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Γιά ένα
καλύτερο

Προς Toe κάλλιστα των υττοχρ- 
χοντων cxe'l Φει ττειρόέσθοοι.

(Δημοσθένης)

Αύριο
Τού κ. Ε. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ

Σέ μ ια έπογή τόσο τράγε ιά και σκλη- 
ρτϊ για τη γώρα μας, μέ ανυπολόγιστες, 
γιά τον πολύ δόσιμο, δυσγέρειες στα 
δηαοσιογραφκχά ζητήιματα, ή έκδοση έ- 
νόν περιοδικού ·σάν τό «Θέατρο» ευνό
ητο πρέπει νά είνε, πώς δεν αποτελεί 
παρο δύσκολο τόλμημα και κάθε άλλο 
παρά εύκολη έπιγείρηση. Άλλα ό συ
νάδελφος πού τό άποτολιιάει καί uaCC 
του τό επιτελείο τοϋ «Θεάτρου» πιστεύ- 
οι»με πώς ή έκδοση του είνε ma ανά
γκη. Ελληνική, Λαϊκή.

Τ ό  γιατ'ι επισημαίνουμε αΰτή την α
νάγκη  είνε τόσο εύκοΛοαπόδείγτο. "Ο- 
ταν αύτη την ώρα σέ καιρούς μέ πολύ
τροπες αγω νίες καί, ο ικονομικές  ανω
μαλίες, η πρωτεύουσα στέλνει πιλημ- 
μυρ ισ τικα  κάθε μέρα τούς θεατές της 
<mc κάπου 12 σκηνές της— της ποό- 
tuc, κα ι τ Ις  ελαφρές— ικαί τούς άναρίθ- 
μητους κΐΛ'ΠΓαατογράφουί της. τό πόρι
σμα. σαν σε έπιστηαονική έ£έτα.ση, σαν 
σέ £ηοη δ ικα σ τική  ερευνά. έργεται μό
νο του . fH  έλληνική  ψ υγή είνε συμπαο- 
μένη περισσότερο άπό κάβε άλλη φο- 
οά. άπό τό θέαιια. Τ ό  νιατΐ, συμπάρθη- 
κε τώοα περισσότερο θά τό αναλύσουμε 
είδικώ τεοα  άλλοτε. Γ ια  τήν σ τινμή  μπο- 
οοΰμε να είποΰιιε π ώ ; τό φαινόμενο 
της θεατοοφ ’λιίας χνζ. ίσως νά &γη τ Ις  
οίΖεζ του στήν διάθεση τής Φ υγής, τ ή : 
άλινόωους λτσμονιάς άπό τή βασανι
σ τική  πραγματικότητα, ίσ ο κ — κα'ι τό 
π ιστεύουμε πε;οισσότερ<:— νά όρ,υάει άπό 
τή δίτίτα του πνευματικού της άνεβα- 
σμοΰ.

"Ισως ακόμη νά ξεκινάει άπό τήν ί-

κανοποιησι των <<μυγι<ον και κρυφίων 
«,ογισμών»τη: και τό καθρέφτισμά τους 
στην διαγραφή τών θεατρικών τύπων και ρολών.
♦ τόσο βέβαιον είνε πώς ή μεγάλη 
&Λληνικη μάζα άγάπησε πολύ, τήν τε

λευταία περίοδο, τό θέατρο. Και σαν 
Φυσική συνεχεία αυτής τής αγάπης f,p- 

η εκτίμηση της και πρός τον κό
σμο που το «συναποτελεΐ» καί άπό αυτό 
ο̂ ρποοιζεται. Η κοινωνική Ισοτιμία 
και υπερτίμηση άκόμη θά έλεγα ξανα- 
οοθηΓ/.ε στους άξιους καλλιτέγνες όπως 
στους γρονους τής άργαίας αθηναϊκής 
ηνεμονιάς, δπως τότε πού ό υποκριτής 
εογαινε άπο τη θυμέλη τού Διονυσία·· 
κου και μεταδιονυσιακού θεάτρου' και 
ol θεατε: κρεμιόνταν άπό τά γείλη 
του για ν’ ακούσουν άπό τό «λογεΐο» 
σοφές ιστορίες, λατρεία θεϊκή, επικούς 
επιγραμματισμούς, Σγεδόν δπως και 
τοτε που και «κοτινος» δινόταν στούς 
άγιους έκτελεστες και συγγοαφείς τών 
τραγωδιών.

'Η  έπογή πού

μας «Ίΐ>ήγμα νον
ό ον» καί αγλάι
σμα τής Ιστορί
ας της, σάν τέ
τοιο θά κυτταγτή 
και θά φροντι
στή άπό τό όιιώ- 
νυμο αύτό έδώ 
περιοδικό του.
Ο,τι δεν τοΰ

πρέπει στήν πο
λύφημη Ιστορία 
του, άπό όποιον- 
δήποτε και αν 

προεργεται συντελεστή, ά 
ριμένει τήν εγκαρτέρηση
άνογή̂  άπό μέρους μας. 
θοποιός είτε συγγραφέας,
τυκός λέγεται, 
τοιος

Μ Ε Λ ΙΓ Α  Λ Ο Γ ΙΑ

Πώς ακριβώς καθιερώθηκε ή λέξη̂  Θέατρο, ττολλές εΐνε ο» 
γνώμες. Βασ.χτ; ιδέα είνε ττώς βγήκε από τό ρήμα Θεώμαι 
(βλέττω), ό Πλούταρχος όμως αφήνει την εντύπωση πώς μπο
ρεί νά προέρχεται καί από τήν λέξη Θεός. Άλλα καί Θεός 
εχει στήν πρωταρχική αντίληψη τών άνθρώπων, τήν έννοια 
τοΰ θεώμαι (εκείνος πού θεάται άπό ψηλά, «6ς τά πανθ’ όρά» 
ωστε και οί δυο ιδέες νά μή συγκρούονται πολύ ή μια σ-τήν 
άλλη. Αύτό άκόμη ένισχύεται άπό τά δεδομένα πού έχουμε δτι 
οί πρώτες θεατρικές εκδηλώσεις, γινόντουσαν στήν αρχαία 
έλληνική εποχή γιά τήν λατρεία τών Θεών καί πιο συγκε- 
κριμμένα γιά τον θεό Διόνυσο. Τότε ένας έλεγε ευχές η άπήγ- 
γελλε τά όμηρικά έπη προς τιμήν τών θεών. Oj άλλοι γύρω 
έθεώντο, έβλεπαν. Μιά τρίτη γνώμη, νεώτερη είνε πώς ή πε
ρίεργη λέξη μπορεί νά βγήκε άπό δυο λέξεις. Άπό τήν 
«θέα» καί τό ρήμα τρώγω Στό συμπέρασμα αύτό φτάνουμε 
άπό τις δυο λέξεις (θέα— τρο) πού τή συνθέτουν. "Έτσι πρέ
πει νά εξηγήσουμε πώς καί ή λέξη θεατρώνης δεν γράφεται 
στήν δεύτερη συλλαβή της μέ «ο» άλλά μέ ωμέγα. Τήν συ
ναντούμε καί αΰτή στοΰ Θεόφραστου τούς «Χαρακτήρες» μέ 
τήν ώς σήμερα ορθογραφία της καί τήν έννοια της ώστε λί
γες άμφιβολίες νά μένουν άν ή λέξη Θέατρο δέν εχει ώς δεύ
τερο συνθετικό της τήν λέξη τρώγω. Καί βεβαιωμένο εΐνε 
πώς ci θεατές τών πρωτογόνων θεάτρων έθεατρίζοντο, έθυσία- 
ζαν στους θεούς καί έ'τρωγαν. "Ενα ένισχυτικό αΰτής τής Ι
δέας μας δεδομένο είνε καί σχετική περικοπή του Ξενοφώντος 
περί Θεάτρου στήν ’Ολυμπία. ’Εννοώ τούς θεατές του άθλητι- 
κοΰ Σταδίου πού εϊνεβέβαιον ότι εβλεπαν καίεΤρωγαν. ‘Οπωσδή 
ποτε καί κατά τις σχετικές έρευνες τοΰ κ Ν. Λάσκαρη ή λέξη 
μέ τήν σημερινή της ολοκληρωτική σημασία βρίσκεται σέ έ- 
πιγραφές άναγόμενες στόν τέταρτο προ Χριστοΰ αιώνα Βέ
βαιον όμως είνε πώς σέ άρκετή ομοιότητα μέ τήν σημερινή ή 
θεατρική υπόσταση βρίσκεται 700 κάπου χρόνια πριν Χρι
στού. 'Ως τόσο ή λέξη Θέατρο καί τώρα καί άλλοτε δέν ση
μαίνει μόνο τήν σκηνή καί τό κτίριο, άλλά συνολικά όλους 
τούς παράγοντές του καί τούς θεατές μαζί. Γ ι’ αύτό καί ό 
άρχαΐος συγγραφέας γράφει «εις δάκρυα έπεσε μέ τό θέα- 
τρον», οί δημοσιογράφοι γράφουνε «τό θέατρον άνελύθη εϊς 
δάκρυα» καί λέμε συχνά «θεατριζόμαστε» η θεατρισθήκαμε 
στό α ή τό β 'θέατρο».

τους εί,γαν άρνηθη 
την χοινοη'Γ/.ιι ισοτιμία πού ό μένας 
1εραργης τής ^Εκκλησίας τους άφώ- 

οιΰεν ) τοϋ ccu6covoc, δέν τοί>ς dvst" 
γνωριζόταν το δικαίωμα τού όρκου και 
ο θεατοοίνη; τοϋ έπαρνιακοϋ καφ^ε- 
νε 'ον κοειιοϋσε τίΐν πινακί&α «άπανο- 
οευεται την ήαεοαν ή είσοδος τών ηθο
ποιών Λοος Ύιχ.υιλ' τών οικογενειών» 
Φαίνεται τοοο άδικη κα'ι τόσο παοάξε- 
νιι σηαεοα. / Η  ’Αθήνα Τοϋ 1944 που 
άλλοτε— waBojq «ας άφηΎεϊται στίι\ 
υατ!;ασια ιστορία του ό πατοιάογης 
τιις ελληνικ-ης θεατρικής Ιστορίας κ. 
Λ ικ .  Λασκαρης— εΐγε τό γειρότερο θέ- 
crtpo τής Βαλκανικής κατάλληλο 
σχοινοβάτες uovo κοι η Σΰρος

via
τήν

wwv πε- 
κα'ι τήν 
Εϊτε ή-

- ν χ y είτε κοι- 
.  ̂ Για να λέγεται τέ-

var όνααάζεται άσσος, βεντέτα 
κώ κοιιπάρσος άκόιηι. πρέπει νά άποδεί 
γνει σταθερα καί αδιάκοπα πώς είνε 
άδιο,ς γιά τον τίτλο του. Τότε θά ε·/η 
όλοβεριιη και ολοκληρωτική τήν ϋπο- 
στηοιίή Μας. ’Αλλοιώτικα άς απα̂ ητά- 
ει τήν αίγλη τής στραβοβγαλμένής ®ή
αης του άπό τις πληρωμένες στα λο
γιστήρια τών εφημερίδων ίκα'ι τήν τ£αμ 
παρία _τής κλάκας του. Τό έπιγείοτϋΐ./. 
των οΙκτιοΊΐών «τά έξοδα πού έγιναν 
«λπ.» άνοσιο γιά μας δέν Λρόκειται πο
τέ νά_ μάς_ συγκίνηση. Οϋσία καί σκο
πός είνε ή θεατρική πνευματική τροφή 
τοϋ _ κοινού καί ό σεβασμός στις ύπο- 
γρεωσεις του πρός αυτό. JJAv ό θε
ατρώνης ή «θεατοοπώλης»— γιά νά με- 
τανειοιαθοϋμε τήν πρωταργική ελληνι
κή όνοιμασία τών σημερινών έπιγειοη- 
ματιών τής σκηνής— δέν σέβεται 
την πνευματική τροφή τοΰ πρώτου και 
την εργασία τών άλλων, τό «Θέατρο»
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εσκιαςε με ενα ύποδειγιματικό παλκοσέ- δεν πρόκειται νά ταύ δώση συγωρογάο- 
νικο. τωοα έγει δώσει τά καλύτερό της tL’ *Η πνευματική τροφή δίνοντας δρα 
σηυεια για την τέγνη τοΰ Θέσπι. στικώτερες συνέπειες στόν κοσμάκη.
Και η κοινωνία της εγει αγκαλιασμένους δίν θά εΐνε κατά κανένα τρόπο στό
τους ηθοποιούς στις συναναστροφές συνταγολόγιό μας δταν θά είνε κακή.
νης. στις σγεσεις της. Δέν τούς άρνεί- Ο,τι «άντενδείκνυται» ώς δίαιτα γιά
ται τιπρτα. Μιά πρόσφατη απόδειξη τήν έΐννίανση. ή άπργή, τό μποϋκοτά-
εινε ό αίσιος γάμος ένός άπό τους νέ- O-Wa θά εΐνε ή δίγ̂ ως περιστροιφές συν
ους καλούς πρωταγωνιστές τής πρό- Tuvn μας. Γίδια είνε ή κατεύθυν-
ζας με μια κορη άπό τις καλύτερες ά- τού «Θεάτρου» και γιά τούς νεοέλ- 
θηναϊκές οίκονενειες, Οί τιμητικές ές ληνες θεατρικούς συγγραφείς. Οί- οuή
άλλου παοαστασεις που είνε εκδήλωση 
αστετη u® το σύνολο τοΰ έργου, wai 
προσωπικής εκτίμησης πρό; εκείνον 
πού τις δίνει ένισγύονται άπό γιλιά- 
δες θεατών. »

. Ολα σμως αύτά τά εύγάριστα Φαι
νόμενα δημιουργούν ύπογρεώσεις. Μέ
σα σέ αυτά καί σέ εκείνες έργεται νά 
σταθή ή έκδοση τοϋ «Θεάτρου» Νά τά 
τονώση κιαΐ νά τις ύπογραμμίση. Δέν 
Θά κάνει βέβαια πικρόγολη, στενόκαρδη 
κριτική κατά τά ισγύοντα άς πούμε πρό 
τυπο άλλά καί δεν θά «έθελοτυφλήση» 
άδ.αφορώντας γιά φίλους καί μή φί
λους. Τό θέατρο, «πάρήγμα» αύτής τής 
Λολύδοξιτς καί πολυστέναγτης γώρας

συνδρομή σέ δσους ενατενίζουνε τήν ού 
σία τής έλληνιΐχής ζωής καί τήν προ- 
σαρμογή tnc' στά καθολικά, τά παναν
θρώπινα ζητήματα. τά_κοινωνικά καί 
τ<’._ \1)υγοδιανοητικά. Οίκτος όμως ούτε 
καί έλεος στις άπότοιμες οίακοστοοφές 
πού θά μάς διαλύσουν τό τόσο θαλασ
σοδαρμένο̂  έλληνικό σκάφος. ’Ανάγκη 
καί ύπογρέωση ,είνε όπως τό ίσγνότατο 
νεοελληνικό δραματολόγιο άναθαρρήση 
και φούντωσή. Σωστό είνε πώς ή Κοι- 
τική μέ τις ώς τώρα εκδηλώσεις τη: έ- 
νογτ εΐνε γιά τήν μέγρι σήμερα Φυμα
τιώδη του '/.ατάσταση. Καί αϋτό δγι 
νιά τά όσα τής καταλόγισ* <ττή γνωστή 
του διάλεξη ό σκηνοθέτης κ. Μουζε- 
νίδης. Πού τής εύρήκε μόνο κακίες

καί γολή. ’Αντίθετη είνε ή διαπίστωσή 
μας. διαπίστωση βραβευμένη άπό τό 
δημόσιον αίσθημα. 'Ότι δηλαδή ή Κρι- 
τική^μέ άπαράδεγτη επιείκεια σκόρπι- 
σεν ϋμνσυς σέ ανεδαφικά θεατρικά τσι- 
λιμπουρδίσματα. σέ «ίκτραγηλισΐμούς. σέ 
έργα δίγως «θέσεις» δίγως -φυγολογ.- 
κι. προβλήματα, δίγως κοινοί νικά αυν- 
θήματα, οϋτε κάν ελληνικά σακττά δια- 
γρώμματα. Έτσι σγεδον καταντήσαμε 
νά μή Εέρη κανείς άν πηγαίνοντας στό 
σοβαρό θέατρο γιά νά ίδή έλληνικό έρ 
γο εύρέθηκε στό ελαφρό καί άν πηγαί
νοντας νά ίδή κομεντί μέ τις κάποιες 
άΕιώρεις βλέπει ί̂ς έπιθεωρ-ηισιακές ά- 
νοησίες. Έτσι έγουμε φθάσει στό ση
μείο περίπου κανένα έλληνικό έργο τής 
τελευταία; εικοσαετίας νά μην έγη έ- 
πΰηση καί νά Εαναζούν θριαμβευτικά 
τά νεοελληνικά έργα μέ τις άνκλίτσες, 
τά στανοτόπια καί τά περιπετειώδη ρω 
μαντικά ειδύλλια. Καί σωστά, γιατί 
αύτά έγουνε τούλάγιστο τό γρώμα μι- 
άς έπσγής μας. Μέ λίγα λόγια ή Κρι
τική. μας δείγνοντας άνογή σέ έργα 
τηλιμπουοδισμών καί άποκαρδιώνον- 
τας όσους θέλησαν νά καταπιασθούν 
μέ κάτι βαρύτερρ έγινεν ένογη νά είν« 
τό νεοελληνικό δραματολόγιο θέμα γλυ
κανάλατης κωζερί τών κοσμικών σαλο- 
νιών. ’Αντί νά παρουσιάζεται δπως 
τι\’ θέλει καί ό μεγάλος μας Παλα- 
μά: σέ μιά του μελέτη περί Κριτυκής, 
«ώς αισθητική έκδίλωσις κάθε Φίλολο 
νικού είδους» ή δημιουργική πνοή 
συνδρομής, έγινε συνεργός άνοτ>σιών 
καί σιδερο'Φραγτης νέων ιδεών. Σέ ό
λα αύτά λοιπόν μάς ύπόσγεται τό «Θέ
ατρο» νά φέρη κατά τό μέτρρν τού δυ
νατού τήν ποθουμένη άναστολή καί Εκ
καθάριση. 'Υπολογίζει γιά νά έκιτύγη 
στήν βοήθεια τού αναγνωστικού κοι
νού. "Οταν τά πλήθτι γεμίζουν κάθε 
βράδυ τά θέατρα, δταν αύτά βραβεύ
ουν αέ τήν υποστήριξή τους. τά καλά. 
τά άρτια πνευματικώς καί γενιιχώτεοα 
έργα. σημαίνει πώς ,μιά καινούργια 
θεατρική συνείδηση σ<ι υρηλατεί ται. 
Μιά συνείδηση πού θά είνε έτοιμη να 
δεντή όπως τής αξίζει τήν- Ελληνική 
ατριρν. ’Εν οιΐιει αΰτή: τής ' Ελληνικής 
αϋριον. τής κ<ιλύτερης. πνευματ_ικώτε- 
ρης καί θετικώτερης, τό έπιτελεΐον αύ 
τού τού πεοιΜικού προσφέρει τις δυ
νάμεις του.

Ε. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ

β



Η σημερινή Ή ποιητική δημιουργία
καί ή καλλιτεχνική της 
μετάδοση ατό Θέατρο

Μία ένδιαφέρουσα διάλεξη

περ ίεργη
Τάση
στο Θέατρο

Ο; διασκευές
Τόν τελευταίο καιρό μια περί

εργη τάση έχει συνετιάρει γνω- 
σίτούς καί άγνωστους συγγρα
φείς. Σ-τ!ά ·Πιριογράμιμ,'ατα των 
θεάτρων φ ιγουράρουν ενα σωρό 
δυαακευές άπό έργα τιαιληά ή κι' 
άπό ροιμάντίσος. ” Ασχετα με μερικά 

τσουχτερά ερωτήματα πού γεννι
ούνται σάν π. χ. : Γιατί άραγε οΐ 
θιεατιριί'κοιΐ έπίχειρηιματίες τά προ 
τιμοΰν ; Γ uori οί συγγραφείς μοος 
6έ φιλοδοξούν νά παρουσιάσουν 
δικά τιουις πιρωτότυπα εργα ; 
Ουατί οΐ θεατές βρίσκουν μεγα
λύτερη ικανοποίηση σχά έργα έ- 
Κεΐνα πού χειροκιρότησαν οί πα- 
πιοΰδες μας κιοά οι γιαγ υάδίες 
μας ;

’Άσχιετα λοιπόν μέ την άπάν- 
τηιοιη πού θά μπορούσε κανείς νά 
δώση στα ερωτήματα αΰτά, 6- 
πάρχει νοιμίζουιμιε ένα σοβαρό 
ζήτημα πού θάπρεπε νά συζητη- 
θή. Ά φ ’ δντιας σιχεδόν υπάρχει 
στόν κόσμο θέατρο, κιαί έποχές 
καί γοΰσχα διάφορα, γενόντου- 
σαν καί γίνουνται διασκευές. Ή  
προσεχτική τους μελέτη μάς 6- 
δτ\γεΐ σέ τοΰτα τά συμπερά
σματα :

α) Κάθε διασκευή, άκόμα καί 
ή ποιο άρτια, απέχει ουσιαστικά 
καί πολύ περισσότερο τυπικά άπ’ 
τίο πρωτότυπο.

β) "Οταν ή διαοικευή γίνεται 
άπό διάφορα είδη, τέχνης τοΰ 
λόγου. π. χ. άπό ροιμάντσο ή άπό 
διήγτΐιμα ή άπό έπος σέ δραματι
κό έργο, ποτές ό διασκευαστής 
δέν μποοεΐ νά δώση δλο τόν έσω- 
τεοικό ουθμό τιοϋ άοχ ικοΰ κιειιμέ- 
νου και ό θεατής που έτυγε νάνε 
καί άναγνώστης της πρώτης καί 
τής δεύτερης μορφής, άναπολεΐ 
μέ λαντάοα τό πρωταοχικό είδος.

γ ) Μονάχα μεγαλοφυείς δοα- 
μιατικοί ποιητές σάν τόν Σσίζπηρ 
καί τόν Κ αλντεοόν καί τόν Γκαΐτε 
καττάφεοαν μέ τόν ύπεοάνθοωπο 
δυναμισιιό roue νά ξεπειοάσουν 
τις πηγές καί τά είδη πού στά
θηκαν γι’ αυτούς πηγές έμπνευ- 
ο ίκ .

δ> Ποοκειμένου γιά διασκ«υή 
κάποιιοιυ παίλτνοΰ δραματιικοΰ έο- 
νοΊ) κάθε ποοσθαφαί οεσιη αποτε
λεί tJ0>iumiua πίθύ μέ πιειοίσκεψη,, 
μέ σε®αιοιιιό ttooc τό ποωτότυπο, 
μά καί μέ τηοανί'ατ'χή ποιητική 
διάθεση πρέπει νά άντιμετωπίζε- 
ται.

ε) Λιο?π;κευαστήΓ κισ5 έκτελε- 
στή<~ όοείλονυ ή πειθαοντισουν 
άπόλιιττα σττ>"  γ ·' πνεύσε καί τή 
uwwtvh πιοιύ τοί5 έδωσε ό ποιητής 
τ> ε^κινών^οοο άπό mac κα·νοϋογια 
διάθεση νΛ- άναδτΊΊίο'Όνήσουν τό 
άονικό κείμενο ιιέ -Τη συνειδητή 
ποιόβΓίστη, νά δώπ-ιυν κιάτι δίαφο- 
ρετρ,κό καί κα'νοΰονη.

