ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΙΗΤΕΣ
σέ Δίσκους ΛΥΡΑ - ΔΙΟΝΥΣΟΣ
Μιά σημαντική έλληνική προσπάθεια

•••
Οί 'Έλληνες ποιητές δια�άζουν τό 'Έργο τους:

ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΡΝΑΛΗΣ
ΝΙΚΟΣ ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ

(2

δίσκοι)

ΕΜΠΕΙΡΙΚ ΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ

(2

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΦΕΡΗΣ

δίσκοι)

(2

δίσκοι)

,

και

Κ. Π. ΚΑΒΑφ ΗΣ
ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ

(Δια(!)άζει δ Γ. Π. Σα(!)�ίδης)

(2

δίσκοι)

(Δια(!)άζει δ ποιητής καί δ Γ. Κατσίμπα
λης) (2 δίσκοι)

•••
Δlσκοι μέ Τραγούδια πάνω σέ 'Ελληνικά Ποιιlιματα:

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

(τραγούδια τοΟ Γιάννη ΣπανοΟ).

ΑΣΜΑ ΗΡΩ'l'ΚΟ ΚΑΙ ΠΕΝΘΙΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΑΜΕΝΟ ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟ
ΤΗΣ ΑΛΒΑΝ 1 ΑΣ τοΟ ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛ ΥΤΗ (τραγούδια καί μουσική τοΟ
Νότη Μαυρουδfι).

11 ΛΑ'Ι'ΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ τοΟ ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟΥ (μέ μουσική τοΟ Νίκου
Μαμαγκάκη)
Ο ΜΠΟΛΙΒΑΡ τοΟ

ΝΙΚΟΥ
•

ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
Μαμαγκάκη)

(μέ μουσική τοΟ Νίκου

ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙ τοΟ ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ (τραγούδια τοΟ Λίνου
Κ όκοτου)

*

Δίσκοι - ΛΥΡΑ - Ταινίες
'Οδός Κριεζώτου t t, Άθιlινα - Μεγ. 'Αλεξάνδρου 64, Θεσσαλονh<n
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studio-line

Οί

ποραελά1ιες

Rosenthal

στό εlδικ() τμήμα τού καταστήματος

� Κ. ΡΟ Ν

•

•

8

•

Τό καινούργιο άρωμα τού

Parfum

-

Christίan Dior
Eau de toilette

ΗΛΙΑΣ ΛΑΛΑοΥΝΗΣ Θ

ό
παρουσιάζει σέ χρυσό 18ct. τήν ΝΕΟ-ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ του γραμμή.

Ενα όλμα
30 aίcbvc.uv
γεφυρώνει
"

τήν έλληνική
γεωμετρική τέχνη
μέτήνέποχή
τοϋ Cαηputer

6 & ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ ·TRESOR ΣΤΑΔΙΟΥ4· Π ΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ & ΧΙΛΤΟΝ ΑΘΗΝΩΝ -Μ ΥΚΟΝΟΣ ·KEPKYR\ ·ΡΟΔΟΣ
ΓΕΝΕ ΥΗ·ΖΥΡΙ ΧΗ·ΜΑ ΣΣΑΛΙΑ-ΝΙΚΑΙΑ·ΛΥΩΝ·Β ΙΕΝΝΗ

ΑΘΗΝΑΙ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Θ Ε Α Τ ΡΟ
Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ

Β'

Τ όμος ΣΤΊ Τεϋχος 34/3 6
'Ιο ύ λης-Δεκέμβ ρης 1 9 73

ΔΙΜΗΝΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΣΤΕΡΙΣΚΟJ:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α': 1962-66
Τόμοι 1 - 5

·

Τεύχη 1 - 30

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Ένα έξεγερτήριο έργο τοϋ Νερούδα.- Θέατρο -ντοκου
μέντο : Όπλο άλήθειας ! - 'Ανίχνευση στό χώρο τijς
Μουσικijς. -Τό Κινηματογραφικό ντοκουμέντο. - Βαθιά διείσδυση στή Ζωγραφική
σελ.

9

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ PABLO NERUDA

PABLO NERUDA: Παιδικά χρόνια καί ποίηση. Ή άδερ
φοσύνη, τό δώρο τijς ζωijς. Μετάφραση Δανάης Στρατηγοπούλου
σελ. 13

*

FEDERICO GARCIA LORCA: Σάς παρουσιάζω τό Νε-

'Εκδότης - Διευθυντiις
ΚΩΣ Τ Α Σ Ν Ι ΤΣΟΣ

ρούδα. Μετ. Δ. Στρ.

σελ. 20
'

PABLO NERUDA: Αύτοπροσωπογραφία. Καί ένα αύτό.

*

γραφο γιά τό "Χοακίν Μουριέτα". Μετ. Δ. Στρ.

σελ. 21

γιά τό Ρουβέν Δαρίο. Μετ. Δ. Στρ.

σελ. 22

F. G. LORCA καί Ρ. NERUDA: Μονόλογος "al alimon"

Κtντρικά Γραφεία :
Χρ. Λ αδii 5 -7 (Τ .Τ . 124)

PABLO NERUDA: Γιατί τό Χοακίν Μουριέτα; Ένα

Τ η λ έ φω ν α:

32 32 222 -32 22 555 - 32 38 030

μετέωρο γυρνάει στή γij του. Μετ. Δ. Στρ.

σελ.

25

σελ.

27

PABLO NERUDA: Έδωσα τόνο έπιφυλλίδας. Ό Ν.

*
ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ Δρχ.100

μιλάει γιά τό "Μουριέτα". Μετ. Κ. Σταματίου

Σ υ ν δ ρ ο μ ή έτησί α Δρχ. 350

PEDRO ORTHOUS: Καλώς δρισε στό θέατρο ή ρωμα-

σελ. 30

Φ ο ιτητικ ή έτη σία Δρχ. 275

λέα φωνή τοϋ Ποιητij μας. Μετ. Δ. Στρ.

'Οργανισμών κλπ. Δρχ. 1.000
Έξωτε ρ ικ οϋ: Δ ο λ λάρ ι α 20

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ Πάβλο Νερούδα. Χρονολογική καταγραφή τijς ζωijς καί τijς δράσης του
σελ. 31

*
Μονοτυπία, δφσετ, βιβλιοδεσία

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ Πάβλο Νερούδα. Καταγραφή τών πρώτων έκδόσεων τι'.ίlν έργων του
σελ. 34

ΑΣΠΙΩΤΗ - ΕΛΚΑ Α.Ε. Βου

Α. ΤΑΣΣΟΥ: Δόν Χοακίν Μουριέτα. Χαρακτικό

λιαγμένης 352. Τηλ. 97 11 021

Μουριέτα. Καντάτα σέ έξη εικόνες. ('Ολόκληρο τό έργο).
σελ. 36
Μετάφραση Δανάης Στρατηγοπούλου

Διευθύνσεις συμφώνως τ@νόμφ

ΦΑΚΕΛΟΣ : το ΘΕΑΤΡΟ-ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ

PETER WEISS: Θέατρο - ντοκουμέντο. 14 θέσεις γιά τήν
άποκάλυψη τijς άλήθειας. Μετ. Πέτρου Μάρκαρη
σελ. 6 1

Κιi>στας Νiτσ ο ς, Σισίνη 35
'Υπεύθυνος Τυπογραφείου

ΛΙΛΑΣ ΜΑΡΑΚΑ: Θέατρο Ιστορικijς άλ1iθειας. Δραματουργία του Ντοκουμέντου
σελ. 65

'Ιά σων Στράτος, Φαίδρας
*
1-1

ERWIN PISCATOR: 'Επικό πολιτικό θέατρο. Ντοκουμέντο
καί Τέχνη ένωμένα στό έργο τοϋ Χόχουτ. Μετ. Λ. Μαρ. σελ.

ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΕΞΩΦΥ ΛΛΟΥ ·

ERWIN PISCATOR: Ή άλήθεια τών γεγονότων. Πρόλο-

γος στήν "'Ανάκριση" τοϋ Πέτερ Βάις. Μετ. Λ. Μαρ. σελ.

GϋNTHER RϋHLE: Δραματουργία τijς ένοχijς. Ξεπέρα-

σμα τοϋ ναζιστικοϋπαρελθόντος. Μετ. Λ. Μαρ.

σελ.

HEINAR KIPPHARDT: Ή Ιστορική πραγματικότητα.

Δέ χωράει πιά στό άτομικό δράμα. Μετ. Λ. Μαρ.

σελ.

LUIGI ΝΟΝΟ: Μουσική συνειδητοποίησης. Οϋτε θεα-

73
76
78
85

σελ.

87

ΜΕΛΕΤΕΣ & ΑΡΘΡΑ: ΓΙΑΝΝΗ ΣΙΔΕΡΗ: Τά "Όρεστειακά ". Ταραχές γιά νά
μήν παίζονται ol Τραγωδίες σέ μετάφραση. Μέρος Β' σελ.

89

τρική, οϋτε διαμαρτυρίας. Μετ. Λ. Μαρ.

ΞΕΝΟ ΘΕΑΤΡΟ:

Πάβλο Νερούδα - έργο τοϋ
μεγάλου ζωγράφου τοϋ Ίσημε
ρινοϋ Όσβάλδο Γουαγιασαμίν.
Ό Νερούδα γράφει: " 'Ορκι
ζόμαστε πώς ή 'Ελευθερία θά
όρθώσει τό γυμνό της λουλούδι
πάνω στόν άτιμασμένο στίβο".

35

PABLO NERUDA: Λάμψη καί θάνατος του Χοακίν

*
'Ιδιοκτήτης - Ύπεύθυνος ϋλης

σελ.

ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΘΩΜΑΔΑΚΗ: Φεστιβάλ Νανσύ 1973. Ό
σελ. 101
σφυγμός τοϋ ζωντανοϋ θεάτρου. Μέρος Β'

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ:

"ΣΧΕΔΙΟΝ Προτύπου Μακροχρονίου 'Αναπτύξεως".
σελ. 115
Περιληπτικές εισηγήσεις 42 συνεργασθέντων

ΤΟ ΔΙΜΗΝΟ:

σελ. 123
'Ανασκόπηση τών γεγονότων τοϋ διμήνου
'Ανασκόπηση Τύπου: Γ. Βελουδη: Καβάφης καί Μπρέχτ 124
Στατιστική: Κίνηση θεαμάτων τό Δ' τρίμηνο 1972 σελ. 127
'Εφημερίδα Κυβερνήσεως: Ν. Δ. 35, περί μειώσεως συντε
λεστοϋ φόρου δημοσίων θεαμάτων. -Ν.Δ. 209, περί Ιδρύ
σεως Σχο}.ijς 'Ορχηστικής Τέχνης. -Ν.Δ. 224, περί Τα
μείου Συντάξεως ήθοποιι'.ίlν.-Ύπουργικές 'Αποφάσεις σελ. 128
Γράμματα.- Θεατρική βιβλιογραφία.-Δισκογραφία σr.λ. 133

7

και

ή

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

ΑΣΤΗΡ Τ V FILMS,OMHPOY 6, ΑΘΗΝΑ, τηλ. 3228.897

Τ

• 'Ένα έξεyερτήριο ερyο τοϊί Νερούδα

Ρ

Τό ·· Θέατρο " δέν ξεγελάει ποτέ κανέναν . Πολύ περ ισσότερο.
τόν έαυτό του . Στό πολλαπλό, καί πολύπλευρο, αύτό τεϋχο ς
- έκτός άπό ενα συμπαγή Φάκελο γιά τό " Θέατρο-ντοκου
μέντο " - προ σφέρει ενα 'Αφιέρωμα Π άβλο Νερούδα. Κα
λύπτει πενήντα πυκνές σελίδες. Θά μποροϋσε νά ξεπερνάει
τίς πεντακόσιες! Αύτό σημαίνει πώς Εχουμε έτο ιμάσει έξαν
τλητικό άφιέρωμα Νερούδα - παράταιρο, φυσικά, μέ τόν και
ρό και τόν τόπο Μ ά, παράλληλα, δέ σημαίνει καθόλου, πώς
.
τό άφιέρωμα τών πενήντα σελίδων είναι λειψό. Καλύπiει
καταρχήν, τό θεατρ ικό Νερούδα. Ό πο ι η τής τών Άνδεων.
Εγρ αψε &να θεατρ ικό, έξεγερη)ρ ιο, εργο . Αύτό, κυρ ίως, δημο
σιεύουμε . Όσο γ ι νόταν πιό σωστά : Στήν όρ ιστική μορ φή το υ.
Χωρίς τήν παραμικρ ή, 'Ανατολική Τ\ Δυτική, παραπο ίηση.
Μεταφρασμένο πιστά άπ' τό χιλιανό πρωτότυπο . Συντρο φευ
μένο άπ' δλα τά είκο νογραφικά καί άλλα ντο κουμέντα πού 'χε
φανατικά μαζέψει - κ' ήθελε νά τό συνοδεύουν - ό Ποιητής.
Προτάξαμε &να, τυπικά πεζό, μά τόσο πο ι ητικό κείμενό του
- μο ναδικό κλειδί γιά τήν πο ίησή του - πού ό ίδιος εταξε
νά προλογίζει πάντα τά πο ι ητικά ·Απαντά του . Κ ι άντί γ ι ά
φτωχά δικά μας λόγ ια, έμπιστευτήκαμε τ ή ν παρουσίαση τοϋ
Χιλιάνου, σ' εναν άλλο άδικο χαμένο Ποιητή τοϋ Θεάτρου τό Φεδερ ί κο Γκαρθία Λ όρ κ α ! Συγκεντρώσαμε, μέ καιρό καί
μέ κόπο, δ ,τι ό ίδιος είχε πεί κ' είχε γράψει γιά τόν Τ\ρωα τοϋ
&ργου του τόν "έντιμότατο ληστή δόν Χοακιν Μουριέτα ''.
.
Προσθέσαμε &να τελείως άγνωστο κείμενο - μιά, itξο χα άπο
καλυπτική γ ιά τόν άνθρωπο, αύτο προσωπογραφία το υ. Καί
δυό άλλες, πιό τυπικές, άλλά πιστές άπεικονίσεις του: Μ ιά πυ
κνή Χρονολογία της ζωής και της δρ άσης του καί μιά όλο
κληρωμένη Έργογραφία του. Άλλοϋ θά σταθοϋμε : Όσο
έπιπόλαια κι iiν ξεφυλλίσει κανένας τό μικρ ό 'Αφιέρωμα,
δέ μπορεί νά μή νιώσει μέ πόσο καθαρ 1i καρδιά πλησιάσαμε
τό Χιλιανό, τόν Πο ι ητή καί τόν ' Επαναστάτη , ετσι πού ο ί
σελίδες ένός έλληνικοϋ περ ιοδικοί> ν ά γίνουν αύθεντικός
χώρος γ ι ά ενα Χιλιανό . Τήν ίδια αύθεντικότητα κρ ατήσαμε
καί στήν παρουσίαση τοϋ θεατρικοί> του &ργου ·· Λάμψη καί
θάνατος τοϋ Χο ακίν Μουρ ιέτα ''. Είναι, όλοφάνερα, εργο άν
θρώπου πού δέν ξέρει θέατρο . Έχει δρ αματουργ ικές άτέλειες
κι αύθαιρεσίες, κενά κι άφέλειες, μελοδραματισμό καί ρ η το
ρεία καί . . . ύπεραπλουστευμένη ντιρεκτίβα ! Τελικά, ή Ποίη
ση τά σκεπάζει δλα ! Είναι γ νωστό πώς ή Χιλή δέν έχει θεα
τρ ική παράδοση. Σχεδόν, δέν &χει θέατρο . Ό συγγρ αφέας
έχει δεί πο ι ητικό θέατρο , Ιδιαίτερα σπανιόλικο, πού - δπως
όμολογεί - δέν τοϋ πάει καθόλου . Είδε μιά φορά Νό, πού τόν
έντυπωσίασε, καί 'Αρχαία Τραγωδία στό Σαντιάγο άπό τό
Ροντήρη , άπ' δπου - κατά προφορ ική όμολογ ί α του - μπό
λιασε τό Χορό στό" Μουριέτα ". ΕΙχε, παλιότερα, μεταφράσει
στά σπανιόλικα τό σαιξπηρ ικό " Ρωμαίο καί Ίουλιέττα ", θέ
λοντας νά τραγουδήσει τόν άσυγκράτητο νεανικό Έρωτα καί
νά στιγματίσει τή, γ εροντική &στω, βία τοϋ έργου . Στό " Μου
ρ ιέτα " βρ ίσκουμε άμετουσίωτες έπιδράσεις . Στο ιχεία άπό πολ
λά είδη θεάτρου . Βασικά, είναι θέατρο μέ θέση . Στρατευμένο
- iiν θέλετε. Καταγγέλλει τήν έκμετάλλευση, τό ρατσισμό,
και - μέ τήν άντιβία - τή βία ! 'Οπωσδήποτε Λαϊκό . Κι όπωσ
δήποτε έξεγερ τήριο ! " Ενα λαϊκό τραγούδι, γ ιά τόν"προλετά
ρ ιο " ληστή, πού συναρπάζει. Συνταιρ ιάζει λυρ ισμό καί σκλη
ρ ά κορυφώματα. Μ εγαλύτερη άρ ετή του, ή συνε;( ής παρουσία
-παρά τήν . . . άπουσία-τοϋ fiρωα, πού άκοϋμε μόνο τή φωνή
του ! Πέρα άπό έλαττώματα και προτερ ήματα, τό εργο εΙναι
μόνο σενάριο γιά παράσταση Γιά τήν όλοκλήρωσή του χρειά
.
ζεται γερό σκηνο θέτη. Ό " Μουριέτα " &χει γ νωρ ίσει πολλά
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άνεβάσματα . Μ όνο δυό - τελείως διαφορετικά μεταξύ τους είναι τά πιό πετυχημένα καλλιτεχνικά : τοϋ Χιλιανοϋ Π έδρο
Όρτους στό Σαντιάγο και τοϋ Γάλλου Πατρίς Σερώ στό" Π ί κ
κολο " τοϋ Μ ιλάνου . Ό λα τ' άλλα άνεβάσματα - Πολωνία,
Ούγγαρ ία, Τσεχο σλο βακία, Στρασβοϋργο, Ν τύσελντορφ,
Στοκχόλμη κ.ά . - λιγότερο Τ\ περ ισσότερο άποτυχημένα ,
ποντάρ ιζαν στό &ργο - και μάλιστα, μετά τό 1 97 J στό eργο
ένός Νομπελίστα. Άλλ' είπαμε : τό &ργο δίνει μόνο' μισή πα
ράσταση . Αύτό, άλλωστε, βο ήθησε νά ύποστεί ίiπειρες παρα
χαράξεις και νοθείες. Αλλοτε άπό Δεξιά καί - τις χειρότε
ρες, άπ' τ' 'Αριστερά. Στήν ' Ε λλάδα μάς πάει. Έχει άρσενικό
στο ιχείο . Είναι άντρ ίκιο . Χρειάζεται μόνο έμπνευσμένο , άρ
σενικό σκηνοθέτη και θά δικαιωθεί . Σ' iiλλο τεϋχο ς - ίσως,
στό έπόμενο - θά έπεκταθοϋμε στό θεατρ ικό Νερούδα. 'Εδώ,
μείναμε θεληματικά, σέ μιά πρ ώτη αύθεντική γ νωρ ιμιά μέ τόν
έκδικητή ληστή και τόν όρμητικό πο ιητή του . Χαρείτε τόν
καλπασμό τους !
•

• Θέατρο - ντοκουμέντο : 'Όπλο άλήθειας !
Τό ·· Θέατρο " άντιστέκεται στήν κατευθυνόμενη γενική σύγ
χυση τών καιρών. Γι' αύτό, άπό μιας άρχijς, πασχίζει νά φέρ
νει σ· εύρ ύτερη δημοσιότητα ύπεύθυνα κείμενα, πού διαφωτί
ζουν - στερεώνοντας Τ\ γ κρεμίζοντας - άντιλήψεις και ρο
πές . Καί, βο ηθάει στό ξεκαθάρισμα καταστάσεων καί θεμάτων,
προσκο μίζοντας δλα τ' άπαραίτητα γ ι ' αύτό, στο ιχεία. Τόν
ίδιο σκοπό ύπηρετοϋν τ' 'Αφιερώματα κ' οί Φάκελοι πού, κάθε
φορά, συγ κρο τεί καί προσφέρει . Χρειάζεται ν' άποχη)σουμε,
σ· άνεκτό δρ ιο, κοινές γνώσεις, γιά νά μποροϋμε νά κατονο
μάζουμε σωστά τά πράγ ματα . Κι δ ταν λέμε, αίφνης, ' Επικό η
Πολιτικό Θέατρο , νά μήν καταλαβαίνουμε . . . δ εκαστος κατά
διάνο ιαν έχει ! Στήν προ σπάθεια αύτή, σωστοί> χτισίματος τών
πραγμάτων, προ σκομίζουμε τό Φάκελο " Θέατρο - ντο κουμέν
το " μέ μεθοδικά άλληλοσυμπληρούμενες σελίδες . Όπως πάν
τα, άνάμεσα σέ τεύχη πο ικίλης ϋλης - πού ποτέ κι αύτά δέν
είναι άσπόνδυλα - θά δίνουμε τεύχη μ' ενα κύρ ιο θέμα γιά
ραχοκο καλιά. Συχνά, μ' εναν όλόκληρο Φάκελο , πού θά
έξαντλεί - δ σο είναι μπορ ετό στό χώρο τοΟ τεύχους και τούς
καιρούς τijς κυκλοφορίας το υ - ενα καίριο θεατρ ι κό, ίσως και
γενικότερα πνευματικό ii καλλιτεχνικό θέμα. Ό Φάκελο ς
.. Θέατρο - ντοκουμέντο " ξεκινάει μ' &να βαρυσήμαντο δο κί
μιο τοΟ Π έτερ Βάις πού, κυρ ιο λεκτικά, άνο ίγει δρόμου:; στή
σκέψη, γιά συλλογ ισμούς, κρ ίσεις και καταλήξεις, χρήσιμες
όχι μόνο στήν τέχνη άλλά καί στή ζωή. Δυό κείμενα τοΟ Έρ βιν
Π ισκάτορ, έμψυχωτij τοΟ Θεάτρου - ντοκουμέντο - ξεκινών
τας άπό τόν" 'Αντιπρόσωπο " τοΟ Χόχουτ καt τήν 'Ανάκρ ι
ση " τοΟ Π έτερ Βάις - Εχουν &ναν, έκ βαθέων, τόνο άφοπλι
στικijς ε!λικρίνειας, άνιδιο τελοΟς μαρτυρ ίας και μιάς, δλο πά
θος, όμολογ ίας Π ίστεως σ' &να θέατρο τεκμηρ ιωμένο , πολιτι
κό, έπικό, τόπο ήθικijς, λαϊκό άμβωνα, πολιτικό δικαστήριο,
γ ιά τήν άπο κάλυψη τijς άλήθειας. Τό άντικείμενο τοΟ Φακέλου
προ σδιορ ίζεται άπό τή Δρ αματουργ ία τοΟ ντο κουμέντου, γραμ
μένη άπό τή Λ ίλα Μ αράκα, μιά νέα κι άνερχόμενη ' Ε λληνίδα
θεατρο λόγο . Τό θέμα διαφωτίζει σέ βάθος μιά θεατρ ική και
κο ινωνική διερεύνηση άπό τό Γερμανό κρ ιτικό Γκύντερ Ρύλf:
και τό όλο κληρώνουν μιά άποψη τοΟ θεατρ ικοΟ συγγρ αφέα
ντοκουμέντου Χάιναρ Κ ίπχαρ τ και μιά θέση τοΟ φωτισμένου
ΊταλοΟ συνθέτη Λουίτζι Νόνο πού, μέ τό εργο του, μάς έπι
στρέφει τούς i1ρωες της έθνικijς μας άντίστασης . Δέν κάνουμε
άνακεφαλαίωση τών περ ιεχομένων . Οϋτε σκοπεύουμε ν' άνα
πτύξουμε δικές μας θέσεις. Τά κείμενα πού διαλέξαμε, ή συστη
ματική άπ' τό 'να στ' άλλο ο ! κοδόμηση τοΟ θέματος, ό διεισ··
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δυτικός φωτισμός χρήσιμων λεπτομερειών κ' ή τελική συγ
κρότηση, φανερώνουν καί τή δικ1) μας πίστη. Τό " Θέατρο ..
ε!ναι άποφασισμένο νά φωτίσει, μέ παρόμοιο τρόπο, διάφορες
λανθάνουσες καί διαμορφωμένες μορφές πολιτικοί\ θεάτρου.
Καί, κάτι liλλο : Στούς 'Αστερίσκους πού άκολουθοϋν, άντί
νά έπιμείνουμε στό Θέατρο - ντοκουμέντο, έπιχειροϋμε μιά
παράλληλη άνίχνευση στό χώρο τών liλλων τεχνών. Θέλουμε
νά δείξουμε πόσο-ίiν είχαμε πραγματική πνευματική καί καλ
λιτεχνική ζωή στόν τόπο - θά μποροϋσαν τά θέματα νά προω
θοϋνται άκτι νωτά καί πολλαπλά νiι ώ φελούμαστε. Άμποτε.

• ·Ανίχνευση στό χwρο της Μουσικής
Μουσικ1i - κυριολεκτικά καί ξεκάθαρα - ντοκουμέντο, δέ
φτάνει συχνά στό εύρύ κοινό. Οϋτε καί γράφεται ! Τό έλληνικό,
ίδιαίτερα, κοινό οϋτε κάν τήν ύποψιάζετα ι ! Κ ι δμως ύπάρχει.
Καί, σά Λαό, μάς άφορά. Τήν ίδια περίοδο πού έμφανίζεται
τό Θέατρο-ντοκουμέντο, έντοπίζουμε δλο καί πιό πολλούς
συνθέτες , πού δλο καί πιό συχνά, καταπιάνονται μέ τό " γί
γνεσθαι " τών καιρών. Δέν πρόκειται, φυσικά, γιά μουσική
ντοκουμέντο. Άλλωστε, πολιτικοκοινωνικά θέματα - τό
πρόβλημα της πολιτικ1ϊ ς έλευθερίας, ή τύχη τοϋ άνθρωπισμοϋ
κάτω άπό όλοκληρωτικά καθεστώτα κ.li. - ε!χαν άπασχολή
σει, άκόμα πιό νωρίς, συνθέτες μέ διαφορετικές τεχνοτροπίες.
Άναφέρουμε δυό : Τό νεοκλασικό Ί ταλοαμερ ικανό Τζ ιάν
Κάρλο Μενότι, πού 'γραψε, στά 1 950, η)ν δπερα .. Π ρόξενος ..
σέ δ ι κό του λιμ πρέτο. Καί τόν έβδομηντάχρονο πιά 'Ιταλό,
κλασικό τοϋ δωδεκάφθογγου, Λουίτζι Ν ταλλαπίκολα πού
'γραψε, στά 1 938-4 1 , τά περίφημα .. Τραγούδια της Φυλακfjς ..
γιά χορωδία κ'ένόργανο συγκρότημα, κι άργότερα, στά 1 944-48,
τήν δπερα .. Αίχμάλωτος ". Βεβαιότατα, δέ μποροϋμε νά μι
λήσουμε άκόμα γιά μουσική - ντοκουμέντο. "Ο πως κι άργό
τερα, πού πλησιάζουμε πολύ περισσότερο πρός τά έκεί.
Αίφνης, ή δολοφονία τοϋ Τζών Κέννεντυ-22 Νοέμβρη 1 963 ένέπνευσε δυό άπό τούς πιό σεβαστούς συνθέτες τοϋ αίώνα.
Ό Ίγκόρ Στραβίνσκυ ( 1 882- 1 97 1 ) γράφει τήν " 'Ελεγεία
γιά τόν J. F. Κ . " γιά μεσόφωνο ii βαρύτονο καί τρία κλαρι
νέτα. Καί ό Νταριούς Μ ιλώ (γεν. 1 892) τρείς μόλις μέρες
μετά τή δολοφονία, στίς 25 τοϋ Νοέμβρη, γράφει τή " Δολο
φονία ένός μεγάλου άρχηγοϋ κράτους " , i:ργο γιά όρχ1)στρα,
άριθ. 405, πού έκδόθηκε άπό τόν ο!κο " Eschig ". ' Εδώ, θά
πρέπει νά προσθέσουμε καί τή 1 3η Συμφωνία σέ σί ϋφεση
( 1 962) τοϋ Ντιμίτρι Σοστακόβιτς (γεν. 1 906) - γιά σολίστ,
άνδρική χορωδία καί όρχήστρα - πάνω στό ποίημα τοϋ Γεβ
γκένι Γ εφτουσένκο " Μ πάμπι Γ ιάρ ", πού άναφέρεται σηiν
έξόντωση τών ' Εβραίων, στό Β' παγκόσμιο πόλεμο, στήν όμώ
νυμη χαράδρα, κοντά στό Κ ίεβο. Μ' αuτή περίπου τήν προ
ιστορία, φτάνουμf. πιά σέ μι<'ι μουσική, άπόλυτα ντοκου
μέντο. Είναι γραμμένη άπό i: να δυναμικό νέο Ί ταλό συνθέτη,
τόν πενηντάρη σήμερα Λουίτζι Νόνο. Ό ίδιος i:χει συνεργα
στεί μέ τό μέγα Έρβιν Π ισκάτορ - τόν πατέρα τοϋ Θεάτρου
- ντοκουμέντο - γιά τή μουσική στήν .. Άνάκριση " τοϋ
Πέτερ Βάις. Άπό liρθρο τοϋ Νόνο, πού περιλαμβάνεται στό
τεϋχος, ξεκαθαρίζουμε καί τίς θέσεις ηϊς μουσικης-ντοκου
μέντο, πού δέν ε!ναι μουσική όργ1ϊ ς καί διαμαρτυρίας άλλά,
κυρίως, μουσική συνειδητοποί ησης. Ό Λουίτζι Νόνο εγρα
ψε τό
11 Canto Sospeso - τό Τραγούδι πού 'μεινε στή
μέση. -εχει έννιά μέρη - γιά σοπράνο, μέτζο, τενόρο, χο
ρωδία κι όρχ1iστρα. Ε!ναι γραμμένο πάνω στ' άποχαιρετισηi
ρια γράμματα δέκα μελλοθάνατων, λίγο πρίν έκτελεστοϋν
άπό τούς Ναζί, στό Β' παγκόσμιο πόλεμο. Ε!ναι Βούλγαροι,
Πολωνοί, Ρώσοι, 'Ιταλοί, Γερμανοί . . . Ο ί τρείς άπό τούς
δέκα - πού τά κείμενά τους χρησιμοποιοϋνται στό τρίτο
μέρος, γιά σοπράνο, μέτζο, τενόρο κι όρχ1)στρα - είναι
Έλληνες! Άντρέας Λυκουρίνος, 14 χρονώ, μαθητής! Λευτέ
ρης Κ ιοσσές, 19 χρονώ, φοιτητής! Καί τό 25χρονο μπαρμπε
ράκι Κώστας Σιρμπάς! Πόσοι Έλληνες γνωρίζουν τήν ϋπαρ
ξη τοϋ i:ργου; Ένας, δυό, τρείς; Τί ντροπή ! Ό Λουίτζι Νόνο
i:χει άκόμα γράψει: Τήν όπερα " Μισαλλοδοξία 1 960 " καί τή
" Φωτισμένη Φάμπρικα " ( 1 965), γιά σοπράνο καί μαγνητο
ταινία, σέ κείμενα Σκάμπια καί Π αβέζε. ' Επίσης - πάντα
σέ μαγνητοταινία - ενα αύτόνομο i:ργο άπό τή μουσική του
στήν .. Ά νάκριση " τοϋ Πέτερ Βάις. Ένας liλλος συνθέτης
- μ'άνάλογη Ιδεολογική τοποθέτηση κ'ήλικία - ό Γερμανός
Χάνς - Βέρνερ Χέντσε i:χει παρουσιάσει πρόσφατα μ ιά σειρά
άπό i:ργα, liμεσα ii i:μμεσα έμπνευσμένα άπό τii σύγχρονη
πολιτική καί κοινωνική έπικαιρότητα ii άπό τήν Ίστορία
μ' άναφορές στά καθ' ήμίι.:; (" Νατάσα Οii νγεχωυερ ", " Ναυά•·

10

..

γιο της Μέδουσας ",
Έλ Σιμαρρόν ", .. Δοκίμιο περί Χοί
ρων .. κ.li.). Καί κάτι άλλο: Στό. 1 969, άνεβάστ η κε στήν Όλ
λανδία ενα i:ργο μέ μουσική πόπ. Ή ύπόθεσή του ξετυλιγό
ταν στή Νότια 'Αμερική κι άναφερόταν στήν καταπίεση της
περιοχης αύηϊς τοϋ κόσμου άπό τίς Ή νωμένες Πολιτείες .
Σ' δλη τή διάρκειά του, ο ί ήθοποιοί συναρμολογοϋσαν κομ
μάτι κομμάτι eνα γιγάντιο όμοίωμα τοϋ Τσέ Γ κεβάρα, σύμβολο
ηϊς .. πάλης τών λαών κατά τοϋ iμπεριαλισμοϋ ". Στήν ίδια
περίπου, χρονολογικά, έποχή άν1)κει κ' ενα άπό τά τελευταία
έ ργα τοϋ Γερμανοϋ συνθέτη Μπρέντ Άλοϊς Τσίμμερμαν
( 1 9 1 8- 1 970), τό .. Ρέκβιεμ γιά eνα νέο ποιη τή ", γιά φωνές κι
όρχ1)στρα, δπου, μεταξύ liλλων, ό συνθέτης χ ρ ησιμοποιεί
ιiχογραφημένες κραυγές άπό διαδηλώσεις κι άποσπάσματα
άπό όμιλίες Γεωργίου Παπανδρέου, Τζών Κέννεντυ, Χίτλερ
κ.ά. Τελευταίο στή σειρά, άλλ' ίσως πρώτο σέ σημασία έ ργο
μουσικης-ντοκουμέντο, θά μποροϋσε νά χαρακτηριστεί ενα
ό ρατόριο τοϋ Πάουλ Ντεσσάου. Π ρόκειται, φυσικά, γιά τόν
όγδοντάχρονο πιά συνεργάτη τοϋ Μπέρτολτ Μπρέχτ, μέ τ ή
γνωστή μας μουσική σ τ ή " Μάνα Κουράγιο ". Τίτλος τοϋ
i:ργου: " Armeebefeh l 1 3 ", γιά μικτή χορωδία, ρετσιτατίβο
κ' έννιά δργανα. Κείμενό του: ή Π ροκήρυξη ύπ' άριθ. 1 3 τοϋ
Α/ Γ. Ε.Σ. άντιστρατήγου 'Οδυσσέα Άγγελη , μέ ήμερομη νία
1 / 6/ 1 967, πού άπαγόρευε τήν έκτέλεση της μουσικης τοϋ
Μίκη Θεοδωράκη . 'Ανατριχιαστικό, πραγματικά, εϋρημα :
Νά γράψεις μουσικ1), πάνω σ · ένα κείμενο πού . . . άπαγορεύει
τήν έκτέλεση μοl) σικης! Έδώ σταματάμε. "Ολ' αuτά, άλλωστε,
καταγράφη καν σάν κέντρισμα γι' άνίχνευση τοϋ θέματος
άπό πιό άρμόδιουc; . Ή εuθύνη τοϋ .. Θεάτρου .. περιορίζεται
στό δικό του τομέa .
··

• Τό κινηματογραφικό ντοκουμέντο
Στόν Κινηματογράφο θά 'λεγε κανένας πώς μπορεί νά μιλήσει,
μέ σιγουριά, γιά Ντοκουμέντο. 'Αντίθετα ! Τά πράγματα ε!ναι
άρκετά περίπλοκα. Κι ί:ίς ε!ναι ρίζα του, τό ντοκουμέντο !
Π ρώτη εϋκολη παραπλάνηση τό ντοκυμανταίρ. Άλλά, ντο
κυμανταίρ καί κινηματογραφικό ντοκουμέντο, δέν ταυτίζον
ται. Τό πρώτο - κατά τόν κλασικό όρισμό τοϋ Γ κρηρσον ε!ναι «ή δημιουργική έκμετάλλευση της πραγματικότητας»
- πού σημαίνει έντεχνη δημιουργία. Μ' Cίλλα λόγια, μικρό
τερη ii μεγαλύτερη άπομάκρυνση άπό τό πραγματικό δεδομένο.
Τό κιν11ματογραφικό δμως ντοκουμέντο - χωρίς ν' άποκλείει
τελείως τήν έντεχνη δημιουργία, έφόσον μεσολαβεί καί στοι
χειώδες, εστω, μοντάζ - ε!ναι μιά άπεικόνιση ii άναπαρά
σταση της συγκεκριμένης πραγματικότητας. Ή πρώτη κινη
ματογραφι κ ή ταινία -"Ή eξοδος άπό τά έργοστάσια Λυ
μ ιέρ " ( 1 895) τοϋ Λουί Λυμιέρ - ε!ναι τυπική περίπτωση κινη
ματογραφικοϋ ντοκουμέντου, κ ι δχι ντοκυμανταί ρ . Σήμερα,
ό δρος κινηματογραφικό ντοκουμέντο καλύπτει, καταρχήν,
τά κινηματογραφικά έπίκα ι ρα καi τίς συρραφές έπικαίρων.
Άλλά κι αύτά μποροϋν ν' άποουδετεροποιηθοϋν μέ τό σχόλιο
- δταν δέν ε!ναι θεληματικι'ί ούδέτερο. Τά έπικαιρ ι κά πλάνα,
αuτά καθαυτά, ε!ναι ίδεολογικά οuδέτερα. Μέ τ ή διαφορο
ποίηση δμως τοϋ μοντάζ καί τοϋ σχολίου, μποροϋν ν' άπο
χτ�)σουν διαφορετική σημασία ii ν' άπογυμνωθοϋν άπό κάθε
σημασία, έκτός άπ' αuτή πού καταδηλώνει ή εiκόνα σ' ενα
πρώτο έπίπεδο Αύτή άκριβώς ή οuδέτερη καταδήλωση , " ό
.
βαθμός μηδέν της εiκόνας "- δπως θά λέγαμε παραφράζον
τας τό Ρολάν Μπάρτ (πού άντιστοιχεί στή "λευκή γραφτΊ " της
λογοτεχνίας), άποτελεί, στήν κυριολεξία, τό κινηματογραφικό
ντοκουμέντο. Κάπως πιό γενικά κ' έλεύθερα μ ι λiiμε συχνά γιά
δημοσιογραφικό κινηματογράφο καi κινηματογράφο - έ ρευ
να. Ή πρώτ η , ιστορικά, παραλλαγή τοϋ κινηματογραφικοί\
ντοκουμέντου όφείλεται στό Ντζίγκα Βερτώφ ( 1 896 - J 954)
μέ ττΊ ν τεχνική τοu " Κ ινηματογράφου-Μάτι " . Π ρακτική έφαρ
μογ1) της, άρχικά μέ τή βδομαδιάτικη κινηματογραφική έφη
μερίδα της πρώτης Σοβιετικης Κυβέρνησης " Κινοντέλια"
( 1 9 1 8 - 1 9), κι άργότερα μέ τήν"Κινο - Π ράβντα " ( 1 923-24),
κινηματογραφική " i:κδοση " της"Π ράβντα ". Ό Κ ινηματο
γράφος - Μάτι διαφέρει άπό τό παραδοσιακό ντοκυμανταίρ.
Σ' αuτόν ό δημιουργός δέν κάνει αiσθητή ττΊν παρουσία του,
οϋτε κάν στό σχόλιο. Προσπαθεί μόνο νά 'ναι έντονα πειστι
κός, μέ τήν εiλικρίνειά του καί τήν προσπάθεια μιiiς διεισδυ
τικης i:ρευνας, πού δέν περιφρονεί τiς μή Cίψογες τεχνικά λή
ψεις - βασικό χαρακτηριστικό καί τοϋ σημερινοϋ πολιτικοϋ
κινηματογραφικοϋ ντοκουμέντου. 'Εδώ θά μποροϋσε νά πα
ρεμβληθεί όλόκληρη μελέτη γιά τίς πολλαπλές άναλογίες
άνάμεσα στή μπρεχτική θεατρική μέθοδο καi ττΊν κινηματο-

γραφική τοϋ Βερτώφ. ' Ιδιαίτερα στά έ ργα τοϋ Μπρέχτ πού ό
μύθος τους άναφέρεται σέ περιστατικά κοντινά κ:αί γνωστά ,
δπως στό " Τρόμος κ:αί άθλιότητα �τό Γ Ράιχ ". Ή βερτωφικ:ή
μέθοδος - δπως κ:' ή μπρεχτικ:ή - σ' άντιδιαστολή μέ τό
στρατευμένο κινηματογράφο ( cinema militant)
δέν άπο
κ: λείει τή μυθοπλασία (fiction), άλλά μόνο στό έπίπεδο τής
άφήγησης. 'Αποκλείει δμως κ:ατηγορηματικ:ά τήν ίδεολο
γικ:ή ούδετερότητα. Ή ίδεολογικ: ή φόρτιση πετυχαίνεται
πάντοτε στό στάδιο τοϋ μοντάζ - κ:αί ποτέ τής λήψης,
πού πρέπει νά 'ναι δσο γίνεται ψυχρή κ: ι ούδέτερη . Αύτό, άλ
λωστε, άποτελεί τή βασική σχέση μέ τό σινεμά - μιλιτάν κ:αί
τti διαφορά του άπό τόν <'iμεσο κινηματογράφο ( cinema
d irect). Μ ιά δεύτερη παραλλαγή τοϋ κ: ινηματογραφικ:ου ντο
κουμέντου εtναι, άκ: ριβώς, τό σινεμά - ντιρέκ:τ (παραλλαγή κ:·
έξέλιξη του κινηματογράφου - άλήθεια). Τό direct του
δρου άναφέρεται στήν <'iμεση λήψη, χωρίς μεσολάβηση
πολύπλοκης τεχνικής (φωτιστικά, άργό φίλμ, φίλτρα, γερανοί,
τράβελλινγκ: κ: .<'i . ) πού άλλοιώνουν τήν άλήθεια. Όπως κ:αί
στή βερτωφικ:ή μέθοδο, ή φιξιόν δέν άποκ:λείεται (κ:ι αύτό άπο
τελεί τήν είδοποιό διαφορά τοϋ σινεμά - ντιρέκ:τ άπό τό σι
νεμά - βεριτέ κ: ι άπό τό σινεμά - μιλιτάν). Διαφέρει κ:ι άπό τόν
Κ ινηματογράφο - Μάτι : έδώ, οί λήψεις έχουν προετοιμαστεί
μεθοδικά, έ χει προηγηθεί σχολαστι κή " φιλολογική " διερεύ
νηση τοϋ θέματος, τό τυχαίο περιορίζεται στό έλάχιστο. Τό
σινεμά - ντιρέκ: τ άναπτύχτηκ:ε Ιδιαίτερα στό γαλλόφωνο Κα
ναδά ( Κεμπέκ: ), μέ βασικό έκ:πρόσωπο τόν Π ιέρ Περρώ. Ό
κινηματογράφος έκ:εί, όργανικ:ά έν,αγμένος στό αύτονομι
στικ:ό κίνημα τής περιοχής, βοήθησε άποτελεσματικ:ά νά
συνειδητοποιηθεί άπό τίς μάζες δτι τό πρόβλημα τοϋ Κεμπέκ:
δέν εtναι έθνικ: ιστικ:ό άλλά, βασικά, κ:οινωνικ:ό -- έσωτερικ: ή
κατοχή κ:αί έκμετάλλευση τών γαλλόφωνων άπό τούς άγγλό
φωνους ! Όπως κ:αί τό σινεμά - μιλιτάν, άρνείται τήν iδεολο
γικ:ή ούδετερότητα τοϋ σινεμά - βεριτέ (Ζάν Ρούς - 'Εντγκάρ
Μορέν). 'Από τό σινεμά - μιλιτάν διαφέρει όχι μόνο γιατί δέν
άρνείται πάντα τή μυθοπλασία, άλλά κ: α ί στό εtδος τής στράτευ
σης. Τό σινεμά - ντιρέκ:τ εtναι κατεξοχήν κινηματογράφοι:; κ:οινωνικ:ή έ ρευνα. Τό σινεμά - μιλιτάν, κατεξοχή ν κινηματο
γράφος - πολιτική έ ρευνα. Πάντως, στήν τεχνική λήψης, τά
δυό αύτά εlδη κ: ινηματογραφικ:οϋ ντοκουμέντου δέ δ ιαφέρουν
καθόλου. Ή τρίτη κ: α ί πιό ένδιαφέρουσα παραλλαγή τοϋ κ: ινη
ματογραφικ:οϋ ντοκουμέντου εtναι τό σινεμά - μ ιλιτάν. 'Εδώ,
ή έ ρευνα δέν προηγείται τής λήψης, άλλ' έπεται. Οί συχνά
τυχαίες λήψεις (πού μπορεί νά 'ναι κ' έρασιτεχνικές) πάνω σέ
θέματα ξεκάθαρα πολιτικά κ:αi κοινωνικά, μαζεύονται, ταξι
νομοϋνται κ:αί άξιολογοϋνται μέ κριτήρια όχι αίσθητικ:ά, άλλά
σχετικά μέ τήν άξία κ:αί τήν πολιτικοκ:οινωνικ:ή σημα
σία τοϋ ντοκουμέντου. 'Αντίθετα, δηλαδή , άπό τό σινεμά ντιρέκ: τ, δπου ή αtσθητικ:ή άξιολόγηση παίζει σημαντικό ρό
λο. Π ρωτοπόρος αύτοϋ τοϋ εl δους κινηματογράφου, πού 'ναι
ό κατεξοχήν κινηματογράφος - ντοκουμέντο, εtναι ό Ρενέ Βω
τιέ (" 'Αφρική 50 ") καί ό' Κ ρ ίς Μ αρκέρ (" Κούβα ναί , 1 96 1 ).
Τό φίλμ τοϋ Ά ργεντινοϋ Φερvάντο Σολάνας " Ή ίό ρα τής
άνθρακιiiς " ( 1 967), ή πιό χαρακτη ριστική περίπτωση σινεμά μιλιτάν, εtναι μιά κολοσσιαία κ: οινωνικ: οπολιτικ:ή μελέτη, πού
βαστάει τεσσερεσήμισι ώρες ! Άσκ:εί τεκμηριωμένη κι αύ
στηρή κριτική στόν περονισμό καί τόν ίμπεριαλισμό άλλά κ:αί
στtς άντιφάσεις της άριστερiiς. 'Α νακ:ατεύει έπίσημα έπίκ:αιρα
( κρατικών όπερατέρ) κ:αί άνεπίσημα (παρμένα άπό έλεύθερους
κινηματογραφιστές), δείχνοντας έ τσι κ:αί τήν άντίθεση στόν
τρόπο δρασης τοϋ Ιδιου πράγματος άπό δυό διαφορετικές σκο
πιές. Τό σινεμά - μιλιτάν, άναπτύχτηκ:ε μέ κ:αλπαστικό ρυθμό
στή Γ αλλία, κ:ατά τή διάρκεια τοϋ Μάη καί άμέσως μετά τό
Μάη το(j 68. Ένα πλήθος περιστατικών πού τράβηξαν έπαγγελ
ματίες (δπως ό Γ κοντάρ) κ' έρασιτέχνες, συγκ:εντρώθηκ:αν σέ
πολλές ταινίες μικ:ροϋ μ ήκους, πού άποτελοϋν ντοκουμέντα
μοναδικής άξί.ας. Γ ιά πρώτη φορά ό κ ινηματογράφος - ντο
κουμέντο κατέγραψε τά πάντα, μέ έκπληκ:τικ:ή άκ: ρίβεια κ:αί
λεπτομέρεια, δημιουργώντας άδιάψευστες μαρτυρίες γιά τά
γεγονότα. 'Από τήν έπιτυχία αύτti , δημιουργήθη καν κ:αi δροϋν
σήμερα στή Γαλλία, πέντε κύριες κ: ινηματογραφικ:ές όμάδες
πού, μέ τίς κ:άμερές τους, καταγράφουν συστηματικά δ,τι συμ
βαίνει κ' έχει κάποια κ:οινωνικ:οπολιτικ:ή σημασία. Κ' ο[ ται
νίες τοϋ Μ ά η , κ:ι αύτές πού γυρίζουν οί πέντε όμάδες δέν περ
νοϋν, φυσικά, στό έμπορικό κ:ύκ:λωμα διανομής. Διοχετεύον
ται μ' ενα είδικό κ: ύκ: λωμα σέ φοιτητικές, έργατικ:ές κ:αί κ:ομ
ματικ:ές λέσχες. Έκ:τός άπό τή Γαλλία, ψυχωμένοι όπερατέρ,
μέ κίνδυνο τής ζωής τους, άποθησαυρίζουν άποκ:αλυπτικ:ά
ντοκουμέ ντα άπό τούς " πολέμους τής είρήνης" ριψοκι νδυνεύ-

''

οντας στό Βιετνάμ, τήν 'Αλγερία, τή Μέση 'Ανατολή, τήν
Καμπότζη . Τά όλίγα αύτά γενικά κ:αί άρκ:ετά . . . διδασκ:αλικ:ά,
πού δέ φτάνουν, βέβαια, στό βάθος τοϋ θέματος, aς γίνουν
τουλάχιστον άφορμή γιά μιά θεωρητικ:ti άνίχνευση - γιατί
όχι κ:αί μιά πραγμάτωση ; - τοϋ συγκ:λονιστικ:οϋ αύτοϋ κ:ι νη
ματογραφικ:οϋ άνοίγματος, κ:αί στή χώρα μας.

• Βαθιa διείσδυση στη Ζωyραφικη
Σίγουρα - μετά τή Σκηνή - τό ντοκουμέντο έχει κάνει τήν
πιό βαθιά διείσδυση στό χώρο τών εί καστικών τεχνών. Στόν
Κιν.ηματογράφο καi τή Μουσική δέν έχει πάει σέ βάθος. 'Απο
φασιστική εtναι ή ε!σβολή τοϋ ντοκουμέντου στή Λογοτεχνία.
Θ' άξιζε μιά ιστορική άναδρομ ή , πού θά κατάληγε στήν άπο
θέωση το(j ντοκουμέντου στίς μέρες μας, δπου, μιά μαγνητο
ταινία άποτυπώνει " ζωντανά " δ,τι γινόταν <'i λλοτε μ' έπίμονο
κ' έπίμοχθο γράψιμο. 'Αλλ' ού τε άρμοδιότητα, ού τε καί χώρο
διαθέτουμε πιά, γι' αύτό. Κ α ί στίς εiκαστικές, τό ντοκουμέντο
ξεκίνησε άπό τή Γ ερμανία. Μεταπήδησε στήν 'Αμερική. Κ α ί
τήν κατάχτησε. Φυσικά, στίς είκαστικές, ντοκουμέντο σημαίνει
ρεαλισμός. Όχι, βέβαια, κείνος πού ξέραμε. Άλλ' ένας νέος
ρεαλισμός πού, μέ τήν ψυχρή άκρίβεια κι αύθεντικότ η τά του,
έπιτελεί συγκεκριμένη κοινωνική άποστολή : 'Ακριβή άπει
κόνιση, συνειδητοποίηση καί καταγγελία τής γύρω μας πρα
γματικότητας - μέ σκοπό τή βελτίωση κ:αi τήν άλλαγή της.
'Ιστορικά, ρεαλrσμός μέ κοινωνικά ένδιαφέροντα, εtχε έμφα
νιστεί τό 1 90 αίώνα στή Γαλλία. Συνδέθη κε μέ τά πρώτα σο
σιαλιστικά κινήματα κ' εtχε συνειδητό έκ:πρόσωπο τόν Κουρ
μπέ. Μέ τήν κ: ατάπνιξή τους, ό ρεαλισμός ξεπέφτει στό να
τουραλισμό. Στή νεότερη τέχνη, ή άναζήτηση τής πηγής
τής έ κφρασης στό ύποσυνείδητο, ο! έ ρευνες γιά τά πλαστικά
προβλήματα, τά � παρξιακά ένδιαφέροντα κ:' ή περιλάλητη άφαί
ρεση, εtχαν έκτοπίσει, γιά πολλά χρόνια, τό ρεαλισμό. Μ ιά
σειρά <'iλλες έξελίξεις, άπομακ:ρύνουν σταθερά τή σύγχρονη
τέχνη άπό τήν άφα ί ρεση . Τό ένδιαφέρον γιά τήν παραστατική,
σέ βάρος τής άνεικονικ:ης τέχνης, άναζωπυρώνεται . 'Εδώ,
εiσβάλλει ό νέος ρεαλισμός. 'Αποκαλείται κ: ριτικ:ός. Κ α i εtναι.
Τήν ύποκειμενικότητα η')ς άνεικονικής τέχνης, τήν άντικα
θιστii μιά κριτική στάση άπέναντι στά πράγματα. Συμπορεύε
ται μέ 1i; νέες άντιλήψεις γιά τήν κοινωνική άποστολή τής
τέχνης, πού όφείλει ν' άποχτήσει <'iμεση έπαφή μέ τό θεατή
καi τά πιό καυτά προβλήματά του. Τά όνόματα πού παίρνει
ό κριτικός ρεαλισμός, κατά περιστάσεις κ' έποχές, δείχνουν
καθαρά τήν τοποθέτησή του καί τίς διάφορες έκδοχές του :
· Α ντι-τέχνη, τέχνη-δημοσιογραφία, τέχνη-διαμαρτυρία, τέχνη
ντοκ: ουμέντο. Στό ρεαλισμό, ύπi'\ ρχε πάντα ή προσπά
θεια τοϋ καλλιτέχνη γι · αύθεντικ:ότητα κ:αί ή προσωπικ: ιi
του έγγύηση πώς τά πράγματα καί τά γεγονότα ήταν
δπως τ' άποτύπωνε. Ό κριτικός ρεαλισμός εtναι έ να δεύ
τερο σκαλοπάτι. Ό καλλιτέχνης παραθέτει τά τεκμ ήρια τής
αύθεντικ:ότητας τών δσων δείχνει. Κάνει τό μοντάζ μιiiς πι
στοποιημένης πραγματικότητας. Ό καλλιτέχνης παίρνει θέση.
Ό κ: ριτικ:ός ρεαλισμός εtναι τοποθετημένος - πολιτικά στρα
τευμένος. Σπάει τήν έπιφάνεια τών πραγμάτων. Δείχνει τό
βάθος. Miiς όδηγεί, μiiς διευκολύνει νά τό δοϋμε. Ή είκ:όνα
κ:' ή κ:ατασκ:ευή πού φτιάνει, δέν ξαναδείχνει τήν πραγμα
τικότητα. Τή δείχνει καλύτερα - πιό <'iμεσα, τεκμ η ριωμένα,
πιό κ:αθαρ.ά . Μέ τήν παράθεση στοιχείων άπό τήν πραγμα
τικότητα άνατρέπει τούς συσχετισμούς τους, άπό τόν τρόπο
πού τούς έμφανίζει τό Σύστημα. Τούς φωτίζει άπό <'i λλη <'i πο
ψ η , πού άποκ: αλύπτει άκ:ριβώς τό μηχανισμό τοϋ Συσηiματος.
Μέ τήν άκ: ρίβεια πού τοϋ έπιτρέπουν τά σύγχρονα μέσα πραγματικά άντικ:είμενα στίς κατασκευές, άπόλυτα πιστά όμοι
ώματα, έκ:μαγεία, φωτογραφίες, άφίσες κ:λπ. - πετυχαίνει τήν
προβολή άδιάψευστων στοιχείων τής πραγματικότητας. Στοι
χείων, πού άπό μόνα τους - χωρίς καμιά άνάγκ: η δραματικ:οϋ
ύποκ:ειμενικ:οϋ σχολιασμοϋ - άποκαλύπτουν τή βιαιότητα καί
τήν ώμότητα τής πραγματικότητας, ένεργώντας στό θεατή μέ
τήν ίδια ώμότητα! Ή δραστικότητα τοϋ έ ργου τέχνης στό
θεατ1i, γίνεται σόκ: ! Γ ι' άλλη μιά φορά άνακ:ύπτει ό Μπρέχτ !
Όπως κ: α ί στήν άποστασιοποίησή του, δέν ύπάρχουν κ: ' έδώ
σχόλια. Δέν προτείνονται λύσεις. Μόνο πού στό Μπρέχτ δέν
ύπάρχει ό τονισμός τοϋ σόκ: . Καί, γιά νά τελειώνουμε : Εtναι
χαρακ:τηριστικ:ό πώς οί έκ: θέσεις, πού γίνονται κ:άθε τέσσερα
χρόνια, στό Κάσσελ τής Γερμανίας έ χουν τόν τ ίτλο: Ντοκου
μέντα! Ά λλά τί χρείαν έ χομεν τοϋ Kassel; Π όσο τό ντοκου
μέντο άπλώνεται στή σύγχρονη τέχνη, τό διαπιστώνουμε στiς
άθηναϊκ:ές έκθέσεις. Θέλουμε δέ θέλουμε, ή δραστικότητα τοϋ
έ ργου στό κοινό . άναγνωρίζεται πιά σάν άξία τής τέχνης.
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ΚΑΙ

ΠΟΙΗΣΗ

Η ΑΔΕΡΦΟΣΥΝΗ , ΤΟ ΔΩΡΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
'Ένα πεζ6, πλημμυρισμένο ποίηση. Εlναι αύτοβιογραφικές
άναμνήσεις τού ποιητή. κ· εlναι χαραχτηριστικό πώς προ 
τάσσονται στά ποιητικά του 'Άπαντα. Γράφτηκαν στήν
Ίσλα Νέγρα καί διαβάστηκαν, άπό τόν ίδιο τό ν Πάβλο
Νερούδα, στήν Α ίθουσα Τιμών τού Πανεπιστήμιου τής
Χιλής, στό Σαντιάγο, τό Γενάρη τού 1 954. Μεταφράστη
καν άπό τήν Γ καί τελευταία ι.ϊις τώρα έκδοση τών 'Απάν
των του (" Losada ", 1 967), σελίδες 25 ι.ϊις καί 38.
Γιά νά μαθαίνεις καί νά ίστορείς καί νά ίστορείς γιά νά μα
θαίνουν. . . Έτσι πρέπει ν' άρχίσω αύτή τήν ίστορία, ίστο
ρία νερών, φυτών, δασών, πουλι ών, λαών, γιατί αύτό είναι
ποίηση, τουλάχιστον ή ποίησή μου.
Π ρίν άπ' δλα δμως, i:iν κάποιος αίσθάνεται i:iβολα σ' αύτή τήν
αίθουσα, αύτός είμ' έγώ. Όχι μόνο γιατί πρέπει νά μιλήσω
γιά μένα τόν ίδιο, άλλο γιατί θά πρέπει νά μιλάω ένώ έσείς
θά μπορείτε νά σκέφτεστε δ,τι σος κάνει κέφι. Κάτι πού θά
μοϋ δρεσε νά κάνω έγώ.
Ή καρδιά τών ποιητών είναι - δπως δλες οί καρδιές - μιά
άτέλειωτη άγκινάρα. Σ' αύτή δμως δέν ύπάρχουν φύλλα
μόνο γιά γυναίκες μέ σάρκα καί όστά, γιά eρωτες άληθινούς η
έπίμονα δνειρα, άλλο γιά δλους τούς πειρασμούς τijς ζωijς,
καί γιά τή ματαιοδοξία. Δεν ύπάρχει άληθινός ποιητής
χωρίς κάποια ματαιοδοξία, δπως δέν ύπάρχουν καί μεγάλοι
ποι ητές άνέκδοτοι. Θ' άρχίσω λοιπόν νά μαδάω τά φύλλα
τijς ματαιοδοξίας, γιά νά τά ξοδέψουμε δλοι μαζί, άφοϋ κάτι
τέτοιο μοϋ ·χετε ζητήσει. 'Ελπίζω νά 'ναι τούτη μιά άπό τlς
τελευταίες φορές, καί πώς κάθε τι δλλο, δλα τ' δλλα φύλλα
πού θά κόβω άπ' τήν καρδιά, νά 'ναι προϊόν καθαρό, τρο
φές φυτι κές, γήινες η ού ράνιες, ποίηση . . .
Οί προπαπποϋδες μου φτάσανε στούς κάμπους τοϋ Π αρράλ
καί φύτεψαν άμπέλια. 'Απόχτησαν λίγη γη καί πάμπολλα
παιδιά. Μέ τό πέρασμα τοϋ καιροϋ μεγάλωνε κ' ή φαμίλια άπό
τά παιδιά πού γεννιόνταν μέσα κ· eξω άπό τό σπιτικό. Φτιά
χναν πάντα κρασί, eνα κρασί δυνατό κι άψύ, κρασί βαρελίσιο,
άφιλτράριστο. Λίγο λίγο φτωχαίνανε, άφήσανε τή γη, άποδή 
μησαν, γυ ρίζοντας νά πεθάνουν στά ξεραμένα χώματα τijς
κεντρικijς Χιλijς.
Ό πατέρας μου πέθανε στό Τεμοϋ κο. γιοτ' ijτανε δλλης γijς
aνθρωπος. Είναι θαμμένος έκεί, σ' eνα άπό τά πιό βροχό
λουστα νεκροταφεία τοϋ κόσμου. Ή ταν κακός γεωργός, μέ
τριος έργότης στό φράγμα τοϋ Ταλκαγουάνο, άλλο καλός σι
δ η ροδρομι κός. Ό πατέρας μου ijτανε παθιασμένος σιδηρο
δρομικός. Ή μητέρα μου μποροϋσε τή νύχτα νά ξεχωρίζει
άπό τ· i:iλλα τραίνα, τό τραίνο τοϋ πατέρα μου πού eμπαινε
η eβγαινε άπ' τό σταθμό τοϋ Τεμοϋ κο.
Λίγοι ξέρουν τί είναι eνα τραίνο νταμαριοϋ. Στίς νότιες πε
ριοχές, μέ τούς δυνατούς νοτιοδυτικούς βε.ν.. τάβαλ ( ' ) τά
νερά θά παράdερναν τίς ράγιες i:iν δέ ρίχνανε χαλίκια άνό
μεσα στίς τραβέρσες πού στηρίζουν τίς γραμμές, χωρlς νά
ξεχνιοϋνται οϋτε στιγμ ή. Άπό τό λατομείο πρέπει νά βγαίνουν
οί πέτρινες πλάκες, νά κόβονται καί μέ ζεμπίλια ν' άδειόζονται,
σάν ψιλοκομ μένο πιά χαλίκι, σέ ρηχά βαγονέτα.
Έδώ καί σαράντα χρόνια τό προσωπικό ένός τέτοιου τραίνου
eπρεπε νό 'ναι καταπληκτικό. Έπρεπε νά μένει σ' άπομονω
μένα μέρη, σπάζοντας πέτρα. Τά μεροκάματα τiiς 'Επιχεί ρ η 
σ η ς ί'jταν aθλια. Δέ ζητοϋσαν συστάσεις άπ' δσους ijθελαν
νά δουλέψουν στά νταμαρότραινα. Τό συνεργείο τό άποτε
λοϋσαν γεροδεμένοι, γιγαντόσωμοι έργάτες. Προέρχονταν άπό
( 1) Βεντάβαλ : άνεμοστρ6βιλος τού άνταρκτικού Ν6του τής
Χιλής, πού κατεβάζει διαλυμένους πάγους.

τήν ϋπαιθρο, άπό φτωχογειτονιές, άπό φυλακές. Ό πατέρας
μου ί'jταν ό όδηγός τοϋ τραίνο υ . Είχε συνηθίσει νά διατάζει
καί νά ύπακούει. Συχνά μ' i:iρπαζε άπό τό σχολείο καί πήγαινα
μαζί του στό νταμαρότραινο. Σπόγαμε πέτρα στή Μπορόα,
aγρια καρδιά τijς φροντέρα ( 2 ) , θέατρο τρομαχτικών μαχών
άνόμεσα στούς ' Ι σπανούς καί τούς Άραουκάνους.
Ή φύση, έκεί, μέ γέμιζ' eνα είδος μέθης. Θά ij μουνα περίπου
δέκα χρονώ, κ' ή μουν κιόλας ποιητής. Δέν eγραφα στίχους,
άλλά μέ τραβοϋσαν τά πουλιά, οί σκαραβαίοι, τ' αύγά τijς
πέρδικας. Ήταν θαϋμα νά τά ξετρυπώνεις στίς χαράδρες,
γαλαζοπράσινα, σκοϋρα καl λαμπερό, σάν τήν κάνη κυνηγε
τικοϋ δπλου. Μ έ μάγευε ή τελειότητα τών έντόμων. Μάζευα
τlς " μάνες τοϋ φιδιοϋ ". Μ' αύτό τό άλλοπρόσαλλο όνομα
είναι γνωστό τό μεγαλύτερο κολεόπτερο, μαϋρο, γυαλιστε
ρό, δυνατό, ό τιτάνας τών έντόμων τijς Χιλής. Μόλις τό δείς
ξαφνικά στούς κορμούς τών μάκι, τijς άγριομηλιος καί τών
κοίγουες ( 3 ) , σέ πιάνει τρεμούλα, ijξερα δμως πώς ί'jταν τόσο
δυνατό, πού θά μποροϋσα νά σταθώ άπόνω του όλόρθος μέ
τά δυό μου πόδια χωρίς νά πάθει τίποτα. Μέ τόσο μεγάλη
άμυντι κή δύναμη, δέν χρειαζόταν νό ·χει δηλητή ριο.
01 έξερευνήσεις μου έκείνες γέμιζαν περιέργεια τούς έργάτες.
Γρήγορα άρχισαν νά ένδιαφέρονται γιά τά ε ύ ρήματό μου.
'Όταν τούς πρόσεχε λιγότερο ό πατέρας μου, τρύπωναν
στό παρθένο δάσος καi μέ περισσότερη έπιδεξιότητα, έξυπνό
δα καί δύναμη, άπ' τή δική μου, μοϋ 'βρισκαν άπίστευτους
θησαυρούς. Ή ταν i!νας πού λεγότανε Μ όνγε. Κατά τή γνώμ η
τ ο ϋ πατέρα μ ο υ , ί'jταν ό π ι ό έπικίνδυνος μαχαιροβγάλτης . . .
Είχε δ υ ό μεγάλες γραμμές στό μελαχρινό πρόσωπό του.
Ή μ ιά, ί'jταν μιά κάθετη ούλή άπό μαχαιριά κ' ή άλλη τό άσπρο
όριζόντιο χαμόγελό του, τό συμπαθητικό καί παιχνιδιάρικο.
Αύτός ό Μόνγε μοϋ 'φερνε άσπρα κοπίγουε (4), μαλλιαρές
άράχνες, νεοσσούς τρυγονιών καί μιa φορά β ρ ij κε γιά χά 
ρη μου τό πιό έκπληκτικό, τό κολεόπτερο τοϋ κοϊγου ε καί τfjς
λούμα. Δέν ξέρω i:iν τό 'χετε δεί καμιά φορά. Έγώ τό είδα
μέ κείνη τήν εύ καιρία μόνο, γιοτ· ί'jταν μιά άστραπή ντυμένη
ού ράνιο τόξο. Τό κόκκινο καl τό βιολετί καί τό πράσινο καί τό
κίτρινο άστραφταν στή ράχη του καί, σaν άστραπή, τό 'σκασε
μέσα άπ' τά χέρια μου καί ξαναγύρισε στό δάσος. Ό Μόνγε
δέν ί'jταν πιά έκεί γιά νά τό πιάσει καί νά μοϋ τό ξαναφέρει.
Π οτέ δέ συνijλθα άπό κείνη τήν έκθαμβωτική όπτασία.
Ο ϋ τε λησμόνησα ποτέ έκείνο τό φίλο . . . Ό πατέρας μοϋ
άφηγήθηκε τό θάνατό του. Έπεσε άπ' τό τραίνο καί κύλησε
σ' eνα γκρεμό. Σταμάτησαν δλοι τijς άποστολijς, άλλά,
δπως μοϋ 'πε ό πατέρας μου, είχε πιά γίνει eνα σακί κόκαλα.
Έκλαψα μιά όλόκληρη βδομάδα.
Είναι δ ύσκολο νά δώσω μιά ίδέα γιά eνα σπιτικό σάν τό δ ι 
κό μου, τυπικό σπίτι τ ij ς Φροντέρα, πρίν σαράντα χρόνια.
Καί πpώτα, τά διαμερίσματα τijς κάθε οίκογένειας έπικοινω
νοϋσαν μεταξύ τους. Άπό τήν αύλή, οί Ρέγιες καί οί Ό ρτέγα,
οί Κάντια καl οί Μασσόν, άντόλλαζαν έργαλεία η βι βλία,
τοϋρτες γενεθλίων, άλοιφές γιά έντριβές, όμπρέλες, τραπέζια
καί καρέκλες. Αύτά τά πολυθόρ υ βα σπίτια στέγαζαν δλη τή
δραστηριότητα ένός λαοϋ.
Ό δόν Κάρλος Μασσόν, Βορειοαμερι κόνος μ' aσπρα μαλλιά,
(2) Φροντέρα: Σύνορο, ή περιοχή τής Άραουκανίας, έκεί
πού 'ναι τό Τεμούκο, τελευταίο σημείο τής καθ6δου τών
Ίνκας πού νικήθηκαν άπό τούς γενναlους Άραουκάνους.
Οί τελευταίοι άποδεκάτισαν καί τούς 'Ισπανούς τό 1 60 αίώvα.
(3) Μάκι: μικρό όπωροφόρο τής Χιλής. Κοίγουε: μεγάλο
δέντρο τής Χιλής.
(4) Κοπίγουε: τό έθνικό κόκκινο λουλούδι τής Χιλής, μοιάζει
μέ κρίνο. Σπάνια, ύπάρχουν κι άστρα.

13

πού 'μοιαζε μέ τόν Έ μερσον, i'jταν ό πατριάρχης δλης αύτης
της οίκογένειας.
Οί γιοί τοϋ Μασσόν i'j ταν έκατό τ.οίς έκατό ντόπιοι.
Ό δόν Κάρλος Μασσόν κρατοϋσε στό σπίτι του καί Κώδικα
καί Β ίβλο. Δέν i'jταν ίμπεριαλιστής, i'jταν eνας πρωτότυπος
γενάρχης.
Στήν οίκογένεια αύτή, μολονότι κανένας δέν εΤχε χρήματα,
ξεφύτρωναν τυπογραφεία, πανδοχεία, κρεοπωλεία. Άλλοι άπ'
τούς γιούς i'jταν διευθί.ιντές έφημερίδων κι άλλοι έργάτες
στά ίδια τυπογραφεία.
Γίνονταν δλ' αύτά, ό καιρός περνοϋσε κι ό κόσμος έμενε
φτωχός, δπως καί πρίν.
Μόνο oi Γερμανοί συνέχιζαν άσταμάτητα τήν άποθησαύριση
άγαθών πού τούς χαραχτήριζε έκεϊ στή Φροντέρα.
Τά σπίτια μας, λοιπόν, i'jτpν σάν καταυλισμός η καταλύμ 
ματα έξερευνητικης άποστολijς.
Μπαίνοντας, eβλεπες κάδους, σωρούς έργαλεία, σέλες ΚΙ
όλλα δυσπερίγραπτα πράγματα 1
Ύπηρχαν πάντα μισοτελειωμένα δωμάτια, σκάλες άσυμπλή 
ρωτες. Σ ' δλη τους τ ή ζωή μιλοϋσαν γιά τ ό συνέχισμα τοϋ
χτισίματος. Οί πατεράδες όρχιζαν νά σκέφτονται τό Πανε
πιστήμιο γιά τά παιδιά τους.
Στό σπίτι τοϋ δόν Κάρλος Μασσόν γιορτάζονταν οί μεγάλες
μέρες.
Σέ κάθε τραπέζι, στίς όνομαστικές γιορτές, εΤχε γαλρπούλα
μέ σέλινο, άρνάκι ψητό στή σούβλα καί χιονισμένο γάλα (5)
γιά γλυκό. Πόνε πιά πολλά χρόνια πού δέ δοκίμασα χιονι
σμένο γάλα. Ό άσπρομάλλης πατριάρχης καθόταν στό κε
φαλάρι τοϋ άτέλειωτου τραπεζιοϋ, μέ τή σύζυγό του, δόνια
Μ ι καέλα Κάντια. Π ίσω του i'jταν μιά πελώρια ση μαία της Χιλijς,
πού πάνω της εΤχε καρφιτσώσει μιά μ ι κ ροσκοπική σημαιούλα
βορειοαμερικάν ι κ η . Τέτοια i'jταν κ' ή άναλογία τοϋ αϊματος
'Υπερίσχυε τό .. μοναχικό άστέρι .. της Χιλης ( 6 ) .
Στό σπίτι τών Μασσόν εΤχε κ' eνα σαλόνι δπου δέν άφηναν έμδς
τούς πιτσιρίκους νά μπαίνόυμε, έχτός άπό μετρη μένες περ ι 
πτώσεις. Π οτέ δέν είδα τί χρώμα εΤχαν τ ά eπιπλα, γιοτ· i'jταν
σκεπασμένα μέ λευκά καλύμματα, ίίις τή μέρα πού καταστρα
φήκανε άπό πυρκαγιά. Ύπηρχε έκεί eνα οίκογενειακό όλμπο υ μ
μέ φωτογραφίες. 'Εκείνες o i φωτογραφίες i'j ταν πιό φίνες, .
πιό καλαίσθητες άπό τίς φριχτές έγχρωμες μεγεθύνσεις πού
πνίξανε άργότερα τή Φροντέρα.
Ύπηρχε έκεί κ' eνα πορτραίτο της μ η τέρας μου, πού πέθανε
στό Π α ρράλ λίγο μ:τά τή γέννησή μου. Ήταν μιά κ υ ρ ία ντυ 
μένη στά μαϋρα, λεπτή καί σκεφτι κή. Μοϋ 'παν πώς έγραφε
στίχους μά ποτέ δέν είδα τίποτα δικό της έχτός, άπό κείνο τ' ώ 
ραίο πορτραίτο.
Ό πατέρας είχε παντρευτεί σέ δεύτερο γάμο τή δόνια Τρινι
δάδ Κάντια, τή μ η τριά μου. Μοϋ φαίνεται άπίστευτο νά
πρέπει νά δώσω αύτό τ' όνομα στό φύλακα όγγελο τών παι 
δικών μου χρόνων. Ήταν πρόθ υ μ η καί γλυ κιά, εΤχε τ ή ν αί
σθηση τοϋ χωριάτικου χιοϋμορ καί μιά καλοσύνη ένεργ η 
τική κ α ί άκούραστη.
Μόλις έφτανε ό πατέρας μ Ό υ, έκείνη μεταμορφωνόταν σέ μιά
άβρή σκιά, δπως δλες οί γυναίκες τότε, έκεί.
Σέ κείνο τό σαλόνι εΤδα νά χορεύουν μαζοϋρκες καi καντρίλιες.
Στό σπίτι μου ύπηρχε έπίσης eνα μπαοϋλο μέ άντικείμενα γοη
τευτι κά. Στό βάθος του φ�νταζε eνας ύπέροχος παπαγάλος
ήμερολογίου. Μιά μέρα πού ή μ ητέρα μου άνασκάλευε τήν
ίερή έκείνη κι βωτό, έπεσα μέσα μe τό κεφάλι γιά νά φτάσω
τόν παπαγάλο. Άλλ' δταγ μεγάλωσα, τήν άνοιγα κρυφά.
Είχε κάτι βεντάλιες έξαίσιεί;""καί μ ή - μο ϋ - όπτου.

(5) Χιονισμένο γάλα: τυπικό χιλιανό έπιδόρπιο. 'Α σπράδια
αύγοϋ, χτυπημένα σέ πηχτό γλυκό γάλα.
(6) Τό "μοναχικό άστέρι " τής Χιλής: ή χιλιανή σημαία πού
'χει i!να άστέρι.
�Ό

Ή

ποιητιίς. δυό χρqιιώ παιδάκι, στό Τεμοϋκο.
ΑΝΩ:
φυ
σιογνωμία του εχει ιjδη κάτι άπό τιίν έκφραση τοϋ Νερούδα .
Κ Α ΤΩ : " . . . ιjμουν δεκατεσσάρω χρονώ . . . κ ' ιjμουνα περιίφανα σκού
ρος, άδύνατος, έπικιίδειος καί τελετουργικός . . . " ΓΈστραβαγάριο " )

Διατηρώ κι άλλη μ ι ά άνόμνηση άπό κείνο τό μπαοϋλο. Τό
πρώτο έρωτικό ρομάντζο πού μέ άναστότωσε. Ήταν έκατον
τόδες κάρτ ποστάλ, δλες σταλμένες άπό κάποιον .πού τίς ύπό
γραφε, καί πού δέν ξέρω ον ήταν ' Ενρίκε ij Άλ�έρτο, κ' ήταν
δλες γραμμένες γιό τή Μαρία Τfλμαν. ' Εκείνες ol κάρτες ήταν
ύπέροχες. Ή ταν πορτραίτα μεγάλων καλλιτέχνιδων τfiς έπο
χfiς, μέ ψεύτικα κολλητά διαμαντάκια καί, συχνά, μέ πρόσθετα
μαλλάκια. ΕΙχαν έπlσης κάστρα, πλατείες καί τοπία μακρινό.
Γιά πολλά χρόνια έκείνες οί φιγοϋρες ήταν ή μόνη μου άπό 
λαυση. Άλλ' δσο μεγάλωνα, δλο καί διάβαζα έκείνα τά μ η 
νύ ματα· τ fi ς άγόπης, γραμμένα μέ μ ι ά τέλεια καλλιγραφία.
.
Φανταζόμουν πάντα πώς έκείνος ό " ' Ε ραστής . πρέπει νό 'χε
πομπέ καπέλο, μπαστούνι καί διαμάντι στή γραβάτα.
'Ό μως έκείνες οί άρόδες είχαν eνα σφοδρό πόθος. Ήταν
σταλμένες άπό δλα τά ση μεία τfiς ύφηλίου, άπό κάποιον
ταξιδιώτη. Ή ταν γεμάτες φανταχτερές φράσεις, γραμμένες
μ' " έρωτευμένη " τόλμη. Κι όρχισα κ' έγώ νά έρωτεύομαι τή
Μαρία Τίλμαν. Τή φανταζόμουνα σά μιά άπρόσιτη ήθοποιό,
στεφανωμένη μέ μαργαριτάρια. Πώς δμως είχανε φτάσει wς
τό μπαοϋλο τιϊς μητέρας μου έκείνες οί κάρτες; Πώς είχε
έγκαταλείψει τό θησαυρό της ή άγνωστή θεό; Π οτέ δέ μπό 
ρεσα νά τό μάθω.
Τά παιδιά στό Λύκειο δέ μέ ξέρανε σάν ποιητή καί δέ μέ σέ
βονταν σάν τέτοιο. Ή φροντέρα είχε κείνη τήν έξαίσια, χωρίς
προκαταλήψεις, σφραγίδα τοϋ Φάρ Ούέστ. Οί συμμαθητές
μου λέγονταν Σνέικς, Σέλλερς, Χόουζερς, Σμlθς, Τάιτος, Σ�
ράνις. Ή μασταν ίσοι άνάμεσα στούς Άρεσάνας καί τούς Ρα 
μίρες καί τούς Ρέγιες . . . ( 7 ) . Δέν ύπfiρχαν έπίθετα Βάσκων.
·
Ύπijρχαν Ί σπανοεβραίοι : Άλμπάλας, Φράνκος ύπfiρχαν Ί ρ 
λανδοl, Μ ά κ Γκύντις Π ολωνοί, Γιαννιτσέφσκις. "Ελαμπαν μ ·
eνα σκοϋρο φώς τ ά άραουκόνικα έπίθ eτα Μελι βίλους, Κα 
τριλέος, πού μ υ ρ lζαν ξύλο καί νερό.
Σ' eνα μεγάλο κλειστό προαύλιο παίζαμε βελανιδοπόλεμο.
'Όποιος δέν τήν έχει φάει μέ βελανίδι, δέν ξέρει πώς πονάει.
Π ρίν φτάσουμε στό Λύκειο, πού ήταν κοντά στό ποτάμι, γε
μίζαμε τίς τσέπες μας μέ πολεμοφόδια. ' Εγώ εlχα μικρό όγκο,
διόλου ρώμη κ' έλόχιστη πονηριά. Π άντα έβγαινα χαμένος.
Τήν wρα πού εύχαριστιόμουν νό έξετάζω τό θαυμαστό μπα 
λάκι τfiς βελανιδιάς, πράσινο καί γυαλιστερό, μέ τό γκρίζο
σουρωμένο του σκουφάκι, κ' ένώ προσπαθοϋσα άδέξια νά
φτιάξω μ' αύτό μιά άπ' τiς πίπες, πού δλο μοϋ τίς όρπαζαν,
ε!χα κιόλας φάει eνα καταιγισμό άπό μπαλάκια στό κεφάλι.
'Όταν ή μουνα στό δεύτερο χρόνο, μοϋ 'ρθε νά φορέσω eνα
άδιάβροχο καπέλο σέ ζωηρό πράσινο χρώμα. Τό καπέλο αύτό
άνfiκε στόν πατέρα μου, δπως κ' ή κάπα άπό καστίγια (8) καί
τά φανάρια μέ τό πράσινα καί τά κόκκινα σήματα, πού ήταν
δλο γοητεία γιά μένα, κι δποτε μποροϋσα τά κου βάλαγα στό
κολέγιο γιό νά κάνω τόν καμπόσο . . . ' Ε κείνη τή φορά eβρεχε
άνελέητα καί τίποτα δέν ήταν πιό καταπλη κτικό άπό κείνο τό
καπέλο άπό πράσινο μουσαμά, πού 'μοιαζε μέ παπαγάλο.
Μ όλις έφτασα στό προαύλιο δπου έτρεχαν, σάν τρελοί, τρα
κόσιοι ληστές, τό καπέλο μου πέταξε σάν παπαγάλος. Τό
πfiρα άπό κοντ ό κι δταν πfiγα νi:J. τό τσακώσω, ξαναπέταξε
μέσα στίς πιό δυνατές στριγγλιές, πού άκουσα ποτέ μου . . .
Ο ϋτε πού τό ξανάδα.
·

Ή ποίησή μου άρχισε λίγο λίγο νό μέ ύπερασπlζεται. Στό Λ ύ 

κειο έκανε κ ρ ύ ο πολικό. Π ρίν σαράντα χρόνια τουρτούριζα,
δπως θό τουρτουρίζουν καί τώρα τό μικρό στό νέο Λύκειο
τοϋ Τεμοϋ κο. " Εχουν φτιάξει eνα μεγάλο κτήριο, σύγχρονο, μέ
μεγάλα παράθυρα, άλλό χωρίς θέρμανση. "Ετσι έχουν τά
πράγματα έκεί κάτω στή Φροντέρα . . . Στόν καιρό μου, έ
πρεπε νά γίνονται άντρες. Oi εύκαι ρlες δέ μδς έλειπαν. Τά
σπίτια τοϋ Νότου ήταν δυσανάλογα, φτιαγμένα βιαστικά,
(7) Οί Ά γγλογερμαvοl μέ τούς '/σπανούς.
(8) Καστίγια: τό σαμαροσκούτι τώv Χιλιαvώv.
�

ΑΝΩ: Ό Νερούδα, 14 χρονώ, ύπογράφει Ρικάρδο Ρέγιες. Είναι
τότε πού ή καινούρια διευθύντρια τοϋ Λ υκείου τοϋ 'δινε "μέσα ά π '
τά μακριά παπαδίστικα φουστάνια της . . βιβλία γιά ν ά διαβάζει.
Τιί λέγανε Γαβριέλα Μιστράλ καί στά 1946 πιϊρε τό Νόμπεί .
.
ΚΑ ΤΩ : Σιωπηλός, σκεφτικός, άπόμαιφος, μ ' ίiναν τόνο μυστη
ρίου, ό Παβλίτο μόλις ίfχει περάσει τi111 έφηβεία του στό ΤεμοΠκο

σ· δλο τόν κόσμο κου βαλάω
μέσα στό κορμί μου, στά ροϋχα μου,
εύωδιά πριονάδικου,
όσμη κόκκινου σα11ιδιοϋ,
τό στfjθος μου, ol αlσθήσεις μου,
είναι ποτισμένα
άπό τά παιδικά μου χρόνια
μέ δέντρα πού πέφταν,
μέ μεγάλα δόση, γεμάτα
μελλοντικές οίκοδομές,
πονοϋσα δταν eπεφτε σά μαστίγιο
ή γιγάντια βελανιδιά,
ή σαράντα μέτρα θεόρατη δάφνη . . .

'f
!
Ό Νερούδα fψηβο:; , ντυμι ιιο; ιϊδιι

··

α ύστηρά πέ ιιΟιμ ο:; ποι η τιj :;

··

μ έ πολύ νωπή ξυλείο καl σκεπές άπό τσίγκο. Οί μεγάλες, αίώ 
νιες βροχές, ήταν ή μουσική στη στέγη. Συχνά, τά πρωινό, τό
άπέναντι σπίτι ξύπναγε χωρίς σκεπή. Τήν εΤχε πετάξει ό άνε
μος διακόσια μέτρα μακριά. Οί δρόμοι ήταν μεγάλα ποτάμια
άπό λάσπη. Τά κόρα κολλοϋσαν. Πατώντας άπό πέτρα σέ
πέτρα στό πεζοδρόμιο, μέ κρύο καl βροχή, πηγαίναμε στό
κολέγιο. Τίς όμπρέλες μας τlς eπαιρνε ό άνεμος. Τό άδιόβρο
χα ήταν άκρι βά, τά γάντια δέ μ· άρεσαν, τά παπούτσια μ ο ύ 
λιαζαν. Θά θυμδμαι πάντα τ ά μουσκεμένα καλτσάκια δίπλα
στό μαγκάλι καl πολλά παπούτσια πού βγάζαν άχνό, σά
μικρές άτμομ ηχανές. Μετά άρχιζαν ol πλημ μ ύ ρες, πού σάρω
ναν όλόκλ η ρους οίκισμούς έκεί πού ζοϋσαν ol πιό φτωχοί
άνθρωποι, πλάι στό ποτάμι. Καl ή γfj τρανταζόταν. Σεισμοί.
"Αλλες φορές στήν Κορδιγιέρα ξεπεταγόταν eνα λοφίο άπό
τρομαχτικό φώς: ξύπναγε τό ήφαίστειο Γιόιμα. 'Αλλά τό
χειρότερο ήταν οί πυ ρκαγιές. Στά 1 906 μέ 1 907, δέ θυμδμαι
καλό, eγινε ή μεγάλη πυ ρκαγιά τοϋ Τεμοϋκο. Τά σπίτια καί
γονταν σά σπιρτόκουτα. Κάη καν 22 τετράγωνα. Δέν eμεινε
τίποτα, μ' aν εΤναι κάτι πού οί Νότιοι ξέρουν νό κάνουν γ ρ ή 
γορα, εΤνcιι τ ό σπίτια. Δέν τ ά φτιάχνουν καλό, άλλά τ ά φτιά
χνουν. Κάθε Νότιος eχει ύποστεί τρείς η τέσσερις όλοκλη 
ρωτικές πυρκαγιές σ'Γή ζωή του. Ίσως ή πιό μακρινή προσω 
πική μου άνάμνηση, είναι νά βλέπω τόν έαυτό μου καθισμένο
πάνω σέ κάτι κιλίμια άπέναντι στό σπίτι μας πού καιγόταν γιά
δεύτερη η τρίτη φορά.
Μά τό πριονιστήρ!α κΈλαηδοϋσαν. Μαζευόταν ή ξυλεία στούς
σταθμούς καl ξαναμ ύ ρ ιζε στά χωριά φρέσκο ξύλο. Κάπου
έκεί eχουν ξεμείνει κάποιοι στίχοι μου, γραμμένοι στούς
τοίχους. Μέ προκαλοϋσαν οί τάβλες πού ήταν λείες σό χαρτί
μέ μυστηρι ώδεις φλέβες. Άπό τότε τό ξύλο ήταν γιά μένα όχι
eμμονη ίδέα, γιατί δέν τlς ξέρω τlς eμμονες Ιδέες, άλλά φυσικό
στοιχείο τfjς ζωfjς μου .
. . . Άι. άπ· ο.τι γνωρίζω
καl άναγνωρίζω
άνάμεσα σ· δλα τά πράγματα
τό ξύλο είναι
ό καλύτερός μου φίλος,
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Οί άνθρωποι αύτοl τών σανιδένιων σπιτιών eχουν άλλιώτικο
τρόπο σκέψης καl αίσθησης άπό τούς κατοίκους τfjς κεντρικfjς
Χιλfjς. Σέ κάποια σημεία μοιάζουν μέ τούς άνθρώπους τοϋ
Ν6ρτε Γκράντε ( 9 ) , έκεί Πάνω στlς έγκαταλειμμένες άμμου 
διές.
Δέν είναι βέβαια τό ίδιο νό 'χεις γεννηθεί σ' eνα πλίθινο
σπίτι κα1 σ· eνα σπίτι φτια:γμένο άπό ξύλο πού μόλις κόπηκε
άπ' τό δάσος. Σ' αύτά τά σπίτια κανένας άλλος δέν εΤχε γεννη 
θεί προηγουμένω ς . Τά κοιμητήρια ήταν όλοκαίνουργα.
rι· αύτό δέν ύπfjρχε έδώ ποίηση γραπτή, ούτε θρησκεία.
Ή μητέρα μου μ' eπαιρνε άπ' τό χέρι γιό νά τη συνοδεύω στήν
έκκλησία. Ή έκκλησία τfjς Κορασόν ντέ Μαρία (ή κα'ρδιό τfjς
Παναγίας) είχε κάτι πασχαλιές, φυτεμένες στό προαύλιο),
καί τά Είσ6δια δλα ήταν ποτισμένα μέ μιά βαθιά εύωδιό.
Στήν έκκλησία σπάνιζαν ρl άντρες. Έγώ, δώδεκα χρονώ,
ήμουνα σχεδόν ό μ όνος άντρας στό ναό. Ή μ ητέρα μου μ' έ 
μαθε ν ά κάνω δ,τι ήθελα στήν έκκλησία. Καθώς δέν ή μουνα
άπό τά παπαδοπαίδια, δέν άκολουθοϋσα τό τυπικό κ' eμενα
σχεδόν πάντα όρθιος δταν οί άλλοι eψελναν καl γονάτιζαν.
Π οτέ δέν eμαθα νά κόνω ' τό σταυρό μου, ούτε προκάλεσε
ποτέ τήν προσοχή στό Τεμοϋκο ενας μι κρός άσεβης πού
eστεκε όρθιος άνόμεσα στούς πιστούς. Ί σως νά · ταν αύτό
πού μ' έκανε νά μπαίνω πάντα μέ σεβασμό σ' δλες τlς έκκλ η 
σίες. Σ ' έκείνη τ η μικρη ένορία άρχισαν ο ί πρώτες μ ο υ άγόπες.
Θαρώ, θυ μδμαι, δτι τη λέγανε Μαρία, άλλά δέν είμαι βέβαιος.
Θ υ μδμαι δμως πώς δλη έκείνη ή συγκεχυμένη πρώτη άγόπη,
ή κάτι τέτοιο, ύπfjρξε κάτι λαμπρό, όδυνη ρό, γεμάτο συγκινή 
σεις καl μπόρες, ποτισμένο άπ' δλες τlς ρωγμές μέ μιό δ ι α 
περαστική εύωδιά μοναστηρίσιας πασχαλιδς.
ΟΙ άνθρωποι ήταν πολύ άπιστοι σέ κείνη τήν πόλη. Ο ύτε ό
πατέρας μου, οϋτε οί θείοι μου, ούτε οί άμέτρητοι γαμπροί,
κουνιάδοι καl κουμπάροι τοϋ μεγάλου τραπεζιοϋ τfjς τραπε
ζαρίας μας κάνανε σταυ ρό.
Άφηγοϋνταν Ιστορίες, πώς δηλαδή ό χωριάτης Ρίος, έκείνος
πού πέρασε τό γεφύρι τοϋ Μαγιέκο καβάλα στ' άλογο, εΤχε
ρίξει μέ τό λάσο κάποιο Σάν Χοσέ ( 1 0 ) .
Ύπfjρχαν πολλά σφυριά, πριόνια κι άνθρωποι πού δούλευαν
τό ξύλο καl θέριζαν τά πρώτα στάχυα. Άπ' ό,τι φαίνεται ol
πιονιέρηδες δέ χρειάζονται καί πολύ τό Θεό. Ή Μπλόνκα Χά
ουζερ, πού 'ναι άπ' τό Τεμοϋκο (τό σπίτι της ήταν στην πλα 
τεία Έλ Μανσόνο, πού πάνω στό παγκάκια της έχω γράψει
ποταμούς θλι μμένης ποίησης) , μοϋ 'λεγε πώς μιά φορά σ·
eνα μεγάλο σεισμό, βγfjκαν τρέχοντας eνας γέρος καl μιό
γερόντισσα. Ή κυ ρία χτυποϋσε τό στfjθος της βγάζοντας
..
..
Έλεος 1 . Ό γέρος τήν eφτασε καl τή
δυνατές κραυγές:
ρώτησε : ·· πώς τό λένε, κυρία, πώς τό λένε; "." Έλεος, άγράμ 
ματε " , τοϋ άπαντόει ή γερόντισσα. Κι ό γέρος, βρίσκοντός
το πολύ δύσκολο νά τό πεί, συνέχισε νά τρέχει καί, κοπανών
τας τό στfjθος του, έπανςιλάμ βανε: " Τό eλεγα, τό eλεγα . . ...
Καμιά φορά μέ καλοϋσαν ol θείοι μου γιό τη μεγάλη τελετη
τοϋ ψημένου άρνι ο ϋ .
Αύτοί οί Μ ασσόν, τό ' χ ω ξαναπεί, είχαν αίμα βορειοαμερικά
νι κο, άλλά ήταν μέ τήν ψυχή τους ντόπιοι. Ή δυνατη παρθένα
γfj πότιζε μέ τούς άχνούς της τό βόρειο η μεσογειακό αίμα τους,
μετατρέποντάς το σέ ούσία άραου κόνι κη. Οίνος πολύς eρεε
κάτω άπ' τίς ίτιές, κ ' οί κιθάρες παίζανε πολλές φορές όλόκλ η ρ η
βδομάδα. Τ ή σαλάτα μέ τ ό φρέσκα φασολάκια τ η ν έτοίμαζαν
(9) Norte Grande: ύπάρχει μεγάλος Βορράς καί μικρός Βορράς.
( 1 0) Σάν Χοσέ: 'Άγιος 'Ιωσήφ. Θρύλος πού θυμίζει τούς κατοf
κους τής Πάφου πού . ' δωσαν .. παρά μίαν τεσσαράκοντα "
στόν Άπ6στολο Παύλο καί τόν πέταξαν στή θάλασσα.

σέ σκάφες. Άπ' τό πρωί άκουγόταν ό φοβερός θρfiνος τών
θυσιαζόμενων χοίρων. Γιά μένα τό πιό φρικαλέο ί'jταν ή έτο ι 
μασία τ ο ϋ νιότσι ( 1 1 ) . Κόβαν τ ό λ α ι μ ό τοϋ άρνιοϋ κ α ί τό αΤμα
eτρεχε σέ μιά λεκάνη μέ πολύ δυνατά καρυκεύ ματα. Οί θείοι
μου μοϋ ζήτησαν νά πιώ άπ' τό αΤμα.
' Εγώ fiμουνα ντυμένος ποιητής, μέ αύστηρό πένθος, πένθος
γιά κανέναν, γιά τή βροχή, γιά τόν παγκόσμιο πόνο. κ· έκεί
οί βάρβαροι ϋψωναν τήν κούπα τοϋ αϊματος.
Άλλά αύτοκυριαρχήθηκα καί fiπια μαζί τους. Έπρεπε κανένας
νά μαθαίνει νά "ναι οντρας.
Οί κένταυροι είχαν τή γιορτή τους, πραγματική γιορτή κεν
ταύ ρων : τήν τοπεαδούρα ( 1 2 ) . 'Όταν δυό κέλητες γίνονταν
όνομαστοί καί δταν δυό οντρες γίνονταν πασίγνωστοι γιά τη
δύνα μ ή τους, ορχιζαν πρώτα νά συζητ1οϋντα1 καί σιγά σιγά
σχεδιαζόταν eνας άγώνας. ΕΤχε μείνει ξακουστή ή συνάντηση
τοϋ " Κεραυνός " μέ τό ·· Κόντωρ " - δυό κολοσσιαία νεαρά
ολογα, eνα μαϋρο κ' eνα ψαρό-ώσπου νά φτάσουν τή μπόρα.
κ· εΤχαν κατεβεί ώς έκεί οί οντρες καβάλα στ· ολογα άπ' δλα
τά μέρη : Τσολτσόλ καί Κουρακαουτίν, Π ι τρούφκεν καί Γκο ρ 
βέα, Λονκότσε καί Λαουτόρο, Κέπε, Κιτρατούε, Λ α β ράνσα,
Μπορόα καί Καράγουε. κ· έκεί οί κένταυροι, δύνα μ η κόντρα
στη δύνα μ η , προσπαθοϋσαν νά ρίξουν ό eνας τόν ολλο η νά
περάσει καθένας πρώτος άπ' τη μπάρα. Γ ολογα τρέμανε άπ'
τίς όπλές ώς τά μουσούδια τους πού ί'jταν γεμάτα άφρούς.
Ή ταν θανάσιμες αύτές οί στιγμές τfiς άκινησίας. Σέ λίγο,
.
νικητής eβγαινε ό .. Κεραυνός . η ό " Κόντωρ ", καί βλέπαμε
τόν fi ρωα νά περνάει μέ τά μεγάλα λαμπερά του σπιρούνια
καβάλα στό καταϊδρωμένο ολογο. Τό πανηγύρι συνεχιζόταν
μέ έκατοντάδες συ μποσιαστές. κ· eτσι τό γράφουν οί σοφοί
Ν ότιοι :
" ' Ελιά μ ι ά μόνο,
κρασί μιά λίμνη
ψητό; μήν τά ρωτfις
τόσο πού νά τό πετfις ''.
Άνάμεσα στούς όρμ ητικούς α ύτούς άνθρώπους προβάλλει
eνας ονθρωπος ρομαντικός πού οσκησε μεγάλη έπίδραση
πάνω μου : ό Όρλάνδο Μ ασσόν. Ύπfiρξε ό πρώτος κοινωνικός
άγωνιστης πού γνώρισα. 'Ίδρυσε μιά έφημερίδα. 'Εκεί δ η μ ο 
σιευτήκανε ο ί πρώτοι μου στίχοι κ· έκεί ένιωσα τή μ υ ρουδ ι ά
τ ο ϋ τυπογραφείου, γνώρισα τ ο ύ ς στοιχειοθέτες, μουντζού 
ρωσα τά χέρια μου μ έ μελάνι.
Αύτός ό ονθρωπος eκανε βιαιότατες καμπάνιες, χτυπώντας
τίς καταχρήσεις τών Ισχυρών. Μέ τήν άνάπτυξη, έρχόταν ή
έκμετόλλευση. Μέ τό πρόσχημα τfiς έξόντωσης τών ληστών,
ορπαζαν τή γfi τών άποίκων, σκότωναν τούς ίθαγενείς σάν
κουνέλια. Δέν πιστεύω πώς οί Άρουακάνοι ύπfi ρξαν μελαγχο
λι κοί, οτολμοι, η ξεστρατισμένοι. Έτσι τούς κάνανε άναγκα 
στικά οί φριχτές δοκιμασίες.
Μετά τήν άνεξαρτησία, μετά τό 1 81 Ο, οί Χ1λ1ανοί έπιδόθηκαν
στήν έξόντωση τών Ίντιάνων μέ τόν 'ίδιο ένθουσιασμό πο ύ
τό 'καναν οί ' Ι σπανοί είσβολείς. Τό Τεμοϋκο ί'jταν ή τελε υ 
ταία καρδιά τ fi ς Άραου κανίας.
Ό Όρλάνδο Μ ασσόν διαμαρτυ ρόταν γιά δλα. Ήταν ώραίο
νά βλέπεις αύτή τήν έφη μερίδα άνόμεσα σέ άνθρώπους
τόσο σκληρούς καί βία ι ο υ ς νά ύπερασπίζεται τούς δίκαιους
κατά τών άνόλγητων, τούς άδύνατους κοτά τών ίταμών. Ή
τελευταία πυρκαγιά πού είδα στό Τεμοϋκο, ί'jταν τfiς έφημερί
δας τοϋ Όρλάνδο Μ ασσόν. Τοϋ τήν κάψανε νύχτα. Ό έμπρη 
σμός στή Φροντέρα ί'jταν δπλο τfiς νύχτας. Ό Όρλόνδο Μασ
σόν eγραψε καί δ ημοσίεψε τό πρώτο βι βλίο ποίησης πού έκ
δόθηκε στήν περιοχή άνόμεσα στόν ποταμό Β ίο - Β ίο καί τό
Στενό τοϋ Μ αγγελάνου . Ό τόμος έχει τόν τίτλ ο : " Άνθη Άρα 
ο υ κόνικα " ( 1 3 ) . Διάβασα κείνους τούς στίχους μέ μεγάλη συγ
κίνηση. Ό Όρλόνδο Μ ασσόν άπόγγελνε τούς μονολόγους
του η τά ρυθμικά μονότονα τραγούδια του στό θέατρο. Ό
( 1 1) Νιάτσι: παρασκεύασμα άπό αlμα θυσιαζόμενων ζώων,
μέ καρυκεύματα.
( 1 2) Στό Νότο ζοϋν δλοι μέ τ' δλογά τους. Οί καβαλάρηδες
λέγονται κένταυροι. Τό άγώνισμά τους τοπεαδούρα: ποιός
καβαλ6ρης θά ρ!ξει τόν δλλο η θά χωθεί μέσα στή μπάρα.
( 1 3) Σ' εκταση, δηλαδή, πού καλύπτει τό ί!να τρίτο τής χώρας
δέν εΤχε ι.ίlς τότε τυπωθεί ποίηση . .. Ά νθη Άραουκάνικα ",
τής έπαρχίας Άραουκανίας η τής γλώσσας τών Άραουκάνων.

" Καλλιτέχνης " κα1 ό " Ζητιάνος " εΤχαν τή μεγαλύτερη έπι 
τυχία. Είδικά γιά ν ά πεί τό " Ζητιάνο " , ή μ η τέρα μου κ · οί
θείες μου, στό σπίτι μας, τοϋ ξήλωναν τό κοστού μ ι .
Ή ταν ονθρωπος χαρούμενος, γεμάτος μάχες. Τό καλοκαίρι
εΤναι φλογερό στό νομό τοϋ Καουτίν. Ό ούρανός κα1 τό
στάρι καίνε. Ή γfi θέλει νά συνέλθει άπό τό λήθαργό της.
Τά σπίτια δέν εΤναι φτιαγμένα γιά τά καλοκαίρια, δπως δέν
ί'jταν καί γιά τούς χειμώνες. Έγώ βγαίνω στά χωράφια, άνα 
ζητώντας τήν ποίησή μ ο υ . Π ερπατάω κι δλο περπατάω. Χά
νομαι στό βουνό Ν ι ελόλ. ΕΤμαι μόνος, έχω τίς τσέπες μου γε
μάτες. σκαθάρια. Σ' eνα κουτί κου βαλάω μ ι ά μαλλιαρή άρό
χνη, πού μόλις τήν eπιασα. Ψ ηλά ό ούρανός δέ φαίνεται. Τό
δάσος είναι πάντα ύγρό, γλιστράω, ξαφνικά σκούζει eνα πουλί,
ή κραυγή - φάντασμα τοϋ τσουκόο ( 1 4 ) . 'Υψώνεται άπ' τά πόδια
σά μιά τρομαχτική προειδοποίηση. Μόλις καi διακρίνονται
σά σταγόνες αΤμα τά κοπίγουε. Π ροχωρώ μέ μ ι κ ρούτσικα β ή 
ματα, κάτω άπ' τ ί ς γιγάντιες φτέρες. Κοντά στό στόμα μ ο υ
πετάει eνα τρυγόνι μ ' eνα ξερό φτερούγισμα. Π ι ό ψηλά, κάτι
ολλα πουλιά γελfινε μαζί μου, μ· eνα γέλιο βραχνό. Δύσκολα
βρίσκω τό δρόμο. Είναι πιά άργά.
Ό πατέρας μου δέν eχει γυρίσει. Θό 'ρθει κατά τίς τρείς μέ
τέσσερις τό πρωί. Π ηγαίνω άπόνω, στό δωμάτιό μου. Διαβάζω
Σαλγκόρι. · Η βροχή ξεχύνεται σάν καταρράχτης. Σ' eνα λεφτό
ή νύχτα κ' ή βροχη σκεπάζουνε τόν κόσμο. Είμαι μόνος καί
γράφω, στό τετράδιο τfiς άριθμητικfiς μου, στίχου ς . Τήν ολλη
μέρα τό πρωί ση κώνομαι πολύ νωρίς. Τά κορόμηλα είναι
ογου ρα. Π ηδάω τό φράχτη. Έχω μαζί μου eνα πακετάκι
άλότι. Άνεβαίνω σ· eνα δέντρο, κάθομαι βολεμένα, τρώω μέ
προσοχή eνα κορόμ ηλο, τό δαγκώνω, φτύνω eνα κομματάκι καί
βουτάω την άνοιγμένη μεριά στό άλάτι. Τό τρώω. Έτσι γί
νεται ώς τά έκατό κορόμ ηλα. Τό ξέρω κιόλας πώς είναι πολλά 1
Μfις eχει καεί τό σπίτι, καi τοϋτο τό καινο ύ ριο εΤναι δλο
μ υστήριο. Άνεβαίνω στό φράχτη καί κοιτάζω τούς γείτονες.
Δέν ύπόρχει κανένας. Άνασηκώνω μερικeς σανίδες. Δέν ύπά ρ 
χ ο υ ν παρά μερι κές θλιβερές, μ ι κρές άρόχνες. Στό βάθος τοϋ
( 1 4) Τσουκάο: πουλί σάν καφετί κοτσύφι πού ζεί πάντα κρυμ
μένο σέ πυκνές φυλλωσιές.
Ό
Μι ύ. σπά νια φωτοyμαφ ία τι;:; ο ι'κογένεια:; Ριi γιε:; στύ. 1 93 7 :
Πάβ).ο Νεμο ύδα , ιj έ τεμοΟα λ ιj:; άδερφ ιί του Λ ά ουρα , ύ παη:ρα:;
ιϊιιί ιj μη τριιί τοιι - ιj μ αμ ά ι ια . iίπr·J :; J.α iδειιτικίι τιjι • τρrηο ύδησι:

οiκόπεδου είναι τό άποχωρητήριο. Τό δέντρα πού 'ναι κον
τά του, eχουνε κάμπιες. Οί μυγδαλιές έπιδεικνύουν τους καρ
πούς τους, φοδραρισμένους μ' δσπρο βελοϋδο. Ξέρω νό
τσακώνω τίς χρυσόμυγες χωρίς νό παθαίνουν τίποτα, μέ
μαντήλι. Τίς κρατάω φυλακισμένες γιό λiγο καί τίς φέρνω κον
τό στ· αύτιά μου. Τί ύπέροχο βουητό 1
Τί μοναξιό κι αύτή, ένός μικροϋ παιδιοϋ ποιητfi, ντυμένου στό
μα ϋρα, στήν άπέραντη καί τρομερή Φροντέρα. Ή ζωή καί τό
βι βλία λίγο λίγο μ' άφήνουν νό ξεχωρίζω μυστήρια κατα 
θλιπτικά.
Δέ μπορώ νό ξεχάσω κάτι που διάβασα άπόψε: τό άρτόδεντρο
eσωσε τό Σάντοκαν καί τους συντρόφους του σέ κάποια
μακρινή Μ αλαισία.
Δέ μ· άρέσει ό Μπούφαλο Μπίλ, γιατί σκοτώνει τους Ίντιάνους,
άλλό τί καλός καβαλάρης 1 Τί ώραίες οί πεδιάδες καί οί κων ι 
κές σκηνές τών έρυθρόδερμων 1 'Από τότε, άρχίζω ν ό διαβάζω
μέ βουλιμία, πηδώντας άπ' τόν Ί ούλιο Βέρν στό Βάργας Β ίλα,
στό Στρίντμπεργκ, τό Γκόρκι, τό Φελίπε Τρίγο, τό Ντιντερό.
'Αρρωσταίνω άπό πόνο καί οΤκτο μέ τους " 'Αθλίους " καί
κλαίω άπό άγάπη μέ τό Μ πε ρναρντέν ντέ Σαίν Π ιέρ.
Ό σάκος τfiς άνθρώπινης σοφίας εΤχε σχιστεί καί ξεχυνόταν
μές στήν Τεμουκάνικη νύχτα. Δια βάζοντας, οϋτε κοιμόμουνα,
οϋτ' eτρωγα. Δέν· πρόκειται νό πώ ποτέ σέ κανέναν πώς διά
βαζα χωρίς σύστημα. Π οι ός διαβάζει μέ σύστη μα; Τό άγάλ
ματα μόνο.
Άπό δλες τίς γωνιές τfiς γfiς μπαίνει κανένας στή γνώσ;η ! Γιό
μερικους εΤναι άποκάλυψη eνα έγχει ρίδιο Γεωμετρίας, γι· δλ
λους οί άράδες ένός ποιήματος. Γιό μένα τό βι βλία i'jταν σόν
τήν ϊδια τή σέλβα που μέσα της χανόμουνα, καί έξακολου 
θοϋσα νό χάνομαι. Ήταν κάτι δλλα λουλούδια, έκτυφλωτικά,
κάτι δλλα ψηλό καί σκυθρωπό φυλλώματα, μυστηριακή σιωπή,
ο ύ ράνιοι i'iχοι άλλό κ· ή ζωή τών άνθρώπων που βρίσκονται
πέρα άπ' τό βουνά, πιό πέρα άπό τίς φτέρες, πιό πέρα άπ' τή
βροχή.
Έκείνο τόν καιρό eφτασε στό · Τεμοϋκο μιό ψηλή κυ ρία, μέ
πολυ μακριό φορέματα καί παπούτσια μέ χαμηλό τακούνια.
Ή ταν ντυμένη στό χρώμα τfiς δμμου. Ή ταν ή διευθύντρια τοϋ
Λύκειου. Έρχόταν άπό τή νότια πόλη μας, άπό τους πάγους
τοϋ Μ αγαγιάνες. Λεγόταν Γαβριέλα Μ ι στράλ.
Π ολυ λίγες φορές τήν εΤδα, γιατί φοβόμουν τό πλησίασμα τών
ξένων στόν κόσμο μου. Έξάλλου δέ μιλοϋσα. Ή μουνα πέν
θιμος, έξημμένος καί άμίλητος.
Ή Γαβριέλα είχε έ'να χαμόγελο πλατυ καί δσπρο στό πρό
σωπό της, που fiτανε μελαψό άπό τήν καταγωγή της κι άπό
τό ϋπαιθρο.

'Αναγνώρισα τό πρόσωπό της. Ήταν 'ίδιο μέ τοϋ λατόμου
Μ όνγε, λείπαν μόνο οί ούλές. Ήταν τό ϊδιο χαμόγελο, σπιρ 
τόζο κ ι άδερφικό καί τό μάτια που σούφρωναν, ένοχλημένα
άπό τό χιόνι η τό φώς τfiς πάμπας.
Δέν ξαφνιάστηκα δταν άνάμεσα άπ' τό παπαδίστικα φουστά
νια της eβγαζε βι βλία, μοϋ τά 'δινε κ· έγώ τό καταβρόχθιζα.
Έκείνη μ· eκανε καί διάβασα τό πρώτα μεγάλα όνόματα τfiς
ρωσικfiς λογοτεχνίας, που τόση έπίδραση άσκήσανε πάνω μου.
'Ύστερα πfiγε στό Βορρa. Δέ μοϋ eλειψε πολύ, γιατ' εΤχα ΠΙΟ
χιλιάδες συντρόφους, τίς τρικυμισμένες ζωές τών βι βλίων.
Ή ξερα τώρα πιό ποϋ νό τό βρίσκω.
Ί σως νό στάθηκα πάρα πολυ στους τίτλους τούτων τών άνα 
μνήσεων. Θέλω νό τελειώσω σύντομα, βιάζομαι. Ή δ η δέν
προλαβαίνω τό νυχτερινό τραίνο τοϋ Σαντιάγο γιό νό ταξι
δέψω πιό άπλόχωρα στή ζωή 1 Γυ ρνάω μερικό χρόνια πίσω
καί σος διηγιέμαι καμιό ίστορία πουλιών. Στή λίμνη Μπούδι
κυνηγοϋσαν τους κύκνους μέ άγριότητα. Π λησιάζαν κρυφό
μέ πλοιάρια καί ξάφνου τραβοϋσαν γρήγορα γρήγορα κ ό υ 
π ί . Οί κύκνοι δπως κ' οί δλμπατρος, πολυ δύσκολα ξεκινaν στό
πέταγμά τους, πρέπει πρώτα τό τρέξουνε πατινάροντας πάνω
στό νερό. Ση κώνουν μέ δυσκολία τό μεγάλα φτερό στήν άρχή
τfiς πτήσης. Γι' αύτό τους πρόφταιναν καί μέ ρόπαλα τελειώ
νανε μαζί τους.
Μοϋ φέραν eνα μισοπεθαμένο κύκνο. Ή ταν eνα άπό κείνα τό
ύπέροχα πουλιό που δέν ξανάδα ποτέ σ· δλο τόν κόσμο, ό
κύκνος μέ τό μαϋρο λαιμό. 'Ένα πλεούμενο άπό χιόνι, κι ό
λαιμός σόν περασμένος μέσα σέ μαύρη μεταξωτή κάλτσα.
Τό ράμφος πορτοκαλί καί τό μάτια κόκκινα.
Αύτό συνέβηκε κοντό στή θάλασσα, στό Π ουέρτο Σααβέδρα,
στό ποτάμι Ί μπεριόλ τοϋ Ν ότου.
Μ ο ϋ τόν παραδώσαν, σχεδόν νεκρό. Τοϋ eπλυνα τίς πληγές
καί τοϋ · βαλα μέσα στό λαιμό του κομματάκια ψωμί καί ψάρι.
Τό ξανάβγαζε δλα. Παρ· δλ' αύτά, λίγο λίγο συνfiλθε άπό τό
τραύ ματα, δρχισε νό καταλαβαίνει πώς εΤμαι ό φίλος του.
κ· έγώ δρχισα νό καταλαβαίνω πώς ή νοσταλγία τόν σκότωνε.
Τότε, μέ τό βαρυ πουλί στην άγκαλιό πέρασα μέσα άπ' τους
δρόμους κ' eφτασα στό ποτάμι. Έκείνος κολύμπησε λίγο,
κοντά μου. Έγώ Γjθελα νό ψαρέψει καί τcϋ 'δειχνα τό χαλί
κια τοϋ βυθοϋ, την δμμο άπ' δπου ξεγλίστραγαν τό άση μό
χρωμα ψάρια τοϋ Ν ότου. Έκείνος δμως κοίταζε μέ μάτια
θλιμμένα πολU μακριά. "Ετσι κάθε μέρα, γιό περισσότερες
άπό εϊκοσι μέρες, τόν πήγαινα στό ποτάμι καί τόν ξανάφερνα
στό σπίτι μου. Ό κύκνος i'jταν μεγάλος σχεδόν σόν κ· έμένα.

Ό πατέρας ιίταιι · · παΟιασμένο:; μηχανοδηγό:; ._ Ό Νερούδα, στι/ιι "/σλα Νέγρα καμαρώνει μιά μικροσκοπικι/ παμπάλαια μηχαιιιί, βαμ
μέιιη άπ ' τόν ίδιο σκούρα μπλέ, μέ κατακόκκινες ρόδες. Σέ μιά ϋ.λλη. μεγαλύτερη, κρατάει τό τιμόιιι καί ιωμrόιιετω τιiν πατέρα του
.
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'Ένα άπόγευ μ α ί'j τ αν πιό μελαγχολικός, κολύμπησε πάλι κον
τά μου, δeν άσχολήθηκε μe τίς άράχνες με τίς όποίες ήθελα νά
τόν μάθω ξανά νά ψαρεύει. Στεκόταν τελείως άκίνητος
καί τόν πfiρα άγκαλιά γιά νά τόν πάω σπίτι. Τότε, δταν πιά τόν
εΤχα στό ϋ ψος τοϋ στήθους μου, ένιωσα νά ξετυλίγεται μ ι ά
κορδέλα, κάτι σ ά μαϋρο μ α κ ρ ύ χ έ ρ ι δγγιξε τό πρόσωπό μου.
Ήταν ό μακρύς κυματιστός λαιμός του πού 'πεφτε.
"Ετσι έμαθα πώς δeν τραγουδοϋν οί κύκνοι πεθαίνοντας, δταν
πεθαίνουν άπό θλίψη .
Δέν εΤπα πολλά πράγματα γ ι ά τήν ποίησή μ ο υ . Στήν πραγμα
τι κότητα άπό τό θέμα τοϋτο καταλαβαίνω πολύ λίγα πράγματα.
Γι' αύτό προχωρώ μέ τίς παρουσίες τών παιδι κών μου χρόνων.
Ί σως μέσα άπό δλα τοϋτα τά φυτά, τίς μοναξιές, τήν έντονη
ζωή, νά βγαίνουν oi άληθινές, oi μ υστικές, oi βαθιές ποι ητικές
πραγματεί�ς πού κανένας δέ μπορεί νά διαβάσει γιατί κανένας
δέν τίς έχει γράψει. Ή ποίηση μαθαίνεται βfiμα βfiμα μέσα άπ'
τά· πράγματα καί τά δντα, πού δeν πρέπει νά τά παραμερίζεις,
άλλ' άντίθετα νά τά προσθέτεις δλα σέ μιά τυφλή προέκταση
τfiς άγάπης.
Κάποια φορά άναζητώντας τά μ ικρά άντικείμενα καί τά μ ι κ ρ ο 
σκοπικά δντα τοϋ κόσμου μου, στό βάθος τοϋ σπιτιοϋ μου
στό Τεμοϋ κο, βρfiκα μ ι ά τρύπα σέ μιά σανίδα τοϋ φράχτη.
Κοίταξα άνάμεσα στό κενό κ' εΤδα ένα κομμάτι γfiς ίδιο μέ
τοϋ σπιτιοϋ μου, χέρσο κι δγριο. Τραβήχτηκα λίγα βή ματα
πίσω γιατί άόριστα eνιωσα πώς κάτι θά συμ βεί. Εύθύς πρό
βαλε ένα χέρι. Ή ταν τό μ ι κ ρούτσικο χέρι ένός παιδ ι ο ϋ τfii;
ήλικίας μου. 'Όταν ξαναπλησίασα. τό χέρι δέν ύπfiρχε γιατί
στή θέση του ί'jταν ένα ύπέροχο λευκό άρνάκι. Ή ταν eνα πρό
βατο άπό ξεβαμμένο μαλλί. Οί ρόδες τού εΤχαν φύγει. Αύτό
τό 'κανε νά φαίνεται πιό άληθινό. Π οτέ δέν εΤχα ξαναδεί
eνα τόσο ώραίο άρνάκι. Κοίταξα άπ' τήν τρύπα άλλά τό παιδάκι
εΤχε έξαφανιστεί. Π fiγα σπίτι μου καί ξαναγύρισα μ ' eνα
θησα υ ρό πού τοϋ οφησα στό ίδιο μέρος: eνα κουκουνάρι άπό
πεϋκο. μ ισάνοιχτο, μ υ ρωμένο καί τρυφερό, πού τό λάτρευα.
Τό οφησα στό ίδιο μέρος κ' eφυγα μέ τό άρνάκι.
Π οτε δέν ξανάδα οϋτε τό χέρι, οϋτε τό παιδί. Ο ϋτε καί πού
ξανάδα άρνάκι σάν καί κείνο. Τό 'χασα σε μιά π υ ρ καγιά.
Κι άκόμα τώρα, σε τοϋτο τό 1 954, πολύ κοντά στά πενήντα
μου χρόνια, δποτε περνάω άπό παιχνιδάδικο κλεφτοκοιτάζω
άκόμα στίς βιτρίνες. Μά είναι άνώφελο. 'Αρνάκι σάν καί
κείνο δeν ξανάγινε.
Ύπfiρξα τυχερός δνθρωπος. Νά γνωρίζουμε τήν άδερφοσύνη
τών άδερφιών μας, εΤναι μιά ύπέροχη πράξη ζωfiς. Νά γνωρί
ζουμε τήν άγάπη έκείνων πού άγαπaμε, εΤναι ή φωτιά πού
τρέφει τή ζωή. 'Αλλά νά νιώσεις τήν άγάπη έκείνων πού δέ
γνωρίζεις, τών δγνωστων πού μaς φυλάνε στόν ϋπνο μας,
στή μοναξιά μας. στούς κινδύνους η στίς άποτυχίες μας.
είναι μιά αϊσθηση άκόμα πιό μεγάλη καί πιό δμορφη, γιατί
άπλώνει τό εΤναι μας κι άγκαλιάζει δλες τίς ζωές.
' Εκείνη ή προσφορά έφερνε γιά πρώτη φορά στή ζωή μου
€να θησα υ ρό πού μέ συντρόφεψε άργότερα : τήν άνθρώπινη
άλληλεγγύη. Ή ζωή θά τήν έβαζε στό δρόμο μου άργότερα
προτάσσοντάς την στίς άντιξοότητες καί στό διωγμό.
Δέ θά ξαφνιάσει λοιπόν τό γεγονός δτι προσπάθησα νά
πληρώσω με κάτι τρυφερό, μυρωμένο καί γήινο τήν άνθρώπινη
άδερφοσύνη. 'Όπως δφησα τότε κείνο τό κουκουνάρι τοϋ
πεύκου στήν πόρτα, έτσι δφησα καί στίς πόρτες πολλών δγνω
στων, πολλών φυλακισμένων, πολλών όλομόναχων, πολλών
κυνηγημένων, τίς λέξεις μ ο υ .
Αύτό εΤναι τ ό μεγάλο μ ά θ η μ α π ο ύ περι μάζεψα άπ' τ ή ν αύλή
ένός λησμονη μένου σπιτιοϋ, δταν ή μουνα παιδάκι. Μπορεί
καί νά 'ταν eνα παιχνίδι δυό παιδιών πού δe γνωρίζονταν καί
θελfiσαν ν· άνταλλάξουνε τά δώρα τfiς ζωfiς. Μ όνο πού ή
μ ι κ ρ ή τούτη μ υστη ριακή άνταλλαγή μπορεί νά 'χει κατατεθεί
σάν δφθαρτος σπόρος στήν καρδιά μου, φλογίζοντας τήν
ποίησή μου.
Μετάφραση ΔΑ Ν Α Η Σ ΣΤΡΑΤΗ ΓΟ Π ΟΥΛΟΥ
�

Α ΝΩ : Ό ποιητιίς χαρούμενος, μ ' ίfνα σκυλάκι στιίν άγκαλιά. Δέκα
χρονώ, εlχε άγιωλιά ίfναν κύκνο - κ ' ιίταν λυπημένος. Πάντα
ιίταν φίλος μ ' ολα τά πλάσματα. Κ ' ίfμεινε πάντα ίfνα παιδί. . . ΚΑ ΤΩ :
Ποτέ δέν iiλλαξε ! " Θά ι/μουν 1 0 χρονώ κ ' ιjμουν κιόλας ποιη
τιjς Δέν ίfγραφα στίχους άλλά μέ τραβοϋσαν τά πουλιά , οί σκαρα
.
βαίοι.
τ ' αύγά τιϊς πέρδικας . μέ μάγευε ιj τελειότητα τυjιι έντόμω11 "
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GAR C I A L O R CA

Σ α ς παρουσιά ζω
Τί καλύτερο θά μπορούσε κανείς νά περιμέ νει; 'Ένας άλη 
θινός Ποιητής, ό Φεδερίκο Γκαρθία Λ όρκα, παρουσιάζει
i!ναν ίίλλο γνήσιο Ποιητή, τόν Πάβλο Νερούδα ! Ή πα
ρουσίαση i!γινε ατό Πανεπιστήμιο τής Μαδρίτης κ' €κλεισε
μέ ρεσιτάλ άπαγγελίας ποίησης τού Νερούδα άπό τό
Λ όρκα. Τό κείμενο διασώζεται ατά 'Άπαντα τού Λόρκα
(€κδοση Βη, 1 965, . . Ά γκιλάρ " Μαδρίτης, σελ. 1 47-8) ,
Στό συμβατικό πρωτόκολλο τών δ ιαλέξεων κ α ί τών άναγνώσι:
ων, αύτό πού κάνω τώρα λέγεται πυ.pουσίυ.ση, μά έγώ δέν πα
ρουσιάζω, γιατί εναν ποι ητή της ποιότητας τού Χιλιανού Πά
βλο Νε ρούδα, δέ γίνεται νά τόν παρουσιάζουν, άλλά, μέ κάθε
άπλότητα καί μέ τό Οάρρος της μ ι κρης μου ίστορίας σάν ποι η
τη, έπισημαίνω . δίνω ενα άβρό. άλλά βαΟύ, κάλεσμα προ
σοχ1; ς.
Καί σίις προτρέπω νά έτοιμαστείτε ν' άκούσετε εναν αύΟεντι κό
ποι η ni , άπ' αύτούς πού 'χουν γυμνάσει τίς αίσΘ1iσεις τους σ·
ενα κόσμο πού δέν είναι ό δ ι κός μας καί πού λίγοι άνθρωποι
άντιλαμβάνοντα ι . " Εναν ποι η τ 1i πιό κοντά στό Θάνατο παρά
στή φιλοσοφία, πιό κοντά στόν πόνο παρά στ1i διανόηση, πιό
κοντά στό αίμα παρά στό μελάνι. Έναν ποι ητή γεμάτο φωνές
μυστηριακές, πού εύτυχώς οϋτε ό •διος ξέρει νά τίς ξεδιαλύνει ·
ϊναν άληΘινό άνθρωπο πού ξέρει πιά δ τ ι τ ό βούρλο κ α ί τ ό χε
λιδόνι είναι πιό α!ώνια άπό ni σκλη ρ1i παρειά τών άγαλμάτων.

Ή Ίσπανικ1i Άμι:ρικ1i μίις στέλνει έπίμονα ποι η τές μέ μιά
άλλιιίηικη εμπνευσ η , μέ ποι κίλι:ς ί κανότητες καί τι:χ νικές.
Άπαλούς ποι η τές τών τροπικών, τών όροπεδίων, τών βουνών .
ρυθμούς καί τόνους διαφορετι κούς, πού δίνουν στήν ίσπανικ1i
γλώσσα ενα πλούτο μοναδικό. Γλώσσα πού 'ναι πιά ο ί κεία στό
μι:Ουσμένο ί:ρπετό καί στό χαριτωμένο κολλαριστό πιγκουίνο.
"Ομως δέν εχουν δλοι αύτοί ο ί ποι η τές τόν τόνο της Άμερικης.
Π ολλοί ίσπανοφέρνουν, κ ι άλλοι τονίζουν στ1i γλώσσα τους
ξενικές πνοές καί πάνω άπ' δλα γαλλικές. "Οχι δμως οί μεγάλοι.
Στούς μεγάλους ξεπηδάει τό πλατύ, τό ρομαντικό κι άγριο,
τό ξέφρι:νο καί μυστηριακό φώς n1 ς Άμερικης. 'Ογκόλιθοι
ετοιμ οι νά καταποντιστούν, ποι 1iματα πού συγκρατιούνται
μέ έλα · πάνω άπ' niν άβυσσο σ' ίl ναν ίστό άράχνης, χαμόγελο
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τό

Νερο6δα

μέ χρονολογία 1 934 - μέ έρωτηματικό . Σίγουρα, δμως
.
είναι κείμενο τού 1 934. Στά 'Άπαντα τού Νερούδα (€κ
δοση 3η, 1 967, ·· L osada Μπουένος "Αιρες) - δέν περι
λ αμβάνεται, βέβαια, τό κείμενο τού Λ όρκα-άλλ' άναφέρε
ται ρητά πώς ή παρουσίαση €γινε ατή Μαδρίτη, στίς 6 τού
Δεκέμβρη τού 1 934. "Εχουν περάσει σαράντα όλόκληρα
χρόνια ! Ό Λ όρκα ήταν, τό τε, 36 χρονώ κι ό Νερούδα 30 . . .
"

φριά άπόχρωση ίαγουάρου, βαρύ χέρι χνουδωτό πού παίζει
λεπτεπίλι:πτα μ ' ενα νταντελένιο μαντηλά κ ι .
Τούτοι ο ί ποι η τές δί νουν τόν άνόΘευτο τόνο τ η ς μεγάλης ίσπα
νικης γλώσσας τών 'Αμερι κάνων, πού τόσο είναι δεμένη μέ
τίς πηγές τών κλασικών μας, μέ τήν πο ί η σ η πού δέ φοβάται
τό γελοίο καί πού βάζι:ι ξαφνικά τά κλάματα στή μέση τού
δρόμου.
Πλάι στή Θαυμαστή φωνή τού πάντα δάσκαλου Ρουβέν Δα·
ρίο καί στήν έκκεντρικ1i , άξιολάτρευτη, νευρώδικα ντιλε
τάντ ι κ η , φωσφορίζουσα φωνή τού Έρρέρα υ Ρέισσιχ κα ί στό
Θρηνο τού Ούρουγουάνου - καί διόλου Γάλλου - κόμη ντέ
Λωτρεαμόν, πού τό τραγούδι του γεμίζει φρίκη τή χαραυγή τού
i:φηβου, ή ποίηση τού Π ά βλο Νερούδα ύψώνεται μ' εναν τόνο
πού ποτέ παρόμοιο δέν είχε ή 'Αμερ ι κ ή σέ πάθος, σέ τρυφεράδα
καί σέ είλικρίνεια. Στέκει άντίκρυ στόν κόσμο γεμάτος γν1i
σια εκσταση καί ύστερεί σέ δυό στοιχεία μέ τά όποία ζήσανε
τόσοι ψι:υτο - ποι ητές : τό μ ί σος καί τήν ε!ρωνεία. "Οταν είναι νά
τιμ ωρ1iσι: ι κ' ύψώνει τό σπαθί, βρ ίσκεται ξάφνου μ' ενα πλη
γωμένο περιστέρι μέσα στά δάχτυλά του.
Έγώ, σίις συμ βουλεύω ν' άκούσετε μέ προσοχή αύτόν τό μεγά
λο ποι ητή καί νά προσπαΘ1iσετε νά συγκινηθείτε άπ' αύτόν
καθένας μέ τόν τρόπο του. Ή ποίηση άπαιτεί μακρόχρονη
μύηση σάν όποιοδ1iποτε άθλημα, άλλά στήν άληθινή ποίηση
ύπάρχ�ι ενα άρωμα, ενας τόνος, μιά γραμμ1i φωτεινή πού δλα
τα πλασματα μπορούν ν' άντιληφθοuν. Καί μακάρι νά σάς
χρησιμέψει γιά νά τραφεί αύτός ό σπόρος της τρέλας πού δλοι
κουβαλάμε μέσα μας, πού πολλοί σκοτώνουν γιά νά φορέσουν
τό μ ι σητό μονόκλ της εντυπης σχολαστι κότητας , καί πού νά
ζοuμε χωρίς αύτόν είναι άφροσύνη .
( Μ ετ. Δ. Σ . )

ΑΥΤΟΠ ΡΟ ΣΩΠ ΟΓΡΑΦ 1Α
Άπό μ έ ρ ο υ ς μ ο υ , είμ α ι

η θαρώ πώς είμαι, σ κ λ η ρ ή

μ ύ τ η , μ ι κρό

μάτια, λίγος

στο μαλλιό της κεφαλ ης, πολυς σε στο μάχι, μ α κ ρ υ ς σε πόδ ι α , πλατυς σε πέλ 
ματα, κίτρινος σε χρώμα, άνδρείος στο υ ς eρωτες, άνίκανος στο υ ς λογα ρ ι α σ μ ο ύ ς ,
μπερδε ψ ι ά ρ η ς στίς κ ο υ βέντες, τρυφερός στο χέρια, ά ργός στό βάδισμα, άνο 
ξείδωτος στήν κ α ρ δ ι ά , έρασ ιτέχν η ς τών άστε ρ ι ών κ α ί τ η ς παλ ίρρο ι α ς, θ α υ μ α 
σ τ ή ς τών σ κ α ρ α βα ίων, περπατ η τ ή ς στίς ά μ μ ο υ δ ιές, άδέξιος μ ε τ ο υ ς θεσμούς,
Χιλι ανός στόν α ίώνα τόν δπαντα, φίλος τών φ ίλων μ ο υ , ά δ ι ά κ ριτος στή ζ ω ή
τ ώ ν π ο υ λ ι ών, κ α κ ο μ α θ η μένος σ τ ό σπίτ ι , συνεσταλμένος στο σαλόν ι α , τολ μ η ρό ς
στή

μοναξιά, μετανιωμένος χωρίς

α ίτία, σφιχτός δ ι α χε ι ρ ι στής, θαλασσοπόρος

μ ε τό λόγια, μελανοπότης, λεπτός με τό ζώα, τυχερός στίς μεγάλες συννεφιές,
έξερε υ ν η τ ή ς τών παλι ατζίδ ι κ ων, συνοφρυ ωμένος

στίς β ι βλ ι ο θ η κες,

μελαγχ ο 

λ ι κός στο β ο υ νά, ά κ ο ύ ραστος στο δάση , βραδ ύτατος στίς άπαντή σεις, ά σ ή μ α ν 
τ ο ς δλη τή χ ρ ο ν ι ά , ά κτινο βόλος με τό τετρά δ ι ο μαγει ρ ι κ η ς μ ο υ , τίγρης δταν
κοιμaμαι,

πράος

δταν

χα ί ρ ο υ μ α ι ,

έπιθεω ρητής

τοϋ

ν υ χτε ρινο ϋ

ο ύ ρανο ϋ ,

άό ρατος δ ο υ λευτής, ά κατάστατος, έπίμονος, γενναίος άπό άνάγκ η , φ ο β ι σ μένος
χωρίς νά 'χω ά μ α ρτήσει, ύπναλέος άπό

κλίση, ά ξ ι α γάπητος

δ ραστή ριος έ κ παθή σεως, π ο ι η τ ή ς άπό κατάρα καί

κ

βλόξ

γιο
με

τίς γ υ ναίκες,
περι κεφαλα ί α .

Α 1 Ε Ν Α Α Υ Τ ο Γ Ρ Α φ ο Τ ο Υ n ο 1 Η Τ Η Γ 1 Α το / 1 χ ο Α κ 1 Ν Μ ο Υ Ρ 1 Ε Τ Α / 1

'Ένα αύτ6γραφο τού Πάβλο Νερούδα άπό τό 'Αρχείο τού σκηνοθέτη Πέδρο 'Όρτους. Τού τ6 'στειλε ό Ποιητής άπό τήν Ί σλα
Νέγρα, δταν γίνονταν δοκιμές στό . . Χοακίν Μουριέτα . .. ΕΤναι παρωδία τής γνωστής . . μαγικής .. λέξης " άβρακαδάβρα "
πού τή χρησιμοποιούσαν γιά ξ6ρκι τό Μεσαίωνα. Ό Ποιητής παίζει μέ τό blanco πού θά πεί λευκός άλλά καί στ6χος καί τό
cadabra πού σημαlνει καί πτώμα. Ό Πέδρο Όρτους τό ζήτησε γιά νά στήσει, στήν πέμπτη ε/κ6να τού · · Μουριέτα ", τό
γκρο τέσκο τελετουργικό χορό πού έκτελοϋν, ούρλιάζοντας, τά Λαγωνικά γιά νά ξαναζωντανέψουν τόν Κύριο 'Απατεώνα.
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Μ ΟΝΟ Λ Ο Γ ΟΣ � � A L A L I M O N ��
ΛΟΡΚΑ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΥΒΕΝ ΔΑΡΙΟ
Ό παρακάτω μοvόλογος άπό . . . δυό πρόσωπα - κατά
τήv . . . ταυρομαχική φιγούρα a/ alimon - εΤvαι παρου
σίαση τού μεγάλου Νικαραγουάvου ποιητή Ρουβέv
Δαρίο, άπό τό Φεδερίκο Γκαρθία Λ όρκα καί, μαζί, τόv
Πάβλο Νερούδα. Έγιvε στά 1 933, στό " Πέv Κλάμπ "
τού Μπουέvος Άιρες, δπου ό Νερούδα - δvτας έκεί
πρόξεvος τής Χιλής άπό τόv Αύγουστο - εΤχε γvωριστεί
άπό τίς 13 τού Όχτώβρη μέ τό Λ όρκα. Τούτο άvαφέρεται
κατηγορηματικά στά βιογραφικά τού Νερούδα. 'Ελέγχε
ται, έπομέvως, λαθεμέvη ή άvαφορά στά 'Άπαντα τού
Λόρκα (Βη έκδοση, " Ά γκιλάρ " Μαδρίτη, σελ. 1 4 7) πώς
ή παρουσίαση έγιvε στά 1 934. Τό κείμεvο δημοσιεύεται
στά 'Άπαντα τού Νερούδα (έκδοση " L osada " Μπουέvος
Άιρες, 1 967, τόμ. 8' σελ. 1 032 5) . Έκει: άvαφέρεται
σάv πρώτη, μιά δημοσίευση στήv έφημερίδα " ΕΙ So/ "
τής Μαδρίτης στά 1 934 - κι άπό έκεί, προφαvώς, προ 
ήλθε κ ' ή λαθεμέvη χροvολογία στά 'Άπαντα τού Λ όρκα.
-

Ν Ε ΡΟΥΔΑ : - Κυρίες . . .
Λ Ο Ρ Κ Α : - καί κύριοι : Ύπάρχει στίς ταυρομαχίες μιά φιγού
ρα πού λέγεται " τορέο άλ άλιμόν " ( ι ), δπου δυό ταυρομάχοι
προφυλάσσουν τό σώμα τους άπό τόν ταϋρο πίσω άπό τήν ίδια
κάπα.
Ν Ε ΡΟΥΔΑ : - Ό Φεδερίκο κ· έyώ, ένωμένοι μ ' ενα άόρατο
�iλεκτρικό σύρμα, θ' άνταποκρι θοϋμε σέ τούτη τήν έκλεκτή
πρόσκληση.
Λ Ο Ρ Κ Α : - ΕΙ ναι συνήθεια σ· αύτές τίς συγκεντρώσεις, ο(
ποι ητές νά έκφράζονται μέ τό ζωντανό τους λόγο, άργυρό ii
ξυλένιο, καί νά χαι ρετοϋν συντρόφους καί φί λους μέ τήν ίδια
τους τή φωνή.

θά ποϋμε τ' δνομά του τόσες φορές ώσπου νά ξεπηδήσει ή δύ,
ναμή του μέσ' άπ' τή λήθη.
ΛΟΡ Κ Α : - Άφοϋ στείλουμε τό χαιρετισμό μας μέ τρυφεράδα
πιγκουίνου στό λεπτότατο ποιητή Άμάδο Β ιγιάρ, θά ρίξουμε
πάνω στό στρωμένο τραπέζι ενα μεγάλο δνομα, δντας βέβαιοι
πώς θά ραγίσουν τά ποτήρια καί θά τι ναχτοϋνε τά π η ρούνια,
γυρεύοντας τό μάτι πού έπιθυμοϋν νά έκδι κηθοϋν, καί μιά
i:ίγρια ριπή θάλασσας θά μουσκέψει τά τραπεζομάντηλα. Θά
προφέρουμε τό δνομα τοϋ ποι ητη τ�ϊς Άμερικης καί της 'Ισπα
νίας : Ρουβέν . . .
Ν Ε ΡΟΥΔΑ : - Δαρίο ( 2 ) . Κ ι αύτό γιατί, κυρίες . . .
ΛΟΡ Κ Α : - καί κύριοι . . .
Ν Ε ΡΟΥ Δ Α : - ποϋ είναι, στό Μ πουένος Ά ι ρες, ή πλατεία τοϋ
Ρουβέν Δαρίο ;
ΛΟΡ Κ Α : - Ποϋ είναι τό i:ίγαλμα τοϋ Ρουβέν Δαρίο ;
Ν Ε ΡΟΥ ΔΑ : - Άγαποϋσε τά πάρκα. Ποϋ ε!ναι τό πάρκο Ρου
βέν Δαρίο ;
ΛΟΡ Κ Α : - Ποϋ είναι τό κιόσκι πού πουλάει τά τριαντάφυλλα
τοϋ Ρουβέν Δαρίο ;
Ν Ε ΡΟΥΔΑ : - Ποϋ εΙναι ή μ η λ ι ά καί τά μηλα τοϋ Ρουβέν
Δαρίο ;
Λ Ο Ρ Κ Α : - Ποϋ είναι τό κομμένο χέρι τοϋ Ρουβέν Δαρίο ;
Ν Ε ΡΟΥ ΔΑ : - Ποϋ εΙναι τό λάδι, τό ρετσίνι. ό κύκνος τοϋ
Ρουβέν Δαρίο :
ΛΟΡ Κ Α : - Ό Ρουβέν Δαρίο κοιμάται στή " γενέτει ρα
Ν ι καράγουά " του, κάτω άπό itνα άπαίσιο ψεύτικο λιοντάρι,
σάν έκείνα πού στ�iνουν οί πλούσιοι στίς έξώπορτες των σπι
τιοον τους.

Ν Ε ΡΟΥΔΑ :- Έμείς δμως θά καλέσουμε άνάμεσά μας ενα νε
κρό, ενα χ η ρευάμεvο συνδαιτυμόνα, σκοτεινό μέσα στά έρέβη
ένός θανάτου πιό μεγάλου άπ' Cίλλους θανάτους, ενα χ η ρευά
μενο της ζωης πού δμως ηϊς στάθ η κε στόν καιρό του σύζυγος
έξαίσιος. Θά κρυφτοϋμε κάτω άπό τή φλεγόμενη σκιά του καί

Ν Ε ΡΟΥΔ Α : - Ένα λιοντάρι ψεύτικο, γ ι ' αύτόν πού 'πλασε
λέοντες, ενα λιοντάρι χωρίς aστρα, γ ι ' αύτόν πού καθιέρωσε
άστέρια.

( Ι ) Φιγούρα στί:; ταυρομαχίες : Δυό ταυρομάχοι. κρατώντας τίς
δυό ίiκρες τιϊς ίδιας κάπας, τιίν περνού1ι πάνω άπ' τά κέρατα τού
ταύρου. 'Αργότερα, διάλογο:; παλαίμαχων ταυρομάχων, καΟισμέ
νω11 στίς δυό ίiκρες τού τραπεζιού τιϊς παρέας. Μεταφορικά :
Δυό ii11θρωποι, συντροφικά καί μέ μαεστρία, άνταπεξέρχονται
μιά δύσκολη περίσταση, στά σοβαρά ιϊ στ' άστεία.

(2) Ρουβέν Δαρίο ;; σωστότερα Φέλιξ Ρουβέ11 Γκαρσία Σαρ
μιέντο. Λυρικός ποιητιίς. Γεννιίθιικε στό Δαρίο τιϊς Νικαράγουας
στά 1867. Πέθανε στά 1916. ' Ελληνολάτρης καί έλληνοθρεμμένος
πατέρας τών ίσπαιιόγλωσσων ποιητών τού τέλους τού /9ου αίώνα
κι δλου τού 20ού. Εζησε καί δούλεψε πολύ στιί Χιλιί. ' Υπιϊρξε
έπαναστάτης καί άνθρωπιστιίς.
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ΛΟΡΚΑ : - Έδωσε τού δάσους τό βουητό μ' ενα έπίθετο, κα ί
σάν τό φρά ι Λουίς ντέ Γρανάδα, τό μέγα όδηγό της γλώσσας,
εφτιανε άστρικά σήματα μέ λεμόνι καί ποδάρι έλαφιού καί μέ
μαλακόστρακα δλο φρίκη κι άπειρο, εβαλε θάλασσες μέ φρε
γάτες κ' εφερε συννεφιές στίς κόρες τών ματιών μας, κ' εφτιαξε
τό μεγάλο περί πατο τών Τζίν πάνω στό πιό γκρίζο σούρουπο
πού 'χε ποτέ ό ούρανός, κι άντίκρυσε καλωσορίζοντας καλόκαρ
δα σάν ίσος μ ' ίσο τή σκοτειν1i σοροκάδα, παλληκαρίσια,
σά ρομαντικός ποιητής, κι άπόθεσε τό χέρι του πάνω στό κο
ρινθιακό κιονόκρανο μέ μιά εί ρωνική καί θλιβερή άμφιβολία
πού βαστάει άπ' δλcς τίς έποχές.
Ν Ε ΡΟΥ Δ Α : - Άξίζει νά θυμηθούμε τό πορφυρό του δνομα
στίς κύριες κατευθύνσεις του, μέ τούς φριχτούς του πόνους
στήν καρδιά, τή φλογερi1 του άβεβαιότητα, τήν κάθοδό του
στά νοσοκομεία της κόλασης, τήν άνοδό του στά κaστρα τiϊς
φ�)μης, τίς άρετές του σά μεγάλου ποι ητη, άπό τότε καί γιά
πάντα άπαραίτητου.
ΛΟΡΚΑ : - Σάν ' Ισπανός ποιη τής, δίδαξε στήν Ίσπανία γερο
δάσκαλους καί παιδιά, μέ μιά αίσθ11ση παγκοσμ ιότη τας καί
γενναιοφροσύνης πού λείπει άπό τούς σύγχρονους ποιητές.
Δίδαξι; τό Βάλιε 'Ινκλάν κα ί τό Χουάν Ραμόν Χ ιμένεθ καί τούς
άδελφούς Μ ατσάδο (3), κ' ή φων1i του 1Ίταν νερό καί λί πασμα
στ· αύλάκι της σεβάσμιας γλώσσας. Άπό τό Ροδρίγο Κάρο
ως τούς Ά ρχενσόλας η τό δόν Χουάν ντέ Ά ργίχο, ή σπανιόλι
κ η γλώσσα δέν εζησε τά λεκτικά γιορτάσια, τίς συγκρούσεις
τών συμφώνων, τό φώς καί τή φόρμα, δπως μέ τό Ρουβtν
Δαρίο. Άπό τό τοπίο τού Βελάσκεθ, τίς φωτιές τού Γκόγια
κι άπό τή μελαγχολία τού Κεβέδο (4) ως τό τεχνητό μηλόχρω
μα της χωριάτισσας άπ' τή Μ αγιόρκα, ό Δαρίο σεργιάνισc
τή γη της ' Ι σπανίας σά δικιά τοi.> γ�;.

