


ΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ
2ο ΤΡΙΜ Η Ν Ο

Μέ τό 7ο φύλλο της ή « θ εα τ ρ ικ ή  Τέχνη» μπαίνει 
στό 2ο τρίμηνο της έκδόσεώς της. Στό διάστημα πού 
διέρρευσε μας δόθηκε ή εύκαιρία νά διαπιστώσουμε 
πώς άν δέν υπάρχει Ενα μεγάλο μέρος καλλιτεχνών 
πού νά ένδιαφέρεται μέ πραγματική ζέση γ ιά  τά σο
βαρά προβλήματα πού απασχολούν σήμερα τό παγ
κόσμιο θέατρο, ώς τόσο πολύ περισσότερο οί άπλοι 
άνθρωποι πού άγαποΰν τό θέατρο έδωσαν δείγματα 
εξαιρετικού ένδιαφέροντος γιά  τήν προσπάθειά μας 
αυτή. ‘ Ό  άπολογισμός αυτός βέβα ια  εΓναι κάπως δυ
σάρεστος άν ακεφ~εΐ κανείς τί γ ίνεται σέ άλλα μέρη 
τοΰ κόσμου δπου μ εγ ά λ ες  συζητήσ εις  δ ιεξά γοντα ι 
άνάμεσα σέ ήθοποιούς, σ υγγρα φ είς  καί σκηνοθέτες. 
Ή στε ιρότης  αύτή καί ή νέκρα στούς κ α λ λ ιτ έχ νες  
μας ό φ ε ίλετα ι σέ λόγους πού δέν ε ίν α ι  τής στιγμής 
νά έξετασθοΰν. Πάντως δ ημ ιο υρ γε ί  λυπηρή έντύπω- 
ση αύτή ή τρομερή «αύτοσυγκέντρωση » στούς κ α λ λ ι
τέχνες  μας. Καί ε ίν α ι  εύτΰχημα πού τό κοινό, τό μό
νο πού συντηρεί καί τρέφει τό θέατρο, ε ίνα ι τόσο 
ευπαθές σέ υποστήριξη καί γ ιά  μ ικ ρές  άκόμη προσ
πάθειες . Τά πρόσωπα σίγουρα άλλάζουν, μά τό κο ι
νό πάντοτε μένει.  Καί αύτό ε ίν α ι  τό μόνο παρηγορο.

Η Ν Ε Ω Τ Ε Ρ Η  ΣΚ Η Ν Ο ΓΡ Α Φ ΙΑ

Τό τεΰχος μας αύτό ε ίν α ι  τό περ ισσότερο άφίε- 
ρωμένο στήν τέχνη τής σκηνογραφίας, δπως φάνηκε 
καί έξελ ίχθηκε τά τ ελ ευ τα ία  χρόνια. 'Η μ ελ έτ η  αύτή 
τοΰ θ .  Κομισσαργιέφσκυ ε ίν α ι  μ ιά  άρκετά  διαφωτι- 
στική Εκθεση των τάσεων τής σημερ ινής σκηνογρα
φίας καθώς καί των σχολών πού υπάρχουνε στήν 
Ρωσσία καί στήν Εύρώπη. Υ π ο θ έτο υ μ ε  πώς ε ίνα ι 
μ ιά  συμβολή στήν ύπάρχουσα σήμερα ζήτηση γ ιά  τήν 
κατατόπιση πάνω σ' Ενα τόσο κεφαλαιώ δες ζήτημα 
δπως είνα ι ή σκηνογραφία.

► <
ΤΑ  Ν ΕΑ  Ε Ρ Γ Α

Δύο εύχάριστα γεγονότα στό θεατρικό αύτό δε
καπενθήμερο. Ή έμφάνιση τοΰ κ. Β. Ά ργυροπούλου  
στόν «Ταρτούφο» τοΰ Μολιέρου —κατά μετάφραση 
τοΰ κ. Γ. Σ η μ η ρ ιώ τ η -  καί τό άνέβασμα τοΰ «Δ ό ν  Κι- 
χώτη» τοΰ θ ερ β ά ν τ ε ς  κατά θεατρική διασκευή τοΰ 
κ. θ .  Συναδινοΰ στό Β α σ ιλ ικό  θ έα τρ ο .  Ε κ ε ίν ο  δμως 
πού κατά τή γνώμη μας πρέπει νά έξαρθή ιδ ια ιτ έ 
ρως ε ίνα ι τό γεγονός δτι καί τό έλεύθερο  θέατρο άρ
χισε νά στρέφεται πρός τά κ λ α σ σ ^ ά  Εργα. Καί δτι 
καλλ ιτέχνης τής περιωπής τοΰ κ. Β. Ά ργυροπούλου 
άπεφάσισε νά μας δώσει δλον του τόν καλλιτεχνικό

εαυτό στό Μ ολιέρ ιο  αύτό τύπο πού δμοια μέ πολλά 
ά λλα  άδέρφία του άναζητοΰσαν άπό καιρό τό Βα σ ί
λη Ά ρ γυ ρό π ο υλο .

► <
ΤΑ Τ Ε Σ Σ Ε Ρ Α  Μ Ο Ν Ο Π ΡΑ Κ ΤΑ

Τ ο  προηγούμενο τεΰχος μας —τής Πρωτοχρονιάς 
ήταν, έτσι νά ποΰμε, εκτός προγράμματος. ’Έ γ ιν ε  

ώς Ενα ε ίδος  ίν τερμ έντ ιο  στή σε ιρά  των τευχώ ν μας. 
Α λλω ς τε ή έμφάνισις άπό καιροΰ σέ καιρό θ εα τρ ι

κών κομματιών μέσα στό περιοδικό μας έπ ιβάλλετα ι .  
Καί ή πράξις ε ίνα ι πάντοτε μιά θετική άπόδειξ ις  
τής κάθε φορά έξ α γ γ ελ λ ό μ εν η ς  θεωρίας.

Ο Θ ΙΑ Σ Ο Σ  Τ Η Σ  κ. Μ Α ΡΙΚ Α Σ Κ Ο ΤΟ Π Ο ΥΛ Η

Μ ετά επ ιτυχή περ ιοδεία  στήν Α ίγυπτο ό θίασος 
τής κ. Μαρίκας Κοτοπούλη έπέστρεψε στό κέντρο 
γ ιά  νά ξαναφύγει πάλι άμέσως σέ μ ιά  περ ιοδε ία  στό 
έσωτερικό. Τώρα βρίσκετα ι στή Θεσσαλονίκη. Μά 
πολύ γρήγορα θά γυρ ίσει καί σ' ά λ λες  πό λε ις  γ ιά  
νά μας έρθει έδώ πιθανώτατα μέ τήν έναρξη τής 
Πασχαλιάτικης θεατρικής περιόδου.

Α Ν Δ Ρ Ε Α Δ Ο Υ — Γ  Α Β Ρ ΙΗ Λ ΙΔ Η Σ —Μ Υ ΡΑ Τ

Μέ μεγάλη έπ ιτυχ ία  συνεχίζει τήν περ ιοδε ία  του 
άνά τήν Ε λ λ ά δ α  ό θίασος τής κ. Ά νδρεάδου. Ό  θ ί
ασος έσημείωσε εξαιρετική έπ ιτυχ ία  στήν Κοζάνη, 
άπ’ δπου Εφυγε γ ιά  ά λ λ ες -π ό λ ε ις  τής Μακεδονίας 
καί τής Θεσσαλίας.

><
Ν ΕΑ  Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Η  ΣΚ Η Ν Η

Ό  Μελάς μέ τή Μαρίκα συσταίνουν πάλι έλεύθερη 
σκηνή. "Αν λάβε ι κανείς ύπ’ δψει του τήν πρώτη καλ
λιτεχνική συνεργασία τους πού έδωσε Εργα σάν τό 
«Βολπόνε», τή «Σκουριά» καί τή «Μ άγια», τότε δέν 
μπορεί παρά νά περιμένει κανείς μέ άνυπομονησία καί 
τή νέα τους αύτή καλλιτεχνική έκδήλωση.

Ο ΠΙΤΟΕΦ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Μαθαίνουμε πώς ε ίναι πιθανό νά κατέβει στήν 
,Ε λλά δα ό Πιτοέφ. Τόν φέρνει ό έπ ιχε ιρηματίας Ά πο- 
στολίδηο πού Εφερε καί τή Βιεννέζικη όπερέττα. "Αν 
γίνει αύτό πραγματικά θάχουμε νά δοϋμε Ενα άπό 
τά καλλ ίτερα θέατρα στόν τόπο μας.
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-----------------— ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Μ έχρι περίπου τό τελευτα ίο  τέταρτο του 
δεκάτου έννάτου αίώνος, οί σκηνογραφίες, 
πού κατά κανόνα στηριζόντουσαν στήν οπτική 
άπάτη, ήταν ζωγραφισμένες προοπτικά, άπο- 
μιμούμενες (καί τις περισσότερες φορές πολύ 
άσχημα), τά decors των ’Ιταλών ζωγράφων 
καί άρχιτεκτόνων του μπαρόκ τοΰ δεκάτου 
έβδομου αίώνος. Καθώς ή προοπτική σκηνο
γραφία άπαιτοΰσε τόν λεγόμενο «φλου» φωτι
σμό, παντού όμοιόμορφο καί διάχυτο, χρησι
μοποιήθηκαν ή ράμπα καί οί οριζόντιες καί 
κάθετες μπαλάντζες, καί έπειδή κάθε είδος 
συγκεντρωμένου φωτισμού θά χαλούσε τήν 
οπτική άπάτη τής ζωγραφιστής άρχιτεκτονικής, 
άγνοήθηκε τελείω ς ή φωτοσκίασις.

Στά  τελευτα ία  έξήντα χρόνια ή μεταβολή 
στή σκηνογραφική τέχνη ήταν πολύ μεγάλη. 
Οί κα λλιτέχνα ι τής θεατρικής πρωτοπορείας 
στήν Εύρώπη, άφοΟ πρώτα πέρασαν άπό τούς 
διαφόρους « ισ μ ο ύ ς»: Νατουραλισμό, Σ υμβολι
σμό, Στυλιζαρισμό καί ’Εξπρεσσιονισμό, έφτα
σαν στόν Κοντρουκτιβισμό καί τόν Συνθετικο- 
ρεαλισμό, έπομένως καί στήν άρνηση τών άρ- 
χών τών σκηνογράφων τής προοπτικής σκηνο
γραφίας, πού βάση ε ΐχ ε  τήν οπτική άπάτη. 
Ε κ ε ίν ο  δμως πού φαίνεται περίεργο ε ίνα ι τό 
δτι μέ δλη αύτή τήν έκανάστασι στή σκηνο
γραφική τέχνη, ύπάρχουν θεάματα (δπως ή 
Μουσική Κωμωδία καί τό Μ ελόδραμα) πού

χρησιμοποιούν τό παληό σόστημα τής προο
πτικής σκηνογραφίας. ’Επίσης δχι μόνο τό 
έπαγγελματικό θέατρο άλλά καί θέατρα άλλα 
δπως τό Μπαϋρόϋτ Βάγνερ άνακατεύουν τις 
νέες σκηνογραφικές άρχές μέ τις άρχές τής 
προοπτικής σκηνογραφίας καί τοΰ νατουραλι
σμού, —άν καί ό τελευτα ίος θεωρήθηκε νεω 
τερισμός έδώ καί πενήντα εννέα  χρόνια (1874) 
οταν τόν πρωτοπαρουσίασαν οί Γερμανοί σκη
νοθέτες τοΰ θεά τρου Μ αϊνίγκεν.

Οί Μ αϊνίγκερ προσπάθησαν μέ τόν Νατού 
ραλισμό καί τήν άρχαιολογική άκρίβεια νά 
δώσουν ενα ζωντανό σκηνικό. Κ ι’ ήταν οί 
πρώτοι πού βάλανε γωνίες στή σκηνή γιά  νά 
κάνουνε δωμάτια καί δρόμους πού νά φαίνον
ται σάν άληθινά. Μ εταχειρίστηκαν τό πανό
ραμα τοΰ ούρανοΰ (cyclorama) άπό λινάτσα, 
προβολείς πού νά φωτίζουν τή σκηνή άπό δλα 
τά μέρη καί άλλα εντυπωσιακά, καί ρ εα λ ι
στικά στοιχεία , δπ ω ς' βροχή, φλόγες κ.τ.λ. 
’Έδωσαν τέλος καί χήν ιδέα τοΰ τετάρτου το ί
χου βάζοντας κ ο μ ά τια . σκηνικοΰ καί έπιπλα 
μπροστά στή ράμπα.

Τόν ίδ ιο  δρόμο άκολούθησε καί ό ’Αντουάν 
στό « ’Ελεύθερο θ έα τρ ο » στό Παρίσι (1887) 
καί ό Στανισλάφσκυ καί ό Νεμίροβιτς - Νταν- 
τσένκο στό «θέα τρο  Τέχνης» τής Μόσχας 
(1898).

Στήν ’Α γγλία  ή πρώτη προσπάθεια σκηνι-
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κοΰ νατουραλισμού έγ ινε μέ τό άνέβασμα της 
κωμωδίας τοΰ Τ. Ρόμπερτσον «Society» ατό 
θέατρο τοΟ πρίγκηπος της Ο ΰαλλίας στό Λον
δίνο (1865) άλλά ό Νατουραλισμός αυτός έ- 
φαρμόστηκε περισσότερο στή σκηνοθεσία πα
ρά στή σκηνογραφία.

Τών Μ αϊνίγκερ ή έπίδρασι στην ’Α γγλία  
πρωτοφάνηκε μέ τό άνέβασμα του «Ε μπ όρου 
της Βενετίας», άπό τόν ’Έντουαρτ Γκόντουϊν 
στό θέατρο του πρίγκηπος τής Ο ΰαλλίας (1875) 
"Οσο γ.ά τις σκηνογραφίες του ’Ερρίκου ’Ίρβιγκ 
καί τοΰ Μπίρμπομ-Τρή αυτές δείχνουν τήν έ- 
πίδρασι του γερμανικού νατουραλισμού, πού 
δέχτηκαν μέσω του έργου του Γκώντου'ίν.

Στή Γα λλ ία  ό σκηνικός νατουραλισμός κρί- 
θηκε βαρειά άπό τούς Συμβολιστάς, ζωγρά
φους καί ιτοιητάς, οί όποιοι υποστήριξαν πώς 
ή σκηνογραφία, έπρεπε νά κάνη μόνο τις Ιδέες 
όρατές. "Ενα  Ιδεαλιστικό έργο (καί κάθε έργο 
τέχνης πρέπει νά ε ίνα ι ιδεαλιστικό), δέν στέ
κει μέσα σέ μιά σκηνογραφία φυσική. Καί κ α 
θώς τό θέατρο ε ίνα ι μιά μορφή τής Τέχνης 
πρέπει νά δίνει τήν δψι τών πραγμάτων κι 
δχι τά ίδ ια  τά πράγματα.

