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ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ
Κάβε χχινούργιο περιοδικέ χδτοδιαφη. 

μίζει αυνήθως μέ παχειά λόγιοι καί τι*μ- 
πχ';&%ροι>αίες τήν Ικδοαί του. 'Γπόαχετχι 
πρΛγμαχ*. πού δέν μπορεί νά έκτελέση 
κάΐ καταλήγει —  8ν δέν αβΰατ;, στ'δ τρί
το, τέταρτο φύλλο —  νά it&pf) μιά θέαι 
στή ρουτίνα. Καλότ&ρα λοιπόν νά μήν &- 
π6ϋχετχι κανένας τίποτα καί νά πραγμα
τοποιώ, μέ συνεχείς προσπάθειες, 3,τι 
μπορεί. Καί νομίζουμε πώς σκόπδς Λάθε 
άγνοΟ καί ζωντανού περιοδικού είνε νά 
προσφ£ργ| στό κοί'.ό. κείνο πού λείπει καί 
μάλιστα νά τ& προσφέργ] σεμνά, ίρυχα, 
αθόρυβα, δχι άκατάλυπτα, δχι σχολαστι
κά. ’Ακόμα, νά μή βγαίντ) ενα περιοδι
κό, γιά νά έξυπηρετήστ] προσιοπικά συμ
φέροντα, οδτε νά κάνή άβαρίες στίς Αρ
χές του, γιά λόγους προσωπικής συμπά
θειας. Μοιραία £ν·α τέτοιο περιοδικό και 
γενικώτερα ενα έντυπο, θά πέ.σγι άπ’ τήν 
Γκτίμηρι τού αναγνώστη του καί θά κα- 
ταλή^γι νά πάργ) τή θέσι του στδ σωρό... 
Ό  έκδότης του βέβαια, δέν άποκλείετα:, 
Ικανοποιώντας τδ φτηνό γούστο τού πο
λύ κοινού νά θησαυρίζη" ενα περιοδικό 
πού δέ στέκεται στδ ϋψος του, δέ γνωρί
ζει τήν αποστολή του, ή τή γνοίρίζε: καί 
θελητά τήν άγνοεί, βρίσκει χίλιους τρό
πους νά γίντί μιά καλή έπιχείρησι γ:ά 
τδν εκδότη ■— έπιχειρηματία. Τά ‘'Καλ
λιτεχνικά Νέα» έχουν άγνές προθέσεις 
κ ι1 ευγενικούς σκοπούς. Χωρίς ψευμετριο- 
φροσύνες, φιλοδοξούμε, τό περιοδ.κο μας, 
ν’ ίγκαλιάζ·/] μέ στοργή κι’ αγάπη άλ
λα καί μέ οίμβροληψια, έλειίτερο καί ξέ
νο άπδ κάθε προσωπική συμπάθεια καί— ' 
πού δέν &πάρχει —  ά'.'τιπάθεια, κάθε 
καλλιτέχνη καί διανοούμενο, κάθε καλ
λιτεχνική καί πνευματική έκδήλώσι κι’ 
δλους έκείνους πού άγαπούν είλικρινά τά 
γράμματα, καί τήν τέχνη. Τδ περιοδικό 
μας θά προοπαθήση νά συμβάλλη, στά μέ
τρα τής δύναμής χου, στόν κοινό άγώνα 
των προοδευτικών στοιχείων τού τόπου, 
γιά τήν καλλιτεχνική άνύψωσι καί τή 
μόρφωσ: τού λαού μας.

Τά «Καλλιτεχνικά Νέα» βγαίνουνε σή
μερα σέ... μικρογραφία. ’Επιθυμούσαμε 
δηλαδή νάχανε μεγαλύτερο σχήμα καί 
περισσότερες σελίδες. "Ομως αΰτό, πρός 
τό παρόν χούλάχιστον, είνε αδύνατο. Μά, 
ίσως, πολύ σύντομα νά πετύχουμε τούς 
σκοπούς μας. 'Ωστόσο, βδομάδα μέ βδο
μάδα, θά βελτιωνόμαστε. "Εχουμε συναϊ- 
σθησι τής άιποστολής μας καί τής εύθύ- 
>ης πού αναλαμβάνουμε. Καί θά προσπα
θήσουμε νά πραγματοποιήσουμε τις επι
διώξεις τ®ν καλλιτεχνών μας καί τις 
προσδοκίες τού Αναγνώστη
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Πολύ σωστά παρατηρεί ό εκλεκτός 
συνεργάτης μας κ. Μιχ. Τόμπρος στό 
άρθρο του πού δημοσιεύεται σ’ άλλη 
σελίδα, πώς οί διαλέξεις πού γίνονται 
πρέπει νά έπεκταθοΰν καί γιά τούς καλ
λιτέχνες ζωγράφους, γλύπτες, χαράκτες 
κλπ. καί — προσθ-έτουμ’ έμεΐς— καί γιά 
τούς μουσικούς 'μας καί ηθοποιούς. Ή  
ζωή καί τό έργο τους έχουν τό ίδιο εν
διαφέρον, αν δχι καί περισσότερο, άπ’ τή 
ζωή καί τό έργο τών λογοτεχνών καί 
ποιητών. *0 Χαλεπάς, λ. χ., σάν καλλι
τέχνης καί σ<]ιν Ανθρωπος . .  .

ΤΑ Π ΡΟ ΓΡΑ Μ Μ Α Τ Α  
Τό νέο ΟϊατριζόμΓ νο Κοινό, νομίζουμε 

πώς έχει άνάγκη drt0 κάποιο κατατοπίοτι 
κό σημείωμα στά προγράμματα γιά τά 
έργα πού πάει καί παρακολουθεί. Δυό λό. 
για γιά τό συγγραφέα και τό έργο του 
καί μιά μικρή άνάλυση αύτοϋ του ίδιου 
τοϋ έργου. Ο Ι διευθύνσεις των θεάτρων 
δέν θ<ίταν (ϊσχηιμα νά τό σκεψτοϋν αυτό.

Περί ιής υφής τοΰ πολιτισμού υπάρ
χουν διάφοροι αντιλήψεις. Διαφοραί 
γνώμης έπικρατοϋν καί ώς πρός τόν 
σκοπόν, τό νόημά του καί ρα βαθύτερα 
αίτια, πού προκαλοΰν τήν γένεσίν του. 
’Αλλά καί ώς πρός τό ζήτημα τών σχέ
σεων, πού όφίστανται μεταξύ ΰλικοΰ 
καί πνευματικού πολιτισμού, δέν υπάρ
χει όμογνωμία. Κανένας όμως δέν ήμπο- 
ρεΐ νά άμφισβηιήση δτι ό τελευταίος 
οδτος ΰπόκειται εις νόσους καί δτι κα
ταλαμβάνεται άπό κρίσεις, πού έχουν 
πολλάκις ώς αποτέλεσμα προσωρινήν ή 
μακράν κατάστασιν παρακμής. Μέ τάς 
κρίσεις αύτάς καί τά αίτιά των θά απα
σχολήσω όλίγας στιγμάς τούς άναγνίό- 
στας μου.

Φορείς τοΰ πολιτισμού είναι τά καθ’ 
έκαστον άτομα Έ ξ  αυτών άκτινοβολεΐ 
πρός τά έξω ώς έκφρασις καί αίσθητο- 
ποίησις τών άξιολογικών των ροπών. 
Τοιουτοτρόπως ό πολιτισμός είναι πνεύ
μα έκ τού πνεύματός μας. Διά τούτο καί 
ΰφίσταιαι στενή σχέσις μεταξύ τού άτό- 
μου καί τοϋ πολιτισμού ή, ώς λέγομεν, 
μεταξύ υποκειμενικού καί αντικειμενι
κού πνεύματος. Τό ένα επενεργεί διαρ
κώς επί τού άλλου καί οδτω τελούν εις 
σχέσιν άδιακόπου άλληλεπιδράσεως. Διά 
τόν λόγον r.utov καί αί άνωμϋ,λίοι, -„0"ί: 
παραηροΰνται είς τήν εσωτερικήν υφήν 
τού ενός, έχουν αισθητόν αντίκτυπον 
έπί τής ύφής τοΰ άλλου.

Περί άνωμαλιών τής ψυχικής ύφής 
τού ατόμου όμιλούμεν όταν έλλείπει τό 
ψυχικόν κέντρον, τούτέσιιν δταν αί ά- 
ξιολογικαί του'ροπα* δέν αποτελούν συνυ- 
φασμένον τό δλον, άλλ’ εύρίσκονται είς 
κατάσιασιν αναρχίας καί ασυναρτησίας 
πρός άλλήλας. Διότι καμμία άπό αύτάς 
δέν εμφανίζεται τόσον Ισχυρά, ώστε νά 
ύποιάσστ] τάς άλλας είς τόν εαυτόν της, 
νά δημιουργή ενότητα μεταξύ των καί 
νά έπιβάλλη τόν χαρακτήρά της είς τόν 
άνθρωπον. Τό αποτέλεσμα τής τοιαύτης 
καταστάσεως είναι μία διαρκής ταλάν- 
τευσις, απουσία σταθερών σκοπών τής 
βουλήσεως, άνικανότης πρός οίονδήποτε 
επίτευγμα. Περί άνωμαλίας όμιλούμεν 
ακόμη καί δταν άντιθέτως μία άπό τάς 
άξιολογικάς ροπάς τής άνθρωπίνης 
ψυχής προέχει κατά τρόπον είς τόσον 
βαθμόν ανώμαλον, ώστε νά καταπνιγη 
δλας τάς άλλας, χωρίς τάς δποίας δέν 
είναι δυνατόν νά νοηθή αληθινός καί 
πλήρης πνευματικός βίος. Έ ν  τοιαύτη 
περιπτώσει πάσχει ό άνθρωπος άπό ά- 
φόρητον μονομέριαν. Καθίσταται τυ- 
<ρλός πρός τόν άπέραντον πλούτον τού 
πνεύματος, πού τόν περιβάλλει. "Ολα τά 
κρίνει άπό τήν περιωρισμένην σκοπιάν 
τής άξίας, είς τήν οποίαν υπηρετεί μέ 
μονομερή δουλείαν. Διά τούτο μένει έ- 
σωτερικώς πτωχός καί κατ’ ούσίαν άνευ 
ήθους. Μία τρίτη μορφή ψυχικής άνω
μαλίας δημιουργείται όταν αί άξιολογι- 
καί ροπαί, πού συγκροτούν τήν ψυχικήν 
υφήν τού ατόμου, δχι μόνον δέν εναρ
μονίζονται διά τής επιβολής μιας έξ 
αυτών έπί τών άλλων, άλλά καί τελούν 
είς κατάστασιν πολέμου ή μία πρός τήν 
άλλην. Μέσα είς τήν ψυχήν τοΰ άνθρώ- 
που δημιουργείται τότε σύγκρουσις ά
ξιολογικών ροπών, άγών μεταξύ άξιών. 
Οδιω λ. χ. τής άξίας τοΰ καλοΰ πρός 
τήν αξίαν τοϋ άγαθοΟ, τής άξίας τοϋ 
ά ίΐου πρός τήν μίαν έκ τούτων ή καί 
πρός τάς δύο, τής άξίας τής γνώσεως 
πρός τήν άξίαν τοϋ άγιου. Κατά τήν 
περίπτωσιν αϋτήν όμιλούμεν περί εσω

τερικής διασπάσεως τοΰ ατόμου. Τά 
ολέθρια άποτελέσματα αύτής διά τον 
ψυχικόν του βίον, διά τόν χαρακτήρα 
του καί τήν όράσιν του, είναι άφ’ εαυ
τών φανερά.

Φυσικόν είναι άφοΰ δ πολιτισμός ή 
γενικώτερον δ πνευματικός βίος, είναι 
έκφρασις τής ψυχικής ύφής όμάδος 4 ' 
τόμων ή λαών, νά άποτελή καί αυτός 
συνυφασμένον τι δλον καί νά ύπόκειται 
καί αύτός είς άνωμαλίας καί κρίσεις 
παραπλήσιας πρός τάς ανωτέρω. Τά 
κυριώτερα συμπιώματα τών τοιούτων 
κρίσεων τού πολιτισμού είναι ή μονο
μέρεια καί πρό πάντων ή διάσπασις. Ό  
πολιτισμός ώς ενιαία διηρθρωμένη όλό- 
της άπαρτίζεται άπό έπι μέρους στοι
χεία. εμφανίζει διαφόρους πλευράς, έκα
στη έκ τών οποίων είναι πραγματοποί
ησή μιας άξίας*

Θά ήδυνάμεθα νά όρίσωμεν αυτόν 
ώς ένιαίον σύστημα άξιών, αί όποΐαι 
έπραγματοποιήθησαν διά τής ιστορίας 
καί αί όποΐαι φέρουν υπερατομικόν χα
ρακτήρα. Α ί άξίαι αύταί είναι τρόπον 
τινα τά βασικά μουσικά θέματα, τά 
δποΐα συγκροτούν τήν αίωνίαν μελω
δίαν τού πνευματικού βίου. Θά ήτο 
δυνατόν νά παραβληθοΰν καί πρός τάς 
λειτουργίας τ^ν οργάνων τοΰ σώματο,, 
οί όποΐαι είναι άπαραίτητοι πρός δια- 
τήρησίν του είς τήν ζωήν. Τό νόημα 
τής μελωδίας κσταστρέφεται αν ή πλει· 
ονότης τών βασικών της θεμάτων έκτο· 
πισ9ή ή διαταραχθή άπό ένα έξ αυτών 
ή αν ό συνδυασμός αυτών είναι τσιοΰ- 
τος, ώστε νά προκαλήται δυσαρμονία. 
'Ομοίως δ οργανισμός νοσεί ή καί ά- 
ποθνήσκει άν περιορισθοϋν αί λειτουρ- 
γίαι τών οργάνων του πρός ώφέλειαν 
ενός έξ αύτών ή αν παυσουν ταΰτα νά 
συνεργάζονται άρμονικώς πρός τόν κοι
νόν σκοπόν. Κάιι παραπλήσιον συμβαί
νει καί μέ τόν πνευματικόν βίον, οσά
κις στρέφεται μονομερώς είς τήν έξυ- 
πηρέτησιν μιας άξίας, παραμελών τάς 
λοιπάς, ή δσάκις αί άξίαι αύταί, έκ τών 
οποίων άποτελεΐται, περιέλθουν είς σύγ- 
κρουσιν πρός άλλήλας, συνεπείςι τής δ
ποίας προκαλείται διάσπασις τής ύφής 
τού πολιτισμού. Ή  ιστορία μάς παρέχει 
αρκετά παραδείγματα τοιούτων κρίσεων 
τοΰ πνευματικού βίου. Καμμία δμως 
άπό αύτάς δέν ήμπορει νά συγκριθή ώς 
πρός τό πλάτος καί τήν τραγικότητα 
πρός τήν κρίσιν, πού έμφανίζει ό πνευ
ματικός βίος τών χρόνων μας. Ή  διά- 
σπασίς του έδημιούργησε κατάστασιν ή 
οποία ομοιάζει πρός χάος, πού βαίνει 
αύξανόμενον άπό γενεάς είς γενεάν. Αί 
άξίαι, τάς όποιας εκπροσωπούν αί πλευ- 
ραί τοΰ πολιτισμού, τελούν είς πόλεμον 
ή μίαν πρός τήν άλλην. Οδτω λ. χ. ά- 
γωνίζονται εναντίον άλλήλών ή θρη
σκεία, ή έπιστήμη, ή φιλοσοφία, ή τέ· 
χνη, ή ήθική. Ή  έξαίρεται καί καλλιερ
γείται μονομερώς μία μόνον άξία πρός 
βλάβην τών λοιπών, όπως ή γνώσις, τό 
κάλλος, ή δύναμις, τό ωφέλιμον. Τά 
αίτια τής διασπάσεως αύτής είναι 
πολλά. Άλλά κατά πρώτον λόγον οφεί
λεται αδτη είς τήν έκρίζωσιν τοΰ άτό 
μου άπό τό έδαφος τής ιστορικής πα- 
ραδόσεως, ή όποία ώδήγησεν είς αύβαί- 
ρετον υποκειμενισμόν. “Οτι ή διάσπα- 
σις ούιή τού άντικειμενικοΰ πνεύματος 
έπιδρά πάλιν έπί .τών ατόμων καί έπαυ- 
ξά>ει τήν σύγχυσιν καί τό χάος τού 

( Σ υνέχεια στή 2 σελίδα)

θαρώ πώς οΐ καιροί πού περνοϋμε τό 
καολοϋν νά σάς ξεστορίσω £ναν μϋθο κάμ. 
ττοοο διασκεδαοτικο. έτσι δπως τόν άκου. 
σα <ίιτο Χά μπάρμπα μου Εόν Παραμυθά.

Άχοΰιστε τον λοιπόν :
«Στήν  όχτιά βόσκαε κ ' έπαιζε μέ τά 

δυνατά νιάτα του το ώραιο ταυρί. Ο 
βάθρακας βγήκε άΛιό τά νερά, έδαλε τά 
χοντρά μυωπικά του γιαλιά καί ζύγιαζε 
τή* μορφή καί 'τό νόημα του κόσμου. Ε ί 
δε καί Τομορφο ταυρί, τό ξέταζε άπό τά 
γυριστά κέρατα ώς τό άτσαλένιο νύχι. 
Τό κρύο του αίμα κατέβηκε ακόμα ενα 
βσΦμό, τό χρώμα του έγινε πιο πράσινο 
άτο χ· Αμπελόφυλλο. Βγή'Κε πάνω στή 
χλόη, στάθηκε άντίκρυ στό περήφανο 
ζό καί όίρχισε νά κοάζει μέ μεγάλη έμ_ 
έρίθεια. Τά πλαδαρά πλευρά του φού_ 
σκωναν καί ξεφούσκωναν σά φυσαρμόνικα.

ΚατοΛαχοΟ νά περνάει άπό κεΐ κι' ό 
μπάρμπας μου ό Παραμυθάς. Στάθηκε, ά
ναψε τσιγάρο κ ' έκανε χάζι μέ τοΟτο τό 
συναπάντημα. Ό  μπάρμπας μου ό Παρα
μυθάς, πού βαστά άπό τοΰ Αίσωπου τό 
σό>·, ξέρει τή γλώσσα άπ’ όλα τά ζωντανά 
καί συντυχαίνει εΤυκολα μαζί τους. Είδε τά 
βάθρακα νά φουσκώνη καί νά ξαναφου. 
σκώνη ώρες.

— ‘Κατάλαβα, τοϋ λέει. Σ '  έπιασε κείνο 
τό παλιό μεράκι σου πάλι. Πολεμάς νά 
φούσκωσης σάν κείνο τό βώδι.

Ό  βάθρακας σταμάτησε γιά μιά στιγμή 
τις φωνές καί τό ξεφυσητό. "Εβαλε τά χέ
ρια στή μαλακή κοιλιά καί χαμογέλασε 
πονηρά.

— Λάθος κατάλαβες, κύριε, τοΰ άπάν„ 
τησε. Τό γένος ών Βαθρακών ξέρει τή 
θέσι πού κρατά μέσα στήν άρχαία λογο
τεχνία. Λοιπόν διάβασε δλα τά σχετικά 
καί δέν πρόκειται νά τήν πάθη γιά δεύτε 
ρη φορά. Τώοα πιά, άπό τότε πού έσκασε 
κείνος ό ένδοξος ποόγονός μου ίσα—ίσα 
πάνω στό πείραμα, σλοι μας ξέρουμε πώς 
οσο καί νά φούσκωση ,ό βάθρακας δέν εϊ, 
νε γιά νά γίνη βώδι. Γ ι ' αύτό δά καί άλ
λαξα μέθοδο ! Υπάρχουν, κύριε, πολλοί 
δρόμοι πού βγάζουν στό ίδιο τέρμα.

— Νά μέ συμπαθάτε, πού δέν πΓ.λυκα, 
χαλαβαίνω τή βαθυστόχαστη κουβέντα σας 
είπε ό μπάρμπας μου δ Παραμυθάς.

— ”Ω , νά σάς έξηγήσω άμέσως. εκανε 
πρόθυμα ό βόθοακας. Στήν άρχαία ύπό_ 
θεση άνάμεσα βαθράκων καί βωδιών, αύ. 
τό πού είνε ή ούσία τοΰ ζητήματος είνε 
πώς νά νίνη ή έξίσωισίς τους. Τί βάθρα
κας. χί βώδι. Νά τούς βλέπη κανένας καί 
τούς δυό πλάγ στή λίμνη καί νά μήν χούς 
ξιεχωρίίη. Δέν είν' έτσι ; .

—  Σωσπά, f ΐττι ό μπάρμπας μου ό Πα. 
ραμυθάς. Λοιπόν ;

— Λοιπόν έδώ είνε πού μπαίνει στή μέ
ση ή σοφία τής πείρας. Μιά πού ό Β ά . 
θρακας δέν είνε γιά νά γίνη Βώδι. είπα, 
άνάνκη νά δόσω στήν έξίσωση άλλη λύ_ 
σι. Νά νίνη τό Βώδι Βάθρακας. Κα ί αύ- 
τό ϊσα—(σα μέ βρήκες νά κάνω. Θά ξε. 
φουσκώνω σιγά—(σιγά τό Βώδι, ώσπου νά 
φτάση στίς διαστάσεις μου. Αύτό τό σκο
πό έχει ή όμιλία πού μου έκοψες στή μέ
ση, καί πού τώοα άιιιέσως θά ξαναρχίσω.

— Καί πώς θά τό καταφέρης ένα τέ 
τοιο πρόϊμα. ρώτησε δλο θάμαξη δ μπάρ
μπας ιιου ό Παραμυθάς.

— Μέ τήν κριτική, είπε θριαυβευτικά δ 
Βάθρακας. "Εγ ινα  κοιτικός. δρίστεΐ.

Σ Τ Ρ Α Τ Η Σ  Μ Υ Ρ ΙΒ Η Λ Η Σ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜ Ε
Τ Ο  Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο  Μ Α Σ

Τά «Καλλιτεχνικά Νέα» «ίσ(Κινούν
ται τήν υποχρέωση νά εύχαριστήσουνε 
καί δημοσία τούς κ. κ. Μιχ. Τόμπρο, 
καθηγητή Καλών Τεχνών τοΰ Πολυτεχ- 
νίου καί διευθυντή έπίσης καλών τεχνών 
τοΰ 'Υπουργείου ’Εθνικής Παιδείας καί 
Θρησκευμάτων, Μιχ. Μαντούδη, διευ
θυντή Γραμμάτων καί Θεάτρου, τοΰ 
ίδιου Υπουργείου, Γ . Χέλμη, διευθυντή 
τοΰ θεάτρου Κοτοπούλη καί τόν έκλε- 
κτό πρωταγωνιστή καί θιασάρχη κ. 
Γιώργο ΓΙαππά.

Έπίσης εΰχαριστοΰμε τόν άναγνιό- 
σιη πού θά μας τιμήση μέ τήν έμπι- 
στοσύνη του. Κ ι’ δπως τονίζουμε καί σ’ 
άλλη στήλη, πρόγραμμά μας είναι ή συ
νεχής βελτίωση τοΰ φύλλου σέ καλλι
τεχνική έμφάνιση καί περιεχόμενο.



▼

Θ ΕΑΤΡΙΚΑ ΝΕΑ- ι • ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
—"Οπως καί πέρσι, έτσι καί φέτος, ό 

λυρικός θίασος τής * Εθνικής Σκηνής θά 
παίξη τό καλοκαίρι στο θεριινό θέατρο τής 
πλατ ε ίας Κ λαυθμώνος.

—  Είναι δέ πιθανόν, τό νέο διοικητι. 
κό συμβούλιο τής Κρατικής Σκηνής—πού 
αύτές τ'ις μέρες καταρτίζεται— ν’ Αποφα. 
σίση να παίξη παράλληλα κι* ό δ,ραματι. 
κός θίασος.

—Γιά τό ένδεχόμενο αύτό, άρχισαν ήδη 
δοκιμές μέτίς « φο υ σκοθαλασσι ές» τοΟ μο_ 
ναδικοΟ μας ήθογράφου κ. Δημήτρη Μπό. 
γρη.

— Κα ι μέ τήν εύκαιρία, ό έκλεκτός αύ_ 
τός συγγραφέας, έτοιμάζει μια νέα ή9ο_ 
γραφική κωμεντί, πού προορίζεται γιά ε. 
να Απ’ τα κεντρικά θέατρα.

— ‘Ο θίασος Μαρίκας Κοτοπούλη, Ανε. 
βάζει, μεθαύοιο Δευτέρα, στίς 6V2 μ^μ* 
τούς «’Ελαφρόμυαλους» τοΟ κ. Δ. Ψαθά.

— Σ τ ' Αναμεταξύ ή «Κυρία μέ τΙς 
Καμέλιες» παίζεται κάθε βράδυ χωρίς κα 
νένα κενό κάθ ισμα...

—  ’Ίσ α μ ε σήιμερα τό Αριστούργημα αύ_ 
τό τοΰ Δουμά. ποαγματοποίησε παραπάνω 
Από 220 έκατομμύρια καθαρές είσπράξεις.

—  Μετά τούς «’Ελαφρόμυαλους» ό θία. 
ασας του «Ρέξ» θ’ Ανεβάση μιάν Αστυνομι. 
κή κωμωδία, τό «Φάντασμα τοΟ Μετόο. 
πόλ». Λέγεται πώς τά σκηνικά πού θά φιλο. 
τεχνίση ό κ. Άνεμογιάννης θ’ άφήσουν έ. 
ποχή γιά τόν πλούτο και τήν πδλυτέλειά 
τους.

—  Μετά τή μουσική αύτή κωμωδία 6 θί_ 
ασος τής Μαρίκας θά παρουσιάση ένα νέο 
£ογο του κ. Άλέκου Αιδωρίκη, μέ τόν τί. 
τλο «Δέκα καρδιές κτυποΰν».

— *0 θίασος τής κ. Κατερίνας Άνδ,οε. 
άδη στό όιιώνυιμο θέατρο τής πλατείας Κυ 
ριακου παίζει Από προχτές τό δοάδυ. μέ 
έπιτυχία, τή μουσική κωμωδία «"Ενα  τρα. 
γουδί, μιά ζωή...»

— Σάν δεύτερο έργο θά παίχτη μιά 
καινούργια κωίμωδία του κ. Παύλου Πα. 
λαιολόγου.