Ν Ε ΡΟΥ ΔΑ : - Τόν εφερε στή Χ ιλή μιά παλίρροια, ή ζεστή
θάλασσα τού Βορρά, καί τόν άφησε έκειδά έγκαταλειμμένο
στήν άγρια βραχώδη άκτή, κι ό ώκεανός τόν χτύπαγε μ ' άφρούς
καί σήμαντρα κι ό μαυριδερός άνεμος τού Βαλπαραίσο τόν
πασπάλιζε μ ' ή χ η ρό άλάτι . -Ας φτιάξουμε άπόψε τό aγαλμά του
άγέρινο, νά τό διαπερνάει ό καπνός κ' ή φωνή κ' οί περιστά
σεις κ· 11 ζωή, δπως διαπέρασαν τήν ίδια τή θαυμάσια ποίησή
του, δνειρα καi ήχοι.
ΛΟΡΚΑ : - Π ά νω δμως σ· αύτό τ' άγέρι νο άγαλμα θέλω νά
βάλω καί τό αfμα του, σά μπουκέτο κοράλια πού άναδεύουν
μέ τ�iν παλί ρροια, καί τά νεύρα του σά φωτογραφία μ ιάς δέ
σμης άστραπές, καί τό κcφάλι τοu - ϊδιος μινώταυρος - πού
πάνω του τό πέταγμα τών πολύχρωμων κολιμπρί ε{χε ζωγρα
φίσει χιόνι γκονγκορινό (5 ) , καί τά μάτια του, πλάνα κι άφη
ρη μένα μάτια έκατομμυριούχου τών δακρύων, κ ι άκόμα θά
προσθέσω τά έλαττώματά του : τίς σειρές τά ράφια, πνιγμέ
να πιά στ' άγριοχόρταρα, δπου άντη χούν άδειανές σά φλο
γέρες οί μποτίλιες άπ' τό κονιάκ της δραματικης του μέθης,
καί τό γοητευτικά κακό του γούστο, καί τά τολμ η ρά του λεκτι
κά παραγεμίσματα πού πλουτίζουν μ ' άνθρωπιά τό πληθος τών
στίχων του. -εξω άπό κανόνες, φόρμες καί σχολές στέκει
όλόρθη 11 γόνιμη ούσία τi')ς μεγάλης του ποίησης.
Ν Ε ΡΟΥ ΔΑ : - Ό Φεδερίκο Γκαρσία Λόρκα, Ίσπανός, κ '
έγώ Χ ιλιανός, εϊμαστε ύπεύθυνοι γιά τούτη τή συντροφι κ ή βρα
διά, άφιερωμένη στή μεγάλη αύτή σκιά πού τραγούδησε πιό
δυνατά άπό μάς, καί χαιρέτησε μέ μ ι ά πρωτόγνωρη φωνή η i ν
άργεντινή γη π ο ύ πατάμε.
ΛΟΡΚΑ : - Ό Πάβλο Νερούδα, Χ ιλιανός, κ' έγώ Σπανιόλος,
συμφωνούμε κα ί στή γλώσσα μέ τό μεγάλο Ν ι καραγουάνο,
' Α ργεντινό, Χ ι λιανό, Σπανιόλο ποι η τή Ρουβέν Δαρίο.

( 3) Πασίγ11ωστοι Ίσπα11οί συγγραφεί:;. Ό Ραμόν ντέλ Βάλιε Ίν
κJ.ά11 σύγχρονο:; τού Δαρίο ( 1869-1936) , ό Χουάν Ραμό11 ΧιμένεΟ
βραβι,ίο Νόμπελ τού 1956, οί άδελφοί 'Α ντόνιο "·αί Μαιιουέλ
Ματσάδο ποιητέ:; 11εότεροι τού Δαρίο.

Ν Ε ΡΟΥ Δ Α καί ΛΟΡΚΑ : - Πού. πρός τιμή καί δόξα του
ύψώνουμι: τίι ποηi r� ια.

(4) Κεβέδο υ Βιγέγια:;, Φραγκίσκος ( 1580- 1645) . Ίσπανό:; κλα
σικό:;, λατρευτό:; τού Δαρίο, τού Λόρκα, τού Νερούδα.

(5) Γκό11γκορα ( 156 1- 1627) . Ίσπα11ό:; κλασικό:; ποιητιj:;. Τό
μελαγχολικό περίτεχνο στύλ του έπηρcασε τά ίσπανικά γράμματα.

1 936 : Ή '/σπανία στιίν καρδιά " ! Ό Νερούδα, άνάμεσα σέ '/σπανού:; ποιητές, λίγο πρίν απ τον έμφύλιο, στιί Μαδρίτη. Δια
κρίνονται άπάνω, άπό τά δεξιά : Νερούδα ( 4ο:;) , Μιγέλ ΧερνάντεΟ ( 5ο:;) , Ραφαέλ Άλβέρτι ( 7ο:;) , ό Ίσπανοχιλιανό:; μουσικό:; Άκάριο
Καπάτος (8ος) , ό σκηνοΟέτης Λουίς Μπου11/ουέλ ( 100:;) καί, δωδέκατο:;. ό δολοφονημένο:; ϋστερα ιίπό λίγο Φεδερίκο ΓκαρΟία Λόρκα
"
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ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΧΟ Α ΚΙΝ ΜΟΥΡΙΕΤ Α ;
ΕΝΑ

ΜΕΤΕΩΡΟ

ΓΥΡΝΑΕΙ

Τό " Θέατρο .. άποθησαυρίζει έδGJ τρία κείμενα - τίς μονα
δικές μαρτυρίες πού ύπάρχουν - του ίδιου του Πάβλο Νερού
δα γιά τό θεατρικό του Εργο " Λάμψη καί Θάνατος του Χοακίν
Μ ουριέτα ". Ένας άτόφιος - δπως σ' δλα του - Νερούδα !
Τό πρG>το μάλιστα εΙναι στήν άγαπημένη του κουβεντιασηi
μορφή - χωρίς άνάσα καί . . . τελεία !
'Επιπλέον, άποθησαυρίζουμε έδGJ δυό χαραχτηριστικές περι
κοπές άπό μιά συνέντευξή του γιά τό θρυλικό Χιλιανό, τόν
" έντιμότατο ληστή δόν Χοακίν Μ ουριέτα ". Έχουν δημοσιευ
τεί τό 1 968 στόν " Έρσίγια " του Σαντιάγο. Ό Νερούδα άφη 
γείται : « Όταν κρυβόμουν άπό σπίτι σέ σπίτι, τόν καιρό του
Γονσάλες Βιδέλα, επεσε στά χέρια μου ί:να τευχος του " Na
tional Geographic Magazine μέ μιά είκόνα τijς έποχijς του
χρυσου - μιά άφίσα έπίδειξης της κομμένης κεφαλής τόυ
ληστή Χοακίν Μουριέτα. Άπό τά άρθρα καί τίς άλλες ερευνες
πού εκανα - γιατί τό θέμα μέ εΙχε γοητέψει - εΙδα πώς ό
Μ ουριέτα ήταν Χιλιανός. Δυό χ ιλιάδες Χιλιανοί εΙχαν μετα
ναστέψει τόν καιρό έκείνο καί, άπ' δλους τούς ιστορικούς πού
συμβουλεύτηκα, μονάχα ενας, ό Έουχένιο Περέιρα Σάλας,
λέει πώς ήταν Μεξικάνος. Χρόνια εκανα νά ξαναβρGJ έκείνη
τήν είκόνα - κ ι aς εψαξα πάνω άπό χίλια " Geographic ".
Ποτέ δέ συμπάθησα τό ποιητικό θέατρο, aν καί στήν 'Ισπανία
Εχει μεγάλη παράδοση, άπό τό Λόπε ντέ Βέγα ό'Jς τό Γ καρθία
Λόρκα. ' Εμένα δέ μ' επειθε. Πάντα μου φαινόταν πώς κάτι του
λείπει. Μά επεσα κ' έγώ στήν παγίδα. Όπως βλέπω, κανένας
δογματισμός δέ στέκει. Λ ίγο λίγο, χωρίς νά τό καταλάβω,
εγραψα κ' έγώ ενα θεατρ ι κό ί:ργο ».
"

· το Π ΑΡΑΜΥΘΙ ΜΟΥ Κ ΑΙ ΤΟ ΤΡΑ ΓΟΥ Δ Ι ΜΟΥ

..
Έγραψα eνα μεγάλο βι βλίο μέ στίχους, τ' όνόμασα Β α ρ 
καρόλα ", κ' i'jταν σ a μ ι a σύνθεση γ ι a τραγούδι, ψάρευα
δώ καί κεί στa διάφορα ύλικό μου, δσα διαθέτω. κι αύτa
συχνa εΤναι νερa καί στάχυα, άπλή άμμος καμιa φορά, λ α 
τομεία η άπόκρημνες κατακόρυφες όχτες, κ· ή θάλασσα
πάντα, μέ τiς σιωπές καί τiς βροντές της, αfωνιότητες πού
τίς έχω τοϋ χεριοϋ μου, πλάι στό παραθύρι μου καί γύρω
άπ' τό χαρτί μου, κι α ύτό τό β ι βλίο έχει έπεισόδια πού δέν
τρογουδάνε μόνο άλλο κ' iστοροϋν, γιατί άλλοτε γινόταν
έτσι, ή ποίηση τραγούδαγε κι άνιστοροϋσε, κ' έγώ εΤμαι
έτσι, τοϋ άλλοτε, καί δέν παίρνω γιατρειά, καi λοιπόν κείνη
τή μέρα άγγιξα τό παρελθόν, τινάχτηκε σκόνη σόν άπό
σεισμό, όπλώθηκε μπαρούτι καί ξεπετάχτηκε eνα έπεισό
διο μ ' eνα άλογο καί τόν καβαλάρη του, κ' έκείνος άρχισε
νό καλπάζει μέσα στούς στίχους μου πού τώρα εΤναι πλατιοί
σά δ η μ οσιές, σό διάδρομοι άεροπορικοί, κ' έγώ έτρεξα πί
σω άπ' τούς στίχου ς μ ο υ καί βρfjκα χρυσάφι, τό χρυσάφι
τfjς Καλιφόρνιας, τούς Χιλιανούς πού πλένουν τήν άμμο,
�
·Η ύ.vατριχιαστικιί αυτη αφισα τού 1853, γιά τιίιι έπίδειξη τού
κομμένου κεφαλιού τού Μουριf.τα, παρακίνησε τό Νερούδα νά
ψάξει τιίν ίστορία καί vά γράψει τό Οεατρικό του έργο. Γράφει :
·· Θά έκτεΟεί, γιά μιά μόνο μέρα, στό ·· Στόκτον Χάουζ ", σιίμερα
12 Α ύγούστου ( 1853) , ύ.πό τίς 9 π.μ. ώς τίς 6 μ.μ., τό κεφάλι
τού περίφημου ληστιί Χοακίν ! Καί τό χέρι τού Τριδάχτυλου Τζάκ,
όνομαστοiί κλέφτη καί φονιϋ. ". Καί στιί σημείωση :
Ό Χοακίv
κι ό Τριδάχτυλος πιάστηκαν ύ.πό τούς ι·aιιgeι·J· τιίς Πολιτείας, μέ
διαταγιί τού Λοχαγού Χάρρυ Λάβ στό Άρρόγιο Καστίνα, στίς
23 'Ιουλίου (1853) . Δέν ύπάρχει ύ.μφιβολία γιά τιίν 6.ληθινιί ταυ
τότητα τού Χοακίν Μουριέτα, διάσημου ληστιί, πού . τόν 6.να
γ1•dψισα11 ϊκrι.τοιιτάδες πρόσωπα. ποι) τόι• εlχrιι• Ι(ι ιλλλοτε r5εί . .
"

ΣΤΗ

ΓΗ

ΤΟΥ !

τ ό ξέχειλα καράβια άπ' τ ό Βαλπαραίσο, τ ή ν άπληστία, τήν
άναταραχή, τούς θεσμούς καi κείνον τόν έκδι κητικό κ' έ κ 
δι κητή Χιλιανό, τόν έξαλλο κ α ί έκτυφλωτικό άποκεφαλ ι 
σμένο, τότε ή γυναίκα μου ή Μ ατίλντε Ο ύρρούτια μοϋ 'πε,
μό ναί, α ύτό εΤναι θέατρο, θέατρο; τfjς άποκρίθηκα, καί
δέν τό 'ξερα, δμως νότο, τό ·χετε μπροστό στό μάτια σας .
μέ βι βλfο καί σκηνικό γυ ρίζει ό Μ ο υριέτα, iστοροϋνται οί
άνταρσίες του κ' oi άθλοι άξεστων κι άπλοϊκών Χιλιανών,
πού πέσανε μέ τό μοϋτρα στό σκάψι μ ο γιό τό χρυσάφι,
σφίξανε τό ζωνάρια τους δουλεύοντας δ,τι δουλειό καί
παραδούλι μπορέσαν, γιά νό δεχτοϋνε ϋστερα τήν πλη 
ρ ω μ ή τών γκρίνγκος : τ ό σκοινί τ fj ς κρεμάλας, τ ό βόλι η τό
λιγότερο τήν κλωτσιό στό κεφάλι, μό μή συγχίζεστε γιατί
έξω άπ' αύτό ύπόρχει ό έρωτας, μέ στίχους πού 'χουνε
ρίμα, δπως στούς πιό καλούς μου καιρούς, κ' eνα σωρό
άλλα πράγματα μέχρι κουέκες μέ μουσική τοϋ Σέρχιο
Ό ρτέγα, κ' έξόλλου ό Πέδρο Ό ρτους, ό φ η μισμένος σκη 
νοθέτης έβαλε τήν κουτάλα του, κι άπό δώ έκοβε, κι άπό
κεί μοϋ ζήταγε μιό μ ι κρή άλλαγή, κι ον δια μαρτυρόμουνα
μάθαινα πώς τό ίδια έκανε καi μέ τό Λόπε ντέ Βέγα καί
μέ τό Σαίξπηρ, τούς βόζουνε ψαλίδι, τούς διορθώνουν γιό
χατήρι σας, κ' έγώ, μόλις κ' εΤμαι μαθητευόμενος θεατράν
θρωπος, καi δέχτηκα, γιο νa ξανάρθει ό Μ ο υ ριέτα, γιό νό
καλπάσει ό Μ ο υ ριέτα. δπως στό όνειρα, καβάλα στ' άλογο,
καί μέ ση μαία χιλιανή - ζήτω Χιλή, όμορφιό μου 1 ... καί νa
τινάζεται μέ τ' άλογο καί μέ τό δλα του σό μετέωρο πού
γυρνάει στή γη του, έπειδή τόν έκραξα έγώ, τόν άναζήτησα
άνόμεσα στό στοιχεία, σκόβον rας μέσα στiς δουλειές μου,
μέρα τή μέρα, άντίκρυ στήν ώκεόνεια θάλασσα, καi ξάφνου
ξεπήδησε ό λήσταρχος καί πέταγε σπίθες φωτιάς ή άρμα 
τωσιό του μές στήν καλιφορνέζικη νύχτα, τοϋ λέω, έβγα,
πλησίασε, καί τόν έβαλα νό διαβεί τή λεωφόρο τοϋ
βι βλίου μου, γιό νό καλπάσει μαζi μέ τή ζωή του καi τό
δράμα του, μέ τή λάμψη καi τό θάνατό του, σόν σέ όνειρο
άγριο, κι αύτό εΤναι δλο. α ύτό εΤναι τό παραμύθι μου καί τό
τραγούδι μ ο υ .
Ί σλα Νέγρα, Σεπτέμβρης 1 967
Μ Ι Α Κ Α ΝΤΑΤΑ, ΕΝΑ ΕΞΕΓΕΡΤΗ Ρ r ο ΟΡΑΤΟΡ Τ Ο

Τ ό φάντασμα τ ο ϋ Χοακίν Μ ο υ ριέτα άκόμα γυρνάει στiς
Καλιφόρνιες.
Τίς νύχτες μέ φεγγάρι, τό βλέπουν νό διασχίζει, καβάλα
στ' άτι του τό έκδικητι κό, τούς χερσότοπους τfjς Σονόρα
η νό χάνεται στίς έρημιές τfjς μεξικάνικης Σιέρρα Μ όδρε.
'Ό μως, τό β ήματά του όδηγοϋν στή Χιλή, κι αύτό τό ξέ
ρουνε oi Χιλιανοi τοϋ κόμπου καi τοϋ χωριοϋ, ol Χιλιανοi
τοϋ όρυχείου, τοϋ βουνο ϋ . τfjς στέπας, τών μακρινών
άγροτόσπιτων, οί Χιλιανοί τfjς θάλασσας, τοϋ Γκόλφο
vτέ λάς Πένας.
'Όταν άφησε τό Βαλπαραίσο γιό νό καταχτήσει τό χ ρ υ 
σάφι καi ν ό βρεί τ ό θάνατο, δέν ίiξερε π ώ ς ή έθνικότητό
του θ' άμφισβητηθεί κ' ή προσωπικότητά του θό κομμα 
τιαστεί.
Δέν ίiξερε πώς ή θ ύ μ ησή του θ' άποκεφαλιστεί δπως ό
ίδιος. άπό κείνους πού τόν άδι κfjσαν.
'Ό μως ό Χοακlν Μ ο υριέτα i'jταν Χιλιανός.
Έχω έγώ τiς άποδείξεις. Άλλ' οί σελίδες α ύτές δέν έχουν
σκοπό ν' όποδείξουν οuτε γεγονότα, οϋτε όνόματα.
Τό άντίθετο. Γιατί άνόμεσα σέ σκιές καί γεγονότα κυλάει
ό άόρατος ίiρωός μου. Τόν τυλίγει μιό καταιγίδα άπό φω
τιό κ' αΤμα, άπληστία, ϋβρη κ' έξέγερση.
- ε κανε τόσα ό Χοακlν Μ ο υ ριέτα πού άκόμα καί τώρα θέ
λουν νό τόν σβήσουν άπ' τό χάρτη. Μιa καινούρια θεω-

Pa bl o Ne ruda
σ' eνα σκηνι κό κάδρο, δσο κρατάει τό ταξίδι τfiς φρεγάτας.
την Ιδέα τfiς έπικήδειας συνοδείας, που πρέπει νά 'ναι
πολ U παθητική, την π fi ρα άπό τό άλησμόνητο δραμα ένός
έργου Νό που εΤδα κάποτε στη Γιοκοχάμα, σ' eνα συνοικ ι α 
κό θέατρο, δπου μπfiκα τυχαία σ ό ναύτης κ' έκατσα
στό πάτωμα. καταγfiς. Μέ συγκλόνισε τότε μιό νεκρικη
πομπη τοϋ έργου κα1 πάντα σκεφτόμουν νό μεταδώσω μέ
κάποιο τρόπο τ η βαθιό έκείνη συγκίνηση.
Δέν έχω ματαιοδοξία θεατρικοϋ συγγραφέα, κι δπως φαί
νεται καθαρά, πληροφορώ γιο τlς δυνατότητές μου. Π έρα
άπ' αύτό, ποτέ δέν κατάλαβα τίποτα γιο τό θέμα κείνου τοϋ
γιαπωνέζικου έργο υ . ' Ελπίζω νό συ μβεί τό ίδιο κα1 μέ
τους θεατές τούτης τfiς τραγωδίας.
PA B LO N E R U DA
( Μ ετ. Δ. Σ.)
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ρία προστέθηκε στlς δλλες : πώς δέν ύπfiρξε eνας μόνο
Μου ριέτα μό πολλοί, δχι eνας Χοακlν άλλα έφτά 1 Έφτό
συμμορίες, έφτό άρχηγοί.
τοϋτος ετν· eνας τρόπος γιο νό έξαφανίσουν τόν έπανα
στάτη. ' Εγώ δέν τόν δέχομαι.
Γιατ1 δποιος πλη σ ιάσει την άλήθεια κα1 τό θρύλο τοϋ
ληστfi μας νιώθει τη μαγνητικη ματιά του.
τό κομμένο κεφάλι του άπαίτησε τούτη την καντάτα κ· έγώ
την έγραψα δχι μονάχα σόν έξεγερτιjριο όρατόριο άλλα
κα1 σόν άρχίνισμα μιδς γέννησης.
τα χαρτιό τfiς ταυτότητάς του χαθfi καν στούς σεισμους τοϋ
Βαλπαραίσο καί στlς ταραχές γύρω άπ' τό χ ρ υ σάφι.
Γιο τοϋτο eπρεπε νό γεννηθεί ξανά, μέ τόν τρόπο του,
σκιό ij φλόγα, πρωταγωνιστης μιδς σκληρfiς έποχfiς, έκ
δικητης χωρίς έλπίδα.
Άν άφέθη κα στόν δνεμο τfiς όργfiς που τόν συνόδεψε,
δν τό λόγια μου φανοϋν ύπερβολικά, θό μείνω εύχαριστ η 
μένος.
Γιατ1, έπιχειρώντας τοϋτο τόν ϋ μνο ίσως προσπάθησα νό
κοιτάξω μόνο τους δθλους τοϋ άντάρτη. Άλλ' αύτό μ' έκανε
νό μπώ στην ϋπαρξή του. Γι' αύτό καταθέτω τη μαρτυρία
τfiς λάμψης τούτης τfiς ζωfiς καί τfiς έκτασης τούτου τοϋ
θανάτου.

Θ ΕΛΕΙ Ν Α ' ΝΑ Ι ΔΡΑΜΑ , Ο Π Ε ΡΑ , Π ΑΝΤΟΜΙ ΜΑ

τοϋτο, εΤν' eνα έργο τραγικό μά, έν μέρει, καί γραμμένο
στ' άστεία. Θέλει νά 'ναι eνα δράμα, μιό δπερα καί μιό
παντομίμα.
Αύτό τό λέω στό σκηνοθέτη γιο νό έπινοήσει άντίστοιχες
καταστάσεις ij άντικείμενα, ένδυμασίες καί σκηνικά.
Τ' άστέρια που έμφανίζονται σέ μιό σκηνή, πρέπει ν' άνοί
ξουν σόν τεράστιες ρόδες πάνω άπό τους θεατές.
ΟΙ φρου ρο1 - προάγγελοι τών Κού- Κλούξ- Κλόν - μπο
ροϋν νό φτάσουν καβάλα σέ ξύλινα δλογα . 01 θαμώνες τοϋ
καμπαρέ μποροϋν νά 'χουν τεράστιες μουστάκες. τό κου 
νέλι μπορεί ν' άντικατασταθεί μέ περιστέρια. · Άν εΤναι
δυνατό, νό συνοδεύεται άπό μιό κινηματογραφικη προ
βολή. 'Ένα καράβι μέ πανιό πρέπει νό φαίνεται συνεχώς
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Ντοκουμέντο άπό τήν προσωπική Συλλογή του Πάβλο
Νερούδα. ΕΙναι ή πρώτη δημοσίευση γιά τό θάνατο τοu
Χοακίν Μουριέτα στόν Τύπο της Καλιφόρνιας : " Σύλ
ληψη καί θάνατος τοu ληστη Χοακiν " - άπόκομμα
άπό τήν έφημερίδα " The San Francisco Daily Herald ",
Yol. ΙΥ, Νο. 59, πρωί Σαββάτου 30 'Ιούλη 1 853.
Γράφει : « Ό ξακουστός ληστής Χοακίν, πού τ' δνομά
του συνδέεται μέ έκατό α!ματηρά περιστατικά, πιάστηκε
έπιτέλους. Ό λόχος χωροφυλακης τοϋ Λάβ άναζητοϋσε
παντοϋ τό ληστή καί τή συμμορία του άπό τή στιγμή
πού πρωτοεμφανίστηκαν. Εiχαμε ένημερώσει τούς άνα
γν/Οστες μας, λίγο καιρό μετά πού άρχισαν ο! έρευνες,
δτι ή χωροφυλακή εΙχε πληροφορίες πώς ό Χοακiν
έμφανιζόταν στiς έρημιές της κοιλάδας Τουλάρε καί
γι' αύτό εΙχε στρέψει πρός τά έκεί τίς άναζητήσεις της.
Σύμφωνα μέ πληροφορίες μας, τό άπόσπασμα της χωρο
φυλακης συνάντησε τόν iδιο τό ληστή έπικεφαλης της
συμμορίας του, στό σημείο πού λέγεται πέρασμα τοϋ
Πανόκε. Έγινε έκεί μιά λυσσαλέα μάχη κ' ο! ληστές,
πού 'χαν γερά άλογα, προσπάθησαν νά διαφύγουν. Π ιε
ζόμενοι δμως άπό κοντά άπό τούς χωροφύλακες, ύπο
χρεώθη καν νά πολεμάνε τρέχοντας, &σπου, τελικά, ό
Χοακiν κ' ένα άπ' τά πρωτοπαλλήκαρά τnυ έπεσαν
νεκροί . Δυό άλλοι πιάστηκαν α!χμάλωτοι καί τρείς κα
τάφεραν νά διαφύγουν. Πολλά άπ' τ' άλογα της συμμο
ρίας έπεσαν στά χέρια τ/Ον χωροφυλάκων. οι νικητές,
κρίνοντας πώς δέ θά ώφελοϋσε νά κυνηγήσουν άλλο
· τούς φυγάδες, εκοψαν τό κεφάλι τοϋ Χοακίν καί τό
'βαλαν μέσα σέ ο!νόπνευμα γιά νά τό πάνε στούς καταυ
λισμούς καί ν' άποδείξουν ετσι πώς αύτός πού 'χε σκοτωθεί ήταν ό Χοακίν καί κανένας άλλος ».

Ε Δ ΩΣΑ ΤΟΝΟ Ε Π Ι Φ Υ Λ Λ Ι Δ Α Σ
Ο ΝΕΡΟΥΔΑ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΤΟ � � ΜΟΥΡΙΕΤΑ"
Παρίσι, Νοέμβρηs 1 97 1 . Ό Πάβλο Νερούδα, πρ\ν άπό λίyο
βραβείο Νόμπελ Λοyοτεχνίαs, ε!ναι πρεσβεvτήs τ fi s X ιλ fi s στή
Γαλλική πρωτεvοvσα. Στήν πρεσβεία, μe παροvσία κα\ τ fi s
Ματίλντε Ούρρούτι α, τ fi s yvναίκαs τοv, δίνεται ή παρακάτω
σvνέντεvξη μέ άφορμή τό άνέβασμα τοϋ eρyov τοv " Λάμψη
κα\ θάνατοs τοv Χοακ\ν Μοvριέτα ", στίs 6- 1 2-7 1 , στό Στρα
σβοϋρyο.
- Μιά ϊριi;τηση πού Οά Οέσει τό κοινtj : ποιό:; ιίταιι iι Μουριέτα :

Ό Χοακίν Μουριέτα είν' ί:να ίστορικό πρόσωπο πού' χε μιά
περίεργη μοίρα καί πού έπέζ 11σε σά λαϊκός η ρωας, ενας άπ' αύ
τούς τούς ηρωες πού' χουν δυό πατρίδες: στό Μ εξ ι κό τόν θεω
ροϋνε Μ εξι κανό, στή Χ ιλή πάλι Χ ιλιανό, μιά μεγάλη θρυλική
μορφ ή . Στό τέλος τοϋ περασμένου αίώνα, εγραφαν γι· αύτόν
άναρίθμητα λαϊκά μυθιστορήματα κ· έπιφυλλϊδες. Μ ι ά άπ' αύ
τές είχε ματαφραστεί στά γαλλικά μέ τόν τίτλο ·· Μ ουριέτα, ό
Χ ι λιανός ληστής της Καλιφόρνιας", κι αύτή 1i μετάφραση ε!χε
τόση έπιτυχία στή Γαλλία γύρω στά 1 880 πού' γιναν άπανωτeς
έκδόσεις. Τό ίδιο γ ί νη κε καί σ' άλλες χώρες τ�)ς Εύρώπης.
Στίς μέρες μας, ύπάρχει μιά ί:κδοση στά Ιταλικά πού περιέχει
δλα τά ντοκουμέντα πού είχα δώσει γιά τή χ ι λιανή έκδοση, ίδι
αίτερα χρωματιστά έξώφυλλα άπό τά λαϊκά βι βλία πάνω στό
Μουριέτσ: είναι κάτι πολύ δμορφο μά δέ μπορεί νά τό βρεί
κανείς παρά μόνο στήν 'Ιταλία.
- ·Η γαλλικιί έκδοση προσφέρει μονάχα τό κείμενο.
Κ ρίμα, γιατί αύτή ή συλλογή ντοκουμέντων ήταν πολύ ένδια
φέρουσα. Ό Μ ουρlέτα, λοιπόν, δσο ζοϋσε άλλά κ ι δταν πέθανε
είχε δυό πατρίδες . Γιατί; Κ ε.ί νη τήν έποχ ή , ή Καλιφόρνια ήταν
γη μεξικάνικη κι δταν άνακαλύφτηκε χρυσάφι, οί Βορειοαμε
ρ ι καyοί, oi Γιάνκηδες, θέλησαν νά πάνε έκεί, άλλά δέν ύπη ρχε
σιδη ρόδρομος, οϋτε διώρυγα τοϋ Παναμά, κι άπ' τό στενό τοϋ
Μ αγγελάνου ήταν πολύ μακρύς δ δρόμος. Τότε διέσχισαν τήν
Άμερική μέ κάρα, πράγμα πού τούς π η ρε πολύ και ρό . Οί
Χ ιλιανοί, άπ' τ ή μεριά τους, είχαν μεγάλη ναυτιλιακή δραστη
ριότητα, καράβια, λιμάνια - τό Βαλπαραίσο ήταν τό μεγαλύ
τερο λιμάνι τοϋ Εlρηνικοϋ - καί στά χ ιλιανά λιμάνια άνεφοδι
άζονταν oi ξακουστοί Γάλλοι ναυσιπλόοι, ό Λά Περούζ, ό
Ντυμόν ντ' Ύ ρβ ίλλ μόλις περνοϋσαν τό στενό τοϋ Μ αγγελάνου

ii το ακρωτή ρι Χόρν. Οί Χιλιανοί π η ραν λοιπόν τά καράβια
τους καί φτάσανε στήν Καλιφόρνια πρίν άπό τούς Γιάνκηδες.
Ύπ1) ρχαν κιόλας έκεί Μ εξικανοί, άλλά ήταν άνθρωποι δίχως
μεγάλη πρωτοβουλία. Ο ί Χ ι λιανοί, πού ήταν φυλή μεταναστών.
ίδρυσαν πολι τείες στήν Καλιφόρνια. δημιούργησαν δ ι κές τους
έφημερίδες, άνοιξαν μαγαζιά, βάλθηκαν άμέσως νά ψάχνουν
γιά χρυσάφι. Έκατοντάδες Χ ι λιανοί ξεμπάρκαραν άπό κάθε
καράβι, κι ό άριθμός τους ί:φτασε τίς 3.000, δηλαδή τεράστιο
πληθυσμό γιά τά μέσα τοϋ Ι 9ου αίώνα. Καί σήμερα άκόμα. στή ν
περιοχή τοϋ Σάν Φρανσίσκο. ύπάρχουν πόλεις καί δρόμοι
πού 'χουν σπανιόλικα όνόματα. "Οταν φτάσανε οί Άμερι κανοί
χρυσοθ1Ί ρες, βρη καν πολλές έκχωριiσεις έδαφών στά χέρια
τών Μεξι κανών καί τών Χ ι λιανών. Τότε άρχισε μεγάλη πάλ11
γιά τήν κατοχή τών όρυχείων καί τών άλλων περιουσιών.
πάλη προπαντός ένάντια στούς Χ ι λιανούς πού κατείχαν τά
περισσότερα, κ' έμφανίστηκαν τά πρώτα όργανωμένα ρατσι
στικά στοιχεία, άνάλογα μέ η)ν Κού- Κλούξ-Κλάν, πού λέγον
ταν Galgos, δ η λαδή Λαγωνικά. Αύτά τά Λαγωνικά ήταν λη
στές πού προστατεύονταν άπό τό νόμο, χτυποϋσαν νύχτα τά
σπίτια τών Μ εξι κανών καί τών Χ ι λιανών, σκότωναν καί κλέβαν
τό χρυσάφι . Π ηγαν καί στόν - κι αύτό είναι τό θέμα τοϋ έργου
μου - καλύτερο Χ ρυσοθήρα άπ' δλους, ένα νεαρό Χ ι λιανό πού
λεγότανε Μ ουριέτα . Δέν τόν βρ1) καν στό σπίτι του. Σκότωσαν
τόν άδερφό του, βίασαν καί σκότωσαν τή γυναίκα του, κι ό
Μουρ ιέτα έγινε ·· ληστής γιά τήν τιμή · · , ένας προστάτης τών
φτωχών. ' Οργάνωσε άληθινό άντάρτικο καί κή ρυξε πόλεμο ά
νοιχτό, μέ μεγάλη έπιτυχία. Σκότωσε πολλούς Άμερι κανούς .
Ριχνότανε μέ μιά όμάδα άντρών σ' δλες τίς άμερι κάνικες ίδιο
χτησίες, χωρίς διάκριση, ii θελε νά έκδικηθεί. Στό τέλος έπεσε
σ· ένέδρα πού τοϋ 'στησαν τά Λαγωνι κά. Τόν γάζωσαν μέ σφαί
ρες κ· έκθέσανε τό κομμένο κεφάλι του γιά πολλές μέρες, κι
άπ' δλη τήν Καλιφόρνια περνοϋσαν νά τό δοϋν, πλη ρώνοντας
γιά είσοδο 25 σέντσια. Νά τά ίστορι κά γεγονότα. δπως άναφέ
ρονται καί στό έργο μου.
Μ ετά τό θάνατό του, ή ίστορία τοϋ Μ ουριέτα διαδόθηκε στά
κρυφά, λαϊκές μπαλάντες γράφτηκαν πού δ ι καίωναν τn δράση
του καί, σιγά σιγά, ό · Μ ουριέτα έγινε θρυλι κός η ρωας, ένας
η ρωας τοϋ άνώνυμου λαοϋ πού δοξολογοϋσε ό άνώνυμος λαός.
Καί σήμερα άκόμα είναι γιά ένα μεγάλο μέρος τοϋ λαοϋ. τό
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πρότυπο τοu γενναιόψυχου ληστη. Γιά μένα εΤν· itνας aντρας
πού πάλεψε ένάντια στό ρατσισμό, ένάντια στ1i βία τών είσ
βολέων . καί στό i:ργο μου ετσ1 κυρίως έμφανίζετα ι .
.
- Στόιι πρό).ογό σri:;, κάνετε if11α11 ύπαινιγμό γιά τιί . Οέση · · τώιι
έφτά Μουριέτα. Τί Οέλετε ι•ά πείτε :
Οί aνθρωπο1 πού προσπαθούσαν νά πιάσουν τό Μουριέτα τόσο
δυσκολεύτη καν καί μπερδεύτηκαν πού ύποσηi ριζαν πώς δέν
ύπηρχε ενας μόνο Μουριέτα . Ό Μ ουριέτα ήταν έδώ, 1i ταν έκcί.
πολλαπλασ�αζόταν κ· ο ί Άμερι κανοί ϊ:φτασαν νά μετρ1iσουν
η:λ ι κά wς έφτά Μουριέτα.

Μ · iiλλα λόγια, τό ίfργο σα:; είιιαι μιά i;Οιιιιωποίηση ένό:; λαiΧ·οιί
μύΟου. Μιjπω:; αιjτό ι:γγράφεται σέ μιά ·· σχολιί · · . μιjπω:; στιί
Χιλιί ιί πολιτικιί πάλη ειΊιαι ριζωμένη στί:; λαiΊ.;ί: :; παραδόσει:; :
-οταν i:γραψα τ ό · · Λάμψη καί θάνατος τοu Χοακ ίν Μουριέτα ··
έδώ καί καιρό. τό Ύραψα σάν ποίημα, γιά νά έκπλη ρώσω ενα
μf;ρος τοu ποι η τ ι κοί> μου καθ1iκοντος. Τό διάβασα στούς γύρω
μου. σηi γυνα ί κα μου. κι δλοι μοί> ·πανε: · · Μ ά αύτό είναι πολiι
θεατρ ι κό · - , Τότι; θυμ ή θ η κα κάτι πού μοu ·χε πεi ό Ζάν-Λουί
Μ παρρώ μιά μέρα: · · Γιατί δέ μοu γράφεις κάτι: · - , Tou ·χα πεi:
· · Γ ι ατί δέν είμαι θεατρικός συγγραφέας . ε ! μαι ποι ηηiς . γρά
φω ποι 1iματα καί τ ί ποτ' aλλο ... Τότε κείνος μοu άπάντ ησι;:
. . Έ σύ γράψι: ενα πο ί ημα κ· έγώ θά τό κάνω Θέατρο . . . Τό θυμ1i
.
Ο η κα καί μέ τή συνεργασία άνΟρώπων τοu Θεάτρου, ξεκινώντας
άπό τό ποίημα πού πρόσφερε δυνατότητες . ά κ ρ ι βώς γιατί δέν
τη ρούσα τούς κανόνες τοu θεάτρου . εφτιαξα τό Εργο.

Ή πολ ιτική του σημασία: Δέν είναι φαινόμενο σημερινό, άλλ.
άπό πάντα ή πολιτική ζωή σηi χώρα μου ύπ1] ρξε πολύ ζωνταν1;.
Τό χ1 λ�ανό πνεύμα ήταν πάντα βαθιά πολιτι κοποιη μένο. Ή
πρώτη έργατι κή άπεργία πού κράτησε δυό βδομάδες. στούς
πρώτους σιδη ρόδρομους της Λατινικης Άμερι κης, εγινε σηi
Χιλή γύρω στά 1 850. Σηi συνέχεια . 1i κ ι νη τοποίηση δέ στα
μάτησε . συνδικάτα δημ ιουργήθη καν . κόμματα. Τό χιλιανό κομ
μουνιστικό κόμμα Θά γιορτάσει στά τέλη τοu Δεκέμβρη τά 50
χρόνια του κ· εχουμε τό μι;γαλύτι:ρο συνδι κάτο δλης της Λατι
νικης Άμερι κης, κ· ίσως όλόκλη ρου τοu Κόσμου. συγκριτικά
μέ τόν πληθυσμό. Είναι μιά κεντρ ι κ 1i όμοσπονδία στi1ν όποία

άνή κουν δλοι οί έργαζόμενοι της Χ ιλης, έργάτες, άγρότες.
ύπάλληλοι κλπ., δλοι ε!ναι συνδι καλισμένοι σέ μιά καί μόνη
συνομοσπονδία, πράγμα σπάνιο στόν κόσμο. Τό πολ ι τ ι κό
πνεύμα ε!ναι λοιπόν τόσο βαθιά ριζωμένο σέ μiiς, πού έμφανί
ζεται παντού, σέ κάθε δραστ η ρ ιότητα. Τό tργο μου ε!ναι φυσι
κά πολιτι κό, εΤναι άντιιμ περιαλιστικό, σέ συνάφεια μέ τό έρ
γατικό κ ί νημα στή Χ ι λή , μέ τό γενικό κί νημα τών λαών της
Λατινικης Άμερικης.

- Τό ίfργο πρωταιιεβάστηκε στό Σαιιτιάγο, στό Θέατρο τού Πανεπιστιjμιου. Μπορείτε νά μιίς μιλιίσετε γι· αύτό τό άνέβασμα :
Τό Θέατρο τού Πανεπισηiμιου μετατράπηκε σέ κρατικό Θέ
ατρο στή Χ ι λ ή . Τό f:ργο μου άνεβάστηκε άξιοθαύμαστα άπό
ενα σ κ η νοθέτη γαλλικης καταγωγ1]ς . τόν Πέδρο -ορτους.
Ύπη ρχαν 80 πρόσωπα στή σκηνή κ· ή δουλειά ή ταν έξα ίσ�α .
f]μουν πολύ εύχαριστημ?: νος.
Είδα σηi συνέχεια ηiν παράσταση τοu Πατρίς Σερώ στό ·· Π ί κ
κολο Τεάτρο · · τοu Μ ι λάνου, πού ήταν έντελώς τό άντίθετο.
Ό Σερώ π η ρε τό κείμενο καί, χωρίς ν· άπομακρυνθεί άπ' αύτό,
τό μετέτρεψε τελείως μέ τ ή δικ1i του ίδιοφυία. Γιά παράδειγμα:
τό f:ργο μου άρχίζει δταν μαθαίνεται i1 είδηση της άνακάλυψης
χρυσού στήν Καλιφόρνια κ· οί Χ ι λιανοί μπαρκάρουν στά κα
ρι'lβια μέ τό Μ ουριέτα· ό Σερώ τοποθέτησε τό Εργο σ· aλλη
έποχ1i κ· οί 1] Θοποιοί μπαίνουν σέ μιά έγκαταλειμμένη έκκλη
σία καί τότε άρχ ίζουν νά παίζουν τ1iν ίστορία τοu Μουριέτα.
Οί δυό σκηνοθεσίες είναι πολύ διαφορετικές, σχεδόν άντίθε
.
τες. Ή μιά είναι . ύπερβατική . . . πιό Θρη σκευτι κ ή , κ· 1i aλλη
πιό άστεία . πιό γκροτέσκα . ένώ παραμένει πά.ντα βαθύτατα
σοβαρ1i.
- · Η σι.:η110Οεσία τού 'Όρτοιι;, πιό Ορησκευτιι.:ιί : Πιό λυριhΊί :
·

Ναί . μέ κλίση πρός τήν ύπέρβαση. Στό ποίημά μου τόνισα δ,τι
είναι λι;κτικ1i εύγλωττία . ρ η τορι κ 1i . κι άκόμα κοι νός τόπος.
δπως ·· ή μαύρη νύχτα · · κλπ . . γιά νά δώσω τόν τόνο η]ς έπι
φυλλίδας, γιά νά μ ή ν ξεχνά κανένας πώς πρόκειται γιά μιά λα
ϊ κ 1i ίστορία. Κι αύτό, ό Σερώ τό κατάλα βι; κ· επαιξε δεξιοτε
χνι κά μ· αύτά τά στοιχεία είσάγοντας τήν κριτική μέσα στό
ίδιο τό f:ργο. Μ ι λάω γιά τό θέαμα κι δχι γιά τό f:ργο μου:
είναι ενα άπό τά μεγάλα πράγματα πού 'χω δεi.

Πο)) ί;:; φrιρέ:;. τό πιό διάσημο ϋι•ομα τιϊ:; Χιλιϊ:; h'άλυπτε τί:; έπιφάιιειε:; τώιι σπιτιυjν, τού:; τοίχου:;. άι.:όμα h'α ί τί:; πλαγιί;:; τώιι λόφω11
.
τιϊ:; χιJJρα:;. Μπροστά στόι· τοίχο ιί Δα ι•άη τό 1970 στό ΣαιιτιάϊΟ. Ό Νερούδα ιίταιι τότε ιίπrιψιjφιο:; Πρόεδρο:; τιϊ:; Δημοκρατία;

Α ;'ΙΙωιτειjοντα:; τόν Εi{Ιηνιιαi. Λάτ{Ιευε τιί Οάλασσα σύ. γυιιαίκα. Γι ' αύτύ λ'αi τύ1• Ώλ'εαι•ύ τιίν τριι;-οιjδησι: . . . Οηί. υιωποιηιιi1•0 - Ώn·εά ι"Ιι

Τύ if{Jγo σα:;. π{Ιάγιιατι, άποβλέπει περισσότερο, ά{Ιχικύ. τουλά
χιστο. στιί λυριιοί άποτελεσματικότητα παρύ. στιίιι ιφιτιιοί.
Νομίζετε πό1ς αύτύ Οέτει προβλιίματα σλ'ηνοΟεσία:;. iίταν Πf!Ο
κειται ιιύ. παιχτεί JΙΠf!οστύ. σέ γα).).ικύ κοινό γιύ. παράδειγιια:
ξένο πρό:; τόν λ'όσμο, π{Ιό:; τό κλίμα τού if{Ιγου ;
Ύπάρχει ενας φτηνός λυρισμός, ή έξωτική πλευρά. Γιά μάς .
φυσικά. αύτό δέν είν' έξωτισμός. άλλά μπορεί (ό σκηνοθέτης)
νά παίξει μέ τιί κοστούμ ια, μέ τά μεγάλα καπέλα, άφοίι πρόκει
ται γιά Μ εξι κανούς. Αύτό . όμως . Θά πήγαινε κόνφα στό πνείιμα
τοίι f.ργου μου.

- Πώ:; ι:ξηyείτε τύ ιίΟεληιιέι•ο τοιί μύΟου. τό ;•εγοιιό:; ιϊτι ό Μοιιf!ΙΙ'τα είιι' iiι•α πρόσωπο άό{Ιατο ;
Δέν πρόκειται γιά εναν όποιονδήποτε άνθρωπο, άλλά γιά τόν
i; ρωα μιίiς έποποιίας κ' ένός λαοίι. Ό Μ ουριέτα δέ μπορεί λοι
πόν νά Ύαι ενας τύπος μέ μουστάκια κλπ., πράγμα πού δέν τό
κατανοοίιν πάντα ο ί Εύρωπαίοι, ο ί Ούγγαρέζοι γιά παράδι:ιγμα.
Μοίι είπαν . μάλιστα, πώς στήν Π ολωνία e· άνεβάσουν τό itργο
μ· itνα Μ ουριέτα πού ο ί Θεατές Θά τόν βλέπουν. Δέ μπορώ νά
συμφωνήσω.

- Μύ. ιj άπουσία τοιί Μου{Ιιt:τα ει'ιιαι ίiιια ι1πό τιί διιι•ατiι σηιιεία
τοιί έργου.
Φυσικά, κι αύτιi ή άπουσία σημαίνει τά πάντα. ΧΘές, κάποιος
πού είδι: τίς πρόβες στήν Πολωνία. μοίι 'πε πώς ό Μ ουριέτα
έμφανίζετα ι . Είχα δεχτεί τήν πρόσκληση νά πάω στή Βαρσοβία
.
άλλά μ· αύτή τ ή ν αύΘαι ρεσία δέ Θά πάω. Δέν πρόκειται γι' ά
λαζονεία. οϋτε γιά τ ί ποτα τέτοιο, μά δέ μπορώ νά δώ τό Μ ου
ριέτα νύ παρι στάνει τό γελοίο, είναι κόντρα σ' όλο τό itργο.
Αύτιi ή μεγάλη σιωπή πού ύπάρχει . αύτός r.ίν' ό Μ ουριέτα.
.
"Αν παραβάλουμε τό . . Μουριέτα . ιιέ τύ. τελευταία ifργα συ.:; .
μέ τό τελευταίο βιβλίο συ.:; πού βγιϊκε στύ. γα).).ιλ·ά . . . Τύ φλε
;•όμειιο σπαΟί .. , δέ Ού. ιιπορούσαμε ιιύ. ιιιλιίσουμε γιύ. μιiι γε
Ι ' Ιλ'ότεf!ιι (lf:ληση ιίl ' Τιπα{Ιαβολιί:; τοιί ποιητιΑ·οίΊ J.ιi;•οιι ιιι: τό
μύΟο :

Ή ποίησή μου είχι: πάντα κυκλικό χαραχτή ρα. Τό · · Κάντο

Χενεράλ ''. γιά παράδειγμα, είν' ενας κύκλος πάνω στήν Άμε
r η κ ι) , πάνω σ· όλη τήν ίστορία καί τ ιi γεωγραφία της πάνω σ·
.
όλα τιί. όντα καί σΌλα τά πράγματα της άμΕp ι κανι κης ιi πείrου.
.
Διαμονή πάνω στή γη .. είν' έπίσης ενας κύκλος, όπου
Ή
προσπάθησα νά έ$αντλήσω όλες τίς όδυνηρές στιγμές τ ι')ς
έφηβείας, της δικής μου κι όλων τών όντων πού χωρίστη καν,
πού έξορίστηκαν . μακριά, κ' ή άπαισ ιοδοξία ε!ναι σ· αύτό τό
itργο μου πιό ά κ ραία άπ' ό,τι μπορεί νά νομ ίσει κανένας.
φτάνει ώς τ ή ν άπελπισία. Ύπά ρχουν άκόμα .. Τά σταφύλια
κι ό άνεμος ... κ' ενα άλλο β ι βλίο, ή .. Βαρκαρόλα . . . τρα
.
γούδι τοίι βαρκάρη όπως στά .. Παραμύθια τοίι Χόφμαν . .
κ' ε!ν' ενας κύκλος πάνω στό σύγχρονο κόσμο. σ· όλες τίς χώ
ρες. τ ή ν Κ ί να, τή Γαλλία, τ ή ν ' Α γγλία κλπ., καί τό ποίημα τοίι
Μουριέτα άποτελεί μέρος κύκλου. γιατί Θέλησα νά κάνω τ ή ν
προσωπογραφία μυθικών όντων. Θρυλικών προσώπων π ο ύ άνή
κουν στή Λατινική 'Αμερική - κι όχι μονάχα στή Λατινική
Άμερ ι κ ή . Έγραψα γιά παράδειγμα ενα ποίημα πάνω σ· ενα μι:.

γάλο Άγγλο ναυτικό καί τυχοδιώκτ η . τό Λόρδο Κόχραν . πού
ε!ν' ενας άπ' τούς άπελευθερωτές της Χώρας μου. Π ι') ρε μέρος
στόν πόλεμο της άνεξαρτησ ίας κόντρα στούς Ίσπανούς. αύτός
διοι κοίισε τό πολεμικό ναυτι κό. Γι· αύτό κ· έγιίJ εκανα τή ζωιi
του ενα μακρύ ποίημα.
..
.
'Έιιu. θέμα έπαιιέρχεται στύ . Μουριι:τα
ιiπω:; σ ' ιϊJ.ο τιί
f:ργο σα:;. τό Οιiμα τιϊ:; περιπλάιιηση:;. Λέτε γιά τό Ριiιιτο στιί
.
.. Φλογισια3νο σπαΟί . σα:; . . . Ρόl ' Το ό περιπλωιιlJιιει•ο:; . ..
Ναί. Ή ίστορία τ ο \! Ρόντο r.ίναι πιό Θρησκι:υτ ι κ ιi.
Τό iiργο συ.:; είιιαι ταuτόχ{Ιοιιu. ϋπεf!α . ιιελdδραιιιι λ'Οί πιιι•τιιμίιιιι.
Α ιίτιί ιί ποικιλία ϋφοu:; ι'ι πιίρχε ι1π · τιjι• rίρχιί ;

-·-

Όταν Θέλησα νά βγάλω άπό τό ποίημα ενα Θεατρικό itργο . είπα
πώς Θά'πρεπε νά είσαγάγω τόν άντιλυρισμό. τό άντιποί ημα .
νά πάω κόντρα στόν άρχικό μελοδραματικό χαραχτιi ρα καί στή
ρητορ ι κ ή . Έβαλα λοιπόν τ ή ν παντομίμα. Κι αύτή ή παντομίμα
άνεβάστηκε πολύ καλά άπ' τόν Όρτους . καί κατά τρόπο ύπέ
ροχο καί μεγαλοφυή άπό τό Σερώ.

- Αιίτιί ιj παιιτομίμu. πu.ρu.πt:ιιπι:ι σ;; ιιιiι λrιϊλ·ιί χιί ιrι1•ιί πιψιίr5οση .
.
ιιιιί παράδοση φά{Ισα:; ;
Τσί ρ κου, να ί . Τό τσί ρκο στιi Χ ι λ ή ι;ίναι ά κόμα ιωί σήμι;ρα
ενα κοσμαγάπ η το Θέαμα. Κι όταν iiμουνα παι δί . πιiγα ι να στό
τσίρκο.
- 'Έχετε πεί F.πίση:; πι:J:; τό Οt:ατριι . . Νrί . . σrί:; i'Α·rιι•ι; μι:;•rίί η ι:ι·.
τιίπωση . . .
Ν α ί . Έχω μείνει στή Γιοκοχάμα . κ· iiμουν στή Σαγκάη όταν
μιά νύχτα. στό δρόμο. itπεσα Ούμα έπίθεσης. Ταξίδεψα τότr.
άπό τή Σαγκάη στιiν ' Ι απωνία χωρίς δεκάρα . οϋτε κοστούμι δέν
ε!χα καί φτάνοντας στή Γιοκοχάμα, μ ή ξέροντας τί νά κάνω
.
ζ ή τ ησα καταφύγιο στό Στρατό τι')ς Σωτ η ρίας. Τή νύχτα, βγηκα
κι άκουσα μουσ ι κ ή . σέ μιά πλατεία. Μ πη κα μέσα . ή ταν κόσμος
καθισμένος στό πάτωμα. ή ταν ενα πολύ μι κρό θέατρο κι αύτό
πού επαιζαν στή σκηνή σοίι σπάραζε τήν καρδιά. Δέν καταλά
βαινα λέξη. άλλά ή ταν ενα παραλήρημα πόνου . άγωνίας. ενας
σαμουράι ε!χε πεθάνει, ή γυναίκα του εκλαιγε, κι άλλοι γύρω.
καί ξάφνου όλος ό θίασος βγηκε διασχίζοντας τό θέατρο - δέν
ύπηρχε τό δίχως άλλο παρά μιά πόρτα - πέρασαν άπό μπροστά
μου παίζοντας τή μουσικιi τους, αύτή τή γι απωνέζ ι κ η μουσικ1i
μέ τούς πολύ όξείς τόνους - ενας παροξυσμός τοίι πόνου.
' Εντυπωσιάστηκα πολύ καί γι' αύτό itβαλα
. . τιi νr. κ r ική πομπιi
στήν τελευταία σκη νιi τού .. Μ ουrιέτα .
·-

Μιrί. τελι:ιιταίιι ι:ριlπηση : πιιιιi ιίτα ι• ιj Τι:ρι:σrι ;

Ή Τερέσα, ή γυνα ί κα τοίι Μουριέτα . ήταν Χ ι λιανιi . κ:αί γιά

τό μεγάλο τους διάλογο χρησ ιμοποίησα ποιητι κούς τρόπους
πολύ παλιούς, γιά νά δώσω καί στό διάλογο έπίσης ενα κά
πο ιο ρ η τορι κό χαραχ τήρα. Κι αύτός ό ερωτας εκανε τό Μ ου
ριέτα εναν έκδ ι κ η τ ή , ενα λαϊκό i;ρωα. Στήν Καλιφόρνια, ό
Μουριέτα ύπη ρξε μεγάλη μορφή καί . σήμερα, δείχνουν άκόμα
τό σπίτι του, ύπάρχει μιά πλάκα στόν τοίχο . r.ίναι ενα τουρι
στικό άξιοπερίr.ργο.
Μετάφρ αση

ΚΩΣΤΑ ΣΤΑ Μ ΑΤΙΟΥ

·

l(Α Λ Ω Σ ΟΡ Ι Σ Ε Σ Τ Ο Θ Ε Α Τ Ρ Ο
Η ΡΩΜΑ ΛΕΑ ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΠΑΒΛΟ ΝΕΡΟΥ ΔΑ
Τοί5 σκηνοθέτη
Ό πιό άξιόλογος σκηνοθέτης της Χιλής Πέδρο "Ορτους
φίλος άπό τό καλοκαίρι του J 966 πού "χε eρθει στήν Έλ
λάδα - διευθύνει τό Θεατρικό Ίνστιτουτο του Πανεπιστ�i
μιου της Χιλής (ITUCH). Ό Όρτους πού πρωτανέβασε τό
·• Χοακίν Μουριέτα " καί στά χέρια του όριστικοποιήθηκε
ή θεατρική μορφή . του eργου, .. καλωσόρισε " τήν είσοδο
του Πάβλο Νερούδα στό θέατρο, μέ τά παρακάτω λόγια :
Καλώς δρισε στό Θέατρο ή εϋγλωττη καί ρωμαλέα φωνιΊ
τοϋ Ποιητfj μας.
Μ όνο ή φωνη ένός Ποιητfj εΤναι ί κανη νa έκφράσει τό
modυs τών καιρών.
Κι δν ό δικός μας ό καιρός εΤναι ό καιρός τών μαζών, δν τό
θέατρο πρέπει νά 'ναι. δπως ί'jταν πάντα, καθρέφτης τfjς
έποχfjς, τό σημερινό θέατρο πρέπει νά 'ναι σωματικη έ κ 
φραση τfjς μάζας. Π ρέπει ν ά 'ναι ϋ μνος, τελετουργία, m e 
eting, όρατόριο, καντάτα.

PEDRO O R THO US

Γιο τη μεγάλη πολιτικη τελετουργία, τό χιλιανό θέατρο δέ
μποροϋσε ν' άπαιτήσει καλύτερο δραματουργό άπό τόν
Π οιητή της, αύτόν πού φλογίζει καί κάνει ν' άνθlζουν οί
χορδές τfjς μαζικfjς φωνfjς.

Θέατρο συνόλου; . . . Θέατρο στρατευμένο; . . . Θέατροκολλάζ; . . Θέατρο πόπ-δρτ; . . . Καντάτα; . . . Sh ow ; . . .
' Ο ρατόριο; . . . Δέν έχει σημασία. Τι']ν έτικέτα δς την κολ
λήσουν ol α ίώνιοι σοφολογιότατοι .
ΕΤναι μ ι a όμαδι κη φωνή, σ έ μιa σκηνη σύγχρονη, που
διαμαρτύ ρεται ένάντια στίς διακρίσεις καί ψάλλει ένα
τραγούδι άγάπης στη χόβολη τοϋ όνεlρου, που περιμένει
τό άγκάλιασμα άνάμεσα στους Κάιν καί στους Άβελ,
μέσα στη λάμψη ένός ίδανικοϋ που φλέγεται άπό τη μεγα
λόπρεπη φωνη τοϋ Π ά βλο Ν ερούδα.
( Μ ετ. Δ. Σ. )

P E D R O O RT H O U S

Η ΔΑΝΑΗ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΡΙΑ ΜΟΥ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
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Αύτόγραφη διαβεβαίωση του Π άβλο Νερούδα στόν έκδοτικό ο{κο Losada : « 23 του Μ άρτη ( 1 970). Ή Δανάη ει ναι ή με
ταφράστριά μου στά έλληνικά καί μεγάλη καλλιτέχνιδα. Ό μέγας Losada θά καταλάβει. Χαίρε! ΠΑΒΛΟ ΝΕΡΟΥΔΑ».

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΒΛΟ ΝΕΡΟΥΔΑ
Μιά συγκ εντρ ω τική είκ ό να τής ζωής κ αi τής δράση ς τού Πάβλ ο Νερ ο ύδ α, μέ
κ ύρια βά ση τά ύπεύθυνα στοιχεία πού συγκ έντρ ω σε ή Μαρ γαρίτα Ά γίρρ ε κ αi
περιλαμβάνο νται στήν τελ ευταία €κδ οση τών 'Απάντων τού ποιη τή ( 1 967) .

1904 Γέννηση τού Νεφταλί Ρικάρδο Ρέγιες Βασοάλτο - αύτό
είναι τό πραγματικό όνομα τού Πάβλο Νερούδα - στίς
1 2 τού Ίούλη, στό Παρράλ τijς Νότιας Χιλi')ς. Γιός τού
μηχανοδηγού δόν Χοσέ ντέλ Κάρμεν Ρέγιες Μ οράλες
καί της Ρόσα Βασοάλτο ντέ Ρέγιες. Τόν Αϋγουστο, πε
θαίνι:ι ή μ η τέρα του.
1 906 Ό πατέρας του, δόν Χοσέ ντέλ Κάρμεν Ρέγιες Μοράλες
έγκαθίσταται μέ τό γιό του στό Τεμούκο καί παντρεύε
ται, σέ δεύτερο γάμο, τή δόνια Τρινιδάδ Κάντια Μαρ
βέρδε - πού ό ποιη τή ς θά τήν άποκαλέσει " μαμάνα . ._
1 9 1 0 Μ παίνει στό Λύκειο άρρένων τού Τεμούκο, όπου καί
θά τελειώσει τίς γυμνασιακές του σπουδές στά 1 920.
1 9 1 7 Π ρώτη δημοσίευση τού ποιητή - μαθητή άκόμα : Στίς
1 8 τού 'Ιούλη, στήν έφημερίδα " Λά Μανιάνα , . ( Π ρωία)
τού Τεμούκο, δημοσιεύεται τό ίiρθρο του ·· Ένθου
σιασμός καί έμμονή . . _ 'Υπογραφή Νεφταλί Ρέγιες.
1 9 1 8 Μέ τό ίδιο όνομα δημοσιεύει ενα ποί ημα σέ φιλολογικό
περιοδικό τού Σαντιάγο καί iiλλα σέ σπουδαστικά περι
οδικά τού Τεμούκο.
1 9 1 9 Δημοσιεύει ποιήματα καί σέ έπιθεωρήσεις iiλλων με
γάλων πόλεων μέ διά φορα ψευδώνυμα: Κουνταλίνι, Ρι
κάρντο Άραμίς, Σάτσκα. Παίρνει σέ διαγωνισμό τού
Μάουλε, Γ βραβείο γιά τό ποίημα " Νοκτούρνο ίδέαλ
1 920 Τόν Όχτώβρη, παίρνει καί κρατάει όριστικά τό ψευδώ
νυμο Πάβλο Νερούδα, άπό τ' όνομα τού Τσέχου διηγη
ματογράφου Γιάν Νερούδα . Τό Νοέμβρη, παίρνει Α"
βραβείο στή " Γιορτή τής Άνοιξης , . τού Τεμούκο.
Π ρόεδρος τού σπουδαστικού συλλόγου " Φιλολογικό
,
'Αθήναιον . καί άναπληρωτής γραμματέας τής Φοιτη
τικής Ένωσης τού Νομού του.
1 92 1 Γράφεται στό Πανεπιστήμιο τού Σαντιάγο, στή Γαλλική
Φιλολογία. Παίρνει τό Α' βραβr.ίο της " 'Ομοσπονδίας
Φοιτητών Χ ιλής . , γιά τό " Τραγούδι της γιορτής . ._
1922 Παρουσιάζουν τήν ποίησή του στήν Ούρουγουάη, σέ
ε!δικό άφιέρωμα γιά τή νέα ποίηση της Χιλής.
1 923 Κυκλοφορεί ή Α ' εκδοση τού πρώτου βιβλίου του " Κ ρε
πουσκουλάριο . ._ Γράφει φιλολογικές κριτικές.
1 925 Διευθύνει ενα περιοδικό καί συνεργάζεται σέ πολλές
έπιθεωρήσεις καί έφημερίδες.
1 927 Άπό τίς 14 'Ιούνη, έπίτιμος πρόξενος στή Ραγκούν τής
Βιρμανίας. Γνωρίζεται καί ζεί μέ τii Τζόσι Μ πλίς.
1 928 Έπίτιμος πρόξενος στό Κολόμπο της Κεϋλάνης. Ή
Μ πλίς πηγαίνει κοντά του κι άμέσως χωρίζουν όριστικά.
1 929 Συμμετέχει στό Πανινδικό Συνέδριο στήν Καλκούτα.
1 930 Έπίτιμος πρόξενος στή Μ πατάβια τής Γιάβας. Στίς 6
τού Δεκέμβρη παντρεύεται τήν Όλλανδέζα Μαρία Άν
τονιέτα Χάγκενααρ <Ι>ογκελ τσάντς.
1 93 1 ' Επίτιμος πρόξενος στή Σιγκαπούρη.
1 932 'Επιστροφή στή Χ ιλ1i, ϋστερα άπό δίμηνο ταξίδι.
1 933 Στίς 28 Αύγούστου, έπίτιμος πρόξενος στό Μ πουένος
Ά ι ρες της Ά ργεντινf')ς. ' Εκεί, στίς 1 3 Όχτώβρη, γνω
ρίζει τό Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα.
1 934 Στίς 5 του Μ ά η , πηγαίνει πρόξενος στή Βαρκελώνα.
Στίς 4 του Όχτώβρη γεννιέται στή Μαδρίτη ή κόρη
του Μάλβα Μαρίνα. Στ!ς 6 του Δεκέμβρη ό Λόρκα τού
κάνει φιλολογικ1i παρουσίαση καί άπαγγέλλει ποιήμα
τά του. Γνωρίζει τή ζωγράφο Ντέλια ντέλ Καρρίλ τήν κατοπινή γυναίκα του.
1935 Στίς 3 του Φλεβάρη γίνεται πρόξενος στή Μ αδρίτη .
Τόν 'Απρίλη, οί 'Ισπανοί ποιητές του τυπώνουν 'Αφιέ
ρωμα. ' Εκδίδει τήν έπιθεώρηση ποίησης " Π ράσινο
Άλογο " .
1936 Στίς 1 8 το() 'Ιούλη άρχίζει ό έμφύλιος πόλεμος στήν
..

_

: ισπανία. Στίς 1 9 Αύγούστου σκοτώνουν τό Λόρκα. Δέν
είναι πιά πρόξενος. Φεύγει στό Π αρίσι. Χωρίζr.ι άπό
τή γυναίκα του Μ αρία Άντονιέτα Χάγκενααρ.
1937 Τό Φλεβάρη, μιλάει στό Παρίσι γιά τόν άδικοσκοτω
μένο Λόρκα. Τόν Άπρίλη , ίδρύει μέ τόν ποιητή τού
Περού Σέσαρ Βαγιέχο τήν Ίσπανοαμερικανική όμάδα
βο1iθειας γιά τήν 'Ισπανία. Τόν Ίούλη, μιλάει στό Συν
έδριο 'Αμερικανικών ' Εθνών στό Παρίσι. Ό λόγος του
μεταφράζεται καί έκδίδεται άμέσως γαλλικά. Τόν Όχτώ
βρη γυρίζει στή Χιλή. 'Ιδρύει καί γίνεται πρόεδρος στήν
Ένωση Διανοουμένων τής Χιλής γιά τήν ύπεράσπιση
της κουλτούρας.
1 938 Χρόνος έπιτυχιών καί δυστυχιών. ' Επανεκδίδονται όλα,
σχεδόν, τά i:ργα του στή Χιλή καί τήν ' Α ργεντινή . Ή
.. ' Ισπανία στήν καρδιά · · κάνει τρείς έκδόσεις ! Τέταρτη,
γαλλική, τήν προλογίζει ό 'Αραγκόν. Πεθαίνει ό πατέ
ρας του στό Τεμουκο. ' Εκδίδει τήν έπιθεώρηση " Αύγή
της Χιλής . ._ Πεθαίνει καί ή μητριά του. Περιοδεύει
προεκλογικά ύπέρ τού Π ροέδρου τού Λαϊκού Μετώπου
Άγίρρε Σέρδα. Στή Βαρκελώνα, μέσα στόν έμφύλιο
.
σπαραγμό, τυπώνεται ή " 'Ισπανία στήν καρδιά . _
1 939 Όνομάζεται πρόξενος τών ' Ισπανών έμιγκρέδων μέ εδρα
τό Παρίσι . ' Εκπροσωπεί τήν Ένωση Διανοουμένων
τfΊς Χιλής στό παγκόσμιο συνέδριο τών Δημοκρατιών
στό Μ οντεβιδέο. Άπό τόν Άπρίλη άiς τόν Όχτώβρη
μπαρκάρει γιά τή Χιλή 'Ισπανούς πρόσφυγες.
1 940 Στίς 2 τού Γενάρη φτάνει στή Χιλή . Τυπώνονται στήν
Έσπεράντο τά " Είκοσι ποιήματα άγάπης καί ενα τρα
γούδι άπελπισμένο . . _ Π ηγαίνει στό Μεξικό σά Γενικός
πρόξενος.
1 94 1 Τό Αύτόνομο Πανεπιστ�iμιο τού Μεξι κού, τού έκδίδει
τό " Ένα iiσμα γιά τόν Μ πολίβαρ . . _ 'Ανακη ρύσσεται
τιμής ενεκεν καθηγητής στό Πανεπιστήμιο τού Μ ιτσοα
κάν. Τό Δεκέμβρη δέχεται δολοφονική έπίθεση άπό
όμάδα ναζιστών, στήν Κουερναβάκα.
1 942 Τόν Άπρίλη πηγαίνει στήν Κούβα. Στίς 30 Σεπτέμβρη,
οί τοίχοι της Πόλης τού Μεξι κού σκεπάζονται άπό
άφίσες μέ τό ποίημά του ·· Τραγούδι άγάπης στό Στάλινγ
κραντ " . Πεθαίνει ή κόρη του Μάλβα Μαρίνα.
1 943 ' Άποχαιρετιστή ρια δεξίωση, μέ 2.000 aτομα, στό Μεξι
κό. Ταξιδεύει στή Ν. 'Υόρκη γιά τό συνέδρίο " Ή φωνή
Βόρειας καί Νότ ιας Άμερικf')ς . ._ Γυρίζοντας στή Χιλή,
έπισκέπτεται χώρες τοό Είρη νικού, Παναμά, Κολομβία,
Περού. 'Ανεβαίνει στό Μάτσου - Π ί τσου. Στήν Κολομ
.
βία ίδρύονται μαθητι κοί όμιλοι " Πάβλο Νερούδα . _
1944 Παί ρνει τό βραβείο Ποίησης τού Δήμου Σαντιάγο.
1945 Βγαίνει γερουσιαστής στίς βόρειες έπαρχίες Ταραπακά
καί Άντοφαγάστα. Κυκλοφορεί τό φυλλάδιο " Χα ι ρε
τισμός στό Βορρά καί στό Στάλινγκραντ " . Παί ρνει τό
Έθνικό Βραβείο Λογοτεχνίας της Χιλής. Γίνεται μέλος
τού Κ . Κ . τής Χιλής. Μ ι λάει στό Στάδιο τού Σάο Πάολο
μπροστά σ' έκατό χιλιάδες Βραζιλιάνους. Ή Χιλιανή
Γαβριέλα Μ ιστράλ (Λουσίλα Γοδόυ), δασκάλα του
Νεφταλί Ρέγιες, παί 11νει τό Νόμπελ Λογοτr.χνίας.
1946 Παί ρνει τό παράσημο τού Τάγματος τού Ά η του τών
Άζτέκα. Ήγείται στήν προεκλογική έκστρατεία τού
ύποψήφιου Π ροέδρου της Χιλής Γονσάλες. Νομιμο
ποιεί τό ψευδώνυμο Πάβλο Νερούδα σάν έπίσημο όνομά
του. Π ρωτογνωρίζει τή Ματίλντε Ούρρούτια - τήν
κατοπινή τελευταία γυναίκα του.
1947 Κυκλοφορεί στό Καράκας της Βενεζουέλας - στή Χ ιλή
ύπfΊ ρχε λογοκρισία - τήν ·· ' Εμπιστευτική έπιστολή γιά
νά διαβαστεί άπό έκατομμύρια άνθρώπου ς "! Ό Π ρό
εδρος τ �ϊ ς Χιλιαν fΊ ς Δημοκρατίας τού κάνει μήνυση.
1948 Τό Γενάρη έκφωνεί στή Γερουσία τό " Κατηγορώ , . του.
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Καθαιρείται άπό Γερουσιαστής. Τό Φλεβάρη έκδίδεται
ένταλμα σύλληψής του. Περνάει στήν παρανομία.
Κρύβεται γράφοντας τό " Κάντο Χενεράλ ".
' Εγκαταλείπει τή Χιλή, περνώντας τή φοβερή Κορδιγιέρα
τών "Άνδεων. Μετέχει στό Α' Παγκόσμιο Συνέδριο
Ε!ρήνης. ' Εκλέγεται μέλος τοϋ Παγκοσμίου Συμβουλίου
Ε!ρήνης. Τόν 'Ιούνη πηγαίνει στή Σοβιετική Ένωση
μετέχοντας τιμητικά στόν έορτασμό τών J 50 χρόνων
τοϋ Πούσκιν. Τόν 'Ιούλη έπισκέπτεται τήν Πολωνία
καί Ούγγαρία. Τόν Αύγουστο πηγαίνει στό Μεξικό μέ
τόν Πώλ Έλυάρ. Μετέχει στό έκεί Λατινοαμερικάνικο
Συνέδριο Είρήνης. Τά βιβλία του έκδίδονται στή Γερ
μανία, Τσεχοσλοβακία, Κ ίνα� Δανία, Ούγγα�ία, ·�νω
μένες Πολιτείες, Σοβιετική Ενωση, Μεξικο, Κουβα,
Κολομβία, Γουατεμάλα καί 'Αργεντινή. Κυκλοφορεί
στή Χιλή τό βιβλίο του " Γλυκιά πατρίδα ".
Τυπώνεται στό Μεξικό τό " Κάντο Χενεράλ " μέ εiκο
νογράφηση τών μεγάλων ζωγράφων Σικέιρος καί Ριβέρα.
' Εκπνέει ή προθεσμία έπιστροφης του στή Χιλή. Δυό
παράνομες έκδόσεις τοϋ " Κάντο Χενεράλ ". Ταξιδεύει
Γουατεμάλα Π ράγα, Παρίσι, Ρώμη καί στό Νέο Δελχί
γιά νά συνά�τήσει τό Νεχρού. Μ εταφράζεται στά 'Ιντού,
Ούρντού καί Μ πεγκαλί. Μετέχει στό Β' Παγκόσμιο
Συνέδριο Ε!ρ1iνης, στή Βαρσοβία. Μέ τόν Π ι κάσσο κι
άλλους καλλιτέχνες παίρνει τό Διεθνές Βραβείο Ε!ρήνης
γιά τό βιβλίο του " Νά ξυπν1iσει ό ξυλοκόπος . ..
' Επισκέπτεται πολλές πόλεις της 'Ιταλίας, πηγαίνει στήν
Τσεχοσλοβακία, τή Μ ογγολία καί Κ ίνα. Μεταφράζεται
στά βουλγαρικά, τατρανικά (Τσεχοσλοβακία), ού�γαρέ1:ικα Ισλανδικά. 'Επανεκδίδεται !ουδαϊκά, έβραϊκα, κο
pεάτΊκα, βιετναμέζικα, γιαπωνέζικα, άραβικά, τουρκικά,
ούκρανικά, ούζμπέκικα, πορτογαλικά, σλοβάκικα, γε
ωργιανά, άρμένικα.
Ζεί στό Κάπρι. Ταξιδεύει στό Βερολίνο καί τή Δανία.
'Ακυρώνεται τό ένταλμα σύλληψής του, ϋστερα άπό τρία
χρόνια καί λίγους μηνες, καί στίς 1 2 Αύγούστου έπι
στρέφει στή Χιλή . Ζεί μέ τή δεύτερη γυναίκα του Δέλια
ντέλ Καρρίλ - τήν 'Αργεντινή ζωγράφο Όρμιγίτα (μερ
μηγκάκι). Πηγαίνει στή Μ όσχα σά μέλος της έπ� τρο
πης γιά τήν άπονομή τοϋ Διεθνοϋς Βραβείου Είρηνης.
Τόν 'Απρίλη όργανώνει tό Παναμερικανικό Συνέδριο
Κουλτούρας στό Σαντιάγο, μέ συμμετοχή προσωπικο
τήτων της Άμερικης : Διέγο Ριβέρα, Ν ι κόλας Γκιγιέν,
Χόρχε Άμάδο κ.ά. Τό Δεκέμβρη παίρνει τό Βραβείο
Στάλιν Ε!ρήνης. Χτίζει τό σπίτι του " Τσασκόνα "
Γίνεται 50 χρονώ. Π ρός τιμήν του πάνε στή Χιλή οί :
' Ηλία Έρεμπουργκ, Άι Τσίνγκ καί Έμι Σιάου ( Κ ίνα),
Ντρυτά καί Κούτβαλεκ (Τσεχοσλοβακία), Ζάν Λουί
Μπαρρώ, Μ ιγέλ Άνχελ 'Αστούριας (Νόμπελ �:ογοτεχ;
νίας) κ.ά. Π ροσφέρει τήν πολύτιμη βιβλιοθηκη κα.ι
τίς συλλογές του στό Πα �επιστήμιο , της �ιλ�ς π�υ
.
χρηματοδοτεί τό Ίδργμα Παβλο Νε�ου?α για την α�α
_ Λεζε εικονογραφει_ εκ
πτυξη της ποίησης. Ο Φερναν
δοση τοϋ " Κάντο Χενεράλ " στά γαλλικ<ϊ
Χωρίζει άπό τή Δέλια ντέλ Καρρίλ. Τελειώνει τό σπίτι
του .. ·Τσασκόνα " καί έγκαθίσταται μέ τήν τρίτη γυναί
κα του Ματίλντε Ούρρούτια. 'Εκδίδει τήν έπιθεώρηση
.. Γασέτα ντέ Τσίλε " - τρία έτήσια τεύχη . Ταξιδεύει
στή Ρωσία, Κ ίνα, ' Ηνωμένες Πολιτείες, Βραζιλία, Ού
ρουγουάη καί καταλήγει στήν Άργεντιν1i .
Γυρίζει στή Χιλή . Γράφει τ ή ν "Ώδή στήν Τυπογραφία".
' Εκλέγεται πρόεδρος της 'Εταιρίας Συγγραφέων της , Χι
λης. Π ρώτη έκδοση τών 'Απάντων του στό Μ πουενος
Άιρες. 'Εκεί συλλαμβάνεται, φυλακίζεται γιά 36 ώρες
κι άπελευθερώνεται άπό τό Χιλιανό πρόξενο.
Π ροετοιμάζει στή Χιλή τήν Π ροεδρικ1) έκλογική έκ
στρατεία, όργανώνει λαϊκές συγκεντρώσεις κλπ.
Ταξιδεύει σ' δλη τή Βενεζουέλα 'Εκδίδονται, έκτός έμ
.
πορίου, μέ όνομαστικές προεγγραφές τά " 'Εκατό έρωτι
κά σονέτα ". Χτίζει νέο σπίτι, τή "Σεβαστιάνα" στό Βαλ
παραίσο, άφήνοντας τό άλλο στήν πρώην γυναίκα του.
Ό Π ικάσσο είκονογραφεί μέ 1 6 ε!κόνες τούς " Ταύ
ρους " του. Ταξιδεύει στή Ρωσία καi τίς άλλες άνατο�
,
για
λικές χώρες, μένει λίγο στό Παρίσι καί ξαναφευγει
Ίταλία καί Κούβα.

1961 Γυρίζει στή Χιλή. Γίνεται άντεπιστέλλον μέλος ; οϋ
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'Ινστιτούτου ρωμανικών γλωσσ&ν τοϋ Πανεπιστημιου
τοϋ Γιάλε ( Η . Π .Α.), τίτλος πού 'χε άπονεμηθεί στούς
Έλλιοτ καί Π ή ρς. Τά " Είκοσι ποιήματα άγάπης ... ··
φτάνουν τό ενα έκατομμύριο άντίτυπα !
Δεύτερη έκδοση τών 'Απάντων του στό Μπουένος Άιρες.
Γίνεται " 'Ακαδημαϊκό μέλος " της Φιλοσοφικης σχο
λης τοϋ Πανεπιστημίου της Χιλης. Ξαναταξιδεύει στή
Σοβιετική Ένωση, τίς άλλες άνατολικές χώρες, τήν
Ίταλία καί Γαλλία.
Ε!κονογραφεί τά ποιήματα τοϋ φίλου του Όμέρο Άρσε.
Ό άκαδημαϊκός Ραούλ Σίλβα Κάστρο δημοσιεύει έκτε
ταμένη κριτική βιογραφία του. 'Εκδίδεται ή μετάφρασή
του στά χιλιανά τοϋ σαιξηρικοu " Ρωμαίος καί 'Ιουλιέ
τα " πού παίζεται στίς 1 0 του Όχτώβρη. ' Εργάζεται γιά
τίς προσεχείς Π ροεδρικές έκλογές.
'Ανακηρύσσεται έπίτιμος διδάκτωρ της Φιλοσοφικης
Σχολης του Πανεπιστημίου της 'Οξφόρδης - τίτλος
πού δίνεται γιά πρώτη φορά σέ Νοτιοαμερικανό. Γράφει
μέ τόν 'Αστούριας τό βι�λίο " Τρώ_ϊοντας στ�ν ��γγα 
ρία ". Μ ετέχει στά συνεδρ�α τοu �έν Κ�α�π στ<;>.
Μπλέντ Γιουγκοσλαβίας και στό συνεδριο Ειρηνης στο
Έλσίνκι. Π ηγαίνει στή Μόσχα σά μέλος της έπιτροπης
γιά τήν άπονομή του Βραβείου Λένιν. Γυρίζει στή Χιλή.
Τόν 'Ιούνη πηγαίνει · στίς ' Η νωμένες Πολιτείες έπίσημα
προσκεκλημένος άπό τό " Πέν Κλάμπ ". Τόν π� ρου
σιάζει ό πρύτανις τών Βορειοαμερικανών ποιητών Αρτ
σιμπαλ Μάκ-Λής. ' Ηχογραφεί γιά τή Βιβλιοθήκη τοu
Κογκρέσου. Παίρνει τό παράσημο του " Ηλιου στό
Περού. Ό 'Αραγκόν δημοσιεύει τήν " 'Ελεγεία στόν
Πάβλο Νερούδα ". Τόν Αύγουστο παίρνει τό είδικό
βραβείο " Atenea ". Στίς 28 του Όχτώβρη έ� ικυρ�νει
στή Χιλή τό γάμο του μέ τή Ματίλντε Ουρρουτια.
Γράφει τό θεατρικό του έργο " Λάμψη καί θάν� τος το�
Χοακίν Μ ουριέτα ". Φιλοξενεί στήν Ίσλα Νεγρα τη
Δανάη Στρατηγοπούλου καί της άναθέτει τή μcτάφραση
τών έργων του στά έλληνικά.
Παρίσταται στό Συνέδριο Σοβιετικών Συγγραφέων
στή Μόσχα. Τόν 'Ιούλη παίρνει τό νεοσύστατο Διεθνές
Βραβείο τοu Βιαρέτζιο της 'Ιταλίας. 'Επισκέπτεται 'Ιτα
λία καί 'Αγγλία. Τόν Όχτώβρη άνεβαίνει ό " Μ ουριέτα ..
άπό τό θίασο τοu Θεατρικοu 'Ινστιτούτου τοu Πανεπι
στημίου της Χιλης ( I TUCH ), στό Σαντιάγο.
Παίρνει τό βραβείο Ζολιό - Κ ιουρί. Γίνεται μέλος της
Χιλιανης 'Ακαδημίας της Γλώσσ�ς, μέλο� της Λατι νο :
αμερικανικης 'Ακαδημίας Γραμματων και Τεχνών και
της Οίκονομικης Σχολης του Πανεπιστημίου της Χιλης.
'Ανακη ρύσσεται έπίτιμος διδάκτωρ στό Καθολικό Πα_
νεπιστήμιο της Χιλης. Ή Γερουσία του άπονέμει το
'Αργυρό Μ ετάλλιο πού δίνεται στά " έπιφανη τέκνα της
Χιλης ". Στίς 30 τοu Σεπτέμβρη χρίζεται ύποψήφιος
γιά τήν Π ροεδρία της Δημοκρατίας.
Διεξάγει προεκλοyική έκστρατεία καί τελικά παραιτεί
ται άπό τήν ύποψηφιότητα Π ροέδρου ύπέρ τοu κοινοu
ύποψήφιου δλων τών λαϊκών κομμάτων, Σαλβατόρ Άγι
έντε. Τό Μάη παρακολουθεί τό " Μ ουριέτα" στό " Π ίκκο
λο" τοu Μ ι λάνου. 'Απαγγέλλει ποίησή του στή Σορβόνη .
' Επισκέπτεται, στή μέση του Είρηνικοu, τό περίφημο
Νησi το\J Πάσχα, πού άνήκει στή Χιλή. Ή Γερουσί �
της Χιλης τόν διορίζει πρεσβευτή της χώρας του στο
Παρίσι. Τό Μ άρτη πηγαίνει στή θέση του. Στίς 2 1 τοϋ
Όχτώβρη, παίρνει τό Νόμπελ Λογοτεχνίας. Γιά τήν
άπονομή πηγαίνει στή Στοκχόλμη.
καί 1973 Άρρωστος βαριά, μ' άλλεπάλληλες έγχειρή
σεις, άγωνίζεται άπό τό Παρίσι, γιά τή Δημοκρατία της
Χιλης πού κινδυνεύει . Τελικά γυρίζει στήν πατρίδα νά
βοηθήσει κι άπό κοντά τόν Άγιέντε. Στά δυό τελευταία
χρόνια γράφει εξη βι βλία, μέ τελευταίο τό " Παρακίνηση
σέ Νιξονκτονία καί έγκώμιο στή Χιλιανή 'Επανάσταση" .
πού κυκλοφόρησε ·- πρώτα άπ' δλο τόν ξένο κόσμο
στήν Έλλάδα. 69 χρονώ, τά χαράματα της 24ης Σι:
πτέμβρη 1 973, φρουρούμενος άπό στρατιώτες στό Σαν
τιάγο, πέθανε μ' εναν περίεργο θάνατο, λίγο μετά τό θά
νατο τοϋ Σαλβατόρ Άγιέντε. Τό σπίτι του λεηλατήθηκε.
-·
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ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΒΛΟ ΝΕΡΟΥΔΑ
Μιά έρ γο γρ"οφία πού περιλαμβάνει τίς πρώτες έκδό σεις τών έρ γω ν το ύ Πάβλο
Νερ ού δα. 'Α κ ολουθεί, βασικ ά, τή βιβλιογραφική δ ουλειά τών 'Αλφό νσο Έσκ ου 
δέρο κ αί 'Έρμαν Λ ο γιόλα πού περιλαμβάνεται στά τελ ευταία 'Άπαντα το ύ ποιητή .

Cι-epusculaι· io ( Κ ρεπουσκουλάριο) 1 923, Σαντιάγο.
Veinte Poen1as de Αmοι· y una Canciόn Desespeι·ada (20 ποιή
ματα άγάπης καί ενα τραγούδι άπελπισμένο) 1 924, Σαντιάγο.
Tentatiνa del Hombre I nfinito ('Απόπειρα τοϋ άτέλειωτου άν
θρώπου) 1 925, Σαντιάγο.
ΕΙ Habitante y su Espeι-anza (Ό κάτοικος κ' ή έλπίδα του)
1 925, Σαντιάγο.
Anillos (Δαχτυλίδια) 1 926, Σαντιάγο (πρόζα· γραμμένο μέ τόν
Τόμας Λάγος).
ΕΙ Hondero Entusiasι a (Ό ενθους σφενδονιστής) 1 933, Σαν
τιάγο (γραμμένο τό 1 923 - 1 924).
Residencia en la Τίeιτa (Διαμονή σηi γή) 1 933, Σαντιάγο
(γραμμένο τό 1 925 - 1 93 1 ).
Espaiia en el Corazόn ( Ή Ίσπανία στήν καρδιά) 1 937, Σαν
τιάγο.
Residencia en la Tierra (Διαμον1i στή γή) 1 938, Σαντιάγο.
Las Fιιrias y las Penas (Οί θυμοί κ'οί καημο ί ) 1 939, Μπ. Άιρες.
Un Canto para Bolίνar (Τραγούδι γιά τόν Μ πολίβαρ) 1 94 1 ,
Μεξικό.
Canto a Stalingrado (Τραγούδι στό Στάλινγκραντ) 1 942, τυπω
μένο σέ άφίσές καί τοιχοκολλημένο στήν Πόλη τοϋ Μεξικοϋ.
Νιιeνο Canto de Αmοι- a Stalingι·ado (Νέο τραγούδι άγάπης
στό Στάλινγκραντ) 1 943, Μεξικό.
Ca11to General de Chile (Γενικό Ciσμα η1ς Χιλής) 1 943,
Μεξικό ( ίδιωτι κή εκδοση ).
Teι·cera Residencia en la Tierra (Τρίτη διαμονή σηi γή) 1 947,
Μ πουένος Άιρες.
Viajes a l Corazόn de Queνedo καί Por las Costas del Μ ιιπdο
(Ταξίδια στήν καρδιά τοϋ Κεβέδο, καί , Στίς άκτές τοϋ κό
σμου) 1 947, Σαντ;άγο (πρόζες).
Alturas de Macchιι - Pitcchu ('Υψώματα τοϋ Μάτσου - Π ίτσου)
1 947, Σαντιάγο.
Dιιra Elegίa (Σκληρή έλεγε ία) 1 948, Σαντιάγο.
Hin1no y Regreso (Υμνος καί έπιστροφή) 1 948, Σαντιάγο.
Que despierιe el Leiiadoι- (Νά ξυπν1iσει ό ξυλοκόπος) 1 948,
Σαντιάγο (παράνομη εκδοση ).
Υο Αcιιsο ( Κατηγορώ) 1 948, Μ πουένος Άι ρες (φυλλάδιο).
Los Ri iiones del general Marshall (Τά νεφρά τοϋ στρατηγοϋ
Μάρσαλ) 1 948, Κάπου στήν 'Αμερική (πολιτικό φυλλάδιο).
Gonzalez Videla, el Laνal de la An1eι· ica Latina (Γονσάλες
Βιδελά, ό Λαβάλ τής Λατινικής 'Αμερικής) 1 949 . Μεξικό.
Dulce Pat ι-ia ( Γλυκιά πατρίδα) 1 949, Σαντιάγο.
Canto General ( Γενικό Ciσμα) 1 950, Μεξικό.
Los Versos del Capitan (Οί στίχοι τοϋ καπετάνιου) 1 952,
Νάπολη ( ίδιωτική εκδοση ).
Todo el An1or (Όλος ό ερωτας) 1 953, Σαντιάγο (προσωπική
άνθολόγηση).
Odas Elen1entales (Στοιχειώδεις ώδές) 1 954, Μ πουένος Αιρες .
Las U νas y el Viento (Τά σταφύλια κι ό Ciνεμος) 1 954 . Σαν
τιάγQ.
Viajes (Ταξίδια) 1 955, Σαντιάγο (πρόζα).
Νιιeνas Odas Elementales (Νέες στοιχειώδεις ώδές) 1 956 .
Μ πουένος Ά ι ρες.
Antologia ("Ανθολογία) 1 957, Σαντιάγο.
Obras Completas (Άπαντα) Α" εκδ. 1 957, Μ πουένος Άιρες.
Estraνagario ( Έστραβαγάριο) 1 958, Μ πουένος Άιρες.
Naνegacionesy Regresos ( Πλόες καί γυρισμο ί ) 1 959, Μπ. Άιρι;ς.
Cien Sonetos de Αmοr ( Ι ΟΟ έρωτικά σονέτα) 1 959, Μπ. Άι ρες.
Canciόn de Gesta (Έπικό Ciσμα) 1 960, Άβάνα.
Oceana Γ Ώκεάνα ' ) 1 960, Άβάνα.
•
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Las Piedι·as de Chile (Οί πέτρες τής Χιλής) 1 96 1 , Μπ. Ά ι ρες.
Cantos Cereπ1οnίales (Τελετουργικά ι'iσματα) 1 962, Μπ. Ά ι ρες.
Plenos Podeι·es (Πλήρεις έξουσίες) 1 962, Μ πουένος Ά ι ρες.
Obras Con1pletas (Άπαντα) Β" εκδ. 1 962, Μ πουένος Ά ιρες.
Memoι·ial de Isla Negra (Ά ναμν1iσεις τής Ίσλα Νέγρα) 1 963 .
Μ πουένος Άιρες.
Aι·te de Piιjaros (Τέχνη τών πουλιών) 1 966, Σαντιάγο.
Una Casa en la Arena (Ένα σπίτι στήν ι'iμμο) 1 966, Βαρκελώνα.
Fulgoι· y M uerte de Joaquin M ιιrίeta (Λάμψη καί θάνατος τοϋ
Χοακίν Μουριέτα) 1 967, Σαντιάγο.
La Barcarola (Ή Βαρκαρόλα) 1 967, Μ πουένος 'Άιρες.
Las Manos del Dίa (Τά χέρια τής μέρας) 1 968, Μπ. Ά ιρες.
Comiendo en H ungrίa (Τρώγοντας στήν Ούγγαρία) 1 969
Βουδαπέστη - Βαρκελώνα (γραμμένο μι'; τόν 'Αστούριας). .
Αύn ('Ακόμ η ) 1 969, Σαντιάγο.
Fin de M undo (Τέλος τοϋ Κόσμου) 1 969, Σαντιάγο.
La Rosa del Herbolario (Τό τριαντάφυλλο τοϋ βοτανοπώλη
[ii τοϋ τρελοϋ]) 1 969, Καράκας.
Maren1oto (Θαλάσσιος σεισμός) 1 970, Σαντιάγο.
La Espada Encendida (Ή άναμμένη σπάθα) 1 970, Μπ. Άιρες.
Las Piedras del Cίelo (Οί πέτρες τ' ούρανοϋ) 1 970, Μπ. Άι ρες.
Geografia l 11fructuosa (" Ακαρπη γεωγραφία) 1 972, Μπ. Άι ρες.
La Rosa Separada (Τό χωρισμένο τριαντάφυλλο) 1 972, Παρίσι.
Cuatro Poen1as Escritos en Francia (Τέσσερα ποιήματα γραμ
μένα στή Γαλλία) J 973, Σαντιάγο.
l ncitaciόn al Nixoncidio y Alabanza de la Reνoluciόn Chilena
( Παρακίνηση σέ Ν ιξονκτονία κα ί Έγκώμιο στή Χιλιανή
Έπανάσταση) 1 973, Σαντιάγο.
8 ' Επίσης . ι'iλλα είκοσι περίπου λιγοσέλιδα εργα, χαραχτη.
ρισμένα σrι ·· Σκόρπιος Νερούδα .
Μεταφράσεις
M a 1·cel Schwob : La ciudad durmiente (Ή πόλη πού κοιμάται)
(άπόσπασμα) 1 923, Σαντιάγο.
Marcel Schwo b : ΕΙ incendio teπestre (Ή έπίγεια πυρκαγιά)
1 923, Σαντιάγο.
RaineΓ Maria R i l k e : Los cuadernos de Malte Laurids Brigge
(Τά τετράδια τοϋ Μάλτε Λάουριτς Μπρίγγε) 1 926, Σαντιάγο.
James Joyce : M ύsica de Camara ( Μ ουσική δωματίου) 1 933,
Μ πουένος Άιρες (δυό κείμενα).
Wil liaιη Blake : Visiones de las H ijas de A l bion καί ΕΙ
νiajero mental ('Οράματα τών θυγατέρων τής Άλβιόνας,
καί, Ταξιδευτής μέ τό νοϋ) 1 934, Μαδρίτη.
Walt Whitman : Pasto de llamas (Φλογισμένη χλόη) 1 935,
Μαδρίτη (itνα ποίημα).
Νazίιη H i k n1et : La νοz de Henri Martin (Ή φωνή τοϋ Άνρί
Μαρτέν) 1 95 1 , Σαντιάγο.
Stephan Hermlin : Poema en dos partes ( Ποίημα σέ δυό μέρη)
1 949, Σαντιάγο.
Walteι· Lowenfels : For t he reader ( Γιά τόν άναγνώστη ) 1 955,
Σαντιάγο.
ν ι . Maiakoνsk i : ΕΙ pasaporte (Τό διαβατιi ριο).
Walt Whitn1an : Saludo Mundial (Παγκόσμιος χαιρετισμός)
1 955, Σαντιάγο.
Sen1ion Kirsanoν : Cun1bre ( Κορυφή) 1 955, Σαντιάγο.
Αdaιη M ickiewicz : Αίiο 1 8 1 2 (Χρονιά τοϋ 1 8 1 2) Ι 955, Σαντιάγο.
Thiago de Mello : Dos poen1as (Δυό ποιήματα) Ι 963, Σαντιάγο .
William Shakespeare : Romeo e J ulieta 1 964, Μ πουένος Άιρες.
Charles Baudelaire : ΕΙ Enen1igo (Ό έχθρός) Ι 967, Σαντιάγο.
Eνgueni Eνtushenko : ΕΙ mar (Ή θάλασσα) 1 968, Σαντιάγο.
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ΜΕΤ ΑΦΡΑΣΗ ΔΑΝΑΗΣ ΣΤΡΑ ΤΗΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΠΡΟ ΣΩΠΑ
ΧΟΥ ΑΝ ΤΡΙΔΑΧΤΥ ΛΟΣ

ΚΟΥ ΚΟΥ ΛΟΦΟΡΟΙ καί ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ

ΑΔΑΛΒ ΕΡΤΟ Ρ Ε ΓΙ ΕΣ ύπάλληλος Γραφείου

'Ομάδα χωρικών, μεταλλωρύχοι, ψαράδες καί
δμάδα γυναικών πΌu ύποτίθεται πώς εlναι σύ
ζυγοι η συγγενείς τών προηγουμένων. ΥΟλοι μέ
κάποιο έθνικό χαραχτηριστικό, παρεμβάλλον
ται άλληλοδιάδοχα στίς σκηνές του ΧΟΡΟΥ

ΤΡΕΙΣ ΤΡΑ ΓΟΥΔΙΣΤΡΙΕΣ
ΕΝΑΣ Κ Υ ΡΙΟΣ Α Π ΑΤΕΩΝ
ΕΝΑΣ ΠΟΥ ' Χ Ε Ι ΠΑ Ρ ΆΓΚ Α ΣΕ Π Α Ν Η ΓΥΡΙΑ ( δ tδιος δ Κύριος Άπατεών)

Η ΦΩΝ Η ΤΟΥ ' Π Ο Ι Η Τ Η
Η ΦΩΝΗ Τ Ο Υ ΧΟΑ Κ Ι Ν Μ ΟΥΡΙ ΕΤΑ

ΕΝΑΣ Π Τ Η ΝΟΠΩΛ Η Σ

Χο ρός άπό έφημεριδοπώλες

ΕΝΑΣ ΠΛΑΝΟΔΙΟΣ Μ ΟΥΖΙ ΚΑΝΤΗΣ

Η ΦΩΝ Η ΤΗΣ ΤΕΡΕΣΑ Μ ΟΥΡΙ ΕΤΑ

Ο Ι ΝΤΙΑΝΟΣ ΡΟΣΕΝΤΟ ΧΟΥ Α ΡΕΣ

Χορός άπό " πειρασμοuς "

•
•Η δράση
1 . - ΤΟ Ξ Ε Κ Ι Ν Η Μ Α
2 . - ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ Κ Α Ι Ο ΓΑ Μ ΟΣ
3 . - ΤΟ Φ Α Ν ΤΑ Γ Κ Ο

ξετυλίγεται σε

tξη

είκόνες :

4 . - ΤΑ Λ Α ΓΩΝ Ι Κ Α Κ Α Ι Ο ΘΑΝΑΤΟΣ
Τ Η Σ Τ Ε ΡΕΣΑ
5 . - ΛΑ Μ Ψ Η ΤΟΥ ΧΟΑ Κ Ι Ν
6. - ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ Μ ΟΥ Ρ Ι ΕΤΑ

ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟ ΥΜΕΝΗ ΣΕΛ ΙΔΛ 35 : Τό κεφάλι τοίJ " έντιμότατο υ ληστή Δόν Χοακίν Μουριέτα ", Ξυλο
γραφία τοίJ χαράκτη Λ . ΤΛ ΣΣΟ Υ, χαραγμένη είδικά γιά τό " Θέατρο " . Πλάγιο ξύλο, διαστάσεις 40,5 χ 64 έκ.

Π ΡΟΛΟ ΓΟΣ
(Σβήνουν δλα τά φώτα τού θεάτρου)
Η Φ Ω Ν Η ΤΟΥ Π Ο Ι ΗΤ Η :
Τούτη εΤναι ή μακριό ίστορfα ένός άντρα δλο φωτι ά :
άντρα σωστοϋ κι άντρειωμένου π ο ύ 'ναι ή μ ν ή μ η τ ο υ πολεμ ι κό πελέκι.
Ή ρθε ή ώρα τό κιβούρι του ν' όνοfξουμε, τοϋ λαμπροϋ ληστη
τό μνημα
καl νό σπάσου μ ε τη σκουριασμένη λησμονιό πού τώρα τόνε
θάβει.
Μπορεί τό πεπρωμένο του νό μη βρηκε ό στρατιώτης καl
λυπομαι
πού δεν κου βέντιασα μαζf του καl πού μ' eνα μπουκάλι κρασί
δεν περfμενα νό περάσει μέσα στην Ί στορfα κάποια μέρα με
τη μεγάλη του στρατιά.
Καl μπορεί κείνος ό δντρας μες στούς όνέμους χαμένος, δρό
μο νό 'χε όλλάξει .
Τό χυ μένο τό αΤμα τοϋ 'χε βάλει μες στό χέρια μιό παράφορη
όστραπή,
έκατό χρόνια περάσαν κ'έτσι δέ μποροϋ μ ε πιό νό σαλέψουμε
τη μοfρα του :
Έτσι όρχfζουμε λοιπόν δfχως αύτόν, δίχως κρασf, τούτη την
καλη στιγμη
τοϋ συντοπfτη μου την iστορfα, τοϋ έντιμότατου ληστη δόν
Χοακlν Μ ο υριέτα.

Ε Ι Κ Ο Ν Α Π ΡΩΤΗ
Λ Ι Μ Α Ν Ι ΤΟΥ ΒΑΛ Π Α Ρ Α Ι · ΣΟ. το Ξ Ε Κ Ι Ν Η ΜΑ
('Α νάβουν τά φώτα τής σκηνής. Μουσική. Ό Χορός και δλα
τά Πρ6σωπα μπα/νουν δπως σέ μιά παρουσfαση τσfρκου).
ΧΟΡΟΣ:
ΕΤναι μεγάλη ή iστορfα πού όργότερα φέρνει φρfκη καl πού
γεννιέται τώρα έδώ,
σ' αύτη τη λουρfδα της γης πού μος έφερε ό Π όλος καl μα
λώνουν γιό δαύτη τό πέλαο καl τό χιόνια.
' Εδώ, όνάμεσα σε όπιδιές, κεραμfδια καl βροχη λαμποκο
πονε τό χιλιανό σταφύλια
καl σόν όσημένια κούπα πού τη ζοφερη γεμίζει νύχτα με
χλωμό κρασί,
τό φεγγάρ ι της Χιλης γέμιζε μέσα σέ μπόλδος καί μαiτέν ( ' ) , ρί
γανη, βασιλικούς, γιασε μ ι ό καί φασόλια, δάφνες καl δροσιά.
Στό φώς τότε τοϋ πλανήτη eνα μελαψό μωρό γεννιόταν
- καί στην η ρεμη σκιό ή όστραπη εΤναι πού γεννιέται όνομάζεται Μουριέτα,
καl στό νοϋ κανείς δέ βάζει μές στό φώς τοϋ φεγγαριοϋ πώς
μιό νιόφερτη όστραπη
μες στό λfκνο ό ργοκοιμοται, δσο τό φεγγάρι μένει πίσω όπ'
τό βουνό κρυμμένο :
eνα χιλιανό μωρό, σε χρώμα έλιος, πού τό μάτια του δέν
ξέρουν τ' εΤναι κλάμα.
Ή πατρfδα μου τοϋ 'δωσε τό παράσημα τοϋ όδάμαστου
κόμπου καl της φλογισμένης πάμπας :
φαίνεται πώς ή φωτιό καl τό κρύο θά 'χαν ότσαλώσει γιό
μάχη
τό άλέτρινο κορμί του, κ' εΤναι μ ιό πρόκληση ή φωνή του,
κ' εΤναι τό χέρια του δυό άπειλές.
Ή φήμη τοϋ χρυσαφιοϋ όπλώνεται στη γη της Χιλι;ς άπ' τη
θάλασσα μέχρι τό δρη
καl άρχfζει ή παρέλαση άπό τόν όρίζοντα wς τό Πουέρτο ( 2 ) ,
ή μαγνητικη γητειό
γυμνώνει την Κιγιότα, άδειόζει τό Κοκfμπο, τό καράβια προσ
μένουν στό Βαλπαραίσο.
Σ Κ Η Ν Η ΣΤΟ Λ Ι Μ Α Ν Ι ΤΟΥ ΒΑΛΠ ΑΡΑΪ ΣΟ
(Προβολή μιaς πανοραμικής θποψης τού Βαλπαραluο στά
1 850, δπως τή δfνει ή γκραβούρα τού Ρουyιέντας. Μιά έπαρ
χιώτικη μπάντα έκτελεί €να έμβατήριο και δfνει ζωή στούς

( 1 ) φυτό τι'\ς Χιλης.
(2) Τό .λι μάνι . Έτσι λένε oi Χιλιανοl τό Βαλπαραίσο .

περιπατητές τής πλατείας. Κομψευ6μενοι και φουκαράδες
κάνουν β6λ τες. 'Α νάμεσά τους κι ό δόν Βισέντε Πέρες Ρο
σάλΕς) .
Π ΡΩΤΟΣ Φ Ο Υ ΚΑ ΡΑΣ: τιποτα δέν εΤναι σόν τό Π ο υ έρτο 1
Άλλον περfπατο σόν κι αύτόν δέν έχει 1 Κοfτα ρέ πόσοι λιμο
κοντόροι ι
Δ ΕΥΤΕ ΡΟΣ Φ ΟΥ ΚΑ ΡΑΣ: Π ρέπει νό ξεχωρίζεις, φίλε. Έχει
λιμοκοντόρους καl λιμοκοντόρους.
Π ΡΩΤΟΣ ΦΟΥΚΑ ΡΑΣ: Έχει καβουράκι καl καβου ράκι Ι Π ο 
μπέ καί πομπέ 1
Τ Ρ ΙΤΟΣ Φ ΟΥΚΑΡΑΣ: Αύτός πού περνάει εΤναι ό δόν Β ι σέντε.
ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΦΟΥΚΑΡΑΣ: Παιός δόν Β ισέντε;
Τ ΡΙΤΟΣ ΦΟΥ ΚΑ ΡΑΣ: Δόν. Β ι σέντε Πέρες Ροσάλες, ό συγ 
γραφέας.
ΤΕΤΑΡΤΟΣ Φ ΟΥΚΑΡΑΣ: Λές νό ξέρει τίποτα γιό τό χρυσάφι;
Τ ΡΙΤΟΣ Φ ΟΥ ΚΑ ΡΑΣ: Δέν άκουσες πώς εΤναι συγγραφέας;
Ό δόν Β ι σέντε τό ξέρει δλα 1
ΤΕΤΑΡΤΟΣ Φ ΟΥΚΑΡΑΣ: "Ας τόν ρωτήσουμε, λοιπόν l
ΤΡΙΤΟΣ .Φ Ο Υ ΚΑ ΡΑΣ: Δέν κοτάω.
ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΦΟΥΚΑΡΑΣ: Άμολύσού, μή φοβοσαι 1
Τ Ρ ΙΤΟΣ Φ ΟΥΚΑΡΑΣ: Καλό, έντόξει : Δόν Β ισέντε l
Δ Ο Ν Β ΙΣ Ε Ν Τ Ε : τι συμ βαfνει . παλληκαράκια;
Τ Ρ ΙΤΟΣ Φ Ο Υ ΚΑ ΡΑΣ: τι ξέρετε γιό τό χρυσάφι, δόν Β ι σέντε;
Λένε πώς έχει βουνό άπό χρυσάφι στην Καλιφόρνια 1
Δ Ο Ν Β Ι Σ Ε Ν Τ Ε : ΕΤναι άκόμα νωρίς νό μ ιλομε γιό κάτι τέτοιο.
"Ως τώρα ύπόρχουν μόνο χρυσές φημες. Μ' δν έχει χρυσάφι,
θό πομε μιό βόλτα κατό κεί. Κανεlς δέ θό μοϋ τη φέρει,
ρίχνοντάς μου χώμα στό μάτια. "Ας δοϋμε τί λέει ό Τύπος.
(Θ6ρυβοι τού δρ6μου. ' Ορμάει, μέσα άπ' τήν πλατεfα ίσαμε
πάνω στή σκηνή, ό Χορός τών έφημφιδοπωλών).
Χ Ο Ρ Ο Σ ΕΦ Η Μ Ε Ρ Ι ΔΟ Π ΩΛΩ Ν :
Π α ράρτημα ό " Σιδερόδρομος " Ι
- Π α ράρτημα ό " Μ ερκούριο " Ι
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Χρυσάφι στήν Καλιφόρνια 1
Μ εγάλη άνακάλυψη 1
Π άρτε τό παράρτημα 1
Χρυσάφι στήν Καλιφόρνια 1
Ό
Σιδερόδρομος " Ι
Βουνό άπό χρυσάφι 1
Π οτάμια άπό χρυσάφι 1
"Αμμος άπό χρυσάφι 1
Π ά ρτε τό παράρτημα 1
Χρυσάφι στήν Καλιφόρνια 1
"

(Παρέλαση προσωπείων τών " Πειρασμών " στό πάνω μέρος
τής σκηνής. Μάσκες Τεξάνων, Κουκουλοφ6ρων κλπ. Μιά δυ
νατή φωνή, μέ τ6νο ξενικ6, άπό τό βάθος τής σκηνής, μεγα
φωνικά ένισχυμένη) .
Φ Ω Ν Η Τ Ω Ν .. Π Ε Ι ΡΑΣΜ Ω Ν " :
G o l d 1 G ol d 1 Έλδτε στό χρυσάφι Χιλιανάκια G o l d 1 G o l d 1
"Οχι πιό φτώχειες 1 'Όλοι στό Σόν Φρανσίσκο 1 ' Εκεί τό καλό
πράμα !
Στό καράβι 1 Κατευθείαν στή θάλασσα 1 Ύπαναπτυχτάκια 1
G o l d 1 G ol d 1 G ol d 1
Π ειναλέοι 1 Διψαλέοι 1 Έλδτε σέ μένα, εΤμαι τό χρυσάφι 1
Στήν. Καλιφόρνια κοπιάστε 1
Μέ τό χρυσάφι άγοράζετε ταύρους 1 Μέ τό χρυσάφι άγορά
ζετε μαύρους !
ΧΟΡΟΣ:
Άκρlβηνε τό κρέας 1
Δέν eχει πιό γάλα 1
Θέλουμε νό φδμε 1
Θέλουμε ροϋχα l
Φ Ω Ν Η Τ Ω Ν " Π ΕΙ ΡΑΣΜ Ω Ν " :
Κοπιάστε σ έ μένα, εΤμαι τ ό χρυσάφι 1 "Εχει χρυσάφι γιό
δλους 1
' Εδώ μιλάει ή νoice τiiς Καλιφόρνιας 1 'Εδώ εΤναι τό χρυσάφι 1
ΧΟΡΟΣ (πετώντας τά καπέλα τους, τά ρούχα τους, τά κα
λάθια τους καταγής) :
Πδμε στό χρυσάφι 1
Π δ μ ε στό χρυσάφι 1
Νό πάψουμε νό πεινδμε 1
(Οί γυναίκες τού Χορού σκορπδνε τά λουλούδια χάμω καί
τά πατδνε) :
Στό χρυσάφι 1 Στό χρυσάφι 1
(Οί έφημεριδοπώλες ένώνονται μαζί τους, πετώντας τίς έφη
μερίδες χάμω, καί ξεφωνίζοντας μ' δλους μαζί) :
Στό χρυσάφι 1 Στήν Καλιφόρνια 1 Στό χρυσάφι 1 Στό χρυσάφι 1
(Κρεμασμένα στό πάνω μέρος τής σκηνής, περνάνε άργά
άργά άπό τή μιά μεριά στήν δλλη, βραχι6λια, ρολ 6 για, τερά
στια δαχτυλίδια κι δλλα κοσμήματα. 'Όλα σέ χτυπητό χρυ
σαφί χρώμα. Ή σκηνή γfνεται ξέφρενη).
Τό ψέματα νισάφι 1
Π δ με στό χρυσάφι 1
Μέ χρυσάφι άγοράζεις μαύρους 1
Τό ψέματα νισάφι 1
Πδμε στό χρυσάφι 1
Μέ χρυσάφι άγοράζεις ταύρους 1
(Στή διάρκεια τής προηγούμενης σκηνής δ Χορός άρματώνει
ί!να καράβι καί σηκώνει πανιά. Ναυτικό τραγούδι. Ό Χορδς,
τραγουδώντας, τραβάει τά σχοινιά πού κρατούν δεμένο τό
καράβι, φέρνοντάς το κοντά στή σκηνή. Τό τραγούδι λfγο
λίγο σβήνει, ώσπου γίνεται μουρμουρητά. Ό Χορός μπαίνει
στό καράβι μέ τά πανιά).
ΝΑΥΤ Ι Κ Ο ΤΡΑΓΟΥΔ Ι :
'Αντίο, άντίο, άντlο,
πδμε σ· eναν κόσμο πιό καλό.
'Αντίο, άντίο, άντίο,
κυλάει τό καράβι στό γιαλό.
'Αντίο, άντίο, άντίο,
μακριό άπ' τήν πείνα καi τό κρύο,
άντίο, άντίο, άντίο,
στό πέλαγο τό πλοίο κυλάει
άντίο, άντίο, άντίο,

σ εναν κόσμο πιό καλό νό μδς πάει.
'Αντίο, άντίο, άντίο,
άντlο, άντίο, άντίο 1
( 'Εκεί πού σβήνουν οί φωνές τού Χορού, άρχίζει δ διάλ ο γος
άνάμεσα στόν ' Υπάλληλο καί τόν Τριδάχτυλο, πού 'χουν έγ
Κι'Ιταστήσει ί!να τραπέζι, καρέκλα καί χαρτικά, τήν ώρα τής
προηγούμενης φασαρίας) .
Δ ΙΑΛΟ ΓΟΣ
ΥΠ ΑΛΛ Η Λ Ο Σ : Κύριος 1 Κύριος 1 'Απαγορεύεται ή είσοδος 1
ΤΡΙΔΑΧΤΥ ΛΟΣ: Τότε, φεύγω 1
Υ ΠΑΛΛΗΛΟΣ: "Οχι, κύριε, άπό δώ δέ βγαίνει κανένας.
Τ Ρ Ι ΔΑΧΤΥΛΟΣ: 'Ώστε δέ μπορεί κανένας νό μπεί;
Υ ΠΑΛΛΗΛΟΣ: 'Όχι.
ΤΡΙΔΑΧΤΥΛΟ Σ : Ο ϋτε νό βγεί;
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ: "Οχι.
ΤΡΙΔΑΧΤΥΛΟ Σ : Τότε, τl κάνω;
Υ ΠΑΛΛ Η Λ Ο Σ : Καλύτερα νό μή βγείς, ο ϋ τε νό μπείς.
ΤΡΙΔΑΧΤΥΛΟ Σ : Kai πώς γίνεται ;
Υ ΠΑΛΛΗΛΟΣ: Π άω ν ό δώ τiς όδηγlες. 'Από ποϋ εΤστε;
Π ο ϋ πδτε; Πώς λέγεστε; Τί θέλετε;
Τ Ρ Ι ΔΑΧΤΥΛΟΣ : Τώρα τό λές καλά. Μέ λένε Χουόν Τριδά
χτυλο. Πάω στήν Καλιφόρνια. Θό μπαρκάρω μέ τό δόν
Xoaκiv Μουριέτα.
Υ ΠΑΛΛ Η Λ Ο Σ : Τά 'χεις δλα eτοι μ α ;
Τ Ρ Ι ΔΑΧΤΥΛΟΣ: K a i βέβαια. " Ε χ ω φτυάρι, άξίνα. Τ ί άλλο;
"Εχω βρακί.
Υ ΠΑΛΛ Η ΛΟΣ: "Εχετε πιστοποιητικό έπι βιώσεως;
ΤΡΙΔΑΧΤΥΛΟ Σ : Τ' εΤναι αύτό;
Υ ΠΑΛΛ Η Λ Ο Σ : "Εχετε δελτίο γάμου η άπόδειξη παλλακίας;
ΤΡΙΔΑΧΤΥΛΟ Σ: Δέ νομίζω.
Υ ΠΑΛΛ Η Λ Ο Σ : "Εχετε ταυτότητα ζάπλουτου;
Τ Ρ ΙΔΑΧΤΥΛΟΣ: Τ' είναι αύτό πάλι;
Υ ΠΑΛΛΗΛΟΣ: Είν' eνα ρόζ χαρτάκι.
Τ Ρ Ι ΔΑΧΤΥΛΟΣ (ψάχνεται καί δείχνει ί!να χαρτάκι ράζ) : Μ ή 
πως είναι αύτό;
Υ ΠΑΛΛ Η ΛΟΣ: "Οχι. Αύτό εΤναι άπόδειξη ένεχυροδανειστ ή 
ριου.
Τ Ρ Ι ΔΑΧΤΥΛΟ Σ : Δέν κάνει;
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ: Ν ό δώ · τί βάλατε ένέχυρο; 'Ένα βιολί 1 'Από
ποϋ κι wς ποϋ 1 "Οχι, δέν κάνει. " Εχετε χαρτόσημο φορολογίας;
Π ιστοπο ι η τ ι κό φοροδιαφυγfiς; "Εχετε άμάξι;
Τ Ρ Ι ΔΑΧΤΥΛΟΣ: "Οχι, άφησα τό άλογό μου στήν Κιλικού ρα.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ: "Εχετε σκύλο;
Τ Ρ Ι ΔΑΧΤΥ ΛΟΣ: ΕΤχα.
Υ ΠΑΛΛ ΗΛΟΣ: "Εχετε γάτο;
Τ Ρ Ι ΔΑΧΤΥΛΟ Σ : Δέν eχω.
Υ ΠΑΛΛ Η Λ Ο Σ : Μέ δυό λόγια, δέν eχετε τίποτα. Άφi;στε μου
έδώ τήν άπόδειξη τοϋ ένεχυ ροδανειστή ριου καi έλδτε ξανό
τοϋ χρόνου. Δέν eχετε πιστοποιητικό γέννας;
ΤΡΙΔΑΧΤΥΛΟ Σ : Δέν εΤμαι άπό τή Γιένα ( 3 ) .
Υ ΠΑΛΛ ΗΛΟΣ: Τότε θ ό σδς χαρακτ η ρ ίσουμε άγέννητον. Α ύ 
τ ό θό σδς φέρει περιπλοκές.
ΤΡΙΔΑΧΤΥΛ Ο Σ : Ν ό σδς φέρω πιστοποι ητικό περιπλοκών;
Υ ΠΑΛΛ ΗΛΟΣ: Μή μδς κάνετε τό χαριτωμένο 1 Ποϋ ε'ίπατε
πώς πδτε;
Τ Ρ Ι ΔΑΧΤΥΛ Ο Σ : Πάω μέ τό Μ ουριέτα νό βροϋμε χρυσάφι.
Μπαρκάρουμε στή φρεγάτα.
Υ ΠΑΛΛ ΗΛΟΣ: Καi γιατί δέν τό 'πατε άπό πρlν; Γιοτ! μέ κά
νετε νό χάνω καιρό;
ΤΡΙΔΑΧΤΥΛ Ο Σ : Δέν τό 'χα σκεφτεί. Πδμε μαζl, άν θέλετε.
Υ Π ΑΛΛ ΗΛΟΣ: ' Εντάξει 1 Π δμε 1 ΕΤμαι wς έδώ μ' αύτό τό
χαρτιά 1 Κολλάω, κολλάω χαρτόσημα δλη τήν άγια μέρα Ι Καi

( 3) Παίζει μέ τiς λέξεις nacimiento = γέννα καi N acimiento=
πόλη μέ τ' όνομα Γέννα.

μέ τό ψωρολεφτό ποu μος πλη ρώνουνε . . . Π ο ϋ είπατε πώς
έχει χρυσάφι; Ποϋ εΤναι αύτό;
Τ Ρ Ι ΔΑΧΤΥΛΟ Σ : Στήν Καλιφόρνια, σος εΤπα. Γιό κεί πάει
δλος ό κόσμος.
Υ Π Α ΛΛ Η Λ Ο Σ : "Έτοιμο τό καράβι 1 Φύγαμε 1 Βοηθείστε με
νό πακετάρω καί πομε.
ΤΡΙΔΑΧΤΥΛΟ Σ : Καί, γιατί δέ φεύγου με καλύτερα χωρίς πα
κετάρισμα; ΤΙ τίς θέλουμε μαζί μας αύτές τlς άηδίες; Καλύτερα
νό τίς σκίσουμε.
Υ Π ΑΛΛΗΛΟΣ : ΤΙ εΤν' αύτό ποu λέτε; Π ρόκειται γιό έγγραφα,
γιό τlς έγγραφές, τίς καταγραφές, τίς άπαριθμ ήσεις, τίς κα
ταριθμ ήσεις . . .
ΤΡΙΔΑΧΤΥ Λ Ο Σ : Καl τίς ίδροκοπήσεις . . . Στό διάβολο τό
χαρτιά. Θό γυ ρίσουμε, κολυ μπώντας στό χρυσάφι.
Υ ΠΑΛΛ Η Λ Ο Σ : Ξέρετε πώς λίγο λίγο μέ πείθετε;
Τ Ρ Ι ΔΑΧΤΥΛΟΣ: Άιντε νό δοϋμε πώς πετονε τό πιστοπο ι η 
τικά 1
(Πετάει τά χαρτιά στόν άέρα. Ό ' Υπάλληλος δειλά κάνει τό
ίδιο. 'Αμέσως, μέ τά δυό χέρια, ρίχνουνε σ' δλη τή σκηνή
άγκαλιές χαρτιά πού πετάνε. Τήν ίδια στιγμή πέφτει άπό ψηλά
μιά βροχή άπό χαρτιά) .

Τό παιδικά του χρόνια τό τραγούδησα στό γρήγορα καί ξέ
ρουμε πώς πfiγε ό διαβάτης πολ U μακριά.
Μιό μέρα σκοτώσαν τόν περιπλανώμενο Χιλιανό. Τό λένε οί
γέροι τίς νύχτες κοντό στό μαγκάλι,
καί μοιάζει σό νό μιλάει ό βάλτος, ή βροχή που σφυρίζει ii
σό νό θρηνεί στόν άνεμο πάνω στους παγετώνες τό μα
κρινό τό χιόνι,
γιατί άπό την Άκονκάγουα ξεκiνησε μέ τρεχαντή ρ ι γυρεύον
τας τό δρόμο νό βρεί μέσα άπ' τό κύματα
κι ό θάνατος καί τό χρυσάφι ώς τήν Καλιφόρνια τόν καλ ο ϋ 
σαν μέ φωνές φλογερές π ο υ τελικό τ ό μαϋρο ριζικό του
άποφασίσαν.

Ε Ι ΚΟ Ν Α Δ ΕΥΤΕ Ρ Η
τ ο ΤΑΞ Ι Δ Ι ΚΑΙ ο ΓΑΜ Ο Σ

('Α νάβουν τ ά φώτα στή σκηνή. Γέφυρα τού καραβιού. Μο
νάχα τό πελώριο παν! φα!νεται καθαρά. Σκορπισμένοι χάμω,
μ6λις όρατοί, οί ταξιδιώτες, άκίνητοι κ' i!τοιμοι νά ζωντανέ
ψουνε μιά κουέκα( 4 ) . Προχωρούν αύτοl πού άπαγγέλλουν,
ταχτοποιούνται στό πολύ φώς στό προσκήνιο καl λένε τό
παρακάτω κουαρτέτο) .

Υ ΠΑΛΛ Η Λ Ο Σ : Κ' έγώ πού 'θελα νό σος δώσω πιστοποι ητι 
κό ήλιθίου 1
(Πόνε άγκαζέ ως τό καράβι. Τούς άκολουθεί μιά όμάδ c; άπ?
τέσσερις πέντε άργοπορημένους κι άνάμεσά τους μισ κο
πέλα. 'Όλοι ξαναρχίζουν νά σιγοτραγουδούν τό ναυτικό τρα
γούδι, πού διακ6πτεται δταν κάποιος φωνάζει τό Μουριέτα) .
ΕΝΑΣ : Μου ριέτα 1
ΟΛΟ Ι : Χοακίν 1 Χοακίν Μου ριέτα 1

ΚΟΥΑ ΡΤΕΤΟ
Π ΡΩΤΗ ΦΩ Ν Η :
'Ό μως στό θαλασσινό τό δρόμο, στό άσπρο τρεχαντήρι τοϋ
Μάουλε.
ήρθε ό έρωτας, κι ό Μουριέτα άνακάλυψε κάτι μαϋρα μάτια,
νιώθει άβέβαιος, χαμένος στή νέα έτούτη βεβαιότητα.
Δ ΕΥΤΕ Ρ Η ΦΩ Ν Η :
Τήν καλή του τ η λένε Τερέσα, κ ι αύτός δέν έχει γνωρiσει
χωριάτα καμιό
σόν κι αύτή την Τερέσα, που φιλεί τό στόμα του καί τό
αΤμα του, καί στό μεγάλο ώκεανό,
μέ βάρκα στήν όμίχλη χαμένη, όλοκληρώνεται ό έρωτας κι
ό Μουριέτα τό νιώθει πιό πώς τοϋτος ό eρωτας ποτέ
δέν τελειώνε ι .

(Σιγή . 'Όλοι μένουν κ6καλο, σά νά περιμένουν κάτι, έκτός
άπό τό κορίτσι, πού ξαναγυρίζει μπροστά στή σκηνή κι άπλώ
νει τό χέρι σέ μιά δέσμη άπό φώς πού 'χει πέσει έκεί. Ταυτ6χρονα προβάλλεται στό μεγάλο ίστ!ο i!να φώς πράσινο καί
λευκό πού θά δώσει τήν έντύπωση τών χιλιανών βουνών.
μέ τ' άμπέλια καί, ψηλά, τά χι6νια. Στή σκηνή έχουν χαμη
λώσει δλσ τά φώτα. 'Όπως στέκεται τό κορίτσι. καl τό φώς
σταματάει πλάι στό καράβι, άκούγεται, πάνω στό μουσικό
φ6ντο, τό παρακάτω όμαδικό τραγούδι) .

ΤΡΙΤΗ Φ Ω Ν Η :
κ· ίσως νό ξέρει πώς τό τέλος του είναι γραμμένο καί πώς ό
θάνατος τόν περι μένει
καί ζητάει άπ' τήν Τερέσα γυναίκα του κι άρρα βωνιαστικιά
του. νό παντρευτεί μαζί του στό τρεχαντήρι μέσα.

Χ Ο Ρ Ο Σ ΑΝΤΡΩ Ν :
Τρανεύοντας στόν ίσκιο τfiς λυγερfiς Ιτιος, κολυμποϋσε στό
ποτάμια, μέρευε τό πουλάρια, πέταγε τό λάσο,
έβραζε άπό ζωη ράδα, γύμναζε τό μπράτσα, τήν ψυχή, τό μά
τια καί άκουγόταν τό τραγούδι
τών σπιρουνιών,
δταν, άπ' τό βάθη τοϋ κόκκινου φθινόπωρου, κατηφόριζε
καλπάζοντας πάνω στήν άσημένια του φοράδα.
' Ερχόταν άπ' τήν Κορδιγιέρα μέ τίς χνουδάτες πέτρες, τίς
όργισμένες κορφές, τόν άπάνθρωπο άνεμο.
Κου βαλοϋσε στό χέρια τήν άσταμάτητη όρμή τοϋ ποταμοϋ
που μαστιγώνει καί χωρίζει στό δυό τό εύωδιαστό στρ ω 
μένο χιόνι
καl τόν διαπέρναγε έκείνο τό άκράτητο κέφι, ή άγρια άρετή
που άγγίζει τό μέτωπο
τών άδάμαστων καl σφραγίζει μέ θυμό καl ξαστεριό τήν περ η 
φάνεια μερικών κεφαλιών
που τό φυλάει ή μοίρα μέσα στό πύρινα κι όγνό κατάστιχά
της
κ' έτσι ό έκλεκτός
δέν ξέρει πώς εΤναι ταγμένος καί πώς πρέπει νό σκοτώσει
καl νό πεθάνει πάνω στη δράση.

ΤΕΤΑΡΤΗ ΦΩ Ν Η :
Καί στή θαλασσινή τήν άνοιξη, ό Χοακίν τών άλόγων δα
μαστής, έπfiρε γιό γυναίκα την Τερέσα. κορίτσι τοϋ κάμπου.
κ· οί μετανάστες που γυ ρεϋαν τό άπάνθρωπο καί μακρινό
χρυσάφι, γιορτάζουν τό πάντρεμα τοϋτο
άκούγοντας τό κύ ματα που ύ ψώνουν τόν αίώνιο θρfiνο τους 1
ΟΙ ΤΕΣΣ Ε Ρ Ι Σ :
κ · εΤναι τέτοια τοϋ άνθρώπου ή παράξενη τύφλωση στό μ υ 

στήριο τ fi ς διαβατικfiς χαρος :
Μές στό καράβι ό eρωτας άναψε μιό φωτιά : δέν ξέρουνε πώς
κιόλας άρχισε τοϋ χαμοϋ ή άγωνία.
('Α νάβουν τά φώτα στή γέφυρα. Ούρανός σκοτειν6ς. Νύχτα.
Οί ταξιδιώτες ξαναβρίσκουν τήν κίνησή τους. χειροκροτών
τας τήν κουέκα. Γιρλάντες, χαρτιά χρωματιστά, λουλούδια.
ποτήρια, μπουκάλια. Κουρντίζουν κιθάρες) .
Φ Ω Ν Ε Σ : Άλλη μιό κουέκα 1
Μ ΙΑ ΦΩ Ν Η : Κ' eνα κατσίμπο l ( ')
ΑΛΛ Η ΦΩ Ν Η : 'Όλοι γιό ϋπνο l
ΑΛΛΗ Φ Ω Ν Η : φύγαν πιό οί νιόπαντροι 1

ΜΙΑ Φ Ω Ν Η Π ΟΛΥ Μ Α Κ Ρ Ι Ν Η : Χοακiν l Χοακlν Μουριέτα l
ΤΟ ΚΟ Ρ Ι ΤΣΙ : Π άει.
( Τό φώς χάνεται μέσα στό καράβι. Γίνεται άπ6λυτο σκοτάδι).
Η Φ Ω Ν Η ΤΟΥ Π Ο Ι Η ΤΗ :
Έτσι εΤναι τό πράγματα, φίλε, καί καλό εΤναι νό μαθαίνει
κανείς καί νό ξέρει καί νό γνωρiζει
τους στίχους που έχω γράψει, καl νό ξαναλέει διηγώντας καl
τραγουδώντας τη θύμηση ένός λεύτερου προγραμμένου
Χιλιανοϋ
που περπατώντας καί περπατώντας καί πεθαίνοντας έγινε eνας
μύθος άτέλειωτος.

.

(4) Ό έθνικός χορός τfiς Χιλfiς.
(5) Χορός τοϋ βορρο τfiς Χιλfiς.
�

Μιά δυνaτιί σκηvιί άπό τό πετυχημένο άvέβaσμa τοιJ .. Μουριέτa · ·
στό " Πίκκολο " τοιJ Μιλάνου, τόν 'Α πρίλη τοιJ 1970. ' Η σκηνοΟε
σίa κ' ή ριζικιί διaσκευιί τοιJ eργου ιίτaν τού Γάλλου Πατρίς Σερώ
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Cii Pablo Neruda
adattamento e regίa,
ί Patrice Chereau .
1 Piccolo Teatro
prile/maggio 1970,..
.

Α

;

ΑΛΛΗ ΦΩ Ν Η : Πaμε νά τούς δοϋμε άπό τήν κλειδαρότρυπα !
Φ Ω Ν ΕΣ : Κουέκα !
ΑΛΛΗ ΦΩ Ν Η : Έχουμε άκόμα μιά κουέκα, πατριώτες !
ΑΛΛΗ ΦΩ Ν Η : " Εχουμε καί eνα κατσίμπο !
ΟΛΟ Ι : Έλaτε !
(Μέσα στή φασαρία, οί άντρες ξεσπάνε τραγουδώντας τό
άντρικό τραγούδι. Ή σκηνή παίρνει δψη τρελού γλεντιού.
Μιά άτμ6σφαιρα πού δέν εΤναι μο νάχα διασκέδαση άλλά καί
τυφλή πρόκληση στό θάνατο) .
ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΑΝΤΡΩ Ν :
Στήν Καλιφόρνια . κύριοι,
έγώ πηγαίνω,
καί ον μέ βοηθήσει ή τύχη
ξέρεις καλά ποϋ μένω:
κι ον μέ ' βρει τό κακό
σά Χιλιανός πεθαίνω.
Χιλιανός άπ' τούς γενναίους
μέ μιά χάλκινη καρδιά
καί μέ τό σουγιά στά δόντια
βοηθάω τή φτωχολογιά.
Λέω σ· αύτόν πού θά τολμήσει
πώς θά λάβει δ,τι κάνει.
Δέ θά κόβω σύκα κι ολλος
στό σακί του νά τά βάνει.
Τό χρυσό της Καλιφόρνιας
τό 'χω κιόλας μές στό χέρι
τοϋτο δώ θά τόν ξεσκόψει :
τό γερό μου τό μαχαίρι.
'Όποιος θέλει νά γυρίσει
δλη ή θάλασσα είναι έδώ
κι δποιος σέ καυγά δέν πέσει
δέ γεννήθηκε στρατιώτης
μέ τά ψάρια τοϋ πελάγου
στήν πατρίδα ος έπιστρέψει .
Στήν Καλιφόρνια, κ ύ ριοι, κ.λ.π.
(Μιά άστραπή βίαιη σταματάει ξαφνικά τό ξεφάντωμα τών
άντρών πού μένουνε άκίνητοι. Οί γυναίκες, δσο κρατάει τό
άντρικό τραγούδι, €χουνε φτάσει προχωρώντας άργά σέ μιά
κυκλική κίνηση άπ' τίς δυό μεριές τής σκηνής, μένοντας μέ
τίς ράχες γυρισμένες στό κοινά. Μόλις πέφτει ή άστραπή
στρέφονται άπ6τομα στό κοινό καί ό Χορός τών γυναικών λέει
τό παρακάτω ij σέ ταυτοφωνία ij σέ όμάδες ij σέ σάλο) .
ΧΟΡΟΣ ΓΥΝΑΙ ΚΩ Ν :
Καί τώρα στό πλοίο η ωρα τραγουδάει καί κλαίει,
φιγοϋρες τό κύμα καί πίκρες αίώνιες μοϋ λέει :
πώς eρημη μένει ή ψυχή μου δταν πέρα ξεφτάει,
καί σβήνει ή πατρίδα, καί χάνω της Χιλης τ' άκρογιόλια.
Μaς πaν έκεί πού ·χει χρυσάφι, οί άγαπημένοι,
καί μείς στό πλευρό τους, κρύο, ζέστη, σέ γη καί σέ πόντο
άφήσαμε πίσω μιά μόνα θλιμμένη, τό γέρο στόν τάφο,
άφήσαμε τό έρμο σπιτάκι πλάι στiς όχθες τοϋ Β ίο - Β ίο ( 6 ) .
"Αχ l μαϋρα σημάδια μaς λέν γυρισμό δ έ θά δοϋμε,
δέ θά ματαδοϋμε στούς λόφους της "Ανγκολ, τό κύμα, τά
στάχυα,
χρυσάφι τοϋ κόμπου, χιλιανό φεγγάρι πού πιά δέ θά δοϋ με,
κι αύτό τό χρυσάφι πού πaμε νά βροϋμε έχθρός μπορεί
νό 'ναι
άπ' τό σκάψε σκάψε.
κι άπό κακή τύχη
έμaς νά πολεμάει
στόν τάφο νά μaς στέλνει.
( 'Απομακρύνονται οί γυναίκες, κ ' οί άντρες ξαναβρίσκουν
τήν κίνησή τους πολύ ζωηρά, τραγουδώντας άλλη μιά φορά
τή στροφή " Στήν Καλιφόρνια, κύριοι, ... ". 'Ένα φώς κάνει
νά ξεχωρ!ζουν ό Τριδάχτυλος καί ό Ρέγιες) .
ΔΙΑΛΟΓΟΣ Μ ΕΤΑΞΥ Τ Ρ I ΔΑΧΤΥΛΟ Υ ΚΑΙ Ρ Ε ΓΙ ΕΣ
Ρ Ε Γ Ι Ε Σ : ' Εγώ βαριόμουνα πιό πολύ στό Τελωνείο ! Άλλά
τώρα ζαλίζομαι. Π ολλή θάλασσα γιά μένα. Κι αύτές ol παν-

(6) Π ολυτραγουδισμένο ποτάμι της Χιλης.

τρειές τοϋ Μου ριέτα μέ τήν Τερεσίτα, πώς τό έξηγείτε έσείς
κ. Τριδάχτυλε; Δέ σος φαίνεται τρομερά βιαστικό;
Τ Ρ Ι ΔΑΧΤΥ ΛΟΣ: Είναι πού έσείς, φίλε Ρέγιες, είστε άπ' τούς
άργούς κι ό Μουριέτα άπ' τούς σβέλτους. Τοϋ άρεσε ή
κοπέλα καί νά τους στήν καμπίνα καλοπαντρεμένους καί πι
τσουνάτους. Καί δέ χάνουν τόν καιρό τους σάν κ' έμaς.
Ρ Ε Γ Ι Ε Σ : Τόση θάλασσα άπ' δλες τίς μεριές, ίίJς κι άπό κάτω
άπ' τό καράβι. Καί στεριά πουθενά. ΕΤναι άλήθεια δτι δέ ζεί
κανείς χωρίς Τελωνεία. Τώρα άμέσως, στή στιγμή γυρνάω
στό Βαλπαραίσο.
Τ Ρ Ι ΔΑΧΤΥΛΟΣ: ' Εγώ πάντα έβρισκα πώς έχετε δψη πιστο
ποι ητικοϋ κ. Ρέγιες. Αύτά δμως είναι ψιλά γράμματα. Άν πέ
σετε στή θάλασσα, δέ θά φτάσετε πολύ μακριά. "Ως τήν κοι
λιά ένός καρχαρία, πιό πέρα δχι. Ό ονθρωπος μπορεί ν' ά
ξίζει πάνω στή γη, άλλ' δχι κάτω άπ' τό νερό 1 Θά πέρναγες
οσχημα έκεί κάτω, δόν Ρέγιες. Καί στή θάλασσα δέν eχει
χρυσάφι.
Ρ Ε Γ Ι Ε Σ : ' Εσείς άπό ποϋ εΤστε Τριδάχτυλε;
Τ Ρ Ι ΔΑΧΤΥΛ Ο Σ : Βορεινός, άπ' τό Κοπιαπό, γιά νά ξέρετε,
δηλαδή μεταλλωρύχος. ' Εκεί στά χώματά μου, άνόμεσα σέ
δυό βουνά οφησα τά δυό μου δάχτυλα, πού άχρείαστα νά
'να ι . κ· eνα νά μοϋ μείνει μπορώ νά πατήσω τή σκαντάλη.
Ρ Ε Γ Ι Ε Σ : Ποιά σκαντάλη ; Γιατί πότε νά μέ τρομάξετε. φίλε;
Τ Ρ Ι ΔΑΧΤΥΛΟΣ: Πώς πάω νά σος τρομάξω, άφοϋ εϊσαστε
κιόλας τρομαγμένος;
Ρ Ε Γ Ι ΕΣ: ' Εσείς πιστεύετε πώς θά 'χουμε πατιρντί;
ΤΡΙΔΑΧΤΥΛΟ Σ : 'Όπου ύπάρχει χρυσάφι, έχει καί πατιρντί,
κύριέ μου. " Ετσι είναι τούτη ή σαλάτα κ' έτσι θά τή φaμε.
Ή γεύση της δέν έχει σημασία.
Ρ Ε Γ Ι ΕΣ: Π είτε μου τίποτα γιά τό Μουριέτα. Τόν ξέρετε καλά;
Τ Ρ Ι ΔΑΧΤΥΛΟΣ: Τό είδα νά μεγαλώνει τό παλληκάρι. Άλλά
ος μή γελιόμαστε, είναι σωστός άρχηγός. ΕΤναι ντρέτος σάν
κοντάρι ση μαίας. Άλλά, προσοχή μαζί του. Δέν άνέχεται τήν
άτιμία. Γεννήθηκε έτσι, δέ χαρίζεται. ' Εγώ εΤμαι κάτι σά
θείος του καί σά βοηθός του. 'Όπου πάει, πάω κοντά του.
Μ ο ι ραστήκαμε πάντα τοϋ φτωχοϋ τή μοίρα, τοϋ φτωχοϋ
τό ψωμί, τοϋ φτωχοϋ τό ξύλο. Μ ά δέν παραπονιέμαι. Στά
όρυχεία μάθαμε νά κάνουμε ύπομονή. Μά μόλις φανεί τό
μετάλλευμα, είναι σά νά ξεθάβουμε eνα άστέρι.
Ρ Ε Γ I ΕΣ : Μ ήν ύπερβάλλετε, κύριέ μου, δέν eχει άστέρια έκεί
κάτω.
Τ Ρ Ι ΔΑΧΤΥ Λ Ο Σ : Κοιτάξτε ψηλά. Λάμπουνε σά νά μaς ξεπρο
βοδ6νε. Είναι άστέρια της Χιλης. Είναι τά καλύτερα 1 Μ οιά
ζουνε μέ γιασεμιά 1 ' Εκεί πάνω στά βόρεια, στήν πάμπα, στά
βουνά. ή νύχτα είναι πιό σκοτεινή, τ' άστέρια εΤναι πιό με
γάλα. Καμιά φορά τίς νύχτες μ' έπιανε φόβος. Θαροϋσα πώς
ον σήκωνα τό κεφάλι άπ' τό προσκέφαλο, μποροϋσα νά
τούς δώσω μιά κουτουλιά καί νά θρυ ψαλιαστοϋνε πάνω στή
φτώχεια μας. Π όσα νό 'ναι;
ΡΕΓΙ Ε Σ : Πάντως έδώ κάτω δέν έχει κανένα.
Τ Ρ Ι ΔΑΧΤΥΛΟΣ: Κ' έδώ έχει, φίλε μου, άλλά πρέπει νά τά
καταχτήσεις. 'Όπο ιος δέν ξέρει, μαθαίνει, κου μπάρε. Καi μπο
ρεί νά 'χει κανένα καί γιά μaς έκεί πάνω. Κοιτάξτε, αύτό πού
σος κλείνει τό μάτι, πρέπει νό ' ναι τό δικό σας. Καί κείνο τό
κοκκινωπό, εΤναι τό δικό μου.
Ρ Ε Γ Ι ΕΣ: Καi τοϋ Μουριέτα;
ΤΡΙΔΑΧΤΥ Λ Ο Σ : Τό 'χει ζεστό ζεστό στό κρεβάτι του, στήν
καμπίνα.
( 'Αρχίζει ξανά τό τραγούδι . . Στήν Καλιφόρνια, κύριοι, . . .
άλλά τό διακόπτει ή φωνή τού ποιητή) .
Η Φ Ω Ν Η ΤΟΥ Π Ο Ι Η Τ Η :
Σιωπή, παιδιά, τό φεγγάρι, τό άστέρι, ή νύχτα, ή πορεία τοϋ
καραβιοϋ μας,
έπιβάλλουν σιωπή μέλιτος στή σελήνη τοϋ μέλιτος 1
(Οί γλεντζέδες άποσύρονται σιγοπατώντας, μέ τό δάχτυλο
στά χε!λη, θέλοντας νά πούν " σιωπή ". Χαμηλώνουν τά
φώτα στή σκηνή. Ούρανός άπέραντος. Νύχτα έναστρη: Χά
νεται τό φώς άπ' τή σκηνή καί τ' άστέρια μεγαλώνουν wσπου
γίνονται πελώρια λουλούδια άπό φώς. Φα!νεται μονάχα ένα
φινιστρ!νι φωτισμένο, άπ' δπου βγα/νει ή φωνή τού Μου
ριέτα κ' ή φωνή τής Τερέσα Μουριέτα. 'Ακούγεται τό βόυη
τό τής θάλασσας) .

Ε ΡΩΤΙ ΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ
Φ Ω Ν Η ΤΟΥ Μ ΟΥ Ρ Ι ΕΤΑ :
Κάθε τι πού μοϋ 'χεις δώσει i'jταν δ ι κό μου
καί σκλάβο σοϋ χαρίζω τόν έαυτό μου.
Δέν έχω οϋτε ψωμί, οϋτε βοσίλειο
μονάχο eνα μαχοίρι καί τό τομάρι μου.
Ζοϋσο χωρίς σκοπό, άφέντης τοϋ έουτοϋ μου
μά τώρα νιώθω πώς πόντο ijμουν δ ι κός σου
άπό τήν ίίιρο πού όρχισε τ' όνειρο τοϋτο :
έγώ, πού ijμουν άσκί γεμάτο περηφάνεια.
ΦΩ Ν Η Τ Η Σ Τ Ε Ρ ΕΣΑ:
Ε]μαι χωριάτα ψηλά άπ' τό Κοϊγουέκο,
i'jρθα στό πλοίο γιά νά σέ γνωρίσω:
θά 'χεις τή ζωή μου, ζωντανή δσο θά μαι
κι δταν πεθάνω θά 'χεις τή θανή μου.
Φ Ω Ν Η ΤΟΥ Μ Ο Υ Ρ Ι ΕΤΑ :
Τά χέρια σου εΤναι λευκά γαρυφαλάκια
τοϋ Καραμπάνγκε καί μέ τό άδρό σου στόμα
μέ κράζουν oi όξιές καί τά πλατάνια.
Καi τά μαλλιά σου έχουν βουνίσιο μ ύ ρο.
Γύρε Ολλη μιά φορά έδώ κοντά μου
σόν κρύο νερό καi διάφανο τfjς λίμνης
μιό μ υ ρουδιό στό στέρνο μου ν' άφήσεις
νιόκοπου ξύλου μέ ijλιο καί δροσιά.
Φ Ω Ν Η ΤΗΣ Τ Ε Ρ ΕΣΑ :
Λένε πώς, ό eρωτας μδς καίει καί μδς χωρίζει, άλήθεια
εΤναι;
καί λένε πώς τόν σβήνει eνα φιλί, άλήθεια εΤναι ;
Φ Ω Ν Η ΤΟΥ Μ Ο Υ Ρ Ι ΕΤΑ :
Τόν έρωτα νά ρωτδς παράξενο εΤναι
σό γιό κεράσια νά ρωτδς τήν κερασιά.
Γνώρισα έγώ τά στάχυα τfiς Ρανκάγουα
έζησα σό μηλιό στή Μελιπiγια.
Αύτό πού ξέρω τό νερό μοϋ τά 'πε
κι ό όνεμος κι δ,τι πιό άπλό ύπάρχει.