Ό  Πώλ-Φόρ ένας φτωχός καί σχεδόν ά 
γνωστος ποιητής, στάθηκε ό άρχηγός τής μά
χης τών Συμβολιστώ ν κατά τής τεχνικής τοΰ 
Ά ντουά ν. ’Αργότερα τό 1890 μέ τήν ύποστή- 
ριξι τών Μ αλαρμέ, Βερλαίν, Ά νρύ  ντέ Ρενιέ, 
Ζάν Μορεάς, Βεραρέν, Ά λφ ρέ Βα λλέτ, καί 
πολλών άλλων, άνοιξε στό Παρίσι τό «Τεάτρ 
Μ ίξτ». συνεχίζοντας έτσ ι τό «θέα τρ ο  Τέχνης» 
Στό 1892 δμως, παράτησε τΙς προσπάθειές του 
καί διευθυντής τοΰ θεάτρου του έγ ινε ό πρώην 
σκηνοθέτης του Λύγκ-Πώ. Αύτός ολοένα καί 
περισσότερο έπηρεαζόταν άπό τούς Γερμανούς 
καί τούς Ρώσσους σκηνοθέτες άκόμα καί άπό 
τόν Ά ντουάν.Σύμφω να μέ τις άρχές τών Γ ά λ
λων Συμβολιστώ ν ή σκηνογραφία είνα ι καθαρά 
ψεύτικο στόλισμα, μέ μόνο σκοπό, νά συμ- 
πληρώση μέ τις άναλογίες τών χρωμάτων καί 
σχημάτων της, μαζί μέ τήν άπα γγελία , τήν α ι
σθητική illusion πού δημιουργεί ή ποίησις τοΰ 
έργου. Μ ερικές φορές ή σκηνογραφία, ήταν μιά 
δημιουργία τόσο έλεύθερη ώστε οί έργάτες 
τής σκηνής σύγχιζαν τό έπάνω μέ τό κάτω· 
’Έ φτασαν νά ίσχυριστοΰν, οί Συμβολιστα ί, δτι 
άρκεΐ γ ιά  φόντο καί μιά κουρτίνα μόνο, ή μ ε
ρικά ύφάσματα ικανά νά δώσουν στόν θεατή 
τά φανταστικά σύμβολα τής ποιητικής ιδέας.

«Selon  son am e des figures terribles et char 
m antes, et des pays de m en son g* oil nul que lui 
ne penetrera».

Στή Ρωσσία, ό σκηνοθέτης Βσέβολοντ Με- 
γιερχόλντ, τό 1905 συνέχισε τά πειράματα τών 
Γάλλω ν Συμβολιστώ ν στό «θέα τρ ο  Μελάτης 
τής Μ όσχας» πού ιδρύθηκε άπό τόν Στανι- 
σλάφσκη μά πού ποτέ δέν άνοιξε γιά  τό κοινό. 
Τό 1906 ξανάρχισαν τά πειράματα στό θέα
τρο τής Βέρα Κομισαργιέφσκη στήν Πετρού- 
πολι, άλλά οί διευθύνοντες τό θέατρο έκριναν 
καλλίτερα νά σταματήσουν. Ή μεγάλη ρωσ- 
σίδα ήθοποιός Βέρα Κομισαργιέφσκη πού σκό
πευε νά ένώση τά έξωτερικά καί έσωτερικά 
στοιχεία  του θεάτρου, έφτασε στό συμπέρασμα 
πώς τό συμβολικό σκηνικό δέν άρμονίζεται μέ 
τόν ζωντανό ήθοποιό. Ή μόνη λύσις ήταν νά 
άντικαταστήση τόν ζωντανό ήθοποιό, μέ έπί- 
πεδες μαριονέττες δπου τό σκηνικό ήταν ένα 
φόντο έπίπεδο, καί μέ μαριονέττες τριών δια
στάσεων δταν τό σκηνικό ε ίχ ε  τρεις  διαστά 
σεις. Ή Κομισαργιέφσκη καί ό Μ έγιερχολντ, 
δέν ήταν οί πρώτοι πού πολέμησαν τόν σκηνι
κόν νατουραλισμό, καί πού χρησιμοποίησαν ά- 
ληθινούς ζωγράφους γιά  τά σκηνικά τους.Πριν 
άπ’ αύτούς προς τό τέλος τοΰ δεκάτου έννάτου 
αίώνος ό Σάββας Μαμοντώφ ένας πλούσιος Μ αι
κήνας άρχισε νά προσλαμβάνη μοντέρνους ζω
γράφους γιά  τή σκηνή τής Ιδιωτικής όπερας 
τής Μόσχας καί άνάμεσά τους τούς φημισμέ
νους Βροΰμπελ, ’Αππολινάρη, Βωσσένζωφ καί 
Κωνσταντίνο Κορόβιν. Αύτοί οί καλλιτέχνα ι, έν 
τούτοις δέν ήταν Συμβολισταί. Ή ταν ρωμαν- 
τικοί καί έμπρεσσιονισταί έμπνευσμένοι άπό 
τήν Ρωσσική ζωή καί τή λα ϊκή τέχνη. Προσπά
θησαν ν’ άποφύγουν τήν όπτική άπάτη τώνπα- 
ληών σκηνικών, καί μέ τή δημιουργία σκηνι
κών συνθέσεων μέ δυνατά καί τολμηρά σχή
ματα καί χρώματα έξέφοασαν τήν προσωπική 
τους έρμηνεία τοΰ μελοδράματος.

Τά θεατρικά κοστούμια, τόν δέκατο έννατο 
αιώνα τά έφιαχναν ράφτες καί δέν ε ίχ α ν  μεγά 
λη σχέσι μέ τά σκηνικά. Πολύ γρήγορα δμως 
υστέρα άπό τις προσπάθειες τοΰ Μαμοντώφ, 
τά Βασιλικά θέα τρα  τής Μόσχας καί τής Πε- 
τρουπόλεως, άρχισαν νά προσλαμβάνουν γιά  
τά σκηνικά καί τά κοστούμια τους ζωγράφους 
δπως τόν Κόροβιν, ’ Αλέξανδρον Γκόλοβιν, Βα^ 
λεντΐνον Σερώφ, ’Αλέξανδρον Μπενουά καί 
Λέων Μπάκστ. Ό  τελευτα ίος αύτός ζωγρά
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φισε έκ εΐ τις πλούσιες σέ χρώμα ’Ανατολίτικες 
καί Ε λ λ η ν ικ ές  συνθέσεις του, μέ τή χαρακτη
ριστική τών μέσων τοΰ δεκάτου έννάτου αίώ 
νος φαντασία του, γ ιά  τό Καρναβάλ τοΰ Σοΰ- 
μαν άνεβασμένο άπ’ τόν Φόκιν.

Τά συστήματα τών ζωγράφων τοΰ Μ αμον
τώφ καί τών όπαδών του πρωτοπαρουσιάστη- 
καν στή Δυτική Εύρώπη άπό τόν Σέργιο  Ντια- 
γκίλεφ στό Παρίσι τό 1907 στήν δπερα «Βόρις 
Γκοντουνώφ» καί στά Ρωσσικά Μ παλλέτα άπ’ 
τό 1909 κ ι’ έδώ. ’Έ καναν μεγάλη α’ίσθησι καί 
σιγά σιγά έπέδρασαν τούς ζωγράφους καί σκη 
νοθέτας δλου τοΰ κόσμου. Τά όνόματα τών Λ. 
Μπάκστ, Ά λ . Μπενουά, Μ οτιλάβ, Ντομπου- 
ζίνσκη, Σερώφ, Νικόλα Ραίριτς, Ναταλία Γκον- 
τσαρόβα, καί Μ ιχαήλ Λαριονώφ ε ίν α ι συνδε- 
δεμένα μέ τήν προσπάθεια τοΰ Ντιαγκίλεφ.

’Αργότερα ό Ντιαγκίλω φ συνεργάστηκε μέ 
Γ  άλλους καί άλλους ξένους ζωγράφους καί τά 
τελευτα ία  του μπαλλέτα  (Οί γάμοι), (Οί ναύ
τες), (Ή γάτα), (Πά ντ’ Ά σ ιέ), (’Ωδή), (’Α λε
πού), έδωσαν παραδείγματα τών πιό προοδευ- 
μένων ρωσσικών μεθόδων.

Ή έπίδρασι τών Ρώσσων ζωγράφων στό 
Γερμανικό έπ α γγελμα τικό θέατρο, φάνηκε μέ 
τό άνέβασμα τοΰ «Σουμουρούν» άπό τόν Μάξ 
Ράϊνχαρτ, καί στήν ’Α γγλία  ή έπιρροή τοΰ Λ. 
Μπάκστ φάνηκε κατά τή διάρκεια καί μετά 
τόν πόλεμο, σέ πάρα πολλές καί μποροΰμε νά 
ποΰμε ά ντικα λλιτεχνικές σκηνογραφίες γιά  μου
σικές κωμωδίες καί έπιθεωρήσεις.

Οί πραγματικοί ζωγράφοι ποτέ δέν ύπο- 
στηρίχτηκαν άπό τούς ’Ά γ γ λο υ ς  θεατρικούς έ- 
π ιχειρηματίας, καί οί περισσότεροι έμειναν έξω 
άπό τό θέατρο. Οί Νόρμαν Γουίλκινσον 
Τσάρλς Ρίκιτς, Λόβατ, Φ ρέϊζερ καί 'Ό γκιστις 
Τζών ε ίνα ι μεταξύ τών λίγω ν πού άναγνωρί- 
στηκε ή σκηνική ίκανότης τους καί άξία. Ή 
μεγα λείτερη καλλιτεχνική έκδήλωσι στή σκη
νική τέχνη τοΰ Ά γ γ λ ικ ο ΰ  θεάτρου συνδέεται 
μέ τό δνομα τοΰ Κόχραν άνθρώπου μέ άξιο- 
σημείωτη θεατρική δρασι. Τά πολυάριθμα μου
σικά καί έπιθεωρησιακά έργα πού σκηνοθέτησε 
ό Κόχραν ε ίν α ι άπό τά καλλίτερα τής Εύρώ- 
πης. Οί θεατρικές του δημιουργίες, στό «S ilver 
T assie»  τοΰ θ ’ Κάζευ, γιά  τό όποιο ένας άπό 
τούς καλλίτερούς μας καλλιτέχνες ό ’Ό γκ ισ τις  
Τζών ζωγράφισε ένα σκηνικό, καί ή φαντασία 
του άπ’ τήν Ω ρ α ία  Ε λ έ ν η  τοΰ ’Όφφεμπαχ, 
μέ κοστούμια καί σκηνικά άπ’ τόν ’Ό λ ιβερ

Μ έσσελ. δέν ε ίνα ι παρά άναλαμπή στό (λυ- 
ποΰμαι πού τό λέω) σκυθρωπό καί χωρίς γού
στο θεατρικό κΰκλο το ) Γουέστ-εντ τοΰ Λον
δίνου.

Στόν Ε λ β ετ ό  καλλιτέχνη Ά δόλφ ο Ά π π ια  ή 
ιδέα σκηνικών μέ τρεις διαστάσεις, πλαστικών 
καί άπλοποιημένων μέσων οφείλεται. Ισ χ υ ρ ί
στηκε πώς τό ούσιαστικώτερο στοιχείο τοΰ 
θεάτρου ε ίνα ι ή δράσις, καί έκεϊνο  πού ύπο- 
βά λλει τήν δράσι ε ίνα ι ή παρουσία ζωντανών 
χαρακτήρων καί έπομένως ή θεατρική παρά- 
στασις πρέπει νά βασίζεται στήν έμφάνισι τοΰ 
ήθοποιοΰ.

Γιά  νά δοθή λοιπήν δλη αυτή ή κα λλ ιτε
χνική άξία στό άνθρώπινο σώμα έπάνω στή 
σκηνή, πρέπει ν ’ άποφεύγεται κάθε τ ι πού έρ
χεται σέ άντίθεσι μ’ αυτή τήν έμφάνισι. Πρέ
πει νά χρησιμοποιούνται : σκηνικά τριών δια
στάσεων, πλαστικά άντί ζωγραφισμένα, σκη
νογραφία δύο διαστάσεων καί φωτισμός πού 
νά δίνει τήν σωστή έκφρασι στό σώμα στή 
στάσι καί στίς κινήσεις τοΰ ήθοποιοΰ. Στά  σκη
νικά του ό ’Ά π π ια  άπλοποίησε καί γενίκευσε 
ή δπως τδπαν άργότερα στυλιζάρισε τις φόρ
μες τής φύσεως; Μ εταχειρίστηκε δλες τις π ιθα
νές συνθέσεις φωτισμού, γ ιά  νά δώση χρώμα 
στά ούδετέρου τόνου σκηνικά, τοποθετώντας 
τα σέ διάφορες γωνίες γιά  νά δώση δλο τό νό
ημα τοΰ χώρου. "Έ γραψε πώς ό φωτισμός καί 
ή ζωγραφική ε ίν α ι δυό στο ιχεία  πού τό ένα ά- 
ποκλείει τό άλλο.