— ‘Ο «’Ελεύθερος Καλλιτεχνικός *Ορ. 
γανισμός» δίνει κάθε δράδυ δύο παραστά. 
σεις, δπου στ’ (Απογεύματα Δευτέρας. Τρί. 
της, Τετάρτης καί Παρασκευής θά έμψα. 
νίζουνται σέ ειδικά έργα μόνο τά νέα στε 
λέχη του άρτιου αύτου θιάσου, έτσι γιά νά 
παρουσιάζεται ή εύκαιρία νά δοκιμάζων. 
ται οΐ δυνάμει τους σέ πρώτους ρόλους.

— ‘ Ο  καινούργιος θίασος «Μο^ωλίδου, 
Παππά, Δενδραμή» στό θέατρο «Πάρκ» 
παίζει μέ ση-μαντική έπιτυχία τήν «κωμεν. 
τί» «Γιά ένα ώιιορφο κορίτσι».

— Γνωστός έλληνας θεατρικός συγγρα
φέας τούς έτοιμάζει, τό δεύτερο εργο τοΟ 
δραμοττολογίου τους.

— ‘Ο θίασος του^θεάτρου Τέχνης» στους 
«Δελφούς» έκανε κι* αύτός έναρξι μέ τό 
έργο του Τ. Μπάρρυ «Δέν φταίει τ* «Αστέ
ρι μας...»

— Στήν «Γκλόριοο> ή «Καλλιτεχνική 
Μπουάτ» συγκεντρώνει κάθε δράδυ πολύ 
κόσμο.

— Φαίνεται πώς τό νέο αύτό θεατρικό 
είδος Αρέσει στό κοινό.

— Γνωστοί συγγραφείς έτοιιμάζουν σκέτς 
γιά τή δευτέοα σειοά του ποογράμμστος.

— Τά έλαφρά θέατρα κάνουν χρυσές 
δουλειές. Πρώτα έοχονται ό θίασοί «Κα . 
λουτα—Ματυρέσ—Φιλιππίδη» στοΰ Σαμαρ 
τζτι μέ τή «Τζά£» κι* ό θίασος «Κοκικίνη 
—Μακοή» στό «Πεοοκέ» μέ τή γέπιθεώοηση 
«Τά ίδια Παντελάκη μου».

—  Γενικά δουλεύουν πολύ καλά κι’ δλα 
τ’ άλλα μουσικά θέοτρα καί τά διάφορα 
συγκροτήιματα δαριετέ.

—  Μεθαύριο Δευτέρα ικαί στίς 11 τό 
πρωί, θά δοθή όριστικά ή μεγάλη καλλι. 
τεχνική γιορτή τής *Ενώσεως Συντακτών 
Περιοδικού Τύπου, στό θέατρο «Ρέξ».

—  *Η γιορτή αύτή δίνεται γιά τήν οι
κονομική ένίσχυσι άπόρων καί Ασθενών 
μελών τής Ένώσεως.

— Στήν καλλιτεχνική γιορτή, παίρνουν 
μέρος οΐ περισσότεροι καί καλύτεροι Απ’ 
τούο ήθοποιους τής πρόζας καί τοΟ έλα. 
φοού μουσικού θεάτρου, πού προσφερθήκα 
νε μέ Ανιδιοτέλεια.

— Τήν παοάστοοση θά προλογίση ό Πρό
εδρος τής Ένώσεως κ. Δη μ. Μπόγρης.

— Τή Δευτέρα καί στίς 6 %  ιι.μ. στό 
θέατοο «’Ολύμπια» θά γίνη «καλλιτεχνι.
*ή άνάγνωσις» τής «θυσίσΓ του Αβραάμ» 
άπό τό σκηνοθέτη κ. Σ .  Καραντινό.

— Στό  θέατρο «Κυβέλης» δίνονται τα. · 
κτικά παιδικές παραστάσεις του «θεάτοου* 
τοΰ Παιδιού» τ ή ς  κυρίας ’Αντιγόνης Με. 
τα£α, μέ διάφορες κωμωδιούλες καί μου. 
σικές παιδικές έκτελέσεις. ’Επίσης καί τό 
Κουκλοθέατρο του κ. Γ. Ρώτα στήν κω_ 
μωδία «Ενοικιάζεται».

— ’Αρχίζει νά παίρνη διαοτάσεις τό £ή. 
τηιια πού μ’ ένα του γοονογράφημα στήν 
«Κο-θηιΐιε,οινή» (2—6>—42) άρχισε ό Ακα
δημαϊκός κ. Σπ. Μελάς γιά μερικούς σκη. 
νογοάΦους μας.

— Τά «Καλλιτεχνικά Νέα» στό έοχό. 
μενο φύλλο τους θ’ Ασχοληθούνε μέ τό ά_ 
πρόοπτο αύτό.

Δέν εΐνε ή πρώτη φορά πού «Τό Θέα. 
τρο του Παιδιού» χαρίζει στό κοινό των 
παιδιών μά καί τών ώοίμων μιάν Αληθινή 
καλλιτεχνική πόλαυσι. ‘Η κ. ’Αντιγόνη Με 
ταξά έχει δλο τό δικαίωμα νά ύπεοηψχ 
νεύεται δτι έργάσθηκε μέ ζήλο στήν πρώτη 
γραμμή γιά τήν καλλιτεχνική Ανάπτυξι του 
παιδιού.

Κα ί δέν εΐνε μικρό αύτό. ‘Ο καλλιτεχνι 
κόςδρόμος εϊνε ό πιό άσφαλτος κι’ ό πιο 

δυνατός δρόμος γιά νά γεννήση .μέσα στήν 
ψυχή του παιδιού τήν άγάπη γιά τό καλό 
καί τό ώοαΐο. ’Άπλαστη μά Αγνή καί ά
δολη ή ψυχή Τσύ παιδιού, μποόεΐ νά φτε. 
ρουγίζη μέ άνεση καί νά πετάει πρός τό 
φώς. πού εΤνε ή άληθινή της σΦαιρα. *Η 
πλούσια παιδική φαντασία ταξιδεύει πολύ 
εύκολώτερα άπό τή φαντασία τού ώοίιιου 
στόν όνειοεμένο κόσμο τών παραμυθιών...

"Εν α  παραμύθι δέν νανουοίζει μήπως τήν 
Ανθρώπινη ψυχή στόν καθημερινό της &τί. 
μοχθο δρόμο μέσα στό δαίδαλο Τής ζωής ; 
"Ενα  λάντ μότιδ παιδιάστικο δέν χρωματί. 
ζει πάντα τών μεγάλων τις χειοονοιμίες ; 
Μιά ίσχυοή έντύπωση στά παιδικά χρόνια 
μπορεί νά δόσει τόν τόνο της σ’ όλόκληοη 
τήν Ανθρώπινη ζωή. Καί τί πιό χρήσιμο 
κα.ί πιό Αποτελεσματικό γιά νάποχτήσει τό 
παιδί καλό χαρακτήρα Από δυνατές καί 
πλούσιες καλλιτεχνικές έντυπώσεις, π η ν έ ς  
αισθήματος, χαοάς, καλωσύνης, όμορφιάς ;

Σ ’ άλλες χώρες, οΐ προσπάθειχς γιά τήν 
καλλιτεχνική διαπαιδαγώγηση τού παιδιού 
έχουν άμέρκττη τής πολιτείαΓ τήν ύπσστή. 
ριξη. ’Εδώ, χρειάστηκε ή τολμηρή πρώτο, 
δουλία, ή Ακούοαστη έπιμονή, ή δυνατή 
καλλιτεχνική φλόγα. ή οικονομική Ακόμα 
θυσία τής Κας Μ^ταξά γιά νά πάρει στόν 
τόπο μας τό παιδικό θέατρο σάρκα καί ό. 
στα καί νά γίνει σύτό πού εΤνε : μιά σο. 
δαοή καλλιτεχνική έκδήλωσις.

Και μιά τέτοια καλλιτεχνική έκδήλωση 
ήτανε κι' fi τελευταία παράσταση τής 
«Σταχομπούτας» μαζί μέ τό σκέτς του κ. 
Λιγνάδη : Γιαννάκης καί Μσρουλιώ.

ΕΛΒΕΤΙΚΟΣ ΕΚΑΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ 
ΑΝΙΑΑΒΕ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣ
Τόν τελευταίο καιρό, Αντιπρόσωπος ένός 

μεγάλου έκδοτικού Οίκου τής ‘Ελβετίας 
έκοονε προτάσεις στούς γνωστοτέρους λογο 
τέχνες μας καί ποιητές γιά νά έπιτρέψουν 
τή μετάφραση τών έργων χους. Συ,γκεκρι. 
μένα Απευθυνθήκαμε στό Β  ενέίη γιά τή 
«Γαλήνη», στή Νάκου γιά τούς «Παραστρα. 
τη μένους», στό Κοσμά Πολίτη γιά τήν «‘Ε . 
ρώνκα» καί στόν ποιητή Ρίτσο γιά τά 
δυό του 6 ιδλία«’Εαρινή Συμφωνία» καί 
«ΤρανοΟδι τής Αδελφής μου».

"Οπως πΐληροφορηθήικαμε <53ρχισε στά 
περισσότερα ή μετάφρασή τους καί περι. 
ριμένουνε τήν έγκριση καί τούς δρους 
τών συγγραφέων κι’ έκδοτών γιά νά τά 
τυπώσουν. "Ολη αύτή τήν κίνηση τή δημι_ 
ουογήσανε σπουδαστές κι’ έπιστή μονές
"Ελληνες πού σκοπός τους εΤναι νά γνω
ρίσουνε τή σύγχρονη πνευματική παράγω, 
γή σ’ ένα Απ’ τά μεγαλύτερα καλλιτεχνι. 
κά κέντρα, τήν Έλδετία .

‘Ο έκεΐ έκδοτικός οίκος, δχι μόνο στά. 
θηκε πρόθυμος ν’ Αγκαλιάση κάθε ση. 
μ<χντικό έργο τής έλληνικής λογοτεχνί. 
ας, μά ύπόσχεται στό μέλλον, δταν Φυσι. 
κά θά τό έπιτρέψουνε οΐ πολεμικές συν. 
θήκες, ναρθή σέ στενώτερη έπαφή μ’ δ. 
λη τήν έξελιγμένη καί νέα μας παρα. 
γωγή.

"Α ς  έλπίσουμε πώς γίνεται ή Αρχή, 
καί τό παράδειγμα αύτό θά τ ’ Ακόλουθή, 
σουνε κι’ άλλα ξένα πνευμοττικά κέντρα, 
νά έχτιμηθή καί νά κριθή, έξω Απ’ τά 
σύνσρά μας, μιά έργασία π’ Ακούραστα 
συνεχίζουνε οΐ λογοτέχνες μας, έστω κι’ 
<5cv τό μεγάλο κοινό μας τούς διαδάζει— 
σήιμερα βέβαια λιγώτερο—<κατά τύχη κι’ 
δταν τούρθη εύνογκά. ’Επίσης θά γίνη 
αύτό αίτια νάχουν περσότερες Αξιώσεις, νά 
συμβαδίζουνε μέ τά σύγχρονα ρεύμοοτα 
τής τέχνης, νά δώσουν κι* δσοι άγνόησοεν 
ή Αδιαφορήσανε, τούς Αχ'θρώπους της £λ_ 
ληνικήςγής, κι’ Ακόμα νά έξασφοίλίσουν 
έ,πί τέλους ένα Ικανοποιητικό εισόδημα 
πού θά τούς έπιτρέπει καινούργιες έξορ. 
μή/σεις. Σ Τ .,ς

Γιά τό συγγραφικό ταλέντο τής Κας 
Μεταξα δέν εΐνε Απληροφόρητος δποιος 
ένδιαφέοεται γ.ά τό παιδικό θέατρο. ΟΙ^ 
πιό πολλές παραστάσεις τού «θεάτρου του * 
Παιδιού» εΐνε μέ έργα τής ίδιας τής Κας 
Μεταξα, μολονότι Ανέβασε καί πολλών ·£λ_ 
λων ‘Ελλήνων συγγραφέων έργα. δπως 
τών Β .  Φρέρη, Γ. Τσουκαλά, Γ. Δεληγιάν. 
νη καί άλλων.

'Ο  κ. Λιγνάδης εΐνε ένας νέος συγγρα
φέας, πού ντεμπουτάρισε κυοίως Από τήν 
«"Ωοα τού Παιδιού» τού ραδιοφωνικού μας 
στοοθμου. Δυνατό ταλέντο, μέ έμπνευση 
καί πρωτοτυπία ύπόσχεται πολλά.

"Οσο γιά τήν έκτέλεση τής παραστά. 
σεως οι μικοοί ήθοποιοί τού «θεάτρου του 
Παιδιού» έδωκαν καί πάλι δείγματα τού 
ταλέντου καί τής καλλιτεχνικής τους κα. 
τάρτισης. Μαθητές καί μαθήτριες τής Κας 
Μεταξά Από -τήν Μπούλη, τήν Καίτη Πά. 
νου καί τή Γίτσα Καραμερτζάκη ως τήν 
*Όλγα Κούρτεση καί τή Σταυρούλα Κου. 
ράκου έχουν δλοι τόν Αέρα τής σκηνής, 
θεοαρική πεΐοα δέκα έτών καί τό συναί. 
σθημα τής ευθύνης. Γιά τούς καλλιτέχνες 
του «θεάτρου τού Παιδιού», εΐνε τά κα
λύτερα εφόδια γιά μιάν εύρύτερη καλλιτε 
χνική έπίδοση καί θεατρική ώριμότητα.

Δεΐγιμα τού τί μπορούν νά δώσουν Αρ. 
γότεοα εΐνε ή μεγάλη έπιτυχία τής Καί. 
της Πάνου στή «Φωνή τής Καρδιάς», τού 
μονσιδικού μας έλληνικοΰ κίνηιματογραψι. 
κου έονου. Επιτυχημένο ήταν έπίσης τό 
παίξι,μό της στή «Στοεχτομπούτα» σάν κα. 
κιά Αδελφή καί στό σκέτς του κ. Λιγνάδη 
Γιαννάκης καί Μαρουλιώ, δπου έ:μφανίστη' 
κε γιά πρώτη ψοοά καί ό μικρός Φάνης 
Σταυρόπουλος. *Η Μπούλη, σάν «Σταχτο. 
μπούτα» έξαιρετικά καλή δπως πάντα. " θ !  
λο ζωή τό παίξιμο τής Γίτσας Καραμερ. 
τζάνη στό ρόλο τού Βασιλόπουλου. Καλά 
κράτησαν έπίσης τό ρόλο τους ή "Ο λγα  
Κούρτεση ώς μητέρα καί ή Σταυρούλα 
Κουράκου ώς κακιά Αδελφή.

Γ. Δ. -  Α.

ΚΡΙΣΕΙΣ  ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

( Συνέχεια άπ' τή 1 σελίδα)

υποκειμενικοί) πνεύματος, είναι αυτο
νόητον.

Ο Ι  οργανισμοί τών φυτών ρυθμίζουν, 
ώς γνωστόν, άφ’ εαυτών τήν θεραπείαν 
βλαβέντων οργάνων των, οπως οΐ οργα
νισμοί πολλών ζώων επανορθώνουν άπό 
εσωτερικός δυνάμεις τήν απώλειαν άπο- 
κοπέντων τμημάτων των. Κατά παρό
μοιον τρόπον άποκαθίσταται καί ή αρ
μονία τών πλευρών τοΰ πνεύματος τόσον 
τοϋ ΰποκειμενικοΰ όσον καί τοΰ άντικει- 
μενικοΰ Διότι κάποιος μυστικός ρυθμός 
διέπει τήν κίνησίν του.

Ά λλ ’ επειδή δέν πρόκειται εδώ περί 
φυσικού οργανισμού, άλλά περί φαινο
μένου πνευματικού, πού ή ύπαρξίς του 
εξαρτδται καί άπό τήν βούλησιν τού 
ανθρώπου, ή άποκατάστασις τήο αρμο
νίας εκείνης προβάλλεται καί ώς ηθι
κόν αίτημα εις τήν άνθρωπίνην συνεί- 
δησιν. Κατά πρώτον λόγον βέβαια εϊς 
τήν συνείδησιν τών κατ’ εξοχήν φορέων 
τού πνευματικού βίου καί τών ΰπευθύ- 
νως διαχειριζομένων τήν ηθικήν δύνα- 
μιν. Τ ό  ηθικόν αύτό αίτημα, αντλούν 
τό περιεχόμενόν του άπό τήν επιστημο
νικήν γνώσιν τής υφής καί τού νοήμα
τος τοΰ πολιτισμού καί χρησιμοποιούν 
τήν δΰναμιν ώς μέσον, πραγματοποιεί
ται διά τής άναδιοργανώσεως τών θε
σμών εκείνων, οΐτινες χρησιμεύουν πρός 
δημιουργίαν, προαγωγήν καί μετάδοσιν 
τού πνευμοτικοΰ βίου καί κατ’ ακολου
θίαν συντελούν είς τήν κατανόησιν τοΰ 
νοήματος τών διαφόρων αυτού πλευρών.
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Προϊστάμενος Τυπογραφείου 
ΜΜΙΗΙ Κ. ΚΟΝΣΤΛΝΤΟΓΟΥΛΟΣ
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Π ρ ο σ ε χ ώ ς :

Α Ν Τ Α Π Ο * ρ ΐ Σ Ι Σ
ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΤΤΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

Δ η μ ο σ ιο γρ α φ ική  έ κ π λ η ξ ις

ΤΟ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣ

” θ ϊ  “ Β Ρ Υ Κ Ο Λ Α Κ Ε Σ ,,
Δέν ποόκειται γιά τούς «Βρυκόλάκες» 

τού ’Ίψ εν. Τό εργο τού Νορβηγού δραμα. 
τουονου δέ θά ιιπορουσε ν’ Αποτελέσει μ' 
έλαφοή συνείδηση στόχο μιάς χρονογρα. 
φικής στήλης σάν κι’ αύτή. Ο Ι δικοί μας 
δρυκόλακες ζοΰν Ανάμεσά μας — λιγο
στοί εύτυχώς — καί τ°ύς είδαμε τις τε 
λευταΐες μέρες νά δημαγωγούνε παίρνον. 
τας γ ι ’ Αφοσυή τή θλιβερή ύπόθεση τών 
τόνων, πού στιγαάτισε τήν παράδοση ένός 
Πανεπιστήμιου γιά νά κοτταλήξει στό Συιμ 
δούλιο τής Έπ'κρατείας. ’Αφήσανε τά ό“ 
στεο^υλάκιά τους καί βγήκανε γιά ν’ ά 
νακινήισουν τό «γλωσσικό ζήτημα», όλότε 
λα Ανεπίκαιρα, άσκοπα κι’ Αναρμόδια : 
Άνεπίκσιοα. γιατί τό γλωσσικό ζήτημα 
δέν εΐνε £ήτη,μα «φιλολογικό» δπως ή σα·- 
φήνεια κ ι’ ή Ασάφεια, ό Ίψενισμός καί 
τά τόσο: άλλα πού μάς Απασχολήσου τούΓ 
χαλεπούς αύτούς καιρούς — δείγματα τού 
πόθου μαρ γιά μιάν Απόδραση Από τήν 
σκλη.οήν Αλήθεια. Ή  νλώσσα ένός λαού 
εΤινε δειιένη στενά μέ τήν. προοδευτική πο. 
p"La του Ανάμεσα στά διάφορα στάδια 
τής εξέλιξήν του. εΐνε δηλαδή τό γλωσσι. 
κό ζήτηιισ δχι ζήτημα φιλολογικό μά κοι- 
νοϊνικό καί σάν τέτοιο θά πρέπει ν’ Αντι
μετωπίζεται. Κ ι ’ Αναρωτιέται κανείς: μπο. 
οεΐ νά γίνει σήμεοα μιά τέτοια συ^τηση; 
Φ^ντάΓουαι πώς αύτό τό ξέοουνε καλύτερα 
Από κάβε άλλον οι κουτοπόνηοοι γλωσσά, 
μύνταρες τού τελευταίου καιρού. ’Άσκοπα 
πάλι- νιατί οι καταχτήσεις τ^ζ δημοτικής 
β^.μελιωθήκανε γερά καί δέν εχουνε τίπο. 
τα λ ά φοβηθούνε Από τούς τωοινούς Δον 
Κ ι.γτΤγτες πού βγήκανε ν ’ Αναστήσουνε τό 
θοολο των ττεθαιιενων πλανόδιων Ιπποτών 
καί καβαλήσανε τό θλιβερό τους «Αχαμνό, 
οντοτ» γιά νά κυνηγήσουνε τή ζωή, πού 
φτύνει στά Φτερά τού Αεροπλάνου. ’Α 
ναρμόδια, τελοτ- γιατί συχνά ιιιλοΰν νιά 
ποάματα, πού δέν εγουν ιδέα. (Εΐνε 
γνωστό τό πάθημα «διαποεπούς» έπιστή · 
uova πού Α.Φοϋ κατακειροτύνωσε Από τις 
στήλες τού πεοιοδικού του τόν Ψυχάρη, 
δπαςσί^Φε στό ίδιο του περιοδικό Μνα κομ
μάτι Από τό «ταξίδι» του, πού τούστειλε 
κ*πη»ος φσ^σέο υέ Τήν ύπονραφή: Ίω άν. 
νπ· Χσϊοη. Τόσο πολύ ννώριζε τό £ργο τοΰ 
ά.β ~ ώπου. πού εβ ο ιζε) .

Καί τά έπιχειθάματά τους; Τά ιδια ά- 
κοιβώς έκεΐνα πού γοησιαοποιτισοτνε όλό- 
κληοες δεκαετίες πριν: ‘Η γαλλοοούσικη
καταγωγή τού Ψυχάρη. ό κίντυνος τής 
Λυιλτις. τό ποοπατοοικό άυάιοτημοε κλπ. 
Ξεχάσανε uo>'7v a  νά ιιας πούνε γιά τόν 
Κ ωνστοτντή Πάλη οκουβf'vr'a κ>αί γιά τή 
δήθεν Απειλούμενη μετάιΦοαση τοΰ ’Εθνι
κού "Υμνου άπό τούς μαλλιαρούς. ( ’A<t>’ τά 
κούκαλα βναλ,μένη — τών ρωμηώνε τά γρ- 
οά — κι’ ώς π,οιγοΰ καί κοτσονάτη — γιά 
χαοά σου' λεΦ τεο ιά ). Άκόιια  διαβάσααε 
καί τούτο τό Φαιδοό: πώς δσα κατάχτησε 
fi Δημοτική γλΓχτσα τά γοωστάρι στό δια
βόητο τοίτο έλληνικό πολιτισμό — γαοα- 
χτηοιστικό έπιχείρημα δικολαβικής Αγυο. 
τείας.

’Ά δ ικα  Knotc. πεοΓμεναν ot καημένοι νά 
δηιιιουονηθή Λ πάτ^τγος πού έλπίσανε. Ο Ι 
Αληθινοί δημοτικιστές δέν κατεβήκανε στό 
έπίπεδό τους νιά νά τούς πολεμήσουνε. 
Ποοτιιιήσανε νά σωπάσουν. Κ ι ’ ετσι εποε- 
πε. θά  μοΰ πήτρ δυως τώοα νιατί τό βά- 
λοίμε έιχεις ucrCi τους; Άπλούστατίτ γιά 
νά στινματίσουμε τή στάση λιγοστών — 
πάλι εύτυγώς — λονοτεγνών μας. πού γαν- 
δ^ύοντας τΙς ά^υναιι^ς της ττεοίφημης πιά 
«υ^σαίας» λα···κης τά^η** μιλάνε ν·ά συη- 
βιβασμούς. να» υέν Αλλά. «παν μέτοον- <5. 
ο» στον» κι* άλλα φαιδρά, παοιστάνοντας 
τό συ^Άνοοο τής Κηιμοτικτ^ ένώ στ’ Αλ·ή- 
θεια δ*ν κάνουν τί-ττοτ’ άλλο πασά νά οι- 
χνουν «πάοθεια» βέλη ένάντια στή γλώσ. 
σα μος, Μά ή Δημοτικά δέ γοειάζ^τς-ι τήν 
ύποστήοιξί τους νιατί δέ '̂ κιντυν^ύει Από 
τ^υθενά. Ο Ι παληοί «γλ&>σσαμύντοοες», 

trrf) βουκολακιάσανε ξαφνικά εΐνε Λλότελα 
Αν,ίΜδυνοι: Μοιά?*ουνρ μέ τούς καλλικάν-
^ίαρους πού fi λονκή παοάδοση τούΓ Οί 
λ^ι νά βγαίνουν τ«ς ποώτες νύγτες τοΰ Γε
νάρη γιά νά "κανταλίζουνρ τούς Αναθούς 
γοιστιανούς. ’Έ τσ ι καί τούτοι: "Οταν πε- 
οάση ό Γενάοης τοέ5!ο>^ε νά τρυπώσου
νε στό καβούκι τους νλύΦονταΓ ίσως τά 
διαπΌε,πτΐ τους ιιουοτάκι/τ Α^ό *rf*v άνόηΤη 
ναοά, πώς καταφ^οαν-ρ νά υάς δείίουν πώς 
ζουνε Ακόυα. AvAwccrA μας κάνοντας λι 
νάνι θόου^ο κοΊ δίινοντάς ιιας ?τσι ?Α>α 
θλιβεοό μά καί φαιδρό μαζί «παοών».
  _______ ΣΠ . Γ ΙΑ Ν Ν Α Τ Ο Σ

Ε Κ Δ Ο ΣΕΙΣ
Κυκλοφόρησαν αυτές τις μέρες τά 

«Παραμύθια γιά δλα τά παιδιά» τής 
'Ελένης Ζ. Μακρή. Τό καινούργιο αύτό 
βιβλίο, εικονογραφημένο, άποτελεϊ ση
μαντική συμβολή στήν παιδική μας λο
γοτεχνία.

— Ό  έκδοτικός οίκος «Παρθένων» 
κυκλοφόρησε άπό τή σειρά τών διαλέ
ξεων τοΰ θεάτρου Κυβέλης : Μιχ. Ρόδα 
«Κώστας Κρυστάλλη» καί άπό τή σειρά 
«Ελληνική φιλολογική εγκυκλοπαίδεια» 
Σπ. Γιαννάτου « Ά . Λασκαράτος». Ε 
τοιμάζεται : Π . Χάρη «Καρυωτάκης, ό 

ποιητής τής μεταπολεμικής άγωνίας».

