Δίσκοι

-

ΛΥΡΑ

Ταινίες

-

•

ΤΡΑΓΟΥ ΔΙΑ ΠΑΝΩ ΣΕ ΠΟΙΗΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΛΕΥΤΕΡΙΑΣ. Τραγούδια τοu Νίκου Μαμαγκάκη πάνω
σέ ποιήματα Γ. ΣΕΦΕΡΗ- Π. ΠΡΕΒΕΛΑΚΗ-Δ. ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ.
ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ

Α'

καί ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ

Β .
'

Τραγούδια

τοu

Γιάννη

Σπανοu.

ΑΣΜΑ ΗΡΩ·Ι·κιο ΚΑΙ ΠΕΝΘΙΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΑΜΕΝΟ ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟ
ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ -rou ΟΔΥΣΣΕΑ Ε ΛΥΤΗ. Τραγούδια καί μουσική τσu
Νότη Μαυροuδη.
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Λ Α·Ι·Κ Α

Ο

MlflOΛIBAP

Τ Ρ Α ΓΟΥΔΙΑ
τ'οu

τοϋ ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟΥ.
Μαμαγκάκη.

NIKOY

Ε Γ Γ Ο Ν Ο ΠΟΥ Λ Ο Υ.
Μαμαyκάκη.

Μουσl.'κή

't'οϋ

Νί'Κου

Μουσική

τοϋ

Νίκου

12 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 110Υ ΛΟΡΚΑ. Μουσική Γιάννη Γλέζου. Μετάφραση Λευτέρη
Π<Χ'Ιtαδόποuλου.

ΤΟ ΘΛΛΑΣΣΙΝΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙ τοu ΟΔ ΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ. Τραγούδια 't'Ou Λίrνου
Κόκοτοu.
ΕΜΙΛΙΑΝΟ ΖΑΠΑΤΑ τοu ΠΑΜΠΛΟ ΝΕΡ'ΟΥΔΑ. Μουσική ·Γιάννη Γλέζου. Με·
τάφραση Λευτέρη Παπαδόιrtουλου.

•

Αύθεvτική Μουσική
άπό τά μεναΑύτεpα κιvπματονpαφικά apνa

ΥΠΕΡΛ ΑΜΠΡΟ ΑΣΤΡΟ
JESUS CHRIST SUPERSTAR

ΤΟ ΚΟΥΡΔΙΣΤΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΛ Ι

Δίσκος WARN·ER

Α CLOCKWOR!K ORANGE

ΤΟ ΚΕΝΤΡΙ

"Οσκαρ Μουσικης

TtHE STING

ΕΝΑΣ ΠΟΛΥ ΤΥΧΕΡΟΣ ΑΝθΡΩΠΟΣ
ΟΗ 1

LUCKY ΜΑΝ

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΑΓΚΟ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ
LAST TA1NGO ΙΝ PARIS

•

Δίσκοι

-

ΛΥΡΑ

-

·ταινίες

'Οδός Κριεζώτοu 11,ΑΘΗΝΑ-Μεyά'λου 'Αλεξάνδρου 64, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

. . .

·;oL'v'dλOlNΙ�J_ o.i \1!J oNow
\il U 'rJlJ,AlX ΛΟΙΛ/ 'if l'Vd\1� r+
'711711 Vλο Ι �ιaΝ3ιΝΙLJ9 NHJIC

και

ή

dστnρ
όπέδειξε αύτή τήν όγόπη.
ΔεΤτε τις εlσπρόξεις τwν θεότρwν όπου παίζουν
οι πpωταγωνισταl τών έκπομπών μας.
Ή έπιτυχΙα τους δέν λέμε ότι όφεlλεται σέ μάς.
Όχι βέβαια!
οι πρwταγwνισταl μας κέρδισαν
τό μεγόλο κοινό μέ τήν όξlα τους.
Τήν όξlα τους όμως τή δείξαμε έμεϊς
στό μεγόλο κοινό.
Καl φιλοδοξοϋμε σύντομα νa προβόλουμε
όλους τούς δξιους ήθοποιούς.

- 630.373
ΑΣΤΗΡ Τ
605 . 618
Α
V FILMS, ΟΜΗΡΟΥ 13, ΑΘΗΝ , τηΛ.
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'Anootclλott μου tοίΗ; '' tόμους '"ι; αιιρΔι; •Τλ ΥΠΒΡ
ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑ• c.Ιι; tήν tιμ�'\ν tι!Ιν δρχ. 2.400. Όtον κaρa·
λ6βaι tοί.ο; tόμnυι; 06 αδι; 6νtιιιοtοβ6).(Ι) δρχ. 300. Τό 611:ό·
λοιnον δρχ. 2.100 06 σδι; t�οφλ�'\αω ot 7 μηνιalιι; δόοιιι;
tΘν 300 δρχ. tιιάαιη. Τις δόσcις μου θό οΔι; tμβό)aι μt taxυ·
δρομινtι; trτιtaΎtι;.

ΕΠΑΓΓΕΛΜλ....... .

phonograΠl
κυκλοφοροϋν:

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΗΤΕΙΑ
ΜΑΝΟΣ Ε/'Ε'ιΘΕΡΙΟr'

ΘΕΑΤΡΟ

ΔΙΜΗΝΗ ΘΕΑΤΡΙΚΉ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ Β'
Ζ' , Τ ε ϋ χ ο ς 37
Γενάρης - Φλεβάρης 1974

Τόμος

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α' : 1962-66
Τόμοι 1 - 5 . Τεύχη 1 - 30
*

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΣΤΕΡΙΣΚΟΙ :

'Εκδότης Δ ιευθυντfις
-

ΚΩΣΤΑΣ

ΝΙΤΣΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΑ :

*

ΤΕΥΧΟΥΣ

σελ. 1 1

LUfGI ΝΟΝΟ : "fl Canto Sospeso ". 'Ολόκληρο τό 111
μέρος τοϋ εργου, πού άναφέρεται στούς Έλληνες άγωνιστές.
σελ. 1 7
Έντεκα σελίδες της παρτιτούρας

Τη λέφωνα :
3232 2 2 2 - 3222 555 - 3238 030
*

9

;ιι.. : "Τό τραγούδι πού κόπηκε". Τά τελευταία μηνύματα
έκτελεσμένων άπό τούς Ναζί , πού μελοποίησε ό Λουίτζι

Νόνο

Γραφεία : Χρ. Λαδa 5-7 (Τ. 124)

ΤΙΜΗ

Μονομάχοι, εξω άπό κυκλώματα.- Τέσσερις αiώνες Μο
λιέρος !-Ό πλ1iρης θεατρικός Cίνθρωπος.-Ή έπιβολή
σελ.
τοϋ όπτικοϋ ντοκουμέντου

Μ Ι ΚΡΟ ΑΦΙ ΕΡΩΜΑ ΣΤΟ Μ Ο Λ Ι ΕΡΟ
Δρχ.

70

Συνδρομή

έτησία

Δρχ.

400

Φοιτητική

έτησία

Δρχ.

300

MOLIERE: 'Απόψεις γιά τό Θέατρο. Ύψιστος κανόνας :
ν' άρέσει ενα εργο ! Μετάφραση Κώστα Σταματίου σελ. 28
Raymond Laubreaux :
Τριακόσια χρόνια κριτικfiς.
'Ανθολογία άπόψεων γιά τό Μολιέρο, άπό τόν Λά Φονταίν
&ς τόν ' Ιονέσκο. Μετάφραση Κώστα Σταματίου
σελ. 32

'Οργανισμών κλπ. Δρχ. 1 .000
Έξωτερικοϋ: Εόρώπη Δολλ . 25
'Αμερικfις 30. Αόστραλίας 40
*

ΠΑΝ Ν Η ΣΙΔΕΡΗ : "Πεπαίδευκε τήν 'Ελλάδα". Ό Μολιέρος, δάσκαλος το() θεάτρου μας
σελ. 40

Μονοτυπία, δφσετ, βιβλιοδεσία
Γ. Τσιβεριώτης, Λένορμαν 205

ΛΟΥ ΚΙΑΣ ΔΡΟΥ ΛΙΑ : Ό πρώτος Μολιέρος έλληνικά.
Π ρίν άπό 233 χρόνια στό Βουκουρέστι.'Ανακοίνωση σελ. 47

Τηλ. 5 1 2 - 3934 καi 5 1 2 - 3976
*

Ή 'Ποιητική' το() 'Αριστοτέλη.
Καi τά προβλήματα το() σύγχρονου Θεάτρου
σελ. 52

Μ ΕΛΕΤΕΣ&ΑΡΘΡΑ: Τί\ΣΟΥ Λ ΙΓΝΑΔΗ :

Διευθύνσεις συμφώνως τφ νόμφ
'Ι διοκτήτης - Ύπεύθυνος 15λης
Κ ώ σ τ α ς Ν ί τ σ ο ς, Σισίνη 35

ΞΕΝΟ ΘΕΑΤΡΟ :

ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΘΩΜΑΔΑΚΗ : ΙΧ Φεστιβάλ Νανσύ. Ό
σφυγμός τοϋ ζωντανοi) θεάτρου. Μέρος Γ : Τό πολιτικό
σελ. 55
θέατρο

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ :

" ΣΧΕΔΙΟΝ Π ροτύπου Μακροχρονίου 'Αναπτύξεως". Ή
εiσηγητική εκθεση γιά τόν Κινηματογράφο, τ�iν Τηλεόρασελ. 67
ση καί τό Ραδιόφωνο

ΤΟ Δ Ι Μ Η Ν Ο :

'Ανασκόπηση τών γεγονότων τοϋ διμήνου.- Ό Τζώρτζ
σελ. 75
Γκρός, στήν 'Αθήνα; μέ λογοκρισία

Ύπεύθυνος Τυπογραφείου
Γ. Τσιβεριώτης, Λένορμαν 205
*

'Ανασκόπηση Τύπου : Ό Μ ινωτfiς . . . παραξενίζεται

σελ. 76

Διαλέξεις: Άπ' τό θέατρο Δρόμου στά

σελ. 79

Mixed Media

Στατιστική κίνηση θεαμάτων τό Α' τρίμηνο 1 973

σελ. 8 1

Γράμματα πρός τ ό "Θ" : Βασ. Ραφαηλίδη : Θέατρο, Κι
νηματογράφος καί Ν τοκουμέντο.- Βασίλη Ρώτα : Πα
λέβεις ένάντια στό ρεϋμα.- Κ. Π απαϊωάννου : Τά ένί
τρίτφ ίσα, iσον. . . - Φοίβου Ταξιάρχη : Ένο: θέατρο ά
φανίζεται !
σελ . 84

Ζωyρ αφικ·ή - ντοκουμέντο: Ό
αύτόχειρ " 197 2, λάδι 15 Ο χ 1 1 5
τοu Hans
J ϋrgen Dieh 1
"

-

' Εφημερίδα Κυβερνήσεως: Ν .Δ . περί Κινηματογράφου σελ. 86
'Αλλαγές ειJΥων στ' άθηναϊκά θέατρα. 'Από τήν έναρξη
&ς τίς 3 1 Δεκέμβρη
σελ. 89
7
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• Μονομάχοι, εςw άπο κυκλώματα
'Αγών "μετ' έμποδίων" &χει καταλήξει ή ϋπαρξη τοϋ "Θεά
τρου". Δέν πρόκειται, δμως, νά καταθέσει τά δπλα! Μέ τό τεϋ
χος αύτό, μπαίνει κιόλας στό δεύτεοο χρόνο τής έπανέκδοσής
του. 'Αποπνιχτικές οι συνθήκες. 'Αλλά τό περιοδικό &χει f]δη
χαράξει μιά πορεία. Έχει τήν Ιστορία του. Τό φρόνημα μιάς
άποστολής . Μ' αύτά θά πορευτεί. Δέ συνηθίζουμε διακηρύ
ξεις καί λόγια παχιά. Μ ιά δήλωση, δμως, έπιβάλλετα ι :
Θά όπηοετήσουμε τούς στόχους μας μακριά άπό τά κάθε
είδους κλειστά κυκλώματα, πού πάνε νά καταπνίξουν καί
τόν πνευματικό χιί>ρο. Θά μείνουμε μονομάχοι. 'Απροσκύ
νητοι κι άδέσμευτο ι . Καί λίγα πραχτικά : Τό "Θ" θά βγαίνει
ταχτικά. Κι δσο κι /iν εlναι πάλι καθυστερημένο, μέ άλλε
πάλληλες πυκνές έκδόσεις, θά κερδίσει τό χαμένο καιρό καί θά
συγχρονιστεί. Τό "Θ" θά καλύπτει, μέ τόν τρόπο του, τήν έλλη
νική έπικαιρότητα. Καί μάλιστα, δχ ι τή στενά θεατρική . Οι προ
σεχτικοί άναγνιί>στες θά 'χουν f]δη διαπιστώσει καί τiς δυό αύ
τές τάσεις στά τελευταία τεύχη. Μέ τήν άνάπτυξη πού δίνει στό
Δίμηνο - &στε ν' άγκαλιάζει δλη τήν πνευματική καί καλ
λιτεχνική κίνηση τοϋ τόπου - θά προσφέpει, στήν πραγμα
τικότητα, &να . . . δεύτερο περιοδικό - &να τεϋχος μεστής έπι
καιρότητας. Όσοι θέλουν άπολογισμούς κ' όποσχέσεις /iς
άνατρέξουν, μόνοι τους, στά τεύχη πού κυκλοφόρησαν. Ή
άποτίμηση τοl) eργου, δέ μάς φοβίζει. 'Αντίθετα : 'Επικαλούμα
στε τή μέχρι τώρα πορεία μας. Γιά νά δείξουμε, άκριβώς, ποl)
θά φτάσουμε στό μέλλον.

:Jf Τέσσερις αίώνες Μολιέρος !
Τό 1973 τιμήθηκαν, σ' δλο τόν κόσμο, τά 300 χρόνια άπό
τό θάνατο τοl) Μολιέρου. Παντοl) άνεβάστηκαν &ργα του
και, γι' άλλη μιά φορά, &γινε προσπάθεια ν' άποτιμηθεί τό
εργο του - μέ σύγχρονα κριτήρια. Τό σημειώσαμε κι άλλοτε:
Τό "Θ" δεν κυνηγάει έπετείους ! Μέ κανένα, δμως, τρόπο
δέ θά 'θελε νά μοιάσει καί στό λεγόμενο "'Εθνικό Θέατρο"
πού - ταγμένο νά μορφώνει Κοινό - άντί νά διδάξει &να Μο
λιέρο, προτίμησε τή . . Μικριί του Σίμπα! Τό "Θ" ε1χε άπο
φασίσει ν' άφιερώσει στό Μολιέρο, τό τελευταίο τεl)χος
τής χρονιάς. Μέ τά γεγονότα το\) περασμένου Νοέμβρη,
τό τεl)χος δέ βγήκε. Μιά τέτοια δμως έπέτειο, θά 'ταν άδια
νόητο γιά ενα θεατρικό περιοδικό, νά τήν προσπεράσει.
Καθυστερημένα χρονικά, περιορισμένα σέ eκταση, έντελlί'>ς
συμβολικά, περιλάβαμε - στό πρώτο τεl)χος τής νέας χρο
νιάς - ενα μικρό άφιέρωμα. Στή μορφωτική στάθμη το\)
τόπου μας καί το\) καιροl) μας θά 'ταν χρήσιμα καί δυό, καί
τρία, όγκώδη άφιερώματα στόν ποιητή τοl) "στοχαστικοl)
γέλοιου". Θά τά δώσουμε κάποτε. Ή περίπτωση Μολιέρου
δέν καλύπτεται μέ λίγες σελίδες. Ή μολιερική βιβλιογρα
φία κοντεύει κιόλας νά φτάσει τή σαιξπη ρική ! Π άντως,
καί στό μικρό 'Αφιέρωμα, προσφέρεται μιά γεύση άπό τούς
τέσσερις α!ώνες Μολιέρου! "Εν' άπάνθισμα πρώτα, άπ' δσα
ό ίδιος eγραψε-γύρω άπ' τό θέατρο, τά eργα του, τήν κωμω.

1
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1

δία-άποπνέει τό γοητευτικό έκείνο άέρα τής έποχής. "Εν'
άλλο άπάνθισμα εlναι άκόμα πιό χαρακτηριστικό, μ' δσα
κατά καιρούς γράψανε γι' αύτόν καi τό εργο του άφοσιω
μένοι θαυμαστές καί δηλωμένοι έχθροί του. Μιά έλληνική,
κατόπιν, προσπάθεια : 'Από τά πιό ώριμα κείμενα το() !στο
ρικοl) μας Γιάννη Σιδέρη. Προσδιορίζει, δσο γινόταν πιό
όλοκληρωμένα καί σωστά, τήν έπίδραση το\) Μολιέρου
στό Νεοελληνικό Θέατρο. Καί, τό μικρό άφιέρωμα κλείνει
μέ μιά σημαντική έπιστημονική άνακοίνωση τής Λουκίας
Δρούλια πού, καί μόνο αύτή, θά τό δικαίωνε. "Ώς τώρα, γνω
ρίζαμε, γιά παλαιότερες έκδόσεις Μολιερικών &ργων στά
έλληνικά, τόν άποτυχημένο "Ταρτοl)φο" άπό τόν Κοκκι
νάκη στά 1815 καί τό θαυμαστό "Φιλάργυρο" - πασίγνωστο
&κτοτε σάν "Έξηνταβελώνη" - άπό τόν Κωνσταντίνο οι
κονόμο τόν έξ οικονόμων, στά 1816. Ή άνακοίνωση τής
Λουκίας Δρούλια μεταθέτει τρία τέταρτα αιώνα νωρίτερα
•1741
τήν πρώτη γνωριμιά μας μέ τό Μολιέρο, μέ τή χει
ρόγραφη μετάφραση τοl) '"Ασυλλόγιστου" καί τοl) "Κατά
φαντο.σίαν κερατά". Θά 'πρεπε ίσως, νά περιλάβουμε καi
τό τελευταίο άπό τά πέντε άρθρα, πού ·χει γράψει κατά καιρούς
ό Φώτος Πολίτης γιά τό Μολιέρο. Θά τό κάνουμε σύντομα
μέ άλλη εύκαιρία. Θά καταγράψουμε μόνον έδώ, τη σωστη
διαπίστωση - δανεισμένη άπό τή μελέτη τοl) Ραμόν Φερ
ναντέζ - πώς "βάση κάθε κωμωδίας το\) Μολιέρου εlναι
ό καθαρός θεατρικός ρυθμός πού όρίζει τά πάντα. Καί τό
ρυθμό αύτό ό Μολιέρος τόν πήρε άπό τό ιταλικό θέατρο
αύτοσχεδιασμοϋ κι άπό τίς παραστάσεις των σαλτιμπάγκων
τών παριζιάνικων πανηγυριών τής έποχής του, δπως ο! άρ
χαίοι τραγικοί Cίρπαξαν τό θεατρικό ρυθμό άπό τίς διονυ
σιακές γιορτές". Κι άληθινά, αύτός ό ρυθμός εlναι ή θεα
τρική άξία το() Μολιέρου.
-

-

� Ό πλήρης θεατρικός Ciνθρwπος
Θά 'ταν άστείο νά έπιχειρήσει κανένας, σ' εναν Άστερtσ�ο,
νά . . . χρησμοδοτήσει τί έστί Μολιέρος! Θά μπορούσαμε
μόνο άπλά νά ποl)με : Ό Μολιέρος όπήρξε ό πλήρης άν
θρωπος το\) θεάτρου. 'Ηθοποιός, σκηνοθέτης, Θιασάρχης,
συγγραφέας. Ή καθημερινή του ζωή - σ' δλη τη ζωή του συνόψιζε δλα τά προβλήματα πού, άπό καταβολής Διονύσου,
άντιμετωπίζει τό Θέατρο. Ήγουν : νά διαλέξει καλά &ργα,
νά βρεί καλούς ήθοποιούς, νά στήσει καλές παραστάσεις
καί νά έξασφαλίσει τήν έπιβίωση τοϋ θιάσου μέ . . . καλές
εισπράξεις. Όλ' αuτά βρίσκονται σφιχτά δεμένα στό δη
μιουργό Μολιέρο. Γι' αύτό, δταν έξετάζουμε τό συγγραφέα
Μολιέρο πρέπει νά μήν ξεχνάμε τόν 1Ίθοποιό, τό σκ11νο
θέτη - άκόμα περισσότερο τό θιασάρχη, ποu ένδίδει .σέ
χίλιω λογιό\ν σκοπιμότητες. Έτσι μόνο δικαιολογοl)νται
κ' οι ύμνητικές τιράντες στό Βασιλέα του ! Ό Μολιέρος
όπήρξε έμπειρικός. Σά συγγραφέας, ξεπήδησε μέσα άπό
τό κύκλωμα το\) Θεάτρου - κυριολεχτικά άπό άνάγκη : Δε
καπέντε χρόνια βωλόδερνε σέ μικροσυνοικίες καί μακρινές
έπαρχίες, ύπηρετώντας τό δραματολόγιο το\) καιροl) του :
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μεγαλόστομες τραγωδίες, σαχλές κωμωδίες, χοντρές φόρσες.
Όταν, στά τριάντα του χρόνια εγινε θιασάρχης, κατάλαβε
πώς τό ρεπερτόριο αύτό χρr.. ιαζόταν "ά.νανέωση". Άρχισε,
"έπισκευάζοντας" τίς φό.ρσες των άλλων. Είδε δμως, πάλι
στην πράξη, πώς μέ μπαλώματα δέν προχωροϋσε. Στά τριαν
τατρία του χρόνια - στά 1655 στη Λυών - γίνεται συγγρα
φέας μέ τόν '"Ασυλλόγιστο". Άπό κεί καί πέρα είχε την !διο
φυία νά βρίσκει δ, τι θά 'χε ά.νταπόκριση στό εύρύτατο κοινό
πού,τά χρόνια της θητείας του στό θέατρο, είχε καλά γνωρίσει
- ά.πό τούς μαστόρους τοϋ Παρισιοϋ ως τούς χασομέρηδες
της πλατείας τοϋ χωριοϋ κι ά.πό τούς άστους των μεγάλων
πόλεων ως την Αύλή καi τόν ίδιο τό βασιλιά - πού 'παιρνε
μέρος στά μπαλέτα του ! Κάτι που δέν προσέχτηκε δσο επρεπε
σ' δλο τόν κόσμο, είναι ό ρόλος πού 'παιξε ό Μολιέρος
σά σκηνοθέτης. 'Ωστόσο, πέρα ά.πό τiς σκηνοθετικές ένδεί
ξεις πού ύπάρχουν στά κείμενα - που ό ίδιος εδινε στόν
"τυπογράφο", τόν έκδότη του - τό εύρετ1i ριο των κοστου
μιων πού άφησε πεθαίνοντας κ' ενα σωρό μαρτυρίες της έπο
χης, πιστοποιοϋν τη σκηνοθετικi1 του ίδιοφυία, που την
εθετε στ1Ίν ύπηρεσία τοϋ έαυτοϋ του - συγγραφέα. Είδε τό
θέατρο σάν τ�)ν "τέχνη της συνεργασίας δλων των τεχνων".
Τό κείμενό του ήταν λογοτεχνία θεατρικη. Τά ντεκόρ του,
ζωγραφικιi. Τά κοστούμια του, ιστορία μαζί καί κοινωνιο
λογία - τόσο καθόριζαν τό πρόσωπο που τά φοροϋσε. Χρη
σιμοποποίησε όργανικά τ�1 μουσικ1i , που τοϋ 'γραφαν με
γάλοι συνθέτες, δπως ό Λυλλί - γιά δώδεκα θεάματα - κι ό
Σαρπαντιέ. Χρησιμοποίησε τό χορό. Κ' εδενε τόσο λει
τουργικά μέ τά eργα του τη μουσικη καi τό χορό, πού μπορεί
νά θεωρηθεί σάν "πρωτος διδάξας" Μιούζικαλ ! · Αλλη ίδιο
φυία του : Διατηρησε ά.πόλυτη έλευθερία στ1Ί δουλεά του.
Δέν κλείστηκε σ' ενα είδος. Δέν έφάρμοσε συνταγές. Κι άς
είχαν ά.ποδειχτεί πετυχημένες. Κι Cίς ήταν έφευρέτης τους!
'Ανάλογα μέ τό θέμα, διαμόρφωνε τό θέαμα - τό "είδος"
καί τό ϋφος του. Έγραψε σωστές κωμωδίες. Έγραψε Εργα
πού ξεπερνάνε καί την έλαφρότητα της φάρσας. Αλλα,
μέ μουσικη καί χορό, πού διασκεδάζουν διδάσκοντας. Αλλα
στεγνότερα ήθολογικά, δίχως χορό κι άλλα έμβόλιμα.
Κ' i::φτασε νά 'χει , σ' άλλα, καθαρά τραγικό ύπόβαθρο! Μ' ενα
λόγο : Γιά τό Μολιέρο δέν ύπάρχουν κατώτερα είδη Θεάτρου.
'Υπάρχουν μόνο κακά εργα. Ό Σαίξπηρ κι ό Μολιέρος μfiς
μάθανε πώς "ό Κόσμος όλόκληρος είν' ενα Θέατρο, δπου
ό καθένας μας παίζει τό ρόλο του". Κι ό Ζάν - Λουί Μπαρρώ
Θά προχωρήσει : "Ό Σαίξπηρ τεράστιος, μυημένος, μάγος.
Ό Μολιέρος πιό μετριόφρων, γέννημα-Θρέμμα τ�;ς κο
μέντια ντέλ' άρτε, ταχυδαχτυλουργός τοϋ χωριοϋ. Κ' οί
δυό, χρησιμοποίησαν την ίδια ϋλη καi κατάληξαν στό 'ίδιο
"παράξενο ζώο" - τόν δ.νθρωπο. Ό Σαίξπηρ είναι τό ·Α π α ν,
καμωμένο δ.νθρωπος. Ό Μολιέρος είναι ό · Α ν Θ ρ ω π ο ς,
άντανάκλαση τοϋ παντός". Όμως, τ ί κοινό ύπάρχει άνά
μεσα στους Θεατές τοϋ Μολιέρου καi σέ μfiς - τριακόσια
χρόνια μετά τό Θάνατό του; Θά λέγαμε, τίποτc; - ά.πολύτως !
Ούτε Ιστορικά, ούτε κοινωνιολογικά. 'Ακόμα καί . . . γλωσ
σολογικά. Τό νόημα πού 'χαν πολλές λέξεις τοϋ Μολιέρου
στόν καιρό του, γιά τους σημερινους Γάλλους είναι τελείως
δ.πιαστο! 'Επιπλέον, πέρασαν τέσσερις αίώνες, έγιναν τόσες
"πρόοδοι", τόσες ά.λλαγές κι ά.ναστατώσεις. Μέ μίαν μικράν
διαφοράν : Όλ' αύτά δέ μπόρεσαν νά μεταμορφώσουν τόν
δ.νθρωπο, νά τόν ά.λλάξουν ριζικά, νά τόν ά.παλλάξουν ά.πό
τά πάθη καί τίς μικρότητές του. Κι δσο ό δ.νθρωπος Θά πα
ραμένει τό ά.πό α!ώνων "ζώον Cίνθρωπος", Θά iσχύει κι ό
Μολιέρος. Τά πρόσωπά του, ή "παιδαγωγική" του, τά Εργα
του, Θά μένουν ζωντανά . . .
•

•

:JιΙ.. Ή

έπιβολη τοϋ όπτικοϋ ντοκουμέντου

Δυό συγκλονιστικές γιά την 'Ανθρωπότητα άπώλειες -ή πτώ
ση της Δημοκρατίας κι ό Θάνατος τοϋ Νερούδα, στη Χιλή
μfiς έπέβαλαν νά προτάξουμε τό 'Αφιέρωμα Νερούδα στόν
όλοκλη ρωμένο Φάκελο γιά τό Θέατρο - Ντοκουμέντο. Γι'
αύτό καi τό έξώφυλλο τοϋ περασμένου τεύχους κάλυψε τε
λικά, 11 δυνατή μάσκα τοϋ Νερούδα. Τό "Θ" δμως -μ' ά.φοι:.-
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μή τό Ντοκουμέντο- είχε κιόλας κάνει ενα σημαντικό δ.νοι
γμα πρός τiς δ.λλες Τέχνες - τή Μουσική, τόν Κινηματο
γράφο, τή Ζωγραφικ1i . Καi τ' άνοίγματα ποτέ δέν κλείνουν
εύκολα ! Στή μουσική - ντοκουμέντο -καi τήν έθνική μας
Άντίστασιι στό ναζισμό- είναι ά.φιερωμένο τό πρωτο πο
λυσέλιδο Θέμα τοϋ τεύχους. Στόν κινηματογράφο - ντοκουμέν
το άναφέρεται μιά διαφωτιστική έπιστολή. Στή ζωγραφικη ντοκουμέντο ά.νήκει τό έξώφυλλο τοϋ τεύχους - πού 'χε έκ
τοπιστεί ά.π' τό Νερούδα. Λίγα λόγια γι' αύτό δέ Θά 'ταν Cίχρη
στα : Ό 'Άύτόχειρ" τοϋ έξωφύλλου είναι ενα χαρακτηριστι
κό δείγμα ζωγραφικης - ντοκουμέντο. Τό είδαμε καί στό φυ
σικό, στήν περσινή έκθεση που μfiς εφερε τό "Γκαίτε".'Οφεί
λεται στόν 34 χρονω Γερμανό νεο-ρεαλιστή Χάνς Γι ούργκεν
Ντ�iλ, γεννημένο καί σπουδασμένο στό Χάνοου τοϋ Μάιν. Ό
κρι t ικός ρεαλισμός, μ' άλλα λόγια ή· τέχνη - ντοκουμέντο,
είναι ενας νέος, κοινωνικά στρατευμένος, ρεαλισμός. Είναι
φανερi1 , δμως, καί μιά σχέση του μέ τόν έξπρεσιονισμό. 'Απ'
αύτόν δανείζεται τρόπους γιά νά τονίσει τό νόημα των στοι
χείων της πραγματικότητας πού παρουσιάζει καί νά πετύχει
πιό δραστικά άποτελέσματα. Ό. . . αύτοκτονούμενος τοϋ έξω
φύλλου, έχει στοιχεία ρεαλιστικά, φωτογραφικά-ντοκουμέν
του. Θυμίζει, ώστόσο, εντονα τίς μάσκες των προσώπων που
βάζανε στά εργα τους οι έξπρεσιονιστές. Έχει τό σαρκασμό
καί τ�Ί φρίκη τους. Τήν έξαφάνιση το\) άληθινοl) άνθρώπι
νου προσώπου. Μόνο που τώρα, δλ' αύτά συμβαίνουν στήν
πραγματικότητα ! Ό νέος ρεαλισμός έχει τόν παραλογισμό
καί τ�)ν τραγικότ�ιτα μιfiς καταστροφικijς πορείας που ξεπέ
ρασε δσα Cίλλοτε ύπαινισσόταν ό έξπρεσιονισμός. Γι' αύτό καί
νομιμοποίησε καλλιτεχνικά τ�Ί φωτογραφία. Δέν άντικαθιστa,
άπλως, τό παλιό μοντέλο i1 τήν προσωπική γραφή τοϋ καλλι
τέχνη. Τοϋ προσφέρει τήν πιό ά.ντικειμενικ1i, τήν πιό αύθεν
τική άπεικόνιση που μπορεί νά ύπάρξει. Ή άλήθεια δέ χρειά
ζεται πιά ύπαινιγμούς γιά ν' ά.ποκαλυφτεί. 'Υπάρχει ξεδιάν
τροπα προκλητική. Μένει νά τή δείξουμε ! Καί νά τή δοϋμε !
Ό κριτικός ρεαλισμός. εΙναι φυσικό νά 'χει σχέση μέ τίς δυό
αύτές παλιές σχολές, γιατί καί στόν έξπpεσιονισμό καi στό
ρεαλισμό ύπάρχει ή βάση του κοινωνικοl) προβληματισμοl).
Είχαμε γράψει γιά τό ξεκίνημα της τέχνης - ντοκουμέντο, σέ
σχέση μέ την Ιστορία τοϋ ρεαλισμοϋ. ΕΙναι χαρακτη ριστικό
πώς κι ό Ντωμιέ, που κατατάσσεται στό ρεαλισμό τοϋ J9ου
αίώνα, μέ τόν ύπερτονισμό των χαρακτήρων του μπορεί νά
θεωρηθεί καί σάν έξπρεσιονιστής. Κυρίως, σι Γερμανοί έξπρε
σιονιστέι;: των άρχων του 20ου αiώνα δώσανε στην τέχνη τους
κοινωνικό χαρακτήρα. Οί καθυστερημένες μορφές κοινωνι
κijς καί οiκονομικijς διάρθρωσης συμβάδιζαν μέ τό λίμνασμα
της καλλιτεχνικijς ζωης. Οί καλλιτέχνες που Θέλησαν νά τήν
άνανεώσουν είδαν συνδεμένο τό κοινωνικό μέ τό καλλιτεχνι
κό πρόβλημα. Μεταχειρίστηκαν τίς μορφές σά σύμβολα, το
νίζοντας τ�)ν άσκήμια της κοινωνίας που ζοl)σαν. Κ' ή τέχνη ντοκουμέντο, στή Γερμανία ά.ναπτύχτηκε. Βγηκε άπό τό ξε
σκέπασμα πού Θέλ11σαν νά κάνουν οί καλλιτέχνεc στ�1 ναζι
στικη "παρένθεση" της πατρίδας τους : Μέ τήν τέχνη· - ντο
κουμέντο ξαναμπιϊκαν στήν πρωτοπορία, άπό 'να δρόμο που
άν1iκει στήν παράδοσ ή τους κι όδηγεί στό κέντρο προβλημά
των πού ά.πασχολοϋν καί πιέζουν τό σύγχρονο Cί\/Θρωπο. Ή
διαφορά τους άπό τόν έξπρεσιονισμό είναι πώς παρουσιάζουν
τήν ίδια τήν πραγματικότητα χωρίς συμβολικές άναγωγές.
Γι' αύτό καί χρησιμοποιούν τά πιό σύγχρονα μέσα γιά ντοκου
μεντάρισμα : φωτογραφία, κολλάζ, προβολές, κατασκευές. Μέ
δυό λόγια : Ό έξπρεσιονισμός πρόβαλε μιά ύποκειμενικη
στάση. Ή τέχνη - ντοκουμέντο στη ρίζεται στήν άντικειμενι
κότητα. Ό έξπρεσιονισμός μεταχειρίζεται την παρεμβολή
συμβόλων, γιά ν' ά.πευθυνθεί στό συναισθηματισμό τοϋ κοι
νοl), μέ μιά ύποβολή. Ή τέχνη - ντοκουμέντο μεταχειρίζεται
τήν άμεσότητα το\) πραγματικοϋ γιά ν' ά.νοίξει τά μάτια το\)
κοινού, νά τό κάνει νά σκεφτεί καί νά κρίνει. Ή ύποβολή
το\) δραματικοl), που κατόρθωνε ό έξπρεσιονισμός, πετυχαί
νεται τώρα πιό ά.ποτελεσματικά, πιό πειστικά καί ξεκάθαρα
μέ τ�Ίν έπιβολ1Ί το\) ά.διάσειστου ντοκουμέντου καί τήν προ
βολή τοϋ δραματικοl) μέσα ά.πό ά.διάψευστα όπτικά στοιχεία.

�Ο �PAΓOY.lll ΠΟΥ ΚΟΠΗΚΗ
Τά τελευταία μηνύματα έκτελεσμένων
άπό τούς Ναζί πού μελοποίησε ό Νόνο
Τό " Θέατρο . . άποκάλυψε σ' εναν 'Αστερίσκο του προηγού
μενου τεύχους, τή στεν1i σχέση πού 'χει μέ τήν ' Ελλάδα τό
μουσικό έργο τοϋ Λουίτζι Νόνο " 11 Canto Sospeso . Ό διά
σημος ' Ιταλός συνθέτης, άντi γιά στίχους, χρησιμοποίησε στό
έργο του τά γράμματα πού 'στειλαν στούς δικούς τους - λίγο
πρiν στηθουν στό έκτελεστικό άπόσπασμα - δέκα άγωνιστές
της εύρωπαϊκfjς 'Αντίστασης . οι τρείς άπ' αύτούς - πού τά
στερνά μηνύματά τους άιcούγονται στό τρίτο μέρος τοϋ έργου
είναι Έλληνες! Ό 'Αντρέας Λυκουρίνος, J4 χρονώ, μαθητ�Ίς.
Ό Λευτέρης Κ ιοσσές, 1 9 χρονώ, φοιτητής. Κι ό Κώστας
Σίρμπας, 22 χρονώ, κουρέας.
Κανένας δέν είχε μιλήσει στήν 'Ελλάδα γιά τό " 11 Canto
Sospeso - τό "Τραγούδι πού 'μεινε στή μέση"! Κανένας
δέ μϋ.ς είχε μιλήσει γιά τά τρία παιδιά πού έκτελεστήκανε άπό
τούς Γερμανούς. Τό " Θέατρο " πρωτοανάφερε τό έργο καi
τούς ίipωες. Κ' αισθάνθηκε χρέος νά δώσει συνέχεια.
Βρfjκε τ' άποχαιρετιστήρια γράμματα του μικροϋ Λυκουρίνου,
του Κιοσσέ καί τοϋ Σίρμπα. Βρfjκε λεπτομέρειες γιά τii ζω1i
καi τii δράση τους. Π fj ρε, άπό τiς άδερφές τοϋ Κ ι οσσέ, τii
μοναδική φωτογραφία καi τό στερνό του γράμμα. Μάζεψε δ,τι
στοιχεία ύπάρχουν γιά τό Λουίτζι Νόνο. Βρfjκε τήν παρτι
τούρα τοϋ έργου. Κι δλ' αύτά, μέ iδιαίτερη συγκίνηση καi
περηφάνεια, τά φέρνει στή δημοσιότητα.
Γιά μάς, ο ! σημερινές σελίδες 1Ίταν χρέος. Μακάρι, τό χρέος
αύτό, νά γινόταν συνείδηση καi γιά τόν τόπο. Τότε, δέ θά γνω
ρίζαμε τούς iiρωές μας άπό τούς ξένους . Δέ θά τούς άφήναμε
στό σκοτάδι μιάς ά.νωνυμίας καί μιας λ�1θης περσότερο ά.πό
τριάντα χρόνια! Θά τούς κρατούσαμε ζωντανούς μέσα μας
κι ό.νάμεσά μας. Ώσπου νά 'ρθει ό καιοός - γιατί, σίγουρα,
θά 'ρθεί! - πού τά ματωμένα γοάμματα τών άγωνιστών θά
μποϋν στ' 'Αναγνωστικά τών σχολείων. Καi τά παιδιά μας,
πλάι στά γραφτά τοϋ Μακρυγιάννη, θά διαβάζουν τά γράμματα
του Κιοσσέ, τοϋ Σίρμπα καi του μικρου Λυκουρίνου . . .
"

"

ΜΝΗΜΕΙΑ ΣΕΜΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΑΣ
Συγκλονιστικά είναι τά τελευταία γράμματα των τριών νεαρών
ά.γωνιστών, πού μελοποίησε ό Νόνο. Μνημεία σεμvότητας καi
παλληκαριάς, δέ σηκώνουν κανενός είδους παρουσίαση .
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΙΟΣΣΕΣ
Δεκαεννιά χρονώ. Φοιτητής Φιλολογίας. Γεννήθηκε στόν Πει
ραιά στά 1 923. Έγκατάλ�ιψε τίς σπουδές του γιά νά μπεί
στήν 'Αντίσταση . 'Έγινε άρχισυντάκτης της έφημερίδας " Ή
φωνή τών σκλάβων " . ' Αποστολή του στήν 'Αντίσταση, ή
περίθαλψη τών συμμάχων πού 'χαν ξεμείνει στήν 'Ελλάδα
τά χρόνια της [ταλογερμανικης Κατοχfjς. Πιάστηκε άπό
τούς Γερμανούς, στόν Πειραιά, στις 19 Φλεβάρη τοv 1942,
στό ύπόyει ο οπου τύπωνε τήν παράνομη έφημερίδα του. Όδη
yήθηκε στά κελιά της Μέρλ1ν, βασανίστηκε και κλείστηκε στlς
φυλακές Χατζηκώστα. Πέρασε άπό yερμανικό στρατοδικείο
στιΊν 'Αθήνα, στις 28 τοv Μάρτη 1 942 και καταδικάστηκε σέ
5 χρόν1α φυλάκιση. Τουφεκίστηκε σάν ομηρος, στις 5 ' Ι ούνη
τοv '42 στιΊν Καισαριανή , μαζί μέ τό Γιώργο Κωτούλα κ1
άλλους έφτά πατριώτες. Νά τό τελευταίο μήνυμα στούς δι κούς του :

'Αγαπημένοι μου μητερούλα, πατερούλη, άδελφούλες,
Σήμερα 5 /6 /42 θa έκτελεσθούμε. Πεθαίνουμε σaν
aνδρες γιa τήν πατρlδα. Δέν ύποφέρω καθόλου, καί
lτσι δέν θέλω νa ύποφέρετε καί σείς καί νa μέ κλά
ψετε. Κάμετε ύπομονή. Σίiς εvχομαι νa εύτυχ1]σετε
καί νa μή λυπόσαστε. Τί νa γlνη. Οί λύπες καί οί

χαρές εlναι γιa τούς άνθρώπους. Χαιρετίσματα άπό
δλη μου η)ν καρδιa σέ δλους. Εϊμαστε άντάξιοι τών
'
'
- 'Ελλα'δος. (Δεν
' τρεμω
'
προγονων μας και' της
καθολου άλλa γράφω όρΟιος ! 'Αναπ1ιέω γιa τελευταlα
φορa το μυρωμένο πρωινο Έλληνικο άέρα ! Μεταλά'
,
βαμε, ραντιστηκαμε και' με' κολωνια που' εlχε καποιος ! ) Χαίρε' Ελλάδα μητέρα ήρώων. Χαlρετε άγα
πημένοι μου. 'Έχετε γειά. Na κρατηθήτε δλοι στο
ϋψος σας. Γειά σας άδελφούλες μου. Γειά σου πα
τερούλη καί γλυκειά μου Μητερούλα. Κουράγιο.
Ζήτω ή πατρίδα. Σας φιλώ μέ άγάπη
Λευτέρης
'

ΚΩΣΤΑΣ ΣΙΡ ΜΠΑΣ
Ε!κοσιδυό χρονώ. Κουρέας. Γεννήθηκε στά Τρίκαλα της Θεσ
σαλίας στά 1 922. Προσχώρησε στίς πρώτες πρώτες ομάδες
τοv βουνοv. Έδειξε Ιδιαίτερη δραστηρ16τητα στήν όργάνωση
άντιστασιακών δμάδων στή γύρω άπ' τά Τρίκαλα περιοχή.
Πιάστηκε yιά πρώτη φορά τό '43, άπό τίς Ιταλικές άρχές
Κατοχης. Άπελ�υθερώθηκε στις 8 τοv Σεπτέμβρη τοv 1 943 ,
οταν Ενα μεyάλο τμfjμα ' Ιταλών στρατιωτών, ένώθηκε μέ
τvύς " Ελληνες της 'Αντίστασης. Στις 1 8 ' Απρίλη τοv 1 944,
σέ μιά έπιχείρηση έναντίον τοv γερμανικοv Φρουραρχείου
στά Τρίκαλα, σκοτώθηκαν 8 Γερμανοί στρατιώτες, άλλ' δ
Σίρμπας πιάστηκε α!χμάλωτος. Όδηyήθηκε γιά λίyες ώρες
στlς τοπικές φυλακές καί βασανίστηκε. Τήν ίδια μέρα, οί
Γερμανοι τόν κρέμασαν στήν κεντρ1κή πλατεία τών Τρικάλων
μπροστά στόν πατέρα του. Τό σκοινί eσπασε . Ή έκτέλεση
έπαναλήφθηκε. Τό σκοινί eσπασε yιά δεύτερη φορά. Ή έκτέ
λ€ση έπαναλήφθηκε γιά τρίτη φορά - και πέτυχε . Μαζί του
κρεμάστηκαν ο\ σύντροφοί του Μπράγκης, Πέτρος Γιάννακας,
Σέργιος Γκάτζος καi Κώστας Στερyιόπvυλοs. Ό Σίρμπας, λίγο
πρίν άπ' τήν έκτέλεσή του, Εστειλε το παρακάτω γράμμα στον
πατέρα του :

18 'Απρίλη 1944
Λατρευτέ μου πατέρα,
Σέ δυο ώρες θa μέ κρεμάσουν στήν πλατεlα γιατί
εlμαι πατριώτης. Δέ μπορούμε νa κάνουμε τίποτα.
Μήν πικραίνεσαι πατέρα. Αύτο ήτανε γραφτο γιa
μένα. Πεθαlνω μέ παρέα. 'Αντίο. Φιλώ η) μητέρα
καί δλους. Χαιρετισμούς στούς γείτονες. Καλή άντά
μωση στον aλλο κόσμο. Θa σας περιμένω. f{αί ή
μέρα πού θa φτάσετε, θa εlναι γιa μένα γιορη]. Τά
πράγματά μου, θa τa πάρετε άπο η)ν Άστυνομlα.
Το πορτοφόλι μου, δέν εlχε μέσα τίποτα. 'Όμως
εlναι καινούριο. Πάρτο έσύ πατέρα. Γειά σας. Na
θυμάσαι πώς ό γιος σου πάει πικραμένος, γιατί δέ
θ' άκούσει τίς καμπάνες τής 'Ελευθερlας. 'Αντίο.
Ζήτω ή 'Ελευθερlα.
f{ώστας
"Ητανε γραφτο νa πεθάνω 'Απρlλη.
ΑΝΤΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡ Ι ΝΟΣ
Δεκατεσσάρω χρονώ. Μαθητής Γυμνασίου. Γεννήθηκε στήν
Καλλιθέα στά 1 929. 'Άρχισε τήν παράνομη δράση του σά
σύνδεσμος άνάμεσα σέ διάφορες άντιστασιακές όρyανώσε1ς.
Πιάστηκε στις 1 3 τοv Μάη τοv 1 943, άπό τούς Γερμανοvς,
11

στήν Καλλ1θέα, τήν ώρα ποv μετάφερε μ�ά δ1αταyή άn·ό
κάπο10 τομέα τϊ;s 'Αθήναs στήν Καλλ1θέα. Όδηyήθηκε στά
κελ1ά τϊ;s δδοv Μέρλ1ν. Βασανί&τηκε άyρ1α. Μεταφέρθηκε στό
στρατόπεδο τοv Χαϊδαρ1οv. Τουφεκίστηκε, χωρίs δ ίκη, στίs
5 τοv Σεπτέμβρη τοv 1 943 στήν Κα1σαρ1ανή , μαζί μ' άλλουs
έφτά πατρ1ωτεs. Τό παρακάτω μήνvμα, δ Λυ1φυρίνοs τό
πέταξε άπ' τό καμ1όν1 ποv τovs πήyα1νε στόν τόπο τϊ;s έκτέ
λεσηs. Τό πeρψάζεψαν πeραστ1κοί .
Μπαμπά,
Μέ πaνε στήν Καισαριανή γιά έκτέλεση μαζί μέ
Cίλλους 7 κρατουμένους. (Άκολουθοuν τά. όνόματα
καi. τά. έπίθετα τών συντρόφων του). Σέ παρακαλώ
πολύ, είδοποtησε τά σπtτια τους. Μή στεναχωρηθή
τε. Πεθαtνω γιά τή λευτεριά τής Πατρtδας.
'Αντρέας
Μ Ι Α ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΜΟΥ ΚΟΡΝΑΡΟΥ

Ό Θέμος Κορνάρος, κρατούμενος κι δ ίδιος, eχει ιcαταθέσει

στό βιβλίο του "Στρατόπεδο τοϋ Χαϊδαριοϋ " τιίν παρακάτω
συγκλονιστικιί μαρτυρία γιά τό μικρό Λυκουρίvο :

. . Δέ θά ξεχάσω eνα πα1δάκ1 ώs δώδεκα χρονω. Λυκουρίνο
τό λέγανε. Μέ πλησίασε μ�ά νίιχτα παγωμένη .
- ΚοψΟ:σα1 ; μοv λέε 1 .
-Όχ1 πα�δί μου. Κρυώνε1s; Κοψήσου έδω.
-"Εχω κουβέρτεs. 'Αλλά ήθελα νά σέ παρακαλέσω y1ά κάτι.
Μά νά μήν τό πείs σέ κανένα .
-"Ε, πωs yίνετα1, Λυκουρίνο, ν ά π ω ξένο μυστ1κό !
-Άν eχε1s eνα τσιyάρο ! Νά δείs, ποv έyώ θά σοv τό δώσω
αvρ10 !
-'Έχω πολλά, πα1δί μου, άλλά καπνίζε1s;
-'Απόψε θά καπνίσω. ΕΙδα evα κακό όνειρο. Και λυπΟ:μα1
πολV τόν μπαρμπ' 'Αποστόλη και τόν Κώστα ! Νά δείs, ποv
θά πάθουνε κανένα κακό !
- Δέ μοv λέs τ' δvεφό σου;
- Δέ θά τό καταλάβε1s ! Θέλω νά σοv πω, άλλ1ωs εΙνα1 τά
όνειρα των πα1δ1ων ! .
Σηκώθηκα, οπωs μπόρεσα, καi κοvτσα - κοvτσα σVρθηκα στό
«

.

Λουίτζι Ν6νο, ό δυναμικός πρωτοποριακός συνθέτης, πού ή
κοινωνική του " στράτευση " δέ μειώνει την άξlα τού eργου του

θάλαμο. Μ' άνησvχοvσε πολV αvτό τό πα1δί . ΠολV λίyο πρ ο 
σέξαμε τή μοναξ1ά των πα1δ1ων τοϋ Στρατοπέδου. Κ1 αvτά
τό βλέπουνε φυσ1κό. Βyάλαvε τό καταδ1καστ1κό συμπέρασ μα
y1ά τovs μεyάλουs, πώs " . . . άλλ1ωs ε{να1 τά όνειρα των Παt
δ1ων ! ", Φvσ1κά θά προχώρησαν και θά ξεκαθάρ1σαν μ όνα
τουs, πώs κ1 δ έyω1σμόs των μεγάλων εΙνα1 κάη φρ1χτό ! 'Αλ
λοίμονο στήν κο1νωνία, ποv δέν eχε1 καταχτήσε1 τήν έμπι
στοσ\ινη των πα1δ1ων . . .
Mov εΙπε ψέματα πώs καπvίζε 1 . Τά τσ1yάρα τά μοίρασε σέ
μ�ά παρέα yερόντων, ποv τουρτουρίζουνε σέ μ�ά yων1ά.
Τώρα κάθετα� καi τovs λέε1 παραμvθ1α ! Πόσο τό ντρέπομαι
τό μεyάλο α\ιτό παιδί! Μέ πόση σοφία και μέ πόση άπλοχeρ1ά
παραχωρεί τά προνόμ1ά του y1ά ν' άπαλ\ιvε 1 τόν πόνο στis
καρδ1έs των μεγάλων. Κ' vστερα, μόνο, eρημο, χωρis καμιά
έλπίδα στή φοβερή του μοναξιά, τρ1yυρίζε1 τό θάλαμο, τρίβει
τά χepάκ1α του νά ζεσΤαθοvvε, καi Πεpψέvε1 τή νvχτα νά Πε
ράσε1 . Ξενvχτηs, κατάδικοs σωστόs, άyωνιστήs δλόκληροs ,
μέ δ1κή του κατηyορία, όξω άπό τόν πα1δ1κό κϊ;πο, ξένοs,
βρϊ;κε τή δvναμη νά κρVβετα1 καi καvέναs νά μή νιώσει τό
παράπονό του !
Σέ ήλικία ποv eπρεπε νά χορτάσει τό πα�χνίδ1 καί τό yέλ10,
άyωνίστηκε σ' έπ1κίνδυvα πόστα y1ά τήν έλευθερία τοv τόπου
του ! Έπονίτηs άκοvραστοs, πρόθυμοs, ολο αύτοθυσία κ'
έπίyνωση τοv κ1νδwου, δοvλεψε στιs πρωτεs yραμμέs τοv
άyώνα. Τά "Es - "Es βρήκανε τά ίχνη τϊ;s παρέαs του. Στά
θηκε μπρόs κ' eφραξε τό δρόμο ! Τό κρέμασαν, τό βασάνισαν
άπάvθρωπα.
- Τίποτα δέ θά μάθετε άπό μένα ! i'jταν ή άπάvτησή του. Τό
μόνο ποv eχω νά σΟ:s πω, ε{να1 πώs δ πατέραs μου δέν ξέρε�
τίποτα και νά Ί'όν άφήσετε ήσυχο . ' Εμένα κάνετέ με 8,η νομί
ζετε .
Τό φέρανε στό Χαϊδάρι. Κ' έδω συνεχίζει τόν όμορφο άyώνα,
προσπαθώνταs νά σταθεί y1ά τovs μεyάλουs, ο, η θά λαχταροv
σε νά yίνουνε αύτοi y1ά τό ηαιδί.
Τήν έπομέvη τό πήρανε y1ά έκτέλεση . Κ' eτρεχε σά ζαρ1<άδ1
στή yραμμή του, y1ά νά μήν περάσε1 άπό τό μvαλό κανεvόs,
πώs δέν i'jταν ή'αλληκάρ1 ώs τήν vστερη ώρα ! » .

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ

«

Σ' ΟΛΟΥΣ ΕΚΕΙΝΟΥΣ

. . .

»

Ποl.) βρf\κε δ Νόνο τά γράμματα τ&ν τρι&ν 'Ελλήνων άγωνι
στ&ν; Στά 1954, ό γνωστός 'Ιταλός έκδότης Τζούλιο Έινάουντι
κυκλοφόρησε, στά ιταλικά, στό Τουρίνο, εναν όγκώδη τόμο
μέ 750 περίπου σελίδες κο.ι τόν τίτλο "Lettere di condannati a
morte della Resistenza europea . Μ' άλλα λόγια: " Γράμματα
καταδικασμένων σέ θάνατο τf\ς εύρωπαϊκfjς 'Αντίσταση ς ".
'Από τή συγκλονιστική αύτή άνθολογία, μέ άποχαιρετιστήρια
μηνύματα μελλοθανάτων, διάλεξε ό Λουίτζι Νόνο τά κείμενα
πού μελοποίησε.
Ό τόμος πεpιλαβαίνει γράμματα έκτελεσθέντων άπό δεκάξη
χcορες : 35 Γάλλων, 32 'Ελλήνων, 31 Ίταλ&ν, 27 Τσεχοσλο
βάκων, 26 Γερμαν&ν, 17 Βουλγάρων, 1 7 Γιουγκοσλάβων καi
17 Πολων&ν, 15 Βέλγων, 12 Αύστριακ&ν, 12 Δανών, 12 Νορ
βηγών, 10 Όλλανδ&ν, 5 Ούγγαρέζων, 5 Ρώσων καί ένός άπό
τό Λου�εμβοl.)ργο.
Στόν τόμο άφιερώνονται 35 σελίδες στήν 'Ελλάδα καί περι
σώζονται μηνύματα τ&ν έξf\ς 32 'Ελλήνων πού έκτελέστηκαν
άπό τούς Ναζί : Κώστας Βαβουράκης, ·Άγγελος Μπάρκας,
Μαρίνος Μπάρκας, Λευτέρης Κ ιοσσές, Γι&ργος Κωτούλας,
'Αντώνης Λιαμiiς, Βασίλης Κουνιάρης, ' Ηλίας Κανάρης, Σπύ
ρος Τζαβέλλας, Δήμητρα Τσάτσου, ' Ιωακείμ Λούλιας, 'Αν
τρέας Λυκουρίνος, Γι&ργος Γιατράκος, Κώστας 'Ορφανίδης,
Μ ιχάλης Μουτάκης, Σεραφείμ Τριανταφύλλου, Γιάννης Κων
σταντόπουλος, Κώστας Σίρμπας, Μf\τσος Ρεμπούτσικας, Στρά
τος Δημόπουλος, Γι&ργος Δανιόλος, Γιάννης Δημητσιάνος,
Κώστας Μ ανωλόπουλος, Ροl.)σσος Κούνδουρος, Γιώργος Γιου
ροl.)κος, Κώστας Παναγιώτης, Δημήτρης Κιρίκος, Πέτρος
Γρίσπος, 'Αντώνης Καλόγερος, Γι&ργος Βασιλiiς, Δημήτρης
Εύθυμίου καί Λέανδρος Καβαφάκης.
Ή κουβερτούρα τοl.) τόμου καλύπτεται άπό τό χειρόγραφο
τοl.) τελευταίου γράμματος το\) Έλληνα άγωνιστf\ 'Αντώνη
Λιαμii, στή γυναίκα του Κατερίνα.
'Από τόν πολυσέλιδο πρόλογο πού 'γραψε "(ιά τό βιβλίο ό
Τόμας Μάν δίνουμε ενα πολύ μικρό άλλά χαραχτηριστικό
άπόσπασμα :
"

« . . ... 'Η πίστη, ή έλπίδα κ' ή α�;οθ,υ�"ία μι�� εύpωπ_αϊ':ή� νεο
λαίαι;, av πιJρε τό εύγενικό δνο!1α i;.esιstance , σε μια ομοφωv�
διεθνή Αντlσταση ένάντια σ_την άτιι.;ωσ� τιϋ.ν ΧC;>Ρ_ιJ':ιν τηι;, στ�
αlσχοι; μιΟ.ι; χιτλερικιϊι; .Εύρ;:>πηι; !'αι στη , φι;!κη ενοι; χ���ερ!κου
κόσμου, δέ σημαίνει πωι; ηθελε � πλιJι,ι; ν, άν;ισταθει ι! α κι
δτι eνιωθε πώς ιJταν ή πρωτοπορια για μια καλυτερη άνθρωπινη
κοινωνία ».
•

·ο Λουίτζι Νόνο σύνθεσε τήν καντάτα του ενα χρόνο περίπου
μετά τήν κυκλοφορία τοϋ βιβλίου. Ήταν παραγγελία :ης
Westdeιιtschen Rundfunk, της Δυτικογερμανικilς Ραδιοφωνιας
της Κολωνίας. Στά 1957, τό "11 Canto Sospeso" έκδόθηκε
άπό τό μουσικό ο!κο "Άρς Βίβα" τοϋ Μάιντς.
'Αξίζει νά σημειωθετ πώς ή μετοχή "sospeso" στόν τίτλο τοϋ
έργου σημαίνει "κομμένο", "πού 'μεινε στή μέση" άλλά
:
καi . μετέωρο". 'Αφήνοντας "μετέωρη" κι αότη άκόμα την
άφιέρωση, ό Λουίτζι Νόνο χαρίζει τό i!ργο του"Α tutti loro",
δηλαδή "σ' δλους έκείνους" . . .
Τό " 11 Canto Sospeso" ε!ναι γραμμένο γιά τρείς σολίστες
(σοπράνο, άλτο, τενόρο), μιχτή χορωδία και μεγάλη όρχή
στρα: 4 φλάουτα καi πίκκολι, 2 δμποε; 2 κλαρινέτα σέ σι
ϋφ. 1 κλαρινέτο μπάσο, 2 φαγκότα, 6 κόρνα σέ φα, 5 τρομπέτες
σέ �ι ϋφ. καί ρε, 4 τρομπόνια, τύμπανα όρχήστρας (3 έκτελε
στές), 5 τύμπανα δίχως "χορδές·' (Schnarrsaiten), 5 κρεμαστά
κύμβαλα, βιμπραφόν, ξυλόφωνο, μαριμπαφόν, γκ:λόκενσπηλ,
12 καμπάνες, 2 6.ρπες, τσελέστα καi i!γχορδα. Ή διάρκεια τοϋ
έργου ε!ναι 28'. Ή σύνθεση χωρίζεται στά παρακάτω ένν�ά
μέρη:
1. 'Ορχήστρα.
2. Χορωδία ά καπέλλα. Κείμενο έπιστολfις το{) 26 χρονώ
Βούλγαρου δάσκαλου καi δημοσιογράφου Άντον Πο
πώφ:

.. Πεθαίνω γιά ίiνα κόσμο ποί> θά λάμπει μέ φιJ':ις τόσο
δυνατό καί μέ τόση όμορφιά ποi> ιί θυσία μου θέ νά 'ναι μηδα
μινιί. Γι' αύτό πέθαναν έκατομμύρια άνθρωποι στά όδο
φράγματα καί στόν πόλεμο. Πεθαίνω γιά τιί δικαιοσύνη,
οί ίδέες μας θά νικιίσουν».
ιι.

3. Σοπράνο, 6.λτο, τενόρος κι όρχήστρα. Κείμενα έπιστο
λών τριών 'Ελλήνων: τοΟ 14 χρονώ μαθητη 'Αντρέα
Λυκ:ουρίνου, τοΟ 19 χρονώ σπουδαστη Λευτέρη Κιοσσέ
καί τοϋ 22 χρον& κουρέα Κώστα Σίρμπα:
« .. . μέ πΟ.νε στιίν Καισαριανιί γιά έκτέλεση, μαζί μ' άλλους
έφτά. Πεθαίνω γιά τιί Λευτεριά τιϊς Πατρίδας ...».

« ... σήμερα θά έκτελεσθοϋμε. Πεθαίνουμε σάν άντρες γιά
τήν πατρίδα. Νά κρατηθιϊτε δλοι στό ϋψος σας ...».
<< •

• •

θά μέ κρεμάσουν στιίν πλατεία γιατί εlμαι πατριώτης.

Ό γιός σου πάει, δέ θ' άκούσει τίς καμπάνες τιϊς 'Ελευθε
ρίας ... ».

4. 'Ορχήστρα.
5. Τενόρος σόλο κι όρχήστρα. Κείμενο έπιστολfις τοϋ
Χαίμ, 14 χρονώ άγροτόπαιδου άπό τήν Πολωνία :
((. . . aν ό ούρανός ήταν χαρτί ΚΙ δλες Οί θάλασσες τοϋ
κόσμου μελάνι, πάλι δέ θά μποροϋσα νά σό.ς περιγράψω
τά δσα ύποφέρω κι δλα δσα άντικρύζω γύρω μου. Λέω
σ' δλους "[χετε γειά " καί κλαίω .. .».

6. Χορωδία κι όρχήστρα. Κείμενο έπιστολης της Πολω
νίδας Έσθηρ Σρούλ:

« ... οί πόρτες άνοίγουν. Νάτοι oi δολοφόνοι μας μαυρο
ντυμένοι. ΜΟ.ς κυνηγοϋν eξω άπό τή συναγωγή.Πόσο σκλη
ρό εlναι ν' άποχαιρετό.ς γιά πάντα τήν ομορφη ζωή ...)),

Λευτέρης Πιοσσές, ό σεμνός δεκαεννιάχρονος φοιτητής, πού
έκτελέcιτηκε άπό τούς ναζl, πρίν 32 χρ6νι.α στην Παισαριωιή

« . . . Θά 'μαι ιjρεμος καί ιϊσυχος μπροστά στό έκτελεστικό
άπόσπασμα. Εlναι άραγε τό ίδιο ίίσυχοι καί κείνοι πού μό.ς
καταδίκασαν ; ιι.
« . . . πηγαίνω μέ τιίν πίστη μιό.ς καλύτερης ζωιϊς γιά σό.ς ιι.

'Ιστορικά, ή καντάτα τοϋ Νόνο θεωρείται έργο-σταθμός στή
μεταπολεμική έξέλιξη της τέχν11ς τfις σύνθεσης. ετναι ή
άποθέωση ένός φωνητικοϋ λυρισμού, βγαλμένου δμως μέσα ά
πό μιά αόστηρότατη όργάνωση δλων τών παραμέτρων (τονικά
ϋψη, διαστήματα, ρυθμοί, 1iχοχρώματα, διάρκειες κλπ.) της
γραφfις πού 'ναι γνωστή σάν "καθολικός σειραϊσμός ''. Τό
εργο Cίνοιξε νέους δρόμους στήν άντιμετώπιση τοϋ φωνητικοu
στοιχείου άπό τή μεταπολεμική σύνθεση.

ΝΟΝΟ, ΕΝΑΣ ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΟΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ
Προτοϋ μιλήσουμε λεπτομερέστερα γιά τό "Τραγούδι πού
κόπηκε", Ιiς δοϋμε τή μουσική φυσιογνωμία τοϋ διάσημου
Ίταλοϋ πρωτοποριακ:οΟ συνθέτη Λουίτζι Νόνο.

7. Σοπράνο σόλο, γυναικεία χορωδία, όρχήστσα. Κείμενο
έπιστολfις της Ρωσίδας Λιούμπκα Σβέτσοβα.

«Πάνω άπ' δλα εlναι άπαραίτητο νά ξυπνήσουμε τή νέα δύναμη
τοϋ συναισθιίματος πού μόνο μέσ' άπό τιi Νέα Μουσική μπορεί
νά γεννηθεί ιι. Τά λόγια αότά το() Νόνο θά μποροΟσε νά
πεί κανένας πώς τόν... συνοψίζουν !

8. 'Ορχήστρα.

Γεννήθηκε στις 29 Γενάρη τοϋ 1924 στή Βενετία. Ό Γάλλος
μουσικολόγος Κλώντ Ροστάν άναφέρει χαραχτηριστικά στό
" Λεξικό της Σύγχρονης Μουσικης" του (Έκδοση Λαρούς,

«" Εχε γειά, μάνα, ή κόρη σου Λιούμπκα πάει μές στήν
ύγρή γή...)).

9. Χορωδία καί τύμπανα όρχήστρας. Κείμενα έπιστολών
της Ρωσίδας Ίρίνα Μαλοζίν, του 40 χρονώ Ίταλοϋ
στοιχειοθέτη Έουσέμπιο Τζιανμπόνε και της 32 χρονώ
Γερμανίδας έργάτριας Έλλι Φόικτ:
«

. .. δέ φοβΟ.μαι τό θάνατο . ..

ιι .

ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ: Τό τελευταίο γράμ
μα τού Λευτέρη Πιοσcιέ στούς δικούς του 'Ένα φύλλο χαρτί,
.
άπό φτηνό μπλοκάκι τσέπης, μεγεθυμένα έδώ τέσσερις φορές

Παρίσι 1 970) πώς, γιά eνα διάστημα, εύθύς μετά τό Β' Παγ
κόσμιο Πόλεμο, ό Νόνο θεωρήθηκε - μαζi μέ τόν Πιέρ
Μπουλέζ καi τόν Καρλχάιντς Στόκχαουζεν ·- σάν tνας άπό
τούς "τρετς μεγάλους " τ&ν τάσεων της μουσικης μετά τό
Βέμπερν.
Δεκαεφτά χρονό'> ό Νόνο παρακολούθησε μαθήματα (1941 - 46)
στή Βενετσιάνικη 'Ακαδημία "Μπενεντέττο Μαρτσέλλο " μέ
τό συντηρητικό συνθέτη Μαλιπιέρο, άπό τόν όποτο δέν κέρ
δισε σπουδατα πράματα. Παράλληλα, σπούδασε νομικά στήν
Πάντοβα καi ε!κοσιδυό χρονό'>, στά 1 946, πηρε κ' ενα . . . έν
τελό'>ς aχρηστο δίπλcόμα νομικης! Τό 1 946 - 50 τόν βρίσκουμε
κοντά στό συμπατριώτη του συνθέτη ΜπροΟνο Μαντέρνα πού
τοQ δίνει μαθήματα (συγκριτική άνάλυση της τεχνικης της
σύνθεσης σ' eργα τοΟ Μεσαίωνα και της 'Αναγέννησης)
και τόν ύποστηρίζει.
Ε!κοσιτεσσάρω χρονό'> στά 1 948, σπουδάζει τή δωδεκάφθογγη
τεχνική κοντά στό διάσημο άρχιμουσικό κ' ένθουσιώδη άπό
στολο τf\ς σύγχρονης μουσικης Χέρμαν Σέρχεν. Στά 1 950 ό
Σέρχεν πρωτοπαρουσιάζει τό Νόνο στό Φεστιβάλ τοQ Ντάρμ
στατ - άληθινης Μέκκας της σύγχρονης μουσικης - �· ενα
Ι\ργο του γιά όρχήστρα : τις " Variazioni Canoniche " (1 950),
πάνω σέ μιά δωδεκάφθογγη σειρά άπό τό εργο 41 τοQ Σαίνμ
περγκ, τήν"'Ωδή στό Ναπολέοντα ", γιά κουαρτέτο έγχόρδων,
πιάνο κι άφηγητή, σέ κείμενο τοΟ λόρδου Βύρωνα. Πέντε
χρόνια άργότερα, στά 1 955, ό Νόνο παντρευόταν και τήν κόρη
τοQ Σαίνμπεργκ, τήν ώραιότατη Νούρια!

Ό Νόνο eχει ftδη άποσύρει κι άποκηρύξει δλες τiς νεανικές
του συνθέσεις, της έποχης τοQ Μαλιπιέρο. "Υστερα άπό μιά
θητεία στό δωδεκάφθογγο σύστημα πέρασε στό λεγόμενο
" καθολικό σειραϊσμό ", τήν αύστηρή δηλαδή όργάνωση δχι
μόνο τό'>ν τονικlί>ν ύψό'>ν (της διάταξης τό'>ν φθόγγων) άλλά καi
τό'>ν ρυθμό'>ν (διαρκειό'>ν), καi τό'>ν έναλλαγό'>ν της δυναμικης
και τlί>ν ήχοχρωμάτων. Πέτυχε, δμως, νά προσαρμόσει τό
αύστηρότατο αύτό σύστημα σύνθεσης σέ μιά λατινική Ιδιο
συγκρασία. Ό Κλώντ Ροστάν μιλά γιά τό « θαυμαστό μελωδικό

του χάρισμα - κανείς σειραϊστής δέν €χει δμοια αίσθηση τιϊς
μελωδικιϊς καμπύλης - που άποδίδει δλη τή συγκινησιακή της
δύναμη στι1 μονωδική γύμνια τής άνθρώπινης φωνής ».

'Ωστόσο, ό Νόνο ε!ναι γνωστός δχι μόνο σάν πρωτοπόρος στήν
τέχνη του, άλλά και σά στρατευμένος συνθέτης. Τά πιό ση·
μαντικά Ι\ργα του άντιπροσωπεύουν διαμαρτυρίες, ένάντια στό
φασισμό, στήν καταπίεση κλπ. Τή δεκαετία τοQ '50 ήταν μάλι
στα eνας άπό τούς έλάχιστους "στρατευμένους ' ' πού δέν ξέπε
φταν στό φτηνό άκαδημαϊσμό τοΟ λεγόμενου "σοσιαλιστικοΟ
ρεαλισμοQ ".
Ή φήμη τοΟ Νόνο χρονολογείται άπό τήν έποχή έκείνη.
Μετά τό 1 950 οι Μαντέρνα, Σέρχεν και Ρόσμπαουντ διεύθυναν
έπανειλημμένα παγκόσμιες πρεμιέρες eργων Νόνο στό Ντάρμ
στατ, στό Ραδιοσταθμό τοΟ 'Αμβούργου και στό Φεστιβάλ το Ο
Ντόναουεσινγκεν. Τήν περίοδο 1 957 - 60 δίδαξε στά θερινά
μαθήματα τοΟ Ντάρμστατ και μετά τό 1 959 στή θερινή σχολη
τοD Ντάρτινγκτον, στήν ' Αγγλία. Έχει κάνει περιοδείες - δί
νοντας διαλέξεις - σ' δλο τόν κόσμο. Σήμερα ε!vαι έγκατα
στημένος στή Β ενετία μοιράζοντας τόν καιρό του άνάμεσα στή
σύνθεση καi τήν πολιτική.

Ό μουσικολόγος Χάνσγαιργκ Πάουλι χωρίζει τή δημιουργία
τοD Νόνο - χωρίς νά περιλαβαίνει στή διαίρεση αύτή τ' άπο
κηρυγμένα εργα του - σέ τρείς φάσεις :
1 950-55, συνθέτει κυρίως ένόργανη μουσική: "Πολυφωνική Μονωδία - Ρυθμική " ( 1 95 1 ), γιά 6 δργανα και κρουστά,
"Σύνθεση " ( 1 95 1 ), γιά όρχήστρα, "Δυό έκφράσεις " γιά
όρχήστρα ( 1 953), τά"Κάντι " γιά 1 3 και τά "Ίνκόντρι " γιά
24 δργανα ( 1 955 και τά δυό) . Στήν iδια δμως περίοδο (1952 - 53)
άνήκουν και τά τρία ώραιότατα έπιτύμβιά του σέ στίχους
Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα και τό μπαλέτο "Τό κόκκινο
πανωφόρι " (1 954) έμπνευσμένο έπίσης άπό τόν " Ντόν Πιφ
λιμπλιν " τοD ΊσπανοΟ ποιnτη.
Ή έπόμενη φάση στή δημιουργία τοQ Νόνο ε!ναι, κατά τόν
Πάουλι, της "φωνητικης μουσικης " : Κυριότερα eργα ε!ναι
τό " Il Canto Sospeso " , οι "Varianti ", μουσική γιά σόλο
βιολί, eγχορδα καί ξύλινα πνευστά (1 956 - 57), τά "Χορικά
της Διδό'>ς " σέ κείμενο Ούγκαρέττι, γιά χορωδία καί κρουστά,
κι aλλες φωνητικές συνθέσεις σέ κείμενα Τσέζαρε Παβέζε,
'Αντόνιο Ματσάδο κ.a.
16

Ή τρίτη φάση, άπό τό 1 963 καi πέρα (άφοϋ τό 1 960 - 61 eχει
δώσει τήν δπερά του " Μισαλλοδοξία 1960"), ε!ναι τοΟ ήλεκ
τρονικοΟ έργαστηριοϋ : 'Από δό'> κ' έμπρός δουλεύει τή φωνη
τική ilλη (άπαγγελία, τραγούδι κλπ.) μές στό ��λεκτρονικό
στούντιο. Στά κυριότερα eργα της έποχης αύτης περιλαμβά
νονται ή "Φωτισμένη Φάμπρικα " , σέ κείμενα τό'>ν Τζουλιά
νο Σκάμπια και Τσέζαρε Παβέζε (1 964) καθώς κ' ή μουσική γιά
τήν "'Ανάκριση " τοQ Πέτερ Βάις (1965).

ΕΝ Α ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΠΟΥ ' Μ ΕΙΝΕ ΜΕΤΕΩΡΟ ...

Ή άξία κ' ή σημασία της καντάτας τοΟ Νόνο στή σύγχρονη
μουσική ε!ναι τεράστια. Νά πό'>ς μιλά γιά τό "Il Canto Sospe
so " ενας άπό τούς πιό σοβαρούς θεωρητικούς τfJς σύγχρονης
μουσικης, ό Γερμανός Οilλριχ Ντιμπέλιους στό βιβλίο του
"Σύγχρονη Μουσική 1 945 - 1 965 " ("Εκδοση Π ίπερ καi. Σία,
Μόναχο 1 966) :
Τά " Canti " γιά 1 3 καi τά "lncontri " γιά 24 δργανα (δυό
aλλα, έξίσου σημαντικά eργα τοD Νόνο, γραμμένα και τά δυό
τό 1 955) έμφανίζονται έξάλλου σάν ένδιάμεσοι σταθμοi στήν
ένόργανη μουσική του. Τό σειραϊκό πλέγμα γίνεται πυκνότερο
κι αύστηρότsρο, τά ήχοχρώματα, οι έντάσεις κ' οι ρυθμοι
διατηροΟν μιά ύφή λεπτή και κοκκιώδη πού βγαίνει δμως
μέσα άπό μιά . δόμηση συνειδητή. Κ' ή ροή της μουσικ1ϊς δέν
έξαρτδ.ται πιά άπό aξεστες παρορμήσεις t\ έλεγειακές χρονο
τριβές. Ή προσπάθεια τοD Νόνο γιά μιά έξισορρόπηση τό'>ν
ένεργειό'>ν ε!ναι φανερό πώς !!χει κερδίσει !!δαφος και σ' αύτό
συντελοΟν κ' οι άναλογίες τlί>ν δομό'>ν. Βρι σκόμαστε σ' eνα
σημεtο έκκίνησης γιά τό άποφασιστικό βf1μα πρός τήν κατά
χτηση της δικης του τεχνοτροπίας . . . κ' έκείνης της καινού
ριας άντίληψης γιά τό τραγούδι δπως τή διαμόρφωσε στό
«

"Il Canto Sospeso ' ' .

» . . . Διακεκομμένο άλλά και ταυτόχρονα μετέωρο ε!ναι τό
ilφος τοΟ τραγουδιοΟ : Ή χορωδία τραγουδα μόνο μεμονωμένες
συλλαβές και iΊχους, δπω; aλλωστε και τά δργανα της όρχή
στρας παίζουν μόνο μεμονωμένες ήχητικές κηλίδες. Παρ'
δλ' αύτά, σάν άκούει κανένας μ' άκρίβειά, διαπιστώνει δτι
τό άνοιχτό τοϋτο πεδίο τ&ν ήχητικό'>ν στίξεων όργανώνεται
σέ μελωδικές γραμμές καi "μελωδίες ήχοχρωμάτων " (Κ1ang
farbenn1elodien). Κατά τόν ίδιο τρόπο οι συλλαβές - καθώς
προχωροϋν περνώντας άπό φωνή σέ φωνή - σχηματίζουν
λέξεις, ειρμούς λέξεων, προτάσεις. Νιώθει κανένας τή διαύ
γεια, τήν ο!κονομία καi τό πνεΟμα μιας άπόλυτης συνθετικης
ύπευθυνότητας, δίχως νά μπορετ νά πεί μέ άκρίβεια ποΟθε
προέρχεται ή έντύπωση αύτή . Μερικά, ένδέχεται νά έξαρτίlται
άπό τή γενικιl έμμονή στii δωδεκάφθογγη σειρά, μιά, δπως
όνομάζεται Allinterνallreihe, δηλαδή "σεφά μέ δλα τά δια
στήματα" πού ξεκινά άπό eνα φθόγγο (λα) καi κατόπιν κινε"ϊται
και πρός τις δυό χρωματικές κατευθύνσεις, δηλαδή λα, σι
ilφ. , λα ilφ. , σι, σολ κ.ο.κ. ι'.Ιις τήν έλαττΙΟμένη δγδοη μι - μι
ilφ. ».
Ό Ντιμπέλιους, άφοΟ άναφερθετ στή σειpαϊκή όργάνωση
τό'>ν διαφόρων παραμέτρων, καταλήγει: « "Ολ' αύτά δμως ε!ναι
τεχνικές περιγραφές πού άφαιροΟν άπό τό "11 Canto Sospeso "
τήν ούσία του: τή σύνθεση έκείνη τοΟ φωνητικοΟ ήχοχρώ
ι.ιατος πού χαρίζει στήν δλη ήχητική ε!κόνα περίγραμμα, εν
ταση , εύκαμψία άλλά και ι.ιιά εκφραση άσυνήθιστα εilγλωττη».

Ό Νόνο δημιουργεt τις δραματικές του έναλλαγές παίζοντας
κυρίως μέ τiς διάρκειες, τiς δυναμικές ένδείξεις και τά ήχο
χρώματα: •Αλλοτε φορτίζει τiς ήχητι1cές κηλίδες t\ τiς μάζες
του μέ ι.ιιά !tνταση πού θυμίζει άπόμακρα έξπρεσσιονισμό,
κι aλλοτε σπάζει τήν ενταση αύτή μέ περισσότερο "άπρό
σωπες " άποστροφές, δπως π.χ. στό τρίτο μέρος, δπου χρησι
μοποιετ τά κείμενα τό'>ν τριιi)ν Έλλ11νων: Τό μέρος αύτό
άρχίζει μ' ενα .. προανάκρουσμα . . δεκαεννιά μέτρων - ήχητι
κές ιcηλίδες κυρίως τ&ν ξυλίνων και χαλκίνων. Μπαίνουν κα
τόπιν οι δυό γυναικείες φωνές και, μετ<'ι άπό τρία μέτρα, κι ό
τενόρος, πάνω σέ λεπτές φωτοσκιάσεις έγχόρδων : κό.θε μιά
τους έιcφέρει τό κείμενο ένός μόνο άπό τούς τρετς άγωνιστές
κ' οι τρεtς τους πλέκονται σέ μιά σχεδόν παγερά άπρόσωπη
πολυφωνία πού λειτουργεί δμως έκφραστικά καi σέ συνάρτηση
μέ δ,τι eχει προηγηθεί κι δ,τι θ' άκολουθήσει.
Τό " Θέατρο " θεώρησε χρέος νά περιλάβει, στό μικρό αύτό
άφιέρωμα, και τή μουσική γραφή όλόκληρου τοΟ ΠΙ μέρους
τοϋ eργο υ πού άναφέρεται στούς τρείς Έλληνες άγωνιστές.

*

LUI GI ΝΟΝΟ : «IL CANTO SO SPESO»
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ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
ΥΨΙΣΤΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ : Ν ' ΑΡΕΣΕΙ ΕΝΑ ΕΡΓΟ !
Θα' προσ
'
' βα11α απρεπα 0110 Τον κα110 ιωσμο
Τον
. . .
ΠαpισιοiJ, Ο.. ν -τΟν ι<ατηγοpοVσα πώς μπόρεσε νd. χει�
ροιcpο7ήσει μιa ιlνοησία. Καθws Τό ιcοινό ετναι ό ιlπό
λνΤΟS ιcpιΤ-Υιs σ' αUTOV TOV ε ϊδονs Ta eργα, θά 'Ταν
'
'
, 'δ εια δ ιιcη, μαν να ΤΟ' δ ιαψενσω
,, ε τχα
ιcι αν
. 'Α κομα
.ι:
αναι
Γ
ελο'iεs
ΚομψενόμεχειpόΤερη
γνώμη
γιa
Τιs
"
Τη
μαν πριν απο Την παρασΤαση Τονs, πρεπει να
νεs
'
'
' tι.,ονν,
'Y
'
,
ι;
,
" θρωΤωρα
πωs
ιcαΤL
πισΤεψω
ας
α φον- Τοσοι
αν
ποι μαζι ε τπαν Τόσα καλa λόγια . Καθws ομωs Ενα
'
ι
' βρηιcαν
(;αρες
μεγα110 μ':.pos απο Τις χαρεs παν' TOVS
...,
)
ΤαΤαι απο Τη δραση και Τον ΤΟνο Της φωνης, μ εν;'
'
'
δ ιεφ ερε να TLS απογνμνωσει κανενας απ ανΤα Τα σΤο'
11ι'δ ια· ιc ε"βρισκα πως η επιΤνχια παν χαν σΤην παρασΤαση 1jΤαν ιlριcεΤa όμορφη, wσΤε νa μη μένει ιcανέ
νας σ' αuΤην και μόνο . . .
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ΝΤΟΡΑΝΤ :

. . . Μάθε, Μαρκήσιε, σε παρακαλώ,
ιc' έσε'iς οί aλλοι έπίσηs, πws ή λογιιcη δεν €χει καθό
λου προσδιορισμένη θέση σΤην κωμωδία· πwς ή δια'
'
φ ορα' αναμεσα σΤο μισο χρνσο 11ονδ οβ ικειο ιcαι σ ενα
Ταπεινό νόμισμα 15 σολδίων δεν €χει καμιa σχέση με
Την ιcαλαισθησία · πws όρθιος 7f καθισΤόs, μπορε'i Τό
1\
ι"δ ιο να βγα11ει ιcανενας ιcακη ιcριση · και πωs, επιΤελονs, γιa νa πάρουμε Τό ζήΤημα γενικά, θa έμπι
σΤενόμονν ιlρκεΤa Την έπιδοκιμασία TfjS πλαΤείαs, γιa
Τόν άπλούσΤαΤο λόγο OTL, ιlνάμεσα σ' αvTous ποv Τη
σ;;νθέΤονν, ύπάρχονν aριcεΤοι πόu ε τναι ίιcaνοι νa κρί''
,,
1
νουν ενα εργο σvμφ ωνα με TOVS κανονες, ιc νπαρχοννε ιc' οί aλλοι ΠΟV ιcpίνονν μf. Τό σωσΤό Τρόπο,
' ,
Τα πραγμαΤα
παρονν
αφ ηνονΤαι δ η11αδ η να TOVS
'
,
' ' προκα7'α11ηψεις,
'·'·
χωρις τν Φ 11εs
χωρις επιΤη
δ ενμενη
έπιείκεια, χωρις γελο'iες λεπΤόΤηΤες.
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ΝΤΟΡΑΝΤ : ΠισΤεύεΤε, λοιπόν, κύριε Λνκίδα, πwς

ολο Τό πνεuμα κι ολη ή όμορφιa βρίσκονΤαι ση� σο,,
, Τα, κωμικα, εργα
,
,
βαρα, ποιημαΤα,
και, πως
ε τναι ανοη'
'
'
'
t ι.,ονν
'Y
,
ιcανεναν
επαινο ;
σιες παν δ εν ας
n

ΣΕΛΕΣΤ : Έγw ΤονλάχισΤο δf.ν αίσθάνομαι ΕΤσι.
Ή Τραγωδία, Τό δίχως aλλο, ετναι ιcάΤL ώρα'iο ΟΤαν
δίνεΤαι ιcαλά · ιlλλa ιc' ή ιcωμωδία €χει Τις χάρες Της,
κ' έπιμένω ΠWς Τό γράψιμο Tfjς μιaς δf.ν ε τναι λιγό
ΤΕρΟ δύσκολο aπ' Tfjς aλλης.
ΝΤΟΡΑΝΤ : Ma και βέβ αια, Κυρία μαν · ιcι οσο γιa

δυσκολία, aν ΠΕLΤΕ πwς περισσόΤερη eχει ή ιcωμωδία,
"ισως δ ε' θα' πε'φ ΤεΤε ες
"t
''
' επιΤε11ονς,
'
'
βρισκω
ω . ΓιαΤι,
πwς ετναι πολv πιό εuκολο νa " κενΤaς " πάνω σε
μεγάλα σνναισθήμαΤα, νa προιcαλείς μf. σΤίχονς Την

Πεπρωμένο και νa ξεσΤομίΤύχη , νa ιcαΤηγορε'iς
' Θ Τό
' σΤονς
'
r
βρισιες
" εονς, παρα να' ιcαΤαπιανεσα
.,εις
ι σωσΤa μf. Τη γελοιόΤηΤα Τών ιlνθρώπων ιcαι νa κάνειs
εύχάρισΤα σΤό θέαΤρο Ta έλαΤ7ώμαΤα ολον TOV ιcό'Υ
'
r
''
"
ηρωες,
κανεις
o" ,TL θε11εις.
φ ι.,εις
σμον . " ΟΤαν .,ωγρα
'
'
' προσωπογρα φ ια
Δ ινεις
Την
Τους καΤα ΤΟ ιcε'φ ι σαν,
'
'
'' ' ' θ '
' επι.,ηvτας
'
' r
καμια' ομοιοτητα
η. α11η οφανεια, και' δ εν
δ εν
'
'
'
'
εχεις παρα ν ακο11ονθησεις τα χναρια μιας φ αντασιαs
'
σ εςαρση , που σvχνα αφ ηνει στην αιcpη ΤΟ α11ηθ ινο
,
'
'
'Υ
"
'c
r
το θ ανμαστο' . " ΟΤαν ομως
για ν α' δ ραςει
.,ωγρα φ ι.,εις
y
'
αν θρωπονς, πρεπει να Τους .,ωγραφ ισεις ειc TOV φν'
'
' '
,,
αντες
σικον- . " 011οι θε11ονν
οι' προσωπογραφ ιες
να'
'
ι
ι
' εχεις
'Υ
"
μοια.,ονν
και' δ εν
ιcαταφερει ΤιποΤα, αν σΤα προσωπά σαν δf.ν dναγνωρίζονται οί aνθρωποι TOV αίώνα σαν. Με' 11ιγα 11ογια, σΤα σοβαρα εργα, φΤανει να
λf.s πράγμαΤα λογικa και ιcαλογραμμένα γιa νa μη
σε ΚαΤηγορήσει κανένας, ένώ στ' aλλα, σΤην κωμω
δία, αύτό δεν ετναι ιlρκεΤό, έκε'i πρέπει ν' aσΤειενΤεί:ς.
Κ' ετναι Τό πιό παράξενο έγχείρημα νa κάνεις Τοvς
τίμιους ιlνθρώπονς νa γελάσουν.
ι

'

\

,,

)

'

J

>

,

\

f

Ι

Ι

\

\

''t.

\

\

\

)/

\

f

\

\

Ι

\

>

\

ι

\ f

1 \

\

"

\

>f

Λ ΥΚΙΔ ΑΣ : Αύτοι ποv καΤέχονν Τόν ΆρισΤοΤέλη
ιcαι Τόν ΌράΤLο θεωροvν, Κυρία μου, πwς ή κωμωδία
παραβ ιάζει ολονς TOVS ιcανόνες Tfjς Τέχνης.
ΣΕΛΕΙJΤ : Σaς όμολογώ OTL δf.ν eχω καμιa σννά, ' '
' κυριονς
'
''
' ς
'
(;ερω
ιcαι' δ εν
καθ011ον
φ εια μ ανΤους Τονς
Τοvς κανόνες Tfjς Τέχνης .

ΝΤΟΡΑΝΤ : Εϊσαστε aσΤεί:οι μ f. τοvς ιcανόνες σας,

'
σ αμηχανια Τους αμνητονς
με Τους οποιους φερνεΤε
και μaς ζαλίζεΤε κάθε μέρα. " 0Ταν σaς ιlκούει κανένας, φ αιν�Ται πως ανΤοι οι ιcανονες ε τναι τα μεγα11νΤερα μυσΤήρια TOV κόσμον · κι ώσΤόσο, δf.ν ε τναι
παρa μεριιcες εuκολες παραΤηρήσεις ποu ό κοινός
,..
'
νους εκανε πανω σΤο TL μπορει ν α φαιpεσει Την ευχαρίστηση ποv δοκιμάζει κανένας μ' αuTOV TOV εϊ
δονς Ta ποιήμαΤα · ιcι ό ϊδιος ιωινός νοvς πού Ίc ανε
aλλοΤΕ αUΤΕς Τις παραΤηρήσεις, Τις κάνει aνεΤα την
πaσα ήμέρα, χωρις Τη β οήθεια TOV ' ΟράΤLου και TOV
Θ 'θ
'Αριστ0Τε11η . " α ε11α πο11v να' ς ερω αν ο μεγα11νΤερος ιlπ' ολους ΤΟUς κανόνες δf.ν ετναι ν' ιlρέσει Ενα
'
'
'
'
εργο, ιcι οΤαν αντο ΤΟ ιcαταφ ερνει
ιcανενας
στο' θεαΤρο aν δf.ν dκολονθει Τό σωστό δρόμο . Θέλουν, λοι
πόν, όλόιcληρο Τό κοινό νa ξεγελιέΤαι πάνω σ' αύτa
Ta πράγμαΤα, και νa μην ετναι ό καθένας κριΤ1]ς Tfjς
εύχαρίστησης ποv δοκιμάζει ;
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ΙJΕΛΕΣΤ : 'Έχω παρατηρήσει ιcάΤL μ' αύΤοvς Τοvς
Κυρίους : οσοι μιλaνε πιό πολv γιa κανόνες και Τοvς
ςερουν ιc α11νΤερα απ Τους α1111ονς, αυΤοι ακριβως γpα'
'
'
β
'
'
'
φ συν ιcωμω δ ιες παν κανενας δ εν Τις ρισκει ωραιες.
ΝΤΟΡΑΝΤ : Κι αύτό ιlκριβώς μετράει, Κυρία μαν,
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"
ιcατα μερος . τις αμηχανες δ ιαμαχες
κι ας α' φ ησουμε
,,
,,
,,
'
\ ,
'
χουν
τε -ι
που
λ
γρα
φ
εργα
τα
αν
ους,
Γ
επιτε
ιατι,
τους.
>
.... >
'
'
συμφ ωνα με τους ιcανονες δ εν αρεσουν, ενω αρεσουν
\
\
\
\
J
\
Ι
τ α"λλα που δ εν ε τναι σνμ φ ωνα με τους ιcανονες, θα
)' Ι
J
) \
ιcαιcοναι
να
κανονες
οι
αντοι
πρεπει κατ αναγιcη
φτιαγμένοι. "Ας ιωροϊδέψουμε λοιπον το ψευτοδtλημ\
'
\
'
Ι
" μη\ μεμα που' θελ συν να επιβαλονν στο ιωινο, κι ας
τρfi.με μιa κωμωδtα παρa άπ' τΤ]ν έντύπωση ποv μfi.ς
\
\
\
Ι
Ι
Ι
. ''Α ς α' φ ε θονμε με ιcαλ η πιστη στα πραγματα
κανει
ποv μfi.ς άγγ{ζουν στa σπλάχνα μας, ιcι aς μΤ]ν ψά
χνουμε γιa σνλλογισμοvς ποv μfi.ς έμποδtζουν νa δο
κιμάσουμε εύχαρ{στηση .
ΣΕΛΕΣΤ : 'Εγώ, οταν βλέπω μιa ιcωμωδtα, ΤΟ
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στό β ασιλιά . Θa τa βλέπατε ίfτσι σε πολv πιο ύπο,,
'
φ ερτη' ιcατασταση, ιc οι αριες ιc οι συμ φωνιες
τον- ιc .
Λνλλύ, μαζι με τΤ]ν όμορφιa τών φωνών ιcαι τΤ] δεξιο
τεχνtα τών χορευτών, τοvς δtνονν ά.ναμφtβολα χάρες
ποv με τtποτα στον κ6σμο δεν ίfπρεπε νa στεροvνται.
J

ι

ΝΤΟΡΑΝΤ : Αύτο μoiJ θνμtζει ιcάποιον πού, ενω
\
'
, ,
, Ι
βρηκε
τη' " Γαλλ ιιcη' Μαανοιγει
μια σαλ τσα υπεροχη,
\
"
1
\ \
για να δ ιαπιστωσει αν ε φ αρμοστηκε σωστα
γειpικη
ή συνταγή .
'

'

1

�)

lJΕΛΕΣΤ : Αύτο εtν' dλήθεια· και θαυμάζω τιs φιο
ριτοiJρες όρισμένων πάνω σε πράγματα ποv 7} τa νιώ
θεις η δεν τa νιώθεις ά.πο μ6νος σου .
ΝΤΟΡΑΝΤ : 'Έχετε δtκιο, Κυρtα μου, νa βρtσκετε

παράξενες ολες αύτες τις μυστηριώδεις θεωρ{ες. Γιατι,
στο ιcάτω ιcάτω , aν εtν' ίfτσι, καταδικαζ6μαστε νa
μΤ]ν πιστεύουμε πιa στον έαυτ6 μας· οί αlσθήσεις μας
\
J
'
Ι
' ' '
θ α/ ναι σκ λ αβες σ ' ο"λ α τα πραγματα · και δ ε θ α τολ μfi.με οvτε νa φfi.με οvτε νa πιοiJμε με ά.π6λανση χω
ρις τΤ]ν άδεια τών έμπειpογνωμ6νων .
" ' Η Κpι ική Τοϋ Σχολείο υ Γυναικwν" , 1663
τ

'

-ήθοποιο σ' ίfνα κωμιιcο ρ6λο, σημαtνει νa μΤ]ν τον ζω'
'
'
' ι"δ ιο, α11
'
, ' λ α να ι,,r ωγραφ ισεις
, ' τον
ιcατα'
γραφ ισεις
αντον
τον τρ6πο του τa πρ6σωπα ποv παρουσιάζει, ιcαι νa
χρησιμοποιήσεις τa ί'δια χαραιcτηριστιιca και τa ί'δια
χρώματα πού 'ναι ύποχρεωμένος νa χρησιμοποιήσει
,
'
\ '
,
'
στις δ ια φ ορες απεικονισεις των γε11οιων χαραιcτηρων
(τύπων) ποv μιμε'iται έιc TOV φνσικοv. Το νa θές,
, '
'
,,
,,
',/,
\
ομως, ν αντιγραψεις ενα η θοποιο σε σοβαρονς ρο'λ ους,
Ι
Υ
'
\
'
σημαινει να τον ι,, ωγραφ ισεις με βαση ελ αττωματα
πού 'ναι όλ6τελα διιcά του, γιατι αύτοv TOV εί'δονς τa
πρ6σωπα δε θέλουν οϋτε τις χειpονομ{ες οvτε τοvς γε,... > J \
,....
>
- φ ωνης
λ οιους τονονς της
απ τα οποια τον αναγνωριζει κανένας.
" Ό Αύ.,.ο σχε δι ασμός .,.ων Βεp αλλιwν ", 1663
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. . . Το θέατρο ίfχει τΤ] μεγάλη άρετΤ] νa διορθώνει.
\
Ι
Ι τα\ ωραιοτερα
ολν συχνα,
νοηματα μιας σοβ αρfjς
'
)
\ > \ '
Ι
τ
π
η θ ιιcης δ ι δ ασιcαλ ιας ε ναι λ ιγοτερο
ισχνρα απο της
σα'
Ι
Ι
τιpας · και τιποτα δ ε δ ιορθωνει ιcαλ ντεpα τους περισ) \
\ r
>
'
)
- ελατσοτερους ανθρωπονς απο το ι,, ωγραΙ φισμα των
rf1 \
'
τωματων τους . .ι. ο μεγαλ ντερο πληγμα στην ιcαιcια
\ '
''
\
Ι
Ι
ε τναι να την ειc θεσεις
στον περιγελ ο του- ιωσμου
. Εν\
Ι ι ιcανενας
Ι
'
Ι C,
\
ιωλ α νποφ ερι:
τις επιπληςεις · αλλ α ιcανενας
δεν aντέχει τΤ] γελοιοποtηση . Κάποιος μπορεΊ. i·a θέλει
νά 'ναι ιcαιc6ς, aλλa δεν ύπάρχει άνθρωπος ποv νa θέ
λει νά 'ναι γελοΊ.ος . . .
\
>
- C
Ι
πατερες
. . . Δ ε μπορω να τ αρνη θω
: υπηρςαν
τfjς
\
'Εκκλ ησιας
'
\
'
Δ
που ιcαταδ ιιcασαν την κωμω δ ια.
ε μποροiJν ομως και νa μ' aρνηθοvν πwς ύπfjρξαν και ·μερι\
\
'
\
- φ ερ
\Ι
θηκαν Ι\ιγο
κοι που της
πιο μαλ ακαΙ . "Ετσι, η'
ξ
ι
ιy
ιι
ι
'
ε ουσια στην οποια ισχνριι,, ονται οτι ε δραιωνονν τη
> J
\
'
λ ογοκρισια καταστρεφ εται απ αντη τη δ ιχογνωμια ·
\ \
\
1
> J )
Ι
Ι
και ro συμπερασμα
που βγαινει απ αντη\ τη\ δ ιασται
) \
\ ''
Ι
ση γνωμων σε πνενματα φ ωτισμενα απο τα ι δ ια φ ώτ
\
'
\
τα, ε ναι πως πηραν rην κωμω δ ια δ ιαφ ορετιιcαΙ . και\ πως
οί μεν τΤ]ν εtδαν στΤ]ν καθαρ6τητά της, ένώ οί άλλοι
\
J '1
1
παρατηρησαν μονο τη δ ιαφθοραΙ της ιc ειcαναν
σνγχυση μ' ολα αύτa τa aπαtσια θεάματα ποv σωστa όν6)
κ 1
"
Ι
λ αγνειας .
θ εαματα
μασαν
αι πραγματι, α' φ ον
πρέπει νa σνζψήσονμε γιa πράγματα ιcι οχι γιa λέ
ξεις ιcι άφοiJ οί περισσ6τερες aντιpρήσεις προέρχοντα ι
'
aπο ιcακΤ] σννενν6ηση ιcαι (( περιτύλιγμα
ί'δια
, " στΤ]ν
, ,
,
, 'Φ
'θ ετων πραγματων,
'cη αντι
,
λ ες
ε rν απαραιτητο ν α αι1
\ \
Ι
και να ιcοιταρεσουμε τον πεπλ ο τον δ ιφ ορονμενον
ξονμε τt ε tναι ή ιcωμωδtα καθαυτή, γιa νa δοuμε aν
πρέπει νa ιcαταδιιcαστει. Θ' aναγνωρtσονν ολοι τ6τε,
' Φ '
' α'Φ ον- η ιcωμω δ ια
' α εν
' ε τναι παρα
πως
αναμ ισβ ητητα,
ίfνα πνευμαrώδες πο{ημα, ποv μ' εύχάριστες διδασιcα\ )\
>
Ι
- αν
λ ιες, περιγρα' φ ει τα ε11αττωματα
των
θρωπων, η
λογοκρισ{α ποv τfjς γ{νεται ε tναι ά.διιctα· ιcι aν θελή\
... >
σουμε ν αιcουσουμε τη μαρτνρια της αρχαιοτητας πανω στο θέμα, θa διαπιστώσουμε οτι οί πιο μεγάλοι
\ )
)
'
C
το εγιcωμιο της ιcωμω δ ιας,
αντης φ ιλ οσο φ οι επλ εςαν
,
\
'
,
τοι ακpιβ ως που δ ιακηρυσσαν μια τοσο ανστηρη σο' '� '
,
'
φ ια ιcαι που αυιακοπα ιcαταμαρruρουσαν τις αμαρτιες
Ι
τον αιωνα
τους.
' Ι
\
' Ι
'
'
πως ο 'Αριστοτε λ ης αφ ιερωσε
Θα δ ονμε ακομα
νν'
'
'
'
rον- θεατρον ιcαι' φροντισε
χrες ο'λ οιcλ ηρες στη' μελ ετη
,
,..
'Υ
' αpχες στις οποιες
πρεπει να, βασιι,, ε να ιcα θ ορισει τις
ται ή τέχνη τfjς ιcωμωδ{ας. Θa μάθουμε πwς οί μεγα
λύτεροι άνδρες τfjς άρχαι6τητας, οί πιο άξιοι, θεώρη
σαν δ6ξα τους ΤΟ οτι σύνθεσαν ιcωμωδ{ες · πwς άλλοι
μάλιστα ίfπαιξαν οί ί'διοι μπροστa στο ιcοινο τις ιcω
μωδ{ες τους· πwς ή ' Ελλάδα ί!δειξε τΤ]ν έιcτ{μηση πού
\
\
1
\ � �
'
χε σ αντη την τεχνη με οοςασμενα βραβε -ια που\ θ εσπισε ιcαι μf. τa ύπέροχα θέατρα ποv ίfχτισε γιa νa
τΤ]ν τιμήσει · ιcαι πώς, στΤ] Ρώμη τέλος, τΤ]ν ί'δια τέ-
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\
'
. . . .!:!.ερονμε ιcαλ α' πως οι κωμω δ ιες
γρα' φ ονται για
1
1Υ
ιy
\
\
να παιι,, ονται · ιcαι δ ε σνμβονλ ενω να τις δ ιαβαι,, ουν
παρa μ6νο τa πρ6σωπα έιcε'iνα πού 'χουν εlδιιca μάτια
wστε ν' ά.νακαλύπτονν στΤ]ν ά.νάγνωση ολο ΤΟ θεα
τριιcο παιχν{δι· αύτο ποv εvχομαι εtναι νa μπορού
σατε ολοι νa δε'ίτε αύτοv TOV ε ί'δους τa ί!ργα με τa
στολtδια ποv τa συνοδεύουν στις παραστάσεις μπροστa
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μ6νο ποv προσέχω εtναι τa πράγματα ποv μ' ά.γγ{
ζουν· ιcι οταν διασιcεδάζω δεν dναρωτιέμαι ιcαθ6λου
aν εtχα άδιιcο ιcι aν οί ιcαν6νες τoiJ 'Αριστοτέλη μoiJ
ά.παγ6ρευαν νa γελάσω .

