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ΛΙΓΟΛΟΓ Α
Τ ό  πρώτο μας φΐ'λλο είχε πολλές 

αδυναμίες. Αύτό είμαστε υποχρεω
μένοι νά τό όιιολογήσουμε. Ωστοσο 
δμως ή υποδοχή τών φιλότεχνων 
ήταν αρκετά θερμή, πράγμα που 
δείχνει πώς υπήρχε κάποιο κενό που 
άπρεπε νά πληρωθεί. Π ιθανόν νά 
μήν άνταποκριθήκαμε στις προσδο
κίες τους, τά δείγματα δμως στορ
γής και ενδιαφέροντος και τών ε ι
λικρινών ύποδείξεών τους δημιουρ
γούν γιά * μάς τήν υποχρέωση νά 
φανούμε συνεπείς στή σοβαρότητα 
τής προσπάθειας που άναλάβαμε. 
Τ ό  εγχείρημά μας σήμερα εινε δύ
σκολο καί τολμηρό. ’Έχουμε δμως 
ευνοϊκές συνθήκες. Στον τοπο μας 
εκδηλώνεται καθημερινά έντονώ- 
τερη ή ωριμότητα γιά τήν αντιμε
τώπιση τών προβλημάτων τής τέ
χνης γενικά. Ο ι πνευματικες κορυ
φές τής πατρίδας μας αποκαθιστοΰν 
στενή επαφή μέ τή μάζα τοΰ λαοϋ 
μας και αναλαβαίνουν πρόθυμα 
και θαρρετά τό ρόλο τοΰ πνευματι
κού καθοδηγητή. ’Απ ’ αυτήν τή 
διάχυτη ατμόσφαιρα πνευματικό
τητας καί άπ’ τή συνειδητή και 
θελημένη ανάληψη τοΰ έργου τής 
μορφοποίησής της ά?:’ τις διανοη
τικές αξίες ^οΰ τόπου μας. πολλά 
πρέπει νά περιμένουμε. Εμείς απ 
τήν πλευρά μας διαθέτουμε τήν πί
στη και τόν ενθουσιασμό. Την πεί
ρα και τήν γνώση, πιστεΰουμε, δέν 
θά μας τήν άρνηθοΰν εκείνοι ^που 
τήν έχουν. Η  οδοιπορία που ανα~ 
λάβαμε εινε δύσκολη, άλλά ελπίζου
με πώς θάχουμε σταθερούς κα! πο
λύτιμους συμπαραστατες.

ΑΜΕΡΟΛΗΠΤΑ

Ζ Η Τ Η Μ Α ΤΑ  ΓΥΡΩ Α Π ’ Τ Ο  Θ ΕΑΤΡ Ο

ΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 
ΚΑΙ Η ΔΗΘΕΝ ΠΑΡΑΚΜΗ ΤΟΥ
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ΤΟΥ Δ Κ Α Δ Η Μ Α Ί-Κ Ο Υ  κ. ΓΡ. - ΕΝ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ

Μεγάλος καβγάς δναψε άψορμή
μιάς κατηγορίας πού έκαμε γνωστός μας 
λογοτέχνης, δημοσιογράφος και άκαΟη. 
μκ,-κός κατά γνωστού έπίσης καλλιτέχνη, 
πώς σέ μιά του έργασία έμιμηβη άλλον
συνάδελφόν τ °υ · , .

Σ έ  καιμμιά περίσταση δέν_πρόκειται για 
δουλικήν άπομί-ΐιηιση’. "Αλλιώς τόσα εΐνε 
τά κοινά σ’ ολα τά εργ®, πού ουτε 6 Ο . 
μηρός οΟτε ό ΑΙσχΰλος δέ θά γλύτωναν 
dm' αύτήν τήν κατηγορία. Ωστόσο οί καλ 
λιτεχνικές διαμάχες εΐνε πάντα δείγμα 
ζωντάνιας καί κάποιας Αντίδρασης του 
γ ε ρ ο Ο  όογανισμου, δηλαδή φυσιολογικής 
άντίδρσσης.

Καλό &άτανε. μιά κι* ό Ραδιοφωνικός 
μας σταθμός, συνεχώς -πλουτίζει τήν ώρα 
τοϋ παιδιού νά έ ξοδιαστούνε μέ πέντε 
δέκα ραδιόφωνα τά διάφορα παιδικά κεν. 
τρα και συσσίτια, Ετσι πού καί τΛλλα παι_ 
διά νά χαίρονται κα! νά μορφώνονται. 
Τό θέτοομε ύπ’ δψει τοΟ κ. ύπουργου τής 
Παιδείας. ***

Ή  έπιτυχία τών διαλέξεων, μάς γεννά, 
ει τό έοώτημα: θάπρεπε νά έιτηρεάεουνταί 
οΐ όμιληιτές άιπό πσιληέζ φΐ'λίιες καί άνα 
uvfjiocic δταν παρουσιάζουν στό κοινό τό 
έργο ένός ποιηιτή, ή νά τό κρίνουν άντι 
κειιιενικά καί νά τό τοποθετούν μέσα στά 
πλαίσια χής έποχής μας, Εστω κι’ &ν πρό 
κειτσ» νά μειωθη ό θαυιμοασμός μας για 
τόν Μαλακάση π. χ ., τόν Πορφύρα καί 
τόν Καδάφη άκόμα.

Ό  Σπάρος Μελάς έγραψε κάποτε — 
βρισκόταν χόχε οχ6 Παρίσι κι’ άπδ έκεΐ 
έσχελνε χά θαυμάσια δρθρα του —  πώς 
χήν έποχή πού έμφ*νίσβηικ|1.μέ χδν «Φυχο- 
παχέρα», χδ Νεοελληνικό θέατρο ηχαν 
μιά «$ρημος» δπου πρώχος έγώ άρχισα 
νά χχίζω γιά νά γίνη πάλη. Λέν εΐνε 
δλως διόλου άληθινό. "Οχαν τδ 1 ° ° °  
ήρθα απ’ χήν πατρίδα μου στήν ’Αθήνα, 
βρήκα καί χό θέαχρο, δπως καί χδλλα 
πνευμαχικά είδη, σχήν άρχή κάπο:ας 
ακμής, κάποιας Αναγέννησης. Έπι- 
κραχοϋσε βέβαια ή καθαρεύουσα κι’ ή 
• Αρχαιοπρεπή τραγωδία, άλλα μέ συγ
γραφείς σάν χόν’ Βερναιρδάκη καί τόί 
Κορομηλδ. Κ ι’ είχαν αρχίσει νά γρά- 
φονχαι κι’ ελαφρότερα έργα, κωμωδίες 
καί φάρσες, σέ ζωνχανώχερη κάπως 
γλωσσά, καί προπάνχων «κωμειδύλλια»
—  δπου περνούσε ή σύγχρονη κοινωνία, 
είχε σαχυριζόμενη, Λχε ήθογραφούμενη, 
δηλαδή ή γύρω μας ζωή. Συγγραφείς 
σάν χόν Κορομηλα, δχι πιά χής ψυχρής 
χραγωδίας, άλλά χοΟ « Αγαπηχικού χής 
Βοσκοποΰλας» καί χής «Τύχης χής Μα- 
ρούλας»' σάν χδν Κόκκο χοΟ «Καιπεχάν 
Γιακουμή» καί χής «Λύρας χοδ Γερο-Νι- 
κόλα»' σάν χδν Καπεχανάκη χού «Γενι
κού Ι ’ραμμαχέως» καί χής «Βεγγέρας»,, 
δέν ήχαν καθόλου εΰκαχαφρδνηχοι. Πα
ράλληλα υπήρχαν καί πολλοί καλοί ή- 
θοποιοί, καί μάλισχα μερικοί έξοχοι,_ άν 
Βέλεχε καί μεγάλοι, σάν χδν Διονύσ.ο 
ϊχδουλάρη, χδν Λεκαχσά, χδν Πανχό- 
πουλο, χήν Παρασκευοπούλου καί χήν 
Βερώνη. Τδ μόνο πού έλειπε χόχε άπδ 
χδ θέαΐρό μας, ήταν χό σύγχρονο δρά
μα ή δ,ραμαχάκι —  ή κ ο μ ε ν χ ί, κά
τι μεταξύ δράμαχος καί κωμωδίας —  σέ 
γλ&σοα άκόμα πιό ζωντανή, πιό δημο- 
χική. Είναι άλήθεια πώς πρώτος έγώ 
έδωσα αύχδ τδ είδος πού έλειπε χό 1895, 
μέ χδν «Φυχοπατέρα», άθηναϊκή κομεν
τί σ’ ένχελώς δημοτική γλ&σσα, πού τδν 
άκολούθησαν σέ λίγο «Ό  Τρίτος», δρά
μα, «Ή  κωμωδία χού θανάχου» καί «Τδ 
μυσχικό χής κοντέσσας Βαλέραινας». 
Αύτά τά «σπιτάκια» έχτισα χότε κι' έγώ, 
άλλά δχι σέ μιά «έρημο». Γιαχί δπήρ- 
χαν κι’ δλα κι’ άλλα κχίρια πολλά, μι
κρότερα ή μεγαλύτερα, ύπήρχε χελος 
πάνχων μ:ά «παράδοσις»’ δπου μπόρεσα, 
νά σχηριχβώ καί νά κάμω ένα βήμα πιό 
μπροστά. Λέν βλέπω σ’ αύτό καί κανένα 
σπουδαίο κατόρθωμα. Καί τώρα συλλο
γιέμαι πώς δν τόν «Ψυχοπατέρα» πού 
τόν είπαν «γενάρχη» τού -Νεοελληνικού 
θεάτρου, δέν τόν έδινα χόχε έγώ, γρή
γορα θά χόν έδινε κάποιοςάλλος. *0 δέ
ρας τής ’Αναγέννησης είχε δυναμώσϊΐ 
δλοι τδν άνάπνεαν, δλοι έπηρεάζονταν, 
δλοι σπρώχνονταν σέ κάτι καινούργιο, 
πιδ άληθινδ άπ’ τά παλιά...

'Οπωσδήποτε, άπό χόν «Φυχοπαχερα» 
κι’ έδδθες —  κι’ δχι χόσο έξαιτίας του, 
άλλά γιατί ή έποχή, ή «στιγμή» τής 
πνευματικής μας ζωής ήταν τέτοια 
σ-ημε'ώθηκε μιά μεγάλη πρόοδος καί σ-ό 
Νεοελληνικό θέατρο. Κ ι ’ έγώ έξακολού- 
θησα τή θεατρική μου παραγωγή σαράν
τα δλάκερα χρόνια, καί πολλοί άλλοι 
συγγραφείς έμφανίσθηκαν σ’αύτδ τδ διά
στημα, μέ έργα χοΟ ίδιου καινούργιου εί
δους, κι’ άνώχερα μάλιστα άπδ τά δικά 
μου: δ Παντελής ΧόρΜ, δ ΣπΒρος Μβλϊς,

δ Τίμος. Μω&αϊχίνης, δ Θεόδωρος Συνχ- 
δινός, δ Δημήτριος Μ,πόγρης,^δ Λ. Ιω- 
αννόπουλος καί δ Άλέκος Λιδωρίκης 
γιά νάναφέρω δσους μόνο έργάσθηκαν 
συστηματικώτερα, κι’ άπδ τούς παλιούς, 
κι’ άπό τούς νέους, θέλουν’ τώρα νά πουν 
— κι’ Ισως κι’ άπό μένα τδν ίδιο ξέφυγε 
κάποτε ένα τέτοιο παράπονο πωΓ ή 
πρόοδος, χδν τελευταίο καιρό, άνακόπη- 
κε, καί πώς τό θέατρό μας, όπισΟοδρό- 
μησε καί βρίσκεται σήμερα σέ παρακμή.
Λέν λέω, εΐνε μερικά φαινόμενα, πού I- 
ταν τά κοιτάζη κανείς ένα-ένα χωριστά, 
μπορεί νά φχάση σ’ αύχδ χδ άποθαρρυντι- 
κδ συμπέρασμα. ’Αλλα δταν τα κοι νά̂ η 
κανείς δλα μαζί, κι από κάποια άπό- 
σ-χση, δέν μπορεί παρά νά φθάση' σχδ 
άνχίθεχο. Παραπονέθηκαν, άξαφνα, πώς 
δ Σπδρος Μελάς «καχάνχησε» νά γράψη 
τό «Ό μπαμπάς έκπαιδεύεται», .κατώ
τερο έργο, πού μέ τήν πρωτοφανή ώς 
χόχε έμπορική έπιχυχία π̂ ύ είχε, έδωσε 
χδ κακό παράδειγμα στούς νέους συγ
γραφείς καί... σ’ αύτδν τδν ΐδ:ο. Ξεχνούν 
δμως οί κατήγοροι, πρώτο πώς τδ «κα
τώτερο» αύτό έργο τού. Μελά, χό έλα- 
φοό, εΐνε μιά χαριχωμένη κοινωνική σά· 
χυρα, μέ μιά έξοχη μάλιστα πρώτη πρά
ξη’ καί δεύτερο, πώς δ ίδιος συγγραφέ
ας, λίγο πριν άπδ τόν «Μπαμπά», είχε 
δώσει έναν «’Ιούδα», καί λίγο κατόπι, 
έναν «Παπαφλέσσα»! Είναι «παρακμή» 
αύτή ή..., «άκμή»;

Παραπονέθηκαν άκόμα γιά χίς μεγά
λες έπιχυχίες τοΰ Καγ'.α— «Τιμόνι στόν 
Ιρωτκ» κτλ. —  κι' έκάκισαν τδ  ̂κοινό 
πού υποστηρίζει τέτοια ίργα. Άλλά για
τί; 4έν_ εΐνε κι' αύτά ένα «είδος», πού 
σ’ δλα τά θέατρα τοδ κόσμου «συνυπάρ
χει» μέ χδλλα; Γιαχί χάχα μόνο άπ’ χδ 
δικό μας πρέπει νά έξορισθή; "Επειχα, 
δ Καγιάς εΐνε έναςσυγγραφέας πού δέν 
«έίέπεσε» -οχέ' δέν έγραφε δηλαδή 
σχήν άρχή άνώτερα έργα, καί κατόπι 
κατώτερα γιά λόγους έμποριικούς: μ αυ
τά έμφανίσθηκε, μ’ αύτά συνεχίζει,* καί 
τή στιγμή πού εΐνε στδ είδος τους τόσο 
έπιτυχημένα, δέν μπορεί κανένας νά τδν 
κατηγορή δπως π. χ. κατηγορήθηκε b 
Ίωαννάπουλος, πού δταν πρωτοφά- 
νηκε, έδωσε μεγαλύτερες έλπίδες 
καί προπάντων δ Λιδωρίκης, πού 
μέ τήν τελευταία του έξέλιξη, διέ- 
ψευσε τήν πρώτη του «Μεγάλη Στιγμή». 
Δέν τδ παραδέχουμαι! ’Εκτός πού καί 
τά κατώτερα έργα αύτόδν τ®ν συγγραφέ
ων εΐνε καλογραμμένα κι έξυπνότατα, 
έχω τήν ιδέα πώς, αύριο, αύτοί οί ίδιοι 
μπορούν έξαίρετα νά μδς δώσουν κι ανω 
τερα. "Ίσως μάλιστα δ Λιδωρίκης τδ έ
καμε κι όλα μέ τδν «Ιππότη» του, πού 
δέν εΐνε μόνο έμπορική έπιτυχία. "Επει
τα, κοντά· σ’ αύτούς, βγήκαν τόσοι καί 
τόσοι νέοι συγγραφείς μέ πραγματικώς 
άξιόλογα έργα, καί πρώτα-ποδίτα δ Ά γ 
γελος Τερζά/κης μέ τά βυζαντινά του 
καί τά σύγχρονα, κι’ δ Βασίλης Ήλιά- 
δης μέ τδ «Χαλάζι», κι’ ή Πετροβάτου 
μέ τδ «Κλειδί τήζ Εύτυχίας», κι’ ή  Λι- 
λίκα ΊαΜωβίδου, κι* δ Γ. Ρο!>σος, κι’ δ 
Κ*τηφδρης, κι’ δλλοι —  δέν μπορώ νά 
τούς θυμηθδ δλους αύτή τή στιγμή —  
ώς τόν νεώτατο, τδν χθεσινό Σεδαστίκο- 
γλου, πού τόσο μού δρεσε τό ποιητικιΛ- 

<Συνέχεια στή 2 σελίδα)

ΙΤΡΑΤΗ  Μ ΥΡΙΒΗ ΛΗ
i— ΓΙΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ —

"Ολοι όσοι καθίζουν καί ταχτοποιούν 
μέσα σέ λογικά καί ιδεολογικά σχήματα 
τή θέση τής γυναίκας μέσα στήν κοι
νωνική καί τήν πολιτική ζωή τής επο
χής μας καί τής έποχή; πού ερχεται, 
άζ μήν ξεχνούν πώς όλα μέσα στη φύ
ση της συγκλίνουν απόλυτα πρός τήν 
κυριαρχική αποστολή της, που είναι η 
μητρόιητα.

Αΰ^ήν υπη ρετεί ολάκερος ό φυσικός
οργανισμός της πού ή σοφή σύνθεσή 
του ορίζει αναπότρεπτα καί τις ψυχο-, 
πνευματικές της δυνατότητες καθως_και 
τό είδος τών έπιδόσεών της και τά όρια 
τής φυσικής αντοχής της. Τό μεγαίο 
αίτημα τής μητρότητας ΰποβοσκει κατω 
άπό όλες τις έκδηλώσεις της. Το σκο
τεινό ένσιιχτο τ ή ς  γονιμοτοιημενης μή
τρας υπαγορεύει τις πράξεις, ,τις ιοεες, 
τις Ικανότητες κα! ιά σχήματα με τα 
όποια εκφράζεται ή ζωή της.

" Α ς μή μάς ξεγελούν οΐ εξαιρέσεις 
πού πηδούν ε'ω άπό τά πλαίοια τού 
βιολογικού της νόμου. Ά ν  τις προσέ
ξουμε, θά δούμε πώς ολες σχεδόν οι 
υπερφυσικές γυνοΐκες είναι πλάσματα 
πού έχουν λίγο πολύ χαμένη _την ίσοΡ; 
οοπία τους τή φυλετική σάν οργανισμοί 
φνσικοί καί ψυχοπνευματικοι. Είναι 
πλάσματα ξεστρατισμένα άπό τ6 γνήσιο 
τύπο τής ολοκληρωμένης γυναίκας.

Τό μεγάλο ζήτημα λοιπόν είναι νά 
κατανοηθοϋν αύτά τά απλά ποαματα 
κι άπό τις δυό μεριές μέ καλη θέληση, 
μέ άπόλυτη καί χαρούμενη υποταγή στη 
φύση, αφού μόνο μιά τέτοιας _ λογής 
ελεύθερη υποταγή δημιουργεί την αρ
μονία τής ζωής καί τή χαρά της ζ1" 1!?· 
Είναι ό μόνος -τρόπος για να δο»ουν 
στή γυναίκα όλες οί έλευθεριες και ολα 
Χά δικαιώματα πού άπορρέουν απο τους 
Φυσικούς νόμους οί όποιοι μας̂  χωρί
ζουν άπό τή γυναίκα καί μας ενώνουν 
μ’ αύτή.

Ό  «μισογυνισμός» καί ό «σουφραζε- 
τισμός», (παλιά καί άπλερη πια για τό 
νέο νόημα είναι τούτη ή λεξη όμως 
άκόμα χρήσιμη) στέκονται οι δυο πολοι 
μιάς διπλής καί βλοββρής παρεξήγησης. 
Ό  πρώτος είναι ή παρεξήγηση της γυ
ναίκας άπό μέρους τοΰ άντρός. Ο δεύ
τερος είναι ή παρεξήγηση τής γυναίκας 
άπδ μέρους τής γυναίκας.

Ή  γυναίκα μδς άφίνει πάντα^νά κολα
κεύουμε τόν έ γ ω ϊ σ μ ό  μας τον εχει σπου- 
δάξει τόσο καλά— μ έ  τήν ίδεα πώς εμείς 
τή ’ διαλέξαμε καί τήν πήραμε.

Είναι μιά πολιτική αυτό, πού πη·;άζει 
άπό τή σοφία τοΰ ένστίχτου της, είναι 
μαζύ κ ’ ενας γοητεντικός ίπποτισμος 
άπό μέρους της. Γιατί στήν πράγματι- 
κότητα αύτή είναι που διαλεγβι,
καί τότες, μ* αδιόρατα νοήματα μάς 
μηνά πώς επιτρέπει νά δοκιμάσουμε να 
τήν πάρουμε.

** *

Μερικές φορές έναε αγνός  ̂ άντρας 
διστάζει νά άποχτήσει σωματικά τή γυ
ναίκα πού άλη·θινά άγαπα.

Στήν άγνή γυναίκα, πού θέλει ν’ αγα
πήσει γιά νά παραδοθεΐ, αύτό είναι 
κάτι κάπως άχατανόητο. Γιατί δέν ξαι- 
ρει πόσο σ’ έμάς ή ερωτική πράξη εχει 
χωριστεί πιά άπό τόν Έρωτα.

Είναι ριζικά διαφορετική ή ερωτική 
άνατροφή μας. Αύτό είναι.

2 Τ Ρ . Μ Υ Ρ ΙΒ Η Λ Η Σ
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ΛΙΑΖΥΡΜΟΖ * Μ. ΛΟΥΝΤΕΜΗ "ΕΚΣΤΑΣΗ
Φαίνεται πώς εΐνε κατάρα γιά μάς τούς 

Ρωμηους, νά τρωγόμαστε πάντα μέ τά 
ρούχα μας. Γκρινιάρηδες και κακόπιστοι, 
τις πιό πολλές φορές, δέ βλέπουμε τίπο. 
τα μέ καλό μάτι. Πίσω κι’ άπό τήν πιό 
έλπιδοφόρα διαπίστωση, σκαλίζουμε μέ 
τή χαιοέκακη προσδοκία νά βρουμιε τίπο. 
τα σάπιο γιά νά τήν παραστήσουμε μη. 
δαμινή. Άλλοιώτικα δέ μπορεί νά έξηγη. 
θή τό άχαρακτήριστο φαινόμενο, π ού 'γ ι. 
νόμαστε θεατές του τόν τελευταίο καιρό : 
Χρόνια καί χρόνια οί κάθε λογής καί ά. 
ξίσ-Γ διανοούμενοι μιλούσανε μέ περισσή 
πικρία γιά τήν άπόσταση, πού τούς χώριζε 
άπό τό μεγάλο κοινό. Τό λογοτεχνικό δι_ 
βλίο άδικα τφόσμενε τόν Αναγνώστη πού 
θάρχότανε νά τό πάρη άπό τά σκονισμέ. 
να ράφια του βιβλιοπωλείου. ‘ Η άνορα. 
στική δύναμηι του κοσμάκη διοχετευότανε 
όλάκερη στά γλυκανάλατα ρωμάντζα του 
τάλληρου — εύκολοχώνευτη και υπνωτική 
«πνευματική τροφή». Τά λογοτεχνικά πε. 
ριοδικά ζούσοτνε όσο κι’ οΐ διάττοντες 
καί πεθαίινανε μσιζί μέ τά όνειρα του έκ. 
δότη τους έπειτα άιπό λίγου καιροΟ χαρο. 
πάλεμα. "Οσο γιά τδ θέατρο εΐνε γνωστό, 
πως έχτός άπό τις έλαφοές ξένες κωμω. 
δίες κανένα έργο μέ «άξιώσεις» δέν κα. 
τάφερε νά δει γιά δέκατη φορά τά φώτα 
τής ράμπαις. Κ ί ’ οί συγγραφείς μας δλέ. 
πανε μέ άπογοηιτευιση τή θανατερή γ ι ’αύ. 
τους άδιαφορία του «μεγάλου κοινοΟ»- 
Κ ι ’ όλότελα αιφνίδια Χά πράματα άλλα. 
ξα,ν. Στίς  δύσκολες ώρες πού περνάμε ό 
κόσμος παρουσίασε μιά πνευματική άνά. 
στάση, πού κοτνείς δέν τήν περίμενε. Λυτό 
τούλάχιστο αάς δείχνει ό έκδοτικός όργα. 
σμός του τελευταίου καιρού, γιατί δέ ψοτν 
τάζομαι οί συγγραφείς μας νάνε μαύρα, 
γορϋτες πού πετάνε τά λεφτά τους βγά. 
νοντσς βιβλία, πού δέν έχουν έλπίδα νά 
τά πουλήσουν. Αύτό μάς δείχνει άκόμα 
κι’ ή καταπληχτική έπιτυχία τών διαλέξε_ 
ων μέ θέματα γύρω άπό τό θέατρο καί 
τή λογοτεχνία, πού τήν όργάνωσή τους ύ_ 
ποδ τχτήικσ,με μέ τόσες έπιφυλάξεις. Τό κοι 
νό λοιπόν — τό περίφημο «νοήμον» κοινό, 
όπως τό άποκαλούσανε, είρωνικά οι άν. 
θρωποι τών γοσνιμάτων — δείχνει μέ κά. 
θε τρόπο τό ένδιαφέοον του γιά τις σοδα 
ρές ποοσπάθειες, πού γΐνουνται στόν το. 
U-έα τής Τέχνης κι’ άκόμα δείχνει δλη τή 
διάθεση νά τίΓ ένισχύση. Κ ι ’ έδώ εΐνε τό 
περίεογο: Ά ντί νά πανηνυρίσου·ιε γ ι’ αύ 
τή τή μετοπμόοφωση άντί νά τή δυναμώ
σουμε ιιέ κάθε τρόπο γιά νά γίνει πιό 
σταθερή, πήιοαμε τις κριτικές μας διό. 
πτοες γιά νά τήν άναλύσουμε, νά έζετά. 
σουιμ/ε τό βάθος της, μήπως καί δρουμε 
κανένα κατακάθι γιά νά θολώσουμε τή 
λαμπερή έπ'φάνεια. Καί μέ τήν καλή πί_ 
στη πού μάς χαοακτηοίζει σ ’ αύτές τις 
δουλειές δέν ά,ογήσαμε νά τό βρούμε : ‘Ο 
φιλολογικός σνομπισμός.