K A S E  Β Δ Ο Μ Α Δ Α

Μ Ε  Γ Ι Γ Α Ν Τ Ι Α Ι Α  Β Η Μ Α Τ Α
ΤΟΥ κ. Δ  ΗΜ. Μ Π Ο Γ Ρ Η

ΟΙ Κ Α ΛΕΣ  Τ Ε Χ Ν Ε Σ

Κ / ' Ο Ι  Ε Κ Π Ρ Ο Σ Ω Π Ο Ι  Τ Ο Ύ Σ
τ ο υ  κ. Μ ι χ .  Τ ο μ π ρ ο υ

Προχωρούμε λοιπόν προς τά έμπρός  ̂μέ 
τεράστια, μέ γιγαντιαια βήματα; Νομίζω 
ναί. Ρΐχτε μιά ματιά, σάς παρακαλώ έ- 
σεΐς κυρίως οί πενηντάρηδες, οί συνομή
λικοί μου καί προσέξτε τά φιντανάκια τής 
νέας γενεάς Αγόρια καί κορίτσια,^ "̂ ώς 
κινούνται καί πώς δροΰν δίπλα μας. Τί νεύ
ρα καί πόση ζωή! Πόση Θέληση τούς 
χρειάζεται γιά ν’ Αντιμετωπίσουν τ'ΐζ ση
μερινές δύσκολες στιγμές! Κα ί πόση δίψα 
έχουν γιά νά μάθουν νά μορφωθούν. Ερ
γάζονται οί περισσότεροι σκληρά Από τό 
πρωί έως τό βράδυ. Κα ί διμως... «ύτά τά 
παιδιά, άντί νά τό ρίξουν έξω τις ώρες 
τής σχολής των (σάν παιδιά πούναι) τρέ 
χουν σέ κάθε διάλεξη, εΐνε οί καλύτεροι 
πελάτες σή,μέρα’τών βιβλιοπωλείων, κατα
βροχθίζουν δλα τά έντυπα, σκοτώνονται 
κυριολεκτικώς γιά νά ύποστηρίξουν κάθε 
εΰγενικιά προσπάθεια. "Ο λα  αύτά συνοψι. 
ζόμενα σημαίνουν ένα: Πώς ή φυλή μας 
πιροχωρεΐ πρός τά έμπρός. Πώς ό πόλε. 
μος καί οί δοκιμασίες δέν Αναχαιτίσανε 
τόν δρόμο της. ’Απ’ έναντίας, τήν σφυρη 
λατήισοΛ'ε. Τήν κάνανε πιό άξια γιά νά 
συμμορφωθή πρός τις Απαιτήσεις τής κοι
νωνίας πού θά διαμορφωθή αύριο...

***
"Εν α  κύμα άπό τούς Αντιπροσωπευτι

κούς τύπους τής νέας αυτής γενεάς έχει 
καιακλύσει καί τό θέατρό μας1 Γιομίζω 
άπό χαρά σάν βλέπω τά ώραΐα αύτά 
νειάτα, τά γιομάτα ζωή, νά τρέχουν άπό 
τό θέατρο στό Πανεπιστήιμιο καί στίς βι
βλιοθήκες γιά νά συμπληρώσουν τή μόρ
φωσή τους καί νά πλουτίσουν τις γνώσεις 
τους. Σά ς  σταματούν στό δρόμο νέοι ή 
θοποιοί τής πρόζας ή τού μουσικού θεά
τρου γιά νά σάς ρωτήσουν άν έχετε τήν 
τάδε ιστορία τής τέχνης, άν γνωρίζετε κα
νένα καλό δάσκαλο γιά νά τούς διδάξω 
ξένες γλώσσες, γιά νά σάς συμβουλευ. 
θούν τί βιβλία πρέπει νά προτιμήσουνε, 
ποιοι "Ελληνες ή ξένοι συγγραφείς εΐνε 
περιεκτικώτεροι σέ σκέψη καί σέ νόημα. 
Αισθάνεται κοτνείς βαθειά συγκίνηση σάν 
Αντικρύζει τέτοια φωτεινά νειάτα. Αίσθάνε. 
ται Ακόμα μιά ύπέρτατη εύχαρίστηση δταν 
τούς έπισκέπτεται σ;τά καμαρίνια τους, 
δίταν συναντά μέσα σ’ αύτά, κατά τήν 
διάρκεια ένός διαλείμματος, μιά λεπτή 
συντροφιά φίλων, μιά π ο λ ι τ ι σ μ έ ν η  
Α τ μ ό σ φ α ι ρ α  πού μόνον τότε μπο' 
ρεΐ νά δη,μιουργηθή δταν ό ηθοποιός, Ιδ ί
ως δταν εΐνε γυναίκα, στέκεται στό ύψος 
του. "Οσοι εύτυχίσοτνε νά γνωρίσουνε τό 
καμαρίνι τής μεγάλης μας Μαρίκας κα 
ταλαβαίνουνε καλά τί θά πουν τά παρα
πάνω λόγια μου. θυμάμαι πάντα, μέ Ιε
ρή συγκίνηση, τό βραβείο τής κ. Κοτο
πούλη στά «Άρραβωνιάσματα» κοά τ^  θέα 
τρό της στήν πλατεία τής ‘Ομονοίας. "Ο ,τι 
έκλεκτό είχε ίδεϊ ή Αθήνα  σέ εύμορφιά, 
σέ ταλέντο, σέ παιδεία, σέ ευγένεια περ 
νούσε Από ’κεΐ. κάθε βράδυ, γιά νά χαΐ- 
ρετήστ], στό καμαρίνι της, τήν μεγάλη 
μας καλλιτέχ,νιδοε, γιά νά γευθη τήν Ατμό

σφαιρα πού δημιουργεί ή έξαιρετική <χυτη 
'Ελληνίδα. Τί φρικτή δμως Ανία καί πό
ση Απογοήτευση δταν, στό καμαρίνι ηθο 
ποιοΰ πού ίσως έθαύμαζες, ήσουν ύποχρεω 
μένος ν’ Ακούσης Από πολλούς ποιά θλιβερή 
φάρσα σκάρωσε ό X  παραλής στήν δυστυ 
χισμένη μπαλαρινοΟλα πού τόν περίμενε 
νηστική στό καφενείο τής ΑργολΙδος, ή» 
ποιά ταβέρνα τής Πλάκας εκανε καλό πα_ 
τσδ! Εΐνε βέ&αιο! Ή  στάθμη τοΟ πολιτι
σμού εχει άνέβη σήμερα και στό θέαιρο 
μας καί άνεώαίνΐ-L σσ,νεχώς μέ τά νέα 
στοιχεία πού διαρκώς τό έμπλουτίζουνε. 
Πολλοί άπό τούς σημερινούς πρωταγωνι. 
στάς μας μιλούν τρεις καί χέσσερις ξένες 
γλώσσες κ ι’ έχουν άρτια επιστημονική κα 
τάρτιση. ‘Ο Παππάς αίφνης είνε γεωπό
νος μέ γερές σπουδές στό εξωτερικό. 'Η  
Μανωλίδου καί ή Άρώνη Απόφοιτη τοϋ 
Σχολείου Χίλλ, Λπόφοιτη της Δ,ραματι. 
κής μας Σχολής καί μιλούν δυό—τρεις ξέ
νες γλώσσες. Ή  Άνδρεάδη γερές σπουδές 
στό έξωτερικό, μαθήτρια .τού Ράγνχαρτ 
ένός άπό τούς μεγαλύτερους σκηνοθέτες 
τού κόσμου. Ό  ΓιαννΙδης χρόνια στό Πα
ρίσι. Ή  Χαλκούση τό Ιδιο, καί τόσοι άλ
λοι. Κα ί γιά ,νά ξανάλθουιμε στό θέμα μας, 
νομίζω πώς τά νέα παιδιά πού μπαίνουν 
σήμερα στό θέατρό μας ε,χουν καταλάβει 
καλύτερα άπό τούς παληούς ήθοποιούς τι 
θά πή «έ π ά γ  γ  ε λ  ,μ α» καί ποιές υπο
χρεώσεις έχουνε άπέναντι στό έπάγγελμα 
πού διαλέξανε γιά νά ζήσουνε καί άπέναν- 
τι στόν έαυτό τους. Γιαυτό βλέπουμε τό 
κοριταόπουλο πού άφησε χθές τά θρανία 
τοϋ Ήίδείου ή τής Δραματικής Σχολής 
καί πρασελήφθη σέ κάποιο θίασο νά γυρεύη 
πρώτα ένα καλό μισθό (πράγμα πού ξυνί 
ζει άρκετά τούς έπιχειρηματίσς) καί ύ
στερα, μόλις τελειώνει τή;ν πρόβα, νάτρέ- 
χη στίς βιβλιοθήκες καί στό Πανεπιστή
μιο γιά νά συιμπληρώση τήν μόρφωσή της 
γιά νά τελειοποιηθή, στό έπάγγελ;μά της. 
Δέν πήρε τό θέατρο γιά βιτρίνα. Δέν σκέ- 
φθηκε νά εκμεταλλευτή τήν θυμέλη γ  ι ά 
ν ά π λ  α α ά  ρ η κ ο: λ  ύ τ ε ρ oc τ -- ν 
ώ μ ο ρ φ ι ά τ η ς  κ α ί  τ ά ν ε ι α
τά της. Δέν θά καχαφύγη σέ έραστές γιά 
νά ζήιση. Ή  δουλειά της θά τής δώση 
τά μέσα γιά νά ζΐΐ-

Τό ίδιο σκέπτονται καί τ ' άγόρια. &ά 
ζήσοι.-ν; μονάχα άπό τό έπάγγελμά τους. · 
Τό ΘεωροΟν ταπεινωτικό νά κάνουν «κομ- 
πϊνες» έξω άπό τό θέατρο γιά νά κρα- 
τήίσουίν τόν τ ίτλο του ήθοποιου και τήν 
μόστρα τής σκηνής. ' Επαγγελματική συ- 
νείδησις! *Σ εβαισιμός πρός τό _ έπάγγελμα 
πού διαλέξαιμε καί πρός τόν εαυτό μας I 
Αύτά εΐνε τά κίνητρα πού ώθοΰν νέους καί 
νέες πρός τά έμπρός. Πάντοτε πρός τά 
έμπρός! Αύτό άσφαλώς ώθεΐ τήν δίδα 
Μαίρη ΛεκκοΟ τήν ώρα πού δέιν τήν καλεΐ 
ή σκηνή στό έργο του φίλου μου κ. Λι- 
δωρίικη νά διαβάζη στό καμαρίνι της τά 
μαθήματα τής Νομικής Σχολής πού _άκο- 
λουθεϊ. Αύτό ώθησε τις δίδες ΚοΛουτα νά 
κλέβουν ώρες άπό τό μουσικό θέατρο και

Τό περασμένο εξάμηνο ή Πρωτευουοα 
άσχολήθη,κε μέ διαλέξεις πολλές γύρω άπο 
τά γράμματα καί τούς δημιουργούς της 
τέχνης τού λόγου, τής φαντασίας καί της 
λογοτεχνικής πνοής. ,

Ιό  κοινό έτρεξε πρόθυμο να άκουση, 
νά διδαχθή καί νά συγκραχήσιι εκείνο που 
γνώριζε ή καί έκεϊνο πού τοΰ ρτανε στ 
ν  νωυ ι ο καί ανέκδοτο σά μυστικό τοΰ ι
στοριοδίφη. "Ενας πόθος γενικός γιά voc 
γνωρίστ] ή έποχή αύτή τό πρόσφατο πα
ρελθόν μά καί τήν άπαρχή του μετά τήν 
άπελευθερωτική άπ’ τήν Τουρκοκραιία θε- 
σι πού έπαιρνε ό νεοέλληνας στή ζωή ε 
νός μικρού κράτους μέ τόση Ιστορική ση
μασία στήιν καθόλου ζωή τών έθνών.

Τίποτα ομως δέν λέχθηκε γιά τις είκα 
στικές τέχνες τις όργανωμένες άπό το 
1843 έως σήμερα πού άκριβώς σάν δρ- 
γα νωμίτες άπό τό μικρό νεοελληνικό 
κράτος κλείσανε τά έκατό πρώτα χρόνια 
της νεώτερης Ιστορίας του. Τίποτα άπό κα
νένα διανοούμενο, τεχνοκρίτη καί ιστορι
κό πού ολοκληρώνει τή ζωή τοΰ τόπου του. 

***
Σ ’ ένα πρόχειρο σημείωμα βέβαια δέν 

μπορούμε νά δώσω με πολλά πράγματα γιά 
τή συμβολή τ °ύ  κόσμου τών είκαστικών τε_ 
χνών ιής πρώτης μας όργανωμένης έκα- 
τονταετηρίδος.

Μά ό σκοπός μας εΐνε νά θυμήσωμε 
στούς έκλεκτούς που παρακολουθούν με 
ένδιαφέρον, μερικές γενικές γραμμές, πού 
θά δείξουν πώς ύπαρχει έδαφος καί στόν 
τομέα τής δημιουργίας κύκλου τεχνών στήν 
*Ελλάδα.

Σιτόν 19ο αιώνα δηλαδή είχαμε τούς 
εκπροσώπους μας παράπλευρα πρός τήν 
ποίησι, τήν λογοτεχνία, τήν πεζογραφία, 
τό διήγημα, τ °  μυθιστόρημα καί τό συγ
γραφικό έργο τού θεατρικού τομέα.

Ο ί ζωγράφοι μας άφιναν έργο σημαντι
κό καί παράλληλο πρός τήν Ευρωπαϊκή έ- 
νηιμερότητα σέ ποιότητα, σέ ύφος, σέ καλό 
χρώμα καί σχέδιο, σέ έξαρσι καί ψυχολο- 
για αίσθητικα συγκερασμένη μέ τά συγγε
νικά προσόνηα τής τεχνικής ύφής.

Μάς έδωσαν δυνατά καί -περίτεχνα συν
θετικά πορτραΐτα — λιμάνια καί θάλασσες 
ρεαλιστικού καί δροσερού στοιχείου συναι 
σθηματικού — ήθογραφικά σέ γραφικότη-

νά κάθονται στά θρανία τού Γυμνασίου 
μέ τις άρη,μες μαθήτριες γιά νά πάρο.υν 
τό Απολυτήριο, αύτά τόν Μυράτ καί τήν 
Μιράντα νά γραφούν στή Φιλοσοφική Σχο 
λή τού Πανεπιστημείου μας καί νά πά
ρουν δίπλωμα φιλολόγου τώρα... στά γε_ 
ράματα.

Προχωρούμε, φίλοι μου καί συναγωνι
στές μου, πρός τά έμπρός μέ γιγαντιαια 
βήιματα. ’Ά ν  εΐσαστε καλής πίστεως συ
ζητητές όφείϊλετε νά τό όμολογήσετε. Καί 
νά ύπερηφανευώσαστε, δπως κι’ έγώ, γιά 
τή/ν ράτσα μας καί γιά τά νέα παιδιά μας.

ΔΗΜ . Μ Π Ο Γ Ρ Η Σ

τα θέμα La τής έλληνικής ζωής μέ ολο τό 
τοπικο χρώ,μα των πτυχών της uai ocvoi  ̂
ξαν δρομους στήν τοπειογραφια, τη , 
ρακτικη — >μάς ξαφνιασαν μ£ τή λα,;κη <5γ 
ψ,όου,μη.τΐ ζωγραφικοτητα καί εμπειρία της 
υΐ ςωγραψοι της εποχής τών Μακρυγιαννη 
καί οι τοοπάνηοες auiv̂  τό λαϊκό Θεόφιλο 
του ϋολου άπο τΠ Λεσ&ο. Ια  νησιά μας 
ουναγωνίςονται στις Αποστολές τόσων και 
τυυων νέων που ςεχύνονιαι στα κέντρα της 
£.υρωπης μέ πάθος για να μεταφερουν γ υ 
ρίζοντας ο τήν ΕΑλάόα έκλ,εκτους καρ 
πους. η  ι\ερκυρα πρώτη μέ τους Προοα- 
λεντηδες στήν άρχή κι' έπειτα χόσους και 
τοσους άΛΑους κα^λ-ΐτεχνες, η ΐηνος μέ 
τις πλειαοες τών γλυπτών και ζωγράφων 
σέ άναοτηματα μεγέοους — σαν το Νίκη 
φορο Λύτρα, ταν* ίΊικοΛα τόν Γυζη, τον 
1 ιαννούΛ,η τό Χοίλ,επά, τόν Δημήτρη τον Φί
λιππό ιη, τούς ΦυταΑας καί τοσους άλλους 
συγχρόνους τους καί μεταγενέστερους, ο 
Πειραιάς ιμέ τυν τεράστιο ζωγράφο του 
τόν ϋοΛανακη τόν καταπληκιικό θαΛασαο- 
γράφο, ή Άυηνα  μέ τόν Δροση τόν κοσμη- 
τη των γλυπτών της Άκαοημιας Abηvω^, 
τον λεπιοτοπο Καλουδη και τόν έμπνευσμέ~ 
νο διακοσμητή τών ΙΙοελαιών Άνακτόρω-ν 
τόν Μαργαρίτη, ή Λέσ&ος μέ τόν ρεαλιο ιη 
Γεώργιο Ίο-κω&ί,όη τόν πατριώτη τού λαν- 
κού τσοπάνου Β·εοφιλου καί τού σύγχρο - 
νου τεχνοκρίτη Τεριαόη, (Έλευθεριαόη) 
ή Ελευσίνα ,μέ τόν ξεχωριστό Λε-μπεοη καί 
τά όςλλα μέρη μέ τόν ιΐανόριο, τόν Παντα- 
ζη, τόν δυνατό καί πρωτότυπο .=.υδια, τον 
ρογλό, τόν Λ. Σωχο, τόν Σαββίδη, τόν 
Χαιζή, τόν Ιω άννη Δουκα, τόν πολεμικο 
ζωγράφο καί ηθογράφο Βρυζάκη, τόν 
Κουνελάκη καί τοοους άλλους σάν τον 
ts ιτσαρη τόν γλύπτη τής ορμής καί της 
αρχιτεκτονικής γ ι ’ αύιιην δοςασίας και 
τοοους άλλους.

21' αύτούς τούς πρώτους στυλοβάτες τού 
νεοπολιτισμού μας μεσα στό 19ο αιώνα 
καί τούς άναβιωτές τών τεχνών κάποιων 
μεγάλων Αξιών τής φυλετικής μας Ιστο
ρίας — μπορούμε μέ υπερηφανεια νά προ- 
οϋευωμε όλους τους μεταγενέστερους τοΰ 
ΖΌοό αιώνα πού μέ τη δρασι τους καί τα 
εργο τους κρατούνε τό ένδιαφέρον τής 
κοινωνίας μας καί τής πολιτείας μας' με 
παϋος καί θερμή ίκανοποίησι για τό αυ
ριανό φούντωμα μιάς νέας θέσης πιό ζη- 
Λευτής καί πιό όπτοόεικτικής Απ’ δ,τι έ„ 
γίνε οτήν έποχή τους. Λέγοντας αύτόν τόν 
προφητικό Αογο τόν σοβαρό, υπολογίζου
με ακριβώς στίς παράλληλες έξορμήσεις 
των πρός ομχ τά κέντρα τής Εύρώπης και 
τών όςλλων πολιτισμένων χωρών, είτε γιά 
να έπιδειξουν τό εργο τους είτε για να 
μεταφερουν κι’ αύκοι καρπούς — μέ τις 
φροντιοες τους αυτές κροετοΰν τό πάθος 
καί τήν άιναιΑ.ογη φωτιά γιά τόν ποθούμενο 
τής ζωής μας και τής φυλής μας σκοπό 
να δημιουργήρω,με πάΛ.ι τέχνες εικαστικές 
καί μέτρο στούς ρυθ,μούς τής ‘Ελληνικής 
μας ζωής μά καί προέλευσης.

Μ. Τ Ο Μ Π Ρ Ο Σ

Δυό γόητες καί μιά γόησσα, οι δυό τ °υς 
ώριμα φρούτα τής σκηνής οι κ. κ. Ν . Δεν 
δραμής και Γ. Παππάς καί τρίτη ή Κα  
Βασούλα Μανωλίδου, καρπός γλυκόξυνος 
Ακόμη, τριάδα ώραία καί τρισχαριτωμενη. 
Κοντά τους ό κ. Ν . Παρασκευάς, ό Αγέ. 
ρωχος καί ωραίος. Κ ι ’ άλλες δυό__ τρεις 
παληές καί νέες ώραιστητες. 'Ωραίος θισ. 
σος, ώραΐο θέατρο, ώραΐο έργο, ώραιος 
κόσμος. 'Η  ώραιότητα ύποχρεώνει. Βάλα. 
ιμε τήν ώραία μας μπλέ φορεσιά — Αδιά
φορο, κάποτε ήτανε μπλέ — πήραμε τό ώ. 
ραΐο μας ύφος, μέ τήν Αφέλεια καί τή νω. 
χέλεια, ένα ώραΐο γαρούφαλο στό πέτο, 
ώραΐο χαμόγελο στή φάτσα, ρ,ίξαμε καί 
όλίνο άρωμα Από τις ώραΐες μας Ανκου. 
χίες, ντερνιέ κρί τής ταπεινής όντότητάς 
ιμας πρόσφατη Αποκάλυψη τής ώραίας μας 
χρονογραφίας, καί νά μας, σεινάμενοι καί 
ικουνάμενοι, στήν ώραίαν είσοδο τού ώ. 
ραίου θεάτρου «Πάρκ».

’Επεισόδιο πρώτο : Κάποια παρεξήγη
ση μέ τόν ύπάλληλο τού φόρου. Παληό, 
Αλλ’ Ανεξάντλητο θέμα. ’Επεισόδιο δεύτε, 
ρο : κάποια παρεξήγηση στά πρώτα κα.
θίσματα, στίς καρέκλες, δπου κιόλας έ. 
χουνε σταθεί, μέ τις πλάτες πρός τήν κλει 
στήν αύλαία, μερικοί ώραΐοι θεατές πρός 
τό θεαθήναι. ‘Ωραία κοσμική «συγκέντρω. 
σις», Ay - λάγφ κι’ άμάν - Αμάν. Τί 
ώραία πού εΐνε ή ζωή ! "Α ς  καθήσουμε. 
Είμαστε περίεργοι άν ό κ. Παππάς θά τρα. 
γουδήσει γαλλικά. Αύτό πιά — άχ ! — 
Ανοίγει ή αύλαία — δχι εΐνε ό Ακαδημαϊ
κός κ. Σπΰρος Μελάς, ώραιος καί άν 
φόρμ, πού βγαίνει στό προσκήνιο : — Εύ . 
λόγησον δέσποτα 1

— Εύλογημένη ή βασιλεία τοΰ έκ Πα. 
ρισίων πακέτου...

— ’Αμήν !
Τώρα Ανοίγει ή αύλαία. Τί ώραΐα σκη. 

νικΑ ! Τί ώραΐα κοστούμια ! Τί ώραΐοι 
άνθρωποι ! Τό θαύμα τής ^δημιουργίας !

• "Ας  προσέξουμε καί τό ώραΐο έργο, γιατί 
ό ώραΐος μεταφραστής του, ό κ. Γ.^ Φτέ
ρης, κάτι σοβαρό μάς είπε στό ώραΐο

Θ ΕΑ ΤΡ ΙΚ Ε ! ΠΡΩΤΕΣ

Κ Ρ ΙΤΙΚ Ο  Σ Η Μ Ε ΙΩ Μ Α
Τ ο Ο  κ .  Β Α Σ Ι Λ Η  Ρ Ω Τ Α

Θέατρο «Πάρκ». θίασος «Μανωλίδου-Παππας-Δενδραμής». Ζάκ 
Ν τεβά λ : «Γιά  Μνα δμορφο κορίτσι» κομεντί, σέ τρεις πράξεις 
κλπ. κλπ.— θέατρο, θίασος Κ. Ά νδ ρ εά δ η  : Π. Φερκόφεν καί Τ. 
Ίμπεκόφεν : « "Ε ν α  τραγούδι μιά ζ ω ή ...» , μουσική κωμωδία.

πρόγραμμα, περί «Ατμοσφαίρα μιάς ύψη. 
λής έξάρσεως...» ’Αλλά νά, τώρα, ίσα - 
ίσα μπήκανε παράσιτα στό μηχάνημα τοΰ 
•κεφαλιού μας. "Ισω ς εΐνε οί ώραΐες μας 
Ανησυχίες... Τί ώραΐο σκηνικό τοΰ κ. Κλώ. 
νη : ‘Απλό, λιτό, καί συνάμα πολυτελέ.
στατο. θαρρείς, σό^ καθρέφτης, άγτανα. 
κλά τις ώραΐες χειρονομίες καί  ̂ τούς ώ- 
ραίους μορφασμούς τού Δενδραμή καί τοΰ 
Παππά. — Βζζτ ! Μιά μπόμπα - τών δυο 
τόνων, έπεσε σ’ ένα παιδικό νοσοκομείο. 
— Πόσα παιδιά ; Έκοστό ή χίλια ; — "Α , 
νά ή Βασούλα ! θαύμα ! Χαριτωμένη ! 
Κάθε της λόγος, κάθε της κίνηση, τό μι. 
κρό της τό δαχτυλάκι, ζούρλια ! ’— Βζζτ! 
Κάηκαν, λέει, ζωντανοί μέσα στό τούνελ, 
<«Απετεψρώθησ(χν» ! — *'&χ, Αδερφέ, άσε
μας ν’ Ακούσουμε τ’ ώραΐο έργο τοΰ ώ. 
ραίου Γάλλου συγγραφέα. ’Ώ  ! αύτοί οί 
Γάλλοι, μή μοΰ πεις, πολύ συμπαθητικοί ! 
Μέσα στό κουτί τής σκηνής τά βάζουνε 
δλα τού κουτιοΰ. Μοσκοβολάνε ποοτσουλί ή 
κάτι τέτοιο, μιά λεπτή Απόχρωση πατσου. 
λί... Βζζζζτ ! Κατερρίφθησαν, κατεστρά. 
φησαν. έβούλιαξο:ν, έχαντακώθηκαν.