Μετά τόν ’Ά π π ια  οί πιό σημαντικοί νεωτε 
ρισταί πού θερμά ύποστήριξαν τά σκηνικά τών 
τριών διαστάσεων ε ίν α ι οί Γκόρντον Κραίγκ 
καί Φούξ. Έ νώ  δμως ό ’Ά π π ια  δέν ε ίνα ι παρά 
ένας Sty lisateur καί ό Κραίγκ ένας συμβολι
στής ό Φούξ συνθέτει τά δύο καί έπ ιδιώ κει ζω· 
γραφικότητα. Σάν τόν ’Ά π π ια  ό Κραίγκ δί
νει δλη τήν άξία στή φωτιστική έντύπωσι, καί 
χρησιμοποιεί ππραλληλόγραμμα έπίπεδα καί 
βαθμίδες. Ά λ λ ά  τά σκηνικά του καθώς καί τών 
Γ  άλλων συμβολιστών δέν ε ίνα ι παρά μυστη
ριώδη ποιήματα χρώματος καί σχήματος— τό 
χρώμά του δημιουργείτα ι μόνον άπό τόν φω
τισμό—καί τελείω ς άντίθετα τής άπτής καί 
πραγματικής ζωής δπως τήν βλέπουμε. Τοΰ 
Φούξ οί θεωρίες καί Ιδέες δοκιμάστηκαν καί 
πραγματοποιήθηκαν στή σκηνή τοΰ νέου «Κ αλ
λιτεχνικού θεά τρου» τοΰ Μονάχου τό 1907. Σάν 
δλους τούς νεωτεριστάς τής μετανατουραλι-
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στικής περιόδου ήταν κ ι’ αύτός εχθρός του να
τουραλισμού, έναντίον δμως καί τοΰ αφύσικου 
συμβολισμού καί τοΰ αισθητισμού. 'Η κυρία του 
ιδέα ήταν έκεΐνο πού ό Γ κ α ΐτε πρώτος έσκέ- 
φθηκε : «Νά συνδυάση στή σκηνογραφία τό 
ταλέντο τοΰ ζωγράφου - τορνογράφου καί τοΰ 
άρχιτέκτονος».Ο ί σκηνογραφίες καί τά κοστού
μια του σχεδιάστηκαν άπό φημισμένους ζω
γράφους πού άνάμεσά τους ή έπίδρασι τοΰ 
Φρίτς Έ ρ λ ερ  ε ίνα ι ιδ ια ίτερα  αισθητή. 'Ό λοι 
αύτοί οί σχεδιασταί μέ τήν στυλιζαρισμένη 
τους τέχνη έδωσαν άρμονία μεταξύ τοΰ σκηνι
κού περιβάλλοντος καί ήθοποιοΰ καί τοΰ βα- 
θυτέρου νοήματος τοΰ έργου. Πολέμησαν τόν 
νατουραλισμό εξευγενίζοντας καλλιτεχνικά 
τις άρχαίολογικές μορφές τής σκηνής μεταβάλ- 
λοντάς τες σέ θεατρ ικές άξίες καί δχι άπο- 
κλείοντάς τες έντελώ ς. Δ έν  ήταν καθολοκλη- 
ρίαν σκηνογράφοι δσο ήταν ζωγράφοι χώρου 
καί κατά τόν Φούξ έργο τους ήταν τό νά σκέ
πτονται έντελώς σέ τρεις διαστάσεις ώστε νά 
ε ίνα ι σέ θέσι νά ύποτάξουν τά διακοσμητικά 
καί είκονογραφικά στοιχεία  στή δραματική 
ούσία τοΰ θεάτρου. Τό έργον τοΰ Σά ρλ Ντυλ- 
λέν στό ένδιαφέρον πρωτοποριακό θέατρό του 
στό Παρίσι δείχνει κάτι άπό τήν έπίδρασι τοΰ 
Φούξ καί οί άρχές τής στυλιζασιόν άναφέ- 
ρονται στή θεατρική παραγωγή τοΰ Γκρανβίλ 
Μ περκέρ σ ’ έργα τοΰ Σαίξπηρ στό Λονδίνο, 
καί ό πιό γνήσιος ’Ά γ γ λ ο ς  διακοσμητής τών 
τελευταίων _ έτών ό Λοβάτ Φ ρέϊζερ στις σκη
νογραφίες του τής στυλιζέ έποχής δέν γλύ
τωσε τήν έπίδρασι τοΰ ’Έ ρλερ  καί τών άλλων 
συνεργατών τοΰ Φούξ. Ε π ίσ η ς  ό Μάξ Ράϊν- 
χαρτ χρησιμοποίησε τις σκηνοθετικές θεωρίες 
τοΰ Φούξ καί ό Λοΰντβιγκ Σ ίβερτ (γνωστός έ- 
πίσης γιά  τις σκηνογραφίες του τις έξπρεσ- 
σιονιστικές καί ρεαλιστικές) ήταν ό πρώτος 
πού στυλιζάρισε τό «R in g »  τοΰ Βάγγνερ. Οί 
θεωρίες τοΰ Φούξ έπαιξαν σπουδαίο ρόλο στό 
έξπρεσσιονιστικό κίνημα, δσο κ ι’ άλλες σπου
δα ίες έπιδράσεις,

Ά π ό  τόν πόλεμο κ ι’ έδώ οί ζωγράφοι τής 
Κυβιστικής σχολής έπέδρασαν σημαντικά τό 
σκηνικό μέρος τοΰ θεάτρου. Μέ τόν ζωντανό 
ηθοποιό οί σκηνογραφίες τών κυβιστών είχα ν 
τόση λίγη σχέσι, δση είχα ν καί οί σκηνογρα
φίες τών Συμβολιστώ ν. Σύμφωνα δέ μέ τις ά- 
πόψεις τών φουτουριστών, ποΰ ήταν οί ίδεαλι- 
στικοί άρχηγοί τών κυβιστών, ή έρμηνεία τοΰ

θεατρικού έργου έπρεπε ν’ ά ποτελεΐτα ι, δπως 
καί ό Μ αρινέττι έγραψε άπό καθαρές γ ε ω 
μετρικές κινήσεις δημιουργούμενες χωρίς 
καμμιά διαταραχή τών γεωμετρικών δγκων, 
πού θά ύπερέβαιναν τις άνθρώπινες μυϊκές 
πιθανότητες». Οσο γιά  τή φωνή τοΰ ήθοποιοΰ 
αύτή έπρεπε νά πάρη έναν ήχο μηχανικό καί 
νά κάνη άφηρημένες ψαλμω δίες. Καθώς πα
ρόμοια πράγματα δέν ήταν δυνατόν νά γίνουν 
σέ ένα θέατρο ζωντανών ήθοποιών, οί Κυβι- 
σταί άναγκάστηκαν νά συμβιβαστούν, ζω γρα
φίζοντας κυβιστικά τά κοστούμια ή τά πρό
σωπα τών ηθοποιών ή άκόμα φορώντας τους 
μάσκες καί χοντρά κοστούμια άπό μουσαμά. 
Τέτοιες προσπάθειες νά κάνουν τόν ζωντανό 
άνθρωπο - ηθοποιό ένα μέρος τής ρυθμικής ή 
μηχανικής συνθέσεως δέν ήταν ικανοποιητικές 
άπό ζωγραφικής άπόψεως, έμπόδιζαν δέ καί 
τή σκηνική δράση τοΰ ήθοποιοΰ. Α ργότερα  οί 
θεωρητικοί στό «Ά φηρημένο Μηχανικό θ έα - 
τρο» χρησιμοποίησαν αυτές τις θεωρίες καί 
μετέβαλλαν τό ρόλο τοΰ ήθοποιοΰ σέ μηχα
νικό νευρόσπαστο. Έ ν  τούτοις οί πιό λίγο 
φανατικοί Κυβισταί παραδέχτηκαν'γιά  σκηνο
γραφία φόντο άνεξάρτητο καί ήθοποιούς μέ 
συνηθισμένο μακιγιάρισμα καί ντύσιμο.

Μεταξύ τών ζωγράφων καί σκηνοθετών 
πού μεταχειρίστηκαν κυβιστικές σκηνογραφίες 
πρέπει νά άναφερθοΰν οί Ιτα λ ο ί ζωγράφοι 
Πραμπολίνι καί Μ πάλλα, πού έκαναν τόν πρώ
το φουτουριστικό διάκοσμο στό θέατρο Κορ- 
τάνζι στή Ρώμη (1912) ό Πικασσώ, ό όποιος 
ζωγράφισε σκηνογραφίες γιά  τις θεατρικές πα
ραστάσεις τοΰ Ντιαγκίλεφ (Παράντ), τοΰ Ε. 
Σα τί καί Κοκτώ καί Τρικόρν, τοΰ Μ ανουέλ ντέ 
Φάλλα, ό Ρώσσος ζωγράφος Ταρλίν, πού έξέ- 
θεσε κυβιστικές σκηνογραφίες στή Μόσχα πρό 
τοΰ πολέμου, ή Α λεξά νδρα  ’Έ ξτερ . τής οποί
ας οί κυβιστικές σκηνογραφίες τριών διαστά
σεων χρησιμοποιήθηκαν άπό τόν Ρώσσο σκη
νοθέτη Ταΐρωφ στό θέα τρ ο  Καμέρνη στή Μ ό
σχα τό 1916, ό Ρώσσος ζωγράφος Γ. Γιακού- 
λωφ, ό όποιος τελευτα ία  σχεδίασε σκηνογρα
φίες κονοτρουκτιβιστικές, οί ζωγράφοι Μ ιχαήλ 
Λυριακώφ, Ζουάν Γκρίς, Λώρενς, καί Φερνάν 
Λεζέ, ό όποιος τό 1922 σχεδίασε σκηνικά καί 
κοστούμια γιά  τά Σουηδικά Μ παλλέτα τοΰ 
Ρόλφ ντέ Μαρέ, ό Γερμανός ζωγράφος Χάρρυ 
Τάουμπερ, ό διευθυντής τοΰ Α νεξαρτήτου 
θεά τρου στή Ρώμη, ό Μ πραγκάλια, καί ό Γ ερ 
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μανός σκηνοθέτης Έ ντο υ ιν  Πισκάτορ, ό όποι
ος τελευτα ία  συνεδύασε τις άρχές τοΰ κυβι
σμού καί τοΰ κονστρουκτιβισμού, ό Ναούμ 
Ά λ τ μ α ν , πού έπενόησε σκηνογραφίες σέ τε
χνοτροπία κυβιστική γιά  τήν άξια προσοχής 
σκηνοθεσία τού έργου «Κόντυ Μπούκ» άπό τόν 
Ε. Βακτανγκώφ στό Ε β ρ α ϊκ ό  θέα τρ ο  τής 
Μόσχας, έπίσης γιά  τό «Τουραντώ» τοΰ Κάρλο 
Γκότσι (1922).

Γ ιά  μιά διασκευή τοΰ Ντοστογιέφσκυ, πού 
σάν φανταστικός έφιάλτης έμφανίστηκε στό 
θέατρό μου τής Μόσχας, έπενόησα κυβιστικές 
σκηνογραφίες, τίς όποιες ζωγράφισε ό Γ . Ά ν- 
νενκώφ (1.916).

Στήν Α γ γ λ ία  έγιναν τελευτα ία  κάτι συν
τηρητικά φουτουριστικά σκίτσα άπό τόν Κώφ- 
φερ γιά  τό άνέβασμα τοΰ Ό θέλου άπό τόν 
Έ ρν. Μ ίλτον. Ό  Γά λλος σκηνοθέτης Γκαστόν 
Μπαττύ σχεδιάζει πότε πότε γιά  τό θέατρό 
του (πού ε ίν α ι άπό τά λ ίγα  καλά θέατρα πού 
άπόμειναν στήν Γα λλία ) φουτουριστικά σκη
νικά, άν καί σέ γενικές γραμμές έργά ζετά ι 
έναν τρόπο πού έγώ θά τόν έλεγα  άπλοποιη 
μένο θεατρικό ρεαλισμό.

Μ εταξύ τών σκηνογραφιών άλλων πρωτο
πόρων Γάλλων πού έχουν ένδιαφέρον Σάρλ 
Ντυλέν, Λουΐ Ζουβέ καί Ζώρζ Π ιτοέφ—μερικοί 
φαίνονται έπηρεασμένοι άπό τόν Φουτουρι
σμό, μερικοί άπό τόν Στυλιζαρισμό καί μερικοί 
ε ίνα ι νατουραλισταί κατά συνθήκην, ό τελευ 
ταίος μάλιστα δείχνει στά τελευτα ία  του σκη
νικά τάσεις πρός τόν έξπρεσσιονισμό. Οί σκη
νογραφίες τών έξπρεσσιονιστορεαλιστώ ν, πού 
έν μέρει έχουν τήν έπίδρασι τών Κυβιστών, έν 
μέρει τήν έπίδρασι άλλων ζωγράφων, σάν 
τοΰ Βάν Γκόγκ καί Κοκόσκα καί έν μέρει 
τήν έπίδρασι τοΰ Ά π π ια  καί τοΰ Φούξ πρω- 
τοφάνηκαν στήν Γερμανία . Αυτές οί σκηνο
γράφος καί τά κοστούμια άποτελοΰνταν άπό 
σχήματα τέτοια πού νά μπορούν νά δ ιεγ ε ί
ρουν τ ις  συγκινήσεις τοΰ κοινού δίνοντας στό 
έργο έννοια έν μέρει ρεαλιστική καί έν μέρει 
συμβολική. Τίς περισσότερες φορές άποτε- 
λοΰνται άπό άρχιτεκτονικά κομμάτια ή κ ’ ένα 
μόνο άντικείμενο (ένα μεγάλο κρεββάτι έπί 
παραδείγματι). Αύτά φυσικά δέν γεμίζουν δλη 
τή σκηνή, άλλά είνα ι βαλμένα «έν χώρω» καί 
δικαιολογούνται μέ τόν φωτισμό. Ά κό μα  κι’ 
δταν δλη ή σκηνή χρησιμοποιείται,ό ϊδ ιος τρόπος 
τοπικοΰ φωτισμοΰ χρησιμοποιείτα ι γιά  νά ξε

χωρίζει ό χώρος τής πράξεως. Α κολουθώ ντας 
τ(ζ άρχές τοΰ Αππια οί έξπρεσσιονιστορεα- 
λισταί προτιμούν τά σκηνικά τών τριών δ ια 
στάσεων άλλά γιά χρώμα μεταχειρ ίζονται 
τόσο τήν ζωγραφική, δσο καί τόν φωτισμό. 
Μ ερικές φορές δπως στή σκηνοθεσία τοΰ Λ. 
Γ ιέσνερ στό «Ριχάρδο 2ο» τό χρώμα έχει συμ
βολική άκόμα καί άλληγορική έννοια. Ή πρώ
τη γνωστή σέ μένα θεατρική παραγωγή πού 
πλησίαζε τίς «ιδέες χώρου» ε ίνα ι ή δική μου 
σκηνοθεσία τού « ’Η λίθιου» τοΰ Ντοστογιέφσκυ 
στό 1912. Έ πίσης άπ’ τά πρώτα παραδείγματα 
στή Γερμανία  ήταν ή σκηνοθεσία τοΰ Λ. Ζί- 
βερτ γιά  τό έργο τοΰ Χ ά ΐζεν  Κλέβερ, στό ό
ποιο ό ήθοποιός ήταν χωρισμένος άπό τόν έ- 
ξωτερικό κόσμο μέ τό μέσον τών συνθέσεων 
φωτός καί σκιάς.

Οί πιό γνωστοί άπό τούς πρώτους μεταπο
λεμικούς έξπρεσσιονιστορεαλιστάς ε ίνα ι ό 
Γερμανός σκηνοθέτης - διευθυντής Λ. Γιέσνερ 
καί ό ζωγράφος Έ μ ιλ  Πόρχμαν.