Σ  ’ αύτόν πρέπει ν’ άποδσθή όλη αύτή ή 
έξέλιξη του κοινού: *0 κόσμος 5'αβάζει 
άπό σνσμπιομό χωοίς νά καταλαδαίνη τί 
διαβάζει. θεατρίιζεται άπό σνομπισμό ίέ. 
τσι νιά νά ξέρουμε τέλος πάντων τί μέ. 
ρος λόγου εΐνε κι' αύτός ό Στρίντμπεργκ) 
καί παροΊκλουθεϊ τις διαλέξεις άπό σνομ. 
πισμό. όπως καί τις συναυλίες. Οι φτη. 
νοί εύθυιιιαγοάφοι βρήκανε εΰλοκο στόχο 
τή <'φιλολογοπληξία» τής έποχής, καί ξε. 
περάσσνε κόβε όοιο στή δυσφήαιση τής 
πνευματικής αύτής άνάτασης. Καί ό δια 
συρμός του «φιλολογόπληκτου» κοινού γί. 
νεται άκρ-βώς τόν τελευταίο καιρό, πού 
clka τά σηΐ'^Τα δείχνουνε τό σταθρ^ του 
άτνέβασμα. Ό  έκδοτικός όογασμοΓ. πού 
άναφέραμε καί πιό πάνω μεγαλώνει άπό 
UFioa σέ μέ,οα χωρίς καθόλου ν’ άναστα3^ι 
άπό τους μήνες τοΟ καλοκαιριού^ πού πάν 
τα τούς θεωοουνε γ 'ά  νεκοή έπογή σχετι 
κά μέ τήν κΓνηΙση του βιβλίου. Ο Ι διαλέ. 
ξεις πού θά σταματούσανε αύτές τις ιιέ 
ρες, θά συνεχιστούνε—κοοθώο πληοοφοοού. 
ιιαστε — σ’ άνοιχτό χώρο, ένώ παράλλη. 
λα τό θέατρο Τέχνης δημιούρνημα κι* 
αύτό τής κολλ».τεχνικής δίΟντς του κοινογ 
—στέγασε τό θίασό του σ’ ένα θερινό θέ 
ατοο γιά \ά συνεχίίση, δίνοντας καΟηιιε. 
οινές πιά παοοπτάσεις τή λαμπρή έΕέλι. 
fin πού παρουσίασε τό χειμώνα. Krri τό 
τελευταίο αύτό εΐνε άοκετά χαρακτη,ηιστι 
νό γιατί τό θέατρο ήτανε πάντα *ιό fm a . 
θέστερος δέκτης τώιν άντιλήψεων του κό_ 
σμου άπό τις άλλες μοοφές τής Τέχνης. 
’Ά ς  θυμηθουιιε. μέ πόσο σκεπτικισμό γί. 
νηκε δεκτή ή δημιουργία του θεάτρου αύ. 
τοΟ πέρυσι τό φθινόπωρο — άφοΟ άνάλο. 
γες προσπάθειες σέ παληότερςι ^ρόνια ά. 
ποτύχανε. Ωστόσο τά κατάφερε νά £επε_ 
Οάση κάθε έμπόδιο, δέ βρέθηκε ουτε μιά 
Φορά στήν άνάγκη νά προσαομόση τις 
• αλλιτεχνικές του έπυδιώξεις στίς άνάγ. 
κες τοΟ Ταμείου καί τό κοινό — τό άλη. 
θινά «νοήμον» — άνταποκρίθηκε πρόθυμα 
στό κάλεσμά του. Γιατί δέ μπορώ νά π.ο_ 
ραδεχτώ πώς οί θεατές, πού χνιρυκρο^ή. 
σανε μέ τόν ϊθιο έν6ουσιασμό τόν “ Ιψεν 
καί τόν ίψενοποιη,θένταΗ-κατά τή γνώμη

*Η ’Επιτροπή τοΟ Κρατικού Β ρ  άδειου 
του 1938 πού δράδευσε τή-ν πρώτη συλ„ 
λογή διηγημάτων» τοΟ κ. Λουντέμη, άλλά 
καί κυρΛος — έκεινοι πού ξέχώρισαν τήν 
πεζογραφία του, γιατί μέσα της έδλεπαν 
τόν μετασχηματισμό τής Νεοελληνικής 
ήθογραφίας, δέ θά δρίσκουν, χωρίς άλλο 
σήμερα πολλά κοινά σηιμεϊα άνάμεσα στό 
«.τά πλοϊα δέν άραξαν» καί στή σημερινή 
του «μυθοφαντασία». 'Ο  κ. Λουντέμης άρ_ 
χίζει πάλι άπό τήν άρχή. ’Αρχίζει άπό 
τήν άρχή μιας τέχνης καινούργιας στά 
κυριώτερά ττ̂ ς — έστω κι’ άν τό υ«|>ος του 
καί κάτι έδώ κι’ έκεΐ Χο προσωπικό, τή 
συνδέει πάντα αύτή τήν καινούργια τέχνη 
μαζί μέ τήν παλαιότερή του.

‘Ο συγγραφεύς τό ξέρει, εΐνε δέδαιο* 
κι’ έπιμένει. Ε ΐν ’ έπίσης δέδαιο ότι ή ώ. 
ρι-μότήτα πού παρουσιάζουν άπό πολύ νω_ 
ρίς. άπό τά πρώτα κι’ όλας τά παλαιά 
του διηγήματα, δέν εΐνε άνάλογη μ’ αύ. 
τήν πού παρουσιάζει τώρα. Ώρισμένως 
φαίνεται πώς αύριο πρόκειται νά γεννηθή 
κάτι πιό μεγάλο άλλ’ οοο γιά σήιμερα, ή 
«έκσταση» εΐνε ή δοκιμή — ή «γενική δο. 
κιμή».

'Η  πεζογραφία τοΟ κ. Λουντέμη ήτοεν 
πάντα πεζογραφία του παραδόξου. Μέ τή 
διαφορά πώς πρωτή/τερα τό παράδοξο — 
εϊτε κατάσταση, είτε τύπος άνθρώπινος, 
είτε άλλο τι — ήταν άπλώς τό φυσικό — 
κακά τοποθετημένο* έτσι σά νά είχε χά. 
σει ά<: πούμε τήν φυσική του. βάσι. "Ο 
μως όσο προχωρούσε ή άνάγνωσι αύτή, ή 
δάσι όλοένα καί φαινόταν καί πλάταινε 
καί γινόταν στό τέλος πιό στέρεη σά δρά 
χ°ς·

Στά  παλαιότερα διηγήματα τοΟ κ. 
Λουντέμη, ό άνθρωπος παρουσιαζόταν αί. 
,νιγμοιτικός — γιατί ήταν κακοδαλμένος. 
’Αντίθετα στήν «’ΈΙκσταση» ό κεντρικός τύ 
πος εΐνε ώς μέσα καί μέσα ποοδληιματι. 
κός καί άρκετές σελίδες πού έχουν γρα
φεί μέ τήν παροδική δ)μως. διάθεση νά 
τόν πιθανολογήσουν, νά τόν δικαιώσουν, 
δέν τό κατορθώνουν.

Αύτός ό ξένος «ό περίεργος νεφρικός 
άντρας, μέ τή σκοτεινή ήλικία», δίγως δ. 
νομα, οΰτε παράνομα, δίχως πατρίδα; δί_ 
χως κατάλυμα — δέν κατορθώνει πουθε
νά νά μάς πείση γιά τό δ ά σ ι μ ο 
τής Θεσπεσίας καί τρομερής του περιπέ
τειας.

Καί δμως γ ι ’ έναν "Ελληνα, τούτο εΐνε 
άνάγκη. Μόνον γιά ένα δόρειο δέ θάταν. 
θέλοντας καί μή, πρέπει ν’ άναγνωρίσω. 
με ντέ φάκτο αύτήν τήν άγωνιώδη αισθη
ματική κατάσταση καί νά Ιδουμε Τήν άξία 
της όρπό κεϊ καί πέρα. ότοτν κορυφώνεται 
σ ’ έναν έοωτα παράφορο καί σπασμωδικό. 
Ναί, μά τό θέλγητρο τής π ι θ α ν ό  
τ η τ a  r — τό μισό του όλου θελγή. 
τρου ένός έργου γιά τήν έλληνική φαν. 
τσσία — έχει χαθή.

’Ε ξ  άλλου πολύ περισσότερο άπό δρα. 
ματική σύνθεση ή «έκσταση» εΓνε σύνθεση 
φραστική. Τό έργο. καθαρά φιλολογικό, 
σύνδεση φράσεων — καί άκριιδέστερα πα
ράταξη φράσεων — γιατί καί ή σύνδεση 
θέλει κάποιαν αΐτιότητα πού αύτές συχνά 
δέν τήν έχουν.

Υπόθεση σχεδόν δέν υπάρχει. Κάποια 
τεχνική κατασκευή μόνο ένα πρόσχημα, 
τό στοιχειώδες καί πολύ παλαιό έκεΐνο — 
δηλαδή ένας (ϊγνωστος, ένας μελοθάνατος 
έμπυστεύεται τά χειρόγοσφά του στό συγ. 
νοοίφέα κι’ ϋστεοα χόνονται άφίνοντας νά 
τόν διηγηθουν έκεΐνα, νά τόν έξηγήσουν 
έκεΐνα.

i f  w
ΤΟΥ κ. ΤΕΛΛΟ Υ ΑΓΡΑ

Περιγραφές, δαθειές υποβλητικές -είκό. 
νες, φυσιολατρείες, μουσικές καταστάσεις 
δέν υπάρχουν. ‘Η φράση τοΟ κ. Λουντέμη 
εΐνε ό λυρικός άφορίσμός.

Πάρα πολλοί άπ’ αύτούς τούς άφορι. 
σμούς ξεχωρισμένοι εΐνε άληθινά ωραίοι* 
άλλοι όμως δέν εΐνε κατά δάθος πρωτό. 
τύποι, όσο κι’ άν παρουσιάζονται άνοτνεω. 
μένοι.

Σ έ  άλλους ό μηχανισμός δέν εΐνε τόσο 
άνεπτυγμένος, ώστε νά έξαφανίζεται έν. 
τελώς : «Είχα  κουρασθή νά ψάχνω γιά 
νά δρώ τόν τόπο πού θά γεννηΐθώ. Πάτη. 
σα κάθε Ιερό μάρμαρο καί κάθε άρχαΐο 
σημάδι. — "Ο χι, δέν εΐνε δώ ό τόπος πού 
θά γεννηθής» μοϋλεγε μιά μικρή φλόγα 
κι’ έσδυνε, κ ι’ έγώ περπατούσα, περπα. 
τουσα».

Κάτω άπό τό φαινομενικό μεγαλείο με. 
ρικών άλλων στοχασμών υπάρχει τό κείνο 
ή τουλάχ ιστον τό άόριστο.

Εΐνε σά δόμδες γειμάτες άέρα: ~ « WE . 
χεις χαρτί. Γράφε ό,τι έχεις μέσα σου. 
—Δέν έχω τίποτα. —Γιατί; Γιατί εΐνε ή ά 
γάπτηι μέσα. — Γράφε γ ι ’ αύτήν καί θά 
πάρης ένα στεφάνι. —Δέ θέλω στεφάνι». 
Τ<£ εΰρήμοττα όπωσδήποτε ύπερτερουν άπ’ 
δλ* αύτά καί μερικά εΐνε όμολογουμένως 
έξαίρετα. «"Ενας πού ζητουο-ε τά γραφεία 
μας — διηγείται ό κ. Λουντέμη στή σελ. 
47 — τόν έστελα σέ άλλη διεύθυνση. Τό 
άπόγευιμα ό άνθρωπος ξανάρθε έρεθισμέ. 
νος μέχρι τρέλλας. —Μέ Εμπαίζετε κύριε, 
θά  μοΟ φορτώσουν δύο ύπεοημερίες στήν 
πλάτη καί κάνω καί τήν «όψιόν». Ό  Δι
ευθυντής πού έπινε τόν καφέ του στό πα. 
ράπλευρο γραφεΐον, έΐτοιμαζότανε νά έ_ 
πέμβη. — Μέ συγχωρεΐτε, κύριε, λέω 
στόν ξένο μ’ δλη τήν καλοκάγαθη δεδαιό. 
τητα. ότι τόν έβλεπα γιά πρώτη φοοά. 
Μπορείτε νά μου υπενθυμίσετε τί σάς έχω 
κάμει; — Τί μουχετε κάμει; Ζήτησα τό 
Γραφείο σ α ς 'κ ι’ έσεΐ ςμέ στείλατε νά πε. 
ριηγηβώ τήν πόλη. — “Α , έτσι! "Επρεπε 
έν τούτοις νά καταλάδετε πώς δέν εΐχα 
σχέση μέ τό νοαφεΐο αύτό. πώς ήμουν ξέ_ 
νος». ‘Ο Διευθυντής έπεμδαίνει μέ θηοιω. 
δ^ία. — Ξένος;; — Ξένος;; καί ό άλλος. 
‘ Η έκρηξη ήταν άναπόφευκτη. — Μάλιστα 
κύριε, ξένος!».

’Εν τούτοις κόητοτε τό πνεύμα εΐνε πιό 
φθηνά καμωμένο: «Παοσκολουθητε καλά
τις ή,ιιεροαιτννίες: τόν οωτώ. — Άλλοίμο . 
νο, ναί. Είμαι ύπάιλληλος. — Καί τί και. 
ρό έχουμε, παοακαλώ. τώρα; — Κακό, ψυ. 
χρό κι’ άνάποδο. κύοιέ μου. —θέλω νά 
»ώ τί μήνα; — Ά ,  τί μήνα; Τό μήνα των 
Ποτθών».

’Από άπειρες τέτοιες άνόμιες, άνιισες, 
πολυσύνθετες καί διαφορετικού γούστου 
φράσεις, όπου έ£σφϊα — καί πολύ συχνά 
—τό είπα καί ποίν — άστράφτουν έντε. 
λώρ άποοσδόκητα τά διαμάντια τοΟ λυρι. 
σμοΟ ένόΓ πολύ ποοσωπικοΟ λυρισμού, εΐ. 
νε νεμάτο τό δ ’'διλίο τοΟ κ. Λουντέμη. Δέν 
υπάρχει δέδαια χώοος ν’ άντιγράψω περίσ 
σότερα κι’ άπό κάθε κατηγορία.

Ή  «έκσταση» εΐνε τό έογο όπου, ό 
Συνγραφέας άγωνζεται κρίσιμα νά ύπο. 
τάξη τά στοιχεία μιας νέας τέχνηο νά δώ. 
ση πλαστική μορφή στίιν πρώτη ύλη της. 
E iv r  άκόμα μιά τρικινιί,<τ στό πέλαγος.

Κ ι ’ άν ό τίτλος δέν ρίχε κι’ όλας χρη. 
σιμοποιηθή, θά τόν μετάθετα στήν «έκστα_ 
"η» όπου εΐνε ή θέση του: «Τά πλοία δέν 
άραξαν».

Τ ΕΛ Λ Ο Σ  Α Γ Ρ Α Σ

Η ΔΗΘΕΝ ΠΑΡΑΚΜΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
(Συνέχεια  Λπό τήν 1ην σελίδα)

τα το Ιργο του «Κωνσταντίνου καί Έλί- 
νης». Άφί*;ω τώρα τδ «βαρύ πυροδολ ι- 
χό», τί') Ί'αθϊ μέ τό «Στραβόξυλο» καί 
τόν «Έαυτούλη», καί τόν Π. Πο'λαιολί. 
γο, τόν κοσμαγάπητο χρονογράφο, ποδ 
δείχτηκε κ’αΐ τό ίδιο δξιος θεατρικός 
συγγραφέας. "Ολ’ αΰτ4 τά Ιργα ποδ εΤ. 
δαμε τόν τελευταίο, καιρό —  τϊ]ς φφε·ι

μερικών αύσιηρών «είδικών»— ΠιρανΤέλλο 
•πώς ίίλοι αύτοΐ εΐνε dmo τούς κμύ-ττες»της 
Τέχνης. 'Ό χ ι! Άνόιμεσά τους παρέλασε 
καί «λαός», πολύς λαός, πού μέρα μέ τή 
μέρα νοιώθει καί πιό πολύ c/6 μιότν Λνάγ_ 
κη κι’ %6χι άπό ονομπισμό τήν ώμορφιά, 
πού κρύδει ή Τέχ,νη στήν δποιαδήποτε έκ- 
δήλωσή της. "Α ν  μερικοί κοντόφθαλμοι 
«διανοούμενοι» βρίσκουνε διασκεδαστικό νά 
διασύρουνε αύτό τό τόσο παρήγορο ψαινό_ 
μενο, τόσο τό χειρότερο γ ι ’ αύτούς.

ΣΠ . Γ ΙΑ Ν Ν Α Τ Ο Σ

«παρακμής» —  αοβχρώτερα ελαφρότε
ρα, εΐ·νε αληθινά, άπό τή ζωή μας, χον 
ρίς τίποτα τδ ψεύτικο, τό συμβατικό, τδ 
φτιαιπό', μέ μόνο σκοπό τήν έμ,πορική ί- 
πιτυχία, δπως δυό-τ.ρία —  δχι περισσό- 

. τερα —· άπίι έκεΐνα πού Ιττροκάλεσαν 
τήν κατακραυγή καί τήν δβιν.η γενική 
καταδίκη.

Πρέπει άκδιμα νά μήν ξεχνούμε, πδ); 
τό Νεοελληηικό θέατρο, τά τελευταία 
χρόνια, έκτός άπό τή δραματοποιία, πού 
£ν δέν υψώθηκε κιίλα, έμεινε τουλάχι
στο στόν παλιό καλά δρόμο, παρουσίασε 
μεγάλη, άναμφιαβήτητη πρόοδο στήν ή- 
Βοποιία, καί τή σκηνοθεσία. Μετά τόν 
Χρηστομδνο καί τό- Οίκονόμου, είχαμε 
σκηνοθέτες σάν τόν Φίίτο Πολίτη, τόν 
Σπϋρο Μελά, .τό Ροντήρη, τό  ̂ Κατσέλη, 
τόν Μουζενίδη. Μετά τόν Άμπελά καί 
τόν Ζολλύ, είχαμε σκηνογράφους σάν τόν 
Κλώνη, τόν Βακαλό, τόν Άνεμογιάννη,

ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΝΕΑ
— Ή  όργάνωσή τοΟ Κρατικού θεάτρου 

Μακεδονίας συνεχίζεται. ΜΕχουμε πληρο. 
ψορίες πώς γενικός διευθυντής τοΟ διορί. 
στη,κε ό Λ. Κουκούλας και σκηνοθέτης ό 
Κ . Μιχαηλίδης. Σ ’ αύτό πρόκειται νά έμ_ 
φοτνισθοΟν πολλοί νέοι ήθοποιοί.

—  Ό  θίασος τής Κατερίνας Άνδρεάδη 
άρχισε τις δοκιμές του νέου έργου τοΰ 
κ. Π. Παλαιολόιγου πού θά διαδεχτή τΠ 
μουσική, ίκωιμωδ ία®" Ενα τρα.γοΟδιμιά ζωή» 
όταν φυσικά τό έπιτρέψει, γιατί ή̂  έπιτυ. 
χία της όλοένα κο:ί μεγαλώνει.

—  'Ο  £. Παλαιολόγος περιστρέφει τό 
θέμα του γόρω άπ’ τά δικαιώματα τής 
έργαζόιμενης γυναίκας.

— Ό  κ. Μάνος Κατράκης μέχρι τέλους 
τών παραστάσεων τοΟ παίζόμενου έργου 
θά μείνη, στό Θίασο τής Άνδρεάδη. ’Αν. 
τΐλλαξε επιστολή μαζί της πού του έπι_ 
τρέίπει ν’ άποχωρισιη. Αύτό τό ζήτηισε ό ϊ. 
διος, γιατί ένώ συμφώνησε νά παίρνη τόν 
πρώΙτο μισθό έπειτα άπ’ τόν Βεάκη, ό νεο 
προσλη'φ&είς ήθοποιός κ. Α . Γιαννίδης μπη 
κε άνάμεσά τους όσον άφο,οά τή μισθοδο. 
σία! "Ισω ς ό κ. Κατράκης μετά V  άκο. 
λουθήσηι τό κρατικό θέατρο Μακεδονίας.

—  Ή  νέα μουσική κωιμωδία πού θ* άνε 
δάση τό καλο,καΐρι ό θίασος Κοτοπούλη 
έτο'μάΓεται έντατικά. Τό «Φάντασμα στό 
Μετοοπόλ» ετσι τιτλοφορήθηκε, έχει 
γραφεί άπό τούς . Μόρντο — Δ. Μυράτ 
κι’ ή μουυική του άπ’ τούς Σπάρτακο — 
Κ ατσαρό.

— Ό  κ·  Κ ώ σ τ α ς  Κ α π ν ί σ η ς  μ α ζ ί  μ έ  τ ό ν  
κ .  Κ α τ σ α ρ ό  θ ά  π α ί ξ ο υ ν  σ τ ά  δ ύ ο  π ι ά ν α .

—  Τ ή  Δ ε υ τ έ ρ α  κ α ί  τ *  Τ ε τ ά ρ τ η  τ ’ ά π ό .  
ν ε ύ μ α  ή  δ ο α υ ί α τ ι κ ή  σ χ ο λ * ι  Κ .  Μ π α σ ι ά  έ .  
δ ώ σ ε  Τ Ι Τ  έ ξ ε τ ά σ ε ι ς  τ τ ις  σ τ ό  θ έ α τ ο ο  « Κ υ .  
δ έ λ η Γ » .  ' Η  έ π ι τ ο ο π ή  ή τ α ν  ό  δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς

&  κ α θ η γ η τ ή ς  •’■ης κ .  Κ .  Γ ι α ν ν ό π ο υ λ ο ς ,  
ό  κ .  Μ ι γ  Μ τ Λ < τ ο ύ ιδ η ο  κ ι ’ Λ  π ο ό ε δ ρ ο ς  τ ή ς  
ά δ ε ι α ς  ή θ ο π ο ι ώ ν  κ .  Π .  Ζ ε ρ δ ό ς .

— ’Απ’ τούς δέ,κα κοτθη^έο πού έξ^τά. 
aTnr-̂ Tv πέτυχαν οΐ όχτώ. €Η σειρά τής έ. 
πιτυνίοτο τους ήτσν 1) Β .  Βου>^ουναοα, 
2> Κ . Μ'-ντήο 3) Λ. Ρο^άν Γ. Γοα. 
ft/rr *>> Σ .  Άο'τένη.. 6 ) Λ. Παππά 7) Τ. 
ΜΓλ'άδηΓ. 8 ) Μή,τοος Κωντσαντάρας.

τόν Άγγελόπουλο. Καί μετά τούς παλι
ούς ήθοποιούς πού δνομάσχμε παοαπάνω, 
εϊνχμε τήν Κοτοπούλη, τήν Κυβέλη, τήν 
’Αλκαίου, τόν ’Αργυρόπουλο, τόν Βεάκη, 
τόν Λεπενιώτη. τήν ’Αλίκη, τήν ’Ανβρε- 
άδν), τήν Παξινοϋ, τόν Δενίρχμή, τ-ή 
Μκνίολ(·5η, τόν ^Τα <%. τήν Παπαδάκη, 
καί τόσους άλλους έξόχο^ζ^ ώς τό τε
λευταίο Χστρο τοΟ ΈΑνικουΓ τήν Βεργή. 
"Ετσι, δχι μόνο στό ’Εθνικό, άλλλ /.αί 
σ’ δλα τά δραπατικά θέατρα τής ποω- 
τεύουσά; μας, εΤχαιμε παραστάσεις ελλη
νικήν εογο)ν —  τα ξένα δέν μ9 ενιδιαφε- 
οουν τώρα —  τόσο καλλιτεχνικές, τόσο 
πλού·αιες. τόσο τέλειες, δσο δέν ήταν 
βέβαια οδτε οί παραστάσεις του πρώτου 
ΒασιλικοΟ, ούτε -ής Νέας Σκηνής. Ποιο 
αΗαφνα. Λπ’ τα παλιά μου Ιργα άνεβά- 
σθηκε δποκ  δ «Ποπολάοο^» κι’ δ Λθεί
ο c "Ονε'ρος» στό Εθνικό, ή ποιό ξανα- 
δ^θηαε 8πο>ς τελευταία ή «Στέλλα Β'.ο- 
λάντη», οI  «ΦοιτηταΙ» κι* δ «Πειρα
σμός»; ΙΓοΟ εΐνε λοιπόν ·?ι «παρακ ι̂ή» 
πού λένε; ’Εγώ δέν τήν βλέπτο Άπ=- 
ναντίας, σήμερα πού θέλησα νά ,οίξω »ι:α 
γενική ματιά κι’ άπό κάποια άτιόσταση 
σ~ά θ=ατοικά μας, άπό τήν εποχή τοΟ 
•^Γ^χοπατέρα» ώς σιπιαερα, δέν είδα πα- 
οά ·ιιά σταθερή πρόοδο, Ικανή νά δικα’ο. 
λογήση καθ’ έλπίδα γιά τό μέλλον. Καί 
θά πο5 καί κάτι άλλο: Τή στιγμή πού, 
δπως είπαν δ Μελας. ό Λάσκαρις καί 
τόσοι άλλοι κριτικοί κι’ Ιστορικοί τού 
θεάτρου uac, άνοι|α εναν κα’νούογιο 
δοόιαο κι* εξακολουθώ νά πορεύομαι σ* 
•τύτόν. ιιιά ποαγματική παραικαή, θά μ* 
*ί)ιγε καί μένα Γιατί θάδειχνε ποκ δέν 
?καηα τίποτα. Ένφ  μια πoόoδoc δείχνει 
πώ' ή προσπάθειά <ιου δέν πήγε χα- 
μένη...

ΓΡΗΓ. ΞΕΝΟΠΟΓΑΟΣ
τής Άκαδη^ιίας ’Αθηνών

Τά άρθρα των συνεργατών 
μας έκφρφζουν μόνον προσω
πικές τους άπόψεις καί δέν 
υποχρεώνουν καθόλου τή σύν

ταξη του περιοδικού.

Η ΚΡΙΤΙΚΗ Τ Η Ι Μ Ο Υ ΙΙΚ Η Ι

• Η ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΤΗΖ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ·
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

2 τοί>ς φίλους της συμφωνικής μουσι
κής προξένησε λύπη τύ κάπως πρόωορο 
γ:ά τή φετινή &ερμοκρααία στχμάτημχ 
τδν συναυλιών τής Κρατικής ’Ορχή
στρας.

Είναι γνωστέ σάν §θψ.ο πιά άπό τις 
περααμένες χρονιές πώς οί συναυλίες 
θά συνεχιστοΰνε τό καλοκαίρι στό ’Αρ
χαίο Ώδεΐο Ήρώδου, μά δλοι πιστεύαμε 

' πώς δέ θά μεσολαβούσε διάστημα Βιακο- 
πής.

Τό κενό αδτό ήρθε νά συμπληρώση α- 
ξ α ή Μεγάλη ’Ορχήστρα τοΰ Ραδιοφω
νικού ΣταΙθιμοΟ ’Αθηνών μέ τή 2ι*μφωνι- 
κή Συναυλία τής Κυριακής. ϋ:ή σβναυ- 
λ!α, μάλιστα, αύτή ϊγινε καί μιά πρω
τοτυπία  οικονομικής ταχτικής, πού
αξίζει ν’ άναφερθή έ’δόδ.