— Νά το, νά το ! Δέν τό μαντέψαμε ; 
Ό  κ. Παππάς τραγουδάει γαλλικά. Δόξα 
σοι ό θεός ! Νά, νά, ή Βασούλα, τριαν. 
τάφυλλο μέσα σέ μιά γούνα χιονί, χιονί. 
Ρόζ τριαντάφυλλο, ή άινθος βιγκόνιας. Που 
ράβεται ; Τώρα, στό διάλειμμα, νά Ιδοΰ_ 
με στό πρόγραμμα... Βζζζτ I *Η μεγα

λύτερη συμφορά τού πολέμου. — Νά μια 
δυνατή ριπή μέ άρωμα πατσουλί. Βζζζτ ! 
Τό λάδι δεκαπέντε, ή πατάτα έξη, τά κο
λοκύθια τρεις. —  Πολύ τού πηγαίνει τό 
θλιμμένο ύφος τού κ. Δενδραμή... "Εκλει. 
σε ή αύλαία. *0 ώραιόκοσμος χειροκροτεί. 
— Τί ώραΐα ! Κ ι ’ έλέγαμε, τόσον καιρό, 
βρέ τί μάς λείπει τί μάς λείπει... νά, αύ_ 
τό μάς έλειπε. ’Ελπίζουμε κι’ εύχόμαστε 
τό γοητευτικό αύτό σύνολο ν ’ άνταποκρι. 
θεΐ στίς προσδοκίες τού ταμείου.***

Η Κα  Άνδρεάδη έχει σήμερα τόν κα. 
λύτερο, τόν άρτιώτερο θίασο τής ’Αθήνας, 
τής ‘Ελλάδας'καί Ταως τής ’Ανατολής. Ε Ι .  
νε χαρά νά βλέπη κανείς στή σκηνή καλ. 
λιτέχνες σάν τόν Βεάκη, τόν Γιοοννίδη, τόν 
Κατράκη. **όν Σταρένιο, τόν Ζωγράφο, 
τόν Χατζΐσκο, τόν Μαρινάκη, τήν Κα  Κα . 
τερίνα, τήν Κα  Νίκα, τήν' Ξανθάκη, τήν 
Βολωνάκη, τήν Άργυροπούλου, τήν Πα. 
παθαναοίου, τήν Γαρμπή κλπ. κλπ. ένα 
σμάρι άπό παλαιούς καί νέους καλλιτέ
χνες μέ λαμπρό παρελθόν καί λαμπρότε. 
ρον μέλλον. Πρέπει λοιπόν νά τή συγχσ. 
οοΰμε τήν Κα· Άνδρεάδη γ ι ’ αύτή τή συγ. 
κρότησι τού θιάσου της καί νά τήν παι. 
νέσου με γιά τόν εύγενικό δρόμο πού κρα. 
τάει στήν Τέχνη, προσπάθεια, πού σήμερα 
ποψουσιάζετρι Αληθινά ήρω-^κή.

Α κόμη  θά πρέπει τή συγχαρούμε γιά 
τήν κουλήν έκτέλεση. Ή  παράστασή της

αύτή, άπό τήν άποψη τής καλής δουλειάς, 
τής καθαρής καί πλούσιας, εΐνε μιά έξαι^ 
ρετική παράσταση, πού τιμάει τό νεοελλη. 
νιικό θέατρο, τό θέατρο τουλάχιστον αύτό 
πού ξέρουμε, τό θέοτρο τοϋ κουτιοΰ καί 
τού κλειστού χώρου : Μέσα στά πλαίσια 
τοΰ σημερινού μας θεάτρου, μέσα στίς ση 
μερινές περιστάσεις, στή σημερινή θεατριΐ 
κή πραγματικότητα, ό θίασος τής Κας 
Άνδρεάδη παρουσιάζει ένα σύνολο καί 
μιάν έχτέλεσην Αντάξια τού ’Εθνικού μας 
θεάτρου.

Τώρα, δσο γι£ τήν έκλογή τοΰ έργου, 
νομίζουμε πώς δέ θάπρεπε ν ’ Ακολουθήσει 
τό παράδειγμα τού ’Εθνικού μας θες/.ρου. 
Παραδεχόμαστε πώς ή Αξία τών έργων πού 
παίζονται στό έλεύθερό μας θέατρο, κρί. 
νεται μάλλον Από τή ζυγαριά τοΰ ταμείου. 
Κ ι ’ εΐνε αύτό ένα γενικώτερο κοινωνικό 
φαινόμενο. * Ωστόσο, Αναγνωρίζοντας ώς 
ένα σημείο τό δίκηο τής έπιχείρησης, δέ 
μπορούμε Από τήν άλλη μεριά να μή στε
νοχωρηθούμε δταν βλέπουμε τήν Καν Ά ν_ 
τρεάδη, πού γνωρίζουμε τά ιδανικά της, 
καί όλους τούς δυνατούς καλλιτέχνες, πού 
έχει συνάξει γύρω της, νά ξοδεύουνε τά 
τόσα τους χαρίσματα μέ μπαγκατέλες καί 
παραμύθια.

. Παραμύθι εΐνε αυτό τό έργο πού μάς 
παρουσίασε. "Ενα  παραμύθι τού καλοΰ 
παληοΰ καιροΰ. ’Ά ν  ήτανε τουλάχιστον έλ. 
ληνικό παραμύθι 1 Ά λ λ ά  πού τέτοια τύχη ! 
Ωστόσο κι’ αύτό, έτσι δπως είνε, εΐνε 
ώραΐο. Μέ τήν παλαι^-κιά του χάρη, καί 
στήν πλοκή καί στή μουσική, μέ Αρκετήν 
έξυπνάδα καί έλαφράδα. Μόνον οί άλλα. 
γές τώκαμαν λίγο νά σκοντάψει καί \·ά 
χάσει Από τόν γοητευτικό του ρυθμό. Ή  
γλωσσική Αναπροσαρμογή ωραιότατη 
(Λέων Κουκούλας) μουσική γλυκούτσικη, 
οι σκηνικές εΙ/κόνες γνήσιες Σπίτσβεκ, ή 
σκηνοθεσία μέ παλμό, οί φορεσιές άψογες. 
“ Ολη ή παράσταση, καί μάλιστα ή σκηνή 
στό σπίτι Χού ποιητή, χαρίζει δυό ώρες ξε_ 
νοιασιά. Κ ι ’ αύτό καλό.

Β .  Ρ Ω Τ Α Σ
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0 ΦΙΛΟΣ ΤΗΣ ΞΕΝΟΥΛΑΣ
Τ 6 πχράιtovo, τής κορ— Πάτρας ήταν, 

πώς ή κάρη της, ή Ξενοΰλα δέν μπορού
σε νά «’μερέψη», δπως ελεγε, άλλ’ £με- 
νε «αγ,ρ&μ:» —  δν καί μεγάλωνε. Ή  Ξε
νοΰλα ήταν ψηλή, μελαχροινή κι’ όμορ
φη, μ’ 3λο τό κάπως μαοορουλό πρόσωπό 
της. Φοροδσε άκάμη τή μπλέ ποδιά τής 
μαθήτριας, ήταν χτενισμένη μέ προσοχή 
κι’ έδενε μιά κάκικινη κο,ρδέλλα, στίς κο
τσίδες της. Ροδομάγουλη καί καλοκαμω
μένη είχε ,μιά φοβερή δυσπιστία, κάποιον 
κρυφό φόβο γιά δλους καί γιά δλα. Κ·.’ 
ή μάννα της, πού τήν περιποιόταν πάντα 
σάν τό λουλούδι, πριν τό βάλουν στό αν
θοδοχείο, τώχε παράπονο..

—  Τίνος έμοιασε, σϋχνόλεγε ή κυρά 
— Πάτοα. Κ ι’ δ μακαρίτης ό πατέρας της 
κι’ έγώ είμαστε δνθρωποι τοδ κόσμου, 
Αυτό' τό κορίτσι, μόλις δή καί μπή κα
νένας ξένος, στό σπίτι, τρέχει καί κρύ- 
βετα;. Τί θά γίνω;

"Οσο «άγρίμι» δμως ήταν ή Ξενοΰλα 
μπροστά στούς άλλους, τόσο ξεθαορευό- 
τα/, σάν Ιμε.νε δλομόναχη στό σιρίτι. 'Η  
κυρά— Πάτρα, άπό τότε δπου δ άντρας 
της έγκατέλειφε προώρως· τήν κοιλάδα 
των δακρύων» —  έτσι χου είπε στόν έπι- 
κήδειο, κάποιος φίλος τού —  έτρεχε δε
ξιά κι’ άριστερά, μέρα— ^όχτα, γιά νά 
ταχτοποιήση ένα σωρό δουλειές, πού &- 
φησε άτέλειω'τες, ό μακαρίτης. Κ ι’ ή 
Ξενοδλα έμενε δλομόναχη στδ σπίτι...

Διπλοκλειδωνόταν τότε κι’ άρχιζε τή 
— δουλειά της. "Ωρα πολλή έκαθόταν 
μπροστά στόν καΑρέφτη. κι’ έμακιγιαριζό- 
ταν τόσο χτυπητά, πού παραμορφωνόταν... 
"Ύστερα έπαιρνε ένα. χαλασμένο , μπου
μπάρι τις μητέρας της, φούσκωνε u’ αυ
τό τά μαλλιά της, φοροΰσε ένα καπέλλο 
μέ ιιενάλα φτερά, τής μητέρας τ η ς  κι’ 
αύτό, ύστερα έδενε πίσω στή μέση της 
τό περίφημο τουρνοδρι, πού _φόραγαν οί 
γυναίκες χοΰ παληοΰ καιρού, γιά νά στρογ 
γυλεύουν τό κορμί τους, φοροΰσε ένα μα
κρύ φουστάνι τής μητέρας της καί γινό- 

. ταν πιά σώστή γυναίκα. Έπειτα έπαιρνε 
κοκκέτικες πόζες,, μπροστά στόν καθρέ- 
φτη, μιλοΰσε μέ μιά Επιτηδευμένη φωνή, 
δπως άκουε νά μιλούν οί μεγάλες, μι
λούσε, λές κι'’ Αποκρινόταν σέ .κάποιον, 
ή σάν νά πρόβαρε τή φωνή αύτ ή...

Κ ι’ άλλοτε, μουρμουρίζοντας τις νότες 
ενός βάλς ή ένός μποστόν άρπαζε, μέ 
λαχτάρα, μιά καρέκλα κι’ έκαιμαρωνόταν 
πώς χόρευε, μπροστά στόν καθρέφτη...

Πάντα 8μ(»ς ή Ξενοΰλα τελείωνε πρώ
τα . τις δουλειές ' χοΰ νοικοκυριού γιά νά 
μήν. άκούη τή γκρίνια τής μητέρας της, 
δταν έκείνη θά γύριζε άπ’ Ιξω.

Καί μόλις θάβαζε ή Ξενοΰλα καί τό 
τελευταίο μικροπραιματάκι, στή θέση του, 
έτρεχε τότε νά σταθή -μπροστά στόν α
γαπημένο της καθρέφτη καί ν’ άρχίσγ] 
νά φουσκώνη Χό στήΙΘος της, μέ λογής 

■ κουρέλια, μέ μία πελότα τής μητέρας της 
μέ δ,τι εύρισκε πρόχειρο, μπροστά της, 
γιά νά τό μεγαλώση, νά τό κάμη στή
θος μεγάλης γυναίκας.

Μά μιά νύχτα, ή Ξενοΰλα είδε στόν 
δπνο της πώς ένας άγνωστός της, ένας 
παράξενος άντρας, μέ μεγάλο κατάμαυ- 
ρο μουστάκι, μέ μαΰρα μάτια, πού λάμ- 
πανε παράξενα παρουσιάσθηκε · ξαφνικά 
μπροστά της τήν δρα πού είχε φουσκώ
σει τό στήθος της μέ τά κουρέλια, τήί 
ώρα πού ήταν μακιγιαρισμένη καί φορού
σε Χό πράσινο ξεθωριασμένο φουστάνι τής 
μητέρας της. Κατατρόμαξε ή ΕενοΒλα...

Εκαιμε νά σηκωθή, άπό τήν καρέκλα, 
πού είχε βάλει μπροστά στόν καθρέφτη 
καί στολιζόταν, μά δέν μπορούσε. Έκαμε
νά μιλήση, νά φωνάξη__

'Η μιλιά της είχε κοπή__
Κ ι’ έμεινε έχει στήν καρέκλα-, βουβή 

κι’ άσάλευτη, παραλυμένη άπό· τόν τρό-
l‘ o της·..

Οσο δ άγνωστο\ς πήγαινε κοντά .της, 
τόσο περισσότερο ζωηρεύανε τά παράξενα

Τοΰ κ. Α Δ . Δ . Π Α Π Α Δ Η Μ Α

χαρακτηριστικά του, τόσο πιό μεγάλο καί 
μαύρο γινόταν τό μουστάκι του, τόσο πιό. 
τερο λάμπανε τά μεγάλα, αλλόκοτα μά
τια του... 'Η  κάμαρη δλόκληρη, θάλεγες 
πώς γέμιζε άπό τήν παρουσία του.

Έπί τέλους, ή Ξενοΰλα, έπειτα άπό 
τήν άγωνία, πού τής έσφιγγε τήν καρδιά, 
έβαλε τά δυνατά της καί μπόρεσε ν’ ί.- 
πλώση τά χέρια της, γιά νά προφυλα-
χθή··.

Μά τήν ίδια στιγμή, μέσα στό κρύσταλ. 
λο ένός άλλου καθρέφτη, είδε τή σιλουετ 
τα της κι’ άντίκρυσε τό κορμί της, μι- 
σόγυμνο, γιατί τό λυωμένο φουστάνι τής 
μητέρας της, πού έφ&ροΰσε, είχε σχι- 
σθή ξαφνικά κι’ άφηνε νά φαίνεται ή 
ροδόλευκη έπεδερμίδα. Κατατρομαγμένη 
ή Ξενοΰλα έκαμε νά κρύψη τή γάμνια 
της. Ά λ λ ’ αμέσως τό φουστάνι άνοιξε 
κι’ άλλοΰ καί τότε άκουσε τή φωνή τού 
άγνωστου νά τής λέη :

—  Νομίζεις, πώς δέν σ’ Ιβλειτα, τό
σον καιρό, τί έκανες; 2 ’ έβλεπα, άλλά 
δέ σοΰ μιλοΰισα. Σ ’ άφη>να, σέ κρυφοκύτ- 
ταζα, σέ παραμόνευα γιατί ήμουν σίγου 
ρος, πώς δλ’ αύτά τάκανες, γιά μένα 
Γιά μένα στολιζόσουν!... Τά μυστικά σου 
τά ξέρω μόνον έγώ!... Έγώ  είμαι δ φί
λος σου...

’Ενόσω δ άγνωστος ιής μιλούσε, μ' 
τή βροντερή καί κάπως περιγελαστική 
φωνή του, ή Ξενοΰλα θαρρούσε πύς 5- 
κουί" ένα θόρυβο άπό ρόδες, νά μακραί- 
νη, μαζί μ’ ένα σπασμωδικό γέλιο...

—  Τώρα θά μέ βλέπεις σύ, χωρίς νά 
μιλάς, έπρόσθεσε ξαφνικά ί  άγνωστος 
περιγελαστικά.

Καί μέ μιάς ώρμησε πάνω της καί ci 
κορμί της, πού σπαρταρούσε άπό τήν ά
γωνία καί τόν τρόμο, βρέθηκε ξαφνικά 
στήν άγκαλιά του καί τά χείλη του, λές 
κι’ ήθελαν νά πιοΰν τή θερμή άνάισα της, 
νά πνίξουν τήν κραυγή τοΰ φόβου, ζη
τούσαν τά χείλη της μέ μαν*ία... Τά χέ
ρια του χή σφίγγανε σάν τανάλιες, μά—· 
παράξενο—  μέσα στόν τρόμο της 'νοιώ
σε ξαφνικά ένα άλλόκοτο ξεκούρασμα, 
πρωτόγνωρο, κάτι σάν μούδιασμα, σ’ δλο 
της τό κορμί, σάν νά είχε πέσει ξαφνι
κά σ Ινα χλιαρό άρωματισμένο λουτρό...

"Εκαιμε νά ξεφωνίση. Δέν - μπόρεσε. 
Επί τέλους, τά κατάφερε κι’ έμπηξε μιά 

τέτοια άγρια φωνή, πού συνταράχθηκε 
σύγκορμη.

—  Τί έχεις καί φωνάζίΐς ίτοι; άκου
σε τήν άνήσυχη φωνή τής μητέρας της, 
άπό πάνω της. Τί έπαθες;

Ή  Ξενοΰλα ξύιπνησε, μέ τόν ίδιο τρό
μο, μέ τήν ίδια άγωνία.

....Μ άπό τότε δέ μακιγιαρίστηκε πιά 
κρυφά, οδτε φούσκωσε τδ στήθος της, μέ 
τά κουρέλια ούτε φόρεσε τό τοορκοΰρι καί 
τδ μπουμπάρι, οδτε τό μακρύ φουστάνι 
τής μητέρας της.

Σαν i -μενε δλομόναχη στό σπίτι, φο
βόταν, πΰς θ’ άντίκρυζε μπροστά ης τόν 
παράξενο φίλο τού δνείρου, ν’- άπλώνγ] 
πάλι τα χέρια του, γιά νά τή σφίξη στήν 
άγκαλιά του. Κ ι’ έκανε θόρυβο, τράγο», 
δοΰσε δυνατά τά τραγούδια τής «εποχής, 
που μέ τά λόγια τους φθάναν στήν τα
ραγμένη καρδιά της σάν ένα άπαλό χάδι. 
ΤΗταν τά ίδια τραγούδια, πού σάν τά 
τραγουδάνε σήμερα οί γεροντό ιεροί νο
σταλγούνε τις ρωμαντιικές κοπέλλες τοϋ 
παλιού καλοΰ καιρού, τις κοπέλλες πού 
είχανε κάτι άπό τήν δμορφη χωριατο- 
ποΰλα καί χή δειλή μαθήτρια..

ΑΔ. Δ. ΙΙΑΠΑΔΗΜΑΣ

♦ » * 3 Μ 3 * 3 * * * 3 * 3 * * » * 3 Μ * 3 Μ 3 * 3 Μ ^

Π Π ’ TO Q Q Q EK R n O C O  ΤΟΥ ΓΥ Φ Τ Ο Υ  |

Χτύπα, δοξάρι μου, καί χτίζε, 
ό κόσμος γίνεται άπό μένα 
μέσα στά χέρια μου τά δυό 
ΤΩ ! γέννα, ώ γέννα !
Ό  λόγος μήτε, τό τραγούδι 
μήτε, άναβρύσματα άπ’ τό στόμα.
Βιολί μου, υπάρχεις έσύ μόνο, 
καί μιά εΐν’ ή γλώσσα κι’ ό ήχος σου είναι, 
κι* Μνας ό πλάστης, καί είμ ’ έγώ, 
κι’ ό λόγος πού θαυματουργεί 
κι’ ό λόγος είναι ή μουσική !

R fT  ΤΗ Η  “ Π ε Π Π Ε Υ Τ Η  ZQ H ,,

Τής Ψυχής εΤναι ή άγάπη τό στιμόνι,
Κι’ είναι ψεύτικα δλα τ ’ άλλα μόνο υφάδια 
'Ό λη ή Δύναμη, ή Σοφία, ό Πλούτος λυώνει, 
Μπρός σέ δυό γλυκών ματιών τά χάδια.

Κ Ω Σ Τ Η Σ  Π Α Λ Α Μ Α Σ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
Εΐνε γνωστό άπ’ τή φιλοσοφία πώς μο

νάχα ή πραγματικότητα γίνεται Αντικεί. 
μενο τής σκέψης, στίς Αναπαραστάσεις 
καί έντυπώσεις τών άνθρώπων. Πώς άκόμα 
ή πραγματικότητα εΐνε πού Συνδέει καί 
καθορίζει αύτές τις έντυπώσεις καί πώς 
ή πορεία γιά τήν κατάχτηση τής γνώσης 
έγινε γιά τήν Ικανοποίηση τοΰ άνθρώπου. 
Αύτό τό τελευταίο σημαίνει πώς ή πορεία 
γιά τήν Αναπαράσταση τής πραγματικότη. 
τας δέν μπορεί ν<5ναι άπλώς μιά σψραγί. 
δα ένός μεμονωμένου πράγιματος.

Γιατί γιά τήν κατανόηση του πράγματος 
χρειάζεται ή γνώση τοΟ κόσμου πού τό 
περιβάλλει, καί άπ’ τήν άλλη μεριά, ό κό_ 
ομος μπορεί νά έννοηθεΐ μονάχα σάν 0. 
πάρχει ή γνώση τών μεμονωμένων πραγ. 
μάτων. Μά δέν άρκεΐ μονάχα ή σχέση τοΟ 
πράγματος μέ τό περιβάλλον. Χρειάζεται 
καί ή σχέση μέ τό παρελθόν καί τό μέλλον.

ιΚαλλιτεχνική δημιουργία είναι ή άνα. 
παράσταση τής πραγματικότητας. Εΐναι 
άκόμη καί ή Ανακάλυψη τών σχέσεων καί 
έπιδράσεων του μειμονωιμένου πράγμοττος. 
μέ τά άλλα πράγματα. Α κό μ α  Μνα χαρα. 
χτηριστικό τής καλλιτεχνικής δημιουργίας 
εΤνε καί ή προσπάθεια γιά τήν εύρεση νέ_ 
ων σχέσεων και νέων, σωστών άντιλήψε. 
ων γιά τό πρόϊιγμα. Γιατί ό άνθρωπος, όσο 
άνεξάρτητο κι’ <5cv νομίζει τόν εαυτό του 
στό πεδίο τών σκέψεων, δσες μεγάλες 
πνευιματικές άξίες κι* άν έδημιουργησε, 
τά χρωστάει δλ’ αύτά στούς Αναρίθμητους* 
βοηθούς τοΰ παρελθόντος καί τοΟ παρόν, 
τος. Έξαρτιέται άπό τήν κοινωνία στήν Λ. 
ποια άνήικει. Ή  ζωή βάζει πάντα προδλή. 
μοττα στόν στοχαστή, ξυπνάει καινουρ /ια 
ένδιαφέροντα, δη,μιουργεΐ νέα Αντικείμενα 
γιά έξέταση.

Ό  κάθε στοχαστής γίνεται καθρέφτης 
του καιρού του. "Ετσι έξηγεΐτε καί τό γε
γονός πώς παρ’ $λες τις συνεχείς προσπά. 
θείες γιά τήν κατάχτηση τής Αλήθειας πε. 
ριοριζονται Απ’ τήν πραγματικότητα, τΙς 
εντυπώσεις τής όποιας δέν μπορεί νά έ. 
ξουδετερώσει καί τό πιό Ανεπηρέαστο 
μυαλό.

Ό  ‘Ά μ λ ετ  λέει κάπου πώς ό συγγραφε. 
ocq πρέπει νά Αναπαρ ιστάνει τήν πραγ μα. 
τιικότητα, βτσι πού νά παρουσιάζει τό ΰ. 
μοιο καί τό συνηθισμένο στήν κάθε έποχή.

Η κοττσνόηση τής πραγματικότητας 
χρειάζεται μιά πολυμερή πείρα διά μέσου 
τών καθωριοιμένων τρόπων τής σκέψης, 
στους όποίους περικλείνεται ή καθολική 
πείρα δηλαδή ή πρ£τγμοττικότητα. Χρεία 
ζονται μ ’ άλλα λόγια τέτοιοι τρόποι πού 
ναναι ΙκοτνοΙ νά διοτ<|κ>λάξουν οτύτή τήν

πλουσιώτατη πείρα νά τή μεταδώσουν καί 
νά διεισδύσουν Ακόμα βαθύτερα στήν οΰ. 
σία τών προ^γμάτων. Στήν κάθε γνώση 
περικλείεται σέ γενική μορφή μιά τεράστια 
πείρα τής Ανθρωπότητας. Κ ι ’ δμως ή κά.. 
θε γνώση είνε τότε μονάχα σωστή δταν 
άνταποκρίνεται πρός τα πραγματα.

Ή  δημιουργία τών γνώσεων καί ό χει. 
ριομός τους έχουν κ ι’ δλα μέσα τους τήν 
προϋπόθεση τής έντύπωσης, τής πίστης, 
τής παραδοχής τών σχέσεων τού κοσμου 
πού έχουν μιά νομοτέλεια. ’Έ.τσι, ή πιό 
κοινή καί ή πρώτη γνώση (συλλογισμός, 
συμπέρασμα κτλ.) φανερώνει τήν δλο καί 
βαθύτερη Αντικειμενική σχέση του κόσμου.

Αύτός ό τρόπος τής σκέψης δέν είνε τί. 
ποτ’ άλλο παρά μονάχα σκαλοπάτια για 
τήν κοποτνόηση. Μ ’ άλλα λόγια ή έντύπω. 
ση στέκεται πάντοτε χαμηλότερα.

Γεννιέται δμως τό έρώτημα: *Η έντύ.
πωση ή ή σκέψη εΐνε πιό κοντά στήν πρα. 
γματικότητα ; Πολλές φορές ή έντύπώση 
δέιν είνε δυνατό νά συλλάβει τήν κίνηση 
στήν καθολικότητά της — τήν κίνηση π.χ. 
τών 300.000 τήν ώρα — μά ή σκέψη τή 
συλλαμβάνει καί πρέπει νά τή συλλαμ. 
βάνει.

Κάθε γενικότητα, κατά προσέγγιση μο. 
νοχα καθρεφτίζει τήν πραγματικότητα. Έ .  
δώ Ακριβώς βρίσκεται καί ή διάκριση 
Αντικείμενου καί υποκειμένου, σκεπτόμενου 
Ανθρώπου καί πραγματικότητας, τήν όποία 
αύτός προσπαθεί νά κοτταλάβει.

'Ο  συγγραφέας δίνει μιά γενική εΐκό. 
ya του κόσμου μέ τό >μέσο τής Αναπαρά. 
στάσης · μεμονωμένων γεγονότων σέ καθω. 
ρισμένη φόρμα. "Ετσι, ή καλλιτεχνική εί. 
κόνα είνε ή έκφραση μέ μιά φόρμα τής 
έντύπωσης του γενικού. Ό  ’Αριστοτέλης 
ετσι εξηγεί τήν έμφάνιση τής κωμωδίας/

Λ Η Τέχνη τής δημιουργίας πρΑξεων συν 
δεομένων μεταξύ τους γεννήθηκε στή Σ ι .  
κελία.... μά Αϊτό τούς ’Αθηναίους ποιητές 
πρώτος ό Κρατίνος άρχισε νά δραματο. 
ποιεί τις πράξειις, χίς γενικότητες πού πε. 
ριειχαν, παρατώντας τόν τρόπο τ ή ς  προ. 
σωπικής διακωμόδησης» (Ποιητική ).

