Ένα κου
δοvν1 γεμάτο λίρες eδωσα καί τήν πf\ρα. Ένα κουδούν1 γεμά
το λίρες . . .
ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑΣ (Πού σπρώχνε1 τόν Άκμπαμπα και τόν
βγάζε� eξω) : Φύγε, γέρο!
Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΑΚΜΠΑΜΠΑ : Ένα κουδούν1 γεμάτο λίρες
eδωσα! Ένα κουδούν1 λίρες(S) . . .
•

Τούς Καρακοτζάδες τούς παίζανε 8μ1λο1 Ρωμ1ών άπό τά τουρ-

(5) 'Αρχεία Ύλικοϋ τοϋ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών τιjς
Κας Μέλπως Μερλιέ.
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κόφωνα χωρ1ό: τού Δυηκού Πόντου. Έτσ1 έξηyείτα1 κα1 η
δ1αφορεηκή, ή τούρκ1κη όνομασία τών Μωμόyερων στήν πε
ρ1οχή έκείνη. Μ1ό: έρμηνεία τfis λέξηs Καράκοτζα, πού μού
'δωσε eναs τουρκομαθήs, δη προέρχετα� άπό τήν eνωση τών
λέξεων καρού (γυναίκα) καί κοτζό: (μεyάλοs, yέροs), μόλο
πού 'να1 πολ\ι π1θανή, δέν έξηyεί τή μετατροπή τού καρού
σέ καρά. Καρά, στό: τούρκ1κα, σημαίνε1 μαύρο. Καράκοτζά,
λο1πόν, πρέπε1 νό: σημαίνε1 μαύροs άντραs, μαύροs yέροs,
κ' ίσωs νό: βyfiκε άπό τό κύρ10 πρόσωπο τfis τρ1άδαs, τό
ν1κητή έραστή τού τρίyωνου.
Ή κύρ1α δμωs κα\ δ1αδομένη στό: 80 % τού πονηακού χώρου
όνομασία τών μασκαρεμένων όμίλων τfis Πρωτοχρον1άs εΙνα1
Μωμόyερο1 (Μωμό Έρο1) - όνομασία καθαρό: έλλην1κή : Μώ
μοs καί yέροs. Μώμοs, κατό: τό: λεξ1κά(6) , σημαίνε1 ψόyοs, μομ
φή, σκώμμα, όνε1δοs. Σό:ν κύρ10 όνομα, Μώι:ιοs σημαίνε1 τό
θεό τού ψόyου(Ί).

ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΘΙΜΟΥ
Χρε1άζετα1 eρευνα κα\ έξονυχ1σηκή μελέτη τών Βυζανηνών
πηyών y1ό: νό: βρεθεί ή άρχή κ' ή έξέλ1ξη τfis πολ\ι ένδ1αφέ
ρουσαs αύτfis μορφiϊ s παραδοσ1ακού θεάτρου. 'Εδώ, θό: κάνου
με μ1ό: πρώτη μόνον άπόπεφα, y1ό: νό: δ1ακρίνουμε μερ1κό:
όρόσημα τfis προϊστορίαs τών Μ ωμόyερων πού, ή μακρ1νή
άφετηρία τηs, φτάνε1 ίσαμε τή Ρωμαϊκή έποχή .
ΕΙνα1 yνωστό πώs ο\ Ρωμαίο� y1όρταζαν τ\s Καλένδεs, δnλαδή
τήν πρώτη τού Γενάρη, μέ y1ορτέs κ' εΟθυμεs έκδηλώσε1s,
y1ατί πίστευαν πώs, δπωs θό: περνούσε ή πρώτη μέρα τού
χρόνου, eτσ1 θό: περνούσε Κ Ι όλόκληροs ό χρόνοs. Άρyότερα
ο! Βυζανηνοί, eχονταs ΚΙ αύτο\ τήν ίδ1α άντίληψη, πώs εΙνα1
Ιερή ή άρχή τού χρόνου, συνέχ1σαν νό: πανηyυρίζουν τήν
ίδ1α μέρα. Δίπλα, δμωs, στίs άλλεs y1ορτασηκέs έκδηλώσε1s
τουs, συνήθ1ζαν, κατό: τή y1ορτή τών " Καλανδών ", νό: με
ταμφ1έζοντα1 , κα\ μάλ1στα σέ ζώα, τράyουs, καμfiλεs, έλάφ1α,
κα\ νό: χοροπηδάνε άπευθύνονταs πεφάyματα κα\ σκώμμα
τα σ' δσουs συναντούσαν στό δρόμο(Β).
Ή χρον1κή σύμπτωση τού eθψου κα\ τών μεταμφ1έσεων τών
Μωμόyερων μέ τis μεταμφ1έσε1s κα\ τ\s y1ορτέs τών Ρωμαϊκών
Καλενδών καί τών Βυζανηνών Καλανδών, δέν άφήνε1 καμ1ό:
άμφ1βολία y1ό: τήν ταύηση τών λαϊκών αvτών y1ορτασηκών
έκδηλώσεων. 'Απεναντίαs, φαίνετα1 βέβα10 πώs τό: Μωμο
yέρ1α άποτελούσαν συνέχε1α κα\ vπόλεψμα τών μεταμφ1έσεων
κα\ τών εΟθυμων έκδηλώσεων τών Βυζανηνών καί, π1ό πέρα,
τών Ρωμαϊκών y1ορτών τfis Πρώτηs μέραs τού χρόνου.
'Ωστόσο, τό eθψο τών Μωμόyερων περ1λαμβάνε1 κ' eνα σπου
δαίο, πρόσθετο στο1χείο : τό: δρώμενα, τό vποτυπώδεs καί
τυποπο1ημένο θεατρ1κό κομμάη, πού 'πα1ζαν ο\ μεταμφ1εσμέ
νο1 νέο1 άντρεs. Γ1ό: νό: έξηyηθεί, λο1πόν, ή έμφάν1ση τού
θεατρ1κού αvτού στο1χείου στίs έκδηλώσε1s τών Μωμόyερων,
ε!να1 άπαραίτητο νό: παραδεχτούμε μ1ό: πρόσθετη έπίδραση
στό eθψο άπό άλλεs - θεατρ1κέs αvτή τή φορό: - έκδηλώσε1s
τού Βυζαντίου, η μάλλον πρέπε1 νό: δεχτούμε πώs τό eθψο
τών Μωμόyερων προfiλθε άπό τή δ1ασταύρωση στο1χείων
τών Καλανδών, άπό τή μ1ό: μερ1ά, κα\ στο1χείων τfis Βυζαν
ηνfis θεατρ1κfis παράδοσηs, άπό τήν άλλη .
Πο1ά δμωs θεατρ1κή παράδοση ; Τήν έπίσημη τών θρησκευ
ηκών μυστηρίων, η τή λαϊκή, παyαν1σηκή τών Μ ίμων καί
τών 'Ορχηστών ; 'Ασφαλώs τών δεύτερων. 'Αλλά, άs κάνουμε
μ1ό: σύντομη άναδρομή στήν Ιστορία. 'Αναφέρετα1 σ' αvτή
πώs, κατό: τή Βυζανηνή περίοδο, έξακολουθούσαν νό: παί
ζοντα� δράματα μέ άρχαία vπόθεση, όχ1 βέβα1α σωστά, οΟτε
άπό σωστούs ήθοπο1ούs, άλλό: άπό κάη λαϊκούs καλλ1τέχνεs,
τούs Όρχηστέs η Θαυματοπο1ούs, πού παράστα1ναν τό: κλα
σ1κό: eρyα βουβά, χωρ\s νό: μ1λάνε κα\ μόνο μέ κ1νήσε1s τών
μελών τού σώματοs. ΟΙ Θαυματοπο10\ αύτο\ eπαφναν τίs
vποθέσε1s τών eρyων πού παίζανε άπό τή μυθολοyία κα\ τό:
όμηρ1κό: eπη, κα\ παράλληλα, παράστα1ναν δ1άφορουs βασ1λ1άδεs, y1ατρούs, φ1λόσοφουs, ρήτορεs κλπ. Έννοείτα1 πώs
έναντίον τών 'Ορχηστών, ποv ο\ παραστάσε1s τουs άρεσαν

(6) /. Σταματάκου: Λεξικόιι τιϊ:; 'Αρχαίας · Ελληνιιο;ς.
(7) Ό Δ. Η. Οίκονομίδης παράγει τιί λέξη " έκ τοίi έν Οίιιόιι
τοίi Πόιιτου μ ω μ ό ς (ιίλίΟιος, βλάξ) καί γέρο:; ''. ( Β) . Δ . Η.
Οίκονομίδη, δπ. παρ . ) .
(8) Φ . Κουκουλέ: " Βυζαντινών Βίος καί Πολιτισμός " , τrίμ.
Β' 1 , Άθιϊναι 1948, σελ. 14- 16.
.

πολύ στό λαό, vπfiρχε μεyάλη κατακραυyή άπό τήν πλευρό:
τfis Έκκλησίαs, ποv τovs θεωρούσε καταστρεπηκοvs y1ό: τήν
κο1νωνία καί πρότρεπε τovs νέουs νό: μήν πηyαίνουν στίs πα
ραστάσε1s τουs(9 ).
Τόν Ε' κα\ ΣΤ' αlώνα άρχ1σαν νό: άτονούν ο\ παραστάσε1s
τών άρχαίων δραμάτων κα\ κωμωδ1ών άπό τovs Όρχηστέs.
Αlτία, ο\ πολεμ1κέs έπ1δρομέs τών Περσών στήν 'Ανατολή,
ή περ1κοπή τών θεατρ1κών δαπανών άπό τόν Ίουσην1ανό,
κα\ προπάντων ή eνταση τfis πολεμ1κfis άπ' τή μερ1ό: τfis
Έκκλησίαs, ποv χαραχτήρ1ζε τό λαϊκό αvτό ε!δοs θεάτρου
σό: " σαταν1κή πομπή κα\ προτροπή σέ αlσχρότητεs ". Τότε
βλέπουμε νό: έπ1κρατούν στή σκηνή κα\ νό: δ1ασκεδάζουν τovs
Βυζανηνούs ο\ yνωστο\ άπό τή Ρωμαϊκή έποχή Μ ί μο1, ποv
παίζανε, δπωs πάντα, άρχαία κωμ1κό: eρyα, άλλά, π1ό πολύ,
κωμ1κέs σκηνέs άπό τήν καθημερ1νή ζωή, μέ κύρ1α πρόσωπα
y1ατρούs, ρήτορεs, vπηρέτεs, κάπηλουs καi πολ\ι συχνότερα
μο1χούs( ΙΟ).
'Υποστηρίζουμε, λο1πόν, πώs ο\ Μωμόyερο1 εΙνα1 συνέχε1α
τών μεταμφ1έσεων καi τών εΟθυμων y1ορτών ποv yίνονταν
κατό: τίs Ρωμαϊκέs καλένδεs καί τό: Βυζανηνό: κάλανδα, μέ
έμπλουησμό τού eθψου άπό θεατρ1κό: στο1χεία τfis λαϊκfis
Βυζανηνfis δραμαηκϊϊ s παράδοσηs τών ' Ορχηστών ΤΊ Θαυ
ματοπο1ών κα\ τών Μ ί μων. Φυσ1κά, μέ τόν καφό, ο\ Μωμό
yερο1 πλουτίστηκαν κα\ μέ κα1νούρ1α πρόσωπα, μερ1κό: δμωs,
δπωs τού Γ1ατρού, τού Βασ1λ1ά, τού Μο1χού κλπ . , παρά
με1ναν άτόφ1α. Ή συλλοyή όλου τοϋ vλ1κού καί ή παράλληλη
μελέτη τών Μεσα1ων1κών πηyών θό: δείξε1 πόσα κα\ πο1ά
πρόσωπα άκόμα, πού σατίρ1ζαν ο\ Βυζανηνοί, έξακολούθη
σαν νό: άποτελούν στόχο καi τών Μωμόyερων.
Τό: τελευταία χρόν1α στόν Πόντο, άρyότερα κ' έδώ, άρχ1σαν
νό: νεοτερίζουν στήν έμφάν1ση μερ1κοί δμ1λο1 Μωμόyερων.
Στό Καπίκ1οϊ κα\ στή Λ1βερό: τfis Τραπεζούνταs, yράφε1 ό
1 . Άβραμάντηs ( Ι Ι ), ο\ Μωμόyερο1 φορούσαν έλλην1κέs φορε
σ1έs, φουστανέλεs καi περ1κεφαλαίεs, ένώ τό 1 953, άναφέρε1
ό Η. Π. Μελανοφρύδηs ( Ι 2 ) , δόθηκαν στήν Πτολεμαlδα παρα
στάσε1s Μωμόyερων άπό θ1άσουs τών χωρ1ών Κομνηνά,
'Ασβεστόπετρα κα\ Καρυοχώρ1 μέ " νεοτερ1σηκέs �νδυμα
σίεs " .
Τελε1ώνονταs, y 1 ό: τ ή ν εύρύτερη τοποθέτηση τού θέματοs τών
Μωμόyερων, άξίζε1 νό: μνημονέψουμε πώs κ' οί Σαρακατσάνο1
τfis ' Ηπείρου eχουν νό: έπ1δείξουν κάπο1α παρόμο1α λαϊκή
θεατρ1κή έκδήλωση, πού ο\ μεταμφ1εσμένο1 τουs δμωs τήν
παρασταίνουν " τό: μεσάνυχτα τfis Τυραποκρ1άs κα\ στό
eμπα τfis Καθαροδευτέραs ", yύρω στή φωηά. Συναντάμε
κ' έκεί τό: πρόσωπα τού Γαμπρού, τfis Νύφηs, τού Γέρου
(Κουδουνάτου), άλλό: έκεί ή παράσταση παίρνε� τραy1κό
περ1εχόμενο, yίνετα1 άναπαράσταση τού Θανάτου καί τfis
Άνάστασηs ( Ι 3 ) .
Έπίσηs, κάη ποv θυμίζε1 τήν παράσταση τ fi s δίκηs στοvs
Μ ωμόyερουs, ε!να1 καί τό μόνψο λαϊκό eθψο στήν Κεφαλον1ά,
νό: παίζουν κάθε χρόνο στίs Άπόκρ1εs " τό Δ1καστήρ10 " .
Τ ό ίδ10 κα\ τ ό παίξψο τού " Δ1καστήρ1ου " στήν Πυλ1άδα
τfis Πελοποννήσου, κάθε Κυρ1ακή τfis Τυρ1νfis( Ι 4 ) .
Τ ή μεyαλύτερη δμωs όμο1ότητα μ έ τovs Μωμόyερουs τού
Πόντου eχουν ο! Καλόyερο1 ποv παίζονταν στή 81ζύη τfis
Θράκηs(Ι 5 ). Ό Δ. Η. Οlκονομίδηs, ποv παρατήρησε τή με 
yάλη άνηστο1χία τών δυό έθίμων στό: πρόσωπα καi στό:
δρώμενα, δέ συμφωνεί μέ τό Γ. Β1ζυηνό πώs ο! Καλόyερο1
" συνάπτοντα1 πρόs τό:s έορτό:s τού Δ1ονύσου ", άλλό: τovs
θεωρεί, δπωs κα\ τούs Μ ωμόyερουs, άyροηκέs y1ορτέs ποv
συμβολίζουν τή νάρκη τfis φύσηs τό χεψώνα καί τήν άνα
βίωσή τηs τήν άνο1ξη (Ι 6 ) .
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ

(9) "Οπ. παρ. , τομ. Στ' , ΆΟιϊναι 1957, σε).. 1 10.
( 10) "Οπ. παρ.
(! 1) " Ποντιακιί Έστία ", Θεσ/ιιίκη 1953, τείiχος 37, σελ. 1858.
( 12) "Οπ. παρ., σε).. 1859.
( 13) Κατερίνας Κακούρη : .. Θάι•ατος-Ά νάσταση ", ΆΟιίνα 1965,
σελ. 33-35.
( 14) "Οπ. παρ., .. ΠροαισΟητικίς μορφές Θεάτρου ", Άθιίνα
1946, σελ. 140-141.
( 15) 'Όπ. παρ. , σελ. 168.
( 16) Δ. Η. Οίκονομίδη : iiπ. παρ., σελ. 188-189.
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ΕΡΑΣΤΗΣ

Τ Ο Υ Θ Ε Α Τ Ρ Ο Υ
Κίμων Λάσκαρις cίναι άρχιτέκτονας. Γνωστός, πολύ γνω
στός καί πάρα πολύ καλός άρχιτέκτο\ιας. Άλλά, δέν ε{ναι
μόνον αύτό ! Αύτό θέλει νά ύποδηλώσει τό " Θέατρο ". Καί
άσχολείται μαζί του.
Γεννήθηκε στή Λαμία. 'Εκεί τελείωσε τό Γυμνάσιο. Άπό
μικρός άγαποϋσε τό σχέδιο. Δεκατεσσάρω χρονii'> ε{χε γεμίσει
μέ . . . " έργα " του τά συγγενικά σπίτια ! Τόν στείλανε στό
Πολυτεχνείο. Μπήκε στούς άρχιτέκτονες. Σπούδαζε καί - γιά
νά τά βγάζει πέρα - τά βράδια δούλευε σέ Γραφεία κ' έκανε
σκίτσα σέ περιοδικά κ' έφημερίδες. Όταν πήρε τό δίπλωμά
του, κέρδισε τόν άρχιτεκτονικό διαγωνισμό γιά τά σπίτια τής
Νέας Σμύρνης. Μέ τά λεφτά τοϋ βραβείου πήγε στό Παρίσι.
Δούλεψε σέ γνωστούς άρχιτέκτονες, κέρδιζε τή ζωή του καί
προχωροϋσε. Ό πατέρας του ήταν φιλόλογος, καθηγητής.
Ε{χε γράψει μελέτες άλλά καί . . . θεατρικά έργα ! Άπό κεί
κλη ρονόμησε ό Κίμων τήν άγάπη του γιά τά Γράμματα καί
τό Θέατρο.
Άπειροι ο[ δεσμοί μαζί του. "Εχτισε τό Θέατρο τής Λαμίας.
Π ρότυπο γιά έπαρχιακό κέντρο. Μέ χώρους πού θά τούς
ζήλευε ή Άθ1iνα. "Εφτιασε τό Θέατρο Κώστα Μουσούρη στήν
πλατεία Καρύτση. Δημιούργησε τό ύπαίθριο Θέατρο Χατζί
σκου, στή μαγευτική άλέα τοϋ Έθνικοϋ Κήπου, μέ τήν
πολύχρωμη ύδάτινη αύλαία.
"Εκανε σκηνικά. Τήν έποχή πού οί άρχιτέκτονες στήνανε
στίς σκηνές μας τά θεατρικά τους σαλόνια καί τίς βεράντες.
Π ρίν τριανταπέντε χρόνια, ή Μαρίκα Κοτοπούλη, μέ δικά
του σκηνικά καί κοστούμια Τσαρούχη , έγκαινίασε τό Θέατρο
Κοτοπούλη στό μέγαρο τοϋ " Ρέξ " μέ τή " Βασίλισσα 'Ελι
σάβετ ". Δικά του καί τά σκηνικά στό " Έκτο πάτωμα " .
Σ ' ενα σωρό άλλα έλληνικά καί ξένα έργα.
Έχει ξεκαθαρισμένες άπόψεις. Τίς λέει θαρρετά. 'Αγωνίζεται
γι' αύτές. Γράφει ώραία. 'Εκφράζεται καίρια. Δηκτικός στά
λόγια. Δη κτικός καί στά σκίτσα του. Ζωγραφίζει, σκιτσάρει,
γελοιογραφεί. Καί, πάντα, πιάνει τήν ούσία.
Γράφει μαχητικά. Έχει δημοσιέψει πλήθος άρθρα γιά θέματα
άρχιτεκτονικής. Τό 1 930, ε{χε κάνει αlσθηση μιά πρωτότυπη
κριτική μελέτη του γιά τό Μακεδονικό Ή ρ&ο Θεσσαλονίκης,
μέ τόν τίτλο " Μ ιά κρήνη, ένας τάφος, ένα ήρii'>ο ". Τό '45
ε{χ' έντυπωσιάσει ή μελέτη του γιά τή διατήρηση τής φυσιο
γνωμίας τής περιοχής τοϋ πανάρχαιου Ίλισοϋ. Ή εύφάνταστη
πρότασή του δέν έγινε δεχτή. Κάτω άπό τήν κοινότοπη λεω
φόρο Κωνσταντίνου, έξαφανίστηκε ή περιοχή τ&ν πλατωνι
κ&ν διαλόγων. Τό '66, στό 'Αρχιτεκτονικό Συνέδριο, πρότεινε
νά κατεδαφιστεί ή Πλάκα γιά νά 'ρθει στό φ&ς 11 άρχαία
πόλη, τό θρυλικό "Αστυ τοϋ Περικλή. Τό '68 πρότεινε νά
μεταφερθεί τό Μουσείο τής 'Ακρόπολης στό γειτονικό κτή
ριο τής Χι•ψοφυλακής Μακρυγιάννη καί, μέ κατάλληλη φύ
τευση τής γύρω μεγάλης περιοχής, νά δημιουργηθεί ενας
άνεχτίμητος πρόλογος στή διαδρομή πρός τήν 'Ακρόπολη.
Κ' ή πρότασή του αύτή δέ βρήκε κατανόηση, μολονότι
δπως σωστά έβλεπε - τό κτήριο τοϋ Μουσείου, άπό τή λεω
φόρο Συγγροϋ, άντιστρατεύεται τόν Παρθενώνα ! Τελευταία .
πρότεινε στό Πανεπιστήμιο τή διευθέτηση τοϋ οlκοδομικο()
τετραγώνου 'Ακαδημίας, Σίνα, Σόλωνος, Μασσαλίας καί τήν
άνάδειξη σέ Μουσείο τοϋ κτηρίου τής Νομικής Σχολής.
Ό

·

Πέρσι, πρότεινε τήν άποκάθαρση καί διατήρηση τοϋ άρχικοϋ
κτηρίου άπό τό συγκρότημα κτισμάτων τοϋ Δημοτικοϋ Νοσο
κομείου στήν όδό 'Ακαδημίας. Ή πρότασή του έγκρίθηκε
άπ' τό Δήμο. Τό έργο όμόρφηνε τήν καρδιά τής 'Αθήνας.
Κ' έδωσε ενα δείγμα πii'>ς έπρεπε νά συμπεριφερθοϋμε στή
μικρή μας πόλη. 'Από δική του, άλλωστε, άγάπη γιά τό Θέατρο,
στό κτήριο αύτό θά βρεί ταιριαστή στέγη καί τό Θεατρικό
Μουσείο. Μέ τήν εύκαιρία θά 'πρεπε νά προστεθεί πώς μέ
δικά του σχέδια διαμορφώθηκε στά 1 938 ή Φωκίωνος Νf.γρη
- μιά μικρή δαση στήν τσιμεντόπληκτη 'Αθήνα. Δέν έχουν
θέση ν' άναφερθοϋν έδώ τά πολλά καί μεγάλα κτήρια πού
εχτισε καί τό πλήθος των άρχιτεκτονικών διαγωνισμών πού
κέρδισε. Μέ σχέδιά του εγιναν τό Τουριστικό Περίπτερο
στίς Μυκήνες καί τήν 'Επίδαυρο, . ό Ναυτικός Όμιλος στό
Τουρκολίμανο - ένα σωρό άλλα εργα.
Όλ' αύτά δμως, ποτέ δέ στάθηκαν ίκανά νά τόν άποσπάσουν
τελείως άπό τίς μόνιμες άγάπες του : Τή ζωγραφική, τά σκίτσα,
τίς γελοιογραφίες, τά γραψίματά του. Άλλ' αύτές ο! άγάπες του
ε{ναι κρυφές ! Τίς ξέρει μόνο ένας μικρός κύκλος φίλων. Τό
" Θέατρο " ε{χε τήν πρόνοια νά συγκεντρώσει τά εύρηματικά
του σκίτσα καί μέ χαρά τά προσφέρει στούς άναγνώστες του.
Άσφαλως θά έντυπωσιάσουν. Ε!ναι καίρια καί λιγόλογα."Εχουν
μιά όριστικότητα στήν εκφραση. "Εχουν τόλμη, έλλειπτικό
τητα, άλλά καί συμπύκνωση ! Καί, φυσικά, μεγάλη εύαισθ11σία.
Ή γραμμή τους, άλλοτε μένει έλεύθερη, δείχνοντας άσυνήθη
εύχέρεια καί άνεση . "Αλλοτε πειθαρχεί σέ σχηματοποιήσεις,
πού βγαίνουν άπό τήν άπομόνωση σημαδιακών στοιχείων. Ή
καθαρή διάκριση μαύρου - άσπρου τονίζει τήν όριστικότητα
τής διατύπωσης. Ό χαρακτηρισμός ε!ναι πάντα τέλειος. Δέν
είναι μόνο ή άπόλυτη όμοιότητα μέ τό πρόσωπο πού σκιτσά
ρει . Βγάζει, έπιπλέον, στήν έπιφάνεια έσωτερικά χαρακτηριστι
κά τής προσωπικότητάς του. Καρφώνει τά πρόσωπα σέ μιά
στιγμή, άπόλυτα άντιπροσωπευτική γιά τή μορφή καί τό χαρα
κτήρα τους ! Τό πετυχαίνει μέ πολλούς τρόπους : Τό ρυθμό τής
γραμμής, τήν άπομόνωση καί προβολή όρισμένων στοιχείων.
Κυρίως, μέ τό στήσιμο τής μορφής σ τ ό χ ίΙJ ρ ο.
Ό χώρος - ή χρησιμοποίηση, ή έκμετάλλευσή του - παίζει
βασικό ρόλο στή δουλειά τοϋ Λάσκαρι. "Αλλοτε συμπληρώνει
στοιχεία πού μέ τόλμη άποσιωπii ή γραμμή του : Π .χ. τό σii'>μα
πού λείπει, ενα μέρος τοϋ κεφαλιοu, τίς ένώσεις των χεριών
μέ τό σii'>μα. "Αλλοτε δίνει μεγαλύτερη πληρότητα στήν κίνηση,
παρά άν είχε σχεδιαστεί, γιατί τήν άφήνει έλεύθερη καί ύπο
βάλλει έτσι τήν έπέκτασή της. Ό χ&ρος εΙναι τό κλειδί ! Γιατί
ό Λάσκαρις εΙναι ό άρχιτέκτονας πού σχεδιάζει. Καί, γιά τόν
άρχιτέκτονα, κύριο στοιχείο στό στήσιμο κάθε μορφής ε{ναι
ό χώρος κ' ή λειτουργία τής μορφής μέσα στό χώρο. Άλλά καί
γιά τό θέατρο έχει ίδιαίτερη σημασία. Θά τολμούσαμε νά ποu
με : Τά σκίτσα τοϋ Λάσκαρι εΙναι . . . θεατρικά - καλύτερα
" ήθοποιητικά ". Μέ τό στήσιμο, μέ τήν κίνηση τii'>ν ήθοποι
ii'>ν πού σκιτσάρει, άποδίδει τό παίξιμό τους! Καί, άσφαλώς,
τό παίξιμοε{ναι καί συμπύκνωση καίέκφραστική έκμετάλλευση
τής κίνησης του ήθοποιοu στό χώρο τής σκηνής. Γυρίστε,
δμως, καλύτερα τή σελίδα καί, χωρίς άλλα λόγια, χαρείτε τά
σκίτσα του ! Σταματείστε λίγο στά σκηνικά του καί, μετά,
διαβάστι: άπληστα τό άρθρο του!
*
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ΙΛΙΣΟΣ : ΜΙΑ Ε ΙΔΥΛΛΙΑΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΛΕ ΩΦΟΡΟΣ

ΚΙ ΟΧΙ ΑΠΡΟΣΩΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΉ ΑΡΤΗΡΙΑ
Μια πρόταση τοϋ Κίμωνα Λάσκαρι πρiν 25 χ ρόνια

Όταν άποφάσισαν τήν κάλυψη τοϋ Ίλισοϋ &ς τό Στάδιο, οί
άρμόδιες ύπηρεσίες έκπόνησαν σχέδια πολεοδομικής δια
μορφώσεως τής περιοχής καi χάραξαν ευθύγραμμη άσφαλτο
στρωμένη Λεωφόρο, άπ' τό Στάδιο &ς τόν Κήπο τοϋ Ευαγγε
λισμοϋ, στή Λεωφόρο Κηφισιάς.
Ή Λεωφόρος αυτή, πλάτους 30 μέτρων, προβλέπει τή διο
χέτευση τής κυκλοφορίας άπ' τά Μ εσόγεια πρός τή θάλασσα
κι δπως άπ' τό σχέδιο φαίνεται τή χάραξαν μόνο καi μόνο
σάν κ υ κ λ ο φ ο ρ ι α κ ή ά ρ τ η ρ ί α. Τή χάραξαν ευθύ
γραμμη σάν άποχετευτικό άγωγό τής κυκλοφορίας, ένώ θά
'πρεπε ν' άκολουθήσει τήν πανάρχαια διαδρομή τής κοίτης
τοϋ Ίλισοϋ κι ό δρόμος αυτός, παράλληλα μέ τήν κυκλοφο
ριακή του άποστολή, νά γίνει άφορμή δημιουργίας μιάς 'Αθη
ναϊκής Λεωφόρου, μιας Λεωφόρου μέ τοπικό χρώμα.
Τό θέμα τοϋ χώρου, που δημιουργείται άπ' τήν κάλυψη τοϋ
Ίλισοϋ, σχετίζεται καi μορφολογικά καi ιστορικά μέ tή φυ
σιογνωμία τής πόλεως. Γι' αυτό οι σκέψεις αυτές, ας συν
τελέσουν, καi τήν τελευταία &στω στιγμή, νά προληφθοϋν
άνεπανόρθωτα σφάλματα ε!ς βάρος τής πόλεως τών 'Αθηνών,
που κάθε τόσο κακοποιοϋμε καi καταστρέφουμε.
Ό 'Ιλισός δέν είναι άπ' τά πολεοδομικά θέματα, που ό αρχι
τέκτων άντιμετωπίζει μελετώντας τήν κυκλοφοριακή καi ο!κο
νομική μόνον πλευρά. Ό 'Ιλισός είναι περισσότερο αίσθημα
καi λιγότερο λογική. Δέν πρόκειται νά μιλήσουμε γιά μιά
κυκλοφοριακή άρτηρία, άλλά θά όνειpοπολήσουμε γιά μιά
Ε!δυλλιακή Λεωφόρο, γιά μιά 'Αττική Λεωφόρο, που ν'
άναδ!δει τό πνεϋμα τής πανάρχαιας περιοχής.
·Ας φανταστοϋμε τή Λεωφόρο αυτή, δπως τή χάραξαν καi
δπως πρόκειται νά πραγματοποιηθεί. Άς τή φανταστοϋμε μέ
τiς πρασιές της, τά πεζοδρόμια, τiς πολυκατοικίες καi τήν
άσφαλτο, που θά λάμπει στή μέση μελανή καi κατηφορική
σέ μήκος χιλίων μέτρων. Δέν είναι δύσκολο νά φανταστοϋμε
τά κτίσματα. Έχουμε άντίληψη τοϋ α!σθητικοϋ έπιπέδου τών
πολυκατοικιών, που γέμισαν τήν 'Αθήνα. Έχουμε έτσι πλήρη
καi σαφή τήν ε!κόνα τής άρτηρίας αυτής. 'Οσοδήποτε τέλεια
κι αν πραγματοποιηθεί, τίποτε δέν πρόκειται νά προσθέσει
στή φυσιογνωμία τής Πόλεως. 'Οσοδήποτε πλούσια κι αν
πραγματοποιηθεί,θά μείνει ένας δρόμος χωρίς Ιδιαίτερο χρώμα.
Ένας δρόμος σάν τους δρόμους όποιασδήποτε Ευρωπαϊκής
πόλεως. Ένας κοινός δρόμος μέ ο!κοδομικά τετράγωνα, θε
μελιωμένα βίαια πάνω στήν κοίτη. Μ ιά κοινή λεωφόρος, που
θά έξαφανίσει, κάτω άπ' τήν άσφαλτό της, ιστορία χιλιάδων
έτών. Ένας άκόμη δρόμος στήν πόλη χωρίς 'Αττική γραφι
κότητα. Γραφικότητα : ή λέξη που προτάσσουν δταν μιλάνε
γιά τήν 'Ελλάδα οι θαυμαστές της.
Ή ' Ελλάδα δέν είναι μιά χώρα μιμήσεων ούτε μνημειακών
καi φυσικών παραδόξων. Είναι μιά χώρα ισορροπημένης
ώραιότητας, μέ άπέραντη οικειότητα καi Μνημεία που άντι
προσωπεύουν τήν ύγιέστερη έκφραση τοϋ άνθρώπινου νοϋ.
'Απ' άκρη σ' άκρη, σέ κάθε γωνιά τούτης τής Γής, ή ιστορία
κι ό θρϋλος άναδίδονται πυκνά καi δίνουν ιδιαίτερη γοητεία
στά βουνά, στους κάμπους, στiς θάλασσες κι δλα μαζί
λάμπουν τυλιγμένα στό γαλάζιο φώς.
Τό βασικό αίτημα τοϋ άρχιτεκτονικοϋ προβλήματος γιά τήν
'Ελλάδα είναι : Μέσ' άπ' όποιαδήποτε ϋλη κι αν συνθέτουμε
νά άναδίδεται φυσιολογικά τό στοιχείο τής μεσογειακής
φυσιογνωμίας τής χώρας, που τό ύποβάλλουν άκατάλυτοι
νόμοι κλιματολογικοί.
Στήν περιοχή τοϋ Ίλισοϋ ή γοητεία τοϋ τοπικοϋ χρώματος
νά άναδίδεται πληθωρική άπ' τή βαθύτατη Ιστορία, τήν ιστο
ρία που δονεί τήν πανάρχαια αυτή εκταση .
οι έπισκέπτες τής χώρας αυτης κατανοοϋν καi άναζητοϋν τό
στοιχείο τοϋ τοπικοϋ χρώματος καi έμείς, ο! κληρονόμοι
αυτοϋ τοϋ τόπου, άνερμάτιστοι καταφεύγουμε σέ μιμήσεις
άπροσάρμοστες πρός τή μεσογειακή Ιδιοσυγκρασία μας, τό
κλίμα μας, τήν !διοσύσταση καi τήν ιστορία αυτής τής γής.

'Ανερμάτιστοι καi μέ φόβο μή φανοϋμε στά μάτια τών ξένων
άνεξέλιχτοι κι όπισθοδρομικοί, άγωνιζόμαστε νά μοιάζουμε
πιό ευρωπαίΌL άπ" τούς ευρωπαίους, καi μ' αυτό τό σκόρο
στήν ψυχή ;τεριφρονοϋμε κάθε δικό μας καi πελαγοδρομοϋμε
στή διάθεση τών ξένων έπιδράσεων. Στά έκατό χρόνια, πού
μείναμε λεύτεροι, είχαμε τά μάτια μας έξω άπ' τήν Έλλάδα.
Πελαγοδρομοϋμε άπό χώρα σέ χώρα, άπό έπίδραση σ' έπί
δραση, καi προσπαθοϋμε νά μεταφυτέψουμε στόν πανάρχαιο
τοϋτο λαό ξένους τρόπους παιδείας, ξένους τρόπους τέχνης,
ξένους τρόπους ζωής.
Ή 'Αθήνα μέ ευρωπαϊκές λεωφόρους, ή 'Αθήνα μικρό
Παρίσι, ήταν τό σύνθημα άνθρώπων, πού δέ γύρισαν τά μάτια
τους σέ τούτη τή γη. Ή 'Αθήνα μικρό Παρίσι είναι καi
σήμερα τό σύνθημα πιθήκων, πού άδυνατοϋν νά δοϋν τήν
'Ελλάδα σά Μεσόγειο, καi τήν 'Αθήνα σά λυρισμό άπό
ιστορία καi φώς.
Όταν φύτευαν τήν 'Ακρόπολη, περιφρόνησαν τά έλαιό
δενδρα, τά [ερά δένδρα τής 'Αττικής, πού σάν παράδοση,
σά μορφή καi σά χρώμα θά έδεναν άρμονικά μέ τήν πλα
στική καi χρωματική εικόνα τοϋ ιεροϋ Βράχου. 'Αντίθετα ό
δρυμός τών πεύκων, πού φύτεψαν, σά σκοϋρο μπάλωμα
καταστρέφει τήν ένότητα τοϋ τοπίου, δίνοντας τήν έντύπωση
βορεινής κάρτ ποστάλ.
Κοιτάξτε πώς 'περιφρόνησαν, σπαταλοϋν καi καταστρέφουν
τό άνεκτίμητο 'Αττικό Λεκανοπέδιο μέ άθλια προσφυγό
σπιτα. Κοιτάξτε πώς περιφρονουν, σπαταλουν καi καταστρέ
φουν μέ λογιών λογιών συνοικισμούς, θέρετρα καi έξοχικά
κέντρα τήν άκτή του Σαρωνικου, δλες τiς γύρω στήν 'Αθήνα
έκτάσεις, τήν Πεντέλη κι άσφαλώς σέ λίγο καί τήν Πάρνηθα.
Λόγιοι καi πολιτικοί, μιλώντας γιά τήν 'Ελλάδα, φλυαροϋν
μέ θαυμασμό γιά τό λαμπρό πεντελήσιο μάρμαρο, δμως καi
ό ·Άγνωστος Στρατιώτης καi ή Τράπεζα τής 'Ελλάδος και
τό ' Υπουργείο τών 'Εξωτερικών τής 'Ελλάδος έγιναν άπό
ευτελή ύλικά και καμιά φωνή διαμαρτυρίας δέν άκούστηκε,
πού περιφρονήθηκε τόσο έπιδεικτικά τό πεντελήσιο μάρμαρο.
Κάμετε εναν περίπατο στήν Πεντέλη, στήν περιοχή πού
βγάζουν τό μάρμαρο, τό πεντελήσιο μάρμαρο, πού ο[ άν
θρωποι δλης τής γής μαθαίνουν νά θαυμάζουν άπ' τά σχολικά
τους θρανία. Πηγαίνετε νά δείτε τήν άποκαρδιωτική εiκόνα.
Νά δείτε πώς μέ πρωτόγονα μέσα έμπορεύονται, σπαταλουν
καi καταστρέφουν τόν έθνικό αυτό θησαυρό. Πηγαίνετε νά
δείτε τήν έγκατάλειψη πού παρουσιάζει ή περιοχή αυτή,
πού θά 'πρεπε ν' άποτελέσει μοναδική τουριστική έκταση .
Κάμετε εναν περίπατο στήν πόλη τών 'Αθηνών, τήν ένδοξη
πόλη του Περικλέους, καi είναι ζήτημα, αν σέ λίγο θά μπο
ρείτε νά δείτε έλληνική έπιγραφή. Είναι ζήτημα, aν σέ λίγο
θά άπομείνει δρόμος μ' έλληνικό δνομα. Μέ τό πνεϋμα αυτό
σιγά σιγά θά βάλουν ξενικά όνόματα στά βουνά καi στίς πό
λεις, στήν Πεντέλη, στόν Όλυμπο, στiς Θή βες, στό Αργος . . .
•

Παράλληλα μέ τήν περιφρόνηση στά κειμήλια καi στίς περι
οχές, άποχρωματίζεται λίγο λίγο ό τόπος κι άπ' τά όνόματα.
'Αποχρωματίζεται ή 'Ελλάδα, άποχρωματίζεται ή Πρωτεύουσα
άπό κάθε τοπικό στοιχείο.
Δέ γίνεται παρέκκλιση άπ' τό θέμα τοϋ Ίλισοϋ. Ό άφανισμός
τής άθηναϊκής αότής περιοχής είναι ένα άκόμα σύμπτωμα
τής άδιαφορίας. Ένα άκόμα σύμπτωμα τής νόσου, που έκ
δηλώνεται καi στήν πανάρχαια έκταση τοϋ Ίλισοϋ, μέ ενα
σχέδιο χωρίς νοημοσύνη, χωρίς άγάπη, χωρίς συγκίνηση καi
σεβασμό πρός μιάν άνεκτίμητη κληρονομιά.
Έτσι κούρσεψαν τό βράχο τής 'Ακροπόλεως μέ τό φαρδύ
αυτοκινητόδρομο, πού άνέβασαν &ς τά Προπύλαια κι άσφα
λώς θ' άνεβάσουν &ς τόν Παρθενώνα. Τ' άθλια κακοφτιαγμένα
πλατύσκαλα καi τό παλιόσπιτο του φύλακα δίνουν μιά ε!κόνα
μιζέριας, που καταστρέφει τή θαυμαστή έντύπωση .
Στό Λυκαβηττό κατέστρεψαν τήν ε!ρηνική γοητεία του Βρά-

χου μέ πλήθος άποθήκες καί μικρόσπιτα καί στόν άνηφο ·
ρικό δρόμο γιά τούς πεζούς έστρωσαν τήν άταίριαχτη Cίσ
φαλτο, άντί νά στρώσουν πέτρες στό χρά'Jμα τής περιοχής.
Σκλάβωσαν όλόκλη ρη τή νότια έκταση το() Κήπου το()
Ζαππείου μέ τή Δεξαμενή, τό Γυμναστήριο καί τ' Cίλλα κτί
σματα, πού ή θέση τους ήταν άσφαλά'Jς έξω άπό τήν πόλη.
Ό ύπόγειος ' Ηλεκτρικός Άθηνά'Jν - Κηφισιάς, βγαίνει άπ'
τήν πλατεία 'Αττικής στήν έπιφάνεια, κ' ή περιοχή &ς τά
Πατήσια χωρίζεται σέ δυό τμήματα, πού θά έπικοινωνο()ν μέ
σποραδικές γέφυρες. Έτσι, πρός δόξα τά'Jν συγχρόνων τεχνι
κά'Jν, συντελείται ενα άκόμη εγκλημα εtς βάρος τής Π όλεως.
Έπνιξαν άνεπανόρθωτα μέ Cίθλια μικρόσπιτα όλόκληρη τήν
ίστορική περιοχή το() πανάρχαιου Κολωνο(), πού θά 'πρεπε
μέ κάθε θυσία νά διαφυλαχτεί καί σάν άπέραντο Cίλσος νά
ξαναβρεί τήν παλιά μορφή του καί ν' άποτελέσει τεράστιο
θέμα τουριστικό. Νά μέ ποιά λόγια ό Σοφοκλής περιγράφει
στόν " Οtδίποδα έπί Κολωνά'J " αύτή τήν έκταση :
. . . Ξένε, βρίσκεσαι στό πιό όμορφο μέρος τιϊς γιjς, τόν όλόφωτο
Κολωνό, πού τό λιγυρόφωνο άηδόνι κελαηδάει φωλιασμένο στά
βάθη τών κατάχλωρων κοιλάδων. Βρίσκεσαι στοϋ Διόνυσου τό
πυκνόσκιο, τό μυριόκαρπο τ ' άπάνεμο κι άπάτητο δάσος . . .
Π ηγαίνετε νά δείτε καί θά δακρύσουν τά μάτια σας. Πηγαίνετε
νά δείτε, πά'Jς οι άπόγονοι τά'Jν άρχαίων 'Ελλήνων κατάντησαν
τόν 'Ολόφωτο Κολωνό.
Στήν πλατεία το() Κλαυθμά'Jνος κατεδάφισαν τό έργο το() Κλέ
άνθη, τήν παλιά 'Αγγλική Π ρεσβεία, πού θά 'πρεπε νά δια
φυλαχτεί σάν κειμήλιο έθνικό καί στήν καρδιά τής 'Αθήνας ή
λεγόμενη Φιλεκπαιδευτική 'Εταιρία κατέστρεψε τό 'Αρσάκειο
μέ τό συνοικισμό άπό μικρομάγαζα, πού άράδιασε γύρω του.
Κατέστρεψαν τήν ε!κόνα τής περιοχής το() ναοl) τοl) Σουνίου
μέ τό περίπτερο, καί στό Δαφνί τό περίπτερο τοl) τουρισμοl)
νόθευσε τά γύρω καί αύθαδιάζει δίπλα στήν παλιά έκκλησιά.
Στήν 'Ολυμπία καί στήν 'Επίδαυρο τά διάφορα κτίσματα,
Μουσεία, Ξενοδοχεία καί κατοικίες, όρθώνονται άνάμεσα
στά έρείπια πανύψηλα, κενόδοξα καί προκλητικά, χωρίς κα
νένα σεβασμό πρός τά γύρω. Στήν Παλιά μόνον Κόρινθο, τό
Μουσείο, καμωμένο άπό ξένο άρχιτέκτονα, εΙναι έργο Cίξιο
ν' άποτελέσει δείγμα γιά παρεμφερή έργα τοl) μέλλοντος.
Στίς Μυκήνες, στήν είσοδο τά'Jν έρειπίων, τό νεόχτιστο κτίσμα
τά'Jν άποχωρητηρίων συναγωνίζεται τήν Πύλη τά'Jν Λεόντων.
Στήν ίδια περιοχή, στόν παρακαμπτήριο δρόμο πρός τίς
Μυκήνες, φύτεψαν σ' δλη τή διαδρομή εύκαλύπτους, τά πιό
πρόχειρα, τά πιό Cίχαρα, τά πιό άταίριαχτα δέντρα, πού νό
θευσαν τήν ποιότητα τοl) τοπίου. Μέ τά ίδια αύτά δέντρα
νόθευσαν στήν 'Ολυμπία τό χά'Jρο τής Ίεράς Άλτεως, καί
ή γέφυρα τοl) Κλαδέου, πού ή σύγχρονη γενεά έφτιασε έκεί,
δίπλα στίς άρχαιότητες, άποτελεί ύπόδειγμα βάναυσου τεχνι
κοl) έργου καί μελαγχολικό παράδειγμα άδιαφορίας πρός τήν
πνευματικότητα τής άνεκτίμητης αύτής περιοχής.
Όλα αύτά ε{ναι έλάχιστα μελαγχολικά δείγματα τοl) άπο
καρδιωτικοl) πνεύματος πού σκιάζει τόν τόπο. ΕΙναι τό
άποκαρδιωτικό πνεl)μα τής άδιαφορίας πρός μιάν άνεκτίμητη
κληρονομιά. ΕΙναι τό ίδιο πνεl)μα, πού σήμερα περιφρονεί
καί καταστρέφει τήν πανάρχαια περιοχή τοl) Ίλισοl), κι αν
δέν άναχαιτιστεί, αuριο θά καταστρέψει τό πaν.
Τό θέμα τοl) Ίλισοl) δέν ε{ναι ένας ίσιος η δχι δρόμος, στε
νός η φαρδύς. Τό θέμα τοl) Ίλισοl) σχετίζεται μέ τή φυσιο
γνωμία τά'Jν 'Αθηνά'Jν καί εΙναι εύρύτερης σημασίας γιά τή
θέση μας σάν κληρονόμων σέ τούτη τή γη .
Ή Λεωφόρος πρέπει ν' άκολουθήσει τή σημερινή κοίτη γιά
νά μήν έξαφανιστεί ό πανάρχαιος 'Ιλισός. Θά πρέπει νά γίνει
μέ πλάτος 50 τουλάχιστο μέτρων, μέ φύτευση στή μέση
είκοσι μέτρων, μέ πεζοδρόμια καί δρόμους 8 μέτρων γιά τήν
Cίνοδο καί κάθοδο τής κυκλοφορίας.
Σ' δλο τό μήκος τής καλυπτόμενης κοίτης, νά γίνει στή μέση
μιά άπέραντη σύνθεση Κήπων, κήπων μέ τά χαρακτηριστικά,
τά χιλιοτραγουδισμένα καί περιφρονημένα δέντρα τούτης τής
γης : μέ έλαιόδενδρα, δάφνες, άμυγδαλιές, κλήματα, πλα
τάνους, λεl)κες καί χαμόδενδρα άρωματικά άπό τήν άπέραντη
ποικιλία τής 'Αττικής. Κολά'Jνες άπό 'Αρχαίους Ναούς, Κιο
νόκρανα καί άγάλματα νά συμπληρώνουν τή σύνθεση . 'Αρ
χαία πραγματικά εύρήματα, άπ' αύτά πού εΙναι σκορπισμένα
καί χωμένα στά προαύλια τά'Jν Μουσείων τής Χώρας.
Ή Λεωφόρος κατάφυτη ν· άκολουθήσει τήν κοίτη τοϋ ρεύμα-

τος. 'Αφοl) άποφασίσαμε νά σκεπάσουμε τόν 'Ιλισό ας φυτέ
ψουμε τουλάχιστον κατά μήκος τήν έπιτάφια πλάκα του . . .
Οί άνοιχτές στροφές τής κοίτης, οι Cίσχετες μέ τήν κυκλοφο
ρία, οι σημερινές ύψομετρικές διαφορές τά'Jν όχθά'Jν καί τά
διάφορα πλάτη κατά μήκος τής διαδρομής, ας γίνουν άφορμή
γιά χαρακτηριστικές καί γραφικές λύσεις. Στόν άρχιτέκτονα
έναπόκειται τά έκ πρώτης δψεως έλαττώματα ένός χώρου νά
τά διαμορφώνει σέ προτερήματα, σέ εύρ1)ματα μοναδικά.
Κάμετε έναν περίπατο &ς τήν όδό Φωκίωνος Νέγρη . ΕΙναι
θαl)μα πά'Jς διέφυγε τή μανία τά'Jν παροδίων καί δέν έγινε καί
αύτή μιά στενή άσφαλτοστρωμένη όδός. Κάμετε έναν περί
πατο κατά μήκος αύτής τής λεωφόρου, τής Μεσογειακής αύ
τής Λεωφόρου, καί όραματιστείτε τόν 'Ιλισό. Σκεφθείτε τή
λεωφόρο αύτή σέ μιάν άρχιτεκτονική σύνθεση, πού νά θυ
μίζει τό 'Ιερό τά'Jν Ίλισιάδων καί τήν πηγή, πού κατά τό Λου
κιανό . . . · • ό Σωκράτης καθεζόμενος έκάλει τάς Μούσας
ηξειν " . . . οι άρχαίοι λάτρευαν σάν i)ρωα τόν 'Ιλισό καί
τόν τοποθέτησαν στό δυτικό άέτωμα το() Παρθενώνα μέ τή
Νύμφη Καλλιρρόη κοντά του.
Νά φυτέψουμε τόν πανάρχαιο 'Ιλισό καί νά ξαναδώσουμε
στήν περιοχή τήν παλιά ε!κόνα, πού ό Π λάτων περιγράφει
στό Φαίδρο του μέ τοl)τα τά λόγια :
·• . . . όμορφο μέρος ό 'Ιλισός. Ό ψηλός αύτός Πλάτανος
ρίχνει όλόγυρα πυκνόν ίσκιο, κι αύτιί ή πανώρια λυγαριά,
δπως εlναι στιίν άκμιί τ ' άνθοϋ της, γεμίζει τόν τόπο μ ' εύω
διά. Ή πηγιί. κατ ' άπ ' τόν Πλάτανο, άναβρύζει κρουσταλλένιο
νερό καί τ ' άγάλματα δείχνουν πώς εlναι ίερός ό τόπος . . .
Τ' άεράκι εlναι εύχάριστο καί καλόδεχτο καί, τώρα τό καλο
καίρι, άνάλαφρο, συνοδεύει άπαλά τό τραγούδι τών τζιτζικιών.
Τιίν πιό πολλιί δμως χάρη iχει ή πλούσια χλόη, πού άνεβαίνει
άπαλά καί σοϋ προσφέρει εύχάριστο προσκέφαλο . . .
'Ολόκλη ρη αύτή τήν ιστορία τόσων χιλιάδων έτά'Jν, δλους
αύτούς τούς θρύλους, πού άποτελοl)ν τεράστιο, άναξιοποίητο
τουριστικό θέμα, ή ' Υπη ρεσία μέ τό σχέδιο πού χάραξε,
τούς θάβει κάτω άπ' τήν Cίσφαλτο ένός κοινότατου δρόμου.
Όλη αύτή ή περιοχή θάβεται κάτω άπ' τήν Cίσφαλτο τ�')ς
άδιαφορίας. Τής άδιαφορίας τά'Jν 'Αρμοδίων, πού δμως κάθε
τόσο γράφουν καί μιλοl)ν μέ θαυμασμό γιά τήν πόλη τής Ρόδου.
Σκεφθείτε τήν άποκαρδιωτική εtκόνα τijς Ρόδου, αν ε{χε με
λετηθεί μέ τό ίδιο πνεl)μα πού έξαφανίζει τήν πανάρχαια πε
ριοχή τοl) Ίλισοl). Φαντασθείτε τή θλιβερή εiκόνα τijς Ρόδου,
δταν μέ τόν καιρό, δπως στήν άνεκτίμητη Κέρκυρα, ή άδια
φορία καί ή έγκατάλειψη ύφάνουν τόν πέπλο τοl) μαρασμοl).
Ή Λεωφόρος πρέπει νά γίνει πλάτους 50 τουλάχιστο μέτρων,
χωρίς τοl)το νά χαρακτη ρίζεται σά σπατάλη . Ή λέξη σπα
. τάλη δέν έχει έδά'J τή θέση της. Ίσως ή κυκλοφοριακή άνάγκη
νά άπαιτεί πλάτος καί δέκα μόνο μέτρων. Στήν περίπτωση
δμως τijς μοναδικijς αύτijς Λεωφόρου, πολύ λίγο θά πρέπει
νά ένδιαφέρει ή άνάγκη. Ή λέξη Σπατάλη δέν έχει έδά'J τή
θέση της, γιατί μόνον μυωπική σκέψη μπορεί νά δεί τόσο
στενά τό άπέραντο αύτό θέμα τοϋ Ίλισοϋ. Σπατάλη . . . Τότε,
καί οι κολά'Jνες τοϋ Παρθενώνα εΙναι σπατάλη μαρμάρου,
γιατί καί μέ τή μισή μόνο διάμετρο θά ύποβάσταζαν τό φορ
τίο τους. Τότε καί ό 'Εθνικός Κijπος ε{ναι σπατάλη γηπέδου,
σάν πολύ πλατύς γιά τήν κυκλοφορία τά'Jν πεζά'Jν . . .
Ή Λεωφόρος πρέπει νά χαραχτεί φαρδειά μ' ενα πνεϋμα
Μνημειακijς Άρχιτεκτονικijς. Εtδική δέ νομοθεσία νά πει
θαρχήσει τήν άρχιτεκτονική τά'Jν οtκοδομά'Jν, &στε ή σύνθεση
τά'Jν Κήπων νά όλοκλη ρωθεί μέ τή μορφή τά'Jν κατά μή κος
τijς Λεωφόρου κτισμάτων.
Λιγότεροι ύπολογισμοί, περισσότερο αίσθημα, καί ή περιοχή
Ίλισοl) θά διατηρήσει τό πνεϋμα τής ιστορικής γοητείας της . . .
" . . . Νά λαξεύσουμε, Φαίδρε, άπ' τ ό δρόμο καί ν ά π{iμε
κατά τόν 'Ιλισό . . . Βλέπεις έκείνο τό μεγάλο Πλατάνι ; έκεί
εlναι ίσκιος, έλαφρό άεράκι καί χλόη γιά νά κάτσουμε . . .
τό νεράκι εlναι όλόχαρο καί διάφανο, σάν καμωμένο γιά νά
παίζουν παρθένες . . .
Λίγη όνειροπόληση, πράγμα εuκολο κάτω άπό τόν ούρανό
τijς 'Ελλάδας. Λίγη φαντασία καί ξεπροβάλλει τό δραμα τής
Λεωφόρου τοϋ Ίλισοϋ μέ τούς περιπατητές της, τά άγάλματά
της, τήν άρχιτεκτονική τά'Jν κατά μήκος οtκοδομά'Jν της καί
τούς γραφικούς καί σκιερούς κήπους της.
Μιά Μεσογειακή Λεωφόρος. Μ ιά 'Αττική Λεωφόρος, χαρα
κτηριστικό στοιχείο τijς φυσιογνωμίας τά'Jν 'Αθηνά'Jν, τά'Jν
Ίοστεφάνων Άθηνά'Jν τοϋ Πινδάρου.
"

"
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Τοί5 ΓΙΑ ΝΝ Η ΣΙΔ Ε Ρ Η
Τό " Βασιλικόν Θέατρον ·· τοϋ Γεωργίου Α' εΙχε συμπλη
ρώσει τίς δυό πρώτες περιόδους του ( 1 90 1 -2 καί 1 902-3) χωρίς
νά 'χει άνεβάσει 'Αρχαίο Δράμα. Ή παράλειψη Θά μποροϋσε
νά Θεωρηθεί περίεργη, άφοϋ τό δραματολόγιο τό 'χε συγκρο
τήσει, άρχικά, γιά τό παραπάνω τουλάχιστο διάστημα, πρίν
παραιτηθεί άπό διευΘυντ�iς, ό Άγγελος Βλάχος( Ι ), πού 'χε
μεταφράσει τούς δυό " Οίδίποδες " - ό " Τύραννος " εΙχε
παιχτεί στά J 877 κ' εΙχε τυπωθεί μαζί μέ τόν " 'Επί Κολωνώ ,.
σ' ενα τόμο στά J 893. Ό καθηγητής τοϋ Πανεπιστημ ίου
Γεώργιος Μιστριώτης είχε iiδη παραμερίσει τόν Άντ. Ί. 'Αν
πού 'χε όρ
τωνιάδη, γυμνασιάρχη καί Θεατρικό συγγραφέα,
,
γανώσει πρώτος, άπό τά 1 887 " ταχτικές . έμφανίσεις μέ
Τραγωδίες, παιγμένες στό πρωτότυπο, μ' έρασιτέχνες-φοιτιτ
" ύπέρ τt') ς διδασκαλίας άρ
τές. Ό Μιστριώτ11ς ϊδρυσε τήν
,
χαίων δραμάτων Έταιρείαν . ( 1 876) κ' έδινε κ' έκείνος, ίiλλη
μιά δεκαετία, παραστάσεις μέ τό ί διο άνθρώπινο ύλικό καί
στήν άρχαία γλώσσα, έπίσης, χωρίς άνταγωνιστή - τοϋτο
ήταν ή φλογερ1i του έπιθυμία! Δέν τόν ένδιέφερε τό Θέατρο.
Σκοπός του ήταν ή προβολ1i τi'\ς άρχαίας γλώσσας γιά δόξα
προσωπικ1i του πρώτα καί γιά ύπόμνηση στόν έξω κόσμο τf\ς
άξίας τοϋ έλληνισμοϋ, μεσ' άπό τήν προγονική κληρονομιά.
Τό αί τημα τοϋτο ήταν βέβαια αί τημα κι ίiλλων Έλλ1iνων.
Άν τό 'χε προβάλει κάποιος ίiλλος, δέ Θά 'χε καί τόσο έν
διαφέρον γιά τόν κ. Καθηγητή· τό σπουδαίο γιά κείνον ήταν
νά διαπρέπει σά διαφεντευτ�iς τοϋ 'Αρχαίου Θεάτρου καί σά
μοναδικός κλη ρονόμος του! Οί " έρμηνευτικές ", οί φιλολο
γικές του έργασίες δέν τοϋ φτάνανε· πιό πρόσφορες στήν
ύπερφιλόδοξη Ιδιοσυγκρασία του ήταν οί Τραγωδίες γνώ
ρισμα τοϋ Θεάτρου εΙναι i1 χάρη αύτή - καί δυστυχία μαζί νά βοηθάει τή φανταχτερή προβολή τοϋ άτόμου, δσο κι &.ν
οί γνήσιοι έργάτες του δέ δουλεύουν γι' αύτό. Πολλοί έχουν
παρασυρθεί άπό τή λάμψη του, γιά βλάβη τοϋ έαυτοϋ τους,
κι ίiλλοι, φέρνοντας ενα πλατύτερο κακό, τά " Όρεστειακά . ,
π.χ., δπως εΙναι 1i περίπτωση τοϋ Γ. Μιστριώτη, πού, βέβαια,
δέ Θά νόμιζε πώς έκφράζει καί συστηματοποιεί τή διάχυτη
άρχαιομανία άλλά Θά φανταζότανε μάλλον πώς τii δημιουργεί,
έμπνευσμένος " ίiνωθεν " γιά τήν " άποστολή " αύτ�i(2).
Ό -Αγγελος Βλάχος, ώστόσο, μέσα στήν πολυμέρειά του,
ήταν πραγματικά καί Θεατρικός. ΕΙχε συμπαρασταθεί στήν
πρώτη σταθερότερη έπαγγελματική έξόρμηση τοϋ Θεάτρου
μας ( J 866) μέ τti μονόπραχτη κωμωδία του " Ή κόρη τοϋ
παντοπώλου "(3). Φαινόταν δτι δέ συμπαΘοϋσε τiς άρχαιό
γλωσσες παραστάσεις κ' ήταν, μ' δλη τήν κλειστ�i καρδιά του,
έξυπνος, καί δέν i1Θελε νά μοιραστεί μέ τό Γ. Μιστριώτη τti
" δόξα ·· τών άρχαίων Τραγωδιών πάνω στή Σκην i1 , γνωρί
ζοντας πώς Θά τοϋ δημιουργοϋσε ζητήματα, γιά νά ύπερα
σπίσει τή " μοναδικότητά " τΌυ. Ό Βλάχος ήταν, βέβαια,
( Ι ) Προϊστορία γιά τά παρακάτω, Οά μπορούσε νά ΟεωρηΟεt ή μελέτη μαι;
.. Τά 'Ελληνικά Οεατρικά ί:ργα. Ή παρουσία τους στό ·· Β ασιλικόν Θέα

τρον ' ' . ( Περιοδικό ·· Θέατρο ·· τεΟχ. 3, Μάης 1 962, σελ. 23-3 1 ) .

( 2 ) Μιά ύποτύπωσ11 η ) ς πορείας του Άρχαίου Θεάτρου στόν τόπο μας.
Οά μποροuσε νά δε! κανένας στή μελέτη μας " Νεοελληνικtς έρμηνεtες
του Άρχαίου Θεάτρου ι\\ς τίς Δελφικές έορτές, 1 8 1 7- 1 927 · · . (Περιοδικό
·· 'Ηώς '', άριθ. 1 03 -7 , 1 967. Κυκλοφόρησε σ' άνάτυπο, μέ χρονολογία 1 966).
(3) Δές τή μελέτη μας ·· Ό πατέρας της έλληνικι)ς μονόπρακτης κωμωδίας".
(" Νέα 'Εστία '', Χριστούγεννα 1 949, σελ. 42-63).