«Οί έπιθυιμοδντες νά παρακολουθήσουν 
τήν Συναυλίαν δέον νά καταβάλουν, I- 
•Όαφαν οί αγγελίες, δικαίωμα εισόδου 
έκ δραχμών 500 ή 300 είς τό ταμεΤον 
τοΰ θεάτρου «Όλύιμπια» καθ’ έκάστην 
κλπ.». Καί ή άγγελία αύτή έκαμε πολ
λούς νά μή ψθάσουν ως τό ταμείο γιατί 
φαντάστηκαν πώς άπό .τυπογραφικό λά
θος θά παραλείφθηκε άπό τούς αριθμούς 
των δραχμών τό μη8ενικ°, πού έκανε 
ξϊ.φνικά τήν εϊσοδο άιπρίσιτη! Πολλοί 8- 
σοι δέ μπόρεσαν νά πιστέψουν τή φτή
νια! Πάντως -ό Θέατρο δχι μόνο κενά 
δέν έμεινε παρά κάτω άπό τό θόλο του 
δέχτηικε καί κόσμο πού ή τιμή τοϋ εισι
τηρίου κρατοΰαε πριν σέ άποχή.

"Ας έλπίσουμε 8τι στό μέλλον ή Κρα- 
- κή ’Ορχήστρα θά πάρη τήν άπόφαση νά 
θεαπίση καί μιάν έ·πανάληψη κάθε συναυ
λίας γιά τούς σπουδαστές, τούς ύπαλλή- 
λους καί γενικά γιά κείνους, πού Τσως 
μόνο τό δτι δέν έχουν τις άπαιτούμενες 
καί κάπως πολλές δραχμές στερούνται 
τήν πολυπόθητη άκρόαση τής Μουσικής. 
’Ίσως νδναι σωστό μά καί ώφέλιμο νά 
δίνεται άπ’ τό Σάββατο τό· πρόγραμμα 
τής Κυριακής Οπό τόν τύπο, Χς ποΰμε, 
Γενικής ίοκ'μής μέ πολύ μικρήν &μως 
τιμή εισιτηρίου.

Μέ τ^ν τοόπο αύτά θά συντελεΐται άρ- 
κετά καλά κι’ ένα καθήκον πρός τόν 
πλατύτερο κύκλο τής νεολαίας πού σπου
δάζει καί τοΰ λαοΰ άλλά καί πρός τήν 
"δια τήν Τέχνη τών ήχων, πού γιά · τή 
δ'άδοσή της τόσο ένδιαφέρεται καί τό 
ΚοΛος καί τά Μουσικά ί'δρύματα καί οί 
καλλιτέχνες. Ό  τρόπος αύτός θ’ άποτε- 
λΑση άκόμα μιάν έκδήλωσι σαφή γ'ά τό 
ένδιαφέοον πρός άνύψωση τής πνευματι
κής έν γένει καί ειδικά τής καλλιτεχνι
κής στάθμης τοΰ κοινοΰ.

’Άς είναι. «Ό έχων τά γένεια κλπ.». 
Τό πρόγραμμα τής συναυλίας είχε 

Ίίάν ώραία ύπολογιαμένη διάταξη καί 
μιά προσεντικήν έκ,λογή έργων.

Διευθυντής ορχήστρας b κ. Χέρνερ καί 
σολίστ ή Κυρία Φραγκιά —  Σπηλιοπού- 
λου (τραγούδι).

Σέ κάθε συναυλία τοΰ κ. Χέρνερ γίνε
ται καθαρώτατα άντιληπτή μιά συνεχής 
καί περισσότερη δσο πάει έξοικείωσή του 
ποός ib  κοινό μας. Καί ή έξοικείωσή του 
αύτή μπορεί νά όφείλε'ται τόσο σέ κάποι
αν ούσιαστική καλλιτεχνική πρόοδο τοΰ 
μαέστρου λόγψ τής συχνής έπαφής του 
ιιέ τήν δρχήιστρα τόν τελευταίο καιρό δσο 
καί στ* δτι τό κοινό βρίσκει ίσως στήν 
έκλογή τοΟ προγράμματός του κάποια 
συνέπεια ψυχών συγγενβν κατά βάθος μά 
καί στόν τρόπο άκόμα τής προσφορά; yxl 
άποδόσεως τών έργων πού διευθύνει, δλο 
καί πληρέστερην Ικανοποίηση.

’Εκείνο πού δμολογουμένως προκαλεΐ 
απερίσπαστο τόν ένθου·σ:ασμό, τή συμπά
θεια καί τό θαυμασμό μας εΤνε δ ιδιαίτε
ρος έκεΐνος παλμός πού τόν διακρίνει 
στήν έρμηνεία τών Ιλληνικών συνθέσεων. 
"Εχει γίνει τόσο καταφανής ή άγάπη 
του πρός τήν έλληνική μουσική, πού φαί
νεται καθαρά πώς Ιγει πάρει μιά ξεχω
ριστή θέση στήν καλλιτεχνική ψυχή του. 

Μέ πολλή προσοχή κι’ έπιτυχία διεύ-

ΤΟΥ Κ. Γ. Β. ΚλΖΑΣΟ ΓΑΟ Υ
θυνε δ κ. Χέρνερ τήν Εισαγωγή άπό τόν 
«Τανιχώϋζερ» του Βάγκνερ κι* άπ* τήν 
άρχή έγινε φανερή ή πειθαρχία τής όρ- 
χήιστραςΤ πού αύτή ή πειθαρχία συντέλε- 
σε κυριώτατα στήν έπιτυχία σέ δλο τό 
πρόγραιμμα.

Τά πέντε τραγούιδια τοϋ κ. Κροΰγκερ, 
πού τραγούδησε ή Κυρία Φραγκιά— Σπη- 
λιοιπούλου πολύ ίκανοποιητ:.κά, είχαν I- 
ναν ώραΐο χαραχτήρα μέ παλμόν άνάλο- 
γο πρός τ* κάπως φιλοσοφημένο ποιητι
κό κείιμενο του ποιητή Μόργκενστερν. Ή  
μορφή πούχε ή σύνθεση των τραγου-διών 
αύτων, ελεύθερη τελείους, έδωσε τήν εύ- 
καιρία στό συνθέτη νά παρουσιάση ,μιάν 
άριμονική καί μελωιδικήν άνεξαρτησία μέ 
πορεία προσαρμογής έκάστοτε ποός τό 
πνεΰιμα τού ποιητή.

Τήν επιτυχίαν αύτή στή σύνθεση συιμ" 
πλήρωνε ή μελετημένη ένορχήιστρωση 
τής συνοδείας, πού ήταν άλλου καθαρά 
συνοδευτική, άλλου κάπως συμφωνικώτε- 
ρη μά πάντα υποβλητική τόσο, ώστε, μέ 
τήν προσεχτική διεύθυνση τής όρχήστρας 
άπό τόν κ. Χέρνερ, χό κάθε τραγούδι, νά- 
χη καθαρά διακριν6μενο τόν ίδιαίτερο 
χαραχτήρά του.

Ή  έλεύίθερη μά. άπλή καί πολύ πετυ
χημένη έλληνική απόδοση των στίχον 
άπό τήν Κυρία Καραϊσκάκη πρόσφερε 
στόν άκροατή τήν άπαιτούιμενη διευκό
λυνση γιά τήν κατανόηση τών ωραίων 
αύτών τραγουδιών. Νά έδώ τό ποώτο : 
«Τ^ συννεφό^εντρο».

"Ενα δεντρί άπό νέφια στό σκοτάδι στέ
κει,

γκρίζα πουλιά στίς φυλλο>σιές του κα
ί το ικοϋνε,

βουβά τραγούδια κελαϊδώντας, στοιχιω-
(μένα.

Στά πόδια του δροσοσταλιές λαμποκο
πούνε.

Πούπουλο χό κορμί του γύρω άπαλοπλέκε*. 
κι’ άπ’ τήν άχνή πετά κορφή του φοβ:- 

(σμένα ή Σελήνη

Μανάχα παρατηρούμε πώς θάταν ύπο- 
βλητικώτερο άν στόν τρίτο στίχο έμενε δ 
ένικός τοΰ γερμανικού κειμένου: 
βουβό τραγούδι κελαϊδώντας, σίοιχειω-

(μένο.
Κα'τόπιν ήρθαν οί «Τέσσερις Ελληνι

κοί χοροί» τοΰ κ. Σκαλκώτα, πού μαρτυ
ρούν πόσο κατέχει δ συμπαθέστατος αύ
τός συνθέτης μας τ& χειρ’.σμό τής όρχή- 
τσρας γιά νά μπορή μέσα σέ τόσο μικρής 
διάρκειας κομμάτια νά έκμεταλλεύεται 
καί νά φ-ανερώνη δλο τόν πλοΰτο της σέ 
χρώματα καί συνδυασμούς τολμηρούς ή“ 
χητικούς ή ρυθμικούς πού μαγεύουν.

Και μιά άπορία ξεπη'δάει αυθόρμητα 
άπό τά βάθη τής ψυχής μας :πώς δ νέοςαύ" 
τός υστερ’ άπό τόσες σπουδές στό έςωτε- 
ρικό καί τόσα συνεχή δείγματα τής με
γάλης άξίας του μένει νά κατέχη άπλά 
καί μόνο τήν έσχατη θέση στήν όμάέα 
τών πρώτων β'.ολιών Τής όρχήστρας;

Ό  Σ ι φ ν έ ΐ κ ο ς  χορός του πα
ρουσιάζει έκτυπη μέ τής τέχνης του τήν 
ξεχωριστή δεξιοτεχνία δλη τή διάφανη 
καί λικνιστική γραφικότητα τών νησιών 
μας.

Ό  ’Α ρ κ α δ ι κ ό ς  μεταφέρει τή 
σκέψη μας στή συσχέτ-.ση τής τωρινής 
’Αρκαδικής Έλλά&ας μέ τό βουνίσιο 
τραγούδι της ή τό μοιρολόι πρός τήν άρ. 
χαία περιοχή τοΰ τρα^οπόδη Πάνα.

Ό  ’Η π ε ι ρ ω τ ι κ ό ς  φωνάζει, 
θαρρείς, τή δόξα τοΰ εύλύγιστού γυμνα
σμένου κορμιοΰ τών παλληκαριών τοΰ εί 
κοσαένα κι* δ Κ ρ η τ ι κ ό ς  δείχνει 
τΙς λεβεντιές τού Ψηλορείτη κα! τής *Ί- 
δης, μέ δλη τήν δρμή πού χαρακτηρίζει 
στό χορό δσο καί στή ζωή τ’ άγαπημέν* 
αδέρφια.

Καί πραγματικά δ κ. Χέρνεο —  μεγά
λη τιμή τοΰ πρέπει γι’ αύτό —  βρήκε, 
σάν άληθιν^ς καλλιτέχνης πού εΐνε, τό 
Ιδιαίτερο στοιχείο πού χαρακτηρίζει

! I (Τελευταίο)
Σ  τό πρώτο μας άρθρο προσπαθήσαμε 

νά έξηνήισωμε θεωρητικά τήν ουσία τής 
θεσττρυκής δη/μιου·ρνιας. "Ομως μιά τέτοια 
έφηρημένη έξήγηση είνε εντελώς άνεπαρ. 
κής γιά νά έξαντλήιση τό θέμα. Γιατί πώς 
θά μπορούν δίλ’ αύτά νά έφαρμοσθουν 
στήν πράξη;

‘Ο ’Αριστοτέλης π.χ. συμδούλευε ν ’ ά. 
ναπαριστάνονται ζωηρά οί εύτυχίες και οΐ 
δυστυχίες μέσα στ'ις έναλλαγές τής άν. 
θρώπινης μοίρας γιατί μ ’ αύτό άκριδώς 
έκφράζεταιι τό πιό γενικό άπ’ δλα πού 
μπορεί νά πή καινείς γιά τή ζωή τών άν. 
θρώπων. Άκόμα , νά άναπαραστάνονται 
άνθρωποι μέ καλό χαρακτήρα και μέ ψηλές 
σχέσεις. ‘Ο σκοπός ήταν τέλος λογικός, 
\ά παρουσιαστούν δηλαδή o i άνθρωποι |ΐέ 
τΙς καλλίιτεοες ιδιότητες τής έποχής. Αύ. 
τό και έγινε μέ τήν άρχαία τραγωδία.

’Αναλύοντας λεπτομερέστερα τό θέμα, 
ό ’Αριστοτέλης ελεγε πώς τις πράξεις 
τών άνθρώπων αύτών θά πρέπει νά τις 
έμφανίση καινείς σάν άναγκαιΐες. Μ ’ αύτό 
εννοούσε πώς ό κάθε άνθρωπος πλουτισμέ, 
νος στίς ίδιες ή παραπλήσιες συνθήκες θά 
ουμπεριφέοεται δπως οί ήρωες του έργου. 
"Ομως αύτό άφορά μονάχα τά με μονωμέ. 
να πρόσωπα. Οί κατοπινοί θεωρητικοί γε. 
ν κεύοντας τό πράμα έβγαλαν τό συμπέ. 
ρασμα π ώ ς τό κλειδί γιά τήν τέχνη εΐνε 
άκριδώς ή άληθινάτητα τοΟ έργου.

’Ά λλοι βλέπουν τό κοινό, τό γενικό 
στά συνασθήματα του άνθρώπου ό όποιος 
δρσκεται σέ ώρισμένες καταστάσεις καί 
στίς όποιες άντιδρά σύμφωνα μ’ αύτά. 
Καί πού αύτά τά συναισθήματα θά τά εί. 
γε ό καθένας πού θά βρισκόταν στήν ίδια 
θέση. ’Έ τσ ι Αμαυρώνεται κάπως τό έξαι. 
ρετιικό πού εδλεπε ό Αριστοτέλης.

Φαίνεται όμως πώς τό γενικό στή ζωή 
τών άνθρώπων είνε ό καθ,ρεφτισμός τών 
πιό ούσ*αστικών έκδηλώσεων τών γεγονό. 
των. Εΐνε οι έκδηλώσεις <τών γεγονότων, 
πού διαοκοϋν περισσότερο καί πού πα^α. 
ιιένουν άκόμα καί κοττά τή διάρκεια κεί. 
νων τών μετάδολών κατά τις όποιες έπη. 
οεάζεται το γεγονός. Καί δέν εχει καμμιά 
σημασία άν τά γεγονότα έχουν τήν ίδια 
ή άλλη μορφή. Ά κό μ α  δέν εΐνε άνάγκη 
πάντοτε τά γεγονότα νά εΐνε έντελώς γε. 

,ν κά . Τούτα γίνονται φοτνερά μέ τό παρα. 
κάτω παοάδειγμα, ‘Ο δοωτας κι’ δ γά. 
μος εΐνε ένα γείγονό^ πού διάρκεσε πε. 
οισσότεοο άητ’ τό κάθε τι ίσως. Μιά άπ’ 
τις έ^δηλώσεις του ήταν καί ή κατώτερη 
uoioa στήν όποία δρίσκοντοτν πάντα ή γυ. 
νσίκα στά γοόνια ποίν τοΟ πολιτισμού, 
(άοπανή. άγοοά γυναι-κών). Ά κό μ α  μιά 
άλλη έκδήλωση ήτοτν καί οί άπόπειρες τής 
νυναίκας νά δρει τήν όντότητά της. Μιά 
τοσνωδία πάνω σ' αύτό τό θέμα μπορεΐ 
κάλλιστα νά ξεπεράση τόν καιρό της για 
τί ναι μέν ύπάοχουν γεγονότα πού έπηρε. 
άίουν τό γεγονός, δ-υως οΐ έκδηλώσεις 
του πί^ντα μένουν. "Ε ν α  τυπικό παοάδει. 
v u a  εΐνε ό «Ρωμαίος κι* ή Ίουλιέτα». 
Αύτή ή τελευταία διρίσκεται <ττό έπίπεδο 
του ποάνϋατος πού οΐ γονείς της μπορούν 
νά τό κάνουν δτι θέλουν. Δέν έχει οί>τε 
τό δικαίωμα του έρωτα. Τέτοια παραδεί. 
γωατα θά μπορούσε νά δρή κανείς άφθο. 
να γιατί πάντα υπήρχε μιά δποιαδήποτε 
μορφή καταπίεσης σ' αύτά τά ζητήματα.

"Οπως είπαμε, ή γενικότητα καθρεφτΐ. 
ζει τό πιοαγματικό μονάχα κατά προσέγ. 
γιση. Κ ι ’ αύτό γιατί καθρεφτίζει μιά άκί. 
νητη πηγμένη. άν μπορεί νά πή κανείς, 
κατάσταση ένώ τά νενονότα_ δρίίσικονται 
πόίντα'σέ μιά ροή καί έναλλαγή.

Τό ίδιβ συμβαίνει καί μέ τήν καλλιτε. 
χνική δηιμιουργία. Κι* §τσι παρατηρεϊται 
ή διάσταση ή χρονική καί πρ<τνμοττική 
—τοΟ πράγματος καί της άνοτπαράστασής 
του.

Ό  άιμεσος. μά καί ό τελικός σκοπός 
τήΓ τέχνης εΐνε νά άναπαοαστήιση τό πρα. 
γμα σ' δλη του τήν άλήθεια. Τούτο πετυ. 
χαίνεται ιιέ τήν άναπαράσταση τών πιό 
ούσια,στικών έικδηλώσεων. Μά άκριδώς 
οτύτές ή πιό οΰσιοτστικές έκδηλώσεις δέν 
παρουσιάζονται πόιντα σάν οί πιό χαρα. 
χτηριστικές. Γ ι ’ αύτό μιά άναπαράσταση 
πού στηρίζεται σέ δοίθειά άνάλυση του

στήν παρτιτούρα τοΰ Σκαλκώτα τό χορό 
κάθε τόπου καί τήν &πογράμμισε, τήν ξε. 
χώρισε καί τή φανέρωσε, δίνοντας Ιτσι 
σαφέστατη καί λαμπερή τήν όμορφιά, 
πού βρίσκεται στίς σελίδες αύτέ:

Γτό δεύ*τερο μέρος δόθηκε μέ πολύ Ι 
κανοποιητικήν έρμηνεία ή γνωστή στό 
’Αθηναϊκόν κοινό' Συμφωνία τοΰ <;Νέου 
Κόσμου» τοΰ 'Ντβόρζακ.

Γ. Β . ΚΑΖΑΣΟΓΛΟΓ 
Σ η μ.—  Στό προηγούμενο φύλλο στήν 

άκόλουθη παρενθετική φράση «—-άπό τή 
διαπαιδαγώγηση τοΰ κοινοΰ ώς τήν έσώ- 
τατη καλιτεχνική τέρψη τοΰ προηγμένου 
άτόμου», ή λέξη π ρ ο η γ μ έ ν ο υ  
γράφηκε : π ρ ο η γ ο υ μ έ ν ο υ ,
άπό τ»>πογραφικό λάθος.

πράγματος δέν παρουσιάζει τή μοΡΦΤϊ 710̂  
γίνεται άντιληπτή μέ τήν πρώτη έντύπωση 
άπό χό πρό^γμα. Κ ι ’ &αως εΐνε φανερό 
πώς οί άληθινές έκδηίλώσεις έχουν τή ση. 
μασία ku* δχι ή πρώτη έντύπωση. θά  πρέ. 
πει νά μετακινήσουμε τόν κόσμο μέσα 
μας, δλο καί' πιό μακρυά άπ’ τόν κόσμο 
τών γεγονότων.

Σ έ  μιά τέτοια περίπτωση, ή έλλειψη 
τής γενικής φόρμας στή θεατρική δημι
ουργία, στήν πραγματικότητα δέν εΐνε 
ελλειψη μά άπεναντίας καλλίτερη έμδά. 
θυνση στήν άλήθεια τής άμοιδαιότττας 
τών πραγμάτων.

Τά πράγμΛτα περιπλέκονται κατα τήν 
άναπαράσταση ιστορικών προσώπων. *Ε_ 
κεΐ πιά δέν ύπάρχει ή «έλευθερία» πού ύ_ 
πάρχει κατά τήν άναπαράστοτση τών άνώ. 
νυμαχν ή φανταστικών προσώπων καί γε. 
γονότων. Ό  καλλιτέχνης μπορεί νά περι. 
πέση σέ μιά ξερή άφήγηση τών γεγονό
των. Μπορεΐ δμως ή γενικοποίηιση νά φέρη 
σέ δηιμιουργία συμδατυκοτήΤων.

*0 Δον—Κάρλος π.χ. φαίνεται στό τέ
λος του έργου έτοιμος νά έπιχειρήση τήν 
Απελευθέρωση των Κάτω—Χωρών. Κ ι ’ δ. 
μως εΐνε έξακρι&ωμένο πώς ό Ιστορικός 
Κάρολος ήταν άνάπειρος. Ά π ’. τήν άλλη 
μεριά δλη ή Ιστορία τής έποχής έκείνης 
δείχνει πώς ύπήρχε μιά μεγάλη άντίδρα. 
ση ένάντυα στήν τυροίννική έπίθεση τοΟ 
Φιλίππου I I .  "Ττσι, ή έλλειψη- τοΟ Σίλλερ 
πού παροτγνώρισε ένα ώρισμένο τυχαίο 
γεγονός καί δυνάμωσε μιά γενική κατά
σταση άποδείχτηκε πιό σωστή Ιστορικά, 
παρά δποιαδήποτε άλλη άναπαράσταση, 
πιστή στήν Ιστορική πραγματικότητα. *Η 
κάθε ρεαλιστική τέχνηι έχει μιά ροπή 
πρός *τήν συμβατικότητα. Τόσο πού μπο. 
ρεΐ νά πή κανείς δτι τούτη ή τελευταία 
άποτελεΐ ένα σκαλοπάτι γιά τή γνώση·.

Τά συστατικά τής καλλιτεχνικής γενι. 
κότητας πρέπει νά ύπάρχουν κατά τήν ά. 
ναπαράσταση μεμονωμένων γεγονότων. Ή  
συνένωση τών μεμονωμένων γεγονότων 
στήν καλλιτεχνική άναπαράσταση δημι
ουργεί τό πλήρες. Αύτό εΐνε μιά νέα ποιό 
τητα τίποτε περισσότερο καί καθόλου δια. 
φαοο άΛτό τό σύνολο τών γεγονότων. Αύτό 
ύπάρχει ιιονάχά τότε, δταν ή άναπαρά. 
στσση τού γεγονότος πού έγινε άπό τόν 
καλλιτέχνη, δη/μιουργεΐ ’ταύτόχοονα καί 
ένα μεμονωμένο γεγονός καί άλλα γεγο
νότα, έχει άλλες αχέισεις καί σημαίνει 
ταύτόχρονα καί κάτι άλλο. Κοιτά συνέ
πεια, τό μεμονωμένο γεγονός τό δημιουρ. 
γηΐμένο άτ’ τδν καλλιτέχνη, εΐνε γεμάτο 
σύμδσλα. Αύτό δέ σημαίνει καθόλου πως 
τά σύ(μδολα πρέπει άπαιραΐτητα νάναι έν. 
τελώς φοανταστικά, νάναι ή ύποκειμενική 
έκφραση^ τής πραγματικότητας, νά περιέ. 
χει άπαοοήτητα άντιρεαλιστικά στοιχεία. 
Τό σύιιδολο έξυπονσεΐ δτι ό καλλιτέχνης 
κατώρθωσε νά έκφράση τήν άλήθεια έξαι 
ρετικά καλά μέ μιά έξαιρετική διαύγεια 
καί πεοιεκτικότηιτα. Γιατί τό κάθε γεγονός 
στόν άντιικειμενικό κόσμο εΐνε στενά συν. 
δεδεμένο μέ τά άλλα γεγονότα. *Έτσι ό 
Φασόσι παρουσιάζεται σάν συμδολυκό 
ποόσωπο γιοττί έχει σχέση μ* άλλους δια. 
νοητές οί όποιοι ίσως νάναι διαφορετικοί 
του ιιά έχουν κι’ δλας πολλές όμοιότητες 
μ’ οτύτόν.

Δέν πρέπει νά μπερδεύουμε αύτά τά 
σόιιδολα* μέ» κείνο τόν συμβολισμό πού 
βάζει τή γενική έννοια του γεγονότος 
στήν ϊδια γραμμή μέ τήν άναπαράσταση 
ένός μεμονωμένου πράγματος. Αύτός ό 
τοόπος τής καλλιτεχνικής άναπαράστασης 
είχε τήν ιστορική σημασία του κατά τήν 
περίοδο %ής μικρής άνάπτυξης των κοινω. 
νικών σχέσεων, δπως π. χ. στήν τέχνη 
τής άοχαίας Αίγυπτου ή τών ’Τνδιών. *Ε. 
κεΐ άττό τήν άναπαράσταση του μεμονωμέ 
νου γεγονότος ή ποάγματος προσπαθούσαν 
νά ύψωθ'ουν ώς τήν καλλιτεχνική γενικό, 
ποίηση. Τώρα δμως ένας τέτοιος τρόπος 
εΐνε φυσικά άητσράδεχτος, δταν ή τέχνη δ 
χει τή δυνατότητα νά συμπεριλάδει ·στό 
μ'ΐυονωίμένο γεγονός τήν καλλιτεχνική γε. 
νίκευση.

Α Λ Ε Ξ Η  Σ Κ Ο Μ Ι Τ ίΑΤΟΣ

Κυκλοφ ορουν προ
σεχώ ς δύο νέα βι

βλία του κ.
Α Δ . Δ  Π Δ Π Δ Δ Η Μ Δ

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α  
 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α  ---
("Η  πορεία μιας φ ιλολογικής  

γενεά ς)

ΟΙ  Α Π Ο Κ Λ Η Ρ Ο Ι  
—  Τ ΟΥ  Ε Ρ Ω Τ Α  —

(Μ υθιστόρημα)
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Τ ό σημείωμά μοος της περασμένης έ 
βδομάδας έπαραξένεψε πολλούς. 
Δέν τούς άρεσε, λέει. τό ΰφος μας. 

δνι καθαυτό, παρά ό εΙρωνικός του τόνος. 
Δέν εχουμε, λέει δικαίωμα νά παίρνουμε 
τόσο έλαφρά μιά σοδαρή δουλειά. Η του. 
λάχιστον ,ε’ίπανε οι συγκαταδατικωτεροι, 
νά μήν κάνουιμε εξαίρεση, παρά νά φερ. 
νόμαστε σ’ σλους τό ϊδιο. Νά έξηγηθου·με, 
να εξηγηθούμε.