Yva>orr̂ : Κα1 τά λόγια του Γκαΐτε:
« Η Αναπαράσταση ένός σκύλου πρέπει νά 
γίνει μέ τέτοιο τρόπο, ώστε νά γίνουν 
δέκα».

Από δώ πηγάζει κ ι’ δλα ή άρνηση τοϋ 
νσιτουροίλισμοΟ πού καθρεφτίζει τό μεμο. 
νωμένο πράγμα, σάν μεμονωμένο, έπιφα. 
νειακά χωρίς καμμιά γενικότητα. Παράλ. 
ληλα πηγάζει καί ή άρνηση χου φορμαλι 
σμου,^ πού κρατιέται μονάχα Από τή φόρ. 
μο: της γενικότητας, γενικεύει βαθυστόχα. 
στα τάχα, παραγεμίζοντας τά πράγματα 
μέ τεχνικά γεγονότα.

Α Λ Ε Ξ Η Σ  K O M I ΝΑΤΟ  Σ

Κ Α Λ Λ ΙΤ Ε Χ Ν ΙΚ Α  Ν Ε Α  λ α α λ λ α α Α Α /

Τ Ζ ΙΟ Β Α Ν Ι Π Α Π ΙΗ Ι

τ π Ξ ί α ι

5
s
# Σκόρπια στήν άμμο αστρα διαμάντια
S  σ’ ερμο γιαλό
δ κι άκόμη τό φεγγάρι άγνάντια
§ τό ντροπαλό.

Μ Κρινάκια τοΰ γιαλού εχω στρώσει,
2 κλινάρι άπλό,

Τό καραβάκι μας θ’ άπλώσει 
S  πανί διπλό.

2 Τών άστρων μάς γελά ή πλημμύρα,
— θεού άγαθά —

5 μά πιό τής θάλασσας ή άρμύρα
8 μάς μεθά.

2 Καί πάει ταξιδεφτής τού άπειρου
γιαλό γιαλό,

2  τό καραβάκι μας τού ονείρου
¥ μικρό κι’ άπλό.

*  Δ ΙΑ Λ Ε Χ Τ Η  Ζ Ε Υ Γ Ω Λ Η

Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ  Ε Μ Π Ν Ε Υ Σ Τ Ρ Ι Ε Σ

Η ΙΔΑΝΙΚΗ ΒΕΑΤΡΙΚΗ

Ο ΛΑΝΤΗΖ, Ο " Α Δ ΕΛΦΟΙ ΜΑΖ„

Χρειαζόταν ένας Ντάντε Αληθινός v ia  
νά βάλη τή γυναίκα στό βάθρο τής «θείας 
Κωμωδίας» καί νά τήν ύψωση σ’ άκατά. 
λυτο σύμβολο έξαγνισμοΟ, βαθύτατης ά. 
γάηη€ καί γλυκύτατης καλωσύνης.

Μά χρειαζότανε καί μιά Βεατρίκη γ Γ  
αύτό, «τόσο σεμή», πού «νά μή τολμουν νά 
τήν κυττάξου<νε τά μάτια», τόσο ευγενική 
καί άπλή, πού «νά μοιάζη σάν ούράνιο θά. 
μα», «τόσο γλυκειά» πού «νά γεμίζη μ* 
άφατη εύφροσύνη τις εύαίσθητες καρδιές», 
τόσο 'ίμε^αλόπνοη» πού «νά φέρνη Ανα. 
στεναγμούς στήν ψυχή !»

Ποτέ γυναίκα δέ μίλησε τόσο δυνατά 
σ' Ανθρώπινη ψυχή, οπως ή Βεατρίκη στήν 
ψυχή τοΟ Ντάντε. Είχε δλη τήν αγνότητα 
τήο παιδούλας κι’ έκρυβε δλη τήν ύποσχε. 
τικήν όμορφιά τής γυναίκας. Αύτή, φωτει. 
νό, αίθέριο πλάσμα, ένώνει τόν ούρανό \ιΙ 
τή γη μέ τήν όμορφιά τής Αγάπης. Μονά 
χα μέ τήν Αγάπη μπορεί ό ά\4)ρωπος ν’ 
Ανεβή στόν κόσμο του φωτός. Καί την 
Αγάπη αύτή μονάχα ή γυναίκα άγάπη, ή 
γυναίκα καλωσύνη, ή γυναίκα παλμός, ή 
γυναίκα ζωντάνια κι’ Ιδανικό μαζί μπορεί 
νά τή σαρκ^ση.

Μιά Βεατρίκη. ‘Ο Ντάντε τής έδωκε 
θέση πλά>· στήν Παναγία. Τή λάτρεψε δ. 
πως Αξίζει ν ’ Αγαπιέται μι άγυναίκα πού 
σμίγει στήν άγάπη της τόν ούρανό μέ τή 
γή. Στάθηκε στή ζωή του ό φωτεινός πό. 
λος γιά κάθε άθάνατη δημιουργία. Σ ί .  
γουρα ή φλογερή ψυχή του Ντάντε κι’ άν 
δέν συναντούσε τή Βεατρίκη θέ νάπλαθε 
μιάν άλλη μέ τόν ά^όρταγο πόθο του γιά 
τό ‘Ωραίο, γιά τήν Αγέραστη Τέχνη. Μά 
ίσως ή Τέχνη του νά μήν εφτανε στά δ. 
ρια τής σύλληψης πού μπόρεσε νά φτάση 
άν δέν γνώριζε στή ζωή του τή Βεατρίκη.

Βαθύ πού είνε τό μυστήριο τθ0 Αν. 
θρώπου ! ’Απέραντα δηιμιουργική πού 
εΐν’ ή δύναμη τής παιδικής ψυχής ! Στά  
έννηά του χρόνια ό Ντάντε έννοιωσε τέ. 
το,ιαν έσωτερική δόΜηρι, τέ|τοιο δυνατό, 
ψυχικό κραδασμό, πού τόν διατήρηαε σ’ 
δλη του τή ζωή. *Η πρώτη έρωτική ό 
πτασία, τό πρώτο σπαρτάρισμα τοΟ πο" 
θου, ή πρώτη λαχτάρα καί παρόρμηση 
γιά μιάν έπικ οίνων ία καί μιάν όλοκλή. 
ρωση τήc προσίοπικότητας, γίνομε γιά τό 
Ντάντε ή Ακίνητη πηγή τής έμπνευσής 
του.

Ωριμάζει μεγαλώνοντας στά χρόνια. 
Ωριμάζει σωματικά, ώριμάζει πνευματι. 
κά, ώριμάζει κοινωνικά καί πολιτικά. Ή  
μεγάλη του άγάπη Αγκαλιάζει τήν κοι. 
νωνΐ;κή του τάξη καί τόν ήλιο τής πατρί. 
δας του μέ πάθος μοναδικό. *Η φλογερή 
του ψυχή τή δικαιοσύνη λατρεύει καί ξέ.

ρει νά μισή κάθε ταπεινό, κάθε άσκημο, 
κάθε τί αισχρό καί διεφθαρμένο. Μά καί 
μέσα στούς πολιτικούς του Αγώνες καί 
μέσα στίς νεανΥές του τρέλλες καί μέσα 
στήν ίδια του τήν οίκογένεια, μιά εύγε. 
νική πνοή τόν κεντρίζει, ή πνοή πού βγή. 
κε στό χρυσωμένο Φλωρεντινό πρωγνό με. 
σα Από τό στόμα τής παιδούλας Βεατμί. 
κης καί πρόσταξε τήν κοιρδιά του «ν’ ά. 
ναστενάζη !»

Μά ό άληθινός καί μεγάλος έρωτας 
του Ντάντε γιά τή Βεατρίκη φούντωσε 
σά μέστωσε πιά -και γίνηκε παλληκάρι 
καί στό κορμί καί στά χρόνια, δεκαοχτώ 
χρονώ ! *,

Κ ι ’ ήρθε χαμογελώντας ό ’Έρωτας. 
Πήρε στά χέρια του τήν καρδιά του Ντά. 
μιο,μένη τήν Ιδια τή Βεατρίκη, δπως τρα. 
ντε ένώ σχήν ΑγκαλιΑ του κρατούσε κοι. 
γούδησε ό ίδιος ό ποιη;ΐής Αργότερα.

Κ ι ’ έφυγε κλαίγοντας ό έρωτας γιά νά 
πάη νά σα,πέψη κι’ άλλες έρωτευμένες 
καρδιές. ’Έ φ υγε κλαίγοντας, γιατί πόνε. 
σε κ ι’ ό ίδιος άπό τή βαθειά σοτ,-τιά πού 
τόξεψε στήν καρδιά του ποιητή. Μά πόσα 
τραγούδι’ άναβρύσο^ε μέσ’ άπ* αύτήν. 
Καί πόση εύτυχία μαζί μέ τόν πόνο, άν, 
τλησε ό ποιητής Από τής Αγαπημένης του 
τή θύμηση.

Δεκαεφτά Μάηδες στολίζανε τώρα τής 
νειότης της τό διάδημα. ΤΗτοτν ή όλ^, 
ζώντανη κι’ Απροσμέτρητη χάρη κι’ ά. 
πλότητα καί σεμνότητα κι’ όμορφιά. Καί 
σάν γύρισε τΑ μάτια της νά τόν χαιρε. 
τήιση, τοΟ Ντάντη του φάνηκε πώς τονέ 
χαιρετούσε ό ούροτνός. "Ετσι, κατάλευκη 
όπτασία τήν κράτησε παντοτεινά μές στήν 
ψυχή του, έτσι, τήν είδε Αργότερα, Απρ^ 
διωχμένος^ Απ’ τήν Αγαπηιμένη του πατρί. 
δα νά του χαμογελάη στ’ όνειρό του καί 
νά του δείχνη τό δρόμο πρός τό φώς.

Ή  βασανισμένη του Αγάπη πέρασε Α. 
πό δοκιμασία σέ δοκιμασία. Δέν τόν έ ’ 
νοιαζε νά μάθη άν ή άγαπημένη του Αν. 
ταποκρινότανε στό αίσθημά του. Δέν έ. 
ψοτχνε νά μάθη ποιά αίσθήμοττα είχε γεν. 
νήσει ό ίδιος στήν καρδιά της. Τόν έφτα. 
νε πού τόν γέμιζε μακαριότητα. Τόν έ. 
φτάνε πού ή δψη της καί τό χαμόγελό 
της τόν έκανε νά πλημμυρίζη μέ τέτοιαν 
Αγάπη, πού μέσ’ Απ’ οτύτήν Αγαπούσε τόν 
κόσμο, τήν πλάση, τούς έχθρούς καί τ°ύς 
φίλους, δλα τά γή\·να πλάσματα. Τήν 
πνοή της του^ έφερνε τό Αγέρι. Τό χα. 
μόγελό της τοΟ φέρνανε τ ’ τ ’ Ακρογιάλια. 
Τή ματιά της οί χρυσές ήλιοηςτίδες. Καί 
τ ’ ούρανου τά πλάτια τοΟ θυμίζανε του 
ΊΑε3ώ<ΤΤΟυ της τήν Απέροτντη υποβολή.

"Ετσι ώραία ή Βεατρίκη κ ι’ έξαίσια,

Η μεγαλύτερη προσβολή πού μπορεί νά 
γίνη στό Δάντη, κ ι’ αύτό γίνεται συχνά 
Από πολλούς, εΐνε νά κατοττάσσεται τό με. 
γάλο του έργο στήν περιοχή τής καλού, 
μενης φιλολογίας. *Η θ ε ί α  Κ ω ,μ ω . 
δ ί α μόνο φαινομενικά μοιάζει μέ τά ά\. 
λα βιβλία, δηλαδή σάν ρηματικός παρά. 
γοντας μεταβίβασης νοημάτων. Στήν πρα 
γματικότητα, σύμφωνα τ°ύλάχιστο^ μέ τήν 
πρόθεση τοΰ δημιουργού της, εΐνε. πράξη, 
όργανο πράξης, έ ρ γ ο ν  στήν π ρ ω τ α ρ .  
X ι κ ή σημασία τής λέξης, προσπάθεια 
δηλαδήπού Αποσκοπεί στήν Αλλαγή καΐστήν 
μεταμόρφωση τής Ολης. Στό  προκείμενο 
λοιπόν, ή υλη εΐνε ό άνθρωπος.

Ο Δάντης φλέγεται Απ’ τόν έρωτα τής 
τέλειας  ̂μορφής. Από τό παιδαγωγικό πά. 
6ος, Απ τή δίψα τής δόξας καί τής έκδί_ 
κησης. Μά ή γένεση του ποιήματός του 
δέν χρωστιέται σ’ αύτές μονάχα τις άφορ. 
μές. Ό  Δάντης δέ σκοπεύει νά γράψει ivoc 
ώραίο βιβλΧο, γιά νά διασκεδάζει ή γιά 
νά μορφώνει, θά  κοκκίνιζε άπό ντροπή άν 
περνιότανε γιά ένας άπλός στύλος τοΰ να 
ου ̂  τών Γραμμάτων.

Δάντης θέλει νά δράσει, δηλαδή νά 
Αλλάξει τήν ψυχή τών Ανθρώπων καί τό 
πεπρωμένο του κόσμου. Ή  κ ω μ ω δ ί α ,  
γ ι ’ αυτόν, εΐνε προπαντός τό όργανο τής 
μεταμόρφωσης, τής Αποκατάστασης του 
Ανθρώπινου γένους. Γιά νά πετύχει τό 
σκοπό του — δηλαδή γιά νά έπιδράσει στά 
πνεύματα μέ τόν πιό δροοστικό τρόπο — 
γι οτύτό ή τέχνη του εΐνε έπιβλητική καί 
ή ποίησή του Ανώτερης ποιότητας.

Η Κ ω ,μω δ ί α δέν εΐνε μονάχα ποί. 
ηση πού προσφέρει μιά αισθητική άπό. 
λαυση, τέχνη νιά τήν τέχνη, δέν άποδλέ. 
πει. οπως πολλοί τό πιστεύουν, στό νά 
προσφέρει *μιά φιλοσοφική διδαχή, ή νά 
Αποτελέσει δογματικό βιβλίο. Ή  Κ  ω μ ω. 
δ ί α  εΐνε έργο πρακτικό, έργο δραστικό 
πού μορφοποιεί τόν Avory/νώστη, έργο πού 
δέ σκοπεύει καθόλου νάναι ώμορψο ποιη. 
τικά καί καλό ήθικά, μά πού Αποβλέπει 
νά μεταλλάξει τήν ύπόσταση του Ανθρώπου 
νά τήν μετοεβάλλει ριζικά» νά καθοδηγήση 
τούς Ανθρώπους Απ’ τή μιζέρια στήν εύ_ 
τυχία, Απ' τό ίμαρτύριο στή μακαριότητα, 
Απ’ τήν παρούσα κόλαση στόν μελλοντικό 
παράδεισο.

Χρησιμοποιεί εικόνες καί στίχους, δέν 
εΐνε δμως έργο φιλολογικό. Περικλείει θεω 
ρίες καί Ιδέες, δέν εΐνε δμως έργο θεω. 
ρητικό. ’Εκδηλώνεται μέ μορφή αισθητική,, 
ή τέχνη δμως σ’ αύτό εΐνε τό δευτερεΟον.

Ή  Κ ω μ ω δ ί α  θέλει νά θαυμαπουρ. 
γήσει, Αποβλέπει στήν Ανατροπή τής Αν. 
θρώπινης ζωής κι’ όχι μονάχα στό θαύμα, 
σιμό καί στήν κοΰτάπληξη. Στό προκείμενο 
ή τέχνη δέν ποθεί νά διαφωτίσει κι* άκό. 
μα λιγότερο νά τέρψει: ποθεί νά μεταμορ. 
φώσει. Γιά τούτο τό λόγο ή θ ε ί α  Κ ω .  
μ ω δ ί α εΐνε ξένη γιά όλες τις κατηγο. 
ρίες τής άνθρώπινης φιλολογίας. Εΐνε ά. 
σκοπο ν’ άποζητόίιμε τόν όρισμό ή τήν κα. 
τονομασία της στήν περίπλοκη περιοχή τής 
αίσθητικής. Δέν εΐνε ουτε ήθικό ποίημα, 
ούτε μύθος ήρω^κός κι’ Ακόμα λιγότερο 
μιά άπλή ύπέργεια όδύσσεια.

Μέ λίγα λόγια, ή Κ ω μ ω δ ί α  Θά3ελε 
νάναι τό βιβλίο—όργανο, χό βιβλίο—σφυρί, 
τό βιβλίο—ιμαστίγιο, τό βιβλίο—φτερό, τό 
βιβλίο—ιατρική. Τό Ι ε ρ ό  βιβλίο πού ξα. 
νανιώνει τις καρδιές καί λυτρώνει τούς βυ_ 
θισμένους στό «ιμαύρο τέλμα». Τό βιβλίο 
πού θάπρεπε νά σηιμειώσει μιά καινούρ. 
για  έποχή στήν Ιστορία του Ανθρώπινου 
γένους κάνοντας ευτυχισμένους τούς δυστυ

δέν μπορούσε νά ζήση πολύ. ’Έζησε δσο 
Ανθίζουνε καί τά ρόδα, μιάν άνοιξη ξωής, 
είκοσι τέσσερα: χρόνια. Έσ βυσ ε γιά νά 
γίνη τό άκένωτο μύρο τής ψυχής τυο 
ποιητή, ή καθοδηγήτρα πνοή πού τόν Ανέ. 
βασε στόν κόσμο τής όμορφιόές καί τής 
Αθάνατης δημιουργίας.

’Έ τσ ι λευκή δπως τήν έκλεισε στήν ψυ_ 
χή του σάν τή<ν είδε κορίτσι δεκαεφτά 
χρονώ, στήν ώρα τής άνθησης, §τσι λευκή 
τή συνώδεψε ϊσαμε τό κατώφλι τής πόρ. 
τας τών νεκρών. ’Αλλά μιά τέτοια Βεα . 
τρίκη δέν πεθαίνει, δέν πέθανε. Ξοτνάζησί 
μέσα στά ύπέροχα έλεγεία πού έγραψε 
γ ι ’ αύτήν ό Ντάντε στή «Β Ιτα  Νουόβοο*. 
ξανάζησε μέσα στό αιώνιο Παραδείσιο 
<|>ώς όπου τό ίνδαλμά της ώδήγησε τον 
Ιδανικό έραστή γιά νΑ βρή τήν αιώνια 6. 
μορφιά, τήν τελειότητα, τήν καλωσύνη. 
τή σοφία, τήν άγάπη...

***
Μέσα στή ζωή πόσες κρυφές Βεα ΐρ ί. 

κες πλάθουνε κόσμους ό μ ο ρ φ η  κι’ Αγα. 
πης, δίνοντας πα^μό σ’ ωραίους πόθους 
μέσα σ’ Αντρίκια στήθεια καί γεννώντας 
όνειρα μέσ' στό νοΟ I Πόσες άγνωστες, 
κocθηιμεpιvές Βεατρίκες διασταυρώνονται 
μέ τή μυθική λεοπάρδαλη του ΝτοοτικοΟ 
άσματος, τήν έτοιμη νά Κλείση μέσα στήν 
έκλυση τής σάρκας κάθε πέτοογμα στόν 
κόσμο του Ιδανικού.

Μά μέσ’ Απ’ τό μετάλλευμα τής ζωής 
πάντα θά ξεπροβάλλη τό άγνό χρυσάφι, 
λαμπερό, χωρίς νά ύπόκειται στή σκου 
ριά, γιά νά πλαισιώνη τό πιό άστραφτε. 
ρό διαμάντι, τό πιό έξαίσιο δημιούργημα 
τής άνθρώπινης πνοής, τήν Τ έ χ ν η  !

Γ. Δ Ε Λ Η Γ Ι Α Ν  Ν Η — Α Ν Α Σ Τ Α Σ  ΙΑ Δ Η

Χείς καί τούς Αμαρτωλούς Αγίους.
Ο Δάντης δέν εΐνε μονάχα συγγραφέας, 

φιλόσοφος, ήθικολόγος, άλλά δημιουργός, 
ενα είδος άνταγωνιστή τοΰ θεο . Στοχά. 
στηκε νά προσφέρει ένα συμττλήρωμα στή 
Βίβλο, νά δώσει μιά συνέχεια στήν Ά  
ποκαλυψη. Εΐνε ποιητής, άλλά στήν πρωί 
τόγονη και κυριολεκτική σημασία τής λέ
ξης» δηλαδή άνάλογος μέ κείνον πού φτιά. 
χνει,που παράγει, πού ποιεί. Ο  συγγραφέα^ 
της Κ ω ιμ ω δ ί α ς ξαναγύριαε διαισθητι. 
κα και εκούσια, στήν άρχαιάτατη ά>/τίλη. 
ψη που θεωρούσε τήν ποίηση συνώννυιιη 
της μοτ^/είας, δηλαδή μιάς δύναμης θα:υ 
ματουργά μεταμορφωτικής. Ό  Δάντης εί" 
ναι καινούργιος Όρφέας. Κ ι ’ αύτός δμοιά 
ποθεί να μερώσει τά ζώα: τούς κακούς 
καλούς, φρόνιμους τούς τρελλούς, κι’ εύ. 
τυχισμένους όσους κλαΐνε.

Τό θεμελιώδες πρόβλημα του Δάντη ο. 
πως καί κάθε Αληθινά μεγάλου άνθρώπου 
εΐνε τούτο: μπορούμε ν ’ Αλλάξουμε τήν
Ανθρώπινη ψυχή; Καί μέ ποιό τρόπο ;

Γιατί νά τήν Αλλάξουμε; Γιατί οί άν
θρωποι ύποφέρουν καί βασανίζονται μετα 
ξυ τους. ‘Ο κόσμος εΐνε ή κοιλάδα του 
ρύπου καί τών μαρτυρίων. "Οποιος Αγα. 
πάει τούς Ανθρώπους δέ μπορεί νά μή 
νοιώσει σάν καθήκον άπόλυτο τήν Ανάγκη 
νά ένεργή)σει γιά ν’ Αλαφρώσει τή δυστυ. 
χία τους καί νά έξο:γνίσει τόν κόσμο.

Δέν Αρκεί νά μεταβάλλουμε τις έξωτε. 
ρικές μορφές, τούς θεσμούς, Χΐς κυρίαρχες 
κάστες. Γιά νά πετύχουμε άληθινή, όλο. 
κληρωτική καί μόνιμη μεταβολή, χρειάζε. 
ται νά Ανανεώσουμε ίσαμε τά τρίσβαθα τις 
,έσώτερες δυνάμεις καί Αρετές του Ανθρώ. 
που, τά αίσθήιματά του καί τά πάθη του. 
Τό νά θέλου<με ν ’ Αλλάξουμε τήν Ανθρώ. 
πινη ψυχή^ αύτό δέ σημαίνει μονάχα νά 
τήν θεωρούιμε γιά σπιλωμένη και άσθενή, 
άλλα νά κατέχουμε κι’ ένα πρότυπο, στό 
όποΐο θά τήν προσαρμόσουμε γιά νά τήν 
εξυψώσουμε καί νά τήν λυτρώσουμε. Γιά 
τόν χριστκτνό, τό πρότυπο ύπάρχει, θείο 
καί Απόλυτο: οί γραμμές του έχουν χαρα. 
χτεί στό Εύοεγγέλιο γιά πάντα.

’Αλλά Από ποιανούς δρόμους θά πε*ύ_ 
χουμε αύτή τή ριζική άλλοτ^ή, τήν φαινο. 
μενικά άδύνοετη καί δμως άναγκαία; Β έ . 
βαια όχι μονάχα μέ τή διδαχή καί τό ή. 
θοπλαστικό κήρυγμα. Δέν άρκεΐ νά πουιμε 
στούς άνθ,ρώπους: κάνετε τούτο καί μή κά 
νετε εκείνο. Δέν φτάνει νά πλέκουμε έγΐ 
κώιμια στήν Αθωότητα καί στήν Αγάπη καί 
νά στηλιτεύουμε τήν λαγνεία καί τήν ψυ_ 
χική Αδυναμία. Σχεδόν όλοι οί άνθρωποι 
ξέρουν τί εΐνε καλό καί τί εΐνε κακό, καί 
όμως οι περισσότεροι δέν εΐνε Ικανοί νά 
εφαρμόσουν τό κοολό και συνεχίζουν νά 
κολυμπούνε στό κακό.

Ό  Δάντης ήταν σέ θέση νά κατανοήσει 
τήν μή Αποτελεσματικότητα τής -καθαρής 
θεωρίας: γ ι’ αύτό δέν περιωρίστηκε νά
άνοομασήισει τις ήδη γνωστές διδοτχές.

Ο κοινός άνθρωπος, σκέφτηκε, ούσια. 
στικά εΐνε σαρκικός. "Ο ,τι τόν συγκινεί 
δέν εΐνε καθόλου οί άφηρηιμένες έννοιες, 
οι φιλοσοφικές όμολογίες, οί συλλογισμοί 
οί σχετικοί μέ τήν ήθική. ‘Ο άνθρωπος 
εΐνε αίσθηση — προπαντός αύτί καί μάτι — 
καί συναίσθημα — φόβος καί πόθος προ. 
παντός.

Πρέπει μπροστά στά μάτια του Ανθρώ. 
που νά όρθώσουμε τήν Ασχήιμια τής —πώς 
Αλλοιώτικα νά τήν πούμε;— παρούσης ζω. 
ής καί νά παραστήισουμε μέ μιά συγκε. 
κριμένη. τρομακτική καί φοβερή μορφή 
τή μεταθανάτια τύχη τών αμαρτωλών. Δέ 
φτάνει νά μιλούμε μέ μυστικιστικούς δρους 
γιά τήν εύτυχία τών μακάρων καί τών ά. 
γίων* εΐνε Αναγκαίο νά κατορθώσουμε νά 
βουμε, νά αίσθανθουμε, νά γευτούμε, νά 
ποθήσουιμε τούτη τήν εύτυχία, όπως’ Θά.

πραγμοοτικά ψηλά στούς ούροτνούς, στό 
Φώς, — ή αίγλη, ή φλόγα, ή άρμονία, ή 
γλυκύτητα κι’ ή ύπέρτατη έκστοεση τού 
στε,ρεώιμοττος.