Τό (ττ̂ ι’ΐ f«v ■·'>* ίγ*")τό νω,οΐ c νά 
ί£στντ>'ι?ΐ τό Οέιια 'virr« δίνωο νάγει 
χ·ιο»̂ ':ν·π 8 1 r̂ Qcrp̂  11ε τήν
•moiofliso’f, ν ά  ΐίέ'λ^ττΆνι τ ό  fift-munc 
ποιο πλατε'ά και πο'ό ποαγτΐκά.

Η Α Δ ΕΛΑ  ΖΑΝ ΤΡΟ Κ ΣΤΟ ΛΕΠ Φ Ο ΡΕΙΟ
Μιά μέρα ή μεγάλη κωμική τοΟ κινηματο- 

γράψου ’Αδέλα Ζάντροκ που έπαιζε τόσο ω
ραία την κακιά πεθερά η τήν αυστηρή θεία 
και ττέθανε πέρσυ, ταξίδευε στο Βερολίνο μέ 
τό λεωφορείο. "Ολες οί θέσεις ήσαν πιασμέ- 
νες και ή γηραιά ηθοποιός άναγκάσΤηκε νά 
στέκεται Δίπλα της καθόταν ένας νεαρός που 
έκαμνε πως δήθεν κοιμάται. ‘Η Άδέλα δμως 
κατάλαβε τήν πονηρία του. ’Έσκυψε άιτό πάνω 
του και του εΐπε

«Νβαρέ κύριε, σέ ποιά στάση θέλετε να σάς 
ξυπνήσουμε ;»

’Εξαιρετική εΤνε ή ζύμωση, γύρω αϊτό τό θέα
τρο, πού σημειώνεται τελευταία και στη 
Μακεδονική πρωτεύουσα έξ αφορμής τοΰ έρ
γου τής έκεΐ ’Εθνικής Σκηνής.

Δόθηκαν διαλέξεις μέ θέματα σχετικά μέ τάιτιό 
ένδιαφέροντα θεατρικά προβλήματα, ιδιαί
τερη δέ άιτήχηση είχε μιά ομιλία τοΰ γνω
στού λογοτέχνη τής Θεσσαλονίκης καί μέ
λους τής καλλιτεχνικής επιτροπής τοΰ Κρα
τικού θεάτρου κ Γ. Δέλιου, μέ θέμα : «Ή  
ποιητική δημιουργία καί ή καλλιτεχνική της 
μετάδοση στό θέατρο». ’Εκτενή περίληψη 
τής όμιλίας αυτής δημοσιεύουμε κατωτέρω :

Στή Φυσική σύσταση τοΰ θ·εΑι:ρου, προ
ϋπόθεση βασική εΐνε δ λόγος %αi γενι- 
χώχεοα it έκφραση πού ιιέ τό οαγικό 
πίϊσμια zUc τέγνϊκ, δίνει ιιέαα ατό γω- 
οο τιίιν έννοια τοΰ συνόλου. "Ομως γιά 
νΰ έπιτευγ̂ θεΐ fi καλλιχεγνικίι ιιετου- 
ciiuaic τΐιε πρχγιιχτιχάτηΓ.-χζ αέ ιΐν 
IoutiVsuxixtj ιιεσολάβηση τοΰ tWotoioS, 
θί. γοιησωοποιηθεϊ μ.ιά εεγω,οιατίι θεα- 
τοιχή γλωσσά που δέν προσδιορίζεται 
■παα& «έ xic δυνατότητες τις διαλογι- 
ιιΐίς ΐ-κφρασης, υ.’ εκείνες δηιλ. πού εκ
τείνονται πέρ’ από τίτν αΰτά,οκεια της 
&π}ϊίς λέΕεως καί πού προκαλοδν ~.ή 
δόνηση πάνω στήν αισθαντικότητα vwj, 
Ή  στάση, ή κίνηση, ή γειοόνοιχία δί
νουν Ιναν Εεχωοιστό νοω«ατισυιό καί 
αποτελούν τήν οπτική γλΰκσα τοΰ θεά- 
τοου. "Etoi τά πρόσωπα άποκτοΟιν Γήν 
αληθινή τους συιΐχβολιΐκότητα. Καί δ λό
γος *ryl ή γειρονοιαία καί ή έκφραση 
δέ θά αποοοΰααν νά γρησιμοποιηθου̂  &/ 
πίσω Λπδ μ,ιά τέτοια ποο·σπάθεια δέν 
&πνίργ ε ή πρόθεση νά τεβεΐ τά£η καί όρ- 
Ύώνωση στό yiioc, πρόθεσηΥΐά δηωιουο- 
νία. πού άντλεϊ τά. στοιγεΐα της ir.b 
τόν άνθρωπο, τήν κοινωνία, τή φόση. 
θέτοντ-ας κάποια δρια σέ γαρακτηριστι- 
κές . δπωσδήποτε μορφικές διακρίνεις τής 
θεατρικής τέγνης. δ κ. Δέλιος -/onaiuo- 
ποίησε δυό δρους. Γιά τήν έίΕεικόνιση 
τού αόθου—είπε— Ιγουμε δυό . μορφές : 
τί·ν «’Αριστοτελική» καί τήν «επική». 
3τήν -πρώτη περίπτωση δ θεατής άντι- 
ν,οΧ,ει. τήν έ£εικόνιση τοΰ φΓ».ινο·μένου 
στή στατική του μορφή, καί τήν δίλλη 
τήν έΐεικόνιση τοΟ φαινομένου στή δυ- 
r/αηική του έκδήλωση. έκείνη πού u.5.: 
παιοου'σιάεει τόν κόσιχο δπωε μεταβάλλϊ- 
χαι καί άνελίοσεται.

"Αλλά Θέατρο δέ anuaivst καθοέφτι- 
:ΐια καί αεταφορά τής "ωή: στή σκηνή, 
θέατρο '9ά πη Τέγνη. Σκοπός του εΐνε 
ν’ άνί»πλάση -Λ ζωή στή γλωσσά τη: 
σκηνής. Στή# ποωτόγονή του έ«ιδή),ω- 
0·.: καί μορφή τά θέατρο εΤνε αιιιική και 
γο,οός. Τά άλλα στοιγεϊα ήρθαν βα&ιι- 
αϊ/. Τό τελετουογί'/ό μέρος στις διονυ
σιακές γιορτές, τά γορικά, δ διάλογοΓ 
άνά'ΐεσα στίς διιάδες καί στόν Λοοικραϊο 
ή έικρώ/ισις τέλος τοΟ θέσπιδοί πού er 
γινε καί δ πρδτος ιδρυτής τής σκηνής. 
Κ.’ δλα πάλι συγγωνεύβηκαν 6/»θηιαϊ7 
<1 r τήν έπογή πού ή θοησκεία, άποβλέ- 
Γ.ο .τας ,:έ ιιιάν επικράτηση καί σέ μιά 
διάρκεια απόκτησε μιά νέα δύναμη ηέ 
τό νά Ιγει δώσει £να περίβλημα τε'λ; 
"τουργικής. μυσταγωγίας σέ δ.τι άποτε- 
λ&Τ θεώρημα καί δίδαγμα θεοσοφικό 
Ακολούθησαν σιυμπληοώσεις άνάλογ» 
ιιέ τήν πρόοδο τής οικονομικής ζωή;

τόπου. Πυρήνας τής διμι'λίας τοΟ κ 
Δελιου στάθηκε ή δννοια τής άπλοποιή 
σεως σύμφωνα μέ ωιά γνώμη τοιϊ γνω 
ατο~> Γάλίου καλλιτέγνη Ζάκ Κοπώ ποί> 
φΓ.ονεΐ πώς ιιέ τήν Απλοποίηση ·τό Θία- 
too άπογτάει μιά νέα δόναιμη. Ή  Θ?.α 
τηική άνακαίνιση άπαιτεΐ μιά πιό π̂ α 
κτική γραμμή καί κυρίως πώς θά έ®αο- 
ιι.οοθο3ν οί νέες αντιλήψεις πάνω στί) 
:ι'*γγοονη σκηνή. Τό ν τ̂ουραλιστικό θέ 
χτ',ο ποέπει νά θεωρηβή σδν δοιστικί 
κο.·ταδικαισμένο. ‘“'Εγει περάσει πιά ή έ 
πογί πού θεωοοϋτταν τέγνη τό κα'3:ε· 
ΒΤίσμα τής Οοής, νά μεταφέρεται δηλ 
ή ΰοή στήν τέγνη. Τό άντίθετο εΤνε κα> 
τό σωστό : ή τέγνη στή ζωή. Τό Ιδ.9 
ποέπει νά λεγθεΐ καί γιά τή; έρμηνϊίϊ.

την ήθοποιΐα καί τή σκηνογράφηση. Μιά 
αληθινή άνοδος τής θεατρικής τέγνης 
άργίζει περ’ άπό τά πρότυπα τοΰ ν·ν 
τουραλισμοϋ. Τά καλύτερα Θέατρικά Ιο· 
γ& των τελευταίων σαράντα γρόνων γρο> 
ΦΤ,καν μέ τις λιγώτε,ρες εξωτερικές ajy 
δασείς, έκεΐνα πού απεικονίζουν λιγώτε- 
ρο πιστή ζωή. Δέιν άπομακούνονται & 
,;ιόσο άπό τή ζωή, δέ δανείζονται λι 
γωτερα στοιγεΐα άπ’ ητδτή, στέκουν , 2 
ιμως άποκαιλυπτικώτερα καί βαθύτερα σέ 
4>υ/ολογικό νόημα γιατί περιέγουν σέ 
ιμεγαλύτεοη δόση τόν παράγοντα τή; 
Φαντασίας καί τοΟ όνείρου ψΛ άποτελεί 
άλ.)ως τε τό* γώρο τής έπινοητικής δ> 
κο;'οδοσίίϊς τού πνεύματος.

Τό δραματικό θέατρο γνώρισε μιάν ά 
•ληθινή ©πανάσταοη τά τελευταία γρο
via. "Ενας άπό τούς κυριώτερους πρω
τεργάτες στάθηκε δ Ζάκ Κοπώ. ’Ακο
λούθησαν βέβαια κι? άλλοι σ’ άλλα κρά 
τ·ι,. Ό μεγάλος Μά£ Ράϊνγάοτ κι’ δ 
"Ελλην Άραβαντινός στή Γερμανία. ό 
Μέγΐογολντ στή Ρωσσία. δ ΙΙιτ:έφ. δ 
Μπατύ, δ Ζουδέ, δ Ντυλέν στή Γαλλία. 
Οί άνακαίνιστικές προσπάθειες άργισαν 
άπό τΙς άργές τοΰ περασμένου πο>λέαοα 
καί τερματίζονταν -στά 1930. ΕΙταν αιά 
έπογή ταραγώδης. Γιά r/ά μποοέση νά 
βγή τό θέατρο άπό τόδαίδαλο τών πει- 
οαματισμών καί τήν άναζήτηση τών τοό- 
πιον γιά μιάν άνακαίνισι. τής Ιομηνεί 
ας τοδ ποιητικού δημιουοΎή'ματος. μέλη- 
ιμά του βασικό στάθηκε ή άπλοποίηιη.

Τί άλλο άπο·τελεΐ ή απλότητα .̂ΰχή 
π«ά ,μιά έπιστροφή -οτίς παληες, στις 
άργικές τχλασ-τικές μορφές τοδ Θεάτοοο. 
σ’ ,αΰ'τό δηλ. τό κλασσικό θέατρο : Ή 
τέγνη τοδ Θεάτρου άλλωστε βρίρκετα. 
«ιό μέτρο καί πολ,ύ σπάνια στό Οπέρωε- 
τρο-

Ό κ. Δέλιος μίλησε άναλυτικώιεοα 
γιά τό ρόλο τοΰ σκηνογράφοι) καί είδι- 
κώτερα τοΰ σκηνοθέτου πού γιά ενα διά 
στημα αύτόο δ καιινούργιος παράγοντας, 
γιά τήν έπιτυγία τής παράστασης Θεω
ρούνταν δ κυριώτεοος ύπεΰθυνος. Γιά 
ίιιάν έπογή οί σκηνοθέτες θεωροΰπαν δ 
μογλός τοΰ θεάτρου. "Γ:τερ’ άκο'λουθοδ 
σε δ ποιητής καί τέλος δ ήθοποιός.

Εΐταν ·μιά έπογή πού δ κινηματογρά
φος άσκοδσε μιά βα/θειάν έπίδραση στό 
θέατρο. Έτσι δήμιου,ργήθηκαιν θέατοα 
μέ διαφορετικές άντιλήφεις. Σάν σέ πε- 
,οίλη*η, τόνισε δ δμιλητής. πώς πρίτα 
—πρώτα έκτιμιίί&η«ε ή άνάγκη τής δη- 
ωιουογίας Ινός συνόλου μέ κέντρο vtli 
άγάπη πρός τό Θέατρο, έπειτα έγινε j,i- 
■σθητή ή ά'.άτκη' ν’ .άνανεωβοΰν οί τιχ- 
ληές καί νά δημιουογηθουν νέες ίάντιλή 
ψεις σκηνοθεσίας, νά μορφωθη κάλλιτε- 
γινικά δ ήθοποιός, νά έπιτευγθή ή δμοι- 
ογένεια στήν έο;μηνεία καί στήν πλαστι 
κοτητα πού δίγως Φανερές προσπάθειες 
νά εναρμονίζεται μέ τήν άμφίεοη. τό 
διάκοσμο καί τό φωτισμό οέ τρόπον ώ 
οτε ν’ Αποδίδεται πιστά τό πνεΰμα τοΟ 
έργου. Σύμφωνα μέ_ τήν προσωπική αν
τίληψη -τοΰ δ«ιλητή, δ θεατής σήμεοα 
στέκεται πιό άφελής «προστά στό θεα- 
αμα. Δέ μποοεΐ νά πείση τδιν έαυτό ίου 
δτι ζή τό ρόλο του δ ήθοποιός πού έρ- 
ιμηνεύει τόν έρωτα, τόν πόνο καί τίς 
άλλες έκδηλώσεις τής ζωής. Ό ήιθοποι 
ός παίζει 'τό ρόλο του. Γιά μιά τέ'λεια 
διδασκαλία άφορμή στάθηκαν οί κλασ
σικοί xw.l κυρίως οί “Ελληνες στούς ό
ποιους θά έπιιοτρέίφοωμε σάν σέ πηγές 
άστείρευτες γιατί άπ’ αυτούς θ’ άνελοδ 
μ=, είπε. διδάγματα γιά δ,τι μπορεί ;ά 
ζήση. Ή  έπαφή ιιέ τούς κλασσικούς θά 
δώση τήν άφο,ομή καί τή δυνα'τώτη:?. 
στό κοινό νά 'Ξαναβρη τήν άγάπη του 
γιά τό θέατρο. Οί άπαιτήσεις τοΰ κοι 
!70ΰ δμως θά στρέφονται στόν τρώπο τής 
Ιρμηνείας καί' στήν ποιότητα τής παρά
στασης.

Συγγραφείς καί έκτελεσταί

Οί προσθήκες 
τών Η θ ο π ο ιώ ν

Τοΰ κ. Α Σ  ΓΙΑΛΑΜΑ
ΕΤνε παλαιό τό ζήτημα : Ποέπει οί 

ήθρποιοί νά. κάνδυν προσθήκες στό Ιον ο 
ή δέν ποέπει ;

Οί αύστηρώς καλλιτεγ.'.κά έΞιενάζον- 
τες τό ζήτημα άπαντοΰν δγι. Ό ήθοποι 
ός· δέν πϊέπει νά λέη δικά του στή σκη
νή. Αύτή τήν άποΦι έγουν καί οί πλεϊ- 
,στοι συγγραφείς, οί όποιοι θέλουν νά ει 
νε σεβαστό τό κείμενό .ους. Γιά νά βοώ 
-έγώ μιά καλή φράσι ή Ινα έπιτγηιιέ- 
νο άστεΐο. /,έγει δ συγγραφεύς. κάθομαι 
καί παιδεύομαι ώρες. Πώς λοιπόν Θάο- 
θΐ δ ήθοποιός νά μεταβάλη τή δική 
μου πνευματική έργα:ία ·μέ κάτι. πού 

τοδρθη έκείνη τή στιγμή :
ΚΓ δμως αϋτό τό «κάτι» εΐνε πολλές 

Φ ο ,οές  έ.ας σπινθήρας πραγματικής ευ
φυΐας, μιά έκδήλωίις τοΰ ρόλου πολύ 
Φυσική κι’ έπι .υγημένη. πού θά μποοοΰ 
σε νά τήν εΐγε σκεφθή δ συγγραφεύς, 
άλλά δέν τήν ΙσκέφΟη.

Τά θεατρικό Ιογο. άφ’ δτου Φεύγει 
άπό τά γέρια τοδ δυγγραφέα κι’ άνεβαι 
vet στή σκηνή, γίνεται ζωή. Καί ή ζωή 
έγει απρόοπτες εκδηλώσεις. τις όποιες 
δέν μποοεΐ κανείς νά διαγράφη έκ τών 
ποοτέρων. δσο ί'σγυρή φαντασία καί άν 
ένη. θέλω νά πώ, δτι. δ ήθοποιός, ά®’ 
δ:ου άονίζει νά ζή τά ρόλο του. δέν 
,μποοεΐ εδκολα νά περιοριστή αΰστηοά 
■μέ:α στά πλαίσια, πού τοΰ διαγράφει δ 
συγγραφεύς. Κάποτε ή ζωή τοδ ρόλου 
θά Εεγειλίση έ£ω άπό τά πλαίσια. Καί 
αύτό άκοιιβώς τά Εεγείλισμα εΐνε ή ά- 
νάνκη Τοδ ήθοποιοδ νά πή κάτι δικό 
τον.

Ή  ποοσθή ·η λοιπόν τοδ ήΟοποιοδ εΐνε 
μέσα σ’ -αΰτή τή φύσι -,ής τέγνης τοΰ 
θεάτρου, ή δποία συγγέεται μέ τήν ζω
ήν. Γι’ αΰτά βλέπουιμε καί τής πρόζας 
μεγάλους ήΐοποιούς. νά μή μποροδτ; νά 
ςεφύνουν άπό τήν άνάγκη της προσθή
κης. Αύτή ή ανάγκη γίνεται έπιτχκτι,κώ 
τεοη σ.ά έλαφρό θέατρο. "Ολοι απορώ 
νά πώ οί γνωστοί ήιϊοποιο! τής Έλα- 
Φοάς Μουαικ-ί: σκηνής προσθέτουιν. δ 
καθένας μέ -,όν τρόπο του.

Ό Μανοέας εΐνε ένα δαιμόνιο ποό- 
οβηκώ.. πού εγουν δικό τους ποοσωπι- 
-/ό γαοακτήοα. Ποιός δέν ΐέρει τά παι
γνίδι «ματα τοΰ Μαυρέα, τ’ άπειρα σκη 
νικά του ε&ρήμα'.α, τό κωμιχό του κλάμ 
μα ή τό κωμικό του γέιλιο. πού τό συν
οδεύει συνήθως μέ τή φράαι «άγ Πανα- 
γιτσα μου, πόσο γέλασα άπόφε !». τούς 
γαριτωμένους του σολοικισμούς «δέν 
εΐνε δυναμόν». «'Ο "Οθελλος καί ή 
Δεισιδαιμονία» καί τά τόσα άλλα : Όλ’ 
αιΐτά εΐνε ποοϊθ-ήκες :οδ Μαυοέα. προ- 
σωπικοΰ γαοακτήρος, καθώς είπα. προ
σθήκες πού εΐνε τό «σήμα κατατεθέν» 
τοΰ λαμποοδ αύτοδ ήθοποιοδ.

'Ο Κόκκινης εΐνε πολύ διακριτικός 
στίς ποοθήκες. Δέν προσθέτει πολλά, 
μπορεί νά μή προσίίέση καί τίποτε σέ 
μιά ακηνή. Άλλά σγεβόν πάντα θά 6pft 
μιά φοάσι μέσα σ'ά σκέτς. πρύ θά τήν 
κάμη μοτίβο τής κωμικότατος. Ή 1 ϋ- 
σφρησίς του εΐνε διαβολεμένη στά νά 
6οή αύ>τή τή πού έγει τά περισ
σότερο γέλιο καί τήν έπαναλαιμβάνε·. 

κάθε φοοά :τήν πιό κατάλληλη Φυγο/ο

γική στιγμή, πρόκαλών ας ήφαιιστειώδη 
έκρη£ι τής ευθυμίας του κο^οδ. Συνή- 
θιρς τάγει μέ κάποιον, πού εΐνε ή άφοο- 
μή τών δσων υποφέρει στά σκέτς. καί 
κάθε τόσο τόν βλαστημάει :

Ά .  ρέ άτιιμε βόδωρα !
Αϋτό εΐνε τό έναυσμα -.οΰ μεγάλου γέ 

λιου. ■ "Οσο τό επαναλαμβάνει, τόσο τό 
Γχ,οινόν γτυπιέται άπό τά ξεκαρδιστικό 
γέλιο.

Ό Αύλωνίτης εΐνε κι’ αύτάς γείμαρ- 
ρος προσθηκών. Προαθέτει άλύπητα. 
Κρί νομίζω, δτι δ Αΰλωνί.ης Θά έσκα
ζε, άν τόν ά,άγκαζε κανείς νά πεοιοοι- 
σθη αύ.τγ,ρά στά δσα γράφει τά κείαε 
μενο. Άλλά πόσο τή προσέγει τήν προ 
σθήκη. πόσο τή δονλεύει. Θά μπο,ροΰσα 
νά πώ ! Κά>3ε τί πού θά προα&έαη είνε 
μέσα στήν κωμικότητα τοΰ ρόλου του. 
Δεν πέφ.ει έςω, τόσο, πού δπως μού- 
γουν πη, κάποτε δ Μωραϊτίνης. πού εΐ 
νε δ πιά θανάσιμος έγθρός τών προσθη 
κών έβγαλε «δρντινο» σ’ ένα θίασο στό; 
όποιον εΐγε δώσει έογο του, κι’ έγρα
φε :

«Απαγορεύω τάς προαθήκας είς πάν- 
τας τούς κ.κ. ί/3ρποιούς. έικτός τοΰ κ. 
Αύλωιν ίτη».

Ό Μακρής προσθέ.ει. άλλά λίγα καί 
μί πρλλή διάκρισι. Είνε ίσως δ διακρι
τικότερος δλων σ’ αΰτά τό κεφάλαιο, 
γι’ αΰτό καί οί πρρσθήκες του δέν κιν
δυνεύουν ποτέ νά εΐνε άνοστες. Έν ποώ 
τοις στά «μεθυσμένο του» έγει βρή άμί- 
,μητες φράσεις, πού εΐνε πραγματικά δι
κές του. άςιέπαινες δημιουργίες. Άλλά 
καί ατά σκέτς κάτι Θά βρή, δστερ’ άπό 
πολλή προ.ογή καί μελέτη. Καί άν τυ- 
γον α&ϊά πού Θά πρόσθεση δέν εΐνε πο
λύ έπιτυγημένρ, δέν τό ΐα.·αλέει.