Γι' αυτο κ εσενα, χωρίς νά ξέρω γράμματα,
σ· είδα, σέ πfiρα, σ· άγαπώ καλή μου.
Ή σουνα, άγάπη, ή μόνη μου λαχτάρα,
δέν ijθελα πρίν νά σέ δώ τίποτα νά 'χω.
Τώρα θέλω χρυσάφι γιά τόν πύργο
πού πρέπει νά φυλάει τήν όμορφιά σου.
Γιά σένανε χρυσή, γερή θέ νά 'ναι
καί ή καρδιά μου, φρούριο καί κάστρο.
Φ Ω Ν Η ΤΗΣ Τ Ε Ρ ΕΣΑ :
Μ όνο μου κάστρο eχω τή λεβεντιά σου
καί τό χρυσάφι θέλω τοϋ άλετριοϋ σου,
θέλω τήν προστασία τfiς καρδιδς σου :
ή άγάπη μου είναι κάστρο ντελικάτο
μέσα σου έχει ή ψυχή μου τ' άρματά της
τήν προστατεύει ό έρωτευ μένος έρωτάς σου.
Φ Ω Ν Η ΤΟΥ Μ ΟΥ Ρ Ι ΕΤΑ :
Άκούω πώς κυλάει άγνή ή φωνή σου
μ' άρέσει σά φωνή νεροϋ πού τρέχει.
Τώρα εΤσαι μόνο έσύ καί ή μαύρη νύχτα.
Φίλα με άγάπη, είμαι εύτυχισμένος.
Φιλώ τή γη μου όταν φιλάω έσένα.
Φ Ω Ν Η ΤΗΣ Τ Ε Ρ ΕΣΑ:
Κάποτε θά γυρίσουμε καί στή σκληρή μας γfi.
ΦΩ Ν Η ΤΟΥ Μ Ο Υ Ρ Ι ΕΤΑ :
Τό χρυσάφι εΤναι ό γυ ρισμός.
(Σιωπή. Στή σκοτειvιά τού πλοίου, εlvαι πάvτα άvαμμέvο τό
φώς τής καμπίvας τού Μουριέτα. Ύψώvεται εvα τραγούδι
σέ κόρο. Μόvο μιά στροφή κ' €vα ρεφραίv. Τό κόρο εlvαι
άθέατο. Τό ίδιο άvτρικό τραγούδι δπως πρίv) .
Στήν Καλιφόρνια, κ ύ ριοι,
έγώ πηγαίνω
κι όν μέ βοηθήσει ή τύχη
ξέρεις καλά ποϋ μένω:
κι δν μέ 'βρει τό κακό
σό Χιλιανός πεθαίνω.
(Σιωπή. Σβήvει τό φώς στό φιvιστρίvι).
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Ε Ι Κ Ο Ν Α ΤΡΙΤΗ
το ΦΑΝτΑ Γ Κ Ο
(Φώς πάνω στόν τραγουδιστή τ ο ύ πρώτου πλάνου. Προ 
βολή πανοραμική τού Σάν Φρανσίσκο, τού 1 850. Γκραβούρα
τής έποχής έκείνης) .
τΡΑΓΟΥΔΙ Α Ν τ ΡΩ Ν :
Π ρίν άπ' δλους ή Χιλή
eφτασε στό χρυσάφι.
Κ ' fiτανε τό Σόν Φρανσίσκο
δλλο πράμα αύτή τή μέρ α :
Έβρεχε πάνω στήν δμμο
καί κυλούσανε οί στάλες
μeς στους έρημους τους δρόμους
πάνω στό νεκρό τό σπίτια
καί τίς ρημαγμένες στέγες.
Δέν ύπij ρχε ψυχή
ώσπου eφτασε ό Θεός
ώσπου eλαμψε ό χρυσός
κ' έφτασε ή άστυνομία,
γιατί ό διάολος εΤχε φτάσει,
καί στό eρημο λιμάνι
φούντωσε ή πυρκαγιό
μe τοϋ θησαυροϋ τη φλόγα
καί στό έρημικό λιμάνι
μπάλο άρχίζει τό χρυσάφι.
Μό ό πρώτος χορευτης
πρώτος που έστησε χορό,
στόν παρ(Ιδεισο τό νέο
ί'jρθε άπ' τό Βαλπαραίσο,
κ· eνας που ί'jταν μe τσαρούχια
πρώτος πρίν άπ' τόν καθένα
βλάχος ί'jταν τijς Κιγιότα
κι αύτός πού 'φτασε μετό
eνας μαϋ ρος τοϋ Κιλπουe
κ' eνας που παντρεύτη έκεί
ί'j ρθε άπό τό Βαγιενόρ
κ' eνας πού 'βρε τό χαμό,
γέννημα ί'jταν ό φτωχός
βόρειος άπ' τό Κοπιαπό :
eπεσε μές στίς άρμ ύρες
στό νερό τοϋ Σόν Φρανσίσκο
κι άπ' τό πείσμα του έχά θ η :
ijθελε ν ό πίνει πίσκο (7).
'Ό μως γ ι ό τ ο υ ς μακαρίτες
κακό πράμα νό μ ιλδμε.
τοϋτο δώ νό νιώσουν πρέπει
στό γαλήνιο αύτό τραγούδι :
δν καί κέρδος του κανένα,
αύτός πού 'ρθε πρώτος πρώτος
ί'jταν eνας Χιλιανός.

(7) τό ούζο τijς Χιλijς.

( Έμφαν/ζεται μιά ταβέρνα, .. Τό Φαντάγκο ". Έχει Χιλιανούς,
Μεξικάνους, Περουάνους κλπ. Στό βάθος lχει μιά όμάδα
" χωροφύλακες " (rangers) (") μέ καπέλα τεξάνικα. Άρχ!ζει
άμέσως 6 διάλογος πού, άπ' τούς Χιλιανούς, άπλώνεται στούς
άλλους θαμώνες. Μεταξύ τους, καθισμένοι, 6 Τριδάχτυλος
κι 6 Ρέγιες. Θόρυβοι. Κίνηση) .
Ο Π ΡΩτΟΣ Α Π ' ΟΛΟΥΣ: 'Αρχίζουμε χαράματα. Δώσ' του
δώσ' του δλη μέρα. Κάτι βγάζουμε. Μ ά σ' α ύ τά τά πλυντ ή 
ρ ι α ( 9 ) eχει πιότερο χώμα παρά χρυσάφι.
Ε Ν ΑΣ: Έχει πιότερο ίδρώτα παρά χρυσάφι.
ΑΛΛΟΣ: Έγώ eβγαλα άπ' την δμμο δυό ούγγιές.
ΑΛΛΟΣ: Έγώ eβγαλα πέντε. Δeν έχω παράπονο.
ΟΛΟ Ι : ' Ι δρώνουμε, κουμπάρε. τό χρυσάφι θέλει ίδρώτα.
ΕΝΑΣ: κ· ή άφεντιά σου, κουμπάρε;
ΑΛΛΟΣ: Μ ην τό ρωτδς, κου μπάρε.
Ε Ν ΑΣ : Ν ιώθεις στεναχωρεμένος; Καί γιατί;
ΑΛΛΟΣ: Ν ιώθω σάν ξεπλυμένος.
Ε ΝΑΣ: Πώς γίνεται αύτό;
ΑΛΛΟΣ: Έχω πλυντή ριο.
ΑΛΛΟΣ: Κ' έγώ άρτοποιείο.
ΑΛΛΟΣ: κ· έγώ παντοπωλείο.
Α Ρ Γ Ε Ν ΤΙ Ν ΟΣ : της πουτάνας μ' αύτους τους Χιλιανούς l τά
καταφέρνουν δλα μέ τό μαλακό. Έγώ εΤμαι καθηγητης τοϋ
χοροϋ (κάνει λίγα βήματα χορευτικά) : " Γκρινγκίτα ( 1 0 ) μ η μοϋ
τό σκδς, eτσι τά πόδια νά κουνδς ".
ΟΛΟ Ι : Λίγο τό χρυσάφι καί πολυς χορός.
ΕΝΑΣ: Καί πώς τό πδνε οί Μ εξικάνοι;
Μ ΕΞ Ι ΚΑ Ν ΟΣ : Γιά νά ποϋμε την άλήθεια, θό σδς τό πώ σe
σδς : Μόλις καί φτάνει γιό μιά τυ ρόπιτα. Κάπου κάπου κα
νένας κόκκος.
ΟΛΟΙ (μέ μουσική μεξικάνικου .. κορρίδο ) : ( 1 1 )
"

Π εθαίνοντας στόν ίδρώ
βρίσκουμε στό νερό
eνα κουκί χρυσάφι
σά σπόρο άπό σουσάμι.
Χ Ι Λ Ι Α Ν Ο Σ : Άιντε. Άς γιορτάσουμε τό χρυσαφάκι κι δς
εΤν' καί λιγουλάκι.
ΑΛΛΟΣ: Παιδί !
Χ Ω Ρ ΟΦΥΛΑΚΑΣ: ( 'Απ' τό βάθος τής σκηνής) : Υου mυst
saγ bογ.
Χ Ι Λ Ι Α Ν Ο Σ : Π αιδί- bογ l 'Ένα ποτήρι τσίτσα l ( 1 2)
ΟΛΟ Ι : τσίτσα γιό δλους, παιδί- bογ l
(Τά γκαρσόνια δέν κινούνται. Προχωρούν οί Χωροφύλα
κες μέ περ!στροφα στό χέρι. 'Ένας μένει στό κέντρο, ένώ
οί άλλοι πυροβολούν τούς θαμώνες) .
Ο Κ Ε Ν τ Ρ Ι ΚΟΣ ΧΩ ΡΟΦΥΛΑΚΑΣ: Υου are now in California.
H ere's no c hicha. ln Cal ifornia γου mυst haνe whiskγ 1
ΚΑ Π Ο Ι ΟΣ : Μά έμείς θέλουμε τσfτσα l
ΟΛΟΙ Ο Ι Χ Ι Λ Ι Α Ν Ο Ι : Θέλουμε τσίτσα 1
ΟΛΟΙ Ο Ι ΧΩ ΡΟΦΥΛΑΚΕΣ: Νο τσίτσα here l Whiskγ l Whiskγ l
Whiskγ l ( Τούς βάζουν τό δπλο στόν κρόταφο) .
Χ Ι Λ Ι Α Ν Ο Σ : Παιδί- bογ 1 'Ένα ού fσκι 1
ΑΛΛΟΣ: Π ρέπει νό τό ζ η τδς μe water !
ΟΛΟ Ι Ο Ι ΧΙΛΙΑ Ν Ο Ι : 'Ένα ο ύ ίσκι μe water- closet!

(Οί χωροφύλακες άποσύρονται. Ή άτμάσφαιρα ξεφτάει) .
Ρ Ε Γ Ι ΕΣ ( ϋστερα άπό σιωπή, στόν Τριδάχτυλο) : Κουμπάρε,
φαίνεται πώς πρέπει νά προσέχου μ ε πολύ 1
τ Ρ Ι ΔΑΧτΥΛΟ Σ : Ν α ί, κουμπάρε ! Φ ύγαμε άπ' τη Χιλη γιά

(8) Χωροφύλακες, καουμπόυδες, πιστολάδες.
( 9 ) ' Εκεί που πλένουν την άμμο γιά νά ξεχωρίσουν τό
χρυσάφι.

( 1 Ο) Θηλυκό τοϋ g ringos: λευκή, ξανθιό γυναίκα, ξένη.
( 1 1 ) ' Εθνικός μεξι κάνικος χορός.
( 1 2 ) Χ υμός σταφυλιών, πρiν γίνει μοϋστος .

νο πάρουμε φρέσκο, άλλα έσείς έχετε δlκιο. Χρειάζεται προ
σοχή !
Ρ Ε ΓΙ ΕΣ (μακριά παύση ) : ΤΙ ώρα νά 'ναι στό ΒαλπαραΤσο;
('Όλοι μένουν άκίνητοι. κοιτώντας στό aπειρο. ΧωρJς καμιά
άναγγελ/α, βγαίνει άπό τή σκηνή τού ·· Φαντάγκο ή μελα
χρινή τραγουδfστρια, πού τραγουδάει τό νούμερ6 της σάν
έπfκληση, σάν κάτι πού νά περνάει άπ' τή μνήμη τών Χιλια
νών. Τό φώς ξεχωρfζει τήν τραγουδίστρια καJ πέφτει πάνω
ατούς θαμώνες) .
"

Μ ΕΛΑΨ Η ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΑ (μουσική " βαρκαρ6λας " ) :
Μοϋ ζητάνε, κύριοι, νο τραγουδήσω καi νο πώ τήν ίστορlα
τοϋ άγαπημένου μου
καi νο μάθουν ζητάνε i:iν ή άγάπη μου ήτανε στρατιώτης ή
ναύτης.
Καi σάς λέω πώς γεννήθηκα στiς δχθες ένός γαλάζιου ποτα
μοϋ,
Κ Ι ό ούρανός i'jταν Ενα ποτάμι μέ βότσαλα γαλάζια KOi Παρ 
θένα άστέρια.
Τό λένε B lo- B lo έκείνο τό ποτάμι, καi τόσο εΤναι μακρινό
που δέν ξέρω i:iν ύπάρχει άκόμα.
Στην ψυχή μου άντηχοϋν το νερά του, γι' αύτό εΤμαι θλιμμένη.
Συχνο τiς νυχτιές τό γαλάζια άκούγοντας βότσαλα που τό
χτυπάει τό νερό, ξυπνάω,
καi δέ βλέπω άλλο όπ' τους τοίχους που τώρα μέ φυλακίζου':'.
Καi νιώθω eναν πόνο νό μοϋ σφlγγει τό χεlλη καi νό σκlζει
την ψυχή μου
ώσπου ξεκρεμάω άπ' τόν τοίχο τή φωνή τιϊς θλιμμένης κ ι 
θάρας μου.
Καi σείς μέ ρωτάτε στρατιώτης η ναύτης άν ήτανε, νέος ίi
γέρος
ό όγαπημένος μου, καi σάς άπαντάω : ό άγαπημένος μου εΤναι
eνα ποτάμι που κυλάει, έκεί μακριά 1

( 'Εξαφανίζεται ή μελαψή Τραγουδίστρια σάν άπό θαύμα.
Ξανάρχεται φώς. Ήχος άλ6γου πού καλπάζει, πού πλησιάζει
καί σταματάει. Μπαfνει ενας καβαλάρης ντυμένος στά μαύρα
πού μιλάει ταραγμένα άπ' τή μεγάλη κούραση) .
ΚΑΒΑΛΑ Ρ Η Σ : Ξέρετε τό νέο;
Τ Ρ ΙΔΑΧΤΥΛΟΣ: ΤΙ νέο;
ΚΑΒΑΛΑ Ρ Η Σ : Σκοτώσαν δεκαεφτά 1
Ρ Ε ΓΙ ΕΣ: Καi μένα τl μέ νοιάζει;
ΚΑΒΑΛΑ Ρ Η Σ : Ή ταν Χιλιανο l l
Χ Ι Λ Ι Α Ν Ο Ι : Νό πάρει ό διάολος !
ΚΑΒΑΛΑ Ρ Η Σ : Καi τρείς Μ εξικάνους 1
Μ ΕΞ Ι ΚΑΝ Ο Ι : Γαμώ το l
ΧΙΛΙΑΝ Ο Ι : Καi ποϋ γlναν αύτά, κουμπάρε;
ΚΑΒΑΛΑ Ρ Η Σ : Στό Σακραμέντο. Τους σηκώσαν όπ' τό κρε
βάτια, τους βόλον καi σκάψανε λάκκους. κ· ϋστερα τους
ντουφεκlσαν 1 . .
ΧΙΛΙΑ Ν Ο Ι : Καi γιατl τους σκοτώσανε;
Μ ΕΞ Ι ΚΑΝ Ο Ι : Γιατi δέν είμαστε ξανθοl, άδερφέ l Θαροϋν πώς
ό Θεός τους έχει κάνει ξανθους γιό βραβείο 1 Θαροϋν πώς
εΤναι όνlψια τοϋ Θεοϋ μ' αύτό τό χρώμα τό καροτl 1
( Παύση)
ΤΡΙΔΑΧΤΥ ΛΟΣ: την άλλη μέρα σκοτώσαν δ\\λους δέκα 1
Του ς κατηγόρησαν γιό τό θάνατο καποιανοϋ Κόνλεϋ, που
i'jταν γνωστός ξολοθρευτης Χιλιανών.
ΑΛΛΟΣ: Ν α ί, έκεί κεlτονται oi νεκροi καi μάλιστα κακοθα μ 
μένοι. Μ ερικών, φαlνονται το ποδάρια.
ΑΛΛΟΣ : Ό Ό βάγιε, τόν θυμόσαστε τόν Ό βάγιε; ΕΤναι ό
μόνος που σώθηκε.
Ρ Ε Γ Ι ΕΣ : Τιϊς πουτάνας 1 Τριδάχτυλε δέ μ' άρέσει τοϋτο δώ 1
Π ή ρατε χαμπάρι πώς μάς περνάνε γιό νέγρους; Καλύτερα νό
γυρlσω στό Τελωνείο 1
ΤΡΙΔΑΧΤΥΛ Ο Σ : Δέν προλαβαlνεις πιά, δόν Ρέγιες 1 Τώρα τό
μόνο που μάς μένει εΤναι νό φυλαγόμαστε 1
·

('Όλοι άπομένουνε μέ βαριά καρδιά. Σά μιά ε/κ6να τού τρ6μου, έμφανfζεται aλλη τραγουδfστρια. ΕΤναι ή νέγρα Τρα
γουδίστρια) .

Ν Ε ΓΡΑ ΤΡΑΓΟΥ Δ Ι ΣΤ Ρ Ι Α ( νέγρικο θρησκευτικό τραγούδι) :
Down g oes the riνer
Down to the soυth
Ι 'νe lost my ring
Ι 'νe l ost my soυ l .
G o, sailor, g o b υ t don't inqυire
where 1 haνe hidden my own heart 1
My heart is there there there
i n no man's l a n d .
Down g o the w i nds
down g o the cloυds
Ι 'νe l ost mγ ring
Ι 'νe l ost my soυ l .
D o w n g oes the riνer
D own to the soυth
Ι Ί Ι neνer see a g a i n my r i n g .
Ι 'νe for eνer l ost my s o υ l , my s o υ l .
(Στήν τελευταία συλλαβή τ ο ύ νούμερου τής νέγρας Τραγου
δίστριας, δυό Κουκουλοφόροι κλείνουν βίαια τίς κουρτίνες
τού πάλκου) .
Ο Ι Δ Υ Ο ΚΟΥ ΚΟΥΛΟ Φ Ο ΡΟ Ι : Silence l Ν ο niggers here l
('Από τή μισοκλεισμένη αύλαία τού πάλκου μπαίνει ενας Χωρο
φύλακας κι άναγγέλλ!ι μέ χτύπημα ένός ταμπούρλου τσίρκου) .
Χ Ω ΡΟ ΦΥΛΑΚΑΣ: Διακεκρι μένον κοινόν ! Κοινόν ύπανάπτ υ 
κτον 1 Τ ό έντιμον τοϋτο μπορντέλο. τοϋτο τό " Φαντάγκο " ,
π ο υ ποτέ δέν έκτιμήθηκε δεόντως, έχει τ η ν ύπερηφάνειαν
νό σξις παρουσιάσει τήν Ψυχη της Καλιφόρνιας: τό Χρυσό
Ψ ύ λλο.
1'Όταν άποσύρεται ό Χωροφύλακας. άνοίγουν οί κουρτινού
\ες κ' έμφαν!ζεται ό Χρυσός Ψύλλος, μέσα σ' ενα χρυσό με
γάλο πλαfσιο, τυλιγμένος σέ μιά κάπα άπό μαύρο βελούδο .
Φαfνονται μ6νον κεφάλι, μαλλιά καί χέρια χρυσά σέ στύλ
μπατακλάν. Οί Μεθυσμένοι πετάγονται κοντά του γιά νά τόν
προσκυνήσουν, προσπαθώντας δπληστα νά τόν πιάσουν) .
Χ Ο Ρ Ο Σ Μ ΕΘΥΣΜ Ε Ν Ω Ν :
Ζητώντας χρυσάφι
γιό τή μαμό
κατίτα τσικίτα
μην ψάχνεις πιά.
·Η κατίτα έρχόταν
άπ' την ά μ μουδιό
κατίτα τσι κίτα
μην ψάχνεις πιά.
Ό γκρίνγκο σοϋ παίρνει
τόν κόκκο, κατlτα,
μην ψάχνεις πιά.
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' Εγώ είμαι φίλος,
παντρέψου μαζί μου,
φτιάνε φαγάκι,
γδύσου λιγάκι,
μ ή ν ψάχνεις πιά,
κατίτα τσικίτα
μήν ψάχνεις γιά κόκκους
γιά τή μαμά.
(Τή ν ώρα τού νούμερου, ή ξανθή Τραγουδiστρια ίiχ ει πετάξει
τήν κάπα κι ολα τά ρούχα της σ ' ίiνα εlδος στρίπ- τήζ, ώσπου
μένει γυμνή καί χρυσωμένη) .
ΞΑΝ Θ Η ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤ Ρ Ι Α :
Loνelγ bογ,
don't t a l k
to me !
1 want to see
yoυr daddy first !
Please c a l l yoυr υ n c l e Benja m i n
a n d y o υ r g ra n d - father Sera ρ h i m !
Loνely boy,
don't talk
to me !
1 am so far
yου won't belieνe !
1 am as cold
as a star fish !

D o n 't t a l k to me

1 t h i n k becaυse

yoυr daddy was born for me !
or γουr υ n c l e Benj a m i n !
or y o υ r g ra ndfather Sera ρ h i m !
(Μόλις τελειώνει τό νούμερο, άκούγεται όρυμαγδός άπό χει
ροκροτήματα καί σφυρίγματα πού ξεκουφαiνουν. Έμφανi
ζεται ό Κύριος Άπατεών. Προσπαθεί ν' άκουστεί. Χτύποι
ταμπούρλου) .
ΚΥΡ Ι ΟΣ ΑΠ ΑΤΕ Ω Ν : K a i τώρα διακεκρι μένον κοινόν . . .

(Συνεχiζεται τ ό κακό. Ό Κύριος Άπατεών βγάζει μιά πιστο
λάρα, ρίχνει μιά πιστολιά καί βουβαiνει τούς πάντες. Συνέχεια
πιστολιές άπό €ξη πιστόλια. Τραβιέται ή μικρή αύλαία τού
πάλκου. Έμφανiζονται οί Κορυφαίοι τού Κυρίου Άπατεώνa.
Καθένας τους έγκαθiσταται άπειλητικά σέ διαφορετική παρέα) .
Ο Ι ΚΟ ΡΥΦΑΙ Ο Ι : Καί τώρα τό μεγάλο νού μερο τιϊς Καλιφόρνια ς 1
Κ Υ Ρ Ι Ο Σ Α ΠΑΤΕΩ Ν : Άπ' τόν 'Άι - Βλάση έρχομαι δρομαίως
εΤμ' eνας παίχτης σπουδαίος.
ΚΟ ΡΥΦΑΙ Ο Ι : Είναι eνας παίχτης σπουδαίος 1
Κ Υ Ρ Ι Ο Σ ΑΠΑΤ ΕΩ Ν : Έρχομαι άπό τήν 'Αγία Ίνές
είμαι ύπόδειγμα τιμijς.
ΚΟ ΡΥΦΑ Ι Ο Ι : Είναι ύπόδειγμα τιμijς !
Κ Υ Ρ Ι Ο Σ Α Π ΑΤΕΩ Ν : 'Από τή Σάντα Μάμο γυ ρνάω
δπου δέ μέ φωνάζουν πάω.
ΚΟ ΡΥΦΑ Ι Ο Ι : 'Όπου δέν τόν φωνάζουν πάει !
ΚΥ Ρ Ι Ο Σ ΑΠ ΑΤΕ Ω Ν : Κι οντας στόν 'Άγιο Μ ελχιόρ
μέ δέχτηκε ό Γκοβερναδόρ .
ΚΟ ΡΥΦΑΙ Ο Ι : Τόν δέχτηκε ό Γκοβερναδόρ 1
Κ Υ Ρ Ι Ο Σ Α Π ΑΤΕ Ω Ν : Μά ϋστερα άπ' τή Σάντα Λουσία
έλάθεψε ή 'Αστυνομία.
ΚΟ ΡΥΦΑΙ Ο Ι : Έλάθεψε ή 'Αστυνομία !
Κ Υ Ρ Ι Ο Σ ΑΠ ΑΤΕ Ω Ν : Μ έ στείλανε στό Σάν Ραμόν
λές κ' ιϊ μουνα άπατεών.
ΚΟ ΡΥΦΑΙ Ο Ι : Νς κ· ιϊτανε άπατεών !
Κ Υ Ρ Ι Ο Σ Α ΠΑΤΕΩ Ν : Σδς ρωτάω άφεντάδες
(βγάζει τό καπέλο του)
κοσμ ήματα eχετε; Π α ράδες;
Κ Ο ΡΥΦΑ Ι Ο Ι : Κοσμή ματα eχετε; Π α ράδες;
Κ Υ Ρ Ι Ο Σ Α ΠΑΤΕΩ Ν : Άλλη εύκαιρία ποϋ θά βρείτε
τό χαραχτήρα μου νά δείτε;
ΚΟ ΡΥΦΑΙ Ο Ι : Τό χαραχτήρα του νά δείτε !
Κ Υ Ρ Ι Ο Σ ΑΠΑΤ ΕΩ Ν : Λοιπόν κοιτάξτε:
Αύτός ό πίλος,
ό άνδρικός

που ναι δικός μου,
είναι άδειανός.
Κ Ο ΡΥΦΑ Ι Ο Ι : Ε!ναι άδειανός l
ΚΥΡ Ι Ο Σ Α ΠΑΤΕΩ Ν : Τίποτα μέσο ι (Δείχνοντας τό καπέλο) :
Ο ϋτε eνα βλέμμα,
οϋτε eνα βλijμα,
οϋτε δεκάρα
οϋτε μπακίρα.
'Όλα καλά,
κανένα κακό
καί τώρα ίδού
τοϋτο τό ζό. (Βγάζει ενσ aσπρο κουνέλι) .
ΚΟ ΡΥΦΑΙ Ο Ι : 'Ένα ζό !
ΚΥ Ρ Ι Ο Σ Α ΠΑΤΕ Ω Ν : Τώρα θά φτιάξω
σε μιά στιγμούλα
μιά όμελετούλα
πολύ είδ ι κ ή
μ ι ά όμελέτα
μεταλλ ι κ ή .
Θέλω ρολόγια θαυμαστά
νά φάω ρολόγια τηγανητά 1
ΚΟ ΡΥΦΑΙ Ο Ι : Θά φάει ρολόγια τηγανητά !
ΚΥ Ρ Ι Ο Σ Α ΠΑΤΕΩ Ν : Καί πρώτον : Λάδι μες στό καπέλο.
(Παίρνει τό καπέλο κσi χύνει μέσα λάδι άπό μιά μεγάλη έπι
τρσπέζισ λσδιέρσ).
Καί μή φοβάστε. 'Υπομονή λιγάκι
νά δείτε τijς στρουθοκαμήλου τ·_ ο ύ 
γουλάκι 1
(Παίρνει ενσ πελώριο σύγό στρουθοκαμήλου, τό σπάει κσί
τό ρίχνει κι σύτό μέσα) .
ΚΟ ΡΥΦΑΙ Ο Ι : Είναι στρουθοκαμ ήλου α ύγουλάκι !
Κ Υ Ρ Ι Ο Σ ΑΠ ΑΤΕΩ Ν : Με λίγα άκόμα ρολογάκια
θά συνεχίσω τά κολπάκια.
(Ά νσσκουμπώνετσι) .
Πέφτουν ρολόγια σά βροχή
μέσα στοϋ Λοϋσμπελ τό σκουφί.
(Οί παριστάμενοι βγάζουν τεράστια ρολόγια μέ χρυσές κα
δένες άρνούμενοι νά τά παραδώσουν. Οί Κορυφαίοι τούς
χτυπάνε μέ μπαστούνια στά κεφάλια, έτσι πού νικιούνται οί
θαμώνες κσί τά ρολόγια πέφτουν ενσ ενσ στό καπέλο τού
Κυρίου 'Απατεώνα) .
·

ΚΥ Ρ Ι Ο Σ ΑΠΑΤΕΩΝ (κυνικός, λέει στό κοινό) :
Είδατε παιδιά;
Δώσατε τά ρολόγια με δλη τήν καρδιά !
Κ Ο ΡΥΦΑΙ Ο Ι : Ν α ί l Με δλη τήν καρδιά !
ΚΥ Ρ Ι Ο Σ Α Π ΑΤ ΕΩ Ν : Καί τώρα προσοχή, νά δείτε προσπα
θείστε,
άνοίξτε μάτια καί τό στόμα κλείστε:
Μ ες στό σκουφί μου
θά κοπανίσει
τό γουδοχέρι
δ,τι έχετε άφήσει.
(Κοπανάει κσί άκούγοντσι γυαλιά πού θρυψαλιάζονται) .
Όχι κεφάλια
τόσο θλι μμένα,
γιατί δν δεν ε!ναι
συνηθισμένο
νά 'χετε πίτα
άπό ρολόγια,
πιό σπάνια είναι
δπως θά δείτε
μe λίγα λόγια
τά ίπτάμενα ρολόγια !
(Ό Κύριος Άπστεών κ' οί Κορυφαίοι του τό σκάνε άπό τή
σκηνή. Οί θαμώνες μένουν άπορημένοι κι άρχίζουν νά ξεφω
νίζουν).
ΘΑ Μ Ω Ν ΕΣ : - Καταραμένε !
- Π ι άστε τον 1
- Δεί ρτε τον 1
Π ο ϋντος;
- Κατά κεί l

- Τό 'σκασε l
Νά τοϋ σπάσο υ μ ε τά κόκαλα 1
Νά τοϋ σκίσο υ μ ε τήν ψυχή 1
Κανάγια 1
Π ο υ τάνας γιέ !
Κατέργαρε !
- Τό ρολόι μου !
- Τό ρολόι μου 1
- Τό ρολόι μου !
- Τό ρολόι μου !
('Όλοι όρμάνε στή σκηνή. Τήν ίδια στιγμή, βγαίνει άπ' τίς
κουρτίνες τής σκηνούλσς μιά όμάδσ άπό Κουκουλοφόρους
όπλισμένους, πού τούς σταματούν. 'Αμέσως άρχίζουν νά χτυ
πάνε τούς θαμώνες κσί νά καταστρέφουν τό κέντρο) .
ΚΟΥ ΚΟΥΛΟ Φ Ο ΡΟ Ι : Shυt υ ρ l Damn γου !
Go to hel l l
Φ Ω Ν Ε Σ : - Τό ρολόι μου 1
- Τό ρολόι μου 1
Ε ΝΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛ Ο Φ Ο Ρ Ο Σ : There is no ρολόι 1
H ere yου haνe it. (Κοπανάει τό
κεφάλι ένός Μεξικάνου μέ τό κλόμπ) .
(Μιά γυναίκα σπάει μιά κιθάρα στό κεφάλι ένός Κουκουλο 
φόρου. 'Εκείνοι, κάνουν τ ό μαγαζί γυαλιά καρφιά. 'Απομέ
νουν τραπέζια σπασμένα, κομματιασμένες καρέκλες. 'Όλη
σύτή τήν wρσ άκούγοντσι γυαλιά πού σπάνε. Μερικά κορμιά
άκίνητσ στό πάτωμα. Οί Κουκουλοφόροι πίνουνε ατόν πάγκο
τού μπάρ) .
Α' ΚΟΥ ΚΟΥΛΟ Φ Ο Ρ Ο Σ : Eνery t h i n g . a l l rig ht 1
Β' ΚΟΥ ΚΟΥΛ Ο Φ Ο Ρ Ο Σ : 1 t h i n k so.
Γ ΚΟΥ ΚΟΥΛΟ Φ Ο Ρ Ο Σ : Let υs see the ρολόγια.
Δ' ΚΟΥΚ Ο ΥΛ Ο Φ ΟΡΟΣ (σηκώνει τήν κουκούλα κσί προβάλ 
λει τό χαμογελαστό κεφάλι τού Κυρίου 'Απατεώνα. Βγάζει
άπ' τίς τσέπες του τά τεράστια χρυσά ρολόγια κσί τά μοιράζει
ατούς Κουκουλοφόρους μέ τσιγκουνιά) :
- One . . . two . . . t h ree . . . foυr . . . fiνe . . . six . . . seνen . . .
(Φεύγουν άργά. Άπ' τό πάτωμα άνσσηκώνετσι ενσ κεφάλι.
i!πειτσ ενσ θλλο) .
Ρ Ε Γ Ι Ε Σ : Δε γυρνδμε στή Χιλή, κουμπάρε;
Τ Ρ Ι ΔΑΧΤΥΛΟΣ : Δeν ύπάρχει περίπτωση, σύντροφε. Έδώ θά
μείνου μ ε 1 'Άσ' το γι' άργότερα Ι
('Απ' τή στιγμή σύτή, ό Τριδάχτυλος έμφσνίζετσι μ' ενσ μάτι
δεμένο ως τό τέλος τού i!ρ γου δηλαδή μ' ενσ μαύρο έπίδε
.
σμο πάνω στό μάτι) .
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Ε Ι Κ Ο Ν Α ΤΕΤΑΡΤΗ
ΤΑ ΛΑΓΩ Ν Ι ΚΑ { 1 3 ) ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ Τ Η Σ Τ Ε Ρ ΕΣΑ
Η ΦΩ Ν Η ΤΟΥ Π Ο Ι ΗΤ Η :
Όσμ ίζοντας τήν ξένη γfi, άπό τή σκο ύρα χαραυγή
μέχρι πού κύλησε στόν κάμπο ή νύ χτα μέσα στή φωτιά,
ό Μ ο υ ρ ιέτα ξετρύπωσε τή φλέβα τήν κρυμμένη, τό σκάει,
ξαναγυρνάει, άγγίζει μ υστικά τήν πέτρα τή σπασμένη, τήν
τρίβει καί τή φιλάει
μέ τήν ύπέροχη άπόφαση, τό μέταλλο νά βρεί καί νά γε
νεί άθάνατος.
Καί ψάχνοντας τό θησα υρό, θανάσιμα πασκίζει, στή λάσπη
δλος ξαπλώνει .
Ά μ μ ο έχει στά μάτια, χέρια ματωμένα. Π α ραφυλάει τή δόξα
τοϋ χρυσοϋ.
Κ αί τούτη ή γfi ή άπόμακρη δέν έχει aλλο διαβάτη τόσο γεν
ναίο καί τόσο φοβερό.
Δίψα ιϊ φίδι ϋπουλο δέ σταματδ τά βήματά του.
Ήπιε τόν πυρετό στήν κούπα του κ· ή χιονισμένη νύχτα δέ
μπόρεσε τό βfiμα του νά κόψε ι .
Οϋτε μονομαχίες, ο ϋ τ ε λαβωματιές τόν ένι κfiσα.ν.
Κι ον έπεσε έφτά φορές, ξανάβγαλε έφτά ζωές,
καί πάντα μπρός, νύχτα καί μέρα ό Χιλιανός, καβάλο στό
aσπρο του aτι.
Σταμάτα 1 λέει ή σκιά, μά ό aντρας έχει ταίρι
.
πού καρτεράει στό καλύβι, κ· έτσι συνέχιζε στήν Καλι φόρνια
τή χρυσή
βράχου ς νά σπάει καί χώματα μέ τίς άναλαμπές τfiς πένθιμης
ψυχiiς του, πού ζήταγε μές στό χρυσό χαρά νά βρεί
πού ό Χοακίν Μ ου ριέτα νά τό μοιράσει fiθελε, δταν θά
γύ ρναγε στή γfi του.
Μά τόν καρτέραγε χαμός, βρέθη κε ξαφνικά μές στό χρυσάφι
καί τόν πόλεμο.
ΧΟΡΟΣ:
Χόχλασε ά π " τ ό χρυσάφι ή τρέλα κ α ί π fi ρ ε τ ά βουνά.
Τό μίσος τούς όρίζοντες πλη μμύ ρισε μέ λεκέδες άπό αίμα
καί λαγνεία.
Κι ό aνεμος, ό άνάλαφρος, aλλαξε τό ντελικάτο ροϋχο του
καί τή διάφανη φωνή του,
κι ό γιάνκη ντυμένος μέ κουκούλα καί πέτσινο ροϋχο ψάχνει
γιά τόν ξένο.
('Ένα φώς άποκσλύπτει ατό κέντρο τής σκηνής μιά όμάδσ
Κουκουλοφόρους. 'Εκτελούν ενσ εlδος τελετουργίας, μέ τυ
πικό πένθιμο κσί γκρο τέσκο) .
Ε ΝΑ Σ : Π οίος ό πατ ή ρ ;
Τ Α ΛΑΓΩ Ν Ι ΚΑ : Ό χρυσός !
Ε Ν ΑΣ: Π οίος ό υίός;
ΤΑ ΛΑΓΩ Ν Ι ΚΑ : Ό χρυσός l
Ε Ν ΑΣ: Π οίοι εϊμεθα ήμείς;
ΤΑ ΛΑΓΩ Ν Ι ΚΑ : Οί κύριοι τοϋ χρυσοϋ.
ΟΛΟ Ι : Άμήν !
Ε Ν ΑΣ : Ό Θεός είναι μέ τούς Ίντιάνους;
ΤΑ ΛΑΓΩ Ν Ι ΚΑ : Ό Θεός τούς πfiρε αύτά τά χώματα !
Ε ΝΑ Σ : Καί τί τά έκαμε;
ΤΑ ΛΑΓΩ Ν Ι ΚΑ : Τά παρέδωσε είς χείρας μας !
Ε ΝΑΣ : Ό προφήτης μας ό Σάλλιβαν ( 1 4 ) τό είπε:
ΟΛΟ Ι : ·· Άποκλειστικό πεπρωμένο μας ε!ναι νά άπλωθοϋμε
ώσπου νά γίνουμε κύριοι όλόκληρης τfiς ήπείρου πού ή
Π ρόνοια μδς παρέδωσε γιά τό μεγάλο πείραμα τfiς ' Ελευ 
θερίας ".
('Ενώ τό λένε κσστεγιάνικσ, προβάλλεται πανοραμικά, πανο
μοιότυπο, τό μανιφέστο στ' άγγλικά) .

( 1 3) G al g os ( Γάλγος) : Τά λαγωνικά σκυλιά τών Άμερικανών.
Στό έργο, ήθοποιοί μέ μάσκες σκύλων.
( 1 4) Τζών Λ. Ο' Σάλλιβαν: έκδότης τοϋ " Ν ιού Γιόρκ Μ ό ρνιγκ
Ν ιούς ", περι βόητος γιά τήν έπεκτατική του πολιτική μέ
τό σύνθημα " άποκλειστικό πεπρωμένο μας ε!ναι ν' άπλω
θοϋμε ώσπου νά γίνουμε κ ύ ριοι όλόκληρης τfiς ήπεί
ρου . . . " ( 1 84 5 ) .

Τ Α ΛΑΓΩ Ν Ι ΚΑ : Ίντιάνοι κ α ί μιγάδες !
Ε Ν Α Σ : Τί είναι οί Μεξικάνο ι ;
ΤΑ ΛΑΓΩ Ν Ι ΚΑ : Τί είναι ο ί Χιλιάνο ι ;
Ε ΝΑ Σ : Ί ντιάνοι κ α ί μιγqδες 1
ΤΑ ΛΑΓΩ Ν Ι ΚΑ : Ποιό εΤναι τό καθfiκον μας;
Ε Ν ΑΣ: Ν ά τούς στείλουμε στό διάολο 1
ΟΛΟ Ι : Το h e l l ! Το hell I
Ε Ν ΑΣ: Ν ά τούς κάψουμε !
. ΑΛΛ Ο Σ : Ν ά τούς κρεμάσουμε !
( 'Α νάβει ενσς σταυρός. Γονατίζουν κσί προσκυνάνε σύμφωνα
μέ τό τυπικό. Οί κουκούλf:ς i!χουνε μορφές τσακαλιών κσί λυ
κόσκυλων).
·
Ε ΝΑΣ: Μ όνον ή Λευ κή Φυλή !
ΟΛΟ Ι : Είμαστε ή Ύψηλή ' Ι εραρχία. Τά ξανθά Λαγωνικά τfiς
Καλιφόρνιας ! Μ όνον ή λευκή Φυλή 1 ( 'Αποσύρονται) .
Τ ΡΑ ΓΟΥΔΙ ΓΥΝΑΙ Κ Ω Ν :
Φεύγει τό φριχτό σκυλί
μελαψά μωρά νά φάει .
Φεύγουν ο ί καβαλαρέοι
άμολάει τό σκ υλολόι
πετσοκόβοντας Χιλιάνου ς :
Μ έ τά δπλα τους στό χέρι
ρίχνουνε στούς Μεξικάνους
ρίχνουν καί στούς Παναμένιους
μέσα στά μισά τοϋ ϋπνου.
Άχ ! Άλί καί τρισαλί μας 1
Θέλουν α!μα καί χρυσάφι
τοϋ Άγιοϋ Φραγκίσκου οί λύκοι,
κοπανδνε τίς γυναίκες
πυρκαγιά βάζουν trτίς στέγες,
μά γιατί νά ' ρθοϋμε έδώ
άπό τό Βαλπαραίσο;
Μ α ύ ρ η κι aραχλη ή ώρα
κι ό χρυσός πού 'γινε στάχτη 1
Τούς Χιλιάνους άφανίζουν
aχ ! Άλί καί τρισαλί μας 1
Χ Ο Ρ Ο Σ ΓΥΝΑΙ ΚΩ Ν :
Οί σκληροί Χιλιανοί λαγοκοιμοϋνται φυλάγοντας τό θησαυ
ρό, κουρασμένοι άπ' τό χρυσάφι καί τήν πάλη.
Άναπαύονται καί μές στ· όνειρό τους φεύγουν, κ· ε!ναι πάλι
άγρότες, ναυτικοί, μεταλλωρύχοι.
Λαγοκοιμοϋνται οί χρυσοθfiρες καί καταφτάνουν τυλιγμένοι
στά σκοτάδια οί Κου κουλοφόροι.
Κοντοζυγώνουν τή νύχτα οί λύκοι ψάχνοντας γιά τά λεφτά,
καί στούς καταυλισμούς σωπαίνει ή άξίνα γιατί στήν έρημιά
σκάει μ ι ά ντουφεκιά, πεθαίνει ό Χιλιανός πέφτοντας μέσα
άπ' τ· όνειρό του.
Οί σκύλοι ούρλιάζουν. Άλλαξε ό θάνατος τήν ξενιτιά τους.
(Προβάλλο νται πανοραμικά τά Πλ υντήρια. Μπαίνουν οί χρυ
σοθήρες μέ τά έργσλείσ τους. Δ ο υλεύουν τραγουδώντας) .
ΧΟ ΡΟΣ Χ ΡΥΣΟΘ Η Ρ Ω Ν :
Ψάχνοντας, ψάχνοντας, ψάχνοντας,
ζωή σκυλίσια περνδμε
πλένοντας, πλένοντας, πλένοντας,
σέ λάσπη Κ Ι aμμο· βουτδμε,
λάμπει στό νερό τό χρυσάφι
στή γfi eχει κρυφτεί τό χρυσάφι
ψάχνοντας, ψάχνοντας, ψάχνοντας,
μέ πείνα, πυ ρετό καί μαχαίρι
πλένοντας, πλένοντας, πλένοντας,
δίχως γfi καί Θεό κ' έν' άστέρι
στούς πλούσιους πάει τό χρυσάφι
κ' έμείς, όπως πάντα, στό ράφ ι .
(Έπσνσλσμβάνοντσι ο ί φράσεις τού φσvτάγκο, άλλά θλιβερά) .
Ο Π ΡΩΤΟΣ Α Π ' ΟΛΟΥΣ: Άρχίζουμε άπ' τή χαραυγή 1 Δώσ'
του καί δώσ' του δλη μέρα. Κάτι βγάζουμε. Άλλά σ' α ύ τά τά
πλυντή ρια, έχει πιό πολύ χώμα παρά χρυσάφι.
Ε ΝΑΣ: Π ιότερος ίδρώτας άπό χρυσάφι.
ΑΛΛ Ο Σ : ' Εγώ έβγαλα δ υ ό ούγγιές άπ' τ ι')ν aμμο.
ΑΛΛ Ο Σ : ' Εγώ έβγαλα πέντε. Δέν έχω παράπονο.

ΟΛΟ Ι : ' Ι δρώνουμε συνέχεια, κουμπάρε. Τό χρυσάφι θέλει
ίδρώτα.
(Μπαίνουν τά Λαγωνικά) .
ΛΑ ΓΩ Ν Ι Κ Ο : κ · έσείς τί κάνετε α ύτοϋ; Είστε πολίτες Βορειο
αμερικάνοι ; Δέν ξέρετε τό νόμο;
Χ Ι Λ Ι Α Ν Ο Σ : Τό νόμο τοϋ χωνιοϋ; Να ί, τόν ξέρου με. Λιγο υ 
λάκι γ ι ά μος, κι δλα, δλα γ ι ά σος 1
ΛΑ ΓΩ Ν Ι Κ Ο : Π ρέπει νά τοϋ δίνετε ! Δέν είμαστε στό Μ εξικό.
Αύτά είναι χώματα της 'Ένωσης.
Χ Ι Λ Ι Α Ν Ο Σ : Ή γη άνή κει σ· αύτόν πού τή δουλεύει. κ· έδώ,
έμείς ί δρώναυ με, πλένοντας c':i μ μ ο .
ΛΑΓΩ Ν Ι ΚΟ : Τ ό ξέρετε πιά. Δέ θέλουμε οϋτε νέγρους, οϋτε
Χιλιάνους έδώ. Ο ϋτε Μ εξι κάνους. Δέν είναι μεξι κάνικ η α ύτή
ή γη. "Αν συνεχίσετε, θ' άρρωστήσετε.
ΕΝΑΣ Μ ΕΞ Ι ΚΑ Ν Ο Σ : Μ εξικάνοι γεννηθήκαμε καί Μ εξικάνοι
είμαστε. Τ ι μ ή μας καί καμάρι μας, κύριε γκρίνγκο. Αύτά τά
χώματα είναι βαφτισμένα μέ ί δ ρώτα μεξικάνικο. Λέγονται
Τέχας, Σάν Φρανσίσκο καί Σαμόρα.
ΑΛΛ Ο Σ : Λέγονται Τσαπανάλ καί Σάντα Κρούς, Σάν Διέγο
Καλα βέρας.
ΑΛΛΟ Σ : Λέγονται Λός Κογιότες, Σάν Λουίς Ό βίσπο, Άρρό
γιο Καντό βα.
ΑΛΛ Ο Σ : Καμούλα, Μπουεναβεντού ρα.
ΑΛΛΟ Σ : Σάν Γαβριέλ, Σακραμέντο.
Μ ΕΞ Ι ΚΑ Ν Ο Σ : 'Όπως καί ή Σονόρα, ή Κουερναβάκα.
Χ Ι Λ Ι Α Ν Ο Σ : 'Όπως Βαλπαραίσο, Τσιγιάν Β ιέχο.
Μ ΕΞ Ι ΚΑ Ν Ο Σ : Π ές μου, λοιπόν, i:iν α ύτά τά όνόματα είναι
γκρίνγκικα η χριστιανικά;
ΛΑΓΩΝ 1 ΚΟ : Γεμίζετε τά κεφάλια σας μέ όνόματα, μέ λέξεις . . .
Χ Ι Λ Ι Α Ν Ο Σ : κ· έσείς γεμίζετε μέ δολλάρια.
ΛΑΓΩ Ν Ι Κ Ο : Έ δ ώ τέρμα οί κου βέντες. Οί ίθαγενείς eξω άπό

δώ. Τόν πόλεμο τόν κερδίσαμε έμείς. Π ρέπει νά σος μάθου 
με τί πράμα είναι ή έλευθερία !
ΟΛΑ ΤΑ ΛΑΓΩ Ν Ι ΚΑ : America for t h e America ns l
Χ Ι Λ Ι Α Ν Ο Σ : Τί λένε; Τί φωνάζουνε;
Μ Ε Ξ Ι ΚΑ Ν Ο Σ : Λένε :
Ή 'Αμερ ι κ ή γιά τούς Βορειοαμερικά
νους " J
ΛΑΓΩ Ν Ι ΚΟ : Κι α ύτό τό κουρέλι ; Π οιός τό ' βαλε δώ;
ΧΙΛΙΑ Ν Ο Σ : Δέν είναι κουρέλι. ΕΤμαι Χιλιανός. Είναι ή σημαία
μου !
ΛΑ Γ Ω Ν 1 Κ Ο : Π ετάξτε την. ΕΤναι ση μαία ίθαγενών !
Χ Ι Λ Ι Α Ν Ο Σ : Καί ποιός τήν eχει άπαγορέψει ;
ΛΑ ΓΩ Ν Ι ΚΑ : ' Ε μείς ! Οί λευκοί ! Τά λαγωνι κά ! Γ άκούσατε;
Π ετάξτε τή ση μαία άπό κεί !
(Κάνουν μιά κίνηση νά κατεβάσουν τίς σημαίες. Β γάζουν
σουγιάδες) .
..

Χ Ι Λ Ι Α Ν Ο Σ : 'Ώστε λοιπόν eτσι eχει τό πρά μα;
(Γενική άναταραχή. 'Ένας πυροβολισμός βάζει φωτιά στή
σημαία πού λαμπαδιάζει. Τά Λαγωνικά φεύγουν κυνηγημένα
άπό τούς Λατινοαμερικάνους) .
Η Φ Ω Ν Η ΤΟΥ Π Ο Ι Η ΤΗ :
Καλπάζοντας οί δολοφόνοι μέ τ' c':iλογά τους σκοτώσανε τήν
όμορφη γυναίκα
τοϋ συντοπίτη μου Χοακίν. Γι' α ύ τό ό ποιητής τήν τραγουδάει.
Έ βγηκε άπ' τή σκιά ό Χοακίν Μ ο υ ριέτα, χωρίς νά δεί πώς
eνα ματωμένο τριαντάφυλλο είχε
στά στήθη ή άγαπημένη, καί κείτοταν στήν ξένη γη ό σπα
ραγμένος €ρωτάς του.
'Όμως σκοντάφτοντας πάνω στό κορμί της ταράχτηκε ό
στρατιώτης έκείνος
καί φιλώντας τό πεσμένο κορμί της, κλείνοντας τά μάτια

Πρώτο άιιέβασμα τού " Μουριέτα
14 Όχτώβρη τού 1967, στό Σαντιάγο Παράσταση από τό Θεατρικό Ίιιστιτούτο τού Πανεπι
.
στημίου τιj:; Χιλιjς ( I TUCH) , μέ σκηνοΟεσία Πέδρο Όρτου:; καί μουσικιί Σέρχιο Όρτi.γα. Στιί σκηνιί, ίiνα:; Μεξιh·άνο:;, δυό Βορειο
αμερικάνοι 1.ωροφύJ ακε:; h" ιί Νi.Ίρα Τραγουδίστρια. πού τιίν ύποδύεται ιί πρωτα;ιωιιίστρια τοιί 1.ιJ.ια1•οιί ΠεάτροΙJ Κi.ρρυ Κέ)).ερ
.
",
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έκείνης πού ijτανε γ ι ' αύτόν ροδώνας καί άστέρι του
όρκίστη τρέμοντας νό σκοτώσει καί νό πεθάνει κυνηγώντας
τόν δδικο. προστατεύοντας τόν κατατρεγμένο.
κ· eτσι γεννιέται eνας λ ηστής πού ό έρωτας καί ή τ ι μ ή τόν

κάνανε μιό μ έ ρ α νό γνωρίσει τόν πόνο, νό χάσει τή χορό
καί κάτι παραπάν ω :
ν ό παίξει, ν ό πεθάνει, πολεμώντας κ α ί γδι κιώντας μιό πληγή,
καί ν' άφ ήσει πάνω στ � σκόνη τοϋ χαμένου χρυσαφιοϋ τή
ζωή του καί τό χυ μένο του αίμα.
(ΣΚΗΝΗ: Ή πρόσοψη τού ράντσου τού Μουριέτα. Μπαί
νουν δυό άντρες, iiνας Κουκουλοφόρος κι άλλος μέ καπέλο
τεξάνικο. Χτυπάνε τήν πόρτα τού σπιτιού) .

φ Ω Ν Η Τ Η Σ Τ Ε Ρ ΕΣΑ : Π οιός είναι ; (Ή Τερέσα μιλάει άπό
μέσα. Δέν άνοίγει τήν πόρτα. Οί άντρες δέν άπαντούν. Κιvούν
ται μέ προφύλαξη, προσπαθώντας νά βρούν τρόπο γιά νά
μπούν στό σπίτι. Χτυπάνε ξανά) . Π οιός είνα ι ; Τ ί συ μβαίνε ι ;
ΚΟΥ Κ Ο ΥΛΟ Φ Ο Ρ Ο Σ : M ister Μου ριέτα;
Φ Ω Ν Η Τ Η Σ Τ Ε ΡΕΣΑ : Δέν είν' έδώ ό Χοακίν l Π ijγε στό
πλυντήρια 1 Μ.ν είν' έδώ 1
ΚΟΥ Κ Ο ΥΛΟ Φ Ο Ρ Ο Σ : Very well I
(Όρμάνε στήν πόρτα, τή ρίχνουν μέ σπρωξιές καί κλωτσιές.
Μπαίνουν στό σπίτι. Θόρυβος καί σπασίματα) .
Φ Ω Ν Η Τ Η Σ Τ Ε Ρ ΕΣΑ : Β ο ήθεια ! Β οήθεια ! Δολοφόllοι !
(Σωπαίνει ή φωνή της. 'Ένας άπό τούς έπιτιθέμενους, μέ τό
τεξάνικο καπέλο, έμφανίζεται στήν πόρτα καί καλεί μέ σφυ
ρίγματα. Τρέχουν iiξη έφτά Κουκουλοφόροι καί Τεξάνοι) .
ΤΕΞΑ Ν Ο Σ : Come on 1
(Μπαίνουν δλοι. Συνεχίζεται άγριος θόρυβος άπ' τά σπασί
ματα καί τίς καταστροφές. Σιγή. Σέ λίγο άκούγεται μακρό
συρτο ούρλιαχτό τής Τερέσα. Περνάνε λίγα λεπτά. Σιγή. 'Ακού
γονται δυό πυροβολισμοί στό έσωτερικό τού σπιτιού. Οί κα
κοποιοί βγαίνουν τρέχοντας. ·Ο πρώτος, πού βγαίνει άκάλυ
πτος. εlναι ό Κύριος Άπατεών πού, βιαστικά. ξανακουκουλώ
νεται. Καλπασμός άλόγων πού άπομακρύνονται. Τά παρά
θυρα κοκκινίζουν. 'Αρχίζει νά βγαίνει καπνός πυρκαγιάς. άπ'
τό σπίτι τού Μουριέτα. Τρέχουνε κατά κεί τρείς γυναίκες,
άντρες κι ό Πτηνοπώλης, πού κουβαλάει στήν πλάτη του iiνα·
μεγάλο κλουβί μέ περιστέρια. Μπαίνουν κι άρπάζουν καρέ
κλες κι άλλα σκεύη πού τά βγάζουν βιαστικά. Ή πυρκαγιά·
συνεχίζεται. Ξάφνου κάποιος ξεφωνίζει) .
Μ ΙΑ Φ Ω Ν Η : Τή σκοτώσαν !

ΑΛΛ Η Φ Ω Ν Η : Είναι ή Τερέσα l
ΑΛΛ Η Φ Ω Ν Η : Είναι νεκρή !
(Οί γυναίκες γονατίζουν μπρ.ός στό σπίτι. 'Ακούγεται iiνας
μουσικός θρήνος πού κρατάει ως τό τέλος τής σκηνής. Οί
άντρες μαζεύονται γύρω άπ' τόν Πτηνοπώλη. 'Ένας άπ' αύ
τούς, πού μόλις βγήκε άπ' τό σπίτι μέ κάτι πιάτα στό χέρι καί
πού τ' άφήνει iiνα iiνα πλάι στόν Πτηνοπώλη, λ έει χωρίς νά
άποτείνεται σέ κανέναν καί μέ χαμηλή φωνή) .
ΕΝΑΣ Α Ν Τ ΡΑΣ : Τή βιάσαν κιόλας 1
('Ένα μουρμουρητό μίσους βγαίνει άπ' τόν κόσμο) .
Φ Ω Ν ΕΣ : 'Αγρίμια 1
Φ Ω Ν Ε Σ : Π ρ έπει νό είδοποι ή σο υ μ ε τό Χοακίν !
Φ Ω Ν Ε Σ : Π ρ έπει νό φωνάξου μ ε τό Μ ο υ ριέrα 1
Π ΤΗ Ν Ο Π ΩΛ Η Σ : Συντρόφισσες περιστέρες, πετάξτε νa τόν
βρείτε 1 Μ ή γυ ρίσετε χωρίς αύτόν 1
(Πετάνε τά περιστέρια. Κλείνει τό άδειο κλουβί. Στεγνώνει
τά δάκρυά του μ' iiνα παρδαλό μαντίλι. Βγαίνει άργά, άνά
μεσα άπ' τίς γυναίκες τίς γονατισμένες, λέγοντας) .
Π Τ Η Ν Ο Π ΩΛ Η Σ : "Ως πότε !
Φ Ω Ν ΕΣ ΓΥΝΑΙ ΚΩ Ν : "Ως πότε !
(Μακριά σιγή. 'Ακούγεται iiνα τραγικό σκούξιμο, άπ' τή φωνή
τού Μουριέτα. Οί γυναίκες, πού ήταν γονατισμένες, σηκώ 
νονται μεμιάς καί μιλάνε ταυτοφωνικά) .
Χ Ο Ρ Ο Σ ΓΥΝΑΙ ΚΩ Ν :
' Εκδίκηση είναι τό σίδερο, τό λιθάρι, ή βροχ ή , ή όργή, τό δόρυ,
ή φλόγα, ή πίκρα τijς ξενιτιδς, ό τριγμός τijς είρήνης.
Κ ι ό μακρινός δνθρωπος τυφλώνεται φωνάζοντας μές στα
σκότη έκδίκηση
ψάχνοντας μές στή νύχτα γιό ματωμένη έλπίδα, γιό τιμωρία
όριστι κ ή .
Ξ υπνάει ό όργισμένος κ α ί τριγυρνάει καβάλα σ τ · δλοyο τή
νυχτιάτι κη γij.
Θεέ μου,
τί γυρεύει ό μαϋρος. παραφυλάγοντας. τό χαμό πού λάμπει
στό κοφτερό του χέρι ;
' Εκδίκηση είναι τό άστραπιαίο δνομα τijς άνατριχίλας του
πού καρφώνει τή σάρκα, σφυ ροκοπάει στό μελίγγια κι άνα 
στατώνει μέ στόμα τρομερό.
Καί σκοτώνει καί φεύγει ό χορευτής τοϋ θανάτου καλπάζον
τας στοϋ ποταμοϋ τήν δχθ η .
('Αποσύρεται ό Χορός τών γυναικών, έκτός άπό τρείς σολί
στες πού άκούνε τό τραγούδι τών άντρών μέ σκυφτό κεφάλι) .

ΕΙΚΟΝΑ Π Ε Μ ΠΤΗ
Η ΛΑ Μ Ψ Η Τ Ο Υ ΧΟΑ Κ Ι Ν
(Φαίνο νται σιλουέτες κρεμασμένων σέ δέντρα καί δοκάρια.
Ποδοβολητά άλ όγων).
Τ ΡΑ ΓΟΥΔΙ Α Ν Τ ΡΩ Ν :
Μ έ τ ό πόντσο όργισμένο
καί μέ τήν καρδιό σκισμένη,
ό ληστής μας πάει καβάλα
γκρίνγκους μοχθηρούς σκοτώνει.
Άπ' αύτούς τούς
οί άχρείοι έκείνοι
κι άνταμώσαν τό
τό Χοακίν καί τό

δρόμους φτάσαν
δντρες
Χοακίν
γραφτό του.

('Απαγγελία) : Νά,
πέφτει eνας
πέφτουν δυό
γίναν έφτά,
τό λέω έγώ.
Μέ κόκκινο πόντσο
σέ δτι φτερωτό καλπάζει
κα1 δποιος βγεί μπροστά του
μιό σφαίρα άρπάζει .

50

Κι αύτόν τόν άντρα πώς λένε;
Χοακίν Μ ο υ ριέτα τόν λένε.
Τ Ρ Ι Ο ΓΥΝΑ Ι Κ Ε Ι Ω Ν Φ Ω Ν Ω Ν (συνοδευ6μενο άπ' τίς φωνές
ένός Χορού πού βρίσκεται στίς κουίντες. Μέ τό τέλος τού τρα
γουδιού τών άντρών, οί τρείς σολίστες σηκώνουν τό κεφάλι
καί ρωτδνε τό κοιν6) :
ΣΟΛΙ ΣΤΑ Α' : Π ο ϋ εΤναι αύτός ό τολμ η ρός καβαλάρης, πού
παίρνει έκδίκηση γιά τό λαό του, τή φυλή του. τούς άνθρώ
πους του;
ΣΟΛΙΣΤΑ Β': Π ο ϋ εΤναι ό μοναχικός έπαvαστότης; ΤΙ κατα
χνιά κρύβε ι τή φορεσιά του ;
ΣΟΛΙ ΣΤΑ Γ : Π ο ϋ εΤναι τ· άλογό του, ή άστραπή του, τά
μάτια του τά φλογισμένα;
ΟΙ Τ Ρ Ε Ι Σ : 'Αναλώθηκε άργά άργό. Στίς όμίχλες παραφυλόει
τό μέτωπό του.
Καί τή μέρα της δυστυχίας, eνα άλογο τρέχει . Ή έκδίκηση
κάθεται πάνω στή σέλα.
Κ Ο Ρ Ο ΕΣΩΤΕ Ρ Ι Κ Ο : Κάλπαζε !
ΣΟΛΙ ΣΤΑ Α' : ·· Κάλπαζε ! ", τοϋ λέει ή άμμο που ρούφηξε
τό αΤμα τών δυστυχισμένων.
ΣΟΛΙ ΣΤΑ Γ: Καi κάποια Χιλιανή θά έτοι μόζει κρυφά κρέας
ψητό γιά τόν παράνομο που φτάνει σκεπασμένος άπό σκόνη
καί θάνατο.
ΣΟΛΙ ΣΤΑ Β ' : " Δώσε τοϋτο τό λουλούδι στό ληστή, κι δς
έχει καλή τύχη . . _
ΣΟΛΙΣΤΑ Γ : " Έσυ δώσ' του δν μπορείς αύτή τήν πουλά 
δα '", ψιθυρίζει ή γριά άπ' τήν Άνγκόλ μέ τή μαραμένη όψη.
ΣΟΛΙ ΣΤΑ Β': " Καί συ δώσ' του τό ντουφέκι - λέει δλλη τοϋ δολοφονημένου άντρα μου. Είναι άκόμα λεκιασμένο
άπ' τοϋ καλοϋ μου τό αίμα ' ' .
ΣΟΛ Ι ΣΤΑ Α' : Κ α ί τοϋτο τό παιδάκι τ ο ϋ δίνει τό παιχνίδι
του, eνα ξύλο μέ κεφάλι άλογίσιο καί τοϋ λέει : " Καβαλάρη,
τρέχα νά έκδι κηθείς τόν άδερφό μου που τόν σκότωσε πισώ
πλατα eνας γκρlνγκος".
ΟΙ Τ Ρ Ε Ι Σ : Κι ό Μ ο υριέτα ση κώνει τό χέρι καί χάνεται όρμ η 
τι κός μέ τ· άλογόκι στά χέρια τ ο ϋ άνέμου.
ΣΟΛΙ ΣΤΑ Γ: Κ ' ή μόνα λέει :
Φ Ω Ν Η Α Π Ο Μ ΕΣΑ : . . ΕΤμαι eνα στάχυ χωρίς σπόρο καί
χρυσάφι
δέν ύπόρχει ό θησα υ ρός που λάτρευε ή ψυχή μου .
Κρεμασμένος στό δοκάρι, ό Π έδρο μου, ό γιός μου, πέθανε
δολοφονημένος καί τόν κλαίω.
Καί τώρα ό Μου ριέτα μοϋ στέγνωσε τά δάκρυα μέ τήν παλ 
ληκαριά τ ο υ 1 . . _
ΣΟΛΙΣΤΑ Β': κ· ή άλλη, πένθι μ η ΚΙ άγριεμένη, δείχνοντας
τήν είκόνα τοϋ πεθαμένου άδερφοϋ της,
ση κώνει τά χέρια κατακόρυφα, καί πέφτει καί φιλεί τό χώμα που πατάει τ' δλογο τοϋ Χοακίν Μου ριέτα.
Κ Ο Ρ Ο ΕΣΩΤΕ Ρ Ι Κ Ο : Κάλπαζε Μου ριέτα 1
Ο Ι Τ Ρ Ε Ι Σ : Κάλπαζε Μ ο υριέτα 1
ΣΟΛ Ι ΣΤΑ Γ : Τό χυμένο αΤμα όρίζε ι : eνα πλάσμα μοναχικό
νά μαζεύει στό διάβα του τήν τ ι μ ή τοϋ πλανήτη.
ΣΟΛΙΣΤΑ Α' : Κι ό ijλιος, πονετικός, ξυπνάει μές στή σκο
τεινή κοιλάδα.
ΣΟΛ Ι ΣΤΑ Β': Κ ' ή γη τραντάζεται στά περιπλανώμενα β ή 
ματα
έκείνων που θυ μοϋvται νεκρους δντρες λατρεμένους καί
πληγωμένους άδερφούς.
Ο Ι Τ Ρ Ε Ι Σ : Κι άπ' τό λειβόδι άπλώvεται μιά παράξενη χίμα ι 
ρα, μιά λάμ ψη : εΤναι ή παραφορά τ η ς άνοιξης,
κ' ή άπειλητική χαρά που έκτοξεύει γιατi θαρεί πώς εΤναι
ίδιο πράμα ή νίκη κ' ή έκδίκηση.
·

('Αποσύρονται οί σολίστες άπ' τ' άριστερά. Μπαίνουν δ Τρι 
δάχτυλος κ ι δ Ρέγιες άπ' τ ά δεξιά) .
Ρ Ε Γ Ι Ε Σ : Φαίνεται πώς άναψε τό μεγάλο κακό ! Έσείς που
ξέρετε περισσότερα, άπό κείνα που έγώ ξέρω λιγότερο άπό
σος, μπορείτε νά μοϋ πείτε τί θά κάνου μ ε τώρα, κου μπάρε;
ΤΡΙΔΑΧΤΥΛΟ Σ : Μέ τό Μ ο υριέτα θά πομ ε l "Ως τό θάνατο !

Ρ Ε Γ Ι Ε Σ : 'Ώς τό θάνατό σας, κου μπάρε 1 Γιατί λογαριάζετε
καί τό δικό μ ο υ ; Μπάς καί σος τόν χάρισε ή μαμάκα μ ο υ ;
ΤΡΙΔΑΧΤΥ Λ Ο Σ : Έ κ ε ί στό Κοπιαπό, τ ό ' μαθα, κου μπάρε 1 " Ό 
ταν σκάει τ ό μπαρούτι, ή γης τρέμει, σκοτεινιάζει ό ού ρανός
κ' ή σκλ η ρ ή πέτρα γίνεται κομμάτια. Μ ή ν κοιτος τήν eκρηξη,
μήν προσέχεις τόν καπνό. Έδώ ύπόρχει ή πέτρα ή σκληρη,
καί πρέπει νά σκίσεις τήν πέτρα ij νά σκίσει ς τήν ψυχή σου 1 . .
Δέν είδατε τους λαβωμένους άδερφούς μας; Τά αϊματα σκόρ
πια σ' δλες τίς μεριές; ΕΤναι τό αίμα μας 1 Μπορεί νά γερά
σαμε, άλλ' αύτό εΤναι τό ριζικό μας 1 Έγώ πιστεύω στήν έκ
δίκηση, άπ' αύτι'] μπορεί ν· άρχίζει ή νίκη.
(Μπαίνει i!νας Ίντιάνος) .
ΤΡΙΔΑΧΤΥΛ Ο Σ : Άλτ l Π οιός εΤναι ;
Ι ΝΤ Ι Α Ν Ο Σ : Ό Ροσέντο Χουάρες ψάχνει γ ι ά τ ό στρατηγό
Μου ριέτα.
Τ Ρ Ι ΔΑΧΤΥΛ Ο Σ : Καί ποιός είν· αύτός ό Ροσέvτο Χουάρες;
Ι ΝΤ Ι Α Ν Ο Σ : Ό Ροσέντο Χουά ρες είμ' έγώ.
Τ Ρ Ι ΔΑΧΤΥΛ Ο Σ : Καί θές νά μιλήσεις μέ τό Μου ριέτα;
1 ΝΤΙΑ Ν Ο Σ : Θέλω νά τοϋ ζητήσω vά μος ύπερασπίσει .
ΤΡΙΔΑΧΤΥΛ Ο Σ : Καί τί συμβαίνει μέ τους Ίντιάνους;
Ι ΝΤ Ι Α Ν Ο Σ : Αύτό που λέω, βγαίνει άπ' τήν καρδιά μου καi
θά τό πώ μέ τρόπο εύθύ, γιατi τό Μέγα Πνεϋμα μέ βλέπει
καί μ' άκούει. Τοϋτοι οί γκρίνγκσς δέ λένε τήν άλήθεια. Μος
άρπόζουν τό χρυσάφι ij μος τό κλέβουν στά χαρτιά. Μπο
ροϋμε νά τους διώξουμε καί θά τό κάνουμε, μέ πέτρες, μέ
τόξα, μέ βέλη . Λένε ώραίες κου βέντες, μά αύτές δέν ώφελο ϋ 
ν ε . Μ έ λόγια δέν ξεπληρώνονται οί προσβολές κ α ί οί νεκροί.
Δέ μποροϋν ν· άναστήσουν τόν πατέρα μου άπ' τόν τάφο.
Μέ τά λόγια δέν πληρώνουνε τή γη μας, οϋτε τ' άλογά μας
καί τά κοπάδια που μος άρπόζουν. Τά καλά λόγια δέ θά μοϋ
φέρουν πίσω τά παιδιά μου, οϋτε θά δώσουν τήν ύγειά
στους άνθρώπους μ ο υ . "Όλοι οί δνθρωποι εΤναι φτιαγμένοι
άπό τό ίδιο Μ έγα Πνεϋμα, κι δν οί λευ κοί γκρίνγκος θέλουνε
νά ζήσουν είρηνικά μέ τους Ίντιόνους, μποροϋνε νά ζ ή 
σουν εlρηνικό . "Όλοι ο ί άνθρωποι εΤναι άδέρφια κ ' ή γη
εΤνα ι μόνα όλονών. 'Αλλά ή κατάσταση τών δι κών μου, μοϋ
ξεσκίζει τήν καρδιά. Καί πρέπει νά παλέψου μ ε γιά νά προσ
τατευτο ϋ με. Ό Ροσέντο Χουάρες ε ίπε αύτά πού ·χε νά πεί ( ") .
Τ Ρ Ι ΔΑΧΤΥΛ Ο Σ : Φίλε Ροσέντο Χουάρες. Έχου μ ε πολυ δρό-

( 1 5) Τά λόγια εΤναι παρμένα κατά λέξη άπό eνα eγγραφο που
δημοσ ιεύτη κε στό . The Last of California Rangers " τοϋ
J i l l L. Cossleγ- B att.
.

μο άκόμα. 'Αλλά eλα μαζί μας. (Στό Ρέγιες): Τά βλέπετε,
κου μπάρε; Τί eχετε νό πείτε τώρα;
Ρ Ε Γ Ι ΕΣ : Τό ξέρετε πώς eχω πειστεί, κου μπάρε Τριδάχτυλε;
Τ Ρ Ι ΔΑΧΤΥΛ Ο Σ : Έτσι έπρεπε νό γίνει 1 Ή μασταν άδέρφια
σέ τόσες δυστυχίες. Τώρα πδμε μέ τό Μ ο υ ρ ι έτα. Σφίχτε
καλό τι'] ζωστήρα 1 Χοακίν 1 Χοακίν 1 ('Ακούγεται i!να σφύρι
γμα) .
Ο Ι Τ Ρ Ε Ι Σ ΤΟΥΣ : Άντε πδμε l
(Μπαίνουν τρείς aντρες) .
Α' Α Ν Τ ΡΑΣ: Π ο Ο πδτε;
Τ Ρ Ι ΔΑΧΤΥΛ Ο Σ : Δέν άντέχουμε πιά 1 Π δ μ ε μέ τό Μου ριέτα 1
Β' Α Ν Τ ΡΑΣ : Θέλου μ ε νά 'ρθουμε μαζί σας !
Γ Α Ν Τ ΡΑΣ: Κ' έγώ.
Χ Ο Ρ Ο Σ Α Ν Τ ΡΩ Ν : Μου ριέτα l Μου ριέτα l Μαζί σου, Μ ο υ 
ριέτα !

('Ένας χείμαρρος άνθρώπων πλημμυρίζει τή σκηνή. Οί aντρες
γίνονται μιά όμάδα καί τραγουδάνε, χορεύοντας i!να χορό
πού μιμείται σκηνές άγριότητας καί ληστρικής έπιδρομής) .
Χ Ο Ρ Ο Σ Λ Η ΣΤΩ Ν :
"Εφτασαν οί μαχαι ριές,
εύτυχία 1
έδώ σκοτώνουν γιό τό τίποτα,
μάμο μ ία !
Έδώ eχει τραγούδι καί τζόγο
καί βλαστημδνε
κ' οί φου καράδες πού πέφτουν
ος ξεψυχδνε 1
Κανέναν δέ νοιάζει στάλα
τί γίνεται στόν ού ρανό
κι ον πέσω άπό βόλι έδώ χάμω
γιό πάντα θό μείνω έδώ
ον είναι καί πάω άπό σφαίρα
γιό πάντα μένω δώ πέρα 1
ΤοΟ σπάω τ ι']ν κεφάλα αύτουνοΟ
πού κή ρυγμα θό μοΟ κάνει
κι ον μοΟ κολλήσει μιό ξανθιά
νό τfiς φάω τι']ν καρδιά μοΟ φτάνει 1

(Οί Ληστές αταματδνε τό χορό τους, μέ κίνηση άπειλητική
πρός τό κοινό. 'Ακούγεται μιά φωνή άπό μέσα) .
Μ ΙΑ ΦΩ Ν Η : Έδώ ύπάρχει μιό eκπληξη 1
ΕΝΑΣ Λ Η ΣΤ Η Σ : Καλώς τηνε τι']ν eκπληξη !
ΑΛΛΟΣ: Ζυγίζει πολ ύ ;
ΟΛΟ Ι : Είναι χρυσάφι ;
ΑΛΛ Η Φ Ω Ν Η : 'Αξίζει πιό πολύ κι άπ' τό χρυσάφι ! Έδώ
εΤναι 1
(Μπαίνουν οί ληστές τραβολογώντας τόν Κύριο 'Απατεώνα
καί τόν στήνουν στή μέση τής σκηνής. Πανύψηλος, μέ τά χέ
ρια άνοιχτά. Μοιάζει σάν άντρείκελο).
01 Λ Η ΣΤ Ε Σ : - Είναι ό λωποδύτης 1

- Είναι ό άρχηγός τών λυ κόσκυλων 1
- Είναι ό φονιάς 1
- Αύτός πού μοΟ 'κλεψε wς καί τό γυάλινο
μάτι μου !
- Κακοϋ ργε l
- Έσύ σκότωσες τόν άδερφό μου 1
- Έσύ eκαψες τό σπίτι μου 1
- Νό τό πλη ρώσει ολα τώρα 1

(Ό Κύριος Άπατεών κάνει νά τό σκάσει) .
Τ Ρ Ι ΔΑΧΤΥΛ Ο Σ : Π ροσοχή ! Σημάδι ! Π Ο ρ l
(Πυροβολούν. Ό Κύριος Άπατεών πέφτει στό κέντρο τής
σκηνής σάν aψυχο άντρείκελο).
ΕΝΑΣ Λ Η ΣΤΗ Σ : Καί τώρα γιό τό Άρρόγιο Καντόβα 1 Ν ό
μοιράσουμε τ ό χρυσάφι στούς φτωχούς 1 ' Ε κεί μ δ ς περιμέ
νουνε !
(Ό Χορός τών Ληστών μιμείται μιά καβαλαρία, ένώ δλοι μαζί
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τραγουδούν τό τέλος τού '"Έφτασαν οί μαχαιριές. " Μπαίνουν
τά Λ αγωνικά μέ τίς κουκούλες καί ξεσκεπάζουν τό aψυχο
κορμί τού Κυρίου 'Απατεώνα) .
Α' ΚΟΥΚΟΥΛΟ Φ Ο Ρ Ο Σ : Κι α ύτός, ποιός είναι ;
Β ' ΚΟΥ ΚΟΥΛΟ Φ Ο Ρ Ο Σ : ΕΤναι Αύτός !
Γ' ΚΟΥΚΟΥΛΟ Φ Ο Ρ Ο Σ : ΕΤναι νεκρός !
Δ' ΚΟΥ ΚΟΥΛΟ Φ Ο Ρ Ο Σ : Είναι ζωντανός !
Α' ΚΟΥ ΚΟΥΛΟ ΦΟ Ρ Ο Σ : Αύτός δέν πεθαίνει ποτέ ! "Ακουσέ
μας 1 Μπορείς νό μιλήσεις; Π οιοί τό 'καναν;
ΚΥ Ρ Ι Ο Σ Α Π ΑΤ Ε Ω Ν (ψελλίζοντας) : Οί ονθρωποι τοΟ Μ ο υ 
ριέτα. Π fiραν τ ό χρυσάφι 1 Σκοτώσαν ολου ς τούς οντρες.
Μαχαι ρώσαν τίς γυναίκες.
( Τά Λαγωνικά σηκώνονται, ούρλιάζουν μέ μανία κ' έκτελούν
i!να τελετουργικό γκροτέσκο χορό γιά νά ξαναζωντανέψουν
τόν Κύριο 'Απατεώνα. Ταυτόχρονα ψέλνουιι) .
ΤΑ ΛΑΓΩ Ν Ι ΚΑ :
Άλφακαδάβρα, Β ητακαδάβρα, Μπλανκοκαδάβρα 1
Ζωντάνεψε άπατεωνάρα 1 Π ήδα πηδηχτάρα 1
Μ πλανκοκαδάβρα, Β η τακαδάβρα, Άλφακαδάβρα 1
Π ήδα πηδηχτάρα 1 Ζωντάνεψε άπατεωνάρα 1
(Στό τέλος τού ψαλμού, τά Λ αγωνικά γονατίζουν κι ό Κύριος
Άπατεών πηδάει μ' i!να σάλτο κι άπαγγέλλει τήν καταδικα
στική άπόφαση. Ένώ έπαναλαμβάνουν τήν άπόφαση, οί φω
νές τους γίνονται δλο καί πιό στριγγές) .
ΚΥ Ρ Ι ΟΣ Α ΠΑΤΕ Ω Ν : Αύτός πρέπει νό πεθάνει !
ΤΑ ΛΑΓΩ Ν Ι ΚΑ : Ό Μ ο υ ρ ιέτα πρέπει νό πεθάνει 1
Κ Υ Ρ Ι Ο Σ Α Π ΑΤΕ Ω Ν : Μδς κλέβει 6,τι κλέψαμε μέ τόσο κόπο !
ΤΑ ΛΑΓΩ Ν Ι ΚΑ : Ό Μου ριέτα πρέπει νό πεθάνει !
ΚΥ Ρ Ι Ο Σ Α Π ΑΤ ΕΩ Ν : Είναι άνατρεπτικό στοιχείο !
ΤΑ ΛΑΓΩ Ν Ι ΚΑ : Ό Μ ο υ ριέτα πρέπει νό πεθάνει !
ΚΥ Ρ Ι Ο Σ Α Π ΑΤΕ Ω Ν : Είναι Ίντιάνοι 1 Δέν καταλαβαίνουν άπό
πρόοδο !
ΤΑ ΛΑΓΩ Ν Ι ΚΑ : Ό Μ ουριέτα πρέπει νό πεθάνει !
Κ Υ Ρ Ι Ο Σ ΑΠΑΤΕ Ω Ν : "Ας όρκιστοϋμε τώρα άμέσως τό θά
νατό του !
ΤΑ ΛΑΓΩ Ν Ι ΚΑ : Ό Μου ριέτα πρέπει νό πεθάνει !
('Όλοι, δρθιοι πιά, σηκώνουνε ψηλά τίς πιστόλες τους, πυρο
βολούν καί φεύγουνε βιαστικά) .
ΧΟ ΡΟΣ ΓΥΝΑΙ ΚΩ Ν :
'Αντίο σύντροφε ληστή. Ή wρα πλησιάζει. Το τέλος σου
είναι φανερό καί σκοτεινό.
'Όλοι ξέρουν πώς έσύ δέν ξέρεις, οπως καί τό μετέωρο, τό
σίγου ρο δρόμο.
'Όλοι ξέρουν πώς παρασύρθηκες άπ' τι']ν όργη σό μοναχικι']
άνεμοθύελλα.
'Όμως τώρα σοΟ τραγουδάω γιατί ξερόγιασες τό τσαμπί
τfiς όργfiς.
Καί ή αύγι'] πλησιάζει.
Π λ η σιάζει ή ίίJρα πού ό όργισμένος δέν έχει πιό θέση στόν
κόσμο.
Κι ό οθλος σου, Χοακίν Μου ριέτα, δέ θό μείνει κρυμμένος
στη σκιά.
Φ Ω Ν Η ΤΟΥ Π Ο Ι ΗΤ Η :
Ρωτάει ό ποιητής:
" 'Αξίζει ii δχι αύτός ό παράξενος πένθιμος στρατιώτης
νό τοΟ προσφέρουν οί άδικη μένοι τόν καρπό τfiς όδύνης
τους; "
Δέν ξέρω. 'Όμως νιώθω τόσο μακριά άπό κείνον τό μα
κρινό μου πατριώτη
πού μέσ' άπό τό χρόνο άξίζει τό τραγούδι μου καί τό
χέρι μου.
�

· Η σκηνιί μέ τιίν ΞαvΟιά Τραγουδίστρια καί τό v κ. 'Απατεώνα
<!_ τιί � ιασκε ��Ι κα� τό άv�βασμα τού σκηνοθέτη Πατρίς Σερώ στό
.
Πικκολο το11 Μιλαι1ου - ευρωπαϊ
κη. πρεμιέρα γιά τό ίJργο

Γιατί ύπερασπίστηκε, δείχνοντας τό πρόσωπο, τiς γpοθιές
καi τό μέτωπο,
τή φτωχή χαρά τών φτωχών άνθρώπων, τή λεηλατημένη
άπ' τόν οσπλαχνο καi πικρό είσβολέα.
Καί προβάλλει μέσα άπό ίΞνα μακρύ, σκοτεινό λήθαργο, ίΞνας
α ύγερινός,
καi ό κοιμισμένος λαός ξυπνάει, άνάλαφρος, άκολουθώντας
τό καταπόρφυρο άχνάρι έκείνου τοϋ άρματωλοϋ
τοϋ οντρα πού σκοτώνει καί πεθαίνει άκολουθώντας ίΞνα
άστέρι.
Γι' α ύτό ρωτάει ό ποιητής, μ ήπως καί τοϋ ζητάει κανένα
τραγούδι
έκείνος ό εύγενής ληστής πού 'δωσε στούς ταπεινωμένους ίΞνα
τριαντάφυλλο άληθινό.
Δικαιοσύνη τή λένε τήν όργή τοϋ πατριώτη μου Χοακiν
Μ ο υ ριέτα.

Ε Ι Κ Ο Ν Α Ε ΚΤΗ
ΘΑΝΑΤΟΣ Τ Ο Υ Μ ΟΥ Ρ Ι ΕΤΑ

(Ή σκηνή σκοτεινιάζει όλό τελα. Σιγή. Στό σκοτάδι έμφανi
ζεται (να πρόσωπο γυναiκας λευκό σάν κιμωλiα, μέ κάπα χι
λιανή. Φαiνεται μόνο τό πρόσωπό της. Λέει αύτό τό .. σχεδόν
σονέτο ", ένώ ό Χορός μένει άκiνη τος στό μισοσκόταδο) .
ΣΧ ΕΔΟ Ν Σ Ο Ν ΕΤΟ
'Όμως, οχ 1 Κείνο τό βράδυ τόν σκοτώσαν :
πήγαινε ρόδα στή νεκρή του λ ύ ρα,
κ' εύθύς τό παλληκάρι τό στριμ ώξαν
κ' είδε πώς ή ζωή τοϋ κλεί τή θύρα.
Άπό κάθε άμπρί γιάνγκης καί σφαίρα
τό αίμα τρέχει άπ' τά γερά του χέρια
κι δταν καμιά έκατοσταριά δειλοί τοϋ ρίξαν
έκατό σφαίρες τοϋ Όβησαν τ' άστέρια.
κ · eπεσε μές στούς τάφους ματωμένος
έκεί που ή σκοτωμένη του άγάπη,
κοντά της, τόν έφώναζε νά πάει .
Τ ό αίμα τ ο υ άληθινό καi δίκαιο
μπόρεσε νά φιλήσει τήν καλή του
κ' eλαμψε πλάι στό θάνατο ή άγάπη.

(Ξεσπάει νεκρική μουσική . Ό Χορός ξετυλiγεται στό βάθος
σχηματiζο ντας δυό πένθιμους στοiχους, άπ' τίς δυό πλευρές

ενος ταπεινού τάφου. Τήν ίδια ώρα, πάνω στόν ταραγμένο
ρυθμό τής έπiμονης μουσικής, είσβάλλουν στή σκηνή (ξη Λα
γωνικά κ' έκτελούν ενα ξέφρενο χορό. · Ο χορός τούς παρα
σταiνει μιά άγέλη σκύλων πού. γαυγiζουν, ούρλιάζουν, όσμi
ζονται άπ' δλες τίς μεριές, ψάχνοντας τή λεiα τους. Δiνουν τήν
έντύπωση πώς κρατάνε δπλο καί πώς σημαδεύουν τήν κάθε
γωνιά πού τούς φαίνεται ϋποπτη. Δ αιμονικός ρυθμός κι άτμό
σφαιρα τερατώδους άγριότη τας. Τέσσερις Σολiστες, πού 'χουν
ξεχωρiσει άπό τό Χορό, τοποθετημένοι στίς δυό πλευρές τού
άνοiγματος τής σκηνής, κάνουν, τήν ώρα τού χορού, διά
φορες συστάσεις στό Μουριέτα, προσπαθώντας ν' άκου. στεί ή φωνή τους πάνω άπ' τό πανδαιμόνιο τής μουσικής
καί τού χορού. Εύθύς μετά τόν άρχικό πάταγο) .
Α' ΣΟΛΙ ΣΤΑΣ : Άκου τήν ο μ μ ο
π ο υ σαλεύει τ ή ν e ρ η μ ο !
Β' ΣΟΛΙΣΤΑΣ : 'Άκου τό ρολόι
που θάβει τους νεκρούς Ι
Γ ΣΟΛΙΣΤΑΣ : Μπαντολέρο κάνε πίσω !
Ό θάνατος σέ παραμονεύει !
Δ' ΣΟΛΙΣΤΑΣ : Φτάσανε τά Λυ κόσκυλα !
Α' ΣΟΛΙΣΤΑΣ : Πέθανε μιά κιθάρα 1
Β' ΣΟΛ ΙΣΤΑΣ : Τό α!μα σου όόρατο θά χυθεί !
Γ ΣΟΛΙΣΤΑΣ: Γ οκουσες Μ ο υ ριέτα ;
Δ' ΣΟΛΙ ΣΤΑ Σ : Ή γη σέ προειδοποιεί !
Α' καi Β' ΣΟΛΙ ΣΤΑ Σ : 'Ό,τι γράφει δέν ξεγράφει !
Δ' ΣΟΛΙ ΣΤΑΣ: Σέ παραφυλδνε τά Λαγωνι κό !
Γ ΣΟΛΙΣΤΑΣ: Ή καλή σου τύχη τελειώνει 1
Α' ΣΟΛΙ ΣΤΑΣ: Είναι στ' άχνόρια σου δλοι 1
Β' ΣΟΛΙΣΤΑΣ : Άπ' αύτό τό δρόμο σι μώνει ό θάνατος !
Δ' ΣΟΛΙΣΤΑΣ : Μ ή φέρνεις τριαντάφυλλο γιά τήν Τερέσα σου 1
Ο Ι 4 ΣΟΛΙΣΤΕΣ : Σέ περιμένει ό λάκκος !
Γ ΣΟΛΙ ΣΤΑ Σ : Ή Τερέσα κοι μόταν.
Α' ΣΟΛΙΣΤΑΣ : Γιατί νά τήν ξυπνήσουν;
Β' καί Δ' ΣΟΛΙΣΤΕΣ: Γιατί νά ποτίσουνε μ ' αίμα τό πρόσω 
πό της;
Ο Ι 4 ΣΟΛΙΣΤΕΣ: Μ ο υριέτα στάσου 1
Δ' ΣΟΛΙΣΤΑΣ : Σύρε άλλοϋ τά βή ματά σου 1
Γ ΣΟΛΙΣΤΑΣ : Τό τριαντάφυλλο που κρατδς ε!ναι χωρισμός !
Β' ΣΟΛΙΣΤΑΣ: Θά σφαλίξουν τά μάτια σου 1
Α' ΣΟΛΙ ΣΤΑΣ: Καί θά σαπίσει ή ματιά σου 1 Τά μπράτσα σου
θό 'ναι σταυ ρός άνόστροφος 1
Γ ΣΟΛΙΣΤΑΣ: Δέ θά καβαλικέψεις πιό Ι
Γ καi Δ' ΣΟΛΙΣΤΕΣ: Δe θά τρέξεις πιό Ι
Α', Γ καi Δ' ΣΟΛΙΣΤΕΣ: Δέ θά φδς πιά 1
Ο Ι 4 ΣΟΛΙΣΤΕΣ: Δέ θά έκδι κηθείς πιό Ι
Α' ΣΟΛΙΣΤΑΣ: Δέ θά ζήσεις πιό !
Β' ΣΟΛΙ ΣΤΑΣ: Τά Λαγωνικά πατδνε κιόλας στ· άχνάρια σου 1
Α' καi Δ' ΣΟΛΙΣΤΕΣ: Ή παγωνιά τ' ο ύ ρανοϋ χτυπάει τiς
καμπάνες του 1
Γ ΣΟΛΙΣΤΑΣ : Τό κλάμα στό φεγγάρι ή βροχή έτοι μόζει 1
Α', Β' καi Δ' ΣΟΛΙΣΤ Ε Σ : Δέ σέ χρειάζεται ή Τερέσα που
ζεί στήν ψυχή σου.
Γ ΣΟΛ Ι ΣΤΑΣ: Πέτα τό τριαντάφυλλο που κρατάει τό κακό
σου τό χέρι 1
Α' ΣΟΛΙ ΣΤΑ Σ : Γιατί τόσο αΤμ α ;
Ο Ι 4 ΣΟΛΙΣΤΕΣ: Π οιός είναι ;
(Ξάφνου ό Χορός σταματάει καί ο ί Σολiστες σωπαiνουν. Μιά
δέσμη φώς πέφτει στό κέντρο τής σκηνής καί προχωρεί ως
τόν τάφο του πού 'ναι στό βάθος. 'Όταν τό φώς φ τάνει στόν
τάφο τά Λαγωνικά πού 'χουνε πιάσει τίς γωνιές πυροβολούν.
Τό φώς γίνεται κόκκινο κ' ενα λουλούδι άνοiγει πάνω στόν
τάφο τής Τερέσα. Οί τέσσερις Σολίστες σκεπάζοντας τό πρό 
σωπο μ έ μαύρο κρέπι φωνάζουν. Ή μουσική ξαναρχίζει β/αια.
Τά Λαγωνικά όρμάνε πάνω στόν τάφο καί, γιά λίγα λεπτά,
μιμούνται ρυθμικά τό θέρισμα fι κόψιμο μέ τσεκουριές. Μετά
άποσύρονται. Σταματάει ή μουσική. Τό λ ουλούδι έχει χαθεί.
Ό Χορός τών γυναικών προχωρεί σέ πρώτο πλάνο γιά νά
πεί τό μοιρολόι) .
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Μ Ο Ι ΡΟΛΟ Ϊ (είπωμένο άπό τό χορό τών γυναικών) :
Έφυγε φιλώντας τή γη
πού σκέπαζε τήν καλή του.
Άοπλο τόν σκότωσαν.
Κρατοϋσε μόνο eνα ρόδο
γιά τή νεκρή του Τερέσα.
Πλήθυνε τότε ό άνθός
άπ· τfjς πληγfjς του τό α!μο
κ · ε!ναι γεμάτος μέ ρόδα
της Τερεσίτας ό τάφος.
Μ' eνα λουλούδι στό χέρι
πέθανε ό Χοακίν Μου ριέτα.
Πέθανε σά μι· άστραπή
κ · eπεσε πλάι στή νεκρή του .
Τόσο πολύ τόν φοβοϋνταν
πού λίγο τόν πλησιάζαν
καί πάλι τόν πυ ροβολοϋσαν
νεκρό τό Χοακίν Μουριέτα.
Κι δταν πιά άναθαρρfjσαν,
τρέμοντας μή ζωντανέψει.
τοϋ κόψανε τό κεφάλι
κι aς η ταν νεκρός μές στό μνfi μα.
Τοϋ κόψανε τό κεφάλ ι .
Τ ο ϋ σκοτωμένου άντάρτη
τοϋ κόψανε τό κεφάλι.
Ήτανε πιά δίχως άνάσα
μά τοϋ κόψαν τό κεφάλι .
Τόσο πολύ τόν φοβοϋνταν
τόν άντρειωμένο Μου ριέτα
πού καί νεκρό τό λεβέντη
καί δίχως πιά προστασία
άπό τό φόβο πού τοϋ ·χαν
τοϋ π ήρανε τό κεφάλ ι .
(Χτύπημα ταμπούρλ ου κσί κορνέτας φτωχού τσίρκου. Ό Χο
ρός χωρίζει στά δυό κσί παίρνει θέση στά δυό πλάγια τής
σκηνής. Παράγκα λαϊκού πανηγυριού, χωρισμένη στά δυό άπό
μιά κουρτίνα. Στό ίfνα, εlνσι ό Παρσγκιέρης - ό ίδιος ό Κύριος
Άπατεών πού προσκαλεί τούς περαστικούς. Στό δλλο, τό
κεφάλι τού Μουριέτα σ' ίfνσ κλουβί. Τό κεφάλι είναι μεγα
λύτερο άπό τό φυσικό μέγεθος κσί τό σlμσ πού 'χει τρέξει
κσί οί στάλες πού 'χουν πήξει μοιάζουν άραιά κομπολόγια πού
φτάνουν ιLις κάτω. Έχει μάτια άνοιχτά. Κατά τή διάρκεια
τής σκηνής μπαίνουν συνέχεια οί ίδιοι έπισκέπτες, πού ξανάρ 
χονται κάθε φορά μ' δλλο καπέλο, κάπα, μαντίλια η άλλά
ζοντας κανάτια, καλάθια, όμπρέλες, μωρά στά χέρια κ . λ.π. )
Ο Π Α ΡΑ Γ Κ Ι Ε Ρ Η Σ (ξεφωνίζοντας) :
Μπείτε here στή mγ παράγκα
for onlγ twentγ πεντάρες .
H ere is ό Χοακίν Μ ο υ ριέτα
έδώ ε!ναι ό τίγρος φυλακισμένος.
Freedo m , freedom καί έμπόριο
μόνο γιά twentγ πεντάρες
δέ θό 'βρετε ε ύ καιρία aλλη
νά δείτε τοϋ Μ ο υ ριέτα τό κεφάλ ι .
H ere. H ere είκοσι cents,
twenty σέντσια, άφέντες,
γιά τό κεφάλι ένός τίγρο
σ· eνα κλου βί κλεισμένο.
'Αφέντες γιά είκοσι cents
γιά εϊκοσι μόνο πεντάρες.
Τό κεφάλι τοϋ Μ ο υ ρ ιέτα
τοϋ τό πήρα μ ε στό τέλος :
τί φτηνό, γιά twenty cents,
μπείτε, δείτε τόν κακοϋργο
- πού μaς είχε φέρει τρόμο
μονάχα μέ twenty πεντάρες
(Στροφή). Freedom, freedom κ.λ.π.

(Προχωρούν οί γυναίκες σά νά έπιτιμούν τό κ ? ινό. Στ � μέσα
τής σκηνής αύτής, ή δράση έκτυλίσσετσι στην πλατεια. !ε
λειώνοντας, οί γυναίκες βγαίνουν τρέχοντας ατό φουσγιε) .
Χ Ο Ρ Ο Σ ΓΥΝΑΙ ΚΩ Ν :
ΟΛΕΣ:

Π ώς άφήνουν μές στήν κλού βα,
πώς άφήνουν,

μές στήν κλούβα τfiς άτίμωσης
τό κεφάλι του;
Δ έ θυμο ϋνται π ώ ς τ ά χέρια του
ΜΙΑ:
τόσες προσβολές γδικιόνταν;
ΑΛΛ Η : κ· eχει άνοιχτά τά μάτια 1
Καί κομμένο τό κεφάλι 1
ΑΛΛ Η : Γιά τόν πόνο τό δικό μας
κάλπαζε πάνω στήν aμμο,
σκότωνε μόνο γιά μaς 1
ΑΛΛ Η : Μέσα σας δέν τρέχει αίμα;
ΑΛΛ Η : Ο ϋτε φώς eχει ή ψυχή σας;
ΑΛΛ Η : Ποϋ είν· τά χιλιανό σας χέρια;
ΑΛΛ Η : Ποϋ ετν· τά πόδια άπ· τά παπούτσια;
ΑΛΛ Η : Κοίταξες μέ πόση θλίψη
τό κεφάλι του γυρεύει
νά σέ βρεί καί δέν σέ βρίσκει ;
ΟΛΕΣ: Ν ά τ ό κλέψουμε άπ · τούς γκρίνγκος
τό aμοιρό του τό κεφάλι 1
ΑΛΛ Η : Π ρέπει νά θαφτεί καί κείνος
στfjς Τερέσας του τόν τάφο 1
ΑΛΛ Η : Τή σκοτώσαν. Έκδικήθη
τήν περίσσια όμορφιό της
καί φριχτό τόν βρfiκε τέλος 1
Ο Λ Ε Σ : Τό κεφάλι του νά κλέψουμε 1
ΑΛΛ Η : Τί ντροπή σ· αύτή τήν κλούβα
δλη του ή περηφόνεια,
ή άρχοντιό, ή λεβεντιά του
κυλισμένες στήν όδύνη 1
ΟΛΕΣ: " Ω ς καί νούμερο τόν κάναν 1
ΑΛΛ Η : Μόνα μου, τί μοχθη ρία 1
Μ Ε Ρ Ι Κ Ε Σ : Μά δέν €χουνε καρδιά;
ΟΛΕΣ: Τό κεφάλι του νά κλέψου μ ε !
(Οί Cιντρες έπαναλσμβάνουν τήν κίνηση τών γυναικών) .
ΧΟΡΟΣ ΑΝΤΡΩ Ν :
ΟΛΟ Ι :

Τ ί περιμένου μ ε ο ι αντρες, τ ί περιμένουμε;
Έχο υ μ ε καρδιά ! " Εχουμε χέρια 1

Ε Ν ΑΣ :

Έγώ είμαι άπ· τή Σερένα κι δ,τι είχα βγάλει ,
μιά χούφτα μάλαμα, π fi γε χαμένο.
"Αλλο άπό πόνο νά χάσω δέν eχω.
Γυναίκα, μάνα, κύρη στή Σερένα
δέ θά τούς ξαναδώ. Ε!μαι δικός σου Ι
Ό μακαρίτη ς Χοακίν φίλος μου ηταν.
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ΑΛΛΟΣ : ΕΤμαι άπ' τή Λονκομίγια τών άνδρείων,
κανείς δέ μέ κρατάει, εΤμαι ποτάμι
μέ τό Μου ριέτα πάω δπου μέ κράζει
άπ' τό φριχτό κλο υ β ί του τόν άκούω.
ΑΛΛΟΣ: ΕΤμα ι άπ' τό Τσιλοέ ( 1 •) κι άκούω νό πέφτει
τήν δνοιξη ή βροχή πάνω στό ξύλο.
Θά 'τρωγα τό νησί μου άπ' τά φιλιά 1
Κι δμως θ' άφήσω δώ τά κόκαλά μου 1
Θ' άνοίξω τήν παράγκα τοϋ κακούργου
έμέ δέ μέ τρομάζουν τά λου κέτα.
ΑΛΛ Ο Σ : Άντρες της Ταλαγάντε, τοϋ Τσερκένκο,
τοϋ Λέμπου, της Ρανκάγουας, της Κιγιότα,
της Π ο ύ α , τοϋ Ταλτάλ, τοϋ Ν ασιμ ιέντο,
τοϋ Παρράλ, της Β ικτόρια, πατριώτες
τοϋ Τογκόυ, τοϋ Ρενάι κο, τοϋ Π ε ρ κένκο,
νά σπάσου μ ε τούτη τήν παράγκα
νά σπάσο υ μ ε τά κόκαλα τοϋ έμπόρου !
Μ Ε Ρ Ι ΚΟ Ι : ' Εμπρός νά κλέψο υ μ ε
τήν κεφαλή τ ο ϋ καπετάνιου 1
ΑΛΛΟ Ι : Κι δς πέθανε κι δς μήν ξομολογήθη,
μέ τή θρησκεία του πρέπει νά θαφτεί.
Γιά νά μπορεί νά κοιμηθεί μ έ τό σπαθί του
ΟΛΟ Ι :
πλά ι στή λατρεμένη του νεκρή !
(Δυό γυναίκες, στό βάθος τής σκηνής, βάζουνε λουλούδια
πάνω σ' ίfνα τάφο καί προσεύχονται μέ χαμηλή φωνή. Μπαίνει
ή συνοδεία άπ' τό βάθος τής αϊθουσας καί προχώρεί στή
σκηνή μ' έπικεφαλής τόν Τριδάχτυλο καί τό Ρέγιες, πού κρα
τάνε τό κεφάλι τού Μουριέτα. 'Όλοι βαδίζουν σιωπηλά. 'Ακού
γεται μόνο μιά καμπάνα, πού τονίζει τήν έπικήδεια χορωδία.
'Όσο ή συνοδεία προχωρεί πρός τή σκηνή άνάμεσα άπ' τό
κοινό, οί γυναίκες πού προσεύχονται στή σκηνή, σηκώνονται
κι άφήνουν άκάλυπτο τόν τάφο τής Τερέσα. Ή συνοδεία φτά
νε� ι.Uς έκεί. 'Όσο κρατάει ή πομπή, άκούγεται τό παρακάτω
έπικήδειο κόρο) .
ΚΟΡΟ Ε Π Ι ΚΗΔΕΙΟ:
Ό Χρυσός δέχεται τοϋτον τ ό νεκρό άπό σκόνη καί πένθιμο
χρυσάφι,
τόν άποκεφαλισμένο Χιλιανό στρατιώτη, χωρίς στα υ ρό, fiλιο
καί λάβαρο.
Τό ματωμένο γιό, τόν αί μόφυ ρτο τοϋ χρυσαφιοϋ καί της έπί 
γειας όργης,
τό φτωχό περιπλανώμενο παλληκάρι που στή χρυσή τήν Κ α 
λ ι φόρνια
άκολουθοϋσε μαγεμένος eνα δτυχο φώς : τό χρυσάφι. Τόν
eθρεψε μέ τό γάλα του,

( 1 6) C h i l oe : Μ εγάλο νησί της Χιλης, δ,τι γιά μδς ή Κρήτη.

μ έ ζωή καί μέ θάνατο καί παγιδεύτηκε καί νικήθηκε άπ' τό
μίσος καί τήν άπληστία.
Κι ό Χιλιανός ό σκοτεινός, σερμένος καί λαβωμένος άπό τίς
περιστάσεις τοϋ άτέρμονου κακοϋ,
ό δμοιρος στρατι ώτης καί έραστής χωρίς συντρόφισσα καί
δίχως συντροφιά,
χωρίς τήν δνοιξη της μακρινης Χιλης καί δίχως τίς χαρές
που άγαπδμε καί που έκείνος ύπερασπιζόταν,
μέ τρόπο άταfριαστο χτυπώντας άπ' τό σκοϋρο δλογό του
στό φώς τοϋ φεγγαριοϋ,
σίγο υρος καί άσφαλισμένος, τοϋτος ό γεναριάτι κος κεραυνός,
έκδικιόταν γιά τους δικούς του .
Καί νεκρός μέσα στήν περηφάνεια του, ον fiτανε ληστής δέν
ξέρω, κι οϋτε μέ νοιάζει. Έφτασε ή ίίιρα
μιδς μεγάλης α ύγης πού θάβει δλα τά σκότη καί τά κρύ βει
μέ δάχτυλα άπό ρόδα ε ύ ωδιαστά,
ή ίίιρα, ή στιγμή που τήν αίώνια βρίσκουμε ήδονή τοϋ κό
σμου καί γυρεύουμε
στή δυστυχία τόν eρωτα που κρατάει της δνοιξης τό θόλο.
Κι ό Χοακίν Μου ριέτα σημαία δέν είχε, είχε μονάχα eναν
πόνο δολοφόνο. κ · έκείνος ό βαριόμοι ρος
β ρ η κε τόν eρωτά του σκοτωμένο άπό τους μασκοφόρους.
κ · eτσι ό ξένος που ξεκίνησε γιά νά νικήσει καί νά ζήσει
μές στό χρυσάφι, κατάντησε ληστής νά γίνει, νά πονέσει, νά
σκοτώσει καί νά πεθάνει.
Έλεος στόν 'ίσκιο του 1 "Ας παραδώσουμε τό ρόδο που π ή 
γαινε στήν κοιμισμένη τ ο υ άγάπη,
σ· δλο τόν eρωτα, τόν πόνο καί τό χυμένο αίμα, κι i:iς περι 
μένουμε στίς θύ ρες τοϋ μίσους
στό δντρο της νά ξαναμπεί ή βία ή ζοφερή · κ' ή διάφανη
συνείδηση ν' άνέβει
στά ϋψη τοϋ ίίιρι μου σταριοϋ. Καί τό χρυσάφι νά μή γίνεται
πιά μάρτυρας στά φονικά καί τήν όργή. Καί τό ψωμί τ' α ύ 
ριανό στή γ η
γεύση ν ά μ ή ν eχει άπ' τ ό αΤμα τοϋ δντρα που eπεσε στή μάχη.
(Σκηνή στό νεκροταφείο. Φεγγάρι. Σκάβουν νά θάψουν τό
λείψανο. Μερικές γυναίκες προσεύχονται. Μιλάει τό κεφάλι
τού Μουριέτα. Οί νεκροθάφτες μένουν άκίνητοι. Ό Πλανό 
διος Μουζικάντης συνοδεύει τό μονόλογο μέ μιά μελωδία
πού μόλις άκούγεται. Σφύριγμα άνέμου στήν πεδιάδα) .
Μ ΙΛΑΕ Ι το Κ ΕΦΑΛΙ ΤΟΥ Μ ΟΥ Ρ Ι ΕΤΑ :
Κανείς δέ μ' άκούει μπορώ νά μιλάω
παιδί στήν όμίχλη εΤν' ό πεθαμένος.
Δέν ξέρω γιατί i'jταν γραφτό νά πεθάνω
καί δίχως σκοπό σ' έρημιές νά γυ ρνάω.
Άπό τόση άγάπη νά βρώ τόση θλίψη,
άπό τόσο άγώνα νά βγώ ν ι κ ημένος,
κ' ή άγκαλιά της γλυ κιδς μου Τερέσα,
ένός eρμου ληστη τό κεφάλι νά κρύψει.
Χωρίσανε πρώτα στά δυό τό κορμί μου,
μ · άποκεφαλίσαν άφοϋ μέ σκοτώσαν.
δέ λέω γιά τό κρίμα πού eχουνε κάνει
γιά κείνηνε κλαίω, πού μοϋ θανατώσαν.
Π ερίμεν' ή άγάπη μου ή πεθαμένη
κι άπ' τό μαϋρο δρόμο που διάλεξα πηγα,
σκοτώνοντας καί πεθαίνοντας πηγα,
γιατί i'jταν ό δρόμος που είχα διαλέξει.
Είμαι eνα κεφάλι ξεματωμένο,
μιλάω μά τά χείλη μου πιά δέ λυγδνε,
δέν πρέπει οί νεκροί κου βέντες νά λένε,
μονάχα σά βροχή καί βοριάς νά μιλδνε.
'Όμως δσοι θά 'ρθουν, πώς θά βροϋν τήν άλήθεια
π.ο ύ ό χρόνος στά σκότη του θά 'χει βυθίσει;
Συντρόφοι μου θά 'θελα σ' έκατό χρόνια
ό Πά βλο Νερούδα νά μέ τραγουδήσει.
'Όχι γιά τό κακό πού 'χω η δέν eχω κάνει
? ϋτ ': γι � τό καλό που πάντα άποζητοϋσα,
αλλα για τήν τιμή που i'jταν δικαίωμά μου
άφότου μοϋ σκοτώσαν τό μόνο πού άγαποϋσα.
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Στην αιωνια i:ίνοιξη πού δλο γυρνάει
θά 'ρθει η μέρα νά μάθουν τη ζωή μου.
Π ι κρη μπορεί νά 'ταν, μά i:ίδικη όχι,
οϋτε κερδισμένη οϋτε καί χαμένη.
Κι δπως κάθε ζωη πού eρχεται καί πάει
eνα χάος όνείρου κι αύτη μπορεί νά 'ταν.
Μ ι ά χίμαιρα είχα, οί κακοί τη σκοτώσαν
κλη ρονόμια στόν κόσμο τίς πληγές μου άφήνω.
('Όταν τό κεφάλι παύει νά μιλάει, άρχίζουνε νά κινούνται οί
ήθοποιοί. Ό Ρέγιες κι ό Τριδάχτυλος, μένουν κοντά ατό
νιάσκαφτο τάφο. Μές ατή σιγή τό τελικό κάρο) .
Χ Ο Ρ Ω Δ Ι Α ΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ (μέ έκκλησιαστικό όργανο) :
Φώς φωτίζει τη νύχτα της κακιίΊς μοίρας.
Καί πιά δέν είναι ή νύχτα ζοφερή, οϋτε ή ψυχη τοϋ άνθρώπου
eχει σκοτάδι .
Έτσι, άπ' τ ή ν κολασμένη έκδίκηση, γεννήθ η κε ή βέβα ι η
έλπίδα.
κ· ή δυστυχία μας, ον κ' i;τανε άπέραντη, πιό ϋστερα βρήκα
με προστασία.
Δέ θά 'χουμε οϋτε φόβο, οϋτε τρόμο. Καί ή τιμη δέ θά κα
ταλυθεί.
Καί τελικά τό σεβασμό θά βροϋν τό χρώμα τfiς ράτσας κ' ή
γλώσσα ή σπανιόλικη.
Β ρfiκαν στό τέλος τά Λαγωνικά την τι μωρία μέσα στό ϊδιο
τους τό σπίτι.
(Συνεχίζει τό όργανο σέ σουρντίνα, ένώ άκούγεται ή φωνή
τοϋ ποιητή) .
Φ Ω Ν Η ΤΟΥ Π Ο Ι Η ΤΗ :
Ό Μουριέτα όρμητικός καί άντάρτης, ξανάρχετα ι μ έ τό τρα 
γούδι μου στό μέταλλο καi στά όρυχεία τiiς Χιλfiς.
Τελειώνει πιά ό δρκος του μέσα στην τόση έκδίκηση πού πfiρε.

Ή πατρίδα λησμόνησε δλη έκείνη τη φρίκη. Καi τό δόλιο

του κεφάλι πού eπεσε κομμένο
έχει μείνει μ ι ά σκιά τοϋ άπόμακρου ταξιδιάρικου όνείρου
πού ύπfiρξε ή ρομαντικη ζωή του.
Δέν τόν κατηγορώ έγώ γιά την δλο φωτιά καi φρίκη έπέλα
σή του.
Ποιός μπορεί τό χαμό του νά κρίνει : ήταν οντρας γενναίος
μά καταδικασμένος.
Καi γι' αύτές τίς ψυχές δέν ύπάρχει eνας δρόμος ξεκάθαρος.
Ή φωτιά τίς πιάνει στά δόντια της, τίς καίει, τiς πάε ι ψηλά
στή φωλιά της
καi τiς κρατάει μετέωρες μέσα στη φλόγα: ή φωτιά τους
τίς eχει κάνει στάχτη .
Γυρνάει καi ξαποσταίνει καί στόν άνεμο καλπάζει γιά τό
νότο τό πορφυρό του aτι.
Τόν τραγουδοϋν τά πάτρια ποτάμια μέ στόματα άργυρά. Κι
άκόμα, ό ποιητης τόν τραγουδάει.
Ή ταν βίαιο καi πικρό τό ριζικό τοϋ Χοακίν Μουριέτα. 'Από
την ώρα τούτη
ό Λαός λέει καί ξαναλέει σά θαμμένη καμπάνα τη μακριά μου
πένθι μ η καντάτα.
Χ Ο Ρ Ω Δ Ι Α ΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ (ξαναρχίζει ό προηγούμενος ϋμνος
φτάνοντας ατή διαπασών) :
Ώ 1 ' Εσύ Δικαιωτη πού μίΊς παραστάθη κες, δέξου τών συν
τρόφων σου τiς εύχαριστίες 1
Δοξασμένος νά 'σαι, ος εΤναι δοξασμένο τ' ϋνομά σου Μ ο υ ριέτα 1
(Ό Ρέγιες κι ό Τριδάχτυλος μένουν σέ στάση προσοχής,
προτείνοντας μέ μιά κίνηση τά δυό κάθετα ντουφέκια, δίχως
νά τά σηκώσουν άπό κάτω. Τά πρόσωπά τους άποφασιστικά
κ' έπίσημα) .
( Τέλος τοϋ eργου . Άκολουθοϋν τρία τραγούδια )
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Τά τρία αύτά τραγούδια μπορούν νά μεταδοθούν ατό Κοινό, στrίν αίθουσα ij ατό φουαγι{ τού θεάτρου, προ τού
άρχίσει ή παράσταση ij καί ατά διαλείμματα τού i!ργου.

1 . Τ ΡΑ ΓΟΥΔΙ Α Ν Τ Ρ Ω Ν

Γιατί όρίζουν τήν ίστορία,
οί σκληροί καί οί πωρωμένοι
γι' αύτό βλέπεις νά νικάει
ό θάνατος στό Σάν Φρανσίσκο.

'Όπως σκοτώνουν νέγρους τώρα,
τότε σκοτώναν Μεξι κάνους.
Έτσι, σκοτώνοντας Χιλιάνους,
Ν ι καράγουους, Π ερουάναυς
ξεχυνόντουσαν oi γκρίνγκος
μέ eνστικτα άγρίων θ ηρίων
ώσπου άπ' τό μονοπάτι
πέρασε eνα αίθέριο δτι,
ώσπου άπ' αύτές τiς στράτες
κάλπασε τό ριζικό μας
καi σά δύο παπαροϋνες
τά πιστόλια του άνάψαν.
Π οιός τή γη μας διαφεντεύει ;
Π αιός στά ίσα τούς χτυπάει ;
'Ένας Χιλιανός ληστής,
ό Χοακίν Μ ο υ ριέτα !

Καί ό δνθρωπος ρωτάει :
Θά τελειώσει
καμιά μέρα ή άγωνlα;
Κατάρα l
Θά τελειώσει ή ώμότητα
καl νά θρονιαστεί ή χαρά ;
Κατάρα 1
Οί Ν αζί μέ τά δρεπάνια
έθερίσαν τήν καρδιά
τfiς Έσπάνια 1
Κατάρα !
Οί σκύλοι γαυγlζουν τό φεγγάρι
κι άπό τήν κούνια τά παιδιά,
χωρίς άμφι βολία καμιά,
μεγαλώνουν στή σκλαβιά.
Κατάρα 1

2. Τ ΡΑ ΓΟΥΔΙ ΓΥΝΑΙ Κ Ω Ν
Π ρόβαλε ό Χοακίν Μ ο υ ρ ιέτα
τούς άνθρώπους μας νά σώσει
ή καρδιά μας άπαντάει
μέ τό δπλο τοϋ γενναίου.

Τή χαρά κη ρύσσουμε !
Τήν άνταρσία θ' άρχίσουμε !
Ε ύ λογlα 1
Κ' έτσι ό δνθρωπας κάποια φορά
θά παντρευτεί μe τή χαρά 1
Ε ύλογία 1

Ζήτω ό Χοακίν Μου ριέτα
καί τά χέρια του τ' άντρlκια
ή έκδι κητική ματιά του
κ· ή θεϊκή κορμοστασιά του !
Άς σκοτώνει τοuς φονιάδες
κι δν ληστή τόνε φωνάζουν
τέτοιους θέλω τούς ληστές !

"Αν ή ζωή καλή η κακή 'ναι
έσείς ξέρετε καλά.
ΕΤναι ώραία έτούτη ή σάλα
άλλά σκοτώνουνε στό Βιετνάμ.

Τά μάτια πού 'χουν πεθάνει,
δέν πεθάναν, τά σκοτώσαν,
θά τά σκοτώνουν.
Όλα τά μάτια τοϋ κόσμου
θά πεθαίνουν,
γιατί ό κόσμος πεθαίνει
ατό Β ιετνάμ.

"Ας βλέπουμε τούτη τή φάρσα
τήν τραγική
γιά νά συνεχίζει ό έρωτας κ' ή ζωή.
Κι δν ό θάνατος πεθάνει,
δέ θά τόν σκοτώσουν δλλο ι :
Θ ά τόνε σκατώσει ό άγώνας
πρίν αύτός σκοτώσει έμάς.
( Μ ετ. Δ. Σ.)

3. ΤΡΑΓΟΥΔΙ

ΤΑ

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

ΤΗΣ

ΝΕΓΡΑΣ

ΚΑΙ

ΤΗΣ

ΞΑΝΘΙΑΣ

Τ Ρ Α ΓΟ Υ Δ Ι Σ Τ Ρ Ι Α Σ

Τά τραγούδια πού λένε ο ί δυό τραγουδίστριες - ή Νέγρα κ ' ή Ξανθιά - ατό · · Φαντάγκο , ό Πάβλο Νερούδα
ίjθελε νά λέγονται άμερικάνικα κ' i!τσι τά 'χει γράψει ατό i!ργο του. Έτσι δημοσιεύονται κι άπό μάς στίς σελίδες 45
καί 46. Κρίναμε δμως σκόπιμο - i!στω κ' i!ξω άπ' τό i!ργο - νά τ' άποδώσουμε καί έλληνικά.
"

Ν Ε ΓΡΑ ΤΡΑΓΟΥΔ ΙΣΤΡΙΑ
Κατηφορίζει τό ποτάμι
Κυλάει κατά τό Ν οτιά
Τό δαχτυλίδι μου eχασα
Έχασα τήν ψυχή μου.
Άντε ναύτη, τράβα καί μή ρωτάς
ποϋ τήν καρδιά μου έχω κρυ μμένη 1
Είν' ή καρδιά μου πέρα, πέρα, πέρα
στήν έρημιά έκεί κάτω.
Κατηφορίζουν oi άνέμοι
κατηφορlζουνε τά σύννεφα
Τό δαχτυλίδι μου έχασα
Έχασα τήν ψυχή μου.
Κατηφορίζει τό ποτάμι
Κυλάει κατά τό Ν οτιά
Π οτέ μου δe θά ξαναδώ τό δαχτυλίδι μου, τό δαχτυλίδι μου
Τήν eχασα γιά πάντα τήν ψυχή μου, τήν ψυχή μου.
( 'Απόδοση άπό τ· άμερικάνικα Κ. Στ. )

ΞΑΝ Θ ΙΑ ΤΡΑΓΟΥΔ Ι Σ Τ Ρ Ι Α
' Ο μορφόπαιδο,
μή μοϋ μιλάς
έμένα 1
Θέλω πρώτα νά δώ
τό μπαμπάκα σου l
Π α ρακαλώ σε, φώναξε τό θειό σου Βενιαμίν
καί τόν παπποϋ σου Σεραφείμ Ι
' Ο μορφόπαιδο,
μή μοϋ μιλάς
έμένα l
ΕΤμαι τόσο μακριά
ποu δέ θά τό πιστέψεις !
Είμαι τόσο παγωμένη
σάν τfiς θάλασσας τ' άστέρι Ι
Μ ή μοϋ μιλάς έμένα
Γιατί θαρώ
πώς ό μπαμπά κας σου γεννήθη κε γιά μένα ι
η ό θειός σου Βενιαμίν
η ό παπποϋς σου ό Σεραφείμ Ι

ΘΕΑΤΡΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ
ΔΕΚΑΤΕΣΣΕ ΡΙΣ

ΘΕΜΕΛΙΑΚΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛ ΥΨΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘ ΕΙΑΣ
ΤοιJ PETER WEISS
Τό ρεαλιστικό θέατρο έποχης πέρασε μέσ' άπό πολλές μορ
φές, άπό τόν καιρό τοϋ κινή ματος της προλεταριακης κουλ
τού ρας, τοϋ άγκίτ- πρόπ, τών πειραματισμών τοϋ Π ι σκάτορ
καi τών διδαχτικών eργων τοϋ Μπρέχτ. Σήμερα, γιό νό μπο
ρέσουμε νό τό φέρουμε σ· eνα κοινό παρονομαστή, τοϋ δί
νουμε διάφορους χαραχτηρισμούς, δπως πολιτικό θέατρο,
θέατρο-ντοκου μέντο, θέατρο της διαμαρτυ ρίας 'Γi άντιθέατρο.
Γνωρίζοντας πόσο δύσκολο είναι νό ταξινομήσουμε τούς
διαφορετικούς τρόπους eκφρασης α ύτης της δραματουργίας,
θό έπιχειρήσουμε έδώ νό πραγματευτοϋμε μιό άπό τiς μορ
φές της, αύτή πού άσχολείται άποκλειστικό μέ τήν τεκ μ η 
ρίωση ένός θέματος κ α i π ο ύ μπορεί, γι' αύτό τό λόγο, νό
όνομαστεί θέατρο-ντοκου μέντο.

§ 1
Τό θέατρο-ντοκουμέντο είναι eνα θεατρικό ρεπορτάζ. Π ρα 
κτικά, φάκελοι, έπιστολές, στατιστικοi πίνακες, δελτία χ ρ η 
ματιστηρίου, ίσολογισμοi τραπεζών κ α ί βιομηχανι κών έτα ι 
ριών, κυ βερνητικές δηλώσεις, όμιλίες, συνεντεύξεις, δηλώ
σεις γνωστών προσώπων, περιγραφές άπό έφημερίδες καί τό
ραδιόφωνο, φωτογραφίες, ταινίες έπικαίρων κι δλλες μαρ
τυ ρίες της έποχης μας συνθέτουν τή βάση της παράστασης.
Τό θέατρο-ντοκουμέντο άποφεύγει κάθε λογης πλασματικό
στοιχεία. Χρησι μοποιεί αύθεντικό ύλικό, πού τό διοχετεύει
άπό τή σκηνή μέ άναλλοίωτο τό περιεχόμενό του, άλλό μορ
φικό έπεξεργασμένο. Σ' άντίθεση μέ τόν άταξινόμητο χαρα
χτήρα τοϋ είδησεογραφικοϋ ύλικοϋ πού μδς πλη μ μ υ ρίζει
καθη μερινό άπ' δλες τiς πλευρές, στή σκηνή παρουσιάζεται
μονάχα μιό έπιλογή μ' έπίκεντρο eνα συγκεκρι μένο θέμα πού
'ναι, τiς περισσότερες φορές, κοινωνικό η πολιτικό. Αύτή ή
κριτική έπιλογή καθώς καi ή άρχή, πού μέ βάση της μοντά 
ρουμε τό κομμάτια της πραγματικότητας, καθορίζουν τήν
ποιότητα τοϋ θεάτρου - ντοκουμέντου.

§ 2
Τό θέατρο-ντοκου μέντο είναι στοιχείο τοϋ δη μόσιου βίου,
δπως μδς τόν γνωρίζουν τό μέσα μαζικης έπικοινωνίας.
Μέσα σ· αύτό τό πλαίσια, ή δουλειά του είναι ν' άσκεί μιό
κριτική πού 'χει πολλές δ ι α βαθμίσεις.
α) Κριτική στή συγκάλ υψη: Οί είδήσεις στόν Τύπο, τό ρα
διόφωνο, τήν τηλεόραση κατευθύνονται δραγε άπό τή σκο
πιά τών άμάδων έκείνων πού κυ ριαρχοϋν στό δημόσιο βίο;
Τί μδς κρύβουν; Π οιοί έξυπη ρετοϋνται, δταν οί είδήσεις
" λογοκρίνονται "; Ποιοί κύκλοι ώφελοϋνται , δταν όρισμένα
κοινωνικό φαινόμενα συγκαλύπτονται, άλλοιώνονται ίi έξι 
δανικεύοντα ι ;
β) Κριτική στήv παραποίηση της πραγματικότητα ς : Γιατί ξε
ριζώνεται άπό τή συνείδησή μας eνα ίστορικό πρόσωπο, μιό
ίστορική περίοδος η μιό έποχή ; Ποιός ίσχυροποιεί τή θέση
του, δταν δέ βγαίνει στό φώς ή ίστορική άλήθεια; Π οιός
ώφελείται άπό τη συνειδητη διαστρέβλωση ση_μαντικών καi
σημαδιακών γεγονότων; Π οιά κοινωνικό στρώματα eχουν

�

Πέτερ Βάις, απο τούς πιό μεγάλους σύγχρονους - μεταμπρεχ
τικούς - δραματουργούς. Ά πό τίς πιό ύπεύΟυνες συ11ειδιί
σεις τοϋ καιρού μας. Μέ ξεκάθαρα προοδευτικιί - έπαναστατικιί
κοινωνικοπολιτικιί τοποθέτηση. Τό δοκίμιό του yιά τό θέατρο
-ντοκουμέντο εlναι ύπόδειγμα καθαριjς σκέψης. ' Η άφιέρω
"
σιί του, εlναι ίδιόχειρη γιά τούς άναγνώστες τοι) " Θεάτρου

συ μφέρον ν' άποκρύψουν τ ό παρελθόν; Π ώς έκδηλώνονται
οί παραπο ι ή σεις; Καi πώς τiς δέχεται ό κόσμος;
γ) Κριτική στό ψεύδος: Τί άποτέλεσμα eχει eνα ίστορικό
ψεϋδος; Πώς πα ρουσιάζεται μιό σύγχρονη κατάσταση πού
βασίζεται στό ψεϋδος; Π οιές δυσκολίες πρέπει νά 'χουμε
ύπόψη μας, δταν ψάχνουμε γιό την άλήθεια; Π οιά όργανα μέ
μεγάλη έπι ρροή, ποιές κυ ρίαρχες άμάδες θό κάνουν δ,τι
μποροϋν γιό νό έμποδίσουν τη γνώση της άλήθειας;

§ 3
Μ ολονότι τό μέσα έπικοινωνίας eχουν έξαπλωθεί στό eπακρο
καi μδς διοχετεύουν είδήσεις άπ' δλο τόν κόσμο, ώστόσο
τό αϊτια κ' ή συνάφεια τών πιό σημαντικών γεγονότων πού
σημαδεύουν τήν έποχή μας καi τό μέλλον, μδς άποκρύπτον
ται. Τό ύλικό πού 'χουν οί ύπεύθυνοι, καi πού θό μποροϋσε
νό μδς διαφωτίσει σχετικό μέ δραστη ριότητες πού έμείς
βλέπουμε μόνο τ· άποτελέσματά τους, μδς είναι άπρόσιτο.
Τό θέατρο-ντοκου μέντο πού θέλει ν' άσχοληθεί, λόγου χάρη,
μέ τή δολοφονία τοϋ Λουμού μπα, τοϋ Κέννεντυ, τοϋ Τσέ
Γκουεβάρα, μέ τη σφαγή στην 'Ινδονησία, μέ τiς μυστι κές
συμφωνίες πού 'γιναν στiς διαπραγματεύσεις της Γενεύης
γιό την ' Ινδοκίνα, μe τό πρόσφατο Μεσανατολικό πρόβλημα
καi τiς προετοιμασίες της Κυ βέρνησης τών Η . Π .Α. γιό τόν
πόλεμο στό Βιετνάμ. άντιμετωπιζει πρώτα πρώτα eνα τε 
χνητό σκοτάδι δπου οί κυ ρίαρχοι κρύβουν τούς έλιγμούς
τους .

§ 4
Τό θέατρο -ντοκου μέντο πού στρέφεται εναντια στίς όμάδες
πού έπιδιώκουν μιό πολιτικη της συσκότισης καi της τύφλω
σης, κ' ένάντια στή γρα μ μ ή τών μέσων μαζικης έπικοινωνίας
νό κρατήσουν τόν πληθυσμό μέσα σ· eνα κενό άποβλάκωσης
καi νάρκης, βρίσκεται στό ξεκίνημά του στην ϊδια κατάσταση
μέ τόν πολίτη πού θέλει νό συγκεντρώσει τίς δικές του πλη 
ροφορίες καί διαπιστώνει δτι τοϋ 'χουν δέσει τ ό χέρια, eτσι
πού τελικό καταφεύγει στό μοναδικό μέσο πού τοϋ άπομένε ι :
τή δημόσια διαμαρτυ ρία. 'Όπως ή αύθόρμητη συγκέντρωση
στό ϋπαιθρο μέ πλακάτ, συνθ ήματα κι όμαδική έκφορό τοϋ
λόγου, έτσι καi τό θέατρο-ντοκου μέντο άποτελεί μιό άντί
δραση σέ καταστάσεις της έποχης μας, κ' eχει σκοπό νό τίς
ξεκαθαρίσε ι .

§ 5
Ή ύπαίθρια συγκέντρωση, ή διανομή προκηρύξεων, ή όμα

δικη πορεία, ή διείσδυση σ· eνα πλατύ κοινό, δλ' αύτό είναι
συγκεκριμένες ένέργειες μέ δ μεση έπίδραση. Ό αύτοσχε
διασμός τους eχει eντονα δραματικό χαραχτή ρα, ή έξέλιξή
τους είναι άπρόβλεφτη, ή σύγκρουση ·μέ τό όργανα της τάξης
μπορεί άπό στιγμή σέ στιγμή νό τiς όξύνει καί νό δείξει την
τεράστια άντίφαση στίς κοινωνικές σχέσεις. Τό θέατρο -ντο
κου μέντο πού μεταδίνει μιό συμπύ κνωση άπό τή φωτιά πού
ύriοβόσκει, έπιχειρεί νό διατηρήσει τήν έπι και ρότητα στίς
έκφραστικές μορφές του. 'Ωστόσο ή σύνθεση τοϋ ύλικοϋ
γιό μιό όλοκλ η ρωμένη παράσταση, μέ καθορισμένη ήμερο
μηνία καi σέ περιορισμένο χώρο, μέ δρώντες καi θεώμενους,
δ η μ ι ο υ ργεί κιόλας στό θέατρο-ντοκου μέντο διαφορετικές
προϋποθέσεις άπό κείνες πού ίσχύουν γιό τήν δμεση πολ ι 
τ ι κ ή έπέμβαση. Ή σκηνή τοϋ θεάτρου-ντοκου μέντου δeν
παρουσιάζει πιό την πραγματικότητα της συγκεκριμένης στι 
γμης, άλλ' άπει κονίζει eνα κομμάτι της πραγματικότητας πού
τό ξεκόβει άπό τή ζωντανή ροή.
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§ 6
Τό θέατρα-ντοκουμέντα, έκτός απο τίς περιπτώσεις οπου
μόνο του διαλέγει τή μορφή τοϋ θεάτρου τοϋ δρόμου, δέν
περιέχει ποτέ τό 'ίδιο ποσοστό πραγματικότητας οσο καί μιά
αύθεντική πολιτική έκδήλωση. Π οτέ δέ φτάνει σέ δυναμισμό
τίς έκδηλώσεις πού συναντάμε στό δη μόσιο βίο. Δέ μπορεί,
μεσ· άπό τό χώρο τοϋ θεάτρου, νά προκαλέσει τίς κρατι κές
άρχές καί τή διοίκηση μέ τήν 'ίδια άποτελεσματικότητα, οπως
μιά πορεία σέ κυ βερνητικά μέγαρα η σέ οίκονομ ι κά καί στρα 
τι ωτικά κέντρα. Κι οταν άκόμα έπιχει ρεί νά λυτρωθεί άπό τό
πλαίσιο πού τό καθορίζει σάν καλλιτεχνικό μέσο, κι οταν
άπαγκιστρώνεται άπό αίσθητικές κατηγορίες καί δέ θέλει νά
'ναι κάτι όλοκλη ρωμένο, άλλά μόνο θέση κι άγωνιστική
πράξη, κι οταν δημιου ργεί τήν έντύπωση οτι ξεπετάγεται
αύθόρμ ητα κ' ένεργεί άπροετοίμαστα, καί τότε άκόμα γίνε 
ται καλλιτεχνικό προϊόν καί πρέπει νά γίνει καλλιτεχνικό
προϊόν δν θέλει νά δικαιωθεί.

§ 7
Γιατί eνα θέατρο-ντοκου μέντο πού θέλει να ναι πάνω άπ'
ολα eνα πολιτικό φόρουμ καί παραιτείται άπό τήν καλλιτε
χνική προσφορά, άμφισβητεί μόνο του τήν ϋπαρξή του. Σέ
μιά τέτοια περίπτωση ή πρακτική πολιτική δράση, eξω άπό
τό θεατρικό χώρο, θά 'ταν πιό άποτελεσματι κή. Ή άνάλυση
της πραγματικότητας πού κάνει, άποχτάει τότε μόνο άπόλυτο
κ ϋ ρος οταν μεταπλάθει τό ύλικό της πραγματικότητός, πού
κέρδισε μέ τήν ένδοσκόπηση, τόν έλεγχο καί τήν κριτική, σέ
καλλιτεχνικό μέσο. Μέ μιά τέτοια σκηνική παρουσίαση τό
δραματικό eργο μπορεί νά γίνει όργανο γιά τή διαμόρφωση
πολιτικης γνώμης. 'Ωστόσο πρέπει νά ξεκαθαρίσου μ ε τί έν 
νοοϋμε μέ τίς εiδι κές μορφές eκφρασης τοϋ θεάτρου - ντο
κου μέντου πού διαφέρουν άπό τίς καθιερωμένες eννοιες
της τέχνης.

§ 8
Ή δύναμη τοϋ θεάτρο υ - ντοκου μέντου βρίσκεται στή δυνα
τότητά του νά κατασκευάζει άπό κομ μάτια της πραγματικό
τητας eνα εϋχρηστο ύπόδειγμα, eνα μοντέλο τών καίριων
γεγονότων. Τό θέατρο-ντοκουμέντο δέ βρίσκεται στό έπί-

κεντρο τοϋ γεγονότος, άλλό παίρνει τή θέση τοϋ παρατ η ρ η 
τ η , τ ο ϋ άναλυτη. Μ έ τ ή ν τεχνική τ ο ϋ ντεκουπάζ προβάλλει
καθαρές λεπτομέρειες άπό τό χαοτικό ύλικό της έξωτερικης
πραγματικότητας. Μ έ τήν παράθεση άντίθετων λεπτομερειών
μδς κάνει νά προσέξου μ ε μιά διαμάχη πού ύπάρχει, γιά νά
τήν όδηγήσει μετά, μέ βάση τά στοιχεία πού 'χει συγκεντρώ 
σει, σέ μιά πρόταση γιά λύση, σέ μιά έκκληση η σ' eνα θε 
μελιακό έρώτημα. Αύτό πού σ· eναν αύτοσχεδιασμό σέ άνο ι 
χτό χώρο, σ' eνα χάπενινγκ μέ πολιτική άπόχρωση, όδηγεί
στή θολή ένταση, στή συναισθηματική συμμετοχή καί στήν
ψευδαίσθηση μιδς στράτευσης άπέναντι στά γεγονότα τοϋ
καιροϋ μας, τό θέατρο-ντοκου μέντο τό χει ρίζεται προσεχτικό,
συνειδητά καί στοχαστικά.

§ 9
Τό θέατρο -ντοκου μέντο παραθέτει στοιχεία γιά γνωμοδότ η 
ση. Δείχνει πόσο διαφορετικά δέχεται ό καθένας τ ά γεγονότα,
τίς έκδηλώσεις. Δείχνει τά κίνητρα της άποδοχης. Μ ι ά πλευρά
ώφελείται άπό τό γεγονός. Μιά δλλη ζημ ιώνει. Ή μιά πλε υ ρά
άντιμάχεται τήν δλλη. Τό θέατρο-ντοκου μέντο φωτίζει τή
σχέση έξάρτησης πού ύπάρχει άνάμεσά τους. Π ε ριγράφει
τίς δωροδοκίες καί τούς έκβιασμούς πού γίνονται γιά νά δ ι α 
τη ρηθεί α ύ τ ή ή σχέση έξάρτησης. Οί ζη μιές έμφανίζονται
δίπλα στά κέρδη. Αύτοί πού κερδίζουν ύπερασπίζονται τά
κέρδη τους. Π αρουσιάζονται σά φρουροί της τάξης. Δείχνουν
πώς διαχει ρίζονται τήν ίδιοχτησία τους. Σ' άντίθεση μ ' α ύ 
τούς, eχουμε τούς ζημιωμένους. Ο ί προδότες στίς γραμ μές
τών ζημι ωμένων, πού έλπίζουν οτι θά καταφέρουν ν' άνε
βοϋν. Οί δλλοι, πού πασκίζουν νά μή χάσουν άκόμα περισ
σότερα. Μιά άδιάκοπη σύγκρουση άνισοτήτων. Ή διείσδυ 
ση στίς άνισότητες τόσο συγκεκριμενοποι η μένη πού νά γί
νονται άνυπόφορες. 'Αδικίες τόσο πειστικές πού ν' άπαιτοϋν
aμεση έπέμβαση. Καταdτάσεις τόσο άπατηλές πού νά μπο
ροϋν ν· άλλάξουν μόνο μέ τή βία. 'Ακούγονται γνώμες άντί
θετες γιά τό ίδιο άντικείμενο. Οί ίσχυ ρισμοί συγκρίνονται μέ
τίς πραγματικές καταστάσεις. Τίς βεβαιώσεις καί τίς ύποσχέ
σεις άκολουθοϋν ένέργειες πού βρίσκονται σ· άντίθεση μ ' α ύ 
τές. ' Εξετάζονται τ' άποτελέσματα ένεργειών π ο ύ καταστρώ
νονται σέ μ υ στικά κέντρα προγραμματισμοϋ. Π οιός Cξταθερο
ποίησε τή θέση του μέ τίς ένέργειες αύτές καί ποιός βγηκε
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ζημιωμένος ; Ή σιωπή, οί ύπεκφυγές αύτών πού πηραν μέρος,
τεκμ η ρ ιώνονται. Π αρουσιάζονται τά τεκμ ήρια. Βγαίνουν σ υ μ 
περάσματα ά π ό eνα γνωστό δείγμα. Αύθεντικά πρόσωπα πα
ρουσιάζονται σάν έκπρόσωποι συγκεκρι μένων κοινωνι κών
συμφερόντων. Δέν περιγράφονται οί άτομ ικές συγκρούσεις
άλλ' ή συ μπεριφορά πού ύπαγορεύεται άπό τήν κοινωνικο
οίκονομική έξάρτηση. Τό θέατρο-ντοκου μέντο πού έπιδιώκει
τό ύποδειγματικό - σ· άντίθεση μέ τίς έξωτερικές καταστά 
σεις πού φθείρονται εϋ κολα - δέ δουλεύει μέ σκηνικούς χα
ραχτηρες καί μέ άτμόσφαι ρα, άλλά μέ όμάδες, περιοχές eν
τασης καί στόχους.

§ 10
Τό θέατρο-ντοκου μέντο είναι στρατευμένο θέατρο. Π ολλά
άπό τά θέματά του δέ μποροϋν νά καταλήξουν σέ τίποτ'
δλλο παρά σέ καταδίκη. Γιά eνα τέτοιο θέατρο ή άντικειμε
νι κότητα, σέ ο ρισμένες περιπτώσεις, είναι μιά Εννοια πού
χρησιμεύει σέ μιά κυ ρίαρχη όμάδα γιά νά δικαιολογήσει τίς
πράξεις της. Ή eκκληση γιά μετριοπάθεια καί κατανόηση
παρουσιάζεται σάν eκκληση έκείνων πού δέ θέλουν νά χά
σουν τά προνόμιά τους. Οί έπιθετικές ένέργειες τών Πορτο
γάλων άποικιο κρατών στήν 'Αγκόλα καί τή Μ οζαμβίκη, ή
δράση της Ν οτιοαφρικανικης Δημοκρατίας ένάντια στόν
άφρικανικό πληθυσμό, οί είσβολές τών Η . Π Α στήν Κούβα,
τή Δομινικανή Δημοκρατία καί τό Β ι ετνάμ δέ μποροϋν νά
παρου·σ ιαστοϋν παρά μονάχα σάν έγκλήματα. Ή τεχνική τfiς
είκονογράφησης σέ μαϋρο- δσπρο είναι δικαιολογη μένη δταν
περιγράφου μ ε ληστρι κές έκστρατείες καί γενοκτονίες καί
μάλιστα χωρίς καμιά διαλλακτι κότητα γιά τούς καταπιεστές
καί μ' δσο τό δυνατό περισσότερη άλληλεγγύη γιά τούς κα
ταπιεζόμενους.

§ 11
Τό θέατρο-ντοκου μέντο μπορεί νά πάρει τή μορφή ένός
δι καστή ριου . Καί σ· αύτή τήν περίπτωση δέν eχει τήν 9ξίωση
νά πλησιάσει τήν α ύθεντικότητα μιaς δίκης της Ν υ ρε μ βέρ
γης, μιaς δίκης γιά τούς έγκληματίες τοϋ "Αουσβιτς στή
Φραγκφού ρτη, μιaς κατάθεσης στήν άμερικανική Γερουσία ii
μ ιaς συνεδρίασης τοϋ δ ι καστήριου τοϋ Μπέρναρντ Ράσσελ.
Μπορεί δμως νά διαμορφώσει σέ μιά καινούρια μαρτυρία

τα ερωτή ματα καί τό κατηγορητήριο που ακούστηκαν στό
πραγματικό δι καστήριο. Μπορεί, μέ τήν άπόσταση πού 'χει
κερδίσει, νά ξαναπλάσει τή συζήτηση ξεκινώντας άπό άπό
ψεις πού δέ διατυπώθη καν στήν πραγματική δίκη. Τά πρό
σωπα πού παρουσιάζονται τοποθετοϋνται μέσα σέ μιά ίστο 
ρ ι κ ή σχέση . Ταυτόχρονα μέ τήν περιγραφή τών ένεργειών
τους, τό θέατρο-ντοκου μέντο δείχνει τήν έξέλιξη άπ' δπου
βλάστησαν τά πρόσωπα αύτά καθώς καί τά έπακόλουθά της
πού συναντaμε στίς μέρες μας. Μ έ βάση τή δραστηριότητά
τους κ ά ταδείχνεται ό μηχανισμός πού συνεχίζει νά έπε μ 
βαίνει στήν πραγματικότητα. Κάθε άσήμαντο στοιχείο, κάθε
λοξοδρόμηση μποροϋν νά παραμεριστοϋν γιά νά τεθεί τό
βασικό πρόβλημα. 'Ό,τι πάει χαμένο είναι τά ξαφνιάσματα,
τό τοπικό χρώμα, τά έντυπωσιακά στοιχεία. 'Ό,τι κερδίζεται
είναι τό στοιχείο της καθολικότητας. Τό θέατρο-ντοκου μέντο
μπορεί άκόμα νά συ μπεριλά βει τό κοινό στή δίκη, κάτι πού
δέν είναι δυνατό νά γίνει στήν αίθουσα τοϋ δικαστήριου,
μπορεί νά θέσει τό κοινό στήν ίδια μοίρα μέ τούς κατηγο 
ρού μενους ii μέ τούς κατήγορους, μπορεί νά τό κάνει μέλος
μιaς άνακριτικης έπιτροπης, μπορεί νά συντελέσει στή δια
πίστωση ένός πλέγματος καταστάσεων ii καί νά έξωθήσει
στά δκρα μιά στάση άντίθεσης.

§ 12
Μ ερικά δλλα παραδείγματα γιά τή μορφι κή έπεξεργασία τών
ντοκουμέντων:
α) Είδήσεις ii άποσπάσματα είδήσεων ταξινομη μένα ρυθμικά
καί σέ χρονικά διαστήματα ύπολογισμένα μέ άκρίβεια. Σύν
τομες στιγμές πού άποτελοϋνται μονάχα άπό eνα γεγονός
ii άπό eνα έπιφώνημα, τίς διαδέχονται πιό μεγάλες, πιό σύν
θετες ένότητες. Μ ετά άπό eνα άπόφθεγμα άκολουθεί ή περι 
γραφή μιaς κατάστασης. Μέ μιά άπότομη τομή ή κατάσταση
μεταβάλλεται σέ μιά άλλη άντίθετη. ' Ο μ ιλητές-άτομα στέ
κονται άπέναντι σ· όμιλητές- όμάδες. Ή σύνθεση άπαρτίζε
ται άπά κομ μάτια άντίθετα, άπό σειρές δμοια παραδείγματα,
άπό μορφές πού άποτελοϋν ή μιά άντίθεση της άλλης, άπό
έναλλασσόμενες άναλογίες μεγέθους. Π αραλλαγές πάνω στό
ίδιο θέμα. Κλιμάκωση μ ιaς πορείας. Παρεμβολή άπό παρά
σιτα καί παραφωνίες.
β) Τά γεγονότα ύποβάλλονται σέ γλωσσική έπεξεργασία.
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Στά άποφθέγματα τονίζεται τό τυπικό. Οί φιγοϋ ρες γελοιο
γραφοϋνται κ· οί καταστόσεις άπλοποιοϋνται δραστικά. 'Ανα 
φορές, σχόλια, περιλήψεις μεταφέρονται σέ τραγούδια. Γίνε 
ται χρήση τοϋ χοροϋ καί τfjς παντομίμας. Ή δράση παρα
σταίνεται μέ τήν κίνηση, μέ τήν παρωδία, χρησι μοποιοϋνται
μάσκες καi διακοσμητικά άντικείμενα. Μουσική συνοδεία
κ· ήχητικά έφφέ.
γ) Διακοπές στό ρεπορτάζ. Μιά σκέψη, eνας μονόλογος, eνα
όνειρο, μιά άναδρομή στό παρελθόν, μιά άντιφατική συμπε
ριφορά προβάλλονται ίδιαίτερα. Οί τομές αύτές στήν άνέλιξη
τfjς δράσης πού δ η μιο υ ργοϋν άβεβαιότητα, πού μποροϋν νά
προκαλέσουν σόκ, δείχνουν πώς eνα δτομο η μιά όμάδα
μπορεί νά πληγεί άπό τά γεγονότα. Π εριγραφή τfiς έσωτε
ρικfiς πραγματικότητας σάν άπάντηση σ· έξωτερικά γεγονό
τα. 'Ωστόσο τέτοιες eντονες μετατοπίσεις δέν πρέπει νά προ
καλοϋν σύγχυση άλλά νά μaς κάνουν νά προσέξουμε τήν
πολυμορφία τοϋ γεγονότος. Τά μέσα πού χρησι μοποιοϋνται
δέν πρέπει νά "ναι αύτοσκοπός άλλά έμπειρία πού μπορεί νά
τεκμη ριωθεί.
δ ) Διάλυση τfjς δομfiς. Στήν περιγραφή κοινωνικών άγώνων.
στήν παρουσίαση μιaς έπαναστατικfiς κατάστασης, στήν άν
ταπόκριση άπό eνα πεδίο μάχης δέ χρησιμοπο1είτα1 ύπολο
γ1σμένος ρυθμός, άλλά πρώτη ϋλη συ μπυ κνωμένη η σέ άσύν
δετη ροή. Μετάδοση τfjς β1αιότητας στή σύγκρουση τών δ υ 
νάμεων. 'Ωστόσο κ· έδώ τ ό ξεσήκωμα πού περ1γράφετα1 στή
σκηνή, ή έκφραση τοϋ τρόμου καί τfjς άγανάχτησrις. δέν
πρέπε1 νά μείνουν άνεξήγητα κ1 δλυτα. 'Όσο περ1σσότερο
μδς π1έζε1 τό ύλ1κό, τόσο π1ό άναγκαίο είνα1 νά φτάσουμε σέ
μ1ά έποπτεία, σέ μιά σύνθεση .