Καί τό όραμα αύτό, τούτης τής τριπλής 
ζωής τών ούρλιαχτών, τών έλπίδων καί 

\  τής άγαλλίασης, γιά νά τό παρουσιάσει ά. 
ποτελεσματικά καί Ανέκκλητα στά μάτια 
τών ζωντανών, σαρκικά γιά τούς σαρκι. 
κούς. αισθησιακά γιά τούς αισθησιακούς, 
ό ποιητής έπικαλείται τή δύναμη τής ποί. 
ησης, τή γοητεία τής ρημοττικης μουσικής, 
τά ύπέρτατα θαύματα τής τέχνης. Γιά νά 
έπιδράσουιμε στούς άνθρώπους χρειάζεται 
νά τούς τρομάξουμε καί νά τούς σαγη. 
νεύσουμε.

ΊΑπ’ αύτήν Ακριβώς τήν έμπνευση καί
τή βούληση γεννήθηκε στό πνεύμα του
Δάντη ή θ ε ί α  Κ ω μ ω δ ί α .  Μοναδικό 
βιβλίο σ' δλες τις φιλολογίες, γιατί δέν 
εΐνε μονάχα βιβλίο, μά κάτι πιό πολύ, 
κάτι περισσότερο Από ένα βιβλίο: ή ή.
ρω?κώτερη προσπάθεια πού Ανέλαβε ποτέ
άνθρωπος γιά νά ξαναπλάσει, γιά νά σώ. 
σει τά δυστυχισμένα άδέρφια του* γιά νά 
όδηγήσει τούς ζωντοενούς. ό ποιητής ό 1_ 
διος μάς τό βεβαιώνει, Απ’ τήν Αθλιότητα 
στήν εύτυχία.

Ή  Κ ω μ ω δ ί α  εΐνε ποιητικό θαύμα 
πού Απόβλεπε στήιν πραγμΑτωση ένός θε. 
τικου πνευματικού θαύματος. Γ ι’ αύτό δέν 
Ανήκει στήν περιωρισμένη Ιστορία τής φι. 
λολογίας. Αλλά προποεντός, στή μυστηριώ. 
δη καί έπώδυνη Ιστορία τοΰ Ανθρώπινου 
γένους.

Μετάφραση Κ . Α. Μ Ε Ρ  Α Ν Α  ΙΟ Υ



Κριτική καί

Γά

Δέν Αμφιβάλλω πώς κανένας άπό τούς 
νεωτέρους μου δέν θάχει Αντίρρηση, άν 
πώ πώς ή όική μας ποιητική γενεά εχει 
οχεδόν «ξεπεραοθή>». Δυό ρεύματα, to 
«κοινωνικο», άρχίζοντας άπό τις «Σάτιρες» 
του Καρυωτάκη και τελειώνοντας στους 
' Ορείχαλκους» τοϋ Κοτνελλή, και τό̂  «ύ. 
περρεαλιοτικο» άρχίζοντας dcno τήν «*Υψι. 
κα,μινο» τοΰ ’Εμπειρικού και τελειώνοντας 
στους «Προσανατολισμούς»  ̂ τού Έλύτη, 
ήρθαν υστέρα άπό μάς. Το ίδιο περίπου — 
δηλαδή περισσότερο — συνέβη καί μέ τούς 
ε^α,χΙστούς άλλως τε, πεζογράφους τής ί
διας γενεάς ,ύστερα άπό τήγ μεγαλοπρε
πή καί γόνιμη έμφάνιση «κι* έκεΤνης του 
11*30 καί τής μετέπειτα. Ά λ λ ά  μέ τήν 
κριτική ; Τί εγινε μέ τήν κριτική ;

Πάνω κάτω εδώ καί 25 χρόνια, ή νεα. 
νική μας συντροφιά φανερωνόταν, χειρα
φετημένη, ιμέ τό δικό της περιοδικό ψύλ
λο, τόν «ϋωμό» — που έξέδιδε μέ δικη 
του δαπάνη ό άγαπητός μου κ. Σπ . Μό. 
οχος, ουγγραψεύς καί κείνος λίγων διηνη 
ματων πού, εντελώς άδικαιολόγητα, re 
σταμάτησε. Στό  «.Βωμό» άντιπροσωπευο. 
ταν ό στίχος, τό διήιγημα, ή μετάφροοση, ή 
φιλοσοφική μελέτη, έλειπε όμως ή κριτι
κή. "Ειτυχε τότε ν ’ άνοιξη ή έκθεσις, αν 
καλά θυμούμαι. τοϋ ζωγράφου Γ ιαλλινα, 
οέ μιάν άπό τις αίθουσες πρός τήν *λα, 
τεία τοΰ Συντάγματος, δπου σήιμερα «γρα. 
ψεία μεσιτών κι’ έιμπόρων κι’ Εταιρείες», 
κατά τό στίχο τοΰ ποιητοΰ. Σχεδόν έντε. 
λώς Αμύητος άπό τήν τεχνική τουλάχιστον 
τής ζωγραφικής, είχα έπιοκεφθή τήν εκ. 
θεοη, μέ όδηγό μου χό φίλο μου ζωγράφο 
κ. Δ. Γιολδάση καί τήν είχα, όσο μου έ- 
πέτρεπε ό πάντοτε λίγος διαθέσιμός μου 
χρόνος, περιεργασθή. Κι* υστέρα άπό λί
γες ήμέρες, έρώτησα τό Διευθυντή τοΰ πε. 
•ριοδικοΰ μας ποιος άραγε άπό τούς συνερ 
γάτες θά έγραψε λίγα λόγια σχετικά μέ 
τήν έκθεση. «Κανείς», μοΰ είπε. «‘Η κρι
τική τοΰ «Βωμοΰ» είνε άκόμη πρόβλημα» 
«Τότε, τοΰ Απάντησα, άν θέλης, θά τά 
γράψω εγώ».

"Ετσ ι κ ι’ έγινε. ’Εκείνο τό μικρό ση
μείωμα γιά τήν έκθεση τοΰ Γιαλλινά στά. 
θηκε τό πρώτο κριτικό μου άρθρο. Δέν τό 
έγραψα βέβαια άπό ειδικότητα. Ούτε τυ 
χον από άπέραντο ενθουσιασμό. Ούτε γιά 
νά έκφράσω τις ιδέες μου έπάνω στίς εί_ 
καστικές τέχνες. Ούτε, πολύ λιγώτερο, 
γιά νά «χτυπήσω» τό ζωγράφο. Ουτε τέ
λος άπό φιλοδοξία — γιά ^νά φανώ στούς 
άναγνώστες τοΰ περιοδικού μας ότι κα. 
χαλαβαίνω κάτι περισσότερο άπό τήν Ποίη. 
οη. Τό έγραψα γιά κάποια γενική συμμε. 
τρία τοΰ περιοδικού — γιά νά yivQ λόγος 
έπάνω σ' ένα καλλιτεχνικό γεγονός της 
στιγμής, άπό μιά συνείδηση χρέους* τοΰ 
κοινωνικού καλλιτεχνικού χρέους. "Επρεπε, 
έ. νόμιζα, ν ’ άσχοληθή, όπωσδήποτε κάποιος 
καί μέ τις καλλιτεχνικές έκδηλώσεις τών 
άλλων καί, άψοΰ δέν υπήρχε κανείς προ
θυμότερος νά τό κάμΏ, τό άν έλαβα έγώ.

Έπάνω σ’ αύτή τή γραμμή στάθηκε δ. 
λη, άνεξαιρέτως δλη, ή κριτική μου έργα. 
σία είκοσιπέντε χρόνων —  βίτε έπρόκειτο 
γιά μεγάλη καί συνθετική μελέτη, εΐτε γιά 
μικρή άναλυτική βιβλιοκρισία νεανικού δο 
κιμίου, προωρισμένη γιά τά «ψιλά» τών 
έφημερίδων Πρέπει νά βεβαιώσω όσους μέ 
διαβάζουν δτι καμμιά έμφυτη, καμμιά ξε
χωριστή κλίση δέ μ’ έσπρωξε στήν κριτι. 
κή, κ ι’ ότι καί τό καλύτερο άκόμη άπό τά 
κριτικά μου δέ μοΰ έδωσε τήν έλάχιστη 
χαρά άπό κείνη πού δίνουν οΐ καθαρά δη. 
μιουργικές έργασίες.

Νομίζω ότι κάτι παρόμοιο συμβαίνει καί 
μέ άλλους μου συνομηλίκους. Ό  κ. Κλέων 
Παράσχος τουλάχιστον μοΰ τό έχει ρητώς 
έξομολογηθή —  χωρίς αύτό νά τόν έχει 
έμποδίσει νά γράψη τόν ένα τόμο τοΰ "Ιω  
νος Δραγούμη καί τούς δυό τόμους τοΰ 
Εμμανουήλ Ροΐδη. ‘Ο κ. Πέτρος Χάρης 
γράψει έπίσης καί διηγήιματα, καί θά 
μπορούσε νά έχη γράψει τά διπλάσια, άν 
ή κριτική δέν τόν άπορροψοΰσε όλοένα και 
περισσότερο. Ό  κ. Ίω . Μ. Παναγιωτό. 
πουλος, θαυμάσιος ποιητής, θαυμάσιος πε. 
ριηγητής, ή μπορούσε, είμαι βέβαιος, νά έρ_ 
χεται πιό πολύ σ’ έπαφή μέ τή φύση πού 
τόσο τήν αισθάνεται, άν δέν είχε νά κα. 
ταπιασθή μέ τόν κριτικό άθλο τής 
«Πρωίας».

Λίγο ϋστερα άπό μάς ήρθαν, άλή. 
θεια, οί καθαυτό κριτικοί. ‘ Η κ. "Αλκής 
θρύλος, ό ,κ. ΑΙμίλιος Χουρμούζιος, δ κ. 
Δημαράς, ό κ. Γιάννης Χατζίνης, έπειτα 
ό κ. Α. Καραντώνης. Κα ί, τά τελευταία 
αύτά χρόνια, άπό τις στήλες τών «Νεοελ. 
ληνικών Γραμμάτων» ό κ. Μυλωνογιάννης.

Καί — ώς έδώ. Ούτε ένας περισσότερο, 
οϋτε ένας λιγώτερο. Ή  Ποίηση άλλαξε, ή 
Πρόζα έπίσης, άλλ’ ή Κριτική τής γενεάς 
μου καί ή όλίγη μετέπειτα δέν έχει «ξε_ 
περασθή» — δσο καί άν περονΰν τά χρό. 
νια κι’ ουτε υπάρχει, πρός τό παρόν, έλ_ 
πίδα νά ξεπερασθοϋν άπό κανένα. *Ά ν οΐ 
κριτικοί βαρεθούν, θά σωπάσουν μόνοι 
τους. "Α ν  βαρεθούν ! Καλλίτερα θά έλε
γα — άν λιποτακτήσουν. Γιατί, δέν ύπάρ. 
χει άμψιδολία ότι ή κριτική τους θητεία 
πού πέρασε ήδη τήν έφεδρεία, πρόκειται 
νά είνε Ισόβια.

Καί συμβαίνει άραγε τούτο έπειδή οί 
νεώτεροί μας δέν έχουν ούτε Ιχνος άπό 
τήν... κριτικήν ίδιοψυΐα τήν ίδική μας ; 
"Η  άραγε στερούνται τάχα άπό τήν... ά. 
πέραντη μόρφωση πού χρειάζεται γιά νά

Κριτικοί ·  ·  ·  ·  Εισαγωγικό σημείωμα ·  ·  ·  ·
ΥΡάψπ κανείς δυό λόγια έπάνω σ’ ένα 
σύγχρονο έλληνικό βιβλίο ; Ούτε τό ένα, 
ουτε τό άλλο. Ο Ι σημερινοί νέοι δέν θέ. 
λουν νά σπαταληθοΰν, δέν θέλουν νά κά. 
μουν τίποτε πού νά είνε έξω άπό τό κέφι 
τους — μέ τήν Ιδέα πώς έτσι θά λιγοστέ
ψουν τή δημιουργική τους δύναμη. Εΐνε 
δηλαδή καθαρά ένα ψαΐνόιμενο δημιουργι
κού, άς πούμε έτσι, έγω^σιμου — πού ώς 
σήιμερα όμως είμαστε υποχρεωμένοι νά 
διαπιστώσω με δτι δέν έδωσε καμμιά τόσο, 
τόσο μεγάλη δικαιολογία της ύπάρξεώς 
του...

Τέλος πάντων, ,δέν θέλω νά έπηρεάσω 
τούς δημιουργούς—  "Οσον ο,μως γιά κεί. 
νους πού εΐνε συνάμα καί λίγο φιλόδοξοι, 
αύτοί έχουν λάθος άν νομίζουν δτι μέ με. 
ρικές στροφές σ’ έλεύιθ&ρο στίχο, τονισμέ, 
νες προπαροξύτονα καί μέ τήν αυθαίρετη 
διαίρεση τών στίχων πού έγινε σήίμερα καί 
αύτή σχεδόν στερεότυπη, θά έπιβληθοΰν 
ταχύτερα, παρ’ δσο άν έγραψαν κριτική. 
‘ Η κριτική εΐνε σπανιώτερη άπό τόν έ. 
λεύθερο στίχο κι’ ή κριτική έχει άπ’ άρ. 
χής νά κάμη μέ όνόματα όπωσδήποτε κα. 
θιερωμένα... Εΐνε ίσως, πιό δύσκολη. Ά λ  
λά δέν θά γίνεται βέβαια κάθε μέρα. Έ 
τσι, δ,τι δέν κατορθώνει ή Ιδέα τοΰ συλ. 
λογικού χρέους, θά τό κατώρθωνε ίσως ή 
φιλοδοξία — πού δέν εΐνε πράγμα καθό
λου άξιοκατάκριτο, δταν εΐνε γόνιμο καί 
θετικό.

'Οπωσδήποτε, είκοσιπέντε χρόνια υστε. 
ρα άπό τό πρώτο κριτικό μου σημείωμα 
γιά τήν έκθεση ζωγραφικής τοΰ Γιαλλινά, 
έγώ, έπειδή έχω άκόιμη τήν ίδια αίσθηση 
τής συμμετρίας καί τοΰ φιλολογικού συνό. 
λου δτΛος τήν είχα καί τότε, άρχίζω πάλι 
νά χαράζω μερικές κατά τό μέλλον καί 
ήττον συστηματικές κριτικές γραιμιμές γιά 
τά σύγχρονα λογοτεχνικά έργα. Δέν φαν. 
τάζομαι καί τώρα, δσο κι’ άν τό εύχομαι, 
δτι ή κριτική μου αύτή περίοδος πρόκει. 
ται νά εΐνε ή τελευταία. Έ ν α ς  ποιητής 
μπορεί νά ξεπεταχτη καί ξαφνικά, έκεΐ πού 
κοπείς δέν τόν περιμένει. "Ενας πεζογρά. 
φος, πολύ δυσκολώτερα. Κ ι ’ ένας κριτι. 
κός εΐνε άπολύτως άδύνοετο νά άντικατα. 
στήση έναν Ajro τούς πιό ήλικιωιμένους του 
συναδέλφους, τή στιγμή πού κοτνένα ση. 
μάδι, στόν έντυπο ή στόν ποοφορικόν όρί. 
ζοντα, δέν τόν προανοεγγέλλει.

Τ ΕΛ Α Ο Σ  Α Γ Ρ Α Σ

Ρ Ε Σ ΙΤ Α Λ  Τ ΡΑ ΓΟ Υ Δ ΙΟ Υ
Στά  « ’Ολύμπια» δίδεται στίς 22 τρέχ. 

τό ρεσιτάίλ τραγουδιού τής δ)δος Φωψώς 
Βραχνού, διπλωματούχου τοΰ Ελληνικού 
Ωδείου, γνωστής καί διακεκριμένης ^<αλ 

λιτέχνιδος.

ΘΕΑΤΡΟ " Ρ Ε Χ
ΘΙΑΣΟΣ Μ . Κ Ο Τ Ο Π Ο Υ Λ Η  
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : Β. ΛΟΓΟΘΕΤΙΔΗΣ

I I

Δ Ε Υ Τ Ε ρ Α  6  ') 2 Μ. Μ-

I I

Δ. ΨΔΘΔ

Ε ΛΑΦΡΟΜΥΑΛΟΙ
HE ΙΟΙ Β. ΛΟΓΟ0ΕΤΙΔΗ

//

Άρχίζοντας τήν παρακολούθηση τής 
καλλιτεχνικής ζωής, πού σχετίζεται άμε. 
σα μέ τή μουσική κίνηση στόν τόπο μας, 
έκψράζουμε πριν άπ’ δλα τις ευχαριστίες 
μας στή διεύθυνση τοΰ περιοδικού για τήν 
τιμή πού μάς έκαμε μέ τήν άνάθεση τής 
στήλης αύτής. ___

θά κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια 
γιά νά Ικανοποιηθούν στή στήλη μας κι’ 
οι τρεις παράγοντες στή μουσική κίνηση : 
ό δημιουργός καλλιτέχνης, ό έκτελεστής 
καλλιτέχνης καί 6 Ακροατής.

'Ο  έκτελεστής σάν φορέας τοΰ μουσχ. 
κοΰ πλούτου, πού ύπάρχει άμύθητος μά 
καί σιωπηλός στους άψυχους δγΚους τής 
παγκόσμιας μουσικής βιβλιοθήκες δέν εΐ. 
νε παρά ό μάγος έκεΐνος, πού, υστερ’ άπό 
έπίπονες μελέτες, προσπάθησεν άπειρα νά 
ύπερπηδήίση εμπόδια ώσπου ν’ Απόκτηση 
τή θαυμαστήν Ικανότητα νά προσψέρη 
στούς άλλους έκευνο τδ είδος τοΰ ωραίου, 
πού μέ τήν Ακοή δονεί τήν έσώτατην Ιδιο. 
συστασία τής ψώχής μας πρός τή σύλλη. 
ψη τής καλλιτεχνικής όμορφιάς, πού τό 
πνεύμα τόσων δημιουργών τής τέχνης τώΥ 
ήχουν σένέλαβε κι’ Αποκρυστάλλωσε γρί- 
ψικά στοΰ μαγικού πεντάγραμμου τή φι
λόξενη Αγκάλη.

Εΐνε, Αλήθεια, μεγάλη κι* ύψηλή τοΟ 
έκτελεστή καλλιτέχνη ή Αποστολή κι* εΐ, 
νε άφάνταστα σημαντικός ό προορισμός 
του — άπό τή διαπαιδαγώγηση τοΰ κοινού 
ώς τήν έσώτατη καλλιτεχνική τέρψη τοΰ 
προηγουμένου άτόμου.

‘Ο  έκτελεστής καλλιτέχνης είνε έκεΐ. 
νος, πού κάνει υποστατή καί λαλούμενη 
τού παλλόμενου μουσικοΰ ήχου τήν δπαρ. 
ξη, τή λανθάνουσα κάτω άπό τήν άλαλη 
μορφή του φθογγόσημου. Ό  έκτελεστής 
εΐνε ό Ιερέας τού μουσικοΟ ή^ςου, τοΰ ή 
χου πού έμάγεψε τόν κόσμο πουζησε πέρα 
μακρυά στά βάθη τών αιώνων κι’ έπλασε 
άπό ιερή συγκίνηση στή φαντασία του 
τις γνωστές· μυθικές θεότητες τοΰ πνευ
ματικού κάλλους, τοΰ μουσικού ήχου πού 
μαγεύει καί τόν κόσμο πού ζεί σήμερα 
καί καταπονείται πλάθοντας μέ τόν πόνε. 
μενο στοχασμό του μιά θεά τής ευτυχίας 
- άγάπης, πού δέν τή νοιώθει παρά μό.

*3*3*3*31313*31313^^

ΘΕΑΤΡΟΝ "ΠΑΡΚ,,  *
Τηλέφωνον 83-003

Μ ΑΝ Ω Λ ΙΛΟ Υ-Π ΛΠ Π ΛΖ  
ΔΕΝΔΡΔΜ ΗΣ

Κ α λ λ ιτεχ ν ική  Δ ιεύ δυνο ις :
Γ. ΠΑΠΠΑ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

JACQUES DEVAL

ΓΙΑ ΕΝΑ ΟΜΟΡΦΟ 
• Κ Ο Ρ Ι Τ Σ Ι  ·

ΚΟΜΕΝΤΙ
Μεταφρασις : Γ. Φ Τ Ε Ρ Η  
Σκηνοθεσία  : Ν. Δ Ε Ν Δ Ρ Α Μ Η  
Σ χ έ δ ια : ΚΑ . Κ Λ Ω Ν Η  
'Ιδρυτής : Α Λ . Κ Ο Ρ Ω Ν Α ΙΟ Σ  

Ά π ο γ ευ μ α τ ινα Ι: Πέμπτη, 
Σάββατον, Κυριακή ώρα 6 ‘ /2 
Β ρα δυ να ί: ώρα 8 ι/2 κα θημε

ρινώς
Σ Η Μ . Εισιτήρια πωλοΰνται 

είς τό ταμεΐον τοϋ θεάτρου. 
Τηλέφωνον 83 003.
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Τέχνης τήν άποκλειστική πα. 

γιά τήν τέχνη κι’ ή τέχνη για

" Κ Α Λ Λ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α  ΝΕΑ,,
θεωροΰνε όλους τούς αναγνώστες συνερ

γάτες τους. θέλο υ ν  νάρθουν σέ στενή έπαφή 
καί κατανόηση μαζό τους έξετάζοντας κοινά 
κάδε άποψη στά^ζητήματα πού ένδιαψέρουνε 
κάθε ζωντανό άνθρωπο.

Οί στήλες είναι πρόθυμα άνοιχτές σέ κάθε 
άξιόλογη συνεργασία πού θά στέλνεται κΓ 
Ιδιαίτερα προσπάθειες τών νέων.

νο μέ τής 
ρουσια.

"Ολα  
δλα.

Μά ή άγάπη, νά ή εύτυχία ! "Ολες οί 
έκψάνσεις τής ζωής, δλα τά έίκχγγέλμα. 
τα κι’ οί βιωτικές περιπέτειες τών άτό. 
μων νά μήν εΐνε παρά τά μέσα πού θά 
έξασψαλίζουν στόν άνθρωπο τήν πνευμα
τικήν άνάπτυξη καί πληρότητα καθώς καί 
τήν ΰλική καί σωματικήν άνεση γιά τήν 
τελειότερη καί πληρέστερη θεραπεία τής 
■πολύμορφης τέχνης.

Στήν κατ’ έξοχήν τέχνη, δπως χαρά. 
κτηρίζεται ή Μουσική γιατί τό ύλικό της 
εΐνε τελείως ρευστό καί άϋλο, ό έκτελε. 
στής καλλιτέχνης εΐνε δίκαια ό μύστης, 
πού μέ τήν κρυφή τής ψυχής του δύναμη 
δένει τούς φθόγγους του δημιουργοΰ καλ. 
λιτέχνη στόν παλμό του μουσικοΰ όργά. 
νου πού χειρίζεται γιά νά μας δώση μέ 
τό συνταίριασμά τους τήν έσώτερη έκείνη 
ούσία. πού κυριώτατα αύτή άποτελε.ί τό 
καλλιτέχνημα τού μουσόυργου.

Τέτοια ή άξία τοΰ έκτελεστή. Λί5τός μι. 
λάει, α^τός μαγεύει, αιύτός, έρ,μηνεΟοντας 
τό μουσικό εργο, δίνει, θαρρείς, τήν ψυ_ 
χή του μαζί μέ τήν τέχνη του γιά τοΰ ά. 
κροατή τήν ύπέρτερη άπόλαυση καί χαρά.

Γ ι ’ αύτό κι’ εύθύνεται ό έκτελεστής τό. 
σο γιά τή σύνθεση τοΰ προγράμματος τής 
προσφοράς του δσο καί γιά τδν £άθμό 
τής πλησίασής του στό ύψος τοΰ έργου 
πού έρμηνεύει ή μέ μιά λέξη γιά τήν προ. 
σέγγισή του στήν άπόδοση έν γένει της 
ούσίας τού έργου πού έκτελεΐ.

Ιδ ο ύ  τό ση,μεΐο, πού' άπ’ αύτό έκπο. 
ρεύεται κυρίως ή σκοπιμότητα τής κρι. 
τικής.

’(Από τά παραπάνω βγαίνουν πολλά 
συμπεράσματα χρήσιμα γιά κείνους πού 
κρίνουν μά καί γιά κείνους πού ζητάνε, 
διαβάζοντας τήν «κριτική», νάσυμπληρώ. 
σουν τή μάθησή τους εϊτε έκτελεσταί εί
νε αύτοί εϊτε άκροατές.
10 ’ Ιουνίου 1943

Γ. Β .  Κ Α Ζ Α Σ Ο ΓΛ Ο Υ

Ο Λ Ο Ι ΟΙ ΦΙΛΟΙ 

Τ Ω Ν  Π Ε Ρ ΙΟ Δ ΙΚ Ω Ν

ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ  

14 ΟΥΝΙΟΥ 11 π μ.

© ΣΤΗΝ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ

ΠΟΡΤΗ  

ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Σ Τ Ο  Θ Ε Α Τ Ρ Ο

Ρ Β Ξ „

Τό περιοδικό

"Ρομάντσο,,
άσψαλώς κατέλαβε  
τήν πρώτην θέσιν 
τών έκδιδομένων τής 

κατηγορίας του.
Ή τελευταία άνα- 
καίνησίς του είς έμ- 
φάνησιν καί περιεχό- 
μενον, τιμά, άληθηνά  
τόν έλληνικό περιο

δικό τύπο.

• ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΝΕΑ ·  ·  ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ·
ΙΤ Α Λ ΙΑ .—  Σάν άπό τή ποιοτική ί- 

ποψη £χει κχλλιτέρεψη καταπληκτικά 
ή τελευταία ιταλική παραγωγή.· χπί
τήν έμπορική πλευρά ΐχει πάρει κυριο
λεκτικά χά πρωτεία στή, Νδτιο ΕΟρώπη 
’Ακόμα καί στήΰ σηιμε ί̂^ή ααιζόν (άρ- 
χές καλοκαφιοΟ) πού γενικά θεωρείται 
σάν έ ποχή άπλδς προπαρασκευής, καί 
περιωρισμένης έν£ργη·ηκ6τητας, τά I. 
ταλικά στούντιο στή ΤσινεΌσιτά παρου
σιάζουν κυριολεκτικδς δργασμδ έργα-
σΐας.