,

t

J

>

,

Ι

,

,

t

ι

Ι

χνη -τίμησαν μέ -τρόπο έξαιpεηι<ό : δέν έννοώ -τη διει
>\
'
ι
>
ι
ι
pωμη,
κα-τω απ ' -την ε11εν θ εριο-τη-τα -των
φθαρμενη
Αύ-τοκρα-τόρων, &.λλd. -την πειθαρχημένη Ρώμη, ι<ά-rω
'Υ Ι
'
, ' -τη' σοφ ια
πα-των, -την εποχ'η -της παν-τοδ ν-των
απο
ναμίας -rfjς ρωμαϊκfjς &.ρε-τfjς .
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' Ομολογώ πwς ύπfjρξαν έποχές ποv ή κωμωδία δια
φθάρηι<ε. Άλλα. σ' αύ-το -τον ι<όσμο ι<αί -τί δέ διαφθείι
ι
'
'
'
ρε-ται κα θ ε μερα ; Δ εν νπαρχει α θ ωο
,.... πραγμα που οι
€γ
σ-το
όδηγήσουν
ΤΟ
.
άνθρωποι νa μη μποροvν νa
κλημα · δέν ύπάρχει -τέχν'η σω-τήρια ποv νa μην εtναι
ίκανοί ν' &.ναποδογνρίσονν -τίς προθέσεις Τ'η ς· δέν ύπάρ
χει -τίπο-τα ι<αλο ποv νa μη μποροvν νa TOV κάνουν
κακη χρήση. Ή ία-τρικη εtναι μιa ώφέλιμη -τέχνη κι
Ι
Ι
rΙ \
'
ο11οι Τ'η σεβ ον-ται σαν ενα απο -τα πιο νπεροχα πραγμα-τα πού 'χουμε · ι<ι ώσ-τόσο, ύπfjρξαν έποχές ποu
'1
Ι
Τ'ην κα-ταν-r'ησαν απαισια, σνχνα Τ'ην εκαναν -τεχνη
δηλψ'ηρίασηs -τών &.νθρώπων. 'Η φιλοσοjpία εtν' €να
δώρο -τ' ούρανοv· όδ'ηγεί: -ra πνεύμα-τά μας σ-τη γνώση
-τοv Θεοv, μέσω -τfjς θεώρησ'ης -τών θανμά-των -rfjς
Ι
'
φ νσ'ης· κι ωσ-τοσο, κανενας δ εν αγνοει ποσο σνχνα Τ'ην
ξεσ-τράησαν καί -τη χρ'ησιμοποί'ησαν δημόσια γιa νa
Ι
'C ουν Τ'ην ασε'βεια . 'Α κομα
και -τα ιερα ι<αι
νποσ-τηριι,,
Ta οσια δέν προφνλάγον-ται καθόλου aπο Τη διαφθορa
1 'ι
'
'
ι
ι
-των αν θρωπων και β11επονμε κακονργονς που κα θε
1
'Υ
' ' 'β
\\ '
'
,εκμε-τα1111ενον-ται
ι
β
Τ'ην εν11α εια και Τ'η αι,ονν
μερα
σ-την ύπηρεσtα -τών έγκλημά-των . Αύ-τό, ομως, δέ σψ
μαLνει πwς δέν κάνει κανένας -τίς διακρlσεις ποu πρέ\Ι
/ ι
' ι
Δ'
ι
'
πει να γινουν. εν ΤV11ιγονν μεσα σε μια ψεVΤιΚΎJ συι
ι
ι
νεπεια Τ'ην αγαθστη-τα -των πραγμα-των που' δ ιαφθειρον-ται μέ -τΤjι; πον'ηριa -τών διαφθορέων. Πάν-τα δια
χωρlζονν -τΤjν κακη χρήσ'η dπο -την πρόθεση -rfjς -τέ
χνης · κι οπως δέν dπαγορεύονμε -τΎ]ν ία-τριι<ή, έπειδΎJ
ξ
\
11
'
ι
> 1 T'f}' Ρωμ'η,
"
Τ'ην ε οσ-τρακισαν απο
ον-τε
Τ'η' φι11οσοι:pια,
έπειδη -τΤjν ι<α-ταδlι<ασαν δ'ημόσια σ-τηv 'Αθήνα, -το
ϊδιο δέν πρέπει νa θέλουμε ν' dπαγορεύσονμε -την κω
μωδtα, έπειδη -τη λογόκριναν σ' όρισμένες έποχές . . .
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Τό γραμ ματόσημο πού έξέδωσε ιί Γαλλικιί Δημοκρατία γιά τιjv
παγκόσμια έπέτειο των 300 χρόνων άπό τό Οάνατο τοϋ Μολιέρου

'

Κείνη ή λογοκρισία εfχε -rouς λόγους -της, ποu δέν
ύπάρχονν σήμερα. Κλεtσ-τηκε μέσα σ' αύ-το ποu μπο
ροvσε νa δεί:· ι<αί δέ μποροvμε νa -τη βγάλουμε dπο
Ta ϊδια της Ta ορια, νa -την έπει<Τε{νονμε aκόμα περισβι
\
''
ι
σο-τερο, να Τ'f}ν κανονμε να 1<11εινει
σ-το ιδ ιο -τσον αλι " -τον aθώο καί -τον €νοχο . Ή ι<ωμωδtα πού 'χε ή
λογοκρισία σχέδιο νa ΧΤVπήσει, δέν η-ταν καθόλου ή
κωμωδία ποu έμεί:ς θέλουμε νa ύπερασπισ-τοvμε . Δ έν
πρέπει νa -τίς συγχέουμε -τη μιa μέ -την άλλη. Είναι
δυο πρόσωπα ποu -ra ifθη -τους εtναι διαμε-τρικa dν-τt
θε-τα. Δ έv €χουν ιωμιa σχέσ'f/ ή μtα μέ -την aλλη,
έκ-rος dπ' -τ' όνομα καί θά '-ταν -τρομερΤj &.δικtα νa
θέλουμε νa κα-ταδικάσονμε -την Όλvμπtα, μιa -τίμια
γνναtκα, έπειδΎ] ύπfjρξε ι<αί μιa aλλη Όλνμπtα ποu
'
ι
ι
ι
' νπαρ> φασεις
•1-ταν δ ιεσ-τραμμενη. Παρομοιες απο
J;
δ εν
\
'
)
,
β
θ
χει αμφι 011ια πως α γεννονσαν μεγαλη α-ταξ ια σ-τον
κόσμο . Δ έ θά 'μενε -τtπο-τα ποu νa μην Ι<αΤαδικάζε-ται·
ι
ι<ι α' φον- δ ε' δ ειχνε-rαι 7J ι"δ ια ανσΤ'ηρο-r'ηΤα για -τοσα
πράγμα-τα ποu -τοuς γίνε-ται κα-τάχρησ'η κάθε μέρα,
θά 'πρεπε νa δοθεί: χάρη καί σ-τΤjν κωμωδία καί νa
\
ι
'
εγιφινον-ται
-τα' θεα-τριι<α εργα σ-τα οποια βασι11ενει 7J
διαπαιδαγώγ'ηση κ' ή ημιό-τη-τα .
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Ξέρω πwς ύπάρχονν πνεύμα-τα ποu ή λεπ-rόΤ'f}Τά -τους
\ ι
'
'
'
'
' που' 11ενε
πως
δ ε μπορει να νπο φ ερει ι<αμια ι<ωμω δ ια,
οί πιο -τίμιες dπ' αύ-τές είναι ι<' οί πιο έπιι<ίνδννες, πwς
-

'

ι

-τa πάθ7] ποu ζωγραφtζον-ται σ' αύ-τές εtναι -τόσο πιο
σνγκινηηκα οσο περισσο-τερη αρε-r'η εχονν, και πως
' ι
ι
' -τρνφερο-τ71-τα
ι
' αγγιι,ον-ται
y
,/,
σ-r'ην
-τους απ ανοι ψνχες
1
"
'
ι
Δ
'ι
ι
- '
β
-τον -τον ει δους ης παρασ-τασεις . ε 11επω ομως ποιο
1
'
'
'
" λ 'ημα να' νιω θει ι<ανενας -τρνφ ερα'
ε τναι -το μεγα εγι<
"
'
\
' , /; \
"
β11επον-τας
ενα ενημο πα θ ος· ου-τε
θ εωρω Vψ'f}ΙΙΟ σι<αλοπάη &.ρε-τfjς αύ-τη -την πλήρ'η dναισθησία οπον θέ
λουν νa σκαρφαλώσουν -την ψυχή μας. 'Αμφιβάλλω
aν μιa -τόσο μεγάλη -τελειό-τη-τα είναι μέσα σ-τίς δννα
-τό-τψες -rfjς άνθρώπινης φύσης· ι<αί δdν ξέρω aν δέν
εtναι πρόημό-τερο νa πασχtζει ι<ανένας νa διορθώνει
ι<αί νa μαλακώνει Ta πάθη -τών dνθρώπων &.π' ΤΟ νa
'/
'Q \ Ι\
\
,,
-rε11ειως .
μο11ογω πως νπαρθε11ει να Τ αποκοψει
χονν μέρη ποu aξtζονν περισσό-τερο νa συχνάζει κα
νένας dπ' ο,η σ-το θέα-τρο · κι aν κάποιος θέλει νa
Ι<α-rαδικάσει ολα Ta πράγμα-τα ποu δέν &.ποσκοποvν
'
'
'
'
, Θ
κα-τεν θ ειαν σ-το " εο' και σΤ'η σω-r7]ρια μας, ε τναι βει
ι
'
βαιο πως αναμεσα
σ αν-τα θα πρεπει να ναι ι< η κωμωδtα, καί δέν ΤΟ βρίσκω ιωθόλον κακο νa κα-ταδικα
σ-τεί: Ι<ι αύ-τη μέ Ta ύπόλοιπα. "Αν ύποθέσονμε, ομως,
"
' τ
,
\
\ '
οπως ι< ε ναι α11'η' θεια, πως οι ασκ'ησεις εν11αβ ειας επιδέχον-rαι ι<αί διαλείμμα-τα, ι<αί πwς οί άνθρωποι €χουν
dνάγι<η &.πο διασι<έδαση , ύποσ-τηρίζω πwς δέ μπορεί:
Ι
Ι
, /, ηπο-τα
πιο α' θωο
κανενας να βρει απ ανΤ'η Τ'ην αποψη
dπο -την κωμωδία . . .
Πρόλογοs τό " ' Ταρτοϋφο
1669
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Μετάφραση ΚΩΣΤΑ ΣΤΑ ΜΑΤ Ι ΟΥ

ΤΡΙΑl(ΟΣΙΑ ΧΡΟΝΙΑ l(PITll(HΣ
ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΟΨΕΩΝ

ΓΙΑ

ΤΟ

ΜΟΛΙΕΡΟ

Tof5 RA YMOND LA UBREA UX
Στή θέση καί τ�Ίν εκταση ένός άρθρου γιά τό Μολιέρο, προ
τιμ i1 σαμε νά προσφέρουμε μιά άνθολογία μέ τίς άπόψεις ει
κοσιπέντε διαφορετικά'Jν άνθρώπων. 'Αρχίζει άπό τόν Λά Φον
ταίν καί φτάνει &ς τόν 'Ιονέσκο, καλύπτοντας διάστημα τρια
κοσίων χρόνων! 'Από διαφορετικ1;, κάθε φορά, βάση καί μέ
άλλιώτικο κάθε φορά ϋφος, δ ιατυπώνονται άπόψεις πού κυμαί
νονται άπό τόν πιό άκρατο επαινο &ς τήν έσχάτη κατάκριση !
ΛΑ Φ ΟΝΤΑΙΝ

ΕΤν' eνα eρyo τοϋ Μολ1έρου ( 1 )
Αύτόs ό συyyραφέαs μέ τόν τρόπο του
Μαyεύε1 τώρα 8λη •ήν ΑVλή ·
'Από σ•όμα σέ σ•όμα ,. . όνομό: •ου
Καί στή Ρώμη άκόμη θό: 'χε1 άκουσ•εί :
Χαίρομαι yιατl εΤν' άνθρωπόs μου.
Θυμaσαι κό:πο•ε πού 'χαμε πεί
κ· ο! δυό μαζί, μέ μιό: φωνή
Πώs σίγουρα θό: ξανό:φερνε ση') Γαλλία
Τοϋ Τερέντιου τό σούλ καί ϊ0ήν καλαισθησία;
Μπροσ•ό: του ό Πλαv•οs δέν εΤν' παρά παλ1ό:τσοs
Καl πο•έ ωs •ώρα, σ•ήν Ιστορία
Δέν f�•αν •όσο όμορφη ή κωμωδία·
Γιατί μή νομίζετs πώs κανείs yελa
Μέ κόλπα πού θαυμό:ζονταν παλιό:
κ· il•αν καλό: in illo teιηpore
Τώρ' άλλό:ξαμε μεθόδουs,
Κι ό Ζον•ελέ ( 2 ) δέν εΤναι πτό: •i'\ s μόδαs,
Τώρα iΞνα εΤναι τf\s κωμωδίαs τό σi'j μα :
Μή φεύyειs μακριά άπ' τή Φύση ούτε βi']μα.
Έπιστολιί στό Μωιφουά(3) , 1661

ΝΤΟΝΝΩ ΝΤΕ ΒΙΖΕ (4)

. . . Θ' άρχίσω λέyονταs πώs, i'χν τό πνεϋμα ϊΌυ δέν τόν εΤχε
κατασοήσετ iΞναν άπ' τούs πιό δτό:σημουs •ov αίώνα μαs, θό:
'μουν y<λοίοs νά σas μιλώ τόσο πολύ yι' αύτόν, καl τόσο
σοβαρό: 8σο θό: τό κό:νω, καί θ' άξιζα τόν περίyελό σαs· καθώs
8μως μπορεί νό: θεωρηθεί ό Τερέντιοs τοϋ α!ώνα μαs, καθώs
εΤνατ μεyό:λοs συyyραφέαs καl μεyό:λοs ήθοποτόs, 8•αν παίζει
•ό: eρyα του, ΚΙ αύτο\ ΠΟύ διακρίθηκαν στό: δυό αύ•ό: πρό:
yματα εΤχαν πό:ντα τή θέση τουs σοήν Ισοορία, μπορώ κό:λ
λτσ•α νό: σas κό:νω έδώ μτό: σύνοψη τf\ s σύνοψηs τf\s ζωf\s •ου,
καί νό: σas μιλήσω yι' αύτόν πού τόν κουβεντιάζε ι 8λη σχεδόν
ή Εύρώπη , καl πού τόσο συχνό: " στέλνει πίσω στό σχολείο "
8λουs τούς πvευματώδετs •vπουs •ov Παρ1σ1οϋ.
Ό φημτσμένοs αύτόs δημτουρyόs τοϋ " Σχολείου ,.ων συζύ
γων ", eχονταs άπό •ό: νεανικά του χρόνια !διαί•ερη κλίση
yιό: τό θέα•ρο, ρίχτηκε στήν κωμωδία, i'χν καί μποροϋσε ν'
άποφύyει αύ•ή •ήν άπασχόληση άφοϋ δτέθε•ε άρκετό: yτό: νό:
ζήσει eνττμα σ' αύτό τόν κόσμο . . .
Καθώs εΤχε πvεϋμα, κ' ήξερε •ί eπρεπε νά κό:νετ yτό: νά ΠΕ•vχετ •
δέν άνοιξε τ ό θέατρό του παρά άφοϋ eκανε πολλέs έπτσκέψετs
καl δέχ•η κε τls έπιδοκ τ μασίεs πολλών. Βρέθηκε άνίκανοs νό:
παίξει δρτσμένα σοβαρό: eρyα, άλλ' ή έκ,. ίμηση πού ό κόσμοs
άρχιζε νό: •ρέφετ yτ' αύτόν ύπi'jρξε ή α!τία πού καl σ' αύ•ό:
•όν άνέχτηκαν. ' Αφοϋ yτά iΞνα δ�άστημα eπατξε •ό παλ1ό
_

( 1) 'Α ναφέρεται στιίι• ιcωμωδία " 'Ενοχλητιιcοί " ( Les Fiiclιeιιx) .
(2) Ζυλιέν Μπεντώ, ό έπιλεγόμενος Joι/elet ( 1590 - 1660) .
Γάλλος ιcωμιιcός τής προμολιεριιcιϊς σχολι;ς.
( 3) Φρανσουά ντέ Μωιφουά ( Mauaoix) . Γάλλος ποιητιjς,
φίλος τοϋ Λά Φονταίν ( 1619 - 1 708) .
( 4) Ζάν Ντοννώ ντέ Βιζέ ( 1 638 - 1 710) . Συγγραφέας, ιcριτιιcός,
ϊδρυσε τό περιοδιιcό Meι·cω·e Gα/αιιt, πού Οά γίνει άργότερα
Μeι·cιιΓe de F/'Gιιce ( 1 724) ιcαί ιcυιcλοφορεί άιcόμα ιcαί σιjμερα .
32

ρεπερτόριο καί, κατά κάποιο τρόπο, καθιερώθηκε σ•ό Παρίσι,
παρουσίασε τόν " ' Ασυλλόγιστο " καl τό " ' Ερωτικό πείσμα ",
πού πέτυχαν •όσο yτατl ό κόσμοs εΤχε άρχίσε1 νό: τόν νοιό:ζε
τατ, 8σο καl χό:ρη στό: χειροκροτήματα πού εϊσπραξε άπ' αύ
τούs πού 'χε παρακαλέσε1 νό: πaνε νό: τό: δοϋν . . . Ό συyyρα
φέαs μαs . . . εΤδε πολύ καλό: πώs eπρεπε νά προσαρμοσ•εί
σοούs καιρούs· πρό:yμα πού καί 'κανε τόσο καλό: ώστε νό:
τοϋ άξίζουν 8λοτ ο! eπατνοτ πού άπονεμήθηκαν ποτέ σοούs
πτό μεyό:λουs δημιουρyούs. Ποτέ άνθρωποs δέν κα•άφερε νό:
περ1yράψε1 ούτε νό: παρασ•ήσετ •όσο καλό: τls άνθρώπινεs
πράξειs, καί ποτέ άνθρωποs δέν κα•ό:φερε νό: έπωφεληθεί τόσο
άπό τls συμβουλέs τών άλλων.
"Νοιινe/Ιes Νοιινe/Ιes", 1663
ΑΡΖΙΜΟΝ : . . . Άπ' τήν ώρα πού κατέβηκα, ό Έλομίροs (5)
δέν εΤπε ούτε μιό: λέξη. Τόν βρf\κα άκουμπτσμένο στόν πό:yκο
τοϋ μαyαζιοϋ μου, στή σ•άση ένόs άνθρώπου πού όνειρεύε
τατ . ΕΤχε τό: μάτια κολλημένα σέ τρία •έσσερα ά•ομα τf\s άρι
στοκρατίαs πού παζό:ρευαν δαντέλεs, φαινόταν νό: προσέχει
τό: λόyια τουs κ' eμοιαζε, μέ τήν κίνηση των ματιών του, νό:
παρατηρεί ωs τό: κατάβαθα τf\s ψυχf\s τουs yτό: νό: δεί •ί δέν
eλεyαν· νομίζω μό:λτσ•α πώs εΤχε iΞνα τεφτέρι καί πώs, μέ
κρυμμένο τό χέρι κό:τω άπ' τό μανδύα του, eyραφε χωρls νό:
τόν βλέπουν 8,τι πτό άξτοσημείω•ο εΤπαν αύ•ό: •ό: πρόσωπα.
ΟΡΙΑΝ : Ίσωs μ' iΞνα μολύβι νό: σχεδίαζε τούs μορφασμούs
τουs, yτό: νά τούs παρουστό:σει έκ τοϋ φυσικοϋ στό θέατρό του.
ΑΡΖ\ ΜΟΝ : Άν δέν •ούs σχεδίασε κό:που, δέν eχω καμιά
άμφιβολία 8τι τούs άποτύπωσε στή φαντασία •ου. ΕΤν'
iΞνα έπικίνδυνο άοσμο· vπό:ρχουν άνθρωποι ποv δέ μποροϋν
νό: κό:νουν •ίποτα χωρίs τό: χέρια τουs· yι' αύτόν 8μωs μπορεί
νό: πεί κανέναs πώs δέ μπορεί νό: κάνει τίποτα χωρίs τά μάτια
του κα\ χωρls τ' αύτιά •ου.
ΟΡΙΑΝ : 'Αρχίζουν νό: τόν φοβοϋντατ παντοϋ, καl ξέρω πρό
σωπα πού δέ θέλουν πιό: νό: τόν μπό:ζουν σοό σπίτι τουs.
Ζελίντα, 1663
Μ ΟΝ ΦΛΕΡ Υ Υ Ι ΟΣ (0)

. . . "Ερχεοατ μέ τή μύτη σοόν άνεμο ,
Τά πόδια σάν παρένθεση , •όν ώμο μπροστά,
Τήν πφούκα του νό: γέρνει πρόs τό: κεί ποv προχωρa,
Πτό φορτωμένη μέ δό:φνεs άπ' 8,τι iΞνα χοιρομέρι Μαyεν[τίαs,
Τό: χέρια ριχτό:, μέ vφos άτημέλητο ,
Τό κεφάλι στήν πλάτη σά μουλάρι ζαλωμένο,
Τά μό:τια γουρλωμένα καί, άπαyyέλλονταs •ovs
[ρόλουs του,
Μ' iΞναν αίώντο λόξιγκα χωρίζει τούs λόyουs του.

" Ό Αύτοσχεδιασμός τοϋ Μεγάρου Κοντέ ", 1664
B.A.Sr D. R .

ΕΤν' άλήθετα πώs vπό:ρχετ κό:τι · τό εύyεντκό στό: eρyα •ov
Μολιέρου, καί θό: θύμωνα μέ •όν έαvτό μου i'χν τοϋ άρντόμουν
•ήν έκ•ίμηση πού 'χει καταχ•ήσετ . Πρέπει νό: συμφωνήσουμε,
πώs, i'χν δέν τό: καταφέρνει σοήν κωμωδία, eχέι κάποι ο ταλέν•ο
yτό: ,.η φό:ρσα· κι i'χν δέν eχει ούτε •ls " συναντήσειs " έπl σκη-

(5) Διαφανές τ' όνομα τοϋ Μολιέρου, σέ Οελημένο άvαγραμμα
τισμό.
(6) Γάλλος ποιητιjς, γιός τοϋ Ζαιcαρί Ζαιcόμπ, τοϋ έπιλεγό
μενου Μονφλερύ, ίουδαϊιcιϊς ιcαταγωγιϊς ιjθοποιοϋ ιcαί δραματουρ
γού ( 1600 - 1667) .

νiϊs των Γκωτιέ - Γκαργκίγ, οvτε τά άπρόοπτα τοv Τυρλυπέν,
οvτε τή μπραβο\ι"ρα τοv Καπιτάν, οvτε τήν άφέλεια τοv
Ζοντελέ, οvτε τήν κοιλtά τοv Χοντρο-Γουλ1έλμου (7), ΟVΤε τή
λογιοτατοσύνη τοv ΔόκτΟ Ρ.Ο S , άρέσει έντούτο1s ΚΙ αύτόs
καμιά φορά και δ1ασκεδάζε1 μέ τόν τρόπο του. Μ ιλάει καλού
τσ1κα τά γαλλ1κά· μεταφράζει άρκετά καλά τά Ιταλικά, κι
άντιγράφει όχ1 λίγο τovs συγγραφείς γιατι δέν Ισχυρίζεται
κάν πώs eχει τό δώρο τfis ε\Ί ρεσηs, οvτε τήν ώραία μεγαλοφυία
τfis ποίησηs, κ' ο! φίλο ι του δμολογοvν έλεύθερα πώs τά eργα
του εΤναι θεατρ1κά παιχνίδια δπου δ ήθοποιόs συμμετέχε ι
περισσότερο άπό τόy ποιητή , και ποv ή όμορφιά τουs βρί
σκεται σχεδόν δλοκληρωτικά στή δράση. "Ο,τι μδ:s κάνει νά
γελάμε εlπωμένο μέ τό στόμα του εΤναι συχνά γιά λύπηση
δταν τό βλέπε1s τυπωμένο στό χαρτί, καί μποροvμε νά ποvμε
πώs ο ! ήθοποιο ί του μο1άζουν μ' αύτέs τίs γυναίκεs ποv φρικ1δ:s
δταν τίs δείs ή μίγuμνεs, ένω δέν παύουν ν'άρέσουν δταν eχουν
περιποιηθεί τόν έαυτό τουs . . .
Σύμπασα ή Γαλλία όφείλει χάριτεs στόν Κύριο Καρδινάλιο ντέ
Ρ1σελιέ γιά τήν κάθαρση ποv έπέβαλε στήν κωμωδία, περι
κόβοντάs τηs, δ,τι μποροvσε νά ένοχλήσει τήν αlδώ καί νά
πληγώσε ι τήν άγνότητα των αύτιwν· έπενέβη άκόμη γιά νά
διορθώσει ωs καί τό φόρεμα ή τιs χειρονομίεs μ1δ:s έταlραs καί
παραλίγο νά τήν καθιστοvσε . καθωσπρέπ<1 · ο! παρθένεs
κ' ο! μάρτ u ρεs έμφανίστηκαν στό Θέατρο, κι άνεπαισθή -ωs
κύλησε στήν ψυχή μαs ή αlδώs, κ' ή πίστη δμοv μέ τήν εύχα
ρίστηση και τή χαρά. 'Αλλ' δ Μολιέροs κατάστρεψε δλα
δσα δ σοφόs αύτόs π.::>λ 1τικόs εΤχε έπιβάλει πρόs όφελοs
τfis κωμωδίαs, και τιs ένάρετεs παρθένεs τίs μετάτρεψε 'σέ
ύποκρίτριεs . . .
Ξέρω πώs δέν πέφτ<ι κανέναs μεμιδ:s στήν άθε\α : σκαλοπάτι
σκαλοπάτι κατεβαίνειs αύτή τήν άβυσσο . . .
'Απ' αύτά τά σκαλοπάτια άκριβws άvέβασε δ Μολιέροs τήν
άθε\α στό θέατρο· κι άφοv σκόρπισε στίs ψυχέs τά καταστρε
πτικά δηλητήρια ποv άποπνίγουν τήν αlδώ και τή ντροπή,
άφοv φρόντισε νά διαμορφώσει παρδαλ€s καί νά δώσει στά
κορίτσια έπικίνδυνα μαθήματα, μετά τίς διάσημεs γιά τή
βρωμιά τουs " Σχολέs " του, τώρα διδάσκε1 σ' άλλα παλκο
σένικα τήν έλευθεριότητα, και δλοφάνερα σημαδεύει δλα του
τά eργα μέ τό χαρακτήρα τοv πvεύματόs του.
Παρατηριίσεις πάιιω σέ μιά κωμωδία τοϋ Μο
λιέρου μέ τίτλο " Τό πέτρινο παι•ηγύρι ", 1665.
ΜΠΟΥΑ ΛΩ (8 )

Μάταια χίλια ζηλότυπα πνεύματα,
Μολ1έρο , τολμοvν μέ περιφρόνηση
Τό πιό 'μορφό σου eργο νά λογοκρίνουν :
Ή γοητcuτική του άφέλε1α
'Από έποχή σ' έποχή, γ1ά πάντα
Θά δ1ασκεδάζε1 τήν α!ωv1ότητα.
Πόσο εvχάρ1στα γελδ:s !
Πόσο σοφά περ1παlζειs !
Αύτόs ποv νίκησε στή Νουμαντία,
Αvτόs ποv κατάχτησε τήν Καρχηδόνα,
Παλ1ά, μέ τ' όνομα Τερέντ ι οs,
Έγραψε τάχατεs καλύτερη άπό σένα κωμωδία;
Ή μούσα σου μέ χρησψότητα
Λέει εvχάρ1στα τήν άλήθε1α·
Καθέναs έπω<?ελείται μέ τόν τρόπο του :
"Ολα εΤν' όμορφα, δλα καλά σέ σένα·
Κι δ πιό άστείοs λόγοs σου
ΕΤνα1 συχνά κήρυγμα σοφό.

(7) Gι·oss - Gιιί/Ιaιιιne, ιcι δλοι οί ίiλλοι πού άναφέρονται, ιjθο
ποιοί φάρσας τιϊς έποχιίς άκριβώς πρίν άπ' τό Μολιέρο.
(8) Νικολά Μπουαλώ ( Βοί/eaιι - Desρι·eaιιx) , ποιητιίς καί κρι
τικός (1636 - 1 71 1) . φίλος άφοσιωμέ1•ος τοϋ Μολιέρου καί τοϋ
Ρακίνα. Έγραψε: "Σάτιρες" , " 'Επιστολές", " Ποιητικιί Τέχνη"
ι<.ά. Μιμητιίς τοϋ Όράτιου, ιωΟιέρωσε τό11 κλασικισμό.
�

Ό Μολιέρος, μέ τό κοστούμι τοϋ Άρ11όλφου στό " Σχολcίο
Γυναικώιι ". Χαλκογραφικό άπόσπασμα, άπό μεγάλο ζωγραφικό
πίνακα τοϋ 1670, μέ τύπους τιjς ίταλικιϊς καί γαλλικιjς κωμωδίας
33

"Ασε τovs ζηλόφθονουs νά λένε·
Μά-rα1α φωνάζουνε παvτοv,
Πώs ό:δ1κα μαγεύε1ς τδ λαό,
Πώς ο\ στίχο� σου δέν eχουνε άξία :
Άν ήξερες κάπως λ1γότερο ν' άρέσε1ς
Σίγουρα θ' ό:ρεσες κα\ σ' αύτούs.
Στόν Κύριο Μολιέρο σχετικά μέ τιίν κωμωδία του
" Σχολείο Γυναι1'ών " πού δρισμένοι άμφισβιίτησαν, 1663
Νά μελετas τήν Αύλή κα\ νά γνωρίζε1ς τήν Πόλη ·
Κ' ή μ1ά κ' ή ό:λλη πάντα προσφέρουν πρότυπα.
Κα\ μ' αύτά δ Μολ1έρος, στολίζονταs τά γραφτά του,
Μέ τήν τέχνη του θά κέρδ1ζε τδ eπαθλο ,
"Αν, λ1γότερο φίλοs τοv λαοv, στls σοφές του εlκόνεs
Δέ φόρτωνε συχνά μέ μορφασμοvς τά πρόσωπά του.
"Αφησε γιά τ' άσΤείο, δ,η εύχάρ1στο κα\ φίνο,
Δίχωs ντροπή συνταίρ1αξε Τερένηο καί Ταμπαρέν.
Στδ γελοίο τσουβάλ1 ποv τυλίγετα1 δ Σκαπέν
Δέν άναγνωρίζω π1ά τοv " Μ 1σάνθρωπου" τδν πλάστη .

" Ποιητιιαί Τέχνη", 1674
Προτοv τδ λίγο χωμα, ποv μέ παρακάλ1α τοv ρίξουν,
Σκεπάσε1 γ1ά πάντα τδν τάφο τοv Μολ1έρου,
Χίλ1α άπ' τά ώραία του, ποv σήμερα έπα1νοvν,
'Ανόητα μυαλά μaς κρύψαν άπ' τά μάηα μαs.
Ή " Αγνο1α κα\ τδ Σφάλμα, σέ κάθε νέο του eργο ,
Μέ eνδυμα μαρκησίου ή κόμ1σσαs τουαλέτα,
.
"Ερχονταν τό νέο του άρ1στούργημα νά δυσφημίσουν
Κουνώνταs τό κεφάλ1 στδ πιό όμορφο σημείο.
Ό Κυβερνήτηs ήθελε τή σκηνή πιό έντάξε1,
Ό Ύποκόμηs eφευγε άπό τή δεύτερη πράξη·
Ό ίίναs, eνθερμοs vπερασπ1στήs των ύποκρ1των ποv
[θίγονταν,
Σ' άνταμο1βή γιά τδ πvεvμα του, τόν καταδίκαζε στήν
[πυρά·
Ό ό:λλοs, λάβροs μαρκήσ1οs, τοv κήρυσσε τδν πόλεμο,
Γ1ά νά έκδ1κηθεί τήν Αύλή ποv τή θυσίαζε στήν πλατεία.
Μόλ1s δμωs μέ μ1ά κοντυλ1ά
Ή Μ οίρα τόν eσβησε άπό τovs ζωντανούs,

'Η προμετωπίδα τι]ς ίfκδοσης τι]ς κωμωδίας " 'Ερωτικό πείσμα ".
Τελευταίος, άπ' τά τέσσερα πρόσωπα τι]ς ειΊιόι•ας, ό Μολιf:ρος

'Όλο 1 άναγvώρ1σαv τfis Μούσαs του τήν άξία.
Ή άξ1αγάπητη Κωμωδία, ποv μαζί του σωρ1άστηκε,
Μάτα1α άπδ τέτο10 χτύπημα έλπίζε1 νά συνέλθε1,
Στοvs κοθόρvουs τηs πιά δέ θά ξαvασταθεί.

'Επιστολιί στόν κ. Ρακίνα, 1677
ΛΑ ΓΚΡ ΑΝ Ζ ( 9)

. . . Μποροvμε νά ποvμε πώs ποτέ ό:νθρωποs δέν έφάρμοσε κα
λύτερα τήν άρχή ποv θέλε� ή κωμωδία νά διδάσκε1 δ1ασκεδά
ζονταs. 'Όταν γελοιοποίησε τovs άvθρώπουs γ1ά τά έλαττώ
ματά τουs, τovs eμαθε ταυτόχρονα νά τά δ1ορθώνουν, κα\ θά
βλέπαμε άκόμα σήμερα νά βασιλεύουν ο\ ίδ1εs άνοησίεs ποv
καταδίκασε, Ο:ν ο\ προσ'ωπογραφίεs ποv φ1λοτέχνησε " έκ τοv
φυσ1κοv " δέv εΤχαν γίνε� Ισάρ1θμο1 καθρέφτεs δπου άναγνώ
ρ1σαν τόν έαυτό τουs αύτο\ ποv τovs σατίρ1σε. Ή χλεύη του
ήταν λεπτή, κα\ τήν eστρεφε μέ τέτο10 δεξ1οτεχv1κό τρόπο πού,
δσο κ1 O:v σατίρ1ζε, ο\ ένδ1αφερόμενο1 όχ1 μονάχα δέν προσβάλ
λονταν, άλλά γελοvσαν κ' ο\ ίδ101 μέ τls γελοιότητεs τοv έαυ
τοv τουs ποv TOVS eκανε νά παρατηρήσουν . . .
"Ολη του ή μελέτη κ' ή έφαρμογή τηs ύπfiρξαv γ1ά τό θέατρο.
"Ολο1 γνωρίζουν πόσο δ1έπρεψε, όχ1 μονάχα σάν ήθοπο1όs
μέ τό έκπληκηκό ταλέντο του, άλλά σά συγyραφέαs πολυά
ρ1θμων eργων ποv μas ό:φησε, κα\ ποv δλα τους eχουν όμορφ1έs
άvάλογεs μέ τά θέματα ποv δ1άλεξε . . .
. . . τόν πρόσεξαν στήν αύλή σάv πολ1ησμένο κα\ eντψο
άνθρωπο, ποv καθόλου δέν eι<ανε κατάχρηση τfis άξίας του
κα\ τfis πίστηs ποv τοv 'δε1ξαv, δ1αβ1ώνταs μέ καλή δ1άθεση
μ' αύτοvs ποv ήταν ύποχρεωμένοs νά ζήσε� μαζί, eχονταs
τήν ψυχή όμορφη κα\ φ1λελεύθερη· μέ μ1ά λέξη, κατέχονταs
κα\ έξασκώνταs δλεs τ\s άρετέs τοv τέλε1α eντψου άνθρώπου.
Άν καί ύπfiρξε πολv εύχάρ1στοs στ\s συζητήσε1s δταν ο\
συνομ1λητέs τοv άρεσαν, δέ μιλοvσε σέ συντροφ1έs, έκτόs κ1
Ο:ν βρ1σκόταν μέ πρόσωπα ποv έκημοvσε Ιδ1αίτερα· αύτό
eκανε πολλοvs ποv δέν τόν ήξεραν νά λένε πώs ήταν όνεφο
παρμένοs κα\ μελαγχολ1κόs. Άν δμωs μ1λοvσε λίγο, μ1λοvσε
σωστά· κ1 ό:λλωστίΞ παρατηροvσε τovs τρόπουs κα\ τά ήθη
δλου τοv κόσμου· eβρ1σκε σέ συνέχε1α τόν τρόπο νά έφαρμό
ζει άξ1οθαύμαστα τls παρατηρήσε1s του στls κωμωδίεs, δπου
μπορεί κανέναs νά πεί πώs περ1γέλασε δλο τόν κόσμο καί , σέ
πολλέs περ1πτώσε1s, τόν ίδ10 του τόν έαυτό μέ τ\s ύποθέ
σε1s τfis οlκογένε1άs του ή μέ τό τί €κανε ό ύπηρέτηs του.
Αύτό τό πρόσεξαν ο\ πιό κοντινοί του φίλο � πολλές φορέs . . .
'Όλα τά eργα του δέν eχουνε τίs ίδ1εs χάρεs· μποροvμε δμωs
νά ποvμε πώs κα\ στά μ1κρότερηs σημασίαs ύπάρχουν στο1χεία ποv βγfiκαv άπ' τό χέρ1 μεγάλου μάστορα κα\ πώs αύτά
ποv θεωροvντα1 τά καλύτφα, δπωs Ό Μ 1σάνθρωποs " ,
" Ό Ταρτοvφοs", ' ΌΙ σοφέs γυναίκεs" κ.λπ. εΤνα1 άρ1στουρ 
γήματα ποv δέ μπορεί νά θαυμάσε1 κανέναs δσο τovs άξίζε 1 .
Ή αlτία αύτfis τfis άν1σότηταs άνάμεσα στά eργα του, ποv
μερ1κά μο1άζουν παραμελη μένα σέ σύγκρ1ση μ' ό:λλα, βρίσκε
ται στό δτι ήταν vποχρεωμένοs νά ύποτάξε1 τή μεγαλοφυία
του σέ θέματα ποv τοv έπέβαλλαν κα\ δούλευε μέ μεγάλη
βιασύνη, είτε άπό δ1αταγή τοv βασ1λ16:, είτε άπό άvάγκεs
τοv θιάσου, ένω ή δουλε1ά Του αύτή δέν άναχαίτtζε τήν
ό:κρα άφοσίωση κα\ τls Ιδ1αίτερεs μελέτεs γ1ά τή δημ1ουρ
γία των μεγάλων ρόλων ποv δ ίδ1οs έρμήνευε στά eργα του.
Ποτέ άνθρωποs δέν eχε1 μπεί τόσο καλά στό πετσ\ τοv ρό
λου του, πράγμα πού 'κανε τόσο φυσ1κό τό παίξψό του.
' Εξάντλησε δλα τά ύλ1κά ποv θά μποροvσαν νά τοv δώσουν
κάΤΙ ' κ1 Ο:ν ο\ κρtτικο\ δέν Ικαvοπο1ήθηκαν έντελωs άπδ τήν
πλοκή μερ1κων άπό τ\s κωμωδίεs του, ο\ τόσεs όμορφ1έs εΤχαν
Πάρε1 μe Τό μέροs του τό πνεvμα των άκροατων του, ΕτσΙ
ποv νά τοv χαρίζοντα1 άνετα ο\ τόσο έλαφρέs μομφέs . . .
"

"Ολοs δ κόσμοs λυπήθηκε τό χαμό ένόs τόσο σπάν1ου άνθρώ
που, κα\ τόν λυπCΧτα1 άκόμα δσο πφνοvν ο\ μέρεs, άλλ' Ιδ1 αίτερα τά πρόσωπα μέ καλό γοvστο κα\ λεπτότητα. Τδν
άποκάλεσαν Τερέντιο τοv αlώνα του· κα\ μό�ο αύτή ή λέξη
περ1έχε 1 δλουs τovs eπα1νουs ποv θά μποροvσαν νά τοϋ

(9) Σάρλ ντέ Λαγκράνζ, ι)θοποιός του θιάσου Μολιέρου (περί
που 1639 - 1692) . Τό σημειωματάριό του στάθηκε πολύτιμο ντο
ιωυμέντο γιά τιίιι ίστορία του θιάσου του Μολιέρου ιωί τίς άπαρ
χές του γαλλιιωυ θεάτρου.
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κάνουν. Δέν ήταν μόνο άμίμητος στόν τρόπο πού 'χτιζε δλα
τό: πρόσωπα των κωμωδ1ών του, άλλό:-τούς eδ1νε μ1Cχ άκόμα
άπολαυστική διάσταση μέ τήν άκρίβεια πού συνόδευε τό
παίξιμο των ήθοποιών : μιό: ματιά, eνα βfiμα, μιό: χειρο 
νομία, δλα ε1χαν μιό: τέτοια άκρίβεια πού ήταν άγνωστη ώς
τότε στό: θέατρα τοv Παρισιοv.
Πρόλογος στιίν lκδοση τού 1682
ΛΑ ΜΠ Ρ ΥΓΙΕ Ρ ( 1 0 )

Πόσο θό: κέρδιζε ό Τερέντιος άν ήταν λιγότερο ψυχρός : τί κα
θαρότητα, τί άκρίβεια, τί εύγένε1α, τί κομψότητα, τί χαρα
κτfiρες ! Πόσο θό: κέρδ1ζε ό Μολ1έρος &ν άπέφευγε τή γλώσσα
τοv χvδην όχλου κ' έγραφε καθαρά : τί φλόγα, τί άφέλεια,
τί πηγή καλοv άστεϊσμοv, τί μίμηση ήθών, τί εlκόνες καl τί
μαστίγωση της γελο1ότητας ! 'Αλλό: τί θαvμα θό: γινόταν άν
αύτοl ο \ δυό κωμωδιογράφοι ε1χαν γεννηθεί eνας !
'Όί Χαρακτιϊρες", 1689
Μ Π ΟΣΟΥ Ε ( 1 1 )

. . . Πρέπει νό: έξοστρακίσουμε άπό τό περιβάλλον τών χρι
στιανών τό: πορνικό: στοιχεία, πού βρίθουν στiς Ιταλικές κω
μωδfες, άκόμη καl έπl τών ήμερων μας, καi πού τό: βλέπουμε
ώμότατα στό: eργα τοv Μολιέρου : θ' άποδοκιμάσουμε τό:
λεγόμενα αύτοv τοv αύστηροv άναθεωρητη των μεγάλων
κανόνων, αύτοv τοv βλοσvροv άvαμορφωτ;; τών τρόπων καi
τών έκφράσεων τών " Κομψευομένων " μας, πού ώστόσο
άπλώνει στό φώς τό: άπλυτα, δείχνοντας τό: πλεονεκτήματα
της άτιμης άνοχ;;ς των συζvγων καl άπαιτώντας άπό τlς
γυναίκες νό: έπιδοθοvν σέ ντροπιαστικές έκδικήσε1ς κατό: τών
άνδρών τους. Έδειξε στόν αlώνα μας τούς καρπούς πού μπο
ροvμε νό: έλπίζουμε άπό τήν ήθική τοv θεάτρου πού έπιτί
θεται μόνο στ\ς γελοιότητες τΟV Κόσμου άφήνοντάς του ταυ
τόχρονα δλη τή διαφθορά του. Τό μέλλον θό: δεfξει- ίσως τό
τέλος αύτοv τοv ποιητη - ήθοποιοv, ποv, παίζοντας τόν κατό:
φαντασίαν άσθεν;; του ή τόν μέ τό ζόρι γιατρό του, ύπέστη
τό τελικό πλfiγμα της άσθένειας άπ' τήν δποία πέθανε λίγες
ώρες άργότeρα, περνώντας άπό τ' άστ<ία τοv θεάτρου μέσα
στό: δποία σχεδόν άφησε τήν τελευταία του πνοή, στό δικα
στήριο ' Εκείνου πού ε1πε :
" Ούαl ύμίν ο 1 γελώντες νvν, δτι πενθήσετε καi κλαvσετε " .

"J'.JJ,·ir.•.,,., .1 .
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Ή προμετωπίδα τιίς lιcδοσης τού lργου " Ό ιcατά φαντασίαν
κερατό.ς ". Μπροστά, ό Μολιέρος στό ρόλο τού Σγαναρέλλου

'Αφορισμοί καί Στοχασμοί πάνω στιίν Κωμωδία, 1694
ΣΑ ΡΛ Π Ε ΡΡΩ ( 1 2)

. . . Ε!χε συγκεντρώσει δλα τ' άναγκαία ταλέντα γιό: eνα
κωμικό. Ύπfiρξε τόσο ύπέροχος ήθοποιό_ς κωμωδίας, δσο
μέτριος ήταν γιό: τό σοβαρό θέατρο, πού κανένας δέ μπόρεσε
νό: τόν μιμηθεί τέλεια άπ' όσους eπαιξαν τούς ρόλους του
μετό: τό θάνατό του. Ή ξερε άκόμα νό: διαλέγει τόσο θαυμά
σια τό: κοσΤοvμια τών ήθοποιών πού τούς eδιναν τόν άληθινό
χαρακτήρα τους, κ' ε1χε τό χάρισμα νό: δ1ανέμε1 τόσο καλό:
τούς ρόλους καi νό: τούς δ1δάσκε1 vστερα τόσο τέλεια πσv ' μο1α
ζαν λ1γότερο μέ ήθοπο1ούς κωμωδίας καl περ1σσότeρο μέ
τ' άληθινό: πρόσωπα πού παρίσταναν.
" Περί Διασιίμωιι 'Α νδρών . . . " , 1696
ΛΟΥIΤΖΙ Ρ Ι Κ ΟΜ Π ΟΝΙ (13)

Ε1πα πώς δ Μολ1έρος ήταν άvώτερος άπ' τούς Αρχαfους· καl
πιστεύω πώς εύκολα πείθεται γ1' αύτό κανένας έξετάζοντας τό:
eργα του. ' Ανεξάρτητα άπό τή μεγαλοφυία ΠΟύ δέ μποροvμε
νό: τοv άρνηθοvμε, ξεπερνάε1 τούς 'Αρχαίους τουλάχ1στο
μέ τούς χαρακτfiρες πού eμπασε στή σκηνή· αύτό πού 'Αρχαίο1
και Σύγχρονο1 πριν άπ' αvτόν έπ<1σοδιακό: μόνο ε1χαν χρησι•

(10) Ζάν ντέ Λά Μπρυγιέρ, συγγραφέας, άκαδημαϊκός ( 1645 1696) . Διάσημος γιά τούς " Χαρακτιίρες " του.
(11) Ζάκ. - Μπενίν Μποσουέ, ίερωμένος, συγγραφέας, θρησκευ
τικός ρrίτορας (1627 - 1 704) . Έγραψε κηρύγματα, έπικιίδειους
καί τό "Λόγο έπί τιίς Παγκοσμίου Ίστορίας ". 'Ακαδημαϊκός.
( 12) Σάρλ Περρώ, ό περίφημος συγγραφέας παραμυθιών,
άλλά καί δοκιμίων δπως " 'Ο αίώνας Λουδοβίκου τού Μεγάλου ",
" Βίοι Παράλληλοι 'Αρχαίων και' Συγχρόνων " (1628 - 1703) .
( 13) Λουίτζι Ρικομπόνι, Ίταλός κωμωδιογράφος ιcαί ιjθοποιός
(περίπου 1675 - 1753) . Ξαναζωντάνεψε τιίν ίταλικιί κωμωδία
στό Παρίσι, ϋστ�ρα άπό lκλειψη πολλών δεκαετιών.

μοποιήσει, τό 'κανε βάση καi πρώτη κινητήρια δύναμη τών
έργων του. Avτoi ο\ χαρακτfiρες μaς κάνουν σήμερα νό: βρί
σκουμε έλαττωματική τή διάκριση τών 'Αρχαίων περί τεσ
σάρων εlδών κωμωδιών, πού τήν eκαναν κανόνα κι δλοι οί
πιό ξακουστοί σύγχρονο ι συγγραφείς. Άλλ' δ Μολιέρος μaς
άπόδειξε πώς δλα δσα εyραψαν ο\ 'Αρχαίοι , δτι 1·ό: διάφορα
αύτό: είδη ή ποιότητες, μποροvν νό: συνενωθοvν σ' eνα καi
μόνο μvθο, άφοv ο\ περίπλοκες καi ήθογραφικές κωμωδίες του
ε1ναι ταυτόχρονα κι άστείες, ένώ ο\ άπλές καi φαιδρές ε1ναι
ταυτόχρονα καi κωμωδίες ήθών. "Αλλωστε, ό Μολιέρος όφεί
λει λιγότερο τήν τελειότητα των eρyων του σ' αvτούς τούς
κανόνες καi σ' αύτές τις διακρίσεις, πράγματα καθαρό: φιλο
λογικά, καl περισσότερο στή μεγαλοφυία καl τούς χαρακτfi
ρες του, πού ε!ναι, άς τό ποvμε eτσι, δ έφευρέτης τους. Πραγμα
τικά, δέ μποροvμε ν' άρνηθοvμε δτι στό " Φιλάργυρο ", πού
τόν κατα-ι άξαμε στήν κατηγορία -ι·ών περίπλοκων καl ήθο
γραφικών eρyων, δέ βρίσκουμε τό γέλιο νό: παράγεται άπό
ήθη ΤΊ χαρακτfiρες· γιατl " χαρακτfiρες " όνομάζουμε σήμερα
αύτό πού ο\ ' Αρχαίοι άποκαλοvσαν " ήθη ", yιατι αύτοv τοv
είδους ο\ μύθο ι χαρακτηροποιοvν και παριστάνουν eνα έλάτ
τωμα η κάτι τό γελοίο πού eχουν δρισμέvοι άνθρωποι . . .
Παρατηροvμε στό: eργα 1·ov Μολιέρου ότι ο \ χαρακτfiρες πού
διάλεξε, άν έξαιρέσουμε τό Μισάνθρωπο, ε1ναι παρμένοι άπ'
τήν άστεία καi γελαστική πλευρά· eτσι, τό: eργα του, καθώς
ε!ναι ταυτόχρονα eργα χαρακτήρων καl eργα διασκεδαστικά,
eχουν δλες τlς άπαραίτητες άρετές γιό: ν' άρέσουν σvμφωνα μέ
τούς άρχαίους νόμους άλλό: καi τή σύγχρονη πρακτική . 'Ομο
λογώ λοιπόν δτι, στό: διάφορα είδη κωμωδιών πού διακρίνουν
ο\ 'Αρχαίοι , δέ θό: κοκκίν1ζα άν άκολουθοvσα μάλλον τό
Ιν1ολ1έρο παρό: τόν Πλαvτο και τόν Τερέντιο, δσο ξακουστοί
κι άν ε1ναι κι δ eνας κ1 δ άλλος.
Παρατηριίσεις πάνω στιίν Ι(ωμωδία
και' τιί μεγαλοφυία τού Μολιέρου, 1736
35

ΒΟΛΤΑ Ι Ρ ΟΣ

. . . Θά συμφωνήσω μα� ί σας δη δ Μ �λ1έρος . ε!�α1 άν1σος
.
δέ θα, συμφω�ησω σ:το �η. δ�άλεξ:
στοvς στίχους ,του, αλλα
πρόσωπα ή θεματα πολυ, ταπ<1νά. Τα λεπτα κα� υψ1πετη
άστεία γ�ά τά δποία μ�λί'Χτε δέν ε!ν' εvχάρ1στα παρά μόνο γ�ά
λίγα άναπτυγμένα πvεvματα. Στό κο1νό, χρε1άζον'rα1 στο1χεία
πιό χτυπητά. Αλλωστε, μέ τά λεπτά άστεία δέ φτιάχνοντα1
καθόλου θεατρ1κά πρόσωπα. 'Ένα άδιόρατο έλάττωμα κ�
ποιου δέv ε!ναι καθόλου άστείο . Χρειάζονται eντονες γελοιο
τητες χοντροκοπιές τέτοιες ποv νά προκαλοϋν πάθος γιά vά
φτιάξΈ1ς μιά πλοκή. Χρειάζεται iΞνας παίχτης, iΞνας φ1λάργυρο�,
iΞνας ζηλ1άρης, κλπ. Αύτή ή_ άλήθ� 1α �· έντυ η;ωσί ;ισ� π� ρ1σσο,:
·rερο τώρα ποv άπασχολουμαι με μ1α γιορτη για το γαμο τ? υ
κ Δελφίνου στήν δπο!α περ1λαμβάνετα1 καi μ1ά κωμωδια,
κ�Ι βλέπω .;.,ό πολV άπό κάθε φορά πώς τό " φίνο " καi τό
" ντελ1κάτο " ποv άποτελοϋν τή γοητεία τfjς συζήτησης,
δέν ταφιάζουν καθόλου στό θέατρο.

τάμ ντέ Σεβινιέ (15). "Ενας άνθρωποs, στό θέατρο ή στή ζωή,
ποv θ' άφηνε έλεύθερη τήν όρμή τfjs τρελfjς φανΤασ!αs του,
χωρis νά σκεφτεί τίποτ< , άντi νά κάνει τήν κοινωνία τοϋ 1 670
νά γελάσει , θά περνοϋσε άσφαλώς γιά τρελόs.
Ό Μολιέροs, κατεξοχήν μεγαλο'φυής, ε!χε τή δυστυχία νά
δουλεvει γ1ά κείνη κεί τήν κοινωνία.
" Ραιcίνας ιωί Σαίξπηρ", 1824

•

Έπιστολιί στο Μq.ριcιίσιο Βωβενάργιc, 1745

Ζ Α Ν - ΖΑ Κ ΡΟΥΣΣΩ

. . . Όλο� συμφωνοϋν, καi αvτό θά γίνεται κάθε μέρα πιό αlσ�η
. συγγρα εας
τό δη δ Μολιέρος ε!ναι δ πι.ο τέλειος κωμ1�ος
ψ
,
.
άπ' δ σους γνωρ!ζου!1ε ' 1.!ο;ος ομω
� μπορει να δ � αφων � σει
πώς τό θέατρο αvτου του 1διου του Μολ1έρου, τα ταλεντα
τοϋ δπο!οv θαυμάζω πιό πολV άπ' τόν καθένα, ε!ναι μιά σχολή
διαστροφών καi βλαβερών ήθών, πιό έπικ!νδυνη κι άπ' αύτά
τά βιβλία ποv διακηρvσ�ουν δη τά _δι �άσκουν ; .'Η μεγαλ�
τερή του μέρψνα ε!ναι να γ<λοιοπο1ει την καλοσvνη καl τη �
άπλότητα καi νά ρίχνει δλο τό ένδ1αφέρον στήν πονηρια
καi στό ψέ�α. ΟΙ τίμιοι ποv παpουσιάζε} άλ�ο δέν κά�ουν παρά
vά μιλάνε ένώ ol διεστραμμενο ι δρουν κ ol πραξεις τους
στέφοντα�' πολv συχνά άπό �αμπρές , έπιτυχί;ς· ,τέ�ος, �
τψή τών χεφοκροτη μάτων σπανια παρεχεται σ αυτον που
άξίζει τήν έκτίμηση καl σχεδόν π�ντα_ στον πιό ,έπιδέξ10 .
' Εξετάστε τά κωμικά σ7οιχείι;χ αύτου, του συyγραφεα =. , παv
τοϋ θά βρείτε σάν έλι;χτηριο τ � έλα,::rτω.ματα τω� χι;χρακτηρ.ω�,
.
φυσικά κ' έπίκτητα· η πονηρ1α του ένος τιμωρε � την απλο1
�0τητα τοϋ άλλου· ol άφελείς ε!να1 θύματα των μοχθη pων:
αvτά δσο κι άν ε!ναι άλήθε1α στή ζωή, δέν ε!ναι σωστο να
παρο�σιάζονται έπ1δοκψαστικά στό θέατρο, σά γιά νά έξά
πτουν τiς άτψες ψυχές νά τψωροϋν, μέ τό πρόσχημα τfjς
άνοησίας τήν καλοσvνη των άγαθών άνθρώπων . . .
' Ιδοv τό ενικό πvεϋμα τοϋ Μο�1έρο � καi των μψη �;ών το � .
Τό πολV πολV σαρκάζουv καμια φορα τlς διαστροφες, χωρις
ποτέ νά κάνουν τοvς θεατές ν' άγαπήσουν τήν άρετή. Γιά
κάτι τέτοιους, eναs ' Αρχαίοs eλεγε : ξέρουν καλά νά ξ �κα�νί
ζουνε τή λάμπα, άλλά δέν τfjs βάζουνε ποτέ λάδ1. Για δεστε
πωs. yιά νά π�λλαπ�ασι�σει τ � άστεία τ� υ, αv;os ? άνθ,ρωποs
διαταράσσε ι ολη την .ταξη τηs, κοινω� 1αs· με, τ ι σ�ανδαλο
άνατρέπει δλεs τ\ς Ιεροτερεs σχεσειs πανω στιs δποιε � ε!ναι
θεμελιωμένη· πώs γελοιοποιεί τά ά� ιοσέβαc:_τ α δ�κα1� ματα
των γονέων έπl των τέκνων τουs, των άνδρων έπι των γυ
ναικών των άφεντάδων έπi των vπηρετών ! Ή άλήθε1α ε!ναι
πώs κάνει τόν κόσμο νά γελάει , άλλά eτσι γίνεται άκόμα πιό
eνοχος �αθώs ά�αγ,κάζει μέ μ1ά άκατc;κίνητη yοητε!α καl το�ς
πιό φρονψουs να δεχονται μέ γέλ1α τη γελοιοποίηση πραγμα
των άντi αύτό νά προκαλεί τήν άγανάχτησή τους. 'Ακοvω
νά λένε πώς στιγματίζε1 'JIS δ1αστροφέS ' θά 'θελα δμωs, νά
συγκρίνουν αύτοl ποv τό λένε πόσεs στιγματίζει καl ποσεs
εvνοεί.

y

Έπιστολιί στον ιc. Ντ' 'Αλαμπέρ πάνω
στο 11.ρθρο του " Γει•εύη ( 1 4) , 1758
"

ΣΤΑΝΤΑΛ

Ή κωμωδία τοϋ Μολιέρου ε!ναι τόσο παραφορτωμένη μέ

σάτφα ποv δέ μέ κάνει συχνά νά γελάω μ' εύθυμο γέλι ο , άν
μπορώ1νά τό πω eτσι . "Οταν πηγαίνω στό θέατρο νά ξεσκά
σω, μ' άρέσει άντίθετα νά βρίσκω μιά τρελή φαντασία ποv νά
μέ κάνε� νά γελάω σάν παιδί .
.
"Ολο1 ol ύπήκοοι τοϋ Λουδοβίκου 14ου ε!χαν τσψπηθει απ,
τή μvγα νά μψοϋνται iΞνα πρότυ�;rο γ �ά ν_ά 'νc:ι κο �ψο! κ:χ l κ�
λοϋ γοvστου, κι δ ίδιοs δ Λουδοβικοs υπηρξε ο θεοs αυτηs της
θρησκε!αs. Έπεφτε πικρό yέλιο δταν Εβ�επε �ανένας τό γε!;ο �
νά του νά ξεγελ1έται στη μίμηση του προτυπου. Σ , αυτο
άκριβώs eγκε1ται δλη ή εύθυμ!α των " ' Επιστολών" τfjs Μαν_

(14) Ό Ρουσσώ ( 1 712 - 1778) lγραψε το 11.ρΟρο " Γειιεύη "
στιίν " Έγιcυιcλοπαιδεία " τών Ντιvτερο ιcαί Ντ' 'Αλαμπέρ.

Β Ι ΚΤΩΡ ΟΥΓΚΩ

. . . Ε!ναι καφόs ν' άποδοθεί δικαιοσvνη, κόντρα στiς κριτικές
τοϋ ι<ακόγουστου περασμένου αlώνα, πάνω σ' αύτό τό άξιο
θαVμαστο ύφος καi νά ποϋμε φωναχτά πώs ό Μολιέρος κατέ
χει τήν κορυφή τοϋ θεάτρου μας, όχι μονάχα σάν ποιητής
άλλ' άκόμα καl σά συγγραφέαs . . .
Ό στ!χοs του άγκαλιάζει τήν Ιδέα, ένσωματώνεται σ' αυτη,
τήν περισφίγγε ι καi τήν άναπτύσσει ταυτόχρονα, τfjs δανεί
ζει μιά μορφή πιό εvέλ1κτη , πιό αύστηρή, πιό πλήρη, καi μάs
τήν προσφέρε1 σάν iΞνα ε!δος έλ1ξήρ1ου. Ό στίχος ε!να1 ή όπτι
κή μορφή τfjs σκέψηs. Νά γ1ατi ταφ1άζει προπαντόs στή σκη
νική προοπτική . Καμωμένος μ' eναν όρ1σμένο τρόπο , ό στί
χος καθιστά άνάγλυφα πράγματα ποv, χωρls αύτόν, θά
φάνταζαν άσήμαντα κα\ χυδαία. Καθ1στά πιό στέρεα καl πιό
λεπτή τήν ύφανση τοϋ vφουs. Ε!ναι δ κόμπος ποv σταμα
τάει τήν κλωστή. Ε!ναι ή ζώνη ποv, καl στηρ!ζε1 τό φόρεμα καl
τοϋ δημιουργεί τis πτυχώσε1ς του. τ ι θά μποροϋσαν νά χά
σουν μπαίνονταs σέ στίχο ή φvση κ' ή άλήθε1 α ; Ρωτάμε τovs
ϊδιουs τovs προμάχουs μαs τοϋ πεζοϋ λόγου : 1'1 χάνουν μέ τήν
ποίηση τοϋ Μολ1έρου ;
Πρόλογος στον " Κρόμγουελ ", 1827

ΘΕΟΦ Ι Λ ΟΣ ΓΚΩΤΙ Ε

. . . Καl τώρα θ ά ρωτήσουμε yιατ! δέν παίζουν δλόκλη ρο τό
Μολ1έρο, δπωs ε!να1 τυπωμένοs μέ τά Ιντερμέδιά του, μέ τovs
Πουλτσινέλουs, τovs Τρ1βελ!νουs, τovs Σκαραμοvs, τovs Παν
ταλόνε, τοvς Ματασίνι ; Πολv λυποvμαστε ποv χάνουμε δλο
αύτό τόν παράξενο καl γοητευτικό κόσμο ποv διασχ!ζε1
τis κωμωδίες του, μέ τά χορευτικά πηδη ματάκ1α, τά τραγου
δάκια, τlς έκρήξε1s γέλ1ου σάν τρελά καπρίτσια ποv δ1ασχ!ζουν
iΞνα φρόνψο μυαλό. Πόσο τovs άyαΠάμε αvτovs τovs τσιyγά
νουs κ1 αύτέs τls γύφτισσες ποv χορεvουν μέ συνοδεία ντέ
φια· αvτovs τovs άλλόκοτουs Μαυριτανούs, αvτovs Tovs
Βάσκουs ποv κάνουν τά δικά τουs· αvτovs τοvς Σπανιόλουs
κι αvτές τls Ίταλιάνεs ποv τραγουδάνε στή μουσική κ' εύέ
λ1κτη γλώσσα τουs τό αlών10 παράπονο τfjs άyάπηs· αύτοvs
τOVS βοσΚΟVS Καi τis βοσΚΟΠοuλεs ΠΟV ΚΙ άν δέ μο1άζουν μέ
κε!νουs τοϋ Θεόκριτου καi τοϋ Βφγ!λιου δέν τραγουδάνε
λιγότερο γλυκά τά μαδριyάλια τους ! 'Ανάμεσα σέ κάθε πράξη
κάθε eργου τοϋ Μολιέρου ύπάρχει iΞνα άπολαυστικό μικρό
έρyάκι ποv κόβουν σάν άχρηστο. τι περ!εργοs τρόποs σεβα
σμοϋ τοϋ eρyου τοϋ μεγαλVτερου άνθρώπου ποv γέννησε
ποτέ ή φvση !
_
Ό Μολιέρος μέ τήν άληθινή του φυσιογνωμία, μπορουμε νά
ποϋμε πώs μάs ε!ναι άyνωστοs άπό σκηνfjs, κ' ή " Κομεντl
Φρανσαlζ " θά έκπλήρωνε iΞνα Ιερό καθfjκον παρουσιάζοντάs
τον μ' δλα τά παρακολουθήματα ποv αύτόs eκρ1νε άναγκαία
γιά τήν έπιτυχία των eργων του. "As άναστήσουν λοιπόν δλεs
αύτέs τlς κωμωδ!εs - μπαλέτα, προσθέτοντας τό τραγοvδι , τό
χορό, τή διακόσμηση, τά κοστ?vμ1α, �αi θ � χουμε �να θέα ��
.
έλκυστικότατο καl νεοτεριστικοτατο . As μαs αποδωσουν ολ
αvτά τά χαριτωμένα eργα, Ό Σικελος ιϊ ό Έρωτας ζωγράφος,

Ή Πριγιcίπισσα τιjς Ήλιδας, Οί Ένοχλητιιcοί, Ό Α ύτοσχεδια
σμος τών Βερσαλλιών, Μελιιcέρτη, Δομ Γιcαρθία τιjς Ναβάρρας,

ποv δέ μάς παρουσίασαν ποτέ ώς τώρα.

Ό Τύπος, 1847

Σ Α Ι ΝΤ - Μ Π Ε Β

Ν ' άyαπάs τό Μολιέρο, έννοω νά τόν άγαπάs εlλικρινά καl
μ' δλη σου τήν καρδιά, σημαίνε1 νά 'χειs μιά έyyvηση μέσ<:
σου κόντρα σ' έλαττώματα, άναποδ1ές καi διαστροφές του
πνεvματοs. Σημαίνει πρώτ' άπ' δλα νά μήν άγαπάs δ,τι ε!ναι
άσυμβίβαστο μέ τό Μολιέρο, δ,τι τοϋ ήταν ένάντιο στόν και
ρό του, δ,τι θά τοϋ ήταν άνυπόφορο στό δ1κό μαs.
Ν' άγαπάs τό Μολ1έρο σημαίνει νά 'χειs θεραπευτεί διά βίου

( 15) Μαρί ντέ Ραμπυτέι• - Σαντάλ, μαριcησία vτέ Σεβι�ιιέ ( 1626 1696) , συγγραφέας 'Επιστολών προς τιίν ιcόρη της ιcαi άλλους,
πού δημοσιεύτηιcαι• το 1 726 ιcαί γοιίτευσαν γιά το αύΟόρμητο τοϋ
ϋφους ιcαί σά μαρtυρία γιά τά ιϊΟιι τιjς έποχιjς της.

δέ λέω άπ' τήν ταπ.;ινή καi άτιμη vποκρισία, άλλ' άπό τό
φανατισμό, τήν άδιαλλαξία καi τή σκληρότητα, ποv σέ κάνοvν
ν ' άναθεματίζεις καi νό: καταριέσαι· σημαίνει ν' άμφισβητείς
τό θαvμασμό γιό: τό Μποσοvέ κι όλοvς αύτοvς πού, σό:ν κι
αύτόν, θρ1αμβεύοvν eστω καi μέ λόγια ένάντια στόν έχθρό τοvς,
νεαρό ή έτοιμοθάνατο · Πού, vπεξαιρώντας καi γώ δέν ξέρω
πιό: θεία γλώσσα, φαντάζονται τόν έαvτό τοvς, μέ κεραvνό
στό χέρι, στή θέση τοv Ύψιστοv. Εύγλωττοι καi vπέροχο ι
άνδρες παραείσαστε γιό: μένα !
Ν' άyαπaς τό Μολιέρο σημαίνει νά 'σαι προφvλαγμένος, καi
σ' άπόσταση κάποv χίλιες λεvγες, άπ' αύτό τόν άλλο φανα
τισμό, τόν πολιτικό, ψvχρό, σκληρό και στεγνό, ποv δέ γελάει ,
ποv μvρίζει σεχταρισμό καί πού, μ έ τ ό πρόσχη μα τοv ποv
ρι1'αν1σμοv, βρίσκει τόν τρόπο νό: ζvμώσει και ν' άναμίξει
όλες τις χολές, και νό: ένώσε1 σ' eνα πικρό δόγμα τό: μίση,
τ' άπωθημένα καί τοvς γ1ακωβ1νισμοvς όλων τών έποχών.
Σημαίνει άκόμα νά 'σαι άπομακρvσμένος άπ' αύτές τίς άχροες
και μαλθακές ψvχές πού, μπροστά στό κακό, δέν ξέροvν ούτε
ν' άγαναχτήσοvν, ούτε νό: μισήσοvν.
Ν' άγαπaς τό Μολιέρο σημαίνει πώς δέν πρόκειται νό: κατα
ληφθείς άπό μακάριο και άη ερ1όριστο θαvμασμό γιό: τήν 'Αν
θρωπότητα, ποv ε lδωλοποιεί τόν έαvτό της και ξεχνάει άπό
τί τσοvβάλ1 εΤναι φτιαγμένη καi πώς, ό,τι καί νό: κάνει , δέν
εΤνα1 παρά ή άχαμνή άνθρώπ1νη φύση. '_Ωστόσο, αύτό
δέ σημαίνει πώς πρέπει νό: τήν περιφρονείς vπερβολtκό: αύτή
τήν κοινή άνθρωπότητα, ποv γελάμε μαζί της, ποv είμαστε
κομμάτια της, καί στήν δποία ξαναβοvλιάζοvμε μαζί το.v μέ
μιό: λvτρωτική Ιλαρότητα.
Ν' άγαπaς καί νό: λατρεύεις τό Μολιέρο, σημαίνει ν' άvτιπα
θείς κάθε " μανιερισμό " στή γλώσσα και τήν eκφραση· σημαί
νει νό: μή διασκεδάζεις μέ τίς κοvνιστές χάρες, τiς έκζητημένες
λεπτότητες, τίς φίνες πινελιές, τό: " μαρ1βωντό:ζ " κάθε είδοvς,
τό γvαλ1στερό και τεχνητό vφος.
Ν' άγαπaς τό Μολιέρο σημαίνει νό: μήν εΤσαι διατεθειμένος ν'
άγαπήσεις ούτε τό ψεvδο-ωραίο πνεvμα, ούτε τή δοκησί
σοφη έπιστημοσύνη . . .
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Α Ν Ρ Ι Μ Π ΕΚ (16)

Δέν άνήκε1 σέ κανένα νό: μεγεθύνει τό Μολιέρο, κι όταν λένε
γι' αύτόν πώς εΤν' δ πρώτος κ' ίσως δ μόνος κωμικός ποιητής,
εΤν' άρκετή άπότιση φόροv τιμfjς, αύτή ποv τοv άξίζε ι . Ό
Μολιέρος δέν εΤναι φιλόσοφος : φιλόσοφος εΤν' δ Ντεκάρτ·
δ Μολιέρος δέν εΤναι στοχαστής : στοχαστής εΤν' δ Πασκάλ·
δ Μολιέρος δέν εΤναι γκρεμιστής όπως δ Βολταίρος, ούτε μεταρ
ρvθμιστής όπως δ Ροvσσώ. Τί εΤνα1 λοιπόν δ Μολιέρος; ΕΤναι
θεατρικός σvγγραφέας. ΕΤν' eνας άνθρωπος ποv τό eνστικτό
τοv, ή μεyαλοφvία τοv, τό λειτούργημά τοv εΤναι νό: παροv
σιάζει άπό σκηνfjς τοvς δμοίοvς τοv. Μήν τοv ζητάτε Ιδέες :
τις Ιδέες δέν τις βλέπ.;ι παρά μόνο διαμέσοv τών χαρακτήρων,
τή στιγμή ποv γίνονται vπερβολικές, δπότε καί θό: τις γελοιο
ποιήσε ι . Μήν τοv ζητάτε μαθήματα ήθικfjς : εΤναι μέ τήν
Άyνή έναντίον τοv Άρνόλφοv, κι ώστόσο κ' ή 'Αγνή εΤναι
κομματάκι eνοχη · εΤναι μέ τήν 'Αγγελική έναντίον τοv Νταν
τέν, κι ώστόσο ή 'Αγγελική εΤναι άπόλvτα eνοχη . Μήν τοv
ζητάτε πραχτικές σvμβοvλές : ξέρει πολV καλό: πώς δέ θό: διορ
θώσει αύτός τό Μισάνθρωπο ούτε 1'όν 'Αρχοντοχωριάτη
ούτε τόν Κατά φαντασίαν άσθενfj· τό: πρόσωπα αύτό: vπfjρξαν
άνέκαθεν και θό: vπάρχοvν πάντα. Ή δοvλειό: τοv Μολιέ
ροv εΤναι νό: τοvς δώσει μιό: δεύτερη ζωή, τή λογοτεχνική ζωή.
Ή δοvλειά τοv εΤναι νό: προσδιορίσει, νό: καταγράψει στό χώρο
τfjς Τέχνης χαρακτfjρες πού, χωρίς αύτόν, θά 'μεναν σκόρπιοι,
άδέσποτοι μέσα στή φύση. •Αν θέλετε σώνει και καλό: νό: βρείτε
eνα δίδαγμα στό Μολ1έρο, τότε θό: βρείτε τό vψιστο κι άνώ
τερο δίδαyμα ποv προκύπτει άπ' όλες τlς μεyάλες έκδηλώσεις
τοv πνεύματος καl τfjς άνvστερόβοvλης γνώσης τών άνθρώ
πινων πραγμάτων.
Ρ ΟΜΑ Ι Ν Ρ ΟΛΛΑΝ

. . . eχοvμε τό: στοιχεία ένός λαϊκοv θεάτροv : δ Μολιέρος ε!ναι
δ θεμέλιος λίθος τοv. 'Από δρισμένες πλεvρές, δέν άνήκει - έπι
φαvειακό: τοvλάχιστο - περισσότερο στό λαό άπ' ό,τι στήν
άστική τάξη . Ή δική μας τάξη δέ βρίσκεται πάντα σέ τέλεια
ό:ρμονία μέ τlς Ιδέες καί τό: σvναισθήματα τοv Μολιέροv. ·Αν
(16) 'Ανρί Μπέκ ( Becqιιe) , Οεατρικός συγγραφέας. Κύρια
ίiρ γα του : Παριζιάνα ", " Κοράκια ". Ρεαλιστιίς ( 1837 - 1899) .
•·

' Η προμετωπίδα τι;ς πρώτης ίiκδοσης τώιι ίiργων τοίί Μολιέρου,
σέ δυό τόμους, στά 1666. 'Απάνω είκοιιίζεται ό Μολιέρος στούς
άγαπημέvους του ρόλους τοίί Μασκαρίλλο καί Σγαναρέλλου

είμαστε εlλικρινείς θό: δμολογούσαμε καμιά φορά έκρήξεις
όργfjς σχεδόν άντιπάθειας, ποv άμέσως σvγκρατοϋν καί κατεv
νάζοvν ή δvναμη μιδ:ς μεγάλης λέξης κι δ φόβος τοϋ γελοίοv.
Ό ζωικός βίος φτώχηνε πολV σ' έμaς κ' eτσι δέ βρίσκοvμε
μεγάλη εύχαρίστηση στίς " μπούρδες " τών Σκαπέν καί τών
Σμπρ1 γκανί, στίς μπαστοvνtές καl στό: κλύσματα, στίς χοντρο
κοπιές καί, κvρίως, στήν τρομερή τραχύτητα μιaς δρμfjς σvχνό:
σκληρfjς ποv έπιτίθεται άδιάφορα σ' άδύ,αμοvς καl σ' Ισχv
ρούς, ποv δέ φείδεται ούτc τfjς ήλικίας, ούτε τών άναπηρtών,
ούτε τοϋ όπο1οv άξιολύπητοv vπάρχε ι στήν άνθρώπινη·
φύση . . .
Σήμερα, δ λαός εΤναι πιό πολV σέ θέση άπό μaς νό: χαρεί τίς
κωμωδίες τοv Μολιέροv . . . " Ό Γάμος μέ τό ζόρι " εΤναι μιό:
άπό τις μεγάλες έπιτvχίες στό: λαϊκά μας Πανεπιστήμια. Ε!δα
νό: παίζουν στό Ζεραρμέρ, μέ διδασκαλΓα τοϋ Μωρίς Ποττεσέ,
τό " Γιατρό παρά τή θέλησή τοv '" και μολονόη ol ήθοποtοi
ήταν άγόρια και κορίτσια τοϋ χωριοv, χωρίς γνώση τοϋ
θεάτροv, τό eργο μοv φάνηκε περισσότερο στό φvσικό τοv
κλίμα . άπ' ό,τι στήν " Κομεντί Φρανσαlζ ". ΟΙ πειραματισμοί
ποv 'yιναν σ•ή " Σvνερyατική τών ' Ι δεών " κα! σέ θέατρα
τών σvνοικιών άπό τόν " ' Αρχοντοχωριάτη " κι ώς τόν " Κα
τά φαντασίαν άσθενfj ", εΤχαν τήν ίδια έπιτvχία. Φαίνεται
πώς εΤναι λαϊκό: eρyα, χάρη στήν εύρύτητα τοϋ σχεδιασμοϋ
τοvς, τή ρωμαλέα εύθvμία τοvς, τήν πνοή τfjς έποπο1ίας
ά - λό: - Ραμπελαί . . .

· · Τό

Θέατρο τοίί Λαού " , 1903
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. . . Ή μελέτη τοv eργοv τοv μ6:ς μαθαίνε1 πώς δ Μολ1έρος
ήθελε νά δ1εvρύνε1 τό πλαίσ10 της σκηνi'jς τοv καφοv τοv,
ποv ταίρ1αζε π1ό πολV στό πάθος Τών eργων τοv Κορνέ1y
άπ' δ,τι στ\ς κωμωδίες δποv ε lσχωροvσαν στο1χεία λαϊκfjς τέ
χνης. Τό άκαδη μαϊκό θέατρο της ' Αναγέννησης εΤχε εlσαγά
yε1 μ1ά σεβαστή άπόσταση άνάμεσα στόν ήθοπο 1ό κα\ στό
κο1νό. ΟΙ πρώτες σεφές καθ1σμάτων τοποθετοvνταν ένίοτε
στή μέση τi'jς πλατείας.
Ό Μολ1έρος μποροvσε να δεχτεί αύτό τό δ1αχωρ1σμό ήθο
πο1οv κα\ κο1νοv; Ή έκχε1λίζοvσα εύθvμία τοv μποροvσε
να βολεvτεί μ' αύτή τήν κατάσταση ; τα χοντρα άστεία τοv,
άφοπλ1στικα σέ εlλ1κρίνε1α, μποροvσαν ν' άναπτυχθοvν μέ
αύτές τ\ς σvνθi'jκες ; ΟΙ μονόλογο � τοv σvyγραφέα, πού 'χε
πληγωθεί μέ τήν άπαγόρεvση τοv " Ταρτούφου ", μποροvσαν
να περάσοvνε τή ράμπα πάνω άπό μ1α τέτο1α σκηνή ; τα πλά
γ1α παρασκήν1α δέν έμπόδ1ζαν τήν έλεύθερη χεφονομία τοv
ήθοπο1οv και τ\ς γvμναστικές κ1νήσε1ς τοv;
Ό Μολ1έ ρος πρώτος άπό τοvς σκην1κούς δασκάλοvς τοv
Βασ1λ16: - Ήλ1οv έπ1ζητεί να μεταφέρε1 τή δράση, άπό τό
βάθος κα\ τό μέσο τi'jς σκηνfjς, πρός τό άκρότατο σημείο
τοv προσκήν1οv . . .
Δ1απ1στώνοvμε eτσ1 δτι δ Μολ1έρος έκμεταλλεύετα1 εύρύτατα
τήν έρμηνεία στήν άκρη τοv προσκήν1οv ποv δημ1ούρyησε
τεχνητά, παρα τ\ς δvσμενείς σvνθfjκες τi'jς σκηνfjς τfjς έποχi'jς
τοv ! Σ' αύτc τό πολv προωθημένο παλκοσέν1κο ol άs:rτείες
μορφές τοv άρχ1σαν να ζοvν χωρίς καταναγκασμούς. Ή άτμό
σφαφα αύτοv τοv χώροv δέν πνίγετα1 άπό τα παρασκήν1α,
ι<αι τό φώς ποv δ1αχέετα1 σ' αύτή τήν περ1οχή χωρ\ς σκόνη
δέν παίζε� παρα μόνο μέ τα κορμ1α των ήθοπο1ών.
1910

" Έλομfρος
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έκδικοϋvται " :

Ό Σκαραμούς δάσκαλος, ό Έλομfρος σπουδαστ�)ς. Ό Μο
λιέρος προσπαΟεί, ·ύπό τήv dπειλή τού μαστιγίου, νά μιμηθεί
τίς χειρο ιιομίες τοϋ ύποτιΟέμειιου δασκάλου του Σκαραμούς

ΑΛΜΠΕΡ ΤΙΜΠΩΝΤΕ ( 1 7 )

. . ."Αν eγραφα μ1α Φιλοσοφία τοϋ Μολιέρου, θα 'ταν π1ό
κοντινή πρός Τό Σαρσα\ παρα πρός τό Μπρvνεηέρ. Θ' άνα
φερόταν στόν τρόπο ποv δ Μολ1έρος eζησε τήν τέχνη τοv,
στίς σvνήθε1ες ποv σ1γα σ1γα eκαναν να σvμπέσε1 ή μεγαλο
φvία τοv μέ τό ϊδ10 τό πνεvμα τi'jς κωμωδίας. Ή περίπ1·ωσή
τοv εΤνα1 άναμφίβολα άνάλογη μέ κείνες τοv Σαίξπηρ καί τοv
Κορνέ1γ. Τό να ξέρε1ς να μ1λ6:ς μ1α γλώσσα, σημαίνε1 να ξέρε1ς
νά σκέφτcσα1 σ' αύτή τι) γλώσσα. Κ' ol άνθρωn·ο 1 αύτοι
μίλησαν eτσ1 τή θεατρ1κή γλώσσα γ1ατ\ σκέφτονταν θεατρ1κά.
Τή σκέψη τοvς δμως, ποv ήΤαν μ1α σκέψη θεάτροv, ή κρ1τι
κή τήν άντιμετώπ1σε σά νά παραγόταν eξω άπ' αύτό, στήν
πόλη . Κ' ol ϊδ1ες οί σvνθi'jκες τfjς κρ1ηκfjς ε!ν' ή αlτία ποv δέ
θά καταφέροvμε ποτέ νά δ1αλύσοvμε έντελώς αύτή τήν παρε
ξήγηση.
" Τό Γέλιο τού Μολιέρου", 1922

ΦΡ ΑΝΣΟΥΑ ΜΩΡΙΑΚ
Ό όξvς Μολ1έρος, δ καταπιεσμένος Μολ1έρος, δ βαθvς Μολ1έ

ρος ποv σvναντ6:με μέσα άπ' τίς κωμωδίες, τά μπαλέτα καί
τίς φάρσες άντψετωπίζε 1 τήν πρόκληση τοv Πασκάλ. Τολμάε1
νά στο1χηματίσε1 κόντρα στόν Πασκάλ. Όχ1 πώς άρν1έτα1
τό vπερφvσ1κό· άλλ' άρν1έτα1 ν' άπασχοληθεί μ' αύτό καί
βρίσκε1 κωμ1κό τόν άνθρωπο ποv νο1άζετα� γ1ά τήν ψυχή τοv:
Κατά φαντασίαν άσθενής δέν ε!να1 μόνο δ 'Αργκάν, λεία τών
φαρμακοπο1ών- ε!ν' έπίσης κ1 δ θρησκεvόμενος Όρyκόν ποv
στό σπίτι Tov μένε� δ μακάρ1ος Ταρτοvφος . . .
ΟΙ εύλαβ1κοί άνθρωπο � τfjς Αύλfjς καί τi'jς πόλης ε!χαν πολV
δίΚΙΟ ΠΟV δέν έμπ1στεύονταν τοvς μονολόγους τοv πάνω στήν
ψεύτικη κα\ τήν άληθ1νή εύλάβεια, μέ τοvς δποίοvς δ Μολ1έ
ρος προσπαθοvσε νά καλύψε 1 τά " δ1κά " τοv. Γ1ατί τό
πρόσωπο τοv Ταρτούφοv δέ μ6:ς χωρίζε 1 : άνθρωπ1στές καί
θρησκεvόμενο1 συμφωνοvμε δλο1 καί γελ6:με μ' αύτόν μ' άηδία.
Μέ τόν Όργκόν δμως, αν δέν ήταν παρά eνας τίμ1ος άνθρωπος
ποv τόν έκμεταλλεύετα� eνας άπατεώνας, δέ θά τοv 'κανε καρ
δ1α τοv ΚΟΙνοv να γελάσε1 . ΕΤναΙ eνας παθ1ασμένος χρ1στια
νός· άρα, κατα τό Μολ1έρο, τό ίδ10 γελοίος σέ δλα μ' αύτοvς
ποv δέν ξέροvν να κρατ6:νε τό μέτρο. Έλάχ �στα νο 1άζετα� δ
Μολ1έρος αν δ Όργκόν καταλαβαίνε1 καλα η άσχημα τό
χρ1στιαν1σμό. Κάθε δίδαγμα τοv Χρ1στοv, έπε1δή σκανδαλίζε1
τή φύση, αν δ Μολ1έρος ήταν λογ1κός θά 'πρεπε να τό γελο10πο1εί. Άν στ' άλήθε1α δέν τολμάε1 να τό κάvε1 άμεσα, τό πετv
χαίνε1 μέ τόν Όργκόν στόν δποίο τό Οψ1στο πάθος έκφράζε
τα1 μ' eνα μορφασμό.
Ό Μολ1έρος δέ γνωρίζε1 παρα τό eνστικτό τοv κα\ μόνος
τοv χαλ1νός ε!να1 δ φόβος τοv γελοίοv. Αύτό άκρtβώς τό όνο
μάζε1 φύση .
" Τρείς με)'ά.λοι iiιιδρες έ1ιώπιο11 τού Θεοϋ", 1929

ΑΝΤΡΕ Ζ Ι Ν Τ

' Απ' δλα τα eργα τοv Μολ1έροv προτιμάω άναμφ1σβήτητα
τόν "Κατα φαντασίαν άσθενfj' " αύτό μοv φαίνετα1 τό π1ό κα�
νούρ10, τό π1ό τολμηρό, τό π1ό όμορφο - κατά πολv μάλ1στα.
"Αν αύτό τό eργο ήταν eνας πίνακας πόσο θά έκστασ1αζόμαστε
μπροστα στό ύλιl(ό του. Ό Μολ1έρος δταν γράφε� σέ στίχο,
τα βολεύε1 δπως δπως· γνωρίζε1 πλείστα δσα μ1κρα κόλπα
για να Ικανοπο1ήσε1 τ\ς άπα1τήσε1ς τοv μέτροv και τfjς ρίμας.
'Αλλά, παρα τή μεγάλη τοv έπ1δεξ1ότητα, δ " άλεξανδρ1νός "
στίχος φαλτσάρε1 κάπως τόν τόνο της φωνfjς τοv. 'Έχε1
τέλε1α φvσ1κότητα στόν " ' Ασθενi'j " (καί στόν " ' Αρχοντο
χωρ1άτη " ) . Δέν ξέρω άλλη πρόζα τόσο όμορφη. Δέν vπα
κούε1 σέ κανένα προκαθορ1σμένο νόμο· άλλά κάθε φράση
εΤνα� eτσ1 χτισμένη ποv δέ θα μη'οροvσε κανένας να τi'jς άλλά
ξε1 ούτε μ1α λέξη χωρ\ς να τήν καταστρέψε1 . 'Έχε 1 άδ1άκοπα
μ1άν άξ1οθαύμαστη πληρότητα· ε!να1 μvώδης σαν τοvς άθλη
τές τοv Πvζέ η τοvς σκλάβοvς τοv Μ1χαηλάγγελοv καί σά
φοvσκωμένη, χωρίς παραγέμ1σμα δμως, μ' eνα εΤδος λvρ1σμοv τfjς ζωfjς, καλfjς δ1άθεσης καί vγείας. Αύτή τήν πρόζα δέ
θα βαρεθω ποτέ νά τήν ξαναδ1αβάζω καί δέ θα πάψω να
τήν έπα1νώ.
Ξαναδ1αβάζω, άμέσως μετά, 1 όν " Άρχοντοχωρ1άτη ". 'Όσο
όμορφες ι<αί σοφές αν εΤνα� δρ1σμένες σκηνές, eνα έκούσ10 χαλά
ρωμα τών δ1αλόγων μέ κάνε ι να θαυμάσω, σvγκρίνοντας τήν
κροvστή Οφανση τi'jς " στόφας " τοv " Κατά φαντασίαν άσθε
νfj " τόσο στέρεα, τόσο σφ1χτοπλεγμένο , τόσο άδρύ. Καί
( 17) 'Αλμπέρ Τιμπωντέ ( Τ/ιίbαιιc/eι) , προιl( ισμέ νος /(ριτι/\ός,
χωρίς δογματισμό, ύ ιωλύτεμnς τιϊς f:ποχι]ς του ( 1874 - 1936) .

/ ?:" -

Qjιolιιfrϊ1 ? !cnto tlιJCL'llίL l!Ιlij':. :-!'O .

τί έπισημότητα, τί Schaudeι-n (18) δίνει σέ κάθε σκηνή ή μvστι
κή έπαφή μέ τό θάνατο ! Μ' αύτόν παίζονται δλα· τόν κά
νοvν παιχνίδι· τόν μπάζοvν στό χορό· τόν έπικαλοϋνται
τρείς φορές, είτε ή μικρή Λοvιζόν, είτε ό Άρyκάν, μαζί μέ τή
yvναίκα τοv πρώτα, μέ τήν κόρη τοv vστερα· τόν νιώθοvμε
ποv περιφέρεται· τόν βλέποvμε όλοφάνερα· τόν περιφρονοϋν
άπό σκηνfjs καί τόν περιπαίζοvν· ώs τόν ίδιο τό θάνατο τοϋ
Μολιέροv, ποv eρχεται σέ τελεvταία άνάλvση ν' άποτελειώ
σε ι φριχτά αύτή τήν τραyική φάρσα. Κι δλα αύτά, μέ τόν
άστικό τρόπο, φτάνοvν σέ μιά μεyαλοσύνη ποv τό θέατρο
ποτέ δέν ξεπέρασε.
... Ημερολόγιο", 1941

ΦΕ Ρ Ν Α Ν Λ ΕΝΤΟΥ (19)

. . . Κοvβεντιάζονταs yιά τό Μολιέρο τόν μεταμφιέζοvν, τόν
ντύνοvν καl τόν yδύνοvν, τόν ράβοvν καί τόν ξηλώνοvν, τόν
κάνοvν κvριολεκτικά κομματάκια, κ' vστερα άπ' 8λες αύτέs
τίς ποικίλες " έyχειρήσεις " μένοvν κατάπληχτο ι δταν άνακα
λύπτοvν eνα Μολιέpο
" κωμικό έκεί ποv τόν ήθελαν δραματικό,
καί δραματικό έκεί ποv τόν περίμεναν κωμικό.
Τί πεισματάρης ποv σοϋ εΤναι αύτός ό διαβολάνθρωπος !
'Αντιμετωπίζει 8λοvς αύτοvς τοvς άκρωτηριασμοvς μέ τήν
έπιμονή τοv νά μήν άφήνει παρά τό κείμενό τοv, τό τόσο διά
φανο, τό τόσο άμεσο, τό τόσο καλοχτισμένο εlδικά yιά τή
σκηνή, τό κείμενό τοv ποv " χτvπάε ι διάνα " καί μπαίνει
κατεvθείαν καί κατάβαθα στήν καρδιά τοϋ άνθρώποv. Άς
μaς λέει ό Λά Μπρvyιέρ πώς θά 'κανε καλά ν' άποφύyει τf)ν
καθομιλούμενη καl νά yράφει τήν " καθαρή yλώσσα ", άς
διαβεβαιώνει ό Φενελόν πώς άν καl σκέφτεται καλά μιλάει
σvχνά άσχημα, πώς χρησιμοποιεί φράσεις βεβιασμένες καί
καθόλοv φvσικές· yιά μaς, τοvς ήθοποιούς, τό vφος τοϋ Μολιέ
ροv διατηρεί 8λο τό χvμό τfjς yήινης yλώσσας. ΕΤν' eνας Πα
ριζιάνος ποv ταξίδεψε πολV, Ποv ή μόρφωσή τοv άνάyεται
στήν έποχή τοϋ Λοvδοβίκοv τοϋ 1 3ov, ποv άyαπάε ι τό
παλιό yαλατικό πνεϋμα, ποv μισεί τό μή - μοϋ - &πτοv καί
τήν προσποίηση, άλλά ποv κvρίως yράφει καί σvνθέτει τό
διάλοyό τοv yιά τό θέατρο , ποv ξέρει πώς ό ήθοποιός πρέπει
νά μπορεί νά στηρίζει τlς χειρονομίες τοv, τό φvσιοyνωμικό
τοv παίξιμο, σέ μιά άρθρωση μετρημένη καί vπολοyισμένη,
ζvyισμένη, ΚΙ 8τι'ως λέμε μεταξύ μας στό θέατρο, νά δίνε ι στό
κείμενο τέτοια εύελιξία, τέτοια σκηνική ζωή, ποv ό ήθοποιός
νά τό " βyάζε ι " φvσικά άπ' τό στόμα τοv.
" Παρουσίαση . τοϋ Ταρτούφου". 1 953

ΩΝΤΙΜΠΕΡΤΙ (20)

. . . ΟΙ πη y ές τοϋ Μολιέροv εΤναι άναρίθμητες άλλά καί δέ
μετράνε. ΕΤναι αύτό ποv λένε στήν τ<χνολοyία "μεταλλάχτης".
Δέ βyάζει τό σίδερο άπό τή yfj. Άλλ' 8,τι κι άν τοϋ πέσει
στό χέρι, τοϋ χρησιμεύει yιά νά κάνει λίyο Μολιέρο.
Άν yράφει σέ στίχοvς, τό κάνει yιά νά vπακοvσει στή σvνή
θεια τfjς έποχfjς τοv. Σ' άντίθεση μέ τή δική μας, πράyματι,
τότε ή πρόζα στή σκηνή θεωροϋνταν σάν κάη τό άλλόκοτο. Ή
ποίηση, άντίθετα, eμοιαζε έκεί στή φvσική της θέση, ίσως yιατί
τό θέατρο κοvβαλοϋσε πάντα μιάν άόριστη ήχώ άπό λειτοvρ
yικές ψαλμωδίες. ΟΙ στίχοι τοϋ Μολιέροv, δμως, eχοvν dά
μόνο στόχο τό κοροϊδεvτικό άποτέλεσμα.
Διαπιστώνοvμε πώς Ιδιαίτερα στόν " 'Αρχοντοχωριάτη ",
τό άριστ.::>ύ ρyημά τ.::>v , χει ρίζεται τήν καθομιλοvμενη yλώσσα
θαvμάσια. οι
ρεπλίκες " τοv άντλοϋν τή διαρθρωμένη
πληρότητά τοvς άπό τή ζωντανή έπικαιρότητα τοϋ θέματος.
'Ανοιχτός σ' 8λες τlς έμπ<ιρίεs μέ τήν καρδιά νά λαχανιάζει
κι όχι τά πνεμόνια, δέν eχει παρά μιά μονάχα κατεvθvντήρια
Ιδέα. Οϋτο κάν Ιδέα, μιά τάση. Μιά κλίση . Μιά σvνήθεια.
Ποιά;
Τά δικαιώματα της άθείας εΤναι ίσα μέ κείνα της πίστης.
Αύτό εΤναι τό δόyμα τοv.
Σκεπτικισμός άνεv 8ρων. Αύτοκτονία μακρόπνοης μοναξιάς.
Αύτός εΤν' ό θρίαμβός τοv, ποv κανένας a prioι-i vπολοyι
σμός δέ θά μποροϋσε νά παραyάyει μέ τόση άκρίβεια στήν κα
μπvλη τοϋ τόξοv.
"

( 18) Scl1aιιdern, γερμαιιιιcά στό κείμε110. Φρίκη, άνατριχίλα.
( 19) Φερνάν Λεντού ( Ledoιιx) . Σύγχρο11ος ι)Οοποιός, έταίρος τι;ς
" Κομεντί Φρανσαίζ ", έρμηνευτι)ς πολλών μολιερικώ11 ρόλω11.
( 20) Ζάκ Ώντιμπερτί, ποιητιjς, μυΟιστοριογράφος, Οεατριιcός
συγγραφέας ( 1899 - 1965) .
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Ί-Ι προμετωπίδα, άπό τι)ν ίfκδοση τοϋ 1682, τοϋ ίfργου "Φιλάρ
γυρος ". Στιί μέση, ό Γδιος ό Μολιέρος στό ρόλο τοϋ Άρπαγκό11

Ό Σαίξπηρ, ό σvyyαφέας τών σvyyραφέων, τοποθετείται τό 'παν ήδη - πέρα άπ' τό Σαίξπηρ, πέρα άπ' τήν 'Αyyλία,
yερμανοειδές ροvμάνι yεμάτο νεράιδες άπ' τή Βρετάνη, καί
δώθε άπ' τό άμερικάνικο κόασμα τοϋ Τζαίημς Κάyκνείi καί
τήν όπτική μαyεία τοϋ Οvώλτ Ντίσνε\ί.
"Οταν μπαίνοvμ� στόν πειρασμό ν' άμφισβητήσοvμε τοvς
τίτλοvς τών ' Αyyλοσαξώνων στή διακvβέρνηση τοϋ πλανήτη,
κ' είμαστε eτο ιμοι νά διεκδικήσοvμε τά πνεvμαηκά πρωτεία,
σvyκρίνοντας τήν κληρονομιά μας μέ τό μηχανιστικό κόσμο
8ποv βασιλεvει τό τηλεyραφικό μονοσύλλαβο, ό Σαίξπηρ,
όρθώνεται μέ τόν
Αμλετ " τοv καί , πιό τρομερός άκόμη,
μέ τά σονέτα τοv. Έμ�ίς eχοvμε τό Μολιέρο, έπαyyελματία
ήθοποιό, ταλαιπωρημένο θιασάρχη , ποv σκοτώνεται νά
σκαρώσε ι eρyα yιά νά καλVψει τό κενό ποv τόν χωρίζει άπ'
τόν Κορνέιy, ένw ό Ρακίνας τοϋ δίνε ι ξvλιές στό χέρι .
Ό Μολιέρος δέν εΤναι πiρα άπό τίπο-rα. Έχει yιά μάσκα τό
πρόσωπό τοv.
" ·

ΕΥΓΕ Ν Ι ΟΣ 10

"Ό δραματουργός Μολιέρος", 1954

ΕΣΚΟ

. . . 'Ακόμα κι αύτόν τό Μολιέρο τόν βαριόμοvν. Αύτές ο\ Ιστο
ρίες φιλάρyvρων, ύποκριτwν, άπατημένων, δέ μ' ένδιέφεραν.
Τό άμεταφvσικό πνεϋμα τ.::> v δέν μ' άρεσε καθόλοv. Ό Σαίξπηρ
Εβαζε κά-r ω yιά άναθεώρηση τό σvνολο της κατάστασης
καί της μοίρας τοϋ άνθρώπ.::> v . Τά μολιερικά προβλήματα
μοϋ φαίνονταν, σέ τολεvταία άνάλvση , σχεηκά δεvΤερεvον
τα, ένίοτε όδvνηρά βέβαια, άκόμα και δραμαηκά, ποτέ 8μως
τραyικά· yιατί μποροϋσαν νά λvθοϋν. Δέ μπορεί νά βρεθεί
λvση στό άβάσταχτο, καί μόνον 8,-r ι εΤν' άβάσταχτο εΤναι
βαθιά τραyικό, βαθιά κωμικό, ούσιαστικά θέατρο .
"Σημειώσεις καί άιιτι - σημειώσεις", 1958

Μετάφραση καί ύποσημειώσεις ΚΩΣΤΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
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�ΠΕΠΑΙΔΕΥl(Ε ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ο ΜΟΛΙΕΡΟΣ , ΔΑΣl(ΑΛΟΣ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΑΣ

Τό 1973, τιμιίΟψcαν σ' δλο τό11 κόσμο τά 300 χρόνια άπό
τό θάνατο τοίί . Μολιέρου. Στιίν 'Ελλάδα, τό ετος Μολιέρου
aνοιξε, στίς 19 τ' 'Απρίλη, μέ μιά διάλεξη τοϋ Σωιφάτι{ Κ�ραν
τινοίί - 'Ο Μολιέρος ιcαί τό 'Ελληνικό Οέατρο -που δοθηκε
στι/ν αίΟουσα τοϋ Γαλλιιcοίί '/1ιστιτούτου τι;ς Άθιίνας. Άιω
λούθησε, στίς 15 τοίί Μάη μιά έιcδιίλωση στό ΈΟ1ιιιcό Θέατρο,
όργανωμένη άπό τό11 Καραντι1ιό, μέ προσλαλιές έιcπροσώπων
τών θεατρ11\ώ11 όργανώσεω:· ιcαί παίξιμο σκψώ11 άπό τό11
" Ταρτούφο", "Κατά φωιτασίωι άσθενιί " ιcαί " 'Εξηνταβελώ1ιη".
Στό μεταξύ, όργανώΟψcαν δυό έιcΟέσεις - μιά φωτογραφιwν
έλλη1ιικώ11 παραστάσεων ιcαί μιά σκηνογραφιών - στό Γαλ
λικό Ίνστιτοίίτο. Κ' ιί γιορταστιιcιί χρο1ιιά εκλεισε, στίς 7 τοίί
Γε1ιάρη 1974, μέ μιά όμιλία τοίί ίστοριιcοίί τοίί Νεοελληνιιcο �
.
θεάτρου ιcαί στε1ιοϋ παραστάτη τοϋ " Θ " Γιά1ινη Σιδερη,
που
δόθηκε ιcι αύτιί στό Γαλλικό Ί1ιστιτοίίτο μέ τίτλο " Ό Μολιέ
ρος πεπαίδευκε τιίν 'Ελλάδα ". Τιί δημοσιεύουμε όλόκ� ηρη.
1

Στά έλληνιχά., 8ιά.λεξη γιά το Μολιέρο Ι:γινε γιά πρώτη φορά,
οσο θά μποροϋσε νά το πεί κανείς, έδώ χ' έχατον τέσσερα χρό
νια, στ·ίjν Πόλη , στίς 12 Τοέμβρη τοϋ 1870, στ·ην αrΘουσα
τ'ίjς Λέσχης "Μνημοσύνη", οπου δ 'Ιωάννης Ίσι8ωρί8ης Σχυ
λίσσης 8ιά.βασε μέρη άπ' τη μετάφρασή του τοϋ "Μισά.νΟρω
που".
'Έχανε κρύο, κείνο το βρά.8υ, άλλά «τό Ο.θλιον τι;ς άτμοσφαί
ρας
καθώς γράφτηκε τότε - δέν άπέτρεψε τιίν φιλόμουσο11 συν
-

οικίαν τοϋ Φωιαρίου ιcαί άλλους τών δμογε1ιwν, εν οfς ιcαί ιί
Α . Ε. ό πρεσβευτιίς τιϊς 'Ελλάδος Κύριος Άλέξωιδρος (Ρίζος)
Ραγκαβιϊς. τοϋ 11ά προσέλΟωσιν άθρόοι · οϋτως ιί εύρεία αίΟουσα
τϊις Λέσχης ιcατελιίφθη έγκαίρως ύπό τοίί φιλομούσου άκροατη
ρίου άμφοτέρωιι τώ11 φύλω11». οι τριακόσιες και περισσότε

ρες χιλιά.8ες 'Έλληνες τ·ϊjς Πόλης, άντιπροσωπευτήκανε χωρίς
φειδώ. Ό μεταφραστης - δμιλητής, δ Σχυλίσσης - καθώς
γράφει τ' 8νομά. του, πιο χαθαρολογιχά - Ε:χανε τότε περιο8εία
μέ το 'ί8ιο θέμα και σ' &λλες πόλεις, έμείς, 8μως, τον άπαντή
σαμε στη Βασιλεύουσα.
Θά μποροϋσε 'ίσως, παρενθετικά., νά θυμ·ήσουμε πώς Ιtχουν
γιορταστεί χαl τά τριακόσια χρόνια άπο τί) γέννηση τοϋ Μο
λιέρου. ΊΌ Γενά.ρ·η τοϋ 1 922, το "Θέατρον 'Ωδείου" άνέβασε
γιά νά τον τιμ·ήσει, τον "Κατά φ:-ι:ντασίαν άσθεν'ίj" στο Δημο
τιχο Θέατρο 'Αθηνών. Όμιλητης τ'ίjς βραδιας ·]ι ταν δ Θό8ωρος
Συνα8ινός. Ό Φώτος Πολίτης ltγραψε, τότε, τέσσερα &ρθρα
γιά τον Ποιητ·ή .
Τίτλος τ'ίjς διά.λεξ·ής μας είναι : " Ό Μολιέρος πεπαί8ευκε την
Έλλά.8α". Μας τον παραχώρησε πρόθυμ:-ι: - έλπίζουμε δ Πλάτων, πιο φτωχος άπο μας, μαζί μ' ολη την 'Αρχαιότητα,
γιατί 8έν εΙχε γνωρίσει τον Κωμω8ιογρά.φο μ:-ι:ς, πού τον γιορ
τά.σανε φέτος ολοι οι &νθρωποι μ' ένθουσιασμο και σπάνια
δμοφωνία. Ό Πλάτων, λοιπόν, σ' έ:να σημείο τοϋ ξακουσμέ
νου δέκατου χεφά.λαιου τ'ίjς " Πολιτείας " του, €χει γράψει :
«Ώ Γλαύιcω11, δταν Όμιίρου έπαι1ιέτας έντύχ17ς λέγουσιν ώς τιίν
'Ελλάδα πεπαίδευιcεν δ ποιητι/ς ούτος . . , )). Σ·ή μερα 8μως,

μέσα το ς νεότερ?υς ·:�λλ� νες, 8έ χρειά.ζετ� ι νά,, ψ�ξει κανέ 
νας για� να� συναντησει
του Μολιέρου έπαινετας . Ολοι μας
ε'ίμαστε χ' έπαινέτες χαl θαυμαστές του.
'Εκλεχτοί &νθρωποί μας πού ζοϋσαν πλάι στο Δούναβη, έχεί
τριγύρω, μέσα στην άτμόσφ:-ι:ιρα του Έλληνιχοϋ Διαφωτισμοϋ,
άγαπ·ήσανε το Μολιέρο, τον χαιpο τ'ίjς πνευματιχ'ίjς προετοι
μασίας τοϋ Εtχοσιένα χαl τον μεταφρά.ζανε χωρίς φιλαρέσκεια
- χωρις 8ηλα8·η έλπί8α γιά μιά έχ8οτικ·ίj έπιτυχία - χαl
τά μολιεριχά. τους χειρόγραφα τά χυχλοφοροϋσαν άπο χέρι
σέ χέρι. Το 'ί8ιο είχε γίνει καl γιά το Γκολντόνι, πρώτα ομως
γιά το Μολιέρο, 8έχα χρόνια νωρίτερα άπο την /tναρξ·η τοϋ
Διαφωτισμοϋ. 'Απ' αύτ·η τ·η χρονιά, άπο το '1 741 , ξεκινά.ει,
γιά τί)ν ώρα, ·ή μορφ-η τοϋ Έλληνιχοϋ Θεάτρου ή νεότερη,
και συνεχίζεται ά8ιά.πτωτα ώς τις μέρες μας.