�

·Η Μυ.ρίκα Κοτοπούλη - δεκαπέιιτε μόλις χροιιώ - iιιώ άπυ.γ
γέλλει, στιίν ίστοριιο) παράσταση τι;ς " Όρέστειας" τού Α ίσχύ
λου, τό "Χαίρε τι;ς Τραγωδίας" τού Κωστιί Παλαμϋ.. Πρεμιέ
ρα : 1 τού Νοέμβρη τού 1903, στό " Βασιλικό Θέατρο". Ή φω
τογραφία, πρωτοδημοσίευτη, άνιίκει στό "Θεατρικό Μουσείο"

καθαρευουσιάνος άπό τούς πιό άπόλυτους, δμως εΙχε μέσα
του καί μιά τρυφερότητα, κι δταν μετάφρασε τό Χάινε (" Τρα
γούδια ", 1 887), ή δημοτική τών έλληνικών στίχων του εΙχε,
στ' άλήΘεια, τόση όμορφιά πού δέ Θά τii Θαμπώσουν κατοπινοί
μεταφραστές, γν1iσιοι δημοτικιστές. Ό Άγγελος Βλάχος δέ
θά μποροϋσε νά κατεβεί στό πεζοδρόμιο γιά τίς πεποιΘ1iσεις
του. Όπλο του ήταν ή πένα του. Τοϋ Μιστριώτη δραμα ήταν
τό πεζοδρόμιο : Νά στέλνει, τεχνικά, έκεί τούς ίiλλους !
'Αλλά κ' ενας Cίλλος λόγος άπομάκραινε τούς άρχαίους άπό
τό " Βασιλικόν " : Ό σκηνοθέτης του, ό Θωμάς Ο! κονόμου.
δέν α!σθανόταν προθυμία νά τούς παρουσιάσει. Έπικρατοϋσε
άπό τότε μιά τέτοια έντύπωση . Ή " 'Ακρόπολις " εΙχε χρο
νογράφο τόν Τιμ . ΣταΘ. (Τίμο Σταθόπουλο)· σύμφωνα μέ πλη
ροφορίες ένός φίλου του, έγραψε γιά τόν Οίκονόμου, πώς εΙχε
πεί σέ μαθητές του τfΊς ΒασιλικfΊς Δραματικi'\ς ΣχολfΊς : " Ό
Αίσχύλος καί ό Σοφοκλιίς ιjταν γελοίοι. Αύτούς δέν πρέπει
νά τούς Οαυμύ.ζετε. Θά ιjταιι δέ iίγιιωστοι, iiν δέν τούς ί!καμαν
γνωστούς οί δάσκαλοι ! Νά μού πι;τε γιά τόν Γκαίτε ! Γιά τόν
Σίλλερ ! Μάλιστα ! ·· ( 1 9 Δεκέμβρη 1 903)(4).
' Αντίθετα, ή .. Νέα Σκηνή ·· τού Χρηστομάνου είχε άρχίσει
(τέλος τού Νοέμβρη 1 90 1 ) μέ 'Αρχαία Τραγωδία, μεταφρα
σμένη στ1i δημοτικ1i(S). Έπρεπε, λοιπόν, καί τό " Βασιλι
κόν " ν' άσχοληθεί κ' έκείνο μέ τούς προγόνους κι άποφάσισε
ν' άνοίξει τ�iν τρίτη περίοδό του μέ τήν " 'Ορέστεια ", μετα
φρασμένη άπό τό Γ. Σωτη ριάδη. Είχε δημοσιευτεί στόν Τύπο
πώς ή τριλογία εΙχε παιχτεί στό Βερολίνο καί στή Βιέννη στά
γερμανικά, μεταγλωττισμένη άπό τόν όνομαστό φιλόλογο Βιλ
λαμόβιτς καί διασκευασμένη γιά τti Σκην1i άπό τό Χάνς
Όβερλέντερ (" -Αστυ ·· 4 καί 19 Νοέμβρη καί 1 Δεκέμβρη
1 900). 'Ιαυ-τόχρονα εΙχε άναγγελθεί πώς θ' άνέβαι νε καί ό
·· Οίδίπους τύραννος .. στή μετάφραση τού -Αγγελου Βλάχου.
Θά παιζόταν καί μιά τρίτη τραγωδία, ή " 'Αντιγόνη ", στ1i
δημοτικ1i μετάφραση τού Κ. Μάνου (" Νουμάς ·· 2 1 Σεπτέμβρη ) .
Τότε άνακοι νώθηκε τ ό δραματολόγιο κ ι ό Ξενόπουλος τό
σχολιάζει μ' εύχαρίστηση καί γιά τ' άλλα σπουδαία έργα του :
Δέν γνωρίζω τιίν μετάφρασιν τού κ. Σωτηριάδη, άλλ ' εύχομαι ιί
μέΟοδός του νά είναι κiiπως διαφορετικιί άπό τι)ν σχολαστικι)ιι
μέΟοδοιι τού κ. Βλάχου, ό όποίος δέιι έλαττώνει τι)ιι άκαταληψίαιι
τού κειμέιιου· ιϊκουσα δμως άπό τό στόμα τού κ. Μάιιου τι)ιι
μετάφρασίν του καί ί!μεινα έ11Οουσιασμέ11ος ". (" Χρόνος ·· , 22
Σεπτέμ βρη ).
"

Ό Στ. Στεφάνου, ·· διευθύνων ·· Γραμματέας τού Θεάτρου,
ποιητής πρωτοπόρος γιά τήν έποχ 1i του, μέ όξύνοια καί διπλω
ματία, έχοντας πιά κυρίαρχο λόγο καί τήν άγάπη τού Παλατιού,
ένίσχυε τόν Οίκονόμου. 'Αρκετός δημοτικισμός Θ' άπλωνόταν
στήν όδό 'Αγίου Κωνσταντίνου. Πρώτη κρούση στόν τομέα
τού 'Αρχαίου Δράματος ήταν 1i " ' Ορέστεια " μέ τ ii δημοτική
της καί πολλά στοιχεία της καθαρεύουσας βυθομέτρηση, γιά
νά περάσουν πιό Cίνετα, άπό τόν " Οίδίποδα " τού Α. Βλάχου
στti λαϊκή " 'Αντιγόνη ". Τό Κοινό τοϋ " Βασιλικού " δέ
θ' άνεχόταν εϋκολα ξαφνικούς νεοτερισμούς μέ τούς άρχαίους.
Κάθε φίλο τfΊς δημοτικiΊς, ό Μιστριώτης τόν εΙχε στή μπούκα
του τουφεκιού. 'Αλίμονο σ' δποιον πλησίαζε τήν Τραγωδία !
Θά νόμιζε κανένας πώς ύπερασπιζόταν τό Θέατρο τών προ
γόνων. 'Αλλά, γι' αύτό πολύ μικρή έγνοια αίσΘανόταν ! Τό
" Θρόνο ., του έτρεμε μή χάσει, μέ τών άλλων τ' άνεβάσματα.
(4) Άνάλογη Ιδέα εlχε κι ό καΟηγητής Άνδρεάδης, στήν τυπωμένη διάλεξ1i
του " Τό Β ασιλικόν Θέατρον ·· ( 1 933), δπου υίοΟετεί γνώμες τοϋ Τιμ. ΣταΟ.
καί μιλάει γιά τό Θ. Οί κονόμου μ'Cκφράσεις (σελ. 45) πού δt Οά τίς δεχόταν
κανένας πιίι σ ί1 μερα πού τόν Οεωροϋμε, δικαιότατα, ση μ αντικ 1i άναγεννητική
μορφ 1i τοϋ Θεάτρου μας.
(5) Δtς μελέτη μας " Τά ' Ελληνικά Οεατρικά cργα. Ή παρουσία τους στιi
" Νέα Σκηνi1 "' . (Περιοδικό " Θέατρο ·· τεϋχ. 2, Μάρτης 1962, σελ. 1 5 - 25).
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Ή άντίδρασή του θά 'ταν πικρή, άκόμα κι Ιiν τό " Βασιλικόν "

παρουσίαζε άρχαία έργα στό πρωτότυπο, χωρίς νά τόν καλέ
σουν παρακλητικά νά τά " σκηνοθετήσει " έκείνος ! Τό δρα
ματολόγιο, έπομένως, το() " Βασιλικο() " το() ήταν πρόκληση
καi μόνο γιά τiς Τραγωδίες. 'Αλλά καί τό Βλάχο δέν τόν
ήθελε· δέν ήταν βέβαια δημοτικιστής, άλλά γιά μεταφράσεις,
γενικά, δέν ήθελε ν' άκούει ό άτίθασος Καθηγητής!
Ό ο ικονόμου τώρα, έχοντας τήν " 'Ορέστεια ", στή γερμα
νική της δ ιασκευή θά τήν εβλεπε πιό οtκεία. Τό " Βασιλικόν "
θά το() πρόσφερε πλούσια τά μέσα κ' ενα θίασο άπό τούς κα
λύτερους φτασμένους κι άπό σπουδαίους νέους, πού ·συγκρο
τοQσαν ενα σπάνιας άξίας - γιά τότε καi γιά πάντα - συγ
κρότημα, γιά τήν 'Αθήνα των άρχων το() 200() α!ώνα. Όλ'
αύτά θά τάραζαν τά δνειρα το() Μ ιστριώτη. Ένας άνθρωπος
άδίσταχτος, μέ πόθους, μπορεί νά γίνει πολύ βλαβερός. Π ιό
άργά, δταν ο! ταραχές γιά τήν " 'Ορέστεια " ξεσπάσανε, εΙπε :
" . . . Καί ούτοι [ο! δημοτικιστές] εύρίσκουσι συμφέρον έν τιϊ
άντιδράσει πρός τήν έθνικιίν γλώσσαν [τήν άρχαία έννοεί
έδω, η τήν καθαρεύουσα;] δτι συγκαλύπτουσι τήν άμάθειαν
αύτών [ό Ψυχάρης, ό Πάλλης, ό Παλαμάς . . . ], οί δέ κρύφιοι
τούτων ύποστηρικταί(6), είτε έν γνώσει είτε έν άγνοίq. συμ(6) Τούς όνομάτισε ό ίδιος ό Γ. Μιστριώτης κ' ήταν " ο{ καθηγηταi κ.κ.
Σπυρ. Λάμπρος καί Ν. Πολίτης " (" Χρόνος ", 2 τοΟ Φλεβάρη 1 904), δπου
έν' άρθρο πού άναφέρεται σ' ένα δημοσίευμα τfις έφημερίδας " Νέον ·Αστυ "
τfις προηγουμένης· ούσφστικά έννοοΟσε τό Παλάτι, δμως έδii> ζητάέι ν' άπο
σείσει τήν ύποψία αύτή.

.
·Η πρώτη σελίδα άπό τό 4σέλιδο πρόγραμμα τιϊς .. 'Ορέστειας .
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βάλλονται είς τιίν δούλωσιν τοϋ "Εθνους. Διότι γλwσσα εύγενιίς
[ή . . . άρχαίζουσα] έξαίρει τό φρόνημα αύτοϋ, άναπτύσσει τιίν
διάνοιαν καί άνάγει αύτό ώς άετόν ει'ς αίθερίας σφαίρας είς δς
δέν έξικνοϋνται σέ ήλεκτρισμόν έκπέμποντες κατακτητικοί όφεως
όφθαλμοί [ό . . . Σλάβος]. Τούναντίον ιί ταπεινiι [ή . . . δημοτική]
γλώσσα καταρρίπτει τό φρόνημα τοϋ λαοϋ, μεταβάλλει τό εύγενές
τοϋ ύπερτάτου όντος πλδ.σμα είς κτι;νος καί ι'ίξιον τιϊς δουλώσεως
τοϋ τυχόντος κατακτητοϋ. Διά τοϋτο, οί τιίν έθνικήν γλώσσαν έπι
βουλεύοντες δέν φθείρουσι μόνον τήν διανοητικιίν άνάπτυξιν τοϋ
ήμετέρου γένους, άλλά καί τιίν έλευθερίαν αύτοu είς κίνδυνον έμ
'βάλλουσι . . . Οί ι'ίνθρωποι αύτοί μετ ' άναιδείας ήθέλησαν νά είσ
δ�σωσι �ίς τιίν έκκλησίαν διά τιϊς μεταφράσεως τοϋ Εύαγγε
λιου . . . .
'Εννοεί τά " Εύαγγελικά " - τή φοιτητική έξέγερση (7- 1 3
Νοέμβρη 1 90 1 ), πού πηρε αύτή τήν όνομασία : Ή βασίλισσα
Όλγα σκέφτηκε πώς θά 'πρεπε νά μεταφραστεί τό Εύαγγέλιο,
γιά νά τό καταλαβαίνουν δσοι δέ μπορούσανε νά τό διαβά
σουν στή γλώσσα του· εΙχε χαρίσει άντίτυπά του στό πρωτό
τυπο σέ άσθενείς νοσοκομείων πού 'χε έπισκεφτεί καi δια
πίστωσε πώς δέν ώφεληθήκανε, γιατί τούς έμπόδιζε ή γλώσσα.
Ή " 'Ακρόπολις " θέλησε νά συνεχίσει τό εργο της βασίλισ
σας, τή μετάφραση δηλαδή της Καινης Διαθήκης ή άπόπειρα
της Όλγας εΤχε άποτύχει. 'Ανάθεσε, λοιπόν, τή νέα μετάφρα
σή της στόν 'Αλέξανδρο Πάλλη καi σέ κύριο άρθρο της, τή
μέρα πού δημοσίεψε τήν πρώτη συνέχεια, τήν άρχή το() " Κατά
Ματθαίον ", δηλώνει αύτό πού ε'ίπαμε : δτι συνεχίζει τήν προσ
πάθεια της βασίλισσας κι δτι νομίζει " δτι άποτελεί μέγιστον
άναμορφωτικόν έργον, διαδίδουσα είς τάς μυριάδας τών άνα
γνωστών της τό κιίρυγμα τοϋ Χριστοϋ, τό όποίον ήτο μέ πολ
λάς σφραγίδας σφραγισμένον. 'Από τι;ς σήμερον δυνάμε
θα νά έκφωνιίσωμεν : Οϋτω λαμψάτω τό φώς " (sic)· κ' έχει
κ' ενα δικαιωτικό μότο : " Οϋτως και' ήμείς διά τιϊς γλώσσης
έάν μιί εύσημον [κατανοητό] λόγον δώτε, πώς γνωρισθήσεται
τά λαλούμενα ; (Παϋλος, Κυρ. Α' 14) . Ή δημοσίεψη άρχισε
στίς 9 το() Σεπτέμβρη 1 90 1 καί κράτησε &ς τίς 20 το() Όχτώβρη.
"

' Εναντίον της μετάφρασης τοϋ Πάλλη φούντωσε ή έξέγερση.
Θεωρήθηκε πώς τό Εύαγγέλιο δέν έπιτρέπεται νά μεταφρα
στεί, γιατί τά νοήματά του χάνουν χωρίς τή γλώσσα πού
γραφτήκανε. Ζητούσανε ν' άφοριστο()ν ο! ύπαίτιοι(7) καi μέσα
σ' αύτούς ήταν έμμεσα ή Όλγα καί τό Παλάτι. οι φοιτητές
όργανώθηκαν στρατιωτικά (σ. 72-3) καi καταλάβανε τό Πανε
πιστήμιο, πού μεταβλήθηκε σέ όχυρό, μ' όπλισμένους τούς
φοιτητές φρουρούς του (σ. 73). Ή Π ρυτανεία κ' ή · έξουσία
προσπαθήσανε μέ ύποχωρητικές συμβουλές νά σταματήσουν
τήν έξέγερση . Στiς 8 το() Νοέμβρη έγινε συλλαλητήριο στίς
Στηλες το() 'Ολυμπίου Διός, δπου καί συντάξανε ψήφισμα
στό βασιλιά καί τήν 'Ιερή Σύνοδο
κατά τών βεβηλω
σάντων τό κείμενον τοϋ Εύαγγελίου ". Όταν οι διαδηλωτές
γυρίσανε στό κέντρο κι άρχίζανε νά διαλύονται " καθ' όμά
δας ", μιά όμάδα κατευθύνθηκε πρός τό Μ ητροπολιτικό Μέ
γαρο· εΙχε μαζί της καί τό σημαιοφόρο· ό έπικεφαλης τοϋ
Στρατο() δέν τούς άφησε νά προχωρήσουν- " 'Εννοώ νά έκτε
λέσω τάς διαταγάς μου " εΙπε. 'Εκείνοι έπιμένανε κ' ενας δια
δηλωτής εβγαλε τό πιστόλι του
καί πυροβολεί είς τόν
άΊiρα " (σ. 92)· ξέσπασε μάχη · έριχνε ό στρατός καi τά περί
στροφα το() πλήθους (σ. 93). Σκοτωθήκανε καί τραυματιστή
κανε πολλοί, " όγδοιίκοντα - 80
περίπου " (σ. 100).
Ή έξέγερση αύτή στάθηκε τό πρότυπο των ταραχων γιά τήν
" 'Ορέστεια ". Τά κοινά σημεία εΙναι πολλά : Ίδια πρόσωπα
κι άπό τήν έξουσία κι άπό τούς φοιτητές, οι φλογεροί λόγοι,
ή 'ίδια αύθάδεια πρός τίς άρχές, καταφρονο()ν π.χ. τή βεβαίωση
τοϋ Διευθυντη της 'Αστυνομίας (σ. 33), καίνε φύλλα (σ. 34,
38, 44), τονίζεται ό κίνδυνος των Σλάβων (σ. 40), έπελάσεις
το() !ππικο() (σ. 43, 64, 65). οι 'ίδιοι ύπαινιγμοi γιά τήν .. άρ
γυρώνητη Άκρόπολιν " ( !) (σ. 44), άναίδεια συχνά (σ. 39, 42).
Πάντως εΙχαν μιά άγνότητα· φανερά δέν έγινε γνωστό πώς
ύπηρετο()σαν καμιά προσωπική ύπόθεση· εχουν καί μιά πλά
για σχέση μέ τό Θέατρο : Ή Νέα Σκηνή " έδωσε τήν πρώτη
"
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(7) ·οσα σημειώνουμε πηγή τους &χουν ένα βιβλίο γιά τά γεγονότα,
γραμμένο άπό τούς πρωτεργάτες τii>ν " Εύαγγελικii>ν " μέ τάξη και μέ φρον
τίδα· 6χει φωτογραφίες πολλιbν πού πfjραν μέρος, τούς λόγους κλπ. Τό άντί
τυπο πού 'χουμε μπροστά μας ε!ναι χωρίς ξώφυλλο. Ό τίτλος του ε!ναι :
" Φοιτητικαί σελίδες τοΟ 1 9 0 1 , ήτοι πλήρης περιγραφή τfις κατά τfις μετα
φράσεως τοΟ Ί. Εύαγγελίου έξεγέρσεως τ(ί)ν ιροιτητii>ν και τοΟ Λαοο μετά
τ(ί)ν προκαλεσάντων αύτήν αιτιωiι . . . 1902 ". (Δές άφιέρωμα τfjς " Νέας
Έστ(ας " στόν Παλαμά 1 943, σελ. 88, ύποσημείωση, στή συνεργασία τοΟ
Ν. Β έη). Οι άριθμοί τοΟ κειμένου σέ παρένθεση, παραπέμπουν στίς σελίδες
αύτοΟ τοΟ βιβλίου.

της " Άλκήστιδος " (24 τοϋ Νοέμβρη) κάτω άπό τήν ι'ίμεση
άνάμνηση της έξέγερσης αυτό ήταν μιά παλληκαριά τοϋ
Χρηστομάνου· ταραχές δμως δέ γίνανε· ή κριτική μόνο
διαφώνησε η συμφώνησε.
Κι ό Μ ιστριώτης συνεχίζει : " . . . ιίθέλησαν νά είσδύσωσι . . .
είς τιίν Δημοσίαν έκπαίδευσιν διά τής ει'σαγωγής χυδαίων άναγνω
σμάτων [;] καί ει'ς τήν δημοσιογραφίαν δι ' άποπλανιίσεως [ !]
μικροτέρων πευθιίνων [συνταχτ&ν] . . . 'Αλλά πρός τί τοσαϋται
ένέργειαι; Τίνα σκοπόν θηρεύουσι ; Καθ' ήμϋ.ς οί άνθρωποι αύτοί
ιί παράφρονες ιί προδόται τής πατρίδος εlναι. Μέσος δρος δέν
ύπύ.ρχει . Έν τιϊ Ψυχιατρικιί τοίί διαπρεποϋς ίατροu κ . Κατσαρϋ.
ύπάρχει εlδος παραφρόνων οϊτινες έπαγγέλλονται τιίν ϊδρυσιν γλωσ
σικών ίδιωμύ.των· πολλοί τών λογίων είς τιίν τάξιν τούτων ύπά
γουσι τούς έκφύλους οϊτινες διά τι;ς μανίας αύτών συνταράσσουσι
τιjν άρμονίαν τοϋ Έλληνικοϋ γένους . Ύπάρχουσιν δμως άλλοι
οϊτινες άποβλέποντες είς τάς σχέσεις άποβλέπουσιν εlς πολιτικά
σχέδια " - έννοοϋσαν δηλαδή τόν πανσλαβισμό. (" 'Ακρόπο
λις ", 10 τοϋ Νοέμβρη).
Στίς άντιλήψεις αυτές στηρίχτηκε ή άναταραχή που θά δοϋμε.
'Αντίθετα, ή εiδηση πώς θ' άνέβαινε ή " 'Ορέστεια ", γέμισε
χαρά τους νέους κυρίους πού 'χαν σχέσεις μέ τό " Βασιλικόν " .
Ή χαρά τους θά έξόργισε π ι ό πολύ τ ό Μ ιστριώτη.
Τό δραματολόγιο τό 'χε έγκρίνει ό βασιλιάς. Ή εναρξη μέ
τήν " 'Ορέστεια " θά 'παιρνε '"χαρακτήρα πανηγυρικι;ς έορτι;ς.
Ή " 'Ορέστεια " άποτελεί τό βαρυτιμώτερον . . . ή διδασκαλία
τής " Όρεστείας " θ' άποτελέσιι γεγονός, ούτινος ή άπιίχησις
έντός καί έκτός τιϊς 'Ελλάδος έσεται μεγάλη . . . Αί σκηνογραφίαι
καί όλόκληρον τό βεστιάριον έξ έκατο ν καί πλέον στολών, τό
Αρμα τοίί 'Αγαμέμνονος, τ ' άρχαία άγγεία, σκεύη, ξίφη, θώρα
κες, περικεφαλαίαι, δόρατα, τά σκηνικά είδη, παρηγγέλθησαν ύπό
τοϋ κ. Στεφάνου είς τιίν Γερμανίαν. Τάς σκηνογραφίας θά έκ
τελέσιι ό έν GοbοιιιΎ διάσημος καθηγητιίς τιϊς σκηνογραφίας κ.
Zιιtkaιιιeyel', τάς δέ στολάς καί τά λοιπά είδη τό έν Βερολίνφ
πασίγνωστον θευ.τρικόν κατάστημα Bal'lιch. Ή σκηνοθεσία τι;ς
" Όρεστείας ", πολύπλοκος καί δυσκολωτάτη, θά δώσιι τό μέ
τρον τιϊς ίκανότητος τοϋ σκηνοθέτου . . . κ. Οίκονόμου ''.
Ό Στεφάνου θά ζητοϋσε νά καθιερωθεί ενα " φεστιβάλ άρ
χαίου δράματος ", μέ τό θίασο τοϋ " Βασιλικοϋ " μέ τήν ευ
καιρία τ&ν Όλυμπιακ&ν 'Αγώνων, σέ λίγα χρόνια. Καί " έάν
τό μέγα τοϋτο σχέδιον κατορθωθιί, θ' άποκτιίσιι καί ιi Έλλάς
Μπάϋρώϋτ " (" 'Εστία " 1 7 'Ιούλη 1 903). Ό Μ ιλτ. Λιδωρίκης,
φίλος τοϋ " Βασιλικοϋ ", περισσότερο ένθουσιασμένος, δταν
πλησίαζε ή " πρώτη " άφήνεται στή μέθη του καί σημειώνει
διθυραμβικά, στήν iδια έφημερίδα, πώς ή " 'Ορέστεια " θά 'ναι
" 'Αναβίωσις πανενδόξου έποχι;ς, μεγαλοπρεπιίς . . . έθνικής ση
μασίας τελετιί προαναγγέλλεται . . . Άι'ρομένης τιϊς αύλαίας τοϋ
πρώτου έπισrίμου 'Ελληνικοϋ Θεάτρου, άναμφισβητήτως θά δια
χύσιι [ή " 'Ορέστεια "] τιίν πνοιίν τιϊς μεγάλης ι'δέας, ιϊν άντι
προσωπεύει τό Έλληνικόν θέατρον καί θά ύποβάλιι σιδηρϋ.ν τιίν
iσχύν τοϋ εύπατρίδου [μιά κοσμική άντίληψη γιά τόν Α!σχύλο]
τραγικvϋ . . . " (6 τοϋ Όχτώβρη). Ε{χαν φτάσει κι ι'ίλλες πλη
ροφορίες, στό μεταξύ, δτι, π.χ., " Τάς έρινύας θά ύποκριθοϋν
5 άνδρες ' " τά κοστούμια τους θά ε{ναι " ώραιότατα καί τά πτερά
των ύπερμεγέθη καί χρώματος σκοτεινοϋ· τά μοδέλα τους έλιίφθη
σαν άπό τό Μπουργκτεάτερ τι;ς Βιέιινης " . (" 'Εστία " 1 3 Σε
πτέμβρη, στά " Ψιλά ").
•

Τό
Αστυ ", φύλλο πνευματικό καί προοδευτικό, καθώς κ' ή
" 'Εστία ", παίρνει θετική στάση καί σημειώνει, τή μέρα της
εναρξης, πώς σι παραστάσεις τ&ν άρχαίων δραμάτων σέ νεο
ελληνικές μεταφράσεις θά 'πρεπε νά 'χουν άρχίσει νωρίτερα.
Τήν " 'Ορέστεια " τή βλέπει σάν άρχή γιά μιά συστηματική
σειρά παραστάσεων Τραγωδίας στά νέα έλληνικά.
" ·

Τό πρόγραμμα (τετρασέλιδο σέ μικρό σχήμα) :
Σελ. 1 : " Τό στέμμα . Βασιλικόν Θέατρον. Πρώτη παράστασις
(συνδρομιϊς περιττών) , Σάββατον, 1 Νοεμβρίου 1903. Άρχεται
wρα 9 παρά 1/4 μ . μ. άκριβώς " .
Σελ. 2 : " Αίσχύλου 'Ορέστεια, τριλογία κατά μετάφρασιν Γ.
Σωτηριάδου. Μουσικiι Staιιford, έκτελεσθησομένη ύπό τι;ς όρχή
στρας τοϋ Βασιλικοϋ Θεάτρου (Διεύθυνσις /. Καίσαρη) . Πρό τής
ένάρξεως τrϊς παραστάσεως θ' άπαγγελθfί ύπό τιϊς Δος Μ. Κοτο
πούλη 'Ωδή πρός τόν Αι'σχύλον ύπό Κ. Παλαμϋ.. Μεταξύ Α' καί
Β' πράξεως διάλειμμα 4 λεπτών. Οί θεαταί παρακαλοϋνται νά
παραμείνουν είς τάς θέσεις των. Μεταξύ τιϊς Β' καί Γ' πράξεως
διάλειμμα 20 λεπτών ".
. Σελ. 3: "Διανομιj τοϋ eργου· Πρόσωπα-ιίθοποιοί: 'Αγαμέμνων
βασιλεύς τοϋ Αργουι; Ε. Φύρστ, Κλυταιμνήστρα σύζυγός του Ε.
•

Ό μανιακός " γλωσσαμύντορας " καθηγητιίς Γεώργιος Μιστρι
ώτης. Στούς άγώνες του έναντίον τιϊς δημοτικιϊς ύπήρξε ταπεινός
..
καί χυδαίος. Πρωταγωνιστής, φυσικά, καί στά " Όρεστειακά
Λορύ.νδου, 'Ηλέκτρα, 'Ορέστης τέκνα των Ρ. Νίκα, Ν. Μέγγου
λας, Αίγισθος Α . Νίκας, Κασσάνδρα Β. Στεφάνου, Πυλάδης Α .
'Αλκαίος, Παλλάς Άθηνϋ. Μαρίκα Κοτοπούλη, 'Απόλλων Λ .
Λούης, Κίλισσα τροφός τοϋ Όρέστου Έ [λ]. Φύρστ, Φύλαξ Γ.
Τασόγλους, Ταλθύβιος Κιίρυξ Ε. [γρ. Κ.] Μουστάκας, Πρώτος
Πρεσβύτης 'Αργείος Α. Περίδης, Δεύτερος Πρεσβύτης 'Αργείος
Τ. [γρ. Ν.] Ζάνος, Πολίται τοϋ Αργους [ό Χορός μέ τους
δυό προηγούμενους σάν Κορυφαίους], Πρώτη άκόλουθος τrϊς
Κλυταιμνιίστρας, ό Κήρυξ τών 'Αθηνών, Δορυφόροι τοϋ Αίγί
σθου, 'Εννέα Άρεοπαγίται, Δοϋλαι Τρφάδες, Πέντε 'Ερινύες. Δο
ρυφόροι τοϋ 'Αγαμέμνονος, Λαός τών 'Αθηνών " .
Σελ. 4 : " Τιμαί τών θέσεων Πλατεία καί Α' έξώστης Δρχ. 3,50.
Διά τούς κ. άξιωμ. έν στολιί Δρχ. 2,00. Δεύτερος έξώστης 1 ,50.
Διά τούς κ. ύπαξιωμ. έν στολιί 1,00. Ό φόρος είς βάρος τών
θεατών. Φυλλάδια είσιτηρίων έκπτώσεως. Πώλησις είσιτηρίων . . .
Έπί δέκα συνεχeίς έσπέρας θά δοθfί ή " 'Ορέστεια ".
'Αναγράφεται " Α' καί Β' πράξεις " , δχι μέρη της Τριλογίας
πρόκειται ι'ίρα, σύμφωνα μέ τή γερμανόγλωσση διασκευή, γιά
ενα τρίπραχτο εργο. Τοϋ χοροϋ ό ρόλος άγνοείται. Ή άρχαία
καταγωγή τής Τραγωδίας τό iδιο. Δέν ε{χαν καμιά πρόθεση
γι' " άναβίωση ' " ή αiσθηση τής σκηνοθεσίας θά 'ταν συγ
χρονισμένη. Στή Σκηνή τοϋ " Βασιλικοϋ " τίποτα δέ θά 'μοιαζε
μέ τίς άρχαιόγλωσσες παραστάσεις τοϋ Μιστριώτη. ΕΙναι
ν' άπορεί κανένας π&ς οι φίλοι του δέν τό χαραχτηρίσανε
ιεροσυλία ! Δέν προσέχανε τή θεατρική ι'ίποψη, δέ νιώθανε
τή Σκηνή, κοιτοϋσαν μόνο τή γλώσσα ! Μέσα, ώστόσο, στήν
έξέλιξη της έρμηνείας τ&ν άρχαίων έργων στόν τόπο μας,
μπαίνει κάτι καινούριο, ή ταύτιση στό άνέβασμα της Τραγω
δίας μέ τό γερμανικό Θέατρο.
•

Ή Μαρίκα Κοτοπούλη, ή " ιίθοποιός τοϋ μέλλοντος " ( " 'Εμ
πρός " 2 τοϋ Νοέμβρη) φαίνεται, πώς δέ βγήκε άπλ&ς ν' ά
παγγείλει (έπαιξε eνα ρόλο) τήν Τραγωδία, " φέρουσα τών
άρχαίων χρόνων ένδυμα ". Ή έφημερίδα " 'Αθήναι " δημο
σιεύει σέ είκόνα τήν προτομή τοϋ Α!σχύλου, πού 'χαν φέρει
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άπό τό Βερολίνο σάν είδος φροντιστηρίου κ' ήταν άντίγραφο
τi)ς προτομης πού βρισκόταν στό Μουσείο τοϋ Καπιτωλίου
(" Παναθιiναια
1 5 τοϋ Όχτώβρη σ. 5 1 ) καί προσθέτει πώς
τήν " έπέστεψε ", " άφού άπιίγγειλε μακροτάτην ώδιίιι τού κ.
Παλαμiί. έπί τούτφ ποιηθείσαν καί τιίιι όποίαν δέν διέκριιιε,
δυστυχώς, ιί συνιίθης τού ποιητού δύναμις, ίσως διότι ιίτο
(2 τοϋ Νοέμβρη).
ποίημα κατά παραγγελίαν γεyραμμέιιον
",

"

.

Στό " Άστυ " ό χρονογράφος του Π . Νιρβάνας χαιρέτισε τιiν
εναρξη μ' αίσιοδοξία (σ. 1 ) καί στή σελ. 2 άλλος του συνερ
γάτης, ό " Κηφισσός " δέ Θίγει τόν Παλαμά, διηγείται τήν
ύπόθεση κ' έπιλέγει : " . . . ιί δλη παράστασις ύπελείπετο κά
ποιας ίδιαιτέρας δυνάμεως διά νά είναι τελεία . . . Επειτα ιί με
τάφρασις δέν ιίτο άρίστη . . . , €να ϋφος σχεδόν ροκοκό (sic) μέ
δημοτιιοίν και' καθαρεύουσα�• άκαλαισΟιίτως άνακατευμένον
τόν πειράζει ή συχνή χρήση τοϋ πλιίν καί " ιίσθάνετο κα
ιιείς δτι ή μετάφρασις, i.f.v δέν στεριϊται εύρυμαΟείας, ύπολείπεται
ϋμως ιωλαισΟησίας, ίίτις κάμνει τάς μεταφράσεις άριστουργιί
ματα. Δυστυχώς δέν είναι καιρός δπως έξετάσα καιιείς τών στί
χω11 του τιίν άρμονίαν, άλλ ' δτι ούτοι ιίσαν κατώτεροι πάσης προ
σοχιϊς δέν εlιιαι άνάγκη νά έπιμείιιιι περισσότερον. 'Εν τούτοις . . .
τό Βασιλιι(όν Θέατρον άπέδειξεν δτι σκέπτεται νά έργασθιί. €στω
και' μέ μεταφράσεις διά τιίν γλώσσαν τώιι όποίων θά έφρικία ό
.
Α ίσχύλος (2 τοϋ Νοέμβρη).
•

•·

"

.

"

,

Π ρέπει νά δοϋμε τήν " Ώδήν πρός τόν Α!σχύλον ", τό άργό
τερα " Χαίρε της Τραγωδίας ". Έχει μότο : " Έλελύξqτε νύν
Ό Στέφαιιος Στεφάνου ,. διευθύιιων ·· Γενικός Γραμματέας
τού
.
·· Βασιλικού ·· δταν ξέσπασαν τά ·· Όρεστειακά
Ύπιϊρξε δη
μοσιογράφος. πnιητιίς. ,. παλατιανός ·· ιαι.ί . . . δαιιδι/ς τιϊς f:ποι.ιίς ι
._

έπί μολπαίς , άπό τίς " Εύμενίδες ". (" Νουμάς ", 9 τοϋ
Νοέμβρη ) :
"

·· Μ' €κραξες ; ίfρχομαι άπό πέρα !
Χαίρε ! Σ' έσέ τό χαίρε ώ πλάστη καί ιv πατι!ρα !
Στιϊς
παναρμονικώτατης Άθιίνας τόιι άέρα
.
. Όλα εlιιαι σάν άγάλματα, βλαστάρια έιιός Φειδία
·Όλα καί τά καλά τού νού, σίiιι τά καλά τιϊς πλάσης·
Καί μέσα σέ δλα ίfνας. Έσύ δέν είσαι γιά νά μοιάσιις
Τού λόγου ύψώνεσαι Όλυμπος καί Καύκασος μαζί,
Καί σά θεός πού μέ τιίν τρίαινα ένεργεί
Στό μεγαλόπρεπο iiπλωμα τιϊς θάλασσα:; τnιί Όιιιίρnu
Τιίν τρικυμία τι)ν τραγικι/ ξυπνiί.ς κι ένός όνείρου
Τιτανικού σπαράζει άνατριχίλα [ . . . ]
Γιά ίδές ή ' Ελλάδα σου ναός ναός καί είν' δλα του iiδεια,
Βουβά, σβυσμένα, θησαυροί, βωμοί, Πυθίες, λατρείες
Καί σκύλες τού ·Άδη μέσα του καί τού χαμού σκοτάδια
Στά μάρμαρά του θρονιαστές ούρλιάζουν οί 'Ερινύες
·Ένα δραμα, ίfνα δραμα καί τά φτερά τού νού!
Πάλε σάν πρώτα άπ ' τά βαθιά τού άμέτρητού σου τραγου
Κάμε ιί 'Ελλάδα νά ύψωθιί
[διού
Σέ Ά νατολι/ καί Δύση,
Πού εlσαι τού μέτρου ή μουσικιί καί τιϊς ύγείας ιί βρύση
.
Ή 'Ελλάδα-χαμογέλα της, άγέλαστε κ ' 'Εσύ ! . . .
._

Θεωροϋμε άπαραίτητο νά παραθέσουμε καί λίγα άποσπάσμα
τα της μετάφρασης, πού 'ναι τό δεύτερο έπίμαχο σημείο :
Άπάνω στό ποίημα καί στή μετάφραση ξέσπασε ή μανία
των άντιπάλων. Ή παράσταση άρχισε μ' αύτά τά γνωστά καί
Θαυμάσια λόγια, δπως τά είδε ό Σωτηριάδης, μεταφράζοντας :
·· Φ ΥΛΑΞ: Δόστε τέλος, ώ θεοί, σέ τούτους μου τούς κόπους
πού χρόνον πάσχω όλόκληρον, σίiν iiγρυπνος σκύλος ξαπλωμέ
νος, σκοπός φυλάττων άπ' τά ψηλά τού Παλατιού τού Ά γαμέμνο
ιιος ύπερqjα. 'Εδώ έσπούδασα τών iiστρων τιίν νυκτερινι/11 συνά
θροισιν, τούς δύο φωτοβόλους iiρι.οντας έγνώρισα, διαμάντια τού
αίθέρος πού φέρνουν είς τιίν γιϊν μας άπ ' τ ' ούρανού τιί σφαίρα
θέρος καί χειμώνα. Κι' αύτιί τιί νύχτα τό λαμπερό σημείο περι
μένω ιιά ίδώ, τιί λάμψη τιϊς φωτιδ.ς πού θά δείξα τιίν iiλωσιν τrϊς
Τροίας. Γιατί αύτιί τιίν προσταγιί μού €δωσε ιί βασίλισσα - γυναί
κα μέ καρδιά καί γνώση άνδρός. 'Εδώ νi1 μένω πρέπει, τιϊς νύ
χτας νά μέ βρf;Χt/ ιί δροσιά στιίν άπλησίαστη άπό δνειρα κοίτη μου .
Γιατί άντί τού ϋπνου ό φόβος παραστέκεται στιίν κλίνη μου, wστε
νά μιίν καλοσφαλούν τά βλέφαρα άπ ' τιί νύστα . . .
Καί ή εναρξη των " Χοηφόρων , . :
.._

·· ΟΡΕΣΤΗΣ: Τών καταχθοιιίων iiρχοιιτα 'Ερμιί
σωτιίρ μου γίνου καί προστάτης έσύ.
Σέ ίκετεύω εύσπλαχνίσου με.
Στό Αργος στιίν πατρίδα μου έγύρισα
τού 'Αγαμέμνονος πλιίν τόν υίόν Όρέστηιι
κανείς δέιι ύποδέχεται. Μακρυά
στόν Παρνασσό, τό σπιϊτι τού Στροφίοu
τό φιλόξενο, τιίν παιδικιί μου ιίλικία
προστάτευσε. Καί σύ, Πυλάδη
τιϊς νεότητάς μου σύντροφε πιστέ,
μόνος συνοδοιπόρος μ' άκολούΟησες
στό δρόμο τοίίτο, πού κρυφά ό 'Απόλλων
..
μέ εστειλε τό βαρύ ιιά έκτελέσω ίfργον . . . .
•

(Άπ' τό χειρόγραφο τοϋ Θιάσου Μαρίκας Κοτοπούλη, πού
βρίσκεται στό Θεατρικό Μουσείο. Τό 'χει άντιγράψει ό Βασί
λης 'Αργυρόπουλος, ό πρωταγωνιστής της Κωμωδίας, άργό
τερα. Τό δείχνει κι ό γραφικός χαραχτ ιi ρας κ' ή ύπογραφ 1i
του. Ό ίδιος εχει προσθέσει δίπλα της " Ήθοποιός- άντιγρα
φεύς - τέλος τοϋ δευτέρου μέρους " . Πραγματικά, ό προσ
φιλής 'Αργυρόπουλος, έργάστηκε στόν περίδοξο Θίασο γιά
πρώτη φορά άπό τό 1 9 1 0 ως τό 1 9 1 2. -ΑύτιΊς της έποχης πρέπει
νά 'ναι τό άντίγραφο).
Ή " 'Ακρόπολις " Θαυμάζει ξεχωριστά τό ποίημα τοϋ Παλαμά,
σέ μιά παράγραφό της γραμμένη, βέβαια, άπό τό Γαβριηλίδη :
.. . . . Δυνάμεθα, όφείλομεν, νά όνομάσωμεν [τό ποίημα) γιγάν
τειοιι, Αίσι.ύλειον. Νέος 'Έλλην ποιητιίς είς τοιούτο ϋψος, είς τοι
ούτον κάλλος δέν ά111;λθε11 έτι . Ά νι;λΟεν ϋμω; ό ποιητιίς τι;ς Τρι
σεύγενης, ό Παλαμiί.ς. Ά 11ι;λθε διότι κατι;λθεν ει'ς τά κατάβαθα
τιϊς έλληνικιϊς ψυχιίς καί παραμερίσας τό ψεύδος, τό ψιμμύθιον
και' τιίν . . . ύποκρισία11 καί τόν θάνατον . . . ίfβγαλε . . . άπό τiιν
έλληνικιίν ζωιίν. τιίν λαϊκιί11, τιίν δημώδη ΤΟ ΥΤΕΣΤΙ τιίν ζων
τανιίν καί τιίν πραγματικιίν. δσα μαργαριτάρια έχει, άνυψώνων
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αύτά διά τιjς δυνατιjς, τι;ς ό.Ολητικιjς φαντασίας του, τά συμπλέ
κει ώς φωτοσπ:μματα τιjς δημιουργίας του καί τιjς πο11ίσεώς του.
Αύτός ! Ό χαιρετισμός του δέν ιίτο μόνοιι αίσχυλείου δυνάμεως,
ό.λλ' ένιαχού καί πινδαpικιjς συιιθέσεως . . . "Ολη ιj φιλοσοφία και'
ή 'Ιστορία τιjς Τραγωδίας . . . μέσα σέ μιά έκατοστιί στίχους . . .
Τό θαύμα τούτο τό έβγαλε ό βαΟύς νούς τού ποιητού, iiστις εlιιε
ό νέος · Ελλην προφιίτης, ό.γνοούμενος ό.πό τούς πολλούς, λατρευ
όμενος ό.πό τούς λίγους. Τό ποίημα ιίτο διά τούς όλίγους έκλε
κτούς. [Ό Γαβριηλίδης θά α!σθάνθηκε τήν άντίδραση τών
" πολλών "στήν " πρώτη " ] Άλλά ό μάγος στίχος του, τό πά
φλασμα τιjς ροιjς του . . . , ό.λλά τά βεγγαλικά τού πνεύματός του,
ό.λλά τά χρώματα τώιι ό.κτίιιων του ιίσαν δι ' iiλους !
Και' διά τούτο δέν ό.ποδοκιμάζομεν iiτι ιj ό.παγγελία του ό.νετέΟη
είς ένα κορίτσι. "Άν είχε μουσικιί φωνιί, δέν πειράζει iίν δέν τά
καταλάβα111ε iiλα ό.π ' iiσα έλεγε. 'Η μουσικιί τά μαντεύει iiλα ".
(3 τοϋ Νοέμβρη).
Δύσκολα θά μας γινόταν δεχτό πώς ή Μαρίκα Κοτοπούλη δέν
καταλάβαινε τί ελεγε. Βέβαια δέν 1']ταν τύπος 1)θοποιοϋ σάν
τήν 'Ελένη Παπαδάκη π.χ., μέ ίσχυρή καί τή νόησή της,
δμως τό ενστιχτό της ήταν πανίσχυρο κ' είχε κοντά της δχι
eνα στενόκαρδο σκηνοθέτη, άλλά τόν Ο!κονόμου μέ τή με
γάλη άξία καί μέ τήν πλατιά καρδιά, πού δέν εlχε μόνο τά
λαντο γιά σκηνοθέτης, μά τό πολλαπλασίαζε μέ τήν έπιθυμία
του νά ζήσει μέσα σ' όλους τούς 1iθοποιούς του. Ή ποίηση
τοϋ Παλαμά ήταν ή πίστη του καί ή Μαρίκα Κοτοπούλη τό
σύμβολο τοϋ νεανικοϋ δημοτικισμοϋ του έπi ΣκηνiΊς : Ήταν
ά ν ά γ κ η γιά τόν Οίκονόμου νά παρουσιαστεί τέλεια ή
Μαρίκα. Ό Γαβριηλίδης θυμάται τή λίγο άπραγη, τήν πα
λιότερη Μαρίκα στούς θιάσους τοϋ πατέρα της. Πάντως ή
γνώμη του μας ύποχρεώνει σέ σκέψεις, μήπως πλησίασε τό
σωστό. 'Υπάρχουν ήθοποιοί πού δέν καταλαβαίνουν στ' άλή
θεια τί λένε καμιά φορά, δμως πρόκειται γιά έλαττωματικά
καί μισερά τάλαντα. Ύστερα ή Μαρίκα Κοτοπούλη κι ό
Παλαμάς είχανε συγγένεια ψυχική. Ή " νέα ύποκρίτρια · - ,
καθώς τήν άποκαλεί ό Ποιητ�iς σ ' ενα άρθρο του πού θά δοϋμε
στό περιοδικό " Κριτική " πιστεύει θετικά - τό ύποδηλώσα
με μόλις - στό δημοτικισμό· εχουμε κιόλας καί μιά δική της
όμολογία κατακάθαρη, πού μάς τήν είπε στά 1929 στό θέατρό
της στήν 'Ομόνοια· δμως, δέ συνηθίσαμε ν' άναφέρουμε λό
γους μιας μεγάλης μορφης, δταν Εχει λείψει άπ' τή ζωή. Ό
καθένας θά 'χε δικαίωμα νά μ ή μάς πιστέψει· ή άναγραφή μας
θά 'ταν άτεκμηρίωτη. Όσο γιά τό ίίν τοϋ Γαβριηλίδη, στήν
άρχή της τελευταίας φράσης του, θά 'πρεπε νά γίνει ό.φού ·
άλλιώς ύπάρχει άσάφεια.
Όλα τά παραπάνω, καί ή έξύμνηση τοϋ Παλαμά, θ' άντηχή
σανε σά μιά καινούρια πρόκληση γιά τό Μιστριώτη. Τυχαίνει
πολλές φορές, ό μεγάλος καί δίκαιος επαινος νά γίνεται άμέ
σως έπιζ1iμιος, δταν τριγύρω καραδοκοϋνε οί κακοί !
" Άπό τοϋ διαλείμματος τιjς Α' πράξεως - γράφει ό " -Ακρι
τος " (" 'Εστία ", 2 τοϋ Νοέμβρη) καθώς οί θεατές δέ θά 'χαν
σηκωθεί άπό τή θέση τους, κατά τό πρόγραμμα, καi άντίθετα
μέ τή συνηθισμένη " εύαρέσκεια ·· τών καλοντυμένων - ιϊρ
χισαν σφοδραί συζητιjσεις περί τού μίγματος τό όποίον με
τεχειρίσθη είς τιίν μετάφρασιν ό κ. Σωτηριάδης . . . ". Αύτή
τήν άτμόσφαιρα, τήν έπιβεβαιώνει στήν ίδια έφημερίδα ό
" Α ", σέ δυό μέρες ,-- ό καθηγητής ' Ανδρεάδης, προφανώς.
Θυμάται τήν εύρωπαϊκή συν 1iθεια της γενικης δοκιμης μέ
παρόντες δημοσιογράφους καi λυπάται πού αύτό δέ γίνεται
καί στήν 'Αθήνα. -εχει τήν ίδέα πώς ετσι θά μποροϋσε ν' ά
ποφευχθοϋν ο[ " άκρότητες " καί φαντάζεται πώς ό μεταφρα
στής έργάστηκε τυχαία. Δέ μπορεί νά συλλάβει τόν παλμό
τοϋ Στέφανου Στεφάνου καί τοϋ Θωμά Ο!κονόμου καί τόν
άγώνα τους νά πετύχουν τό δοκιμαστικό δημοτικό κείμενο μέ
τήν " 'Ορέστεια ", καθώς τό 'χουμε iiδη ύπαινιχθεί. Δέν πή
ρανε κανένα λόγιο τοϋ " Νουμά '', γιά σιγουριά πηραν τό Σω
τηριάδη· θά θυμώνανε ο[ λιγότεροι άπό τό κομψό καί άμόρ
φωτο Κοινό της " καλης " 'Αθήνας, πού γέμισε τ�iν " πρώτη ",
μέ τή γαλλική του μόρφωση, τό άμέτοχο στήν πορεία τοϋ
έλληνικοϋ πνεύματος, πού τό 'παιρνε τώρα λυτρωτικά στά
φτερά του ό δημοτικισμός. Τό '97 τό 'χανε συνειδητοποιήσει
οί νέοι δημοτικιστές οί aλλοι ζούσανε σά νά μήν είχε συμβεί,
άλλιώς τά " Όρεστειακά " δέ θά 'χανε ξεσπάσει !
Ό κριτικός γράφει άκόμα πώς ό Σωτηριάδης παράδωσε τό
χειρόγραφό του τόν 'Ιούλη καί τό άκουσε στήν " πρώτη ·· .
δέν τόν άφήσανε νά παρακολουθ1iσει οϋτε μιά δοκιμή ! Άν
είχαν ύποδείξει τά " σκάρτα " σημεία οί πρώτοι πρώτοι
άκροατές, θά γλύτωνε ή παράσταση, λέει, άπό τά δυσάρεστα
.
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Ά πόκομμα ό.πό τού; ·· Καιρούς · - , την έπομέιιη τιjς πρεμιέρας.
Ό μπούστος τιjς Μαρίκας Κοτοποιίλη εlναι " δαγεροτυπία " τιϊ:;
;: ποχι;ς. Τό σημείωμα προφητικό : " 'Η ιίθοποιός τοιJ μt:λλοντος ·· !
πού άκολουθήσανε. . . Οί ΆΟηναίοι παρέστησαν πρό τοϋ όχι
πολύ σοβαρού θεάματος τώιι κρίσεων . . . έν αίς ό κ. Σωτηριά
δης ό.πεδεικνύετο (sic) ό.στοιχείωτος, διότι έζιjτησε ν' ό.ναμίξιι τιί11
δημώδη πρός τιίν λεγομένην καθαρεύουσαν καί νά έπιτύχιι κρa
μά τι γλώσσης, βεβαίως, τοϋ μέλλοντος " . Έτσι βλέπει ό κρι
τικός τήν έξέλιξη της γλώσσας σά μιά συνάντηση τών δυό
άντίθετων aκρων· δέν τοϋ άρέσει οϋτε ό Πάλλης, οϋτε ό Χα
τζιδάκις. 'Υμνεί, τέλος, τό Σωτηριάδη πού βρηκε τό " σω
στό " δρόμο !
Κι δμως οί άντάρτες τοϋ " Νουμά " είχαν άρχίσει τή δουλειά
τους, κ' οί " άξιωματοϋχοι " ο! κοσμικοί άναζητοϋσαν πρό
τυπα μακριά τους ! Ά ν ήταν δυνατό νά μαντέψουν οί νουμα
δικοί πώς αύτοί προετοιμάζανε θετικά τή σωστή " γλώσσα
τοϋ μέλλοντος " πόσο παρηγορημένοι θά 'τανε ! 'Αλλά τούς
έφτανε ή πίστη τους, αi'.ιτή τοi'.ις ξεκούραζε !
Κ' ή " 'Αστραπή ", στίς 2 τοϋ Νοέμβρη, κρίνει : " Τό eργον
έπαίχθη μετά πολλιjς έπιτυχίας, ιί μετάφρασις iiμως, συνονθύ
λευμα ό.κατάληπτον διϊθεν δημοτικών λέξεων και' άλλων έκ τιjς
καθαρευούσης καί τιjς ό.ρχαίας, κατέστρεψε τiιν μεγαλοπρέπειαν
τοϋ έργου καί έδυσχέρανε τούς ύποκριτάς . . . ., . Γιά τόν Παλα
μά δέ λέει λέξη. Καί, γιά νά δείξει τήν άντίθεσή της, δέν άνάγ-
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πρός τιίν Α . Μ. τόν Βασιλέα τών Έλλιίνων ", πού 'χει περισση
έπιθετικότητα έναντίον τοϋ " Βασιλικοϋ ", χωρίς νά καταλα
βαίνει πώς οί παλιότεροι 1)Θοποιοί δέν εΙχαν θέση έκεί μέσα,
έμποδισμένοι άπό τή νεοτεριστικη τάση τοϋ Θεάτρου, θέλει
γιά τήν Τραγωδία τούς παλαιούς ηθοποιούς. Ξεχνάει πώς ή
Αtκατερίνη Βερώνη κι ό Διονύσιος Ταβουλάρης, εΙχαν προσ
ληφθεί στή Β' περίοδο, άλλά δέ μπόρεσαν νά μείνουν. Μ' δλη
την τιμη γιά τήν άξία καί τή σημασία τους, δέ θά 'ταν δυνατό
νά.τούς δεί κανένας στό βασιλικό θίασο γιά την " 'Ορέστεια ''.
'Αλλά καί γιά τούς " Ίσαύρους ", " τραγωδία " τοϋ Κλ. Ραγ
καβή, πού θ' άνέβαιναν, Θεωρεί τό θίασο άκατάλληλο " έάν
δέν προσληφθώσι τραγικοί ύποκριταί, ή Βερώνη, ιί Παρασκευο
πούλου, ό Ταβουλάρης, ό Περίδης, ό Γεννάδης, ό Κοτοπού
λης " . (" 'Εσπερινή ", 1 8 τοΟ Νοέμβρη).
Τίς ι'iλλες πληροφορίες γιά τήν παράσταση, πού θά 'πρεπε
νά μή μάς ξεφύγουν, έξω άπ' τό θέμα τfjς γλώσσας, μάς τίς
δίνει ό Τιμ. Σταθ.: Ό Βιλλαμόβιτς έτοίμασε τή μετάφραση
στά γερμανικά " παραλείπων, συμπτύσσων καί προσθέτων . . . "
(8). " Έκ τών δύο χιλιάδων ένενήκοντα ίfξ στίχων τιϊς Όρε
στείας, ό κ. Σωτηριάδης μετέφρασε πιστώς τάς έπτακοσίας ένε
νιίκοντα. Διά τάς iί.λλας δύο χιλιάδας έθεώρησε τόν Αι'σχύλον
φλύαρον . . . Διακόσιοι καί πλέον στίχοι τοϋ Χορού είς τήν άρ
χήν, iγιναν όλίγαι λέξεις, τάς όποίας λέγει ό Χορός είσερχόμενος
είς τιίν σκηνιίν ". Τό χειρόγραφο πού προαναφέραμε διαψεύ
δει τήν πληροφορία. Δέν πρόκειται γιά " όλίγας λέξεις ",
άλλά γιά τρείς όλόκληρες πυκνογραμμένες σελίδες συντό
μευση, βέβαια, κατά τό 1 /4 περίπου. " Αλλοι τριακόσιοι κατό
πιν συμπτύσσονται είς ίfνα διάλογον τι;ς Κλυταιμνιίστρας καί τού
Χορού [σωστό]. 'Από τού μέρους τού κιίρυκος . . . ό.φαιρούνται
μερικοί στίχοι. 'Αφαιρούνται δέ καί ό.πό τόν " 'Αγαμέμνονα "
στίχοι . . . Τούς στίχους 1327-1330 ό μεταφραστιίς μεταφέρει είς
τό στόμα τής Κασσάνδρας, ένφ €πρεπε νά τούς ό.παγγείλιι ό
Χορός . . . ". Συνεχίζει στόν ίδιο τόνο καί παραθέτει παραδεί
γματα (" 'Ακρόπολις ", 3 τοϋ Νοέμβρη). Δέ μποροϋμε, φυσι
κά, νά τόν παρακολουθήσουμε· θά κινδύνευε ή έργασία μας
νά γίνει φυλλάδιο έριστικό, σά μερικ6>ν άκαδημαϊκ6>ν διδα
σκάλων - κι αύτό δέν εΙναι ό σκοπός μας. 'Ωστόσο, ό Τιμ.
Στάθ. Θά 'χε χαφιέ του μέσα στό θίασο· δέ φτάνει μιά άκρό
αση γιά τόσες λεπτομέρειες θά πfjρε σημείωμα! Δέ μπορεί
νά 'παιζε στά δάχτυλα τόν Αiσχύλο στό πρωτότυπο !
•

·Ο Α. Πάλλης, πρωτοπαλλιίκαρυ τοϋ δημοτικισμού, δέχτηκε καί
στά ·· Όρεστειακί1 ·· τούς χλευασμού:; τοjιι · · γλωσσαμυντόρων · ·

γελνε τίς καθημερινές παραστάσεις τοϋ " Βασιλικοϋ " , δσο
παιζότανε ή " 'Ορέστεια ".
Ό " Χρόνος ", τήν ί δια μέρα, μιλάει άπό κοσμική ι'iποψη
γιά τήν παράσταση, πού ι'iρχισε στίς 9.30'. Τό ποίημα τοϋ
Παλαμά, δέν τόν πειράζει κ' έπαινεί τή Μαρίκα Κοτοπούλη
πού τό εΙπε " . . . μέ κλάδον φοίνικας άνά χείρας, μέ iντονον
μεταλλικιίν φωνιίν καί μ' εύκρινιϊ τών λόγων άπαγγελίαν ".
Τονίζει πώς, έξαιτίας τfjς μετάφρασης, τό Εργο δέ μπόρεσε
νά γίνει κατανοητό, γιατί ήταν " είς τiιν δημοτικιίν καί είς
τιίν καθαρεύουσαν συγχρόνως " καί αύτό " ύπιϊρξεν ή κατα
στροφrί του . . . Οί ιίθοποιοί iπαιξαν δλοι έπί ξένου έδάφους.
Διότι εΤναι οί πρώτιστοι διά πάσαν iί.λλην έργασίαν έκτός τιϊς
τραγωδίας . Ή διεύθυνσις τού Βασιλικού Θεάτρου, άφού τόν
θίασόν της δέν τόν κατιίρτισε διά τραγωδίαν ούδέ €πρεπε νά σκε
φθιϊ περί άναβιβάσεως τοιούτου iργου, ίfχουσα ύπ' οψιν της δτι τό
κοινόν δύναται νά βλέπιι έπί βραδυές τά μπουμπουνητά καί τά
φώσφορα τοϋ " 'Ονείρου " [τοϋ Σαίξπη ρ, πού 'χε παιχτεί τήν
περασμένη περίοδο], άλλά δέν άνέχεται ν' άκούσιι ίfνα €ργο τού
Α ίσχύλου καί νά μιί νοιώθιι τίποτε . Διότι χθές δέν ιίννόησε τί
ποτε " . (Χωρίς ύπογραφή). ΕΙχε δίκιο ό Κώστας Χαιρόπουλος
- αύτός Θά 'χει γράψει τήν έντύπωση - δτι οί Έλληνες
ηθοποιοί δέν ξέρανε άκόμα άπό Τραγωδία. Όμως, αύτό δέν
ήτανε λόγος νά μην άρχίσουν. Τούς βάραινε ό άντιτραγω
διακός 1 9ος α!ώνας πού τούς εΙχε άναθρέψει !
ΕΙχε ήδη σημειωθεί στην " ' Εστία ", άπό τίς 25 Αύγούστου,
πώς, προετοιμάζοντας τά εργα τοϋ χειμώνα καί την " 'Ορέ
στεια ", τά " δοκιμάζανε " όχτώ ώρες κάθε μέρα : " . . . Έκεί
δέ πού κοπιάζουν περισσότερον οί ήθοποιοί εΤναι τ' άρχαία
iργα, είς τά όποία €χουν νά συνηθίσουν νέαν άπαγγελίαν . . . καί
στάσεις έπί σκηνιϊς ό.συνηθίστους διά τά ι•εdπερα ίfρ γα . . . · Ό
Ήταν κυρί ως τό δραματολόγιό τους τά δυό πρ6>τα χρόνια.
Ώστε ο[ φ ίλοι τοϋ " Βασιλικοϋ " δέν εΙχαν προκατάληψη
γιά τήν άξία του· βλέπανε σωστά την κατάσταση καί Θά 'ταν
άρμόδιοι νά έκτιμήσουν τά έπιτεύγματα.
Ό Πολ. Δημητρακόπουλος, σέ μιά " Ά νοικτιίν άναφοράν

Άλλ' aς άκούσουμε τόν Παλαμά. Νά μπεί μέσα μας λίγο όξυ
γόνο ! Λάτρευε τό Θέατρο, μόλις εΙχε τυπώσει τήν " Τρισεύγε
νη " : " . . . Τό άρχαίον δράμα €χει νόημα γιά μάς, άνίσως καί μάς
δίνεται οχι σά ' σκιά τού περασμένου ', άλλά σά ' ζwσα πραγματι
κότης ', οχι σάν ' άρχαιολογία ', ό.λλά σά ' νέα ποίησις ' . Μέ τέ
τοια πρόθεση, τιί μόνη σωστιί καί νόμιμη, θέλησε νά μάς παρου
σιάσιι τιίν " 'Ορέστεια " τό " Βασιλικό Θέατρο ". Τέτοια φαίνε
ται πώς ιίταν καί ιί προσπάθεια τού μεταφραστιϊ . . . Ό κ . Σωτη
ριάδης εΤν ' ίfνας φιλόλογος άρχαιολόγος μέ πολλιί γνώση κι ίfνας
λόγιος μέ ζωηρότατο αίσθημα. Θαυμαστιίς καί όμολογητιjς τών
δικαιωμάτων τι;ς ζωντανrϊς γλώσσας πιστεύει μολαταύτα πώς
μπορεί κανείς νά δουλέψ!/ γιά τιίν προκοπιί της μέ τρόπο κάπως
iί.λλο ό.πό τόν τρόπο τού Πάλλη καί τού 'Εφταλιώτη [Μέ τό
" συμβιβασμό " τ6>ν πιό λόγιων στοιχείων μέ τή δημοτική· τή
θεωρία του τήν Ciπλωσε σ' ένα γράμμα του πρός τόν Παλαμά]
. . . Ό κ . Σωτηριάδης εΤναι ποιητικιί ψυχιί· μά μπορεί ποιητής νά
μήν εΤναι . . . Μόλις iί.ρχισε νά μεταφράζι.ι τόν Α ίσχύλο του, εΤδε
πώς ό πεζός του λόγος δέν τού ταιριάζει. Καί φυσικώτατα ξανα
βάλθηκε νά τόνε μεταφράσιι σέ στίχους. Δέν διάβασα, βέβαια, τήν
έργασία τού κ. Σωτηριάδη. "Ο.τι σημειώνω έδώ πηγάζει ό.πό μιά
έι•τύπωσιί μου γενικώτατη ύ.πύ τύ ϋ.κουσμα τής .. Όρέστειας "
μιά φορά στό " Βασιλικό ". Δέν πρόφτασα [Ό Τιμ. Σταθ. " μπό
ρεσε περισσότερα "] νά πιάσω τιί μετρικιί βάση τιϊς έργασίας
τού μεταφραστι;, γιατί χτυπούσανε, στιίν Ο.ράδα, ταύτιά μου ίαμ
βοι, πότε δεκαπεντασύλλαβοι, πότε δεκατρισύλλαβοι, πότε ένδε
κασύλλαβοι, καί σ' ifνα μέρος καί τροχαίοι. Τό πιό χτυπητό έλάτ
τωμα τού κ. Σωτηριάδη εΤναι κάτι πιό πολύ αύτοσχεδιασμένfl πα
ρά μελετημένο. Μιά βία πού δέν πρόφτασε νά συμπιίξιι γερά τά
διάφορα κομμάτια καί νά ταιριάσιι σέ μιάν άρμονικιί ποιότητα τά
παρδαλά χρώματα τιϊς ζωγραφιάς. ·Αν δέν iχω λάθος ό κ . Σωτη
ριάδης δέν άρνιίθηκε πώς βασικά δούλεψε, δμως €ρριψε τό βάρος
τιϊς βίας αύτής καί στή διοίκηση τού Βασιλικού Θεάτρου . Μού
φαίνεται πώς €χει τό κάπως άκατάρτιστο τούτο καί λόγον έσω
τερικώτερο. ΕΤναι σά νά παλαίβουν δλο καί χωρίς άποτελέσματα
όχι ή
(8) Σημειώσαμε πιό πάνω πώς ή μετάφραση 11ταν τοu Β ιλλαμόβιτc,
·
διασκευή.