Πάμπολα φίλμ βρίσκονται ατύ -ιτάδιο 
τής πραγ,ματοποίϊϊσις καί οί άνιτιπροτευ- 
τικώτερες σκηνοβέτες χής ’Ιταλίας έργά. 
ζονται σαδτί.

Λ  '0  σκηνοθέτης Ζάν ντέ Λουμούρ 
γυρίζει τήν «Εμφάνιση» μαζί μέ τήν 
ύπέροχη Άλίντα Βάλλι, τόν Άμαντα'ΐς 
Ν-ατσάρι καί τδ Μάίξιμο Τζιρόιττι. Τό 
αύτό θεωρείται σάν τά πρωτοτυπώτερα 
έ,'.γα χής ’Ιταλικής κινηματογραφίας.

»* Ό  Γκαριμίνε Γκαλόνε διευθύνει τΙς 
«θλιιμμένες ’Αγάπες» μέ τδ Τζϊνο 2έρβι 
καί τή Λ. Φερέντα, Άντρέα Κέκκι, τό 
γάλλο Ζύλ Μπερρύ, ’Ερρίκο Βαρίζιο καί 
τδ Γΐκουζέπιπε Βέρνι. ’Επίσης συιΐ-Κίχετά- 
σχουν στούς δευ'τερεύοντας ρόλους μιά 
σειρά άπό έκλεκτά οτελέχη τοδ κινημα
τογράφου. >

Λ  Ό  Γκοφρέντο Άλεξαντρίάνι πρα
γματοποιεί τή κινηματογραφική κωμω
δία «Ποιός τόν είδε;» μέ τό Βιργίλλιο 
Ριέντο.

Α Ό  Ζάν Μπουαγιέ, δ δντρας τής 
Ντανιέλ Νταρ:έ, πού τώρα εργάζεται σΐ 
ιταλικά στοόντια, γυρίζει τδ πικάντικο 
φίλιμ «Ό Διάολος πάει στό κο.λλέγιο» 
μέ τή Λίλια Σίλβι καί τδ Λεονάρδο Κορ. 
τέζε.·

Λ  Ό  Κάρολος Γκαπογκαλιάνι έργάζε- 
τα: γιά τδ φίλμ «ΙΙροσοχή! τό γύρισμα 
αρχίζει» μέ τδ Γζίλι, τή .Μα,ργιέλλα 
Μάττι καί τό Ρασάνο Μπράτσι. Κατά τή 
γνώμη έκείνων nob παρακολούθησαν εϊ- 
νε ένα φίλιμ γιομάτο λεπτό γοίίστο κα'. 
πικάντικη άτιμόσφαιρα.

.** Στό στούντιο «Σκαλέρα» δ Φλά5:ο 
Κ αλτ; 6 άρε γυρίζει τά έσωτερικά τής 
“’Ανάστασης» πού πρωταγωνιστεί ή α
γαπημένη τής Ευρώπης ΝτορΙς Ντου· 
ράντι.

*** Ό  Άλτξης ΓΛηλιαζέτι ϊνας *ητ6
τούς πρω'τοπδρους τοδ ίταλικοϋ φίλμ, έ· 
δδ κα! τρεις βδομάδες έχει Αρχίσει τό 
φίλμ «’Ινστιτούτο Γκριμάλντι». Γιά τή 
δημιουργία Χής έπιστημονικής αύτϊ)ς χαι 
νιας συνεργάζεται μιά όμάδα άπ’ τούς 
γνωστότεριυς ήθοποιοός.

Α '0  ταγματάρχης Ντέ Βομπέρτις θά 
ιιάς παρουσιάσει τΙς δυδ χελευταίες x-j» 
δημιουργίες «"Ανχρες είς τούς ούρα- 
νους» καί τδ θαλασσινό Ιργο «Ναυτικοί 
δίχως άστρα».

Λ  '0  Μάριο-Ματόλλι γυρίζει χή κω
μωδία «Είστε έλεύτ.ερος», κοινωνική 
σάτυρα μέ πρωτότυπο θέμα. Πρωταγωνι
στής είνε δ “Αλντο Φαμπρίτσι.

Λ  'Στό στούντιο Α. Σ. I. δ Μάριο 
Σολντάτι έργάζεται στδ φίλμ «Φηλέ; 
αυνοικίες» Ινα ρεαλιστικό κοινωνικό 
φίλμ.

*« Στήν έχαιρεία «Ζιχάνου» δ Βλαδ. 
Στριγγέφσκυ πραγματοποιεί τή «Σάρκα 
καί ψυχή» άπ’ τά δυνατώτερα δπως i iv t  
φίλμ μέ τή περίφημη ”Ιζα Μιράντα.

Λ Ό  Μάριο Μάσσα στδ ίδιο στούντιο 
γυρίζει τδ «’Απαγορεύεται στούς άνθρα- 
κωρΟχους».

Α '0  Γκενάρο Ργγέτι τελειώνει τήν 
ταινία «Ιστορία τής Γαρδελιού» μέ τή 
Μαρίνα Μπέρτι καί τδ Κλό-mo Κόρρα.

Λ Καί τέλος άπ’ τά ύπέροχα φίλμ 
τοΟ ίταλικοδ κινηματογράφου θεωρείται 
άριστούργημα τοΟ νεαρού σκηνοβέτη Γε
νάτο Καστελάνι, πού έπειτα άπδ τή τε
ράστια έπιτυχία τοΟ έργου του χδ «Χτύ
πημα χθ0 πισχολιοΟ» πραγματοποίησε 
χδ φιλμ «Ζαζά».

Ή  Ζαζά» εΐνε μιά άπ’ χΐς κωρωνίδες 
τρδ ιταλικού σινεμά.

ΓΕΡΜ ΑΝ ΙΑ .—  Στά άπειρα φίλμ τής 
Οδφα καί τις Τόιμπις, πού τό καθένα ξε

περνάει χό προηγούμενο σέ καλλιτεχνι
κή έπιτυχία, τώρα προστίθενται τά ά- 
ριστουργηματάκια τδν τριδν φίλμ πού 
θά μιλήσουμε άναλυτικά στά έπόιμενα 
φύλλα.

Ο ΓΓΓΑΡΙΑ .—- "Έπειτα άπδ τις μεγά
λες έπιτυχίες της ή Καταλίνα Καράντι 
γυρίζει τδ φίλμ «"Ελλη θά γυρίσης!» 
άπδ τά δραιματικώτερα φίλμ τού οδγγρι- 
κού σινεμά.

ΓΑΛΛ ΙΑ .—  Ή  ΜαρΙ Μπέλ γυρίζει τό 
νέο της Φίλμ μέ σκηνοθέτη τόν Ζάν Κα- 
πή. '0  γνωσχός ρεζιοσέ τοδ θεάτρου 
μάς έπιφυλάσσει δπως λένε §να λεπτό 
έργο μέ πολλή φινέντσα. Κατά τΙς έλ
πιζες μάλιστα έκείνων πού παρακολου
θούν τδ γύρισμα θάχει μέσα... δικαστή
ριο!

ΕΛΛΑΔΑ.—  Ό  κ. Καλαφάτης ίνας 
άπδ τούς καλλίτερους σκηνοθέτες μας, 
πού σπούδασε στή Γαλλία καί Γερμανία, 
θά γυρίση τδ «’Αγριολούλουδο» τού Νιο- 
βάνα.

Α Τά έργαστήρια «Φίνος» έιργάζονται 
πυρετωδδς γιά δυδ νέα φίλμ. Τδ 5να 
σκηνοθετεί δ κ. Ά λ . Λειβαδίτης καί τ’ 
άλλο δ κ. Δ. Ίωαννόπουλος.

Α Στδ γνωοτδ θεατρικό κ. Δημ. Μπό- 
γρη έγιναν σεβαστές προτάσεις άπδ σο
βαρή έλληνική κινηματογραφική Εται
ρεία νά δια.σκευάση τ’ «Άρραβωνιάσμα- 
τά» του.

Λ '0  έκλεκτός συγγραφέας έπιφυλά- 
χτηίσε ν’ άπαντήση. 5 .

ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΙ ΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ 
ΤΟΥ 11:1 η

I. Συνηθίζουν νά λένε : ‘Η  Τέχνη 
είναι δ καθρέφτης τής διανοητικής άνά· 
πτυξηο μιαο χώρας σέ μιά ορισμένη έπο
χή. Αύτό είναι αρκετά σωστό αν κατα
νοήσουμε τό καθρέφτη σάν συγκεντρω
τικό φακό πού δείχνει δχι τήν ανάπτυ
ξη ολόκληρου τοΰ λαοΰ, μιας ορισμέ
νης δμάδας ανθρώπων πού έχει τις αν
τικειμενικές δυνατότητες νά συνειδητό 
ποιεί τόν εαυτό της καί τή συγκεκριμέ 
νη στιγμή.

Κ ι’άκόμα πώε: Οί τεχνικοί όροι προσ
διορίζουνε τήν άνάπτυξη τής τέχνης— 
μιά καί ή τελευτβία είναι καθρέφτης 
τής έπογής της.

"Αν θελήσουμε νά καταλάβουμε τις 
παραπάνω αλήθειες δίχως προκατάλη
ψη θά καταλάβουμε τήν ανόητη συζή
τηση πώς δ κινηιιατογοάφος δέν είναι 
Τέχνη η «δέν είναι ακόμα σήμερα» 
Τέχνη.

«Ό τ ι συνθετικώτερο καί ψηλότερο 
εχει νά έπιδείξει ή έποχή μας στήν 
Τέχνη μας τό δίνει στό σινεμά» ελεγε δ 
Ρενέ Κλαίρ τελειώνοντας τό εκατομμύ
ριο. Κιαυτό στό 1932 πριν δοΰμε τό 
«Δόν Κιχώτη» τηΰ Πάιιπστ, ή τά έργα 
τσϋ Ζίσνμακ άπό τή Γερμανία, γιά νά 
μήν μιλήσουνε γιά τά ίίλλα αριστουρ
γήματα τής παγκόσμιας κινηματογρα
φίας— χωρίς νά ξεχνάμε καί τή βιομη
χανία πού παράγει en serie γιά τά ε
ρωτευμένα δεσποινίδια.— Ό  Κινηματο
γράφος είναι τεχνική ;

Ό τ ι βέβαια υπάρχουν ανόητοι δν- 
θοωποι στόν κόσμο δέν ταρνιέται κα
νείς, μά δτι ποέπει νά είναι συνειδητά 
ανόητος ένας άνθρωπος γιά ^ά Ισχυρί
ζεται πώς δ κινηματογράφος είναι δου
λειά μηχανικού μονάχα αυτό είναι όλο- 
φάνερο. Λέω συνειδητά ανόητος γιά νά 
μήν πώ άπό θέση αντιδραστικός.

Ά ς  σκεφτοΰν δμω§ όσοι είναι ακα
τονόμαστοι τή σημασία τής τεχνικής 
γιά τή πολυφωνική δρχήστα, γιά τό 
θέατρο καί τέλος γιά τήν αρχιτεκτονική.

— Ό  κινηματογράφος είναι κονσέρβα- 
ρισμένο θέατρο ;

Ό  Ράϊνχαρτ απαντώντας σέ μιά πα
ρόμοια ερώτηση ρώτησε.

— "Εχετε δει ποτέ σας φίλμ.
Είναι αναμφίβολο πώς έχει δανειστεί 

δρισμένα στοιχεία άπ' τις δλλες τέχνες, 
πού τά έχει αφομοιώσει τοποθετόντας 
τα στό δικό του πρίσμα. Ωστόσο κανείς 
δέν θά μπέρδευε τό χορό μέ τό θέατρο

«"ΗίΓσονα τέχνη» κάλεσε 6 Πλάτων τή 
Μουσική. "Α ν δ έραστής αύτός τοΟ Λόγου 
ζοΟσε δυό χιλιετηρίδες ώργότερα 9* Α
ναιρούσε τόν χαρακτηρισμό του. Μά ϊζη. 
σε σέ μιάν έποχή πού άκμαζίν ύ λόγος 
πληρώνοντας μέ τόν κατο^τληκτικό του 
όγκο και χό παραμικρότερο κενό τής ζω_ 
ής καί παραμερίζοντας σέ δεύτερη μοίρα 
κάβε άλλάτρια καλλιτεχνικήν Εκφραση. 
"Εζησε τήν έποχή, πού ή μουσική δέν εί
χε  άνεξαρτησία άλλ’ άποτελοΰσε μιάν ύ 
πογράμμιση ώρισμένων διαθέσεων του 
άνβρώπου: τής χαράς καί τής προσευ
χής του.

‘Ο Λόγος, στοιχείο ζωής, πού τά έκ_ 
θαμβωτικά έκεΐνα χρόνια &ρτασε στό κο. 
ρύφωίμα τής Λκμής του, μεταχειρίστηκε 
τή Μουσική μέ φιλαρέκεια καί αύτοερω. 
τισμό. Σά ν  Ενα ώραΐο φόρεμα, πού καί 
χωρίς αύτό ή γυμνότητα δέν παύει νδναι 
ώραία. Τή μϋταχί: ιρ ίοτηκε.· άκόμα σάν τέ. 
χνασιμα στή στενότείρη έπαφή του μέ τόν 
άνθρωπο. Μέσα όμως άπό τήν αύΚεπί- 
γνωση τής άξίας του διαισθάνθηκε τή δι
κή της άξία. Έίκε&νην, πού ή μουσική 
δέν είχε τΙς δυνατότητες νά ύπολογίση, 
δριακάμενη άκόμα σ' έμδρυώδη κσπάστα. 
ση. Τί άλλο άπό τή διαίσθησή του αύτή 
είνε ή καταφυγή του στή συνεργασία 
της, γιά νά συγκινήσει τό «άλογο}> στοι
χείο τών ζώων, άπό τά χείλη τοϋ 'Αρίω. 
να και τοϋ Όρφέα;

Κανένα σημείο στήν πορεία τής Μου. 
σικής δέν συνταυτίσθηκε μέ τήν δική του 
πορεία. Μεταξύ τους πάντα, μέσα στό 
πέρασμα τοΰ καιρού, τό ίδιο χρονικό διά
στημα, πού μεσολάβησε άπό τή στιγμή

οΰτε καί τή «Ρωμανεσαντιμέντα» τοΰ 
Αϊνστάιν με τή μουσική. Αύτή είναι ή 
κινηματογραφική ερμηνεία τοϋ ομωνύ
μου κοματιοΰ τοΰ Άρχαγγέλλου. Τά 
έργα τοϋ Ντίσνευ ξεκίνησαν άπό τή ζω
γραφική γιά νά τά μπερδεύεις μέ τόν 
Πικάσσο η τό Ματίς είναι έΟελημένη 
δγνοια.

I I )  Ό  κινηματογράφος είναι γνήσιο 
παιδί τής εποχής μας. Συνειδητοποιή
θηκε σύγχρονα μέ δλες τις σημερινές 
μορφές τέχνης καί μόλις 47 γρόνια άπ’ 
τή γέννησή του βρίσκεται στή πρώτη 
γραμμή γιά τή καθιέρωση νέων ret πτη
τικών άξιων. Είπανε πώς είναι τό νόθο 
παιδί δλων τών τεχνών- Σήμερα όμως 
τραβάει έ'να νικηφόρο δρόμο καί — τό 
κυριώτερο— δικό του.

Ή  κίνηση καί ή φωτογραφία είναι 
τά ουσιαστικά του στοιχεία. Μά πίσω 
άπό αύτά στέκονται διακοσμητικά τά 
στοιχεία πού δανείστηκε καί αφομοίωσε 
άπό τις δλλες τέχνες. "Ολες έπέδρασαν 
πάνω του από τήν αρχιτεκτονική ώς τή 
ποίηση, μά καί ο’ όλες ή επίδρασή του 
είναι γνωστή. Τό σημερινό μυθιστόρημα 
άπειρα διδάχτηκε καί διαβάζοντας ένα 
ποίημα τοΰ Έλλυάρντ θά βρής δμοιό- 

' Ή  μουσική πλάι του πήρε καινούρ
για μονοπάτια μά τραβάει τόν δικό της 
ορίζοντα.

Στό Θέατρο ή επίδρασή του είναι πιό 
φανερή. Ή  τάση δημιουργίας «συνθε- 
τικοϋ θεάτρου» έχει πολλά διδαχτεί 
τδ Σινεμά. Άποδ. Κ.

πού ό <5όνθρωπος ξεστάμισε τήν πρώτη ά. 
ναρθρή του κραυγή ίσαμε τή στιγμή, που 
άπό τήν Αλλεπάλληλη έποτνάληψ ήτης ά. 
ναίδόθηκε νεογέννητος ό τ 6 ν ο ς. Ό  
Λάγος είχε προτεραιότητα γέννεσης. ‘ Η 
έξέλιξή του δάδιζε πάνω στό δρόσημα 
μιας προτεραιότητας. *Η Μουσική ήταν 
δευτερολογία. ’Εκείνος μαγνήΐτισε τήν 
άνθρώπινη σκέψη, τή δοή6ησε στή λυση 
τών προβλημάτων της, τή στιγμή πού τά 
προβλήματα αύτά άπασχολουσαν, πάνω 
άπ’ δλα, τή συνείδηση κα! τήν άγωνία 
τοΟ άνθρώπου. 'Η  διαλεκτική του διού. 
γεια ήταν Μνα προσόν, πού ή μουσική έξ 
αίτιας τής ύπόσταισής της δέν μπορούσε 
νά προδάλλει. Μά ύποσυνείδητα, μέσα σέ 
τούτο τόν άγώνα του δέν δκαμε τίποτα 
άλλο άπό τό νά προετοιμάζη τόν άνθρω. 
πο νά τή δεχτεή μέ τήν ίδιαν άναικούφιση 
πού δέχτηκε έκεϊνον, δταν θά όλοκλήρωνε 
τόν έαυτό τ^ζ·

*Η ώρα αύτή όόργησε. Ή '  μουσική δέν 
Ιίταν μία ότδηλη πνοή, πού . ζητά €ν’ ά. 
πλό κέντρισμα γιά νά έξωτερικευθή καί 
νά γίνη χείμαρρος. Τά συστατικά της, 
τάτε, δέν ε!χαν ποιητική ρευστότητα. Έ .  
νώ εΐχεν έσωτερική συγγένεια μέ τήν 
ποίηση είχε κα! έξωτ&ρικές συγγένειες 
μέ τις εικαστικές τέχνες. Αιτοΰσε τά τε. 
λειοποιημένα μέσα της έκφρασης, πού έ. 
κείνες τά βρήκαν στή σμίλη κα! στό χρω 
στήρα. ’Επί πολύ καιρό εζηισεν ένσ δρά. 
μα, μοναδικό ίσως στό είδος του. Εϊχε 
στή διάθεσή της τό Αρτιότερο έκφοαστικό 
μέσο, τόν λάρυγγα, μά έκεΐνος έξυπηρε. 
τώντας μέ φυσιολογική πιά ειδικότητα τό 
Λόγο τήν παρέδιδε δέσμια στήν υπεροχή 
του. ΑΙσθανόμενη βαθύτατα τήν έξάρτισή 
της άπό τή φωνή, τής όποιας στάθηκε φύ. 
τρο, χρειάστηκεν εϊκοσι σωστούς αιώνες 
γιά νά 6ρή άνεξάρτητα έκφραστικά μέσα. 
νά περιμένη τήν τελειοποίησή τους κα! ν* 
άποτυπώση τις δυνατότητές τους στή ση. 
μερινή μουσική γραφή. ‘Η σημειογραφία 
της μέσα στήν έξέλιξή της γνώρισε στά. 
δια πρωτογονισμού, ένώ ό Λόγος εϊχε πο. 
λύ πριν όλοκληρώσει τό ’Αλφάβητό του. 
Ό  ρυθιμός της χώλαινε. Ταλαντευόταν με_ 
ταξύ χορδής καί φωνής, μέ τήν κατά δια. 
στή’ματα βεβαιότητα, πώς μόνο σέ ιιιάν 
άπό αύτές θά όλο κληρωνόταν καί θά Απέ
διδε.

Τά Ιστορικά πεπρωμένα πού πέρασαν 
σά θύελλες πάνω άπό τόν πλανήτη μας 
τήν άγνόησαν έπί πολλές έκαιτονταετίες. 
"Είμενε πάντα στή στοιχειώδη μορφή της, 
πότε σάν ενα πάοεργο είδος καί πότε σά 
μιά στοιχειώδης άνάγκη, πού δέν Απαιτεί 
δμως συμπύκνωση ή Ανάλυση, γιοττί βρέ. 
θηκεν &τσι. "Ωσπου, στήν πιό σκοτεινή πε. 
ρίοδο τής Ιστορίας, στό μεσαίωνα, πού 
τό τέλμα του γσνιμοποίησε κατά βάθος τό 
έδαφος του κόσμου, προσέχτηκε περισσό, 
τερο, βρήκε τού<; πιστού€ της καί γιατί 
δχι τούς έφευρέτες της. "Αρχισε γά ύπάρ. 
χη σά μιά αύτοτελής μορφή τής τέχνης 
άπό τότε πού συμπλήρωσε τό Αλφάβητό 
της, Από τότε πού Απέκτησε πολυμέρεια 
έκφραστική ξεφεύγοντας Από τόν λάρυγ. 
γα, χωρίς δμως νά ξεφύγη κι’ άπό τόν 
άνθρωπο.

( ‘Η συνέχεια στό έρχόμενο)

ΘΕΡΙΝΟΝ Θ Ε Λ ΤΡ Ο Ν  Κ. ΜΟΥΖΟΥΡΗ
(Ό δός ΜαυροματαΙων—Ιτ .  Άγγελοπούλου)

Θ Ι Α Σ Ο Σ
ΚΩΣΤΑ ΜΟΥΣΟΥΡΗ - ΜΛΙΡΗΣ ΑΡΩΝΗ

"Εναρξις τ.\ν έρχομένη έθδομ δα 
Μέ τό έργο τοϋ κ.

Π Α Ν . ΚΑΓΙΑ

Μ* ΑΓΑΠΑΕΙ ΤΟ ΤΕΡΑΖ!..



Ti ήταν 
I τά μυστήρια

(Σημείω ση : Ή  στήλη αύτή Εχει διαχε 
θή γιά τήν Ιστορία Το0 θεάτρου, θά  κα 
ταβληθή κάθε προσπάθεια, γιά τό κάβε 
θέμα πού θά μιλάμε, νά είμαστε σύντομοι 
π&ριεκτικοί, σαφείς και προ πάντων κον
τά στήν άλήθεια. ’Αρχίζουμε άπό τά Μυ 
στήρια, τά λειτουργικά δηλαδή δράματα 
τοΰ μεσαίωνα).

Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι  Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ε Σ  ΤΩΝ ΑΕ Ι
Τ Ο Υ Ρ Γ ΙΚ Ώ Ν  Δ ΡΑ Μ Α ΤΩ Ν

Γιά νά κοπανοήστ) κάνεις καλά τό θρη 
σκευτικό θέαιτρο του Μεσαίωνοε πρέπει νά 
εχει κατά νου τήν έ π ο χ ή ,  τ ό  π ε ρ ι .  
6 ά λ λ qv καί τόν σ κ ο π ό.Πρέπει νάγνώ 
ρίιζη έπίσης πώς οί παραστάσες αύτές ή 
ταν συμπλήρω<μα τών θρησκευτικών τελε 
τών, πού έχουν σκοπό στήν άρχή, νά όδη- 
γοΟν, με τό  ̂δίδαγμα στήν άρετή καί τήν 
ευσέδεια χοο θεατή, καί πώς οι θεατές 
τής εποχής έκείνης ε!χο:ν μόρφωση καί νοο 
τροπία που πολύ άπέχει άπό τήν νοοτροπία 
τοΟ σύγχρονου κοινού. Πρέπει έπίσης νά 
γνωρίζω πώς τό θρησκευτικό αύτό θέατρο 
μόλις είχε κάτι όπτό τό θ έ α τ ρ ο  δπως 
τό καταλαβαίνουμε σήιμερα. Σ  κηνικά. σκη 
νοθεσία, κουστούμια, ήθοποιοί ήταν όλότε- 
λά διαφορετικα, άπ’ αύτά πού βλέπουμε 
τώρα. Ή τ α ν  έκτακτα θεάματα, πού δινόν 
ταιν τήν ήμερα πάνω σέ μιά σκηνή πού δέ 
μπορούσε νά δηιμιουργήσΐ] κοτμμιά αυταπά
τη, παίζόμενα άπό ιερωμένους, άστούς, 
έργάτες, οι όποιοι, όταν τελειώνανε τά 
λόγια τους, πηγαίνανε νά καθήσουν σέ 
μπάγκους άπέναντι άπό τούς θεατές κσί 
πειριμένανε νά ξανάρτη ή σειρά τους.

Μονάχα ό Χριστός καί ή Παρθένος είχαν 
καθιερωμένα κουστούμια. Ο ί Διάβολοι έ 
πίσης είχαν ενα μακιγιάρισμα βάναυσο 
καί διαφορετικά ρούχα. Ο Ι ύπόλοιποι, ή 
πλειονότητα δηλαδή, ήτοτν ντυμένοι δπως 
κι’ οί άστο'ι πού τούς κυττοΰσαν ή σάν τά 
όργανα τής τάξεως. Είνε τόσο σωστό πώς 
το θέατρο αύτό ;θαρτιώνταν άπό μιά γ  ά 
δ ι κ ή  ψ υ χ ι κ ή  κ  α τ ά σ τ α  σ η, άπό 
τις παροοστάσεις καί τις συνθήκες μιας 
πεοαστυκής έποχής ώστε τό βλέπουμε νά 
οδύνη στή Γ  αλίλία άπότομα στή στιγμή 
πού είχε φθάση στό ζενίθ του.

Τό 1548 ένα Κυβερνητικό διάταγμα ά 
πηγόρευσε τις παραστάσεις τών Μυστηρί 
ων. Καί ήταν τόσο δικαιολογημένη ή κυ
βερνητική αύτή άπόφαση, στηριζότανε to* 
σο καλά πάνω στίς άνάγκες κο:ί αίσθητι 
κές άπσιτήσεις πού υπαγόρευε ή νέα δη- 
μιουργηθεϊσα τάξίς τών πραγμάτων, ώ 
οτε ποτέ, ούτε ή έχκλησία ουτε οΐ δραμα* 
τιικοί συγγοσφεΐς, ούτε οί πολλαπλές όρ 
γανώσεις πού καταπιανόνταν μέ τις παρα
στάσεις τών μυστηρίων δέν κινηθήκανε γιά 
να τό ξαναζωντανέψουν, δέν φέρανε τό 
ζήτημα μπροστά στήν κοινή γνώμη γιά 
νά έπιτύχουνε κάτι ύπέρ αύτοΟ. Ά λλά  
προτού συνεχίσωμε. άς κάνουμε μιά διά 
κρίση μεταξύ τών λειτουργικών δρσμά 
των ή θαυιιάτων (Λειτουργικά θαύματα καί 
δράματα) καί τών Μυστηρίων. Τά λειτουο 
νικά δ θάματα έιμφανίζονται στόν ΙΑ/ σί- 

λίνσ  ΧΡόνι<χ <*ΡΥ0τερα άπό τό έτος 
100 0 . "Εχουν αύστηοή θρησκευτική ύπό 
θεση. ’Αναπτύσσονται συνεχώς μέχρι τοΟ 
τέλους τοΟ 14ου αίώνα.