Του ΓΙΑ ΝΝΗ Σ/Δ ΕΡΗ
Ταυτόχρονα ξεκινά.ει χι δ μολιερισμός μας - μέ: δυο χειρό
γραφα /tργα τοϋ Ποιητ'ίj μεταφρασμένα, πού λέγονται " Ό
κατά φαντασίαν χερατας " και ·ή " Κωμω8ία τοϋ άναισθ·ήτου ",
δ άγαπητός μας δ " 'Ασυλλόγιστος " , έπιτυχία τοϋ 1 964. Τά
άποχά.λυψε ή χ. Λουκία Δρούλια, νέα φιλόλογος καl νεοεΧλη
νίστρια χαl περιμένουμε χι &λλα. οι προσφιλείς αύτοl νεοελ
λ·ηνιστές εΙναι ·ή βάση γιά τη γνώση τοϋ Θεάτρου μας, κείνα
τά χρόνια. Ί-Ι γλώσσα μας, πάντως, χαl μάλιστα ·ή άπλίj-λαϊχ·ή,
γνώρισε το Μολιέρο πρlν άπο 8ιαχόσια τριαντατρία χρόνια,
χαl έξηνταοχτώ άπ' 8ταν δ Ποιητης εΙχε φύγει άπ' τ·η ζωή.
ll

Γοργά, οι παρα8ουνά.βειοι &μεσοι πρόγονοί μας άνοίγουν το
νοϋ τους, το γεμάτο άπο γαλλιχη μόρφωση και 8έχονται την
παι8εία τοϋ Μολιέρου και γίνονται &ξιοι νά ποϋν, μέ τη βο·ή
θειά. του, 8ιχά. τους αtσΟήματα χαί προβ/.-ήματα.
Δυο είναι ο! παλαιοί πρώτοι μοχQητές του : 'Ένας Σοϋτσος,
δ Γ . . , πού γράφει στά 1785, τ·ην χωμω8ία-σά.τιρά. του " Ά
λέξαν8ρος βό8ας, δ άσυνεί8ητος ", άχολουΟώντας τούς τρό
πους τοϋ Μολιέρου - γι' αύτον μας €χει μιλ·ή σει δ Τάσος Βουρ
νίϊ.ς άπο το 1 940. Ό &λλος μαθητης τοϋ Μολιέρου, είναι δ
'Ιαχωβά.χης Ρίζος ΝερουλΟς μέ τά " Κοραχιστιχά. " του, στά
1 8·1 3. Ό Νερουλος φέρνει, γιά πρώτη φορά σέ νεοελληνιχο
θεατριχο ί:ργο, την οχι πρωτότυπη, άλλά εύχά.ριστη σάν άπο
τέλεσμα χρησιμοποίηση τ'ίjς ντοπιολαλιας γιά χωμιχ·η έντύ
πωση.
Ό Μολιέρος παραστέκεται , μέ: τ·η μεγάλη του ποίηση , στ-η θε
μελίωση τοϋ νέου έλληνιχοϋ πολιτισμοϋ ώς προς το σατιpιχο
άστείο χαl γίνεται 8ιχός μας, &ρα ώφελιμότατος, μέ: την άγν·ή
του χαρ8ιά πού ομορφαίνει τά ί:ργα του. οι 8ιχοί μας τον ύπο8έχονται σάν ύπά.ρξεις αύτά.ρχεις, 8χι σά 8οϋλοι-μψ:η τές, και
γονιμοποιοϋν έλεύΟερα καl γενικά τ·ην έπί8ρασ·ή του. Δέ Οά
μποροϋσε νά φερΟοϋν άλλιώς οι πιστοί έχείνοι τοϋ Διαφω
τισμοϋ, πού 'χαν t8ανιχό τους το 8ραμα τοϋ εθνους, άπελευθε
ρωμένου !
ΙΙΙ

Ο ι 'Έλληνες, 8σοι εΙχαν πλουτίσει στην Κεντρικ·η Εύρώπη
- χωρίς τίjν άποπνιχτικ·η πίεση τ'ίjς ζω'ίjς, κάτω άπο τ·η 8ου
λεία, στην πατρί8α - εΙχαν άποχτ-ήσει εναν εύδαιμονισμό,
μιά 8ιά.Οεση νά χαίρονται τlς άνέσεις τους. Γι' αύτο χ' οι έχ
δότες τούς προμ·ήΟευαν Γκολντόνι, μέ την άπροβλ·ημάτιστη
χάρη τών χωμω8ιών του, 8που βραβεύεται χαl ·ή προς το σέ:ξ
·ή θιχή, άνώ8υνα χαl μ' εύπρέπεια. 'Ακόμα και μέσα στά
Γιάννενα, μιά τρυφερ·η νεαρη δέσποινα, ·ή Μητιώ Σαχελλά.
ριου μεταφράζει το Γκολντόνι, τρία χρόνια πρlν άπο το Εt
χοσιένα. Κυκλοφορεί πλατιά χι δ εt8υλλιαχος Μεταστά.σιος.
Ό Μολιέρος δέν πάει άχόμα στά τυπογραφεία. ΕΙναι, ομως,
δ άγαπημένος τοϋ μεγάλου νεοελληνιχοϋ στοχασμοϋ. Ό Κα
ταρτζ'ίjς εΙχε Ί]8η έπαινέσει τις χειρόγραφες μεταφράσεις άπο
το Μολιέρο. Τώρα €ρχεται δ &λλος ήγέτης, τ·ϊj ς άντιΘετ·η ς πλευ
ρας , δ Κορα·ϊj ς καl συσταίνει . νά μεταφραστεί δ "Ταρτοϋφος" .
Τά δύο μεγαλύτερα πρόσωπα τ·ϊj ς φυλ'ίjς, δ ΚαταρτζΊjς χι δ
Κορα'ijς, ένισχύουν τ}ιν άγάπη στο Μολιέρο. Τον ξεχωρίζουν
και θά ξεπροβάλει τυπωμένος, πολύ κοντά στο Εtχοσιένα,
δπότε το Ι:θνος εΙχε άν8ρωθεί χ' €σπευ8ε προς τη λευτεριά
του. 'Άτυχη, ώστόσο, στάθηκε ή γλώσσα μας - και πολύ
μάλιστα - 8ταν δ Κοχχινά.χης Ι:βγαλε τον " Ταρτοϋφο ".
Ί-Ιταν Οαυμαστ·ης τοϋ Κορα·ϊj , τόσο ά8έξιος χαl τόσο "άνευ
μανίας Μουσών", πού 8έ: μπόρεσε νά μ·ην έχθέσει το 8άσχα
λό του, έφαρμόζοντας τlς Οεωρίες του μέ άνυπόφορη στέγνα,
στ·η μετά.φρασ·ή του, στά 1 81 5 . ' Η 8ουλειά του, 8έ:ν €χει 8ια
σώσει τίποτ' άπο το πρώτο γνώρισμα τοϋ Μολιέρου τη
Οεατρικη α'ίσθηση. Δέ:ν κατάλαβε, έπίσης, οίίτε τ-)jν ποί·ηση ,
οίίτε τ·η λεπτότητCί. του, άφοϋ δέ:ν είχε χαταλά.�ει οίίτε το πνεϋμα
τοϋ Εtχοσιένα ! Μπροστά., ώστόσο, άπο τη μετάφραση τοϋ
-

" ?-'cφτούφου " itχει ,ίf.ναν Πρόλογο μ� διάφορε� πληρ�φορίε�
για τον κωμωδιογραφο. ,Έτσι, τουλαχιστον, εγκαινιαζει τα
περί Ί\Ιολιέρου Οεωρητικά, στον τόπο μας.
'Ωστόσο, ·ή ώριμη νεότ-η τα, πού 'χε κλείσει "μέσα στό Οερμό
της στιϊΟος τιίν 'Ελλάδα," δπως τ-ην όνειpευόταν το Εικο
σιένα, Οά βρεί τον τρόπο νά έκφράσει τή μολιερική ποίηση.
Ό κ).-ηρ;κος Κωνστ�ντϊνος οικονόμος , ό ,έξ Οικονόμων, �;ά
νοπλος απο σοφία, εμπνευσμένος, κι απανω
στα, τριανταεξη
του χρόνια, ξέρει τον 'Αριστοφάv-η καί προσεγγίζει το Μο
λιέρο, Οεωρώντας τον διάδοχό του στά νεότερα χρόνια. Δέ
μεταφράζει τον 'Αριστοφάνη. Τά έξαίσια ίtργα του, πού εΙν'
Ε:ξοχα γιά �ίς γ.έpες μα� καί γιά τον έξελιγμέν? �ολιτισ1-7ό
, στιγμές εκεινες. Σαν
μας, τότε δε Θα ταν χρησιμα, για, τις
ξένο φχινόταν &κόμα το &ρχαίο Οέατρο 1 Ό έξ Οικονόμων
&κούει το πνεϋμα τΊjς έποχΊjς του καt μεταπλάΟει το " Φι
λάργυρο " καί τοϋ δίνει μιά νεοελληνική λαϊκότ-ητα. ΕύΘυ
γραμμίζεται ούσιαστικά κι &πόμακρα μέ το λαϊκο ύπόβαθρο
τοίί προ�Uπου του, τ� όν�fl;άζ: ι cc ·Εξ�v:rαβελώνη " , �Ο δπλί�
�ει μ/: τις ντ�π,�ολα,λι:_ς κ , εκει πο�, αυτες εΙναι π.:cιχνιδι, στ�
Κορακιστικα , εδω γινονται ελληνισμός. Οι μολιερικοι
όίνΟρωποί του εΙναι μχζί καl σωστοί 'Έλληνες. Θέλει νά έκ
φράζει το " Φιλάργυρο " καΟώς τον αtσΘάνΟηκε μέσα του σάν
" Έξηνταβελώνη ", πού Ίjταν έπίΟετο γνωστο καί πρίν &π'
τή διασκευή του. Ό Μολιέρος γίνεται "Ελληνας τοϋ Διαφωτι
σμοϋ, &ποχτii "ρωμαίικη άποκοτιά, ιί γαλλικιί του γλύκα".
Τούτη ·ή έλληνογαλλικ·η συγχώνεψη πραγματοποι·ήθηκε γιατί
προσφε_ρόταν ό Μ?λι�ρο � σ�ον �ξιο τον έξ ? t�ονόμων κ� ι �έ
τ� π�ευμα του κ �ι με την ;ιρετ;� τ?υ καί μ; την τρυ� zρ� ευ
γενεια του, που, δεν κλωτσαει την αλληλεγγυη καί που δινεται
στο μελετητή του άπλόχερα.
Οι 'Έλληνες αισΟανΟήκανε σωστά το Ιολιέρο, γιατί ό έξ Οι
κονόμων, έχτος &π' τ' &λλα, διατήρησε τη Οεατρικότητά του.
Τον " Έξηνταβελώνη " τον Θαύμασαν ολοι κ' οι καθαρολόγοι
&κόμα, κ' εγινε τον περασμένο αtώνα ή καλύτερη μύηση τοϋ
κοινοϋ μας στήν ίtννοια τΊjς ύψηλΊjς κωμωδίας. 'Ακόμα καl
στις μέρες μας, δόνησε έλληνικούς αtΟέρες, μέ το κυπριακο
ραδιόφωνο, καί μέ τούς καλλιτέχνες τοϋ " Θεατρικοϋ 'Οργα
� ισy-οϋ Κύ�;r ρου ", ,μέ πρω;αyωνι,σ�� του τ�ν Κα,ραν;,ι�ο πού
υπηρξε ό ανανεωτης του, εδω κ εικοσι χρονια. Ο Εξην
ταβελώνης " πρωτοτυπώΘηκε &μέσως μετά τον " Ταρτοϋφο",
στά �1 8 1 6.
Στά '1 830, ενας &λλος Σοϋτσος, ό 'Αλέξανδρος, διάβασε τον
' � 'Άσωτο ", , σ' Ενα ?αλ?νι τοϋ � αuπλί?u. co cι ''�σ'fτος
ειναι κωμωδια,
πολλ·η μιμηση του Ί\Ιολιερου, χοντρη μιμησ·η :
'Ένας 'Έλληνας, Θέλει νά γράψει κωμωδία καί δέ βρΊjκε γιά
νά ξεκιν·ήσει &λλο στήριγμα παρά το Ιολιέρο. Ταυτόχρονα
κι ό 'Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής γράφει το " Γάμος &νευ
νύμφης " μέ πρότυπο το Μολιέρο· Ουμiiται τον Πουρσονιάκ,
στο κύριο πρόσωπό του. Ό fολιέρος όδηγεί τούς παλαιό
τατους έκείνους έργάτες τΊjς έας ΈλληνιJϊΊjς Κωμωδίας,
τούς έκπαιδεύει. Και το κοινο μαζί, βεβαίως !
ιι

IV

�1 Ιιλiiμε τόση ώρα ι; ιά 1ολιέρο κι &�όμα δέν κάν;ι: με λόγο , γιά
,
ελληνικ·η, παρασταση
του ! , Η Σκηνη μας, πρίν απο το, Εικο
σ :ένα, δτc:_ν &ρχ;ζε νά �πάρχει, δέν &νέβαζε �ωμωδίες' γιατί
, ησουν τον 1 Αγωνα,
.
,
δε μπορουσε να ωφελ·
δε διακηρυττανε
ήρωικές πράξεις ! "Υστερα, οι έραστές τ·ίjς έλευθερίας δέν ή' τανε
δυνατο νά εύΟυμοϋν δημοσία, ολοι μαζί ! 'Έφτανε πού διαβά
ζανε τίς χωμωδίες στά βιβλία, μέσα στά σπίτια τους !
Μόλις δμως ή 'ΑΟ·ήνα ίtγινε πρωτεύουσα, μόλις ή ζω-η ξεχύ
Οηκε νά βρεί το δρόμο τ-η ς, οι έλεύΟεροι "Ελ).-ηνες πολίτες τοϋ
νεαροϋ κράτους Οά χαροϋν καί τ·ην Κωμωδία ! Καί μέ τί λαμπρή
ίtναρξη ! Μέ τον " Έξηνταβελώνη " ! ΊΌ ύπογραμμίζει ό Λά
σκαρ·η ς. Ή πρώτη κωμωδία πού 'παιξε το Νέο Έλληνιχο
�

Δυό κορυφαίοι ιίΟοποιοί τοϋ 19ου αιωνα πού ύπηρέτησαιι τό
Μολιέρο. Α ΝΩ : Ό Σπ. Ταβουλάρης, φίιιος κωμικός, εlχε
παίξει πολύ Μολιέρο κ' εlχε ξεχωρίσει. Έδώ, ύποβολέας στόν
" ΉΟοποιό Κιίν " τοίί Δουμίi. ΚΑ ΤΩ : Ό μεγαλοφυιίς Εύάγγ.
Παντόπουλος, πού 'παιξε Μολιέρο στό. τελευταία χρόνια τιϊς άκμιϊς
του. Ετσι, έμφανιζόταν στούς "Μυλωιιάδες ". Μολιερικές φωτο
γραφίες τους δέ σώΟηκαν. Οί παραπάιιω, σπάνιες, άνιίκουν στό
Θεατρικό Μουσείο. Εύγενικιί παραχώρηση τοίί Γιάννη Σιδέρη
•

Θέατρο ·Ιjταν τοϋ Μολιέρου ! Στίς 1 2 ' lούλη 1 836 ! ' Η παρά
σταση δόθηκε σ' itνα μικρο ξύλινο Θεατράκι, στο χώρο πού
βρίσκεται σ·ή μερα το κτ·ή ριο τ'ίjς ΈΘνικ'ίjς Τράπεζας.
Ποιός νά 'ταν δ πρώτος Έξηνταβελώιιης, δέν το μάθαμε.
Δέ� Ιtτυχε ν� το έξακριβώσε � οί.Ι,τε � Λά�κα�� ς π�ύ �γ'ίjκε στ·)]ν
πιατσα πενηντα χρόνια μετα την πρωτη του ' 'Εξηντα
βελώνη " κ' 'ίσως νά ζοϋσαν άκόμα καί Οεατές του. 'ΗΟοποιοί
του, Θά ζοϋσαν ! Εύτυχώς, πολύ συχνά, οι ·ήθοποιοί μας είναι
μ'iκρόβιοι ! οι κριτικοί, κείνου τοϋ καιpοϋ, δέν έπικρίνουν
άπλώς, κ�νουν το χ� ιpότερο - άπο�ιωποϋν τά }νόματα. "Ο�ο
πιο παλια, τόσο και περισσότερο. Ομως το εργο, παρα, την
άποσιώπηση, γνώρισε μέ το πρώτο τήν έπιτυχία ! Ί-Ι δεύτερη
7ειpά, τ�ν παρα,στάσ�ών, του δό�ηκε �στερα άπο , έφτά χρόνια.
Η νεα ελληνικη ζωη δε μπορουσε να δημιουργησει νωρίτερα
τ·Ι]ν κατάλληλη εύκαιpία.
' Η παράδοση τ'ίjς έρμηνείας τοϋ 1Ι ολιέρου, οικοδομείται στον
τόπο μας. Μέ το νά 'χει τόσες νεότερες έλληνικές διαλέκτους,
το κείμενο τοϋ έξ οικονόμων, iJ.ν καί γίνεται σέ μιά μεγάλη
πόλη, τ·)] Σμύρνη, π'ίjρε άμέσως itνα εί.Ικολο χρώμα τ'ίjς ύπαί
Ορου, πού άργότερα Θά όνομ'Χστεί ·ή θογραφικό. Το κύριο πρό
σωπο, μέ το νά. 'ναι στήν ήλικία πρεσβύτερο, παίχτηκε σά
γραφικος βέβαια κωμικος καρατερίστας - Χριστόφορος Νέ
ζερ - κάτι σάν κ' έκείνον, μ' &λλα λόγια, κι iJ.ς είναι ούσια
στικά ρολίστας - Βεάκης. οι κωμικοί, μετά το 1 836, δου
λεύανε πιο &νετα το καρατερίστικο, χρόνια καί χρόνια. Ί- Ι
καρατερίστικη αύτ·η αϊσθηση τοϋ κύριου ρόλου στον " Έξην
ταβελώνη " φχίνεται πώς είναι μιά itκφραση μεσογο:ιακή, έλ
ληνική ομως.
Δέ μπορεί νά ξέρουμε άκριβώς μέ τί άπόψεις παίζουν οι Γάλλοι
" Ταρτούφος " άπο τον Κωιισταιιτίνο Κοιαοιιάκη στά 1815. Ή
πρώτη έιcδομένη μετάφραση Μολιέρου στά έλληιιιιcά. "Εγιιιε ϋστερα
ά.πά σύσταση τού Άδαμάιιτιου Κοραιj. Άλλ' άστόχησε σέ δλα της/
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τον Άρπαγιcόιι. 'Όμως, αν κρίνει κανένας μέ βάση τήν όλιγό
στιγμη, τή φευγαλέα έμφά.νιση τοϋ ρόλου, άνάμεσα σ' &λλους
·ί) ρωες τοϋ Μολιέρου - στό " Δημοτικό Θέατρο Πειραιώς ",
οταν ε'ίχαμε τ·Ι]ν εύτυχία νά παίξει έκεί itνας &ριστος γαλλικός
Οίασος, τον περασμένο Όχτώβρ·η - Οά βγάλει το συμπέρα
σμ�, �ως , τώ�� �σως ο}, Γάλλ? ι τΟ� πc;ρουσιάζ�υν σαν ενr;- κύ
,
,
ριο, σαν ενα
συζυγο
, καθως Οα λεγαμε στη Οεατρικη μας
δρολογία - πάντα, έννοείται, μ' έπιφύλαξη.
Φαίνεται πώς Οά σημειώθηκε παρέκκλιση , μιά ρωγμ·η στά 1 9 1 6 ,
ί.Ιστερα άπό έβδομηνταπέντε χρόνια, οταν δ Λύσανδρος Λύτρας,
δ λιγόζωος, Ιtπαιξε το ρόλο τοϋ Φιλάργυρου. Ί-Ιταν itνας χα
ριτωμένος ·ή θοποιός. Θά παίξει σέ τρία χρόνια Γκόγκολ καί ζήτησε τ-1) διδασκαλία τοϋ Θωμά Οικονόμου, μαΘ·ητή
τών Μαϊνίγγεν. Τότε ϊσως ·ή έρμηνεία Θά. 'ταν itξω άπ' τήν
παράδοση τ-)]ν καρατερίστικη, πού 'ξεραν οι δικοί μας, άνέ
καθεν. Θά Ούμιζε κάτι βορειότερο. Ό Άρπαγιcον - οχι δ
'Εξηνταβελώνης
τοϋ Λύτρα, Θά. 'ταν λιγότερο ήΟογραφιχός,
λιγότερο καρατερίστας, προς το ρολίστας.
Καί τί περίεργο ! 'Αστέρι τ'ίjς 'Επιθεώρησης ήταν δ Λύσαν
δρος Λύτρας, άγαπημένος τοϋ Χριστόφορου Νέζερ, παρακι
νητής του ϊσως, γιά ν' άγαπ·ήσει χ' έκείνος τό Μολιέρο. 'Α
στέρι τ'ίjς 'Επιθεώρησης ·Ιj ταν χι δ Νέζερ. 'Ένας δεσμός πλά
θεται τ'ίjς 'ΕπιΟεώρησης μέ τό Μολιέρο. Πρίν παίξει δ Τέζερ
τον Πουρσονιάιc, εΙχε παρουσιάσει στήν ΈπιΟεώρηση μιά
περασμένη στά χρόνια δεσποινίδχ, κ' Ί)τανε δ μικρόσωμος
Χριστόφορος, στό νούμερο αύτό τοϋ Βώττη, μιά νταρντάνα,
ώστε Θά. 'χρινε κανείς άδικαιολόγητους πραγματικά τούς κυ
ρ ίους πού τήν είχαν άναγκά.σει νά μείνει άγνή και νά ζητά.ει
νά τερματίσει &πονα τή ζω·ή της μέ φαρμάκι, άρχεί αύτό νά.
'ταν " άρσενιχό " ! Καθώς ξέρουμε χι δ Πουρσοιιιάιc ντύνεται
γυναίκα.
Αύτό τό πηγαίο ltνrττιχτο τ'ίjς ΈπιΟεώρησης, τοϋ αύθόρμητου
ρωμ.χίιχου Θεάτρου, πλουτίζει χαί χαραχτηρίζει τον άλ·ησμό
νητο μολιερίστα μ-Χς, το Νέζερ. Παρατηρείστε νεότερους ·ήΟο
ποιούς τ'ίjς ΈπιΟεώρησης. Είναι χαί πρωτότυποι χαί σά νά
συνεχίζουν, μέ τό 'ίδιο ρωμαίικο Ιtνστιχτο, τούς παλαιότερους
άστέρες. Π άντα στ-)]ν 'Επιθεώρηση Θά. 'χουμε γν-ήσιους ρω
μιούς ·ή θοποιούς. 'Η ρωμιοσύνη δ/: Θαμπώνει καί μπορεί
νά φωτίζει καί τούς &λλους καλλιτέχνες, τ'ίjς Τραγωδίας. Ό
ΝΙινωτ'ίjς μοϋ 'λεγε τελευταία πώς πλησίασε το Λ·ή ρ, μέσα
άπο τό Μακρυγιάννη ! ΘυμηΟείτε τ·Ι]ν έλλ-ηνιχότ-ητα τ'ίjς Μα
ρίκας Κοτοπούλη. ΘυμηΟείτε τ·Ι]ν έλλ'ηνιχότητα τοϋ Αιμίλιου
Βεάκη , τ-)]ν 'Αλκαίου. Θυμ·ηΟείτε χαί το λαϊκό έξπρεσιονισμό
τοϋ Κούν. Ο! ντόπιες ρίζες τοϋ Θεάτρου μας εΤναι βαθιές !
ΘυμηΟείτε τό Μινωτ·ϊj χαί τον Κατράκη. Σ' αύτο τό Θεατρι
κό μας έξελληνισμό βοήθησε, άπό τ-)]ν άρχή, δ 'Μολιέρος.
'Όταν Ιtφυγε άπ' τ·η ζωή δ έξ Οικονόμων, στά 1 88 7 , τό κρά
τος χαί ή κοινωνία τον τιμ·ήσανε πάρα πολύ. Τόν " Έξηντα
βελών-η ", πού σ·ή μερα κρατάει ζωντανά τ-)]ν άνά.μνψrή του,
δέν τόν Θυμηθ·ήκανε, 8σο εΥδαμε, οι άνυμνητικές νεκρολογίες .
Ό έξ Οικονόμων, Θά. 'χε βέβαια πλ·η ροφορηΟεί τ·)] σταδιοδρο
μία τ'ίjς μετάφρασ·ής του χαί, μέ τ' άπομεινά.ρια τοϋ " διαφω
τισμένου ", κάποια συγκίνηση Θά δοκίμαζε. Τό lερατιχ6 του
σχ'ίjμα δέν τοϋ 'δινε τ-)]ν εύκαφία νά δεί παράσταση. Κι ομως
·ή έργασία του αύτ·η 'ή τανε το άπόχτημα χαl τό " σωσίβιο "
στο 1 90 αtώνα - καθώς κι δ " Φιλάργυρος ", μέ το έζερ
τελευταία - σέ πολλούς Θιάσους.
Στά 1 837, π�ίχ;;.�ε δ " Γε � ργιος , Δαντίνος' δ, έντροπιασμέ
,
νος συζυγος
. Ενας χαινουριος Θιασος, που. χε μέλ·η του
'
χ ·ή θοποιούς τοϋ 1 8::!6, παρουσιάζει τό τρίτο μολιερικο lt ργο
τ-ϊj ς Σκην'ίjς μας, τον " Άχούσιον Ίατρόν ", στά 1 843, μετα
φρασμένο άπό τό Θόδωρο Όρφανίδη. Είχε παίξει στον " Έ
ξηνταβελώνη " τόν ύπηρέτ·η τοϋ ΚλεάνΘ·η , πού 'ναι Χιώτης
στ·)] δι;χσχ�υ·ή. Ί;'ό� Ιtπαιξε, λέγεται, μ' έπιτυχία. 'Η σύντομη
κριτικη, αυτόν αναφερε.
'Ανακύπτει χ' itνα Θέμ'Χ βεστιαρίου. Στ-)]ν " πρώτη " παρά
σταση τοϋ " Έξηνταβελώνη ", μέ τό νά. 'ναι τά πρόσωπα 'Έλ
λ-ηνες άπο διάφορες περιοχές, ο[ φορεσιές βρεθ'ίjχαν πολύ
εί.Ικολα. Τό ϊδιο Οά γίνει χαl στή " Βαβυλωνία " . Ό " 'Ακού
σιος ' Ι ατρός ", βεστιάριο μολιεριχό δ/: μποροϋσε νά. 'χει. Φο
ρέσανε λοιπόν, προφανώς, " εύρωπαϊκά. ". Ό rδιος δ tα 
τρός " φόρεσε βελάδα ! Ί-Ι ένδυματολογία ·Ιj ταν κάτι &γνωστο.
J< ι δ " Ταρτοϋφος ", οπως τον είχε διασκευάσει στά 1 85 1 δ
L:χυλίσσης, γίνεται στό Φανάρι τ'ίjς Πόλ·η ς. Ί-Ι κοκόνα Σουλ
τανιώ λοιπόν, δ Λεσβίκης, ·ή Δρόσω χ' οι &λλοι, δ Κύρ Καλό
γνωμος, δ μουχτάρης, μποροϋσε νά φοροϋν ο,τι φοροϋσαν
-

"

κείνο τον καιρό ο! &.νθρωποι στήν Πόλ·η - και φεσάκι ! Ο!
διασκευ/:ς ύπηρετουσαν και τήν εύκολία του βεστιαρίου.
Ό 'Ακούσιος 'Ιατρός - καθώς θυμόμαστε άπό τήν πρόσφατη
σχετικιΧ παράσταση του " Έθνικου Θεάτρου έων " τ'ijς Γαλ
λίας του " Δ·ημοτικου " Πειραιώς - στ·Ι)ν δμιλία του μέ τον
πατέρα του &.ρρωστου κοριτσιου, λέει, στή διάγνωσή του, φρά
σεις άκατα),αβίστικες. Τουτο, είναι μι.Χ περίπτωση πού φέρ
νει γέλιο και μάλιστα οταν τ' άκαταλαβίστικα προφέρονται μέ
ταχυλογία. Μέ τις έπαναλήψεις του Ι!ργου, τό κωμικό αύτό
εϋρημα, έπειδή σ·ημείωνε έπιτυχία, καθιερώθηκε και τό χρ·η
σψ.οποιουσαν και σ' &.λλα Ι!ργα. Ό .Μπάμπης 'Άννινος π.χ.
στήν " Οικογένεια Παραδαρμένου " ( 1 885 και 1 892 ) . Οι
άκαταλαβίστικες φράσεις κ' ή ταχυλογία προϋποθέτουν ήθο
ποιό μέ στοιχεία αύτοσχεδιασμου.'Η παράδοση αύτ·ή τ'ijς ταχύ
λογης άκατανο·ησίας, Ι!φτασε ώς !!να λαμπρό αύτοσχεδιαστ·ή,
τό Γιάννη Πρινέα, i!γινε σταθερό γνώρισμα του Π αρασκευiΧ
Οικονόμου τ-ίjς 'Οπερέτας και κορυφώθηκε μέ τον Κώστα
Χατζ·ηχρ'ijστο πού τήν i!μαθε κάπως πιο αύθεντικά, γιατί στα
πρώτα χρόνια του, είχε συνεργαστεί μέ μπουλουκάκια, σέ
χωριιΧ πού δl:ν τιΧ γράφει δ χάρτης. ΑύτιΧ τιΧ μπουλουκάκια
κρατουσαν τήν άνάμνηση του 1 9ου αtώνα ζωνταv-1) και στό
ντύσιμό τους. Μερικοί φορουσαν τιΧ κοστούμια τ'ijς νεότ·ητάς
τους. Θαύμαζε κανένας πώς τιΧ φυλάγανε καινούρια τόσο
καιρό, δεκαετίες δλόκληρες. (1)
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Τή χρονιιΧ πού ·ή Σκηνή ψ.ις άνέβασε, γι.Χ πρώτη φορά, τον
" Έξηνταβελώνη ", κυκλοφόρησε ή " Βαβυλωνία ", μl: την
άπό τότε μεγάλη της έπιτυχία. Στήν άντίληψη του πρώτου
ρόλου της, του Ά ιιατολίτη, είναι παιδί του Μολιέρου - του
" Έξηνταβελώνη ", οπως τον είχε δεί δ έξ Οικονόμων. Τις
διαλέκτους έκείνου άκολούθησε δ Βυζάντιος περισσότερο,
παρ.Χ τιΧ " Κορακιστικά ". Ί-Ι " Βαβυλωνία " παίχτηκε σχε
δόν !!να χρόνο μετ.Χ τον " Έξ-ηνταβελώνη ", οταν ή οραση του
κοινου είχε γεμίσει άπό ντυσίματα σμυρνέικα και πανελλ·ήνια,
οταν τό σώμα τών ·ήθοποιών τά 'χε εύχάριστα συνηθίσει κι
οταν είχαν παραδεχτεί πώς οι ντοπιολαλιές ·)jταν στοιχείο
εύνοϊκό γιά μι.Χ βραδιιΧ θεατρική.
Ί-Ι εύχαρίστηση πού π'ijραν οι θεατl:ς άπό τή " Βαβυλωνία "
βο·ηθήθηκε άπό τ·Ι)ν άγάπη τους γι.Χ τον " Έξηνταβελώνη ",
παλιό τους γνώριμο κι άπό τ·)ιν τύπωσ·ή του. Είναι γνωστό,
πώς, οταν κάτι μοιάζει μέ μι.Χ έπιτυχία, τό Κοινό τό βλέπει
πιο εύχάριστα. 'Επιπλέον, ·ή " Βαβυλωνία " είχε και τα δικά
της έφευρ·ήματα. Ό Βυζάντιος είχε χρησιμοποιήσει πολύ Ι!ξυ
πνα τή φόρμουλα του " Έξηνταβελώνη " . Θα τον είχε καλιΧ
μελετ-ήσει. οι ήθοποιο! παίξανε τή " Βαβυλωνία " μέ Οδηγό
τήν παράσταση του " Έξηνταβελώνη ", μ/: τιΧ δικά της σκηνικιΧ
διδάγματα. Τά λοιπόν πού, μ/: το fολιέρο γι.Χ ξεκίνημα καί
μl: τον έξ Οtκονόμων, μόλις ήρθε ·ή " Βαβυλωνία " δημιουρ
γήθηκε μια παράδοση γι.Χ τα Ι:ργα μl: διαλέκτους. Ό Jν !ολιέ
ρος πολλαπλασιάζεται κ' εΙναι διαρκώς άναμεταξύ μας. Δέ
μiΧς ·)jταν άπλώς οικείος, άλλιΧ δικός μας. Ό Σμυρναίος Άρ
παγκόιι κι δ Ά ιιατολίτης εΙναι δύο παράλληλες δημιουργίες,
έλληνικ/:ς - μολιερικές !
Ό Βυζάντιος άκολούθησε τό Μολιέρο κ' Ι!γραψε σέ λίγο τό
" Σινάνη " μι.Χ τραχιιΧ μίμ·ηση του " Φιλάργυρου " πού, ομως,
δέν είχε τύχη στο θέατρο. Δέ συμβαίνουν κάθε ώρα θαύματα !
'Άλλωστε κ' ·ή " Βαβυλωνία " δέν !!χει άξία σιΧ θεατρικό i!ργο.
"Γελωτοποιία", τ-ήν είπε Ι!νας &.ξιος Συριανός κριτικός, οταν
τ-ήν παρουσίασε μπροστιΧ σ' !!να κατάμεστο θέατρο του νη
σιου, Ι!νας μεγάλος θίασος τ'ίjς 'Αθήνας, στα 1 868. 'Η πατίνα
του χρόνου κ' οι άβάιιτες πού δίνουν στούς ·ήΟοποιούς οι ντο
πιολαλιές τ'ίjς έξασφαλίσανε τ-ή μακροβιότητα, ώσπου χάρηκε
καl τ-ήν προσοχ·ή του Κούν ( 2) Κι &.λλα Ι!ργα κατάγονται άπό
•

( 1) Τίς τελευταίες μέρες, ό Γιώργος Πάιιτζας σατιρίζει ίfνα ρη
τορικό λόγο σέ μιά πετυχημένη ΈπιΟεώρηση. Τό "είμενο φυσι"ά
του τό πρόσφεραν οί συγγραφείς. 'Όμως έιcείιιος, ό χαριτωμέιιος
ιιέος ιcωμι"ός, παίρνει ά11επιγ1ιώτως τό ξεκίνημά του άπό τιίν
παράδοση. Τό "άνεπιγνώτως" Οά πεί ά"ριβώς "παράδοση", ι(ι
άρχίζει τιίιι άιωταλαβίστικη ταχυλογία του περιιω"λωμέιιος ό.πό
τό φοβερό γέλιο τώιι Οεατώιι, πού τούς διεγείρει βέβαια τό Οέμα
κι ό έκτελεστιίς. άλλά καί κάτι δι"ό μας, πού ξεκινάει άπό τό Μο
λιέρο μας, του 1836 !
(2) Δυό μαΟητές του Κούιι, ό Κατσαδράμης ι(ι ό Λογοθέτης πα
ρουσιάζουν πετυχημένα δυό τύπους της, σέ μιάιι ii.λλη ώραία ύ. Οη
ναϊιοί 'ΕπιΟεώρηση.
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Ή πρώτη έλληνικιί iι(δοση τοίί " Φιλάργυρου " στά 1816 . . Η ά 11ώ11υμη άπόδοση όφειλότανε στόν Κωνσταντίιιο Οίκοιιόμο τόν έξ
Οίκονόμων. Θά μείνει, τελιl(ά, γνωσττί μέ τ' ονομα του έξελλη11ισμέ11ου ιϊρωά του, καί, σάν " Έξηνταβελώνης '', Οά σημαδέψει τό Θέα
τρό μας μέ τίς ντοπιολαλιές καί, γενικά, τιί ρωμαίικη γνησιότητά του

τόν " Έξηνταβελώνη ", άλλά, ποιός Οά 'χε τόση σκληρότητα
ν' άραδιάσει έδώ μι.Χ μο:κρόσυρτη βιβλιογραφία;
VI

Τό Νέο Έλλ·ηνικό Θέατρο δέν &.φησε τόν καιρό νιΧ περνάε,ι
&.δικα. οι καλλιτέχνες του συμπληρώνανε τήν αύτομόρφωση
τους. Κοντά τους, είχαν πάντα τό JΊι!ολιέρο. Ή. πρόοδός τους
στ-ήν Κωμωδία γινόταν φανερ·ή. Τ' iJνομα του Θεάτρου 1πού
κουpα είναι καί σ·ή μερα γνωστό σιΧ Ορύλος. Στ·Ιjν περίοδο 1 857 58, ·ή ΆΟ·ήνα ΘιΧ ζ·ή σει τις άπανωτές έπιτυχίες ένός θιάσου πού
Ο.Χ μείνει σταθμός κι άπόδειξη μιiΧς προόδου. Ό Θίασος i!γι'Jε
δεχτός μ' ένΟουσιασμό. Στό δραματολόγιό του, πρώτος καί
καλύτερος δ " Έξηνταβελώνης ! Τώρα ξέρουμε τόν πρωτα
γωνιστ-ή . Λεγότανε Καρτέσιος. Γράφονται κι ομορφες κρ�
τικές κι άναγνωρίζεται ·ή σημασία του Ι!ργου. Τό σπουδαιο
περιοδικό " Πανδώρα " γράφει : ιι Τό ιωινόι• τιϊς πρω.τευού
"

σης συνiρρεεν άθρόον !(ατά πό.σαν παράστασιν του δραματος
τούτου». �τήν " Πανδώρα " έπίσης δημοσιεύεται και μι.Χ
43

ξυλογραφία τ'ίjς γνωστ'ίjς προτομ'ίjς του Μολιέρου, δλοσέλιδη. λ-ηνικές Θεατρικές δυνάμεις κ' ·ή Σκ-ηνή μας άποχτiΧ. σπουδαία
Νομίζω πώς δ Τύπος μας δέν ε!χε δεί νωρίτερα τ·η μορφ·ή του. δικαίωση. 'Αναδείχνει δυο συγγραφείς, το Δ·ημ·ήτριο Βερναρ
τον 'Άγγελο Βλάχο. 'ΙΌ χειμώνα αότο θά ξαναπαί
Την ϊδια περίοδο, πρωτοπαίζονται " Αι Κυρατσίτσαι ". Είναι δάκη και πρωτεύουσα
Ιtνας Θίασος άπό περίλαμπρους ·ή Θοποι
ξει στ·ην
ol " Ψευτοσπουδαίες " του " ΈΘνικου " στά 1 938. Τις μετα
φράζει σοβαρά δ Λάκων, δ πατέρας καθώς λένε του ΚαρΘαίου. ούς : Παντελ'ίjς Σούτσας, Διονύσιος Ταβουλάρης, Δημοσθέ
Μιχα·ηλ 'Αρνιωτάκης, Πιπίνα Βονασέρα,
Τώρα δ Μολιέρος Θά ντυθεί μιά συμπαθητική καθαρεύουσα. νης 'Αλεξιάδης,
οι κύριοι προπαντός, είναι και καλ
Το ίtργο είναι δύσκολο Θεατρικά και άδιανόητο σάν περιεχό 'Ελένη Χέλμη. 'Όλοι τους,
;έχνε� ,;-αι ·ήγέτες, �ε,ληματικοι Θιασάρχες και Θά κυριαρχουν
μενο. Τώρα ομως πού ή κοινωνία τ'ίjς 'ΑΟ·ήνας πάει νά συγκρο λι
τηθεί, κάτι άνάλογες χαζοξιπασμάρες Θά 'χαν ξεμυτίσει. Και μεσα σ ολο το 190 αιωνα.
μόνο αν διαβάσει κανένας αότ·η τή μετάφραση, Θά καταλάβει 'Έχουν Ί]δη τυπωθεί καμιά δεκαριά μεταφράσεις ίtργων του
πόσο ό!ξιος Θά 'ταν δ Θίασος έκείνος, πού τ·ην ίtκανε έπιτυχία. Μολιέ ρου. Τόν ίtχουν άγαπήσει, άλλά φυλάγονται. Παίζουν
Δίκαια Θά ύποστήριζε πώς, μέ την παράσταση αότ·ή, διαπιστώ το σίγουρο " Έξηνταβελών-η ", i>χι ομως και τον " 'Αμφι
τρύωνα " - οπως άργότερα Θά παίζουν " 'Αντιγόνη " και
νεται ή σημασία των Έλλ·ήνων ·ήΟοποιων.
" Οtδίποδα Τύραννο '', οχι ομως και " Οtδίποδα έπι Κολωνω "
" Al Κυρατσίτσαι " είναι διασκευασμένες φυσικά ει'ς τά ιcαθ'
η " Προμηθέα " .
ιίμiί.ς άλλ' /)χι έξοργιστικά, οπως του Σκυλίσση. Το ίtργο στά
Οι πρωταγωνιστες πού άναφέραμε γίνονται " άστέρες . ' Η
θηκε βάση γιά τ·ην " Κόρ·η του Παντοπώλου ", μιά κωμωδία - ·ήΘοποιοκρατία
δυναμώνει και βάζει χέρι και στον πιο δημο
έπιτυχία του 'Άγγελου Βλάχου, στά 1 866. Το Ιiργο τό 'ξερε
! Είχε ξεχωρίσει περισσότερο δ Παντελ·ης
βέβαια δ Βλάχος. Ί-Ι παράσταση ομως Θά τον ένέπνευσε και φιλ'ίj, το Μολιέρο
Σούτσας. " 'Αμφιδέξιο " τον εΙπε δ Βερναρδάκης. Τά ίtπαιζε
Θά τον παρακίνησε.
ολα, και Τραγωδία και Κωμωδία. Είναι δ πρωτος 'Άμλετ.
'Η ώραία περίοδος 1 85 7 - 58 ίtσβησε, χωρις συνέχεια. Και
πρωτος μ-:ις Όθέλλος, δ πρωτος μας Μάιcβεθ. Ί-Ιταν ψηλός
δ
πάλι το Θέατρό μας πέφτει σέ άδράνεια. Τις χεψ.ερινες παρα " ραιβοσκελ·ής ", μέ στραβά δηλαδή πόδια, βλογιοκομμένος :
στάσεις τις καλύπτει το tταλικο Μελόδραμα. Το έτερόκλητο, άλλά πάνω στ·ίj Σκην·η ό!λλαζε. Γινόταν δ Βεάκ·ης του καιpου
ειlπορο κοιvο τ'ίjς 'Αθήνας αότο μπορεί νά βλέπει. Ol ·ή θοποιοί του ! Α!σΘάνεται το Μολιέρο δικό του. Είχε βγεί στό Θέατρο
μας έξακολουΟουν και πάλι νά 'ναι άπολύτως " πλάνητες " - ώριμος στήν περίοδο '57 - '58. Κατά τ' ό!λλα ·))ταν σεμνος και
οπως τούς όνόμαζαv, με καταφρόνια, ol λόγιοι. 'Αλλά, με τίjν δουλευτ·ή ς, ομως ό!ρπαξε δυο μεταφράσεις πού ύπ'ίjρχαν, και πού
πικραμένη πείρα τους μεγαλωμένη, Οά βγάλουν πέρα λεβέν δέν 'ήτανε κακές, άλλ' εΙχαν το tδίωμα νά μ·η του κάνουν. Τις
τικα μιά δουλειά, μόλις τούς δόθηκε ή εόκαιpία.
ίtβαλε κάτω, άτένισε μ' άετίσια ματιά τήν πραγματικότητα
'Η Κυβέρv-ηση δέν ίtδωσε τ·ην ταχτικ·η έπιχορ·ήγηση στο ξένο
του Θεάτρου μας - τί δηλαδ·ίj χρειαζόταν γιά νά προσελκυ
Μελόδραμα, και το μοναδικο Θεατρικο κτήριο της 'ΑΘ·ήνας στουν οι Θεατες - κ' ίtβγαλε τον " 'ΑγαΘόπουλον τον Ξηρο
ίtμειν' έλεόΘερο, γιά τήν περίοδο 1 865 - 66. Το Κοινο καταλα χωρίτην " (τον Πουρσονιά" ) και τον " 'Αρχοντοχωριάτη "
βαίνει, τώρα πού Οά παίξουν ol δικοί μας, πώς ύπάρχουν έλ- γύρω στά '1 87 0 . Φυσικά, τούς κύριους ρόλους τούζ ίtπαιζε δ
ϊδιος. Κύριους μολιερικούς ρόλους Θά παίζουν κι ό!λλοι : δ Γεώρ
γιος Νικηφόρος, δ 'Εμμανουήλ Χέλμης, δ Σπύρος Ταβουλάρης
" ε!δικεύονται ", Θά μπορουσε νά πεί κανείς, στο Μολιέρο.
Ό Σωιcράτης Καραντινός ύπηρέτησε πιστά τό Μολιέρο καί σά
σιcηιιοΟέτης ιωί σάν έρμηνευτιίς. 'Ιδιαίτερα, τά τελευταία χρό
Οι διασκευές του Σούτσα ε!ναι καθαρά σκηνικές. 'Έχουν μέσα
νια, μέ τά συχιιά άιιεβάσματά του, έπέβαλε τιίν έλληνικιί μορ
τους ρωμαίικο παλκοσένικο, μιά πείρα Θεατρικ·η έντελως έλ
φιί τοϋ " Φιλάργυρου " - τό θρυλικό πιά " 'Εξηιιταβελώιιη "
ληνικ·η και πολιτογραφουν το Μολιέρο στά χώματά μας, Ιiνα
Μολιέρο έξελλ-ηνισμένο, Ιtνα ρωμιο Μολιέρο. Αότ·η τή μολιερική
έπιβολή του Σούτσα Οά 'χουν στο νου τους, ol έκάστοτε δια
σκευαστές των " Μυλωνάδων '', μιiΧ.ς tταλικ'ίjς κωμωδίας πού
άγαπήθηκε πολύ και προετοίμασε ό!μεσα το Κωμειδύλλιο,
ένισχυμένο άπο τον " Έξ-ηνταβελών·η " με τούς !διωματικούς
διαλόγους. Ol Μυλωνάδες " στο πρωτότυπό τους, δέν τούς
εϊχανε. 'lΌ χρωμα το καρατερίστικο, το ·ήΘογραφικό, πού 'χε
δώσει στον " Έξηνταβελώνη " του δ έξ Οtκονόμων, τό ξε
καθάρισε δ Σούτσας και το &πλωσε. 'Απο τον ϊδιο το Σούτσα,
ώς τον Εόάγγελο Παντόπουλο κι ώς το 1 έζερ, ίtτσι ένιαία Θά
βλέπουν το πνευμα του Μολιέρου στά κύρια πρόσωπά του.
Άπο το 1 8 1 6 , δ Μολιέρος έποπτεύει τήν αϊσΘησ·η του κωμικου
και τίjν προκοπή του στίj Σκην-ή μας και τις εόλογεί αόστηρά
και στοργικά, οπως δ Παντοκράτωρ τούς πιστούς ψηλά άπ'
τούς τρούλους των βυζαντινων έκκλησιων !
'

"

"

νπ

Έπι τριανταπέντε τόσα χρόνια σχεδόν, μέσα στο έλεύΘερο
κράτος, οι 'Έλληνες μεταφράζανε και παίζανε Μολιέρο, με
φιλότιμο και μ' έπιτυχία. 'Ωστόσο, τον βλέπανε μόνο ol πλου
σιότεροι κ' ol κάπως ειlπο;>οι Θεατές, μές στο κλειστο Θέατρο,
το χειμώνα. Οι ϊδιοι πάλι τον διαβάζα:νε. Ό λαος δεν τολμου
σε, οιlτε μπορουσε νά συχνάζει στις παραστάσεις. Ε!χε τή
φτώχεια του και τον καημό της μειονεξίας του. 'Όταν άρχί
σανε άπο το 1 8 7 0 τά ύπαίΘρια βαριετέ, μέ τούς αότοσχέδιους
ξένους και ντόπιους κωμικούς, δ κόσμος ξεχύθηκε διψασμένος
νά χαρεί το Θέαμα. 'Ώς τότε, ·ή νυχτεριν-ίj καλοκαιpιν-η ψυχα
γωγία του ·))ταν . . ol σπόροι του πεπονιου κ' ·ή κουβέντα στά
κατώφλια. Οι κωμικοί, στά -Βαριετέ, ξεσ·ήκωναν τό παίξιμο
των κλόουν στά ' Ιπποδρόμια, πού συχνά πέρναγαν άπο την
'Αθήνα και τήν Πόλη. Τό έξωτερικο των κωμικων αύτων είχε
τά έξ'ίjς γνωρίσματα : Βάφανε τη μύτη τους αtσΟητά κόκ
κιν-η. Το ϊδιο, και τά μ'ίjλα των παρειων τους, τριγυρισμένα
'ίσως άπο κάποιο λευκο χρωμα. Το παντελόνι τους, το φορου
σαν κοντό. 'ΙΌ στύλ αύτο πέρασε γρήγορα και στο ταχτικο
Θέατρο. Ό Παντόπουλος, δ μεγαλοφυ·ή ς, ίtτσι ίtβγαινε στο
έλληνικο μονόπραχτο " 'Όχι, ί:Ιχι, εόχαριστω " και στpύς
" Μυλωνάδες ". Φωτογραφίες του, τό μαρτυρουν ρ·ητά.
Γενικά, ol "Ελλ-ηνες λόγιοι μελετουσο:ν το Μολιέρο και κάνανε
.

44

- ιΧς ποϋμε - και . . . έξαγωγη τοϋ μολιερισμοϋ τους 1 Στήν
ά.ρχη τοϋ Όχτώβρη τοϋ 1875, παlχτηχε στήν Πόλ·η τούρκικα
δ " Φιλάργυρος ", ά.πο ά.ρμένιχο θlασο. Κατά τη συνήθεια,
τή μετάφρασ-η στά τούρκικα, την εΙχε φιλοτεχv-ή σει ίtνας δικός
μας : δ Φ. Κασάπης, συντάχτης τοϋ περιοδικοϋ " Μώμος " .
VIII

Ήταν, έδώ κ' έκατο χρόνια, μ ι ά κιν·ησ·η νέων πού ά.γαποϋσε
την κάπως πιο άπλ·ή μας γλώσσα. 'Όχι, ά.πο τον &γνωστο
ά.κόμα ά.γωνιστικο δημοτικισμό, παρά γιατι τούς είχε κυριέ
ψει μιά διάθεσ·η χαρούμεv-η κ' άtσιόδοξη. Δέ θέλανε τά αtσθ·ή
ματά · τους νά μοιάζουν μ1: το Βασιλειάδη , τον Παπαρρηγόπου
λο καί τούς όλσφυρμούς .-.τους , τούς γραμμένους σ' ά.πόλυτη
καθαρεύουσα. 'Ανάμεσά τους, κι δ Σουρ'ίjς. 'Αναφέρουμε έν
δεικτικά τ' δνομά του, γιά τήν πνευματικ·ή τους στάθμ·η . Πρό
κειται γιά προγόνους, κάπως , τ'ίjς γενιάς τοϋ '80.
Μέσα ά.π' αύτή την κlv-ησ·η, ξεπήδ·ησε κ' ίtνας νεαρος ά.πο τ)�
Σύρα. ΕΙ χε δώσει ίtργα στη Λογοτεχνία και στο Θέατρο, καl
μόλις εΙχε πάρει το δίπλωμα τ'ίjς Τομικ'ίjς. Λεγότανε Ίωάνv-ης
Φραγκιάς. Τύπωσε στά 1 887 μεταφρασμένο τον " 'Αμφι
τρύωνα ". Δέν τοϋ πέρασε ά.π' το νοϋ νά τον διασκευάσει. Ό
" 'Αμφιτρύων " γίνεται στή Θ·ήβα τών μύθων κ' ίtχει , ά.νά
μεσα στούς 'ήρωές του, το . Δία, τον Έρμ·ίj καl τ·)�ν Άλχμ·ήv-η ,
τη μητέρα τοϋ Ί-Ιρακλ'ίj. Πώς θά μποροϋσε τέτοια πρόσωπα
νά διασκευαστοϋν καl νά γίνουν κύριοι τ'ίjς Π όλ·ης και -ίj ς
Σμύρv-ης 'ι) τ-ίjς Άθ·ήνας; 'Τστερα, το ά.ρχαίο βεστιάριο εΙχε, γιά
τούς &μεσους προγόνους μας, μιά ίtλξ·η . Τον " 'Αμφιτρύωνα ·" ,
τον είδανε σάν ά.ρχαίο έλληνικο εργο κ' ετσι ίtκανε περισσότερες
παραστάσεις. Το έπα:γγελματικο θέατρο δέν ά.νέβαζε ά.ρχαία
Τραγωδlα. Ό Μολιέρος ά.ναπλήρωσε κι αύτη τ)�ν άνάγκ·η τοϋ
έλλ·ηνικοϋ κοινοϋ !
Τώρα, λοιπόν, παρουσιάστηκε δ Γάλλος πρωτοποιητ)�ς ά-ό
φιος ! οι 'Έλληνες θά 'βλεπαν μολιερικο ά.ριστούργ·ημα οπως
εΙχε γραφτεί, στο πρωτότυπο. Τ·ή μετάφραση τοϋ Φραγκιά
τήν καλοδέχτηκαν οσο σχεδον καί τοϋ έξ Οικονόμων. ΤΗταν
μιά κωμωδία στά μέτρα τών Έλλ·ήνων ·ήθοποιών καί στά μέ
τρα τών Έλλ·ήνων θεατών. Εί\κο).-η , στ·)� γλωσσικ·ή της μορψή,
πού ·)j ταν μικτή, καθώς κ' οι πρώτες μεταφράσεις ά.πο το
Σαίξπηρ, τοϋ Βικέλα, στά 1 876. Οί\τε σάν το Βερναρδάκ·η οί\τε
σάν τίς παλιότερες μεταφράσεις τοϋ Μολιέρου, σέ μιά γλυκερ·)�
δ·ημοτικίζουσα γλώσσα. Κάτι ένδιάμεσο, σά Σουρ'ίjς ! Ε'ίχανε
συν·ηθίσει να βλέπουν, ϋστερ' ά.πο κάθε δράμα, μια μονόπραχτη
κωμωδία, οπου οι ύπ-ηρέτες μιλοϋσαν τήν άπλ·)� γλώσσα καί
τ' ά.φεντικά μι& μικτή. Τ·)�ν καθαρεύουσα δέν τή δεχόταν ·ή
Κωμωδία ! Το 'ίδιο ίtγινε καί στον " 'Αμφιτρύωνα ". Είχανε
έπομένως , μιά θαυμαστή κωμωδία, πού ά.νανέωνε μπροστά.
τους το Μολιέρο. Τά δυό της πρόσωπα, τιΧ τρισχαριτωμένα, δ
Σωσίας κ' ή Κλεάνθη , μιλοϋσαν μι& δ·ημοτικ·ή , δσο θά μπο
ροϋσε νά τ)�ν πεί κανένας πιο γv-ή σια. 'Όμως, ·ή κωμωδία αύτ)�
φάνταζε σαν κάτι πολύ δμορφο καί δέν ·)j ταν χαμόσουρτη καί
ρουτινιέρικ·η ' οπως οι άπλοϊκές μονόπραχτες, οι γαλλικές,
ιταλικές και, σπάνια, οι · λίγες έλλ·ηνικές.
Ό " 'Αμφιτρύων " πρωτοπαίχτηκε στ·)� Σύρα, τήν ίδια χρο
νιιΧ πού τυπώθ-ηκε, τέλος οέμβρ·η τοu 1 8 7 7 . Συρ ιανος ·)jταν
δ μεταφραστής, Συριανος δ έκδότης, Συριανος δ πρωταγωνι
στής - δ Δ·ημοσθένης Άλεξιάδ·ης. Συριανο το κοινό, συριανο
και το Δημοτι�ο Θέα-ρο στήν εί\πορ·η Έρμούπόλ·η , πού τον
παίξανε. Συριαν·Ι) κ' ή έπιτυχία , πού σέ λίγο ίtγινε πανελλήνια.

Το καλοκαlρι τοϋ 1 879, παίχτηκε στήν Άθ·ήνα στο παριλί
σιο θέατρο " 'Απόλλων ", ά.π' το θίασο " Μένανδρος ", πού
'χε διευθυντή του το Διονύσιο Ταβουλάρ·η , σπουδαίο ήθοποιο
κι όργανωτή τίjς Έλλ·ηνικ'ίjς Σκ·ην'ίjς, γερο έχθρο τ'ίjς προχει
ρότητας. Στήριγμά του ·)j ταν δ ά.δερφός του, δ Σπύρος, φlνος
·ήθοποιός, λεπτεπίλεπτος, κάτι σάν τον 'Αργυρόπουλο. ΕΙ
χε ηδη παίξει πολλούς και διάφορους ρόλους τοϋ Μολιέρου καί
θιΧ έξακολουθοϋσε νιΧ τούς παίζει. Στον " 'Αμφιτρύωνα " , δ
Σπύρος Ταβουλάρης ίtπαιξε το Σωσία και ξεχώρισε. Μ' αύτο
το ρόλο καθιερώθηκε.
Στή Συριανη πρώτη, το Σωσία τον εΙχε παίξει δ Γεώργιος Ν ι
κ· φό ος , ΙJΘοποιο � πιστος ο Μολι ου. ον χα αχτήριζ
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που, παιζε ειδικότερα Ταρτουφο κ, εΙχε κανει
καί μι& διάλεξη γιά το ίtργο. ΕΙχε κιόλας τυπωθεί, ά.λλιΧ δέν
εφτασε σ' έμάς ά.ντίτυπό της. 'Η 'Ιωάννα 1 ικηφόρου, σύζυ
γος τοu Γεωργίου ικ·ηφόρου, ήταν πάρα πολύ ώραία κυρία,
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·Ο άξέχαστος Χριστόφορος Νέζερ, έρμιjνεψε άποδοτικότερα άπό
κιί.Οε ii.λλο σύγχρονο "Ελληνα ιίΟοποιό τούς ιωριότερους - ιωί
περισσότερους - ιϊρωες τού Μολιέρου, ίδιαίτερα στό " 'ΕΟνικό "

ά.π' τίς ώραιότερες τοϋ θεάτρου μας. Συμβαίνει συχνιΧ νιΧ λα
τρεύονται οι δχι καl καλλίμορφοι κωμικοί μας ά.πο καλλονές ,
μέχρι αύτοθυσίας 1 'Όμως, δ Σπύρος Ταβουλάρ·ης ·)jτα:ν ώραίος,
πολύ συμπαθη-ικός. 'Ωραία ·)j τα:ν κ' ή σύζυγός του, ή Χαρί
χλεια. ΕΙχε Θεωρία, ·)jταν καλλικέλαδ·η , άπ' τιΧ πρώτα διπλώ
ματα στ-)� φωνη και στή Δραματιχ·ή τοϋ 'Ωδείου 'Αθηνών. Ί -1
πρώτη Μαρούλα. ΕΙχε παίξει χαl 'Α ντιγόνη. 'Αξίζει νά σ·η
μειωθεί πώς χι δ 'Αλεξιάοης, παρ& τήν ε!δικ·)� έπιτυχια τοϋ
" Μενάνδρου ", Ι:παιζε το Ι:ργο χαl στήν 'Αθήνα χαl στlς
περιοδείες. 'Η φιλοθέατρ·η πρωτεύουσα το σήκωνε. Δέν τ'ίjς
πέφτανε πολλοί δυο θίασοι, ταυτόχρονα, στο 'ίδιο ίtργο τοϋ
Μολιέρου.
'Όσο προχωροuσε το έλληνιχο Θέατρο προς την καλύτερ·η
έπαγγελματικη χαl πνευματική του συγχρότησ·η κα-αλάβαινε
βαθύτερα τί ά.ξίζει δ Μολιέρος χ' οι &νθρωποί του τρέφανε
γιά χεί�ον με�άλο σψασμο χαl Θαυμ;χσμό. ιώθανε περηφ�
,
,
νεια που ανεβαζανε
τ ά.ριστουργηματα
του. 1ε, τέτοια α!σθη
ματα τον ά.ναγγέλνανε στα προγράμματά τους.
ά, μερικές
έχφράσεις : Ό " 'Αμφιτρύων " λοιπόν, κατ& το Θίασο " Μέ
νανδρο " , ·)jταν «ή τοσούτον άπανταχού έπικροτηθείσα κω 
μωδία». Ί-Ιταν έπίσ-ης «Ή ώραιοτέρα τών κωμωδιών τού
aΟανιί.του Μολιέρου» χαί «'Αρίστη ειcλογιί έξόχου ιcο;μωδίας ,
τού aριστουργιjματος
·
ύποθέσεως».

τούτου

τού

Μολιέρου . . . ,

έλληνικής

Ό Σπύρος Ταβουλά.ρης εδωσε τ)�ν τιμ·ητιχ·ή του στ·)�ν Πόλ·η
μέ τον " 'Αμφιτρύωνα " , στα 1 90 2 . Τον ίtπαιζε ή' δη , μ' άδιά
λειπτ·η έπιτυχία, εtχοσιπέν-ε χρόνια ! Τ·)�ν παράστασ-η τήν
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άνάγγειλε ώς " έπιβάλλουσα καί σάν " άρχαιοπρεπιϊ " κι
άκόμα ι!γραφαν : « Τό τρίπραιcτοv άριστούργημα τοϋ Μολιέ
"

ρου μετά πλοιcιϊς θαυμασίωιι έπεισοδίωιι, εlvαι τό ώραιότεροv
έργοv τοϋ Γάλλου Άριστοφάvους, τό ιωρυφαίοv τοϋ ιίμετέρe>υ
δραματολογίου». Προσέξτε : " τοϋ ιί μ ε τ έ ρ ο υ δραματο.
λογίου , τοίί δραματολογίου τοίί Θιάσου, πού γιά καλύτερό
"

του συγγραφέα, δ·ηλαδή, είχε τό Μολιέρο ! 'Ηταν δικός τους,
τον Θέλανε δικό τους καί καμαρώνανε γι' αύτό. ο ι ·ήθοποιοί
μας ·)) ταν σάν έραστές τ·ϊjς Ποί·η σής του, Θερμοί, τή Θέλανε δι
κή τους !
Ό Σουρ·ϊj ς ιΧρχισε νά γράφει Θέατρο άπό τό 1 881., Προτιμοίίσε
κά.τι μονόπραχτες κωμωδίες, προσεγμένες, μέ κωμικές έπι
καιpότ-ητες , πού τό Κοινό τίς ι!βλεπε οπως οι τωρινοί Θεατές
τ'ίjς 'Επιθεώρησ·η ς βλέπουν τά σκέτς. Ό Σουρ·ϊj ς είχε 'ήδη
εντεκα χρόνια πού ι!πλεκε στίχους. οι Οίασοι, τά μονόπραχτά.
του τά περιμένανε μ/: χαρά.. 'Η δουλειά τοίί ΦραγκιιΧ στον
" 'Αμφιτρύωνα '', μέ τό λογοτεχνικό τ·ης κύρος, έρέθισε καί
παρακίν·η σε τό Σουρ'ίj νά φτάσει σ' αύτά τά χαριτωμένα σκε
τσά.κια. Πολλοί στίχοι τοίί " 'Αμφιτρύωνα " προμαντεύουν
τίς ι!μμετρες Θεατρικές έπικαιpότητες τοίί Σουρ'ίj, τίς δημιουρ
γ·η μένες μιΞ: τή βο·ήΟεια τοίί Μολιέρου, διαμέσου τοίί Φραγκιά.
'Από τό l\1Ιολιέρο έπίι;η ς, διαμέσου ΦραγκιιΧ, ξεκινά.ει κι δ
'Ιωάννης Πολέμ·η ς καί γράφει, στu 1 88 6 , ενα μονόπραχτο μέ
άρχαίο μύθο, τό " Πρόκρις ''. Ό " 'Αμφιτρύων " τοίί Φραγ
κιά ;))ταν ·1 Θεατρική . . . , πρωτοπορί� τ'ίjς έπ�χ·ϊj c;_; "�τσι δ
Πολεμ·ης γινεται πρωτοπορος καί στην τεχνικ·η τ·ης Πρό
κριδος ", καί στ·)ι γλώσσα ! Ποιός Θά τό φανταζόταν; Πρωτο 
πόρος δ Πολέμ·η ς ! Κι ομως - κι αύτό τό κατά.φερε δ · Μο
λιέρος !
Τό Μολιέρο άκολούθησε, βασικά., κι δ Κορομηλiiς, οταν ι!πλα
Θε τό Μπάρμπα-Λι ιιάρδο, τον κύριο ρόλο στ·)ιν " Τύχη τ'ίjς Μα
ρούλας ", τό φΟινόπωρο τοίί 1 889, μέ ύπόδειγμα τον Έξηvτα
βελώvη, σάν τύπο κωμικοίί καρατερίστα. Τον πρωτόπαιξε δ
Παντόπουλος. Ε'ίδαμε πώς στο " 'Όχι, 8χι, εύχαριστώ " καί
στούς " Μυλωνά.δες ", ·ή διασκευ·)ι τοίί προσώπου, ·ή σιλουέτα
- καί τό παίξιμό του ιΧρα - ·)) ταν κλοουνίστικα. 'Όταν βρέθ·ηκε
μπροστά στ-)ιν " Τύχη τ'ίjς Μαρούλας " καί τον 'ή ρωά. της,
μπροστά δ·ηλαδ·)ι στ-)ιν έντελώς νατουραλίστικη αrσΘηση, οπως
τήν είχε γράψει δ Κορομ:ηλiiς, άλλά.ζει τον /:αυτό του έπί σκη
ν'ίjς κ' ή έρμηνεία του τώρα μεταμορφώνεται ριζικά.. Γι'ιεται
σωστότατος νατουραλίστας, ενας βέρος άμπελουργδς άπδ
τήν ·:Ανδρο ; Κ' ένώ κατηγορ,σuσαν ,τ�,'' Παντ?πο��ο, γι� μ�yα ·
λαυχια - τοσο δικαιολογ·η μενη για ενα μεγαλο αστερα έκε'ίνος, μιΞ: τ-)ι μεγάλη άξία τ-ϊjς τέχνης του, ύποταζόταν άπό
λυτα στο ι!ργο καί τό ύπηρετοίίσε άφίλαυτα. 'Έδινε, ι!τσι, στον
έαυτ,ό τ?υ, τ·ήν καλύτψη χαρά ;ΊJς ύψηλ� ς δημιουργίας, στ�
,
;
κοινο τ-ην απόλαυση
τη Θεατρικη, κι ακομα,
στον πολιτισμο
μας, μιά ώ Οη ι;η προς τον πλουτισμό τ-ϊj ς έλλ.,1νικ'ίjς ·ήθοποιίας !
Τ·)ι μεταμόρφωσ·η τοίί Παντόπουλου τ-)ι βλέπουμε στίς φωτογρα
φίες του. Τοίί Σούτσα, τοίί Νικ·η φόρου, τοίί Άρνιωτά.κ·η, τοίί
Σπύρου Ταβουλά.ρ·η , δε βρέθηκε καμιά φωτογραφία σε ρόλο
μολιερικό. Κ' οι τέσσερις, είχαν τ·)ιν άδικαιολόγητ·η , κ' έπιζ·ή
μια γιά μiiς παραξενιά., νά μ·η βγάζουν πάντα φωτογραφίες.
Ό Σπύρος Ταβουλά.ρ·ης άντιπαθοίίσε τό φακό. 'Όσο καί νά
Θέλουμε νά δοίίμε τή μορφ·ή του καί σ' ιΧλλους μολιερικούς
ρόλους, καί μάλιστα στο Σωσία είναι άδύνατο ν' άπολαύσουμε
τ·)ιν καλλιτεχνική αύτή εύχαρίστηση.

Στά 1 8% παίχτηκε ή πρώτη έλληνική Έπιθεώρ·ησ·η, τό " Λίγο
άπ' ολα " . Κομπέρ, Ίjταν δ Άγροικογιά.ννης, πρωταγωνιστής
τ'ίjς πολύ παλιάς κωμωδίας τοίί Ραγκαβ'ίj " Γάμος όίνευ νύμ
φης " , πού τήν άναφέραμε 'ή δ·η . . Miiς τον είχε προσφέρει κι
αύτόν δ Μολιέρος ! Ό Παντόπουλος, ι!παιξε κ' έκε'ίνος Νfο
λιέρο, άλλά στά τελευταία χρόνια τ-ϊjς άκμ'ίjς του. Αύτό τό
παίξι ι:-� του Θά. 'τ�ν τό καταστά.λ,αγ�α ,τοίί �ξοχ�υ ταλέντ�υ
,
,
1 για την ιστορια της ελληνικης
του κ επομενως
κατι καινουριο
μολιερικϊjς ·ήθοποιίας.
Κι δ Βεά.κ·ης Θά. 'χε λάμψει σέ: μολιερικές δημιουργίες, αν κρί
νουμε άπό τον " Κατά φχντασίαν άσθεν'ίj " πού 'παιξε στο
" 'Εθνικό " στά 1 93 7 , άλλά τον είχαν άπασχολ·ή σει δ Οίδί
πους καί δ Λιίρ, δ Κύρ Ά ιιτώvης, τόσα ιΧλλα ! Δυο μεγάλοι
κωμικοί τοίί Θεάτρου μας, δ ξακουστός Παπαϊωάννου τ'ίjς
'Οπερέτας κι δ τρυφερός καί δημιουργικός καί Οαυμαστός
Λογοθετίδης, ζ·ήσανε τον άνεκπλήρωτο πόΟο τους, νά λαχτα
ροίίν τό Μολιέρο καί νά μ·η τον παίξουν.
ΙΧ

εtκοστcς αιώνας Θά φέρει, άπ' τήν άρχ·ή του μάλιστα, πολ
λά καινούρια έπιτεύγματα στο Θέατρό μιχς, Πολλή τεχνικ·ή ,
ι;ημαντικότατη άνανέωσ·η δραματολογίου, Θά έγκαταστ·ήσει
τ-η σκηνοθεσία στά δυο μεγάλα Θέατρα - στο " Βασιλικο ",
το Θωμά Οικονόμου, καί στή " έα Σκην·ή ", το Χρηστομά.νο.
Στ·)ιν πορεία του, Οά λάμπουν 8χι μόνο άστέρια, Οεατρίνοι κι
όίλλοι, άλλά γαλαξίας δλόκληρος ! Θά κυριαρχ·ήσει ·ή 'Αρχαία
Τραγωδία κ' ή Κωμωδία. Ί - Ι πρωτοπορία, πού όίνοιξε τον
αtώνα, Οά ξεχειλίσει γοργά τή Σκην·ή μας. Ί-Ι γενική Οεα
τρικ·ή μας πρόοδος, Θά δώσει καί στο ιfολιέρο βεστιάρια, ντό
πια μουσική καί μπαλέτα, σκηνογραφίες καί πολλών λογιών
6μορφιές ! Ό εικοστος αtώνας Θά πλουτίσει τό Έλληνικο Θέα
τρο μέ: σπουδαίους έρμηνευτές, μέ άνώτερ·η ψυχικ·)ι καί καλ
λιτεχνική άξία, τήν Έλέν·η Παπαδάκη καί το Γιώργο Γλ·ηνό
στο " Μισάνθρωπο ", γιά ν' άναφέρουμε έκείνους πού μiiς
λείπουνε.
'Όμως τί τά Θέλετε; Ό άληθινά μολιερικος Θεατρικος αιώνας
μας, είναι ό 1 9ος 1 Δέ:ν είχαν, τότε, οι καλλιτέχνες τοίί Θεά
τρου μας οϋτε ραδιόφωνο, οϋτε τηλεόραση , οϋτε κινηματο
γράφο, οϋτε σπουδα'ίες 6ργανώσεις. 'Άλλη δουλειά δέν κά
νανε, παρά μόνο Θέατρο. ΜΙ: άφοσίωι;η μοναδική κι άποστο
λικότ-ητα ! Εικοσιτρία εργα τοίί Μολιέρου ξέρει ·ή γλώσσα μιχς,
Τά 1 7 είναι καρποί τοίί περασμένου αtώνα ! Τότε Ίjταν, σέ
στιγμ·)ι άνεπανά.λ·ηπτ-η, πού δ J\ιfο).ιέρος " πεπαίδευκε " τ·ήν
'Ελλάδα πρώτα, ειδικότερα στήν αrσΘησ·η τοϋ γέλιου στο
Θέατρο κ' ϋστερα, γενικότερα, μιΞ: το άνέβασμιχ τοϋ πολιτι
σμοϋ μας. Γι' αύτο έξιστορ·ήσαμε πώς ιΧρχισε ό Μολιέρος νά
βο·η θά.ει το έο Έλληνικο Θέατρο νά ριζώσει καί νά προκό
ψει. 'Όσο κι αν δανειστ·ήκαμε τον τίτλο μιχς άπό τον Πλά
τωνα, διΞ: Οά τον άκολουθ·ήσουμε καθόλου στή διά.Θεσ·ή του νά
διώξει τούς ποιητές άπο τ-)ιν Πολιτεία του. Θά κυκλώσουμε
το ιfολιέρο, καθώς έκεϊνος τόν 'Όμηρο, μέ: το Θαυμιχσμό μιχς
καί τήν εύγνωμοσύν·η μιχς καί Θά τον κρατ·ή σουμε κοντά. μιχς,
γκόλφι μας, γιατ' είναι μεγάλος, γιατ' είναι άγνος καί γιατ'
είνα � σύ1:χρονός (Ι''Χ\ Καλά , τόνι:'ε δ Π pεβελ&κης τ;)ιν ιΧχρυπνη.
συνειδηση τογ , την �πικαιpοτ-ητα του τ-ην παν;ο ;ινη, σ;;ην , π ιο
φρέσκια μεταφραση εργουτου
στον τόπο μας, στο , 1 τον Ζουαν , , .
ΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ
ΓΙΑ
Ό

Έμβρυαιcι/ μορφή " κριτιιcιίς " γιά τό πρwτο άνέβασμα τοϋ " Έξηvταβελώvη ", στι/v έλληvογαλλιιcιί έφημερίδα τιjς Άθιίνας " Σωτήρ ",
19 ' Ιούλη 1836. Τό Χιώτη ύπηρέτη eπαιξε τότε ό Θ. Όρφαvίδης. Άλλ' ό πρwτος διδάξας τόv " Έξηvταβελώ11η " έμειιιε liγvωστος
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Ο ΠΡΩΤΟΣ ΜΟΛΙΕΡΟΣ ΕΛΛΗΝll(Α
ΠΡΙΝ 233 ΧΡΟΝΙΑ Σ ΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣ ΤΙ
Τής ΛΟ ΥΚΙΑΣ Δ ΡΟ ΥΛΙΑ

Τό " Θ " μέ ίδιαίτερη χαρά προσφέρει τήν παρακάτω
άποκαλυπτικ1i άνακοίνωση της φιλολόγου κ. Λουκίας
Δρούλια γιά τήν παλαιότερη μετάφραση Μολιέρου στά
έλληνικά, πρίν άπό 233 χρόνια! Ή άνακοίνωση - μέ τόν
τίτλο ". Molie ι·e t ι·aduit en gι·ec - 1 74 1 . Presentat ioι1 de
deux m an ιι sc rits " - εγινε, σέ γαλλικ1i γλώσσα, στό
Συμπόσιο " Ή έποχή τών Φαναριωτών" ( Θεσσαλονίκη
Όχτώβρης 1 970 ) καί, μέχρι στιγμης, εμενε άνέκδοτη'

Άν, όπως eχε1 γραφεί, " ιί μετάφραση ε!ναι μιά άπ' αύτές τίς
ει'ρηνικές κατακτιίσεις έι•ός έΟνους πάιιω σ' ίfιια iiλλο, κατάκτηση
τιίς όποίας ε!ιιαι εύχάριστο ιιά παραιcολουΟεί κανείς τιί �ιαμόρ
φωση στιίν ίστορία τιϊς άιιΟρωπότητας " ( 1 ) , θά μτrορουσε νά

λεχθεί άκόμα ότι άξίζε1 νά μελε-τηθεί καί ή δtάθεση -τοίί " κα-τα
κ1'ημένου " νά δεχ-τεί καί νά έγκολτrωθεί -τήν πνευματική
άκτινοβολία -τοίί " κα-τακτη-τi) " .
Όσο λο1πόν ό Ι Ζ ' αίώνας φέρνε1 eν-τονα τή σφραγίδα -τfiς
Ι-ταλ1κi)ς έπιρροi)ς πάνω σ-τά έλλην1κά yράμματα - ή Βενε-το
κρα-τία, ή άμεση γεηονία μέ -τήν 1-ταλtκή χερσόνησο δtευκο
λύνουν -τήν έπ1κο1νωνία μέ -τήν πνευματική παραγωγή -της
Ί-ταλίας - ό Ι Η ', ό αίώνας -των Φαναρ1ω-των, θά χαρακτηρ1σ-τεί τrερ1σσό-τερο άπό -τή σ-τροφή πρός -τή γαλλ1κή πα1δεία.
•Από -τούς κυρ1ό-τερους πρω-τεργά-τες σ-τόν προσανα-τολ1σμό
-των παραδουναβίων ήγεμον1ων τι'ρός -τό γαλλ1κό δtαφωτι
σμό, ήδη πρlν άτrό -τά μέσα -τοίί Ι Η ' αlώνα, ό ήγεμόνας Κων
σ-ταν-τίνος Μ αυροκορδά-τος θά περ1λάβε1 , άνάμεσα σ-τίς με-ταρ
ρυθμίσε1ς καί -τlς άλλες έκπολ1τισ-τ1κές -του προσπάθειες, -τή
φρον-τίδα γtά -τή με-τάφραση καl έκλα'iκευση άξ1όλοyων κλα
σ1κων eρyων -της Δύσης. Καί σ-τόν τομέα αύ-τό θά συμβάλε1
άποφασ1σηκά, άρκε-τά πρίν άκουσ-τοίίν ο\ προτρεπηκές φω
νές -των λογίων -τοίί δεύ-τερου μ1σοίί τοίί Ι Η ' αlώνα, -τοίί ' \ .
Μο1σ1όδακα, -τοίί Δημ. Κα-ταρ-τζη ή άκόμα -τοίί πα-τρ1άρχη
Σαμουήλ Χαντζερη.
'Ακρ1βως σ-τά 1 784 ό Δημ. Κα-ταρ-τζi)'ς, γράφοντας -τόν πρό
λογό του y1ά -τή με-τάφραση της 'Ιστορίας -τοίί Real, έξαίρε1
τή σημασία των μεταφράσεων. Κρίνοντας όσες ε!χε δεί, ότι
" δέν έχουν ιωμμιά μέΟοδο στιί μεταβολιί, δέ11 έχουνε τιjιι άιιά
λογη ιιοστιμάδα, πwχου�ιε τά πρωτότυπα καί δέν έχου11ε τιjν αύ
τιjι• σαφιjιιεια πού εί11' ιί πρώτη άρετιί λόγου " δέχεταt σέ ύποση
σημείωση ότι •· ιί καλλίτεραις μετάφρασές μας ε!11' κάμποσες κω
μωδίαις τού Μολιέρου ιωί ι(άμποσες τού Μεταστάσιου " (2).
'Ωστόσο, ένω με-rάφραση των eργων τοίί Μεταστάσ1ου (3)

κυκλοφόρησε ήδη άτrό -rό 1 779 (eκδοση Βενετίας), ο \ πρω-rες
eντυπες μεταφράσε1ς κωμωδ1ων τοίί Μολ1έρου δέν παρουσ1ά
ζοντα1 παρά στίς άρχές τdίί ΙΘ' αιώνα, άπό πολύ μεταγενέ
στερους μεταφραστές : " Ταρτοίίφος " ( 1 8 1 5 άπό τόν Κ. Κοκ
κ1νάκη), " Φ1λάρyυρος " ( 1 8 1 6 άπό τόν Κων. Οικονόμο -τόν
έξ Ο!κονόμων). Στήν ίδtα περίοδο καl ή ρουμαν1κή κο1νωνία
δείχνε� �νδ1αφέρον γtά τά eργα τοίί Μολ1έρου : Ένας νεαρός
Ρουμάνος μαθητής προσπαθεί νά μεταφράσε1 τό " Φ1λάρ
γυρο " ('1 ) .
( 1 ) Queux de
L. H i la i re " Des Lraducιions eι des i m i LaLions CΙΙ
grec n1oderne " , στό " Annuaire de ! Άssoc iaLion pour l'encouι·age
ment des ctιιdes gι·ecιιues en Fι·ancc " , �τος 7, 1 8 7 3 , σ. 3 3 2 .
( 2 ) Δ·nμi;τριος Καταρτζής " Τά Εύρισχόμεvα ". 'Εκδότης Κ . Θ . Δημαράς,
ΆΟήvα 1 9 7 () , σ. 3 1 6 .
( 3 ) Τό παλαιότερο χειρόγραφο πού περιέχει tλληvική μετάφραση τοϋ
Μεταστάσιου ε!vαι τοϋ 1 7 58, βλ. Ρουμαvικ·ή Άκαδημ(α, έλλη•Jικά χφφ.
άρ. 807. Γιά τις έ/J,ηvικές μεταφράσεις τοϋ συγγραφέα αύτοϋ, βλ. έπ(σης
Λ. Βραvούσης " Ό Ρήγας και τό Οέατρο. 'Η μετάφραση τώv " ΌΑυ
μπ!ωv " τοϋ Μεταστασ(ου '', ατό " Θεάτρο ", 5 ( 1 9 62 ) , σ. 2;; - 29
και Aι·iadna Camaι·iano - Cioι·an " Acadcm i i ie ιioιnnesti dίι1 Bucuι·csι i
� ί Iasi ". Βουκουρέστι 1 97 1 , σ . 2 4 7 .

u

( 4 ) I>o m p i i i u Eliaιie " Dc i ' i n Γiucnce franςai e s ι· i'esprit pul1iic
cι1 R o u ι n a n i e • · , ! Ί α�(σι 1 898, σ. 349. ' · Ioι·ga " Λ1 l i c ι·c cL les
ιnai11s - coιn n1cιτιoι·a ί,ion <\ i 'Ac ad cιn ie ι·οιιιnaίηc ", ατό " Bu i ic i i n
de lίι scc ι ion J1isLoι·ique d c i 'Ac<ιdcn1ic Roumainc " , τόμ. χ ( 1 9 23 ),
σ. 1 9 1 . ! Ί ρβλ. tπ(σης τό περιοδικό " HcνisL<ι Isι oι·ica " τοϋ Ν. Iorga
τόμ. Χ ( 1 92 3 ) , σ. 1 κέ. (δέ μπόρεσα vά συμβουλευτώ α·jτή τή μελέτη ).
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Δυό κώδ1κες τοίί Βρεταν1κοίί Μουσείου, πού πφιέχουν άντί
σ-το1χα δυό κωμωδίες μεταφρασμένες έλλην1κά στά 1 74 1 , βοη
θοίίν νά τοποθετηθεί ή πρώτη έμφάν1ση τοίί Μολιέρου στήν
έλληνική τrνevματική ζωή ήδη στό πρωτο μ1σό τοίί \ Η ' αιώνα.
"Ετσι δέν πpόκεηαι πιά γtά άπ.::>υ σία -.-οίί κλασικοίί αύτοίί
Γάλλου κωμωδοποιοίί άπό τό Ι Η ' έλληνικό αιώνα, άλλά γιά
eλλε1ψη εύρύτeρης κυκλοφοrίας, άφοίί ο\ με-ταφράσεις, άγνωστο
άκόμα γιά 1!'01ό λόγο , eμε1ναν άνέκδοτες. Τοίίτο βέβαια δF
σημαίνει ότι παρέμειναν τελείως άγνωστες στούς συγχρόνους:
άπό τή μνεία τοίί Δημ. Καταρτζi) βλέπουμε ότι eχε1 ήδη ση
μειωθεί ή ϋτrαρξή τους· γιατί άσφαλωs -r lς παραπάνω μετα
φράσε1ς θά ε!χε ύτrόψη του ό λόγ1ος αύτός όταν έγραφε -r όν
πρόλογο τοίί Real .
01 δυό κώδ1κες τοίί Βρεταν1κοίί Μουσείου μνημονεύοvτα1 άπό
τό Σπ. Λάμπρο στό " Νέον Έλληνομνήμονα " (0 ) καί περι
γράφονται άπό τόν Abbe Μ. Ricι1aι·ct στόν " Κατάλογο των
έλλην1κων χειρογράφων τοίί Βρε1αν1κοίί Μουσείου " (0 ) .
Ό Additional 8242 , χάρτινος ά11·ό 1 52 φύλλα, σ έ σχημα 1 2 °
φέρε1 στό φ. 1 α τόν τίτλο: " Κωμφδίαι τού Μολιέρ φραιιτζέ

ζου άρίστου Κωμφδοποιού, μεταφρασΟείσαι έιc τιίς ίταλιιο;ς φωιιιίς
είς τιjν ρωμαϊκιj11 άπλιjιι, παρi:. 'Ιωάιιι•ου ράλη Βατάχου τώιι Απρώ
των διά προσταγιϊς τού ύψηλοτάτου, ιωί Οεοσεβεστάτου Αύθέιτου,
ιcαί Ηγεμόνος πάσης Ούγκροβλαχίας κυρίου, κυρίου 'Ιωάι11ιου
Κωιισταιιτίνου Νικολάου Βοεβόδα Μαυροκορδάτου, έτει δεκάτφ
τι;ς ' Ηγεμονίας τι;ς αύτού ύψηλότητος : Έιι Βουκουρεστίφ.
q.ψμα. ω " .
•

•

Τά φφ. l β - 2α πφιέχουν σύν-rομη βιογραφία τοίί συγyρα
φέα, σ-τήν όποία σημειώνεται ότι άνάμεσα στά δράμα-τα τοίί
Μολ1έρου " τά ιιέα καί νόστιμα " καλύτερα ε!ναι ό " Μ ισάν
θρωπος " καί ό " Ψευδευλαβής ή ύποκρ1τής ". 'Ακόμα, ότι
τά " ποιιίματα " αύτά ε!ναι τυπωμένα στό Παρίσι σέ όχτώ
τόμους. Τό β1ογραφ1κό σημείωμα τeλε1ώνει μ' ένα σ-τιχούρ
γημα τιτλοφορημένο " Επιτάφιοιι τού Μολιέρ περιβοιjτου Κω
•

μφδοποιού " .

Τ ό φ.

3 β έπιγράφεται " Μολιέρου κωμφδιών Τόμος Αος : Κω
μφδία τού Ά ιιαισΟιjτου " · στη συνέχε ια καταyράφονται " -rά

πρόσωπα αύτης " . Ή μετάφραση τοίί κειμένου αύτοίί, όπως
κα\ τοίί έπομένου κώδικα, ε!ναι πεζή .
Ό Additίona\ 8243 , χάρτινος άπό 52 φύλλα, σέ σχημα 1 2 ° ,
γραμμένος μέ τό ίδιο χέρ1 όπως ό προηyούμενος, φέρε� Ο'τό
φ. l α τόν τίτλο: " Ό ιωτά φαιιτασίαν κερατοφόρος. Κωμφ
δία τού Μολιέρη ", καί στό φ. l β τόν πίνακα των προσώπων.
Θά πρέπ<t έδω νά σημε1ωθεί ότι ό Addit ional 8242 φέρε1 σ-τό
έσω-rερικό τοίί έξωφύλλου τό γνωστό ex ! ibι·i s τοίί λόρδου
Guilfoι·d καί άτrό κάτω τό όνομά του The Honoιιι·able Fre
derick Norιh. Ό Abbe Richard δηλώνε1 ό-,·ι καl ο\ δυό κώ
δικες προέρχονται άπό τή βtβλιοθήκη τοίί Guil ford ι<αi ότι
ε!χαν εισαχθεί στό Βρεταν1κό Μουσείο κατά τό 1 830 .
'Ασφαλως ο\ κώδ1κες αύτοl θά άτrοτελοίίσαν μέρος της συλ
λογi)ς των χειρογράφων τοίί λόρδου G u ilford πού στόλιζαν
τό σπίτι του στήν Κέρκυρα, όπως μδ:ς τό περ1γράφουν ο\
β1ογράφο1 του. Μετά τό θάνα-τό του, σ-τά 1 827 , ό κληρο
νόμος άνεψ1ός του λόρδος Sheffield ζήτησε νά τοίί σταλεί ή
συλλογή αύτή, άτrό 3 . 000 περίπου χειρόγραφα, σ-τό Λονδί
νο. 'Αργότερα, στά 1 829 , άξίωσε νά τοίί σταλοίίν άκόμα καl τά
eντυτrα βtβλία τοίί θείου -του, πού βρίσκονταν όμως σ-τ1i Β1βλ1οθήκη της 'Ιόνιας 'Ακαδημίας. "Ετσ1, ο\ πολύτιμες συλλο
γές τοίί λόρδου G uilford πουλήθηκαν στό Λονδίνο σέ δtα-
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Paι·is Ι 952, σ. 1 Ο. Εύχαριστώ Οερμά τη., κ. Βασιλική Σταμάτη πού ε!χε
τή'J καλοσύv·η vά μt πληροφορήσει Οτι τά δuό έλλη\Jικά χειρόγραφα τοϋ
Μολιtρου καταγράφονται και στό χφ. Aι i d i t ional 8820 : στό φ. 72 ('Ο
.
κατά φαvτασ(αv κερατοφόρος ) και ατό φ. 26 ( ' Ο Άvα(σΟητος ) . Τό χφ.
A d d i l ioι1ai 8 2 2 0 περιέχει τόν Κατάλογο τώv έvτύπων και χειρογράφων
=ι
....____...,
τοϋ λόρδου G ιι i i foι·d, πρβλ. ΛΙ . Hicl1aι·d, ε.ά. , σ. 7 .
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δοχ1κές δημοπρασίες στά χρόνια 1 828 - 1 835. Τό Δεκέμβρ10
τοv 1 820 ή δη μοπρασία eγινε άποκλεtστtκά μέ χεφόγραφα·
τότε άκρ1βώς έκπο1ήθηκαν καί ο! παραπάνω κώδ1κες (7 ) . Δέ
μaς εΤνα1 γνωστή ή πηγή άπ' οπου εΤχε άγοράσε1 ό λόρδος
Gui !ford τά χεφόγραφα αύτά. ' Ασφαλώς θά άνηκαν στή βt
βλtοθήκη των Μαυροκορδάτων, ή όποία ομως πουλή θηκε
οταν άκόμα ζοvσε ό Κων. Μαυροκορδάτος γ�ά νά ξεχρεωθεί
δ ήγεμόνας. Τά βιβλία, χεφόγραφα καί eντυπα, σκορπί στη
καν ετσ1 στ\ς βtβλ10Θηκες άλλων βtβλ1οφίλων η μοναστηρ1ών.
Γ1ά τό μεταφραστή ' Ιωάννη Ράλλη δέν ύπάρχουν πολλά γνω
στά στο1χεία. Ό τίτλος του βατάχος των άπρώτων η άπρό
δων τόν κατατάσσε1 στούς άξ1ωματούχους της τρίτης τάξεως,
εΤνα1 δηλαδή έπιθεωρητής τών ύπαλλήλων πού ε !σέπρατταν
τά χρέη (Β) . Ή Άρ1άδνη Καμαρ1ανοv - CioΓan (9) προτεί νε1
τήν ταύησή του μέ τόν 'Ιωάννη Ράλλη , πρώην μεγάλο στόλ
νικο άπό τη Μυηλήνη, πού μετάφρασε, άπό τά γαλλ1κά
ομως αύτός, τό " Ε! Cι·iticon" τοv Ίσπανοv BalthasaΓ
GΓacian στά 1 754. Δυστυχώς δέν εΤμα1 σέ θέση νά δώσω
σήμερα περ1σσότερα στο1χεία yιά τό πρόσωπο αύτό.
Γ1ατί ομως δ ' Ιωάννης Ράλλης έπέλεξε νά μεταφράσει τίς κω
μωδίες " SganaΓe!le οιι le cοcιι i ιηagiηaiΓe " ( 1 660) καί
" L' EtOLΙΓdi " ( 1 663), άπό τά πρώτα συγγραφ1κά eργα τοv
Μολ1έρου, πού δέν εΤνα1 καί τά πιό γνωστά. Συνaμα, οπως
φαίνετα1 κα\ άπό τό " β1ογραφ1κό σημείωμα " πού προτάσσε1
στήν άρχή τοv κώδ1κα Additional 8242, γνώρ1ζε καλά πο1ές
θεωροvνταν ο! καλύτερες κωμωδίες τοv Γάλλου συγγραφέα.
Ίσως τό γεγονός νά ε!να1 ιuχαίο : δ πρώτος τόμος μονάχα
της σεφΟ:ς των 'Απάντων - οπου καί ο! πρώτες κωμωδίες νά τοv eττ'εσε στά χέρια. Π1θανότερο ομως νά εΤχε σκοπό, άρχί
ζοντας άπδ τ\ς πρώτες, νά προχωρήσε1 καί στ η μετάφραση
τών έπομένων, γι' αύτό άλλωστε κα\ ή eνδε1ξη στό χφ. Ad
ditional 8242 : " Κωμωδίαι, τόμος Α " .
Τή σκέψη αύτή ένισχύε1 καί ή παρουσία στόν κώδ1κα άρ.
1 030 της Ρουμαν1κης 'Ακαδημίας (φφ. 1 94 - 224) μ�aς άκόμα
άπό τίς πρώτες κωμωδίες -τ οv Μολ1έρου ( 1 661 ) μεταφρασμέ
νης ΚΙ αύτης άπό τά [ταλ1κά. Πρόκε1τα1, οπως σημε1ώνε1 δ
Ν . Καμαρ1ανός (10), γtά μtά πεζή μετάφραση της κωμωδίας
" L' .έ cole des 111aris " άνηγραμμένη σέ σύμμε1κτο τόμο τοv
Ι Η ' - ΙΘ' α!ώνα, άνάμεσα σέ άλλα κείμενα τοv Άλ. Μαυρο
κορδάτου, τοv Ν tκολάου Μαυροκορδάτου καί άλλων. Δέν
eχουμε άλλες πληροφορίες γιά τή μετάφραση αύτή· eτσ1 δέ
γνωρίζουμε άν eχε1 γίνε1 άπό τόν ίδ10 μεταφραστή . Μόνον ή
άνάγνωση τοv κεψένου κα\ τά έσω-τ ερ1κά κρ1τήρ1α δέν έπαρ
ι<οvν γtά νά στηρίξουν μ�ά ττ'αρόμο1α ύπόθεση. 'Ωστόσο,
έπε1δή ό κώδtκας eχε1 γραφτεί άπό πολλά χέρ1α, ε!να1 δυνατό
νά γίνε1 δεκτή ή άποψη δη πρόκε1τα1 γtά μεταγενέστερη
άνηγραφή άπό κώδ1κα τοv Ράλλη πού λανθάνε1 σήμερα .
Έτσ1 προστίθετα1 μ�ά άκόμα μειάφραση κωμωδίας τοv Μο
λ1έρου, δ1κα1ώνοντας ταυτόχρονα οσα σημε1ώνε1 ό Καταρτζfiς
" ιcάμποσες ιcωμφδίαις . . . " .
Μά άν, οπως eχουμε ήδη άναφέρε1 , δ α!ώνας των Φαναρ1ω
τών χαρακτηρίζεται άπό τη στροφή πρός τή γαλλ1κή δtα
νόηση , άν ή. γαλλ1κή yλώσσα, ή γλώσσα τfiς δtπλωματίας,
άρχίζε1 νά έττ'ικρατεί ώς όργανο γtά τή μετάδοση τfi ς εύρω
παϊκfiς σκέψεως - ε!να1 γνωστά οσα γράφε� ό Abbe Des-

-

;

/!.)/·' · ' (

( 7 ) Βλ. σχετικά, Α. Παπαδόπουλος - Βρετός " Nolizie biogι·afiche stoι·iche su. Fcdeι·ico conte di Gui l Γoι·d . " 'Αθήνα 1 8 4 6 , σ. 1 5 2 κέ.
Ζ . D . Fen i m an " Some Englislι PJ1ill1e1lenes. IV. Lord GuilΓord ",
Λονδ(νο 1 9 1 9 , σ. 1 03 - 4. Μ. Ricl1ard, αότόΟι.

. .

(8 ) Βλ. Δ. Φωτεινός " 'Ιστορικά τ'ίjς πάλαι Δακ(ας, τά νϋν Τσανσ•Jλβα
ν(ας, Βλαχ(ας, Μολδαu(ας ". Βιέ•ιvη 1 8 1 9, σ. 355. L. G a l d i " Les moιs
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d Όrigine nόo-grecqιιe en ι·oumanie a Ι epoque des Pbanariote� "
Βουδαπέστη 1 939, σ. 18 και 1 9 .Τ . L. Cana " H istoiι·e de la Molda\•ie
et d e Ι a Valacl1ie ". Nouvelle �di lion. Neιιcl1atel 1 7 8 1 , σ. 2 9 1 .
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( 9 ) Ariadna Can1ariano - Ciora11 " . piι·ιιuΙ ι·evolutionar fι·ancez !η
li teratura greaca " Βουκομρέστι 1 94 6 , σ. 1 23 . Γιά τόν 'Ιωάννη Ράλλη
και τή μετάφραση τοϋ Β. Gι·acian βλ. Ν. Ioι·ga " E ludes l'Oumaincs Ι Ι .
Idees e t foι·ιnes i i tιeι·aires fι·an�aises d a n s Ιe Sud-ERt d e ! Έuι·ope "
Παρ(σι 1 9 24, σ. 2 2 . - Λ. Βρανούσης " Β·ηλαρικά σr;μειώματα " , στό
περ. " Ό 'Ερανιστής ", τόμ. 2 ( 1 96lι ). σ. 53 • 55 όποσr;μ. 3 · πρβλ έπ(σης
'Εμμ. Κριαράς " Γαβριήλ Καλλο•Jaς " , μεταφραστής eργων τοϋ Lockc
καt τοϋ G ι·aci<\n στό περ. " 'Ελl.η•Jικά ", τόμ. 1 3 ( 1 96/ι ) , σ. 308, καθώς
και τις παρατηρήσεις της Aι·iadna Camaria110 - Cioι·an " Academi i le domncsli ... ε.ά. , σ. 202.
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(1 Ο) "

σ.

1 63 .

Catalogul manuscriplelor· gι·ecesti

.

" . Βουκουρέστι

1 940,

τόμ. Ι Ι ,
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Τό χειρόγραφο τιϊς πρώτης μετάφρασης του Μολιέρου στά έλ
ληνικά : Βουιcουρέστι 1 741 ! Κάτω, τό σιίμα του Γιcίλφορντ

fontaines γιά τόν Κωνσταντίνο Μ αvροκορδάτο (11) - φαίνεται
δτι τό ρόλο αύτό, τώρα στά μέσα τού Ι Η ' αlώνα τόν παίζει
άκόμα eντονα ή Ιταλική . Γι' αύτό, eνας άπό τούς μεγάλους
Γάλλους κλασικούς, ό Μολιέρος, μεταφράζεται .άπό Ιταλικό
κείμενο. Καί μάλιστα όρισμένες Ιταλικές λέξεις, πού δέν περι
έχονται βέβαια στή γαλλική eκδοση, eχουν χρησιμοποιηθεί
καί στήν έλληνική μετάφραση (π.χ. σκρόφα, τζερεμόνιαις,
όραμάι, πάτζος, πολί-rικα κ. ά.).
Τά δυό χειρόγραφα, δπως προδίνουν τά σβησίματα, ο1 διορ
θώσεις καί ol συμπληρώσεις στά διάστιχα, εΙναι τά αύτόγραφα
τού μεταφραστη. "Οσο γιά τό έλληνικό κείμενο, πεζό, στή
γλώσσα της έποχης, μεταφέρε ι τόν άναγνώστη σέ γνωστό
φαναριωτικό περιβάλλον, άπομακρύνοντάς τον ώστόσο άπό
τή λεπτότητα καί εύyένεια τού κλασικού γαλλικοίί λόγου.
'Από τή σύγκριση μέ τά άρχικά γαλλικά κείμενα, άφοίί δέν
εΤναι yνωστό ποιά άκριβώς Ιταλική μετάφραση χρησιμοποίη
σε ό 'Ιωάννης Ράλλης, γίνεται άντιληπτό δτι ό "Ελληνας με
ταφραστής μένει κοντά στό πρωτότυπο· δέν άλλάζει τίς όνο
μασίες τών προσώπων - προσθέτει μόνον όνόματα σέ πρό
σωπα πού παρουσιάζονται στό γαλλικό eργο άνώνυμα (12) .
Βέβαια τ ό κείμενο παραλλάσσει · άπό eμμετρο yαλλικό, με
τατρέπεται σέ πεζό έλληνικό λόyο· προσθηκες ομως (π.χ.
Additional 8243, φ. 38) η παραλείψεις (π.χ. Additional 8243,
φ. 40) - λίγες κι αύτές - γίνονται μόνον δπου δέν έπηρεάζουν
ούσιαστικά τό νόημα τοίί κειμένου. 'Ακόμα όρισμένες λέξεις
η έκφράσεις άποδlδονται μέ δρους γνωστούς καί κατανοητούς
άπό τόν " Ελληνα άναγνώστη (π.χ. ducats : άσπρα, ούγγρι
κά, fΓancs γρόσια, en bon franc;ais μέ άπλά ρωμαίικα) .
'Αντίθετα ή κατά λέξη μετάφραση σέ όρισμένα λογοπαίγνια
δέν πετυχαίνει πάντα στήν έλληνική της άπόδοση· eτσι π.χ.
" ιnaΓi tΓes ιn a n i " yράφεται " ii.ι1δρας άνδριιrώτατος . "Ισωs
ο1 διαφορές αύτές νά όφείλονται καί στήν Ιταλική μετάφραση.
Άς σημειωθούν έπίσης έλάχιστα λάθη σέ χωρισμούς λέξεων .
' Εξετάζοντας τέλος τή διάθεση τοίί " κατακτωμένου ", τοίί
έλληνικοίί eθνους στήν περίπτωση αύτή, διερωτaται κανένας,
ποιά vπηρξε ή δεκτικότητά του άπέναντι στά θεατρικά eργι::χ
τοίί Μολιέρου. "Οτι κυκλοφοροίίσαν στίς παραδουνάβιες ήγε
μονίες είναι άναμφισβήτητο : Ό Ν ικόλαος Jorga (13) έπιση
μαίνει μιά eκδοση τοίί Μολιέρου τοίί eτους 1 722 σέ βιβλιοθήκη
τοίί Βοvκοvρεστίοv ή τοίί Ίασίου. 'Ωστόσο γιά τίς μεταφρά
σεις τοv στά έλληνικά θά μποροίίσε κανένας ν' άρνηθεί τήν
έπίδραση στήν έλληνική πνευματική ζωή, άφοίί eμειναν ούσια
στικά άγνωστες άπό τό εύρύτερο κοινό· αύτό άλλωστε μαρ
τυρεί καί ή eλλειψη περισσότερων χειρογράφων μέ μολιερικά
eργα ή άλλης μνείας σέ κείμενα σύγχρονων λογίων, έκτ ός βέ
βαια άπό έκείνη τοίί Καταρτζη .
"Ενα φαινόμενο πνευματικό δμως δέν ξεκινa άπότομα· eχει
ρίζες, άπαρχές, πρίν φτάσει στήν άκμή τοv. Καί έκεί λοιπόν
στ\ς άπαρχές, σάν eργα προδρομικά, πρέπει νά ένταχθοίίν ο1
μεταφράσεις αύτές τοίί Μολιέρου. Φέρνοντας τό post queιη
τiiς μεταφραστικης κινήσεως τών θεατρικών eργων στά 1 74 1 ,
μποροίίμε ν ά Παρατηρήσουμε δτι , ναί μέν ο 1 παραπάνω μετα
φράσεις δέν έπέδρασαν άμεσα στήν έλληνική ή άκόμα στή
ρουμανική λογοτεχνία, παίρνουν δμως σιωπηλά τή θέση
τοvς στήν Ιστορία της έλληνικης παιδείας. Κοντά στό Μολιέρο
θά eρθουν νά προστεθοίίν ό Θερβάντες, ό Βολταίρος, ό Τ.
Τάσσο κα\ άλλο ι δυτικοί συyyραφείς. ΕΙναι ή λογιοσύνη
τών Φαναριωτών, πού τούς καθοδηγεί στήν έπιλογή τών
eργωv- φυσικά διαλέyοvν τούς κλασικούς έκπροσώπους της
δvτικης παιδείας.
Παράλληλα &ς τονιστεί καί πάλι ή συμβολή τοίί Κωνσταντίνου
Μαvροκορδάτοv, τοίί πραyματικά " κατακτημένου " άπό τή
δυτικοευρωπαϊκή παιδεία, άφοίί " διά προσταγιjς " του έξελ
ληνίστηκαν ol κωμωδίες τοίί Μολιέρου. Μποροίίμε νά διαβλέ"

( 1 1 ) Βλ τό άφιερωτιzό χε!μεvο πρός -rό•J Κωv. J\!αυροχορδάτο, που πρό
ταξε ό άββάς Desfonιaines στ-/ι γα).).ιχ·i) -rou μετάφραση τών tργωv -rοϋ
Βιργιλ!ου ( 1 743 ) , Ε. Legι·and, B i h l iogι·a ρhic l1cllc11iιιuc
1 8c si�clc,
Παρ!σι 1 9 1 8, τόμ. Ι, σ. 309. Κ. Θ . Δ·ημαράς " Ίστορ!α τ'ής vεοε).);φιχ·ίjς
λογοτεχ•J!ας " , Ιι.η !:zδ. , ΆΟ·i)•Jα 1 9G8, σ. 1 03 .