μέσα στήν μετάφραση αύτιί δυό στοιχεία δυσκολοσυμβίβαστα : ό
άρχαιολόγος ποϋ σκύβει μέσα στούς τάφους, καί ό τεχνίτης ποϋ
όρθώνεται πρός τό φώς . . . Τό κρϋ.μα (sic) καί αύτός έφαρμόζει,
τό κρϋ.μα ποϋ τό χτύπησαν άλλοτε δυνατά μέ λόγια ό Βερναδά
κης καί ό Βλάχος, ποϋ τό πολεμάει μέ lργα ό Ψυχάρης, καί ποϋ
τό έξιίγησε σάν άπαραίτητο σέ μιάν άπό τίς γλωσσολογικές πρα
γματείες του, iiν καλά θυμοϋμαι, ό Χατζιδάκις . Ό κ . Σωτηριά
δης εlναι θαυμαστιίς τοϋ Κάλβου, καί μίλησε άλλοτε γιά τίς 'S}δές
του . . . μ ' ένθουσιασμό. Εlναι μαθητιίς τοϋ Πολυλϋ. ποϋ μαζί μέ τά
νέα καί μέ τ ' άρχαία στοιχεία γύρευε τολμηρά καί καλοφάνταστα
νά πλάσ11 τιί φιλολογικιί του γλώσσα . Καί σέ πολλά θυμίζει ή
έργασία του καί τοϋ Βικέλα τιίν έργασία στά δράματα τοϋ Σαιξπιj
ρου καί τιίν έργασία τοϋ Άριστομένους Προβελλεγγίου στό " Φά
ουστο " τοϋ Γκαίτε. Θυμίζει καί άλλων άκόμα τρόπους καί κό
πους, άπό τό Σκοϋφο καί τό Μηνιάτη ώς τό Μητσάκη. Μέ τιίν
παρατιίρηση πώς lλειψε άπό τόν κ. Σωτηριάδη μιά δύναμη άρ
χιτεκτονικιί ποϋ κάπως ταιριαστούς παρουσιάζει καί τούς άταίρια
στους ρυθμούς, καί μία μουσικιί πού άρμονίζει καί τά παράτονα " .
(" Κριτική ", Δεκέμβρης 1903, σ. 747-9).
-Αν i:βλεπαν κι Cίλλοι τό θέμα της μετάφρασης μ' αύτό τό
στοχαστικό τρόπο, πού ζητάει νά έξηγήσει τό γιατί εγινε
δπως εγινε καί νά τήν κατατάξει μέσα στά παρόμοιά της στή
Λογοτεχνία μας, δέ θά 'χε συμβεί καμιά ταραχή· τό γεγονός
θά 'μενε αύτό πού ήταν, μιά μεταφραστική προσπάθεια, πού
δέν Cίρεσε.
Κι ό Παλαμάς προσθέτει, άπαντώντας ϊσως στόν Τιμ. Στάθ. :
" Ή τριλογία γιά σκηνικούς λόγους δέ11 μποροϋσε νά παρασταθιϊ
παρά κολοβομένη καί σιγυρισμένη έπίτηδες γιά τιίν παράσταση .
'Ο μεταφραστιίς νομίζω πώς μέ δλη τιίν άπό τό πρωτότυπο έργα
σία του ιίταν άναγκασμένος νά προστρέξ11 στιίν μετάφραση τοϋ
Βιλλαμόβιτς, καθώς άκολούθησε καί ή διοίκηση τοϋ Βασιλικοϋ
Θεάτρου τιίν παράσταση τιϊς " 'Ορέστειας " δέ θυμοϋμαι σέ ποιό
θέατρο τοϋ Βερολίνου ".
Τήν παράσταση τή δέχτηκαν, γενικά, μ' έπαίνους : " Ήτο άλη
θώς σκηνικός θρίαμβος . . . οίίτε τοιοϋτος σκηνικός διάκοσμος
οίίτε φωτισμός δμοιος [άρχίζει νά γίνεται ό φωτισμός αiσθητό
στοιχείο] οίίτε γοργότης παρομοία έξετυλίχθη ποτέ δσον χθές τό
έσπέρας έν Άθιjναις . Κόσμος άπειρος . . . Καί ιί " 'Ορέστεια " ι!ρ
χισε· ιίτο tόσον lντεχνος ιί κατασκευιj, ιί τοποθέτησις καί ό φω
τισμός τιϊς σκηνιϊς παριστανούσης τά προπύλαια τών 'Α νακτόρων
τοϋ 'Αγαμέμνονος wστε θά ένόμιζε κανείς δτι πράγματι [Cίρα να
τουραλιστικά τά σκηνικά] εύρίσκετο πρό τών όγκολίθων τών
Μυκηνών καί τών πελασγικών τειχών. Ή έκτέλεσις τοϋ " 'Αγα
μέμνονος " δέν ύπιϊρξε βεβαίως τελεία, άλλ ' έχρησίμευσε ώς γέ
φυρα πρός τiιν οντως άπαράμιλλον έκτέλεσιν τών " Χοηφόρων " . . . ,
δ φωτισμός καί ό κ . Μέγγουλας συνεκέντρωσαν τόν θαυμασμόν
τών θεωμένων. Τιϊς νυκτός τό πέρας μετά τιίν πάλην τrϊς αύγι]ς
πρός τούς άνημμένους πυρσούς έξ ίσου προσείλκυσαν τό χειρο
κρότημα . . . καί ό κάλλιστος αύτός ύποκριτιίς τοϋ Βασ. Θεάτρου,
δστις είς τό τέλος τών " Χοηφόρων " άνεδείχθη μύστης τιϊς Τραγω
δίας [Cίδικα ε!χ' άνησυχήσει λοιπόν ό Πολ. Δημητρακόπουλος !]
καί τοϋ Αι'σχύλου - είς τό τελευταίον δμως lργον, τά � " Εύμε
νίδιις ·· οί ύποδυσάμενοι τί.ις έριννιJιις ύλίγον ίiλειψε νιι γελοιο
ποιιjσουν τάς τραγικωτέρας σκηνάς . Τιίν λοιπιίν έκτέλεσιν τοϋ
ίiργου μεγάλως ύπεβοιίθησεν ό θαυμάσιος σκηνικός διάκοσμος ό
έπιδεικνύων ώς έν άμφιθεάτρφ τό παλαιόν Άστυ τών 'Αθηνών
τοϋ Περικλέους . Ήτο κωμωδία ή ϋπαρξις τοϋ Παρθενώνος καί
άσυγχώρητος άμέλεια . . . ". (" 'Αθήναι ", 2 τοϋ Νοέμβρη). ΕΙ
χε-γράφει-κι Cίλλους άναχρονισμούς τό σκηνικό, άλλά δέν
τούς πρόσεξε τό Κοινό.
Ή " 'Εστία " μέ τήν τάση πού 'χε νά φροντίζει γιά τό δίκιο
τών καλλιτεχνών, δταν αύτό επρεπε νά προβληθεί, άποκα
λύπτει σ' ενα " Κόσμο " της, θερμά, τ�1 συμβολή τοϋ Θωμά
Οικονόμου : " ΜιQ. φωνιί ώμολόγησαν τιίν άκρίβειαν καί τιίν τάξιν,
ιϊτις δι'έργον τόσον μέγα άπαιτεί μελέτην καί γνώσιν ούχί τάς τυ
χούσας [&στε δέν άκούστηκαν μόνο ψίθυροι γιά τή γλώσσα !]
'Αλλά ούδείς ένεθυμιjθη τόν άφανιϊ έργάτην δλης αύτιϊς τιϊς πολυ
δαιδάλου έργασίας, κ. Θ. Οίκονόμου, δστις νυχθημερόν έργαζό
μενος καί τί.ι άδύνατα δυνατά καθιστών κατώρθωσε νά παρου
σιάσιι έπί τιϊς μικρϋ.ς σκηνιϊς τοϋ παρά τόν "Άγιον Κωνσταντίνον
θεάτρου ίiνα άρμονικόν σύνολον οίον θά έζιjλευον τά πρώτα θέα
τρα τιϊς Εύρώπης iiπαντα . . .
(3 τοϋ Νοέμβρη).
Ε!ναι περίεργο κι άκατανόητο, γιά μάς τώρα: Τό πρόγραμμα
της " 'Ορέστειας " δέν άναφέρει οϋτε τό Βιλλαμόβιτς, οϋτε
τό διασκευαστή, οϋτε τό σκηνογράφο, οϋτε τό σκηνοθέτη !
Όλους τούς μαθαίνουμε άπό άλλοϋ. Τό σκηνοθέτη δέν τόν
εχει άναγράψει κανένα πρόγραμμα το\J " Βασιλικο\J ".

Στίς 4 το() Νοέμβρη ό Τιμ. Σταθ. συνεχίζει τήν κριτική του :
" . . . Τά ροϋχα τών ιίθοποιών ιίσαν lξοχα, τά δέ σκηνικά έξοχώ
τερα, ό φωτισμός έξοχώτατος . Αρα ή " 'Ορέστεια " έπέτυχε κι ·
έσημείωσε φιλολογικόν σταθμόν ! 'Ωραία λογικιί συναδέλφων !
Αύτό δά lλειπε, τιί άληθείq., ν ά μιjν ιίσαν καί αύτά lξοχα, μέ τιίν
γενναίαν άφαίμαξιν [μοχθηρία !] τιίν όποίαν ύπέστη τό βασιλι
κόν ταμείον ! " . 'Ωστόσο κανένας ήθοποιός δέν το() Cίρεσε :
. . . είδατε Άθηνϋ.ν μικροσκοπικωτέραν, έφαντάσθητε τι)ν Άθη
νϋ.ν μέ γοβάκια άσπρα καί τακουνάκια Λου/ Κένζ ; (sic) Καί
είδατε 'Απόλλωνα άσχημότερον ; Καί έχρειάζετο πολύ γοϋστο διά
νά εϋριι ό κύριος ρ ε ζ ι σ έ ρ [ή ύπογράμμιση καί τό" κύριος "
φανερώνει διάθεση έπιθετική] δτι ιί καλαισθησία θά ίκανοποι
ιϊτο καλύτερα μέ Άθηνϋ.ν τιίν κ. Χ. Ταβουλάρη καί μέ 'Απόλ
λωνα τιίν δ. Μ. Κοτοπούλη ; ".
'Ο Τιμ. Σταθ., φαίνεται, ήταν άπό κείνους πού 'θελαν νά 'χουν
γνώμη " άφ' ύψηλο\J " γιά δ,τι γινόταν στό " Βασιλικόν" γιατί,
καί λίγο άργότερα, στήν έφημερίδα του άπορο\Jσε, γιατί δέν
καλο\Jσαν τήν Παρασκευοπούλου νά παίξει Τραγωδία. " Μιί
τυχόν ιί κ . Παρασκευοπούλου δέν έκτιμϋ.ται άπό τόν κ. Οίκο
νόμου; " - ρωτάει κάπου έχθρικά. Καί πάλι δέν καταλαβαίνει
τί ήταν τό " Βασιλικόν " καί πώς ε!χε άνάγκη άπό τούς νέους
ήθοποιούς, γιά νά πραγματοποιήσει τό καλλιτεχνικό του πρό
γραμμα. Στά J 907, ό Οικονόμου, σκηνοθέτης ιδιωτικο\J θίασου,
συνεργάστηκε μέ τήν Παρασκευοπούλου καί μέ Cίλλους ήθο
ποιούς το() J 9ου αίώνα στό " 'Αθήναιον " . 'Εκεί, τό ζητο\Jσε
ή περίσταση. Νά, λοιπόν, γιατί μιλάει άσκημα γιά τόν Οικο
νόμου ! Θά το() 'χε συστήσει, πιθανόν, μιά τέτοια διανομή καί
δέν τοϋ 'γινε ή χάρη. Καθώς κι Cίλλοι - καί ό Ν. 1. Λάσκαρης,
μέ τό ψευδώνυμο " Λεβιάθαν " ('"Εστία", 1 6 το() Νοέμβρη)
παραδέχεται πώς ή Βασιλεία Στεφάνου " άξίζει πάντα lπαινον .
Καί μόνη αύτιί καί ή 'Ηλέκτρα κ . Νίκα έσώθησαν έκ τοϋ ναυα
γίου τοϋ γενικοϋ τοϋ οίκτροϋ δλων τών άλλων οί όποίοι έναυάγη
σαν iί.δικα χάρις είς τόν οίακοστρόφον τιϊς σκηνιϊς κ . Οίκονόμου
είς τίς στραβοτιμονιές τοϋ όποίου όφείλεται τό είς τιίν ξέραν πέ
σιμον τοϋ Βασιλικοϋ Θεάτρου " .
•

"
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'Αξίζει, πραγματικά, νά σταθούμε στήν κριτική του .=.ενό
πουλου στό περιοδικό " Παναθήναια ". Ό εξοχος κριτικός,
μέ τήν iσοροπημένη κρίση καί τή βαθύτερη παίδευση θά 'ταν
άπ' δσους παρακολούθησαν τήν πρώτη, ό πιό aξιος, μαζί μέ
τόν Παλαμi'ί, νά τήν κρίνει σωστά κι άκόμα μέ καθαρή καρδιά
κ' έλεύθερος άπό προλήψεις κ' έμπάθειες. Πιστεύει' πώς δέν
ήταν δυνατό νά ξαναζήσει τό 'Αρχαίο Δράμα - δ,τι εβλεπε,
τόν όδηγοuσε σ' αύτή τήν άντίληψη. 'Επαινεί δμως τό " Βασι
λικόν .. καί τή ·· Νέα Σκηνή " γιά τίς προσπάθειές τους. Δέ
θέλει ν' άναμιχθεί στή συζήτηση γιά τή γλώσσα, οϋτε φοβi'ίται
πώς εχει νά πάθει τίποτα ιί έθνικrί, [παρατηρείστε : ό Ξενό
πουλος άποκαλέί " έθνική " τή δημοτική !] ιί ζωντανιί μας
γλώσσα, άπό δσα λαλεί [εiρωνική εκφραση γιά τίς ρητορείες
του] ό κ. Μιστριώτης . . . ·Η μετάφρασις . . . εlναι φιλοτεχνη
μένη είς τό μετριοπαθές καί συμβιβαστικόν έκείνο κράμα (sic),
τό όποίον συμβουλεύουν οί άποφεύγοντες τά ύ.κρα καί τούς σκο
πέλους [θά έννοεί τό Στεφάνου, !δίως γιά τό δεύτερο]. Ό
κ. Σωτηριάδης είργάσθη εύσυνειδιίτως. Εlχε ύπ' iJψει τό άρχαίον
κείμενον, [aλλη διάψευση γιά τόν Τιμ. Σταθ.] τάς νεωτέρας
άπαιτιίσεις, τιίν διασκευιίν τού Βιλλα/iόβιτς, τούς περιορισμούς
τού κ . Στεφάνου [τήν " άποφυγή " των σκοπέλων, μέ τήν πε
ρισσότερη χρήση της καθαρεύουσας, τό " κρi'ίμα ", θά τό σύ
στησε ό Στεφάνου στό μεταφραστή, γιά νά καλοπιάσει, κα
θώς είπαμε, τό περισσότερο μέρος του Κοινοu του - aδι
κα, ώστόσο !] καί μετέφρασεν ό ϋ.νθρωπος άπλα, πιστά, ρυθμικά .
Είμπορώ νά πώ, δτι ιί μετάφρασίς του δέν εlναι ϋ.σκημη . Τό κρά
μα του φαίνεται άρκετά όμοιόμορφον καί κατά τιίν άκpόασιν
καμμία φράσις καί καμμία λέξις δέν μ' έξάφνισεν, δέν μού έπροξέ
νησε δυσφορίαν, άγανάκτησιν ιϊ άηδίαν [δ,τι προξένησε στούς
aλλους]. 'Αλλά τό σύνολον δέν μ' ένθουσίασεν . Άπό τιίν μετά
φρασιν τού κ. Σωτηριάδη λείπει ιί μεγάλη πνοιί . 'Αλλά δι ' αύτό
δέν πταίει ό κ. Σωτηριάδης. "Αν πταίιι κανείς, πταίει ό κ . Στε
φά11ου, ό όποίος δέν άνέθεσεν τιίν μετάφρασιν είς ποιητήν . . . ".
Ό Στεφάνου iΊθελε μεταφραστή άρχαιολόγο, γιά ν' άποφύ
γει τίς εϋλογες έπιθέσεις γι' αύτό μετά τήν " 'Ορέστεια "
εΙχε άναγγελθεί πώς θά παιζόταν ό " Ο!δίπους " τοu Βλάχου,
καί - κατά τίς άρχικές ε!δήσεις - θά 'ρχόταν, ό θρίαμβος : ή
" 'Αντιγόνη " τοϋ Μάνου! Ό Ξενόπουλος θεωρεί τό Σωτη
ριάδη aξιο τιμης πού δέ μετάφρασε τήν .. 'Ορέστεια " σέ ίαμ
βους δμοιους μέ του Βλάχου : " Ή σκηνοθεσία ιίτο πλουσία,
άληθώς βασιλιιοί, ή θεαματικωτέρα καί ή άκριβωτέρα έξ δσων
είδαμε ει'ς τάς Άθιίνας ". Tou aρεσε ό Μέγγουλας, ή Ροζαλία
Νίκα· ή Βασιλεία Στεφάνου τοu φάνηκε " ύπερβολικιj " ( 1 5
του Νοέμβρη) .
'Από τ ά κριτικά σημειώματα δέν εΙναι δυνατό ν ά δοuμε τή
γραμμή της σκηνοθεσίας μαθαίνουμε γιά τόν πλοuτο της καί
γιά τό φωτισμό της δέ μποροuν, γιά τήν ώρα, νά ξεχωρίσουν
τή σκηνοθετική ένέργεια, παρά μόνο έξωτερικά φαινόμενα.
"

Τήν έπομένη της " 'Ορέστειας ", ό Χρηστομάνος άνέβασε στό
" Δημοτικόν " Άθηνων τήν " 'Αντιγόνη " γιά μιά βραδιά, σέ
μετάφραση δική του καί σέ δημοτική σωστή. Δέν τή βρηκαν
άξιόλογη οϋτε ο[ άρχαίζοντες, ούτε ό " Νουμi'ίς ". Ό Χρηστο
μάνος ξεκίνησε γιά περιοδεία κ' ή κατακραυγή επεσε δλη
πάνω στήν " 'Ορέστεια ".
Τρία, λοιπόν, διαδοχικά περιστατικά, μαζί μέ τά " Εύαγγελι
κά ". Ήταν δ,τι χρειαζότανε ό Μιστριώτης γιά νά πάρει τήν
έκδίκησή του ! Τό " Βασιλικόν" θά τό μετάνοιωνε πού τόλμησε
νά τόν άγνοήσει καί ν' άνεβάσει 'Αρχαία Τραγωδία. Ό Χρη
στομάνος iiς εκανε δ,τι f]θελε, ήταν Ιδιώτης. Τό " Βασιλικόν ",
τό θεωρούσαν έπίσημο, δέν έπιτρεπότανε νά μήν προσέχει !
Ό καθένας - καί πιό πολύ ό Μ ιστριώτης - θά 'χε καθηκον
{ερό νά τό έλέγξει - ετσι θά σκεφτόντουσαν οι καθαρεύοντες .
Ol μέρες έκείνες ήταν άνήσυχες. Πολλά προβλήματα άπασχο
λοuσαν τούς Έλληνες. Τό Μακεδονικό ήταν στό κέντρο. Οι
σελίδες των έφημερίδων ήταν γεμάτες άπό τόν άντίκτυπο της
εγνοιας αύτης. Τό θέμα, ώστόσο, της γλώσσας κυριαρχούσε
καί σκέπαζε, θά 'λεγε κανένας, κάθε τι iiλλο. Τό προβάλανε
οι όπαδοί τοu Μ ιστριώτη, μέ τήν πεποίθηση πώς μόνο μέ τήν
άρχαία γλώσσα προετοιμαζόταν ή πιθανότητα γιά τήν πραγμα
τοποίηση των έθνικων πόθων. πως ; Ήταν τόσο άφελείς καί
τόσο άφιονισμένοι ; Ήταν ! Τό '97 δέν τούς εΙχε σωφρονήσει.
Ό Πρωθυπουργός τοϋ '97 τριγύριζε στήν 'Αθήνα κι άγόρευε
στή Βουλή σά νά μήν εΙχε καμιά σχέση μέ τόν πόλεμο αύτό !
Ό Δεληγιάννης άγαποuσε τό Μ ιστριώτη, ετρεχε στίς " πρω
τες " του . . .
Ή .. Π ρω!α ", ή προστάτισσα τοϋ Μιστριώτη, δέχτηκε τήν
" 'Ορέστεια " στήν άρχή άπλά, μέ " καθωσπρέπει " δημο'

σιογραφική αίσθηση (28 του Όχτώβρη) καί τήν έπόμενη της
" πρώτης ", δημοσίεψε μιά περιγραφή της καλά συγκρατη
μένη. Ύστερα δμως εΙδε (4 του Νοέμβρη) πώς πήγαινε κό
σμος καί πώς θά συμπλ1iρωνε τίς άναγγελμένες δέκα παραστά
σεις της " σκλήρυνε ", λοιπόν, τή στάση της, μ' ενα aρθρο,
στή δεύτερη σελίδα καί μέ τήν έπιγραφ1i : " Σωφρονοuμεν; "
πού 'ναι έπίθεση έναντίον του Παλαμi'ί γιά τόν Ύμνο στόν
Αiσχύλο. Ή λέξη " έπίθεση " δέν εΙναι ταιριαστή - θά 'πρεπε
νά ποuμε " άφρός λύσσας " :
Καλώς ιίρξατο τών παρα
στάσεων αύτού τό .. Βασιλικόν " διά τιϊς " Όρεστείας " τού Αί
σχύλου . Άλλ ιί τερατώδης καί ύ.μουσος γλώσσα δι ' ιίς ιίνέχθη
σωι οί άρμόδιοι νά προσαγορευθιϊ ιί προτομιί τού θεοπνεύστου
Αίσχύλου ιίτο ρύπος είς τιίν τελετιίν, ούδέ προσιϊκε νά έπιρρίψω
σι τοιούτον ρύπο11 . . . είς τιίν πανιίγυριν καί νά προκαλέσιι άντί
ένθουσιασμού καί εύλόγου έθνικιϊς οίιίσεως τόν οlκτον καί τόν
γέλωτα τού κοινού διά τοιαύτης προσφωνιίσεως. Δέν προαιρούμεθα
νά μεμφθώμε11 τών άρμοδίων [κρατάει, γιά τήν (όρα, μερικά
" προσχήματα "] τούς όποίους τιμώμεν . . . ". Έδω, στήν 'Ελ
λάδα - συνεχίζει - παίζεται Τραγωδία σέ μιά μετάφραση
βαβυλωνιακιί [μέ πολλές γλωσσικές άποχρώσεις θυμi'ίται,
τώρα, τή γνωστή κωμωδία] καθ' δν χρόνον έ11 τιϊ άλλοδαπιϊ
διδάσκονται αί άρχαίαι τραγωδίαι έν τιϊ πρωτοτύπφ γλώσσιι [νά
το, έπιτέλους, έκφράζεται τό παράπονο, πού έδω δέν άκο
λουθοuν τό δικό του άρχαιόγλωσσο σύστημα] καί έπικροτείται
καί θαυμάζεται ύπό τών άλλογενών ή θαυμασία γλώσσα ιίμών,
δι ' ιίς πλειάς τών δραματικών συγγραφέων [των άρχαίων] συγκι
νεί καί διδάσκει τά έθνη . . . [" διδάσκει " ή άρχαία γλώσσα,
πού τήν καταλαβαίνανε κάπως μόνο ο[ εiδικοί άπό τούς ξέ
νους !]. Ή γλώσσα δι ' ιίς προσηγορεύθη ιί ύψιπέτις μεγαλοφυία
τού Αίσχύλου [δέ σταματάει στή μετάφραση, στόχος του εί
ναι ό Παλαμi'ίς, έκείνος φταίει· τή μετάφραση τήν εΙχε έγκρί
νει ό βασιλιάς φοβi'ίται, πρός τό παρόν· τόν Παλαμi'ί μποροϋ
σε νά τόν βρίζει, δέν ήταν παλατιανός !] ιίτο τερατώδες καί σό
λοικον γλωσσικόν φύραμα, γέμον μακαρονισμών καί άγνώστων καί
αύτοπλάστων λέξεων, αϊτινες ούδέν εlχον τό κοινό11 πρός τιίν όμι
λουμένην έλληνικιjν ούδ' ιίτο δυνατόν νά έννοηθώσιν ύπό τού
·Ελληνικού Κοινού. Καί διά τοιαύτης γλώσσης ιίς τό ϋφος άμιλ
λθ.ται πρός τιίν ποιότητα τιϊς ίδέας, έπετράπη νά προσφωνηθιί ό
κορυφαίος τών δραματικών συγγραφέων, ό καταπλιίσσων τιίν άν
θρωπίνην διάνοιαν διά τό θεοπρόπιον καί τό κάλλος τού λό
γου . . . ". Μέσα σ' αύτό τό aρθρο ύπάρχει κ' ή έξης φράση :
'Η γλώσσα τού •Εθνους ή όμιλουμένη βελτιώνεται καί προάγε
ται είς τιίν όμιλίαν τόσον τού Λυσίου καί τού Ξενοφώντος . . . ".
Παραλήρημα! Πάλι καλά, ό Π. Σοuτσος - " Ή νέα Σχο
λή . . . ", 1 853-μέ ίση κουφότητα, όνειροπολοuσε τό Θουκυδί
δη !
Τό aρθρο είναι άνυπόγραφο, άλλά φαίνεται ή μιστριωτική
έπίδραση· δέν εΙναι, ίσως, πιθανό ή μνεία του Λυσία καί του
Ξενοφώντα νά 'ταν κάτι πού τόν εγνοιαζε· κομμάτια νά γινό
ταν ή άρχαία έλληνική· έκείνον τόν εκαιγε δτι σαλευόταν ή
" αύτοκρατορία " του, ο[ άρχαιόγλωσσες παραστάσεις του !
Ό πανελλήνιος δμως, σάλος, δέν εΙχε τήν ενταση καί τήν
παραφορά της " Πρωίας ". Άλλη έφημερίδα, ο[ " Καιροί ",
λατρεύανε τήν καθαρεύουσα άλλά, μαζί μέ τούς άναγνωστες
τους, ήταν μετριοπαθέστεροι. Φαίνεται πώς τό " Σωφρονοϋ
μεv ; " τούς φάνηκε κακό προμάντεμα καί, χωρίς νά χάσουν
καιρό, δέν άναλαβαίνουν βέβαια νά ύποστηρίξουν τόν Παλα
μi'ί, καταφεύγουν δμως σέ μιά σειρά συνεντεύξεις, μέ τήν έπι
θυμία νά κατανοήσουν τό ζήτημα. Ό " Νουμi'ίς " κι aλλα
φωτισμένα εντυπα δέν άνησυχοuσαν· αύτά καί τό Κοινό τους
βλέπανε μπροστά καί δέν άμφιβάλλανε γιά τή λύση. Γράφουν,
λοιπόν, οι " Καιροί " : " Αί δύο τελευταίαι μεταφράσεις τιϊς
" Όρεστείας " καί τιϊς " 'Αντιγόνης " . . . άνεστάτωσαν iJχι μόνον
τόν κόσμον τών γραμμάτων, άλλά καί όλόκληρον τιίν κοινω
νίαν. Δύο ίιΟάνατα ίιριστουργιίματα τιϊς έλληνικιϊς φιλολογίας
διεσύρθησαν έπί Σκηνιϊς καί παρεμορφώθησαν μέχρι σημείου τοι
ούτου, wστε πολλάκις προεκάλεσαν γέλωτας σπασμωδικούς [οι
" Καιροί " δέ μπορεί νά λένε ψέματα, ήταν έφημερίδα λαϊ
κή καί σεμνή · θά " γέλασαν " βέβαια, δμως ποιοί ; Ή άκα
τατόπιστη " καλή " κοινωνία, πού μιλοuσε γαλλικά καί πού
μιλάει καί τώρα, δταν της τύχει, κι άγγλικά !] Ή τόλμη αϋ
τη τών μεταφραστών διέσπειρε τιίν άγανάκτησιν . . . Έπειδιί οί
κίνδυνοι οί ίιπειλούντες τιίν γλώσσαν στρέφονται κατά τού έθνι
σμού μας, έθεωιιιίσαμεν καθιϊκον ιίιω)ν ν' ίινοίξωμε11 συζιjτησιν
έπί τού θέματος τούτου. 'Όλοι οί άρμόδιοι καί δλοι οί ίκανοί
νά συζητιjσουν, θά παρακληθούν [τοuτο τό " δλοι " άποτελεί
τή μετριοπάθεια πού είπαμε] νά είπουν τιίν γνώμην των : " Ποί
ους κινδύνους διατρέχει τό ' Ελληνικόν Εθνος άπό τιίν παρα·"
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μόρφωσιν ιϊ τιίν διαπόμπευσιν τι(ς !λώσσ:ης των κα! π� ία Jfέτρα
.
έπιβάλλοιιται πρός άποσόβησιν αυτων ; Θα ακουσθουν
αμφοτερα
..
τά μέρη . . . . (5 τοϋ Νοέμβρη).
Μ ίλησαν ό Παλαμάς, ? Χρηστομάνος, ό . Χατζιδάκις, ό
Βλάχος ό Στεφάνου. Και, πρci'>τος, ό Σωτηριαδης (6 τοϋ Νο
έμβρη). ' Θά 'ταν τότε 45 - 50 χρ.ονω·. δτα� τόν έπισκέφθηκ � ό
συντάχτης εγραφε μιά έπιστολη στο διασημο βυζαντινολ?γο
Κρουμπάχερ, πρόσωπο έξόχ<:>ς �ντ.ιπ���τικ.ό στό .� � στ�ιω.τη
Ορεστεια . Η απαν
καί τούς δμοιούς του, σχετικα με την
τησ1i του εΙναι . άφε�ής, δπ?>ς � ταν κι � ,ίδιος δσοι π� ρακο:
λουθήσανε μαθηματα το�, αργοτερα που γινε καθηγητης το�
Πανεπιστημίου, θά τό ξερουν : Χρόνια, εΙπε, συζητοϋμε για
τή γλώσσα, δμως χρειάζονται καί εργα· τοϋτο εκανε κ' έκείνος :
.. "Εδωκα είς τιίν μετάφρασιί μου τό καλοϋπι τιϊς γλώσσας πού
μοϋ άρέσει, πού νόμιζα πώς εlναι τό καλύτερο . Αύτό έκαμα. Αύτό
πρέπει νά . κάμ':! κάθε ε�συνείδητ.ος ii.νθρωπο�. Άπό τάς πολ �άς
.. καλυ ερ , μια κ θαρα. γλω σα . Δε.
δοκιμάς θα βγιι ενα
! ?
�
� 11,,πορ�.υμε
ι::
οτου
άμέσως νά φθάσουμε στο τελειο. Θα παιδευΟουμε πολυ εως
εϋρουμε τιί γλώdσα πού άρμόζει, [Τί " θά παιδευθοϋμε " ; Ό 1 .
Γρυπάρης τό 'χε βρεί τό τέλειο· σέ λίγο θ ά τυπωθεί κάτι
άπό τή δική του " 'Ορέστεια " !] 'Εγώ δέ� εlμαι όπαδός το.ϋ
_ κατασκευ
Ψυχάρη ιϊ τοϋ Παλαμϋ. καί τιί γλώσσα τους τη θεωρω
ασι;α [" πισινή " !] ii.ψυχο . . . Τί τά θέλετε ; 'Η άρχαία γλώ?'σα
εlναι νεκριί . . . Νά έδώ ιί έπιστολιί μου πρός τόν Κρουμπαχερ
άποτελεί τιίν όμολογία τιϊς πίστεώς μου " . Π ιστεύει πώς ή κα
τεύθυνση τοϋ Ψυχάρη καi τοϋ Πάλλη ήταν - τότε ! - κάτι
άδύνατο. Στό άρθρο του στήν " Κριτική ", πού τό 'χουμε άνα
φέρει, ό Παλαμάς θυμάται κ' ε�α γράμμα '. το? τό . 'χε στ.ε !λ� ι
ό Σωτηριάδης καi τοϋ 'γραφε, . . . . πιθανον το μελλ � ν ν ανη�
.
κη μόνον είς τόν Ψυχάρην. ' Εγώ θέλω τόν συμβιβασμο προς το
π�ρόν · άλλέως βλέπεις δτι κι' έγώ έμπαίνω είς τιίν αίθουσα τιϊς
δημοτικι;ς. μόνον άπό ii.λλη πόρτα . . . (sic). Όλοι πρός τόν ίδιο
σκοπό, καί ό καθέιιας άπό ii.λλο δρόμο " . (" Κριτικ1i ", σελ. 748).

Τήν έπομένη, (7 τοϋ Νοέμβρη), ό Χρηστομάνος . [ό άλλος
" φταίχτης ") εΙπε τή γνώμη του ξεκάθαρα. Ο! αλλοι - ό
Σουρης κι ό Δ. Καμπούρογλους κι ό Π. Κανελλίδης, ό διευ
θυντής των " Καιρων ", άξιόλογος δημοσι�γράφος, ?πως τόν
παραδίδει ή φήμη - δέ θά μάς άπασχολησουν. Οι γνci'>μες
.
,
..• .ι.
τους δέ μάς χρειάζονται τώρα. Ό Στεφάνου εΙπε τά έξης, Καί μόνο πού 'γραψε στιί δημοτιιοί τιίν .. Ώδιί πρός τόν Αίσχύ
μ' " tξυπνάδα ", &στε νά μπορέσει καi τούς άντίθετους ν' ά λον " οί ταπεινοί " καθαρολόγοι ·· ζητοϋσαν τήν άπόλυση τοϋ
φοπλίσει καί τό θέμα νά μή χειροτερέψει άπό τή ''..δημοτικι� Κωσ;ι; Παλαμϋ. riπό τιί θέση του στό Πανεπιστιίμιο 'Αθηνών
στική " πλευρά καί νά ύπενθυμίσει πώς τό κακό επρεπε να
'χε σταματήσει άπό τήν πρώτη μέρα γιά κάθε άνθρωπο μέ
καλή πίστη : " Ή μετάφρασις τιϊς " :ορεστείας. " δέν ι/ρ�σε,
διότι ύπιϊρχον είς αύτιίν λέξεις καί φρασεις κακοζηλοι . Μολις Στό μεταξύ, ή " Πρωί:α " έβλεπε πώς ο[ παραστάσεις έξακο
δμως ή κοινή γνώμη (" άγνοεί " τό τί ε{χε γίνει, τίς μιστ�ιω λουθοϋσαν μέ κόσμο κ' iiθελε νά τό άποτρέψει. Όσο παιζό
τικές έπιθέσεις αύτόν, σάν ύπεύθυνο, δέν τόν εΙχε πειραξει ταν τό έργο, φανερωνόταν ή άδιαφορία τοϋ μεγάλου κοινοϋ
τίποτα· τί δουλειά εΙχαν οι έναντίον της " 'Ορέστειας " φω γιά τή γλώσσα του, δπως τήν έβλε�αν έκείνοι, .κ' ήτ�ν ζημιά
νασκίες ;] ύπέδειξε τάς γλωσσικός αύτάς άνωμαλίαr; . αί όποία ι γιά τήν άποψη τοϋ Μ ιστριώτη. Θελανε, λοιπον, να παρεμ
.
άποτελοϋν καθαρώς γλωσσοτεχνικόν ζιίτημα, [κι οχι δηλαδη βάλουν καινούριες ένοχλήσεις. Ό πολύς κόσμος χαιρόταν
άφορμή γιά θόρυβο] ιί διεύθυνσις τοϋ Θεάτρου έξ ίδίας πρω_ τήν " 'Ορέστεια ", δέν ήταν σάν τούς ψευτομορφωμένους της
τοβουλίας έσπευσε νά ένεργιίσιι τήν άναθεώρησιν τιϊς μεταφρα " πρώτης ", γιά νά τούς κυριέψει μόνο " Ιερή όργή " ! Στίς 7,
σεως. Τύ.ς δέ τελευταίας ταύτας ήμέρας τόση έπεξεργασία έγένε λοιπόν τοϋ Νοέμβρη κάπως δισταχτικά - στήν 3η σελίδα το, ώστε δσοι θύ. τιίν άκούσουν τό Σάββατον [ή συνέντευξη δη ενα γράμμα ξαναθυμίζει τό ζήτημα. ·ο τίτλος fiτανε άρκετά
μοσιεύεται, Πέμπτη, 13 Νοέμβρη), θ' άντιληφθοϋν δτι ιί γλωσ έμπρηστικός : .. · Υψώσατε φωνιίν ύπέρ τιϊς γλώσσης. Σύστα
σικιί άρμονία άπεκατέστη . . . ' ' . Δηλώνει δτι τούς μαλλιαρούς σις πρός τόν Τύπον '" ύπογραφή : Νικ. Ή έπίθεση εΙναι, πάλι,
τούς θεωρεί βλαβερούς [τοϋτο εΙναι " μιά στό σφυρί '" ίδού καi έναντίον τοϋ Παλαμά. Τονίζεται πώς εΙναι Γραμματέας στό
" μιά στό πέταλο ") : " Τό Θέατρον δέν ιίμπορεί νά μεταβληθιϊ Πανεπιστήμιο καί, άρα, δέν τοϋ έπιτρέπεται, σά δημόσιος ύπάλ
είς Άκαδημίαν . . . Τό " Βασιλικόν Θέατρον " δέν έχει τό δι ληλος πού iiτανε, νά γράψει τέτοια γλώσσα ! Δέν ξεχνάει καi
καίωμα νά όρίσιι είς ποίαν γλώσσαν πρέπει νά γράφωνται τύ. πα τόν Πάλλη καi τοϋ ρίχνεται κ' έκεινοϋ. 'Απευθείας γιά τή
ριστανόμενα έργα. Τό Θέατρον δέν εlναι . . . οvτε νομοθετικιί έξου μετάφραση της " 'Ορέστειας " δέ λέ�ι τίποτα ! Ήτ�ν ή ''. πο
λιτική " τους, θά προχωροϋσαν σιγα σιγά, πονηρα. Και τό
σία, [ώς πρός τή γλώσσα]. Εlναι έλεύθερον βιϊμα είς τό όποίον
γράμμα τελειών�ι : " Καί ώς κατακλε ίδα :ιϊς π_αρούσης μ_ου, κ .
.
δύνανται νά άνερχωνται λόγιοι περιωπιϊς καί κύρους " .
. ,
.
.
Διευθυντά, έπιτρεψατε. μου να παραθεσω
εν εξαστιχον
επιλογον
Κάτω άπό τή συνέντευξη τοϋ Στεφάνου, ενας γυμνασιάρχης μακροϋ ποιιίματος δημοσιευθέντος περί τι;ς κλίκας καί δπερ ii.λ
θέλει νά πεί κι αύτός τή γνώμη του - σχηματίζεται, τiς μέρες λοτε έκυκλοφόρησεν :
αύτές ενα ρεϋμα γλωσσικης " νομιμοφροσύνης " - καi " με
«"Ω " κλίκα " ! Άγος ρυπαρόν έ ν τιϊ φιλολογίq.,
ταφράζει " αύθαιρέτως μιά έγκύκλιο πού τούς εΙχαν στείλει
ΆλληλοΟαυμαζόμενοι έν " Αστει " καί " Έστίq. "
γιά τό " Σύλλογον τών ώφελίμων βιβλίων ", πώς θά τή γρά
οί γράφοντες Μενέληδες (sic), Κουσόλους (sic) , άηδίας
φανε οί " μαλλιαροί ", τί κακό θά έρχότανε μ' αύτούς : " Βα 
πρός αlσχος τι;ς γραμματικι;ς καί τιϊς καλαισθησίας .
σίλειο τιϊς Ρωμιοσύνης : Τό κουβέρνο γιά τά κουμάντα τι;ς Έκ
Τό πρόσωπόν σας κρύψατε καί τά ποιιίματά σας,
κλησιϋ.ς καί γιύ. τύ. γράμματα τι;ς πλεμπάγιας. Σέ σϋ.ς τά κοπέ
ούδέ σατύρας ii.ξιον δέν ε!ναι τ' ϋνομά σας » .
λια [λειτουργούς] τιϊς γραμματοσύνης τοϋ κοσμάκη, λέμε νύ.
'ξεύρετε πώς έδώ στιίν Άθιίνα έσυνάχθηκε ίiνα σινάφι [σύλλογος) Πολύ θά έπιθυμοϋσα νά μήν ήταν τόσο παγερό, τόσο πολύ
κι έγειναν μιύ. παρέα καί έβαλε βουλιί καλά καί σώνει νά φτειάνιι σαχλό τό στιχούργημα· δμως γιά νά 'ναι τέτοιο, μπόρεσε
χρειαζούμενες [ώφέλιμες) φυλλάδες . ". Τέτοιες ψευτιές έλε ό " ποιητής " του νά έπιτρέψει στόν έαυτό του, νά θίγει τόν
yε, συκοφαντικές, γιά τούς δημοτικιστές ό γυμνασιάρχης,
Παλαμά καί τοϋ Πάλλη ! Τέτοια ήταν ή πνευματική άξία τ&ν
κάνοντας έπικίνδυνο καί βλαβερό " πνεϋμα ".
άντιπάλων τοϋ δημοτικισμοu.
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Τήν ίδια μέρα, σάν άπό σύνθημα, ρίχνει καi ή ". · �στ pαπή ::
.
μιά μπηχτή : ενα χρονογράφημα, με. τήν υπογραφη
Δαφνις
καi τήν έπιγραφή ":Αρχαίον .δράμα ", ά.ρχίζ�ι : " Τά 1ψ�ξικ�

πήματα διαδέχονται αλληλα. Το �ασιλικο � �εατρον. και η Νεα
Σκηνιί ήμιλλιίθησαν ποίον περισσοτερον του αλλου να γελοιοποι
ήσιι τό άρχαίον δράμα ". Καi τελειώ�ει : " Αύτοί καψ έαυτούς
οί δράσται τών γλωσσοπλαστικών αυτών κατορθωματων στε
ρούνται πάσης σοβαρότητος πρόκειται μόνον περί τής έθνικιϊς
άξιο'πρεπείας. Καί εlνε κτύπημα τολμηρόν μία μετάφρασις άναβι
βαζομένη εlς θέατρον περιωπής τού Βασιλικού ". Σέ άλλο δι

πλανό κομμάτι εvας " Γρ. " γράφει δτι βαρέθηκε πιά ν' άκούει
κάθε τόσο διάφορες περιπτώσεις τοϋ γλωσσικοϋ ζητήματος.
Αυτός πολU λίγα καταλάβαινε άπ' δσα γίνονταν τριγύρω
του. 'Εκείνοι που γράφουν στήν " 'Αστραπή " κ' οι άνάλο
γοί τους ε{ναι συμπαθητικοί, τελοσπάντων· δέ ζητάνε τίπο
τα προσωπικό· λένε τiς γν&μες τους, iiς εΙναι κ' έπη ρεασμέ
νοι άπό τό Μ ιστριώτη, που τους σούρνει άπό τή μύτη χωρiς νά τό καταλαβαίνουν.
.
Ή " Π ρωία ", στίς 8 Νοέμβρη, φροντίζει νά προετοιμάσει ψυ
χολογικά τους άναγν&στες της γιά τή διάλεξη που θά 'δινε στή
μεγάλη αίθουσα τοϋ Πανεπιστημίου, στίς 9 τοϋ μηνός, ό
Μιστριώτης γιά τή γλώσσα. Ή τελευταία, γιά τήν &ρα, παρά
σταση τής " 'Ορέστειας " θά δινόταν τό ίδιο βράδυ. Ή " ψυ
χολογική " προετοιμασία γίνεται ώς έξη ς : " Ζιjτημα έθνικόν,
τό γλωσσικόν ζήτημα, προέκυψε πάλιν ίfνεκα τι;ς παραστάσεως
τής " Όρεστείας ". ιίς ή μετάφρασις περιείχε aνευ άνάγκης δύο
ή τρείς λέξεις πεποιημένας. Τό συμβεβηκός, κατά τάς μεταδο
θείσας ήμίν πληροφορίας, διότι δέν παρέστημεν είς τιίν παρά
στασιν, [ό Μιστριώτης, έμπνευστής κάθε σχετικοϋ γραφό
μενου, δέν πήγε λοιπόν στήν παράσταση ;] δέν ιίτο aξιον νά
χρησιμεύσιι ώς άφορμή· άλλά καί aνευ αύτού, τό άκατάληπτον
μωσαϊκόν, τό όποίον προβάλλουσί τινες άπό καιρού, πρέπει
νά έγείριι τό κοινόν φρόνημα. 'Η γλώσσα τού έλληνικού έ
θνους . . . ". Ώστε γιά τό Μ ιστριώτη τό ποτήρι ξεχείλισε, δέ

μποροϋσε πιά ν' άνέχεται παρόμοια ένοχλήματα, κινδύνευε
τό σύστημά του. οι μαλλιαροί θά κατακτοϋσαν τήν Τραγωδία !
οι λογαριασμοί επρεπε νά ξεκαθαριστοϋν ! Τήν Τρίτη, 1 1 τοϋ

.
Ό άγνός καί έμπνευσμέvος σκηνοθέτης τι;ς " 'Ορέστειας Θωμϋ.ς
.
Οίκο1•όμου. Φωτογραφία τού 1909, ίίτα11 ίφμιίνει;ε τόν " 'Άμλετ
.

.

Νοέμβρη, θά παιζόταν άλλο εργο. Ή " 'Ορέστεια " δέν επρε
πε νά έπαναληφθεί !
Ή " Π ρωία ", τήν ίδια μέρα τής διάλεξης, τήν άναγγέλλει κι
άπό κάτω εχει τήν έρεθιστική πληροφορία, πώς τήν προηγού
μενη " όμάς φοιτητών εlς έξοχικήν έκκλησίαν έτέλεσε μνη
μόσυνον ύπέρ τών πεσόντων κατά τιίν ιjμέραν τής 8ης Νοεμ
βρίου. [ 1 90 1 - έννοεί τά " Ευαγγελικά "]. Τό μνημόσυνον έγέ
νετο άθορύβως, [ήταν, δμως, προετοιμασία τ&ν φοιτητικ&ν

πνευμάτων γιά ν' άκούσουν " γόνιμα " τή διάλεξη· χωρ!ς
άμφιβολία, τό μνημόσυνο ε{χε τήν έγκριση τοϋ Μ ιστριώτη·
δέν ήταν ό τύπος που θ' άφηνε τους δικούς του νά κάνουν
κάτι χωρiς νά τό ξέρει] διάπυρος δέ ά11επέφθη εύχιί πρός τόν
ϋψιστον, ύπέρ τών άγνών προμάχων καί θυμάτων τι;ς ίερϋ.ς γλώσ
σης τού Εύαγγελίου · τιϊς άποτελούσης τιίν σώτειραν κιβωτόν τιϊς
έθνικι;ς ήμών ύποστάσεως " .

Τή μέρα, έπίσης, τής διάλεξης (9 τοϋ Νοέμβρη), ό Νιρβάνας
γράφει στό πρωινό " -Αστυ " ενα μεγάλο χρονογράφημα :
" Ζιίτημα γλωσσικού τόνου " : " Διατρέχομεν πάλιν ήμέρας ρη
τορικιjς καί φιλολογικο-πατριωτικών έξάρσεων . . . Ισως iiν έλει
πεν εlς δλα τά ζητήματα ή άνάμιξις τού περιφήμου πατριωτικού
στοιχείου, καί πρό πάντων είς ζητήματα καθαράς τέχνης καί κα
λαισθησίας, τά έκάστοτε άναφυόμενα ζητιjματα θά διεφωτίζοντο
νηφαλιώτερον . . . Πρό πάντων iiν τό περίφημον αύτό ζήτημα τής
γλώσσης τό όποίον κύριος οlδε τί μάς έπιφυλάσσει άκόμη, ύπιίρχε
τρόπος νά περιορισθfί ει'ς τά δριά του, δρια άνάγκης καί καλαι
σθησίας χωρίς ν' άναμιγνύεται κάθε φορά μέ τιίν μεγάλην 'Ιδέαν
καί μέ τό μέλλον τού έλληνικού έθνους " . Ή διορατικότητα
•

τοϋ Νι ρβάνα προαισθάνεται τί πρόκειται νά συμβεί καί, σάν
τόν γνωστό πνιγμένο, πιάνεται άπ' τό νά ξορκίζει τό κακό,
βέβαιος πώς δέ μπορεί νά κατορθώσει τίποτα καλύτερο· τό
βλέπουμε κ' έμείς μέσα στά γραψίματα όλον&ν· φοβοϋνται
τήν ικανότητα τοϋ Μ ιστριώτη νά διεγείρει τους φοιτητές.
ΕΙχε άκουστεί, πώς θά ταίριαζε νά έπιβληθεί άπό τό Κράτος
λογοκρισία γιά τίς μεταφράσεις τών άρχαίων δραμάτων. Ή
" 'Εστία " σ' εvα " Κόσμο " της (7 τοϋ Νοέμβρη) πληγώνει
άλύπητα τήν πιθανότητα μιάς τέτοιας άπόπειρας.
" Ή χ θ ε σ ι ν ή δ ι ά λ ε ξ ι ς τ ο ύ κ. Μ ι σ τ ρ ι ώ τ ο υ. /
Σφ ο δρ ά έ π ίθεσι ς κ α τ ά
τ ώ ν χ υ δ α ϊ σ τ ώ ν. /
Ζ η τ ε ί τ ιί ν κ ε φ α λ ή ν τ ω ν έ π ί π ί ν α κ ι. / Α ί έ ν έ ρ
γειαι τών φοιτητών κατά τών παραστάσεων .
Ά π ε ι λ η θ ε ί σ α ι τ α ρ α χ α ί ".

Μ' αυτούς τούς τίτλους, μέ κεφαλαία, κορυφή στήν πρώτη
σελίδα της, βγήκε ή " 'Ακρόπολις ", τή Δευτέρα 1 0 τοϋ μηνός,
καi δημοσιεύει " όλόκληρο " τό λόγο τοϋ Μ ιστριώτη :
" Έν πρώτοις ό κ. Μιστριώτης έπραγματεύθη περί τι;ς άναγεν
νιίσεως τής 'Ελλάδος καί εlτα εlσι;λθεν εlς τιίν έξέτασιν τιjς γλώσ
σης . Κρίμα πού ή " 'Ακρόπολις " δέ δημοσίεψε κι αυτό
"

τό μέρος θά 'λεγε, σίγουρα, δτι μέ τήν άρχαία γλώσσα θά έρ
χόταν ή άναγέννηση τής 'Ελλάδας. 'Αλλά καi δσα τύπωσε
μάς ε{ναι άποκαλυπτικά :
" Ή ' Ελλάς άνανεωθείσα, τάς ρυτίδας τού γιjρατος άποβαλούσα

καί τάς άλύσεις τής δουλωσύνης θραύσασα, τό πρώτον έπειράθη
δπως άνεύριι τιίν μελιχράν έκείνην φωνήν, δι ' ιίς άπιίγγειλε τφ
κόσμφ τά θεία τού Πλάτωνος ρήματα καί τούς γενναίους τού
Δημοσθένους λόγους . . . τιίν άμύθητον τής θείας ταύτης γλώσσης
ήδονήν αlσθάνονται οί λογάδες τού πεπολιτισμένου κόσμου οϊτινες
χάριν τών Προπυλαίων καί τού Παρθενώνος εlς τιjν πόλιν τού
Περικλέους συρρέοντες φοιτώσιν εlς τό ιjμέτερον θέατρον [τό Νέο
'Ελληνικό] μόνον δταν διδάσκωμεν άρχαία δράματα, δπως άκού
σωσι τά εύπλαστα τού Σοφοκλέους ρήματα ύφ ' έλληνικών στο
μάτων άπαγγελλόμενα. [Θέλει νά πεί πώς τό μόνο πού άξίζει

άπό τό Θέατρο στήν 'Αθήνα ε{ναι ο[ παραστάσεις τής " 'Εται
ρείας πρός . . . " πού 'χε ίδρύσει έκείνος ! Στiς εκτακτες πα
ραστάσεις του, λέει, τρέχανε oi ξένοι. Άς προσθέσουμε
πώς oi ξένοι ε{χαν διατυπώσει φανερά τρομερές κριτικές έναν
τίον του· λυπάμαι πού τώρα δέ θά μποροϋσε νά μιλήσουμε
γι' αύτές]. . . . Μόνον όλίγοι άμαθείς τής καθ' ήμάς 'Ελλάδος
νεανίσκοι μιί δυνάμενοι νά αι'σθανΌώσι τό άμύθητον τής άρχαίας
γλώσσης κάλλος, έκθάπτουσι τά ράκη τών καλυβών τής δου
λωσύνης, iiπερ πειρώνται δπως παραβάλωσι πρός τιjν άλουργίδα
τού Πλάτωνος καί δπως τιjν καλαύροπα τού άγροίκου ποιμένος
άντιπαρατάξωσι πρός τό σκιjπτρον τής ήγεμονίδος τών γλωσσών.
Οί κολοίαρχοι ούτοι τι;ς βαρβαροφώνου γλωσσικι;ς δυσαρμονίας
έπανάγουσι εlς 'Ελληνικά στόματα. Ένετικάς ιϊ Τουρκικάς λέξεις
καί πλάσσουσι κακόηχα λεξείδια, iiπερ διεγείρουσι τόν lμετον . . .

[άκολουθοϋν τ' άποσπάσματα πού άναγράψαμε πιό πάνω].
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Εύχόμεθα ϊνα ιί πολιτεία λάβιι έν καιρφ τιίν δέουσαν πρόνοιαν
διότι οί λαοί, όταν ίδωσι τiιν θρησκείαν καί τιίν γλώσσαν αύτών
ύπονομευομένην, μέχρι βιαίων έξεγέρσεων έξικνοϋνται [άπειλή
πρός τό Κ ράτος κα! ύποκίνηση πρός τούς φοιτητές νά χτυ
πήσουν τούς " χυδαϊστάς "] όπερ, προφανώς βλάπτει αύτούς
[τούς λαούς - έδώ κάνει τό φίλο τής ήσυχίας, ύποκριτικά,
άφου μόλις εΤχε ρίξει τό σύνθημα]. Οϋτω πράττουσσιν οί ιΌύν
τορες τών λαών [άπειλητικός ύπαινιγμός πάλι πρός τό Κ ράτος)
όσοι έννοοϋσι νά συνεχίσωσι εύκλεές παρελθόν καί έχουσι τό σθέ
νος, όπως άτενίσωσι ει'ς ένδοξον μέλλον. [Άν δέν πλήξει τό
Κράτος τελειωτικά τούς " χυδαϊστάς ", δέν έχει ψυχικό σθέ
νος . . . ]. "Αν οί άφιλοπάτριδες ούτοι άνθρωποι έπετύγχανον τοϋ
σκοποϋ αύτών, ιίθελον άφαιρέσει άπό τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ τό όρ
γανον τιjς άναπτύξεως καί καταρρίψει μνημείον, όπερ ή νεωτέρα
' Ελλάς έπί αίώνας άνιίγειρε. [Δέν άπομένει δηλαδή τίποτ' Cίλλο
παρά νά σφαγουν οί " χυδαϊσταί '" αύτό Cίκουσε τό φοιτητικό
πλήθος) . . . Οί χυδαίζοντες μεταφρασταί [καi ό Χρηστομάνος
μαζί] ύποκρίνονται άπορίαν, iiν τά έργα αύτών άπεδοκιμάσθησαν.
Τό πράγμα όμως δέν εlναι δυσερμιίνευτον διότι τοϋτ ' αύτό θέ
λουσι πάντες [ύπόδειξη στούς φοιτητές) εlς τό θέατρον περι
βεβλημένοι τάς έμβάδας καί τιίν στολήν τοϋ κοιτώνος [; ;]. Άλλ'
αί άποδοκιμασίαι καί οί καταγέλωτες iiς χρησιμεύσωσιν αύτοίς
ώς διδασκαλίαι, ·ϊνα μιί διασπώσι τιίν ένότητα τιjς έλληνικιjς φυ
λιjς. Ταλαίπωρον έλληνικόν γένος ! Δέν ιίρκεσε τό έγχειρίδιον τοϋ
δολοφόνου [ ;] καί ή δυναμίτις τοϋ άνατροπέως [ ;] ό.λλ ' ήτο πε
πρωμένον ϊνα βέβηλοι έλληνικαί χείρες έμβάλωσι πυρίτιδα ύ7Ιό
τά θεμέλια τοϋ Παρθενώνος τής γλώσσης . . . 'Αλλ' ι'iς μάθωσι
ότι αί ' Ελληνικαί 'Εριννύες [προτροπή γιά έκδίκηση] δέν φέρου
σιν έπί κεφαλιϊς δέρματα άκάκων προβάτων ώς έν τφ Βασιλικφ
Θεάτρφ [ύπαινιγμός γιά τήν έμφάνιση τών Έρινύων στήν πα
ράσταση]. Ό δέ 'Ελληνικός λέων δύναται μέν νά κλεισθιί έν
κλωβφ καί δύνανται τεχνηέντως ν ' άποσπάσωσι τούς όνυχας αύ
τοϋ, άλλά έάν έξέλθιι τούτου θέλει τύψει κατά κόρρως ώς βλλο
τε τόν ήγfίτορα όλοκλιίρου κοσμοκρατορίας . . . ". ['Εννοεί τούς
Περσικούς πολέμους ;].
Πιό πάνω εΤχε πεί : " Οί ήμέτεροι χυδαϊσταί τι/ν γλώσσαν αύ
τών δύνανται νά μεταχειρίζωνται διαλεγόμενοι πρός τούς ύπη
ρέτας αύτών ιί έν τοίς καπηλείοις, όταν όμως έμφανίζωνται έν
τφ Θεάτρφ [τώρα έπεκτείνει τή " δικαιοδοσία " του κα! στό
Θέατρο, γενικά] καί διί έν τφ Βασιλικφ, ύπέρ ού ένδιαφέρονται ού
μόνον οί Βασιλείς, άλλά καί τό Έλληνικόν γένος όλόκληρον
[άπειλεί καi τό Βασιλέα καi του κάνει έξωση άπό τό Θέα
τρο πού 'χε Ιδρύσει καί πού πλήρωνε γι' αύτό καi φόρους
στό κράτος) όφείλουσι νά έχωσι γλώσσαν μάλλον εύγενιj ιί στο
λιίν πολυτελιϊ καί διαφέρουσαν " Μ' Cίλλά λόγια καταργεί τήν
άξία τής παράστασης καi τή σκηνική τέλειότητα. ( 'Ακρόπο
λις " 1 0 του Νοέμβρη).
Ή " Πρωία ", πού δέν έβγαινε Δευτέρα, σπεύδει τήν Τρίτη
1 1 του μηνός νά πληροφορήσει, δτι στό λόγο ήταν παρόντες
" . . . Ό Πρύτανις τοϋ Πανεπιστημίου, οί καθηγηταί πασών τών
Σχολών [δλοι ;] κόσμος άλλος έκ τών έπιστημόνων καί πλείσται
κυρίαι . . . Εlς τιίν σεμνιίν τελετήν παρέστη καί ό κ. Δεληγιάν
νης . . . ". Κατά τήν ίδια πηγή " τό τέλος τοϋ λόγου . . . έκάλυψαν
άτελείωτα χειροκροτήματα. Έν μέσφ τοϋ θορύβου έκείνου iών
έπευφημιών καί τών χειροκροτημάτων, άκούεται ιί φωνή φοιτη
τοϋ . . . , ό όποίος άπηύθυνε λίαν έπιτυχιί προσφώνησιν πρός τόν
κ. Μιστριώτην εύχαριστιίσας 'αύτόν έκ μέρους τιϊς Πανεπιστη
μιακιjς νεολαίας, διά τούς ύπέρ τιϊς Μεγάλης 'Ιδέας κόπους του,
βεβαιώσας αύτόν έν τέλει ύπό τά παταγώδη χειροκροτήματα . . .
ότι ή νεολαία τοϋ Έθνικοϋ Πανεπιστημίου θά εlναι πάντοτε ii.γρυ
πνος φρουρός παντός έθνικοϋ " - έτοιμοι, δηλαδή, γιά έπίθεση !
,

"

οι φοιτητές, άναμμένοι πιά, συγκεντρώνονται στά προπύλαια
δπου μιλάει Cίλλος φοιτητής καi προτείνει " όπως άνακόψωσι
σιίμερον τό βέβηλον έργον τών μεταφραστών ". 'Εκλέγεται μιά
έπιτροπή, πηγαίνει στό Στεφάνου καi ζητάει νά μήν ξανα
παιχτεί ή τριλογία, δμως αύτός τούς εδιωξε μέ τή δήλωση
πώς ή παράσταση θά γίνει· πήγαν κα! στόν ύπουργό τών
'Εσωτερικών, πού κάλεσ'ε τό Διευθυντή τής 'Αστυνομίας καi
του 'πε νά δεί τό Στεφάνου· αύτός του 'δωσε τήν ίδια άπάντηση
καi τήν πήγε στόν ύπουργό. Τότε ό άστυνομικός διευθυντής
διαβίβασε παράκληση του ύπουργου πρός τό Μ ιστριώτη, νά
μήν έπιμένουν ο! φοιτητές στήν άπαγόρευση· ό Μ ιστριώτης
δέχτηκε " μόνον ύπό τόν όρον νά μiι διδαχθιί πλέον [ό καημός
του !] έστω καί μετατρεπομένη ή Τριλογία τοϋ Αι'σχύλου ".