Ό Κυριάκός σέβεται τό κείμενο. 
Άλλ’ δταν κάνει τούς αμίμητους λαϊ
κούς .ύπους του, τούς δλοζόντωνους ε
κεί.ους ανθρώπους έπι σκηνής, άφίνει 
μερικές Φορές τόν εαυτό του νά έκίδη̂ ω 
Θη σέ μιά γνήσια .λαϊκή φράσι. πού 
ταδργεται έκείνη τή στιγμή, καί τΐτι Ί>- 
ποίαν δ συγγραφεύς προσυπογράφει ά 
μέ;ως γιατί εΐνε κάτι τό πάντα γ,ήσιο. 
ενα ςεγέίλισμα τής φυγής τοΰ ,καιλλι- 
έγνη, πού ζη τά ρόλο του.

Ό Φιλιππίδης εΐνε ενας λαιμπράς κι’ 
ευσυνείδητος ερμηνευτής τοΰ κειμένου. 
Σέ έλάγιστες περιπτώσεις ’ προ.ιϋτει. 
Ίσως γιατί έπαιςε πολύ -στήν δπεο'έττκ 
κι’ έσεδάσθη άνέκαθε/ τά κείμενα τών 
κλασσικών στά είδος αυτά” έργων. "Ισως 
για ΐ είνε κι’ δ ίδιος συγγραφεύς καί 
εκ συναδελφίκής άβρότηιτος σέβεται τη> 
έργασία τοΰ συτγραφέως.

Συγγραφεύς εΐνε καί δ Πρινέας. Άλ
λά πόση διαφορά μέ τόν Φιλιππίδη ! Εΐ 
νε δ άντίπους του. Ό ΙΙρινέας εΐνε ιό 
αποκορύφωμα τής προσθήκης. Εΐνε ίκχ- 
νος ν’ αΰτοσγεδιάση δλάκληοη σκηνή 
εκτός κειμένου. Τόν έγουν τοομάΕει 
συγγραφείς καί ήθοποιοί. Τό τί λέει καί 
νί είνε Ικανός νά πή, εΐνε άπεοίγοα- 
πτο. Εΐνε δ δημιουργός τής γαριτωμένης 
ασυναρτησίας, άλλά μιας 'άσυναρτησίας. 
πού στό βάθος της άκολουθεΐ δοκιμασμέ 
νους νόιμους τοΰ κωμικοΰ. Σ’ ένα σκέτς 
κάποτε έκανε ό; οδοντογιατρό κι’ έρ- 
γόταν -μιά πελάτισσα.

—Τό δδντι μου, γιατρέ, τοΰ <|>λεγϋ.' 
Μέ τοέλλανε :τούς πόνους.

—Μάλιστα, άπαντοδσε δ Πρινέας. Σέ 
ποιό μέορς εΐνε :

— ΔεΗιά.
Αύτά έλεγε τά κείμενο. "Οπου μιά 

βοαδυό δ Πρινέας κ.άν,ει τήν έ,Εής προ
σθήκη : Μόλις ή πελάτισσα -,οδπε δτι 
τό πονειμένο δ.ό τι εΐνε δείιά, δ Πρινέας 
τήν έρωτα :

—Δηλαδή δεέιά καθώς μπαίνουιμε. ή 
καθώς βγαί ου με :

θύελλα γέλιου ξεσηκώθηκε στά ά- 
κοιατήοιο !

Αυτές λοιπόν εΐνε οοσθήκες ιών
ηθοποιών τοΰ έλαφοοΰ Θεάτρου, δπως :ίς 
έ-. νώοισα στό λίγο διάστημα, πού έπιδί- 
δουα: σ ά Θεατρικό αΰτά είδος, κι’ αυ
τό- είνε δ γαοακτήοας τών ποοσΟηιιών 
τοΰ κάθε ήθοποιοδ. ΣτΙς τόσες ένδιαφέ 
οουσες προσθήκες τών έκά'τρτε συνερ
γατών μου καλλιτεγνών, έγώ δέ έγω 
νά.,.π ο ο σ θ έ σ ω τίποτε άλλο.

ΑΣΗΜ. ΓΙΑΛΑΜΑΣ
·····································#
Κάθε μέρα

στόν «ΑΠΟΛΛΩΝΑ»
Η ΤΥΧΗ

ΤΗΣ ΜΑΡΟΥΛΑΣ
··················%···················

Τό Θέτρο
καί ή μεταπολεμική

έξέλιξί του
*Η γνώμη τοΰ κ. Α λ . /ιδωρίκη

Ποιά θά είνε ή μεταπολεμική έξέλιξι του 
Θεάτρου; Νά ενα πρόβλημα, σοβαρό κι’ αΰ 
τό γιά τόν τομέα Του, πού πρίστίθεται στά 
τόσα αλλα πού ύπήρχον καί ο*’ εκείνα πού 
εδημιούργησεν ό πόλεμος.

Εΐνε τόσο τεράστια ή σημασία Τοΰ θεά 
τρου στη διαμόρφωση συνειδήσεως τών μα 
ζών, ττού εΤνε βέβαιο πώς δλα <ά Κράτιγ 
κι’ έκεΐνα πού τό είχαν παραμέληση, θά δώ- 
acuv ο1' αϋτό «μιά θέση».

Ποιά θά εινε αΰτή ή «θέση» ποΰ ίσως 
μπορέσει τό θέατρο νά τήν πάρη -καί μόνο 
του μετά τόν πόλεμο; Σ ’ αυτό ~ό ερώτημα 
έκρινε σκόπιμο «Τά Θέατρο» νάχη τίς γνώ
μες τών ειδικών τοΰ τόπου μας, συγγραφέων, 
κριτικών, . ηθοποιών κλπ. καί άρχίζει τήν 
σχετική ερευνά του μέ τίς γνώμες τιϋ κ. 
’Αλέκου Λιδωρίκη, ποΰ είχε τήν καλωσύνη νά 

■ μάς πή τά άκόλουθα:

Εΐνε κάπως πρόωρη μιά άπάντηση στήν 
ερώτηση ποιά θάεΐνε ή μεταπολεμική έ- 
ΒλιΕι τοδ θεάτρρυ μας. Γιατί άιμέσως 
προβάλλει |να άκόμα φλογερώτερο έρώ- 
τημα : Ποιά θά είνε ή γενικώτερη μετχ 
πολεμική έςέλι'ςη :

Τό θέατρο δέν εΐνε κάτι άπόλυτα αυτό
νομο, δέ ζεΐ, δέν άναπνέει. δέν άναπτύσ 
:εται ποτέ γώ.ρια .άπό τήν έπογή του. 
’Αντίθετα επηρεάζεται βαθειά άπ’ τά 
•κοινωνικά φαινόμενα πού περιβάλλουν τήν 
υπόστασή του κι’ αντλεί άπ’ αΰτά—τού- 
λάγιστόν σέ μέγα μέρος—τίς καλλιτε/νι- 
κ.ες του κατευθύνσεις. 'Ο συγγραφέας, δ 
ήθοποιός, δ Θιασάργης πού ζοδνε μέσα 
°τά_ καμίνι  ̂ τής καθημερινής πραγμα
τικότητας δέγρνται τόν άντίκτυπο τών 
άνησυγιών που εΐνε διάγυτες στά περι
βάλλον καί συμμορφώνουν, θεληματικά 
ή. άθέ’λητά τους τά αιτήματα τοδ μεγα
λύτερου κοινού μέ τίς προσωπικές των 
δυνατότητες καί τάσεις.

Άς un γελιώιχαστε μέ λόγια «αί θε
ωρίες πού ανεβαίνουνε στά -σΰνινειΦ-α καί 
καταντάνε τελικά κούφιοι δραμα.τισιμοί. 
Κανένα άλλο είδος Λόγου, καιμ-μιά άλ
λη μορφή της τέγνης δέν έγει τόσην 
άμεση συγγένεια καί τόσην έπαφή μέ τά 
έκδηλωμένα ουναισθήματα τής ιμάΰα;. 
Μπορείς ·,ά γράφεις πρίηση. διήγημα, 
νουβέλλα. μυθιστόρημα, δοκίμιο και ν’ 
'αποτείνεσαι ατούς λίγους, στούς έκλε- 
κτότίρους νά ποδμε, στούς καλλιεργη
μένους. Μπορείς μαζύ τους ν’ ' άνοίίεις 
μιά πνευματική κουβέντα Αδιαφορώντας 
άν οί άλλρι, οί περισσότεροι, εΐνε σε 
Ρέαη νά σέ παρακρλουθ̂ σουν. Μά άπο 
τά σανίδια τής σκηνής, διαφέρει δλότε- 
■λα τό πραμμα. Ή  έκφρασή σου κα.ί τί 
μύ-Τιμά σου. πρέπει νά γίνουν κτήμα 
τόν πολλώιν. Πρέπει νάγεις τήν τέγνη. 
τη Σοφία, τή μαεστρία τήν άογιτε-χτο- 
νική, νάργβ:αι σ’ άιμεση έπα®ή μέ κά
θε είδους άτομο πού εΐνε Ικανό ν’ άντι· 
ληΦθεΐ τόν κάποιο προορισμό του. Ή  α
ποστολή τοδ συγγραφέα ειδικά, εΐνε 
πλατειά καί πολυσύνθετη καί δέ μπο- 
Ocl να U7ixx0i>0€t οιά 'ληΧούτιια, πού.. 
μέσ- τά «λαίσίο τής αΰστηοότερης άντί 
?ηι1/ης τής τέγνης, θέλρυνε καί Φίλοδο- 
τοδν νά έφαρμόσουν οί άλλοι Αογοτέ- γνες.

Ε?τε έπιγειρεΐ δ δραματουογός νά 
κατευθύνει, είτε ζητάει νά διδάξει, είτε 
άποσκοπεϊ νά συμβολίσει, εί’τε πασγίζει 
νά γαοακτηρήσει τόν άνθρωπο μέ τήν 
πλατύτεοην Ιννοιά του, είτε διφ-άεί 'νά 
ςτιλοσοφή:ει, είτε άπλά φιλοδοξεί νά 
δώσει λίγη Φυγαγωγία στό θεατή, πρέ
πει νά κινηθεί ρητά καί ζωντανά μ|σα, 
στά πλαίσια τής έπογής του, γιά’νά 
νοηθεί, νά ποοσεγτεΤ. ν’ άγαπηϊίεΐ καί 
νά μήν καταντήσει τελυκά δ άγρηστος 
κυνηγός τής γίμαιρας πού ή θά γνωρί
σει μιάιν έπιτυγία παροδική καί συ·μπτ«- 
ματική ή θά ταφεί στή γενική χδιαφ̂ -

Τά θέατρό μας, πού άπό τεγνικής 
π)ευράς έγει κερδίσει ανυπολόγιστα 
κι’ έγει έπιτελέσει ιμιά πρόοδον άναιι- 
Φίσβήτητη  ̂ στά τελευταία γρόνια. θέ
λουν νά λένε 8:οι βρίσκουνται οΰσιασί1- 
κα μακουά του. πώς γάνεται άδιάκοτία

σέ «ταπεινές» παραγωρήκεις' ιάπά τήν ά· 
π:Φη τής τέγνης. Τό Φέμμα κα.ί ή άνα- 
κρίβεια διακρίνουνε άπόλυτα αύτόν τό 
γαρακτηρισμό. Ποτέ, σέ καμμιάν άλλη 
περίοδο τής νεαρής θεατρικής ζωής 
μας. οδτε. δ συγγραφέας, ρδτε δ ήθο
ποιός, οϋτε κι’ αΰτάς ό έπιγειοηματίας 
άκόμα. δέν έδειξαν τή διάθεση γιά :0 
καλύτερο καί γιά τά καλλιτεγνικώτεοο. 
όσο οί ά,θρ·ωποι τοδ θεάτρου πρύ ζοδνε 
κι αναπνέουν σήμερα γύρω άπότήνπραγιία 
τι-Λή άνάπτυΕη και δράση του. Οί Νεοέλ 
ληνες δραματουργοί καταπιαστήκανε μέ 
θέματα, μέ άπορίες καί μέ προβλήματα 
πού ά,αδεύουνται σπαρταριστά άπό τά 
συναισθήματα τοδ 'Ελληνικού κοινοΰ. οί 
ήθοποιοί μας μορφώνονται πλατύτεοχ 
καί άποδίδουνε τούς ρόλους των μέ κα
τανόηση βαθύτερη έσωτερΊκή άπ’ δσην οί 
παλαιότεροι ιΐυνάδε'λφοι, κι’ οί έπιγειΡΑ 
ματίες δρκίμασαν νά δώσουν στή θεατρι
κής άγ:0.ρά, τόσο άπ’ τήν πνευματική δ;ο 
κι’ άπό τή θεαματική πλευρά, έργα 
πού άλλοτε θά δίσταζαν νά παρουσιά
σουν στό κοινό οί προγενέστεροι θιασάρ- 
γες—θεατρώνες.

Πρίν άπ’ τόν τελευταίο πόλεμο εΐδα- 
μ- αΰτή τήν κίνηση ν’ άπλώνεται εΰεο- 
γετική. νά Εεγωρίζει στή Θαλερή παο- 
σπάθειά της μέρα μέ τήν ήμ,έρα ν’ α
ποβαίνει δλο καί πιό έλπιδοφόοα γιά 
Φωτεινότερη ιεςέλιςη πού Θά σοβάρευε τά 
Θέατρο μας καί Θά τοΰ δημιουργούσε νέ
ες προοπτικές καί νέες πνευματικές συν 
Θήκες. Μά αύτά τό πνεΰμα. αΰτή ή τά- 
CD. α.ΰτέ.ς οί εΰγενικές φιλοδοξίες κο
πήκανε, προσωρινά δπως τό έλπίζομε δ- 
λρι μας. Μέσα στή γενική άνοστά™- 
ar. μέσα στά πανδαιμόνιο τό φυγικά καί 
ΰλικό. μέ:α στίς τραγικές άιντιίοότη- 
τες τών οικονομικών περισπασμών, μέ
σα, στ’ όλέθριο άνακάτωμα των συνειδή
σεων  ̂καί _ τών· πόθων, μέσα στήν Εέφοέ- 
νην άλλοίω̂ η τής γθεσινής πραγματι
κότητας —ιιέ πλώρη γιά μιάν άγνωστη,ν 
άκόμα παγκόσμιαν έπαύ,ριο — τά θέα
τρο μας μπΗγτηκε σ’ αΰτή τήν περι
δίνηση. Καθρέφτης τής ζωής μας. στε
νά συνυφασμένο μέ τά «ρεφλέ» τοΰ Θεα
τή, δπογοεωμένο γιά νά ζήσει καί ν’ 
άναπνεύσει, ν’ ακολουθήσει τήν άνώμα- 
λη πορεία τών τωρινών καιρών, συνδύα
σε τά̂ δνειρά του, τίς επιδιώξεις τοί>, μέ 
ΤΓιν άμει'λικτην άλήθεια τής στιγμής.
Οί συγγραφείς δέν «πρόδωσαν» μά περ.- 
μένουνε τήν· ώρα πρύ θά προσφέρουν τόν 
κα/,ύτερον έαυτδόν τους γωρίς ν’ .άπχρ- 
νιοΰνται τις γθεσινές έντιμες προσπά- 
Θειές των. Οί ήθοποιρί δέ γαίρουνται μέ 

,τό κατάντημα, καμμιά φορά, τοΰ πρόνει 
&0U οεπεοτοοίου των* κι9 οί ετζιγειοΤίΜ/.- 
τίες δέν πανηγυρίζουν γιά τή στροφή 
πού άναγκασθήκανε νά κάνουνε.

Οπλιζουνται μέ Υπομονή. Θερμαίνουν 
μέσα τους τή Φλόγα πού καταγώνιαοεν 
δ πόλεμος καί τά άμέτΰητα δεινά του. 
και συντηρρΰ,ε τό θεατρικό κοινά νιά 
νάμή διασπαρεί. νά μή ζυγίσει, νά μή 
σκορπίσει, νά μήν Εεγάσει δλότελα τό 
θέατρο. Μπορεί νά δίνουν δλοι αύτοί— 
έΡώ καί ποΰ—ιέργα κατώτερα σέ καλλ.-
τε;/νική ποιότητα, μά ή οΰσία είνε   ~sk
ΙΙως άσβεστη επιθυμία τους παραμένει 
vu ξαστερώσουν οΐ δρίζοντες, νά γαλη- 
νεφει δ κό:μος. νά άποκτήσει άκόμα μ.ά 
φο:ά ή ταραγμένη μας ζωή .μιάν δφο 
πιο καλύτερη,, ώστε ,ά ξεκινήσουνε άν- 
τάμα γιά τό -φανέρωμα τοδ νέου, μετα
πολεμικού, θεάτρου μας. Ένάς θεάτοου 
πού άπλούστατα θά εΐνε ή έξέΐ.ιξη. τά 
άπον.οούφωμα μιάς ώμορφτ,ς προσπάθει
ας πού̂  άογισε πρίν άπ’ τόν πόλειμο. πού 
έξ αιτίας του σταμάτησε καί πού 5πάρ 
γει πρόγραμμα— συνειδητό κι’ ώριμα- 
σμένο — ν* άναπτυγθεϊ. μέσα άπ’ αΰτό; 
’Έτσι.προβλέπω άκ.μαία,φωτερή δηίχιουρ 

γική καί σίγουρη, σέ καλλιτεννικήν άπό 
δοοη τήν αΰρια.ή πορεία τής Νεοελληκι 
κής σκηνής. Πάνω στά αιτήματα τοδ 
φλογεοοΰ παρόντος, μέ τίς γραμμές πού 
Θά γαοάξει ή δίφα δλων μας γιά ένα

Μέ) λον ωραιότερο. μέ τούς παλμούς 
τών νέων κόσμων. πού ιμορφοποιο3·η*ί 
τώρα καί πού Θά ξεπροβάλλουν πιά λ*β- 
ροι, πιό ιγηματισμένοι, πιά μεστωμ,ένοι
σιίς μέοες τής Εΐρή-ης καί τοΰ βασιχω- 
τέρου καθαομοΰ, πλαισιωμένοι άπό μι
άν άταοσφαΐρα υγιέστερη κι’ άπό ίνζ 
θεατρόφιλο κοινά πού θά ζητάει τότεί 
μο.: του τήν καλλιτεγνικώτεοη έκφρα
ση οί εργάτες τοΰ θεάτρου μας Θά κτί- 
σουν τό καινούργιο οικοδόμημα. "Ενα 
καινούργιο οικοδόμημα, πού — δσα κι’ 
ϊν λένε τά κοράκια καί οί ρατέδες τρΰ 
-ά-.;ου ·.: · - - π;λλά Θά έγει νά γ,ρω- 

οτάει σ’ αΰτρύς πού άντεξαν νά ζήσουν 
x*l νά παλαίφουνε άλύπητα στίς σκο
τεινές στιγμές πού ζοΰμε, κάποτε άμαο- 
τωλοι ακούσιά τους, πολεμιστές σέ ά/ά- 
οι: τον άγώνα, μά τΐμημένοι άπ’ τίς 
Θυσίες πού δέγτηκαν νά κάνουν, γιά νά 
μή σβύσει δλότελα ή φωτιά καί νά μπο
ρέσει δ Φοίνικας νά ξεπηδήσει πάλι. 
άναστημένος καί περήφανος.

ΑΛΕΚΟΣ ΑΙΔΩΡΙΚΑΗΣ 
ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ : Αί άπόΦεις τοΰ 

κ. Κ. Μπαστια.

Τά > έα ταλέντο

Άλέκα  
Κ. Παΐζη

Γεννήθηκε στό 921 στό νησί πού ό Δίας ά- 
ποκοιμήθη μέ τούς όνειροπαρμούς τών Μουσών 
καί ή έλληνικη ιστορία χρωστά τίς καλύτερες 
σελίδες παλαιότερες καί νεώτερες, .Είναι μιά 
Κρητικοπουλα ή κ. Άλέκα Παΐζη, σύζυγος Β. 
Παπαδάκη, πού τόσο σύντομα έπεβλήθηκε στην 
καλλιτεχνική συνείδηση καί εγινεν ένα άιτό τά 
δυναμικότερα άστέρια τής Κρατικής μας Σκη
νής. Κόρη οίκογενείας πολιτικών, έμπορων καί 
ποιητών— εχει εναν άδελφό ποιητή καί έναν άλ
λον όστυνόμο — προοριζόταν γιά καθηγήτρια. 
Είναι άρισΤοΰχος -τοΰ Αρσάκειου ’Αθηνών, άλ- 
λάκαί ώς άριστοΰχος άπεφοίτησε άπό τήν Επαγ 
γελμαΤική Σχολή τοΰ ’Εθνικού θεάτρου, όπου 
— παρά τίς άνΤιρρήσεις τών ΐδικών της —  
είσηλθε πρώτη. Σέ τρία μέχρι στιγμής έπαιξεν 
έργα είς τήν Εθνική μας σκηνή σέ πολυποίκι
λους ρόλους, γιά νά άποοείξη σταθερή άνέλιξη. 
"Ολες cl προβλέψεις συμφωνούν δτι γίνεται ό- 
λοένα μιά νέα έλληνική καλλιτεχνική δόξα.

ΕΝΑ ΑΝΕΚΔΟΤΟ ΤΟΓ «ΑΓΑΠΗΤΙΚΟΓ*
 ̂’Επ’ εύκαιρία τής άναβιβάσεως τοΰ 

«Άγαπητικοΰ τής Βοαικοπούλας» στό 
«Πάνθεον» ένδιαφέρον θά εΐνε ν’ άνιαφέ- 
ιρωμε ένα άν έκδοτο, πού συνέβη κάποτε 

μιά̂  έπαργία. δπου εΐγε ιμεηχιβή γιά 
δώση παραστάσεις ένας περιοδεύω)

Ό θίασος αΰιτός ςρθάνοντας στήν έ- 
παργιακή πόλι έπρόκειτο ν’ άργί'ση τις 
παραστάσεις τρυ μέ δυά έργα. Τό από
γευμα θά έπαιζε τόν «’Αγαπητικό τής 
Βοσκοπούλας» καί τό βράδυ τήιν «ιΠανα- 
νία τών Παρισίων». Ό  έπί κεφαλής τοδ 
θιάσου θέλησε νά τυπώση καί μερικά δια 
Φημιστικά «φέϊγ—βολάν» καί κατέφυγε 
■σ’ έν,αν έντόπιο τυπογράφο καί τοδ έδω
σε νά τυπώση τούς τίτλους τών δύο £ο 

,γων : «Σήμερον δ Άγαπητιικός τής Βο
σκοπούλας καί ή Παναγία των Παρισί- 
ων».’Αλλ’ b τυπογράφρς έκαμε λάθος ιέιμ 
πέοδε.Φε τά δυό έργα καί τύπωσε στά 
Φέϊγ—βολάν» τόν έξής βέβηίλον τίτλον: 
*Ό άγαπητικάς....τής Παναγίας τώ.ι 
Παρισίων».