Οί συνθετικορεαλισταί, οί άπόλυτοι έξπρεσ- 
σιονισταί καί οί Κοντρουκτιβισταί ε ίν α ι τάσε
ων άντιδιακοσμητικών. Οί πρώτες άντιδιακο- 
σμητικές σκηνοθεσίες τής έποχής μας έγιναν 
πρό τοΰ πολέμου ή μέ άπλές κουρτίνες ή μέ 
διαρκές άρχιτεκτονικά σκηνικό σύμφωνα μέ τό 
υπόδειγμα τοΰ θεάτρου Παλλάντιο καί |τής 
σκηνής τής Έ λισ σ ά βετ. Ή διαρκής σκηνογρα
φία τοΰ Λόβατ Φ ρέϊζερ γιά  το έργο «B eggar ’ s 
opera» ε ίνα ι έμπνευσμένη άπό τή σκηνή τοΰ 
Παλάντιο καί ό Νόρμαν Ούίλκινσον έδωσε 
τελευτα ία  μιά είκονογραφική έρμην,εία στό 
Ρωμαίο καί Ίουλιέττα στό Α ναμνηστικό θ έ α 
τρο τού Στράτφορντ.

Η σκηνή τής Έ λισσάβετ χρησιμοποιήθηκε 
έπίσης ως πρότυπόν στο διαρκές θέα τρο  
«Σκηνή τοΰ Σαίξπηρ» πού χτίστηκε στό Μόνα
χο στό τέλος τοΰ περασμένου αίώνος, καί σέ 
άνεβάσματα έργων τοΰ Σαίξπηρ στό πνεΰμα 
τής έποχής άπό τόν Ο ύΐλλ ια μ  Πάλ. Τό 1913 
ό Γά λλος σκηνοθέτης Ζάκ Κοπώ μέ τήν βοή
θεια τοΰ Λουΐ Ζουβέ έχτισε στό θέατρό του 
«Β ιέ  Κολομπιέ» στό Παρίσι μιά σκηνή σύμφωνα 
μέ τίς άντιδιακοσμητικές άρχές καί ή όποια 
ε ίχ ε  ένα προσκήνιο μέ σκαλοπάτια πού όδη- 
γοΰσαν στήν κυρίως σκηνή! Μιά σκηνή δμοια 
μ αύτή τοΰ Vieux Colom bierχτίστηκε στό Τεάτρ 
ντέ Μαραί στις Βρυξέλλες πάλι μέ τή βοή
θεια τοΰ Ζουβέ.
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Ά νεβά σ μα τα  έργων δπως τό «θ α ύ μ α » άπό 
τόν Μάξ Ράϊνχαρτ έκτελούμενα σέ κυκλικές 
π λα τείες  ή στή μέση τοΰ άκροατηρίου ε ίνα ι 
ένας συνδυασμός τής παλιάς σάν ζωγραφιστό 
κάδρο σκηνής καί τών άρχών της μέ τις άρ- 
χές τής σκηνής τοΰ χώρου, πράγμα ποΰ κατά 
τήν γνώμην μου ε ίν α ι καλλιτεχνικώ ς άσυμ- 
βίβαστο.

Οί ιδέες τής άπλοποιημένης ρεαλιστικής 
σκηνοθεσίας έκδηλω μένες άπό τήν Βέρα Κο- 
μισαργιέφσκυ πριν καί μετά τή δυσαρέσκειά 
της γιά  τά συμβολικά πειράματα τοΰ Μέγιερ- 
χολντ, 'ίδρυσαν τις πρώτες άρχές τοΰ συνθε- 
τικορεαλιστικοΰ μας θεάτρου μέ μιά σκηνή 
χώρου καί δίχως τά σκηνικά στολίσματα τοΰ 
παληοΰ θεάτρου ποΰ δέν έχω τόπο νά περι
γράφω έδώ. Οί κυβισταί προχώρησαν σέ μιά 
άντίληψη ένός θεάτρου άφηρημένου μηχανι
κού. Οί «Ά φηρημένοι Μ ηχανικοί» ποΰ συχνά 
τους λένε καί « ’Απολύτους έξπρεσσιονιστάς» 
φρονούν πώς ό έρμηνευτής τού έργου πρέπει 
νά άντιπαραβάλλεται πρός τις άφηρημένες 
Ιδέες τού σκηνοθέτου καί τών σκηνικών, μ ά λ
λον, παρά τό σκηνικό περιβάλλον νά άρμονί- 
ζετα ι μέ τόν ήθοποιό. ’Αποβλέπουν στή πλή
ρη μηχανοποίηση τού ήθοποιοΰ μεταβάλλοντάς 
τον μέ κοστούμια, μάσκες καί μεγάφωνα σέ 
μιά έμψυχη μηχανή. ’Από έντελώ ς άλλο δρό
μο, φθάνουν νά παραδεχθούν τά ϊδ ια  μέ τούς 
ρώσσους καί άγγλους συμβολιστάς τούς πρό 
ε’ίκοσι πέντε έτών, δτι δηλαδή ό ζωντανός 
άνθρωπος δέν μπορεί νά παρουσιάσει ικανο
ποιητικά μιά ίδ έ~  άφηρημένη, καί γιαύτό πρέ
πει νά άντικαθίσταται άπό μιά τεχνητή φ ι
γούρα ή νευρόσπαστο τήν ύπερμαριονέττα τού 
Γκόρντον Κραίγκ. Στήν Γερμανία πρό δέκα 
περίπου έτών ό Φάρκας Μόλναρ καί ό Μόχο- 
λυ Νάγκυ δημοσίευσαν σκίτσα καί περιγραφές 
τών θεάτρων χώρου, γιά  άφηρημένες μηχανι
κές παραγω γές. Αύτά τά θέατρα είνα ι δμοια 
μέ τό δικό μου τό συνθετικορεαλιστικό τοΰ 
1910 καί τό θέατρο χώρου τού ’Ά π π ια  δπως 
τό περιγράφει στά τελευτα ία  του συγγράμμα 
τα. Τό θέατρο τοΰ Μόλναρ ε ίχ ε  τέσσαρες 
σκηνές. Τήν πρώτη πιό ένδιαφέρουσα, στό μέ
σον τού άκροατηρίου, τήν δεύτερη πίσω καί 
λ ίγο ψηλότερα άπό τήν πρώτη γιά σκηνές πού 
φαινόντουσαν μόνο άπ’ τή μιά πλευρά, τήν 
τρίτη πίσω άπό τήν δεύτερη, μ ’ έναν άκίνητο 
κυρτό τοίχο στό βάθος γιά  χρήση τών έπιπέ-

δων καί κινηματογραφικών έφφέ, τήν τετάρτή 
κρεμασμένη έπάνω άπ’ τήν τρίτη καί χρησι
μοποιούμενη γιά τά έφφέ τοΰ ήχου καί άκρο- 
βατικές άσκήσεις, πού ήταν ένα ούσιώδες μ έ
ρος τών θεατρικών παραγωγών τών άπολύτως 
έξπρεσσιονιστώ ν. Τό θέατρο το σχεδιασμένο 
άπό τόν Μ όχολυ Νάγκυ, ήταν παρόμοιο. Ε ί
χε τρεις  σκηνές, τις δύο πάνω άπ’ τήν πρώτη 
μεγάλη σκηνή, καί πού στήν κορυφή ε ίχ ε  μιά 
περιστρεφομένη σκηνή, κατάλληλη γιά προβο
λές φιλμ κ .τ.λ . Οί άποπάνω κρεμασμένες σκη
νές, οί ύψούμενες καί κινούμενες έξέδρες, μάς 
θυμίζουν τις σκηνογραφίες τών Ρώσσων Κον- 
τρουκτιβιστών, καί τών όποιων ή . έπίδρασις 
είνα ι πρόδηλη.

Τά Κοντρουκτιβιστικά σκηνικά άρχισαν νά 
χρησιμοποιούνται άπό τις έργατικές όργανώ- 
σεις τής Ρωσσίας (Proletcultetc) ύστερα άπό 
τήν επανάσταση τού 1917. Ά π ετελοϋντο άπό 
άπλούς έξώστες, σκάλες, άνεμόσκαλες, σκελε- 
τά παραθύρων καί θυρών κ.τ.λ. βαλμένα στήν 
άρχή άνάμεσα άπό κουρτίνες πού έκρυβαν τό 
βάθος καί τά πλάγια  τής σκηνής. '’Ή ταν σκη
νικά, καθαρά έξυπηρετικά, καί δημιουργήθη- 
καν άπό τήν έλλειψ η  ύλικών γιά  σκηνογρα
φίες έκείνη τήν έποχή, άπό τήν προσπάθεια 
τών προοδευτικών ρώσσων σκηνοθετών άκόμα 
καί πρό τής έπαναστάσεως νά χτυπήσουν τήν 
παληά αισθητική καί άπό τήν άποστροφή τών 
έργαζομένων τάξεων γιά  τις πολυτελείς διακο
σμήσεις καί τά άπηρχαιωμένα στύλ τών πα
λαιών άστικών θεατρικών παραγωγών.

Α ργό τερα  δλες οί κουρτίνες έφυγαν άφί- 
νοντας δλο τό συγκρότημα θεατό κατά τή δ ι
άρκεια τής παραστάσεως, άν καί κάποτε χρη
σιμοποιούνται μεταξύ τών πράξεων. 'Ό ταν οί 
διανοούμενοι σκηνογράφοι καί άρχιτέκτονες, 
τό πλεϊστον Κυβισταί άρχισαν νά ένδιαφέρον- 
ται γ ι’ αύτά τά γυμνά καί καθαρώς κοινωφελή 
κατασκευάσματα, τά μετέτρεψαν σ’ ένα είδος 
μηχανικών συνθέσεων προσθέτοντας στοιχεία 
μετάλλου καί κρυστάλλου. Μ εταξύ τών πρώ
των Ρώσσων διανοουμένων κοντρουκτιβιστών 
τής μετά τήν έπανάσταση περιόδου είνα ι ό 
Νιβίνσκυ, ό όποιος έπενόησε ένα κυβιστικό 
σκηνικό γιά τήν θεατρική παραγωγή τού Βα- 
κταγκώφ τόν «Τουρσντώ», ό Γιακούλωφ καί ό 
Λυόμπαβ Πότιοβα Ά π ό  τό 1920, έποχή πού ό 
Μ έγιερχολντ, έξυπνος καί ικανός σκηνοθέτης 
άρχισε νά τά χρησιμοποιεί, τά Κοντρουκτιβι-
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Οτικά σκηνικά, έγ ιναν πράγμα συνηθισμένο 
στήν Ρωσσία. Ό  Τάϊρωφ, του όποιου τό όνο
μα συνδέεται μέ τόν Κοντρουκτιβισμό είνα ι 
έ·>'ας καλλιτέχνης έκλεκτικός, καί στό έργο 
του διακρίνεται ή έπίδρασις πολλών Ρώσσων 
καί ξένων.

’Εκ προθέσεως δέν καταπιάστηκα μέ τό 
θέμα τής ευεργετικής (δπως πολλοί βεβα ιώ 
νουν) έπιδράσεως τοΰ κινηματογράφου στις 
σκηνογραφίες τού θεάτρου, γ ια τί, κατά τή 
γνώμη μου, αύτή ή έπίδρασις —καί γενικά ή 
έπίδρασις τού κινηματογράφου στό θέατρο— 
δέν ύφίσταται καλλιτεχνικώ ς. Ό  λαϊκός καί ό 
έπ α γγελμα τικός κινηματογράφος ε ίν α ι ούσια- 
στικώς άντικαλλιτεχνικός καί άντιδραστικός, 
καί οί έπ ιδείξεις τού πρωτοπορειακοΰ (ή καλ
λιτεχνικού) κινηματογράφου είνα ι πρός τό πα
ρόν σπάνιες καί χωρίς σημάδια. Λένε πώς ό 
κινηματογράφος έπέδρασε στούς νέους δραμα- 
τογράφους νά κατασκευάζουν τ ις  σκηνές τους 
πολύ μικρές. Ά λ λ ά  πολύ πριν άπό τήν έφεύ- 
ρεσι τοΰ κινηματογράφου έγραψαν έργα μέ μ ι
κρές σκηνές οί Σαίξπηρ, Καλντερόν ντέ λά 
Μπάρκα, Τίρβο ντά Μ ολίνα, Σ ίλλερ , Γ κ α ϊτε 
καί Ποΰσκιν.

Λένε έπίσης πώς οί σχεδιασταί τών μον
τέρνων σκηνογραφιών, ύπό τήν έπίδραση τού 
κινηματογράφου, προσέχουν περισσότερο τή 
ζωντάνια καί στις ιστορικές λεπτομέρειες. 
Ά λ λ ά  ό νατουραλισμός, πολύ πριν γεννηθεί ό

κινηματογράφος, κα τείχε τή σκηνή. “Οσο γιά  
τήν ιστορική άκρίβεια τών σκηνών καί τών κο- 
στουμιών οί σκηνοθέται τών ιστορικών φιλμ θά 
σκανδάλιζαν ώρισμένως τούς σκηνοθέτες τής 
όμάδος Μ αϊνίγγερ  μέ τις χοντροκοπιές τους 
καί τις ιστορικές άνακρίβειες. Κ ινηματογραφι
κός φωτισμός καί έφφέ ύποτίθεται δτι έπέδρα- 
σαν στις σκηνοθεσίες τού θεάτρου, άλλά καί 
πάλι τό ήλεκτρικό φώς εΐσήχθη στή σκηνή πο
λύ πριν γεννηθεί ό κινηματογράφος, καί μάλι 
στα ό ήλεκτρισμός στάθηκε ένας σπουδαίος 
συντελεστής τής σκηνικής έπαναστάσεως τών 
τελευτα ίω ν έτών, τότε πού ό κινηματογράφος 
βρισκόταν στήν πιό χονδροειδή του άνηλικιό- 
τητα. Καί, έκτός αύτών, πρίν καί ό ήλεκτρισμός 
άνακαλυφθεΐ, πρό τριακοσίων χρόνων, κατα
πληκτικά φωτιστικά καί μηχανικά έφφέ παρή- 
γοντο στή σκηνή άπό ’Ιταλούς, Γάλλους καί 
Γερμανούς προοπτικο-διακοσμητάς καί έδώ, 
άπό τόν In igo Jo v res στις μάσκες του.

’Ά ν  ό κινηματογράφος καί μάλιστα ό όμι- 
λών, έξασκεΐ καμμιά έπίδραση, στό θέατρο, 
αύτή ή έπίδραση δέν μπορεί παρά νά είνα ι 
πολύ κακή, έφ’ δσον δημ ιουργεΐτα ι μέ τήν 
πρόθεση νά σπρώξει τόν κόσμο έξω άπό κάθε 
προσπάθεια διανοητική, καί άκόμη νά άπομα- 
κρύνη τις σκέψεις του άπό κάθε έκδήλωσι άν- 
θρώπινης εύφυΐας καί άπό τά προβλήματα καί 
τίς ιδέες πού μάς προβάλλει ή πραγματικότης 
καί ή αίωνιότης τής ζωής.