Ο Ι καλλιτέχνες που κανανε τον νεο θία 
σο στό θέατρο «Πάρκ» μας εΐνε έξαιρετι. 
κά άγαπητοί. Τό ξέρουνε αύτό καλά κι 
οί ίδιοι. Έχτι,μοΟιμε τήν τέχνη τους οσο 
τής άξίζει. Κι* αύτό τό ξέρουνε. Κ ι αν 
είμαστε σέ θέση νά ξεχωρίσουμε Μνα ρα. 
πάνι άτιό γαρούφσλο. θά τό μόλογήσουμε, 
οσο εχουμε φωνή, άνεξάρτητα άπο όποιο, 
δήποτε συμφέρο ή πάθος. Κι* αύτό τό ξέ
ρουνε, κ ι’ όσοι δέν τό ξέρουνε άς τό μά_ 
θουνε. Τό λοιπόν yiorti ειρωνευτήκαμε μιά 
παράσταση άληθινά ωραία, πού δλος ό κό. 
σμος τήν παίνεψε’; Ν ’ Απαντήσουμε: Δέν 
ειρωνευτήκαμε ουτε τήν έχτέλεση, ουτ* 
τους φίλους καλλιτέχνες γιά τήν τέχνη 
τους, παρά μόνον ότ/αναχιτήσαμε γιατί άρ̂  
χισαν ϋ ’ ενα άσήιμαντο ξένο έργο. Γιατί 
ένώ ζουνε στήν 'Ελλάδα, άνατρέφονται 
στήν 'Ελλάδα ή ‘Ελλάδα τούς καμαρώ. 
νει καί τούς λατ,αευει, αύτοί πώς άνταπο. 
δίδουνε αύτή τή λατρεία ; Τί προσφέρουν?, 
στούς "Ειλληνες ; Ξένα εργα καί όλότελα 
άκπγμοτντα. Πότε αύτό ; Σήιμερα, τό καλο 
καΐρι τοΟ 1943. Αύτοί οι νέοι άνθρωποι, 
σπουδαίοι καλλιτέχνες. Χάβηκε ν ’ άρχί- 
σουνε, ετσι γιά τά μάτια τουλάχιστον, μ’ 
ένα έλληνικό έργο ; Δέ μπορούσανε ν’ ά. 
ναθέσουνε, δχι σέ μάς, γιατί κι’ έμεϊς ύ. 
πηοετουμε τό Διόνυσο σ’ ένοτν άπό τούς 
καλούς, τούς δόκιμους δραματικούς μας 
ποιητές, νά τούς έψτειανε ένα έργο στήν 
κοψιά τους ; Χάθηκε.’Έ ,  αύτό δέν τούς 
τό συχωρσιιιε. Δέ ζουνε μόνοι τους σ’ αύ_ 
τόν εδώ τόν τόπο. Τρεις σοδαροί θίασοι 
τήν πειοασμένη έδδομάδα άρχισαν τήν κα 
λοκαιρινή θεατρική περίοδο μέ ξένα έογα. 
Ο Ι σοδαρότεροι δροβματικοί μας θίασοι 
παίζουνε ξένα έργα, άχουμε μάλιστα πως 
ένας έχει στό δραματολόγιό του καί Για. 
πωνέζ'κο άκόμη δρόόμα. Πάλαιά παοάδοση, 
ή μόνη θεατρική παράδοση στόν τόπο μας, 
δπου ή θεατρική Τέχνη υπηρετώντας τά 
γούστα τής καλής μ α ς (;) κοινωνίας, προ 
σφέρει δ.τιδήποτε μας έρχεται πακεταρι. 
σμένο άπό τήν ξένη βιομηχανία. *Οποιαδή 
ποτε ξένη συσκευασία, καλή είτε κακή. τε. 
λωνισμένη εϊτε Ατελώνιστη, μάς σεοδίρε. 
ται γιά πνευματική τροφή καΐ  ̂ γιά έκφοα. 
ση της ζωής μας. Ποιανής ζωής μας ; Τά 
χα είμαστε ζωντανοί ; Λιμάνι διεθνικής 
κυκλοφορίας εΤνε ό τόπος μας. Δέ θά τό

νοιώσετε τέλοσπάντων, κύριοι θεατρικοί έ. 
πιχειρημοιτίες. κύριοι θιασάρχες. κύριοι 
διευθυντές έπισήιμων θεάτρων, πώς δέν ε. 
χετε τό δικαίωμα νά έγκληιματεΐτε όλοένα 
σερβίροντας στόν ‘Ελληνικό Λαό τά ξένα 
ήβη. καλά είτε κακά; Ουτε αύτοί οί τρα. 
γικοί καιροί δέ μπορούνε νά σάς συνεφέ^ 
ρουνε, νά σ<Χς κάμουνε νά νοιώσετε πως η 
Τέχνη πού έκμεταλλευεσθε δέν εΐνε μόνον 
γιά νά είσπράτετε λεφτά καί χειροκροτή
ματα παρά σάς έπιδάάλλει καί υποχρεώ
σεις ; Προσεταιριστήκατε τόν τίτλο του σο. 
δαροΰ θεάτρου, καί όνοιμάζετε^έλαφ,ρό θέα 
τρο τήν έπιβεώρηση. θά  μου έπιτρέψετε 
νά σάς πώ πώς ή έπιιθεώρηση εΐνε πολύ πιό 
σοδαρό θέατρο άπο σας. Αύτή παίζει έλ. 
ληνικά έργα. καί μέ δυό τοεΐς λαϊκούς 
τύπους πού έπλασε καί μέ τούς έλληνικούς 
χορούς καί τήν έλληνική μουσική πού αγ. 
κάλιασε, πάει σιγά σιγά νά δημιουργή
σει θεατρική παράδοση, πού έσεϊς τόσα 
χρόνια δέν τό καταφέρατε, γ ι ’ αύτό καί 
δέ ριζώνετε ποτέ, πουθενά, παρά σάν φύλ. 
λα ξερά σάς πέρνει ό άνεμος τής μόδας 
καί σάς σκορπίζει. ΠοΟ εΐνε ή θεατρική 
παράδοση στόν τόπο μας, τόν τόπο τού 
θεάτρου κατεξοχήν ; Ψάχτε νά τηνέ βρεί
τε. Καί τώρα σάς ζητάμε συγγνώμην άν 
σάς ένοχλήσαμε, μά τό χρέος μας κάνου, 
με κ ι ’ έμεϊς, δπως τό νιώθουμε φυσικά. 
Ku’ είμαστε έτοιμοι γά δώσουμε λόγο καί 
θά δώσουμε κάποτε δλοι μας, αύτό οΟτε 
στιγμή δέν τό ξεχνούμε.

Ό  Τ. Μπάρι εΐνε άξιόλογος δραματικός 
ποιητής του τέλους τής άστικής έποχής. 
‘ Η άηταισιοδοξία τόιν έσπρωξε πρός τήν εί. 
ρωνία καί τ ’ όνειρο κι* έκαμε σχολή μέ 
τήν Ιδιόρρυθμη τεχνοτροπία του, πού πσλ. 
λοί νεώτεροί του τήνε μιλήθηκαν. Τά ύλι. 
κά τής τέχνης του εΐνε είρωνία, χωρατό, 
καί μάλιστα τό μύστηριακό στοιχείο. Τό 
άτομιστικό, πληγω,μένο του πνέμμα ζητάει 
τή φυγή ποός τις έξωτικές χώρες του ό. 
νείρου. "Ε χ ε ι τό χάρισμα νά άφομοιώνει 
τό έξωτικό καί μύστη ριακό στοιχείο, καί 
νά ντύνει μ’ αύτό πρόσωπα ζωντανά, έτσι 
πού νά μπορεί νά τό δέχεται άμεσα κι* 
εύκολα ή κοινή έμπειρία. Τά σκηνοθετυκά 
σηιμειώματά του είνε ένα είδος σχόλια γιά 
τά καμώματα τών ήρώων του, πού τά πα. 
ραθέτει άνάμεσα στό δραμοττικό διάλογο^, 
σάν σχόλια ένου προσώπου ή χορού πού 
στέκει έξω άπ* τό κουτί τής σκηνής. Αύτά 
τά σχόλια έΐνε τόσο γόστιιμα καί συμπλη. 
ρωματικά τής σκηνικής δράσης, πού πρέ
πει κι’ αύτά νά λέγονται στήν παράσταση, 
άλλιώς χάνει πολύ. Δέν ξέρουμε πώς τά 
παρασταίνουνε τά έργα του Μπάρι στόν 
τόπο του. έχουμε δ,μως τή γνώμη πώς είνε

Απαραίτητο ένα έξωσκηνικό πρόσωπο, σάν 
χορός ή έξηγητης, νά λέει αύτά τά σχο. 
λια, συμπληρώνοντας έτσι τήν παράσταση. 
Ωστόσο ή τέχνη του μένει τ έ χ ν η  άτομι. 
στική. γ ι' αύτό καί δευτερότερη, δσο κι 
άν ή παραστατική του δύναμη, ή καλή 
πλοκή, ό ώραιος διάλογος, ή ψυχολογία 
κι’ ή ζωντάνια τών προσώπων του καί μα. 
λίστα ή Ικανότητα πού έχει νά μορΐ>οπο_ιεΐ 
τό μυστηριακδ στοιχείο, τονέ τοποθετούνε 
άποκοντά στόν ’Ίψ εν  καί στόν συμπατριώ. 
τη του τόν Σώ .

Αύτός ό τίτλος «θέατρο Τέχνης» εΐνε 
προκλητικός άν σημαίνει θέατρο άνώτε. 
ρης ή άληθινής Τέχνης. Κατά τή γνώμη 
μας άλα τά έργα πού έπαιξε ώς τωρα το 
θέατρο Τέχνης, εΐνε άταμιστιικά ή σχεδόν 
άτομιστικά (Άγ,ριόπαπια). Καθρεφτίζουνε 
περιωρισμένες γωνιές ώρισμένης κοινωνι. 
κής σύνθεσης ή ψυχολογούνε άτομα ιδιόρ
ρυθμα. Πάντως δλα αύτά ήσανε έξω άπ 
τήν έποχή μας. Δυστυχώς τό μόνο έλλη
νικό έργο πού έπαιξε τό θέατρο Τέχνης δέν 
προφτάσαμε νά τό Ιδουμε.

” Αν δμως ό τίτλος «θέατρο Τέχνης» ση. 
μαίνει θέοττρο άπό τεχνίτες, άπό άνθρώ. 
πους τής δουλειάς, νά πούμε, κομέντια 
ντελάρτε, εΐνε πιό δικαιολογημένος. Μόνο 
πού τότε τήν τεχνική τού κ. Κούν, τήνε 
βλέπουμε κάπτως ^ε#ιωρισμένη, κάπως άπο. 
κίλευστική, ειδική έρ.γα του κουτιού,
τοΰ κλειστού χώρου^ του μικρού θεάτρου, 
γιά τριακόσιους τό πολύ θεατές καί γιά 
κοινό άποτραδηγ-μένο άπό τά κοινά. Έ λ α  
φρές αισθησιακές άποχοώσεις, κα* κεντή. 
ματα κιαρό.σκούρο. Περισσότερο ζωγραφι. 
κή, παρά πλαστική. ΠΞρισσότερο έγχορδα 
παρά πνευ<στά. ’Ά ν  είν’ έτσι, ή σημασία 
κομέντια ντέλ άρτε κάπως ξεθωριάζει.

Τό σκηνικό τής α ' πράξης πολύ δαρύ, 
πληχτικό. Ά λ λ ά  καί δλο τό παίξιμο. Νομι 
ζουμε πώς Απεναντίας έπρεπε νάνε έλαφρό 
καί κωμικό ή φαιδρό τούλάχιστον. ’Εδώ 
άς τονίσω πώς ή τάση νά δώσουμε μύστη, 
ριακό χρώμα ξεπέφτει σέ καθαρά καμώμα 
τα φρίκης. μ’ αισθησιακά μέσα. Κακή 
χίρησι τοΰ μυστηριακοΰ ή έξωτικοΰ. Κ ι ’ ϊ. 
σα.ίσα ό Μπάρι, δπως τό άναφέραμε πα. 
ροτπάνω. εΐνε δεξιοτέχνης στό νά κάνει 
ζωντανό καί καθαρό τό μυστηριακό, νά 
μας τό δίνει μέ άπλά καί φυσυκά μέσα, ώ. 
σάν νά μήν τρέχει τίποτα. Νομίζουμε πώς 
οκ>τή ή έομηνεία εΐνε άντινομία έργου καί 
σκηνοθεσίας.

Ό  κ. Ζερδός γίνεται σπουδαίος ύποκρι. 
τής. Κ ι ’ ή κ. Μεταξα άκόμη πιό σπου. 
δαία. Κι* αύτός ό νεοφώτιστος, ό Σολω. 
μός έχει πολλούς διαδόλους μέσα του. θά 
τοΰ δώσουμε μια συ·μ.δου·λή: νά διαλέξη 
ένοον άπό δλους. νά τόνε δέση μέ τή βού
λα του Σολομώντα, καί τούς άλλους νά

TOUC διώξη μέ τή σκούπα. Κ ι ' δ κ. Καλ. 
λεργης έχει πολύ τό δικό του. Κ ι 
Χρϋστοπούλου φαίνεται δυναμική. Κ ι ο 

Δ  μ α μαντόπουλ ο ς γερός, άγκαλα άκομη 
• πολύ πληθωρυκός.

Τό σκηνικό τής β ' πράξης χαρμα πο. 
λύ πετυχεμένο. Κα ί σάιμπως νά τό φτεια. 
ξε άλλος σκηνογράφος. Νομίζουμε πως 
τήν άντίθεση τοϋ πραγματικού μέ τό ονει. 
ρο, θάπρεπε νά τύν πιετύχη ό κ. Στεφανέ.% 
λης μέ τήν ίδια τεχνοτροπία, άλλάζοντας 
τοπεϊο κι’ δχι άλλάζοντας τήν τεχνική. Η 
κα Λοιμπροπούλου εΐνε άκόμα φυσική. Τή 
φυσικιότητα πολλοί τήν έχουνε γιά προτέ. 
ρήμα, δσο δμως ύποτάζεται στό νόημα Της 
Τέχνης. Ή  φυσικότητα ^ΐνε τό καλό ύλι. 
κό, ιό ζυμάρι τό καλό. Κάτι δμως πρέπει 
νά τάσσουμε μ’ αύτό. "Αλλο στήν ^ Α Υ Ρι- 
όπαπια». άλλο έδω, κι άλλο  ̂ά λ λ ο υ Δ έ ν  
πρέπει πάντα νά είιιαστε έμεϊς οί ίδιοι. 
Αύτό πού εΐνε άρετή γ ’ά  τή ζωή μας, εΐνε 
κακία γιά τήν Τέχνη μας. Γιατί άν μεί 
νουμε εύχαρυστημένοι μέ τό καλό φυσικό 
μας, σώμα, φωνή είτε παίξιμο μπορεί νά 
γίνουμε κινηματογραφικά άστέρια-, καλλι. 
τέχνες δ,μως δέ θά γίνου'με.

Ή  μετάφραση του έογου άπό τόν κ. 
ΣεδαστΟκογλου πολύ καλή, τόσο' μάλλον, 
δσο ή έκφραση καί τό ύφος τοΰ Μπάρι 
πσιρουσιάζουνε άπειρες δυσκολίες.

Νά κι’ έλληνικό έιργο: έλληνικώτοττο.
Ο Ι «έλαφρόιμυ αλο ι». Άπό τόν τίτλο του 
καταλσδσόνεις άμέσως τό πράμμα. ’Ελ . 
λάδα, έκατό τοΐς εκατό. Γιατί^ τό κύριο 
χαραχττνριστικό τής νεοελληνικής ζωής εΐ. 
νε ή άλσιφρομυαλιά. ’Εμείς οί ίδιοι κο. 
λακευόμσιστε τήν άλαφρομυαλιά μας νά 
τήνε λέμε εξυπνάδα. Δέν έχει νά κάμει. 
"Ετσι μάς Αρέσει νά καλομελετάμε τό κα
κό. Κ ι ’ έπειδή ίσα.ίσα ή παράσταση αύτή 
εΐνε ένα δείγμα νον πλούς ούλτρα Αλα. 
φρομυοελιάς, άς τήν έξετάσουμε άπό 
κοντά.

Πρώτα-πρώτα στό πρόγραμμα κι’ δλας 
ή άλαψρο>μυαλιά χτυπάει στό μάτι. ‘Ο 
συγγραφέας προλογίζει τό έργο του μέ 
τόν τίτλο «Δυό λόγια τοΰ συγγραφέα» μέ 
τή φωτογραφία του καί μέ τήν ύπογραφή 
του. Ο Ι δασιληάδες χαρίζουνε τΙς φωτο. 
γραφίες τους στούς ύποταχτικούς τους. 
κι’ οί καλλ τέχνες στούς θαυμαστές τους^  
’ Αλαφρομ υαλ ι<ά.

’Ά ς  διαδάσουμε τά δυό λόγια τού συγ. 
γραφεα. « Ό  ρόλος τοΰ διανοούμενου σ’ έ. 
να τόπο εΐνε πάντα μεγάλος. ’ Ιδιαίτερα 
γίνεται σπουδαίος καί δασικός σ’ ενα τό. 
πο μικρό σάν τόν δικό μας, πού βρίσκεται 
Ακόμα στό στάδιο τής έξελίξεως καί τής 
διαμορφώσεως». Τί γλώσσα, τί ύφος, πό.

(Συνέχεια είς τΛν 6η σελίδα)

ΝΤΜΙΤΡΙ ΜΕΡΕΖΚΟΒΣΚΙ

ΕΝΡΙΚ ΙΨΕΝ
Ή  δόξα τοδ ” Ιψεν ξεπέροςσε τά σύνο

ρα τ?ίς πατρίδας τοι> ^Υ^ε εδρωπαϊ- 
κή (δπως καταλαδαίνε·. δ Αναγνώστης ή 
προκείμενη έργασία sivat άπ’ τΙς πα- 
λκιδτερες τοδ Ν. Μ. σηιμ. μετφ.). Αΰτδς 
δ άνθρωπος ποδρχεται άπ’ τδν μακρονδ 
Βορρά, δπως κι’ οί πρόγονοί 'του οί Νορ- 
μανΐοί, άργά, 6?/μα πρδς 6·?].μα, προχω
ρεί στδν άγβ^α καί κυριεύει τήν Ευρώ
πη. Μάς δίνεται ή εύκαιρία νά παρατη- 
■ριίρουμε τήν άνοδο τής δόξας του, τήν 
προοδευτική του άνάπτυξη, δχι άπ’ τδ 
πρΐαμα μιάς θεωρητικής άποθέωσης, άλ
λά μέσα άπό τήν ίδια τή ζωή του. Κάθε 
συζήτηση άναφορικά μέ τδν ” Ιψεν γίνε
ται αληθινή φιλολογική διαμάχη. ’Αδι
άφοροι θεατές μεταβάλλονται γρήγορα 
σέ σφοδρούς Ιχθ,ροΰς, εϊτε σέ δχι λιγώ
τερο φλογερούς φίλους τοδ ποιητή.

Δέν πρέπει δμως νά ξεχνούμε πώς, δ- 
ποιαιδήποτε κι’ άν ή άγάπη μας ή τδ μί
σος μας, δ "Ιφεν θά Ιπιζήσει κ ι’ άπ’τήν 
κρίση μας κι’ άπδ μας τούς ίδιους. Τδ 
δνομά του δλοένα καί μεγαλώνει. ”Ας 
είμαστε λοιπόν προσεκτικοί στίς κρίσεις 
μας. ’ Ας προσπαθήσουιμε νά κατανοήσου
με τ! εΐνε καί τ! ΙντιΙπωση παράγει σέ 
μας, αύτδ τδ τέκνο ένός αιώνα πού είχε 
τήν τόλμη νά τόν &πο·$άλλει σέ μιά τόσο 
άδυσώπητη άξιολογική έκτίμηση.

I
Ό  "Ενριικ Ίψεν γεννήθηκε στ1ς·20 

τοδ Μάρτη τοΰ 1828 στή Νορβηγία, στδ 
3 κιέν, μιά μικρή παραθαλάσσια πόλη.

Άνάμεσα στούς προγόνους του βρίσκουμε 
μεγάλον άριθμδ καπετανέων σ’ έμπορικά 
καράβια, κι’ έμπόρων- άνθρώπους σκλη- 
ραγωγημένους άιπ’ τδν κίνδυνο, αύστηρούς 
καί δραστήριους, πού στίς φλέβες τους 
τρέχει γερμανικό αίμα άνακατωμένο μέ 
σκωτσέζικο.

Λέν είχε κλείσει άκόμη τά δχτώ του 
χρόνια δταν δ πατέρας του, πού είχε μιάν 
άρκετά σεβαστή περιουσία, φτώχεψε. Τό 
μόνο πού άπόμενε στήν οικογένεια, ήταν 
£να μικρό κτήμα, παραμελημένο στήν 
περιοχή τοδ Βένστομπ, δχι μακρυά άπ’ 
τήν "πολιτεία. Αύτοδ άκριβίδς ή οικογέ
νεια τοδ "Ιψεν βρήκε καταφύγιο μετά τήν 
καταστροφή. Ή  ζωή πού ήσαν ύποχρεω- 
μένοι νά ζοδν τώρα ήταν φτωχική καί 
ξεμοναχιασμένη ικι’ αύτδ τούς έκανε νά 
βλίβονται πιό πολύ, δταν άναλογιζόνταν 
τΙς καλύτερες μέρες πού πέρασαν.

Αύτές ήσαν οί πρώτες έντυπώσεις τοδ 
παιδιοδ. Εύθύς άμέσως ίνοιωσε τδν έαυτό 
του άπορριγμένον ϊξω άπ̂  τδ συνηθισμένο 
δρόμο. Σ ’ ενα του νεανικό ποίημα δ “ Ι 
ψεν δλέπιει τδν έαυτό του σάν Απόκληρο, 
πού «δέν προσκχλέοτην.ε στό πλούσιο 
συμπόσιο τήί ζωή^·.

’Απόφευγε τά παιγνίδια μέ τούς συνο- 
μήλικούς του. 2 τό στενό καί σκοτεινό 
δωματιάκι του πού βρισκότο̂ ν κοντά στήν 
εϊσοδο τής κουζίνας, άιμιπαρωνότανε καί 
περνούσε δλόκληρες μέρες σκυμένος στά 
βιβλία του. «’ HTav άσυμπαθής σ’ δλους 
μας —  γράφει ή Αδερφή του —  καί κά

ναμε δ,τι μπορούσαμε γιά νά τόν ένοχλοδ 
με, ρίχνοντάς του πέιιρες ή χιονιές Λήν 

• πόρΤα καί στδν τοίχο —  θέλαμε νά τδν 
κάνουιμε νά παίξει μαζί μας. Κ ι’ δταν 
πιά δέ μποροδσε νά μας ύποφέρει, έρχόν- 
τανε ξαφνικά άπ’ τδ πίσω μέρος τής άύ- 
λής. "Οπως δμως δέν ήταν καθόλου ε
πιτήδειος καί ή βία ήταν δλότελα ξένη 
γιά τόν χαρακτήρα του, ή έπίθεσή του 
περιοριζότανε σέ τοδτο: δταν κατόρθωνε 
καί μάς έδιωχνε μακρυά, ξαναγύριζε στό 
δωμάτιό του».

Δ'εκαπέντε χρονδν δ “Ενρικ πρέπει νά 
Β1 «λέξει πιά έπάγγελμα. ’Ονειροπολεί 
νά άφιερωθεΐ στή ζωγραφική. Μά οί οι
κονομίες τής οίκογένειας εΤνε τόσο πενι
χρές ώστε άναγ.κάζεται νά παρατήσει τά 
φιλόδοξα σχέδιά του. Λεκάξη χρονών α
φήνει γιά πάντα τήν οίκογένειά του καί 
τή γενέθλια πάλη του γιά νά μπει στήν 
άληθινή καί .σκληρή πάλη τής δπαρξης. 
Ό  “ Ιψεν μπαίνει μαθητευόμενος σ’ ένα 
φαρμα,κεΤο στδ Γκρίμστατ, μικρή επαρ
χιακή πολιτεία πού άριθμεΐ μόλις SOO 
κατοίκους.

«"Οπως οί περισσότερες πολιτείες τής 
Νορβηγίας πού βρίσκονται ανατολικά τής 
Χριστιάνας —  παρατηρεί δ βιογράφος τοδ 
ποιητή —  τδ Γκρίμστατ εΐνε ενα καλό 
μέρος, «καλοβαλμένο .κι’ άναπαυτικδ —  
στό λιμάνι του άγκυροβολοδν πολλά κα
ράβια. Στόν τόπον αύτόν τήν καλοζονία 
χή συντροφεύει ή άνεση. Οί κάτοικοι μιάς 
τέτοιας πολιτείας ίχουν σταθερές καί πε. 
ριωριαμένες άντιλήφεις:. Βγαίνουν άπ’ 
τά σπίτια τους γιά νά ρωτήσουν δν έφτα
σε καλά τό τελευταίο βαπόρι, ή γιά νά

μάθουν τ! εμπορεύματα έφερε... ΣτΙς πο. 
λιτεΐες αύτές ύπάρχει μιά λέσχη, £να 
φαρμακείο, Ινα κουρείο κι’ ενα ξενοδο
χείο. Τό φαρμακείο εΐνε μάλλον £να ΐΐ- 
δος κέντρου, δπου μαζεύονται δλοι οι άρ- 
γδσχολοι καί συζητούν τά καθημερινά 
γεγονότα καί ιδιαίτερα δ,τι συνεβηκε 
στήν πολιτεία καί θεωρείται σοβαρό. Ό 
λοι γνωρίζουνται μεταξύ τους κι άπ’ 
τήν καλή κι’ άπ’ τήν άνάποδη. Δέ'< τους 
ξεφεύγει ούτε μιά λεπτομέρεια τής οικο
γενειακής τους ζωής. Όλοι χαιρετιόν
ται μεταξύ τους, τούς πιό πλούσιους 
τούς χαιρετάνε μέ βαθύτερες ύποκλι- 
σεις, σ’ έκείνους πού Ιχουν λιγώ- 
τερα περιορίζονται σ’ έναν λιγώτερο 
χτυπητό χαιρετισμό κ ι’ δτσι ίσαμε τόν 
έργατικό, πού μόλις καί καταδέχονται 
νά τδν Αντιχαιρετήσουν μ’ ένα Ανεπαί
σθητο κούνημα τοδ κεφαλιοδ, ένώ αύτός 
εύλαβικά στέκεται μπρο·στά τους καί κρα 
τάει στά χέρια του τό κασκέττο».

Φαντασθεΐιε σ" αύτδ τδ περιβάλλον τδ 
μαθητευόμενο φαρμακοποιό, άγνωστον σ’ 
δλους, πού προσεχτικά ζυγίζοντας κόκ
κους καί ούγκιές, τρέφει έντός του τά 
πιό ανάκατα δνειρα λευτεριάς, πού γνώ
ρισε ποτέ δωδεκάχρονος έφηβος. Βλέπε, 
νά περνοδιαβαίνει μπρός του ή σκοτεινή 
καί σαγηνευτική εικόνα τοδ ρωμαίου συ
νωμότη Κατιλίνα. Κ ι’ένφ προπαρασκευά 
ζεται γιά τΙς έξετάσεις του, μελετάει ά
πληστα τό Σαλλούστο κ τ ι ς  κατηγορίες 
τοδ Κικέρωνος κατά τοΟ Κατιλίνα.