§ 13
Τά πειράματα πού κάνε� τό θέατρο-ντοκουμέντο γ1ά ν απο 
χτήσει μ1ά πε1στική μορφή eκφρασης συνδέοντα� μέ τήν άνα 
ζήτησή του γ1ά eνα κατάλληλο χώρο παραστάσεων. "Αν έπ1 τρέψε1 τήν παράσταση σ· eνα έμπορ1κό θέατρο, μέ τό άκρ1βό
είσ1τήρ1ό του, τότε παγ1δεύετα1 μέσα στό ϊδ10 τό σύστημα
πού θέλε� νά χτυπήσε1. "Αν πάλ1 άποφασίσει ν· άγων1στεί έξω
άπό τό κατεστημένο ύποχρεώνετα1 νά καταφύγε1 σ· αϊθο υ 
σες π ο ύ τ ό κο1νό τ ο υ ς άποτελείτα1 κατά κανόνα άπό μ 1 ά
μ1κρή όμάδα όμοϊδεάτες. Άντί νά έπιδράσε1 άποτελεσματικά
στήν κατάσταση. συχνά δέν άποδείχνει τίποτ' δλλο παρά
μόνο πόσο άνίσχυρο είνα1 άπέναντι στούς θεματοφύλακες
τfjς κατάστασης. Τό θέατρο-ντοκου μέντο πρέπε1 νά μπεί στά
έργοστάσια, τά σχολε1ά, τά γήπεδα. τίς αϊθουσες συγκεντρώ
σεων. " Ετσ1 δπως ξεκόβε1 άπό τά αίσθητικά κρ1τήρ1α τοϋ πα
ραδοσ1ακοϋ θεάτρου, τό 'ίδιο πρέπε1 ν· άμφ1σβητεί καi τά
δ1κά του μέσα καi ν' άναπτύσσε1 τήν τεχν1κή του γιά ν' άντα
ποκρίνετα1 στiς κα1νού ρ 1 ες καταστάσεις.

§ 14
Τό θέατρο- ντοκουμέντο μπορεί νά ύπάρξει μονάχα δταν
λε1του ργεί σά σταθερή όμάδα έργασίας, πολ1τικά καi κο1νω
ν1ολογ1κά έκπα1δευμένη, κ1 δταν εΤνα1 σέ θέση νά κάνει έπ1 στημον1κή έρευνα, έφοδ1ασμένο μ' eνα πλούσ10 άρχείο. Μιά
δραματου ργία τοϋ ντοκουμέντου πού διστάζε1 νά δώσε�
eναν όρισμό, πού περ1ορίζετα1 νά δείξει μ1ά κατάσταση χωρiς
νά φωτίζε1 ταυτόχρονα τά αϊτια πού τή δημιού ργησαν καi τήν
άναγκα1ότητα καί τή δυνατότητα νά καταργηθεί, μ1ά δραμα 
τουργία τοϋ ντοκουμέντου πού έπιμένει νά 'να1 έφοδος άπελ
π1σίας, δίχως νά πετυχαίνε1 τόν άντίπαλο, αύτοκαταργείτα1.
Γ1' αύτό τό λόγο τό θέατρο -ντοκου μέντο στρέφεται ένάντια
στή δραματου ργία έκείνη πού 'χει σά θέμα τήν προσωπ1κή
της όργή κ1 άπελπισία καi πού άγκιστρώνετα1 στή σύλληψη
ένός κόσμου παράλογου, χωρiς δ1έξοδο. Τό θέατρο-ντοκου 
μέντο ύποστηρίζει τήν δποψη πώς ή πραγματικότητα, δσο
κι δν παρουσ1άζετα1 άδιόρατη, μπορεί νά έρμ ηνευτεί σ· δλες
της τίς λεπτομέρειες.
Μετάφραση Π ΕΤ ΡΟΥ Μ Α Ρ Κ Α Ρ Η
�

Ό Πέτερ Βάι; μεγάλωσε στιί Σουηδία, ίίπου είχε καταφύγει ιί
οίκογένειά του, κυνηγημένη άπό τό ναζισμό. Σουηδέζα είναι καί
ή γυναίκα του Γκουνίλλα Παλμστίρνα - Βάις. Μέ δικά της σκη
νικiι καί κοστοιίμια f.ι.nυιι άιιεβαστεί τiι περισσότερα ίfργα τnιι

Θ Ε Α ΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ Α ΛΗΘ ΕΙΑΣ
Δ ΡΑΜΑ ΤΟΥ ΡΓΙΑ

ΤΟΥ

ΝΤΟΚΟ ΥΜΕΝΤΟΥ
Τής Λ Ι Λ Α Σ ΜΑ ΡΑ ΚΑ

Στή δεκαετία τοu '60 παρουσιάστ η κε στ1i Γερμανία eνα και
νούριο είδος Θεάτρου : tργα πού 'χουν γιά θέμα ί:να γεγονός
άπό τήν πρόσφατη ίστορία καί τό έπεξι;ργάζονται χρησ ιμο
ποιώντας μόνο ίστορι κά άποδειγμένο ύλικό.

Ή στροφ1i αύτή στό πρόσφατο έθνικό παρελθόν έξηγι;ίται σάν

άντίδραση όρισμένων άτόμων (ση;ν περί πτωση αύτιi συγγρα
φέων κι άνθρώπων τού θεάτρου) άπέναντι στόν τρόπο πού
χειρίζcται ή κοινωνία αύτό τό θέμα, στή συστηματική δηλαδή
καλλιέργεια τής φυσιολογικής τάσης γιά λήθη. Δυσάρεστα
έρωτ�iματα γύρω άπό τούς παράγοντες πού έπιτρέψανε νά έπι
κρατ�iσει ενα πολιτικό σύστημα σάν τό ναζιστικό, i:iν αύτές
ii παρόμοιες προϋποθέσεις συναντιώνται καί σιiμερα κ.ο.κ.
όχι μόνο δέν π 1Ί ραν ποτέ άπάντηση, άλλ' άποφεύγεται άκόμα
καί νά τεθούν. Τό πρόβλημα τόσο τής συλλογι κής εύθύνης
όσο καί τής άτομ ικής δέν άπασχολεί πιά κανένα· ή λύση πού
έπιτρέπει νά άποκο ιμ η θεί ή συνε ίδηση ένός όλόκληρου λαού
tχει βρεθεί : Ένοχοι ήταν μερικοί έγκλη ματίες καί ψυχοπα
θείς, ό λαός δέν i;ξερε τ ί ποτα άπ' ό,τι συνέβαινε κ ι όσοι ε!χαν
λάβει τόσο φανερά μέρος, ώστε νά μή μπορούν έκ τών ύστέ
ρων ν' άρνηθούν τii συμμετοχ1i τους καί νά μπούν σηiν κατη
γορία τού λαού πού δ�;Θεν δέν iiξcρι; τί ποτα, αύτοί ε!ναι,
προσωπικά τουλάχιστον, άνεύθυνοι . γιατί ·· έκτελούσαν δια
..
ταγές .

Ή κατάσταση μοιάζει μ' ενα τέλμα πού κάτω άπό ίi ρεμη έπι
φάνεια κρύβει βρωμιά καί σαπίλα. Έχουν βέβαια καταφέρει
νά ξεχάσουν οί Γερμανοί, άλλά κάτι πού ξεχάστηκε μ' αίιτό
τόν τρόπο δέν έξαφανίζεται, άπλώς καταπιέζεται προσωρινά
κι ό κ ίνδυνος νά έπαναληφθεί πολλαπλασιάζετα ι . Φυσικά,
ύπάρχουν μερικοί πού βλέπουν τί άποτελέσματα εχει αύτή 11
κατάσταση καί προσπαθούν ν' άναχαι τίσουν τήν έξέλιξ1i της
δσο ε!ναι και ρός. Μ ' ί:να βι βλίο, ί:να Θεατρικό tργο, ί:να
άρθρο ii άκόμα καί μιά άπλή δήλωση άναταράζουν τό τέλμα
καί φέρνουν τά τραύματα πού ή κοινωνία i:χει κρύψι;ι μέ τόση
ψυχολογι κ ή μαεστρία στό βάθος (μέ άποτέλεσμα ν' αύξάνον
ται έκεί άπαραηi ρητα σάν καρκινώματα) ξανά στήν έπιφάνεια.
"Ενα άπό τά μέσα πού χρησιμοποιούνται γι· αύτό τό σκοπό
είναι τό Θέατρο. Κάτι τέτοιο δέ συμβαίνει, φυσικά, γιά πρώ
τη φορά. Ή σκην1i ήταν πάντοτε πολύ κατάλληλο βήμα γιά
νέες ίδέες ii κοινωνική κριτι κι;, γιά συζήτηση ii πολεμ ι κ 1;.
Καινούριο δέν είναι (ίίν άναλογιστεί κανένας τούς ·· Πέρσες · ·
τού Α ίσχύλου) οϋτε κ ι δτι τ ό θέμα ά ν ή κ ε ι σ τ ά γεγονότα
τής πολύ πρόσφατης ίστορίας. Μέσα σ' εναν κύκλο δμως
άπό πολλά i:ργα πού άσχολούνται μέ τό πρόσφατο παρελθόν,
ί:χοντας σκοπό νά ταράξουν τίς συνειδήσεις, ύπάρχει ενας
ίδιαίτερος τύπος : τό Θεατρ ι κό ί:ργο - ντοκουμέντο, μ' ί:να έν
τελώς νέο στοιχείο, τήν άπόλυτη ύποταγή στήν ίστορική
άλήθεια . Γιά πρώτη φορά άποκλείεται προγραμματικά άπό
τήν ποιητική δημ ιουργία 11 φαντασία τού ποι η τή, χωρίς αύτό
νά σημαίνει πώς πρόκειται γι' άπλό μοντάζ γεγονότων ii δη
μοσιογραφικό ρεπορτάζ. ·οσοι δοκίμασαν αύτό τό ε!δος τόνι
σαν τήν πρόθεσή τους νά κρατ�iσουν αύτούς τούς δυό κανόνες :
αύτόνομη ποι η τ ι κή δημ ιουργία κ' ύποταγή στήν ίστορική
άλ1iθεια. Έδώ άκριβώς άρχ ίζει κ' ή κριτική πάνω στό νέο
τύπο Θεατρικού ί:ργου καί τίς δυνατότητές του. Π ρί ν όμως
άσχοληθούμε μ' αύτά τά προβλήματα ε!ναι άπαραίτητο νά
παρουσιάσουμε σέ γενι κές γραμμές τ ii δραματουργική πα
ραγωγ1i.
1111
Χ ρονολογικά πρώτο, χωρίς νά 'χει τόση άπ1iχηση δση άλλα
..
i:ργα πού άκολούθησαν, ε!ναι " Ό σκύλος τού στρατηγού
τού Heinar Kipphardt, (γραμμένο τό 1 962/63, πρεμιέρα τό
1 963 στό Μ όναχο), μέ θέμα τά γεγονότα μιάς ήμέρας στό
ρωσικό μέτωπο τό φθινόπωρο τού 1 943. Αύτά τά γεγονότα
έξετάζει 1 6 χρόνια άργότερα μιά έπιτροπή γιά ν' άποφασίσει
i:iν ε!ναι σκόπιμο νά καταγγείλει σάν έγκληματία πολέμου

ενα στρατηγό, γιά τόν όποίο ύπάρχει ή ύποψία, ότι μέ μιά
παράλογη διαταγή, κι νούμι;νος άπό λόγους προσωπικής έκ
δί κησης, εστειλι; σέ βέβαιο Θάνατο έξήντα στρατιώτες.
Στό προσκήνιο συνεδριάζει ή έπιτροπιi, άνακρίνει τό στρα
τηγό, άκούει μάρτυρες, μελετά ντοκουμέντα, καί πίσω, σέ
κάπως πιό ψηλό έπί πεδο, παίζονται σάν άναπαράσταση στά
πλαίσια τής άνάκρισης, σύντομες, άνεξάρτη τες σκηνές μέ
θέμα τά διάφορα έπεισόδια. Ό χαραχτήρας αύτών τών σκ11νών
ι;ίναι εντονα Θεατρικός, χωρίς καμιά προσπάθεια γιά δημ ιουρ
γία άτμόσφαιρας. ( Μ έ άνοιχτιi αύλαία π.χ. τοποθετούνται στήν
άδεια σκην1i τά έντελώς άπαραίτητα άντι κείμενα κ' ο ί 1iθο
ποιοί προσθέτουν στό ούδέτερο κοστούμι τους κάτι χαρα
χτηριστι κό· ό στρατηγός, πάλι, καθώς άπαντά στίς έρωτήσεις
τής έπιτροπής ση κώνεται άπό τή θέση του στό προσκήνιο
άνεβαίνε1 στή σκηνή καί παίζει τό ρόλο τού τότε στρατηγού
Κ.Ο.Κ.).
Τό i:ργο, έπη ρεασμένο άναμφισβήτητα στήν τcχνική ά π ό τό
Μ πέρτολτ Μ π ρέχτ, δέν άναγνωρίστηκε άμέσως σάν κάτι τό
καινούριο. Ή κριτική τό κατάταξε στό έπικό θέατρο, χτύπη
σε τά έλαττώματά του, τόνισε τίς άρετές του, εδειξε τήν έξάρ
τησή του άπό τό Μ π ρέχτ κ' ή συζήτηση εκλcισε. Τό δτι
άνή κι; σ' ενα νέο δραματικό τύπο πού μπορι;ί νά χρη σιμο
ποιεί δίπλα σ' άλλα καί τά μέσα τού έπι κού θεάτρου, φάνηκε
μέ τό δεύτερο tργο αύηϊς τής σειράς, τόν · · 'Αντιπρόσωπο · ·
τού Rolf Hochhut, i: ν α ίδεαλιστικό ίστορικό δράμα σ τ ' άχνά
ρια τού Σίλλερ.

·· Ό 'Αντιπρόσωπος · · ( π ρεμιέρα τό 1 963 στό Βερολίνο μέ σκη
νοθεσία τού " Ερβιν Π ισκάτορ, πατέρα τού πολιτικού Θεάτρου)
ε!ναι άποτέλεσμα μακρόχρονης ίστορικής ερευνας τού συγ
γραφέα. "Ενα μέρος τού ίστορικού ύλικού συνοδεύει τό δρά
μα στ1iν εκδοσή του σέ βι βλίο, πού κυκλοφόρησε σύγχρονα
μέ τή Θεατρική πρεμιέρα. Ό Θεατής ε!ναι ετσι σέ Θέση νά
κρίνr.ι μέ πόση εύσυνειδησία άντιμετωπί �ει ό ποι η τής τό πρό
�λημα τής ίστορι κής άκρί βειας, πού ειναι, δπως τονίζει ό
Χόχουτ στόν πρόλογό του, ό κυριότερος κανόνας στό Θεα
τρικό i:ργο - ντοκουμέντο. Ή Ίστορία πρέπει νά 'ναι ή πρώτη
ϋλη πού ό ποιητής έπεξεργάζεται, όχι ή άφορμή γιά νά φτιάξει
..
κάτι διαφορετικό, δ ι κό του, παίρνοντας άπ' αύτή ·· άδέσμευτα
στοιχεία. Κ · 11 έπεξεργασία άκόμα πρέπει νά περιορ ίζεται
..
ση i ν έξωτερική μορφή , ηi γλώσσα π.χ. (' Ό Ά ντιπρόσωπος
ε!ναι γραμμένος σέ στίχους) ii τήν πλήρωση όρ ισμένων σκη
νικών άπαιτ1iσεων. Άν ό ίδιος ό Χόχουτ ε!χε τό άπαιτούμενο
ταλέντο καί πέτυχε αύη i τ ή ν αίσθητική έπεξεργασία ii όχι,
είναι ενα άλλο ζ�iτημα, μέ τό όποίο δέ μπορούμι; ν' άσχο
ληθούμε μέσα στά δρια αύτού τού άρθρου. Π άντως ε!ναι άλ 1i 
θεια πώς, χωρίς τή βο1iθεια ένός εμπει ρου σκηνοθέτη, ή μετα
φορά τού eργου στή σκηνή ε!ναι σχεδόν άδύνατη.
Περισσότερο πρέπει νά μάς άπασχολήσει μιά άλλη άδυναμία,
πού 'χει σχέση μέ τόν προβληματισμό καί τούς στόχους τού
i:ργου. Μέ τόν ίσχυρισμό πώς i:iν ό Π άπας Π ίος Χ Ι Ι ε!χε δια
μαρτυρηθεi θά 'χε πετύχει νά σταμαη i σει ή έξολόθρευση τών
Έβραίων, περιορ ίζεται ή διαμάχη στήν προσωπική εύθύνη
τού Πάπα σάν άτόμου καί παραμερίζεται ή πλατύτερη κριτική
ένάντια στήν ' Εκκλησία πού, άποδειγμένα, βοήθησε ενα έγ
κληματικό πολι τ ι κό σύστημα, έπειδή εβλεπε σ' αύτό ενα σύμ
μαχο κατά τής Ρωσίας. Πόσο άπαραίτητη είναι μιά τέτοια
κριτική έξηγεi ό Χόχουτ στόν πρόλογο, ύπενθυμίζοντας πώς
μέ τίς διαστάσεις πού ' χει πάρει ό άντι κομμο υνισμός στίς μέ
ρες μας, λογαριάζεται στό παθητικό τόσο τού Ρούζβελτ δσο
καί τού Τσώρτσιλ, δτι δέν ε!χαν τήν πολιτικ ή διορατικότη τα
ν' άναγνωρίσουν στό Στάλιν τό σοβαρότερο έχθρό τού Δυτι
κού κόσμου καί νά τόν πολεμ1iσουν, συμμαχώντας άκόμα κα ί
μ � τ ?, ύς � ας ιστ�ς ! Δυ <;r τ� χώς, _μ ιά παραηi ρηση στόν πρόλογο
δεν εχ�ι αξ�α, . οτ?- ν το ερ� ο ακ �λου�εί έντελώς διαφορετι κή
γραμμη κ ι αντι να ξεσκεπαζει την τελεια έξάρτησ η τού άτό -

μου άπό τίς κοινωνικές συνθηκες, ύποστη ρίζει πώς ε!ναι δυ
νατό μέ άπόφαση ένός προσώπου ν' άλλάξει ή Ίστορία. Μ ' aλ
λα λόγια, κατηγορώντας τόν Πάπα Π ίο πώς είναι προσωπικά
ενοχος γιά τό Θάνατο έκατομμυρίων ' Εβραίων, έπειδή επρεπε
νά διαμαρ'τ υρηθεί καί δέν τό 'κανε, άποσιωποϋνται οί παρά
γοντες ( βασικά ή άπαίτηση της Καθολικ1) ς ' Εκκλησίας γιά
έγκόσμια δύναμη καί πολιτική έξουσία), πού ύπαγόρευσαν
αύηi τή στάση τοϋ Π ίου · ξεχνιέται πώς ό Πάπας σάν έκπρό
σωπος, σάν ενα μέρος της ' Εκκλησίας, δέ μποροϋσε κάν νά
Θέλει νά φερθεί διαφορετικά καί πώς, κι ίίν άκόμα είχε άντι
σταθεί σάν aτομο, δέ Θά 'χε καταφέρει μέ κανένα τρόπο ν' άλ
λάξει τήν κατάσταση.
Έπίσης, πολύ γνωστό cίναι τό δεύτερο εργο - ντοκουμέντο,
τοϋ Heinar Kiρphard t, ·· Ό φάκελος Όπενχάιμερ · · (γραμμένο
στήν άρχή είδικά γιά τήν τηλεόραση, διασκευάστηκε άπό τό
συγγραφέα τόν ίδιο χρόνο καί γιά τό Θέατρο · διπλή πρε
μιέρα τό 1 964 στό Μόναχο καί στό Βερολίνο).
Όπως ό Χόχουτ, κι ό Κίπχαρντ δίνει έξηγήσεις γιά τόν τρόπο
πού μεταχειρίστηκε τό ύλικό του, τά πρακτικά ηϊς άνάκρισης
τοϋ Όπενχάιμερ. 'Ελευθερία έπιτρέπεται στήν έπιλογή , ταξι
νόμηση, σύνοψη, σηi γλωσσικ1i καί δραματουργική έπεξερ
γασία τοϋ ύλι κοϋ. Ά ντίθετα , ή ούσία πρέπει ν' άποδοθεί πι
στά χωρίς καμιά παραποίηση. Άκόμα κ' οί μονόλογοι, πού
φυσικά δέν ύπ1ϊ ρχαν στήν πραγματικότητα, βρίσκονται σέ
άρμονία μέ τήν προσωπικότητα τοϋ καθενός, δπως είναι γνω
στή άπό δηλώσεις κι aλλα ντοκουμέντα.

·· Ό σκύί.ο; τού στρu.τη;•οιί ·· τού Χύ.ι1•u.ρ Κίπι.u.ρΗ - τύ πρώτο.
1.ρο110).0Ίικύ., ίΙργο ντοιωυμέντο. ΘεωριίΟηκε άπJ.ά μπρει.τικύ.
Ku.11έ11u.; δi;ν τύ είδε σάν κύ.τι νέο. Θευ.τριι.:ιί μορφιί. ένό; διηγιί
μu.το; τοιί ίδιου, άνεβύ.στηι.:ε τό 1960 στό Μόνu.χο. Θέμu. του,
E11u. περιστu.τικό άπό τό ρωσικό μέτωπο τού '43 : Μιά παρύ.J.ογη
διατU.ΊΙί ένό; στρατηγού στι3J.11ει στό Ού.νατο ί;ξιίντυ. στρατιώτε;.
Σκηl'ιί ιίπιj τiι ιί1οϊ(Jιισμu. τοιί i!ργοιι στι) Οι:ατρο τnιί Λ ιίμπεΑ·

Παρ' δλη αύτή τήν εύσυνειδησία άπέναντι στά γεγονότα, το
νίζει κι ό Κίπχαρντ πώς ή έργασία του δέν ε!ναι ενα άπλό
μοντάζ, άλλά δραματικό εργο φτιαγμένο μέ τήν τεχνική τοϋ
έπικοϋ Θεάτρου. Σκοπός του ήταν νά δώσει μιά είκόνα της
δίκης πού νά 'ναι κατάλληλη γιά τό Θέατρο καί ταυτόχρονα
ν' άνταποκρίνεται άπόλυτα στήν πραγματικότητα.
Στήν πρώτη άπό τίς δυό αύτές έπιδιώξεις, ό Κ ίπχαρντ είχε
χωρίς άμφιβολία έπιτυχία . .. Ό φάκελος Όπενχάιμερ .. εχει
τρείς καλούς μεγάλους ρόλους, άρκετούς καλοσχεδιασμένους
δεύτερους, ώραίο, πλαστικό διάλογο καί γενικά πετυχημένη
ροή μέ σημεία ύπερέντασης καί ήρεμ ίας, Θεατρικά έφφέ κλπ.
Άλλά καί μόνο δτι εδωσε αύτή τή μορφή στό δράμα τοϋ
σύγχρονου έπιστήμονα, δείχνει πώς πρόκειται γιά συγγραφέα
μέ εμφυτο καλλιτεχνικό αίσθη τήριο. Άντί νά πάρει τή Θέση
τοϋ δι καστη ii τοϋ κατήγορου, άντί νά ήθικολογεί ii νά δίνει
λύσεις άφ' ύψηλοϋ σέ προβλ1)ματα πού 'ναι άκόμα χωρίς
άπάντηση, άρκέστηκε νά πα ρουσιάσει αύτά τά ίδια τά προ-·
βλ1)ματα. Ά ντί νά πάρε ι γιά Θέμα τό λογικό έρώτημα, aΎ
είναι ό έπιση)μονας ενοχος δταν δέχεται νά κατασκευάσει τή
βόμβα, παίρνει τό παράλογο (άλλά διατυπωμένο f]δη άπό τήν
κοινωνία μ' άπόλυτη σοβαρότητα), ίίν είναι ενοχος άπέναντι
στήν πολιτεία δταν άρνηθεί νά τό κάνε ι . Βάζοντας, μάλιστα,
τήν ίδια τήν πολιτεία νά κατηγορεί καί νά καταδι κάζει τόν
έπιση)μονα, άνοίγει τόν όρίζοντα της κριτι κης : Π ροκαταλή
ψεις, άντι κομμουνισμός, άντισημιτισμός, έθνικισμός καί γε
νικά λανθάνουσες φασιστικές τάσεις της κοινωνίας, δλα στοι
χεία πού κλείνει μέσα της ή έποχ 1i μας, διαγράφονται καθαρά.
Λ ιγότερη έπιτυχία είχε ό Κίπχαρντ στήν Cίλλη του έπιδίωξη :
ν' άποδώσει πιστά τήν πραγματικότητα. Ό ίδιος ό Όπενχάι
μερ, πού τό Δεκέμβρη τοϋ 1 963 ε!χε δεχτεί άπό τόν Π ρόεδρο
Τζόνσον τό βραβείο 'Ερρίκου Φέρμι (τή μεγαλύτερη διάκριση
γιά φυσικούς στήν Άμερι κ ή ) βιάστηκε νά δηλώσει σέ γράμμα
του στό συγγραφέα τή ριζική διαφωνία του μέ τό περιεχόμενο
τοϋ τελικοϋ μονόλογου . πού άπαγγέλει ό 'Οπενχάιμερ τοϋ Θεα
τρικοϋ εργου( 1 ).
Αύτή τήν άτέλεια προσπάθησε νά διορθώσει ό Ζάν Βιλάρ
στή δική του Θεατρική έπεξεργασία, τοϋ ίδιου εργου, " Ό
φάκελος Όπενχάιμερ --, άκολουθώντας τήν άρχή της έπιλο
γης καί σύνοψης, δχι δμως καί τίς ύπόλοιπες έλευθερίες πού
παίρνει ό Κίπχαρντ στή διατύπωση καί τή Θεατρικότητα.
' Εντελώς άντίθετο δρόμο άπό τό Βιλάρ, πού άπέφυγε σύστη
ματικά κάθε αίσθητική έπεξεργασία άκολούθησε ό Peter Weίss
.
στήν .. Άνάκριση . (ταυτόχρονη πρεμιέρα στίς 19 Όχτώβρη
1 965 σέ διάφορες πόλεις της Γερμανίας) : μετέτρεψε τό ύλικό
του σέ ενα, δπως ό ίδιος τό όνομάζει, " όρατόριο σέ 1 1 aσμα
τα ". Τό όρατόριο, έκκλησιαστική χορωδιακή μουσική, παι
ζόταν άρχικά στό Θέατρο καί έξελίχτηκε μετά σέ μουσικό
δράμα πού ή άναπαράστασή του γίνεται μόνο μέ τή φαντασία.
Όλ' αύτά τά στοιχεία - σοβαρότητα τοϋ Θέματος, ίερότητα
τοϋ σκοποϋ, τέλεια έξαuλωση τών μέσων εκφρασης καί μεγά
λη συμβολή της φαντασίας - περιέχονται στόν ύπότιτλο τοϋ
δράματος πού έκφράζει ετσι μέ μιά λέξη τίς προθέσεις τοϋ
ποιη ηϊ .
Σ τ ή σκη ν1i δ έ γίνεται άναπαράσταση τοϋ στρατόπεδου (ύπάρ
χουν πράγματα πού 'ναι άδύνατο νά συλλάβει ή φαντασία καί
νά δημιουργήσει κάτι άνάλογο, περιπτώσεις πού οί δυνατό
τ η τες της τέχνης δέν άρκοϋν, ή καλλιτεχνική δημιουργία
μένει χωρίς μέσο εκφρασης, δέ μπορεί νά φτιάξει κάτι πού
ν' άνταποκρίνεται στήν πραγματικότητα καί μιά τέτοια περί
πτωση είναι καί τά ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης), άλ
λά της δίκης τών έγκληματιών τοϋ Αουσβιτς. Αύτή ή σκοπιά
Εχει προτερήματα, κρύβει δμως καί κινδύνους. 'Απ' τή μιά
μεριά άνοίγει τόν όρίζοντα καί έπιτρέπει παρατηρήσεις πάνω
στή σημερινή κατάσταση, άπό τήν Cίλλη δμως περιορίζει τήν
τότε κατάσταση στούς δεκαοχτώ κατηγορούμενους πού πα
ρουσιάζονται σάν τέρατα κακίας, σαδισμοϋ, έγκληματικότη
τας, γεμίζουν τό Θεατή μέ φρίκη καί άποτροπιασμό, άλλά καί
τοϋ έΠιτρέπουν ταυτόχρονα νά τούς δεί σάν κάτι τελείως Cίσχε
το μ' αύτό τόν ίδιο καί τόν κόσμο του.
Π ιστός στό νέο δραματικό τύπο, παρουσίασε ό Heinaι- Kip
phardt καί τρίτο εργο - ντοκουμέντο : " Γιόελ Μ πράντ. Τό
ιστορικό μιiiς έμπορικης συναλλαγης ". ( Πρεμιέρα τό J 965
στό Μόναχο, άφοϋ παίχτηκε πρώτα στήν τηλεόραση).
•

( 1) Ό μονόλογος εlvαι δημιουργία τοϋ Κίπχαρντ κ' eχει σάv
πρότυπό του τόν τελικό μο11όλογο τοϋ " Γαλιλαίου " τοϋ Μπρέχτ.
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. Ό φάκελο:; Όπενχάιμερ . - τό δεύτερο ίiργο ιιτοιωυμιiιιτο τού ΧάΜψ Κίπχαρντ. Γράφτηκε h'αί μεταδόΟηι.:ε πρώτα άπύ τιίιι τv τιϊ;
Εσση:; σύ. ·· σκηνικό ρεπορτάζ ·· ( Γενάρη:; '64) . Μετα;ιpάφτηκε γιύ. τιί σκηνιj, μι: ταυτόχρονη πρεμιiρα τόv · Οχτώβρη τού '64 στιίν ·· · Ελεύ
Οερη Λαϊκιί ΣιΩιvιί · · άπό τόv Πισκάτορ ιωί στό Κάμερσπίλε τού Μονάχου άπό τόν Πάουλ Φερχόφεv. Στιίv εih'όνα, λιτό άντικειμε11ικό
..
σκηνικό άπό τό άvιiβασμα τού "Ερβιν Πισκάτορ : Ειια:; μαυροπίνακα:; . μ ' cιια μαΟηματικό τύπο. δεσπόζει στό βάΟο:; τιϊ:; σκηνιϊ:;
•

Θέμα είναι ή πρόταση πού 'γινε τόν 'Απρίλη τού 1 944 άπό
τούς Γερμανούς σηiν όργάνωση τών Έβραίων της Βουδα
πέστης, νά έξαγοράσει τή ζωή 1 .000.000 Έβραίων προσφέ
ροντας 1 0.000 φορτηγά στρατιωτικά αύτοκίνητα. Σκοπός τών
Γερμανών δέν ήταν ν' άποχτήσουν πολεμικό ύλικό, άλλά ν' ά
νεβούν γιά τούς δυτικούς συμμάχους (άποκλειστικά σ' αύτούς
γινόταν, διαμέσου τών Έβραίων, ή πρόταση μέ ηiν ύπόσχεση
πώς τό ύλικό προοριζόταν γιά τό ρωσικό μέτωπο) στό έπί
πεδο άντιπάλου μέ τόν όποίο έπι τρέπεται ή συνδιαλλαγ11 .
Στήν ούσία δηλαδή ενα .. έμπόριο . . άνάμεσα σ έ δύο καπιτα
λιστικά συστήματα, μ' άπώτερο σκοπό τή συνεργασία τους
ένάντια σ' ενα τρίτο δχι καπιταλιστικό.
Αύτή ή άνώτερη διάσταση, δμως, δέ διαγράφεται καθαρά μέσα
στό εργο, γιατί i1 ύπόθεσή του περιορίζεται στίς διαπραγμα
τεύσεις. Ή άγωνία κορυφώνεται στό έρώτημα i:ίν Οά σωθούν
οί Έβραίοι ii δχι, κι δταν τελικά οί σύμμαχοι δέ δέχονται
οϋτε νά συζηηiσουν τήν πρόταση, σέ πόσους δέ γεννιέται ή
σκέψη πώς i:ίν εΙχαν δεχτεί θά 'χαν σωθεί τουλάχιστον ενα
έκατομμύριο άπό τά θύματα, μέ άποτέλεσμα, άντί ν' άναγνω
ριστεί καί νά έκτιμηθεί στήν άπόφαση αύτή τών δυτικών συμ
μάχων τό προβάδισμα της 1]θικης άπό τήν πολιτικ1;, νά πέφτει
εvα μέρος ηΊς ένοχ1Ί ς στούς ώμους τους.
Άλλη άδυναμία τού εργου είναι πώς, κι αύτ�i τή φορά, ό
συγγραφέας δέν ήταν τόσο άπόλυτος στή χρ1iση μόνο ντο
κουμέντων γιά ύλιΚ'ό, δσο ό ίδιος ίσχυρίζεται . Συνδυάζει π.χ.
πραγματικά μέ φανταστικά πρόσωπα καί γεγονότα ii παρου
σιάζει ίστορικά πρόσωπα διαφορετικά άπ' δ,τι ήταν στήν
πραγματικότητα κλπ.
"Ηδη δυό εργα, .. Ή έπανάσταση των άξιωματικών .. τού

H e l l ιη ι ι t h K i Γst (πρεμιέρα τό 1 966 στό Βερολίνο) καί ·· Οί
συνωμότες ·· τού W o l Γga11g G ι·aetz (εκδοση μόνο σέ βι βλίο
τό 1 965) εχουν γιά θέμα τήν άποτυχημένη συνωμοσία της
201Ί ς Ίουλίου 1 944 πού έπιχείρησαν μερικοί άξιωματικοί
έναντίον τοu Χίτλερ. Σ' αύτό τό γεγονός Θέλουν νά βλέπουν
οί Γερμανοί τii δικαίωση τού ίσχυρισμού τους, δτι .. κατά
βάΟος .. ήταν δλοι έναντίον τοu ναζιστικού συστήματος, γι·
αύτό καί τού δίνουν τά πιό κολακευτικά χrώματα, παρ' δλο
πού τόσο τό ίστορικό της συνωμοσίας γενικά δσο κ' οί προ
.
σωπικότηπς τών πρωταγωνιστών παρουσιάζουν
πολλά σκο
τεινά σημεία. Ή ή ρωοποίησ1i τους είναι κάΟε άλλο παρά
δικαιολογημένη τή στιγμ1i πού άκόμα δέν εχει έξακρι βωθεί
τί κίνητρα κρύβονταν άπό πίσω, i:ίν χτυπήθηκε τό σύστημα
ii άπλώς μέσα άπ' αύτό χτυπήθηκαν όρισμένα πρόσωπα.

Δυστυχώς, κ' οί δυό προσπάΟειες μεταφοράς τών γεγονότων
στή σκηνή δέ βοηΟούν ν' άλλάξει αύηi ή κατάσταση. Τό
ϊ;ργο του Κ ί ρστ παρουσιάζει ηiν ϊδια άκριβώς μπλεγμένη,
σκοτει ν�;, μυστικοποι ημένη εί κόνα πού κυριαρχεί σ�iμερα
στήν πραγματικότητα, χωρίς αύτό νά σημαίνει πώς έπιδιώκει
ηi συνειδητοποίησ1i της. Τό κομμάτι τού G ι·aetz τονίζει του
λάχιστον τό άπολυταρχικό, άντιδημοκρατικό πνεύμα όρισμέ
νων άπό τούς συνωμότες, δείχνοντας ετσι πώς ό μύθος τών
·• ή ρώων ηϊς δημοκρατίας · · δέν είναι καί τόσο δι καιολογη
μένος. Σά Θεατρικό εργο, δμως, ι:ίναι πολύ κακοφτιαγμένο
καί μέ άμφίβολη αύΟεντικότητα, γιατί βασίζεται άποκλειστικά
στά πρακτικά τών άνακρίσεων της Γκεστάπο, πού 'ναι σίγουρα
παραποι ημένα. Γι' αύτό τό λόγο ματαιώθηκε τελικά κ' ή πα
ράστασή του, πού έτοιμαζόταν στό Μόναχο.
Καί τό δεύτερο εργο πού παρουσίασε ό Χόχουτ μετά τόν

" 'Αντιπρόσωπο ", τούς " Στρατιοοτες - Νεκρολογία γιά τii
Γενεύη " (πρεμιέρα τό 1 967 στά πλαίσια τοu Φεστι βάλ του
Βερολίνου), άκολουΘεί τήν ϊδια μέθοδο : Θέατρο - ντοκουμέντο
καί μάλιστα μ' δλες τίς Ιδιομορφίες του συγγραφέα, πού
'χουμε γνωρίσει. Μ έ ίστορικό ύπόβαΘρο γεγονότα τοu Β'
Παγκόσμιου Πολέμου, έδραιωμένα σέ μαρτυρίες καί ντοκου
μέντα, καταγγέλλει ό Χόχουτ πάλι μιά πράξη πού άντιβαίνει
στήν ήΘικ1; , άκόμη καί σ' αύτ�i τήν άμφίβολη �']Θικ1i τοu πο
λέμου : τούς άεροπορικούς βομβαρδισμούς ένάντια στόν άμαχο
πληθυσμό τών πόλεων. 'Ακριβώς αύτό ύπονοεί ό ύπότιτλος,
γιατί τό Σύμφωνο της Γενεύης δέν προστατεύει τόν άμαχο
πληθυσμό άπό άεροπορικούς βομβαρδισμούς πού ε!ναι μετα
γενέστεροι. Τούς χρησιμοποίησαν προοτοι οί Άγγλοι στόν
Β' Παγκόσμιο Πόλεμο καί ή άνΘρωπότητα άπό τότε άντί νά
συμπλη ρώσει τίς συμφωνίες της Γενεύης, τούς άνέχτηκε μέ
άποτέλεσμα νά φτάσουν στό μέγεθος καί τήν εκταση πού
πηραν άπό τούς 'Αμερικανούς στόν πόλεμο τοu Βιετνάμ.
Κύριος τίτλος του ί:ργου, σ' άναλογία μέ τόν " Άντιπρόσωπο ·•
καί σύμφωνα μέ τήν Ιδεαλιστική τοποθέτηση του Χόχουτ,
πού ζητάει εύΘύνες άπό ενα μόνο άτομο, άπό μία ξεχωριστ�i
ίστορι κ1i προσωπικότητα (πράγμα πού συνεχίζει νά κάνει καί
στό δεύτερο Θεατρικό ί:ργο του), δέ Θά 'πρεπε νά Ύαι οί " Στρα
τιώτες · · γενικά, άλλά " Ό πρωθυπουργός ". Πραγματικά,
κύριος ij ρωας τοu ί:ργου ε!ναι ό τότε πρωθυπουργός της 'Αγ
γλίας Τσώρτσιλ, στόν όποίο ένσαρκώνεται τό δίλημμα του
πολιτικο ί'>, πού γ ι ά νά μπορέσει νά νικ1iσει στόν πόλεμο ενα
άπάνΘρωπο πολιτικό σύστημα, γίνεται ό ϊδιος ενοχος έξολο
Θρεύοντας χιλιάδες άΘώους. Γιά νά μεγαλώσει τήν προσω
πική ένοχή του Τσώρτσιλ, ό Χόχουτ δέ διστάζει νά περιπλέξει
μέσα σ' αύτό τόν τόσο σοβαρό κι άρκετό γιά ενα Θεατρικό
ί:ργο προβληματισμό καί ενα δεύτερο Θέμα, τό Θάνατο του

Πολωνοu στρατηγοί) Σικόρκυ, άρχηγοu του έΘνικιστικοu πο
λωνικοί) στρατοί). Οϋτε λίγο οϋτε πολύ, ό Χόχουτ κατηγορεί
τόν Τσοορτσιλ, δτι προκάλεσε μέ σαμποτάζ τό δυστύχημα τοu
άεροπλάνου πού μετέφερε τό Σικόρκυ, γιά νά ίκανοποιήσει
τίς άπαιτ�iσεις του Στάλιν, Θυσιάζοντας ετσι τό φίλο καί σύμ
μαχό του στήν πολιτικ1;. Ξέχωρα πού δλο αύτό τό Θέμα ε!ναι
περιττό, ί:χει καί τό μειονέκτημα νά βασίζεται σέ ντοκουμέντα,
πού κατά τή δήλωση του ϊδιου του συγγραφέα, ύπάρχουν βέ
βαια, Θά 'ρθουν δμως στό φοος μόνο uστερα άπό πενήντα χρόνια.
Καί σ' αύτό τό ί:ργο έκδηλώνεται ξανά ή άδυναμία του Xi>'·
χουτ νά συγκεντρώσει τό ύλικό του καί νά συγκεντρωθεί κι
ό ϊδιος στό Θέμα του. Νιώθει τ�iν άνάγκη νά τά πεί πάλι
δλα, νά συμπεριλάβει τά πάντα μέσα στό Θεατρικό του εργο
- μαρτυρίες, στοιχεία, γεγονότα, νήματα καί νύξεις πού ό
δηγοuν σέ άλλα Θέματα, μία κύρια 1iθική καταγγελία καθώς
καί μερικές άλλες δευτερεύουσες - καί νά δημιουργ1iσει συν
άμα ενα χαραχτήρα, ενα πλαστικό Θεατρικό πρόσωπο : τόν
Τσώρτσιλ. Έτσι, κι αύτή τii φορά πρέπει, πρίν άρχίσει ό
σκηνοθέτης τ�iν πρακτικ1i Θεατρική δουλειά γιά τήν παρά
σταση τοu ί:ργου, νά γίνει μιά αύστηρή δραματουργικ1i προ
εργασία, πού θά συντομεύσει καί Θά ξεκαθαρίσει τό ί:ργο,
δίνοντας τό προβάδισμα στήν κύρια γραμμ1i του.
·· Όμιλία γιά τ�iν προϊστορία καί τήν πορεία τοu μακρό
χρονου άπελευθερωτικοu πολέμου στό Βιετνάμ σάν παρά
δειγμα της άναγκαιότη τας τοu ενοπλου άγώνα τών καταπιεζο
μένων ένάντια στούς καταπιεστές τους καθώς καί γιά τίς άπό
πειpες τών 'Ηνωμένων Πολιτειών της Άμερικης νά κατα
στρέψουν τά θεμέλια της έπανάστασης ". Ό τίτλος είναι τίνος άλλου ; - του Πέτερ Βάις. ( Π ρεμιέρα τό 1 968 στ�i
Φραγκφούρτη ). Ε!ναι τό δεύτερο ί:ργο τοu συγγραφέα πού
άν1i κει καθαρά στό Θέατρο - ντοκουμέντο. Κ' έδώ ό Βάις nαρα-

· Η ·· Ά νάκριση ·· τού Πέτερ Βάι:; στιίιι · · ΈλεύΟερη Λαϊκιί Σκηιιιί .. μέ σκηνοΟεσία Ερβιν Πισκάτορ . ( 19 Όχτώβρη 1965) . μέ ταυτό
χρονη πρεμιέρα καί σ ' ίiλλε:; γερμαιιικέ:; πόλει:;. Συγκλοιιιστικό ύλιι..·ό άπό τά ιιαζιστικά στρατόπεδα συγκειιτρώσεω:; καί τιί δίκη τώιι
ϊγκληματιώιι τού "Αουσβιτς, περασμένο σ' ίfνα Όρατόριο μέ Εντεκα i:μνου:;. 'Η μακέτα τού σκηνικού μέ τόν τίτλο καί τά μέρη τού ίfργου
•
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μένει πιστός στήν Ciποψή του, δτι τό Θέατρο μπορεί δχι μόνο
νά διδάξει, άλλά καί νά άναλύσει καταστάσεις, νά καταδείξει
σχέσεις καi μέσ' άπό τti λογική, δχι τό συναίσθημα, νά όδη
γήσει τό Θεατή σέ έπίγνωση, πού Θά τόν κάνει ν' άλλάξει καί
στάση άκόμα.
Ύστερα άπό μιά μακρόχρονη έπιστημονική προεργασία καί
ί:χοντας πλ1iρη γνώση της Ιστορίας καί τών στοιχείων, ί:γραψε
ενα εργο μέ πρωταγωνιστή, δπως άναφέρει στό εισαγωγικό
του σημείωμα, τήν ϊδια τήν ίστορική έξέλιξη. Παρουσιάζει
τά στάδια πού πέρασε στήν ίστορία του τό Β ιετνάμ, μέ τά
κύρια χαραχτηριστικά τους, &στε νά φωτίζεται καί νά έξη
γείται τό σημερινό στάδιο της πάλης έναντίον τού άμερικα
νικοu ίμπεριαλισμοu.
Τό εργο χωρίζεται σέ δύο μέρη, τό καθένα μέ 1 J στάδια.
Άρχίζοντας άπό τό 500 π.Χ . , δταν οί Κινέζοι εκαναν άπό
τή Θάλασσα έμπόριο μέ τό βασίλειο Φουνάν, πού βρισκόταν
στό νότιο τμ ημα τού σημερι νοu Βιετνάμ, άναπαριστάνεται
ενας φαύλος κύκλος κινεζικης κατοχης - άνταρτοπόλεμου άνεξάρτητου κράτους - κινεζικης κατοχης, ως τό 1 500 μ.Χ.
περίπου, πού Ύινε ή πρώτη άπόβαση Πορτογάλων καί 'Ολ
λανδών Θαλασσοπόρων. Άπό τότε εχουμε τήν άνάμιξη τών
ξένων άπό τti Δύση, κυρίως τών Γάλλων, στίς διαμάχες τών
τοπικών iηεμόνων καί στήν ο!κονομία της χώρας, ως τήν
πλ1iρη ενοπλη έπιβολή της γαλλικης άποικιακi)ς κυριαρχίας,
όπότε άρχίζει καί ή άντίσταση ένάντια στόν καινούριο ξένο
δυνάστη. Μέ τήν ϊδρυση τού κομμουνιστικού κόμματος καί
τήν ήγετική φυσιογνωμία τού Χό Τσί Μ ίνχ έπικεφαλης, τό
έθνικό άπελευθερωτικό κίνημα δυναμώνει, παίρνει μεγάλη
εκταση καί στ�i διάρκεια τού n· Παγκόσμιου Πολέμου στρέ
φεται έναντίον της 'Ιαπωνίας. 'Ιδρύεται 1i Λαϊκ1i Δημοκρατία
τού Βιετνάμ, άλλά ό πόλεμος μέ τούς Γάλλους δέν τελειώνει,
γίνεται μόνο πιό δύσκολος, γιατί τώρα τούς βοηθούν κ' οί
'Αμερικανοί. Μέ τtiν άνοιχτή πιά άνάμιξη τού άμερικανικοu
ίμπεριαλισμοu, πού άντικαθιστά μετά τό Ν τιέν Μπιέν Φού τή
γαλλική άποικιοκρατία, άρχίζει τό δεύτερο μέρος του εργου,
τό όποίο σέ 1 1 πάλι στάδια πραγματεύεται τίς κατοπινές
έξελίξεις καί γεγονότα, πού είναι λίγο πολύ σέ δλους γνωστά .
Κύριο χαραχτηριστικό τού Εργου είναι i1 λιτότητα. Ό συγ
γραφέας προκαθορίζει τό σκηνικό χώρο : μιά τετραγωνικti,
γυμνή σκην1;. Οί ήθοποιοί χωρίς κοστούμια καi μάσκες, έπει
δti παίζουν πολλούς ρόλους ό καθένας, είναι ντυμένοι μαύρα
δταν παριστάνουν Κινέζους i1 Βιετναμέζους καi άσπρα δταν
κάνουν λευκούς i1 τiς ντόπιες μαριονέτες τών λευκών. Όταν
είναι άπαραίτητο προστίθεται κ' ενα ένδεικτικό σημα (κράνος,
δπλο, κόσμημα) πού δείχνει τήν προσωρινή ίδιότητά τους.
Κύρια Θεατρικά μέσα eκφρασης είναι ό λόγος, ή χειρονομία
καί ή όμαδική κίνηση.
Ή κίνηση αύτή προκαθορίζεται μέ μεγάλη άκρίβεια άπό τό
συγγραφέα σύμφωνα μέ τά όχτώ σημεία τού όρίζοντα, πού
είναι μαρκαρισμένα στό δάπεδο της σκηνt'Ίς κι άνταποκρίνον
ται, δσο είναι δυνατό, στiς πραγματικές γεωγραφικές Θέσεις
(ή Κ ίνα βρίσκεται π.χ. στό Βορρά, τό Βιετνάμ στό κέντρο
κ.ο.κ.). Τόσο στή διαμόρφωση καί χρησιμοποίηση του χώρου
καi της όμαδικης κίνησης, δσο καί στή διατύπωση τού λόγου
καί της Θεατρικης χειρονομίας, ό Πέτερ Βάις εχει πετύχει
καi πάλι μέ τήν αύστη ρή λιτότητα, τή δυναμική άπλούστευση
καί τό ρυθι'ι ό ν' άνεβάσει τό άντικείμενό του σ' eνα πολύ
ύψηλό αίσθητικό έπίπεδο, χωρίς καμιά παραχώρηση ώς πρός
τήν αύθεντικότητά του σά ντοκουμέντο τού άγώνα ένός λαού
γιά τήν άνεξαρτησία του, πού κορυφώνεται στήν έποχή μας
μέ τtiν ή ρωικ1i πάλη του έναντίον τού άμερικανικοu ίμπερια
λισμοu.
Τελευταίο χρονολογικά άπό τά εργα πού πρέπει όπωσδήποτε
ν' άναφερθοuν σέ μία, εστω σύντομη, παρουσίαση τού γερμα
νικού Θεάτρου- ντοκουμέντου είναι " Ή άνάκριση της 'Αβά
νας " τού Hans Magnus Enzesbeι·ger (πρεμιέρα τό 1 970 στό
Ρέκλινχαουζεν, στ"' "tλαίσια τού Φεστιβάλ τt'Ί ς Ρούρ). Όπως
�

·· Οί στρατιώτες - Νεκρολογία τιϊς Γενεύης .. , τό δεύτερο ίiργο

ιιτοκουμέντο τοϋ Ρόλφ Χόχουτ, μετά τόν ·· Ά ιιτιπρόσωπό .. του.
Κύριο περιστατικό του, ό Τσώρτσιλ πού, γιά νά κερδίσει τόν
πόλεμο, δέχτηκε τούς έγκληματικούς βομβαρδισμούς τών άμάχων.
Πρεμιέρα 1967, στιί " ι1αϊκιί Σκηνιί " μέ σκηνοθεσία Χάνς Σβάι
καρτ. 'Ένας πιλότος βομβαρδιστικοϋ μπροστά σέ φωτογραφία άνα
τριχιαστικοϋ σωροϋάθώων θυμάτω11 άπότό ίσοπέδωμα τιϊς Δρέσδη::;

·· Γιόελ Μπρiι.ντ - τό ίστορικό μιδ.ς έμπορικιϊ;; συνα).).αγιϊς · - , τό τρίτο ίfργο ντοκουμέντο τού Χάιναρ Κίπχαριιτ. Θέμα του, τό ίστορικο
περιστατικό τού a · Παγκόσμιου Πολέμου : ή άνιίθικη διαπραγμάτευση άνταλλαγιϊς ένός έκατομμυρίου Έβραίων τιϊς Βουδαπέστης μέ
10.000 φορτηγά στρατιωτικά αύτοκίνητα ! Πρεμιέρα, τόν Όχτώβρη 1965, στό Κάμερσπίλε Μονάχου. Σέ άρχικιί μορφιί, άπό τιίν TV

τονίζει ό ίδιος ό συγγραφέας, το εργο του " δέν εΙναι τά
πρακτικά μιάς δίκης, οϋτε μιά Θεωρητικ1i συζήτηση, δέν εΙναι
Θεατρικό Εργο, κιν11ματογραφικό σενάριο iΊ εργο γιά τήν
τηλεόραση, άλλά ή άναπαράσταση μιiiς έπαναστατικης
πράξης " .
Τ ό εργο άναφέρεται στήν όργανωμένη άπό τήν άμερικανική
Κ Υ Π άπόβαση χιλίων πεντακοσίων περίπου Κουβανών πολι
τικών προσφύγων, τόν 'Απρίλη του 1 96 1 , στόν Κόλπο τών
Χοίρων, μέ σκοπό ν' άνατρέψουν τό έπαναστατικό καθεστώς
τ�"'\ ς Κούβας. Ή άπόπειρα αύτή δέν πέτυχε, γιατί λαός καί
στρατός ύπερασπίστη καν τήν έπανάσταση, διαψεύδοντας τίς
έλπίδες τών είσβολέων, πού πίστευαν, δτι ενα μέρος του λαου
Θά τούς άκολουθουσε, δίνοντας ετσι ενα πρόσχημα στούς
'Αμερικανούς, γιά νά δικαιολογήσουν τήν ενοπλη έπέμβασi1
τους (γιατί κανείς φυσικά δέν εΙχε τ�iν άπλοϊκότητα νά πι
στεύει, δτι 1 .500 Ciτομα Θά 'ταν άπό μόνα τους σέ Θέση ν' άνα
τρέψουν τό Φιντέλ Κάστρο).
Τό ντοκουμέντο πού έπεξεργάζεται ό Χάνς Μάγκνουι; "Έντ
σενσμπέργκερ, σάν ύλικό, εΙναι τά πρακτικά μιiiς άποκλει
στικά διαφωτιστικης (δχι δικαστικης) καί άνοιχτης στό κοινό
άνακριτικης διαδικασίας, πού διοργάνωσαν Κουβανοί δημο
σιογράφοι, ένώ συνεχίζονταν άκόμη ο[ συγκρούσεις μέ τούς
είσβολείς. Σ' αύτή τή δημόσια άκρόαση ρωτήθηκαν μερικοί
άπό τούς αίχμαλώτους, πού δέχτηκαν ν' άπαντήσουν έθελον
τικά, γιά τούς λόγους πού τούς ώθησαν νά λάβουν μέρος στήν
άπόβαση. 'Απάντησαν γιοί πολιτικών, χρηματιστών, έπιχει
ρηματιών, νεαροί μεγαλοκτηματίες, ενας έργάτης, ό στρα
τιωτικός ίερέας κ' ενας άπό τούς έγκληματίες, έπαγγελματίες
βασανιστές πού ήταν στήν ύπη ρεσία του προεπαναστατικου
δικτατορικου καθεστώτος. Οί άπαντήσεις εtναι, δπως πιστεύει
ό συγγραφέας, στήν άσάφεια μά καί σαφ1iνειά τους, σάν ενα
κράμα άπό προσωπικά καί ταξικά συμφέροντα, ίδεολογικούς
καί ψυχολογικούς λόγους, ένδεικτικές γιά τό βαθμό συνειδη
τοποίησης καί αύτογνωσίας της ίδιας τ�"'\ ς άντεπαναστατικ1Ί ς
άντίδρασης. Είναι " μιά αύτοπροσωπογραφία της άντεπα1·ά
στασης ", πού ξεφεύγει άπό τά τοπικά καί χρονικά δρια
- Κούβα 1 96 1 - καί άποχτCι γενική σημασία : ίσχύει γιά κάθε
ταξική κοινωνία. Ή περίπτωση της 'Αβάνας εtναι έξαιρετικ1i
μόνο έπειδ1i ή συνήθως κυρίαρχη τάξη βρίσκεται " στή Θέση
του νικημένου καί τότε μονάχα αύτοαποκαλύπτεται ".
Αύτ �i είναι ή Ciποψη του συγγραφέα, πού τή διατυπώνει στό
άναλυτικό καί πολύ έμπεριστατωμένο είσαγωγικό του σημείω
μα. Σύμφωνα μ' αύτήν έπιλέγει τό ύλικό του (πρακτικά τεσσά
ρων βραδινών συνεδριάσεων πού ξεπερνουν τίς 1 .000 σελίδες),
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γιατί δέ Θέλει νά παραθέσει μόνο ένα ντοκουμέντο, άλλά νά
πείσει τόν κόσμο. Χωρίς αύτό νά σημαίνει, δπως τόν κατη
γόρησαν μερικοί κακόπιστοι άντιδραστικοί κριτικοί, δτι πα
ραποιεί τά ντοκουμέντα καί έξαπατCι τό κοινό παρουσιάζοντάς
τα σάν αύθεντικά, μέ τόν ίσχυρισμό, δτι τό εργο του εtναι μιά
άντικειμενική Θεατρικ1i άναπαράσταση. 'Αντίθετα ή παρά
θεση τών ντοκουμέντων εtναι πέρα γιά πέρα άντικειμενική
καί μόνο ή άνάλυσή τους γίνεται άπό μιά όρισμένη σκοπιά,
τή μαρξιστικ1i - έπαναστατικ11, πού εtναι καί ή σκοπιά του
συγγραφέα, δπως δηλώνει άνοιχτά ό ίδιος.
Άν προσπαθήσουμε νά ταξινομ1iσουμε τό ύλικό πού παρου
σιάστηκε πάρα πάνω, Θά παρατηρήσουμε δύο βασικούς τύ
πους του Θεάτρου- ντοκουμέντου.
Στιiν πρώτη κατηγορία εχουμε Εργα πού πλησιάζουν περισ
σότερο τό ίστορικό δράμα, μέ τήν παλιότερη εννοια του
δρου. Ύστερα άπό συστηματική μελέτη της Ιστορίας, ό συγ
γραφέας δραματοποιεί αύτά τά ίδια τά ιστορικά γεγονότα κρα
τώντας μόνο μιά σχετικ1i έλευθερία στή διάπλαση του λόγου.
' Εντούτοις κάθε φράση πού λέγεται, κάθε πράξη τών προ
σώπων είναι άπόλυτα τεκμηριωμένη καί στη ρίζεται πάνω σέ
ντοκουμέντα. Χαραχτηριστικά Εργα αύτου του τύπου εΙναι
·• Ό άντιπρόσωπος " του Χόχουτ ii ή " 'Ομιλία γιά τό Βιετ
νάμ " του Βάις.
Τά Εργα της δεύτερης κατηγορίας δέν εχουν μόνο ενα ιστορικό
γεγονός σά θέμα, άλλά καί τό ίδιο τό ύλικό πού χρησιμο
ποιεί ό συγγραφέας είναι ντοκουμέντο. Τά πρακτικά μιάς
δίκης π.χ. πάνω σ' ενα ιστορικό γεγονός. Σ' αύτή τήν περί
πτωση ο[ δυνατότητες έλεύθερης διάπλασης εtναι πολύ περι
οrισμένει;. Ούσιαστικά ό συγγραφέας κάνει μόνο έπιλογή του
ύλικου. Σ' αύτό τόν τύπο άνήκουν εργα δπως Ό φάκελος
'Οπενχάιμερ " του Κ ίπχαρντ ii ·· Ή άνάκριση της 'Αβάνας ··
του Έντσενσμπέργκερ.
"

Σά μιά τρίτη κατηγορία Θά μπορούσαμε νά ξεχωρίσουμε, είρω
νικά, τά πολυάριθμα εργα ήμερ1iσιας παραγωγής καί κατανά
λωσης, πρόχειρα, κακοφτιαγμένα καί άπαράδεκτα, πού εύτυ
χώς δέν παίχτηκαν ποτέ ii τό πολύ άνέβηκαν χωρίς έπιτυχία
σέ μικρά έπαρχιακά Θέατρα κι άκόμα μιά Ciλλη μεγαλύτερη
σειρά εργων γιά τήν τηλεόραση (μέσος δρος δυό τή βδομάδα)
γιά νά καταλάβει κανένας τί διαστάσεις εχει πάρει αύτή ή
μόδα καί πόσο μεγάλος εΙναι ό κίνδυνος νά πλημμυρίσει τό
Θέατρο άπό μέτρ �α καί τελε_ίως άπαράδεκτα εργα. Μ ι ά δρα
ματικη. έπεξεργασια ντοκουμεντων, πού έκ τG!ν προτέρων άπο
κλείει τή συμμετοχ 1i τ�"'\ ς φαντασίας, φαίνεται σέ πολλούς,

πού οϋτε ταλέντο, οϋτε τεχνική κατάρτισι1 δραματικοu συγγρα
φέα εχουν, σάν κάτι τό iτολύ άπλό. Χωρίς δισταγμούς έτοιμά
ζουν ενα " εργο " και έπειδή σά μόδα τό θεατρικό Εργο
ντοκουμέντο ύπόσχεται έμπορικ1) έπιτυχία, ό πειρασμός γιά
τά θέατρα είναι μεγάλος νά τ' άνεβάσουν, παρ' δλη τήν κακ 1Ί
του ποιότητα.
.'Η κατάχρηση αύτή δέ χρειάζεται νά μάς άπασχολιΊσει ίδι
αίτερα γιατί όφείλεται σέ έξωτερικούς παράγοντες καί δέν
ε!ναι κάτι πού παρατηρείται άποκλειστικά στό Θέατρο- ντο
κουμέντο. Παράλληλα, δμως, ύπάρχουν iiλλα άδύνατα σημεία
πού ξεκινοuν άπό τήν ίδιομορφία του νέου τύπου, τούς έσω
τερικούς του κανόνες, τiς δυνατότητές του, τά μέσα eκφρασης
πού διαθέτει κλπ.
Ή διπλή άπαίτηση γιά πιστή άπόδοση ντοκουμέντων καί ποιη
τική δημιουργία, άκριβώς αύτό τό νέο στοιχείο του θεατρι
κοu Εργου- ντοκουμέντου, φέρνει καί τίς σοβαρότερες δυσκο
λίες. Καί μόνο ή έλευθερία στήν έπιλογή καί ταξινόμηση του
ύλικοu άρκεί γιά νά μειωθεί ή άντικειμενικότητα. Ή ε!κόνα
πού θά δειχτεί άπό τή σκηνή, δσο κι Ciν μόνη της άνταποκρί
νεται στήν ιστορική άλήθεια εχει iiλλη άκτινοβολία, άποχτά
μεγαλύτερο βάρος άπό δσο είχε στήν πραγματικότητα, δπου
άλλα γεγονότα καί περιστατικά τή διαφοροποιοuσαν. 'Ακόμα
πιό σοβαρή γίνεται ή περίπτωση, δταν ό ποιητής μειώνει τήν
αύθεντικότητα του εργου προσθέτοντας στό Ιστορικό ύλικό
φανταστικά πρόσωπα καί σκηνές. Ό Αιχμαν, στό " Γιόελ
Μπράντ " του Κ ίπχαρντ, διαφέρει πολύ άπό τόν " !στσρικό "
Άιχμαν, κι αύτό ό συγγραφέας δέν τό διευκρινίζει, άλλ' άφij
νει τό θεατή, πού δέν εχει δικές του ίστορικές γνώσεις, νά πι
στέψει πώς ετσι ήταν ό πραγματικός.
Μέ μειωμένη άντικειμενικότητα μειώνεται, δπως είναι φυσικό,
κ' ή πειστικότητα του eργου. Αύτό τό κακό εχει τίς ρίζες του
μέσα στήν !δια τή στάση του συγγραφέα άπέναντι στό άντικεί
μενό του. Ή " στράτευσή " του δf.ν του άφήνει περιθώρια κρι
τικής άπόστασης. 'Από τή μεγάλη έπιθυμία νά πείσει, άσκεί
μέ τό eργο του πολεμική (πού κλείνει πάντα μέσα της μονο
μέρεια) άντί ν' άρκεστεί νά παρουσιάσει, έπεξηγώντας τα, τά
•

γεγονότα, νά δώσει δηλαδή βασικά στό Θεατή τή δυνατότητα
νά κρίνει μόνος του σωστά. Αύτή 1Ί άδυναμία είναι, δπως άνα
φέραμε παραπάνω, τό πιό σοβαρό έλάττωμα στόν " Άντι
πρόσω�ο " τοu Χόχουτ.;�
Π ροβληματική γίνεται ή άντικειμενικότητα κι άπ' τό γεγονός,
δτι τό τόσο πρόσφατο παρελθόν δέν Εχει σ' δλα του τά ση
μεία φωτιστεί καί έξακρι βωθεί !στορικά. Παράδειγμα, ή περί
πτωση τής 20ής 'Ιουλίου, πού γιά ni δραματοποίησιΊ της στούς
" Συνωμότες " είχε ό Graetz σά μοναδικό ντοκουμέντο τά
πρακτικά τών άνακρίσεων τής Γκεστάπο.
Δέ χωράει άμφιβολία πώς τά ντοκουμέντα μόνα τους, δσα κι
Ciν είναι σ' άριθμό καί πλάτος, δέ μποροuν νά κλείνουν μέσα
τους μιά άπόλυτα όλοκλη ρωμένη είκόνα τι'Ίς πραγματικότη
τας. Κάθε ντοκουμέντο εχει τή σκοπιά του, φωτίζει ενα κομ
μάτι μόνο του συνόλου, ούσιαστικά αύτό τό Ιδιο τό γεγονός,
παραμερίζοντας τά α!τια καί τούς παράγοντες πού κρύβονται
πίσω του. Άς πάρουμε γιά παράδειγμα ενα άπό τά καλύτερα
εργα, τήν " 'Ανάκριση " τοu Πέτερ Βάις. Μέσ' άπ' τή δίκη,
δπου κατηγορούμενοι καί μάρτυρες ήταν δλοι πρόσωπα πού
άνηκαν στό στρατόπεδο (ε!τε σά θύματα, ε!τε σά βασανιστές),
παρουσιάζεται τό Άουσβιτς σάν κάτι αύτόνομο, όλότελα
άσχετο κι άποκλεισμένο άπό τό γύρω κόσμο· αύτή i1 λανθα
σμένη έντύπωση eχει γιά άποτέλεσμα νά τό βλέπει ό θεατής
σάν κάτι πού δέν τόν άφορά άμεσα, κάτι ξένο, παράλογο, πού
δέν eχει καμιά θέση στόν κόσμο του.
Διερωτάται κανένας μήπως ή παλιά γνωστή τεχνι κιΊ μέ η)
συμβολική ύπόδειξη, παραβολή, μεταφορά σ' iiλλο χώρο καί
χρόνο ε!ναι πιό κατάλληλη άπό ηiν έπεξεργασία ντοκου
μέντων. Σίγουρα δέν είναι τυχαίο πώς μεγάλοι σάν τό Μ πρέχτ
(" Άρτοuρο Οϋι ") ii τόν Τσάπλιν (" Ό δικτάτορας " ) άκο
λούθησαν αύτό τό δρόμο. 'Ακόμα καί στίς μέρες μας, μέ τό
νά μεταφέρει ή Τζόαν Λίτγουντ τόν Πρώτο Παγκόσμιο
Πόλεμο στό έπίπεδο έπιθεώρησης (" Ώ, τί ύπέροχος πόλε
μος ! ") fι ό 'Αρμάν Γκαττί τόν Δεύτερο σ' ενα φανταστικό
κόσμο (" Είδήσεις άπό ενα προσωρινό πλανήτη ") εχουν πε
τύχει πολύ καλύτερα αύτό πού έπιδιώκει καί τό θέατρο πού

" 'Ομιλία γιά τό Βιετνάμ " (όλόκληρος ό . . . σιδηροδρομικός τίτλος του άναφέρεται στό κείμενο) εlναι τό δεύτερο ίfργο τού Πέτερ Βό.ι:;
πού άνιίκει καθαρά στό θέατρο ντοκουμέντο. ' Υποδειγματικά ό.ποδεικτικιj, ιί τραγωδία ένός λαού μέσα ό.πό τιίν ίστορικιί του πορεία καί
τό ξεσκέπασμα τού ό.μερικανικού ίμπεριαλισμού. Πρεμιέρα τό 1968 στιί Φραγκφούρτη. Είκόνα ό.πό τό πετυχημένο ό.νέβασμα στιίν Πειρα
ματικιί Σκηνιί τού Κό.μερσπίλε τού Μονό.χοιι, τόν 'Ιούλη τού 1968, μέ χρησιμοποίηση πολλών στοιχείων έπιθεώρησης καί ό.γκίτ - ποόπ

στηρίζεται άποκλειστικά σέ ντοκουμέντα, δηλαδή μέ τή βοή
θεια τf\ς τέχνης νά διαφωτίσει τό θεατή καί νά τόν έξαναγ
κάσει νά πάρει χωρίς ύπεκφυγές θέση.
Φυσικά, αύτό δέ σημαίνει δτι τό θέατρο - ντοκουμέντο εχει
άποτύχει όλότελα στό σκοπό του. Ή άναστάτωση πού ξεσή
κωσαν πολλά άπό τά εργα αύτά, ο[ συζητήσεις, οί διαμάχες
πού άκολούθησαν ε{ναι άρκετή άπόδειξη γιά τό άντίθετο. Σέ
μιά έποχή πού τό γερμανικό θέατρο εχει τή θέση. του στήν
κοινωνία πιό πολύ σάν κοσμικό γεγονός, πού σέ ώραία, μον
τέρνα κτήρια γίνεται συνήθως καλοβαλμένο, συμβατικό, άκίν
δυνο θέατρο, ή σκηνή ξανάγινε βημα, ύποχρέωσε τό Κοινό
νά σκεφτεί, νά συζητήσει, νά πάρει θέση.
Άν μάλιστα άναλογιστεί κανένας τί μετριότητα κυριαρχεί
στά εργα πού μέ συντη ρητικά μέσα καί τεχνοτροπία έπεξερ
γάζονται τά ίδια θέματα, i; πώς μέ τή γενικότητα της παραβολης
χάνεται ή αίσθηση γιά τήν ειδική περίπτωση κι ό θεατής
μπορεί πάλι νά θεωρήσει τόν έαυτό του καί τόν κόσμο του
άμέτοχο, μπορεί νά καταλάβει καί νά δικαιολογήσει τή στρο
φή στό έντελώς άντίθετο μέσο : άπλ1), ξεκάθαρη έπίδειξη τού
Ιστορικού, χωρίς άνάμιξη της φαντασίας καί τή φιλοδοξία
νά κλειστεί στό. θεατρικό εργο τό 'Απόλυτο, κι ίiς φωνάζουν
πολλοί πώς αύτό δέν ε{ναι τέχνη, άλλά δημοσιογραφία πού
κατάκτησε χωρίς δικαίωμα τό θέατρο.
Τό πρόβλημα πάλι της άντικειμενικότητας άποχτά μόνο τότε
σημασία, δταν γεννιέται στό θεατή ή έντύπωση της αύθεντι
κότητας, ένώ ό συγγραφέας i::χ ει ύπερβεί τά δριά της. Όσο
οι δυό παράγοντες, ίστορία - φαντασία, μένουν καθαρά χωρι
σμένοι, μπορεί κανένας ι'.ίφοβα νά έπιτρέψει στόν ποιητή αύτή
τήν έλευθερία. Οϋτε τό δτι σάν ύποκείμενο ό ποιητής άνα
λύοντας κ' έπεξηγώντας τό ιστορικό ύλικό του παίρνει καί
θέση άπέναντί του, προτρέποντας τό Κοινό νά πάρει τήν ίδια,
ε{ναι κάτι άπαγορευμένο, γιατί πάντα ενας προσεχτικός παρα
τηρητής δέν καταγράφει άπλώς τά γεγονότα, άλλά συγκρίνει,
ταξινομεί, βγάζει συμπεράσματα, άξιολογεί κ.ο.κ.
Αύτή εΙναι, θεωρητικά, ή σωστή άντιμετώπιση τού θεάτρου 
ντοκουμέντου. Οϋτε τέλεια ι'.ίρνηση καί κατακραυγή, οϋτε
άπόλυτος ένθουσιασμός καί χειροκρότημα. Π ρόκειται μόνο
γιά μιά δυνατότητα δίπλα σ' ίiλλες, μ' έλαττώματα, μειονεκτή
ματα, κινδύνους, άποτυχίες άλλά κι άρετές, προτερήματα, θε
τικά άποτελέσματα.
Θεωρητικά δμως, γιατί στήν πράξη, ως τώρα τουλάχιστο,
ύπερτεροuν τά μειονεκτήματα. οι δυό κανόνες, αύθεντικότη
τα καί ποιητική δημιουργία, ε{ναι, λίγο η πολύ, τροχοπέδη
ό ενας στόν ίiλλο. Κι αύτό, γιατί ή άδιάκοπη φροντίδα του
συγγραφέα νά μή μετριάσει τήν άντικειμενικότητα, νά μήν
ύπερβεί τά δρια της αύθεντικότητας δέν τόν άφήνει έλεύθερο

νά όλοκλη ρώσει τήν αiσθητική έπεξεργασία, ένώ ταυτόχρονα,
οί προσπάθειες πού καταβάλλει καί σ' αύτό τόν τομέα ε{ν'
άρκετές γιά νά κάνουν τό θεατή νά άντιμετωπίζει τό εργο μέ
αiσθητικά κριτήρια. Οί άπαιτ�)σεις του μένουν φυσικά άνικα
νοποίητες κ' εχουμε τό άποτέλεσμα νά άπωθεί ό θεατής τό
έργο, νά μένει άδιάφορος, άμέτοχος, ξένος. Οϋτε τό αiσθη
τικό βίωμα άπό τή συνάντησή του μέ τό εργο τέχνης συν
ταράζει τόσο τό θεατή, ώστε νά τόν έξαναγκάσει νά πάρει
θέση άπέναντι στό θέμα πού τού παρουσιάζουν, οϋτε ή έπί
δειξη της ίστορικt'Ίς πραγματικότητας ε{ναι τόσο πειστική,
ίiJστε νά τή δεί σάν κάτι πού τόν άφορά ίiμεσα. Ή δλη προσ
πάθεια μένει τελικά χωρίς πλατιά άπήχηση. Κ' έπειδή αύτή
i1 άπήχηση ήταν ό σκοπός τών συγγραφέων (τό θέατρο- ντο
κουμέντο ε{ναι κοινωνικά στρατευμένο κι δχι l'a1·t pour l'art),
είμαστε άναγκασμένοι νά παραδεχτούμε πώς τά περισσότερα
έργα - θά μπορούσε νά έξαιρέσει κανένας τόν " 'Αντιπρό
σωπο ", τήν " 'Ανάκριση ", τό " Φάκελο 'Οπενχάιμερ ", τήν
·· Όμιλία γιά τό Βιετνάμ " καί τήν .. 'Ανάκριση της 'Αβά
νας .. - δέν ίκανοποιοuν, μ' δλη μας τήν προθυμία ν' άναγνω
ρίσουμε τίς καλές τους προθέσεις. Φυσικά καί πέντε καλά
εργα ένός μόνο θεατρικού είδους μέσα σέ λιγότερο άπό
δέκα χρόνια δέν εΙναι εύκαταφρόνητος άριθμός.
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Τό έρyο τοίί Χόχουτ " Ό 'Αντιπρόσωπος " ε!ναι μια απο
τίς λίyες οvσιαστικές συνεισφορές yιά τό θετικό ξεπέρασμα
τοίί παρελθόντος. Λέει τά πράyματα μέ τ' όνομά τους, χωρίς
έπιείκεια. Δείχνει ότι μιά ιστορία, πού yράφτηκε μέ τό α!μα
έκατομμυρίων άθώων, δέ μπορεί ποτέ νά παραyραφεί. Μοι
ράζει στούς ένοχους τό μερτικό τους στήν εvθύνη. 'Υπενθυ
μίζει σ' όλο�ς όσους έλαβαν μέρος, ότι μποροίίσαν νά πάρουν
θέση, κι ότι πραyματικά πf\ραν, άκόμα καί στήν περίπτωση
πού έμειναν οvδέτεροι.
" Ό 'Αντιπρόσωπος " καυτηριάζει όλα τά ψέματα πού Ισχυ
ρίζονται ότι iΞνα ιστορικό δράμα, σά δράμα τf\ς έλεύθερης
βοvλησης, δέν ε!ναι πιά δυνατό. Γιατί καθαρή έλευθερία βοv
λησης δέν ε!ναι πιά δυνατή στόν άνθρωπο πού ζεί στήν άνω
νυμία, μέσα στήν άμορφία τών κοινωνικών-πολιτικών προ
ληπτικών μέτρων κ' έξαναyκασμών, μέσα στήν παράλοyη
δόμηση τf\ς κοινωνικf\ς vπαρξης τοίί άνθρώπου, στήν όποία
όλα έχουν άποφασιστεί έκ τών προτέρων. Μ ιά τέτοια θεωρία,
πού σβήνει τήν iστορική πράξη, βολεvει όλους έκείνους πού
θέλουν σήμερα νά ξεφύyουν άπό τήν άλήθεια τf\ς iστορίας,
άπό τήν άλήθεια τών ϊδιων τών ιστορικών τους πράξεων.
Αvτό τό έρyο ε!ναι iΞνα ιστορικό δράμα μέ τήν έννοια ποv
'δωσε ό Σίλλερ στόν όρο. Βλέπει, όπως τό δράμα τοίί Σίλλερ,
τόν άνθρωπο στή δράση του, πού δρώντας ε!ναι ύ.ιιτιπρόσω
πος μιδ:ς ίδέας : . ΕλεύΟερος στήν πραyμάτωση αvτf\ς τf\ς Ιδέας,
έλεvθερος στήν έπίyνωση τf\ς άναyκαιότητας μιδ:ς " κατηyο
ρηματικf\ς ", δηλαδή μιδ:ς ήθικf\ς δράσης, άντάξιας τf\ς άν
θρώπινης άξιοπρέπειας. 'Απ' αvτή τήν έλευθερία, πού ε!ναι
κτf\μα τοίί καθενός, πού ήταν κτf\μα τοίί καθενός άκόμα καί
κάτω άπό τό ναζιστικό καθεστώς, πρέπει νά ξεκινήσουμε, Ο:ν
θέλουμε νά ξεπεράσουμε θετικά τό παρελθόν μας. Τό ν' άρνη
θοίίμε αvτή τήν έλευθερία θά σήμαινε πώς άρνιόμαστε τήν

ένοχή πού ό καθένας έβαλε στούς ώμους του, όταν δέ χρησι
μοποίησε τήν έλευθερία του yιά νά πάρει θέση ένάντια στήν
άπανθρωπιά.
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'Υπάρχει ήδη ενα όλόκληρο, σχεδόν, λοyοτεχνικό ε!δος άπό
έρyα πού άσχολοίίνται μέ τό πρόσφατο παρελθόν μας. Τό
καλvτερο πού μπορεί νά πεί κανένας yιά τά περισσότερα άπ'
αvτά, πού συνήθως σκονίζονται στά yραφεία τών διευθυντών
δραματολοyίου, ε!ναι πώς - σέ yενικές yραμμές - έχουν καλές
προθέσεις. Σέ πολλά άπ' αvτά τά έρyα oi συyyραφείς άπελευ
θερώθηκαν άπό τά ίδια τους τά βιώματα. Αvτό - σάν iΞνα
ε!δος έξομολόyησης - πρέπει νά τούς άναyνωριστεί. Όμως
έχει άποδειχτεί, πώς ή ζωή μονάχη της δέ yράφει θεατρικά
έρyα, iΊ τουλάχιστο δέ yράφει καλά. Μόνο σέ σπάνιες περι
πτώσεις ό όρίζοντας ένός άτομικοίί πεπρωμένου ε!ναι άρκετά
πλατvς, ώστε νά μπορεί νά 'ναι σάν παράδειyμα " άντιπρο
σωπευτικό " yιά τό σvνολο. Ύστερα ύπάρχουν κ' oi καθαρά
τεχνικές άτέλειες . . .
Ό Χόχουτ δέν προσφέρει eνα βίωμα. Προσφέρει τό ύλικό μιδ:ς
ύπόθεσης πού 'yινε " κεκλεισμένων τών θυρών " καί πού
μπόρεσε νά τήν κάνει κτf\μα του μόνο vστερα άπό πολv
χρονη κ' έξαντλητική iστορική έρευνα. 'Ακόμα καl yιά τήν
τόσο " πλοvσια σέ ύλικό " ιστορία τf\ς ναζιστικf\ς έποχf\ς,
τό ύλικό αvτf\ς τf\ς ύπόθεσης ε!ναι άσυνήθιστο. Βάζει τήν
κοινωνία - σά θεατρικό κοινό - άντιμέτωπη μέ μιά άπό τίς
πιό ριζικές συyκροvσεις τf\ς ιστορίας όλου τοίί δυτικοίί κό
σμου - κι όχι μόνο τοίί χιτλερικοίί καθεστώτος. Μ δ:ς προ
καλεί ν' άσχοληθοίίμε μέ μιά ύπόθεση, ποv, περισσότερο άπό
κάθε άλλη, ήταν τυλιyμένη σέ μιά άπαραβίαστη σιωπή .
"Οταν τήν άνοιξη τοίί 1 962 μ' έκλέξανε καλλιτεχνικό διευθυντή
τf\ς Έ λεvθερης Λαϊκf\ς Σκηνf\ς τοίί Βερολίνου, ε!χα άποφασίσει
- άκριβώς μέ όρyανο τή " Λαϊκή Σκηνή ", μ' iΞνα ρεπερτόριο
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Λαϊκ fi s Σκηv fi s - vά καταπολεμήσω τή yεvική λησμοσύvη, τή
yεvική έπιθυμία λήθηs yιά τά yεyοvότα τού πρόσφατου
παρελθόvτοs μαs. Κ' έvώ σκεφτόμουv πώs θά μπορούσα vά
διαμορφώσω evα τέτοιο ρεπερτόριο - ε!χα διαλέξει yιά ξεκί
vημα τήv " Τετραλοyία τώv Άτρειδώv " τού Γκέρχαρvτ
Χάουπτμαv, F.vα μυθολοyικά κρυπτοyραφημέvο έξορκισμό
τ fi s χιτλερικ fi s βαρβαρότηταs - έφτασε evα τηλεφώvημα τού
κυρίου Λέvτιχ-Ρόβολτ : Μέ τή μεσολάβηση τού φίλου του
Κάρλ Λούvτβιχ Λέοvχαρvτ εlχε πάρει evα θεατρικό έρyο, τό
πρωτόλειο έvόs vέου Γερμαvού συyyραφέα, στήv ούσία κάτι
παραπάvω άπό evα έρyο " μόvο " . . . Στόv έκδοτικό ο!κο
οσοι τό διάβασαv ε!χαv φοβερά άvαστατωθεί . . . Βέβαια δέv
ήξεραv πώs θά μπορούσε v' άvέβει το eρyo στο θέατρο,
yιατί ξεπερvούσε κάθε διάσταση . . . 'Αλλά av είχα όρεξη καί
χρόvο yιά vά τό διαβάσω δέ θά 'θελαv vά μή μού τό 'χουv
πεί . .
Μού 'στειλαv τό έρyο στοιχειοθετημέvο - κι όχι οπωs συvήθωs
yίvεται στό χειρόyραφο. 'Αλλά δέv είχε στοιχειοθετηθεί άπό
τόv έκδοτικό οίκο Ρόβολτ, άλλ' άπό evαv οίκο πού, μετά τή
στοιχειοθεσία τού κειμέvου, άvαyκάστηκε vά όμολοyήσει, πώs
δέv είχε τό θάρροs vά τό έκδώσει . Ό Ρόβολτ, ομωs, οταv
άρyότερα τού έστειλαv τό έρyο, ε!χε τό θάρροs, ε!χε τήv
τόλμη - οπωs πάvτα. Κι άποφάσισε vά τό έκδώ-:rει.
'Ασυvήθιστα περιστατικά, πού σέ κάvουv vά τά χάvειs, σέ
άvαστατώvουv. 'Έvα άσυvήθιστο έρyο, ποv σέ κάvει vά τά
χάvειs, σ' άvαστατώvει, evα μεyάλο, evα άvαyκαίο eρyo - τό
'vιωσα μόλιs διάβασα τίs πρώτεs κιόλαs σελίδεs. Σίyοvρα τό
θέμα - ή μοίρα τώv Έβραίωv τόv καιρό τού φασισμού δέv ήταvε καιvούριο. Γvωρίζαμε π.χ. " Τό Ή μερολόyιο τ fi s
"Avvαs Φράvκ ", ποv μas είχε συyκιvήσει άκόμα κι άπό τήv

άμερικαvική θεατρική διασκευή τού βιβλίου. Μόλιs είχαμε δεί
στό θέατρο καί τήv " Άvδόρρα ". Έvα σημαvτικό, evα " ώ
ριμο " yιά τήv έποχή μαs eρyo, μολοvότι οί κριτικέs yvώ
μεs - ίσωs όχι άδικα - έπισή μαvαv πώs ε!χε έyκλωβιστεί στή v
κατασκευή τού μύθου του καί δέv ξεπερvούσε τά ορια τού
.. άφηyηματικού " παρ' ολη τήv προσθήκη μερικώv .. έπι
κώv " άχτίδωv.
Άκριβώs ομωs τό ξεπέρασμα τού " άφηyηματικού " , τού
πρωτάκουστου, τού μοvαδικού, τfis " εlδικ fi s περίπτωσηs "
ε!vαι τό μεyάλο κατόρθωμα τού Χόχουτ. Τό eρyo του δέv
_eχει στόχο τό " έvδιαφέροv ", τήv eκπληξη, τήv πλοκή - 8πωs ε!vαι τό χαραχτηριστικό yvώρισμα τού άφηyηματικού,
τού διηyήματοs καί πού ήταv έπικίvδυvα εvκολο νά συμβεί
μ' αύτό τό άσυvήθιστο, τό " Ιδιαίτερο " vλικό. Στόχοs του
ε!vαι άvτίθeτα ή yραφή ίστορίαs - όχι άφήyησηs - ποv άvτι
κειμεvοποιεί, ποv έρευvΟ: τό σύvολο τfis άvθρώπινηs συμπερι
φορas. Ό Χόχουτ άvαπτύσσει έπιστημονικά έπεξερyασμέvο
vλικό μέ διατύπωση καλλιτεχvική, ταχτοποιεί, ταξινομεί τό
vλικό του μέ τά μέσα έvos - τό λέω μέ πλήρη έπίyvωση σημαvτικού δραματικού ποιητή.
'Άv κάποιο eρyo ε!vαι κατάλληλο vά μπεί στό έπίκεντρο έvόs
ρεπερτορίου, ποv θέλει vά άσχοληθεί μέ πολιτικά-ίστορικά
yεyοvότα : Νά τό eρyo! Έξαιτίαs αvτού τού eρyου άξίζει vά
κάvειs θέατρο. Μ' αvτό τό eρyo άποχτa τό θέατρο ξαvά μιά
άποστολή, άποχτΟ: άξία καί yίvεται άvαyκαίο.
Jll

Τό έπικό στοιχείο στό δράμα, τό έπικό δράμα, δέv vπάρχει
μόvο μετά τό Μπρέχτ. Τά ίστορικά δράματα τού Σαίξπηρ
είvαι στήv οvσία evα μοvαδικό έπικό δράμα. Ό Σίλλερ όvο
μάζει τούs " Ληστέs " του evα " δραματικό μυθιστόρη μα " κι
οταv φέρvει στή σκηvή τό Στρατόπεδο τού Βάλλεvστάιv, π.χ.,
τό κάvει σάv έπικόs ποιητήs, (σάv ίστορικόs ! ) , πού δέ θέλει
v' άποσιωπήσει καί τό, κατά κάποιοv τρόπο, " περιθωρια
κό ", πού άρκετά συχvά ε!vαι κεvτρικό, ό πυρήvαs. ' Εδώ
τοποθετείται καί ή δίκαιη περιφρόvηση τ fi s δ fi θεv " τυπο
ποιημέvηs " eκτασηs τού θεατρικού eρyου. Είvαι όλότελα
άδιάφορο πόσο μεyάλο ε!vαι evα eρyo, οταv ε!vαι evα καλό,
evα άvαyκαίο eρyo. 'Αποφασιστικό δέv ε!vαι πόσο χρόvο
μπορεί ΕVα κοιvό vά παρακολουθήσει, άλλά πόσα eχει νά πεί
evαs συyyραφέαs στό κοιvό. Μ' αύτό τό μοvαδικό κριτήριο,
ποv πρέπει vά χρησιμοποιεί καvέvαs, ή eκταση τού " Άvτι
πρόσωπου " ε!vαι έvτελώs δικαιολοyημέvη. Ε!vαι έπικό eρyo,
έπικό-έπιστημονικό, έπικό θέατρο-vτοκουμέvτο. Έvα eρyo yιά
evα F.πικό .. πολιτικό " θέατρο, πού yι' αvτό παλεύω πάvω .
άπό τριάvτα χρόvια : evα .. όλοκληρωτικό " eρyo yιά eνα
" όλοκληρωτικό " θέατρο . . .
τι σημαίvει αύτό ;
" Η δη ό έξπρεσσιοvισμόs εlχε ξεκιvήσει άπό τήv έπίyvωση,
πώs ή πραyματικότητα τού αlώvα μαs δέv ε!vαι δυvατό
v' άποδοθεί πιά μέσα άπό " Ιδιωτικέs " καταστάσειs καί συy
κρούσειs. Ζητούσε μιά διεύρυvση τώv άvτικειμέvωv του πρόs
Ίό " τυπικό " , πρόs τό κατά κάποιοv τρόπο άλληyορικό
(ό άvτραs, ή yυvαίκα κλπ . ) . 'Αλλά eφταvε μόνο σέ έπl μέρουs
άλήθειεs και eμειvε άvακριβήs, λυρικόs στήv άvάλυση τώv
ίστορικώv-πολιτικώv yεyοvότωv. Ό έξπρεσσιονισμόs μιλού
σε σ' ολουs τούs άvθρώπουs στόv έvικό, χωρίs vά τούs yvω
ρίζει, πράyμα πού σιyά σιyά π fi ρε φαvταστική, έξωπραyμα
τική μορφή. Έμέvα συvέχεια μέ κατηyορούσαv yιά έξπρεσ
σιοvισμό - άvόητα, yιατί έyώ άρχίζω έκεί πού ό έξπρεσσιο
vισμόs τελειώvει. Έμέvα μ' ε!χαv διδάξει οί έμπειρίεs τού Α'
Παyκόσμιου Πόλεμου, ποιά πραyματικότητα, ποιέs πραyμα
τικότητεs eπρεπε vά λάβω vπόψη : πολιτική, οlκοvομική, κοι
vωvική καταπίεση - πολιτικόs, οlκονομικόs, κοιvωvικόs άyώ
vαs. Τό θέατρο ήταv yιά μέvα ό χώροs, δπου έπρεπε vά έξε
ταστούv μέ μεyεθυvτικό φακό αvτέs οί πραyματικότητεs. Τότε
- στή δεκαετία τού '20 - vπfi ρχαv λίyοι συyyραφείs : ό Τόλ
λερ, ό Μπρέχτ, ό Μέριvyκ καί μερικοl άλλοι πού προσπαθού�

Τολμηρό:;, πρωτοπόρο:; καί πάντα πιστός στιίν ίδέα τού πολιτικού
Οεάτρου, ό μέγας Πισκάτορ άνέβασε, δχι μόνο τό πρώτο, άλλί.ι
δλα σχεδόν τί.ι ίiργα ντοκουμέντα στιίν " 'Ελεύθερη Λαϊκιί Σκηνιί ..
του. Γιί.ι τόι• " 'Α ντιπρόσωπο " τού Ρόλφ Χόχουτ εlπε τό μεγάλο
λόγο : .. 'Εξαιτίας αύτού τού ίiργου άξίζει νί.ι κάνεις θέατρο " !
Μιί.ι σκηι•ιί άπό τό rί νiβασμά τnιι, στίς 20 Φλεβάρη τού 1963
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σαν νά συμπεριλάβουν αυτη τή " νέα " πραγματικότητα
μέσα στά eργα τους. Οί προσπάθειές τους δέν ήταν πάντα
άρκετές. Ό,τι δέν ύπi'jρχε μέσα στό ίδιο τό eργο, eπρεπε νά
τό προσθέσω έγώ.
Μέ τή διεύρυνση καί τήν άλλαyή τών δραματουργικών μορ
φών, μέ τή χρησι μοποίηση νέων τεχνικών καί σκηνοθετικών
μέσων προσπάθησα νά δείξω, μέσα άπό τό θέατρο, τό εύρύ
καί περίπλοκο τών βασικών καί ζωτικών προβλη μάτων - τό
σύνολό τους - πού 'ναι πάντα συyκρούσεις, " αίτίες πολέ
μου " Cιν τό θέλει κανείς eτσι. Τεχνικά μέσα, δπως προβολές,
φίλμ, κυλιόμενο δάπεδο, σχόλια κλπ. , τά �!χα όνομάσε1 - πρίν
άκόμα διατυπώσει ό Μπρέχτ τόν δρο τ ο " " έπ1κό " - έπ1κά
μέσα. Γέμιζαν τήν παράσταση μέ έπ1στη μον1κό ύλ1κό, μέ
ντοκουμέντα, έρμήνευαν καί διαφώτιζαν.
Τό eργο τού Χόχουτ " Ό 'Αντιπρόσωπος " ε!ναι ήδη στή
σταθερή λογοτεχνική του τοποθέτηση αύθεντικά έπικό. Στό
διάλογο eχουν ένταχθεί οί έξαφετικά σημαντικές σκηνικές καί
σκηνοθετικές όδηγίες, οί χαραχτηρισμοί τών προσώπων κλπ.
σάν άναπόσπαστο μέρος τού ίδιου τού eργου. (Αύτά άφορούν
καί τό παράρτημα τών ντοκουμέντων ) . Ή eμμετρη γλώσσα
δένει τό πλi'jθος τών γεyονότων πού περιλαμβάνει τό ύλ1κό.
Ό ίδιος ό Χόχουτ μού 'πε πώς μπόρεσε νά έπ1βληθεί στό
ύλ1κό πού τόν eπν1γε μόνο μέ τή μεταφορά του σέ μιά έλεύ
θερη ρυθμική γλώσσα. Έτσι άπέφυγε τόν κίνδυνο νά στρι
μωχτεί " στόν ντοκουμενταρίστικο, χωρίς vφος νατουραλι
σμό, πού 'χουν τά έβδομαδ1αία έπίκαφα . . . ". Ντοκουμέντ.ο
καί Τέχνη ε!να1 άδ1άσπαστα ένωμένα.
Φυσικά είναι δύσκολο νά κατασκευαστεί άπ' αύτό τό " όλο
κληρωτικό " eργο μιά σκηνική διασκευή, νά κοπεί eνα κομμάτι .
Όχι γιατί τό eργο ε!να1 πολύ μεγάλο, πολύ όγκώδες γιά τό
θέατρο, άλλά γιατί τό θέατρο καί ό όρίζοντας τi'jς κοινωνίας
κ' ή τοποθέτησή της άπέναντι στό θέατρο είναι γι' αύτό
τό eργο πολύ περιορισμένα - γιά τώρα τουλάχιστο. " Ήταν
πολύ μεγάλο γιά νά 'ναι καλό " - διάβασα τελευταία στόν
τίτλο τi'jς κριτικi'jς μιaς παράστασης, πού κράτησε τρεισήμ1ση
ώρες! Γ1ά τό eργο τού Χόχουτ θά προτιμούσα νά πώ : " Πολύ
καλό, γιά νά 'ναι μεγάλο! " Παρ' δλο πού μιά παράσταση
σέ δυό ή τρία βράδια θά 'ταν τό μόνο πού άρμόζει, ώστόσο
πρέπει νά κοπεί γιά νά δείξουμε στό κοινό - μιά καί δέ θέλει
δλο τό eργο - τά π1ό σημαντικά του μέρη. (Ίσως συμπλη
ρώσω άργότερα σέ είδικές παραστάσεις, πρωινές κλπ . , τίς
κομμένες σκηνές . . . ). Πάντως eχω συμφωνήσει μέ τόν έκδο
τικό ο!κο Ρόβολτ ταυτόχρονα μέ τήν πρεμιέρα τού Βερολίνου
νά κυκλοφορήσει κ' ή eκδοση σέ βιβλίο, σάν άπαραίτητο
βοήθημα καί συμπλή ρωμα.
' Ελπίζω πώς ή κατηγορία κ' ή ύπεράσπιση αύτού του εργου
θ' άγγίξουν δλους, δπως άγγιξαν τούς λίγους πού μέχρι
τώρα τό διάβασαν. ' Ελπίζω πώς ή άξία μιΟ:ς τέτοιας δουλειάς
δέ θά 'χει άντίχτυπο μόνο στόν καλλιτεχνικό τομέα, στόν
τομέα τi'jς φόρμας καί τi'jς αίσθητικi'jς, άλλά κυρίως θά 'χει
άντίχτυπο στήν ίδια τή ζωή. Πιστεύω στή δύναμη αύτού
τού eργου νά φέρει άλλαγές. Ή άντι-σοπενχαουερική " άνα
θεματισμένη " αlσιοδοξία μου παραμένει άρκετά Ισχυρή - κι
aς eχει άδυνατίσει, δπως φαίνεται φυσικό - γιά νά πιστεύω
σέ μιά άλλαγή τi'jς ίστορίας τού άνθρώπου μέσα άπό τήν
i:πίγνωση, σέ μιά εlρηνική άλλαγή κι όχι άντιπνευματική, βίαιη,
πού άναγνωρίζει πιά τήν έξέλιξη μόνο σάν έξέλιξη πρός τήν
καταστροφή. "Ομως, μόνο μέσα άπό μιά άντικειμε1ιική συν
ειδητοποίηση μπορεί νά δη μιουργηθεί μιά όλο πάθος όμολο
γία πίστης πρός τίς άξίες, πού τή νέα τους διατύπωση έπι
χεφεί ό Χόχουτ μ' αvτό τό eργο. Τούτος ό νέος συγγραφέας
Ρόλφ Χόχουτ βρίσκω πώς δέν ε!ναι μόνο eνας καλός συγγρα
φέας θεατρικών eργων καί ποιητής : είναι eνας όμολογητής l
Καί ή άνακάλυψη ένός τέτοιου όμολογητi'j άνακουφίζει καί
δίνει παρηγοριά μέσα σ' eναν κόσμο σιωπi'jς. Μ ιΟ:ς σιωπi'jς
ποv 'ναι άδεια, χωρ\ς περιεχόμενο, άχρηστη.
Μετάφραση ΛΙΛΑΣ Μ Α ΡΑΚΑ
�

Ό Ρόλφ Χόχουτ . Χρόνια όλόκληρα δούλευε τόν ·· Άντιπρόσωπο "
κι iiλλα τόσα προσπαΟούσε μάταια νά βρεί έκδότη ιϊ σκηνοΟέτη !
ΣτάΟηκε άσυμβίβαστος καί σωστός στίς άντιλιίψεις του γιά τό
χρέος τού θεατρικού συγγραφέα καί τιίν άποστολιί τού Θεάτρου.
Εlχε τιίν τύχη νά τόν άγκαλιάσει καί νά τόν έπιβάλει ό μέγας
Πισκάτορ. Τό άνέβασμα τού .. 'Α ντιπρόσωπου " συντάραξε άμέ
σως τίς ιcαΟαρές συνειδιίσεις σ' όλόκληρη τιίν άνΟρωπότητυ.
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Η Α Λ Ή Θ Ε Ι Α Τ ΩΝ Γ Ε Γ ΟΝΟ Τ ΩΝ
Ο ΠΙΣΚΑΤΟΡ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΕΤΑΙ
«Τό Θέατρο πρέπει να ναι πηγ1i ύψηλης αίσθητικης άπό
λαυσης καί 1iθικ1;ς άνύψωσης κ' ενα ίσχυρό κέντρισμα γιά
σκέψεις πάνω στά μεγάλα προβλ1iματα της έποχης». Αύτά
Εγραφε στά 1 890 ό Μ προύνο Βίλλε άπ' τούς ίδρυτές της κί
.
νησης γιά τii ., Λαϊκή Σκην1Ί ··.
Βέβαια, δύσκολα κερδίζεται γενική όμοφωνία γιά τό τί πρέπει
νά Θεωρηθεί ·· μεγάλο πρόβλημα τ�; ς έποχης ". Έκείνοι πού,
γενικά, δέν προβληματίζονται καί πολύ, ύποστηρίζουν περισ
σότερο τό .. Δόν Κάρλος .. παρά τόν .. 'Αντιπρόσωπο ··, καθώς
μάλιστα τό πρωτο εργο εχει διατιμηθεί καί ή αίσθη τική του
άξία είναι έγγυημένη έδω καί πολλές γενιές - άρα δέν ύπάρχει
πιά φόβος έκπλήξεων - ένω στό άλλο Εργο, γιά τόν χωρίς
γνώμη σύγχρονο άνθρωπο, είναι δλα ρευστά - άρα γεμάτα
κινδύνους.
Λοιπόν, έγώ Θεωρω τό "Αουσβιτς ενα άπό τά πολύ μεγάλα
προβλ1Ίματα της έποχης κ' εχω τή γνώμη πώς ή .. Λαϊκή
Σκηνή ", πιστή στούς προγραμματικούς της σκοπούς π ρ έ
π ε ι νά παίξει τήν .. 'Ανάκριση .. του Πέτερ Βάις. .
Ό Πέτερ Βάις άσχολείται άποκλειστικά μέ κείνα τά γ ε γ ο
ν ό τ α πού τά λέμε -Αουσβι τς τό κείμενό του ε! ναι ενα
.. άπόσταγμα των μαρτυρι κων καταθέσεων .. ( Βάις) τ�1 ς δίκης
του "Αουσβιτς στή Φραγκφούρτη.
.
Στήν · · 'Αγόρευση κατά του Θεατρικού "Αουσβιτς . πού δημο
σίεψc ό Γιόαχ ιμ Κάιζερ στ1Ίν έφημερίδα του Μονάχου
.. Sϊιddcιιtsche Zei t u11g " (4/5 Σεπτ. '65 ) διαχωρίζει τ�Ίν .. άλ1Ί
Θεια των γεγονότων " άπό τιΊν ·· άλήθεια τ�; ς τέχνης .. καί
πιστεύει πώς ή .. έπι νόηση .. σάν ά ν α κ ά λ υ ψ η, σά γέν
νημα τ�Ί ς φαντασίας άνήκει στά κριτήρια του Εργου τέχνης.
"Ομως, άποκλείεται ή ·· 'Ανάκριση .. άπό τό χωρο τ�1 ς τέχνης
καί της αίσθητι κης μόνο καί μόνο γιατί έδω μιά πραγματικό
.
τητα γεμάτη φρίκη ήταν πιό .. έπινοητική . άπό τή φαντασία
του συγγραφέα ;
·· Τό κοινό είναι άναγκασμένο νά ύπακούσει στά γεγονότα.
Δέν εχει έλευθερία, γιατί ό συγγραφέας δέν εδωσε έλευθερία
στόν έαυτό του. Καί ένω άκόμα καί τά καλά Θεατρικά Εργα ντοκουμέντα του μοντέρνου Θεάτρου δίνουν στό Θεατή μιά

έναλλακτική λύση, ενα πρόβλημα, μιά έλευθερία νά σκεφτεί
κι αύτός, τό κοινό στ�Ίν .. 'Ανάκριση " είναι άναγκασμένο
νά γονατίσει κάτω άπό τιi δύναμη των στοιχείων. Tou κλέ
βουν έκείνη άκρι βως τήν έλευθερία πού ύπόσχονται ή σκηνή
καί 1Ί τέχνη .. . Αύτά ό Γιόαχιμ Κάιζερ.
Παραγνωρίζει, δμως, δτι οϋτε στό παραμι κρό δέν εχουμε
έδω μιά συσσώρευση άπό ώμότητες, μιά δυσάρεστα έπακριβη
παράθεση άηδιαστικων σφαγων. Έδω ερχονται άντιμέτωποι
μέ τίς πράξεις τους, των όποίων τήν πραγματικότητα άρνιουν
ται, άνθρωποι πού, παρ' δλες τίς φλυαρίες γιά ·· άναγκαστική
ύπακο1Ί σέ διαταγές ... είχαν τήν ιiθικ1i έλευθερία άτομικης
άπόφασης άνθρωποι πού δέ νιώθουν μεταμέλεια καί πού άπο
κρούουν σά νά · ταν μεγάλη άπαίτηση τόν έξιλασμό των έγ
κλημάτων τους. Ή έλευθερία του Θεατη άπέναντι στά γεγο
νότα δέν εχει μειωθεί : μπορεί νά καθορίσει άνεμπόδιστα τή
δική του ήθική ύπευθυνότητα· μπορεί νά κάνει τόν έαυτό του
μάρτυρα της δίκης ίi άκόμα καί κατηγορούμενο· μπορεί νά
γίνει ό ενορκος, πού Θέλει νά βγάλει τή δ ι κ ή του άπόφασιl'
μέσα του μπορεί νά άποφασίσει καί τό μέγεθος της ποινης
- κι ϋ.ς εγι νε αύτό fi δη στ�iν πραγματικότητα - γιατί ή
.. 'Ανάκριση " δέ δίνει οϋτε τήν άπόφαση τοu δικαστηρίου
οϋτε τό σκεπτικό της άλλά περιορίζεται άποκλειστικά στήν
.
έξέταση των άποδεικτικων
στοιχείων.
"Ετσι, δταν τό εργο, πού χαραχτη ρίστηκε άπό τό Βάις άρχι
κά σάν ·· 'Ανάκριση ", ήταν νά πάρει άργότερα τόν τίτλο
·· Τό στρατόπεδο ", έγώ ε!χα άντίρρηση, γιατί αύτός ό στα
τι κός τίτλος, πού !σορροπεί πάνω στ�i σιγουριά καί τ�iν όρι
στικότητά του, δέν άποδίδει τό χαραχτ�iρα του εργου. Έδω,
1Ί πραγματικότητα της κόλασης του στρατοπέδου πρέπει νά
συμπλη ρωθεί πρωτα μέ μιά κοπιαστι κή διαδικασία, νά έξα
κρι βωθεί στήν ά ν ά κ ρ ι σ η . Αύτ�i ή άνάκριση - προσω
ρινά τουλάχιστο - δέν ε!ναι δυνατό νά κλείσει. Ή κατα
δίκη αύτων κ' έκείνων τών κατηγορουμένων δέν πρέπει νά
όδηγεί στό λαθεμένο συμπέρασμα δτι ετσι τό "Αουσβιτς μπηκε
έπιτέλους στήν άκρη. Τό "Αουσβιτς είναι σάν τή Χιροσίμα
i1 ε!κόνα γιά κάτι πού ύπάρχει άνεξίτηλο στόν κόσμο μας

* ' Η . 'Α νάκριση .. στιίν παράσταση τοϋ "Ερβι ν Πισκάτορ, ·· Λαϊκιί Σκηνιί " Δυτικοϋ Βερολίνου, Όχτώβρης 1965
.

Ο Θ ΕΑ ΤΗΣ Β Γ Α Ζ Ε Ι Α ΠΟΦΑΣΗ
ΤΗΝ � �ΑΝΑΚΡΙΣΗ" ΤΟΥ ΒΑ·Ι ·Σ
καί πού άντιμέτωποι μ' αύτό θά πρέπει νά παί ρνουμε πάντα
τίς άποφάσεις μας.
Ή ·· έλευθερία τού συγγραφέα '', πού άναφέρει ό Κάιζερ,
ύπάρχει στό δτι ό Βάις δέν εγραψε μέ τή συνηθισμένη εννοια
ενα θεατρικό !tργο γιά μιά δίκη, άλλά έπεξεργάστηκε αίσθητι
κά τό ύλικό φτιάχνοντας ενα ·· 'Ορατόριο ' ' . Μ έ κανένα τρόπο
λοιπόν δέν πρόκειται γιά τήν άναπαράσταση τού δικαστηρίου
.. πού μπροστά του δικάστηκε ή ύπόθεση τού στρατοπέδου.
Μ ι ά τέτοια άναπαράσταση φαίνεται στό συγγραφέα τού εργου
τό ϊδιο άδύνατη δσο θά 'ταν καί i1 παράσταση τού στρατο
πέδου πάνω στή σκηνti .. ( Βάις).
Δέν είναι λοιπόν μιά συνηθισμένη θεατρική βραδιά. Δέν είναι
" εργο . .. Σ' αύτό εχουν άπόλυτο δίκιο οί βιαστικοί έπικριτές.
Όμως, έδώ, δέ βγiΊ κε κάποια έρμαφρόδιτη μορφ1i άπό τήν
άδυναμία τού συγγραφέα νά δαμάσει τό ύλικό, νά διαμορφώ
σει τό θέμα. ' Εδώ τό θέατρο ξαναμπαίνει πραγματικά στό
χώρο της λατρείας, πού άπό αύτόν είχε κάποτε δημιουργηθεί.
Ξαναγυρίζει άπό τίς σφαίρες της καθαρης αiσθητικης καί
της ώραίας φόρμας καί γίνεται ίεροτελεστία γιά τόν έξορκι
σμό μιας ·· μοίρας . . πού είναι άδύνατο νά γίνει κατανοητti
καί γιά τόν έξορκισμό τών πιό συνταρακτικών καί παράλογων
Παθών στήν Ιστορία τού κόσμου. ' Εδώ στόχος, σά λατρευτικό
βίωμα, δέν είναι πιά ό φόβος τών θεών, άλλά ό φόβος τού
άνθρώπου μπροστά στόν ϊδιο του τόν έαυτό.
Τόν τελευταίο καιρό παρουσιάστηκε μιά νέα γερμανική δρα
ματουργία πού είναι μάλιστα ίδιαίτερα ζωντανή καί σημειώνει
έπιτυχία κ' εξω άπό τό γερμανικό χώρο. Τά δράματα αύτά
φαίνεται νά γίνονται δλο καί περισσότερο πολιτικά . Δέν πι
στεύω πώς πρόκειται γιά μόδα δπως νομίζουν μερικοί κριτικο ί .
Μ προστά στόν παγκόσμια διαδεδομένο μύθο πώς ό άνθρωπος
.
σάν άνώνυμο μέλος μιας δμοιόμορφης μάζας δέν εχει πιά
έλευθερία βούλησης, πώς τά γεγονότα τόν ξεπερνούν καί τό
πολύ πολύ μπορεί νά άφήσει νά τόν .. παρασύρει τό ρεύμα .. .
μπροστά σέ τέτοιου εϊδους φιλοσοφίες άνευθυνότητας, ξεκί
νησαν μερικοί συγγραφείς νά έρευνήσουν πως άραγε 1Ίταν
αύτά τά γεγονότα στήν πραγματικότητα καί ποιές δυνατότη*

τες είχε τό άτομο πραγματικά. Αύτό εκανε τό Χόχουτ ν' ά
νακαλύψει ξανά τόν fιρωα· ό Κίπχαρντ φανέρωσε στό !tργο
του " 'Οπενχάιμερ " τή σύγκρουση διαφορετικών είδών ·· νο
μ ιμοφροσύνης " (άπέναντι στήν πολιτεία - στίς κυρίαρχες
σχέσεις δυνάμεων δηλαδti - καί άπό ηiν άλλη μεριά άπέ
ναντι στήν άνθρωπότητα) ύποδεικνύοντας παράλληλα δτι είναι
άδύνατο νά άποφεύγει κανείς τti λtiψη της άτομικης άπό
φασης καί τώρα στόν Πέτερ Βάις εχουν δλα γιά στόχο τή
διάβρωση έκείνης της άνετης καί τόσο μοιραίας θεωρίας τiΊς
άναγκαστικης ύπακοης σέ διαταγές : δτι δηλαδti τό νά δολο
φονούν τούς 'Εβραίους δέν ήταν μιά άνάγκη ·· ύπό ηiν ά π ε ι
λ ή θ α ν ά τ ο υ '', δπως άδιάκοπα θέλουν νά μας κάνουν νά
πιστεύουμε οί κατηγορούμενοι.
Ότι αύτό τό πολιτικό δράμα, πού άντιλαμβάνεται τή σκηνti
σάν ιίΟικό "Ίδρυμα, σύμφωνα μέ τtiν εννοια πού εδωσε ό Σίλ
λερ, εχει περισσότερη έμπιστοσύνη στά ντοκουμέντα παρά σέ
·· έπινο1iσεις ··, είναι κατά βάθος κάτι αύτονόητο, δταν έκείνοι
πού πη ραν μέρος έπινοοuν, φαντάζονται καί ψεύδονται τόσο
πολύ. Ή ύποτίμησή του σά ·· δράμα μορφωτικ1Ί ς ραδιοφωνικiΊ ς
έκπομπης " ii σάν .. ώφελιμ ιστικό ϊ;ργο . . - μέ άναφορά στόν
Κέρ - είναι κάτι άκόμα πιό άνεύθυνο, γιατί ρίχνει νερό στό
μύλο της άντίδρασης. Όσο δέν εχουμε άκόμα άληθινά λογα
ριαστεί μέ τό παρελθόν μας, δσο θέλουμε νά τό διώξουμε άπό
τό παρόν καί τό μέλλον μας, δσο ή κοινωνία μας θέλει σάν
τόν κακό μαθη ηi νά ·· εχει άπουσιάσει άπό τό σχολείο ·· άκρι
βώς πάντα δταν πρόκειται γιά τά πιό σοβαρά προβλήματα,
τόσο περισσότερο άποστολή τού πολιτικού θεάτρου είναι νά
άνακεφαλαιώνει αύτό πού . . δέν εχει ξεπεραστεί .. καί νά μας
παραδίνει τό μάθημα πού χάσαμε. "Ώς τότε, τό θέατρο δέν
έπιτρέπεται νά είναι άκομμάτιστο καί νά κρατάει άντικειμε
νική άπόσταση, άκόμα κι άν ύπάρχει ό κίνδυνος όρισμένων
καλλιτεχνικών άτελειών. Κι αύτό πού πάντα μuς ελεγαν οί
δάσκαλοί μας ίσχύει κ' έδώ : Non scolac sed νί ιae dίscίιηιιs
δέ μαθαίνουμε γιά τό σχολείο, άλλά γιά τή ζω1; .
Τί μπορούμε νά μάθουμε άπό ί:ξη έκατομμύρια νεκρούς :
Μr.τάφραση ΛΙΛΑΣ Μ Α ΡΑΚΑ

Ή ·· 'Ανάκριση " στι/ν παράσταση τού μαΟητιϊ τού Μπρέχτ, Πέτερ Πάλιτς. Στουτγάρδη, Όχτώβρης τού 1965

-

77

ΔΡΑ ΜΑ ΤΟΥΡ ΓΙΑ ΤΗΣ ΕΝΟΧΗΣ
ΞΕ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΟΥ ΝΑΖΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ
Τού G ϋN THER R ϋHLE
·Ο Ιίι:ύντερ ΡύJ.ε είναι Α·αJ.λιτεχνικό:; συνεργάτης καί Οεατρι
κό:; κριτικός τι;ς μεγάλης γερμανιιο;ς έφημερίδας ·· Φραγκ
φούρτερ Άλγκεμά/\ιε ". Τό κείμε110 πού άκολουθεί εlναι ιί
γραφτιί διατύπωση μιϋ.ς διάλεξιίς του . Ά 11ασκοπεί καί κρίνcι
τιί Οεατρικιί παραγωγιί τι;ς πατρίδας του στιίν πενταετία τού
1960 - 65. Εlναι, άκριβώς, ιί πρώτη πενταετία τι;ς έμφάνισης
τού Θεάτρου ντοκουμέντο κι ό Ρύλε έξηyεί τιί yέννησιί
τnιι rτiι J.υτρωτικιί ri1•άyκη τιί:; μεταιιαζιστικιίς κοι11ιι>νίας.

Όποιος έξετάζει τό περιεχόμενο τού νέου γερμανικού δράμα
τος, μπορεί νά διαγνώσει μέ άκρίβεια, δτι αύτό τό δράμα εχει
προέλθει άποκλειστικά σχεδόν άπό τίς διαστρεβλώσεις καί
τίς περιπλοκές τ�")ς κοινωνίας, πού άρχισαν νά γίνονται φανε
ρές γύρω στά 1 960 καί πού ως αύτές τίς μέρες έπικρατούν
στ1i σκέψη καί στίς συζηηiσεις. Ή ίστορία τού νέου άγγλι
κού δράματος, άπό τόν -οσμπορν ως τόν -ορτον, δείχνει πολύ
καθαρά δτι τά έπαναστατικά αύτά θεατρικά i:: ρ γα, πού 'καναν
μεγάλο θόρυβο, δέ θά ύπηρχαν χωρίς τή σταθερότητα τού
κατεστημένου, χωρίς τή σταθερότητα ένός κοινωνικού τύπου,
πού γίνεται αίσθητός σάν τέλμα. Γύρω στά 1 960 παρουσιά
στηκε μιά παρόμοια κατάσταση καί στή Δυτική Γερμανία.
Θυμόμαστε δτι οί έκλογές κερδιiθηκαν μέ τό σύνθημα ·· άσφά
λεια ", δτι δλοι είχαν τόσο βολευτεί στήν οίκονομικιi εύημε
ρίει, ώστε νά φαί.νεται πώς τά ήθικά προβλ1iματα, πού άκόμα
ξεπροβάλλουν άπό τό παρελθόν, είχαν μπεί στό περιθώριο
.
Τό πρόβλημα πού 'πρεπε νά έξαφανιστεί κρυφά ήταν αύτό :
ή νέα κοι νωνία στή Γερμανία, μετά τό 1 945, επρεπε νά δι1μιουργηθεί άπό κείνους πού 'χαν ύποστηρίξει τό Χ ί τλερ, άπό
ενοχους καί συνοδοιπόρους καί άπό τούς κυνηγημένους άπό
κείνους πού δέ μπορούσαν νά ξεχάσουν τή μεγάλη τους έποχιi,
πού συνέχιζαν νά ζούν μόνο στό παρελθόν καί κείνους πού
προσπαθούσαν νά θεμελιώσουν eνα νέο τύπο. Ύπ1") ρξαν κί
νητρα πού έξανεμίστηκαν, έλπίδες πού πνίγη καν. Κατάθλιψη
πού διαλύθηκε μέσα σέ χρυσά σύννεφα. Βρυκόλακες πού ξανα
π1")ραν σάρκα. 'Ακριβώς, αύτό τό κράμα . τίς άλλαγές καί τίς
διαστρεβλώσεις του παρουσίασε ό Βάλσερ στό i:: ρ γο του
·· Βελανιδιά καί Κουνελάκια . . - μέ τό δ ι κα ίωμα πού 'χει
αύτός πού άσκεί κριτι κ1i, νά ύπερβάλλει. Παρωδεί τήν πορεία
μιiίς κοινωνίας, πού δέ θέλει πιά νά γνωρίζει αύτό πού " είχε
ύπάρξει . . .
Π ρέπει νά δούμε τά πρώτα βήματα πού ' κανε τό θέατρο περι
γράφοντας ηi μεταπολεμική κοινωνία μαζί μέ τίς ύπόλοιπες
έκδηλώσεις τού ϊδιου θέματος, πού σύντομα παρουσιάστηκε
σά Οέμα μιiίς μεγάλης •· άπι.ίJ θησης . . προβλημάτων στό ύπο
συνείδητο. Ή φυγή άπό τήν ίστορία, πού χαραχτηρίζει ηi
δεκαετία τού '50, τερματίζεται άπότομα. Οί δίκες γιά τά στρα
τόπεδα συγκέντρωσης άρχίζουν · μιά καινούρια, ύπερβολική
τάση γιά αύστηρότητα άνακινείται άνάμεσα στή νεότερη γε
νιά - ίδιαίτερα άνάμεσα στούς φοιτητές μιά πολιτικά έπι
στημονική καί νέα ίστορική λογοτεχνία δημιουργείται. Ό
πληθυσμός της Δυτικης Γερμανίας, πού πηρε τά χαραχτη ρι
στικά μιiίς νέας έργασιακης καί βιομηχανικης κοινωνίας,
συJ.λαμβιiνεται πάλι άπό τό παρελθόν, πού 'χε διωχτεί βια
στικά άπ' τό μυαλό. Ό Χάνς Γκύντερ Μ ίχελσεν, πού 'ναι
σαράντα χρονών, δίνει στό μονόπραχτό του " Στίντς .. τό
1 962 ηiν είκόνα - φάντασμα αύτης τ�") ς φυλάκισης : Βάζει στή
σκην1i eνα συνταγματάρχ η , μέσα στό τελευταίο έρείπιο πού
'χε άπομείνει άτήν ξαναχτισμένη πόλη, εναν άξιωματικό, πού
θέλει νά δι καιολογηθεί γράφοντας κείμενα, χωρίς νά κατα
φtρνι;ι τίποτα. -Ενα πρόσωπο κουκουλωμένο, άποκλεισμένο
άπ' τόν εξω κόσμο, eνα φάντασμα. Ό ϊδιος ό συγγραφέας
παρουσιάζεται σάν iiνα άτομο πού 'ναι άλυσοδεμένο μέ τό
παρελθόν. Χώρος τών i:: ργων του : ύπόγεια, καπηλειά, καταρ
ρακωμένοι άνθρωποι πού ψάχνουν γιά λίγη εύτuχία, αίφνιδια
σμένοι άπό τίς άναμνήσεις, χωρίς νά μπορούν νά έξηγήσουν

καθαρά τ ά περασμένα, χωρίς - δπως στό ·· Λάπσις " - νά
μπορούν ν' άναγνωρίσουν, ποιός άραγε είναι άκόμα ό καθένας
πραγματι κά . 'Ασαφής ταυτότητα, πού βγαίνει άπό τό βασικό
βίωμα τού Μ ί χελσεν : ή αίχμαλωσία τού παρόντος άπό τό παρ
ελθόν. Ή τελευταία καί πιό iiγκυρη διατύπωση iiγινε μέ τό
·· Χέλμ · - , Είναι πάλι ό κόσμος τών άξιωματικών, αύτών πού
·· έπέζησαν . . ii, έδώ, αύτών πού " συμμορφώθηκαν .. . Ή άκρί
βεια, μέ τήν όποία iiχει ύπολογιστεί αύτό τό σύντομο iiργο,
τό κάνι;ι νά βρίσκει άκόμμ πιό σίγουρα τό στόχο του. Τό
γεγονός δτι μπορεί νά ε!ναι τόσο λιτό, δτι στήν ούσία χρειά
ζεται μόνο συνθηματικές λέξεις - δπως " ένοχή .. ii " σύν
τροφοι .. - δείχνει πόσο πολύ μπορεί ό συγγραφέας νά ύπο
λογίζει σ' iiνα κοινό, πού ζωτικό του πρόβλημα είναι ούσια
στικά αύτή ή διπλή ύπαρξ η . Συνθηματικές λέξεις, δχι μόνο
γιά νά συνεννοηθεί μέ τό κοινό, άλλά καί γιά νά άπελευθερώ
σει τό φόβο, πού 'ναι δεμένος μέ τήν άπώθηση στό ύποσυνεί
δητο. Οί συνειδησιακοί μονόλογοι - φτάσαμε, σχεδόν, στό
Μ πέκετ - μπαίνουν σέ κίνηση άπ' iiξω. μέ πυροβολισμούς.
Είναι τό .. δ ι κό μας iiργο . . .
Οί τίτλοι τών iiργων μποροϋν ν ' άλλάζουν

Οί τίτλοι όρισμένων άπ' αύτά τά νέα iiργα μπορούν ν' άλλά
ζουν μεταξύ τους. Δέ θά μποροϋσε ό Μ ίχελσεν νά τιτλοφο
ρ1iσει τό " Χέλμ .. καί μέ τή λέξη " Μ νημες " ; " Μ νημες ..
πάλι iiθελε νά όνομάσει ό Βάλσερ τό ί:ργο πού σήμερα λέγε
ται " Μαύρος Κύκνος ". Καί, δέ θά μποροϋσε νά 'ναι έπί
σης αύτός τίτλος γιά τήν " 'Ανάκριση ", κ' ή τελευταία πά
λι τίτλος γιά τό " Χέλμ . . ; Καί στό " Μαύρο Κύκνο " άνα
καλείται τό παρελθόν. Κ' έδώ καμουφλαρισμένα πρόσωπα,
άνθρωποι πού 'χουν δεύτερη ύπόσταση : Δολοφόνοι καί ξανά
εντιμοι άστοί. Στό πρόσωπο τοu Ρούντι Γκότχαϊν, ή γενιά
τών δραματουργών πού ' ρθε στό προσκήνιο, βάζει στήν προ
ηγούμενη γενιά τό έρώτημα : Τί ίiγινε τότε καί ποιό είναι
τό άληθι νό σας πρόσωπο κάτω άπό τή μάσκα της εύημερίας
καί η")ς εύπρέπειας ; ' Εδώ άπαιτείται ή άλ1iθεια, μόνο α ύ τ ή
λύνει τό σύμπλεγμα της ένοχης, πού δέν έξωτερικεύεται
σά νεύρωση μονάχα στό iiργο τού Βάλσερ.
. Οί πολιτικές διαδικασίες, πού μπηκαν σέ κίνηση στήν κοι
νωνία μας πρίν άπό μερικά χρόνια καί πού τώρα βρισκόμαστε
μάλλον στό τέλος τους (γιατί iiδη ή πολιτική σκηνή άλλάζει
πάλι), iiγ ιναν θέμα τού νέου γερμανικοϋ δράματος Ή διαδι
.
κασία iiχει βαθιά 1iθικά κίνητρα καί μόνο δταν δεί κανένας
δτι δράμα καί δημόσια συζi1τηση συμπίπτουν, τότε καταλα
βαίνει τή στεν1i σχέση πού 'χουν ξανά Θέατρο καί Πολιτική
στό νέο γερμανικό δράμα. Πολιτική, μέ τήν iiννοια μιάς έπανε
ξέτασης της σταθεροποιημένης κοινωνικης τάξης καί τών 1i
θ ι κών της βάσεων. Σέ μιά κοινωνία πού μέ τόσο μεγάλη έπι
τυχία είχε ξεχάσει ii είχε άπωθ1iσει τό παρελθόν, eνας συγ
γραφέας άντιμετωπίζει τό πρόβλημα, πώς θά έξαναγκάσει τό
ύπερβολικά εύκίνητο κοινό του νά σταθεί πάλι καi ν' άκούσει.
Συλλογίζεται, πώς θά φέρει άποδείξεις πού δέ θά έπιτρέπουν
πιά ε ν α π ρ ά γ μ α : ύπεκφυγές μπροστά στό ύλικό της
ύπόθεσης. 'Αποδείξεις, πού θά πνίγουν στή ρίζα τους τίς δι
καιολογίες δτι, τάχα, αύτό πού βλέπουμε είναι δημιούργημα
της φαντασίας, ποίηση πQύ δέν iiχει σχέση μέ τήν πραγμα
τικότητα.
Τ ό θ έ α τ ρ ο - ν τ ο κ ο υ μ έ ν τ ο ε ί ν α ι μ ι ά ά ν α κ ά
λ υ ψ η α ύ τ η ς τ η ς κ α. τ ά σ τ α σ η ς. Καμιά ύποχώρηση
πιά ! Γιά δ,τι βλέπεις ύπάρχουν στοιχεία. 'Από τόν " 'Αντι
πρόσωπο " τού Χόχουτ καί τό " Γιόελ Μ πράντ " τοϋ Κ ίπ
χαρντ οος τήν .. 'Ανάκριση . . τοϋ Πέτερ Βάις καί τούς " Συνω
μότες . . τοϋ Βόλφγκανγκ Γκραίτς οί άναφορές στά ντοκου
μέντα κ' ή ένσωμάτωσή τους στό κείμενο είναι μέρος της δι
καίωσης τών νέων iiργων. Άκόμα καί τό ένοχοποι η τ ι κό γράμ-

μα, πού βρίσκει ό Ρούντι Γκότχαϊν στό " Μαϋρο Κύκνο "( Ι )
τοϋ Βάλσερ, ύπάρχει κατά λέξη στήν Είσαγγελία της Φραγκ
φούρτης. 'Από τόν " 'Αντιπρόσωπο " καί μετά, τά σκηνικά
πρόσωπα παραι τοϋνται άπό τά φανταστικά τους όνόματα καί
έπιστρέφουν ο ί σύγχρονοι άνθρωποι : Ό Π ίος Ι Β' κι ό Γκέρ
σταϊν, ό Άιχμαν κ ι ό Γιόελ Μ πράντ, ό 'Οπενχάιμερ, ό
Μπόγκερ κι ό Κάντουκ, ό Στάουφενμπεργκ κι ό στρατηγός
Φρόμ. 'Αλλά καί γιά τό Μ πρέχτ ό τίτλος " άρχηγός "(2) δέν
εΙναι πιά κάλυψη, άλλά ή άπλή ύπόδειξη τοϋ ρόλου πού
παίζει γιά δλους τούς συγγραφείς αύτοϋ τοϋ α!ώνα.
Έτσι, ή δυσκολία νά παρουσιαστεί ή κοινωνία μέσα άπό τίς
ίδιες τίς πράξεις της ε!χε σάν άποτέλεσμα τό ί:ργο - ντοκου
μέντο νά γίνει τό νέο γερμανικό δράμα ii. τουλάχιστο, ενα
πολύ ούσιαστικό τμημα του. Ή ταν δμως, ii καλύτερα, ε!ναι
τόσο νέο ; Είναι ίσως διαφωτιστικό δτι άκριβως ό Έρβιν
Π ισκάτορ πού στά μέσα της δεκαετίας τοϋ '20 πρωτοδη
μιούργησε στό Βερολίνο τό δράμα- ντοκουμέντο, στά 1 96 1
- δηλαδή σχεδόν ταυτόχρονα μ έ τ ή δημιουργία τοϋ νέου δρά
ματος - γύρισε στό Βερολίνο καί γίνηκε ξανά ό πρόμαχός του
στή " Λαϊκή Σκηνή ". Σαράντα χρόνια άργότερα ! Ποιό ρόλο
παίζει ό Π ισκάτορ στήν έξέλιξη αύτή, τό έπιβεβαίωσι: τώρα
τελευταία ό Κίπχαρντ στό μνημόσυνο τοϋ Π ισκάτορ μέ
τοϋτα τά λόγια : " 'Όλοι έμείς ίfχουμε βγεί άπό τό Οέατρό
σου · · . Μ έ τό δράμα - ντοκουμέντο (καί ε!ναι κάτι διαφορετικό
άπό τό έπικό δράμα τοϋ Μ πρέχτ, πού έπιμένει στήν· άποστα
σιοποίηση) γίνεται ή έπανασύνδεση καί μέ τή δεύτερη ένεργό
δύναμη της μεγάλης έποχής τοϋ γερμανικοϋ θεάτρου. '.Ο
Π ισκάτορ ή ρθε τελικά ξανά δίπλα στό Μ πρέχτ.
Στ' δνομα τοϋ άείμνηστου Π ισκάτορ ! Τό σημερινό ί:ργ ο 
ντοκουμέντο δέν είναι οϋτε στά σκηνικά του μέσα πλουσιό
τερο, οϋτε στήν ποι ητικ1i του δύναμη πολύ Ισχυρότερο, άπι'>
τότε.' Όμως κάτι πολύ ούσιαστικό ί:χει άλλάξει. Τό πολιτικιι
δράμα- ντοκουμέντο τής δεκαετίας τοϋ '20 - τελικά, ήJανε
δράμα ii ii τανε μάλλον έπιθεώρηση ; - " τά 'βαζε " μέ μιά
άστική κοινωνία πού δέν ii θελε νά δεχτεί τό παρόν, οϋτε τό
δραμα ένός μέλλοντος νέου, μέ σοσιαλιστικό χαραχτήρα. Ό
κόκκινος Έρβιν ί:βγαινε τότε στή σκηνή μέ τά αύθεντικά
του κείμενα, μέ φίλμ, στατιστικά στοιχεία καί πρακτικά γιά
νά κ η ρύξει " Π αρ' δλ' αύτά "(3) τή νίκη τής ' Ε πανάστασης,
γιά νά έπιβάλει μέ τό ζόρι τή νέα κοινωνία ένάντια στίς δυ
νάμεις τοϋ παρελθόντος.
Τό σημερινό ί:ργο - ντοκουμέντο " τά βάζει " μέ τήν κοινωνία
πού ξεχνάει τό παρελθόν της, χρησιμοποιώντας τό ύλικό
πού αύτή εΙχε ξεχάσει. Ή ά ν ά κ λ η σ η σ τ ή μ ν ή μ η
γ ί ν ε τ α ι μ έ σ ο τ ο ϋ ά γ ώ ν α ! 'Υπάρχουν, ώστόσο,
κοινά σημεία άνάμεσα στό · παλιό καί στό νέο ί:ργο - ντοκου
μέντο. 'Υπάρχουν στήν άντιφασιστική πρωταρχική τοποθέ
τηση . Όμως ή τελευταία σκηνοθεσία ί:ργου- ντοκουμέντου
άπό τόν Π ισκάτορ - " Ή έξέγερση των άξιωματικων " τοϋ
Κί ρστ - δείχνει πόσα πράγματα ί:χουν άλλάξει άπό κοινωνιο
λογική άποψη άνάμεσα στό τότε καί στό τώρα : Έδειξε τό
σεβασμό του σέ άντιπροσώπους μιάς κοινωνικης όμάδας, πού
γι' αύτή, παλιότερα, μεταχειριζόταν μόνο τήν έπιθετική εκ
φραση " κάστα των στρατιωτικων ".
'Επανάληψ η , άλλά σάν πρόνοια : Αύτό έξηγεί έκείνη τ ή ν
ά ν α β ί ω σ η τ ο ϋ ύ λ ι κ ο ϋ , πού γι' αύτή ό Μ άρτιν
Βάλσερ εΙχε μιλήσει έδω και πολύν καιρό καί πού, χωρίς νά
τό περψένει κανένας, άπόχτησε τόση δύναμη . ΕΙναι μιά άνα
βίωση πού 'χει, σχεδόν, έντελοος παραγκωνίσει τήν πατροπα
ράδοτη έλευθερία τοϋ ποιητη, τήν έλευθερία νά μεταβάλλει
( 1) Στά γερμανικά Schwartzer Schwann
κρυπτογραφικό γιά
τά Ές-·Ες, πού 'χουν τά ίδια άρχικά. ( Σ.τ.μ. ) .
(2) Έτσι λέγανε τό Μπρέχτ. Στά γερμανικά " Chef ", (Σ.τ.μ. ) .
( 3) Τίτλος μιiiς πολιτικιϊς έπιθεώρησης τοϋ Πισκάτορ. ( Σ.τ.μ.) .
"

",

�

Ό " Μαϋρος Κύκιιος" τοϋ Μάρτιν Βάλσερ στάΟηκε ίϊνα άπό τά
πιό σημαντικά γερμανικά ίfργα πού άναφέρονται στό ναζιστικό
παρελθόιι. Θίγει τι/ λαθεμένη προσπάθεια τιίς νέας Γερμανίας
ν' άπωθιίσει καί νά καταπιέσει τίς ένοχές πού τι/ βαραίνουν, μέ
άποτέλεσμα iiγχη, νευρώσεις καί συμπλέγματα πού κατατρύχουν
τά iiτομα καί τίς μάζες. Σκηνές άπό τι/ν πρεμιέρα τού ίfργου
στι/ Στουτγάρδη. Τό σκηνικό, πού παριστάνει κιϊπο, μετατρέ
πεται σέ έσωτερικό δωμάτιου μέ τό κατέβασμα ένός ταβανιοιί
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ίστορικά άντικείμενα σέ ποι ητικά. Ή καλλιτεχνική έλευθε
ρία περιορίζεται τώρα στήν έπιλογή, συγκέντρωση, δόμηση
καi ταχτοποίηση τού ύλικού. Ό Κάρλ Τσουκμάγερ έδωσε
σ' ενα άπό τά τελευταία έργα του τόν ύπότιτλο " ενα ίστορικό
δράμα άπό τό παρόν ". Κι αύτό περιγράφει σωστά τήν παρά
δοξη Θέση τού νέου πολιτικού δράματος, πού συγχωνεύει τίς
έποχές, τή μιά μέσα στήν ι'iλλ η . Ό Τσουκμάγερ μέ τό " Στρα
τηγό τού Διαβόλου " καί τόν " Ύμνο στούς φούρνους " ξανά
φερε πρώτος στό θέατρο τό πολιτικό Θέμα. Κι αύτό γιά μας
σημαίνει μέχρι σήμερα : τό παρελθόν μας. "Ομως, δέν παίρνει
μέρος στήν τωρινή συζ1)τηση . Άς Θυμηθούμε, δτι κάποτε τό
πρόσωιφ τού σαμποτέρ "Οντερμπρουχ ξεσi1κωσε έντονη πο
λεμική, άκόμα κ' ένάντια στό δημιουργό του. Σήμερα ό Όντερ
μπρουχ δέν είναι πιά άντικείμενο όργ1Ί ς καί περιφρόνησης.
Έτσι ζεί τό πολιτικό θέατρο μέσα καί μέ τήν έποχ ή , καί
ξεπερνιέται άπ' αύτή. Ό Τσουκμάγερ προσπάθησε, άκόμα μιά
φορά, νά περιγράψει τή νέα διαμόρφωση της μεταπολεμικ1Ί ς
κοινωνίας της εύημερίας. Μ έ τό έργο "Ή ώρα είναι μία " άναγ
κάστηκε δμως ν' άναγνωρίσει, δτι δέν άγγίζει πιά κανένας
τήν πραγματικότητά μας, δταν συγκεντρώνει τό σύνολο τών
συμπτωμάτων της μέ σκοπό νά δημιουργήσει αίσθητικό έρε
Θισμό, δταν δραματοποιεί τίς άπωθήσεις καί τούς συμψηφι
σμούς της στό οίκογενειακό δράμα. Ή άνακάλυψη τών συγ
γραφέων τού δράματος- ντοκουμέντου είναι, δτι ή ϊδια ή πρα
γματικότητα παράγει τίς πιό τρομερές ύποθέσεις κι άκόμα
δτι ή κοινωνία πρέπει νά ξανασυνδεθεί μ' αύτή τήν όλότελα
δικ1i της παραγωγ1i ii, μ' ι'iλλα λόγια, νά τήν άντιμετφ πίσει.
·· Τό καλύτερο Οέατρο έξακοJ.ουΟεί άκόμα νά 'ναι ιί πραγματικό
τητα ·· - έλεγε ό Π ισκάτορ .
'Ενάντια στή σκηνή Τέχνης

Γι' αύτό τό λόγο, τά έργα - ντοκουμέντα δέν είναι πιά σηiν
ούσία τους δραματικά. Παραιτούνται συνειδητά άπό n i " δρα
ματοποίηση ". Ή πιό άκραία Θέση είναι δτι ή ύπόθεση στέ
κει άπό μόνη της. Τό δραματικό στοιχείο φωλιάζει μόνο στήν
πραγματοποί ηση της σύγκρουσης μέ μιά κοινωνία πού Θέλει
ν' άγνοεί όρισμένα γεγονότα - αύτά άκρι βώς τά γεγονότα,
πού της παρουσιάζει τό Θέατρο- ντοκουμέντο. Κάθε κοινωνία
τείνει πρός τή λήθη καί ηiν άπώθηση. Αύτή είναι ή ρίζα της
έπιθετικότητας αύτού τού Θεάτρου, άλλά καί ή έγγύηση γιά
τό μέλλον του, δηλαδή ή ά ν α β ί ω σ η τ ο ύ ύ λ ι κ ο ύ.
Γιά ηi σκηνική έπανάληψη τού ύλικού, πού συνειδητοποι1i
θηκε ξανά μέ τή δίκη τού Άουσβιτς, μπορεί νά φέρει κανένας
πολλές άντιρρ1)σεις. Πολλές διατυπώθηκαν. Π ρώτ' άπ' δλα,
δτι ή άλ1)Θεια τών γεγονότων δέν ταυτίζεται μέ τήν άλ1)θεια
της Τέχνης. Φυσικά δχι. Ποιός τρελός δμως Θέλει νά τό
ίσχυριστεί ; 'Αλλά μήπως καί μόνο μέ ηi λέξη " Τέχνη " δέ
γίνεται ενας ι'iστοχος συσχετισμός μέ τό δράμα- ντοκουμέντο ;

Τό δράμα- ντοκουμέντο, άπό τίς άρχές του κιόλας, σχεδιάστηκε
συνειδητά ένάντια στή σκηνή Τέχνης, ένάντια στίς " ψεύτι
κες ", τεχνητές δραματοποι1iσεις της καί στό προσποιητό της
στοιχείο α!ωνιότητας. Ό Π ισκάτορ - στόν όποίο πρέπει
πάντα νά έπιστρέφουμε, δταν άρχίζουμε νά σκεφτόμαστε τό
Θέατρο δχι μόνο α!σθητικά άλλά καί κοινωνιολογικά - βγήκε
άπό τό ντανταϊσμό, πού ήταν κίνηση ένάντια στήν Τέχνη,
άπό τόν έπιθετικό, άμετάφραστο κόσμο τών άντικειμένων της
πραγματικότητας ένός Μαρσέλ Ντυσάμ καί ένός Τζών Χάρτ
φηλντ. Ή σκην1i του, iiθελε τό κολλάζ τού καθημερινού
ύλικού, τό κινούμενο κολλάζ. " Εκανε άτόφιες άναφορές σηiν
πραγματικότητα. Τό δράμα- ντοκουμέντο είναι άπό τή ρίζα
του μιά άτόφια άναφορά, δηλαδή μιά έμμεση μορφ1). Γεννη
μένο δχι άπό ποιητικά όράματα, άλλά άπό ηiν έπίγνωση μ ιi'ί ς
λειτουργίας.
Ή λειτουργία αύηi είναι ή έπίδραση σηiν πραγματικότ ητα,
i1 διόρθωσ1i της : στή Θέση η)ς τάσης πρός τήν α!ωνιότητ α
τού δράματος Τέχνης, έχει μπεί μιά περιπτωσιακή λειτουργία .
Ή άξία η'\ς στιγμης δίνει σ' αύτό τό δράμα ενα μεταβατικό
χαραχη)ρα. Τό δράμα - ντοκουμέντο Εχει τήν τάση νά κάνε ι
τόν έαυτό του περιττό. Μ ' αύηi τήν ίδέα τρομάζει μόνο δ
ποιος δέν έχει καταλάβει, δτι τά έννενήντα άπό τά έκατό νέα
έργα στό Θέατρο ήταν πάντα έμπόρευμα καθημερινης κατανά
λωσης. Μόνο πού τό δράμα- ντοκουμέντο συνειδητά δ έ ν
άλληθωρίζει στήν !δέα μιας μεγάλης άντοχης στό χρόνο.
Μ ιά προσπάθεια σάν τήν " 'Ανάκριση " τού Πέτερ Βάις
μπορεί νά ηiν άντιμετωπίσει κανένας σωστά, μόνο δταν τή
δεί άπό ni σκοπιά ηΊς λειτουργίας ένός Θεάτρου πού παρεμ
βάλλεται στή μεγάλη διαδικασία συνειδητοποί ησης τών άπω
θημένων καί γι' αύτό ση κώνει τό βάρος ένός ύλικού πού
μ' αύτό δέ συγκρίνεται κανένα ι'iλλο σηiν ίστορία.
Αύτή ή ξαφνικ1i πλημμύρα άπό έργα άνάμνησης - " δραμα
τουργία γιά τό ξεπέρασμα τού παρελθόντος " τή λένε αύτοi
πού τήν έχουν βαρεθεί - δέν είναι κ' i1 ϊδια έκδ1)λωση της
νεύρωσης πού προσωποποιεί ό Ρούντι Γκότχαϊν τού Βάλσε ρ ;
- μπορεί ν ά ρωτήσει κάποιος άρκετά δικαιολογημένα. Δέν
είναι κιόλας " ι'iγχος ξεπεράσματος " δταν ό Κ ί πχαρντ πα
ρουσιάζει σέ Θεατρικό έργο τήν έκπληκτική έμπορικ1i έπιχεί
ρηση τών "Ες-"Ες μέ τό Γιόελ Μ πράντ, ν' άπελευθερώσουν
ενα έκατομμύριο Οϋγγρους ' Εβραίους, άνταλλάζοντάς τους
μέ δέκα χιλιάδες φορτηγά αύτοκίνητα κατάλληλα γιά τό
χειμώνα, · γιά νά 'ρθουν έτσι σέ έπαφή μέ τούς συμμάχους ;
"Αγχος ξεπεράσματος, γιατί 11 περίπτωση τού Γιόελ Μ π ράντ
μέ κανένα τρόπο δέν ήταν τ υ π ι κ ή γιά τό καθεστώς πού
κατηγορείται, άλλά μόνο ενα άραβούργημά του. "Αγχος ξεπε
ράσματος, γιατί ή έπιχείρηση αύτή δέν έκφράζει καθόλου τήν
περιφρόνηση της άνθρώπινης ζω1'\ς, άφού συνήθως πίστευαν
δτι αύτοί οί ι'iνθρωποι είχαν πολύ μ ικρότερη άξία άπό δέκα

·· Ό φάκελο:; Όπενχάιμερ ·· τού Χάιιιαρ Κίπχαρντ άιιεβασμένος στό " Μπερλίνερ Ά νσάμπ). · - , μέ σκηνοΟεσία τού Βέκβερτ καί τού
Τένσερτ. Ό μεγάλο:; ιίΟοποιό:; τού Μπρέχτ, Έκκεχαρντ Σάλ σέ τρία χαραχτηριστικά στιγμιότυπα στό ρόλο τού 'Οπενχάιμερ
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χιλιάδες φορτηγά. Δέν είναι Cίγχος ξεπεράσματος, δταν ό
Κ ίπχαρντ μετά άπ' α ύ τ ό τό ί:ργο, δπου ό Άιχμαν μπορεί
καί παίζει ενα τόσο λαμπρό ρόλο, θέλει νά παρουσιάσει τώρα
ενα ξεχωριστό ί:ργο γιά τόν Άιχμα ν ; Σίγουρα ό Άιχμαν,
πού ο ί περισσότεροι άπό μιΊς τόν είχαν κιόλας σχεδόν ξεχάσει,
ϊ:χει γίνει ενα πρόσωπο - κλειδί στην άντιμετώπιση τού παρ
ελθόντος μας. Θά μπορούσε νά πεί κανένας : Κοιτάχτε, ετσι
βο1iθησε ή ϊδια ή iσραηλιν1i μυστικη άστυνομία τό νέο γερ
μανικό Θέατρο.
Μπορεί νά ένοχοποιηθεί τό iiτομο ;

" Ό ίiνθρωπος - λέει ό Κ ίπχαρντ - ει'ναι τόσο καλός ιϊ
τόσο κακός, ϋσο τόιι §χουν χρησιμοποιιίσει " . Σύμφωνα μέ
τίς έμπειρίες μας, δέν ύπάρχουν πολλές άντιρρήσεις σ' αύηi
τη φράση. Ό Γκαίτε π.χ. εχει iiδη έπιβεβαιώσει την όρθότη
τά της στό πρόσωπο τού Βάισλινγκεν στόν " Γκαίτς "(4),
πού 'ναι στ' άλ1iθεια πρόδρομος τού θεάτρου - ντοκουμέντου.
Σάν παράδειγμα αύτfjς της έμπειρίας, ό . Άιχμαν παρουσιάζε
ται στό Θεατρικό ί:ργο " Γιόελ Μ πράντ . λαλίστατος, μέ μιά
κυνικη κομψότητα. Ν ιώθει κανένας δτι Θά μπορούσε έξίσου
νά κάνει κάτι Cίλλο, άντί γιά τούτη την αίσχρη έπιχείρηση.
Είναι κάποιος πού λειτουργεί, ενας γραφειοκράτης τού καθη
κοντος. Σάν έκτελεστικό δργανο φαίνεται, χωρίς Cίλλο, πώς
μπορεί νά άντικατασταθεί. Αiσθάνεται σάν έθνικόφρονας, λει
τουργεί δ ηλαδ1i έντελώς σύμφωνα μέ τό ηθικό σύστημα πού
μέ τό Χίτλερ εγινε " Δίκαιο ". Κανείς δέ Θά τού άρνηθεί τl\ν
ύποκειμενικη έντιμότητα νά πιστεύει δτι οί πράξεις του είναι
σωστές. Αύτό είναι τό χαραχτηριστικό γνώρισμα δλων έκεί
νων πού παρασύρθηκαν άπό ενα σύστημα. Κι αύτό δέ ση
μαίνει τίποτ' Cίλλο, παρά δτι ό παραπλανημένος όδηγήθηκε
σ' ενα Cίλλο σύστημα καθορισμού άξιών. 'Υποκειμενική π ίστη
δικαίου, άντικειμενικό δίκαιο : αισθανόμαστε, δτι σ' αύτό τό
πρόβλημα σπαρταράει μιά άτομικη τραγωδία. Έγινε κιόλας
φανερη σ' ενα άπό τά νέα ί:ργα, δχι στόν -Αιχμαν άλλά σέ
κάποιον πού είχε κατώτερο βαθμό, στόν άνθυπασπιστη Στάρκ
στην " 'Ανάκριση " τού Πέτερ Βάις. Μ ιλάει δπως έκείνος
πού, συνειδητά καί μέ μεγάλη πονηριά, τόν εκαναν άνεύθυνο,
σάν τόν Cίδειο άπό 1iθικούς δισταγμούς Cίνθρωπο - ξαφνικά
νιώθει κανείς δτι οί 1iθικοί δισταγμοί είναι κάτι τό Θαυμα
στά άνθρώπινο. Μ πορεί νά ένοχοποιηθεί ό Cίνθρωπος πού
διαπαιδαγωγηθηκε συστηματικά γιά νά κάνει τό ϊ:γκλημά
του ; Μ προστά στόν ψυχρό Στάρκ, πού ή πορεία ηϊς διαπαι
δαγώγησης του τόν εκανε νά μείνει παθολογικά άνώριμος eχω ύπόψη μου τόν τρόπο ήθοποιίας στή σκηνοθεσία τού
Π ισκάτορ - μπορούσε κανένας νά τρομάξει καί νά 'ναι πρό
θυμος νά τόν δικαιολογ1Ίσει. Θά 'ταν δμως πρόθυμος νά τό
κάνει, iiν iσχυριζόταν τό ϊδιο καί ό Άιχμαν ; Σίγουρα δχι.
Κι αύτό δέν έξαρτιΊται μόνο άπό την άδιάσειστη προκατά
ληψ11 μας, δτι ή εύφυία κ ' ή κρίση μεγαλώνουν άνάλογα
μέ τη Θέση στην [εραρχία, καί συνεπώς δτι ό Αιχμαν Θά
'πρεπε νά γνωρίζει καλύτερα τί εκανε άπό τόν άνθυπασπισηi
Στάρκ. Άν ϊ:νας δραματουργός καταπιανόταν μέ τό πρόσωπο
αύτοu του καταστροφέα, Θά 'βρισκε σίγουρα μιά σειρά άπό
κατανοητές αiτιολογίες πού Θά 'πρεπε νά άναφερθοuν γιά νά
γίνει ή περίπτωση Α ι χ μ α ν παράλληλα καί ή " π ε ρ ί
π τ ω σ η " ένός άνθρώπου πού 'ταν πλασμένος γιά κάτι άνώ
τερο. Θά τό κάνει δμως ό Κ ίπχαρντ ; Θά μπορέσει νά τό
κάνε ι ; Δέ ρωτάω αύτό τό πράγμα μόνο γιατί ό Κ ίτιχαρντ
(κατοχυρωμένος στά ντοκουμέντα) δέν εδειξε οϋτε την προ
σωπικότητα τού 'Οπενχάιμερ η τού Γιόελ Μ πράντ, πού Θά
'ταν εύκολότερο. Π ροτιμάει ν' άφήνει τούς άνθρώπους καί τά
θέματά του νά παίρνουν τό δρόμο τους. Τό έρώτημα είναι iiν
ή προσπάθειά μας νά ξαναστοχαστοuμε τό παρελθόν μας εχει
•

•

( 4) Πρόκειται γιά τό θεατρικό ifpγo τοίi Γκαίτε ·· Γκαίτς φόι•
Μπέpλιιιχιιιγκεν . . . ( Σ.τ.μ. ) .
�

Ή έπάνοδος του "Ερβιν Πισκάτορ στiι Γερμανία καί ιί παρου
σία του στιίν " 'Ελεύθερη Λαϊκιί Σκηνιί " του καθιέρωσε νέους
Γερμανούς συγγραφείς καί ίiνα νέο ι(λάδο πολιτικού θεάτρου - τό
θέατρο ντοκουμέντο. Ό Πισκάτορ δέ δίστασε νά μετατρέψει
τιί σκηνιί του σέ βιϊμα δικαστηρίου. Σκηνές άπό τρία lργα, τριών
συγγραφέων, πού κείνος παρουσίασε στό Δυτικό Βερολίνο.
"Α ν ω : " Ό 'Αντιπρόσωπος " τοv Ρόλφ Χόχουτ, 1963. Σ τ ιί
μ έ σ η : " Ό φάκελος 'Οπενχάιμερ " του Χάιναρ Κίπχαρντ,
1964. Κ ά τ ω : Ή " 'Ανάκριση " τοίi Πέτερ Βάις, 1965
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τόσο προχωρήσει ώστε νά μή φαίνεται σά δικαιολόγηση τοϋ
Άιχμαν ή προσπάθεια νά τόν έξηγήσουμε καί νά τόν κατα
λάβουμε. 'Ακριβώς έπειδή κάθε προσπάθεια νά έξηγηθεί καί
νά γίνει κατανοητός ό Άιχμαν μπορεί νά θεωρηθεί καί νά
χρησιμοποιηθεί σά δικαιολογία τών έγκλημάτων γενικά κι δχι μόνο σά δικαιολογία γιά τό πρόσωπο - άπ' αύτό μπορεί
νά καταλάβει κανένας, δτι τά θέματα γιά τά όποία μιλάμε
έδώ, τό νεότερο γερμανικό δράμα, εΙναι ενα μέρος τοϋ πνευ
ματικού άγώνα πού διαδραματίζεται στήν 'Ομοσπονδιακή
Δημοκρατία τά τελcυταία τέσσερα χρόνια. Όμως έδώ βρί
σκεται κ' ή α ίτία, πού ή άπόσταση τών συγγραφέων άπ' αύτό
τό ύλικό είναι τόσο μικρή . ΕΙναι πάρα πολύ μικρή γιά νά
μπορέσουν νά τό έπεξεργαστοuν καλλιτεχνικά, γιατί ή καλ
λιτεχνική διαμόρφωση - κι αύτό είναι γλαύκα είς 'Αθήνας προϋποθέτει άπόσταση, άπομάκρυνση, άπελευθέρωση άπό τά
ίδια τά πράγματα. Όμως ή κοινωνία μας εΙναι ό,τιδήποτε Cίλλο
παρά άπελευθερωμένη. 'Ακόμα καταπιανόμαστε νά ξεχωρί
σουμε, κι i.ίς είναι πολύ άργά, τήν ένοχή άπό τήν άθωότητα
- άλ1iθεια πόσοι γυρίζουν άκόμα άνενόχλη τοι ; Είναι μάλιστα
χαραχτηριστικό τό γεγονός, δτι μιά δήλωση σάν αύτή τοu
Μάρτυρα 3 στήν " 'Ανάκριση " π1ηαίνει άκόμα πιό πέρα άπό
τήν τωρινή μας στάση άπέναντι στά γεγονότα· πιό πέρα άπό
τό σημερινό μας όρίζοντα. Ό Μάρτυρας 3 λέει : . . κ · ι:μεί:;

υ ί ιφατοιjμεvυι ύ.πό τού:; ι:πι).iποu:; Γσαμε τού:; με).J.οΟ1111ύ.του:;
ύ.ιιιίκαμε στι) σιίστημα . · Η ιiπόσταση ιiιιύ.μεσυ. σ· ϊμιί:; ιωί ατό
προσωπικiι τοιί στρατόπεδου ιίτυ.ιι μικρότερη ύ.πό τιίιι ιiπιjστυ.
ση πού ι.dJριζc ϊμii:; ύ.πό κείνου:; ποί1 βρίσιωντ11\• ι:ξω ύ.π · τό
στρατόπεδο "( 5 ) . Θύματα λοιπόν δλοι μαζί : .. Κυ.ί ιϊιι δi;ιι τού:;
ί:κrι ιιαv κρατοιjμεvου:; Ού. μποροιjσ11\• μιύ. ι.υ.ρύ. vύ. ύ.ποδιJJσουιι
σύ. φύJ.υ.κε:; "(ό) λέει λίγο άργότερα. -Αν γιά μιά στιγμή μποu

μr. στό χώρο αύτών τών ίδεών, πού διατυπώνονται έδώ ( ίδέcς
Σουηδοίι, πού τίς πήρc ό Βάις) θά μπορούσαμε νά ρωτ�iσου
μ ε : Μ ή πως τά έκατομμύρια τών στρατιωτών πού - δπως τό

(5) Πiτερ Βύ.ι:; .. Ά νύ.h'ριση . . . μετάφραση Πiτρου Μάρh'υ.ρη,
cΑ·δοση .. Κείμενα ", ΆΟιίνυ. 1970, σεJ. . 127, στ. 15-23 .
(6) 'Όπου παραπάνω, σεJ. . 128, στ. 25-27.