...

( 1 2 ) Άς σημ<ιωΟεί έδιο οτι άvτ!Οετα στ-/)•ι παρα.,.-ήρ·ηση τ�ϋ Ν. Ioι·ga
(T,a pCι1c 1 1·a1 io11 d-cs i c lcc5 dc l 'Occid nt ιlans Ιe Sud-Est Ε υ ι·οpόeι1,
τόμ. 1 ( 1 92 4 ) , σ. 2 8 ) σχετιzά μέ τlς μεταγεvέστερες μεταφράσεις τοϋ
Μολιέρου, ό μεταφραστ-/)ς τοϋ 1 7 4. 1 δέ δ!vει " όvόματα έl.λψι κι! iι•τε?.ώς
γελοία " ά/J,ά διατηρεί τα ίδια "':'ά γαλλικά.
( 1 3 ) Ν. Ioι·ga " E Ludes ι·ouιηainc
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Σύντομο βιογραφιιcό "περί τοϋ συγγραφέως δέ Μολιί;ρ" ιr' ίiιια
χαριτωμέιιο ίfμμετρο έπιτάφιον τοϋ . . . περιβοιίτου ιcωμωδοποιοϋ

J\

\("l.f 6Ι · �/::;' �:''_? \·; ·.• ·
�; ί�1ι � ϊ]f j'1� tι3 J ·c: '};,f

1.;:r. �: \ {:a.

1..., . 'r "'" -ι: : � '

r-

ιι :

..._

ψοvμε ΟΤΙ ο\ 11'pοσ11'άθe1έs τοv ά11'οσκο11'οίίσαν στήν εvρvτeρη
δ1άδοση αvτfjs τfjs 11'αtδeίαs σ' δλα τα κο1νων1κα στρώματα.
Γ1ατι ο\ εvyeνeϊs, μeτέχονταs ήδη σ' eνα 11'λοvσιο 11'νevματ ικό
β !ο και yνωρ!ζονταs τήν tταλ1κή. και τή γαλλική γλώσσα, δέν
εΤχαν τόσο τήν άνάyκη των μεταφράσεων. Άλλωστε μια τέ
-ι'ο1α μετάφρασή δέν ά11'εvθvνόταν μόνο στοvs "Ελληνεs άλλα
και στοvs Ροvμάνοvs, yνωστεs τfjs έλληνικfjs yλώσσαs στό
Ι Η ' α!ώνα.
Ό 11'ροορισμόs των μεταφράσεων δέν i'ίταν σκηνικόs· δέ μαρ
τvροίίντα1 θεατρικέs 11'αραστάσε1s μέ εvρv άκροατήρ10 στα
χρόνια έκείνα. Ούτε 11'άλι , μνημονεvονται tδιωτικέs 11'αραστά
σε1s στιs αvλέs των ήyεμόνων. Σκο11'όs τovs λο111'όν ηταν ή
yνωρψία μέ τα κλασικα eρyα τfjs yαλλικfjs 11'αιδείαs, άλλα
και ήθικόs (14) : ή δια11'αιδαyώyηση των ήθων, στήν 11'Εpί11'τωση αvτή, μέ μέσο τή δtακωμώδηση .
Παραθέτοvμε τό βιοyραφ1κό σημείωμα y1α τό Μολιέρο καί τήν
Α' σκηνή ά11'ό τήν κωμωδία Ό κατά φαιιτασίαv ιcερατοφόρος.

Περi τοϋ συγγραφέως
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Έπιτάφιον του Μολιέρ περιβοi1του Κωμφδοποιου
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' Ιωάννης Βαπτιστής Ποκελίν δέ Μολιέρ, ποιητής κωμικός,
1Ίτον Παριζιάνος, καί έκτ1iσατο μέ τάς κωμφδίας του φi1μην
άθάνατον. Οί>τος κατέλιπε ηΊν σπουδ1Ίν τών νομικών, είς ηΊν
όποίαν τόν εΤχε διορίσει ό πατ1iρ του, καί ή κολούθησε τήν
iδίαν του κλίσιν όποϋ τόν εΙλκεν είς τό Θέατρον, καί λαβών
πλήθος κωμφδών ύποκριτών, έγνωρίσΘη είς τό Λιόν μέ τήν
πρώτην του κωμφδίαν, iiτις 1Ίν ή έπιγραφομένη ' Ενοχλητικός.
Μετ' όλίγον τούς ύποκριτάς του τούς έτίμησε, λαμβάνωντάς
τους είς ύπεράσπισίν του ό Π ρ ίγγιψ δέ Κόντι, Διοικηη)ς τοϋ
Λανγκεδόκ, καί μετ' έκείνον ό Γάστον Δούξ δ' Όρλεάνς,
δστις τόν έπρόσφερεν είς τόν Βασιλέα καί Βασίλισσαν μη
τέρα του. Τότε ελαβε τήν Ciδειαν νά παίζ�:� ε!ς τό Παρίσιον
είς τήν σάλαν τοϋ βασιλικοϋ Παλατίου κατά τό ςιχξaν ετος,
δπου έψυχαγώγει τούς πολίτας καί αύλικούς μέ δράματα πάν
τοτε νέα καί νόστιμα. Τά καλλίτερα εlναι, ό Μισάνθρωπος,
καί ό Ψευδευλαβi1ς, ii ύποκριτ�;ς. Έπεσεν Cippωστος παίζων
τας τήν κωμφδίαν, Ό κατά φαντασίαν ά.σθεν1;ς, καί κατέλυσε
τόν βίον τοϋ τi] αύτi] i1μέρςι 1ζ' φευρουαρίου τοϋ ςιχογ' ετους
&ν έτών νγ ! Τά Ποιήματά του εlναι τυπωμένα ε!ς τό Παρίσιον
είς όκτώ τόμους είς δωδέκατον. Ό βίος του ετναι γεγραμ
μένος είς πλάτος.
Τάχα τφόντι νάν νεκρός ό κείμενος ένταϋθα,
ii τοϋτο μόνον λέγεται, ύπνώττει δέ ό φίλος;
Δέν εlναι λέγω δυνατόν ή κατά φαντασίαν
άσθένειά του Θάνατον νάπέφερε παραύτα.
Κανέν παιγνίδι εlν' έδώ, όποϋ αύτός ό μίμος,
φίλος τής ύποκρίσεως, διά ψυχαγωγίαν
ώς Ciριστός τις Κωμφδός καμώνεται καί κάμνει .
Άν ύποκρίvεται νεκρόν, Ciριστ' έπιτυγχάνει .
Όπως κιά.ν εlν' ό Μολιέρ έκείνος κείτ' ένταϋθα;-

Ό

'

\

" f t�. δ �/ .

Γεώργιος Π αρίσιος
Κελία, Θυγατήρ τοϋ Γεωργίου
Λέλιος, έραστής τf\ς Κελίας
Ρενιέρος, δοϋλος τοϋ Λελίου
Σγαναρέλλος, κατά φαντασίαν κερατωμένος
Ειρ1iνη, γυναίκα τοϋ Σγαναρέλλου
Βρουσκίνος, πατήρ τοϋ Βαλερίου
Μαρότα, δουλεύτρα τi'\ς Κελίας
Ν ικόλαος, συγγενής τοϋ Σγαναρέλλου
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Κωμωδία του Μολιέρη

Πρόσωπ α

Ι

ι

κατά φαντασίαν κερατοφόρος

Ό

κατά φαντασίαν κερατοφόρος

Σκηνή α' Γεώργιος, Κελία καί Μαρότα.-Ή Κελία πηγαίνει

κλαίωντας καί ό Γεώργιος τήν άκολουθεί.
Κελ . : μήν έλπίζετε πλέον πώς ή καρδία μου νά στέρξ�:� εις τά
λόγιά σας.
Γε. : Τί φλυαρείς Ciτακτη ; Έναντ1ώνεσαι εις ταίς έδικα"ίς μου
ά.πόφασες; ' Εσύ βέβαια δέν Θέλεις γίνει νικήτρια, τί Θέλει
νά είπi:Ί αύτό; Δέν εlμαι έγώ οικοκύρης τέλειος νά κάμω
έκε"ίνο όποϋ μέ ά.ρέσει; Ό έδικός σου μυαλάκης μέ τά τρε( ι (ι ) Κ . Θ.

Δημαράς, ε . ά . , σ.
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Τό χειρόγραφο μέ τόv τίτλο τι;ς Κωμωδίας τοϋ Ά vαισθιίτου, τά
πρόσωπα τοϋ ίfργου κ' ή πρώτη σελίδα τι;ς Πρώτης σκηιιι;ς

λά του δικαιολογ1iματα Θέλει νά δώσ11 νόμον είς έκείνον
δποΟ σέ έγέννησε ; Εiπέμε, παρακαλώ, ποίος άπό τούς δύο
μας σέ φαίνεται νά εχ11 δίκαιον νά βάλλl] νόμον είς τόν
άλλον; ' Εσύ είς έμένα, iΊ έγώ είς έσένα; Είναι δυνατόν /νά
γνωρίζl]ς έσύ, καί νά διακρίν1]ς ώντας τρελούτζικη, έκείνο
δποΟ εlναι πρός τό συμφέρον σου; Ώ άνάθεμά σε διάβολε,
μήν μέ κάμl]ς νά άραθυμ1iσω πολλά, δτι άλλέως Θέλω σέ
δείξει νά καταλάβ11ς χωρίς άργοπορίαν πώς τό χέρι μου
δύναται κάτιτi περισσότερον.
Λοιπόν διά νά κοποΟν τά λόγια σέ λέγω έν συντομίςι,
δμως μέ στοιχεία κεφαλαιακά κυρία άποστατοΟσα, δτι
χωρίς νά κάμωμε πλέον τζερεμόνιαις, πρέπει /νά δεχΟ1j ς
τόν Cίνδρα όποΟ σέ έδιώρισεν ό πατέρας σου. Λέγεις πώς
δέν ήξεύρεις τήν γνώμην του, καί πώς πρέπει νά στοχα
σθi]ς, καί νά ιδ1j ς Cίν σέ άρέσ1] . Όμως αύτό έγώ πρέπει νά
τό στοχασθώ, καί δχι έσύ. Καί έπειδ1i εμαθα καί 1iξεύρω
τά καλά καί τά πλούτη όποΟ εχει νά κληρονομ1iσ1J , άραγε
εχω χρέος νά έρευνώ περισσότερον; Έχει εϊκοσι χιλιάδες
γρόσια μετρητά, είναι λοιπόν άρκετά νόστιμος καί εϋ
μορφος, καί Cίξιος νά τόν άγαπ1iσ1J ς. ' Εγώ λόγια δέν Θέλω,
Cίς εlναι δσον καί aν /είναι Cίσχημος, μέ τόσην σοΟμμαν
Cίcrπρων είναι εύμορφώτατος, τιμιώτατος καί εύγενέστατος.
Κελ . : Άχ κακοppίζικη έγώ.
Γε. : κακοppίζικη έσύ ; Τί δηλοΟν αύτά τά λόγια; Τί εuμορφον
κακοppίζικη έγώ όποΟ μάς λέγει; Ώ άνάθεμά σε διάβολε,
aν μέ κυριεύσl] ό Θυμός, Θέλω σέ κάμει νά ψάλλ1]ς μέ
Cίλλον τρόπον τό κακορρίζικη έγώ. Ναί, ναί . Αύτοί εί\ιαι
οι εϋμορφοι καρποί όποϋ παίρνετε άπό ταίς έδικαίς σας δια
βολικαίς ίστορίαις όποϋ διαβάζετε, είς ταίς όποίαις έπάνω
μέ όμμάτια άνοικτά /καταγίνεσθε νύκτα καί 11μέραν. Τό
κεφάλι σας δέν είναι γεμάτον άπό άλλο παρά άπό έρωτικά
παραμύθια, καί συντυχαίνετε πολλά όλιγώτερον πεοί του
Θεού, παρά διά τήν Άφροδίτην. ' Ρίψετε, pίψετε ε!ς τήν
φωτίαν δλα έκείνα τά βιβλιαράκια τά όποία άλλΌ δέν
κάμνουν παρά νά ξεπλανοuν τήν νεότητα, καί διαβάζετε
μέ προσοχήν η i ν χρηστοήθειαν, ii άλλο κανένα βιβλίον
1iθικόν, διά νά μάθετε μέ τί τρόπον πρέπει νά ζl'Ί τε. Άν δέν
έδιάβαζες άλλο, παρά τέτοια 1iθικά, βέβαια iiξευρες νά/
άκολουθijς καλλίτερα τά Θελ1iματα του πατρός σου.
Κελ . : Πώς, άγαπητέ μου πάτερ, 1Ί έντιμότης σας Θέλετε νά
άλησμον1iσω έγώ τήν σταθεράν άγάπην όπου εχω χρέος
νά φυλάξω είς δλην μου ηiν ζωήν πρός τόν Λέλιον; 'Αλη
θινά χωρίς τό Θέλημά σας tiν κάμω τίποτες άμαpτάνω,
δμως ένθυμηθi'jτε πώς 11 έντιμότης σας μέ έπαρακιν1iσα
τε, νά τόν άγαπήσω καί νά τόν δώσω ένέχυρον τήν στε
ρεάν μου έμπιστοσύνην.
Γε. : Μακάρι έκατόν φοραίς aν τόν εδωκες /ένέχυρον, 1Ίλθεν
tiλλος μέ πλούτη καί ύποστατικά νά σέ κάμ1.1 νά πάρl]ς
όπίσω τό ένέχυρόν σου. ' Αληθινά ό Λέλιος είναι εύμορφο
καμωμένος, δπως πρέπει νά 1iξεύρl]ς πώς τό εύμορφώτερον
πρaγμα του κόσμου είναι δ πλοΟτος. Τά ύποστατικά καί
τό μάλαμα εύμορφαίνουν είς τέτοιον τρόπον τούς πλέον
άσχημοτέρους τοϋ κόσμου, όποϋ νά σέ τό παραδώσω
δέν 1iμπορώ, καi έκείνος όπου δέν τά εχει αύτά, δέν χρή 
ζει τίποτες. Όταν λείπουν τά άσπρα μαύρη μοίρα καi
σκοτεινή . / Πηγαίνομε πολλαίς φοραίς σκοτεινά εiς τό
στρώμα, καί δέν βλέπομε άλλο τριγύρου μας παρά ταλαιπω
ρίαις καi πίκραις.
Πώς έσύ δέν άγαπaς τόν Βαλέριον τό πιστεύω. Όμως tiν
κατά τό παρόν δέν τόν άγαπaς, Θέλεις τόν άγαπήσει δταν
γενij tiνδρας σου. Τούτο τό δνομα, Cίνδρας, πίστευσόν με,
μaς βιάζει νά άγαπήσωμε έκείνον όποΟ πρώτα έμισούσα
με, και πολλαίς φοραίς ή άγάπη είναι γέννημα καί καρπός
του γάμου . ' Αμή δέν είμαι έγώ τρελλός όποϋ Θέλω νά κατα
πείσω μέ εuλογα / έπιχειρ1iματα τήν Θυγατέρα μου, τήν
όποίαν εχω έξουσίαν νά τήν προστάξω άποφασιστικά.
Αφησε λοιπόν τήν αύθάδειαν εiς τό έξης, καί νά μήν ά
κούσω πλέον οuτε παραμικρόν παράπονον άπό τό στόμα
σου, ε!δψή άλλέως, Θέλεις τό μετανοήσει . Τό βράδυ μελ
λει νά ελθl] ό άppαβωνιαστικός σου διά νά σέ ίδ1j , καί aν
δέν τόν δεχθ1j ς καθώς πρέπει, Θέλεις !δεί τί παθαίνεις,
άνίσως δ η λαδή καi δέν τόν κάμl] ς η i ν πρέπουσαν δεξίω
σιν και περιποίησιν μέ πρόσωπον περίχαρον. /
•

�

Τό χειρόγραφο τιϊς μετάφρασης τού δευτέρου ifρyou : ·Ο ιcατά
φαντασίαν κερατοφόρος, τά πρόσωπα ιc' ιί άρχι/ τιϊς ιcωμωδίας
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Η �ΠOIHTll(H' ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
l(AI ΤΑ Π ΡΟΒΛΉΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

Tov ΤΑ ΣΟ Υ ΛΙΓΝΑ Δ Η
Τό κείμενο πού άκολουθεί εΙναι τ ό πρωτο κι αύτοτελέs κε
φάλαιο, μιas πολύ ένδιαφέρουσαs καi πλατιΟ:s μελέτηs τοίί
φιλ όλο yο υ καi κριτικοίί Τάσου Λιyνάδη . Ό yενικόs τηs
τίτλος - " Ή Ποιητικιί τοίί 'Αριστοτέλη καi τά προ βλή 
ματα τοίί σίιyχρονου θεάτρου " - φανερώνει όχι μόνο τό
στόχο άλλά καi τό θcατρολοyικό ένδιαφέρον πού προκαλεί
ή καθαρά παλινδρομική αύτή διερεύνηση τοίί θέματος.
Ή λειτουργία του θεάτρου καί τό. προβλή ματά της εΙναι τό θέμα.
Ή συνοδεία της άριστοτελικijς "Ποιητικης" ύπογραμμίζει έν
δεικτικa τήν πρόθεση. Αύτό τό κυρ .ολεκτικό. θεατρολογικό κεί
μενο - θεατρολογ ικό ώ ς προς τό στοιχείο έκείνο που θεωρείται
σό.ν κορύφωση της ποιήσεως - δέ χρησιμοποιείται ώς αύθεν
τικό κριτήριο οϋτε ώ ς δεοντολογ ι κή θέση. άλλό. ώ ς ί:να άκριβέ
στατο περιγραφικό δργανο, που εΙναι δημιούργημα πλούσιας
έμπειρίας καί έξαντλητικης έ:ρευνας καί που άποτελεί κάτοπτρο
μιδ.ς καθαρό. γενετικης στήν ' Ι στορία του Θεάτρου έποχης . Ό
περίφημος άρ ιστοτελικός 'Ορισμός, που εΙναι μιό. συνεπτυγμένη
χρηστική έφαρμογη τών θέσεων της " Ποιητικης", στήν δποία
περιέχεται , χρησιμεύει σό. δομικός σκελετός τών θεμάτων που
πρόκειται νό. άναπτυχθουν, τιτλοφορώντας χαρακτη ριστικό. τίς
ένότητες τών κεφαλαίων. Γενικότερα, ή άριστοτελική θέση προσ
φέρεται σό. δείκτης άντιβολης καί σταθερός δξονας άναφορδ.ς
στή διαλε κτική διαδρομή της θεατρ ικης λειτουργίας. Τό ένδιαφέ
ρον καί γιό. τόν άναγνώστη καί γιό. τόν έρευνητή εΙναι διπλό. Μέ
τήν "Ποιητική", σό. βοήθημα, δχι μόνο δ ιαφωτίζεται καί ταξι-
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ΣΥΣΤΑΣΗ

ΤΩΝ

ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

('Έστιν ούν τραγφδία . . . )

Ό άριστοτελικός Όρισμός είναι πραγματολογικός (έ σ τ ι ν)

καί άποτελεί συνεπτυγμένη έφαρμογή παρατηρήσεων, άπό
ψεων καί θεωριών, δπως δ ιατυπώνονται στον " Περί Ποιητι
κής" άκροαματικό λόγο (ο ύ ν) , δπου τό άντικείμενο της έξε
τάσεώς του (τ ρ α γ φ δ ί α) κατέχει τό μεγαλύτερο τμήμα
τοϋ άποσπάσματος της συγγραφής πού διασώθηκε (κεφ. 6-22).
Τά θεατρολογικά στοιχεία πού ένδιαφέρουν άντλοΟνται άπό
τόν δρο "τραγφδία", μιCις καi τά μέρη της " Ποιητικής", πού
θά μιλουσαν γιά τήν κωμωδία δέν εχουν διασωθεί. Ίσως, μέ
τό γνώμονα τijς άντιθέσεως, καi 11 κωμωδία νά μπορεί νά
έρμηνευθεί κατά τεκμήριο μέ βάση τόν Όρισμά. Όπως καί
aν εχει τό πράγμα, τό θέμα "τραγφδία" άντιστοιχεί ύποχρεω
τικά γιά μCις μέ τόν δρο "θέατρο", έφ' δσον ή δλη διάταξη
τοϋ Όρισμοϋ περιλαμβάνει δλα έκείνα τά γνωρίσματα, πού
εϊτε πλήρη είτε κολοβά, είτε άκέραια είτε περιττά, περιγρά
φουν τή θεατρική λειτουργία στήν οικουμενική της, τοπικά
καί χρονικά, εκταση . Ή άντιστοιχία αότή δέν έπισκιάζει
τή συγκεκριμένη "μοναδικότητα" της έλληνικijς άντιλήψεως,
πού δημιούργησε μέσα στά πολιτισμικά της δεδομένα τό κο
ρυφαίο ποιητικό σ τ ί γ μ α, πού όνομάζουμε θέατρο, οϋτε πάλι
έμποδίζει τή θέα του προβλ1Ίματος, ώς πρός τό ποιοί ήταν
οι λόγοι, τό θέατρο, στήν κατοπινi1 του έξέλιξη, νά χειραφετη
θεί άπό τό σώμα τijς ποιήσεως καί νά θεωρείται σάν άνεξάρ
τητο είδος. Ή άντιστοιχία εχει συναρμοστική συμπεριφορά
καί περιγραφικ1Ί χρήση .
Ή συλλογιστική άνάπτυξη του θέματος μπορεί νά διακριθεί
συμβατικά καi χρηστικά - στiς άκόλουθες ένότητες : «"Εστιν
ούν τραγφδία (θ έ μ α) μίμησις πράξεως σπουδαίας ιωί τε
λείας, μέγεθος έχούσης (π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν ο), ιίδυσμένφ λόγφ
χωρίς έκάστψ των είδων έν τοίς μορίοις, δρώντων καί ού δι'
άπαγγελίας ( μ ο ρ φ ή) δι' έλέου καί φόβου περαίνουσα τιίν
των τοιούτωιι παθημάτωι• ιcάθαρσιν» (ά π ο τ έ λ ε σ μ α)(1).
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νομείται ή ποικιλία τών προβλημάτων, άλλό. συνάμα μέ τήν έξέ
τασή τους γίνεται άποκαλυπτικότερο σημασιολογικό. τό ϊδιο τό
άριστοτελικό κείμενο. Μέσ' άπ' αύτό κατανοουμε δικαιότερα
καί πιό ψ ύχραιμα τίς σύγχρονες άναζητήσεις καί, άντίστροφα,
ξεκινώντας άπό αύτές μδ.ς φανερώνονται άπίθανες οί προεκτά
σεις του. 'Απ' δλα αύτό. γίνεται σαφές δτι δέν πρόκειται στίς
γραμμές που άκολουθουν νό. προστεθεί, στίς πολυάριθμες άπό
πειρες άναλύσεως του Όρισμου, μιό. δλλη καινούρια. Κάθε δλλο.
Ό στόχος εΤναι καθαρό. θεατρολογ ικός καί ή δπο ια προσφορά
του σκοπεύει σέ σύγχρονες έφαρμογές. Γι' αύτό καί δ δρος
"τραγωδία" δέν ένδιαφέρει τήν έξέταση σό.ν ίστορικό. δημιουρ
γημένο εΙδος, άλλό. σό.ν άκριβής περιγραφή τών δ ιαστάσεων
έκείνων οί όποίες δρίζουν αύτή τήν άναφαίρετη λειτουργία της
ζωης, που όνομάζεται θέατρο. Τό. στοιχεία που χρησιμοποιουν
ται εΤναι άκριβώς έ κείνα που άποδίδουν τή μόνιμη συ μπτωματο
λογία του θεάτρου. Τό aν κερδίζεται, ένδεχομένως, μιό. δποψη
η άλιεύεται μιό. διαπίστωση , που έ:χει κάποια σημασία, αύτό εΤναι
άποτέλεσμα αύτόματο της άντιβολης. Καl κάτι δλλο, σημαντι
κότερο 'ίσως. Ή άποκλειστικό. πραγματολογ ική άντίληψη της
έποχης έκείνης που δημιούργησε αύτό που λέμε θ έ α τ ρ ο
στή γλώσσα καί στίς διαστάσεις ένός συγκεκριμένου πολιτι
σμου- γίνεται, προφανώς, άπαραίτητη προϋπόθεση, γιό. νό.
κατανοηθουν τό. προβλήματα της άρχέγονης αύτης μιμητικης
λειτουργίας καί μάλιστα σ' έποχές, δπως ή σύγχρονη, δπου πα
ρατηρείται μιό. καθολική άνατροπή τών ήθικών καl αίσθητικών
άξιών αύτου τοϊί ϊδιου του πολιτισμου (") .

ΣΤΟ

Θ ΕΑΤΡΟ

('Επαναλαμβάνεται , γιά νά ύ πογραμμισθεί, 11 συμβατικότητα
τοϋ χωρισμοϋ καi ή άνάγκη της σχηματοποιήσεως γιά τή
δομή της άναπτύξεως. Τό "μέγεθος έχούσης" π.χ. δέν άναφέ
ρεται μόνο στό περιεχόμενο, καi τό "άποτέλεσμα" δέν είναι
κατάληξη άλλά τελείωση, πού συναρθρώνει δλο τό ί::ργο.
' Εν όλίγοις, τό άμέριστο μερίζεται γιά λόγους συνεννοήσεως).
ΕΙ ναι δηλαδή οι ένότητες αότές στοιχεία πού συνθέτουν κάθε
θεατρική δημιουργία, στή μορφή της πληρότητας πού ελαβε
ώς ποιητικό είδος. Αότή ή πλη ρότητα, μέ τήv eννοια τοϋ πο
λυδιάστατου τών δομικών στοιχείων, έμφανίζεται σέ κάθε
λαϊκό θέατρο, άσχέτως πρός τά χωροχρονικά δριά του. Σέ
μεταγενέστερες έποχές τοϋ έλληνικοϋ θεάτρου - εuρωπαϊκοϋ
μέ τή σχηματοποιημένη χρήση τοϋ έλληνικοΟ δρου - δπως
π . χ . στό ψυχογραφικό δράμα τijς δυτικfjς σκηνf\ς, ή πληρότη
τα αuτή διασπάται βέβαια στά "έξ ών συνετέθη", τό φαινόμε
νο δμω; της δ ιασπάσεω; δέν άναιρεί τήν περιεκτική άκρίβεια
της άριστοτελικης πεpιγραφfjς, τήν προΟποθέτει άπλώς κατά
τό eλασσον .
( * ) Τό πρωτο κεφάλαιο τοϋ μελετιίματος §χει σχετικιί αύτοτέ
λεια καί θέτει τίς βάσεις γιά τίς ένότητες πού θ' άκολουθιίσουν.
'Η πρώτη αύτiι δημοσίευση θά ιίταν εύχής ίfργο - οχι μόνο γιά
τόν άναγνώστη, είδικό ιωί μιί, άλλά καί γιά τιίν ίδια τιjν έργα
σία - νά άποτελέσει eνα έρέθισμα γιά τιjν έπισήμανση σέ κάποιο
βάθος των προβλημάτων τοϋ θεάτρου καί γιά τό if.νοιγμα ένός
δημιουργικού, φωτιστικού διαλόγου. Περ' άπό τιί βιβλιογραφία,
ιί δποία ά ναφέρεται στίς έπιμέρους ύποσημειώσεις προσώρας,
πρέπει ιιά ύπογραμμισθεί δτι ιί έργασία αύτή πολλά καί κρfσιμα
στοιχεία της οφείλει στίς διεξοδικές συζητιίσεις πού εlχε δ συν
τάκτης της μέ τόν Σ τ έ λ ι ο Ρ ά μ φ ο, πού διδάσκει τiιν άρ
χαία έλληνικιί φιλοσοφία στό Πανεπιστιίμιο τών Παρισίων.
(1) 'Αριστοτέλους, "Περί Ποιητικιίς", 1449 β ' 24-28. Σ η μ.
Στίς παραπομπές τοϋ κειμένου άκολουθείται ή ίfκδοση τής Όξφόρ
δης τοιί 1966, τοϋ Rιιdolf Kassel.

Μέ τήν ίδια άναγκαστική συμβατικότητα τ�;ς διακρίσεως μπο
ροϋμε νά ξεχωρίσουμε σχηματικά περιεχόμενο καί μορφ1Ί .
Στό περιεχόμενο έξετάζεται ό μ ϋ θ ο ς (διάρθρωση της ύπο
θέσεως), τό ή θ ο ς (ψυχογράφηση) καί ή δ ι ά ν ο ι α (περιου
σία των Ιδεών). Στή μορφή άνήκουν 1Ί λ έ ξ ι ς (εκφραση)
τό μ έ λ ο ς (μουσικ 1i ) καί ή δ ψ ι ς (θέαμα) . T1i διαίρεση αύτιi
(κ α τ ά π ο ι ό ν) άξιολογεί τό άποτέλεσμα, μέ τήν εννοια
πού άναλύσαμε πρίν. Στό άποτέλεσμα περιέχεται ή άρετιi
τοϋ δημιουργήματος (εργου) νά άκτινοβολεί τό είδωλο της
πράξεως καi νά έκπέμπει τήν άκτινοβολία στίς αiσθ1Ίσεις
καi στήν ψυχ1i τοϋ θεατη, μέ τή συνθετική ενταξη τών ε!δών
αύτών στά μέρη της τυπικ1; ς διαιρέσεως τοϋ δράματος (κ α τ ά
π ο σ ό ν) .
Στό σύνολο αύτό λειτουργοϋν άμοιβαία τρείς παράγοντες :
ή συγγραφή (κείμενο ii πρώτη γραφ1Ί), τό εργο καi ό θεατής.
Ή ένότητα αύτή εtναι βέβαια όργανικά άδιαίρετη, μπορεί
δμως νά διακριθεt λογικά στόν άκόλουθο σχηματισμό :
Στό περιεχόμενο καi τή μορφή μετέχουν κατασκευαστικά
ό συγγραφέας καi οι σκηνικοί παράγοντες. Στό άποτέλεσμα πού καταξιώνει τήν καθαρά "ποιητική" φάση καί πού δέ
σχετίζεται μέ τήν κατάληξη, έπαναλαμβάνουμε, τοϋ εργου,
άλλά μέ δλη τή λειτουργικ1Ί του διαδρομ1) - μ ε τ έ χ ε ι δρα
στικά, δηλαδή τελεστικά, ό θεατής, πού δέν εtναι μιά ύποδο
χή καλαισθητικών έντυπώσεων ii ήθικών προβληματισμών,
άλλά τό χημικό στοιχείο πού συνδυάζει i1 καταλύει τά σ�Ίμα
τα πού προκαλοϋν τήν ένεργειακ1Ί του έκρηκτικότητα, άνα
θεωρώντας άπαρχης τό "εtναι" του ii τό "εtναι" της Τδ.ιας
της Ζωης ii της ' Ιστορίας.
Τή σύνθεση αύτοϋ τοϋ συνόλου, ηiν "τών πραγμάτων σύ
στασιν" τii συλλαμβάνει καi ηi μορφοποιεί ό ποιητής.
Τί εtναι δμως ή "σύστασις τών πραγμάτων" ; Οί μελετητές
τοϋ 'Αριστοτέλη , μέ βάση τά χωρία της 'Ώοιητικης" στά
όποία άναφέρεται ό δρος(2), ταυτίζουν τήν "σύστασιν" μέ τόν
"μϋθον". Καi τοϋτο, έφόσον δηλώνεται : «eστιιι δέ τιϊς μέν
πράξεως ό μύΟος ιί μίμησις, λέγω γάρ μύΟοιι τούτον τιίιι σύιιΟε
σιν τών πραγμάτων»(3), ίiν δεχθοϋμε τό συνώνυμο "συνΟέσεως"
καί "συστάσεως". Όμως ό διορισμός "τούτοιι" δηλώνει σα
φώς μιά άλλη άσχετη μέ τ�iν "ύπόθεση" σημασιολογική πλευ
ρά τοϋ πρίσματος "μύΟος" ('1). Πώς έννοεί λοιπόν τό "μύΟο"
ό 'Αριστοτέλης έδώ καi γιατί χρησιμοποιεί δυό δρους, άπό
τούς όποίους ό δεύτερος εΙναι περιφραστικός ;
Σ' ί:να χωρίο της " Ποιητικης" άναφέρονται έπί τοϋ προκει
μένου τά έξ1;ς : «καί γάρ iJψεις eχει π<'ίιι ιωί ιίΟος ιωί μύΟον
καί λέξιιι καί μέλος καί διάνοιαν ώσαύτως. Μιiγιστοιι δέ τούτων
έστίν ιί τών πραγμάτων σύστασις» (5 ) . Άφοϋ μπαίνουν σέ κα

ταλογικ1i σειρά τά ί:ξη στοιχεία, προτάσσεται περιφραστικά
ενα άπό αύτά, ίiν δεχθοϋμε σύμφωνα μέ τήν έπικρατοϋσα άπο
ψη, δτι ή "σύστασις" συμπίπτει μέ τό "μύΟο" καi δέν εtναι
τό μ ο ρ φ ω τ ι κ ό στοιχείο πού βρίσκεται έξω άπό τii διαί
ρεση μιας καθαρ1; ς περιγραφης καί μέσα στή συνθετική ίκα
νότητα, τή δραματουργική δηλαδή άρετή τοϋ ποιητη . Βέ
βαιο πάντως εΙναι δτι, εστω καί ίiν προβάλλεται άξιολογικά
ώς πρωτεύουσα i1 σημασία τοϋ μύθου, δέν έπαναλαμβάνεται
ό δρος, άλλά μιά περίφρασ1Ί του i\ κάτι άλλο.
Στό σημείο αύτό έκ τών πραγμάτων άνακύπτει ί:να διμελές
έρώτημα : Μ �Ίπως μέ τήν "σύστασιιι τώιι πραγμάτων" έν
νοείται κάτι πού σχετίζεται μέ τόν "μύΟον" βέβαια, εχει δμως
ειδική πρόθεση χρ1Ίσεως καi έφαρμογης, καί γι' αύτό ό περι
φραστικός δρος ; ii μ�Ίπως ή ίδια ή σημασιολογική έπιφάνεια
της λέξεως "μύΟος" εtναι κάτι εύρύτερο, πρισματικότερο θεατρολογικά- άπό τήν πλοκή της ύποΟέσεως καί τή γραπτή
διατύπωσή της ; Ή συχνή, καί μάλιστα συχνά γειτονικιΊ ,
χρησιμοποίηση τοϋ διπλοϋ δρου Τσως νά προϋποθέτει μιά
καταφατικ1'] άπάντησι1 στό έρώτημα. Σ' ενα άλλο χωρίο τής
(2) Τά χωρία αύτά ε!ναι : σ ύ σ τ α σ ι ς : 1453 α 3,23· 1459 β
21 · σ ύ σ τ α σ ι ς π ρ α γ μ ά τ ω 11 : 1450 α 15, 32· 1450 β 22·
1453 β2· 1454 α 14,34· σ ύ σ τ α σ ι ς μ ύ Ο ο υ : 1452 α 19·
μ α κ ρ ά σ ύ σ τ α σ ι ς : 1460 α 3· σ υ σ τ ά σ ε ω ς μ ιϊ κ ο ς :
1459 β J 7· δ ι π λ ιϊ σ ύ σ τ α σ ι ς : 1453 α 31· Καί ώς πρός τό
συνώνυμο ( ;) ορο "σ ύ ν ο ε σ ι ς πραγμάτωιι", 1450 α 5.
(3) ΑύτόΟι 1450 α.3.
(4) Ό D. W. Lιιcas, Al"isιoιle Poeιics, ΟχfοιΔ 1968, p. 100,
παρατηρεί άπλwς τιί διαφορά.
(5) 'Αριστοτέλους " Περί Ποιητικιϊς 1450 α 13-15.
"

" Ποιητικης" άναφέρεται δτι ό λόγος, τό περιεχόμενο, i1 ψυ
χογράφηση, ό πλοϋτος τών iδεών καί ή εκφραση , δέν άρκοϋν
γιά νά " φτιάξουν" τραγωδία - δέν κάνουν θέατρο, θά λέγα
με έμείς - ένώ &να, εστω φτωχό στά παραπάνω στοιχεία,
έργο ε Ι ν α ι θ έ α τ ρ ο, έφόσον ί:χει " μύΟον καί σύστασιν
πραγμάτων" (σ). Εtναι πολύ δύσκολο νά δεχθεί κανείς δτι ό
'Αριστοτέλης θά εβαζε τή μία δίπλα σηiν άλλη δύο συνώνυ
μες λέξεις καί μάλιστα μέ συμπλεκτικ1i σύνδεση (κ α ί),
άπλώς έπειδ1i 1Ί δεύτερη ε{ναι περίφραση τι; ς πρώτης, χωρίς
δχι νά ύπαινίσσεται , άλλά νά προβάλλει τii δ ι ά κ ρ ι σ η .
Ώς πρός αύτό διαφωτιστικότερη έμφανίζεται ή παρατ�iρηση
τοϋ Else (7). Ό μύθος (plot) η 1Ί δομή των περιστατικών εΙναι
τό σκαρ ί , ό "τύπος" (μορφή-fο rm) της τραγωδίας. Ένα "ποίη
μα" δέν εtναι βέβαια ζωντανός όργανισμός καί δέ μπορεί στιiν
κυριολεξία νά &χει ψυχ1Ί . "Ομως ό 'Αριστοτέλης μέ τό μύθο
(plot) κατά κύριο λόγο έννοεί τii σχηματοποίηση (μορφοποίη
ση) της δομης τών περιστατικών - καί γι' αύτό τόσο συχνά
διευρύνει ii άποδίδει περιφραστικά τό "μύθος" μέ τό "σύστα
σις πραγμάτων" - τii διαμορφοϋσα άνέλιξη πού συντελεί
ται μέσα στ�iν ψυχή τοϋ ποιητη . Μέ άλλα λόγια ό δρος "μύ
θος" σημαίνει καθαρά ενα έργώδες στοιχείο της "τέχνης"
(art) της τραγωδίας. ΕΙναι ή "άρχή" τοϋ ποιήματος, δπως
άκριβώς 11 tδέα της ο!κίας στό μυαλό τοϋ άρχιτέκτονα ε\ναι
ή ά.ρχή της οίκίας .
'Από τά παραπάνω φαίνεται σαφώς δτι 1Ί εννοια τοϋ δρου
"μύΟος" δέ μπορεί νά ληφθεί μονοσήμαντα. Ή σ11μασιολο
γική διαφοροποίηση έξαρτaται δχι μόνον άπό τiς άπαιτιΊσεις
τών έκάστοτε συμφραζομένων, άλλά. καi άπό τiς χρηστικές
έμπειρίες πού άπαιτεί ή έμπράγματη (σκηνική) έφαρμογ1i
το\J δρου. Χωρiς νά ύπερβαίνονται τά φιλολογικά δεδομένα,
πού εtναι i1 άπαραίτητη καi ά.ναπότρεπτη προϋπόθεση γιά τήν
κατανόηση το\J κειμένου, μποροϋμε νά ύποθέσουμε, εχοντας
σάν έφόδιο τήν πι:ίρα της όργανικης λειτουργίας τοϋ θεάτρου,
δτι ή "σύστασις τών πραγμάτων" . ώς πρός τό έξεταζόμενο
άντικείμενο, ε{ναι i1 δομική iδέα δχι τfjς ύποθέσεως τοϋ θεα
τρικοϋ εργου, άλλά τοϋ εργου έν συνόλω, στήν όποία όφεί
λει τ�;ν uπαρξή του. Αύτό τό προκατασκευαστικό "δραμα"
τοϋ ποιητfί δέ θά επρεπε νά τό φαντασθοϋμε σά μιά σύλληψη
τfjς ύποθέσεως πού μεταβάλλεται σέ συγκεκριμένη πλοκή
σ' ενα κείμενο, άλλά σά θέαση τοϋ όλοκληρώματος στιiν
όργανικ1Ί του πληρότητα. Τό άναντίρρητο γεγονός δτι ό
'Αριστοτέλης πιστεύει πώς ενα εργο πρέπει νά θεωρείται
άξιο καi χωρίς νά παίζεται , δέν άναιρεί τά παραπάνω. Δέ
σημαίνει δηλαδ1i δτι &να άξιο εργο δέ μπορεί νά παίζεται δέ στέκεται θεατρικά - διότι τότε θά ά.ναιροϋσε τiς προϋ
ποθέσεις της άξίας του. Θέλει άπλώς νά δείξει δτι εχει τήν
άξία του σάν "ζώον" μέσα του (έντελέχεια) καi δέν τήν άποκτa
στίς παραστάσεις, δηλαδή εξω άπό αύτό. Θά μπορούσαμε
ίσως νά πο\Jμε δτι ή παράστασή του εΙναι i1 πολιτειακή του
έκδήλωση καi συμπεριφορά. Άς χρησιμοποι1iσουμε τή με
ταφορά τfjς ο !κίας. Ή οiκία εΙναι ώραία χωρίς τούς ένοίκους
ii τούς έπισκέπτες της , εχει δμως φτιαχτεί καί γιά νά κατοι
κηθεί i1 " όμορφιά" της. Κι ίiν τό δομικό της "τέλος" εστω δτι
δέ "μιμείται " άνθρώπινες σχέσεις, άλλά έκφράζει δ,τι π . χ .
καί ή Θεία Λειτουργία, δηλαδή τ ή δραματική σχέση τών δυό
έπιπέδων, θείου καi ά.νθρώπινου, δέν πρέπει νά ξεχνοϋμε
δτι έπί α!ώνες τά "άνθρωπάκια", μετέχουν σ' αύτή ηi "Λει
τουργία", χωρίς νά καταλαβαίνουν πλήρως τή "γλώσσα"
της.
Ή "σύστασις τών πραγμάτων" ά.νήκει λοιπόν στό έργο. Τό
κείμενο εΙναι ή άναγκαστική μνημοτεχνική μέθοδος νά συν
τηρηθεί σχετικά τό δραμα. Τό εργο τό πραγματώνει σέ δλες
του τίς διαστάσεις. Ή "σύστασις των πραγμάτων" δέν εtναι
ή πλοκιΊ, εtναι i1 μορφοποιός δύναμη πού όργανώνει (ποιεί)
τό σκηνικό πλάσμα (8) .
Άν σκοπεύσουμε σ έ σύγχρονες έφαρμογές, Θ ά πρέπει νά

---------

(6) ΑύτόΟι 1450 α 29-33.
(7) GeΙ"G/d F. Else, ΑΙ"ί.fΙοι/e'ς Poeιic:; : Tlιe Αrgιιιηeιιι, 3η
άνατύπωση, Μαssaι·/ιιιseω-, 1967 p. 263-4.
(8) Πρβ. J. Μ. ΒΓeιιιeι· 'Ήαιιιaι·ιiα, TΙ"Ggic ΕιΤοι· ίιι ι/ιe Poeιiι·s
of Αι·i!>·Ιοι/e aιιc/ ίιι Gι·eek Tι-cιgedy", Αιιιsιeι"(/αιιι 1 968, p. 8,
οπου ό μύΟος ταυτίζεται μέ τιίιι "σύστασιιι τών πραγμάτωιι . . ,
άναλύεται ομως παρενΟετικά ώς "ι!ιe ω·ιisιίc οrgαιιίsaιίοιι of
sιage eνeιιιs" ( =έιιτεχιιη όργάνωοη τώιι σκηιιικών γεγονότωιι) .
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διακρίνουμετούςδρους "ποιητής", "συγγραφέας" καί "σκηνο
θέτης". Στή γενετικ1i φάση του ό.ρχαίου θεάτρου ό ποιητής
κατά κανόνα είχε αύτ1i ηi θέαση του πολυδιάστατου συνόλου,
καi σάν κατοπτρική πρό-θεση καί σά σκηνική σύν-θεση .
Ή σύγχρονη ό.ντίληψη ώς πρός τήν "ποιητική" (κατα
σκευαστηcή) χρήση του κειμένου προσφέρει μιά δυνητική
σχέση ό.ντιστοιχίας. Ό Σάμουελ Μπέκετ, στό ό.νέβασμα
του καινούριου του εργου "Όχι 'Εγώ" στό "Ρόαγιαλ
Κώρτ" του Λονδίνου, άκολούθησε τήν τακτικ1i τ�'j ς συν
εργασίας μέ τό σκηνοθέτη καi τούς άλλους σκηνικούς
παράγοντες καί κατά τή διάρκεια τών δοκιμών εδωσε
τήν τελική διαμόρφωση στό κείμενό του, ύποκαθιστών
τας κατά κάποιο τρόπο τό "συγγραφέα" μέ τόν "ποιητ�i"
(τεχνίτη).
Σε μεταγενέστερες έποχές, ό ποιητi1 ς, ό τεχνίτης του ζωντανου
συνόλου, τείνει νά περιορίσει τήν άκτίνα τι'j ς συνθετικfjς του
ίδιότητας καi καταντά κλάσμα τfjς έννοίας του (συγγραφέας) ,
ενας δηλαδή άπό τούς παράγοντες του Εργου. Καί τουτο φαί
νεται περισσότερο φυσιολογικό στiς ιστορικές έκείνες φάσεις
του Θεάτρου, δπου τό κείμενο δικτατορεύει τό θέαμα καi δπου
σάν πρωτεύουσα άρετιi προβάλλει ό διάλογος (ψυχογράφηση)
καί ή ικανότητα του προικισμένου ύποκριτfj νά "παραστ�iσει",
δηλαδ1i νά μεταβληθεί σέ χαρακτηρολογικό "τύπο" (πρωταγω
νιστισμός). Στiς φάσεις έκείνες, δπου τό πολυδιάστατο πανη
γυρικό θέαμα, περιορίζεται σέ μιά μονοδιάστατη (άπαγγελία)
άπόδοση του κειμένου.
Στήν έποχ1i μας δμως, άναζητητικ1i λόγω τfjς άσφυξίας άπό
τήν πολυχρησία τών μορφών καi τήν άπώλεια του μυθίκου
της άξονα, ή τάση τfjς έπιστροφfjς σέ "ριζικές" άρχές άνα
νεώνει τόν προβλη ματισμό τfjς "συστάσεως τών πραγμάτων".
οι προοδοποιητικές έφαρμογές άπό τti βαγνερικ1i άντίληψη
του Festspiele eως τiς "έπιστημονικές" άντιλήψεις τών "σχο
λών" σκηνοθεσίας (π.χ. ό Στανισλάβσκι, ό Μέγιερχολντ,
ό Ράινχαρτ, ό Πισκάτορ, ό Γκροτόφσκι , ό Μπρούκ, κ.ά.π.)
συνομολογουν δτι κατ' άνάγκην ό σκηνοθέτης παίρνει στούς
ώμους του τό μεγαλύτερο μέρος άπό τό φορτίο του π ο ι η τ fj ,
δπως τ ό είχε σηi δημιουργική φάση του άρχαίου θεάτρου.
'Η ά-σκηνοθετική άποψη όρισμένων προσπαθειών, πού βρί
σκονται σέ πειραματικά καi αύτοσχεδιαστικά στάδια, δέν
εχει σχέση μέ τ�;ν εξωση του π ο ι η τ η - σ κ η ν ο θ έ τ η ,
ό.λλά μ έ τήν κατάργηση ένός ξεπερασμένου φορέα της τυπο
ποιημένης φωvητικfjς, της ψυχογραφικfjς άναλύσεως καi τi'jς
σκηνικης οικονομίας. Στιi "σύσταση τών πραγμάτων" δέ
μπορεί νά ύπάρξει μαγεία δλων αύτών τών έτερογενών καi έτε
ροκλήτων στοιχείων πού άποτελουν τό θέατρο, χωρίς τό μα
γικό ραβδί του "μάγου" πού δίνει τό ρυθμό του κ ό σ μ ο υ
στήν άκοσμία του ύλικου. Καί δέν είναι δυνατό νά εισέλθει
κανείς στήν έξέταση αύτfjς τfjς "συστάσεως", πρiν άποτολ
μ1iσει μιά ι δ α ν ι κ ή περιγραφή του φορέα της.
'Ο ποιητής - σκηνοθέτης είναι ό παράγων τfjς ένιαίας συλλ1i
ψεως της παραστάσεως, πρiν κάν αύηi παρασταθεί. Είναι
11 συνισταμένη πού δίνει τήν αiσθηση του συνόλου. Είvαι
α ύ τ ό ς πού ύλοποιεί άπό τό μ�i-δν του ύλικου τή μορφή του
οντος πού έχει μέσα του. Δίνει κίνηση συναρτήσεως ζωοδοτι
κης στά στατικά στοιχεία μέ τό αiσθημα της άρμονίας καi του
ρυθμου πού κατέχει τήν ψυχή του. 'Ερεθίζει τό δαίμονα πού
κοιμάται μέσα στά κορμιά καi στά ό.ντικείμενα καi κινητο
ποιεί τό χώρο μέ τήν παραφορά τfjς μανίας του. Δέν είναι
αύτός πού γράφει, πού παίζει, πού συνθέτει, πού χορεύει,
πού ζωγραφίζει, πού ταξινομεί τούς δγκους, πού κατασκευά
ζει η μεταβάλλει δομικά τή σκηνή καί τήν πλατεία, πού φω
τίζει, πού ρυθμίζει τόν ήχο καi δλα τά άλλα. Δέν είναι τίποτα
ό.π' δλα αύτά χωριστά. Είναι δλα αύτά μαζί.
Ή συναίρεσ1i τους, γίνεται μέσα του τό εiδωλο του εργου.
Ή σύλληψή του εχει φανερωτικό χαρακτήρα. Ό ποιητιiς σκηνοθέτης είναι τό κυριολεκτικά μαιευτικό στοιχείο τfjς
παραστάσεως. Τά άλλα στοιχεία της είvαι τά ύλικά μέλη του
έρεΟισμου των προεκτατικών δυνατοτήτων του . Τό κείμενο
είναι βέβαια άπό τούς ισχυρότερους νυγμούς, γιά νά κιvητο
ποιηΟεί ένεργειακά ή δημιουργική του αiσθηση . Ή έξάρτηση
η i1 ανεξαρτη σία τών άλλων παραγόντων (ύποκριτές, μουσικός ,
σκηνογράφος κ.ά.τ.) βρίσκεται σέ σχέση άvαφοράς μέ τη_
δυνατότητα η οχι άμοιβαίας συμμετοχ1'j ς στό έμπνευσιακό
του άπείκασμα, πού διοχετεύεται μέσ' άπό τό πνευμα του.
'Ο ποιητής - σκηνοθέτης δέν ύπόκειται σέ μερισμό, γιατί
δέν είναι αύτός πού φανερώνει τό κάλλος τών έπί μέρους στοι
χείων. Είναι αύτός πού βλέπει τό κάλλος στ�i συνάρτηση τών
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στοιχείων. Δέ διαθέτει τήν κανονική όπτική γωνία. Ή δρα
σή του είναι πρισματική, δπως τiΊ ς μύγας, φωσφορική δπως
της γάτας καi άπτικ1i δπως του τυφλου.
Ή παρατήρηση του Πητερ Μπρούκ δτι ό σκηνοθέτης καί ό
σκηνογράφος είναι οί παράγοντες τ�'j ς δοκιμfjς καί ό ήθοποιός
ή ύπόθεση καi τό κοινό οι παράγοντες της παραστάσεως (0),
είναι μιά άποψη βασισμένη στ1iν προικισμένη έπαγγελματική ,
έμπειρία, ί:χει δμως μόνο - περιγραφικ1i - ό.ληθοφάνεια.
Τό εργο κατασκευαστικά τελειώνει (τελειώνεται) πρίν ό.πό
τ�iν "πρώτη" του. Ή παρουσία του κοινου δέν εχει σχέση
μέ η) δομ1i , άλλά μέ τήν ό.ποστολ1i καi λειτουργία. Τό δέ
σιμο του εργου, ο[ μεταβολές στήν ό.ντίληψη , είναι εiτε ό.νε
π ίτρεπτες έπιδράσεις έξωγενών παραγόντων εiτε έλλείψεις
σηiν προετοιμασία. Ή παράσταση ζυμώνεται ύπεύθυνα κατά
τii διάρκεια των δοκιμών, πού είναι χρόνος καi χώρος πειρα
ματισμών. Τό iδιο, ή ένδεχομένη σκηνογραφία, ή μουσικ1i
κ.τ.λ. οι δοκιμές είναι 1) δ ο κ ι μ α σ ί α νά φθάσει τό εργο
στό δραμα του σκηνοθέτη. Άν 11 δοκιμασία συνεχίζεται καi
κατά τίς παραστάσεις, σημαίνει δτι ή δουλειά του σκηνοθέ
τη δέν τελείωσε, συνεπώς τό εργο δέν έχει τελειωθεί. Τό εργο
δέν έξαρτάται ό.πό τiς παραστάσεις, ο[ παραστάσεις έξαρτών
ται ό.πό τό εργο. Τό τέλος τι'j ς ποιητικfjς ένεργείας είναι ή
όλοκλ11ρωσi1 της (σύστασις). Τό δτι στ� iν έποχή μας γίνεται
διαφορετικά, σημαίνει ό.ποδοχ1i έσφαλμένων προϋποθέσεων
γιά τό "δέσιμο".
· Παράδειγμα, γιά vά μii μείνει πλ1iρως άναπόδοτη σηiν
tδανικότητά της ή παραπάνω περιγραφή , είναι στίς μέρες
μας ή περίπτωση του iδιου του Π1'jτερ Μπρούκ, πού τή
δ ιαλέγουμε ώς περισσότερο συγκεκριμένη. Σκηνοθέτης
του "Royal Shakespeaι-e ·Co1ηpany" ( 1 962- 1 968) ό.νέβασε
μέ μπρεχτικό uφος τό "Βασιλιά Λήρ" του Σαίξπηρ (1 962).
Τό έπόμενο ετος διαποτισμένος άπό τίς διακη ρύξεις του
'Αρτώ άφιερώθηκε στή σκηνικ1i έφαρμογ1i του "Θεάτρου
τι'j ς Σκληρότητος" μέ τό άνέβασμα του εργου του Ζάν
Ζενέ 'Όί Κουρτίνες", πού τό άκολούθησε ό " Μαρά . . . "
του Πέτερ Βάις ( 1 964). Οί προσπάθειες του Μπρούκ ό.πό
έδώ καi πέρα θά ήταν οι άναζητήσεις έπιλογfjς τέτοιων
κειμένων, πού νά προβάλλουν περισσότερο τiς δημιουργι
κές δυνατότητες του σκη νοθέτη καί των ύποκριτών καi
νά μεταδίδουν στό κοινό ηiν άμεσότητα μιδ.ς αiσθ1iσεως
γεμάτης άπό βιαιότητα έντυπώσεων κοινωνικοπολιτικών
καί ψυχικών. Τέτοια εργα 1Ίταν τό " US" (διπλ1i ενvοια :
' Εμείς καί Η. Π.) 1 966, καί ό "Οiδίπους" του Σενέκα, μέ
διασκευή του Τέντ Χιουτζες, μιά καθαρά τελετουργική
καί μυθική παράσταση . Στό Μπρούκ ο[ έπιρροές του
Άρτώ, του Μπρέχτ, του Γκροτόφσκι καί του "Liνing
Theater" του Τζούλιαν Μπέκ είχαν σάν άποτέλεσμα τούς
πειραματισμούς γιά ενα θέατρο, δπου ό σκηνοθέτης θά
επαιρνε τή θέση του συγγραφέα σά δημιουργικός φορέας
τfjς παραστάσεως. Θά γινόταν ό π ο ι η τ 1) ς τfjς "τώ1>
πραγμάτων συστάσεως" .

Αύτά, ώς πρός τ ή σύσταση τών πραγμάτων. 'Ως πρός τόν
'Ορισμό καi τήv περιεκτικότητά του, ό Συκουτρής είχε παρα
τηρήσει δτι λείπουν όρισμένα βασικά στοιχεία του άντικει
μένου του, δπως τό μυθολογικό ύλικό καi ό θρησκευτικό;
χαρακτήρας (10) . Ή συνεκτικότητα δμως του Όρισμοϋ - κάθε
όρισμου - έπιτρέπει νά πιστεύει κανεic; δτι δέ λείπουν,
ό.λλά ύπονοουνται . Στήν εννοια του δρου "μίμησις" ύπάρ
χει σαφώς καi ή λατρευτική προέλευση . Στήν ένότητα "πρά
ξεως σπουδαίας ιcαί τελείας" δηλώνεται άναμφισβ1iτητα τό
μυθολογικό ύλικό καί στό δι έλέου καί φόβου" ύποκρύπτε
ται ό θρησκευτικός χαρακτ�iρας. 'Αλλά, φυσικά, πέρ' ό.π'
αύτό, ό ' Ορισμός είναι καθαρά τεχνολογική περιγραφ1i, πού
ή έρμηνεία της άρχίζει μέ τ�iν έξέταση του θεμελιακου γιά
τό θέατρο στοιχείου ηϊς μ ι μ 1i σ ε ω ς καί τελειώνει μέ τήν
κ ά θ α ρ σ η . Όλη ή ενθεη "πραγματικότητα" του άρχαίου
θεάτρου - του άρχαίου κόσμου - περιλαμβάνεται στiς δύο
αύτές εννοιες.
ΤΑΣΟΣ ΛΙΓΝΑΔΗΣ
"

'

(9) Ρeιeι· ΒΙ"Οο/, " Τ/ιe Ειηριy Sρace", Lοιιc/οιι 1968. ' Υπάρχει
έλλ. μτφρ. τιϊς Μαρί Πώλ Παπαρθ. ί!.κδ. '"Αρίων" ΆΟιίνα 1970.
( 10) Στιί1> έμπεριστατωμέ1>η Είσαγωγιί τιϊς έκδ. τοϋ "Περί
Ποιητιιοϊς" (μτφρ. Σίμου Μενάρδου, /Jκδ. 'Ακαδημίας ΆΟΙ/Ι'ών) .
πού δέν πρόλαβε 1ιά όλοιcληρώσει, λόγω τοϋ αίφιιιδίου θανάτου
του.

Ι Χ Φ Ε Σ Τ Ι ΒΆΛ ΝΑΝΣΥ
Ο Σ ΦΥΓΜΟΣ ΤΟΥ ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
Tijς ΚΑ ΤΕΡJΝΑΣ ΘΩΜΑ Δ Α ΚΗ
Τό " Θ " παροvσ1άζε1 άvαλvτικά τά πιό σημαντικά θεα
τρ1κά ρεvματα πού έμφανίο·τηκαν στό ΙΧ Δ1εθνέs Φεστι
βάλ τοϋ ΝαvσV. Στήν παρακάτω τρίτη σuνέχε1α, ή νέα
σκηνοθέτιs Κατερίνα Θωμαδάκη πeρνάε1 στήν κρ1τική πα
ροvσίαση των παραστάσεων Πολ1τικοϋ Θεάτροv. Ή
παρακολοvθηση τοϋ Φεστ1βάλ θά κλείσε� στό έπόμενο
τεϋχοs, μέ τήν δλοκλήρωση των έκδηλώσεων τοϋ Πολπι
κοϋ Θεάτροv καί μ1ά ένδιαφέροvσα άναφορά στό Πα1δικό.
VI.

Πολ ι τ ικό Θ έ ατρο

Θά 'ταν ίσως πιό σωστό ν ά 'λεγα, τ ό iJ.μεσα πολιτικό Οέατρο.
Γιατί όπi�ρξαν Θεάματα στό Νανσύ, δπως π.χ. του Ρ. Α. Τ.
;; του Βαζέντα Σογκεκίτζο, πού χωρίς νά Θίγουν κανένα
συγκεκριμένο πολιτικό πρόβλημα άσκουσαν - σά Θεατpι
κές χειρονομίες καί μόνο - μιά διεισδυτική κριτικti στό πε
ριβάλλον τους, άνατρέποντας κάθε έννοια κατεστημένου,
άποτελμάτωσης καί κομφορμισμου. Ίσως μάλιστα αύτά νά
'ταν, στήν εuρύτητα και τό βάθος τους, πολύ πιό διαβρωτικά άπ'
όποιοδ1Ίποτε καθαρά πολιτικό Θέαμα. Όπως λέει ό έξαίρετος
μελετηηiς του είδους Μπερνάρ Ντόρτ «κάθε μεγάλο Οέατρο
εlvαι άπό τόv όρισμό του πολιτικό, άκόμα κι iίταv άρvιέται τιjιι
πολιτικιί».

Άς καθορίσω δμως τί άκριβώς έννοώ λέγοντας Ciμεσα πολι 
τικό Θέατρο : ένα Θέατρο πού παίρνει συγκεκριμένη Θέση άπέ
ναντι στήν ίστορία κι άσκεί κριτική στiς κοινωνικές δομές
καθώς καί στήν πολιτική συμπεριφορά τών συνόλων πού στούς
κόλπους τους λειτουργεί . Ένα Θέατρο πού προσπαθεί νά έπέμ
βει στήν έπικαιρότητα. Σκοπός του, νά όδηγήσει σέ μιά πο
λιτική άφύπνιση καί uστατα σέ πολιτική δράση .
Ή κατεύθυνση αύτή άντιπροσωπεύτηκε στό ανσύ σέ μεγά
λη κλίμακα. Τά 50% περίπου τών Θεαμάτων πού παρουσιάστη
καν άνηκαν σ' αύτή τήν κατηγορία. Έτσι είχε κανένας τή
δυνατότητα νά παρακολουθήσει ενα πανόραμα του νέου πο
λιτικου Θεάτρου καί νά διαπιστώσει δτι πρόκειται γιά eνα
έξαιpετικά δύσκολο είδος πού σπάνια ά.ντιμετωπίζεται μέ
έπάρκεια. Ό μεγάλος βαθμός τfjς προσχώρησης τών νέων
στό πολιτικό Θέατρο προδίνει μιά όρισμένη άφέλεια. Γιατί
ή ά.γωνιστικ ή διάθεση κ' ή καλή προαίρεση δέν ά.ρκοίJν. Ή
στράτευση κινδυνεύει νά όδηγιΊσει στό ά.διέξοδο το() κοινοί)
τόπου. Χρησιμεύει πολλές φορές σάν καταφύγιο, καθώς προ
σφέρει eνα eτοιμο ιδεολογικό φόντο στήν παράσταση . Ό
Θίασος δέν έχει νά κουραστεί γιά νά προετοιμάσει μιά δική
του Θεωρητική τοποθέτηση - τοϋ τήν έξασφαλίζουν οι πολι
τικές θεωρίες. ' Ακόμα καi στό έπίπεδο τfjς μορφης όπάρχουν
eτοιμες συνταγές πού υιοθετοίJνται δπως δπως. Ό πρωτοπό
ρος Πισκάτορ έντόπισε άπό πολύ νωρίς τοίJτο τό πρόβλημα:
«Οί πολιτικές τάσεις -είπε- δέv πρέπει ποτέ vά χρησιμεύουν
γιά vά ιωλύψουv μιά μέτρια τέχvηιι.

Τό πολιτικό θέατρο έχει πάνω άπ' δλα άνάγκη άπό όξυδέρ
κεια. 'Οξυδέρκεια τόσο στό περιεχόμενο δσο καί στή μορ
φ ή . Ή εύθύνη τών δημιουργών του είναι διπλή . ΚοινωνικιΊ,
ά.λλά καί θεατρική .
Ένα πολιτικό Θέατρο είναι πραγματικά άξιόλογο μόνο /iν
καταφέρει νά φέρει τό Θεατή ά.ντιμέτωπο μέ τήν ιστορική του
συνείδηση. Μόνο /iν τόν σπρώξει νά έπανεξετάσει τή στάση
του, νά κάνει ένα έσωτερικό άπολογισμό της συμμετοχ1)ς
;; της άποχής του ά.πό τό ίστορικό του παρόν. Κι δσο πιό έκτε
ταμένη καί βαθιά είναι αύτή ή κρίση συνείδησης τόσο περισ
σότερο τό πολιτικό θέατρο έχει πετύχει στήν άποστολή του.
Σύμφωνα μ' αύτή τή Θεώρηση, ή παρουσία του πολιτικου
Θεάτρου στό Νανσύ, παρά τήν έκτασιΊ της. ήταν Ισχνή. Χω
ρίς τά Θεάματα νά στεροίJνται ά.πό άρετές, δέν κατάφερναν
νά φτάσουν σέ μιά καθαρή άλλά καί συνθετική ματιά.

Μοναδικ1i έξαίρεση, τό πολωνικό φοιτητικό θέατρο STU,
ύπόδειγμα δυναμισμου κι όξυδέρκειας, έδωσε ενα μέτρο τών
διαστ.άσεων πού μπορεί νά πάρει ή πολιτική άμφισβi1τηση.
'Ακόμα κι δταν ό στόχος της κριτικης του 1']ταν όρισμέ
να πολωνικά προβλήματα, τό 'νιωθες πώς ξεπερνοίJσε τά
δρια του "έΘνικοίJ". Έθιγε τόν Πολωνό δπως τόν Κολομ
βιανό i1 δπως τόν Έλληνα. Γιατί τά ιστορικά φαινόμενα, δταν
θεωρηθοίJν βαθιά, δέν είναι μεμονωμένα . οι στάσεις πού παίρ
νουμε άπέναντι σηiν ιστορία είναι κοινές σ' δλα τά πλάτη
καί τά μήκη τής γης.
Πρiν δμως άναφερθουμε στό STU , θά παρουσιάσουμε μιά
δειγματοληψία άπό τ' άλλα Θεάματα γιά νά δοθεί μιά συγκε
κριμένη εiκόνα τών κατευθύνσεων καί τών περιορισμών το()
νέου πολιτικου θεάτρου σήμερα.
'Αρχίζουμε, έντοπίζοντας μιά σειρά άπό στερεότυπα χαρα
κτηριστικά :
1 . Ή όμαδική δημιουργία. Μεγάλη έξάπλωση γνωρίζουν
άνάμεσα στούς νέους 1Ί κατάργηση της Θεατρικής iεραρχίας,
1Ί υιοθέτηση του Θεσμου της όμαδικης δημιουργίας καί,
στό οiκονομικό έπίπεδο, ή χρήση τοίJ συστήματος της κοο
περατίβας. Δέν πρόκειται γιά μιά καινοτομία. Ήδη, άπό τή
δεκαετία το() '20 τό πολιτικό Θέατρο κινιόταν πρός αuτό τόν
τύπο όργάνωσης. Ή άνάγκη της όμαδικότητας άπορρέει
άπό τiς ίδιες τίς ίδεολογικές πεποιθήσεις τών Θιάσων. Ή
θεατρικ1i όμάδα προσφέρεται σά μικρογραφία - πρότυπο
της κοινης δομης πού ύποστηρίζε ι . Στό ανσύ, 11 όμαδική
δημιουργία 1Ίταν eνας κοινός παρονομαστής τών πολιτικών
Θιάσων πού, τίς πιό πολλές φορές, είχαν συλλογικά προετοι
μάσει τό κάθε στοιχείο της παράστασης, άπό τό κείμενο ίι'>ς
τή σκηνοθεσία, τά σκηνικά καi τά κοστούμια. Μόνο οι πα
ραστάσεις το() STU ύπογράφονταν ά.πό 'να σκηνοθέτη - τό
νεαρό Κσύστοφ Ίασίνσκι. Στό άλλο Ciκρο τό Ισπανικό Τά
βανο μέσα στόν οίστρο του γιά συλλογικότητα κ' έξίσωση
τών μελών του εφτανε νά μtiν άναφέρει κάν τά όνόματά τους.
·Ακόμα κι δταν μ ιλοίJσες σέ κάποιον άπό τό Θίασο και το()
ζητοίJσες τ' δνομά του, ή άπάντηση ήταν Τάβανο !. Βέβαια,
συχνά, κάτω άπ' τή μάσκα της όμαδικότητας μποροίJσε κανένας
νά διακρίνει eναν "ιθύνοντα νοίJ" - τό Σαντιάγο Γαρσία στήν
περίπτωση τής κολομβιανης Καντελάρια, τό Μ αρσέλ Ρομ
πέρ καi τόν Πιέρ Μπωέρ στό έλβετικό Μομπίλ, τό Ρένσο
Κασάλι καi τή Λιλιάνα Δούκα στήν Κοινότητα το() Μπάι
ρες της Άργεντινης. Είναι φυσικό. Όσο κι /iν προσπαθουν
οι θίασοι ν' άποδείξουν μέ τό χαρακτηρισμό τής όμαδικότη
τας τήν ισότητα της προσφοράς δλων τli'>ν στελεχών τους,
σέ σπάνιες περιπτώσεις ή ισότητα αύτή άντιστοιχεί στήν
πραγματικότητα.
2. Στροφfι στό λαϊκό κοινό. Άπό τήν ίδια ηi φύση τής
κοινωνικης τους θεώρησης οι πολιτικοί θίασοι καταδικάζουν
τό Θέατρο πού άπευθύνεται στό άστικό κοινό ;; σέ μιά πνευμα
τική μειονότητα καί συγκεντρώνουν τήν προσοχή τους στό
λαϊκό κοινό. Κ' έπειδή τiς περισσότερες φορές τό λαϊκό κοι
νό δέν έρχεται στό Θέατρο, οι Θίασοι φτάνουν κοντά του γιά
ν' άπευΘυνθοίJν σ' αύτό. "Ετσι τό ισπανικό Τάβανο περιο
δεύει παίζοντας γιά τούς ' Ισπανούς μετανάστες έργάτες στfι ν
Εύρώπη καi τό έλβετικό Μομπiλ υιοθετεί τόν τύπο τοϋ
καφέ-θεάτρου γιά νά πλησιάσει έκεrνο άκριβli'>ς τό κοινό
πού δέ θά πήγαινε ποτέ στό Θέατρο. Άπό τούς θιάσους πού
έμφανίστηκαν στό Νανσύ, οι πιό τολμηροί σ' αύτό τό σημείο
11ταν ή Καντελάρια καi τό Τεάτρο Καμπεσίνο ΚοίJσκο
του Περού. Ή όμάδα ΤΙ)ς Καντελάρια μετακινείται άδιά
κοπα μέσα στήν Κολομβία άπό πόλη σέ πόλη κι άπό χωριό
σέ χωριό, φτάνοντας μέχρι τή ζούγκλα το() ' Αμαζόνιου. Τiς
πιό πολλές φορές παίζει σέ πλατείες και σέ δρόμους γιά τό
τεράστιο έργατικό κι άγροτικό κοινό τών άναλφάβητων τής
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χώρας. Τό Τεάτρο Καμπεσίνο ντέλ Τίο Χαβιέρ πάλι, εlναι
ενα κουκλοθέατρο πού τό κουβαλοuν κυριολεκτικά στήν
πλάτη τους ο[ δυό μαχητικοί του ίδρυτές, ό Άρτουρο Γου
τιέρρες κ' 11 Μάρτα Καμπάνα, καθώς προσπαΘουν νά είσχω
ρ1iσουν σ' άποκομμένες, άνέπαφες άπό τόν τεχνικό πολιτισμό
άγροτικές κοινότητες πού δέν τίς φτάνει κανένα μεταφορικό
μέσο. Έτσι όδηγουνται &ς τά ύψίπεδα του Περού δπου ο[
άναλφάβητοι χωρικοί μιλουν άκόμα ηiν άρχαία γλώσσα τους,
τή διάλεκτο Κέτσουα τών ·rνκας.
3. Τά Θέματα. Άν πάρουμε ύπόψη πώς σχεδόν δλες οί
πολιτικές όμάδες εlχαν παρόμοια Θεωρητική τοποθέτηση,
ήταν μιά φυσική συνέπεια νά συμπίπτουν Θεματικά. Όλα τά
Θέματα πού τίς άπασχολουσαν 1Ίταν ύποδιαιρέσεις ένός κεν
τρικου μοτίβου : τfjς κοινωνικfjς καταπίεσης. Ή όπτική γω
νία άπ' δπου ο[ Θίασοι Θεωρουσαν αύτό τό πρόβλημα παράλ
λαζε έπιφανειακά μόνο, άνάλογα μέ τiς κοινωνικοπολιτικές
συνΘfjκες τfjς κάθε χώρας. Στά σοβαρά Θεάματα έμφανίζονταν
πάντα ο[ ίδιοι χαρακτfjρες, 11 ίδια μυΘοπλαστικ1i : έργάτες,
άγρότες καί γενικά καταπιεζόμενοι, πού έξεγείρονται. Στtς
σάτιρες, πάντα τά ίδια σημεία έπίΘεσης - ό ίμπεριαλισμός,
τό μεγάλο κεφάλαιο, τό πολιτικό κατεστημένο. 'Από τήν άρ
χ11 , εiJκολα μάντευες τή συνέχεια. Τά Θεάματα 1Ίταν άναγνω
ρίσιμες, μονοδιάστατες έφαρμογές τ�Ίς κοινωνικοοικονομικfjς
Θεωρίας πού άποτελουσε τό ύπόβαΘρό τους. Όπωσδ1iποτε,
γιά τόν ίΘαγενfj τους χώρο, πρέπει νά 'χουν μιά σημαντική
λειτουργικότητα. Συγκεντρωμένα δμως ετσι δλα μαζί, ξερι
ζωμένα καί παραταγμένα σ' ενα φεστιβάλ, κρίνονταν αύτόματα
μέ παγκόσμια κριηiρια. Ή όμοιότητά τους ήταν ϋποπτη ,
πρόδινε πνευματικό κομφορμισμό.
Μόνο τό STU f:σπασε ηiν όμοιομορφία . Δέν εlναι τυχαίο
δτι ό Θίασος αύτός προερχόταν άπό ηiν Πολωνία, μιά χώρα
δπου άντιφατικά πολιτιστικά ρεύματα κ· ίστορικά γεγονότα
διασταυρώνονται αiώνες τώρα. Τό STU στό Νανσύ έκπροσω
πουσε ενα στάδιο ώριμότητας στό πολιτικό Θέατρο. Κ' είναι
χαρακτηριστικό πώς τό σημεtο έπίΘεσ1iς του 1Ίταν άκρι βώς
ό πνευματικός κομφορμισμός. Τά Θεάματα πού παρουσίασε
ξεσπο\Jσαν σά λίβελοι ένάντια σηi διανοητικ1i παθητικότητα
του σύγχρονου άτόμου γενικά καi του σύγχρονου Πολωνου
ιδιαίτερα, ένάντια στήν εiσβολή καί ηiν άβασάνιστη άφο
μοίωση τfjς συστηματοποιημένης σκέψης πού σφηνώνεται
στήν άτομικ1i συνείδηση παραλύοντας κάθε προσωπικ1i κρι
τικ1i λειτουργία. Κ' i1 συστηματοποιημένη αύτή σκέψη μπο
ρεί νά 'ναι ότιδήποτε - πολιτικές ίδεολογίες τfjς μόδας,
κλισέ κοινωνικών άμφισβητήσεων, έΘνικοi μύθοι. Ή καταγ
γελία το\J STU δέν 1Ίταν μερική, δπως τών άλλων Θιάσων,
άλλά ό λ ι κ 1; . Δέν πρότεινε ετοιμες λύσεις. Πρότεινε δμως
μιά στάση : "Κι iiv τελικά άρχίζαμε ιιά σκεφτόμαστε ;"
Αύτό είναι πραγματικά ενα στάδιο ώριμότητας.
4. Ή διδακτική μέθοδος. Στό βάθος, τό πολιτικό Θέατρο,
κατά κανόνα, δέν προβληματίζεται. Δογματίζει . Ή πίστη του

στίς λύσεις πού προτείνει είναι φανατική . Γι· αύτό κι άναλαμ
βάνει αύθόρμητα ενα διδακτικό ρόλο. Ή διδακτική μπορεί
νά πάρει πολλές μορφές. Ή πιό άκραία άπ' αύτές είναι ή
προπαγάνδα. Παρόλο πού συχνά υίοΘετείται άπό τό πολιτικό
Θέατρο σά μοναδικό κι άναγκαίο j.ιέσο, πρέπει νά παρατηρηθεί
δτι κάτω άπό όποιεσδ1iποτε συνθήκες, 1i προπαγάνδα είναι
ύποτιμ11τικ1i γιά τό Θεατi1 . Τόν ύποβιβάζει σέ άνελεύθερο κατα
ναλωτή ίδεών. Κ' είναι ίδιαίτερα άθέμιτη σ· ενα χώρο, δπως
τό Θέατρο, πού άπό τή βάση του Θά 'πρεπε νά μάχεται δχι
μόνο γιά τήν κοινωνικ1i άλλά καί γιά τήν πνευματικ1i χειρα
φέτηση του άτόμου.
Άπό τούς Θιάσους πού έμφανίστηκαν στό Νανσύ, f;ντονα δι
δακτικό 1Ίταν τό Τεάτρο Καμπεσίνο ντέλ Τίο Χαβιέρ (ποίJ
δρδ. σέ συνεργασία μέ μιά πολιτικ1i ό ργάνωση), ή Καντελά
ρια κ' ή Κοινότητα του Μπάιρες. Στήν τελευταία περίπτω
ση, i1 διδακτικ1i δέν είχε χαρακτ�iρα συνθηματολογίας άλλά
f:βγαινε άπό τό έπιμύθιο ηΊς δράσης μέ τή μορφ1i μιι'ί ς άπλοϊ
κ1Ί ς αίσιοδοξίας. ·rσως μάλιστα αύτό νά 'ναι καi τό πιό άδύ
νατο σημείο αύηΊς τfjς μεθόδου. Ή άπλοϊκ1i αίσιοδοξία .
5 . Ή μέθοδος τijς σάτιρας. Θεωρητικά i1 σάτιρα εlναι
ιδανικό μέσο γιά τό πολιτικό Θέατρο γιατί παγώνει ni διαδι
κασία ταύτισης καί συγκινησιακ1i ς συμμετοχής του Θεαηi ,
ένώ σ' άντιστάθμισμα κινητοποιεί έρεΘιστικά τii διανοητική
κριτικ1i του λειτουργία. Λέμε Θεωρητικά, έπειδ1i πρακτικά
ή σάτιρα είναι δίκοπο μαχαίρι. Άν πετύχει, iiν δη λαδ1i φτά 
σει &ς τ· άκρα, &ς τόν παραλογισμό ηiν κατάσταση πού Θί
γει , τότε μπορεί νά γίνει eνα σόκ συνείδησης. Ό Θεατής βγαί
νει άπ' τό Θέαμα άνανεωμένος, πλουτισμένος μ' ένάpγεια άπέ
ναντι σέ σημεία πού πρίν 1Ίταν γι' αύτόν σκοτεινά. Άν δμως
i1 σάτιρα δέ φτάσει &ς τό κόκαλο, iiν μείνει σηiν έπιφάνεια,
τότε όλόκληρη i1 πολιτικ1i λειτουργία του Θεάματος άνατρέ
πεται. Μ ιά σάτιρα άνώδυνη iσουται μέ διασκέδαση . Κ · 11
διασκέδαση είναι μιά έλαφριά έμπειρία πού δχι μόνο δέν
άφυπνίζει τιiν κρίση το\J ΘεατiΊ άλλά καί τ�iν άποκοιμίζει
μέ ni γλυκιά ψευδαίσθηση δτι άφυπνίστηκε. Πολύ συχνά,
1; σάτιρα τών νεαρών πολιτικών θιάσων άν1;κει σηi δεύτερη
κατηγορία.
6. Ή μέθοδος τfjς άποστασιοποίησ11ς. Σχεδόν πάντα iΊταν
παρούσα ή μέθοδος αύτιi , περιορισμένη δμως σέ μιά σειρά
άπό κωδικοποιημένα τεχνάσματα, δπως i1 έρμηνεία πολλών
ρόλων διαδοχικά άπό τόν ίδιο 1iΘοποιό κ' ή έρμηνεία του ίδιου
ρόλου άπό πολλούς i)Θοποιούς, 11 λιτότητα στά σκηνικά μέσα,
i1 λιτότητα στό κοστούμι - δπου έπιβιώνει πάντα i1 συν1iΘεια
τιΊ ς σκηνικfjς χρ1iσης τών καθημερινών ρούχων τών 1]θοπόιών
- τά άξεσουάρ, τά πλακάτ, τά πανώ. Μέ δυό λόγια, μιά προ
σπάθεια νά καταργηθεί ή σκηνικ1i ψευδαίσθηση καί νά κρα
τηθεί ή παράσταση σ' eνα τόνο άντικειμενικό καί ψυχρό.' Α να
ρωτιέται δμως κανένας γιατί είναι άπαραίτητο οί πολιτικές
παραστάσεις νά 'ναι πάντα ψυχρές. Γιατί ν' άρνουνται όλό
τελα ni λειτουργικότητα τ�Ί ς συγκινησιακής συμμετοχ1Ί ς,
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τες. Παρωδία τού γουέστερν σπαγγέτι, ά11τιαμερικα11ιιοί σάτιρα ιωί. ταυτόχροιια , Ιiηιηιιοί έπίΟεση στό κατεστημέ110 τιϊς Γει•r.ιίης

τή στιγμή μάλιστα πού μιά έμπειρία βιωμένη άπό μέσα μπο
ρεί νά ' ναι πιό δυνατή κι άνεξίτηλη άπ' δτι μιά έμπειρία ίδω
μένη άπ' εξω. Στό Νανσύ, ή Κοινότητα τοu Μπάιρες άπό
δειξε πώς ή συγκινησιακή συμμετοχή του θεατή μπορεί ν'
άποκορυφώσει καί νά όξύνει τήν κοινωνικ1i προβληματική
πού προκαλεί ενα πολιτικό θέαμα Αλλωστε κι ό ίδιος ό
Μπρέχτ, ό μεγάλος θεωρητικός τής "άποστασιοποίησης" όφεί
λει τις πιό ύψηλές στιγμές του σ' ενα διαισθητικό μηχανισμό
έναλλαγίjς τίjς ταύτισης μέ τήν άποξένωση , τ�; ς συμμετοχ1ϊς
μέ τήν παρατ �iρηση , του συγκινησιακοu μέ τόν κριτικό έρε
θισμό τοu Θεατίj . Ό μόνος Θίασος πού έφάρμοσε μέ ίδανικά
άποτελέσματα αυτές τίς διαλεκτικές σχέσεις 11ταν καi πάλι
τό πολωνικό STU που ό σκηνοθέτης του, άξίζει νά σημειωθεί,
άναφέρεται χαρακτηριστικά στό Χέγκελ.
7. Σωματική έκφραστικi1. Μέ τό δικό του τρόπο, τό πολι
τικό θέατρο τών νέων συμμετέχει στή μεγάλη έμπειρία του
σύγχρονου θεάτρου, πού στάθηκε ή έλευθέρωση του σώματος
τοϋ 1iθοποιοu κ' ή άναγωγή του σέ ύπερευκίνητο έκφραστικό
δργανο. Έτσι συγκεντρώνεται σέ μιά σωματική έκφραστικ1i
πού δμως διαφέρει άπό του "θεάτρου σωματικίjς εκφρασης"
σέ κάτι θεμελιώδες : Λειτουογεί χωρίς ψυχολογία. Τό σώμα
του 1iθοποιοu έδώ δέν είναι ό ευαίσθητος πομπός τών ψυχικών
του βιωμάτων, άλλ' άντίθετα ενα έργαλείο πρώτης άνάγκης,
δπως τό κοστούμι, τό άξεσουάρ, τό μεγάφωνο. Μ' ίiλλα λόγια
δχι ενα ό π ο κ ε ί μ ε ν ο άλλά ενα ά ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο. Ό
ήθοποιός δέν άντικατοπτρίζει τό έγώ του μέσα στά πρόσωπα
που όποδύεται (ίiλλωστε τό πολιτικό θέατρο άρνιέται κάθε
εννοια ύποκειμενικότητας), άλλά προσπαθεί νά δημιουρyή
σει μιά άπρόσωπη άντικειμενικ1i σχέση μαζί τους, έξυπηρε
τώντας τ�iν καθολική διανοητικ1i δομ1i του θεάματος.
8 . Τεχ νικi:ς καί δομi:ς έμπνευσμένες άπό λαϊκά θεάματα.
Πολυ συχνά τό νέο πολιτικό Θέατρο χρησιμοποιεί τεχνικές
καί δομές ,έμπνευσμένες άπό λαϊκά θεάματα, δπως π.χ. τό
κουκλοΟέατρο καί τό τσίρκο . Τά στοιχεία αύτά εχουν τό προ
σόν νά προσφέρουν μιά αίσθητική κατεύθυνση πού ταυτό
χρονα "συγχωρείται" γιατί δέν προέρχεται άπό 'να προσωπι
κό όραματισμό, άλλά άπό μιά άντικειμενικ1i καλλιτεχνική
μορφ1i δπως είναι τό λαϊκό θέαμα. Τά στοιχεία αύτά δίνουν
άκόμα στούς πολιτικούς θιάσους τii δυνατότητα μιiiς άμεσης
έπαφίjς - δταν αύτή έπιχειρείται - μέ τό καθαρά λαϊκό κοινό.
Τό πρόβλημα δμως μ' αύτές τiς τεχνικές είναι πώς εχουν χρη
σιμοποι11θεί σέ τέτοιο βαθμό καί σέ τόση εκταση πού δημιούρ
γησαν κάτι άρκετά είρωνικό γιά ενα πολιτικό Θέατρο : ενα
αίσθ11τικό κατεστημένο. Στό τσίρκο καί τό κουκλοθέατρο
ερχεται τελευταία νά προστεθεί μιά' άνανεωμένη χρήση τίjς
έπιθεώρησης, πού κι αύτή παίρνει διαστάσεις παγκόσμιου
κλισέ στό Θέατρο μέ πολιτικές άνησυχίες.
9. Τό πρόβλημα τίjς αίσΟητικίjς. Ένα κεντρικό πρόβλη
μα του πολιτικοί) θεάτρου ήταν πάντα i1 άναζήτηση μιίίς
αtσθητικίjς πού νά μήν άντιστρατεύεται και νά μήν προδίνει
τόν άγωνιστικά και κοινωνικά προσανατολισμένο χαρακτήρα
του είδους. Μ ιiiς αίσθητικ1ϊς δηλαδή πού νά βρίσκεται σέ
συνάρτηση μέ τii λειτουργικότητα. Μιiiς μορφίjς πού, σύμφω
να μέ τό διαυγή όρισμό του Μπρέχτ, νά μήν είναι ιιό.λλο άπό
.

•

μιά τέλεια όργάιιωση του περιεχομέιιου».

' Επειδή τό πρόβλημα αυτό είναι έξαιρετικά λεπτό, κ' έπειδή
Τ\δη εχουν προταθεί άπ' όρισμένους έμπνευσμένους πρωτερ
γάτες του είδους πετυχημένες λύσεις, παρατηρείται τό έξής
φαινόμενο: άντi οι νεανικοί θίασοι, πού καταπιάνονται μέ τό
πολιτικό θέατρο, ν' άναζητοuν ενα νέο ϋφος πού νά κατοχυ
ρώνει στό Θεατρικό έπίπεδο τήν κοινωνικ1i θεωρία τους,
άρκοuνται σέ μιά έπανάληψη τών λύσεων πού 'χουν i1δη βρε
θεί. Καl μ' αυτό τόν τρόπο, χωρίς νά τό Οέλουν, άντιφάσκουν
μέ τήν ίδια τους τ�iν ούσία. Πέφτουν στήν παγίδα του φορμα
λισμοu.
Συχνά δικαιολογοuν αύτ �i τους τ�iν καίρια άδυναμία προβάλ
λοντας σάν έπιχείρημα τήν περιφρόνηση τίjς αίσθητικίjς. Ή
αtσθητικ1i μπορεί νά 'ναι περιφρονητέα σάν αύτοσκοπός δχι
δμως καi σά μέσο. Άς πάρουμε γιά παράδι:ιγμα μερικές άπ'
τίς κορυφαίες προσωπικότητες του πολιτικοu Θεάτρο . Ό
Πισκάτορ, ό Μπρέχτ, ό Ντάριο Φό, ί1 Μνούσκιν, ό Βαλντέζ,
δλοι διακρίΟηκαν χάρη σ· ενα ίδιαίτερο συνδυασμό πού πέ
τυχαν άνάμεσα στήν ίδεολογικ1i τους τοποΟέτηση κ' ενα
μοναδικό άντικf-ιμενικό, άλλά σέ τελευταία άνάλυση προσω
πικό ϋφος, ίσχυρή α1σθητικ1i άποψη πού οί ίδιοι διαμόρφωσαν.
Ή α1σΟητικ1i γιά τό πολιτικό Θέατρο, δταν χρησιμοποιείται
σωστά, είναι ενα πρόσθετο δπλο. Άπ' αύτ�i , λοιπόν, τήν

.

Η .φίσα
Ji
τοu άιιεξάμτητου ίσπαιιικοu Οεάτρου Τάβαιιο, πού σημαί
ι·ει . . . άλογόμυγα ! Ό ύπαιvιγμός του τίτλου εlvαι όλοφάvερος

πλευρά μποροuμε νά ποuμε πώς οι πολιτικοί θίασοι πού έu
φανίοτηκαν στό ανσύ δέν ήταν πρωτοπόροι, άλλά μιμητές
τών πρωτοπόρων.
Γιά άλλη μιά φορά, μοναδικ1i έξαίρεση τό STU . Στά δυό του
θεάματα, άμφισβi1τηση καi θεατρικός όραματισμός εσμιγαν
γόνιμα. Σά σφυγμός παλλόταν τό 'να μέσα στ' ίiλλο. Ένα
έπιθετικό περιεχόμενο έλευθερωμένο μέσα σέ μιά έπιθετικ 1i
μορφή .
Σέ τούτη τήν έπισκόπηση του πολιτικοu θεάτρου περιλαμβά
νω κ' ενα καλλιτέχνη πού έπιφανειακά θά μποροuσε νά χαρα
κτηριστεί άπολιτικός. Πρόκειται γιά τό φημισμένο Πολω
νό σκηνογράφο καi σκηνοθέτη Γιόζεφ Σάινα. Ό Σάινα ήταν
ό μόνος μή νέος τοu Φεστιβάλ (γεννήθηκε τό 1 922). Ήταν
φανερό πώς άνίjκε σέ μιάν άλλη γενιά. 'Απροσάρμοστος άπο
λογητής του ρομαντισμοu, άτομιστής, όπέρμαχος της παντο
κρατορίας του προσωπικοu δράματος του σκηνογράφου,
στάθηκε μιά μοναδική, δχι δμως κι άποκομμένη, περίπτωση.
Τό θέαμά του πρόσφερε μιά ένδιαφέρουσα άντίστιξη στ�iν
άμφισβήτηση τών νεανικών θιάσων.
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΑΒΑΝΟ ('Ισπανία)

Τάβανο, ισπανικά θά πεί άλογόμυγα. Ήδη μέ τ' δνομά της,
ή όμάδα αύτή δηλώνει τή στάση της : ενα θέατρο άλογόμυγα.
ενα θέατρο πού 'χει σά σκοπό νά παρενοχλεί τήν ίσπανικ1i
καθεστηκυία τάξη .
Τό Τάβανο ίδρύθηκε τό 1 968 σηi Μαδρίτη , σάν άνεξάρτη
τη θεατρικ1i όμάδα. Τό πρώτο του θέαμα ήταν μιά συλλογικ1i
δημιουργία μ' άποκλίσεις πρός τό Θέατρο της Σκληρότητας
καί πρός τό χάπενιγκ. Μέσα στά πέντε χρόνια πού άκολούθη
σαν, τό Τάβανο άνέβασε άλλα πέντε θεάματα πού τά περισ
σότερα άπ' αύτά άπαγορεύτηκαν άπό τήν ισπανική λογοκρι
σία. 'Αναζητώντας κάποια διέξοδο, ό θίασος άρχισε νά βγά
ζει σέ τουρνέ μερικά άπ' τ' άπαγορευμένα θεάματα, παρουσιά
ζοντάς τα στό κοινό τών ' Ισπανών έργατών πού είναι σπαρμένοι
σ' όλόκληρη τήν Εύρώπη, καθώς καi στά ισπανικά τμήματα
όρισμένων πανεπιστημίων. Μ' αυτό τόν τρόπο πραγματοποίη
σε ενα ίiνοιγμα πρός τό έργατικό καi τό φοιτητικό κοινό.
'Εκτός άπό τιi λογοκρισία, τό Τάβανο είχε κ' εχει νά πα
λέψει μέ τίς δύσκολες οικονομικές συνθijκες πού πιέζουν
'!17

δλο τό άνεξάρτητο θέατρο (1) στ�iν ' Ισπανία. Χωρίς καμιά
έπιχορήγηση, προσπαθεί νά καλύψει τά εξοδά του μέ τίς
εισπράξεις του πού, δμως, μειώνονται στό έλάχιστο άπό ενα
άσφυκτικό οικονομικό κλοιό : ενα μεγάλο τους ποσοστό πη
γαίνει στούς αiθουσάρχες, ..{iλλο στούς ίμπρεσάριους πού
φέρνουν τό θίασο σ' έπαφή μέ τούς αίθουσάρχες, κι Ciλλο πο
σοστό στούς μεσολαβητές, πού φέρνουν τό θίασο σ' έπαφή
μέ τούς Ιμπρεσάριους. Ό,τι άπομένει ψαλιδίζεται άπό τήν
κρατική φορολογία. Τό γεγονός δμως δτι, παρ' δλα αύτά,
τό Τάβανο έπιμένει νά παίζει στiς αϊθουσες δπου παίζει
καi τό έμπορικό θέατρο, σημαίνει δτι δέν εχει όλότελα άπαγ
κιστρωθεί άπ' τό ίδιο τό σύστημα πού καταγγέλλει .
Ή σύνθεση τοϋ Τάβανο εlναι άνομοιογενής. Τ ά μέλη του,
πού ή ήλικία τQυς κυμαίνεται άπό τά 22 ό)ς τά 34, εχουν έτε
ρόκλητα έπαγγέλματα (φοιτητές, δημοσιογράφοι , μουσικοί,
σκηνοθέτες τοϋ κινηματογράφου, συγγραφείς, έπαγγελματίες
ήθοποιοi) χωρίς αύτό νά στέκεται έμπόδιο στή συνοχ1i τοϋ
θιάσου.
Στό Νανσύ τό Τάβανο παρουσίασε δυό θεάματα μονταρι
σμένα στήν ίδια παράσταση . Στό πρώτο μέρος, τή γνωστή
φάρσα τοϋ Λόρκα γιά κουκλοθέατρο " Παράσταση τοϋ Δόν
Κριστόμπαλ". Στό δεύτερο μέρος, μιά όμαδική δημιουργία,
τήν "Καστανουέλα 70".
Ή " Παράσταση τοϋ Δόν Κριστόμπαλ" εlναι μιά άπό τiς άνά
λαφρες έκείνες φάρσες πού 'γραψε ό Λόρκα γιά τό κουκλο
θέατρο, βγάζοντας στήν έπιφάνεια δλο του τό θαυμασμό καί
τ�iν τρυφερότητα γι' αύτή τή λαϊκή θεατρική εκφραση . Τί
ποτα δέ μπορεί νά φανερώσει πιό καλά τά αισθήματα τοϋ icoιη
τi'j γιά τό κουκλοθέατρο άπ' δ,τι ό ίδιος δ πρόλογός του στό
εργο :

«Κυρίες και' Κύριοι, ό ποιητιjς πού μάζεψε άπό τό στόμα τοϋ
λαοϋ κ' έρμιί11εψε τούτη τι/ φάρσα τοϋ κουκλοθέατρου εlναι βέ
βαιος πώς τό άποψινό καλλιεργημένο κοινό θά μπορέσει 11ά κα
ταλάβει άνοιχτά και' μ' έξυπνάδα τιί μαγευτικιί και' καθάρια γλώσσα
τών φασουλιίδων.
'Ολόκληρο τό λαϊκό κουκλοθέατρο έχει τοϋτο τό ρυθμό, τούτη
( 1) Τό άνεξάρτητο θέατρο στιiν 'Ισπανία, δπως και' στιί Λατινικιί
Άμερικιί, συγκε11τρώ11ει μιά νεαιιικιi πρωτοπορία μέ κοιιιωνικο
πολιτικιί τίς πιό πολλές φορές τοποθέτηση πού 'ρχεται σ' άντί
θεση μέ τό έπίσημο έμπορικό θέατρο.

τιί φα11τασία και' τούτη τιί χαριτωμέιιη έλευθερία που ο ποιητιiς
διατιίρησε στό διάλογο. Τό κουιcλοθέατρο εlιι' ιί έκφραση τιϊς
φα11τασίας τοϋ λαοϋ κι άναδίνει τό κλίμα τιϊς γοητείας του ιωί
τιϊς άθωότητάς του. Ετσι λοιπόιι, ό ποιητιiς ξέρει πώς τό κοινό
θ' άκούσει μέ χαρά κι άπλότητα τίς έκφράσεις και' τά λόγια πού
γεννιοϋιιται άπ' τιί γιj και' ποv Οά χρησιμέψουν σάν έξαγνισμός
σέ μιά έποχιi δπου οί κακίες, τά λάθη και' τά ποταπά αίσθιίματα
φτάιιουν ά)ς βαθιά μέσα στίς αίθουσες τών θεάτρων.
•

Ά ντρες, γυ11αίκες, προσοχιί! Θέλω μιά σιωπιί τόσο βαθιά πού
11ά μπορέσουμε ν' άκούσουμε τό γουργούρισμα τών ρυακιώ11.
Κι i.ίν eιια πουλί σαλέψει €11α φτερό, νά τό άιcούσουμε, κι i.ί ιι ένα
μερμιίγκι σαλέψει ίfvα άπ' τά μικρά του πόδια, νά τό άκούσουμε
κι αύτό, κι i.ίv μιά καρδιά χτυπιίσει δυνατά, νά μϋ.ς φανεί πώς
εlναι ίf11α χέρι πού χωρίζει τά βοϋρλα τοϋ ποταμοϋ Αχ, aχ, θά
πρέπει οί γυναίκες 11ά κλείσουιι τίς βειιτάλιες τους ιcαί τά κορι
τσάκια νά βγάλουν τά δαιιτελένια τους μαντίλια γιά ν' άκού
σουν και' ιιά δοϋν τιίν ίστορία τιjς Δόνια Ροζίτα πού παντρεύετα ι
τό Δόν Κριστόμπαλ, πού παντρεύεται τι! Δόνια Ροζίτα».
.

•

Γιά τό Τάβανο, τό εργο τοϋ Λόρκα στάθηκε μιά θαυμάσια
άφορμή νά βάλει σ' έφαρμογή δύο τεχνικές πού άπό παλιά
τό 'χαν άπασχολήσει : τήν τεχνικ1i τοϋ κουκλοθεάτρου καί
τήν τεχνική τοϋ τσίρκου. 'Απ' αύτή τήν πλευρά 11 "Παράστα
ση τοϋ Δόν Κριστόμπαλ" ήταν μιά πραγματική έπίδειξη δε
ξιοτεχνίας.
Παραγεμίζοντας τό κείμενο τοϋ Λόρκα μέ μιά μπουφόνικη
σκηνική δράση - μέ τέτοιο τρόπο πού ένώ τό κείμενο διαρ
κεί μόλις δέκα λεπτά, ή παράσταση κρατοϋσε σχεδόν μιά
&ρα - τό Τάβανο κατάφερε νά ξαναπλάσει τόν κόσμο
τοϋ ποιητi'j και ν' άφήσει τii λαϊκ1i θεατρική αϊσθηση νά ξε
πηδήσει λαμπερή σάν παιδική ματιά. οι 1iθοποιοi χάραξαν
μιά σωματική γραφή γεμάτη έκπλ1iξεις, μεταμορφώθηκαν σέ
φασουλi'jδες μέ σάρκα καi όστά. Ντυμένοι και βαμμένοι μέ
τά πιό χτυπητά χρώματα κινήθηκαν μέ τήν άκρίβεια καi τήν
ταχύτητα τοϋ άκροβάτη η τοϋ ταχυδακτυλουργοϋ. Τiς κινή
σεις τους τίς όπογράμμιζε καί ταυτόχρονα τiς σχολίαζε εiρω
νικά μιά έκκωφαντική μπάντα νεαρών μουσικών πού μέ τά
τύμπανα καί τίς τρομπέτες τους 1'ιταν μόνιμα έγκαταστημένοι
πάνω στή σκηνή.
Παρ' δλα αύτά, δύσκολα θά μπορούσαμε νά κατατάξουμε τό
θέαμα αύτό στό πολιτικό θέατρο, δπως τό θέλει ό θίασος.