Μετάφραση Λ.
( ’ΑκολουθίΙ)
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FT1I ΑΓΑΠΗΣΕ ΚΑΙ ΠΕΘΑΝΕ

0 ΣΗΜΗΙΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΡΙΛΚΕ
Τ Ο Υ  Ρ Α Ι Ν Ε Ρ  Μ Α Ρ Ι Α  Ρ Ι Λ Κ Ε

I
« . . .  στίς 24 τοϋ Νοέμβρη 1663 μέ μιά έπίσημη πράξη παρα- 

χωρήθηκε στόν "Οττο φόν Ριλκε Λάννκεναου, τό μερίδιο άπό τήν 
πατρική περιουσία τοΟ άδελφοΰ του Χριστόφορου πού, σύμφωνα 
μέ τή βεβαίωση τοΟ θανάτου του, είχε σκοτωθεί στήν ΟύγναΡ1α 
υπηρετώντας σάν ιππότης σημαιοφόρος στό λόχο τοΰ βαρώνου 
φόν Πιροβάνου τοΰ αύστριακοΰ αΰτοκρατορικοΰ συντάγματος 
ίππικοΰ Χάίστερχεν. Ή  παραχώρηση δμως αυτή δέ θάχει καμμιά 
ισχύ στήν περίπτωση πού ό άδελφός του γύριζε πίσω . . . »

II
Καβάλα πάνω στάλογο, καβάλα διαρκώς, μέρα - νύχτα καβάλα.
Καβάλα,καβάλα, καβάλα.
Τό θάρος άπόκαμε, ή νοσταλγία φούντωσε. Βουνά δέν  ̂ύπάρ- 

χουν πιά, δέντρα σχεδόν καθόλου. Τίποτα δέν τολμάει ν ’ άνορ- 
θωθεΐ. Ξένες καλύβες πλαγιάζουν διψασμένες πλάϊ σέ ξερά πηγά
δια. Πύργος κανένας. Καί πάντα ή ϊδια εικόνα. Περ3εύουν τά 
δυό μάτια. Μόνο τή νύχτα νομίζει κανένας πώς ξέρει τό δρόμο. 
Μήπως γυρίζουμε πίσω τή νύχτα, δσο δρόμο μέ κόπο κερδίσαμε 
κάτω άπ’ τόν ξένον ήλιο; Μπορεί. Ό  ήλιος καίει, δπως σέ μάς 
μεσοκαλόκαιρα. Καλοκαίρι δμως φύγαμε. Τά φορέματα τών 
γυναικών φεγγοβολούσαν πέρα στό πράσινο. Καί μεΐς τώρα τρα
βάμε πέρα. θαναι λοιπόν φθινόπωρο. Τουλάχιστο κεϊ πού μδς 
γνωρίζουν, μας νιώθουν θλιμένες γυναίκες.

III
Ό  φόν Λάνγκεναου στρέφεται πάνω στή σέλα του καί λέει :
« Κύριε μαρκήσιε . . . »
Ό  γείτονάς του, ό μικρός λεπτός γάλλος, γέλαγε καί κουβέν

τιαζε τρεις μέρες συνέχεια. Τώρα δέν Μχει πιά τίποτα νά πει. 
Μοιάζει νυσταγμένο παιδί. Ό  άσπρος του κολάρος είναι σκονι
σμένος- ουτε πού τό προσέχει. Σιγά, σιγά δλο καί πιότερο σκύβει 
πάνω στή μεταξένια του σέλα.

Μά ό φόν Λάνγκεναου χαμογελάει καί λέει: « ’Αλλόκοτα 
μάτια εχετε, κύριε μαρκήσιε. Σίγουρα θά μοιάζετε τής μητέρας σας».

Κ ι’ ό νιούτσικος όρθώνεται πάλι, τινάζει τή σκόνη άπ’ τόν 
κολάρο του καί φαντάζει φρέσκος - φρέσκος.

IV
Κάποιος μιλάει γιά τή μητέρα του. Έ ν α ς  γερμανός βέβαια. 

Ά ρ γ ά  καί δυνατά προφέρνει τά λόγια του. Σάν κορίτσι πού φτιά
χνει μπουκέτο καί στοχαστικά δοκιμάζει τό κάθε λουλούδι δίχως 
νά ξέρει άκόμα τί θά βγει άπ’ τό σύνολο — : ετσι κι αύτός πλέ
κει τά λόγια του. Χαρά ; Πόνοι ; "Ολοι άφουγκράζουνται. Γιατί 
είναι κύριοι πού ξέρουν πώς νά φερθούν. Κι’ δποιος στό πλήθος 
δέν ξέρει γερμανικά κάτι καταλαβαίνει : «Βρ ά δ ι»  . . . «Μικρός 
σάνεΐμουνα . . . »  ( Ακολουθεί)

Μετάφρ. Α. Α Κ Υ Λ Α Σ

ΦΡΕΙΑΕΡΙΚΟΥ ΝΙΤΙΕ =

ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΑ ΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ
Γιά νά υπάρξει τέχνη, γιά νά υπάρ

ξει μιά όποιαδήποτε αισθητική δράση 
η θεώρηση, είναι άπαραίτητη μιά προ
καταρκτική φυσιολογική προϋπόθεση : 
ή μ έ θ η .  Ή  μέθη πρώτα-πρώτα πρέ
πει νά εντείνει τήν ερεθιστικότητα όλης 
τής μηχανής : άλλοιώς είναι αδύνατη ή 
τέχνη. Κάθε είδος μέθης, άπ’ οπουδή
ποτε καί αν προέρχεται, εχει καλλιτε
χνική δύναμη : πριν άπ’ δλα ή μεθη τής 
σεξουαλικής διέγερσης, αύτή ·ή άρχαιό- 
τατη καί πρωταρχικώτατη μορφή μέθης. 
"Ομοια καί ή μέθη πού συνοδεύει ο· 
λους τούς μεγάλους πόθους, δλες τις 
μεγάλες συγκινήσεις, ή μέθη τής γιορ
τής, τής πάλης, τής γενναιόκαρδης πρά- 
ξης, τής νίκης, όλων τών άκρότατων 
έγχειρημάτων' ή μέθη χής ωμότητας 
ή μέθη στήν καταστροφή' ή μέθη κάιω 
άπό ώρισμένες μρτιωρολογικές έ ιιδ^ά· 
σεις' τέλ <ς ή μέθη τής βυύλη ιης, ή μέ
θη χής συσσωρευμέιηξ καί δι«σταλμέ
νης βούλησης- Τό ουσιαστικό στή μέθη 
είναι τό αίσβημα τής έπαυξημέ.ης

δύναμης καί χής π λ η ρ ό τ η τ α ς  Ύπό την 
κυριαρχία τούτου ιού αισθήματος α'(η 
νόμαστε στά πράγματι», τά καταναγ
κάζουμε νά μά? κνριέψ «Λ  τά εκβιά
ζουμε,— ούιή ιή  δ εργασία τήν^άποκα- 
λοϋμε έ ξ ι δ α * ί κ ε υ σ η. “Ας ά· 
παλλαχτοϋμβ σιό προκείμεΌ άπό μιά 
πρόληψη: έξιδανίκευση δέ βημαινει;
δχως πιστεύεται γενικά, αφαίρεση κ ά 
υπεκφυγή ά.χό κάθε τι τ ) μινρό και 
δευτερεΰον. *Ε>εΐνο π*ύ στήν περίπτω
ση αύτή, αντίθετα, tlva i τό αποφασι
στικό, είναι ή φ ο β ε ρ ή  διάβρωση 
τών βασικών χαρακτηριστικών, σέ ση
μείο πού νά έξαφανίζονται δλα τά ίλλα

Σ ’ αυτή την κατάσταση τά πλουτί
ζουμε δλα μέ τήν ίδια μας τήν πληρό
τητα: δ,τι βλέπουμε, δ,τι θέλουμε, τό 
βλέπουμε διογκωμένο, σφιχτό, ρωμαλέο, 
Υπερφορτωμένο άπό δύναμη.“ Ecoi προσ- 
διωρισμένος 6 Λνθρωπος μεταμορφώνει 
τά πράγματα ίσαμε πού ν’ άντανακλοΰν

Ό  ζωγράφος Φέρτης μάς έστειλε 
τήν παρακάτω άπάντηση πάνω στήν 
ερώτηση: Ποιά πρέπει νάνε ή Θέση 
τών νέων καλλιτεχνών μας στήν 
τρέχουσα έλληνική, πραγματικό
τητα.

«"Ενα Θέμα πού Θάπρεπε ιδιαιτέρα νά 
μελετηθή μέ προσοχή καί νά συζηιηθή 
Γ.λατειά, γιατί θαρώ πώς είνε βασι.κα α
ναγκαίο καί έπιταχτιικό: Ή  τοποθέτηση 
τοδ καλλιτέχνη —  δημιουργοδ, μέσα στή 
ζωντανή πραγματικότητα πού τόν περι- 

•βάλλη καί άπ’ τήν δποία δέχεται τις 
συγκινήσεις καί τις συστηματοποιεί σέ 
μορφές τέχνης, μέ άνάλογο τρόπο. Τδ 
ζήτηιμα τής έρευνας στίς τάσεις, ή άνά- 
λυιση καί έπίλυση καθαρά τεχνικών προ 
βλημάτων Θεωρούμε πές εΐνε μιά δεύ 
τερη ύπόθεση πού σχετίζεται βέβαια ά
μεσα μέ τή μορφή τής τέχνης πού προ- 
κύπτει —  γιατί παραδεχόμαστε πώς ή 
τε,χνική πρέπει νάνε άνάλογη μέ τδ πε
ριεχόμενο τοδ έργου καί νάχει Ινότητα 
—μά τελικά γι’ αύτά εΐνε λεύτερος δ 
καλλιτέχνης σύμφωνα μέ τή ιδιοσυγκρα
σία του καί τή σχολή του νά έκφραστή 
μέ δποιο μέσο θέλει, ώς τδ βαθμό βέ
βαια πού δέν περνάει στίς γραμμές τής 
l'artpure (καθαρή τέχνη). "Οταν δε
χτούμε πώς ή τέχνη σ’ δλες τις 
έποχές, μικρές ή μεγάλες,, άκμής ή κατά 
ιντωσης, μέσα σέ ώρισμένο τόπο και 
χρόνο, μδς δδωσε μόρφες «ρυθμούς» ανά
λογες μέ τδ μαθύτερο περιεχόμενν κάθε 
μιάς μέ τό «ίδεολογωοδ πιστεύω» ,σέ 
τρόπο πού σήμερα μπορούμε ολοκάθαρα 
νά τις διαβάσουμε καί νά τις χαρακτηρί
σουμε σάν «Αιγυπτιακή κλασσική έλληνι
κή, Βυζαντινή, ’Αναγένησι, Γοτθική κλπ. 
σίγουρα θά δδηγηθοδμε γρήγορα στό 
συμπέρασμα πές πρώτα άπ’ δλα τ* καθή
κον κάθε τεχνίτη εΐνε νά δή προσεχτικά 
τήν άντικειμενικήν πραγματικότητα τής 
έποχής του καί ιδιαίτερα τής χώρας 
του. Νά μ^λετήση ζωντανά καί δχι σ τ *

♦ ♦ «— ♦— » » ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ « » ♦ ♦
τή δύναμή του—Ισαμε πυύ νά γίνουν oj. 
ανταύγειες τής τελειότητάς του. Αύτή ή 
κ α τ  α ν α γ κ α σ τ ι κ ή  μεταμόρφω
ση. αΰχή ή μεταμόρφωση πρός τό τέ
λειο είναι -ή ' έχνη. Το κάθι τι, άκόμα 
καί κείνο πού δέν είναι, γίνεται γιά  ̂τ^ν 
& θρωτο χαρά >αθ’ έαυτή' στήν τέχνη 
ό ά,θρωπος άπο/.αβαίνει τό πρόσωπό 
του σάν κάτι τό τελειο. Θά ήταν δυ
νατό ν ι  φανταστούμε μιάν άντίθκτη 
κατάσταση, μιά είδική κατάσταση τών 
άν ικολλιτεχνικών ένστικτων, ενα τρόπο 
συι π-ριφορας πού θά φ ώχαινε, πού 
θά'ανε τό κάθε τι Ισχνό καί αναιμικό. 
Καί πραγματικά ή Ιστορία είναι πλού
σια σέ άντικαλλιτέχνες τούτου τοΰ εί
δους, σέ πειναλέους τής ζωής, γιά τούς 
οποίους είναι άνάγκη ν’ αρπάξουν τά 
πράγματα, νά τά σπαταλήσουν, _ νά τά 
άπισχνάνουν. Τέτοια π. χ. είναι ή περί
πτωση τοϋ άληθινοΰ χριστιανοϋ, π χ. 
ένός Πασκάλ' χριστιανός καί καλλιτέ
χνης ταυτόχρονα δ έ ν  ύ π ά ρ χ ε ι . . .  
M i)v παιδιαρίζετε άναφέροντάς μου τόν 
Ραφαήλο, ή δποιονδήποτε όμοιοπαθή 
χριστιανό τοϋ δεκάιου έννάτου αιώνα. 
Ό  Ραφαήλος έλίγε ν α ί, ό Ραφαήλος 
δημιουργούσε τήν κατάφαση, συνεπώς 
6 Ραφαήλος δέν ήταν χριστιανός...

τ ι κ  ά τά προτσέσα καί τις σχέσεις 
τους. Νά 6ρή τις άντίθετες πλευρές καί 
τάσεις, τή συνεχή σύγκρουση άνάμεσά 
τους, τή πηγή τής αύτ&κίνησης καί άνά- 
πτυξης, άπα.ραίτητα γιά νά γνωρίση σω
στά τήν άρχή καί τό τέλος κάθε άντιν.ε·.- 
μένου. Έτσι. θιάπο,χ'τίση θ έ σ η  ή συγ
κίνηση πού θά γνωρίση στό μυαλό τοΰ 
τεχνήτη θά &λο«ληρωθή γιά νά ξανα- 
6γη στή μορφή μέ ποιότητα βασικά δια
φορετική. Έικτιιμώντας τδν άποφασιστι· 
κό ρόλο τής θέσης μονάχα, μπορούμε νά 
έλπίζουιμε σέ μιά άλλαγή μορφής. Ή  
γνώση τής έλληνικής πραγματικότητας 
πού βασίζεται στή παράδοση καί φτάνει 
ώς τόν εύρωπαΐσμδ, τά ιδανικά κι’ οί πό 
θοι, ή ζωντανή σύγκρουση πού γίνεται 
στή πάλη γιά τό καλλίτερο, τό ανώτερο 
σέ ποιότητα, είδομένη μέ τή δημιουργι
κή δύνα<μη τοΰ Νεοέλληνα καλλιτέχνη, 
άπ’ τή πιό ρεαλιστική σκοπιά θά έδινε 
μιά άποφασιστική στροφή πρός ένα και
νούργιο δρόμο πού δουλεύουν άναπόφ-ευκτα 
οί δυνάμεις τής ίΰτορικής εξέλιξης.

Νά λοιπόν τί νομίζουμε πώς πρέπει 
νά προσεχτή άπό τή Νέα Γενηά τών καλ 
λι'τεχνών μας πού συχνά παραδέρνει μέ
σα στή πιό άγρια μπόρα των τεχνοτρο- , 
πικών τάσεων, άπόψεων, άπ’ τό άμορφο 
καί ξώπετσο ήθογραφισμό ώς τό πιό 8γω- 
κεντρικό ζωγραφιαμό, τό συρρεαλισμό 
πού εΐνε άποτέλεσμα τοΰ μονισμού σολιπ- 
σΐιςμούίβοΗρδίβπιε βασικής θεωρίας πού 
λέει πώς δέν μπορεί νά γνωρίσουμε τήν 
άντικιειμενική πραγματικότητα. "Ολα τού 
ταδημιουργοϋν άναγκαστικά τ® «κομφάζΐσ» 
πού τούς καθυστερεί άπ’ τδ σωστό δρόμο 
άπ’ τό πόιθο τής δημιουργίας μιάς τέ
χνης μέ τά χαρακτηριστικά τής Ιλληνι- 
κής πραγματικότητας.

”Ας δουλέψουμε, λοιπόν πάνω σ’ αύτδ 
τά δρόμο γιά μιά τέχνη έθνική στή φόρ
μα καί τό' περιεχόμενο καί σύγχρονα 
πλατύτερα άνθρώπινη, στήν ιδεολογική 
της πλατφόρμα.

ΗΛ. Φ ΕΡΤΗ Σ
_Φ— » 4— ·— ♦— Φ— *— *— ·— — ♦

Τ ί σημαίνουν οΐ άνιιθέσεις Ιδεών 
άνάμεσα στό ά π ο λ λ ώ ν ε ι ο  και 
στό δ ι ο ν υ σ ι α κ ό ,  πού είσήγαγα 
στήν αισθητική θεωροι'>μενες > αί οΐ δυό 
καί κατηγορίες τής μέθης ; Ή  άπολλώ 
νεια μέθη παράγει προπαντός τον ερε
θισμό τοΰ ματ οϋ πού δί νει στό μάτι 
τήν δραματικήν ικανότητα. Ό  ιωγρά- 
φος, ό γλύπτης, ό έπικός ποιητής είναι 
κατ’ εξοχήν όραματισιής. Στην διονυ
σιακή κατάσταση άντίθε'α, δλο τό συγ
κινητικό σύστημα διεγειρεται καί ευρύ
νεται: σέ τρόπο πού έκφορ'ώνει μονο
μιάς δλα τά μέσα έκφρασης του. διώ
χνοντας τή μιμητική, άναπαραγωγική, 
μεταμορφωτική δύναμή του, κάθε είδος 
μιμικής καί τέχνη'ς μίμηοης. Τό ουσια
στικό είναι ή ευκολία τής μεταμόρφω- 
σις, ή άνικανότητα μή άντίΛρασις ( δ 
πως καί σέ ώρισμένους υστερικούς πού 
ΰπακούοντας σ' δλες τις διαταγές, 
διαδραματίζουν δλους τούς ρόλους). 
Ό  διονυσιακός δνθρωπος είναι  ̂ ανί
κανος νά μήν καταλάβει μιάν όποια
δήποτε υποβολή, δέν άφήνει νά τοϋ 
ξεφύγη κανέ α σημάδι συγκίνησης, έχει 
στόν ΰψιστο βαθμό τό καταληττικό καί 
μαντικό ένστικτο,' δπως κατέχει καί στόν 

(Συνέχεια οτήν 7η σελίδα)



ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΑΟΓΟΖ Κ Α Ι  ΜΟΥΣΙΚΗ
ΚΡΙΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

(Συνέχεια  άτι’ τό προηγούμενο)
Άπό τή στιγμή πού έκφρασή της εγινε 

τέλεια αίσθάνθηκε τή δυνατότητα τής ά. 
πελευβέρωσής τηα άπό τό λόγο. Μπόρεσε 
νά έκφράσει μέ τό δικό της τρόπο τά θέ_ 
ματα πού τόν άπασχολοΟσαν, διάλεξε κι* 
άπο μόνωσε άπό αύτά «κείνα πού της ήταν 
δυνατό νά έπεκτείνει πέρα άπό τά δικά 
του σύνορα : Τό θεό κοΛ τ όν ’Έρωτα. Τά 
δυό αύτά θέματα τήν ε1χ<χν στό παρελθόν 
άπασχολήσει είμμεσα, στή συνεργασία της 
μέ τό Λόγο. ‘Η «έν χορδαϊς και όργάνοις» 
παραίνεση τοΟ Δαυίδ και τό ’Ορφικό ή 
Σαπφικό τραγούδι βασίσθηκαν στή συμ. 
μετοχή της. Μά ή επέκταση πού τούς εδι. 
νε τώρα ή μουσική, μετά τήν ωριμότητά 
της και τήν ύποταγή του όργάνου στούς 
θεμελιώδεις της νόμους, δέν είχε πιά τήν 
άνάγκη ν’ άκολουθήσει τή νομοθεσία τοΰ 
λόγου. 'Η  έπιστήίμη τής Μουσικής, πού 
τά πρώτα σπέρματά της βλάστησαν στήν 
’Αναγέννηση, στόν Ι Σ Ί  αΙώνα είχε πει τόν 
τελευταίο της λόγο. ‘Η αρμονία, ή άντί. 
στίξη, τά εϊδη τής φόρμας είχαν πιά ά. 
ποκρυσταλλωθεΐ. Γ ι ’ αύτό, έλεύθερη τώρα 
ή Μουσική, κυρία τοΰ έαυτοΰ της μπόρεσε 
νά ταξινοιμήισει τις επιδιώξεις της, νά χα 
ράξει σαφέστατα τήν προοπτική της, πού 
σέ κ<χνένα σηιμεΐο δέν συνταυτιζόταν μέ 
εκείνην τοΰ Λόγου.

Έκεΐνος ήταν ή συνισταμένη τών σκέ. 
ψεων τοΰ άνθρώπου. Εκε ίνη  φιλοδοξούσε 
νά γίνει ή συνισταμένη τών παλμών τής 
καρδιάς του. ’Εκείνος έξουσιοδοτήθηκεν ά 
πό τόν άνθρωπο νά λεπτολογήσει τή φύση. 
Εκε ίνη  τή συμπύκνωσε. 'Ο  Λόγος πήρε τό 
δραματικό της στοιχείο και τό άνέλυσε 
στις πιό ιάπάκρυφές του πτυχές. ‘ Η Μου. 
σική ξεκινώντας άπό τήν Ιδιαν άφετηρίο? 
αποκρυστάλλωσε κ α τ ο : σ τ ά σ ε ι ς  
Δέν φιλοσόφησε σάν κι’ εκείνον. Δημιούρ. 
γησε φιλοσοφικές δ ι α θ έ σ ε ι ς.

"Οσοι δέν μπόρεσαν νά διεισδύσουν στό 
πνεύμα τής μουσικής εϊτε γιατί δέν ήσαν
ικανοί, εϊτε γιατί δέν τό θέλησαν, καυ.
χώνται άκόμα γιά τήν υπεροχή τοΰ Λόγου. 
Σύγκριση παρόμοιας μορφής τήν άποκλείει 
ή άπαρίθμηση τών στοιχείων, πού έπιστρα 
τεύουν κι’ οΐ δυό γιά τήν ύπαρξή τους.

Ποιά φυσική ή κ«1 τεχνική άκόμα έκ.
δήλωση δέν έκφράζεται μέ τό λόγο; Ποιά
άπό τίς μηδαμινώτερες κινήσεις ζωής τοΰ 
πλανήτη μας καί τ’ ούρανοΰ του δέν τόν 
άπασχολεί, ποιά Ιδέα δέν άφομοιώθηκε σ* 
ενα του φθόγγο, δέν αίσθάνθηκε τόν έ. 
αυτό της νά έξαρτάται, μπορεί κανένας 
νά πει, άπό τό σύμβολο, πού έκεΐνος διά. 
λεξε γιά νά τή βαθμολογήσει καί νά τήν 
κατατάξει στό βασίλειό του. Εΐνε παντο. 
κράτορας αύτός. Τόν συνδράμει ή σκέψη 
κι’ ή λογική, τόν πλουτίζει περιγραφική 
διαύγεια, τόν δυναμώνει ή διαλεκτική I. 
κανότητα. Άπό τόν εξωτερικό κόσμο τά 
χρώματα τοΰ δανείζουν τό χρώμα τους 
γιατί τοΰ χρωστούν τήν άξιολόγησή τους. 
‘Η ύπόλοιπη φύση δέν παραλείπει νά τά 
μιμηθεί. Μόνον οΐ ήχοι δέν έρχονται ύπο. 
δεέστεροι, χρωστώντας τίποτα στήν παντο. 
δυναμία του, γιατί σ’ αύτούς χρωστά τήν 
προσωπική του συγκρότηση. Σ ’ αύτούς ό. 
φείλει κ« ί τήν δική της ή μουόΐκή. Είνε 
ίσως τό μόνο σημείο τής συγγένειάς της 
μ ’ έκεϊνον. Μ ’ άπό τή στιγμή πού άποκα. 
λύπτει τόν έαυτό της ή μακρυνή τούτη 
συγγένεια έκφυλίζεται καί τά .δυό της μέ. 
λη Απομακρύνονται γιά πάντα τόνα άπό 
τάλλο. Αύτό συμβαίνει γιατί ό ήχος, έκ. 
φραστικό μέσο άπαραίττητο βέβαι·α, μά 
όπωσδήποτε μ έ σ ο  στή δη,μιουργία τοϋ 
Λόγου, τή Μουσική δέν προσωποποιεί τέτοιο 
μά τήν συγκροτεί καί τήν άπο,μονώνει στίς 
δυνατότητές του, πού εΐνε μόνον ά κ ο υ .  
σ τ ι κ έ ς. ( 'Έ ν α  κείμενο ποιητικό, φιλο. 
σοφικό ή ίστοοικό εΐνε κείμενο, δέν χάνει 
τίποτα άπό τόν έαυτό του μπροστά στό 
δέκτη. Δ£ν εχει πιά ήχους. Ο Ι ήχοι του 
μεταμορφώθηκαν σέ φθόγγους. Μά ένα κεί 
μενο μουσικό χάνει τόν έαυτό του, κρα 
τώντας μόνο τή μουσικογραφική του άξία. 
Ο ί φθόγγοι του προδίνουν καί άπιαιτοΰν 
τήν επιστροφή τους στόν κόσμο τών ήχων) 
’Ο ήχος στά χέρια τοΰ Λόγου εΐνε ή πρα. 
κτική έφαοιμογή τών νόμων του. Στή  μου. 
σική δέν εΐνε παρά αύτή ή ίδια. Άπόδει. 
ξη ή κλασσική άδιαφορία τοΰ λόγου ν ’ ά. 
νανεώσει τή φυσική του ύφή. Γ ι’ αύτόν τοΰ 
εΐνε άρκετός ό ήχος πού συγκροτεί καί 
χαρακτηρίζει τήν όμιλία. Περιφρονεί τήν 
έξέλιξή του γιατί δέν τοΰ χρειάζεται. Μά 
ή Μουσική πού δλη της ή ύπόσταση δέν 
είνε παρά αύτός, άποκαλύπτει μέ δεξιοτε. 
χνία κάθε -φυσικό του,άπόκρυφο καί δη. 
μιουργεί τεχνητά τέτοια, πού άφομοιώνον. 
ται μέ τή φύση του καί δημιουργούν τήν 
αύταπάτη τοΰ φυσικου. ("Ε ν α  έγχορδο δρ 
γανο έπιτυγχάνει τήν ψηλότερη νότα πού 
προϋπήιρχε στήν τονική της άξία, άπό φυ. 
σικοΰ. Μά γιά νά δημιουργηθεί ό κραδα. 
σιμός, πού τήν άνεβάζει πέντε κλίμακες 
πιό ψηλά πρέπει νά κατασκευασθεί ή κα. 
τάλληλη έκείνη χορδή, πού θά τόν πρα. 
γ ματοπο ιήσει).