Καi ή " 'Ακρόπολις ", πού διηγεiται αύτά τά σουρ'τα - φέρ'τα
(δπου πιό πάνω) προσθέτει πώς ό Μ ιστριώτης εΤπε στό Διευ
θυντή τής 'Αστυνομίας : " "Αν πρόκειται νά μάς διαφθείρουν καί

..
Ή Μαρίκα Κοτοπούλη, τρισχαριτωμένη ·· Κοκορόμυαλη . στιίιι
iιμώνυμη κωμωδία τών Μπαρριέρ καί Γκοντινέ, πού άνεβάστηκε
Ρ.να χρόνο πρίν άπό τιίν ·· 'Ορέστεια .. στό .. Βασιλικό Θέατρο
..

τήν γλώσσαν τότε ούδέν πλέον μένει εlς τό ταλαίπωρον έθνος
μας καί πάντες πρέπει νά άποτρέψωμεν παντί σθένει τόν όλεθρον
τοϋτον. ' Εγώ πρά'Jτος έν τιί περιπτώσει ταύτιι θά φορέσω κόκ
κινην σκούφιαν (sic) όταν έπιμiνουν νά μϋ.ς καταστρέψουν τά
έθνικά μας κειμιίλια. Έν τούτοις ό,τι δύναμαι θά πράξω διά
τιίν άποψινήν παράστασιν " .
Ταραχές δέν εγιναν, άλλά πώς κοτζάμ διευθυντής τής 'Αστυ
νομίας δέν τόν {iρπαξε τέτοιον αύθάδη άπ' τό γιακά νά τόν
χώσει μέσα; Θά 'χε άνάλογες διαταγές ! Άλλ' ο! φοιτηtές,
μιμούμενοι τήν αύθάδεια του Καθηγητή τους καi νομίζον
τας τόν έαυτό τους νικητή, άνακοινώσανε μιά τους" έκκλη
σιν πρός τόν έλληνικόν λαόν " : " Λαέ! Σύ, όστις έχυσες τό αί
μα σου ύπέρ τrϊς ίεράς γλώσσης σου [ύπόμνηση τών " Εύαγγελι
κών ) γρηγόρει ! Ή γλώσσα σου πάλιν ύπό τών έχθρών σου
βεβηλοϋται. Ή έθνικιί σου ύπόστασις καιρίως ύπό τών βε
βιίλων τούτων πατάσσεται καί ύποβλέπεται. Λαέ! Οί έχθροί τοϋ
έθνισμοϋ σου προσπαθοϋσι διά τής σφαγιάσεως τής γλώσσης σου
τιίν ίδίαν σου σφαγίασιν ώς έθνους καί φυλιjς. Γρηγόρει ! Καί έσο
έτοιμός διά τό τελευταίον κατά τών άνιέρων βεβηλωτών σου
κτύπημα . . . ". Μ' Cίλλα λόγια, καθαρή πρόσκληση σέ άνταρ
σία !
ΓΙΑΝΝ ΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ
·

"

ΣΤΟ ΕΠΟΜ ΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ : Συνέχεια καί τέλος του ιϊρθρου.

8 Ό κ. Χρ. Ε. Ά y γελομάτης δημοσιεύει, στιίν έφημερίδα
.. 'Εστία " σειρά σημειωμάτων γιά τά Εύαγγελικά καί τά Όρε
στειακά. Αρχισε στίς 8 Φλεβάρη. Συνεχίζει καί μετά τόν ' Ιούλη.
•
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Θεατρικό Κέντρο του Μ πουένος •Αιρες

Άποχωρηηiριο (όμαδική δημιουργία)

•

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

'Ακαδημία Θεάτρου Σαράφοβ (Σόφια)
Θέατρο του Πανεπιστημίου S. U. 1 1 3 (Σόφια)

Οι γυναίκες παίρνουν τήν ά ρχή ( Κόστοβ)
Χόρο (Σταχιμί ροφ)

•

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

'Ομάδα Πάο ε Τσίρκο (Σάο Πάουλο)

Μ ι κροαστικοί Γάμοι ( Μπρέχτ)

Θέατρο Ναίφ
Θίασος Άτανόρ
Θίασος Πιέρ Σπιβακόφ
Σμίγκ

ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ

Θέατρο Σκηνή 7 1

Τό μυστικό του Ρισάρ Ντεμαρσύ
1 - 2 - 3 Ήλιος τf\ς Κατρίν Μονό
Οί περιπέτειες του Μ ί νους καί του Μ άγκνους
Ή όμολογία (Σάρα Μπερνάρ)
Θά σκάσω ( Βενσάν Κάλντορ)

ΕΛΒΕΤΙΑ

Θέατρο Μομπίλ (Γενεύη)

Μ 'δλη μας ηi φωνή (σέ στίχους Μαγιακόβσκι)
Ούέστε ρν (όμαδικ 1i δημιουργί α )

ZA·J·P

'Εθνικό Θέατρο του Ζαίρ

( Λαϊκό Παραμύθι)

Γκοτζίλλα Ραίηνμποου Τρούπ (Σικάγο)

Κοπριές στήν Κόλαση (Λούντλαμ Μ. π, Βέρ)
Οί Πόρνες της Βαβυλώνας ( Μπ. Βέρ)
Ή όνομασία (όμαδική δημιουργία)
Στριγγές κραυγές

ΓΑΛΛΙΑ

Η . Π.Α.

Θεατρικό ' Ε ργαστήρι τf\ς Άιόβα
Ρίτσαρντ Γκάλλο

JΑΠΩΝΙΑ

Βαζέντα Σογκεκίγιο (Τόκιο) .

Ι ΡΑΝ

'Ομάδα του Καργκάγε Ναμαγιές (Τεχεράν η )

ΙΣΠΑΝΙΑ

Θέατρο Ταμπάνο ( Μαδρίτη)

•

•

•
•

Πάνω στά δραματικά πάθη 11

•

Ναγκαχάν
Αύτοκατηγορία (Πέτερ Χάντκε)

•

Καστανουέλα 70 (όμαδική δημιουργία)
Υ βά ντέ Ρετάμπλος (όμαδική δημιουργία)

•

•
•

Θέατρο του Ήλιου

ΙΤΑΛΙΑ

Θίασος Μπήτ 72
Ι λ Γκραντεάτρο (Ρώμ η )

Ή πόλη τών ζώων (όμαδική δημιουργία)
Ράτα . . . Τά . . . Τά . . . Τά . . . (όμ. δ η μ . )
Οι J 20 μέρες τών Σοδόμων (Σάντ)
Τ ά Μπάνια ( Μ αγιακόβσκι)
Τύμπανα μές στή νύχτα ( Μ πρέχτ)

ΚΟΛΟ Μ ΒΙΑ

Θέατρο Καντελάρια ( Μ πογκοτά)

'Εμείς οί άπλοί άνθρωποι (όμαδ. δημ . )

•

Μ Α ΡΟΚΟ

Θίασος Τάγιεμπ Σαντίκι ( Κ αζαμπλάνκα)

Μακαμάτ Βαντία Άζ-Ζαμάν Άλ Χαμαντάνι

•

•

Μ ΕΞΙΚΟ

Μάρτα Βερντούζκο καί Σαλβαντόρ Φλόρες

Νοσταλγία του θανάτου ( Βιλλαουρούτια )

•

Ν Ι ΓΗ ΡΙΑ

'Εθνικό Θέατρο του Ντουρο Λάντιπο
(Ίμπαντάν)

Όπερα Γιο ρούμπα : Όμπακόσο καί
Όλουβέρι (Ντουρο Λάντιπο)

•

Δ. ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Καφεθέατρο Γαλ. 'Ι νστιτούτου Βερολίνου

Schauspielhaus de Bochum

Γιατρός μέ τό ζόρι ( Μ ολιέρος)
Σαλώμη (Όσκαρ Ούάιλντ)

•

ΟΥΓΚΑΝΤΑ

Θέατρο Λίμιτεντ ( Κ αμπάλα)

Ρένγκα Μόι (Σερουμάγκα)

•

ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ

C.P.N.

Ή

Π Ε ΡΟΥ

Θέατρο- Καμπεσίνο του Γιαβιέρ ( Κ ούζκο)
Χόρχε Άκούνα Παρέντες (Λίμα)

Μαριονέτες στή διάλεκτο Κέτσουα
Μ ίμος

•

ΠΟΛΩΝΙΑ

Θέατρο Στούντιο ( Βαρσοβία)
Θέατρο STU ( Κ ρακοβία)

Ρεπλίκ (Γιόζεφ Σάινα)
πτώση (όμαδική δημιουργία)
Τό κλειδί τών Πολωνικών 'Ονείρων (όμαδ.)

•

φωνή τών νικημένων

Ή

•

ΠΟΡΤΟΓ ΑΛΙΑ

Τεάτρο α Κομούνα (Λισσαβόνα)

Πουθε εΙσαι ; (όμαδική δημιουργία)

ΣΟΥΗΔΙΑ

Μπλόμκραφτ

ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ

Θεατρικό Τμf\μα τf\ς Μπρατισλάβα
Μουσική 'Ακαδημία του Μπρνό

Πώς - ό - il λιος - ή ρθε στήν Τούντρα
Ή φάρσα του Πατλέν
Πώς νά παντρευτείτε μιά γυναίκα ( Γκόγκολ)

ΦΙΛΑΝΔΙΑ

Άχάα Τεάττερι (Ταμπέρε)

Τό παράξενο ταξίδι του Γιργκίπλυ (όμαδ . )

•

ΧΙΛΗ

Θέατρο • Αλεφ

Καζιμίρο Παναφλέτα (όμαδική δημιουργία)
Ήταν μιά φορά ενας βασιλιάς (όμαδ. δ η μ . )

•

•

•

ΘΕΑΤΡΑ Λ Α · Ι - Κ Η Σ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΕΛΛΑΔΑ

Θέατρο Σκιών : Καραγκιόζης του Παναγιώτη Μ ιχόπουλου ('Αθήνα)

Ο!δίπους Τύραννος
Ό Μεγαλέξανδρος καί τό καταραμένο φίδι

•

ΙΤΑΛΙΑ

Θίασος Maggio di Buti
Τζουζέππε Τσελάνο

Μήδεια ( Π ιέτρο Φρεντιάνι)
Σικελός " παραμυθάς ··

•

ΠΟΛΩΝΙΑ

Λαϊκά Συγκροτήματα τi')ς Κάτω Σιλεσίας

Ήρώδηδες κι 'Αλήτες

•

•

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ Μ ΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ
ΕΘΝΟΣ ΡΟΜ

Γιουγκοσλάβοι Τσιγγάνοι
Λάλια Ντιμίτριεβιτς • Σάτι Μ ιχάλ - Ρούντα

Τραγούδια καί χοροί

Ι ΝΔ Ι Α Ν Ι ΚΟ ΕΘΝΟΣ

Θεατρική 'Ομάδα Ίντάχο

Θέατρο - Χοροί - Τραγούδια

ΤΗΣ Α Μ ΕΡ Ι Κ Η Σ

Κραίηγκ Κάρπεντερ (Καλιφόρνια)
Ντάρρυλ Ούίλσον

" Παραμυθάς "
.. Παραμυθάς ,.

Θέατρο ντέ λά Καρριέρα

Ό Πόλεμος του Κρασιού

ΟΚΣΙΤΑΝΙΑ 50

ΚΟΝΤΣΕΡΤΑ
ΑΓΓΛΙΑ

Θεατρική 'Ομάδα Τάντζεντ

Ρίφφ (όμαδική δημιουργία)

Η.Π.Α.

Κ ρίστοφερ Τρή

Αύθόρμητος Ήχος

*

Σημ. :

Μέ κουκίδες σημειώνονται τά θεάματα πού παρακολούθησε καί θ' άσχοληθεί μ' αύτά

•

ή

άπεσταλμένη του " Θ " .

ΦΕΣΤΙΒΆΛ ΝΑΝΣΥ 1 97 3
ο

ΣΦΥΓΜΟΣ ΤΟΥ ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

Της ΚΑ ΤΕ ΡΙΝ Α Σ ΘΩ Μ Α Δ Α Κ Η
Στά εννιά χρόνια τιJς λειτουργίας του, τ ό Φεστιβάλ
τοϋ Νανσύ ifχει ιfδη παγκόσμια επιβληθεί σάν ίiνας
τόπος συνά ντησης καί παθιασμένης α ναμέτρησης τώ 11
πιό επαναστατικών τάσεω 11 τοϋ θεάτρου. Φτά νει νά
θυμήσουμε οτι στό Νανσύ εμφα νίστηιω ν γιά πρώτη
φορά, μπροστά σέ διεθ 1ιές κοινό τό
Bι-ead and

Pιιppet

"

",

ό Γιcροτόφσιcι, τό

"

Teatro Campesino

"

,

ό Μπόμπ Ουίλσο ν ιωί aλλοι Οεατριιωi πειραματισμοί
πού σήμερα Οεωροϋνται όρόσημα. Τό " Θέατρο '
Οεώρησε χρέος νά παραιωλουθιjσει τό φετεινό !Χ Φε

στιβάλ. Ή νέα σκηνοθέτις Κατερίνα Θωμαδάκη δίνει
τίς παρακάτω εξαιρετικά ε νδιαφέρουσες ε 1ιτυπώσεις :

Φέτος, γιά πρώτη φορά, τό Φεστιβάλ τοϋ Νανσύ κράτησε
δεκατρείς μέρες - άπό τίς 24 τοϋ 'Απρίλη ως τίς 5 τοϋ Μάη καί φιλοξένησε πενηνταέξη θιάσους άπό τριανταδυό χώρες.
Γιά ν' άντιμετωπιστεί ή πληθώρα τών θεαμάτων έπιστρατεύτη
καν στό Νανσύ καί στά περίχωρά του δεκαέξη αίθουσες κάθε
λογης : άρχίζοντας άπό τό πολυτελέστατο " Grand Theatre "
(μεγαλόπρεπη iταλική σκηνή, καθίσματα καί πάτωμα ντυμένα
μέ βυσσινί βελοϋδο) καί φτάνοντας μέχρι τά άντίσκηνα άπό
μπλέ καί πορτοκαλί μουσαμά πού 'χουν στηθεί στό πάρκο
της Πεπινιέρ κι δπου, δταν βρέχει, θεατές κ' 1iθοποιοί βουλιά
ζουν στίς λάσπες.
Σ' ενα τέτοι,ο άντίσκηνο στεγάζεται καί ή εδρα τοϋ Φεστιβάλ
στήν κεντρική πλατεία Καρριέρ, μιά στενόμακρη άδεια πλα:
τεία περιστοιχισμένη άπό δέντρα καί παλιά σπίτια. Στήν
πρόσοψη είναι τά ταμεία τών εισιτηρίων, στό έσωτερικό τά
γραφεία της διεύθυνσης καi τών διάφορων άρμόδιων έπιτρο
πών, οί πάγκοι δπου πουλιοϋνται άφίσες, προγράμματα καί
φωτογραφίες, οι πίνακες άνακοινώσεων πού ένημερώνουν τό
κοινό γιά κάθε άπρόοπτη άλλαγή στό πρόγραμμα. Ό τόπος
άντηχεί άπό τά μεγάφωνα πού άναγγέλλουν τίς πιό έπείγουσες
ειδήσεις κι άπό τό βουητό ένός έντυπωσιακοϋ πλήθους νέων
κυρίως άνθρώπων κάθε χρώματος καί κάθε έθνικότητας πού
περιφέρονταν άδιάκοπα. Πλάι, χωρισμένος μέ ενα ξόλινο
μεσότοιχο είναι ενας μεγάλος χώρος μέ πρόχειρο μπάρ
τραπέζια καί πάγκους δπου τά βράδια δ ίνονται παραστάσεις:
'Εδώ όρύεται ή μουσική πόπ. Είναι άδύνατο νά σ' άκούσει ό
συνομιλητής σου. Όμως, δλοι κάθονται η περπατοϋν καί
μιλοϋν iiσυχα.
Άπό νωρίς τό πρωί συνωστίζονται άτέλειωτες ούρές μπροστά
στά ταμεία τών ε!σιτη ρίων - πού έξαντλοϋνται άστραπιαία.
Μετά τίς δυόμιση τό μεσημέρι άρχίζει δ πυρετός τών θεαμά
των. Κάθε μέρα προλαβαίνει κανένας - ίiν άντέχει - νά δεί
τέσσερα θεάματα. Ένα στίς 2.30', ενα στiς 5, ενα στίς 8.30'
κ' ενα στίς J J . Θά πρέπει βέβαια νά τρέξει άπό τή μιά
αίθουσα στήν ι'iλλη καi πολύ συχνά αύτή ή άπδσταση είναι
μεγάλη . Τό κοινό δμως άεικίνητο πηγαίνει παντοϋ, χειρο
� ροτεί παραληρώντας δ,τι τοϋ άρέσει, γιουχάρει άλύπητα η
αποχωρεί μαζικά άπ' δ,τι δέν τοϋ άρέσει. Κατά κανόνα, τοϋ
άρέσει δ,τι εχει σφρίγος, λάμψη καί μιά προχωρημένη άνα
ζήτηση· καi δέν τοϋ άρέσει δ,τι δέν είναι άρκετά έπαναστατικό
καί ζωντανό. Π .χ. ή ιταλική παράσταση τοϋ " Τύμπανα μές
στή νύχτα " τοϋ Μπρέχτ, παρόλο πού ήταν πολύ προσεγμένη
δουλειά, διατηροϋσε όλόκληρη τή δομή τοϋ παλιοϋ θεάτρου.
Μέσα στήν έκρηκτική άτμόσφαιρα τοϋ Φεστιβάλ φάνηκε
άναχρονιστική. Τό κοινό άποχωροϋσε διακριτικά. Όμως,
στή " Σαλώμη " τοϋ ·οσκαρ Ούάιλντ τοϋ γερμανικοϋ Schaus
pielhaus de Bochum τό κοινό έξοργίστηκε μέ τούς έστετίστι
κους φορμαλισμούς της σκηνοθεσίας. Σφύριξε, έφυγε χτυπών
τας τά καθίσματα. Πρόκειται λοιπόν γιά ενα κοινό όλοζώντανο

πού συμμετέχει στόν προβληματισμό καί στούς ρυθμούς τοϋ
καιροϋ του καί άπαιτεί τό ίδιο κι άπ' τό θέατρο. Μετά τό
τέλος τών παραστάσεων, κάθε βράδυ, θεατές καί δημιουργοί
σμίγαν στά τραπεζάκια τών καφενείων της πλατείας Στανι
σλάς καί συζητοϋσαν παράφορα μέχρι τά ξημερώματα.

:χπηρχαν

δμως άνάμεσα στό κοινό κ' οι έξτρεμιστές πού
εβλεπαν τό Φεστιβάλ σάν προϊόν ένός παρακμασμένου άστι
κοϋ πολιτισμοϋ καί μιiiς άνεπιθύμητης κουλτούρας. Πάνω
στούς τοίχους τών ταμείων τοϋ Φεστιβάλ καί τών γραφείων
της διεύθυνσης είχαν γραμμένα τά συνθήματά τους, δπως :
" Ή κουλτούρα είναι άντι-ζωή ", " Όσο περισσότερο θέα
τρο καταναλώνετε τόσο λιγότερο ζείτε " κ.a. 'Ακόμα κ' ή
ταμπέλα .. Παγκόσμιο Φεστιβάλ τοϋ Θεάτρου " είχε μετα
τραπεί σέ " Π αγκόσμιο Φεστιβάλ της άνίας ". Οι έξτρεμιστές
άναζητοϋσαν μέ φανατισμό ενα θέατρο άπόλυτης στράτευσης
πού νά όδηγεί σέ άνατρεπτική δραστηριότητα. Έκαναν δμως
ενα λάθος γνώριμο καί πολύ διαδομένο : δντας άνίκανοι νά
συλλάβουν τήν [ερότητα καί τή βαθιά άνθρώπινη άναγκαιότη
τα της καλλιτεχνικης δημιουργίας ύποβίβαζαν τό θέατρο στό
.
έπιπεδο
τών πρακτικών λύσεων, τό ταύτιζαν μέ κάτι τόσο
μονοδιάστατο δσο ή κατευθυνόμενη πολιτική δράση.
Ή καταπιεσμένη ένεργητικότητα τών έξτρεμιστών ξέσπασε
τήν Π ρωτομαγιά καi παρά λίγο νά στοιχίσει τή διάλυση τοϋ
Φεστιβάλ. Οι διαδηλώσεις 6.ρχισαν μέ μιά ε!ρηνική πορεία
τοϋ ένωμένου μετώπου έργατών-φοιτητών-μαθητών. Όταν δ
μως μιά μερίδα τών διαδηλωτών έγκαταστάθηκε στήν πλατεία
Στανισλάς, παρά τήν κατηγορηματική άπαγόρευση πού 'χε
προηγηθεί, μιά Ισχυρή άστυνομική δύναμη θέλησε νά τούς
έκτοπίσει. Έγιναν συμπλοκές, ο! διαδηλωτές ξήλωσαν πλά
κες άπό τήν πλατεία, ϋψωσαν δδοφράγματα, έσπασαν τά τζάμια
της εισόδου τοϋ " Grand Theatre , iiριξαν πέτρες κι 6.λλα
άντικείμενα στούς άστυνομικούς πού τούς έπιτέθηκαν μέ τά
πατροπαράδοτα άμυντικά τους δπλα καί τούς κυνήγησαν μέχρι
καi μέσα στό άντίσκηνο της πλατείας Καρριέρ, παραβιάζοντας
τό 6.συλο τοϋ Φεστιβάλ. "Εγιναν όυλλήψεις, διαδόθηκε μάλι
στα πώς είχαν συλληφθεί καί μέλη Λατινοαμερικάνικων θιά
σων, πράγμα πού διαψεύσθηκε άμέσως άπό τiς τοπικές άρχές.
Τό Φεστιβάλ σέ ένδειξη διαμαρτυρίας γιά τήν παραβίαση τοϋ
χώρου του άποφάσισε νά διακόψει τίς έκδηλώσεις του. Πολλοί
θίασοι δήλωσαν έπίσημα συμπαράσ·ταση πρός τούς κρατούμε
νους διαδηλωτές. Τελικά, μετά άπό μιά δλονύκτια συνεδρίαση
τής διεύθυνσης τοϋ Φεστιβάλ μέ τούς άντιπροσώπους δλων
τών δμάδων άποφασίστηκε νά συνεχιστοϋν ο[ έκδηλώσεις.
"

Τό ΙΧ Φεστιβάλ τοϋ Νανσύ δέ διαδραματίστηκε σέ eνα στεγανό
χώρο. Ένα άπό τά ώραιότερα χαρακτηριστικά του είναι δτι
ήταν άνοιχτό - άνοιχτό στiς άντιλογίες, στίς έπιδράσεις το()
περιβάλλοντος, άνοιχτό καί στiς άντικρουόμενες τάσεις πού
έκφράζαν τά θεάματά του. Γιατί οϋτε στήν έκλογή τών θιά
σων δέν παρεμβλήθηκε κανένας δογματισμός. Τό Φεστιβάλ
ήταν ενα μωσαϊκό άπό πειραματισμούς πού κινιόνταν πρός
κάθε κατεύθυνση. 'Εκπροσωπήθηκαν μερικές άπό τiς πιό ριζο
σπαστικές τάσεις τοϋ σύγχρονου θεάτρου, χωρίς αύτό νά ση
μαίνει πώς δλα τά θεάματα άνηκαν στήν άκραία πρωτοπορία.
Ή άναζήτηση είχε διακυμάνσεις άπό θέαμα σέ θέαμα. Άλλοϋ
εφτανε σέ μεγάλη ένταση κι όξύτητα κι άλλοϋ έμενε άκόμα
θολή. Τό ίδιο καί ή ποιότητα. οι πιό τολμηροί καi καλοσυν
θεμένοι πειραματισμοί ήρθαν άπό τήν Πολωνία, τήν 'Ιαπω
νία, τίς 'Ενωμένες Πολιτείες της Άμερικης καί τήν 'Αγγλία
καi τό πιό μαχητικό πολιτικό θέατρο άπό τή Λατινική Άμε
.
ρικη.

� τ�ν

Αύτή ή συλλογική έιlφάνιση της πρωτοπορίας στό Νανσύ
δυν�μίτης στά θεμέλια τοϋ παλιοϋ θεάτρου, άνεξάρτητα
απο τό δτι οι συντελεστές τοϋ παλιοϋ θεάτρου κ' oi όπαδοί
τους σ' όλόκληρο τόν κόσμο δέ θά 'χαν ποτέ οϋτε τήν άντοχή

ούτε τήν Ικανότητα ούτε τή διάθεση νά αiσθανθοϋν τόν παρα
μικρό κλονισμό . Ήταν μιά εκρηξη της δύναμης μέσα άπό τή
σοβαρότητα καi φανέρωσε γι' ίiλλη μιά φορά δτι τό θέατρο
της πρωτοπορίας, άντίθετα μέ τό παλιό άνώδυνο θέατρο,
θίγει τά πιό όδυνηρά, τά πιό σύγχρονα προβλήματα, μέ τόν
πιό άποκαλυπτικό καi βίαιο τρόπο. Έχει μιά ίiμεση καi σφρι
γηλή έπαφή μέ τήν πραγματικότητα. Συμμετέχει, έπιδρii, άντι
κατοπτρίζει, έκφράζει, μάχεται τή συγκεκριμένη χρονική του
στιγμή. Τολμii νά έρευνήσει, νά άνατρέψει βολικές καί προσο
δοφόρες άξίες, τολμii νά καταδυθεί μέ όξυδέρκεια καί ενταση
&ς τό βυθό τό'>ν προβλημάτων πού τό άπασχολοϋν.
Κι άφοϋ θίγει νέα προβλήματα μέ καινούριο τρόπο, έφευρίσκει
άκούραστα νέες μορφές. Άνακατατάσσει ριζικά τή δομή τοϋ
θεάτρου, τίς άρμοδιότητες τών συντελεστό'>ν της παράστασης.
Στό παλιό θέατρο ή βασική δημιουργική πορεία πού άκολου
θείται μπορεί νά σημειωθεί ετσι :
Συγγραφέας

-

.
.. Συγγραφεας
η,

σκηνοθέτης

) �������i

άφος

) σκηνοθέτης
- ήθοποιοί
σκηνογράφος

) παράσταση
)παράσταση

Αύτό τό σχημα σημαίνει άναλυτικά : πρώτα Ερχεται τό θεα
τρικό Εργο. Αύτό ε{ναι τό άντικείμενο της έρμηνείας. Μ ιας
έρμηνείας πού ξεκινάει άπό τό σκηνοθέτη καi διοχετεύεται
στό σκηνογράφο καi τούς ήθοποιούς-έκτελεστές (πολλές φο
ρές σκηνοθέτης καί σκηνογράφος δουλεύουν μεμονωμένα).
Αύτή ε{ναι μιά διαδικασία πού άκολουθείται τυφλά άπό τούς
έργάτες τοϋ παλιοϋ θεάτρου χωρίς στιγμή ν' άμφισβητηθεί,
χωρίς ποτέ ν' άμφιβάλλει κανένας γιά τή ζωτικότητά της. ΕΙναι
ενα δεδομένο, μιά δομή καθιερωμένη άπό τή συνήθεια καi κατά
συνέπεια εϋκολη, βολική κι άποτελματωμένη.
Στό καινούριο θέατρο, τό θεατρικό εργο σάν ετοιμο τελειω
μένο δημιούργημα, πού πρέπει νά έκτελεστεί καί νά έρμηνευ-

τεί, άπορρίπτεται. 'Απαιτείται μιά μεγαλύτερη έλευθερία τό'>ν
ίiλλων παραγόντων της παράστασης, Ιδιαίτερα τοϋ σκηνοθέτη
καi τοϋ ήθοποιοϋ πού ή συμμετοχή τους στή δημιουργία τοϋ
θεάματος άποχτά σημασία πρωταρχική . οι άφετηρίες γιά τήν
παράσταση άναζητοϋνται τώρα πιά δχι στό θεατρικό εργο
άλλά στή ζ ω ή .
Ή σκηνογραφία παλιοϋ τύπου πού 'χει σ ά σκοπό ν ά δημιουρ
γεί ii νά όλοκληρώνει τήν ψευδαίσθηση καταργείται κι αύτή.
Στό καινούριο ζωντανό θέατρο, ή σκηνογραφία ε{ναι μιά
λειτουργική σύλληψη τοϋ χώρου. 'Ορισμένες φορές μάλιστα
μπορεί ό σκηνογράφος νά δημιουργήσει μιά όλόκληρη νέα
άντίληψη τοϋ θεάτρου κεντρωμένη στήν προσωπική του όπτι
κή, δπως συμβαίνει στήν περίπτωση τοϋ μεγάλου Πολωνοϋ
σκηνογράφου Γιόζεφ Σάινα (Josef Szajna).
Μένουν ο[ δυό κεντρικοί παράγοντες
ό σκηνοθέτης καi ό
ήθοποιός. Πολλές φορές ό ρόλος τοϋ σκηνοθέτη περιορίζεται
στiς άρμοδιότητες ένός συντονιστη της παράστασης πού δι
ευθύνει τή δημιουργική πορεία κ' έλέγχει τά άποτελέσματά
της. �Αλλοτε πάλι άπό τό σκηνοθέτη ξεπηδά τό θέμα καί ή
κατεύθυνση της δουλειiiς. 'Αναμφισβήτητα δμως δπου ύπάρχει
ενα δραμα όφείλεται στήν Ισχυρή προσωπικότητα τοϋ σκηνο
θέτη. 'Από τiς όμάδες Εχουν συχνά προκύψει ίiρτια άποτε
λέσματα, δλοι δμως ο[ σταθμοί στήν έξέλιξη τοϋ καινούριου
θεάτρου εχουν γίνει άπό σκηνοθέτες.
Όσο γιά τόν ήθοποιό, γιά ν' άντιμετωπίσει τiς νέες του εύθύνες,
σά στοιχείο κεντρικό της παράστασης, χρειάζεται νά διαθέτει
ευαισθησία, όξυδέρκεια καί προσωπική ώριμότητα κι άκόμα
εΙναι άπαραίτητο ν' άναπτύξει τίς δυνατότητές του, πράγμα
πού προϋποθέτει μιά έκτεταμένη ψυχο-σωματική έκπαίδευση.
Ό ήθοποιός πρέπει νά μάθει νά ύπάρχει κ' ύστερα νά έκφράζει
όλόκληρο τόν έαυτό του, χρησιμοποιώντας όλόκληρο τόν
έαυτό του.
-

'Από τά θεάματα πού παρακολούθησα θά άναφέρω άναλυτικά
τά πιό σημαντικά χωρίζοντάς τα στίς παρακάτω κατηγορίες :

'Ένα χάπενινγκ έκτός προγράμματος! Έτσι χαρακτήρισαν δηκτικά, οί κύκλοι τοίί Φεστιβάλ, τή βίαιη έπέμβαση τής ό.στυvομίας στίς
φοιτητικές διαδηλώσεις τής έργατικής Πρωτομαγιθ.ς. 'Ανωτέρω, τό πρόχειρο όδόφραγμα τών διαδηλωτών. Ίσχυριί άστυνομικιί
δύναμη παρακολουθεί τίς κινιίσεις τους, λίγο πρίν άρχίσουν οί συμπλοκές, πού παραβίασαν τελικά τόν ούδέτερο χώρο τοίί Φεστιβάλ
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οι κατηγορίες αύτές δέν πρέπει νά θεωρηθοQν σάν έτικέτες
καί νά περιορίσουν τά θεάματα. Ε!ναι πολύ πιθανό ενα πολι
τικό θέατρο νά 'ναι ταυτόχρονα καί θέατρο σωματικής εκ
φρασης κι άκόμα νά έπιχειρεi μιά " έπιστροφή στίς ρίζες ".
Χρησιμοποι& αύτή τήν κατάταξη μόνο σάν ενα μέσο γιά νά
διαχωρίσω τά θεάματα σύμφωνα μέ τό πιό εντονο χαρακτηρι
στικό τους.
1.

Θ έ α τ ρο λ α ϊ κ η ς π α ράδο ση ς

Στό φετεινό Φεστιβάλ εγινε μιά τολμηρή καινοτομία. 'Εκτός
άπ' τούς θιάσους άναζήτησης, προσκλήθηκε κ' ενας περιορι
σμένος άριθμός θεάτρων λαϊκής παράδοσης δπως π.χ. ό Κα
ραγκιόζης τοQ � ιχόπουλου, ό θίασος Maggio di Buti άπό τήν
'Ιταλία, ό Σικελός Τζουζέππε Τσελάνο, τά πολωνέζικα συγ
κροτήμ.ατα " Ήρώδηδες κι 'Αλήτες ". Προσκλήθηκαν άκόμα
νά παρουσιάσουν τίς μορφές εκφρασής τους τρείς πολιτιστι
κές μειονότητες : οί Όκσιτανοί (γλωσσική μειονότητα τής
Νότιας Γαλλίας), τό έθνος Ρόμ (Τσιγγάνοι) καί τό 'Ινδιάνικο
έθνος τής 'Αμερικής. Νά π&ς έξηγεί τήν πρωτοβουλία του
αύτή ό καινούριος διευθυντής τοQ Φεστιβάλ, Λέβ Μπογκντάν
Γιεντρζεγιόφσκι (Lew Bogdan Jedrzejowski) :
" Τό περιεχόμενο τοϋ Φεστιβάλ τοϋ 1973 μπορεί σ' όρισμένους
νά φανεί άπροσδόκητο. Τί γυρεύουν, άλήθεια, οί όμάδες λαϊκιjς
παράδοσης σέ μιά έκδιίλωση πού γιά πολλούς έχει γίνει συνώνυμη
μέ τό θέατρο τιϊς άναζψησης ;
' Υπάρχουν πολλοί λόγοι. Ό πρώτος βρίσκεται στό έπίπεδο μιύ.ς
προσέγγισης άνάμεσα σ' όρισμένους προσανατολισμούς τοϋ σύγ
χρονου θεάτρου καί σ' αύτές τίς παραδοσιακές θεατρικές μορφές :
Έπιστροφιί στό δρόμο σά σ' ίiνα νέο σημαίνοντα χώρο, χρησιμο
ποίηση τιjς τεχνικής τών θεατρίνων καί τών μπουφόνων, aσκηση
μιύ.ς συλλογικιϊς τελετουργίας άπογυμνωμένης άπό κάθε θεατρικό
φτιασίδι, ιϊ άντίθετα άκραία θεατρικοποίηση πού πνίγεται στό μπα
ρόκ, κινητικότητα καί καθολικιί άνατροπιί δλων τών σχέσεων
θεατρικής έπικοινωνίας, χρησιμοποίηση καί άναβίωση τών με
γάλων μυθικών θεμάτων, είδική έκμετάλλευση κ' έπέκταση τοϋ
θεατρικοϋ χρόνου κλπ.
Όλ' αύτά τά στοιχεία ύπάρχουν μ' ίiνα τρόπο περισσότερο ιϊ λιγό
τερο άντιληπτό στά θέατρα λαϊκής παράδοσης. Ή παρουσία αύτών
τών θεάτρων στό Νανσύ δέν εlναι κατά συνέπεια τυχαία. Εlναι
μύ.λλον ένός είδους διερώτηση : σέ τί άντιστοιχεί αύτή ή μακριά
πορεία τοϋ θεάτρου πρός τiι λαϊκή δραματική λιτότητα κ' εlναι
aραγε προβλέψιμο ή άκόμα κ ' έπιθυμητό νά ρίξει κανένας μιiι
γέφυρα άνάμεσα σέ δυό τάσεις τόσο διαφορετικές στιίν ούσία τους ;
Ό δεύτερος λόγος εlναι δτι ήρθε πιά ιί ώρα νά πάψουμε νά θεωροϋ
με άπλά καί μόνο έξωτικές τίς θεατρικές μορφές πού 'ναι στιίν
πραγματικότητα ιί άληθινιί έκφραση τών λαών. Τό λαϊκό θέατρο
δέν εlναι ίiνας άφηρημένος μύθος. Εlναι αύτό τό κριτικό καθάριο
κ' εύθυμο ξεπιίδημα πού άσταμάτητα άμφισβητεί τά πάντα. Ή
άγνοια κ' ή περιφρόνηση δσων ένοχλοϋνται άπό αύτό, τό στραγγά
λισαν σιγά σιγά καί τό ρίξαν στούς σκουπιδοντενεκέδες τής κουλ
τούρας . . .
. . . Μέσα άπό τίς άναζητιίσεις μας πάνω στό θέατρο σ ' όλόκληρο
τόν κόσμο μπορέσαμε ν ' άντιληφθοϋμε τιί βαθιά πρωτοτυπία καί
τόν άνθρώπινο πλοϋτο όρισμένων άπ' αύτά τά θέατρα πού - aγνω
στο άπό ποιά τύχη - έχουν έπιζήσ.ει.
. . . Άλλά είναι καί οί φωνές ύ.πό τίς άπειλούμενες κουλτοϋρες
πού μύ.ς έπιβλιίθηκαν σά μιά κρ;ι.υγιί aλλοτε έξέγερσης καί aλ
λοτε άπόγνωσης. Τό διάβημα πού κάνουμε παρουσιάζοντας στό
Φεστιβάλ τοϋ Νανσύ μορφές έκφρασης πού άνήκουν είτε στίς
πολιτιστικές μειονότητες είτε σέ κουλτοϋρες λαϊκές ξεχασμένες
άπό καιρό άπέχει πολύ άπό τό νά εlναι μόνο μιά άγάπη γιά τό
παρελθόν καί γιά τό φολκλόρ. Μαρτυρεί μιά βαθιά καί άπα
ραίτητη στιjν παρούσα στιγμιί άναγκαιότητα νά συσχετιστοϋν
αύτές οί πολλαπλές κουλτοϋρες μεταξύ τους ".
Σά σύλληψη ήταν άναμφισβήτητα έκπληκτική ή άντιπαράθεση
τ&ν λαϊκ&ν μορφ&ν θεάτρου μέ τό θέατρο άναζήτησης. Σάν
έκτέλεση δμως δέν πέτυχε άπόλυτα. Πρ&το, γιατί τά θεάματα
λαϊκής παράδοσης ήταν τόσο λίγα πού πνίγονταν μέσα στόν

υπερογκο άριθμό τ&ν άλλων θεαμάτων. Δεύτερο, γιατί τοπο
θετήθηκαν σχεδόν δλα μαζί φύρδην μίγδην στό ϊδιο μακρο
σκελές πρόγραμμα πού διαρκοQσε κάθε μέρα άπό τίς 3 &ς τίς
8 μ.μ. χωρίς νά καθορίζεται ή άκριβής &ρα έμφάνισης τοQ
κάθε συγκροτήματος. Ό θεατής, πρίν προλάβει νά άφομοιώσει
τό ενα θέαμα, βρισκόταν βυθισμένος στό άλλο. Έτσι τά περισ
σότερα άπό τά θεάματα λαϊκής παράδοσης άντί νά προβλη
θοQν, ίσοπεδώθηκαν.
Τά θεάματα αύτά θά μποροQσαν νά γίνουν τό άντικείμενο μιας
έκτεταμένης μελέτης δπου τά Θεατρικά τους στοιχεία θά φω
τίζοντανδιεξοδικά μέσα άπό τό πρίσμα τής λαογραφίας καί τής
ιστορίας τοQ κάθε τόπου. Ή μελέτη δμως αύτή ξεπερνά τά
δρια αύτοQ τοQ άρθρου. Έδ& Θά παρουσιάσουμε συνοπτικά
τά θεάματα γιά μιά άπλή πληροφόρηση, διαθέτοντάς τους τό
χ&ρο καί τή βαρύτητα πού πραγματικά είχαν καί στό Φεστιβάλ.
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ - ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ Π . ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ
Ήταν πολύ συγκινητικό νά μπαίνεις στήν αϊθουσα " Saint
Paul " καί ξαφνικά νά βρίσκεσαι σέ χ&ρο έλληνικό. Ό μπερ
ντές μέ τήν έπιγραφή Θέατρο σκιών τοϋ Παναγιώτη Μι
χόπουλου καί δεξιά άπλωμένη μιά έλληνική σημαία. Άρ
χισε ή παράσταση κ' ή φωνή τοQ Μιχόπουλου γέμιζε τήν
αϊθουσα μονότονη καί ύποβλητική σά βυζαντινή ψαλμωδία.
οι γνώριμες φιγοQρες, στατικές τήν πιό πολλή &ρα, σπάγαν,
τρεμούλιαζαν,μετακινοQνταν μέ τά γκροτέσκα του τσακίσματα.
Ή δράση - όπτική καί ρυθμική - προχωροQσε σέ μιά όρι
ζόντια γραμμή. Τό στbιχείο πού προεξείχε ήταν βέβαια ό
λόγος. Τό κοινό παρακολουΘοQσε προσεκτικά γοητευμένο
άπό τήν άρμονία πού ύπijρχε άνάμεσα στή φωνή καί τήν
εiκόνα. Πάσχιζε νά μαντέψει άπ' τίς κινήσεις τ&ν μορφ&ν τό
νόημα τ&ν φράσεων. Τό φράγμα δμως τής γλώσσας ήταν
έμπόδιο άξεπέραστο.
Ό Μιχόπουλος παρουσίασε στό Νανσύ δυό εργα : τό " Μεγα
λέξανδρο καί τό Καταραμένο Φίδι " καί τόν " Οiδίποδα Τύ
ραννο ". Καί στά δυό ξαναζωντάνευαν παμπάλαιες μορφές
τοQ μύθου καί τοQ θρύλ:ου. Τό πρ&το παίχτηκε μέ φιγοQρες
χρωματιστές, τό δεύτερο μέ μαQρες. Μετά τήν παράσταση ό
Μιχόπουλος καλοQσε τό κοινό στά παρασκήνια καί κεί πίσω
άπό τό μπερντέ άπαντο\Jσε σ' δλες του τίς έρωτήσεις πάνω
στήν τεχνική τοQ Καραγκιόζη. Μέ Θαυμασμό τό κοινό περιερ
γαζόταν τίς φιγοQρες καί ζητοQσε νά τίς άγγίξει. Δυσκολευό•

ταν νά πιστέψει πώς όλόκληρη ή παράσταση ήταν τό δη
μιούργημα ένός μονάχα άνθρώπου.
ΘΙΑΣΟΣ MAGGIO DI BUTI (ΙΤΑΛΙΑ)

'
" Ήρώδηδες ". ο ι " άλf\τες " πάλι εΙναι ενα κατάλοιπο παρά
νομων κ' έξωκοινωνικ&ν στοιχείων πού τά ίχνη τους ξεκινούν
άπό τόν ταραγμένο πολωνικό μεσαίωνα. οι .. άλητες " μεταμ
φιεσμένοι σέ τράγους, σέ άρκοuδες καi άλογα μέ προβιές ρι
γμένες στούς ώμους καί σέρνοντας πίσω τους κουδούνια σμί
γουν σέ ξέφρενους χορούς. 'Εν& οι " Ήρώδηδες '' παρεμβάλ
λονται μέ Ιντερμέδια πού θυμίζουν φάρσες καί μυστήρια τοίJ
μεσαίωνα. Μέσα άπ' αύτό τό άκατάταχτο θέαμα άναδεύονται
μνήμες άπό παμπάλαιες σλάβικες ειδωλολατρικές τελετές,
νεκρικές γιορτές καi Εθιμα τής δημιουργίας.

Τό θέατρο του Maggio di Buti ε{ναι μιά παραδοσιακή μορφή
θεάτρου χωρικ&ν δπου οι γεροντότεροι τοu χωριού μυούν
τούς νεότερους στήν τέχνη της παράστασης. Στό Νανσύ πα
ρουσίασε μιά " Μήδεια " γραμμένη άπό τόν Π ιέτρο Φρεντιάνι,
ποιητή-χωρικό πού'ζησε τό δέκατο δγδοο α!ώνα. Μ ιά παρά
σταση άπόλυτα στατική δπου τά πρόσωπα, δρθια σέ στάσεις
μετωπικές, άπαγγέλλουν η μCiλλον ψέλνουν τούς ρόλους τους, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ
άποστασιοποιημένα, μέ φωνές μονότονες καί χωρίς καμιά .
προσπάθεια νά έκφράσουν κάποτε συγκίνηση μέσα άπό τά Τρείς πολιτιστικές μειονότητες έμφανίστηκαν στό Νανσύ μέ
λόγια τους. Πρόκειται γιά μιά άκραία γραμμική μορφή θεά δείγματα άπό τίς χαρακτηριστικές έκφραστικές τρυς μορφές :
τρου του λόγου πού δέν έπιτρέπει τήν παρεμβολή κανενός τό 'Ινδιάνικο έθνος της 'Αμερικής μέ χορούς, τραγούδια καί
άλλου θεατρικού στοιχείου έκτός άπό τό πλούσιο κοστούμι. λαϊκούς παραμυθάδες, τό έθνος Ρόμ (Τσιγγάνοι) μέ χορούς
καί τραγούδια καθώς καί οι Όκσιτανοί (γλωσσική μειονότητα
Τό θέατρο αύτό μέσα άπό τά χρόνια εμεινε στάσιμο χάνοντας της Νοτίας Γαλλίας) μέ τό λαϊκό τους θέατρο " Theiitre de
βαθμιαία τήν έπαφή μέ τό περιβάλλον του καί κατά συνέπεια la Carriera ".
τή λειτουργικότητά του. Μετά άπό ενα μακροχρόνιο μαρασμό Δέν ε{ναι βέβαια δυνατό νά κατατάξουμε δλες αuτές τίς έκ
ή ρθε ό θάνατος. Τό Maggio di Buti επαψε νά δίνει παραστά φραστικές μορφές αύστηρά στό χ&ρο του θεάτρου, ούτε νά
σεις έδ& καi είκοσι περίπου χρόνια. Π ρόσφατα μόνο άνασυ τίς κρίνουμε μέ καθαρά καλλιτεχνικά κριτήρια. ·Άλλωστε
στάθηκε προσωρινά μέ τήν προτροπή του Π άολο Μπενβε περισσότερο άπό τήν καλλιτεχνική βάραινε ή άνθρώπινη
νούτι, ένός νέου 'Ιταλού κινηματογραφιστή.
παρουσία τ&ν μειονοτήτων σημαδεμένη άπό τήν άγωνία καi
Ένα μικρό άπόσπασμα άπό τό κείμενο του Πιέτρο Φρε- τήν πάλη τους γιά έπιβίωση. Οι ίδιοι ε{δαν τό Φεστιβάλ σάν
ενα μέσο γιά νά διακη ρύξουν τήν ϋπαρξή τους καί νά άνα
ντιάνι:
ζητήσουν ύποστηρικτές στόν άγώνα τους.
" Τώρα πού τά σύννεφα καί οί καταιγίδες
γίνονται πιό δμορφα.
οι 'Ινδιάνοι της 'Αμερικής ήταν άπ' δλους ο[ πιό μαχητικοί.
Τώρα πού ό ίίλιος χρυσώνει τiιν προβιά
Στό Νανσύ βρήκαν ενα βάθρο άπ' δπου μπορούσαν νά μιλή
τοϋ άρνιοϋ τοϋ Φρίξου καί τιϊς "Ελλης
σουν καi ν' άκουστοuν ύπερασπίζοντας τά δ ικαιώματα τού
Τιϊς βάρβαρης Μιίδειας
λαού τους καί ζητώντας συμπαράσταση γιά τήν ύπόθεση τοίJ
θά ψάλλουμε τούς πένθιμους lρωτες
Wounded Knee. Παντού έβγαζαν λόγους κ' έδιναν συνεντεύ
τά βάσανα τά μεγάλα ξαστοχιίματα
ξεις. Βασική τους έπιδίωξη ε{ναι νά σπάσουν τά δεσμά πού
πού lκανε ιί σκληρiι κ' ή άληθινιί.
τούς συνδέουν μέ τiς Η.Π.Α., νά τερματίσουν αύτή τήν έξω
Πού ii.φησε τό βασιλιά τιϊς Κολχίδας
τερικά ε!ρηνική συμβίωση πού καλύπτει μιά χρόνια έκμετάλ
Τόν πατέρα της άφοϋ τοϋ 'κλεψε τιίν προβιά
λευση καi μιά άργή διαδικασία έξόντωσης.
καί τό 'σκασε μέ τόν άγαπημένο της
καί ξέσπασε τό σκάνδαλο
'Από τή δική του πλευρά τό έθνος Ρόμ πρόβαλε τόν άγώνα
Κι δταν τήν ii.φησε ό 'Ιάσονας στιί ρίζα μιϋ.ς μυρτιϋ.ς
του γιά τήν προστασία τής γλώσσας του (romani) καi τοίJ
σκοτώνει τόν άδερφό της
λαϊκού του πολιτισμού, καθώς καi γιά τήν άνύψωση του βιογιατί τήν εlχε άρνηθεί κι αύτός καί ό πατέρας της.
Κι δταν πιά άπελπίστηκε πού δέι• τιίν άγαποϋσαν
ό 'Ιάσονας καί τά παιδιά της
μέ τήν τρέλα στ ' άκροδάχτυλα
Ό Τζουζέππε Τσελά110 παρασταί11011τας σέ δρόμο, στό Παλέρμο
σκοτώνει τά παιδιά της ".
ΤΖΟΥΖΕΠΠΕ ΤΣΕΛΑΝΟ (ΙΤΑΛΙΑ)
Ό Τζουζέππε Τσελάνο ε{ναι ενας άπό τούς τελευταίους παρα
μυθάδες πού 'χουν άπομείνει στή Σικελία. Σήμερα ε{ναι έβδο
μήντα χρον& κι όλόκληρη τή ζωή του τήν εχει περάσει στό
Παλέρμο. Στό ρεπερτόριό του εχει ενα τεράστιο μεσαιωνικό
επος, τήν " 'Ιστορία τ&ν Παλαντίνων τής Γαλλίας" πού ή
διήγησή του μπορεί νά βαστάξει καi δυό χρόνια. Κάθε βράδυ
λέγεται κι άπό 'να μικρό κομμάτι. Ένα κοσμαγάπητο έπει
σόδιο άπ' αύτό τό επος ε{ναι κι ό " Orlando Furioso " άπ'
δπου έμπνεύστηκε ό 'Αριόστο τό περίφημο Εργο του. Τό
μοναδικό έξάρτημα πού χρησιμοποιεί ό Τσελάνο γιά τίς διη
γήσεις του ε{ναι ή φωνή καί τό σ&μα του. Καμιά φορά κ'
ενα σπαθί γιά νά πλουτίζει τίς σκηνές της μάχης. Ό Τζου
ζέππε Τσελάνο ε{ναι ενα πικρό άπομεινάρι μιας παλιaς παρά
δοσης πού στραγγαλίστηκε άπ' τήν τεχνοκρατία. Τά παρα
μύθια του σήμερα έχουν έκτοπιστεί άπό τά σήριαλ της τηλε
όρασης.
ΛΑ·Ι·ΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΉΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΣΙΛΕΣΙΑΣ

Τά συγκροτήματα τής Κάτω Σιλεσίας ε{ναι ενα θέατρο λαϊκής
παράδοσης πού 'χει ξεπηδήσει μέσα άπό τό έθιμο. Στό δεσμό
του μέ τό εθιμο όφείλει τή θαυμαστή του ζωτικότητα καί τήν
ύπαινικτική δύναμη τ&ν συμβόλων πού χρησιμοποιεί. Γιατί
χρησιμοποιεί μιά μπαρόκ συνάθροιση κινήσεων, ρυθμ&ν,
1tροσώπων, κοστουμι&ν, άντικειμένων, μουσικ&ν όργάνων πού
τά α!σθάνεσαι μεστά άπό κρυφές σημασίες. οι " Ήρώδηδες
κι 'Αλήτες " ε{ναι όμάδες νέων άνθρώπων πού μασκαρεύον
ται καi γυρίζουν άπό σπίτι σέ σπίτι κι άπό χωριό σέ χωριό
παίζοντας έπεισόδια άπό τή Γέννηση τού Χριστού. Τό βασικό
πρόσωπο σ' αύτά ε{ναι ό 'Ηρώδης, γι' αύτό κ' ή όνομασία
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Λαϊκά συγκροτήματα άπό τήν Κάτω Σιλεσία. Ο ί πιό άλλόκοτες μάσκες συνδυάζονται μέ τά πιό καθημερι νά ρούχα κ οι παραμορ
φώσεις τ6> ν ήθοποι6> ν γίνονται μέ τά πιό τυχαία άξεσουάρ. Έδ6> , θά μπορούσε κανένας νά μιλήσει γιά ί!να λα ϊκό σουρρεαλισμό

τικο\:J έπιπέδου τaιν τσιγγάνων που ε1ναι σπαρμένοι σ' όλό
κληρο τόν κόσμο.
Τέλος οί Όκσιτανοi έπιχείρησαν &να διαφωτισμό πάνω στά
κοινωνικά τους προβλήματα, τή λαϊκή τους παράδοση καi
τήν άναγκη γιά άμεση νομιμοποίηση τfjς γλώσσας τους.
11. Θ έ α τ ρ ο

σωματικ

ης εκφ ραση ς

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΉΡΙ Α-1-ΟΒΑ (Η . Π.Α)
Ή θ ο π ο ι ο ί: Τζήν Ακλυ, Ντέμπορα Γκουίν, Τζώρτζ Κόν,
Κiμ Αλλαν Μπέντ
Σ κ η ν ο θ έ τ η ς : Ρiκ Ζάνκ
Ό ρ γ α ν ω τ ι κ ή Δ ι ε ύ θ υ ν σ η: Τζίλλιαν Ρίτσαρντς
Μ α θ η τ ε υ ό μ ε ν ο ς : Χάρολντ Γκούντμαν
•

•

1. Ή Προiστορία του ( *)
Τό Θεατρικό 'Εργαστήρι τfjς Άιόβα Ιδρύθηκε άπό τό Ρiκ
Ζάνκ τό Σεπτέμβρη το\:J 1 970 σά μόνιμο κ' έπαγγελματικό
συγκρότημα το\) " Κέντρου γιά νέες κατευθύνσεις τaιν τεχνaιν
το\:J θεάματος " το\) Πανεπιστημίου τfjς Άιόβα. Τό " Κέντρο "
αύτό ε1ναι &να μή άκαδημαϊκό τμfjμα το\:J Πανεπιστημίου τfjς
Άιόβα κι άποτελείται άπό έπαγγελματίες καλλιτέχνες. Σκο
πός του ε1ναι ή &ρευνα κι ό πειραματισμός στόν τομέα το\:J
θεάτρου, τfjς μουσικής καi το\:J χορο\:J. 'Υποστηρίζεται οικο
νομικά άπό τό Πανεπιστήμιο της Άιόβα καi άπ' τό ίδρυμα
Ροκφέλλερ.

Ή πρώτη δουλειά που παρουσίασε τό 'Εργαστήρι τό Γενάρη
το\:J 1 97 1 στό Πανεπιστήμιο τfjς Μινεσσότα καi στό Άιόβα
Σίτυ, ήταν μιά εικοσάλεπτη έκδοχή τfjς σκηνfjς το\:J φόνου το\:J
Όθέλλου το\:J Σαίξπηρ κ' &να μουσικό έργο μέ τόν τίτλο
" Ρεφλέξα ". Ή δεύτερη δουλειά το() Έργαστηριο\:J, ό " Όσι
ρις ", βασίστηκε σ' &να κείμενο το\) Τζών Ο ' Κήφ καi παρου
σιάστηκε γιά δυό μfjνες τό φθινόπωρο το\:J 1 97 1 στό Άιόβα
Σίτυ.
Τό 1 972 τό 'Εργαστήρι άρχισε νά δουλεύει χωρίς κείμενο.

" Ή 'Ονομασία ", τό έργο που δημιουργήθηκε έτσι, πρωτο
παίχτηκε στό Άιόβα Σίτυ κι άργότερα στή Νέα 'Υόρκη καi
σέ πόλεις το\:J Μίντγουέστ.
Αυτή τή στιγμή ό θίασος δουλεύει πάνω σ' &να καινούριο
έργο που κι αυτό δέ θά 'χει κείμενο καi θά 'ναι πιθανότατα
έτοιμο στό τέλος το\:J 1 .973.

2. Μέθοδοι δουλει aς (*)

Τό Θεατρικό 'Εργαστήρι τfjς Άιόβα, έντάσσεται στό " έν
αλλασσόμενο θέατρο ";. ένα κίνημα πού 'χει σκοπό ν' άνα
νεώσει τή θεατρική τέχνη καi ν' άλλάξει ριζικά τήν κατά
σταση το\) καλλιτέχνη το\:J θεάτρου. Τό 'Εργαστήρι συμμερί
ζεται όρισμένες άπό τiς τάσεις αύτο\:J το\:J κι νήματος : τή ση
μασία που δίνεται στό σύνολο, τήν προσπάθεια νά δημιουρ
γηθοΙ:Jν καλύτερες συνθήκες δουλειaς γιά τόν ή θοποιό, τήν
έξέλιξη το\:J δημιουργικο\:J ρόλου το\) ήθοποιο\:J. Στό 'Εργα
στήρι oi ήθοποιοi δέν περιορίζονται πιά στήν έρμηνεία το\:J
κειμένου το\) συγγραφέα iΊ στή σύλληψη πού 'χει ό σκηνο
θέτης γιά τό Εργο. Π ροσφέρουν μέ τόν αύτοσχεδιασμό τήν
άρχική δημιουργική Cδθηση καi συχνά τήν πρώτη ϋλη το\:J
έργου. Τό 'Εργαστήρι, έλευθερώνοντας τόν ήθοποιό, μπόρεσε
συνάμα νά έλευθερωθεί. .κι άπό τή λογοτεχνία. Ζητa νά έξε
ρευνήσει μέσα έπικοινωνίας ά-λεκτικά καi καθαρά θεατρικά ήχους, κινήσεις το\:J σώματος, μιμική, μάσκες, τεχνικές τσίρκου.
Ή δουλειά το\:J Έργαστηριο\:J βασίζεται στήν ιδέα δτι τό τα
λέντο lί.ν χ ρ η σ ι μ ο π ο ι η θ ε ί, άναπτύσσεται. Ή έντατική
σωματική έξάσκηση άναπτύσσει τήν ένέργεια, δέν τή μειώνει.
'Απαιτείται λοιπόν άπό τούς ήθοποιους μιά μέγιστη προσ
πάθεια το\:J σώματος, το\:J πνεύματος καi τfjς φαντασίας. Όταν
κάποιος συγκρατείται, μειώνεται ό δυναμισμός όλόκληρης τfjς
όμάδας. Ό ρόλος το\:J σκηνοθέτη ε1ναι νά διατηρεί άκατά
παυτα μιά κριτική πίεση πάνω στους ήθοποιούς, πράγμα πού
τους άναγκάζει νά προχωροl)ν παραπέρα. Γιά νά διατηρηθεί
αύτή ή πίεση χρειάζεται μιά ένεργητικότητα όλότελα ξεχωρι
στή, χρειάζεται άκόμα μιά όρισμένη άπόσταση· κι αύτός ε1ναι
(•) Μεταφράζω άπό τό 6ντύπο πρόγραμμα τοΟ Φεστιβάλ.