Τό συναρπαστικό αύτό κοινό παρακολουθεί παράσταση τοϋ Τεάτρο Καμπεσίνο ντέλ Τίο Χαβιέρ σ' €11α άπόμακρο χωριό τοϋ Περού
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Μ ' αύτές τίς μαριο1•έτες. τό περουβιανό Τεάτρο Καμπεσίιιο ιιτέλ Τίο Χαβιέρ μεταδίνει τi.ι πολιτικά του μηιιύματα στούς Οεατές του

Μποροϋμε μόνο νά τό θεωρήσουμε σά μιά ιδιότυπη γιά τό εΙ
δος πρόταση : ά.ναζήτηση ένός λαϊκοϋ θεάτρου πού χωρίς
νά θίγει άμεσα κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα έπιχειρεί
μέ τή μεσολάβηση τοϋ έθνικοϋ ποιητή νά βαφτιστεί σ' ί:να
γνήσια λαϊκό ίδίωμα καί μέσα άπ' αύτό νά προσεγγίσει ί:να
γνήσια λαϊκό κοινό.
Τό δεύτερο θέαμα τοϋ Τάβανο, ή " Καστανουέλα 70" 1Ίταν
μιά έπιθεώρηση .
Ή έπιθεώρηση, σάν εΙδος, ξεκίνησε τόν περασμένο αιώνα
ά.πό τή Γαλμα γιά νά κατακτήσει γρήγορα μεγάλο μέρος της
Εύρώπης. Σέ κάθε κράτος σιγά σιγά ρίζωσε καί, έξαιτίας τοϋ
έπικαιρικοϋ χαρακτήρα της, έξελίχτηκε σέ έκπρόσωπο μιας
ψευτοϊθαγενοϋς καi ψευτολαϊκης κουλτούρας. Ή 'fσπανία
ε{ν' ενα ά.πό τά κράτη δπου ή έπιθεώρηση έγκλιματίστηκε
σέ τέτοιο βαθμό ώστε μέχρι σήμερα ά.κόμα νά κάνει θραύση .
Κι αύτό, γιατί διασκεδάζει καi όπνωτίζει τό κοινό μέ μιά
ά.νθολογία άπ' δλα τά κλισέ τοϋ ντόπιου πολιτισμοϋ - τό
φολκλόρ, τ!ς ταυρομαχίες, τό φλαμένκο, τήν τηλεόραση,
τό ποδόσφαιρο, τά σομπρέρος καί τίς μαντίλιες.
Προσπαθώντας νά μετατρέψουν τήν !σπανική έπιθεώρηση,
αύτό τό "άπερίγραπτο θεατρικό εlδος" δπως ο! ίδιοι τή χαρα
κτηρίζουν, σέ ένσυνείδητο πολιτικό θέαμα, τά μέλη τοϋ Τά
βανο διατήρησαν τήν έξωτερική της δομή κ' έπιχείρησαν
νά τή φορτίσουν μ' ί:να καινούριο περιεχόμενο. Νά περιλά
βουν σ' αύτή μιά νέα σειρά άπό θέματα (στερεότυπα βέβαια
κι αύτά, άλλά "πολιτικοκοινωνικά"), δπως ή ίδιοκτησία,
ή διαφήμιση, ή τηλεόραση, ό ίμπεριαλισμός, ή ά.στική τάξη ,
ή οικογένεια, τό σέξ, ή έκκλησία κλπ. Έτσι, τό 1 970, δημιουρ
γήθηκε ή " Καστανουέλα 70", έπιθεώρηση γραμμένη όλό
κληρη άπό τό θίασο. ο ι ήθοποιοί φορώντας τά καθημερινά
τους ροϋχα καί χρησιμοποιώντας μονάχα μερικά άξεσουάρ
έρμήνεψαν μέ κέφι τά νούμερα . Έγιναν διαδοχικά κομπέρ,
νουμερίστες, τραγουδιστές, χορευτές, έν& ή όρχήστρα, πάντα
πάνω στή σκηνή, τούς τροφοδοτοϋσε μέ τό ά.παραίτητο μου
σικό φόντο.
Όμως, παρά τίς προθέσεις του τό Τάβανο έπεσε θύμα της
έλαφρότητας τοϋ ίδιου τοϋ είδους πού θέλησε νά έκμεταλλευ
τεί, δηλαδή της έπιθεώρησης. Καi μένει ν' ά.ναρωτηθοϋμε
πόσο σοβαρά μποροϋμε νά πάρουμε τήν έπιθεώρηση σάν πολι
τικό θέατρο. Ό πρωταρχικός σκοπός της έπιθεώρησης ήταν
πάντα νά δ ι α σ κ ε δ ά ζ ε ι τό κοινό. 'Αντίθετα, ί:να σοβαρό
πολιτικό θέαμα, δηλαδή ενα θέαμα πού προσπαθεί νά άσκήσει
έπιρροή στό κοινωνικό περιβάλλον του, δεν εχει ποτέ σάν
κύριο σκοπό ηi διασκέδαση . Όποτε χρησιμοποιεί τό χιοϋμορ,
τό χειρίζεται σάν ενα άπλό διεγερτικό - γρήγορα τό προ-

σπερνά γιά νά όδηγηθεί σέ μιά βαθύτερη κοινωνική άνατομία.
Ή έπιθεώρηση δμως, άκόμα κι δταν πρόκειται γιά μιά "νέα
έπιθεώρηση" μ έ ν ε ι στό χιοϋμορ. Έτσι ταυτίζεται τελικά
μ' αύτό πού τό πολιτικό θέατρο άπό τii ρίζα του άντιμάχεται :
τό ά.στικό θέατρο. Μόνο πού, άντi νά κάνει τό κοινό νά γελά
μέ τ!ς συζυγικές άπιστίες τοϋ κυρίου τάδε, τό κάνει νά γελά
μέ τίς ξενικές έπεμβάσεις π.χ. στ�i χώρα του. Τό ίδιο κάνει .
Τό άποτέλεσμα εΙναι τό τδιο : ή διασκέδαση . -Αρα, ή έπιθεώ
ρηση δέ μπορεί νά 'ναι παρά μιά αύταπάτη πολιτικοϋ θεά
τρου. Αύταπάτη τόσο τ&ν δημιουργών της, δταν τή βλέπουν
κάτω άπ' αύτό τό πρίσμα, δσο καi τοϋ κοινοϋ πού τή δέχεται
κάτω άπό τό ίδιο πρίσμα. Τό Τάβανο δέν κατάφερε νά ξε
περάσει αύτή τήν αύταπάτη .
ΤΕΑΤΡ ΜΟΜΠ ΙΛ ('Ελβετ ί α)

Τό Τεάτρ Μομπίλ ίδρύθηκε στή Γενεύη τό 1 969 άπό τέσ
σερις νεαρούς έπαγγελματίες ήθοποιούς πού ά.ποφάσισαν ν'
ά.ποσπασθοϋν άπό τό κύκλωμα τοϋ έπίσημου θεάτρου καί νά
δημιουργήσουν ενα θίασο μέ σκοπό νά πλησιάσουν τά προ
βλήματα καi τό κοινό, πού τό έπίσημο θέατρο παρακάμπτει .
Ή προσπάθειά τους αύτή εΙχε τόση έπιτυχία, ώστε άπό τό
1 967 ως τό 1 973, τό Τεάτρ Μομπiλ αϋξησε τά στελέχη του
σέ δεκάξη, άνέβασε ί:ξη έργα κι όργάνωσε δυό θεατρικά φε
στιβάλ στή Γενεύη .
Στό Νανσύ, τό Μομπίλ έμφανίστηκε μέ τό τελευταίο του
θέαμα, τό "Γουέστερν", μιά όμαδική δημιουργία - παρω
δία τοϋ γουέστερν σπαγγέτι , πού κι αύτό μέ τή σειρά του εΙναι
παρωδία τοϋ ά.ντίστοιχου ά.μερικάνικου είδους. Ή ιδιοτυπία
τοϋ θεάματος βρισκόταν στό γεγονός δτι σι 1Ίθοποιοί δέν εΙχαν
κάνει άλλο άπ' τό νά μεταφυτέψουν στό άμερικάνικο Γουέστ
μιά σειρά ά.πό καταστάσεις τοϋ τόπου τους. Μ' αύτό τόν τρό
πο άσκησαν ηiν κριτική τους διπλά. 'Από ηi μιά μεριά, κρι
τική τοϋ κοινωνικοϋ συστήματος πού άντιπροσωπεύει τό
γουέστερν κι άπό τήν Ciλλη, κριτική της όμοιότητας της έλ
βετικής καθεστηκυίας τάξης μέ κείνη πού διαγράφεται μέσα
άπ' αύτό τό κινηματογραφικό εΙδος.
Γιά τό "Γουέστερν", τό Μομπίλ υιοθέτησε εϋστοχα τή
μορφ1i τοϋ καφέ-θεάτρου. Στό Νανσύ, τό θέαμα παιζόταν μέσα
στό μπάρ τοϋ κεντρικοϋ άντίσκηνου τοϋ Φεστιβάλ, πού τά
βράδια μεταμορφωνόταν σέ "σαλούν". Χάρη στό εuρημα αύ
τό , ο[ θεατές ένσωματώνονταν στή δράση . Καθισμένοι γύρω
στά γυμνά ξύλινα τραπέζια, στριμωγμένοι σέ πάγκους ii δρ
θιοι, δημιουργοϋσαν ήδη μέ τά σώματά τους καί τούς καπνούς
τών τσιγάρων τους μιά ά.ποπνιχτική ά.τμόσφαιρα μπάρ. Ήταν
oi 'ίδιοι oi θαμ&νες τοϋ σαλούν. Αύτ�i τήν άτμόσφαιρα τή χρω
μάτιζαν μέ τήν παρουσία τους σι ήθοποιοί. 'Ωραίες "άμαρ59

τωλές" σέρβιραν στούς θεατές ποτά καί χαϊδεύονταν άπάνω
τους. Καουμπόυδες μέ μπαρουτοκαπνισμένα πρόσωπα ι'iνοι
γαν γιά ψύλλου πήδημα καυγάδες. Αλλοι πιό πέρα, καταϊ
δρωμένοι καί ξαναμμένοι χαρτόπαιζαν κ' επιναν, μέ τά πόδια
ριγμένα πάνω στό τραπέζι . Ό μπάρμαν, ό πιανίστας, ό δή
μαρχος, ό στρατηγός, ό σερίφης, κανείς καi τίποτα άπό τά
γνώριμά μας πρόσωπα καί πράγματα δέν ελειπε άπό τούτη
τήν πολυθόρυβη εiκονογραφία τού Φάρ-Γουέστ. Μιά δράση
γεμάτη εόρήματα ξετυλιγόταν μέσα σ' αύηi τήν άτμόσφαιρα.
"Ενα άπό τά πιό σημαντικά 1Ίταν πώς 11 παράσταση είχε δυό
τέλη , ενα αiσιόδοξο κ' ενα άπαισιόδοξο. Σηiν κρίσιμη στι
γμ1i , ενω οι λευκοί 1Ίταν ετοιμοι νά κρεμάσουν eναν ινδιάνο ,
eνας ήθοποιός σταματούσε τή δράση καί ζητούσε άπό τό κοι
νό ν' άποφασίσει μέ ψηφοφορία ποιό άπό τά δύο τέλη προ
τιμά. Τό κοινό συν1iθως ψήφιζε τό αισιόδοξο τέλος, ίσως πα
ρασυρμένο άπό τό γενικό, άνάλαφρο κλίμα, ίσως πάλι καί
μέ μιά διάθεση νά έκδηλώσει τά άντιρατσιστικά του α!σθήμα
τα. Έτσι ή παράσταση τέλειωνε μ' eνα γλέντι πού άπλωνόταν
σ' όλόκληρη τήν αlθουσα.
Καί πάλι έδώ, 11 άντίρρηση είναι 11 ίδια μέ κείνη πού πρόβα
λα στήν έπιθεώρηση τού Τάβανο. Είναι τόσο σοβαρ1i 1']
άμφισβi1τηση &στε ό θεατής βγαίνοντας άπό τό θέαμα νά
σκεφτεί ούσιαστικά ; Ή μήπως ό προστατευτικός ίστός τού
χιούμορ καi της διασκέδασης έπισκιάζει τόν προβληματισμό
καi κάνει τό θέαμα, σέ τελευταία άνάλυση , eν' άκόμα εύχά
ριστο δίωρο χωρίς συνέπειες.
•

eχουμε έπαφή. Στή Γενεύη ύπάρχουν δεκάξη θέατρα και η
Όπερα. Όλ' αύτά τά θέατρα έπιχορηγούνται, μ' έξαίρεση
τό Μομπίλ. Τό Μομπίλ είναι ό μόνος θίασος νέων. Όλοι
ο[ ι'iλλοι άνεβάζουν κλασικό ρεπερτόριο. Στή Λωζάνη όπάρ
χουν τρείς τέσσερις θίασοι νέωiι. Άπ' αύτούς ό πιό σημαντι
κός είναι τό Θεατρικό Κέντρο πού διαθέτει καί τεράστια
οικονομικά μέσα. Ύπάρχει άκόμα τό Θέατρο Δημιουργία
πού ένδιαφέρεται κυρίως γιά ηiν έκπαίδευση τού 1iΘοποιού.
Σέ μιά μικρότερη πόλη ύπάρχει eνα θέατρο νέων προσανατο
λισμένο πρός τό λαϊκό κοινό. Μέ τήν όμάδα αύηi είχαμε
πολλές άνταλλαγές.
· -Έχετε όργαιιώσει δυό θεατρικά φεστιβάλ στιί Γενεύη. Μπο
ρείτε νά μοϋ πείτε τι' χαρακτιίρα εlχαν αύτά τά φεστιβάλ;
Τί είδους θίασοι πιίραν μέρος;

Συζήτηση μέ τόν Πιέρ Μπωέρ

Μ ΠΩΕΡ : Τό 1 9 7 1 όργανώσαμε τό πρώτο. Έγινε στό u
παιθρο, κ' 1) συμμετοχή τού κοινού iΊταν έντελώς δωρεάν.
Π ηραν μέρος πολλές όμάδες νέων άπ' τή Γενεύη μέ κινημα
τογράφο, τραγούδια, μουσικ1Ί, έλαφρά θεάματα κλπ. Κι άκόμα
τό Θέατρο της Μαύρης Βελανιδιάς άπό τό 'Αβινιόν · κι
ό 'Αλμπέρτο Βιντάλ, ό μίμος τοu Πίκολο Τεάτρο. Στό δεύ
τερο φεστιβάλ π1ϊ ραν πάλι μέρος διάφορες όμάδες άπό ηi
Γενεύη, ηi Λωζάνη , τή Γκρενόμπλ, κι ό θίασος τού Pa\ais
des Merνe i l le s τού Παρισιού. Τό Μομπίλ έμφανίστηκι:
ηiν πρώτη φορά μέ τό " Περιμένοντας τό Γκοντό" τού Μπέ
κετ. Τό 'χαμε παίξει στό uπαιθρο σέ μιά κυκλιιαi σκηνή περι
τριγυρισμένη μέ σκουπίδια . Χρησ ιμοποι1iσαμε τό μοτίβο
τού κλόουν καί της άρένας τού τσίρκου. T1i δεύτερη φορά
παρουσιάσαμε τό "Γουέστερν".

- Πολύ λίγα εfιιαι γνωστά γιά τό έλβετικό θέατρο. Θά μπορού
σατε νά μοϋ μιλιίσετε γιά τιί θεατριιcιί ιcατάσταση στόν τόπο
σας;

- Πώς άντιμετωπίσατε τά ίiξοδα τών φεστιβάλ , τιί στιγμιί
μάλιστα πού οuτε έπιχοριίγηση παίριιετε, οuτε είσιτιίρια εί
χατε;

Μ ΠΩΕΡ : Θά σας μιλήσω γιά τή γαλλική περιοχi1 , γιατί
μέ τ ή γερμανική eχουμε σπάνια άνταλλαγές, σχεδόν δέν
Κοιιιότητα τοϋ Μπάιρες : αύτοσυγκέιιτρωση στιίν άρχιί τι;ς πα
ράστασης. Ή προετοιμασία τών ιίΟοποιώιι γιά τό Οέαμα ιφα
τάει δυό όλόκληρες ώρες πρίν έπιτραπεί ή είσοδος στούς θεατές

Μ ΠΩΕΡ : Μ' έράνους. Καί μάλιστα τά καλύψαμε.
- Είπατε πώς ά ιιεβάσατε τό "Περιμέ1101ιτας τό Γιωντό" τοϋ
Μπέκετ. ·Η πρώτη δημιουργία τοϋ Μομπίλ ιίταν πάλι
i!να ίiργο τοϋ Μπέκετ, τό " Τέλος τοϋ Παιχιιιδιοϋ". Πώς
έξηγείται ή παρεμβολιί τοϋ Μπέκετ σ' i!να Οέατρο δπως τό
δικό σας, πού δηλώνει δτι έχει ιωθαρά πολιτιιcιί ιωτεύθυ1ιση;

Μ ΠΩΕΡ : 'Ανεβάσαμε τό " Περιμένοντας τό Γκοντό" γιατί
είναι ώραίο eργο καl θέλαμε νά τό παίξουμε. Κάνουμε αύτό
πού μ fiς άρέσει νά κάνουμε. Δουλεύουμε γιά ηiν εύχαρίστη
σή μας. "Ενα άπό τά μεγάλα μας δνειρα μάλιστα είναι ν' άνε
βάσουμε Σαίξπη ρ. Ύπηρχε δμως καί κάτι ι'iλλο. Θέλαμε ν'
άπαντi1σουμε σ' δσους μfiς κατηγορούσαν δτι καταφεύγαμε
στό πολιτικό Θέατρο γιατl Τjμασταν μέτριοι ήΘοποιοί καί δέ
μπορούσαμε νά παίξουμε eνα eργο μέ πιό σίJνθετες άπαιηi
σεις. "Οσο γιά τό πολιτικό Θέατρο, καταπιανόμαστε μ' αύτό
γιατί είναι κάτι πού λείπει όλότελα άπό ηi Γενεύη .
- Πώς λειτουργεί πολιτικά τό θέατρό σας μέσα στό χώρο του;

Μ ΠΩΕΡ : Αύτό πού θέλουμε είναι νά ραγίσουμε έπιτέλους
αύτή ηiν ε!κόνα της ε!δυλλιακfiς ' Ελβετίας. Γιατί πίσω άπό
τήν fiρεμη έπιφάνεια, ό τόπος μας είναι μιά άρένα δπου δί
νει καί παίρνει ή παγκόσμια κερδοσκοπία. 'Ακόμα ύπάρχουν
μερικά βασικά καί χρόνια προβλ1iματα πού καμουφλάρ ον
ται κι άγνοούνται κ' είναι καιρός νά καταγγελθούν. Νά σκε
φτείτε δτι άπό τά 6 . 000 . 000 το() πληθυσμοί) τfiς Γενεύης,
τό 1 . 000 . 000 είναι έργάτες ' fταλοί ιcαί ' Ισπανοί ποi> ζούν
σέ παραπ11γματα.
- Τί άιφιβώς σχέση i!χει τό "Γουέστεριι" μέ τιίν έλ(Ιετιιιιί πρα-

γματικότητα;

Μ ΠΩΕΡ : Είναι μιά έπίθεση ένάντια στήν καθεστηκυία τάξη
της Γενεύης πού άνέχεται καί γίνεται συνένοχος στόν παγκό
σμιο άποικιοκρατισμό. 'Υπάρχουν πολλά στοιχεία στό κεί
μενο καί στή δράση τού eργου πού τά 'χουμε μεταφέρει αύ
τούσια, άπ' τήν πολιτική ζω1i τ�"j ς Γενεύης στό Φάρ Γουέστ.
Οί πατριωτικοί λόγοι π.χ. είναι μέ μερικές φράσεις μονάχα
άλλοιωμένες, οί λόγοι άκριβώς πού έκφωνi1θηκαν άπό πολι
τικές καί στρατιωτικές προσωπικότητες τfiς Γενεύης στίς
πατριωτικές τοπικές γιορτές. 'Υπουργός Πολιτισμού τής
Γενεύης είναι μιά γυναίκα. Τiς δικές της γνώμες καί τά λόγια
->

Τύ
'Απυχωρητιίιηυ " ύ.πό τιίιι Κοιι·ότητα τού Μπύ.ιρες. ' /:Ι
σκηvιί τοϋ βασαιιισμοϋ τοϋ κεντρικού ιϊρωα. Τολμηριί ι.:ι άπ.ελευ
Οερωμέl'η, σαμιίJι•ει Ι(άΟε ύ.ι•τίσταση σιιμμετπχιίς τοΠ ΟF.ατιϊ
"

τών συνεργατών της ά.κοϋμε ά.πό τό στόμα της μαντά.μ Λιλί,
της πατρόνας τοϋ σαλούν. Ή πυρκαγιά. πού ά.ναφέρεται στό
εργο όπαινίσσεται τ�;ν πυρκαγιά. τοϋ J 97 1 , δταν νεαροί εβα
λαν φωτιά. στά ξύλινα περίπτερα πού εlχαν στηθεί γιά τήν έ
Θνικ1Ί μας γιορτή. Όσο γιά τήν ά.περγία τών " Κινέζων έργα
τών", αύτή φέρνει στό νοϋ τήν ά.περγία τϊjς γραμμής τοϋ Σαίν
Γκοτάρ τό 1 873 .

ΤΕΑΤΡΟ ΚΑΜΠΕΣΙΝΟ ΝΤΕΛ ΤΙΟ ΧΑΒΙΕΡ (Περο ύ )
•

- Δέν ίfχετε πρόβλημα λογοιcρισίας στιί Γειιεύη;

ΜΠΩΕΡ : Πολιτικ1i λογοκρισία δέν όπάρχει. Oi πιέσεις ά
σκοϋνται ά.πό τ�;ν κυβέρνηση μέ πλάγια μέσα. " Ενα ά.π' αύτά
εlναι οι ειδικές φορολογίες. 'Υπάρχει δμως αύστηρ1i λογοκρι
σία ήθών. Πρίν ενα χρόνο είχαμε έτοιμάσει ενα Θέαμα προο
ρισμένο νά παιχτεί στό δρόμο - μιά μορφή Θεάτρου πού
πάντα μάς γο1iτευε. Τό 'χαμε έμπνευστεί ά.πό τii ζωή τοϋ
Μπωμαρσα ί . Δυστυχώς ά.παγορεύτηκε άπό τή λογοκρισία
1)θών πού 'χει ά.ναλάβει τήν προστασία τ�; ς νεότητας.
- Πώς ξειcίνησε ή δημιουργία τού " Γουέστερν";

Μ ΠΩΕΡ : Εϊχαμε ά.νεβάσει πρίν διάφορα εργα πού 'Θιγαν
τά προβλήματα πού μάς άπασχολοϋν, δπως τό " Mac Bi rd" τοϋ
Μπ. Γκάρσον Τι τό " Μιά τρικυμία" τοϋ Α. Σεζαίρ. Όμως,
προχωρώντας, διαμορφώθηκε μέσα μας 11 άνάγκη νά Θίξουμε
συγκεκριμένα τ�iν έλβετική πραγματικότητα κ' ιδιαίτερα τά
προβλήματα της Γενεύης. Έτσι άποφασίσαμε μιά. κ' εργο
κατάλληλο δεν όπήρχε νά τό φτιάξουμε μόνοι μας. 'Απ' αύτή
τήν άνάγκη κι ά.πό τό έρέθισμα πού στάθηκε γιά μάς τό γουέ
στερν σπαγγέτι γεννιiθηκε τό " Γουέστερν" .
- Τί μέθοδο χρησιμοποιιίσατε γιά νά όδηγηθείτε στό τελιιcό
άποτέλεσμα;

Μ ΠΩΕΡ : Τήν ϊδια πού άκολουθοϋμε σ' δλες μας τiς όμαδικές
δημιουργίες. Πρώτα μιά όμάδα προετοιμασίας, πού ά.ποτελεί
ται ά.πό πέντε 11 εξη ήθοποιούς, διαλέγει Θέμα, ίδέες, καταστά
σεις καί πρόσωπα, φτιάχνει ενα βασικό σενάριο καί τό πα
ρουσιάζει στούς. όπόλοιπους. Μέ βάση τά ντοκουμέντα πού
'χει προσφέρει ή όμάδα προετοιμασίας ά.ρχίζουμε δλοι ν'
αύτοσχεδιάζουμε καί βαθμιαία σταθεροποιοϋμε τή μορφή καί
τό κείμενο τοϋ Θεάματος. Ή όμάδα προετοιμασίας βέβαια
δέ διαλύεται ά.λλά συνεχίζει καi σ' αύτό τό στάδιο νά λειτουρ
γεί. Κάνει τή σύνθεση . Τέλος ά.ρχίζουν οί συστηματικές πρό
βες. Ή σκηνοθεσία τότε καταγράφεται τελειωτικά δπως γί
νεται μ' ενα εργο συγγραφέα.
- Δηλαδιί άποιcλείετε τόν αύτοσχεδιασμό τήν ώρα τιίς παράστασης.

Μ ΠΩΕΡ : Παρόλο πού σ' αύτή τή βραδιά τοϋ · Γουέστ δλα
μοιάζουν τόσο αύθόρμητα, στήν πραγματικότητα εlναι ρυθ
μισμένα ό'ις τ�iν παραμικρή λεπτομέρεια. Ή έντύπωση έλευθε
ρίας πού δίνεται ά.π' αύτή τή μορφή Θεάτρου πού διαλέξαμε τό καφέ - Θέατρο - όφείλεται σέ μιά δουλειά ά.κριβη κι
ά.πόλυτα αύστηρή.
- Πόσο χρόνο άπ' τι/ διάριcεια τής παράστασης ιcαλύπτει τό
ιcείμενο;

Μ ΠΩΕΡ : Τό κείμενο εlναι πάρα πολύ σύντομο. Καμιά δε
καπενταριά δακτυλογραφημένες σελίδες γιά μιάμιση ώρα
Θέαμα. Δέν εχει βέβαια γραφτεί μέ λογοτεχνικές ά.ξιώσεις.
Εlναι μονάχα ντοκουμέντο δουλειάς . Περισσότερο ά.π' τό
κείμενο μάς ένδιαφέρει ή άτμόσφαιρα, τό όπτικό στοιχείο,
ή παρωδία της παρωδίας.
- Γιατί διαλέξατε τή μορφή τού ι<αφέ-θεάτρου γιά τούτο τό
θέαμα;

ΜΠΩΕΡ : Γιατί μας πρόσφερε τήν εύκαιρία νά δημιουργή
σουμε μιά σχέση π�ό liμεση μέ τούς Θεατές. Κι δχι μονάχα
αύτό. Χάρη στό καφέ-Θέατρο μπορέσαμε νά πλησιάσουμε ενα
καινούριο κοινό. Τό μπάρ εlναι ενας χώρος δπου πηγαίνουν
liτομα που δέν πηγαίνουν σ!ό Θέατρο.
- Σέ ποιό ιcοινό άπευθύνεται τό " Γουέστερν";

Μ ΠΩΕΡ : Ό σκοπός μας ήταν νά φτιάξουμε ενα Θέαμα γιά
τό λαϊκό κοινό, που νά 'χει τήν άπήχηση μιας έπιθεώρησης,
μιας έπιθεώρησης δμως ά.μείλικτης . Μποροϋμε νά ποϋμε δτι
πετύχαμε κάτι σημαντικό . Καταφέραμε νά προσελκύσουμε
έκτός ά.πό τό συνηθισμένο μας κοινό σπουδαστών καί διανο
ούμενων, μεγάλο άριθμό άνθρώπων πού δέν πηγαίνουν ποτέ
στό Θέατρο κι άνάμεσα σ' αύτούς πολλούς έργάτες. Τό ''Γουέ
στερν" εlναι μιά προσπάθεια νά σπάσουμε κάθε δεσμό μέ τό
πειραματικό Θέατρο πού άπευθύνεται σέ μιά έλίτ.

Τό Τεάτρο Καμπεσίνο ντέλ Τίο Χαβιέρ (2) εχει πάρει τ' δνο
μά του ά.πό ενα Περουβιανό iiρωα : τό Χαβιέρ Έρώ. Αρχισε
νά λειτουργεί τό 1 972 κι ά.πό τόί-ε γυρίζει στά χωριά τοϋ Πε 
ρού παίζοντας σύντομα έργα στή διάλεκτο Κέτσουα.
'Από τήν πλευρά τ�'jς μορφής εlναι ενα κουκλοθέατρο παρα
δοσιακό - ενα κουτί μέ μικρό θ.νοιγμα, μέ ζωη ρόχρωμες μα
ριονέτες δχι μεγαλύτερες ά.πό σαράντα έκατοστά, πού τiς
χειρίζονται δυό Cίτομα, μπρός ά.πό ζωγραφιστά φόντα. Ή
όπτικιi του λιτότητα καί τά λαϊκά στοιχεία πού χρησιμοποιεί
στά χρώματα καi στά κοστούμια, τό βοηθοϋν ν' ά.φομοιώνεται
άβίαστα και ν' άναπτύσσει μιά σχέση ισότητας μέ τούς χω
ρικούς, πού σ' αύτούς άπευθύνεται.
Τό Τεάτρο Καμπεσίνο ντέλ Τίο Χαβιέρ άνιiκει περισσό
τερο στόν τομέα τ�'j ς πολιτικ1'j ς παρά τοϋ Θεάτρου . Τό Θέατρο
δέν εlναι γι' αύτό παρά ενα δργανο πού έξυπηρετεί τόν κοινω
νικοπολιτικό άγώνα. ' Επομένως, έδώ κάθε Θεατρικό κριηiριο
περνά σέ δεύτερο πλάνο.
Παραθέτουμε τό μανιφέστο τοϋ Θεάτρου, γραμμένο άπό τούς
δυό πρωτεργάτες του, τii Μάρτα Καμπάνα καί τόν Άρτοϋρο
Γουτιέρρες :

·

«'Ερχόμαστε άπό τό Κούσιcο τού Περού, λίιcνο τού πολιτισμού
τών Ινιcας, δπου βρίσιcει ιcανείς τίς πιό άπίστευrεςάvrι θέσεις,
τόσο στά τοπία δσο ιcαί στόν πληθυσμό.
'Ειcεί ιcάτω ό ii.νθρωπος σιίμερα παλεύει γιά νά έλευθερωθεί
άπό €να παρελθόν ιcαμωμένο άπό τιί χειρότερη έκμετάλλευση και'
τι/ν πιό άιcραία έξάρτηση. Πάιιω άπό τό eιια τρίτο τού πληθυσμού
εlναι άγρότες. Οί άγρότες εlναι συγκεντρωμένοι σέ ιcοινότητες,
μέ τά παραδοσιαιcά συστιίματα έπιβίωσης ιcαί μιά πολύ λογιιcιί
δυσπιστία άπέναντι σέ ιcάθε τι πού 'ρχεται άπ' iiξω, σέ κάθε τι
πού δέιι εlναι ό ιcόσμος τους.
Πώς νά φτάσουμε ώς αύτούς; "Αιι δεχτούμε νά γίνουμε μαθητές
τού πιό σοφού ιcαί τού πιό γενιιαιόδωρου άπ' δλους τούς δασl(ά
λους, δηλαδή τού λαού, σταδιοδρομία άνεξάντλητη δμορφιθ.ς,
έξέγερσης ιcαί δημιουργιιcιjς δουλειθ.ς . . .
Πώς ιιά φτάσουμε ώς αύτούς; "Αν τά παραδοσιαιcά μέσα έπι 
ιωιιιωνίας, έξαιτίας τόσο τιϊς γεωγραφιl(fί> δσο ιcαί τιjς πολιτι
στιl(ής άπόστασης, δέ μπορούν νά τούς άγγίξουν . . .
Πώς νά ιcάνουμε νά ξανανάψουν αύτά τά βλέμματα πού 'χουιι
σβιίσει άπ' τόν ι<αιρό, άπό τή δυσπιστία, άπό τιίν έιφετάλλευση
αίώνων . . .
Πώς νά τούς ιcάνουμε νά καταλάβουν δτι οί παλιές ιcαιωιίθειες
τών πολιτιιcών ιcαί τών ii.λλων πολιτιιcάντηδων δέ μπορούιι ιιά
ξεριζωθούν άπ' τι/ γιί iiν ό λαός δέν όργαιιωθεί ιcι iiν δέν προχω
ριίσει μέ τά ίδια του τά προβλιίματα ιcαί τίς ίδιες του τίς λύσεις . . .
Στόχος πραγματιιcά πολύ δύσιcολος, πού προσπαθούμε ιιά βγά
λουμε πέρα σάν όμάδα ιcαλλιτεχνικι/ μέ πολύ μικρές μαριονέτες,
γέριιcες σάν τόν άνθρωπο ιcαί βγαλμένες άπό τόν ίδιο τό λαό.
'Α νάμεσα στοί>ς άγρότες ιcαί τοί>ς έπαναστατημένους έργάτες
βρίσκουμε μιά πιό σωστή προοπτιιcή γιά τιί δουλειά μας, μέ
γέλια, μέ ιcόλπα ιcαί μέ παραδείγματα άπό τι/ν ιcαθημερινιί
ζωιί.
Προσπαθούμε, χάρη στίς' μαριονέτες νά ιcάνουμε πιό ίιcανιj ιcαί
πιό συνειδητή αύτι/ τι/ μεγάλη πλειοψηφία τών περιθωριαιcών
όμάδων πού 'ναι οί άναλφάβητοι ιcαί ποί> ή γλώσσα τους δέ δια
θέτει ιcάν γραφή.
ΟΙ μαριονέτες ποί> μιλούν τι/ γλώσσα τους, πού φορούιι τά ρούχα
τους, ιcαθρεφτίζοντας τιί ζωιj τους ιcαί τά προβλήματά τους, δέν
ξυπνούν τι/ δυσπιστία δπως άλλα μέσα ποί> τούς εlναι ξένα άντίθετα γίνονται δεκτές μ' ίfιcπληξη .ιcαί χαρά.
Πέρα άπ' αύτό οί παραστάσεις μας προσπαθούν ιcάθε φορά νά
δεfξουν δτι οί μαριονέτες εlναι €να μέσο, €να δργανο γιά νά έιc
φραστεί κανένας. Κι αύτό τό μέσο θέλουμε νά τό διαθέσουμε
στούς ίδιους τούς χωριιcούς, δείχνοντάς τους πώς νά φτιάχνουν
οί ίδιοι μαριονέτες άντλώντας ίfργα άπό τό φολκλόρ τους ιcι
άπό τούς μύθους τους. Ετσι, μέ τίς χωριάτιιcες μαριονέτες παί
ζει τό Τεάτρο Καμπεσίνο ντέλ Τίο Χαβιέρ, μ' ό.πλότητα.
Ή δουλειά μας δέ θά 'χε ιιόημα iiν δέν ήταν μιά συνεισφορά,
μέσα στό μέτρο τώιι δυιιατοτήτων της, στιjιι έλευθέρωση τού
λαού μας».
•

•

(2) Καμιά σχέση δέιι ίiχει τούτη ιί όμάδα μέ τό γνωστό Τεάτρο
Καμπεσίνο τιϊς Καλιφόρνιας, πού διευθύνει ό ι1 . Μ. Βαλντέζ.

·Η όμάδα τής Καντελάρια βρίσκεται, πάντα, σέ κί11ηση. 'Εδώ, παίζει στιίν πλατεία ένός χωριοϋ γιά iνα πραγματικά λαϊκό κοινό

ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΚΑ ΤΕΛΑΡΙΑ (Κολομβία)

' Η 'Ομάδα της Καντελάρια εΙναι ή θεατρική πτέρυγα της
Casa de la Cultura, πού [δρύθηκε στή Μπογοτά τό 1966 μέ
βασικό σκοπό νά δημιουργ1iσει ''iνα έθνικό Οέατρο καινού
ριο καί αύθεντικό". Ή όμάδα αύτή διευθύνεται άπό τό Σαντιά
γο Γαρσία.
Τό Μάρτη τοϋ 1972, συμμετέχοντας στό φόρο τιμής πού ή
κολομβιανή έργατική τάξη άπόδωσε στό Χοσέ 'Αντόνιο
Γαλάν - i1ρωα της έξέγερσης τοϋ κολομβιανοϋ λαοϋ ένάν
ή Καντελάρια δημιούργη
τια στούς ' Ισπανούς, τό 1781
σε eνα θέαμα βασισμένο σ' αύτή τήν έξέγερση καί μέ κεντρικό
i1ρωα τόν 'Αντόνιο Γαλάν. Γιά τήν προετοιμασία τοϋ θεά
ματος άκολουθήθηκε μιά πορεία πολύ συγγενική μέ κείνη
πού χάραξε τό Θέατρο τοϋ Ήλιου μέ τό "J 789". 'Ομαδική
δουλειά - μελέτη τών ντοκουμέντων - αύτοσχεδιασμοί - σύνθε
ση. Τό θέαμα πού δημιουργήθηκε ετσι συγκεντρώνει δεκα
τέσσερα έπεισόδια κ' έρμηνεύεται άπό δέκα 1iθοποιούς. ΕΙναι
τό "'Εμείς ο [ κοινοί Ciνθρωποι" πού ή όμάδα παρουσίασε καί
στό Νανσύ.
Τό '"Εμείς ο[ κοινοί Ciνθρωποι" παίχτηκε σ' eνα κλειστό
γήπεδο μπάσκετ, μέ ξύλινες κερκίδες γύρω, σέ σχήμα Π .
Ένας χώρος άπόλυτα λιτός, δπου κυριαρχοϋσε ή άξεστη
αίσθηση τοϋ ξύλου. Μέσα στό χώρο αύτό κινήθηκαν ο[ ήθο
ποιοί χωρίς σκηνικά, μέ τά πιό άπλά κοστούμια, �ί' έλάχιστα
άξεσουάρ, μ' ένιαίο έπίπεδο φωτισμό . Μοναδικός τους πλοϋ
τος τό πάθος, ό ένθουσιασμός κι ό δυναμισμός τους στή φωνή
καί τήν κίνηση . Αύτή ή λιτότητα, πού 'φτανε &ς τή φτώχεια,
eδινε στό θέαμα μιά Ιδιαίτερη εύκινησία. Ήταν φανερό πώς
τό '"Εμείς ο{ κοινοί Ciνθρωποι" δέν εΙχε φτιαχτεί γιά νά ρι
ζώσει σ' eνα συγκεκριμένο χώρο, άλλ' άντίθετα γιά νά μετα
φέρεται εύκολα άπό συνοικία σέ συνοικία κι άπό χωριό σέ
χωριό.
Μέσα άπ' αύτή τή χρήση τοϋ χώρου oi 1iθοποιοi πέτυχαν eνα
έφφέ άποστασιοποίησης, τό πιό πρωτότυπο ίσως της παρά
στασης. Κατά τ' Cίλλα εΙχαν καταφύγει στίς στερεότυπες τε
χνικές : άλλαγές ρόλων, ντύσιμο μπροστά στό κοινό, έλλειπτι
κ1i άπεικόνιση διαφορετικών τύπων μέ τή βο1iθεια άπλών
άξεσουάρ .
-

Σάν έπίτευγμα σκηνικό τ ό .. 'Εμείς ο ί κοινοί Cίνθρωποι" δέν
ξεχώριζε. Ήταν δμως συγκινητικ1i μιά ε!δική αίσθηση έντι
μότητας καί λαϊκής άγνότητας, δπου άκτινοβολοϋσε ή πα
ρουσία τών ήθοποιών. Όλες οί άρετές τοϋ θεάματος πρέπει
ν' άναζητηθοϋν στή λειτουργικότητα καi τή μαχητικότητά
του σέ συνάρτηση μέ τόν iθαγενη κοινωνικό του χώρο.
Συζήτ η ση μέ τό Σαντιάγο Γαρσία

- Τί κάνατε πρίν άσχοληθείτε μέ τό θέατρο;

ΓΑΡΣΙΑ : Ήμουν άρχιτέκ:τονας. Έχω σπουδάσει άρχιτεκτο
νική τέσσερα χρόνια στήν Κολομβία καi Ciλλα τέσσερα στήν
Εύρώπ η . Στήν 'Αγγλία, τή Γαλλία, τήν ' Ιταλία, τή Σουηδία.
Γυρίζοντας, qούλεψα σάν άρχιτέκτονας στήν Κολομβία.
Μιά μέρα έγκατέλειψα τήν άρχιτεκτονική . Τώρα κλείνω δε
καπέντε χρόνια στό θέατρο.
-

·Η άρχιτεκτονικιί έπηρεάζει ττί θεατρικιί σας δουλειά;

ΓΑΡΣΙΑ : Μέ άπασχολεί πάντα ή λειτουργική κατανομή τοQ
χώρου. Πώς μπορεί νά γεμίσει μέ δράση ό χώρος ένός θεά
ματος. 'Αλλάζουμε έλάχιστα τό χώρο. ' Επιδιώκουμε μάλλον
νά χρησιμοποιοQμε δ,τι ύπάρχει . Αύτό τό άντιμετωπίζουμε
καί μέ αύτοσχεδιασμούς. 'Εκτός άπό τούς λεκτικούς αύτο
σχεδιασμούς πού κάνουν οι ήθοποιοί αύτοσχεδιάζουν καi κι
νητικά μέσα στό χώρο στή διάρκεια τf\ς παράστασης.
- Οί ήθοποιοί τrϊς όμάδας σας άπό ποιά κοινωνικι/ τάξη προ-

έρχονται;

ΓΑΡΣΙΑ : Αύτή τή στιγμή, οι περισσότεροι προέρχονται
άπό στρώματα έργαζομένων. Έχουμε δυό ψαράδες, ενα σω
φέρ - έργατικά στοιχεία άδιάκοπα άφομοιώνονται στό θέα
τρό μας. Όταν άρχίσαμε, ο[ 1iθοποιοi ήταν κυρίως φοιτητές.
- Οί ιίθοποιοί σας έχουν κάποια έκπαίδευση ιϊ έκπαιδεύονται

άπό σό.ς;

ΓΑΡΣΙΑ : 'Εκπαιδεύονται άπό μfiς. Δέν ύπάρχουν θεατρικές
σχολές στήν Κολομβία, δπως δέν ύπάρχει κι αύτό πού στήν
Εύρώπη άποκαλείτε "παραδοσιακό" η "έμπορικό" θέατρο.
ο ι θεατρικές όμάδες στ�iν Κολομβία εΙναι έντελώς άνεξάρτη
τες κ' eχουν ποικίλη σύσταση . Γι' αύτό καί μποροQν άδέσμευ
τα νά προσπαθήσουν νά προσεγΎίσουν τό λαϊκό κοινό. ο ι

ήθοποιοi λοιπόν έκπαιδεύονται μέσα στό θίασο μέ μαθ1iμα
τα καi σεμινάρια πού άναλαμβάνουν τέσσερις πέντε άπό τήν
όμάδα μας, ο[ πιό παλιοί. Ή έκπαίδευσ1) τους συγκεντρώνε
ται σ' ενα κεντρικό πρόβλημα : πU>ς θά καταφέρουν ν' άπο
βάλουν τό φόβο τους νά έκφράζονται . Ταυτόχρονα i1 έκ 
παίδευσ1i τους ε{ναι καi ιδεολογικ ή . Μαθαίνουν ηiν πρα
γματικότητα τοϋ τόπου τους καi άναζητοϋν τρόπους γιά νά
τήν έκφράσουν. Ή έκπαίδευση τU>ν 1iθοποιU>ν κρατii δυό
χρόνια. Καμιά φορά παίρνουν μέρος στήν παράσταση , σά
βοηθητικά πρόσωπα, 1iθοποιοi πού βρίσκονται στό δεύτερο
χρόνο τής έκπαίδευσής τους.
- Πώς εlναι όργανωμένη ή Καντελάρια;

ΓΑΡΣΙΑ : Έχουμε eνα σπίτι πού μiiς άν1)κει . Κάθε πρωί κά
νουμε έκεί τέσσερις ώρες πρόβα. ΤρU>με δλοι μαζί. Τό άπό
γευμα aλλες τέσσερις ώρες δουλεύει ό καθένας στό έπάγγελ
μά του - άπ' τiς δυό μέχρι τiς eξη . Άπ' τiς έπτά &ς τiς δέκα
κάθε βράδυ δίνουμε παράσταση. Όλα τά χρήματα πού κερ
δίζουμε τά ξοδεύουμε γιά τή συνη]ρησή μας. Όσα μiiς άπο
μένουν τά διαιροϋμε σέ 'ίσα μέρη καί τά μοιράζουμε μεταξύ
μας. Παράλληλα έκπαιδεύουμε καθημερινά τά καινούρια
μέλη τής όμάδας.
·

- Μέ ποιό τρόπο δουλέψατε τό "'Εμείς οί κοινοί aνθρωποι" ;

ΓΑΡΣΙ Α : Τό θέαμα αύτό προετοιμάστηκε μ έ πολλ1i μελέτη .
Τήν πρώτη περίοδο δουλειάς τήν άφιερώσαμε δλοι στή
μελέτη των ντοκουμέντων τής έπανάστασης τοϋ 1 78 1 πού
'χαμε σά θέμα μας. Άναζητ�]σαμε λεπτομέρειες, π.χ. τήν τιμή
τοϋ κρέατος η μιiiς άγελάδας έκείνη τήν έποχή. Ή άκόμα,
πU>ς μποροϋσε νά έπηρεαστεί ή ζωή ένός έργάτη - καλλιεργη
τή καπνοϋ, οι οικογενειακές του σχέσεις άπό τά πολιτικά γε
γονότα. Έπειτα αύτοσχεδιάσαμε πάνω σ' δσα δέν ξέραμε.
Προσπαθ1)σαμε νά γνωρίσουμε τή σκέψη ένός χωρικοϋ. Π οιές
εικόνες δημιουργοϋνται στό μυαλό του. Ή χαρά π.χ. ε{ναι
σά δέντρο. Προσπαθήσαμε νά διδαχτοϋμε άπ' τή σοφία τοϋ
χωρικοϋ. Ν' άφομοιώσουμε τή διαφορά τU>ν δικU>ν του ρυθμU>ν
άπ' τούς δικούς μας. Μ' αύτό τόν τρόπο δημιουργήσαμε π ίνα
κες πού τά θέματά τους χρησίμεψαν σάν eνα είδος βιβλιογρα
φίας γιά τούς ήθοποιούς. 'Ακολούθησε i1 σύνθεση . 'Ολόκλη
ρη ή έπεξεργασία κράτησε έννιά μήνες. Τό θέαμα ήταν ετοιΉ " 'Εφημερίδα τοϋ Φεστιβάλ ", καυστική δπως πάντα, βρίσκει
τι)ν εύκαιρία νά σχολιάσει μέ τό γ ιιώριμο τρόπο της τι) Λατινοα
μερικάνιιοι παρουσία : «Καημέιιη Λατινικι) Άμεριιcιί !. . Τόσο
μακριά άπ' τό Οεό! . . Τόσο κοιιτά στίς ' Ηνωμένες Πολιτείες! »

μο τό Μάρτη τοϋ 1 972. Άπό τότι; τό παίζουμε σχεδόν κάθε
μέρα.
- Γιά ποιό κοιιιό παίζετε;

ΓΑΡΣΙΑ : Π αλιά παίζαμε γιά τή μικροαστική iντελλιγκέν
τσια. ΈδU> καi τέσσερα χρόνια δμως ταξιδεύουμε πολύ στά
χωριά, στά δάση, παίζουμε γιά τούς έργάτες, γιά τούς άγρότες
πού δουλεύουν στήν aκρη τής ζούγκλας τοϋ 'Αμαζόνιου.
Παίζουμε καi γιά τά σχολεία, στίς αύλές τU>ν σχολείων. Τό
" 'Εμείς οι κοινοί aνθρωποι" eχει παιχτεί διακόσιες φορές.
'Απ' αύτές, τίς έκατόν εϊκοσι σέ συνδικάτα, σέ πλατείες, στό
ϋπαιθρο, σ' έργατικές συνοικίες. Τiς ύπόλοιπες παίχτηκε σ'
α'ίθουσες. Έχουμε άκόμα ταξιδέψει στή Λατινική Άμερικ1) .
Σηi Χιλ1], παίξαμε σέ πανεπιστημιακά κέντρα . Βλέπετε,
γιά μiiς ε{ναι βασικό νά κάνουμε θέατρο γιά τiς έργαζόμενες
τάξεις. Γι' αύτό άκριβU>ς καί προσπαθοϋμε νά φέρνουμε τά
θεάματά μας κοντά σ' έκείνους πού τούς άφοροϋν.
- Πώς άντιδρϋ. τό ιωι11ό σας; Εχετε ά ιιτιμετωπίσει περίπτωση
συνεργασίας μέ τό /Jργατιιcό /(01\Ιό,"
•

Γ Α ΡΣΙΑ : Τό κοινό άντιδρii eντονα μέ γέλια, μέ σχόλια, μέ
χειροκροη)ματα ηiν ώρα τής παράστασ η ς. Άπ' ηi δικi1 μας
πλευρά, τό καλοϋμε διαρκU>ς σέ συμμετοχ1) . Έχουμε δώσει
παραστάσεις άνοίγοντας διάλογο μέ τούς έργάτες. 'Απ' αύτ�i
μάλιστα τή διεργασία, πού κράτησε ενα μ�)να, τροποποιήσα
με σιγά σιγά τοϋτο τό eργο μας.
- Ποϋ άποβλέπετε μέ τό '"Εμείς οί κοινοί aνΟρωποι" ;

ΓΑΡΣfΑ : Θέλουμε ν ά δείξουμε τ ά προβλ1)ματα τ�'jς έπανάστα
σης. 'Αναλύουμε ηiν περίπτωση μιiiς λαϊκής έπανάστασης τό θάνατο τοu άρχ η γοϋ, τή διάσπαση . Πρόκειται γιά μιά μο
νάχα βαθμίδα τοϋ άγώνα .

- Οί άρχές πώς ά ντιδροϋν στιί δουλειά σας;

ΓΑΡΣΙΑ : Ή κυβέρνηση ε{ναι πολύ έπιφυλακτικ1i άπέναντί
μας. Παρόλο δμως πού 'μαστε γνωστοί στούς έργατικούς κύ
κλους δέν παίρνουν κανένα μέτρο έναντίον μας.

-· Υπάρχει Οεατριια) λογοκρισία στι)ν Κολομβία ;

ΓΑΡΣΙΑ : Όχι . Ούτε τά κείμενα λογοκρίνονται οϋτε ο[ πα
ραστάσεις. Ή λογοκρισία ε{ναι eμμεση . Οίκονομικ1) . Εϊτε
μέ τήν eλλειψη έπιχορηγήσεων, ε'ίτε μ' όρισμένα εκτακτα
οικονομικά μέτρα, ή κυβέρνηση, δταν θέλει , παρεμποδίζει
τή δραστηριότητα τU>ν θιάσων.
-·Εχετε κανένα τρόπο αύτοπροστασίας άπέναντι σ' αύτά τά
μέτρα;

ΓΑΡΣΙΑ : Έχουμε ίδρύσει μιά Συντεχνία Θεάτρου γιά ν'
άποφεύγουμε κινδύνους δπως τά άντιθεατρικά κυβερνητικά
μέτρα. Στή συντεχνία αύτή συμμετέχουν ο[ σαράντα περίπου
άνεξάρτητες η πανεπιστημιακές θεατρικές όμάδες πού ύπάρ
χουν στήν Κολομβία. Σκοπός τής συντεχνίας ε{ναι νά κάνει
τό θέατρο τοϋ τόπου μας ενα θέατρο ζωντανό, ίκανό ν' άνα
λαμβάνει τούς κινδύνους μιiiς aμεσης άνάμιξης στήν πάλη
τ&ν τάξεων. Θά σiiς φέρω ενα παράδειγμα. Σέ μιά περίπτωση,
i1 κυβέρνηση άποφάσισε νά έπιβάλει φορολογία στά θεατρι
κά εισιτήρια. Τότε ή συντεχνία όργάνωσε μιά μεγάλη διαδή
λωση στούς δρόμους. Πλαισιωμένοι άπό μιά τεράστια μάζα
σαράντα χιλιάδων άτόμων, πορευτ�)καμε μέχρι τό Δημαρχείο
καi πετύχαμε μέ τή διαμαρτυρία μας τήν κατάργηση τής φο
ρολογίας. 'Εκτός δμως άπό τή συντεχνία αύτή, όπάρχει κι ό
Σύνδεσμος ΠανεπιστημιακU>ν Θεάτρων πού περιλαμβάνει
τριάντα περίπου όμάδες. Γιατί, στήν Κολομβία, όπάρχουν
όγδόντα πανεπιστήμια αύτή τή στιγμή . Μή σiiς ξεγελii αύτός
ό άριθμός. Δέ σημαίνει δτι ή έκπαιδευτική στάθμη ε{ναι ύψη
λή στόν τόπο μας. 'Αντίθετα. 'Από τά 24 . 000 . 000 τU>ν κατοί
κων, τό 50% εlναι άναλφάβητο ι . Τά πανεπιστήμια εlναι τόσο
πολλά γιατί στήν πραγματικότητα πρόκειται γιά ιδιωτικές
έπιχειρήσεις πού κατευθύνονται άπό ξένα κεφάλαια . Τά
ίδρύουν συνήθως ιησουίτες κλη ρικο ί .
·

- Κ' οί aλλες όμάδες πού μοϋ ά ναφέρατε §χουν τόν Fδιο προβλη
ματισμό Ι(ι άντίστοιχη λειτουργία μέ τι) δική σας;

ΓΑΡΣΙΑ : Ναί.
-·Αρα ιcαί τό άποτέλεσμα, τά θεάματα δηλαδή πού δημιουργείτε, Οά πρέπει 11ά 'ναι παρεμφεριί.

ΓΑΡΣΙΑ : Βέβαια. Έχουν μάλιστα άρχίσει νά έμφανίζονται
έργατικοi θίασοι πού τούς άπαρτίζουν χωρικοί καi πού δου
λεύουν μέ τόν 'ίδιο τρόπο. Τό άγροτικό θέατρο γίνεται πρα
γματικότητα στόν τόπο μας. Κάποτε μάλιστα παρακολουθή
σαμε μιά παράσ:rαση ένός τέτοιου αύτοδημιούργητου θιάσου
σέ μιά άπρόσιτη περιοχή στή ζούγκλα τοϋ 'Αμαζόνιου. M iiς

" 'Εμείς οί κοινοί ii.νθρωποι " άπό τιίν κολομβιανιί όΊ�άδα τιϊι; Καντελάρια. Λαϊκές φυσιογνωμίε:;, μαχητικό πάθος κ' έντιμότητα

έκανε κατάπληξη τό γεγονός δτι, παρόλο πού δέν είχαν itρ
θει ποτέ σ' έπαφή μέ τή δουλειά μας, τό πρώτο μέρος τοϋ θεά
ματός τους iΊταν άπαράλλαχτο μέ τό πρώτο μέρος τοϋ δικοϋ
μας.
- Δέν σίίς εlναι λοιπόν κάν άναγκαία ιί μοναδικότητα τιϊς δημιουργίας σας;

ΓΑΡΣΙΑ : 'Αντίθετα, ή ταύτιση μaς δίνει ηi δυνατότητα νά
συνεργαζόμαστε. Μιά φορά συγκεντρωθ1iκαμε δεκατέσσερις
θίασοι στή Μπογοτά καί κάναμε ενα σεμινάριο πάνω στά
προβλήματα τοϋ θεάτρου στό ϋπαιθρο. Στό τέλος τοϋ σεμινά
ριου παρουσιάσαμε ενα itργο δλοι μαζί σέ μ"ιά έργατική συνοι
κία δπου κάναμε καί τίς πρόβες μας. Έτσι είχαμε τήν εύκαι
ρία ν' άποκαταστήσουμε πολλές έπαφές μέ τούς έργάτες.
ΕΙναι πλεονέκτημα αuτή ή όμοιότητα.
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΠΑ · Ι ' ΡΕΣ ( 'Α ργεντινή )

«"Αν πετύχουμε θά 'χει άποδειχτεί δτι τό πείραμα αύτό μπορεί
νά ξαναεπιχειρηθεί όπουδιίποτε κι δτι μιά τέτοια κοινότητα μπο
ρεί νά γεννηθεί σ' ίfνα ii.λλο σημείο τι;ς γι;ς. Ίσωr; σέ πολλά . . . ».
Αότά itλεγε ό Τζούλιαν Μπέκ τό 1 968. Λίγο άργότερα, τό

Λίβινγκ Θήατερ έπαψε νJ.r έμφανίζεται , άλλά μπορεί κα
νείς νά πεί δτι τό πείραμα πέτυχε. Στήν Εuρώπή καί στίς
δυό 'Αμερικές μεγάλος άριθμός θ ιάσων άκολούθησε τό πα
ράδειγμά του, ιδρύοντας κοινότητες πού τά μέλη τους προ
σπαθοϋν νά έναρμονίσουν τήν κοινωνική άμφισβήτηση μέ
σα άπό τήν τέχνη, μέ τήν κοινωνική άμφισβήτηση μέσα
άπό τή ζωή . Νά καταργήσουν τό συμβιβασμένο 6.τομο πού,
δπως έλεγε ό Άρτώ, «έχει άναπτυγμέιιη μέχρι τόν παραλογισμό
τιίν ίδιότητα νά βγάζει σκέψεις άπό τίς πράξεις του, άντί νά
ταυτlζει τίς πράξεις του μέ τίς σκέψεις του».

Αότή ε{ναι κ' ή κατευθυντήρια γραμμή τής Κοινότητας τοϋ
Μπάιρες πού καταλήγει στήν άναγωγή τής καλλιτεχνικi'jς
δημιουργίας σέ σκοπό ζωής.
Ή Κοινότητα ιδρύθηκε άπό τό Ρένσο Κασάλι, τή Λιλιάνα
Δούκα καί τόν 'Αντόνιο Λόπις στό Μ πουένος Άιρες τό 1 969.
'Από τότε &ς τό 1 973, άνέβασε έπτά εργα, όργάνωσε μαθήμα
τα, όμιλίες καί σεμινάρια πάνω στήν έκπαίδευση τοϋ 1Ίθο
ποιοϋ, εκανε πολλές περιοδείες στό έσωτερικό της χώρας
καί σ' 6.λλα λατινοαμερικάνικα κράτη, πijρε μέρος σέ τέσ-

σερα διεθνij φεστιβάλ. ' Εκτός άπό τίς θεατρικές του δραστη
ριότητες, ό θίασος iiχει άπλωθεί καί σ' 6.λλους τομείς,
δπως ό κινηματογράφος, σι πλαστικές τέχνες, σι έκδόσεις.
Στό Νανσύ, ή Κοινότητα τοϋ Μπάιρες παρουσίασε τό "'Απο
χωρητήριο", όμαδική δημιουργία τοϋ 1 971 πού, στήν Άργεν
τινti, έπιλέχτηκε σάν τό καλύτερο θέαμα τijς χρονιάς. Θέμα
τοϋ "'Αποχωρητη ρίου", σι σχέσεις άνάμεσα στούς άδύνατους
καi τούς ίσχυρούς, τούς καταπιεζόμενους καί τούς καταπιε
στές. Σχέσεις πού άποκορυφώνονται μέ τήν έξέγερση τών
άδυνάτων καί τήν έξουδετέρωση τοϋ iσχυροϋ.
Στό θέαμα ύπάρχει έλάχιστος λόγος. Οι ήθοποιοί άναπτύσσουν
τή δράση, πού άποτελείται άπό δεκαοχτώ ξέχωρα έπεισόδια,
άποκλειστικά καί μόνο μέ τή χρήση τοϋ σώματος καί ηϊς
φωνijς τους. κ· έδώ εχει υιοθετηθεί τό γνωστό λιτό σχήμα.
Φωτισμός iσχνός, άπόλυτη γύμνια άπό σκηνικά, καθημερινά
ροϋχα (μπλού τζήν καί φανέλες), μέσα σέ μιά ψυχρ1i αίθου
σα δπου οι θέσεις τών θεατών περιτριγυρίζουν ενα μεγάλο
6.δειο · χώρο.
Ένα στοιχείο χαρακτηριστικό διαφοροποιοϋσε τήν Κοινό
τητα τοϋ Μπάιρες καί σ' αότό, μόνο μέ τό Ρ. Α. Τ. θά μπο
ροϋσε νά συγκριθεί : ή χρήση μιας χωρίς φραγμούς σωματι
κijς βίας, πού βέβαια έδώ λειτουργοϋσε όλότελα διαφορετικά
μιά κ' ήταν τοποθετημένη στό συγκεκριμένο πλαίσιο ένός
πολιτικοϋ προβληματισμοϋ. Ή βία αότή, πού τροφοδοτοϋσε
μέ αιχμές όλόκληρο τό θέαμα, άποκορυφωνόταν σέ μιά σκηνή
βασανιστηρίων. Στό σημείο τοϋτο γινόταν καί μιά εtδική
χρήση τοϋ γυμνοϋ πού δέν ε{χε καμιά σχέση μέ τήν εϋκολη
έρωτική πρόκληση πού έπιχειροϋσαν συχνά μ' αuτό 6.λλοι
Θίασοι. 'Αντίθετα, όδηγοϋσε σέ μιά όξεία συνειδητοποίηση .
Ένας 6.ντρας γυμνός, ερμαιο στά χέρια τών βασανιστών του,
ήταν ενα συνταρακτικό σύμβολο τοϋ έξευτελισμοϋ τοϋ άν
θρώπου άπό τόν άνθρωπο.
Θεατρικά, τό "'Αποχωρητήριο " δέν ήταν μιά καινοτομία.
Κουβαλοί1σε όρατά τά σημάδια τών ξένων έπιδράσεων. Νοη
ματικά πάλι δέν κατάφερνε νά φτάσει σέ μιά θεώρηση πολυ
διάστατη . ΕΙχε δμως μιά σημαντική άρετή : έθιγε τό θέμα του
ρωμαλέα. Χρησιμοποιώντας μιά τολμηρή έκφραστική, χωρίς
περιστροφές καi χωρίς προφυλάξεις. Ή ώμότητά του α!φνι
δίαζε τό Θεατ1i . Κι άκριβώς έπειδή τόν iiθιγε καi συγκινησιακά,

τοϋ προκαλοϋσε ενα προβληματισμό πολύ βαθύτερο άπ'
αύτόν πού μπορεί νά προκαλέσει μιά ίiμμφi1 μέθοδος, δπως
ή σάτιρα. Σάν πολιτικό Θέατρο, μπορεί νά μήν είχε άρκετά
εύρύ φάσμα, 1Ίταν δμως δραστικό.
Συζήτηση μέ τό Ρένσο Κασάλι καί τή Λι λιάνα Δούκα (3)
-

Ποιοί εlστε;

ΚΑΣΑΛΙ : Μ ιά κοινότητα. Μ ιά πολιτιστική κοινότητα. 'Υπάρ 
χουν πολλών εtδών κοινότητες, ά.νάλογα μέ τό Cίν ol σκοποί
τους είναι πολιτικοί, σεξουαλικοί ii στραμμένοι πρός μιά
συλλογική συμβίωση. Ή πολιτιστική κοινότητα δμως δίνει
συγκεκριμένη ά.πάντηση στό σύστημα, μιά άπάντηση πού
ξεκινά ό.π ' ηiν κατάκτηση τ�'jς έλευθερίας κι άπ' τόν ά.γώνα
γιά συνοχή ά.νάμεσα σ' αυτό που σκεφτόμαστε κι αυτό που
κάνουμε.
ΔΟΥΚΑ : Είμαστε 1iθοποιοί, άνθρωποι τοϋ Θεάτρου. Ή άκό
μα ίiνθρωποι που έvδιαφέρονται γιά τόν κινηματογράφο ii τήν
ποίηση . Αυτό που άναζητίiμε είναι ενας τρόπος ν' άσχολού
μαστε μ' δλα αυτά χωρίς νά παγιδευόμαστε άπό τό σύστημα.
ΚΑΣΑΛΙ : Σπάνια συναντά κανένας 1iθοποιους που νά 'ναι
ίκανοποι ημένοι άπό τή δουλειά τους. Αυτό δέν τό δέχομαι.
Είναι ά.παράδεκτη μιά τέτοια ά.ντίφαση . Πρέπει νά πολεμ1i
σει κανένας γιά νά μή μετατραπεί σέ λακέ της τηλεόρασης,
σέ λακέ το\J Θεάτρου. Τό ά.νεξάρτητο Θέατρο, καλά ii άσχημα,
προσπαθεί νά τό κάνει αυτό χωρίς δμως νά φτάνει σέ τοϋτο
τό ίiκρο πού είναι ή όργάνωση σέ κοινότητα: οι 1)Θοποιοl προ
τιμοϋν ν' άκολουθοϋν τόν άτομικό τους δρόμο καl καταςηρέ
φονται άπ' τ�;ν πολλή προσπάθεια νά έναντιωθο\Jν στ�iν ίδια
τους τ�iν άνθρώπινη ά.ξιοπρέπεια.
-'Από τι)v πρακτικι) πλευρά, τί εlιιαι ιί κοινότητα; Πόσοι εlστε;
Πώς εlστε όργανωμέιιοι ιcαί τί ιcάνετε;

ΔΟΥΚΑ : Είμαστε τριάντα ενας άλλά ενσωματώνονται συνέ
χεια καl νέα ίiτομα. Κοιμόμαστε τέσσερις ώρες κάθε νύχτα
καl χωρίζουμε τή μέρα σε διάφορα τμ1iματα. ' Επτά ii όκτώ
ώρες τίς κρατάμε γιά τή σύνταξη καί τήν πώληση τοϋ περιο
δικο\J μας πού σ' αυτό βασίζεται 11 συντ1iρησή μας. (Πρόκει
ται γιά τό 'Τεάτρο 70" πού τώρα ίiχει φτάσει στό τε\Jχος 36-4 1
καί περιλαμβάνει κριτικές, Θεατρικά χρονικά, πλη ροφορίες
πάνω στά διάφορα παγκόσμια κινήματα, Θεωρητικές άναλύ
σεις καl μεθόδους εκπαίδευσης. Τό τιράζ τοϋ περιοδικοϋ αυ
τοϋ φτάνει στiς 4 . 000 άντίτυπα, γεγονός μοναδικό γιά τ�i ν
'Αργεντινή). Οί ίiλλοι μας πόροι είναι τά μαθ1iματα Θεάτρου
πού δ ίνουμε, καl τά εlσιτ�iρια άπ' τά Θεάματά μας.
οι διάφορες εύθύνες κατανέμονται σέ καθημερινές βάρδιες.
Όλοι δμως δέν κάνουν τά ίδια πράγματα. Π . χ . άποφασίζουμε
δτι δυό συγκεκριμένα πρόσωπα Θά κάνουν τά ψώνια γιατί
ξέρουν νά τά κάνουν καλύτερα.
- Πώς διαχειρίζεστε τά οίκονομιιcά σας;

ΚΑΣΑΛΙ : Ή Θέση τοϋ διαχειριστη περνά διαδοχικά άπό
ι'iτομο σέ ίiτομο. Ξοδεύουμε 5.000 παλιά πέσος τή μέρα γιά
τροφή κι ό καθένας άπό μας παίρνει 200 παλιά πέσος γιά τήν
κίνησή του η γιά ν' άγοράζει τσιγάρα. Τά ροϋχα άνανεώνον
ται άνάλογα μέ τίς άνάγκες το\J καθενός.
- Καί πώς άποφεύγετε τόν κίιιδυιιο νά έιcμεταλλευτεί ίiιιας άπό
σίiς τιίν ιcατάσταση;

ΚΑΣΑΛΙ : Κανένας δέν έλέγχει κανέναν. Είναι Θέμα συνεί
δησης. 'Αντίθετα, καμιά φορά χρειάζεται νά έπιμείνουμε γιά
ν' άγοράσει κάποιος άπό μiiς παπούτσια καl νά μήν περπατά
με τρύπια.
- Δουλεύει ιcανένας άπό σίiς ίiξω άπ' τιjιι ιωιιιότητα; Ποιά εlναι
ιί στάση σας άπέναντι στά ζευγάρια;

ΔΟΥΚΑ : Όχι, δλοι ζο\Jμε μέσα στήν κοινότητα καl δου
λεύουμε δλοι γιά τiς κοινές μας ύποθέσεις. Άν δημιουργη
Θο\Jν ζευγάρια συνεχίζουν τή συνηθισμένη τους ζω1i . 'Υπάρ
χουν iiδη δυό παιδιά στήν κοινότητα καl δυό aλλα Θά γεννη
Θοϋν δπου νά 'ναι.
-Έχετε ιcαιιέιιαν είδικό τρόπο γιά vά λύνετε τά προσωπικά σας
προβλιίματα ιϊ τά προβλιίματα πού προιcύπτουιι άπ' τι) δου
λειά σας;

ΚΑΣΑΛΙ : Τή Γενική Συνέλευση . Όλα λύνονται στή Γενική
Συνέλευση . Καμιά φορά 11 συνέλευση κρατii δέκα ii δώδεκα
ώρες χωρίς διακοπή μέχρι πού τό πρόβλημα νά λυθεί καί μι( 3) Μεταφράζω άπό τό ί!ιιτυπο πρόγραμμα τού Φεστιβάλ.
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λiiμε γιά δλα γιατί άκόμα καί τό πιό μικρό πρόβλημα εχει
σχέση μέ τ�iν κοινότητα.

τι)v άγορά.
Δέ νομίζετε δμως δτι, σέ τελευταία άιιάλυση, μένετε μπλοκα
ρισμένοι μέσα τους; Πουλίiτε είσιτιίρια γιά τίς παραστάσεις
σας.

:__ Προσπαθείτε ιιά ξεφύγετε άπ' τό σύστημα, άπό

ΚΑΣΑΛΙ : Ή προσφορά κ' ή ζήτηση δέν είναι μιά νομοτέ
λεια. Αύτό πού πρέπει νά κάνουμε είναι νά παλέψουμε, νά
έπιμείνουμε. Ή κούραση , i1 έγκατάλειψη, i1 ά.ποτυχία είναι
καταστάσεις άντιδραστικές. Στό έσωτερικό της κοινότητας
κανένας δέν εκμεταλλεύεται κανέναν. Καί μέ τό έξωτeρικό
ύπάρχουν άνταλλαγές, άλλά δέν είναι αυτό τό πιό σημαντικό.
Τό Θέαμά μας είναι Θεατρική δουλειά μόνο γι' αυτούς πού ίiρ
χονται νά μας δο\Jν. Γιά μας είναι μιά τελετή πού άρχίζει πολ
λές ώρες πρίν άπ' τήν παράσταση . Ναί, δταν μπαίνει τό κοινό
ηδη ίiχουμε άρχίσει δουλειά άπό δυό ώρες πρίν, τό κοινό βλέ
πει μόνο ενα μέρος άπ' αυτή τii δουλειά, γιατί π ιστεύουμε δτι
ό 1iθοποιός δουλεύει πρώτα άπ' δλα γιά τόν έαυτό του. Ή ίδέα
νά προσφέρει κανένας τόν καλύτερό του έαυτό γιά τό κοινό
είναι κι αυτ�; μιά άπάτη . Άν δέ δουλεύει κανείς γιά τόν έαυ
τό του δέ μπορεί νά δώσει τίποτα σέ κανέναν. Έτσι, πολλές
φορές παίξαμε τό Θέαμά μας χωρίς κανένα Θεατi1 .
- Πώς θά μπορούσαμε νά όρίσουμε τιί Οεατριιαί σας θεωρία;

ΚΑΣΑΛΙ : Ή Θεωρία μας ίiχει σάν άφετη ρία ηi μέθοδο τοϋ
Στανισλάβσκι, δπως τ�iν ίiχει έρμηνέψει ό Λέυτον. Είναι 1i
κωδικοποίηση όρισμένων βασικών Θέσεων μέσα άπό διάφο
ρες άσκ1iσεις - πράγμα πού έπιτρέπει στόν 1iθοποιό νά άσκεί
μόνος του αυτοκριτικ1i χωρίς νά χρειάζεται τή μόνιμη καθο
δ1iγηση τοϋ σκηνοθέτη . 'Ακόμα πιστεύουμε δτι i1 ιστορία
τοϋ Θεάτρου, δπως έρμηνευόταν μέχρι τώρα, 1Ίταν ή ίστορία
τών Θεατρικών συγγραφέων. Όμως δεν πρέπει νά 'ναι αυτό.
Μπορεί νά ύπάρξει θέατρο χωρίς συγγραφέα : ενας γυμνός
liνθρωπος σε μιά πλατεία ε!ναι Θέατρο. Μπορεί νά ύπάρξει
Θεατρικό δράμα χωρίς συγγραφέα. Όχι δμως καί χωρίς 1iθο
ποιό. Ό 1iθοποιός είναι λοιπόν τό κέντρο καί τά ύπόλοιπα
είναι μιά λογοτεχνική ύποσημείωση . Αυτή ηi στιγμ1i ζοϋμε
ενα όλοκλη ρωτικό ρηγμα στό Θέατρο σέ παγκόσμιο έπίπεδο
κι αυτό θ' άνοίξει καινούριες δυνατότητες.
-Άναφερθψcατε στό Στανισλάβσκι, άλλά μερικές άπό τίς
άσιαίσεις πού δημιουργούνται στό " Άποχωρητιίριο", ιωθώς
καί μιά όρισμένη άτμόσφαιρα ί!χουν μεγάλη σχέση μέ τό
Τζούλιαν Μπέιc καί τό Λ ίβινγιc Θιίατερ παρόλο πού τά
άποτελέσματα εlναι διαφορετικά.

ΚΑΣΑΛΙ : Δέν ξέρουμε τii δουλειά τοϋ Μπέκ, μέ εξαίρεση
ηiν "'Αντιγόνη" πού είδαμε στό Βαλλιαδολίδ.
ΔΟΥΚΑ : 'Αλλά 1i 1i θική στάση , ή συνοχή τ ii ς όμάδας μiiς
ίiχουν κάνει έντύπωση . Τό Λίβινγκ Θήατερ ίiχει σμίξει τ�iν
ήθική μέ τήν αtσθητικ1i σ' ενα σώμα, κι αυτό εlναι πού προ
σπαθοϋμε νά κάνουμε κ' εμείς.
- Τί σημαίιιει γιά σίiς ιί λέξη κουλτούρα;

ΚΑΣΑΛΙ : Είναι πολύ δύσκολο νά όρίσουμε αυτή τή λέξη .
Έχει δ ιαστραφεί σέ τέτοιο βαθμό που δέν ξέρει πιά κανένας
τl νά πεί. Είναι 11 δυνατότητα νά σκέφτεται κανένας, νά 'ναι
έλεύθερος.
-Έχει λοιπόν σχέση μέ τήν πολιτιιcιί;

ΔΟΥΚΑ : ·Αχ, liν μπορο\Jσε i1 κουλτούρα νά μήν εlχε καμιά
σχέση μέ τήν πολιτική !
ΚΑΣΑΛΙ : Ή κουλτούρα είναι πολιτική, δπως ή πολιτική ε!ναι
κουλτούρα.
- Λοιπόν δέ συμπίπτουν;

ΔΟΥΚΑ : Προηγουμένως, άναφερόμουνα στήν πολιτικολογία.
ΚΑΣΑΛΙ : Π ιστεύουμε στήν κατάργηση της άτομικ1'jς tδιο
κτησίας, καl τήν πραγματοποιοϋμε στό έσωτερικό της κοινό
τητας. Π ιστεύουμε στήν καταστροφή της παραδοσιακης οι
κογένειας, καί τήν πραγματοποιο\Jμε. Αυτό είναι κουλτούρα.
ΔΟΥΚΑ : Δέν αlσθανόμαστε δμως δτι μiiς άντιπροσωπεύει
κανένα πολιτικό κόμμα.
- Γιατί;

ΚΑΣΑΛΙ : Γιατi ή γλώσσα τών κομμάτων - 1i γλώσσα εlναι
κουλτούρα - ίiχει έξαφανίσει τόν άνθρωπο. Ε!νσ.ι μιά γλώσ
σα τεχνοκρατική . Κι άκόμα, δέν ύπάρχει κανένα πολιτικό
πρόγραμμα πού νά όρίζει τόν liνθρωπο σά δημιουργικ1i όΥτότη τα .
KATEPJNA ΘΩΜΑΔΑΚΗ
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Π Ρ ΟΤΥΠ ΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΕΟΣ"
Είσηγητι κη eκθεση γιο τόν Κινηματογράφο
γιο την Τηλεόραση καi τη Ραδιοφωνία
Τ ό "Θ" eχει προσθέσει , στό κύριο
σώμα τοv περιοδικοv, μιά νέα δμάδα
σελίδων μέ τόν κυριολεκτικό τίτλο
" Ντοκοvμέvτα" . ΟΙ νέες σελίδες άνοι
ξαν τήν αύλαία τοvς στό 33 τεVχος καί
πρόσφεραν, στήν εύρύτερη δημοσιότητα,
δλόκληρο τό κείμενο τοv περιβόητοv
"Σχεδίοv Προτύποv Μακροχρονίοv 'Α
ναπτύξεως" ποv άναφερόταν στ\ς πο
λιτιστικές δραστηριότητες. Δώσαμε έπί
σης στή δη μοσιότητα eναν έπίσημο κα
τάλογο 632 συvτακτώ11 τοv Σχεδίοv.
Στά " Ντοκοvμέντα" τοv έπόμενοv τρι
πλοv τεύχοvς 34/36 προσκομίσαμε
άκόμα eνα διαφωτιστικό κείμενο : Ύ
πεύθvνες περιλήψεις άπό τήν ύτrηρεσία
τοv Κ. Ε. Π. Ε. των ε!σηyήσεων σα
ρανταδύο πασίγνωστων καλλιτεχνών,

πάνω στά πολιτιστικά προβλήματα
τοv τόποv. Αύτόματα, ό άρχικός άv κα\ έπίσημος - κατάλογος σvνερ
γασθέvτων, άτrοδείχτηκε λειψός. Ένω
στόν τομέα Γραμμάτων κα\ Τεχνών
άναφέροvταν, άρχικά, έννέα άτομα,
στό λεπτομερέστερο κείμενο τwν άτο
μικwν εlσηγήσεων βρέθηκαν νά 'χοvν
σvνερyαστεί cn:ό Σχέδιο άλλοι 35 σvμ
πολίτες. 'Ανάμεσα σ' αύτούς, περιλαμ
βάνονται ό π ω σ δ ή π ο τ ε καί μερικοί
ποv δέχτηκαν άπλwς - καί δέν άρνήθη
καν, όπως πάρα πολλο\ άλολι - νά σvμ
πληρώσοvν eνα 'Ερωτηματολόγιο τοv
Κ. Ε. Π. Ε. , άΠ' όποv ή vπηρεσία σv
νόψισε τίς εlσηγήσεις τοvς. Σήμερα,
άποκαλύτrτεται μιά άλλη μορφή ού
σιαστικι;ς σvνερyασίας. Στήν κατηγορία

αύτή πφιλαμβάvονται άνθρωπο ι ποv
δέ συμπλήρωσαν άπλwς ίΞνα έρωτημα
τολόγιο : Πfiραν μέρος σέ άλλεπάλλη
λες, πολύωρες, σvνεδριάσεις. Σvντάξα
νε κα\ vποβάλανε λεπτομερείς προτά
σεις κ' vπομνήματα. Έντάχτηκαν σέ
'Ομάδες έρyασίας καί, τελικά, μερι
κοί άπ' αύτούς - όπως ο! δvό σκη
νοθέτες τοv Κινηματοyράφοv, πού
άναφέρονται παρακάτω - κατάρτισαν
έπώνvμα, πολvοέλιδα καί κοπιαστικά
σχέδια - πρόσφεραν, μ' άλλα λόyια,
τήν πιό θετική σvνεργασία ποv μπο
ροvσαν. Μέ τή σvστηματική παροvσία
ση καί άλλων διαφωτιστικών ντοκοvμέν
τωv, θά ξεκαθαρίσει τελικά ποιοί κα\ σέ
τί άκριβwς βοήθησαν, τό 30χρονο Σχέ
διο τοv καθεστώτος Γ. Παπαδοπούλοv.

ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΟΜΕΩΣ Κ Ι Ν Η ΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΙΣ, ΡΑΔ Ι Ο ΦΩΝΟ
Στή σειρά τwv vτοκοvμέvτωv γιά τό 30ετές Σχέδιο
'Αναπτύξεως, δημοσιεύεται παρακάτω τρίτο κα\ πιό
άποκαλvτrτικό κείμενο : Ή eκθεση γιά τά προβλήματα τοv
Κινηματογράφοv σvνταyμένη , τόν 'Απρίλη τοv 1 972,
άπό τήν Sη 'Ομάδα έργασίας τοv Σχεδίοv, ποv άπαρτί
στηκε τελικά άπό τόν άρμόδιο κρατικό vπάλληλο Νι
κόλαο 'Αρβανίτη κα\ τοvς yνωστότατοvς σκηνοθέτες Θό
δωρο 'Αyyελόποvλο καί 'Αλέξη Δαμιανό.
ΠΡΟΛΟΓΙΚΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Ή 'Έκθεσις έπl τοϋ τομέως τών πολιτιστικών δραστηριοτήτων :

Κινηματογράφος - Τηλεόρασις - Ρα1Μφωνον συνετάγη ύπδ τοϋ
ίκου 'Αρβανίτη , ύπευθύνου της 5ης 'Ομάδος 'Εργασίας
κ.
της Έπιτροπ'ijς Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων.
Ή 5η 'Ομάς 'Εργασίας άπηρτίσθη έκ τών χ. χ. ίχου Αρβα
νίτη, Τμηματάρχου Κινηματογραφίας 'Υπουργείου Έθνιχ'ijς
Οικονομίας, ώς ύπευθύνου, Θεοδώρου Άγγελοπούλου, Σκηνο
θέτου - Κινηματογραφιστοϋ, 'Αλέξη Δαμιανοϋ, Σκηνοθέτου Κινηματογραφιστοϋ, Κωστ'ij Μεραναίου, Διευθυντοϋ Προ
γράμματος ΕΙΡΤ, Τάχη Τσίρου, Τεχνιχοϋ Τηλεοράσεως χαt
'Υπηρεσίας ΕΙΡΤ.
Εις τάς έργασίας της δμά8ος μετεϊ:χον τελικώς ο! χ.χ. 1 ϊ:χος
'Αρβανίτης, Θεό8ωρος 'Αγγελόπουλος καl Άλέξ·ης Δαμιανός.
'

Ε ΙΣΑΓΩΓΉ
Ή σύνταξις Ειcrηγ-ητιχ'ijς 'Εκθέσεως έπί τοϋ τομέως τών Πο
λιτιστικών Δραστηριοτήτων : Κινηματογράφος - Τ·ηλεόρασις Ρα8ιόφωνον, μέ σχοπδν την έξαγωγήν συμπερασμάτων χαί
προβλέψεων 8ιά τ)ιν σύνταξιν ένός προγράμματος μακροχρο
νίου προοπτιχ'ijς , το δποϊ:ον θά καλύπτη μίαν δλόχ):ηρον
τριαχονταετίαν 8έν ε!ναι εύχερής. Παρουσιάζει τάς αύτάς,
αν μή καl ηύξ·ημένας, δυσχερείας, τάς δποίας παρουσιάζει δ
μακροχρόνιος προγραμματισμδς τών Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων.
·

1!.:t8ιχώτερον, δ τομεύς τοϋ Κ ινηματογράφου - Τ·ηλεοράσεως,
ώς έξελίξιμος 8υναμιχδς χλά8ος, παρουσιάζει περισσοτέρας
8υσχερείας έξ έπόψεως προβλέψεως της μελλοντιχ'ijς του πο
ρείας. 'Εάν μάλιστα λ·ηφθ'ij ύπ' οψιν οτι εtς την χώραν μας 8έν
ύφίσταται Κινηματογραφική Οικονομική Πρόγνωσις ώς χλά8ος διερευνήσεως τοϋ φαινομένου, τότε γίνονται �τι χατανοη
ταί α! παρουσιαζόμεναι δυσχέρειαι εtς τ/jν σύνταξιν ένδς προ
γράμματος μακροχρονίου προοπτικ'ijς τών πολιτιστικών 8ρα
στηριοτήτων τοϋ ύπδ έξέτασιν τομέως.
Διά τ/jν σύνταξιν τ'ijς παρούcrης Εtcrηγητικ'ijς 'Εκθέσεως ·ί]ρευ
νήθησαν τά μέχρι σ·ήμερον οικονομικά χαί πολιτιστικά άποτε
λέσματα τοϋ τομέως, ώς χαί τά έξωγεν'ij φαινόμενα της οtχο
νομιχ'ijς χαl πολιτιστιχ'ijς πορείας αύτοϋ. 'Ιδιαιτέρως έλ·ήφθη
σαν .ύπ' οψιν τά άσθεν'ij σημεία τοϋ τομέως τά δποϊ:α χαl �πι
σημαίνονται άρχούντως εtς τά οtχεϊ:α κεφάλαια τίjς Εtσηγητι
χ·ίjς 'Εκθέσεως.

Μέρος Α' Βασικα i κατευθύνσεις άναπτύξεως
:

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1 : Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Ό Κινηματογράφος ώς βιομηχανικός κλάδος

Ί -Ι σημασία τ'ijς Κινηματογραφιχ'ijς Βιομ·ηχαvίας εtς τδv χώ
ροv τίjς Έθvιχ'ijς Οtχοvομίας ε!vαι τεραστία. Ό Κινηματο
γράφος , ώς βιομ·ηχανιχδς χλά8ος, έμφανίζει άπεριορίστους
8υνατότητας άvαπτύξεως καl άποτελεϊ: άνεξάντλητον πλουτο
παραγωγικ-/jν πηγήν.
Βεβαίως, ή Κιvηματογραφιχ-1) Έπιχείρ-ησις, ώς παραγωγική
<1-ονάς, 8ιατρέχει οtχονομιχούς χιν8ύvους ηύξημέν·ης διαρκείας
χαl έ'ιτάσεως. Καί τοϋτο 8ιότι ή ταινία ε!ναι " τυφλδν " καl
" τυχ·ηρδv " έμπόρευμα. Ή χυχλοφοριαχή της έπιτυχία έξαρ
τif.ται , κυρίως, άπό τά " γοϋστα " τοϋ χοιvοϋ, τώv δποίωv ·ή
πρόβλεψις συναντά 8υσυπέρβλ-ητα έμπό8ια.
Εtς τά άvωτέρω 8έον νά προστεθοϋν χαί ετερα έξωγεv'ij α'ίτια,

ώς το άστάθμητον τοίί αtσθητικοίί άποτελέσματος μιας κινη
ματογραφι:χ'ijς παρα:γωγ'ijς καl ή περl τούτου άντίληψις τοίί
Κοινοίί.
Πέραν τούτων ή κινηματογραφικ·ί] βιομηχανικ·ί] παραγωγ·ί] δέν
δύναται νά άκολουΘ·ήση τάς άρχάς τ'ijς μαζικ'ijς βιομηχανικ'ijς
παραγωγ'ijς. 'Η έπιτυχία τ-ίj ς ταινίας βασίζεται κυρίως έπl τ·ίjς
:χαλλιτεχνι:χ-ίjς 't""Ι) ς άξίας καl τοίί άλ·Ι)Θοίίς τοίί ψυχαγωγικοίί τ-Ι)ς
δυναμι:χοίί.
Α! σ·ήμερον Θεωρούμεναι κιν-Ι)ματογραφικώς άνεπτυγμέναι
χώραι, ε!χον λάβει, άπο ίκανοίί χρόνου, τά ένδεδειγμένα νομο
θετικά καl οtκονομικά μέτρα τόσον προς ύπερπήδησιν τών ώς
rJ.νω έμποδίων ΟσΟν :ΧαL προς άξιοποί·/)σιν έν γένει τοίί Πλουτc
παραγωγι:ΧΟU τούτου κλάδου.
Εις τά Κράτ·Ι) αύτά έδημιουργ·ήθησαν μεγάλα κινηματογραφικά
και βιομ·Ι)χανικά κέντρα. Χαρακτηριστικον παράδειγμα άπο
τελεί ·ή Γιουγκοσλαβία:, 'ι]τις κατά το 1 965, διά τοίί συστ·ήμα
τος συμπαραγωγ·ij ς ταινιών μετ' 'Αμερικανών Παραγωγών,
εισήγαγε 250 . 000 . 000 δολλάρια. Σ·Ι)μειωτέον οτι α\Jτ-1) Ί)ρχι
σε τ·ί]ν προσπάΟειαν άξιοποι·ήσεως τοίί Κιν-Ι)ματογράφου μόνον
όλίγα ετ·Ι) προ ·ήμών.
'Η 'Ελλάς άποτελεί τον tδεωδέστερον τόπον παραγωγ'ίjς κιν-1)
ματογραφικών ταινιών. Τοίίτο άν_αγνωρίζεται διεθνώς. Ό κ.
George B isJc, παραγωγος τ-ίjς μεγαλύτψl) ς Κιν-ηματογραφικ·ίj ς
'Εταιρείας U n i veι·sal , κατά τ·ί]ν ένταίίΟα έπίσκεψίν του το ΦΟι
νόπωρον τοίί 1 969 διεπίστωσεν, ώς άναφέρεται εtς έπιστολ·ήν
του προς τον τότε Ί"φυπουργον Π ροεδρίας άείμνηστον Βοβο
λίνην, οτι αί έπικρατοίίσαι εις τ-ί]ν Χώραν μας συνΘ'ijκαι όργα
νώσεως μιας κιν·ηματογραφικ·ίjς παραγωγ'ijς διεθνοίίς έπιπέ8ου
ε!ναι α[ t8εω8έστεραι, μ:ί] δυνάμεναι νά εύρεθοίίν άλ),αχοίί.
Διά τ-f)ν Έλλά8α δ Κιν-ηματογράφος 8ύναται νά άποτελέση
π·ηγ·ί]ν εισρο'ijς συναλλάγματος, διά τ·ij ς προσελκύσεως άλλο8απών Κινηματογραφικών Έπιχεψήσεων, χαθισταμένης τοιου
τοτρόπως της Χώρας μας πόλου itλξεως 8ιεθνών παραγωγών.
Σ·ημειοίίται οτι κατά το itτος 1 969 εις Ίταλίαν έγυρίσθησαν
2 ? 3 ταινίαι, :κυρίως Άμεριχανιχαί.
Ό Κινηματογράφος ώς πολιτιστική δραστηριότης

'Εκτός, ομως άπο τά τεράστια οιχονομιχά όφέλη , τά δποία
παρέχει δ :κινηματογράφος εις τ·ί]ν οικονομίαν μιας χώρας, άπο
τελεί το άποτελεσματιχώτερον μέσον τ'ijς γνωριμίας τών λαών
και τ-ίjς μεταξύ των χατανο-ήσεως. Ί-Ι γλώσσα της Έβ86μ·ης
Τέχν·Ι)ς γίνεται χατανοητ-1) άπο κάθε όίνθρωπον, άσχέτως έθνι
χότητος χαl βαθμοίί μορφώσεως.
Σ·ή μερον, περισσότερον πάσης &λλ·ης έποχ'ijς, μέ τον έχμη8ενι
σμον τών άποστάσεων χαl τ·ί]ν χατάργησιν σχε8δν τών συνό
ρων μέ τάς συμμαχίας προβάλλει πλέον έπιταχτιχ·ί] ·ή άνάγχη
τ'ίjς " εtσ8οχ·ij ς " τ'ίjς Έλλά8ος εις τ·ί]ν 8ιεθν'ij ά γ ο ρ ά ν (μέ
τ-ί]ν άρχαίαν iiννοιαν τοίί ορου ) γνωριμιών :χαl προβολ'ijς. 'Απο
τελεί πρωτcφχικ'ijς σ·Ι)μασίας χαΘ'ijχον ·ή προβολ·fι τ'ijς Χώρας
μας 8ιεθνώς, 8ιότι, έάν 8έν χατορθώσωμεν νά καταλάβωμεν χα
λ·fιν θέσιν εtς το παγχόσμιον Οέατρον, ε!ναι βέβαιον οτι Θά συν
θλιβώμεν μέσα εις το πλ'ijθος τών άλλ·ηλοσυγχρουομένων συμ
φερόντων.
Ό Κινηματογράφος, άναμφισβητήτως , 8ύναται νά άποτελέση
�να τών συντε,λεστ�ν έπιτυχίας , προς αύτ-fι� τ-f)ν _χ�τεύθυνσιν;
Η πνευματιχη και χαλλιτεχνιχη χ);ηρονομια του Έθνους, η
iiν8οξος ιστορία, τά iiργα τέχν·Ι) ς χαl γενικώς δ άρχαίος έλλ·η
νικδς πολιτισμός, άποτελοίίν άνεξαντλ·ήτους πηγάς χαl άνεκτι
μ·ήτου &ξίας κεφάλαια παγκοσμίου προβολ'ijς τ·ίjς ΈλΜ.8ος.
Κατά συνέπειαν δ Κιν-ηματογράφος 8έον νά άντιμετωπίζεται
ούχl μόνον ώς πλουτοπαραγωγικ·fι πηγή, άλλά :χαl ώς μέσον
άγωγ'ijς τοίί Κοινοίί και πνευματικ·ijς έπιχοινωνίας τών Λαών.
'Υπ' αύτδ τδ πρίσμα έξεταζόμενος δ Κινηματογράφος iiχει
8ιπλ'ίjν ύπόστασιν : 'Εξ έπόψεως παραγωγιχ'ijς 8ια8ικασίας ε!ναι
βιομ·ηχανιχος κλά.8ος, έξ έπόψεως δέ παραγομένου προ'ίόντος
άποτελεί πολιτιστικ·fιν 8ραστηριότητα. Ί-Ι διπλ'ij ύπόστασις
τοίί Κινηματογράφου τοίί παρέχει άπεριορίστους 8υνατότ-Ι)τας
έξελίξεώς του εις πολιτιστικ-f)ν άξίαν.
'Η άξιοποίησις ολων τών 8υνατοτ·ήτων προς τ·fιν 8ιττ-/jν αύτ-f)ν
κατεύθυνσιν 8έν ε!ναι άπλώς χαθ'ίjκον, άλλ' άποτελεί χρέος
ολων μας, προ πάντων 8έ τοίί Κράτους, iiναντι τ'ijς ιστορίας
και τών ύποχρεώσεων ΠΟU έπιβάλλει ή [στο;Ηχ·/j χαταγωγ-1) τοίί
'Έθνους μας.
ΚΕΦ. 2 : ΡΟΛΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ
Ή Τηλεόρασις
Ί-Ι κατά τά τελευταία

iiτη ραγ8αία έξέλιξις τ'ίjς Τηλεοράσεως,
το γεγονός οτι α\Jτ-1) iiφερε τδ έν γένει Θέαμα έντος τ'ίjς οικογε68

νεια:χ-ίjς έστίας χαl α[ τεχνικαl δυνατότητες έξελίξεώς της, τ·ίjν
χαθιστοίίν itνα τών σημαντιχωτέρων μέσων ένημερώσεως χαl
διαπαι8αγωγ·ήσεως τοίί Κοινοίί.
'Εάν ).-ηφΘ'ij ύπ' οψιν -η βιαία έπίδρασις 'ήν άσκεί έπl τοίί ψυ
� ι7�u χ,όσμου τ?ίί Θεατο,u το κιν-�μ�τογραφικον φlλμ γε�ικώς,
η Ι ηλεορασι � 8�ναται �α :χ�τα�τη αξι?λογ�ς , πολιτιστι�·η 8ρα
, γενει αναπτυξιν του Πολι
στηριότης και να συμβαλη εις την εν
τισμοίί.
'Εξ έπόψεως παραγωγικ'ijς 8ια8ικασίας χαl οικονομικών μέσων
άντιμετωπίζει τά αύτά σχε8δν προβλήματα μετιΥ. τοίί Κινημα
τογράφου.
Τό Ραδιόφωνον
' Η έξέλιξις τ'ijς

Τηλεοράσεως χαl ή χρησιμοποίησίς της ώς
μέσου έν·ημερώσεως καl ψυχαγωγίας τοίί Κοινοίί μειώνουν τον
ρόλον χαl τ·Ιjν σημασίαν τοίί Ι='α8ιοφώνου.
Εις το όίμεσον χαl άπώτερον μέλλον δ ρόλος τοίί Ρα8ιοφώνου
εις τον κύκλον τών πολιτιστικών 8ραστηριοτ·ήτων Θά 8ιαφορο
ποι·ηΘ'ij :
·1 . ' � ς μέσ?ν ένημεp ώσεως τοίί Κοι� οίί Θά περιέλθη εις 8ευτέ
, τασειζ.
ραν Θεσιν με περαιτερω πτωτιχας
2 . Θά μ�ιωΘ'ij ή σ·ημασία του ώς μέσου άγωγ·ij ς τοίί Κοινοίί
καl 8ημιουργίας κουλτούρας (μετάδοσις γνώσεων καl προβολ-1)
πολιτιστικών 8ραστ·Ι) ριοτήτων, ώς λ.χ. Θεατρικών καl λογο
τεχνικών iiργων ) .
3 . Θ ά 8ιατηρ·ήση τον ρόλον του εις τον τομέα τίjς μουσιχ·ijς
άγωγ'ίjς τοίί Κοινοίί, μέ περαιτέρω άνο8ικάς τάσεις.
ΚΕΦ. 3

:

ΟΠΤΙ ΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ

Εύθύς έξ άρχ·ijς σημ�ιοίίται οτι, εις τ-f)ν παροίίσαν εισ·ήγησιν
ώς 6πτιχοαχουστιχά μέσα νοοίίνται : δ Κιν-ηματογράφος, ·ή
Τηλεόρασις χαl το Ραδιόφωνον.
Είναι παγκοσμίως παραδεχτ·fι ·ή χρησιμότ·ης τών μέσων τού
των εtς τ·Ιjν έν γένει έχπαί8ευσιν χαl έξύψωσιν τοίί μορφωτιχοίί
έπιπέδου τοίί Κοινοίί.
ρθολογ;στικ·Ιj ,έφαρ 17ογ;fι τ,ούτ.ων � tς ολας ;ά;; βα�μίδα5
Ί! �εκπαι8ευσεως
της
ως και εις την ενημερωσιν και αγωγην του
εύρέος κοινοίί itχει άπο8ώσει πολλαπλούς καρπούς εις ολας τάς
προηγμένας χώρας.
Εις τ·Ιjν Χώραν μας ·ή χρ·ησιμοποίησις τούτων εις τ·Ιjν έχπαί8ευ
σιν είναι μαλλον μικρας χλίμαχος εις δέ τούς λοιπούς τομείς
περιορίζεται εις τfιν ένημέρωσιν χαl έν μέρει ψυχαγωγίαν.
Al τεχνολογικαl έξελίξεις :χαθιστοίίν όίκρως άπαραίτ-ητον τ-f)ν
χρ·η σιμοποί·ησιν τών όπτιχοαχουστιχών μέσων κατά τά άμέ
σως προσεχ'ίj itτη εtς ολας τάς βαθμί8ας τ'ίjς έκπαι8εύσεως, τ-f)ν
ένημ�ρωσιν χαl άγωγ·fιν τοίί εύρέος χοινοίί.
Η δίκοπος παρακολούθησις τών έν τ'ίj όθόνη 8ια8ραματιζομέ
�ων, :ΙJ ταχU;r·rι ς μ� τ·Ι)ν όποί.αν �8ι.�8ρ�ματί.ζον;αcι. ;αUτα1 , αt
επιδρασεις τας όποιας 8έχονται αι αισθησεις και η εκ τουτων
ά8ράνεια τών ψυχικών λειτουργιών τοίί έλέγχου καl όίμβλυνσις
τ'ijς Οελ·ή σεως, προκαλουμένης έκ τ'ijς χαλαρώσεως τίjς πνευμα
τιχ·ίj ς έντάσεως, καΘιστοGν τον Κιν-ηματογράφον καl τ·ήν 'Γη
λεόρασιν �ν τών ισχυροτέρων οπλων τ'ijς παι8είας.
Πράγματι, ή έν τ� σχότει διαστο);/j τ·ij ς χόρ·η ς τοίί 6φθαλμοG
έντείνε,ι τ-f)ν προσ�χήν τοίί ,θεατ�ίί καl � ύ�άνε; τ·/jν ά8ψο� ί�ν
και τους καρ8ιακους παλμους τουτου, με αποτελεσμα την επε
λευσιν ;:ou σω,ματιχο?, καμάτ?υ, οσ;ις δ8ηyεί εtς τ1ν �ξασΘ� 
νησιν της Θελησεως.
Ολαι αι αισΘησεις 8εχονται τας επιδρα
σεις αlτινες προέρχονται έχ τ'ijς 6Θόνης. Ή άκο·Ιj δέχεται τούς
'ι]χους (μουσικ·fι κλπ. ) τοίί φlλμ και ή ορασις τήν εικόνα.
Πάντα ταίίτα καθιστοίίν τον θεατήν αιχμάλωτον τ'ijς όθόνης.
'

Μ έρος Β ' : Ύφ ισταμένη κατάστασις, ό:ξιολόγ η σις αύτης
ΚΕΦ. 1 : Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙ Σ ΕΙΣ ΤΟΝ Κ Ι Ν ΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΝ
Σύντομος άναδρομή είς τήν πορείαν καί τά έπιτεύγματα
'Η lστορία τοίί Έλληνικοίί Κινηματογράφου άρχίζει άπδ τοίί
itτους 1 906, μέ τδ γύρισμα μικρών έπιχαίρωv καl 8ιαφ-ημιστι
κών τών τότε βιομηχανιών. Άργότερον δ 'Ελληνικός Κινημα
τογράφος, προχώρησε εις τδ γύρισμα μονοπράχτων Θεατρικών
itργων. Το πρώτον ξεκίν·η μα γίνεται μέ μόνα έφό8ια τον έν
Θουσιασμον και τ·fιν πίστιν έχΈ:ίνων οι δποίοι έστάθησαν ol
πρωτοπόροι τ'ijς Έλληνικ'ίjς Κινηματογραφίας.
Εις το στά8ιον τοίίτο παρατηρείται itλλειψις τεχνικών χα! οικο
νομικών μέσων, πολύ περισσότερον Ιfλλειψις πείρας. Καl ή

πείρα εις τον τεχνικόν τομέα τοϋ Κιν-ηματογράφου είναι πρω
ταρχικόν στοιχείον δια τ-Ιjν ποιοτικ·/jν όίνοδον τ-ίjς Έβδόμ·ης
Τέχνης. 'Αλλ' δ ένθουσιασμός και ·ή πίστις έστάθησαν tσχυρό
τερα άπό τ-Ιjν eλλειψιν μέσων και πείρας.
Περι τό Ε!τος 1 9 1 7 δ Έλλ-ηνικός Κ ινηματογράφος, προχωρεί
σποραδικώς εις τό γύρισμα ταινιών μικρίiς διαρκείας. 'Από τοϋ
eτους 1 9 2 6 ·ή παραγωγ·Ιj γίνεται συστηματικωτέρα. Βεβαίως
ή Ε!λλειψις πείρας και τεχνικών μέσων κρατοϋν τ·Ιjν έλληνικ-/jν
παραγωγην εις χαμ·ηλΟν έπίπεδον.
'Από τό 1 930 αl έλλ-ηνικαι ταινίαι παρουσιάζουν αισΘ·ητΊJν βελ
τίωσιν τόσο εtς τεχνικα μέσα δσο κα:ι εις καλ·Ιjν έκλογ·Ιjν το
πίου και φωτογραφίας.
'Εδώ Θεωροϋμεν σκό;τιμον �α ά� αφέρωμεν δτι ;ο πρώτον ντ? 
_ τ-ην
,
,
κυμανταιρ που, εγυρισθη
εις τα 1 906 και που αποτελει
άρχ·Ιjν τοϋ Έλλ-ηνικοϋ Κ ιν-ηματογράφου, είναι τό άναφερόμενον
εις τούς άνεπιcrήμους όλυμπιακούς άγώνας έκείνου τοϋ ετους,
ol δποίοι Ε!λαβον χώραν εις τ-ήν 'Ελλάδα. Μετα άrό 9 άκριβώς
ετη , τό 1 9' 1 5 έγυρίσθη ·ή πρώτη έλληνικ·ή ταινία μακρίiς διαρ
κείας, ή γνωστή " Γκόλφω " τοϋ Μπακατώρ·η.
Τ·ήν πρώτ·η ν έκείν-ην περίοδον άκολουθεί ή δευτέρα, δια να
φΘάσωμεν εtς τΊjν μεταπολεμικην έποχ·ή ν, δπου δ κινηματογρά
φος άρχίζει να όργανοϋται εtς μίαν σωστΊjν βιομ·ηχανίαν. Ί-Ι
παpα�ωγ·ή ταινιώ� �ακρίiς διαρκείιzς γίνεται συστηματικωτέρα
,
και αι τεχνικαl ατελειαι υπερπηδωνται.
Παρα ταϋτα δ Έλ/.-ηνικός Κιν·ηματογράφος έξακολουΟεί να
εύρίσκεται εtς τό έξελικτικόν στάδιον, χωρίς να eχ·η κατο?Οώ
σει να ύπερπηδ·ήσ·η τας μεγάλας του άδυναμίας εtς τον καλλι
τεχνικόν τομέα.
Κατ� τ-ήν δεκαετίαν , 1 95 ? -1 960 δ Έλλ·ηνικό,ς Κ ιν-? ματογ �ά
,
,
φος εχε
_ι να παρ,ου �ια,ση , α� ιολ �γ ους , ταιν,ί,ας. _ Αναφ � ρομεν εν
δεικτικως μερικας
απ αυτας : Στελλα του Λ [ιχαλ·Ιj Κακο
γιάνν-η ( 1 95 5 ) , " Κάλπικ·η Λίρα " τοϋ Γιώργου Τζαβέλλα
( 1 955 ) , " ' Δράκος " τοϋ 1 ίκου Κούνδουρου ( '1 95 6 ) , " ' Η
Λίμν·η τών πόΟων " τοϋ Γιώργου Ζερβυϋ ( 1 95 8 ) ,
ΊΌ ν·η σl
τών γενναίων " τοϋ Ντίμη Δαδ·ήρα ( 1 959 ) , " 'Αστέρω " τοϋ
τίνου Δ·η μόπουλου ( 1 959 ) , " Καλ·ημέρα ΆΟήνα " τοϋ Γρ·η
γόp·η Γρ·Ιjγορίου ( 1 959 ) , " Τό Ξύλο βγ'ίjκε άπό τόν Παράδει
σο " τοϋ 'Αλέκου Σακελλαρίου ('l 959 ) , " Στρατιώτες χωρίς
στολη " ( '1 96 0 ) και " Μια τοϋ κλέφτ·'Ι " τοϋ Δ·Ιjμ·ήτρ·η Ίωαν
νοπούλου (Ά1 960 ) , " Τό ποτάμι " τοϋ Νίκου Κούνδουρου,
(1 960 ) , " [ανταλένα " τοϋ 1 τίνου Δημόπουλου ( 1 96 0 ) κ.όί.
Παpα ταϋτα δ χαρακτ·ήρας τοϋ Έλλ·ηνικοϋ Κινηματογράφου,
ώς συνόλου, δ/:ν διαφοροποιείται άποφασιστικώς, άλλα παρα
μέν� ι εtς ;ά έπίπεδα τ-ίjς πλ·ΙjΟοπαραγωγ'i)ς, μέ μειωμένην ποιο
τικην σταΟμ-ην.
Ή πληΟοπαραγωγ-Ιj αύξάνει κατα τό έπόμενον στάδιον εtς
βαΟμόν δυσανάλογον τών πλ·ηθυσμιακών δυνατοτήτων τ-ίjς
Χώρας. Μάλιστα κατα τα τελευταία Ε:τη τοϋ έξεταζομένου
σταδίου, κατά τ-/jν πενταετίαν 1 960- '1 965, ή αϋξησις είναι τοιαύ
της μορφ'i)ς ώσ-ε ·ή Χώρα να καταλαμβάv-η πρώτ·φ Θέσιν εtς
συσχετισμόν μέ τόν πληθυσμόν τ-ης μεταξύ εtκοσι εύρωπαϊκών
και όίλλων χωρών. Al πληθοπαραγωγικαι τάσεις αύξάνουν και
κατα τα έπόμενα ε-η .
Δυστυχώς και κατα την νέαν περίοδον, δ βασιχός χαραχτήρας
τ-ίjς Έλληνιχ'ίjς Κ ινηματογραφίας παραμένει δ tδιος : ΠΙ.-ηθο
παραγωγ·η μέ μειωμέν-ην ποιοτιχ·fιν στάΘμ·ην.
'Εν τούτοις α! πλ·ΙjθΟπαραγωγικαί τάσεις δέν έμποδίζουν τούς
πραγματικούς δ·η μιουργούς τ'ίjς ?·ης Έλλ·ηνικ'i)ς Τέχν·'Ις νά
παρουσιάσουν ταινίας διεθνοϋς έπιπέ8ου, αl δποίαι δχι μόνον
eχαμΟ'J πολλη καλ·ήν καριέραν χαί eξω -ών έλλ·ηνικών συνόρων,
άλλ' έστάΟησαν μέ εύπρέπειαν εtς τα διεΟν'ίj Φεστιβάλ, πολλαί
δέ έξ αύτών άπέσ:rασαν 8ιάφορα βραβεία.
Τό άξιοσημείωτον τ-ίj ς νέας αύτίjς περιόδου είναι α! άξιόλογυι
δημιουpγίαι εις τόν τομέα τών ταινιών μικρi'ί.ς διαρκείας. 'Εμ
φανίζονται σκ·φοθέται μέ άναμφισβ·ήτητον ταλέντον χαl rροο
πτικάς.
"

Ο ίκονομικά καί μορφωτικά έπιτεύγματα

'Εν 'Ελλάδι δ τομεύς τοϋ Κινηματογράφου, ώς οtχονομιχός
κλάδος, παρέμεινε σχε8όν άνεχμετάλλευτος. Τα λ·ηφθέντα νο
μοθετικα μέτρα τ-ίjς τελευταίας δωδεκαετίας άπεδείχΟησαν άνί
σχυρα. Τό χατά τ-ή'J τετραετίαν '1 958- 1 96 1 δ·ΙjμιουpyηΟέν ύπέρ
τ-ίjς 'Ελλά8ος ρεϋμα ώς tδανικοϋ τόπου 8ιά τό " γύpισμr.ι "
διεθνών ύπεpπαραγωγών, έξετράπ·η πpός όίλλr.ις χώρας, tδίq.
εtς Γιουγκοσλαβίαν καί ' Ι σπανίαν, λόγιr έπι8ειχ0είσης όλι-

γωpίας ώς πρός τ·fιν έπίλυσιν βασιχών πpοβλ·ημάτων χαί τ-ήν
όίpσιν τόσον τών έξωγενών δσον και τών έν8ογενών αtτίων τ·ijς
έπελΘούσ·'Ι ς κρίσεως.
'Εξ έπόψεως άγωγ'i)ς τοϋ Κοινοϋ, δ Κιν·ημα.τογράφος, έχτός
έξαιpέσεων, παρέμεινε μίiλλον αtτία 8ιαφ0ορi'ί.ς χαί 8ι8ασκα
λίας έγκληματικών πράξεων. Οϋτε δ Κι'Jηματογράφος άντε
Ι.-ήφΟη τόν παι8ευτιχόν του ρόλον, οϋτε τό Κοινόν έ8έχθη τον
Κ ιν·ηματογράφον ώς μέσον άγωγ'i)ς. ' Η πολιτεία παρέμενεν
άπλώς Οεατ·ής. Δέv eλαβε τα άπαραίτητα νομοΟετικα μέτρα
προς αύτ-fιv τ·ήν χατεύΟυνσιν χαί κυρίως 8έν έμελέτησε, /)ι'
εt8ικών, άρχούντως τδ πρόβλημr.ι.
' Επιχειρήσεις παραγωγ ής ταινιών

Ίδιομορφίαν παρουσιάζουν έν Έλλά/)ι αl Έπιχεψήσεις παρα
γ �γΊJ7 ταινι�ν. Έχ;ός ,ώρι �μέv�ν έξαι ρέσε �ν, αl πλείσται
,
, πολλάκις
τ� ν , ε � ιχεψησ_:: ωv ου �εμιαv οργαvωσιv εμφανιζουν
δε ου8ε γραφεια 8ιαΘετουν.
Κ ;ιτ' ετος έμφ�vίζοv ται vέ� ι έπ ι;<� ψήσει� μ/: άvτίστοιχον έξα
φανισιν παλαιων. Αι, τοιαυται , επιχειρ·ησεις " σκοπόν Ε:χουν
τ-fιν παραγωγην μιi'ί.ς 'ή τό πολύ 8ύο ταινιών.
'Η οtκονομιχ·Ιj έπιφάνεια τώv έν λόγιr " έπιχεψήσεων " είναι
σχεδόν άνύπαρκτος.
Τό μεγαλύτερον ποσοστόν τών έπιχεψήσεων παραγωγ·ij ς ται
νιών συνεχίζει νά λειτου;>γ'ίj άντιοιχονομικώς. Τοϋτο καταδει
χνύεται έκ τοϋ γεγονότος δτι ού/)εμία σχε8όν προεξόφλησις
γραμμr.ιτίων χινημr.ι-ογραφιχών έπιχεψήσεων παραγωγ'i)ς 8ιε
νεργείται παρά τών Τραπεζών.
Παραγόμενα ι ταινίαι

Κατα μέσον δρον α! κατ' Ε!τος παραγόμεναι ταινίαι άνέρχονται
εις 1 0 0 .
Ό άριΘμός τών χατ' eτος παραγομένων ταινιών είναι δυσανά
λογος τοϋ πλ·Ιjθυσμοϋ τ-ίj ς χώρας και γεvικώτερον τ-ίjς έχτά
σεως τ-ίjς χα-αναλωτιχ'i)ς άγορίiς. Ό άριθμός οuτος δέον να
Οεωρ·ηθ·ίj μέγας έν συσχετίσει πρός -όν ύπδ έτέρων χωρών τcιοϋ
τον.
Τεχνιχώς αl ταινίαι είναι σχεδόν έφάμιλλοι τών εύρωπαϊκών.
Ί-Ι ποιοτιχη ? τάΟμη τών ταινιών είναι άντιστρόφως άνάλογος
της παραγομενης ποσότ-1jτος.
Τό μεγαλύτερον ποσοστόν προορίζεται μόνον Βια τ-Ιjν έσωτερικ·ήν
άγοράν.
Κατα τ·ήν τελευταίαν 5ετίαν παρήχθησαν άξιόλογοι ταινίαι.
' Η μεγάλ·η ά8υναμία τών Έλλ·ηνικών ταινιών είναι τό σενά
ρ ιον.
Κόστος παραγωγής

Τό χόστος παραγωγ'ίjς είναι άνάλογον τ-ίjς ταινίας. Συν-ήΘως
έπιχειpείται συμπίεσις τοϋ χόστους εtς βάρος τ-ίjς ποιότ·ητος.
Γενιχώς παρατηρείται αϋξησις τοϋ χόστους χυρίως λόγιr αύ
ξ·ήσεως τ-ίjς άμοιβ'ίjς τών ·�Θοποιών.
Ό μέσος δpος τοϋ χόστους παραγωγ'ίjς τών μέν μελανολεύκων
άνέρχεται εtς 8ρχ. 1 . 000 . 000, τών 8έ έγχρώμων εtς 2 . 000 . 000.
Χ ρηματοδότησις

Βάσει τοϋ όίρΘρου 6 τοϋ ΝΔ 4208 /61 καί της ύπ' άριθ. 3368 1 /
Γ. Κ . 829 /6-2-1 962 άποφάσεως της Νομισμr.ιτιχ'ίjς Έπιτρο
π-ίjς αl Τράπεζαι 8ύνανται να χρ·ηματο8οτ·ήσουν " t8ίq. αύτών
άρμο8ιότητι και έξ ι8ίων 8ιαθεσίμων " τ-fιν παραγωγ·fιν Έλλ·η
νιχών ταινιών.
' Η χατα τα άνωτέρω χρ·ημr.ιτο8ότ·η σις ύπ'i)ρξεν Θεωρψιχ·ή.
Α! Τράπεζαι λόγιr τ'i)ς οtχονομικ'i)ς έπιφανείας τών κιν·ηματο
γραφιχών έπιχεψήσεων, 8έν προβαίνουν εtς χpηματο8οτ-ήσεις.
Ό Οεσμδς τοϋ " χινηματογραφιχοϋ ένεχύρου " 8έν Ε:τυχε έφαρ
μογ'i)ς λόγιr τοϋ 8υν-ητιχοϋ χαρακτ·ίj ρος.
'Η άδυναμία έξευρέσεως χεφαλαίων εχει ώς άποτέλεσμr.ι τ-ήν
παραγωγ-Ιjν !κανοϋ άριθμοϋ ταινιών μέ χαμ·ηΜν κόστος εtς
βάρος τ-ίjς ποιότψος.
Σημειοϋται δτι τά 2 /3 τούλάχιστον τοϋ συνολιχοϋ χόστους
πρέπει νά ύπάρχουν εις ρευστόν διά τ·fιν πλ·ηρωμ:ήν -�θοποιών,
τεχνιχών, πρώτων ύλών, έπεξεργασίας κλπ. εtς χρονικόν 8ιά
στημα ούχί μεγαλύτερον τών 2-3 μηνών. 'Η έξεύpεσις τοιού
του χεφαλαίου δέν είναι εύχερ·ής.
Σ·ή μερον ·ή μόνη ύφισταμένη π·ηγ·fι χρηματο8οτ·ήσεως είναι ·ή
Γενικ·ή Κινηματογραφιχών 'Επιχειρήσεων, 'Εταιρεία συστα
Οείσα ύπδ τ'ίjς Ε. Ί'. Β. Λ.
69

Ί-Ι έν λόγω έταιpία άκολουθεί ϊ8ια κριτήρια χρηματο8οτήσεως.
Α! 8υvατό�·η τες τυγχάνουν περιωρισμέναι.