0 ΤΑ Ρ ΤΟ ΥΦ Ο Σ ΤΟ Υ  ΜΟΜ ΕΡΟΥ ΣΤΟΝ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΑΟ
Είναι θαυμαστό πόσο ενα έργο κλασσικό άναπλη- 

ρώνει τις τεράστιες σκηνικές ελλείψεις .  Τό περίφημο 
Εργο τοΰ Μολιέρου μπόρεσε νά μδς καλύψει κάθε 
προχειρότητα καί άτημέλεια  ϋφους στούς ήθοποιούς 
πού κανένας —έξόν άπό τόν Ά ργυ ρό π ο υλο — δέν μπό
ρεσε νά μπει μέσα στήν άτμόσφσιρα τής έποχής καί 
τοΰ έργου. Γ ια τ ί  ένώ νιώθαμε χαρά γ ιά  τοΰτο καί 
μόνο τό γεγονός δτι παίζονταν Μολιέρος σέ άθηναϊκό 
θέατρο-έπιχείρηση, έκ παραλλήλου λυπόμαστε γ ιά  τό 
θλιβερό τρόπο πού άνεβάστηκε κ ι ’ άκόμα περισσότερο 
γ ιά  τήν άνεπάρκεια τών ηθοποιών. "Ενας ήθοποιός — 
καί ό Ά ργυρόπουλος  στάθηκε πέρα ώς πέρα άψογος, 
μέ μιάν άφάνταστη ύποκριτική δεξιοτεχνία καί σύλληψη 
τοΰ χαραχτήρα μοναδική— όσο τέλε ιος  κΓ άν είναι 
δέν μπορεί ν ’ άναπληρώσει τά τεράστια  χάσματα πού 
άναφαίνονται ίδ ίως στό άνέβασμα ένός κλασσικού Ερ
γου. "Ο μω ς δέν πρέπει κανείς νώ μ ιλά οϋτε γ ιά  τά 
έλλειπέστατα καί κωμικά κοστούμια ούτε γ ιά  τίς ξ ε 
κάρφωτες περροΰκες καί γ ιά  τήν πιό άφελή καί πρω

τόγονη σκηνογραφία, ούτε γ ιά  τόν αύτοδίδαχτο τρόπβ 
τοΰ παιξίματος τών ήθοποιών. Ά ρ κ ε ΐ  Ενας μεγάλος 
Επαινος γ ι '  αύτό καί μόνο τό γεγονός τοΰ άνεβάσμα- 
τος τοΰ «Ταρτούφου». Ό  κόσμος χαίρονταν μόνο καί 
μόνο τό συγγραφέα. Μπροστά του φανερώνονταν ή 
άνεξάλειπτη άξία τών κλασσικών Εργων σ ’ άντίθεση 
μέ τά σημερινά. Ό  <·Ταρτοΰφος» είναι κατ’ ίξο χή ν  
κοινωνική σάτυρα άπό κείνες πού άγαπάει ό λαός, 
γ ιατί βλέπει τό ξεσκέπασμα τοΟ κομποτινισμοΟ, τής 
ψευτιάς γαί τοΟ κοινωνικού θεατρινισμού, τήο ψευτο- 
ευλάβειας, κοίίτοΟ φανφαρονισμού. Ε ίνα ι ή ήθική ά- 
ποκατάσταση τοΰ λαοΟ —στό πρόσωπο τής ύπηρέ- 
νριας— πού δικαιώνεται πάντοτε στις προρρήσεις του 
καί στή διαίαθησή του. ΕΓναι τό σοφό ξεδ ιά λεγμ α  τοΰ 
Κλεάνθη-Μολιέρου τών πιό σωστών έννοιών στή ζωή. 
Καί τό Εργο λύεται — μέ κάποιον βέβα ια  άπό μηχανής 
θεό— έναντίον τοΰ Ταρτούφου πού θέλησε νά συντρί
ψει μιά καλή άστική οικογένεια τήο έποχής τοΰ ν\ο- 
λ ιέρου, πού τόσο πέρνει τά δίκηα της ό συγγραφεύς.
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θ. κ ω τ ς ο π ο υ λ ο υ  : ------------Η ΚΡΙΣΗ ΤΘ Υ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟΥ
ΣΤΟ  ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΘΕΑΤΡΟ   ■μ η  [ά ν κ ο κ ό π η β η ]

Κατά τό έ'τος 1935 το θέατρο παρουσιάζει έ ν 
τονη καλλιτεχνική δράση στό διεθνές επίπεδο. Μία 
άντίθεσις ανάμεσα στόν αστικό δυτικό θεατρικό 
πολιτισμό καί τό σοβιετικό παρατηρεΐται. 'Η  άντί- 
θεσις αυτή σημειώνεται λόγοι τής επαναστατικής 
άνανεώσεως ποΰ πραγματοποιεί τό σοβιετικό θέα
τρο καί τής σχετικής στασιμότητας τοΰ αστικού. Τό 
θεατρικό πρόβλημα, ποιο άπό τά δυο πρέπει νά ύ 
περισχΰει στήν ερμηνεία ενός έργου, ή ίκανότης 
τοΰ σκηνοθέτου ή τό πνεΰμα τοΰ συγγραφέως 
λύεται γιά μέν τή Ρωσσία υπέρ τοΰ σκηνοθέτου, 
τοΰ οποίου διακηρύσσεται ή παντοκρατορία, γιά δέ 
τήν Ευρώπη υπέρ τοΰ συγγραφέως. Ή  τελευταία 
μεγάλη συζήτησις στή Λέσχη τών Καλλιτεχνών τής 
Μόσχας πιστοποιεί άπό τή μιά μεριά δτι μεγάλες 
σκηνοθετικές μορφές, σάν τόν Μέγιερχολντ επί πα- 
ραδείγματι, επέβαλλαν καθ’ δλη τήν γραμμή τήν 
προσωπικότητά τους καί επί τών μεγάλων ακόμη 
ποιητικών έργων, ενφ άπό τό άλλο μέρος χάρις 
στόν Ράντλωφ διακηρύσσεται γιά μιά άκόμη φορά 
δτι, εκείνο ποΰ αξίζει είνα ι ή ποιητική δημιουργία 
άρα τόν πρώτο ρόλο έ'χει ό συγγραφεΰς.

Ά λλά ποιά δυνατότητα έ'χει δ σημερινός συγ- 
γραφεΰς γιά νά αντιμετώπιση τό μέγεθος τής απο
στολής του;

Μέ ποι,ό τρόπο άντιμετωπίζει τό τεράστιο βά
ρος τής δημιουργικής ευθύνης του;

’Ά ν  εξαιρέσουμε τους μεγάλους κλασσικούς {θε
ατρικούς, πού έστάθηκαν πάντοτε σ’ ενα απρόσιτο 
ύψος δημιουργικής ίκανότητος καί πού τά έ'ργα 
των έχρησιμοποίησαν οί μεταγενέστεροι συγγρα
φείς σάν μέσον «άναβάσεως» αν όχι καί «μιμή- 
σεως», οί σύγρονοι συγγραφείς δέν κατώρθωσαν 
νά ξεπεράσουν τά κοινωνικά τους πλαίσια καί ν ’ 
άνυψωθοΰν σέ μιάν ολοκληρωμένη ποιητική οίκου- 
μενικότητα. 'Υπάρχουν αρκετοί διάσημοι συγγρα
φείς άλλά κανένας δσο πρέπει ποιητής. Τοΰτο ο
φείλεται στήν τρομαχτική πίεση τών κοινωνικών 
αντιθέσεων, στή διαφοροποιούμενη πίστη στά ά
τομα καί στά έ'θνη.

’Έ τσ ι ασφαλώς Ινφ θά μπορούσαμε νά αναφέ
ρουμε ξεχωριστά τά ονόματα τών Μπέρναρ Σώ καί 
Ο Νήλ, ως τών περισσότερο αντιπροσωπευτικών 
θεατρικών τής έποχής μας, τό γεγονός δτι άπηχοΰν 
μόνον τίς εξωτερικές καταστάσεις πού σατυρίζει ό 
πρώτος καί τίς εσωτερικές ανησυχίες πού έκ-

φράζει μέ κάποια υπερβολική υποκειμενικότητα δ 
δεύτερος, δέ μάς έπιτρέπέι νά τούς άνακηρύξουμε 
σέ οικουμενικούς θεατρικούς ποιητές. Τό δτι ό 
Σαίξπηρ καί δ Γκα ΐτε ακολουθώντας τά χνάρια 
τών αρχαίων κλασσικών στάθηκαν σ’ ένα στερεό 
βάθρο δημιουργίας «δικαιωμένων μορφών» άπ’ 
δπου απλώθηκαν μέ μιάν αιώνια πίστη σ’δλων τώ$ 
ανθρώπων τίς καρδιές, οφείλεται ακριβώς σ’ αύτό 
τό πράγμα : δτι καί οί δυό τους, πέρνοντας σάν 
ξεκίνημα τίς πρωταρχικές κοινωνικές καταστάσεις, 
τίς συνεχώνευσαν μέσά στό άνθριόπινο αίσθημα καί 
μέ τά απόλυτα γνωρίσματα τοΰ κάθε χαρακτήρα, 
έπλασαν ολοκληρωμένα ποιητικά έργα.

Μά οί σύγχρονοι θεατρικοί στάθηκαν μονάχα 
στις καταστάσεις. Καί γιά τοΰτο άποδείχτηκαν μο
νόπλευροι, συγγραφείς εθνικοί. Δέν υψώθηκαν 
πάνω άπό τήν εποχή τους. Δέ στάθηκαν ανθρωπι
στικά παγκόσμιοι.

Γ ιά  ν’ αποδείξουμε τούς ισχυρισμούς μας σω
στούς θάπρεπε νά κυττάξουμε τή σημαντικώτερη 
θεατρική παραγωγή στά 1935. Καί ό χρόνος αυτός 
γιά τούς αστούς συγγραφείς σημαίνει παράταση 
τής αμφιβολίας καί τών θεατρικών ακροβατισμών. 
Ό  Πιραντέλλο πρώτα-πρώτα μέ τό έργο του «Κ α 
νείς δέν ξέρει πώς» ανανεώνει τή δίχως τέρμα εξο
νυχιστική του ψυχανάλυση, διακηρύσσοντας πάλι 
τήν έκμηδένιση τών ανθρωπίνων προσπαθειών, 
μπροστά στό άνεξερεύνητο χάος τής συνειδήσεως, 
τήν οποίαν κυβερνοΰν μυστηριώδεις δυνάμεις. Αυ
τή ή άγνωστη δύναμις μάς ω θεί σέ κάθε λογής 
εγκλήματα, άκόμα καί σέ κείνα πού ονομάζει «ά- 
θώα». Έ ν α ς  εγκεφαλικός συγκλονισμός ταράζει καί 
to έργο αύτό τοΰ Πιραντέλλο πού άν καί τέλειος 
δεξιοτέχνης δέν κατάφερε ώς τόσο νά άντικρύση 
μέσα άπόνα διαυγές πρίσμα τή σύγχρονη πραγμα
τικότητα. Καί μ ’ δλα ταΰτα οί υποσυνείδητες αυ
τές εμπλοκές πού παρουσιάζονται μέ εξωτερικές 
χτυπητές άντινομίες, φανερώνουν μιάν υπερβατική 
γιά τούς αστούς κατάταξη πραγμάτων, μιά κατά
πτωση τής καπιταλιστικής κουλτούρας γιά τούς 
μαρξιστάς.

Κ ι’ οί ίδ ιο ι δμως οί αστοί, δσοι πέρνουν ώς 
μέτρον συγκρίσεως τούς θεατρικούς πατέρες δέν έ'- 
χουν παρά νά καταφεύγουν σέ άδυσώπητη κριτική 
άκόμα καί δταν πρόκειται γιά τόν Χάουπτμαν. ’Έ 
τσι «δ Ά μλέτος στο Βίττεμπεργκ» κρίνεται άπό
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τούς ’Άγγλους Ιδίως κριτικούς ως ενα γέρασμα τοΰ 
ταλέντου του. Ε ίνα ι μιά καθυστερημένη εκδήλωση 
παληοΰ < (ομαντισμοϋ πού δέν έχει καμμιά σχέση 
μέ τήν εποχή μας, ομολογούνε κ ι’ οί αστοί κρι
τικό!.

Ά κόμα  κρίνεται τό νέο έργο τοΰ Γεράρδου 
Χάουπτμαν σάν ένα παρατράβηγμα τοΰ Σαιξπηρι
κού έργου μέ αρκετή δόση Φρωϋντισμοΰ.

Ώ ς τόσο, ή σύμμιξις αύτή δέ θάπρεπε νά ή 
ταν αδικαιολόγητος γιά τούς αστούς κριτικούς.

Ή  επίδραση τοΰ Φρωϋντισμοΰ τόσο στόν Χά
ουπτμαν δσο καί στόν Λενορμάν σημαίνει μιάν ά- 
ναπλήρωση στις συλλήψεις τών ψυχικών παθών 
πού γίνεται τόσο θαυμαστά άπό τούς κλασσικούς, 
μιάν άναπλήρωση άπό τίς ψυχιατρικές επιστήμες μέ 
τίς οποίες οί σύγχρονοι συγγραφείς προσπαθούν νά 
αιτιολογήσουν τίς εσωτερικές καταστάσεις τοΰ άν- 
θρωπου. Καί εκεί δπου τό πνεΐμα  λείπει παίρνε- 
ται σάν πρότυπο καί οδηγός ό Σαίξπηρ γιά νά κα
λύψει τήν περίτεχνη αύτή κρούστα. Γ ιά  τοΰτο βλέ
πουμε αύτό τό παράξενο κράμα νοσηρότητος—πού 
δικαιολογεί ή επιστήμη—καί τέχνης πού πατρονάρει 
πάντοτε έ'νας μεγάλος κλασσικός.

Ή  βιομηχανοποίηση έχει γενικά μπει στήν τέ- 
χνη τής έποχής μας. ’Έ τσι καί δ Μπέρναρ Σώ στήν 
«Επ ιστροφ ή στό Μαθουσάλα» του φτάνει νά πει 
πώς στά 31820 μ. X. οί άνθρωποι θά γενιόνται 
άπό αυγά καί θ ’ αναπτύσσονται μέ επιστημονικά 
μέσα, σέ λίγα δευτερόλεπτα σάν τά κοτόπουλα άπ’ 
τίς έκκολαπτικές μηχανές τους. ’Έ πειτα  διάφορα 
ειδικά μηχανήματα θά πλουτίζουν τό μυαλό τοΰ 
άνθρώπου χωρίς νά καταλαβαίνει πώς. Θά γίνεται 
δηλ. ένα είδος «έγχύσεως» γνώσεων, πείρας καί συ
ναισθημάτων στό μυαλό τοΰ άνθρώπου μέσα σέ 
λίγα δευτερόλεπτα.