ενας άπ' τούς λόγους πού ή όργάνωση το() ΈργαστηριοΟ δέν
είναι οϋτε δημοκρατική οϋτε κοινοτική. οι ηθοποιοί συμμε
τέχουν στίς άποφάσεις πού παίρνει ή διεύθυνση, σέ σχέση
μέ τήν έξέλιξη τής δουλειfiς τους, δχι δμως μέ συζητήσεις,
άλλά μέ τίς καθημερινές τους προσπάθειες.
Αύτό πόύ χρησιμεύει σάν πρώτη ϋλη γιά τή δουλειά το()
ΈργαστηριοΟ είναι οι άνθρώπινες συγκινήσεις πού ύπάρχουν
έν δυνάμει σέ κάθε Cίτομο, άλλά πού είναι δύσκολο νά τίς
ξαναφέρει κανένας στήν έπιφάνεια : στή ζωή, γιατί ή κοινω
νία μας τίς άπαλείφει, στό θέατρο, γιατί κινδυνεύουν πάντα
νά δημιουργήσουν χάός. Γιά τόν ηθοποιό, τό νά άπελευθε
ρώσει τή συγκίνηση καί νά τήν κάνει άποτελεσματική θεα
τρικά, είναι δυό δψεις τής ίδιας διαδικασίας. Θεατρικη άπο
τελεσματικότητα σημαίνει νά φτάσει κανείς σέ μιά αύστηρή
σωματική συγκρότηση, &στε νά μπορεί νά έπικοινωνεί μέ
τήν κάθε συγκίνηση. Σημαίνει άκόμα νά μη χάνει ποτέ άπό
τά μάτια του τό δυνάμει κοινό. οι ηθοποιοί το() Έργαστηριο()
γυμνάζονται ετσι πού νά καταφέρνουν νά μοιάζει μέ παρά
σταση ή κάθε τους κίνηση, άκόμα κ' ή πιό άπλή : νά τής έμ
φυσοl)ν έκείνη τήν ένέργεια, έκείνη τήν ενταση κ' έκείνο τό
άπρόβλεπτο πού δημιουργο()ν οι σχέσεις ηθοποιοΟ - κοινοΟ.
3. Ή παράσταση

Είναι δύσκολο νά ε!σχωρήσει κανένας στό χώρο δπου παίζει
τό Θεατρικό 'Εργαστήρι τής Άιόβα. Ο! θέσεις τών θεατών
είναι πολύ περιορισμένες - μόνο 32 γιά κάθε παράσταση κ' εχουν έξαντληθεί δλες άπ' τήν πρώτη κιόλας βδομάδα. Ήδη
άπό τό γεγονός αύτό καταλαβαίνει κανένας πώς τό 'Εργαστή ρι
βρίσκεται στούς άντίποδες ένός " λαϊκοΟ " θεάτρου : προτείνει
στό θεατή μιά κλειστή έμπειρία, μιά κατά μέτωπο άναμέτρηση
μ' ενα θέαμα πού μ' αύτό έπικοινωνείς άποκλειστικά καί μόνο
μέ συγκινησιακές έντάσεις.·
Ή αίθουσα Σαίν-Ζοζέφ δπου παρουσιάζεται τό θέαμα είναι
σάν itνα μεγάλο καί γ13Jlνό δωμάτιο, χαμηλά φωτισμένο μέ
κιτρινωπό φώς. οι τοίχοι εχουν καλυφτεί πρόχειρα μέ μαl)ρο
πανί. Χάμω σταχτί σανίδι. Οι θεατές κάθονται γύρω γύρω, σέ
μιά μονή σειρά άπό καρέκλες, πού άφήνουν πολλά άνοιχτά
περάσματα γιά τούς ήθοποιούς. Ή διαρρύθμιση τών θέσεων
είναι αύστηρά γεωμετρική. Καί καθώς τά καθίσματά τους είναι
τοποθετημένα άντικριστά ο! θεατές ύποχρεώνονται σέ μιά
ύπεύθυνη συμμετοχή . Δέν τούς κρύβει, δέν τούς προστατεύει
τίποτα. Δέ χάνονται στήν άνωνυμία το() πλήθους. Σ' δλη τή
διάρκεια τής παράστασης είναι όρατοί. Ή προσωπική τους
συμμετοχή, ή κάθε τους άντίδραση μπορεί νά γίνει άντικεί
μενο προσοχής. Αύτό ένισχύεται κι άπό τό γεγονός, δτι δέ
γίνεται καμιά φωτιστική διαφοροποίηση άνάμεσα στή ζώνη
τών θεατών καί στή ζώνη τών ηθοποιών. Ό φωτισμός είναι
ένιαίος, διαχέεται σ' δλδκληρο τό χώρο. οι θεατές α!σθάνον
ται δτι παρακολουθοΟν άλλά καί παρακολουθοΟνται. Γίνονται
στοιχείο άναπόσπαστο το() θεάματος. Ή σχέση ηθοποιοΟ
θεατή είναι μιά σχέση ήχου- άντήχησης. Στό παραδοσιακό
θέατρο προβάλλεται μονάχα δ ήχος, ένώ ή άντήχηση μένει
στό σκοτάδι. 'Εδώ, κοιτάζοντας τόν ηθοποιό, δέ μπορείς ν' ά
ποφύγεις νά παρακολουθείς καί τό θεατή πίσω του. Μεταξύ
τους δημιουργείται ενα κύκλωμα δράσης - άντίδρασης πού δίνει
μιά νέα διάσταση στό παίξιμο το() ηθοποιοΟ. Ή άντήχηση
λοιπόν περνii κι αύτή στό πρώτο πλάνο, περιβάλλει τόν ήθο
ποιό σάν άκτινοβολία.
Θέμα τής " 'Ονομασίας " ( 1 ) είναι ή έρωτική εκσταση κι δ
τρόμος. Αύτό άναλύεται σέ μιά σειρά άπό γεγονότα πού άπαρ
τίζουν τή δράση. Ή itλξη, ή ύπερένταση κ' ή Ιερή συγκέν
τρωση τής έρωτικής έπαφής, οι έναλλαγές τής έπαφής άνά
μεσα σέ τρείς άνθρώπους - δυό Cίντρες καί μιά γυναίκα -,
ή προσφορά, ή εκσταση, ή έγκατάλειψη, ό τρόμος, ή άπό
γνωση, ή μοναξιά, δ θάνατος. Όλ' αύτά έκφράζονται μέ κι
νήσεις καί ήχους πού ποτέ δέ γίνονται αύτοσκοπός καί ποτέ
δέν ύποκύπτουν σέ αίσθητικούς μανιερισμούς. Ή σωματική
έκφραστική το() Έργαστη ριοl) τής Άιόβα είναι ρωμαλέα,
γιατί βρίσκεται άδιάκοπα σέ συνάρτηση μέ τή συγκίνηση .
Οι ηθοποιοί έδώ, είναι τά σώματά τους. Τό εργο δέν εχει
κείμενο. Τά πρόσωπα δέ μιλοϋν. Ο! λέξεις !:χουν άντικατα
σταθεί άπό τίς κινήσεις καί τούς παλμούς τών σωμάτων πού
έγκυμονοϋν συγκινήσεις, γιά νά τίς άρθρώσουν ξαφνικά μέ
(1) Δέ δημοσιεύουμε φωτογραφίες άπό τήν " 'Ονομασία " γιατί ό σκηνο
θέτης Ρίκ Ζάνκ έναντιώνεται έπlμονα σ' αύτό. Πιστεύει δτι ol φωτογραφίες
ε!ναι μαρτυρίες μερικές. παραπλανητικές καί γι' αύτό άχρηστες.
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·
Μιά " 'Εφημερίδα του Φεστιβάλ " κυκλοφορούσε κάθε τρείς
μέρες κι άσκοuσε δριμύτατη καί, τίς περισσότερες φορές, άνεδα
φικιί κριτική πάνω στιί δραστηριότητα τού Φεστιβάλ. Ή γελοιο
γραφία σχολιάζει τά ταραχώδη γεγονότα τιϊς Πρωτομαγιii.ς

όρμή κι άκρίβεια. 'Εμφανίζονται άπροσδόκητα. Τρέχουν, κυ
κλοφορο()ν σ' όλόκληρη τήν αίθουσα : πίσω, μπρός, πλάι,
άνάμεσα στούς θεατές. οι βίαιοι ρυθμοί τους άναστατώνουν
τό χώρο. Ό Τζώρτζ Κόν, πού ύποδύεται τόν κενtρικό ή ρωα,
ξεχωρίζει γιά τή σωματική του έπιδεξιότητα καί γιά τήν
πυκνή δραματικότητα τής έρμηνείας του. Βγάζει μερικές κραυ
γές πού κρατο()ν πολλή &ρα καί μοιάζουν σά ρυθμικά χτυπή
ματα πάνω στό δέρμα του. Άντηχοϋν μέ τέτοιο !έκπληκτικό
τρόπο πού 'χεις τήν έντύπωση δτι βγαίνουν άπό τούς τοίχους
κι άπ' τό ταβάνι κι άπό τό πάτωμα· κι άπό τήν αίθουσα όλό
κληρη βγαίνει ή ίδια κραυγή κ' είναι άδύνατο νά πιστέψεις
δτι ή κραυγή αύτή βγαίνει άπό το()το τό άνθρ(Οπινο σώμα
μπροστά σου· τό ίδιο αύτό σώμα πού πέφτει μ' δρμή στό πά
τωμα πολλές άπανωτές φορές σά νά προσπαθεί νά αύτοκατα
στραφεί κ' Ισορροπεί σέ άφάνταστες πτώσεις. Καί σέ μιά Cίλλη
στιγμή χυμii πάνω σ' εναν τοίχο μέ τέτοιο τρόπο •πού μοιάζει
νά σκαρφαλώνει ψηλά καί νά παλέβει μέ τόν δρθιο τοίχο.
Όλα αύτά είναι έπιτεύγματα σωματικά πού προκαλοϋν δέος.
Ή δμάδα δμως το() Έργαστηριο() δέν άρκείται ,ρ ' αύτό. Δέν
προσπαθεί νά έντυπωσιάσει μονάχα μέ τήν τεχνι.Κή. Τήν έν
τάσσει στό περιεχόμενο, στό θέμα πού έξερευνii. Έτσι, μέσα
άπό τήν ίσχυρή πειθαρχία τών σωμάτων διοχετεύονται οι
ύψηλές θερμοκρασίες κ' οί κρατημένες έντάσεις το() έρωτικο()
πάθους. Οι ήθοποιοί δέ γυμνώνονται ποτέ δλότελα. Σέβονται

4." Συζήτηση μέ τό Ρiκ Ζάνκ

Καραγκιόζης, ί!Ιιας ρωμιός στό Νανσύ ! Άφίσα τού Μιχόπουλου

τό μυστικό χαρακτήρα τοϋ άνθρώπινου σώματος. Συγκεντρώ
νονται στή συγκρατημένη έκρηκτική ελξη. Γι' αύτό οι στι
γμές τfjς σωματικfjς τους έπαφfjς είναι τόσο φορτισμένες πού
περνοϋν κατευθείαν τό ρίγος τους στό κοινό.
Όλη αύτή τήν &ρα ό θεατής βρίσκεται στριμωγμένος κάτω
άπό τήν ένταση τU>ν α!σθήσεων πού προβάλλεται πάνω του.
Σέ μερικές στιγμές παρασύρεται:Αλλοτε άπωθείται. Καi πολύ
συχνά έρχεται σ' άμηχανία μέ κείνο τό αίσθημα αίδημοσύνης
πού θά 'χε καί στή ζωή του, αν παρακολουθοϋσε ενα βαθύ
βίωμα άνάμεσα σέ δυό <'iλλους άνθρώπους.
Στή δουλειά τοΙJ Έ pγαστηριοΙJ τfjς Άιόβα είναι φανερό τό
ύπέδαφος Γκροτόφσκι. 'Εκτός άπό τίς βάσεις τfjς μεθοδολο
γίας του γιά τήν έκγύμναση τοϋ ήθοποιοϋ, άναγνωρίζει κανέ
νας εύκολα καi κάτι άπό τό α!σθητικό κλίμα τοϋ άσκητικοϋ
" Τεάτρ Λαμπορατόριουμ ". Κι άκόμα στήν όργάνωση τοϋ
Έργαστηριοϋ, ίδιαίτερα στή σχέση διεύθυνσης-ήθοποι&ν, δια
φαίνονται όμοιότητες μέ τό δεσποτισμό τοϋ Γκροτόφσκι.
Παρ' δλα αύτά, τό Θεατρικό 'Εργαστήρι τfjς Άιόβα δέν είναι
καθόλου μιά στείρα άπομίμηση ξένων προτύπων. Π ραγματο
ποιεί ενα θέατρο λειτουργικό σέ συνάρτηση μέ τό χ&ρο καί
τό χρόνο του. Κυρίως δμως, προχωρεί παραπέρα, σέ μιά
δλο καi μεγαλύτερη άφαίρεση κάθε περιττοϋ στοιχείου, ψη
λαφώντας τά δρια τfjς θεατρικfjς έμπειρίας.

ΖΑΝ Κ : Θέλω νά σάς προειδοποιήσω δτι δέ θ' άπαντήσω
σέ καμιά έρώτηση πάνω στό νόημα τfjς παράστασης. Τό έργο
δ,τι έχει νά πεί πρέπει νά τό λέει μόνο του. Δέ μ' άρέσουν οι
άναλύσεις. Κοιτάξτε τό πρόγραμμα τοϋ Φεστιβάλ. Είναι γε
μάτο έπεξηγηματικά κείμενα, πραγματείες όλόκληρες. Αύτό
σημαίνει δτι τά θεάματα δέν είναι αύθύπαρκτα. Όταν ενα
θέαμα χρησιμοποιεί έπεξηγήσεις είναι σά νά παραδέχεται
δτι άπέτυχε στό βασικό του σκοπό, νά περάσει <'iμεσα δσα έχει
νά πεί στό κοινό.
Δέ σκόπευα νά σί'iς κάνω καμιά τέτοια έρώτηση. Είδικά τό
δικό σας θέαμα, πού δέν κάνει κάν χριίση τοϋ λόγου, δέ μπορεί
παρά νά τό δεχτεί κανείς σά μιά έμπειρία αίσθησιακή καί
συγκινησιακή, πράγμα πού εlναι πέρα άπό όποιαδήποτε συζή
τηση. Πέστε μου δμως έσείς, τί είδους f.παφή έπιδιώκετε μέ
τό κοινό σας;
ΖΑΝ Κ : Μ ιά παραβίαση, μιά άφύπνιση, μιά άνταλλαγή συγ
κεκριμένης σωματικfjς ένεργείας.
- Τό κοινό πώς άντιδρί'i ;
ΖΑΝ Κ : Συνήθως έκδηλώνει ενα τρόμο γιά τή σωματική έπα
φή. Καθώς ό Τζώρτζ περνά άνάμεσα στούς θεατές έκείνοι
τραβιοϋνται μήν τυχόν καi τούς άκουμπήσει. Πολλές φορές
άηδιάζουν. Τούς άηδιάζει ή δψη τοϋ σώματος. Τούς φοβίζει
τό έλευθερωμένο σU>μα. Στό ση �είο πού οι δυό <'iντρες άγγί
ζονται κ' ύστερα φιλιοϋνται, τό ανδρικό άκροατή ριο άντιδρά
έντονα, άποτραβιέται καi- ταμπουρώνεται. Τή θεωροϋν έπικίν
δυνη αύτή τήv- έπαφή γιατί θέτει σ' άμφισβήτηση τόν άνδρι
σμό τους.
- Πώς ά ντιδρί'i τό γυναικείο κοινό σ' αύτό τό σημείο ;
ΖΑΝ Κ : Οι γυναίκες είναι πολύ πιό έλαστικές. Δέν ένοχλοΙJν
ται, άφήνονται πιό πολύ. Πολλά πράγματα άπρόσιτα στούς
<'iντρες είναι προσιτά σ' αύτές.
- Σέ τf νομίζετε δτι όφείλεται ή δυσκολία τοϋ κοινού νά προσχωριίσει στό θέαμα ;
ΖΑΝ Κ : Στό δ.rι κατά κανόνα οί <'iνθρωποι δέ βρίσκονται
σ' έπαφή μέ τό σU>μα τους. 'Ακόμα κι δταν θέλουν νά 'ρθουν
πρός έμίiς, τό σ&μα τους δυσκολεύεται νά τούς άκολουθήσει.
- Θά πρέπει δμως νά 'χετε καί στιγμές έπαφιίς μέ τό κοινό σας.
ΖΑΝ Κ : Φυσικά. Ή δουλειά μας άρέσει πολύ στούς μουσι
κούς. Ίσως έπειδή έχέι τόσο άναπτυγμένο τό ρυθμικό στοι
χείο. Πολλοί μουσικό! πού 'χουν καιρό νά γράψουν μουσική,
ξαναγράφουν άφοϋ δοϋν τήν παράσταση. Είναι φορές πού τό
κοινό έκδηλώνει τή διάθεση ν' άγγίξει. Τότε αίσθανόμαστε
πραγματικά δτι έχουμε πετύχει. Μιά μέρα ενας <'iντρας στό
τέλος τοϋ εργου πλησίασε τή Ντέμπορα πού στεκόταν παγω
μένη άπό τρόμο, πfjρε τό πρόσωπό της στά χέρια του καί τή
φίλησε. Μ ιά <'iλλη φορά μιά ήλικιωμένη κυρία πλησίασε τό
Τζώρτζ καθώς ήταν ξαπλωμένος χάμω κι άκούμπησε πλάι του
ενα μfjλο.
- Τό κοινό τοϋ Νανσύ πώς άντιδρί'i στιί δουλειά σας ;
ΖΑΝ Κ : Τό κοινό τοϋ Φεστιβάλ είναι κυρίως κοινό διανοου
μένων. Αύτοί είναι οι πιό άπρόσιτοι, οι πιό σφιγμένοι άπ'
δλους. 'Τό μυαλό τους τρέχει άλλά τό σ&μα τους άντιστέκε
ται μέ πείσμα. Είναι σάν κεφάλια χωρίς σώματα.
- Μιλείστε μου γιά τό πώς άρχίσατε ν' άσχολείστε μ' αύτοϋ
τοϋ είδους τό θέατρο.
ΖΑΝΚ : Ήμουν ήθοποιός πρίν, στό παραδοσιακό θέατρο.
'Αλλά μοϋ προκάλεσε τέτοιο μαρασμό, τέτοιο θυμό. Δέν
<'iφηνε περιθώρια γιά καμιά άληθινή έμπειρία. Έτσι τό έγκα
τέλειψα γιά ν' άναζητήσω κάτι ούσιαστικό.
- Τό ίδιο έγινε καί μέ τούς ήθοποιούς τιϊς όμάδας σας ;
ΖΑΝΚ : οι τρείς άπ' αύτούς ξεκίνησαν σάν έπαγγελματίες
τοϋ παραδοσιακοϋ θεάτρου. Ό τέταρτος, ό Κόν, δέν είχε
καμιά προπαίδεια ήθοποιοΙJ.
- Γιατί δουλεύετε μόνο μέ τέσσερις ήθοποιούς ;
ΖΑΝ Κ : Γιατί ή δουλειά μας είναι πολύ σκληρή κι άπαιτεί μιά
σπάνια ψυχική καί σωματική άντοχή. Λίγοι ήθοποιοί εχουν
τό πάθος καί τό θάρρος ν' άφοσιωθοϋν σέ κάτι τέτοιο. οι πιό
πολλοί φοβοϋνται.
- Τί εlναι αύτό πού τούς φοβίζει περισσότερο ;
ΖΑΝ Κ : Ό σωματικός πόνος.
Τί άσκήσεις χρησιμοποιείτε γιά τήν έκγύμναση τών ιίθοποιών ;
Χρησιμοποιείτε άσκήσεις Γκροτόφσκι ;
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ΖΑΝ Κ : Όχι. οι άσκήσεις ξεπηδοl)ν μέσα άπό τούς iδιους
τούς ηθοποιούς. 'Αλλά πρέπει νά ξεκαθαρίσω τοl)το : οι άσκή
σεις γιά μδ.ς δέν ε{ναι αύτοσκοπός. ΕΙναι άγωγοί πού όδηγοl)ν
στό όλοκλη ρωμένο Εργο, στήν παράσταση. Μέ τή βοήθεια
τtον άσκήσεων έξερευνοl)με περιοχές: πού 'ναι άπαραίτητο νά
έξερευνηθοl)ν γιά τiς άνάγκες το\) έργου. Τό πιό σημαντικό
εΙναι νά έτοιμάζουμε Εργα, νά κάνουμε διεγερτικό θέατρο.
- Ποιά εlναι ή δημιουργική πορεία πού άκολουθιίσατε γιά νά
καταλήξετε στήν " 'Ονομασία " ;
ΖΑΝ Κ : Ξεκινήσαμε άπό μιά ιστορία πού διάλεξα έγώ. Σέ
συνεργασία μέ εναν άπό τούς ήθοποιούς έπεξεργάστηκα τή
δομή - μιά σειρά άπό ένέργειες. Αύτό τό προσχέδιο τό πα
ρουσιάσαμε στούς ηθοποιούς πού άρχισαν μιά έκτεταμένη
δουλειά αύτοσχεδιασμοl).
- Πόσο κράτησε ή προεργασία γιά τοϋτο τό θέαμα ;
ΖΑΝ Κ : 'Επτά μήνες.
- Δουλεύετε καθημερινά ;
ΖΑΝ Κ : Ναί, έπτά &ς όκτώ ώρες τή μέρα, μέ δεκαπέντε μέρες
μονάχα διακοπές τό χρόνο.
- Ή ένταση ηjς δουλειiiς άφιίνει περιθώρια γιά προσωπική ζωιί
στούς ήθοποιούς;
ΖΑΝ Κ : Ή iδιωτική ζωή τοl) ηθοποιοί) δχι μόνο δέν έμποδί
ζεται άλλά πρέπει νά ε{ναι πλούσια σέ έμπειρίες, νά ε{ναι μιά
άσταμάτητη έξερεύνηση. 'Plftό αύτήν άντλεί διαρκtος ό ήθο
ποιός. Όταν ενας ήθοποιός δυσκολεύεται στή δουλείά του
συνήθως αύτό συμβαίνει έπειδή ή- πpοσωπική του ζωή εχει
άπονεκρωθεί.
- Τί είδους προσωπικές σχέσεις ύπάρχουν άνάμεσά σας ;
ΖΑΝ Κ : Εiμαστε πολύ κοντά άλλά έπιτρέπουμε καί πολλή
άπόσταση ό ενας στόν άλλο. Ό καθένας μας διατη ρεί πάντα
κάποιο μυστήριο γύρω άπό τόν έαυτό του.
- Συγκρούεστε μεταξύ ·σας στή διάρκεια τής δουλΜfί.ς :
ΖΑΝ Κ : Πάντα δημιουργοl)νται συγκρούσεις ;;ου προέρχονΌ άγγλικός θίασος Ρ. Α . Τ. στό έργο ·· Blind/o/(/ : Τό άνθρώπι
νο σώμα έκτεθειμένο μέ σκληρότητα στόν κίνδυνο καί τόιι πόνο
00

ται κυρίως άπό τίς σωματικές άντιστάσεις τtον ήθοποιtον. Τά
καλύτερα άποτελέσματα βγαίνουν πάντα άπ' αύτές τiς συγ
κρούσεις.
- Πώς καθορίζεται ό ρόλος σας σά σκηνοθέτη ;
ΖΑΝ Κ : 'Εγώ τροφοδοτtο άδιάκοπα μέ καινούρια έρεθίσματα
τούς ήθοποιούς κι άκόμα κρατάω μιά κριτική στάση πού τούς
διατη ρεί σ' ενταση καί τούς άναγκάζει νά ξεπερνοl)ν τά δσα
eχουν καταφέρει.
- Οί ιίθοποιοί αύτοσχεδιάζουν στιί διάρκεια τής παράστασης ;
ΖΑΝ Κ : Όχι. Κανένας άπολύτως αύτοσχεδιασμός δέ γίνεται
στήν παράσταση. Ή κάθε λεπτομέρεια ε{ναι ρυθμισμένη. Αύτό
πού προσπαθοl)με νά δημιουργοl)με εΙναι μιά α i σ θ η σ η
αύτοσχεδιασμοl).
- Τί έπιπτώσεις έχει στή ζωιί τών ιίθοποιών αύτό τό εlδος
δουλειiiς ;
ΖΑΝ Κ : Ή ζωή τους εχει γίνει πολύ ένεργητική, χάνουν τήν
παθητικότητά τους, παύουν νά ε{ναι θύματα. Έδtο στή Γαλλία
όπάρχει μιά αϊσθηση καταπίεσης, ο{ άνθρωποι ε{ναι συγκρα
τημένοι καί παθητικοί. Άκριβtος αύτή τή στάση ξεπερνοl)ν
οι ήθοποιοί μέ τή δουλειά τους. Κάθε μέρα eχουν τήν ένεργη
τικότητα καί τό δυναμισμό νά παίρνουν άποφάσεις.
- Είδατε τό θέαμα τοϋ Ρ.Α . Τ. ;
ΖΑΝ Κ : Όχι.
- Εlχε πολλές διαφορές, άλλά καί πάρα πολλά κοινά σημεία
μέ τό δικό σας. Ή ίδια χριίση τοϋ σώματος σά μοναδικοϋ
μέσου έπικοινωνίας, ή ίδια βία στι/ν έκφραση. Πώς έξηγείτε
αύτές τίς όμοιότητες ;
ΖΑΝ Κ : 'Οφείλονται, ϊσως, στό δτι προερχόμαστε άπό ενα
κοινό πολιτισμό, ζοl)με κάτω άπό παρόμοιες συνθήκες κι άνα
πτύσσουμε παρόμοιες άντιδράσεις.
- Τί άκριβώς σχέση έχει ή δουλειά σας μέ τό χώρο δπου ζείτε;
ΖΑΝΚ : Μ ιά έσωτερική σχέση. Ή δουλειά μας βρίσκεται
άδιάκοπα σέ συνάρτηση μέ τόν τρόπο πού ό 'Αμερικανός
άντιμετωπίζει τή ζωή.
- Δέ μ' άρέσουν οί γενικεύσεις άλλά πιστεύω δτι οί 'Αμερικανοί
συλλαμβάνουν τιίν πραγματικότητα μ' iνα τρόπο στοιχειώδη,
αίσθησιακό, έλάχιστα έγκεφαλικό. Αύτή ή στενή έπαφiι μέ τό
ένστικτο ήταν παρούσα στή δουλειά σας.
ΖΑΝ Κ : Ναί. Ό 'Αμερικανός βρίσκεται πάντα σ' έπαφή μέ
τήν αίσθηση δτι σκάβει κι άνοίγει τό δρόμο του μέσα άπό
τή γή. Αύτή τήν έποχή ξαναδιαβάζω τό Μέλβιλ, τό Χώθορν,
τόν Πόε. Π ροσανατολίζομαι σέ μιά προσπάθεια νά πλησιά
σουμε τίς ρίζες μιδ.ς εύδιάκριτα άμερικάνικης παράδοσης.
Γιατί έμείς οι 'Αμερικανοί αiσθανόμαστε πάντα χωρίς ρίζες,
χωρίς άρχή. Σ' αύτό όφείλουμε πολλά άπό τά συμπλέγματά
μας. 'Από δtο ίσως ξεκινά καί τό αiσθημα ένοχής πού καρα
δοκεί πάντα μέσα μας. Εiμαστε πολύ τρωτοί στό αiσθημα
ένοχής. Τό Βιετνάμ σημάδεψε άνεπανόρθωτα τήν ψυχή τοl)
άμερικανικοl) λαοί). Ή ένοχή βγαίνει πάντα στήν έπιφάνεια
καί μείς άναζητοΌμε τρόπους νά καθαρθοl)με. Ό έγωκεντρισμός
μας προέρχεταί άπό τό φόβο, άπό τήν άπόγνωση πώς δέν
εχουμε κάτι στέρεο νά σταθοl)με πάνω του. Άναζητοl)με λοι
πόν τήν παράδοσή μας. Τούς κοινούς μας ρυθμούς. Πρέπει νά
τούς άνακαλύψουμε.
ΘΕΑΤΡ Ο Ρ. Α . Τ. (ΑΓΓΛΙΑ)

Τό Θέατρο Ρ.Α.Τ. {δρύθηκε τό 1 97 1 άπό πέντε φοιτητές, πού
οι περισσότεροί τους σπούδαζαν στό Πανεπιστήμιο τοl) Κήλ.
Τούς : Μάικλ Μπαίηκερ, Κ ρίσσυ Μπάρρετ, Μ iκ Μπρένναν,
Μάικ Π ήρσον καί Πήτερ Σάικς.
'Από τήν άρχή, ή όμάδα το\) Ρ.Α.Τ. προσανατολίστηκε στήν
έρευνα μιδ.ς σωματικής γλώσσας, μιδ.ς έκφραστικής πού, πα
ραμερίζοντας τό λόγο, άναζητδ. σύμβολα πανανθρώπινης έπι
κοινωνίας. Έτσι eφτασε - δπως καi τό 'Εργαστήρι τής Άιόβα
- σ' ενα θέατρο άπουσίας το\) λόγου πού 'ναι ταυτόχρονα
κ' ενα " φτωχό " θέατρο, μέ τήν εννοια πού δίνει στόν δρο
ό Γκροτόφσκι. Χωρίς σκηνικά, χωρίς εiδικά κοστούμια, χωρίς
μακιγιάζ, χωρίς σκηνή, χωρίς φωτιστικά καί ήχητικά έφφέ,
ό ήθοποιός άπογυμνωμένος άπό όποιοδήποτε έξωτερικό βοη
θητικό στοιχείο άντιμετωπίζει τόν έαυτό του καί τό κοινό.
Τό μόνο έργαλείο γιά νά έκφράσει τίς σκέψεις καί τίς συγκι
νήσεις του εΙναι τό σtομα του. Ένα σtομα άπελευθερωμένο
άπό κάθε άναστολή καί εύαισθητοποιημένο στό επακρο, σέ
κάθε έρέθισμα.

Τό Ρ.Α.Τ. εχει &ς τώρα έτοιμάσει δυό θεάματα : τόν " Καμ
πούρη " (" Hunchback " ) καί τό " Μέ δεμένα τά μάτια "
(" Blindfold ") . Καi τά δυό τά παρουσιάζει στό Φεστιβάλ τοϊ>
Νανσύ.
Ό " Καμπούρης ", ή πρώτη δημιουργία τοϊ> Ρ.Α.Τ., εχει κερ
δίσει μιά σημαντική διάκριση : τό βραβείο τf'ις Διεθνοϋς Κρι
τικf'ις Έπιτροπf'ις καί τό βραβείο Μλαντόστ γιά τήν καλύτερη
παράσταση καi παρουσίαση στό Διεθνές Φεστιβάλ τοϋ Ζάγ
κρεμπ τό 1 97 1 . Ό " Καμπούρης " παίζεται λίγο εξω άπό τό
Νανσύ, στό Haut du Lieνre, σέ μιά αiθουσα σά μεγάλο δωμά
τιο, μέ τiς καρέκλες τU>ν θεατU>ν τοποθετημένες γύρω γύρω σέ
σχf'ιμα Π. Στή μέση μένει ενας στενός aδειος χU>ρος πού προ
ορίζεται γιά τούς ήθοποιούς. Ό φωτισμός εtναι κ' έδU> έπίπε
δος καi κάπως χαμηλός. Ή παράσταση άρχίζει χωρίς καμιά
προειδοποίηση. Μιά μεγάλη σιωπή, ϋστερα τέσσερις άπό
τούς ήθοποιούς έρχονται σ' έπαφή μεταξύ τους. Εtναι τρείς
aντρες καi μιά γυναίκα. Κοιτάζονται συνωμοτικά, γελοϋν ξε
λιγωμένα. οι aντρες προσπαθοϋν νά κατακτήσουν τή γυναίκα
πού τούς ξεφεύγει. Ξαφνικά έξω άπ' αύτό τόν κλειστό κύκλο,
έμφανίζεται έρποντας ενας aντρας μέ ροϊ>χα κουρελιασμένα
καί κορμί άσκητf'ι. Τά μακριά μαλλιά του εtναι πιασμένα στήν
κορφή τοϊ> κεφαλιοϋ καί πέφτουν πίσω κοτσίδα. Έχει ενα
πρόσωπο πεινασμένο καi μάτια τεράστια, ύγρά, σά ζώου πού
ικετεύει καί φοβάται. Εtναι ό " καμπούρης ". Π ροσπαθεί νά
εiσχωρήσει στόν κλειστό κύκλο. οι aλλοι τόν άντιμετωπίζουν
μέ μάσκες ήλιθιότητας, γελοϋν μέ τίς γλU>σσες κρεμασμένες
έξω άπ' τό στόμα. Ή άποβλάκωση κ' ή άδιαφορία τους εtναι
ενα τείχος πού πάνω του χτυπά ή άγωνία τοϊ> " καμπούρη ".
οι συγκρούσεις πού δημιουργοϊ>νται άπό δU> καί πέρα άνά
μεσα σ' αύτόν καi στούς aλλους θά προσφέρουν τό ύλικό
γιά τήν ύπόλοιπη δράση. Τόν εiρωνεύονται, τόν γελοιοποιοϋν,
τόν ταπεινώνουν, τόν χτυποϊ>ν. Τό κορμί του άνατρέπεται,
πέφτει μέ πάταγο στό πάτωμα. Ή άτμόσφαιρα εtναι τεταμένη.
Ή συμπεριφορά τU>ν τεσσάρων ήθοποιU>ν πού δημιουργοϋν
τόν κλειστό κύκλο εtναι τόσο άηδιαστική, τόσο γλοιώδης πού
καθώς τούς παρακολουθείς, σοϋ προκαλείται μιά όργανική
aπωση πού έπεκτείνεται σ' όλόκληρο τό θέαμα. Μονάχα άρ
γότερα συνειδητοποιείς πώς πρόκειται γιά ενα έκπληκτικό
κλειδί στήν έρμηνεία τοϋ θέματος πού 'χουν συλλάβει.
Ό " Καμπούρης ", λένε τά μέλη τοϋ Ρ.Α.Τ.. " έρευνά μέσα
άπό μιά σειρά σωματικU>ν εiκόνων τiς σχέσεις πού ύπάρχουν
άνάμεσα στήν κοινωνία καi σ' ενα άντικείμενο πού θεωρείται
ξένο πρός αύτή, τίς συγκρούσεις πού δημιουργοϊ>νται μέ τήν
έμφάνιση μιάς ύπο-κουλτούρας πού προσπαθεί ν' άφομοιωθεί
στήν όπάρχουσα δομή . . . καί πU>ς ή κοινωνία προσπαθεί νά
λύσει αύτές τίς συγκρούσεις ".
'Ολόκληρη τήν έκφραστική του τό Ρ.Α.Τ. τήν άντλεί άπό τήν
περιοχή το\) ένστικτου. οι aνθρωποι αύτοί δροϋν μπροστά μας,
έκδηλώνονται μέ ώμότητα, κάνουν πρόστυχες κινήσεις, κυ
λιοϊ>νται χάμω, γλείφουν τό πάτωμα, παλέβουν σά ζU>α, βγά
ζουν aναρθρους i\χους. Τά σώματά τους δέν έχουν έκείνη τή
στιλβωμένη έτοιμότητα, τήν iσχυρή πειθαρχία πού καθόριζε
τίς κινήσεις τU>ν ήθοποιU>ν τοϋ Έργαστηριοϋ της Άιόβα.
'Αντίθετα, παρόλο πού αiσθάνεται κανένας πόσο γυμνασμένα
εtναι, βρίσκονται σέ μιά κατάσταση διαλυμένης χαλάρωσης,
σά νά τά 'χουν ξεβιδώσει. Περιφρονοϊ>ν κάθε πειθαρχία, γι'
αύτό κ' ή βία πού έξαπολύουν εtναι τόσο τρομαχτική . Μέ τό
Ρ.Α.Τ. έχεις τήν αiσθηση δτι τά φράγματα πού θέτει τό πνεϋ
μα στό ένστικτο έχουν σπάσει : άπό δU> καi μπρός τά π ά ν τ α
μ π ο ρ ο ϋ ν ν ά σ υ μ β ο 1) ν. Έτσι ό Κ ίνδυνος εiσβάλλει
στό θεατρικό γεγονός.
Τόν Κίνδυνο στήν άκραία του μορφή έξερευνά τό δεύτερο
θέαμα τοϋ Ρ.Α.Τ. " Μέ δεμένα τά μάτια ". ΈδU> ή άρχική iδέα
άπ' δπου ξεκίνησε τό έργο εtναι δτι μιά μεγάλη καταστροφή
έκμηδένισε τήν κοινωνία όλόκληρη. Ό μόνος πού έπέζησε
άπ' αύτή τήν καταστροφή εtναι ενας άνάπηρος, κι αύτό γιατί
ή κοινωνία τοϋ 'χε διδάξει πU>ς νά έπιζεί στό πιό χαμηλό,
τό πιό στοιχειU>δες έπίπεδο. Ό άνάπηρος σώζει τρία παιδιά
άποσπώντας τα άπό τήν κοιλιά της μάνας τους. Καί γιά νά
έξασφαλίσει τήν άπόλυτη έξάρτησή τους άπ' αύτόν τούς δένει
τά μάτια. 'Εκείνα δέν ξέρουν δτι εtναι τυφλά κι δτι αύτός
βλέπει. Τόν αiσθάνονται σάν άνταγωνιστή καί συνάμα πηγή
τής κάθε τους άνάγκης.

�

.
Δuό στιγμές άπό τιίν παράσταση τού •· Bliιιdfo/d . (" Μέ δε
μένα τά μάτια ") . Οί ήθοποιοί τού άγγλικού θιάσου Ρ.Α . Τ.
άναλώνονται σέ μιά δράση άβάσταχτοιJ πόνου καί βίας
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Ό ναρκισσισμός και η προκλητικότητα εlναι όλοφάνερα καί
στιί φωτογραφία καί τούς τίτλους τιjς άφίσας τοϋ Γκάλλο :
" Στριγγές κραυγές - πρωταγωνιστεί (μέ τιί χαρακτηριστικιί
.
λέξη stαπίιιg) ό Ρίτσαρντ Γκάλλο καί τ ' άγόρια του , !

'Απ' αύτό τό θέμα παίρνουν άφορμή οί ήθοποιοί του Ρ.Α.Τ.
γιά ν' άναπτύξουν μεταξύ τους σχέσεις άπίστευτης άγριότητας.
Ό άνάπηρος, πού είναι γιγαντόσωμος κ' έχει ενα πρόσωπο
παραμορφωμένο άπό τόν κυνισμό, χτυπά άλύπητα μέ τή βαριά
πατερίτσα του τούς τρείς τυφλούς. 'Εκείνοι ύπομένουν τά
φοβερά του χτυπήματα. 'Ενώ ψάχνουν μπουσουλώντας νά
βροQν κάποιο στήριγμα, κρεμιοϋνται άπεγνωσμένα άπό τό
ίδιο αύτό ξύλο πού τούς χτυπά άκόμα. Τό δωμάτιο δονείται
άπό τά μουγκρητά καi τά άγωνιώδη τους λαχανιάσματα. οι
κραυγές τους δμως δέν είναι θ ε α τ ρ ι κ έ ς. Είναι π ρ α
γ μ α τ ι κ έ ς κραυγές πόνου. Αότό τό άποδείχνουν οι μελα
νιές στά σώματά τους καi τό δέρμα τους πού μπροστά στά
μάτια μας άνοίγει καi τρέχει αίματα.
Τό θέαμα είναι άβάσταχτο. Όσοι άπό τούς θεατές άντέχουν
τό παρακολουθοQν παγωμένοι, μέ πρόσωπα διεσταλμένα άπό
τήν έκπληξη καί τόν τρόμο. Ή παρουσία τοϋ σωματικού πό
νου δημιουργεί ενα πρωτοφανές αίσθημα καταπίεσης καί κιν
δύνου. Ό θεατής παύει νά 'ναι άσφαλής. Αότό πού βλέπει
ξεπερνά τά δρια το() θεάτρου. Αίσθάνεται δτι κινδυνεύει δπως
δταν βλέπει δυό άνθρώπους νά χτυπιοQνται καi νά ματώνονται
μπροστά του, κοντά του, στό δρόμο.
Τό εργο αύτό είναι ενα βίωμα πού μπορεί νά πάρει όποιεσ
δήποτε διαστάσεις, έπιδέχεται πολλαπλές έρμηνείες, μπορεί
νά μετατραπεί καί νά ύπάρξει σ' όποιοδήποτε χώρο - κοινω
νικό, πολιτικό, ψυχολογικό, φιλοσοφικό. Θά μποροQσε νά
'ναι μιά άλληγορία πάνω στή σχέση το() άνθρώπου μέ τό Θεό,
μέ τόν πατέρα, μέ τήν πολιτική έξουσία, μέ τόν έαυτό του.
Πάνω άπ' δλα δμως είναι μιά τελετή πού άναδίνει δλο τό
ρίγος το() πρωτόγονου καθαρτήριου όργίου. οι ήθοποιοί προσ
φέρουν τά σώματά τους σάν έξιλαστήρια θύματα. Μέ τή βία
έξορκίζουν τή βία. Μέ τόν πόνο έξορκίζουν τόν πόνο. Καθα
ρίζονται καί καθαρίζουν άπό τή βία καί τόν πόνο. Τή βία
καί τόν πόνο μέσα τους καί γύρω τους.
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Συζήτηση μέ τούς Σάικς, Μπάρρετ, Πijρσον
Μιλείστε μου γιά τήν προϊστορία σας. Τί κάνατε πρίν συ
ναντηθείτε καί δημιουργήσετε τό Ρ.Α . Τ. ; Είχατε σχέση μέ τό
κατεστημένο έπαγγελματικό θέατρο ;
ΣΑ- Ι · ΚΣ : Όχι, καμιά. ' Εγώ σπούδαζα 'Αγγλικά καί 'Ιστορία
στό Πανεπιστήμιο του Κήλ.
Μ ΠΑΡΡΕΤ : 'Εγώ σπούδαζα Παιδαγωγική. Ύστερα άρχισα
ν' άσχολοQμαι μέ τό παιδικό θέατρο.
Π Η ΡΣΟΝ : 'Εγώ 'Αρχαιολογία. Δούλεψα κ' έγώ μέ μιά όμάδα
παιδικού θεάτρου, εκανα καi θέατρο δρόμου. Ό Μ ίκ Μ πρέν
ναν σπουδάζει Κοινωνιολογία κι ό Μάικλ Μπαίηκερ Πολι
τική Φιλοσοφία. Όλους δμως μάς άφηναν άνικανοποίητους
οι άκαδημαϊκές σπουδές.
- Πόσων χρονών εlναι ό καθένας σας ;
ΣΑ·Ι· ΚΣ : 'Εγώ εΙμαι εικοσιπέντε. Ή Κ ρίσσυ, ό Μάικ κι ό
Μάικλ εiκοσιτριών. Ό Μίκ δεκαεννιά.
- Πότε άρχίσατε νά δουλεύετε μαζί;
ΣΑ· Ι · ΚΣ : Τό 7 1 . Μέχρι τώρα έχουμε έτοιμάσει δυό έργα•
αότά άκριβώς πού παρουσιάζουμε κ' έδώ.
- Ποιά εlναι ή δημιουργικιj πορεία πού άκολουθείτε γιά νά καταλιίξετε στό κάθε σας θέαμα ;
ΣΑ·Ι·ΚΣ : Ξεκινάμε άπό ένα όρισμένο θέμα. Παραδείγματος
χάρη τό έπεισόδιο τοQ 'Ιούδα άπ' τή Γραφή. Ό καθένας μας
τό έρευνα πρώτα άπό τήν καθαρά προσωπική του σκοπιά.
ΆφοQ τό έρευνήσουμε σ' αύτό τό έπίπεδο άρχίζουμε νά δου
λεύουμε δλοι μαζί. Τό θέμα τοϋ 'Ιούδα, τοQ άδύνατου σύνδε
σμου, μaς άπασχολεί πολύ. Τόσο πού άρχικά θέλαμε νά όνομά
σουμε τήν όμάδα μας Θέατρο τοϋ 'Αποδιοπομπαίου Τράγου.
- Τά άρχικά Ρ.Α . Τ. τί σημαίνουν ;
Μ ΠΑΡΡΕΤ : Τίποτα.
- Πόσον καιρό περίπου διαρκεί ή προετοιμασία τοϋ κάθε ίiργου ;
ΣΑ·Ι·Κ Σ : Τρείς μijνες έντατικών αύτοσχεδιασμών.
- Ζείτε κοινοβιακά ;

ΣΑ·Ι·ΚΣ : Όχι. Τό 'χουμε δοκιμάσει, άλλά οί ψυχολογικές
πιέσεις πού δημιουργοQνται είναι άφόρητες. "Άλλωστε άπε
χθανόμαστε νά έπιβάλουμε κανόνες ό ένας στή ζωή τοϋ
άλλου.
- Α ύτιί ή άρχιί ίσχύει καί στιί δουλειά σας ;
ΣΑ·Ι·ΚΣ : Συναντιόμαστε καθημερινά γιά νά δουλέψουμε άλ
λά δέν ύπάρχει προκαθορισμένο ώράριο. Δουλεύουμε δσο
εχουμε άνάγκη κάθε φορά. -Αλλες φορές όκτώ ώρες, άλλες
μία, άλλες καθόλου. Δέν άκολουθοuμε καμιά έξωτερική πει
θαρχία. ΕΙναι φορές πού δέ δουλεύουμε γιά μεγάλα χρονικά
διαστήματα.
Όμως γιά νά κυριαρχιίσει ένας ιjθοποιός πάνω στό σώμα
του χρειάζεται μιά έκτεταμένη καί συνεχιjς άσκηση. Αύτό
ίσχύει γιά όλα τά θέατρα σωματικιjς ίiκφρασης πού ίiχουν 11ά
έπιδείξουν λαμπρά άποτελέσματα - όπως τό Νό, τό Κατα
κάλι, κι ό Γκροτόφσκι άκόμα. Πώς άντιμετωπίζετε τό γεγονός
ότι τό σώμα άν άφεθεί χωρίς νiι άσκείται γιά ένα διάστημα
" σκουριάζει ", δημιουργεί δηλαδιί νέες άντιστάσεις;
Π ΗΡΣΟΝ : Άν κάνουμε πολύ καιρό νά δουλέψουμε καί τό
σώμα μας σκουριάσει, μπορούμε νά τό λύσουμε σέ δεκαπέντε
λεπτά. Χρησιμοποιοϋμε είδικές ψυχοσωματικές άσκήσεις προ
θέρμανσης πού βασίζονται σέ μιά έκρηκτική δυναμική.
- Οί άσκιίσεις πού χρησιμοποιείτε εlναι στερεότυπες ιϊ άνανεώνονται;
ΣΑ·Ι·ΚΣ: 'Ανανεώνονται. Οί στερεότυπες άσκήσεις δέν ώφε
λοuν. Όταν μιά άσκηση έπαναληφθεί πολλές φορές άμβλύνε
ται, χάνει τήν iσχύ της. Μ ιά άσκηση πρέπει νά προκαλεί
σόκ. Μονάχα τότε έκπλη ρώνει τό σκοπό της.
- Ποιός εlναι ό σκοπός τών άσκιjσεων ;
ΣΑ·Ι·ΚΣ : Ν ά σπάζουν τ ή δυσκαμψία μας. Τ ή δυσκαμψία το()
σώματος, άλλά καί του μυαλοQ. Νά μaς βοηθούν νά διορθώ
νουμε τή δομή του σώματός μας πού άπό τίς συσσωρευμένες
κακές συνήθειες εχει χάσει τήν έλαστικότητα καί τήν έκφρα
στικότητά του. Καθώς έλευθερωνόμαστε άπό τή δυσκαμψία,
διευρύνονται οί δυνατότητες τοϋ σώματός μας. Αότό σημαίνει
δτι συμφιλιώνονται τά δσα συμβαίνουν στό κορμί μέ τά δσα
συμβαίνουν στό μυαλό. Γιατί οι άντιστάσεις του σώματος ξε
κινοϋν άπό τούς φόβους του μυαλοϋ. Αύτοί ο! φόβοι είναι ό
μόνος φραγμός στίς δυνατότητες το() σώματος. Μόλις ξεπε-

ραστοΙJν, τό σί\>μα κατορθώνει τά άκατόρθωτα. Π.χ., τό δτι
δέ μπορεί κάποιος νά σταθεί στό κεφάλι του, δέ σημαίνει
δτι τό σί\>μα του δέν &χει αύτή τή δυνατότητα. Σημαίνει δτι
ε{ναι &να γεγονός πού τό μυαλό περιβάλλει μέ φόβο. Μόλις
ξεπεραστεί ό φόβος, τό νά σταθείς στό κεφάλί σου γίνεται τό
πιό εϋκολο πράγμα τoiJ κόσμου.
- Σ' αύτό πού λέτε στηρίχτηκε μιά όλόκληρη έποχιί πειραμα
τισμοϋ τοϋ Γκροτόφσκι. Πολλά δμως λέγονται γιά τά θύματα
αύτής τής θεωρίας - τούς ήθοποιούς πού ό Γκροτόφσκι eστει
λε στό νοσοκομείο. Στιί διάρκεια τιϊς δικιϊς σας δουλειiίς
eχουν σημειωθεί περιστατικά σοβαριϊς σωματικής βλάβης ιϊ
ψυχικοϋ τραύματος ;
ΣΑ·Ι·ΚΣ : Όχι, κανένα.
- Στό σώμα σου Πιϊτερ εκτός άπό τίς μελανιές ύπήρχε κ ' ένα
μεγάλο σκοϋρο τραϋμα στό γλουτό. Αύτό eγινε σέ ώρα δούλειiίς ;
ΣΑ·Ι·ΚΣ : Τό άντίθετο. Ό,τι άτυχήματα τέτοιου είδους μiiς
&χουν συμβεί, έγιναν σ' έποχή πού δέ δουλεύαμε καί τό σί\>μα
μας ε{χε χάσει τήν προσαρμοστικότητά του.
Π Η ΡΣΟΝ : Όσο γιά τίς μελανιές, ε{ναι πολύ άπλό. ΆφοΙJ τό
πάτωμα ε{ναι σκληρό καί τό σί\>μα μου μαλακό, ε{ναι άπόλυτα
φυσικό άπό τήν έπαφή μέ τό πάτωμα νά μελανιάσω.
- Καί τά χτυπιίματα μέ τιίν πατερίτσα στό " Μέ δεμένα τά
μάτια " ;
ΣΑ·Ι·ΚΣ : Μήν ξεχνάτε δτι ό όργανισμός δταν άσκηθεί άνα
πτύσσει Ισχυρή άμυνα άπέναντι στά τραύματα. Θά σας φέρω
ενα παράδειγμα. Όταν ό Μάικλ άρχισε νά δουλεύει μαζί μας
συναντοiJσε φοβερή δυσκολία στό νά λύσει τούς μiJς καί τούς
τένοντες πού συνδέουν τό πάνω μέρος τoiJ πέλματος μέ τό
πόδι. ΕΙναι πραγματικά ενα άπό τά πιό σφιγμένα σημεία τoiJ
σώματος. Τόν παρότρυνα νά δουλεύει σκληρά ώσπου τό δέρμα
του άρχισε νά σπάζει καi νά ματώνει. Όμως δέ σταματοiJσε,
συνέχιζε ώσπου στό σημείο έκείνο ι'ίνοιξαν δυό τρομαχτικές
πληγές καi καθώς έκτελοiJσε τίς άσκήσεις στό πάτωμα &μεναν
όλόκληρα κομμάτια άπό τό δέρμα του. Έγώ τoiJ &λεγα νά μή
φοβάται γιατί σύντομα τό δέρμα θά σχηματίσει ενα προστα
τευτικό ίστό κ' ή πληγή θά κλείσει. Στό ίδιο σπίτι πού 'μενε
ό Μάικλ &μεναν καί κάτι νοσοκόμες. Μ ιά μέρα εΙδαν τiς πλη
γές στά πόδια του καί eφριξαν. ToiJ ε{παν δτι κινδυνεύει νά
πάθει γάγγραινα. Ό Μάικλ πανικοβλήθηκε. Ήρθε τήν άλλη
μέρα κι άρνιόταν νά κάνει τό παραμικρό. Έτρεμε άπό τό
φόβο του· κι δλοι του οι μΙJς ε{χαν πετρώσει. Τότε έγώ ξαφνικά
άνεβαίνω πάνω στά πόδια του καί τοϋ τά πατάω μέ δλο μου
τό βάρος. Ό Μάικλ άρχίζει νά ούρλιάζει, ό πόνος τόν παρα
λύει. Δέ μπορεί ν' άντιδράσει ώσπου δλη του ή ύπερένταση
ξεσπa σ' ένα άτέλειωτο κλάμα έξάντλησης. Τόν άφήνω. Κλαίει,
κλαίει καi μαζί μέ τό κλάμα άρχίζει νά τρέχει καθαρό αΙμα
άπό τά πόδια του, οι άκαθαρσίες ξεκολλοΙJν, πέφτουν. Τήν
άλλη μέρa κιόλας ε{χε σχηματιστεί ό προστατευτικός iστός,
ή πληγή έκλεισε κι άπό τότε ό Μάικλ δέν ε{χε κανένα άπο
λύτως πρόβλημα μέ τά πόδια του.
- Πιστεύω δτι ό τρόπος πού άντιμετωπίζετε τό σωματικό πόνο
δίνει στιί δουλειά σας διαστάσεις άπειλητικές, άνησυχητικές.
Τό " Μέ δεμένα τά μάτια " είναι μιά έπικίνδυνη έμπειρία πού
ξεπερνiί τά δρια τοϋ θεάτρου.
ΣΑ·Ι· Κ Σ : Ναί, ή δουλειά μας δέν είναι θέατρο μέ τήν έννοια
δτι δέν παίζουμε, δέν ύποκρινόμαστε, δέν έπαναλαμβάνουμε
ρόλους. ΈκτελοiJμε πράξεις. Άλλες άπό αύτές τίς έχουμε f]δη
καθορίσει μέ αύτοσχεδιασμούς, άλλες τίς αύτοσχεδιάζουμε έπί
τόπου. Ή παράσταση ε{ναι ένα σύνολο άπό σταθερά σημεία
πού άνάμεσά τους παρεμβάλλονται κενά. οι δομημένες ε!κόνες
έναλλάσσονται μέ κομμάτια έλεύθερης δράσης πού μiiς έπι
τρέπουν νά έξερευνοiJμε νέες περιοχές μπροστά στό κοινό
καί νά έντείνουμε στό έπακρο αύτή τή ζωντανή δυναμική.
- · Η παράσταση σά βίωμα τί σίίς προσφέρει ;
ΣΑ·Ι'ΚΣ : Ή παράσταση είναι ή άναμέτρησή μας μ έ τ ό κοινό.
Μας μαθαίνει πί\>ς νά άντιμετωπίζουμε τούς άλλους καi μiiς
βοηθάει νά γνωρίζουμε σέ βάθος κ' έκείνους καί τούς έαυτούς
μας.
- Τί είδους έπαφιί θέλετε νά πετύχετε μέ τό κοινό ;
ΣΑ·Ι·ΚΣ : Μ ιά έπικοινωνία πού νά μiiς έπιτρέπει νά μοιρα
στοϋμε τίς έμπειρίες μας μέ τούς άλλους. Ν' άνοιχτοΙJμε μπρο-

�
Ό σούπερστάρ Ρίτσαρντ Γκάλλο σέ μιά άπ' τίς ιφαυγαλέες

πόζες του. ΕΤναι ό πρωταγωνιστιίς τοϋ χάπενινγκ πού άκολουθεί
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στά στά μάτια τους γιά νά τούς δώσουμε τή δύναμη ν' άνοι
χτοuν κι αύτοί, νά ξεπεράσουν τήν άμυντική τους στάση. ΕΙναι
πολύ σημαντικό νά καταφέρουν νά συνδέσουν τήν προσωπική
τους έμπειρία μ' αύτό πού βλέπουν.
- Πώς άντιδρθ. τό κοινό στιί δουλειά σας;
ΣΑ·Ι· ΚΣ : Μέ πολλούς τρόπους. ΕΙναι φορές πού οί θεατές
μάς άντιμετωπίζουν μέ άπερίφραστη έχθρότητα. Αλλοτε
πάλι στό τέλος της παράστασης καθώς μάς βλέπουν έξαντλη
μένους μάς φέρνουν σάντουιτς καί μπύρες.
Μ ΠΑΡΡΕΤ : Αύτό εΙναι θαυμάσιο. 'Εκείνο πού δέν άνέχομαι
εΙναι δταν μετά τήν παράσταση μάς πλησιάζουν γιά νά μάς
ρωτήσουν αν εχουμε έπη ρεαστεί άπό τόν τάδε iΊ τόν δείνα
κ' εχουν δρεξη ν' άνοίξουν όλόκληρη διανοουμενίστικη κου
βέντα.
ΣΑ·Ι·ΚΣ : Στήν προχτεσινή παράσταση δμως εγινε κάτι πού
μάς άπογοήτευσε. Στό τέλος τοu εργου, καθώς είδατε, ή Κρίσ
συ σέρνεται καί πλαγιάζει μπρούμυτα κάτω άπό τίς καρέκλες
τών θεατών, καί τό πάνω μέρος του σώματός της προεξέχει
στό διάδρομο. Όταν οί θεατές σηκώθηκαν νά φύγουν, πέρα
σαν άπό πάνω της, τήν π ά τ η σ α ν κυριολεκτικά κ' είδαμε
ξαφνικά τήν Κρίσσυ τρομαγμένη νά προστατεύει τό κεφάλι
μέ τά χέρια της. Αύτό μάς πείραξε πολύ. 'Ιδιαίτερα μετά άπό
τήν παράσταση, δταν εχουμε πιά άνοιχτεί καί δοθεί, είμαστε
πολύ τρωτοί.
- Τί ψυχολογικές έπιπτώσεις έχει πάνω σας ιί δουλειά .σας ;
ΣΑ·Ι· Κ Σ : Π ρώτα πρώτα εΙναι πολύ σημαντική ή σχέση πού
'χουμε άναπτύξει μεταξύ μας. ΕΙναι μιά σχέση άμοιβαίας έμπι
στοσύνης. Στή διάρκεια τών αύτοσχεδιασμών παρακολουθοu
με ιϊγρυπνα ό ενας τόν ιϊλλο καί βασιζόμαστε άπόλυτα ό ενας
στόν ιϊλλο. ΕΙ ναι πολύ σημαντικός ό ρόλος πού παίζει τό άντι
κειμενικό μάτι τών ιϊλλων μελών της όμάδας καθώς σέ παρα
κολουθεί στόν άγώνα πού δίνεις μέ τό σώμα καί τό μυαλό σου.
•

Χάπενινγκ τού Ρίτσαρντ Γκάλλο σέ δρόμο τιϊς Νέας ' Υόρκης.
·Ο " σούπερμαν " μ 'eνα άπ'τά " φετίχ " του : τόν ήλεκτρικό γλόμπο !

οι διαπροσωπικές σχέσεις εχουν βασική σημασία στήν όμάδα
μας.
Αύτός ό πόλεμος ένάντια στούς φόβους καί τίς iiμυνές σας
καθώς κ' ή βίαιη έκτόνωση τών έντάσεών σας δέ σθ.ς eχου11
άλλοιώσει τιίν προσωπικότητα ;
ΣΑ· Ι·ΚΣ : 'Αναμφισβήτητα. Τώρα είμαστε πολύ λιγότερο έπι
θετικοί, πολύ λίγότερο έχθρικοί άπ' δ,τι πρίν. Τώρα είμαστε
πιό fiπιοι, πιό εύτυχισμένοι.
ΠΙ. Χ ά π ε ν ι ν γ κ

Τό Χάπενινγκ εΙναι μία όριακή μορφή θεάτρου πού έλευθε
ρώνει τή δράση, τόν τόπο καί τό χρόνο άπό κάθε συμβατική
άντίληψη. Ή δράση έδώ εΙναι μιά σειρά άπό γεγονότα χωρίς
ραχοκοκαλιά καί χωρίς καμιά λογική σχέση μεταξύ τους, πού
δμως συνδέονται άσυνείδητα δπως τά άντικείμενα σέ ένα σουρ
ρεαλιστικό πίνακα. Ό χώρος δέν εΙναι σχεδόν ποτέ ό πατρο
παράδοτος θεατρικός χώρος. ΕΙναι ένα περιβάλλον πού έπι
λέγεται iΊ δημιουργείται γιά τ!ς άνάγκες του χάπενινγκ. Ό
χρόνος διασπάται μέ τήν είσαγωγή ιϊρρυθμων καί τυχαίων
στοιχείων.
Κάθε χάπενινγκ βασίζεται σέ ένα άρχικό σενάριο πού συλ
λαμβάνει ό δημιουργός του καί πού ή έκτέλεσή του έξαρτάται
άπό τρείς πρωταρχικούς παράγοντες : τό χώρο, τά άντικείμενα
καί τό κοινό. Πολύ συχνά τό κοινό καλεtται νά συμμετάσχει
ένεργά καί τότε τό χάπενινγκ έξελίσσεται σέ όμαδική δρα
στηριότητα.
Π ροανακρούσματα του χάπενινγκ ήταν μερικές άπό τίς έκδη
λώσεις πού όργάνωναν οι φουτουριστές, οι ντανταϊστές κ' ο{
σουρρεαλιστές. Τό εΙδος δμως μορφοποιήθηκε άπό τόν "Αλ
λαν Καπρόβ (Allan Kaprow) τό 1 959 στή Νέα 'Υόρκη καi
πηρε διαστάσεις κινήματος, Ιδιαίτερα στίς Η.Π.Α. Παρόλο
πού eντάσσεται στό θέατρο, τό χάπενινγκ ξεκίνησε άπό τίς
πλαστικές τέχνες. οι δημιουργοί του εΙναι' κατά κανόνα γλύ
πτες iΊ ζωγράφοι. Γι' αύτό καί στό εΙδος αύτό δεσπόζει τό
όπτικό στοιχείο.
ΡIΤΣΑΡΝΤ ΓΚΑΛΛΟ (Η.Π .Α.)