.
· · Ό Ά vτιπρύσωπυ:; .

λέγαμε μέ τόσο νόημα στά χαρακώματά μας - κάηκαν
στά πεδία τών μαχών, δέν ήταν κι αύτοί τέτοιοι άνθρωποι,
προορισμένοι γιά θύματα, παρ' δλο πού δέν είχαν τή συν
είδηση μιίις περιοριστικής φυλάκισης: Ή ταν περισσόη:ρο
έλεύθcροι : Διατυπώνω τό έρώτημα καί τό ξαναπαίρνω, άμέσως,
πίσω. Γιατί θέλω μόνο νά κάνω αίσθητό, πόσο στενός είναι
άκόμα ό κύκλος τών παρατηρήσεών μας. Πόσο γρήγορα, πρά
γματα πού μποροίιν κάποτε νά γίνουν ώριμα γιά μιά άντικει
μενική παρατ�i ρηση, στίς διαμάχες πού 'ναι τόσο κοντά μας,
δίνουν τήν έντύπωση δτι είναι προσπάθειες μιίις άσυνcίδητης
δι καιολόγησης. 'Απ' αύτό έξαρτiί.ται ή στενότητα προοπτικής
τοϋ νέου δράματος, πού έμφανίζεται πολιτικό. Είναι ή στενό
τητα τών άγωνιστών πού i:ψαξαν νr'ι βροuν τούς άντίπαλούς
τους.
Ή δυνατότητα ν' άλλάξουν άμοιβαία τά πρόσωπα, οί ρόλοι
καί τά πεπρωμένα είναι μιά πλευρά πού, δσο παρατη ροuμε τά
έργα, γίνcται όλοένα καί πιό αίσθη τή. Άντί γιά χαραχτ�"ϊ ρcς
πεπρωμένα καί όνόματα. 'Ονόματα, γιά νά γίνει τό τυπικό
στοιχcίο φανcρό σέ ξcχωριστά πρόσωπα. Λέμε ·· Οί Φυσικοί · · .
άλλά έπίσης ·· ο ί "Αιχμαν " καί ·· οί "Αννες Φράνκ ". Γlou
είναι οί μοναχικοί iiρωες ; Τά άτομα ; Οί άνθρωποι πού i:ρ
χονται άντιμέτωποι μέ τ�iν άπραξία, δπως ό Πατήρ Ρικάρντο
τοu Χόχουτ : Ή συζήτηση γιά τόν iiρωα σάν κεντρικό πρό
σωπο τοu θεάτρου i:χει, καθώς φαίνεται, τελcιώσει. Τό ϊδιο
τό δράμα, φαίνεται, i:χει παραιτηθεί άπό τόν f�ρωα σά νά 'ταν
ί:: νας άσωτος η χαμένος γιός. Γιατί ποu - έτσι μπαίνει τό
έρώτημα - μπορεί σήμερα ενα άτομο νά κάνει αύτό πού
φτιάχνει τόν iiρωα : Δηλαδ1i, νά άποφασίσει μέ τήν πράξη του
δεσμευτικά ;
Ό Χόχουτ πρόβαλε τ�iν άξίωση, δτι τό θέατρο πρέπcι νά
άποδώσcι τό σημcρινό άνθρωπο κ' έτσι νά καταπολεμήσr.ι
. τί:; κειιi;:; φμασεο).ογίε:; γιύ. τό τέJ.ο:; τού ύ.τόμου, πού i:πα
ιιαJ.αμβά νοιιται ύjσπου ιιύ. φiρουιι ι.ασμουρητό . Αύτ�i ή θεω
ρία είναι γιά τό Χόχουτ ή ϊδια άντιανθρώπινη . ·· "Ει•α δράμα
πού σf3βεται τόν ιϊιιΟρωπο σύ. 11 iiτομο, δέ ι.ρειάζετυ.ι ι.:αμιύ.
(i))_η στράτευση πiρα άπό αύτό τό σεβασμό · - _ Μ ' αύτή τήν
.

"

έννοια ό φανταστικός Ρικάρντο - iiρωας πού συνειδητά εβαλε

τού Χιjι.ουτ στιίν . . ΈJ.εύΟερη Λαϊκιί Σκηιιιί . . μέ σκηιιοΙJεσία Πισκύ.τορ ( ΦJ.εβάρη:; '63) . Στιί σκηνιί : ύ
Γh'iρσταϊν, μέ στρατιι·JτΙΑΊί στοJ.ιί. περιγράφει στό Νοιίντσιο Ι\αί τόιι πατέρα Ρικάριιτο τό ιιαζιστικό ξεκJ.ιίfnσμα τών · Εβραίωιι

·Η νέα γερμαιιικιί κοινωιιία συλλαμβάιιεται απο τού; συγ;γιαφεf; τη:;, μiσα άπό τό iiμεσο ι.ιτλερικό παρελΟόιι πού Ίε βίαια άπω
ΟηΟεί. Τό δέσιμο μ' αύτό, δίνει καί ό Χάν:; - Γκύντερ Μίι.ελσεν στό μοιιόπραχτό του · · Στίιιτ; ... πού άνεβάστηκε τό '63
στιί Φραγκφοιίρτη. "Ένα:; συνταγματάρχη:;, πού ζεί προσπαΟdJVτα; 11ί1 ξεφύγει άπό τό παρελΟόν του. σέ μιά σκηνιί μέ τιίν κόρη του

ό Χόχουτ στο εργο του - είναι ενα στρατευμένο Cίτομο,
δπως ό Δόν Κάρλος(Ί ) . Δέν Εχει δί κιο ό Χόχουτ ; Δέ χρειάζε
ται τό Θέατρο τόν fiρωα, άκρι βώς έπειδή δέ βρίσκεται πιά
άλλού ;
Ά ντικαθρέφτισμα αύτού πού βρίσκεται στό βάθος

Φοβάμαι πώς ή κοινωνική άμφισβήτηση τού δραματικού
fiρωα δέν εΙναι καί τόσο καινούρια, δσο οί σημερινοί όμι
λητές Θέλουν νά προφασίζονται. Είναι τόσο παλιά, δσο καί
τό ίδιο τό εύρωπαϊκό δράμα. Ή μεταπήδηση τού fiρωα άπό
τό επος στό δράμα πρίν άπό τετρακόσια χρόνια εΙναι ενα
τόσο άξιοσπούδαστο γεγονός, πού προσφέρει ίσχυρά έπιχει
ρ1iματα, γιά ν' άποδειχτεί δτι ό fiρωας δέν ήταν τίποτ' Cίλλο
παρά ε ν α σ υ ν ε ι δ η τ ά τ ο π ο Θ ε τ η μ έ ν ο π ρ ό σ ω
π ο π ρ ο π α γ ά ν δ α ς τόσο γιά τό συγκεντρωτικό κράτος
τού Λουδοβίκου ΙΔ', δσο καί γιά τήν Αύλή της Βαϊμάρης καί
τήν κοινωνία της έποχης τού Μ π ίντερμαγερ(S ) . Γιατί ό Δόν
Κάρλος, κι δχι ό Ρι κάρντο ; Σά μιά μορφ1i που προσωποποιεί
τό Δέον καί δχι τό Είναι. Ό ίδιος ό Χόχουτ γνωρίζει καί
δτι ή προσπάθεια εχει λίγες πιθανότητες έπιτυχίας καί τόν
τρόπο που πεθαίνει ό fiρωας τού σ�iμερα .
Σάν τό σαλιγκάρι
κάτω άπό τά λάστιχα τού αύτσκινιίτσυ. Νά πεΟαίιιεις, νά, δπω; πε
Οαίιιει ό ιϊρωας τού σιίμερα, χωρίς δνσμα καί άφαιιισμέιισ:; άπό διι
νάμεις πσι) σvτε κάν γνωρίζει. Καί φυσικά δέ ι.ρειάζεται νά πούμε
πώς Οά μπορούσε νά τίς καταπσλεμιίσει. "Αρα, ι.ωρίς ιιόημα " .
Έτσι λέει στόν " 'Αντιπρόσωπο " ό γιατρός τού "Αουσβιτς.
Χωρίς ιιόημα . Αμα τό δεί κανένας άπό τήν Cίποψη η'Ίς
έπιτυχίας. Οί fiρωες ήταν πάντα παραδείγματα ·- γιά ποιόν
ίiλλο ; - γιά τό κοινό. Ό " Όπενχάιμεr , . τού Κ ί πχαρντ
δέν εγινε χωρίς λόγο τό πιό πολυπαιγμένο f;ργο. Τί ί:χει λοιπόν
άλλάξει μέ τή Θεατρικότητα τού fiρωα, που έκτός άπό τό
Χόχουτ δέν τόν άνακαλύπτουμε πουθενά άλλού στό νέο γερ
μανικό δράμα ; Έδώ άγγίζουμε, γι' Cίλλη μιά φορά, τό πρό
βλημα της άλ1iθειας. Ή πολεμική τού Μάρτιν Βάλσερ δτι
ιί θεατρικιί έπινόηση πού άνταπσκρίνεται σέ κάτι έπιΟυμη
τό μθ.ς ξεγελάει μέ μιά δυιιατότητα. πού δέν ύπιίρξε
άνα
φέρεται σίγουρα στό Ρικάρντο τού Χόχουτ. Αυτό που παρου
σιάστηκε σάν άξίωση του νέου ίστορικού Εργου, μιά άλήθεια
βασισμένη σέ ντοκουμέντα, βρίσκεται έπίσης πίσω άπό μιά
τέτοια φράση : Τίποτ' ίiλλο έκτός άπό τήν άλήθεια. Κ ι αυτό
σημαίνει : Τίποτ' Cίλλο πιά έκτός άπ' αuτό που ήταν δυνατό καί
εΙναι πρός τό παρόν άκόμα δυνατό. Όχι ποίηση ! Τίποτα δέν
..

..

..

•

"

"

( 7) Ήρωας στό iιμcίινυμο δράμα τού Σίλλερ. (Σ.τ.μ. ) .
(8) Ή περίοδος στιί Γερμανία άπό τ ό 1815 ώς 1848. ( Σ.τ.μ.) .

προκαλεί περισσότερη δυσπιστία σήμερα απο τήν ποίηση,
που τά χρωματίζει δλα ώραία. Γι' αυτό, δχι φανταστικοί ii
ρωες. Θά συμφωνήσουμε μ' αuτό. Όχι γιατί δέ Οά μίiς Cίρεσc
ί:νας Δόν Κάρλος. Άλλά γιατί ό fiρωας, σάν κάποιος ποu
παρασύρει, εχει άποδειχτεί άκατάλληλος έξαιτίας τών προ
σώπων που μίiς παρέσυραν. Δηλαδή, άπ' αuτους που μετα
χειρίστηκαν τήν ί κανότητα γιά ίδεαλισμό που ύπάρχει μέσα
σ' όλους μας, γιά τούς φριχτούς σκοπούς τους. Ή έμπιστο
σύνη ίiχει χαθεί. Γι' αύτό δέ θέλουμε νά καταλαβαίνουμε τό
καλό, τό δέοιι, άπό τά φανταστικά του παραδείγματα πού πα
ρασύρουν, άλλά πιό πολύ μέσα άπό τii σκέψη μας πάνω καί
γύρω άπό τίς άρνητικές μας έμπειρίες. Έτσι τό δράμα φέρνει
τά σ ημάδια ένός εΘνους πού 'γινε προσεχτικό.
Ό Βάλσcρ, δταν έπιμένει τόσο γιά τήν άλήθεια, δέ μιλάει
φυσικά γιά τό δράμα- ντοκουμέντο, παρ' δλο πού ίσχύει καί
γι' αύτό. Σ' αύτό τό σημείο νιώθει ό ίδιος σάν ποι ητής κι
δχι σά συναρμολογητής ίστορικών Εργων. Δηλαδή σάν
ενας συγγραφέας, πού δέ Θέλει μόνο νά έκθέσει ύποθέσεις
πού εχουν καταπνιγεί (δπως ό Κίπχαρντ) άλλά Θέλει έπίσης
νά κάνει τ�iν πραγματικότητα διάφανη . Γιατί τό περι βάλλον
μας - ετσι λέει ό Βάλσερ - δέ φέρνει πιά στήν έπιφάνειά
του τά προβλήματα πού βρίσκονται στό βάθος. Έχει δίκιο.
' Επινοεί λοιπόν ενα κόσμο πού άντι καθρεφτίζει αύτό πού
ύποθέτουμε πώς ύπάρχει στό βάθος. Κι ό Βάλσερ μιλάει γιά
ενα νέο ρεαλισμό, γιά μιά μέθοδο άπεικόνισ11ς, πού δέν εχει
νά κάνει τίποτα πιά μέ τόν τρόπο πού έργαζόταν τό παλιό
δράμα. Κι αuτό
γιατί σί άντινομίες δέιι είναι πιύ. φαιιερέ;
στό δρόμο καί
σί ιω111ωνικέ:; u)μότητε:; eι.σuν έκλεπτuστεί
μέ i'ιια τι!τσιο τρόπο, πού άιιαγκαστικά τό δράμα άπεικσιιίζον
τάς τες ιωταστρέφεται . "Οταν στά 1 962, ό Βάλσερ μίλησε
γιά τό Οέατρο πού περιμέιιουμε .. άξίωσε άπό τό νέο δράμα
νά ξαναπλησιάσει τήν κοινωνική πραγματικότητα. Ζήτησε
άκριβώς τό ύλικό πού τό δράμα έπεξεργάζεται σήμερα. ·· 'Ένας
Γερμανός συγγραφέα:; t'fχει σιίμερα νά κάνει άποκλειστικά μέ πρό
σωπα πού ιϊ άποσιωπούν τό διάστημα άπό τό '33 ώς τό '45, ιϊ
τό έκφράζσυν· πού άποσιωπσύν τό γερμανικό 'Α νατολικό - Δυτικό
πρόβλημα, ιϊ τό έκφράζσυν. ΚάΟε πρόταση ένό:; Γερμανού συγ
γραφέα, πού δέ μιλά γι ' αύτιί τιίν ίστορικιί πραγματικότητα, άπσ
σιωπθ. ι(άτι ' Ό
Τό 1 964, δταν εΙχε γραφτεί ό ·· Μαύρος Κύκνος ", διεύρυνε
αύτή τή φράση σέ δραματουργική Θεωρία. Τότε λοιπόν συνέχι
Πιστεύω, πώ:; κάΟε ρεαλιστικιί παρουσίαση τού Γ Ράιχ
σε :
πρέπει νά φτάνει ώς τιίν έποχιί μας, πρέπει νά έκΟέτει τού:; χαρα
χτιίρες στίς ίστσρικέ:; πρσκλιίσεις τού τότε, νά δείχιιει πσιές ιί ταν
τότε σί πράξεις τους καί ποιές είιιαι οί πράξει:; του:; σιίμερα 'Ό
..
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..

"

..
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Ό Βάλσερ βρίσκεται πολύ κοντά σέ συλλογισμούς τού Χό
χουτ, η γιά νά τό πούμε καλύτερα, ό Χόχουτ στά σχόλιά του,
πού πηγαίνουν πολύ πιό πέρα άπό τόν " 'Αντιπρόσωπο " ,
άκόμα κι άν, ίσως, δέ
πλησιάζει συλλογισμούς τού Βάλσερ
θά τούς άξιολογήσει ποτέ δμοια, γιατί χρειάζεται ύλικό μέ
θέσεις καί έρεθίσματα γιά νά γίνει παραγωγικός. Στό σημείο
δηλαδή πού ύποδείχνει τά παράλογα στοιχεία τού νέου ρεαλι
σμού. Ό Χόχουτ διηγείται άκρι βώς τό παράδειγμα ένός εισαγ
γελέα πού, τόν καιρό τού Χίτλερ, έβαλε νά σκοτώσουν έν
τεκα άνθρώπους καί τό 1 950, σάν άνώτερος δημόσιος ύπάλ
ληλος, έξετάζει αιτήσεις γιά συνταξιοδότηση τών θυμάτων
τού φασισμού. Ό άνώτερος δημόσιος ύπάλληλος τού Χόχουτ
εΙναι σχεδόν ένα ίδανικό παράδειγμα γιά τό πρώτιστο πρό
βλημα τής δραματουργίας τού Βάλσερ : " Πώς μπορεί ό κύ 
ριος Τάδε, παλαιότερα πολλαπλός φονιάς, νά συνεχίζει τώρα
νά ζεί ιϊμερος σάν άριιάκι μέσα στιίν οι'κογένειά του καί στιίν
κοινότητα ; " Πώς εΙναι δυνατή αύηi ή άλλαγή γιά ένα όλό
κληρο λαό ; 'Απ' αύτή τήν παρατήρηση ό Βάλσερ άναπτύσσει
μιά δραματουργία τής προσαρμογής. Καί στήν " 'Ανάκριση ..
τού Πέτερ Βάις (άν σκηνοθετηθεί δπως τό 'κανε ό Π ισκάτορ )
ύποδηλώνεται ή κατάσταση πού άπασχολεί τούς περισσό
τερους νέους θεατρικούς συγγραφείς : Στό έδώλιο τού κατη
γορουμένου κάθονται, φορώντας καλοραμμένα κοστούμια, οχυ
ρωμένοι πίσω άπό μαύρα γυαλιά, άξιότιμοι φαινομενικά άν
τρες, πού μέ δυσκολία τούς άηιίζουν οί καταθέσεις τών μαρ
τύρων. -εχουν ξαναβρεί τή θέση τους στήν κοινωνία. Αύτό
πού κάποτε ύπή ρξαν δέν εΙναι δυνατό νά διαγνωστεί οϋτε
άπό τήν προσωπικότητά τους, οϋτε άπό τή συμπεριφορά τους.
·-

Άπό τiς παρατηρήσεις του, ό Βάλσερ βγάζει σωστά τό συμ
πέρασμα, δτι ή κοινωνική μας έλευθερία εΙναι μεγαλύτερη
άπό τήν έλευθερία της βούλησής μας. Μ ιλάει - κάπως δυσ
νόητα, γιατί οί λέξεις του κουβαλούν άκόμα μαζί τους μιά
θετική άξιολόγηση, πού ό Βάλσερ δέν τήν έννοεί - γιά " τόν
πλοϋτο τοϋ χαραχτιίρα μας ". Αύτό πού έννοεί εΙναι τό πλή
θος τών δυνατοτήτων πού ύπάρχουν στόν άνθρωπο νά συμ
μορφώνεται κάθε φορά μ' αύτό άκριβώς πού άπαιτεί 1i κοινω
νία. Αύτό σημαίνει δτι άντιδρι'i στίς προκλήσεις μέ τή συμ
μόρφωση. " Αύτό πού Οεωρεί άπόφαση - διατυπώνει λακω
νικά ό Βάλσερ - εlναι ίfνας εύφημιστικός χαραχτηρισμός τιjς
άπαίτησης νά κάνει κάτι πού εlναι δυνατό " .
Έτσι κι ό Βάλσερ πλησιάζει σχεδόν τό Σάμουελ Μ πέκετ,
πού στό " Παιγνίδι " του, δπου προβολείς άρπάζουν τούς άν
θρώπους καί τούς κάνουν νά μιλήσουν, eχει άπεικονίσει iiδη
ένα τρομαχτικό μοντέλο της άποψής του, δτι δλη ή ένεργη
τικότητά μας, μι'iς έπι βάλλεται άπό τά έξω. Όμως ό Βάλσερ
διαχωρίζει τή θέση του κι άπό τό Μ πέκετ μέ τήν παρατή
ρηση δτι ό Μπέκετ " ύπερβάλλει τιί δύναμη αύτοϋ πού βρί
σκεται ίfξω άπό μϋ.ς " . 'Αλλά τό περι βάλλον δέν εΙναι τόσο
άπόλυτο, ώστε νά έπιτρέπεται νά έμφανίζεται βουβό. Οϋτε
κι ό άνθρωπος εΙναι τόσο τελεσίδικα άπομονωμένος. Βέβαια,
τό δραμα στό Μ πέκετ άμβλύνεται μέ τήν παρωδία· δμως ό
Ηάλσι;ρ ί!έλι:ι, παρ· δλ' uίιτά, ν· άφi1σι:ι στό ίίτυμυ μι:γuλίιτι;ρη
έλευθερία κινήσεων, άπ' δσο τού άναγνωρίζει άκόμα ό Μπέκετ.
Ή έλευθερία στό Μ πέκετ παρουσιάζεται μονάχα στή δια
λεκτική δέσμιου σώματος καί ξένοιαστης πολυλογίας. Ό ίσο
λογισμός στίς παρατηρ1iσεις τού Βάλσερ εΙναι δτι είμαστε
φυλακισμένοι, γιά τού:; όποίου:; ολα γίνονται έλευΟερία, πού
δέν §χουμε ιιά τιίν κάνουμε τίποτα . Γιατί ; Ό Βάλσερ μι'iς
χρωστάει άκόμα τήν άκριβη έξήγηση . 'Αλλά καί σά θεα
τρικός συγγραφέας εΙναι πιό πολύ παρατη ρητής, ύποχωρητι
κός καί δχι έπιθετικός. 'Από τίς παρατηρήσεις του δμως βγά
ζει τουλάχιστο αύτόνομη δραματουργικ1i συνέπεια. 'Από τ ή
θεωρία του καταλαβαίνει κανένας, γιατί στήν ποίηση τού
Βάλσερ δέ συμβαίνει τίποτα πού νά θυμίζει δραματική πράξη :
τίποτα ή ρωικό, καμιά κοινωνικ1i σύγκρουση, καμιά προσ
μονή. " Ό ύπερφυσικός κύριος Κρότ " εΙναι άκριβώς ή eλ
λειψη κάθε πράξης. Μόνο ό Ρούντι Γκότχαϊν στό " Μ αύρο
Κύκνο " προσπαθεί ν' άρχίσει κάτι μά δέν τό πετυχαίνει. Ή
πραγματικότητα εΙναι πολύ σκλη ρ ή γιά ν' άλλάξει. Στόχος
τού μύθου του δέν εΙναι οϋτε ή έπιτυχία, οϋτε ή άλλαγή,
άλλά " νά κάνει φανερές τίς άντιξοότητες πού ίiχουν γί11ει
άδιόρατε:;, νά τραβιίξει στό φώ:; τιίιι τραγωδία πού 'χει συρΟεί
στό έσωτερικό ". Στό " Μαύρο Κύκνο " ή τραγωδία τής νέας
γενιάς εΙναι δτι ό eφ11βος ζεί άναδρομικά τό παρελθόν της
περασμένης γενιάς ένώ θά 'πρεπε νά έτοιμάζεται γιά τό δικό
του μέλλον· καί στόν " Κρότ " ή τραγωδία εΙναι δτι δέ θέ
λεις αύτό πού θά 'πρεπε νά θέλεις. Ό Βάλσερ λοιπόν έμπι..

"

στεύεται κάθε έπίδρασ11 δχι στήν πράξη, άλλά στό μύθο. Π ρέ
πει νά έπινοηθεί ένας τέτοιος μύθος πού νά ξεσκεπάζει τήν
πραγματικότη τα πίσω άπό τήν πραγματική κατάσταση . Πρέ
πει νά γίνει ένεργητικός σά μαγιιιίτης . . .
Αύτή ή ένεργητικότητα μέχρι τώρα έχει διοχετευτεi σ' ένα
καί μόνο μύθο, στήν " ' Επίσκεψη τής γη ραιάς κυρίας ".
Σ ' αύτό τό έργο ύπάρχουν δλα δσα ζητάει ό Βάλσερ άπό τό
νέο δράμα. Γιά νά μιλήσουμε μέ τά λόγια του, ύπάρχει ή σκη
νική παρουσίαση τi�ς άποψης δτι ή κοινωνική έλευθερία μας
εΙναι μεγαλύτερη άπό τήν έλευθερία τής βούλησής μας. ' Υ
πάρχουν τά ήθικά προβλ1iματα πού συνδέονται μέ τό δέλεαρ
της εύημερίας, οί σχέσεις άπληστίας καί χρήματος, συμβα
τικής 1iθικής καί οiκονομικής ιϊνεσης, ύπάρχουν οί μεταβολές
στίς κοινωνικές όμαδοποι1iσεις, τό μεγάλο βόλεμα. Στούς μύ
θους τού Βάλσερ δέ λείπει ή όρθότητα τών συλλογισμών,
οϋτε ό συμβολισμός ηϊς κατάστασης πού ύπονοείται , άλλά ή
άναγκαιότητα τής σκηνικης ροής. Νά οφείλεται αύτό μόνο
στό ταλέντο ii καί σηi μόνιμη άπαισιοδοξία, πού μετατρέπε
ται βέβαια σέ εiρωνεία, δχι δμως σέ μιά σάτιρα πού �τροκαλεi :
"

Μέ τίς άπόπειρες, ώστόσο, τού Βάλσερ τό νέο γερμανικό
δράμα άποχτάει γιά πρώτη φορά μιά αύτόνομη μορφή. Μ ιά
μορφ1i πού δέν εΙναι νέα γραφή καί eκθεση γεγονότων πού
βρέθηκαν άπό πρίν, δπως στόν Κίπχαρντ ii στήν " 'Ανάκρι
ση ", άλλά πού 'χει ξανά - ii πού συνεχίζει νά 'χει - χαρα
χτήρα μοντέλου. Ή " Άνδόρρα " τού Φρίς, τό " Γκύλλεν ..
τού Ντύρρενματ εΙναι τέτοια μοντέλα άνθρωπίνων σχέσεων,
πού μπορούν νά ύπάρξουν. Τό " Άιχκοπφ " τού Βάλσερ ήταν
τό πρώτο βήμα σ' αύηi την κατεύθυνση. Μ έ τόν " 'Υπερφυ
σικό κύριο Κρότ " eκανε τό δεύτερο. Τό έργο αύτό εΙναι μιά
σκληρ1i, δλο κακία παρωδία δχι μόνο τού παραδείγματος τού
Χέγκελ γιά τόν κύριο καί τό σκλάβο, άλλά καί της πολιτικ1ϊς
κατάστασης, τής θεωρίας " δχι πειραματισμοί " καί της άκι
νησίας - έχοντας βέβαια τό ίδιο, άκίνητες, σαχλές μόνο
σκηνές. Ό μύθος μι'iς παρουσιάζει έναν κόσμο πού δέ μπορεi
καί δέ θέλει ν' άλλάξει. Καί ταιριάζει άρκετά μέ δλ' αύτά δτι,
λίγο άργότερα, εκανε τό ντεμπούτο του στό θέατρο ένας νέος
συγγραφέας άπό τη Βαυαρία, ό Μ άρτιν Σπέρ, μέ τίς " Κυνηγε
τικές σκηνές άπό τήν Κάτω Βαυαρία ". Στό eργο αύτό περιγρά
φεται μέ σκληρό, εiρωνικό ρεαλισμό, πώς ή κοινότητα ένός
χωριού στήν Κάτω Βαυαρία καταδιώκει ενα νέο άντρα, τό
νεαρό όμοφυλόφιλο Άμπραμ, μέχρι νά γίνει άγριο θη ρίο,
uύτή νά πάρει την άμοιβη άπό τήν έπική ρυξη κ ι αύτός πάλι
νά άποβληθεί. ' Εντοιχισμός, άποβολή : Σ' αύτό τό τέλος eφτα
σε κ' 1i δραματοποίηση τού σχολικού μυθιστορήματος τού
Τόμας Βαλέντιν " Οί άκαθοδήγητοι
·

".

Μιά κοινωνία δίχως μέλλον

Άποβολ1i ένός μαθητή πού ήταν πρόκληση : κλειστή κοινω
νία κ' έδώ δπως κ' έκεί.
Βλέπουμε τούς έαυτούς μας ν' άπεικονίζονται σά μιά κοινωνία
χωρίς μέλλον. Έτσι μι'iς παριστάνει τό νέο δράμα. Ή δια
φωτιστικ1i χειρονομία του - καί την έχει άκόμα - σκιάζεται
άπό τήν άτολμία του νά ξεφύγει άπό τό παρελθόν. Τήν άδυνα
μ ία αύτ�;ς τ�;ς στάσης τήν ξαναβρίσκουμε στη σχέση τού
συγγραφέα Γκύντερ Γκράς μέ τόν " προϊστάμενό " του Μ πρέχτ.
Ή φόρα νά γράψει ένα eργο ένάντια στό Μ πρέχτ, χάνεται
μπροστά στήν έπίγνωση, δτι. δέ μπορεί νά τόν κρίνει τελε
σίδικα. Ή σημασία του γιά μι'iς εΙναι πολύ μεγάλη. Πάντως,
άργά καί μέ δυσκολία, μπήκε σέ κίνηση μιά διαδικασία στο
χασμού πάνω στ�iν κατάστασή μας. Όμως τό δράμα θά κερ
δίσει ίσως περισσότερα άπό. τή διαδικασία αύηi, άπ' δσα
μπορούμε ν' άποδείξουμε αύτη τη στιγμ ή . Τό μεγαλύτερο μέ
ρος ηϊς •· δραματουργίας γιά τό ξεπέρασμα τού παρελθόντος "
μας δείχνει καθαρά ποιά κοινωνικη κατάσταση εδωσε την
άφορμ1i γιά την άναβίωση τού γερμανικού δράματος. Φυσικά
αύτό πού παριστάνεται σ' αύτά τά νέα γερμανικά eργα δέν
εΙναι μόνο ένα γερμανικό πρόβλημα. " Ο! φυλακισμένοι της
Άλτόνα " τού Σάρτρ, " Τό προπατορικό άμάρτημα " καi τό
" ' Επεισόδιο στό Βισύ " τού Μ ίλλερ, " Ή δεύτερη ϋπαρξη
τού φορτοεκφορτωτή Τάτενμπεργκ " τού Γκαττί ύποδηλώνουν,
δτι αύτό πού έξαπολύθη κε άπό τη Γερμανία συνεχίζει ν' άπα
σχολεί άκόμα τόν κόσμο καi μάλιστα σάν πρόβλημα προσω
πικά δικό τους. Όλ' αύτά τά δράματα εΙναι συμπτώματα μιας
άνησυχίας πού διαρκεί κ' έχουν μάλιστα περισσότερο ένδια
φέρον σά συμπτώματα παρά σάν ποιητικές έργασίες.
Μετάφραση ΛΙΛΑΣ Μ Α ΡΑ Κ Α
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Η ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
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ΤοίJ HEINA R KJPPHA R D T
Π ρέπει νά έξακολουθ1iσει νά έπιτρέπεται στούς συγγραφείς νά
βγάζουν τό ψωμί τους άπό τό κακό παρελθόν μας ; Ή έρώτηση
δείχνει δτι έπιτρέπεται καί δτι εΤναι λογικ1i, δσο Θεωρούνται
λογικές καί οί έθνικοκρατικές άντιλήψεις τού Ι 9ου αίώνα.
Ή άπάντηση ώστόσο εΤναι : Τό παρελθόν Θά ήσυχάσει μόνο
δταν Θά 'χει γίνει πραγματικά παρελθόν.
Καί οί συγγραφείς Θά πάψουν νά πραγματεύονται τό παρελθόν
μόνο δταν Θά 'χει όλοκλη ρωθεί αύτός ό κύκλος. Κι αύτό δέν
έχει γίνει ώς η) στιγμή αύηi. Οϋτε Θεωρητικά οϋτε εμπρακτα.
Σταθμίζουμε τό παρελθόν μας σά μιά άνεξ1iγητη άρρώστια,
πού ξέσπασε άνεξ1iγητα καί μάς τρομάζει. Όμως οί αίτίες
της εΤναι δυνατό νά έρευνηθοuν· μπορούμε νά έμποδίσουμε
η)ν άρρώστια, νά άποφύγουμε τήν έπανάληψή της κ' έδώ καί
σ' άλλα μέρη της γης.
ΕΤναι δυνατό νά άπολαμβάνουμε στό Θέατρο τρομαχτικά καί
στό άκρο δυσάρεστα γεγονότα ;
ΕΤναι παράδοξο άλλά τό Θέατρο έδώ καί μερικές χιλιάδες
χρόνια διασκεδάζει τούς Θεατές του μέ τρομαχτικά καί δυσά
ρεστα γεγονότα. Π ροϋπόθεση γιά τήν άπόλαυση φαίνεται νά
εΤναι δτι ό Θεατής άντιλαμβάνεται ii αίσθάνεται τή σημασία
της ίστορίας πού παίζεται στό Θέατρο γι' αύτόν τόν ϊδιο. Ή
ιστορία πού Θέλει νά τόν διασκεδάσει, πρέπει νά τόν άφορά.
Ή εύχαρίστηση πού εχουμε παρακολουθώντας μιά φοβερή
ίστορία, φαίνεται ν' άποτελείται, άνάμcσα στ' άλλα, καί άπό
τήν άνακάλυψη της σημασίας της γιά μάς τούς ϊδιους καί γιά
τίς δικές μας άντιλήψεις γιά τόν κόσμο.
Γιατί μερικοί άπό τούς σημερινούς συγγραφείς άρνοuνται τίς
παραδοσιακές μορφές του Θεατρικού εργου, αύτές πού γιά με
γάλο διάστημα μάς διασκέδαζαν λαμπρά καί πού - μέ όρισμέ
νους περιορισμούς-τό κάνουν άκόμα καί σ�iμερα ; Γιατί περι
φρονούν ίδιαίτερα τό οίκογενειακό δράμα, τό λεπτό δράμα

της ψυχής καί τήν έποικοδομητική μεταβολή, πού πηγάζcι
άπό τήν πάλη της συνείδησης, σάν αύτή πού προσφέρει
πάντα στήν τελευταία πράξη τών εργων του ό ύπέροχος Ίψεν :
Μ �iπως τό Θέατρο στήν τωρινή του κατάσταση δέν εΤναι Θαυ
μάσια φτιαγμένο γι' αύτό ; Γιατί χρειάζονται γιά τίς ύποθέσεις
τους τόσο πολλούς κατά κανόνα ήθοποιούς καί τόσο πολλούς
σκηνικούς χώρους ; ΕΤναι άνικανότητα αύτό ;
Δέ μπορούν, φαίνεται, νά χωρέσουν τό ύλικό, πού Θέλουν νά
παρουσιάσουν στό Θέατρο, μέσα στό οί κογενειακό έργο, δέ
μπορούν, φαίνεται, νά βάλουν μέ τό ζόρι τήν πολύπλοκη
πραγματικότητα, πού Θέλουν νά δείξουν, μέσα σ' eνα δράμα
της ψυχής. Βρίσκουν πώς δέν εΤναι άρκετό ν' άπεικονίσουν
τόν κόσμο στήν ψυχική άντίδραση μερικών άνθρώπων. Δέ
Θέλουν νά δείξουν μόνο η)ν κουρτίνα πού άνεμίζει μέσα στό
δωμάτιο, άλλά καί τόν άέρα πού τήν κινεί. "Οχι μόνο τό άπο
τέλεσμα, άλλά καί τήν αίτία. Τό πώς καί τό γιατί. Ή φτώχεια
δέν προέρχεται άπό τήν πενία, ή Θλίψη δέν προέρχεται άπό
τή μελαγχολία, ό πόλεμος δέν προέρχεται άπό πολεμικά εν
στικτα. Τό χρ1;μα μπορεί νά κάνει κάποιον πολύ αίσθησιακό.
Ένας πόλεμος πού χάνεται, μπορεί νά κάνει τίς άποφάσεις
τών στρατιωτικών δλο καί 11Θικότερες. 'Ακόμα καί διευθυντές
στρατοπέδων συγκεντρώσεως άποχτοuν τότε άμλετικά χαρα
χτη ριστικά. Καί μάλιστα έντελώς ύπαρκτά, δχι ύποκριτικά.
Καί στό Θέατρο έπίσης δέ μπορεί νά δοθεί ίκανοποιητική
περιγραφή τής πραγματικότητας μέ τήν άπλή άπεικόνιση της
ψυχικής άντίδρασης άπέναντι στήν πραγματικότητα. Ή μέ
θοδος τού ψυχολογικού Θεάτρου, πού παραιτείται άπό τήν
παρουσίαση τών δυνάμεων πού πραγματικά κινούν τόν κό
σμο, μάς κάνει νά πιστεύουμε άντίθετα, δτι i1 πορεία τού
κόσμου έχει σάν αίτίg ψυχι κές στάσεις. Ή σύγχρονη δμως
έπισηiμη της φύσης καί η;ς κοινωνίας ξέρει πώς δέν είναι ετσι.

Δέν άρνιόμαστε ώστόσο πώς τό ψυχολογικό θέατρο i:χι:ι δώσι:ι
μιά σημαντική συνι:ισφορά γιά νά γνωρίσουμι:: τ1iν άνθρώ
πι νη ψυχ1i. Μόνο πού ό τομέας αύτός είναι πολύ μι κρός. Ή
σταγόνα τοϋ νεροϋ πού άπεικονίζει τόν κόσμο δέ δίνι::ι μόνο
άνεπαρκι:ίς, άλλά καί διαστρεβλωμένες εί κόνες. Οί ίστορίες
πού μuς διηγούνται άπό τό θεάτρο μ' αύτό τόν τρόπο, άκόμα
κι ίίν προϋποθέσουμε ύψηλή τέχνη άφήγησης, είναι άναλη
θείς έπειδή είναι περιορισμένες. Ό άπεριόριστα άνοιχτός
κόσμος, πού είναι δυνατό νά συνειδητοποιηθεί, πού άλλάζει .
πού cίναι δυνατό νά τόν άλλάξει ό Cίνθρωπος, παριστάνεται
σά μιά ξερή έπανάληψη τοϋ ϊδιου καί τοϋ ϊδιου, τών ϊδιων
ένστίκτων, τής ϊδιας βασικής ψυχικi;ς κατάστασης. Οί με
γάλες, μοναχικές ψυχικές άλλαγές, ϋστερα άπό άδιέξοδο τι"')ς
συνείδησης, σ�iμερα συμβαίνουν άκόμα μόνο στό θέατρο,
σ' αύτή τήν όαση τι"')ς μii - πραγματικότητας, πού ώστόσο δέ
μπορεί νά συνεχίσει νά 'ναι ετσι, χωρίς νά ύποστεί ζημιά.
-οπως καί νά 'ναι, ή τέχνη τοϋ θεάτρου πρέπει νά γίνει ί κανή
νά περιλαμ βάνει τήν πραγματικότητα τοϋ κόσμου μας στίς
ίστορίες πού διηγείται, χωρίς αύτό νά κάνει μικρότερες τίς
άπολαύσεις πού δίνει τό θέατρο.
Ο
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Ό ·· Φάκελος Όπενχάιμερ .. είναι θεατρικό ϊ;ργο, δέν είναι
μοντάζ άπό ντοκουμέντα. Ό συγγραφέας ώστόσο -πιστεύει
πώς τά γεγονότα πού συμπεραίνονται άπό τά ντοκουμέντα
καί τίς πλη ροφορίες πού ύπάρχουν γι' αύτή τήν ύπόθεση,
τόν δεσμεύουν ρητά.
Κύρια πηγή του είναι τά πρακτικά
3.000 δακτυλογραφη
μένες σελίδες - τής άνακριτι κής διαδι κασίας κατά τοϋ Όπεν-

χάιμερ, πού δημοσιεύτηκαν άπό τήν ' Επιτροπή Άτομικ1"')ς
' Ενεργείας τών Ήνωμένων Πολιτειών τό Μάη τοϋ 1 954.
Στόχος τοϋ συγγραφέα εΙναι νά δώσει μιά σύντομη είκόνα
τής διαδικασίας, πού νά στέκεται στιi σκηνή καί νά μήν άλ
λοιώνει τήν άλήθεια. ' Επειδή ένδιαφέρεται νά γράψει γιά τό
Θέατρο καί όχι γιά τιiν Ίστορία, προσπαθεί, άκολουθώντας
τή συμβουλή τοϋ Χέγκελ, ν' άπελευθερώσει ·· τόν πυρήνα καί
τήν ούσία · · ένός ίστορικοϋ γεγονότος άπό τά · · τυχαία περι
στατικά πού τό περι βάλλουν καί άπό τά χωρίς ένδιαφέρον
παρακλάδια τοϋ συμβάντος ν' άφαι ρέσει τά σχετικά μόνο
χαραχτηριστικά γνωρίσματα καί περιστάσεις καί νά βάλει
στιi θέση τους τέτοια, πού άπό μέσα τους νά μπορεί νά δια
φαίνεται καθαρά ή ούσία τής ύπόθεσης . ._ (Χέγκελ : ·· Αίσθη
τική ''. Μέρος Γ , κεφ. 3 , σελ. 897, Βερολίνο, 1 95 5 ) .
Ό συγγραφέας ϊ;χοντας λόγους πού τούς ζύγισε καλά, περι
ορίστη κε σ· αύτιi τήν έργασία νά πάρει δλα τά γεγονότα, πού
παρουσιάζονται στό i:ργο, μέσα άπό τήν ίστορικ1i πραγμα
τικότητα. ' Ελευθερία εΙχε στήν έπιλογή, τήν ταξινόμηση, τή
διατύπωση καί τή συγκέντρωση τού ύλικου. Γιά νά δοθεί ή
μορφή ένός πιό αύστηρού άλλά καί πιό γενικοϋ ντοκόυμέντου
τής έποχής, όπως τό iiθελε ό συγγραφέας γιά τό θέατρο,
χρειάστηκε νά γίνουν μερικές συμπληρώσεις σέ πλάτος καί
βάθος. Γι' αύτό τό σκοπό άκολούθησε τήν άρχή : όσο γίνεται
λιγότερο καί μόνο τά άπαραίτητα. - οταν κάποιο Cίμεσα
άποδοτικό θεατρικό .. έφφέ . . εδειχνε νά άπειλεί τήν άλήθεια,
ό συγγραφέας τό θυσίαζε.
Μερικά παραδείγματα γιά τίς έλευθερίες πού πήρε ό συγγρα
φέας : Ή πραγματική άνάκριση κράτησε περισσότερο άπό
ενα μήνα καί εΙχε σαράντα μάρτυρες. Ό συγγραφέας άρκέ
στηκε σέ ίiξη άπ' αύτούς. Ή άναγκαία συγκέντρωση δέν ήταν
δυνατό νά γίνει μέ ενα μοντάζ, πιστό στή λεκτική διατύπωση
τοϋ λόγου καί του άντίλογου, άλλά οϋτε καί ό συγγραφέας
τό έπιθυμοϋσε, γιά χάρη τής ένότητας τοϋ ϊ;ργου. Π ροσπάθη
σε ν' άντικαταστήσει τήν πιστή άπόδοση τής λέξης μέ τήν
πιστή άπόδοση τοϋ νοήματος.
Ό περιορισμός τών μαρτύρων σέ ίiξη είχε σάν άποτέλεσμα
ότι στό ϊ;ργο μερικές φορές πολλές μαρτυρίες πού άλληλο
συμπληρώνονται, παραθέτονται σέ μιά μονάχα κατάθεση. -ετσι
τό θεατρικό πρόσωπο τοϋ μάρτυρα Ράμπι ίiχει καί μερικά
χαραχτη ριστικά καί δηλώσεις τού μάρτυρα Μ πούς, πού δέν
έμφανίζεται στό ϊ;ργο. Τόν παραλληλισμό μέ ληστεία Τρά
πεζας στήν πραγματικότητα δέν τόν εκανε ό Μ όργκαν, άλλά
ό Ρόμπ, πού άνέκρινε τό μάρτυρα Μάκ Κλόου καί όχι τό
Λάνσντέιλ, όπως γίνεται στό tργο.
Ά νάμεσα στίς σκηνές τού i:ργου ό συγγραφέας χρησιμο
ποίησε μονόλογους τών προσώπων πού στήν πραγματική
άνάκριση δέν εγιναν, προσπαθώντας νά τούς άναπτύξει άπό
τή στάση πού πήραν τά πρόσωπα στήν άνάκριση i'ι σέ Cίλλες
περιπτώσεις.
Στή� Ιστορική άνάκριση ό -Εντουαρντ Τέλλερ δέν εκανε
δηλώσεις στό τέλος τής μαρτυρικής του κατάθεσης. Ό συγ
γραφέας πήρε μερι κές άπό τίς σκέψεις πού ό Τέλλερ διατυ
πώνει στό i:ργο άπό όμιλίες καί Cίρθρα του. άποδίδοντας τό
νόημά τους.
Στήν πραγματικότητα ό Όπενχάιμερ εΙχε τρείς συνήγορους,
ένώ στό ϊ;ργο i:χει δυό. Ό Χέρμπερτ Σ. Μ άρκς, πού στό ϊ;ργο
εΙναι άπό τήν άρχή συνήγορός του, στήν πραγματικότητα
προστέθηκε στούς σύμβουλους του 'Οπενχάιμερ άφού εΙχε
άρχίσει ή διαδικασία. Στήν πραγματικότητα ή άγόρευση της
ύπεράσπισης ϊ;γινε άπό τό Γκάρισον καί όχι άπό τό Μάρκς.
'Αντίθετα άπό τό εργο, ή άπόφαση της ' Επιτροπής δέ διαβά
στηκε στό τέλος, άλλά τήν άνακοίνωσαν άργότερα μέ έπι
στολή. Στήν πραγματική άνάκριση ό Όπενχάιμερ δέν εΙχε
τήν εύκαφία νά μιλήσει στό τέλος.
Μr:τάφραση ΛΙΛΑΣ Μ Α ΡΑΚΑ
�

1 964 : " Ό φάκελος Όπενχάιμερ .. τοίJ Κίπχαρντ, μέ σκηνοθεσία
Τζιόρτζιο Στρέλερ, στό " Πίκολο Τεάτρο " τοίJ Μιλάνου . Ρεα
λιστικιί παράσταση μέ πλαίσιο τό σκηνικό πού 'χε φτιάξει πρίν
δυό χρόνια ό Λουτσιάνο Νταμιάνι γιά τό. . . " Γαλιλαίο " τοίJ
Μπέρτολτ Μπρέχτ, καί φόντο διαφάνειες πού δείχνανε άτο
μικές έιφιίξεις καί πυρηνικές καταστροφές. Ή προσωπικιί τρα
γο1Ιiία πρnεκτε111rίτrιι• rπιί γε1ιικότερη σχιζοφρένειrι τι;ς έπnχιίι;
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MOYΣll(H ΣΥΝΕΙΔΗ ΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΟΥ Τ Ε ΘΕΑ Τ ΡΙΚΉ � Ο Υ Τ Ε ΔΙΑΜΑΡ Τ Υ ΡΙΑΣ
ΠU>ς καί γιατί μουσική στήν ·· Ά νάκριση . . :
Καi γενικά : Γιατί άκόμα σ�]μερα - στά 1 965
τό Άουσβιτς :
Αύτά άναρωτήθηκα άφοϋ διάβασα τό κείμενο.
Στό δεύτερο έρώτημα : Φυσικά ύπάρχουν σήμερα άνθρώπινα,
κοινωνικά, ίδεολογικά, οίκονομικά, μέ λίγα λόγια πολιτικά
προβλήματα (i'] έρωτήματα) πού φαίνονται πιό έπίκαιρα.
Άλλά πU>ς εΙναι δυνατό νά μή βλέπουμε καμιά σημερινή
σχέση μέ τό Άουσβιτς (σάν πρότυπο γιά τίς συνέπειες της
άντιδραστικης πρακτικης) ;
Τί συμβαίνει σήμερα ; Καταστροφή, μέ ναπάλμ καi liλλα μέ
σα, χωριU>ν καi άνθρώπων πού άγωνίζονται γιά τήν έλευθε
ρία τους.
Γιατί γίνονται τέτοιες δίκες, δπως αύτή στή Φραγκφούρτη ,
μόνο άφοϋ πέρασαν 2 0 χρόνια άπό τό τέλος τοϋ πολέμου ;
Καi γιατί νά 'χουν τόσο έπιεικείς δικαστικές άποφάσεις πού
σέ κάνουν νά ντρέπεσαι ;
Ποιός τό χρειάζεται αύτό ; Ποιός τό θέλει αύτό ; Ποιός τό
έχει άνάγκη σ�]μερα ;
"Υπάρχουν πολλά άκόμα έρωτήματα ύπάρχουν πολλά πρά
γματα γιά νά σκεφτοϋμε καi νά συλλογιστοϋμε· άλλά ήδη
ύπάρχουν και μερικές άπαντήσεις.
Ό Πέτερ Βάις, ίδιαίτερα μέ τήν " Άνάκριση " καi μέ τρόπο
πού δέ δέχεται παρανόηση, δίνει μαρτυρία γιά τή θέση πού
άποφάσισε νά πάρει στό σημερινό κόσμο. Κι αύτό κάνει τήν
έπίδρασή του στή γερμανική λογοτεχνία κάτι τόσο θεμε
λιακά καινούριο.
Γιά μένα, ή συνεργασία μαζί του δέν εΙναι μόνο αύτονόητη
.
λογική καi συνεπi1ς. άλλά μέ κάνει κ' εύτυχισμένο.
Γιά τό πρU>το έρώτημα ό Έρβιν Π ισκάτορ εΙχε τή σωστή καί
ίδιοφυη ίδέα : δχι θεατρική μουσι κή.
Μ έ τή μουσική νά δοθεί μόνο αύτό πού δέ μποροϋν νά δώ
σουν ό λόγος καί ή σκηνή : τά 6 .000.000 τU>ν δολοφονημένων
στά στρατόπεδα συγκεντρώσεως . σέ μιά αύτόνομη μουσική
-

σύλληψ η . Όμως : Άντικειμενικά ; " Υποκειμενικά ;
"Η διαλεκτική άνάμεσα στήν άντικειμενικότητα καi τήν ύπο
κειμενικότητα εΙναι πάντα ή σπίθα πού δίνει παλμό στήν
καλλιτεχνική έκφραση.
Καί πU>ς μπόρεσαν νά σβήσουν μιά τέτοια σπίθα μέ αύτό
άκριβοος τό ιστορικό κομμάτι της ζωής μας :

Άντίθετα, ό ii.νθρωπος - μουσικός πάλλεται άκόμα περισσό
τερο μ' αύτή τήν έργασία, γιατί μαζί μέ τά eξη έκατομμύρια
τοϋ χθές εΙναι καί οι καταπιεζόμενοι του σήμερα.
Όχι μουσική όργης καi διαμαρτυρίας.
Μ ουσική συνειδητοποίηση μονάχα καί γνώση τοϋ χθές καi
τοϋ σήμερα, γιά eνα liλλο, έπιτέλους έλεύθερο Αϋριο.
Έκα�α τή σύνθεση της μουσικής γιά τήν " 'Ανάκριση " στό
Στούντιο 1)χογραφήσεων της 'Ιταλικής Ραδιοφωνίας, στό Μ ι
λάνο (θαυμάσιος τεχνικός ήχου, ό Μ αρίνο Τσουκκέρι), liρα :
Δυνατότητες σύνθεσης πού προσφέρονται μόνο σ' eνα ήλεκ
τρονικό στούντιο.
Έργάστηκα μέ διάφορα άκουστικά ύλικά : παιδική χορωδία
(τοϋ " Πίκκολο Τεάτρο " τοD Μ ιλάνου), σόλο τραγούδι (ή
Στεφανία Βόιτοβιτς), χορωδία καi ένόργανο ύλικό καθώς καί
ήλεκτρονικd ύλικό. Όλα μαζί.
Έπειδή δλο καi περισσότερο πιστεύω, κυρίως ϋστερα άπό
τό Εργο μου ·• Φωτισμένη φάμπρικα . . . δτι άποκλειστικά
ήλεκτρονικό η μόνο ένόργανο η μόνο συγκεκριμένο ύλικό
παραμένουν πολύ περιορισμένα η ύπηρετοϋν μονάχα τή ipιλο
δοξία ένός όπαδοϋ της καθαρής τέχνης.
Άπό μερικά μέρη αύτης της μουσικης θά φτιάξω - πάντα
σέ μαγνητοταινία - eνα αύτόνομο εργο, τή .. Μουσική στήν
· Άνάκριση · τοϋ Πέτερ Βάις .. .
Μ ιά άκόμα έμπειρία πού θά όδηγ1]σει στό δεύτερο εργο μου
γιά τό μουσικό θέατρο . ϋστερα άπό τή ·· Μ ισαλλοδοξία 1 960" .
Μετάφραση Λ lΛΑΣ Μ Α ΡΑΚΑ
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ΜΕΤΆΦΡΑΣΗ !
Του ΓΙ Α ΝΝΗ ΣΙΔ ΕΡ Η

Ό ίστορικός τού Νεοελληνικού Θεάτρου Γιάννης Σιδέρης
έξιστορεί, άπό τό προηγούμενο τεύχος, τά περιβόητα " Όρε
στειακά " . Βρισκόμαστε έβδομιίντα χρόνια πίσω. 'Ακριβώς,
στίς 1 1 τού Νοέμβρη τού 1 903 . Τιίν Κυριακιί - 9 τού Νο
έμβρη - δινόταν στό " Βασιλικό " ιj τελευταία γιά τιίν wρα
παράσταση τιϊς " 'Ορέστειας ". Εύκαιρία γιά τό Μιστριώτη
νά ξεκαΟαρίσει δυναμικά τού; λογαριασμούς του : Ή " 'Ορέ
στεια " δέ θά 'πρεπε νά ξαναπαιχτεί! Τό πρωί τιϊς ίδιας μέ
ρας κάνει τιίν έμπρηστικιί διάλεξιί του γιά τιί γλώσσα. " Σφο
δρά έπίθεσις κατά τών χυδαϊστών. Ζητεί τι)ν κεφαλιίν τω11
έπί πίνακι ·· - άναφέρουν, χαραχτηριστικά, οί τίτλοι τιϊς έφη
μερίδας " 'Α κρόπολις " ( 10 Νοέμβρη 1903) . Οί φοιτητές,
ξαναμμένοι άπό τόν καθηγητιί τους κάνουν " έκκλησιν πρός
τόν έλληνικόν λαόν .. προκαλώντας τον, κυριολεκτικά , σέ
a11ταρσία : « . . . Λαέ! Οί έχθροί τού έθ11ισμού σου προσπαθούσι
διά τι;ς σφαγιάσεω; τψ; γλώσσης σου τιίν ίδίαν σου σφαγί
ασιν ώς έθνους καί φυλι;ς. Γρηγόρει ! Καί έσο έτοιμος διά
τό τι:λευταίο11 κατiι τ(Ιj 11 άνιέρων βεβηλωωjν σοΙJ κτύπημα . . . » .

Κ' ένώ ό Ν ιρβάνας έμπιστεύεται σέ καινούριο του χρονο
γράφημα ( " Αστυ " 1 1 τοϋ Νοέμβρη) τήν κατίσχυση της δη
μοτικης, άόριστα, μέ τόν τίτλο
· Η φωνιί τής άληθείας . .
κ' ένώ 1; " Άστραπ1i ", τήν ϊδια μέρα, μπαίνει στόν άγώνα
μ' ενα εντονο μιστριωτικό άρθρο - τήν έπομένη, στήν ϊδια
έφημερίδα, ενας μέ τήν ύπογραφή .. 'Απόμαχος ", κάνει έπί
θεση έναντίον τοϋ Παλαμά. Ή " ' Εστία " ( 1 1 τοϋ Νοέμβρη)
άνακράζει : " Καί όλίγη έντροπιί " γιά νά τόν διαφεντέψει.
Π ρέπει νά σημειώσουμε τά λόγια της κι .άπό τιμή στή φι
λοπαλαμική της διάθεση καί γιά νά φανεί πώς, σέ μιά τέ
τοια στιγμ1i, δέν εμεινε άβοήθητος ό ποιητ�iς : ·· . . . Είς τί
έπταισε ό δυστυχιίς γραμματεύς ; Εlνε ιϊ δέν εlνε ύπόδειγμα
ύπαλλιίJ.ου τυφλώς άφοσιωμένου είς τιίν έργασίαν του ; Τόν συνε
χάρη καί αύτός ό κ. Μιστριώτης διά τιίν ένημερότητα τού παιιε
πιστημιαιωύ γραφείου ; 'Εάν ναί, πρός τί ή . . . κατακραυγιί ; Εlνε
ύπέρ τι;ς δημώδους, θά μάς άπαιιτιίσουν οί κατιίγοροι αύτού. Καί
κατά τί έβλαψαν, παρακαλούμεν, αί τοιαύται περί τιϊς γλώσσης
δοξασίαι τού κ. Παλαμά τιj11 ύπηρεσίαν τιjς πανεπιστημιακι]ς γραμ
ματείας ; Μιίπως άπεπειράθη ποτέ ό κ. γραμματεύς νά έφαρμόσιι
τάς περί γλώσσης θεωρίας του έν τοίς έπισιίμοις τού Πανεπιστη
μίου έγγράφοις ; Είς τάς μετά τών κυρίων καθηγητών ιϊ άλλων
άρχών σχέσεις του έδοκίμασε τάχα νά καταστιίσιι έπικρατεστέραιι
τιίν γλώσσαν, ιϊν καλώς ιϊ κακώς νομίζει έκ πεποιΟιίσεως δτι
πρέπει νά άκολουθούν οί γράφοντες ; Ά πεπειράΟη ποτέ νά προση
.
λυτίσιι τούς ύπ ' αύτόν ύπαλλιίλους, ιϊ φοιτητάς ; . . . "Οχι βέβαια . . . .
•

· "

Στά " Παναθ1iναια ", ό διευθυντής τους Κ ίμων Μ ιχαηλίδης,
μέ τό ένυπόγραφο άρθρο του " Ζιίτημα ιίθικιϊς μιλάει θερμά
γιά τόν Παλαμά καί ύπογραμμίζει στό τέλος : " Μέ τό νά
τού κόψουν τό ψωμί ένός ποιητού πού μέ δλην τιίν άντίδρασι11,
μέ δλην τιίν έχθραν των, άναγνωρίζου11 τό κάλλος τού τρα
γουδιού του καί τι]ς ψυχιϊς του τό μεγαλείο . . . " ( 1 5 τοϋ Νο
έμβρη, σελ. 42-43). Καί λίγο πιό πρίν, ό " Χάρης ' Η μερι
νός " (σελ. 65-7) ύπερασπίζεται τόν Παλαμά, σχετικά μέ τήν
έπιθυμία μερικών νά παυτεί. ' Υπάρχουν άναντρα κορμιά πού
ζητάνε μέ μιά παύση νά έξουδετερώσουν ενα πρόσωπο. Τό
φαινόμενο δέν εΙναι σπάνιο.
"

�
Τά . . Όρεστειακά " στόν άΟηναϊκό Τύπο τιϊς έποχιϊς. 'Απάνω :
Ρεπορτάζ άπό τιίν έμπρηστικιί διάλεξη τού Μιστριώτη στιίν
.. Άκρόπο).ι " ( 10 Νοέμβρη 1 903) . Στιί μέση : Όλοσέλιδο ρε
πορτάζ, τιίν έπομένη άπό τά γεγονότα, πάλι στιίν " Άκρόπολι . .
( 17 Νοέμβρη 1 903) . Κάτω : Τό βούλευμα γιά τά .. Όρεστει
ακri .. πρωτοσiλιδη " Τελευταία 6Ίρα " στό " Χρόνο " ( 25/ Ι/ 1904)

'Απ' δσα εχουμε άναφέρει, γραμμένα άπό τόν Π αλαμά στό
άρθρο του " ·Η τρικυμία τι;; 'Ορέστειας ", φαίνεται δτι παρα
κολούθησε τήν " πρώτη " - θά 'θελε ν' άκούσει τή Μαρίκα,
άφοϋ στίς δοκιμές δέ δεχόντουσαν κανέναν· πάντως, ρητά,
δέν άvαγράφεται Ciν ή ταν στήν " πρώτη ". Άν δέν κάνουμε
λάθος, χειρότερα άπό τίς γραπτές έπιθέσεις, θά 'ταν τά βλέμματα μερικών καλοντυμένων κυρίων καί κυράδων γιά τόν
" Ύμνο " του ! Ό ϊδιος ό Παλαμάς δέν εΙπε γιά τίς τόσο
φαρμακερές έπιθέσεις παρά μόνο τό έξης - στό άρθρο της
" Κριτικης : " . . . Τό ποίημα πού ό κ. Στεφάνου . . . μέ πα
ρακάλεσε 11ά γράψω έπίτηδες γιά τιί βραδυά. Τό ύ.ναφέρω τό
ποίημα μόνο καί μόνο γιά τιίν προφητικιί (sic) του σημασία.
Μάλιστα. 'Α νάμεσα σέ άλλα κράζει σ' αύτό ιί Τραγωδία πρός
τόν ποιητιί τιjς ·· 'Ορέστεια; . . : " Τι/11 τρικυμία τιίν τραγικιί
ξυπνάς! . . Κι έγινα προφιίτης. Ό Α ίσχύλος μό.ς άιιαψε μιά τρικυμία. Εύτυχώς ίfξω άπό τό Θέατρο. 'Όμως μέ δλα αύτά τά έξω
(sic), λόγους, συλλαλητιίρια, καυγάδες, άρθρα, συνεντεύξεις, άνοησίες ιωί πονηρίε; κάΟε είδους (έξόν άπό λιγοστά σημάδια άξιο
σέβαστα) γιά δλη αύτιί τιίν τρικυμία, ή κριτικιί μου είναι μιά
λέξη· καί παρακαλώ τού; φίλου; μου τιϊς " Κριτικι;ς .. νά μού
τιίν τυπώσουν μέ κεφαλαία γράμματα : ΝΤΡΟΠΗ! ·· (σελ. 7 5 1 ) .
"

Στίς 1 0 τοϋ Νοέμβρη, ό " Χρόνος ·· δημοσίεψε μιά γελοιο
γραφία τοϋ Γεωργίου. Παράσταινε τό βασιλιά μέ τήν πλάτη ·
στ' άριστερά, κάτω, ήταν ενας μικρός ερωτας καί ψηλά, δεξιά,
ένας ταξιδιωτικός σάκος. Τό σκίτσο θεωρήθηκε έπιλήψιμο
κι άμέσως έπιασαν τό διευθυντ�i του Κωστη Χαιρόπουλο, πού
τόν άφησαν τήν άλλη μέρα. Ή έφημερίδα άποδίδει τή σύλ
ληψή του, όχι τόσο στή γελοιογραφία, δσο σέ σκευωρίες τών
έχθρών του πού παρασύρανε στή δίωξη τόν Είσαγγελέα ( 1 1
του Νοέμβρη). Ό ϊδιος γράφει πώς ήταν
πιστό:; ύποστηρικτι/ς τών λαϊκώιι έλευΟεριών καί εύλαβι/ς ύπιίκοο:; τι;:; Βασιλικι;ς δυναστεία:; ''. Στίς 1 4 τού μηνός πού γύρισε ό Βασιλιάς
άπό τήν Εύρώπη, τού 'βαλε ψηλά, στήν πρώτη σελίδα ένα
μποϋστο του. Δέ συγχωροϋσε, φαίνεται, ό Γεώργιος !
Τήν ϊδια μέρα f]τανε " πρώτη .. στό .. Βασιλικόν .. νέου έργου,
της " Νυκτερινης άναμπουμπούλας ", κωμωδίας τού Έννεκέν
σέ μετάφραση Μ ί λτου Λιδωρίκη . · π αίζανε καί μερικοί της
" 'Ορέστειας ". Τ1iν ϊδια πάλι μέρα, ό Ν ι κόλαος Πολίτης
μ ίλησε στό μάθημά του (" 'Αρχαιολογία τοϋ Θεάτρου ") γιά
τήν " 'Ορέστεια " κ' εΙπε δτι πρέπει ν' άγωνίζονται ο ί φοιτη
τές γιά τή γλώσσα, όχι δμως μέ ταραχές. 'Αποδοκίμασε,
δηλαδή, τό λόγο τού Μ ιστριώτη καί τήν έξαψη τ&ν φοιτητ&ν.
Ή " Νυκτερινή άναμπουμπούλα " Θά παιζόταν, γιά τελευταία
φορά, στίς 1 3 Νοέμβρη. Στήν άγγελία του, τό " Βασιλικόν "
ε!δοποίησε πώς θά παιζόταν καί πάλι, τό Σάββατο 1 5 του
μηνός, ή " 'Ορέστεια " μέ τήν παρουσία τού βασιλιά, πού
θά 'χε έπιστρέψει άπ' τό ταξίδι του, · καθώς τό ύποδηλώσαμε
μόλις. Θά τήν παρακολουθοϋσαν ό Π ρωθυπουργός κι άλλοι
έπίσημοι. Ή άνακοίνωση πρόσθετε πώς ή μετάφραση " άνε
Οεωριίθη (sic) οϋτως wστε ούδεμία πρός παρεξιίγησιν άφορμιί
δύναται ιιά ύπάρξιι . (" 'Ακρόπολις "). Τήν Παρασκευή, 1 4,
τό Θέατρο δέν έπαιξε, γιά νά κάνουν κι άλλη μ ιά δοκιμή θά τούς έβλεπε τό άφεντικό !
"

"

Τό έπόμενο πρωί, της έπανάληψης αύτης, άρχισε μιά κίνηση
πολυθόρυβη στή Φιλοσοφική Σχολή : Συζητήσεις, έκλογή
έπιτροπης " ιϊτις έκθύμω:; νά έργασΟιί πρό τού κινδύνου δν
διατρέχει ιί έθνικιί μας γλώσσα " . Κάποιος Θέλησε νά μιλήσει
εύνοϊκά γιά τούς μεταφραστές, δμως δέν πρόφτασε νά τελειώσει . . . Τοϋ κόψανε άποδοκιμαστικά, τήν πρότασή του.
Στό άπογευματινό μάθημά του ό Μ ιστριώτης, πρίν άρχίσει,
εβγαλε ενα καινούριο έπιθετικό λόγο : .. 'Εάν τό ίΙΟιιο:; νομίζιι
δτι οί ύπάλληλοι καλώ:; μισθοδοτούνται [δτι σωστό είναι νά
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διατηρείται στή θέση του ό Παλαμάς], i;γύ1 παραιτούμαι καί
ίi:; ίiλΟιι ό Παλαμϋ.:; 11ά διδάξιι [κάρφος, τελοσπάντων, στόν
όφθαλμό τοίι Μ ιστριώτη ό Παλαμάς !] . . . ' Ο κ. Πρόεδρο:;
τι;:; Κυβερνιίσεω:; . . . μοί συ11iστησε 11ά iνΟυμηΟώ ϋτι είμαι κα
Οηγητιί:; ! Ναί ! Τό ι:νΟυμούμαι, ύ.}.). ' i:νΟυμούμαι i:ν ταύτq) ϋτι εί
..
μαι Ε).}.ην ( Χειροκροτιίματα) , είμαι οίκογενειάρ;ι_η:; καί i;ι_ω
μικράν περιουσία11, τιίν όποίαιι ει'μαι ί!τοιμο:; νά ;ι_άσω ;ι_άριν ύψη
λοτέρου, ίερού σκοπού. Δέ11 Ο' ύ.ναγκασΟ(JJ βεβαίω:; 11ά λέγω τό
·· πρωτόκολJ.011 . . .. διφτι:ρι " καί τιίν .. έταιρίαιι . . .. παρέα
.
[χρησιμοποιεί τή . μετάφραση " πού 'κανε ό γυμνασιάρχης
έκείνος μέ τό i:γγραφο περί .. Συλλόγου ώφελίμων βιβλίων "
καί θεωρεί άληθινό, δτι ί:χει γrάψr.ι f.νας δημοτικιστής τι':τοιο
ιϊ r Ω r n !l.
"

Οί φοι τητές φωνάζανε τά συκοφαντικά : Κάτω ιί Κε;ι_λιμπό.ρα
( ' Η λέκτρα) . . . Κάτω ό Βαρυβρο1ιτί;ι_τη:; (Ζεύς) . . .
Ό Μ ιστριώτης έξακολούθησε : . . . . όφείλομεν νομοταγέστα
τα νά διαμαρτυρηΟ(J)μεν ! Έν τiJ.ει σϋ.; συνιστώ σοβαρότητα . . . . . .
.
. Ραγδαία ;ι_ειροκροτιίματα καί iπιδοκιμασίαι ζωηραί ύπεδέ;ι_Οη
σαν τού:: τελευταίου:; λόγου; τού κ. Μιστριώτου, ϋστι:; ύ.μέσω:;
μετά ται} τα ιϊρ;ι_ισε τιί11 παρό.δοσίν του ".
.

Τή νύχτα, πεντακόσιοι
τόσοι φοιτητές πηγαν στήν .. ' Εταιρεία
..
Φίλων Λαοίι κ' ενας φοιτητής, κατά τήν προσφιλη συν1iθεια,
ίtβγαλε λόγο μέ μιστrιωτικές εννοιες - ή ταν κανόνας ό Μι
στριώτης, ίδανικό ! . . . . -ΑνΟρωποι φρενοβλαβεί:;, μωροί, τα
πει11οί καί ύ.νάξιοι 11ά καλούνται "Ε).}.η11ε:; i!Οεσαν ;ι_είρα βέβηλον
ι:πί τοίj ίcρωτέρου τών κειμηλίω11 παντό:; "ΕλJ.ηνο:;, τι;:; yλώσση:;
μα:; . . . " άκούστηκε κ' ενας ύπαινιγμός έναντίον τοίι Σωτη
ριάδη καί τοίι Παλαμά, συντάξανε κ' ενα ψήφισμα πρός τό
βασιλιά, δπου τοίι λέγανε δτι τό . . Βασιλικόν · · τόν άπάτησε
καί, κατά τήν άπουσία του άνεβάσανε τήν .. 'Ορέστεια ".
.
Κάποιος πρότεινε νά πάνε στό Θέατρο, πού θά 'ταν κι ό
βασιλιάς καί ν' άποδοκιμάσουν τήν παράσταση· άλλοι άπο
κρούσανf. τήν πρόταση άπό σεβασμό πρός τό βασιλιά· άλλος
ε!πε . . . .ί {πρεπε τό Θiατρο11 11ά μιί λέγεται Βασιλικόν, άλλά ΈΟνι
κόν, τίτλο:; ιίψηλότερο:;. άγνό:;. ίερό:;, Οείο:; ! . . . ". 'Ωραίος,
βέβαια, ό πατριωτισμός αύτός, άλλά έδώ θέλανε νά θιγεί
ό βασιλιάς, πού ύποστήριζε τούς " μαλλιαρούς ". Τέλος, άπο
φασίστη κr. νά συγκεντρωθοίιν τήν έπομένη, Κυριακή 3 μ.μ.,
στό καφενείο .. Γαμβέττας . . (" 'Ακρόπολις . . 1 6 του Νοέμβρη).
.

.

Ή παράσταση
τοίι Σαββάτου θά 'μοιαζε μέ μιά συγκινημένη
.
σημεριν1i . έπίσημη πρώτη ". Μ αντεύει κανένας τήν άτμό
σφαιρά της καί τό τράκ τών 1iθοποιών, τοίι Στ. Στεφάνου καί
- γιατί δχι; - καί τοίι Θωμά Οί κονόμου. Ή ταν κι ό Π ρω
θυπουργός, καθώς είχε άναγγελθεί, καί πολλά μέλη της άθηναϊκης κοινωνίας . .. Οί Οεαταί έ;ι_ειροκρότουν έπανειλημμένω:;
τιί11 .. Όρέστειαν
. . . τ ο ι) Β α σ ι λ έ ω ς δ ί δ ο ν τ ο ς τ ό σ ύ ν.
0 η μ α . . Ύπογραμμίζουμε έμείς τή σημαδ!ακή φράση. (" 'Α
κρόπολις ", της έπομένης), δπου κ' ή πληροφορία : . . Άπό 1:11ω
ρί:; αί ύ.ρ;ι_αί . . . ί!λαβον τά κατάλληλα μέτρα, ϊ11α ματαιώσου11 /;11δε;ι_ομένηιι μετάβασιν [τών φοιτητών πρός τό Βασιλικό Θέατρο].
Πρό:; τούτο, κατά πλό.το:; τι;:; όδού Ά γίου Κω11σταντίνου παρετά
;ι_Οησαν άρκετοί άστυφύλακε:; καί ούλαμό:; πεζικού . . . ". ". Στό
ϊδιο φύλλο, ή Καλιρρόη Παρρέν άρχίζει θαρραλέα κ' έπικαι
ρικά μιά σειρά άρθρα, . Αί Έλλη11ίδε:; καί ιί γλώσσα . δπου
iιποστηρίζει τή δημοτική.
.

.

.

Καί, πραγματικά, . οί φοιτητές συγκεντρωθήκανε στίς 3 μ.μ.
στοίι .. Γαμβέττα . . "Οταν τό καφενείο γέμισε, ξεκινήσανε γιά
τή Νομική Σχολή, δπου ό διευθυντής τοίι Σκοπευτη ρ ίου.εδινε
μιά διάλεξη της άρμοδιότητάς του. Τήν παρακολουθοuσαν
δυό ύπουργοί κι άλλοι έπίσημοι . Οί φοιτητές είσβάλανε στήν
αϊθουσα, διακόψανε τή διάλεξη καί κάποιος φώναξε δτι επρεπε
νά πάρουν μαζί τους καί τούς φοιτητές-άκροατές. Τώρα " τό
φλiγον ζιίτημα δέν ήταν ή σκόπευση καί ό στρατός παρά
ή γλώσσα - τόσο είχαν παροξυνθεί άπό τό Μ ιστριώτη ν' αύ
θαδιάζουν ! Τέλος, φύγανε άφήνοντας τόν όμιλητή νά τελειώ
σει. Κι άκούστηκαν οί φωνές : . . Στού Γαμβέττα , ·• Ζιίτω
τό Πανεπιστιίμιον . . . .. Κάτω οί Σλαύοι ". Έφτακόσιοι άποτε
λοίισαν τό φοιτητικό αύτό δγκο. Σταμάτησαν στό άγαλμα
τοίι Κοραη κι άποφάσισαν νά πάνε στό " Βασιλικόν " καί νά
παρακαλέσουν τό Στεφάνου ν' άναβάλει τήν παράσταση.
"

"

Σχηματίστηκε πιά διαδήλωση : . . .. Ζητωκραυγαί, άποδοκιμα
σίαι, φωναί καί ύ.πειλαί πληρούν τιίν άτμόσφαιραν "· ή κυ
κλοφορία ε!ναι άδύνατη, τά τράμ καί τ' άμάξια δέ μποροίιν
γιά λίγο νά κινηθοϋν. Μερικοί διαβάτες βλέπουν τήν κίνηση
μ' άνησυχία, ένώ άλλοι ένώνονται μέ τούς διαδηλωτές πού
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κατι;βα ίνουν iiδη ηiν όδό Σταδίου. Ήταν τότι;
ι..:α ί πολλά
χρόνια πρίν καί πολλά μετά - στήν άνθισή της ή .. τοιχο
κόλληση · · προγραμμάτων στούς τοίχους ήταν καί της .. 'Ο
ρέστειας . . _ Οί διαδηλωτές τά ξεσκίσανε καί τούς βάλανε φω
τιά. 'Ανάμεσα στίς έξακολουθητι κές
. ζητωκραυγές ήταν καί ή
άναφώνηση . . Ζιίrω ό Μιστριώτη:; . . ενα πρόγραμμα ξεκολ
λιέται, τό δένουν στήν άκρη ένός μπαστουνιοϋ, τό άνάβουν
καί τό ύψώνουν σάν . πύρινη ρομφαία ". Στρίβουν πρός τήν
'Ομόνοια καί φτάνουν μπροστά στό θέατρο· ή θέα του τούς
έξαγριώνει καί ξεσποϋν σέ καινούριες άποδοκιμασίες καί σφυ
ρίγματα .. . . Κάτω οί μαλλιαροί " , .. Κάτω ή μετάφρασι:; . . .
.. Κάτω τ ό Βασιλικό11 Θέατρο11 " . "Ενας άστυνόμος καί δυό
άστυφύλακες προσπαθοϋν νά κατευνάσουν τό πληθος πού 'χε
ξεχειλίσει δλο τό χώρο άπέναντι καί τριγύρω στό θέατρο, μέ
τήν έπιθυμία νά ξεκολλήσουν τίς πινακίδες μέ τά προγράμμα
τα της .. 'Ορέστειας ''. Ζητοϋν τό Στεφάνου καί φαίνεται πώς
είχαν τήν πρόθεση νά μείνουν έκεί νά έμποδίσουν τήν παρά
.
σταση. Σπάνε τή μιά πινακίδα· ή άστυνομία πιάνει τό δράστη·
έξοργίζονται ο ί άλλοι καί φωνάζουν : . . -Εξω ιί έξουσία .. ,
.. -Εξω οί δολοφό11οι . . - εντονη ή άπειθαρχία τών παιδιών,
πού τά 'χαν φανατίσει. Μ ισή ίi>ρα πέρασε μέ άντεγκλ1iσεις καί
. . Κάτω οί Σλαύοι ' , καί διάθεση έναντίον τών άστυφυλάκων.
Μ ιά ϊλη ίππικοϋ φάνηκε στό βάθος. Π εισματώσανε. Άν
εφευγαν, ό στρατός θά περικύκλωνε τό θέατρο καί δέ θά μπο
ρούσανε νά έμποδίσουν ηiν .. 'Ορέστεια ''. -Αλλες φωνές
τώρα : . Δέ11 φεύγομε .. , .. Θά ;ι_ύσωμεν τό αίμα μας . . , .. Κάτω οί
προδόται " , .. Κάτω οί μαλλιαροί . . . .. Κάτω οί ύπονομεύοντε:;
τιίν ίJπαρξιν τού Κρό.του:; ιωί ϋλου τού ·Ελληνισμού . . . .
Θά έμπόδιζαν τούς θεατές νά μποίιν. Αύτοσχέδιοι έπιτι:λικοί
όρίζανε τόν τρόπο της κύκλωσης πού θά έκτελοϋσαν. Κάποια
στιγμή έμφανίζεται ό άντεισαγγελέας καί ρωτάει ποίι ε!ναι ή
'Επιτροπή τών φοιτητών. Δέν ύπηρχε, οϋτε θελήσανε νι'ι τή
σχηματίσουν. Θ' άποκαλύπτανε τούς άρχηγούς τους.
--

.

.

.

'

.

.

Ό iiλιος είχε δύσει. Τά φώτα άνάψανε καί μόνο γύρω άπό τό
.. Βασιλικόν .. έπικρατεί σκοτάδι. Ξαφνικά, παί ρνουν τήν άπό
φαση νά " καλέσου11 τόν λαόν . καί ξεκινοϋν πρός τήν 'Ομό
νοια μέ δαιμονιώδεις ·· φωνές πρός τούς διαβάτες. " Έλϋ.τε
μέ τά παιδιά σας ", " βοηΟι;στε μα:; . . . ". Π ροχωροϋν πρός τό
Σύνταγμα. Ό άριθμός τών διαδηλωτών είχε αύξηθεί κ' εϊπανε
νά πάνε πρός τό Π αλάτι, άλλά μπήκανε στήν όδό Έρμοίι,
στρίψανε πρός τήν όδό ΒουλiΊς καί πρός τήν όδό Μ ουσών
( Καραγεώργη της Σερβίας) καί πάλι στήν όδό Σταδίου, στρί
βοντας άπό τό Σύνταγμα. . . Θεατρικά προγράμματα καιόμενα,
φωναί, Οόρυβος. ίJβρεις, ζητωκραυγαί καί κτυπιίματα έπί τών Ου
ρών τών καταστημάτων [Κυριακή κ' ήταν κλειστά] προσέδιδο11
μίαν άγρία11 είκόνα είς τιίν διαδι;λωσιν έκείνην " .
Στό μ�ταξύ, πεζοί, ίππείς καί χωροφύλακες, είχαν καταλάβει
τό χώρο πού άδειασαν ο[ φοιτητές καί παραταχτήκανε μπρο
στά στό θέατρο, ένώ μιά ϊλη ίππικου, 20-25 πυροβολητές,
άρκετοί άστυφύλακες καί χωροφύλακες είχαν τοποθετηθεί
στήν 'Ομόνοια· τό βάθος της όδου Πειραιώς τό 'χε καταλάβει
τό ίππικό .καί
οί πεζοί
iμπροσΟεν τού Ζαχαροπλαστείου
.
Μανιατάκη
άπέναντι στήν όδό Σταδίου, προφανώς περιμένουν τούς διαδηλωτές.
.

"

"

.

·

Μόλις ή πρωτοπορία τους εφτασε στό τέλος της όδου Σταδίου,
ξαφνικά τούς έπιτεθήκανε ο[ πεζοί γιά νά τούς άναγκάσουν
νά ύποχωρήσουν· εγινε σάλος καί σημειώθηκε πανικός θά
'ταν ή ίi>ρα 6 \12 μ.μ. Κάποιοι μωλωπίζονται, άργοί δέν έμειναν
οί ύποκόπανοι, άλλά κ' ο[ διαδηλωτές έπιτεθήκανε κ' έκείνοι,
μέ τίς καρέκλες ένός καφενείου, έναντίον της έξουσίας, πού
άπώθησε, τέλος, τούς πολίτες πρός τήν όδό Πατησίων. Όμως
αύτοί ξανασυνταχτήκανε καί ξαναεπιτεθήκανε, άλλά καί πάλι
βεβαίως θ' άναγκαστουνε νά ύποχωρήσουν. ·Άρχισαν ο[ συλ
λήψεις δσοι συλλαμβάνονται όδηγοuνται μπροστά στό καφε
νείο της Γορτυνίας - δίπλα στόν κινηματογράφο Κοτοπούλ11,
άπό τήν πλευρά της όδοu 'Αγίου Κωνσταντίνου - δπου ήταν
ό Είσαγγελέας Μ πενη-Ψάλτης καί τούς εστελνε στή φυλακή.
Ταυτόχρονα δμως, liλλοι διαδηλωτές - φοιτητές καί πολίτες
- όρμήσανε άπό τήν όδό Π ροαστείου, γιά νά προσβάλουν
τό στρατό άπό τά νώτα. Έγινε πάλι συμπλοκή καί τραυματί
στηκε κάποιος γέρος στό κεφάλι. ο ι φοιτητές σκορπίσανε,
άλλά ξανασυγκεντρώθη καν στήν άρχή της Γ Σεπτεμβρίου·
&νας πρότεινε νά βγάλουν &να παράρτημα πού νά καλεί τό
λαό νά συγκεντρωθεί στά Π ροπύλαια του Πανεπιστημίου στίς
όχτώμιση. Άλλοι κάνουν liλλες προτάσεις κι άπό τήν όδό Στα
δίου μπαίνουν στήν Α ίόλου. Φτάνουν στά Γραφεία του " Χρό
νου .. κι άναγγέλλουν άπό τό μπαλκόνι του, δτι σέ μιά &ρα

θά 'βγαζαν τό παράρτημα καί ξεσπάνε σέ μιά καινούρια έπί
θεση μέ λόγια έναντίον τής ·· Όρέστειας ·· . μιά νέα πρόταση
θά όδηγήσει τούς φοιτητές - άκυβέρνητα μπουλούκια, eρημα
καί άκέφαλα - στή Διεύθυνση τής Άστυνομίας συναντοuν
κάπου έκεί τό Διευθυντή καί ζητοuν τήν άπόλυση δσων ε!χαν
συλληφθεί. Ό Διcυθυντής δέν iiξερε aν ε!χc συλληφθεί
κανένας.
Ή ώρα γιά τή συγκέντρωση eφτασε καί, πίσω πάλι, μαζεύονται
στά Π ροπύλαια τοu Πανεπιστημίου. Κυριαρχοuν οί φωνές
·· Κάτω οί βέβηλοι · - , ·· Ζιίτω τό Πανεπ ισ τιίμιον ' Ό ·• Γιοιjι.α
στιίν 'Ορέστεια " πού 'πνιγαν τίς παραινέσεις των έλάχιστων
εiρηνοποιων γιά συγκρατημό. Μετά, άπό τήν όδό Κοραή,
στρίψανε στήν όδό Σταδίου· ενας ίππέας πού κάλπαζε πρός
τήν Όμόνοια, χωρίς νά πει ράζει κανένα, δέχτη κε τίς άποδο
.
κιμασίες καί τίς aγριες φράσεις .. Ά , δολοφόνοι, τέρατα ,
χρειάστηκε μιά σημαία, τήν άφαίρεσαν μέ τή βία άπό ενα
έκεί ·· μηχανικό ·· σκοπευτήριο· ή σημαία γίνεται άφορμή
γιά συγκινητικές σκηνές, τήν άγκαλιάζουν καί δακρύζουν ,
aλλος τή φιλεί - καημένα παιδιά, τόσο βέβαια ήταν πώς ή
.
. . Όρέστεια . ήταν έχθρός τοu eθνους καί τi;ς σημαίας !
Είχαν έπαναστατήσει, άλλά . . . πρός τά πίσω !
.

Προχωροuν άραιωμένοι· ό κόσμος πού ήταν μαζί τους φεύγει
γιά τήν άσφάλειά του πρός τήν όδό Κοραή πάλι. Στό βάθος
φαίνεται τό ίππικό κι ό στρατός μέ έφ' δπλου λόγχη . Ό στρα
τός ε!χε παραταχθεί στή διασταύρωση Π ροστείου καί Σταδίου·
τά πεζοδρόμια ήταν γεμάτα κόσμο. Οί φοιτητές βρίσκονται
iiδη δέκα μέτρα μακριά άπό τό στρατό. Οί έπικεφαλής τούς
συμβουλεύουν νά ύποχωρήσουν, έκείνοι δμως δέ σταματάνε .
παρά τίς έντολές πού άνανεώνονται· γιουχάρουν τόν άξιωμα
τικό πού τούς συσταίνει νά μήν έπιχειροuν ταραχές ή άπό
σταση eχει φτάσει τά δύο μέτρα· τό ίππικό διατάσσεται νά
έπελάσει· τό πλήθος διαρρέει πρός τήν όδό Αίόλου. Πέφτουν
πέντ' i:ξη πυροβολισμοί κι άκολουθεί μιά όμοβροντία· γύρω
άπό τή σημαία τοu σκοπευτη ρ ίου γίνεται μάχη· άκολουθεί
νέα έπέλαση κ' είναι άσυγκράτητη, δέ συλλογίζεται τόν κό
σμο. Όλο τό κακό θά κρατήσει 1 Ο- 1 5 δευτερόλεπτα. Οί πυρο
βολισμοί στό σύνολο θά 'ταν πενήντα· μιά σφαίρα στρατιωτι
κοu πισ'τολιοu πέτυχε στό στήθος ενα νέο καί τοu άφαί ρεσε
τή ζωή· ήταν 22 χρονω, έφημεριδοπώλης, άλλοτε ζοuσε στό
Κάιρο κ' εΙχε eρθει στήν Άθήνα γιά δουλειές τόν λέγανε
1 . Μ αντά.
Στίς 9 τό βράδυ πολλές πυροσβεστικές άντλίες σταθήκανε
μπροστά στό σημερινό κινηματογράφο .. Κοτοπούλη ·· κι
άλλες πιό κεί στήν όδό 'Αγίου Κωνσταντίνου. Π ρός τά κάτω,
ίiις τό Θέατρο, έπικρατοuσε ήσυχία· στίς πύλες τοu " Βασιλι
κοu " στέκανε οί συνήθεις άστυφύλακες ο ί θεατές φτάνουν,
γιά τήν παράσταση, μέ τίς άμαξές τους μέ τή δική του κι ό
Π ρωθυπουργός Δ. Ράλλης - θά 'βλεπε τό eργο γιά τρίτη
φορά - μέ τίς δυό κόρες του.
Ή παράσταση άρχισε στίς 9.30' μ.μ. Κανένα έπεισόδιο δέν
τήν τάραξε. Μ ερικές κυρίες γυρίσανε πίσω. 300 άνθρωποι
εΙδαν τήν " 'Ορέστει α ", τήν τρικυμισμένη αύτή βραδιά· άνά
μεσά τους, άρκετοί άξιωματικοί καί ύπαξιωματικοί. Ό Π ρω
θυπουργός κ' οί κόρες του eφυγαν, στό τέλος, Ι 1 . ! Ο' μ.μ.
Τά σβησμένα φωτα τής 'Ομόνοιας καί των τριγύρω δρόμων
άνάψανε, άλλά μόνο τά φανάρια του γκαζιοu, δχι δηλαδή
των μαγαζιων, καφενείων, ζαχαροπλαστείων κλπ. ΕΙχαν κλεί
σει , μόλις άρχίσανε οί ταραχές, άφοu βγάλαν eξω τούς φοβι
σμένους πού 'χαν καταφύγει σ' αύτά. ( Κατά τήν " Άκρόπο
λι ν " 1 7 τοu Νοέμβρη).
Τήν άτμόσφαιρα τοu θεάτρου, ένω eξω γινόταν τό α!ματο
κύλισμα, ό θυμωμένος μέ τήν Κυβέρνηση " Χρόνος " (άπό
τήν ύπόθεση της γελοιογραφίας), τήν περιγράφει ετσι : " . . . οί
θεαταί άνησύχουν είς έκάστην iξοδον τού Ει'σαyyελέως καί
τού Φρουράρχου. Δ ιάφοροι είδήσεις ιίρχισαν νά κυκλοφορούν . . .
Μετά τούς πυροβολισμούς οί φόβοι τών θεατών iφθασαν είς τό
κατακόρυφον, διότι πολλοί είσελθόντες . . . διέδιδαν έξογκώνοντες
τά πράγματα δτι πολλοί ιίσαν οί νεκροί καί oi τραυματίαι ! " ( 1 7
τοu Νοέμβρη) . Φαντάζεται κανένας μ έ πόση άγρυπνη eντα
ση θά γύριζαν πίσω άπό τίς σκηνογραφίες ό Στεφάνου κι ό
οικονόμου, γιά νά ένθαρρύνουν τούς ήθοποιούς, έπειδή χω
ρίς τή δική τους προσήλωση στήν παράσταση, θά λύγιζε τό
ήθικό των θεατων· τό κuρος του " Βασιλικοu ", κείνη τή στι
γμή, βρισκόταν στήν άκρη του γκρεμοu, θά πάθαινε μεγάλη
ζημιά.
Ένα άκόμα περιστατικό τοu φανατισμοu τ&ν φοιτητων κατα,

Ό Κωστι;:; Παλαμύ.:;. Μόιιυ h'αί μόι•υ iπειδιί cγραψε στιί δημοτιι.:ιί
τιίν ·· Ώδιί πρό:; τόν Α iσι.ύJ. 011 · · - πού iiιιοιξε τιίν παράσταση τι;:;
·· 'Ορέστεια:; . . - 1.λr.υάστηliε άπό τού:; μαιιιυ.ιωύ:; .. ιωΟαρολό
γου:; ·· καί άξιώΟψ:ε ν' άπολυΟεί άπό τιί θέση τού Γραμματέα τοιί
Πανεπιστημίου. Ό ίδ ιο:; άπάιιτησε : « . . . Γιά δλη αύτιί τιίν τρι
ιωμία, ιί ιφιτιιοί μου ει'νυ.ι μιά λiξη· καί παραh'αλώ τού:; φίλου:;
μου νά μού τιί11 τυπιίισουν μί; h'<φαλαία γράμματα : ΝΤΡΟΠΗ ! »

γράφει ή " ' Εστία " στίς 1 7 τοu Νοέμβρη : αύθαδιάσανε καί
στόν 'Αντεισαγγελέα πού τούς eκανε μιά σύσταση · τό έπεισό
διο εληξε . . τού άντεισαyγελέω:; παραιτηθέντος τι;:; δευτερολο
γίας ". Τί άξιοπρέπεια καί τί σωφροσύνη !
Οί ταραχές ε!χαν αίτία τους τήν άμετρη φιλοδοξία - δπως
τό 'χουμε ύποδηλώσει - τοu Μ ιστριώτη νά διχτατορεύσει
στήν Τραγωδία. Όμως ό Σουρής άφήνει νά φανεί καί κάτι
άλλο : Ό Θεόδωρος Δεληγιάννης ε!χε πολιτική φιλία μέ τό
Δ. Ράλλη· στήν πορεία τής πολιτικής ζωi')ς, ό πρωτος θέλησε
νά ένοχλήσει τό δεύτερο καί χρησιμοποίησε τό Μ ιστριώτη ,
μέ τίς φιλοδοξίες, τή θορυβομανία καί τ ή ν έπίδρασή του
στούς φοιτητές. Μερικές φορές, ό Σουρής δέν ε!ναι μόνο
άκακος εύθυμογράφος, άλλά καί σατιριστής πι κρός, δπως
έδω πού ύπαινίσσεται τήν άποψη αύτή καθαρά (' Ρωμηός ··,
22 Νοέμβρη, σελ. 4 άπό τό στίχο ·· Εγώ τού:; ξέρω τού:;
&ς τή λέξη ·· . . . τσιμπούρι ') .
σκοπούς τού γέρο Ντεληγιάνιιη
Κι άλήθεια τό ζήτημα πήρε πολιτικό χαραχτήρα δπως άπο
δεικνύεται άπό τίς άποχρώσεις τής περιγραφής των γεγονότων
σέ διάφορα φύλλα, πού θά δοuμε άμέσως, κι άπό τήν άντίθεση
των φωτισμένων έφημερίδων καί περιοδικων (" ' Εστία ··,
" Άστυ ", " Παναθήναια " , " Κριτική " καί " Νουμάς ") μέ
τόν άλλο Τύπο. Π ροτιμήσαμε σά βάση της περιγραφής μας
τήν " Άκρόπολι ν " σάν πιό άμερόληπτη καί πιό πλήρ η · δυό
συντάκτες, γράφουν δυό όλόκληρες, πολύ πυκνές σελίδες
πάνω της μπορεί νά κεντηθοuν οί άποχρώσεις των άλλων,
ώστε ό άναγνώστης μας - κ' έμείς - νά 'χουμε, δσο εΙναι
δυνατό, μιά πληρότητα γιά δσα eγιναν.
'

"

'

Ή άπογευματινή " Άστραπή ··, στίς 17 τοu Νοέμβρη, άφιερώ
νει δυό σελίδες καί κακίζει τήν Κυβέρνηση καί τίς ' Αρχές, για-

τί " προύτίμησαν πρός πλιίρωσιν τοϋ παραλόγου πείσματός των νiι
έμμείνουν είς έκείνο διiι τό όποίον εlδον δικαίως έξεγειρομένους
τούς φοιτητάς, έξεγειρομένους διiι τιίν ύπονόμευσιν καί τιίν κατυ.
στροφιίν τιϊς γλώσσης των, τιϊς συνδεομένης άρριίκτως μετiι τοιί
έθνισμοϋ των καί έπικροτουμένους ύπό τοϋ έλληνικοϋ Λαοϋ . . . ".
Καί ή .. 'Αστραπή . .. σάν τούς ταραχοποιούς, δένεται στό
i.ίρμα τοίι Μ ιστριώτη καί ξαναλέει τά ίδια. Ή . . 'Αστραπή ",
έπίσης, προσθέτει έχθρικά : " ό Βυ.σιλεύ:; δέν γνωρίζομεν έiιν
έσκέπτετο νiι μετυ.βιi χθές . . . εί:; τό θέατρον κυ.ί τούς λόγους
δι ' οϋς προέκρινε νiι πυ.ρυ.μείνιι ει':; τiι Ά ιιάκτορά του. Ίσως διότι
δέν έπεθύμει νiι ϊδιι καί δευτέραν φορiιν τιίν " Όρεστείυ.ν ", (sic)
έξ ιίς. ώ:; λέγεται δέν άπεκόμισεν έκ τιϊς πρώτης πυ.ρυ.στάσεω:;
ε[Jχαρίστου:; έντυπώσεις '. Καί γιά τόν Π ρωθυπουργό, δέχεται,
άντίθετα μέ δσα εΙχαν σημειωθεί στήν .. Άκρόπολιν " δτι,
μόλις ιjκούσθησυ.ν οί πρώτοι πυροβολισμοί κυ.ί άνεκοινώθησυ.ν
αύτψ τiι συμβάντα . . . ίfφυγε έσπευσμένω:; έκ τοϋ θεάτρου ' '.
Ή ίδια έφημr.ρίδα γιά τό ΜαντiΊ, τό θύμα, γράφει δτι βρέθηκε
" ολως τυχυ.ίω:; εί:; τιίν όδόν Σταδίου μεΟ' ένός ύπυ.λλιίλου της 'Ό
Όταν πλησίασε στά γραφεία της " τιjιι υ.ύτιίν στιγμιjιι κατέ
φθασε κυ.ί ιί όμiι:; τών φοιτητών. Ό Μυ.ντaς άνεμίχθη κυ.ί αιί
τός μετiι τοϋ πλιίθου:; τών περιέργων οϊτινες πυ.ρηκολούΟουν
τούς φοιτητάς· κυ.τiι τιίν έπέλυ.σιν . . . είς τών ριφθέντων πυρο
βολισμών τόν εύρε εί:; τόν δεξιόν μυ.στόν κυ.ί τόν ίfρριψε κυ.τiι
γής. Τιίν στιγμιjν έκείιιην έμυ.ίιιετο ή άγρίυ. έπέλυ.σι:;, είς δέ τών
στρατιωτών βλέπων ύπεγειρόμενοιι τόν δυστυχιί Μυ.ντaιι, έκτύ
πησεν υ.ύτόν διiι τοϋ ύποκοπάνου εί:; τόν δεξιόν όφθυ.λμόν όπό
θεν ίfρρευσε καί τό κυ.τυ.πιλώσυ.ν τό πεζοδρόμιον καί μέχρι σιj
μερον ύφιστάμενον α ίμα " . Τό πτώμα μεταφέρθηκε ϋστερα
στό Π ολιτικό Νοσοκομείο. Ό " Χρόνος " γράφει πώς ό
ΜαντiΊς άναφώνησε : .. "Αχ ! ήλθα είς τιίν Έλλάδυ. νiι σκο
τωθώ " ( 1 7 τοϋ Νοέμβρη). Ή " 'Αστραπή " (δπου πιό πάνω),
€χει τή γνώμη : .. 'Όχι προφυ.νέ:;, άλλiι τελείω:; βέβαιον εlνε οτι
καί ό φόιιο:; τοϋ Μυ.ντα κυ.ί οί γενόμενοι τραυματισμοί όφείλο
νται εί:; τιίν Άστυνομίαν καί τόν στρυ.τόιι . . . ' Ό
'

"

Ή ίδια έφημερίδα, στήν περιγραφή της, άναφέρει καί όνόματα
φοιτητοον - τό ίδιο κ' ή " 'Ακρόπολις " ·- καθώς καί δυό
!διωτων. 'Αργότερα πιάσανε καί δυό ι'iλλους. 'Αναφέρουν
έπίσης, δτι καταγράφουν δσους τραυματίες iiξερε ή ' Αστυνο
μία. Γεμάτη έπίσης μιστριωτισμό ή " 'Αστραπή " φιλοξενεί
τήν " είδηση " δτι ό ' Υπουργός τών ' Εσωτερι κών .. παρου
σιαζόμενο:; ενωπιον τοϋ βασιλέως Οiι έκθέσιι πώ:; ίfχουν
άκριβώ:; τiι πράγματα κυ.ί Οiι ζητιίσιι τιίν ϋ.μεσον άπόλυσιν τώιι
ύπαιτίων τών ταραχών, οί όποίοι ε!νε οί κ.κ. Παλαμa:;, γρυ.μμυ.
τεύ:; τοϋ Πανεπιστημίου, Γ. Σωτηριάδης, ίfφορο:; τών άρχαιοτιj
των κυ.ί Σ. Στεφάνου, ΔιευΟυντιίς [διευθύνων] τοϋ Βυ.σ. Θεάτρου · · .
Ταυτόχρονα, ή είδηση εΙναι κι άντικυβερνητική, άφοϋ οί δυό
πρώτοι ήταν δημόσιοι ύπάλληλοι καί άντιανακτορικοί - ό
Στεφάνου, ήταν ούσιαστικά παλατιανός. Τίποτ' άπό τά πα
ραπάνω δέν πραγματοποιήθηκε. Τό ίδιο φύλλο ( 1 9 Νοέμ β ρ η )
καταγράφει κι ι'iλλες συλλή ψεις καθώς κ α ί εκτακτα μέτρα, πώς
ή 'Αστυνομία ένισχύθηκε ύπό 200 έν ολψ άνδρών τοϋ στρυ.
τοϋ, συγχρόνω:; δέ φρουρiι μόνιμο:; έξ άποσπάσμυ.το:; 50 άνδρών
.
έτέθη περί τό .. Βασιλικόν Θέατρον . φρουρούσα υ.ύτό κυ.ί κυ.τiι
τιίν ήμέρυ.ν κυ.ί κυ.τiι τιjιι νύκτα ". Κι άκόμα δτι λεγόταν πώς
" πολλοί φοιτητυ.ί μετυ.βάντες εί:; τό σκοτιευτιjριον [όχι τό " μη
χανικόν "] τιjιι νύκτα, ώπλίσΟησυ.ν " . Γι' αύτό ένισχύθηκε ή
'Αστυνομί α καί φρουρήθηκε τό " Βασιλικόν " . Διαδόθηκε δτι
. θά ξαναπαιζόταν ή .. 'Ορέστεια " , τότε κοντά. Αύτό δέν τό
πιστεύει ή " Άστραπ1i ". ' Εμείς δέν πιστεύουμε καί τ' άμέσως
προηγούμενα της παραγράφου.
..

Ή ,. Π ρωία . . - τό 'χουμε πεί - δέν εβγαινε κάθε Δευτέρα·
πιό άργά λοιπόν άπ' δσο θά έπιθυμοϋσε, περιγράφει τίς τα
ραχές, τήν Τρίτη 1 8 Νοέμβρη, καί παραδέχεται δτι όφείλονται
" είς τιίν άβουλίυ.ν τών άρχών· οϋτω:;, πυ.ρiι τιjν ύπόσχεσιν, ιϊν
εlχον δώσει [πουθενά δέν είδαμε κάτι παρόμοιο] ίfρ 
ριψυ.ν ίfλαιον εί:; τιίν πυρiιν διiι τιϊς έπιμονιϊς τιρό:; πυ.ράστυ.σιν ,
κ' €τσι ξέσπασαν τά γεγονότα. Ή " Π ρωία ", έπιπλέον, πα
ρασταίνει τήν εκπληχτη, σά νά μήν i;ξερε τίποτ' άπ' δσα είχαν
συμβεί πιό πρίν καί σά νά μήν εΙχε δημοσιέψει νωρίς νωρίς
τό " Σωφρονοϋμεν ; " .
Ό Μ ιστριώτης δ έ φάνηκε καθόλου πουθενά στίς 1 6 τοίι
Νοέμβρη. Ή ταν, βέβαια, Κυριακή, δέν εΙχε μάθημα γιά νά
βγεί άπ' τό σπίτι του· ήταν κ' ή ήλικία του προχωρημένη,
άλλά καί σάν ήγέτης φυλαγόταν. ΕΙχε τόσες εuκαιρίες νά
βγάζει λόγους αuτή ήταν ή δράση του.
"

Δέν €λειψε καί κάποια διάθεση γιά γαλήνη, δσο μποροϋσε,

φυσικά· τήν εΙχε ό " Χρόνος ", άλλά δέν τοϋ ή ταν εϋκολο νά
ξεχάσει τήν ένόχληση γιά τή γελοιογραφία· πάντως, τό κακό,
σύμφωνα μέ τή γνώμη του, ξεκίνησε άπό τήν Κυβέρνηση :
" Τό αίματοκύλισμυ. ύπιϊρξε τό μεγαλύτερο σφίi.λμυ. τιϊς Κυβερνιί
σεως. Ά νεξαρτιjτως τού γλωσσικού ζητιjμυ.τος τά πράγματα ιjδύ
ναντο νiι τακτοποιηθούν χωρίς έπελάσεις. . . . Τί έζιjτουν οί φοι
τητυ.ί; Νά μιί τιαρυ.σταθιί ιί " 'Ορέστεια ". Άλλ' ύπιίρχε κυ.μμία
άνάγκη νiι ι/κουε διά δεκάτην φορiιν τό Κοινόν τό συ.χλολόγημα
έκείνο τής μυ.λλιυ.ριίς έμπνεύσεως, τό οίκτρότατον καί άηδέστατον
στραγγάλισμα ένός άριστουργιjμυ.τος; . . . " ( 1 8 Νοέμβρη). Καί
γιά νά δείξει πώς ή κρίση τοϋ Παλατιού, πού 'χε έγκρίνει τή
μετάφραση ή ταν κακή, γιατί ύπijρχε μιά πολύ καλύτερη, κα
τά τή γνώμη του, τοϋ Νεόφυτου Δούκα ( 1 760- 1 845), τήν
προβάλλει στό Κοινό του καί τή δημοσιεύει, σέ συνέχειες,
άπό τίς 1 9 Νοέμβρη : Ή
'Ορέστεια " τού Αι'σχύλου, με
τάφρασις όλοκλιjρου τού ίfργου είς Οαυμασίυ.ν καθυ.ρεύουσυ.ν
γλώσσαν, έτιί τιί βάσει τιϊς μεταφράσεω:; τού Νεοφύτου
Δούκα ". Τέλειωσε στίς 24 Δεκέμβρη. ΕΙναι δουλειά δι
δαχτική, γιά μαθητές, όχι γιά Θέατρο· ό Δημαράς μιλάει
γιά τό μεταφραστή στή σελ. 204 τijς " 'Ιστορίας " του (Δ'
εκδοση). Ή προσπάθειά του γιά τήν έρμηνεία τών άρχαίων
συγγραφέων, γιά νά βοηθήσει κ' έκείνος τήν άναγέννηση τοϋ
έλληνισμοϋ, δέν εΙναι χωρίς σημασία, άλλ' όχι καί γιά τή
Σκηνή τοϋ 1 903, οϋτε ποτέ καί γιά καμιά ι'iλλη Σκηνή . Ή
.. ' Εστία " κακομεταχειρίστηκε, τό ίδιο άπόγευμα, τήν άνα
δημοσίευση αuτή, μ' εϋλογο θυμό.
"

..
..
.
Οί . ϊλωσσυ.μύιιτορε; δί; ι.άνουν εύιωιρίυ. , μέ τiι .. Όρεστειυ.κά ,
νiι ξυ.ιιυ.Ουμίζουν τiι .. Εύυ.γγελικiι .. τοιί Νοέμβρη τού 190 1 . Τiι
πυρά του:; συγκεντρώιιει πάλι iι μετυ.φραστιjς τι;ς .. Καινι;ς Δια
.
Οιjκη; . στιί δημοτικιί 'Αλέξανδρο:; ΠάλJ.η:;, πού τόν μνημονεύουιι
πρώτο πρώτο στού:; . . . φρενοβλαβείς, μωρού:; . ταπεινού:; κι άιιά
ξιου:; πού .. ίfΟεσαν χείρα βέβηλον έπί τού ίερωτέρου τών κειμη
'
λίωιι "-τιί; ι:Πιιικιί; ;ιλcί1σση;. Ό ΠάλJ.η; ι1 ιί 11όρη τοΙJ Μαριέττιι

Αύτό τόν καιρό, τό Παλάτι δέν ήταν άγαπητό σέ μερικούς,
π.χ. στήν " 'Εσπερινή ". Όχι γιά λόγους άντιδυναστικούς,
άλλ' έπειδή ό βασιλιάς φιλοξενοϋσε στό θέατρό του στοιχεία
προοδευτικά. Εύχαρίστως, λοιπόν, δημοσιεύει κάτι τό πειρα
χτικό γιά τόν Κωνσταντίνο, τό διάδοχο : Ό Στεφάνου, γράφει,
μπροστά στίς άπαιτήσεις τών φοιτητών γι' άναβολή τi'jς " 'Ο
ρέστειας " τήν Κυριακή τών ταραχών, είχε δηλώσει : " 'Εμείς
θά παίξουμε . . . , άδιαφοροuντες iiν θά χυθιί αίμα καί iiν άνα
στατωθιί ιί πόλις ". Μ ιά τέτοια φρασεολογία δέν είναι πιθανή ·
δέ συμφωνεί μέ τή διπλωματική-αύλική άγωγή τοϋ Στεφάνου.
Τήν έπανάληψη - συνεχίζει ή " ' Εσπερινή " - τήν άπαίτη
σε ό διάδοχος,
δηλώσας δτι . . . έπιθυμεί νά ϊδιι αύτιίν ό
Βασιλεύς . . . ''. Άρα, άφήνει νά βγεί τό συμπέρασμα, αϊτιος
τών ταραχών ήταν ό διάδοχος ( 1 7 τοϋ Νοέμβρη). Άλλη έφη
μερίδα είχε ύποστη ρίξει - τό γράψαμε πιό πάνω - πώς φταί
γανε ό μεταφραστής, ό Ποιητής κι ό Στεφάνου. 'Αλίμονο,
δταν δέν καταλαβαίνει κανένας τί γίνεται τριγύρω του καί
κρίνει σύμφωνα μέ τήν πολιτική του τοποθέτηση καί μάλι
στα τi'jς στιγμής. Συνηθισμένο, βέβαια, φαινόμενο, άλλ'
άσυγχώρητο !
"

οι άξιωματικοί βρήκαν τόν επαινό τους στήν " ' Εστία ",

γιατί, μέ τήν ψυχραιμία τους, μπορέσανε νά λιγοστέψουν τό
κακό, παρά τίς προκλήσεις τών φοιτητών. Γίνεται δμως άδυ
σώπητη γιά τό Μ ιστριώτ η . Κάτω άπό τήν έπιγραφή " Ό
πρωταίτιος
τοϋ άποδίδει άπευθείας τίς ταραχές : " Εlνε ό
γνωστός άρχιυποκινητιίς αύτού τού έκτροχιασμού. Ή άτμομηχανιί
αύτοu του συρμού. Είνε ό γέρων πατιίρ τι;ς φοιτητικι;ς νεολαίας,
ό μισΟοδοτούμενος [νά πού τόν θίγουν έκεί πού κείνος iίθιγε
τόν Παλαμά !] ϊνα διαπαιδαγωγιί είς τιίν όδόν τιϊς προόδου τούς
δαδούχους τώ11 έλληνικών γραμμάτων, τι;ς έλληνικιϊς ποιιίσεω:;,
μυσταγωγούς .τού κάλλους, τού φωτός, τι;ς ιjμερότητος, τι;ς έλευ
Οερίας, τού πατριωτισμού τών Έλλιίνων συγγραφέων. Ό κ. Μι
σ'τριώτης ! Ίδού ό πρώτος ίf11οχος ! Ό πρώτος στασιαστιίς. ό
έμπνεύσας καί παρασύρας καί έκτροχιάσας έκείνους τούς όποίους
ίfστειλαν οί γονείς των ένταύθα, ϊνα διαπλάσιι τό πνεύμα των
κατά τά ριίματα τών άρχαίων καί τιίν ψυχιίν αύτών εύπειθιϊ είς
τούς νόμους τι;ς πατρίδος . . . Ό διδάσκαλος ! 'Ένεκα τού όποίου
έχύθη τό χθεσινόν αίμα . . . . ( 1 7 τοϋ Νοέμβρη).
"

.

Ή κηδεία τοϋ θύματος iίγινε στίς 2 μ.μ., τήν έπομένη τών
ταραχών, στή Ζωοδόχο Π η γ ή , δπου μεταφέρθηκε τό λείψανο.
οι έπικήδειοι λόγοι ήταν προκλητ ι κοί, μέ ύπερήφανη τήν
άνάμνηση τών " Εύαγγελικών " · eνας ρήτορcίς μάλιστα " δι '
ώραίων λέξεων έγγιζουσών τιίν χορδιίν έκείνην τιϊς καρδίας,
ιϊτις δέν συγκινεί, άλλά σπαράσσει, άπέτεινε τό ϋστατον χαίρε πρός
τόν εύγενι; μάρτυρα [γίνεται " μάρτυρας " κανένας γιατί τόν
πi'jρε τό βόλι τυχαία ; ] μιϋ.ς με)1άλης ίδέας καί κατέληξε λέγων :
" 'Εκεί δπου θά μεταβιί ή άγνιί ψυχιί σου, θά συναντιίσιι καί
aλλους μάρτυρας έπίσης, τούς μάρτυρας τιϊς Βης Νοεμβρίου
[ 1 90 Ι ] πρός οϋς μιί λησμονιίσιις νά είπιις δτι " τιϊδε κείμεθα
τοίς κείνων ρtίμασι πειθόμενοι ". Τούς έμπνέουν δηλαδή ο ί
fιρωες τών " Εύαγγελικών '" iίχουν κ α ί τ ή μυθολογία τους
οι προσηλωμένοι στό Μ ιστριώτ�l' τούς είχε κατάλληλα δι
δάξει. Αλλος ρήτορας ή ταν περισσότερο έλαφρός μίλησε
πρός τό νεκρό, θυμούμενος τίς μοιρολογίστρες τοϋ χωριοϋ
του, πού άναθέτουν στόν πεθαμένο διάφορες παραγγελίες :
" . . . Έάν δέ που τόν Α ίσχύλον καί τόν Σοφοκλιϊ καί τόν Εύρι
πίδην σύννουν άπαντιίσιις είπέ δτι τά τέκνα τι;ς 'Ελλάδος ιϊ θά
έπαναφέρωσι τιίν αίγλην τιίν άρχαίαν καί τιίν γλώσσαν τιίν ιίδύ
λαλον τών χρόνων έκείνων ιϊ θά ραντίσωσι μέ αlμα έλευθέρας
καρδίας κάθε στίχον πηγάζοντα έκ τών ένδόξων προγόνων . . .
(" 'Αστραπή ", 1 8 τοϋ Νοέμβρη).
Τί λυπηρό νά 'ναι τέτοια ή πνευματική στάθμη τών φοιτητών
έκείνων. Νά χάνονται σέ Ιδανικά, πού ό καιρός τ' άπόδειξε
γρήγορα κούφια, νά μήν άναζητοϋν τό άνώτερο, νά περνοϋν
άνυποψίαστα δίπλα άπό τόν Παλαμά, ν' άφήνουν μόνο του τό
Χρηστομάνο καί νά μήν καμαρώνουν τόν Οiκονόμου ! Τό μ ισό
πρώτο έξάμηνο τό περάσανε μέ " γλέντια " καί μέ ντόρο. Πώς
ή ρθε τό 1 9 1 2- 1 3 ; Σίγουρα οί " μαχητές " τής " 'Ορέστειας ··
δέ θά μποροϋσαν νά καυχηθοϋν δτι τό προετοίμασαν !
•

Ό Μ ιστριώτης πfiγε στό μάθημά του, τήν έπομένη τών τα
ραχών, τό άπόγευμα, μετά τήν κηδεία, καί τόν ύποδεχτήκανε
άποθεωτικά, άφοϋ είχαν είσορμήσει στήν αίθουσα πολλοί
(" 'Αστραπή ", δπου πιό πάνω) κ' είπε δτι ή " στάσις " έπι
κροτήθηκε μέ πολλά τ η λεγραφήματα " πανταχόθεν, άναγνώ.
σας καί έπαινετικόν δημοσίευμα τού " ' Ημερησίου Χρονογράφου .
τού Λ.Jνδίνου και' κατέληξεν συστιίσας ιίσυχίαν, ϊ11α μιί χαρα-

Τό περίφημο σκίτσο τού Μιστριώτη, καμωμένο άπό τό11 Εξοχο
Θέμο Α ν1ιινο. Τό βούλευμα γιά τιί .. Όρεστειαι(ά . . τού κόλλησε
τιί βούλα τού ά κ α τ α λ ό γ ι σ τ ο ιι ! ·Η .. · Εστία . . . άπό τί:; 1 7
τού Νοέμβρη τ ό ν άποκαλούσε " Πρωταίτιο . . καί τού καταλό
γιζε : " Εί11ε ό γνωστός άρχιυποκινητιί:; αύτού τού έκτροχιασμού.
· Η άτμομηχανιί αύτού τού συρμού . . . Ό γέρων πατιίρ τι;:; φοιτη
τικιjς νεολαίας: ό μισθοδοτούμενος ϊνα τιίν διαπαιδαγωγιί . .
Ό πρώτος στασιαστιίς. ό έμπιιεύσα:; καί παρασύρας ιωί έκτρο
χιάσας έκείιιους τούς όποίου:; έστειλαν ϊιια διαπλάσιι τό πνεύμα τωιι
. . . ·Ο διδάσκαλος ! " Ενεκα τού όποίου έχύΟη τό χΟεσ111ό11 αίμrι . . .
•

.

"

κτηρίζωνται ώ:; στασιασταί " Είπε άκόμα, κατά τό " Χρόνο ..
τής ϊδιας ήμέρας : " άφού έκόπασε ό θόρυβος [φανταστείτε αί
θουσα διδασκαλίας !] λαβών τόν λόγον [χρειάστηκε νά " λάβ1.1
τόν λόγον " ό καθηγητής στό μάθημά του !] έβεβαίωσε τούς
φοιτητάς δτι παρ ' δλας τάς άγρίας σκηνάς τι;ς προχθεσινιϊ:; νυ
κτός οί φοιτηταί άνεδείχθησαν νικηταί είς τόν ίδεώδη τούτον
άγώνα ύπέρ τr;ς γλώσσης ". ' Εμπρηστική, καθαρά, βεβαίωση
- παρακίνηση γιά καινούριες έπιθέσεις !
.

Ύστερα άπό τό Μ ιστριώτη, είχε μάθημα ό Σπυρίδων Λάμπρος
δστις άνελθών έπί τιίν iiδραν ι/ρξατο διά δριμείας γλώσση:; ψέ
γων τούς φοιτητάς διά τήν έξέγερσίν των καί καυτηριάζων τού:;
γενομένους έμπρησμού:;. Οί φοιτηταί δμως έρεθισθέντε:; ιίρχισαν
θορυβωδώς άποδοκιμάζοντες τόν κ. καθηγητιίν. Τινές άπεπειρά
θησαν νά χειροκροτιίσουν ( !) άλλά τά χειροκροτιίματά των έπνί
γησαν είς τιίν ποδοκρουσίαν καί τάς άποδοκιμαστικάς φωνά:;. Ό
κ. Λάμπρος τότε έν όργιί λαβών τόν πίλον του άπιϊλθε τι;ς αί
θούσης " .
Ή " 'Αστραπή " διηγείται δ,τι iίγινε στά μαθήματα τοϋ Μ ι
στριώτη καί τοϋ Λάμπρου μέ φανερή εύχαρίστηση. Ό " Χρό
νος " περισώζει πιό συγκεκριμένα καί τούς λόγους τοϋ Λάμ
πρου, δτι τίς σκηνές τίς δημιούργησαν δυό τρείς άπερίσκεπτοι
άπόβλητοι τοϋ Πανεπιστημίου καί ύπενθύμισε δτι κανένας
κ ίνδυνος δέν ύπήρχε γιά τή γλώσσα.
"

Τήν ίδια μέρα, 1 8 τοϋ Νοέμβρη, " συνεπείq. τι;ς διαταγι;ς τιϊς
Κυβερνιίσεως καί συμφώνως τιϊ άποφάσει τιϊς συγκλήτου, ό
Πρύτανις . . . έξέδωκε τιίν κάτωθι παραίνεσιν πρό:; τούς φοιτη
τάς, ιϊτις καί έτοιχοκολλιίθη είς τά Προπύλαια . . . ". Ή " Πα
ραίνεσις όμολογεί τή φυσική άνάγκη πού ώθεί τό Πανε"
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πιστήμιο πρός τήν άρχαία γλώσσα καί ταυτόχρονα παραδέ
χεται πώς ε!ναι σωστό νά μεταφράζονται οί τραγωδίες, άφοϋ
δλοι δέ μπορούν νά έννοοϋν τά άρχαία (άποδοκιμασία τοϋ
Μ ιστριώτη ! ) . ·· . . . Ούδεί:; κατέστησε τό Πανεπιστιίμιον κριτιίν
καί έλεΊκτιί11 [άλλη άποδοκιμασία !] Οεατρικών παραστάσεων
καί κακοτέχνων μεταφράσεων. Τό καΟιϊκον καί ό προορισμό:;
του Πανεπιστημίου εlναι πολλqj μείζων καί ύψηλότερο:; [τρίτη
άποδοκιμασία !] . . . Άξιουτε καί εύλόγω:; ύπέρ του Παιιεπιστη
μίου καί ιίμ(Jj 11 αύτών έλευΟερίαν έπιστημονικιϊ:; i:ρεύ11η:;, έλευ
Οερίαν γνώμη:; καί συνειδιίσεω:;. ·Η συνείδησι:; δμω:; τιϊ:; άλη
Οου:; έλευΟερία:; έπιβάλλει τό καθιϊκον του σεβασμοιί καί τιϊς
έλευΟερία:; καί παρά τοίς iiλλοι:;. Ή μισαλλοδοξία μό11ον έν
τqj σκότει τών μέσων αίώνων ιίδύνατο ν' ά11Οίσ11 (sic) [άλλη
άποδοκιμασία γιά τό μισαλλόδοξο Μ ιστριώτη !]. Έν όνόμα
τι του Πανεπιστημίου . . . παραινουμεν ύμίν, ϋπω:; οί μέν τυχόν

· Η ΜιψίλΊl Κιιτυ πο ιjί. η , 1ιειψιί τtj τε ιίΟοπο)ο:;, μί; τιί11 έμπ11ευσμi1•η
ι\ αΟο διί;1η ση τοιί Θωμύ. Οίλ·οιιιiμοΙJ, ύπεδ ύΟη τιί 1' Πα).J. ύ. δα ΆΟην ύ.
ιωί, π(Ιi 11 ιiπό τιί11 1:111ψξη τιϊ:; · · Όρι:ση:ια:; ", άπάηειλε τιίν ·· Ώδιί
πρό:; τι'1 11 Α ίσχω.011 . . ποιj ';'(ια ψι: στιί δημοτικιί ύ Κωστιϊ:; Πα).αμϋ.:;
κιιί προκά).εσr. τιί ί.11σσασμi11η ιiργιί τοιί Μιστριdπη. Στιίν είλ·όνα ,
ιί Μιιμίκιι - ιίχτ61 χρο1•111 μετi� τά " Όρεστι:ω λ·ί.ι " - Ή).ϊπ(Ια ,
στιΊ11 ιίμυ'1 1ιιιμη τιιι1;·ι·Jι5ίιι τιιιί Γr.ρμ11 1·οιί δμιψιποι;{ΙΊΟΙΪ Χιiφμ11 1•στι1ί

παρεκτραπέντε:; έπανέλΟητε άμελητί εί:; τιίν εύθείαν όδόν, πάν
τε:; δέ οί λοιποί έμμείνητε έν τιϊ ιιομιμόφρονι ιίμών στάσει . . . "
(" 'Ακρόπολις " 1 4 τοϋ Νοέμβρη ) .
Τ ό Πανεπιστήμιο λοιπόν άποδοκίμασε τ ί ς ταραχές σάν πρά
ξεις μεσαιωνικές. Ό Μ ιστριώτης έδρασε σά μεσαιωνικός άν
θρωπος καί σάν άναρχικός - ε!χε αύθαίρετα ζητήσει νά έπέμ
βει στίς παραστάσεις τής " 'Ορέστειας ",

Στίς 20 τοϋ Νοέμβρη, τό πρωί, ό διευθυντής τής " 'Αστραπής "
Κ. Γιολδάσης όδηγήθηκε στήν Εiσαγγελία, ϋστερ' άπό ένταλ
μα τοϋ 'Ανακριτή, δπου ό Εiσαγγελέας " διέταξε " ν' άρχίσει
άμέσως άνάκρισ η . Ή κςι.τηγορία ήταν "έπί ύποκινιίσει στά
σεως διά τί.ι έπί του γ),ωσσικου ζητιίματο:; γραφέντα έν τιϊ
" Άστραπιϊ .. πρό καί μετά τά:; φοιτητικά:; ταραχά:; ". Ή άνά
κριση διακόπηκε τό μεσημέρι καί συνεχίστηκε τό άπόγευ
μα. Ό Κ. Γιολδάσης δέ δέχτηκε τήν κατηγορία, τό άντί
θετο μίλησε έναντίον τής κάθε βίας (" 'Αστραπή ", τό ίδιο
άπόγευμα). Ό διευθυντής κρατήθηκε στή Μοιραρχία στό
μεταξύ· τό άπόγευμα τής έπομένης τόν κάλεσαν σέ νέα άπο
λογία. Ή άνάκριση ζήτησε νά μάθει ιϊν .. . . . ιίννόει πρόσωπα
είτε ύψηλά είτε ίiλλα " , πώς ύποκινήσανε τίς ταραχές. Ή
άπάντησ11 ήταν πώς έννοοϋσε " έκείνου:; οί ύ ποίοι Οέλουν νά
διαφθείρουν τιίν γλώσσαν μα:;, τόν Πάλλην, Σωτηριάδην, Χρη
στομάνον καί ίiλλου:; " . ή κράτ11ση συνεχίστηκε (" 'Ακρό
πολις " 22 Νοέμβρη).
Ταυτόχρονα ό 'Ανακριτής κάλεσε καί τό διευθυντή τής " 'Ε 
σπερινής " Π . Γιάνναρο, πού δήλωσε πώς " ιίπεύθυνος συιι
τάκτη:; τών iiρΟρων τών δημοσιευομένων. εί:; τιίν έφημερίδα του
είιιε ό άδελφό:; του Παυλο:; Γιάν11αρο:; . (δπου πιό πάνω). Κα
τά τήν " ' Εσπερινή " (20 Νοέμβρη), ό Γιάνναρος άκουσε συ
στάσεις τοϋ 'Ανακριτή " δπω:; μιί έξερεΟίζa τού:; φοιτητά:;
δι ' ίiρΟρων, περιΊραφών, διότι ό ποινικό:; 11όμο:; προβλέπει καί
περί τιμωρία:; δχι μό11ον τών παρεκτρεπομένων, άλλά καί τών
έξωΟού11τω11 αύτού:; ' ' . Ή .. ' Εσπερινή " παρουσιάζει έπίσης
τό διευθυντή της ν' άπαντάει στόν Ά νακρι τή άφοβα : " Ό
κ. Ά ιιακριτιί:; . . . i:πέδειξεν είς τόν κ. Γιάιιναρον τό προχΟε
σινόν φύλλον τιϊ:; .. · Εσπερινιϊ:; " , εί:; τό όποίοιι έσημειουτο δι '
έρυΟρϋ.:; μολυβιϋ.:; τό διαφορίδιον " Διατί βασιλικόν καί δχι έθνι
κόν .. [ άναγράψαμε πιό πάνω πώς ενας φοιτητής ε!χ' έκφρά
σει κάτι παρόμοιο ] . . Τό ίiρΟρον τουτο λέγει (ό 'Ανακριτής)
ϋτι είιιε έπιλιίψιμον . . . Διοτι τό Βασ. Θέατρον εlνε μία άρχιί,
καί παράρτημα του Βασιλιιι:ου οίκου. Καί δέν δύναται κανείς νά
τό ύβρίζιι " . Ό Γιάνναρος ε!πε δτι δέν τό 'ξερε καί πώς θά
προσέ:zει στό μέλλον. Ή έπιθετικότητα τής " 'Εσπερινής "
δέ λύγισε καί, στ�iν ίδια στήλη πού μιλάει γιά τήν άνάκριση,
δέ συμφώνησε μέ τό σύστημα τών συστάσεων, πού άποτελοϋ
σαν Λογοκρισία. " ΆληΟώ:; αίτίου:; .. θεώρησε τόν Π ρωθυ
πουργό, πού δέν άπαγόρεψε τήν παράσταση . " 'Αλλά βλέ
πετε - γράφει - πύ.ν δ,τι καλείται βασιλικόν εχει άκατανίκητοιι
μαγνιίτηιι ".
·

Άπό τίς πρώτες του μέρες, τό " Βασιλικόν ", πρίν τρία χρόνια
δηλαδή, ε!χε άντι κρύσει τήν άντίληψη πώς ήταν " έθνικό ",
κρατικό. Άλλ' αύτό, τότε, ήταν λάθος : Τό θέατρο ήταν ιδιο
κτησία τών 'Ανακτόρων, τοϋ Γεωργίου Α', χτισμένο βέβαια
άπό δωρεές όμογενών σ.έ κείνον, άλλά μέ δικαίωμα νά τίς
κάνει 6,τι θέλει. Τό άνακτορικό Ταμείο πλή ρωνε δλα τά έξοδά
του, ώσπου πιά δέ βάσταξε άλλο - τήν Άνοιξη τοϋ 1 908.
Ό βασιλιάς ήταν εύχαριστημένος άπό τήν Κυβέρνηση, γιατί
ή " Λογοκρισία " εστρωσε δσους ε!χαν θίξει τό θέατρό του.
Ή πρόσκληση τών πιό 'ζωη ρών διευθυντών τών έφημερίδων
στήν άνάκριση, θά τό 'κανε πιά άπρόσβλητο άπό τέτοιες ένο
χλήσεις, πού 'ταν έμπόδια στήν έξέλιξή του. Π ροσκάλεσε
λοιπόν, στίς 2 1 τοϋ μην�, πέντε μέρες μετά τήν καταστολή
τής άνταρσίας, σέ γεϋμα δλους τούς ύπουργούς, τή σύζυγο
τοϋ ύπουργοϋ τών ' Εσωτερικών καί τίς κόρες τοϋ Π ρωθυπουρ
γού, ένώ συνήθως - καθώς σημειώνει ή " 'Ακρόπολις " στίς
22 Νοέμβρη, τήν έπομένη τοϋ γεύματος - καλοC>σαν μόνο
τούς ύπουργούς. Τό γεC>μα περιγράφεται σάν έγκάρδιο καί
αύστηρά έπίσημο καί μέ τήν παρουσία τοf> πρίγκιπα Ν ι κο
λάου καί τής γυναίκας του. οι λεπτομέρειες τής τυπικότητας
ε!ναι, γιά σήμερα, μή σοpαρές καί δυσάρεστες.
Τή λογοκριτική τάση τή� δικαστικής έξουσίας, ή " ' Εστία "
( 2 1 Νοέμβρη) δέν τήν άφησε άσχολίαστη σ' ενα μεγάλο άρ
θρο της μέ τόν τίτλο " ' Ελευθεροτυπία καί άπολυταρχί α "
καθώς καί ό " Χρόνος " (26 του Νοέμβρη ) .
Στίς 2 1 έπίσης του Νοέμβρη, ή " 'Εστία " δημοσίεψε αύστη
ρότατες δηλώσεις του Εισαγγελέα Μ πενή-Ψάλτη (άπάντηση
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στή δυσφορία γιά τήν ανακριση τών διευθυντών ; ) : " t.ϊμαι
τιί; ιιεωτέρα; Σχολιί; . . . , ή όποία Οέλει νά λειτουργιίσιι τό Κρά
το; τού νόμου καί ούχί ν ' άνασταλιί ιί λειτουργία αύrού. Εlμαι
τιί:; νεωτέρα:; Σχολιί:; καί εlμαι ίJ.καμπτο:;, διά τά:; πράξει:; μου δέ
αύτά:; μόνον ιί προϊσταμένη μου άρχιί , ό Είσαγγελεύ:; τών Έφε
τών καί τό · Υπουργείον Δικαιοσύνη:; δύναιιται νά μού ζηrιίσουν
τόν λόγον . . . . . . Καί, βέβαια δέ θά τού τόν ζήτησα ν ! Ύστερ'
άπό τέτοιες δηλώσεις, ή " Έστία . . παρατηρεί στό ίδιο φύλλο,
πώς οί φοιτητές άναγγέλλανε συγκεντρώσεις, άλλά δέν τίς
πραγματοποιούσαν· τίς εtχαν διαισθανθεί καί τίς περιμένανε.
Στεκόταν ώστόσο άπό πάνω τους, γεμάτη φόβους, ή προσ
δοκία τού Βουλεύματος καί ή προφυλάκιση τών συναδέλφων
τους πού έξακολουθούσε.
Μέ άφορμή τήν " Όρέστεια ", βρη καν τήν εύκαιρία οί δυσα
ρεστημένοι άπό τό " Βασιλικόν . . νά τού έπιτεθούν. Ό Πολύ
βιος Δημητρακόπουλος μάλιστα - συγγραφέας δεκαέξη ερ
γων ως έκείνη τή στιγμή, άρχίζοντας άπό τό 1 882, πού άρκετά
τους είχαν παιχτεί στό " έλεύθερο θέατρο ", καθώς θά λέγαμε
σήμερα, δημοσίεψε στήν " 'Εσπερινή ·· ( 1 8 τού Νοέμβρη ) τήν
Ά νοικrιίν άναφοράν πρό:; τιίν Α . Μ. τόν Βασιλέα τών Έλλιί
νων " , δπου πάρα πολλά γράφει, χωρίς έγκράτεια. Τήν έπί
θεσή του, ίδίως κατά τού Στεφάνου, τή συνέχισε άπό τίς 22
τού Νοέμβρη ί.ίJς τίς 8 τού Δεκέμβρη. Οί συστάσεις τού Άνα
κριτη νά μήν πειράζεται τό " Βασιλικόν .. δέν τόν έπη ρεά
σανε. Τίτλο τους ε!χαν οί συνέχειες αύτές : " Θέατρον έπί
Θεάτρου : Πολύτιμοι σημειώσει:;. Τό Βασιλικόν Θέατρον. Ό
ίστορικό:; τού μέλλονrο:; '' . Καί ύπότιτλους : " Μικρά είσαγωγιί.
ίι ίστορία τών άνΟρωπαρίωιι . . . ". Καταλαβαίνει κανένας τήν
έμπάθεια - ό Στεφάνου τού 'χε άπορρίψει i:να εργο - καί
παραπέμπει στόν " ίστορικό τού μέλλοντο:; .. έπειδή ό Ν. 1 .
Λάσκαρης ήταν φίλος τού " Βασιλικού ". Ποιός ώφελήθηκε
ποτέ άπό μαρτυρίες έμπαθείς ; Αύτές οί συνέχειες πλήγωναν
ούσιαστικά τό βασιλιά, δμως δέ δι καιολογούσαν ποινική
δίωξη. Ο! πληγές δέν ή ταν άπολύτως άμεσες - ό Στεφάνου
ήταν ό φανερότερος στόχος.
Γιά λίγο, τό μεταφραστικό πρόβλημα παραμερίστηκε καί τό
θέμα εγινε πολιτικοανακτορικό. Ό βασιλιάς δέ θά νοιαζό
τανε καθόλου, ί.ίν οί άντεγκλήσεις είχαν περιοριστεί στή
γλώσσα. Ό Γεώργιος, τή γλωσσική άναταραχή, δέν τήν κατα
λάβαινε· ήταν ξένος καί δέ μπορούσε νά φανταστεί πώς ενας
λαός μάχεται τή γλώσσα του. Ή Κυβέρνηση μέ τίς διώξεις
της κ' ή Π ρυτανεία μέ τίς " Παραινέσεις " της, θελήσανε νά
τόν διαφεντέψουν θετικά καί γι' αύτό - ας τό ξαναϋπαινιχθού
με - επνιξαν καί τή φοιτητική άνταρσία καί τίς τολμη ρότη
τες τού Τύπου.
"

Καθώς είχε άναγγελθεί άπό τήν άρχή της περιόδου, άνέβηκε
στό " Βασιλικόν " ό " Οίδίπους τύραννος " μεταφρασμένος
άπό τό Βλάχο (9 τού Δεκέμβρη). Ό Ξενόπουλος εγραψε :
" Τί τά Οέλετε! Ή έντύπωσις τιίς παραστάσεω:; ύπιίρξε ζωηρο
τάτη Καί ϋμω:; τό ίiργον έφάνη, έμαντεύθη μάλλον ώ:; άνάμεσα
άπό .κρύσταλλον θαμβόν, ψυχρόν, άχνισμένον, ίiπω:; ίίταν βλέπω
μεν τιίν φύσιν άπό τά παχνοσκέπαστα γυαλιά τού χειμώνο:;. ' Ητο
ιί μετάφρασις . Φαντασθιίτε τώρα τί έντύπωσιν ιίμπορούσε νά
κάμιι τό σοφόκλειον άριστούργημα, iiν μετεφράζετο είς rιίν γλώσ
σαν τιίν όποίαν όμιλούμεν, έννοούμεν καί αίσΟανόμεΟα . Πολύ:;
λόγος ίiγινε καί περί βεβηλώσεως τιίς γλώσσης. 'Ομολογώ ϋτι
ποτέ ίiω:; τώρα δέ ν εlχα έννοιίσει καΟαρά, τί σημαίνει ή λέξις βε
βιίλωσις (sic). Πώς ιjμπορεί νά γίνιι τέτοιο πράγμα ; 'Όμως ίίταν
ιϊκουσα καί άνέγνωσα τιίν μετάφρασιν αύτιίν τού κ. Βλάχου, κάτι
ιjρχισα καί έγώ νά ύποπτεύομαι καί τώρα ιίμπορώ νά είπω ίiτι ιί
θεία γλώσσα τού Σοφοκλέους ύπέστη κάτι κακόν, τό όποίον πι
θανόν νά εlναι καί βεβιίλωσις . . . .. . (" Παναθήναια " , 1 5 Δε
κέμβρη).
'Ομολογουμένως, τό ν' άνταποδίδει στόν άρχικαθαρευουσιάνο
τήν έννοια τού βεβηλωτη, πού τόσο τήν είχαν χτυπήσει στήν
" 'Ορέστεια " γιά τά " δημοτικά " βεβαίως στοιχεία της, ε!ναι
κάτ ι στ' άλήθεια σαρκαστικό, μεφιστοφελικό ! Καi πιό πάνω
εχουμε σημειώσει, πώς ό Ξενόπουλος είχε όνομάσει τή δημο
τική " έθνική ", ένώ ο[ ά ρχαίζοντες θεωροuσαν " έθνική " τή
δική τους προτίμηση ! Τούς άφαιρούσε τό δικαίωμα νά καυχι
οuνται γιά χάρες πού, άληθινά, δέν τίς είχανε δικές τους ! Ό
έκλεχτός Ξενόπουλος !
Τέλος ή ρθε ή σειρά καί τού Μ ιστριώτη νά τόν καλέσει ό
'Ανακριτής (" 'Ακρόπολις ", 8 Δεκέμβρη). Ό άνακριτής έξέ
ταζε " δραστηρίως " τά σχετικά μέ τήν " 'Ορέστεια ", έξέ
ταζε καί τούς δημοσιογράφους πού γράψανε γιά τόν " κόκκινο

·Η Μιψίι.:α Κυ το ποιί). η, · Ηλι:ι.-τρυ. στιίιι ύμιιJ\'11/fΙJ τρυ. ; ιωδ ίυ. τοιί
Χύφμυ.ιιστυ.}. , πού πρωτυ.ιιiβασε σέ τιμητιιοί τη:;, στύ. 1 9 1 1 , στό
.
.
Οέατρο . Άrrικύιι ". Τό πiρασμά τη:; άπό τό . Βασιλικόιι . . τιίι•
ι:ποχιί τώ11 .. Όρεστειακώιι . . ι.." ίδιαίτr.ρα ιί Οητεία τη:; κοιιτίι.
στό Θωμά Οίι..Ό ιιιjμοιι rιίιι όδιίγησυ.ιι ιιύ. παίξει ύ.ρι..·ετύ. ιίξιόλο;•α
cργα κι ϋτ1111 βρiΟηΗ στό έλειjΟερο Οέατρο. · Η . . Ήλι'ι.-τρυ. . . τοιί
Χόφμ111ιaτ11}.. μεταφρυ.σμέ11η γιύ. λ'Cίιιη ύ.πό τό φίλο τοιί Θωμιί
Οίι..Ό ιιrίμοιι. τi•ι• Κ. Χιι τζιίποιι}. ιι . ι··πιϊρξι: ι.-οριιφαία ι:πιτιιχίιι τ η:;

σκοuφο " τού έπαναστάτη πού θά φοροuσε. 'Εκείνοι έπιβε
βαιώσανε τά γραφόμενά τους. Οί φημες πώς θ' άπαγγελλόταν
κατηγορία έναντίον τού Γ. Μ ιστριώτη έξακολουθοϋσαν. Μ έ
χτυπητούς τίτλους γράφει γ ι ά τ ό θέμα αύτό ή " 'Ακρόπολις . . :
" ' Η καταδίωξις τού κ. Μιστριώτου. Μία Οαυμασία άπάντησι:;.
Τί μάς εlπε ό γηραιός καΟηγηrιί;;. Καί τιίν ζωιίν του ύπέρ τιί:;
γλώσση:; . Αί φυλακαί τού Συγγρού διίι. τού:; Δημάδα:; . . : " Τύ. έν
τιί Άκροπόλει άνέγνων καί ψκτειρα τού:; χυδαϊστύ.:; καί Βουλ
γαροφίλου:; . . . ·Η πατρί:; μου διd1ρισέ με καΟηγητιίν τών · Ε}.}.η
νικών Γραμμάτων καί φρουρόν [ !] τιί:; πατρίου γλώσση:;. Έπειδιί
αϋτη εύρίσκετο έιι κιιιδιίνψ, διότι ιί χυδαία γλώσσα καί εί:; τίι.
'Α νάκτορα καί είς τίι. σχολεία [;] καί εί:; τό Θέατροιι ύπεισιί}.Οε
καί εί:; αύτιίν τιίν έκκλησίαν έπειράΟη νίι. ύπεισέλΟιι.
είχον ιωΟιiκον
,
ϊνα διδάξω τό ίiΟνος [νά " διδάξ"Ι] τό εθνος . ! 'Οποία οίηση !]
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ποία:; όλε0{Jία:; συνεπεία:; ιίδι)νατο 11ά iiχιι ιί ταπείνωσι:; τιϊ:; γλώσ-"
ση:; αύτοιί. Οϋτω:; ι:νιίf! γησα ώ:; ΛαΟηγητιί:; τώ11 Ελληιιικών Γραμ
..
μάτων καί οι)δέν Π{Jό:; ούδέ11α είπον ίδιαιτιiρω:; . Οτε ιί 11εολαία
τοιί ΈΟιιικού Πανεπιστημίου ι:ξηγέρΟη κατά τού πραξιΛοπιίματο:;,
ό ΔιευΟυντιί:; τιϊ:; Άστυνομία:; ιίλΟεν είς τιίν οίκία11 μου καί πα{Jε
κάλεσέν με, ϊνα έπαναγάγω τιίν διασαλευΟείσαι1 τάξιν. Οϋτω:; πα
fΙCΚάλεσα τού:; φοιτητά:;, ϊνα άπόσχωσι πάσης βιαία:; πράξεως κατά
τού " ΈΟνικού ·· [δέ λέει " Βασιλικού " . Π ροκαλεί ! ] . Oi φοιτη
ταί ι:πέμεινον λέγοντε:; ϋτι μέλλει 11ά ύποκατασταΟιϊ ή έΟνικιί
γλώσσα διά τιϊ:; μιξοβαρβά{Jου. "Ά ν δ έ τ ο ύ το σ υ μ β ιί.
ε l π ο ν, έ γ ιίι α ύ τ ό ς Ο έ λ ω Ο έ σ ε ι π ύ ρ ε ί ς τ ό ϊ
δ ρ υ μ α ii .π ε ρ Ο t3 λ ε ι π ρ ο γ υμ ν ά σ ε ι τ ο ύ ς 'Έ λ λ η
ν α :; ε ί ς δ ο υ λ ε ί α ν. ['Υπογραμμίζει ή " 'Ακρόπολις " πού
'χε δημοσιέψει άλλιώς, στό φύλλο της \Ο Νοέμ βρη, τά λόγια
τού Μ ιστριώτη : " . . . έγώ . . . πρώτο:; . . . Οά φο{Jέσω τιίν κόκ
κινην σκούφιαν '"). Τούτο καί τότε είπον καί άκολουΟώ τψ
Σόλωνι. Ούτο:; iiλεγε " Άρχών άκουε καί δίκαια κάδικα ·· (sic).
[Ό Μ ιστριώτης τώρα φέρεται νομοταγέστερα]. Άλλ ' ιί άντι
κατάστασι:; τιϊ:; γλώσσης δηλοί άποσϋνθεσιν, άφανισμόν τού Γέ
νου:;, δπερ ούχί νομοταγείς, ούχί εύπειΟείς πολίται, άλλά μόνον
δούλοι δύνανται ν' άνεχΟώσιν. Εχω τήν γνώμην iiτι όλόκληρον
τό Γένος Οϊλει έξεγερΟιϊ ώς είς ii.νΟρωπος, έάν πεισθιi οτι κιν
δυνεύει ιί ΈΟνικιί αύτού γλώσσα [άπειλεί τήν Είσαγγελία αν
τόν καταδικάσει στό Βούλευμα, μ' eνα καινούριο κίνημα).
Άλλά καί μόνο:; έάν μείνω ύπέρ τηλικούτου ζητιίματος, ούχί
μόνον τιίν προσωπικιίν μου έλευθερίαν, άλλά καί αύτιίν τι/ν ζωιίν
μου είμαι πρόΟυμο:; νά Ουσιάσω (sic). Τό δεσμωτήριον ι.vκοδό
μησεν ό άείμνηστο:; Συγγρός, ϊνα έν τούτφ έγκλείωνται οί νεώ
'τεροι Δημάδαι (9) καί ούχί φιλοπάτριδε:; άνδρες οϊτινες διά τιϊς
διασώσεως τιϊ:; πατρίου γλώσσης πειρώνται δπως διασώσωσι
λαόν εύγενιϊ . (" 'Ακρόπολις ", 1 1 Δεκέμβρη)(ΙΟ).
•

•

.