Ή  απίθανη αύτή εκδοχή πού θά μπορούσε ν’ 
άπασχολήση έναν μυθιστοριογράφο τής φαντασίας 
τοΰ Βέρν ή τοΰ Ούέλς, βλέπουμε πώς άποτελεΐ στοι
χείο έπιστημονικής θέσεως και γιά τά σοβαρά έρ
γα. "Ομως αύτό σημαίνει σίγουρα απόλυτη έ'λλειψι 
εσωτερικού πνευματικού περιεχομένου πού ν ’ ανή
κει στόν καθαρό κόσμο τής ποίησης. Κ ι’ έτσι στό 
συναίσθημα δέν μένει άλλο παρά νά πεθάνει. 

οοο
Οί Γ  άλλοι κριτικοί, προσπαθώντας νά δώσουν 

μιά δικαιολογία στό φαινόμενο τής τάσεως πού πα- 
ρατηρεΐται τελευταία στούς Γάλλους συγγραφείς 
μέ τό νά παρουσιάζουν ώς επί τό πλεϊστον ιστορικά 
δράματα, λένε δτι αύτό οφείλεται σέ μερικές γεν ι
κές Ιδέες πού φαίνεται νάχουν στενή σχέση μέ τά

πραγματικά γεγονότα τής έποχής καί πού επιδρούν 
μέ μυστηρια>δη τρόπο στούς συγγραφείς καί στό 
κοινόν.

Ά λλά  ποιά σχέση μπορούν νάχουν μέ τή σημε
ρινή πραγματικότητα τά τοιοΰτου είδους ιστορικά 
δράματα;

Ή  έποχή μας είνα ι έντελώς διάφορη καί αν 
μερικές φορές ξεφεύγει άπό τήν περίοδο τής αύτο- 
κριτικής της, ώς τόσο αναζητώντας.τή «φυγή» αύ
τή σέ αδιάφορα έργα μέ τή μορφή ιστορικών δρα
μάτων άπομακρύνεται πολύ περισσότερο άπό τά 
φλέγοντα καί ζωτικά προβλήματα τής κοινωνικής 
ζωής. Και σ αυτη την περίπτωση τί αντιπροσω
πεύει ή «Έλισσάβετ, ή γυναίκα χωρίς άντρα» τοΰ 
Ζοσσέ, παρά μία έρωτική ιστορία μέσα σέ ιστορικά 
καλουπια , Αρα οι I άλλοι κριτικοί αποτυχαίνουν 
στούς χαρακτηρισμούς των. Στήν ϊδια  κατηγορία 
πρέπει νά καταταχθοΰν καί ό «Βοναπάρτης» τοΰ 
Σαίν Ζώρζ ντέ Μπουελιέρ, ή «Μαντάμ Κ ιένζ» τοΰ 
Ζαν Σαρμαν, και η «Μαργκο» του Έδουάρδου 
Μπουρντέ.

Μάλιστα ό Μπουρντέ πού μέ τούς «Δύσκολους 
Καιρούς» του έδειξε μιά κάποια μεγαλύτερη συνέ
πεια μέ τήν απαίτηση τής έποχής του πού τήν έσα- 
τύρισε, τώρα κ ι’ αύτός, ακολουθώντας τό νόμο τής 
έπιτυχίας κ ι’ όχι τής άνάγκης, τά γυρίζει καί λέει 
δτι ή έποχή μας δέν αντέχει σέ κριτική ή σέ σάτυρα 
καί καλλίτερα νά τή διασκεδάζουμε μέ ερωτικά 
ιστορικά δράματα. «Υ π άρχουν, λέει, στήν κοινω
νική ζωή τής κάθε μιας χώρας περίοδοι πού φ α ί
νονται κατώτερες άπό κάθε κριτική». Κ ρ ίμα - γιατί 
μιά τέτοια ειλικρινής ομολογία κατεβάζει τόσο τό 
έπίπεδο τής χώρας του. Μά πρέπει νά τήν πιστέ
ψουμε πραγματική τούτη τήν ομολογία μιά πούένφ 
γίνονται τόσοι σοβαροί καί σκληροί άγώνες στά 
πεζοδρόμια, οί συγγραφείς τών περισσοτέρων χω
ρών άσχολοϋνται άκόμη μέ τά σεξουαλικά ή τά 
ψυχοσυνθετικά δράματα. Καί τό χειρότερο είναι 
πω5 ΐ] κραιπαλη τούτη του πνεύματος διοχετεύε
ται καί σ’ δλους τούς άλλους άνθρώπους στούς ο
ποίους εμποτίζεται ή πίστη : πώς είνα ι άρρωστοι 
πώς έχουν τέτοια χάλια καί τέτοιες πληγές, .ώστε 
είναι αςιοι περισσότερόν οίκτου παρα κριτικής.

Τ ί τρομερή κατάντια! τί μαρασμός καί τί έξου- 
θένωμα!

Ισχυρίζονται ακόμη οι κριτικοί πώς τό κοινω
νικό δράμα δέν μπόρεΐ νά σταθή, πώς ή άποστο- 
λή του έτελείαισε. Καί τούτο γιατί τό θέατρο δέν 
μπορεί σήμερα να παρουσίαση έξαφνα τίς διαμάχες 
Δεξιών καί Α ριστερών. Δέν μπορεί νά δείξη τά
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ιμπεριαλιστικά εγκλήματα, ούτε τίς τραγικές συν
θήκες ώρισμένων υποδούλων τάξεων, οΰτε τίς τε
ράστιες κοινωνικές αντιθέσεις, γιατί άπλούστατα 
θά διακινδυνεύσει τήν ασφάλεια του. Καί προκει- 
μένου νά χρεωκοπήσουν οί θεατρώναι καί οί συγ
γραφείς καλλίτερα νά έπιστρέψωμε στό ιστορικό 
δράμα πού δέν πειράζει καί δέν ενοχλεί κανέναν. 
Καλλίτερα νά ζήσουμε αναδρομικά τό παρελθόν.

Μέ λίγα λόγια οί αστοί κριτικοί δμαλογοΰν μ ’ 
δλη τους τήν περηφάνεια πώς ή έποχή τους είναι 
δειλή, νοθε μένη, ή κάτι χειρότερο : ΙΙώς συνειδητά 
καταπνίγει κάθε ξεσκέπασμα πού δέν συμφέρει 
στις άρχουσες τάξεις, κάθε φανέρωμα αυτών τών 
πληγών πού μας κάνουνε— δήθεν—ά'ξιους οίκτου! 
«Κοινωνική κριτική δέν μπορεί νά γίνη δταν μα
ζεύονται στόν ουρανό τά μαύρα σύννεφα τής κα
ταιγίδας» λέει ό Μπουρντέ. Άλλά αύτή ακριβώς 
είναι ή πιό πεπλανημένη ομολογία μιας στροφής 
πού σημειώνεται στούς αστούς εξ αιτίας τής αιώ
νιας ύποχωρήσεώς των...

Τό ιστορικό δράμα γιά νά σταθή σήμερα μέσα 
στό πνεύμα τής έποχής πού συνδέεται μέ τά πραγ
ματικά γεγονότα της, πρέπει νά βασισθή ώρισμένα 
σέ μιά μέθοδο, σέ μιά κοσμοθεωρία κοινωνική.’Α
φού δέν είνα ι δυνατόν νάχουμε μεγάλους ποιητές, 
πού αυτόματα αυτοί πάντοτε αγκαλιάζουν καί δί
νουν τή χαρακτηριστική σφραγίδα τής έποχής τους, 
μέσα σέ γεγονότα ή σέ πρόσωπα, τότε θά ήταν δυ 
νατόν νά ύπάρξη μιά συναρμολογημένη μορφή 
τέχνης βασισμένη σέ μιά κοσμοθεωρία. ’Έ τσ ι οί 
ρωμαντικοί καί οί συμβολισταί συγγραφείς τών 
περασμένων περιόδων έ'δειχναν δτι ύπακούουν σέ 
κάποιο γενικώτερο επιβεβλημένο νόμο ή δτι πρώτη 
φορά έ'σπαγαν τά προγενέστερα καλούπια γιά νά 
κηρύξουν μιά φιλολογική επανάσταση. Σήμερα τό 
σύνθημα τής έποχής γιά τούς λογοτέχνες καί θεα
τρικούς είνα ι ή συνέπεια καί ή έκφραση τής ομα
δικής ανάγκης τών λαών. Σήμερα τό ιστορικό 
δράμα μπορεί νά είνα ι καί αυτό μιά συνυφασμένη 
μέ τήν πλοκή τού έ'ργου κριτική τών περασμένων 
περιόδων σ ύ μ φ ω ν α  μ έ  τ ή ν  ι σ τ ο 
ρ ι κ ή  μ έ θ ο δ ο .  'Η  αντικειμενική αυτή 
μέθοδος μπορεί ν ’ άποσοβήση κάθε προκατάληψη 
έκ μέρους τοΰ συγγραφέως καί συγχρόνως ν ’ άπο- 
μακρύνη τόν κίνδυνο καταστροφικών κηρυγμάτων, 
ιδεολογικών καί πολιτικών συνάμα. Ά λλά πάνω σ’ 
αύτή τή μέθοδο μόνον οί Ρώσσοι έργάζονται σή
μερα. Ο ί Ευρωπαίοι καί οί Α μερ ικα νοί εκπρόσω
ποι θεατρικοί— έκτος άπό λίγους πρωτοπόρους— 
δουλεύουν μέσα σέ μιαν άναρχη τελείως ιδεολογι

κήν ατμόσφαιρα. Ε ίνα ι συγκεχυμένοι καί ακατά
ληπτοι, νοσηροί καί άτομικιστές.

Τό σύγχρονο θέατρο μή μπορώντας νά άντλήση 
τή δύναμή του άπό τήν ποιητική εργασία τών στε
γνών δημιουργών του, καταφεύγει στήν εξωτερική 
ένδειξη τής πρωτοτυπίας του. 'Η  χαλάρωση τοΰ 
ένδιαφέροντος γιά τά έργα πού στεροΰνται πραγ
ματικού πνευματικού περιεχομένου άντιστρόφως 
γίνεται έντατική προσοχή γιά τόν τρόπο πού άνε- 
βάζονται τά έργα αύτά. Τά σκηνικά τεχνάσματα 
γιά τούς Εύρωπαίους έχουν αποκτήσει τέτοιαν α
παραίτητη θέση στήν έννοια τοΰ θεάματος ώστε 
καί οί συγγραφείς νά συνδέωνται μ ’ αύτή τή σκη
νική πρωτοτύπηση καί νά φιάχνουν εξ αρχής τά 
έ'ργα των μέ άπειρες σκηνοθετικές σημειώσεις καί 
μέ άπειρα θεατρικά περιστατικά δέοντα ν ’ άποδο- 
θοΰν μέ τό σύγχρονο σκηνικό τρόπο. Αύτή ή τρο
μερή κατάπτωση στούς συγγράφει, έπέφερε τήν 
παντοδυναμία τοΰ σκηνοθέτου. Έ πέφερε καί αύ
ξηση τοΰ θεάματος εις βάρος τοΰ ποιήματος. Κα
νένα μέρος τής γης δέν μπόρεσε νά ξεπετάξει άπό 
πάνω του τόν τύραννο σκηνοθέτη ή σκηνογράφο, 
γιατί αύτός ήταν ΐσα-ΐσα τό μυστικό τής άναπλή- 
ρωσης τοΰ συγγραφέα. Ά λλά  δέν μπορεί νά εΐνα,, 
κανείς άδικος δσον άφορςί τήν άποστολή τοΰ σκη
νοθέτη. Αύτός ήρθε στήν αρχή σάν ρυθμιστής, 
τής ομαδικής παράστασης καί κατέληξε νά γίνη καί 
ό έμπνευστής της. Έμπνευστής ό όποιος έ'περνε 
τά εργαλεία του άπό τήν πείρα τοΰ παρελθόντος, 
καί τοΰ παρόντος. Ό  σκηνοθέτης σήμερα έμφανί- 
ζεται καί σάν συγγραφεύς. Πλουτίζει τό υπό διδα 
σκαλίαν έργο, μέ διάφορες πολύτιμες σημειώσεις 
καί οδηγίες οί όποιες σχηματίζουν τή φόρμα τής 
παράστασης. Ό  σκηνοθέτης δέν είναι ανωφελής 
παράγων τής σημερινής παρατηρούμενης έλλειψης 
στούς συγγραφείς. Φαντάζεται λοιπόν κανείς τί ω
ραία πού θά ήταν ή εφεύρεσή του, δν στέκονταν 
στή θέση του, ώς ρυθμιστής μονάχα τής παράστα
σης πού θά ένέπνεε κυρίως ή μεγάλη πνοή τού δρα
ματικού ποιητή. Φαντάζεται κανείς πόση μεγάλη 
αρμονία καί λογική τοποθέτηση τών πραγμάτων 
θά υπήρχε, αν φανερώνονταν κ ι’ ό ποιητής. Τότε 
ό σκηνοθέτης θά έ'περνε τήν πραγματική θέση του 
στήν έννοια θέατρο. Θά ήταν άπλούστατα έ'να μη
χανικό κίνητρο, έ'νας δευτερεύων άλλά απαραίτητος 
συντελεστής τής παράστασης. Ά λλά  ή ανησυχία 
τή ; έποχής μας καί ή έλλειψη τοΰ συγγραφέως έχει 
φέρει τή σχετική παντοδυναμία του. Καί γιά τούς 
Εύρωπαίους καί γιά τούς Ρώσσους ό σκηνοθέτης 
είνα ι σήμερα αναπληρωτής τοΰ συγγραφέως ή τής

/2 Θ Ε Α Τ Ρ Ι Κ Η

κοσμοθεωρίας.
οοο

Τό εργο τοΰ Ή λία Σελβίνσκυ. «Ούμκα, ή λευκή 
αρκούδα», έχει κάποια σημάδια αντιπροσωπευτικά 
τής έποχής του : τήν αιώνια πάλη τοΰ παρελθόντος 
μέ τό παρόν. Τήν έκμετάλευση τών ημιάγριων άπ’ 
τούς πολιτισμένους, κάποιαν πρωτόγονο αγριότητα 
που επιβάλλει στόν Ούμκα νά θανατώση τό γερο
πατέρα του πιεσμένος άπό τό βάρβαρο τοπικό έθ ι
μο, τή διαφώτισή του άπό τόν επιστημονικό σο
βιετικό δμιλο, τέλος τή μακρυνή έπανάσταση πού 
θά δώση στούς φτωχοί ς τής χώρας του τή λευτεριά 
τους. Κ ι’ δλ’ αύτά ενωμένα μέ μιά γερή δραματική 
συγκίνηση. Ή  « ’ Επανάσταση τοΰ καθηγητή Σοκό- 
λωφ» τοΰ Μπελοτσερκόφσκυ καί ό «Αλέξανδρος 
Ποΰσκίν» τών^Ιπουλγκάνωφ καί Βερεσάγιεφ είναι 
μερικά άπό τα τελευταία έργα τής Σοβιετικής πα
ραγωγής.