Ό Ρίτσαρντ Γκάλλο, τό " παιδί τοu Μ ίκυ καί της Κόκα

Κόλα ", εΙναι ταυτόχρονα χαρακτηριστικό προϊόν άλλά καί
ε!ρωνική κριτική τοu άμερικάνικου καταναλωτικοu συστή
ματος. Έχει υιοθετήσει τόν τύπο του Σούπερστάρ, καi μέ
θηλυκή προκλητικότητα τόν προβάλλει άδιάκοπα. Σ' αύτό, τόν
βοηθάει ή έξωτερική του έμφάνιση : ΕΙναι πανύψηλος, μέ έν
τυπωσιακό ήλιοκαμένο σώμα, νωχελικές κινήσεις καί μακριά
σγουρά καστανοκόκκινα μαλλιά πού του κρύβουν σχεδόν
όλόκληρο τό πρόσωπο - eνας αίλουροειδής γίγαντας. Τό
σώμα του, πού τό 'χει άναγάγει σ' άντικείμενο έκμετάλλευσης,
εΙναι τό κλειδί της προσωπικης του έπιτυχίας. Γιά νά τό προ
βάλλει άκόμα περισσότερο ντύνεται μέ έξωφρενικά μοντέλα,
σχεδιασμένα ε!δικά γι' αύτόν άπό τό Ρόναλντ Κολότζυ : έφαρ
μοστά πανταλόνια καί μπουφάν σέ χρώματα άσημένια, μπλέ
άστραφτερά, μεταλλικά πράσινα καί φούξια. Αύτά δλα συν
οδεύονται άπό κράνη και μπότες, ενα δυό φοριοuνται καί μέ
πλούσιες γοuνες. οι άργές του κινήσεις, ό τρόπος πού στέκε
ται, ό τρόπος πού φορά αύτά τά ροuχα, άναδίνουν δλη τήν
προκλητική άδιαφορία καί τό ναρκισσισμό μιάς βάμπ. Δέν
εΙναι τυχαίο πού ό "Αντυ Γουι'.Ορχολ εΙπε γι' αύτόν, δτι εΙναι
πιό φαντασμαγορικός κι άπό τή Μαρλένε Ντητριχ. Αύτό
δμως πού εΙναι ένδιαφέρον μέ τό Γκάλλο ε{ναι δτι μέσα άπό
τόν τύπο του Σούπερστάρ πού δημιουργεί μέ τόση πειστικότη
τα ξεπηδά - θεληματικά ii ιϊθελά του - μιά έρεθιστική σάτιρα
αύτοu του τύπου καί σέ προέκταση όλόκληρου του άμερικά
νικου συστήματος κατασκευης στάρ (Χόλλυγουντ, "Αντυ
Γουώρχολ Φάκτορυ κλπ.).
Ό Γκάλλο δουλεύει στή Νέα 'Υόρκη κάνοντας χάπενινγκ
άπό τό 1 968. Π ρωτύτερα ήταν διαφημιστής. 'Από κεί προέρχε
ται κ' ή εμμονη Ιδέα πού 'χει μέ όρισμένα άντικείμενα δπως
οι ήλεκτρικοί γλόμποι, τά καρότα καί τά λεμόνια. 'Από κεί
προέρχεται καί τό πάθος του γιά τίς μεγάλες ποσότητες, τά
λαμπερά χρώματα καί τiς ώραίες εiκόνες. Στή δουλειά του,
ύπάρχουν liφθονα στοιχεία της πόπ-liρτ, δπως ή μεγέθυνση
κ' ή άναγωγή του καθημερινοu άντικειμένου σέ σύμβολο κι
δπως ή προβολή άσήμαντων γεγονότων πού ξαφνικά έπειδή
φωτίζονται άποχτοuν μιά καινούρια σημασία. 'Υπάρχει καί
πολύς σουρρεαλισμός. Κ ι άκόμα, κάτι άπό τήν ξεχειλισμένη
καί κούφια καλλιέπεια της άμερικάνικης " σόουπ-δπερα ".
Ή πρώτη έμφάνιση τοu Γκάλλο στό Νανσύ εγινε μ' ένα σύν-
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τομο χάπενινγκ πού προοριζόταν γιά τήν τηλεόραση. Στήν
πλατεία Στανισλάς, στή βάση ένός συντριβανιοu, τρείς ήλικιω
μένες γυναίκες κάθονταν σιωπηλά καi βαστούσαν στiς ποδιές
τους άπό 'να τεράστιο κίτρινο λεμόνι. Ταυτόχρονα πάνω στό
άγαλμα τοϋ συντριβανιοu σκαρφάλωνε ό Γκάλλο μέ άσημένια
στολή κ' ενα κράνος στό κεφάλι, κραδαίνοντας ενα όμοίωμα
καρότου μήκους δυό 7'ερίπου μέτρων. Άφοu στάθηκε λίγο
έτσι, μέ τά χέρια τεντωμένα ψηλά, πf\ρε μιά μεγάλη σακούλα
γεμάτη άκρυλικό χιόνι κι άρχισε νά τό σκορπάει γύρω γύρω
πάνω στόν κόσμο πού 'χε μαζευτεί καi τόν παρακολουθοΟσε.
Αύτό ήταν !:να μικρό προοίμιο γιά τήν παράσταση πού ό
Γκάλλο προετοίμαζε πυρετικά. Καθώς μάλιστα έφάρμοζε μέ
μεγάλη έφευρετικότητα τό σύστημα αύτοδιαφήμισης τ/Ον στάρ,
κατάφερε νά δημιουργήσει μιά πραγματική άδημονία στό κοι
νό γύρω άπό τό θέαμά του. Μονάχα πού ή άδημονία αύτή
άρχισε νά γίνεται άνοιχτά έχθρική καί περιπαιχτική καθώς
μαθαίνονταν οί διάφοροι έκκεντρισμοί του Γκάλλο, π.χ. δτι
άπαιτοΟσε ενα έλικόπτερο γιά νά προσγειωθεί στήν πλατεία
Στανισλάς, δτι χρειαζόταν γιά τήν παράστασή του ενα τόνο
άκρυλικό χιόνι, έκατοντάδες κιλά λεμόνια καί καρότα καί
δεκάδες σκυλιά - καπρίτσια πού μεταφράζονταν σέ μεγάλα
χρημάτικά ποσά (άλλο aν δέν πραγματοποιήθηκαν τελικά).
Τό κοινό ταύτισε τό Γκάλλο μέ τήν " άμερικάνικη πρόκλη
ση ". Ό Σούπερστάρ έγινε ό άποδιοπομπαίος τράγος τοΟ
Φεστιβάλ. 'Άρχισαν νά όργιάζουν τά συνθήματα στούς τοί
χους, τά άνέκδοτα, τά λογοπαίγνια, οι πορνογραφικές γελο�ο
γραφίες μέ θέμα τό Γκάλλο, μέχρι πού τή βραδιά τf\ς πρεμιέρας
πολλοί έφτασαν στό " Γκράν Τεάτρ " όπλισμένοι μέ ντομάτες,
αύγά, κονσέρβες καί άλλα παρόμοια. Ή αύλαία άνοιξε μπρο
στά σέ μιά αίθουσα πού 'βραζε. Αύτό πού 'γινε στή διάρκεια
τf\ς παράστασης δέν περιγράφεται. Μ ιά βροχή άπό σαίτες,
ντομάτες κι αύγά έπνιξε τή σκηνή. οι φωνές, τά πειράγματα,
οι βρισιές, τά γέλια, τά σφυρίγματα δέν έπαυαν οϋτε στιγμή.
Τό κοινό διασκέδαζε πραγματικά, ε{χε βρεί ενα χ/Ορο γιά νά
έκτονώσει τήν περίσσια του ένεργητικότητα. Παρ' δλα αύτά,
τό θέαμα συνεχίστηκε πεισματικά μέχρι τό τέλος του. Ό
Γκάλλο έκτόξευε τίς προκλήσεις του, τό κοινό τούς σαρκα
σμούς του - ήταν σά μιά πάλη άπ' δπου τελικά βγf\κε νικητης
ό Γκάλλο, μιά καί κατάφερε νά διατηρήσει τό θέατρο γεμάτο Ό αlλουροειδής Κρίστοφερ Τριί αίφνιδιάζει τά γκόνγκ. Μόνος,
άπό ενα όργισμένο κοινό πού, μ' δλες τίς άρνητικές του ό:ντι αύτοσχεδιάζει σέ κάθε του κοντσέρτο, τή γένεση τών ήχων
δράσεις, τόν παρακολούθησε καθηλωμένο στίς θέσεις του έπί
τρείς ώρες. Οϋτε ενας θεατης δέν άποχώρησε.
θεται στό κρεβάτι. 'Αρχίζει νά στριφογυρίζει καί νά βγάζει
Μπορεί ή παράσταση νά 'χε άρκετη έλαφρότητα, δμως τό ό:δύναμες στριγγές κραυγές, σά νά τf\ς κάνουν έρωτα. 'Απ' τά
μεγαλύτερο μέρος τοΟ κοινοΟ παράβλεψε την άλλη δψη τοΟ μεγάφωνα ξεχύνεται τό Adagio τοϋ 'Αλμπινόνι. Ή γυναίκα
νομίσματος : τή σάτιρα. Μέσα ό:πό την έπιφανειακότητά του, συνεχίζει ν' άγωνιά στό κρεβάτι, κοιτάζει πρός τό ταβάνι
ό ίδιος ό Γκάλλο, γινόταν συνειδητά iΊ ό:συνείδητα μιά ό:πο καί φωνάζει " μή , " όχι σέ παρακαλώ ". ΕΙναι φανερό δτι
λαυστικη σάτιρα· τοϋ έαυτοl) του κι δσων ό:ντιπροσώπευε.
προσπαθεί ν' άποφύγει κάποιο βιασμό. 'Από δεξιά μπαίνουν
Τό θέαμα πού παρουσίασε στό Νανσύ ό Γκάλλο λεγόταν τέσσερις μαυροφόρες ήλικιωμένες κυρίες, οι ίδιες πού κάθον
" Στριγγέi; Κραυγές ". Δημιουργήθηκε όλόκληρο έπί τόπου. ταν στό συντριβάνι. Ήρθαν γιά νά τήν ό:ποχαιρετήσουν. Προ
'Εκεί βρέθηκαν οι .. ηθοποιοί " - οι γριές κυρίες καί τά νεαρά χωροΟν πρός τό μέρος της προσεχτικά γιατί τό πάτωμα ε{ναι
ό:γόρια πού συμμετείχαν, δλοι χωρίς νά παίρνουν χρήματα, στρωμένο μέ γυμνά άνδρικά σώματα. Μιά μιά σκύβουν καi τη
μονάχα έπειδη τούς ένδιέφερε ή έμπειρία. Δούλεψαν δυό τρία φιλοΟν πολλή ό':ιρα, τf\ς χαϊδεύουν τά μαλλιά καί τά μπράτσα.
βράδια ό:πό τίς δώδεκα &ς τό πρωί. Ό Γκάλλο τούς &λεγε στην Κάνουν νά φύγουν, διστάζουν, ξαναγυρνοϋν. Ξαναρχίζουν τόν
ό:ρχή νά κάνουν όρισμένα συγκεκριμένα πράγματα, ύστερα ό:ποχαιρετισμό. 'Εκείνη κλαίει, τό Adagio συνεχίζεται ύπο
τούς άφηνε νά αύτοσχεδιάζουν. 'Επί τόπου βρέθηκαν καί τά βληηκά, έν/Ο ενα τεράστιο πορτοκαλί χέρι μέ δάχτυλα σάν
σκηνικά, ό:νάμεσα στά πλούσια άποθέματα τοΟ " Γκράν καρότα άρχίζει νά κατεβαίνει ό:πό τό ταβάνι κατά πάνω της.
Τεάτρ ". Μόνο μερικά ό:ξεσουάρ, ε{χε φέρει μαζί του ό Γκάλ- ·
ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΑΞΗ : Τό γαλάζιο δωμάτιο. Ένα δωμάτιο μέ
λο. 'Ολόκληρο λοιπόν τό τρίωρο αύτό θέαμα δημιουργήθηκε
γαλάζιους τοίχους κι άσπρες τζαμόπορτες γύρω γύρω. 'Αρι
μέσα σέ δυό τρείς μέρες.
στερά ενα άσπρο τραπέζι. Πάνω του καί πλάι του χάμω σωροί
Μερικά χαρακτη ριστικά άποσπάσματα:
άπό καρότα. Στό κέντρο τf\ς σκηνf\ς ενας άνθρωπος, κουκου
ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ : Ή αύλαία ό:νοίγει κι ό:ποκαλύπτει ενα με λωμένος μ' άσπρο σεντόνι, κάθεται γονατιστός, προφίλ στό
κοινό καί βαστά στά χέρια τό κεφάλι του πού 'ναι !:να πελώριο
γαλειΙΟδες σκηνικό (ό:ργότερα &μαθα δτι ήταν ό:πό την " Τό
σκα " το\) Πουτσίνι). Βαθυπράσινοι τοίχοι, κίονες χρυσοποί άσπρο καρότο. Δεξιά, τρείς άδειες καρέκλες. ΕΙναι &να έσω
κιλτοι, ζωγραφιστοί πολυέλαιοι, φοινικόφυλλα μέσα σέ πλού τερικό έρημικό πού ό:ναδίνει τή μαγνητική στατικότητα τ/Ον
σιες γλάστρες. 'Αριστερά ενα κρεβάτι μέ κατακόκκινο σκέ εiκόνων τοϋ Magritte. Ή ό:κινησία σαλεύει. Κάτι θά συμβεί.
πασμα. 'Ατμόσφαιρα σουρρεαλιστικοϋ κινηματογράφου τοl)
'Από δεξιά, ό:νοίγει μιά τζαμόπορτα καi μπαίνει ενα δαλματικό
1 920. 'Εμφανίζεται μιά " σιτροέν " πού μπαίνει ό:ργά μέ ό:ναμ
σκυλί. οι κραυγές του κοινοϋ τό τρομοκρατοϋν, ξαναγυρνά
μένα φανάρια. Στό καπό της κάθεται ό Γκάλλο σάν i)ρωας σαστισμένο στά παρασκήνια. Παύση. 'Απ' τό ταβάνι άρχίζουν
πού έπευφημείται. Κατεβαίνει νωχελικά. Περιφέρεται γιά λίγο
νά κατεβαίνουν τεράστια όμοιώματα γαλακτερ/Ον ήλεκτρικ/Ον
στή σκηνή, βγαίνει.'Η " σιτροέν " τραβιέται πίσω. 'Από δεξιά γλόμπων. Μπαίνουν άργά οι τρείς γριές γυναίκες, βαστοϋν τά
μπαίνει μιά γυναίκα μέ ό:ραχνοΟφαντο νυχτικό. Καθώς περπα μεγάλα κίτρινα λεμόνια. Κάθονται ή μιά πλάι στήν άλλη καί
κουβεντιάζουν χαμηλόφωνα. 'Απότομα έξαπολύεται άπό τά
τά τά μαλλιά της ξεριζώνονται κι ό:ρχίζουν νά αiωροϋνται
άπό ό:όρατες κλωστές - ήταν περούκα. Τά ό:ληθινά μαλλιά μεγάφωνα ενα πασίγνωστο ρόκ-έντ-ρόλ - τό Τιιttί fι·utti τοϋ
τf\ς γυναίκας πέφτουν στούς ώμους της. 'Αποκαλύπτεται πώς
Έλβις Πρίσλε\J. Μπαίνει ό Γκάλλο βαστώντας ενα μπουκάλι
ε{ναι γριά. Προχωρεί πρός τό κρεβάτι καί διασταυρώνεται
κόκα-κόλα. Χορεύει νωχελικά, παίρνει διάφορες προκλητικές
μέ διάφορα όλόγυμνα ό:γόρια πού διασχίζουν τή σκηνή κου πόζες, ό:νακατεύει τά μαλλιά του μέ τή . . . φλόγα μιάς Μαίριλυν
ρασμένα κ' ύστερα ξαπλώνουν στό πάτωμα. Ή γυναίκα κάΜονρόε. Π ροχωρεί πρός τiς γυναίκες, γονατίζει στά πόδια
"
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τους, βγάζει τό παπούτσι τi'jς μιiiς, μεγαλόσχημα χύνει μέσα
κόκα-κόλα καί πίνει.
ΤΟ ΔΙΆΛΕΙΜ Μ Α : 'Οκτώ &ς δέκα άγόρια στέκονται στή
σειρά άντικρύζοντας τό κοινό, μπροστά στήν κόκκινη βελού
δινη αύλαία, ενώ άπό πίσω άλλάζει τό σκηνικό. Φοροϋν
σλίπ καί μακό μπλοϋζες πού 'χουν πάνω τυπωμένη τή φωτο
γραφία τοϋ Γκάλλο. 'Εμφανίζεται ό Γκάλλο με σαδομαζοχι
στική άμφίεση : κράνος, μπότες, γάντια κ' ενα κοστούμι άπό
μαϋρα λουριά πού λιγότερο καλύπτει, περισσότερο άποκαλύ
πτει τό α!σθησιακό του σώμα. Τά άγόρια στέκονται προσοχή
καθώς ό Γκάλλο ερωτοτροπεί επίμονα μαζί τους.Τό κοινό χαλά
ει τόν κόσμο, πέφτουν οί σαίτες βροχή. 'Ακούγονται τολμη ρά
πειράγματα. 'Ο Γκάλλο, σ' άπάντησή τους, άρχίζει νά γδύνεται
τελετουργικά. Στρίπ-τήζ ύψηλοϋ επιπέδου. Π ρίν προχωρήσει
δμως άλλάζει γνώμη, βγαίνει.
ΤΡΙΤΗ ΠΡΑΞ Η : Τό χιόνι. Ένα χιονισμένο τοπίο πού μοιάζει
εφιαλτικά μέ χριστουγεννιάτικη κάρτ-ποστάλ. Χιονισμένα
ελατα, σπίτια κατάλευκα δεξιά καί άριστερά. Στό βάθος γαλά
ζιος κινούμενος ούρανός καί σύννεφα πού δλο γλυστροϋν καί
φεύγουν. Πέφτει πυκνό χιόνι. 'Αρχίζουν νά μπαίνουν άργά
κάτι παράξενα όντα καλυμμένα μ' Cίσπρα ράσα, τά κεφάλια
τους ε{ναι η τεράστια πορτοκαλιά καρότα η τεράστια κατα
κίτρινα λεμόνια. Κάθονται άντικριστά, άκίνητοι. Τό χιόνι
πέφτει καί τούς σκεπάζει σιγά σιγά.Τά μόναπού κινοϋνται ε{ναι
τά σύννεφα, τό χιόνι πού πέφτει καί τά σπίτια, σάν όφθαλμα
πάτη. 'Από τά μεγάφωνα ή τραγουδίστρια Νίκο μιμείτ.αι τή
φωνή παιδιοϋ καί λέει ενα τραγούδι πού άνακαλεί κομματια
σμένες άναμνήσεις παιδικi'jς ήλικίας.
JV.

Κοντσέρτο

ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΤΡΗ ( Η . Π.Α . )
Στήν αίθουσα " Πουαρέλ ", σέ ί�ιά πλατιά σκηνή ε{ναι παρα
ταγμένη μιά άπίστευτη συλλογή ·άπό κρουστά : γκόνγκ σέ διά
φορα σχήματα καί μεγέθη, κύμβαλα, μεταλλικές βέργες, καμ
πανάκια iνδικά, μιά μεγάλη ποικιλία άπό τύμπανα. Τά γκόνγκ
κ' ο! βέργες κρέμονται άπό σιδερένια πλαίσια, ό χαλκός τους
Κουφά παιδάκια έvός ίδρύματος τιjς Καλιφόρνιας άvτιδροϋv,
καθώς αι'σθάvοvται τά ιίχητικά κύματα άπό τά κρουστά τού Τριί.
Ηταν ή πρώτη φορά ποί> " άκουσαν " τόιι ιίχο τtίς μουσικιϊς
•

λαμποκοπά. ΕΙναι μιά ύποβλητική γλυπτική σύνθεση μέσα
στό χώρο.
Χαμηλός φωτισμός. Τό κοντσέρτο άρχίζει καθώς ό Τρή περνii
άργά άνάμεσα στούς θεατές χτυπώντας ενα μικρό ντέφι . Τό
σώμα του δίνει τήν αίσθηση δτι ε{ναι πολύ ελαφpό, ελαστικό
κ' έντελώς ίιθόρυβο. Άφοϋ κάνει τόν κύκλο τi'jς αίθουσας
φτάνει στή σκηνή. Κυκλοφορεί σχεδόν άόρατα άνάμεσα στά
δργανα πού 'ναι σάν ενα ναρκωμένο σώμα. Αύτός άρχίζει νά
τά ξυπνά σιγά σιγά άγγίζοντάς τα, εύαισθητοποιώντας τα στό
άγγιγμά του. Πρώτα ζωντανεύει τά τύμπανα. Τά όδηγεί άργά
σέ πυκνούς βόμβους. Όταν τά φτάσει στή διαπασών τους, οί
κραδασμοί πού δημιουργοϋνται τραντάζουν όλόκληρη τήν
αίθουσα καί διαπερνοϋν τά σώματα τών άκροατών σά σεισμική
δόνηση. Νομίζεις πώς τό ταβάνι θά καταρρεύσει. 'Ο Τρή
κάνει μιά παύση t'.ί>σπου ν' άπορροφηθεί όλότελα ή βοή.
Ύστερα άρχίζει νά ζωντανεύει τά γκόνγκ καί τά κύμβαλα.
οι ήχοι τους αίωροϋνται πολλή {όρα μέσα στό χώρο. οι με
ταλλικές βέργες άνάλογα μέ τό πάχος τους άφήνουν δλο καί
όξύτερες άντηχήσεις πού τρυποϋν άπαλά τόν άέρα. 'Ο Τρή
χρησιμοποιεί καί θιβετιανά γκόνγκ πού στό σχi'jμα τους άνα
γνωρίζεις τό περίγραμμα τοϋ Βούδα. Αύτά προκαλοϋν ίσχυρά
ηχητικά κύματα καθώς περιστρέφονται γύρω άπό τόν άξονά
τους. Τά συνδυάζει πολύ συχνά μέ κύμβαλα. Ταυτόχρονα κινη
τοποιεί τά φλάουτα, ϋστερα τά κόρνα καί τά ύπόλοιπα πνευστά
μέχρι πού όλόκληρο τό σώμα τών όργάνων άνασαίνει, κινείται,
ύπάρχει, περνά άπό τούς ύπόγειους ρόγχους τών τυμπάνων
στην άραιή μελωδικότητα τών γκόνγκ καί τών πνευστών.
Άπό τή διέγερση στην παλλόμενη γαλήνη. Ή μουσική τοϋ
Κρίστοφερ Τρή ε{ναι γιά τόν άκροατή πολύ περισσότερο άπό
μιά αίσθητική εμπειρία : ε{ναι μιά εμπειρία σ ω μ α τ ι κ ή .
Π ιστεύω δτι αύτό τό κοντσέρτο ξεπερνοϋσε τό χώρο τi'jς
μουσικi'jς καί άγγιζε τό χώρο τοϋ θεάτρου. Μποροϋμε
νά τό' θεωρήσουμε σά μιά όριακή θεατρική μορφή γιατί, εκτός
άπό τό άναπτυγμένο όπτικό στοιχείο, στή σκηνή ύπί')ρχε ενας
θερμός διάλογος, ό διάλογος τοϋ Τρη μέ τά δργανα. Κι άκόμα
ύπi'jρχε μιά σημαίνουσα πράξη : τό ζωντάνεμα τοϋ σώματος
τών όργάνων πού 'χε μιά αίσθηση κοσμογονίας. 'Από τό
μηδέν γεννιόταν ό κόσμος τών ήχων.
'Ο Τρή όνομάζει τή μουσική του " αύθόρμητο ήχο " καί τή
βασίζει στόν αύτοσχεδιασμό. Ποτέ ενα του κοντσέρτο δέν εlναι
ίδιο μέ τό προηγούμενο. Διαφέρει άνάλογα μέ τή διάθεσή του
κι άνάλογα μέ τή διάθεση τοϋ κοινοϋ. Π ιστεύει δτι " τό αύθόρ
μητο εlναι ιί ούσία τι;ς δημιουργικιjς πράξης. Ή αύθόρμητη
μουσικιί συμμετέχει πολύ περισσότερο στιί ζωιί γιατί εlvαι δη
μιούργημα τιjς στιγμιjς ".
'Ο Κ ρίστοφερ Τρή ε{ναι περίπου σαράντα χρονώ. Κάνει μου
σική έδώ καί δεκαπέντε χρόνια χωρίς νά 'χει σπουδάσει σέ
κανένα ώδείο. 'Οδηγήθηκε στή μουσική άπό μιά φυσική ελξη,
μιά συγγένεια πού 'νιωθε γιά τά κρουστά καί τά πνευστά ίδιαίτερα δσα προέρχονταν άπό τήν 'Ανατολή . Σιγά σιγά
άρχισε νά συγκεντρώνει δργανα μέχρι πού τώρα ή συλλογή
του περιλαμβάνει γύρω στά 1 50. Τά περισσότερα ε{ναι αύθεν
τικά καί προέρχονται άπό τήν Κίνα, τήν 'Ιαπωνία, τό Θιβέτ,
τίς 'Ινδίες, τήν 'Ινδοκίνα, τή Συρία, τήν Τουρκία, τήν 'Αφρική
καί τήν Εύρώπη. Μερικά ε{ναι άντίγραφα παμπάλαιων πρωτο
τύπων δπως τά θιβετιανά γκόνγκ πού ενας γλύπτης άντέγραψε
γι' αύτόν άπό τό Μ ουσείο τής Σάντα-Μπάρμπαρα στην Καλι
φόρνια. Αλλα έχουν κατασκευαστεί ε!δικά γιά τόν " αύθόρμη
το ήχο ". 'Ο ίδιος φτιάχνει φλάουτα.
Μέχρι τώρα ό Τρή έχει δώσει γύρω στά 600 κοντσέρτα. Ταξι
δεύει μαζί μέ τή συλλογή του καί παίζει παντοϋ: σέ πλατείες,
σέ θέατρα, σέ δρόμους, σέ μουσεία, σέ βιβλιοθήκες, σέ νοσο
κομεία, σ' εκκλησίες, σέ πανεπιστήμια, σέ φυλακές, σ' άνα
μορφωτήρια, σ' όρφανοτροφεία. Τόv ενδιαφέρει κάθε κοινό.
Ή μουσική του ε{χε θεραπευτικη επενέργεια πάνω σέ καθυστε
ρημένα παιδιά - πράγμα πού ο! γιατροί δέν κατάφεραν νά
εξηγήσουν άπόλυτα. Τά παιδιά άντιδρώντας συγκινησιακά
στούς πρωτόγονους fjχους πού δημιουργοϋσε ό Τρή, έμαθαν
νά τραγουδοϋν. Κ' ενα άλλο σημαντικό περιστατικό. Σ' ενα
κοντσέρτο γιά κωφάλαλα παιδιά έγινε κάτι εκπληκτικό : Τό
ε!δικό κοινό τοϋ Τρή " Cίκουσε " γιά πρώτη φορά μουσική,
παρακολούθησε τόν " αύθόρμητο ήχο " συνεπαρμένο, άντι
δρώντας μέ χαμόγελα, μέ γέλια καί μέ εκφράσεις τρόμου. Τά
παιδιά άκουσαν τή μουσική μέ τό σώμα τους.
•

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΘΩΜΑΔΑΚΗ
Σ ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ : Τό τέλος τώιι έντυπώσεων δ.πό τό Φεστιβάλ .
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ΑΝΑΠΤΥΞ Ε Ο Σ "
Θ έατρο,

Κ ι ν η μ ατογράφο,

Μ ο υ σ ι κ ή , Χορό, Ε ί καστι κeς Τέχνες καi Γρά μ μ ατα
Μέ έντολή τοv πρωθvποvργοv καl τήν
εύθύνη τοv vποvργείοv Προγραμματι
σμοv καl Κvβερνητικfjs Πολιτικf]s, 632
άτομα δούλεψαν έντατικά, πολλούs μfj
νεs, καl κατάρτισαν τό " Σχέδιον Προ
τύποv Μακροχρονίοv 'Αναπτύξεωs τfjs
Έλλάδοs ". Τό γενικό πρόσταγμα γιά
τό " Σχέδιον " εΙχε τό " Κέντρον Προ
γραμματισμοv και Ο!κονομικών Έρεv
νών ", τό λεγόμενο ΚΕ.Π. Ε. Τό " Σχέ
διον ", πού έμφανίζεται σάν " Έκθεσιs
Έπιτροπfjs Έθνικοv Προτύποv Άνα
πτύξεωs " και eχει γίνει γνωστό σάν
1 S ετέs, περιέχει " τάs γενικάs κατεvθύν
σειs τάs δποίαs πρέπει νά άκολοvθήση
ή χώρα διά νά καταστfj !σότιμον μέλοs
τfjs άνεπτvγμένηs εύρωπαϊκfjs κοινω
νίαs ". Τό " Σχέδιον " παραδόθηκε ολο
κληρωμένο στό vποvργείο Προγραμμα
τισμοv και Κvβερνητικfjs Πολιτικfjs καί,
τόν Αi.ιγοvστο τοv 1 972, τvπώθηκε σέ

·

δvό όγκώδειs τόμοvs μέ όχτακόσιεs σε
λίδεs. Ό Α', μέ τόν vπότιτλο " Γενικαι
κατεvθύνσειs άναπτύξεωs ", περιλαβαί
νει σέ 372 σελίδεs μιά γενική εισαγωγή
και 1 7 εlδικά κεφάλαια. Ό Β ' , μέ τόν
vπότιτλο " Κατεvθύνσειs άναπτύξεωs
Τομέων καl Περιφερειών ", περιλαβαίνει
σέ 427 σελίδεs 1 3 άλλα κεφάλαια. Κα
ταρχήν, τό " Σχέδιον " eχει άποδεχτεϊ
" δύο χρονικούs δρίζοντεs : eνα έγγύτε
ρον' ήτοι τό eτos 1 987' καl eνα άπώτε
ρον, ήτοι τό eτos 2000 ". 'Αναφέρεται
οτι " τό Πρότvπον Μακροχρονίοv 'Ανα- .
πτύξεωs βασίζεται εls τήν άρχήν τfjs
' δ λ ω κ λ η ρ ω μ έ ν η s θ ε ω ρ ή σ ε
ω ς ' τών δραστηριοτήτων τοv κοινω
νικοv σvνόλοv, δηλαδή καλύπτει ολαs
τάs άπόψειs καl διαστάσειs τfjs άνα
πτύξεωs-οlκονομικάs, κοινωνικάs, πολι
τιστικάs, χωροταξικάs, περιφερειακάs
κλπ.". Έξάλλοv σημειώνεται οτι " διά

νά eχη λειτοvργικήν χρησιμότητα, τό
Πρότvπον Μακροχρονίοv 'Αναπτύξεωs
προϋποθέτει τήν έκπόνησιν διαδοχικών
Πενταετών Προγραμμάτων, πρόs τά δ
ποία πρέπει νά έναρμονίζονται τά ' Ετή
σια Προγράμματα Δράσεωs και δ Δημό
σιοs Προϋπολογισμόs ". Τό " θέατρο "
eκρινε σκόπιμο νά φέρει στήν εύρεία δη
μοσιότητα τό Έκτο Κεφάλαιο τοv
" Σχεδίοv " πού άναφέρεται στήν Πολι
τιστική άνάπτvξη καl Παιδεία. Παρα
λείπονταs τό μέροs γιά τήν Παιδεία,
παραθέτοvμε έπί λέξει οσα άναφέρονται
στιs Πολιτιστικέs δραστηριότητεs (Α '
τόμοs τοv Σχεδίοv, σελίδεs 83 - 87 και
1 1 3- 1 2 1 ). Ή έντελώs έπιπόλαιη άντι
μετώπιση, ε!δικά των πνεvματικών και
καλλιτεχνικών θεμάτων, ε!ναι ολοφάνε
ρη. Άλλ' έδώ παρατίθεται μόνο τό
κείμενο. Ή κριτική τοv " Σχεδίοv "
άνήκει στον 'Αστερίσκο . Και τήν κάνει.
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1. -Εννοια καί παράγοντες τijς πολιτιστικής άναπτύξεως

Ό άπώτερος σκοπός τίjς άνθρωπίνης προσπαθείας διά πολι

τιστικήν άνάπτυξιν είναι νά γίνη ό Cίνθρωπος καί ό κόσμος
πλέον άνθρώπινος.
Ή πολιτιστική άνάπτυξις ώς πορεία πρός τόν άνθρωπισμόν
είναι κατορθωτή μόνον έφ' δσον δημιουργηθο\:Jν προυποθέσεις
διά τών όποίων ό ίδιος ό ι'iνθρωπος νά κατανοij τά προβλήματα
τίjς ζωijς του, νά συνειδητοποιij τάς δυνατότητάς του καί νά
άποδύεται είς άγώνα διά νά προσφέρη είς τόν έαυτόν του, τόν
κόσμον καi τήν !στορίαν αύθεντικόν περιεχόμενον, νόημα καί
κατεύθυνσιν.
Ή πολιτιστική άνάπτυξις είναι συνυφασμένη μέ τήν προαγω
γήν τίjς παιδείας, τήν καλλιέργειαν τf\ς έπιστήμης, τίjς τέχνης
καί τίjς φιλοσοφίας, τήν πολιτικήν, κοινωνικήν καί ο!κονο
μικήν άνάπτυξιν καί τόν άνθρωπιστικόν προσανατολισμόν τίjς
άνθρωπίνης δραστηριότητος.
1 . 1 . Παιδεία

Ή παιδεία προαγομένη καί άνθρωπιστικώς προσανατολιζο
μένη καλλιεργεί τό ήθος, τόν χαρακτίjρα, τήν κοινωνικότητα
καί τήν δυνατότητα παραγωγικf\ς δράσεως καi πολιτιστικf\ς
έκφράσεως το\) άτόμου. Τά Cίτομα, όλοκλη ρο\:Jντα τήν παιδείαν
των, είναι δυνατόν νά άποτελέσουν φορείς δημιουργίας εις
τήν έπιστήμην, τήν τέχνην καί τήν φιλοσοφίαv- νά συντελέ
σουν ε!ς τήν προαγωγήν τf\ς πολιτικf\ς δημοκρατίας, τήν συγ
κρότησιν έλευθέρας κοινωνίας καi τήν ταχύρρυθμον οίκονο
μικήν άνάπτυξιν· νά δημιουργήσουν έποικοδομητικόν άνθρω
πιστικόν πολιτισμόν.
Ή διαδικασία τf\ς παιδείας, διά τίjς όποίας καλλιεργο\:Jνται

α! ένυπάρχουσαι ε!ς τόν ι'iνθρωπον δημιουργικαi Ικανότητες,
πρέπει νά διευρυνθij καi νά συντελf\ται ε!ς πάντα χώρον καi
χρόνον δπου διαπαλαίει τό Cίτομον: είς τά πλαίσια το\) τυπικο\:J
έκπαιδευτικο\:J συστήματος άλλά καi τών τυπικών καi άτύπων
διαδικασιών τών συναπτομένων πρός τήν ερευναν καi τήν
δημιουργίαν ε!ς τήν έπιστήμην, τήν τέχνην καi τήν φιλοσο
φίαν ii τάς πολιτικάς, κοινωνικάς καί ο!κονομικάς δραστηριό
τητας. Τά προγράμματα διδασκαλίας εις τά σχολεία άλλά καi
αι διαδικασίαι ε!ς τό εύρύτερον περιβάλλον, καταλλήλως
προσανατολιζόμενα, παρέχουν τήν δυνατότητα νά διευρύνεται
ή γνώσις καi έμπειρία το\:J άτόμου, νά δοκιμάζεται ή προσω
πικότης, νά άναπλάθωνται τά συστήματα άξιων καi ίδεολο
γιών καi νά προσανατολίζεται όρθώς ή άτομική πράξις.
1.2. 'Επιστήμη, τέχνη καi φιλοσοφία

Ή έπιστήμη καλλιεργουμένη καί άνθρωπιστικώς προσανατο

λιζομένη είναι δυνατόν νά άποκαλύπτη τήν άληθf\ ύπόστασιν
το\:J άντικειμενικο\:J κόσμου καi νά παρέχη τήν βάσιν διαπλά
σεώς του κατά έπιθυμητήν μορφήν· όμοίως ή τέχνη είναι δυνα
τόν νά άποκαλύπτη τήν άληθf\ ύπόστασιν το\) ύποκειμενικο\:J
κόσμου καi νά παρέχη τήν βάσιν, δσον άφορ� είς τήν σκέψιν
καi τήν πρiiξιν, προσανατολισμο\:J το\:J άνθρώπου πρός αύθε
ντικά πρότυπα· τέλος, ή φιλοσοφία, συνιστ&σα τήν άδιάκοπον
προσπάθειαν το\) λόγου νά διευκρινήση τήν δομήν καί τήν
άποστολήν του, ε{ναι δυνατόν νά παρέχη τήν βάσιν τίjς αύτο
συνειδήσεως, τίjς κατανοήσεως το\:J κόσμου καi άπελευθερώ
σεως το\:J άνθρώπου άπό πάσης δουλείας.
Θέμα προτεραιότητος άποτελεί ή Ερευνα είς τάς κοινωνικάς
καi πολιτικάς έπιστήμας, τήν φιλοσοφίαν καi τήν τέχνην.
Έρευναι ε!ς τομείς ώς π.χ. ή βιομηχανική κοινωνιολογία καi
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ψυχολογία, ή άγροτική κοινωνιολογία καί τό πολιτιστικόν
περιβάλλον πρέπει νά χαρακτηρισθοϋν άκρως έπείγουσαι.

α{ όποίαι συγκροτοϋν τήν πολιτιστικήν κατάστασιν τi'jς συγ
χρόνου βιομηχανικής κοινωνίας παγκοσμίως.

'Επίσης, προτεραιότητος πρέπει νά τύχουν έρευναι εiς τομείς
2.2. Παγκόσμιος πολιτισμός - έθνική πολιτιστική ταυτότης
ώς ή άρχαιολογία, ή Ιστορία, ή πολιτιστική παράδοσις, τό
θέατρον, ή μουσική καί ό κινηματογράφος, διά τ&ν όποίων 'Από ένός καί ήμίσεος α!&νος ό δυτικός πολιτισμός προ
εΙναι δυνατόν νά διερευνηθοϋν σημαντικά πολιτιστικά θέματα οδεύει άλματωδ&ς, τείνων νά έξαπλωθij ε!ς τόν ύπόλοιπον
κόσμον είτε καθολικ&ς ώς σύστημα είτε έκλεκτικ&ς διά μεμο
καί ή Χώρα νά διαδραματίσ�:� σημαίνοντα ρόλον διεθν&ς.
Παραλλήλως, θέμα προτεραιότητος συνιστQ. ή άνάπτυξις της . νωμένων πλήν όμως δυναμικ&ν στοιχείων του, ώς της τεχνοβασικής καί έφηρμοσμένης έρεύνης πρός διατήρησιν διεθν&ς λογίας καί της έκβιομηχανίσεως, μέ προοπτικήν νά διαμορ
φωθij, ούτω, διά πρώτην φοράν ε!ς τήν ίστορίαν, εΙς παγκό
οiκονομικi'jς άνταγωνιστικότητος είς τινας κλάδους ο!κονο
σμιος πολιτισμός.
μικ&ν δραστηριοτήτων.
' Ενώπιον το() φαινομένου αύτοϋ ο{ λοιποί συγκροτημένοι πο
λιτισμοί άντιδροϋν, έπωφελούμενοι μέν τοϋ δυτικοϋ πολιτι
1 .3. Πολιτικαί, κοινωνικαi καi οίκονομικαi δραστηριότητες
σμοίJ καi υίοθετοϋντες τάς πλέον δυναμικάς κατακτήσεις του,
Ή πολιτική καί κοινωνική άνάπτυξις, έπίσης, άνθρωπιστικ&ς
συγχρόνως όμως προσπαθοϊJντες νά διατηρήσουν τά πλέον
προσανατολιζομένη, εΙναι δυνατόν νά όδηγήσ�:� ε!ς τήν συν σημαντικά πολιτιστικά πρότυπα της έθνικi'jς των κληρονο
ύπαρξιν, τόν διάλογον καί τήν έποικοδομητικήν άναμέτρησιν μίας, μέ τήν έλπίδα συνθέσεως iδιομόρφου έθνικοίJ πολιτισμοίJ.
άτόμων καί κοινωνικ&ν όμάδων μέ διαφορετικάς βιώσεις τi'jς Ai πρός υίοθέτησιν όμως ξέναι κατακτήσεις άνήκουν ε!ς τήν
πραγματικότητος, ή δέ ο!κονομική άνάπτυξις εΙναι δυνατόν νά κατηγορίαν τ&ν δυναμικ&ν πολιτιστικ&ν στοιχείων, ένφ τά
διευρύν�:� τήν έλευθερίαν έκλογi'jς τοϋ άνθρώπου καί νά θέσ�:� πρός διατήρησιν έθνικά πρότυπα άνήκουν ε!ς τήν κατηγορίαν
περισσότερα μέσα ε!ς τήν διάθεσίν του διά τήν έπιδίωξιν τ&ν τ&ν εύπροσβλήτων πολιτιστικ&ν στοιχείων. 'Ανακύπτει, οϋτω,
σκοπ&ν του.
βάσιμος κίνδυνος βαθείας μεταμορφώσεως ii καί καταρρεύσεως
Οϋτω, κατάλληλος ο!κογενειακός προσανατολισμός καί προ της έθνικi'jς πολιτιστική( ταυτότητος, μέ πρακτικόν άποτέ
γράμματα βελτιώσεως τ&ν συνθηκ&ν κατοικίας εΙναι δυνατόν λεσμα νά έπικρατήσ�:� ό δυτικός πολιτιστικός διεθνισμός.
νά βοηθήσουν τήν ο!κογένειαν νά καταστij κοινωνική_ όμάς
Ή 'Ελλάς, ώς καί πολλαί άλλαι χ&ραι, διακυβεύει ε!ς τήν
συνεχοϋς διαπλάσεως καί άναπτύξεως όλων τ&ν μελ&ν της.
διεθνή αότήν άναμέτρησιν σημαντικά διατηρητέα έθνικά πολι
Τά πνευματικά κέντρα, α{ βιβλιοθi'jκαι, αί λέσχαι, α! θεατρικαί
τιστικά στοιχεία. Έφ' δσον δμως άναληφθij ή άναγκαία ε!ς
καί κινηματογραφικαί αίθουσαι, ο{ χ&ροι διαλέξεων, έκθέ
εκτασιν καί βάθος προσπάθεια, ε{ναι δυνατόν νά διατηρηθij ή
σεων, συναυλι&ν, τά στάδια, τά μουσεία, ο{ μνημειακοί χ&ροι
έθνική πολιτιστική ταυτότης καί, ε!ς τά πλαίσια ένός οiκου
κτλ. δύνανται νά παράσχουν ε!ς όλους τά μέσα νά βλέπουν,
νά άκούουν, νά πλη ροφοροϋνται καί νά συζητοϋν ένεργ&ς μενικοϋ πολιτισμοϋ, νά άναπτυχθij ό έθνικός έποικοδομητικός
πολιτισμός διότι ό νεοελληνικός πολιτισμός περιέχει άρκετά
καί έλευθέρως.
δυναμικά, ύπερχρονικά καi πανανθρώπινα στοιχεία, ό δέ δυ
Α! έπιχειρήσεις καί τά κέντρα έρευν&ν δύνανται καταλλήλως τικός πολιτισμός στηρίζεται βαθέως έπί τοϊJ άρχαίου έλληνι
προσανατολιζόμενα νά διαδραματίσουν εόρύτερον παιδευτικόν
κοϋ πολιτισμοϊJ.
καί κοινωνικόν ρόλον.
(Σημ. "Θ " . Π αραλεί πε τα ι τό Κεφά λαιο Α: Π αιδε ία)
Διά τ&ν μέσων μαζικής έπικοινωνίας, ή Πολιτεία δύναται νά
έξασφαλίσ�:� πλήρη, άμεσον καί έλευθέραν ένημέρωσιν, νά
δώσ�:� δέ εόκαιρίας πρός όλους διά προβληματισμόν καί αότο
μόρφωσιν κατά τόν έλεύθερον χρόνον καί τόν χρόνον άνα
Β. Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Ι Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ
ψυχi'jς.
'Επίσης, ή Πολιτεία δύναται νά διευρύν�:� τάς δυνατότητας
1 . Ή παροϋσα κατάστασις
άτομικi'jς καί όμαδικi'jς έκφράσεως, κοινωνικοϋ διαλόγου,
Παρά τήν γενικωτέραν σημασίαν τ&ν έλληνικ&ν πολιτιστικ&ν
συμμετοχής τοϋ πολίτου ε!ς τήν λi'jψιν άποφάσεων καί νά δη
δραστηριοτήτων, αύται κρίνονται άνεπαρκείς, ώς έχουν σή
μιουργήσ�:� προ\Jποθέσεις καλλιεργείας ε!ς τούς πολίτας τοϋ
μερον καi ώς έξελίσσονται αύτονόμως, διά τόν ρόλον τόν
α!σθήματος της κοινωνικής εόθύνης καί τοϋ ένδιαφέροντος
όποίον πρέπει νά διαδραματίσουν.
διά τά κοινά.
'Ομοίως, ή Πολιτεία δύναται νά διευρύν�:� τάς συνθήκας ίσων
Άναφορικ&ς πρός τόν λαϊκόν πολιτισμόν παρατηρείται
εύκαιρι&ν δι' δλους καί, κατ' άκολουθίαν, νά καλλιεργήσ�:� τό ότι τό έργον τi'jς διασώσεως, άποκαταστάσεως καί μελέτης
αίσθημα κοινωνικής ένότητος.
τ&ν παραδοσιακ&ν στοιχείων πραγματοποιείται έλλιπ&ς. 'Εάν
δέν άναληφθij ταχέως δράσις, ύπολογίζεται ότι περί τό έτος
2000 θά έχουν άπομείνει έλάχιστα δείγματα της έθνικi'jς κλη
2. Προβλήματα τ η ς πολιτιστικfις άναπτύξεως
ρονομίας. 'Εξ άλλου, ή άναβίωσις καί προβολή τ&ν έν λόγφ
στοιχείων εΙναι πλημμελής καί έπιχειρείται πολλάκις ύπό
2. 1 . 'Εργασία, έλεi)θερος χρόνος καi άποξένωσις
άστικοποιημένων πληθυσμ&ν, ο{ όποίοι έπιθέτουν είς αύτάς
Εiς τάς συγχρόνους βιομηχανικάς κοινωνίας, ή έργασία (είς τήν σφραγίδα τ&ν νέων συνηθει&ν καί διαφερόντων των.
τά έργοστάσια, ε!ς τάς ύπηρεσίας, η, άκόμη, ε!ς τά κέντρα
'Επίσης, ή παρεχομένη κρατική ένίσχυσις ε!ς πρόσωπα η
έρευν&ν) συντελείται έν πολλοίς ύπό συνθήκας όργανώσεως όμάδας διά τήν διάσωσιν τ&ν μνημείων τοϋ λαϊκοϋ πολιτισμοϋ
τοιαύτας ώστε αϋτη νά άπομακρύν�:�, νά άποξενών�:� καί νά εΙναι άνεπαρκής.
άντιθέτ�:� έχθρικ&ς τόν ι'iνθρωπον πρός τήν !δίαν του σκέψιν
καί πρfiξιν, άντί νά άπελευθερών�:� καi νά καλλιεργij τήν άν- Ε!ς τόν τομέα της μουσικής παρατηρείται ότι ή 'Ελλάς, καίτο'ι
θρωπίνην Ιδιότητα.
διαθέτει πλούσιον δυναμικόν μέ διεθνη άναγνώρισιν, δέν δύ
ναται, ύπό τάς παρούσας ο!κονομικάς καί έπαγγελματικάς συν
Παρ' όλον δτι ή οίκονομική άνάπτυξις καί τεχνολογική πρό θήκας, νά συγκραJήσ�:� τήν άθρόαν έξοδον τ&ν καλλιτεχν&ν
οδος ηϋξησαν τόν διατιθέμενον έλεύθερον χρόνον (καί τά ε!ς τήν άλλοδαπήv. Τοϋτο έπη ρεάζει δυσμεν&ς τήν ποιότητα
διατιθέμενα ο!κονομικά μέσα) δι' εύρύτερα κοινωνικά στρώ τi'jς μουσικής κινήσεως, ώς καί τήν παρεχομένην ε!ς τά ώδεία
ματα, ήλικίας καί όμάδας τοϋ πληθυσμοϋ, ό άνθρωπος δέν καί τήν έκπαίδευσιν μουσικήν άγωγήν. Ε!δικώτερον, ε!ς τόν
έχει ούτε τάς δυνάμεις ούτε τήν θέλησιν νά άφιερώσ�:� τόν τομέα τi'jς παραδο�ιακi'jς μουσικής, ή βυζαντινή νοθεύεται μέ
έλεύθερον χρόνον του ε!ς τήν προσπάθειαν διά οόσιαστικήν δυτικά ii άνατολικά στοιχεία, τό αύτό δέ συμβαίνει καί μέ
βελτίωσιν της ζωής.
τήν δημοτικήν μουσικήν. Τό λεγόμενον λαϊκόν τραγούδι
Τό πρόβλημα της άποξενώσεως τοϊJ άνθρώπου έκ τ&ν άνθρω εύρίσκει άπήχησι\' ε!ς εύρύτατα στρώματα τοϋ πληθυσμοϊJ,
πίνων iδιοτήτων του (έπακόλουθον άκατασχέτου όργανώσεως τόσον ε!ς τά άστικά κέντρα δσον καί ε!ς τήν ϋπαιθρον.
της έργασίας κατά τρόπον αύξάνοντα τήν παραγωγικότητα
Ε!ς τόν χορόν. ή ύφισταμένη κατάστασις διαγράφεται ώς
καί συντελοϋντα ε!ς τήν ο!κονομικήν άνάπτυξιν) εΙναι δυνα
τόν νά άντιμετωπισθij μόνον μέ έκτεταμένην, βαθείαν καί ταυ έξης :
τόχρονον άναθεώρησιν.πολλ&ν έκ τ&ν συνθηκ&ν (ώς ή μορφή - 'Υπάρχουν μόνον σποραδικαί έκδηλώσεις, ώς έπί τό πλεί
τi'jς τεχνολογίας καί ή ίεράρχησις τ&ν κοινωνικ&ν έπιδιώξεων) στον έρασιτεχνικοίJ ii έμπορικοϊJ χαρακτήρος έλάχιστα σωμα·

τεία λειτουργοΟν έπί καθαρώς πολιτιστικής βάσεως, δέν τυγ
χάνουν δέ της άπαιτουμένης κρατικής ύποστηρίξεως.
- Παρατη ρείται έλλειψις χορευτών καi χορογράφων, λόγφ
έλλείψεως ώργανωμένης έκπαιδεύσεως, έπαγγελματικης όργα
νώσεως καi κατοχυρώσεως, ώς καi λόγφ της κρατούσης εiς
τήν κοινήν γνώμην άντιλήψεως περi της ήσσονος πολιτιστι
κής καί κοινωνικής άξίας του χορου.
- Παραλλήλως, έκδηλοΟται τάσις άστικών οiκογενειών νά
άποστέλλουν τά θήλεα τέκνα των ε!ς !διωτικάς - συνήθως
χαμηλου έπιπέδου - σχολάς " ρυθμικής ", ή όποία θεωρείται
ώς άπαραίτητον τμήμα της γενικής μορφώσεώς των· έν τού
τοις ή γνώσις αύτή διατηρεί κατά κανόνα έρασιτεχνικόν
χαρακτήρα.

KENTPDN ΠΡΟ ΓΡΑ Μ Μ ΑΤ Ι Σ ΜΟV
ΚΑΙ
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Ή κατάστασις του θεάτρου έχει σήμερον είς γενικάς
γραμμάς ώς έξη ς :
---

- Τά ύφιστάμενα εϊδη εlναι : τό άρχαίον κλασικόν θέατρον,
τό σύγχρονον θέατρον καi ή " έπιθεώρησις ".
- Ε!ς τήν πρωτεύουσαν ύπάρχουν πολλαi αϊθουσαι θεάτρου,
όλίγαι δμως έξ αύτών πληροΟν τάς συγχρόνους άπαιτήσεις
ε!ς τήν έπαρχίαν παρατηρείται σχεδόν πλήρης άνυπαρξία
θεατρικών αιθουσών καί θεατρικής ζωής.

ΣΧΕΔΙΟΝ

ΠΡΟΤΥΠΟΥ '
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ

- Ή νομοθεσία δέν εύνοεί τήν λειτουργίαν μικρών πειραμα

τικών θεάτρων· έπίσης, ύπάρχει μεγάλη άνελαστικότης ώς
πρός τήν καταλληλότητα τ/ί>ν αίθουσ/ί>ν, ένij'J τό έναντίι:Ιν
συμβαίνει π.χ. δι' αίθούσας κέντρων διασκεδάσεως.
- οι κρατικοί θίασοι ε{ναι όλίγοι, ένij'J ή κρατουσα είς τούς
έλευθέρους θιάσους κακή ο!κονομική κατάστασις άποβαίνει
ε!ς βάρος της ποιότητος καί ώθεί πολλούς Έλληνας πρός τό
έξωτερικόν.
- Δέν ύπάρχει ώλοκληρωμένη σχολή θεάτρου, ή όποία θά
έξεπαίδευε στελέχη δι' δλας τάς κατηγορίας τ/ί>ν θεατρικων
έπαγγελμάτων.
Διά τάς είκαστικάς ( πλαστικάς) καi έφηρμοσμένας τtχνας
παρατηρείται δτι :
- 'Υπάρχει σημαντική καθυστέρησις έναντι άλλων προηγμέ
νων χωρων, αί όποίαι έχουν προβη είς τάς άπαραιτήτους άναρ
ρυθμίσεις του δλου τρόπου προσφοράς του σχετικου πολιτι
στικου ύλικου· εiς τήν 'Ελλάδα ύφίσταται μία μόνον Πινακο
θi1κη, ένij'J δέν λειτουργεί μουσείον συγχρόνου τέχνης.
- Σημειουται συγκέντρωσις τ/ί>ν εύαρίθμων iδιωτικων " γκα
λερί " εiς τά άστικά-βιομηχαyικά κέντρα τών Άθην/ί>\ί καί της
Θεσσαλονίκης.
- Τά εύάριθμα πνευματικά κέντρα, σωματεία καί όργανισμοί
καλων τεχν/ί>ν λειτουργουν πλημμελως ό περιωρισμένος έξ
άλλου άριθμός ιδρυμάτων είκαστικων τεχνων δέν δύναται νά
καλύψΌ τάς άνάγκας αι όποίαι προκύπτουν άπό τήν όλονέν
έντεινομένην ροπήν τών νέων πρός τήν σπουδήν των καλών
τεχνων· τό αύτό !σχύει καί διά τάς ύφισταμένας κρατικάς καί
ίδιωτικάς σχολάς έφηρμοσμένων τεχνων, έν δψει της άναμε
νομένης ζητήσεως του μέλλοντος.
- Δέν καταβάλλεται ή δέουσα προσπάθεια διά τήν διοργά
νωσι ν διεθνών καλλιτεχνικών έκδηλώσεων είς τήν Χώραν,
αι όποίαι θά άπετέλουν" σημεία ελξεως ξένων καλλιτεχνων
καί έπιστημόνων.
- 'Ως θετικόν στοιχείον σημειοΟται ή ί\παρξις άξιολόγων
καλλιτεχνών μέ διεθνή προβολήν, καθώς έπίσης ή ζήτησις
(καί έκ τοΟ έξωτερικου) άντικειμένων των έφη ρμοσμένων τε
χνών, πρός τήν όποίαν δμως δέν δύναται νά άνταποκριθi:\
ικανοποιητικώς ή περιωρισμένη παραγωγή.
Διά τά γράμματα έν γένει παρατηρείται δτι :
- Έσημειώθη αϋξησις της κυκλοφορίας του βιβλίου, πρωτο
τύπου καi έν μεταφράσει, μή συμβαδίζουσα δμως μέ άνάλογον
βελτίωσιν της ποιότητος (τό πλήθος πάντως τών έν κυκλο
φορίq. βιβλίων άποτελεί δείκτην του ένδιαφέροντος του κοινου
διά τήν έλευθέραν μόρφωσιν καί πνευματικήν liνοδον).
- Τό Κράτος έλαβεν ώρισμένα μέτρα (καθιέρωσις βραβείων,
άγορά κατ' έτος ίκανου άριθμοΟ λογοτεχνικων βιβλίων διά
τάς κατά τόπους σχολικάς κτλ. βιβλιοθή κας), κατά τρόπον
δμως μάλλον άνοργάνωτον καi άμέθοδον.

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

- ·

Γ\ινιιιαι � Avcιrrruι:-
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Τό έξώφυλλο τοϋ Α' τόμου τοϋ " Σχεδίου προτύπου μακροχρυ
νίου όναπτύξεως τιjς 'Ελλάδος . Οί προβλέψεις του φτάνουν ώς
τό 2000 ! 'Αλλά τά μέτρα πού προτείνει, ει'δικά γιά τό Θέα
τρο καί τίς άλλες Καλές Τέχνες, εlναι διά τάς . . . πανηγύρεις !
"

- Παρά τήν άξιοσημείωτον δημιουργίαν νέων βιβλιοθηκών,
δέν σημειουται ή άναγκαία έπάνδρωσις δι' εiδικευμένου προ
σωπικου· ή 'Εθνική Βιβλιοθήκη λειτουργεί βάσει πεπαλαιω
μένου συστήματος καί μέ σοβαράς έλλείψεις περισσότερον
ώργανωμέναι έμφανίζονται κατά τά τελευταία έτη ε!δικαi
βιβλιοθηκαι όργανισμων καi τραπεζων. Ή 'Ελλάς ε{ναι ή
μόνη χώρα έν ΕύρώπΌ ή όποία στερείται κρατικής σχολής
βιβλιοθη κονομίας τό κενόν καλύπτει άπό δεκαετίας ή ίδιω
τική πρωτοβουλία {ΧΕΝ 'Αθηνών}.
Διά τόν κινηματογράφον, τήν τηλεόρασιν καi τό ραδιό
φωνον παρατηρείται δτι :

- Ή 'Ελλάς θεωρείται iδεώδης τόπος παραγωγής κινηματο

γραφικών ταινιών, τουτο δέ δύναται νά άποτελέσΌ σημαντι
κήν π ι1γήν συναλλάγματος διά της προσελκύσεως άλλοδαπ/ί>ν
παραγωγωv- ή δλη δμως προσπάθεια παραμένει άνοργάνωτος
καί άνευ κρατικου έλέγχου. Ε{ναι χαρακτηριστικόν δτι έκ
τ/ί>ν 1 20 περίπου ξένων παραγωγων οι όποίοι ήλθον εiς 'Ελ
λάδα άπό τό J 962 καi έντευθεν ούδείς σχεδόν έπανήλθε διά
τήν παραγωγήν νέας ταινίας.
- Ό έλληνικός κινηματογράφος εύρίσκεται εiς έξελικτικόν
στάδιον- έν τούτοις παράγεται πλήθος ποιοτικώς άσημάντων
ταινιων.
- Ή εiσαγωγή ταινιων έκ του έξωτερικοΟ ε{ναι έλευθέρα·
οϋτω έξηγείται τό πλήθος των εiσαγομένων (καi ποιοτικως
άσημάντων) ταινιιον· έξ άλλου, ή έξαγωγή έλληνικων ταινιων
ε{ναι σχεδόν άνύπαρκτος.

- Ή τηλεόρασις άφηκεν i;δη τό πειραματικόν στάδιον,
ε!σελθουσα ε!ς τό στάδιον έκπομπης πλήρων προγραμμάτων
(μή άπολύτως δμως ικανοποιητικών)· ο! δέκται αύξάνονται
κατά J 5.000 περίπου μηνιαίως, άλλά ούδεμία νομοθετική μέ
ριμνα έχει ληφθη διά τήν έκπαίδευσιν στελεχ/ί>ν τηλεοράσεως.
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- Ή τηλεόρασις έμείωσε γενικ/Ως τόν ρόλον το{) ραδιοφώνου
είς τήν καθημερινήν ζωήν το{) κοινοl)· προβλέπεται δμως δτι
τό ραδιόφωνον θά διατηρήσ�;ι τήν κυρίαν θέσιν του ε!ς τόν
τομέα της μουσικης άγωγης.

- 'Εξ άπόψεως σχολικης καί γενικωτέρας έκπαιδευτικης
πρακτικης ή άξιοποίησις τ/Ων άνωτέρω μέσων είναι σχεδόν
άνύπαρκτος.
2. Τό πρότυπον άναπτύξεως τών πολιτιστικών δραστηριοτήτων

Αί πολιτιστικαί δραστηριότητες έν 'Ελλάδι ένέχουν τήν δυνα
τότητα άποκρυσταλλώσεώς των ε!ς μορφάς !κανάς νά προκα
λέσουν ζήτησιν καί έκ της άλλοδαπης (παραστάσεις άρχαίου
θεάτρου, σύγχρονος μουσική δημιουργία, στοιχεία λαϊκοl)
πολιτισμοΟ). 'Εν τούτοις, έξελισσόμεναι ώς μέχρι τοΟδε, δέν
θά δυνηθοl)ν νά προσεγγίσουν μίαν κατάστασιν, ή όποία θά
καλλιεργήσ�;ι εύρείας κοινωνικάς τάξεις άστικοΟ, ήμιαστικοΟ
καί άγροτικοΟ πληθυσμοΟ, θά ένισχύσ�;ι άποφασιστικ/Ως τήν
πνευματικήν καί καλλιτεχνικήν δημιουργίαν καί θά διασώσ�;ι,
έρευνήσ�;ι καί άξιοποιήσ�;ι τάς παραδοσιακάς μορφάς το\)
λαϊκοΟ πολιτισμοΟ, (όστε ή Χώρα νά άναδειχθij εν έκ των
άξιολόγων πολιτιστικ/Ων κέντρων της διεθνοl)ς κοινωνίας.
3. Τά ένδεικνυόμενα μέτρα πρός έπίτευξιν το{) προτύπου

Διά τόν λαϊκόν πολιτισμόν προέχει :

- Ή ίδρυσις είς τό 'Υπουργείον ΠολιτισμοΟ καί Έπιστημων

Ιδιαιτέρας Δ ιευθύνσεως ΛαϊκοΟ ΠολιτισμοΟ.