Τήν aλλη μέρα, ή ίδια έφημερίδα, σημείωσε δτι, αν άπο
δειχτεί γιά τό Γ. Μ ιστριώτη ·· έγκληματικιί πρόθεσις " , θά
κληθεί στήν άνάκριση, θά τού άπαγγελθεί κατηγορία καί
θ' άπολογηθεί ( 1 2 καί 1 4 Δεκέμβρη). Στίς 1 7 Δεκέμβρη, ό
Μ ιστριώτης παρουσιάζεται στόν 'Ανακριτή. Ή " 'Ακρόπολις ..
έντυπωσιάζεται, αν κρίνουμε άπό τούς τίτλους της :
Τελευ
ταία ώρα. · Η καταδίωξις τού κ. Μιστριώτου. · Η άπαγγελθείσα
κατ ' αύτού κατηγορία. Τετράωρο:; άνάκρισις. Τί άπελογιίθη. "Όλαι
αί λεπτομέρειαι. Συι1έντευξι:; μέ τόν κ. Μιστριώτην . ..
..

Ώστόσο, μπροστά στή δύναμ11 τού Άνακριτη, ό Μ ιστριώτης
άρχισε νά κλονίζεται καί, στiς 1 9 Δεκέμβρη, στό μάθημά του,
εΤπr. στούς φοιτητές : " Έξο{Jκίζω /ιμii.ς . ίνα μrιρτιψήση τε π{Jό
τοιί μεγάλου τοιί ΈΟνου:; διΛαστηρίου [i:χει άπελπιστεί ίιπό τίι
δικαστήρια, βλέπει πώς τόν θεωρούν ενοχο] ά11 είπιjν τι κατά
τιϊ:; ΛαΟεστηκυία:; τάξεω:;, ιϊν μι/ συνεβούλευσα, ϊνα ιίτε εύπει
Οεί:; [πραγματικά είχε δώσει τέτοιες όδιηίες, άλλ' οί φοιτη
τές αίσθανόντουσαν τή διάθεσή του· τά λόγια, τ' άκούγανε
άπλώς] πρό:; τού:; νόμου:; τιϊ:; πατρίδο:; 'Ό Καί μετά, ϋστερ' άπό
τά συνηθισμένα, πρόσθεσε μέ ίδιαίτερο μελοδραματισμό :
·· Δ έ 11 δ ύ ν α μ α ι 11 ά π ρ ο ί δ ω, ii ν τ ό μ ά Ο η μ α τ ο ύ τ ο
ε ί ν ε τ ό τ ε ). ε υ τ α ί ο ν ιϊ ιϊ ν τ ό δ ε σ μ ω τ ιί ρ ι ο 11
δ ι α /\ ιί ψ ιι τ ιί ν δ ι δ α σ /\ α λ ί α ν μ ο u " α ί τ ιί ν ii κ
δ ο σ ι ν τ ώ 11 Έ λ λ ιί ν ω ν σ υ γ γ fl α φ έ ω ν. Ό π ό τ ε ρ ο ν
ιϊ μ ω :; '' α ί ιϊ 11 σ υ μ β ιί ε ί ν ε ε ϋ κ α ι ρ ο ν 11 ά ι: κ φ ρ ά
σ ι1J τ ά :; ε . ύ χ α ρ ι σ τ ί α :; μ ο υ π ρ ό :; π ά σ α :; τ ά ς
σ χ υ λ ά :; α ϊ τ ι ν ε :; έ π ί τ {J ι ά κ ο ν τ α π έ ν τ ε ii τ η
[τόσον καιρό δίδασκε στό Πανεπιστήμιο!] ii δ ε ι ξ α ν ά κ ρ α ι
φ ν ιϊ π ρ ό :; έ μ έ ά φ ο σ ί ω σ ι ν, ιϊ 11 μ ε τ ε χ ε ι ρ ί σ Ο η 11
δ ι ά τ ά ι: Ο 11 ι '' ά ί δ ε ώ δ η, ο ί ο ν τ ό π ρ ο κ ε ί μ ε ν ο ν · ·
[τό γλωσσικό δηλαδή]. ('Υποyραμμίζει ή έφημερίδα . ·· Π ρωία ·-,
20 Δεκέμ β ρ η ).

Μ ιά συμπλήρωση κάνει ό ·· Χρόνος .. , τ�iν ίδια μέρα, πώς ό
Μ ιστριώτης δήλωσε πώς δέ δίδαξε προχθές, γιατί τόν είχε
καλέσει ό 'Ανακριτής ·· ώ:; ύπόδικον, ϊν ' άπολοyηΟώ έπί ύπο
Λινιίσει στάσεω:; κατά τών ΛαΟεστώτω11 ·· κι άκόμα πώς εΙπε :
(9) ·· Δημάδ11ς . . . ΆΟηναίος. υίός άλιέως. δημαγωγός καί ρήτωρ περίφημος,
σύγχρονος τοίι Δημοσθένους όπαδός τj\ς μακεδονικi\ς μερίδος ·-, προδότης
δηλαδή όσο κ' οί ·· χυδα\σταί · - . ό Μ ι στριώτης στό ρόλο τοΟ άγωνιζόμενου
γιύ. τήν tλεuθερία, πού τί1ν έπιβουλεί.Jονται οί " Σλάβοι ·· ! ' Υπόμνηση κι
uύτό γιά τ ή ν Εiσαγγελικιi άρχιi πού έτοιμάζει τό Βούλευμα. Ή πλη ροφορία
γ1ίι τό Δημάδη είναι άπό τό χ ρ 1lσιμο .. Έπίτομον Λεξικόν ίστορικ:όν, γεω·
.
γραφικόν, μυΟολογικόν κλπ . . _ Έκδότης Άνέστης Κωνσταντινίδης, 1 900.
( 1 0) Έδώ Οά νόμιζε κανένας δίκαια πώς i1 πρωτοποριακή φi1μ11 τοίι Γαβριη
λίδη λυγίζει. άφοίι προβάλλει τόσο τό Μ ιστριώτη· γιά λόγους δημοσιο
γραφικούς ;

96

· · Οί βουλεuσάμενοι ϊνα άπαγyείλωσι κατ' ϊμοιί Ι\ατηγορίαν οίοι
,)ιίποτε h·αi iiν cvσιν �πειράΟησα11 iiπω:; ιjβρίσωσι τό ύψηλόν τοιj
το ιωΟίδρυμα. Έγιίι ϋμω:; δέν · ιjβ{Jίζομαι διά τώ11 λόγων άλλων,
ιίλλά καί ιϊ11 μέ ρίψωσιν εί:; τό δεσμωτιίριον, άλλά καί εί:; τό11
Τάρταρον ιϊ11 μέ Λατακρημ11ίσωσι καί έκειΌεν Οέλω f!Ιίξει φωνιίν :
Στιϊτε, iiΟλιοι, Λαi σεβασΟιϊτε τά:; τρείς χιλιετηρίδα:;, αϊτινε:; άγρι
ωπαί h·αΟορώσιν ιίμύ.ς ι:κ τού Πα{J0ενώνο:; καί τών Π{Jοπυλαίωι•
h·αi ρίψατε χαμαί τόν πέλεh·υ11, δι ' ού πεφύ.σΟε ϋπω:; Ορωίσητε,
μητραλοίαι τιίν κεφαλιί11 τιϊ:; Παφίδο:; . . . ·-_ Παλληκαρισμοί
άπό φόβο !
Θέλοντας νά τόν πληγώσει άκόμα περισσότερο ό Μ . (ό Μα
λακάσης, βέβαια) δημοσιεύει στό " Χρόνο .. πρίν δυό μέρες
( 1 8 Δεκέμβ ρ η ) ενα μικρό χρονογράφημα, γεμάτο θαυμασμό
στ�iν .. Ά ντιγόνη ·· τού Μάνου, μέ τήν περίεργη πληροφορία
πώς θά παιζόταν, σέ λίγο. Πού ; Τό άνέβασμα αύτό δέν πρα
γματοποιήθηκε, άλλά σά χτύπημα ήταν άρκετό. Έφτανε μο
νάχα ή είδηση, γιά νά αίσθανθεί ό Μ ιστριώτης πώς τό i:δαφος
χάνεται γιά κείνον καί πώς οί " μαλλιαροί ". προχωρούν !
Ή άργοπορία γιά νά βγεί τό. Βούλευμα προξενούσε άνυπομο
νησία εϋλογη· πολλά θά ρύθμιζε ή εκδοσή του.
·· Ή ύπέρ της διδασκαλίας Άρχαίων ' Ελληνικών δραμάτων
' Εταιρεία .. άνησυχούσε γιά τόν Π ρόεδρό της. Μ ιά παρα
πομπή τού Μ ιστριώτη σέ δίκη θά 'χε καί γιά κείνη άποτελέ
σματα πολύ δυσάρεστα. Φροντίζει, λοιπόν, νά έπη ρεάσει τή
δικαστική άρχή καί τό Κοινό καί νά δημιουργήσει εύνοϊκή
άτμόσφαιρα. Στή συνέλευσή της ( 2 1 τού Δεκέμβρη ) έγκρίθηκε
ψήφισμα συγχαρητή ριο γιά τή στάση τού Μ ιστριώτη στά
·· Όρεστειακά ". Τό δημοσίεψαν στίς 14 Γενάρη 1 904. Δέ θί
γουν τό " Βασιλικόν " · δλη ή όργή τους ρίχνεται στή μετά
φραση. Βέβαια, εΙναι συγκινητική, σάν προσπάθεια φιλαλ
ληλίας 11 προσπάθεια άθώωσής του, άλλά σ' έμάς φαίνεται . . .
εϋθυμη :
. . . Ά νι/ρ οίο:; ό Γεώργιος Μιστριώτης, ιίλικίας καθε
στηκυίας, άριστοκρατικός ii11εκα τι;ς καθ' ήμέραν άναστροφιίς του
μετά τών άριστέων τού άρχαίου έλληνικού πνεύματος, έξόχως συν
τηρητικός, άτε κύριον τού βίου μέλημα ίiχων τιίν συντιίρησιν τιϊς
άπό τριών χιλιετηρίδων μέχρι σιίμερον διασωθείσης 'Ελληνικιϊς
γλώσσης δέν δύ11αται νά θεωρηθιi ποτέ ώς βουλευόμενος άνα
τροπι/1• τιοι• καθεστιvτω11 · · ( " Π ρωία " ) .
"

Σ έ δυό μέρες, τ ό ίδιο φύλλο, περιγράφοντας τ ί ς τιμές πού
πρόσφεραν στήν Άγγλία σ' eνα Καθηγητή τών 'Ελληνικών
Γραμμάτων, καί μέ λόγο τού Π ρωθυπουργού, άφήνεται σέ
σκέψεις μελαγχολικές γιά τά έλληνικά πράγματα πού δέν τι
μούν άνάλογα τό Μ ιστριώτη ! Άλλο σημείο στό ψήφισμα
i:γραφε :
·· Τιίν μεγάληιι πρωτοβουλίαν τιϊς άμύνης ύπέρ τι;ς άρχαίας ήμών
γλώσσης ώς παλλαδίου τού έλληιιικού έθ11ικού βίου έναι1τίον τώ11
χυδαϊστών καί ύπέρ τιϊς διδασκαλίας τών άρχαίων δραμάτων έν
τιί πρωτοτύπψ έλληνικιϊ γλώσdιι πρός πιστιίν άναπαράστασιν τού
τά μάλιστα πρό:; ιίμiΊς συγγε11ούς άρχαίου έλληνικού βίου ιiνστερνί
ζεται ιί ήμετέρα · Εταιρεία, ιί συσταΟείσα πρό έξαετίας [πρό έπτα
ετίας, 1 896] . . . συγχαίρει θερμότατα τψ Προέδρφ . . . · - _
' Επη ρεασμό έπίσης, ποθητό γιά τούς μιστριωτικούς, φανερώ
νει μιά εiδηση τού " Χρόνου .. ( 1 1 Γενάρη 1 904) πώς ό Στε
φάνου " άντικαθίσταται ". Διάδοχός του θά 'ταν ό Κωνστ. · ..
Μ άνος κι ό Δημ1]τριος Καλαποθάκης, ό διευθυντής τού
" Έμπρός ". Παραδέχεται, δμως, πώς ή πληροφορία του δέν
ήταν καί τόσο πιθανή - καί δέν 1Ίταν, στ' άλήθεια.
Τέλος i:γινε γνωστό πώς ό Είσαγγελέας Μ πενη-Ψάλτης ε!χε
τελειώσει τή μελέτη του γ ιά τίς ταραχές καί πώς ε!χε ύπο
βάλει τήν Π ρότασή του στό οίκείο Συμβούλιο, πού θά συνε
δρίαζε σέ λίγες μέρες, γιά νά έκδώσι:: ι τό Βούλευμα " τό καθο
ρίζον τιίν Οέσιν τών έπί τοσούτον χρόνον έν φυλακίσει δια
τελούντων φοιτητών . ( " Άστυ ", 20 Γενάρη 1 904). Καί, πρα
γματικά, στίς 2 5 τού μ11νός οί έφημερίδες δημοσιεύουν τό
κείμενο μ' ένδιάμεσες παραλείψεις (π.χ. " Άστυ " καί " Χρό
νος " ) , aλλες προβάλλουν όρισμένα μέρη του (π.χ. " 'Ακρό
πολις " καί " Έστία "). Τό παρακάτω κείμενο εΙναι τού
" Χρόνου .. (σελ. 3 ) :
.

ιι Τό Βούλευμα τών φοιτητικών. · Πόσοι φοιτηταί παραπέμπονται.
Πώς κρί11ει τι/ν ·· Όρέστειαν .. ό κ. Είσαγγελεύς. Πώς χαρακτη
ρίζει τόν κ. Μιστριdιτηιι. · Η Στάσι:;. Οί Προδόται. Οί ύποκι
νηταί».
·· . . . Ό είσαγελεύ:; τών ένταύΟα Πλημμελειοδικών [ό Μ πενη
Ψάλτης] ι/γειρε ποινικιίν άγωγι/ν έπί στάσει έκραγείσιι έν ΆΟιίναις
τιι 16 Νοεμβρίου π.ii. καί παριίγγειλε τακτικ1/11 άνάκρψιν, ιϊ11

διεξιίγαγε ό τακτικός άνακριτιίς Παντ. Τσιτσεκλιϊς. Κατά τιί11
δίοδον τιϊς άνακρίσεω:; ταύτης έφυλακίσΟησαν δυνάμει έντάλματο:;
τού άνακριτοιί οί κατηγορούμενοι (άναγράφονται 1 1 όνόματα
φοιτητών κυρίως καί μεταξύ τους καί του Κ . Γιολδάση καί
του Γ. Μ ιστριώτ η ) καί έξεδόΟησαν έντάλματα συλλιίψεως καί
ταύτης μιί έπιτευχθείσης κατασχετιίρια κατά τώ11 φυγοδικούντων
κατηγορουμένων ,. [άναγράφονται 22 όνόματα φοιτητG1ν].

ποιούσιν έντύπωσιν καί άνεξετάστως δέχονται τά ύποβαλλόμενα
αύτοίς ώς αίτια τιjς έθνικιϊς δυσπραγίας, άλλά καί τών νοημονε
στέρων ιωί τών μύ.λλον εύπαιδεύτων, έσφαλμένην έντύπωσιν λαμ
βανόντων, παρασκευάζουσιν είς τόν τόπον καί είς τό lθνος τά
μέγιστα τών κακών δσον καί iiν ιjλιίΟευον αί ήλίΟιαι διαδόσεις,
διότι ούχί πραγματικιί έκάστοτε άλιίθεια άλλ ' ή νομιζομένη καί
δταν τό ψεύδος περιβάλλει ταύτην, ώς ό όνοc; τού μύθου τιίν
λεοντιϊν. άποτελεί βάσιν τών σκέψεων, τών άποφάσεων καί τιjς
ένεργείας έκάστου.

Η ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΤΟ Υ ΕΙΣΑ ΓΓΕΛ ΕΩΣ
«Πpοκειμένου περί ύποθέσεω:; ούχί έκ τών συνιίΟων καί πολλιίν
ένεχούσης σημασίαν είνε έπιτετραμμένον νά έξέλθιι τις τών όρίων
καί τών τύπων συνιίθους δικαστικού έγγράφου, διότι άποτεινό
μενος πρός αύτό άποτείνεται πρός αύτό τό Έθνος, έξ ού άπορ
ρέει πύ.σα έξουσία καί δπερ άναμένει νά λάβιι τό άποτέλεσμα τών
ένεργειών τιϊς δικαστικιϊς Άρχιίς καί τιίν προκύψασαν έκ τιϊς
άνακρίσεως καθαράν άλιίθειαν. Δέν γνωρίζει τίς καταχθόνιος
δαίμων άπό τινων έτών καί ίδίq. άπό τού τελευταίου άτυχούς
πολέμου είσχωριίσας είς τιίν έθνικιίν συνείδησιν δηλητηριάζει
λάθρα αύτιίν ύποβάλλων ύπούλως τιίν ίδέαν, δτι ύπάρχουσι καί
μεταξύ lτι τών κορυφών τιϊς ·Ελληνικής πολιτείας οί καταπρο
δίδοντες τά έθνικά συμφέροντα καί οί συντελούντες είς τιίν έθνικιίν
όπισθοδρόμησιν καί θρησκευτικήν καί πολιτικιίν άποσύνθεσιν
παρουσιάζων οϋτω στάσεις καί έμφυλίους σπαραγμούς δι1i τής
σπειρωμένης λάθρα καί ύπούλως καί διαδιδομένης καί είς τόν
άλύτρωτον ετι έλληνισμόν διά τών εύεπιφόρων ίδίως ψυχών τιϊς
άκαδημαϊκιϊς νεολαίας, δυσπιστίας, πρός έκείνους περί τιϊς φιλο
πατρίας τών όποίων δέν έπιτρέπεται άμφιβολία τις. Γνωρίζει
δμως τά μυστικώς διαλαλούμενα τά κεκαλυμμένως άναγραφόμενα
τά σπερμολογήματα άδεσπότων φημών δτι ιί έθνική έταιρεία ή
έπισπεύσασα διϊθεν τόν άτυχιί πόλεμον, τό άποτέλεσμα τού πο
λέμου τούτου, ή μετάφρασις τού Εύαγγελίου είς δημώδη γλώσσαν
πρός διάδοσιν τιϊς μεταφράσεως ταύτης ή ει'ς άδόκιμον γλώσσαν
μετάφρασις τής Όf!εστείας τού Α ίσχύλου καί παράστασις άπό
τού Βασιλικού Θεάτρου ή πολιτικiι άκαταστασία κ.λ.π. εlνε lργα
ξένης προπαγάνδας τεινούσης είς τιίν διάσπασιν καί τόν έξευτε
λισμόν του τά όποία δσον μωρά καί άνυπόστατα καί iiν εlνε, άλλ '
δσον μένουσιν άνεξέλεγκτα καί άφίνονται έλεύθερα νά είσδύσωσιν
είς τιίν συνείδησιν ού μόνον τών άπλουστέρων ει'ς οϋς τά μυστιίρια

Διά τούτο πεποιθότως φρονεί, χωρίς νά νομίζιι. δτι έξέρχεται τών
όρίων τιjς έπιτετραμμένης δικαστικιϊς ένεργείας, δτι ιί δικαστικιί
Άρχιί ή έν τψ μέσφ δλων τwν δοκιμασιwν διατηριίσασα τό κύρος
καί συντηρrίσασα άκεραίαν τιίν έμπιστοσύνην τού Λαού καθιϊκον
lχει καί ίεράν ύποχρέωσιν, ώς τεταγμένη είς τιίν καταδίωξιν πάσης
προδοσίας ν ' άνακαλύπτιι καί νά άποκαλύπτιι τιίν άλήθειαν καί
διαλύιι τάς πλάνας καί νά μιί άφίνιι τiιν Έθνικιίν συνείδησιν είς
τόν τάραχον έξ ού τρικυμίαι καί θύελλαι δύνανται νά προκύψωσιν.
· Η lρευνα τιϊς προκειμένης ύποθέσεως . . . θέλει πείσει, ώc; πι
στεύω, δτι ή άδόκιμος μετάφρασις τιϊς " Όρεστείας " . . . ού
μόνον δέν θίγει καί κατ ' έλάχιστον τιίν ένότητα καί τό μεγαλείον
τού ήμετέρου Έθνους, ούδέ ύπιίρξέ ποτε άντιπατριωτική τις
πρόθεσις . . . Τό διακηρύσσει διαπρυσίως καί πεποιθότως, δέν
ύπάρχουσι προδόται μεταξύ ιίμwν καί πάντες άπό τού άνωτάτου
άρχοντος μέχρι τού τελευταίου πολίτου ύπό τιϊς αύτής διαπνέον
ται φιλοπατρίας, προδόται δέ μόνον τwν έθνικwν συμφερόντων
καθίστανται άκουσίως καί άσυνειδήτως οί πιστεύοντες είς άνυ
πάρκτους προδοσίας καί καλλιεργοίJντες είς τάς ψυχάc; έαυτwν
καί τών εύπίστων τό μίσος δπερ εlναι ό πατιίρ τιϊς διαιρέσεως . . .
Ο κ. ΜΙΣΤΡΙΩ ΤΗΣ
. . . Τόν παρελθόντα Νοέμβριον άγνώστου μαιεύοντος έξι;λθε τιjς
κεφαλιϊς αύτοίJ πάνοπλον (sίc) τό γλωσσικόν ζήtημα ώς ιiλλοτε
άπό τιjς κεφαλιjς τού Διός . . . ούτος [ό Μ ιστριώτης] χάριν
ίδιωτικwν λόγων ώς πρόεδρος τιϊς 'Εταιρείας πρόc; παράστασιν
άρχαίων δραμάτων προύκάλεσεν έρεθισμόν καί άταξίαν είς τούς
κόλπους ι'δίq. τwν φοιτητwν (ίσως διότι ένόμιζεν, δτι τό Βασ.
Θέατρον προώρισται μόνον διά παραστάσεις άρχαίων δραμάτων)

·Η άπογευματινιί έφημερίδα .. Άστραπιί '', καΟαρευουσιάνικη ιωί δεξιά, δεμέ11η στό ίiρμα τού ταραχοποιού Μιστριώτη, ύ.φιερώνει δυι}
σελίδες στίς 17 τού Νοέμβρη γιά τιίν περιγραφιί τwν φοιτητικών ταραχώιι τιjς προηγουμένη:; .. ιίμέρας αΓματος . Mi: τούς παρακάτω
χαραχτηριστικούς τίτλους, κακίζει τιίν Κυβέρνηση καί τίς iiλλες Άρχές γιατί .. προύτίμησαν, πρός πλιίρωσιν τού παραλόγου πείσματός
των, νά έμμείνουν είς έκείνο διά τό όποίον είδον δ ι κ α ί ω ς έξεγειρομένους τούς φοιτητάς, έξεγειρομένους διά τήν ύπονόμευσιν καί τιίν
καταστροφιίν τιjς γλώσσης των. τιϊς συιιδεομένης άρριίκτω:; μετά τού έθιιισμοιί τrιJΙ' καί ι:πικροτοιηιι'νου:; ύπό τοιί έλληνικοιί Λrιοιί . . . ··
.
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διά λόγων, μύθων καί άνακοινώσεων έξεγερτικών δι ' ών ήπείλει
λαϊκιίν έξέγερσιν . . .
Εlτα λέγει [ό Ε !σαγγελέας] άποδίδων είς τόν κ. Μιστριώτην τιίν
αίτίαν τιjς έξεγέρσεως, δτι εlνε δίκαια τά ύποβληθέντα είς αύτόν
παράπονα πολλών γονέων, δτι δέν παρέδωκαν ει'ς τόν κ. Μιστριώ
την τά τέκνα των, ίνα τά διδάξιι τιίν άναρχίαν καί τά όδηγιίσιι
είς τό έδώλιον τοϋ κατηγορουμένου, άλλά νά τά διδάξιι τά ' Ελ
ληνικά γράμματα καί σοφίαν.
. . . ΠΡΟΤΑΣΕ/Σ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ
Ό κ. Είσαγγελεύς άναφέρων . . . τάς αίματηράς σκηνάς τιjς /6ης
Νοεμβρίου . . . , κατανέμων δέ τιί11 είς αύτάς ένοχιίν τών κατηγο
ρουμένων, προτείνει τιίν παραπομπιίν είς τό κατά τιίν περιφέρειαν
τών έν 'Αθήναις 'Εφετών συσταθησόμενον Κακουργιοδικείον τών
κατηγορουμένων Γ. Μιστριώτου [άναφέρονται τά όνόματα δέκα
φοιτητrον]. ίνα δικασθώσιν. ό Γ. Μιστριώτης ώς προκαλέσας
στάσιν διά ψευδών φημών iiτι ύφίσταται προδοτική έταιρεία κατά
τού έλληνικού Εθνους, ιίς €ργον εlνε καί ιί μετάφρασις τιjς " Όρε
στείας ..
Προτείνει έπίσης, ϊνα διαταχθιi ή σύλληψις καί ή φυλάκισις τώιι
κ. Γ. Μιστριώτου . . . Νά παύσιι πρός τό παρόν πάσα περαιτέρω
ποινικιί καταδίωξις διά τάς αύτάς πράξεις κατηγορουμένων . . .
[άναφέρονται περ! τά τριάντα όνόματα καί μεταξύ τους τοϋ
Κ. Γ ιολδάση].
το ΣΚΕΠΤΙΚΟΝ
•

Έπειδιί ώς πρός τόν κατηγορούμενον κ. Γ Μιστριώτην έκ τιj:;
.
ένεργηθείσης λεπτομερώς άνακρίσεως ένδείκνυται καί διά μακρώιι
ό είσαγγελεύς έν τιί προτάσει του έκτίθησιν δτι ό κατηγορούμενο:;
ούτος παριστών έαυτόν ώς μιί ώφειλεν ώς μόνον κατέχοντα τό
μονοπώλιον τού πατριωτισμού, ίσως δέ καί ii.λλους σκοπούς έπι
διώκων διά λόγου του έκφωνηθέντος τιίν 6ην [9ην] Νοεμβρίου π.C.
καί δι ' ίδιαιτέρων όμιλιών καί δημοσιογραφικών συνεντεύξεων
προύκάλεσεν έξέγερσιν είς τά πνεύματα τών φοιτητών έπί άφορμιί
τοίi γλωσσικού ζητιίματος . . .
Διά ταύτα
Παραπέμπει είς τό άκροατήριον τών έν Άθιίναις Πλημμελειοδικώιι
τούς [άναγράφονται εντεκα όνόματα φοιτητrον] ίνα δικασθώσι
ώς ύπαίτιοι iiτι έν Άθιίναις καί τιίν 16 Νοεμβρίου 1 903 . . . Παύει
πρός καιρόν τιίν περαιτέρω ποινικιίν δίωξιν κατά τών συναιτίω11
[άναφέρονται ε!κοσιδύο όνόματα φοι τη των καί άλλων, με
ταξύ αύτrον καί τοϋ Κ. Γιολδάση] . . . 'Αποφαίνεται δέ iiτι δέν
πρέπει νά γίνιι κατηγορία . . . κατά . . . τών [άναφέρονται itξη
όνόματα φοιτητrον] . . . Διατάσσει τιίν έκ τών φυλακών άπόλυ
σιν τών κατηγορουμένων [άναγράφονται εντεκα όνόματα, φοι
τητrον κατά τό μάλλον] . . . Τήν κατάργησιν τrjς ίσχύος τών έν
ταλμάτων καί ηίιν κατασχετηρίων π.€. έκδοθέντων ύπό τού άνα
κριτού κ. Τσιτσεκλιj κατά τών κατηγορουμένων [άναφέρονται
είκοσι όνόματα, φοιτητrον κατά τό μάλλον].
Άπεφασίσθη καί έγένετο έν Άθιίναις τιϊ 24ιι 'Ιανουαρίου 1904
καί έξεδόθη αύτόθι αύθημερόν.
Οί δικασταί
Γ. Ά γγελέας
ό ύπογραμματεύς
Δ . Ίωαννίδης
Α . ΠεταλiΊς>ι .
Π. Τσιτσεκλιjς
Ή έντύπωση ήταν συγκλονιστική κα! μάλιστα στούς κύκλους
πού πίστευαν δτι κακrος ε!χαν προκληθεί οί ταραχές :
Τό
βούλευμα . . . iiπω:; καί ιί σχετικιί πρότασις τού είσαγγελέως κ.
Μπενιj- Ψάλτη ύπιjρξαν ύπό €ποψιν έμβριθείας σκέψεων καί άντι
λιίψεων τού ζητιίματος καί άναλυτικωτάτης αύτού διατυπώσεως.
έκ τών έγγράφων, iίτινα περιποιούν τιμιίν είς τιίν δικαιοσύνην τιjς
πατρίδος μαςκαί δέν εlνε προωρισμένα νά λησμονηθούν . . . " ( ι Ι ) .
(26 Γενάρη 1 904).
"

( 1 1 ) Καί δέ λησμονήθηκε! Στά 1 9 1 2 γίναν έκλογές · ε!χ' έκτεθε! μάταια κι
ό Γ. Μ ιστριώτης κ' έκανε tκλογικές περιοδε!ες μέ τό προσφιλές του σύν
θημα τών κινδύνων άπό τούς " μαλλιαρούς " , εlχ' έκτεθε! κι ό Δ. Ράλλης.
άντίπαλος τοίι ' Ελευθερίου Βενιζέλου· ό " Νουμάς " γράφει στίς παραμονές:
" Έμε!ς οί δημοτικιστάδες, άναφορικά μέ τό ζήτημά μας, δέν μποροϋμε
νύ.μαστc καί τόσο ένθοuσιασμένοι μέ τό Βενιζέλο. Τό έναντίο μάλιστα .
ίιφοϋ ό Ράλλης στά " Όρεστειακά " τόν άρπαζε τό γεροσαλτιμπάγκο Μ ι
στριώτη . . . καί τοϋ κόλλησε μέ πυρωμένο σίδερο στό κούτελο καί μ• ϊ.:να
βούλευμα τό χαραχτηρισμό τοϋ Α ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΟΥ (sic), ένώ ό Βενιζέλος
τονέ φοβήθηκε, καί άφησε νά περαστε! στό Σύνταγμα [τοϋ 1 9 1 1 , τό άρθρο
γιίι τή γλώσσα πού δέν εύνοε! tti δημοτική] . . . . ' Ως τόσο σήμερα τ' άφίνου 
με δλ' αύτά καί βλέπουμε γενικά τό συφέρο τοϋ Έθνους. Καί τό συφέρο
τοϋ Έθνους άπαιτε! σήμερα νά βγε! ό Βενιζέλος μέ μεγάλη πλειοψηφία".
( 3 Μάρτη 1 9 1 4).

Μιά φΙJσιοΊνωμία iiξια τιμιj:; : Ό τότε Είσαηελέα:; Πλημμελειο
δικών ΆΟη ιιών Μπειιιj- Ψάλτης . Μέ τίς ίστορικές προτάσεις του
γιiι τi1 . . Όρεστr.ιακi1 " τίμησε κ·f:ξιjψωσε τιί Δικαιοσύνη τιjς χώρας

Ή " 'Εστία " στό κείμενο τοϋ Βουλεύματος περιλαμβάνει
κ' ενα μέρος πού δέν τό 'χει τό κείμενο τοϋ " Χρόνου " : Ό
Γ. Μ ιστριώτης ·· . . διέδωκε ψευδείς φιίμας περί ύπάρξεως
έταιρείας άντεΟνικιjς . . . έπιρρίψας δμως άναληΟείς καί άνυπο
στάτους άντιπατριωτικάς καί αύτόχρημα προδοτικάς ένεργείας
καθ' ύψηλών προσώπων . . . προσκληΟείς ύπό τιjς Άρχιϊς νά
δηλώσιι σαφώς καί ώρισμένως τά ύπ ' αύτού έπιπολαίως πρός
έξέγερσιν σπερμολογηθέντα, προσεπάθησε σύν τοίς ii.λλοις νά κα
λύψιι άτέχνως τάς εύθύνας του διά τιjς παραλλαγιjς τών ύπ' αύτού
άτέχνως έκστομισθέντων λέξεων καί διά τιjς ύποδείξεως ii.λλων
παρ ' έκείνα iiτινα διά τών σπερμολογιών του θά ιίδύνατο νά έκλάβιι ώς ύπονούμενα . . . ένδείκνυσι μέν [τά πράγματα] περισσιίν
άληθώς έπιπολαιότητα . . . , δέν παρέχουσιν άφ' έτέρου έπαρκείr;
καί άσφαλείς άποδείξεις iiτι ό κατηγορούμενος ούτος είς τάς άνω
τέρω πράξεις του προέβη έκ δολίας προαιρέσεως καί κατά συνέ
πειαν δέον, κατά τιίν κρίσιν τού συμβουλίου νά παύσιι ή κατ '
αύτού καταδίωξις ώς άρχηγού τιjς στάσεως . (25 Γενάρη 1 904).
.

"

'Εμείς όμολογοϋμε πώς δσα λέγονται στήν " Πρότασιν " τοϋ
ε!σαγγελέα είναι άντάξια εξοχου, στ' άλήθεια, μελετητή τής
ζωης τοϋ εθνους καί , πραγματικά, μάς προκάλεσαν θαυμασμό.
.. Σπανίως σκέψις φιλοσοφικιί, άκριβιίς τών πραγμάτων παρα
τιίρησις καί δικαστική άμεροληψία καί άκεραιότης συνηντιίθησαν
έπί τό αύτό μετά τόσης κομψότητος λεκτικού καί σαφηνείας . . .

Ό κ. Μπενιϊ- Ψάλτη:;( Ι 2) έτίμησε δχι μόνον τιίν έλληνικιίν κοι11ωνία11, άλλά καί έξύψωσε τιίν δικαιοσύνην τι;ς πατρίδος. Παρου
σίασεν έαυτόν καί ώ:; ίiτομο11 μi; ζηλευτόιι καί είλικρι1ιιϊ χαρακτιϊρα
καί ώ:; δικαστικόν λειτουργόν εύρείας μαΟιίσεω:; καί διανοίας . . . . . _
(" Άστυ ", 26 Γενάρη J 904). Τήν ίδια γνώμη, βέβαια, θά 'χουν
σχηματίσει κ' οί άναγνώστες του " Θεάτρου " , ίδιαίτερα γιά
δσα γράφει τό Βούλευμα, χαραχτηρίζοντας τίς πράξεις τοu
Καθηγητή.
Θά περίμενε κανένας πώς, uστερ' άπ' τό συντριπτικό αύτό εγ
γραφο, ό Γ. Μ ιστριώτης θά φρόντιζε νά κρυφτεί άπ' τόν
κόσμο. ' Εκείνος όμως, πού 'χε μόνιμη ψύχωση νά βγάζει
λόγους, δέν εχασε τήν εύκαιρία νά έκραγεί δταν τήν έπομένη
πήγε στό ·· μάθημα ". Οί φοιτητές του ζήτησαν νά τούς μι
λήσει - όποιος ξέρει μαθητική ψυχολογία θά καταλάβει τήν
,. καζούρα , . πού έπιθυμοuσαν, θέλοντας νά μάθουν " περί
τιϊς αίσΟιίσεω:; ιϊν παριίγαγεν αύτφ ιί κατηγορία τού είσαγγελέω:;
.
καί τό βούλευμα . _ Ή " Π ρωία ", πού δέν τό δημοσίεψε, γρά
φει : Έκ τούτου ό κ. Μιστριώτης είπε τάδε : ·· Εύγενιί:; τού Πα
νεπιστημίου νεολαία [κυρίως άπαντάει στόν Είσαγγελέα, 29
Γενάρη 1 904, άμετανόητος, προκλητικός, μέ άσυγκράτητη όρ
γή] μεστό:;; έλπίδων κατέρχομαι εί:; τόν τάφον, διότι οί τρόφιμοι
τού ύπάτου καΟιδρύματος eχουσι πλιίρη συνείδησιιι τών έΟνικώιι
ζητημάτων καί είνε πρόθυμοι ιιά ύποστώσι πiiσαιι Ουσίαν ύπέρ
τιϊς θρησκείας καί τιϊς γλώσσης, αϊτινες είιιε ιί βάσι:; τι;:; έθνι
κιϊς ιίμών ύπάρξεω:;; . Δέιι δύ11αμαι νά είσέλΟω είς τά βαλάντια
τών χυδαϊστών, ϊνα μάθω ίiν λαμβάιιωσι ώ:;; άμοιβιίιι ιιομίσματα
[" ρούβλια " άπό τούς Σλάβους] ιϊ ίiλλα:; παροχάς, ά).). ' είνε
εύκολον νά βεβαιώσω δτι οί χυδαϊσταί καί οί πολέμιοι τού · Ελλη
.
νικού γένους εί:; τό αύτό άποτέλεσμα έξικνούιιται . . . ._ Καί τε
λειώνει : " 'Ομολογώ δτι δέν άποδίδω άξίαν τινα είς τάς κατη
γορίας τού Είσαγγελέως τάς άπορριφΟείσας ιϊδιι [πώς ;] ούδέ Οέ
λω νά είπω γενναίαν άλλά δικαίαν φράσιν κατ ' έκείνων οϊτινες
eπαυσαν προσκαίρω:; τιίν κατ ' έμού δίωξιν, ένφ είχαν ύπ' δψει
πάντα τά στοιχεία τfΪς κατηγορίας, ώσεί προύκειτο περί φυγοδί
κου ιϊ περί τού ίδρυτού τι;ς ΈΟνικι;ς 'Εταιρείας [τό βιολί του
έκείνος, μ' δσα κι δ.ν ε!πε τό βούλευμα !]. Διότι τύχιι άγαΟιϊ.
ιί έμιί τιμιί δέν έξαρτiiται έκ τών φράσεων οϊτινες ιϊρμοζον νά
γραφώσιν έν τιί " Έστίq. ", τψ έπισιίμφ όργάνφ τών χυδαϊστών
ιϊ νά ύποβληθώσιν είς τό στόμα τού Είσαγγελέως παρ ' ού τό Έλ
ληνικόν Έθνος δέν άνέμενε γλωσσικάς έρεύνας, άλλά μόνον
άπονομιίν δικαιοσύνης. Διά ταύτα θέλω ποιιίσει ά νακοπιίν τού
βουλεύματος, δπως τύχω δικαιοσύνης. Διότι προτιμώ τό έδώλιον
τού άθώου καταπιεζομένου ιϊ τό στίγμα τού προδότου του καί
στέργω μiiλλον νά ύβρίζωμαι ύπό τών κολάκων [θά έννοεί τό
βούλευμα, πού, κατά τόν ύπαινιγμό του, χαρίστηκε στό βα
σιλιά] ιϊ νά τρέφω τιίν άδραποδώδη τιϊς άπαιδευσίας τρίχα . [νά
ε!ναι τοuτο μιά παγερή λογοπαιχτική εκφραση τής εννοιας
" μαλλιαρός " ;] .
..
Τί συνέχεια ε!χε τ ό Βούλευμα κι i.ίν τ ό ίινέκοψε · · ό Γ . Μ ι
στριώτης, αν εγινε δίκη - δέν ετυχε ν' άκουστεί κάτι τέτοιο
- δέν ε!ναι δυνατό νά μάς άπασχολήσει· γιά μιά τέτοια ερευνα
θά χρειαζόταν μιά δικηγορική αίσθηση πού δέ μίις ε!ναι δυ
νατό νά τήν εχουμε. Μάς ένδιαφέρει τώρα νά συλλογιστοuμε,
καλύτερα, πώς τό ,. Βασιλικόν Θέατρον ", μιά τόσο δ.ξια πε
ρίπτωση τοu θεατρικοί) μας πολιτισμοί) καί, γενικά, τοu πολι
τισμου μας, κινδύνεψε νά σβήσει, μόλις θ' άρχιζε νά δίνει
τούς καλούς της καρπούς. Θά μπορουσε ό βασιλιάς, δ.ν fiτανε
μεσογειακός, νά βαριεστήσει καί νά τά βροντήξει κάτω. Νά
κλείσει τό θέατρό του, πού κόστιζε τόση " άφαίμαξη . . του
προσωπικοί) του ταμείου καί νά χαθοuν δλες οί έλπίδες πού
ύπi'jρχαν κι δλες οί ώφέλειες πού ή ρθαν.
"

.

Οί δυνάμεις δμως τοu δημοτικισμοί), μετά τήν άπομάκρυνση
του Βλάχου - ο! δειλότερα έκφρασμένες μέ τό Στεφάνου, οί
δυνατότερες μέ τόν Οίκονόμου μέ συμπαραστάτρια τή Μαρίκα
Κοτοπούλη καί ή βούληση του Γεωργίου, πού, άντίθετα
μ' δ,τι συμβαίνει στούς δ.ρχοντες, ε!χε κοντά τούς δυό δ.ντρες
πού άναφέραμε, διάνοιες φωτεινές - έμποδίσανε τότε τό κακό
καi τό στείλανε στήν Άνοιξη τοu 1 908. Τότε εκλεισε πιά
τό " Βασιλικόν " κάτω άπό τίς οίκονομικές του δυσχέρειες,
άλλ' άφοu ε!χε όλοκληρώσει, σχεδόν, μιά νέα τάση πού τήν
καλλιέργησαν άμέσως μετά ή Μαρίκα Κοτοπούλη καί ή
Κυβέλη κ' ή Ροζαλία Ν ί κα, βοηθημένες άπ' τήν καινούρια
( 1 2) Ό ε!σαγγελέας Μ πενή-Ψάλτης, όπως cχουμε άκούσει άπό καιρό, cδωσε
δυό κόρες του στό θέατρο, τή Βενετία Μ πενϊΊ-Ψάλτη-Σισιλιάνου, μ η τέρα
τοΟ συνΟέτη καί τή Μαρία Μ πενi)-Ψάλτη, σύζυγο τοίΊ 1iΟοποιοΟ Κώστα
Παπαγεωργίου, πού μU:ς έχει μιλt'1 σει γιά τ ti συγγένεια αύτt'1 .

παιδεία του Κοινοί) μας, τήν κερδισμένη άπό τό κτήριο της
όδου 'Αγίου Κωνσταντίνου καί τή " Νέα Σκηνή 'Ό
Χωρίς τό Μ ιστριώτη δέ θά 'χε ξεσηκωθεί ή άναταραχή αυτη
καί κανένας κίνδυνος δέ θά 'χε φανεί. Όταν ξαναπαίχτηκε
- πολλές φορές - ή " 'Ορέστεια ", δέν προκλήθηκε καμιά
ένόχληση στούς θεατές, πού άποροuσαν γιατί χάλασε ό κό
σμος στά J 903. 'Αλλά, στίς πρώτες έπαναλ1iψεις δέν ύπi'jρχε
πιά 11 δύναμη του Μ ιστριώτ11. Τήν ε!χε λυγίσει τό Βούλευμα.
Στίς μετέπειτα, ε!χε φύγει άπ' τή ζω11. Όλα τά πρόσωπα πού
γνωρίσαμε πιό πάνω άφήσανε μιά καλή άνάμνηση άνάμεσα
στούς Έλληνες. "Οχι, δμως, κι ό Καθηγητής( ι J).
Ό δημοτικισμός γενικά, βγήκε άπό τά " Όρεστειακά ", κερ
δισμένος. Γνώρισε τόν έαυτό του κ' αίσθάνθηκε πώς τό μέλ
λον, δχι μόνο τό γλωσσικό άλλά καί τών δσο μποροuσε άπε
λευθερωμένων άντιλήψεων, ήταν δικό του. Αύτό, τό έκφράζει
πολύ καθαρά τό Βούλευμα· τό Γουδί ε!χε άπό τότε ετοιμη τή
μαγιά τής κοινωνίας του· δέν ξέρουμε τήν έξέλιξη του Μ πενi'j
Ψάλτη, άλλά Μ πενi'j-Ψάλτηδες ήταν οί πρώτοι συνεργάτες
τοu ' Ελευθερίου Βενιζέλου.
Σύγχρονα κ' ο[ δημοτικιστές ζούσανε τήν αίσιοδοξία τών και
νούριων ό.νθρώπων· τήν έκφράζει ό Άνδρέας Καρκαβίτσας
σ ' it να μι κρό - σηiν εκτασή του - άρθρο, δημοσιευμένο στήν
· · Κ ριτική , . (σελ. 754) άμέσως μετά τήν " Τρικυμία της 'Ορέ
,
στειας . τοu Παλαμά : " . . . "Ετσι, Ι\άπου διάβασα πώς οί άγά
δες τιϊ:; Τριπολιτσiiς eπαιριιαν γιά παλαβό έκεί11011 πού τού:;
ελεγε μιά βδομάδα πρίν, πώ:; Οά σηκωθούιι οί ραγιάδες του:;.
"Όμως οί ραγιάδες σηκώΟη/\αν, έπάλαιψαν, iκαμαν βασίλειο.
Ετσι ι.:αί ιί δημοτικιί σηκώΟηκε, Οά νιιοίσιι άργά-γριίγορα καί Οά
κάμιι μεγάλο ι\αί δυνατό βασίλειο πού εκαμαν έκείνοι. Άλλοιώ:;
δέ γίνεται. Νά τό χιονόβολο πού κατεβαίνει τρανό καί φοβερό άπό
τόιι Παριιασσό μα:;. Ροβολii καί σαρώιιει δ,τι βρεί στό δρόμο του.
Έκεί ψηλά ιίταιι ίfνα ψίχουλο· τώρα ίfγινε κάστρο· αύριο θά κα
ταντιίσιι βουνό καί δρο:;. Οί άστόχαστοι βλέπουν καί τρομάζουν
τιίν όρμιί κυ.ί τόν ϋγκο του. Μά ό στοχαστικό:; γεωργός, καθι
σμένος στό παραγώνι του, βλέπει τό σταΟμό του καί χαίρεται.
Αύριο, λέει, ό ιϊλιος Οά λυώσιι τό χιοιιόβολο, νερά καθάρια κι
όλόκρυα Οά ξεδιψάσουν τό χώμα, τά χωράφια θ' άναδώσουν με
στά γεννιίματα ι\αί μ ' έκείνα θά χτιστούν ριζοΟεμέλιωτα παλάτια.
Αύτό είνε τό μέλλον τιϊς δημοτικιϊ:; μας γλώσσας. "Οχι δέν πισω
δρομεί, δχι δέν σταματri παρά μπρnστrί. iίλο μπροστά πηγαίνει h"Ι
rί κnλnιιΟriτr. τηι• . . _
ΓΙΑ Ν Ν Η Σ ΣΙΔΕΡΗΣ
Υ.Γ. "Οπως είναι γνωστό, το εργο του Ξενόπουλου · · Φοιτη
ταί ·· ( 1 9 1 9) γίνεται κατά τά .. Όρεστειακά ", πού άναφέρονται
σάν άπλό πλαίσιο.
Γ. Σ.
•

( 1 3) Στά 1 958 (23 Φλεβάρη) δόΟηκε ό ί'χτος " Χορός τών tκφωνητών · · τοίι
..
Ραδιοφώνου στό " Ρcιίι Palais _ Τό πολυτελές πρόγραμμά του. περιλάβαινc
r.ύΟυμογραφi1ματα κ' έπαίνους προσωπικοτι'1των γιίι τά καλόκαρδα παιδιά,
πού τήν καλοσύνη τους τ ιi ν ξέρουν κ ' οί άκροατtς άπό τίς φωνές τους κ' οί
συνεργάτες τους άπό τ ι)ν εύγενιιοi συμπεριφορά τους. ·εvα cύΟυμογρίιφημα
- τό ύπογράφει 6 Τζών ΒεΙνόγλου - έπιγράφεται " Ό Μ ιστριώτης έκφω
.
νητής ._ Ε!ναι ένα όλόκληρο πρόγραμμα μιίίς 1iμέρας, γραμμένο στή γλώσ
σα του γλωσσαμύντοροc; . Μ' ίiλλα λόγια, τόν παίρνουν σάν εύθυμο πρόσωπο
καί γελοΟν μt τά καμώμαηί του : ·· . . . Σκεφθήκατε ποτέ πώς Οά ιlταν τό
πρόγραμμα τοϋ ραδιοφωνικοϋ ΣταΟμοϋ, πρίν άπό πενήντα χρόνια ; Σκεφθή
κατε τόν άείμνηστο γλωσσαμύντορα [τά δυό έπίΟετα έχουν κοροϊδευτικi1
σημασία) Γεώρ"(ιον Μ ιστριώτην νά έκφωνεl . . . " ΈνΟάδε ΆΟήναι ! •· . . .
Μεταδίδεται μουσικόν σύνΟημα έκ τ i)ς βουκολικής συνΟέσεως ό " Ποιμε
νόπως " (τσοπανάκος ίiμουνα) . Σεβασταί δέσποιναι, δcσποσύναι έρίτιμοι.
άξtότιμοι κύριοι, τό ΈΟνικόν Ραδιοιρωvικόν καΟίδρυμα πέμπει ύμίν τήν
εύχήν δπως τόδε τό 1iμαρ ϊ:σεται αίσιον . . . Ώρα 1 5.οο· Π ροπαγανδιστικόν
1iμiωρον (διαφημιστικόν) . Ή εύφ1iμως γνωστή έταιρία κατασκευί'\ς ύέλων
λυχνιών (λαμπογιίιλων) ό ·· Λεύκιππος ·· λαμβάνει η)ν τιμ1)ν πpοσάγcιν
τόδc τό 1)μίωρον τοtς καταναλωταίς αίιτiΊς . . . " Πιό πίινω "8.30' ΆΟάνατοι
δημοτικαί r:1δαί : 1) Ύγιαίνετε, ώ κ ρ 1)ναι ("Εχετε γειά βρυσοϋλες), 2) Μ ήτερ
ούλος βασιλόφρων ( :>ο!άνα μ ' σγουρός βασιλικός) . 3) "Εν ι)δωρ. κυρία Εύαγ
γελία (Ένα νερό κυρά-Βαγγελιώ) . . .

* Ή ·· 'Ορέστεια ·· στίς δέκα παραστάσεις της. στήν πρώτη της περίοδο
- όκτώ γραμμi1 1 -9 Νοέμβρη, μέ μιά άργία στίς 7 Παρασκευ>i . καί μέ δυό
έπαναλ1iψεις 1 5 καί 1 6 τοίΊ μ η νός - ε!χε είσπραξη 9.654 δρχ. ( 'Α νδρεάδης
..
"'Τό Βασιλικόν Θέατρον . στούς πίνακες το() βιβλίου). Τό ποσό ε!ναι !κανο·
ποιητικό. Τήν έπόμενη περίοδο παίχτηκε άλλες τpε!ς φορές, μέ είσπραξη
πιό λίγη, 1 . 096 δρχ . καί τή μεΟεπόμενη δυό φορές μέ 1 .247 δρχ. Τόση ύπο
στi1ριξη μπορούσε, τότε, νά προσφέρει στή σπουδαία παράσταση 1Ί μ ι κ ρ ή
ποσοτικά. κ α ί ποιοτικά ΆΟi1να - τ ό σ η παίδευση clχε, ι 5 παραστάσεις!
Ή · · 'Ορέστεια ·· παίχτηκε καί στίς δυό περιοδεlες τοΟ " ΒασιλικοίΊ " στήν
Αίγυπτο ("Ανοιξη 1 904 καί 1905). Ή Μαρίκα Κοτοπούλη τήν ξανάπαιξε.
στήν ίδια μετάφραση, πολύ άργότcρα - σt είκοσι τόσα χρόνια - καί τό
cργο, μέ τίς πυκνές παραστάσεις του (μαζί μ' άλλες Τραγωδίες άπό ίίλλους
Οιάσους) άποτέλεσε τιiν προπαίδεια γιά τιiν πορεία τής προγονικi)ς κληρο
νομιάς μέ τ ή γλώσσα τοϋ Λαοϋ μας . ώσπου νά 'ρΟcι 11 μεγάλη καινούρια
ζιιΗ°1 της. fiπί'ι τίc ι\r.λφικi:ς έrφτές κoniωc. π p ί ,, fiπ<\ τί'ι ·· ΈΑνικό Θέατρn " .
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Τής ΚΑ ΤΕΡΙΝ Α Σ ΘΩ Μ Α Δ Α Κ Η
Τ ό " Θέατρο " άφ1έρωσε δεκαπέντε σελίδεs, στό προη
γούμενο τεϋχοs του, y1ά τήν κριηκή παρουσίαση τών
πιό σημανηκών ρευμάτων πού έμφανίστηκαν στό φετει
νό ΙΧ Φεσηβάλ τοϋ Νανσύ. Μετά τό θέατρο λαϊκfis πα
ράδοσηs, τό θέατρο σωμαηκ fi s eκφρασηs, τά χάπεν1νyκ
κα\ τά κοντσέρτα, ή νέα σκηνοθέηs Κατερίνα Θωμαδά
κη παρουσ1άζε1, παρακάτω, τ\s έκδηλώσε1s πού χαρα
κτηρίζοντα1 άπό τήν τάση : έπ1στροφή στίs ρίζεs. Ή πα
ρουσίαση θά κλείσε� στό έπόμενο τεϋχοs, μέ μ1ά τρίτη
σεφά άναλύσεων y1ά τό πολιηκό κα\ τό παιδικό θέατρο.

V. Έπιστροφη στiς ρίζες
Ένα φαινόμενο πολύ συΧ:νό άνάμεσα σέ λαούς πού ύφίστανται
η πού εχουν ύποστεί πολιτική καταπίεση - καί άποικιοκρατία
(Cίμεση η εμμεση) - εΙναι ν' άναζητοuν σέ άντίδραση τήν
έθνικ1i τους ταυτότητα. Ν' άναζητοuν τίς είδοποιούς τους δια
φορές, κι Cίν τό παρόν τίς εχει ίσοπεδώσει νά έπιστρέφουν
βαθιά μέσα στό παρελθόν γιά νά τίς άνασύρουν.
Στό θέατρο, αύτή ή τάση γιά έπιστροφή στίς ρίζες έκφράζεται
μέ ενα άνανεωμένο ένδιαφέρον γιά τά άρχαϊκά κείμενα, τίς
παραδοσιακές θεατρικές μορφές, τή μυθολογία, τούς θρύλους,
τά παμπάλαια εθιμα καί τίς πρωτόγονες μορφές λατρείας του
κάθε τόπου.
Τό άποκορύφωμα αύτϊ;ς τϊ;ς τάσης στό Νανσύ ήταν ή παρά
σταση τοu γιαπωνέζικου Βαζέντα Σογκεκίτζο, δπου ή έπι
στροφή στίς ρίζες δχι μόνο έπιχειρήθηκε άλλά καί πραγμα
τοποιήθηκε μέ μοναδική καιριότητα. Π ρίν δμως μιλήσουμε
διεξοδικά γι' αύτή τήν παράσταση, θ' άναφερθοuμε στή δου
λειά θιάσων άπό τέσσερα Cίλλα κράτη ( Μαρόκο, Ν ιγηρία,
Ούγκάντα, Περσία) πού , άνεξάρτητα άπό τό βαθμό έπιτυχίας
της προσπάθειάς τους, άξίζουν τήν προσοχή οί προθέσεις
τους, είδικά ίiν τίς δεί κανείς σέ συνάρτηση μέ τό χώρο άπό
δπου προέρχονται.
ΘΙ ΑΣΟΣ ΤΑ Γ Ι ΕΜΠ ΣΑΝΤ Ι Κ Ι ( Μαρόκο)

Μ ιλά ό Τάγιεμπ Σαντίκι, σκηνοθέτης καί διευθυντής του όμώ
νυμου θιάσου : " Τό Μαρόκο δέ σκοπεύει νά 'ναι μιά χώρα
πού είσάγει άποκλειστικά ξένη κουλτούρα. Πρέπει μέ τά δικά του
ίδιαίτερα μέσα νά φέρει στό φώ:; καί νά έπιβάλει τόν τοπικό του
πολιτισμό . . . · Η έθνικιί μα:; κουλτούρα ε!ναι παρούσα, ύπάρχει
στά μύχια τι;:; ψυχιί:; τού λαού, στό βάΟο:; κάθε καΟημερινιϊς μας
πράξη:;. Κατάφερε νά έπιζιίσει καί ν ' άναπτυχΟεί μέσα άπό τούς
αίώιιε:;. Ζούμε ϋμω:; σ ' ίfναν αίώνα βάναυσο, ϋπου μιά Οαυμαστιί
κουλτούρα μπορεί νά κονιορτοποιηθεί καί νά ύποχωριίσει μπρο
στά σέ μιά iiλλη πού ή άξία τη:; ε!ναι άμφισβητήσιμη άλλά πού
iχει τό πλεονέκτημα νά είσβάλλει παιιτού γιατί ε!ναι καλύτερα
έξοπλισμέιιη τεχιιικά ' Ό
Ό θίασος Σαντίκι παρουσίασε στό Νανσύ ενα θέαμα έμπνευ
σμένο άπό τά Μακαμάτ - άρχαίο κείμενο του Σύρου φιλό
σοφου Βαντί Άζ-Ζαμάν Άλ Χαμαντάνι. Τά Μακαμάτ ε!ναι
διάλογοι όμοιοκατάληκτοι πού μπορούν - κατά τό σκηνοθέ
τη - νά θεωρηθούν σάν ενα άραβικό προ - θέατρο. -Εχουν
χαρακηiρα ήθικοφιλοσοφικών παραβολών καί διαδραματί
ζονται σέ εναν εύδιάκριτα άραβικό χώρο.
�

Α ΝΩ : Θέατρο Λ ίμιτεντ τιj:; Οι)γκάντα : Ξiσπασμυ. σωμυ.τιιοϊ:;
ζωτικότητα:;. Ά)).' ό πειρασμό; τού φολκλόρ δέν iχει άκόμυ. ξε
περαστεί. ΚΑ ΤΩ : .. Μακαμάτ . . άπό τό μαροκινό θίασο Τάγιεμπ
Σιιι•τίκι τι;:; Καζαμπ).ιiι•κα : Φn).κ).iιρ καί iιπτικό:; βερμπrι).ισμrί:;

Ή προσπάθεια τοu Τάγιεμπ Σαντίκι γιά έπιστροφή στίς ρίζες
του τοπικού πολιτισμού συγκεντρώνεται σέ δυό σημεία : α) στή
χρήση ένός άρχαϊκοu κειμένου πού οί άλληγορίες του εΙναι
άκόμα ζωντανές γιά τό μαροκινό λαό καί β) στή χρήση προ
σωπείων, κοστουμιών καί σκηνικών πού εχουν άντληθεί άπό
τή λαϊκή παράδοση .

Όμως στό έγχείρημα αύτό παραμονεύει ενας κίνδυνος : νά
πραγματοποιηθεί σέ ενα έπίπεδο έπιφανειακό, νά άρκεστεί
δηλαδή στήν παράθεση λαϊκών καί άρχαϊκών στοιχείων χωρίς
νά πετυχαίνει τή δυναμική μίξη τους μέσα άπό τό πρίσμα
ένός σύγχρονου ζωντανού προβληματισμού. Τόν κίνδυνο αύτό
δέν κατάφερε νά τόν ξεπεράσει ή παράσταση τών Μ ακαμάτ.
, ,,,

Σηi Μ αύρη Άφρι κ1i ή λαϊκή παράδοση της μουσικης καί
τών χορών ε!ναι άκόμα όλοζώντανη στά χωριά δπου καί
γεννήθηκε. Δεμένη άναπόσπαστα μέ τήν καθημερινή ζωή,
άνάγει τήν τελετουργία καί τήν εξαρση σέ φυσικό τρόπο
uπαρξης. Έκτός άπό τούς χορευτές, τούς μουσικούς καί
τούς παραμυθάδες πού συναντιούνται στίς άργίες γιά νά
σμίξουν τίς δυνάμεις τους σέ λαϊκά γλέντια, τό θεατρικό
ύπέδαφος τϊ;ς Μ αύρης Άφρικϊ;ς πλουτίζεται άπό θρησκευ
τικές τελετουργίες πού πολλές φορές διαρκούν μέρες ii
καί βδομάδες όλόκλη f)F.ς.
Τό καινούριο 'Αφρικάνικο Θέατρο προσπαθώντας νά χει
ραφετηθεί άπορρίπτει τά εύρωπαϊκά πρότυπα πού εχουν
έπιβληθεί άπό τούς κατακτητές λαούς. Συσπειρώνεται γύρω
άπό αύτή τή ζωντανή παράδοση άνακτώντας καί συνθέτον
τας τά διάσπαρτά της κύτταρα. Σ' αύτή τήν κατεύθυνση
κι νούνται οί θίασοι της Νιγηρίας καί τϊ;ς Ούγκάντα.
ΕΘΝ Ι ΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ

ΝΤΟΥΡΟ ΛΑΝΤ Ι Π Ο ( Νιγηρία )

Τό συγκρότημα αύτό εχει ίδρυθεί άπό τόν Άφρικάνο μουσικό
καί σκηνοθέτη Ντούρο Λάντιπο. Π ρίν άρχίσει νά κάνει θέα
τρο, ό Λάντιπο εγραφε μουσική γιά τήν άγγλικανική έκκλη
σία τϊ;ς Ν ιγη ρίας - ό πατέρας του ήταν έκεί κατηχηηiς.
Γρήγορα δμως ή ρθε σέ σύγκρουση μέ τίς έκκλησιαστικές άρ
χές έξαιτίας της προσπάθειάς του νά άφρι κανοποι ήσει τή
μουσική τϊ;ς χριστιανικϊ;ς λειτουργίας, είσάγοντας τοπικά
δργανα καί ρυθμούς. Μετά άπ' αύτή τή ρtiξη ίiρχισε νά παίζει
τή μουσι κ1i του σέ σχολεία καί σέ αϊθουσες συναυλιών. Τε
λικά στράφηκε στή Λαϊκή Όπερα Γιορούμπα, ενα μουσικο θεατρικό ε!δος πού άναπτύχτηκε στή Ν ιγη ρία μέσα στήν τε
λευταία εί κοσαετία. Ή δπερα αύτή έμπνέεται άπό τούς έκ
κλησιαστι κούς ψαλμούς της φυλi')ς Γιορούμπα κι άπό τή λαϊκή
μουσική.
Στό Νανσύ, τό Θέατρο τοu Ντούρο Λάντιπο παρουσίασε δυό
δείγματα δπερας Γιορούμπα : τό .. Όλουβέρι " καί τό ·· Όμπα
Κόρο ".Τό .. Όλουβέρ ι " εχει γραφτεί άπό τό Ντούρο Λάντιπο
κ' ε!ναι διασκευή σέ Γιορούμπα ένός άφρικάνικου θεατρικού .
εργου. Σά θέμα του εχει ί:: να παλιό μύθο πού είκονογραφεί . τή
λαϊκή άντίληψη δτι ό Cίνθρωπος καθορίζει ό ϊδιος τή μοίρα
του πρίν γεννηθεί. Τό .. .·ομπα - Κόρο " συνθέτει κι αύτό τήν
πλοκ1i του άπό μυθικά στοιχεία : περιγράφει τήν έξοντωτική
πάλη άνάμεσα σέ δυό στρατηγούς καί τήν έξέγερση του ίσχυ
ρότερου ένάντια στό βασιλιά. Καί τά δυό αύτά εργα i:χουν
δομή καί νοοτροπία παραμυθιών.
Άπό τή σκηνική τους παρουσίαση ελειπε έντελώς ή όργάνω
ση κ' ή ρυθμική άκρίβεια πού άπαιτεί ενα μουσικό ε!δος. Οί
φωνές κ' ο ί κινήσεις τών ήθοποιών ήταν θολές, χωρίς σχi')μα.
Ή παράσταση άντέγραφε έξωτερικά παραδοσιακές μορφές,
καταλήγοντας σ' εναν άκαδημαϊσμό του φολκλόρ.
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ΘΕΑΤΡΟ Α Ι Μ Ι ΤΕΝΤ (Ούγκάντα)

Τό Θέατρο Λ ί μιτεντ διευθύνεται άπό τό Ρόμπερτ Σερουμάγκα
πού εΙναι συγχρόνως ό ίδρυτής, ό σκηνοθέτης κι ό συγγ � α
φέας τού θιάσου. Ό Σερουμάγκα ε!ναι Άφ � ικάνος χ p ιστιανος .
μπολιασμένος μέ τήν εύρωπαϊκή κουλ τ?. υρα. Σπουδα ο:ε στ<;>,
Δουβλίνο καί γυρίζοντας στόν τόπο του εγινε καθηγητης στο
Πανεπιστήμιο τού Μακέρε, δημιούργησε αύτό τό θίασο κ' ε
.
.
γραψε θεατρικά εργα - . Έπιστροφή στίς Σκιές ·· . . Μαγγάν
γκουα . . καί .. Ρένγκα Μόι ' Ό
Στό . . Ρένγκα Μόι .. πού ό θίασός του παρουσίασε στό Νανσύ .
μεταφέρει στοιχεία ' άπό τίς κοι νωνικοθρησκευτικές άντιλ1i
ψεις τού παραδοσιακού άφρικά � ι κ<;> υ πολιτι σ:μού. '0 �εντρ ικ �ς
.
ίjρωας, ό βασιλιάς, Ρένγκα Μοι αντιμετωπιζει �_ να ηθικ�. δι 
λημμα. Έχοντας κάνει δίδυμα παιδια πρεπει συμφωνα με το.
εθιμο νά .. γαληνέψει τά πνεύματά τους . . ύποβάλλοντας τόν
έαυτό του στή δοκιμασία της άσκ11τικης ζωης . Στή διάρκεια
αύτης της καθαρτιiριας περιόδου δέν εχει δικαίωμα νά χύσει
αίμα. "Αν παραβεί τόν ίίγραφο αύτό νόμο, οί δ.ίδυμοι θά πε
θάνουν κ' ti σκλη ριi τους έκδίκηση θά τόν καταστρέψει. Π ρ ί ν
δμως ό Ρένγκα Μ ό ι όλοκληρώσει τήν κάθαρση, ξcσπίι πόλι:
_
μος. Γειτονι κές φυλές άπειλούν νά κυριέψουν το χωριο_ του.
"Αν πάρει τά δπλα καί ύπερασπιστεί τούς ύπηκ �� υς τ <?υ ��
·
.
ύποστεί τιiν τρομαχτική έκδί κηση τών διδυμων.
Αν παλι δε
διακόψει τόν έξαγνισμό, τό χωριό θά άφανιστεί. Τελικα θυ
σιάζει τόν έαυτό του γιά τή σωτηρία τού συνόλου.
Ό μύΟος αύτός μπορεί νά έρμηνευτεί σά μιά άλληγορία πάνω
στίς έσωτερικές συγκρούσεις πού άντιμετωπίζει σιiμερα ό
άφρι κάνι κος κόσμος . .. Χρησιμοπο ι u> μύθους - λέει ό Σερου
μάγκα - γιατί είναι τό άποκορύφωμα τών σύγχρονών μου
προβλημάτων. Όπωσδ ιiποτε Οεωρώ τό θέατρό μου στρατcυ
μένο κοινωνικά καί πολι τικά .. .
Ή παράσταση τού Θεάτρου Λίμιτεντ ήταν άρτιότερη τcχνικά
άπ' δ,τι οί -οπερες Γιορούμπα τού Ντούρο Λάντιπο. Οί ιiθο
ποιοί έδώ είχαν σώματα εύλύγιστα μέ καθαρές κι νιiσεις κ· ενα

παλμό πού ταυτιζόταν μέ τούς ρυθμούς τών όργάνων. Οί φω
νές τους, άξιοπρόσεχτες, κάλ� πταν εν� � ν:� π ; υγμένο � εληνεκέ�
εντασης καί αίχμηρότητας. Ομως κ εδω η προσπαθεια για
έπιστροφή στίς ρίζες ήταν έπιφανειακιi. Μέσα άπό τό μύθο
πού δημ ιουργεί ό Σερουμάγκα Θά περίμενε κανείς νά ξεπετά
γεται ό συμπαγής έκείνος σκοτεινός φόβος κι ό άδρός μυστι
κισμός πού τεντώνουν άπό μέσα τά άφρι κάνικα γλυπτά. Ά ντί
γι· αύτό δμως ύπtϊ ρχε μόνο τό σχημα τού φόβου κ' ή έπιφάνεια
τού μυστικισμού. Πολλές κραυγές, πολλές κινήσεις, πολλή
ένέργεια πού ξεχύνονται σπάταλα άποσκοπώντας νά έντυπω
σιάσουν.
Τό Άφρικάνικο Θέατρο θά πρέπει νά παλέψει σκληρά γιά νά
άποδεσμευτεί άπό τιiν παγίδα τού φολκλόρ.
ΚΑΡΓΚΑ Γ Ι Ε ΝΑΜΑΓΙ ΕΣ ( Ι ράν )

Γιά πρώτη φορά φέτος ενας περσικός Θίασος έμφανίστηκε
στό Νανσύ. Ό ίδρυτής του, -Αρμπυ Όβανεσσιάν, cχει στό
ένεργητικό του μιά σημαντικti συνεργασία : τό 1 97 1 δημ ιούρ
γησε μαζί μέ τόν Π tϊ τερ Μ προύκ τό Π ερσικό Τμημα τού
Διεθνούς Κέντρου Θεατρικών Άναζητιiσεων. Άποτέλεσμα
αύτης της συνεργασίας ήταν τό .. Όργκάστ .. πού παρουσιά
στηκε στό 5ο Φεστιβάλ Τεχνών τt) ς Τεχεράνης. Ά ργότερα
ή όμάδα αύτή έμπλουτίστηκε μέ νέα στελέχη καί παρουσίασε
δύο εργα τού Πέτερ Χάντκε, τό .. Βυσσι νόκηπο .. τού Τσέχωφ
καθώς καί τό .. Ναγκαχάν . . . μιά έξερεύνηση τών δυνατοτιiτων
τού περσι κού παραδοσιακού Θεάτρου Ταζίε.
Σημαντι κές πληροφορίες γιά τό είδος αύτό άποκαλύπτονται
σέ μιά συνέντευξη πού δημοσιεύτηκε στό εντυπο · · Μ ιά έφη
μερίδα τού Φεστιβάλ " . Μ ι λούν ό ιiθοποιός καί συγγραφέας
Μ πιζάν Μοφίντ καί ό σκηνοθέτης Άρμπυ Όβανεσσιάν.
Ποιά είιιαι ιί κατάσταση τοίί Οεάτρου στόv τόπο σα:; ; Πιϋ:;
τοποΟετείστε σέ σχέση μέ τά διάφορα είδη Οεάτρου ;

Μ ΟΦΙ Ν Τ : Τό Θέατρο δέν είναι ενα καινούριο γεγονός στόν

ι•ι;ιηριυ.ιιιί ιJπεμυ. Γιοροιjμπυ.. Ά ντt;'{Jάφετυ.ι τό σχιjμυ., ύ.}).ά χάιιετυ.ι ιί ούσία τιj; J.αϊκιj; παράδοση;
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τόπο μας. "Υπάρχει ενα πανάρχαιο είδος θεάτρου : τό Ταζίε,
ενα πραγματικό κυκλικό θέατρο πού τείνει νά έξαφανιστεί.
Τό Ταζίε ε!ναι ε!δος θρησκευτικό καί τελετουργικό, άντλεί
δμως τήν i:μπνευσή του κι άπό τήν έπική παράδοση.
Τό σημερινό θέατρο δ.ρχισε νά ύπάρχει μόλις πρίν άπό πε
νήντα χρόνια. Τά πρώτα εργα πού παίχτηκαν ήταν μεταφρά
σεις του Μ ολιέρου κι δ.λλων Γάλλων συγγραφέων κ' ϋστερα
-Αγγλων, δπως τοu Σαίξπηρ. 'Αργότερα συνειδητοποιήσαμε
δτι τά είδη πού είσάγονταν δέ βοηθοuσαν στή γέννηση του
περσικοu θεάτρου. Τό σύγχρονο θέατρο πού μάς ένδιαφέρει
δημιουργήθηκε έδώ καί δέκα χρόνια μέ νέους Π έρσες 1iθο
ποιούς. Ή δουλειά μας ε!ναι μιά άναζήτηση. Προσπαθοuμε
νά βροuμε τίς βάσεις του πραγματικά δικού μας θεάτρου. Τό
Εργο πού θά παρουσιάσουμε, τό " Ναγκαχάν ", βασίζεrαι στό
Ταζίε, άλλά έμείς έπεξεργαστήκαμε τή σκηνοθεσία άνατρέ
χοντας σέ έπαναλαμβανόμενους αύτοσχεδιασμούς. Αύτό πού
i:χει σημασία νά μάθουμε ε!ναι αν αύτή ή δουλειά όπισθο
δρομεί πρός τό παρελθόν η άντίθετα αν στρέφεται πρός τό
μέλλον . . .
- Οί μορφές τού τελετουργικού θεάτρου κατάφεραν νά άντιστα

θούν στίς έπιδράσεις τών ξένων δυτικών πολιτισμών καί στίι;
έσωτερικές πιέσεις ;

Μ ΟΦ Ι Ν Τ : Ναί.' Άλλά οί πιέσεις στάθηκαν έξα ι ρετικά !σχυ
ρές. Π ρώτα άπ' δλα ύπηρξε μιά άντίδραση πολιτική γιατί ή
πολιτική έξουσία άντιτασσόταν πάντα σέ κάθε είδους συγ
κεντρώσεις καί όμαδικές έκδηλώσεις. Π ράγμα δ.λλωστε πολύ
λογικό . . . Έπειτα, μιά άντίδραση θρησκευτική. Αύτό βέβαια
ε!ναι πολύ λιγότερο λογικό. Τό Κοράνι δμως άπαγορεύει
κάθε παραστατική άπεικόνιση, δπως π.χ. σχέδια, ζωγραφιές,
μάσκες. Έτσι, οι μουσουλμάνοι Ιερείς εχουν κάθε λόγο νά
άντιτίθενται στό Ταζίε. ' Υ πάρχει μιά όλοκληρωτική i:λλειψη
κατανόησης άπό τή δική τους πλευρά. Στό Ταζίε, δέν ύπάρχει
παίξιμο θεατρικό μέ τήν κλασική εννοια τού δρου. Ό ήθο
ποιός δέν παίζει τό ρόλο του, τόν κατευθύνει καί ποτέ δέν
ταυτίζεται μέ τό πρόσωπο πού ύποδύετα ι . Όταν π.χ. παίζει
εναν δ.γιο κ ι ά ρχίσει νά κλαίει, συγχρόνως " ύποκρίνεται ".
Τό Ταζίε λοιπόν βρίσκεται πολύ κοντά στό μπρεχτικό θέα-

Τιιζίι:

τρο. Δέν ύπάρχει θέατρο μέ τήν εννοια πού τού δίνει τό Κο
ράνι. Ο ί ίερείς δμως θεωρούν σάν άντιθρησκευτική άπεικό
νιση κάτι πού δέν ε!ναι παρά μόνο άποστασιοποίηση.
- Τό Ταζίε πάντω:; σά μορφιί καί σάν περιεχόμενο άνάγεται σέ
μιά φεουδαρχικιί κοινωνία καί είναι αύτό καθαυτό tvα:; τρό
πο:; φεουδαρχικι;:; ifκφραση:; ;

Ο Β Α Ν ΕΣΣΙΑ Ν : Κάθε δ.λλο. Ε Ιναι μιά μορφή συλλογικ ή .
Αύτό τ ό είδος δέν παρασταίνει ποτέ δ.μεσα αύτό πού θέλει νά
πεί, άντίθετα μ' αύτό πού συμβαίνει στό μεσαιωνικό θέατρο.
' Εξαιτίας τών θρησκευτικών άπαγορεύσεων, παίζεται μέ κινή
σεις καί δέ μιλά, δέν έκφράζει δ.μεσα τά πράγματα. Βάζει στή
σκηνή μιά παραδοσιακή κατάσταση καθαρά καθημερινή : ε!ναι
ενα σχημα.
ΒΑΖΕΝΤΑ ΣΟΓΚΕΚΙ ΤΖΟ ( ' Ι απωνία)

Τό θέαμα · · Πάνω στά Θεατρικά Πάθη 1 1
πού τό Βαζέντα
Σογκεκίτζο (Θεατράκι τού Βαζέντα) παρουσίασε στό Νανσύ,
στάθηκε μιά άπό τίς άποκαλύψεις τού Φεστιβάλ. Σπάζοντας
κάθε φράγμα γλωσσικης έπικοινωνίας, πέρασc στό κατάπλη
κτο δυτικό κοινό δλο τό ρίγος της άναβίωσης ένός άπονεκρω
μένου σήμερα θεάτρου : του Καμπούκι . -ετσι, έπιστρέφοντας
στίς ρίζες τiΊς γιαπωνέζικης κουλτούρας, κατάφερε νά αίχμα
λωτίσει τή σύγχρονη εύαισθησία. Γι' αύτό του τό έπίτευγμα
τό " Πάνω στά Θεατρικά Πάθη 1 1
άξίζει νά μελετηθεί
προσεχτικά.
"

"

Τό θέαμα αύτό, πού όφείλεται στή συγχώνευση δυό δυναμι κών
ταλέντων - τού σκηνοθέτη καί μεθοδολόγου Ταντάσι Σου
ζούκι (Tadashί Suzu k i ) καί της 1iθοποιοu Καγιόκο Σιραίσι
( Kayok o Shiraish i ) i:χει μιά άχανη ύποδομή πού άπλώνει τίς
ρίζες της σέ δλο τό σώμα τού παραδοσιακού θεάτρου Καμπούκι
καί τού σύγχρονου γιαπωνέζικου προβληματισμού. Ε!ναι άπα
ραίτητο λοιπόν, γιά μιά όλοκλη ρωμένη προσέγγιση του θεά
ματος, ν' άναφερθοuμε άναλυτικά σ' αuτή τήν ύποδομή καί
Ιδιαίτερα - άφοu πρόκειται γιά μιά άναβίωσ11 - στό θέατρο
Καμπούκι πού ε!ναι έλάχιστα γνωστό στό έλληνικό κοινό.
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Όταν τ ό Καμπούκι δέν άντλεί κατευθείαν άπό τ ό ζωντανό
μύθο, μυθοποιεί τήν καθημερινή πραγματικότητα Σ' όποια
Τό Καμπούκι ε{ναι eνα άπό τά τρία εϊδη παραδοσιακού θεά δήποτε περίπτωση ό μύθος σάν περιεχόμενο ii σά διαδικασία
τρου πού έπιζοuν στή σημερινή 'Ιαπωνία - τά ι'iλλα δυό εΙναι ε{ναι πάντα παρών.
τό Νό - Κυόγκεν καί τό κουκλοθέατρο Μ πούνρακου. 'Αντίθε
Καί στή λειτουργία, τό Καμπούκι διαφέρει ριζικά άπό τό Νό.
τα με τό Νό, πού δημιουργήθηκε καί ι'iνθισε στό κλειστό περι
Π ροσπαθεί σά γνήσιο λαϊκό θέαμα νά συναρπάσει, νά έντυ
βάλλον τής θρησκευτικής καί στρατιωτικής άριστοκρατίας,
πωσιάσει καί νά διεγείρει τό κοινό του μέ έργα δπου ό βασι
τό Καμπούκι (καθώς καί τό Μπούνρακου) ξεπήδησε σά λαϊκό
κός ι'iξονας εΙναι ή βία, ό έρωτισμός καί ό τρόμος. Όλη
θέαμα κ' ή πορεία του κατευθύνθη κε άπό τίς ψυχολογικές
δμως αύτή ή ώμότητα, πού άντιστοιχεί στό σιντοϊστικό ύπο
άνάγκες της άνερχόμενης άστικής τάξης. Ή διαμόρφωσή του
συνείδητο του γιαπωνέζικου λαού, διυλίζεται μέσα άπό μιά
άνάγεται στήν περίοδο Έντο ( 1 603 - 1 867) .
. αύστηρά διαρ1Jρωμένη α!σθητική. Ή α!σθητική τού φόνου,
Παρόλο πού τό Καμπούκι έχει άφομοιώσει πολλά στοιχεία ή α!σθητική του πάθους, ή α!σθητική του τρόμου συγκεκρι
άπό τήν α!σθητική του Νό, στή δομή εΙναι πολύ πιό έλεύθερο. μενοποιούνται μέ τή σωματική γλώσσα της έρμηνείας του
Κι αύτό γιατί άναπτύσσει μιά διαφορετική σχέση μέ τόν ήθοποιοu, γλώσσα πού συγχωνεύει τραγούδι, χορό καί ύπο
έξωτερικό κόσμο . Ένω τό Νό άπορρίπτει τόν κόσμο αύτό κριτική.
σάν ένα κόσμο των φαινομένων - σύμφωνα μέ τή βουδιστι Ή καταγωγή του Καμπούκι συνδέεται μέ τά μεσαιωνικά για
κή φιλοσοφία - κι άναζητίi τήν όλοκλήρωση στό μεταθανά πωνέζι κα έθιμα θυσίας, πού βασίζονταν στή φοβία της μόλυν
τιο χωρο των πνευμάτων πού α!ωρείται έξω άπό τό χρόνο, σης Ή μόλυνση, σύμφωνα μέ τό σιντοϊσμό, μπορεί νά προ
.
τό Καμπούκι στήν πορεία τής διαμόρφωσής του άντλεί άπό κληθεί
άπό όποιαδήποτε προσβολή στήν όμαλότητα, άπό
τόν πραγματικό κόσμο. 'Ακολουθεί δμως μιά διαδικασία έπι τήν άνηθικότητα, άπό τό α{μα κι άπό τό θάνατο. Στίς πρωτό
λογης. Συλλαμβάνει τίς πιό πυκνές, τίς πιό δραματικές στι γονες κοινότητες τό θύμα της άνθρωποθυσίας πιστευόταν πώς
γμές. οι φόνοι, τά έρωτικά πάθη, ο[ θυσίες, ο[ αύτοκτονίες τό 'χε ύποδείξει ό ϊδιος ό Θεός μέ eνα στίγμα πού τό σημά
πού γεμίζουν τά έργα του Καμπούκι, εΙναι γεγονότα ύπερ δευε εϊτε στό σωμα εϊτε στήν Ιδιωτική του ζωή Ή σχέση του
.
μεγέθη , σημεία τομής του πραγματικού μέ τό φανταστικό :
μέ τό Θεό του 'δινε ενα χαρακτήρα [ερό, ταυτόχρονα δμως
καί μολυσμένο γιατί ξεπερνούσε τά παραδεγμένα μέτρα. Ή
μοίρα του ήταν του άποδιοπομπαίου τράγου. Ό θάνατός του
έφερνε τόν έξαγνισμό.
Καθώς ή Σιραίσι έρμηνεύει τό τραγούδι " γιακούζα .. , οί συγκινιί Στό Καμπούκι περιλαμβάνεται ενας μεγάλος άριθμός σκηνων
σεις μετακινοϋνται στό πρόσωπό της σάν ι'ριδισμοί. 'Αποκαλύπτε
θυσίας, έπιβίωση των μεσαιωνικων έθίμων. Ή σχέση δμως
ται έτσι έξίσου παντοδύναμη στιίν άπόχρωση δσο καί στιίν ένταση
του θεάτρου αύτοu μέ τή θυσία έχει κατοχυρωθεί έσωτερικά
άπό τίς έρευνες τού διάσημου έθνολόγου Σ. Όριγκούτσι πού
άποκάλυψε δτι άρχικά ή θεατρική πράξη τού Καμπούκι ταυ
τιζόταν σέ περιεχόμενο μέ τήν πράξη τής θυσίας. Ό χωρος
δπου γίνονταν οι θυσίες καί πού ή όνομασία του έχει δια
σωθεί στή σκηνή του Καμπούκι, λογαριαζόταν προνομιούχος
γιατί έκεί συνέβαινε ή συνάντηση τού άνθρώπου μέ τό Θεό .
Σέ κείνο τό χωρο σμίγαν ή μόλυνση καί ή κάθαρση. Μ έ βάση
αύτές τίς άντιλήψεις μπορούμε νά σχηματίσουμε eναν όρισμό
της ούσίας του θεάτρου Καμπούκι : ή δημιουργία ένός άσυνή
θιστου χώρου δπου τό μή - καθημερινό συναντιέται μέ τό
καθημερινό, τό θείο μέ τό μολυσμένο. Ή ενωση των άντίθε
των αύτων στοιχείων συντελείται άπτά μέσα στήν ϋπαρξη
του ήθοποιοu.
Σύμφωνα μέ τίς πιό πιθανές ύποθέσεις ή πρώτη α!σθητική
διαμόρφωση του Καμπούκι, στίς άρχές του 1 7ου α!ώνα, όφεί
λεται σέ μιά γυναίκα, τήν Ο' Κούνι, πρώην σιντοlστρια [έρεια,
πού έξασκοϋσε τό έπάγγελμα της πόρνης. (Ή μ ίξη του [εροu
μέ τό μολυσμένο ε{ναι iiδη έμφαντικά παρούσα στή μυθική
σχεδόν μορφή της " ίδρύτριας " του Καμπούκι). Ή Ο' Κούνι
δημιούργησε μιά σύνθεση άπό τούς λαϊκούς χορούς φούριου
κι άπό τραγούδια κι άπαγγελίες ποιημάτων πού ένώνονται
μεταξύ τους μέ ενα λογικό νήμα . Τό θέαμά της εΙχε itνα χαρα
κτήρα έντονα έρωτικό πού κορυφωνόταν μέ άντιστροφές ρό
λων άνάμεσα στά άνδρικά καί τά γυναικεία μέλη του θιάσου.
Μέ πρότυπο τούτο τό θίασο δημιουργήθη καν κι ι'iλλοι - τό
τiρωτο Καμπούκι άπλωνόταν σάν έπιδημία άνάμεσα στό λαϊκό
κοινό.
οι ήθοποιοί στήν πρώιμη αύτή περίοδο ζούσαν νομαδικά.
Μετακινιόνταν καί δίναν τίς παραστάσεις τους στίς δχθες του
ποταμού Καμογκάβα. Ή ιδιωτική τους ζωή ήταν διαβόητη
γιά τήν άνηθικότητά της. Στή σκηνή τούς άντιμετώπιζαν μέ
δέος, σάν δντα πού εΙχαν τή μαγική δύναμη νά δίνουν μορφή
στό άφύσικο, στό ύπερβολικό καί στό θείο . Στή ζωή, ή λαϊκή
δεισιδαιμονία τούς καταδίκαζε σέ μιά ϋπαρξη περιθωριακή.
Γιά τό φόβο της μόλυνσης, δηλαδή της εiσβολης του χάους
μέσα στήν καθημερινή ζωή.
Όταν μέ τήν ι'iνοδο της δημοτικότητας των θεαμάτων ή άνη
θικότητα ι'iρχισε νά άπειλεί σοβαρά τά iiθη, ή κυβέρνηση
των Τοκουγκάβα άπαγόρεψε τή συμμετοχή των γυναικων στίς
παραστάσεις. Έτσι τό 1 608 διαλύθηκε μιά γιά πάντα τό γυ
ναικείο Καμπούκι (γιοuτζο Καμπούκι).
Τό Καμπούκι (καταγωγ ή - έξέλιξη - σημερινό άδιέξοδο)

Γρήγορα δμως άντικαταστάθηκε άπό τό Καμπούκι των έφή
βων (βακάτσου Καμπούκι). ο ι έφη βοι αύτοί συνέχισαν τήν
παράδοση τού γιοuτζο Καμπούκι : μέ θηλυκά χτενίσματα, φο
ρέματα, κινήσεις, μεταμφιέζονταν σέ γυναίκες άποβλέποντας
σέ μιά α!σθητικο - αiσθησιακή κατάκτηση του άκροατηρίου

104

·Ένας ρόλο; μέσα στό ρόλο : ιί ύ.λυσοδεμένη τρελιί ταυτίζεται μέ
μιά πονεμένη γκέισα, ήρωίδιι μελοδράματος S/ιίιιιρa καί καταλαμ
βάνεται άπό τό θεατρικό πάθος τι;ς φανταστικιϊς ίστορίας. Μ ' αύτιί
τιί σκηνιί, ό σκηνοθέτης έπιχειρεί ν ' άποτυπώσει τιί μυθολογικιί
είκόνα πού φτιάχνουν γιά τούς έαυτούς τους οί θεατές κ' ίδιαίτερα
οί γυναίκες, μέ πρότυπο τίς ιίρωίδες τοu S/ιίιηρa καί νά κριτικάρει
γενικότερα τιί στάση τοu " λαού - θεατιϊ " πού μέσα στιί μιζέρια
του καταντά νά τρέφεται μέ τέτοιου είδου; θεατρικούς μύθους

τους. οι παραστάσεις τους όδήγησαν σέ καινούρια αιχμή
τόν κίνδυνο έκφυλισμοu τ&ν 1)θών. 'Απαγορεύτηκαν τό 1 652.
Όμως ή διέγερση τής λαϊκής φαντασίας πού ε!χε προκαλέσει
τό Καμπούκι ήταν ά.συγκράτητη . οι θίασοι ά.νασχηματίστη
καν, αύτή τή φορά ά.ποτελεσματικά μέ τή συμμετοχή ά.νδρών
(γιαρό Καμπούκι) πού eπαιζαν τούς ρόλους καί τών δύο φύ
λων. Αύτή ή σύνθεση eχει διατηρηθεί μέχρι τίς μέρες μας .
Ή παρουσία του άνδρικοu στοιχείου δημιούργησε τήν ά.νάγκη

για ενα θέαμα πιό άδρό καi πιό όργανωμένο : σέ τούτη τή
χρονική στιγμή πραγματοποιείται τό πέρασμα άπό τίς χορευ
τικές παραστάσεις, τίς διανθισμένες μέ τραγούδι κι άπαγγε
λίες, στό δομημένο θεατρικό eργο μέ · πλοκή.
Μ έ τό καταστάλαγμα στούς άνδρες έρμηνευτές, τό Καμπούκι
πέρασε στήν ώριμότητά του . Ό εύκολος γυναικείος καί έφη
βικός αίσθησιασμός παραμερίστηκε ά.πό μιά συνειδητή κ' έπί
πονη προσπάθεια δημιουργίας αισθητικών προτύπων . 'Ιδι
αίτερα ο ί ήθοποιοί όνναγκάτα - άνδρες ήθοποιοί πού έρμη
νεύουν γυναικείους ρόλους - ήταν άναγκασμένοι νά ύποτά
ξουν τά eμφυτα άνδρικά στοιχεία τους σέ ενα γυναικείο εϊδωλο
ψευδαισθητικής όμορφιάς . Γιά νά τό ένσαρκώσουν χρησιμο
ποίησαν δλη τήν κλίμακα τ&ν έκφραστικών τους μέσων .
Κ ιν1)σεις, τόνοι φωνης, βλέμματα, περπάτημα, ε!ναι οί έξω
τερικές έκδηλώσεις μιάς βαθιάς διαδικασίας προσαρμογης τοϋ
άνδρικοu σώματος στά γυναικεία ψυχοσωματικά χαρακτηρι
στικά, πού ξεκινά άπό τήν ϊδια τήν άναπνο1) . Γιά νά πραγμα
τοποιηθεί αύτή 1i προσαρμογή, ήταν άπαραίτητη ή άνάπτυξη
μιάς λεπτομερειακης τεχνικης, άσφυκτικά πειθαρχημένης.
Ή μεταμφίεση κ' ή άντιστpοφή τών ρόλων άνάμεσα σέ άνδρες
καί γυναίκες ήθοποιούς, πού χαρακτηρίζει τίς πρώτες φάσεις
της διαμόρφωσης τοϋ Καμπούκι, άποκαλύπτει μιά άπό τίς
πιό βαθιές δυνάμεις πού κινούν τούτο τό ε!δος θεάτρου : τόν
πόθο γιά ύπέρβαση του πραγματικοί> κόσμου πού σέ τούτη
τήν περίπτωση έκδηλώνεται μέ τήν παραμόρφωση ii τό στραγ
γαλισμό τοu φύλου. Ή τεχνική τοu όνναγκάτα ίδιαίτερα
άνοιξε τό δρόμο γιά τή συστηματική άρνησ11 της φυσικης
συμπεριφοράς του σώματος πού βαθμιαία όλοκληρώθηκε μέ
τήν περίπλοκη χρήση του κοστουμιοϋ, της περούκας καί
τοϋ μακιγιάζ .
Στό 1 70 αίώνα (περίοδος Γκενρόκου) διαδραματίστηκε μιά
σημαντική κοινωνική έξέλιξη : ή qίκονομία, πού μέχρι τότε
βασιζόταν στήν κατοχή γης, άρχισε νά έξαρτάται άπό τό νό
μισμα . Αύτή ή άλλαγή ε!χε σάν άποτέλεσμα νά συγκεντρωθεί
ή δύναμη στά χέρια της άνερχόμενης άστικης τάξης πού ο[
πνευματικές, ψυχολογικές καί αισθητικές ά.νάγκες της προσ
διορίζουν άπό δώ καί πέρα τό Καμπούκι . Σιγά σιγά οί πλανό
διοι θίασοι ρίζωσαν στίς πόλεις. Κ' έκεί όμως ή αϊσθηση της
μόλυνσης συνέχισε νά τούς καταδιώκει. 'Απομονωμένοι σέ
ειδικές συνοικίες, ά.παγορευόταν νά κυκλοφοροϋν άνάμέσα
στούς κοινούς άνθρώπους μέ τό πρόσωπο άκάλυπτο . Σά μιά
έπικίνδυνη άναθυμίαση περιτριγύριζαν τήν κυρίαρχη τάξη .
'Αποκορύφωμα της άμφιθυμίας του κοινοί> άπέναντί τους
ήταν ή περίπτωση του μεγάλου 1)θοποιοu Ίτσικάβα Νταντζοu
ρο πού, παρόλο πού ή τέχνη του τόν ε!χε τοποθετήσει στήν
τάξη τών ά.πόκλη ρων, λατρευόταν σάν πολιούχος άγιος τοϋ
Κυότο .
Μ έ τήν έμφάνιση τών μεγάλων 1)θοποιών γίνεται αίσθητό
τό φαινόμενο της άποκρυστάλλωσης τών ύποκριτικών στοι
χείων πού καθορίζι:: ι τή ροή τής καλλιτεχνικης δημιουργίας
στό Καμπούκι. Ένας μεγάλος ήθοποιός π . χ . διαπλάθει !:να
είδικό uφος παιξίματος πού ε!ναι συνισταμένη της προσωπι
κότητάς του. Π α ίζει χρησιμοποιώντας εναν κώδικα κιν1)σεων
πού βρηκε αύτός, τούς δικούς του ρυθμούς, τή δική του άτμό
σφαιpα, τό κοστούμι πού ό ϊδιος προετοίμασε, τό μακιγιάζ
πού ό ϊδιος άνακάλυψε πάνω στό πρόσωπό του. Ή δημιουρ
γία του αύτή, πού γιά τόν ϊδιο στάθηκε αύθόρμητη, κωδικο
ποιείται ά.πό τούς κληρονόμους ii τούς μιμητές του . -ο,τι
σ' έκείνον ήταν προσωπικό ϋφος, άπό τήν παράδοση άνάγεται
σέ τύπο καί προστίθεται στό θησαυροφυλάκιο της τέχνης τοϋ
Καμιiούκι . Ή δημιουργία λάμπει κι άμέσως παγώνει. Τό
άποτύπωμά της μεταφέρεται μέ θρησκευτική προσήλωση δια
σχίζοντας τούς αίώνες. Τούτη τή διαδικασία τήν ένισχύει ή
κληρονομική μεταβίβαση τ�1ς τέχνης του ήθοποιοϋ, θεσμός
πού τροφοδοτ�)θηκε άπό τή φεουδα ρχική πατριαρχία καί πού
σ' αύτόν όφείλει τήν έπιβίωσή του όλόκληρο τό γιαπωνέζικο
παραδοσιακό θέατρο.
Στό πρώτο μισό τοu 1 8ου αίώνα (περίοδοι Κυόχο - Κορέκι)
τό Καμπούκι ύποσκελίζεται άπό !:να σκληρό άνταγ:JJνιστή :
τό κουκλοθέατρο Τζιόρουρι (πρόγονος τοϋ Μπούνρακου) . Τήν
κρίση αύτή, τό Καμπούκι τήν άντιμετώπισε άφομοιώνοντας
καί διασκευάζοντας δύο χαρακτηριστικές τεχνικές τοϋ Τζιό
ρουρι : τίς μπαλάντες τοϋ τραγουδιστη άφηγητ�Ί πού συνοδεύ
ουν τή δράση, καθώς καί τίς στυλιζαρισμένες κιν1)σεις άπό τίς
μαριονέτες . Μέσα ά.πό τό στυλιζάρισμα άκονίστηκε ή βίαιη
καί γωνιώδης έκφορά της κίνησης πού άποτελεί ενα άπό τά
βασικά έκφραστικά σχήματα της αίσθητικης τοϋ Καμπούκι.

105

Χάρη σ' αύτές τίς προσθηκες τό Καμπούκι άνανεώθη κε καί
πέρασε μιά δεύτερη άκμή (περίοδος Κορέκι - Κανσέι, 1 750 1 800). Τότε, έκτός άπό τήν τελειοποίηση τού μουσικού στοι
χείου μέ τήν έκτεταμένη χρήση του eγχορδου σαμισέν, έφευ
ρέθηκαν μερικές άξιοθαύμαστες τεχνικές σκηνης. Καί πρόΊτα
πρόΊτα ό διάδρομος χαναμίτσι, προέκταση τού σκηνικού χώ
ρου, πού διασχίζει τό κοινό, κόβοντας τήν αίθουσα άριστερά
στή χρυσή τομ ή . ' Εκπλη κτ ι κό εϋρημα πού πραγματοποιεί μιά
τεταμένη προσέγγιση ήθοποιοu - κοινού καί προσφέρει ενα
tδανικό σημείο μ ίξης τών συγκινήσεών τους. Ταυτόχρονα ή
όπτική " contre-ρlongee " πού έπιβάλλει στό Θεατή, άνυψώνει
καί μυθοποιεί τόν ήθοποιό. Στή μυθοποίηση τών έμφανίσεων
η τών έξαφανίσεων τοϋ 1iθοποιοϋ άποβλέπει καί ενα ι'iλλο
εϋρημα της έποχης, τό " σέρι ", κινητό έπίπεδο πού λειτουρ
γεί σάν άνελκυστήρας. Ή μηχανική τού Καμπούκι όλοκλη
ρώθηκε μέ τήν έπαναστατική έφεύρεση της περιστροφικης
σκηνης πού βοηθi'ί. στή γρήγορη έναλλαγή της σκηνογραφίας
καί στή δημιουργία παραισθητικών έφφέ. Έτσι ό έξωτερικός
κόσμος πού περιβάλλει τόν ήθοποιό ζωντανεύει κι άναπτύσσει
μιά δική του γλώσσα πού μεγεθύνει σάν 1iχείο τή σωματική
γλώσσα του 1iθοποιοu.
Ή έποχή πού άκολούθησε ( 1 800 - 1 870) ήταν μεταβατική έξαι
τίας της βαθμιαίας άποδιάρθρωσης τού φεουδαρχικού συστή
ματος. Ή πολιτειακή άστάθεια άντικατοπτριζόταν σέ μιά χα
λάρωση τών 1iθών καί μιά τάση τού λαοϋ γιά πρόσκαι ρες
άπολαύσεις. Τό Καμπούκι παρακολουθούσε καί μετάφραζε
τό πνεύμα τ�)ς έποχης. Μέσα στά χαρακτη ριστικά eργα του
συγγραφέα Τσούρουγια Νάμποκου κινείται ενας βίαιος κό
σμος, ριζωμένος στή φρίκη . Οί έρωτικές έμμονές, οί ι'iγριες
δολοφονίες συγκεκριμενοποιούν τήν eκρηξη ένός άποστ�iμα
τος άπό ύποσυνείδητες τάσεις καί μυθολογικές μανίες πού
πιέζουν τό γιαπωνέζικο ψυχισμό. Τά eργα αύτά, κράμα ρεαλι-

σμοu καί μυθολογικης eξαρσης, σφράγισαν σάν τελευταία
άναλαμπή τήν έξέλιξη τού Καμπούκι.
Τό 1 868 έγινε μιά τομή στή γιαπωνέζικη ίστορία. Ό αύτο
κράτορας Μ έιτζι έσπασε τtiν άπομόνωση πού μέχρι τότε εΙχε
έπι βληθεί στούς " τέννο ( 1 ), κατάργησε τή στρατιωτική δια
κυβέρνηση τού σογκουνάτου καί συγκέντρωσε στά χέρια του
τήν άπόλυτη έξουσία. ' Εφαρμόζοντας ποικίλες πολιτειακές
καινοτομίες, πέτυχε τή διάλυση τού φεουδαρχικού συστήμα
τος καί ι'iνοιξε τήν 'Ιαπωνία - πού ως τότε ζούσε άποκλει
σμένη - στό δυτικό κόσμο. Ό δυτικός πολιτισμός, ό έκσυγ
χρονισμός καί ή βιομηχανοποίηση είσχώρησαν στή χώρα.
Ένα χάσμα δημιουργ1iθηκε άνάμεσα στήν 'Ιαπωνία πού προ
ηγ1iθηκε καί τtiν 'Ιαπωνία πού άκολούθησε τή μεταρρύθμιση
τού Μέιτζι.
"

Τό Καμπούκι μέσα σ' αύτό τόν άναβρασμό έχασε τήν ίσορρο
πία του. Αίσθάνθηκε νά ύποχωροuν τά Θεμέλια του πού ήταν
ή άρμονική του σύζευξη μέ τίς μυθολογικές άνάγκες του κοι
νού. Οί άνάγκες αύτές άπότομα άπωθήθηκαν. Τό Καμπούκι
έμεινε μετέωρο. Ή δομ1i του ήταν σέ τέτοιο βαθμό στερεο
ποιημένη πού τό έκανε δυσκίνητο. Π ροσπαθώντας νά προσ
εγγίσει τό κοινό, έπιχείρησε μερικές έλαφρές τροποποι ήσεις
πού δμως δέν eφεραν άποτέλεσμα. 'Από τήν ι'iλλη πλευρά,
όποιαδήποτε βαθύτερη μετατροπή Θά κινδύνευε νά άνατρέψει
τήν ίδια τήν ούσία του. "Ετσι, στό τέλος του περασμένου
αiώνα, τό Καμπούκι eπαψε νά έξελίσσεται.
Σέ όποιαδi1ποτε ι'iλλη χώρα, σέ μιά τέτοια χρονι κή στιγμή,
ενα λαϊκό Θέατρο πού θά eχανε τήν έπαφή του μέ τό κοινό
Ό tίδικός όρος · · τέννο ·· γιά τόν αίιτοκpάτορα σημαίνει κατά λέξη · · βασιλιάς
τοίι ούpανοCι . . καί ύ ποδηλώνει τιi Οεοποί τ1σ τi του άπό τή συντοΙστική θρησκεία.

(1)

Ή λατρεία του αύτοκρίιτορα σίι Οεο\
j , μετά άπό ζωι) αLώνων, καταργήθηκε στήν

' Ι απωνία άπό τό δημοκρατικοποιημέ:νο σύνταγμα τοίι

1 947.

·· Πάνω στά Θεατρικά ΠάΟη 11 ,. : Σιραίσι - Σουζούκι. Ό πληρωμένος δολοφόιιος σκοτώνει τιίν πριγκίπισσα. Μέ τοι)ς ρυθμούς τι;ς
κινιιτικιϊ:; καί φωνητικιϊ:; έρμηιιεία:;, ό σκηνοΟέτη:; είιωνογραφεί μιά άπό τί:;; ίiμμοιιε:; ίδέες του Καμπούκι - τιίν αι'σΟητικιί του φόνου
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Μέ τιίν Καγιόκο Σιραίσι (άριστερά) , ό γιαπω νέζο; σΙϊηνοΟiτη; Ταιι τάσι ΣουζούΙϊι τού ·· Βα(έντα Σο;11ϊει.;ίζο ·· μπορεσε ιιά μορφο πο ιιί 
σει τιί θεωρία γιά τό σώμα σά λόγο ·· καί ταυτόχρονα νά άναβιώσει τό δυναμισμό τιϊ:; ιίΟοποιία; τιϊ; χρυσιϊ:; έποχιί:; τού Καμπούκι
"

Θά επαυε νά ύπάρχει. Τό Καμπούκι πάγωσε, άλλά δέ χάθηκε.
Διατηρ1iθηκc άπό τήν παράδοση σάν άκριβό κειμήλιο.
Αύτό τό φαινόμενο της διατήρησης των Θεατρικων μορφων
στήν 'Ιαπωνία ε{ναι άπό μόνο του άξιοπρόσεκτο. Π ροδίνει
ενα σεβασμό γιά τήν παράδοση πού φτάνει ίi:ις τήν αύταπάρ
νηση κι άποτελεί ενα άπό τά βασικά μοτίβα στή δομή της
γιαπωνέζικης κουλτούρας, δπου, δπως παρατη ρεί ό Γιούκιο
Μ ισίμα(2), " ή διάκριση άνάμεσα στό πρωτότυπο καί στό
άντίγραφο δέν ύπάρχει . . . Τρανό παράδειγμα αύτης της άντί
ληψης ε{ναι ή ' άτέρμονη ' κατασκευή του Ίερου της Ίσε.
Κάθε εlκοσι χρόνια άπό τήν έποχή της αύτοκράτειρας Γιτοτέι,
δηλαδή πενηνταεννέα φορές τώρα, ξαναγίνεται τό ί εροτε
λεστικό χτίσιμο του ίερου : Πάντα καινούριο τό ίερό πού
αίώνια ξαναχτίζεται δέν ε{ναι άλλο άπό τό πρωτότυπο, γιατί
σέ κάθε στιγμή τό άντίγραφο άποτυπώνει μέσα στό Ιδιο του
τό γκρέμισμα τή ζωή αύτου του πρωτότυπου, σέ τέτοιο βαθμό
πού τό Ιδιο γίνεται τό π ρ ω τ ό τ υ π ο ".
'Αντίστοιχη μέ τtiν άτέρμονη κατασκευή του [ερου της Ίσε
ε{ναι ή άτέρμονη έπανάληψη των παλιων άποκρυσταλλωμέ
νων Θεατρικων μορφων - των παραστάσεων Νό - Κυόγκεν ,
Μ πούνρακου, Καμπούκι. Ή άντίληψη δμως αύτti. πού ε{ναι
τόσο γερά παγιωμένη μέσα στή λειτουργία του γιαπωνέζικου
λαου, προσκροόει έδω, έφόσον πρόκειται γιά Θέατρο, σ� ενα
έμπόδιο άπροσπέραστο. Γιατί δρος ϋπαρξης του Θεατρου
ε{ναι ή ζωντανή έπικοινωνία μέ τό κοινό του καθώς καί ή
ζωντανή όλοκληρωτική έπικοινωνία του καλλιτέχνη μέ τό
Εργο του. Άπό αύτή τήν άντίφαση προέρχεται τό τραγικό
άδιέξοδο πού σπαράζει σtiμερα τό Καμπούκι κuί πυίι γίνεται
άκόμα σκληρότερο άπό τό γεγονός δτι πρόκειται γιά ενα
πρώην " λαϊκό θέατρο ". Στό Νό πού άντιμετώπιζε πάντα μέ
ύπεροψία.τό κοινό του, διατη ρώντας κάθε άπόσταση καί προ
τείνοντας άπό μακριά μιά έσωστρεφη έμπειρία, τό πρόβλημα
της άπήχησης εχει διαφορετική ύφή . Τό Καμπούκι δμως
επαιρνε ζωή άπό τό σμίξιμο των συγκινήσεων μέ τό κοινό
του. Μέσα στήν άγωνία του μάλιστα νά προσαρμοστεί στά
γουστα του κοινου έτούτου του αίώνα, έφάρμοσε μιά σειρά
άνανεώσεων πού τό όδήγησαν σέ έκφυλισμό . ( Παράδειγμα
i1 μετατροπή της πατροπαράδοτης ξύλινης σκηνj'\ς σέ σκηνή
(2) Γιούκιο Μισίμα:

·· Ή

ίιπερίισπισι1 τίΊς κουλτούρας · -,

ίταλικου τύπου μέ τέλειο μ ηχανικό έξοπλισμό, δπου ό διά
δρομος χαναμίτσι σώζεται - μοναδικό άπομεινάρι τj'\ς παλιάς
άρχιτεκτονικης).
Ό κόσμος τοϋ Καμπούκι δέ θέλει νά παραδεχτεί δτι ύπη ρετεί
μιά τέχνη νεκρή, δμως τά γεγονότα τό άποδεικνύουν. Σήμερα
τό κοινό πού άλλοτε μονοπωλουσε τό Καμπούκι Εχει άπορ
ροφηθεί άπό τό Shimpa (σύγχρονο μελόδραμα, ύποκατάστατό
του) καί τό Shingeki (γιαπωνέζικο θέατρο δυτι κου τύπου) .
Παρόλο πού ή Κυβέρνηση προβάλλει τό Καμπούκι σά φορέα
τj'\ς έθνικj'\ς παράδοσης καί τό τροφοδοτεί μέ πλούσιες έπι
χορηγ1iσεις, τό κοινό δέν πηγαίνει αύθόρμητα νά τό δεί.
Κ ι δταν τό προσεγγίζει ε{ναι περισσότερο άπό ένδιαφέρον
γι' αύτό πού ύπj'\ρξε στό παρελθόν, παρά γι' αύτό πού είναι
σήμερα. Τό Καμπούκι συνεχίζει νά εχει eνα μεγάλο κοινό
πού δμως προέρχεται άπό είσιτήρια πού διατίθενται έπίσημα
άπό πρίν σέ συλλόγους, έργατικές έστίες κλπ. Ένα κοινό
δηλαδή πού δέ διαλέγει, άλλά όδηγείται στό θέατρο, δπου
παρακολουθεί ενα θέαμα άξιοπερίεργο άλλά όλότελα άκατά
ληπτο ίiν δχι καί άνιαρό. Ή γλώσσα των Εργων ε{ναι άρχαϊκή .
Γι' αύτό στήν άρχή τους ένσωματώνονται σύντομες περιλή
ψεις σέ σύγχρονη γλώσσα. Αύτό τό έμπόδιο Θά μπορουσε νά
ε{ναι άμελητέο ίiν ύπηρχε eνα ζωντανό στοιχείο πού νά διε
γείρει τή σύγχρονη λαϊκή ψυχή . Αύτό δμως άκρι βως είναι
πού λείπει.
Σοβαρό σύμπτωμα παρακμj'\ς ε{ναι ή διάσπαση τj'\ς άπόλυτης
άφιέρωσης των ι)θοποιων στήν τέχνη τους - πολλοί άπ'
αύτούς παίζουν στόν κινηματογράφο η τήν τηλεόραση . Ή
κρυμμένη άπόγνωση των συντελεστων του Καμπούκι σέ σχέση
μέ τό μέλλον του Θεάτρου τους φάνηκε άπό μία χει ρονομία
πρωτοφανj'\ στά χρονικά του γιαπωνέζικου Θεάτρου, πού εγινε
τό 1 970 : τό 'Εθνικό Θέατρο Καμπούκι - Ζά, σπάζοντας τόν
πατροπαράδοτο Θεσμό τj'\ς κληρονομικj'\ς μεταβίβασης τj'\ς
τέχνης του 1iθοποιοϋ, κάλεσε σέ άκρόαση νέους, ξένους πρός
τό Καμπούκι, μέ σκοπό νά τούς ύποβάλλει σέ μιά έντατική
έκπαίδευση ώστε νά μπορέσουν σύντομα νά έμφανιστουν στή
σκηνή. Χαρακτηριστικό ε!ναι δτι ένω ή εϊδηση δημοσιεύ
τ η κε σέ δλες τίς έφημερίδες παρουσιάστηκαν μονάχα δεκαέξη
ύποψήφιοι.
'Ανανέωση άπό τό έσωτερικό του Καμπούκι ε!ναι δύσκολο
νά ύπάρξει - τουλάχιστο μέ τόν τρόπο πού εχει μέχρι τώρα
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έπιχειρηθεί. Δέν ώφελοϋν σέ τίποτα ο{ άπόπειρες μιας έξέλι
ξης πρός τά μπρός πού άποβλέπουν στήν έξοικείωση τοϋ
είδους μέ τίς έξωτερικές άπαιτήσεις της σύγχρονης νοοτρο
πίας. 'Αντίθετα, αύτό πού χρειάζεται εΙναι μιά ό π ι σ θ ο
δ ρ ό μ η σ η, μιά έπιστροφή τοϋ Καμπούκι στίς ίδιες του
τίς ρίζες - στό δυναμισμό πού εΙχε φτάσει τόν περασμένο
α!ώνα, ii καi πιό βαθιά, στίς άρχαϊκές του δομές πού μέσα
τους σάλευαν άκόμα ζεστά τά άρχέτυπα.
Πολιτικό καί ψυχολογικό κλίμα τijς δεκαετίας τοϋ '60 : Ή
έπιστροφή στόν 'Jαπωνισμό

Στήν Ίαπωνία της δεκαετίας τοϋ '60 ή έπιστροφή στίς ρίζες
τοϋ τοπικοϋ πολιτισμοϋ άπόχτησε διαστάσεις κινήματος. Ού
σιαστικά πρόκειται γιά μιά άντίδραση πού άναπτύχτηκε μέ
τή συνειδητοποίηση τών πολλαπλών έξωτερικών πιέσεων πού
άπειλουσαν νά Ισοπεδώσουν τήν έθνική κουλτούρα καί νά
άλλοιώσουν τόν ψυχισμό του γιαπωνέζικου λαου.
Ή πιό Ισχυρή καί έκτεταμένη άπό αύτές τίς πιέσεις εΙναι ό
τεχνικός πολιτισμός πού άναπτύχτ η κε μέ ρυθμό άστραπιαίο
μεταπολεμικά. Ή σπασμωδική βιομηχανοποίηση της χώρας
πήρε τεράστιες διαστάσεις μέ τήν ώθηση τών Η . Π . Α . πού
προσπαθουσαν νά άναδείξουν τήν ' Ιαπωνία σέ ισχυρό σύμμαχο
τήν έποχή του ψυχροϋ πολέμου. Ή οικονομία σημείωσε έκ
πληκτική c'.ί νοδο, άπό τήν c'.ίλλη όμως πλευρά, ή τεχνική άνά
πτυξη κόστισε καί κοστίζει άκόμα τήν καταστροφή τοϋ φυ
σικου περι βάλλοντος, τή μόλυνση της άτμόσφαιρας καi τών
ζωικών τροφών. Ή φρι κιαστική άρρώστια της Μ ιννάματα(3),
άπόδειξε πώς ό γιαπωνέζικος λαός πέφτει θύμα της έθνι κης
μέθης γιά " πρόοδο ''.
Έκτός όμως άπό τήν όργανική μόλυνση, ό τεχνικός πολιτι
σμός i:: χ ει προκαλέσει φθορές καί στόν ψυχικό τομέα. Ό μυ
στικισμός ένός λαοϋ πού άνατράφηκε μέ τήν έξωλογικ1i σοφία
του φυσικου κόσμου καταπιέστηκε άπό δύο συστήματα σκέψης
πού του ήταν όλότελα ξένα - τόν ύλισμό καί τόν όρθολογι
σμό, σύνδρομα άναπόφευκτα της τεχνοκρατίας. Δύο συστή
ματα πού στή Δύση i:: χ ουν προκύψει βαθμιαία καί έκ τών εσω,
ένώ άντίθετα στήν 'Ιαπωνία έμφανίστηκαν άπότομα καί έκ
τών i::ξω, προκαλώντας μοιραία τήν άγωνία καί τή σύγχυση .
Στό πολιτικό έπίπεδο ή πίεση έντοπίστηκε στήν οίκονομική
καί στρατιωτική έξάρτηση άπό τίς Η . Π . Α . πού μετά τήν ήττα
καί τόν άφοπλισμό της φασιστικης ' Ιαπωνίας στό τέλος του
Β' Παγκόσμιου' Πόλεμου έξελίχτηκαν σέ " προστάτιδα δύνα
μη " τt 1 ς χώρας. Ή οiκονομική όμως c'.ί νοδος της ' Ιαπωνίας
τόνωσε τόν έθνικισμό καί τήν άνάγκη της χειραφέτησης. Έτσι
ή έξάρτηση c'.ίρχισε νά άντιμετωπίζεται σάν προσβολή στ�iν
έθνική άκεραιότητα. Τό αύξανόμενο άντιαμερικανικό κύμα
ξέσπασε τό 1 960 μέ τή μορφή διαμαρτυρίας ένάντια στήν
άνανέωση της Συνθ1iκης 'Ασφαλείας μέ τίς Η . Π .Α . Παρ' δλη
όμως τή λαϊκή κατακραυγή, παρ' όλες τίς όγκώδεις συγκεν
τρώσεις πού κόντεψαν νά έξελιχτουν σέ έξέγερση, ή συνθ1iκη
άνανεώθηκε. Τό γεγονός αύτό πήρε διαστάσεις τραυματικης
έμπειρίας γιά όσους συμμετείχαν στή διαμαρτυρία καί σημά
δεψε όλη τή ζωντανή διανόηση καί τήν τέχν11 της δεκαετίας
του '60. Ή θικός αύτουργός της άποτυχίας θεωρήθηκε ή σιω
πηλή πλειοψηφία της κυρίαρχης τάξης πού άνέχεται πα
θητικά κάθε προσβολ1i, άπό τή μόλυνση του περιβάλλοντος
μέχρι τήν ξενική διείσδυση. Έτσι δημιουργήθηκε ενα κύμα
άντίδρασης πρός όλους τούς καθιερωμένους θεσμούς πού θε
μελιώνουν τήν κρατική όμαλότητα, άντίδραση πού διοχετεύ
τ η κε σέ μιά έπιθετική έπιστροφή στόν Ίαπωνισ'μ ό.
Άναμόχλευση του μυστικισμου γιά νά έξουδετερωθεί ό ξενό
φερτος ύλισμός, κατάδυση στό συμπαγές σώμα της έθνικ1Ίς
κουλτούρας γιά νά τονωθεί ή έθνική αύτοτέλεια, διέγερση
της έσωστρέφειας καi του ψυχικου άπομονωτισμου γιά νά
άποβληθεί ή δυτικοποίηση, άναβίωση της μυθολογικής άναρ
χίας γιά νά καταργηθεί τό άστικό κατεστημένο - αύτές εΙναι
οί βάσεις του κινήματος της έπιστροφης στίς ρίζες πού έκδη
λώθηκε μέ ξεχωριστή δριμύτητα, ίδιαίτερα άνάμεσα στούς
νέους καί τούς διανοούμενους, στήν ' Ιαπωνία της δεκαετίας
του '60.
(3) Ή άρρώστια αύτή πού πijρc τό δνομά της άπό τήν πόλη δπου πρωrοι:κδηλώ·

Οηκc, πλήττει βαριά τό νευρικό σύστημα προκαλώντας φΟορές στά έγκεφαλικά
κέντρα, παράλυση καί Οάνατο. Ή προέλευσή της έντοπίστηκε στή δηλητηρίαση
άπό ύπολείμματα ύδράργυρου πού ή τοπική χημική βιομηχανία διοχέτcυε στή
θάλασσα μολύνοντας Οανατηφόρα τις Οαλάσσιες τροφές.
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Τά βίαια φοιτητικά γεγονότα τοϋ 1 968 1 969 που εμπρακτα
έπιχείρησαν τήν άνατροπή του κοινωνικοϋ καί πολιτικου κα
τεστημένου τόσο της δεξιάς δσο καί της άριστεράς συνδέον
ται c'.ίμεσα μ' αύτή τήν τάση, όπως τό άποδείχνει καί ή άφίσα
μιας φοιτητικης γιορτης τtΊ ς έποχfiς : εiκονίζεται ενας ήρωας
γιάκουζα(4) ζωγραφισμένος μέ τή στυλιζαρισμένη τεχνοτρο
πία παλιάς στάμπας του Καμπούκι καθώς έπιδείχνει τό τα
τουάζ πού εΙναι χαραγμένο στό γυμνωμένο του στηθος - δυό
σταυρωτά φύλλα γκίνγκο (φυτό πού συμβολίζει τήν παράδοση ) .
Στό φιλοσοφικό έπίπεδο ή έπιστροφή στόν Ίαπωνισμό κατο
χυρώνεται σά μιά έκδήλωση της ύπαρξιακης άπόγνωσης μπρο
στά σέ ενα άλλοτριωμένο κόσμο. Στό ψυχολογικό, σάν πόθος
γιά ύπέρβαση του πεπερασμένου ύλικου κόσμου της καθημερι
βης ζωης. Στό πολιτικό, σάν άναζιiτηση της έθνικης ταυτό
τ η τας. Π ρόκειται γιά μιά πολυδιάστατη χειρονομία πού τείνει
νά άνατινάξει τά σύνορα πού χωρίζουν τή μυθολογία άπό
τή ζω1;.
-

Ταντάσι Σουζούκι - ·· Πάνω στά Θεατρικά Πάθη 1 1
φαινόμενο Καγιόκο Σιραίσι

"

- Τό

Ό Ταντάσι Σουζούκι γεννήθ η κε τό 1 939. Άν1iκει στή γενιά
του '60. Τό i:: ρ γd του πού διαποτίζεται άπό τό ψυχολογικό καί
πολιτικό κλίμα της έποχης, ένσωματώνει προοδευτικά τό
κίνημα τt1ς έπιστροφης στόν Ίαπωνισμό.
Σέ ενα πρώτο στάδιο ό Σουζούκι άπορρίπτει διπλά τό γιαπω
νέζικο θέατρο δυτικου τύπου (Shingeki). Τό άπορρίπτει καί
σά χαρακτηριστικό προϊόν του εiσβολέα πολιτισμου καί σά
θέατρο του κατεστημένου πού δέ στάθηκε {κανό νά συμμε
τάσχει στίς κρίσιμες στιγμές καί νά έκφράσει τό ζωντανό
ίστορικό αίσθημα. Σέ άντίδραση, τό 1 96 1 , τελειόφοιτος του
Πανεπιστημίου Βαζέντα (Τόκιο) συγκροτεί μαζί μέ τό συγ
γραφέα Μ ί νορου Μ πετσουγιάκου κι c'.ίλλους συμφοιτητές τους
τήν " Έλεύθερη Σκηνή ". Στήν άρχή άνεβάζει άποκλειστικά
ί:ργα τοu Μ πετσουγιίιιωυ, ίιπαισιόδοξοu άπολογητt1 τοu μ η 
δενισμου πού προκάλεσε ή τραυματικιi πολιτι κ1i έμπειρία τοu
'60. ' Αργότερα άνεβάζει καί εργα του Μάκοτο Σάτο καί τοu
Τζουρο Κάρα, δυό δυναμικών έκπροσώπων του νέου κύματος
στό γιαπωνέζικο θέατρο. Μετά τή ρ�iξη του όμως μέ τό Μ πε
τσουγιάκου, ό Σουζούκι έγκαταλείπει τό παγιωμένο θεατρικό
εργο καί έπιδίδεται στό θέαμα collage. Μ έ τό πρώτο του θέα
μα αύτου του τύπου, τό .. Πάνω στά Θεατρικά Πάθη 1 ", πού
άποκαλύπτει μιά μέχρι τότε c'.ίγνωστη ήθοποιό, τήν Καγιόκο
Σι ρα'ίσι, έπιχειρεί, συνδυάζοντας σκηνές άπό Δυτικούς καί Για
πωνέζους συγγραφείς, νά άνατρέξει σέ παγκόσμια κλίμακα
στίς ρίζες του θεατρικου πάθους.
-

Μέ τό δεύτερό του col l age τό .. Π άνω στά θεατρικά· Πάθη 1 1 ",
πού παρουσίασε καί στό Νανσύ φέτος, ό Σουζούκι άναζητών
τας πάντα τόν πυρήνα του θεατρικου πάθους καταπιάνεται
μέ μιά άναβίωση τοϋ Καμπούκι - σύνθεση του πολ1τικοψυ
χολογικου κλίματος της γενιάς του καί του προσωπικου του
προβληματισμου. Ή στράτευσή του εΙναι Ιδιότυπ η . Χωρίς
τό εργο νά εχει κανένα χαρακτtiρα πολιτικοϋ θεάφου, έχει
παρόλ' αύτά τή διάσταση μιάς χειρονομίας πολιτικής γιατί
προσχωρεί στό κίνημα της έπιστροφης στόν Ίαπωνισμό.
Μέ τήν κατάδυση όμως στό Καμπούκι, ό Σουζούκι μορφο
ποιεί τήν ύπαρξιακή του άγωνία. Άρα τό έργο του εχει ενα
χαοακτήρα άμφίδρομο. Έντάσσει τόν προσωπικό προβλημα
τισμό στόν πολιτικό γιά νά τόν κατοχυρώσει σέ ένταση καί
έντάσσει τόν πολιτικό προβληματισμό στόν προσωπικό γιά
νά τόν κατοχυρώσει σέ βάθος.
ΕΙ ναι χαρακτηριστικό ότι ό Σουζούκι - καθώς κ' οί c'.ίλλοι
νέοι Γιαπωνέζοι της γενιάς του - έμπνέεται περισσότερο άπό
τό Καμπούκι παρά άπό τό Νό. " ΕΙ ναι πολύ δύσκολο - λέει
- νά άνακτήσουμε μιά αισθητική άντίληψη τόσο άρχαία όσο
τό Νό ". Άντίθετα ή σιντοϊστική μυθολογία πού α!σθητική
της διέξοδος στάθηκε τό Καμπούκι, ταιριάζει σέ ενταση, σέ
ρυθμό καί σέ δραματική πυκνότητα μέ τήν ψυχική δομή του
Ό τύπος τοϋ λαiκοϋ iiρωα γιάκουζα, πού άντιστοιχεl μέ τόν " καλό " τοΟ άμε·
ρικάνικου γουέστερν, ε!ναι ένα !δανικό τ&ν λαiκ&ν στρωμάτων τής φεουδαρχικijς
' Ιαπωνίας κ' fχει μέχρι τίς μέρες μας έπ ιζιi σει, έπίκεντρο ένός διαδομένου είδους
λα{κί)ς λογοτεχνίας καί κινηματογράφου.

(4)

�

τούτο τό πρόσωπο ό Σουζούκι κατάφερε ν' άποδείξει στι/ σκη
ιιιί π6χ; τό πάΟος fJρίσκεται στiι. ΟεμΡ.λια κάθε θεατρικιϊς πράξης
Μέ

σύγχρονου Γιαπωνέζου. Έτσι, μιά άναβίωση τοϋ Καμπούκι
&χει μιά διάσταση πού λείπει άπό τό Νό : μπορεί νά προσεγ
γίσει τό λαϊκό κοινό.
Σ' αύτό τό σημείο βρίσκεται τό πρώτο σημαντικό κλειδί της
άναβίωσης τοϋ Καμπούκι όπως τήν πραγματοποιεί ό Σουζούκι
μέ τό ·· Πάνω στά Θεατρικά Πάθη 1 1 : μέσα άπό τή λαϊκή
διάσταση συλλαμβάνει καί ξαναζωντανεύει τήν ψυχή τοϋ
Καμπούκι, πού τό Έθνικό Θέατρο Καμπούκι - Ζά διατη ρεί
ταριχευμένη .
Ή λαϊκή κατεύθυνση τοϋ ·· Πάνω στά Θεατρικά Πάθη 1 1 .
είναι iiδη φανερή άπό τήν έκλογ1i τών κειμένων πού άπαρτί
ζουν τό collage : 1 ) Σκηνές άπό δράματα μέ δαίμονες τοϋ συγ
γραφέα τοϋ Καμπούκι Τσούρουγια Νάμποκου. 2) Σκηνές άπό
&να μελόδραμα κ· &να μυθιστότημα Sh ίιηρa τοϋ Κ ιόκα Ίζουμ ι .
3 ) Ένα σύγχρονο λαϊκό τραγούδι γιάκουζα. 4 ) Ένα σύγχρονο
λαϊκό έρωτικό τραγούδι.
Κάνοντας αύτή τήν έπιλογή καί τ�iν άντιπαράθεση σκηνών
Καμπούκι μέ σύγχρονα στοιχεία, ό σκηνοθέτης φωτίζει τήν
άδιάσπαστη συνοχή τοϋ γιαπωνέζικου ψυχισμοϋ, πού ίί.ν έπι
φανειακά φαίνεται ότι εχασε τόν προσανατολισμό του μέ τόν
έκσυγχρονισμό καί τή δυτικοποίηση, όμως στό βάθος διατη
ρείται άναλλοίωτος. Μόνο πού μετά τή Μεταρρύθμιση τοϋ
Μέιτζι καί τ�iν άποτελμάτωση τοϋ Καμπούκι πού ήταν ό
κύριος αίσθητι κός φορέας του, οί έκδηλώσεις του άπωθήθη
καν στά κατώτι:ρα στρώματα κουλτούρας, όπως π.χ. τό μελό
δραμα Sl1ίn1pa καί τά λαϊκά τραγούδια τύπου γιάκουζα. Έμ
πνευσμi:νος άπό τήν 1iΟοποιό Καγιόκο Σι pαίσι πού σέ συν
άρτηση μ' αύτti &χει συνθέσει τοϋτο τό θέαμα , ό Σουζούκι
έπιλέγι:ι σά δείγμα αύτης της συνοχ1')ς μιά θεματική πού συγ
κροτι:ίται γύρω άπό τόν πόνο της προδομένης έρωμένης - ενα
μοτίβο πού μόνιμα ξαναγυρνά τόσο στά &ργα τοϋ Καμπούκι
όσο καί στά σύγχρονα ύποκατάσταστά τους.
Γιά μιά πιό έμπεριστατωμένη ι:ίκόνα παραθέτω τό άναλυτικό
σχι:διάγrαμμα της δράσης τοϋ coll agc( 5 ) .
"

.

ΣΚΗΝΗ 1
Μέσα στό σκοτάδι τ�')ς σκηνης άναμμένα κεριά καί ξύλινα
σότζι (πόρτες τοϋ παραδοσιακοί> γιαπωνέζικου σπιτιοϋ) πού
αίωροϋνται , δίνοντας τήν αίσθηση ένός έρειπωμένου σπιτιοϋ.
Έμφανίζι:ται ή Καγιόκο Σι pαίσι μέ τti μορφή της πριγκί πισσας
Χανάκο-νό-Μ αi:.
ΣΚΗΝΗ 11
('Απόσπασμα άπό τ ή ν ·· Τραγική ζωή της πριγκίπισσας Χα
νάκο-νό- Μαέ ··, δράμα μέ δαίμονες τοϋ Νάμποκου).
Ή πριγκίπισσα Χανάκο-νό-Μαέ, πιστεύοντας ότι τήν &χει
έγκαταλείψει ό άρραβωνιαστικός της γίνεται καλόγρια. Στό
άσυλο τήν έπισκέπτεται ή άδερφή της κ' ενας άπό τούς ύπη
ρέτες τους. Ή πριγκί πισσα κατηγορεί τήν άδερφή της ότι
παντρεύτηκε τόν παλιό της άρραβωνιαστικό. Θέλει νά τtiν
έκδικηΟεί. Ό ύπη ρέτης προσπαθεί μάταια νά τήν 1i ρεμήσει.
Τι:λικά μέ &να χτύπημα καράτι: τήν άκι νητοποιF.ί καί μαζί μέ
τήν άδι:ρφ1i της τή δένει μέ άλυσίδι:ς.
ΣΚΗΝΗ 111
('Απόσπασμα άπό τό ·· Όνο - Κέιζου ·· μελόδραμα Shίn1pa τοϋ
Κιόκα Ίζουμ ι ).
Μ ιά γριά γυναίκα σχεδόν τρελή, άλυσοδεμένη, θυμάται μιά
ξακουστή σκην1i Sh ίιηpa όπου μιά γκέισα έγκαταλείπεται άπό
τόν έραστti της. Ά ρχίζει νά άπαγγέλλει τά λόγια της σκηνης
τοϋ χωρισμού τους. Σιγά σιγά ταυτίζεται μέ τήν κοσμαγάπητη
αύτή ή ρωίδα τοϋ θεάτρου καί παίζει μόνη της καί τά δύο
πρόσωπα. Ή κόρη της έμφανίζεται γιά νά της δώσει νά φάει
μά δέν τά καταφέρνει . Ή τρελή κατέχεται άπό τό θεατρικό
πάθος της φανταστικ1')ς ίστορίας καί δέ μπορεί νά ξαναγυρίσει
στήν πραγματικότητα. Καθώς ροκανίζει τό άσπρο της ρεπάνι
ii σκίζι:ι τό άναγνωστικό της κόρ11ς της συνεχίζει νά ζεί τό
φανταστι κό της πρόσωπο. Τότε κατεβαίνουν άπότομα άπό ψη
λά τά σότζι καί τήν κλείνουν μέσα σ' ενα δωμάτιο άπομόνωσης.
ΣΚΗΝΗ ιν
( 'Από τό μυθιστόρημα τοϋ Κιόκα "fζουμι ·· Φανταστικό γκίνγ
κο ").
Μ ι ά γυναίκα κρατιέται σ' άπομόνωση άπό τόν άνδρα της
έπειδή έκείνος φαντάζεται ότι, παρόλο πού τοϋ είναι ύποτα( 5 ) Πr.ρίληψ11 . άπό τό πρόγραμμα τοϋ Φεστιβάλ.
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γμένη έπιφανειακά, τόν προδίνει κ ευχεται τό θάνατό του.
" Η δ η βαριά άρρωστος θέλει νά τtiν άναγκάσει νά τόν σκο
τώσει γιατί δέ μπορεί νά ύποφέρει άλλο τήν κατάσταση. Τήν
προκαλεί λέγοντάς της πώς θά τή διώξει άπό τό σπίτι ίiν δέν
τόν σκοτώcrει .
Σ Κ Η Ν Η V (λυρικό ίντερμέτζο).
Ά κολουθώντας ενα τυπικό τοϋ Καμπούκι i1 1iθοποιός άπευ
θύνεται στό κοινό μέ &να σύγχρονο λαϊκό τραγούδι πού έκ
φράζει τό ρομαντικό καί ή ρωικό αίσθημα ένός γιάκουζα .
Π ρόκειται γιά &να νεαρό νομάδα πού παρόλο πού σέβεται τόν
· κώδικα τοϋ κύκλου του δέν ύποτάσσι:ται σέ καμιά όρισμένη
κοινωνία. Άποχαι pετά τόν πληθυσμό πού τόν δέχτηκc μέ
άγάπη:
Σάς άποχαι pετώ άγαπημένοι μου φίλοι.
Νά 'στε χίλιες φορές καλότυχοι πού μέ δεχτήκατε
[μέ άγάπη .
Τό φέρσιμό σας τό 'χω βαθιά γραμμένο στήν [καρ
διά μου.
Εύχαριστώ . χίλιες φορές ι:ύχαριστώ, δέ θά σάς ξεχάσω.
ΣΚΗΝΗ νι
(Ένα ίiλλο άπόσπασμα άπό τ ό ίδιο δράμα τοϋ Νάμποκου).
Ή πrιγκίπισσα Χανάκο-νό-Μαέ . πάντα καλόγρια . καταδιώκr.ι
τήν άδερφi1 της. Συναντά εναν άπό τούς παλιούς της ύπη ρέ
τες, τό Σότα, πού τ ή ν έμποδίζει νά συνεχίσει τό δρόμο της.
της έξομολογείται μάλιστα τόν ερωτά του άλλά ή πριγκί
πισσα τόν άγνοεί. Ό Σότα τ η ς λέει ότι προτιμά νά τή
σκοτώσει παρά νά βλέπει τόν έαυτό του &τσι ταπεινωμένο.
Στή διάρκεια της πάλ ης πού ά κολουθεί, τό ξίφος του τήν πλη
γώνει θανάσιμα. Τότε ό Σότα της άποκαλύπτει τό σκοπό τ�')ς
άποστολης του. Δέν είναι άλλος άπό τόν πλη ρωμένο δολο
φόνο πού εστειλε ό παλιός της άρραβωνιαστι κός γιά νά τti
σκοτώσει. Τή σφάζει στή διάρκεια μιάς αίματηρης πάλης καί
τ�')ς κόβει τά δάχτυλα πού μεταμορφώνονται σέ δέκα ίiσπρα
φίδια. Καθώς ψυχορραγεί ή πριγκίπισσα - καλογριά έπιχει ρεί
νά σύρει τήν άδερφή της μέσα στή νύχτα μέ τά άκρωτη ρια
σμένα της χέρια.
ΣΚΗΝΗ Vll
Ι ) ('Απόσπασμα άπό τό δράμα μ έ δαίμονες τοϋ Νάμποκου
·
· Καθρέφτης της Όκουνιγκόζεν " ). Ό κεντρικός χαρακτ1i
ρας είναι πάλι ή προδομένη πριγκίπισσα πού μετά άπό ενα
σκληρό θάνατο μεταμορφώνεται σέ κακοποιό δαίμονα. 2) Ένα
σύγχρονο λαϊκό τραγούδι μέ θέμα τό παράπονο της γυναίκας
πού τήν άφ1iνει ό έραστής της. Τό τραγούδι αύτό έρμη νεύεται
άπό ενα νεαρό τραγουδιστή της μόδας καί βρίσκει θερμή
ύποδοχή στίς συνοικίες της ήδονης:
Άκόμα καί μετά τό θάνατό μου δέ θά σέ ξεχάσω.
Αύτti ή ταν ή ύπόσχεσή του πού πάνω της βασίστηκα.
Χωρίς νά ξέρω πώς δέν ήταν παρά &να εϋκολο ψέμα.
Ά λίμονο, άλίμονο, είναι νύχτα, είναι νύχτα.
Ποιός κλαίει , γιά μένα τό παράπονο της έρωτευμένης.
Τό φάντασμα της προδομένης καί σκοτωμένης πριγκίπισσας
πού ή σεξουαλική της eμμονη ίδέα μετενσαρκώνεται σέ μιά
χειρονομία έρωτι κti κ' ύστερα μεταμορφώνεται σέ μιά &ξαλ
λη φωνητική έκφορά των στίχων του ·· Παράπονου της Έρω
·
τευμένης ", φεύγει μέ τίς κιν1iσεις τού μαγικού βήματος · ρόπ
πο ·· πού συνηθιζόταν στό Καμπούκι καί πού σύμφωνα μέ
όρισμένους έθνολόγους μετάφραζε τή φυγή ένός δαίμονα μετά
τήν τελετή τοϋ έξορκισμοu(6).
Μ ετά τή συγκέντρωση όλης της δράσης στό κεντρικό γυναι
κείο πρόσωπο πού μέσα. άπό τό πάθος του μεταμορφώνεται
σέ έκδικ η τικό δαίμονα, ό Σουζούκι άποκαλύπτει τό δεύτερο
σημαντικό κλειδί της άναβίωσης του Καμπούκι πού πετυ
χαίνει μέ τό ·· Πάνω στά Θεατρικά Πάθη 1 1 : τήν ξανα
άνακάλυψη τού δυναμισμού πού χαρακτήριζε σέ παλιότερες
έποχές τήν ήθοποιία του Καμπούκι.
Ό Σουζούκι έρευνα τίς δυνατότητες μιίίς θεατρικης γραφης
βασισμένης στό σωμαηκό λόγο. Θεμελιώνοντας φιλοσοφικά
τή θέση του - σύμφωνα μέ τίς πληροφορίες τοϋ καθηγητη
"

( 6 ) Στή διανομή, tκτός ά n ό τ ή ν Καγιόκ:ο Σιραίσι, ποίι tνσαρκώνει τό κεντρικό

γυναικr.Ιο πρόσωπο κάθr. σκηνής, παίρνουν μέρος καί ο[ έξης ήθοποιοί: Ίκουρο
Σάστο (ιi.δr.ρφή της Χανάκο), Γιόσιμι Φουκάο (ύπηρέτης), Τάκακο Ίουαμα (κόρη
τής γριάς), Κόσουκc Τσουτάμορι (άντρας). Μιτσίτοσι Ντόι (Σότα) - στό Νανσύ
έπαιξε τό Σότα ό Σουζούκι.