Κίνητρα ποιοτικής άνόδου τών ταινιών

Τα έκ τοϋ Ν. Δ. !1208 /61 θεσπισΟέντα κίνητρα είναι τα
κάτωθι :
1 . Έπιστροφ-)] 6% έκ τοϋ εισπραττομένου Φόρου Δ·ημοσίων
Θεαμάτων εις τον παραγωγον τΊjς ταινίας έξ ·l] ς εισεπράχΟη
δ φόρος. Τοϋτο 3έν κατέστη κίνητρον ποιοτικ·ϊj ς άνό3ου, καθ'
οσον δ φόρος έπιστρέφεται και εις ταινίας κακΊjς ποιότητος.
2 . Ό θεσμος τ·ϊj ς προστατευομέν-ης ταινίας. Οuτος 3έν άπέ3ωσε λόγtιJ τΊjς ύπαρχούσ·η ς νομικ·ϊj ς ά8υναμίας 3ια τ·)]ν ύπο
χρεωτικ·)Jν προβο/;)]ν τών προστατευομένων ταινιών και τον
καθορισμον τοϋ νομίμου μισΟώματος.
3 . Κρατικα βραβεία. Ταϋτα άποτελοϋν θετικ-)]ν οικονομικ-Ι)ν
ένίσχυσιν πλην ομως άπαιτείται άναμόρφωσις τοϋ θεσμοϋ εις
τρόπον ώστε οuτος να άποτελ'ϊj κίνητρον ποιοτικΊjς άνό8ου τΊjς
έλλ·ηνικΊjς ταινίας.
4 . Το Φεστιβάλ Κιν-ηματογράφου Θεσσαλονίκης. Τοϋτο συνέ
βαλε θετικώς εις τ·ήν ποιοτικ·ήν ιΧνο3ον τών ταινιών.
Βιομηχανικαί έγκαταστάσεις - Studio

Κατα τα 8ιεθνώς παρα3ε3εγμένα ώς s L u d i o θεωροϋνται οι χώροι,
α! έγκαταστάσεις κcΛ δ έξοπλισμός, ο! χρ·ησιμοποιούμενοι
μόνον 3ιά τ·);ν λΊjψιν τών ταινιών.
'Εν 'Ελλά8ι όφίστανται τρία s L u d i o s Κιν-ηματογράφου καl Mc
Τ·ηλεορά<Jεως.
Έκ τών Κ ιν·η ματογραφικών stnd ios τά 2 3ια0έτουν άξιολό
γους κτηρια:ι.άς έγ:ι.αταστάσεις μέ π/;ήρη μηχανολογι:ι.ον έξο
πλισμόν, 3υνάμενα νά έξυπ·η ρετ-ήσουν έξ δλοκλ·ή pου μίαν έλ
ληνικήν παραγωγ·)Jν :ι.αι έν μέρει 3ιε0νείς παραγωγάς.
ΊΌ τρίτον 3ύναται να έξυπηρετ-ήση πλήρως έλληνι:ι.άς παραγω
γάς.
Εις περίπτωσιν άναπτύξεως τ-ϊjς Έλληνι:ι.Ίjς Κιν-ηματογραφίας
:ι.αl προσελεύσεως άλλο8απών τα έν Έλλά3ι όφιστάμενα s Lu 
d i os είναι άνεπαρ:ι.·ϊj .
'Εργαστήρια φωτοχημικής έπεξεργασίας ταινιών

'Η φωτοχημι:ι.·)] έπεξεργασία ταινιών άκο)ουθεί τας γενι:ι.±ς
τάσεις τοϋ :ι.λ ά3ου Κινηματογράφου - Τηλεοράσεως τοϋ δποίου
ιΧποτελεί τμΊjμα.
Ί-Ι 8ιεθν-Ι)ς σχέσις έμφανιζομένων φιλμς είναι : 90% εγχρωμον
και '10% μελανόλευ:ι.ον. Έν ΈλΧά.3ι ·ή σχέσις αϋτη εΙναι : t,0 %
εγχρωμον :ι.αί 60% μελανόλευκον.
Τά έν Έλλά3ι όφιστάμενα έργαστ·ή ρια φωτοχημι:ι.Ίjς έπεξερ
γασίας ταινιών έξυπηρετοϋν π/;ήρως μ�ν τ·Ι)ν έλληνικ·Ι)ν παρα
γωγην μελανολεύ:ι.ων ταινιών, έν μέρει 3έ τ·ήν έμφάνισιν έγ
χpώμων. Εις -τ:ον τομέα πλ·ή pους έπεξεργασίας τών έγχρώμων,
περιορίζονται εις τα 3ιαφ·ημιστι:ι.α φίλμς.
'Εργαστήρια ηχοληψίας

Τα σ·ήμερον λειτουργοϋντα ·ήχοληπτικα έργαστ·ήρια, ιΧτινα
εύρίσ:ι.ονται έγκατεστημένα εις τ-)jν περιοχην 'Αθηνών καί 3ύ
νανται νά έξυπηρετ·ήσουν την Έλληνικην παραγωγήν, άνέρ
χονται εις πέντε.
Είσαyωγή - έξαγωγή ταινιών

Έν Έλλά3ι ·ή εισαγωγη ταινιών εΙναι έλευθέρα :ι.αl ού8εlς
περιορισμος ισχύει ώς εις τας λοιπάς χώρας. Α! :ι.ατ' ετος
εισαγόμεναι ταινίαι άνέρχονται κατά μέσον ορον εις 500.
Το 50% τούλάχιστον τών εισαγομένων ταινιών ποιοτι:ι.ώς εΙναι
κατώτερον τών έλληνι:ι.ών ταινιών μέσης ποιότητος.
Το κατ' ετος 3ιατιθέμενον έπισ·ήμως συνάλλαγμα 3ια τ-Ι)ν εισα
γωγ·)]ν ταινιών εΙναι τΊjς τάξεως τών 2 . 000 . 000 3ολλαρίων.
Θλιβεραν εικόνα παρουσιάζουν α! έξαγωγαl έλληνικών ται
νι�ν. Ό, έ;t l τών _έξαγωγών " ελεγχ?ς όπΊjρξ�ν ύποτυπ�?ης,
χρ·η ζει 3ε αναμορφωσεως το ολον συστ·η μα, εις τρόπον ωστε
τοϋτο να βασισΟΊj έπί οικονομικών καl όρΟολογι:ι.ών βάσεων.
Ώς έξάγεται έ:ι. μελέτης έπισ·ή μων στοιχείων (Τράπεζα τΊjς
Έλλά3ος ) ·ή έλληνικ·)j ταινία άπώλεσε τ·Ι)ν 3ιε0V"ϊj άγοράν, ·ή
?έ άyορασ�ι:ι.-ί) τ·ης άξ �α �πο �?u ετους 1 ?6'1 μέ�ρι σ·ήμε,ρον
εμειωΟ·η εις 8 0 <y0, κατα μεσον ορον, κατα εξαγομεV"ην ταινιαν.
Το κατ' ετος εισαγόμενον συνάλλαγμα έξ έξαγωγών έλλψι:ι.ών
ταινιών εΙναι τ-ϊj ς τάξεως τών 500 . 000 3ολλαρίων.
' Η έπί τών έξαγωγών άρμο3ιότης άν·ή κει εις το Τμ·ϊjμα ' Ελέγ,

χου Δημοσίων Θεαμάτων τΊjς Γενι:ι.Ίjς Γραμματείας Τύπου
καl Πλ·ηροφοριών.
Γραφεία έκμεταλλεύσεως καί ποσοστά έπί έσόδων
'Η

3ιακίνησις καl γενικώς ·ή έκμετάλλευσις τών ταινιών εις
την έσωτερικ-)]ν άγοράν 3ιενεργείται όπο τών Γραφείων 'Εκμε
ταλλεύσεως. Κατά κανόνα ο! εισαγωγείς 3ιαθέτουν 'ί3ια γρα
φεία έκμεταλλεύσεως, ώς καl ο! κυριώτεροι τών Έλλ·ήνων
Παραγωγών.
Τά έπl τών έσό3ων (εισπράξεων ) έκάστης ταινίας 3ικαιώματα
ε;(.ουν, κατά μέσον ορον ώς άκολούθως :
'13ιοκτ-ήτης κιν-ηματογράφου
25%
Έκμεταλλευτ·)]ς Κιv-ηματογράφου
35%
Δι:ι.αίωμα Ταινίας
4 0%
Σύνολον 1 00 %
Εiσιτήρια κινηματογράφων

'Απο τοϋ ετους 1 969 :ι.αl έντεϋθεν παρατηρείται, λ6γ4J :ι.αl τΊjς
Τ·ηλεοράσεως, συνεχ·)]ς μείωσις τών εισιτ·η ρίων έκ κιν·ηματο
γράφων μέ περαιτέρω πτωτικάς τάσεις.
' Η μείωσις τών εισιτηρίων καl ·ή παρατ·η ρουμέV"Ι) αϋξησις τών
κιν-ηματογράφων (αιθουσών ) εχουν προκαλέσει σοβαράν οι:ι.ο
νομικ·)Jν :ι.ρίσιν εις τας άντιστοίχους έπιχειρήσεις.
'Η Έλ/;ηνικ·)] ταινία πραγματοποιεί έν Έλλά.3ι πολλαπλάσιον
άριΟμον εισιτηρίων εναντι τ-ϊjς ξένης τοιαύτης. Κατα μέσον
ορον α! έλληνι:ι.αl ταινίαι πραγματοποιοϋν το 50% τοϋ συνόλου
τών 3ιατι0εμένων καθ' Cί.πασαν τ·Ι)ν Έπι:ι.ράτειαν έτησίως εισι
τ·η ρίων.
Α! ισχύουσαι έν Έλλά3ι τιμαί εισιτ·η ρίων είναι άπο 3ρχ. 5 - 2 0 .
Λuται, συγκριτικώς προς τάς λοιπάς, εύρωπαϊκάς χώρας ι
σχυούσας θεωροϋνται χαμηλαί.
Αiθουσαι

' Η ϊ3ρυσις αιθουσών άν·ή κει εις την άρμο3ιότητα τΊjς Νομαρχίας,
3ιέπεται 3έ όπο τών 3ιατάξεων τοϋ Α. Ν. !�45 / '1 93 7. Ού3εμία
ούσιαστι:ι.·Ι) μελέτη έπl τΊjς σκοπιμότητος !3ρύσεως μιιΧς αιθού
σης πραγματοποιείται.
'Η λειτουργία τών αιθουσών 3ιέπεται όπο τών 3ιατάξεων τοϋ
άπο 1 5 / 1 7 -5-56 Β. Δ. "περl Οεάτρου, :ι.ιν·ηματογράφων κλπ".
Παρατηρείται συνεχ·)]ς αϋξησις τών αιθουσών πpοβολΊjς 3υσα
νάλογος προς το :ι.ινηματογραφιζόμενον κοινόν, εις τρόπον ώστε
νά μειοϋται συνεχώς δ μέσος ορος εισιτηρίων κατά α'ίΟουσαν
προβολΊjς.
Συμφώνως προς το όπο τών Κινηματογραφικών Στατιστικών
έ:ι.36σεων 8·η μοσιευθέν i\Ιητρώο)Ι Κιν·ηματογράφων Έλλά3ος
δ άριΟμος τών Χειμερινών Κινηματογράφων τοϋ ετους '1 969 / 7 0
άνέρχεται εtς 1 055.
Διά τούς έν τ'ϊj χώρq. λειτουργούντας θερινούς Κινηματογρά
φους 3έν όφίστανται στοιχεία. Οuτοι 3έον νά όπολογισθοϋν
εtς 1 . 500.
Το σύνολον τών έν τ'ίj χώρq. λειτουργούντων σ·ή μερον Κινημα
τογράφων 3έον νά όπολογισθΊj εις 2 . 600-2 . 800.
Προσέλκυσις άλλοδαπών - Συμπαραγωγαί

Άν καl εις την χώραν μας ύφίστανται εύνοϊκαί άντικειμενικαl
πpοόποθέσεις 3ιά τ-)Jν προσέλκυσιν άλλο8απών, έν τούτοις
ο �3εμία άξι?λογος ,παραγωγή παρ' άλλο8απών έγένετο κατα
την τελευταιαν περιο3ον.
'Ανασταλτικά αϊτια προσελκύσεως άλλοδαπών

Ταϋτα όπΊjρξαν τά κάτωθι :
1 . οι μεσάζοντες.
2 . 'Η αϋξησις τών τιμών παρά τών s Ln d ίos καί τών τεχνικών
τοϋ κιv-ηματογράφου, έλλείψει άντιστοίχου κρατικοϋ έλέγχου.
3 . ' Η μ·)] ϋπαρξις εύσυνΞι3·ή του καl κατ·η ρτισμένου τεχνικοϋ
προσωπικοϋ.
ι. 'Ανεπάρκεια καταλλ·ήλων βιομηχανικών έγκαταστάσεων.
5 . ' Η έκ τών άτασθαλιών, περl τάς τψ.άς τών παρεχομένων
όπ·ηρεσιών προ:ι.ληΟείσα 8υσφ·ήμισις τΊjς ΧC:ψας μας 3ιεθνώς.
Χαρα:ι.τηριστικον παρά3ειγμα τούτου είναι οτι έκ τών 1 20
περίπου ξένων παραγωγών οι δποίοι ·l] λθον :ι.ατα τά ετη 1 9 6 2
έ!ως ' 1 9 6 7 3ια τό γύρισμ-χ ταινιών έν Έλλά3ι, ού3εlς σχε3ον
έπανΊjλθε 3ια τό γύρισμα νέας ταινίας, έκτος έξαιpέσεών τινων.
.

Συμπαραγωγή

Ούδεμία συμπαραγωγη έγένετο διότι :
1 . Ούδεμία διμερης σύμβασις συμπαραγωγ'ίjς μεταξύ 'Ελλά
δος καί &λλων χωρών ύπεγράφ-η , παρά τδ έπιδειχθέν ένδιαφέρον
έκ μέρους κινηματογραφικώς προ·ηγμένων χωρών.
2 . 'Υπ'ίjρξε μερικ·)ι οικονομικ·)ι άδυναμία έκ μέρους τών Έλλ·ή
νων παραγωγών δι' οικονομικώς ισοδυνάμους συμπαραγωγάς.
Τεχνικοί κινηματογράφου
οι περισσότεροι τών τεχνικών είναι έμπειpικοί.

Ό καΟορισμδς τών εtδικοτήτων και ·ή χορ·ήyησις άδείας άσκ·ή
σεως έπαγγέλματος γίνεται παρά τών συνδικαλιστικών των
δργανώσεων.
Ούδεμία κρατικ·)ι μέριμνα διά το Θέμα ύπ'ίjρξεν.

'Επαγγελματική κινηματογραφική έκπαίδευσις

Δέν εχει δοθ'ίj ή δέουσα προσοχη διά τον καταρτισμδν ίκανών
στελεχ'"ων κ ιν·ηματογράφου.
Αι λειτουργοϋσαι έν τίj Χώρα Σχολαι είναι tδιωτικαί, τών
δποίων ·ή μεγαλυτέρα άδυναμία συνίσταται εις την έλλειψιν
έπαρκών έποπτικών και -εχνικών μέσων, ώς και προγραμμά
των διδασκαλίας άνταποκρινομένων εις τάς συγχρόνους μεθό
δους και άπαιτ·ήσεις τ-ίjς έπιστήμης καί τ'ίjς τεχνικ'ίjς.
Είδικά θέματα
Ή μη ϋπαρξις προστατευτικών μέτρων ύπέρ τϊjς έγχωρίου
παραγωγ'ίjς ι\
' δεσμευτικών τοιούτων της εισαγομέν·ης ξένης

τοιαύτης, καΟιστα μειονεκτικην την Θέσιν μας εις τον τομέα
τοϋ Κ ινηματογράφου, έντδς της Ε. Ο. Κ .
' Η διεΘνης προβολη καί διαφ·ήμισις τοϋ Έλλ·ηνικοϋ Κινημα
τογράφου είναι σχεδδν άνύπαρκτος.
Δέν κατέστ·η δυνατή ή παρά τοϋ Κράτους δργάνωσις 'Εβδομά
δος Έλλ·ηνικ'ίjς Ταινίας εις Χώρας τοϋ έξωτερικοϋ, παρά το
κατά καιρούς έκδ·ηλωθέν ένδιαφέρον έκ μέρους διαφόρων
χωρών.
οι ·ήθοποιοί κινηματογράφου δέν προστατεύονται ώς οι ·ήθο
ποιοt Θεάτρου, ούδέ έχουν τάς αύτάς ύποχρεώσεις, ώς μ·η ύπα
γόμενοι εις τΊjν Έπιτροπην 'Αδείας τοϋ Ν. 5736 /1933 'ι\ εις
&λλον τινά περιορισμόν.
ΚΕΦ. 2 : Κ ΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ, ΡΑΔΙΟΦΗΝΟΥ
Είς τι)ν Τηλεόρασιν

' Η Τηλεόρασις έν 'Ελλάδι, έγκαταλείψασα τό πειpαματικόν
στάδιον, εισ'ίjλθεν εις το στάδιον τϊjς έκπομπ-ίjς πλ·ή ρων προ
γραμμάτων καί δικτυώσεώς τ-ης μέ δλόκλ·ηρον τ·)ιν χώραν.
Σ·ήμερον λειτουργοϋν δύο σταθμοί , έξ ών δ ε!ς άν·ήκει εις το
Ε. Ι . Ρ. Τ. και δ έ:τερος εις την Ύπ-ηρεσίαν 'Ενημερώσεως
'Ενόπλων Δυνάμεων, μεταδίδοντες μελανολεύκους εικόνας.
'Αναμένεται οτι μέχρ ι τέλους της προσεχοϋς 'Ανοίξεως Θά
δλοχλ·ηρωθ'ίj τό πρόγραμμα δικτυώσεως τοϋ Ε. Ι . Ρ. Τ . , εις
τρόπον ωσ-ε δλόκληρος ·ή Χώρα νά δύναται νά παρακολουθ'ίj
Τηλεόρασιν.
Αι εις δλόκλ·ηρον την Χώραν λειτουργοϋσαι, μέχρι 1 5-1-72,
συσκευαt Τ·ηλεοράσεως άνήρχοντο εις 500 . 000, έξ ών 360 . 000
εις τl)ν περιοχ·)ιν Τ. Δ. Πρω-ευούσ·η ς, 7 0 . 000 εις την περιοχην
Θεσσαλονίκης καί 7 0 . οοο εις την λοιπην χώραν.
Ή κατά μ'ίjνα ύπολογιζομένη αϋξ-ησις άνέρχεται εις 1 5 . 000
δέχτας.
ΚαΟ' ύπολογισμούς, δ άριΟμος τών τηλεΟεατών, κατά την 1 5 1 -7 2 , άν·ή ρχετο εις 1 . 500 . 000.
'Υπολογίζεται οτι εις έ:καστον δέκτην άντιστοιχοϋν 3 τηλε
Οεαταί.
Τά τ'ίjς λειτουργίας τών σταΟμών τηλεοράσεως ρυθμίζονται
κατά τάς σχετικάς διατάξεις παρά τϊjς Γενικ-ίjς Γραμματείας
Τύπου χαί Πλ·η ροφοριών. Ούδεμία νομοΟετικ-ή μέριμνα ίtχει
λ·ηφΟ·ϊj μέχι:>ι τοϋδε οσον άφορα εις τΊjν έκπαίδευσιν στελεχών
Τ·ηλεοράσεως {βλ. Πληροφοριακά Στοιχεία Πολιτιστικών
Δραστ·ηριοτήτων, ύπό Γ. Κουρνούτου ) .
Τ ά ύπό τών δύο σταθμών μεταδιδόμενα προγράμματα χαρα
κτηρίζονται ώς λίαν χαμηλοϋ έπιπέδου καί ώς μ:η ίtχοντα δρ
γανικην συνοχ·ήν μεταξύ των. Τοϋτο μαρτυ,�εί οτι εις τον τομέα
τοϋ προγραμματισμοϋ ύπάρχουν τεράστια κενά.
Ί-Ι Τηλεόρασις άκολουΟεί, ποιοτικώς, τ-)ιν πορείαν τοϋ Έλληνι-

κοϋ Κ ινηματογράφου, οπου κυρίαρχον στοιχείον είναι ή έλλει
ψις σοβαρότητος. Τό προσφερόμενον Οέαμα δέν προάγει τον
Θεατήν, άλλ' ίκανοποιεί τας αισθητικας άπαιτ·ήσεις τοϋ πνευ
ματικώς μ·)ι προ·ηγμένου κοινοϋ.
Δέν κατέστη δυνα-·)ι ·ή δημιουργία Τηλεοράσεως μέ χαρακτ'ίjρα
καθαρώς έλ).-ηνικόν.
' Υφίσταται ίtλλειψις :
1 . 'Επαρκών τεχνικών μέσων {στούντιος, μηχανημάτων κλπ. ) .
2 . Έμψύχου ύλικοϋ (ειδικώς έκπαιδευμένου τεχνικοϋ καί καλ
λιτεχνικοϋ προσωπικοϋ ) .
3 . Σχολ'ίjς άνωτέρας βαθμίδος ( Ραδιοτ·ηλεοπτικών ' Επιστη
μών καί Τεχνών ) .
z, . Π ρογραμματισμοϋ καί χρησιμοποι·ήσεως τοϋ καταλλ·ηλο
τέρου άνθρωπίνου δυναμικοϋ καl ύφισταμένων πολιτιστικών
πόρων.
Είς τό Ραδιόφωνον

Οι εtς τήν χώραν λειτουργcϋντες έπισ·ήμως ρα8ιοσταθμοι έντάσ
σονται εις δύο φορείς : ΊΌ Ε. Ι . Ρ. Τ. και τfιν Υ. Ε . τ . Ε . Δ .
Al έπl τοϋ Ραδιοφώνου άρμοδιότητες άν-ήκουν εις τΊjν Γενικ·)ιν
Ι ραμματείαν Τύπου καl Πληροφοριών. Εtς -δν τομέχ τοϋ
προγραμματισμοϋ καl τών έλλείψεων ισχύουν τα άνωτέρω ση
μειωΟέντα, τά άφορώντα εtς την Τηλεόρασιν.
'Εξ έπόψεως μεταδοτικ'ίjς ικανότητος (ισχύος ) σ ημ.ειοϋται
οτι αϋτη δέν είναι ικανοποι·ητικ·ή. Εις πολλα σημεία τίjς χώρας
οι δέκται δέν δύνανται να συλλάβουν τά έκπεμπόμενα προ
γράμματα.
ΚΕΦ.3: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΟΥΤΩ
Πολιτιστικοί πόροι

οι εtς την χώραν μας ύφιστάμενοι σ·ή μερον πολι'7ιστικοl πόροι
ίtχουν ώς άκολούθως :
Αι κλιματολογικαl συνθ'ίjκαι μέ την fiεγαλυτέραν ήλιοφάνειαν
ήμερών {ή ΈλλιΧς διαθέτει τ-ίjν μεγαλυτέραν ήλιοφάνειαν καl
Θεωρείται ώς δ ιδανικός - τόπος δια το " γύρισμα " ταινιών
Κ ινηματογράφου - Τ-ηλεοράσεως ) .
Α ι φυσικαί καλλοναl καί χώροι (είναι λίαν κατάλληλοι δια
τήν λ'ίjψιν ταινιών διεθνοϋς προβολ'ίjς ) .
Τ ά ιστορικα μνημεία {κλασικ'ίjς καί βυζαντιν'ίjς περιόδου ) .
Ί - Ι 'Ελληνικ·ή ιστορία, τ ά 'ήθη και τ ά εΘιμα τοϋ Έλλ·ηνικοϋ
λαοϋ (δύνανται να άποτελέσουν Θέματα ταινιών διεθνοϋς προ
βολ'ίjς ) .
Τό ίtμψυχον ύλικόν, ·ήθοποιοι και κομπάρσοι (οϊτινες δύνανται
εις χείρας ικανώ•ι σκηνοθετών να άποδώσουν τα μέγιστα, θεω
ρούμενοι άπό πλευρeϊς προσαρμοστικότη-ος και καηιεργείας
ώς λίαν καλοί ) .
' Η έλληνικ-ίj λογοτεχνία (δύναται να τροφοδοτήση πολλαπλώς
τ-ήν Τηλεόρ:χσιν καί το Ραδιόφωνον ) .
Οι 'Έλληνες πνευματικοι &νθρωποι έ v γένει {λογοτέχναι, καλ
λιτέχναι κλπ. ) .
Ή ταινιοθ·ήκη τ'ίjς 'Ελλάδος ( tδιωτικ'ίjς πρωτοβουλίας ) .
Τ ό Κέντρον Έρεύνης και Έφαρμογ'ίjς 'Οπτικοακουστικών
μέσων.

Παροuσα άξιοποίησις πολιτιστικών πόρων

' Η άξιοποί·η σις τών ύφισταμένων πολιτιστικών πόρων τυγχά
νει σ·ήμερον ύποτυπώ8ης. Εtδικώτερον εις τον τομέα τϊjς Τη
λεοράσεως - Ραδιοφώνου ·ή άξιοπο(·ησις τούτων Θα ·ήδύνατο
vά έπιφέρη τελείαν άλλαγ·ίjν τοϋ τομέως καί να καταστήσ·η
τΊjν Έλλ-ηνικΊjν Τηλεόρασιν, κυρίως, μίαν τών πλέον άξιολόγων
πολιτιστικών /)ραστηριοτήτων τοϋ τόπου.

Μ έρος

Γ':

Προοπτικαi αναπτύξεως, έπιλογη προτύπου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1

:

ΠΡΟΟΠΤΙΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ

' Υφισταμένη τάσις
Ί Ι σημερινΊj τάσις -οϋ έλληνικοϋ

κιν·η ματογράφου είναι ή
τ'ίjς πληΟοπαραγωγ'ίjς, μέ βασικ·)ιν ά8υvαμίαv την ίtλλειψιν έπι
χεψηματικ·ϊj ς φαντασίας.
οι 'Έλλ-ηνες παραγωγοί τόσον τοϋ Κιν-ηματογράφου OGO'I και
τϊjς Τ·ηλεοράσεως, άντιμετωπίζοντες άμέσους οικονομικας δυσ
χεpείας κινοϋνται εις περιωpισμένα ορια προοπτικ'ίjς καl καλ
λιτεχνικών έπιδιώξεων.
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Το μεγαλύτερον μέρος τ·ίjς κινηματογραφικης παραγωγης
έξ έπόψεως καταναλωτικων στόχων, άποβλέπει εις τ)�ν έγχώ
ριον άγοράν καl μάλιστα εις τον μέσον (καl κάτω ) Θεατ·ή ν.
Καt τουτο διότι δ Θεατ·)�ς οuτος συνθέτει το μεγαλύτερον πο
σοστον του κιν-ηματογραφιζομένου κοινου.
Ί-Ι παρατηρουμέν·η μείωσις της εtσπρακτικ'ijς ικανότητος τίjς
έλλ·ηνικ'ijς ταινίας Θά αύξηθ·ίj έ:τι περαιτέρω, μέ συνέπειαν την
άπώλειαν του μέσου Θεατου καt &.νω.
Τουτο Θά έ:χ·η ώς άποτέλεσμα τ)�ν περαιτέρω μείωσιν τ'ijς ποιό
τητος, έκτος έάν έξωγεν'ij αϊτια άναστείλουν την πτωτικην
πορείαν.
Εtς τον τομέα τίjς Τ·ηλεοράσεως - Ραδιοφώνου ή ύφισταμένη
τάσις συν(σταται εις τ)�ν άντψετώπισιν τρεχούσ·ης φύσεως
άναγκων, πρόίγμα το δποίον άφαιpεί την δυνατότητα έξελί
ξεως του τομέως εις άξιόλογον πολιτιστικην δραστηριότητα.
Εις τον διεθν'ij χωρον ·ή τάσις τοϋ Κινηματογράφου - Τηλεορά
σεως ε!ναι νά καταστουν άξιόλογοι πολιτιστικαt δραστηριότητες
διά τουτο καt άναζ-ητουν νέας έκφράσεις.
Δυνατότητες άναπτύξεως τοϋ τομέως
Ό Κιν-η ματογράφος καl ή Τ-ηλεόρασις

ώς έξελίξψ.ος βιομ·ηχα
νία, τούλάχιστον εις την 'Ελλάδα, εχουν άπεριορίστους δυνα
τότ·ητας άναπτύξεως. Τάς αύτάς δυνατότ·ητας άναπτύξεως
εχουν καt ώς έξελίξψ.ος πολιτιστικ·)� δραστηριότης.
'Ιδιαιτέρως λαμπρον προβλέπεται το μέλλον τ·ίj ς Τηλεοράσεως
εις τ-)�ν 'Ελλάδα καt τ·ίjν διεΟν-ίj κοινωνίαν. Δέον νά ΟεωρηΟ'ij
ώς βέβαιον οτι ·ή Τ·ηλεόρασις Θά προηγ·ηΟ'ij έ:ναντι των λοιπων
πολιτιστικων δραστ·η ριοτ·ήτων, ώς άποτελοϋσα δυναμικον καl
έξελίξιμον κλάδον.
Κατά τ·ίjν προσεχ'ίj 1 5ετίαν Οά έ:χωμ�ν έ:ντασιν της σ·ημ!Χσίας
κυρίως τ'ijς Τηλεοράσεως, τόσον εις τ·)�ν χώραν μ!Χς οσον και
διεΟνως. Καt τουτο διότι, πλίjν των &.λλων, ·ή Τηλεόρασις ε!ναι
το σπουδαιότερον των μέσων μαζιχ-ίj ς έπικοινωνίας καl των
πλέον άνέτων καl προσιτων Οεαμάτων.
Το μέλλον του Κιν·ηματογράφου έξ έπόψεως αtθουσων προβο
);ίjς εις τίjν 'Ελλάδα καt διεΟνως δέν προβλέπεται εύοίωνον.
Ό ρόλος καl ·ή σ·ημασία του Ραδιοφώνου ώς πολιτιστικ'ijς δρα
στηριότ·η τος προβλέπεται οτι Οά μειωΟ'ij κατά την προσεχ'ij
1 5ετίαν. Παρά ταυτα: ή άξιοποίησις των ώς &.νω άναφερΟέντων
πολιτιστικων πόρων δύναται νά καταστ·ήσ·η το Γα:διόφωνον
εις τ·ίjν χώραν μας άξιόλογον πολιτιστιχ-ίjν δραστηριότητα.
Συμπεράσματα

Ί- Ι δυνατότης άναπτύξεως του τομέως καl έπιθυμητη καt άναγ
καία ε1ναι διά το κοινωνικον σύνολον.
'Ιδιαιτέρως δ Κινηματογράφος ώς τέχνη Μναται νά συμβάλη
Θετικως και δυναμικως εις τ·ίjν πνευματικην καl ·ί] Θικ·)�ν έξύ
ψωσιν του συνόλου.
Εις τfιν περίπτωσιν καΟ' ·i]ν Ί)Οελε συνεχισθ'ij ή ύφισταμέν-η
�ατάστο;σις εις _τΟ'J ;ομέα, ·ή πολιτιστική σ·ημασία τούτου Θά ε1ναι
αρν-ητικη έν τιr μελλοντι.
ΚΕΦΑΛΑ Ι Ο Ν 2

:

ΕΠΙ ΛΟΓΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ

'Επιλεγέν ίδε&δες πρότυπον

Το έπιλεγέ:ν ιδεωδες πρότυπον άναπτύξεως του τομέως άνα
�έρεται �ις το πρ�τον μ� ρος τ'ij,ς παρούσ:ης ύπο, το�. τίτλον
Βασικαι Κατευθυνσεις Αναπτυξεως του Τομεως .
' Η άνάπτυξις του τομέως βάσει του έπιλεγέντος προτ1)που
Θεωρείται λίαν έφικτ·ή.
Συμπληρωματικως σημειουνται τά κάτωθι :
1 . Ό Κιν·η ματογράφος καt ·ή Τ·η λεόρασ:ς διά νά έξυπ·η ρετ·ήσουν
οντως το κοινωνικον σύνολον δέον οπως καταστουν κατά τ·ίjν
προσεχ'ij 1 5ετίαν μέσα άγωγ·ίj ς τούτου καl πνευματικίjς έπικοι
νωνίας τ-ίj ς χώρας μας μετά των &.λλων χωρων.
2 . Ί Ι Τ·η λεόρασις όά πρέπει, διά τ'ijς ρ ιζικ'ijς άναμορφώσεως
των προγραμμάτων τ·η ς, τ'ijς χρησψοποι·ήσεως άνθρώπων του
Πνεύματ�ς, τ1ς Τέ�νης Υ;αl ;Ίjς Έπιστ·ήμης κα_t τ1ς εtς δλό
κλ·ηρον την χωραν επεκτασεως της καί τεχνικως αρτιωτέρας
έμφανίσεώς της, νά καταστίj 15ντως πολιτιστικη δραστηριότης
καί ούχl αtτία δημιουργίας κινηματογραφογενων ψυχονευρώ
σεων κυρίως εις τ·ίjν παιδικ·ίjν ήλικίαν.
3 . Ό Κιν-ηματο-�;� �φος δέον νά έγ κ;ι.ταλε,ίψ·� το� ς α�τ? σχε
, χαt τον επαρχιωτισμον , ως χαι την τασιν να απευ
διασμους
Ούνεται εtς τά κατώτερα έ:νστικτα και τά " χοντρά " γουστα
του χοινου.

�' . Νά άναμορφωθοϋν καl νά αύξηθουν τά τηλεοπτικά καl ρα
διοφωνικά προγράμματα πολιτιστικης χαl πνευματικ'ijς άγω
γ'ijς τοϋ κοινου.
π? ι·η θουν τά όπτιχοακουστικά μέσα εtς την
? . r,ά χρ·η σιμ
και? ως
μέσον παιδείας του Κοινου.
εκπαιδευσιν

' Επιλεγέν ξένον πρότυπον

Την πλέον [κανοποιητικην όργάνωσιν τοϋ Κιν·ημ!Χτογράφου
άπο άπόψεως παραγωγ'ijς έ:χουν έπιτύχει ·ή ' Ισπανία, ·ή Γιουγ
κοσλαβία και ή ' J"ταλία. Α! χωραι αuται δύνανται νά άποτελέ
σουν πρότυπον διά τ·fιν 'Ελλάδα ώς έμφανίζουσαι τάς αύτάς
σχεδον κλιματολογικάς και λοιπάς συνθ·ή κας.
'Όσον άφορα τίjν κατάρτισιν στελεχων του τομέως και τ·fιν χρ·η
σιμcποίησιν των όπτικοακουστικων μέσων εις την έκπαίδευ
σιν καl την ένημέρωσιν του Κοινου δύνανται νά ληφθοϋν
ώς πρότυπον α! Η . Π . Α .

Μ έρος Δ' Πολιτικη καi tργα ύποδομ fjς
:

ΚΕΦ. 1

:

ΠΟΛΙΤΙΚΗ Κ Α Ι ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 1 972 - 1976

Πολιτική άναπτύξεως τοϋ τομέως
Ί-Ι άνάπτυ � ις τ'ijς Έλλ� νικ'ijς l\ινηματογρ

�φίας, περιλαμβα
,
�ομ:_νης_, και της Τηλεορασ�ως, Θα πρέπει να .�ασισθ'ij έπt τ'ijς
αρχης οτι δ Κινηματογραφος - Τηλεόρασις εχει διπλ'ijν χαι
άδιαίρετον ύπόστασιν ·ίjτοι άποτελεί : α ) μέσον άγωγ·ίj ς του
Κοινου και πνευμ!Χτιχ'ijς έπιχοινωνίας τ'ijς Χώρας μας μετά
;ων r})�λων χωρ �ν και , β ) πλουτοπαραγωγι κ·ίjν πηγ·ίjν διά τίjν
ΕΟνιχην μ!Χς Οιχονομιαν.
Ώς στόχοι τ·ίjς προσεχοϋς πενταετίας δέcν νά τεθουν ο! κάτωθι :
1 . Ί-Ι προσέλκυσις άλλοδαπων διά την έν λόγeι> ·ί] έν μέρει
παραγωγ·ίjν ταινιων έν 'Ελλάδι, εϊτε α•)τοτελως εϊτε ύπο μορ 
φ·ίjν συμπαραγωγ'ijς μετ' άντιστοίχων έλληνικων έπιχεψήσεων.
2 . Μείωσις τ·ίjς πληθοπαραγωγ'ijς και έπιτάχυνσις τ'ijς παρα
:yωγ'ijς ταινιων ποιότητος.
3 . 'Επιδίωξις παραγωγ'ijς ταινιων προοριζομένων διά την διε
Θν'ij άγοράν.
r� . 'Άμεσος άντιμ�τώπισις τ·ijς ύφισταμένης οικονομιχ·ίjς χρί
σεως εtς τον Κινημ!Χτογράφον.
5 . Αίίξησις τ'ijς ποιοτικ'ijς και παραγωγιχ'ijς !κοινότητος των
ύφισταμένων βιομηχανικων έγκαταστάσεων, ώς χαl έγγραφης
ραδιο-τηλεοπτιχων προγραμμάτων.
6 . ' Αναμόρφωσις των ραδιο - τηλεοπτικων προγραμμάτων
και χρησιμοποίησις των ύπαρχόντων πολιτιστικων πόρων,
εtς τρόπον (�στε ο! ραδιοτηλεοπτικοt σταθμοt νά καταστουν
σύγχρονα μtσα πλ·η ροφορ·ή σεως, παιδείας και ψυχαγωγίας.
7 . Κατάρτισις !χανων τεχνικων στελεχων.
8 . Μερικ·ίj χρ·η σιμοποίησις των όπτιχοαχουστιων μέσων εtς
την έκπαίδευσιν.
9 · Έπιδίωξ �ς έκδη λώσεως τοϋ ένδιαφέροντος του Κοινου
, ταινιας ποιοτητος.
,
δια, τας
_
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Διά τίjν έπίτευξιν των άνωτέρω άναφερομένων στόχων καθί
σταται άναγκαία ·ή λ'ijψις μέτρων βασικ'ijς ύποδομ'ijς, ώς χάτω
Θι :
1 . ' Αναμόρφωσις τ'ijς ύφισταμένης π�ρι Κινημ!Χτογράφου νομο
θεσίας.
2 . Λ'ijψις νομοθετικων μέτρων ύπέ:ρ τ·ϊjς Τηλεοράσεως.
3 . Καθιέρωσις συστήματος έλέγχου έπl των τιμων των παρε
χομένων ύπηρεσιων εις τον l(ινημ!Χτογράφον καί διατήρησις
χαμηλου κόστους παραγωγ'ijς.
ι• . 'Εξάλειψις των ύφισταμένων άνασταλτικων αιτίων παρα
γωγ'ijς ταινιων παρ' άλλοδαπων έπιχεψήσεων (ώς ταυτα περι
γράφονται εtς το σχετιχόν κεφάλαιον άνωτέρω) .
5 . Καθιέρωσις χιν·ήτρων προσελχύσεως άλλοδαπων έπιχεψή
σεων (έξασφάλισις χαμηλου χόστους παραγωγ·ij ς, &.μεσος χαί
ταχεία έξυπηρέτησις, άσφάλισις άλλοδαπων παραγωγων διε
Ονους προβο);ίjς, παροχ·fι στρατιωτικου ύλιχοϋ καί μέσων κλπ. ) .
6 . 'Επιδίωξις ύπογραφ-ίjς συμβάσεων κιν-ηματογραφικ'ijς συνερ
γασίας μετά ξένων κρατων.
7 . "Ιδρυσις Γραφείων 'Οργανώσεως Μέσων Π αραγωγ'ijς
(κατάργησις μεσαζόντων ) έξυπηρετήσεως άλλοδαπων. Τά

έν λόγ� γραφεία δέον να εΙναι tδιωτικά, έλεγχόμενα ομως
ύπό τοϋ κράτους.
8 . "Ιδρυσις κρατικοϋ Γραφείου έξυπηρετήσεως άλλοδαπών.
Τό έν λόγ� Γραφείον δέον να προβ'ίj εtς τήν κατάρτισιν έπιcrή
μων τιμοκαταλόγων έπι τών έν 'Ελλάδι ισχυουσών τιμών,
συγκέντρωσιν τοπογραφικών χαρτών και λοιπών συναφών
στοιχείων προς πλ·ήρη κατατόπισιν άλλοδαπών έπι τών ύπαρ
χουσών φυσικών δυνατοτήτων, κατάρτισιν πινάκων κλιματολο
γικών και έδαφολογικών συνθηκών διαφόρων τόπων ''γυρίσμα
τος" (ν'ίjσοι, κολπίσκοι , ορμοι, δάση , πεδιάδες, διάφορα τοπία
κλπ. ) , συγκέντρωσιν στοιχείων δια συγκοινωνιακα μέσα, ξενο
δοχεία:, χαρακτηριστικα γνωρίσματα έκάστου χώρου { τοπικαι
ένδυμασlαι, ·ί)Θη, έ:Θιμα } και την έν γένει έξασφάλισιν τ'ίjς δυνα
τότητος παροχ'ίjς πληροφοριών και ύπηρεσιών άπαραιτήτων
δια την όργάνωσιν μιας ξέν·η ς παραγωγ'ijς διεΟνοϋς προβολ'ijς.
9 . Συγκέντρωσις άχρ·ήστου στρατιωτικοϋ ύλικοϋ (στολαί ,
οπλα, βλ·ήματα, αύτοκίνητα κλπ. παρωχημένης έποχ'ijς ) άπα
ραιτ·ήτου δια τ·ην λ'ίjψιν πολεμικών και λοιπών ταινιών.
1 0 . Κατάρτισις φωτογραφικοϋ άρχείου άρχαιολογικών χώρων
και τόπων " γυρίσματος " έπι τ'ίj βάσει τών μέχρι τοϋδε
γνωστών άναγκών τ'ijς άλλοδαπ'ijς κινημ.χτογραφικ'ijς παρα
γωγ'ίjς.
1 1 . 'Έκδοσις και άποστολ·η έντύπων και διαφημιστικοϋ
ύλικοϋ εtς ξένας κιν·ημ.χτογραφικάς έπιχεψήσεις.
1 2 . 'Αντιμετώπισις τών ύφισταμένων όργανωτικών Θεμάτων
τών έν 'Ελλάδι έπιχειρήσεων παραγωγ'ίjς και έμπορίας ται
νιών. 'Η όργάνωσις δέον να στηριχΘ'ίj έπι όρθολογιστικ(;)ν
βάσεων, άντιμετωπίζουσα τας έν λόγφ έπιχειρήσεις ώς ύγιείς
οικονομικας και πνευματικας μονάδας.
� 3 . Κ�Θιέρωσις Υ;ινήτρων _ παραγωγ'ijς ταινιώ_ν π�ιότη -τ;ος και
αντικιν-ητρων μειωσεως της πλ·ηΟοπαραγωγης , ως κατωΟι :
α } Κατ�ταξις τ�ν ται� ιών εtς τρείς κατηγορίας : προστατευο
,
μένας, ενισχυομενας, απλας.
β ) 'Υποχρεωτική προβολ·η εtς τούς κινημ.χτογράφους τών
προστατευομένων και ένισχυομένων ταινιών.
γ) 'ΕλευΟέρα έξα:γωγή τών προστατευομένων και ένισχυο
μένων ταινιών.
δ) ΚαΟιέρωσις βραβείων δια τας προστατευομένας και ένι
σχυομένας ταινίας.
ε) 'Αφορολόγητος εισαγωγή πρώτων ύλών.
11.t . Χρηματοδότησις τ·ίjς κι'ιημ.χτογραφικ'ίjς παραγωγ'ijς και
ύλοπο(·ησις τοϋ ύφισταμένου θεσμοϋ τοϋ " ειδικοϋ κινημ-Χτο
γραφικοϋ ένεχύρου "
1 5 . 'Αναμόρφωσις τ'ijς άσκουμένης σήμερον φορολογικ'ijς
πολιτικ'ijς (ιΧμεσος μείωσις φόρου δημοσίων Θεαμάτων κατα
25% μέχρις έξομοιώσεώς του μέ τα διεΟν'ίj έπίπεδα ) ώς και
τών ύφισταμένων κινήτρων { έπιστροφή 6% , κρατικα βραβεία
κλπ. )
1 6 . ΚαΟιέρωσις ποσοτικοϋ και ποιοτικοϋ έ),έγχου έπι τών
εισαγωγών και ύποχρεώσεως τών άλλοδαπών, οιτινες εισά
γουν ταινίας, οπως έξάγουν ύποχρεωτικώς ώρισμένον άριθμόν
έλληνικών ταινιών ποιότητος.
1 7 . 'Αναμόρφωσις τοϋ ισχύοντος συστήματος προληπτικοϋ
έ),έγχου έπι τοϋ κινηματογράφου και κατάρτισις Κώδικος
Προλ'ηπτικοϋ 'Ελέγχου Ταινιών Κινημ-χτογράφου - Τηλεοράσεως.
1 8 . Καθιέρωσις μισθώματος - πλαισίου ταινιών.
1 9 . 'Εκσυγχρονισμός τών βιομηχανικών έγκαταστάσεων και
έγγραφ'ijς ραδιο-τηλεοπτικών προγραμμάτων και καθιέρωσις
πιστοποιητικοϋ τεχνικ'ijς άρτιότητος.
20 . 'Ίδρυσις φωτοχημικοϋ έργαστηρίου έπεξεργασίας έγχρώ
μων ταινιών, δυναμένου να έξυπηρετ'ij και ξένας παραγωγάς.
2 1. . 'Λπογραφ·Ιj ύφισταμένων κινηματογράφων (αtθουσών )
και σύνταξις κανονισμοϋ ίδρύσεως κινηματογράφων έν συσχε
τισμι'{> προς τα ύφιστάμενα έκάστοτε προβλήματα ψυχαγωγίας
τοϋ κοινοϋ και έμπορίας τών ταινιών.
2 2 . ΚαΟορισμός εtδικοτήτων και χορ·ήγησις υπο άρμοδίου
κρατικοϋ φορέως άδείας άσκ·ήσεως έπαγγέλματος τεχνικοϋ
λ·ήψεως και έπεξεργασίας ταινιών.
23 . Έξυγίανσις τ'ίjς έπαγγελματικ'ijς κινημ.χτογραφικ'ijς έκ
παιδεύσεως (άναμόρφωσις προγραμμάτων, έφοδιασμός σχο
λών μέ έποπτικα μέσα, συνεχ·ης παρακολούΟησις και έ:λεγχος
σχολών ) .

24 . Μετεκπαίδευσις τεχνικών κινημ-χτογράφων (χορήγησις
ύποτροφιών και καθιέρωσις σεμιναρίων μετεκπ.χιδεύσεως } .
25 . Λ'ijψις τών άναγκαιούντων νομοθετικών και διοικητικών
μέτρων έπι σκοπι'{> χρησιμοποιήσεως τών ύφισταμένων πολι
τιστικών πόρων (άνθρώπινον δυναμικόν, έλληνικ·η ιστορία,
λογοτεχνία κλπ. ) προς ύλοποίησιν τοϋ ύπ' άριΘ. 6 στόχου.
2 6 . Προμ·ήθεια μηχανών προβολ·ϊj ς τών 16 χιλ. και φωτεινών
διαφανειών ύπό τών σχολείων ολων τών βαΟμών έκπαιδεύσεως.
2 � . Δημιουργ ία κινη ι-ι;-χτογραφι�'ijς �γωγ1jς �αι κριτ;η ρίων
,
,
μεσ� Τηλεορασεως
και Ραδιοφωνου επι σκοπ� εκδηλωσεως
τοϋ ένδιαφέροντος τοϋ Κοινοϋ δια τάς ταινίας ποιότ·ητος.
28 . Π ροβολή - διαφήμισις τών ταινιών ποιότητος δια τοϋ
Τύπου και λοιπών μέσων ένημερώσεως τ'ίjς Κοιν1jς Γνώμης.
2 9 . 'Αναμόρφωσις καί ένίσχυσις τοϋ έν Θεσσαλονίκη Φεστιβαλ
Έλληνικοϋ Κινημ-χτογράφου.
3 0 . Διάδοσις και διαφ·ήμισις τ'ijς 'Ελληνικ1jς Κ ινημ-χτογραφίας
έν τn ήμεδαπ'ίj και άλλοδαπ'ίj (όργάνωσις " 'Εβδομάδος Έλλη
νικ·ij ς Ταινίας ", συμμετοχή τ'ίjς 'Ελλάδος εtς διεθν1j κινημ-χτο
γραφικά συνέδρια και κινημ-χτογραφικας έκδηλώσεις κλπ. ) .
3 1 . 'Ενίσχυσις τών ύφισταμένων Κινημ-χτογραφικών Λεσχών
και συναφών ιδρυμάτων.
32 . 'Ίδρυσις Κρατικ1jς Ταινιοθήκης.
33 . Σύστασις Κεντρικ'ijς Έπιτροπ-ίjς Κινηματογραφικ1jς Π ολι
τικ1jς παρα τι'i) Ύπουργεί� Κυβφνητικ'ijς Πολιτικ'ijς (ή έπι
τροπή αϋτη οα μελετα και Θα καθορίζη και Θα συντονίζη τ·η ν
έκάστοτε άκολουΘητέαν πολιτικ·Ιjν έπι τοϋ Κ ινημ-χτογράφου } .
3t• . Σύστασις Κεντρικ'ijς Έπιτροπ-ίjς Τηλεοπτικ1jς και Ραδιο
φωνικ'ίjς Πολιτικ·ijς παρά -ι'i) 'Τπουργεί� Κυβερνητικ1jς Πολι
τικ'ίjς (ή έπιτροπή οα καθορίζη τήν πολιτικήν έπι τών πολιτι
κών και μορφωτικών προγραμμάτων } .
Π ροϋπολογισμός δαπανών ϊ;ργων ύποδομής
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ

2

:

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

1 . Όλοκλ·ήρωσις τ1jς Κρατικ'ίjς Ταινιοθήκης, δια τ'ijς δημιουρ
γίας α } 'Αρχείου-Μουσείου Κ ινημ-χτογράφου εις δ Θα κατατίθεν
ται σενάρια, φωτογραφίαι και λοιπα στοιχεία β) Βιβλιοθήκης
γ ) Μορφωτικοϋ Κύκλου (διαλέξεις κλπ. ) .
2 . 'Ίδρυσις Κινηματογραφικών Λεσχών εtς ολα τα άστικά
κέντρα.
3 . Εtσαγωγή τοϋ μ-χθήματος της 7ης Τέχνης εtς τα Γυμνάσια.
t• . ''Ιδρυσις Κρατικ'ijς Σχολ·ίjς Κινημ-χτογράφου και Ραδιο
τηλεοπτικών 'Επιστημών και Τεχνών (ώς άνωτάτη βαΟμίδcι.
έκπαιδεύσεως ) .
5 . 'Ίδρυσις ΔιεΟνοϋς Κέν-ρου Κινημ-χτογράφου και Τηλεο
ράσεως, εις δ οα λαμβάνουν χώρα διεθν1j συνέδρια και συναφείς
έκδηλώσεις.
6 . Σύστασις Όργανισμοϋ ' Αναπτύξεως τίjς 'Ελληνικ·ίjς J( ινη
μ-χτογραφίcι.ς, ώς ένιcι.ίου κρατικοϋ φορέως.
7 . Πλήρ·ης χρ·ησιμοποίησις τών όπτικοακουστικών μέσων εις
τήν έκπαίδευσιν.
8 . Μετατροπή τ·ίjς Τηλεοράσεως εις !:γχρωμον.
9 . ''l δρυσις νέων βιομ·ηχανικών μονάδων λ·ήψεως και έπεξερ
γασίcι.ς έγχρώμων ταινιών.
1 0 . Λ'ίjψις ολων τών άναγκαιούντων μέτρων ινα ·ή χώρα μας
μετατραπ·ίj εtς πόλον i!λξεως διεΟνών παραγωγών.
ΚΕΦ. 3 : ΠΟΛ ΙΤΙΣΤΙΚΗ Α Α ΠΤΥΞ ΙΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΩΣ
Διαχωρισμός δραστηριοτήτων

Δια τ·ην άξιοποίησιν τοϋ τομέως και ειδικώτερον τοϋ Κινημα 73

τογράφου, ώς πολιτιστικης 8ραστηριότητος, παρίσταται άνάγκη
δπως γίνη κατανοητη ή κάτωθι βασικη άρχ·ή :
Ό Κινηματογράφος (περιλαμβανομένης και τ'ίjς Τηλεοράσεως )
έξ έπόψεως μ/:ν παραγωγικης 8ια8ικασίας, άποτελεί οtκονομι
κην 8ραστηριότητα (βιομηχανικός κλ�8ος ) , έξ έπόψε ως 81:
παραγομένου προϊόντος ε!ναι πολιτιστικ·η 8ραστηριότης ( , Εβ8όμη Τέχνη ) .
'Επομένως , 8ιά νά καταστη 8υνατη η πολιτιστικη αναπτυξις
τοϋ τομέως 8έον οπως 8ιαχωρισθοϋν αι 8ύο αuται 8ραστηρ :ό
τητες και ένταχθοϋν εtς τούς άντιστοίχους κρατικούς φορεις.
_

,

,

,

,

,

ΠολιτιστικΤι δραστηριότης

Τό 'Υπουργείον Πολιτισμοϋ θά πρέπει νά άναλάβη την προ
στασίι:(ν καt προώθησιν τών ταινιών ποιότητος (καλλιτεχνικαt
ταινίαι), 8ιά τ-ϊjς λ·ήψεως τών κάτωθι μέτρων :
1 . Κατάταξις τών ταινιών μεγάλου μ:ήκους εtς 8ύο κατηγορίας:
α) Ώς " προστατευόμεναι " μ/:ν νά χαρακτηρίζωνται έκείναι
τών ταινιών αlτινες παρουσιάζουν έξαιρετικά καλλιτεχνικά,
τεχνικά καt πνευματικά προσόντα, ώς " ένισχυόμεναι " 81:
αι έμφανίζουσαι σημαντικά έπιτεύγματα τινών τών άνωτέρω.
β) Καθιέρωσις 1 0 τούλάχιστον έτφίων χρ·ηματικών βραβείων
8ιά "προστατευομένας" ταινίας έκ. 8ρχ. 500.000 εως '1 .000.000
και 1 5 έτ·ησίων χρηματικών βραβείων 8ι' " ένισχυομένας "
ταινίας, έκ 8ρχ. 300.000 εως 500.000.
2 . Τά ώς άνωτέρω ποσά θά χορηγώνται άναλόγως καt τών
πραγματοποιουμένων εtσιτηρίων. 'Εν πάση περιπτώσει έκάστη
ταινία Οά λαμβάνη δπωσ8·ήποτε τό κατώτερον ποσόν (500.000
'ι) 300.00 0 ) &μα τ'(j κατατάξει της εtς μία τών ώς &νω κατηγο
ριών.
3 . Καθιέρωσις 10 τούλάχιστον χρηματικών βραβείων 8ιά ται
νίας μικροϋ μ·ήκους, κλιμακουμένων άπό 8ρχ. 50.000 εως
1 00.000.
4 . Κατάταξις τών ταινιών μικροϋ μ·ήκους εtς 8ύο κατηγορίας:
α) .. προστατευομένας ,, και β) .. ένισχυομένας , , ΙJ.νευ ποσο
τικοϋ περιορισμοϋ.
5 . Τόν ΙJ.νευ κρ ίσεως χαρακτηρισμόν ώς " προστατευομένων "
μ/:ν τών βραβευομένων έλληνικών ταινιών εtς Φεστιβάλ έσω
τερικοϋ ·η έξωτερικοϋ, ώς " ένισχυομένων " 81: τών προκρι
νομένων 8ια την συμμετοχήν των εtς Φεστιβάλ, μ·η . άποκλειο
μένου τοϋ χαρακτηρισμοϋ και τούτων ώς " προστατευομένων " ,
άλλα κατα την 8ια8ικασίαν ·ί]τις θ α tσχύη 8ι' ολας τας ταινίας.
6 . Ίποχρεωτικη προβολη τών ταινιών ποιότητος. 'Άπαντες
οι Κιν-ηματογράφοι να ύποχρεοϋνται οπως προβάλλουν 8ύο
τούλάχιστον έβ8ομά8ας κατα κινηματογραφικ·)ιν περίο8ον ται
ν ίας ποιότητος (προστα'τευομένας καt ένισχυομένας } .
7 . Βράβευσις τών σκηνοθετών, σεναριογράφων, ·ή θοποιών,
μουσικοσυνθετών, 8ιευθυντών φωτογραφίας , χειριστών και ύ
πευθύνων 'ι\χου και λοιπών συντελεστών τών ταινιών ποιότ·ητος.
8 . Παραγωγη ντοκυμανταιρ πολιτιστικοϋ περιεχομένου (κινη
ματογράφησις μνημείων, πολιτιστικών πόρων ώς λ.χ. λαϊκών
χορών, λαογραφικοϋ και λοιποϋ ύ),ικοϋ κλπ . ) ώς καt ταινιών
ποιότ-ητος μικροϋ μ·ήκους.
9 . Ίποχρεωτικη προβολη εtς τούς κινηματογράφους άπασών
τών ταινιών μικροϋ μήκους.
1 0 . Άνάλ·ηψις καί άναμόρφωσις τοϋ Φεστιβάλ Θεσσαλονίκ·ης
καt ύπαγωγ·η εtς τό Ίπουργείον Πολιτισμοϋ ολων τών Κινη
ματογραφικών Φεστιβαλ και λοιπών συναφών έκ8ηλώσεων.
1 1 . Έπίσ·ης, έκ τών προτεινομένων μέτρων ύπο8ομ·ϊj ς εtς
τό 1 ον και 2ον κεφάλαιον τοϋ τετάρτου μέρους τ-ϊjς παρούσης,
να άνα);ηφθοϋν ύπό τοϋ Ίπουργείου Πολιτισμοϋ : α) Ί-Ι Κρα
τικ-ή Ταινιοθ·ήκη β) Λ! ύπάρχουσαι και !8ρυθησόμεναι Κινη
ματογραφικαt Λέσχαι γ ) Τό !8ρυ0ησόμενον ΔιεΘν/:ς Κέντρον
Κινηματογράφου καt Τηλεοράσεως 8) Τα προτεινόμενα εργα
ύπο8ομ'ίj ς πενταετίας 1 9 7 2 - 1 976, ύπ' άριΘ. 1 7 , 23, 25, 2 7 ,
28 , 2 9 ; 30, 3 1 καt 3 2 .
1 2 . Ίπαγωγ·)ι τοϋ προληπτικοϋ έλέγχου έπι τών ταινιώ'Ι
Κιν·ηματογράφου - Τηλεοράσεως εtς τό Ίπουργείον Πολιτι
σμοϋ.
Προτεινόμεναι Έπιτροπαi

Διά τόν χαρακτηρισμόν τών ταινιών ώς " προστατευομένων "

1 'Α νανεώ στε

74

συν δ ρ ο μ η

-

ΜΗΝ ΤΟ

Α

·f) (( ένισχυομ�νων ' ' , ώς %αL τ-Ι}ν βράβεuσι.ν τών ταινιων μικροU
μ·ήκους και τών σκηνοθετών καl λοιπών συντελεστών καt ται
νιών ποιότητος, προτείνεται ·ή σύστασις παρά τι';) Ίπουργείφ
Πολιτισμοϋ τών κάτωθι Έπιτρο'(tών :

Α' .

Έπιτροπ.χl χαρακτηρισμοϋ ταινιών ώς " προστατευομένων " Ί) cc ένισχυομένων " .

Πρωτοβάθμιος

'Επιτροπή

άπαρτιζομένη έ κ τών κάτωθι :

1 . Ένός άκα8ημαϊκοϋ της Τάξεως Γραμμάτων ώς προέ8ρου
2 . Τριών προσώπων κύρους με εt8ικάς περί τ-)ι ν κινηματογρα
φίαν γνώσεις
3 . 'Εξ ένός άντιπροσώπου τών : α ) άρμο8ίων κρατικών
φορέων (Ίπουργείων Πολιτισμοϋ καt ΈΘνικ·ϊj ς Οtκονο
μίας, Γ�ν. Γραμματείας Τύπου ) β) Κριτικών Κινηματο
γράφου γ) Σκηνοθετών 8) Μουσικών ε ) Παραγωγών
Δευτεροβάθμιος 'Επιτροπή. Κατα τών άποφάσεων της Πρωτο
βαθμί:Jυ Έπιτροπης νά 8ικαιοϋται δ έν8ιαφερόμενος να άσκη
εφεσιν ένώπιον Δευτεροβαθμίου 'Επιτροπης άπαρτιζομένης έκ :
1 . Τοϋ Ίπουργοϋ Πολιτισμοϋ, ώς προέ8ρου
2 . Ί οϋ Γε� ικοϋ Δ /ντοϋ της Γεν. Δ /νσεως Πολιτισμοϋ, ώς
αντιπροε8ρου
3 . Έν�ς άκα8ψαϊκοϋ τΊjς Τάξεως ;ων Γ p α17μάτων
,
4 . Τριων προσωπων κυρους
με εt8ικας περι την χινηματογραφίαν γνώσεις
5 . 'Ενός κpιτικοϋ χινηματογράφου
6 . 'Ενός σκηνοθέτου
7 . 'Ενός μουσιχοϋ
8 . 'Ενός πα.ραγωγοϋ

Β' . Έπιτροπαι Βραβεύσεως ταινιών μιχροϋ μ·ήκους, σκηνο
θετών κλπ. ώς κάτωθι :
Πρωτοβάθμιος 'Επιτροπή βραβεύσεων έκ τών :
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Τοϋ Γενικοϋ Δ /ντοϋ της Γενι:ι.Ίjς Δ /νσεως Πολιτισμοϋ,
ώς προέ8ρου
Τριών Π;>οσώπων κύρους μ/: εt8ικάς περί την κ ι νηματογραφίαν γνώσεις
Ένός κριτικοϋ κινηματογράφου
'Ενός σκηνοθέτου
Ένός σεναριογράφου
Ένός μουσικοϋ

Δευτεροβάθμιος 'Επιτροπή βραβεύσεων Ε:κ τών :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Τοϋ Γενικοϋ Γραμματέως τοϋ Ίπουργείου Πολιτισμοϋ
'Ενός άχα8ημαϊκοϋ τΊjς Τάξεως τών Γραμμάτων
Ένός κριτιχοϋ κιν-ηματογράφου
'Ενός σεναριογράφου
'Ενός σκηνοθέτου
'Ενός μουσικοϋ
Δύο προσώπων κύρους
Ή Θητεία τών 'Επιτροπών να ε!ναι έτησία. Ού8εις νά έκλέγεται
ώς μέλος 8ια τό έπόμενον ετος, πλ·ήν τών Προέ8ρου καt Άντι
προέ8ρου τΊjς Δευτεροβαθμίου Έπιτροπης χαρακτηρισμοϋ
ταινιών ώς προστατευομένων 'ι) ένισχυομένων καt τών προέ8ρων τών 'Επιτροπών Βραβεύσεως.
?ύ8εις ν� 8ύναται νά μετέχη ώς μέλος πλειόνων της μιας
Επιτροπων.
ο ικονομική (βιομηχανική) δραστηριότης

Εtς τό Ίπουργείον ΚυβερνητικΊjς Πολιτικης νά ύπαχθοϋν
α! προτεινόμεναι πρός σύστασιν α ) Κεντρικ·ή Έπιτροπ·ί) Κινη
ματογραφικΊjς Πολιτικης και β ) Κεντρικ-ί) Έπιτροπ·ή Τηλεο
πτικΊjς και l α8ιοφωνικ'ίjς ΠολιτικΊjς.
Τό 'Υπουργείον Έθνικ'ίjς Οtχονομίας (τομεύς Βιομηχανίας )
νά άναλάβη τ·ήν βιομ·ηχανικ-ήν πλευράν τοϋ τομέως πρός άξιο
ποίησιν τούτου ώς ά�;rοτελοϋ�τος οίκονομικ·ήν 8ραστηριότητα
καί πλουτοπαραγωγικην πηγην.
Τό 'Υπουργείον τοϋτο θά άναλάβη τ·ήν έκτέλεσιν τών λοιπών
τών προτεινομένων εργων ύπο8ομ'ίjς.
Μετά τ-ήν σύστασιν τοϋ προτεινομένου Όργανισμοϋ 'Αναπτύ
ξεως της Έλλ-ηνικης Κινηματογραφίας, όίπασαι αί άρμο8ιό
τητες νά ύπαχθοϋν εtς τόν έν λόγφ Όργανισμόν.
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•11• Μ' αύτό τό τεiJχος - πpωτο τoiJ δεύ
τεpου χρόνου της έπανέκ:δοσης τoiJ
" Θ .. - λήγουν οί συνδρομές τoiJ 1 973.
Έπειδ1i , μέ τά γεγοι•ότα τoiJ πεpσινοiJ
Νοέμβρη, δέ βγηκ:ε ξεχωριστό tκτο
τεiJχος, Θεωρ1iσαμε άδικο νά λ�iξουν
οί συνδpομές μέ τό τριπλό τεiJχος 34 /36,
άφοiJ - στήν ούσία, άλλά καί στιiν
τιμή πωλ11σεώς του - ήταν διπλό . Στέλ
νουμε, λοιπόν, δωρεάν στούς συνδρο
μητές κι αύτό τό τεiJχος. ' Επιπλέον, δσοι
ό.νανεώσουν έγκ:αίρως τii συνδρομ1i
τους, θά προφτάσουν νά πάρουν δ ω
ρ ε ά ν, χωρίς άπολύτως καμιά έπιβά
ρυνση, τό έκ:πληκτικ:ό χαρακτικό τoiJ
Α. Τάσσου, τήν όνομαστή πιά άφίσα
γιά τό Μουριέτα τoiJ Πάβλο Νερούδα.

ρεται στήν πνευματική μας άγορά.
Τό "Θ" άδιαφορεί γιά τά πρόσωπα .
Τό ένδιαφέρουν μόνον τά πράγματα .
κ· ύπηρετεί, δσο γίνεται, τιiν άλ1iθεια.
Ό ελεγχος τού Τύπου θά άσκείται άμε
ρόληπτα, έπί δικαίωι• ιωί έπί (ίδίκωι•.

•11• Λείπουν άκόμα : 1i ύπεύθυνη βιβλιο
παρουσίαση κ' 11 άκόμα πιό ύπεύΘυνη
βιβλιοκριτικ1i . Τίς θεωροQμε ά π α ρ α ί
τ η τ ε ς. Θέλαμε, δμως, νά 'ναι άπόλυτα
ύπεύΘυνες. Τότε, καί μόνον τότε, ώφε
λοiJν. Τίς ξεκινδ.με άπό τό έπόμενο τεύ
χος. Δέ μένουν παρά οί ΆΟηνα ϊκές
Πρεμιέρες - οί λιγόλογες κ' εύθύβολες
κριτικές τoiJ 'Αστερίσκου. Θά ύπάρ
ξουν γιά τά εργα το\) καλοκαιριού.
1111 Αύτό τό δίμηνο, εφυγαν άπ' τή ζωή

οί εύθυμογράφοι καί θεατρικοί Δημ.
Γιαννουκάκ:ης καί Θόδωρος Τέμπος
(στίς 20 κ:αί 2 1 τοQ Γενάρη). Π ραγμα
τι κές άπώλειες γιά τό θέατρο, τό Φλε
βάρη : -εφυγε πρόωρα ή μπριόζα Νανά
Σκιαδδ., καί οί παλαίμαχοι ΣταiJρος Ία
τρίδης κ:αί Μαρίκα Άνδρονίκ:ου. Έφυγε
κ:' tνας άληθινά ξεχωριστός : ό Κοσμδ.ς
Πολίτης. Δέν άπομένει χώρος γιά έπι 
τάφιους. Ώστόσο, γιά τρείς άπ' αύτούς,
θά ποQμε τό λόγο μας στό έπόμενο.

1111 Τό "Θ", άργά άλλά σταθερά, έκ:
πλη ρώνει τίς ύποσχέσεις του. 'Από τό
τεiJχος αύτό, τό Δ ίμηιιο - δπως κ:αί
στήν πρώτη έκ:δοτικ:1i περίοδο - πα
ρακολουθεί, δχι μόνον δ,τι γράφετα ι ,
άλλά κ α ί δ , τ ι λέγεται γύρω άπό τό θέα
τρο κ:αί τίς άλλες τέχνες, στό κλειι•όι•
Αστυ. Κάθε δημόσια όμιλία θ' άνα
φέρεται , θά κρίνεται κ:αί, άνάλογα μέ
ηi σημασία της, θά διασώζεται - άπο
σπασματικ:ά η όλόκληρη . Έτσ ι , οί
άναγνωστcς θά βρίσκουν στό Δίμψυ
δ,τι δέ θά 'πρεπε νά χάσουν άπό τiς
συνήθως άνούσιες κ:αί πληκτι κές δια
λέξεις.

•

•11• Ή παρακολούθηση τoiJ Τύπου άπο
δίδει. Τό φανερώνουν τά κείμενα πού
δημοσιεύουμε. Τό έπι βεβαιώνουν κ:αί
τά γράμματα των άναγνωστων, πού τήν
έπι βραβεύουν. Δέ φτάνει νά προσφέ
ρεται άπό τό "Θ" ϋλη καθαρή κ:αί ώφέ
λιμη. Πρέπει ν' άσκείται κ:αί ελεγχος
σ' δ,τι άνcύθυνο κ:αi βλαβερό προσφέ-
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J ι αβάζοντας τά " Ντοκουμέντα "

( Tou Κώστα i\[ητpόπουλου )

•1 1• Σκόπιμ η . . . σύμπτωση ! Στ�iν ' Εφη
μερίδα της Κυβερνήσεως τού Διμιjιιου
άποΘησαυρίζεται τό β α σ ι κ: ό γιά τόν
' Ελληνικό Κινηματογράφο Νομοθετικό
Διάταγμα 58 ( 1 9 Ίούλ11 1 973). Ταυτό
χρονα, στά " τοκ:ουμέντα", δημοσιεύ
εται 1i είσηγητικ:ή εκ:Θεση γιά τόν Κι
νηματογράφο, πού καταρτίστηκε άπό
τήν 5η 'Ομάδα έργασίας τού περιβόητου
Σχεδίου, μέ συντάκτες τούς Ν ικ: . 'Αρ
βανίτη, Θόδωρο ' Αγγελόπουλο κ:αί
Άλέξη Δαμιανό. Θ' άξιζε νά γίνει μία
συγκ:ριτικιi μελέτη άνάμεσα στ�iν εκθε
ση 'Αρβανίτη, Άγγελόπουλου, Δαμια
νού, τό κείμενο τού όμου κ:αί τiς σχε
τικές προγραμματικές δηλώσεις τού
Γ. Παπαδοπούλου γιά νά έξακ:ριβωθεί
άν κ:αί πόσο άπέδωσαν οι ε!σηγι)σεις
των δύο ύπευΘύνων κινηματογραφιστών.
-

Τόλιτέχνη
εργο τοiJ έπαναστάτη Γερμανοί) καλ
Τζώρτζ Γκ:ρός ( 1 893-1 959)

τoiJ έξασφάλιζε άνέκαΘεν διώξεις, κα
τασχέσεις, ποινές. ' Επί χιτλερισμοiJ, χα
ραχτηρίστηκε "έκφυλισμένο" καί , σiό
μεγαλύτερό του μέρος, καταστράφηκε !
Τό 'Αρχείο Γκρός τ�ς 'Ακαδημίας
Καλών Τεχνων τoiJ Βερολίνου συγ
κ:ρότι1σε μιά εκ:Οεση 77 εργων του, πού
'χαν περιληφθεί στά Λευκώματα "Ίδε
ό Άνθρωπος" ( 1 923) καί " 'Υπόβαθρο"
( 1 928). Τό εργο, δλο τό παλιό εργο τoiJ
Γκρός, δσο κι άν είναι άναρχικ:ά πρωτο
ποριακό, εχει πιά άvαγνωριστεί κλα
σικό. Στήν Έλλάδα δμως τoiJ 1 974,
Θεωρείται άκ:όμα έπιλιίψιμο καί . . .
ξεκ:ρcμιέται άπό τήν ' Εθνική Π ινακο
θ1)κη !
Νά τί κατάγγειλε τό "Σπηγκ:ελ", τεύ
χος 5 /374, 28ης Γενάρη , σι:λ . 1 00 :

«"Ο Γκρό:; στιίι• 'ΑΟιίι•α μέ λογοιφισία :
Καί στιί δεκαετία τού Είιωσι καί τοιί
Τριάιιτα, ιί i;πιΟι;τιιοί τέχι•η τού ι·ται·πιϊ
στιί Τζώρτζ Γκρός δέι• ιί τα ι · άρεστιί. τιί
θεωρούσα�· διαβρωτιι\/ί γιά τά ιίΟιι καί
τιίι• πολεμιι\/ί ίσχύ. Γιά τιίι· · ΕJ.λιiδα
τού 1974 εlι·αι ύ.h"ύμα άπαράδι;κτη! Μιά
έh"Οεση τώιι έργωιι του άπό τίς σειρές

Τζώ_ ρ τζ

Γκρος

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

με λο�οκρ1Gία

""Ίδε ό Ά ι•θρωπος" ιcαί ·· · ΥπόβαΟρο".
πού τιίι• έχει συγκροτιjσει τύ 'Αρχείο Τζώρζ
Γκρός τού Βερολίι•ου καί πού άπό τό
1971 ί:χει παρουσιαστεί σέ πολλά παραρ
τιjματίJ. τού '/ι•στιτούτου Γκαίτε - ά �•ά
μεσα σ' ii.).λα στιί Ρώμη, τό Δουβλίι•ο
ιωί τιίιι Τεχεράι•η - παρουσιάζεται στιίιι
ΆΟJίιια άι.:ρωτηριασμένη! Ό Δημιίτριος
Παπαστάμου, διευΟυιιτιίς τι;ς ΈΟνικιjς
Πιι·αιωΟιjh" ης πού Οά φιλοξειιούσε τό
Ίι•στιτούτο Γιωίτε τιjς ΆΟιίι•ας μί; τιίι•
έh"Οεση τού Γιφός, άπομάκρυνε ξαφι•ικά
στiι i:γιωίιl/α 32 άπό τά 78 έργα μέ τιί
δικαιολογία πώ.; είι•αι πορνογραφικά ιαιί
άντιμιλιταριστικά. Όταν ύ διευΟυι•τιίς
τού 'Αρχείου Γιφιjς, Βάλτερ Χούιιτερ,
άπυχιύρησε σ' ίiι•δειξη διαμαρτυρίας άπό
τιίι• τελcτιί τώι• έγκαιι•ίωt', ό Παπα
στάμοιι. πού Ί•αι διδάh"τορα.; τοι) Πuι·επι·

---- ·-----

στημίου τού Μύ ι ·στερ. έκαι•ε μιά πιό
"φιλελεύΟερη" έπιλογιj. Γιά δεκαπέι• τε
έρyα ώστόσο πιστεύει όριστικά πώς δέ
μπορεί ιι' άναλάβει τιίν εύθύι•η άπέναντι
στιίιι Κυβέρνησιί του » .
Ή εκθεση εμει νε άνοιχτή άπό τiς 1 5

&ς τίς 28 Γενάρη ' 74 στήν ΈΘνική Πι
νακοθήκη . 'Αλλά ο ί 'Αθηναίοι δέν εΙ
δαν ποτέ πέντε άπό τά Εργα τού " Ίδε
ό Άνθρωπος" κ:αί έφτά άπό τά 1 7 ίiργα
τού ''"Υπόβαθρου", έμπνευσμένα άπό
τό άνέβασμα τού "Καλού Στρατιώτη
Σβέικ'' στό Βερολίνο τού 1 928 άπό τό
άλλο καλλιτεχνικό μαμούθ τ�'j ς έποχης,
τόν Έρβιν Π ισκάτορ.
'Αφελείς άπορίι;ς : ' Επ ιτρέπεται μ ιiι
Έθνική Π ινακοθήκη, άφοiJ δέχτηκε
νά φιλοξενι)σει εκθεση τού μεγάλου
Γκρός, νά ξεκρεμάει, τή μέρα τών έγ
κ:αινίων, τά πιό άντιπροσωπευτικ:ά ίiρ
γα του ; Καί , ποιά δικαιολογία μπορεί
νά έπικαλεστεί ό άσκιiσας τήν άνεπί
τρεπτη λογοκρισία διευθυντής της Έ
Θνικης Π ινακοθι)κης, δταν εtναι μάλι
στα καί διδάκτορας τι'jς Τέχνης Γερ
μανικού Πανεπιστημίου ; Διάβολε ! Δέν
εΙχε δεί ii δέν εtχε άκούσει ποτέ, τί
ξεσκεπάζει τό Εργο τοί"\ Γκ:ρός ;
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ΞΕΣΚΕΠΆΖΕΙ Τ Ο Μ ΑΡΞΙ ΣΤΉ ΜΠΡΕΧΤ !

Ό πρωταγωνtσ-τήs κα\ σκηνοθέτηs Άλέξηs Μινωτfis δημοσίεψε στό φυλλάδιο

ι·εοελληιιικοv προβληματισμού " Εύθvνη " (τεvχ. 20, Αϋγ. '73, σελ. 409 - 4 1 4 )
eliα σκαλάθvρμα, μ έ τ ό σοβαροφανfi τίτλο " Ή θεατρολογία τοv Μπέρτολτ
Μπρέχτ ". Πρwτ' άπ' δλα, ή . . . σκηι•οΟεσία τοv κ. Μ ινωτfi ε!ναι κοινότοπη :
' Ανεβάζει , δ::το μπορεί, τό Μπρέχτ σά θεατρικό σvγyραφέα, νομίζονταs πώs
θά τόν . . . γκρεμίσει άπό ψηλότερα σά θεωρητικό τοv θεάτροv ! Τό ίδιο κοινό
τοπη κ' ή έπιχεφηματολογία τοv. Ώσ-τόσο δ 'Αλέξηs Μινωτfis θεωρείται eναs
άπδ τovs πιό άξ1όλοyοvs σκηνοθέτεs σ' αvτό τόν τόπο . Πρόσφατα έπίσηs,
έχει VΠοyράψει σκηνοθεσία μπρεχτtΚΟV eργοv. ' Επιβάλλεται , έπομένωs, καί
εύρvτερα άπό τήν " Εύθvνη " νά διαβαστεί καl - yιά τovs ϊδιοvs λόyovs αύστηρότερα νά κριθεί καί νά . . . κατακριθεί. 'Αναδημοσιεvοvμε παρακάτω,
δλόκληρο τό κείμενο τοv σκαλαθvρματοs Μ ινωτfi καί , σ-τό τέλοs, τό σχολιάζοvμε .

Μέ άφορμή τήν πρόσφατη εκ/5οση τοϋ
" ' Ημερολογίου ' Εργασίας 1 938 - 1 95 5 "
τοϋ Μπέρτολτ Μπρέχτ (πού δσο ζοϋσε
άκόμα ή γυναίκα του, ή ήθοποtός ' Ελένη
Βάιγκελ, άπαγόρευε τό τύπωμά του), ξεσηκώθηκαν πάλι καινούργ1ες συζητήσε1ς καί σχόλια πάνω σ' όλόκληρο τό
εργο τοϋ διάσημου Γερμανοϋ δραματουργοϋ καί τόσο δραστήριου θεατρανθρώπου της έποχης μας. Στούς θεατρικούς κ� κλους παν;οϋ ξαναμελετάται �
. τρ , και
έπιρρ.οη του σ :ό συγχρ?νο Θεα
_ ? ς,
πο.λλ � ς άπ.ό τις π.αλαιοτερε� αποψει
για :r η μεγ� λη τ υχον συμβολη του στη_ ν
.
.
λεγομενη ανανεωση
της σκηνικης τεχνης στόν καιρό μας, ίiρχισαν νά άνα�εωροϋνται p ιζικά πρός τό εύ�οϊ �ώτερο
η τό δ�σμε �εστερο, �χετ� κα. μ � την προσωπικοτητα του, και. τους τροπους της
θεατρικής του έπιστημης.
Άπό μάς τούς καλλιτέχνες της Σκηνής,
έδώ στό δικό μας τόπο, πού θεωρούμαστε άπό τούς έπαίοντες μάλλον άκατατόπιστοι στό πνεϋμα τοϋ εργου του καί
στήν μέθοδό του, δέν περιμένει βέβαια
κανείς καμιά ένδελεχή άνάλυση της
καλλιτεχνικής καί πολιτικής του ύποθήκης. 'Ωστόσο, έπειδή eλαχε νά έργαστοϋμε κι' έμείς μέ άφοσίωση μά καί
μέ δσο γίνεται σθεναρή αύτοβουλία,
γιά τό άνέβασμα ένός άπό τά σημαντι
κώτερά του fργα, τοϋ " Μάνα Κουρά
γιο " πού συγκλόνισε τό άθηναϊκό κοι
νό μέ τήν δημιουργία της Παξινοϋ, τό
νομίζουμε χρέος μας καί δικαίωμά μας,
νά προσθέσουμε κι' έμείς μερικά λόγια
στά τόσα έγκωμιαστικά πού άκούγονται
άπό τούς θαυμαστές του.
Μάς εΙναι φυσικά δύσκολο νά συντονι
στοϋμε στό ρυθμό τους, άφοϋ fχουμε
πάρει θέση άπέναντι στήν " περίπτωση
Μπρέχτ ", μόλις άκόμα τό περασμένο
φθινόπωρο, μέ ενα όλάκερο κεφάλαιο
πού eχει καταχωρηθεί στό βι βλίο μας
έκ τοϋ θεάτρου " 'Εμπειρική Θεατρική
Παιδεία ". Μολοντοϋτο θά προσπαθή
σουμε μέ τιμή καί συνείδηση νά ποϋμε
καί πάλι αύτό πού π ιστεύουμε γι' αύτόν
καί τό eργο του, χωρίς φόβο κανένα καί
χωρίς πάθος.
Άρχή-άρχή πρέπει νά δηλώσω πώς δέν
εΙμαι μαρξιστής.. Κι' αύτό βέβαια κά
πως δυσχεραίνει τό πλησίασμά μου στόν
πολιτικό του οΙστρο, δέν μ' έμποδίζει
δμως καθόλου αύτό στό νά δώ καθαρά,
(δσο μοϋ έπιτρέπει ή φιλολογική άντά
ρα πού εχει άπλωθεί γύρω άπ' τή δου-

λειά του) τήν καλλιτεχνική ούσία τοϋ
εργου του σάν συνόλου, καί νά κρίνω,
άκόμα καί μέ τήν άπλή θεατρική μου
πείρα, τήν χρησιμότητα της τεχνικης
του άπό τήν πλευρά της τέχνης κι' δχι
της πολ1τικης. Άν καί στήν περίπτωση
τοϋ Μπρέχτ αύτές οι δύο πλευρές εΙναι
τόσο άνακατωμένες πού πολύ κοπιάζει
κανείς νά τίς ξεμπερδέψει. ΕΙναι, βλέπετε, μπλεγμένες έπίτηδεc;,.
Όμως ή άναρχική συνειδησιακή μου
άγρύπνια μέ βοηθάει γερά στό ξεμπέρδεμα, άφοϋ μέ όπλίζει μέ άνεξαρτησία
άπέναντι σέ προκαταλήψεις κάθε είδους,
πού καταπλακώνουν άπό καιρό πολύ
τήν θεατρική τέχνη καί τήν δραματική
ποίηση, καί τίς θέλουν βαστάζους σέ
κομματικές " ίδεολογικές " βλέψεις, καί
α!σθησιακές έκτονώσεις. Δέν μοϋ διαφεύγει καθόλου πώς στόν α!ώνα μας
τά θεμελιακά προβλήματα, πού ζητάνε
άπεγνωσμένα λύσεις, δέν εΙναι τά καλλιτεχνικά, παρά εΙναι τά πρακτικά: ό
βαθμός της άνθρώπινης γνώσης π.χ., οι
μέθοδοι τfjς έπιστήμης, ή συμφιλίωση
της λογικης μέ τήν κοινωνική tiθική,
ό χώρος της βίας στήν πολιτική καί ή
σύγκρουση τοϋ όλοκληρωτισμοϋ μέ τήν
δημοκρατίa.
Όσο περνάει μολαταϋτα ό καιρός, τά
καλλιτεχνικά άρχίζουν νά προδίδουν
αύτές τίς θεμελιακές καταστάσεις καί νά
σημαδεύουν τήν προέλευσή τους. Όσο
άλλάζουν ραγδαία οι συνθηκες της έξι
σορόπησης τών κοινωνικών καί πολιτι
κών δυνάμεων στό διεθνη χώρο, καί
βλέπουμε εκπληκτοι πόσο άναπόφευκτα
οί φανερές καί κρυφές όλοκλη ρωτικές
μορφές διοίκησης προσεγγίζουν ή μία
τήν ίiλλη, τόσο περισσότερο μποροϋμε
νά κατανοήσουμε τίς πνευματικές πη
γές της εφεσης πρός τόν όλοκληρωτι
σμό - άπό δεξιά fι άριστερά άδιάφορο
- ξεκινώντας άπό τόν Πλάτωνα καί
φτάνοντας στόν Μάρξ, τούς δυό μέγι
στους πόλους της πολιτικης φιλοσο
φίας.
Γιατί εΙναι άδιαφιλονίκητη ή σύμπτωση
μέσα στό χρόνο πού οί δύο αύτοί τόσο
άντιτιθέμενοι Ιδεολογικοί πόλοι, παίρ
νουν δμοια στάση άπέναντι στήν 'Ελευ
θερία της Τέχνης. Όπως ή μετασωκρα
τική ' Ελλάδα άρνήθηκε καί πολιτικά
καί πνευματικά τό γεμάτο Ιερό δέος
τραγικό πνεϋμα, καί τήν θεατρική τέχνη
σάν μορφή θρησκευτικής εκφρασης, τό
ίδιο καί ή μαρξιστική ίiποψη της ζωης

έκδηλώθηκε άπό έξαρχης άντιτραγική
καί συνακόλουθα άντιθρησκευτική, δη
λαδή ματεριαλιστική. Γιά τόν μαρξιστή
εΙναι άμάρτημα θανάσιμο ή αίσθηση τοϋ
" τραγικοϋ ". Ό μαρξισμός θεωρεί τό
τραγικό θέατρο σάν μιά άπαρχαιωμένη
εκφραση της πρό-λογικης φάσης της
ιστορίας. Τό Θέατρο καί ή Τέχνη γενι
κά γιά τόν ίiτεγκτο μαρξιστή, όφείλει
νά παίρνει μαθήματα μόνο άπό τόν κοι
νωνικό βίο. Δέν δέχεται· ό μαρξιστής
τήν άποκαλυπτική δύναμη της ποίησης,
της προφητείας καί της ψυχης, ούτε
άντιμετωπίζει σάν μυστή ριο άνεξιχνία
στο τή γέννηση καί τό θάνατο. Τοϋ φτά
νει ή λογική ή βιολογική καί ή έπιστή
μη τής καλοπέρασης, δπως καί τοϋ
ίμπεριαλ1στή μπουρζουά.
Άπό άρχαιότερα πάλι, ό ήθικισμός του
Πλάτωνα διαχωρίζει τή ζω1i άπό τήν
Τέχνη, καί άποκλείει τήν άόρατη πρα
γματικότητα άπό τήν σύμμικτη μέ τήν
όρατή ζωή καλλ1τεχν1κή της άναπαρά
σταση. Ή ίiποψή του στη ρίζεται στήν
άγεφύρωτη δtαφορά ζωης καί τέχνης.
Διακήρυξε άπερίφραστα πώς ή Ποίηση
ε!ναι μιά άπλή μίμηση της ζωης μέσα
στό φυσικό κόσμο καί πώς ίiλλο δέν
καταφέρνει παρά νά δείχνεταt πώς εΙναt
ένα ώχρό φαινόμενο, μιά κακή άντι
γραφή τοϋ πραγματικοϋ κόσμου τών
α!ωνίων ίδεών. Κι ' άκόμα πώς κρινό
μενη tiθικά, ή τραγική Ποίηση ύπη ρξε
όλέθρια γιά τήν εύζωία, γιατί άναφέρε
ται πάντα στά πάθη, πού ε!ναι ή κατώ
τερη πλευρά τής ψυχης, άφοϋ ένθαρ
ρύνει τούς άνθρώπους νά κλαίνε καί νά
όδύρονται, άντί νά πειθαρχοϋν τίς συγ
κινήσεις τους καί μάλιστα τiς άκραίες
καi κάκιστες συγκινήσεις, δπως έ!ναι ό
φόβος τοϋ θανάτου. οι τραγωδοί, λέει,
διασπέρνουν άπατηλές καi άνθυγιεινές
!δέες, πώς τάχα οι θεοί δέν εΙναι πάντα
δίκαιοι, καί πώς οι καλοί ίiνθρωποι
γκρεμίζονται ένώ οι κακοί καλοπερνά
νε. Καί προσθέτει κάπου, πώς ένα Κρά
τος πού έπιτρέπει τήν τραγωδία εΙναι
άνόητο ! Στήν " Πολιτεία ", (δπως του
λάχιστον φαίνεται) παρομοιάζει τήν
άγνοια τοϋ " ζείν " μέ μιά πανούργα
φωτισμένη σπηλιά πού γιά τούς κατοί
κους της ή ζωή εΙναι ένα θέαμα φτια
γμένο μόνο άπό ίσκιους τών πραγματι
κών γεγονότων. Ή σπηλιά εΙναι ένα
θέατρο, λέει. Καί ή άλήθεια βρίσκεται
έξω άπ' αύτήν, στόν f]λιο της πραγμα
τικότητας. (Τοϋτο, βέβαια, δέν σημαί
νει μέ κανένα τρόπο πώς παραθεωροϋμε
τόν άλλο, τόν θεηγόρο Πλάτωνα τοϋ
" Φαίδωνα " καί τοϋ " Συμποσίου ").
Ένας άνάλογος f]λιος πραγματικότητας,
άπό τήν άνάποδη, φωτίζει καί τά άθεϊ
στικά- μαρξιστικά σχέδια τοϋ Μπρέχτ
γιά πνευματική άναμόρφωση , δπως τό
πολιτικό του θέατρο, χωρίς πιά σκιές
αύτό, άλλά μέ ψυχρούς σχολιαστές καί
διδασκάλους πού " πρέπει ν' άναγκά
ζουν τό κοινό νά σκεφτεί ". " Τό Θέα
τρο " λέει " πρέπει νά κάνει δ,τι μπο
ρεί γιά νά καταστρέφει τήν άναπαρά-

σταση της ζωής, τήν ζωντάνια της πρα
γματικότητας. 'Οφείλει μόνο νά τήν
σχολιάζει ". οι θεατές δέν πρέπει νά
ε!ναι μάρτυρες σέ πραγματικά γεγονό
τα πού διαχειρίζονται στή σκηνή οι
ήθοποιοί πού ύποδύονται τούς άνθρώ
πι νους χαρακτήρες, άλλά νά κάθονται
καί ν' άκοϋνε μιά έκθεση πραγμάτων
πού έγιναν κάποτε. Π ρέπει νά κάθονται
i;ρεμα καί iiσυχα καί νά στοχάζονται
σάν τούς άκροατές τών ραψωδιών πού
τραγουδοϋσαν τά κατορθώματα τών ή
ρώων στίς αύλές τών κομήτων της Σα
ξονίας ένώ γλεντοϋσαν οι καλεσμένοι.
Άπ' αύτό βγαίνει, λέει, καί ό δρος
·· 'Επικό Θέα-.ρο ". Έτσι βέβαια, σί
γουρα καταστρέφεται ό θεατρικός χα
ρακτήρας η η ρωας, καί μαζί του ή προ
σωπική μοναδικότητα τοϋ κάθε άνθρώ
που, ό δέ θεατής μεταβάλλεται σέ άπρό
σωπη μονάδα μιiiς άγέλης.
Άλλά καί ή γνήσια ποιητική έμπνευση
στό θέατρο άναφέρεται στόν άνθρωπο
σάν φορέα πνευματικής δύναμης καί
βούλησης, κι'δχι σέ σαλτιμπάγκους. Κι'
άκόμη, άναφέρεται περισσότερο στό
άνεκλάλητο πού ύπάρχει πέρα άπό τόν
κόσμο μας καί κινεί τήν πρόσκαιρη
ζωή μας. Μέ τήν διαλεκτική δμως δια
φώτιση καί τήν έπιστημονική λογικο
κρατία, ή " μυθική ψυχή " ξεριζώθηκε
άπό τό άχραντο σώμα της άλήθειας καί
ή τέχνη έχασε τό qγιο της μύρο. Ή
άρχή έγινε άπό τήν έποχή τών σοφι
στών. Τό " γνήσιο " άντικαταστάθηκε
μέ τό " σωστό " πού βολεύει στήν άν
θρώπι νη αύταρέσκεια.
·Ας δοϋμε δμως χάρη άντιδιαστολης πώς
περιγράφει ενας έλισαβετιανός χρονο
γράφος τόν θεόσταλτο Σαίξπηρ, τόν
άρχιμάστορα, δπως τόν θέλουν οι μαρ
ξιστές, του Θεάτρου τής " ψευδαίσθη
σης " : " Ήταν τέτοιος άνθρωπος ό
Σαίξπη ρ " λέει " ώστε μποροϋσε νά
δένει τά αύτιά τών άκροατών μέ χρυσές
άλυσίδες στή μελωδία του, τέτοιος, πού
μπορουσε νά κάνει άκόμα καί τούς πιό
άμόρφωτους άπό τούς θεατές, νά σηκω
θοϋν στίς μύτες τών ποδιών, κι' ϋστερα
άπό μιά σιωπή, νά χειροκροτοϋν μέ τά
ρωμαλέα χέρια τους έκείνο πού ή άφυ
πνισμένη ψυχή τους καταλαβαίνει, δσο
λίγο κι αν είναι ".
Τέτοια κατάβαθη έπιρροή Εχει ή άλη
θι νή θεατρική τέχνη. Άι; άναφέρουμε
άκόμα γιά τήν περίπτωση κι' &να χαρα
κτηριστικό μικρό γεγονός πού άναφέρει
σ' ένα βιβλίο του ό πασίγνωστος σύγ
χρονός μας ιστορικός του θεάτρου Al
lardyce Nicoll, σχετικά μέ τήν έπιρροή
τοϋ πολιτικοϋ θεάτρου : " Στό 1 950 "
γράφει " ό Jean Vilar καί ό Jean-Louis
Barrault παρακολουθοϋσαν στό Παρίσι
μιά ένδιαφέρουσα εκθεση γιά τό θέατρο
τ&ν έργατών της Φιλανδίας πού παρου
σίαζε ό Διευθυντής του Πάουστι. Όταν
αύτός τέλειωσε τήν όμιλία του, καi οι
δυό άμέσως έκαναν τήν ίδια έρώτηση :
' Τί έργα άνεβάζει τό Θέατρο Έργα
τ&ν ; ' Ό Πάουστι άπάντησε στήν στι
γμή : ' Πολύ Σαίξπηρ, λίγο Ίψεν ' .
' Άλλα, συνέχισε ό Vilar, δέν ύπάρχουν
έργα γιά τά προβλήματα τών έργατών ; '.
Κι' αύτή τή φορά ή άπάντηση ήταν
σύντομη : ' Όχι, τέτοια έργα θά πα
ρουσίαζαν έλάχιστο ένδιαφέρον γιά
τούς θεατές μας '. Ό Barrault τότε έπι-

βεβαίωσε πώς τό μεγάλο κοινό θέλει
καi ζητii μεγαλείο, πώς άγαπii τό ή ρωι
κό στοιχείο ".
Καί ό Μπρέχτ τό άγαπii θ έ λ ε ι δ έ
θ έ λ ε ι. Κι' αύτό άποδείχνεται άπό δυό
του έργα τουλάχιστο, τό " Μάνα Κου
ράγιο " καί τόν " Γαλιλαίο ". Άν άγω
νίζεται νά τά παρουσιάσει άντιηρωικά,
αν προσπαθεί νά κρατηθεί μέ τό ζόρι
πιστός στή θεωρία τοϋ διαλεκτικοϋ θέα
τρου καί τοϋ ιστορικοϋ χρόνου, αύτά τά
πρόσωπα του ξεφεύγουν καί ζοϋν έπi
σκηνής άνεξάρτητα κι' αύθύπαρκτα μέ
σα στόν πνευματικό χρόνο. Γι' αύτό,
τόν Μπρέχτ - ποιητή, οι γνήσιοι άνθρω
ποι τοϋ θέατρου, παραδοσιακοί ii πρω
τοπόροι άδιάφορο, άνεξάρτητα άπό πο
λιτικές, ίδεολογικές τοποθετήσεις, τόν
έκτιμοϋν γιά τό ταλέντο του, συμφω
νοϋν μέ τήν έντασή του, τήν άρσενικό
τητά του, τόν καλλιτεχνικό του όργα
σμό, άκόμα καi μέ τήν άντιφατικότητά
του. Διαφωνοϋν μόνο μέ τίς παρεκκλί
σεις άπό τήν ούσία τών μπρεχτολόγων
καί τοϋ ίδιου τοϋ Μπρέχτ - μπρεχτολό
γου, πού !λιγγιοϋν μπροστά στήν " άπέ
ραντη μπρεχτική φιλολογία, στόν φόρ
το σχολιασμοϋ καί στήν σκηνοθετική
μεθοδολογία πού χωρίς αύτήν τό κείμε
νο ε!ναι άφωνο ". Φανταστείτε ένα γνή
σιο, ii σωστό αν προτιμάτε δραματικό
ποιητή πού τά κείμενά του μένούν άφω
να έξαιτίας της σκηνοθεσίας. Τί θά
ήταν λοιπόν ό Μπρέχτ πρίν έφευρεθεί
τό σκηνοθετικό έπάγγελμα ; Καi τί πα
ράδες θάκανε τό " Μάνα Κουράγιο " αν
ήταν " &να τυπικό παράδειγμα μπρεχτι
κής κατασκευής " ; Ά ν ήταν άπλώς
" δώδεκα είκόνες μιiiς συσσωρευτικής
έπιχειρηματολογίας " ; Θεατρολογι κές
άφέλειες.
'Εμείς άπό δώ μεριά, oi τοϋ " έπαγγέλ
ματος ", θεωροϋμε γενικά άθέμιτο γιά
&να συγγραφέα νά προετοιμάζεται ίδεο
λογικά καί νά θέτει τό έργο του σέ κα
τάσταση ύποταγης στήν πολιτική σκο
πιμότητα η νά ύπαγορεύει τήν ύποταγή
τοϋ άτόμου στή συλλογική θέληση.
" Ή τέχνη τοϋ θεάτρου ", τό παραδε
χτήκαμε κι' άλλοτε, " είναι, χωρίς άλλο,
εύαίσθητη στίς συνθήκες τοϋ περιβάλ
λοντος, πού καθορίζουν τούς τρόπους
τής μεταβολής τi'jς κοι νωνικης ζωής,
καί πάντα στiς έκφράσεις της άντανα
κλiiται, έμμεσα ii άμεσα σέ κάθε έποχή,
ή ε!κόνα τοϋ άνθρώπινου βίου στό σύνο
λό της. 'Ωστόσο, ή Τέχνη γενικά δέν
προγραμματίζει έν ψυχρφ τήν δη
μιουργικότητά της πάνω σέ προκαθο
ρισμένα έθνικά η πολιτικά προβλήματα.
Τούς κινδύνους καί τίς συνέπειές τους
άναπλάθει μέ άνάλογο καλλιτεχνικό
παλμό, καi τά έμφανίζει σάν α!σθητικά
δημιουργήματα δπου περικλείνεται ό
άγώνας τi'jς άνθρώπινης όντότητας στiς
καίριές της φάσεις. Δέν πρέπει δμως ή
ενταξη τοϋ κοινοϋ στήν κοινωνική δια
δικασία νά μπερδεύεται μέ τήν ένταξή
του στήν τέχνη. Ή ιστοριογραφία, ή
κοινωνιολογία καί ή πολιτική μποροϋν
καi προσφέρουν έρεθίσματα στήν τέχνη,
άλλά καi ή τέχνη όρμηνεύει καί έλευ
θερώνει μέ δικούς της, άνεξάρτητους
νόμους, πού δσο κι' αν παραλλάζουν
άπό έποχή σέ έποχή μορφολογικά ii
τεχνικά, παραμένουν στή βάση τους
νόμοι αισθητικοί ".