- Ή νομοθετική προστασία τών μέχρι το\) 1 920 εργων τέχνης,

μετά προηγουμένην καταγραφήν καί μελέτην τ/Ων κατά τόπους
διατηρητέω.ν λαογραφικ/Ων πόρων.
- Ή ένίσχυσις το\) έν 'Αθήναις Μ ουσείου Έλληνικης Λαϊκης
Τέχνης καί των άξιολογωτέρων έκ των λοιπων μουσείων,
κέντρων, έταιριων, σωματείων κτλ. άντικείμενον των όποίων
γενικως άποτελεί ό λαϊκός πολιτισμός.
- 'Αξιοποίησις ύπό το\) Έθνικοl) Όργανισμοl) Έλληνικης
Χειροτεχνίας των στοιχείων της λαϊκης παραδόσεως, (όστε ή
σύγχρονος χειροτεχνία νά λάβ�;ι άληθη έλληνικόν χαρακτηρα.
Ε!ς τόν τομέα της μουσικfjς έπιβάλλεται έκσυγχρονισμός
της νομοθεσίας, ύπαγωγή τών σχετικ/Ων δραστηριοτήτων ύπό
ένιαίον κρατικόν φορέα καί προσαρμογή της μουσικης έκπαι
δεύσεως ε!ς τάς νέας τάσεις καί τάς άνάγκας το\) μέλλοντος.
Περαιτέρω, τυγχάνει άπαραίτητος ή ίδρυσις 'Ανωτάτης Σχο
λης Μουσικης πανεπιστημιακοl) έπιπέδου καί έκσυγχρονισμός
των ύπαρχόντων ώδείων. 'Επίσης, πρέπει νά άναληφθij συστη
ματική προσπάθεια πρός διάσωσιν καί μελέτην παραδοσιακης
(δημώδους, βυζαντι νης). Τέλος, έπιβάλλεται ή συστηματική
προβολή της άξιολόγου μουσικης, ύπό το{) ραδιοφώνου καί
της τηλεοράσεως ώς καί των πνευματικ/Ων κέντρων της Πρω
τευούσης καί της έπαρχίας.
Είς τόν τομέα το\) χοροl), ένθα πρέπει νά γίν�;ι σαφής
διάκρισις μεταξύ έπαγγελματικοl) καί έρασιτεχνικοl) χοροϋ,
κρίνεται άπαραίτητος ή ληψις των κατωτέρω μέτρων:
- Διάσωσις της έθνικης κλη ρονομίας, ε!ς τό πλαίσιον των
ένεργει/Ων πρός διατήρησιν τ/Ων στοιχείων τοϋ λαϊκοϋ πολιτι
σμοϋ, καί μελέτη τοϋ " χορι κοl) " (i'jτοι τοϋ χοροϋ τοϋ συν
οδεύοντος τό άρχαίον δρiiμα).
- Π ροστασία καί οίκονομική ένίσχυσις τών έπαγγελματιων
χορευτων - μέ προτεραιότητα ε!ς τούς πτυχιούχους - καi
τ/Ων άξιολογωτέρων συγκροτημάτων.
- Ένταξις της χορευτικης διδασκαλίας ε!ς τήν έκπαίδευσιν
διά της δημιουργίας μαθήματος χοροϋ, καθ' δ προεξάρχουσα
θέσις θά δίδεται ε!ς τήν διδασκαλίαν των έθνικων λαϊκ/Ων
χορ&ν· πρός τοϋτο συνιστiiται ή δημιουργία έδρας ε!ς τά πανε
πιστήμια, ώς καί ή ίδρυσις κρατικης άκαδημίας μπαλλέτου
καί κρατικης άκαδημίας όρχηστικης τέχνης.
Ε!ς τόν τομέα τοϋ θεάτρου κρίνονται άναγκαία τά κάτωθι :
- Δημιουργία περισσοτέρων χώρων θεάτρου, διά της άναστη
λώσεως άρχαίων θεάτρων, της δημιουργίας νέων, μεγάλων καi
ύπαιθρίων, κατά τό άρχιτεκτονικόν πρότυπον των άρχαίων κτλ.
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- 'Εκσυγχρονισμός της έκπαιδεύσεως διά της συγκροτήσεως
άρτίων κρατικων σχολων καί άναθεωρήσεως της σχετικης
πρός τάς δραματικάς σχολάς νομοθεσίας. Ε!δικώτερον άπαι
τείται ή ίδρυσις άνωτάτης σχολης θεάτρου καi ή ύπαγωγή των
σχετικ/Ων προγραμμάτων τοϋ ραδιοφώνου καi της τηλεοράσεως
ύπό τόν ελεγχον τοϋ 'Υπουργείου Πολιτισμοϋ καi Έπιστημ/Ων.
- Προβολή τοϋ άρχαίου έλληνικοϋ θεάτρου ε!ς τό έσωτερικόν
καί τήν άλλοδαπήν. Ε!ς τήν μελέτην καί προώθησιν σχετικων
προβλημάτων καί ένεργει/Ων θά ήδύνατο νά συμβάλ�;ι ή ίδρυσις
Κέντρου μελέτης άρχαίου δράματος καi διεθνοϋς Κέντρου
άρχαίου θεάτρου.
Διά τάς εiκαστικάς καi έφηρμοσμένας τέχνας ένδείκνυνται
τά έξης :
- Ίδρυσις ένός τούλάχιστον μουσείου συγχρόνου τέχνης κατά
τά διεθνη πρότυπα, διά τοϋ όποίου θά προβάλλωνται κατά
κύριον λόγον α[ σύγχρονοι τάσεις της έλληνικης τέχνης.
- ' Ενίσχυσις τ/Ων !διωτικ/Ων " γκαλερί " πρός άντιμετώπισιν
τών ο!κονομικών δυσχερει/Ων (τοϋτο δύναται νά πραγματο
ποιηται διά της άγορiiς έργων τέχνης πρός διακοσμησιν α!
θουσ/Ων κρατικ/Ων ύπη ρεσιων καi λοιπ/Ων άναλόγων μέτρων).
- Αύξησις καi έκσυγχρονισμός τών ύπαρχόντων άνωτέρων
καi άνωτάτων έκπαιδευτικων Ιδρυμάτων είκαστικων καi έφηρ
μοσμένων τεχν/Ων.
- Ίδρυσις άνωτάτου έκπαιδευτηρίου α!σθητικης άγωγης, κα
τά τά πρότυπα τοϋ έξωτερικοϋ, πρός ε!δικήν κατάρτισιν τών
έκπαιδευτικων λειτουργων καί έπιμόρφωσιν εύρυτέρου κοινοΟ.
- 'Αναθεώρησις τ/Ων προγραμμάτων διδακτέας ϋλης ε!ς τά
σχολεία. Πρός τοϋτο πρέπει νά τροποποιηθij ή νομοθεσία περί
έπαγγελματικων σχολ/Ων διακοσμητικfις, (όστε οί άπόφοιτοί
των νά δύνανται νά διορισθοϋν ώς καθηγηταi σχετικ/Ων μαθη
μάτων ε!ς τήν μέσην έκπαίδευσιν, δοθέντος δτι ή 'Ανωτάτη
Σχολή Καλων Τεχνων έχει ήδη παύσει νά προσφέρ�;ι έπαρκές
έμψυχον ύλικόν πρός τόν σκοπόν αύτόν.
- Ληψις μέτρων πρός ένθάρρυνσιν των έφηρμοσμένων τε
χνων - μέ χρησιμοποίησιν καί στοιχείων της λαϊκης παρα
δόσεως - αί όποίαι είσχωροϋν άνεπαισθήτως ε!ς τήν !διω
τικήν ζωήν, άσκοϋσαι οϋτω τήν πρώτην α!σθητικήν άγωγήν
τοϋ κοινοϋ. Πρός τοϋτο πρέπει νά έπιδιωχθij ή συνεργασία
καλλιτεχν/Ων καi τεχνικ/Ων πρός δημιουργίαν σειρiiς έργαστη
ρίων (κεραμικης, άργυροχοίας-χρυσοχοίας-κοσμήματος, ξύ
λου κτλ.).
Διά τό βιβλίον έν γένει ένδείκνυνται :
- Ίδρυσις μονίμου Έπιτροπης Γραμμάτων παρά τφ Ύπουρ
γείφ Πολιτισμοϋ καί Έπιστημων, μετά περιφερειακων παραρ
τημάτων, πρός γνωμοδότησιν έπί θεμάτων σχετικ/Ων πρός τήν
έλληνικήν λογοτεχνίαν.
- Δημιουργία Στέγης Γραμμάτων είς διαφόρους περιοχάς της
Χώρας. Μ εταξύ τ/Ων δραστηριοτήτων των έν λόγφ κέντρων
θά είναι ή εκδοσις δελτίων λογοτεχνικης κινήσεως.
- Προβολή της νεωτέρας έλληνικης λογοτεχνίας διά συν
τάξεως άνθολογιών ποιήσεως καί πεζογραφίας, αί όποίαι νά
μεταφρασθοϋν ε!ς ξένας γλώσσας.
- Μέριμνα διά τήν έξασφάλισιν της ποιότητος τοϋ παιδικοΟ
βιβλίου.
- Ο!κονομική ένίσχυσις μελετητων καί έρευνητών διά τήν
συγγραφήν έπιστημονικ/Ων διατριβων.
- Δημιουργία άνωτέρας σχολΤις βιβλιοθηκονομίας, έκσυγ
χρονισμός των βιβλιοθηκων, δημιουργία νέων βιβλιοθηκών
ε!ς μεγάλα άστικά κέντρα, λειτουργία δαvειστικων βι βλιο
θηκ/Ων ε!ς δλα τά σχολεία Στοιχειώδους καi Μέσης 'Εκπαι
δεύσεως καί ε!ς τάς έπαγγελματικάς σχολάς.
Αμεσος έναρξις έκδόσεως της τρεχούσης έλληνικης βι
βλιογραφίας ύπό των δύο κεντρικων βιβλιοθηκων (Έθνικης
Βιβλιοθήκης καi Βιβλιοθήκης της Βουλης).
- Άμεσος ίδρυσις Έθνικοϋ Κέντρου Τεκμηριώσεως,είς τό
όποίον θά δύναται νά πληροφορηθij τις περί της βιβλιογρα
φίας συγκεκριμένου θέματος.
- •

Διά τήν άνάπτυξιν το{) έλληνικοϋ κινηματογράφου, τηλε-

οράσεως καi ραδιοφώνου πρέπει νά έπιδιωχθοQν τά κάτωθι :
·- 'Ενθάρρυνσις έλλήνων παραγωγ&ν καί καλλιτεχν&ν, ώς
καί προσέλκυσις άλλοδαπ&ν τοιούτων πρός παραγωγήν ται
νι&ν έν 'Ελλάδι, κατά προτίμησιν έν συνεργασί� μεθ' έλλήνων
παραγωγ&ν. 'Ιδιαιτέρως πρέπει νά ένθαρρυνθΌ ή παραγωγή
ταινι&ν ποιότητος.
- 'Αναμόρφωσις τ&ν ραδιο-τηλεοπτικ&ν προγραμμάτων καi
χρησιμοποίησις τ&ν ύπαρχόντων πολιτιστικ&ν πόρων κατά
τρόπον ώστε οι ραδιο-τηλεοπτικοί σταθμοί νά καταστοQν
άληθ&ς σύγχρονα μέσα πληροφορήσεως, παιδείας καi ψυχα
γωγίας τοQ κοινοϋ.
- Χρησιμοποίησις τ&ν ραδιο-τηλεοπτικ&ν μέσων είς τήν έκ
παίδευσιν.
***

Περαιτέρω κρίνεται άπαραίτητον νά δημιουργηθοϋν πολι
τιστικά κέντρα δύο κατηγορι<Ον:
- Κοινωνικο-πνευματικά κέντρα, διά τάς άνάγκας τοQ άστι
κοϋ πληθυσμοQ, τ&ν όποίων ό άριθμός καi ή κατανομη έν
χώρφ θά έξαρτηθοϋν έκ τής χωροταξικής διατάξεως τ&ν άστι
κ&ν συγκεντρώσεων (iiτοι θά ύπάρχουν μεγάλα διεθνή καi
έθνικά κέντρα εις 'Αθήνας καi Θεσσαλονίκην, περιφερειακά
κέντρα εις τούς πόλους περιφερειακής άναπτύξεως, τοπικά
κέντρα εiς πρωτευούσας νομ<Ον).
- Εiδικά πολιτιστικά κέντρα σπουδής καi πρόβολης τής πο
λιτιστικής κληρονομίας, τ<Ον όποίων ό άριθμός καl ή κατd-

νομη θά έξαρτηθοQν έκ της ύφισταμένης έν χώρφ κατανομής
τ<Ον πόρων της πολιτιστικής κληρονομίας, ώς αϋτη θά προ
κύψΊ:J έξ εiδικής μελέτης διά τόν καθορισμόν πολιτιστικ&ν
ένοτήτων έντός τοϋ έθνικο(j χώρου, ύπό διεπιστημονικής ό
μάδος λαογράφων, άρχαιολόγων, έθνολόγων, οiκολόγων, κοι
νωνιολόγων, !στορικ&ν κτλ.
Έκαστον κοινωνικο-πνευματικόν καi πολιτιστικόν κέντρον
πρέπει νά περιλαμβάνΊ:J μουσείον, άρχείον, χώρους σπουδής,
ύπαιθρίους καί κλειστ:ούς χώρους καi όπτικο-ακουστικόν
Τ�λεκτρονικόν έξοπλισμόν, νά παρέχ'Ι] δέ εύνοϊκάς συνθήκας
πνευματικής δημιουργίας δι' δλας τάς ήλικίας.
Ίδιαιτέρως έπισημαίνεται ή δυνατότης άναπτύξεως της 'Ελ
λάδος είς κατ' έξοχην χQ>ραν συνεδρίων έντός το(j εύρωπαϊκοϋ
καi μεσογειακοQ χώρου. Ή 'Ελλάς ε{ναι σκόπιμον νά άπο
κτήσΊ:J συντόμως &ν τ&ν. μεγαλυτέρων καi πλέον έκσυγχρονι
σμένων κέντρων συνεδρίων έντός τοQ χώρου αύτοQ.
Α! συνολικαi δαπάναι δι' έπενδύσεις παγίου κεφαλαίου καί
διά μελέτας ε!ς τόν τομέα τ&ν πολιτιστικ&ν δραστηριοτήτων
διά την προσεχή δεκαπενταετίαν έκτιμ&νται ε!ς 14 δισ. δρχ.
ΤοQτο, όμοQ μετά τ<Ον άπαιτουμένων έπενδύσεων παγίου κεφα
λαίου, διά τήν προστασίαν καi άνάπτυξιν το(j αiσθητικοQ καi
!στορικο(j έλληνικοϋ περιβάλλοντος (μνημεία, τοπία, οiκι
σμοί)(Ι ), άναβιβάζει τό ποσόν τ&ν έπενδύσεων ε!ς τόν πολι
τιστικόν τομέα εiς 25 δισ. δρχ. Πέραν τοϋ ποσο(j αύτοϋ, ύπο
λογίζεται δτι θά άπαιτηθοϋν περίπου 9 δισ. δρχ. δι' άπαλ
λοτριώσεις.

Κ Α ΤΑ Λ Ο Γ Ο Σ ΤΩΝ 632 Σ ΥΝ Τ Α Κ Τ Ω Ν Τ Ο Υ Μ Α Κ Ρ Ο Χ Ρ Ο Ν Ι Ο Υ Σ Χ ΕΔ Ι Ο Υ
Γιά τόν καταρτισμό τοv " Σχεδίοv Προτvποv Μακρο
χρονίοv 'Αναπτvξεως τfiς ' Ελλάδος " σvνεργάστηκαν σv
νολικά 632 άτομα. Κρίναμε χρήσιμο νά παραθέσοvμε τόν
πλήρη όνομαστικό κατάλογο των σvνεργατων τοv Κv
βερνητικοv " Σχεδίοv ". Όπως γίνεται φανερό άπό τό χω
ρισμό σέ ε!δικότητες, ο! σvνεργασθέντες στό " Σχέδιον " δέν
άνήκοvν μόνο στήν Ιεραρχία των Κρατικων 'Υπηρεσιων.

ΥΠΟΥΡΓΟΙ, ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ :
Ήλίας Μπαλόπουλος, Άντ. Μπερνά
ρης, Κωνστ. Παναγιωτάκης, Στυλ. Σκαν
δάλης, Γερ. Φραγκίiτος.
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ, ΥΦΗΓΗΤΕΣ κλπ.
Κ α θ η γ η τ έ ς : Σωτήρ. Άγαπητίδης,
Μ ιχ. 'Αγγελόπουλος, Άλέξ. Άναστα
σιάδης, -Αλκης 'Αποστολάκης, Άθαν.
Άραβαντινός, Θεόδ. Βαλαχίiς, Γεώργ.
Βαλκανίiς, Νικ. Γιάσογλου, Κων. Γκα
νιάτσας, Κων. Δρακίiτος, Δημ1iτρ. Δελι
βάνης, Μαρία Δελιβάνη, Άθαν. Δελη
κωστόπουλος, Θεόδ. Έδιπίδης, Ίωάνν.
-εξαρχος, Χαράλ. Έφραιμίδης, Νικ.
Ζέρβας, Σοφοκλ. Καραβέλας, Άναστ.
Καραντούνιας, Λεων. Καραπιπέρης,
Δημήτρ. Κατάκης, Βασίλ. Κιόρτσης,
Γεώργ. Κιτσοπανίδης, Νικ. Κόνσολας,
Βενέτ. Κουγέας, Νικ. Κουμοuτσος,
Σπυρ. Κυριαζόπουλος, Δημήτρ. Λαμ
πράκης, Κων. Λέφας, Ίωάνν. Λιάκης,
Λίιμπρ. Λόης, Ίωάνν. Μαραγκόζης,
Νικ. Ματσανιώτης, Λουκ. Μούσουλος,
Νικ. Μουτσόπουλος, Κυπρ. Μπίρης,
Χαράλ. Μ πούρας, Κων. Νιαβης; Θεμ.
Ξανθόπουλος, Ίωάνν. Όντριας, Νικ.
Παναγιωτόπουλος, Άθαν. Πανάyος,
Γεώργ. Πανταζ �ς, Ίωάνν. Παπασταμα
τίου, Στυλ. Πουλόπουλος, Ρήγ. Ρηγό
Κων. Σαφιλίoυ-Rothschild ,
πουλος,
Θεοδόσ. Τάσιος, Δημήτρ. Τριχόπουλος,
Χαράλ. Τσουτρέλης, Κων. Χριστόδου
λος, Άνθ. Χριστοφορίδης, Δημήτρ.
Ψαρρός. Ύ φ η γ η τ έ ς : Άλέξ. Γιαν
νιώτης, Πρόδρ. Ίορδανίδης, Γεώργ.
Μπαλατσούρας, Ίωάνν. Παπαγεωργά
κης, Σωτήρ. Παπασταμάτης, Άντ. Φραγ
κίσκος, Κων. Χαρώνης. Έ π ι μ ε λ η-

Ε!ναι καί λεγόμενοι έλεvθεροι έπαγγελματίες, έπιστήμονες,
άνθρωποι τfiς Τέχνης, των Γραμμάτων .κα\ άλλοι. Τέλος,
γιά τήν πληρότητα των πληροφοριων, προσθέτοvμε πώς,
στοvς σvνεργασθέντες στή σ\ινταξη τοv " Σχεδίοv " δό
θηκε άπό τό ΚΕΠΕ έφάπαξ χρηματική άποζημίωση - άνά
λογη βέβαια μέ τή σvμβολή καθενός - ποv 'φτασε σvνολι
κά, γιά όλο τό eργο, στά τριάμισι έκατομμ\ιρια δραχμές.

τ έ ς : Γρηγ. Δρέττας, Ν ικ. Έμπέογλου,
Νικ. Καλογερίiς, Άλέξ. Λαγόπουλος,
Παναγ. Μαυράκης, Χαρίλ. Παπαϊωάν
νου, Κων. Πασιίiς, Στυλ. Πικούλης,
Ρήγ. Τζελέπογλου, Θεαν. Τζιοβαρίδου.
Β ο η θ ο ί : Κλειτώ Γεράρδη-Λεοντί
δου, -Α ννα Παπασταματίου, Γεώργ. Σα
ρηγιάννης, Ίωσ. Στεφάνου.
ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ κλπ.
Στέφ. Βασιλειάδης, Στρατής Καρρίiς,
Κίτσος Μακρής, Τάκης Μουζενίδης,
Άσαντούρ Μπαχαριάν, Κούλα Π ράτσι
κα, Δόρα Στράτου, Κωνστ. Τσιρόπου
λος, Φραντζής Φραντζισκάκης.
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ :
Δημήτρ. Άθανασόπουλος, Παϋλ. Άν
δρουτσέλης, Λέλα Γαρυφάλου, Δημήτρ.
Γιαβίiς, Κων. Γκάρτσος, Γεώργ. Γουρ
γούτης, Νικ. Δεληγιαννάκης, Άπόστ.
Δεπάστας, 'Ιωάννα Δημάκη-Λαμπίρη,
Λέανδρ. Δραγώνας, Μάνθος Δωρης,
Τάκης Ζενέτος, Άθαν. Ζερβός, Νικ.
Καβουλίiκος, Μάρ. Καρδαμίτσης, Πα
ναγ. Κολλάρου, Άχιλλ. Κομινός, Δη
μήτρ. Λυρίγκος, Παναγ. Μαγγανίiς,
Άλκης Μαγδαληνός, Παναγ. Μανιά
της, Δημήτρ. Μαρκιανός, Αύγή Μαρ
κοπούλου, Ίωάνν. Μ ιχαήλ, Μωρίς
Μοντιάνο, Λουκ. Μουσούρου, Νικ. Νι
κολόπουλος, Ίωάνν. Παλαιοκρασσίiς,
Παναγ. Παναγόπουλος, Θεόδ. Πάντζα
ρης, Θύμιος Παπαγιάννης, Θεόδ. Παπα
δόπουλος, Ναπολ. Παπαδόπουλος, Ά
θαν. Παρουτσίiς, Ίορδ. Πετρίδης, Άργ.
Πετρονώτης , Νικ. Πουλαντζίiς, Καλ
λιόπη Πούμπουρα, Ν ικ. Π ρεβελάκης,
Μάρ. Ραφαήλ, Ρωμ. Σαραντίδης, Λεων.

Στυλιανόπουλος, Άφροδ. Συγκελάκη,
Άλέξ. Τομπάζης, Ίωάνν. Τραυλός, Νικ.
Τσαγκρίδης, Δημήτρ. Τσαούσης, Ίωσ.
Φαρατζης, Άθαν. · Χατζόπουλος, Νικ.
Χρονέας.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΙ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙ ΕΣ :
Γεώργ. Δράκος, Παναγ. Δράκος, Ίωάνν.
Ζαννάρας, Βασίλ. Καβουνίδης, Δημήτρ.
Κυριαζής, Άνδρ. Κυρτάτας, Νικ. Κων
σ·ταντινίδης, Βασίλ. Λεφακίνης, Ίωάνν.
Μαρινόπουλος, Ήλ. Μελετόπουλος,
Άνδρ. Ποταμιάνος, Νικ. Σβορ&νος,
.
'Επαμ. Σολούνιας.
ΣΤΕΛΕΧΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ καi
ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ :
'Άλέξ. 'Αθανασιάδης, Ίωάνν. Άθανασό
π'ουλος, Κων. Άμπακούμκιν, Βύρ. 'Αν
τύπας, Άντ. 'Αντωνίου, Μυρτώ Άντω
ν.οπούλου, Κων. 'Αρβανίτης, Νικόστρ.
Βμρδάκης, Δημήτρ. Βλαστός, Άλέξ.
Βλάχος, Μ ιχ. Γαλάνης, Μενέλ. Γαλα
ζίδης, Νικ. Γεωργούλας, Γεώργ. Γιαλι
τάκης, Γεώργ. Γιαννόπουλος, Εύάγγ.
Γψννής, Νικ. Γκρέτσης, Δημοσθ. Δα
σκαλάκης, Ίωάνν. Δούμας, Νικ. Ζελιώ
της, Τίμος Ήλιάδης, Γεώργ. Κακούρης,
Δημήτρ. Κανελλόπουλος, Ίωάνν. Κα
νελλόπουλος, Βασίλ. Κατσάμπας, Θεόδ.
Λυμπεράκης, Δημήτρ. Μανώλης, Ίωάνν.
Μητσός, Παναγ. Μποκοβός, Ραφ. Μω
υσής, Ίωάνν. Νικολαίδης, Γεώργ. Πα
παγεωργίου, Άλέξ. Παπαγιάννης, Χρυ
σόστ. Παπαδόπουλος, Πασχ. Παπάζο
γλου, Παναγ. Παπασταύρου, Λοίζ. Πα
ρασκευαίδης, Έμμ. Περισυνάκης, Άρι
στείδ. Πετούσης, Ίωάνν. Ρασιδάκης,
Κων. Σταυρίδης, Ίωάνν. Τσελεκούνης,
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Ίωάνν. Φραντζεσκάκης, Τζαν. Χανιώ
της, Θεόφ. Χατζηθεοφίλου, Παναγ. Ψω
μόπουλος.
ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΗΜΟΣ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ :
Ίωάνν. Άγγέλης, Άγγ. 'Αγγελίδης,
Έμμ. Άγρυμανάκης, Παναγ. 'Αθανα
σιάδης, Άλέξ. 'Αθανασιάδης, Στυλ.
'Αθανασίου, Νικ. 'Αθανασίου, Δημήτρ.
Άθανασόπουλος, Άγησ. ΆλεβΙζος, Χα
ρίκλ. Άλεξανδράκη, Βασ. 'Αλεξίου,
Κων. Άλεξόπουλος, Σπυρ. Άλιβέρτης,
Ίωάνν. Άλτηγός, Γεώργ. Άμαραντί
δης, Δήμ. Άμολοχίτου, Σπυρ. Άμούρ
γης, Δρόσος 'Αναγνωστόπουλος, Γεώργ.
Άναιρούσης, Κων. Άνανιάδης, Άθαν.
Άνδρεόπουλος, Γεώργ. 'Ανδρεάδης,
Χρήστ. 'Ανδρεάδης, Χρήστ. Άνδρικό
πουλος, Νικ. Άνδριωτάκης, Νικ. Άντι
πάτης, Νικ. 'Αντωνιάδης, Κων. 'Απο
στολάκης, Ίωάνν. 'Αποστολίδης, Νικ.
Άποστολόπουλος, Εύάγγ. Άποστόλου,
Νικ. Άρβανίτης, Ίωάνν. Άργουζής,
Κων. Άργυρίου, Δημήτρ. Άρχοντάκης,
Κων. 'Αρχοντάκης, Χρήστ. Άψερίδης.
- Ίωάνν. Βαγιάτης, Δημήτρ. Βαρβα
ρΙγος, Γρηγ. Βαρελάς, ΣταΟρ. Βαρσαδά
νης, Προκ. Βασιλειάδης, Δημήτρ. Βασι
λειάδης, Στέργ. Βασιλείου, Ναπολ. Βα
σιλείου, Άνδρ. Βασιλόπουλος, Άντ.
Βασιλόπουλος, Βίκτ. Βαφειάδης, Βασ.
Βερτσώνης, Άντ. Βλησίδης, Μερ. Βιο
λάκη, Αϋγ. Βιτζηλαίος, Βασ. Βιτσαξής,
Θεόδ. Βλασσόπουλος, Ξεν. Βλασσό
πουλος, Άγγ. Βλάχος, Ίωάνν. Βλαχο
γιάννης, Κων. Βλαχοχρήστος, Παναγ.
Βογιατζής, Έλευθ. Βουλγαράκης, Δη
μήτρ. Βουρδουμπίiς, Άννα Βούλγαρη,
Γιανν. Β ρατσίiνος. - Μ ιχ . Γαβαλας, .
Έμμ. Γάζελας, Θεόδ. Γεωργακόπουλος,
Μιχ. Γεωργαντόπουλος, Ίωάνν. Γεωρ
γίου, Στυλ. Γερωνυμάκης, Γεώργ. Γεωρ
γιάδης, Θεόδ. Γεωργούλης, Άνδρ. Γε
ωργόπουλος, Κων. Γιαννακόπουλος,
Άναστ. Γιαννουλίiτος, Γεώργ. Γιάννου,
Γεώργ. Γιασημακόπουλος, Άναστ. Γκα
νίi, Χρήστ. Γκλαβίiς, Κων. Γκότσης,
Έμμ. Γουγίiς, Δημήτρ. Γραμματικόπου
λος, Γεώργ. Γρηγορίου. - Νέστ. Δά
νας, Σουζ. Δανάλη, Ίωάνν. Δάρας,
Γεώργ. Δασκαλάκης, Χρίστ. Δέδες,
Κων. Δελής, Ίωάνν. Δέλτσος, Πέτρ.
Δεμέστιχας, Κων. Δεμίρης, Διον. Δεσύλ
λας, Καλλιόπη Δεσποτίδου, Άπόστ.
Δερμεντζόπουλος, Ίωάνν. Δερμιτζάκης,
Ήλ. Δημητρίiς, Παναγ. Δημόπουλος,
Ζήσ. Δημητρόπουλος, Θεοφ. Διαμαντό
πουλος, Βασ. Δούκας, Δημήτρ. Δούκας,
Παντ. Δραγώνας, Άγγελ. Δροσοπούλου,
Νικ. Δρουλίσκος, ΣταΟρ. Δωρικός. Τριαντ. 'Ελευθερίου, Έλευθ. 'Ελευθε
ρόπουλος, Γεώργ. 'Εξάρχου, Σοφία Εύ
στράτογλου, Άριστοτ. Εύταξιόπουλος.
- Φώτ. Ζαγαρέλος, Παναγ. Ζακόπου
λος, Χαράλ. Ζαμπετάκης, Ίων Ζαούσης,
Γεώργ. Ζάρκος, Όλγα Ζάρναρη, Ίωάνν.
Ζαρονίκος, Εύστάθ. Ζάχαρης, Παναγ.
Ζαχαριάδης, Ζήσ. Ζέϊκος, Κων. Ζέππος,
Έμμ. Ζερβουδάκης, Χρήστ. Ζιώγας,
Παναγ. Ζούβελης, Άθαν. Ζωγραμαλλί
δης, Έμμ. Ζώνας, Καλλ. Ζώρα, Γεώργ.
Ζωτιάδης. - Άνδρ. Θανασούλιας, Κων.
Θανόπουλος,
Χρήστ.
Θανόπουλος,
Σπυρ. Θεολόγος, ΣταΟρ. Θεοφανίδης,
Γρηγ. Θεοφύλακτος. - Λέων Ίωαννί
δης, Ίωάνν. 'Ιωάννου. - Παναγ. Κα
βαλλάρης, Άντ. Καβαλλιέρος, Ίωάνν.
Καβάσιλας, Παναγ. Καββαδίας, Ίωάνν.

Καζάκος, Άπόστ. Κακαουνάκης, Εύ
στάθ. Καλαμίδας, Κων. Καλαντζής, Α!
κατ. Καλλέργη, Γεώργ. Καλλέργης,
Έφη Καλλιγίi, Άθαν. Κανελλάκης,
Κων. Κάντας, Δημήτρ. Καπινιάρης,
Κων. Καράβας, Χρήστ. Καραγιάννης,
Παναγ. Καραγιά)ργος, Παναγ. Καρακα
τσούλης, Άβέρκ. Καραλής, Δημήτρ.
Καραλής, Εύάγγ. Καραμήτρος, Εύστρ.
Καραμπατέας, Κων. Καραπιστόλης', Γε
ώργ. Καρδάσης, Κων. Κασάπογλου,
Άπόστ. Κασμίiς, Νικ. Κατοχιανός,
Δήμ. ΚατοχιανοΟ, Βασιλ. Κατσάρου,
Άννα Κατσιρέλλη, Γεώργ. Κατσούλας,
Άνδρ. Κατσούλης, Ίωάνν. Κατσούλης,
Άνδρ. Κέλερης, Χρήστ. Κελπερής, Δη
μήτρ. Κερτεμελίδης, Άντ. Κεφαλάς,
Άνδρ. Κιντής, Γεώργ. Κιούσης, Αtμ.
Κλάδου, Κων. Κλείδωνας, Σάββ. Κοέν,
Άθαν. Κοκκώνης, Βίκυ ΚολιοΟ, Βασ.
Κολλιόπουλος, Κων. Κολλιόπουλος,
Άλέξ. Κοντονάσσης, Βασ. Κοντός,
Ήρακλ. Κοπελιiiς, Άντ. Κοραντής,
Διον. Κ οργιανίτης, Είρ. Κορρέ, Λουκ.
Κοτσιάνης, Άγγελ. Κουβαρίi, Έλένη
Κουκλέλη, Δημήτρ. Κουκουμέλης, Γε
ώργ. Κουμπαράκης, Θεοφ. Κούνης,
Εύστρ. Κουρκουλής, Γεώργ. ΚουρνοΟ
τος, Νικ. ΚουρνοΟτος, Άντ. Κουρού
πης, Στυλ. Κουρτίδης, Άθαν. Κουτάλος,
Ήλ. Κουτρουμπής, ΣταΟρ. Κουτσουρά
κης, Πέτρ. Κουφογιάννης, Άριστ. Κρι
άρης, Κων. Κριθαρίiς, Κων. Κυριακός,
Παναγ. Κυριακουλάκος, Κων. Κωνιω
τάκης, Γρηγ. Κωνσταντινίδης, Έδου
άρδ. Κωνσταντινίδης, Ήλ. Κώνστας.
- Ίωάνν. Λάμπρος, Κων. Λάσκαρης,
Σπυρ. Λάσκαρις, Κων. Λασκαρίδης,
Λάμπρ. Λελοβίτης, Έρμ. Λεμονιίiς,
Έμμ. Λεοντσίνης, Άλέξ. Λέτσιος, Δη
μήτρ. Λευκαδίτης, Άριστείδ. Λιακό
πουλος, Λογοθ. Λιαρμακόπουλος, Γε
ράσ. Λιβιερίiτος, Κίμ. Λιμενίδης, Γε
ώργ. Λυμπερίδης. - Βασ. Μ αγγανάρης,
Κίμ. Μαγκριώτης, Φρ. Μαδαμαδιώτης,
Ίωάνν. Μαδωνής, Γρηγ. Μαζαράκης,
Μαρ. Μακρυγιάννη-Ζερβογιάννη, Κων.
Μαλάμης, Κων. ΜαλοΟκος, Παναγ.
Μάνδικας, Κων. Μ άντζαρης, Γεώργ.
Μ ανωλόπουλος, Γεώργ. Μαραβελάκης,
Γεώργ. Μαραγκίδης, Δημήτρ. Μαργα
ρίτης, Παναγ. Μαργαρόπουλος, Γρηγ.
Μαρκαντωνίiτος, Μίiρκ. Μαρκουλής,
Κυρ. Μάστορης, Ίωάνν. Μαστρογιάν
νης, Λυκ. Μ ατάλας, Γεώργ. Ματσαντώ
νης, Κων. Μαυραγάνης, Χρήστ. Μαυ
ρογιά)ργος, Άργ. Μαυροδήμου, Δημήτρ.
Μαυροκορδίiτος, Μαρία Μαυρομμάτη,
Ίωάνν. Μαυρομμάτης, Κων. Μαυρομ
μάτης, Συμ. Μ αχίiς, Στυλ. Μ ελαχροι
νός, Βάϊος Μέλος, 'Αρετή Μέρμηγκα,
Άναστ. Μεταξίiς, Παναγ. Μιγκάρδος,
Κων. Μ ίλησης, Γεωργ. Μ ιχαλακάκου,
Ναπ. Μ ιχαλόπουλος, Φαίδ. Μ ίχος,
Άναστ. ΜοδινοΟ, Σοφ. Μουρούκα, Νικ.
Μιχελιουδάκης, Θεόδ. Μουρούτης, Νικ.
Μουρούτης, Χαράλ. Μπακάμης, Ίωάνν.
Μπαλτατζής, Πέτρ. Μπαλωμένος, Νικ.
Μπισκίνης, Πλ. Μπόσογλου, Άντ.
Μπούμπας, Άναστ. Μπουρμίiς, Στέφ.
Μπούσιος, Νικ. Μπρούμας, Γεώργ._
Μυλωνίiς, Άλέξ. Μ υλωνόπουλος. Κων. Νέγκας, Παναγ. Ν ικολόπουλος,
Ίάσ. Νοστράκης, Χαρίλ. Νταϊλιάνας.
- Μαρία Οiκονομάκη, Γεώργ. Οικο
νόμου, Δημήτρ. οικονόμου. - Ίωάνν.
Παγκουλάκης, Βησσ. Παλιογιάννης,
Παν. Παμπούκης, Παναγ. Παναγιωτό·

πουλος, Ίρις Παναγιωτοπούλου, Εύάγγ.
Παντελίδης, Βασ. Παπαβασιλείου, Γρηγ.
Παπαγεωργιάδης, Γεώργ. Παπαγεωρ
γίου, Ίωάνν. Παπαγεωργίου, Μ ιχ . Πα
παδάκης, Όδυσσ. Παπαδάι{ης, Παναγ.
Παπαδaς, Νικ. Παπαδόδημας, Άρι
στείδ. Παπαδόπουλος, Γεώργ. Παπαδό
πουλος, Ίωάνν. Παπαδόπουλος, Χαρίτ.
Παπαδόπουλος, Θεοδόσ. Παπαθεοδο
σίου, Μ ιχ . Παπαϊωάννου, Διον. Παπα
κωνσταντίνου, Ναπ. Παπαλεξίου, Δη
μήτρ. Παπαλουκaς, Νικ. Παπαιlίχος,
Παναγ. Παπαπαναγιώτου, Ίωάνν. Πα
πασταύρου, Γεώργ. Παππίiς, Άλέξ. Πα
παχελάς, Εύγ. Παπαχελίiς, Ίωάνν. Πα
παχρήστου, Χρήστ. Παπαχριστόπου
λος, Άνδρ. Πατεράκης, Γεώργ. Πατί
κης, Ζαχαρ. Πατρίκιος, Δημήτρ. Πα
τσιαδίiς, Γεώργ. ΠατσοΟρος, Εύάγγ.
ΠατσοΟρος, Ίορδ. Παυλίδ.nς, Παναγ.
Παυλόπουλος, Άποστ. Πελεκάνος, Άγ
γελ. Πεπίλα, Στυλ. Περιστέρης, Ίωάνν.
Πεσμαζόγλου, Πέτρ. Πετρόπουλος, Νικ.
Πετρουλίiς, Τιμολ. Πετρουτσόπουλος,
Άριστείδ. Πηλαβάκης, Έμμ. Πηλα
βάκης, Θεμ. Πλακοκέφαλος, Σπυρ. Πλα
στουργός, Γεράσ. Πνευμαηκίiτος, Μί
νως Πόθος, Ίωάνν. Πολίτης, Νικ. Πο
λύζος, Μαρία Παλύζου, Σωκρ. Ποτα
μιίiνος, Ίωάνν. Ποτήρης, Σπυρ. Πουλί
σης, Άντ. Π ρωτονοτάριος, Έμμ. Πρω
τονοτάριος. - Γεώργ. Ραβάνης, Νικ.
Ρασιδάκις, Θεοφ. Ρέππας, Παναγ. Ριζο
μηλιώτης, Αννα Ριτσατάκη, Άντ. Ρογ
κόπουλος, Άνδρ. Ρογκάν, Στέφ. Ροκα
νίiς, Νικ. Ρουμπάνης, Παναγ. Ρυσσιίiνος.
- Κων. Σακελλαρίδης, Σοφ. Σακκa,
Χαράλ. Σαράφης, Άλέξ. Σαρρηδημη
τρόγλου, Κων. Σεβαστός, Χαράλ. Σε
μερτζίδης, Εύάγγ. Σερβετίiς, Αγγ. Σιά
γας, Γεώργ. Σιάμπος, Πέτρ. Σιάπικας,
Έλ. ΣιγανοΟ-Παπαγιάννη, Άθαν. Σιδέ
ρης, Δημοσθ. Σιδερίδης, Χρήστ. Σιώ
ρης, Έπαμ. Σκληράκης, Γεώργ. Σκοτί"
δας, Θεόδ. ΣκοΟντζος, Κων. Σκούταρης,
Σωτ. Σόλτας, Άχιλλ. Σπανός, Άθως
Σπαρτίδης, Έλ. Σπέντζα, Φώτ. Σπηλιό
πουλος, Δήμ. Σπυράκου, Κων. Σπυρό
πουλος, Ματθ. Σπύρου, Νικ. Σταθακό
πουλος, Γεώργ. Σταματιάδης, Νικ.
Σταμπολής, Άλέξ. Σταυριανόπουλος,
Ίάκωβ. Σταυροπόδης, Άναστ. Σταυρό
πουλος, Φειδ. Σταυρόπουl-ος, Γεώργ.
Συκιανάκης. - Νικ. Τζελέπης, Παντ.
Τζιάλλας, Εύάγγ. Τζιλίνης, Εύθ. Τζόγ
κας, Έλευθ. Τζωίiννος, Νικ. Τουρίμ
παμπας, Κων. Τουρλάκης, Κων. Τρανός,
Κων. Τρικεριώτης, Άθαν:' Τσαλίκης,
Έλ. Τσαντεκίδου, Κων. Τσαντίλης,
Άλέξ. Τσάτσος, Νικ. Τσιμ'ε νίδης, Ά
ρης Τσιοφόπουλος, Άνδρ. Πσιχριτζής,
Άλέξ. Τσόλης, Σωτ. Τσούλης. - Άρ
γύρ. ΦατοΟρος, Μάρω Φίλι�πα, Φίλιππ.
Φιλιππακόπουλος, Φίλ. Φι � ιππακόπου
λος ('Υπ. Κοιν. Ύπηρεσιά)ν), Σπυρ.
Φιλίππου, Ίωάνν. Φραγκ(ικης, Ξένη
Φραγκάκου, Δημήτρ. Φpαγκιδάκης,
Χρήστ. Φραγκούδης, Νικ. Φωτάκης,
Βασ. Φωκίiς. - Δημήτρ. Χαλικιίiς, Έμμ.
Χατζανδρούλης, Έμμ. Χαiζηαθανασιά
δης, Φώτ. Χατζηδημητρίοb, Άντ. Χα
τζηκωνσταντής, Εύάγγ. Χα'τζηπαναγιώ
του, Ίωάνν. Χατζής, Γεώpγ. Χιώτης,
Χρίστ. Χριστίδης, Έπαμ:, Χρυσάϊδος,
Ίωάνν. Χρυσομαλάκος, Νικ. Χρυσο
σπάθης, Σπυρ. Χρυσοσπάθης, Νικ. Χρυ
σοχοίδης. - Κων. Ψαρου'δάκης, Δη·
μήτρ. Ψωινός.
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1111 Ένά άκόμα Δίμηνο πού, μέ τήν
καθυστέρηση κυκλοφορίας τοϋ τεύχους,
μόνο . . . δίμηνο δέν εtναι ! Θά φάνταζε
νοσηρή παρελθοντολογία, ίiν έπιμένα
με, τυπικά, στά γεγονότα πού πέρασαν.
Παλιά άρχή τ&ν σελίδων αύτ&ν : Δέν
τούς ξεφεύγει ποτέ τίποτα άπ' δ,τι άξίζει
τήν άπλή καταγραφή, τόν επαινο iΊ τήν
κατάκριση . " Ό,τι μπόρεσε νά έξατμι
στεί, άπό μιά καθυστέρηση, εtναι κέρ
δος πού χάθηκε ". Ό,τι δμως διατηρεί
κάποια σημασία, θά βρεί όπωσδήποτε
τή θέση του, πιό όλοκλη ρωμένα καί πιό
ώριμα σ' ίiλλα τεύχη.

τοϋ Εργου: <(Ενός φλογισμένου ii.ντρα
εlναι ή τρανιί ίστορία / φυσικού κι άντρειω
μένου πού "ναι ή μνιίμη του πολεμικό πε
λέκι. / Ηρθε ή ώρα τό κιβούρι του ν· άνοί
ξουμε / τοu λαμπρού ληστιj τό μνιϊμα / καί
νά σπάσουμε τιί σκουριασμένη λησμονιά /
πού τώρα τόνε θάβει. [ . . . } Έτσι άρχί
(ουμε λοιπόν δίχως αύτόν, δίχως κρασί /
τούτη τιίν καλιί στιγμιί/τοu συντοπίτη μου

1111 Στό Δίμηνο τοϋ προηγούμενου τεύ
χους άναγγείλαμε νέες σελίδες - σάρκα
άπό τή σάρκα τοϋ Διμήνου. Είναι τά
" Ντοκουμέντα ", πού τά συναντήσατε
iiδη στή σελίδα 77 - άμέσως πρίν άπό
τό Δίμηνο. Άπό, τεϋχος σέ τεϋχος, τά
" Ντοκουμέντα . θ' άποδεικνύουν πόσο
διαφορετική είναι ή " γλώσσα " τους,
πόσο εύρύ τό " φάσμα ., τ&ν ένδιαφε
ρόντων τους καί, μ' ενα λόγο, πόσο χρή
σιμη ήταν, τελικά, ή καθιέρωσή τους.

Τό " Θέατρο " - όσο κι άν άρyο
πόρησε στήν κvκλοφορία των πρώ
των τεvχwν τοv - μπi'jκε στό δρό
μο τοv. Μέ τό πρώτο τεvχοs τi'js
νέαs περιόδοv eδειξε πώs δέν άλ
λοιώθηκε άπό τovs καφοvs κα\ πώs
μένει πάντα στην ίδια ξεκάθαρη
κι άνvποχώρη :r η yραμμη πορείαs.
Ή φανατικά πιστη άνταπόκριση
τοv Κοινοv, έντvπωσίασε έχθροvs
κα\ φίλοvs. Τό δεύτερο τεvχοs eδω-

τ

31, 32, 33 . . .

1111 Μακάβριο άλλ' άληl:Jινό : Άν τό
Δίμηνο αύτοϋ τοϋ τεύχους έπέμενε καί
στήν άπλή καταγραφή τοϋ θανάτου άν
θρώπων τοϋ Θεάτρου, θά 'δινε τήν έν
τύπωση έκτεταμένου κοιμ ητή ριου ! Θά.
σταματήσουμε, όπωσδήποτε, σέ τρείς
άπ' δσους χάθη καν : Π ρ&τος τij τάξει,
ό λευκός Μάρκος Αύγέρης - ό Νέστο
ρας της Κριτικής μας. 'Ακολουθεί, ό
Δάσκαλος τοϋ κλασικού χορού, χορο
γράφος καi χορευτής Κώστας Νίκολς.
Καί τέλος, χωρίς νά 'ναι τελευταία, ή
Χριστίνα Τσίγκου, 1iθοποιός καί σκηνο
θέτις, πού 'ζησε καί δημιούργησε στό
Παρίσι. Καί στούς τρείς, τό .. Θέατρο ··
θ' άφιερώσει σελίδες του !
1111 Άφού τά γεγονότα τού Διμιίνου
παραπέρασαν, ίiς ποϋμε κάτι . . . μελλον
τικό. Στό προσεχές διπλό τε\Jχος, οί ά
ναγν&στες τοϋ " Θ " θά 'χουν τή χαρά
νά γνωρίσουν τό μοναδικό θεατρικό ερ
γο το\J μεγάλου Χιλιανοϋ ποιητή καί
νομπελίστα Πάβλο Νερούδα. Έχει
τόν τίτλο " Λάμψη καί θάνατος τού
Χοακίν Μουριέτα " κι ό ποιητής τό
χαρακτηρίζει καντάτα σέ ίiξη είκόνες.
Ό ίδιος ό ποιητής λέει στόν πρόλογο

( Σ κ ί τ σ ο

Κ ώ σ τ u

Μ η τ ρ ό πο υλ ου)

ο

τιίν ίστορία / του έντιμότατου ληστιj / Δόν
Χοακίν Μουριέτα». Μπορεί νά μήν εί
ναι καθόλου όρθόδοξο θέατρο. ΕΙναι
eργο καθαρά ποιητικό. Μεγάλη, ύψηλή
ποίηση, ένός μεγάλου ποιητή. Ή μετά
φραση, ά π ε υ θ ε ί α ς ά π ό τ ά χ ι
λ ι α ν ά, εΙναι έπίτευγμα . 'Ανήκει στή
Δανάη Στρατηγοπούλου.
1111
Διόρθωσις ήμαρτημiνων " : Στό
.. ' Ημερολόγιο δουλειάς " , στήν κατα
γραφή : Σουηδία 1 -9-39 (τεύχος 32, σελ.
1 9), ό Μπέρτολτ Μπρέχτ, άναφερόμενος
στή συνθήκη ούδετερότητας μέ τήν
ΕΣΣΔ, λέει παρενθετικά : (τό έμπόριο ά
γελάδων θά μπορούσαν νά τό κάνουν
πιό εϋκολα μέ μιά ψευτοσυμμαχία).
Ό μεταφραστής τού Μπρέχτ, στενός κι
άγαπητός συνεργάτης Πέτρος Μάρκα
ρης, . . . εντρομος παρακαλεί νά διορ
θωθεί " τό έμπόριο άγελάδων" μέ τή
φράση : " τούς συμβιβασμούς θά μπο
ρο'υσαν vά τούς κάνουν . . . "'. Γιατί ή
λέξη Kuhhandel (Kul1
άγελάδες καί
Handel
έμπόριο) σημαίνει μεταφο
ρικά : άμοιβαίες ύποχωρήσεις καί συμβι
βασμούς. Μπορεί, στούς καιρούς μας,
ο! άγελάδες νά εΙναι . . . χρυσάφι. 'Αλλά,
σέ μάς eγιναν . . . " μαργαριτάρια " ! Ζη
τάμε συγνώμη άπό τούς άναγν&στες.
..

=

=

1111 Στό κύριο Σ&μα τοϋ Διμιίνου δέν
άνήκει μόνο ή Σελίδα της Στατιστικής
Θεαμάτων πού, γι' άκόμα μιά φορά, θά
διαπιστωθεί πόσο άποκαλυπτικά στοι
χεία περιλαβαίνει. Οϋτε ή, έπίσης άπο
καλυπτική, άποδελτίωση της " Έφη
μερίδος της Κυβερνήσεως " μ' δ,τι άνα
φέρεται στό Θέατρο καi τούς ιiλλους
πνευματικούς καί καλλιτεχνικούς τομείς.
Τό Δίμηνο δέν κλείνει οϋτε μέ τίς τα
κτικές καί πολύτιμες στήλες θεατρικής
Βιβλιογραφίας καί Δισκογραφίας. 'Απ'
αύτό τό τεϋχος άρχίζει, καί θά ένταθεί
στό επακρο, ή παρακολούθηση - καί
ό ελεγχος - δλων τ&ν δημοσιευμάτων.
Δέ θ' άργήσει ή παρουσίαση τ&ν βι
βλίων πού άξίζουν, καί ή ύπF.ύθυνη
βι β λι οκ r ι τι κ ιi .

( Σ κ ί τ σ ο

Κ.

Μ η τ p ό π ο υλ ο υ )

σε στό " Θέατρο " μιά άλλη διά
σταση μέ τό " Φάκελο 1 789 " καί
την άλλη σvyκρότησή τοv. Κα\
πέτvχε κάτι πρωτοφανέs : Σημεί
ωσε άκόμα πιό μεγάλη κvκλοφορι
ακη έπιτvχία - yεyονόs ποv δέν
ξέροvμε νά'χει ξανασvμβεί ποτέ !
Τό δεύτερο τεvχοs κανενόs έντύ
ποv - όσο καλύτερο κα\ νά'ναι . δέν ξεπέρασε ποτέ την κvκλοφο
ρία τοv πρώτοvl Τό τρίτο τεvχοs
πού'ναι στά χέρια σαs, δίνει μιά
άλλη διάσταση στό περιοδικό.
Δείχνει ποv πάει κα\ ποv μπορεί νά
φτάσει. Τό " θέατρο " είναι ζων
τανόs όρyανισμόs Κ Ι άπό τεvχοs σέ
τεvχοs - χωρ\s ν' άλλοιωθεί ποτέ
ή yραμμη κ' ή μορφή τοv - θά άν
δρώνεται κα\ θά μεστώνει. Σάν άν
ταπόδοση στην πίστη ποv τοv
δείχνει τό άναyνωστικό Κοινό, τό
" Θέατρο " θά προσφέρει, σ' eνα
μήνα, eνα τεvχοs διπλό ποv άπό
τώρα . . . άνvπομονeί νά τό κρίνετε.

1111 Ή έπιτυχία τοϋ " Θεάτρου " έν
τυπωσίασε καί τόν κοσμαγάπητο σκι
τσογράφο Κώστα Μ ητρόπουλο. Τό
δείχνουν εϋγλωττα τά τρία εύρηματικά
σκίτσα πού μάς εστειλε.

(Σκί τ σ ο

Κ ώ σ τ u

Μ η τ ρ ό π ο υλο υ )

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ι Ν ΟΙ � Τ Ε ΥΤΟ ΝΕ Σ ΚΑΙ Β Λ J\ Χ ΟΙ
'Υποσχεθήκαμε παρακολούθηση τού Τύποv. Τήν έyκαινιάζοvμε μέ τό παρα
κάτω ά ξ ι ο δ ι ά β α σ τ ο κείμενο. Θά προσβάλαμε τή νοημοσύνη τών άνα
yνωστών, ό:ν έπιχειρούσαμε τόν παραμικρό σχολιασμό. Δίνοvμε μόνο τά " στοι
χεία ταvτότητόs " τοv : Δημοσιεύτηκε στήν " Εύθύνη ", μηνιάτικο " φvλλά
διο νεοελληνικού προβληματισμού ", πού έκδίδεται καί διεvθύνεται άπό τόν
κ. Κώστα Ε. Τσιρόποvλο (τεύχοs 1 9, σελ. 353-6). Έχει τόν τίτλο " Άθηνa
τόν Αίλοvρον " κάl τήν ύποyραφή " "Ayyελos ΒΛΑΧΟΣ, μέ τήν σvνeρyασία
τfjs κ. "Ανναs Μωρα\τη . Ό κ. "Ayy. Βλάχοs ε!ναι λοyοτέχνηs κα\ διπλωμά
τηs - μέχρι πρ\ν λίyovs μfjνεs πρεσβεvτήs στή Μόσχα. "Εχει τιμηθεί μέ παρά
σημα καί κρατικά κα\ μή, λογοτεχνικά βραβεία. Γιά τήν κ. "Αννα Μ ωραtτη δέ
μπορέσαμε νά βρούμε στοιχεία. Όπωs κα\ νά 'ναι, άπολαύστε τό πόνημά τovs :
"

Ή ίφχαία παροιμία ·· Άθηνu τόν Αί
λουρον " (έπί τών κακώς συγκρινόντων
τά κρείττονα τοίς fiττοσι διά μικράν
όμοιότητα, ώς εί τις διά γλαυκότητα τών
όφθαλμών τόν αίλουρον τtι 'Αθηνq συμ
βάλλει) μοϋ ήρθε στόν νοϋ καθώς διά
βαζα, ε!ναι λίγος καιρός, ενα άρθρο πού
έπιχειροϋσε κάποιο συσχετισμό, κάποια
σύγκριση, μεταξύ τοϋ κρείττονος Καβά
φη καί τοϋ fιττονος Μπρέχτ. Τό άρθρο
έπιχειροϋσε νά θεμελιώσει μιά σχέση
άνάμεσα στόν άποσταγματικό καί έκλε
κτικό 'Αλεξανδρινό καί τόν άδολέσχ η,
άγοραίο τεύτονα, τόν ύποβλητικό ψιθυ
ριστή, πού προκαλεί δέος μέ τήν σοφή
διεισδυτικότητα της σκέψης του, μέ τόν
κραυγαλέο καί ταραχοποιό προπαγαν
διστή πού μεταχειρίζεται μεγάφωνο γιά
νά ζαλίσει καί νά ταράξει τόν άκ-rοατή
του. Π ροσπάθεια νά συγκριθεί ό λιγό
λογος Καβάφης, πού άπευθύνεται στούς
λίγους, όσοι είναι άξιοι, μέ τόν φλυα
ρότατο Μπρέχτ πού άπευθύνεται στήν
μδ.ζα καί μεταχειρίζεται, συνεχώς, κοι
νούς τόπους, έπαναλαμβάνοντάς τους
άδιάκοπα, σάν νά φοβδ.ται μήν τοϋ ξε
φύγει κανένας άπό τούς θεατές, μήν μεί
νει κανείς άπ' eξω άπό τόν έπιχειρούμε
νο προσηλυτισμό. Συγκρίνεται ό όχλο
λοίδορος Έλλην, μέ τόν όχλολάτρη
Γερμανό, συγκρίνεται ό κατ' έξοχήν ά
στράi:ευτος καί είκονοκλάστης ποιητής
μέ τό στρατευμένο καί είκονολατpικό
κομματικό στέλεχος. Συσχετίζεται τό
έλεύθερο άπό κάθε προκατάληψη πνεϋ
μα μέ τόν δεσμευμένο άπό τόν δογματι
σμό στοχαdμό πού φοράει τίς παρωπί
δες της σκοπιμότητας.
"Αν κάτι είναι ξένο πρός τήν Τέχνη
είναι ή σκοπιμότητα γιατί ή Τέχνη eχει
κύριο στοιχείο τό " προίκα " τόgratuito.
Ό Καβάφης έλπίζει ότι ό άνθρωπος
τοϋ μέλλοντος " θά σκέφτεται πολύ πε
ρισσότερο άπό σήμερα " ένώ ό Μπρέχτ
θαρρεί πώς ό άνθρωπος τοϋ μέλλοντος
θά πρέπει νά σκέπτεται λιγότερο καί γι'
αύτό τοϋ έτοιμάζει καλούπια. Ό Καβά
φης λέει ότι " ή δρδ.σις των (τών άνθρώ
πων) παράγει eργα πού μποροϋν νά δι
αιρεθοϋν σέ δύο κατηγορίες, eργα άμέ
σου άνάγκης καί eργα τέχνης. Ό ποιη
τής πράττει τά δεύτερα " . Αύτά όμως τά
δεύτερα δέν πράττει ό Μπρέχτ. Π ράττει
τίι πρώτα. Τίι εργα του είναι ίιμέσοu
άνάγκης - πολιτικης άνάγκης - πού
έξυπηρετοϋν ενα συγκεκριμένο σκοπό.
Κι έπειδή ύποτάσσονται σ· αύτόν καί ό
Μπρέχτ δέν είναι δημιουργός πού νά
ύψώνεται (όπως άλλοι όμοϊδεάτες του
ποιητές) στό άνώτερο αίσθητικό έπίπε
δο της Τέχνης, τά eργα του είναι ρηχά
καί πρόσκαιρα.

' Ενώ πάρα πολλά άπό τά ποιήματα τοϋ
Καβάφη μοιάζουν σάν μονόπρακτα σέ
μικρογραφία, γιατί eχουν έντονότατο τό
στοιχείο της παραστατικότητας, τά πε
ρισσότερα άπό τά eργα τοϋ Μπρέχτ δέν
είναι διόλου παραστατικά, δέν είναι
" Θέατρο ". Ό ίδιος χαρακτηρίζει τά

προσπαθεί νά έπιβληθεί στόν άκροατή
του μέ τήν βίαιη καί κραυγάλέα eκφρα
σή του.
Ό Καβάφης , γεννημένος τό J 868 δέν
είναι " καρπός " καμιδ.ς έποχης. Δέν
άνήκει στόν ρομαντισμό, πού φύτρωσε
καί γιγαντώθηκε έπάνω στό ύπόστρωμα
τοϋ θετικισμοϋ πού έξέφραζε τήν 0άπό
λυτη βεβαιότητα-μακαριότητα της άστι
κης τάξης τοϋ 1 9ου αίώνος, οϋτε στό
ε!κονοκλαστικό παραλ1iρη'μα τοϋ 20οϋ
πού όλα τ' άμφισβητεί, όλα τ' άρνιέται,
άναζητώντας νέες σταθερότητες πού δέν
κατόρθωσε νά τοϋ προσφέρει ό όλοκλη
ρωτισμός - έρυθρός, μαϋρος . η καστα
νόχρους. Ό Έλλην ποιητής είναι έλεύ
θερο έταστικό πνεϋμα πού eχει κινητή
ριο δύναμη eκφρασης τό π ά θ ο ς της
καλαισθησίας έλπίζοντας πώς " ή όμορ
φιά θά σώσει τόν κόσμο ".
Ό Γερμανός εΙναι καρπός τοϋ 20οϋ
α!ώνος, κακότεχνος πού μεταχειρίζεται
μ' ενα εΙδος νοσηρης χαρδ.ς, τήν άσκή
μια καί τόν άγοραίο τρόπο κι' eχει γρά
ψει τούς στίχους:
Τί προστυχιά δέιι Οίiκ�νες νiι
συντρίψει:; τιίν προστυχιά μας!
Θέλει νά καταπολεμήσει τόν ρύπο μέ
άλλον ρύπο, τήν χυδαιότηrα μέ άλλην
χυδαιότητα. Έγραψε καί τοϋτο τό κατ'
έξοχήν πρωσσικό:
Μόνο ή βία βοηθii iίπου ή 'βία κυβερνii.

Πόσο φαϋλο είναι τό κή ρυγμα αύτό ίiν
θυμηθεί κανείς τό α!σχύλειο :
δόλω δέ τούς ύπερέχοντας κρατείν

Ό

.

.