Τά Μυστήρια, 15ος α ώνας, άπομακρύ. 
νονται άπό τό αυστηρό θρησκευτικό δρά 
ua. άπό τις άναπαραοτάσεις σκηνών τοΟ 
Ευαγνελίου δπως ήταν τά ποώτα θαύματα. 
Ποοσθέτονται σ* αύτά καί άλλα στοιχεία. 
Γϊσίρνονται ύποθέσεις, όκτός άπό τήν Ά .  
γία Γοα«ι>*ι κι’ άπό τήν έκκλησιαστική Ι 
στορία. Τέλος, δπως θά δούμε, ποικίλλον. 
ται γιά νά διασκεδάσουν τούς θεατές καί 
μέ σκηνές πού καμμιά σχέση δέν έχουν 
ue τήν χοιστιανική θοησκεία (σκηνές ά 
ζαφνα πού οί ήρωες μπαίνουν σέ μιά τοτ 
βέονα. μεθούν καί κουβεντιάζουν μέ  ̂ τόν 
πιό άνοικτό καί βέβηλο τρόπο).

Τήν έποχή πού παρουσιάστηκε τό λει 
τουργικό δράμα (10 0 0  μ. X .) γράφει ό 
Ιστορικός, ή άνάπη του λαοΟ γιά τις ώ 
μορφές έκκλη,σίες του τραβούσε συνέχεια 
τόν άνήφορο. ^ΟΙ πολυπληθείς έορτές του 
η ταν άνεπαρκεϊς καί σύντομη ή λειτουργία 
Δέν είχε άλλωστε κ ι’ άλλες διασκεδάσεις 
έκτος άπ έκεϊνες πού του δίνανε ή διά- 
φοοες θρησκευτικές τελετές. *Η δίψα αύτή 
του κοινοΟ υποδαυλιζόταν κατάλληλα καί 
άπό τους κληρικούς, είχε σάν άποτέλεσμα 
πρώτα νά μακρύνη ή λειτουργία ύστερα 
νά προστεθούν σ’ αύτή διάφοροι μικροί 
διάλογοι, ύστερα Οιινοι πού ψαλλόνταν 
άπό χορό ή άπαγγελία θρησκευτικών ποι 
η-μάτων άπό ώοισμένο πρόσωπο, τέλoc νά 
δίνεται έογο όλόκληρο, θρησκευτικό δρά 
μα τό μισό στή γαλλική γλώσσα, τό άλλο 
μισό στή λατινική χωρίς ή μετάβαση άπό 
τήν μίοτν γλωσσά στήν άλλην ν ’ άκολου 
θη κάποιον εΙρμό. Τό λειτουργικό δοά 
μα είχε πιά γεννηθή. Βγήκε τότε άπό τό 
έσωτεριικό τής έκκλησίας στά προαύλιά 
της κι’ άπ’ τά προαύλια, καί τά νεκροτα 
φεϊα στίς πλατείες χής πό^εως.

(*Η  συνέχεια στό έρχόμενο)

#  £  δ ρ ά μ α  σ ζ η  σ κ η ν η  £

Στό  Παρίσι, ή ^Γαλλική Κωμωδία» 
ανέβασε κάποτε τόν «Ναπολέοντα τόν 
Α ». Τόν κύριο ρόλο ήτανε νά τόν παίξη 
ένας διάσημος ήθοποιός, όταν τήν τελευ. 
ταία στιγμή, ό ρόλος αύτός δόθηκε σ’ ε_ 
ναν άλλον ήθοποιό, πού, άν καί καλλιτέ. 
χνης κατα^ερης άξίας διέθετε περισσότε. 
ρα μέσα. "Ετσι ό πρώην Ναπολέων άρκέ. 
c^nKf στό δευτερεύοντα ρόλο του Μπερτιέ, 
τοΟ ύπασπιστή τοΟ αύτοκράτορα. ‘Ορκί. 
σηκε 3μως νά έκδικηθή τόν άντίπαλλο συ. 
νάδελφό του καί νά πώς: Πρεμιέρα... *Η 
αύλαία άνοιξε κι’ ή σκηνή παρουσίαζε ενα 
στρατόπεδο Γάλλων, μέ τό άντίσκηνο του 
αύτοκράτορα στό βάθος. Στή  σκηνή εϊ_ 
χανε μαζευτεί δλοι οί άξιωματικοί καί 
στρατιώτες σέ παράταξη.

Ο Ναπολέων βγαίνει άπό τό άντίσκη. 
νο μαζί μέ τούς άλλους ήρωγκούς στρα. 
τάρχες ττ^ Γαλλίας. Πλά,· τ °υ  ό ύπασπι. 
στής του  ̂Μπερτιέ. ΤΗτοεν παραμονή μιας 
μάχης κ ι’ ό αύτοκράτορας έίπρόκειτο νά 
διαβάση ό ίδιος Μνα διάγγελμα στό στρα. 
τό. Τό διάγγελμα θά τοΟ τό ένεχείριζε 
ό Μπερτιέ. 'Ο  φουρκισμένος &μως ύπασπι. 
στής ξέροντας πώς ό άσπονδος άντίπαλος 
δέν είχε μάθη άπ’ έξω τό διάγγελμα βρή
κε τήν εύκαιρία καί του έδωσε, τήν κα. 
τάλληλη στιγμή, ενα χαρτί άδειο.

«’Αξιωματικοί, ύπαξιωματικοί καί στρα- 
τιώται»’ φωνάζει μέ στόμφο ό Ναπολέων, 
άλλά... ξαφνικά κιτρινίζει. Τό χαρτί εΐνε 
κατάλευκο. Συνέρχεται δμως καί μέ σπά. 
v ia  έτοιμότητα συνεχίζει :

Αξιωματικοί, ύπαξιωμοττικοί καί στρα. 
τιώται. Δίπλα μου εχω τόν ήρωγκόν Μπερ 
τιέ. ^.εύρετε δλοι πώς άνέδειξα τόν' άση. 
μον στρατιώτην τήζ χθες, έκτιμώντας τά 
αφθαστα προτερή,ματά του. Τόν προήγαγα 
είς άξιωματικόν. Στρατηγόν, ύπασπιστήν 
μου, τόν έτίιμη,σα μέ παράσηιμα καί τέλος 
του άπένειμα τήν στροτταρχικήν ράβδον. 
Σήμερον, ώς δεΐν ια  τήζ εύγνωμοσύνης 
μου καί τής εύγνωμοσύνης τής Γαλλίας, 
του κάνω τήν ύπερτάτην τιμήν νά διαβάση 
έν όνόματί μου τό παρόν διάγγελμα». Καί 
του έπιοτρέφει θριαμβευτικά τό χαρτί.

Συγκίνηση στό άκροατήριο, θόρυβος 
στή σκηνή καί φοβερή άμηχανία ό Μπερ. 
τιε. Μά σέ λίγο, ξαναβρίσκοντας κι’ αύτός 
τήν ψυχραιμία του, δίνει τό τελειωτικό χτύ 
πηιμα :

Αξιωματικοί, ύπαξιωμοοτικοί καί 
σττρατιωται !... Βαθειά* συγκινημένος άπό 
τήν τι>μήν πού ό λατρευτός μου άρχων ή. 
θέλησε νά μοΟ άπονείμη καί μέ άμετρον 
ευγνωμοσύνην εύρίσκομαι είς τήν δυσάρε 
στον Θεσιν. διά πρώτην φοράν είς τήν ζωήν 
μου, νά μήν έκτελέσω άνωτέροτν διαταγήν. 
(Κ α ι γυρίζοντας στόν αύτοκράτορα): *Ως 
άναφέρατε προηγουμένως, ΜεγοΛειότατε, 
πιροερχομενος άπό τάς κατωτάτας τάξεις 
τ° δ  ΣτρατοΟ, άπλο^κός χωρικός τής Πι 
καοδιας είμαι τελείως άγράμματος !

Μα ό σκηνοθέτης έξαλλος διέταξε νά 
κλειιστ) ή αυλαία, γιατί τό κοινόν θά έβλε 
πε τον αύτοκράτορα νά έπιτίθεται σέ λίγο 
λυσσασμένος στόν ύπασπιστή του.
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Τό ζήιτηιμα εΐνε σοβαρό. Τά πράγματα 
θά μπούνε πιά μιά καί καλή στή θέση 
τους: Ποιοί, τελοσπάντων, μπορούν νά χα 
ραχτηρισθοΟν ώς θεατρικοί συγγραφείς^ 
"Οσοι έχουν νά παρουσιάσουν όγκο θεατρι 
κής έργοασίας, πλήθος άμέτρητο παραστά. 
οεων, έκατομ,μύρια δραχιμών ποσοστά; "Η  
μήπως όσοι άπλώς άσχολουνται ή άσχολή. 
θηκαν στό παρελθόν μέ τή θεατρική δη 
μιουργία;

Μέ άλλα λόγια: δταν ένας, ύστερ’ άπό 
αλες τις ούσιαστικές καί τ^ιτ^κές διατυπώ. 
σεις πού χρειάζονται, «μπή» στήν ‘Εταιοία 
των θεατρικών Συγγραφέων, καί τοΟ δο„ 
θή ετσι έπίσημα, νά πούμε, ό χαρακτηρι. 
σμός του Θεατρικού συγγραφέα, μπορεί υ. 
στερα νά... του παρθή πίσω ό χαρακτηρι. 
σμός αύτός μόνο καί μόνο έπειδή για £'νά 
χρονίικό διάστημα, μικρό ή μεγάλο άδιά. 
φορο, επαυσε νά «παράγω» θεατρικά έρ 
γα μέ ρυθμό γοργό σάν... έικκολαπτική μη 
χανή ; ***

’Ά ς  τά πάρουμε τά πράγματα, δμως, 
άπ’ τήν ά;ρχή.

Πρό μηνός περίπου ε15ε τό φώς στίς έ. 
φηιμερίδεο τό παρακάτω δημοσίευμα :

«Οί. δοκιμώτεροι τών θεατρικών συγγρα 
φέων έχοντες άπό καιρού παράπονα διά 
τήν σύνθεσιν καί τόν τρόπον τής λειτουρ. 
γίας τής ‘Εταιρείας'τών θεοττρικών Σ υ γ . 
γραφέων, Χής όποιας προΐστοααι ό κ. Σ υ . 
ναδινός, ήρχισαν νά ύποβάλουν όμαδικάς 
παραιτήσεις καί κινούνται πρός σύμπηξιν 
νέας καλλιτεχνικής καί έπαγγελματικής 
ένώσεως των θεοττρικών συγγραφέων. Οΰ_ 
τω ύπέβαλον παραιτήοεις μέχρι τής στιγ. 
μής ό άκαδηιμα^κός κ. Σπ. Μελάς, ό κ. 
Τ. Μωρα^-τίνηςνό κ. Π. Ποελαιολόγος, ό κ. 
Ά λέκος Λιδωρίκης, ό κ. Δ* Ψαθάς, ό κ. 
Π. Καγιάς, ό κ. Β .  Ήλιάδης, ό κ. Δ. 
Χρονόπουλος κ. ά. Ο Ι παραιτηθέντες τής 
έταιρίας συγγραφέων, ή όποια άριθμεΐ 
162 μέλη έκ τών όποιων περίπου 100  ά. 
νήικουν είς αύτήν διότι^συνέπεσε νά y ρά. 
ψουν πρό έτών ένα μονόπρακτο, κίνοΟνται 
ήδη πρός σύμπηξιν νέου θεατρικού σωμα. 
τείου».

"Ετσι, τό «κίνημα» ξέσπασε.
Τό δημοσίευμα, φυσικά, τά λέει κάπως 

υπερβολικά. Γιά λόγους έντυπωσιακούς ΐ. 
σως. ‘Εκατό μονόπραχτα εΐνε ζήτημα άν 
έχουν παιχθή στό θέατρό μας άπό τότε 
πού στήθηκε ή πρώτη έλληνική σκηνή. ‘Ε .  
κατό συγγραφείς μονοπράκτων, λοιπόν, 
καί μάλιστα ζωντανοί; ’ΑπΙθανον! ’Αδύ 
νατονί Ή  πραγματικότης είνε δτι ό κ. 
Μελάς, ό κ. ‘Ηλιάδης, ό κ. Χρονόπουλος 
κλπ. δέν παραδέχονται ώς συναδέλφους 
τους άνθρώπους πού έγραψο^ πρό καιρού 
δυ6—τρία έιργα, τά όποια μάλιστα Ισως 
καί νά μήν είχοτν σημειώσει τρομακτική 
σέ άριθμούς σειρά παραστάσεων—ήταν άλ
λες συνθήκες βλέπετε, τότε — καί γ ι’ αύ_ 
τό... άρχισαν τις άπειλές. Βρήκαν (καί 
διάλεξαν τήν κατάλληλη έποχή νά τό σκε. 
ψθουν αύτό!) πώς είνε άδικο νά προστα. 
τεύωνται άπό τήν έταιρία άνθρωποι πνευ. 
ματικοί μέν άλλά πού δέν τής προσφέρουν 
πλέον... άξιόλογα ποσοστά. Συμφεροντο. 
λογική σκέψη, θά πήτε. "Ε*. μήν ξεχνάτε 
πώς κάθε άνθρωπος — έστω καί ένας διά. 
σημος συγγραφεύς σάν τόν κ. Μελά —
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εχει τις μικροαδυναμίες του καί κυρίως δτι 
επηρεάζεται, Λσυναισθήτος πολλές φορές, 
άπό κάποια μορφή της έποχής του. Κα ί 
μην ξεχνάτε έπίσης οτι μιά άπό τις μορ 
ψες τής έποχήc μας εΐνε δ συμφεροντολο 
γισμος KC<6... ή μαύρη άγορά.

Ας εΐνε. Τό γεγονός παραμένει 3τι ή 
Εταιρία γιά νά μή χάση τέτοιους «πολύ 
ψερνους» συγγραφείς, ύπέίκίυψε. Καί.... 

«τό ζήτηιμα πού είχρ γεννηθή είς τήν Έ  
ταιρίαν θεοςτρ. Συγγραφέων .— δπως ί. 
γραψαν πάλι οΐ έφημερί&ες — διευθετήθη. 
Κατόπιν τής γενομένης ρυθμίσεως θά συγ 
κληθή τό άργότερον μέχρι τέλους Ιουνίου 
γενική συνέλευσις τής έταιρίας, ή όποια 
θά προ&ή είς τροποποίησιν ώρισμένων αρ 
θρων τοΰ κοτταστατικοΰ της». Κα ί μέ τήν 
τροποποίηση αύτή θά πεταχθοΰν έίω άπό 
τήν Εταιρία δσα μέλη «δέν έχουν ούσια 
στικίίς ένεργόν δρόόσιν».

Προσέξτε στήν τελευταία αύτή φράοΛ 
Σηκώνει νερό.

Σ έ  λίγες μέρες, λοιπόν, θά γίνη ή ( 
στορυκή,_ άσφαλώς. γενική συνέλευσις τών 
μελών τής "Εταιρίας. Ιστορική , γιατί τό 
επίσημο σωματείο μας θά μας πή έάν ό 
κ. Κοιγιας ιπ. χ. εΐνε π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο  
θεατρικός συγγραφεύς άπό Τόν κ. Λάσκα 
ρη καί ό κ. Χρονόπουλος πιό άναγνωρι 
σμένος θεατρικός συγγραφεύς άπό τόν 
Μπάμπη "Αννινο, άφοΰ οί πρώτοι Εχουν ί
σως  ̂ δώσει περισσότερα ποσοστά στήν ‘Ε  
ταίρια άπό τούς δεύσερους.

. . .
Γιατί, τί άκριδΰς πρόκειται νά συμ^ή 

στήν συνέλευση αύτή; θ ’ Αποκλεισθούν οΐ 
μή γράφοντες κάθε χρόνο κι’ άπό δυό— 
τρία έργα; Μά συλλογιαθί]κοτν οΐ «κίνημα 
τίαι» πόσα άτοπα θά δημιουργηθοϋν έτσι; 

“ Ας τά δοΟμε Ενα—ενα.
Ό  ΓΤαλαμάς, άν ζοΰ,σε, θ’ άπεκλείετο. 

Δέν είχιέ γράψει, ό φτωχός, παρά τήν «Τρι 
σεόγενη» μονάχα. Ό  κ. Μελάς, πάλι, άν 
δέν είχε γράψει τόν «Μπαμπά έκπαιδεύε 
ται», καί είχε σταματήσει άπό τότε νά 
νοάφη, θ’ άπεκλείετο κί* αύτός άπό τήν 
Έταιρία . Φαντασβήτε, λοιπόν, νά έδινε Φέ 
τος καμμιά μετάφραση κλασσικού έ’ργου 
στό ’Εθνικό, π. χ. ·*:Ε , στήν περίπτωση αύ. 
τή. ό συγ^αφεύς τοΰ «"Ασπρου καί τοϋ 
Μαύρου» θα ξανο3γοα·φόταν στήν ‘Εταιρία 
....πάρεδρο μέλος, δμως, ώς μεταφραστής!
. Καί γεννιέται, τώρο:, τό έρώτη.μα ΐ 

Τί εΐνε, τέλος πάντων, ή 'Εταιρία ; 
Κριτικό. ή_ άπλώς έΐταγγελματικό θεααρι' 
κό σωματείο; Πώς θά κριθοΰν — μέ ποιό 
μέτρο, μέ ποιά βάση κρίσεως — οί μέλλον, 
τες ν* Αποκλεισθούν συγγραφείς; Κι* ά* 
φοΟ εΐνε θεαιτρικό σωματείο, π ό τ ε  ή έ 
πιθεώρηση παύει νά εΐνε «μάζεμα» σκη. 
νών κα)μπαρέ καί γίνεται πραγματικό 
θέατοο; Γιατί θάιπρεπε κι’ ο:ύιτό νά έξε 
τοοθή,...

Φαντασθήτε νά συνέβαιναν τά ίδια χαι 
στήν Έτα ιρία  Λογοτεχνών. Ό  Πορφύοσς 
μέ τό ένα του βιβλίο θά πετο^/όταν Εξω! 
"Εξω  κι’ ό Καβάφης μέ τό Ενα του βιβλίο 
κι αύτός. θά  έπαύοντο άπό... ποιηταί ! 
Καί θ’ άνεννωρίζοντο ποιηταί μόνον δσοι 
γε:μίΓ·ουν σελίδες στούς τιμοκαταλόγους 
τών βιβλιοπωλείων μέ τά Εργα τους!
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Η ΤΕΧΝΗ ΣΤΟ ΕΞΠΤΕΡΙΚΟ
Ό  'Ιταλικός έκδστικός οίκος «Μοντατόρι», 

άρχίζει μιά νέα σειρά βιβλίων μέ σκοπό νά 
έκλαϊ*εύση τούς μεγαλήτερους Ιταλούς συγ
γραφείς στό μεγάλο κοινό. Συγκεκριμένα πρό
κειται γιά μιά σειρά άπό άνθ&λο>ίες σέ τό
μους, καί κυκλοφόρησε τή -,ίρώτη μέ τό τίτλο 
«ΒΙτα Βισούτα» τοΟ συγγραφέα ΟΟγου Όγιέττι.

— Στό πρώτο δεκαπενθήμερο τοΟ Μάη, 
κυκλοφορήσανε οί πρώτοι τόμοι τής σειράς 
Λά Μεριντιάνα πού ξεπερνούνε τούς έκατό.
Εγινε μιά έκλογή άπ* τά τεράστια φιλολογικά 

£ργα τής άρχαιότητας κι’ άπ’ τ* άντιπροσω- 
πευ'τικώτερα της σύγχρονης παραγωγής. "Οπως 
ή συλλογή τών μυθογράφων του 70uf ή «Στέλ
λα» του Γκαϊτε, ή «Μπαρμπερίνα» τοΟ Ντέ 
Μουοέ, *Τ* άπομνημονεύματα τών κατανω· 
γείων» του Ντοστογιεύσκυ, καί δυό ποιήματα 
του Αορμοντώφ, «Ό  Δαίμων» καί «Ο άρχά- 
ριος». Ά π 1 τήν άνατολίτικη λογοτεχνία δη
μοσιεύονται μεταφράσεις τών €Ταξειδιών» του 
ΣΙντι Μπάγκ. Σημαντικές εΤναι κι’ οί ιστο
ριογραφικές μελέτες τοΟ συγγροφέα Βοο 
Ντρόϋσεν.

— Γιά πρώτη φορά μέ τό πρόγραμμα τής 
σειράς του έκδοτικου οίκου Μπομπιάνι «Τοεν- 
τονοβέλλα» άρχισε ή περισυλλογή τής άπέραν- 
της διηγηματογραφικής παραγωγής τής Δύσης 
πού παρέμενε ώς τώρα σκορπισμένη δώ κι' 
έκεΐ. Ειδικοί καλλιτέχνες θά μεταφράσουνε 
τούς τόμους μέ νεώτερο στυλ, κι’ δπου κριθή 
άπαραί^ητο θ' άλλάξουνε όλόκληρα άποσπά- 
σματα. *

— Τό πέμπτο Βραβείο τής Περγάμου θά 
δοθη σ' έργα τοπείων καί προσωπογραφιών, 
μέ θέμα έλεύθερο σ' έλαιοχρώματα, τοιχογρα
φίες, ξυλογλυπτική καί πυρογλυπτική. 'Η  καλ
λιτεχνική κριτική Επιτροπή θά προεδρεύεται 
άπό τόν ζωγράφο ΆρθοΟρο Τόζι. Τά βροβεϊα 
άνέρχονται σέ 10.00Θ Ιταλικές Λιρέττες.

— Τό βραβείο ιής Νεάπολης θά δοθή τόν 
προσεχή Όκτώβρη στό Μάσκιο Άντζοΐνο.

— Ό  διαγωνισμός γιά τή γλυπτική θά γίνη 
μέ θέμα έλεύθερο, ένω γιά τή ζαγραφική θά 
περιοριστή σέ τοπεία.

— ’Επίσης θά κηρυχτή διαγωνισμός γιά τή 
συγγραφή ένός Ιστορικού βιβλίου.

— Τελευταία, ά.αστηλώθηκε ό Ναός τής 
Λακωνίας *Ήρας, στόν Άκραίγαντσ.

— Στό Παρίσι άνεβάζεται τό καινούργιο 
θεατρικό έργο τοΟ Πώλ Ζεραλντί «Σοβαρά 
πρόσωπα» καί μέ σκηνοθεσία τοΟ Λουΐ Ζουβέ.

— Ό  έκδοτικός οίκος «Φεράν*, κυκλοφό
ρησε μυθιστόρημα τοΟ γνωστού συγγραφέα 
Εύγένιου Νταμπί, πού μάς έδωσε τό άζέχοστο 
«Ξενοδοχείο του Βορρά», μέ τόν περίεργο τί
τλο, «Φορέσαμε φράκο γιά νά γελάσετε».

— Στή Σουϊδία κυκλοφορήσανε σέ φθεινές 
λαϊκές έκδόσεις, έργα τής παγκόσμιας σύγχρο
νης λογρτεχνίας, πού γίνανε άνάρπαστα άπό 
τό μεγάλο κοινό. Σημειώστε πώς κάθε βιβλίο 
κοστίζει τό διπλάσιο τής τιμής μιας πρα,ϊνής 
έφημερίδας !

— Οί μοντέρνοι 'Ισπανοί συγγροφεϊς καί 
ποιητές, κάνουν περιοδίες στίς έπαρχίες γιά 
ν’ άρχίσουνε μιά σειρά λαϊκών διαλέξεων μέ 
σκοπό νά συγκεντρώσουνε τήν προσοχή τοΟ 
άπομακρυσμένου άπ* τά πνευματικά κέντρα 
κοινοΟ, πάνω στήν έξέληξη καί τΙς προοπτικές 
τήο τέχνης.
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Μ έζαιρετικό ένδιαφέρο περιμέναμε κι* 
έφέτος τΙς έξετάσεις τής δραματικής σχολής 
του έθνικοΟ μβς θεάτρου. Απ’ τούς μαθητές 
τής δεύτερης τάξης, άρκετοί δείξανε πώς έχουν 
τ’ άπαραίτητα στοιχεία γιά ν* άκολουθήσουνε 
τό δύσκολο έπΟγγελμα τοΟ ήθοποιοΰ. Σημειώ
νουμε τά όνόματα τής δίδος Παναγιώτου πού- 
χει ένα έξα ρερικό μέταλλο φωνής καί τόν κ. 
Σταματίου. Δυστυχώς μάς διαφεύγουν κι* άλλα 
δυό τρία όνόματα μο θητών πού διακριθήκονε 
Ιδιαίτερα στίς έξετάσεις τους. ’Επίσης κι’ άπ* 
τΙς διπλωματικές έξετάσεις τής σχολής φάνηκε 
πώς ύπάρχει πλούσιο ύλικό πού άσφαλώς θά 
συμπληρώση γρήγοορα τά κενά τοΰ θεάτρου 
μας. Ό  κ. Τζόγιας κι* ό ‘Αλέξης Δαμιανός, 
έδειξαν προχτές προσόνια φωνής, κίνησης κα
τανόησης τών γερών ρόλων πού άνέλχ>βαν καί 
σέ πολλές στιγμές τούς παραβάλαμε μέ φιρ- 
μσρισμένους ήθοποιούς τής πρόζος μας, χωρίς 
νά μειωθούν στή σύγκριση.

*Αντΐ0ετα έχουμε τή βεβαιότητα πώς γρή
γορα θά όλοχληρώσουν 6λο τά στοιχεΐθ πού 
δείξανε πώς κατέχουν καί θά πάρουν τήν άνά- 
λογη θέση τους στό έλληνικό θέατρο.