1 I
Αύτές εΐνε οί έκφροοστικές; μπορεί κα. 

νένας νά πει. δια<$κ>ρές μεταξύ λόγου καί 
μουσικής. Καθορίζονται* άπτά γιατί τίς 
πορίζεται κανέλας τόσο άπό τήν άπτή

ΤΟΥ κ Γ. ΑΗΑΟΝΟΠ ΟΥΛΟ Υ
πλευρά καί τών δυό, όσο κι’ άπό τήν ί. 
στορια τής έξέληξής τους. Μά οί βαϋύτε. 
ρες, έκεινες πού βρίσκονται μέσα στό στε. 
νώτερο σύνδεσμό τους μέ τόν άνθρωπο, 
οί πνευμαιικότερες διαφορές τους δέν χα_ 
χαρακτηρίζονται άπό διαύγεια.Εΐνε ζήτημα 
ιοιοσυγκρασίας νά τίς λεπτολογήσει κανέ. 
νας, οσο καί ζήΐτημα εγωγσμοΰ νά τίς δια. 
γραψει γκρόσσο μόντο. Πρέπει νά όμολο. 
γηθεΐ πώς οί πιστοί τοΰ Λογου τίς διακρί. 
νουν καί τίς τοποθετούν. Κ ι ’ άλλο τόσο 
πρέπει νά όμολογηθεΐ πώς οί λάτρες τής 
Μουσικής τίς παραγνωρίζουν κ«ί τίς συγ. 
χέουν.

Τό νά θέλουμε νά υποστηρίξουμε πώς 
ή Μουσική εΐνε αύτό καθαυτό πρόγραμμα, 
τική (επειδή τό διελάλησαν μερικοί συνθέ 
τες) ή ατι έχει περιγραφική διαύγεια ίοό. 
τιμη μέ τό Λόγο (επειδή μεταχειρίσθηκαν 
τόν δεύτερο γιά νά καθορίσουν τά έλατή. 
ρια τής εμπνευσής τους), τό νά έπιμένου. 
με πώς μέσα σ’ ένα μουσικό έργο κρύβε, 
ται ένας φιλοσοφικός στοχασμος μ’ δλες 
τίς διαλεκτικές του λεπτομερειες, εΐνε μια 
παρανόηση σέ βάρος τοΰ μουσικοΰ πνεύ. 
ματος, έστω κι’ άν τή βρίσκουμε σ’ ενα 
Βάγνερ. Τό ιν αρμόνια φαδελλάρε 
(διά τής μουσικής όμιλεΐν) τοΰ Τζούλιο·
Κατοίνι, όδηγοΰ τής μουσικής έπιστήμης 
όξω- άπό χό στραβό δρόμο τής πολυφωνίας, 
ήταν ϊσως μιά καλή πρόθεση τοΰ εύγενι. 
κοΰ έκιείνου εργάτη τής τέχνης, μά
άν ωστόσο ύπολογίΐσουμε τον καιρό
πού γράφτηκε (Φλωρεντία 1601) μπο
ρούμε νά τό άποδώσουμε στήν έπιβολή τών 
Πλατωνικών θεωριών περί μουσικής καί 
στήν έλλειψη προοπτικής γιά τή μελλοντι 
κή της εξέλιξη στό πεδίο τής ένοργανης 
άνάπτυξής της. Αποτελεί καθαρή παρα. 
νόηση τό νά προσπαθούμε νά συλλάβουμε 
τόν καθαρό της προορισμό στήν στενήν έ- 
παφή της μέ τό Λόγο. Πρώτος ό Νίτσε 
άντιλαμβάνεται πώς ή δισυπόστατη μελο 
δραματική μορφή της εΐνε πρόσκαιρη. Γιά 
τόν Νίτσε ό Λόγος, άναμιγνυόμένος στίς 
νέες μουσικές τάσεις τοΰ 19ου αιώνα εΐνε 
θανάσιμος κίνδυνος. 'Η  μεγαλοφυΐα του 
άντιλαμβάνεται πώς, έπί τέλους, έφτασεν 
ή ώρα τής μουσικής άνεξαρτησίας.* Μά 
έκεϊνο πού στιγματίζει μέ καυτερή ::έννα, 
έξ αιτίας τής οιχογνωμιας του μέ ιον Βα . 
γνερ, εΐνε ή τάση τής μουσικής φιλοσοφι
κής έκφρασης. ‘Ο Νίτσε προτρέχει έναν 
αιώνα. Φτάνει στή σημερινήν έποχή, πού 
τό Βαγνερικό επαναστατικό κίνημα δέν 
εΐνε πιά — άπό τήν έπαναστατική του 
πλευρά — παρά ένα δοκούμέντο. Χάρη στή 
μεγαλοφυΐα τοΰ Βάγνερ, χάρη σέ άλλες 
μεγαλοφυΐες ύπάρχουν σήμερα άπειράρι. 
θμες άριστουργηιματικές σελίδες μέσα σέ 
όρατόρια καί μελοδράματα, μά ή πνεύμα, 
τική όλοκλήρωση τής μουσικής εΐνε έργο 
τοΰ προηγούμενου αιώνα καί εΐδικώτερα 
τής Γερμανικής συμβολής μέσα στό εύρύ 
συμφωνικό του πεδίο. ‘Η άπαλλαγή της 
άπό τό φθόγγο κι’ ή έπιστροφή της στόν 
ήχο τήν άποκαθιστά σέ κάθε συνείδηση, 
πού δέν συμπαθεί τά νόθα συστήιματα. Με. 
γαλοφυΐες σάν τοΰ Μπετόβεν κι’ άλλες σάν 
τοΰ Μπερλιόζ ή τοΰ Χέντελσον έργάζονται 
γιά τήν όλοκλήρωση τής άνεξαρτησίας της. 
Γιά νά περιπλανηθοΰιμε στήν πλήμ,μυρα τών 
όρατορίων καί τών μελοδραμάτων γιά ν’ 
άξιολογήσουμε τό θησαυρό της; Έ κ ε ΐ  βρί 
σκεται ένας μικτός θησαυρός λόγου καί 
ήχου. Μιά μίξη πού δέν έπιτρέπει χημικές 
άποσυνθέσεις. Μά άν άττομονώσουμετό κρι
τήριό μας στό συμφωνικό πεδίο τοΰ 19ου 
αΙώνα, έχουμε τόσα πολύτιμα δεδομένα, 
πού θά τ’ όδηγήισουν σέ συμπεράσματα ά. 
σφαλή.

Η Γερμανική ήγεμονία στό κράτος τήξ 
Συμφωνικής Μουσικής μάς έπιβάλλει νά 
παραδεχτούμε, πώς ή μουσική μόνο στή 
συνεργασία της μέ τήν άνόργανην ύλη 
δέν προδόθηκε, μά τήν υπόταξε. *Η συιμ 
φωνική μουσική, πού ξεκίνησε μέ τήν άρ. 
τια φόρμα της άπό τά χέρια τού Χάϋντν, 
γιά ν’ άποσπάσει τήν πνευματική άβρότη. 
τα ένός Μότσαρ, νά έκφράσει μέ άδιρές 
γραμμές δλη τήν ήφαιστειώδη έμπνευση 
ένός Μπετόβεν κι’ άργότερα τίς γόνιμες 
ιδιοσυγκρασίες μιάς ευάριθμης πλειάδας 
μουσουργών, σάν τόν Σοΰ,μπερ, τόν Βέμ . 
περ, τόν Σοΰμαν καί σέ χρονική καί το. 
πική τους έπέκταση τόν Τσα-ςκόφσκυ καί 
τόν Σμετάνα, τόν Ντεμπισσύ καί τόν Στρά 
ους, έχει άφήσ^ι στά χέρια μας μιά μου. 
σική κληρονοιμία, πού ξεχωριστά άπό τόν 
πσιλμώδη της δγκο έχει τήν σφραγίδα τής 
παράδοσης. "Εχοντάς την ύπ’ δψει μας έ. 
χου,με ύπ’ δψει μας καί τήν συνειδητή μορ 
φή τοΰ σ υ ν θ έ τ η ,  δσο είχαμε καί τοΰ 
π ο^ι η τ ή. Καί γνώριμοι πιά τών δύο 
αύτών^ δ η μ ι ο υ ρ γ ι κ ώ ν  μορφών, 
μπορούμε άμερόληπτα νά έξετάσουμε τή 
θέση καί τόν προορισμό τους μέσα στό<ν 
πνευματικό κόσμο.

Καί οι δύο εΐνε τά διαλεχτά παιδιά 
τοΰ θεοΰ. Ή  ϊδια ένατένιση του δράμα. 
τοΓ τοΰ άνθρώπου κεντρίζει καί τίς 5υο 
αύτές προσωπικότητες. Τ ’ δτι ό ένας κρα. 
τεΐ στά χέρια του πέννα κι’ ό άλλος δο. 
ξάρι ή πλήκτρο εΐνε μιά μικρή μύστη ριώ. 
δης πτυχή τοΰ μεγάλου μυστικού τής 5η. 
μιουργίας τους. *Η τιμή τής έμπνευσης 5έν 
έχει ξεχωριστή άξία στήν έπαφή της μέ

(Συνέχεια άπ’ τήν 4η σελίδα)
ση πεΐβα, πόση σοφία! Τοΰ διανοούμενου 
σ’ ένα τόπο!». Τί νά θέλη νά πή άραγε 
μ' αύτό τό «διανοούμενου», καί τό «σ’ένα 
τόπο», άρσενικό εΐνε, γιά ουδέτερο; Μή
πως ήθελε νά γράψη τόπι, κι’ εΐνε τυπο
γραφικό λάθος; "Ο χι, γιατί τό ξαναλέει 
παρακάτω «σ' ένα τόπο». Ό  συγγραφέας 
θάνε άρβανίτης καί τά μπλέχει στή γλώσ. 
σα του. Ά μ ’ τό «τοΰ διανοούμενου μέ τό 
τής έξελίξεως», τί σοΰ λέει; "Υφος έ; Ό  
συγγραφέας θάνε καθαρευουσιάνος πού 
θέλει νάνε καί δημοτικιστής κ ι’ έχει πε. 
λαγώ,σει. Μά τέλος πάντων δυό λόγια εΐνε 
αύτά. μέ στοιχεία τών 1 2 . σέ θεατρικό 
πρόγρααμα, μέ φωτογραφία άπό πάνω 
καί υπογραφή άπό κάτω κόκκινη. Δέ 
σφ.γιγότανε ό εύλογη μένος γιά  νά γράψη 
σωστά αύτά τά δυό λόγια; Καί αύτοτι. 
τλοφοριέται συγγραφέας ; Άλαφρομυα. 
λιά.

’Ά ς  δούμε τήν ούσια τούλάχιστον, μή. 
πως βγάλουμε τίποτα. « 'Ο  ρόλος τοΰ δια. 
νοούμενου σ’ ένα τόπο εΐνε πάντα μεγά
λος». — Ά φ ε ρ ιμ ! Καί πάντα καί μεγά
λος. Αιωνίως καί τυμπανίως. Δέ θέλει 
σχόλια. « ’ Ιδιαίτερα γίνεται σπουδαίος καί 
βασυκός...» ’Αθάνατε Νιόνιο Γκλαβά I 
« Έτερος δέ τις λόγος, σοβαρός καί σπου. 
δαΐος...» έτσι άρχιζε ό Νιόνιος ό ΓκΛα. 
βάς, τό τέκνον τοΰ λαοΰ, τούς προεκλογι. 
κούς του λόγους. Τις λέξεις «σοβαρός καί 
σπουδαίος», τίς τόνιζε «ιδιαίτερα». Τό τί 
θάιλεγε παρακάτω δέν τόν ένοιαζε, δπως 
δέν ένοιασε καί τό συγγραφέα μο:ς, πού 
—συνεχίζει πώς ό τόπος μας — ή τό τόπι 
μας — όντας μικρός, βρίσκεται άκόμα στό 
στάδιο τ ή ς  έξελϊξεως κο:ί τής διαμορφώ. 
σεως. Πρώτη φορά Χ’ άκοΰ;με πώς μόνον 
οί μικροί τόποι έξελίσσονται καί διαμορ
φώνονται, ένώ οί μεγάλοι έχουνε πάθει 
άρτηριοσκλήρωση ! Μπρέ σπουδαία καί 
βασικά λόγια. Κ ι ’ αύτά μέ στοιχεία με
γάλα. μέ φωτογρο^φία άττάνω καί μέ ύπο. 
γραφή κόκκινη! άπό κάτω. Άλαφρομυα. 
λιά.

Τό έργο του ό συγγροοφέας τό όνομά, 
ζει κωμωδία. «‘Η κωμωδία μου» λέει kocI 
υπογράφει. ( ’Υπογραφή κόκκινη). Άπό 
τήν άνάλυσι πού θά κάνουμε,. θά δει ό 
άναγνώστης πώς τό έργο «Ο Ι έλαφρόμυα. 
λοι» εΐνε φάρσα. ’Ά λλο  φάρσα, άλλο κω_ 
μωδία. Ό  συγγραφέας τή φάρσα τή λέει 
κωμωδία. Αλαφρομυαλιά.

Ά ς  δούμε λοιπόν αύτή τή Φαρσοκω
μωδία. "Ενα  σημερινό πλουσιόσπιτο στήν 
Αθήνα. Αύτό φαίνεται άμέσως άπό τό 
σκηνικό. (Ν ά  παινέσουμε τόν Άνεμογιάν.. 
νη; Δέ χρειάζεται. *0 νέος αύτός, άλλά 
μάστορης σκηνογράφος, καταφέρνει δχι 
μόνον νά εΐνε ώραΐα τά σκηνικά του. πα
ρά καί νά παίζουνε μαζί μέ τούς ύποκρι. 
τές. σάν νά τά ντύνονται οί ύποκριτές δ. 
πως τίς φορεσιές τους. Τά σκηνικά τοΰ Ά  
νεμογι-άννη σαλεύουνε, χειρονομάνε. παί 
ζουνε κι’ αύτά μαζί μέ τούς υποκριτές κι* 
αύτό θά πεΐ σκηνογραφία). Πλουαιόσπι. 
το λοιπόν. Τόνε φυσάει τόν παρά. Ω σ τό 
σο ό κύριος^ ή κυρία καί δυό κορίτσια 
τής παντρειάς, ή οικογένεια πού ζή ιιέσα 
σ’ αύτό τό πλουσιόσπιτο, εΐνε δλοι τους, 
καί τά τέσσερα αύτά πρόσωπα άχαρακτή 
ριστα, καί άν παίρναν κάποιον χαρακτη. 
ρισμό. αύτός εΐνε ή άλαφρομυαλιά. Ά λ α . 
φρόμυαλος ό πατέρας, μιά λέει, μιά ξε
λέει, ένα σαχλόκούδουνο, πού άπορεί κα. 
νείς πώς ένας τέτοιος μπουρμπουλήθρας 
έχει οίκογένεια, σπίτι καί λεφτά. Πώς διά 
ολο κουνιέται καί ύπάρχει αύτό τό σπίτι. 
Έ κ ε ΐ  δέ νοιώθει άπό τέχνη κι’ έκεΐ τΡελ, 
λαίνεται γιά μουσική. Έ κ ε ΐ  δέν έχει ά. 
νοίξει βιβλίο κ ι’ έκεΐ μιλάει γιά στίχους. 
Μιλάει γιά τιμή καί καθήκοντα κι’ ένερ. 
γεΐ πότε τίμια, πότε άτιμα, χωρίς νά ξέ.. 
ρη ούτε ό ϊδιος πώς ένεργεΐ. Έλοτφρόμυα. 
λος; Δέν εΐνε μόνον έλαφρόμυαλος. εΐνε 
άπλά καί καθαρά άχαοακτήριστός. Δέν 
παρουσιάζει καμμιά λαδή στέρεη νά τόνε 
πιάσει«ς άπό κάπου. Δέν εΐνε μορφή, εΐνε 
σκάλινό, πού κουνιέται κωμικά. Δέν έχει 
άνθρώπκνη ύπόσταση. ούτε δση μιά παντό. 
φλα πού χορεύει. Γ ι ’ αύτό, ένω μπορεί νά 
εΐνε ώραΐο πρόσωπο φάρσας δέν έχει καμ.
iiiiiiiiiiiiiiiiimiiiuiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiimiimiimiiMiiiiiiiiiiiiiiiiinin

τόν καθένα χωριστά. Ο ί καταστάσεις πού 
τήν άφυπνίζουν μπορεί νάναι διαφορετι. 
κές δσο καί τοωτόσημες. Ο Ι προθέσεις, πού 
παρακολουθούν τή γονιμοποίησή της τό 
ίδιο. Μά άπό τή στιγμή, πού ό καρπός της 
παραδίδεται στήν πνευματική κοινοκτημο. 
σύνη. έπεμβαίνει ό αίσθητικός νόμος καί 
τόν διχοτομεί. Άπό κείνη τήν ώρα έχου. 
με π ο ί η σ η  ή έχουμε μ ο υ σ ι κ ή. Τό 
δτι ή πρώτη εΐνε ή αύτοκροοτόρισσα τοΰ 
πνεύματος δέν τό άρνιέται κανένας. Μά 
θά ήταν άδικο κι’ έγκληματικό V’ άονηθεΐ, 
πώς ή δεύτερη, κραταιή κυρίαρχος τών 
αίσθημάτων, δημιουργός κοπαστάσεων, μέ 
τήν άπρόσωπη όντότητά της καί τή δύνα. 
μη τής προσαρμογής της στή κάθε στι. 
γμή τοΰ άνθρώπου, κατέχει ώρισμένα συ. 
στατικά, πού έλλείπουν τόσο άπό τόν Λό_ 
γο όσο κι’ άπό τίς ό3λλες τέχνες. Μόνον 
αύτά φτάνουν γιά νά τήν άπαλλάξουν άπό 
τόν μειωιτικό χαρακτηρισμό τής «ήσσονος 
τέχνης».

Γ Ι Α Ν Ν Η Σ  Α Η Δ Ο Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

μιά θέσι σέ κωμωδία. Τό ίδιο ή κυρία 
τοΰ σπιτιοΰ, τό ϊδιο τά κορίτσια, λόξες 
έχουνε καί τίπστ’ άλλο. Συμβατικά τό δε. 
χόμαστε’ άφοΰ έτσι μάς παρουσιάζονται, 
πώς αύτά τά λοξά σχήιματα, αύτά τ«  *νώ 
δαλα έχουνε καί σπίτι καί λεφτά καί *σχε. 
σεις, καί σαλεύουνε καί μιλάνε, άλλά 
πρόσωπα ζωντανά δέν είνε καί πολύ λιγώ 
τερο πρόσωπα κωμωδίας.

Τό ίδιο καί δλα τ ’ άλλα πρόσωπα τοϋ 
έργου, είνε τό ϊδιο άχαρακτήριστα, φτει. 
αγμένα μέ άλαφράδα. γιατί κανένα δέν 
όλοκληρώνεται νά γίνη άνθρωπος. Ά κόμα  
κι’ ό Χρήστος. πού μάς τόν παρουσιάζει ο 
συγγραφέας γιά σοβαρόν τάχα. λόξα Ε
χει κ ι’ αύτός, πού δσο κι’ άν τήνε κρύβει 
κάτω άττό ένα ψευτοαίσθημα, αύτή φαινε. 
ται εδώ κι’ έκεΐ πέρα. Τό πώς εΐνε σοβα. 
ρός. θέλει μόνος του νά τό πιστεύει, λέ. 
γοντας γιά τούς άλλους πώς δέν κάνου, 
νε σοβαρά πράμματα καί τόσο τοΰ φτά
νει. Αύτουνοΰ του φτάνει, έμάς μάς πε
ρισσεύει.

Εΐνε κι’ ένα πρόσωπο πού σφίγγεται νά 
πή'ξει. νά πάρη σάρκα καί όστά. Αύτό εΐ. 
νε ό «διανοούμενος» ό Φλωράς. Αύτός εΐνε 
ποιηιτής. Ποιητής καί διανοουιμενος κατά 
τό «συγγραφέα» εΐνε ταύτόσηιμα. Α λ α 
φρομυαλιά. Αύτός ό ποιητής φτειάνει στί 
χους καί ξελιγώνει καί ξελογιάζει koJ 
ρίτσια. Περνάει γιά σπουδαίος καί τά κα. 
ταφέρνει νά πορεύει. Πώς ζεΐ. δέ μ ά ς  ιό 
λέει ό συγγραφέας, δηλαδή πώς ύπάρχει 
ένας τέτοιος ξεκάρφωτος τύπος. Γιατί ό 
τυχοδιωχτισμός κι* ή παληανθρωπιά δέν 
εΐνε προνόμιο ποιητών ή διανοουμένων, 
παρά καί δημοσιογράφων καί συγγραφέων 
καί υπαλλήλων καί στρατιωτικών καί Ιε 
ρωμένων, ούτε εΐνε φαινόμενο γενικό στον 
τόπο μας, γιατί τότε ό τόπος τούτος θάχε 
άπό καιρό σβύσει. ’Ό χ ι ύπάρχουνε καί τί 
μιοι άνθρωποι στήν Ελλά δα , άπόδειξη ό 
ίδιος ό συγγραφέας, πού μπορεί νά μήν 
ξεχωρίζει τήν κωμωδία άπό τή φάρσα, ε[_ 
νε δμως άναμφισβήτητα τίμιος, άφοΰ καυ 
τηριάζει τήν άτιμία. Ωστόσο άπό άλα’ 
φρομυαλιά κι’ ό ϊδιος έντυσε μέ τή φορε. 
σιά τής άτιμίας μιά τάξι άνθρώπων. Ε ί. 
μαστέ περίεργοι άν θά μπορούσε ή θά 
τολμούσε νά κάνη τό ίδιο, παρουσιάζον 
τας στή σκηνή έναν άτιμο παπά λ. χ ., ή 
στρατιωτικό, ή έστω δημοσιογράφο (φίδι 
κολοβό πού τόν έφ α γε !), γιατί δλο καί 
θά βρίσκεται καί κανένας άτιμος μεσα 
σ’ αύτούς τούς κύκλους. Λέμε πώς δέ θά 
τό τολμήσει τέτοιο ίϊράμμα ό συγγραφέας 
μας. γιατί θάμπλεχε άιοκημα. Έ ν φ  μέ ά. 
νυπαρχτη τάξη, διανοούμενος — δχι ποιη. 
τής — δχι συγγραφέας — δχι φαρσοκω. 
μωδία — κάνει κανείς δ,τι θέλει. Ά λ α . 
φρο-μυολιά.

Τώρα γιά φάρσα ή κωμωδία σότή εΐνε 
πολύ νόστιμη. ‘Ο Βασιλάκης (ό Λογοθε.
τίδης ντέ) στή φόρμα του. Τσάτρα πά 
τρα/τά λόγια του, τρεκλοκουβέντες, τρε. 
κλοβαδίσματα, τρεκλοχειρονομίες^ τό 
σκάλινο τρίγωνο στόν καλλίιτερό του χο
ρό. Γιατί δμως τόνε μιμούνται κι’ δλοι ο· 
άλλοι καλοί μας υποκριτές καί μάλιστα
οΐ νέοι καί δέν προφέρει κανένας τους 
(έξω άπό τόν κ. Τσαγο^έα) καλά, νάκού 
σουμε κι’ δλας τίς ώραΐες φράσεις τοΰ 
συγγραφέα καί σφιγγόμαστε νά τίς μαν. 
τεύουμε; Ό  Λογοθετίδης μπορεί νά κάνη 
γιατί εΐνε Λογοθετίδης καί ξέρει τί κάνει 
καί γιοιτί Τό κάνει. Αύτοί δ;ιως; Άλαφρο 
μυαλιά.

Ετσι λοιπόν έγιναν διάφορες «συγκροΰ 
σεις» δπως μέ τόν κ. Φωτιάδη καί τήν κ. 
Χαλκούση (πού έπαιξε μέ πολύ κέφι άλ. 
λα δέ μάς είπε ούτε αύτή καθαρότερα τά 
λόγια της, μόλον πού είχε καί πολλά νά 
ειπη καί γρήγορα ). Κι* έτσι τό κοινό, μέ 
τό νά βλέπη τόν κ. Λογοθετίδη παρλοτπί.
πα νά χορεύη μέ τίς πολυθρόνες, τό Φω.
τιάδη νά πέφτει πάνω στή Χαλκούση καί 
δλα τ ’ άλλα τρίγωνα νά λένε έξυπνα, 
δηλαίδή άλαφρόμυαλα άστεΐα. έγέλοοσε μέ 
τήν καρδιά του. Άλαφροιμυαλιά.

’Έ τσ ι τό έργο πέτυχε έξαιρετικά καί 
θά κάνη σειρά παραστάσεων κι’ εΐνε φαρ 
σοκωμώδο*,*λαροτ;ραγωδία, γενική άλαφρο 
μυαλιά, δηλαδή, δπως είπαμε, νεοελληνική 
έξυπνάδα.

***
Τήν έρχομένη έβδομάδα γίνεται μιά ώ 

ραία γιορτή, τιμητική τοΰ Γιώργη Γλυνοΰ 
για τήν είκοσιπεντάχρονη ύπηρεσία του 
στό θέατρο. Νά ένας άπ’ τους τέσσερες. 
πέντε άξιους καλλιτέχνες μας. Σεμνός 
κι* έργατικός. εύσυνείδητος καί εύλαβι. 
κός υπηρετεί μέ τό έξοχό του τάλαντο 
τήν Τέχνη, πού τής έχει άφιερώσει τή 
ζωη του. Τήν ύπηρετεΐ μέ ζήλο κι’ αύτα. 
πά^ρνηση, χωρίς ποτέ νά τήνε παραιμελή 
ση ή νιά τήνε προδώση. Άπό τούς ρόλους 
που έπλασε- στά τελευταία χρόνια, σταθε. 
Ρότεροι μοΰ μένανε στή μνήιμη «‘Ο  τρελ 
λός στή δωΰεκάτη Νύχτα», ό Γιάγκος 
στόν «Όθέλλο», ό Φίλιππος στόν «Δον 
Κάρλο». Ά λ λ ά  νά, μέ τό νά θυμηθώ αύ 
τούς, άμέσως άπό κοντά άκολουθεΐ παρέ' 
λαση μεγάλη άπό σπουδαίες δημιουργί 
ες : Αϊγισθος, Ξέρξης. Κρέων, Πέτρος 
Φλωρης, Ρουκάλας κλπ., κλπ. Ή  τιμητι. 
κή αύτή έλπίζουμε νά είνε άξια άμοιβή 
στους μόχτους του καί άφετηρία γιά γέες 
δηίμιουργίες £τσι πού νά γιορτάση λαμ. 
πρότερα άκόμη καί τά πενηντάχρονα.