. (l γnραiος Τει)τωιι. Σκίτσο τοιί Βίιω

θεατρικά του eργα σάν έπικά, άλλά
ύπάρχει τίποτε τό άντιθεατρικότερο άπό
τό επος;
Π ίσω άπό κάθε, σχεδόν, ποίημα τοϋ
Καβάφη, πίσω άπό κάθε κείμενό του,
ύπάρχει ενα λεπτό χαμόγελό του, κάλε
σμα νά τόν άγαπήσεις καί νά προσέξεις,
γιά νά μάθεις πολλά, τόν γοητευτικό
του ψίθυρο. Πώς νά βλέπεις τίς πράξεις
τών άνθρώπων, πώς νά στοχάζεσαι μα
κριά άπό κάθε άναζήτηση τοϋ άπόλυ
του, μακριά άπό κάθε τι τό άνόητα άφε
λές. Ό Καβάφης δέν είναι ό ποιητής
της παρακμης, οϋτε της άπελπισίας. ΕΙ
ναι ό βαθύς γνώστης τών έγκοσμίων πού
eχουν τόσες άντιφάσεις και τόσες άνα
πάντεχες τροπές, ό αiσθητικός άποδό
της της τόσο περίπλοκης λειτουργίας
της άνθρώπι νης ψυχης. Γι' αύτό καί δέν
" διδάσκει " τίποτε καθώς προσπαθεί νά
" διδάξει " ό Μπρέχτ. Δέν κη ρύττει τί
ποτε. 'Εκφέρει καί διαπιστώνει. Τήν
έκφορά η τήν διαπίστωση τήν δίνει μ'
εναν eξοχο αισθητικό τρόπο πού άναγ
κάζει τόν συνομιλητή του νά τόν άκούει
μέ ύπολανθάνουσα συναίνεση ένώ ό
Μπρέχτ (κι ίiς ίσχυρίζεται τό άντίθετο)

όπου ή λέξη δόλος eχει τήν σημασία τοίι
eντεχνου τρόπου. 'Αλλά " eντεχνος "
δέν είναι δΊόλου, φυσικά, ό τρόπος τοίι
Μπρέχτ, όταν, πιστός στό κήρυγμά του,
άρπάζει ενα μεγάφωνο η περιφέρει, σάν
διαδηλωτής, ενα πλακάτ καί προπαγαν�
δίζει :
Ά ντενάουερ, Άντενάουερ, δείξε τό χέρι
[σου
γιά τριάντα άργύρια τιίν χώρα μας πουλiiς.
·

�

Σέ τέτοιους "' στίχους " πού έχουν τή
θέση τουςσέ πολιτική άρθρογραφία ii σέ
φτηνή πολιτική έπιθεώρηση θά μποροϋ
σε ν' άπαντήσει ένα δυτ'ικογερμανός
Μπρέχτ:
ΟίJλμπριχτ, ΟίJλμπριχτ, δεί�ε τό χέρι σου
γιά τριάντα άργύρια τιίν χώρ(J. μας πουλiiς

άλλά ποϋ είναι, έδώ, ή ποίηση ; Τέτοιου
είδους στιχουργούς πρέπει νά τούς κα
τατάξουμε στήν κατηγορία τών chan
sonniers πού άσκοϋν μίαν έφήμερη πολι
τική σάτιρα καί είναι τοϋ συρμοϋ γιά
δύο τρία χρόνια κι' ϋστεpα σβήνουν.
•••

Ή ποίηση τοϋ Καβάφη .είναι γεμάτη
άπό
Γραμμές τού σώματος, κόκκινα χείλη,
[μέλη ήδονικά
Μαλλιά σάν άπό άγάλματα έλληνικά παρ
[μένα

Πάντα έμορφα, κι άχτένιστα σάν εlναι
πού πέφτουν λίγο, έπάνω σ' iiσπρα μέτωπα.
Τό εργο τού Μπρέχτ εtναι γεμάτο άπό
νοσοκομειακές άναμνήσεις, διαμελισμέ
να κορμιά, φτώχια, άσκήμια καί κουρέ
λια. Σκοπός του εtναι νά συνταράξει καί
δχι νά δονήσει, νά συνθλίψει καί δχι
νά λυτρώσει κι' εχει μιά εντονη κλίση
νά μεταχειρίζεται τά πιό έτερόκλιτα μέ
σα γιά νά προσφέρει ενα μίγμα πού εtνςιι
σάν παχύς, δύσπεπτος χυλός. Δέν ξέρει
(οϋτε προσπαθεί) νά έκφραστεί μέ κά
ποιαν όμορφιά.Τραχύς,προκλητικός καί
φωνασκός, ό · Μπρέχτ, τρομοκρατημένο
τέκνο τi'jς έποχi'jς του, θέλει νά μετα
δόσει τόν τρόμο του τρομοκρατώντας
τόν θεατή τάχα γιά νά τόν διδάξει. 'Ενώ
ό Καβάφης, εξω άπό κάθε έποχή, σκύ
βr.ι σοφά έπάνω στήν Ίστορία καί, εν
τεχνος δύτης, άλιεύει λεπτομέρειες γενι
κότερα σημαντικές, τίς ξαναφέρνει στήν
έπιφάνεια καί τίς παρουσιάζει μ' ενα δι
κό του καινόύργιο φώς, άποκαλυπτικό.
Γιά τόν Μπρέχτ ή τέχνη εtναι άπότο
κος τi'jς λειτουργίας τi'jς νοητικi'jς μη
χανi'jς καί όχι ή άκτινοβολία μιας δο
νούμενης ψυχi'jς, ένώ ό Καβάφης εtναι
μιά δονούμενη ψυχ�Ί πού γυρεύει νά με
ταδόσει τούς παλμούς της, άκόμη καί
τίς έλαφρύτιφες ταλαντώσεις της. '.Ο
Γερμανός βλέπει τόν έαυτό του πλασμέ
νο γιά ήγέτη πού μέ τά εργα του θά κυ
βερνήσει τήν σκέψη τού λαού, θά τόν
ύποκινήσει σέ δράση. Εiσχωρούσε ένερ
γητικά στήν ·Πολιτική ζωή μέ ποικίλες
δραστηριότητες, μέ σχέδια, προγράμ
ματα καί άντισχέδια. Δραστήριο μέλος
τού κόμματος μπορεί νά ήταν άλλά σάν
λογοτέχνης ύστέρησε πολύ άπό άλλους
όμοϊδεάτες του ποιητές σάν τόν Μαγια
κόβσκυ, τόν -ιλια Έρεμπουργκ.
Ό 'Αλεξανδρινός, άντίθετα, εtναι ό άνα
χωρητής τi'jς όδού Lepsίus πού ποτέ
δέν άκολούθησε μιά πολιτική γραμμή,
οϋτε κανένα κοινωνικό σύνθημα, κι
άποστρεφόταν τήν πολιτική συζήτηση.
Ή ζωή του πέρασε στήν ποιητική άσχο
λία
δταν μαζεύονται στά έκλεκτά τραπέζια
πού πότε ιί όμιλία εlναι γιά τά ώραία
[σοφιστικά
καί πότε γιά τά έρωτικά τους τά έξαίσιrι.
Τό εργο τού Γερμανού εtναι συνονθύ
λευμα άπό μουσικά νούμερα, προβολές
σέ όθόνη, άπαγγελίες, πλακάτ, άφηγή
σεις. Όλα αύτά εtναι μέσα πού μεταχει
ρίζεται ό προπαγανδιστής. Ό Καβάφης
ε!ναι ό σιωπηλός τεχνίτης πού, μέ " iάμ
βους όρθοτάτους '', συνθέτει μιάν έξαί
σια μουσική, άποτραβηγμένος στό ήμι
φωτισμένο έργαστήρι του, ένώ εξω, στό
ώμό φίίις τϊ;ς πλατείας, στήν μέση ένός
κύκλου τού όχλου πού τόν χαζεύει,
ό Μπρέχτ, ντυμένος μέ ποικιλόχρωμα
καί προκλητικά ράκf� , χοροπηδάει καί
κραυγάζει γιά νά έντυπωσιάσει " τούς
πολλούς " .
Μάταια θ' άναζητήσει κανείς τ ό άτομο
στό εργο τού Μπρέχτ. Στό εργο του
ύπάρχει ό λαός πού δρa σάν άτομο άπο
τελούμενο άπό τήν κοινή συνείδηση ότι
πρέπει δλοι νά εtναι άγκιστρωμένοι στό
παραγάδι μιάς κοσμοθεωρίας πού θά
τούς άνασύρει στήν ποθητή έπιφάνεια.
Στό εργο τού Άλεξανδρίνου ύπάρχει
παντού τό άτομο, ύπάρχουν παντού ο!
έκλεκτοί πού άποφεύγουν τούς πολλούς :

Κι' iiν δέν μπορείς νά κάνεις τιί ζωιί σου
[ δπως τiιν θέλεις τούτο προσπάθησε τούλάχιστον
δσο μπορείς : μιίν τιίν έξευτελίζεις
μέσ' τιjν πολλιί συνάφεια τού κόσμου
μέσ' τές πολλές κινιίσεις κι' όμιλίες.
Ό Μπρέχτ κάνει τό δι'α μετρικά .άντίθε
το. Τυρβάζει περί πολλών καί ζεί καί
δρά " κατ' άγοράν " γιά νά έπιβάλει τό
πολιτικό του " πιστεύω ". Τέτοιο " πι
στεύω " δέν ε!χε ποτέ του ό Καβάφης
καί τολμώ νά πώ δτι, άκόμα κι δ.ν είχε
(ο! φανατισμοί δέν Ελειψαν στήν έποχή
του) ποτέ.δέν θά τό εtχε έκφράσει στήν
ποίησή του.
Ό Μπρέχτ σέρνεται στό έπίπεδο τϊ;ς
μετριότητας άπό τήν όποία δέν κατορ
θώνει νά δεί τά πράγματα ·· άπό τόν
Ύψηλόν τi'jς Ποιήσεως Κόσμον " . Πε
ρισσότερο άπό κάθε δ.λλον άρμόζουν
στόν Μπρέχτ ο! στίχοι τού Καβάφη :
..
..
Τό .. κεραμεούν καί .. φαιίλον
τό σι
{ χαμερό :
πού κιόλας μερικού; (χωρίς προπόνηση
[ άρκετιί)
άγυρτικcίJς έξαπq.τ{ι.. Τό κεραμεούν καί
fφαύλο11
πού είδι κώτερα έδίi:ι, στήν Έλλάδα, εχει
εύδοκιμήσει σάν τεράστιο . σφουγγάτο
καί βλαβερό μανητάρι.
-Αγγελος ΒΛΑΧΟΣ
μί: rιίι· rιυι·r.ρyασiα τι]ς λ.· .
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΥΠΟΥΡΓ ΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ο Στό ύπ' άριθ. 331, Β' τεύχος τιϊς 'Εφη
μερίδος τι;ς Κυβερνιίσεως, τής 15/3/1973,
δημοσιεύτηκε ή παρακάτω 'Απόφαση :
Άριθ. 1 1 762
Περί διορισμού μελών τi'jς Κεντρικi'jς
Καλλιτεχνικi'jς Έπιτροπi'jς τού 'Οργα
νισμού Κρατικών Θεάτρων 'Ελλάδος.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛlΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗ ΜΩΝ
Έχοντες ύπ' όψιν:
1 . Τάς διατάξεις τού Β.Δ. 40/72 " περί
κωδικοποιήσεως ε!ς ένιαίον κείμενον
τών διατάξεων κλπ. ".
2. Τάς διατάξεις τού δ.ρθροίJ 8 τού Ν.Δ.
447/70 " περί συστάσεως Ν . Π .Δ.Δ. ύπό
τήν έπωνυμίαν 'Οργανισμός Κρατικών
Θεάτρων 'Ελλάδος (Ο.Κ.Θ.Ε.) ".
3. Τά ύπ' άριθ. 96/ 1 5.9.72 καί 98/29.9.72
πρακτικά συνεδριάσεως τού Διοικητι
κού Συμβουλίου τού Ο.Κ.Θ.Ε. καi
4. Τήν ύπ' άριθ. 1 60/0 1 3 - 2/2. 1 0.72 πρό
τασιν τού Διοικητού τού Ο.Κ.Θ.Ε., άπο
φασίζομεν :
Όρίζομεν ώς ιiέλη τϊ;ς Κεντρικi'jς Καλ
λιτεχνικi'jς Έπιτροπf')ς (ΚΕΚΕ) τού
'Οργανισμού Κρατικων Θεάτρων 'Ελ
λάδος, έπί διετεί θητείςι τούς κάτωθι :
α) Βασίλειον Παξινόν, Διοικητήν τού
Ο.Κ.Θ.Ε., ώς Πρόεδρον.
β) Κατερίναν Καρύδη - 'Ανδρεάδη, ή-

θοποιόν, μέλος τού Διοικητικού Συμ
βουλίου τού Ο.Κ.Θ.Ε.
γ) Τάκην Μουζενίδην, Σκηνοθέτην τού
Ο.Κ.Θ.Ε.
δ) Βύρωνα Κολάσην, Διευθυντήν 'Ορ
χήστρας τού Ο.Κ.Θ.Ε.
ε) Μαρίαν Μ . Χόρς, Χορογράφον τού
Ο.Κ.Θ.Ε.
στ) Κώσταν Μουσούρην, fιθοποιόν,
σκηνοθέτην, θεατρικόν έπιχειρηματίαν.
ζ) Μ ίνωα Κοκολάκην, Καθηγητήν Πα
νεπιστημίου 'Αθηνών.
η) Θεόδωρον Καρυωτάκην, Μουσουρ
·
γόν καί
θ) Στάθην Σπηλιωτόπουλον, συγγρα
φέα - κριτικόν.
Ή παρούσα δημοσιευθήτω διά τϊ;ς 'Εφη
μερίδος τi'jς Κυβερνήσεως.
Έν 'Αθήναις τή 8 Μαρτίου 1 973
Ό 'Υπουργός
ΚΩΝΣΤ. Α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ
•11•

ο Στό ύπ' άριθ. 332, Β' τεϋχος τής 'Εφη
μερίδος τιϊς Κυβερνιίσεως, τι;ς 15/3/1973,
δημοσιεύτηκε ή παρακάτω 'Απόφαση :
Άριθ. 1 1 420
Περί συγκροτήσεως Καλλιτεχνικi'jς Έ
πιτροπi'jς Κ.Θ.Β.Ε.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
-Εχοντες ύπ' όψιν :
1 . Τό Β.Δ. 40/ 1 972 " περί κωδικοποιή
σεως είς ένιαίον κείμενον τών iσχυου
σών διατάξεων περί 'Υπουργικού Συμ
βουλίου καi 'Υπουργείων ", ώς καί τό
Ν.Δ. 1 1 74/ 1 972.
2. Τό άρθρον 8, παρ. 4 τού Ν.Δ. 447/
1 970 " περί συστάσεως Ν . Π.Δ.Δ. ύπό
έπωνυμίαν 'Οργανισμός Κρατικών Θεά
τρων 'Ελλάδος (0.Κ.Θ.Ε.) ", καί
3. Τό ύπ' άριθ. 1 24/0 1 5 - 3/2.2 . 1 973 εγ
γραφον τού 'Οργανισμού Κρατικών
Θεάτρων 'Ελλάδος, άποφασίζομεν:
Όρίζομεν ώς μέλη τi'jς Καλλιτεχνικi'jς
Έπιτροπi'jς τού Κρατικού Θεάτρου Βο
ρείου 'Ελλάδος, έπί διετεί θητείςι τούς
κάτωθι :
α) Γεώργιον Κ ιτσόπουλον, Γενικόν Δι-·
ευθυντήν Κ ρατικού Θεάτρου Βορείου
'Ελλάδος, ώς Πρόεδρον.
β) Κωνσταντίνον Μ ιχαηλίδην, τακτι
κόν Σκηνοθέτην τού Κ.Θ. Β.Ε.
γ) Νικόλαον Μέρτζον, Δημοσιογράφον.
δ) Νικόλαον Κονομi'jν, Καθηγητήν τi'jς
'Αρχαίας Έλληνικi'jς Φιλολογίας τού
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ,
ε) Σπυρίδωνα Γουλιέλμον, Δικηγόρον,
Πρόεδρον τi'jς 'Ενώσεως Φίλων Μου
σικi'jς καί Θεάτρων Θεσσαλονίκης.
στ) Δημήτριον 'Ιατρού, Ταγματάρχην
Π.Δ. Ζωγράφον, καi
ζ) Γεώργιον Δέλιον, Λογοτέχνην.

Ή παρούσα δημοσιευθήτω διά τi'jς 'Εφη
μερίδος τi'jς Κυβερνήσεως.

Έν 'Αθήναις τή 6 Μαρτίου 1 973
Ό 'Υπουργός
ΚΩΝΣΤ. Α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ

Ο Κ . Π. ΚΑΒΑΦΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
Α ίσΟηση προκάλεσε στόν πνευματικό
κόσμο καί τό άπλό άναγνωστικό κοινό
τό · · ποιητικό σχεδίασμα ·· τοϋ Κ. Π.
Καβάφη ·· Τιγρανόκερτα ··. πού παρου
σίασε στό προηγούμενο τεύχος τοϋ
·· Θ ·· ό καθηγητιίς Γ. Π. Σαββίδης.
"Ας μiί.ς έπιτραπεί νά σημειώσουμε
πώς αίσθηση προκάλεσε κ ' ιί παρου
σίαση τοϋ ποιιίματος : ιί προβολή τών
στίχων πάνω στό . . . όνειρικό φόντο
τοϋ χειρογράφου, οί αύτόγραφοι τίτλοι
πού ιίταν βγαλμένοι άπό ίιλλεπάλληλες
μεγεθύνσεις τοϋ χειρογράφου χωρίς τήν
παραμικριί έπέμβαση ξένου χεριοϋ, τό
τελείως άγνωστο καί άνέκδοτο σκίτσο
τοϋ ποιητιί άπό τό προσωπικό Άρχείο
Καβάφη, πού μϋ.ς παραχώρησε ό Γ. Π.
Σαββίδης. Ά πό τιίν πληθώρα τών
γραμμάτων πού πήραμε, ξεχωρίζουμε
τοϋ κ. Κωνστ. Γ. Πιτσάκη - μιά περι
εκτικιί συμβολή στό θεατρικό Καβάφη :
Οί σημειώσεις πού άκολουθοϋν άπο
τελοϋν λεπτομερειακές συμβολές στήν
όλοκλήρωση τών στοιχείων πού πα
ρέχει ό Γ. Π. Σαββίδης στό χρήσιμο
σχολιασμό του γιά τόν Καβάφη καί τό
Θέατρο, μέ άφορμή τή δημοσίευση τών
" Τιγρανοκέρτων " (" Θέατρο '", 32,
Μάρτης - 'Απρίλης 1 973) καί πού κατά
τήν εύχή τοϋ Γ. Π. Σ. θά μποροϋσαν
νά χρησιμεύσουν σέ μιά συστηματική
μελέτη τοϋ " θεατρικοϋ Καβάφη
. ._

1 . Στά στοιχεία πού μαρτυροϋν τήν
ξεχωριστή παρουσία στήν ποίηση τοϋ
Καβάφη τοϋ εργου τοϋ Σαίξπη ρ, τήν
όποία σωστά έπισημαίνουν ό Γ. Π . Σ.
καί ό ·Αστερίσκος " Καβάφης ό δρα
ματικός '", θά εΙχα νά προσθέσω τό τέ
λος άπό τή " Μάχη της Μαγνησίας ··
( 1 9 1 5 ) : " Δοϋλοι· τούς αύλούς, τή φω
ταψία '". Θεωρώ ώς άσφαλη τήν άπώ
τερη τουλάχιστον καταγωγή της ίδέας
της κραυγης αύτης άπό τή γνωστή 2η
σκηνή της 3ης πράξης τοϋ " Άμλετ , . :
- Giνe me so111e /ίg!ιι. A 1vay ! · - Liglιιs,
/ίg!ιιs, /ίg!ιιs ! αν μάλιστα ληφθεί ύπ'
δψη τό iδιαίτερο ένδιαφέρον τοϋ Κα
βάφη γιά τόν " "Αμλετ ", άπό δπου eχΗ
έμπνευσθεί τρία τουλάχιστον ποιήματα
(" Ό Βασιλεύς Κλαύδιος ", " Ή Κα
τάστασις της Δανίας ", Lights Ligl1ts
Lights ")· τό τελευταίο αύτό ποίημα
( 1 893) τοϋ όποίου έχει διασωθεί μόνον
ό τίτλος, ένισχύει, νομίζω, τήν άποψή
μου μέ τή βεβαιότητα πού παρέχει δτι
ό Καβάφης εΙχε όπωσδήποτε έπισημά
νει τή σαιξπηρική κραυγή . Άσφαλώς
καί ο[ συνθηκες καί ή λειτουργία της
.. φωταψίας " στά δύο eργα εΙναι έντε
λώς διαφορετικές : ή φωταψία τοϋ Φι
λίππου τής Μακεδονίας διατάζεται γιά
· · Ν' άρχίσει τό τραπέζι " της ·· έορτής ··
πού " βέβαια δέν θ' άναβάλει ,. , ό Κλαύ
διος ζητεί τή φωταψία γιά νά διακόψει
άπότομα τήν παράσταση - έορτή κλεί
νοντας έτσι βίαια τήν άτυχη βραδιά.
Άλλά ή ψυχολογική όμοιότητα τών
καταστάσεων εΙναι ένδιαφέρουσα, κα
θώς έκδηλώνεται μέ τήν άπότομη προσ
φυγή (μέ μιά κραυγή - διαταγή πρός τούς
· · δούλους ") στό φώς, σά φυγή άπό ενα
βασανιστικό έσωτερικό διαλογισμό,
καί στίς δύο περιπτώσεις είναι έντυ
πωσιακό δτι ό σχολιασμός τοϋ 1. Α .
"
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Σαρεγιάννη γιά τόν καβαφικό στίχο θά
μποροϋσε νά άναφέρεται αύτολεξεί (ii
σχεδόν) στή σαιξπη ρική σκηνή : " Ό
Φίλιππος φαίνεται σάν τρομαγμένος
δταν άφήνει τόν έσωτερικό του κόσμο.
Έξαλλος καί σάν τρελός πηδά στήν
έξωτερική πραγματικότητα· δέν μοιάζει
νά ζητά βοήθεια δταν βγάζει ξαφνικά
τίς φωνές ; " ("' Σχόλια στόν Καβάφη " ,
Άθήνα 1 964 2 1 973, σ. 1 1 5). Ή eνταξη
,
τηc_: εtκόνας αύτης
στό " δραματικό Κα
βάφη " εΙναι, νομίζω έμφανής καί άναμ
,
φισβήτητη.
2. Δύο ποιήματα άπό τά " Άνέκδο
τα . . (Γ. Π. Σαββίδης, " Κ. Π. Καβάφη
Άνέκδοτα Ποιήματα 1 882- 1 923 ", 'Αθή
να 1 968) ό Λοεγκρίν (σ. 1 03) καί Ή
Ύποψία (σ. 1 07) τοϋ 1 898 εχουν έμφα
νώς ληφθεί άπό τό " Λόεγκριν ·· τοϋ
Βάγκνερ. Τό γεγονός δτι ό Καβάφης
δέ γνωρίζει γερμανικά καί δέ φαίνεται
νά eχει άσχοληθεί ποτέ μέ τόν εύρω
παϊκό 1 3ο α!ώνα καί τήν ποιητική του
παραγωγή (Πρβλ. Σαρεγιάννης, σ. 54,
σημ. 1 : " ό Καβάφης [ . . . ] πού δέν ii 
ξερε καθόλου τόν 1 3ο ίταλικό αίώ
να . . . ") καθιστά έντελώς άπίθανο νά
eχει γνωρίσει τό πρωτότυπο μεσαιωνικό
ποίημα (ii εστω καί μετάφρασή του)
καθ' οίονδήποτε άμεσο τρόπο, ένώ ή
βαγκνερική δπερα εΙναι φυσικό νά εΙναι
οiκεία σtό καλλιεργημένο κοινό της
έποχiΊ ς τό άρκετά " δραματικό " στοι
χείο τών δύο καβαφικών ποιημάτων ένι
σχύει τήν πεποίθηση γιά τήν προ
έλευσή τους άπό τό έργο τοϋ Βάγκνερ.
3. Στά " Άνέκδοτα Ποιήματα ,. πε
ριλαμβάνονται καί Οί Μιμίαμβοι τοϋ
Ήρώδου ( 1 892, Σαββίδης σ. 37). Οί
· · μιμίαμβοι .. τοϋ ' Η ρώνδα, στούς ό
ποίους εlναι άφιερωμένο τό ποίημα,
άνήκουν στό άσφαλώς θεατρικό εlδος
τών " μίμων ", δπως μαρτυρεί καί ή
όνομασία πού τούς προσδόθηκε, καί
φαίνεται πώς εχουν πολύ έμφανέστερη
θεατρική ύφή καί καταγωγή άπό άλλα
συγγενfι εργα (π.χ. ίιπό τίι βουκολικά
·· Εiδύλλια ·· τοίι Θεοκρίτου), άνεξάρ
τητα άπό τήν eντονη άμφισβήτηση πού
ύφίσταται, aν γράφτηκαν μέ σκοπό τή
σκηνική παρουσίαση ii aν eγινε ποτέ
τέτοια παρουσίασ11 (βλ. γιά τό θέμα,
πρόχειρα, Άλ. Σολομός, " Ό · Αγιος
Βάκχος ", Άθήνα 1 964, σ. 32 κέ.· πρώ
τη δημοσίευση τοϋ σχετικοϋ κεφαλαίου
· · Ή αύτοκρατορία τών μίμων ,. στό
" Θέατρο · -, 8, Μάρτης - 'Απρίλης 1 963
.
σ. 1 7 κέ. ).
Πέρα άπό τήν παρουσία τοϋ θεάτρου
στά ποιητικά του eργα - στά όποία,
παρά τήν εύρύτητα τοϋ τίτλου, άπο
κλειστικά άναφέρεται ό Γ. Π . Σ. - ό
Καβάφης eχει δημοσιεύσει δύο πεζά
θεατρικά μελετήματα πού άναφέρονται
πάλι στό Σαίξπη ρ : " Ό Σακεσπηρος
περί της ζωης ·· Γ Κλειώ .. Λειψίας,
1 5/27 . 1 2 . 1 89 1
Γ. Α. Παπουτσάκης,
· · Καβάφη Πεζά '", 'Αθήνα 1 963, σ. 30)
καί " 'Ελληνικά ίχνη έν τι\) Σακεσπή
ρφ " (" Κωνσταντινούπολις " Κωνσταν
τινούπολης 1 3/25 . 1 1 . 1 893· Παπουτσά
κης, σ. 87). Στή συλλογή τοϋ Γ. Α. Πα
πουτσάκη άναδημοσιεύεται έπίσης (σ.
148) μία " γνώμη ,. τοϋ ποιητη γιά τό
·

θεατρικό eργο τοϋ Γρ. Ξενόπουλου πού
δημοσιεύθηκε στό Άναμνηστικό τεϋχος
γιά τή θεατρική τριακονταετηρίδα του .
πού έξέδωσε ή 'Εταιρία ' Ελλήνων θεα
τρικών συγγραφέων ( 1 925 · δπου καί ή
πληροφορία τοϋ Καβάφη δτι · · εΙναι
πολλά χρόνια πού στό θέατρον δέν πη
γαίνω διόλου συχνά ") καί έκδίδεται
άδημοσίευτο δοκίμιό του στά άγγλικά
(μέ μετάφραση τοϋ έκ:δότη) : ·· Masks ··
(σ. 1 67)· στήν ίδια συλλογή έκδίδεται
καί τό ήμερολόγιο τοϋ πρώτου ταξιδιοϋ
τοϋ Καβάφη στήν 'Ελλάδα ( 1 90 1 ) πού
περιέχει καί πληροφορίες γιά τίς θεα
τρικές παραστάσεις πού παρακολούθη
σε. Φυσικά στήν κατηγορία τών πεζών
δημοσιευμάτων τοϋ Καβάφη περιλαμ
βάνεται καί ή γνωστή παρουσίαση τοϋ
βιβλίου τοϋ Γρ. Παπαμιχαήλ ' Εκκλη
σία καί Θέατρον ·· Γ Γράμματα " 'Αλε
ξανδρείας, 1 9 1 8) πού άναδημοσίευσε ό
Γ. Π. Σαββίδης σrό " Θέατρο ", 8, Μάρ
της - 'Απρίλης 1 963, σ. 37 καί τό ίδιο
eτος περιέλαβε στή συλλογή του ό Γ. Α.
Παπουτσάκης (σ. 1 37).
··

Τέλος μία μικρή προσθήκη στή θεα
τρική ιστορία τοϋ περιβάλλοντος τοϋ
Καβάφη πού περιέχει ό Άστερίσκος γιά
τόν " Καβάφη τό δραματικό " : Καί
f.νας έξάδελφος τοϋ ποιητη, ό Παντελής
Δ. Καβάφης, στήν Κωνσταντινούπολη,
μετέφρασε εργα τοϋ Σαίξπηρ ( 1 874)·
όπωσδήποτε οί σχέσεις τών δύο έξα
δέλφων ήταν, δπως φαίνεται, άρκετά
ψυχρές (βλ. Στρ. Τσίρκας, " Ό Καβά
φης καi ή έποχή του ·-, 2 1 97 1 , σ. 1 50
καί 469).
ΚΩΝΣΤ. Γ. ΠΙΤΣΑ ΚΗΣ

'Ό χ ι τά π ά ν τ α
" έ μ πορ ί α έπi κ έ ρ δ ε ι "
Στύ Δίμηνο rού πι:ρu.σμtlι·οιι τι:ύχοιJ; δημπσιειίrψ·•ι:

ιί παρακά rω παράγραφο; :

1Ι11 Συγκρατε!στε δυό όνόματα : Έλευθερου
δάκη καί (τάδε). Όση άπόσταση κι άν τά χω
ρίζει, ε!ναι και τά δυό βιβλιοπωλε!α. κ· ε!ναι τά
μόνα βιβλιοπωλε!α πού δέ δέχτηκαν νά διαθέ
σουν τό " Θέατρο " ! Τά παραδίδουμε στήν . . .
έκδικητικιί διάθεση τlί)ν φανατικC::Ο ν άναγνωστ(ί)ν
μας και φίλων!
Έλαφρώ; . . . κατάπληκτοι, πιίραμε τtίν παρακάτω άπάν
τηση, πού δημοσιεύουμε - όχι , φυσικά , άναλογιCόμενοι
τί; εύ0ύ,1ε; μα; λ. · iιπακπιίοντα; σrόν " Περί Τιjποu
Νόμο · · :

ι<Κύρtε Διευθυντιί,
Θίι ίιρκοϋσε ίσωι; αύτή καί μόνο ή πρός τούς
ιiναγν&στες σας προτροπή γιά έ κ δ ί κ η σ η
κατά τοu Β ιβλιοπωλείου μας γιά νά δειξη πόσο
τούς ύπολογίζετε σάν αύτόβουλα άτομα άφ'
ένός και μt πόσην εύκολία άφ' tτέρου υίοθετε!τε
μέθοδο καταχρηστικfjς άσκησης έπιρροfjς, πού
μέχρι τή δημοσίευση τοu σχολίου σας στό
τεuχος 32 του περιοδικοΟ σας, έπιστεύαμε δτι
και σε!ς θεωρε!τε άνεπίτρεπτη.
Έπειδή δμως μίις βαρύνει μακρά παράδοση
σεβασμοΟ τ&ν άξιώσεων τοu άναγνωστικοu σας
κοινοϋ, εiμαστε ύποχρεωμένοι νά τό πληρο
φοριοδοτήσουμε πληρέστερα γιά νά μπορέση
&στω καί κατεχόμενο άπό τό δεδομένο " φανα
τισμό " του νά όδηγηθfj σέ σωστότερη κρίση
γιά τό άν πρέπει η δtν πρέπει νά έκδικηθfj και
γιατί. Έτσι λοιπόν καί γιά νά ξεχωρίζωμε άπ'
τήν άρχή τά τοu Καίσαρος καί τά του ΘεοΟ,
σάς ύπενθυμίζομε δτι ε!μαστε έμπορική tπιχεί
ρηση πού άσκε! έντιμη μέν tπι κέρδει δέ έμπο
ρία, άπό τήν όποία και άποκλειστικά συντηρού
μεθα. Κατά συνέπεια ή κρίση γιά τό συμφέρον
fι τό άσύμφορο κάθε έμπορικfjς μας πράξης
ε!ναι ύπόθεση διαχείρησης " τ&ν του ο!κου ··
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ΣΤΑΤ Ι Σ ΤΙ Κ Η

ΤΩΝ

Θ ΕΑ ΜΑΤΩΝ

Τό ·· Θέατρο " καθιέρωσε στύ Δίμηνό του καί μιά σελίδα Στατιστικfjς Θεαμάτων οπου καταχωροϊ\νται πάντοτε
έλεγμένα καί έπίσημα στατιστικά στοιχεiα γύρω άπ' τό Θέατρο, τόν Κινηματογράφο καί τά Ιiλλα θεάματα.
Μετά τήν κίνηση τών Δημοσίων Θεαμάτων, τό Α' έξάμηνο
το(} 1 972, πού δημοσιεύτηκε στό προηγούμενο τεΟχος το(}
" Θεάτρου ", δίνονται στόν παρακάτω πίνακα ο! κατά μήνα

άριθμοί τ&ν εισιτηρίων πού πουλήθηκαν στό Γ τρίμηνο το(}
1 972 ('Ιούλη, Αύγουστο, Σεπτέμβρη), σέ σύγκριση μέ τό ίδιο
τρίμηνο τfjς προηγούμενης χρονιάς ( 1 97 1 ):

Πίνακας των είσιτ11ρiων πού πουλήθηκαν τό Γ τρίμηνο τοϋ 1972, σέ σύγκριση μέ τό άντίστοιχο τοϊ\ 1971
1 9 7 2

ElΣITH PlA
Σύνολο Χώρας . . . . . . . . . .
1 . Θέατρα πρόζας . . . . . . .
2 . Μουσικά θeατρα . . . . .
3 . Κινηματογράφοι . . . . .
4 . Λοιπά θεάματα . . . . . . .
Περιφέρεια Πρωτεύουσας
1 . Θέατρα πρόζας . . . . . . .
2 . Μουσικά θέατρα . . . . .
3 . Κινηματογράφοι . . . . .
4 . Λοιπά θεάματα . . . . . . .
Λοιπή Χώρα . . . . . . . . . . . .
1 . Θέατρα πρόζας . . . . . . .
2 . Μουσικά θέατρα . . . . .
3 . Κινηματογράφοι . . . . .
4 . Λοιπά θεάματα . . . . . . .

'Ιούλης

Αύγουστος

Σεπτέμβρης

8.975.464

9.1 14.536

8.998.066

1 57.0 1 8
241 .697
7.969.483
607.266

1 38.666
1 57.056
8.069.564
749.250

222.857
2 1 1 .929
7.489.295
1 .073.985

4.632.977

4.485.338

4.6 1 1 .784

87.582
229.8 1 2
3.939.737
375.846

73.449
1 1 9. 1 67
3.760.901
5 3 1 .821

89.840
1 6 1 .947
3.6 1 2.3 1 9
747.678

4.342.487

4.629.198

69.436
1 1 .885
4.029.746
23 1 .420

65.2 1 7
37.889
4.308.663
2 1 7.429

'Από τ' άναλυτικά αύτά στοιχεία προκύπτουν τά έξfjς :
Α. Τά εισιτήρια θεάτρων πρόζας παρουσιάσανε τό Γ
τρίμηνο 1 972, σέ σχέση μέ τό άντίστοιχο τοϋ 1 97 1 , σημαντική
μείωση, κα:τά 26 %. Ή μεγαλύτερη μείωση παρουσιάστηκε
τόν Αύγουστο. Ή μικρότερη τό Σεπτέμβρη.
'Ολόκληρο τό έννιάμηνο Γενάρη - Σεπτέμβρη 1 972, ή κίνηση
τ&ν θεάτρων πρόζας εΙναι αισθητά μειωμένη, σέ σχέση μέ
τήν άντίστοιχη περίοδο το(} 1 97 1 ( 1 .888 άντί 2. 1 75 χιλιάδες εισι
τήρια) καθώς, έπίσης, και μέ τ&ν δυό προηγουμένων χρόνων.

Β. Τό. ·μουσικά θέατρα παρουσιάσανε, τό Γ τρίμηνο 1 972,
σέ σχέση μέ τό άντίστοιχο τοϋ 1 97 1 , μικρή βελτίωση, κατά
4,4 %. Μόνο τόν Αύγουστο 1 972 πουληθήκανε λιγότερα εισι
τήρια άπό τόν ίδιο μήνα το(} 1 97 1 .
'Ολόκληρο δμως τ ό έννιάμηνο, ή κίνησή τους ε{ναι μειωμένη
άπό τήν άντίστοιχη περίοδο και τ&ν τεσσάρων προηγουμένων
χρόνων και ίση μέ τήν κίνηση τοϋ 1 967. Εισιτήρια 9μήνου
σέ χιλιάδες : 1 967 : 1 .242, 1 968 : 1 .253, 1 969 : 2.039, 1 970 : 1 .429,
1 97 1 : 1 .354 καi 1 972 : 1 .242. Χαραχτηpιστικό εΙναι δτι άπό
τό 1 970 ή κίνηση εΙναι συνεχ&ς, σαφ&ς φθίνουσα.

Γ. Τό Γ τρίμηνο 1 972, σέ σχέση μέ τό άντίστοιχο τοΟ
1 97 1 , συνεχίστηκε καί μάλιστα περισσότερο έντονη, ή μείωση
τ&ν εισιτηρίων Κινηματογράφου. κατά 22,6 % γιά όλόκλη ρη
τή Χώρα, πού άναλύεται σέ 24,6 % γιά τήν περιφέρεια τfjς
Πρωτεύουσας καi σέ 20,7 % γιά τή Λοιπή Χώρα.
Ή κίνηση τ&ν κινηματογράφων γιά τό 9μηνο τ&ν πέντε τε
λευταίων χρόνων παρουσιάζει τήν παρακάτω έξέλιξη, σέ χι
λιάδες εισιτήρια :
1 972
1 968
1 969
1 970
1 97 1
Γενάρης - Σ/μβρης
Πρωτεύουσα
Λοιπή Χώρα
Σύνολο Χώρας

56.054
46.400
1 02.454

1 9 1 ι

5 1 .3 1 1
50. 1 23
1 0 1 .434

47. 1 86 42.0 1 7
49.21 2 46.234
96.398 88.25 1

33.559
39.053
72.6 1 2

Αύγουστος

Σεπτέμβρης

1 1 .535.064

1 1 .589.640

1 1 .817.201

237.542
2 1 6.41 3
10.1 53. 757
927.352

233.483
1 67.3 1 7
10.320. 1 43
868.697

232.525
1 99.956
9.945.588
1 .439. 1 32

5.920.956

5.836.523

5.862.675

146.278
1 87.2 1 6
5.006.006
581 .456

1 1 9.91 2
1 25.863
5 . 1 48.069
442.679

140. 1 96
1 65.732
4.859.954
696.793

'Ιούλης

4.386.282

5.614.108

5.753. 1 17

5.954.526

1 33.0 1 7
49.982
3.876.976
326.307

9 1 .264
29. 1 97
5 . 1 47.751
345.896

1 1 3.571
4 1 .554
5. 1 72.074
425.91 8

92.329
34.224
5.085.634
742.339

Άσφαλ&ς, ή μεγάλη πτώση πού παρατηρείται στήν κίνηση
εισιτηρίων τοϋ Κινηματογράφου, άλλά καi στ' liλλα θεάματα,
όφείλεται άναμφισβήτητα στή διάδοση τfjς Τηλεόρασης. Σχε
τικά στοιχεία δημοσιευτήκανε ήδη στό τεΟχος 3 1 τοϊ\ " Θεά
τρου ". Τελευταία δμως άνακοινωθήκανε και τά παρακάτω
χαραχτηριστικά στοιχεία γιά τήν έγχώρια παραγωγή (άκρι
βέστερα, πρόκειται γιά συναρμολόγηση) και τiς ε!σαγωγές
δεκτ&ν τηλεόρασης, τά τελευταία έφτά χρόνια:
Δέκτες Τηλεόρασης
1 965 . . . . . . . . . . . . . .
1 966 . . . . . . . . . . . . .
1 967 . . . . . . . . . . . . .
1 968 . . . . . . . . . . . . . .
1 969 . . . . . . . . . . . . .
1 970 . . . . . . . . . . . . . .
1 97 1 . . . . . . . . . . . . . .
Σύνολο . . . . . . . . . . .
.

.

.

Παραγωγή
.
.
.
.
.
.
.
.

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

.
.
.
.
.
.
.
.

2.099
1 6.237
44.959
1 34.354
1 40.494
338. 1 43

Ε!σαγωγές
2.055
1 2.488
1 5. 1 49
45.225
1 8. 1 1 5
17.151
1 5.583
1 25.766

Σέ liλλες 200 χιλιάδες περίπου ύπολογίζονται και ο ι τηλε
οράσεις (παραγωγή και εισαγωγές) γιά τόν περασμένο χρό
νο ( 1 972).
Κ α i κ ά τ ι li λ λ ο : Ή μείωση τ&ν άριθμ&ν τ&ν εισιτηρίων
πού πουλήθηκαν προκάλεσε και τή μείωση το(} κρατικοϊ\
έσόδου άπό τή φορολογία Δημοσίων Θεαμάτων, μολονότι στό
μεταξύ αύξηθήκανε ο[ τιμές τ&ν εισιτηρίων. Τό �σοδο αύτό,
άπό 330,3 έκατομμύρια δραχμές τό 9μηνο 1 969 ( 1 90,5 στήν
Π ρωτεύουσα και 1 39,8 στή Λοιπή Χώρα), μειώθηκε στά 3 1 3, 1
τ ό 1 970, στά 309,7 τ ό 1 97 1 καi στά 280,7 έκατομμύρια δραχμές
τό 9μηνο 1 972 ( 1 63,8 στήν Πρωτεύουσα ·καi 1 1 6,9 στή Λοιπή
Χώρα).
cιθΕΑΤΡΟ» ΤΕΥΧΟΣ 33,
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μας και άναφαlρετο δικαίωμά μας δσο τουλά
χιστο θά διατηροΟμε τήν αύτονομία μας. Πρός
τό παρόν θεωροΟμε άναγκαtο νά μάθουν ol άνα
γν11>στες σας δτι ή προτροπή σας γιά έκδίκηση
δίκην ποινfjς, άποτελεt κύρωση πού έπιλέξαtε
σέ βάρος μας γιά τήν άρνησή μας νά δεχθοομε
τό τελεσίγραφο τ11>ν δρων συνεργασίας σας πού
δέν fφθαναν ούτε στά κατώτατα περιθώρια κέρ
δους πού fχομε καθορίσει γιά τις έργασίες μας.
Θεωροομε έπίσης άναγκαtο νά μάθουν οί άνα
γν/1>στες σας δτι δεχθήκαμε κατ' άρχήν νά δια
θέτωμε τό περιοδικό σας, όλως κατ' έξαίρεση,
ύποληπτόμενοι και αύτό και σας προσωπικ11>ς,
παρά τήν άπαράβατη άπόφαση πού ε!χαμε πάρει
έδ/1> και πολλά χρόνια νά μή διαθέτωμε περιο
δικά άπό τό Βιβλιοπωλεtο μας γιά λόγους χώ
ρου και έσωτερικfjς ύπηρεσίας μας καί μέ τή
βεβαιότητα δτι εύχερ&ς τά προμηθεύεται ή πε
λατεία μας άπό τό πρ/1>το περίπτερο.
Γιατί λοιπόν ή άρνησή μας νά έξυπηρετήσωμε
τά στενά οικονομικά σας συμφέροντα σέ βάρος
τ/1>ν ιδικ/1>ν μας άποτελεt άμάρτημα πού άπαιτst
τήν σέ βάρος μας έκδίκηση άπό ούδόλως βλά
πτομένους " τρίτους " κοινούς μας φίλους, πού
σάν δερβίσσης μδς παραδίνετε, ι'iς κρίνουν
οι άναγν/1>στες σας. Πρίν τελειώσουμε θά θέλα
με νά προσθέσωμε και τοΟτο, γιά σας. Δέν θά
ήταν άσκοπο fστω και άργά νά άναλογιστfjτε
και σεtς τίς εύθύνες πού συνεπάγεται μιά τέτοια
προτροπή πού fστω και /iν εlναι γραμμένη μέ
διαφορετικά στοιχεtα εlναι όπωσδήποτε γιά έκ
δίκηση πού βλάπτει δποιον τήν ύφίσταται καί
πολύ περισσότερο δποιον τήν ύφίσταται άδικα.
Μ έ τ ή δήλωση δτι διατηροΟμε δλα τά νόμιμα
δικαιώματά μας, παρακαλοΟμε νά καταχωρήσετε
τή παροΟσα στό προσεχές τεΟχος τού περιοδι
κοΟ σας · • Θέατρο " σύμφωνα μέ τόν " περί
Τύπου ·· Νόμο».
Εύχαριστούντες γιά τ ή φιλοξενία
πού μδς έπιβάλατε
ΒΙΡΓΙΝΙΑ Γ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚ Η

..
δέν efvat κανιιvός elδους έπιχeίρηση.
Τό " θέατρο
Εlναι άποκλeιστικά καί μόνον π ρ ο σ φ ο p ά ! Προσφο
ρά μιδ.ς όμάδας πνευματικών άvΟρώπων, στόν τόπο καi
στά νιάτα του. 'Ακριβώς γι' αύτό lχeι όργανωθei σί άντι
eμπορική βάση. Γιά vά μή μπορέσeι ποτt v άφήσιι κίρδη !
Τό κόστος παραγωγής του e/ναι πολύ μεγαλύτερο άπό τήν
τιμή πού πουλιέται!
Στηριζόμενοι στό γεγονός αύτό - πού εlναι σ' όλους
yvωστό καi άμέσως άποδeικνvόμeνο καi γιά τούς πιό
κακdπιστους - ξαφνιαστήκαμε όταν τό Ιστορικό βιβλιο
πωλιrο 'ΕλeυΟeρουδάκη (άvτlθeτα μ' ό,τι lκαve σrήv πρώ
τη μας έκδοτική περίοδο) elδe τό " θέατρο " μόνο σάν
iμποpeύσιμο efδος κι άρvήθηκι vά τό διαθέσει χωρίς ό
ρισμiνη, d σ τ ρ ο v ο μ ι κ ή, προμήθεια. Δί σταματή
σαμε καi δί σταματάμε στό ο/κονομικό μίρος. Δέv ε/v'έ
κιr τό θiμα. Μdς άποyοήτeψι ότι ό δλλοre Οlκος Έλeιr
θιpουδάκη ιlδe τό
θέατρο " ψυχρά καί μόνο σάv έμ
πορικό νιτερέσο!

·•

Ό έκδότης τοίJ " θeάτρου ·· yvώρισc τόv Κώστα Έλcι>
θeρουδάκη - 6χι μόvο σάv έμπορο, άλλά κυρ/ως σά1•
iva προοδευτικό δ.vθρωπο, πρωτοπόρο σέ πολλά. κ ·
lβλeπe τ ό Βιβλιοπωλerο ΈλeυΟcρουδάκιι σά μιά μορ
φωτικίι yωvιά - 6χι σά μαyαCΙ ! Ο έκδότης τού " θ · ·
yvώρισε καί συμπαραστάθηκι ήθικά καί στό διάδοχό του,
τόv άξέχασrο ιp/λο Γιώρyο ΈλeυΟcρουδάκη. Καί όμολο
yιr: Efχe τήv άφέλeια vά πισrέψeι πώς ή Ιστορική μορ
φωτική yωvιά ", καί μετά τό θάνατο των δυό Έλevθc·
pουδάκηδων, δέ θ' δλλαCc τόσο πολύ. Καί θά μποροϋσe
π.χ. vά διl, δχι ψυχρά σάv " πcλάτη " άλλά σάv κάτι συy
yεvικό του, τιί μορφωτικιί προσπάθcια τού μή κερδο
σκοπικού " θεάτρου ". Καl vά τό dyκαλιάσeι καί vά τό
προβάλλeι μt κάποιο καμάρι, άvάμeσα σrιv
ί πλημμύρα
τώv ξevόyλωσωv βιβλ/ωv του. 'Ομολοyοϋμe τό λάθος μας:
Δίv ιfχαμι συνειδητοποιήσει τήv άλλαγή . . .

·•

Τήv lνvοια μιdς φιλικής διαμαρτυρlας - γιά νά ξαvαδοιJ\r
τό θέμα 6χι σά μαyαCΙ. ποσοστό καί προμήθeια - elχe ή
παράγραφος πού δημοσιeύσαμι. Εiς dπάντησιv " εiσπρά·
ξαμι " τόv τ/τλο τού 4eρβίση! 'Ελλάς 1973. Htlas! .

Μη χάσε τε
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Β Ι ΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Χ . ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΛΛΑΓΕ Σ ΕΡΓΩΝ

Ε. Τ. Κίρμπυ: Τό όλοκληρωτικό Θέατρο.
"Εκδ. Ντιούτον. Νέα Ύόρκη 1 969. Δολλ. 6.95.

Σ Τ Α

8

Μάρτιν Έσσλιν: Σύντομα Χρονικά. Δοκίμια
πάνω στό σύγχρονο θέατρο. Έκδ. Τέμπλ Σμίθ.
Λονδίνο ι 970. Σελλ. 48.

8

8 Τζών l'άσσελ Μπράουν : 'Αποτελεσματικό
θέατρο. Μιά μελέτη μέ ντοκουμέντα. "Εκδ. Χάι
νεμαν. Λονδίνο ι969. Λίρες 2.50.

Τζάκσον Τζ. Μπάρρυ: Δραματική δομή.
"Εκδ. Πανεπιστημίου Καλιφόρνιας. Μπέρκλευ
1 970. Δολλ. 9.75.

8

Μπέρναρ ντέ Μπέρ Νίκολ:
φές θεατρικfjς έμπειρίας. Μιά
τiς μορφές καί τά θέματα τοΟ
Πανεπιστημίου Λονδίνου. 1969.
8

Ποικίλες μορ
συζήτηση γιά
θεάτρου. Έκδ.
Λίρες 2. 1 0.

Τέοντορ Σάνκ: Ή Τέχνη τf\ς θεατρικfjς
τέχνης. "Εκδ. Ντlκενσον. Μπέλμοντ, Καλι
φόρνια ι969. Δολλ. 4.95.

8

Δωροθέα Κρούκ : Στοιχεtα Τραγωδίας. "Εκδ.
Πανεπιστημίου Γιέηλ. Νιού Χάβεν καί Λον
δίνο 1969. Σελλ. 62.
8

Ό 'Απόλλων κι ό Διόνυσος στό δυτικό θέατρο.
8

Τζόζεφ Ν. Κάλαρκο: Ή τραγική ύπαρξη :

"Εκδ. Πανεπιcrτημίου Λονδίνου. Λονδίνο 1969.
Λί ρες 2.90.

Χάννελορε ΣοΟμπερτ : Τό σύγχρονο θέατρο.
'Αρχιτεκτονική, σκηνογραφία, φωτισμός. ·εκδ.
Πώλ - Μώλ. Λονδίνο 1 9 7 1 . Λίρες ι 2 .

8

Τόμας Φ. Βάν Λάαν: Ή θεατρική γλώσσα.
Έκδ. Κόρνελλ. Λονδίνο καί Νέα Ύόρκη 1970.
Λίρες 5.60.

8

-ουάιτινγι.:: Ή τέχνη τοΟ θεατρικού
συγ-ιμι; .u. Εισαγωγή Ρόναλντ Χαίημαν. ·εκδ.
Λόντο" \Jάγ<αζιν. Λονδί�ο 1970. Σελλ. 36.
8

Τ�ώ·

8 Γου11>λτερ Γουέητζε ρ : ΜιλοΟν οί θεατρικοί
συγγραφεtς. Έκδ. Λόνγκμανς. Χάρλοου 1969.
Λίρες ι .80.

χι.

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

8 Τζών

Λαlην και Πήτερ Μπάρτον: Νέες
κατευθύνσεις. Μέθοδοι έξέλιξης τοΟ έρασιτε
χνικοϋ θεάτρου: Εισαγωγή Τζών • Αρντεν. "Εκδ.
Μάκ Γκίμπον καi Kf\. Λονδίνο ι970. Λίρες 3.50.
Σέσιλ Μάκ Γκf\ : Τό θέατρο σά διασκέδαση.
·εκδ. Μπρόντμαν. Νάσβιλ 1969. Δολλ. 3.95.

8

8 "Ερικ Φίλιπς : ΠΙ1>ς ν' άνεβάσετε i:να έργο.
Σύντομος όδηγός γιά έρασιτέχνες. "Εκδ. Μπόντ
Στρήτ. Λονδίνο 1969. Σελλ. 2/ 1 .

ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΑ
1 97θ

ΤΖΩΝ ΓΟΥΕΜΠΣΤΕΡ: .. Η ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΤΟΥ
ΜΑΛΦΙ ". 'Ολόκληρο τό έργο. Σκηνοθεσία
Χάουαρντ Σάκλερ, μουσική Ντόν Χέκμαν, μέ
τούς ήθοποιούς Ρόμπερτ Στf\βεν;, • Αλεκ Μάκ
Κάουεν, Ντάγκλας Γουίλμερ, Τζlφεμυ Μπρέτ,
Μπάρμπαρα Τζέφφορντ κ.ά.
CAEDMON TRS - 334/Ι ·3 (3 δίσκοι
33 στρ. - 30 έις.).
ΤΕΝΝΕΣΣΗ ΟΥΙΛΛΙΑΜΣ: .. Ο ΓΥΑΛΙΝΟΣ
ΚΟΣΜΟΣ " . 'Ολόκληρο τό έργο. Σκηνοθεσία
Χάουαρντ Σάκλερ, μέ τούς Μοντγκόμερυ Κλίφτ.
Τζέσικα Τάντυ, Τζούλι Χάρρις, Ντέηβιντ Γου
αίην.
CAEDMON TRS - 30 1 / Ι -2 (2 δίσκοι
33 στρ. - 30 έκ.).
ΜΟΛΙΕΡΟΥ : " Ο ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ ". Thcatre
Record ίng Socicty, μέ βάση τό άνέβασμα τού
έργου άπό τό Repertory Theater τοο Lίncoln
Centcr, σέ σκηνοθεσία Ζύλ Ίρβινγκ.
.
CAEDMON TRS - 338/ 1 - 2 Stc.rco +

Μοηο (2 δίσκοι 33 στρ. - 30 έκ. Περι
έχει τεΟχος μέ κείμενα τ/1>ν Φράνσις
Φέργκυσσον καί Ζύλ Ίρβινγκ).

ΣΑΙΞΠ Η Ρ : " ΑΜΛΕΤ ' Ό 'Ολόκληρο τό έργο.
Μέλη τf\ς Έταιρίας Μάρλοου τοο Πανεπιστη
μίου τοο Καίημπριτζ κ' έπαγγελματίες ήθοποιοί
σέ σκηνοθεσία Τζώρτζ Ράυλαντς.
ARGO ZPR - 1 92 - 6, έπανέκδοση (5
δίσκοι 33 στρ. - 30 έκ.).

Θ Ε Α Τ Ρ Α

Άπό τήν J τοϋ Μά ρτ η
οος τό τέλος τής σαιζόν

Έλίζαμπεθ Σουίτινγκ : Διοίκηση τοο Θεά
τρου. "Εκδ. Π ίτμαν. Λονδίνο ι969. Σελλ. 50.

8

•11• ΑΘΗΝΑ : Άπό 4- 1 8 τοϋ

Μάη,
εκτακτες παραστάσεις τής Χριστίνας
Τσίγκου μέ τiς " Εύτυχισμένες μέ
ρες " τοϋ Σάμιουελ Μπέκετ.
•11• ΑΘΗΝΩΝ

(Θίασος Δημήτρη
Μυράτ-Βούλας Ζουμπουλάκη ) : 'Από
20 τοϋ Μάρτη, τρίτο Εργο : " Ό
κόκκος τής άμμου " τοϋ Ρομπέρ
Τομά.
•11• ΩΔΕΙΟ Η ΡΩΔΗ ΑΠΙΚΟΥ (Τό

θεατρικό τμήμα τοϋ Πανεπιστήμιου
Άθην&ν) : Άπό 1 7-21 το() Μάη
·· Όρέστεια " τοϋ Αiσχύλου.

ιΙΙ• ΚΑΒΑ (" Θίασος Ρεπερτορίου ··
Τιτίκα Νικηφοράκη) : ..Ως τiς 22 τ·
'Απρίλη " Λεωφορείο ό πόθος ··
Τεννεσσή Ούίλλιαμς. ο Άλλαγή
θιάσου καi &ργου :Άπό 29 τ' 'Απρίλη
ίός 20 τοϋ Μάη " Μοντέρνο Θέα
τρο " μέ τά " Πατατάκια " τοϋ Ούέ
σκερ (μεταφορά άπό τό ·· Μ ινώα ").

ιΙΙ•

ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ (Κερκύρας
καi Ρίου) : Έγκαινιάστηκε στiς 2
τοϋ Μάρτη . ..Ως τiς 1 2 τοϋ Μάη
Ή Άλίκη στή χώρα ταιν θαυμά
των, ό Μπωντλαiρ καi ό Μπαλλαν
ταiρ " της Χαράς Κανδρεβιώτη.
"

•11• ΝΕΑ ΣΚΗΝΗ Έθνικοϋ Θεά
τρου : 'Από 29 Μάρτη, πέμπτο &ργο :
" Τό φάντασμα τοϋ κ. Ραμόν Νοβά
ρο " τοϋ Παύλου Μάτεση.

�Ιι ΟΛ ΥΜΠΙΑ ('Εθνική
Λυρική
Σκηνή) : Στό φετεινό έναλασσόμενο
ρεπερτόριο προγραμματίστηκαν 1 5
εργα, σέ 86 παραστάσεις : Βέρντι
" Τραβιάτα " 2, 4, 7, 8, 1 1 , 30/3
στήν 'Αθήνα ( 1 6 καi 1 9/5 στή Θεσ/
νίκη). Πουτσίνι " Μανόν Λεσκώ "
3, 1 0/3. Βραδιά Μπαλέτου 1 7/3 'Αθή
να ( 1 8/5 στή Θεσ/νίκη) μαζί μέ τήν
" Έξυπνη " τοϋ Κάρλ Όρφ. Σακελ
λαρίδη " Βαφτιστικός " 1 6, 24/3,
6/4 'Αθήνα (20, 2 1 , 22/4 στήν Πάτρα,
4, 5, 6/5 στά Γιάννενα). Βέρντι
" Μάκβεθ " 9, 1 3/3, 3/4 'Αθήνα (J 1 ,
20/5 στή Θεσ/νίκη). 'Αποσπάσματα
άπό " Μάρκο Μπότσαρη " τοϋ Κα
ρέρ καi " Συμφωνία τής λεβεντιάς "
τοϋ Καλομοίρη 25/3. Σοϋμπερτ " Τό
σπίτι τ(όν τρι&ν κοριτσι&ν " 3 1 /3,
1 8/4 'Αθήνα ( 1 5, 1 7/5 στή Θεσ/νίκη).
Βέρντι " Ριγολέτος " 1 8, 20, 28/3
'Αθήνα ( 1 7/4 Πειραιά, 9, 1 3/5 Θεσ/
νίκη). Μπιζέ " 'Αλιείς Μαργαριτα
ρι(όν " 1 , 8, Ι Ο, 1 2, 1 4/4. Μασσενέ
" Βέρθερος " 7, 1 1 , 1 5, 1 9, 4. Μό
τσαρτ " Έτσι κάνουν δλες " 1 0, 1 2/5
στή Θεσ/νίκη.
1111 ΤΕΧΝΗΣ

( Κάρολος
Κούν) :
'Από τiς 2 1 τοϋ Μάρτη, δεύτερο πρό
γραμμα : " Γκουέρνικα " καi " Λα
βύρινθος " τοϋ Άρραμπάλ. 'Από τiς
3 τ' 'Απρίλη, τρίτο εργο : " Παλιοί
καιροi " τοϋ Πίντερ.

-i

Γιά iva τέλε ιο,
σύγχρονο νοικοκυριό �

ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΕΣ Ο Ι ΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

ΤΗ Σ ΦΙ ΡΜΑΣ Μ Ε ΤΗ Μ ΕΓΑΛΥΤΕΡΗ

ΚΑΙ ΠΛΟΥΣΙ ΩΤΕΡΗ ΠΕΙ ΡΑ

'Εκατομμύρι α ήλεκτρ ικων οlκιακων συσκευ
ών ποι ότητος, βοηθοϋν τlς νο ι κοκυρες σε
κάθε είδους όπασχόλησι μέσα στο σπ fτ ι .
ΕΤνα ι τελε ιοποιη μένες στi}ν έμφάν ισι καl
στi}ν όήόδοσ ι . λει τουργοϋν έντελως αύτό
ματα, ο lκονομ ι κο καί προ παντος
εΤναι μηχανήματα

Ε Μ Π Ι ΣΤΟΣΥΗ Η Σ

Ή κατασκευη γfνεται με βάσι τ1ς τελε ι ό
τερες κατασκευαστ ικες μεθόδους όπο συνε·
Χiί κα1 έμπερι στατωμένο iλεγχο. Είναι
δ,τ ι καλύτερο iχε ι νο παρουσι άσο � ήλεκ
τροβιομηχανfα σήμερα. οι δι αστάσε ι ς τους
εΤναι έναρμονι σμένες με τον περfγυρο τίjς
σύγχρονης ζωίjς. Άποτελοϋν όρμονι κο συμ
πλήρωμα γιο κάθε μοντέρνο νο ικοκυριό.
Ζητοτε έπfδε ιξι όπο ιουδήποτε προϊόντος
μας, χωρlς κ α μ μ ι ά σας δέσμευσι . Ε ικονο
γραφη μένα iντυ πα θο βρίjτε στους κατο
τόπους όντ ι π ροσώπους.

ΑΕG ΕΛΛΑΣ
Β Ι Ο Μ Η ΧΑ Ν Ι Α ΗΛΕ Κ Τ Ρ Ι Κ Ω Ν ΚΑΤΑ Σ Κ ΕΥΩΝ Α.Ε.
Κ Ε ΝΤΡ. ΓΡΑΦΕI Α :

ΑθΗΝΑΙ 1 2 2 · ΔΡΑrΑΤΣΑΝΙΟΥ 6 'ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟΝ : 3 224.01 5 · 18

νΠΟΚΙΜ Α ΘΕΣΣΑΛΟ Ν I Κ ΗΣ :
ΥΠΟΚΙ ΜΑ ΠΑΤΡΩΝ

ΜΕrΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 22α · ΤΗΛ: 68.326

28

: ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΣ. rΕΩΡΠΟΥ Α. 8 - ΤΗΛΕΦ: 77.270
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στερεοφωνιι<α συγι<ροτη μ ατα
μ έ QUADRO - SOUND
γιά μουσιι<ή σέ νέες διαστάσε ις

•

Quad ro - Sound :
Ποιότης Η Ι

-

FI

Σχnμα Softl ine :

Νέα τεχνική μουσικής

�.===-----

άποδόσεως μέσω τεσσάρων ήχείων.

Στερεοφωνία μέ άπόλυτπ μουσική άπόδοσι.
Μοντέρνο έπίπεδο σχnμα μέ συρομένους
ρυθμιστάς καi πιεlόμενα πλήκτρα.
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)CΘΕΡΜΟΓΕΝΙΚΗ

Ι . Χ Ε Ι ΛΟ Π ΟΥΛ Ο Σ

ΓΡΑΦΕIΑ : Μ Α Ρ Ν Η 5 9 · Τ Η Λ . 540.546
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Η θΕΡΜΟΓΕ ΝΙΚΗ
IHFRA WATT.

Τό

παρουσιάζει τό

Ι ΝΦΡΑ ΒΑΤΤ εlναι

τό οlκονομικώτερο

καl άποδοτικώτερο ήλεκτρικό οίιοτπμα

ω
Ζ

�

θερμάνοεωc:.

3:

Τοποθετείται οέ λίγεc: ώρεc:, χωρίc:
"μερεμέτια .. κοί ύδραυλικέc: έγκοτοοτάσειc:.

ω
Ζ

Συμπληρώνει τή διaκόσμπσι τού χώρου.
Θερμαίνει άμέσωc:,χωρίc: νά ξnρalνn τόν άέρα.
Κάθε σώμα λειτουργεί

όνεξόρτnτα ΟΠΟΥ -

ΟΤΑΝ - ΟΠΩΣ κaί ΟΣΟ θέλουμε.
K a l : t ·x a ν τ a c: ό π ε ρ ι ό ρ ι σ τ n ό ν τ ο χ ή

έ γ γ ύ π σ ι 7 έ τ ώ v.

σ τ ό χ ρ ό ν ο, χ ω ρ i c: κ a μ μ l α σ υ ν τ ή ρ n σ ι,
παρέχει

Αύτό είναι

καλοριφέρ

κ α ί κάθε χώροc κρυφόc ι1 φαvερόc
μπορεί vά γίvn καλοριφέρ INFRA WATT

ύπολογίστε σέ μάς ..

'Α ντιπροσωπεύου με στήν ' Ελλάδα τρε ϊc κολοσσούc α τόν τομέα των ύπολο γι
στικων μ ηχανων. Διαθέτουμε μία πλήρη σειρά ύπολογιστων παντόc τύπου : μ η . χανικων. ήλεκτρονικων. μ έ καί χωρίc χαρτοταινία, όπλων ιϊ συνθ.έ των πράfεων.
φ ορητούc μ παταρίαc ιϊ τσέπηc - άκόμη καί ήλεκτρονικούc διερευνητέ c. 'Επί πλέ·
ον. τό μεγαλύτερο κ αί πιό όργανωμένο κέντρο έΕυπηρετήσεωc στήν 'Ελλάδα.
μέ μοναδικά ήλεκτρονικά μ ηχανήματα καί έκπαι 
δευμ ένουc έπιστήμονεc καί τεχνικούc. φρον 
τίlει γιά τή συντήρηση κάθε ύπολογιστοϋ
μ αc. Γιά ό,τ ιδήποτε έχει σχέση μ έ
ύπολογισμούc. μ πορείτε νά
ύπολογίlετε σέ μac.
Μοντtρν ο 
όnλή - εΟκολn.

CANON
PALMTPONIC
·ο μικρότερος μιyόλος
ύπολοyιστΛc: ρeύματοc:
κοl μηαταρlος.

"

.....
ω

c' Ενα fργο τέχνης γεμότο fργα τέχνης

οι Μ ΕΓΑΑΟΙ ΖΟΓΡΑΦΟΙ
'Έ κδοση ΜΕ Λ Ι Σ Σ Α

-

F AB B R I ,

σχήμα 26χ36

ρ α κ αί ο ί 5 τ ό μ ο ι
ώ
τ
ν
ϋ
ο
ρ
ο
φ
ο
λ
κ
υ
Κ
1ος 'Από τόν Τlι όττο σ τ ήν 'Αναγέννηση
2ος 'Από τήν 'Αναγέννηση στον Γ κρέκο

3ος 'Από τόν 17 ο αίώνα στόν 190

4ος 'Από τόν 190 αίώνα στόν 20ό
5ος Ε ί κοστός αίώνας

�
Ή σ ε ιρά ΟΙ ΜΕΓ Α ΛΟΙ Ζ Ω Γ Ρ Α ΦΟΙ περιλ α μ βά ν ε ι συν
ολικά 2 .000 σ ε λίδες (700 σ ε λίδες κ ε ι μ ένο υ καί 1.300
όλοσ έ λιδες έ γχρω μ ες ε iκόνες) κ α ί παρουσ ιάl:ει 7 1 ά
πό τούς μ εγ α λ ύ τερους ζωγράφους τnς Εύρώπης , άπό
τόν 140 α ί ώ ν α iliς τόν 20ό.
Γκόγ κ .

Γ κ ω γκ έ ν .

Ρού μ πενς, Ντά

δπως

Ν τ ε λ α κ ρουά .

oi : Ρενουάρ,
Γ κ ρέ κ ο .

Βάν

Ρ έ μ πραντ.

Βίν τ σ ι . Μ ι χ α h λ 'Άγγελος , Τ ι σ ι α νός ,

Ραφαή λ . Μοντι λ ι ό ν ι , Π ι κ ά σ σο κ . ό .

iC

Κ ά θ ε τόμ ος τ ι μ ά τ α ι 950 δρχ. Μπορείτε νά άποκτήσετε δλη τή σ ε ιρά μ έ εύκολίες

π λ η ρω μ nς ( 550 δρχ.

προ κ α τ α βολή καί 14 μ η ν ιαίες δόσ ε ι ς τών 300 δρχ.)

i'
Ε ΤΟ Ι ΜΑΖΟ Ν ΤΑ Ι Ο Ι ΕΛΛΗ Ν Ε Σ Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ο Ι
Ε Κ ΔΟΤΙ Κ ΟΣ 0 / Κ ΟΣ

" Μ Ε Λ 1 Σ Σ Α ,,

Α Θ Η Ν Α Ι : Π α ν ε π ι σ τ η μ ίου 34 - τ η λ . 61 1 692
Θ Ε Σ / Κ Η : Τ σ ι μ ι σ κ rϊ 4 1 - τ η λ . 2 2 9 010
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ΕΛΛΗΝΙ ΚΑ

�

ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ

Ν ΑΥΠΗΓΕΙΟΝ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ

Α.Ε -------,

Ή μεγαλυτέρα δεξαμενή τfjς Μεσογείου εΤναι ή γιγαντιαία ξηρό δεξαμενή τών ' Ελληνι κών Ναυπηγείων
250.000 τόννων ! Χάρις σ' α ύ 
τήν, ή Έλλός eχει καταστεί τ ό έπισκευαστικόν κέντρον όλοκλήρου τ fj ς Μ εσογείου δ ι ό πλοία μαμμούθ !
Σκαραμαγκά. »Εχει Ι κανότητα δεξαμενισμοϋ πλοίων χωρητι κότητος μέχρι