Ή σημαντικότητα τοϋ άνθρώπου, γιά
τήν δραματική ποίηση τουλάχιστο, βρί
σκεται στήν τραγικότητά του. Αύτό τό
ξέρουμε άπό τούς δικούς μας άρχαίους,
δπως ξέρουμε καί πώς άπό τήν μαρξι
στική μυθολογία τό " τραγικό " έχει
έξοστρακιστεί. Ό έπιστημονικός όπτι
μισμός δέν δέχεται τήν φυσική μορφή
τοϋ τραγικοΟ δράματος, γι' αύτό ζητii
νά τήν καθαιρέσει μέ λογικοτεχνική νο
θεία, δπως γίνεται στήν " 'Αντιγόνη "
τοΟ Μπρέχτ, έργο κάκιστο. 'Αλλά μά
ταια, βεβαίως, γιατί δπως είναι όλοφά
νερο, δπου ή τραγική σύλληψη της
ζωής είναι Ισχυρή καi άδιάσειστη, δ
πως στiς τραγωδίες τοΟ Α!σχύλου, τοϋ
Σοφοκλή, σέ μερικές, τίς σπουδαιότε
ρες, τοϋ Εύριπίδη καί τοϋ Σαίξπηρ, ή
κοινωνιολογική καi οικονομολογική
πανάκεια είναι ένα άχρηστο μπλάστρι.
οι Λήρ, οι Άντιγόνες, οι Ήλέκτρες, οι
Κλυταιμνi'jστρες, οι Άγαϋες, οι Ο!δί
ποδες, ο ί Αμλετ καί οι Μάκμπεθ, δέν
έξαφανίζονται - δόξα τφ Θεφ - μέ
συστήματα κοινωνικής προνοίας. Άπο
χωροϋν φυσικά δταν τό κλίμα τών άνα
ζητήσεων όριζοντιώνεται, δταν ή ψυχή
τοϋ άνθρώπου μεταβάλλεται σέ κοιλιά
άλλά ξανάρχονται στίς μεγάλες τραγι
κές μας ώρες νά μiiς θυμίσουν πώς ό
χρόνος δέν είναι άνθρώπινος ρυθμός,
παρά ένα άέναο μυστή ριο πού διαρκεί
αίώνια, πέρα άπό τά σύνορα ζωής καί
θανάτου. Γιά τά τραγικά δντα πού άνή
κουν προνομιακά σ' αύτή τή σφαίρα,
οί καταστρεπτικές άποκαλυπτικές δυνά
μεις βρίσκονται έξω άπ' τά κοινωνικά
πλέγματα γιατί είναι παράγωγα μιiiς
ύπερλογικi'jς ύπερανθρώπινης άνάγκης
πού ό νοϋς δέν γίνεται νά συλλάβει οϋτε
νά τιθασσέψει. Τά happy endings άνή
κουν στό Hollywood καί τήν κοινωνιο
λογία. Τό τραγικό πνεϋμα ε!ναι άνε
ξέλεγκτο, γι' αύτό έκφράζεται μόνο μέ
τή θρησκεία, τήν τέχνη καί τήν δραμα
τική ποίηση . Τό πολιτικοδημαγωγικό
σκέλος λοιπόν τοϋ " μοντερνισμοϋ "
στό σύγχρονο θέατρο, έχει τίς ρίζες του
σέ έξωκαλλιτεχνικό έδαφος καί βλα
σταίνει μόνο στό θερμοκήπιο της " λο
γικοτεχνικi'jς " γι' αύτό είναι σαθρό,
άβέβαιο, κονφορμιστικό καί ούσιωδέ
στατα ά ν τ ε π α ν α σ τ α τ ι κ ό. Ό,τι
μένει στήν κρησάρα άπ' δλο αύτό τό
θέατρο είναι τό τάλαντο καί τά, άθέλη
τα ίσως άκόμα εστω, σκιρτήματα της
ψυχής τών καλλιτεχνών πού τό ύπηρε
τοϋν " καλl] τl] πίστει " , αν καί δχι
πάντα δπως τοϋ έξέχοντα καλλιτέχνη
Μπέρτολτ Μπρέχτ.
Αύτά, γιά τήν άπομυθοποίηση τοϋ αύτο
διόριστου Γερμανοϋ άντι-'Αριστοτέλη,
τά εχουμε ξαναπεί βέβαια, άλλά τά ίδια
άμετακίνητα Ισχύουν γιά μiiς καi τώρα
πού ξανάρχεται " έπi τάπητος " μέ τό
δίχως άλλο άξιόλογο " ' Η μερολόγιο
'Εργασίας " ό κριτικός πιά Μπρέχτ,
πού σ' αύτό, μαζί μέ άλλα έγωκεντρικά
του ξεσπάσματα έκρινε ταιριαστό παρά
σημο γιά τόν Στανισλάφσκυ, πού πέθα
νε τό 1 938 " μιά λεκάνη δπου μαζεύεται
δλος ό καμποτινισμός στήν θεατρική
τέχνη " ! ! !
'Αλλά ας δοϋμε ποιά είναι ή θέση του
Μπρέχτ στό Θέατρο σήμερα :
Σίγουρα, ή θέση του δέν είναι έκείνη
πού ήταν άκόμα έδώ καi δέκα χρόνια.
•
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Οϋτε Ιδεαλιστικά
οϋτε " παραστασιο
,
λογικά , (ό νεολογισμός αυτός στά ει
σαγωγικά δέν εΤναι δικός μας, εΤναι τής
θεατρολογίας). Μέ τήν σχεδόν όλο
σχερή διάλυση το() Μπερλίνερ Άν
σάμπλ ή μπρεχτική μέθοδος μέ τίς δι
δαχτικές της ικανότητες καi τήν άνε
φάρμοστη , άκόμα κι' άπ' τόν ϊδιο τόν
Μπρέχτ, " άποστασιοποίηση " (Ver
fremdung, " παραξένισμα " τό λένε τώ
ρα πιά ο{ πιστοί), πέρασε στά χέρια τών
μαθητών του που τήν άναθεωροΟν μάλ
λον ου.σ ιαστικά. Ό κυριώτερος, ό Μάν
φρεντ Βέκβερτ, όμολογεί πώς " ό δρος
πολιτικό θέατρο γενικά θά πρέπει νά
χρησιμοποιείται μέ μεγαλύτερη προ
σοχή ", " τό πολιτικό θέατρο " έδήλω
σε τίς προάλλες " δπως γινόταν σέ πε
ρασμένες δεκαετίες, κι' δπως συνεχίζει
άκόμα νά γίνεται, δέν εΤναι αύτό τό
θέατρο, δπως τό έννοοϋσε ό Μπρέχτ.
Ό Μπρέχτ στά τελευταία του χρόνια
ετεινε στήν άποψη πώς πρωταρχικό μέ
λημα τοϋ θεάτρου θά επρεπε νά ήταν ή
άπόλαυση , ή διασκέδαση, μέ τό σωστό
τρόπο φυσικά · - ,
Ό Μπέννο Μπεσσόν, περισσότερο αυ
τός, έπιμένει πώς " ό Μπρέχτ δέν ήθελε

νά βλέπει τό κοινό νά πλ1iττει, καί πώς
ή αισθητική ερευνα, ή τέχνη δηλαδή,
πρέπει πάντα νά ύπερισχύει στό θέατρό
άπό τίς πολιτικοΟ χαρακτήρα άνησυ
χίες ". Προχτές άκόμα ό Τζιόρτζιο
Στρέλλερ, σέ δηλώσεις του, άναφέρεται
στίς παλιές προθέσεις τοϋ πολιτικοϋ
θεάτρου (κομματικοϋ θάπρεπε νάλεγε
καλύτερα). Καί παρατηρεί μέ φανερή
άπογοήτευση " πώς ή έξέλιξη τοϋ θεά
τρου καθώς καί τής 'Ιστορίας π ή ρε άλ
λο δρόμο ". Θυμάται τώρα τόν Μπρέχτ
που τοϋ εΤπε πρίν άπό 18 χρόνια πώς
" τό καλό θέατρο πρέπει νά διαχωρίζει
κι' δχι νά ένώνει ". Πιό έπίκαιρη άκόμα
ερχεται ή κριτική τοΟ Leslie Colitt πού
σχολιάζει τό πολυσέλιδο μπρεχτικό
" ' Η μερολόγιο 'Εργασίας ", πού καi γιά
μάς εγινε άφορμή νά γραφτεί τοϋτο έδώ
τό άρθρο. Παραθέτει λοιπόν ό Collit
στό κριτικό του σημείωμα τήν παρατή
ρηση . το() ίδιου τοϋ Μπρέχτ πού περι
έχεται στά γραπτά του τοϋ 1 952 : " Τό
πιό θλιβερό σημάδι πώς κάτι δέν εΤναι
τέχνη il κάποιος δέν καταλαβαίνει άπό
τέχνη εΤναι ή πλήξη . Ή τέχνη θάπρεπε
νά εΤναι μέσο παιδείας. 'Αλλά τότε ή
χαρά πού ή' τέχνη δίνει έξαφανίζεται ",

Ό κ. Μ ινωτf\s βιάζεται άρχιί άρχιί νά δηλώσει πώs δέν
ε!ναι μαρξιστήs. Αύτό δμωs-δπωs ύποστηρίζει- δέν τόν έμ
ποδίζει καθόλοv νά δεί καθαρά τήν καλλ�τεχνική ούσία τοϋ
εργοv τοϋ Μπρέχτ καί νά κρίνει "τιίν χρησιμότητα τιϊς
τ ε χ ιι ι κ ιϊ ς του ό.πό τιίν πλευρά τιϊς τέχιιης κι iJχι τι;ς πολι
τικιϊς". Άλλ' ώs τώρα, δλοι πιστεύαμε πώs ή πολιτική σκοπι
μότητα, πού τvχόν ύπηρετεί iΞναs σvγγραφέαs, βρίσκεται
μέσα στό εργο τοv (δηλαδή, στήν τέχνη τοv) κι όχι στήν . . .
τεχνική πού χρησιμοποιεί ι Ό ι<. Μ ινωτ f\ s, καινοτομώνταs, ύ
ποστηρίζeι τό άντίθετο !
Ό κ. Μ ινωτf\s γράφει : " Ή μαρξιστιιοί ίiποψη τιϊς ζωι;ς,
έκδηλώθηκε ό.πό έξαρχιίς ό.ντιτραγικιί ιcαί συνακόλουθα άντι
Ορησκευτικιί, δηλαδιί ματεριαλιστικιί " . Μ' άλλα λόγια, δποιοs
ε!ναι άθρησκοs, εΤναι καί . . . μαρξιστήs, eo ipso ! "Υστερ' άπ'
αύτό, κι δσοι τvχόν άμφιβάλλανε, μποροϋν πιά νά ήσvχάσοvν :
Ό κ. Μ ινωτf\s όχι μόνο δέν ε!ναι μαρξιστήs, άλλ' ούτε μοιάζει
νά καταλαβαίνει τίποτα άπό μαρξισμό !
" Ή σημαντικότητα τοv ά ιιθρώπου, γιά τιίν δραματιιcι/ ποί
ηση τουλάχιστο - γράφει ό κ. Μινωτf\s - βρίσκεται στιίν
τραγιιcότητά του [ . . . } . Τό τραγικό πνεύμα εlναι άνεξέλεγιcτο,
γι' αύτό έκφράζεται μόνον μέ τιίν θρησκεία, τιίν τέχιιη ιcαί τiιν
δραματικιί ποίηση ". Ξεκινώνταs άπ' αύτά, ό κ. Μινωτf\s
ξεσπαθώνε ι , μ' άληθινό .. τραyικό μένοs ", έναντίον τοv
" θεωρητικοϋ " (ή θεατρολόγοv) Μπρέχτ καί τόν κατηγο
ρεί πώs κάνει " πολιτιιοj ' ' , " κομματικιί Ιδεολογία ", " κοι
νωνιολογία " κλπ. Μ ικρή παρατήρηση : οι δρο ι αύτοί , χρη
σιμοποιοϋνται πολύ πιό σvχνά στό σκαλάθvρμα τοϋ κ. Μι
νωτfj, παρά σ' δλάκερο τό eρyo τοϋ Μπέρτολτ Μπρέχτ. Πολύ
σπάνια θά σvναντήσει κανέναs στά γραφτά τοϋ Μπρέχτ τούs
δροvs " πολιτική " κα\ " !δεολοyία " . Ό Μπρέχτ μιλάει γιά
" δ ι α λ ε κ τ ι κ ή " , κι όχι γιά " πολιτική" , στό θέατρο.
Αύτά τά δvό, εΤναι τόσο διαφορετικά πού δέ χρειάζεται νά
'ναι κανένας . . . μαρξιστήs yιά νά τό καταλάβε1 !
Ό Μπρέχτ λέει - κατά τόν κ. Μ ινω1'fj πάντοτε - πώς " Τό
Θέατρο πρέπει νά κάνει δ,τι μπορεί γιά νά καταστρέψει τιjν
άναπαράσταση τifς ζωι;ς, τιίν ζωντάνια τfίς πράγματικότη
τας ' ' . "Αλλη παρεξήyηση πάλι τοvτη ! ' Εκείνο πού θέλει νά
καταστρέψει δ Μπρέχτ e!ναι ή ψ ε v δ α ί σ θ η σ η πώς τό
θέατρο ε!ναι ή πραyματικότητα ! Σάν έπιχείρημα, δ κ. Μ ινω
τfjς ξεθάβε ι iΞναν έλισαβετιανό χρονικοyράφο, πού περιγρά
φει πώς ο! άμόρφωτοι άνθρωποι καταχειροκροτοϋσαν τό Σαίξ
πηρ, τόν άρχιμάστορα τfjς " ψεvδαίσθησης ". Κ' επειτα; Ό
Μπρέχτ δέν !σχvρίσκηκε ποτέ πώς τό " θέατρο τfjς ψεvδαί
σθησηs " δέ συγκινεί τό κοινό κα\ δέ χειροκροτείται . Τό άντί
θετο, μάλιστα ! "Αλλωστε, κα\ τά εργα τοϋ Μπρέχτ κ' οι
παραστάσεις τοϋ " Μπερλίνερ Άνσάμπλ " καταχειροκρο
τήθηκαν σ' δλάκερο τόν . κόσμο - μιά φορά στή Βενετία κι
άπό τόν ίδιο τόν κ. Μινωτf\ .

Καί προσθέτει ό σχολιαστής : " Παρα
τήρηση άπροσδόκητη άπό ενα συγγρα
φέα πού ύποστήριζε πάντα πώς τό θέα
τρο δέν εΤναι συναίσθημα άλλά λογι
σμός, πώς τό θεατρικό εργο δέν πρέπει
νά συγκινεί, άλλά νά παρακινεί καί νά
διδάσκει". Καί προσθέτει άκόμα : " 'Ωσ
τόσο ό Μπρέχτ, σάν γνήσιος δραμα
τουργός, ήξερε καλά πώς ή διδαχή στό
θέατρο, στήν τέχνη γενικά, δέν μπορεί
νά γίνει άποδεχτή οϋτε νά ε{ναι άποτε
λεσματική, aν δέν συνοδεύεται άπ' τήν
παλιά έκείνη άριστοτέλεια ' ήδονή ',
τήν ψυχική καί πνευματική άπόλαυση
πού άποτελεί στοιχείο άναπόσπαστο
κάθε καλλιτεχνικοϋ δημιουργήματος ".
Νάχει άραγε δίκιο ό σχολιαστής τοΟ
" Ήμερολόγιου 'Εργασίας " τοΟ Μπέρ
τολτ Μπρέχτ ; Τίποτε δέν έμποδίζει, ϋ
στερα άπό τίς τόσες ύπαναχωρήσεις καί
τόν τόσο σκοταδισμό τοϋ ίδιου τοϋ
Μπρέχτ καί τήν τωρινή άμηχανία τών
μαθητών του, τίποτα δέν έμποδίζει νο
μίζω πιά, νά παραδεχτοΟμε πώς αυτός
ό Co!lit eχει άπόλυτο δίκιο.
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ΑΛΕΞΗΣ Μ Ι ΝΩΤΗΣ

Ό Μπρέχτ, μέ τό θέατρό τοv, έπιδιώκει νά κάνει τέχνη καί νά

προσφέρει ψvχαyωyία. Τό λέει κα\ τό φωνάζει σ' όλάκερο τό
θεωρητικό τοv εργο. Καθένας, κα\ πιό εύκολα ένας άνθρωποs
τοϋ θεάτροv σάν τόν κ. Μ ινωτfj , εΤν' εύκολο νά τό έξακριβώ
σει . Φτάνει ν' άνοίξει τό " Μικρό όργανον yιά τό Θέατρο "
κα\ νά διαβάσει τίς παραyράφοvς 1 κα\ 3. Θά διαπιστώσει
τότε πώs ο! κvριότερο ι μαθητέs τοv, ό Μάνφρεντ Βέκβερτ καί
ό Μπένο Μπεσσόν, δέν " άναθεωροίJν μϋ.λλον ούσιαστιιcά "
τίς άπόψειs τοϋ Μπρέχτ - δπως λαθεμένα πιστεvει ό κ. Μι
νωτfjs - άλλά, σαφως, τ\ς έπιβεβαιώνοvν ! οι ίδιεs άπόψεις
πού έπικαλείται, ύπάρχοvν κα\ στό " Μικρό όρyανον " .
Άλλ' ό κ. Μ ινωτfjς τ\ς δανείζεται άπό δεVτερο χέρι, yιά νά
στηρίξει μέ τίς άπόψεις τοϋ Μπρέχτ, τή δική τοv θέση , πώς . . .
δ f\θεν . . . " άναθεωρείται " ό Μπρ έχτ !

Ό Μπρέχτ ύποστηρίζει πώς σκοπός τοϋ θεάτροv ε!ναι νά
δώσει " άπεικονίσεις άπό τίς σχέσεις καί τιίν συμβίωση τών
άνθρώπων, μέ σκοπό τι)v ψυχαγωγία ". Καί, γιά νά βyοϋν
τέτοιες άπεικονίσεις, πρέπει, πρωτα, νά μελετηθούν οι ο!κονο
μικέs σχέσεις κ' ή κοινωνική σvμβίωση των άνθρώπων. Τό
κακό ε!ναι πού ό κ. Μ ινωτf\ς τά πάει πολύ άσχημα μέ τήν
Κοινωνιολοyία : " Ή κοινωνιολογία ιcαί ιί οίκονομολογικιί
πανάκεια - λέει μέ άποστροφή - εlναι ίiνα ίiχρηστο μπλά
στρι " καί : " Τά happy eιιdings· άνιjιcουν στό Hollyιvood
καί τιίν κοινωνιολογία". Τώρα, πως ή κοινωνιολογία, πού
ε!ναι έπιστήμη, eχει happy endings, αύτό άποφεvγει νά
μδ:ς τό έξηγήσει δ κ. Μ ινωτfjς.

'Ωστόσο, ή μελέτη των κοινωνικών σvνθηκων μέσα άπό τό
θέατρο, δέν . . . έφεvρέθηκε άπό τό Μπρέχτ. 'Υπάρ χει κα\
στόν " Ιψεν, άκόμα κα\ στό Στρίντμπερyκ - γιά ν' άναφ έ ροvμε
μόνο δvό σvyyραφείς Πού Πιστά ύπηρέτησe ΚΙ άyαπάει ό Κ.
Μ ινωτfjς. Γιατί, λοιπόν, δέν α!σθάνεται τήν άνάγκη νά έπι
τεθεί μέ τήν . . . " άvαρχικι) συνειδησιακιj του άγρύπνια "
στόν "Ιψεν γιά την " κο ινωνιολοyία " 'rov ένω, άντίθετα, ρί
χνεται στό Μπρέχτ ; Ή έξήyηση ε!ναι άπλή : Ό κ. Μ ινωτfjς
θέλει iΞνα θέατρο μέ f�ρωες - κατά προτίμηση, τραyικοvς !
Αύτό τό θέατρο τοϋ πάει. Αύτό eχει μάθε ι . Αύτό θέλει νά ύπη
ρετεί. Γι' αύτό κι ό "Ιψεν τοϋ πάει περισσότερο. Άλλ' ό "Ιψεν,
δ Στρίντμπεργκ, δπως ι<α\ τόσοι άλλοι σvyyραφείς, βλέποvν
τόν κοινωνικό χωρο μέσα άπό τ\ς άντιδράσεις των ήρώων
τοvς. Ό κοινωνικός περίyvρος δέν ε!ναι αύθύπαρκτοs. 'Υπάρχει
μόνο έπειδή ύπάρχοvν ο! σvyκεκριμένοι f�ρωες. Κ' ε!ναι όρατός
μόνο μέσα άπό τ\ς άντιδράσεις τοvς. Στό Μπρέχτ, σvμβαίνει
τό άντίθετο : Ό κοινωνικός χωρος καθορίζει κα\ διαμορφώνει
τά σκηvικά πρόσωπα. ΟΙ άντιδράσεις τοvς, ύπαγορεύονται
κ' α!τιολοyοϋνται μέσα άπό τ\ς κοινωνικές σχέσεις κα\ σvνθfj
κεs. Γιά νά φτάσεις, λοιπόν, στά πρόσωπα τοϋ Μπρέχτ,
πρέπει νά περάσεις άπό τόν κοινωνικό τοvς χωρο. Αύτό ε!ναι

ποv δέ θέλει ό κ. Μ ινωτf\s ! Γιατί, τότε, πού πάει τό · · τμuγικfi
στοιχείο " καί ή " τραγικιί σύλληψη τιϊς (ωι;ς "; . . .
Έτσι έξηyεϊται κ' ή άyάπη τού κ. Μινωτfj γιά τή " Μάνα
Κουράγιο " καί •ό " Γαλιλαϊο " , ποv - δπωs γράφει - όσο
κι Ο:ν ό Μπρέχτ " άγωιιί(εται ιιά τά παρουσιάσει άντιηρωικά,
άιι προσπαθεί νά κρατηθεί μέ τό ζόρι πιστός στιί θεωρία τυύ
διαλεκτικού Οεάτρου καί τού ίστορικού χρόνου, αύτά τά πρό
σωπα τοϋ ξεφεύγουιι καί ζοϋν έπί σκηvι;ς άι•εξάρτητα καί
αύθύπαρκτα μέσα στόν πι•ευματικό χρόνο " . Ό κ. Μινωτfjs
βλέπει τόν Τριαντάχρονο Πόλεμο μέσα άπό τ\s άνηδράσε1s
τi'js Μάναs Κουράγιο, κι όχι τό χαρακτήρα καί τή στάση τfjs
Μάvαs Κουράγιο σάν άποτέλεσμα τού Τ ριαντάχρονου Πο
λέμου. Παρ' δλ' α\ιτά ό κ. Μ ινωτfjs . . . eχει άνεβάσει τό
eρyo ! . .
Ό κ. Άλέξηs Μινωτfjs πfjρε άφορμή, γιά νά συγγράψε ι τό
σκαλάθυρμά του, τήν eκδοση τού " Ή μερολόyιου δουλειas "
τού Μπρέχτ κι άνεξέλεγκτα γράφει : " . . . -οσο ζοϋσε άκύμη
ιί γυναίκα του, ή ι)Οοποιός 'Ελέι•η Βάιγκελ. άπαγόρι:υι; τϊι
τύπωμά του " . Τήν πληροφορία αvτή ό κ. Μ ινωτf\s τή δα
νείζεται άπό eνα άρθρο τού κ. Leslie Collit ποv άναδημοσιεv
τηκε στό " Βfjμα " ( 1 3 Μάρτη ' 73). ' Ωστόσο, άν δ κ. Μινωτf\s
εΤχε τή συνήθεια ν' άνατρέχει στίs πηγέs, θά διαπίσ"Τωνε άπό
τόν Γ' τόμο τού " Ή μερολόγιου δουλειΟ:s " - ποv τόν συy
κροτοίίν μόνο ο! σημειώσειs τοίί έκδότη - τά έξfjs άληθινά :
Ό έκπρόσωποs τού έκδοτικοίί οίκου Σοvρκαμ κι δ ϊδιοs ό
έκδότηs τοίί " Ήμερολόy1ου " v μ ν ο ίί ν άκριβώs, τήν άπο
φασιστική συμβολή τi'js Έλεν Βάιyκελ στήν έκδοση ! Ό έ� 
πρόσωποs τοίί έκδοηκοίί ο ίκου γράφει : « Μ όνο σ' ένα άτομο

χρωστ Ο:με ποv τό ' Ημερολόγιο αvτό μπόρεσε νά έκδοθεϊ στήν
έπέτειο τών 75 χρόνων άπό τή γέννηση τού συγγραφέα του :
στήν " Ελεν Βάιγκελ. Τό θεωρούσε κ α θ η κ ο ν τηs νά παρα
δώσε ι "Τή μεγάλη αvτή κληρονομιά στή δημοσιότητα» .
Κι δ έκδότηs τοίί " Ή μερολόyιου " Βέρνερ Χέχτ προσθέτει :
« . . . Ή ήμερομηνία ποv 'χε κ α θ ο ρ ί σ ε ι ή " Ελεν Βάιγκελ
yιά τήν έκδοση τού eργου, άπαιτοίίσε τήν παράδοση τού
χειρόγραφου ώs τ\s 1 8 Δεκέμβρη 1 972». Τά στοιχεία αvτά
διαψεvδουν, φυσικά, καί "Τόν κ. Col l i ι κα\ τόν κ. Μινω"Τfj ποv,
άνεξέλεγκτα, τά άναμάσησε . . .
Ό κ. Μ ινωτi'js ί σχυρίζεται πώs ή ιι αποστασιοπο ίηση
( Vι'Ι:(Ι'eιιιc/ιιιιg) , " παραξέι•ισμα " ·- συμπληρώνε ι , ε!ρωνικά- τύ
λcι1ε τιάρα πιά υί πιστοί», iΊταν άνεφάρμοσ"Τ η άκόμα κι άπό
τόν ίδιο τό Μπρέχ• ! Ή άπορία μαs ε{ναι δικαιολοyημένη :
Πώs μπόρεσε νά τό καταλάβει αvτό δ κ. Μινωτf\s , άφού δέν
κατόρθωσε ά κ ·ό μ α νά καταλάβει πώs ή " άποστασιοποίη
ση " (Disιanzien111 g ) καί τό " παραξένισμα " (Yerfren1dιιng)
είναι δυό διαφορεηκά πράγμcn'α ! . .
Ό κ. Μινωτi'js yράφε ι άκόμα : . . Αύτά, γιά τιίιι άπομυθοποί
ηση τιιιί αύτυδιόριστου Γερμαι1ού άν τ ι - 'Αριστοτέλη [ . . . /
πού μαζί μi; άλλα c)·ωκcΙΙΤρικά του ξεσπάσματα εκρινε ταιρια
στό παριίσημο γιά τιίι• Σται•ισλάφσκυ μιά λεκάιιη δπου μα
ζεύεται ι)λο:; ό hϊψπυτιι•ισμύ:; στιίιι Οεατρικιί τέχνη ". Δυ
στυχώs, συλλαμβάνεται κα\ πάλι άπλη ροφόρητοs ! Τόν παρα
πέμπουμε στή διαφωτιστική σημείωση τοίί έκδότη τοίί " Ήμe
ρολόy1ου δουλε1as " Βέρνερ Χέχτ. Γιά νά μήν ψάχνει , ε!ναι δη
μοσιευμένη στό . . Θέατρο . . τ<Ξύχοs 32, σελ. 1 6 , vποσημείωση
1 2 . Αvτά, τά όλίγα, πρόs τό παρόν.

Α Π� ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΡΟΜΟΥ Σ'ΓΑ MIXED MEDIA
ΔΙΆΛΕΞΗ

ΤΟΥ

ΡΑ ΜΑΤΟΛΟΓΟ Υ ΡΑΪ Ε Ρ ΤΑ Ε

Πολλέs κι άξιόλογes διαλέξειs, τήν περίοδο ποv καλV
πτει τό Δίμl/l'Ο τού τεvχουs. 'Ιδιαίτερα, τρείs άπό Έλ
ληνεs όμιλητέs κι άλλεs τέσσεριs άπό ξένουs. Τό Γερμανικό
Ίνστιτοίίτο " Γκαίτε" εΤχε τήν eμπνευση νά προσφέρει στήν
'Αθήνα eναν κvκλο άπό τέσσεριs διαλέξειs γιά τό σvγχρονο
θέατρο στή Γερμανία.' Ιδέα eξοχη ποv άστόχησε, δυστυχώs,
στήν πραγμάτωσή τηs. Α!τία πρώτη : Διαλέξειs, ποv άπεv
θvνονταν στό έλληνικό κοινό, eγιναν μόνο σέ ξένεs γλώσ
σεs ! Δυό στ' άyyλικά κα\ δυό στά γερμανικά. Τό έλληνικό
κοινό, ποv γιά χάρη του eγιναν, μόνο στίs δυό - τήν
πρώτη στ' άγγλικά καί τήν τελευταία στά γερμανικά βοηθήθηκε μέ τή διανομή ένόs πολυγραφημένου κειμένου
στή γλώσσα του. Τά θέματα iΊταν ε!δικά καί , φυσικά,
ή παρακολοvθηση όχι κα\ τόσο εύκολη. Έτσι, άποκλεί
στηκε eνα εvρvτερο κοινό - αvτό άκριβώs ποv ποθού
σε ν' άκοvσει καί νά ένημερωθεί. Ή . . . άτακτη λιποταξ ία
άκροατών έκδηλώθηκε στή δεvτερη διάλεξη, οταν διαπι
στώθηκε πώs δέ δινόταν ούτε μεταφρασμένη περίληψη !
Α!τία δεvτερη : Ή πυκνότητα άκροατών στis διαλέξειs
έξαρτιέται συνήθωs άπό τό ένδιαφέρον τοίί θέματοs καi
τή . . . διασημότητα τών δμιλητών. Τά θέματα iΊταν

Τό θέατρο, τά τελευταία 200 χρόνια,
καθρέφτισε δρισμένες σημαντικές με
ταβολΕ:ς στ·Ι)ν κοινωνία μας. Βέβαια,
αύτο τό 'κανε πάντοτε· έδώ, άναφέρο
μαι στούς δυο τελευταίους αtώνες,
έπειδ-)) πρlν άπο 200 περίπου χρόνια
εγινε γιά πρώτη φορά αισθητή στ·f;
Γερμανία y. ιά tδι αίτψ η έξέ/�ιξ·η - τ:9ύ,
,
φυσικά, πηγαζε απο
προηγουμενες εςε
λικτικές διαδικασίες - σΕ: μερικά άπό
τά Οεατρικά itργα τ'ίjς περιόδου τοίί
S ιuriη u nd Drang. Στο δραματικό
itργο τοίί νεαροίί τότε Γκαίτε, τοίί Lίλ
λερ καl &.λλων συνα'ιτiiμε ίtνα στοιχείr,
ούσιαστικά ξένο προς το δράμα : J\ l ιά
tδέα πού έκφράζει δ συγγραφέας Υ.αi.
πού άναφέρεται σέ κοινωνικές συνθ'ίj 
Υ.ες Ιtξω άπό τ ό Οέατρο (στά itργα έκεί-

Ι

ένδιαφέροντα. Ο! δμιλητέs, ομωs, άρκετά άγνωστο ι ! Του
λάχιστο , γιά νά τραβήξουν τό κοινό. Α!τία τρίτη : Ή
πραγματοποίηση τών διαλέξεων σέ τέσσεριs συνέχεια
- χωρ\s καμιά άνάπαυλα - μέρεs. Τό "Θ" έπιχεφεί
α\ιτή τή διερεvνηση, όχι γιά νά έπικρίνει τή διοργάνωση
τών διαλέξεων τού " Γκαίτε" . Θέλει μόνο νά έπιση μάνε ι
όρισμένα άτοπα ποv, θά 'ταν χρήσιμο ν' άποφευχθοίίν στό
μέλλον. 'Αναγνωρίζει τό ένδιαφέρον τών διαλέξεων. 'Από
δειξη ; Θά τίs δημοσιεvσε1 δλεs. Κα i όλόκληρεs ! Κι i'x s μήν
ε!ναι τόσο προοδευτικέs λόγ� άκαδημαϊκfjs προέλευσηs τών
όμιλητών. Μέ τήν εvγενική άδεια τού Ίνστιτοvτου " Γκαίτε" ,
δημοσιεvεται παρακάτω όλόκληρο τ ό κείμενο τi'j s πρώ
τηs διάλεξηs σέ μετάφραση τfjs κ. ρίταs Στάμου, προσαρ
μοσμένηs στίs yλωσσικέs άρχέs τού "Θ". Λίγα στοιχεία
μόνο γιά τόν όμιλητή : Ό δόκτοραs Ράινερ Ταένι ε!ναι
41 χρονώ. Έχει διδάξει στά Πανεπιστήμια τf\s Μελβοvρ
νηs καί τfjs Κολωνίαs. ' Από τό 1 97 1 , έρyάζεται σά δραμα
τουργόs στό Στοvντιο M i xed Media τοίί Βερολίνου.
Ταυτόχρονα, δ ιδάσκε ι στό έκεί Πολυτεχνείο καl τήν Παι
δαγωγική 'Ακαδημία. Στά έπόμενα τεvχη, θά δη μοσιευ
τούν πλήρη τά κείμενα κα\ τών άλλων τριών διαλέξεων.

v?- ·ίJ ;αν . κυ?(ως ·ή ίδέ� τ·ϊjς έλευΟ� ρί-:ις ) .

Κ ατ � καποιον τρόr.ο ·η �ραμα-: ; κη ,πl: !J 
κη, υποτασσόταν σ , αυτή την ιδεα,
προοριζόταν νά τήν προβάλλει, κι &ν
ή δραματική itντασ·η δρισμένων άπό τά
�εατρικά �κεί�;-t lt ργα δΕ:ν έ �·η�7α,ζό ;α ν
Ι καιτς
υπερβολικα (οπως π._χ . τα
φον J\Ιπέρλιχινγκεν", 'Όι ληστές," ""Ε
ρως καl ραδιuυργ(α " , "Δον Κάρλος" ) ,
αύτ6, ϊσως, ·))ταν σημάδι της tδιοφυ(ας
-:(;)ν συγγραφέων τους, ο[ δποίοι κατά
φεραν νά συνδυάσουν τά δυό στ!Jιχεία.
ΔΕ: Οέλω νά σταΟώ πολύ στο Σίλλερ 'r,
τούς συγχρόνους του. Θέλω μόνο νά
τονίσω, οτι άπο κείνη άκόμ-:ι •ΙJν έπο
χ·η ·ίj ταν φαvερ ·η μιά τάση, πυύ άργ6τερα Οά γινόταν -rόσ!J ίtντονη, ώστε ν'
άπειλεί μέ άφανισμό τό δράμα σάν

εlδος, οπως Ίjταν γνωστο άπο τήν έπο
ι.:ΙJ τοίί Άρισ-rοτέλ·η.
"Ένα πολύ διαφωτιστικο βιβλίο γιά
τ·Ι)ν κατοπιν·Ι) έξέλιξη αύτ'ίjς της τάσης
itχει γράψ ει δ Πέτερ Σόντι : "Θεωρία
τοίί μοντερνου δράματος" ( Peter Szon
cl i : T 11eoric des ιnodernen Dι·aiη<ιs Ι .
Ό Σόντι δείχνει πώς - tδιαίτερα άπύ
τά -rέλ·η τοίί J9ου αtώνα, άπο τον "[ψεν ,
τον Τσέχωφ και τό Χάουπτμαν - -:ό
i�ιχΟ στοιχ�ίο , τ?U θεά;ροu, μοΧον�71•
.
μη δραματικο .απο τη, ιpυση του ' τεινει
, άντικαταστ·η σει ΤΟ οραματικο. σ-:rιιν
χείο. , , ,
, .
.
Και για να το ε�;ηγησω αυτο συν-:<ψ.:χ :
Τό δ.fάμα σά: κα��;τεχνικό, ,είδο� ( ";rι. τά
τlι l. όντ ι ) ει ναι �πόλ� τ? · δεν ανχ ·
..
,
0
, �'Χ'J7•.ι
γνωριζει
τιποτα
εςω
απο --:uν
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του, δέν άναγνωρί ζει το συγγραφέα του,
Ι>έν άπευθύνεται στο κοινό. Δέν είναι
( Ι>ευτερεύουσα ) άναπαράσταση &λλου
πράγματο ς, άλλά. παρουσιά ζει άπλώς
τον έαυτό του. 'Έτσι, άκόμα καί το
!στορικο l>ράμ-χ (Σαίξπ·ηρ ) τείνει νά.
γίνει " μη l>ραματικό" ' οταν άναφέρεται
κατ' άνάγκη στην ίστορία (Ε:ξω ) .
' Αντίθετα , στο άpιστοτελικο l>ράμα,
μέ την αύστηρ·Ιj Ε:ννοια του ορου, το
κάθε τι έρμηνεύεται μέ βάση έκεϊνο
πού παρουσιάζεται στο Ε:ργο. Ό συγ
γραφέας "καθιερώ νει" την πλοκή , ϋστε
ρα άποσύρετ αι - δ μύθος έξελίσσεται
μονάχος του, ας πουμε - καί το κάΟε
τι άναπτύσσεται άπο την κατάσταση
τών άνθρώπινων σχέσεων, πού Ι>ό
θηκαν σά.ν άφετ-ηρ ία.
Ή έπικη τεχνοτpοπία είναι Ι>ιαφορετ ι
κή . 'ΕΙ>ώ δ συγγραφέας διηγείται ενα
μύθο στο κοινό. Είν' έλεύθερος ν' άνα
φερθεί σ' αύτο το κοινο στην πορεία
τής άφ·ήγησής του, ν' άναφερθεί στ-/jν
παρούσα στιγμη η νά. μιλήσει γιά. την
έπικαιρότ ητα, νά. τονίσει κάτι πού 'πε
προηγούμενα η άκόμ-χ κοιί ν' άσκ·ήσει
κριτικη γιά. τά. 'ίl>ια τά. πρόσωπα τών
Ε:ργων του. Μ' &λλα λόγια, μπορεί
νά. χρησψ.οπο ι·ήσει το μύθο γιά. νά. πα
ρουσιάσει δρισμένες tl>έες. Άν ομως
κάνεις κάτι τέτοιο σ' ltνrJ. θεατρικο Ερ
γ � , α� χρ η σ.ιμο_ποι·ή ?εις �ξωτερικ �ς tl>έες
σ� βασ·η α �του, πο � 3ειχν 7 ις σ_τη, σκη:
νη , τότε, με την εισαγωγη του επικου
αύτου στοιχείου, κατάστρεψες κ ιόλας
τ·Ιj δραματικ-1} μορφή, στ·Ιjν άπόλυτη
άριστοτελικ·/j εννοια.
'9 Σό�τι Ι>εί
i(νει, οχι , μόνο_ π_�ς σ υνέβ·2
αυτο απο την εποχ"ΙJ του Ιψεν, του
Τσέχωφ κι &λλων συγχρόνων τους
συγγραφέων , άλλά. καί πώς οι προσπά
θειές τους δ3·ήγφαν σέ μιά. κρίση του
l>ράματος (σά.ν είl>ος ) · κρίση , πού οι
κατοπ;νοί συγγραψ,είς 7 ϊτε προ,σπάθη
,
ειτε να παρακαμψουν,
σαν να κρυψουν,
ε'ίτε νά έπιλύσουν. Στο σημείο αύτο
ή ερευνά του έκτείνεται άπο το νατου
ραλισμό καί τόν έξπρεσιονισμό &ς
τόν Π ισκάτορ , τό Μπρέχτ, τόν Ούάιλντερ
καt τόν 'Άρθουρ Μίλλερ. 'Λπ' ολους
αύτ?ύς δ �πρέχτ 1ίταν �σως δ πι� συ
νεπης, έκεινος που, καταλαβε σαφεστε
ρα τη φύσ·η του ζητ·ήματος καί προσπά
θησε νά. το λύσε ι , Ι>ιατυπώνοντας τ·ί;
θεωρία του γιά τό " Έπικο Θέατρο".
·ή δπο(α έπρόκειτο ν' άντικαταστ·ήσει
τό άριστοτελικό δράμα. 'Έτσι έγκα
τάλειψε την προσποίηση, παραl>έχτ·ηκε
πώς τό �έατρό το � προ ?παθ �υσε νά
,
κοcτι νέο, κοcτι που, στην πρα
πετυχει
γματικότ-ψα, ήταν κατά μεγάλο μέρος
το 'ίl>ιο μ αύτό πού �πασχολουσε τού 7
, : να
προκατόχους του για; l>εκαετιες
μεταl>ώσουν στό κοινό δρισμένες tl>έες
σχετικά μέ την 'ίl>ιοc του τη ζωή. Καί
σέ μερικά σημεία 'ίσως δ Μπρέχτ νά
'χε πραγματικά. μεγαλύτερη έπιτυχία
άπό όίλλους στη μετάl>οση τών tl>εών
του - παρόλο πού κι αύτο είναι άμ
φίβολο. Ό Σόντι κλείνει τό βιβλίο
του /)χι έπιχειρώντας νά . καταλήξει
κάπου , άλλά. l>ηλώνοντας οτι ·ή ί;ξέλιξη
πού περιέγραψε συνεχιζόταν άκόμα (μετά
τό 1 950 } . 'Αμφίβολο παραμένει αν
καί σήμερα άκόμ-χ θά μπορουσε νά
ειπωθεί κάτι Ι>ιαφορετικο σχετικά μέ
τ·/j l>ραματουργικ·Ιj παραγωγ·ή .
'Ασφαλώς ·ή κρίση του l>ράμ-χτος, πού
80

σκι�γρα��ϊ: ί, �όντι, δέν ξεπεράστηκε
ποτε. l\αι τό νά πουμε "έντάξει , ας
μη μιλαμε πιά γιά a ρ ά μ α , ας τό
όνομάσουμε άπλά. θέατρο (έπικο θέα
τρο, θέατρο του παράλογου κλπ. } " ' θά.
σήμ-χινε, φυσικά, μόνο παραγκωνισμο
του Θέματος. 'Όπως ϊσως θά. ξέρετε,
οί π�λλοί . ι�.ιμητέ � κοιί συν�χιστ�ς του
Μπρεχτ σ ολο τον κόσμο ανακαλυψαν
καί άνακαλύπ:τουν πώς κ' ο! μέβοl>οί του
δέ φτάνουν γιά. νά λύσουν τό πρόβλημ-χ.
Ι Ι οιό είναι σήμερα αύτο το πρόβλημ-χ ;
Βασικά προβλημ-χτικη παραμένει ή
μετάδοση στiι κοινiι ένος "μηνύματος",
μιας ίδέας πο1) άφορα την κοινωνικ·ί)
πραγμ-χτικ6τητα, διαμέσου αύτου πού
στην ούσία εΤ.ναι πάντοτε ενα i!ργο
δραμ-χηκΤ,ς τέχνης. \\ ι ίίσο πιο δραμ-χ
ηκό εΤ.ναι βέβαια, τόσο περισσότερο
δοηγεί τiι κοινό σέ μιά. "έμπάθεια" ,
πού άμβλύνει ryν ά;rήχ;η ση ,αύτου το�
,
(Αυτό ισχυει ακόμα και
μηνυματος.
γιά. τά. θεατρικά. Ιtργα του Μπρέχτ ! }
' Επιπλέον πρέπει νά. λάβουμε ύπόψη
καί μιά. άκόμ·η έξέλιξ·η : τόν κινημ-χτο
γράφο καί την τηλεόραση . Αύτές οί
μορφές προσφέρονται πολύ περισσό
τερο γιά. έπικη παρουσίαση , έπειδη
μπορεί νά. γίνεται άνοιχτά. δ χειρισμός
τών εtκόνων - σύνθεση, έπιλογή, φω
τογράφηση - παρόλο πού αύτό Ι>έ γί
νεται τίς περισσότερες φορές η τουλά
χιστο l>έ γίνεται άνοιχτά. (ταινίες καί
τηλεοπτικά. Εpγα παρουσιάζονται, γενι
κά, σά. νά 'ταν θεατρικά. Ε:ργα, πράγμα
πού σ·ημα(νει οτι γίνεται άνάρμοστη
χρ·ήση του μέσου ) . 'Ένας &λλος όίνθρω
πος του θεάτρου πού άναφέρει δ Σόντι ,
δ Π ισκάτορ, προσπάθησε κατά κάποιο
τρόπο νά. "περισώσει" τό l>ράμα, προ
βάλλοντας όπτικά. στο άνέβασμα ένός
Ε:ργου τ' άπαραίτητα έπικά. στοιχεία
καί χαρίζοντάς τους σαφη λειτουργικό
τητα. :Σ.ύμφωνα μέ τίς προθέσεις του
αύτές χρησιμοποίησε αύτά. τά. νέα
μέσα κ' tl>ιαίτερα την προβολη Ι>ιαφα
νειών καί κινημ-χτογραφικου ύλικου.
Κι αύτός, οπως κι δ l\lπρέχτ, είχε πε
ριορισμένη έπιτυχία. οι παραγωγοt
άκολουθουν άπό τότε τίς μεθόδους
του.
Παρόλ' αύτά, ή l>ραματουργία αύτη
καΟαυτη (μέ μόνες έξαιρέσεις δρισμένες
τάσεις, οπως π.χ. το "Θέατρο του πα
ράλογου" ) Ε:χει άποτελματωθεί άπό και
ρό. Βέβαια /tγιναν πολλές πειραματικές
άπόπειρες νά. της Ι>οθεί ξανά ή παλιά της
θέση στό θέατρο· άλλ' ολες οι άπόπει
ρες Ε:τειναν, κατά κάποιο τρόπο, στό άl>ύ
νατο. Γιατί τά. θέμ-χτα πού χειρίζεται το
θέατρο Ιtχουν Ι>ραστικά. μεταβληθεί άπό
τότε πού δ ' Αριστοτέλης !:Ι>ωσε τόν
δρισμο της l>ραματικης μορφης. Κ' ο!
μεταβολές αύτές /tγιναν άκόμα πιό
Ιtντονες τόν περασμένο αtώνα:. 'Ένα
σοβαρό itργο, πού Ι>έν προσπαθεί
νά πάρει άνοιχτά. σαφη θέση γιά. τη
σημεριν·ί) κοινωνία:, itγινε πιά. σχεδόν
άδιανό·ητο· κι ομως είναι άμφ(βολο
αν μπορουμε νά. tσχυριστουμε οτι εστω
κ', εν� τέτο�ο Ε:ργο :ιατ?ρθωσε 7]= ραγματ ι
.
κα να πετυχει στην αποστολη του αυ
τή . 'Από την &λλη πλευρά πάλι, την
άπλά. ψυχαγωγικ·ίj άποστολη (οπου
τέτοιες δμολογίες έξακολουθουν νά μην
άνάλαβε στίς μέρες
ύπολογίζονται }
μας /tνα; τμημα του θεάτρου, πού δέν
το παίρνει κανείς στά. σοβαρά (οϋτε

περιλαμβάνεται στή συζ·ήτ·ηση περ ί
.. δραμ-χτουργί-χς" } : τό "έμπορικό" θέα
τρο η boulcvaι·d , αν οχι ή βιομηχα
νί-χ του κινηματογράφου καί της τηλεό
ρασης.
' Υποθέτω πώς γι' αύτό τό λόγο συναν
ταμε σ·ή μερα σχετικά. μικρη έξέλιξ·η
στή συγγραφη δρα[!άτων - παρόλο πού
σέ μερικές τουλάχιστο χώρες (χτυπη
το παράδειγμα ή ' Αγγλία } , περισσό
τεροι &νθρωποι άπδ κάθε όίλλη έποχ·ίj
άσχολουνται μέ το γράψιμο θεατρικών
i!ργων. Ε!ναι παράδοξο οτι στη Γερ
μανία - οπου τό θέατρο άποτελεϊ σα
φέστατα πολιτιστικο θεσμό, πού χρ·η
ματοοοτείται γενναία: άπο το κράτος
<ιί νέοι συγγραφείς άποτελουν έξαίρε
ση . 'Η λειτουργία του "έπίσημου"
θεάτρου μοιάζει νά έξομοιώνεται ολο
καί περ ισσότερο μέ μιά. itκθεση μου
σείου - παρουσιάζει Ε:ργα πού γρά
φτηκαν στο παρελθον μέ μερικά, σπο
ραδικά. μόνο, " μοντέρνα" πειράματα
στό περιθώριο. Είναι παράξενο, άλλά.
στη Γερμ-χνία τό κοινό, άπο κοινωνιολο
γικ·ίj &ποψη, λίγο όίλλαξε άπό κείνο
πού ·)jταν πρίν 200 χρόνια. Τό θέατρο
παράμεινε πεδίο τ·ϊjς μορφωμένης άνώ
τερης μεσοαστικης τάξ·ης, πού άπο
τελεί περίπου το 7 % του συνόλου του
πληΟυσμου. Ο! μορφωτικές άντιλή
ψεις αύτΊjς τ·ϊjς τάξης, δυστυχώς, i5χι
μόνο έπιτρέπουν, άλλά. πραγματικά.
ένθαρρύνουν τ·ίj μεταστροφη του θεά
τρου άπο κείνο πού ήταν κάποτε δ
ζωντανος καθρέφτης της άληθινης κα
τάστασης, σ' Ιtνα είδος μουσείου. 'Αλ
λά σ' ίtνα μουσείο τά. προβλήματα πού
άνάφερα, σχετικά. μέ τη μορφη καί
το μήνυμα, παύουν νά. ύπάρχουν. Άφου
το μ·ήνυμα δέ θεωρείται κάτι πού άφο
ρα προσωπικά τον καθένα, μπορείς νά.
ύποκρίνεσαι πώς αύτο πού παρακολου
θείς είναι δράμα τύπου 'Αριστοτέλη άκόμα κι αν τό 'γραψε δ Μπρέχτ.
Γιά. ίtνα συγγραφέα, αύτ·ίj ή κατάστα;
σ·η είναι βέβαια: πολύ άποθαρρυντική .
'Ακόμα κ' έκείνοι πού 'ναι tδιαίτερ::ι
εύαίσθητοι στά. κοινωνικά. προβλ·ήματα
και, παράλληλα, σχετικά. πετυχημένοι δπως δ Βάις ·η δ Χόχουτ στ-ίj Γερψ.ινία,
δ Ούέσκερ 'ή δ Μπόντ στην ' Αγγλία συχνά μόλις κατορθώνουν νά. συντηρη
θουν άπ' οσα κερδίζουν στ·ίjν πατρίδα
τους (οπως μου 'παν, τουλάχιστον,
δ Χόχουτ κι δ Ούέσκερ ) . Το άποτέλε
σμ-χ είναι νά. στρέφονται πολλοί συγ
γραφείς, πού σ' όίλλη έποχη θά 'γρα
φαν 'ίσως γιά. τό θέατρο, στο γράψιμο
γιά. το ραδιόφωνο ·η τ·/jν τηλεόραση η νά.
περιορίζονται στην πρόζα· έκτος αν
εχουν τη δυνατότητα ν' άντιμετωπίσουν
μιά. κάποια ο!κονομικη άνασφάλεια.
Μόνον Ιtτσι κατόρθωσαν, τά. τελευταία
λ(γα; χρόνια·, νά. γράψουν γιά. το λεγόμενο
underground, μη-μουσειακό, αν /)χι
Ι>εδ·ηλωμένα πειραματικό θέατρο (of(
off-Broadway η οπως άλλιώς λέγε
ται στίς όίλλες χώρες ) . 'Εδώ, οί πει
ραμ-χτικές άπόπειρες γιά. τη λύση του
προβλ·ήματος πού περιγράφει δ �όντι,
συνεχίζονται άκόμα (συχνά στά. 'ίχνη
του Μπρέχτ, του Π ισκάτορ η τών λε
γόμενων absu1·dists ) .
Πάντως κ ι αύτο δέ θεωρ·ήθηκε ίκανο
ποιητικ6, tδιαίτερα γιά. μερικο1',ς άπr;
-
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ΣΤΑΤ Ι Σ ΤΙ Κ Η ΤΩΝ Θ ΕΑ ΜΑΤ ΩΝ
Τό " Θέατρο "
έλεγμένα

καί

καθιέρωσε στό Δίμηνό τοΙJ καί μιά σελίδα Στατιστικής Θεαμάτων iiπoΙJ καταχωροϋνται πάντοτι;
έπίσημα

στατιστικά στοιχεία γύρω άπ' τό Θέατρο,

�τό Α' τρίμηνο τοϋ 1 9 73 παρουσιάστηκε καί νέα έντυπω
σιακή μείωση στ-ήν κίνησ·η τών θεάτρων πρόζας καί τοϋ
κινηματογράφου , πού πρέπει νά όφείλεται στ·ίj διάδοσ·η τ'ίjς
τ·ηλεόρασ·ης, τήν αϋξηση τ'ίjς τιμ'ίjς τών εισιτηρίων, άλλά
και στ-ίj γενική ϋψωση τών τιμών, πού άναγκάζει τό εύρύ-

τόν Κινηματογράφο καί

τά ίiλλα Οεό.ματα.

τε � ο κ?ινό νά. συμπιέζει τις δ�πάνες του. : π μείωση α� τ·η
.
_ θεc:ματων
στην κιν·ηση των
φαινεται καθαρα στον παρακατω
πίνακα, οπου δίνονται ο! κατά μ·ήνα άριθμοί τών εtσι-ηρίων
πού πουλ·ήθηκαν στό Α' τρίμηνο τοi:ί J 9 7 :! πέ σύγκριση μέ
τό Υδιο τρίμηνο τ·ijς προ·ηγούμενης χρονιiiς ( 1 97 1 ) :

Πί νακας τών είσιτηρίων πού ποΙJλήθηκαν τό Α' τρίμηνο τοϋ 1 973, σέ σύγκριση μέ τό άντίστοιχο τοϋ 1 972

t.; J Σ LΊΊ-L l J I Λ

1 973

1 972

Ι 'ενάρ·ης

Φ λε β ά ρ η ς

\ l ά ρ-:-·r,ς

Ι 'ε,ιάpης

Φλεβάp·ης

� Ι άρτης

7 . 876. 1 96

252 . 1 ·ιι.
J 03 . 911 2
6 . 752 . 252
767 . 888

6 . 325 . 436

6 . 559. 503

1 2 . 307 . 757

9 . 793 . 289

9 . 882 . 633

1 99 . 5114.
1 3 7 . 099
5 . 1 80 . 379
808 . 4 1 4

1 99 . 06 ϊ
66 . 594
5 . 4 5 7 . 980
835 . 862

:l8!1 . 840
1 29 . 5 1 1
Ι Ο . 9 7 5 . Ιι9Ιι
9 1 7 . 9 ·1 2

2l1:l . 1 83
74 . 587
8 . 5 1 9 . 82 7
956 . 692

287 . 51 5
98 . 4θ3
8 . 575 . 932

3 . 88 1 . 23 1

3 . 235 . 863

3 . 369 . 952

5 . 763. 208

1 3 9 . 288
' !1 1ι . 256
2 . !197 . 1 20
1185 . 1 99

Ι l1 3 . 6 J 2
48 . 3 7 0
:l . 598 . 685
5 7 9 . 285

:.!25 . 682
! 07 . 283
4 . 791 . fι6l1
638 . Τ9

4 . 536 . 464
1 69 . 2 36

4 . 627 . 806

1 9 1 . 994
7 0 . 840
3 . 1 7 7 . 425
!ι4 0 . 97:2

5!ι . 969
3 . 8 0 1 . 00 1
5 1 1 . 258

1 84 . 53lι
64 . 22z,
3 . 7 9 1 . 680
587 . 368

Λοιπή Χώρα . . . . . . . . . .

3 . 994 . 965

3 . 089 . 573

3 . 1 89 . 55 1

6 . 544 . 549

5 . 256 . 825

5 . 254 . 827

1 . Θέατρα πρόζας . . . . .
2 . Μουσικά. θέατρα . . . .
3 . Κινηματογράφοι . . . . .
11 . Λοιπά θεάματα . . . . . .

60 . 1 20
33 . 1 02
:! . 574 . 82 7
326 . 9 1 6

60 . 256
2 2 . 84 3
:.1 . 683 . 259
323 . 2 '1 5

55 . 455
1 8 . 2 24
2 . 859 . 295
256 . 57 7

59 . 1 58
22 . 228
6 . 1 8 4 . 030
27 9 . 1 33

7 2 . 911 7
19.618
4 . 7 1 8 . 826
z,4 5 . 43!1

1 02 . 98 1
3!1 . 1 79
1, . 78Ιι . 252
333 . 4 '1 5

Σύνολο Χώρας . . . . . . . . .
·1 . Θέατρα πρόζας . . . . .
2 . Μουσικά θέατρα . . . .

3 . Κινηματογράφοι . . . . .
· Λοιπά θεάματα . . . . . .

'·

Περιφέρεια ΠρωτεύοΙJσας
1 . Θέατρα πρόζας . . . . .

2 . Μουσικά θέατρα . . . .
3 . Κινηματογράφοι . . . . .
4 . Λοιπά θεάματα . . . . . .

920 . 783

Άπό τά. άναλυτικά. στοιχεία τοϋ πίνακα βγαίνιιυν ο ί παρα
κάτω δια;-ιστώσεις καl παρατ-ηρ·ήσεις :
Α. Συνεχίστ·η κε ή μείωση στ·ίjν κίνησ·η τών Οεάτρων πρό
ζας. Καl τούς τρείς πρώτους μ'ίjνες τοϋ 1 973 πουλ·ηθ-ήκανε
λιγότερα εtσιτ-ή ρια άπό τούς άντίστοιχους τοϋ 1 97 2 . Συνο
λικά, πουληθήκανε 20,2 % λιγότεpα άπό τό Α' τρίμηνο
τοϋ 1 9 7 2 .

μέ αύξανόμενη €νταση . ' Η κίνησ·ή του, τό Α' τρίμηνο τών
πέντε τελευταίων χρόνων, παρουσιάζει τήν παρακάτω έξέ
λιξ·r, σέ χιλιάδες εtσιτ-ήρια :
1 969
197 1
·1 9 7 0
1 9 7:!
'1 9 7 :2
1 1 ρωτεύουσα
1 7 .855 1 7 . 0 7 7 1 lι . 8 3 1 l :.! .384 8 . :! 7 :1
Λοιπ·ή Χώρα
1 8 .333 1 8 . 3 1 6 1 7 . 8 1 5 1 5 .687 9 . 1 1 7
Σύνολο Χ ώρας 36 . 1 88 35.393 3 2 .6116 28.07 1 1 7 .390

ΊΌ Α' τ;J ίμ·ηνο τών εξ·η τελευταίων χρόνων, ή κ ίΨησ·r1 τών
θεάτρων πρόζας παρουσιάζει τ-ίjν παρακάτω έξέλιξη σέ χι
λιάδες εtσιτ-ήpια :
'1 968 1 969 1 97 0 1 9 7 1 1 97 2 1 9 73
591,7 ι. 7 2 , Ι 502,3 573,7 5 7 9 , 4. 4 711, 9
l l ρωτεύουσα
286,3 238,3 285,!1 3 1 5, 4 235, 1 1 75 , 8
Λοιπ·ίj Χώρα
8 7 8 7 ! 0,lι 7 8 7 , 7 889, 1 8 1 lt , 5 650,7
Σύνολο Χώρας

Ή μείωση στ-ήν L l ρωτεύουσα, σά. συνέπεια τ'ίjς διάδοσ·η ;

' Η τηλεόραση έπιδρii πιά. μόνιμα στήν κίνηcrη τών Θεαμά
των. Εtδικότερα ομως, τό Α' τρίμηνο τοϋ ·ι 9 7 3 , οπως καl

τό τελευταίο τοϋ 1 9 7 2 , προκάλεσε δυσμεν'ίj έπίδpαση
καl ή αuξησ·η τ-ijς τιμ'ίjς τών εtσιτ·η ρίων.

Β . Τά. μουσικά. θέατρα δέν παρουσιάσανε μεταβολ·ή , σέ

σχέση μ/: τό Α' τρίμηνο τοϋ '1 9 7 2 . Τό 1 9 7 3 , ·ή μεγαλύτερη
κί\ ηση σημειώθηκε τό Φλεβά�η , ένώ τό 1 97 2 ε!χε σημειω
θεί τό Γενάρη.

Γ. ' Η μείωση τών εισιτηρ ίων κινηματογράφου συνεχίζεται

τ'ίjς τηλεόρασης, &ρχισε τό 1 968, καl στή Λοιπή Χώρα
τό 1 97 0 . Σέ σχέση μέ τό άντίστοιχο τρίμηνο τοϋ προηγού
μενου χpόνου, τό Α' τρίμ·ηνο τοϋ 1970, δ συνολικός άριθμός
τών εtσιτ-r1 ρίων κινηματογράφου μειώθηκε κατά 2,2%,
τό 1 9 7 1 κατά 7,8 % , τό 1 9 7 2 κατά 1 3,9% και τό 1 97 3
κατά 3 8 , 1 % . Τ ό 1 9 7 2 , ή μείωση στ-ίjν Π ρωτεύουσα έ:φτασε
τό 1 6 ,3% και στ-ίj Λοιπή Χώρα τό 1 1 ,9%, ένώ γιά. το
1 9 73 ο! άντίστοιχες μειώσεις ε!ναι 33,3% και 4 1 ,9 % .
rιά. πρώτη φορά, τό 1 97 3 , ·ή μείωση στ-ίjν έπαρχ(α ε!ναι
μεγαλύτερη άπό κείνη πού σ·η μειώθηκε στήν Π ρωτεύυυσα.
ΕΙναι, τέλος, χαραχτηριστικό πώς, τό Α' τρίμ·φο τοϋ 1 9 7 3 ,
σ /: σύγκριση μ /: τ ό Α' τρίμ·ηνο τοϋ 1 967 , δπότε ε!χαν
πουληθεί τά. π�ρισσότερα εtσιτ·ή ρια στ-ήν Πρωτεύουσα,
·ή μείωση έ: φτασε τό 58, 4 % , στήν ύπόλοιπη δέ Χ ώ ρ α ·ή
μείωση, σέ σύγκριση μέ τό Α' τρίμηνο τοϋ 1 969 (πού εϊ
χανε πουληθεί τά. περισσότερα εtσιτ·ήριχ στ·ί)ν όπόλοιπη
Χώρα ) , έ:φτασε τό 50,2 % .
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κείνους πού βιάζονται νά μεταδώσουν
Ιiνα μ·ήνυμα στο χοινό τους. Γιατί iJχι
μόνο είναι άχόμα ύποχρεωμένοι νά
παλεύ �υν μ1: τ� &λυτα , μορ:ΡολογιΥ;ά
προβλ·ηματα - σ·ημερα χατι τετοιο χα
νουν, γενικά, τονίζοντας το καθαρά
θεατρικό τραγούδι χαί χορό η το όπτι
χό στοιχείο σ1: βάρος τ-ίjς δραματιχ'ijς
πλοχ'ijς - άλλά εχουν χαί το πρόσθετο
πρόβλ·ημα iJτι το χοινό τους (το χοινό
τοϋ πει,ραματ ;χοϋ θεάτρο� σ' ό�οιαδ·ή
ποτε χωρα) αντιπροσωπευει μια μειο
νότητα πού 'χει τίς lδιες γνωμες χαί
πεποιθ·ή σεις μΕ: τις διχές τους, δηλαδ·fι
φοιτ·ητές, καλλιτέχνες κλπ. Μ' &λλα λό
για, χάνουν κήρυγμα σ' έκείνους πού
ετσι χι άλλιως εχουν 'ήδη πειστεί.
'Ορισμένες πολιτιχ1:ς έξελίξεις τ-ίjς τε
λευταίας δεκαετίας χάναν πολλούς άπ'
αύτή τfιν δμάδα των συγγραφέων ν'
άντι/.-η φθοϋν iJτι χάτι τέτοιο δ1:ν είναι
άρχετό. Άς πάρουμε γιά παράδειγμα
τίς Η Π Α : Γιά το χίv-ημα των νέγρων
'ή τον πόλεμο τοϋ Βιετνάμ ύπ'ijρχαν
πολλά πειραματικά θεατρικά Ι:ργα τοϋ
εrδους πού άνάφερα. "Ενα άπό τά πιο
γνωστά είναι το "Βιετρόχ" τοϋ l\1!-ήγ
χαν Τέρ �υ . Κι iJμως , το ,χοι�ό , γιά το
όποιο γραφτrιχαν σχεδον δεν το όίγγιξαν.
'Αντίστοιχα στfι Γερμανία, τ·fιν έποχ·ή
τ'ijς Κυβέρνησης Συνασπισμοϋ, στά τέ
λ·η τ'ijς δεκαετίας τοϋ '60, σχ·ηματίστη
χε μιά "έξωχοινοβουλευτιχ·fι άντιπο
�, ίτευση' : (Α\0 ) ' ,, iJπως όνομ ά�τ-η χε.
Ι-lταν νεοι χυριως ανθρωποι, που, χαναν
διαδ-ηλώσεις στούς δρόμους γιά πολλά
χαί διάφορα πολιτικά Οέματα, σημαν
τικά έχείv-η τ·ήν έποχ·ή , άλλά πού δ1:ν
άπασχολοϋσαν τfιν κυβέρνηση · Οέματα
π.χ. iJπως περισσότερ·η δημοκρατία στήν
άνώτατη παιδεία ·η συμμετοχ·ή των έρ
γατων στις διοιχ·ήσεις των έργοστα
σίων. Και πάλι ύπ'ijρξαν μερικά σχετικά
θεατρικά Ιiργα {"Στιλβωτής σιδ·ήρου"
τοϋ Χένχελ 'ή "Μπροστά" τοϋ Γκύντερ
Γχράς ) στο "έπίσημο" Οέατρο, πού
iJμως &φ-ησαν άδιάφορη χείν·η τ·ή μερίδα
τοϋ π/.-ηθυσμοϋ γιά τήν όποία γράφτηκαν.
Μ' αύτ1:ς τlς συνΟΊjχες τί πιο φυσιχο
άπό το ν' άποφασίσουν c [ νεαροί συγ
γραφείς νά πάρουν μέρος στην χίνησ·η
ΑΡΟ, συμμετέχοντας σ/: διαδηλώσεις
και προσφέροντας το ταλέντο τους σέ
iJ,τι άπευθ�νετc;ι σ;το χο ;νο έχείνο, πού
,
πραγματιχα τους ενδιαφερει : τον απλό
&νθρωπο :ο? δρόμου, πού βρισκόταν
προσωπιχα ανακατεμένος στα, περισσό
τερα φλέγοντα θέματα. 'Έτσι βλέπουμε
πώς στ·fιν 'Αγγλία χαl φτασμένοι συγ
γραφείς άχόμα σάν το Τζών "Αρντεν
'ή τον 'Έντουαρντ Μπόντ, γράφουν
κείμενα γιά Οέατρο τοϋ δρόμου· ό Πέ
τερ Βάις γράφει Οεατριχά Ιiργα σ' αύτό
το στύλ ( Moclc i ngpo t ) παντοϋ φω
v-ητικά συγκροτήματα στρέφονται, άπ'
τ·fιν άπΙ.-η συμμετοχ·ή τους σ1: διαδ·ηλώ
σεις μέ τραγούδια χαl χιΟάρες, στή
δ·ημιουργία μικρων δραματιχων σκέτς
όμάδες 'Όεάτρου τοϋ περιθώριου" ( fι· i n 
g e tl1catrc ) στο Λονδίνο άνεβάζουν
εργα σέ μπυραρίες τοϋ Σόχο τήν ί�ρα
τοϋ χολατσιοϋ χλπ. χλπ.
Είναι σημαντικό λοιπόν ν' άντιληφΟοϋ
με uτι το Οέατρο τοϋ δρόμου, iJπως το
βλέπουμε νά έξελίσσεται σ·ήμερα σέ
πολλl:ς χωρες , Ι\1:ν είναι if.να είδος "άντι_

·

θεάτρου". Δ1:ν ξεκινά βασικά άπό μιά
παρόρμηση νά έναντιωΟεί στο Θέατρο
{iJπως συμβαίνει μ1: τήν· περίπτωση τοϋ
εργου τοϋ Πέτερ Χάντχε "Βρ ίζοντας
το κοινό" ) έπειδ·fι αύτό έπιβίωσε καl
μετά τ·fιν έκπλήρωση τ'ijς χοινωνιχ'ijς
άποστολ'ijς του. 'Όχι. Άς μείνει το
Θέατρο iJπως χατάντ·ησε, ας περιορί
ζεται σ1: rvαραστάσεις μουσειαχ<7>ν if.ργων,
αν Θέλει , ας χαιpετίζε� κανένα σποραδιχο
πειραματισμό σάν τfιν "αύγ·fι τοϋ νέου
δράματος", ας προσπαΟ·ή σει, άχόμα,
νά συγκεντρώσει κοινό μεγαλύτερο άπό
το 7 % . Το Θέατρο τοϋ δρόμου, σύμφωνα
μέ τις διχές του άντιΙ.-ή ψεις, προσπαΟεί
νά πετύχει, άπό το ξεκίνημά του, χάτι
διαφορετικό : νά έχπληρώσει τ·ήν άπο
στολή μιας πολιτιχ'ijς άντιπολίτευσης δπου χρειάζεται - 'ή χαι μόνο νά "Θέσει
έπl τάπητος" όρ ισμένα θέματα μέ λιτό,
Οεατριχό τρόπο (προσφέροντας if.τσι
χ' �να ά�τίβαρο σ�·ήν έπιpρο-ή των μα
,
ζιχων μεσων έv-ημερωσης , που' τεινου
)·
σοβαρά
στά
πολύ
με νά τά πάρουμε
χι αύτο ν ά τ� πρ c;γματοπ� ι·ή σει έπ l
,
τόπου, μπροστα στους άνθρωπους που
άφοροϋν τά παραπάνω Οέματα, στούς
άπεργούς έργάτες, στούς ένοιχιαστ/:ς
πού τούς κάναν if.ξωσ·η, στίς διαμαρτυ
ρόμενες έκπροσώπους των φεμινιστι
χων όργανώσεων χλπ.
Το τελευταίο σημείο είναι πολύ σ·η
μαντιχό. 'Ένα Οέατρο τοϋ δρόμου, πού
άσχολείται βασικά μ1: πλατύτερα Οέματα,
Οέμα-:-α πού 8/:ν άφοροϋν τόσο &μεσα τή
ζωή των χοινων άνΟρώπων (δ t μπερια
λισμός στήν 'Αφριχ·ή, δ καπιταλισμός
αύτος χαΟαυτός, άκόμη χι ό πόλε μος τοϋ
Βιετνάμ, γιά χωρες πού δ/:ν Ιiχουν στρα
τιωτες νά πολεμοϋν έχεί) 81:ν Ι:χει
πολλές πιθανότητες νά έχπλ·η ρώσε ι !χα -

ΟΙ 4 Δ ΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ
Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ι Κ Ο ΘΕΑΤΡΟ
Οί τέσσερις διαλέξεις τοϋ Γεο

μανικοϋ 'Ινστιτούτου "Γκαίτε" y ιά
τό σύγχρονο Οέατρο στιί Γερ
μανία :

Π ΡΩΤΗ (Δευτέρα 11 Φλεβάρη) :
Δόκτορας Ράινερ Ταένι "Νέες
μορφές έπικοινωνίας - άπό τό
θέατρο του Δρόμου στά M ixed
Media" (στ' άγγλικά, μέ πολυ
γραφημένο έλληνικό κείμενο).
ΔΕΥΤΕΡΙ-1 (Τρίτη 12 Φλεβάρη) :
Καθηγητής Χάνς Γιόαχιμ Σρίμ
πφ "Λέσσιγκ καί Μπρέχτ - ή
διαφώτιση στό Θέατρο" (στ'
άγγλικά, χωρiς μετάφραση).
ΤΡΙΤΗ (Τετάρτη 1 3 Φλεβάρη) :
Δόκτορας Ράινερ Ταένι "Τό πο
λιτικό θέατρο μετά τό Μπρέχτ"
(γερμανικά, χωρiς μετάφραση) .
ΤΕΤΆΡΤΗ ( Πέμπτη 1 4 Φλεβά
ρη) : Καθηγητής Χάνς Γιόαχιμ
Σρίμπφ "Θέατρο, πολιτικ1;, 1iθι
κή : Π ισκάτορ, Μπρέχτ καί Χό
χουτ" (στά γερμανικά, μέ πο
λυγραφημένο έλληνικό κείμενο).
Θά δημοσιευτοϋ11 δλες στό

.. Θ".

νοποι·ητιχά αυτη τ·ήν άποστολ·ή. Κάτι
τέτοιο Οά σ·ή μαινε μεταφορά τοϋ παρα
δοσιαχοϋ Οεάτρου στο δρόμο και,
φυσ � χά, παρουσί αση χ�ποιου πολιτιχοϋ
,
μ·ηvυματος χαΟως
χαι χρησιμοποίησ·η
όρ ισμένων χαραχτ·η ριστιχων μεΟόδων
τοϋ Οεάτρου τοϋ 8ρόμου. 'Αλλ' ή πρα
γματική άποστολ·ή τοϋ Οεάτρου τοϋ
8ρόμου, έzείνη πού μπορεί νά 'χει το
μεγαλύτερο άντίχτυπο, είναι κατά τή
γνώμη μου ·ή άπασχόλησ·ή του μ' δσα
'
πΙ.-η σιαζουν
τον &νΟρωπο τοϋ λαοϋ.
' Η χρ·ησιμοποί·ηση των 8ιαφόρων χα
ραχτ-η ριστιχων του μεθό8ων : τραγ�ύ
δι καί χορός, σέ φολχλορ ιχό στύλ· άφή
γηση μιάς άπλ'ijς ίστορίας χαl ύποκρι
τιy;ή τ·ης παρουσίαση, μ/: μάσχες ίσως,
γιά νά δ·η μιουργηΟεί ·ή 'i8ια έχείνη άπο
στασιοποίηση πού ζητοϋσε ό l\ J πρέχτ,
'
άλλά μέ πιο &μεσο τρόπο· έπίσης άπευ
Οείας κάλεσμα τοϋ χο�νοϋ, μ' έρωτή
σεις χαί προτροπές, νά πεί χ' έχείvο
τ·fι γν<:ιμη του πάνω στο Οέμα. 'Ι-1 χρη
σιμοποίηση των μεΟόδων αύτων γιά
νά ό8ηγηθεί το χ.οινό σl: σχέψεις γι)ρω
άπό τήν 'i8ια του τ·ήν κατάσταση .
Θά 'θελα νά δώσω i:να παρά8ειγμα γιά
το πως λειτούργ·ησε κάτι τέτοιο στο
Μόναχο τήν περίο8ο των 'Ολυμπιαχ.ων
'Αγώνων, δταν έφτά 8ιε0νείς όμά8ες
θεάτρου τοϋ δρόμου παρουσίασαν έ:ργα
σχετιχ.ά μ/: το θεσμό των Όλυμπιαχων
'Αγώνων, σκιαγραφώντας τ)jν πορεία
τους μέσα στούς αtωνες. 'Έπαιζαν στ·ή
SpiclsLra l)e, i:να εί8ος λούνα πάρχ
στ·ή συνέχεια των άΟλητιχων χώϊJων,
καL τΟ κοινό τους, φυσικ.ά., ·η ταν στΟ
μεγαλύτερο μέρος ο ! Οεατl:ς των άγώ
νων. 'Έτσι σχολίαζαν i:να γεγονός,
στο όποίο το χοινό τους if.παιpνε συναι
σΟ·ηματιχά μέρος. Λύτο άσφαλως ·)) ταν
χαί το μυστιχο τ'ijς έπιτυχίας τους μ/: κόσμο πού σέ μεγάλο ποσοστό,
πρέπει νά τονίσω, 8/:ν εΙχε μπεί ποτέ
του σ' αϊΟουσα θεάτρου.
(Στό σημείο αύτό i!γινε προβολιί ται1•ιώ1·
ι<αί διαφανειών)

'Όταν το Οέατρο τοu 8ρόμου χαταπιά
νεται μ' i:να Οέμα πού άφορα &πόλύτα
τις χαΟημεριν/:ς άσχολίες τοϋ χοινοϋ
του, κάποια συζ·ήτ·ηση θ' άποτελέσει,
συν-ήθως, άναπόσπαστο τμ'ijμα τ·ijς πα
ράστασης. Γιατί ό σκοπός 8έν είναι
μόνο νά χάνεις τον χόσμο νά δε'ί τά
προβλήματά του πιο καθαρά '� άπο &λλο
πρίσμα, άλλά χαί νά τον βοηθήσεις ν'
άναζητήσει Χύση γι' αύτά τά προβ/.-ή
ματα. 'Έτσι, if.να άπό τά liργα τοϋ
"Θεάτροu τοϋ 8ρόμου τοϋ Κρόυτσμ
περγχ" (όμά8α πού 'παιζε στ·ήν &θλια
περιοχή τοϋ Δ. Βερολίνου Κρόυτσμ
περγχ ) , μ/: Οέμα κάποιο πρόγραμμα
έχχαθάρισης τ(;)'J slιιms τοϋ 1 969, τέ
λειωνε μ' αύτά τά λόγια : «Λαέ / iiv
αί>τοι' οί λιγοστοί / ίδιοχτιjτες έργοστα
σίων ιcαί πολυκατοικιώ11 / καθώς ιc'
ο! βοηΟοί τους / έκείνοι πού μΟ.ς κυβερ
νοϋ11 / εlναι πιό ίσχυροί άπό μΟ.ς / τότε
γιατί δέ συγκεντρωνόμαστε / νά σκε
φτοϋμε τί μποροϋμε νά κάιιουμε . . . » κλπ.
Ί-Ι παράσταση τ'ijς M i xed Media
Company στ·ή Spielstrabe τοϋ Μονά
χου, άπό τ·ήν όποία σάς Ιiδειξα μεριχ.ά
άποσπάσματα, έ:χλεινε συν·ή θως μ/: συ
ζ·ήτηση (π'ijρε μέρος χι ό HoJ)erL
J ιι η g l{ , πού '8ωσε μέρος τοϋ ύλιχοϋ
γιά το κείμενο τοϋ έ:ργου ) . 'Γό θέμα,

"'Ολυμπιακοί γύρω στό ετος 2000" '
-� ταν άκριβως έκείνο πού πpοσπαΟοϋ
σαν vά παρουσιάσουν γραφικά άπό σκ·η
ν·ίjς : Είναι δυνατό νά έξελιχτοϋν ol
Άγωνες μ' αύτό τόv τρόπο ; (Τό '1 9 7 6
' ει;προσω'!ο
,
._, ο α
'
σε
ol άΘλ-ητ�ς
� σαν πι�'
,
3ιε0νη εμπορικα
τίς χωρες τους, αλλα
τράσ� τό '1 9 sr, Οά 'ταν ol Άγωνες
co mp � Ler i z c d , τό 1 992 Οά γινόταν
πόλεμος άνάμεσα στίς βιομηχα•ιικές καί
τίς ύπανάπτυχτες χωρες, τό ετος 2000,
μετά άπό άτομικό δλοκαύτωμ!Χ, εtρ·ή
ν·η Θά έπικρατοϋσε έπιτέλους στ-ί)ν
άνΟρωπότητα ) . Κι Cί.ν ναί, τί μποροϋμε
vά κάνουμε έμείς γιά v' άλλάξουμε τ·ί)ν
κατάστασ·rι ; ΤΟ �οιν? φάν·η,κε άπρ?σ3?κ·η;α πρ60υμο να κανει σκεψεις πανω
σ αυτό.
'Αφοϋ μέρος τ-ίj ς SpiclsLrabc άποτελοϋ
σε ενα Ηόπτι.κο-αzουσ-:ιχ.Ο κέντρο'')
οπως τ' όνόμαζαν, (τ:ράστιες όΟόνες
προβολ'ίjς πού 'βγαι•ιαν μέσα άπό τ·ί)v
τεχνητ·ί) λίμνη ), προσπαΟ·ήσαμε vά
κάνουμε χρ·ήσ·η των τεχνικων 3ιευκ:>
λύνσεων πού αύτό μiiς εaι•ιε. Μερικές
βρα3ιές λοιπόν ·ή συζ·ήτ·ησ·η μετατρε
πόταν ούσιαστικά σ' ίtνα είδος παράστα
σ·ης l\Ιικτώv Μέσων ( Mixed Med i a ) .
Τί είναι Μιχτά Μέσα ; Βασικά, αύτό
πού λέει δ ϋρος : 'Ένας τρόπος νά μετα
χειριστείς διάφορα μέσα άνακατεμένα
μεταξύ τους. Τώρα, βέβαια, κάΟε είδος
Οεάτρου τοϋ δρόμου είναι ώς ίtνα ση
μείο χάτι τέτοιο, άπό τή στιγμ:ί) πού
χρ·ησιμοποιεί οχι μόνο τό παραδοσια
κό μέσο τ'ίjς δραματικ'ίjς τέχv-ης, άλλά
στ·!)ν 'ίδια Εχ.τασ·η καt τ' &λλα μέσα ποU
άνάφερα, δ·ηλαδ·ί) τραγούδι, χορό, λαϊχ·ί)
μουσιχ·ή , άφ-ήγηση , σχέδια άφίσας χαί,
ϋπου γίνεται, κιν·ημ!Χτογράφο 'ή τουλά
χιστον προβολή διαφανειών.
Έχείνο πού 'ναι χαραχτ·η ριστικό τών
Μικτών Μέσων, σάν εννοια 'Ϊ) εtδικευμένη
μέΟοδο έπιχοινωνίας, είναι ·ή πρόσμιξη
χαλλιτεχνι.κών χ.αt τεχνικών μέσων,
μέ τρόπο ώστε νά άλληλοεπιδροϋν Ιιίμεσα.
'Έτσι, τό ζ·ήτ-ημ'Χ δέν είναι πιά (οπως
μέ τόν Π ισχάτορ 'lj μεριχούς μοντέρ
νους παραγωγούς, έπηρεασμένους άπό
κείνον) ·ή χρ·ήσ·η χυρίως καλλιτεχνικών
μέσων καί έπιπλέον δ πλουτισμός δρι
σμένων σ·η μείων τ'ίjς παράστασης μέ
προβολές φίλμς χαί διαφανειών (οπως
χάνω έγώ τώρα, διανθίζοντας τήν δμι
λία μου μέ όπτικό ύλικό ) . Κι αύτό γί
νεται. " Η σέ Ιιίλλο έπίπεδο : Δέν πρ6κειται άπλώς γιά τήν παρουσίασ·η ένός
ε �γο� πρ�τα καί τ-? συζ·ήτη�η πάνω
σ , αυτό , υσ;ερα. f!αλι , κ ; αυτο είνα,ι
χατι που γινεται. Αλλ η χατασχευη
μαγν-ητοσκόπιων χι Ιιίλλου τεχνικοϋ ύλι
κοϋ εδωσε τ·ί) δυνατότητα γιά πολλά
άκόμα έπιτεύγμα-α. Τώρα είναι δυνα
τόν :
Πρώτο, νά κάνεις μιά παράστασ·η χρ·η 
σιμοποιώντας διάφορα χαλλιτεχνικά καί
Ιιίλλα μέσα,
δεύτερο, νά τί) συζ·ητήσεις - χαταγρά
φGντας τ-ί) συζ·ή·-ηση σέ μαγνητοσχόπιο,
τρίτ� , νά π,ροβάλ� ι.ς ;·'1� άπο;u�ωμέ�·η
συζ-ητησ·η σε yεγαλ·η ,οΟονη με ;η βοη :
:
Θεια κλειστου κυχλωματος, ωστε
οι
Οεατές νά μποροϋν νά δοϋν τόν έαυτό
τους σα σΕ:. ταινία,
τέταρτc, νά συζητ·ήσεις μ οσους π·ijραν
μέρος στ-ί) συζ·ήτησ·η πάνω στίς ίδιες
-

τους τίς άντιδράσεις (άφοϋ τούς τίς
Ι>είξεις στ·ί)ν όΟόνη ) .
'Όλά αύ-ά μ!Χζί, tδωμένα άπο τ ή σωστή
σκοπιά, έξασφαλίζουν ivα Ε:πίπzΟο περί
σκεψ·ης καί 3ιαλογισμοϋ πού 3έν τό
κατορΟώνειc;. μ' όποιαδ·ήποτε Ιιίλλ'Χ μέσα :
Μιά πραγματικ·ί) έντύ�;'ωση , άπ?στασι? 
ποί·η σης, οπως δ iπρεχτ την ονειρευο
ταν μόνο. Γιατί ol Οεατές, βλέποντας
":οUς έαυτούς τους νά μιλοϋν καL να
μετέχουν στ·ί) δράση, είναι πιά lκανοί

Δ Ι Α Λ Ε Ξ Ε Ι Σ Σ Ι Δ ΕΡΗ
Μ Ι ΝΩΤΗ Κ Α Ι ΜΥΡΑΤ
Τρείς άξιόλογzς 3ιαλέξεις στο
Δίμηνο άπό άνθρώπους τοϋ Θεά
τρου μας :
Στίς 7 το? Ι ενάρ·Q , το,ϋ Γ ι ,� ν
ν ·η Σ ι δ ε ρ ·η με τι-:-λο , Ο
l\Ιολιέρος πεπαίδευχε τ·ί)ν Έλ
),άδα", στό Γαλλικό Ίνστιτοϋτο
'ΛΟηνών. Μ' αύτ·ή, Εκλεισαν ol
έκδηλώσεις τοϋ 1 9 7 3 γιά τά
300 χρόνια άπό τό Οάνατο τοϋ
Μολιέρου. Ί - Ι διάλεξη - γλαφυ
ρ·� , χωρίς β,αρετές lσ-:-οp ιοδιφι:
,
χες λεπτομεpειες - μ, ελαφρη
�ρόσΟε�·η έ�zξεργασία άπΟ τΟν
ιστορικο του Θεατρου μας, δη
ι;οσ,ιεύεται δ�όχλ-� ρ·η στό μι;φό
αφιερωμ'Χ του τευχους στο' Μολιέρο.
Στίς '!fι τοϋ Γενάρη, δ Δ·η μ·ή 
ψη,ς �iυράτ _!:Lίλη �ε, στ� Ίτα :
λικο Ινστιτουτο ΑΟηνων, για
το έπαγyε:λμ!Χτιχό του 'ίνδαλμα :
;·ίJν :Ελεονώρ� , �τοϋζε. , τΗτ°;ν
επ:ιν �ληψη : γι ακομ� 11; ια φ�p α,
π.χλιας διαλεξης που χει ηδη
διαβαστεί άρκετές φορές χι Ιιίλ
λες �υό1 του�άχ�στον, δηy-ο
σιευ-:-ει. Αρχικα σ,ε β,3ομ!Χ3ιατ,ι
χο πο:ριοδιΥ.ό κι αργοτερα, σαν
άνεξάρτ-ητο κεφάλαιο, στΟ βι
βλίο του « l\ I iscellanca Ηίsι ι·ίο
n � Ι ί a η . ' ,Εν�ιαφέρουσα χαλογρ αμ
μενη ' , �χουγετ� ι ;;αι: δι� β '7,, ζε
ται ευχαριστα. Ο ομιλ·η-:-·ης εχει
έξομολογηΘεί : " Ί-Ι μιχρ·ί) βιο
γραφία τ·ij ς Έλεονώρας Ντοϋζε
ξεz.ίνησε άπ) τ·(ιν άγάr·η ϊeOU μοϋ
έμφύσ·ησε ό π:ιτέρας μου, άπ' τά
π:ιι3ιχ.ά μου χρόνια, rιρός τ·ί)
μεγαλύτερη ·ί]Θοποιό ολων τών
έr;οχών" ; Φ�τος κλε,ίνου� πε
νηντα χρονια από τό θανατο της.
·

Στίς lι τοϋ Φλεβάρη, δ 'Αλέ
ξ·ης Μινωτ-ίjς εχανε έ:ναρξη μιiiς
σειρiiς &πό έ•Νέα διαλέξεις πού
όργάνωσε - yιά πρώτη φfτος
χρονιά - ·ή 'Εταιρία Σπουδών
Σχολ'ίjς Μωρα·tτη, μέ έπίΥ.εντρο
τό Νεοελληνικό πολιτισμό. Θέ
μ'Χ του : " Ό Φώτος Πολίτης
καί δ Θεατρικός μ!Χς πολιτισμός" .
οι, ά r;όψεις τ?ϋ δμιλητ-ίj , yνω
στες από πι:ι.λι.οτερα δημοσιευμ'Χ
τά του στ:fι c:Νέα c l�στία" ; ΤΟ
χει,yενο ' � στοσ,ο , δ·η !J.οσι,ευετcι
;:
.
Απρι�·η και }\ l �η το �
στα ;ευχ·η
.
.
.
ι;η�ιrι.;ικου φυλλαδι�υ �υΟυνη
απ τις σελίδες του όποιου φι
λολογεί έσχάτως δ χ. ΛΙινω-:-'ίjς.

νΟ:. κρί�ουν τtς '�Οι.ες τους ,τtς ά'JΤι�ρά
σεις, αντιπαραΘετοντας και συγκρινον
τάς τες μέ τό πραγματικό Οέμ!Χ (φυσι
κά, τμ·ήματα τ'ίjς άρχικ'ίjς παράστασης
μποροϋν νά ξαναπροβλ·ηΘοϋν ) . Αύ-ό
είναι lκανό νά φέρει πραγματικό ρ'ίjγμ'Χ
στ·ί) γνωστ-ί) συν-ή Οεια νά χρησιμοποιοϋν
ol Οεατές τά τεχνιχά μέσα (εtδιχά τ-ί)ν
τ·ηλεόραση ) παΟ·ητικά, σάν καταναλω
τές. Παράλλ·ηλα σά σημ'Χντικό ύrο
προϊόν, τοUς χάνει. να συνει.δ·η τοποι·ήσουν
Οτι. πράγμιχτα Οπ� ς τιΧ τ·ηλ�οπ; ι.κά πρ � 
1 �τα, γενικα �ρο ιτα με, τό γ 
γραμμ
�
, �
ρισμ'Υ. ενός κουμπιου, ει•ιαι στην ουσια
άνΟρώπινα δ·1μιουρyήμ'Χτα κι , οτι ;ά
πρόσωπα που βλεπουν συχνα στην
όΘόνη είναι Ιιί•ιΘρωποι σάν τούς 'ίδιους
κι οχι κάτοχοι κάποιας άπόλυτης άλ·ή
Θειας.
Στ·ί)ν πράξ·η , ol δυνατότητες τών Μι
κτών Μέσων σάν είδους Θεατρικ'ίjς μορ
φ'ίjς - μέ τ-ί)ν εννοια τοϋ πραγμ!Χτιχ.ά
"δλικοϋ" Θεάτρου ( Lo ta l Llιeatι·e ) δέν !:χουν άχόμα χρ·ησιμοποιηΘεί. Πα
ρόλο πού τελευταία έ:γιναν προσπάθειες
γιά με �ιχές παρ �στά�εις Μικ;των, Μέ
σων στη Γερμ!Χνια, σε λυριχα θεατρα
(Άμβοϋργο ) ·fi σέ δ·η μόσιες πλατείες
( Β?ν·η ) αύτές ηταν ?,ίγο π:!λύ προε
;
χτασεις δρισμενων
αισΟητικων τρόπων
χαί μεΟόδωv παραγωγ'ίjς θεάματος.
Φυσικά, μπορεί χανείς νά παρουσιάσει
€.να τέτοιο Οέαμα σε τεράστια χλίμαz.α,
χρ·η σιμοποιώντας μπαλέτο, τετραφω
νιχ.·ί) μουσικ·ί) κ�ί φα�τ�σμαγο� ικά παι
χνιδίσματα φωτος και ηχου {τετοιες δυ
να;ότ-ητες δ,ίνουν μεριχά μ·�χαν·ή_γ-ατ;ι ,
που μετ�τρεπου•ι π,-Χ; τ�ν ,:ηχ,ο ;η την
χίνησ·� σε φω�ιστιχα �φφε, ·η α�τιστρο :
,
.
εκεινο
π�υ
φα ) . Οπωσδηπο,τε ομως,,
,
προκυπτει
τελικα είναι λιγο περισσο
τερο άπό μιά κάπως έμπ)-ουτισμέ•Jη
παραλλαγ·ί) τοϋ μέσου τών σκηνικών
σU:J ·ή,χ·Ι)τΙ.�ών έφφ�. ΨΟ σύνο�ο ε�να ;
για να βλεπεται μονο παθητικα και ν
άχούγεται - χωρLς κιΧν ν' άπαιτεί στο
χασμό.
Τ� �1Ιιχτά Μέ,σ α, σ�ν �α).λιτεχ� ικ·ί) μορ
φη επιχοι•ιωνιας, θα πρεπε να σημαί
νουν κάτι διαφορετικό, οπως σημείωσα
-ίjδ·η . 'Η άλλ·ηλεπίδρασ·η χαλλιτεχνιχών
καί τεχνικών μέσων νά χρ·η σιμεύουν
έδώ �χι μόνο -�; ιά νά, δηι�;ιουργ·ήσοι:ν
, η τ κα , έφ ε γ α λογα ια:
μερικα αισΟ·
f
:
� ;
σμό τους, παρα γ�α να τονισουν χαι να
ένισχύσουν τό είδος έχείνο τοϋ μηνύμα
τος, πού συναντiiμε στό θέατρο τοϋ
δρόμου - μιά tδέα, πού δέν τ-ί)ν άπευ
Θύνεις μόνο στό κοινό σου, άλλά πού
Θέλεις νά κάνεις αύτό τό κοινό νά τ·ή
συνδέσει μέ τ·ί)ν ίδια του τ·ί) ζω·ή .
Πράγμα πού σ·ημαίνει έπίσης πώς ·ή
ολη διαδικασία πρέπει νά τοϋ 'ναι εύ
χάριστη. 'Άρα, πέρα χαί πάνω άπ' τ-ί)ν
πραγματικ·ί) πληροφορία πού περιέχει,
πρέ�ει �ά ύπάρχει ίtνα στ<:_ιχείο αtσΘη
τικης 3ιεγερσης, προσωπιχ·η ς και, σωμα
τιχ'ίjς άχόμα έμπειρίας (σάν αύτ·ί) πού
συναντiiς σ·ήμερα μόνο σέ συναυλίες ρόκ) .
Τό τεχνολογικό ύλιχ.ό, πού Θά βο·η Θ-ή
σει να πετόχει zάτι τέτοιο, Μχει Οημιουρ
γηΘεϊ. Έχ.είνο πού παραμένει σάν
έξαιρετιχά aύσχολο χ.αΘ·ijκον στό μέλ
λον είναι δ συντονισμός τ-ίj ς χρ·ή σης
α�τοϋ ;οϋ ύλ ιz?,ϋ μαζt μέ τ' �λλα (J;έσα
σε σχεση μ, ενα συγκεκριμενο Οεμα,
·ή προσπάΟεια νά έξασφαλιστεί μιά
λειτουργία, οπου ·ή π).-η ροφορία, ό

άτομικός έρεθισμός κ' ή περίσκεψη Θά
συνδέονται στενά.
Όπωσδ·ήποτ7 , �να τουλάχιστον , �!ναι
σίγουρο : Για να , ναι πραγματικα απο
δοτικές οι παραγωγές μέ Μικτά Μέσα,
πρέπει νά γ ίνονται σέ δημόσιες πλατε"ίες ,
πάρκα , 'fι άγο pές -,'ιJ , :;ι αλύτερα άκόμ� ,
σέ κανενα κτηριο ειδικα κατασκευασμε
νο σάν χέντρο έπιχοινωνlας τοu κοινοu
{δπως δέν κατάφεραν οι>τε κατά διά
νοια νά γίνουν ποτέ τά Θέατρά μας ) .
Αύτό τό κτ-ήριο Θά πρέπει νά σχεδια
στε"ί ετσι ώστε νά έξασφαλlζει τ-Ι)ν
καλύτερ·η δυνατ-1) ίiκφρασ·η τών διαφό
ρων μορφών μιάς άλ·ηθιν'ίjς παραγωγ'ίjς
Μιχτών Μέσων : Συνέχιση τών Θεατρι
κών τεχνών, όπτιχές πλ·ηροφορlες, ·ήχ·η
τικά χα! φωτιστικά έφφέ γιά τ·Ι)ν ένl
σχυσ·η τ'ίjς παρουσίασης, μουσικά χαl
ρυθμικά στοιχε"ία έρεθισμοu, έλεύθερη ά
νcιχτή συζ·ήτησ·η και, τέλος, προβολή τ'ίjς
ϊδιας τ'ίjς λειτουργίας τ'ίjς περισυλλογ'ίjς.
'Ένα τέτοιο είδος Θεάτρου Μικτών
Μέσων Θά 'κανε τελιχά δσα δέν κατόρ
θωσαν νά κάνουν τά παραδοσιακά μας
Θέατρα - ϊσως μάλιστα χα! πιο άπο
δοτικά, άπ' δσο Θά μποροuσε χανεlς
νά περιμένει άπό Θέατρο τοu δρόμου.
Θά γινόταν έ:νας άληθινός τόπος δημιουρ
γικ'ίjς έπιχοινωνlας - δπου τό χάσμα
άνάμεσα στούς ήθοποιούς χα! στό χοινό
Θά 'χε γεφυρωθε"ί, δπου οι όίνθρωποι Θά
μιλοuσαν πραγματιχά δ ενας στον όίλ
λο ξεπερνώντας τούς ένδοιασμούς τους,
Θά 'χαν έπαφή , Θά γνώριζαν δ έ:νας τον
όίλλο χαθώς καl τούς ·ήθοποιούς, τό
συγγραφέα, τον παραγωγό. Μέ δυο
λόγια, δπου μιά γν-ή σια, ένδιαφέρουσα
άνταλλαγ:)J �δε�.ν, tδεών πού σχετί�
, , Θα
ζονται με την ιδια τους τή Θεσ·η
γινόταν πραγματιχότητα.
Είναι φανερή ή χοινωνιχή σημασία
ολων αύτών, μιά κα! τό δίλημμα τ'ίjς
δραματιχ'ίjς τέχνης, πού πραγματεύεται
δ Σόντι στο βιβλίο πού άνάφερα, άπλώς
χαθρεφτίζει ενα άπ' τά πιό όλέθρια
διλ·ήμματα τ'ίjς σύγχρον-ης έποχ'ίjς. 'Απο
έπιστημονιχ·Ι) χα! τεχνολογιχ·)J όίποψ·η
άναμφισβ·ήτητα ίiχουμε προοδεύσει· άλλά
στό� προσωπι�ο τομέα ίiχου17ε δ ;ασπ� 
στει �έ χοι,νους χα� ηι-ι;ερινους ανθρ � 
:
πους αr;ο ;η �ια χαι, σε δντα, χ�υλτο � 
,
ρας απ την &λλη (εχτός πια αν άνη
κουμε στήν πλειοψηφία τοu πληθυσμοu,
γιά τήν δποία, σάν άποτέλεσμα αύτ'ίjς
τ'ίjς χατάστασης , ή "κουλτούρα" ίiγι
νε μιά σχεδόν όίδεια λέξη ! ) . Το μου
σειαχό Θέατρο, δπως το ξέρουμε μαζ! μέ τlς αϊθουσες συναυλιών, τ!ς
γχαλερl τέχν-η 7 , τlς δημόσ;ες βιβ�ιοθ'ίj
,
χες και, φυσιχα, τlς εκχλ·ησιες
- αποτε
λε"ί μέρος τ'ίjς πολιτιστιχ'ίjς ζω'ίjς τοu
"όίλλου κόσμου" ' δπου, αν είσαι τυ
χερος, μπορε"ίς νά περνάς τlς έλεύθε
ρες ώρες σου, τά βράδια η τlς Κυρια
κές, σάν άντιστάθμισμα γιά τή λίγο
πολύ μουντή καθ·ημερινή ζωή. Μέ τον
ϊδιο τρόπο, στον τομέα τους, οι ·ήθο
ποιο! έκπροσωποuν τήν πλευρά τ'ίjς
κουλτούρας - δέν τούς βλέπεις σάν
κοινούς Θv-ητούς, η κι αν τούς δε"ίς ίiτσι,
θά 'ναι μετά τήν παράσταση , δταν
ίiχουν έχιστρέψει στό "φυσιολογικό" .
( Γιά τήν άνάπτυξ·η τοu Θέματος, βλέ
πε π.χ. το " Κουλτούρα χαl χοινωνία"
τοu
Μαρκοuζε - Marcuse :
Κu!ιuΓ
u n d Gesellscl1afι ) . Δέν είναι λοιπον
περίεργο, πού δραματουργοl μέ πολι-

τικο προσανατολισμό, άπο τήν έποχή
τοu Σlλλερ άκόμc.ι, συνάντησαν στή
δουλειά τους τlς έπιπτώσεις αύτ'ίjς
τ·ijς διάσπασης. Ό λόγος πού δέν έφαρ
μόζεται ή Θεωρία τοu Μπρέχτ είναι
δτι τά ίiργα του παραμένουν στά δρια
τ'ίjς δεύτερης, τ'ίjς Κυριακάτικης ζω'ίjς,
τ·)Jν δποlα οί όίνθρωποι ίiμc.ιθαν νά );ησμο
νοuν, μόλις βγοuν άπο τον τόπο τ'ίjς κουλ
τούρας (δηλαδ·)J το χτ·ή ριο τοu Θεάτρου ) .
Στο Θέατρο τοu δρόμου γίνεται μιά
πρώτη προσπάθεια (πού βασίζεται μά
λιστα σέ μ;αp ό[-ρονη παράδο�η ) ν�
;
ξεπεραστει αυτ-η η διασπαση
. Τα Μικτα
μέσα προχωροuν άχόμα ίiνα β'ίjμα, κcί.
νοντας έπιπλέον χρ·ή ση qρισμένου τε
χνιχοu έξοπλισμοu, μέ σκοπο τήν χαλύ
τερ·η έπιχοινωνία. 'Έτσι ίiχουμε μιά
ένδιαφέρουσα δυνατότητα νά ξεπερά
σ�υμε τε?- ικ � αύτό το μοιpα"ίο δlλ:ημμα με το να χανουμε τον κόσμο να συνει
δ�τοποι·ή σει δτι οι άλ-�Θινοl ?°τόχο ;
:
,
της χουλτουρας εΊναι στην ουσια
και
διχοί του, δτι τά τεχνικά μέσα πού μ'
_

αυτα εΊναι έξοικειωμένος (κινηματο
γράφος, ραδιόφωνο, τηλεόραση ) εχουν
σε', βαρο
' 7 τους �α;α' γzνιχη' ,δ μολογ
• ια ,
πως κρυβουν αυτη τη διαπιστωση έπίσ·ης μέ το ν' άναγνωρίσει δ κόσμος
τlς δυνάμεις πού ένδιαφέρονται νά έμ
πο ? ίσ υν αύ έ τlς δια ισ ώσεις καθώς
; �
�
� ;
και με το ν αντιληφθει την πραγματι
του
θέση
κή
μέσα στο εύρύτερο πλέγμα
τ'ίjς άνθρώπινης κοινωνίας. Μάλιστα
έδώ γίνεται δλοφάνερο τό γιατί τά Μι
κτά Μέσα Θά 'ναι σημαντικά σέ κάθε
είδος διδασκαλίας - στ·η σχολικ·ή , τ·)Jν
πανεπιστ·ημιακ·)J μόρφωση 'ι) στ·Ι)ν έπι
μόρφωοη ένηλίκων. Νά φέρουμε μ'
αύτό τον τρόπο τ-)Jν κουλτούρα ξανά
στ·Ι)ν καθημεριν·ή μας ζω·ή : ά τι Θεω
ρώ σάν ενα άπο τά πράγματι σοβαρά
καθ·ήχοντα πού άντιμετωπίζουμε, άπο
πολιτιστικ·)J όίποψ·η , γιά τά άμέσως έ
πόμενα χρόνια. Καl πιστεύω πώς τά
Μικτά Μέσα ίiχουν έ:ναν έξαιpετικά σ·η
μαντικο ρόλο νά παίξουν στ·ήν ολη αύ
τ·)J άποστολ·ή .