Β .  Ρ & Τ Α Σ
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ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ
(Συνέχεια  ddrto τό προηγούμενο) 

"Οταν λοίπόν τό λειτουργικό δράμα 
δέν είχεν άκόμα άνδρωθή yiorvot £νη άτ.ό 
τήν έκκλησιά στους δρόμους καί τις πλα 
τεΐες. o i άιλονκοΐ έΐκκλησιαζόμενοι τοϋ 
μεσαίωνα, βλέπανε, τίς μ έ γ άΧ ί ς γιορτές, 
στούς οίκους τοΟ θεοΰ, καί θεό:ματα ποό 
μοιάζανε μέ θεοττρικές παραστάσεις. " Ε .  
τσι τό: Χριστούγεννα παιζότανε, μετά τήν 
λειτουργία ή καϊ άνάιμεσά της τ  ό δ ρ ά. 
μ α  τ ω ν  ' Π ο ι μ έ ν ω ν  πού δέν 
fttav παρά gvoc κομμάτι άπό τό Ευα γγέ
λιο διατυπωμένο και σκηνο6ετηιμένο κατά 
τρόπο θεατρικό. Βλέπανε δηλαδή μία φά 
τνη, μιά γυναίκα μ’ ένα βρέφος πού ΰπε’ 
δύετο Τήν Παρθένο και Τό θειον Βρέφος, 
άλλους πού παρίστανο>> τούς Π ο ι μ έ_ 
νες. ένσ_ς τέλος «ού Εκανε τόν 'Ά,γγελο. Ό  
τελευταίος άνηγγειλε τήν γέννεση του 
Σωτή,ρα σ’ αύτούς κι· ένω οί θόλοι τοΟ 
ναοΟ άντη,χοΟσαν άπ' τίς δροσερές φωνές 
ϊ !’ς " “ J f lKHc χορωδίας πού έψοτλλε «Δόξα 

_ Υψίστοις θεω...» οί ποιμένες προχω 
ρουσαν καί προσκυνούσαν στή φάτνη τό 
μέλλοντα λυτρωτή τοΰ κόσμου. Τέτοια ή 
ταιν τά πρώτα λειτουογικά δράματα ( 1 1 ος 
αίώνας). Τή μέρα τών Χριστουγέννων έπί_ 
σης πο?'ζό(τανίε. καί τό Δροςμ^τ τ ώ ν 
Μ _ω  ρ δ  ν Π α ρ θ έ ν ω ν .  Στό  τέλος 
του Δρσιμαιτος ό Σατανάς καί οί άλλοι 
διάιίολοι π ίνανε τίς Λυυαλες αύτέΐ πα ρ
κόλσίσηΚ0<1 TlC γκρ&̂*ίι?0::νε Ρ^ν φλογερή

Ηνε λειτουργικό άκόαη δράμα τή<- ϊδι ας έπΓ-vnc, εΐνε οί Π ρ ο φ ή τ ε ς  
Τ ου Χοισ-τοΰ.  Φαίνεταιομως, Λ.ae,^Sc έπε,δή τό θέμα ήταν πΧατ&,'τοο, στ. ν ,ΚΚΑησ1α
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πως ο 1

τίζάνε μέ νέες σκηνές. Τά χειρόγραφα 
πού φθάνουν ώς έμάς διαφέρουν πο ,̂ύ τό 
ένα άπό τό άλλο. Σ  ’ αύτό τό έργο είχαν 
τόν λόγο όλοι οί προφήτες πού προαναγ. 
γπλαιΐ'ε τήν «’Έλευση τοΰ Σω,τήρος» — ό 
Ήσαίας. ό Ιερεμίας, ό Δανιήλ, ό Δαυΐδ 
ό Μωϋσής κλπ. Έ κτο ς  δμως τών προφη
τών παίζανε καί ό Βιργίλιος, ό Ναβου. 
χοδονόσωρ, ή Σίβυλλα ! 'Ένας πιστός^ ό 
«κοιμπέρ» νά πούμε, γιατί αύτό τό έργο 
έμοιαζε μάλλον σάν έπιθεώρηση διάβαζε 
κάτι σάν έκθεση πού είχε όλα τά «τέρατα 
καί σημεία» καί δλους τούς προφητικούς 
λόνους πού σχετιζότανε μέ τήν «ζωή τοΟ 
Υίοΰ τοΰ θεού» μέσα στούς άνθρώπους. 
Κάθε φορά πού τό κείμενον στρεφότανε 
γ φ ω  άπ’ αύτά πού είπε ή έκανε ένας ό. 
ρισμένως προφήτης, (ό "Αγιος ’ Ιωάννης ό 
Βαπτιστής νά πούμε) έκεΐνος πού τόν ύπε 
δύετο έπερνε τόν λόγο. Ά  παντο ΰσε συνή
θως σέ στίχους λατινικούς. Στό  12ο αιώ
να οί Π ρ ο φ ή τ ε ς  τ ο ΰ  Χ ρ ι 
σ τ ο ύ  παραφορτωθήκανε τόσο πού άλλά. 
ξανε σχεδόν μορφή. Βλέπουμ’ έξαφνα νά 
ποιίιζη ενεργό ρόλο τώρα καί ό Βαρλαάμ 
μέ τήν γαγδάρα του, καί ή γαϊδάρα τοΰ 
Β αρλαάμ μιλούσε! ! ! . . .  ( Σ  ημ. ’Ί  σως άπ’ 
έκεΐ νά γεννήθηκε ή Γ ι ο ρ τ ή  τ ο ϋ  
Γ α ν δ ά ρ ο υ  ή Ε ο ρ τ ή  τ ώ ν  
τ ρ ε λ λ ώ ν πού · δινότανε άργότερα 
μέσα στίς έκκλησίες τήν μέρα τοΰ Ά γ ιου  
Στεφάνου καί πού διακωμοιδιζότανιε κατά 
τόν πλέο χυδαίο τρόπο ή θεία λειτουρ. 
γ ία ). Μάς έχουν τέλός διασωθή καί άλλα 
λειτουργικά δ,ρόιμσιτα μέ θέματα παρμένα 
άπό τήν Α γ ία  Γρα·φή πού έπαίζοντο μέσα 
στην εκκλησία δπως ή Άνάστασςι τού 

ια τοΰ Α γ ίο υ  Παύλου
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νρτοι. Ή  iinitmv* Απον- τήν νηιώΛο„„ε 
σ ιί ι ιρ ο π , ρ ί π ι κ π ) ιτλιίοτι ρ χ .
cfoo-rrrt^n rco- συγκινήσεων, Ρι,ίγ ν<χ κ π 
τ"α^ήσηι·ιΐΓ finvnrv, Tf\ ιι^ιπ ινή σάν »ϊ- 
ί ι ^ τ ι   ̂ τ ρ ν .  γ, ( ϊ κ ΐ '  η τ η τ η 'η 'τ η υ ,· »  ώ ο ιπ μ έ -  
ν ο ν  '• o if t n o  ftl/ ι θ ή σ  ro v , τοπ - τ· "ντλ- r ft 
J £ ' ’yb ηΐ^ϋ·γ]ΐιπ <"'{>)/·;,στην Τ-τπι,ε ?να  
στ,ιτΤο; Y tn ri Λ τλ  ,ΐ’ά η γεη ,ννν

oijftiiAc ιι,ιλ̂ ρ· Λ ν Λ! J π oroii c ιινήίνες 
ΜΠ<·): <τί- ν ό τ ο  ττ'-ύ ό Svftnmtroc νό ή8>·νπ- 
ΤΡΐ JTia lluinftcl yrfi ν’ avrr-rnQftrtrriofFt 
σηιμπτινπ κόΑε -ι πηϋ ηϊηΛήνετΜί. Ώ^τό 
σο η ν τ η ft rjxm βηκ βοίακρτοι ί, ά? ηΛ, νή
6 μ «Η  Si'-vu'TirtK’fi κατάστηπη ή πρωταο- 
γι«τι νατάητπαη· ή ιιου<τικτι tb a i  fi
δ ί ν ε υ σ η  r t^ r f j c  τ ή ς  κ α τ ά α - π σ η ς , έ ϊ ε ιδ ί-
κεί'ση irnij έπετει'χΑηκε μέ βοπΗΓ. οιιΛμο, 
καί σέ βάοος τών γειτονικώ ν ιδιοτήτων.

Ό  ήΟοποιός, 6 γελωτοποιός, δ χο
ρευτής, ο μουσικός, ο λυρικός ποιητής 
έχουν βαθύτατα συγγενικά ένστικτα καί 
απαρτίζουν ενα σύνολο πού τά μέρη 
του εξειδικεύτηκαν καί χωρίστηκαν σιγά- 
σιγα - ίσαμε πού έφτασαν σιήν αντίθεση. 
Ο λυρικός ποιητής εμεινε περισσότερο 

καιρό ενωμένος μέ τόν μουσικό, καί ό 
ηθοποιός μέ τόν χορευτή.—  Ό  ά ρ χ ι· 
τ έ κ τ ο ν α ς  δέν  ̂ αντιπροσωπεύει οΰτε 
τη διονυσιακή, ουτε την απολλώνεια κα- 
τασταση : σ’ αυιόν φανερώνεται ή μεγά
λη πράξη τής βούλησης, τής βούλησης 
πού μετακινεί τά βουνά, ή μέθη τής 
μεγάλης βούλησης πού ποθεϊ τήν τέχνη. 
Οί Ισχυρώτεροι άνθρωποι πάντα υπήρ
ξαν έμπνευσιές τών αρχιτεκτόνων: ό 
αρχιτέκτονας εζησε πάντα ύπό τήν επή
ρεια τής δύναμης. Στό κτίριο, ή περη- 
φάνεια, ή νίκη πάνω στή βαρύτητα, ή 
βούληση δύναμης πρέπει νά καταστούν 
ορατές: ή αρχιτεκτονική είναι μιά μορ- 
φολογική ευγλωττία τής δύναμης, άλλο
τε πειστική καί μάλιστα θωπευτική, κι' 
άλλοτε προστακτική. Τό υπέρτατο αί
σθημα δύναμης καί ασφάλειας έκφρά 
ζεται μονάχα στό μ ε γ α λ ό π ν ο ο  στυλ. 
Ή  δύναμη πού δέν έχει άνάγκη άπό άπό- 
δειξεις, πού περιφρονεί τό νάναι ευάρε
στη, πού άπαντάει δύσκολα, πού δέ 
νοιώθει γύρωθέ της μάρτυρα: πού βα
σίζεται στόν έαυτό της μοιραία, νόμος 
ανάμεσα στούς νόμους: έ δ ώ  βρίσκεται 
ό,τι μιλάει μέ μεγαλόπνοο στύλ γιά τόν 
έαυ'ό του.

Μεταφραστής Κ .  Λ ,  Μ Ε Ρ Α Ν Α ΙΟ Σ

ΤΟ Δ ΡΑ Μ Α  ΤΟΥ ΑΔΑΜ  (12ος αίώνας) 
’Ά ς  μά0 έπιτραπή τώρα νά μιλήσουμε 

λίγο έκτεινέστερα γιά κάποιο άπό τά λει. 
τουργιικά δοόιμσιτα πού παιζόντανε έξω 
άπό τήν έκκλησία, ( λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ό  
δ ρ ά μ α  δη λ α δ ή ώ ρ ι μ ο ’ καί πού 
Θεωρείται σάν ένα άπ’ τά πιό άρτια τοΰ 
είδους του, γιά τό Δ *ρ ά μ α τ ο ΰ  
Ά  δ ά μ . Έ χ ε ι  διασωθή όλάκληρο to 
κείμενο του σέ στίχους γαλλικούς (διά. 
λεκτος Άγγλονορμανδική) καί έχει ση
μειώσεις διά τήν σκηνοθεσία σέ λατινική 
γλώσσα πιθανώτατα γκχτί οί ιερωμένοι 
άν^λάμβανον τή διΟιδασκαλία καί τήν σκη. 
νοθεσία τοΰ έργου. Σύμφωνα μ’ αύτές τίς 
σημειώσεις τό έργο παιζότανε μπροστά 
στήν έκκλησία. Τό χειρόγραφο έπίσης έχει 
λεπτοιμερεΐς περιγρσ-φέο άναφορικά μέ τά 
σκηνικά τά κοστούμ'α, τήν είσοδο καί 
τήν έξοδο των προσώπων κλπ. σέ τρόπο 
πού μποοεΐ πώς σήιμερα νά παρασταθή δ. 
πως παυότανε καί στόν 12 ο- αιώνα.

*Η άνάλυσις τοΰ έργου εΐνε ή παρακά. 
τω: Κ ι ’ άς άρχίσουιμε άπό τό σκηνικό. Ή  
σκηνή παριστάνει διάφορα μέρη: Τόν πα
ράδεισο, τήν γή, τήν κόλαση. Τό πρώτο 
μέοος τοΰ έργου περνάει στόν παράδεισο. 
Έικεΐ δέν βλέπει κανείς παρά δένδρα μέ 
πυκνά φύλλα καί καρπούς. 'Ο  θεός ντυ. 
μένος μέ μεγαλοπρεπή τήβενο φωνάζει 
τόν Ά δά μ , μέ κόκκινη χλαμύδα καί τήν 
Εΰα μέ άσπρο φουστάνι ιλχι τούο δίνει 
αύστηρές διατοεγές. Ο ί διαβόλοι τότε άρ_ 
χίζουν νά βγαίνουν άπό τήν κόλαση χο
ροπηδάνε καί σκαρφαλώνουν δεξιά κ ι’ άρι 
στερά στό θέατρο καί σ’ αύτά τά καθί. 
σμστα τών θεατών, .πλησιάζουνε τέλος τόν 
παράδεισο. Ό  Σατανάς, ό άοχηγός τους, 
κοττορθώνει νά μπή στήν πρώτη κατοικία 
τών προπατόρων μας. « 'Η  μιά θεοετρική 
σκηνή — γράφει ό ιστορικός — μέ πολύ 
τέχνη γραμμένης καί πού προδίδει πώς ό 
άνώνυμος αύτός συγγραφέας τού _ 1 2 ου 
αιώνα ήταν προικισμένος μέ σπουδαίο θεα 
τρικό ταλέντο δ Σατανάς, πού άπέτυχε 
νά διαφθεί,ρη τόν Ά δ ά μ , κατορθώνει νά 
παρασύρη τήν Εΰα. Μεταχειρίζεται την 
κολακεία πρώτα γιά νά τής έμπνευση 
τήν έμπιστοσύνη. Σ  ιγά.σιγά διεγείρει σ' 
αύτή τή φιλαρέσκεια, τήν λαιμαργία, τήν 
υπερηφάνεια, τήν έπικίνδυνη έπιθυμία «νά 
μάθη. νά γνωρίση», τήν ζηλοτυπία καί δ. 
τοτν καταλαβαίνει π ώ ς έπέτυχε πιά τόν 
σκοπό του έξαφανίζεται.

*0 Ά δά μ  ξαναγυρίζει καί μαλώνει τήν 
γυναίκα του γιοττι κάθησε ν’ άκούση, άντί 
νά διώξη άμέσως. οτύτόν τόν άγύρτη. 
Ά λ λ ’ ό πειρασμός έχει μπή πιά στήν ψυ_ 
χή της. Μ ’ δσα κι’ άν της είπε ό άνδρας 
τητ, ή Εύα πλησιάζει τ ό δ έ ν δ ρ ο ν  
τ ή ς  γ ν ώ σ ε ω ς ,  πού γύρω άπ’ τόν 
κόο·μό του βρίσκεται τυλιγμένο ένα φεΐδι 
«μέ πολύ τέχνη φτιαγμένο — δπως γρά
φει τό χειρόγραφο» άκούει σιγά τί τής 
σφυρίζει αύτό τό φεΤδι στ’ αύτί κόβει τό 
μήλο. τόν «άπηγορευμένο δηλαδή καρπό», 
τό βάζει στό στόμα της. δίνει καί στόν 
δυστυχισμένο Ά δ ά μ  νά τό γευθή. Τέλειω 
σε! Παοέβησοον τήν διαταγή τοΰ θεοΰ. 
Καταλαβαίνουνε τώρα πώς πέσανε θύμα. 
τα τοΰ Σ  ατανά. Μετοτνοοΰνε καί κλαΐνε 
πικρά γιά τό σφαίλμα τους. Εΐνε δμως 
άργά. Έιμφανίζεται όργισμένος ό θεός 

τού^δ'ώγνει άπό τόν Παράδεισο. «Μο. 
νάγα odjfe άπολυτρωθούνε — τούς λέγει — 
άπό τό αμάοττ»μά τους μποροΰν νά^έλπί 
σουνε σέ μιά άνάστσση». Κι* έτσι τελειώ. 
νει τό Α ' μέρος τοΰ έργου.

( ‘ Η συνέχεια στό έρχόμενο) Δ. ΜΠ.

•  ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ · 
ΤΗΣ... ΜΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗΣ ΙΚ ΗΝΟΤΡΑΦΙΑΣ ΜΑΣ

Τί μάς είπαν ό κ. Μάριος Άγγελόπουλος 
κι’ ό κ. Γιώργος Άνεμογιάννης

Ή  χρχή ή-ταν χό χρο'/ογραφημα τοΟ 
Μελί, 5πως ξέρουιμε. Κάποιος φίλος τοϋ 
? ’'λου xou τοδ άνεκοίνωαε πως δλο:. οί 
ακηνογράφο·. αντιγράψουν® τίς μακέ-Τΐες 
τους ii if  τά εργχ πού ανέβασε δ Άνε}10-
γιαννης
δίοΊχαε νά παρουσιάσει αΟτή χή δήλω̂ σΥ) 
&πεύθυνα δ κ. Μελάς στή δημοσιότητα, 
νά δημιουργήσει σω-ρδ παραξηγήσεις 
κι’ έπ θέσεις μεταξύ ίων- σκηνογράφων 
μας πού τούλάχιατο-ν <&ς χώρα, δλοι χους 
δουλεύανε ίίσυχα χωρίς χι»μπανοκρουσίες. 
Πολλά χά περίεργα ,μάς πληροφορήσα-ζε: 
Πίδς τδ. κοράκι τοδ πρώτου χδ πήρε δ 
δειϊχερος καϊ χδκανε... χριγόνι, έν® δ 
πρίδχος πριν πέντε χρόνια τδχε σέ κά
ποιο έργο ξαναβάλει καί μάλιστα... χω
ρίς φαεροΰγες! Πως δσα. εΤδαμε καί θά 
ΐο&με σχό θέαχρό .μας καί ,μέναμ’ έκπλη
κτοι, άπ’ χήν άσυγκράχητη φαντασία των 
σκηνογράφων μας, εΤνε δουλεμένα τρί-ο 
καί τέταρτο χέοι, ξένα περιοδ ν-ά πριν 
πολλά χρόνια χδχανε δημοσιεύσε··. Βέβαια 
■?ι επίθεση τίδν άμυνοιμένων, σχράφη,κε κι’ 
έναντίον τού κ. Μελά: "Εβγαλες τά δι- 
*κά μας στή φόρα, στάσου νά σοδ βγά 
λσυιμε κι’ έμεϊς τά δικά σου. Καί μα
θαίνουμε : Δέν εΤνε μόνο προνόμιο τδν 
σκηνογράφιον μας ν’ άλληλοκλέβουν τήν 
έργασία τους —  έμεϊς προσωπ;ικά δέ τδ 
πιστεύουμε —  μά καί τδν συγγραφέων! 
Ό  «Μπαιμπ ς̂ έκπαιδεόετα;» ήταν βιεννέ
ζικη δπερέττα! Αύτές οί άποκαλύφεις 
καταφέρανε νά μας διασκεδάζουν. ’Άν 
8έν είχαμε καί τά νέα φρούτα τής έπο
χής μας, πως θά βρίσκαμε τδ κέφι μας; 
Ποδΐα δ κοσμάκης διάβαζε τήν έ'πιστο" 
λή τοΟ κ· Βακαλό, κι’ ύστερα τ’ άνακοι. 
νωθέντα τοδ πολέμου καί τίς διανομές 
χοδ ’Ερυθρού Σχαυροδ! Ό  κ. Μελάς βί- 
6αια, σέ δεΰχερο χρονογράφημα προσπά
θησε νά βάλει χά πράγματα σχή θέση 
χους λέγ»νχας πώς δέν μίλησε άνεύθυνα, 
πώ: κάχιο 1 άπ’ χδν φίλο τοδ φίλου του 
κρύβεται δ ΐδ··ος δ κ. Άνεμογιάννης.

Αύ'χά λοιπδν γιά τήν ιστορία.
* * *

Ό  κ. Μάριος Άγγελόπουλος σέ σχε
τική συζήτηση μάς είπε : Εΐνε κουτδ νά 
μιλάμε γιά επίδραση δική μου άπδ δυδ 
μουσικές κωιμωΐδίες τής Κοτοπούλη, ά- 
φοδ ύπάρχουνε «ντοκουμέντα» άναμφισβή- 
τητα τόσο πάνω στή δεκάχρονη Ιργασία 
αου δσο καί στή μή... πρωτοτυπία τοδ κ. 
Ανεμογιάννη. 2τίς έπισΚολές πού δημο- 
' ’-•>17, στή «Βραδυνή» καί στ’ «Άθηνα'κά 
Νέα» δίνω σαφέστερες έξηγήσεις κ .’ α
ναφέρω τά βιβλία περί σκηνογραφικδν 
τ^ίκ, πουλιών, πεταλούδων καί... κεί
νων πού μέλλεται ν’ άπολαύσουμε στδ 
«Φάνχασμα τοδ Μέτροπο,λ». Άπέφυγα νά 
μιλήσω μέχρι σήμερα γιά τδν έαυτό μου 
καί λυποΰυφπ’ άναγ.κάστηκα χάρις στίς 
κακές προθέσεις δυδ άνθρώπων χοδ θεά 
τρου κι’ ιδιαιτέρα άπ’ τού κυρίου Άνε- 
μογ:·άννη τδν... βεντε'τισμδ, νά ξεσπαθώ
σω καί νά δημιουργήσω θόρυβο.'Τήν έργα 
σία χου χήν έκτιμδ άπόλυτα καί νομίζω 
ΘΧπρεπε δχ- άπδ τίποτε άλλο, μ* άκρι- 
βιΤίς γ ι ά νά διατηρήσει τ6 ήθος τοδ καλ
λιτέχνη νδδωνε στήν άρχή ενα τέλος στή.( 
ύπόθεση κ,7>. νάπαβαν ο! παρεξηγήσεις.

Λέν περιμένω νά μέ κρίνει τδ συνάφ:. 
Ό  κόσμος τοποθετεί τδν καθένα σχή 
θέση χου κρίνοντας άνχ «ειμενικά. Έρ- 
γάζουμαι σύγχρονα σέ πένχε θέατρα μέ 
τίς πιδ μίζερες, συνθήκες. ΙΧεριωρισμένος

στδ θέατρο Κοτοπούλη. Καί δέ καιρός, σκηνή πέντε έπί πέντε, φτηνά

Δ Η Λ Ω Σ Η

Ό  ’Αρχισυντάκτης τών «Κ α λ 
λ ιτεχν ικώ ν Νέω ν» κ. Ν. Β υ 
ζαντινός άπό τό σημερινό 
φύλλο άποχωρεΐ έπειδή ήρθε 
σέ διαφωνία μέ τή συνταχτική 
έπιτροπή, σχετικά μέ τό περί" 
εχόμενο καί τήν κα λλιτεχ ' 
νική έμφάνιση τοϋ περιοδικού'

Ολικά, άνε-παρκεϊς φωτι,-μοί. ’Αφάνταστες 
δυσκολίες συναντώ γιά νά παρουσιάσω 
κάχι πρωτότυπο. Στό έξωχερικδ, είδαν τί 
:ιποροΰσα νά κάνο> κι’ άσφαλδς 8ν δέν 
μ’ άπόκλειε δ πόλεμος θά συνέχιζα εξω 
τίς σπουδές μου. Νά σταματήσω τίς ύπο- 
χωρήσεις παύοντας νά δουλεύω στά θέα- 
χρα; Πρέπει προπανχδς νά ,ζήσω.

Ό  κ. Άνεμογιάννης δμως έρασιχεχνί- 
ζει. ’Έχει χά μέσα νά κοιτάζει «άφ’ 6" 
ψηλοδ» τίς οί«ονο·μικές αποδοχές του 
καί ν’ άδιαφορ-εΐ. Φτάνει πού τού δίνε
ται ή εύκαιρία νά παρουσιάσει φάντασμά 
γορ:ικά θεάματα, —  κατάφερε νά παίζουν 
οί σκηνογραφίες του τό πρδτο ρόλο, δ 
λόγος, ή κίνηση, ή δημιουργικότητα τοδ 
ήθοποιοδ έξαφανίζεται μπροστά στις κορ
νίζες στά πουλιά καί σχά μπιχλιμπίδια 
πού βάζει. Αναμφισβήτητα έχει κοινό. 
Μ’ άπομακρύνεται άπ’ τδν προοο'σμδ τής 
σκηνογραφίας. 'Οποιοσδήποτε θδχει δει 
κι’ έξω τήν έξέλιξη τοϋ θεάτρου, θάταν 
κουτό νά μιμηθεί κάτι πού δέν τδν "πείθει 
καί βρίσκεται μακρυά άπ’ τήν αλήθεια.

Αντίθετα δ κ. Άνεμογιάννης μας ά* 
πάντησε πώς ούτε κ£ν τδν άπάσχόλησε 
ή συζήτηση αύτή. Ετοιμάζει πυρετωδώς 
τή νέα του σκηνογραφία στδ «Φάντασύ,α 
τοδ ΜεΙτροπδλ» έστω κι’ δν έχουν δρεξη 
οί άντίπαλοι νά βροδν πάλι 8χι προέρχε- 
χαι άπδ ξένα βιβλία. Κ ι’ άκόμα γ>ά τϊς 
“περιώνυμες σκηνικές ευκολίες» πού πα
ρουσιάζει ή περιστροφική -σκηνή μάς χέει 
πώς αύτές ίσα . ίσα τδν περιορίζουν καί 
τών έμπαδίζουν. Είνε ήδη παληά άντίλη- 
ψη, πώς μπορεί νά σέ διευκολύνει αύτή 
ή «εύκολία». Τόσο μάλιστα πού στδ τε- 
λευίταΐο του έργο δέ θά τή χρησιμοποιή
σει άλλά θά παρουσιάισει σύγχρονα μιά 
έντελώς νέα του προσπάθεια. Σ ’ αύτδτδ 
έργο θά ύπάρχουν δυό έντελδς πρωτότυ
πες σκηνογραφίες. Ή  μία στήν έναρξη 
θά δείχνει τήν εΓσοδο τοΰ Ρέξ μ’ δλη τήν 
κίνηση τής δδοδ Πανεπιστημίου καί ή 
άλλη σ’ βίι κουρείο πού θά εμφανίζεται 
στή σκηνή, καί άντρικό καί γυναικείο 
τμήμα του.

"Οσο γιά κείνο τδ γνωστό πιά —  άπ’ 
τις συζητήσεις —  Φάντασμα μάς λέει 
πώς δέν θά τό πραγματοποιήσει έπειδή 
γιά χό τρίκ χρειάζονται δυδ μεγάλα κρύ
σταλλα χώ-ν όποιων ή τιμή ξεπερνάει τδν 
προϋπολογισμό!! Καί γι’ αύτόν τδ λόγο 
θά παραλειφίθεΐ καϊ δχι... γιά τις άατή- 
οιχτες κατηγόριες πώς τά πέρνει άπδ 
βιβλία.