Καιρός καθαρμού
πνευματικού 

καλλιτεχνικούκαι
Ή κριτική καί τά ψεύτικα είδωλα

ΤΟΥ κ. ΑΔ. ΠΔΠΑΔΗΜΑ

Ιν.οχεινή δύναμη, πού <ροβ&ρί£ει ! Ν* γει τήν δπογραφή Γρ. Ξενάπουλος καί ύΛ
πως βλέπει δ πρωτόβγαλτος Θεατρικός 
συγγραφέας τήν κριτική, δταν φ̂ συγγοα- 
Φεας αύτός τό'/η να εΐνε ε£ω από συν- 
κοο'ήιΐιατα, εζω άπό κλίκες. Αέν πανε 
πολλά, γρόνια, σ5 §ν<7. συνοικιακό βεατρά- 
κι τής ’Αθήνας δπου κάμποσοι νέοι, ιιε 
τον άκοάτητον πόθο να τραβήξουνε .μπρο
στά <τ:ή ζωή, εΤγ-ανε δημιουργήσει ε̂να 
καλλιτεγνικό ' Φυτώριο. Άπό τό φυτώ,οιο 
αύτό ,Εεπηδήσανε αργότερα, καλλιτέγνες 
καί συγγραφείς πού τιμάνε σήμερα τό 
Ελληνικό θέατρο. Εκείνο τάν καιρό λοι
πόν. στό συνοικιακό βεατράκι άνηΦ·ορί£α- 
.γε, (μέ μια σ δ̂ιστική μανία, θαλεγα, 
νά κωμικοπο ι ήσουν ε ίκαί νά. διασύρουνε 
•τήν ώραία προσπάθεια, πού τή δυνάμωνε 
μία πίστη Ασάλευτη σ’ ενα σύνο·λο Γωής 
πνευιματικό) και μερικοί κρί'ΐκοί.  ̂ fO έ
νας τους ήταν δ «μαίτρ». C|0 απόλυτος. 
Ό κριτικός πού δέν έ δε γάταν κ,ανένα 
cm:6i6a.au0. eO κριτικός, πού δογι»ιάτιζε 
πώς ιχιά -καί ΰπάργουν Εύριπίδηδες, ΣαιΗ- 
πήροι', καί Γκαΐτέ, είγανε γρέος Ιερ-ό οί 
μεταγενέστεροι νά σπάσουν τήν πέννα 
τους ! Αύτός ήταν δ «μαίτρ» εϊπαμε. Κι’ 
οί άλλοι ; Οί 'άλλοι ήταν τά...«μαγιαέ- 
τια» του. "Ο,τι ελεγε εκείνος, τό φι:τα· 
κίΓανε u-έ περίσσιο ναρκισσισμό δστερ’ αύ- 
τοί. ’Αντάμα ΐλοιπόν κι’ οί τρεις τους, 
μετά τήν «πρεμιέρα» καταστ,ρώνανε...συν 
αδερφικά τό πώς θά διασύρουνε τήν ω
ραία προσπάθεια. Καί βγαίνανε τήν άλλη 
*μέρα, άπό τΙς στήλες τών εφημερίδων 
πού «ΙέλαφΡά τή χαρδία» τούς τΙς είγανε 
έυπιστευτή. βγαίναν γιά νά κατακεραυ
νώσουνε, άφροκοπώντας τήν προσπάθεια 
πού εδειγνε τ5 άντίφέγγιομητ. Φυγής ζων
τανής.

Δέν θάπρεπε νά παραξενευθήτε τωο̂ . 
αν δ «μαίτρ» καί :ά τσι,ράκια του, λίγες 
μέρες αργότερα λιβανίζανε σάν άπό σύν
θημα, αία καθιερωμένη μετριότητα.

Κι’ άναρωτιόταν δ ταλαιπωρημένος νέ
ος συγγ-ρ̂ φέας καί καλλιτέγνης, πού κα
τέβαινε μέ θάρρος, μέ πίστι ίκαί ποό πάν
των μέ ειλικρίνεια, στόν πνευματ;κό·ν Α
γώνα :

«Αύτό λοιπόν τό πράιια εΐνε κριτική ;·»
Καί θάπρεπε νάναι μπασμένος σ̂τήν 

πνευματική ζωή του τόπου, δ νέος αυτός, 
θάπρεπε νάναι ενημερωμένος στά τεοτί- 
πια της. γιά νά Ηίρη προκαταβολικά ποι
ας αισθητικής α̂νατροφής θύματα ήταν 
οΐ τεγνοκρΐτες αυτοί καί νά άδιαφορήση 
όλότελα γιά τή κρί.οη τους. Άλλ5 ot συ
νέπειες τής κριτικής αυτής ταγτικής δέν 
τον άφηναν, βέβαια, ν’ άδιαφορήση.

Άς πάμε πιό πίσω.
Στά 19.12, Μνας θεατρικό 

πού εΐγε κάποια πείρα τής σκηνής,̂  γιά 
νά βαθμομετρήση Ισως τούς κριτικούς, ή 
ιιπορεΐ καί άπό δείλια<:μα παρουσίασε §να 
δικό του έργο. σάν £έν·ο. 01 κριτικές πού 
γραφτήκαν γΓ αύτό ήταη κάτι παραπάνω 
άπό ευνοϊκές. Ό συγγραφέας Ηεσκέπασε 
Οατερα τό τέγνασμά του, οί κριτικοί δ- 
αως δέν μπορούσαν νάρνηθουνε τά δσχ 
γράφανε.

Ό ίδιος συγγραφέας στά 1917 έκανε 
τό τέχνασμα αύτό...άνάποδα. Παρουσίαζε 
Ivr/ £ένο εργο γιά δικό του!

Άλλ’ &ς τού δώσουμε καλύτερα τό λό
γο, γιατί τά κείμενα αύτά εΐνε συνήθως 
πιο εύγλωττα άπό κάβε σγόλιο.

Τό άοβρο πού ποσάθέτουμε δημοσιεύ
τηκε στήν καθημεοινή εφημερίδα τοϋ 
θ. ΣυναδινοΟ «Πρόοδος» στά 1917 καί £-

τ.:λο του 
κής

«Ή Χρεωκοπία τής κριτι-

fC) κ. Γρ. Ξενόπουλος γράφει :
Τούς επιασα λοιπόν μέ τό πείραμα πού έ

καμα, καί δέν τούς πιστεύω ττιά ! .. Θά μοΰ 
πήτε Μά τούς έπίστευες ; Κάποτε, ναί... 
Ηρχοντο καί στιγμαί, τό εξομολογούμαι, πού 

μ’ έκλόνιζαν αί έπι κρίσεις των. Κ ι’ έσκ’επτό- 
μην : μην έχουν δίκιο, άλήθεια ;._.Άλλά τώ
ρα δέν θα τό ξανασκεψθώ ποτέ. Τούς δίδω 
ένα ξένον έργο ν, μίαν γαλλικήν κωμωδίαν, ένα 
«Παριζιάνικο άριστουργηματάκι», ένα μικρόν, 
άλλα ώραιότατον άνθος ένός μεγάλου πολιτι
σμού, μιας φιλολογικής καί θεατρικής ζωής, 
πού δέν θά τήνφθάσωμεν εδώ οϋτε σ’έκατό χρό 
via,— καί οί  ̂ κριτικοί μας ομιλούν διά τόν 
«Μεντόρ» του Μαλέν. #.. όπως δΓ δλα μου τά 
εργα ^! Εψθασε νά τόν ττώ «Μοΰργον» καί 
να βάλω  ̂τονομα μου Ό  ένας έδογμάτισεν 
«αηδία»! Ό  άλλος «ξέρασμα !» c0  τρίτος 
«ξεμώραμα !». Ο τέταρτος «διήγημα πού δέν 
μπορούσε ποτέ νά γίνη κωμωδία». 'Ο πέμ
πτος : «θλιβερό μαλλί οτράβηγμα». *0 έ
κτος «εξάμβλωμα, όπως δά ολα τά έργα τοΰ 
=ενοπούλου». Καί πάει λέοντας.

Δέν άναφέρω, βλέπετε, ονόματα* δέν παρα
πέμπω εις γραπτά δοκουμέντα· δέν επικαλού
μαι μάρτυρας τών προφορικών κρίσεων Δέν 
θέλω νά πειράξω κανένα Οϋτε κάν γελώ. ’Α 
πεναντίας με θλίψιν, μέ πόνον ψυχής, όμιλών 
/ενικώς καί άπροσώπως, πιστοποιώ τό γεγο
νός Δεν υπάρχει εις αύτόν τόν τόπον οϋτε 
ϊχνος, οϋτε κουκούτσι κριτικού μυαλού ! Οί 
κρίνοντες θεατρικά, φιλολογικά, καλλιτεχνικά 
έργα, καί οί πλέον ευσυνείδητοι, καί οί πλέ
ον καλόπιστοι καί οί πλέον ειλικρινείς, έ
χουν πείσει τόν έαυτόν Των δτι ξεύρουν νά 
τό κάμνουν, ένφ δέν ξεύρουν. Τούς λείπει 
τό κυριώτερον ή όσφρησις. Δέν είχα βέ
βαια τήν άξίωσιν νά γνωρίζουν τόν «Μεντόρ» 
τού Μαλέν. ‘Υπάρχουν χίλια γαλλικά έργα, 
τής ιδίας άξίας, πού κανείς δέν εΐνε ύποχρεω 
μένος νά τά γνωρίζη. ΕΤχα όμως τήν ά- 
ξίωσιν νά τόν μυρισθουν νά τόν μοτντεύσουν. 
"Ενας άληθινός, ένας γνήσιος κριτικός, ένας 
άνθρωπος πούξεύρει τή δουλειά Ίου, άν έβλεπε 
τόν «Μοΰργον» εις τό θέατρον, θά συνεπέραι- 
νεν άσφαλώς :

«Αύτό δέν εΐνε έργο Ρωμηοΰ. "Ενας Ρωμι
ός δέν μπορεί άκόμα νά γράψη τέτοιο πρά
γμα Ή  φόρμα του, ή σκηνική του έντέλεια, 
ή χάρις του, ή κομψή έλαφρόΐης πού κρύβει 
τόσο καλά τό βάθος του, αυ.τός ό τέλειος τύ
πος τής σύγχρονης κομεντί, προδίδει τό ξένο 
έργο καί ώρισμένως τό γαλλικό» ’Ή , άν ό 
νοΰς του δέν έφθανεν ώς έκεΐ, θά έφώναζεν έν- 
θουσιασμένος «Μπράβο ! νά έπί τέλους κ’ 
ε~ας Ρωμιός συγγραφεύς, πού κατάφερε ένα ά- 
ριστουργηματάκι ! Μά αύτό ώρισμένως θά 
μπορούσε νά σταθή καί στό παρισινό Ζυμνάζ. 
Μά αύτόν τόν Άρνόπουλο, τόν Μοΰργο, ώρι
σμένως θά τόν κ<$τεδέχετο καί ό μεγάλος Γκα- 
λιπώ !»

’Ακούσατε σεις τίποτα τέτοιο;—  ’Εγώ ό·· 
χι. Μόνο βρισιές, ώς νά έπρόκειτο περί έρ
γου δικού μου. Εις τόν «Μεντόρ» τοΰ Μα
λέν, αύτούσιον, ολόκληρον, οί σοφοί κριτικοί 
μας κατώρθωσαν ν’ άνακαλύψουν δλα μου τά 
ελαττώματα- καί προπάντων τό κυριώτερον, τό 
θεμελιώδες δτι ώς διηγηματογράφος, δέν 
μπορώ, λέει, νά κάμω έργο θεατρικό ! Μέ 
παρασύρει ή ήθογραφία ! ! Καί γράφω πολ
λά, καί λεπτολογώ, ένφ τό θέατρο, κύριε Μα
λέν, θέλει ζωηρές, μεγάλες πινελιές, χωρίς 
λεπτομέρειες...Καί τώρα ερωτώ Αύτήν τήν 
κρίσιν πού τοσάκις τήν ακόυσα γιά προηγού
μενα θεατρικά έργα μου καί τοσάκις τό ξανα- 
λέγω, μ’ έκλόνισε —  διότι δέν εΐνε βρισιά, 
δέν εΐνε κρίσις έμπαθείας— δικαιούμαι ή δχι 
νά μή τήν ξαναπιστεύσω ; ‘Ο Μαλέν, βλέπε
τε, δέν εΐνε διηγηματογράφος. Εΐνε γνωστότα
τος δραματικός "Ίσως θά μοΰ πουν «Τό 
παίξιμο μάς άπάτησε !»  "Οχι ! Καί άν ύπο- 
τεθή δτι ό «Μούργος» δέν έπαίχθη καλά, —  
πού έγώ νομίζω δτι έπαίχθη πολύ ώραΐα, ά- 
διάφορον άν ήμπορούσε νά παιχθή καί ώραιό- 
τερα, δπως θά έπαίζετο άν, διά κάποιους λό
γους, δέν έχαναν τό κέφι τους οί^ήθοποιοί,-— 
πάλιν 6 καλός κριτικός θά τόν έβλεπε Ο 
καλός κριτικός δέν έπηρεάζεται άπό τό παί
ξιμο. ’Απεναντίας τό κρίνει καί αύτό κ  ̂έκΐι 
μά κατά πόσον άναιβαζει η καΐαιβάζει τό έρ-

γον. Διά τόν καλόν κριτικόν, τό παίξιμο εΐνε 
σά διάβασμα.

Άπό -.ότε ώς σήμερα, θά μου άντι- 
τείνουνε πολλοί, πέράαχνε τόσα γρόνια v.cti 
iUJtoost αερι/ο1.. &ί ο ί δλοι, οί θεατοο- 
7.ρ:"’//.οί νά ιχίι δοξάζουν, δπωε χόχε. :% 
ίδια Φεύχιχα εΚω,λα. ”Ας- ίΒοΰιχε τί τίνε- 
-αι. Εΐν’ αλήθεια, πώς t  άντιχειυ,ενικ’Λ 
θεατριχίι xpixioiil εκανε πάντοτε δίαστολίι 
των Ιρτων, πού άποσκοποΰνε τίιν &π>?ί 
τέρφτι άπό τά εογχ. ιχέ πε,ριεϊόυ.ενο, ιιέ 
ιιοίκροποΕΤΜίένες ίδέες, us αΙσθΤ;ΐ.ί7.τοπο'.'̂ - 
ϋένες 35<έφειο. τά εργα. u5 δίλλα λόγια, 
που άναχινοϋνε τόν κόου.ο· τ(δν ίδεων. 
Δέ.ν πρόκειται νά συζτιτγισουιμ,ε έδω, Ι- 
να: θεατρικός συγγραφέας _ κατ·αϊ?Ι,ρ-νει_, 
γιά yip η τών ιδεών του,νά ζωντχνβυΥ], να 
κάνγ) σΰιιβρλα, νά 6rmiouPYfl αορφές._ ύέ 
τούς 7]ρ ε c του, γ, νά HucpaviCn άντρείκε- 
λα. Γιά ν’ άναφέρω ενα παρ-άδ'ειγιαα οί ‘1\- 
,οωες τοϋ *14®ν· εΐνε καθαρές ίδέες_ καί 
ταυτόχρονα εΐνε κι5 δ-νθρωποι δλ-οζωντα- 
νοι.

'Γπάργουν δίχως καί συγγραφείς ποδ 
γι’ αΰτοδς fi κοινωνία εΐνε ενα φτωκό κα- 
τα,ρκεύαοαα ανθρώπων, πού ιια.λακώνου·ν 
-ά βάσανά τους, δ καθηιιε,ρινός ιιόγ'θος 
τους, u-όλις Ακούσουνε &<α κοινό λογοπαί
γνιο. Ό  '.λίβας τ̂ ς άστίϋαντολογίας Φυ
λάει άπ’ άκρη σ’ δκρϊι στό εργο τους. Κι’ 
δ θεατΐς πού δέν ζητάει ϋ,εγάλοτ, πράαα- 
τα. δ θεΛχ̂ ς πού δέν προπαρασκευάστηκ-. 
πνευϋατικά, γιά νά εΐνε άπαιττιτικώτε- 
οος. φεύγει άπό :δ θέατοο .ίκανοποιηνίέ- 
νος ,γιατί ,Εένασε δυο ώρες τή σκλγιρή 
βιοπάλη, του. Τί φταίει αύτός : Δέν τόν 
•ιάΒανε νά σΥΓ/ώνγ) τά ιιάτια του. ,πάοχ

πάνω άπ’ δ,τι τού δίνει ίι στιγιχύ. «Hxt- 
8ta. nil ζητά'.ε αεγάλα πράαοτ,τα. fi πε- 
ρίστααϊί πού εΐνε ! ’Ελάτε νά απάσοοιιε 
κέφι !»

’Άν τώρα τόν «Άιχλετ» τόν βλέπει ίΐέ 
τίιν ίδια Χαγτάρα. δ άπλοΐκός θεατής κι’ 
δ πραγυιατικά προηγμένος, αν δ ΣαΕΐπηρ 
ηπαίνει άφοβα ατά βάθη τής Φυγής. αΰ"·ν 
λίγο ενδιαφέρει τόν ποογ-ειρογοάφο έπι- 
νειοτϊυ,ατία τής σκηνής. Αύτός θεοποίησε 
τή οηγή γνώση.

Τό θέατρο τών ιδεών δέν εΐνε Φάοε:ιχ 
σέ νεκρή θάίλιτσσα. Δέν προγράφει :ό 
θέατρο τής άπλής τέρφης. Δέν άνέγεεαι 
δαως νά '.οΰ περάση τό θέατοο τής ά
πλής τέρφης κατάσβερκα τόν κλοιό τής 
προχειρολογίας. Δέν δέγεται τήν επιβολή 
ρόλων «κατά παραγγελίαν». Τό θέατοο ι
δεών πλαταίνει τήν δαιλλα. γιά τά Ijc- 
πολιτιστικά ιδανικά, θεριεύει τά στήθη 
γιά τήν δίΐμή τής δημιουργίας. Χρέος 
λοιπόν ένός νέου κι’ αληθινού συγγραφέ/·/.. 
πού 8έ>ν έβαλε γιά σκοπό του νά κάνη τήν 
τέγνη του ιχαγαζί, γιά νά πουλάη τήν 
ποαιΐιάτεια του, γρέος του εΐνε νά μή πα- 
cyiCn πώς νά ςεγελάση τή ζωή, μά νά 
ν.αταπιαστή μέ -.ά αιώνια προβλήματά 
της. νά γνοιαστή, άνερευνώντας δλες τις 
δυνατότητες γιά τήν πνευματική ,έΕύφω- 
-τ. τοΰ συνό'λου. Ν’ άντικρύση τήν πραγ- 
μο'·.ικότητα 5σο ζοφερή κι’ άν εΐνε, νά 
τήν άντικράση αέ τά στολίδια τοΰ νοϋ. 

*’*
Κι’ ή κριτική ; Ποιός εΐνε δ ρόλος 

της σήμειρα ; Καθι̂ δηγητιχός. ύμνογρα- 
ς,’ΐκός, εγκωμιαστικός ή γλευαστικός ; 
'Ενα μεγάλο ,μέ,ρος της παραδέρνει άτυ- 
νώς άκόμα γύρω άπό καθιερωμένες με
τριότητες. ’Από συνήθεια, θέλετε, άπό 
σκηνική συναλλαγή, άς πο&με, άπό συν - 
τηρητιαμό. (Μή θίγετε τά κακώς κείμε
να !) ΠαράδέρΎει ιι’ άλλα λόγιά, γύρω 
άπό φεΰτικα είδωλα. Σκουντουφλιασμένη, 
δύσπιστη καί γκρινιάρα στέκεται μπροστά 
: ’ ενα νέο, πού Εεκινάει ευοίωνα. Άντε, 
βρέ άδερφέ, πού θά τόν κάνουμε κι’ αΰ- 
.όν συγγοαφέα. γιά νά μάς παίρνει τά 
ποσοστά !...,’Ενώ ή καθιερωμένη μετοίδ- 
ττ,τα πού μάς ποοσκαλεΐ στό σπίτι της. 
πού μάς δίνει τσάϊ, πού μαζεύει μεοικές 
έκστασταζόμενες θαυμάιατριές της, γιά νά 
διαβάση ενα άκόιμη «έ*μπο·ρι«δ» έργάκι. δ, 
έδω άλλάζει τό πρά·μα !

Καιρός λοιπόν καθαρμού. Καθαρμού 
πνευματικού καί ./.αλλιτεγνικού. ”Ογι ρό
λοι «κατά παοαγγελίαν». ”Ογι «έμπορι- 
κά» έΡΥακια, μόνο. Καί πρό πάντων δνι 
συσσώρευση τέγνης τών εμποδίων, γιά νά 
οοάζουμε τό δρόμο ενα νέο ισυγγραφία. 
"Αμα θά τά ·νοιώσουνε αύτά οί «ιέ-ντός» 
ο\ «εκτός» τού θεάτρου μας. τότε μπο
ρούμε νά ελπίζουμε βάσιμα στήν αναγέν
νησή του.

ΑΔ. Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ

ΕΙΔΩΛΑ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΑΝ

Έλεωνόρα Ντοϋζε
«ΤΗταν ή μεναλείτερη ήθοποιος 

πού είδα ποτέ στη ξωη μου. '̂ Η μό
νη πού μέ συνκίνησε, δποις μέ συν 
κινοϋν ό Μ.τάν και ό Σοπέν. ’ Ηταν 
καλλίτερη άκόμη καί άπρ τη Σάρα 
Μπερνάρ, γιατί δέν σ’ αιρινε νά 
μπής μέο’ τό μυστικό τής τέχνης 
της. Χρησιμοποιούσε κάθε λογής 
τοΰκ, μά δέν άπεκάλυπτε _ κανένα.
Ηταν ή τελειότερη έρμηνεύτρια τοϋ 

Ίψεν γιατί είγε κάτι τό μοιραίο 
στόν τρόπο, μέ τόν όποιο υποδυό
τανε τούς ρόλους της».
"Ετσι μίλησε κάποτε γιά τή Ντοϋζε ή πιό 

μεγάλη ’Αγγλΐς τραγωδός Σίμπολ Θόρνσταϋκ.
Ή  Ντουζε ήταν ηθοποιός μέ τό πιό φυσικό 

παίξιμο άπ’ δσες πάτησαν ποτέ τά σανίδια 
τής ράμπας. "Εμοιαζε πώς ζοΰσε παρά πώς 
επαιζε έπάνω στή σκηνή· ώστόσο μιά εξαίσια 
και δημιουργική πνοή φώτιζε και ξύψωνε τό 
παίξιμό της κατά τρόττο που υπερέβαινε σ’ 
ομορφιά κάθε περιγραφή.

'Η Ντουζε γεννήθηκε μέ τήν σφραγίδα τής 
βασίλισσας τής τραγωδίας στό πρόσωπό της. 
Τό πάθος crTo βλέμμα τών μαΤιών της και 
στήν εκφρασι τών χαρακτηριστικών της ό πα- 
ραττονιάρικος τόνος τής φωνής της προσδίνανε 
στό πρόσωπό της μιά μάσκα άφθαστης τραγι- 
κότητος μολονότι υπεδυότανε τους ρόλους της 
μέ τέτοια μαεστρία που σέ κωμωδία σάν τήν 
περίφημη «Λοκαντιέρα» μιτοροΰσε νά παίξη τό 
μέρος τής τσαχπίνας κοκέττας κατά τρόπο ά- 
ριστοτεχνικό. Τίποτε δέν -ξεπερνουσε τά 
δρια τής τέχνης της. Τά θαυμάσια 
της χέρια, «τά φλοχαγγιγμένα φτερά 
τής ψυχής της» δπως τά ’λεγε ό ντ-* 'Αννούν- 
τσιο θά μείνουν γιά πάντα άξέχαστα. "Εχουν 
ήδη γίνει θρύλος —  λένε πώς τά εβαζε μέσα

σέ βελουδένια κουτιά σάν ήθελε νά τά ξεκου- 
ράση

Μπορούσε νά γοητεύση τους θεατές μέ τήν 
παραμικρότερη κίνησι τών μαγικών αυτών χε- 
ριών.