"Ολ* αύτά τά Σοβιετικά έ'ργα φαίνονται νά υ
πακούνε στήν κοσμοθεωρία τους. Ε ίν α ι κάποιος 
πειθαρχημένος, ωφελιμιστικός δρόμος πού φαίνε 
ται νά έξυπηρετει πολύ περισσότερο τίς λαϊκές μά

ζες παρ’ δσον ό «Εκατομμυριούχος» τοΰ Μπέρναρ 
Σώ πού μέ τόν πνευματώδη του διάλογο προσπα
θ ε ί νά κατευνάση τή μανία τών αστών, τή μανία 
γιά τά έκατομμνρια.

«Τ ό  θέατρο σήμερα σφαδάζει κάτω άπό μιά 
θανάσιμη αγωνία, λέει ο Ράνχαρτ. Τό δημιουργικό 
ανθρώπινο πνεύμα εγκαταλείπει τό θέατρο».

Τό θέατρο θά σωθή άπό τόν ήθοποιό, λέει ο 
Ράϊνχαρτ. Μά σίγουρα αυτό είνα ι μιά υποκειμενική 
γνώμη τοΰ Γερμανού σκηνοθέτη γεμάτη συμπάθεια 
γιά τόν ηθοποιό. Ό  ήθοποιός είνα ι πάντοτε έ'να 
ταιράστιο κεφάλαιο στήν δλην υπόθεση τοΰ θεά
τρου. Ά λλά είναι καί τό μόνο πρόσωπο πού πα
ρουσιάζεται χωρίς σ ο β α ρ ή  ε υ θ ύ ν η  στόν 
καθοδηγητικό τομέα τής τέχνης τοΰ θεάτρου. Τήν 
εύθύνη τήν έχει ολόκληρη ό συγγραφεύς. Ε ίνα ι ό 
εντεταλμένος κατ’ ευθείαν άπό τό Θεό, γιά νά τό 
πει κανείς έτσι, γιά τό έργο αύτό. Κ ι’ δταν δέν ά- 
σκεΐ δπως πρέπει τήν εντολή του τό θέατρο ξεπέ
φτει. 'Η  σημερινή παρακμή τοΰ θεάτρου είνα ι πα
ρακμή μεγάλων δραματικών ποιητών.

Θ Α ΝΟ Σ Κ Ω ΤΣΟ Π Ο Υ Λ Ο Σ

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΟ Θ Ε Α Τ Ρ Ο : «Ο ΔΟΝ Κ Ι Χ Ω Τ Η Σ » * · ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

Τό Θρυλικό Εργο τοΰ Θερβάντες Εχει διασκευαστεί 
ώς τώρα άρκετές φορές γ ιά  τό θέατρο άπό ξένους καί 
δικούς. Καί τοΰτο γ ιατ ί ή λα τρε ία  τής άνθρωπότητος 
πρός ένα τόσο τέλε ιο  εργο Εκαμε καί τούς θεατρικούς 
νά σκεφθουν νά τό δραματοποιήσουν. Ώ ς  τόσο, ή 
έποχή μας είναι μιά έποχή κστά τήν όποιαν Εχει άπω- 
λεσθε ΐ φαίνεται ή Εννοια τής θεατρικότητος. ” Αν πα
ραδεχθούμε δτι τό θέατρο έξυπηρετρϊται μόνο μέ έρ
γα καθάρώς θεατρικά, έργα δηλ. πού άνεξάρτητα άπό 
μιά διαγραφή χαρακτήρων Εχουν κοϊ σύγκρουση δρα
ματικών παθών, τότε δσα βασίζονται οτό πρώτο μόνο 
μέρος δηλ. σέ μιάν άπλή διαγραφή χαρακτήρων δέν 
είναι μέσα στήν έννοια: θέατρο. Καί ό «Δόν Κιχώτης» 
δπως ε ίναι άπλωμένος στό μυθιστόρημα, άναγκαστικά 
καί στό θέατρο προσλαμβάνει τή μονομέρεια δ ιαγρα
φής χαρακτήρων, συμβόλων πιά γ ιά  τήν αίώνιαν άξία 
τους.

Ά φ ο ΰ  λοιπόν ή έποχή μας Εχει χάσει τήν όρα- 
τότητσ τής αύστηρής θεατρικότητας καί Εχει άποκλίνει 
πρός τήν καθ' οίονδήποτε τρόπον έξυπηρέτηση τοΰ 
θεάτρου, Εστω καί δ ιά μέσου διασκευών ή άλλων θ ε 
ατρικών θεαμάτων ώργανωμένων σύμφωνα μέ κάποια 
σκοπιμότητα άπό τόν σκηνοθέτη, τότε θάπρεπε νά 
σκεφθοΰμε ποιός θάταν ό καλλίτερος τρόπος γιά  τήν 
όργάνωση τοΰ θεάματος. Ό  «Δόν Κιχώτης» λοιπόν 
είναι Ενα τέτοιο κατ’ έξοχήν λαϊκό θέαμα. Π αράλληλα 
μέ τήν κλασσική άξία του, νά κατορθώνει νά δίνει 
μιάν αιώνια μορφή σ' δλο της τό πλάτος, καθώς κω 
μικοτραγικά τή δ ιαγράφει,  Εχει στοιχεία  πού άναμφι- 
σβήτητα άνάγονται στό λαϊκό γλέντ ι καί χιούμορ. Τά 
γιορταστικά στοιχεία  του: ο! κάμποι δπου ά’ αζητά τίς

Τ Ε Χ Ν Η

περιπέτε ιές του ό άναστημένος ιππότης τοΰ Μεσαίωνα, 
τό γλέντ ι τής κουβέρτας, απ’ τούς άπλούς άνθρώπους, 
χανιτζήδες, άγωγιάτες κ« ί χαροκόπους, δλο τό λαϊκό 
χιοΰμορ έμποτισμένο στό πνεΰμα τοΰ Σάντσου, είναι 
στο ιχεία  πού άποζητοΰν Ενα χρώμα λαϊκοΰ ξεφαντώ 
ματος καί περίσσιας χαράς. Τό λαϊκό λοιπόν τοΰτο 
θέαμα, πού μυρίζει άπ’ άλλη πλευρά κάποιο γ ιορτα
στικό μυστήριο άποζητα τό ύπαιθρο. Ά π ο ζη τα  μιάν 
όργάνωση θεάματος στό ύπαιθρο. Έ κ ε ΐ  τά τραγούδια 
κ’ οί χοροί Έ κ ε ϊ  ή χωριάτικη ζωή καί οί βουνίσιες 
περιπέτειες, σέ τρίστρατα κι' άνεμόμυλους, σέ κοπάδια 
άπό ζωντανά, έκεϊ οί ταξειδιώτες καί τά φανταστικά 
κονταροχτυπήματα τοΰ «Δόν Κιχώτη». Έ κ ε ϊ  τό γλέντι 
τής κουβέρτας καί τό τραγικό γύρισμα τοΰ «Δόν Κι
χώτη» στόν άραμπά.

Ό  θεατρικός πολιτ ισμός μάς έμποδίζει δυστυχώς 
νά δοΰμε τ ίς άγνές πηγές τοΰ θεάτρου, νά ζητήσουμε 
τίς άπλές συγκινήσεις σ.τήν ώμορφιά τοΰ τοπίου, τής 
έξοχής. Κάθε Εργο, κάνει δέν κάνει, ε ίναι καταδικα
σμένο νά δε ι  τήν άναπαράστασή του μέσα στά στενό
χωρα δρια μιας σκηνής διευθετημένης σύμφωνα μέ 
κάποιο συμβατικό τρόπο. Ή «αύτενέργε ια» πού πέρνει 
τό κατάλληλο εργο άνεβαζόμενο στό εύνοϊκώτερο πε
ριβάλλον εί^αι κάπως άγνωστο άκόμη. Καί ό νατου
ραλισμός τοΰτος πού ε ίναι τοποθέτηση τοΰ Εργου στόν 
άνοιχτό χώρο, μέ ρεαλιστικό αίσθημα καί παίξιμο, 
ε ίναι κάτι πού τό γνωρίζει ό τόπος σάν άληθινό καί 
παγκόσμιο φαινόμενο σκηνοθεσίας, δταν έπιτύχει στό 
σκοπό του: δηλαδή νά θερ ιέψει τήν ψυχή μας καί νά 
τής δώσει καινούργιο θάρρος γιά  μπρός.

Κ. Μ Α Ν ΙΑ Τ ΗΣ
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ΤΑΠΕΙΝΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΡΟΝΕΜΕΝΟΙ
Συνέχεια άπό τό προηγούμενο

Α Λ ΙΟ ΣΑ .— (etv’ ενας νέος 19 χρονώ π ου μοιάζει 
περισσότερό με κορίτσι, έ,αιθός μέ φυσικά μπον- 
χλατα χρυοα μαλιά. Τό χρώμα του και τό ά- 
παϊ,ό του δέςμα δείχνουν πώς είναι γέννημα εκ- 
λεπτιαμένης μά καί εκφυλισμένης ράτσας. Μόλις 
βλέπει τό Βάνια ξεχνά τη Νατάαα καί τρέχει 
κοντά τον, τον αρπάζει καί τό δυο χέρια και 
τοΰ τα σφίγγει). Ε ίνα ι καιρός τώρα πού ήθελα 
νά σας μιλήσω σάν σέ αδερφό. Πόσα δέ μού- 
•/ει πει για σάς ΐ) Νατάσα. Είδοθήκαμε δμως 
τόσο λίγο...ελάχιστα μιλήσαμε μαζί...”Ας είμα 
στε φίλοι και.,.συχωρεστε μας (σκύβει τό κεφάλι 
κοκκινίζοντας ντροπαλα. 'Εξαφνα νοιώθοντας 
πως ο Βάνιας στη μακροθυμία του αντί γι'" 
απαντηση τοΰ σφίγγει τα χέρια, ξεφωνίζει με 
χαρά) ’Ά!^ μοΰ σφίγγετε τά χέρια ; Λοιπόν ναί ; 
Ευχαριστώ. (αγκαλιαζει το Βανια καί τόν φιλεϊ. 
’Έξαφνα θυμάται τη Νατάαα) ”Ω! Συγγνώμην, 
( ’Έρχεται κοντά της παίρνει τό χέρι της καί τής 
το φιλεϊ κανονικό σε στάση προσοχής. Μιά ρα- 
φιναριομένη, επιοημη, doiozoxgatixr] κίνηοη).

Ν Α Ι Α Σ Α .  — (Μεθυσμένη άπό χαρά) Ναί ..ναί, ’Α- 
λιοσα. Ε ίνα ι φίλος μας, είνα ι αδερφός μας ό 
Βάνιας. Μας συχώρεσε κ ι’ δλα.Χωρίς αυτόν δέ 
θά μπορούσαμε νάμαστ’ ευτυχισμένοι. (Ξαφνικά 
ή X a Qa τ ης σκοτεινιάζει, ενα τρεμούλιασμα φαί
νεται βτά χείλη της). ’Ά .,.τ ί σκληροί ποΰ είμα
στε. Βανια, γύρισε πισω, σπίτι μας, κοντά τους. 
ξέρουν τόσο καλά τή χρυσή σου καρδιά πού, 
κ ι5 άν δέ μέ συχωρέσουν εμένα, άμα δοΰν πώς 
εσύ μέ συχώρεσες, ή οργή τους θά μαλακώσει. 
ΓΙες τους τα ολα μέ λόγια πού νά βγαίνουν άπ’ 
τήν καρδιά σου...'Υπερασπίσου με, σώσε με. Πες 
τους Βάνια, πώς ή κόρη τους ξέρει καλά πώς 
δε μπορούν νά τή συχωρέσουν. Κ ι’ αν αυτοί 
μέ συχωρούσανε, ο Θεός δέ θά μέ συχωρούσε, 
τό ξέρω. Μά κ ι’ άν μέ καταραστοϋνε, εγώ θά 
προσεύχομαι γ ι’ αυτους σ’ δλη τή ζωή μου. Αχ 
γιατί νά μήν μπορούμε νάμαστ’ δλοι ευτυχισμέ
νοι; Γ ιατί; Γ ιατί; (Ξαφνικά κρύβοντας μ ’ απελ
πισία τό πρόσωπο) Θεέ μου, τ ί έκανα ! !