'Από τό τεϋχος αυτο, στίς μόνιμες στi'jλες τοϋ Διμιίιιου, προστίθεται ίiλλη
μία : τά Γράμματα πρός τό " 0 ' . Θά 'ναι ή μόνη ϋλη τοϋ περιοδικοϋ πού Θά
γράφεται άπό τούς φίλους τοϋ " Θεάτρου " - μέ, καί χωρίς, εισαγωγικά . Φυσικά,
δέν . . . πρωτοτυποϋμε ! Ή στήλη αύτ�i ύπάρχει, άπ' άνέκαθεν, σ' δλα τά εντυπα.
Δέ στέργαμε, ώστόσο, στήν καθιέρωσή της, άπό . . . μανία ν' άξιοποιοϋμε, δσο γι 
νόταν πιό άποδοτικά, τό χώρο μας. Τελευταία δμως, τό Ταχυδρομείο τοϋ " 0 ' '
βάρυνε πολύ. Κ ι δχι μόνο άπό ζεστούς έπαίνους καί συγκινητικές διαβεβαιώ
σεις συμπαράστασης στήν προσπάθεια τοϋ περιοδικοϋ. Πολλαπλασιάστη
καν καί τά γράμματα πού θέτουν ποικίλα θεατρικά, άλλά καί εύρύτερα πνευ
ματικά καί καλλιτεχνικά θέματα καί - άναμφισβ1iτητα - βοηθάνε τ�iν προ
σπάθεια τοϋ " 0 " . Εtναι καλόδεχτα ! Τά περιμένουμε καί θά τ' άξιοποιοϋμε.
'

ΘΕΑΤΡΟ, Κ ΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ & ΝΤΟΚΟΥΜ ΕΝΤΟ
Τό " avοιγμα " τού " Θ " πρός τόv J(ι. vηματογράφο, ίκαvοποίησε. Τό βεβαιώιιουv
τά γράμματα πού πήραμε. ' Α 1ιάμεσα στ' aλλα, ό Βασlλης Ραφαηλlδης, ίivας dπό τούς
πιό έγκυρους μελετητές τού Πιvηματογράφου, μάς γράφει γιά τίς παρεξηγημέvες
σχέσεις Θεάτρου - Πινηματογράφου καί προσκομίζει στοιχεία γιά τίς πέντε κύριες
όμάδες, πού ύπηρετούv τό·v Πι.1ιηματογράφο - Ντοκουμέντο καί δρούιι στη Γαλλlα :

Κύριε Διευθυντά,
Το " Θέατρο " - μέ τή μc.ικρόχρον-η καl
πολύτιμη, γιά τ·)jν ΠVΞuματικ·Ιj ζωή τοu
τόπου μας, ιστορία του - άσφαλώς χά
λυψε μ' έπι-:υχία έ:να τεράστιο χενο στή
Θεατριχή παιδεία τοu τόπου. Σάν όίνθρω
r:ος τοu κινημc.ιτογράφου, εΊναι φυσικο
�.ά, βλέπ � μ/: άληθιν·)j χαρ:Χ τό τελευ�α"ίο
ανοιγμα,, του προς τον χινηματογραφο.
Παλιά ·ή διαμάχη άνάμεσα στlς δυο
τέχνες τοu Θεάματος. Άπο το 1 9 1 Ο κιό
λας δ Κανούντο Θριαμβολογοuσε προκλη
τιχά γά τ·)jν πρωτοχαθε8ρίc.ι τοu κινημα
τογράφου, 7\'ροχαλώντας τ·)jν όργη τών
άνθρώ�ων τοu Θεάτρου πού νιώθανε
ν' άπzιλοuνται τά χεχ"tημένα τους προ
νόμια. Ό πρ6'>τος ·)jταν δ γενάρχης μιας
)')c.ιινούριας έλ!τ χ' ol δεύτεροι άγωνί
ζονταν νά χλείσουν τ!ς πόρτες τ'ίjς "λέ
σχ·�ς" τους. Στήν ' Ελλάδα, ·ή διαμάχη
αύτ·ΙJ μεταφέρθηχε άπό τό Φώτο Πολίτη
γύρω στά 1 920. Τοuτος δ Θεατράνθρω
πος ·)j ταν χι δ πρώτος 'Έλληνας ί\ιανοού
μενος πού αtσθάνθηκε έντονότατα τήν
" άπzιλ·ή " τ'ίjς χαινούριας μυρφ'ίjς Θεά
μc.ιτος. Στά χνάρια του βάδισαν πολλοί.
' Αποτέλεσμα : έλάχιστοι 'Ί-.:λληνες άντι-

με;ώπισαν τον κινημα rογράφο μέ τ·ήν
Πρεπουσα προσοχη, και; σοβαριSτητα.
' Η πχpα11.'άνω διαμάχη /i/)ωσε �να χα
ρ:ι.χτηριστικο αtσθητικό ψευτοπρόβλημα.
Διότι, δ κινηματογράφος χ:ι.l το Θέατρο,
8έν εΊναι τέχνες άνταγωνιστιγ.ές καl ·ή
" βαθμολόγηση " εΊναι πέρα γιά πέρα •
κωμική . ΕΊναι άπλώς 1) υ ο μ ο ρ φ έ ς
Θεάματος πού διαφέρουν στά έκφραστι;�ά
τους μέσα. Θυμίζω Π<�ς δ ' Αιζενστάιν
ξεχίνησε άπ' τό Θέατρο χαl χατάληξε
στον κινημ�τογρcί.� ο μ�σα στ·η ?αυμαστή
'
του προσπαθεια να ευρυνει
τις εχφραστι
χές δυνατότητες τοu Θ ε ά μ α τ ο ς y ε
ν ι χ ά. Θυμίζω άκόμα τά πηδ·ήματα
τοu Κοκτώ χαl τοu Πανιόλ άπό τη μιά
μορφ·ή Θεάματος στ·)jν &λλη . Καl γιά
νά ' ρθω στην έποχ·ή μc.ις σημειώνω έν8ει
κτιχά τ·)jν πzρίπτωση Χάρολντ Πίντερ
πού 'ναι ίiνας άπο τούς καλύτερους σενα
ρίστες τοu άγyλιχοu χινηματοyράφου παρόλο τ:ού δ κόσμος τον ξέρει κυρίως
σά Οεατριχο συγγραφέα. Τ' άνάλογα πα
ραδείγματα Θά γέμ•.ζαν σελίδες . ' Από
··fiν )(λλη μερι ά. ( τοu κ ινηματογράφ ου )
δέ•1 ξέρω iί.ν δ ' Εp!κ Ρομέρ χαl δ Ζάχ
!�ιβfτ Θά μποροuσαv νά έπιβάλrJυ'' αύτο

τό έντελώς t8ιόρυθμο προσωπικό τους
στύλ στ·Ιjν κινηματογραφικ·ΙJ άφ-ήγηση
χωρίς τίς φιλοΛογικές τους καταβολές.
Πάντως, δ σύγχρονος κινηματογράφος
άπό καιρό τώρα ξεπέρασε τά παλιά συμ
πλέγματα κατωτερότητας πού τοϋ 8η
μιουργοϋσε ·ή άναγκαία και &κρως �ποι
κο�ομψ ικ·Ι) � ξάρτ-ηση άπό ; ά l σ τ ο ρ ι�
,
και
κ α προγε,1εστερα ε '18η αφηyησ·ης
Οεάματος. Παράλληλα πλάτυνε τοσο πο
λU τ�ην εννοια τοU Θεάματος C:}στε σ' αύτΟ
νά συνυπάρχουν, μέ lσους ορους, το
τσίρκο κ' ·ή παντομίμα, ·ή τέχν·η τοϋ
ταχυ8αχτυ),ουργοϋ κ' ·lj συμβολικ·Ι) τοϋ
ό, ·i; τpαγω8ία κ' ·Ι; κομένηα ντΕ:λ !J.ρτε.
"Αλλωσ -ε, Cλς μ:Ι) ξεχν?ί.με πC:>ς δ κινημα
τογράφος 8ανείστ·ηκε τον ϋρο σενάριο "
άπό τήν κομέντια ντΕ:λ όίρτε, πράγμα πού
8έν !tχει μόνv φ ιλολογικ·Ι) σ·ημασία.
Μέ τ·}ιν εύκαιρlα τοϋ τελευταίου " άνοί
γματος " τοϋ " Θ " προς τον Κιν·ηματο
γράφο - πού ΟσΟ ι τον άγαΠ?Uν
άσχο�
ΚΙ.
λοϋνται μ' Ο'.ύτόν πολύ το χαρηκαν - Θα
'Θελα νά κάνω μιά προσθ·ήκ-η στον τόσο
πετυχημένο 'Αστερίσκο γιά " Το κινη
ματοyραφικό ντοκουμέντο ". ' οι πέντ�
κύριες κινηματογρ ο;φικ/;ς δμα8ες -;- που
_
,
&ναφέρΟηκε rως
ασχολουνται
σηι-ιερα
στη Γαλλία μέ το κοινωy ικοπολιτικο κ; 
νηματογραφικό ντοκουμεντο - � !� αι α
πόλυτα πολιτικοποι·ημένες, κι ανψωυν,
ο),ες, στ}ιν άριστερά. Είναι ol έξ-ϊj ς :
1 ) " r τζίγκα Βερτώφ " . Τή 8ημιούρy η
σαν ol Γκοντά;> και Γκορέν άμέσως μετά
-ό l\lάη τοϋ ' 68.' Αv-ήκει στ·}ι φιλοκινεζικ·}ι
όίκρα άpιστερά , δψαδ·Ι) έκεί πιιύ &ν·ήκε•.
κι δ 7'αν-Λύκ Γκοντάρ .
2 ) " S . L . Ο . Ν . " . Τήν όρyάνωσε δ βε
τεράνος τοϋ ε�δους Κρtς Μα;,:ι.έρ. Σ' αύτ}ι
γίνε-αι δεχτός κάθε μαρξιστ}ις άσχέτως
8όγματος, άπ' �-η στιyμ·η ποU 8έχεται
i:να κάποιο " ιδεολογικό μίνιμουμ " . Εί
ναι ·ή ;ι.αλύτερα όργανωμένη δμάδα καl
λειτουργεί μέ τ·}ι μορφή συνεταιρισμοϋ.
' Αναγκαία προuπόθεσ·η γιά να βο·ηθηθεί
κανένας άπό τό συνεταιρισ μό ε!ναι πώς
81: Θα δουλέψει yιά " :ι.ύκλωμα " .
3 ) " Μεντβέντκιν " . Μάλλον τρυτσχι
στικ-ϊjς &ποχρώσε ως. Σ' αύτήν άv-ή κει και
δ βετεράνος Ρενέ Βωτιέ, ό ργανωτής τοϋ
άντάρτιχου χιν·ηματογράφου τ-ϊjς ' Αλγε
ρ ίας καl γιά πολλά χρόνια πρόεδρος τοϋ
Συνδικάτου τώ'Ι Τεχνικών τοϋ Γαλλικοϋ
Κινηματογράφου. Βασικό μέλ·ημα τίjς δ
μάδας είναι ·ή χιν·ηματογpαφική έκπ.χί8ευcrη τών έργατών (�στε νιΥ. μποροϋν
νά yυρίζουν ταινίες μόνοι τους, χωρίς
τά φώτα τών εtδικών. Π ροϋπ-ϊjρχε τοϋ
γαλλικοϋ ι(άη , και γι' α1'Jτό μπόρεσε νιΧ
συλλέξει πολύ ένδιαφέροντα ντοκουμέντα.
ι, ) " τυναντιά " . ΊΙ χιν·ηματογραφ ικ·Ι)
δμάδα τοϋ Κ . Κ. Γαλλίας. Δέν είναι
άμιγώς κινηματογραφ ική . ' Ασχολείται
γενικότερα μέ τά ί.πηκοακουστικά μέσα
έτ."ικοινωνία ς. Έκτος άπό κιν-ηματογραυς, δηει φωτογράφο
φιστές ' περιλαμβάν
,
'
μοσιογραφους κλπ. Σ' αυτ·ην ανηκει κ ·η
πολύ γνωστή δ·ημοσιογράφος Μαντλέν
Ριφφώ. Ε!ναι ·ή πολυαριΟμότερ·η δμά
δα, μέ τό μεγαλύτερο δίκτυο 8ιανομ'ίjς.
5 ) " Κιν·η ματογραc;ηστ/;ς Προλετάρι οι
'Επαναστάτες " . ' Αποτελείται άπΟ πc:
πειραμένους και, προπαντός, ριψοκίνδυ
νους έπαγγελμc-:τίες κινηματογραφιστές,
το έντελώς tδιόρυθμο προσωπικό τους
στύλ στ-ίjν κινηματογραφικ·ίj &φήγηση
«

'

'

'

'

�

χωρlς τίς φιλολογικές τους καταβολές.
Πάντως, δ σ•'Jγχρονος κιν·ηματογράφος
κ� ρίως τ'ίjς γ;�ε � αρικ'ίjς όίκρας άρισ;τε
τ
οι κιν·ηματογραφιστες ρας. Rιναι
γ� 7ριλέρ ο� " , άε; κίνητοι καt πα� όντες
,
σ ολα τα ενοπλα επαναστατικα, :ι.ιν-ηματα

Β. ΡΩΤΑΣ : ΠΑΛΕ ΒΕΙΣ
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ...
Μέ συγκί11ηση πιίραμε τό παρακά
τω γράμμα άπό τόv πολυαγαπητό
καί σεβαστό φίλο, τόιι πά11τα ϋ.λ
ιcιμο Βασίλη Ρώτα :

'Αγαπητέ μου Νίτσο,
Τό " Θέατρο ", 11 Θαυμάσια εκ
δοση πού χρόνια τώρα κατορθώ
νεις καί, μαζί μέ τό αΙμα τfjς καρ
διάς σου, προσφέρεις στήν 'Ελ
λάδα, μέ κάθε νέο του τεϋχος
προκαλεί καί νέο Θαυμασμό, μέ
η)ν άναπάντεχη άποκάλυψη πού
κάνει Θεμάτων καί πραγμάτων
σπουδαίων, πού ένδιαφέρουν τό
Θέατρο άμεdα, κι ώστόσο περνά
νε καταχωνιασμένα κάτω άπό τό
θολό ποτάμι τοG καιροϋ. Παλέ
βεις ένάντια στό ρεϋμα καί κάθε
νέο σου τεϋχος εΙναι κ' ενας νέος
άθλος κ' ενας νέος Θρίαμβος.
Συγκρίνοντάς το μέ τά καλύτερα
εύρωπαϊκά κι άμερικάνικα τοϋ
είδους, βρίσκω πώς τά ξεπερνάει
δχι μόνο σ' έμφάνιση , είκονο
γράφηση, τύπωμα, πού 'ναι κατα
πληχτικό κατόρθωμα γιά τόν τό
πο μας, παρά καi σέ ϋλη , σέ διάρ
θρωση καi κατανομή τών Θεμά
των, πλοϋτο, έπιστημονική ερευ
να, σοβαρότητα, πνευματικότητα
Θά 'λεγα.
Σταματάω τόν επαινο άπό ύπο
χρέωση στήν πραγματική άξία
ηϊς προσφοράς καi παραλείπω
ν' άναφερθώ σέ παραλείψεις ii
μάλλον πόθους δικούς μου, έπει
δή φοβοϋμαι μ�Ίπως 11 ήλικία μ'
εχει κάνει περισσότερο άπ' δσο
έπιτρέπεται , όπερβολικά άπαι
τι1τικό.
Σέ συγχαίρω καi σοϋ εϋχομαι
ύγεία καί καρτερία, γιατί δ ζήλος,
τό πάθος, ό μόχθος, 11 άφοσίωση
κ' ή αότοθυσία, πού μόνο μέ τέ
τοιες δυνάμεις βγαίνει τό " Θέα
τρο ", χρειάζονται καλή ύγεία
καi πολλή καρτερία.
Θά 'Θελα νά 'χα τόν καιρό νά κα
ταγινόμουνα πιό έμπεριστατω
μένα μέ τό φ α ι ν ό μ ε ν ο αύτό,
πού εΙναι αύτή σου ή εκδοση, τό
" Θέατρο ". 'Αλλά κάποιος θά
βρεθεί νά τό κάνει στό μέλλον.
Χαίρε.
Μέ δλη μου ηΊ φιλία
ΡΩΤΑΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ
άπανταχοϋ τ'ίjς γ'ής. ΚαΟώς γυρίζουν
:ι:ατά κανόνα στ-ίjν πρώτη γραμμ·ίj τοϋ
;ω ρός '� σέ μέ ργ1 πoiJ δέν τολμοϋν νιΧ πάν
όίλλοι έπαγ"γελματίες, έ:χουν συλλέξει ντο
;ι.ουμέντα μοναδικ'ίjς &ξίας.
Ol rtντε γαλλ'.Κές δμάδες πού &νΟ'.φέpαμε

l>έν είναι υl μόνες πο1'J δροϋν στον κόσμο.
Πάντως, ·ή συλλοyικ-1] κινηματογραφικ·ί]
Ι>ουλ-;; ιά μεθοδεύτηκε στ·ίj Γαλλία, τ·ίj μό
νιμ·� πρω�ε�Ο� σα τοί) Υ�ιν ·�ματογp άφου,
κ1. από κ,;ι οι οργανωτικες εμπzφιες ξα
πλώΟ·ηκαν ταχύτατα π.χντοϋ χωρlς αύτό
vά σημχίνει, qιυσιχ.ά, ;:ώς οί zιν·ηματο
γι:>αφιστές τοϋ κόσμου ολου περίμεναν
το σ•'JνΟημα άπό τό Παρίσι γιά νά φτιά
ξουν δμάδες. Ε!δικά στlς Η Π Α ύπάρχει
άπ;,: ; ρία τέ;οιων δμάδ�ν πού δροϋν κατά
,
κανονα στα τιλαισια
των Π ανεπιστημίων,
άλλά μέ τρόΠ'.J έλαφρώς χvιοτικό και !δεο
λογικά συγχυσμένο. Π άντως, δ " πz
ριφzρειακός " αύτός κινηματογράφος
γνωρίζει στις Η Π Α μιά άνάπτυξη και μιά
8ιάδοση χωρίς τ:ροηγούμενο. 'Ένα μόνο
; αρακλάδι ,του είναι κrlί τό ποΜ yνωστο
Αντεργκραουντ .
�Ιέ έκτίμ-ηση
Β ΑΣΙΛΗΣ ΡΑΦ ΑΗΛΙΔΗΣ

ΤΑ ΕΝΙ ΤΡΙΤΩ ΙΣΑ , ΙΣΟΝ . . .
Τά " Ντοκουμέντα " συγ%ι νούv, δλο
%αί περισσ6τερο, περι σσ6τερους dνα
γvώστες ! Νά, έvδει%τι%ά, iνα ά%6μ α
γράμμα σπουδασηj :

' Αγαπητό " Θέατρο " ,
Βρίσκω πολύ σωστ·ίj και χρ·ήσιμη τ·ίjν
παρατήρ·ηση τ'ίjς έπιστολ'ίjς (τεϋχος 311 /
36 ) τοϋ συναδέλφου κ . Φλιάσιου - τον
άποκαλώ έ:τσι, γιατί κ' έγώ ε!μαι σπου
δαστ·ής, άλλιώς μοϋ είναι τελείως όίγνω
στος. Προσωπιzά, 9ωτίστ·ηχα άρχετά,
μαθαίνοντας πώς δ πρεσβευτ·ίjς κ. "Άγγε
λος Βλάχος τοϋ Καταλόγου τών 632
συνεργασΟέντων στο . περιβό·ητο " Σχέ
δ;ον Προτ��ου " είναι } rδιος �. λογο�
τεχνης που γραψε το πόν·ημα :ι.ατα
του . . . τε�-:-ονος ΛΙ;rρέχτ !
,
!,< αι, φωτιστη:ι.� α:ι.? μα πzρισσ? τ:; ρο
οταν, άπ ό κουβεντα σε κουβέντα με αλ
λους συν,αδέ),φους,. το rδιο νέους μ� μένα.!
ξε:ι.αθαρισαμε πως ·η, συνεργασια του
" συνεργασΟέ\ιτος " κ. 'Άγγελου Βλά
χου 8ημοσιεύτη:ι.ε στο Φυλλά8ιον έτέρου,
επισης
συ,ιεργασΘ εντος
στυ ( ( Σχε'
8ιον " - τοu κ. Ι<. Τσφόπουλου . Μέ
όίλλα λόγια : δ μύλος άλέθει, δ μύλος
κροτεί - κι δ χορός καλιΧ κρατεί . . .
Με τιμ·ίj καt φιλία
'

'
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Π Α Π Α· J·ΩΑΝΝΟΥ

ΕΝΑ ΘΕΑΤΡΟ ΑΦΑΝΙΖΕΤΑΙ !

Συιιειδητός avθρωπο ς τού θεάτ(!Ο'U, ό
ήθοποιός Φο ίβος Ταξιάρχης, %αταγ
γέλλει τόv ά11εlπωτο dφαvι σμό τού
1ιεοκλασικού θεάτρου τής Τριπολι
τσι'iς καί τηιι " ύποαπασχ6ληση "
τού Πηποθεάτρου
στό ' Ηρά%λειο
κρήτης
υ ι%ρι v ά, μ φ
.
με ,v
.
.
ι άαρ.λου
Οα συγκι1ιησουv κανειια
μ 6διο .
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' Αγαπητό " Θέατρο " ,

Θ!· 'Οελ'7 ν ά φτάσει εστω ;;α,t -;αθυστ�ρη�

μενα , στ·η δημοσ � ό;ητα, �υτ·η η μιΥ; ρ·Ι) μα
τ.:ικρ·η συγ:ι.ομιδη ατό την περιοδεια μου
μέ τ·ήν Κ•.νητ·ίj Μονάδα τοϋ Έθνικοu
Θεά�ρου, το .π�ρασ ί!"ένο καλο καίe ι. Πάν
, εχ ι. κα
τr;-, υσ-:ε� α απΟ \! ι.α π.::ρ ι.ο�ει.α,
�
νενας για πολλα να, μιλ·ησει. Θα πε
ριοριστώ μόνο σέ δυο περιστατικά :
J . Στο κέντρο τίjς Τρίπολης ύπάρχει
το "Μαλ'.αροπούλειο Θέατρο" με τή λιτ·}ι

άλλ' iπιβλητικ-Ιj νεοκλασικ·)ι γραμμή του.
Μαζί μ' &.λλα κτ-ήρια Ι:χει κλ·ηροδοτηΟει
στο ΔΊjμο τ'ijς άρκαδικ'ijς πρωτεύουσας.
Γι' άρκετά χρόνια τό ώρα"ίο αύτό κτ·ή ριο,
φιλοξένησε πολλούς Οι � σους. Στά έν � ιά
μεσ:z μετατρεπόταν σε κινηματογραφο.
Πληροφορ-ήθηκα πώς άπό χρόνια έ!χει
έγκαταλειφΟει, μένει &χρησιμοποίητο καί
τελευτα"ία έ!χει γεμίσει φίδια ! Πληροφο
ρ·ήΟηκα &κόμα, πώς έ!χει ποφΟει, έπίσ·η
μα, &πόφ:ιση νά κcιτεδαφιστει καί στ·η Οέ
ση του ,/ &ναγερΟε ι τό Δ·ημοτικό Μέγαρο !
Κcιί ρ ωτάω : Πώς μπορει δ Δ·ήμαρχος
κ. Δ. Σούντρ·ης νά 'χει καταλ·ήξει σέ τέ
τοια &πόφ:ιση, ένώ είναι γνωστό τό
ένδιαφέρον του γι� τ-)j μετάκλη ?η στΊJ ;
πόλ·� του Ο;: ατρικων σ�γ;φοτ·1 μα;ων με
καλες προθεσεις - που, συχνα μαλιστα,
τά στεγ&ζει στο tδιόχτητό του Κινημα
-:-οΟέατρο; Γιατί δέ φροντίζει νά βρεΟει
-:-ό &π.:ι.ιτούμενο ποσό γιά μιά πλ·ήρη έσωτερικ·)j &ναμόρφωση καί τεχνικό έκσυγ
χρονισμό τοϋ θε&τρου - προσφέροντας
ετσι στ·)jν πόλη του ενα συγχρονισμένο
π:zραδοσιακό Οέα-:-ρο; Τό καλό προ·ηγού
μενο τοϋ Δημοτιχοϋ Θεάτρου Πατρών εί
ναι &ξιο γιά μίμ·ηση ! Τέλος, &φοϋ " καί
χcιλά " τό Οέατρο πρόκειται νά κατeδα
φιστει, γιατί νά μ·)jν &ναγερΟει στ·)j Οέση
του καί π&λι Οέατρ ο ; Είναι σκέτη φιλο
λογία δσα λέγονται γιά τ·)jν &ν&γκη δη
μιουργίας Δημοτικών Θεά.τρων στά έ
π :zρχιrι.κ& μας κέντρ α ;
Ι Ι . Στο ' Ηράκλειο Κρ·ήτης ύπ&ρχει
ύπ.:ι.ίΟριο Δημοτιχό Θέατρο. Λειτουργει
δμως τόσο μιχρό χρονικό διάστημrι. πού
'νrι.ι σά νά μένει χλειστό ! Τό πzρασμένο
π.χ. χαλοκrΔρι στο &σύγκριτο &πό δπηκ·)j
κι &κουσ-ικ-Ιj &ποψη , &λλα κ' έξαιpετικ ό
σέ χωρητιχότη ;α - 1 -,500 περίπ �υ Ο� 
σεις ! - ΚηποΟεrι.τρο δοΟηχrι.ν τρεις (α
ρ ιΟμητικά 3 ) π.χρrι.στ&σεις, &πό τ-)jν Κι
νητ-)j Μονάδrι. τοu ΈΟνιχοϋ Θεάτρου.
Καί πολλοί ντόπιοι Οεrι.τρόφιλοι άναρω
τιοuνται : Γιατί νά μένει άχρησιμοποίη
τος ενrι.ς χώρος πού μπορει να φιλοξε
ν-ή σει κάθε ε'ίδους θεατρικ·)j πvιράστασ·η ,
άπο 'Αρχαία Τραγωδίrι. καί πολυπρόσω
π.χ Χοροδράματα, μέχρ ι τό πιο σύγχρονο
" οtκείου " τόνου θέατρο ; 'Όπως πληρο
φορ·ήΟ·ηκα, έ!χει τεθει χαί δημόσια πολλές
φορές, το έρώτημrι. μέ άπ<Υ.ντηση τ-)jν . . .
πrι.ρrι.τεινόμενη σιγ·ίj τοϋ Θεάτρου. Ό Δ·ή
μαρχος ' Ηραχλείου πρέπzι ν' άσχολ·ηΟεί
προσωπικά. μέ το Οέμα 'ή ν' άναθέσει σέ
μιά κcιτάλ).-ηλη έπιτροπ-Ιj τ-)jν άξιοποίηση
τοϋ θαυμάσιου rι.ύτοϋ Οεατριχοϋ χώρου
προσφέροντας στούς συμπολίτες του καί
Οεάματrι. &ξιrι. τοu πνευματικοϋ τους έπι
πtΟου, άλλcΧ. και έρyασια στΟ τcά.ντα, σχε
δόν, χειμαζόμενο έπαγγελματικό Οέrι.-:-ρο.
ΚάΟε συγκρότημα πού Οά φτάνει στύ
'Ηράκλειο, έ!χει τ·)j δυνατότ·ητrι. νά παί
ζει καί στις &λλες μικρές -� μεγάλες πό
λεις τΊjς Κρ·ήτης. ' Υπάρχει, &λλωστε , καί
τό προηγούμενο τοϋ Δ·ήμου Ι=>όδου, πού
προσφέρει δωρεαν μετάβαση κ' έπι
στροφ·ή , δωρεα•ι rι.rθουσα θεάτρου καί
δωρεαν διαμον-ή , για νά έξασφαλίσει τ·ίjν
έπίσκεψ η άξιόλογων συγκροτημάτων. Τά
τελευτrι.ίrι. μάλιστrι. χρόνια, έπιχορηγει
καί Οίασο για μόνιμη παραμον·ί) και πrι.ρα
στάσεις στ·)j Ρόδο ! Το ' Ηράκλειο συνrι.
γωνίζεται τη Ρόδο σέ τουριστικ·ί) κίνηση.
ΠρόσΟετος λόγος για τ-)jν άξιοπσίηση
-:-οϋ ·�ρrι.κλειώτικου ΚηποΟεάτρου.
.'ν [έ τιμ-ή : Φ Ο J ΉΟΣ Τ ΑΞ Ι Α J:> Χ Η�
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Πλούσιο vλικό προσφέρεται άπό τήν ' Εφημερίδα τfiς Κvβερνήσεως. Προτιμή
σαμε ομως νά προτάξοvμε τό βασικό Νομοθετικό Διάταγμα γιά τόν ' Ελληνικό
Κινη ματογράφο . Ήταν ή πιό καλή εύκαιρία, μιά καί παράλληλα - στά " Ντο
ι.-ουμέιιτα " τοv ϊδιοv τεύχοvς - δημοσιεύεται ή eκθεση γιά τόν Κινη ματογράφο
της όμάδας έργασίας γιά τό Σχέδιο Προτύποv Μακροχρονίοv Προγράμματ ος.

ιΙΙι Στό ύπ ' ύ.ριΟ. 149 Α' τεύχος τιϊς Έφημερίδος τιϊς Κυβερνιίσεως, τιϊς 19/7/1973,
δημοσιεύτηκε τό παρακάτω ΝομοΟετικό
Διάταγμα γιά τόv 'Ελληνικό Κιvηματογράφο :

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 58
Περί μέτρων πρός άνάπτυξιν της Κινηματογραφικης Βιομηχανίας καi περί
άντικαταστάσεως καi τροποποιήσεως
διατάξεων το() Ν.Δ. 4208/6 1 " περί μέτρων διά τήν άνάπτυξιν της Κινηματογραφίας έν 'Ελλάδι . . . " .

Ο Π ΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Δ Η ΜΟΚ ΡΑΤΙΑΣ
Π ροτάσει τοD ' Ημετέρου Ύπουργικοϋ
Συμβουλίου, άπεφασίσαμεν καί διατάσσομεν :
Άρθρον 1 .
Ταινίαι κατά τάς διατάξεις τοϋ παρόν
τος Ν.Δ/τος νοοϋνται αί κινηματογρα
φικαί καί τηλεοπτικαί ταινίαι, έπιχει
ρήσεις δέ παραγωγης ταινιών αί παρά
γουσαι κινηματογραφικάς καί τηλε
οπτικάς ταινίας άνεξαρηiτως aν αύται
διαθέτουν ii μή έργαστήριον παραγωγης
καί έπεξεργασίας ταινι&ν.
·Αρθρον 2.
1 . ' Εκ τ&ν έλληνικ&ν κινηματογρα
φικ&ν ταινιών καί τών πρός ταύτας έξο 
μοιουμένων, έφ' δσον ε!ναι Cίρτιαι άπό
τεχνικης άπόψεως, χαρακτηρίζονται δι ·
άποφάσεως τοϋ Ύπουργοϋ 'Εθνικής
Οίκονομίας, μετά σύμφωνον γνώμην τών
κατά τό Cίρθρον 4 το() παρόντος 'Επι
τροπών, ώς προστατευόμεναι μέν αί έμ
φανίζουσαι προσόντα Ιδιαζόντως καλ
λιτεχνικά καi πνευματικά, ώς ένισχυό
μεναι δέ αί έμφανίζουσαι σημαντικά έκ
τών άνωτέρω χαρακτηριστικών.
2. Ή κατά τήν προηγουμένην παρά
γραφον άπόφασις έκδίδεται τij αίτήσει
τοϋ ένδιαφερομένου συνοδευομένη έπί
ποινij άπαραδέκτου διά γραμματίου κα
ταθέσεως είς Δημόσιον Ταμείον παρα
βόλου δραχμών χιλίων πεντακοσίων
( 1 . 500). Του παραβόλου τούτου άπαλ
λάσσονται αί ταινίαι μέχρι χιλίων μέ
τρων μή κους καθαράς ε!κόνος προβολης
καί α[ προβάλλουσαι έθνικά θέματα ii
τοιαϋτα γνώσεων περί τήν 'Ελλάδα.
3. Δι' όμοίων άποφάσεων καί Cίνευ
τηρ1iσεως της διαδικασίας καί τών προ
ϋποθέσεων τών παραγράφων 1 καί 2 το()
παρόντος Cίρθρου, χαρακτηρίζονται κατ'
έξαίρεσιν ώς προστατευόμεναι μόνον
ταινίαι βραβευΟείσαι είς άνεγνωρισμένα
Φεστιβάλ τοϋ έσωτερικοϋ, τελοϋντα ύπό
τήν έποπτείαν τοϋ Κράτους.
4. Ταινίαι παραγόμεναι ύπό ύπη ρε
σιών τοϋ Δημοσίου ii Νομικών Π ροσώ
πων Δημοσίου Δικαίου ii 'Οργανισμών
Κοινης 'Ωφελείας δέν ύπάγονται εlς τόν
ύπό τών παραγράφων 1 καί 3 τοϋ παρόν
τος προβλεπόμενον χαρακτη ρισμόν.

-Αρθρον 3 .

Ι . Ταινίαιχαρακτη ρισθείσαι ώς προσ-

τατευόμεναι ii ένισχυόμεναι έξςιγονται
έλευθέρως είς τήν άλλοδαπ1iν ιϊνευ τi) ς
κατά τό Cίρθρον 20 τοϋ Ν .Δ. 4208/6 1
" περί μέτρων διά τήν άνάπτυξιν της
Κινηματογραφίας έν ' Ελλάδι " προβλεπομένης άδείας.
2. Ταινίαι χαρακτη ρισθείσαι ώςπροστατευόμεναι ii ένισχυόμεναι, ίδίq. δέ αί
προβάλλουσαι έθνικά θέματα ii τοιαϋτα
γνώσεων περί τήν ' Ελλάδα, έπιβραβεύονται δι' άπ' εύθείας έπιδοηiσεως χορηγουμένης βάσει κριτηρίων καί προϋποθέσεων καθοριζομένων δι' άποφάσεων
τοϋ Ύπουργοu Έθνικης Οίκονομίας,
δημοσιευομένων διά της 'Εφημερίδος
της Κυβερνήσεως. Διά τών αύτών άπο
φάσεων καθορίζονται οί δικαιοϋχοι, τό
ϋψος καί ό τρόπος καταβολής τής έπι
δοτήσεως καί πάν συναφές διά ηiν έφαρ
μογήν της παρούσης διατάξεως θέμα.
Διά της κατά τά άνωτέρω έπιδοτήσεως
έγγράφεται κατ' ετος ύποχρεωτικώς σχε
τική πίστωσις εlς τόν προϋπολογισμόν
τοϋ 'Υπουργείου Έθνικ1Ί ς Οίκ:ονομίας.
3. Διά κοινών άποφάσεων τών 'Υ
πουργών Έθνικης Οίκονομίας καί Πο
λιτισμοϋ καί 'Επιστημών, μετά σύμφω
νον γνώμην τών κατά τό Cίρθρον 4 τοϋ
παρόντος 'Επιτροπών, άπονέμονται κατ'
ετος χρηματικά βραβεία καί μέχρι δέκα
τοιαϋτα έτησίως, έκ δραχμών τούλάχι
στον πεντήκοντα χιλιάδων (50.000) εκα
στον εlς έλληνικάς ταινίας μικροϋ μή
κους, έφ' δσον αύται έμφανίζουν προ
σόντα ίδιαζόντως καλλιτεχνικά.
4. Συνιστάται παρά τij Τραπέζ1J της
' Ελλάδος ειδικός λογαριασμός ύπό τόν
τίτλον " Λογαριασμός 'Αναπτύξεως Κι
νηματογραφίας ", προικοδοτούμενος έκ
το() Δημοσίου προϋπολογισμοϋ διά έτη
σίου ποσοϋ τούλάχιστον είκοσιν έκα
τομμυρίων (20.000.000) δραχμών, πρός
χρηματοδότησιν της έγχωρίου κινημα
τογραφικης παραγωγης διά χαμηλοτό
κων δανείων τij συνομολογήσει ε!δικοϋ
κινηματογραφικοϋ ένεχύρου καί παρο
χήν τών κατά τήν προηγουμένην παρά
γραφον χρηματικ&ν βραβείων.
Ό τρόπος διακι ν�iσεως καί διαχειρίσεως
του κατά τά άνωτέρω συνιστωμένου λο
γαριασμοϋ, τά της παροχης τών δανείων
καί πάν συναφές διά τήν έφαρμογήν της
παρούσης διατάξεως θέμα, καθορίζον
ται δι' άποφάσεων τοϋ Ύπουργοϋ Έθνι
κης Οίκονομίας, δημοσιευομένων διά
της ' Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.
Άρθρον 4.
1 . Διά τόν κατά τό Cίρθρον 2 χαρα
κτη ρισμόν ταινιών ώς προστατευομένων
ii ένισχυομένων καί διά τήν κατά τό
Cίρθρον 3 άπονομήν χρηματικ&ν βρα
βείων εlς ταινίας μικροϋ μ�iκους, συν
ιστώνται διά κοινης άποφάσεως τ&ν

'Υπουργών ΈΘνικης Οίκονομίας καί
Πολιτισμοϋ καί ' Επιστημών αί κάτωΟι
Έπιτροπαί :
α. Π ρωτοβάθμιος Έπιτροπιi χαρα
κτη ρισμοϋ ταινιών ώς προστατευομένων
ίi ένισχυομένων συγκροτουμένη έξ :
1 ) Ένός άνωτίιτου ύπαλλ1iλου τοϋ 'Υ
πουργείου ΈΘνικ1i ς Οίκονομίας, ώς
Π ροέδρου.
2) Ένός άνωτέρου ύπαλλ1iλου τοϋ 'Υ
πουργείου ΈΘνικης Οίκονομίας.
3) Ένός άνωτέρου ύπαλλήλου τοϋ ' Υ 
πουργείου Πολιτισμοϋ καί ' Επιστημών.
4) Ένός κριτικοϋ κινηματογράφου.
5) Ένός σκηνοθέτου.
6) 'Ενός μουσικοϋ.
7) Ένός προσώπου κύρους μέ είδικάς
περί τήν κι νηματογραφίαν γνώσεις.
β. Δευτεροβάθμιος ' Επιτροπή συγ
κροτουμένη έξ :
1 ) Τοϋ Άναπλη ρωτοϋ Γενικοϋ Γραμμα
τέως τοϋ ' Υπουργείου ΈΘνικ1ϊς Οiκο
νομίας, έπί Θεμάτων Βιομηχανίας, ώς
Προέδρου.
2) Ένός άκαδημαϊκοϋ της Τάξεως Γραμ
μάτων, όριζομένου μετά τοϋ άναπλη ρω
τοϋ του ύπό ταύτης, ώς άντιπροέδρου.
3) Ένός Καθηγητοϋ τ�ϊ ς Φιλοσοφικ1ϊ ς
Σχολ1iς τοϋ Πανεπιστημίου 'Αθηνών.
όριζομένου μετά τοϋ άναπληρωτοϋ του
ύπό ταύτης.
4) Ένός Καθηγητοϋ της Ά νωτάτης
Σχολης Καλών Τεχνών, όριζομένου με
τά τοϋ άναπλη ρωτοϋ του ύπό ταύτης.
5) Τριών προσώπων κύρους μέ είδικάς
περί τ�iν Κινηματογραφίαν γνώσεις.
Αuτη έκδικάζει έφέσεις κατ' άποφάσεων
της άνωτέρω Π ρωτοβαΟμίου Έπιτροπης
άσκουμένας ύπό τών ένδιαφερομένων
έντός άποκλειστικης προθεσμίας 1 5 i1μερών άπό τiϊς κοινοποι1iσεως τών άπο
φάσεων.
γ. Π ρωτοβάθμιος ' Επιτροπή βραβεύ
σεως ταινιών μικροϋ μήκους συγκρο
τουμένη έξ :
1 ) Ένός Καθηγητοϋ της Σχολης Καλών
Τεχνών, όριζομένου μετά τοϋ άναπλη
ρωτοϋ του ύπό ταύτης, ώς Π ροέδρου.
2) Ένός έκπροσώπου τοϋ 'Υπουργείου
Πολιτισμοϋ καί 'Επιστημών.
3) ' Ενός έκπροσώπου τοϋ 'Υπουργείου
ΈΘνικης Π αιδείας καί Θρησκευμάτων,
όριζομένου μετά τοϋ άναπλη ρωτοϋ του
ύπό τοϋ οiκείου Ύπουργοϋ.
4) 'Ενός άνωτέρου ύπαλλ1iλου τοϋ 'Υ
πουργείου ΈΘνικης Οiκονομίας.
5) Ένός κριτικοϋ κινηματογράφου.
6) 'Ενός μουσικοϋ.
7) 'Ενός προσώπου κύρους μέ είδικάς
περί τήν κι νηματογραφίαν γνώσεις.
δ. Δευτεροβάθμιος ' Επιτροπή συγ
κροτουμένη έξ :
1 ) Ένός άκαδημαϊκοϋ τηςΤάξεως Γραμ
μάτων, όριζομένου μετά τοϋ άναπληρω
τοϋ του ύπό ταύτης, ώς Π ροέδρου.
2) 'Ενός έκπροσώπου τοϋ 'Υπουργείου
Πολιτισμοϋ καί 'Επιστημών.
3) 'Ενός έκπροσώπου τοϋ 'Υπουργείου
ΈΘνικ1;ς Παιδείας καί Θρησκευμάτων,
όριζομένου μετά τοϋ άναπλη ρωτοϋ του
ύπό τοϋ οlκείου Ύπουργοϋ.
4) 'Ενός κριτι κοϋ κινηματογράφου.
5) Ένός σκηνοθέτου.
6) Ένός μουσικοϋ.
7) Ένός προσώπου κύρους μέ είδικίις
περί τήν κι νηματογrαφίαν γνώσεις.
Αuτη έκδικάζει έφέσεις κατ· άποφάσεων

της άνωτέρω Π ρωτοβαθμίου 'Επιτροπής
βραβεύσεως ταινιών μικροϋ μi1κους ά
σκουμένας ύπό τών ένδιαφερομένων έν
τός άποκλειστικής προθεσμίας 1 5 i1με
ρών άπό της κοινοποι1iσεως τών άπο
φάσεων.
2. Τά μέλη τών έν παραγράφφ 1 'Επι
τροπών μετά τών άναπληρωτών των, ό
εiσηγητής καί ό γραμματεύς διορίζον
ται έπί ένιαυσίςι Θητείςι, διά κοι νης άπο
φάσεως τών 'Υπουργών Έθνικης Οiκο
νομίας καί Πολιτισμοϋ καί 'Επιστημών.
Ούδείς διορίζεται ώς μέλος διά τό έπό
μενον ετος η μετέχει ώς μέλος εiς πλείο
νας τ�ϊς μιας ' Επιτροπών, πλήν τών Π ρο
έδρων άμφοτέρων τών ' Επιτροπών χα
ρακτηρισμοϋ ταινιών ώς προστατευο
μένων καi ένισχυομένων καί τών έκ μο
νίμων δημοσίων ύπαλλήλων μελών.
3. Διά κοινης άποφάσεως τών 'Υπουρ
γών ΈΘνικης Οίκονομίας καί Πολιτι
σμοϋ καί ' Επιστημών, δημοσιευομένης
διά τής 'Εφημερίδος της Κυβερνήσεως,
καθορίζονται τά τ�ϊς λειτουργίας τών
'Επιτροπών έν γένει .
4. Αί άμοιβαί τοϋ Π ροέδρου, τών με
λών, τών εiσηγητών καί τών γραμμα
τέων τών Έπιτpοπών καθορίζονται δι'
άποφάσεως τών 'Υπουργών ΈΘνικης
Οίκονομίας καί Οίκονομικών. Είς τά έκ
τούτων ύπηρεσιακά μέλη καταβάλλον
ται αί ώς ίiνω άμοιβαί έφ' δσον ταϋτα
άπασχολοϋνται πέραν τών κεκανονι
σμένων ώρών έργασίας.
5. Διά τήν ίiσκησιν έφέσεως κατά τά
άνωτέρω ύποβάλλεται ύπό τοϋ άσκοϋν
τος ταύτην έπί ποινή άπαραδέκτου γραμ
μάτιον καταθέσεως παραβόλου εiς Δη
μόσιον Ταμείον έκ δραχμών πεντακο
σίων (500) μέν έφ' δσον πρόκειται περί
ταινίας μ�iκους μέχρι χιλίων μέτρων
καθαράς εl κόνος προβολης, τριών χιλιά
δων (3.000) δέ έφ' δσον πρόκειται περί
τοιαύτης μεγαλυτέρου μήκους.
Άρθρον 5.
1 . -Απαντες ο! έν τή έλληνική έπι
κρατείςι λειτουργοϋντες κινηματογρά
φοι ύποχρεοϋνται, δπως προβάλλουν
κατ' ετος προστατευομένας καί ένισχυο
μένας έλληνικάς ταινίας μεγάλου μi1κους, οί μέν χειμερινοί τούλάχιστον έπί
εϊκοσιν μιfiς ήμέρας, έξ ών ύποχρεωτι
κώς τρείς Κυριακάς, ο[ δέ Θερινοί τού
λάχιστον έπί δέκα τέσσαpες ήμέρας, έξ
ών δύο Κυριακάς.
'Ωσαύτως ύποχρεοϋνται δπως ίiπαντες
προβάλλουν κατ' ετος τρείς τούλάχι
στον ταινίας μικροϋ μήκους.
Δι' άποφάσεως τοΟ ΎπουργοΟ ΈΘνικης
οικονομίας, δημοσιευομένης διά της
' Εφημερίδος τής Κυβερνήσεως, δύνα
ται νά αύξάνηται ό κατά τά liνω χρόνος
ύποχρεωτικής προβολης μέχρι τοϋ δι
πλασίου.
2. Κινηματογράφοι προβάλλοντες
προστατευομένας καί ένισχυομένας ται
νιας, συμπεριλαμJjανομένων καί τών κα
τά τά άνωτέρω ύποχρεωτικώς προβαλ
λομένων, έπιδοτοϋνται, δι' άποφάσεως
τοϋ Ύπουργοϋ Έθνικης Οίκονομίας.
διά ποσοϋ ίσου πρός τό 1 0 % τών άκαθα
ρίστων εiσπράξεων έκ της προβολής
της ταινίας, μ ή συμπεριλαμβανομένων
τών έπί των είσιτηρίων φόρων, έφ' δσον
πρόκειται περί προστατευομένης ται
νίας μεγάλου μ�iκους ii πρός τό 5 % τών
τοιούτων εiσπράξεων, έφ' δσον πρόκει-

ται περί ένισχυομένης τοιαύτης. Είς πε
ρίπτωσιν καθ' iiν αί προβαλλόμεναι ται
νίαι εΙναι μικροϋ μ�iκους τά άνωτέρω
ποσοστά μειοϋνται εtς 2 % καί 1 % άντι
στοίχως.
Διά τ�iν κατά τά άνωτέρω έπιδότησι ν
έγγράφεται κατ' ετος ύποχρεωτικώς σχε
τική πίστωσις εiς τόν προϋπολογισμόν
τοϋ 'Υπουργείου Έθνικης Οlκονομίας.
3. Ή μή συμμόρφωσις τοϋ έπιχειρη
ματίου πρός τάς έν παραγράφφ 1 ύπο
χρεώσεις δύναται νά έπιφέρ�;ι τήν δι'
άποφάσεως τοϋ Ύπουργοϋ ΈΘνικης Οi
κονομίας διακοπήν της λειτουργίας τοϋ
κινηματογράφου μέχρι δύο μηνών.
"Αρθρον 6.
1 . Αί διατάξεις τοϋ ίiρθρου 1 5 τοϋ
Ν.Δ. 4208/61 " περί μέτρων διά τήν
άνάπτυξιν της κινηματογραφίας έν 'Ελ
λάδι " έφαρμόζονται έφ' έξης έπi πάσης
προβαλλομένης ταινίας, τοϋ ύπό τών
έν λόγφ διατάξεων προβλεπομένου άνω
τάτου όρίου μισθώματος αύξανομένου
άπό 45 % εiς 50 % , άναλόγως δέ όρίζε
ται καί τό κατ' άποκοπήν συμφωνούμε
νον μίσθωμα.
2. Ή ύπό τοϋ αύτοϋ ίiρθρου 1 5 τοϋ
Ν.Δ. 4208/6 1 προβλεπομένη συμφωνία
δύναται νά συνάπτεται εϊτε ύπό τοϋ πα
ραγωγοϋ εϊτε ύπό τοϋ εχοντος τήν νόμι
μον έκμετάλλευσιν της ταινίας.
3. Πάσα συμφωνία, άντικειμένη εiς
τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 1 5 τοϋ Ν.Δ.
4208/6 1 καί τής παραγράφου 1 τοϋ πα
ρόντος ίiρθρου εΙναι άκυρος, δημιουρ
γεί δέ, άναλόγως της περιπτώσεως, δι
καίωμα πρός άναζήτησιν τοϋ έπί πλέον
τυχόν καταβληθέντος μισθώματος iΊ
πρός συμπλ1ipωσιν τοϋ έλλείποντος,
κατά τάς διατάξεις τοϋ Κοινοϋ Δικαίου.
"Αρθρον 7.
1 . 'Απαγορεύεται ή προβολή πάσης
κι νηματογραφικης ταινίας εiς ο!ονδή
ποτε κινηματογράφον έφ' δσον αuτη δέν
εΙναι έφωδιασμένη, πλήν της κατά νό
μον άδείας προβολής καί διά δελτίου
έκδιδομένου ύπό τοϋ παραγωγοϋ η τοϋ
εlσαγωγέως της ταινίας iΊ τοϋ έχοντος
τήν νόμιμον έκμετάλλευσιν αότης, εlς
τό όποίον άναγράφεται ό κινηματογρά
φος διά τόν όποίον παρέχεται δικαίωμα
προβολης.
Δι' άποφάσεως τοϋ Ύπουpγοϋ 'Εθνικής
Οiκονομίας, δημοσιευομένης διίι της
' Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. καθορί
ζεται ό τύπος τοϋ δελτίου.
2 . Πάς έπιχειρηματίας οίουδήποτε
κινηματογράφου προβάλλων ται νίαν δι ·
ii ν δέν εχει δικαίωμα προβολης, τοϋ
δικαιώματος τούτου άποδεικνυομένου έκ
τοϋ έν τ�] προηγουμέν1] παραγράφφ δελ
τίου, τιμωρείται διά τών ύπό τοϋ ίiρθρου
375 τοϋ Ποινικοϋ Κώδικος προβλεπομέ
νων ποινών. Διά τών αύτών ποινών τιμω
ρείται καί ό παρανόμως έκδίδων τό κατά
τήν προηγουμένην παράγραφον δελτίον.

"Αρθρον 8.
Ι . Κινηματογραφικαi εύαίσθητοι ται
·ι ίαι, άρνι1τικαί ii θετικαί έκτεθείσαι είς
φώς καί ύποστάσαι ii μή έμφάνισιν,
είσαγόμεναι πρός τεχνικ1iν έπεξεργασί
αν είς έλληνικά έργαστήρια, παραδίδον
ται άπ' εύΘείας ύπό τών Τελωνειακών
Άρχών εiς έλευθέραν χρησιν. Ή παρά
δοσις γίνεται έπί τή παροχή χρηματι-

κης, τραπεζιτικης fι άλλης προσωπικης
άξιοχρέου έγγυήσεως, καλυπτούσης
τούς κατά τήν εισαγωγήν άναλογοϋντας
δασμούς, φόρους, τέλη, δικαιώματα καi
εισφοράς καi ύπό τόν δρον της έπανεξα
γωγης των έντός τριμήνου προθεσμίας
άπό της παραδόσεως, δυναμένης νά πα
ραταθi:i ύπό της Τελωνειακης Άρχης
έπi τρίμηνον εισέτι, έφ' δσον συντρέ
χουν άποχρώντες λόγοι.
2. Ε!ς περίπτωσιν άναλώσεως κατά
τήν έπεξεργασίαν μέρους της ε!σαχθεί
σης ταινίας καi μή δυναμένης, ώς έκ
τούτου, νά έπανεξαχθi:i, άπαλλάσσεται
τό άναλωθέν μέρος τών κεκανονισμένων
δασμών καi λοιπών φόρων, έπi τij δια
πιστώσει ύπό της Τελωνειακης Άρχfjς
τfjς τοιαύτης άναλώσεως.
3. Τό άρνητικόν της παραγομένης
ταινίας δύναται νά παραμέν�:� εις τό έρ
γαστή ριον, πρός φύλαξιν έπi εν ετος,
τfjς προθεσμίας ταύτης δυναμένης νά
παραταθij έπi εν είσέτι ετος δι' άποφά
σεως της άρμοδίας ΤελωνειακηςΆρχης.
4. Δι' άποφάσεων τών ' Υπουργών Έ
θνικης Ο!κονομίας καi Ο!κονομικών,
δημοσιευομένων διά της 'Εφημερίδος
της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται α[ λε
πτομέρειαι έφαρμογης τοϋ παρόντος
άρθρου.
Άρθρον 9.
Κινηματογραφικαi ταινίαι εύαίσθητοι,
μή έκτεθείσαι ε!ς τό φώς (παρθένοι - non
impressionnees), διάτρητοι της δασμο
λογικης κλάσεως 37.02 τοϋ Ισχύοντος
δασμολογίου ε!σαγωγης, έφ' δσον δέν
παράγονται έγχωρίως έπαρκώς καί κα
ταλλήλως καi ε!σάγονται ύπό έπιχειρή
σεων παραγωγης ταινιών, ίνα χρησιμο
ποιηθοϋν ώς πρώτη ϋλη διά τήν παρα
γωγήν κινηματογραφικών καi τηλε
οπτικών ταινιών, καθ' δρους καi διατυ
πώσεις καθορισθησομένους δι' άποφά
σεως τοϋ Ύπουργοϋ τών Ο!κονομικών,
άπαλλάσσονται τοϋ κατά τήν ε!σαγω
γήν ε!σπραττομένου φόρου κύκλου έρ
γασιών.
Άρθρον 1 0.
1 . Κινηματογραφικμί ταινίαι εiσαγό
μεναι πρός δημοσίαν προβολήν δύναν
ται, έφ' δσον fιθελε ζητηθη τοϋτο ύπό
τοϋ εισαγωγέως, νά τίροβάλωνται ένώ
πιον τών ύπό τοϋ Α. Ν. 394/ 1 968 προ
βλεπομένων ' Επιτροπών ' Ελέγχου πρό
τοί) έκτελωνισμοϋ των', α[ δέ Έπιτροπαi
έλέγχουν ταύτας άνεu έκτυπώσεως έπ'
αύτών ύποτίτλων.
2. Α[ ώς άνω Έπιτροπαi δικαιοGνται
νά άπαγορεύουν τήν 'δημοσίαν προβο
λήν κινηματογραφικflς ταινίας, έφ' δ
σον αϋτη κρίνεται άν!'παρκής άπό άπό
ψεως καλλιτεχνικης η τεχνικης άρτιό
τητος καi ώς έκ τούτbυ δύναται νά έπι
δράσ�:� έπιβλαβώς έπ! της αισθητικης
άναπτύξεως τοϋ λαοί).
"Αρθροy 1 1 .
1 . Έπιτρt:πεται, κατόπιν άδείας τοί)
Ύπουργοϋ Έθνικης Qικονομίας καί τοϋ
κατά περίπτωσιν άρμρδίου Ύπουργοϋ,
ή έλευθέρα καi άνεύ καταβολης άπο
ζημιώσεως, εισφορδ.ς fι τέλους, ληψις
ταινιών έντός χώρων άνηκόντων ε!ς τό
Δημόσιον fι ε!ς Νομ\.κά Π ρόσωπα Δη
μοσίου Δικαίου fι ε!ς Κρατικάς 'Επιχει
ρήσεις fι ε!ς τοιαύτας έλεγχομένας καθ'
οίονδήποτε τρόπον ύπό τοϋ Κράτους.
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Ειδικώτερον, προκειμένου περί λήψεως
ταινιών έντός μουσείων καi άρχαιολο
γικών χώρων ή ι'ίδεια αϋτη χορηγείται
ύπό τών ' Υπουργών Έθνικης οικονο
μίας καi Πολιτισμοϋ καί ' Επιστημών.
2. Έπί δέκα ετη άπό της Ισχύος τοϋ
παρόντος δέν ύπόκειται εις φόρον εισο
δήματος τό μή μονίμως διαμένον έν 'Ελ
λάδι καλλιτεχνικόν καί τεχνικόν προ
σωπικόν, δι' άμοιβάς κτηθείσας έκ τών
παρασχεθεισών έν ' Ελλάδι ύπη ρεσιών
πρός παραγωγήν ταl\ιιών ύπό άλλοδα
πών έπιχειρήσε�ν.
3. Ε!ς πδ.σαν έλληνικήν έπιχείρησιν
προβαίνουσαν ε!ς παραγωγήν ταινίας
μεγάλου μή κους έν συμπράξει (συμπα-.
ραγωγή) μετ' άλλοδαποί)ς έπιχειρήσεως
καί ύπό τόν δρον δτι ή ταινία έξήχθη
εις τήν άλλοδαπήν, παρέχεται έπιδότη
σις ίση πρός τό 20 % μέν τοϋ εισπρα
χθέντος έξ αύτης φόρου δημοσίων θεα
μάτων έκ της έν 'Ελλάδι προβολfjς αύ
τfjς έφ' δσον αϋτη παρήχθη τούλάχι
στον κατά τό fι μισυ έν ' Ελλάδι, 40 % δέ
έφ' δσον αϋτη παρήχθη έξ όλοκλήρου
έν ' Ελλάδι.
Τό κατά τά άνωτέρω παρεχόμενον ποσόν
έν ούδεμιq περιπτώσει δύναται νά εlναι
άνώτερον τοϋ παρά της άλλοδαποGς έπι
χειρήσεως εισαχθέντος καi δαπανηθέν
τος έν ' Ελλάδι συναλλάγματος διά τήν
παραγωγήν της ταινίας.
Διά τήν κατά τά άνωτέρω έπιδότησιν
έγγράφεται κατ' ετος ύποχρεωτικώς σχε
τική πίστωσις εις τόν προϋπολογισμόν
τοG ' Υπουργείου Έθνικης Ο!κονομίας.
"Αρθρον 1 2.
1 . 'Επιτρέπεται ή ίδρυσις 'Ιδιωτικών
Γραφείων προσελκύσεως καi έξυπηρε
τήσεως άλλοδαπών πρός παραγωγήν
ταινιών έν 'Ελλάδι. Τά Γραφεία ταϋτα
τελοGν ύπό τόν ελεγχον καi έποπτείαν
τοG Ύπουργοϋ Έθνικης Ο!κονομίας.
2. Α! άμοιβαi τών ύπό τών Γραφείων
τούτων άπασχολουμένων καθορίζονται
διά συλλογικών συμβάσεων, ύπογραφο
μένων ύπό τών ένδιαφερομένων καί
τών Γραφείων τούτων.
Άρθρον 1 3 .
1 . Άπό της δημοσιεύσεως τοί) παρόν
τος άπαγορεύεται ή ίδρυσις α!θουσών
κινηματογράφων εις ύπογείους χώρους.
Τό συνολικόν πλάτος τοϋ άνοίγματος
τών ε!σόδων τών [δρυομένων έφ' έξης
κινηματογράφων δέν δύναται νά εlναι
μικρότερον τοϋ ή μίσεος τοί) πλάτους
της αιθούσης, εκαστον δέ ι'ίνοιγμα ούχί
μικρότερον τών τριών (3) μέτρων. 'Εν
περιπτώσει ύπάρξεως μιδ.ς μόνον θύρας
εισόδου, τό ι'ίνοιγμα αύτης δέν δύναται
νά εlναι μικρότερον τών εξ (6) μέτρων.
2. Ή ώς ι'ίνω διάταξις δέν έχει έφαρ
μογήν έπί ύπογείων χώρων κτιρίων, νο
μίμως κατασκευασθέντων μέχρι της δη
μοσιεύσεως τοϋ παρόντος διά νά χρησι
μοποιηθοϋν ώς αίθουσαι κινηματογρά
φων.
Άρθρον 1 4.
1 . Τό πρώτον έδάφιον της περιπτώ
σεως ε της παραγράφου 1 τοί) ι'ίρθρου
1 3 τοϋ Ν.Δ. 4208/6 1 άντικαθίσταται ώς
άκολούθως : " ε) τό εν δεύτερον τών
άπασχολουμένων κυριωτέρων ήθοποιών
καί τά τρία τέταρτα έτέρων καλλιτεχνι
κών καί τεχνικών στελεχών (!δίq. βοη
θών σκηνοθέτου, ε!κονοληπτών, φωνο
ληπτών, σκηνογράφων, ψιμμυθιολόγων,

συναρμολογητών, διευθυντά'>ν παραγω
γης, μουσικά'>ν, ένδυματολόγων, διευθυν
τών φωτογραφίας, φωτογράφων καi τε
χνικών χρωμάτων) νά εlναι Έλληνες
πολίται ".
2. Ή Παράγραφος 2 τοί) ι'ίρθρου 1 3
τοϋ Ν.Δ. 4208/6 1 άντικαθίσταται ώς άκο
λούθως : " 2. Δύνανται νά έξομοιοGνται
πρός έλληνικάς αί παραγόμεναι έν συμ
πράξει έλληνικά'>ν καi άλλοδαπών έπι
χειρήσεων (συμπαραγωγή) ταινίαι, έφ'
δσον αύται παρήχθησαν κατά τό ijμισυ
τούλάχιστον έν 'Ελλάδι καi συντρέχουν
αί προϋποθέσεις δ εως καί η της παρα
γράφου 1 τοί) παρόντος ι'ίρθρου ".
3. Ε!ς τό τέλος τοί) ι'ίρθρου 28 τοϋ
Ν.Δ. 4208/61 προστίθεται παράγραφος
εχουσα οϋτω: " Α! ώς ι'ίνω έπιχειρήσεις
ύποχρεοϋνται εις τήν αύτήν κατά τά
άνωτέρω άσφάλισιν τά'>ν ή μεδαπών τών
χρησιμοποιουμένων παρ' αύτών κατά
τήν παραγωγήν ταινιών έν ' Ελλάδι ".
Άρθρον 1 5 .
Δι' άποφάσεων τοί) Ύπουργοϋ Έθνικης
οικονομίας, δημοσιευομένων διά της
'Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, δύναν
ται νά ρυθμίζωνται έκάστοτε τά της πα
ραγωγfjς, εισαγωγης καi έκμεταλλεύσε
ως ταινιών έν τi'j fιμεδαπi'\ καί έξαγωγης
τούτων είς τήν άλλοδαπήν, τά της μι
σθώσεως κινηματογραφικών μηχανημά
των έν γένει καί μεταφορικών μέσων
χρησιμοποιουμένων διά τήν παραγωγήν
ταινιών, τά της έπεξεργασίας κινηματο
γραφικών ταινιών καί παροχης ύπη ρε
σιών παρά τών έργαστηρίων παραγωγης
fι έπεξεργασίας κινηματογραφικών ται
νιών fι τοιούτων βιομηχανικών συγκρο
τημάτων (studios) ij Γραφείων 'Εξυπη
ρετήσεως 'Αλλοδαπών Παραγωγά'>ν, τά
της χορηγήσεως πιστοποιητικοϋ λει
τουργίας τών κινηματογραφικών έργα
στη ρίων κατά τάς συγχρόνους μεθόδους
της τεχνικης, ο! δροι καί α[ προϋποθέ
σεις !δρύσεως τών έν ι'ίρθρφ 1 2 τοί) πα
ρόντος προβλεπομένων γραφείων καi οι
κανονισμοί λειτουργίας καί έλέγχου
τούτων, ο[ δροι καί α! προϋποθέσεις
Ιδρύσεως καί λειτουργίας ε!δικης κατη
γορίας ύπαιθρίων κινηματογράφων δι'
αύτοκίνητα (driνe-in-cinema), ώς καi
πδ.σα έτέρα λεπτομέρεια άναγομένη ε!ς
τήν έφαρμογήν τοί) παρόντος Νομοθι::
τικοϋ Διατάγματος.
"Αρθρον 1 6.
Διά Π ροεδρικά'>ν Διαταγμάτων έκδιδο
μένων προτάσει τοί) Π ρωθυπουργοί) καi
τοϋ ' Υπουργοί) Έθνικης οικονομίας,
μετά γνώμην της Γενικfjς Γραμματείας
Τύπου καi Πλη ροφοριά'>ν, δύναται νά έκ
δίδεται Κώδιξ Π ροληπτικοί) 'Ελέγχου
Κινηματογραφικά'>ν καί Τηλεοπτικών
Ταινιών πρός διαφύλαξιν της νεότητος
καί τά'>ν ήθών έξ έπιβλαβών έπιδράσεων
τοί) Κινηματογράφου.
Άρθρον 1 7 .
1 . Α! διά τοϋ Α.Ν.484/ 1 968 " περί με
ταβιβάσεως άρμοδιοτήτων τι νών τοϋ
' Υπουργείου Β ι ομηχανίας εις τό 'Υπουρ
γείον Π ροεδρίας της Κυβερνήσεως ..
μεταβιβασθείσαι άρμοδιότητε ς έπανα
φέρονται ε!ς τό ' Υπουργείον Έθνικης
Οίκονομίας καί άσκοί)νται ύπ' αύτοϋ,
πλήν τών τοϋ ι'ίρθρου 20 παραγρ. 1 τοϋ
Ν.Δ. 4208/61 " περί μέτρων διά τήν άνά
πτυξιν της κινηματογραφίας έν Έλλάδ ι .. .

2. Άπό τijς Ισχύος τοϋ παρόντος κα
ταργοϋνται αί κάτωθι διατάξεις τοϋ ώς
άνω Ν.Δ. 4208/6 1 , ώς και πάσα έτέρα
!)ιάταξις άντικειμένη είς τό παρόν Νομο
θετικόν Διάταγμα :
α) Ή παράγραφος 3 τοϋ άρθρου 7, τ&ν
παραγράφων 4 και 5 λαμβανουσών άρι
θμόν 3 και 4 άντιστοίχως.
β) Ή περίπτωσις θ τijς παραγράφου 1
τοϋ Cίρθρου 1 3, τijς περιπτώσεως ι της
αύτijς παραγράφου και Cίρθρου λαμβα
νούσης άριθμόν θ .
γ) Αι παράγραφοι ι κ α ι 2 τοϋ Cίρθρου
1 6, της παραγράφου 3 αύτοϋ λαμβανού
σης άριθμόν 1 .
δ) Α { παράγραφοι 1 εως καί 5 τοϋ Cίρ
θρου 1 7, τών παραγράφων 6 καί 7 αύτοϋ
λαμβανουσ&ν άριθμόν 1 και 2 άντι
στοίχως.
"Αρθρον 1 8 .
1 . Διά κοινijς άποφάσεως τοϋ Π ρω
θυπουργοϋ καi τοϋ Ύπουργοϋ Έθνικ1;ς
Οίκονομίας, δημοσιευομένης διά της
·Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, όργα
νοϋται έν Θεσσαλονίκτι διεθνές Φεστι
βάλ Κιvηματογράφου.
2. Διά τήν όργάνωσιν καί λειτουργί
αν τοϋ κατά τήν προηγουμένην παρά
γραφον προβλεπομένου Φεστιβάλ καί
της ύπό τijς παραγράφου 4 τοϋ Cίρθρου
37 τοϋ Ν.Δ. 4208/61 " περί μέτρων διά

τήν άνάπτυξιν της Κινηματογραφίας έν
' Ελλάδι " προβλεπομένης έπιδείξεως
δύναται, δι' όμοίας άποφάσεως, νά συν
ιστάται παρά τij Διεθνεί 'Εκθέσει Θεσ
σαλονίκης είδική γραμματεία ύπό τόν
τίτλον " Γραμματεία Φεστιβάλ Κινημα
τογράφου ".
3. Ή κατά τήν διεξαγωγήν τοϋ έν πα
ραγράφφ 1 τοϋ παρόντος Cίρθρου Φεστι
βάλ καί τijς ύπό της παραγράφου 4 τοϋ
Cίρθρου 37 τοϋ Ν .Δ. 4208/6 1 προβλεπο
μένης έπιδείξεως έλληνικοϋ κινηματο
γράφου καί ενεκεν τijς αίτίας ταύτης
έκτέλεσις έργασιών καί προμηθει&ν
ύπάγεται είς τάς διατάξεις τοϋ Cίρθρου
1 3 τοϋ Ν.Δ. 2407/ 1 953 " περί όργανώ
σεως καί διοίκήσεως τijς Διεθνοϋς 'Εκ
θέσεως Θεσσαλονίκης " ώς έτροποποι
ήθη καί συνεπληρώθη ύπό τοϋ Ν.Δ.
3326/ 1 955, τούτων λογιζομένων ώς έκ
τάκτων περιπτώσεων.
4. Δι' δμοίων άποφάσεων, δημοσιευο
μένων διά τijς ' Εφημερίδος τijς Κυβερ
νήσεως, δύναται νά καθορίζηται ή όρ
γάνωσις καί λειτουργία παρομοίων έκ
δηλώσεων.
Άρθρον 1 9.
Πάσα παράβαάις τοϋ παρόντος Νομο
θετικοϋ Διατάγματος καί τών κατ' έξου
σιοδδτησιν τούτου έκδιδομένων Π ρο
εδρικ&ν Διαταγμάτων καί ' Υπουργικών

'Αποφάσεων τιμωρείται, άνεξαρτήτως
της έπιβολijς διοικητικ&ν κυρώσεων
καί διά της ύπό τοϋ Cίρθρου 458 τοϋ Ποι
νικοϋ Νόμου προβλεπομένης ποινijς,
έπιφυλασσομένων τών διατάξεων τοϋ
Cίρθρου 7 τοϋ παρόντος.
Άρθρον 20.
Διά Π ροεδρικών Διαταγμάτων, έκδιδο
μένων προτάσει τοϋ Ύπουργοϋ Έθνι
κijς οικονομίας, δύναται νά κωδικοποι
ώνται είς ένιαίον κείμενον α{ διατάξεις
τοϋ Ν .Δ. 4208/61 τ&ν κατ' έξουσιοδδτη
σιν τούτου έκδοθέντων Β. Διαταγμάτων,
τοϋ παρόντος Νομοθετικοϋ Διατάγμα
τος καi τ&ν κατ' έξουσιοδδτησιν τού
του έκδοθησομένων Π ροεδρικών Διατα
γμάτων, έπιτρεπομένης καί τijς άλλαγijς
άριθμήσεως τών Cίρθρων τούτων.
Άρθρον 2 1 .
Ή ίσχύς τοϋ παρόντος άρχεται άπό της
δημοσιεύσεώς του διά της ' Εφημερίδος
τijς Κυβερνήσεως.
Έν 'Αθήναις τfι 7 "Ιουλίου 1 973
Ό Π ρόεδρος της Δημοκρατίας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. Π Α Π ΑΔΟΠΟΥ ΛΟΣ
Έθεωρήθη καi έτέθη ή μεγάλη τοϋ
Κράτους σφραγίς.
Έν 'Αθήναις τfι 9 'Ιουλίου 1 973
Ό έπί της Δικαιοσύνης 'Υπουργός
!ΩΑΝΝΗΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ
•

ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΩΝ ΣΤ ' ΑΘΗΝΑΙΚΑ ΘΕΑΤΡΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΩΣ ΤΙΣ 31 ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΗ

Ί" άΟηvu ϊκιi θέατρα, άπό τ ι) ιι άρχ1) τ ιj · χειμωvιάτικης
:τερι6δn ι • ι!.ις τίς 31 τού Δ εκέμβρη, ε lχαv τίς παρακά τω
άλλαγές έργω ιι . Έξαι.τlας τώιι " γηο 6τωv " . /Jλα τά ο��α τρ α
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•11• Α Θ Η Ν Α ( Γ . Φέρτης - Ξ. Κα
λογεροπούλου ) : 'Άρχισε 1 2 Όχτώ
βρη , με τό "Φτωχε φονιά" τοϊί Π .
Κόχουτ 8 Παι8ικ·fι Σκην-ή : " Ό ΛΙ09μόλ·ης" τοϊί Ρ. Χόχφελντ, άπό 3 0 Νοέμ
βρη , σε παράλλ·ηλες παραστάσεις.
•11• Α Θ .ΗΝΩ
(Δ. Μυράτ - Β. Ζου
μπουλάκη ) : 'Άρχισε 1 Ο Όχτώβρη.
"Ως τtς 2 Δεκέμβρ·η , τό άστυνομιχό
ίtργο τοϊί Ρομπεp Τομά " Ό κόκκος
της όίμμου". ('Επανάληψη άπό τίjν
προηγούμ εν-η χειμεριν-ίj περ(ο8ο ) 8
'Λπό 5 Δεκέμβρη, δεύτερο ίtργο :
Λ. Ρουσσεν "'Ένας τρε).),/Jς ίtρωτας".
•11• Α ΚΑ Δ Η Μ Ο -... ( I J . Φυσσούν ) :
'Άρχισε 2 9 Σεπτέμβρ·η με τ·ίj "Φρου
ρ � στο, Ρηνο" �ης ,Λ ίλιαν Χέ�, μαν.
,
την προ·ηγουμενη
( Επανα)•ηψη απο
χειμεριν·ίj περίο8ο ) .

ιfl• ΑΙ< Ρ ΟΠ Ο Λ

(Τζ. Καρέζη - 1< .
Ι<αζάκος ) : 'Άρχισε 5 Όχτώβρ·η μέ
τό " Μεγάλο μας τσίρκο'' τοϊί Ίακ.
Καμπανέλλ·η . (Μεταφέρθηκε άπό τό
καλοκαιρινό " Άθ·ή•Jαιον" ) . Π αί;;,:τη·�ε
&ς τlς 1 5 Νοέμβρ·η καl ξαναρχισε
άπό τlς 21 τοϊί Δεκέμβρ·η .
•11• ΑΛΑΜ Π ρΑ ( 1. Κούρκουλος ) :
"Αρχισε 28 Σεπτέμβρ·η μέ τό "Τάνγκο"
τοϊί ! ρόζεκ. { Έπανάληψ·η άπό τ·ίjν
προηγούμεν-η χειμεριv-ίj περίο8ο ) .

έκλει σαιι άπό τίς 10 τού Νοέμβρη . Ξαvάπαιξαv τό Σάββα
το 24, δέv έπαιξαv τήv /(υριακ1} 25 καl ξαvάvοιξαv όριστικά
στίc 27 τού Νnέμβρη - έχτός άπ' δσα άvαφέροvται εlδικι.ί.

•11• Λ Λ Ι Κ Η (Άλ. Βουγιουκλάκ·η Δ. Παπαμιχαή), ) : 'Άρχισε 29 Σε
:;τέμβρ·? · ,' Ως _ τlς 1 6, Δε Υ;έμβρη,' ή
Θε �τρινα , -ου Σ. 1\Ι � μ. { Επαναλγς
ψη από την προ·ηγουμενη χειμερινη
i_\εκέμβρ·η , �ε�περίο�ο } 8 � π �
τερο εργο : Σω . Ωραια μου κυpια . .

;

:

�2

•11• ΑΛΦΑ
( ..... ύγχρονο Ί!:λλ·ηνικό
Θέατρο, Λψαίοι; - Φωτίου ) : 'Άρχισε
2 7 2.επτέμβp·η μέ τό ltργο τοϊί ]\ 1 .
Κούντερα ' Ό l κλει8οκράτορες"".

{Σμ. Γιούλη - Γ .
1\Ι Ι Γ Α Λ
Κωνσταντίνου ) : 'Άρχισε 1 3 Όχτώ
βρ·η. "Ως τlς 1 5 Νοέμβρ·η ο ! " ' Ε κλο
γές" τοϊί Μπόστ. ( Έπανά);ηψη άπό
προ·ηγούμενη χειμεριν·ίj περίοδο, μέ
νέα σκέτς) 8 'Από 22 Δεκέμβρη, δεύ
τερο iiργο : Π . !ΊΙάτεσι " ' Η ποδοσφαι
ρικ·ίj βραδιά της Μεγαλειοτάτης".
011•

•11• ΛΝ Λ Λ ΥΤ Η ( !\ . Άναλυτ·ij - Ε .
Ρηγόπουλος ) : 'Άρχισε 6 Όχτώβρη
με τίjν κωμω8ί� ,;ou Dερνέιγ ""l':ρω
τας κι:ι.,ι πολιτικη .

•11• Α ΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤrο (Γ. 1\1 ι
χα·ηλί8ης ) : 'Άρχισε 22 Σεπτέμβρ·η.
"Ως τίς 1 5 Δεκέμβρ·η , δ " Κυριακάτι
κος περίπατος" τοϊί Ζώρζ ί\ lισέλ
8 ' Α πό 29 Δεκέμβρη, 8εύτερο iiργο :
l ' . Σκούρτ·η " Κομμέντια 'ι\ o l παγί8ες
τοϊί βασιλιii 'Αλμπο·tνου καl τά πον-η
ρά κόλπα τοϊί !ΊΙπερτόλ8ου , γραμμένα

άπό τό Τζούλιο
στά 1 600".
•11° Λ

ταλλακρότσε, κάποΙJ

Α - ΜΑΡΙΑ

ΚΑΛΟΥΤΑ

(Σαπουντζάκη , l\Ιοσχονii,
Γιαννόπουλος, Βογιατζης,
τάλι και .i\1ιχαλόπουλος,
Γιουλάκ·η ) : " ρχισε 20
μέ τήν έπιθεώρηση τών
'Ελευθερίου, n λέσσα "Ψ·ίj
Δ·ημοκρατία" .

Ιηλιάδης,
Στολίγκας,
Παπανίκα,
Όχτώβρ·η
Λαζαρί8η,
λένε άκόμα

111• ΒΕΑΚ Η ( Καλουτii, Ντόρ , Λει
βα8ίτης , Κάππης, Διαλυνii, Σταθο
πούλου ) : "Αρχισε 26 Όχτώβρ·η. "Ως
τlς ι,. Νοέμβρη ·ή έπιΟεώρηση τών
Παπα8ούκα, Καραγιάννη , Καμπάνη,
1\Ιακρί8·η "Ί Ι Οεία 'Όλγα ξέρει".
(Συνέχεια άπό τό καλοκαιρινό ".i\1ε
τροπόλιταν" ) 8 'Από 5 οέμβρ·η &ς
25 Δεκέμβρ·η , τό Οέατρο κλειστό 8
' Από 26 Δεκέμβρη, &λλος Οίασος κι
όίλλο έ:ργο : Κλιμάκιο Θεάτρου Τέχνης,
μέ τό iiργο τοϊί Γ . Σκούρτη " Ό Καραγ
κιόζ·ης παρά λίγο βεζύρ·ης". (Συνέ
χεια άπό τό κεντρικό "Τέχν·η ς" ) .
•11• ΒΕΛΙ Π Ο (Μουστάκας, Φόνσου,
Βογιατζης, Έξαρ,;ι;άκος, Σταυρί8ης) :
"Αρχισε 27 Όχτωβρ·η με τ·ίjν έπιΘεώ
ρ-ησ·η τών Ι Ί ρετεντέρη , Π υΟαγόρα,
Φιλιππού/.-η '"Όλα τά μασάει δ Κου
τα), ιανός" .
•ΙΙ•

ΒΕ Ρ Γ Η ('Έλσα Βεργη ) : Ά πί-ι

�
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ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΩΝ ΣΤΆΘΗΝΑΙΚΑ ΘΕΑΤΡΑ

1 - 30 Νοέμβρη "Ό χορός" του Ν .
Ζακόπουλου 8 Άπο 1 - 2 2 Δεκέμβρ·η,
rlλλος Θίασος κι rlλλο ίiργο : " Νέα
Π ορεία" μέ το " ΠαραμύΟι χωρίς
<5νομα" του Καμπανέλl>η . (Συνέχεια
άπο το καλοκαιρινο ' ΊCαλουτCί." ) .
1111 ΒΡΕΤΛ1 ΝΙΑ ( Μ ίμ. Φωτόπου 
λος ) : "Αρχισε 3 Όχτώβρ·η . "Ως 2
Δεκέμβρ·η ή κωμωδία του Σωτ. Πατα
τζ·ϊj "Δον Καμίλλο" 8 'Λπο 7 Δεκέμ
βρη, δεύτερο ίiργο : · ·ή σατιρικ·fι κωμω
δία Χάσεκ - Π ατατζ·ϊj " Ό καλος στρα
τιώτ·ης Σβέϊκ" 8 'Λπο 2 9 Όχτώβρ·η
ώς 2 Δεκέμβp·η , σέ παράλλ·ηλες παρα
στάσεις, δ Θίασος Βίλμας Κύρου μέ
το άστυνομικο ίiργο του Ρ. ΤομιΧ.
"'Οκτώ γυναίκες κατ·ηγορουνται" .

ΓΙΩ ΡΓΟΙ'

( Μιρ.
ΠΑ Π Π Α
Κουνελ ιΧκ'Ιι ) : 'Απο 6 Όχτώβρ·η ώς '1
Γενάρ·η ·ή κωμωδία του 'Γίμου Ίlλιό
πουλου " Μια. νύχτα στο κρεβάτι σας" .
(Μέ ένδιάμεσες πυκνές άναβολές ) .
1111

1111 Γ ΚΛ Ο l ΙΑ (Χρονοπούλου, Κ::φ
ρCί.ς , Ρίζος, Κωτσόπουλος, Νικηφορά
κ·η, Χ ρ·ηστίδης ) : 'Άρχισε 6 Όχτώ
βρ·η . "Ως 20 Δεκέμβρ·η το ίστορικο
ίiργο του Ι . Ρούσσου "Βασιλικο
ρομάντσο - 'Αλέξανδρος καί 'Ασπα
σία" . ( Συνέχεια άπο το καλοκαιρινο
" ΡουαγιιΧ.λ" ) 8 'Απο 25 Δεκέμβρη ,
δεύτερο εργο : (Χρονοπούλου, 1>ίζος,
Νικηφοράκη , Χρηστίδ·η ς ) στ·fιν κωμω
δία Βασιλειάδη - J\' f,ιχα·ηλίδη '"Ένας
κοντος οα. μCί.ς σώση , .
•111 Δ Ι ΑΝ Α ("Λγγ. 'Αντωνόπουλος
- Β. Ζαβιτσιάνου ) : "Αρχισε 6 Όχτώ
βρ·η μέ τ-fιν "' Ανάστασ·η " , διασχευ·fι
του 'Αλ. Σολομοu άπο το εργο τοu
Τολστόι .

1111 ΔΙΟr Ι'ΣΙΑ (' Αλ. 'Αλεξανδρά
χης - . Γαληνέα ) : 'Λπο 1 2 Όχτώ
βρ·η ώς '1 6 Δεχέμβρη το δράμα του
Τέρενς l άττιγχαν " ΒαΟειιΧ. γαλάζια
Οάλασσα" 8 'Απο 2 1 Δεχέμβρ·η , δεύ
τερο � �;γο : Φρα;ζουιΧ.ζ 1 τορέν " ' Η
στροφη , χωμωδια.
1 \\ 1 Ε ΘΝ Ι Κ Ο : 'Άρχισε 2 5 Όχτώ 
βρ·η, ώς τίς 9 Δεχέμβρ·η το "Γύρνα
πίσω, μικρούλα Σημπα" τοϋ Ούίλλιαμ
·: Ινγ,χ • Τ·fι� }Cυρια;-·fι 2 � , Όρ� βρ·� ,
εκτακτως , δ Αγαμεμνων του Λισχu�ου 8 :,� πό 1 3 ,� εχέ !:1- βρη ' , δεύτερο
�
εργο :
ΟΟέλλος του Σαιξπη
p.

1111 ΘΕ ΛΤ Ι ' Ο ΔΤΤΙ Κ Π Σ ΛΤ'Γι
Κ Η Σ : 'Άρχισε 2 7 Όχτώβρη μέ το
ίiργο του Uεντουράτου " ' J�λευΟέριος
Βενιζέλος". (2.:υνέχεια άπο το καλο
;-αιρι�ο " ΆΟ·� να': ) . , Διέ;ωψε σ•ίς �Ο
Ο :::τ� βy η για ν ι; γινου; ι7ετατροπες,
που υπεδειξε ·η, επιτροπη. Επανέλαβε
σ7ίς 1 1 Γενάρ·η .

ΘΕΛΤ[ >Q Ε L 'IΠΝ ΛΣ (Δ. Πο
ταμίτης ) : ''Λρχισε 11 . Νοέμβρη μέ
το εργο τοϋ Π. Κόχουτ " Λ()γουπτε,
Λ()γουστε' ' .
1111

1111 ΚΛΒΛ (Σκ·ην-fι ' 7 3 , l<αλλιγCί.
Καλλέργης ) : "Αρχισε '1 7 Όχτώβρη
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μέ το " Πλέϋ Στρίντμπεργκ" του
ρενματ.

τύρ

1111 Κ ΟΤΟ l Ι ΟΙ'Λ Ι -1 ( Βλαχοπούλου,
Πάντζας , Π αpάβας ) : 'Άρχισε 2 0 Ό
χτώβρη μέ τ·fιν Ε:πιΟεώρ-ηση ] Ι απαδού
χα, Καραγιάννη , Καμπάν·η , Μ ακρίδη,
Γι�νν·η ��αστριν�υ ' : 'Εφτά χρόνια φα
γουρα - Ολοι Οα ζησουμε,, .
1\ \1 ΚΩΣΤΑ MOI'ΣOT l .>J- T : 'Ά ρ 
χισε ι, Όχτώβρη μ έ τ ο ίiργο τοϋ
Ούίλλιαμ "J'νγκ " Π ίκ-νίκ".

1111 JVII!Π'O ΘΕ Α Τl� Ο : "Λρχισε 5
Όχτώβρ·η . "Ως 2 Γενάρ·η "Ί- 1 ' Αλίχη
στ(ι χώρα των Οαυμάτων, δ Μπωντλαίρ
χι δ J\' Ιπαλλαντέρ" Χ . Κανδρεβιώτου.

1111 j\Ifl ΩΑ (ΒουτσCί.ς, Κοντου, 1ι
κολα'tδης ) : 'Άρχισε '1 2 Όχτώβρ·η .
"Ω ;; τίς ,2 6 '-\; κέμ �ρη " Ό r1ν Ορωπος
1
σουπερμαρχετ
του Γ. Σταυρου
8
'Από 29 Δεγ..έμβρη , δεύτερο ίiργο : Κ .
Π ρετεντέρη " Ό νονός μου δ διάβολος".
1111 Μ Π ΡΟΝΤΓΟΤΛΙΗ (Γ. Γχιω
νάκ·ης ) 1: 'Ά eχισε 5 ' �Χ;� βρ·1 μέ :·�ν
κωμωδια του Δ. ΨαΟα , Ο αφελης , .
(Συνέχεια άπ' το Οερινο ' "Απόλλων" ) .

•!11 ΝΕΑ
ΣΚΙ-1! Ι -1 ΕΘΝ Ι ΚΟΙ' :
"Αρχισε 26 Όχτώβρη . "Ως 2 Δεκέμ
βρη "Το φάντασμα του κ. Ραμον Νο
� ά?ο" ' του Π . � Ιάτεσι. Π3: πανά:.-ηψη
απο την περσινη χειμερινη περιοδ � )
Δεκ μβ η , δ τερο έ:ργο :
• Άπο
,?
� p ��
,
Πετερ Χαντκε , Κασπαρ .

ΟΑ L" Μ Π ΙΛ (ΈΟνιχ·ί] Λυρική
ΣχηΨ(ι ) : Στο έναλασσόμενο ρεπερτό
ριό τ·ης παρουσίασε 8 ίiργα : Καλομοί
ρη "'Γ? ,δαχτυλίδι τ·ϊj � μάνας" } / 1 1
'
(νεο
ανεβασμα } . Μοτσαρτ , Ετσι
κάνουν ολες" '1 0 / ' 11 (έπα·1άληψη ) .
Τσαϊχόφσχι " Όνιέγχιν" 1 6 / 11 (έπα
νάληψη ) . Μασχάνι 'ΊCαβαλλερία" κα
Λεονκαβάλλο "Παλιάτσοι" 2 1. / ' 11 (έ
πανάληψ·η ). Βέρντι " Ριγολέτος" 2 9 / 1 1
(έπανάλ·ηψη ) . Π ουτσίνι " Μποέμ" 7 / 1 2
(νέο άνέβασμα ) . Μπιζέ ' " Αλιείς μαp
J 1. / 1 2
(έπανάληψη ) .
γαριταριων"
Σοuμπερτ - J\ Ιπερτέ "Το σπίτι των
τριων χοριτσιων" 2 1 /'L 2 (έπανάΙ.-ηψη) .
·

1111 ΟΡΠΟ (' Ανεξάρ•ητη Λύλαία ) :
'Άρχισε 1 9 Όχτώβρη. "Ως 1 5 Δεκέμ
βρ·η ""ΛνΟη χαί έχατομμύρια" του
Δημ. fαβάνη. ( Μ Ι: , ένδιάμεσες πυχνές
ματαιωσεις παραστασεων ) .

( ι\Ιαριέττα
1111 Π Ε Π -' Λ Μ ΑΊΊΚΟ
[ \�Μη ) : ',Λ� ο _,1 3 Ό �,τώ� ρη ώς 1 6
,
Νοεμβρη 70 Οuστ . . . της 1\ Ιχριετ
τας l 'ιάλδη . Ξ αναπcι.ίχτ·η κε άπο 2 8
Νο � μβρ·η . (' �πανά/:ηψη άπο τ·fιν περ 
σινη χεψ.ερινη περιοδο ) .
1111 ! 1�Ι'�ΙCΕ : "Λ ρχισ:; ι �ο Νοέι; 
,
βρ·η με την ε;ηΟεωρησ·η
των Σαχελλα
ρ·η , Χ ριστοδούλου, Γιανναχόπουλου,
Θεοδοσιάδη '"Ένας 1 1 ίπης, μιΧ. ποιός
1 Ι ίπης" . ( J\I ' ενδιάμεσες ματαιώσεις
παραστάσεων ) :
·

1111

2.: Α ΊΊ ρ Α

( Β . Διαμαντόπουλος -

Γ. Μιχαλ'Χκόπουλος ) : 'Άρχισε 5 Ό
χτώβρη μέ τή σάτιρα του Κ. ΜουρσελCί.
'"Ώ, ; ί κόσμος μπαμπCί. �" ( Π ρω ; οπα
ρουσιαστηκε το, καλοκαιρι στο Οεατρο
Κήπου τ'ίjς Θεσσαλονίκ .,,ς ) .
1 \\ 1 Σ J Ν Ε ΑΚ - Ρ Ε Ξ ( Λ . Κωνσταν 
;άρας, - Ζ. ,Λ � σκcψη ) : 1 "ΑρΊ- ισε 1 3
Ο � τωβρ·η με την κ� μω � ια των Καρα �
, ανΘρωπος
,
;
γ ν η - Καμπαν·
πο υ
�CΙ; Ψ απο
2 ,?.
,
γυρισε
τον γυψο
Σε� τέμ
1 \Ι1 �ΤΟ � : "Α ρχισε 2 '1
βρη με το τ Ασμ'Χ για, το σκιcι.χτρο
τ-ϊjς Λ ουσιτάνιας" του Πέτερ Βάις.
('Επανάληψη άπο τ·fιν περσιν·fι χειμε
ρ ιν·fι περίοδο ) . Διέκοψε 1lt Όχτώβρ η ,
ξανάρχισε 2 9 Όχτώβρη κάΟε Δευτέ
ρα. κα!. σε κα.νονικΕ:ς παραστάσεις άπό
τ'ίjς 28 / '1'1 ώς 25 / 1 2 • Άπο '1 8 / '1 0
ώς '1 7 / ' 11 , δεύτερο εργο
, : Γ . Χ p ιστο
φιλάκ·Ι) ccΊ1σ ιρχολάν? ι , .
π� ρά),λ;1 ,
λες παραστασεις
με το Σκιαχτρο )
• Άπο
1 Γενάρη, τρίτο εργο : Γ .
Άντρίτσου "Το κούτσουρο" .

(��

1111 ΤΕΧ Ν Η Σ : 'Άρχισε 1 0 Όχτώ
βρη. "Ως 2 Δεκέμβρ·η "Ό Καραγκιό
ζ·ης παΕα. �,ίγο βε 7ύ �·ης" του Γ. Σ;ωύρ
τη . (�υνεχεια απο το, καλοκαιρινο
- πρώ·ην κινηματογράφος "''Ατλ'Χς") •
' Απο 5 Δεκέμβρ·η , δεύτερο εργο :
f. Βιτ��κ "Βικτορ ·� τιΧ. παιδιιΧ. στ-fιν
εξουσία .
1111 Χ Α Τ Ζ Ι- Ι Χ Ρ Η ΣΤΟΙ' ( Κ . Χα
τζηχρ·ϊjστος - Ντ. ' Ηλιόπουλος ) : "Αρ
χισε 6 Όχτώβρη μέ τ·fιν κωμωδία
Μ. Π ανιολ " Καίσαρ καί Ναπολέ
ων". Διέκοψε στίς 1 6 Νοέμβρ·η καl
ξανάπαιξε άπό 8 Δεκέμβρ·η ώς τίς
2 Γενάρη 8 'Από 5 Γενάρη, δεύτερο
ίiργο : 'Αλ. Σακελλάριου "Χαρίλαος
Β' καί τελευταίος", κωμωδία.

ΤΑ ΘΕΑΤΡΑ ΤΟΥ Π Ε Ι ΡΑ Ι Α :

1111 ΑΙ'Λ Α ΙΑ Π Ε Ι !�Α Ι Α (Δ. :Σ,τυ 
λιανοπούλου ) : Άπο 27 Όχτώβρ·η ώς
23 Δεκέμβρ·η , ·ή κωμωδία "Το κορίτσι
σίφουνας" -:ων Π ολ. Βασιλειάδη - Λ .
Μ ιχ�;ηλίδη • Ά πο 2 5 Δε �fμρ p·η · ?� ·)
,
τερο εργο : Θωμοπουλου
- Ισαμη , Η
χολπατζου_ ,, .
ΙΙ\1 ΔΗ ΜΟΤl ΚΟ Π Ε ΙΡ ΙΩΣ : Ά
πο '1 6 - 20 Όχτώβρ·η , το Γαλλικό
ΈΟνικο Θέατρο Νέων παρουσίασε,
�,ναλλάξ, τ·fιν, χωμωδία τ�� Μο�,ιέρG�
,και 7Ου
, Γιατρος ,με το στι:ι.νιο
Ωντιμπερτι " Το χαχο τρεχει , , 8
' Λπο '1 6 Νοέμβρη ώς 23 Δεκέμβρ·η ,
rlλλ ος Θίασος χι Δλο
r
ίiργο : Κλιμά
χιο ' Jj;Ονιχου μέ σύμπραξη 'Άννας
Συνοδινου - Κ. lΙ ρέκα καl χαλλιτε
Χ�ικ·ί] διεύ9uνσ·� 'Α�; Σ ολοyο u, το
,
,
Οπως σας αρεσει
του_ Σαιξπη
ρ.
•!11 Κ Ι' Β Ο Σ
( Γεωργιάδης ) : 'Άρ
χισε 2 6 Όχτώβρη μέ τfιν κωμωδία
του Τζο "Ορτον "Τι εΙδε δ ύπηρέτης" .
1111 Π Ε Ι ρΛ Ι ΕΙ' Σ ( Βύρ. Π άλλης Άφρ . Γρηγοριάδου ) : "Λρχισε 1 9 Ό
χτώβρη . "Ως 2 5 Νοέμβρη ' " Η μεγάλ·η
άπόφαση" του Σίγκμουντ Μύλλεp .

Σ Ε ΟΛΑ ΤΑ Β Ι ΒΛ Ι Ο Π ΩΛ Ε ΙΑ

ΠΟΥ
ΘΑ

ΠΛΕΙΑΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΤΕ
ΤΑ
ΒΙΒΛΙΑ
ΣΑΣ ?

ΤΟ

ΚΡΗΤ Ι ΚΟ
Θ
ΕΑΤ
Ρ
Ο
Α Π Ο Τ Η Φ Ι ΛΟΛΟ Γ Ι Α
ΣΤ Η

ΣΚΗ Ν Η

' Η ιlνατομία τοίl μοναδικσίi: α uτοϋ έλληνικσϋ φαινομένου
στι'ιν Ά ναγέννι ισιι, άπό τόν κορυφαίο σκηνο{}iτη - μελετη;rij
τοϋ Θεάτρου, 'Αλέ ξ η Σολομό.

Μιά ανατομία που αντιμετωπίζει τί1 Κρητικό· Δράμα σάν

ζωντανό σώμα καί. οχι σαν κειμήλιο .ξεθαμμένο dπό τά χα
λάσματα.

Κ Ε Ν ΤΡ Ι ΚΗ Δ Ι ΑΘ Ε Σ Η .
Π Λ Ε \ Α Σ Ο.Ε . . Π Α Ν Ε Π Ι ΣΤΗΜ Ι ΟΥ 34. ΑΘΗ ΝΑ 1 43. ΤΗΛ. 32.48.630

Σ Ε ΟΛ Α ΤΑ Β Ι ΒΛ Ι Ο Π ΩΛ Ε ΙΑ

ΠΛΕΙΑΣ

Ή Ν τ έξιον ' Ελλάς α.ε. σος προ σφ έρε ι
τ ή ν τ υποποιη μ έν η βιβλιοθήκη ΑΠΤΟΝ . .
··

e πολυτελής έμφόνισις e χ αμπλή τιμή
e δμεσπ παρόδοσι.

ΑΠΤDΝ

ένα νέο προϊόν τ ής ΝΤΕΞ Ι ΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

EPMOV 8 - ΑΘ Η Ν Α Ι ( 1 26) ΤΗΛ. 3 2 38.435

Α Ρ Ι ΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 20 ΘΕΣ/Ν Ι Κ Η ΤΗΛ 7 7.421

ΤΑΣΟΥ ΡΟΥ ΣΣΟΥ

ΑΙ Σ ΧΥΛΟΥ
Τ ΡΑ Γ Ω Δ Ι Ε Σ

35 χρόνια μετά τόν Γρυπάρη για πρώτη φορά

Υ.υκλοφο ρ εί

ύ Αί σχύ�ος. όλΟ"ι.ληρωμένος, χωρίς τί.ς γλωσσιΥ.ές ακρότη

τες τοϋ παρελUόντος, σέ

νηφάλ ι α νεοελληvικ1Ί γλώσσα.

[ετάφραση διrι.ιμασμέν ι ι στiι σκηνij ( 'Επίδαυρ ο - 'Ηρώδειο)
aπό Ύ.Ορυφαίους σκηνοθέτες 'ι:α\. ιlπό dπαιτ.ητικό ΧΟινό.
Κ Ε Ν ΤΡ Ι ΚΗ Δ Ι ΑΘ Ε Σ Η .
Π ΛΕ Ι Α Σ 0 . Ε .. Π ΑΝ Ε Π Ι Σ ΤΗ Μ Ι ΟΥ 34, ΑΘΗΝΑ 1 43, ΤΗΛ. 32.48.630

αυτη
η Μερεvτα
ε:ιvα:ι
δι.κη μου !
'Άv χρειάζεα8ε λrιn Μερέ:ντα
vιά τί:!ι κέrκ ή τήν κ ρ έ μ α παύ
έταιμάζε τε.... πaρπ: ένα άλλα
βαζbκι . Αuτ ά c; τήν φ υ λάγει
yιά τά κ αλαταιά τα u.... καί δέ:ν
τήv άφήνει εuκαλα .

Μερικοί ισχυρίzονιαι όιι
ιά Μεyάλα Κατασιήμαια 6έν είναι ''chic�

Υαάpχουν όμωι: "chics"
nού ισχυpίzονιαι yιά ιό Μινιόν
ιό αντίΒειο !

ίίί

φορετικά είδη, σε 226 εtδικα καταστή ματα » ,
σ ε δποια τιμή καi. ποιότητα βάλη δ νούς σας.
Καί πιστέψτε μας, εlναι οι καλύτερες! Γιατί, ot
« ά.ντιπρόσωποι - ά.γορασταί » μας στήν Εύρώ
πη , φροντίζουν ά.ποκλειστικα γι' αύτό.
'Αλλά δεν εlναι μόνο αύτό . Το Μ ι
νιον δέχεται εύχαρίστως τήν καλόπιστη ά.λλαγή
είδών, έπιστρέφοντας ά.κόμη καi. τα χρήματα
σας!

Γιά τό Μινιόν λοιπόν δ πελάτης εl
ναι κάτι περ ισσότερο ά.πό φίλος! Γι' αύτό aλ
λωστε τού έξασφαλίζουμε τi.ς tδανικώτερες καί
πιο άνετες συνθήκες. Πώς; ; ; Μά . . .

Ει

ναι έκείνοι, οι έξοικειωμένοι μέ
τήν πολυτέλεια καi. τον ά.έρα τού « Κόσμου » ,
που γνωρίζουν πόσο καλές ά.γορες μπορεί νά
έπιτύχη μία ' Ιταλίδα στήν « Rinascente » , μία
ΈλΟετίδα στό « Globus » , ή, μία Νεοϋορκέζα
στό « Macy' s » .
Εlναι άνθρωποι ά.νεπτυγμένων ά.ν
τιλήψεων καi. λεπτού γούστου, που θεωρούν εύ·
νόητο δτι τό Μεγάλο Κατάστημα εχει τερά
στια ποικιλία καi. κατa συνέπεια μεγαλύτερη
δυνατότητα νά « ντύση » κομψά καi. οίκονομι
κά, δσου ς ένδιαφέρονται γι' αύτό. Γιατί ; ; ;
την ά.πάντηση μπορείτε να την βρή
τε στό Μινιόν, πού εlναι τό δικο σας Μεγάλο
Κατάστημα.
' Εκεί, θ' ά.νακαλύψ ετε « 40.000 δια -

Μέ 3 0 κλιματιζόμενους καi. άνετους
όρόφους, « πλημμυρ ισμένους » ά.πό εύχάριστη
μουσική, με 1 5 κυλιόμενες σκάλες, έκδηλώσεις,
( στό Μ ινιον πάντα κάτι γίνεται ) , με τους είδι
κευμένους συμβούλους ( βρεφοκόμο, αίσθητι
κούς κλπ), με δώρα ά.γορών, τα Καρνε 'Αγορών,
το Τσέκ Δώρωv, τήν ά.ποστολη 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 S u per- M arket ) καi. τό έπί
σης νέο ' Εστιατόριο .

υΟλα αύτά κάνουν έμάς ύπερήφα
νους καί μερικους να πιστεύουν καi. να ίσχυρi.
ζωνται δτι « c h i c » δεν εlναι άλλο, παρά δ συν
δυασμος εύγενείας. καλαισθησίας καί προοδευ
τικότητας!

Λ1ΙΝΙΟΝ
ΚΑθΕ ΤΜΗΜΑ ΕΝΑ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗ ΜΑ

� UNIVAS

Sfαιe��
studio - l i ne

Οί

πορσελάνες

Rosenthal

στr) εlδικϊ) τμ ι] μ α τοϋ κrι.ταστ1/ματος

� 11<. Ρ Ο Ν

Christian

8

Ή βαθειά
tνtργε ι α
nλuσlματος
τού Perιll,
μπαlιαι
βαθύτερα
όνόμεσα οτlς κλωστtς καl
β γάζε ι δ λες τlς β ρωμ ι tς ,
δλοuς τούς λεκέδες . . .

Κ σ l τό ϋφασμα ξανάγινε
κάτασπρα καl λαμπερό.

Έ τ α ι λερώσαμε τό μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο ϋ φ α σ μ α ατόν κόσμο.
Μετό τό πλύνομε μ t Perιll.

Τ ό πείραμα π ο ύ δείχνουν οί εlκόνες έγινε στήν Γερμανία
μt ενα ϋφασμα 600 τετρ. μέτρα, τό μεγαλύτερο στόν κ ό σ μ ο !
Τό όπλώσαμε καl τό ό φ ή σ α μ ε νό λερωθή τόσο πολύ πού έ γ ι ν ε ιιραγματικό
όγνώριστο. Μετά τό πλύνομε μt Pers i l . Κοιτάξτε καl θαυμάστε τό όποτέλεσμα ι
Mt τ ή ν β α θ ε ιό tνέργεια πλυσίματος τού P e r s i l , τό ϋφασμα ξανάγινε κάτασπρο
καί λάμπε ρ ό . Δο.κιμόστε καί σείς τό Pers i l . τήν καινούργια σ κ ό ν η ,
μt τόν π λ ο ύ σ ι ο αφρό, γιό π λ ύ σ ι μ ο στό χέρι.
Κάνει τό ρούχα κάτασπρα καl λαμπερό. Ξαναζωντανεύει τό χρωματιστό.

Persil, γιό πλύσι μ ο στό χtρι.

" Ενα όκόμη προϊόν τ ή ς

1:l@t πού προτιμούν

ol

Γερμανίδες νοικοκυρές.
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Τά*ω

Μέ: τήν π α ρ α δ ο σ ι α κ ή ύ π ε ρ ο χ ή
των 'Ολ λ α ν δ ι κών βουτ ύρων - μ αρ
γ αρινών καί τήν έ: γ γ u π α π ταϋ κα
λ ο ο ο ιαίοu συγκροτήματος των
έ:pγαατασίων " R E M IA:' ΟΛΛΑΝΔΙ Α Σ .
Σ τ ό ψωμί , α τ ό μαγε ί ρ ε μ α ,
α τ ό γλ υ κ ό !
ΟΛΑ

ΠΙΟ

Ν ΟΣΤΙΜΑ .

ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ

πιο

ΥΓΙΕΙΝΑ
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