Τό δτι μπορούσε νά μιλήση μ5 αύτά ερ- 
χεται νά . τό απόδειξη τό γεγονός που όπου 
δήποτε και an έπαιζε στή Βιέννη, στό Πα
ρίσι, σΐό Βερ ρλΐνο, στήν Πετρόπουλι, στή 
Μαδρίτη ή σ Βουδαπέστη, τό θέατρο ή
ταν πάντα κατάμεστο παρ’ δλον δτι δέν ήξε
ρε καμμίαν άλλη γλώσσα έκτος άπό τήν μη
τρική της τά ΐίαλικά.

Τά κα απλητικά αύτά χέρια είχαν μαγέψει 
σέ τέτοιο σημεΐο τόν έρασπή της ντ’ Άν- 
νούντσιο, ώσ ε έγραψε είδικώς γ ι’ αύτήν την 
«Τζιοκόντα» πού θεωρείται τό καλύτερό του έρ 
γο και συνάμα ό μεγαλύτερος της θρίαμβος

Ή  Ντούζε έ'παιξε στό εργο αύτό τόν ρόλο 
τής γυναίκας -ού γλύπτου— γυναίκας που 
δέν είχε τίπ'-ε άλλο δμορψο έκτός άπό τά 
χέρια της Ο άντρας της, τήν λατρεύει μό
νο καί μόνο γιά τό κάλλος τών χε
ριών αυτών, πού μιά μέρα τά συνθλίβει ενα 
άπό -[ά άγάλματά του, δταν έ*ας άντίπαλός 
του καλλιτέχνης άποπειραται νά τό καταστρέ- 
ψη. Τά χέρια της πρέπει νά κοπούν και ή 
δυστυχή γυναίκα έγκαταλείπεται άπό τόν άν
τρα της. τού όποιου τό άριστούργημα σώ
ζεται, μέ τίμημα τόν άκροτηριασμό της

Κάμμιά άλλη καλλιτέχνις δέν ξεπέρασε πο 
τ.έ τήν Ντούζε στήν άπεικόνισι τής νοεράς 
αγωνίας και σιωπηλών βασάνων που ύπέφερε 
μέ ήρωϊκή καρτερία. Ή  Τζιοκόντα τής έδω- 
κε μοναδική εύκαιρία. Κανείς δέν θά ξεχά- 
ση τή συγκλονιστική έκείνη σκηνή τής άφόρη 
της άγωνίας που τήν καταλαμβάνει, σάν ζη 
τάει μάταια τό παιδί της νά τό πάρη στήι 
άγκαλιά της.

Μιά άλλη φοβερή σκηνή άπό τό ρεπορτόρκ 
τής Ντούζε τό φινάλε άπό τούς «Βρυ-

κόλακας» τού "4ψεν δταν στό ρόλο τής Κας
Αλβίν τραβώντας τά μαλλιά της άτενίζει ά

φωνα μέ φρίκη τό γυιό της πού ψιθυρίζει 
« 'Ο  ήλιος, ό ήλιος» πράγμα πού έπιβεβαιώ- 
νει οτι ή μαλάκυνσις τού εγκεφάλου του εί
χε πιά φθάσε* στό κοττακόρυφο. Τά θαυμα- 
σίως εκφραστικά χέρια καί ή όψη τής Ντού- 
ζε έκαμαν τή σκηνή αύτή ττιό έπιβλητική πα
ρά ενας ολόκληρος χείμαρρος άπό φωνές καί 
λόγια.

’Αντίθετα πρός τή σύγχρονο καλλιτέχνιδα, 
ή Ντούζε αισθανότανε άπέχθεια γιά τήν δη
μοσιότητα Μέ τό πέσιμο τής αυλαίας, ή ζωή 
της άνήκε σ’ αύτήν. Είχε δώσει στό θεατή 
παραπάνω άπό τήν άξία τών χρημάτων που 
πλήρωσε γιά νά τήν δή καί συνήθιζε νά λέ- 
γη πώς είχε τό δικαίωμα νά ζή προφυλαγμένη 
άπό τά χυδαία βλέμματα τού κοινού  ̂ Σάν 
τήν Γκάρμπο, πού άκολουθεΐ σήμερα τήν ’ίδια 
τακτική, προκαλούσε άφάνταστα τήν περιέρ
γεια τού κόσμου δλου καί ήταν ή καλλιτέχνις 
γυρω άπό τήν όποία γενοντουσαν η περισσό
τερες συζητήσεις τής έποχής, παρ’ δλον δ- 
τι μιά έπιθυμία είχε, νά μείνη ή πιό άπο- 
μονωμένη.

Ό  Μπέρναρδ Σώ άπέτισε φόρο τιμής στις 
μέθοδές της άπό τό 1897. «Θαυμάζω,  ̂ είπε, 
τόν τρόπο πού διαφημίζεται. Εΐνε υπέροχος. 
Ά λλες καλλιτέχνιδες δίνουν συνεντεύξεις, έ- 
ρωτοτροποΰν μέ τους δημοσιογράφους καί 
τούς μαγεύουν, δειπνούσε μέ βασιλικές οικο
γένειες, φέρουν παράσημα ή άδαμαντοποίκιλ- 
τες μινιατούρες βασιλέων και στέλνουν τις 
τελευταίες φωτογραφίες των σέ κάθε εικονογρα 
ψημένο περιοδικό, τής Ευρώπης. Η Ντούζε 
ξέρει κάτι καλύτερο άπό αύτό Μεταχειρίζε
ται τόν Τυπο μέ τέτοια άνυπόφορη περιφρό
νηση πού δέν μιλούν ή έφημερίδες γιά  ̂ κανένα 
άλλον. Μισώ τούς δημοσιογράφους, λέγει η 
Ντούζε ,και στή στιγμή ό κάθε δημοσιογρά
φος στόν κόσιιον όλο πέρνεί σημείωσι για τήν 
προσβολή Σ ’ δσους ζητούν συνέντευξι δεί
χνει τήν πόρτα, δηλώνοντας μέ άγανακτησι 
πώς ή ιδιωτική της ζωή άνήκει σ’ αύτήν απο
κλειστικά και πώς τό κοινό δέν χρειαζεται 
νά ‘δή τις κλωστές άπό τις Μαριονεττες».

Τήν έπομένη, κάθε άρχισυντάκτης δημοσιεύ
ει τις δηλώσεις της έπιγραμματικά, φαντα- 
ζόμενος πώς θά πετυχη μερικές λεπτομέρειες 
πού άφοροΰν τήν ιδιωτική της ζωή ή όΐι θά 
πέση γιά πάντα σέ δυσμένεια.

Ή  Πάΐ'Τι καί ή Σάρα Μπερνάρ γράψανε σάν 
ζούπαν τό όνομά τους περατωτά στούς ουρα
νούς μέ αξιοσημείωτη επιμονή καί έππυχία. 
Ωστόσο, φαίνονται μωρές σάν παραβληθούν 
μέ τή Ντούζε τόσο στήν τέχνη τής δημοσιό- 
τητος δσο καί στήν ηθοποιία !»

Εΐνε παράξενο πώς ή γυναίκα αύτή, μέ δ- 
λους τούς περιορισμούς. ιό άπροσπέλαστο 
καί ^ό μυστήριό της, είχε τόν κόσμο στά πό
δια της, γιοχτί ποτέ δέν έμοιαζε δπως 
τήν φαντάστηκε τό κοινό, την καλλιτέχνιδα ε’ί 
δωλο.

"Οπως είπε ή Ίσιδώρα Ντούκαν, «ή Ντού- 
ζε δέν κατώρθωσε ποτέ της νά φορέση ένα 
φόρεμα τής μόδας ή νά φανή κομψή. Τά φό
ρεμά της ήταν σηκωμένο άπό τή μιά μεριά 
καί πεσιιένο άπό τήν άλλη Τό καπέλλο της 
ήταν πάντα οττραπατσαρισμένο. "Οσς δαπα
νηρές κι’ άν ήσαν ή τουαλέττες της ποτέ δέν 
εδειχνε πώς τις φορούσε, άλλά μάλλον σάν 
νά καταδεχόταν δτι τις φέρη»

"Ομως ή γυναίκα αυτή ήταν δίχως άμφιβο- 
λία ή μεγαλύτερη καλλιτέχνις τών χρόνων μας, 
ή κυρίαρχος τού θεάτρορυ, πού παρίστανε πρα 
γματικά καί όχι άπλώς έπαιζε. Σάν μιά 
μτταλλαρίν'α πατέ της δέν τόλμηοτε νά έπα- 
ναπαυθή στϊς δάφνες της. ’Εργαζότανε άκα 
τάπαυστα καί ήταν πάντα πρόθυμη νά μάθη, 
γιατί ώς μόττο, στή σταδιοδρομία της είχε: 
«Τό νά μένη κανείς άκίνητος στήν τέχνη εΐνε 
σάν νά όπισθοδρομή». Περιφρονώντας τό_ φτια
σίδωμα καί τά περπτά στολίσματα τού θεά
τρου κατώρθωσε νά καταλάβη τήν επίζηλη θέ
ση τής βασίλισσας τής παγκόσμιας σκηνής 
μόνο μέ τήν άξία τού παιξίματός της.

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
ΗΘΟΠΟΙΩΝ

Η ΟΜ ΠΡΕΛΑ ΤΟΥ ΡΥΜΑΝ

‘Ο αμίμητος κωμικός τού γερμανικού κινη
ματογράφου Χάϊντς Ρύμαν συνήντησε ένα 
πρωΐ στόν δρόμο ένα πολύ ώμορψο κορίτσι 
— φυσικά πριν νά παντρευτή άκόμα. ’Αποφά
σισε άμέσως νά κάνη τήν γνωριμία τής μι
κρούλας, δέν ήξερε δμως πώς ν’ άρχίση. ’Έ 
ξαφνα σκέψτηκε τό τέχνασμα τής ομπρέλας. 
«Δεσποινίς τής είπε, μού επιτρέπεται νά σάς 
προσφέρω τήν ομπρέλα μου ;»  Ή  κοπέλλα 
τόν κύτταξε μέ έκπληξη καί τοΰ άπήντησε μ’ 
ένα γλυκό χαμόγελο «Μά, κύριε, δέν βρέ
χει διόλου !» Τότέ ό Ρύμαν τής είπε : «Τόσο 
τό καλύτερο δεσποινίς, άλλως τε κι’ έγώ δέν 
έχω καμμιά ομπρέλα μαζύ μου».

Ο Χ Α Ν Σ  ΜΟΖΕΡ ΚΑ Ι ΤΟ ΨΗΤΟ

‘Ο κωμικός Χάνς Μόζερ, έ'πειτα άπό μιά 
κοπιαστική έργασία στό στούντιο, πήγε σ’ ένα 
έστιατόριο καί παρήγγειλε ένα ψητό. Περίμενε 
■πολλή ώρα έως δτου τού τό φέρουν, ένώ έκεϊ- 
νος ήταν τρομερά πεινασμένος Έπ ί τέλους, 
έφτασε τό γκαρσόνι καί τού σέρβιρε τό ψητό 
πού ήταν δμως πολύ ξεροψημένο. Τότε ό Μό
ζερ, φουρκισμένος, είπε orrov σερβιτόρο 
«Πάρε, παιδί μου, τό ψητό αύτό, ,πήγαινε το 
στήν κουζίνα και πές νά τά ξαναψήσουν λιγώ- 
τερο...» ,

Τό νεοελληνικό εργο 
και ή εποχή μας

Tc «Θέατρο» βλέπει τό ορώς; σέ ανώ
μαλη ίσωε άκόμη έποκή. σέ πεοίοίο 5- 
μω: εύνοϊκή γιά τό νεοελληνικό θέατοο. 
ίίοτέ ϊσως άλλοτε τά θέατοο αύ .ό δέν έ- 
σημείωσε τόση πρόοδο και άκμή. Καί δ
ταν λέμε νεοελληνικό θέατΰο σΐρΐΊττοδί- 
νουμε ώε ά'λληλένδετους τοόε δημιουο- 
youc καί έμφυκίοτάς τη: σκηνήσ — ιού; 
ή'θοποιούε — xr/,ί -.ού: άλλουε δημιουρ
γούς τούς συγγραφείς. Ή  καθαοώς νεο
ελληνική θεατρική παραγωγή παοουσιά- 
ίει σήμερα μιά άνθηση. Καί τό κοινό ά- 
πέδειδε πόσο ένδιαφέρεται γιά τήν ελλη
νική ζωή καί γιά τά ε,ργα πού δίνουν κομ
μάτια τής ζωής ίχύιής. Ή  τελευταία.' 
γεννιά τών Όυγγραΰρέων βλέπει μέ /χοά 
καί ενθουσιασμό την άγάπη πρός τό Ελ
ληνικό έργο. Χαιρετίζει τά συγγραφικά, 
ν,ειάτα πού κυριαρχούν στή σκηνή καί 
-/ειροκροτοϋνται μέ τόσο ενθουσιασμό ά.πό· 
το κοινό. Καμμιά πικρία γιά τή νέα αΰ
τή πνοή. "Άθελα μόνο Εαναγυρίνει σέ. 
κάποια παληά νοονιά γιά νά συγκοίνη, 
«συνθήχες καί γεγονότα. Τό νεοελληνικό 
θέατοο ύπέφερε τότ:ε άπό μαρασμό. ”Ογι 
γιατί δέν ΰπήοναν καί τότε οί νέοι συγ
γραφείς μέ έργα άίια προσοχής καί έκ- 
τημή,αεως. 'Γπήρ·/αν καί συγγραφείς ,μέ. 
πνοή καί εργα πού μαρτυρούσαν μιά, 
ποοσπάθεια άςια ύποστηρίΕεως. Ακριβώς, 
δμως έλειπε ή ύποστήρι«ις αΰτή. 01 
πόρτες τών θεάτρων ανοιχτές γιά δλα τά- 
-ενα εογα μετ,οΐων καί άσηιμάντων κάποτε 
συγΥραφέο̂ ν έμεναν κλεισμένες γιά τό.· 
έλληνικό έργο. Οί θιασάρχαι έβλεπαν μέ 
δυσπιστίοτ κάθε προσπάθεια πρωτότυπης 
παραγωγής. "Ακόυαν μέ είρωνία μερικά 
καινούργια όνόμα'.α καί ©Εέδιδαν κατά- 
δικαστικές αποφάσεις γιά τά υποβαλλό
μενα εογα τών 'Ελλήνων μέ τήν μεγαλύ
τερη ευκολία. Κι’ δν κάποτε συνέβηινε 
νά παιγΟη κανένα έλλη'νικό έργο έλειπε 
ή ιάγάπη τών ήθοποιών ποός αύτό — μέ 
έςαιρέσεις βέβαια πάντοτε — καί ήτα·'· 
Φανερή ή ποογ-ειοότητα μέ τήν όποί-αν 4- 
νεβιβάζετο άπό άπόφεως σκηνικής. ”Ετσι_ 
ή έλλειφις στο.ργής τών θεατοικών έπι~ 
νειοήσεων πρός τό ελληνικό εργο. δημι
ουργούσε άτμόσφαιρα φυ/ρότητος καί άπό 
μέοους τού κοινού. Καί μέ μιά τέ“.οΐ'/ 
ατμόσφαιρα τά λίγα έργα τών συγγραφέ
ων μας πού βλέπανε τό Φώς τής οάμπας 
δέν κατώρθωναν νά κρατήσουν οΟτε μιά 
έοδομάδα κάποτε τό ποόγραμμα τών θεά
τρων. Κι’ αυτές άκόμη οί επιτυχίες τών 
εκλεκτών συγγραφέων δπως τά έργα τού 
ΐενοποΰλου, Μελα, Χόον καί άλλων δέν 
ετνώρισαν ποτέ τή ζωή των μετριωτέοων 
σημερινών θεατρικών έργων. ΤΗταν βέ
βαια καί διαφρρετικός δ άριβμός τοΰ πλη- 
δνσμού τότε. Άλλά άσχετα ποός τήν α- 
ποΦη αΰτή πού μπορ>εΤ νά προβληθ-ή σάν 
λογική δικαιολογία δέν είχε •Καλλιεργη
τή ή ·άγάπη γιά τό έλληνικό θεατοικό 
έργο. ’Έται πολλές εύγενικές ποοσπ-άθει- 
ες σβύσαν.ε πρί νάκόμη νά έκδηλωβούν. 
Καί μόνο δσοι έπέμειναν μέ απογοητεύ
σεις εττω 3ί«,τώ&θω·σαν νά έπιβαλουν κάτι 
απ’ τήν έργασία καί τήν φυχή τους. Τό 
Εθνικόν βέατοον ήταν κλειστό τόν πεοισ- 
ΰότερο χρόνο καί στά μικρά διαλείμματα 
της λειτουργίας του έμενε άπροσπέλαστο 
γιά τή νεοελληνική σκηνική .δημιουργία 
Είχε τις σοβαρές παραδόσεις του άπό τις 
όποιες δέν εννοούσε νά παρτκ'λίνη. Τό .ε
λεύθερο θέατρο -ήταν πάντοτε εμπορική c- 
πιχείοησις πού έφθανε κάποτε ν’ -άνεβάζη 
έλληνικά έργα μέ πληρωμή. Αδιάφορο 
άν ή ιάποτυχία ήταν παταγώδης. Αύτό ή
ταν ζήτημα .μεταΕύ κοινού καί συγτραφία.
Ή  έπιχείοησις στήν δποία«·δέν ήταν. Ξέ
νοι δυστυχώς καί οί καλλιτεχνικοί παρά
γοντες ένιπτε τάς χεΐρας της. Αθώα αΰ
τή τής αποτυχίας καί τοΰ διασυρμοΰ τού 
έλληνικοϋ έργου! Ή  τελευταία αΰτή πε- 
οίριδος μάς 'παρουσιάζεται διαφορετική. 
Έσημειώθη βέβαια καί σχετική έΒέλι£ις, 
Άλλά κάθε έποχή -κρίνεται μέ τις συν
θήκες καί τις τάσει ςτης. Ίσο)ς τά ση
μερινά έργα νά εμφανίζουν νέα τεχνοτρο- 
πί~ καί καινούργια μορφή. Αύτό άποτελεΐ 
πρόοδο χωρίς δμως ή πρόοδος αΰτή νά 
■/αταδικάζη καί τήν παλαιότερη έποχή 
πού οί συγγοχφεΐς της άκολουθοΰσαν τά 
ρεύματα τών χοόνων εκείνων καί παοου- 
σΐα.ζαν κοιμμάτια έλληνικής ζωής 8πω; 
τήν ©λέπανε καί τήν αισθανόντανε τότες.

ΤΟΥ *. ΒΑΣ. ΗΑΙΑΔΗ
'Τό γαρακΐίαστικό τής τπεριόδου έκείης 
• r.vi -/οον-.λο·<είται δύο τρία χρόνια ποίν 
άπ’ -XV πόλϊ.μο είνε <&Μ τό έλληνικό θία- 
τοο άγκάλΐ3σε μέ .στοργή τό πρωτότυπο 
έργο. Δέν τό έβαλε ττό τεριθώριτ. Το 
άνεβίϊασε tie ευσυνειδησία καί στοργή. 
Τό .έιμπορικο μάτι συ»·εδυ>ά3θηκε τις πεοισ- 

- σότερες βορές καί'-'μέ τό καλλιτεχνικό. 
Καί ”/άρ[ς τστήν προσπάθεια αΰτή έσπασε 
δ πάτ/ος τοϋ κοινοϋ. Τό ο'έο θεατρικό κοι

νό H  άλλου βρήκε στό νεοελληνικό εΡΥΊ 
ότι εΐνε δυνατό νά ποοΡΦέρη μιά σκηνικίι 
όημιουογία μέ τήν συνεργασία συγγοαφέως 
καί βεάτρου. Οί ήθοποιοί έδωκαν τό χέρι 
τους στόν συγγραφέα. "Εγινε συνείδηαις 
καί σ’ αΰτούς ότι "Ελληνες ήθοποιοί -πρέ
πει νά ζωντανεόσουν μέ άγάπη κα.ί μέ ΐ)έ 
δημιουργική πνοή τά έργα και 'Ελλήινων 
συγγραφέων. “Έτσι οί νέοι "Ελληνες συγ
γραφείς αίσθάνθηκαν τήν ένθάρρυνσι καί 
τό/ ένθουκ3ΐα:’μό. Σημαντικός παράγων καί 
οί είσποάΕεις στή σημερινή μάίλιστα βιο
πάλη τών συγγραφέων. Άλλ’ όταν λείΦϊΐ 
ό ενθουσιασμός μαραίνεται καί ή δημιουρ
γική πνοή. Εΰτυχώς πού δέν συμβαίνει 
σήμερα αΰνό. Καί 5λες οί ένδε&ις uao- 
τυροϋν πώς τό έλληνικό θέατρο 0’ άπο- 
κτήση καί ελληνικότητα άγκαλιάζοντας 
μέ ειλικρινή στοργή τήν προσπάθεια καί 
τόν μόχθο τών ά!&ίων συγγραφέων.

ΒΑ2. ΗΛΙΑΔΗΣ

"Υπάρχει
Ηεοελλη νικό Θέατρο;

’Έττουμε ,ΐίεο'ελλϊίνακό Οέ«τ£ΐο ; Τό έ- 
ιρώτημχ αϋχό δν μας τό έβαζε κανείς 
χτες _άκόμα, στις μέρες τού ηεαοπόλε- 

- ,-.μου, τότες ποό ζοϋσαιμε σέ μιά πνευματι
κή μακαριότατα, μέ τά ιμάτια στά έ£ω 

. κι’ όχι στά «ένδον», ®ά νοιώθαμε τό λι- 
γώτερο οΐχτο γιά τό.ν συνοιμιλητή μας.

Ύπΐρχε_ι μιά νεώχερη θεατρική παρά
δοση πού δέ %χ μπορούσε ινά τήν άγνοήση 

,χκνέν-ας. Σήμερα τό πράμα άογίοηιέ νά 
-τό συζχΐΠ'άμε. Κάτι σαθρό πού δπηο'/ε 
σ.ό οικοδόμημά του yiveTotl uiea «ιέ.τί» 
μέρα πιύ αίΛητό. Μάς έπιβάλλεται.

Ή  πρώτη άποκάΐυφη έγινε στά χ,οδ- 
ν;.α αύτά της ΐ·πέρτατ»ς άγ-ωνίας, άλλά 

,-καί της ιαύτοεν̂ οσκόπτίΕ-ης ΰποσυνείδητα., 
,διΆίσΒντιχά. Αρχίσαμε νά νοιώθουμε σι
γά—σιγά γυρίζοντας τά βλέιμμα -πρός τά 
γυοίο μας. ερευνώντας καί έπαναετετάζον 
.τας -τά .μετάλα χάσματα τοΰ νεοελληνικού 
οημιουργικεΰ λόγου. Χάσματα στή νεώ- 
τεοη πεζογραφία ιιας (τοΰ με:οπόλεμ·,υ). 
χάσιΐίκτα ,αίό σΰγχβονο 'Ελληνικό θέατοο. 
'Φάνηκε τό &σ&ματ;κό τρε,χ.ιό .μας στά τε- 
..λευταία χρόνια λές '/.ι5 6 τόπος unr.c. τό- 
τπος πού ζοΰσε πν2υματικά τή βρεφική 
:ιου .άκόμ7, ί,'λικία, έναν αιώνα ιέλεΰθε- 
Α/;ς πνίυματιχης ζω.ϊίς, είχε τυφλωθή άπ’ 
-̂ ήν π®ραίαθτ}0ΐ πώς θά μπορούσε νά'ένη- 
λικιωΜ άνώΐΡίμα. "Ενας δρόμος δηλαδή 
Tic φάλαρα, γιά τά δποϊα κάποια μέρα

·κατβ®ογ;-σθ« βαρΰτατη ευθύνη στήν 
ΙλλειΦή ιαυνειθ̂ τοποιη&ένης πνευματικής 
ήγεσίας. Τότες άρχισαν νά φτάνουν στόν 
ημερήσιο ναί σοίάρό πεοιοδικό Τύπο, συ
ζητήσεις -τιά τή θέση ΐοΰ νέου βεάτοου, 
το νδημ* r.ai τις κατε»’9ΰνσεις του. Συ
ζητήσεις βολές, άναζητητικές. «ιέμβοι- 
Θεΐς «αί 6*θυο*τόγαστες» πού φανέρωναν 
δμώς Άρίοη), ράισμα, κίλονιαμό τοΰ οίκο- 
ίομήματος.