Α Λ ΙΟ ΣΑ .— (Σάν παιδί, τρομαγμένος ά.ι ’ τον πόνο 
που δεν τον νοιώθει τήν αγκαλιάζει σφι

χτά καϊ ορμητικά) Σ ’ αγαπώ Νατάσα!
Β Α Ν ΙΑ Σ. (Σ ε μια στιγμή αδυναμίας, ξεοπώνιας 

καίρίχνοντας βλέμμα κατήγορον ο τόν Άλιόσα). 
Πώς μπορέσατε νά τής ζητήσετε τέτοια θυσία 1

Α Λ ΙΟ Σ Α .— ( Άφίνοντας αμέσως τή Νατάσα με υ- 
φ^ς παιδιοΰ που τό μαλώνουν). Μή μέ καταδι
κάζετε, μη, οχι έτσ ι...’Ακούστε. Αύτή ή δυστυ
χία δέ θά βαστάξει παρά μόνο μιά στιγμή. Ε ί
μαι βέβαιος γ ι’ αυτό. Δέ χρειάζεται παρά λίγη 
δύναμη, νά υποφέρουμε αύτή τή στιγμή. "Ολη 
η αφορμή είνα ι μιά ανόητη οικογενειακή πε-

ρηφανια. Ε κείνο ι οι καυγάδες πού μπορούσαν 
καί νά λείπουν. Οί δίκες. ."Ολα δμως αυτά θά 
πάρουν ενα τέλος. Θά ενωθούμε δλοι ξανά καί 
οι γονείς μας βλέποντας μας τόσο ευτυχισμένους 
θα τα ξεχάσουνε δλα, κ ι’ ό γάμος μας θά γίνει 
αφορμή νά φιλιώσονν κι’ αυτοί μεταξύ τους. 
’Εγώ τό σκέφτηκα πολϋ καί θαρρώ πώς ετσι 
θάρθουν τά πράματα. Τ ί λέτε καί σείς ;

Β Α Ν ΙΑ Σ .— ( ’Απορώντας με τήν αφέλειά του) Μ ι
λάτε γιά γάμο; Μά πότε θά παντρευτήτε ;

Α Λ ΙΟ ΣΑ .— (σα νά μιλά γιά τιποτένια πράματα) 
Αμέσως! Αύριο κ ι’ δλας. ’Ή ...μπορεί νά μήν 

προφτάσουμε αύριο,μεθαύριο δμως,αύτο αλήθεια 
δέν τδχα σκεφθή καί δέν ελ α β α ,^ 'ο ό , νά... ε- 
λεγα κι ολα πως μπορεί καί νά μην ερχότανε 
σήμερα ή Νατάσα στό ραντεβού μας. "Υστερα 
κ ι’ ο πατέρας μου ήθελε καί καλά νά μέ πάει 
απόψε στήν άρραβοονιαστικιά μου.. . (γελώντας) 
το ξερετε πως θέλουν νά μέ παντρέψουν. Ή  
Νατάσα θά σάς τό είπε, ναί; Μά εγώ δέ θέλω. 
Βλε/τετε δμως, ετσι δπως ήταν μπερδεμένα τά 
πραγματα δεν μπορούσα τίποτα νά υπολογίσω 
στά σίγουρα. Πάντα δμως θά στεφανωθούμε 
μεθαύριο. Βέβαια...φυσικά..αύτό πρέπει εξάπαν
τος νά γίνει άλλοιώς, δέν ε ίν ’ ετσι; Αύριο φεύ
γομε κ ι’ δλα κατά τό δρόμο τού Ψκώφ. Κ άθετ’ 
εκεί κάπου ένας συμμαθητής μου απ’ τό λύ
κειο. Λαμπρό παιδί. Θά βρούμε κανένα παπά. 
’Ώ! αλήθεια δέν ξέρω σίγουρα αν βρίσκετ’ έκεϊ 
παπάς! Θάπρεπε βέβαια αύτό νά τδχα μάθει 
άπό πρίν, μά, νά!— γιατί σάς λέω— δέ μούμεινε 
καιρός. 'Ως τόσο αύτό δέν είνα ι τίποτα.Μιά α
πλή λεπτομερεια...Μπορούμε δμως νά κουβαλή
σουμε κανέναν παπά άπ’ τά γειτονικά χωριά. 
Κρίμα μόνο πού δέ βρήκα καιρό νά γράψω δυό 
λόγια στό συμμαθητή μου...καθόλου παράξενο 
νά μή βρίσκεται σπίτι του κείνη τήν ώρα . . . 
Μπά.,.τί πειράζει; Φτάνει νάχει πάρει κανείς 
τήν απόφαση κ ι’ δλα θά πάνε μονάχα τους.Σιό 
μεταξύ ώς αύριο ή Νατάσα θά μείνη μαζί μου. 
Νοίκιασα ένα μικρό διαμέρισμα καί θά κατοι- 
κήσουμ’ εκεί άμα γυρίσουμε, γιατί, καταλα
βαίνετε, δέ θαμαι πιά ένα παιδί, θάμαι πιά έ 
νας παντρεμμένος! καί δέν ταιριάζει νά γυρίσω 
καί νά καθήσω στό σπίτι τού πατέρα μου.Θάρ 
χεσθε βέβαια καί σείς Ίβάν Πετρόβιτς νά μάς 
βλέπετε— δέν ε ίν ’ έτσι; -Θ άρθουν κ ι’ δλοι οί 
παλι ί  συμμαθητές μου άπ’ τό Λύκειο...Θά κά
νουμε βεγγέρες... (πλημμυρισμένος άπό χαρά) ά! 
τί ευτυχισμένοι πού θάμαστε Νατάσα μου. . . 
( τήν αγκαλιάζει).

ΒΑ Ν ΙΑ Σ. — ( Που α δλο αύιό τό διάστημα εχει ρί
ξει έπανειλημένως τά μάτια του στη Νατάαα 
κάθε φορά που ή Ακατάσχετη φλυαρία τοΰ Ά -  
λιόαα ξεπερνοϋαε τά δρια τής αφέλειας καί τής

Θ Ε Α Τ Ρ Ι Κ Η

επιπολαιότητας τοΰ φεύγει τώρα, γεμάτο αγωνία 
ενα) : Νατάσος.

Ν Α Τ Α Σ Α .— (Που ώς τώρα απαντούσε στά βλέμ
ματα τοΰ Βάνια με βλέμμα ικεσίας και με χα
μόγελο οίκτου σά νά ζητούσε επιείκεια για τόν 
Άλιόσα, τώοα τά χείλη της ψιθυρίζουν σιγά ) : 
Να αύτος είναι (καί σηκώνει τους ώμους καί 
ρίχνει τό βλέμμα στόν ουρανό σά νά λέει : «Τ ί 
ν'χ κάνω»;
Α Λ ΙΟ ΣΑ  . — (πού ξαφνιάζεται άπό τά λόγια τους 
τούς κοιτάζει μιά στιγμή σά φοβισμένο παιδί 
που τό ταάκωαααν νά κάνη κάποια αταξία κ ι’ έ
ξαφνα σκάει ενα ηχηρό, αθώο, παιδικό γέλοιο) 
Χά! χά! είμα ι λιγάκι επιπόλαιος, δέν ε ίν ’ έτσι: 
Αύτό μοΰ τό λέει κάθε μέρα ό πατέρας μου, 
καί...πότε, πόιε μοΰ τό λέει κ ι’  ή Νατάσα (σο
βαρά και μ ’απόλυτη ειλικρίνεια) Μά θ ’άλλάξω! 
”Ω! τώρα Ίβάν Πετρόβιτς, σάς ορκίζομαι πώς 
θ ’ ά λΜ Ε ^. Ή  Νατάσα μου είναι τόσο έξυπνη 
κ ά ^ Τ ^ ^ ^ ο β α ρ ή ! ’Έ χει τέτοια δύναμη ν’ αλ
λάζει τούς χαρακτήρες. Θά δήτε! Θά δήτε! (<${,- 
πάζει τό χέρι τής Νατάσας καί τό φιλεί) Πόση 
πεποίθηση έχω σέ σένα, γλυκεία μου Νατάσα- 
μή μοΰ θυμώνεις...θά κάνω δ,τι θές, δπ(ος θές, 
ναί αγάπη μου;
( Μιά στενόχωρη σιωπή).

Β Α Ν ΙΑ Σ .—(πού δεν μπορεί παρ’  δλα τά ικετευ
τικά βλέμματα τής Νατάσας νά συγκράτηση τή 
λύπη του λέει στόν \Αλιόσα με ϋφος πικρής ε
πιτίμησης) Μά ό πατέρας σας...6 πατέρας σας... 
είστε τόσο βέβαιος πώς ό πατέρας σας θά σάς 
συγχωρέση;

Α Λ ΙΟ ΣΑ .— Γιατί νά μή μέ συχωρέση ; Ό  ίδιος 
τάχα δέ λέει πώς δέν έχω άνδρικό χαρακτήρα-, 
πώς δέν είμα ι σοβαρός, πώς είμα ι επιπόλαιος, 
απερίσκεπτος, παιδί; Να τώρα πού τοΰ αποδεί
χνω καθαρά πώς είμα ι άντρας, δέν ε ίν ’ έτσι;- 
άφοΰ παντρεύομαι 1 Δέν είνα ι μικρό πράμα νά 
παντρεύεται κανείς.Τώρα πειά δέν είμα ι απλώς 
ένα παιδί, είμα ι κ ι’ εγώ σάν δλους τούς παν- 
τρεμμένους καί θά ζώ μέ τήν εργασία μου I 
’Ά ς  μ ’ άνάθρεψαν μ’ άλλες ιδέες. Ή  Νατάσα 
μοΰ είπ ε πώς \\ εργασία δέν είνα ι ντροπή. Λοι
πόν θά έργασθώ. Τώρα τελευταία σκέφτηκα πο 
λύ σοβαρά πάνω σ’ αύτό τό ζήτημα, γιά μιά 
σοβαρή καί θετική εργασία. Ξέρετε τ ί σκέφτη
κα Ίβάν Πετρόβιτς; Θά γίνω σάν καί σάς. Θά 
γράφω κ ι’ εγώ βιβλία. Τήν περασμένη νύχτα 
σκέφτηκα ένα μυθιστόρημα πού θά γίνει πολύ 
ωραίο. Τό θέμα τό πήρα άπό μια κωμωδία τοΰ 
Σκρίμπ. Θά σάς τό διηγηθώ, μά δχι τώρα.Μιά 
άλλη ώρα...Τό σπουδαίο είνα ι πώς αύτή ή δου
λειά φέρνει χρήματα. Εσάς δέ σάς πληρώνουν 
γ ι’ αυτά πού γράφετε; έ, λοιπόν νά .. .έτσι καί 
γώ. Φτάνει εσείς Βάνια πού είστε τόσο καλός 
νά θελήσετε νά μέ συστήσετε ι^τίς εφημερίδες 
καί νά συνεννοηθώ μέ τούς συντάχτες. ’Ά .  . . 
βέβαια ξέρω πώς τώρα στήν άρχή δέ θά κερδί- 
ζω καί πολλά...Μά έχω ένα σωρό μικροκοσμή-

ματα, θά τά πουλήσω κ ι’ έτσι θά βρούμε τρό
πο νά ζοΰμε ό Θεό; ξέρει πόσο καιρό, κ ι’ έπειτα.

ΒΑ Ν ΙΑ Σ (με δύσκολα ουγκρατημένη οργή) Μά γιά 
τδνομα τού Θεοΰ δέ σκεφτήκατε τί θ ’ άκολου- 
θήσει μεταξύ τοΰ πατέρα σας καί τού δικού 
της; Τ ί φαντάζεσθε πώς θά γίνη άπόψε στό 
σπίτι της;

Ν Α ΤΑ ΣΑ .— (γίνεται κατάχλωμη κ ι’ αρπάζει τόν 
Αλιόσα ο τήν αγκαλιά της σάν γιά νά τόν προ- 

ατατέψη άπό τό Βάνια) Βάνια! Βάνια! δχι, έτσι 
καλέ μου Βάνια! Βλέπεις καλά πώς δέ μπορεί νά 
γινη άλλοιώς, (άφινει τόν ’ Αλιόσα καϊ συατρέφε 
νευρικά τά χέρια) Θεέ μου δέ μπορώ νά κάνω 
άλλοιώς! Δέ μπορώ!...

Α Λ ΙΟ Σ Α .-  (τήν άγκαλιάζει τρομαγμένος) Νατάσα, 
αγάπη μου! Μά τί έχεις, Θεέ μου; Μήν ανησυ
χείτε Ίβάν Π ετρόβιτς. Μήν ανησυχείτε, είνα ι 
μαζί μου. Σ ά ; εγγυώμαι γιά τήν εύτυχία της μέ 
τη ζωή μου (ξαφνικά καθώς στρέη>ει πρός τή 
Νατάσα, βλέπει αριστερά σά νά προσηλώνεται 
πρός ενα ώρισμένο σημείο) έ; τί; ώ.,.νά είδατε; 
Ξεχάσαμε τό αμάξι. Ό  άμαξας μάς κάνει νοή
ματα μέ τό καμτσίκι του. Φυσάει δυνατά καί τ’ 
άλογό του θά ήταν πολύ ίδρωμένο γιατί τόν έ
βαλα πολύ νά τρέχη δταν ερχόμαστε. Πρέπει 
νά φύγο>με Νατάσα. Δέ μπορεί πιά νά σταθή 
έκεϊ. Καλή νύχτα Ίβάν Πετρόβιτς (περνά αρι
στερά άφοΰ σφίξει τό χέρι τοΰ Βάνια, καϊ γέρ
νει πρός τόν άμαξα) : ’Ερχόμαστε, ναί...τώρα ά- 
μέσως.

Β Α Ν ΙΑ Σ. — (Με φευγάτη η>νχή απλώνει τό χέρι 
στή Νατάαα) Νατάσα...

Ν Α Τ Α Σ Α .— Σ  ώπα...σώπα (κατάχλωμη, μόλις ακού
εται) Αυτο το γράμμα... (βγάζει άπ~ τόν κόρφο 
της ένα φάκελλο τσακισμένο ατά δύο) τώχω γρά
ψ ει άπό χτες... Θά τάφινα αν έφευγα μόνη, μά 
δταν είδα πώς θάρθεις μαζί, είπα καλλίτερα 
εσύ... δός τους το εσυ... (τοΰ τό δίνει) Τρέχα 
κοντά τους... καληνύχτα Βάνια... καί τρέχα 
κοντά τους... (Ό’έλει ν9 άπλιόσει τά χέρια νά ιόν αγ
καλιάσει μά κλονίζεται, πέρνει καί τοΰ φιλε ϊ τό χέρι 
πο· κρατάει τό γράμμα, άνασηκώνεται καί γέρνει άθ·ε' 
λα πράς τά πίσω. Ό  Άλιόσα εχει γυρίσει. Τή δέχεται 
στήν αγκαλιά του, τή στηρίζει καί τήν τραβάει γρή
γορα π@ός τ’ αριστερά. Χάνονται. Ό  Βάνιας μένει 
λίγο ακίνητος κοιτάζοντας πρός τό μέρος ποΰ έφυγαν 
Πέφτει μιά στιγμή στό σιδερένιο μπαμπά πού κάΦισο 
πρίν ή Νατάσα. Τά δάκρυά τού τρέχουν ενώ τό κε
φάλι του είναι πάντα στραμμένο πρός τό μέρος κείνης 
ποΰ εφυγε. Ξαφνικά τό μάτι του πέφτει στό γράμμα 
πού κρατάει. Σηκώνεται μέ κόπο καί φεύγει δεξιά μέ 
χό κεφάλι κάτω καί μ' άργό σερνάμενο βήμα).

Ρ  ι ν  τ ώ 
τής Α ’ πράξεως

Τ Ε Χ Ν Η 19



Λ Α Ϊ Κ Η
Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α

Τ Α Μ Ι Ε Υ Τ Η Ρ Ι Ο Ν  
Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Ε Ι Σ  Ε Ν  Ο Ψ Ε Ι

nm ΦVϊΕQI ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΑ! ΕΡΓΑΙΙΑΙ
κ  ·/

Δ Ρ Η * .  4