Μ οριάκι Βαταναμπέ ( 7 ) - στήν άντίληψη του Merleau - Ponty
γιά τό ·· σώμα σά λόγο ·· καί στή θεωρία του σύγχrονου για
πωνέζου γλωσσολόγου Μ οτόκι Τοκίεντα γιά τή .. σκηνή τής
γλώσσας . . _ Ή γραφή πού δημιουργεί διαφέρει ριζικά άπό
τούς άντίστοιχους δυτικούς πει ραματισμούς γιατί έμπνέεται
κατευθείαν άπό τήν αίσθητική παpάδοση του Καμπούκι. Αύτό
σημαίνει δτι άποσπά τό σώμα άπό τή ρεαλιστική πεζ1i του
συμπεριφοrά καί τό άνάγr.ι σέ παράφοrο ποι ητικό λόγο τής
ύπέρβασης.
Καθοριστικός παράγοντας της έξέλιξης του Καμπούκι στά
θηκε καθώς είδαμε ό 1iθοποιός. Ή ίστορία του Καμπούκι
είναι στήν πραγματικότητα ή ίστορία τής μυστικής σχέσης
του ήθοποιου μί: τό σώμα του καί μέ τό ύποσυνείδnτο τοίι
κοι νου. Στό θέαμα .. Πάνω στά Θεατρικά Πάθη 11 ·-, ό Σουζούκι
ίινασυνθέτει τίς πιό αίχμ η ρές στιγμές αύτής n'iς σχέσης :
άνασταίνει τόν 1iθοποιό - ένσάρκωση της δαιμονιακης μυθο
λογίας πού βαθιά άπωθημένη άναταράζει μέχρι σ�iμερα τό
ύποσυνείδητο του Γιαπωνέζου. Σ' αύηiν άκριβώς τή λειτουρ(7) Ό Μοριάκι Βαταναμπt . καθηγητής στό Πανεπιστί1μιο του Τόκιο καί βαΟύς
μελετητής τοϋ σύγχρονου γιαπωνέζικου θεάτρου. ε[ναι κι ό ιστορικός τοϋ fpyou
.
τοϋ Σουζούκι. Μ ία του μελέτη μέ τίτλο . Ή ήΟοποιία . τό σώμα , ή γλώσσα - ΜύΟος
.
τf'ις καταγωγf'ις στό νέο γιαπωνέζικο θέατρο .. δημοσιεύτηκε φέτος στό ·· Espriι . .
Τό τμ�μα πού άφορά τό cργο τοϋ Σουζούκι καί στό πρόγραμμα τοϋ Φεστιβάλ.
.

· Η ιίΟοποιό;, σύ.11 h·α}.όγρια Σέιγκει>, χρησιμοπσιει ι:να μυτερό
μαχαίρι, κατεξοχιί γuναι/\·εΤο δπλο στό Καμπούκι, ι:νσαρκιίJνοιι
τrι:;. μiσιι rί πό τιίιι τρι:J.rι. τό δαιμόι•ιο τιί:; ;•ιιιπωι'iζικη; φυλιί:;

γία του 1iθοποιου έντοπίζει τόν πυρήνα του θεατρικου πάθους.
Τή λειτουργία αύτή τή στη ρίζει σέ μιά διεξοδική μεθοδολο
γία - σύνθεση δική του πάνω σέ στοιχεία τεχνικής παρμένα
δχι μόνο άπό τό Καμπούκι άλλά κι άitό τό Νό. Ή μεθοδολο
γ ία αύτή είναι άνοιχτή μέ τήν εννοια δτι διαμορφώνεται σέ
συνάρτηση μέ τόν κάθε συγκεκριμένο ήθοποιό. Β ρίσκεται
δηλαδή στούς άντίποδες του συστήματος τής άποκρυστάλλω
σης τών δραματικών στοιχείων πού μακροπρόθεσμα .όδήγησε
τό Καμπούκι σέ πνιγηρ1i τυποποίηση καί τό καταδίκασε σέ
θανατηφόρα δυσκαμψία.
Ό Σουζούκι χρησιμοποιεί τήν παράδοση δχι σά σκευος πού
πρέπει νά διαφυλαχτεί εύλαβικά άλλά σά μ�iτρα άπ' δπου
μπορουν νά άντληθουν τά στοιχεία άκριβώς πού εχει άνάγκη
ή σύγχρονη εύαισθησία. Μόλο πού υίοθετεί άτόφια στάσεις,
τρόπους άναπνοής καί ρυθμούς, πολλές φορές καί όλόκληρους
βηματισμούς, δπως τό ρόππο πού κλείνει τήν παράσταση ,
ίιπαλλάσσει τήν 1iθοποιία ά π · δλη τ ή ν άποστηθισμένη σωρεία
τών χορών καί τών ·· τύπων · · πού βαραίνει τό παραδοσιακό
. Καμπούκι. Τήν άπαλλάσσει άκόμα άπό τό στομφώδη έξωτε
ρικό της διάκοσμο - τά βαριά κοστούμια, τίς περουκες, τό
μακιγιάζ, πού όλοκλη ρώνουν ni σαδιστική καταπίεση του
σώματος του 1iθοποιου. (Τά κοστούμια τών 1iθοποιών στό
·· Πάνω στά Θεατρικά Πάθη 11 . είναι κατά κανόνα παραδο
σιακά, άλλά έλαφρά, δέν έμποδίζουν τ�iν έλεύθερη κινητική
έκτόξευση του πάθους). Παράλληλα ό σκηνοθέτης άρνείται
τή σκηνική μηχανι κ1i του Καμπούκι, τά έφφέ πού μέ έξω
τερικό τρόπο άνυψώνουν τή δραματικ1i στιγμή.
Έτσι, άπογυμνώνοντας τήν 1iθοποι ία άπό τόν έξωτερικό της
περίγυρο, τ�iν έντοπίζει σέ μιά δυναμική σχέση άνάμεσα στό
μυαλό καί στό σώμα του 1iθοποιου. Νά, πώς άναλύει ό ίδιος
τή θέση του γράφοντας γιά τήν τέχνη του όνναγκάτα, μέ τήν
εύκαιρία μιίίς συζ1i τησης πάνω στό σημερινό Καμπούκι, πού
όργάνωσε τό περιοδικό E11gek i k a i :
.
«Σύμφωνα μ έ τήν .. Αίσθητική του Καμπούκι . του Φούτζι
Μασάκατσου .. τό πρόβλημα πού άντιμετωπίζει ό όνναγκάτα
είναι πώς νά γίνει γυναίκα στραγγαλίζοντας τόν ίδιο τόν άν
δρισμό του .. . Σάν εννοια ό ·· στραγγαλισμός ·· μου φαίνεται
κάπως μcγαλόσχημος, άλλά σά λέξη είναι έντυπωσιακός γιατί
πίσω του κρύβει ni μοναδική μελαγχολία του 1iθοποιου πού
ζεί αύτή ni ν έμπειρία. Ό στραγγαλισμός του έαυτου ύπονοεί
τήν πάλη άνάμcσα στό μυαλό καί τό σώμα. Ό όνναγκάτα εχει
προι κιστεί μέ άνδρικό σώμα κι άνδρι κές κιν1;σεις. Δέ μπορεί
νά έλπίζει δτι θά στραγγαλίσcι τό σώμα του χωρίς μιά βαθιά
γνώση του μυαλου του. Μυαλό καί σώμα δέν είναι βέβαια
αύτόνομες όντότητες καί δέ μπορουμε νά προσδιορίσουμε τό
ενα σάν ύποκείμενο καί τό ϋ.λλο σάν άντικείμενο. Είναι άκέ
ραια μέρη της ίδιας ένότητας κι άλληλοεπιδρουν μέ ποικίλους
ίιλλά άκαθόριστους τρόπους.
.

'Έτσι, γιά νά ύπάρξει ή πιό δυναμ ική - κι δχι ή πιό στατικ1i
- σχέση άνάμεσα στό μυαλό καί τό σώμα πρέπει νά εχει
προηγηθεί μιά αίσθηση ζω1'jς. Γιά τόν 1iθοποιό δμως αύτό
πού εχει ni μεγαλύτερη σημασία είναι ή θέληση νά άπολυτο
ποι 1iσει ni σχέση μέ τό σώμα του. -οσο κι ίi.ν οί 1iθοποιοί
πrοσπαθουν νά παίξουν μέ τόν ίδιο τρόπο, πάντα θά ύπάρχουν
διαφορές στό ϋφος του παιξίματός τους. Αύτό είναι άναπό
φευκτη προέκταση τών άνόμοιων τρόπων πού χρησιμοποιουν
γιά νά άπολυτοποιουν ni σχέση άνάμcσα στό μυαλό καί τό
σώμα τους. Ένα άληθινά προσωπικό ϋφος παιξίματος εχει
τίς ρίζες του σ' αύτου του είδους τήν άπόλυτη συμφιλίωση .
Ά π ό τ�iν ϋ.λλη μεριά, ίi.ν πρόκειται ν ά ύπάρξει ενα καινούριο
ϋφος παιξίματος, πρέπει νι'1 ύπάρξει f:νας καινούριος τρόπος
έπαφ1'j ς μέ τό σώμα, μιά καινούρια έπίγνωση του σώματος.
Αύηi ή έπίγνωση βασίζεται όλοκληρωτικά στό ϋ.τομο καί
προκαθορίζεται άπό ηiν ύπαρξιακή συμπεριφορά του σώμα
τός του πού διαμορφώνεται άπό τό σύνολο τών βιωμάτων του.
Άπό κεί καί πέρα ύπάρχει μόνο πρόβλημα βάθους. -Αν ή
ιiθοποιία εχει ενα χαρακτήρα μυθιστορηματικό, αύτό συμ
βαίνει έπειδή είναι εμφυτη. Ή 1iθοποι ί α ύπονοεί καί προϋπο
θέτει δτι ή διασταύρωση μυαλου καί σώματος συντελείται σέ
μιά διάσταση διαφορετικ1i άπ' αύτή πού είναι σύμφυτη μέ τίς
κανονικές διαδι κασίες της καθημερινης ζωής.
Ή μοίρα του 1iθοποιου - ή άναπόδραστη συνειδητοποίηση
δτι τό ϋ.τομο καθορίζεται άπό τίς περιστάσεις καί δέ μπορεί
νά ύπερβεί τόν έαυτό του κι άκόμα ή άντίληψη τής φτώχr.ιας
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των άνθρώπινων παθων πού όδηγεί έτσι κι άλλιως σέ μιά
άπόπειρα ύπέρβασης - άντανακλίiται μέ Ιδιαίτερη όξu τητα
καί, παρόλ' αύτά, μέ μικ;ρό ποσοστό πραγματι κής έπιτυχίας
στήν τέχνη του όνναγκάτα».
Π αρόλο του τό ένδιαφέρον γιά τήν τέχν11 του όνναγκάτα, ό
Σουζούκι δέ χ ρ ησιμοποίησε σέ τούτη τήν άναβίωση του
Καμπούκι άνδρες ήθοποιούς σέ γυναικείους ρόλους . 'Αγνοεί
αύτό τό νόμο του φύλου πού διαμόρφωσε όριστικά τό ε!δος
καί τοποθετεί μιά γυναίκα στό κέντρο της θεατρικής έμπει
ρίας, άνακαλώντας τίς μυθολογικές μνήμες των άπαρχων του
Καμπούκι. Έδω βρίσκεiαι καί τό τρίτο κλειδί πού όλοκλη
ρώνει ηiν άναβίωση : μέ crα άπό τήν πρωτοφανη έρμηνεία της
1)θοποιοu Καγιόκο ΣιραΊσι άναπλάθεται ή μυθολογικ'ή δαιμο
νολογία πού άποτελεί τόν πυρήνα του Καμπούκι καί κατά
προέκταση του θεατρικοί) πάθους.
Είναι δύσκολο ένας δυτικός άναγνώστης νά συλλάβει άπό μιά
περιγραφή τήν έρμηνεία της Καγιόκο ΣιραΊσι . "Οταν μιλάμε
στό δυτικό θέατρο γιά μεγάλους ήθοποιούς έννοοuμε άτομα
μέ ταμπεραμέντο, έπιβλι1τική παρουσία, σκηνική γοητεία κι
άναπτυγμένη προσαρμοστικότητα. Ό δυτικός δμως ήθοποιός,
δσο σημαντικά κι άν ε!ναι τά έπιτεύγματά του, ε!ναι κατά
κανόνα θύμα της καταπίεσης πού άσκεί ή παντοκρατορία του
λόγου καί της ψυχολογίας στό Θέατρό του . Ή i:κφρασή του
κάτω άπ' αύτές τίς συνθήκες δέν ε!ναι όλική άλλά μερικ1; . Ή
έρμηνεία της γιαπωνέζας 1)θοποιου άποδείχνει τή συντριπτική
όλοκλή ρωση ένός Θεάτρου δπου τήν πρώτη θέση i:χει ό σωμα
τικός λόγος κι δπου 1) ψυχολογία συλλαμβάνεται στό σημείο
πού τέμνεται μέ τή μυθο λογία, στό σημείο δηλαδή πού τό προ
σωπικό πάθος μέσα άπό τή μοναδική του ένταση μεταμορφώ
νεται σέ άρχέτυπο .
Σμιλεμένη άπό τή μεθοδ0λογία του Σουζούκι ή ήθοποιός γρά
φει μέ τό σωμα της τό δραματικό λόγο του " Π άνω στά Θεα
τρικά Π άθη 11 . Ξαναζωντανεύει τίς πιό ύψηλές στιγμές του
Καμπούκι, διαμορφώνοντας μιά βίαιη έκφραστική πού ξεδι
πλώνεται σπάζοντας αιφνίδια σ' άσυγκράτητες έντάσεις . ο ι
κινήσεις τ η ς , οί φοβερές κραυγές, ο{ έκφράσεις, οι σωματικοί
ρυθμοί ξεσποuν άπανωτά - έκρήξεις μ ιίiς καταπιεσμένης
άγωνίας . Οί συγκιν1iσεις πού προβάλλει i:χουν μιά ποιότητα
άπτική. Ε!ναι συμπαγείς . Σκάβουν τόν άέρα . Π ροεκτείνονται
σά στερεά σώματα πρός τό θεατή . Ή άστραπιαία ταχύτητα
των άντιδράσεών της άποκαλύπτει μιά άδιάπτωτη έγρήγορση
πρός τά έσωτερικά έρεθίσματα. Ή έκφραση του πάθους έλέγ
χεται καί γονιμοποιείται άπό μιά διαρκή ψυχική διαθεσιμότη
τα . Άπό τήν άρχή μέχρι τό τέλος της παράστασης ή ενταση
της συμμετοχης της 1)θοποιοu βρίσκεται στή διαπασων. Δέν
ύπάρχει cι·escendo άπό χαμηλότερες σέ ψ η λότερες έντάσεις .
Ύπάρχει crescendo μόνο άπό τίς πιό ψηλές έντάσεις ώς τ ή ν
ύπέρβασή τους .
"

Αύτό τό ψυχικό τοπίο πού καίγεται άπό τήν ύπερένταση δια
κόπτεται άπό ενα μοναδικό διάλειμμα : τό ιντερμέτζο μέ τό
τραγούδι γιάκουζα πού ή 1)θοποιός, βγαίνοντας προσωρινά
άπό τό ρόλο της, άπευθύνει στό κοινό. Έδω ή ε!κόνα άλλάζει
ριζικά. "Αν στό ύπόλοιπο i:ργο ό σωματι κός λόγος άντιστοιχεί
μέ τό Στοιχείο της Φωτιάς, έδω άντιστοιχεί μέ τό Στοιχείο του
Νεροu. Τά αισθήματα κ' οι έκφράσεις σά λεπτά κρύσταλλα
πολυέλαιων χτυποuν μεταξύ τους καί ίριδίζουν. Μέ μ ικρο
σκοπικές κινήσεις του κεφαλιοu καί του προσώπου πού θυμί
ζουν τά δαντελωτά τρεμουλιάσματα των χορευτων τοu Μ παλί,
ή 1)θοποιός έγκαταλείπεται σ' ενα λυρισμό, τόσο άνατριχια
στικό δσο κ' ή βία πού προηγήθ η κε κ' ή βία πού θά άκολου
θήσει. Τοuτο τό κομμά'tι, άνασκευάζοντας τίς βαθιές λυρικές
στιγμές του Καμπούκι, συνδέεται μέ τό ύπόλοιπο έργο μέ τήν
άδιαίρετη σχέση του Θηλυκοu μέ τό 'Αρσενικό.
Ή σωματική γραφή της ΣιραΊσι κορυφώνεται μέ τήν τελική
της δαιμονιακή i:ξοδο . Φεύγει άνάμεσα άπό τούς θεατές, δια
σχίζοντας τό hanamίchi - μέ ενα βi'jμα τελετουργικό πού
μοιάζει μέ αίμοχαρi'j πολεμικό χορό . Σέ κάθε της βi'jμα ση
κώνει μέ όρμή ψηλά τό γόνατο έτσι πού παίρνει τήν δψη έπι
θετικοu έντόμου. Χτυπώντας τά πέλματά της βίαια στά σανίδια,
τραντάζε ι όλόκλη ρ η τήν αϊθουσα . Σάν πριόνια τά χέρια της
κόβουν τόν άέρα. Π ροχωρεί μέ μάτια όρθάνοιχτα άλλά τυφλά :
�

'Απόσπασμα Νάμποκου : ιί σκοτωμένη πριγκίπ ισσα Χανάκο μέ
κομμένα τά δάχτυλα, μετουσιώνε τα ι σέ €ναν έκδικη τικό δαίμονα
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τό βλέμμα της ε!ναι άτσάλινα συγκεντρωμένο στό άόρατο.

Ή φυγή της πού μοιάζει μέ άνάληψη, άναβιώνει τά άρχαϊκά

τελετουργικά τού έξορκισμού τ6Jν κακοποι6Jν πνευμάτων " γκό
ριο ", πού ή μιμι κ1i τους εχει τροφοδοτ�iσει τίς ρίζες τού
Καμπούκι.
Ό θεατής παρακολουθεί μέ δλα τά νεύρα τεντωμένα. Μ έ μιά
συγκίνηση τ6Jν αίσθ1iσεων σάν κύματα πού ξεσπούν πάνω
στό δέρμα κι άποσύρονται άφήνοντας ρίγος. Τό μυαλό τρο
μάζει άπό τ�iν έπαφή μέ τό άσύλληπτο. Γιατί τίποτα δέ μπο
ρεί νά ε!ναι πιό τρομαχτικό άπ' αύηi τή γυναίκα πού μπροστά
στά μάτια σου ξεπερνά μ' άγριότητα τήν άνθρώπινή της ύπό
σταση καί μεταμορφώνεται σέ μυθικό, ά-προσωπικό στοιχείο.
Τό σ6Jμα της άλλοιώνεται. Ή στέρεη ϋλη έξατμίζεται, μετα
τρέπεται σέ τρισδιάστατη άκτινοβολία. Ή ψυχή της όρμά
μπροστά σάν όρατή α!χμ1i. Σάν τό ί'νθρώπι νο σώμα της νά
κυριεύεται άπό i:να πνεύμα. Σάν ενα πνεϋμα νά παίρνει προ
σωρινά άνθρώπινη μορφ1i. Μέσα άπό ηiν άπέραντη αύθεντι
κότητα τοϋ πάθους της ή ήθοποιός μεταμορφώνεται σF. θηλυκό
δαίμονα, ένσάρκωση της άρχετυπικ1] ς γιαπωνέζι κης ταύτισης
η]ς γυναίκας μέ τό yin, τό σκοτεινό, τό κακοποιό στοιχείο,
πυρήνα της μυθολογίας τού τρόμου πού διαποτίζcι τό Κα
μπούκι .
Τό παίξιμό της είναι έπιθετικό. Γιατί τό πάθος είναι έπιθετικό.
Ή άγωνία καί ή βία δέν εχουν σύνορα . .. Έχει σημασία πρώτο
άπ' δλα - λέει ό Άντονέν Ά ρτώ - νά παραδεχτοϋμε δτι, δπως
11 πανούκλα, ή θεατρική πράξη είναι ενα παραλ1i ρημα κ' ε!ναι
ενα παραλ1i ρημα μεταδοτι κό. Μ ιά άπόλυτη κοινωνικ1i κατα
στροφή, μιά όργανι κ1i άταξία . . . .. . Μέ ηi μανία τού έπιδρο
μέα ή 1iθοποιός μεταδίνει τό μ�iνυμα της τρέλας στό κοινό.
Τραντάζει ηiν άσφυκτική άδράνεια κάθε λογικης καί κάθε
ίσορροπίας άναταράζοντας τά πιό άδηφάγα στρώματα τοϋ
ύποσυνείδητου.
Έτσι άναπλάθει τό μαγικό χώρο, τήν ούσία τού Καμπούκι
δπου τό θείο - μέ τήν εννοια τοϋ ύπερβατικοϋ - συγχωνεύε
ται μέ τό μολυσμένο - μέ τήν εννοια τοϋ δαιμονικοϋ.
' Εξασκώντας αύτό πού ό βουδισμός άποκαλεί " τέχνη της
όλοκληρωτικης προσφοράς τού έαυτού " ή 1iθοποιός παρα
δίνει στό κοινό τό κορύφωμα τοϋ έαυτού της. Στό τέλος της
παράστασης βγαίνει άπό ηi σκηνή παραπατώντας, μουσκε
μένη στόν Ιδρώτα, μέ χαμένες σχεδόν τίς αίσθ1iσεις. Ή προσ
φορά της εχει δλο τό μέγεθος καί τήν Ιερότητα της θυσίας.
Σάν έξιλαστήριο θύμα ζεί τούτη ηiν όδυνηρή έμπειρία γιά νά
καθαρίσει τό κοινό άπό ηiν καθημερινή μετριότητα της πρα
γματικης ζωης, καί νά τό μυήσει μέσα άπό τήν όδύνη τού
πάθους της στήν ύπερβατική όλοκλ1iρωσ η . Μ έ τούτη τήν
άναζωογονημένη διάσταση της θυσίας, συμπληρώνεται ή άπο
καλυπτική άναβίω:;η τοϋ Καμποί>κι , ποi> r.!ναι τό · · Π ά νω
πτ(ί Θr.ατrι Κ(ί Π(ίΩη 1 1 . . .

Στοιχεία Τεχνικής

Άν σκεφτούμε δτι τό έπίτευγμα της Καγιόκο Σιραίσι δέν
ε!ναι τυχαίο, άλλά έπαναλαμβάνεται κάθε βράδυ φτάνοντας
πάντα στό ίδιο ϋψος, μποροϋμε νά άντιληφθοϋμε πόσο ση
μαντικό ρόλο παίζει σ' αύτό 1i τεχνική.
Ή έκ n αίδευση της 1iθοποιοϋ (πού πρίν άρχίσει νά δουλεύει
μέ τόν Σουζούκι δέν ε!χε καμιά πρακτική σχέση μέ τό θέατρο)
κράτησε εξη χρόνια καί προχώρησε σύμφωνα μέ τή νίa nega
t i νa (άρνητικός δρόμος), δηλαδή μέ τή βαθμιαία άφαίρεση
τών μή άποτελεσματικών λύσεων άντί γιά τήν έπιβολή των
σωστών. Ή μέθοδος αύηi δίνει στόν ήθοποιό τά περιθώρια
ν' άνακαλύψει κανόνες σύμμετρους μέ τήν προσωπικότητά του.
· · Ή τεχνικ1i λέει ό Σουζούκι, πρέπει νά έξυπη ρετεί καί νά
.
πηγάζει άπό τό άτομο " .
Όπως είπαμε καί πιό πρίν, 11 μεθοδολογία τοϋ Σουζούκι γιά
τήν τεχνική τοϋ 1iθοποιοϋ βασίζεται σέ στοιχεία παρμένα άπό
τό Καμπούκι καi τό Νό. Γιά νά άντιληφθοϋμε σωστά τήν
κατεύθυνση πού πρός αύτή κινείται, πρέπει καί πάλι νά κά
νουμε μιά άντιδιαστολ1i : όλότελα διαφορετικ1i εννοια εχει ή
τεχνική στό Δυτικό άπ' δτι στό γιαπωνέζικο θέατρο.
�
· Η ιίθοποιός Καγιόκο Σιραίσι στόv τελικό χορό τιίς έξόδου της
( ρόππο) δπου και' συντελείται ιί όλοκ ληρωτικιί μ ε τ α μ ό ρ φ ω σ η
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Στό δυτικό κατεστημένο( 8 ) θέατρο πού είναι μόνιμα προσανα
τολισμένο στήν άναπαράσταση μιάς έξωτερι κης πραγματικό
τητας στή σκηνή, ή τεχνική τού ήθοποιού παραμένει σ' ενα
έπιφανειακό στρώμα τού έαυτού : ή όρθοφωνία κ' ή . . ύποκρι
τική " - άκ6μα κι δταν καθοδηγείται άπό μιά μέθοδο τόσο
γερά θεμελιωμένη δσο τού Στανισλάβσκι - σκοπεύουν σ' ενα
φωτογραφικό ρεαλισμό δπου τό σώμα, άπωΟημένο άπό τιiν
άντίληψη της έκφραστι κης άνωτερότητας τού λόγου, μένει
βουβό κι άχρησιμοπο ί η τ ο : ή τεχνική συγκεντρώνεται σ τ ό
κ ε φ ά λ ι.
Ά ντίθετα στό γιαπωνέζικο Οέατρο πού άντικατοπτpίζει συλ
λογι κές έσωτερικές πραγματικότητες ή τεχνική δέν περιορί
ζεται στήν έγκεφαλική η ψυχολογική λειτουργία, ξεπερνi:ι τή
σφαίρα τού Έγώ καί τού προσωπικού ύποσυνείδητου κι άνα
ζητi:ι τό ύπερ- τό ύπό- καί τό ά-προσωπικό σχηματοποιώντας
τίς όρμές καί τά ενστικτα τού συλλογικού άσυνείδητου. -ετσι
μέ φυσικότητα προσηλώνεται στό σ ώ μ α.
Ένώ λοιπόν ή τεχνική στό Δυτικό Θέατρο είναι μιά άποκομ
μένη, περιθωριακή δραστι1 ριότητα, μιά σειρά άπό πρακτι κούς
κανόνες πού έπιστρώνουν τή συμπεριφορά τού ήθοποιού, στό
γιαπωνέζικο είναι μιά έφαρμοσμένη διάσταση της τοπικης
φιλοσοφίας καί τού θρησκευτικού στοχασμού πού άγκαλιάζει
τήν ύπαρξη τού ήθοποιού στήν όλότητά της.
Μέσα άπό αύτό τό πρίσμα πρέπει νά δούμε καί τήν τεχνική
της Καγιόκο Σι ραίσι.
Στό Νανσύ ό Ταντάσι Σουζούκι μέ προσκάλεσε νά παρακο
λουθήσω τήν πρόβα - προθέρμανση πού ή 1jθοποιός κάνει
κάθε βράδυ πρίν άπό τήν παράσταση. Μ' αύτή τήν εύκαιρία
μού εκανε - σέ συνεργασία μαζί της - μιά σύντομη έπίδειξη
στοιχείων τεχνικης. Ή ταν φειδωλός στίς έξηγήσεις του, ϊσως
γιατί -- δι καιολογημένα - δέν iiθελε νά άποκαλύψει τά μυ
στικά της μεθόδου του σ' cνα άτομο ξένο. Ή έπικοινωνία μαζί
του δέν ήταν ϋ.μεση - κατά τή γιαπωνέζικη συνήθεια ό Σου
ζούκι δέ μιλi:ι καμιά ξένη γλώσσα. Τή διερμηνε ία καί τήν
έπεξήγηση τών άπόψεών του είχε άναλάβει ό καθηγητής
Μοριάκι Βαταναμπέ πού συνόδευε τό Οίασο στό Φεστιβάλ.
Άπό τίς νύξεις πού μού i:δωσε αύτή ή έπίδειξη έπιχειpώ πρό
χειρα μιά σύνδεση άνάμεσα στίς έξωτερικές έκδηλώσεις της
τεχνικης καί τή φιλοσοφική τους διάσταση.
1 . Ή χρήση τού κέντρου H a ra
Είναι φανερό άπ' δλες τίς στάσεις τού σώματός της καθώς
παίζει. δτι 1) Σιpαίσι τοποθετεί τό κέντρο της ίσορροπίας της
στιiν περιοχή της κοιλιάς καί τών νεφρών (σέ άντίθεση μέ
τό δυτικό 1jθοποιό πού τό τοποθετεί στό θώρακα). Π ρό κ�:ιται
γιά τό κέντρο H ara (hara στά γιαπωνέζι κα θά πεί κοιλιά) πού
έφαρμόζεται άπό αίώνες στήν Ίαπωνία καί πού στή Δύση i:χει
γ ίνει γνωστό χάρη στίς μελέτες καί τή θεραπευτική τού Karl
fried νοn Dϋrckhein1. -εχει έξακριβωθεί έμπειpικά δτι ό άν
θρωπος πού cχει μάθει νά χρησιμοποιεί τό H ara άποκτi:ι μιά
άσυνήθιστη σωματική καί ψυχική δύναμη , πού μπορεί νά τόν
όδηγήσει σέ iiθλους, άνεξήγητους γιά τό μή μυημένο. Π .χ .
ενα iiτομο άδύναμο πού βρίσκεται σ έ H a ra μπορεί ν ά άνατρέ
ψει εναν άντίπαλο πολύ πιό δυνατό μυικά, χωρίς καθόλου
κόπο καί χωρίς νά χάσει στιγμή τήν έσωτερική 1jρεμία του.
Ό D ϋ rck hein1 έξηγεί ετσι αύτό τό φαινόμενο : " ' Ή αύτοσυνει
δησία πού βρίσκεται βαθιά άγκυροβολημένη στό H ara είναι
μιά συνείδηση τού άνώτερου Έγώ, δηλαδή μιά άνώτερη συν
είδηση πού ύπερβαίνει τή συνείδηση τού κατώτερου Έγώ.
Αύτό τό άνώτερο Έγώ δέν προσβάλλεται άναγκαστικά δταν
κάτι καταφέρει νά άγγίξει ii άκόμα καί νά πληγώσει τό κατώ
τερο Έγώ. Άντίθετα όλοκληρώνει ενα τομέα πνευματικό πιό
έκτεταμένο κ' ί κανό γιά πράξεις πιό μεγάλες πού τό κατώτερο
Έγώ τού άνθρώπου δέ μπορεί νά τίς έπιτρέψει στόν έαυτό του 'Ό
Καί συνεχίζει μιλώντας γιά τήν άντίληψη τού H a rajei πού
στά γιαπωνέζικα κυριολεκτικά σημαίνει " τέχνη της κοιλιUς . . :

Τό H a rajei ε!ναι κάθε όλοκλη ρωμένη πράξη καί κάΟε όλο
κλη ρωμένη τέχνη μέ άφετη ρία τήν κοιλιά. Γιατί οί πράξεις
καί οί τέχνες δέ μπορούν νά άναρριχηθούν στό μέγιστο ϋψος
τους iiν δέν βασίζονται στό H a ra . Στόν τομέα τού άνθρώπινου,
τό τέλειο δέ μπορεί ν' άνθίσει παρά μέσα στόν iiνθρωπο πού
··

(Η) Λέμ ι: στό
rφό:;
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τήν

κuτι:στι1μtνο, '(tιπί

τό δυτικό πρωτοποριακό Οi:ατpο, ύντίΟεttι, τι:iνει
Άνατολή ύπ' όπου κ ' έχει δανι:ιστι:r πολλά στοιχr.ία τεχνικi)ι;:.

i:χει γίνε ι ενα τέλειο ον. -ετσι ή εννοια τού H a rajei προϋπο
θέτει γιά τό Γιαπωνέζο τήν πραγματοποίηση ένός άποκορυ
φώματος στήν πρακτική τού H a ra . Αύτός πού καταφέρνει νά
κυριαρχήσει στό H a rajei άποκτίι τουλάχιστον ώς ενα βαθμό
τήν κυριαρχία τού έαυτού του καί τή γνώση "(9).
Ή πρακτική τού κέντρου Hara , πυρήνας δλων τών γιαπωνέ
ζικων ·· σωματικών ·· τεχνών πού άπορρέουν άπό τό Ζέν, δπως
τό Τζούντο, τό Ά ι κίντο, ή σκοποβολή μέ τόξο, βρίσκεται καί
στή βάση της ήθοποιίας τού Καμπούκι. Ίδιαίτερα στόν 1Ίθο
ποιό ή χρήση αύτού τού κέντρου άποκτίι μιά ξεχωριστή διά. σταση γιατί τό H a ra δπως λένε οί δάσκαλοι τού Ζέν βρίσκεται
σ' έπαφή μέ τά πιό βαθιά στρώματα τού ύποσυνείδητου.
2. Ή στάση μέ λυγισμένα τά πόδια, άνοιχτά τά γόνατα
καί τούς γοφούς χαμηλωμένους σά σέ βαθύ κάθισμα
Π ρόκειται γιά μιά χαρακτηριστι κ1i στάση πού τό Καμπούκι
δανείστηκε άπό τό Νό- Κυόγκεν. Ή στάση αύτή ε!ναι ή ραχο
κοκαλιά της σωματικης γλώσσας της 1iΟοποιού, πού δλες της
οί κινήσεις ξεκινούν άπό αύτό τό άρχικό σχημα. Μαζί μέ τήν
όρατή χρήση τού κέντρου H a ra στό σχημα αύτό διακρίνουμε
καί τήν i:μφαση πού δίνει τό παίξιμο τού Καμπούκι στό κάτω
μέρος τού σώματος - κατεξοχήν χώρο τών ένστίκτων καί
τών φυσικών όρμών - καί ίδιαίτερα στά πόδια, τά μέλη πού
συνδέουν τό άνθρώπινο σώμα μέ τή γ η . -ετσι δπως είναι στι
βαρά λυγισμένα, τά πόδια μοιάζουν νά σφηνώνουν γερά τό
σώμα στό δάπεδο καί ταυτόχρονα, σάν πιεσμένα έλατήρια
άπειλούν διαρκώς νά τό έκσφενδονίσουν πάνω . τονίζοντας τήν
αϊσθηση της έπιΟετικότητας καί της άρπακτικης έτοιμότητας
πού χαρακτηρίζει τό παίξιμο της 1jθοποιού.
Ή Σι ραίσι κάνει μιά έπίδειξη δπου χρησιμοποιώντας αύτή
τή στάση σέ συνδυασμό μέ τό Hara, καταφέρνει v ' άγκιστρώ
νεται στό δάπεδο καί νά μήν άνατρέπεται ένώ τήν τραβούν
άλυσίδες. Καταφέρνει άκόμα νά περπατίι iiνετα ση κώνοντας
στήν πλάτη της ενα δυσανάλογα βαρύ φορτίο.
3. Άναπνοή - φωνή
Ή φωνή της 1iθοποιού i:χει μιά δεινή δύναμη έκφορίις πού
βασίζεται στήν άναπνοή καί στιi χρήση τών κατάλληλων
ήχείων. Κατά κανόνα χρησιμοποιεί τούτο τό σχημα : πρίν
μιλήσει καταπίνει μεγάλη ποσότητα άέρα πού τή συγκρατεί
καί τήν πιέζει πρός τά κάτω. Μ αζί μέ τή φωνή έκσφενδονίζει
άπότομα τήν έκπνοή της πού μέ τήν πίεση i:χει άποκτήσει
τεράστια όρμή. Συνδυασμένη μέ τή χρήση τών ήχείων της
λεκάνης καί τού λάρυγγα, ή τεχνική τι'j ς συγκράτησης, της
πίεσης καί τού έκσφενδονισμού τού άέρα, μετατρέπει τήν κάθε
της φράση σt μιά εκρηξη πού μοιάζει νά της ξεσχίζει τό λαιμό.
Ή είσπνοή καί ή έκπνοή, σά μιά άτέλειωτη σειρά άπό θέσεις
καt iiρσεις, καθορίζει τό ρυθμό τού πάθους της 1iΟοποιού
καί κατά προέκταση τό ρυθμό όλόκληρης της παράστασης.
Ύπονοώντας τήν κινητοποί ηση τού διαφράγματος άπό τήν
άναπνο1), οί δάσκαλοι τού Καμπούκι διατυπώνουν τό περίφημό
τους άξίωμα, δτι " ό ρυθμός της άληθινης ήθοποιίας βγαίνει
άπό τό στομάχι · -_
4. Άντανακλαστικά
-ενα γεγονός πού κάνει έντύπωση σ' αύτή τήν πρόβα - προ
θέρμανση της ήθοποιού, είναι μέ πόση ταχύτητα καί ένώ βρί
σκεται σέ μιά iiσχετη πρός τό ρόλο της κατάσταση, άρχίζει
νά παίζει μιά σκηνή κινητοποιώντας όλόκλη ρο τό βεληνεκές
της. Άστραπιαία μεταμορφώνεται στό ενθεο έκείνο πλάσμα
πού ε!ναι στήν παράσταση. Χωρίς καμιά άπολύτως ψυχολογική
προετοιμασία. Ξαφνικά.
Αύτό τό γεγονός ε!ναι ίδιαίτερα σημαντικό. Δείχνει πώς ή
1Ί θ ο π ο ι ί α τ η ς ξ ε π ε ρ ν ώ ν τ α ς κ ά θ ε σ υ ν ε ι δ η
τή διανοητική καί ψυχολογική διεργασία
εύαισθητοποιείται στό επακρο στά σωμα
τ ί ς άσυνεί δη τες
τ ι κ ά ά ν τ α ν α κ λ α σ τ ι κ ά,
αύτές ταχείες ένέργειες πού άνακαλοϋν
σ κοτει νές ψυχολογι κές καί βιολογι κές
μ ν η μ ε ς ά π ό τ ί ς ρ ί ζ ε ς τ ο ύ κ ό σ μ ο υ. -ετσι τό
παίξιμο της Σι pαίσι άνάγεται τό ϊδιο σέ άντανακλαστικό,
άξιοποιώντας μέσα άπό τούτο τό βαθύ αύθορμητισμό, αύτό
πού τό Ζέν άποκαλεί " ένστικτci>δη σοφία τού σώματος " .
ΚΑΤΕΡΙΝ Α ΘΩΜΑΔΑΚ Η
(9)

Κ. νοn DίΊrckhcin1 :

· · Hara. τ ό ζωικό

κέντρο τοπ ίινΟpώπου . . .
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κ

"ΣΧΕΔΙ Ο Ν

Ν

ο

ΜΑΚ Ρ Ο Χ Ρ Ο Ν ΟΥ

Π Ρ ΟΤΥΠ ΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞ Ε Ο Σ "

Π εριληπτι κeς είσηγήσεις 42 συνεργασθέντων
στο uς τομ ε ι ς πολιτιστι κfϊς δραστηριότητα ς
Τό " Θέατρο ", χωρίs προλόyοvs, φέρ
νει στή δημοσιότητα ένα νέο δ ι α φ ω
τ ι σ τ ι κ ό ντοκοvμέντο. 'Αναφέρεται
πάλι στό " Σχέδιον Προτvποv Μακρο
χρονίοv Άναπτvξεωs τi'js Έλλάδοs ".
Χωρίs τήν παραμικρή έπέμβαση - οvτε
κάν. στήν όρθοyραφία καί τή σvνταξη
- προσφέροvμε ένα πολvσέλιδο κείμενο
ποv άποτέλεσε τήν πρώτη vλη, τήν
καθαvτή vποδομή τοv .. Σχεδίοv .. yιά
τά πνεvματικά καί καλλιτεχνικά προ-

βλή ματα. ΕΤναι vπεvθvνεs περιλήψειs
άπό σαρανταδvό έπώνvμεs εlσηyήσειs
yιά τά πολπιστικά προβλή ματα τi'js
χώραs. Έχοvν yίνει άπό τήν vπηρεσία
τοv ΚΕ.Π.Ε. τό Μάη τοv 1 972. Καl μιά
λεπτοια3ρεια : Στόν έπίσημο Κατάλοyο
τών 632 σvνeρyατών άναφέρονταν έν
νιά μόνον άνθρωποι τών Γραμμάτων
καί τών Τεχνών. Τό παρακάτω, λεπτο
μερέστερο, κείμενο τών άτομικών είση
yήσεων άποκαλvπτει άλλοvs τριαντα-

πέντε σvμπολίτεs, σvνερyασθέντεs στό
Μακροχρόνιο Κvβερνητικό Σχέδιο. " Ενα
άλλο πιό ένδιαφέρον καί άποκαλvπτικό
κείμενο - ποv άνήκει κι αvτό στό Σώμα
τοv πeριβόητοv " Σχεδίοv " - θά περι
ληφθεί στά " Ντοκοvμέντα " τοv άλλοv
τεvχοvs. ΟΙ εlσηyήσειs ε!ναι, άπό μόνεs
τovs, άρκετά " εϋyλωττεs ". Κ' οί σε
λίδεs αvτέs πeριλαβαίνοvν μόνο στοι
χεία. Οί κρίσειs καί τά σvμπeράσματα
άνήκοvν στόν Άστερίσι.:ο καί τό Κοινό.

ΠΕΡΙΛΉΨΕΙΣ ΑΠΑΝΤΉΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤ
ΗΡΙΟΤΉΤΩΝ
'Ολόκληρο τό κείμενο τi'js προπαρασκεvαστικi'js eκθεσηs
τοv " Σχεδίοv Προτvποv Μ ακροχρονίοv Άναπτvξεωs "
yιά δλοvs τovs πολιτιστικοvs τομείs eχει άκριβώs ώs �ξiis :

ΜΟΥΣ Ι Κ Η

1 . Στέφανος Βασιλειάδης
Προτάσεις:
1 . Συνεργασία μέ τό Ύπουργείον Παιδείας- Μουσική παιδεία.
2 . Είς τήν έπαρχίαν άπαραίτητα εργα ύποδομης (Αϊθουσαι μ έ
τουλάχιστον ενα πιάνο).
3 . Νά ίδρυθη μία Παιδαγωγικιi Ά καδημία της Μ ουσικης.
4. Νά μήν χρησιμοποιούνται οί έκτελεστές σέ πολλές θέσεις
συγχρόνως.
5. Νά μήν γίνωνται παραχωρήσεις - μεγαλυτέρα δυσκολία σέ
άπονομή Οέσεων.
6. Ή πολιτεία πρέπει νά κρατήση τά πολιτιστικά θέματα εξω
της πολιτι κης.
7. Νά ίδρυθη Κέντρο Έρεύνης καί Π ροβολης τού Ά ρχαίοu
Δράματος.
2 . Γ. Α. Παπαϊωάννου
Π ρ ο β λ 1i μ α τ α :
Ζ. Έλλειψις έκδοτικού οϊκου.
2. Δυσχέρειαι έγγραφης εργων σοβαρuς μουσικης.
3 . Πενιχρά ή παρουσίασις Εργων Έλλήνων συνθετών.
4. Ούδείς συνθέτης σοβαράς μουσικιϊ ς ποοίζεται τά πρός τό
ζ�ϊν.
Π ροτάσεις:
1 . Χώραι συνεργασίας : Δυτικιi Γερμανία, Η . Π . Α . , Γ αλλία,
Άγγλία.
2 . Παραγγελίαι εργων είς συνθέτας σοβαράς Μ ουσικης ύπό
τού Ε . Ι . Ρ.Τ., της Κρατι κης Όρχήστρας, της Έθνικης Λυρικης
Σκηνης.
3 . Έντονος προβολή εργων Έλλήνων συνθετών διά συχνο
τέρων έκτελέσεων.
4. Ίδρυσις Μ ουσικού Έκδοτικού Οίκου.
5. Ίδρυσις Όργανισμοu δι' έγγραφήν είς δίσκους έλληνικών
εργων σοβαράς μουσικής.

6. Χορηγίαι είς συνθέτας σοβαρuς μουσι κης.
7. Ίδρυσις Ί νστιτούτου δι· έρεύνας Ήλεκτροακουστι κης,
Ήλεκτρονικης μουσικής, Coιηputer M usic.
8. Ένίσχυσις ύπάρχοντος άνθρωπίνου ύλικού καί άπό άπό
ψεως άριθμού καί καταλλήλου έκπαιδεύσεως.
9 . Αϊθουσαι συναυλιών είς Π ρωτεύουσαν καί μεγάλας πόλεις.
1 0. Μουσικαί βι βλιοθ1ϊκαι.
1 1 . Νά δοθη ή δέουσα προσοχιi είς τήν μουσικήν έκπαίδευ
σιν της μαθητιώσης νεολαίας (μουσικά δργανα . δισκοθηκαι .
ται νιοθήκαι, μαγνητόφωνα κλπ. ).
1 2 . "/δρυσις Είδικης Σχολης διά καθηγητάς Σχολικης Μου
σικης.
1 3 . Σύστασις όργανισμού διά μελέτην βυζαντινης μουσι κης.
14. "Εδρα Μ ουσικολογίας είς τά Πανr.πιστ1iμια της χώρας μας.
3. 'Αλεξάνδρα Λαλαούνη

Π ροτάσεις:
1 . Θέατρο διά Όπερα καί αίθουσες συναυλιών στήν Άθιiνα ,
Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα , Πάτρα.
2. Νά καταργηθη ό νόμος περί 35ετίας στούς καλλιτέχνας
καί διανοουμένους.
3. Μετεκπαίδευσις στελεχών στό έξωτερικό, ύπό τόν δρον
οί έκπαιδευόμενοι νά έπιστρέφουν στήν Έλλάδα.
ΕΘΝ Ι Κ Η ΜΟΥΣΙ Κ Η
4 . Σίμων Καράς

Σημασία της Έθνι κης μας μουσικης (θρησκεuτικης - λαϊκης).
Άνάγκη βοηθείας . προστασίας. Κ ί νδυνοι παραποιήσεως.
Α. Σύλλογος πρός διάδοσιν ηϊς Έθνικης Μουσι κ1ϊς.
1 . Π ρέπει νά κατοχυρωθη νομοθετικά.
Π ρέπει νά ένισχuθη οί κονομ ι κά.
2 . α' ώστc νά συμπληρώση τό διδακτικόν προσωπικόν.
β' νά κατασκευάζη τά άπαραίτητα μουσικά δργανα.
γ' νά έκτυπώση παιδαγωγικάς μεθόδους καί συγγράμματα.
3. σκοποί : α· κατάρτισις έλλήνων μουσικών ( ψαλτών τραγου
διστών - όργανοπαικτών).
κατάρτισις έλλήνων χορευτών.
κατάρτισις έλλιiνων διδασκάλων
γιά τήν κατωτέρα
καί μέση παιδεία καί λοιπές κρατι κές σχολές.
β' σύστασις είς τήν έπαρχίαν μουσικών χορευτικών όμίλων.
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4. Π ρόβλημα έπαγγελματικης άπασχολήσεως τών άποφοίτων
της σχολης τοϋ Συλλόγου.
Β. 'Ανάγκη νομοθετικης προστασίας της μουσικης παραδό
σεως άπό παραποιήσεις.
Στά ραδιο - τη λεοπτικά προγράμματα νά περιλαμβάνεται
μόνον γνήσια έθνική μουσική. 'Επίσης νά αύξηθοϋν οί
ώρες έκπομπης της.
ΧΟΡΟΣ

1. Κούλα Πράτσικα
Π ροτάσεις:
1 . Ν ά γίνη Νόμος πού νά καλύπτη τήν Όρχηστική Έκπαί
δευσι.
2. Νά διορθωθη ή όρολογία - δέν είναι σήμερα σωστ�i .
3. Ό χορός νά διδάσκεται άπό πρόσωπα κατάλληλα καί όχι
άπό άνίδεους.
4. Νά παραχωρηθοϋν iΊ κτισθοi:ιν κτίρια.
5. Ν ά έπέλθη διαχωρισμός έπαγγελματικών καί έρασιτεχνι
κών σχολών.
6. Νά όργανωθη ενα σύστημα έλέγχου πρίν ό ύποψήφιος
λάβη τό δίπλωμα.
7. Νά έπεκταθη ή έκπαίδευσις καί στήν έπαρχία.

3. 'Αγάπη Εύαγγελίδη
Π ροτάσεις:
1 . Ίδρυσις δύο κρατικών σχολrον άντιστοίχων της Λυρικης
Σκηνης γιά χορευτάς κλασσικοϋ μπαλλέτου καί μοντέρνου
χοροϋ καί του Έθνικοu Θεάτρου διά τήν κατάρτισιν χορευτι
κοϋ ύλικοϋ πού νά άνταποκρίνεται στίς άνάγκες τοϋ 'Αρχαίου
Δράματος.
2. Νά περιοριστοϋν τά έπαγγελματικά τμήματα στίς σχολές
χοροϋ.
3 . Νά αύξηθη τό μισθολογικό έπίπεδο τών χορευτών στήν
τηλεόρασι καθώς καί ή χορογραφική άμοιβή.
4. 'Ετήσιος διαγωνισμός χορογραφιών-γύρω άπό μυθολογία
- μέ χρηματικό βραβείο καί παρουσίασις τοϋ βραβευθέντος
θέματος.
5 . Σκηνικός χώρος - παραστάσεις είδικώς γιά παιδιά.
6. Λυρική Σκηνή, κάθε Δευτέρα βραδυές μπαλλέτου.
7. Περιοδείες είς τήν 'Ελλάδα καί είς τό 'Εξωτερικόν.
8. Ίδρυσις eδρας στό Πανεπιστήμιο.
9. Φεστιβάλ λαϊκών χορών. α· Πανελλαδικόν, β' Διεθνές.
1 0. Μ ουσείο της χορευτικης ίστορίας.
1 1 . 'Ελευθέρα εϊσοδος είς τούς χορευτάς καί χορογράφους
διά κάθε χορευτικήν έκδήλωσιν.
1 2. Νά γίνη Σωματείον χορευτών καί χορογράφων.
·

2. Δόρα Στράτου

4. Ραλλοϋ Μάνου

Ύ φ ι σ τ α μ έ ν η Κ α τ ά σ τ α σ ι ς - Π ροβλήματα (Λαϊκός
Χορός) :

Π ροτάσεις:
1 . Νά γίνουν αύστηρότεραι αί κρίσεις της έπιτροπης ε!ς τάς
έξετάσεις πρός άπόκτησιν πτυχίου.
2. Νά μήν δικαιοuνται νά ίδρύσουν Σχολήν νέαι άπόφοιτοι
παρά μόνον μετά διετη έξάσκησιν διδασκαλίας εiς άνεγνωρι
σμένην Σχολήν.
3. Δικαίωμα διατηρήσεως Έπαγγελματικης Σχολης νά δίδε
ται είς aτομα πολυπλεύρως μορφωμένα καί μέ πολυετη εύδό
κιμον δράσιν ε!ς τόν κλάδον.
4. Νά χρησιμοποιοϋνται ε!δικευμένοι καθηγηταί.
5. Έλεγχος δλων τών Σχολών ύπό ένημερωμένων προσώπων.

1 . 'Ελλείπει παντελώς τό έπαγγελματικόν στοιχείον.
2. Κρατική συμπαράστασις σχεδόν άνύπαρκτος (ιiθική καί
οίκονομι κ ή ) .
3 . 'Αγνωστικισμός.
4. 'Ερασιτεχνισμός.
Π ροτάσεις:
1 . 'Επίσημος άναγνώρισις ότι τό eργον είναι έθνικόν.
2 . Μόνιμος χορηγία διά τήν κάλυψιν καί έπιτάχυνσιν τοu
έργου.
3 . Π εριορισμός της ύποχρεώσεως άσφαλίσεως είς τό Ι . Κ . Α .
είς μόνον τ ά μόνιμα στελέχη τοϋ Σωματείου.
4. Διασφάλισις της παραμονης είς τό παρά τοϋ Σωματείου
άνεγερθέν Θέατρον τοϋ Φιλοπάππου.
5. -Ιδρuσις - ύπό τών Δήμων - τοπικών λαϊκοχορεuτικών
συγκροτημάτων καί μουσείων τοπικών ένδυμασιών, κοσμημά
των καί λαϊκών όργάνων καθώς καί τοπικών eργων λαϊκης
τέχνης.
6. Ήθική καί οίκονομική συμπαράστασις τών Νομαρχιών,
Δήμων καί Κοινοτήτων.
Καθιέρωσις τοϋ Πανελληνίου Διαγωνισμοϋ Λαϊκών Χορών
καί Τραγουδιοϋ ύπό μορφήν Φεστιβάλ.
7. 'Ανακαίνισις παλαιάς οίκίας iΊ κατασκευή κτιρίου διά τήν
στέγασιν τοϋ ·· Ζωντανοϋ Μουσείου ·-_
Ζ ω ν τ α ν ό ν Μ ο υ σ ε ί ο ν:
1 . Αϊθουσα μέ άμφιθεατρικήν έξέδραν χωρητικότητος 60 - 1 00
άτόμων διά α) όμιλίας, σεμινάρια, β) παραστάσεις.
2. Αϊθουσες κατάλληλες δι' εκθεσιν τών αύθεντικών ένδυμα
σιών.
3 . Χώρος διά τήν διαρκη έκθεσιν φωτογραφιών της " Συγκρι
τικης Μελέτης .. μέ α) άναπαραστάσεις χορών έπάνω σέ άρ
χαία άγγεία, Βυζαντινές τοιχογραφίες, κλπ. β) άναπαραστά
σεις θεμάτων .. μοτίβων ·-_
4. Αίθουσες διά γραφεία, άποθηκες ένδυμασιών κλπ.
Μ ακροπρόθεσμα έ ργα:
α' -ενταξις του μαθήματος έκφραστικοϋ χοροϋ καί χορογρα
φίας είς τάς έπισήμους κρατικάς σκηνάς - σχολάς διά μετα
κλήσεως ξένων καθηγητών καί χορογράφων.
β' Παροχή ύποτροφιών είς συνεργεία μουσικών, χορογράφων,
λαογράφων κλπ.
γ' Παροχή ύποτροφιών είς έπιστήμονας διά μελέτην είς Cίλλας χώρας.
δ' Όργάνωσις Παγκοσμίου 'Εκθέσεως eργων Λαϊκης Τέχνης
μετά Φεστιβάλ λαϊκών χορών καί τραγουδιοϋ.
ε · Κ ρατική βοήθεια άπαραίτητος.
·
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6. 'Αφαίρεσις δ ικαιώματος άπονομης πτυχίου άπό τάς χαμη
λοϋ έπιπέδου Σχολάς, καi v.εριορισμός τοϋ άριθμοϋ των.
7 . Ν ά άπαγορευθη ε!ς τάς γυμναστρίας της Γυμναστικ:ης 'Ακα
δημίας νά διδάσκουν Ρυθμική, τήν όποίαν διδάσκονται αί
ϊδιαι άπολύτως έλλειπώς ε!ς δύο έβδομαδιαίας ώρας.
8. Νά δημιουργήσωμεν πάσ�:� θυσία διεξόδους έπαγγελματικάς
διά τούς καλλιτέχνας μας εiς τρόπον ώστε νά παραμένουν είς
τήν 'Ελλάδα.
9. Σταθμοί Τηλεοράσεως νά χρησιμοποιοϋν περισσοτέρους
χορογράφους.
1 0. Νά καταργηθη διά μερικά eτη ό φόρος Δημοσίων Θεα
μάτων.
1 1 . Ύποτροφίαι διά τούς άπόρους καL ταλαντούχους σπου
δαστάς.
1 2. Νά άνεγερθη Κ ρατικόν Θέατρον.
1 3 . Φεστιβάλ 'Αθηνών, νά γίνη κυρίως 'Ελληνικό Φεστι βάλ.
1 4. Μάθημα Ρυθμικης καi τοϋ Χοροϋ νά εiσαχθη ύποχρεωτι
κώς είς όλα τά σχολεία Δημόσια καί Ίδιωτικά.
5 Ζουζού Ν ικολούδη
.
Έλλειψις διδακτι κοί) δυναμικοϋ καί καταλλήλων Σχολών.
Π ροτάσεις:
1 . Νά !δρυθοϋν πνευματικά κέντρα έρεύνης καί κέντρα έκ
παιδευτικά.
2. Νά συγκεντρωθοuν άποδεδειγμένα καλοί έργάτες της Τέ
χνης. Κατάλληλη έκπαίδευσις 'Ελλήνων στελεχών - δημι
ουργία ύποτpοφιών.
3. Θέατρα, μικρότερες αίθουσες, μέ πλή ρη έξοπλισμό.
4. 'Απαραίτητος ή κρατική συμπαράο:τασις.
6. Πολυξένη Ματέϋ - Ρουσοπούλου
Δέν είναι δυνατόν νά έπιτύχη ο!αδήποτε πολιτιστική προσ
πάθεια έάν δέν λυθη τό θέμα της γλώσσης, έάν δέν είσαχθη
έπισήμως εiς τό έκπαιδευτικόν σύστημα ή δημοτική γλώσσα.

ΘΕΑΤΡΟ
1. Τάκης Μουζενίδης

Π ροβλήματα:
Τό ' Ελληνικό Θέατρο πάσχει άπό ελλειψιν συγχρονισμένης
πνευματικής καί τεχνικής άγωγής - δέν ύπάρχουν κατάλλη
λα θέατρα, κυρίως ε!ς τήν έπαρχίαν - δέν δίδονται ύποτροφίαι.
Π ροτάσεις:
1 . Άναδιοργάνωσις τών Κ ρατικών Σκηνών.
2. Διαμόρφωσις καί όργάνωσις τής θεατρικής παιδείας καί
περιορισμός των κακώς λειτουργουσοον ίδιωτικ&ν δραματι κ&ν
σχολών.
3. ' Εξασφάλισις ύπαιθρίου θεάτρου άρχαίου έλληνιιωίι τύ
που, διά 1 5.000 θεατάς είς τήν Π ρωτεύουσαν καί 5.000 είς τήν
Θεσσαλονίκην.
4. ' Εξασφάλισις χειμερινοί> θεάτρου διά Κρατικήν Σκηνήν
καί Λυρικήν μέ κατάλληλον έξοπλισμόν.
5. Άνοικοδόμησις τουλάχιστον 10 θεάτρων ύπό μορφήν Πολι
τιστικών Κέντρων ε!ς άντίστοιχα έπαρχιακά κέντρα.
6. Θέσπισις ύποτροφιών διά νέους καλλιτέχνας καί συγγρα
φείς.
7. Άνάπτυξις τοu Κέντρου Μελέτης 'Αρχαίου Δράματος.
8. Έδρα Θεατρολογίας είς τά Π ανεπιστήμια 'Αθηνών καί
Θεσσαλονίκης.
9. Μ ε ίωσις του φόρου Δημοσίων Θεαμάτων.
10. Αϋξησις τής συντάξεως τών καλλιτεχνών.
1 1 . Καλαισθητική άγωγή τής νεότητος άπό τά πρ&τα σχολικά
&τη .
1 2. 'Ανάπτυξις καλλιεργείας 'Αρχαίου Δράματος.
- Πνευματική ύποδομή τοu Φεστιβάλ, όργάνωσις διεθνών
συνεδρίων καί συζητήσεων, άνοικοδόμησις θεάτρων χειμερι
νών καί θερινών διά τό Άρχαίον Δρiiμα.
1 3. ' Επιτροπή μελέτης τών προβλημάτων (μ ε τ' ά π ο ζ η
μ ι ώ σ ε ω ς) μέ τακτικήν ήμέραν ύποβολής πορισμάτων - ή
έπιτροπή θά συντάξη τό πρόγραμμα - θά τό συζητήση μέ
τόν άρμόδιον ύπουργόν καί έν συνεχεί� νά λάβη τήν όδόν τής
Κυβερνητικής έπεξεργασίας καί έπικυρώσεως.
1 4. Νά δημιουργηθοuν νέοι ύπαλληλικοί φορείς, οί δποίοι
θά πραγματοποιήσουν τό πρόγραμμα. Νέοι νά σταλοuν άμέ
σως πρός μετεκπαίδευσιν ε!ς τό έξωτερικόν, έπανερχόμενοι
νά άναλάβουν τήν άναδιοργάνωσιν του τομέως.
1 5. Έκκλησις Ιδιωτών η έπιχειρήσεων ώς χορηγών - άπαλ
λαγή τών χορηγών (πρός τό ποσόν τής χορηγίας) φορολογίας
του εισοδήματος - θέσπισις ήθικ&ν βραβείων.
1 6. Λαχειοφόρον δάνειον.
1 7. Καθιέρωσις τοu θεσμοί> τών Foundatίons έπίσης Founda
tions του έξωτερικοu.
2. Στρατής Καρρaς
Ύφισταμένη Κατάστασις:
1 . Κερδοσκοπικό Θέατρο, εuδοκιμεί. Π ρόβλημα Στέγης.
2. Θέατρο ποιότητος, ψυχορραγεί.
Π ροτάσεις:
1 . Χώραι συνεργασίας Γερμανία - 'Αμερική.
2. Θέατρο άπό τό δημοτικό σχολείο.
3. Δημιο�,φγί11 τμήματος δραματικής Τέχνης στό Πανεπιστή
μιον 'Αθηνών. Μελέτη τοu 'Αρχαίου ' Ελληνικοί> Θεάτρου.
4. 'Αναδιοργάνωσις έπιτροπών κρίσεων. Κατάργησις λογο
κρισίας (πλήν πορνογραφημάτων).
5. Πλη ρέστερη έκπαίδευσις.
6. 'Απαλλαγή φορολογίας - Θέατρα Τέχνης.
3. Δημήτρης Μυράτ
Προτάσεις:
1 . Κατάργησις νόμου περί 'Αδείας 'Ασκήσεως ' Επαγγέλματος
ήθοποιοu. Πληθωρισμός Σχολών νά καταργηθή.
2. Χώρα συνεργασίας 'Αγγλία.
3. Φεστιβάλ 'Αθηνών. Ν ά δοθή ή διοίκησίς του είς χείρας
άνθρώπων πού γνωρίζουν Τέχνην.
4. Διεθνές Θεατρικόν Συνέδριον - Κέντρον : Δελφοί
α· διεθνοuς σεμιναρίου θεάτρου.
β' άναστήλωσις θεάτρου Δελφών.
γ' δημιουργία χώρων συναυλιών καί μουσικης δωματίου.
δ' σεμινάριον βυζαντινης μουσικής.

ε' δύο θεάτρων μοντέρνων (τό εν 400 θέσεων, τό iiλλο
2.000 καί Π ινακοθή κης έργων σχετικών).
Κάθε χρόνο νά συνέρχωνται δλα τά .κράτη τά μετέχοντα ε!ς
τό Διεθνές Ίνστιτοuτον Θεάτρου είς εν διεθνές Φεστιβάλ
θεάτρου, δραματικό καi μουσικό.
5. Δημιουργία Γενικής Διευθύνσεως Π νευματικής Καλλιερ
γείας.
6. Πενταετές σχέδιον οίκοδομήσεως Δημοτικών Θεάτρων
έπαρχιών.
7. ' Υπαγωγή Τηλεοράσεως καi Ραδιοφώνου είς τήν Διεύθυν
σιν Πνευματικής Καλλιεργείας.
8 . Έλεγχος τών έπιχορηγουμένων ύπό του Κράτους " έθνι
.
κοu περιεχομένου . λεγομένων κινηματογραφικών ταινιών.
9 . Νέοι κατόπιν διαγωνισμοί>, νά σταλοuν εiς έξωτερικόν
διά νά σπουδάσουν τήν τεχνικήν καί τήν σκηνοθεσίαν της
Τηλεοράσεως καi τοϋ Κινηματογράφου.
Ι Ο. Μετάκλησις είδικοu διά έκπα ίδευσιν καθηγητών όρθο
φωνίας καi άναπνοής.
1 1 . Μετάκλησις έκ Γερμανίας τεχνικών θεάτρου (11λεκτρο
λόγων, μηχανικών).
1 2. Στέγασις Θεατρικοί> Μ ουσείου.
1 3 . Ίδρυσις Θεατρικής Β ιβλιοθήκης.
14. Δημιουργία 'Οργανισμοί> έκδόσεως θεατρικών έργων δο
κίμων συγγραφέων.
1 5. Ίδρυσις έδρών θεάτρου εiς τό Πανεπιστήμιον.
1 6. Ν ά τεθή τέρμα ε!ς τάς άντιαισθητικάς έορτάς καί παρελά
σεις του Σταδίου.
1 7. Νά έλέγχωνται τά άγαλματίδια - σχετικά μέ τήν άρχαία
τέχνη άντικείμενα - τά δποία πωλοuνται είς τούς ξένους
περι ηγητάς.
1 8. 'Υπό τήν έποπτείαν της Σχολης Καλών Τεχνών α( σχολι
καί έορταί.
1 9. Φραγμόν τών λαϊκών τραγουδιών είς τό Ε . Ι . Ρ.Τ.
20. Φραγμός είς τά γλυκανάλατα ρομάντζα Kίtsch . είς τό
Ε.1. Ρ.Τ. - άντ' αuτών μπορεί νά χρησιμοποιηθούν γνωστοί
δόκιμοι Έλληνες συγγραφείς.
•·

.

4. Πλάτων Μουσαίος
Ύφισταμένη Κατάστασις:
Τό Θέατρο βρίσκεται σέ κατάστασι άδιεξόδου. Λόγοι :
α· Έμψυχο καλλιτεχνικό ύλικό : Κακή ή κατάστασις τών (λε
γομένων) σχολών θεάτρου - Σχολαί σκηνοθετών δέν ύπάρ
χουν.
β" ' Επαγγελματική τροχοπέδη : Ή iiδεια άσκήσεως τοu έπαγ
γέλματος του ήθοποιοϋ.
γ' Ο!κονομικός φαuλος κύκλος : Θεσμός θεατρώνου, πρόβλη
μα διά τό έλεύθερο θέατρο.
δ' Συγγραφικό άδιέξοδο : Δέν ύπάρχουν σκηνικοί προθάλαμοι
(θεατρικά πειραματικά έργαστήρια) γιά τούς νέους συγγραφείς.
ε · 'Αδυναμία τών Κ ρατικών Θεάτρων : Κακή πληρωμή καί
κακαί συνθήκαι έργασίας.
Έν τούτοις ύπάρχουν καi εuοίωνα σημεία, τό μορφωτικό έπί
πεδο τής έλληνικης νεολαίας άνεβαίνει, ύπάρχει συνεχής
iiνοδος του άριθμοu τών θεατροφίλων καί iiνοδος τών άξιώ
σεών .των.
Π ροτάσεις άκολουθητέας πολι τικης:
Κατευθυντή ριοι άρχα ί :
1 . Ό ήθοποιός, σκηνοθέτης κλπ. νά πάψη νά ε!ναι τεχνίτης
το() θεάτρου καί ν' άποκτήση έπιστημονική κατάρτισι.
2. Ν ά μειωθοQν τά μή παραγωγικά εξοδα του θεάτρου.
3. Νά ληφθοuν μέτρα διά τήν ϊδρυσι πειραματικών η προ
επαγγελματικών σκηνών.
Μέτρα :
Ίδρυσις εδρας δραματικής, στά Πανεπιστήμια 'Αθηνών, Θεσ
σαλονίκης καί 'Ιωαννίνων, κατά τό Άμερικανικόν πρότυπον.
Κατάργησις του θεσμοί) 'Αδείας ' Εξασκήσεως ' Επαγγέλματος
Ήθοποιοu.
Ίδρυσις πειραματικών σκηνών στά Πανι:πισηiμια κι.ιί τούς
Δήμους ii Κοινότητας.
Μέτρα διά τόν περιορισμόν της δυνάμεως τών θεατρώνων ( νά
δανείζουν oi Τράπεζες θιασάρχας διά τήν πληρωμή του mini
mum gaΓantie).

Πλήρης άναδιοργάνωσις τών Κ ρατικών Θεάτρων. Μετακλή
σεις διαπρεπόντων έλλήνων σκηνοθετών έκ του έξωτερικοu.
Χορήγησις ύποτροφιών είς νέους 1Ίθοποιούς καί σκηνοθέτας.
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Συνεργασία μέ τάς δραματικάς σχολάς Άμερικανι κών Πανε
πιστημίων.
Περιφερειακά Πνευματικά Κέντρα μέ μι κρές πειραματι κές
σκηνές καί βιβλιοθήκη.
Κατασκευή μι κρών Θεατρικών αίθουσών στούς ήμ ιυπογείους
χώρους τών πρός άνέγερσιν κτιρίων τών μεγάλων πόλεων.
Μελέτη τοϋ βαθυτέρου πr.ριεχομένου καί ϋφους της Ά ρχαίας
Τ11αγωδίας ύπό όμάδος μελετητών διαφόρων r.ίδι κοτιiτων.
.
ΘΕΑΤΡΟΝ Σ Κ Ι Ω Ν
5. Εύγένιος Σπαθάρης

Π ρ ο β λ 1i μ α τ α :
Όξυτάτη κατάστασις σήμεrον r.ίς τόν κλάδον. Αύτοπροβάλ
λονται ίiνθρ:οποι μέ έλάχιστα καλλιτεχνικά έφόδια, ένGJ δέν
ύπάρχει ύποστήριξις διά τούς άληΟινούς καλλιτέχνας τοϋ
r.ίδους πού είναι λίγοι καί δέν άξιοποιοϋνται πλ1iρως.
Δέν ύπάρχουν κατάλληλοι χώροι γιά δημιουργία Θεάτρων
Σκιών.
Έλλι:ιπ1iς i1 κρατική οίκονομικιi ένίσχυσις.
Δέν γίνεται κατάλληλη προβολή καί διαφ 1iμισις μέσφ ρ αδιο
φώνου, τηλεοράσεως, τύπου, έκδόσεως είδικών φυλλαδίων καί
όργανώσι:ως φεστιβάλ Οεάτρου Σ κ ιών.
Γι:νικώς ό Καραγκιόζης άποτελεί έΟνικόν καλλιτι:χνικόν κε
φάλαιον τοϋ όποίου ή άξία δέν tχι:ι τύχει της δεούσης π110σοχ ης.
Π 11 ο ο π τ ι κ α ί :
Είς τήν Έλλάδα τό μέλλον τοϋ Θεάτρου Σκιών δέν διαγράφε
ται εύνοϊκόν - είς τό έξωτερικόν, άντιθέτως, ύποστηρίζονται
παντοιοτρόπως δλες οί παρι:μφερείς τέχνι:ς ( Μ αριονέτες . κου
κλοΟέατρο).
Παράλληλα μέ τόν κλασσικό Καραγκιόζη είναι δυνατόν νά
παιχθη Οέατρο σκιών καί μέ άληΟι νούς ήθοποιούς καί νά
άποτι:λέση ίδιαί τερο κλάδο τοϋ έλληνικοϋ Θεάτ11ου.
Π 11 ο τ ά σ ε ι ς :
Νά ίδρυΟii σχολ1i Θεάτρου σκιών.
Νά γίνη Μουσείο (ό ίδιος tχει κάνει λεπτομεριϊ κανονισμό
αύτοϋ, i:χr.ι δέ διαθέσιμον καί κτί ριον διά τόν σκοπόν αύτόν).
ά όργανωθοϋν φεστιβάλ Θεάτρου σκιών.
Νά γίνη κατάλληλη προβολή τοϋ κλάδου.
Μόνη δυνατιi πηγή χρηματοδοτήσεως είναι τό Κράτος. Π ρός
τοϋτο πρέπει νά έπιβληθη στά είσιτιiρια τών δημοσίων Θεα
μάτων ενα μι κρό ποσοστόν γιά ένίσχυσι τοϋ Θεάτρου σκιών.
Λ Ο ΓΟΤΕΧΝ Ι Α - Π Ο Ι Η Σ Ι Σ - ΔΟΚ Ι Μ Ι Ο
1 . Κ. Μητσάκης

Π ροτάσεις:
Ι . Νά χορηγοϋνται ύποτροφίες διά μετcκπαίδευσι ν είς τό έξω
τερι κόν.
2. Ή Κλασσική Φιλολογία νά γίνη Έλληνική.
3 . Νά ίδρυθη Ίνστι τοϋτο Έρευνών στήν Κλασσική Φιλο
λογία.
4 . Νά ίδρυθη Κρατι κός Θεατρικός Όργανισμός γιά Νεοελ
ληνικά άποκλειστικώς ϊ;ργα.
5. Νά ίδρυθοϋν καί ίiλλα Θέατρα ι:ίς τάς κυριωτέρας πόλr.ις.
(1 . Βι βλιοθιϊ κι:ς.
7. Συντάξr.ις . βραβεία.
8. Νά αύξηθη ό άριθμός τών άπό τό Κράτος άγοραζομένων
λογοτι:χνικών βι βλίων άπό 1 00 σέ 200 καί άπό 1 50 σέ 400.
9. Έπιτροπιi πού Θά μεριμνά τήν διάδοσιν της Νεοελλη νικής
Λογοτεχνίας είς τό έξωτερικόν.
1 Ο. Μελέτη τρόπου μεταρρυθμίσεως της Παιδείας μέ καθι
έρωσι ν της γλωσσι κής βάσεως καί ή έφαρμογιi της τό συν
τομώτιφον.
Χρ ηματοδότησις:
Ποσοστά άπό τάς είσπράξι:ις τών άθλητικών έκδηλώσεων.
Λ Α Ο Γ ΡΑΦ Ι Α
1 . Πόπη Ζώρα

Π ροτάσεις:
Ι . Νά ένισχυθοϋν τά ύπάρχοντα Λαογραφικά Μ ουσεία.
2. Νά ίδρυθοϋν νέα Λαογραφικά Μουσεία, ίδίως είς τήν Β.
Έλλάδα . Έπτάνησον . Κυκλάδας καί Κρήτην.
3 . Νά γίνη κατάλληλος έκπαίδευσις άνθρωπίνου δυναμικοϋ
είς τιiν ίtρευναν της Λαϊκής Τέχνης.
4. Νά όργανωθοϋν τμ1iματα λαϊκής μουσικής καί λαϊκών χο
ρών είς τά Μουσεία.
5. Νά ίδρυθη παρά τι] Γενικij Διευθύνσει Πολιτιστικών Ύπο
Θέσι:ων, Διεύθυνσις Λαϊκοϋ Πολι τισμοϋ.
6. Χώραι συνεργασίας : Χώραι της Βαλκανι κής καί της Μέ
σης Άvατολής.
2. Γεώργιος Μέγας

Ά καδημία ΆΟ11νών - Κέντρον Έρεύνης : 1 διευθυντής , 8
συντάκται, 2 μουσι κοί. Κεναί Θέσεις τοϋ διευθυντοϋ, 4 συν
τακτών καί ένός μουσικοϋ. Πλή ρωσις θέσεων δυσχερής διότι
ζητούνται προσόντα πολλά (πτυχίον Πανεπιστημίου, ξέναι
γλώσσαι κλπ . ) καί ή άμοιβή είναι έλαχίστη ( 3 . 200).
Αί ίtδραι Λαογραφίας είναι κεναί είς Πανεπιστήμια Θεσσα
λονίκης καί Ίωαννίνων, τό έπόμενον ετος Θά κενωθη καί ή
τού Πανεπιστημίου Άθηνών.
Π ρόβλημα στεγάσεως τού Μουσείου Έλληνικης Λαϊκής Τέ
χνης. Έλληνικιi Λαογραφική Έται ρεία ίδρυθείσα τό 1 909
ύπό τού Ν . Γ. Πολίτου.

Προτάσεις:
1 . Συστηματική καί ούσιαστικιi διδασκαλία της Νεοελληνι
κής Λογοτεχνίας στό Γυμνάσιο.
2. Έπιμόρφωσι τών καθηγητών πού ύπη ρετοϋν στή μέση
παιδι:ία .
.\ . Λαϊκά Πανεπιστιiμια διά τό ι:ύρύπρο κοινό.
4. Ίδρυσις ένός άγγλοφώνου περιοδι κοϋ Νεοελληνικής Λο
γοτεχνίας καί Νι:οελληνικοϋ Πολι τισμοϋ.
5. Όργάνωση Θερινών μαθημάτων έλληνικiiς γλώσσης καί πο
λιτισμοϋ σέ Πανεπιστημιακό έπίπεδο διά ξένους.
6. Όργάνωση τών νεοελληνικών σπουδών στά έλλη νικά Πα
νεπιστi1μια . σέ έπίπεδο ύψηλό γιά τήν προετοιμασία στελι·:
χών πού Θά σταλοϋν νά διδάξουν τήν ν1:οι:λληνι κ1i γλώσσα
καί λογοτεχνία σέ ξένα Πανεπιστιiμια.
7. Όργάνωση νεοελληνικών σπουδών σέ παγκόσμια κλίμακα.
8 . 'Οργά νωση στιiν Έλλάδα κάθε τρία χ 11όνια διεθνοϋς συν1:δ11ίου νεοελληνικής λογοτι:χνίας.

Π ροτάσεις:
1 . Λύσις τού άπό 40ετίας ζη τήματος της όριστικης στεγάσεως
τού Μουσείου Έλληνικης Λαϊκ1;ς Τέχνης.
2. Αϋξησις των όργανικων Θέσεων είς 1 2, άντί τών μέχρι
τούδε 8 καί Θέσπισις 1διαιτέρας βαθμολογικής καί μισθολο
γικής κατατάξεως διά τόν διορισμόν των έχόντων είδικά
προσόντα.
3. Έξεύρεσις καταλλήλου καί έπαρκούς ύπαιθρίου χώρου έξ
1 00 στρεμμάτων (άνη κόντων είς τόν ΟΔΔ Ε Π J ε i ς τήν περιοχήν
πρωτευούσης διά τήν όργάνωσι ν ύπαιθρίου λαογραφικού μου
σείου.
4. Δυνάμι:ις έπιστημονικαί νά σταλούν πρός μετεκπαίδευσι ν
διά νά ένισχυθii τό ύπάρχον ύλικόν.
5. Σύνταξις λαογραφικού -Ατλαντος της Εύρώπης (Ένωσις
Ίνστι τούτων ).

2. Γεώργιος Θί:μι:λης

3. Δημήτριος Λουκάτος

Π ρ ο β λ ιi μ α τ α :
1 . Π νευματικά.
2. Οίκονομικά - λογοτεχνικά ίtργα ποιότητος δέν κυκλοφο
ροϋν. Άπό τό L956 άγορά βι βλίου ύπό τοϋ Κράτους σέ τρείς
κατηγορίες (ίιντίτυπα 50, 1 00, 1 50) έτησίως. 1 ον βραβείον
20.000 δρχ. 2ον 8.000 δραχμές.
3. Άδυναμία έπι κοινωνίας άπό τήν κατάστασι τής Παιδείας.

Π ροτάσεις:
1 . Χώρα συνεργασίας : Γαλλία.
2. Νά διδάσκετα ι τό μάθημα της Λαογραφί ας είς τάς Σχολάς
κοινωνικώ ν λειτουργη μάτων (στρατιωτ ι κάς, διοικητικά ς δη
.
μοσιογραφικάς, τεχνολογικάς , καλλιτεχν ικάς, κλπ. ) .
3 . Νά χρησιμοποιούντα ι οί εiδι κευμένοι άπόφοιτο ι των Φιλο
σοφικων μας σχολών διά ηiν διδασκ αλίαν αύτων.
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4. Νά ίδρυθοuν Άρχεία λαογραφικfjς μελέτης καί Μουσεία
ii μουσειακαί Συλλογαί είς δλας τάς Έπαρχίας.
5. Νά ίδρύωνται καί παραδοσιακά μουσεία Θεσμών καί Έπαγ
γελμάτων (π.χ. Ταχυδρομείου, Μ έτρων καί Σταθμών. Τύπου .
κ.ά.)
6. Νά δίδωνται συχναί ύποτροφίαι Έξωτερικοu.
7. "Εν Έθνι κόν Λαογραφικόν Μουσείον είς τήν Π ρωτεύου
σαν μέ χώρ ους δι · άναπαράστασι ν ύπαιθρίων συνθηκών ζωf)ς.
8. Οίκονομ ι κ1i καί 1iθική ένίσχυσις τών ύπαρχόντων είς τάς
έπαρχίας κα ί τάς νήσους Μουσείων.
4. Κωνσταντίνος Ρωμαίος

Π ροτάσεις:
1 . Ένδεκα Έθνογραφικά Μουσεία τοu Λαϊκοu Πολι τισμοu.
Τά δέκα τοπικά σέ κάθε γεωγραφικό διαμέρισμα τfjς Χώρας.
Τό ένδέκατο στήν Άθήνα . θά έπέχη τήν θέση Κεντρι κοu
Μουσείου.
2 . Νά μήν περιορισθοuμε στά νεώτερα χρόνια η σέ κλειστές
Χρονολογίες δπως οί άρχαιολόγο ι. Νά μήν ύπάρχουν χι10νικά δρια τών έξεταζομένων έποχών.
.1 . Άνθρώπινο ύλικό μέ γνώσεις καί μέ ίψό ένθυυσιuσμύ.
4. Άγγλία . Η . Π . Α . . διαθέτουν iiδη τέτοιου ι:ϊδους Μουσι:ίο.
5. Μ . Γ. Μερακλής
Ύφι σταμένη Κατάστασις:
Έν γένει μή ί κανοποι ητική. Ύπάρχουν άφθονοι πολιτιστικοί
πόροι στήν Έλλάδα καί πολλοί άνθρωποι πού θέτουν
ώς
.
πνευματικό - έθνικό μέλημά τους τή διάσωσι τfjς . παραδό
σεως .. άλλά δέν άξιοποιοuνται άναλόγως γιατί τό κρατικό
ένδιαφέρον είναι πολύ περιωρισμένο.
Π ροοπτι καί :
Αϋξησις ένασχολήσεως τοu Έλληνος μέ τήν λαογρuφίαν
κατά τό μέλλον, λόγω
τfjς Ελξεως πού άσκεί στόν άστό ό
.
λαϊκός ·· έξωτισμός ..
Παρατηρείται διεθνώς άνάπτυξις τοu φολκλορισμοu : τfjς προ
βολ1]ς τοu παραδοσιακοu λαϊκοu πολιτισμοu άπό βασικά
άστικοποι η μένους πληθυσμούς. Φαινόμενο πολύ μεγάλης
σημασίας.
Π ροτάσεις:
'Επάνδρωσις δλων τών ύπαρχουσών θέσεων μέ τό προβλεπό
μενον προσωπικόν. Τοuτο σημαίνει δτι πρέπει ή πολιτεία νά
καταβάλη σοβαρά προσπάθεια γιά μετεκπαίδευσι είδικοu προ
σωπικοu καί άντάξια άμοι βή του.
Στέγασι τοu Μουσείου Έλληνικf)ς Λαϊκfjς Τέχνης σέ νέο
κατάλληλο κτίριο.
Οίκονομική ένίσχυσις τοu Κέντρου Έρεύνης Έλληνικf)ς
Λαογραφίας διά νά προβfi είς τήν άξιοποίησιν καί έπεξεργα
σίαν τοu άποθησαυρισμένου ύλι κοu του.
Περιφερειακά δργανα καί ίδρύματα, μέ ένιαία κεντρική καθο
δήγησι καί όργάνωσι.
Π ροσπάθεια ύποκινήσεως πρωτοβουλιών ίδιωτι κών φορέων
πρός άναβίωσιν τοπικών έθίμων καί λοιπών περιφερειακών
έκδηλώσεων (παλαιότερον είχε άναπτύξει σχετική πρωτοβου
λία ή ·· Έλληνικ1i Περιηγητική Λέσχη ").
. . Έξοδος . . τών Έλλήνων Λαογράφων καί πρός τήν Άνα
τολή καί πρός τήν Δύσι.
Δημιουργία Ίνστιτούτου μελέτης τfjς σύγχρονης άστικfjς Λαο
γραφίας ή όποία άπασχολεί ζωηρά άλλες χώρες, π.χ. τήν
Δυτ. Γερμανίαν.
Π ρογραμματισμένη καi ύπεύθυνη κρατικ1i μέριμνα πρός οί κο
νομικήν ένίσχυσιν τοu κλάδου.
·

2. Νά άπαλλαγfi φορολογίας ό ίδιώτης γιά δωρεές πρός
κράτος.
3. Νά δημιουργηθη μεταφραστικό συνεργείο έλληνικών λο
γοτεχνικών βιβλίων, σέ συνεργασία μέ έκδοτι κούς οϊχους.
4. Νά γίνωνται έκθέσεις ζωγραφικfjς δχι μόνο σέ κλειστούς
χώρους, άλλά καί στό δρόμο . π.χ. δπως στό G reenwich Y i l lage
τfjς Νέας Ύόρκης.
5. Όμαδικοποίησις τής Τέχνης.
6. Σεμινάρια γιά τούς f]δη φτασμένους καλλιτέχνες . ώστε νά
ένημερώνωνται καί δχι μόνο γιά τόν τομέα τους.
7. Νεοελληνισμός. Ή Έλλάς σάν συνδετικός κρίκος μεταξύ
Δύσεως καί Ά νατολf)ς ( Βυζάντιο) .
8. Νά δημιουργηθη μία Άνωτάτη Σχολ1i . ή όποία νά στε
γάζη δλες τίς Τέχνες. Ό κάθε φοιτητής ύποχρεωμένος νά
ιτάρη γι:νικά μαθήματα σέ δλους τούς τομείς της Τέχνης πρίν
είδικευθη στόν τομέα του.
Ή σχολή νά στεγασθη σ' ενα νησί : α) κτίρια Σχολης, β) κοι
τώνες, γ) τουριστικές έγκαταστάσεις γιά τό κοινό. Έκπαιδευ
τικό προσωπικό άπό Έλληνας καί ξένους καλλιτέχνας καί
καθηγητάς. Νά καλούνται οί ξένοι μέ ύποτροφίες έδώ. νά
μαθαίνουν τήν Έλληνική Τέχνη .
9. Νά δημιουργηθfi ενα κέντρο - Ί νστιτούτο σέ μία ξένη
πόλη ( Παρίσι - Νέα Ύόρκη ) δπως τό Γκαίτε έδώ στήν Άθήνα.
1 0. Χρηματοδότησις καλλιτεχνώ ν :
α· σ έ κάθε καινούργιο κτί ριο νά δίνεται ή κατασκι:υ1i
ένός tργου (εϊσοδος - πρόσοψις) σ' ενα καλλιτέχνη (ζω
γράφο, γλύπτη, κλπ. ) .
β' Ξενοδοχεία νά άγοράζουν tργα Έλλήνων καλλιτεχνών
- καί δχι τίς φοβερές reρrod uct i o11s πού tχουν τώρα.
2. ' Εμμανουήλ Πηλαδάκης
Π ροβλήματα:
Έλλειψις μουσείων. διεθνών έκθέσr.ων καί σεμιναρίων αί
σθητικης διαπαιδαγωγήσεως.
Π ροτάσεις:
Ι . Κατανόησις, συμπαράστασις καί οί κονομ ική ένίσχυσις τfjς
Πολιτείας.
2 . Έφαρμογή τού μακροπροθέσμου προγράμματος ύπό είδι
κού άνθρωπίνου δυναμικοu.
3. Άνέγερσις Μουσείου Συγχρόνου Τέχνης είς Άθήνας η
Πειραιά.
4. Άνέγερσις πνευματικών κέντρων είς έσωτερικόν της χώρας.
5. Θέσπισις έτησίας Πανελληνίου Έκθέσι:ως Εί καστικών
Τεχνών.
6. Διανομή κα ί άνάρτησις tργων τέχνης είς τά σχολεία.
7. Άξιοποίησις της Έθνικης Πινακοθή κης. - Συγκρότησις
συμβουλευτικης έπιτροπης.
8 . Διοργάνωσις Διεθνών 'Εκθέσεων ( Μ πιεννάλε) καί Σεμι
ναρίων.
9. Ίδρυσις Διεθνοuς έργαστηρίου καλλιτεχνικης χαρακτικfjς
κατά τά είς Η . Π . Α . πρότυπα.
1 0. Ίδρυσις Πανεπιστημιακης Σχολης Αίσθητικης Άγωγης.
3. Φραντζής Φραντζισκάκης
Π
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ροτάσεις:
Άστική άγωγ1i .
Άξιοποίησις τού παραδοσιακού.
Δέν ύπάρχει άνθρώπινο δυναμικό νά διδάξι1 ζωγραφική.
Έξωραϊσμός περιβάλλοντος μαθητών καί σπουδαστών.
Έκδοσις βιβλίων Τέχνης.
Παραγωγή έκμαγείων πρός έφοδιασμόν τών σχολείων.

4. 1. Μόραλ η ς
Ε Ι Κ Α ΣΤ Ι Κ Α Ι

ΤΕΧ Ν Α Ι

1 . Άσαντούρ Μπαχαριάν

Π ρ ο τ ά σ ι: ι ς :
Ι . Ένίσχυσις είς τήν μόρφωσι ν τοu άνθρωπίνου δυναμικού
άπαραίτητος άπό τήν Παιδείαν της Μέσης Έκπαιδεύσεως.
2. Αϊθουσαι έκθέσεων - Βι βλιοθηκαι - Ταινιοθηκαι.

Π ροβλήματα:
1 . Άποδημία Έλλήνων καλλιτεχνών.
2. Έλλειψις κτιρίων ( Μ ουσείου Σύγχρονης Έλληνικfjς Τέ
χνης. Π ι νακοθf)κες).
3. Αίσθητική άγωγή άνύπαρκτος.
4. Διχασμένη ή Έλληνική γλώσσα.

Χρ ηματοδότησις:
α· Έπι βάρυνσις παντός άνεγειρομένου οίκοδομικοu καί γενι
κώτερον τεχνικού tργου, π.χ. 3 % διά τήν συγκέντρωσιν πό
ρων διά τήν άνάπτυξιν της τέχνης.

Π ροτάσεις:
1 . Νά δοθf) ή πρέπουσα σημασία σηiν Βυζαντινή Τέχνη.

β' Άπuλλuγή ίιπό τήν φυpυλογίuν τού ποσού τό όποίυν θίι
διατίθε ται διά τήν άγοράν tργων συγχρόνου έλληνικfjς τέχνης.

5. Γ. Βακαλό
Προτάσεις:
1 . Συνταξιοδότησις τών καλλιτεχνών, διασφάλισις νοσηλείας,
φαρμακευτική περίθαλψις.
2. Συστηματικαί άγοραί Εργων τέχνης κατόπιν ένημέρου πα
ρακολουθήσεως δλων τών έκθέσεων.
3. ' Υποχρέωσις {δρυμάτων ε!ς άγοράν, παραγγελίας καλλιτε
χνικών εργων καί γενικώς διάθεσιν ώρισμένου ποσού διά
καλλιτεχνικάς έργασίας.
4. Έκπτωσις, έκ τού φορολογικού ε!σοδ1iματος τών Ιδιωτών
τών διαθετώντων ποσά δι' άγοράς ii παραγγελίας καλλιτεχνι
κών i:: pγων, τοΟ διαθετομένου πpός αuτόν τόν σκοπόν ποσού.
5. Φομολογικαί άπαλλαγαί τών καλλιτεχνών ii μείωσις δα
σμών τών χρησιμοποιουμένων ύλικών.
6. Ίδρυσις ταμείου καλλιτεχνών.
6. 1 . Παπαδάκης

Προτάσεις:
1 . Τό Κ ράτος νά συνεργασθ1Ί μέ τό ΚαλΛιτεχνικόν Έπιμελη
ηiριον, διά προσώπου πού γνωρίζει τά θέματα γύρω' άπό τήν
τέχνην.
2. α· Νά παραχωρηθη κατάλληλος χώρος διά νά λειτουργή
ση ή Σχολ1i Καλών Τεχνών.
β' Νά συγχρονισθη ή λειτουργία αύη']ς έκ βάθρων.
γ· Νά δοθη περισσότερη προσοχ1i είς Έφη ρμοσμένας
Τέχνας.
δ' 'Αναγνώρισις πτυχίων τών Σχολών τού έξωτερικού.
ε · · ι:άν τά άνωτέρω δέν μπορούν νά έφαρμοσθούν, τότε
νά ίδρυθη μία 'Ανωτάτη Σχολή 'Εφη ρμοσμένων Τεχνών.
στ· ·Νά όργανώνωνται διεθνείς έκθέσεις καί Μ πιεννάλε.
3. Στό Ίδρυμα Καλλιτεχνικών Ύποτροφιών.
α· Νά γίνωνται μέλη καί καλλιτέχνες.
β' Νά συνεχισθούν μετεκπαιδεύσεις στελεχών.
. γ' Οί ύποψ1iφιοι νά έξετάζωνται σέ θέματα tχοντα σχέσιν
μέ τήν τέχνην.
4. Νά ίδρυθη Π ι νακοθήκη Συγχρόνου Έλληνικ1'] ς Τέχνης.
Χρηματοδότησις:
1 . Θεσμός καλλιτεχνοσ1iμου σέ οί κοδομές άπό ένός ώρισμέ
νου ποσού καί aνω.
2. Καλλι τεχνόσημον σέ εiσαγόμενες reprod uctions.
3 . ' Ενίσχυσις τού δημοσίου διά η']ς άγοράς tργων δι' δλα
τά δημόσια κτίρια, όργανισμούς κλπ.
7. Δημήτρης Μυταράς
Προτάσεις:
1 . Ίδρυσις Μουσείων ( Βυζαντι νης - Λαϊκης Τέχνης).
2. 'Ασφάλισις τών καλλιτεχνών.
3. 'Αποστολή περισσοτέρων ύποτρόφων πρός μετεκπαίδευσιν.
4. Παροχή έργασίας είς καλλιτέχνας.
5. Συνεργασία μέ Γαλλία.
6. Δημιουργία στελεχών άρτίως έκπαιδευμένων. - Παροχ ή
ί•π<ηrοφΗi>ν Ι\ιι'ι ηi ν μετr.κπαίδευσιν cπελεχιl>ν.
ΛΑ·Ι · Κ Η ΤΕΧΝΗ
8. Δ. · Αγιοπι:τρίτης
ι: 1 ς :
1 . Όργάνωσις είδικης ύπη ρεσίας έρευνών καί μελετών πρός
παραγωγ1iν νέων προτύπων είδών χειροτεχνίας.
2. ' Ενίσχυσις τού ύπάρχοντος άνθρωπίνου δυναμι κού. Έκπαί
. δευσις κατάλληλος - μετακλ1iσεις στελεχών έκ τού έξω
τερι κού.
3. Συνεργασία μετά τών Η . Π . Α . . τών Σκανδι ναυϊκών Κρατών
καί η']ς Δυτικης Γερμανίας.
4. Δέν άπαιτούνται μεγάλα tργα ύποδομ1']ς διά τ;iν χειροτε
χνίαν. ' Ενίσχυσις τών μικρών μονάδων παραγωγ1'jς.
5. Νά τακτοποι ηθίΊ τό θέμα της διασποράς τών άρμοδιοηiτων
έπί της χειροτεχνίας είς πλείστους φορείς.

π ροτάσ

Ι ΣΤΟ Ρ Ι Α
Ί �μμ. Πρωτοψάλτης

Προτάσεις:
1 . Ίδρυσις
Αύτονόμου Κρατι κού Όργανισμού έκδόσεως
··
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Ίστορικών 'Αρχείων ·· - δημοσίευσις άνεκδότων πηγών της
έθνι κ1']ς ίστορίας.
2 . Θέσπισις έδρών καί ϊδρυσις Κέντρου Σπουδών τό όποίον
θά μελετά τήν ίστορίαν καί έθνολογίαν τών γειτονικών μας
λαών, καί τάς μετ· αύτών ίστορικάς σχέσεις τών ' Ελλήνων.
3. Γενίκευσις της διδασκαλίας η']ς Ίστορίας (Στοιχειώδης,
Μέση καί Άνωτάτη 'Εκπαίδευσις, σέ δλους τούς τομείς).
4. Σχολικά έγχειρίδια.
5. Ίστορι κολαογραφικά Μουσεία.
Α ΡΧΑ Ι ΟΛΟΓΙ Α

1.

. Μ. Κοντολέων

Π ροτάσεις:
1 . Ά ναμόρφωσις του Πανεπιστημίου.
2. Βελτίωσις καί έκσυγχρονισμός τού ύπάρχοντος συστήμα
τος είς ηiν Άρχαιολογικήν Ύπηρεσίαν του Ύπουργείου
Πολιτισμού.
α · Άκριβεστέρα ρύθμισις τών προβλημάτων πού δημιουρ
γούνται έκ της άνευρέσεως άρχαίων (άποτελούντων ίδιο
κτησίαν του κράτους) ά·ν η κόντων εiς iδιώτας - όρισμός
κριτη ρίων διά τάς άποζημιώσεις.
β' Ρύθμισις του θέματος τών ίδιωτι κών συλλογών καί της
έμπορίας τών άρχαιοτήτων.
γ' Ρύθμισις τού θέματος τών διατη ρητέων άρχαίων ίστο
ρικών μνημείων κλπ.
δ' ' Επαναφορά η']ς Άρχαιολογικης Ύπηρεσίας είς τό
Ύπουργείον Παιδείας.
ε· Σύστασις 'Αρχαιολογικού Συμβουλίου.
στ· Ρύθμισις του θέματος προστασίας του Ιδιαιτέρου ίστο
ρικού καί αίσθητικου χαρακτηρος τών έλληνικών πόλεων
καί χωρίων.
3 . Πλη ρεστέρα όργάνωσις της ύπη ρεσίας .
4. Κρατική ' Ενίσχυσις της Άρχαιολογικης Έταιρεiας.
2. Μανόλης Χατζηδάκης

Π ροοπτικαί έξελ ίξεως-προτάσεις:
1 . Δημιουργία είδικών κέντρων γενικά έπί θεμάτων Ίστορίας
Τέχνης σέ δλη τήν ' Ελλάδα μέ βάσι τήν 'Αθήνα.
2 . Νά καταργηθη 1i σύνταξις στά 65 ii 35ετία. Άνθρώπlνο
ύλικό μίΊ.ς είναι άπαραίτητο - άνεπαρκές έν τfl σωστfl του
χρ1iσε ι .
3 . Νά όργανωθουν εύρετήρια μνημείων, τεχνική ύπη ρεσία.
4. Συντήρησις μνημείων. Συνεργασία μέ Ί ταλία, Βέλγιον,
Γαλλία.
5. Φορολογικές άπαλλαγές ίδιωτών. Ίδρύματα ( Foι·d Foιιnda
tίon).

Γενικώς ό τομεύς άντιμετωπίζει σήμερον μία πτώσι.
3. Ν . Γιαλούρης

Ά ρχαιολογικόν Μουσείον.
Ά ρχαιολογικ1i Ύπηρεσία : 80 άρχαιολόγοι, 6 άρχιτέκτονες.
Ι μηχανολόγος, 3 τοπογράφοι, 2 πολ. μηχανικοί, 3 γλύπτα ι ,
9 καλλιτέχναι συντηρηταί, 2 φωτογράφοι.
Π ροτάσεις:
1 . ' Εξοπλισμός Μουσείων διά τών άπαραιηiτων όργάνων .
συσκευών καί μ η χανημάτων διά συντή ρησιν τών άρχ. θη
σαυρών.
2. 'Επάνδρωσις Γραφείου Δημοσιευμάτων.
3. Όργανώσεις μαθημάτων, διαλέξεων καί εiδικών τμημάτων
έν τοίς Μουσείοις διά μαθητάς, σπουδαστάς καi ένήλικας.
4. ' Εκδόσεις καταλλ1iλων όδηγών πρός ένημέρωσιν τού κοι
νού.
5. Ή ' Ελλάς νά καταστη Διεθνές Κέντρον διά : α) όργανώ
σεως της ύπη ρεσίας, β) έπανδρώσεως τών Σχολών, γ) διά της
Ίδρύσεως Ί νστιτούτου κλασσικών σπουδών μεταπανεπιστη
μιακου έπιπέδου.
6. Νά χρησιμοποι ηθουν αί πνευματι καί δυνάμεις της χώρας
- νά προσφερθούν καταλληλότεροι μισθοί .
7. Κωδικοποίησις της Άρχαιολογικ1']ς Νομοθεσίας καί άνα
μόρφωσις ταύτης. Βασικό πρόβλημα : ελλειψις άνθρωπίνου
δυναμ ικού.
8. Χ ρηματοδότησις άπό Ίδρύματα ( U N ESCO) καί κρατικό
λαχείο.

4. 1 . Τραυλός

Π ροτάσεις:
1 . Αϋξησις είς διπλάσιον τουλάχιστον τών άρχαιολόγων καί
διοικητικου προσωπικου.
2. Ίδρυσις Μ ουσείων καί άνασκαφών.
3. Δημιουrγία άρχείου τών μνημείων, ίστορικών Θέσεων καί
περι βάλλοντος.
4. Διαπαιδαγώγησις κατοίκων.
5. Χώραι πρός συνεργασία ν : Άγγλία, Άμερική , Γαλλία,
Ίταλία.
6. Δημιουργία Κέντρου Κλασσικης Παιδείας.
Οί γνώμες καί τών τριών άρχαιολόγων έπί της ύφισταμένης
καταστάσεως : δέν είναι καθόλου ή έπιθυμηηi.

2. Ένωσις Έλλ1iνων βιβλιοθηκαρίων ( 1 968) - Ciνω τών 200
μελών - συμβουλευτικόν ρόλον πρέπει νά παίζη.
3 . ' Ελληνική Βι βλιογραφία.
Δέν ύπάρχει. -Αμεσος άνάγκη νά έκδοθη μ ία τοιαύτη βιβλιο
γραφία.
4. Κέντρον Τεκμη ριώσεως : άμεσος άνάγκη.
5. Μετεκπαίδευσις. Ένημέρωσις.
6. Νά συσταθή ενας ένιαίος φορεύς, ό όποίος Θά προγραμμα
τίση τήν έξέλιξι της άναπτύξεως τών βι βλιοθηκών.

·

Ι ΣΤΟ Ρ Ι Κ Α

Α Ρ Χ Ε Ι Α - Β Ι ΒΛ Ι Ο Θ Η Κ ΕΣ

Γ. Κακούρης

Ύφισταμένη κατάστασις:
Βασικός διαχωρισμός βι βλιοθη κών : α) Έθνικαί ( Κεντρικu ί ) .
β) Δημόσιαι ( ii Λαϊκα ί ). γ) Έρεύνης κ α ί Είδικαί. δ) Πανεπι
στημιακα ί . ε) Σχολικαί.
Α . Έθνικαί ( ' Εθνική Βι βλιοθ1iκη).
1 . Χώρος άνεπαρκ1iς.
2. Ώραι λειτουργίας : Π ρέπει νά αύξηθουν μέχρι ίσως 9 μ . μ .
J . Π ροσωπικόν : Άπαραίτητος ή έκπαίδευσις είς τήν Β ι βλιο
Θη κονομ ίαν.
4. Εύρετη ρίασις : Π ρέπει νά έκσυγχρονισθη.
5. Στόχοι : Νά καθορισθουν σαφώς.
6. Ένημέρωσις καί έμπλουτισμός καί τών ξένων συγγραμμά
των.
7. Μ ετεκπαίδευσις του προσωπικου.
8. Βι βλιογραφική Συμβολή.
Β. Δημόσιαι Βι βλιοθηκαι (ii Λαϊκαί).
Έλλείπουν σχεδόν παντελώς άπό τόν τόπο μας. Άντ· αύτών
ύπάρχουν αί " ίστορικαί δημόσιαι βιβλιοθηκαι · -, αί όποίαι
δέν έξυπηρετουν τό κοινόν καί είναι τών Μ η λεών, Κοζάνης,
Δημι)τσάνης, Άνδριτσαίνης, κ.α. Δημόσιαι βιβλιοθηκαι πρέ
πει νά ύπάρχουν είς κάθε πόλιν καί κωμόπολι ν. Είc; τούς μεγά
λους δήμους καί συνοι κιακά παραρτήματα.
Γ. Έρεύνης ( Είδικαί Βι βλιοθήκαι).
Αί πλέον ώργανωμέναι - έξειδικευμένον προσωπικόν.
1 ) Ε Λ Κ Ε Π Α - Μ πενάκειον <Ι>υτοπαθολογικόν Ί νστιτουτον.
2 ) Κ Ε Π Ε . 3) Δημόκριτος. 4) Τράπεζα ' Ελλάδος. 5 ) Έθνι κή
Τράπεζα ' Ελλάδος. 6) Ξέναι άρχαιολογικαί Σχολαί. 7) 'Ελλη
νική άρχαιολογική έταιρεία. 8) Θεραπευηi ριον ·· Εύαγγελι
σμός ··. 9) Έθνικόν Ίδρυμα Έρευνών. 1 0) Άθηναϊκόν Κέντρον
Οίκιστικής.
Δ. Πανεπιστημιακαί Βι βλιοθήκα ι .
Μεγάλαι έλλείψεις κ α ί καθυστέρησις απο αποψεως βι βλιο
Θη κονομ ικής όργανώσεως, σαφών στόχων καί ούσιαστικής
ήγεσίας. Πανεπισηiμιον Άθηνών δέν διαθέτει κεντρικήν βι
βλιοθή κην, κεντρικόν άναγνωστήριον κλπ. Ή άνάθεσις είς
βοηθούς καί έπιμελη τάς δέν λύνει τό πρόβλημα, όπως δέν τό
λύνει καί ή μετάκλησις ξένων έπιστημόνων . tiν δέν είδι κεύ
σωμεν δικό μας προσωπι κό.
Ε. Σχολικαί Βιβλιοθήκαι.
Έλλείπει παντελώς άπό δημοτικά καί γυμνάσια. Ή σύγχρονος
σχολική βιβλιοθήκη πρέπει : 1 ) νά στεγάζεται είς είδικ1iν αί
Θουσαν, 2) νά ε!ναι δανειστικ1i, 3) νά διαθέτη άναγνωστήριο
διά τό 1 / 1 0 τών μαθητών, 4) νά διευθύνεται άπό είδικευμένο
προσωπικό καί 5) νά ε!ναι προσιηi καθ' όλη τήν διάρκεια
τής σχολικής ήμέρας.
-Α λ λ α θ έ μ α τ α :
1 . ' Εκπαίδευσις προσωπικου.
Μονοετής, μεταγυμνασιακή Σ χολή Βιβλιοθη κονομίας, ii της
ΧΕΝ. Λειτουργεί καθ' έκάστην, πλήν Σαββάτου, άπό 4.00 μ.μ.
8.00 μ.μ. Σύνολον ώρών : 20 έβδομαδιαίως. ' Ετησίως άποφοι
τουν περ ί τούς 20 σπουδασταί. Τό πρόγραμμα δέν άρκεί. Νά
αύξηθουν οί ώρες είς 30 έβδομαδιαίως - τριπλασιασμός του
χρόνου φοιηiσεως.
-

Ε Π Ι ΣΤ Η Μ Ο Ν Ι Κ Η

Ε Ρ ΕΥ Ν Α

Παν. Νικολόπουλος

Διαφορά έπισηiμονος καί έρευνητου. Ή έπιστημονική F.ρευνα
πρέπει νά όργανωθή κατ' έπέκτασιν τής Πανεπιστημιακής.
Διά νά /;χωμεν καλήν όργάνωσιν ηϊς έπιστημονικης έρεύνης
πρέπει νά άρχίσωμεν άπό τά έφηβικά ετη του νέου - έντός
τών σχολείων ηϊς μέσης παιδείας ( κριτική διάθεσις, άναλυτι
κ1i μέθοδος). Δέν ε!ναι τά κτίρια μόνο πού λείπουν άλλά καί
11 έρευνητική νοοτροπία. -Ελλειψις έπιστημονικών περιοδι
κών - άνάγκη έπιχορηγ1iσεως διά νά έπιβιώσουν . έπίσης ελ
λειψις καί ξένων έπιστημονικών περιοδι κών.
Τό Έθνικόν Ίδρυμα Έρευνών προσεπάθησε νά καλύψη τό
κενόν. Έπέκτασις άπαραίτητος πρός δύο κατευθύνσεις : α) ηiν
όλοκλήρωσιν τών τίτλων διά τής παραγγελίας εί δυνατόν
όλων τών κυκλοφορούντων έπιστημονικών περιοδικών, β) τήν
συμπλ1i ρωσιν τών παρελθόντων τόμων.
- Νά άποκτήσωμε εν κέντρον, όπου Θά εύρίσκωνται όλα τά
περιοδικά άναλόγως φύσεως κέντρου καί τά περιοδικά, βι
βλία, cίδικά δργανα, μι κροταινιών κλπ.
- Ό προγραμματισμός διά τήν ερευναν νά ε!ναι : Ι ) πολυ
κεντρικός, 2) νά μελεηiση τήν ψυχολογία του Έλληνος.
- Νά ίδρυθουν Κέντρα έρεύνης είς μεγάλα διαμερίσματα της
χώρας ( τομείς φιλολογίας καί Ιστορίας) μέ διεθνή προβολ1i .
Τά κέντρα έπίσης νά άποστέλλουν έρευνητάς είς τό έξωτερικόν.
- Ένίσχυσις τών ύπαρχόντων κέντρων έρεύνης : καλώς άμει
βόμενον προσωπικόν, πλούσιαι βι βλιοθήκαι.
- Άνάγκη τονώσεως τών έρευνητι κών σπουδών πρός διευ
κρίνησιν του παρελθόντος μας.
Κ Ι Ν Η Μ ΑΤ Ο Γ ΡΑΦΟΣ

1 . Ν . ' Αρβανίτης
Π ροβλήματα:
1 . Συντάξεως μακροπνόου προγράμματος άναπτύξεως τής Κι
νηματογραφίας - Τηλεοράσεως.
2. Συντάξεως κώδικος Π ροληπτικου Έλέγχου Κι νηματογρα
φικών ταινιών.
3. Δημιουργία ένιαίου Κρατι κου Φορέως (συγκέντρωσις όλων
τών ύπηρεσιών).
4. Χρησιμοποί ησις έπιστημονικώς κατη ρτισμένων άνθρώπων.
Προτάσεις:
1 . Χώραι συνεργασίας : Ίσπανία, Γιουγκοσλαβία, Ίταλία.
2. Άξιοπο ί η σις του ύπάρχοντος έπιστημονικου ύλικου.
3. Σύστασις Ί δρυμάτων Κλασσικών καί Βυζαντι νGJν Μ ελετών.
4. Π ροώθησις τής Άνωτάτης Παιδείας.
5. Π ροσέλκυσις διεθνών συνεδρίων.
6. Σύνταξις Π ρογράμματος άναπτύξεως τής Κινηματογραφίας.
7. Λήψις μέτρων : νομοθετικών, διοικητικών, οίκονομικών.
8. Ίδρυσις Κ ρατικής Σχολ1) ς Κινηματογράφου (άνωτάτης
βαθμίδος).
2. Θ . 'Αδαμόπουλος

Π ροβλήματα:
Ύφισταμένη κατάστασις γενι κώς ούχί εύχάριστος. Πολιτι
στικοί πόροι άνεκμετάλλευτοι. Χαμηλή ποιότης ταινιών. Περι
ωρισμένη έξαγωγή ταινιών. Συναγωνισμός, λόγφ τών είσαγο
μένων άκωλύτως έκ του έξωτερικου ταινιών.
Μή χρησιμοποίησις του καταλλ1iλου έμψύχου ύλικου. Άκα
ταλληλότ ης η)ς έπιτροπής κρίσεως σεναρίων καί κινηματο
γραφικών ταινιών.
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Άλλοπρόσαλλος ή ύφισταμένη νομοθr-: σία.
Π ροτάσεις:
Νά άποτελέσουν πρότυπον διά τήν Έλλάδα αί κι νηματογρα
φι καί νομοθεσίαι της Άγγλίας, Γαλλίας καί Ί ταλίας.
Νά δίδωνται κρατικαί διευκολύνσεις διά συμπαραγωγάς μέ
έξωτερι κούς παραγωγούς.
Διεθνές φεστιβάλ Κ ι νηματογράφου.
Νά βοηθήση τό Κράτος τ�iν ταινιοθήκην της Έλλάδος.
Έκσυγχρονισμός της νομοθεσίας περί κινηματογράφου, iiτοι :
α. Είδική φορολογική μεταχεί ρ ισις των έλληνικων ται νιων
εναντι των ξένων.
β. ' Υ ποχρεωτική προβολή έλληνικων ταινιων.
γ. ' Υποχρέωσις των εiσαγωγέων ταινιων νά άνταλάσσουν μι
κρόν εστω άριθμόν ταινιών Ciς είσάγουν μέ έλληνικάς τοιαύ
τας.
δ. Ένίσχυσις ύπό τοϋ Κράτους των καλλιτεχνικων ταινιων.
ε. Είδικά έηiσια χρηματικά βραβεία διά τούς δημιουργούς
των τριων καλυτέρων ταινιων.
στ. Νομοθετική περιφρούρησις της εiδικότητος των κινημα
τογραφικων δημιουργών .
ζ. Σωστή άναδιάρθρωσις της ύφισταμέν11ς γνωμοδοτικης έπι
τροπης κινηματογραφίας καί της έπιτροπης κρίσεως σεναρίων
καί κινηματογραφικων ται νιων.

4. -ιδρυσις S ι u d ίos έξωπλισμένων μ έ τεχνικά μέσα, αίθούσας
διδασκαλίας καί πειραματισμοϋ.
5. Βασικό είναι ή τηλεόρασις στή ν Έλλάδα νά γίνη Έλλη
νική, γιά τούς Έλληνας . άπό τούς Έλληνας.
ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ Π ΡΟ ΒΟ Λ Η Σ Κ Α Ι ΕΚΔΗ ΛΩΣΕΩΝ
Χαρ. Παπανικολάου

Μέγαρον Συνεδρίων : ή ύφισταμένη νέα Πτέρυξ της Παντείου
Σχολης, διατίθεται μόνο κατά τούς Θερινούς μηνας διά συν
έδρια 700 - 800 συνέδρων.
Π ροτάσεις:
1 . Άπόκτησις συγχρόνου κτιρίου δυναμ ι κότητος πλέον των
3 .000 συνέδρων.
2. Έπάνδρωσις 'Υπη ρεσίας διαφόρων είδι κοτήτων (μεταφρα
στων, τεχνικων, διοικητικοϋ προσωπικοϋ, κλπ. ).
Χρηματοδότησις:
α. Είτε καθ' όλοκληρίαν ύπό τοϋ Δημοσίου.
β. είτε δι' άναθέσεως κατόπιν διαγωνισμοϋ είς ίδιωτικόν το
μέα μέ ταυτόχρονον άνέγερσιν ξενοδοχειακοϋ συγκροτήματος
καί έπί δανεισμφ έκ μέρους τοϋ κράτους.
Δ Ι ΑΤΗΡΗ Σ Ι Σ

Ρ Α Δ Ι ΟΦ Ω Ν Ο Ν

ΚΑΙ

Τ Η Λ ΕΟ Ρ Α Σ Ι Σ

Ν. Μεταλληνός

'Υ φ ι σ τ α μ έ ν η Κ α τ ά σ τ α σ ι ς :
α. -ελλειψις έπαρκων τεχνικών μέσων.
β. -ελλειψις είδικά έκπαιδευμένου προσωπικοϋ, τεχνικοϋ καί
καλλι τεχ νι κοϋ.
γ. Έλλει ψ ις μιας Άνωτέρας Σχολης Ραδιοτηλεοπτικων Έπι
στημών καί Τεχνών.
Π ροτάσεις:
1 . Νά καλυφθοϋν α ί έλλείψεις της ύφισταμένης καταστάσεως.
2. Νά έκπαιδευθη καί νά αύξηθη είς άριθμόν τό άνθρώπινον
δυναμικόν.
3. Χώρα συνεργασίας : Η . Π . Α .

Π Ε Ρ Ι ΒΑ Λ Λ Ο ΝΤΟΣ

Κυπριανός Μπίρης

Π ροτάσεις:
1 . Συνέχισις της οίκοδομικης άναπτύξεως - έπίτασις τοϋ ρυ
Θμοϋ καί διεύρυνσις τοϋ κύκλου ταύτης - μέσφ ρυθμιστικων
σχεδίων.
2. Μορφωτική καλλιέργεια.
3. Αϋξησις τών κινήτρων προσελεύσεως διδασκόντων - παρ
οχή τεχνικών μέσων, έποπτικων, κτιριακών.
4. Άνύψωσις της μέσης παιδείας.
5 . Ρύθμισις της οίκιστικης όργανώσεως μέ βάσιν τήν πορείαν
έπί ρυθμιστικών μελετων άναπτύξεως των περιοχων της Χώρας.
6. Άποκάλυψις καί έπιλογή τοϋ ύφισταμένου έμψύχου ύλικοϋ.
7 . Έργα ύποδομης, είδικαί σχολαί , ένίσχυσις τοϋ έσωτερι
κοϋ τουρισμοϋ, θέατρα, μουσεία, πνευματ ι κά κέντρα . πάρκα,
έλεύθεροι χωροι καί πιφιοχαί προνομιούχου θέας.

.Σκίτσο Κώστα Μ η τρόπουλου
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•11• Μέ τό τείiχος 34/36, ποv κρατΟ:τε
στά χέρ1α σας, κλείνε1 πρόωρα ό πρώ
τος χρόνος κ1 ό πρώτος τόμος τ fi ς

έπανέκδοσης τοίi " Θεάτροv ". Στήν
πραγμαηκότητα ε!να1 τείiχος δ1πλό
ΚΙ άς καλvπτε1 τρία νοvμερα. Γνωστές
περ1στάσε1ς καί γεγονότα έμπόδ1σαν
τήν eκδοση τοίi τελεvταlοv τεvχοvς.
Γ1' αvτό, οί σvνδρομητές τοίi 1 973 δ 1
κα1οίiνται καί θά πάροvν, μέ τήν παλ1ά
σvνδρομή , τό πρώτο τείiχος τοίi 1 974 .
-

-

•11• Τό ·· Θ ·· έκπλη ρώνει σ1γά σιγά,
άλλά σταθερά, τίς ύποσχέσε1ς του. Γρά
φαμε στό 3 1 τεύχος : «Τό Δίμηιιο θά
ξαναπλουτιστεί μέ τίς παλιές του στη
λες. Θά παρακολουθεί καί θά έπισημαί
νει ό,τι άξιόλογο λέγεται στίς Διαλέξεις,
ό,τι γράφεται στόν Τύπο, κι ό,τι δημο
σιεύεται στήν Έφημερίδα της Κυβερν1i
σεως κ· ένδιαφέρει τόν καλλιτεχνικό
κόσμο». Τό Δίμηνο, άπό τέσσερις σε
λίδες στό 3 1 τεύχος κ· εξη στό 32 καί 33,
άπλώθηκε σέ δώδεκα σελίδες στό 34.1 35.
Όταν γυρίσετε τό φύλλο, θά έξακριΒώ
σετε καί τό ένδιαφέρον τους.
•111 Ή Σελίδα Στατιστικης - άνατρι

χιαστικά άποκαλυπτική γιά τήν άπομά
κρυνση τού Κοινού άπό τc'>ν Κινηματο
γράφο καί τό Θέατρο - είναι ά π ο
κ λ ε ι σ τ ι κ ό τ η τ α τού .. Θ · '. Ή
Στατιστική Ύπη ρεσία σταμάτησε νά
κυκλοφορεί . άπό πολλούς μηνες τώρα .
τά έπίσημα Δελτία της.
•11• Ή

Έφημερίδα της Κυβεpν1iσεως
- αuni κι ίίν πλουτίστηκε ! Καλύπτι;1
iiδη πέντε σελίδες ! Έλπίζουμε νά μ 11
βρεθεί κανένας ποu νά δεί έπ1πόλαια,
σάν . . . παραγέμισμα τίς σελίδες νομο
.
θεσίας πού άναφέρονται στά καλλι τε
χνικά μας. Ή έπισ1iμανση κ· ή κριτική
έπ1ζ1iμιων μέτρων, χωρίς τήν ϋπαρξη
τών κειμένων, θά 'ταν άδύνατη. Καί σ·
αuτή θέλουμε νά φτάσουμε. Καί τύ
τρία Νομοθετικά Διατάγματα πού
δημο
.
σιεύονται είναι .. σημαδιακά . καί θιί
ύποπτούν τήν κριτική πού τούς πρέπι-:ι
1111 Στό περασμένο τεύχος βρεθήκαμε
ύποχρεωμένοι
νά δημοσιέψουμε μιά
. . Έπιστολή .. . Ωί άναγνώστcς μaς έπι
τίμησα ν : Τή θέλανε νά . . . προταχτεί
στούς 'Αστερίσκου:; 1 • Η ταν ίliιαίτερη
περίπτωση κ· ίσως νά 'χαν δίκιο.
Ύπάρχουν όμως κι άλλες . άπλές έπι
στολές. Στό τεύχος αuτό δημοσιεύονται
τρείς. Ά ναφέρονται κΌί τρείς στά Ντο
κουμέντα . Στό νέο χρόνο, όμως . θ' άνοί
ξουμε άλλο ενα παράθυρο μέ τή δη
μοσίεψη κάθε φορά μιUς έπιλογης άπό
τό πλούσιο Ταχυδρομείο μας. Γράμματα
άναγνωστών πού άποκαλύπτουν κάτι ώ
φέλιμο ii βλαβερό, πού θέτουν ii προτεί
νουν λύσεις σέ προβλ1iματα, θά βρούν
τή θέση τους στίς σελίδες τού Διμιίνnυ.
1111 Τά Ντοκουμέιιτα - οί νέες σελίδες
πού καθιερώσαμε άπό τό προ1ηούμενο
τεύχος - ·· φτούρισαν ·· ! Κ ρίθηκαν
χρήσιμα, διαφωτιστικά - α ίφνιδία
σαν ! Στό τεύχος αuτό βαθαίνουν περισ
σότερο. Στό έπόμενο, πλαταίνουν άκόμα
περισσότερο σέ εκταση κ' ένδιαφέρον-
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τα.
Εlναι άπό τίς σελίδες πού μπο
ρούν νά δικαιώσουν τιίν ϋπαρξη ενος
έντιίπnυ - μaς γράψανε πολλοί φίλοι.
..

..

•111 Λείπουν. βέβαια, οί ΆΟηιιαϊκέ:; Πρc
μιέρε:; - οί λιγόλογες, κυριολεκτικές
κ· εuθύβολες κριτικές τού Άστερίσκου.
Θά ύπάρξουν στό νέο χρόνο - ίπως
κι άναδρομι κά - γiά τά i:: ργα της φετει
νiΊς περιόliου πού'ναι χρ1iσιμο νά ύπάρ
ξ.ει έπαινετικ1i ii κατακριτι κ1i άναφορrl.
111• Στό χρονικό διάστημα πού καλύπτει

τό τεύχος, ό θάνατος σάρωσε τρείς
πρώ11ν διευθυντές τού Έθν1κού ΘεiL
τρου : τόν Α ίμίλιο Χουρμούζιο, τόν
Ήλία Βενέζη καί τόν Εuάγγελο Φωτι
άδη. 'Ο τελευταίος -- αν τελικά i;πε
λέγη σά Διευθυ ντ1iς Θεάτρου ·- κυριο
λεχτικά .. π1Ί γε ίiδικα ". Οϋτε είχε,
οϋτε θά μπορούσε ποτέ ν' άποχηiσει
καί ηiν παραμικρή σχέση μέ τό θέα
τρο. Πέθανε 64 χρονώ. Ή ταν φιλό
λογος. Ένας Μ ιστριώτης στόν καιρό
μας ! Χ ρόνια ύπάλληλος στήν Έθνική
Βι βλιοθι]κη, εφυγε σά Γενικός Διευθυν
τ1iς της. Δίδαξε Ίστορία στίς Σχολές
τών Ένόπλων Δυνάμεων. Διορίστηκε
άριστiνδην μέλος της Συμβουλευτικης
Έπιτροπης. Τά εγγραφά του cν τqj
ΈΟιιικqj Θεύ.τρψ ή ταν άρχαιόγλωσσα,
ii θελαν μετάφραση, προκαλούσαν γέλια.
•11• Στίς 3 Αuγούστου πέθανε, 69 χρο
νώ, άπό καρκίνο, ό πεζογράφος ' Η λί
ας Βενέζης. Άνηκε στή γενιά τού
30. Λυρικός παραμυθάς, διαβάστηκε
άπληστα. Ε!χε ξεκινήσει άλλιώς, άλλά
γρήγορα κατάληξε Άκσδημαϊκός! Ε!χε
δεσμοuς
μέ τό θέατρο: Έγραψε τό
.
. Μ πλόκ C ·· ποu παίχτηκε τό '46
στό ' Εθνικό. Στά 1 964, όταν ό Γ. Π α
πανδρέου καθιέρωσε ηi δυαδική διεύ
θυνση, Εγινε Διοικητικός Διευθυντής
στό Έθνικό Θέατρο - μέ καλλιτεχνι
κό, τό Μ ι νωτη . Πέθανε ή ρωικά . Ύπό
φερε, δέ μπορούσε νά μιλ1iσει, άλλ'
εγραφε καί δημοσίευε συνεργασίες ως
τήν παραμονή τού θανάτου του . Έχει
γράψει πολλά - καί ώραία - γύρω άπό
θέατρα καί 1]θοποιούς. Ύπηρξε πράος.
Στίς 1 6 τού Σεπτέμβρη πέθανε, 69
χρονώ, άπό καρκίνο, ό Αίμίλιος Χουρ
μούζιος - γνωστότερος μέ τήν έκ πε
ρι τομης ύπογραφιi του : Αίμ. Χ. Ή ταν
Κύπριος, της παλαιοτάτης σχολης τών
λογίων - δημοσιογράφων. Ε!χε μπεί
τό 1 927 στήν · · Καθημερινή " καί σ ·
αuτ1i άνηλθεν μέχρι άρχισυνταξίας καί
διευθύνσεως συντάξεώς της - άλλά
ποτέ έπώνυμα. Ε!χε ξεκινήσει μαρξι
στής κ· έπαναστάτης. Σύντομα κατα
στάλαξε στή Δεξιά. Κ ράτησε τίς στη.
λες κριτικης, της έφημερiδας πού δι
εύθυνε - φανατικότερα, τή θεατ ρ ι κ ή .
Πολλοί θ ά θυμούνται τ ί ς περ ι βό η τες
·· ύποσινδονιάδες " του. Ήταν διαβα
σμένος, έργατικός, ίδιαίτερα κλειστός,
είχε επαρση. Έγραφε πάντοτε άπό
περιωπης ! Καί εβριζε άπό περιω
πης. Εiχαμε ζωηρότατες άντιρρήσεις
γιά τήν πολιτεία του στό θέατρο.
Τίς έκδηλώναμε εuθέως όσο ζούσε κ·
είχε δύναμη. Άπό τή θέση του στήν
•ΙΙ1
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.. Καθημεριν1i " μεταπ1iδησε στό ' Εθνι
κό Θέατρο. Έμεινε έννιά χρόνια
( 1 955 - 64) Γενικός Διευθυντi1ς του.
Έπεσε μαζί μi: τόν Καραμανλισμό.
Διοίκησε άπολυταρχικά - ώς Λουδο
βίκος. Ύπηρξε ό χαρακτηριστι κότερος
έκπρόσωπος της Εuνοιοκρατίας στό
Θέατρο. 'Επίτευγμά του, 11 διαίρεση
τού Έθνικού Θεάτρου σέ ύποθιάσους
( άλλως . . . ·• καντόνια ''), μ· έπι κεφαλης
εuνοούμενες, κατά καιρούς, πρωταγω
νίστριες. Έγραφε, δρούσε, ζούσε μό
νον άπό θέσεως ίσχύος - άπό τόν έκ
δημοσιογραφ1 κού χάρτου πύργον της
όδού Σωκράτους. "Οταν έκείνος εκλr.ι
σε, ό Χουρμούζιος π1ϊρε σύνταξη, στα
μάτησε νά γράφει καί άπεβίωσε. Τό «Θ»
θεωρεί χρήσιμο ν' άσχοληθεί διεξοδικά
καi ύπεύθυνα μέ ηiν πολιτεία του στό
θέατρο. Θά τό κάνει σέ πρώτη εuκαιρία .
111• Στίς

1 4 Αuγούστου χάθηκε κι ό
Γιώργος Πολίτης. Δέ διετι3λεσε Διευ ·
θυντής τού Έθνικού. Άλλ' οί δεσμοί
κ' οί προσωπικές του καταβολέ ς στό
θέατρο ύπηρξαν πολύ πιό σ η μαντικές.
Ή ταν ό μεγαλύτερος γιός τού πατέρα
της Έλλη νικ1Ί ς Λαογραφίας Ν ι κόλαου
Πολίτη, άδερφός τού έξέχαστου Φώ
του καί τού καθηγητη Λ ί νου Πολίτη .
8 4 χρονώ, πηγε κ ι αύτός άπό καρκίνο.
Είχε σπουδάσει Φιλολογία στά Πανεπι
στήμια Άθ1iνας, Ίένας καί Βερολίνου.
Έμεινε, εiκοσι χ ρόνια, συντάχτης τού
Λαογραφικού Ά ρχείου τ�; ς Ά καδημί
ας. Δημοτικιστής της παλιUς φρουρuς,
εγραψε καί μετάφρασε ποίηση, εκανε
θεατρικιi κριτικιi άλλά, κυρίως, μετά
φρασε - μέ ύποδει-;ματιιοί εύσυνειδη
σία - γαλλικό καί σκανδιναβικό θέα
τρο: ·· "Αμαξα .. τού Π ροσπέρ Μεριμέ
" Άρχοντοχωριάτη "
( 1 93 3 )
( 1 93 3 ) ,
καί " Άμφιτρύωνα " ( 1 948) τού Μο
λιέρου, .. Γιάννη
Γαβρι 1iλ Μπόργκ
..
μαν
" ( 1 93 3 ) ,
Βρυκόλακες
" . ( 1 934),
.
,
. Σπίτι της Κούκλας . ( 1 943), Έντα
Γκάμπλερ ".. ( 1 95 7 ) τού Ίψεν καί στά
1 962 τήν
Έπίσκεψη της γη ραιuς
κυρίας . . τού Ντύρρενματ. Τί ντροπ1i !
Ό θάνατός του πέρασε, σχεδόν, άπα
ρατ1iρητος ! Άλλά, τό .. Θ ·· θ' άσχο
ληθεί σύντομα μέ τό σεμνό κ' ύπεύθυ
νο αύτόν πνευματικό έργάτη .
.

111 1 Τά εξοχα σκίτσα τοϋ Κ ίμωνα Λά
σκαρι, πού δημοσιέψαμε στό 33 τεύχος,
δραπέτεψαν τελικά άπό τίς σελίδες τού
.. Θ " . Αρεσαν τόσο πού - όπως άνα
καλύψαμε σέ κορνιζάδικα - γίνανε κά
δρα καί στολίζουν τούς τοίχους, σέ
σπίτια καί Γραφεία, πολλών φιλότεχνων.
•

•11• Πολύ ώραία έντύπωση - καί πολύ

ί κανοποιητική . . . καριέρα-κάνανε καί
τά εύρηματικά σκίτσα τού άγαπητού
πού ύποδήλωναν
Κώστα Μ ητρόπουλου,
.
τήν έπιτυχία τού . Θ ". Έκτός άπό τό
Δίμηιιο, δημοσιεύτη καν σέ προγράμματα
παραστάσεων πολλών θεάτρων καί, με
γεθυμένα, βρηκαν θέσεις σέ προθηκες
άθηναϊκών θεάτρων, κινηματογράφων
καί βι βλιοπωλείων, σκορπίζοντας μιά
ίλαρότητα ίκανοποίησης στούς θεατές
τους."Ενα καινούριο, δημοσιεύεται στήν
προηγούμενη σελίδα τών Ντοκουιlf5ντων.
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Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗΣ ΚΑΙ Μ Π Ε ΡΤΟΛΤ ΜΠΡΕ ΧΤ
Πρlν άπό λίyουs μfϊνεs είχαμε έπισημάνει στό Κυριακάτικο " Βfϊμα " (29 τ' 'Α
πρίλη 1 973, σελ. 4) μιά δοκιμιοyραφική έπιφυλλίδα τοv Γιώρyου Βελουδfϊ μέ
τόν παραπάνω τίτλο κ' είχαμε άποφασίσει νά βροvμε εύκαιρία νά τήν προσ
φέρουμε καl στούs άναyνώστεs μαs. Ή έπιθυμία έκείνη, eχει yίνει πιά vπο
χρέωση, ϋστερα άπό τό άνεκδιήyητο " &ρθρο " τοv κ. Άyyελου Βλάχου " μ�
τή συνερyασία τfis κ. Άνναs Μ ωρα\τη ". πού άναδημοσιέψαμε στό προ
ηyούμενο τεvχοs μαs (σελ. 84 - 5 ) . Γιατl, άπλούστατα, ή έπιφυλλίδα Βελουδfϊ
eδωσε τήν εύκαιρία Βλαχο - ποιήσεωs Καβάφη καl Μπρέχτ. Γιά κάθε κατατο
πισμένο καl καλόπιστο άναyνώστη είναι όλοφάνερο πώs δέν vπάρχει ούτε
ή έλάχιστη κοινή βάση yιά ίίνα y ό ν ι μ ο διάλοyο. Προσφέρουμε, έπομένωs,
πρωθύστερα τήν ώραία μελέτη τοv Γιώρyου Βελουδfϊ, μέ τά παρακάτω στοι
χεία τfis δικfϊs του πνευματικfϊs ταυτότηταs : Γεννήθηκε πρlν 38 χρόνια στήν
'Αθήνα. Σπούδασε έλληνική φιλολοyία, φιλοσοφία καl κοινωνιολοyία τfis λοyο
τεχνίαs, βυζαντινή καl νεοελληνική φιλολοyία καί Ιστορία τ fi s Νοτιοανατολικfϊs
Εύρώπηs στά πανεπιστήμια τfis 'Αθήναs, τοv Παρισιοv καl τοv Μ ονάχου.
Δη μοσίεψε μελέτεs yιά τό Μαβίλη ( 1 964), τό δημοτικό τραyούδι " Tov Άρμού
ρη " ( 1 965), τή νεοελληνική παράδοση yιά τό Μεyαλέξαντρο ( 1 968, 1 969), τόν
έλληνικό " άντιφαλλμεραϊερισμό " ( 1 970), τό Μπέκετ ( 1 97 1 ), τήν εlρωνεία στόν
Καβάφη ( 1 972) κ.&. Διδάσκει νέα έλληνική yλώσσα καi yραμματολοyία στό
Πανεπιστήμιο τοv Μονάχου. Τό &ρθρο του Καβάφηs καl Μπρέχτ έχει ώs έξfϊs :
Οί παραδοσιακές συγκριτικές μελέτες
πού, προκειμένου νά διερευνήσουν τίς
πνευματικές καταβολές καί συγγένειες
ένός καλλιτέχνη, κινοuνται μέσα στό
σχημα ,. έπιδράσεις - πηγές ", eχουν ό
δηγήσει έπανειλημμένα - ίδίως σέ πε
ριπτώσεις, στίς όποίες ο[ φορείς τους
χρησιμοπο10uσαν τό έργαλείο τους μη
χανικά - σέ μιάν άμβλυνση της δρα
σής μας άπέναντι σέ συγγένειες πού κα
θορίζονται άπ' τήν ταυτόχρονη η σχε
δόν ταυτόχρονη ϋπαρξη κοινών ύπερα
τομικών προϋποθέσεων, κάτω άπ' τίς.ό
ποίες έργάστηκαν, iΊ κοινων ύπερατομι
κών τάσεων μιiiς έποχι;ς, των όποίων ο!
·· συγγενείς ·· καλλιτέχνες, μολονότι
γεωγραφικά καί ίδιΌσυγκρασιακά άνε
ξάρτητα ό ενας άπ' τόν Cίλλο, eγιναν
κοινοί έκφραστές. Γιά τή δήλωση τών
δεύτερων αύτων συγγενειών, ή είκόνα έργαλείο δύο παραλλ1iλων, πού, χωρίς
νά συναντιοuνται, όδεύουν πρός τήν
ίδια κατεύθυνση, προσφέρει τή μεγαλύ
τερη μεθοδολογική εύχέρεια. Έννοεί
ται, δτι ή μέθοδος του παραλληλισμοu
εχει τότε μόνο πιθανότητες νά προσεγ
γίσει τό στόχο της, δταν πίσω άπ' τίς
είκόνες των παραλληλιζόμενων προ
σώπων προβάλλει σέ διαφάνεια τίς κοι
νές ύπερατομικές προϋποθέσεις καί τά
σεις τ�; ς έποχ1;ς τους.
Ό παραλληλισμός του Καβάφη μέ τόν
Τ. Σ. Έλιοτ πού - aς μοu συχωρεθεί
τό ρημα - τόλμησε ό Γ. Σεφέρης, ξεκι
νάει σωστά άπ' τήν παραπάνω άφετη
ρία. -Αν παρόλ' αύτά στό τέρμα της δέ
βρίσκεται οϋτε ό Καβάφης οϋτε ό Έ
λιοτ, τοϋτο όφείλεται, νομίζω, στό γε
γονός, δτι οί παράλληλοι τμήθηκαν
άπό μιάν εύθεία, τήν όπτική τροχιά του
Σεφέρη . Στό Γ. Π. Σαββίδη όφείλουμε
άντίθετα έν σπέρματι τήν ίδέα γιά μιά
προσέγγιση τοϋ Καβάφη στό Μ πρέχτ.
Ή προσέγγιση ύπόσχεται γονιμότερες
έμβαθύνσεις άκριβως γιά τό λόγο, γιά
τόν όποίο μιά τέτοια προσέγγιση φαίνε
ται έπιφανειακά παρακι νδυνευμένη : γιά
τό δτι ό Καβάφης κι ό Μπρέχτ είναι
ποιητές άνόμοιοι.
Άλλά πόσο άνόμοιοι ; Πόσο διαφορετι
κές καί πόσο δμοιες είναι ο[ ίστορικές
προϋποθέσεις τοu Καβάφη, γιοϋ ένός
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εϋπορου έμπόρου καί μικροεργοστασ ι
άρχη, γεννημένου στά 1 863 στήν 'Αλε
ξάνδρεια, καί τοϋ Μ πρέχτ, γιου ένός
εϋπορου έμπόρου καί μικροεργοστασι
άρχη, γεννημένου 35 χρόνια άργότερα
στό Άουγκσμπουργ κ ; Ποιά κοιν1i δύ
ναμη σπρώχνει καi τούς δυό στό χρημα
τιστήρ10, τόν Καβάφη γύρω στά 1 8941 902 στήν 'Αλεξάνδρεια, ώς συμμέτοχο,
τό δεύτερο γύρω στά 1 925- 1 926 στό Βε
ρολίνο, ώς μελετητή τ�; ς χρηματιστη
ριακης κερδοσκοπίας ; Καi γιατί μετα
γράφουν κ' οί δυό τiς χρηματιστηρια
κές τους έμπειρίες, aν καi μέ διαφορετι 
κό ό καθένας τρόπο, σέ γλώσσα ποιητι
κή, ό Καβάφης στό " Ή τράπεζα τοϋ
μέλλοντος " ( 1 897), ό Μ πρέχτ στό " Ή
Άγία Ίωάννα τών Σφαγείων ·· ( 1 929/
3 1 );
Συμπτώσεις βέβαια, άλλά συμπτώσεις
ίστορικές. Ή πιθανή τυχαιότητά τους
αlρεται δταν !δωθοuν μέσα στό πλαί
σιο Cίλλων ίστορικών ·· συμπτώσεων ·· .
συμπτώσεων πού άνάγονται Cίμεσα στό
εργο τους ώς καλλιτεχνική θεωρία καί
πράξη.
Ή θεμελιακή άντίληψη τοu Καβάφη γιά
τό εργο του βρίσκεται κωδικοποιημένη
στό λακωνικό άλλά διεισδυτικό " Αύτο
εγκώμιό " του, γραμμένο γύρω στά 1 930.
Ή έμμονή του σ' ενα βασικό χαραχτη
ρισμό της ποίησής του, έμμονή πού
ύπογραμμίζεται μέσα σ' ενα τόσο σύν
τομο κείμενο άπ' τήν έπανάληψή του,
μάς ύποχρεώνει νά τόν θεωρήσουμε Ιδι
αίτερα σημαντικό. Ή ποίησ1i του, λέει
.
θά γίνει άποδεχτή άπ' τούς άνθρώπους
του μέλλοντος, γιατί σ' αύτό θά τούς
ώθ1iσει ή .. πρόοδος των (έπιστημονι
κών καί τεχνικων) άνακαλύψεων καί ή
λεπτότητα του έγκεφαλικοu τους μηχα
νισμοu " : Ό κόσμος του μέλλοντος " θά
σκέφτεται πολύ περισσότερο άπό σή
μερα ".
Ό .. κόσμος του μέλλοντος .. βρισκό
ταν στή ν ίστορική στιγμή του Μ πρέχτ,
χρονικά καί τοπικά καθορισμένη, σέ
μιάν άπόσταση σχεδόν άπτή. Ή άφηρη
μένη ούτοπία του Καβάφη γιά μιάν αi
σθη τική τελείως νέα, στη ριζόμενη δχι
πιά στό συναίσθημα άλλά στή νοητική
λειτουργία, μετασχηματίζεται στόν ί-

στορικό φορέα Μ πρέχτ σέ μιάν άπό
λυτα συγκεκριμένη δυνατότητα. Ή
ίστορική προϋπόθεση γιά τή μεταλλαγή
αύτή ήταν άκριβως έκείνη πού είχε
προϊδεαστεί ό Καβάφης : ή πρόοδος των
έπιστημονικων καί τεχνικων άνακαλύ
ψεων, μέ άλλα λόγι α : ή άνάπτυξη τU>ν
παραγωγικων δυνάμεων. Ή νέα α!σθη
τική θά ήταν, γιά νά χρησιμοποιήσω
eναν δρο τοu Βάλτερ Μ πένγιαμιν, ή αί
σθι1τική της τεχνικης έποχης. Μ έ τήν
εννοια της " παραγωγικότητας " πού
ε!σήγαγε ό Μπρέχτ στή θεωρία της τέ
χνης, ένσωμάτωσε τήν καλλιτεχνική
δημ10υργία στίς Cίλλες παραγωγικές
δραστηριότητες του άνθρώπου, τήν ύλι
κή παραγωγή καί τήν άναπαραγωγή της
άνθρώπινης ζωης. Ή άντίληψη τοu Κα
βάφη γιά τήν παραγωγική δραστηριό
τητα τών άνθρώπων έπανασυνδέει τήν
καλλιτεχνική δημιουργία μέ τήν τεχνι
κή καί ύλική παραγωγικότητα του άν
θρώπου, δραστηριότητες πού είχαν αύ
τονομηθεί λόγω της κατανομης της έρ
γασίας : ·· Ή δράσις των (τών άνθρώ
πων) παράγει eργα πού μποροuν νά δι
αιρεθοuν σέ δύο κατηγορίες, εργα άμέ
σου άνάγκης καί eργα τέχνης. Ό ποιη
τής πράττει τά δεύτερα ", διαπιστώνει ό
Καβάφης στή λεγόμενη " Ποιητική ··
του, γραμμένη γύρω στά 1 903.
Ή νοητική λειτουργία είναι γιά τό
Μ πρέχτ ή μόνη νόμιμη έπαφή μέ τό
εργο τέχνης. Ό ποιητής ύποχρεώνει τό
θεατ�i του καi τόν άναγνώστη του νά
σκεφτεί αύτόνομα, π.χ. στόν έπίλογο
του "Ό καλός άνθρωπος του Σέ - Τσου
άν" ( 1 938/40) :
Ή μόνη γλύτωση άπό τοuτο τό χουνέρι :
νά σκέφτοσταν σείς οί ίδιοι χωρίς χα[σομέρι,
πώς θέ νά δίνατε κ· έσείς ενα χεράκι
νά βρεί τέλος καλό έτοuτο τ' άνθρωπάκι.
Άξιότιμο κοινό, τή λύση ζήτα τ�iνε,
γιά μ ιά λύση καλή μεγάλη χρείαση
[είναι.
Καi στήν .. Άνάκριση τοu Λούκουλ
λου " ( Ι 938/39) καλοuνται οί θεατές νά
" παίξουν " αύτοi τό ρόλο του δικαστη
καί νά βγάλουν οί ίδ10ι τήν άπόφαση.
Τή διανοητική έπαφή μέ τό εργο τέχνης,
δχι τή συναισθηματική συγκίνηση. ά
παιτεί κι ό Καβάφης. Ό Σαίξπηρ ·· μάς
Cίφισεν Cίφθονο. ν ϋλην νά σκεφθU>μεν καi
νά κρίνωμεν ", άποφαίνεται στό πρU>το
του άρθρο γιά τό μεγάλο έλισαβετιανό.
·Η έγγενής μέθοδος, μέ τήν όποία έρε
θίζεται ή νοητική λειτουργία του θεατη
στό μπρεχτικό θέατρο, είναι ή τεχνική
της άποξένωσης, πού έμποδίζει τή συν
αισθηματική ταύτιση του θεατη μέ τά
δρώμενα, τήν ένσυναίσθηση , τή βασική
αίσθητική λειτουργία της τέχνης στήν
·· προϊστορική έποχη της άνθρωπότη
τας ", γιά νά χ ρησιμοποιήσω μιάν εκ
φραση του Μάρξ. Ή τεχνικi] της άπο
ξένωσης, πού δέ χ ρησιμοποιήθηκε γιά
πρώτη φορά άπ' τό Μ πρέχτ (ό ίδ10ς ό
Μ πρέχτ άναφέρει τόν 'Αριστοφάνη, τό
κινέζικο καί τό γιαπωνέζικο θέατρο καί
τό Βαυαρό κωμικό Κάρλ Βάλεντιν άνά
μεσα στούς προδρόμους καi δασκάλους
του) βρίσκεται καi στόν Καβάφη. Ή

άποξένωση του " θεατf\ " άπ' τά δρώμε
να σέ πολλά ποιήματα του Καβάφη (ή
θεατρικότητα τf\ς καβαφικf\ς ποίησης
εχει διαπιστωθεί άπό πολλούς μελετη
τές τοu Καβάφη - ή συγκεκριμένη σκη
νική δομή ποιημάτων δπως ό " Δαρεί
ος .. δέ βρf\κε άκόμα τό μελετητή της)
πετυχαίνεται μέ τήν παρεμβολή ένός
προσωπικοu σχόλιου τοu ποιητf\ στή
διήγηση. Τό σχόλιο αύτό, πού μπορεί
ν' άποτελείται μόνο άπό eνα έπιφώνη
μα, άπό δυό τρείς λέξεις fι άπό μιάν
όλόκληρη πρόταση, κλείνεται σέ πα
ρένθεση η σέ παuλες : .. οι άστρολόγοι
(οί πληρωμένοι) τf\ς αύλης έφλυαροϋ
σαν πού άλλα πολλά χρόνια θά ζήση
άκόμη " ii ·· Ό 'Απόλλων . . . Χρησμό
δέν iΊθελε νά δώση (σκοτισθήκαμε !) · - ,
Ή χρήση αύτή τf\ς άποξένωσης στόν
Καβάφη ταυτίζεται, δπως εδειξα σ· eνα
μελέτημά μου, μέ μιά μορφή τf\ς είρω
νικf\ς του εκφρασης. Ή ·· είρωνι κή ··
εκφραση είναι eνα στοιχείο καί τf\ς
ποιητικf\ς τοu Μπρέχτ, πού Εχει δια
πιστωθεί έπανειλημμένα άπ' τούς μελε
τητές του. Ή είρωνική στάση καθορί
ζεται άπ' τή διαλεχτική άντίληψη τών
άνθρωπίνων καί όδηγεί στή διαλεχτική
άναπαράστασή τους. Γιά τό διαλεχτικό
ποιητή ή πραγματικότητα άποκαλύπτε
ται σά σύνολο άλληλοσυγκρουομένων
στοιχείων, σά συνύπαρξη άντιθέσεων.
Ή άναπαράσταση αuτή τf\ς πραγματι
κότητας κυριαρχεί σ' δλο τό μπρεχτικό
Εργο. Άς άναφέρω έδώ μόνο τό χαρα
χτηριστικότερο παράδειγμα : ·· ' Ε κείνος
πού λέει ναί " καί " ' Εκείνος πού λέει
δχι " ( 1 929/30). 'Απόλυτα διαλεχτικός
είναι κι ό Καβάφης, όταν διαπιστώνει
τήν ·· άντίφαση (τήν) ένυπάρχουσα σί;
κάθε άνθρώπινη έκδήλωση · - ,
Οί μπρεχτικοί άντιή ρωες δ έ ν εχουν τί
ποτα άπ' τήν έξωραϊσμένη μονολιθικό
τητα τών όπλοφόρων τοu οuέστερν. Εί
ναι άντιφατικοί, άναποφάσιστοι, συγ
κρούονται μέ τούς γύρω τους καί μέ τόν
έαυτό τους, θύματα τό:>ν άλλων καί του
έαυτοu τους . άσταθείς . συναρμολογοϋν
ται καί διαλύονται κατά τίς περιστάσεις .
Ό κ. Κόυνερ του Μ πρέχτ (μιά μάσκα
τοϋ ίδιου τοϋ ποι ητf\ ) χλώμιασε δταν
ενας φίλος του, πού τόν συνάντησε
ϋστερα άπό πολύν καιρό, του παρατή
ρησε δτι δέν είχε άλλάξει διόλου. Πόσο
περήφανος θά 'νιωθε μπροστά στόν κ.
Κόυνερ ό χαμαιλεοντικός τύπος στό
.. 'Από τήν σχολήν τοϋ περιωνύμου φι
λοσόφου " γιά τίς άπανωτές μεταμορ
φώσεις του!
'Ανθρώπινες , περιπτώσεις σάν τόν ·· άν
τι κοινωνικό . ποι ητή Μ πάαλ ( 1 9 1 9) τό
συσκευαστή Γκάλι Γκέι στό " Ό άντρας
είναι άντρας · · ( 1 924 - 26), τή Γιοχάννα
Ντάρκ στό .. Ή 'Αγία ' Ιωάννα τό:>ν Σφα
γείων " ( 1 929 - 30) ii τό Γαλιλαίο ( 1 93739), εχουν τά άντίτυπά τους στούς κα
βαφικούς άντιή ρωες, τό γλύπτη Δάμω
να, τόν ποιητή Φερνάζη, τόν άνώνυμο
μαθητή του " περιωνύμου φιλοσόφου . .
Σακκδ. fι τόν άνώνυμο έξόριστο βυζαν
τινό άρχοντα καi στιχουργό.
Είναι άξιοσημείωτο, δτι ή άνθρωπολο
γία τοϋ Μ πρέχτ καi του Καβάφη συμ
πίπτουν σ' eνα πολύ όρισμένο κοινωνι
κό " τύπο " : τόν τύπο τf\ς μητέρας. Ή
Άννα Φίρλιγκ, ή έπονομαζόμενη " Μά
να Κουράγιο ( 1 938 - 39), πού παρόλο
"

πού χάνει τά παιδιά της τό 'να μετά
τ' άλλο άδυνατεί νά " δεί " καi νά μάθει,
Εχει τ' άντίστοιχά της στίς μητέρες τf\ς
καβαφικf\ς ποίησης πού χάνουν τά παι
διά τους βυθισμένες έντούτοις στήν ά
γνοιά τους (Δέησις, 1 896· Διακοπή, 1 900 ·
'Απιστία, 1 903 · ' Α ριστόβουλος, 1 9 1 6).
Άκόμη κ' eνα ύποκατάστατο τf\ς νόμι
μης μητέρας στό Μ πρέχτ, ή θετή μητέ
ρα του " Καυκασιανοu κύκλου μέ τήν
κιμωλία " ( 1 943 - 44), φορέας τf\ς πρα
γματικf\ς .. μητρότι1τας ", εχει τό άντι
καθρέφτισμά της στήν καβαφική παρα
μάνα τοϋ Κλείτου ( 1 926). Οϋτε δμως
στό Μ πρέχτ οϋτε στόν Καβάφη ή μη
τέρα είναι άποκλειστικά σύμβολο τf\ς
τραγικf\ς άγνοιας. Ή Πελαγία Βλάσοβα
'
ι

τ' άνάλογά τους άποτελοuν μικρές σπου
δές άνθρώπινων συμπεριφορών. Άλλ' ή
διαλεχτική άντίληψη γιά τήν ιστορία
καί τή ζωή ώς έξέλιξη κ ι άλλαγή στούς
δύο παράλληλους ποιητές έπεκτείνεται
καί στήν καλλιτεχνική τους πράξη καί
στή ν ίδια τή δομή του έργου τους. Οϋτε
γιά τό Μ πρέχτ οϋτε γιά τόν Καβάφη
Ισχύει ό " κλασικός " κανόνας του μιά
γιά πάντα τελειωμένου καλλιτεχνικοϋ
εργου. 'Αντίθετα τό καλλιτεχνικό έργο
ύποβάλλεται συνέχεια στή διαδικασία
μιϋ.ς νέας έπεξεργασίας, όχι άπλά γιά
νά έπιτευχθεί μιά άνώτερη μορφική τε
λειότητα, άλλά γιά νά προσαρμοστεί
όλόκληρο στήν έκάστοτε εξω άπ' αύτό
πραγματι κότητα.
Άπ' τό Μ πρέχτ άναφέρω έδU> ένδει κτι
κά τή διαδοχική έπεξεργασία τοϋ ·• Στή
ζούγκλα τών πόλεων . ( 1 92 1 /24), τοϋ
·· Άνοδος
, καί πτώση τf\ς πόλης Μ αχα
γκόννυ . ( 1 928/29), πού προf\λθε άπ' τό
,
·· Μ ικρό Μ αχαγκόννυ ( 1 927), καί δλα
τά λεγόμενα .. διδακτικά Εργα ··, ίδι
αίτερα τή .. Λήψη μέτρων ·· ( 1 930, 1 9 3 1 .
1 936 , 1 938). Τήν άνάλογη λειτουργία
τών διαδοχικών έπεξεργασιό:>ν τοu ίδιου
ποιήματος στόν Καβάφη . εχει δείξει
κατά τρόπο ίκανοποιητικό, τουλάχι
στο σ· δ,τι άφορδ. τήν ·· Πόλη ·· καί
τήν ·· Π ρόσθεση .. , ό Στρατής Τσίρκας.
Ή ίδια έλεύθερη στάση χαραχτηρίζει
τούς δυό ποιητές δχι μόνο άπέναντι στό
ίδιο τους τό εργο, άλλά κι άπέναντι στό
eργο τρίτων. Ε!ναι γνωστή ή άντίδραση
του Μπρέχτ στήν κατηγορία, πού τοϋ
έκτόξευσε ό Άλφρεντ Κέρ μετά τήν
πρώτη παράσταση τf\ς . . Όπερας ηΊς
πεντάρας ·· τό 1 928 στό Βερολίνο, γιατί
ό Μ πρέχτ ε!χε ένσωματώσει στό έργο
του όλόκληρες μπαλάντες τοϋ Φραν
σουά Βιγιόν. Στήν Έλλάδα δέ βρέθηκε
εύτυχώς κανένας Κέρ γιά νά κατηγορή
σει τόν Καβάφη, γιατί ένσωμάτωσε σέ
δικό του ποίημα, τήν ·· 'Αλληλουχία ··
( 1 89 1 ), όλόκληρο σονέτο τοϋ Μ πωντλαίρ.
Ή γνι)σια λειτουργία αύτf\ς της ·· λογο
κλοπης ·· καί στούς δυό ποι ητές έρμη
νεύεται σωστά ώς νέα, άνώτερης μορφης
πρωτοτυπία, πρωτοτυπία πού πηγάζει
άπ' τή δημιουργική μεταλλαγή καί με
θερμηνεία τοϋ παραδομένου : Όταν ό
Μ πρέχτ τρία χρόνια πρiν άπ' τό θάνατό
του . . σφετερίζεται ·· τούς ·· Τρώες ·· τοίι
Καβάφη, τούς μεθερμηνεύει, δπως πολύ
εϋστοχα παραη)ρησε ό Γ. Π. Σαββίδης .
σύμφωνα μέ τά σύγχρονά του δεδομένα :
Βερολίνο, 1 953.
Κάτω άπ' τό πρίσμα αύτό άποκαλύπτει
κ' ή τεχνική τοϋ παραθέματος στούς
δυό ποιητές, ή τεχνική του μοντάζ, δ
πως χαραχτηρίστηκε άπό μελετητές τοϋ
Μ πρέχτ, τό άληθινό της νόημα. Τά πα
ραθέματα τοu Μπρέχτ άπ' τούς κλασι
κούς Γκαίτε καi Σίλλερ fι τούς μοντέρ
νους Χέλντερλιν, Ρεμπώ καi άλλους σέ
Εργα του λειτουργοuν ταυτόχρονα ώς
είρωνεία - άποξένωση καi ώς μεθερμη
νεία. Τήν ίδια λειτουργία έκπληροϋν τά
καβαφικά παραθέματα σέ ποιήματα δ
πως ·· Άννα Κομνηνή " ( 1 9 1 7) , •· Ό
Ίουλιανός όρών όλιγωρίαν ·· ( 1 923),
·· 'Απολλώνιος ό Τυανεύς έν Ρόδω · ·
( 1 925), . Ούκ εγνως " ( 1 928) καi .. Άγε .
ώ Βασιλεϋ Λακεδαιμονίων " ( 1 929).
οι παράλληλοι δρόμοι τών δυό ποιητών
περνάν μέσα άπ' τή βιομηχανική, άστι.