'̂Τστ·ίρα ΐιρ$ε ένα ιμικοό βράμα, δ «’Α
νήλιαγος» τοΰ Nixon ΚατΤιφόρη νά μας 
αάνει νά συλλάβουμε ικαιθαιρά μέσα μας 
ο.ιι χασιατικό παρουσιαζότανε στόν νεο- 
ελλ-ηνικό δραματικό λ6γο. (Γιά τήν ά- 
κο/όεια δϊό άκόμα άλλα έργα τοΰ ίδιου 
συγγοαφέα ποδχανε προηγηθή. οί' κω- 
μονοίες τό -Μεράκι τοΰ Λρχοντα» καί 
κόοια τό «̂Άπόφε θά γελάσουμε» μάς 
είχαν δείξει—κι’ -άς μή τόχε διακρίνει 
άμεσα ή̂  έπαγγε!λματική θεατρική 
κριτική, πώς είχε σημάνει ή ώρα μιάς 
σοβαρώτατης στροφής στό Νεοελληνικό 
θεαιρο κι’ άπ’ τήν άποφη τής ουσίας κ.’ 
*Γ.'..τήν πλευοά τής .πρ-οδο/ής. Τρία τώ
οα έογα τοΰ Γ. βεοτοκά (μονόπρακτα τυ
πωμένα σέ βιβλίο) «Τό τεφύρι τής Άρ
τας». «Άντάοα στ’ Άνάπλι» καί «Πέ- 
Φ'ει τό βράου», άνείάρτητα άπ’ τήν S- 
ποια θεατρική άΐία τους. έρχονται νά 
επικυρώσουν τή βασική τούτη διαπίστωση.

Τό Νεοελληνικό θέατρο αποδείχνεται 
λειψό. Αδύναμο. Είνε μόνο—θά μπρ- 
ρού:ε κανείς νά πή—θέατοο ήλικίας κι’ 
όχι χώρου. Βέβαια δέν έλειφαν τά Ξε
χωριστά του στοιχεία (τό ά;ιο καί κα- 
λοχτισμένο θέατοο τοΰ Γ. ΞενόπουΙλου — 
τό «κυοιώτερο βάιθρο στό ΰπάοχον οικοδό
μημά του—καί μερικά ωειμονωμένα έργα 
σύγχοονων ή νεώτεοων του συγγραφέων) 
δμως δέ μπόοεσε νά κερΙδίση έκταση. Νά

Τοΰ κ. Χρ· Λεβάντα
δΐμάση καί νά έκφράση τήν έποχΆ του. 
Νά άνυφωθή άΕιολογικά σά «συνέχεια» 
στόν αρχαίο δραματικό λδόγο.’Έίω άπ’ τό 
κωμειδύλλιο πού στάθηκε συνεπές στην ε
ποχή του κι’ άντληεε .μέσα, άπ’ τήν Ε λ 
ληνική φύχή—γι’ αύτό -καί ή επίδραση 
του ΰπηο'ςε ή μόνη επίδραση πού παρου
σίασε τό Νεοελληνιίκό θέατρο—τ>ό . έογο 
τού Ξενόπου-λου πού κατάφερε νά 6<ί>σγι 
Uijv « Αννιέζα». έναν Ποπολάρο», εν αν ο- 
λοζώντα,ο δπως μάς τό έομήνεφε μάΙλιστα 
δ Κούν Παναγή Βιολάντη κλπ., δλος 
δ̂  άλλος δ νεώτερος δραματικός λότος 
δέν αναπήδησε άπ’ τή φυσική κοίτη του. 
το κέντρο τής Ελληνικής φυχής, τά χώ
ματά ,μας. δέ μπόοεσε νά άνυφώση σέ 
άφθαρτα σύμβολα τά .πάθη μας, τή μοί&Λ 
τής φίνλής μας, νά όλοκληρώση μιά πρβ- 
π.ύμενη συμβολή, σύμφωνα καί μέ τό βα
θύτερο νόημά του στόν πνευματικό πολι
τισμό τοΰ τόπου.

Τά άοχαΐα πρότυπα, ή Ιστορία., οί 
θρύλοι, οί παραδόσεις, δτι θά μποροΐσε 
να άντίη^ή άπ’ τήν πορεία καί τά Επί
κεντρα της Ελληνικής ζωής καί νά δώ 
ση θέατρο’Εθνικό μέ τή βαθύτερη Ιννοιά 
του, εμειναν στοιχεία άχοτοσιμοποΓ'-ητ*. 
Δεν άναπλάστηκαν γιά νά στηρί£ουν Υε- 
ρ£ τή νεώτεοη θεατρι,κή παράδοση. ”Ε 
τσι̂  έχουιμε ενα ν̂εοελληνικό θέα'οο μέ 
βουΛεβαοοιερικα ύλικά καί πρό παντός με
τέωρο, άπλαισιωτο άπό έργα άδιάισπαστΛ 
.μέ τή οάτσα μας πού θά μπορούσαν νά τό 
θεμελιώσουν στέρεα καί νά ιτό προβάλ
λουν σέ πλάτος. "Εχουμε πάνω — κάτω 
’Αθηναϊκό θέατρο, θέατρο σαλονιού. £ώ- 
πετσης τέρφης κι’ δχι θέατοο λαού. βέα- 
τοο λύτρωσης. άνιΜ/ωσης, Φυχικής ζύμ»- 
σης.̂  θρησκευτικό θέατρο.

Αύτή λοιπόν ή διαπίστωση εΐνε ή ί- 
Φορμή πού τώρα, στό κατώφλι μιάς και
νούργιας έποχής, μιάς έποχής στήν t- 
ποία ισ,χνά μόνο βιώσιμα θεατρικά στοι
χεία πρόκειται νά παραδόσουμε, κάνει 
αισθητή τήν άνάγκη έπιατροφής -στά χώ
ματά μας. Άναβάπτιση στίν άρχ αΐο 
τραγικό λόγο, άντληση άπ’ τις βαθύτερες 
πηγ=ς - τής φυλετικής φυχής. γο.ογή καί 
θετική δουλειά γιά ένα άληθινό Νεοελ
ληνικό θέατοο. "Ενα θέατοο πού θά nm- 
οεση νά δώση. δπως έδωσε τό Κρητικό 
άφθαρτα μνημειακά στοιχεία στήν πο
ρεία ποός τά δνω τοΰ πολιτισμοΟ μας 
Ενα θέατρο άκμής κι’ δχι παρακμής, μιά 

που ένα .έτοιο ποάμα δέν έΚ/ει τή-ν Ι
στορική δικαίωσή του στόν τόπο μας !

ΧΡΊΣΤΟΣ ΛΕΒΑΝΤΑΣ

■ Κυκλοφορεί προσεχώς
ΑΔ. Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΑ

I Στοιχεία Συγκρι- ; 
■ τικής Λογοτεχνίας ί
J ΓΟ Ελληνικός νατουραλισμός— !
ι Βορεινές φιλολογίες— μεσημβρ·- ι
ι νές ιδιοσυστασίες — ’Ανατολικός '
' Φροϋντίισμός) ;



« Σ κ ίτ σ α  Είνε καλλιτέχνης
ό ήθοποιός;της εποχής»

Τοΰ κ. Δ.  Φ/ 0 Α
"Ενα ένδιοκρέραν Θεατρικό!-; γεγονός 

αποτελεί *3φαλως τό άνέβασμα. τών έ- 
ϊη  σκέτς τοΰ 'ΡίΥ,θα μέ τδν τίτλο «Σκί
τσα xiic έποκτις» κατά τήν ίκιέοαν οΟ 
Πάσνα άπό όν θίασον ’Αργμραποώλου. 
Τά σκέτς αύτά είναι eEri μικρά θεα
τρικά /κουιαάτια, αύοοτελτί;, σαΙτυριικά 
καί κωμικά, διάχυτα άπό κέφι καί 
l : c > jκτερΫι αάτυοα.

\ 'Tsia άπό τά «Σκίτσα τϋς έπογϋς» εί
ναι ϋ5ϊΐ γνωστά είς ενοτ, ιιικρό μέρος 
τοΰ κοινοΰ άπό υ,ιά φ&ρά πού έπαίγθτ,- 
καν. λόγφ τών ειδικών au.'SwifiW ύπό 
τάς δποίας έγράφηααν. 'Ο «Κηφίσο- 
φών» έξαφνα, πού έγράφπ γιά τήν γιορ
τή τών σαράντα γρδνών τοΰ κ. Βεάχ-ο, 
έπαί7'θπ u0vo κχτά τήν πανηγυρική έκεί
νη παρά!:·ταστ; καί έπροκάλεσε δνι ιιό- 
νον τά άκράτητιγ γέλια τοΰ κοινοΰ, αλ
λά καί τάς ενθουσιώδεις κρίσεις τών κρι
τικών. Επίσης ή «Γαλάζια γελώνα» πού 
•έπαίγιθηικε πέρυσι είς τόν «Φανό τών 
Συντακτών» καί έμεινε αλησμόνητη αα- 
ζί μέ τδν «Νευρικό κύριον». "Ετσι τώρα 
καί τό πολύ κοιι,όν θά έγη τήν ευκαι
ρίαν νά άπολαύστι τά τρία- αύτά δροσε
ρά. κεφάτα καί πρίτγιιατικώς σπαρταρι
στά κοιιηάτ ια.

Τά τρία άλλα σκέτς είναι έντε'λώς 
καινούργια καί έπίικαι,ρα, δπως οί «Τοελ- 
λοί τής έπονής» δπου γίνεται παρέλα̂ ις 
σέ μιά νευρολσγική κλινική, δ,λων τών 
άνβρώπων πού επα!3αν άπό τά βάισανα 
τίς εποχής. Εϊνοτι τόσο απρόοπτα καί τό
σο γαριτωιιένα τά εύρήιΐιατα έπά,ω ατά 
όποια στηρίζεται ή έικράνισις τών δέκα 
τρελλών, δστε ή έπιτυγία του είναι l-cn- 
σφαλισαένη.

"Αλλο σκέτς —«Οί λι;ααι:ιίένοι» —πα
ρουσιάζει ιιιά ο'ίκογένεια λιιιασιιένων τήν 
ώρα τοδ Φαγιητοΰ, καθώς έτοιια-άζονται νά 
Φάνε κόττν» καί τούς /επισκέπτεται «δ 
θείος δ Λεωνίδας», ένας τροαιεράς Φα
γάς πού άποτελεϊ τδιν τΰάιιο τής ο·ίκο- 
γενείας.

Άλλά ιδιαιτέρως έξυπνο καί υιέ σοβα-. 
οώτερο πεοιεγόαενο είναι τό σκέτς τής 
Κόλασης, δπου έχουν Λληθύνει οί άιιαο- 
τωλοί καί δπου μόλις φθάνουν άπό τήν 
γήν οί άνθρωποι βγάζουν στεναγμό άνα- 
κουφίσεως διότι έτε,λείωσαν τά βάσανά 
τους είς τήν γή. Τά παθήματα τοΰ Βεελ 
ζεβούλ άπό τούς μαυραγορίτες καί ή εΰ- 
τυχία των άμαρτωλών μέσα στά 'καζάνια 
είναι άσφαλώς άπό τά πιό χαριτωμένα 
καί συγχρόνως τσουχτερά σατυρικά τοα- 
βάίγ τοδ συγγοαφέως.

Ό κ. Άργυρόπουλος είς χά· δΕη σκέτς 
τοδ Taflx δημιουργεί Sen ρόλους. ’Επί
σης είς ωραίους βόλους θά έμφανισθοΰν 
ί) κ. Γιώτα Λάσκαρη. fl κ. Ιίρινιώ Παπά 
καί δλα τά άλ'λα έκλεκτά στελέχη '.οΰ 
θιάσου τής όδοΟ Ίπποκράτους.

Η ΠΕΡΙΦΗΜΗ ΔΙΑΛΕΞΙΣ ΤΟΥ κ. Γ. ΠΑΠΠΑ
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Ντήλ tou εΤνε μανιώδης κυνηγός βρισκόταν μιά 
μέρα μιά κυνηγών. Καθώς είνε συ
νήθεια f τούς κύκλο^^^/,Νεμρώδ, ό καθένας 
άρχισε |ά έτταινή το κυνηγετικό Του σκυλί. " Ε 
νας crrrl τή^ «Δέν φαντάζεσθε
ττόσο ε§ϋιτνο efvrgjTa oiro T̂rou τό σκυλί ..»

~Ηθελ% νά διηγηθή τά  κατοοθώματα τού σκυ- 
λιου τοσ, ότΛ-^yl ϊί.κοψε μέ τήν
■παρατήρηση «Ναι,''ναι, εχεις δίκαιο b σκύ
λος σου^ζΐνε τρομερά έξυπνος. Τό, διαπίστωσα 
στο τελευταίο μάί KUvfiy ' Μ6λι ς- '!5ή οτι ΤΙ a I ρ 
νες τό ϊουφέκ ;̂χ>^ρ:. ^οέρι—κϋ : iro i^ i^ taa i νά
σκοπέυσες άμϊ-pfor, καί «ρέεται πίσω
άπό £ναΙχοντρο δέντρο νι^^.μ^.^ά^^κανένα 
6όλι. .* ■

Contumelia, circensis, fabularquae. ·
’Έτσι τελειώνει ένα ά,ρθρο τοΟ Ρωμαϊ

κού δικαίου. Δέ/ τό λέω δλόκληρο λα
τινικά γιά νά μή σας κουράσω, καί γ.’ 
έναν άλλο λόγο πού τόν φαντάζεσ8ε.

Τό μεταφράζω λοιπόν;
Ό σύζυγος δικαιοΰτ-αι νά διάλυση τδν 

γάμον έάν ή σύζυγος επιβουλεύεται τήν 
ζωή του, άν έχει χαρακτήρα άπάτοιμο. άν 
• Ρΐλ 'λα θή, άν τόν απατή:η, ή αν τόν 
π,ροσβάλη συχινάζουσα είς θέατρα, ιππο
δρόμια καί κυνηγεσίας. Καί 'κατ’ έπέ- 
κτασιν : “Αν συναναστρέφεται μίμους-,
Φαρμακευτάς. ή θηΡ'.ο©αμαστάς, έν άγνοια 
τοΰ συζύγου.

Ληλα.δή καί δ νόμος άκόμα μάς βάζ,-ι 
στό περιθώριο τής Κοινωνίας. Καί δσον 
άφο.ρά τή συναναιστοοφή της συζύγου μέ 
ήθοποιούς!. ίσως καί νά ήτανε σοφός δ νο- 
ιμο·θέ.ης.

Ή  Κοινωνία δμως πού θεωρεί μεγά.).η 
υποχώρηση .ά μάς δέχεται ;τά σολόνια 
της, νομίζω πώς δπερβάλλει. τόν κίνδυ
νο. Υπάρχουν βέβαια χ-αί μερικές παρη- 
γορικικές ά-χγνωρίσεις. “Οπως τοΰ Ιΐαν- 
γοοητικές άναγνωρίσεις. “Οπω-ς τοΰ Παν 
'πουλος είχε πρόσκληση σέ μιά έρπερίδα 
πρύ έδινε δ Τρικούπης. Μερικοί καιλεσμέ- 
νοι τοΰ ζήτησαν νά πη κανέναν κωμικό 
μο,.όλογο. ίσως γιά νά ξεκαθαοισθη πώς 
δέν τόν κάλεσαν σάν δμοιδ τους, άλλα 
γιά νά τούς διασκεδάση. 'Ο Παντόπου- 
λος άρνήθηκε, λέγοντας πώς έχει συνη
θίσει δταν άπαγγέλλει νά στέκεται πιό 
Φηλά άπό τούς θεατές. Κι’ δ Τρικούπης 
τοΰ .απάντησε : «“Οπου καί νά αταθητε 
'9ά εΐσαστε Φηλότερα άπ’ τούς άλλους».

Τό επίσημον Κράτος, τόσο στόν τόπο 
uac δισο .καί σ’ άλλα μέρη τής Ευρώπης, 
άπο-Φεύγει συστηματικά νά παρασηιμοφορή- 

ση τούς ήθοποιοός.
'Ο λόγος slfve ίσως τό ξύλο ή οί κλω

τσιές πού τρώει δ ήθοποιός καμιμιά φο- 
θά στή Τληνή. 'Ιππότης τής Αεγεώνος 
τής τμμής καί κλωτσιά... ΙΙοιός δέρνεtai 
δμως έκείνη τή ρτιγμή δ ίιτπότης ή δ 
ΣγαναβέλΙλος ;

“Ενας άλλος λόγος. .λένε. πώς εΐνε, 
δτι δ ήθοποιός. λόγω του έπαγγέλματός 
του εΐνε υποχρεωμένος νά βνάζη, τό πα
ράσημο γιά νά δουλέίιη. Τότε γιατί δέν 
άνατκάζουνε τό βουτηχτή πού παοαση- 
μοφορηθηκε γιατί γλύτωσε μερικούς συν 
χ.'θρώπους του άπ’ τό πνίί,ιμο, νά φο- 
οάτ, τό παράσημο τήν ώρα πού κάνει ;m 
κοοβούτη ; ή τδν ιερέα τήν ώρα πού -ει- 
τουργάει :

Τέλος πάντων εμείς τό πήραμε άπό- 
Φασι : Στό περιθώριο ! Στό περιθώριο ! 
Φαίνεται δμως πώς θέλουν νά μάς βά-, 
λουν καί στό περιθώριο τής Τέχνης. Ά !  
έδώ δέν τό περνούμε άπόφασι. Άμφίσβη- 
τοΰν πώς δ ήθοποιός εΐνε καλλιτέχνης. 
Και δ πρώτος πού έχει άντιρρήσεις εινε 
δ συγγραφέας.

βά προσπαθήσω νά εξετάσω τό ζήτη
μα :άν άνθρωπος πού κάνει αύτή τή δου 
λειά. γιά νά μήν πώ άκόμη «πού καλ
λιεργεί αύτή τήν Τέχνη».

Τέχνη, λένε τά βιδλία. εΐνε ή Αντι
γραφή τής φύσης, της άλήθειας μέ κά
ποια άκτιινοβολία πού δέν αλλοιώνει είς 
άνρλογίες. άλλά τονίζει ή χρωματίζει ώ- 
ρνσμένα σημεία γιά νά τά συλλά̂ η τό 
πνεύμα μας ζωηρότερα καί βαθύτερα.

Τί άλλο κάνει δ ήθοποιός ;
Ό ποιητής έχει γιά έκφραστικό μέ

σο τίς λέξεις, ό ζωγράφρς νά χρώματα 
και τό σχήμα, δ μουσικός τοΰ ήχους. Ό 
ήθοποιός γιά νά έκφραση μιά σκέώη, 
μια εικόνα, ή άκόμα γιά νά κάν£ τ̂δ 
πορτραΐτο ένός άν'ρώπου, μεταχειρίζε
ται τόν έαυτό -ου. Γίνεται όργανο μα-
ζύ κι" όργανοπαίχτη;. πηλός μχζύ καί 
γ/ύπνης. ζωγράφο; μαζύ καί πί ,ακας.

Άλλά τό πορτραΐτο αύτδ δέν εΐνε δί
κη του σύλληΦη. είνε τού συγγραφέα, 
δ,ρα δέν υπάρχει δημιουργία. Καί τό 
χαρακτηριστικό τοΰ καλλιτέχνη εΐ-ε δτι 
δημιουοΎεϊ.

Αύτό είνε τό μεγάλο έπιχείρηιια έ- 
ναντίον μας. Ό ήθοποιός εΐνε άπλώ: 
έρμηνε,υτής. λέει δ συγγραφέας. Αηλαδή 
δίνει πλαστικά αύτό πού συνέλαβε ή

Φαντασία του ποιητή.
Μάταια, ποοτπαθοΰμε ν’ άντιτάξουμε 

σ’ αύτό. πώς τό έργο τοδ συγγραφέα γιά 
ν' άποΐδοθΐ θεατρικά, χρειάζεται τό συμ
πλήρωμα πού κάνει δ ήθοποιός. Άπό- 
δειξι πώς ή έ,ρμηνεία δέν εΐνε κάτι στε
ρεότυπο. εΐνε πώς έργα πού άπέτυχαν 
παιγμένα άπό τόν τάδε. πέτυχαν ιμ’ έ
ναν άλλον. ’Ή δ πρώτος δέν μπόρεσε <ί. 
δώση αυτό πού ζητούσε δ συγγραφέας, ή 
δ δεύτεοος έδωσε κάτι παραπάνω.

Ή  έπαλήβευοι τής 'δεύτερης πεοίπτω- ' 
σης εΐνε πολύ δύσκολη. Γιατί συνήθως δ 
συγγραφέας υιοθετεί... τό «συμπλήρωμα» 
πήγα νά πώ τή «δημιουργία» τοδ ήθο
ποίου.

’Εμείς Γηταιμε ταπεινώτατα. νά μποδ- 
με στήν κατηγορία τοδ ζωγράφου πού 
βάζει χοώμα στό :κίτσο πού έκαμε δ 
μεγάλος συνάδελφός του. "Η κι’ άν αύ 
τδ εΐνε πολύ, πού βάζει μιά σκιά πού 
ξέχασε ,ά'βάλη δ Μαιτρ. "Οχι, άπαντά 
ένείνος. Κι’ αΰτή ή σκιά ύπήρχε Καί 
δύσκολα μπο,ρεΐς νά τού τό άμφίσβη'ήοϊ,ς 
γιατί έδώ πρόκειται γιά σκιές τής φαν
τασίας.

Τό πολύ—πολύ πού παραδέχεται, είνε 
πώς ·δ ήθοποιός έχει μέ τδ συγγραφέα 
τήν ΐίδια σχέση πού έχει δ γλύπτης μέ 
τό μαρμαρογλύπτη. Φτάνει δ δεύτερο, 

ξέρη τή ‘δουλειά του, γιά νά μποοέ-να

ση ν’ άντιγράΦη τδ έργρ πού έκανε 6 
πρώτος.

Ό Μεγάλος ήθοποιός Κοκλαίν. παίο- 
νωντας τήν υπεράσπιση τοδ ή'ίοποιοΟ, λέ
ει κατηγοοηματικά, πώς δ ήθοποιός δη
μιουργεί. ’Απόδειξι εΐνε καί δ δρος ποί> ■ 
ή λαϊκή σοφία βρήκε γιά τή πρώτη έν- 
σάοκωσι ένός ρόλου : Κρεασιόν.

θά μποροδσε κανείς νά παρχθέση καί 
παραδείγματα δμολογίας τών ίδιων ιών 
συγγραφέων. Γιατί υπάρχουνε καί συγ
γραφείς μέ καλή πίστη.