Αύτές εΤνε οί δικές τους άπόφεις.
ΣΓΝΤΑΚΤΗΣ

▲ Η Λ η X IX
Η  Τ Ι Μ Η  Τ Ω Ν  Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ω Ν

Κ α τό π ιν  τής ίιπ’ 1807)11 άπο-
cpdoerac της  Διευθύνσρω ς Τ ύ η ο υ  ή  τι- 
ιατΡ» τών πβοιο^ικδν άπό της χρέχούσ-ης 
έβδοιιάδος ώρίσί)·η etq δρχ. 40ο χαχά 
φύλλον. Έφισχδχαι "Λ προσοχή χών 
άναννωσχίόν μας δ ’ ως διά πασαν ύπέο- 
βασιν χτ̂ ς ώς άνω όρισθβίσης χιμης 
καχαγγέλουν xoCxo άμέσως ρίς χήν 
Διεύθννσιν Τύπου (παρά χω Πρω^υ- 
πουμγφ) ’Αμαλίας 8, Τηλ. 31*712 π.μ. 
καί 22.109 μ.μ.

ΜΟΙΡΑΙΕΣ ΣΤ ΙΓΜ ΕΣ  
ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ

Μόλις έξεδόθ·η καί πωλείται είς 
δλα τά βιβλιοπωλεία.
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ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ
• ΤΟ  " Θ Ε Α Τ Ρ Ο  ΤΕΧΝ Η Σ,, ·

Α Π Ο Λ Ο ΓΙΣΜ Ο Ι ΚΑ Ι ΚΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η  Α Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η

ΡιΑ* I * Κ  Α  ΓΡΑ Μ Μ Α Τ Α  : Μέ τό 6 ο
φύλλο κλίνει 6 3ος τόμος του καλοΟ αύ., 
τοΰ περιοδικού πού τ ω ρ α τελευταΐο. άρχί. 
ζει να διακρίνεται γιά μιά έικλεκτικότητα 
στήν Ολη του. Παρατηρήσαμε:

Μ 'ά σκέψη του κ. Μυβιδήλη.
«Πολύ πριν φανερωθούν κάτι ντόπιοι 

συρρεαλιστές, ό Καραγκιόζης είχε κιόλας 
άνακαλύψει τό «σορολόπ». Καί δμως κα. 
νείς ποτές δέν τοΟ άινεγνώρισε πώς άνοιγε 
νέους όρίζοντες κ ' έφερνε στή λογοτεχνία 
μας «τό νέο ρίγος».

K t ‘ δσο γιά τόν Καραγκιόζη είνε σω
στά αλ· αύτ ά κι’ άκόιμα θά μπορούσαμε 
νά προσθέσουμε πώςδέν έφερε καμμιά άανέ 
ωση. οϋχε καν στήν έκφραση. Μά ό ύπερ. 
ρεσίλισιμός είχε μιά μιεγάλη έπίδραση_στά 
εκφραστικά μας μέθα τόσο πού κι’ ό ίδιος 
ό κ. Μυριδήλης νά γράψη στήν ίδ.α σαή. 
λη, στό προη,γούμενο φύλλο: « ’Ανάμεσα
στά προσεχτικά δάχτυλα. κάνου με νά 
θροοΰν τά γαλάζια φύλλα του πρώνμου 
μπάτη, Οίττως έρχεται άπό τά ιερά δάση 
τής παιδικής μινήιμης, πυκνός άπό τή γύρη 
τών θυμητικών».

Μ.ά φράση τού κ. I . Μ. Παναγιωτοπού. 
λου άπ’ τή βαθυστόχαστη άνάλυσή του 
γιά τό έργο τοΰ κ. Μυριβήλη καί τού κ. 
Βενέζη: «άληθινός τεχνίτης τοΰ λόγου
εΐνε μονάχα κείνος πού κατορθώνει μιά, 
δοό, πολλές. άπειράριβμες φράσεις, πού 
δέν έχουν άπό αλλονε ειπωθεί κσί πού σφη 
νώνονται μέσα μας ντυμένες δλάκερη τήν 
άξε,θύμαστη γοητ.εία τους». Είνε εύχά. 
ριστο πού ξανατονίζεται ή άνάγκη μιδς και 
νούργιας δράσης καί μιας καινούργιας 
ζωής. ’Αλλιώς κινδυνεύουμε ν ’ άποτελμα. 
τωθοΰμε.

"Εν α  ποίηιμα τοΟ κ. Γ. Σκαρίμπα « 'Η  
μικρή Κυρία» μέ τήν .συνηθισμένη του πε. 
ριπαιχτική εϊρωνία(καί μιά άπαμίμηση τής 
Καλλιόπης Σκαρίμπα καί σέ έκφραση μ' 
άκόμα καί στό κάπως «παράξενο» θέιμα)'

"Ενα  άρθρο Τοΰ κ. Γ. Ζώρα δπου άπο.* 
δεικνύετται δτι ή έλλειψη σχέσεων άνάμε 
σα Κάλβου καί ‘Επτανησιακής σχολής ή. 
ταν άποτέλεσμα γλωσσικών διαφωνιών. 
Τό περίερΎΟ εΐνε πώς δ κ. Ζώρας δέν φο_ 
δάται καθόλου μήπως κι’ αύτόν τόν ά. 
γ1,σ ήσουν καί έπιμένει νά γράφη στήν καλ 

. λίτεοη καβαρεύουσα.
Τά ποιήματα τοΰ Μ. Ζώτου πού ή μόνη 

τους άξια φαίνεται νάναι χό δτι ό ποιη. 
τής πέθοίνε δώ καί 1 1  χρόνια.

Τήν κριτική τοΰ κ. Κουκούλα γιά τό 
πιάνο τοϋ κ· Ρώτα, δπου ή ’ άναδίωση 
τοΰ χατκοϋ μαε Καραγκιόζη χαρακτηρί
ζεται σάν προσπάθεια ξαναγεννηυοΰ Τοϋ 
θεάτρου μας που έρχεται δμως άργά για. 
τί ό άρρωστος δέν παίρενι πιά θεραπεία» 
καί γιατί έχασε τή σύνδεσή του μέ τή ντό 
πια παράδοση:

Τό συμπέρασμα αύτό μόίς φαίνεται κά. 
πως βιασμένο. " Α ν  π ρ α γ μ α τ ι .  
κ ά  ά ξ ί ζ ε ι  ή προσπάθεια τοΟ κ. 
Ρώτα, τότε μποροΌμίε κ άλλ ι στα νά τήν πα 
ραδε,χτοΟμε γιατί ή λανκή παράδοσή πο_ 
τέτης δέν πεθαίνει, δσο κι’ άν τά ξένα 
ρεύματα έχουν κστσκλύσει τδ θέατρό 
μας.

« Α Ρ ΓΩ » .— "Εν α  περιοδικό πού δέν έ. 
χει ούτε μιά «φίρμα» στίς σελίδες του καί 
πού γ ι ’ αύτό άκριδώς γίνεται περισσότε. 
ρο συμπςοθηιτικό. Ά κό μ α  καί τό γεγονός 
πώς τά περισσότερα κομμάτια του εΐν» 
γραμμένα μέ τό τονικό σύστηιμα τοϋ συ. 
κοφαντηιμένου καθηγητή κ. Κακριδή δέν 
μπορεΐ παοά νά ένθουσιάζει. Είτε μιά έμ. 
ποακτη άπάντηση τών νέων. Ίήπως δμως 
ολ· άύεά γίνονται γιατί άπό άλλη ό&ποψη 
τούτα τά κ ο 11 u άτ ι α δέν έχουν τίποτα τό 
καινούογιο νά ποΰν;

Ν Ε Α  Ε Σ Τ Ι Α .  (Τεύχος Μαλακάση).
' Ο Ούόνλντ λέει κάπου πώς οί βιογρά. 

φοι άρχίζουν τή δουλειά τους μέ τούς dl·' 
θρώπους τών γραφείων κηδειών γιατί έπί 
τέλους κάτι έχουν νά γράψουν. 'Αληθινά, 
αλα ταΰτα χά «άναιμνηστικά» τεύχη σου δί_ 
νουν μιά τέτοια έντύπωση.

Φαίνεται καθα,ρά ή προσπάθεια νά 
ειπωθεί όπωσδήποτε κάτι. νά άναλυθεΐ 
ώς έκεΐ πού παίρνει ό κάθε στίχος καί νά 
χάσει έτσι τήν κάθε του όμορφιά — άν ύ- 
ποτεθή δτι τήν είχε. "Εν α  χαραχτηριστικό 
άκόμα στό τεύχος αύτό εΐνε καί ή έλλει. 
ψη κάθε πρανματικής κριτικής μέ τή ση_ 
μσισία τής άξιολογικής κατάταξης. Καί 
τοΟτο γιατί δλες ή κρίσεις παγάζουν άπΟ. 
ένα θαυμασμό, πού μίπαρεΐ νάναι καλός γιά 
ένα έπίγραιιιμα δχι δμως καί γιά μιά το. 
ποθέτηση. "Ισω ς σ’ αύτό νάχει τήν εύθΟνη 
δ κ. Π. Χάσης (στά προηγούμενα τεύχη) 
τέτοιου είδους, είχε αύτός τό βέτο τής 
γενικής κατΓεύ(Χ>νσης) που έδωσε τώρα τ ό 
σύνθηιμα πώς «άτπό τήν έλληνική χώρ< 
κόπηκε ή χορδή πού έδινε άληθινούς κε. 
λαηδισμούο». Μιά μονάχα μελέτη εΐνε ·ϊ_ 
ξια προσονής — στδ είδος της φυσικά — 
τοΰ κ. Τέλλου "Α γρα  άν καί ή έξήγησιι 
γιά τόν «ποιηαικό χώρο» καί τά «στερεό 
σκοπικά σύννεφα» εΐνε άν δχι τίποτα άλλο 
τούλάγιστον έξεζητημένη. Ά ς  εΐνε δμως. 
Τό τεΟχος δέν μποοεί νά πή κανείς δτι 
βγήκε έντελώς άδικα. Πώς άλλοιώς θά

"Οιαν ό Κάρολος Κούν πέρσυ, τόν ’Ο
κτώβριο, είπε πώς: “ Ιδρυσε τό θέατρο 
Τέχνης κ ι’ είν’ έτοιιμο ν’ Αρχίσει τις 
τακτικές xou παραστάσεις μέ τήν *Ά- 
γριάπαπια» καί μέ νέους ήθοποιούς ά- 
παλαγμένους Απ’ XX καθιερωμένα κχ- 
λούπια πού μάς συνηθίσανε δλλο: θία
σοι ώς τώρα, παραμερίζοντας χΐς, δυσκο
λίες, χοΰς κινδύνους, καί τΙς αντιδράσεις 
χκόμχ —  ήτανε σά νά ριχνόταν νά δου
λέψει μιά χέρσα γής.

'Ο μαυραγοριχισμός, σάρωνε δλοένχ 
καί τούς χελευχαίους ώριμους καρπούς 
τοΟ θεάτρου μας, δημιούργησε «χαριτω
μένα θεάμαχα», «παιχνιδιάρικα», κάτι 
γιά νά μας βγάζει άπ’ τΙς σκοτοδρ$ς καί 
τό μόχθο καί σύγχρονα, ν” άνταπακριθεΐ 
στ4 πλουχιαμδ χής έπιχείρηοης.

Είχε νά κάνει μεγάλο άγώνα δ Κούν. 
Συνθήμαχά του: Νά σπάσουμε τό πρωχα- 
γωνισχισμό, τΙς άτομ'.κές φιλοδοξίες. Τδ 
θέατρο εΐνε αποτέλεσμα συνόλου. Κανέ
νας συμβιβασμός. Καί θ’ άνέβαζε έργα 
Τέχνης, "Ιψεν, Στρίμπε·ργκ, Σώου, Πι- 
ραντέλο. Δηλαδή καθιερωμένης άξίας. 
“Ετσι δέν Υπήρχε φόβος νά ιπέσει Ιξω 
σ’ αύτή τή μεριά. Γενικά, ή περιβόητη 
κριτική μας, δικαίωσε τήν προσπάθειά 
του, τής δπολόγισε μιά έπιτυχία, χάϊ- 
δεψε «πατρικά» τόν Δάσκαλο καί τούς 
μαθητές χου κι’ άφησε χήν έλπίδα πδς 
γρήγορα θά είχανε έξέλιξη... 01 δυσφο
ρίες χης ήχαν δυσφορίες στίς λεπχομέρει. 
ες καί στδ ύφος. Μπορεΐ &σο θέλει ί* 
άλλα θέατρα νά τά κρίνει σά θέατρα t- 
λν/Αηρωμένα, σά θέατρα παράδοσης καί 
-,ΐΛί.ο.ιστορίας! Έμεϊς διμως τδ θέατρο Τέ
χνης, πού ξεκίνησε σέ μιά κοσμογονική 
έποχή, μέ ‘καινούργιους άνθρώπους, πρέ
πει νά τό δοΰμε μέσα στά πράγματα.

Πρ®τα —  πρώτα κατάφερε νά σπάσει 
τό πρωταγωνιστισμδ καί τις άτομικές 
φιλοδοξίες; Ή  πρόθεσή του φάνηκε στήν 
άρχή μά μέχρι σήμερα δέν έδωσε κείνα 
τά στοιχεία πού θά μάς πείθανε τελικά. 
“ Ισως νά μή τόν βοηθήσανε τά έργα τής 
καθιερωμένης άξίας. Ίσως αύχό νά χρει
αζότανε γερό ξεδιάλεγμα. Τώρα, είνε 
προχιιμώτερο νά έξεχάζουμε τ’ άποτέλε 
σμα παρά τήν αιτία. Καί τ’ άποτέλεσμα 
δέ συμφωνεί μέ τΙς γραμμές πού χάραξε 
τό θέατρο Τέχνης. Έπειτα είχε σκοπό 
ν’ Ανυψώσει τό γοΟστο τοΟ κοινού. Νά 
τού χαρίσει δυόμιση δρες Απόλαυσης καί 
μόρφωσης. Περίφημα. "Ομως ρωχούμε : 
Πσιανού κοινού; "Οπως είδαμε, περιορί
στηκε τό περσότερο σ’ ενα κύκλο διανοου-, 
μένων. Τό μεγάλο κοινό κι* 8ν δέ χά 
παράσερνε ή φαντασμαγορία κι’· ή πικάν
τικη κωμωδία διαφόρων θεάτρων μας, δν 
δέ τό εμπόδιζε, λίγο ή άβολη ώρα τής 
παράστασης —  έπαιζε σχεδόν κάθε με
σημέρι —  κι’ δν Ακόμα, γινίτανε τρό
πος νά παρχκολουθήοη κοντά τήν προ
σπάθεια τοδ θιάσου Κούν, πάλι νομίζου
με, δέ θδβρισκε τόν έαυτό του έκεΤ. θά 
αισθανόταν Αποξένωση καί πλήξη. Καμ- 
μιάν άνάταση. Καί θδφταιγε τό είδος καί 
δ τρόπος πού τού δινόντουσαν αύτά τά 
πράγματα, κι’ δχι ή ποιότη'α. Άφοσιω- 
νόμαστε στή τέχνη δταν γεννιέται Απ’ τήν 
ίδια μας χή ζωή.

*  *  *

Στόν Απολογισμό ποδκανε τό θέατρο 
Τέχνης στδ τέλος τής πρώτης χειμερινής 
περιόδου, δέν ακούσαμε αύτολιβανίοματα. 
Παρατηρούσε ψύχρα'μα τή δύσκολη πο- 
 ....  ι
μαθαίναμε γιά τδ πώς έπινε π. χ. τόν κα. 
φέ ό Μσλακάσης;

"Ομως τό σηιμαντικώτερα εΐνε άλλο. 
Πώς δηλαδή ό κ. Βέης (τής ακαδημίας 
Αθηνών) νράχρει σέ κολή δημοτική. Κ ι ’ 
όίλλη μιά έμπρακτη άίΐόδειξη γιά τούΓ ά. 
νόητους πού θυμήθηκαν κάποιους παληούς 
καλούς καθαρευουσιάνικους καιρούς.

ρεί* του &χοιμο νά τή συνεχίσει ίντονώ- 
τερα. Γιατί δέ/ άρνιόμαστε πώς καί μέσ' 
στό περιωρισμέ.ο του περιβάλλον διατή
ρησε καί πιστεύουμε νά διατηρήσει τΙς 
δημιουργικές του προθέσεις. Δέν αποχώ
ρησε στά καλοθέλητα τραντάγματα τής 
χιιτκής —  δείγμα ή «Αποτυχία» ιής 
Σουάνεδιτ —  οδτε στίς μιζέριες τού 
ταμείου. ’Απαντούσε δουλέβοντας συνε
χώς, Ακούραστα. Τό Α.έβασμα τού «Κω. 
στα,τίνου καί Ελένης» τού Γ. Σεβαστι- 
κογλου, δσο καί νά ζήιμιωσε τήν εΐσπρν.- 
ξη, στέκεται στό ενεργητικό του.

Έτσι, Ιδειξε πώς τή ντδπια παραγω
γή πού θάχει σημάδια ζωής, θά τή δέχε
ται πάντα, έστω καί μέ θυσίες, ώσπου 
κι’ αύτή μαζί του νά ώριμάσει

Τά παιδιά 'τού θεάτρου Τέχνης, όμο- 
λογουμένα περάσανε ^φριχτές στιγμές οι
κονομικής στενοχώριας. Καί δέν δώσανε 
σημασία στίς πλούσιες προτάσεις πολλών 
έπιχειρηματιών πού ζητούσανε νά τά πά
ρουνε «οντά τους, ίπρεπε νά κρατήσουνε 
δπωσβνίποτε τό θία.σό τους άκέραιο, πι
στεύανε σ’ αύτόν. Καί τέλειωσαν τή χει
μερινή τους περίοδο θριαμβευτικά μέ *τό 
πρώτο έργο τής Φάννυ». Στήν κατηγόρι* 
δχι ή σκηνοθεσία χού Κούν τά μεταχειρί
στηκε σά μαριονέττες, μδς δηλώσανε : 
«"Οσοι -έχουν τέτοια γνώμη δέ συνηθί
σανε νά βλέπουν θεατρικό σύνολο δοσμένο 
σ’ έναν σκοπό. Κ ι’ δ πιό μικρός ρόλος 
εΐνε σέ μάς σπουδαίος σάν καί τόν π:ό 
μεγάλο. Δέν Ξεχωρίζουμε ποτέ τούς ρό
λους».

Τό θέχτρο Τέχνης καταλαβαίνει '.Ις
έλλείψεις του. Προσπαθεί νά τίς ξεπε- 
ράσε: σύντομα χωρίς νά παύει νδχη νέες 
προοπτικές.

*  *  *

’Αργότερα, σκέφτεται νά φτιάσει καί 
πειραματικό τμήμα. Σ ’ αύτό θά δοκιμά
ζεται κάθε ζωντανή προσπάθεια ήθοπο*- 
ού, συγγραφέα, σκηνογράφου γιά νά διο
χετεύεται όλοκληρωμένη στό κεντρικό 
τμήμα. Έπίσης θ’ Αφιερώσει μιά καλο
καιρινή σαιζόν σέ συστημαχική περιοδεία 
μέσα σχήν 'Ελλάδα. Τώρα, παράλληλα 
μέ τό έργο τού Μίπέρναρ Σώ «Δέν μπορείς 
νά ξέρεις...», έτοιμάζει καί κάποιαν Αρ
χαία τρχγωίίχ. “ Ισως, δν προλάβει νά 
παιχτεί τούτη τή σαιζό’ν. Μάς Υπόσχε
ται ν’ Αποφύγει τό στερεότυπο άνέβασμα. 
νά μάς άιπαλλάξει Απ’ τις κραυγές καί 
τούς όδειρμούς, δ χορός νά μοιραστεί σέ 
διαλόγους πέρνοντας μορφή κουβέντας 
τού λαού πού κρίνε- ή έπηρεάζεχαι Απ’ τά 
γεγονόχα. Τή μεχάφραση καί διασκευή 
τήν κάνει δ Γ. Σεβαστίκογλου. Στδ ρε
περτόριό του έχ^ καί πολλά μοντέρν* 
έργα, ξένα καί δυό— τρία δικά μας.

Τελευταία γίνηκε κι’ ένας δμιλος φί
λων τού θεάτρου Τέχνης, δρισε πενταμε
λή έπιτροπή καί πρόκειται στό έξής άπ’ 
αύτή νά καθορίζονται οί γραμμές κι' οΐ 
κατευθύνσεις τού θιάσου.

Ό  Κάρολος Κούν έβαλ* τΙς βάσεις του, 
είνε δ έμψυχωτής του κι’ ή έκπλήρωση 
τών παραπάνω, περσότερο, έξαρτάται άπ’ 
τόν Ιδιο. Κρατάει στά χέρια του κάποι» 
ύλικό άποφασισμένο νά τόν Ακολουθήση 
παντού. Κέρδισε, μπορούμε νά πούμε, 
στήν πρώτη χειμερινή περίοδο. Τό δημι
ουργικό του μυαλό κι’ δν Ακόμα δέ κα
ταστάλαξε κάπου, βρίσκεται σέ διαρκή 
Αναζήτηση. Μέ τό νά βάζει κανείς σύνο
ρα καί ν’ Αποκλείη τΐζ Απαιτήσεις τής έ. 
ποχής του μέ μιά τέχνη άποξενωμένη, 
φεύγει άπ’ χό προορισμό *χ Ι τό νόημα χού 
θεάτρου. Καί χό θέαιχρο σήμερα ΰηίίκρεώ- 
νεται νά παίξη τόν πρωταρχικό ρόλο γιά" 
τό Ανέβασμα τοΟ λαού μας.

ΓΕΡ . ΣΤΑΓΡΟΛΕΜ ΚΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΑ
"Υστερα άπό μακρόχρονη αδράνεια, ή 

σωματειακή κίνηση ανάμεσα στίς τάξεις 
τών λογοιεχνών μας, ξανάρχισε τελευ
ταία έντονη καί ζωηρή.

—  Άπό μιά μεγάλη ■ όμάδα παληών 
καί νέων λογοτεχνών Ιδρύθηκε σωμα
τείο μέ τόν τίτλο «Σύνδεσμος Ελ λ ή 
νων Λογοτεχνών» καί μέ σκοπό τήν ε
ξυπηρέτηση τών συμφερόντων τών με
λών του άλλά καί τι',ν υποστήριξη καί 
προώθηση κάθε ευγενικής προσπά
θειας γιά τήν πνευματική πρόοδο τοϋ 
τόπου.

— Τό α' διοικητικό συμβούλιο τοϋ 
«Συνδέσμου» άποτελέσθηκε άπό τούς 
λογοτέχνες: Γ . Σεαμπολή (προέδρου), 
Σπ. Παναγιωτοπούλου (αντιπροέδρου), 
Θ . Ρητορίδη (γεν. γραμματέα), Η .  Μά- 
λωση (ταμία), Άπ. Μαγγανάρη, Ο Λά
σκο, Γ .  Ι Ι ΐ 3ρίδη, Φ. Δέλφη, Σ  Μπολέ- 
τση, Γ . Άμπφ;η καί Π . Κρίναίου.

— Έτίοης πριν άπό 15 μέρες, ΰστερα 
άπό μιά πρόσκληση σέ γενική συνέ
λευση άπό μιάν δμάδα παλιών μελών 
της. άνασυγκροτήθηκε ή «Έιαιρία. 
Ελλήνων Λογοτεχνών» καί προκηρύ
χθηκαν άρχαιρεσιες.

—  Τό νέο διοικητικό συμβούλιο τής 
«Εταιρίας» καταριίσΑηκε έτσι : Α. Σι- 
κελιανός (πρόεδροσ), Κ . Ούράνης (άντι- 
πρόεδρος), Σ . Θ οδωρόπουλος (γενικός 
γραμματέας), Μ. ΝιΌλοΐδης ( ’•αμίας) 
καί σύμβουλοι : Η . Βενέζης, Β . Ρώτας, 
Μ. Αΰγέρης, Α. Τερζάκης καί Πέτρος 
Χάρης.

— Αΰριο Κυριακή θά γίνβ πάλι γε
νική ου\έλευση γιά τήν έγκριση νέων 
μελών.

— Άπό τόν Πρόεδρο τής «Εταιρίας» 
κ. Ά γ γ  λο Σικελιανό εγινε πρό ημερών 
πρόταση στό προεδρείο τοΰ «Σρνδέ- . 
σμου» γιά Τή συγχώνευση τών δύο σω
ματείων, ετσι πού ιά γίνει ή συγκέν
τρωση όλων τών πνευματικών δ^άμεων 
τής χώρας κάτω άπό μιά σηρ&ια καί 
οΐ κατευθύνσεις πού θά δίνωνται στίς 
επιδιώξεις τών επαγγελματικών συμφε
ρόντων τών 'Ελλήνων λογοτεχνών νά 
προέρχονται άπό μιάν ενιαία διοίκηση.

— Τό προεδρείο τοϋ «Συνδέσμου» έφά- 
νηκε επιφυλακτικό απέναντι σ' αΰιή τήν 
πρόταση τής «Εταιρείας» κι’ ανέβαλε 
γιά τό μέλλον τήν επανάληψη μιας τέ
τοιας συζήτησης, άφοΰ πρώτα έκδηλωθίI 
παράλληλα ή δράση τών συμβουλίων 
καί τών δύο σωματείων,

—  Άπό φιλότεχνο ομογενή εγινε δω
ρεά 10  εκατομμυρίων περίπου δραχμών," 
εισπρακτέων τμηματικώς, πρός τόν «Σύν
δεσμο "Ελλήνων Λογοτεχνών».

— Έπίσης ό Δήμος Αθηναίων ένέ 
κρίνε εν» σεβαστό ποσόν γιά τήν ενί
σχυση τοΰ ταμείου τοϋ ίδιου συλλόγου.

—  Τήν περασμένη Δευτέρα δόθηκε 
στό «Ρίξ» μέ μεγάλη έπιτυχία ή γιορτή 
τών συννακτών περιοδικού τύπου. Ο Ι 
εισπράξεις τής γιορτής αύτής, πού ση
μείωσε έξαιρετική έπιτυχία, θά διατε
θούν γιά τούς άρρωστους καί άπορους 
τής Ένώσεως.

— Στή σειρά τών έκδόσεων τοϋ 
«Άετοΰ» συμπεριελήφθη ή νέα ποιη
τική συλλογή τοΰ γνωστού λογοτέχνη 
κ. Ά π . Ν. Μαγγανάρη «Ό  δλλος δρό
μος». Τό βιβλίο, καλλιτεχνικώτατα τυ
πωμένο, θά κυκλοφορήση έντός δεκα
πενθημέρου. ·

ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΧΟΜΕΝΟ Φ Υ Α Α Ο
Τήν κινηματογραφική στήλη 
άναλαμβάνει δ είδικός συ
νεργάτης μας κ. 'Α λ έξ η ς  

Σολω μός .