.

Κ. Π. Καβάφης. Λιθογραφία Π. Τέτση, δου
λεμένη μέ κραγιόν κατευθείαν στόν τσίγκο.
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του Μ πρέχτ στό ·· Ή μητέρα " ( 1 930 3 1 ), πού άπό γριά μάνα καί νοικοκυρά
έξελίσσεται σέ άγωνίστρια, βρίσκει τό
ή ρωικό παράλληλό της στήν Κ ρατησί
κλεια δυό καβαφικό:>ν ποιημάτων ( 1 928 1 929).
Ή μπρεχτική ποίηση είναι σ' eνα μεγά
λο ποσοστό μιά σπουδή άνθρώπινων
στάσεων καί συμπεριφορό:>ν'. Οί έπαφές
τοu Μ πρέχτ μέ ηiν κάθε άλλο παρά ψυ
χολογική σχολή τfjς συμπεριφοράς, τοϋ
άμερικανικοϋ behaνioιι rism ε!ναι κοι
νός τόπος άναφορδ.ς στή μπρεχτική
βιβλιογραφία.
Ή έφαρμογή τών συμπεριφοριακό:>ν του
παρατηρήσεων στό Εργο του
, έντοπίζε
τςιι κυρίως στά " διδακτικά . του έργα,
δπου ·σωστές καί λανθασμένες συμπερι
φορές προσφέρονται στούς έρμηνευτές
ήθοποιούς γιά άσκηση καί αυτογνωσία.
Μοντέρνα .. έγχειρίδια συμπεριφοράς ··
εί�αι καi " Οί ίστορίες του κ. Κόυνερ ..
( 1 930/54) καί τό .. Μ έ - τί τό β ι βλίο τό:>ν
.
μεταστροφών · · ( 1 934/37). Καβαφικά
ποι1]ματα δπως ·· Ό βασιλεύς Δημ1i 
τριος " ( 1 900), . Μ άρτιαι είδοί ·· ( 1 906) .
·· Άπολείπειν ό θεός Ά ντώνιον ·· ( 1 9 1 0)
καί προπάντων ποιήματα δπως ·· Ή
δυσαρέσκεια : τοϋ Σελευκίδου ·· ( 1 9 1 0),
·· Ή μάχη τf\ς Μ αγνησίας .. ( 1 9 1 3 ) καί
.

.
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κή πόλη. Ή φύση, μέ τήν εννοια πού
της δ ί νουν οί όρει βάτες κ' οί λοιποί
φυσιολάτρες, δέ γίνετα ι , σ· άντίθεση μέ
τούς ρομαντι κούς καί τούς όψιμους έπι
γόνους τους, οϋτε στόν itνα οϋτε στόν
άλλο πηγή ποιη τι κής εμπνευσης. Ή
έξωραϊστική καί άλλοτριωτική λει
τουργία της ·· φυσιολατρι κής . . τέχνης
άποκαλύπτεται στούς όδυνηρούς στί
χους πού Εγραψε ό Μ π p έχτ στά χρόνια
τί'\ς έξορίας του :
Τί καιροί ε!ναι τούτοι, δπου
μιά κουβέντα γιά δέντρα είνα ι , θά 'λεγες
.
[ Εγκλημα,
μιά καί συνεπάγεται άποσιώπηση τόσων
[κακουργημάτων.
.
Η άγωνιώδης προσπάθεια τού Καβάφη
νά ξεφύγει άπ' τόν ·· άστικό " του προ
βληματισμό άπολήγει στό · · Θάλασσα
του πρωιοu .. ( 1 9 1 6) σ' ενα εϋοπτα τρα
γικό ναυάγιο. Ή · · πόλις .. θά τόν άκο
λουθεί. Ή ·· ζούγκλα τών πόλεων " τού
Μπρέχτ θά διαχέεται πέρ' άπ' τό όμώ
νυμο f;ργο καί στά λυρικά του ποι tiματα
ώς σύμβολο όχι της τεχνι κής καί τί'\ς μ η 
χανής, πού ό Μπρέχτ ώ ς μαρξιστής καί

σ' άντίθεση λ.χ. μέ τό Φρίτς Λάγκ
δέ μπορούσε
παρά νά τήν βλέπει ώς προυπόθεση καί
πηγή της άνθρώπινης χειραφέτησης,
άλλά ώς σύμβολο τών άπανθρωποποι η
μένων διανθρώπινων σχέσεων στήν ά
στική κοινωνία.
Μ έ τήν τελευταία αύτή παρατήρηση
γίνεται φανερό δτι ό παραλληλισμός,
πού έπιχείρησα καί πού ϋ.ν έπεκτεινό
ταν άναλυτικά θά ξεπερνούσε τά δρια
μιίις πρώτης δοκιμί'\c . δέν τείνει καθό
λου σέ ταύτιση δυό ίστορικά άνόμοιων
φαινομένων. Τό κοσμοθεωρη τι κό ύπό
βαθρο του μπρεχτι κοu εργου, συνάρτη
ση μιίις νεότερης βαθμίδας στήν ίστορι
κή έξέλιξη καί μιάς νέας άτομικότητας
ώς φορέα της, όδηγεί ριζικά πέρα άπ'
τό καβαφικό πρόβλημα. Θά i:λεγα όμως
ότι τή σκυτάλη γιά εναν τέτοιο άγώνα
δρόμου τήν πήρε ό Μπρέχτ άπό κά
ποιου είδους ·· Καβάφη .. . Κοινό τους
τέρμα πρέπει νά ε!ναι μιά άνθρώπινη
κοινωνία, στήν όποία ύλική καί αίσθη
τική ήδον 11 , τέχνη καί ζωή , δέ θ' άπο
τελοuν πιά άμοι βαία άντιμαχόμενες ένό
τητες.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΕΛΟΥ Δ Η Σ
Γ Μ η τρόπολις '', 1 926)

" ΔΙΆΒΑΖΕ Α Π Ο ΡΩ ΝΤΑΣ ,. Μ Π Ρ Ε ΧΤ
Ό Κωστιϊ:; Σι..-α ί.ιόρα:; άφιi(Ιωσε δuιj
σuνεχεί:; έπιφu).).ίδε:; του στό ·· Βιίμα · ·
(γράφει μιά κύ.Οε μιjιια) , στό ·· · Ημε
ρολιj; 'ιο δοuλειii:; ·· τοίi Μπϊρτο).τ
Μπρι'.χ τ. Έχουν τού:; τίτλου:; : ·· "Α
Ίρuπιιο:; νοίί:; · · (28.6. 73) καί ·· Δ ιιί
βαζε άπορdJντα:; .. ( 2.8. 73) .
· Η πρdπη άρχίζει μέ τi1 πα(Ιυ.ι«ύ.τω :

-οποιος νοιάζεται γιά τά προβλήματα
τού καιρού μας - πολιτικά, πολιτισμι
κά, tiθι κά, αίσθητικά - θά βρι;ί, κάποια
στιγμή, στό δρόμο του τό Μπρέχτ.
Τό συναπάντημα αύτό μπορεί, γιά λό
γους πού διαφέρουν άπό άνθρωπο σέ
άνθρωπο, ν' άργ1iσει. Δέ βλέπω ώσ
τόσο πώς θά ήταν δυνατό νά μαται
ωθεί.
Ό χώρος πού καλύπτει ό Μ πρέχτ είναι
τεράστιος καί σημαντικός. Τά χωράφια
πού καλλιέργησε άπλώνονται σέ τέτοια
εκταση ώστε θά χρειαζόταν όλόκλη
ρο στρατηγικό σχέδιο γιά νά τά παρα
κάμψεις. Ά ργά ii γρ1iγορα Οά είσχωρή
σεις στήν περιοχή του - όπου πρόθυμα
σέ καλεί. Ό κίνδυνος τότε ε!ναι νά
βγάλεις βιαστικά συμπεράσματα, κρί
νοντας μόνο άπ' ό,τι μπορεί ν' άγκαλιά-

'

σει μιά πρώτη ματιά - καλόβολη εστω.
Τό τοπίο είναι όμως τόσο άπίστευτα
πλούσιο, τό εδαφος τόσο γόνιμο, ώστε
βαδίζοντας χωρίς βιασύνη σ' αύτά τά
χώματα, περνάς άπό φάσεις πού σου
ήταν άδύνατο νά προβλέψεις, άκόμα κι
ϋ.ν τύχαινε νά γνωρίζεις τά δσα ε!χαν
πεί προγενέστεροι κι άξιόπιστοι έπι
σκέπτες.
Πάνω στήν περιδιάβασή σου καταλα
βαίνεις καί πού μπορεί νά όφείλονται ο ί
συνηθέστερες παρεξηγήσεις σχετικά μέ
τό πρόσωπο καί τό εργο τού Μ πρέχτ.
'Απομονώνοντας κάποια πλευρά του ii
φωτίζοντας λειψά άλλη μ ία, μπορείς νά
στήσεις εϋκολα εναν καυγά πού δέ θά
ε!χε πιά τή θέση του σέ μιά σφαιρική
άντιμετώπιση . Συμβαίνει έπίσης μερικοί
- καλοπροαίρετοι νομίζω - σχολια
στές του νά ·· προστατεύουν ·· τό
Μ πρέχτ άπό τόν ίδιο τόν έαυτό του, έπι
μένοντας στή ν άποψη ότι ό ποιη τής τί'\ς
·· Μάνας Κουράγιο ·· ε!ναι μεγάλος δ
ταν άπαρνιέται τίς θεωρίες του. Μ ιά
μακρόχρονη ώστόσο γνωριμ ία καί μιά
συχνή έπαφή σέ πείθουν δτι άνάμεσu
στό θεωρητικό της νέας δραματουργί
ας, τό θεατρικό συγγραφέα καί τό

'

δημιουργό μιάς πολύτροπης ποί ησης
πού άριθμεί κάπου χίλια ποιήματα, ύ
πάρχει μιά βαθύτατη άλληλεγγύη πού
δέ διαψεύδεται άπό τίς άντιφάσεις. Τό
ίδιο τό Εργο εχει πάντα έπαρκη άποθέ
ματα γιά νά λύσει τίς άπορίες μας πράγμα πού σημαίνει δτι μάς βοηθά
πολλές φορές νά θέσουμε νέα έρωτήμα
. τα έκεί πού δέ διακρίναμε παρά τά παλιά.
-οποιος θέλει νά γνωρίσει καλύτερα τό
Μπρέχτ καί νά έλέγξει γ ι ' άλλη μιά φο
ρά τή γνώμη πού σχημάτισε, Εχει άπό
φέτος στή διάθεσή του ενα άνεκτίμητο
κείμενο. Π ρόκειται γιά τό δίτομο ·· Ή 
μερολόγιο έργασίας ·· πού ξεπερνά τίς
χίλιες σελίδες - χώρια ο ί διακόσιες
τοϋ τρίτου τόμου, δπου ό έκδότης του
Βέρνερ Χέχτ συγκέντρωσε τίς ύποδει
γματικές έπεξηγηματικές σημειώσεις
του.
Άνοίγω έδώ μιά παρένθεση γιά νά πώ
πόσο ένθουσιαστική είναι ή προοπτική
νά γ ί νει τό ·· Ήμερολόγιο ·· προσιτό
στό έλληνικό άναγνωστικό κοινό, δπως
μάς άφήνει νά τό έλπίζουμε ενα σχετικό
σημείωμα στό περιοδικό ·· Θέατρο ·- ,
Στό τεύχος πού κυκλοφόρησε αύτές τίς
μέρες βρίσκουμε άλλωστε πολύ ένδια
φέροντα άποσπάσματα της περιόδου
38-40, ύπεύθυνα μεταφρασμένα άπό τόν
Πέτρο Μ άρκαρη, άληθινό γνώστη καί
σωστό χ ρ1iστη του Μπρέχτ.
Στιί συνέχεια πα(Ια0έτει άποσπύ.σματιι
rίπό τό ·· · Ημερολόγιο . . ,
•

· Η δεύτερη έπιφuλλίδα , πού κι αύτιί
καταγράφει άποσπύ.σματα άπό τό ·· ·Η
μερολόγιο . .. τελειώνει μέ τά πιό κάτω :

Ύπάρχει άραγε στόν καιρό μας άλλο
παράδειγμα συγγραφέα πού νά καινοτό
μησε αίσθητ ι κά σέ τέτοια εκταση καί
νά προβληματίστηκε θεωρητικά σέ τέ
τοιο βάθος, διατη ρώντας ταυτόχρονα
μιά τόσο ·· παραγωγική .. σχέση μέ τήν
πνευματική κλη ρονομί α ; Τό έρώτημα
αύτό διαμορφώνεται φυσιολογικά στή
σκέψη δποιου συναναστρέφεται τό
Μ πρέχτ. Ίσως δμως ή άπάντηση ν' ά
φηνε άδιάφορο τόν ίδιο - πού συμβού
λευε : ·· Διάβαζε άπορώντας ··.
• Στήν άνασκόπηση Tvπov, στό έπό
μενο τείiχος, θά δημοσιεvτοίiν - έκτός
άπ' τ' άλλα - eνα " έξvπνάδικο " σκα
λάθvρμα yιά τό Μπέρτολντ (sic)
Μπρ�χτ κα\ μιά σvντομη, άλλά σημαν
τική, άνακοίνωση yιά μιά ποιητική
άντιστοιχία Κ.Π. Καβάφη καl Μπρέχτ.

'Αποκτεϊστε την πλήρ η σειρα του

Η

Θεάτρου "

5 ΤΟΜΟΙ ΔΕΜΕΝΟΙ : ΔΡ ΑΧΜΕΣ 1750
Πωλοuνται μόνο στό Γραφεϊα μας : Χρ . Λαδά 5 - 7

ΣΤΑΤ Ι Σ ΤΙ Κ Η ΤΩΝ Θ ΕΑ ΜΑΤΩΝ
Δημοσιεύουμε παρακάτω, άναλυτικά, την κίνηση τών Δη
μοσίων Θεαμάτων στό Δ' τρίμηνο τού 1 972, δίνοντας ετσι
καί πλήρη εί κόνα καί γιά όλόκληρη τη χρονιά. Τό τελευ
ταίο τρίμηνο τού 1 972 παρουσιάζεται ή πιό έντυπωσιακή
μείωση στήν κίνηση όλων τών θεαμάτων καί ίδιαίτερα

στόν Κινηματογράφο. Τούτο φαίνεται όλοκάθαρα στόν
παρακάτω πίνακα, όπου δίνονται οί κατά μήνα άριθμοί
τών είσιτηρίων πού πουλήθηκαν στό Δ' τρίμηνο τού 1 972
( Όχτώβρη, Νοέμβρη, Δεκέμβρη), σέ σύγκριση μέ τό ίδιο
φίμηνο τής προηγούμενης χrονιίις ( 1 97 1 ) :

Πί νακας τών είσιτη ρίων πο ύ πουλήθηκαν τό Δ' τρίμηνο τού 1 972, σt σύγκριση μt τό άντίστοιχο τού 1 97 1
1 9 7 1

1 9 7 2

ΕΙΣΙΤΗ ΡΙΑ

Όχτώβρης

Νοέμβρης

Δεκέμβρης

Όχτώβρης

Νοέμβρης

Δεκέμβρης

Σύνολο Χώρας . . . . . . . . .

8.054.340

7.406.553

7.376.468

1 2.222.889

1 1 . 1 33.822

1 0.442.798

1.
2.
3.
4.

..
..
..
.

224.074
57.444
6. 755.97 1
1 .0 1 6.85 1

230. 3 8 1
87.950
6. 1 80.659
907.563

220.575
93.427
6.077.667
984.799

327 . 8 5 1
56.59 1
1 0. 762.567
1 .075.880

353 .567
73.355
9. 798.860
908.040

294.647
8 1 .694
9. 1 4 1 . 1 57
925. 300

Περιφέρεια Π ρωτεύουσας
1 . Θέατρα πρόζας . . . . . .

3.970.8 1 8

3.797.356

3.646.782

6.239.537

5.323.828

4.898. 1 49

2 . Μ ουσικά θέατρα . . . . .
3 . Κινηματογράφοι . . . . .
4 . Λοιπά θεάματα . . . . . .

1 6 1 .252
30.098
3 . 1 23.545
655.923

1 45.464
57.894
2.988.326
605.672

1 40. 706
55.2 1 5
2.863 .079
587. 782

268 .47 1
32.602
5.292. 564
645.900

257.760
55.862
4.479.373
530.833

237. 762
64.402
3 .93 1 .008
664.977

Λοιπή Χώρα . . . . . . . . . . .

4.083.522

3.609. 1 97

3.729.686

5.983.352

5.809.994

5.544.649

1.
2.
3.
4.

62.822
27. 346
3 . 632.426
360.928

84.9 1 7
30.056
3 . 1 92.333
30 1 .89 1

79.869
38.2 1 2
3 . 2 1 4.588
397.0 1 7

59.380
23.989
5.470.003
429.9�0

95.807
1 7.493
5 . 3 1 9.487
377.207

56.885
1 7. 292
5 . 2 1 0. 1 49
260.323

Θέατρα πρόζας . .
Μουσικά θέατρα .
Κ ινηματογράφοι
Λοιπά θεάματα . .

Θέατρα πρόζας . .
Μουσικά θέατρα .
Κινηματογράφοι .
Λοιπά θεάματα .

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

..
..
.
.

Άπό τά άναλυτικά αυτα στοιχεία προκύπτουν τά έξης :
Α. Τά είσιτή ρια θεάτρων πρόζας παρουσιάσανι; τό Δ'
τρίμηνο 1 972, σέ σχέση μέ τό άντίστοιχο τού 1 97 1 , ση
μαντική μείωση πού φτάνει στό 31 %. Ή μεγαλύτερη
μείωση παρουσιάστηκε τό Νοέμβρη κ' ή μι κρότερη τό
Δεκέμβρη, πού 'ναι όμως καί μήνας μέ μι κρό γενικά άρι
θμό είσιτη ρίων.
Ή μείωση παρουσιάζεται άποκλειστικά σχεδόν στην Π ρω
τεύουσα καί όφείλεται τόσο στή διάδοση τής Τηλι:όρασης
όσο καί στήν αϋξηση ηΊς τιμής τών είσιτηρίων.
Όλόκληρο τό 1 972, ή κίνηση τών θεάτρων πρόζας εlναι
ή μικρότερη πού σημειώθηκε τά τελευταία είκοσι χρόνια
(2.563 χιλιάδες είσιηi ρια τό 1 972 άντί 3 . 1 5 1 τό 1 97 1 ). Ό
προηγούμενος χρόνος μέ τά λιγότερα είσιτή ρια είναι τό
1 968 μέ 2. 72 1 χιλιάδες, δηλαδή μέ 1 58 χιλιάδες περισσό
τερα άπό τό 1 972. ( Βλέπε τεύχος 3 1 , σελ. 89).

σης, άλλά καί στήν αϋξηση της τιμης τών ι:ίσιτηρίων.
Ή κί νηση τών Κινηματογράφων τά πέντε τελευταία ήμερο
λογιακά χρόνια παρουσιάζει την παρακάτω έξέλιξη . σέ
χιλιάδες είσι τήρια :
1 968
74.095
Π ρωτι:ύουσα
63. 306
Λοιπη Χώρα
Σύνολο Χώρας 1 37 .40 1

1 969
68.025
67.25 1
1 35. 276

1 970
62.575
66.025
1 28 .600

1 97 1
1 972
55. 720 42.534
62. 234 49.092
1 1 7.954 9 1 .626

Β. Τά μουσικά θέατρα παρουσιάσανε κάποια βελτίωση
τό Δ' τρίμηνο τού 1 972, σέ σχέση μέ τό άντίστοιχο τού
1 97 1 . Αύτή όμως σημειώθ η κε άποκλειστικά στίς έπαρχίες,
ένώ στήν περιφέρεια τής Π ρωτεύουσας μόνο ό Νοέμβρης
1iταν καλύτερος άπό τό Νοέμβρη τού 1 97 1 .
Όλόκληρο τό 1 972, ή κίνηση τών μουσικών θεάτρων είναι
μειωμένη σέ σχέση μέ τό 1 97 1 ( 1 .48 1 άντί 1 . 565 χιλιάδες
είσιτή ρια). Άπό τά προηγούμενα χρόνια ή κίνηση τού
1 972 είναι καλύτερη μόνο άπό τό 1 960 ( 1 .3 5 1 χιλιάδες
είσιτή ρια) καί τό 1 959 ( 1 .449 χιλιάδες είσιτήρια).

Μέχρι καί τό 1 967 ό άριθμός τών είσιτη ρίων τών Κι νημα
τογράφων συνεχώς αύξάνεται άπό χρόνο σέ χρόνο. Μ ικρη
αϋξηση παρουσιάζει καί τό 1 968 ( κατά 326 χιλιάδες) παρ
όλο πού στήν Π ρωτεύουσα μειώθηκε γιά πρώτη φορά (σέ
74, Ι άπό 77,4 έκατομμύρια είσιτήρια τό 1 967). Αύτή f]τανε
ιi πρώτη φανερή έπίδραση της Τηλι:όρασης στά δημόσια
θεάματα, πού συνεχίζεται άπό τότε γιά τήν περιφέρεια
τής Π ρωτεύουσας κι άρχίζει γιά τή Λοιπή Χώρα άπό τό
1 970. Ή έπίδραση αύτή παρουσιάζεται μέ ρυθμό έπιταχυ
νόμενο άπό χρόνο σέ χρόνο. 'Έτσι, τό 1 969 ό συνολικός
άριθμός τών είσιτηρίων τών Κινηματογράφων μειώθηκε
κατά 1 ,6 % σέ σχέση μέ τόν προηγούμενο χρόνο, τό 1 970
κατά 4,7 % . τό 1 97 1 κατά 9,4 % καί τό 1 972 κατά 22,4 %.
Ό άριθμός τών είσιτηρίων τού 1 972 (9 1 ,6 έκατομμύρια)
είναι ό μι κρότερος όλων τών πrοηγουμένων δέκα χρόνων
(τό Ι %2 : 96 . Ι έκατομμύρια).

Γ. Τό Δ' τρίμηνο τού 1 972, σέ σχέση μέ τό άντίστοιχο
τοϋ 1 97 1 , συνεχίστηκε, πολύ περισσότερο όμως εντονη, ή
μείωση τών είσιτη ρίων Κ ινηματογράφου, πού 'φτασε στά
36 % γιά όλόκληρη τή Χώρα καί άναλύεται σέ 34,5 % γιά
τήν περιφέρεια τής Π ρωτεύουσας καί σέ 37 3 % γιά τή
.
Λοιπή Χώρα.
Τά τόσο μεγάλα ποσοστά μείωσης στά είσιτήρια τών Κι
νηματογράφων όφείλονται καί στή διάδοση τής Τηλεόρα-

Κ α ί κ ά τ ι δ. λ λ ο: Τά τελευταία χρόνια μεταβλήθη κι:
ή γεωγραφική κατανομή τών είσιτηρίων μεταξύ Π ρωτεύ
ουσας καί Λοιπης Χώρας. Τό 1 967, τό 56,5 % τού συνολι
κού άριθμού τών είσιτηρίων πουλήθηκε στήν Π ρωτεύουσα
καί τό 43,5 % στή Λοιπή Χώρα. Άντίθετα τό 1 972, πουλή
θ η κε στήν Π ρωτεύουσα τό 46,4 % καί στή Λοιπη Χώρα
τό 53 , 6 %.

'"'
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ΕΦΗ Μ Ε ΡΙ Σ Τ ΗΣ· ΚΥΒ Ε Ρ Ν Η Σ Ε Ο Σ
ΤΗΣ ΕΛΛΗ Ν Ι Κ Η Σ ΔΗΜΟΚ ΡΑΤΙΑΣ

Ή συyκομ1δή Νομοθεηκών Δ�αταyμάτων καl Ύπουρy1κών 'Αποφάσεων, στό
τεvχος αύτό, ε!να1 πλούσια κ' !δ1αίτερα σημανηκή. Διαθέτουμε πέντε δλόκληρες
σελίδες, άλλά δημοσ1εύουμε τρία καίρ1α νομοθεηκά διατάγματα. Ή νομοθεηκή
vλη τοv τεύχους κλείνε1 μέ τέσσερ1ς ένδ1αφέρουσες vπουρy1κές άποφάσε1ς.

ΟΜΟΘΕΤ Ι ΚΑ Δ Ι ΑΤΑΓΜΑΤΑ

• Στό ιjπ ' άριΟ. 133, Α' τεϋι.ο:; τι;; Έφη
μερίδο:; τι;ς Κυβερνιίσεω:;, τι;; 28/6/1973,
δημοσιεύτηκε τό παρακάτω Ν. Διάταγμα :
ΝΟΜΟΘΕΤΙ ΚΟΝ ΔΙΑΤΑ Γ Μ Α 35
Περί μειώσεως συντελεστων φόρου
δημοσίων Θεαμάτων έπί των είσιτηρίων
Θεάτρου.
Ο Π ΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Κ ΡΑΤΙΑΣ
Π ροτάσει τοϋ Ήμετέρου Ύπουργικοϋ
Συμβουλίου, άπεφασίσαμεν καί διατάσσομεν :
Άρθρον 1 .
Ή ύπ' άριθ. 5 τής 1 1 Ίανουαρίου 1 96 1
πρίιξ1ς τοϋ Ύπουργικοϋ Συμβουλίου,
κυρωθείσα διά τοϋ ίiρθρου πρώτου έδαφ.
λθ' τοϋ Ν . Δ . 4553/1 966, ·· περί κυρώσε
ως πράξεων Ύπουργι κοϋ Συμβουλίου,
συμβάσεων καί ύπουργικων άποφάσεων,
άφορωσων είς τήν ίiμεσον καί f.μμεσον
φορολογίαν κλπ . . . άντι καθίσταται ώς
κάτωθι :
1 . Οί κατά τάς διατάξεις τοϋ Νόμου
3279/ 1 955 ·· περί διαρρυθμίσεως τiΊς φο
ρολογίας Δημοσίων Θεαμάτων " ώς ού
τος έτροποποι 1iθη διά τοϋ Ν .Δ. 3829/
1 958 ·· περί φορολογ1κών μέτρων άπο
σκοπούντων είς τόν περιορισμόν τής
καταναλώσεως είδών τι νων πολυτελεί
ας " όριζόμενοι συντελεσταί φόρων δη
μοσίων Θεαμάτων έπί τών είσιτηρίων
τοϋ Θεάτρου, των συναυλιών καί των
άμιγώς χορευτικών παραστάσεων μει
.
οϋνται κατά 50%.
2. Ή έπί τiΊς τιμης των είσιτη ρίων τοϋ
Θεάτρου, τών συναυλιών καί των άμιγως
χορευτικών παραστάσεων, ύπολογιζο
μένη είσφορά ύπέρ τοϋ Έθνικοϋ Όργα
νισμοϋ Π ρονοίας μειοϋται κατά 50%.
Άρθρον 2.
Ή ίσχύς τοϋ παρόντος ίiρχεται άπό ηΊς
δημοσιεύσεως διά ηΊς ' Εφημερίδος ηΊς
Κυβερνήσεως.
Έν ΆΘ1iναις τi) 23 Ίουνίου 1 973
Ό Π ρόεδρος της Δημοκρατίας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. Π Α Π ΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον
Ό Π ρωθυπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΠΑ ΠΑΔΟΠΟΥ ΛΟΣ
Οί Άντιπρόεδροι
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΤΤΑΚΟΣ
Ν Ι ΚΟΛΑΟΣ Μ Α Κ Α ΡΕΖΟΣ
Τά Μ έλη
Κωνστ. Παπαδόπουλος, Ίωάν. Άγαθαγ
γέλου, Ν ι κ . ' Εφέσιος, Κωνστ. Καρύδας .

Ίωάν. Κούλης, Κωνστ. Παναγιωτάκης,
Ν ι κ. Γκαντώνας, Ίωάν. Λαδάς, Κωνστ.
Παπαδημητρίου, Όρέστ. Γιάκας, Βασ.
Τσούμπας.
Έθεωρήθη καί έτέθη ή μεγάλη τοϋ
Κ ράτους σφραγίς.
Έν Άθιiναις τi) 27 ' Ιουνίου 1 973
Ό έπί ηΊς Δικαιοσύνης Ύπουργός
ΙΩΑ Ν Ν Η Σ Α ΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ

• Στιί ύπ· άριΟ. 270 Α' τεϋι.ο; τι;:; Έφημε
ρίδο:; τι;:; Κυβερνιίσεω:;. τι;:; 5/ 10/73, δη
μοσιεύτηκε τό παρακάτω ΝομοΟετικό Διά
ταγμα γιά τιίν ίδρυση Κρατικιί:; Σι.ολιί:;
Όρι.ηστικι;:; Τέι.ιιη:; :
ΝΟΜΟΘΕΤΙ ΚΟΝ ΔΙΑΤΑ Γ Μ Α 209
Περί ίδρίισεως Κ ρατικης Σχολ1Ίς
'Ορχηστικής Τέχνης.
Ο Π ΡΟΕΔ ΡΟΣ
Τ Η Σ ΕΛΛ Η Ν Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Κ ΡΑΤΙΑΣ
Π ροτάσε1 τοϋ Ήμετέρου Ύπουργ1κοϋ
Συμβουλίου, άπεφασίσαμεν καί διατάσ
σομεν :
"Αρθρον 1 .
Ίδρυσις - Σκοπός - ' Εποπτεία.
1 . Ίδρύεται διά τοϋ παρόντος Νομι
κόν Π ρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ύπό
τόν τίτλον · · Κ ρατική Σχολή 'Ορχη
στικής Τέχνης " ( ΚΣΟΤ) τελοϋν ύπό
τ ή ν έποπτείαν τοϋ Ύπουργείου Πολι
τισμοϋ και ' Επιστημών, έχον έδραν τάς
Άθήνας.
2. Σκοπός της Κ ρατικ1Ί ς Σχολ1Ίς ' Ορ
χ ηστικής Τέχνης ε!ναι ή δημιουργία
έπαγγελματικων στελεχων της Όρχη
στικης Τέχνης f� τοι :
α) Καθηγητων της Όρχηστικης.
β) Χορογράφων.
γ) Χορευτών.
"Αρθρον 2.
Πόροι της Σχολής.
Πόροι της Σχολης είναι :
α) Κ ρατική έπιχορ1iγησις έγγραφο
μένη κατ' έτος εlς τόν Π ροϋπολογισμόν
τοϋ Ύπουργείου Πολιτισμοϋ καl Έπι
στημων. Κατά τήν πρώτη ν έφαρμογήν
τοϋ παρόντος τό ποσόν της έπιχορηγή
σεως όρίζεται είς δρχ. 1 .800.000.
β) Τό προϊόν των έκάστοτε διδομέ
νων ύπό ηΊς Σχολης παραστάσεων.
γ) Δωρεαί καί κλη ροδοτi1ματα.
"Α ρθρον 3.
Όργανα Διοικήσεως.
Όργανα Διοικήσεως της Κ ρατικής
Σχολής Όρχηστικης Τέχνης είναι τό
Διοικητικόν Συμβούλιον καί ό Έφορος
τής Σχολής.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον άποτελού
μενον έκ των ώς κάτωθι πέντε μελών
διορίζεται έπί τριετεί θ η τείι;ι δι' άποφά
σεως τοϋ Ύπουργοϋ Πολιτισμοϋ καί
Έπιστημων f�τοι :
α) Τοϋ Διοικητοϋ τοϋ Όργανισμοϋ
Κ ρατι κων Θεάτρων Έλλάδος, ώς Π ρο
έδρου.
β ) Τοϋ ' Εφόρου σπουδων ηΊς Σχολης,
ώς Άντιπροέδρου.
γ) Τοϋ μονίμου χορογράφου τοϋ Όρ
γανισμοϋ Κ ρατικων Θεάτρων ' Ελλάδος.
δ) Ένός σκηνοθέτου.
ε) Ένός καθηγητοϋ της Ά νωτάτης
Σχολης Καλων Τεχνων η ένός χορο
γράφου μετά των άναπλη ρωτων των.
�ρέη Γραμματέως έκτελεί μόνιμος ύ
πάλληλος της Κ ρατικης Σχολής 'Ορχη
στικής Τέχνης όριζόμενος ύπό τοϋ Π ρο
έδρου.
Των ύπό στοιχεία δ καί ε μελων χωρεί
άντικατάστασις, διά τόν ύπολειπόμενον
χρόνον καί διαρκούσης τής Θ η τείας
των, κατά τόν ϊδιον τρόπον τοϋ διορι
σμοϋ.
Εlς τά μέλη τοϋ Δ.Σ. ώς καί εlς τόν έκ
τελοϋντα χρέη Γραμματέως μόνιμον
ύπάλληλον της Κ ρατικής Σχολης Όρ
χηστικης Τέχνης, παρέχεται μηνιαία
άποζημίωσις καθοριζομένη διά κοινης
άποφάσεως τών ' Υπουργών Οiκονομι
κων καί Πολιτισμοϋ καί ' Επιστημών,
δημοσιευομένης διά της ' Εφημερίδος
τής Κυβερνήσεως.
Ά ρθρον 4.
· Αρμοδιότητες Διοικητικοϋ Συμβουλίου.
1 . Τό Διοικητικόν Συμβούλιον της
Κ ρατικής Σχολής Όρχηστικης Τέχνης
άσκεί τάς άκολούθους άρμοδιότητας :
α) Διοικεί τήν Σχολήν καί διαχει ρί
ζεται τήν περιουσίαν αύτής.
β) Ά ποφασίζει περί της προσλήψεως
η τοϋ διορισμοϋ καί της άπολύσεως τοϋ
προσωπικοϋ της Σχολής, κατόπιν εiση
γήσεως τοϋ ' Εφόρου Σπουδων.
γ) Άποφασίζει, κατόπιν είσηγήσεως
τοϋ ' Εφόρου Σπουδων, περί τής μετα
κλήσεως δι' ώρισμένον χρονικόν διά
στημα Ξένων Καλλιτεχνων ώς έκτάκτων
Καθηγ η των τής Σχολής καί περί τοϋ
ποσοϋ τής πρός τοϋτο άπαιτουμένης δα
πάνης.
δ) Καταρτίζει τόν έτήσιον προϋπο
λογισμόν τής Σχολ1Ίς είσηγήσει τοϋ
' Εφόρου καί άποφασίζει έπί πάσης τρο
ποποι ήσεως(τοϋ προϋπολογισμοϋ) διαρ
κούσης ηΊς ίσχύος τούτου. Ό καταρτι
σθείς προϋπολογισμός ώς καί πάσα τρο
ποποίησις τούτου έγκρίνεται διά κοινής
άποφάσεως τών Ύπουργων Οίκονομι
κων καί ΠολιΙισμοϋ καί Έπιστημων,
δημοσιευομένης διά της ' Εφημερίδος
της Κυβερνήσεως.
ε) Άποδέχεται η άποποιείται κληρο
νομίας ii δωρεάς.
στ) ' Εντέλλεται δι' άποφάσεώς του
τήν ένέργειαν πάσης φύσεως δαπάνης
ύ'περβαινούσης τό ποσόν των δρχ. έκα
τόν χιλιάδων ( 1 00.000).
ζ) ' Εκπροσωπεί τήν Σχολήν ένώπιον
πάσης Ά ρχής διά τοϋ ' Εφόρου ii τοϋ
νομίμου τούτου άναπλη ρωτοϋ.
2. Τό Διοικητικόν Συμβούλιον δύνα
ται , έπί συγκεκριμένων θεμάτων ν' άνα
Θέτl] τήν ένάσκησιν τών άρμοδιοτήτων
του είς τόν Έφορον Σπουδων ii είς έτε
ρον πρόσωπον.

Ά ρθρον 5.
Διάρθρωσις ' Υπη ρεσιών της Σχολης.
Αί ύπηρεσίαι της Κ ρατικης Σχολής Όρ
χ η στικ1')ς Τέχνης άποτελοϋνται έκ :
α) Τής Διοικητικής ' Υπη ρεσίας.
β) Τοϋ Συλλόγου Καθηγητών.
Ά ρθρον 6.
Διοικητικόν Π ροσωπικόν.
Είς τήν Κ ρατικήν Σχολήν 'Ορχηστικής
Τέχνης διορίζεται δι' άποφάσεως τοϋ
Ύπουργοϋ Πολιτισμοϋ καί ' Επιστημών,
δημοσιευομένης διά τής ' Εφημερίδος
της Κυβερν1)σεως, ε{ς Έφορος Σπου
δών, eχων τά κάτωθι προσόντα :
α) Δίπλωμα άνεγνωρισμένης Σχολής
Όρχηστικης Τέχνης Έσωτερικοϋ ii
Έξωτερικοϋ.
β) Ά ρτίαν γνώσιν μιaς τών γλωσσών
Άγγλικ1') ς, Γαλλικής, Γι:: ρ μανικης, Ίτα
λικης, προσηκόντως άποδεικνυομένης.
γ) Διοικητικάς ικανότητας καί πεί
ραν, προση κόντως άποδεικνυομένην.
Ό Έφορος Σπουδών διορίζεται έπί σχέ
σει έργασίας iδιωτικοϋ δικαίου διαρ
κείας μέχρι τεσσάρων έτών. Α ι άποδο
χαί τούτου καθορίζονται κατά τά έν aρ
θρφ 7 παρ. 4 τοϋ παρόντος όριζόμενα.
Μόνιμον Π ροσωπικόν.
Παρά τi] Κ ρατικi] Σχολi] 'Ορχηστικής
Τέχνης συνιστώνται α ί κάτωθι θέσεις
μονίμου προσωπικοϋ :
Α' Κατηγορία - Κλάδος Α Ι Διοικητι
κός - Οiκονομικός.
α) Μ ία θέσις γραμματέως τής Σχολής
έπί βαθμφ 8φ - 4φ.
β) Ώς προσόν διορισμοϋ είς τόν ε!σα
γωγικόν βαθμόν 8ον τής άνω θέσεως
όρίζεται πτυχίον οιουδήποτε Τμήματος
η')ς Νομικής Σχολης τοϋ Πανεπιστη
μίου Άθηνών ii της Σχολής Νομικών
καί Ο!κονομικών ' Επιστημών τοϋ Πανε
πιστημίου Θεσσαλονίκης ii της 'Ανω
τάτης Σχολης Οiκονομικών καί ' Εμπο
ρικών ' Επιστημών ii τής Παντείου 'Ανω
τάτης Σχολης Π ολιτικών ' Επιστημών ii
'Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής ii Ισο
τίμου πτυχίου Σχολής άλλοδαπής.
Β' Κατηγορία - Κλάδος Β Ι Διοικητικοϋ.
α) Δύο θέσεις έπί βαθμφ Ι Οφ - 6φ.
Π ρώτος εiσαγωγικός βαθμός Ι Οος καί
δεύτερος ό 9ος.
β ) Τυπικά προσόντα διορισμοϋ εiς
άμφοτέρους τούς εισαγωγικούς βαθμούς
όρίζονται άπολυτή ριον έξαταξίου Γυ
μνασίου ii άλλης Ισοτίμου Σχολής Μέ
σης ' Εκπαιδεύσεως καί άρτία γνώσις
της ' Ελληνικής δακτυλογραφίας.
Π ροσθέτως διά τόν δεύτερον είσαγωγι
κόν βαθμόν (9ον) άπαιτείται καί άρτία
γνώσις ξενογλώσσου δακτυλογραφίας.
Γ Κατηγορία.
α) Μ ία θέσις έπιστάτου έπί βαθμφ
Ι 2φ - 9φ καi μ ί α θέσις κλητή ρος έπi
βαθμφ 1 2φ - 9φ.
β) Ώς προσόν διορισμοϋ εiς τόν εί
σαγωγικόν βαθμόν 1 2ον τών άνω θέσε
ων όρίζεται άπολυτή ρ ιον δημοτικοϋ
σχολείου.
Π ροσωπικόν έπί σχέσει έργασίας
iδιωτικοϋ δικαίου.
Παρά τi] Κ ρατικi] Σχολi] Όρχηστικης
Τέχνης συνιστώνται δύο θέσεις καθα
ριστριών διεπόμεναι ύπό τών διατάξεων
τοϋ Ν . 23 1 4/53 έπi άποδοχαίς καθοριζο-

μέναις κατά τάς διατάξεις τοϋ Ν . Δ .
1 1 98/72.
"Αρθρον 7.
Διδακτικόν Π ροσωπικόν
καί Έπιμελ η ταί.
Τό διδακτικόν προσωπικόν της Σχολης
Όρχηστικής Τέχνης άποτελείται έ κ :
1 . 1 9 Καθηγητών f� τοι :
α) Τεχνικο ί :
Γυμναστικης
3
Ρυθμικης
2
'Ορχήσεως
3
Μουσικης
2
Μπαλλέτου
1
Έλληνικοϋ χοροϋ
2
β) Θεωρητικο ί :
'Ανατομίας - Φυσιολογίας
1
Ι
Ψυχολογίας
'Ιστορίας τής Τέχνης
2
Λαογραφίας
Ι
l
Παιδαγωγικής
2. ' Επιμελητών 2, έξ ών ό ε{ς πιανί
στας ό δέ ετερος έπιμελητής τάξεων.
3. Τό διδακτικόν προσωπικόν καί οί
έπιμεληταί προσλαμβάνονται ύπό τοϋ
Διοικητικοϋ Συμβουλίου έπί συμβάσει
iδιωτικοϋ δικαίου διά χρονικόν διάστη
μα μέχρις ένός ετους, δυναμένη ν' άνα
νεωθi] δι' άόριστον χρόνον.
4. Αί άποδοχαί τοϋ διδακτικοϋ προ
σωπικοϋ καί ' Επιμελητών καθορίζονται
δι' άποφάσεως τοϋ Διοικη τικοϋ Συμβου
λίου η')ς Σχολής έγκρινομένης άποφά
σει τών ' Υπουργών Οiκονομικών καί
Πολιτισμοϋ καί ' Επιστημών. Έν περι
πτώσει άναθέσεως διδασκαλίας μαθημά
των ε!ς δημοσίους ύπαλλήλους παρέχε
ται είς αύτούς άποζημίωσις δι' έκάστην
ώραν διδασκαλίας, καθοριζομένη κατά
τάς διατάξεις της παρ. 4 τοϋ άρθρου 5
τοϋ Ν .Δ. 4548/66.
5. Ώς καθηγηταί προσλαμβάνονται
οί eχοντες προσόντα άνάλογα πρός τό
μάθημα τής εiδικότητός των f�τοι διά
μέν τούς τεχνικούς, έπαγγελματικόν
πτυχίον καί πείρα προσηκόντως άπο
δεικνυομένη ε!ς τά άντίστοιχα μαθήμα
τα, διά δέ τούς θεωρη τικούς, πτυχίον
' Ανωτάτης Σχολής ένός τών έν ' Ελλάδι
Πανεπιστημίων η Ισοτίμου άλλοδαπ1')ς
Σχολής.
6. Π ρός άντιμετώπισιν έκτάκτων λει
τουργικών άναγκών της Σχολής καί κα
τόπιν εiσηγήσεως τοϋ ' Εφόρου Σπου
δών ε{ναι δυνατή ή έπί συμβάσει εργου
πρόσληψις τοϋ άναγκαίου διοικητικοϋ,
διδακτικοϋ η ύπη ρετικοϋ προσωπικοϋ
άποφάσει τοϋ Διοικητικοϋ Συμβουλίου.
"Αρθρον 8 .
' Α ρμοδιότητες ' Εφόρου Σπουδών.
1 . 'Ο Έφορος Σπουδών κέκτηται τάς
κάτωθι άρμοδιότητας :
α) ' Εφορεύει ε!ς τ ή ν έκπλήρωσιν τών
στόχων της Σχολής.
β) Ρυθμίζει τήν έσωτερικήν λειτουρ
γίαν αύτής καί ύποβάλλει ε!ς τό Διοικη
τικόν Συμβούλιον της Σχολής προτά
σεις διά τήν όρθολογικωτέραν λειτουρ
γιαν τής Σχολής.
γ) Καταρτίζει τό πρόγραμμα τών
σπουδών έγκρινόμενον ύπό τοl) Δ.Σ. καί
μεριμνq διά τήν έφαρμογή ν τούτου.
δ) Εισηγείται ε!ς τό Διοικητικόν
Συμβούλιον τής Σχολής τήν πρόσληψιν
τοϋ διδακτικοϋ, διοικητικοϋ καί τοϋ
ύπηρετικοϋ προσωπικοϋ.

ε) Εiσηγείται εiς τό Διοικητικόν
Συμβούλιον τήν μετάκλησιν ξένων Καλ
λιτεχνών ώς έκτάκτων καθηγητών δι ·
ώρισμένον χρόνικόν διάστημα, ώς καί
-τήν άνάθεσιν ε!ς δημοσίους ύπαλλήλους
τής διδασκαλίας μαθημάτων τής Σχο
λής.
στ) Συγκαλεί τόν Σύλλογον τών κα
θηγητών κατά δίμηνον καί έκτάκτως
όσάκις παραστi] άνάγκη καί προεδρεύει
αύτοϋ.
2. ' Ασκεί τήν κατά τό άρθρον 9 τοϋ
παρόντος πειθαρχι κή ν δικαιοδοσίαν έπί
τοϋ προσωπικοϋ έπί συμβάσει !διωτικοϋ
δικαίου καί τήν τοιαύτην έπί τών σπου
δαστών καί τοϋ ύπηρετικοϋ προσωπικοl).
α) ' Υπογράφει τά διάφορα ύπό της
Σχολής έκδιδόμενα έγγραφα.
β) Εiσηγείται τόν προΟπολογισμόν
έκάστου ο!κονομικοϋ έτους, τόν όποίον
θέτει ύπ' δψιν τοϋ Διοικητικοϋ Συμβου
λίου.
γ) Καταρτίζει καί ύποβάλλει εiς τό
Διοικητικόν Συμβούλιον της Σχολης
τόν !σολογισμόν καί άπολογισμόν αύ
τής.
δ) ' Εντέλλεται πάσης φύσεως δαπά
νην μέχρι τοϋ ποσοϋ δρχ. 1 00.000.
ε) Μεριμνq έπί τής καταρτίσεως καί
λύσεως οιασδήποτε συμβάσεως !διωτι
κοϋ δικαίου, κατόπιν έντολής τοϋ Δι
οικητικοϋ Συμβουλίου.
στ) ' Εκπροσωπεί τήν Σχολήν κατό
πιν έντολής το\) Διοικητικοϋ Συμβου
λίου ένώπιον πάσης ' Αρχής, δικαστικώς
καί έξωδίκως.
·

3. 'Ο Έφορος Σπουδών άσκεί ώσαύτως
και τάς κάτωθι άρμοδιότητας :
α) Διδάσκει τά μαθήματα της ε!δικό
τ η τός του η τών ειδικοτήτων του.
β ) Π αρακολουθεί τήν διεξαγωγήν
τών λοιπών μαθημάτων καί τήν όλο
κλήρωσι ν της μορφώσεως τών σπουδα
στών, έφ' όλοκλήρου τοϋ κύκλου τών
μαθημάτων.
γ) Παρακολουθεί τ ά ς καλλιτεχνικάς
έκδηλώσεις τής Σχολης καί τήν συμμε
τοχήν τών σπουδαστών, έντός τοϋ μι
κροϋ θεάτρου τής Σχολης η eξω τοϋ
κτιρίου αύτης εiς κλειστά θέατρα, είς
ύπαίθρια, εiς τουριστικο(;ς χώρους η είς
τό έξωτερικόν.
δ) Άναθέτει τήν χορογραφικήν έπι
μέλειαν τών παραστάσεων εις πρόσωπα :
1 ) έκ τοϋ διδακτικοl) προσωπικοϋ της
Σχολης, 2) είς πρόσωπα άνεξάρτητα της
Σχολής καί κατάλληλα πρός τοϋτο η
3) άναλαμβάνει καί προσωπικώς τήν
χορογραφικήν εύθύνην.
ε) Καταρτίζει τόν προΟπολογισμόν
της δαπάνης διά τάς έκάστοτε καλλιτε
χνικάς έμφανίσεις τής Σχολης καί ύπο
βάλλει τοϋτον εiς τό Διοικητικόν Συμ
βούλιον πρός eγκρισιν, έφ' δσον ούτος
ύπερβαίνει τό ποσόν τών δρχ. 1 00.000.
στ) ' Επι βλέπει τάς δοκιμάς τών παρα
στάσεων εiς τό.ν καλλιτεχνικόν τομέα
καί έποπτεύει τήν όργάνωσιν τών παρα
στάσεων.
ζ) ' Εποπτεύει τών διαφόρων έξετά
σεων καί προεδρεύει τών έπί πτυχίφ
τοιούτων.
4. Τόν Έφορον Σπουδών άπόντα η κω
λυόμενον άναπληροί μέλος τοϋ Δ.Σ. ό
ριζόμενον δι' άποφάσεως αύτοϋ.
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Ά ρθρον 9.
Πειθαρχικόν δίκαιον τοϋ έπι συμβάσει
!διωτικοϋ δικαίου προσωπικοϋ.
Πειθαρχικήν δικαιοδοσίαν έπί τοϋ προ
σωπικοϋ της Σχολης τοϋ διεπομένου
ύπό σχέσεως !διωτικοϋ δικαίου, άσκοϋν
τό Διοικη τικόν Συμβούλιον καί ό Έφο
ρος Σπουδων. Ό Έφορος Σπουδων έπι
βάλλει τήν ποι νήν της έγγράφου έπι
πλήξεως, τό δέ Δ.Σ. δύναται νά έπι βάλη
ποινήν προστίμου μέχρι τοϋ ένός τρί
του των μηνιαίων άποδοχων.
Άρθρον 1 0.
Π ροσόντα.
Γίνονται δεκτοί εiς τήν Σχολήν Όρχη
στικης Τέχνης ώς ύποψήφιοι σπουδα
σταί αuτης άρρενες καί Θήλεις κατόπιν
αίτήσεώς των, ύποβαλλομένης εiς τήν
Γραμματείαν της Σχολης, ο! κάτοχοι
άπολυτη ρ ίου έξαταξίου Γυμνασίου η
άλλης Ισοτίμου άνεγνωρισμένης Σχο
λης, εχοντες άρτιμέλειαν, καλήν ύγείαν
πιστοποιουμένην παρ' iατροϋ, κατάλ
ληλον σωματικήν διάπλασιν, γενικως
ουσιαστικά φυσικά προσόντα διά τήν
τέχνην η !ς όρχήσεως καί ή λικίαν οuχί
άνωτέραν των 25 έτων.
Ά ρθρον 1 1 .
· Εξετάσεις.
1 . Ή προκαταρκτική έξέτασις μετά
201iμερον δοκιμαστικήν φοίτησιν έν τfl
Σχολf) διενεργείται ένώπιον Έπιτροπης
άποτελουμένης έκ Καθηγητων της Σχο
λης καί τοϋ ' Εφόρου Σπουδων.
2. Α! ε!σαγωγικαί έξετάσεις διενερ
γοϋνται ένώπιον της αuτης Έπιτροπης.
Οί ύποψήφιοι έξετάζονται εiς τήν ρυθμι
κ1iν, χορόν, κινησιολογίαν . μουσι κήν
καi εiς εκθεσιν ίδεων.
3. Ό άριθμός των εiσακτέων καθορί
ζεται δι' άποφάσεως τοϋ Ύπουργοϋ με
τά γνώμην τοϋ Διοικητικοϋ Συμβουλίου.
οι έπιτυγχάνοντες εiς τάς κατά τήν προ
ηγουμένην παράγραφον έξετάσεις . γί
νονται δεκτοί ώς σπουδασταί της Σχο
λης διά τό πρωτον ετος.
Ά ρθρον 1 2 .
Έγγραφα! - Μετεγγραφαί - Άπουσίαι.
1 . Έγγραφα! είς τήν Σχολήν διενερ
γοϋνται έντός της ύπό των έν άρθρφ 1 5
τοϋ παρόντος άναφερομένων Π ροεδρι
κων Διαταγμάτων όριζομένης προθεσμί
ας. Παράτασις δύναται . νά δοθf) δι' έκ
τάκτους λόγους μέχρις ένός δεκαπενθη
μέρου, κατόπιν άποφάσεως τοϋ Διοικη
τικοϋ Συμβουλίου η!ς Σχολης.
2 . Σπουδαστής έπιτυχών εiς τάς εiσι
τηρίους έξετάσεις καί μή έγγραφείς έν
τός τοϋ όρισθέντος χρόνου, δέν δικαι
οϋται νά έγγραφfl Ιiνευ νέων εiσιτηρίων
έξετάσεων κατά τό έπόμενον σχολικόν
ετος.
3. Μ ετεγγραφή εiς τήν Σχολήν άπό
Ιiλλης iσοτίμου Σχολης άλλοδαπης έπι
τρέπεται έν άρχfl τοϋ σχολικοϋ &τους
καί κατόπιν κατατακτη ρίων έξετάσεων
κατά τήν περίοδον των είσαγωγικων καί
ένώπιον ηΙς Έπιτροπης κατά τά δια
λαμβανόμενα εiς τό άρθρον 1 1 .
Τοιαύτης μετεγγραφης δικαιοϋνται οί
φοιτήσαντες είς ίσότιμον Σχολήν της
άλλοδαπης.
Έκαστος Καθηγητής τη ρεί μαθητολό-
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γιον τ ω ν σπουδαστων δ ι ά τό ύ π ' αuτοϋ
διδασκόμενον μάθημα.
Σπουδαστής άπουσιάσας έκ μαθήματος
πλέον τοϋ τετάρτου των διδαχθεισων
ε!ς αuτόν ώρων, άποκλείεται τοϋ μαθή
ματος κατά τά διαληφθησόμενα έν τφ
κανονισμφ τοϋ Ιiρθρου.

τίτλον σπουδ&ν, χορογραφικης ί κανό
τητος.
Άρθρον 1 7.
Ή ίσχύς τόϋ παρόντος άρχεται άπό της
δημοσιεύσεώς του διά της ' Εφημερίδος
της Κυβερνήσεως.

Ά ρθρον 1 3 .
Τίτλοι Σπουδων.
1 . Ή Σχολή χορηγεί ε!ς τούς άποφοί
τους αuτης πτυχ ί α :
α) Καθηγ η τοϋ όρχηστικης τέχνης.
β ) Χορογράφου.
γ) Χορευτοϋ.
2. Ή Σχολή έκδίδει πιστοποιητικά κα
τόπιν αiτήσεως των σπουδαστων :
α) Φοιτήσεως.
β) ' Ε πιδόσεως.
γ) 'Αποδεικτικά προαγωγης άπό τά
ξεως ε!ς τάξιν.

Έν ΆΘ1iναις τfl 4 'Οκτωβρίου 1 973
Ό Π ρόεδρος της Δημοκρατίας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. Π Α Π ΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον
Ό Π ρωθυπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. Π Α Π ΑΔΟΠΟΥ ΛΟΣ
Ό 'Αντιπρόεδρος - τά Μέλη.

3. Τά πτυχία ύπογράφουν τά μέλη της
έξεταστικης Έπιτροπης, τά δέ πιστο
ποιητικά, άποδεικτικά καi βεβαιώσεις
ύπογράφει ό Έφορος των Σπουδων.
4. Απαντες ο[ τίτλοι σφραγίζονται διά
της σφραγίδος της Σχολης.
•

Ά ρθρον 1 4 .
Βαθμολογία Π τυχίων.
Είς τό πτυχίον άναγράφονται αί κατη
γορίαι βαθμων " Άριστα ", .. Λ ίαν Κα
λως , ·· Καλως . . μετά ρητης μνείας
τοϋ βαθμοϋ.
"

Άρθρον 1 5 .
1 . Αί λεπτομέρειαι λειτουργίας της

Κρατικης Σχολης Όρχηστι κης Τέχνης
(Έγγραφαί, περίοδοι έγγραφων, μαθ1i
ματα, διάταξις διδακτέας ϋλης, σχολι
κόν ετος, διάρκεια σπουδων, προαγωγι
καί καί πτυχιακαί έξετάσεις, έξεταστι
καί περίοδοι, παρεχόμενα δωρεάν ε!δη
είς τούς σπουδαστάς, βαθμολογική κλί
μαξ, καθή κοντα σπουδαστων, πειθαρχι
κά παραπτώματα σπουδαστων, καθήκον
τα διδακτικοϋ προσωπι κοϋ) καθορισθή
σονται διά Π ρ. Δ/τος έκδιδομένου μετά
γνό>μην τοϋ Δ.Σ. προτάσει τοϋ Ύπουρ
γοϋ Πολιτισμοϋ καί Έπιστημων.
2 . Τά της συγκροτήσεως των έξετα
στικων Έπιτροπων πασ&ν των έξετά
σεων καθορισθήσονται άποφάσει τοϋ
Ύπουργοϋ Π ολιτισμοϋ καί Έπιστημων
ή δέ άποζημίωσις τούτων καθορισθ1i.
σεται διά κοι νης άποφάσεως των Ύ
πουργων Οi κονομικων καi Π ολιτισμοϋ
καί Έπιστημων, δημοσιευομένης διά
η!ς ' Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.
3. Όμοίως διά Β. Δ/τος ρυθμίζεται
παν θέμα άναγόμενον ε!ς τήν όργάνω
σιν, τήν λειτουργίαν ώς καί τήν οiκο
νομι κήν διοίκησιν καί διαχείρισιν της
Σχολης.
Άρθρον 1 6.
Μεταπτυχιακαί Σπουδαί.
Ι . Οί άποκτωντες εν έκ των χορη
γουμένων ύπό της Σχολης πτυχίων δι
καιοϋνται νά φοιηiσουν ε!ς τό μετα
πτυχιακόν Τμημα της Σχολης τοϋ ό
ποίου ή φοίτησις εiναι έτησία.
2. οι πτυχιοϋχοι γίνονται δεκτοί κα
τόπιν έξετάσεων εiς όριζόμενα μαθήμα
τα ύπό τοϋ Συλλόγου των καθηγητων
της Σχολης.
3 . Οί άποφοιτωντες έκ τοϋ μεταπτυ
χιακοϋ Τμιiματος λαμβάνουν ε!δικόν

Έθεωρήθη καί έτέθη ή μεγάλη τοϋ
Κράτους σφραγίς.
Έν 'Αθήναις τfl 4 'Οκτωβρίου 1 973
Ό έπί της Δι καιοσύνης ' Υπουργός
ΙΩΑ Ν Ν Η Σ Α ΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ

• Στό ύπ' άριθ . 271 Α ' τεύχος τι;ς ' Εφημε
ρίδος τι;ς Κυβερνιίσεως, τής 5/ 10/73, δη
μοσιεύτηκε τό παρακάτω Νομοθετικό Δι 
άταγμα γιά τiιν τροποποίηση τι;ς νομοθε
σία:; yιά τό Ταμείο Συντάξεως Ήθοποι
ιΖιιι, Συγγραφέων, Μουσικών κλπ.
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Περί τροποποι1iσεως της διεπούσης τό
Ταμείον Συντάξεων Ή θοποιων, Συγγρα
φέων, Μ ουσικων καi Τεχνικων Θεάτρου
καί Κινηματογράφου νομοθεσίας καί
συγχωνεύσεως εiς τοϋτο τοϋ Ταμείου
' Ε ργασίας Ή θοποΗον.
Ο Π ΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛ Η Ν Ι Κ Η Σ Δ Η Μ ΟΚ ΡΑΤΙΑΣ
Π ροτάσει τοϋ Ήμετέρου Ύπουργικοϋ
Συμβουλίου άπεφασίσαμεν καί διατάσ
.
σομεν :
"Αρθρον 1 .
1 . Τό Ταμείον Συντάξεων Ήθοποιων
.
Συγγραφέων, Μ ουσικων καί Τεχνικων
Θεάτρου καί Κινηματογράφου, μετονο
μάζεται εiς Ταμείον Συντάξεων Ή θο
ποιων, Συγγραφέων καί Τεχνικ&ν Θεά
τρου, άποκαλούμενον έφεξης έν τι\) πα
ρόντι, χάριν συντομίας " Ταμείον " .
2 . Ά πό της ένάρξεως ίσχύος τοϋ πα
ρόντος έξαιροϋνται της άσφαλίσεως τοϋ
Ταμείου Ήθοποιων, Συγγραφέων, Μ ου
σικων καί Τεχνικων Θεάτρου καί Κ ινη
ματογράφου, ύπαγόμενοι έφεξης, διά
τόν κλάδον συντάξεων, εiς τήν άσφάλι
σιν τοϋ Ι ΚΑ, τά κάτωθι πρόσωπα :
α) οί αuτοτελως καί δι' Ιδιον λογα
ριασμόν έργαζόμενοι καραγκιοζοπαί
κται,
β) οί μουσικοί, ο! διευθυνταί όρχή
στρας . ώς καί ο[ διδάσκοντες μουσικοί,
πλήν τό)ν άσχολουμένων κατά κύριον
έπάγγελμα ώς μουσικ&ν ε!ς τό Έθνικόν
Θέατρον καi τήν Έθνικήν Λυρικήν
Σκηνήν,
γ) τό τεχνικόν προσωπικόν κινημα
τογράφου, καί
δ) ο[ ταμίαι καί οί θυρωροί - έλεγκταί
είσιτηρίων Θεάτρου καί κι νηματογρά
φου.
Άπας ό χρόνος άσφαλίσεως των ώς
άνω προσώπων (α - δ) εiς τό Ταμείον .
πραγματικός η έξ άναγνωρίσεως, ύπο-

λογίζεται ώς χρόνος πραγματικης άσφα
λίσεως παρά τ<!J Ι ΚΑ.
3 . 'Επί μίαν διετίαν άπό της δημοσι
εύσεως τού παρόντος, τά περί ών ή προ
ηγουμένη παράγραφος πρόσωπα δικαι
ούνται συντάξεως έκ τού Ι ΚΑ , βάσει
της, μέχρις ένάρξεως ίσχύος τού παρόν
τος, κειμένης περί αύτών νομοθεσίας
τού Ταμείου Συντάξεων ' Η θοποιών, Συγ
γραφέων, Μ ουσικών καί Τεχνικών Θεά-.
τρου καί Κιν11ματογράφου.
4. Τά παραμένοντα είς τήν άσφάλισι ν
τοϋ Ταμείου πρόσωπα έξαιροϋνται ταύ
της, δι' δσον χρόνον ύπάγονται, διά
κυρίαν σύνταξιν, είς τήν άσφάλισιν
έτέρου ·φορέως, λόγφ παροχης της αύ
της ii έτέρας άπασχολ1iσεως δι' iiν
άσφαλίζονται είς τό Ταμείον.
Έφ' δσον τά έν λόγφ πρόσωπα προτι
μοϋν τήν ύπαγωγήν των ε!ς τήν άσφάλι
σιν τού Ταμείου, δύνανται, δυνάμει τού
παρόντος νά ζητήσουν τήν έξαίρεσίν
των έκ της άσφαλίσεως κυρίας συντά
ξεως τοϋ έτέρου φορέως.
Χρόνος άσφαλίσεως είς τό Ταμείον
δστις έχρησίμευσε ii θέλει χρησιμεύσει.
πρός άπονομήν κυρίας συντάξεως έξ
ο!ουδήποτε φορέως κοι νωνι κης άσφα
λίσεως ii τού Δημοσίου, δέν λαμβάνεται
ύπ' δψιν διά τήν άπονομήν καί τόν ύπο
λογισμόν τοϋ ποσοϋ της συντάξεως έκ
τοϋ Ταμείου, τυχόν δέ καταβληθείσαι
είς αύτό διά τόν χρόνον τούτον είσφοραί
1iσφαλισμένου έπιστρέφονται έντόκως
πρός 4 % . τi] αίτήσει τοϋ ένδιαφερο
μένου.
-Αρθρον 2.
Συγχώνευσις τοu Ταμείου
' Ε ργασίας ' Η θοποιών.
1 . Άπό της δημοσιεύσεως τού παρόν
τος τό Ταμείον ' Εργασίας ' Ηθοποιών
συγχωνεύεται είς τό Ταμείον Συντάξεων
' Ηθοποιών, Συγγραφέων καί Τεχνικών
Θεάτρου, τό όποίον ύπεισέρχεται ώς
καθολικός διάδοχος είς τά πάσης φύ
σεως δι καιώματα καί ύποχρεώσεις τού
συγχωνευομένου Ταμείου.
2. Α! ύφιστάμεναι παρά τ<!J συγχω
νευομένφ Ταμείφ όργανικαί θέσεις προ
σωπικοϋ, μεταφέρονται είς τό Ταμείον
τού όποίου καί άποτελούν άπό της συγ
χωνεύσεως όργανικάς θέσεις.
3 . Τό πάσης φύσεως τακτικόν προ
σωπικόν τού συγχωνευομένου Ταμείου
μετατάσσεται αύτοδικαίως, έντασσόμε
νον άπό της συγχωνεύσεως ε!ς τό Τα
μείον, ε!ς τήν κατηγορίαν καί τόν βα
θμόν ον κέκτηται καί ε!ς τάς κατά τήν
προηγουμένην παράγραφον μεταφερο
μένας θέσεις, της σειράς άρχαιότητός
του έναντι τού προσωπικού τού Ταμείου
καθοριζομένης δι' ·άποφάσεως τοϋ άρμο
δίου διά τό αύτό προσωπικόν Ύπη ρε
σιακοl) Συμβουλίου.
4. Διά Π ροεδρικοu Διατάγματος έκ
διδομένου προτάσει τοϋ Π ρωθυπουργού
καί τών 'Υπουργών Οίκονομικών καί
Κοινωνικών ' Υπη ρεσιών καθορισθή
σονται τά της όργανικης συνθέσεως τού
προσωπικοϋ τοϋ Ταμείου.
Α ρθρον 3 .
Πόροι τού Ταμείου.
1 . Α! ύπό τού Cίρθρου 30 παρ. 1 τού
Καταστατικοϋ τοϋ Ταμείου προβλεπό
μεναι Άσφαλιστικαί είσφοραί όρίζον
ται προκειμένου περί ήσφαλισμένου είς
•

Ταμείον νομοθεσίας, ώς καi α[ διατάξεις
τοϋ περί ού ή παράγραφος 1 τοϋ παρόν
τος Cίρθρου Κανονισμού, συμπληροϋν
ται, τροποποιούνται καί άντικαθίσταν
ται διά κοινών άποφάσεων τών 'Υπουρ
γών Κοινωνικών 'Υπη ρεσιών καί Οlκο
νομικών, έκδιδομένων μετά γνώμην τοϋ
Διοικητι κοϋ Συμβουλίου τοϋ Ταμείου
καί τοϋ παρά τ<!J Ύπουργείφ Κοινωνι
κών ' Υπη ρεσιών Συμβουλίου Κ οινωνι
κης 'Ασφαλίσεως.
3. Διά κοινών άποφάσεων τών ' Υ 
πουργών οικονομικών καί Κ οινωνικών
'Υπηρεσιών, έκδιδομένων μετά γνώμην
τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τοϋ Τα
μείου δύνανται νά άναπροσαρμόζωνται
α[ ύπό τοϋ Ταμείου χορηγούμεναι συν
τάξεις.
Ή κατά τό προηγούμενον έδάφιον άνα
προσαρμογή πραγματοποιετται είτε κα
τά ένιαίον ποσοστόν · αύξήσεως, είτε
κατά διάφορον τοιοϋτον, κλιμακούμε
νον άναλόγως τοϋ ποσοϋ ii τοϋ χρόνου
άπονομης τών συντάξεων ii καί άμφο
τέρων τών στοιχείων τούτων. ' Επίσης
δύναται νά άφορQ. ε!ς πάντας τούς συν
ταξιούχους τοϋ Ταμείου ii είς τινας ό
μάδας τούτων διακρινομένας έκ της
έπαγγελματικης κατηγορίας ε!ς ίiς άνη
κον κατά τήν διάρκειαν της άσφαλίσεώς
των ε!ς τό Ταμείον.
Διά της κατά τό έδάφιον α' της παρού
σης παραγράφου έκδιδομένης έκάστοτε
άποφάσεως δύναται νά καθορίζηται όλι
κός ii τμηματικός συμψηφισμός της αύ
ξήσεως πρός τήν χορηγηθείσαν αϋξη
σιν τών συντάξεων διά της ύπ' άριθ.
89529/ 1 44. 1 . 1 2.65 κοινης άποφάσεως
τών 'Υπουργών Συντονισμοϋ, Ο!κονο
μικών καί ' Ε ργασίας.

7 %. προκειμένου δέ περί έργοδότου ε!ς
8,50 %.
Τό άνώτατον δριον άποδοχών έφ' ού
ύπολογίζονται α! άνωτέρω ε!σφοραί όρί
ζεται είς δραχμάς 1 5.000, δύναται δέ
τοϋτο νά αύξάνηται, μετά πάσαν αϋξη
σιν τών συντάξεων, διά κοινης άποφά
σεως τών ' Υπουργών Ο!κονομικών καί
Κοινωνικών ' Υπη ρεσιών, έκδιδομένης
μετά γνώμην τοϋ Διοικητικού Συμβου
λίου τοϋ Ταμείου.
2. Π ρός κάλυψιν τών έκάστοτε πα
ρουσιαζομένων έλλειμμάτων τοϋ Τα
μείου έπιχορηγείται τοϋτο ύπό τοϋ Δ η 
μοσίου, άρχης γενομένης άπό τού Οί
κον. έτους 1 974. ' Εκάστη έτησία έπιχο
ρήγησις δέν δύναται νά ύπερβi] τό πο
σόν τών δραχμών έκατόν έκατομμυρίων
( 1 00.000.000).
3. Ή βεβαίωσις καί είσπραξις τών πά- .
σης φύσεως πόρων το{) Ταμείου ένερ
γείται κατά τάς διατάξεις τού Ν . Ε .Δ . Ε .
Πδ.σαι α! διατάξεις τοϋ Καν. Διατάγμα
τος της 26/6 - 1 0. 7.44 " περί Κώδικος
τών νόμων περί δικών τού Δημοσίου ..
καί τοϋ Νόμου περί ε!σπράξεως Δημο
σίων έσόδων ώς έκάστοτε Ισχύουν, ώς
καί α [ ίσχύουσαι έκάστοτε διατάξεις,
αίτινες άφορώσιν είς τά θέματα αύτών .
έφαρμόζονται καί διά τό Ταμείον.
Διά τήν έφαρμογήν της παρούσης παρα
γράφου, δπου ε!ς τάς άνωτέρω διατάξεις
άναφέρονται " ό ' Υπουργός " νοείται ό
Π ρόεδρος τού Δ.Σ. τοϋ Ταμείου καί
" φόροι " τά ύπέρ τοϋ Ταμείου έσοδα
έξ ε!σφορών καί πρόσθετα τέλη.
Αί διατάξεις της παρούσης παραγράφου .
ώς καί τοϋ Cίρθρου 2 τοϋ Ν . 2252/ Ι 952
έφαρμόζονται καί ε!ς tiς περιπτώσεις τά
έσοδα τοϋ Ταμείου ε!σπράττονται δι'
Ιδίων αύτοϋ όργάνων ii δι' όργάνων έτέ
ρου 'Οργανισμού ε!ς ον έχει άνατεθη
ή είσπραξίς των. .
4. Διά κοινών άποφάσεων τών ' Υ 
πουργών Οίκονομικών καί Κοινωνικών
' Υπη ρεσιών, έκδιδομένων μετά γνώμην
το{) Διοικητικού Συμβουλίου τοϋ Τα
μείου, δύναται νά καθορισθi] ή διαδικα
σία βεβαιώσεως κα! είσπράξεως τών
πόρων το{) Ταμείου, ώς καί πδ.σα άναγ
καία περί ταύτης λεπτομέρεια.

Ά ρθρον .5 .
Κεφαλαιοποίησις κ α ί έξόφλησις
καθυστερουμένων όφειλών.
1 . Α! μέχρ ι της ένάρξεως τής Ι σχύο�
τοϋ παρόντος καθυστερούμεναι όφειλα!
πρός τό Ταμεtον έξ εlσφορών, κεφαλαιο
ποιούνται όμοϋ μετά τών άναλογούντων
μέχρι τής άνωτέρω χρονολογίας προσ
θέτων τελών, τi] αlτήσει τοϋ όφειλέτου
καί έξοφλοϋνται είς 48 μηνιαίας δόσr.ις.

Αρθρον 4.
' Εξουσιοδοτήσεις.
1 . Διά Κανονισμού έκδιδομένου διά
κοινης άποφάσεως τών 'Υπουργών Οί
κονομικών καί Κοινωνικών ' Υπη ρεσιών
μετά γνώμην τοϋ Διοικητικοl) Συμβου
λίοη το{) Ταμείου καί τοϋ παρά τφ
· vπουργείφ Κοινωνικών 'Υπη ρεσιών
Συμβουλίου Κοινωνικης ' Ασφαλίσεως
ρυθμίζονται τά τών προϋποθέσεων άπο
νομης τών πάσης φύσεως παροχών είς
τούς παραμένοντας είς τήν άσφάλισι ν
τοϋ Ταμείου, ή έκτασις, ό τρόπος ύπο
λογισμοϋ, τό ϋψος τούτων καί ή δια
δικασία χορηγήσεως αύτών. 'Ωσαύτως
ο[ λόγοι έκπτώσεως, άναστολης καί δια
κοπης τών παροχών, τά της παραγραφης
τών άξιώσεων έπί τών παροχών, οί δροι
καί α[ προϋποθέσεις άναγνωρίσεως καί
έξαγορδ.ς ύπη ρεσίας ii άπασχολήσεως
ώς συνταξίμου, ώς καί ό χρόνος ένάρ
ξεως καί λήξεως τών δι καιωμάτων έπί
τών παροχών.
2. Α[ μή βασικαί κατά τήν ίtννοιαν
της παραγρ. 1 τοϋ Cίρθρου 1 τού Ν.Δ.
2520/ 1 953 διατάξεις της διεπούσης τό

2. Είς περίπτωσιν καθ' iiν α! ώς Cίνω
όφειλαί έξοφληθοϋν έφ' ίiπαξ, έντός δύο
μηνών άπό της δημοσιεύσεως τοϋ πα
ρόντος, άπαλλάσσονται τών προσθέτων
τελών.
3. Ή μή καταβολή δόσεώς τινος έκ
τών έν παραγράφφ 1 , συνεπάγεται άπώ
λειαν τοϋ διά τοϋ παρόντος παρεχομέ
νου είς τούς όφειλέτας εί,εργετήματος
τμηματικης καταβολης, καθίσταται δέ
άπαιτητόν έξ όλοκλήρου τό όφειλόμε
νον ποσόν μετά τών κατά τήν κειμένην
νομοθεσίαν τοϋ Ταμείου προσθέτων
τελών.
" Α ρθρον 6 .
Διοικητικόν Συμβούλιον.
1 . Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοϋ Τα
μείου άποτελείται :
α) έκ τοϋ Π ροέδρου,
β) έξ ένός ύπαλλήλου τού ' Υπουρ
γείου Κοινωνικών 'Υπη ρεσιών,
γ) έξ ένός ύπαλλήλου έπί βαθμφ 2φ
ii 3φ το\) 'Υπουργείου οικονομι κών
( Γ.Δ.Φ.),
δ ) έξ ένός έκπροσώπου έκ της τάξεως
τών ήσφαλισμένων, καί

•

ε) έξ ένός έκπροσώπου έκ τής τάξε
ως τ{ί)ν έργοδοτών.
2. Έξακολουθοϋν ίσχύουσαι αί διατά
ξεις τής κειμένης νομοθεσίας περί τρόπου διορισμοϋ καί λειτουργίας τοϋ Διοι
κητικοϋ Συμβουλίου τοϋ Ταμείου.
3 . Άπό τής δημοσιεύσεως τοϋ παρόντος
λήγει ή θητεία τοϋ ύφισταμένου Διοι κη
τικοϋ Συμβουλίου τοϋ Ταμείου.
- Α ρθρον 7.
" Εναρξις ίσχύος.
Ή iσχύς τοϋ παρόντος άρχεται . δπου
δέν όρίζεται άλλως, άπό τής πρώτης
τοϋ έπομένου τής δημοσιεί1σεώς του διά
τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως
μηνός.
"Εν Άθήναις τ fl 4 "Οκτωβρίου 1 973
Ό Π ρόr.δρος τής Δημοκρατίας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ . Π Α Π ΑΔΟΠΟΥ ΛΟΣ
Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον
Ό Π ρωΟυπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. Π Α Π ΑΔΟΠΟΥ ΛΟΣ
Ό " Αντιπρόεδρος - τά Μέλη .
" Εθεωρ1iθη καί έτέθη ή μεγάλη τοϋ
Κ ράτους σφραι ίς.
Έν " Αθήναις τfl 4 "Οκτωβρίου 1 973
Ό έπί τής Δικαιοσύνης Ύπουργός
ΙΩΑΝ Ν Η Σ Α ΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ
Υ Π ΟΥΡΓΙ Κ Α Ι Α Π ΟΦΑΣΒΣ
•

Στό ύπ ' ύ.ριΟ. 1079 Β' τεύχο:; τιϊ:;
Έφημr.ρίδο:; τιϊ:; Κυβερ11ιίσεω:;. τιϊ:; 20/
9/ 1 9 73, δημοσιεύτηκαν οί παρακύ.τω · Υ
πουργικέ:; "Αποφύ.σει:; γιά τιί λειτουργία
Δραματιι.-ιϊ; ΣχοJ.ιϊ; στό Κ. Θ . 8. Ε.

Ά ριθ.

ΥΠ Π Ε/ ΚΑ ΤΕΧΝ/Γ/ΦΟ6/40996.

Περί λειτουργίας τμήματος Δραματικής
Σχολ1) ς ΈΟνικοϋ Θεάτρου cίς Κ . Θ . Β. Ε.
Ο Υ Π ΟΥ Ρ ΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Κ Α Ι Ε Π ΙΣΤΗ ΜΩΝ
" Εχοντες ύπ' δψει : 1 ) Τάς διατάξεις τών
άρθρων 4 καί 5 τοϋ Ν . Δ . 1 7 1 5/ Ι 942
.. περί τών f:ν τφ Κράτει Ίδιωτικών Δρα
ματικών καί Μ ελοδραματι κών Σχολών".
2) Τό ύπ' άριθ. 4373/3 1 7-5/6.9. 1 973 itγ
γραφον τοϋ ΟΚΘΕ, περί λειτουργίας
Τμήματος τής Α' Τάξεως τής Δραματι 
κής Σχολής τοϋ Έθνικοϋ Θεάτρου έν
Θεσσαλονίκl] παρά τφ ΚΘΒΕ. 3 ) Τάς
διατάξεις τοϋ Ν . Δ/τος 447/ 1 970, περί
συστάσεως Ν ΠΔΔ ύπό έπωνυμίαν 'Ορ
γανισμός Κρατικών Θεάτρων ' Ελλάδος
(ΟΚΘΕ J καί 4) Τήν παράγραφον 2 τοϋ
ώς άνω ύπ' άριθ. 4373/3 1 7-5/6.9. 1 973
έγγράφου τοϋ Ο ΚΘΕ, καθ' iΊν ·· Οί Κα ·
θηγηταί τοϋ έν λόγιμ Τμήματος θά άπο
στέλλωνται είς Θεσσαλονίκην ύπό τής
Δραματικής Σχολής τοϋ Έθνικοϋ Θε
άτρου �:αρά τfl όποίςι θά ε!ναι διωρι
σμένοι, άνευ ίδιαιτέρας δαπάνης δ ι '
έκτός i:δρας παραμονήν, εξοδα κινή
σεως κλπ . .. . άποφασίζομε ν :
Χ ο ρ η γ ο ϋ μ ε ν ε ί ς τόν ΟΚΘΕ άδειαν
λειτουργίας Τμήματος τοϋ πρώτου ( 1 )
ετους τής Δραματικής Σχολής Έθνικοϋ
Θεάτρου �ν Θεσσαλονίκl] παρά τφ
Κ .Θ . Β . Ε.
Έν ·Αθήναις τfl 1 9 Σεπτεμ βρίου 1 973
Ό Ύπουργός
ΚΩΝΣΤ. Α. ΠΑΝΑ ΓΙΩΤΑ Κ Η Σ
•

·

"Αριθ. 1 2 1 450/7536.
Περί τροποποιήσεως τής ύπ' άριθ.
1 385 1 8/7870/8.9. 7 2 κοινής άποφάσεως
τών " Υπουργών Οί κονομικών καί Πο
λιτισμοϋ καί Έπιστημών " περί καθο
ρισμοϋ άποδοχ{ί)ν διδακτικοϋ προσω
πικοϋ Δραματικής Σχολής Έθνικοϋ
Θεάτρου · · .
ΟΙ Υ ΠΟΥΡΓΟΙ : ΟΙ ΚΟΝΟ Μ Ι ΚΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Κ Α Ι Ε Π ΙΣΤ Η Μ ΩΝ
" Εχοντες ύπ' δψει : · 1 ) Τάς διατάξεις
τής παρ. 4 τοϋ άρθρου 4 τοϋ Β.Δ. 1 0/
1 - 1 963 (ΦΕΚ 2 τ. Α " ) ·· περί Όργανι
σμοί; Δραματικής Σχολής Έθνικοϋ Θεά
τρου . .. 2) Τί:ς διατάξεις τοϋ άρθρου 1
τοϋ Β.Δ. 652/24. 1 0.64 (ΦΕΚ 1 83 τ.Α ' )
·· περί τροποποι11σεως τοϋ ύπ' άριθ.
1 0/ 1 - 1 963 Β . Δ . . . καί 3 ) Τήν ύπ' άριθ.
92.i 27. 7 . 1 972 άπόφασι ν συνεδρίας τοϋ
Διοικητικοϋ Συμβουλίου τοϋ Όργανι
σμοϋ Κρατικών
Θεάτρων " Ελλάδος .
άποφασίζομεν :
Έ γ κ ρ i ν ο μ ε ν : α ) Όπως έ κ τοϋ κει
μένου, τής έν θέματι άποφάσεως. άπα
λειφθώσι ν αί λέξεις ·· τών μή κεκτημέ
νων τήν δημοσιοϋπαλληλικήν ίδιότητα
ίi Ν Π ΔΔ .. . β) Όπως ή περίπτωσις ·· β ··
τής έν θέματι άποφάσεως, άντι καταστα
θfl ώς άκολούθως : · · Διά τό διδακτι
κόν προσωπικόν τό μ ή μισθοδοτούμε
νον ύπό τοϋ Ο ΚΘΕ, η μισθοδοτούμενον
καί itχον δημοσιοϋπαλληλικήν ίδιό
τητα η τοιαύτην ύπαλλήλου Ν Π ΔΔ
ώριαίαν άποCημίωσιν έκ δρχ. 200 διά
24 εως 26 ώρας μηνιαίως καί έφ' όσον
αύται έκτελοϋνται καθ' ύπέρβασιν τοϋ
κεκανονισμένου έκάστοτε ώραρίου έρ
γασίας, τής ύπη ρεσίας είς ϊΊν όργανικώς
άνήκει . . .
" Η ίσχύς τής παρούσης άρχεται άπό
1 / 1 0/ 1 972 καί λήγει τήν 3 1 /8/ 1 97 3 .
Έ ν Άθήναις τfl 1 5 Σεπτεμβρίου 1 973
Οί 'Υπουργοί
Οίκονομικών: ΙΩΑ Ν . ΚΟΥ Λ Η Σ
Πολιτισμοϋ: Κ . ΠΑΝΑ ΓΙΩΤΑ Κ ΗΣ
• Στό ύπ ' ύ.ριθ. 1 195 Β' τεύχος τής " Εφη
μερίδα:; τιϊς Κυβερνιίσεως, τιϊς 5/10/73.
δημοσιεύτηκε ιί παρακύ.τω · Υπουργικιί
Ά πόφαση άριΟ. Φ. 3414 1 73 1 :
Περί τροποποιήσεως άποφάσεως διορι
σμοϋ μελ&ν τής Κεντρικής Καλλιτε
χνικής Έπιτροπής τοϋ ΟΚΘΕ.
Ο Υ ΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣ ΜΟΥ
ΚΑΙ Ε Π ΙΣΤΗ ΜΩΝ
"Εχοντες ύπ' όψει :
1 . Τό Β.Δ. 40/72 · · περί κωδικοποιή
σεως είς ένιαίον κείμενον τ&ν ίσχυου
σ{ί)v διατάξεων περί Ύπουργικοϋ Συμ
βουλίου καί ' Υπουργείων ", ώς συνε
πληρώθη διά τοϋ Ν.Δ. 1 1 74/72.
2. Τό άρθρον 8 τοϋ Ν .Δ. 447/70 " περί
συστάσεως Ν ΠΔΔ ύπό τήν έπωνυμίαν
"Οργανισμός Κ ρατικ&ν Θεάτρων ' Ελλά
δος (ΟΚΘΕ) " .
3 . Τ ή ν ύ π ' άριθ. 1 1 762/8 . 3 . 73 ήμετέ
ραν άπόφασιν .. περί διορισμοϋ μελ&ν
τής Κεντρικής Καλλιτεχνικής Έπιτρο
πής τοϋ "Οργανισμοϋ Κ ρατικ&ν Θεά
τρων Έλλάδος ·· (ΦΕΚ 3 3 1 /τ. Β' / 1 5 . 3 .
73).
4. Τό ύπ' άριθ. 4459/0 1 3 - 9/ 1 1 .9.73
εγγραφον τοϋ ΟΚΘΕ, καί
5. Τήν άπό 22 Αύγούστου 1 973 έπι-

στολήν τοϋ μέλους τής ώς ιϊνω Έπιτρο
πής ήθοποιοϋ-σκηνοθέτου Κώστα Μ ου
σούρη, άποφασίζομεν :
Τροποποιοϋμεν τήν έν τφ σκεπτικφ ύπ'
άριθ. 1 1 762/8. 3 . 73 ήμετέραν άπόφασιν
·· περί διορισμοϋ μελ&ν τής Κεντρικής
Καλλιτεχνικής Έπιτροπής τοϋ ΟΚΘΕ ..
(ΦΕΚ 33 1 /τ. Β'/ 1 5. 3 . 7 3 ) καί όρίζομεν
τόν Δημήτριον Ίωαννόπουλον, Π ρό
εδρον ' Εταιρείας ' Ελλήνων Θεατρικών
Συγγραφέων, ώς μέλος τής Έπιτροπής
ταύτης, εiς άντι κατάστασιν τοϋ μέχρι
τοϋδε μέλους, ήθοποιοϋ - σκηνοθέτου
Κώστα Μ ουσούρ η .
Έν · Αθήναις τfl 3 " Οκτωβρίου 1 973
Ό Ύπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤ. Α. ΠΑΝΑ ΓΙΩΤΑ Κ ΗΣ
• Στό ύπ ' ύ.ριU. 1280 Β' τεύχος τιϊ:; " Εφη
μερίδα:; τιϊ:; Κυβερνιίσεω:;, τιϊ:; 26/ 10/73 ,
δημοσιεύτηκε ή παρακύ.τω · Υπουργικιί
"Απόφαση γιά τό διορισμό Δ. Σ. τιϊ:;
Κρατικιϊ:; Σχολιϊ:; "Ορχηστικιϊ:; Τt!χ vη:; :
Ά ριθ. Φ26/48253.
Περί διορισμοϋ μελών Διοικητι κοϋ
Συμβουλίου Κρατικής Σχολής 'Ορχηστι κής Τέχνης.
Ο ΥΠΟΥ ΡΓΟΣ Π ΟΛ ΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΕΠ ΙΣΤΗ ΜΩΝ
"Εχοντες ύπ" όψει :
1 . Τό Ν .Δ. 1 75/ 1 973 «περί " Υπουργικοϋ
Συμβουλίου καί "Υπουργείων» καί 2 . Τό
άρθρον 3 τοϋ Ν.Δ. 209/ 1 973 «περί ίδρύ
σεως Κρατικής Σχολής "Ορχηστι κής
Τέχνης» (ΦΕΚ 270/Α' - 5 . 1 0. 1 973), άπο
φασίζομε ν :
1 . Διορίζομεν ώ ς μέλη τοϋ Διοικητικοϋ
Συμβουλίου τής Κρατικής ·Σχολής 'Ορ
χηστικής Τέχνης τούς κάτωθι :
α) Βασίλειον Παξινόν, Διοικητήν τοϋ
"Οργανισμοϋ Κρατικών Θεάτρων ' Ελ
λάδος, ώς Π ρόεδρον, άναπλη ρούμενον
ύπό τοϋ Όσβαλντ Φαμπρικέζη Είδικοϋ
.
Συνεργάτου τοϋ Υ Π Π Ε .
β) Κούλαν Π ράτσικα, " Εφορον Σπου
δών τής Κ ρατικής Σχολής Όρχηστικ1)ς
Τέχνης, ώς Άντιπρόεδρον, άναπλη ρου
μένην ύπό τής Πολυξένης Ματέϋ - Ρου
σοπούλου . Καθηγητρίας Κλασσικοϋ
Χοροu.
γ) Μαρίαν Χόρς, μόνιμον χορογράφον
τοϋ Ο. Κ . Θ . Ε . , άναπληρουμένην ύπό τής
Μαρίας Διαμαντίδου, Χορογράφου.
δ) Θάνον Κωτσόπουλον, Σκηνοθέτην,
άναπλη ρούμενον ύπό τοu Σωκράτους
Καραντινοu, Σκη νοθέτου καί
ε) Ίωάννην Παππάν, Καθηγητήν Άνω
τάτης Σχολής Καλών Τεχνών, άναπλη
ρούμενον ύπό τοϋ 'Ιωάννου Μ ό ραλη,
Καθηγητοϋ τής αύτής Σχολής.
2 . Ή θ η τεία τών ώς άνω μελ&ν όρίζε
ται τριετής, άρχομένη άπό δημοσιεύσε
ως τής παρούσης.
3 . Χρέη Γραμματέως θέλει έκτελεί μό
νιμος ύπάλληλος τής Κρατικής Σχολής
'Ορχηστικής Τέχνης, όρισθησόμενος
ύπό τοϋ Π ροέδρου.
Έν "Αθήναις τfl 25 "Οκτωβρίου l 'J73
Ό Ύπουργός
ΚΩΝΣΤ. Α. ΠΑΝΑ ΓΙΩΤΑ Κ Η Σ

Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α
Ά πό τό πλούσιο Ταχυδρομείο πού
.
προκάλεσαν τά ·· Ντοκουμέντα . _ οί
νέε; σελίδε; πού έγκαινιάσαμε στό
προηγούμενο
τεϋχο; - δημοσιεύου
με τί1 παρακάτω τρία γράμματα :
Π Α Ρ Α Λ Ε f Ψ Η κ. Β Λ Α Χ Ο Υ
Δί ι·ο ι ψε, πρώτα, ίiιια γράμμα ι•iou άνΟριύ
που, ;ιιά τιί ι..αραχτηριστικιί όπτικιί του.
ΆκιJμα καί ιί παράλειψη, πού νιJμισε
πιίι; κάναμε ι..-αί πού τόν ένιJχλησε, είναι
χαραχτηριστικιί γιά τιj ιίΟο:; τώιι ιιt:ιιJι• :
'Αγαπητό "Θέατρο",
Τίι τuπικίι συγχα ρ η τ ή ρ ι α παραλείποντu ι . Ή πu
ρουσία σου στόν έλληνικό χώρο εί\'αι, γ1ά μίις
τούς νέους, φίιρος. παρηγοριά καί έλπίδα. Μό
νο άπό σένα μπορούσαμε νά περψένουμε μιά
στήλη σάν τίι ·· Ντοκουμέντα ". Εύγε! 'Επι
τρέψτε μου, όμως, τήν έπισήμανση μιάς μικρής
παράλειψ η ς : Στόν κατάλογο τών πνευματικών
ίινθρώπων παι:: α λείψατε τ ό όνομα τού συγγρα
φέα τού .. Μ νήματος τής γριάς ·· κ . 'Αγγέλου
Βλίιχου - ήρωα. όπως μίις άποκίιλυψες . τ ής
κατά τού Μ π ρέχτ έκστρατείας. Τ' όνομά του
συμπεpιλίιβατε . λανΟασμένα . ατά στελέχη τGιν
Δημοσίων Ύ π η ρεσιών.
Μέ τψή καί έμπιστοσύνη
ΓΙ Α Ν Ν Η Σ Φ Λ Ι ΑΣΙΟΣ, σπουδαστής.
Σημ, . . Θ : Τά .. Ντω\:οuμέ,ιτα" είναι ... ντοκοu
.
μiι•τα. Τό . . Θ . δέν ι..-α τάρτισε καv6•α Μητρώο
πυ,ιεργασΟέντω,1• Ούτε πρόσθεσε κα ,ι6•α ν, ούτε καί
iιφαίρεσε. Ό λ. . ·Αγγελος Βλάχο; συνεργάστηκε
·
.
πτό . Σχέδιο" όχι σάlι Π)'ευματικός d'1θρωπος, άλλά
σά δημόσιο� λειτουργός - πρεσβευτής. -Ετσι ιϊ άλ·
λαίι; , πr.ριλnμβά ι·ι:τιιι πrί; 632 προπωπικrjτητι:ς .

..

Δ Ε

Δ Ε Χ Τ Η Κ Ε

Α Μ Ο Ι Β Η
Κ · ίiνα γράμμα χωρί; σχόλιο. Ά 1ιιjκει
στόν Άσαντούρ Μπαχαριάν, πού άναφέρ
Οηκε κι ιίναφέρεται στά ·· Ντοκοιιμέντα ·· :
Φίλε κ. Δ ι εuθuντά ,

..

Στό 33 τεύχος τού • · Θείιτρου
κuί στic; σελίδες
" Ντοκουμέντα " καταχωρείται τό · · Σχέδιον
μακροχρονίου προτύπου άναπτύξεως " πού κα
τάρτισε τό " Κέντρον Π ρογραμματισμοϋ καί
οικονομικών Έρευνό'>ν ". 'Επειδή άναφέρεται
καί τ' όνομά μου άνάμεσα στούς συνεργάτες
τού 1 1 Σχεδίου " παρακαλώ όπωc; δημοσιεύσετε
τήν άκόλουθη διευκρίνησή μου :
Μέ κάλεσαν άπό τό Κ Ε Π Ε νίι πω τίς άπό
ψεις μου γιά τά θέματα
τέχνης. Τίς ε!πα.
Δηλώνω ύπεύθυνα ότι
δί;
δέχθηκα καμιά
άμοιβή γι' αύτό. Μέ τήν εύκαιρία θά iiθελα
νά σημειώσω ότι ούδέποτε, είτε σύ.ν άτομο
είτε σάν διευθυντής τοϋ Καλλιτεχνικοϋ Πνευ
ματικού Κέντρου "ΛΩρα 'Ί έχω λάβει όποια·
δήποτε οiκονομική
ένίσχυση
προερχόμενη
ίιπό κρατικό η iδιωτ1κΩ όργανισμό.
Φιλικίι
Α.

Μ Π Α Χ Α ΡΙ Α Ν

Σ Χ ΟΛ Ι Ο ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
'Ένα γράμμα μέ . . . γραμμές άλλά . . .
χωρίς γράμματα ! Αύτή τήν ό.πρόσμε-

Β Ι ΒΛΙΟΓΡΑ Φ ΙΑ
Δημοσιεύουμε παρακάτω τό τρίτο καί
τελευταίο μέρα; ό.πό μιά, χωρισμένη
σέ κατηγορίε;, βιβλιογραφική έπιλογιί
σέ ό.γγλικιί γλώσσα. · Η δημοσίευσιί
τη; iiρχισε στό 3 1 τεύχος καί συνε
χίστηκε ιωί στί1 τειίι.ιι 32 καί 33.
ΧΙΙ.

Σ Κ Η ΝΟΘΕΣΙΑ

Ο Τζών Φέρναλντ: Τό α�σθη{ήριο τού σκηνο
θέτη. Ό σκηνοθέτης κ ' οί ήθοποιοί. ·εκδ. Στάιν
καί Νταίη. Σελλ. 30.
ΧΙΙΙ.

Υ Π Ο Κ ΡΙΤΙ Κ Η

Ο Λίλιαν Ρόουλεv : Έτσι λοιπόν. θέλετε νίι
βγήτε στή σκην ή : Έκδ. Κ . Μαί ησον. Ι 97θ.
Σελλ. 2 1 .
Ο Ρόναλντ Χαίημαν: Ή τεχνική τής ήθοποιίας.
Έκδ . Μέθιουιν. Λονδίνο 1 969. Σελλ. 42.
Ο Λαίην Κ ρώφορντ : ' Η θοποιία. Θεωρία καί
πράξη . μέ είκονογραφημένα παραδείγματα ίιπό
παλιοi..ς
καi σύγχρονους ήΟοποιούς.
·εκδ.
Μπλόμ. Νέα Ύόρκη 1 969. Δολλ. 1 2.50.
Ο Έβερεττ Μ. Σρέκ : Οί ίιρχές καί τό ίjφος τής
ήθοποιίας, μέ τή συμβολή των Γουίλλιαμ Ρ.
Μίικ Γκρώ καί Φίιμπερ Λ . Ντέ Σαίν. ·εκδ.
Άντισον - Γουέσλεϋ. Λονδίνο 1 970. Λίρες 3 . 60.
Ο Τζ. Κλίφορντ
στό θέατρο. Έκδ.
Λίρες 1 .2 5 .

Τίιρνερ : Φωνή καί λόγος
'ν!πέττερ Μπούκς. Λονδίνο.

Ο Νάνσυ Κίνγκ : Ή κ ί ν η σ η τού ήΟοποιού.
Ό ήθοποιός καί ό χωρος του. ·εκδ. Θήατερ
Μπούκ Σπέσιαλιστς. Νέα Ύόρκη. Δεμένο δολλ.
7.5θ. άδετο 3.5θ.
Ο Πήτερ Σλαίηντ : 'Εμπειρία τού uύθορμητι
σμού. Μ ιύ. μελέτη πάνω στόν αύτοσχεδιασμό.
Έκδ. Λόνγκμανς. Χίιρλοου 1 969. Λ ί ρες 2.50.
Ο Σtρ Τζών Χάμμερτον: Ή τέχνη τού ήθο
ποιού. Θεατρικές άναμνήσεις, μέθοδοι μr.λέτης.
συμβουλές στούς ύποψηφίους, μέ ε!δική συμ
βολή τών μεγάλων ήθοποιων τή.; έποχής. εισα
γωγή Σiφ Χένρυ · 1 ρ ΙJινγκ. ' Α νατύπωση τής
έκδοσης τού 1 897. ·εκδ. Μπλόμ. Νέα Ύόρκη
1 969. Δολλ. 1 0.50.
Ο Τόμπυ Κόουλ καί Έλεν Κρίς Τσινόυ: Οί
ήΟοποιοί μιλούν γιά τήν ήθοποιία. Οί θεωρίες.
ή τεχνική κ' ί1 πράξη των μεγάλων ήΟοποιών
όλων τών έποχών, παρουσιασμένες ίιπό τούς
ίδιους. Έκδ. Κρίιουν. Νέα Ύόρκη 1 970. Νέα.
άναθεωρημένη έ:κδοση. Δολλ. 8.95.
Ο Κίιθριν Σόρλεϋ Γουώκερ : Κοιτίιζοντας τό
μίμο. Γλ ώσσα δίχως λόγο. Έκδ. Τζώv Ν τ α ί η .
Ν έ α Ύ ό ρ κ η 1 969. Δολλ. 4.95.

1970
..
Σ Α ΙΞ Π Η Ρ : " ΒΑ Σ Ι Λ Ι Α Σ Λ Η Ρ . 'Ολόκληρο
τό έργο. Μέλη τής 'Εταιρίας Μάρλοου τού
Πανεπιστημίου τοί1 Καίημπριτζ, σέ σκηνοΟεσία
Τζώρτζ Ρίιιιλαντς. μέ τού:; Ούίλλιαμ Ντέβλιν.
Τζίλ Μ πίιλκον. Μάργκαρετ Ρώλινγκς . Πρού
νελλα Σκέηλς. Π ήτερ Όρ. Φράνκ Ντάνγκαν.
Ντόναλντ Μ π i1βς, Ούίλλιαμ Σκουάιαρ . Μάικλ
Μπέη κγουελ . Γκάρυ ΓουάτσΟ\' κ.ά.
A RGO Z P R - 1 9 7 - 2θ0 , έπανtκδοση ( 4
δίσκοι 33 στρ. - J O έκ.).

1971
Μ Π ΕΟΓΟΥ ΛΦ (Άγγλοσuξωνικό επος τού 7ου9ου αίώνα). Μετάφραση Κέβιν Κ ρόσλεϋ - Χόλ
λαντ. σκηνοθεσία : Π ήτερ Όρ. ' Απαγγέλλουν
οί ήθοποιοί Φρίινκ Ντάνκαν . Ντέηβιντ Κ ί ν γ κ .
Π ή τ ε ρ Ό ρ. Τζόφτζ Ρίιυλαντς. Π ρούνελλα Σκέ
ηλς καί Γκάρυ Γουάτσον.
A R G O ZPL - 1 056 (1 δίσκος 33 στρ.
·
30 έκ.).
..
ΤΖΕΦΡΥ ΤΣΩΣΕ Ρ :
ΤΡΩΙΛΟΣ ΚΑΙ Χ ΡΥ Σ Η 
.
Ι Δ Α . . 'Ολόκληρο τό i:ργο. ·εκδοση μ έ τ ή ν
έπιστασία τού Βρεταννικού Συμβουλίου. Σ κ η 
νοθεσία Τζώρτζ Ρίιυλαντς. μέ τούς Γκάρυ Γου
ίιτσον. Π ρούνελλα Σκέηλς. Ρίτσαρντ Μάρκου
uντ. Ντέρεκ Μ π ρ ιούρερ . Π ήτερ Ό ρ .
A RGO Z P L - 1 003 - 4 M o n o (2 δίσκοι
33 στρ. - 30 tκ.).
Λ ΙΟΥΙΣ Κ Α ΡΡΟΛ : " Η Α Λ Ι Κ Η ΣΤΗ ΧΩΡΑ
..
ΤΩΝ Θ Α Υ Μ ΑΤΩΝ _ Θεατρική προσαρμογ1\
καί σκηνοθεσία Ντίιγκλας Κλέβερτον, μέ τούς
Τζέην • Ασσερ,
Μαργαρίττα Σκώτ,
Βίβιεν
Τσάτι:: ρ τον. Τόνυ Τσέρτς, Φρύ.νκ Ντύ.νΚU\'.
Λέσλυ Φρέντς. Ντέρικ Γουίιιλερ, ·ιαν Γουίιλ·
λας. Μάρτζορυ Γουέστμπερυ κ.ά .
A RG O ΖΤΑ - 501 - 2 (2 δίσκοι 33 στρ. 30 tκ.).
.
Λ ΙΟ Υ Ι Σ Κ Α Ρ ΡΟΛ : . Η Α Λ Ι Κ Η Μ ΕΣΑ Α Π '
..
ΤΟΝ Κ Α ΘΡΕΦΤΗ _ Θεατρική προσαρμογή
καί σκηνοθεσία Ντίιγκλας Κλέβερτον, μέ τούς
Τζέην • Ασερ, Μαργαρίττα Σκώτ. Βίβιεν Τσίιτερ
τον, Φράνκ Ντάνκαν. Ντέρικ Γουίιιλερ. Κίιρλ
τον Χόμπς, Μ α ί ρ υ Ο'Φίιρρελ, Τζίινετ l'ίτσερ.
Τόμπυ Ρόμπερτσον. Νόρμαν Σέλλεv κ.ii.
A RGO ΖΤΑ - 503 - 4 (2 δίσκοι 3 J στρ.
.10 tκ.).
•

Ο ΜΟΝΑΔΙ ΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ Ν Ε ΡΟΥΔΑ
ΠΟΥ Κ Υ ΚΛΟΦΟΡΗΣΕ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α

Ο Ρίτσμοντ Σέπαρντ : Ό Μ ί μος. Ή τεχνική
τής σιωπής. ·ενα εί κονογραφημένο �ιβλίο έρ
γασίας. ·εκδ. Θi1ατερ Μπούκ Σπέσιαλιστς. Νέu
Ύόρκη. Δολλ. 7.50.
ΧΙΥ.

Σ Κ Η ΝΟΓΡΑΦΙΑ - Ε Ν Δ Υ Μ ΑΤΟΛΟΓΙΑ
- ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Ο Τζόζεφ Γ. Στέλλ: 'Οδηγός γιίι μαθητές:
Σκηνογραφία. Μ ιά πρακτική ι:: ί σuγωγή στήν
τεχνική τής σκηνογραφία:;. ·εκδ. Ρόζεν. Νέα
Ύόρκη 1 970. Δολλ. 7.97.
Ο Μάριο Μοντεβέρντι : ' Ι ταλικές σκηνογρα
φίες, άπό τό Θεατρικό Μ ουσείο τής Σκύλας
τού Μ ιλάνου. "Έκδ. Μουσείου Βικτώρια Cντ
-Αλμπερτ. Λονδίνο 1 969. Πένν. 50.
Ο Φ. Μ. Κέλλυ: Σαιξπηρικά κοστούμια γιά
τ ή σκηνή καί τήν όθόνη. Β' έκδοση ίιναθεωρη
μένη. Έκδ. Μπλάκ. Λονδίνο 1 970. Λίρες 2.25.
Ο Νάνσυ Μ π ρίιντφιλντ : Ίστορικά άγγλικά
κοστούμια ίιπό τόν Ι Ιο ώς τόν 20ό αiώνα. -εκδ.
Χάρραπ ( Γ ' έκδοση). Λονδίνο 1970. Λίρες 2.80.
Ο Φρέντερικ Μπέντχαμ: Ή τέχνη τού σκηνι
κού φωτισμού. Έκδ.
Π ίτμαν. Λονδίνο 1 970.
Σελλ. 70.
Ο Λιούις Χίιρτμαν: Θεατρικός φωτισμός. Είσα
γωγή τοϋ Νταίηβιντ Μπέλασκο. Άνατύπωση
τής έκδοσης τοΟ 1 930. Μ ιά κλασική άνίιλυση
γιά τίς πρακτικές καί καλλιτεχνικές δυνατότη
τες του σκηνικού φωτισμού άπό τό φωτιστή τού
Μπέλασκο. Έκδ. Ν τ ί - Μπί - Ές. Νi:α Ύόρκη
1 970. Δολλ, 7.50.

νη έντύπωση κάνανε τά " Ντοκουμέντα . .
στόιι άγαπητό
Κώστα Μητρόπουλο :

Δ Ι ΣΚ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

Ο Ρίτσαρντ Πiλμπροuιι: Σκηνικός φωτισμύς.
Π ρόλογος τού Σtρ Λωρενς Όλίβιε. ·εκδ .
};τοuντιο Βίστα. Λονδίνο 1 970. Λίρες 3. 1 5 .

Ή έταιρία δίσκων · · Λύρα · · - στήν
όποία οφείλεται ή ώραία σειρά .. Οί
Έλληνες πο1 η τές διαβάζουν τό ί±ργο
τους " - ί±χει κυκλοφορήσει τό μονα
δικό, στή ν ' Ελλάδα, δίσκο Νερούδα,
μέ τόν τίτλο · · ' Εμιλιάνο Ζαπάτα " . Ή
μουσι κή ε!ναι του Γιάννη Γλέζου, ή
έλεύθερη άπόδοση τών στίχων του Λευ
τέρη Παπαδόπουλου, τό έξώφυλλο του
χαράχτη Α. Τάσσου. ' Ερμηνευτής τών
τραγουδιών ό Γιάννης Πουλόπουλος.
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ΤΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΘΕΑΤΡΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Πόσα λειτούργησαν, πόσα καi ποιό. tpγα παίξανε
Α Θ Η Ν Α ( Κωνσταντίνου, Παπανί
κα, Στρατηγός) : Άλ. Σακελλάριου
·· Μ ανωλάκης ό βομβισηiς . . . κωμω
δία. Άπό 1 Ίούνη ως 30 Σεπτέμβρη.
( Μ εταφέρθηκε άπό τό χειμωνιάτικο
·· Μ π ροντγουαίη . . ).
•ΙΙ1

Α Θ Η Ν Α ΙΟΝ ( Καρέζη - Καζάκος ) :
Ίακ. Καμπανέλλη · · Τό μεγάλο μας
τσίρκο 'Ό Μουσική Ξαρχάκου. Άπό
22 Ίούνη ως 30 Σεπτέμβρη.
•111

•111

ΑΛΣΟΣ Π Α Γ Κ ΡΑΤΙΟΥ ( " Έλεύ
θερο Θέατρο " ) : ·· Κ ' έσύ χτενίζεσαι .. .
έπιθεώρηση γραμμένη άπό τήν όμάδα
τού " Έλευθέρου Θεάτρου . . μέ τή
συνεργασία Πλούταρχου Καϊτατζή,
Μ πόστ καί Γ. Σκούρτη . Μ ουσική
Λουκιανού Κ η λαηδόνη . Άπό 14 Ίού
νη ως 23 Σεπτέμ βρη.
•111

Α Ν Ν Α - Μ Α ΡΙΑ ΚΑΛΟΥΤΑ
( " Νέα Πορεία . . ) : Ίάκ. Καμπανέλλη
·· Παραμύθι χωρίς δνομα Ό Άπό 26
Μάη ως 9 Σεπτέμβρη. ( Μεταφέρθηκε
άπό τό χειμωνιάτικο θέατρο Βεργή ).
'

1111 Α ΠΟΛΛΩΝ ( Γκιωνάκης) : Δημ.
Ψαθu .. Ό άφελής . . . κωμωδία. Άπό
1 1 Μάη ως 30 Σεπτέμ βρη . (Συνεχίζεται
στό χειμωνιάτικο " Μπροντγουαίη " ) .
•111

ΑΤΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΓΑγγ. Άντω
νόπουλος) : Άλμπέρ Ύσσόν ·· Σύστη
μα Φαμπρίτζι .. . Άπό 1 8 Μάη ως 1
Ίούλη e Άπό 5 Ίούλη ως 30 Σεπτέμ
βρη, δεύτερο tργο : Μ πούς Φέκετι
·· "Ενας τέλειος τζέντλεμαν ' Ό
1111 Β Ε Μ Π Ο ( Παράβας, Ναθαναήλ,
Π ρέκας ) : Γιάννη Δαλιανίδη, Μ ίμη
Πλέσσα
. . "Ενας δημοκράτης χορεύ
.
ει . . μιούζικαλ. Άπό 1 6 Ί ο ύνη ως 22
Ίούλη e Άπό 7 Αύγούστου ως 7 Όχτώ
βρη, ένισχυμένος θίασος μέ Καραγιάν
νη, Έξαρχάκο, τήν έπιθεώρηση Πυ
θαγόρα, Φιλι ππούλη, Ίακωβίδ η ·· "Jδια
γεύσ η · - _
1111

Μ ΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ ( Πάντζας, Ρ .
Ντόρ, Λειβαδίτης, καί ό Ν. Σταυρί
δης) : Παπαδούκα, Καραγιάννη, Καμ
πάνη, Μ ακρίδ11, μουσική Καστρινού
·· Ή θεία Όλγα ξέρει ... έπιθεώρηση.
Άπό 2 ΉΙούνη ως 30 Σεπτέμβρη.
Μ Ι ΝΩΑ ( Βουτσi:ις) : Γιάν. Δαλια
νίδη .. Θέλω tρωτα-δχι πόλεμο . . . κω
μωδία.'Από 1 2 Μάη ως 30 Σεπτέμβρη.
1111

Μ ΠΟ Υ Ρ Ν Ε Λ Η ( Βέγγος, Κοντού,
Μ οσχονa, Μ ηλιάδης) : Λαζαρίδη, Έ
λευθερίου, μουσική Μαρκέα · · Ή Έλ
λάς ξαναψηφίζει ·-, έπιθεώρηση. Άπό
5 Ίούνη ως 23 Σεπτέμβρη .

•111

1111

Π Α ΡΚ (Σμ . Γιούλη, Μ ουστάκας .
Βογιατζής καί ό Λ. Κωνσταντάρας ) :
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Κ . Ν ι κολαlδη , Ήλ. Λυμπερόπουλου
μέ μουσική Ζάκ Ίακωβίδη " Βάλε κ'
έσύ ενα καπέλο, μπορείς ", έπιθεώ
ρηση . Άπό 9 Ίούνη ως 23 Σεπτέμβρη.
Π Ε ΡΟ Κ Ε (Φόνσου, Μ πάρκουλης,
Λαδικού, Νέγκας, Μ ποζώνης καί ή
Χαλκούση ) : Άλ. Γαλανού ·· Κόκκινα
φανάρια . . . μιούζικαλ, μέ μουσικ1i
Γιάννη Σπανού. Άπό 1 Ίούνη ως 22
Ίούλη e Άπό 1 0 Αύγούστου ως 9 Σεπ
τέμβρη, άλλος θίασος κι άλλο tργο :
Θίασος κωμωδίας, Γ. Γιαννακόπουλου
·· Άπό γκάφα σέ γκάφα ' Ό
•ΙΙ1

1111

ΡΟΥΑ ΓΙΑΛ (Χρονοπούλου, Καρ
ρuς, Ρίζος, Κωτσόπουλος, Ν ι κηφορά
κη, Χρηστίδης) : Γ. Ρούσσου ·· Βασι
λικό ρομάντσο - Άλέξανδρος καί Ά
σπασία ", ίστορικό. Άπό 1 Ίούνη ως
30 Σεπτέμβρη . (Συνεχίζεται καί στό
χειμωνιάτικο θέατρο ·· Γκλόρια . . ).
1111 ΘΕΡΙΝΟ ΤΕΧ Ν Η Σ ( Κάρολος
Κούν ) : Σαίξπη ρ ·· Τρωίλος καί Χρυ
σίδα . . . άπό 8 Ίούνη ως 1 9 Αύγούστου.
e Άπό 24 Αύγούστου ως 7 Όχτώβρη ,
δεύτερο tργο : Γ. Σκούρτη ·· Ό Καραγ
κιόζης παρά λίγο βεζύρης . . . κωμωδία.
('Από 10 Όχτώβρη συνεχίζεται στό
χειμωνιάτικο Θέατρο Τέχνης).
•111

Α Θ Η Ν Α (Α ίγάλεω. Ίωάννα Άρώ
νη - Κάρολος Παυλάκης) : Α. Βεντου
ράτου" Έλευθέριος Βενιζέλος . . . ίστο
ρικό. Άπό 6 Ίούνη ως 30 Σεπτέμβρη.
(Από26 Όχτώβρη συνεχίζεται στό χει
μωνιάτικο θέατρο Δυτι κής Άττικής ) .
•11•

Α Ρ Μ Α ΘΕΣ Π Ι ΔΟΣ ( Έθνι κοu Θε
άτρου ) : Μ πέν Τζόνσον ·· Άλχημι
στής . . . στήν πλατεία Ή ρώων τού
Μαρουσιού, 26 καί 27 Ίούνη • Ν. Του
τουντζάκη ·· Άλκι βιάδης .. . στή Νέα
Σμύρνη . στίς 30 Ίούνη καi 1 Ίούλ η .
•11•

ΑΘΕΝΣ Ν Ι Ο Υ Θ Η ΑΤΕΡ (στήν
ταρίιτσα τής Έλληνοαμερικανικής
"Ενωσης) : Άριστοφάνη · · Νεφέλες ··
στ· ίιγγλικίι. Άπό 1 9 ως 29 Ίούνη .
•ΙΙ1 Δ Η Μ ΟΤΙΚΟ Π Ε Ι ΡΑΙΩΣ : Βουλ
γαρικά μπαλέτα ·· Ά ραμπέσκ ·- , 29
καί 30 Μ ά η .

1111 Δ Η Μ ΟΤΙΚΟ Λ Υ ΡΙ Κ Ο Π Ε Ι ΡΑΙΩΣ
(Δέσπ. Στυλιανοπούλου) : Π. Βασιλει
άδη, Λ . Μ ιχαηλίδη ·· Τό κορίτσι σί
φουνας . . . κωμωδία. Άπό 25 Μάη ίiJς
24 Ίούνη e Άπό 1 1 Ίούλη ως 26 Αύγού
στου : θίασος Άννας Κ αλουτά, Γ. Κάπ
πη, Τ. Γιαννόπουλου, Σπερ. Βρανa .
τήν έπιθεώρηση Παπαδούκα, Καρα
γιάννη, Καμπάνη, Μ ακρίδη ·· Τό παι
δί μίλησε .. e Άπό 30 Αύγούστου ως
30 Σεπτέμβρη. ·· Μ οντέρνο θέατρο ..

Γ. Μεσσάλα : ·Άρνολντ Ούέσκερ " Τά
πατατάκια
1J11 ΔΟΡΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ (Φιλοπάππου) :
Έλληνικοί χοροί, άπ' δλη τήν Έλλά
δα. Άπό 29 Άπρίλη ως 30 Σεπτέμβρη.
•ΙΙ• Η ΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙ ΚΟΥ : Τό Θεατρι

κό Τμημα τού Πανεπιστημίου Άθη
νών : Αίσχύλου ·· Όρέστεια . . . Άπό
Ι 7 ως 2 1 Μάη.
1111 ΟΛ Υ Μ Π Ι Α : Βουλγαρικά μπαλέ
τα ·· Ά ραμπέσκ .. . 26 καί 27 Μ ά η .
ΦΕΣΤ Ι ΒΑ Λ Α ΘΗΝΩΝ

Θεατρικές παραστάσεις στό Ή ρώδειο.
ο ΕΘΝ Ι Κ Η Λ Υ ΡΙ Κ Η Σ Κ Η Ν Η : Κε
ρουμπίνι ·· Μ ή δεια · · : 7, 1 1 , 1 5 Ίούλ η .
ο Π ΡΟΣΠ ΕΚΤ Θ Η ΑΤΕΡ : Σαίξπηρ
·· Δωδέκατη Νύχτα . . : 25 'Ιούλ η • Σαίξ
πηρ ·· Περικλης, πρίγκιπας της Τύ
ρου . . : 26 Ίούλ η .
ο Ο Π ΕΡΑ ΣΟΦΙΑΣ: Μουσσόργκσι
.
. Χοβάντσι να . . : 8 καί 9 Αύγ • Βραδιά
μπαλέτου : 1 1 καί 1 2 Αύγούστου.
Αίσχύλου
ο ΕΘΝ Ι ΚΟ . ΘΕΑΤΡΟ :
. . Άγαμέμνων . : 23 καί 24 Αύγ • Αtσχύ
λου . . Χοηφόρες " - ·· Εύμενίδες . . : 26
Αύγ • Ά ριστοφάνη ·· Έκκλησιάζου
σες . . : 5 καί 9 Σεπτ • ΣοφοκλiΊ ·· Ήλέ
κτρα . . : 1 2 καί 1 6 Σεπτέμβρη.
ο Κ.Θ. Β . Ε. : Εύριπίδη .. Ίφιγένι:ια
έν Ταύροις ·· : Ι καί 2 Σεπτ!\μ βρη .
ο Μ ΠΑ ΛΕΤΑ ΤΟ ΚΙΟ : 7, 8 καί 1 0
Σεπτέμβρη.
Μεταφεστιβαλι κές παραστάσεις
τού ΕΘΝ Ι ΚΟΥ στό Ή ρώδειο :
.
Ά ριστοφάνη " Βάτραχοι . : 2 1 , 22
Σεπτ • Εύριπίδη ·· 'Ορέστης ·· : 23 . 24
Σεπτέμ βρη.
Θ Υ Μ ΕΛΙ ΚΟΣ θίασος Λ ίνου Καρζ11 .
..
στό Ή ρώδειο : Εύριπίδη ·· Βάκχες :
27 . 2R . 29 καί 30 Σ�πτέμ βrη.
Ε Π Ι ΔΑ Υ Ρ Ι Α

Σοφοκλή «Οίδίπους Τύραννος» 30/6 .
1 /7. καί 1 2/8 .
Εύριπίδη «Ίππόλυτος» 7 κ α i 8 / 7 .
Αiσχύλου <<'Αγαμέμνονας» 1 417.
Α iσχύλου «Χοηφόρες» - «Εύμενίδες»
1 5/7.
Ά ριστοφάνη « Βάτραχο1» 2 Ι ί6 . 22/7.
Άριστοφάνη «Έκκλησιάζουσες» 4/8 .
Εύριπίδη «Όρέστης» 5/8.
ΣοφοκλiΊ « ' Η λέκτρα» 1 1 /8.
Εύριπίδη «Μήδεια» 18 καi 1 9/8 .
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Π ΡΟΟΡΙ Σ Μ ΟΣ ΜΑΣ Ε Ι ΝΑΙ Ο Π ΡΟΟΡΙ ΣΜΟΣ ΣΑΣ
Άv ό προορισμός σας ε1vα ι : ή διασκέδασι !
Άv ό προορισμός σας ε1vαι : τό σαφάρ ι !
Άv ό προορισμός σας ε1vαι : ol έ π ι χε ι ρήσεις !
Άv ό προορισμός σας ε1vαι : ή μεταφορά έμπορεuμάτωv!
Άv ό προορισμός σας ε1vα ι : ol έξωτικοl τόποι !
Τότε έλάτε μαζl μας σέ μι ά όvετη καl εύχάριστη πτήσι
γιά τήv Εύρώπη, τήv Άvατολή ή τήv Άvατ. 'Αφρική.
Ό προορισμός μας ε1vαι ό προορισμός σας l
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AFRICAN
lntematίonal Airline ofAfrica
Σταδίου 5, Άθιϊvαι
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Γι' αύτό ό ργανώσαμε την κεντρική μας εκθεση,
στην όδό Βουκουρεστίου.
Γιά νά κάνουμε την έκλογή σας πιό εΟκολη .
Δημιουργήσαμε ενα λειτουργικό χωρο στό iσόγειο,
δίπλα στίς προθfjκες, μέ προσωπικό
στη διάθεσή σας,_ γιά νά σας βοηθήση
στην πραγματοποίηση των άγορων καi γιά
όποιαδήποτε πληροφορία ii συμβουλή .
Καί, φυσικά, στούς κάτω χώρους
σας περιμένει, δπως πάντα,
ή τεράστια ποικιλία των πρωτοποριακων
δώρων πού σας προσφέρουμε.

Δ/Ιιρα γραφεiου

Κηροπήγια
Φωτιστικά
Κρύσταλλα
Ποτήρια
Μπώλ
ΘΙ\κει; φωτογραφι{i)ν

Σημειωματάρια
·Ημερολόγια
Θερμόμετρα
Βαρόμετρα
Ύγρόμετρα
Μολυβοθf\κες
Πεννοστάτες
Φακελλοθf\κει;
Βάσεις ήμερολογίων
Χαρτοκόπτες

Δ/Ιιρα προσωπικά

Sous - mains
Presse - papier

'Αντικείμενα γραφείου
Δ/Ιιρα σπιτιο\Ι

Τηλ. εύρετήρια
Σιγαροθf\κες
Σταχτοδοχεtα
Ρολόγια έπιτραπέζια
Ρολόγια τοίχου
Άναπτf\ρες έπιτραπέζιοι
Άνθοδοχεtα

ΕΚΘ.ΕΣΗ ΠΡΩΤΟΠ ΟΡΙΑΚΩΝ ΔΩΡΩΝ

•

Στυλό μελάνης
Στυλό διαρκείας
Μολύβια
ΘΙ\κει; κλειδι{i)ν
Μπρελόκ
Πορτοφόλια
Νομισματοθf\κες
Ρολόγια χεριο\Ι
Ξυριστικές μηχανές
'Ανδρικές κολώνιες
Γυναικεtα καλλυντικά
Μανικετόκουμπα
Άναπtf\ρες τσέπης
Δ/Ιιρα γιά αύτοκίνητα
Διιιρα γιά καπνιστές

� Β. ΔΕΡΤΙΛΗΣ ΑΕ
W ΒDΥΚDΥΡΕΣΠDΥ 1 8

1

Μερικοί ισχ"!ρίzονιαι όιι
ιά Μεyάλα Καιασιιίμαια δέν είναι ''chic�

Υnάρχουν όμωι: "chics"
αού ισχυρίzονιαι yιά ιό Μινιόν
ιό ανιίΒειο !

ίίί

φορετικά είδη, σε 226 είδικα καταστή ματα » ,
σε δποια τιμή και ποιότητα οάλη δ νούς σας.
Καί πιστέψτε μας, εlναι οί καλύτερες! Γιατί, οι
« αντιπρόσωποι - άγορασταί » μας στήν Ευρώ
πη , φροντίζουν αποκλειστικα γι' αυτό.
'Αλλά δεν εlναι μόνο αυτό . Το Μ ι
νιον δέχεται ευχαρίστως τήν καλόπιστη άλλαγή
είδών, έπιστρέφοντας ακόμη και τα χρή ματα
σας!
Γ ιά τό Μινιόν λοιπόν δ πελάτης εl
ναι κάτι περισσότερο από φίλος! Γι' αυτό aλ
λωστε τού έξασφαλίζουμε τις ίδανικώτερες καί
πιο aνετες συνθήκες. Πώς; ; ; Μά . . .
Μέ 30 κλιματιζόμενους και aνετους
όρόφους, (( πλημμυρ ισμένους » άπό ευχάριστη
μουσική , με 1 5 κυλιόμενες σκάλες, έκδηλώσεις,
( στό Μ ινιον πάντα κάτι γίνεται ), με τους είδι
κευμένους συμοούλους ( ορεφοκόμο, αίσθητι
κού ς κλπ) , με δώρα άγορών, τα Καρνε 'Αγορών,
το Τσέκ Δώρων, τήν αποστολη τών είδών στο
σπίτι σας, τον ήλεκτρονικό του διερευνητη ΙΒΜ
360, την ' Υπηρεσία Φυλάξεως 'Απολεσθέντων
'Αντικειμένων, την Ύπηρεσία Παραπόνων, τό
M I N I PR I ( τό νέο Su per- Market ) και τό έπί
σης νέο ' Εστ ιατόριο .
_

Ε

ιναι έκείνσι, σι έξσικειωμένσι μέ
τήν πολυτέλεια και τον αέρα τού « Κόσμου » ,
που γνωρίζουν πόσο καλές αγορες μπορεί νά
έπιτύχη μία ' Ιταλίδα στήν « Rinascente » , μία
Έλοετίδα στό « Globus » , fι, μία Νεοϋορκέζα
στό « Macy' s » .
Εlναι aνθρωποι ανεπτυγμένων αν
τιλήψεων και λεπτού γούστου , που θεωρούν ευ
νόητο δτι τό Μεγάλο Κατάστημα εχει τερά
στια ποικιλία και κατα συνέπεια μεγαλύτερη
δυνατότητα νά « ντύση » κομψά και οικονομι
κά, δσους ένδιαφέρονται γι' αυτό. Γ ιατί ; ; ;
την απάντηση μπορείτε να την ορή
τε στό Μ ινιόν, πού εlναι τό δικο σας Μεγάλο
Κατάστημα.
' Εκεί, θ' ανακαλύψετε

((

40.000 δια -

'Όλα αυτά κάνουν έμάς ύπερήφα
νους καί μερικους να πιστεύουν και να ίσχυρι
ζωνται δτι (( c h i c » δεν εlναι aλλο, παρά δ συν
δυασμος ευγενείας. καλαισθησίας καί προοδευ
τικότητας!

Λ1ΙΝΙΟΝ
ΚΑ θΕ ΤΜΗΜΑ ΕΝΑ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗ ΜΑ

" ΜΙ ΝΩ Σ . .

·Όταν

βρίσκεστε κοντά του ...

...μόνον ή COLGATE μέ GARDOL
σάς δίνει τή σιγουριά ότι ή άναπνοή
είναι πάντα δροσερη !
Ό

ένεργόc: άφρόc: τοϋ GARDOL, πού μόνον
ή COLGATE περιέχει, ε ί σχωρεί βαθειά
στό δόντ ι α , τά καθα ρίζει τέλεια καί
σταματό τήν κακοσμία τοϋ στόματος
δλη μέρα. κ ι · έ':τσ ι είστε σίγουρη
δτι ή άναπνοή σαc: είναι πάντα δροσερή
δταν βρίσκεστε κοντά του !

COLGATE

μέ GARDOL
Σac: χαρίζει έ':να κ ύ κλο
έ μ π ι στοσύνηc:.

nΡ.ωτοι
. στις
ολοyιστικέ�
μηχανές !
•

•
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Υπολογi σ τε κσλά
Η Έτο ιρεiο μοc κατέ λαβε τήν πρώτπ
θέοπ στόν κλάδο τών ύπολ ογιστικών
μ πχονών μέσο οέ 4 μόνο χρόνιο
(π ρ ά γ μ α πού άποδε ι κ νύετοι μ έ σ τ οιχεία
κ ο i δχι άπλούc ύπολογιομούc). Τό ότι
σ ή μ ε ρ α , λοι πόν, εiμοστε οί πρώτ ο ι .
δ έ ν ε f ν ο ι τυχαίο :

&
������:��·i;:.��;�- �
J

8
8

Γ νωρί ζ ουμε κ α λά τόν κλάδο μοc.
' Α ν τ ι προσωπεύουμε
μερικούc άπό τούc

_
στών στόν κόσμο.
Ca11011
Κσλύπτουμε, μέ
τic π λ ήρειc σ ε ι ρέ c
τ ώ ν μ π χονών μσc.
τίc άνάγκεc κάθε γροφεiου. μ ι κρού
i'ι μεγάλου.
Μ έ τό ύψοc τών
πωλή σεων πού έχουμ ε , που λάμε
μ πχονέc έγγυπμένπc ποιότπτοc.
φθπνότερο.

�.

8

8

•

Γι σύτό εiμοστε oi
,
πρώτοι. Κοί γι σύτό
.
.
·
δ ι αθέτο υ μ ε κ α i
�
·
i δ ι όκτπτο Κέντρο
Σέρ6ιc ( μ πχονήμοτο
3.000 .000 δρχ.)
μοναδικό α τόν τόπο μοc. (κοi Κέντρο
Σέρ6ιc πολλών Οiκων τοϋ έlΞωτ ε ρ ι κ οϋ
γιά όλόκ λ π ρη τήν Μέσπ ' Ανατολή).
Υπολογiστε σωστά 1
Koi πρίν άγοράσετε μ ι ά ύπολογιστ ι κ ή
μ π χονή (ή όποιοδήηοτε μ πχανή
γροφε i ου) τ π λ εφων ιϊ σ τ ε μοc.
θά σ ό c έΙΞυηπρετήσουμε καλύτερο . . .

ΑΘΗΝ Α Ι : ΣΤΑΔΙ Ο Υ 1 0 -

70Σ

ΟΡΟΦΟΣ - ΤΗ Λ .

32.33 .7 1 4/7 1 7

ΘΕΣ Ν Ι ΚΗ : Λ ΕΩΦ. Μ . ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 9 9 <ΔΙΑΓΩΝ Ι Ο Σ> - ΤΗΛ.

27 4.458

Ο ΡΙ ΖΟ ΝΤ Ι ΩΣ
ΚΑ Ι ΚΑΘΕΤΩΣ
Είμ αστε ή μ ό ν η έ π ι χ ε ί ρ η σ ι π ο ύ
καλ ύ πτει όλό κ λ η ρο τό κ ύ κλωμα τοϋ
π ετρελα ίου στή ν ' Ε λ λάδα. Καθέτως :
ά π ό τ ή ν β ι ο μ η χ α ν ι κ ή π α ραγωγ ή μέχρι
τ ή ν π α ράδοσι τ ε λ ι κ ώ ν π ροϊόντων
στο ύ ς καταναλωτ άς. Κ α ί ό ρ ι ζοντίως :
μ έ ένα δ ί κτυο έ μ π ο ρίας πού έ κτεί νετα ι
σέ όλο τό φάσμα τών π ετρελαιοειδ ώ ν
καί τ ώ ν χ ρ ή σεών των.

σ ι μ α β ι ο μ η χαν ί ας καί βιοτεχν ίας, πε
τρέλαι α θερμάνσεω ς, καύσι μ α π λ ο ίων
καί άε ροσκαφώ ν, λ ι π αντικά κ. ά.

Τό δ ι υ λ ιστή ρ ι ό μας στή ν Θεσσαλον ί κ η
π α ράγει τ ή ν π λ ή ρη σει ρ ά π ροϊόντων
π ετρελα ίο υ καί π ρώτες ύλες γ ι ά τ ή ν
χ η μ ι κ ή β ι ο μ η χα ν ία, ένώ ή έμ π ο ρ ι κ ή μ α ς
ό ργάνωσι έ ξ υ π η ρετε ί τού ς βασι κωτέ
ρου ς κλάδο υ ς τ rϊ ς οίκονομίας μας μ έ
κ α ύ σ ι μ α αύτο κ ι ν ήτων, ύ γ ραέ ρια, κ α ύ -

έ μεϊς δίνου με
τίς σωστές λ ύσει ς
στό " σταυ ρόλε ξ ο ''
τών π ροβλ η μάτων
πού άπασχολοϋ ν τqύς
καταναλωτάς καυσ ίμω ν
καί λ ι π αντι κών.

Π Λ Η Ρ Η Σ Ε ΞΥΠ Η Ρ Ε Τ Η Σ Ι Σ

ΑΠ Ο Μ Ι Α

Χά ρ ι ς στή ν ώλο κ λ η ρωμέν η συ γ κ ρό
τησί μας, στή ν π ροηγμένη τεχνολογία
μας, στόν συστη ματικό έλεγχο π ο ι ό
τητος π ο ύ συ μ π λ η ρώνει κάθε δ ραστη
ρ ι ότητά μ α ς , στ ά ύ φ η λ rϊ ς στά θ μ η ς
π ροϊόντα μ ας, στή ν_ . άρτία ό ργάνωσι
καί στό εί δ ι κευ μένο ·· π ροσω π ι κό μας,

Θ
Esso

Λ ΡΡ"
'Λ S
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8 ΚΕ'ΡΑΑΑΙΑ

μ ε το * ι u α - α rrο θ ε μ α� ι ιι α

8ΠΔΑΗΣΕΙΣ
8ΕΞΑΤΔΤΑΙ
8ΕΡΤΑΤΟΥΠΑΑΑΗΑΙΚΟΝ ΠΡΟΣΔΠΙΚΟΝ α τ ο μ α
8ΑΠΟΔΟΧΑΙ ΠΡΟΣΔΠΙΚΟΥ
8 ΣΥΝΟΑ ΙΚΗ ΙΠΠΟΔΥΝΑ ΜΙΣ
8 Ε ΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΕΧΟΥΣ
8Ε Ρ ΤΟΣ ΤΑ Σ Ι Α

rr α τρα

3 τ ι α f:

- -ν εα rrερ α μ ο ,;

J

1862

1872

164.200.000

579.000.000

505.900.000

1.370.000.000

52.850.000

385.000.000

3.887

3996

1 03.600.000

263.000.000

'1.650 1-Ρ

24.800

Δ ΡΧ
* α ιl u ι δ α

1 . 5 0 0.000.0 0 0
-

u up o f:

Θ.Κοκκαλης
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TQt

polu - programmιi
Τό d ί χαn po l y - progrαmme
είναι ένα μοντέρνο άπορρυπαντικό,
ίδεώδες yιά κάθε τύπο πλυντηρίου .
Γιά κάθε εΊ'δους λεκέ.
Γι ατί έχει είδική σύνθεση :
Άποτελείται άπό πολλά d ί χαn μαζί ,
προγραμματισμένα, ένα yιά κάθε λεκέ.

Ή ποιοτι κή του ύπεροχή καί
ή έyyύηση τής HENKEL τό έχουν
καθιερώσει σ' δλες τίς 'Α yορές
τής Εύρώπης.

dixan τής HENKEL.

•

•

•

•

•

•

πλένει προγραμματισμένα
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Άθιjvα. Νοτιοαvατολικιί iiποψη (πρίv τό 1834)
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