Ό Βολταϊρος. βλέποντας τήν Κλχι- 
οόν στό ρόλο τής Ήλέκτρας : «Δέν 
εΐνε δικό μου έογο, εΐνε δικό της». «Δη
μιούργησε τδ ρόλο». ’Ίσως καί δ δρος 
δημιούργησε"/ νά εΐνε κι’ αΰτδς δη
μιούργημα τοΰ Βολταί,ρου».

Ό Δουμας. πατέ,ρας γράφει σχετικά 
μέ τδ έογο του «'Ο 'Ερρίκος ό Τρίτος»; 
«Ή κ,ριτική χτύπησε στή πρεμιέρα τόν 
ήθοποιό Μισσελδ γιά τόν τρόπο πού έ
παιξε τό ρόλο. Φταίω έγώ. ’Εγώ τδν 
έπίεαα νά τδν παίξη έτσι. ’Έκτοτε :όί 
πκίζει δπως φαντάττηκε αύτός, καί εΐν« ' 
θρίαμβος. Ή  δημιουργία του εΐνε ακό
μα μεγαλύτερη γιατί, δχι ιΐ̂ όνρν δέν 
τήν είχα ϊαντασίοή. άλλά και τήν άπέ- 
κίόυσα». >

Ό ίδιος, τούς ηθοποιούς πού έπαιξα, 
τήν Άνζέλ :

«Φίλη μου,
Ή  έπιτυγία μας ήταν μπορώ νά π®·· 

οικογενειακή. Άς πάρουμε δ καθένας 
τδ μερίδιό του.

'Ο Αχμαρτίνος, γράφει γιά τό Φοεν- 
τερίκ λέ Μχίτρ, πού ποωτχγωνΕστησε 
στό έργο του «Τουσαίν Αχβαντούρ» ;
"Ενας μεγάλος ήθοποιός κατώρθω'σε μέ 

τή λάμιΐιη τής μεγχλοφυ'ίας του νά σκε- 
πά'ΡΤ δλες τίς άτέλειες το,δ έργου 
μου». ’Εδώ δ ήθοποιός δέν συνεργάζε- 
,τχι μόνον άλ/ά καί διορθώνει.

Ό Γωστά, αφιερώνει στή Σάρα Μπεσ: 
νάο τδ ώραίο αύτό ποίημα :

Σέ χρόνια δίχως εύμορφιά, μονάχη έσύ μάς μένεις,
Ξέρεις μιά σκάλα, ολόφωτη, χλωμή νά κατεβαίνεις,
Κρίνο νά βάλης, νά ζωστής μαχαίρι, ν’ άγκαλιάσης, 
Πριγκήπισσα τής κίνησης, Βασίλισσα τής στάσης.

Στέκεσ’ ένάντια φλογερή, σέ χρόνια, μαραμένα,
Τό στίχο λέςν; Πας, χάνεσαι. Άπό έροίτα πεθαίνεις.
Πότε μέ μπράτσα σάρκινα, πότε ξαϋλωμένα.
Κι’ ολοι αίμομίχτες είμαστε, σά Φαίδρα δταν προβαίνεις.

Διψώντας πόνο πλύθηνες αμετρα τήν καρδιά σου, 
κι’ έχουμε δή ν '  ά ρ γ ο κ υ λ ο ύ ν  στ’ αληθινό σου κλάμα, 
καί τής δικής σας τής ψυ χής τά δάκρυα όλ’ αντάμα.

Κ ι’ άκόμα, ’Ώ I Σάρα, ξέρεις το, πώς κάποτε όταν παίζεις, 
Ν’ άεροπερνούν τά αισθάνεσαι, σά χάδι ένός ονείρου, 
πάνω άπ’ τά δαχτυλίδια σου, τά χείλη τοΰ Σαι|πήρου.

Εΐνε' πι·3ανδ οί διάφορες αύτές άφίε- 
ρώσεις καί άναγνωρίσεις νάγουνε κά
ποια δόση ύπερβολής. ’Απάνω στή χα
ρά τής επιτυχίας, λέει κανείς καί κά
τι παραπάνω. Ό άνθρωπος δταν εΐν’ ευ
τυχισμένος γίνεται καλύτερος. ’Ακόμα 
κΓ δν εΐνε :υγτραφέας.

“Οταν &μως δ ήθοποιός έρμηνεύει οο- 
λους τοΰ Μολιέρου ή τοΰ Σχίξπηρ :

Τά πρότυπα πού συνέλαβε ή φαντασία 
τών θεατρικών αύτών κοίλοσσών εΐνε τό
σο θεατρικά τέλειχ. πατάνε τόσο στε
ρεά στή σκηνή, πού πρέπει νά όμολογή- 
σοομε πώς τό πολύ πού μπρρεί νά κά̂ η 
καί δ μεγαλύτερος ήθοποιός, εΐνε νά τά 
πλησιάση. "Ητανε βλέπετε ήθοποιοί καί 
■οί ίδιοι.

Παρόμρια θεατρικά έργα, πού δ ήθο
ποιός νά μήν εχει νά προσθέση τίποτα 
εΐνε σπάνια. Οί συγγραφείς, δευτέρχς, 
τρίτης η καί καμμιάς τάξεως άφίνοον 
στόν Ιομηνευτή νά κάνει τά πάντα. "Α
πειρα νχλλικά έργα τής έποχής τής Αύ- 
τοκρχτορίχς δέ διαβάιζονται κά,ν ώς τό 
τέλος. Φθάνετε σέ μιά σκηνή πού καθώς 
λένε δ Ταλιμά ή'ανε άφθα'στος. Κχί σπά
ζετε τό κεφάλι σας : Μά τί όιάολο απο- 
ροδσε νά κάνει σ’ αύτή τήν άνούαια οκιι 
νή ;» 'Απλούστατα, δημιουργούσε. ’Εκεί 
που δ Άρνώ ήτχνε κενός αύτός έβαζε 
τόν Τχλιιά, κχί ή σκηνή ζων'.ανεύει. έ- 
περνε μεγχλοπρέπειχ κι’ όμορφιά. 'Αν 
κι’ αύτό δέν εΐνε τέχνη, θά σδς παρακα- 
λέ:ω νά μοδ πήτε τί εΐνε :

Τπάοχει καί τδ άντίθετο. Παληά θεα-

'II μετάφραση τοδ ποιήματος έχει γί
νει άπό τήν γνωστήν ποιήτριχν κ. θεώ- 
νην Δρακοπούλου (Μυρτιώτισσχ).

τρί'κά χριστουογήμχτα πού τά θχυμάζου- 
με στήν χνάγνωση- άλλά πού'δέ μποοοδν 
πιά νά πχιχθοΰ/. Εΐνε κουραστικά, πλη
χτικά. ”Αν :ά παοαλάβη δμως δ μεγάλος 
ήθοποιός καί τά βγάλη άπό τή σκόνη τής" 
άδιχφοοίχς η τοδ σεβχσμοδ (πού έχουν 
καί τά δυό τδ ίδιο άποτέλειοιμχ) αμέσως 
ή μούμιχ ζωντανεύει κχί...κάνει καί εϊσ- 
ποάΐεις. Δέν εΐνε πιά δημιουργία. Είνε 
άνάστασις.

Μεγάλοι Ήθοποιοί. είχαν τή τύνη νά. 
δημιουργήσουν Αξέχαστους ρόλους έν .--- 
λώς δικούς τους γιά τούς δποίους οί συγ- 
γοχφεϊς ήτχν άπολύτως άνεύθυνοι. Μερι
κοί τέτοιοι ρόλοι πέρχρχ/ μάλιστα ::ήν 
άθχνασία. δπως δ. ρόλος τοδ Ρομπέρ Μ*· 
κ.χίρ πού έπαιζε δ Λεμαίτο.

Έπρόκειτο γιά ένα ζοφερό δράμχ. Ό 
Αεμαιτρ έσπχζε δ κεφάλι του πώς νά 
κάνει τδ κοινό νά χωνέφη χύτδ τδν τοο- 
μεοδ κχκοΰργο πού θύμηζε λιγάκι τδν 
μπχμπούλχ, πού κχτσάρωνε τίς φχβοοίτες 
του μέ τό στιλέτ ο, τρώγοντας σινάμχ κ’ 
ένα κομμάτι τυρί. Βρισκόταν σέ μεγάλΛ 
άμηχανίχ. δτχν ένα βράδυ ξεφυλλίζοντας 
γιά πολλοστή φορά τό κείμενο, ά.ακάλυ- 
ιί»ε πώς οί σκηνές τοδ Μχκαίρ καί τοδ 
Μπερ ράν ήτα-.ε θέσει κωμικές, κχί πώς 
δ διάλογός τους μποροδσε νδ γίνη πολύ· 
κωμικός χν παιζότανε άνάλργα. Τό είτε 
*στδ συνάδελφό του τδ Φιρμαίν. πού έπαι
ζε τό Μπερτράν. δ όποιος βρήκε τήν ίδέχ 
περίφημη. ’Αποφάσισαν μαζύ νά μϊ"*- 
τοέφουν τό δράμα :έ κωμωδία έν άγνοίι 
τών τριώ"/ συγγραφέων, πού ή:αν βέβαι
οι πώς είχαν γράφει τούλάχιστον τό 
Σιντ τοδ Κοονηλίου.

”Έκαν'αν πρόβες κρυφά ο! δυό touc. ε 
νώ στίς γενικές ^όβες παίζανε δοαμχτ.- 
κώτατα.

Ή  έπιτυγία σ'.ή ποεμιέοχ ήτχνε /.λζζ.

πληχτική. Ό διευθυντής τοδ θεάτρου πού 
δέν ήλπι>οε σέ επιτυχία τρελλάθηκε άπό 
τη χχρά του.

’Από τούς τρεις συγγραφείς, οί δύο, 
παοη-γοοήθηκαν γιά τά δάκρυα πού δέν 
κατόρθωσαν νά κάνουν νά χύση τό κοι
νό... βλέποντχς τίς- εισπράξεις ν’ ανεβαί
νουν κχθημερινά. Μόνον δ τρίτος συνένο
χος. ένας γιατρός, πδύ δν δέν είχε στα
ματήσει έγ/.αίοως. θά σκότωνε, έκτός 
άπ’ τούς άρρωστους του ά,λλους '.όσους 
ΐΐοωταγωνιττάς, δέν μπόρεοε νά τό συγ- 
χωρήιση. Φώναζε παντοΰ πώς δ Λεμαίτο 
δολοφόνησε τό πνευματικό του τέικνον. 
Νά κ’ ένχς συγγραφέας πού είχε σπλά
χνα πχτοικά.

"Ενα άλλο έπιχείοημα έναντίσν μας : 
'Ο ήθρποιδς δέ δνίμιουονεϊ. γιατί δέ/ μέ
νει τίποτα άπό τό έ·ργο του. Πραγματικά, 
αύτδ εΐνε τό μεγάλο μας δυστύχημα. Αύ
τό δέν εΐνε έντελώς απόλυτο, γιατί δ
πως ‘είδαμε πρίν, ό Λεμαίτρ. αφ“:ε μετά 
θχνχ.ο ένα ζωντανό θεατρικό τύπο. 'Η 
περίφημη παράδοξη τών μεγάλων θεά 
τρων, τί άλλο εΐνε παρά, άναμνήσεις ά
πό τδ παίξιιμο ένδς μεγάλου" ήθοποιοδ :

’Αλλά κι’ δν αύτό ήτχ-/ε άπόλυτο, τί 
σημαίνει : Δέν έχουιιε τδ δικαίωμα ν2 
λέμε πώς κάνουμε τέχνη, επειδή οί δη
μιουργίες μας εΐνε έφήιμε·ρες : Μήκως 
μόνο δ ήθοποιός είνε σ’ αύτή τήν πε,ρ. 
πτωΰη : Τί άπάμεινε χπο '.ά έργα ιοδ 
Άπελλοδ καί τών άλλων ζωγράφων τή, 
Αρχαιότητας ; “Ο,τι άπόμει,ε άπό τδ\ 
ήθοπδιό Καλλιπίδη : Μιά άνάμνηση.

Άς υποθέσουμε πώς τήν ώρα πού ξε
ψυχούσε δ Μιχαήλ ’Άγγελος ενα άόρα 
το σφυρί θρυμμάτιζε δλα τόυ τά έργα. 
’Επειδή έργο και τεχνί ης σβύσανε ταύ 
τόχρονχ, θά λέγχμε πώς δ Μιχαήλ Ά γ 
γελος δέν ήταν καλλιτέχνης : Πώς δέ 
δημιούργησε τίποτα :
ΣΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕ2 Ή  συνέχεια.

Θεατρικές σιλουέττες

Μ αρίκα  Κρεββατά
Κάποιος τήν είπε τώρα τελευταία «ναυα

γοσωστικό». Αλλοι άττό ττολύ ιταλαιότερα αϊ- 
νιγμα Είνε και τά δύο η μάλλον είνε τό 
Τελευταία ττού σημαίνει και τά δυο και δλα 
μαζυ. Αινιγματική σ’ δλα Τ η ς . Στό τταντο- 
Τεινό της χαμόγελο, στό φωτεινό βλέμμα Τ η ς , 
στήν ιδιωτική Της ζωή, στήν τέχνη. Μιλά συ
νήθως λίγο, φαίνεται νά διεκδική λιγώτερα καί 
συνήθως παίρνει τά περισσότερα. Σ οργική μη 
τέρα, υποδειγματική οίκογενειάρχις—  δέν ξενυ- 
χτά ποτέ Της— καί συχνότατα εϋθυμος τύπος 
Είς τήν τέχνη Της εύρίσκεται τό μεγαλύτερο 
της αίνιγμα. Θεωρείται γενΐκώ>ερα ώς ντίβα 
τής όπερέΐιας και τής έπιθεωρήσεως. Και ά- 
πέδειξεν συχνά —  προσφάτως περισσότερο μέ 
τήν «Γκρεμισμένη . Φωληά» καί :ό «Σάν ή 
καρδιά πονά» δτι εινε θαυιιάσια ένζενύ. "Ενα 
είνε βέβαιον δτι τό πολύπλευρορ ταλέντο της 
εΐνε ικανό γιά δλα, ώστε δίκαια νά χαρακτη
ρίζεται ή κορυφαία τοΰ μουσικού μας θεά
τρου Συγκινεί μέχρι δακρύων, γοητεύει μέ 
Τ ή ν  σκηνική Της ώμορψιά, σκορπίζει, μέ τό 
μπρίο της κέφι καί εύθυμία καί στόν πιό κα- 
κόθυμο θεατή. Γ ι’ αύτό καί τήν μεταχειρί
ζονται σάν ναυαγοσωσ ικό οΐ θίασοι δίαν δέν 
περνούν ήμέρες καλές. Δίχως θορύβους, και 
μάταιους κόπους ξέοει νά δίνη τήν έππυχία. 
Καί επί πλέον είνε καλή σάν άνθρωπος Γ ι ’ 
αύτό καί εΐνε κοσμαγάπητη γενικώτερα ή κ. 
Μαρίκα Κρεββατά.

Τό Θέατρο
καί ή έζέλιζή του
εις τους αιώνες

Τής Κας ‘Ελένης Σιφναι'ου (Νταίζης)
Πολλοί διάσημοι ουγγρ<χφεΐς άσχοληθή. 

κανε μέ τό θέατρο, τήν έεέλιξί του «διά 
σου τών αιώνων», περιγράψανε τή λατρεία 
στό Διόνυσο, στόιν έβδομο και £κ ον αι
ώνα π.Χ., τήν έξαρση ιών αίσθΓμάτων. τήν 
έκφραση τών παραπόνων και τής χαράς, 
τή λατρεία τών ήρώων, τό μιμικό χαρακτή
ρα τών Διονυσιακών γιορτών, τ,ήγ τραγω
δία, τήν κωμωδία καί τό σαιυρικό δράμα. 
Στήν μικρή μου αυιή διατριβκή σήμερα για 
τό θέατρο, πού τό αγάπησα καί τόν παρη_ 
κολοΰθησα άπό τά νεανικά μου χρόνια, μέ 
άνέκψραστο θαυμασμό, δέν έχω τήν άπαί_ 
τησι. νά πώ τίποια καινούργιο. ’Ά ς  *μ°0 ε
πιτρέψουν ομως οί άναγνώστες μου, πρίν 
έρθω στό κυρίως θέμα μου, νά άνοίΓω μιά 
μικρή παρένβεσι.

Τό θέατρο άλλάζει φάσεις διαρκώς. Ό  λυ 
ρισμός άπό τόν έβδομο π.χ. αιώνα έξελίσ. 
σεται σιγά _ σιγά. Το θέατρο εμφανίζεται 
σ ήν τελειότερη μορφή του, πότε παρακμά
ζει, μά ποτέ δέν πεθαίνει. *Η μεταμόρφωσή 
του πηγάζει άπό μιά μεγάλρ θρησκευτική 
έπιρροή, τήν λατρεία γιά :ό Διόνυσο. Αύ
τή ή λατρεία εκδηλώθηκε στήν άρχή στίς 
έλληνιικές καθαυτό περιοχές. Κατόπι 
πλούτιζε αι καί άπό ξένα στοιχεία 
τής Θράκης, ’ Ιωνίας, / Φρυγίας, έμπνέ_ 
ετα  ̂ άπό φιλοσοφικές Ιδέες καί άπό μυστι_ 
κισμό, έπηρεάζεται ίσως άιτό τόν ’Ορφισμό 
ή άπό τά Έλευσίνια μυστήρια.

*Η έξέλιξις αύτή, πού δέν έχει σχέσιν μέ 
τήν φιλολογία, όφείλεται στήν Διονυσιακή 
θρησκεία πού έπηρέασε σημαντικά τόν σχη
ματισμόν τοΟ δράματος.

'Ο  λυρισμός συγκινουσε βοοθειά τίς ψυ. 
χές. Μέσα δμως σ’ αύτό τό λυρισμό, ή έκ. 
φρασις τής ένθουσιαστικής χαράς καί τής 
λύπης εΐνε άρμονική καί ρυθμική.

‘Η Διονυσιακή έκσταση εΐνε πιό ελεύ
θερη καί βαθύτερη. Στό λα^κό της σχή
μα, βλέπουμε τό μεθύσι, ένα' στιγμιαίο πα
ραλή pr μα, μιά έσωτερική ταραχή πολλή δυ 
νατή πού «άφαρπάζει τό άνθρωπο». Κ ι ’ αύ
τό τό συναίσθημα πελυσύνθετο σάν τήν λα
τρεία τών θεών. Ό  .μύθος τού Διόνυσου 
άφορ>α χήν καλλιέργειαν τών άμπελιών. ‘Ό 
πως ολοι ξέρουμε, οί μύθοι πού έχουνε σχέ 
σι μέ τήν φύση, εΐνε πότε σκοτεινοί, πότε 
θλιβεροί πότε χαρούμενοι. Τό άιμπέλι πού 
πεθαίνει στήν βαρυχειμωνιά, ξοτναγεννιέται 
τήν άνοιξι, σκεπάζεται άπό πράσινα φύλλα. 
Τά κυνικά κάμ<χτα τού καλοκαιριού μαραί
νουν τήν φρεσκάδα τής άνοιξιάτικη-ς του 
στολής, χωρίς νά τό ξεραίνουν. Τό σταφύλι 
ωριμάζει.

Στό τρύγηιμά του δίνονται γιορτές χα
ρούμενες, μεγοολόπρεπες. "Ολη. ή προετοιμα 
σία τών κρασιών πού χύνονται στά βαρέλια 
δίνει άφορμή τήν ερχόμενη άνοιξιν σέ όρ_ 
γιαστικές παραστάσεις δπου δλοι πίνουν τό 
κρασί τής χρονιάς.

Σ ’ αύτές τίς γιορτές μερικές στιγμές ξε 
χειλίζουν τίς ψυχέ·; έκείνων πού τίς παρα
κολουθούν άπό χαρά, γέλοια, φωνές, τρέλ_ 
λες άποκρηάτικες, σχηματίζουνε τήν κωμω.' 
δία. ’Ά λλες στιγμές, άπό λυγμικά παράπο
να, πένθιμα τροεγούδια, μοιρολόγια, μέσα 
στά όποια άπεικονίζεται ή άνθρωπινη ζωή, 
σχηματίζουν τό δράμα.

Ή  Διονυσιακή λατρεία δέν έδωσε μόνο 
στό δράμα τά συγκλονιστικά συναισθήματα. 
Δημιούργησε τή φόρμα, τό έξαΰλωσε. Μέσα 
σιή χαρά καί στό παραλήρημα τοΟ μεθυ
σιού, έπιτρέποντο^ κάθε είδος άπό μεταμ. 
φίεσι* "Οταν ήθελαν νά άποδώσουν οΐ ή 
θοποιοί τήν μεγάλη, τήν άπέροτντη λύπη, με_ 
ταμφιέζοντοη/ σέ πρόσωπα τών όποιων έψαλ
λαν τίς τραγικές περιπέτειες. Στίς χορω
δίες,. άνθρωποι ήτανε ντυμένοι μέ κατσικί
σια δέρματα, πού λέγοντοτν τράγοι, παρι. 
στάνανε σατύρους, σύντροφους άχώριστους 
-ου Βάκχου. Αύτές οί σατυρικές χορωδίες 
εΐνε ή πρωτόγονη, «φόρμα τής τραγωδίας».

Τό θέατρο όλοένα έξελίσσεται. ‘Ο θ έ . 
σίτις, πού περιπλοονιότοεν μέ τό άρμα του σέ 
διάφορα προάστεια, είσήγαγε πρώτος τούς 
διθυραμβικούς χορούς.

Στήν άρχή έπαιζε ένας ήθοποιός διάφο
ρους ρόλους (τί>ν ήρωα, τόν άγγελιαφόρον, 
τόν θαλαμηπόλο), χοροί πού δέν άποτελοΰν. 
ται πιά άπό σάιυρους, δπως τά περασμένα 
χρό<νια.

Ό  Όράτιος μάς λέει πώς ό θέσπις πε
ριόδευε μέ τά ποιήματά Υου καί μέ τό άρ_ 
μα του. ^Ητοτν συγχρόνως ό θιασάρχης καί 
ό ήθοποιός. "Οπως στά πανηγύρια ό θία
σος έπαιρνε μαζί του τό ύλικό πού του 
χρειαζότανε μέσα στό άρμα του. Σχημάτι
ζε τή χορωδία, πού κατήρτιζε ό ίδιος, έπαι
ζε τό έργο του σ*ήν δτμόσια πλατεία μιά 
γιορτάσι μη μέρα.

Ίσω ς —  δέν τό ξέρουμε θετικά —  χρη

ρισσότερο. Ό  Πλούταρχος λέει πώς o' Σ ό 
λων πού πέθανε στά 559 π.Χ. άν καί ήτανε 
πολύ γέρος, ένθουσιαζότοτνε μ’ αύτές τίς 
παραστάσεις. Καί ό Πεισίστραιος, δ αν έ_

Φαίνεται πώς αύτέ·̂  οί παραστάσεις ση
μειώσαμε καταπληκτική έπιτυχία. ‘Η τραγω
δία όσο παίρναγε καιρός έκτιμόταν καί πε_ 
σιμοπο:ουσε καί τό ϊδιο τό άρμα του γιά 
νά δώση μεγαλύτερη μεγαλοπρέπεια στίς 
γιορ ές.
γινε πανίσχυρος καί πήρε ιήν έξουσία, θέ
λησε νά <κάντ) τούς ’Αθηναίους νά ξεχάσουν 
τή στέρησι τής ελευθερίας των, δίνοντάς 
τους ωραίες καί μεγαλόπρεπες γιορτές.

Κατά τήν γνώμη *.οΟ Πάρη, ό θέσπις 
βραβεύτηκε σέ ένα μεγάλο διαγωνισμό. ’Ί 
σως ήτανε καί ό πρώτος διαγωνισμός τρα
γωδία·; πού έγινε στήν ’Αθήνα.

Ή  τραγωδία εξελίχθηκε, δπως δλοι ξέ
ρουμε, στήν άπο^έωσι άπό τούς μεγάλους 
τραγωδούς, Σοφοκλή, Αισχύλο καί Εΰρι_

Τό Γερμανικό

πίδη, πού άποθοτνατίσθηκαν καί στήν Ιστο
ρία. Παράλληλα έξελίσσεται καί τό σατυρι
κό δράμα. Πρώτος ό Πρ<χτΐνος έγpocψε σατυ 
ρικούς στίχους καί πήρε μέρος μέ τον Αι
σχύλο στήν 70ή ’Ολυμπιάδα (500 —  497). 
Τό σατυρικό δράμα κράτησε τόν ρόλο τών 
σατύρων, τό γέλοιο, πού ένώνεται μέ τό 
παραπονιάρικο κλάμμα καί τήν καυστική 
σάτυρα.

Ό  κ. Νίκος Λάσκαρης, πού δλη του τή 
ζωή τήν άφιέρωσε στό θέατρο, πού τό ά_ 
γάπΓσε. καί μελέτησε χρόνια όλόκληρα τή 
θεατρική έξέλιξί του διά μέσου τών αιώνων 
στα «Μαθή ματα Ιστορίας, καί τοΟ άρχαίου 
θεάτρου», « Ισ τορία  του Νεοελληνικοί) θεά
τρου» —  ’Εθνικόν Άριστεΐον Γραίμμάιων —  
μάς δίνει χάρις στήν εμπνευσμένη πέννα του 
ζωντανές εικόνες γιά δλη τήν Ιστορία τών 
άρχαων καί τών ‘ Ελληνικών θεάτρων.

Ό  κ. Λάσκαρης άναφέρει σιήν Ιστορ ία  
του τοΟ Νεοελληνικού θεάτρου πώς τό 
θέατρο, ύστερα άπό τήν έξαφάνισι του Ρω 
μαϊκού πολιτισμού και ή κάθε κλίσις τών άν 
θρώπων γιά θεατρικές παραστάσεις Απο
κοιμήθηκε έπί αιώνας ολοκλήρους καί μό
λις κατά τόν δέκατον αιώνα άφυπνίσθηκε». 
Αναφέρει δέ τή γνώμΓ, του Σλέγκελ, πώς 
ούτε ένα δράμα- βρίσκει κανείς τό μεσαίω. 
να σέ δλη τήν Ευρώπη.

Τό βέβαιο εΐνε πώς τό θέατρο τό πολέ,μρ.. 
σαν άμείλικτα οί πατέρες τής ’Εκκλησίας, 
ή δέ εισβολή τών Γότθων καί Βοτνδάλων 
στήν Δυτική Ευρώπη, μ^τέβαλεν τά θέατρα 
σέ άκροπόλεις.

Στήν ’Ανατολική Αύτοκρατορία τά θεά
ματα διατηρήθηκαν χωρίς διακοπή, καί ά
πό κεΐ μεταδόθηκε στήν Εύρώπη.

Στή Γαλλία δμως οί κληρικοί άπό τόν 
δέκατον έκτον αιώνα πολέμησοτν άμείλικτα 
χό Γέατρο καί τούς ήθοποιούς. Άφορμή σ ' 
αυτό εδωσε ο θεατρικός συγγραφέας Γκρεγ_ 
κουάρ, πού σέ μιά έπιθεώρησι σατύρισε τόν 
Πάπα.

ΕΛ . ΣΙΦ ,ΝΑ ,ΙΟΥ 
ΣΤΟ  Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Ο : Ή  συνέχεια.

και Ευρωπαϊκό

Θέατρο
Ό  πόλεκος έτόνωσε ττιν φίλοθϊά- 

ucva διάθεση τοϋ χοινον. Οί οϋοβς ε- 
έω άπο τά χaufitx χών δεάτρων δέν 
®ίνε ĉpaiveuevo άποχλεισχικα έλληνι- 
κΰ. οπω: ιιβΜΧοΙ πιστεύουν. ΆΙιόπι- 
στεε τιλτταπΐροοίεο βεβαιοϋν. δτι σέ 
o.ic τις έΐΜτάλειιεί -/ώοες ό Ka.bc δι- 
iboi via 6£aua— συνχε.κ3ΐιιένα via το 
tto ντανο Oscioo, d" ο χ ΰκζ ο\̂ τ a c έ
τσι ττιν άνεΐδαΐφΐκότητα τών ιιε<ιοπο- 
λειιικών σνί’ητ'ήσεων avcccpoptxa lie 
τδν δϋθεν άντσνων’.σηιό τοΰ kivttuocto- 
vcacpoi) roooc τδ θεατοο.

Άλλά δέν ποέπει νά uac κυ,οαον- 
οουν 0·ί έ|ο>τε3ΐΐκές ό!ΐΐΦΐότητες. "Αν 
σ’ cXec τίς έιιπόλειιεε γώρες ποσοτι
κά συκπίπτει τδ κο:νωνι:;δ αύτδ α>αι- 
νόκενο. ποιοτικά oucoc διαφέρει. Μία 
σύγζοιοη μεταϊΰ ’Αννιλίαε καί Γεο 
aaviac θά uac 6οτ.9ιήσει νά διαγράιΐιω- 
Ut σηρέστεΐα ττιν έννοια τον «εύοω- 
πΐίϊκοϋ» — ά̂νεξάρτιητσ. νεωνοΐφΐκών 
πες·.ορ'.σαών— θεάτορυ σέ άντιδιαστο 
νη πρδς τδ κατ’ οΰσίαν uri ευρωπαϊ
κό.

ΠαίρνοιίΕ στά_ γέοια uac την διπλή 
Ιχδοση τοϋ «Μόρνιγκ Πδστ έντ Νταί 
Τίλυ Τέλεγκροαι» καί κυττάζο ε̂ τη 
rnf/.η χά>ν «Θεαμάτων». Γενική έντύ 
Γ.ια:·ση: Ξεοαΐλα πνευματική. Τί ποο- 
ειχ έοετα στό χοινδ τήΐ βρεττανική: 
αητροπόλεως: Κυρίως προπαγανδιστι
κά έργα φευτοπατριωτικών ιόρεθι- 
σιιών. ν.αθώς λ. ί . «Ή  είσ&ολή». πού 
ό τίτλος λέει πολλά γιά την ύιίτη καί 
χο ποιόν της. "Επειτα υεγάλες, τερα
τώδεις έπιβεωρήσεις γωρίς vomia, 
Κϊχά τδ άαεοικάνικο στυλ : άνιικει- 
ν 'νικοποίτση τών όοα!ΐιάτα>ν ένός το-

ο μανούς’ έτσι Βά ujroooi«au8 νά 
tic γαρ ακτή οί rrocu ε. ’Ακολουθούν κα
τά σειοάν έπιτυγίαι· γοοευτικές βρα- 
δνές us οωισιχά μπαλέχτα. Ή  άγγλι«ΐι 
δονάνοϊση τών «Φίλων τής ΕΣΣΔ» 
δέν σττοίιτθττκε άπλώς στό avaucpi- 
σ6ήιΓ,το γοοεντιν.ό τάλαντο τών Ρω- 
σων. Μέ κάποιον έπιδέξιδ τρόπο 
(Μ>οντLttu νά ποοσελικύει "/.αί δια®ο- 
Οίχικά τούς Βρετχανούς θεαχάς, 
συγκεκρίΜενα τήν στρατευοαιένη νε
ότητα. Κάπω: ·ψιτλότερα («φηλόχεοα» 
ιιάνον έν άν«*ροοά πρδς τό ταπεινότα
το επίπεδο τών άνογχέοω) στέκονται 
τά σαλονίστικα έονα τής  ̂οοντίνα: έ
νός 'Ιβοο Νο>6έ\λχ)ς. Γιά νά_ σ«απ).·η 
co'jaoiuf τήν εϊ/.όνα Μνημονεύστε, ώ:

έκπροσώίπιου τού 'ήπειοοχίικοϋ εύρω- 
πα /.οϋ θεάτρου χήν «Εύθυμη γήοα» 
Καί χήν συμβατική δυάδα τής «Καβαλ- 
λερία ρουστικόνα» καί τού Παλιά
τσου». πού κατά χήν άντίληΦη τών 
λονδρέίων θεατρι-/ών έπιγειρτιματιών 
έκα,’οά'ουν τό άκρο άωτο τής εύρωπα- 
ϊκής θεατρικής καί μρυσικής δτΜκουο- 
νία;.' Τό μόνο πραν«ατικά άξιο λόγου 
κοΜίάχι παίζεχαι άπό τό πιστό στίς 
ώοαΐες παραδόσεις «Καίμπριτϊ Θήε- 
τερ». χό «Χήοτίϋποτικ Χάους» τού 
Μπέιρναο Σώ. ’Από πότε δμως ένας 
κούκος φέρνει άνοιξη:

Στρέφοντας τώρα τό άπόλυτα αν
τικειμενικό βλέιμμα μας στήν οίκιληρά 
μο.νομένη Γερμανία, όαείλομε νά πα- 
ρορραιδεγθρϋμε, δτι καί άπό τόν θεα
τρικόν τομέα έογεται ή δικαίωση τοΰ 
Ισγυρισμού. ·πώ; σήμερα στήν γώρα 
αυτήν συγκεντρώνεται ολόκληρη ή δη
μιουργική δρμή τής συνόλου εύρωπαϊκής 
πολιτιστικής 6i'tvaupc. Άπό τό ρεπορ- 
τόοιο τών 6ερολινέΙικα>ν θεάτρων, έ
πί παρσδεΓγματι. τρύ γειμώνα έκείνου 
τής δοκιμασίαα. 41— 42 μαθαίνομε. 
οχι παίγ'θηκιαν: Χάμσοιτν. Μπιγιόρ- 
νσον, "Ιΐμπισεν καί Μόρμπεργικ. Γκε- 
οάοντι. Μποκάϊ. Σάροου, νχέ Στέφανι 
καί Μεάνο Γερμανοί κλασικοί καί 
Σαίκισπηο. νέοι Γερμαναί συγγραφείς 
καί Σρφοκλή^ Ή  πλειάδα τών μεγά
λων δημιουργών, άπό τούς οποίους 
οί άνωιέοω μόνον ένδεικχικά άναφέ- 
οονται. uatl μέ νέους συγγραφείς ά
πό όλάχαιοη τήν Ευρώπτι. πού άνοί'- 
νονν τίς πρεμιέρες χών έργων τους 
Γττιγ Γεομανία, καθώς ό Δανός Σ6έν 
Μπόμπερνκ μέ χό δράμα του «Τό 
πλοίο», ό Ελβετός Σαΐκ μέ τήν ρω- 
ιιαντική του δπεοα «Πύργος Ντυράν- 
τε» κ. ά.

Τό παραπάνω σημείωμα, πού μό
νον ώς εισαγωγικό ποέπει νά βεωοη- 
θνι vcu item  δτι άρκεΐ γιά νά πείσει, 
πώ; ή έννοια «εύρωπαίΐχό» θέατρο 
μονάγα σέ συνδυασμό μέ τήν έννοια 
γερμανικό θέαχοο εϊ'ε κατανοητή 
Δέν ε;νε ύπερβολή. δτι ή ΓεΡιμανία 
όγι άπλώς άνωνίζεται, σ'λά καί συμ
βάλλει νιά χήν συντΐοηση καί τήν ό- 
λο'λήοοση καί περαιτέρω άνάπτυ&η 
τοΰ εύοωποτϊκού πολιτιαυού. πού δέν 
είτε τίποτε άλλο άπό τήν έπι&ίωση 
τοΰ ελληνικού θαύματος.



οι καλλιτεγνες rrctitow® u&ckgc ae uiav 
ατμόσφαιρα συμπάθειας πού άναμφίοό 
λως θα την αισθάνονται.

Αύτα σκεφτομουν προχθές βγαίνον
τας άπο το θέατρο ’Αλίκης δπου τό 
συγκρότημα Κούν επαιζε μέ τέτοια 
κατανοησι τό γνωστό έργο τοΰ Πι- 
ραντελλο « Εξη πρόσωπα ζητοΰν συγ
γραφέα !>> Και είμαι ευτυχής πού μοΰ 
δόθηκε ευκαιρία στό καινούργιο αύτό 
περιοδικο για τό θέατρο — πού τόσο 
ελειπε άπο τον τόπο tiac νά πώ κ* 
εγώ τήν γνώμη μου, ή μάλλον τί έ
νοιωσα ώς απλός θεατής στό θέατρο 
τοΰ συγκροτήματος τοΰ κ. Κούν.

Λ. ΝΑΚΟΥ

Διάλειμμα 10 λεπτών

Θ αύμα!
~ Σ  ‘άρεσε τό έργο ’Αλίκη ;
~  Α ϊ ναι ! θαύμα !
Τα εργο βέβαια βρισκόταν άπο τό 

«θαύμα» πολύ μακρυά.... "Ενα κοινό 
σενάριο γυρισμένο σέ *ctta*av“ cTce°
Τσα 3 ΰντΐ-°· &  αάλ-,α, πον σα« επληξε λιγάκι τις διιό
?αίΐπ, ω°-εζ πον-τοϋ θυσιάσατε γιά

ΜΛ ·ιΤ-ς μι·!ίρηε που συνοδεύατε... 
ε τ(?&« σάς παρακαλώ νά

l o S l  Τ-ετοι“  κριτική καί νά προβάλλετε το μπλαζεδικο ϋφος σας 
και το δύσκολο γούστο σας στά γητε- 
μενα τούτα μο,τάκια πού τώδαν μέσ’ 
απο το μαγικό πρίσμα τών δεκατέσ- 
σερω χρόνων τους !...

ΜαΓι παρακολουθήσατε τήν προβο
λή. Ιίς τοσο δεγ είδατε τά ίδια πρά- 

Αυτο το ξέρετε.
Με̂  ταλαιπωρημένο κορ-μΐ καί τυρα- 

νισμενη τη σκέψι μπήκατε σείς δω 
μέσα ζητώντας σε πλούσιεα φευγαλέες 
εικόνες σκιών άν δγι τήν αισθητική 
ναρα που δίνει ή άληθινή τέγνη, ά- 

φοι« τετοιες δυνατότητες δέν έγει ή ό- 
σονη, τούλάγιστόν λίγη φυνή, μιά πα- 
ραισοησι υλικής φυγήα πού τόσο σάς 
ελει/ψε τον̂  τελευταίο καιρό...

Μα το φιλμ δε σάς τήν έδωσε οΰτβ 
κι αυτη, γυρισμένο καθώς ήταν σέ ε
σωτερικούς μονότονους γώρους. Γ ι ’ 
αύτο ό νοΰς ξένυγε άλλοΰ άλητεύαν- χας οω κι έκεΐ.

Νοιώθετε κουρασμένος. Ρωτάτε τόν 
έαυτο σας άκομα μέ άπορία πώς ήταν 
όυνατο κάποτε̂  νά ειγατε φοβηθη πώς 
ο κινηματογράφος μποροΰσε νά έκτο- 
πιση το θέατρο και γαμογελάτε. Τό 
ραφινάτο πιά καλλιτεχνικό αισθητή
ριο ̂  oac θα ζητούσε ένα έργο τέγνης 
αυτή τή στιγμή Ιεκουραστή κ’
ενα καλοβαλμένο έξαιρετικό φ'ιλμ. Μά 
δεν τωγετε.

Επειτα εΐνε και τούτη ή αίθουσα 
τοΰ σινειιά θεόκλειστη βρέ άδερφέ καί 
τοσος κοσμορ μέσα !... Τάχα νάνινε 
καλός άερισμόα στό διάλειμμα ; Κοι- 
Τ»?τε ^ενογωοημένα λιγάκι γύοω σας 
οταν r»*acpvâ  τό μάτι πέφτει έτσι λο- 

πανοο σττ̂  μικρή δίπλα σας.,.
Και τοτε _«ντικούσατε μιάν εΙκόνα 

ποτι ςεπερνοΰσε καί τΙς καλλίτερες τής 
οθοντις, μιάν εικόνα ολοζώντανη καί 
παλλομεντι πού ζητούσε... συγγραφέα 
οπωε θάλετε κι* ό Πιραντέλλο ί

Μά τι -ήταν ; * Η άνταύγεια ίσως 
της ποοβολή'* πού φώτιζε πεοίτεγνα 
το παιδιακίσιο εκείνο προσωπάκι. πα- 
οαδομενο  ̂σττ<ν πιό εύτυγισιιένη του 
έκστασι ή ιιτ'πως ήταν αΰτή ή δική 
του ακτινοβολία πού έφτανε ώς τήν 
όβΡΛ<τ̂  δυναπικά κι* έδινε φώς καί 
ζωντάνια otI c εικόνες πού σάλευαν 
έκεΐ πάνο> : Ποιος ξέρει ; Μποοεΐ 
κα  ̂τα δυο. Άπο την ίδια στινμή πού 
ιιπηκατε στή σκοτεινή σάλα ή αικ/>ή 
οεθ-ρνε μ ολόφωτες δέσμες γουσών 
άντιδων ττ0υ παιγνιδίζοντας φτάναν 
or την όθοντι καί τήν τραβούσαν μα- 
ν ν ρ τ ικ Γ Κ ι*  ενώ σείε άκολουθώντας 
τγν ‘τα5ιΘ*τισσα ιΙκίννατε γιά μιά κα
λή ηεσ|, εκείνη δίπλα aar προνωρών- 

σαν ’’’πνωτισαένη είγε κι* δλας 
άονισει ν* άνεβαίνει τό δεύτερο ου
ρανό...

ή γοητεία συνεχίζεται...
Ττίν παοακολουθήτε λαΟΙραία τώρα 

παοαμονρύΓντάς την μέ διάκρισι έτσι 
απο βαθειά στοογική κατανόησι καί 
για να χαρήτε ιιέ τήν ιΙ>υνή σας τό θέ- 
αμ'» ίίγι Χί- οθόνης άλλά τής ζωής...

Και σιγά-σιγά κάποιο άλλο φιλμ

Τό Θέατρο Τέχνης
Μιά προσπάθεια στό θέατρο πού 

πρέπει δχι μόνο νά σημειωθή, άλλά 
νά πάρη τή θέσι πού τής αξίζει, είνε 
άσφαλώς ή προσπάθεια τοϋ συγκροτή
ματος Κούν. Μά δυστυχώς, ώς τά τώ
ρα, νομίζω, ότι δέν γράφηκε δ,τι έ
πρεπε νά γραφή γιά τούς νέους αυτούς 
πού παλεύουνε γιά τήν τέχνη μέ_ τόση 
αφιλοκέρδεια, γιατί λίγα εΐνε δσα ό 
κάθε νέος καλλιτέχνης κερδίζει άπό 
δ,τι μάς δίνει ! Μά αύτό φαίνεται δέν 
πολυνοιάζει τά παιδιά αύτά, πού στο 
θέατρο γυρεύουνε νά έ/.φοαστοϋνε και 
νά δημιουργήσουνε μέ τέτοιο ένθουσια- 
σμό τόν παλμό τής Τέχνης! Στόν τόπο 
μας πού τόσο γλήγοραδλα παραξηγι- 
οΰνται στις άρχές, οΐ νέοι αύτοί πήγα
νε νά παραξηγηθούνε και άπλούστατα 
γιατί έτσι στά ξαφνικά μπαίνανε στη 
μέση κι’ ένθουσιάζανε πολλούς ,και 
περισσότερο τούς έκλεκτούς, τούς πιό 
δύσκολους νά ένθουσιασθοϋνε.

’Ομολογώ, γιά μένα τουλάχιστο, πού 
έφθασα νά μήν άγαπώ τό θέατρο γιατί 
τελευταία δέν έβρισκα σ’ αύτό δ.τι πο
θούσα καί γιατί είχα κ’ έγώ μιά μονο
μανία μέ τό θέατρο τοϋ Πιτόγιεφ στό 
Παρίσι, τίποτα πιά δέν μ’ άρεσε, σάν 
πιά δέν μπορούσα ν’ άκούσω τή πάλ- 
λουσα φωνη τής περίφημης Λουντμίλ- 
λας Πιτόγιεφ πού τά τελευταία χρόνια 
στό Παρίσι — δπως δλοι ξέρουνε — 
είχε συγκινήσει δλους δσους καταλα
βαίνανε λίγο άπό τέχνη.

Καί κάποτες κι’ έγώ είχα παρακο
λουθήσει έξω θέατρο γιατί καί χρόνια 
ήμουν μαθήτρια τής μεγάλης Μπαρτέ 
τής Γαλλικής Κωμωδίας.

Μά έτσι ήρθαν τά πράγματα, μέ τά 
χίλια δυο έπαγγέλματα πού έτυχε νά 
κάνω στήν ταξιδιάρικη ζωή μου, νά 
παρατή,σω καί τήν τέχνη τού θεάτρου... 
Τήν είχα λησμονήσει όπως καί τούς 
καϋμούς πού δίνει, δταν ξαφνικά μιά 
μέρα πέρσυ, τυχαία, μπήκα στό θεα- 
τράκι τής ’Αλίκης πού έδινε παραστά
σεις χ6" συγκρότημα Κούν.

Καί δταν βγήκα έξω, ήμουν τόσο

ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ Κ*ς

συγκινημένη καί χαρούμενη μαζί, πού 
χρόνια τώρα τό θέατρο δέν είχε κα
τορθώσει νά μέ κάνη έτσι !

"Α , ένοιωθα τήν ίδια συγκίνησι. δ
ταν χρόνια̂  πολλά πριν, μαθήτρια στή 
Γενεύη, τρύπωνα σέ ένα άλλο θεαΐράκι 
— πού έμοιαζε μέ τής ’Αλίκης — σέ 
μιά λαϊκή συνοικία πού άρχιζε τότε τό 
ζεύγος Πιτόγιεφ νά παίζη τά συγ
κλονιστικά του έργα πού άφησαν έπο
χή στήν Εύρώπη δλη.

’Ορθή, θυμάμαι, στήν γκαλαρία, μέ 
25 σαντίμ, είχα παρακολουθήσει τά 
έργα τού Τσέχωφ ,̂ τού Στρίνμπεργκ, 
τού Τολστόΐ ! Καί τό θέατρο τού Πι
τόγιεφ θεωρούνταν τότε στήν έποχή 
του, στό είδος του, επαναστατικό, καί 
πού νά μάς άφήσουγ άπό τό πανσιονά, 
τό σχολείο, νά πάμε!.,. ’Αλλά τί ώρες 
άξέχαστες περνούσαμε μέ τήν μαγεία 
τής τέχνης, με τόν άξέχαστο μεγάλο 
καλλιτέχνη, τόν Πιτόγιεφ, καί τήν 
Φωνή του πού σέ συγκινούσε κατάκαρ
δα. Καί ας, στεκόμαστε όρθοί — πότε 
μέ τό ένα πόόι, πότε μέ τό άλλο — 
γιατί δέν είχαμε περισσότερο άπό εί
κοσι πέντε λεπτά στήν τσέπη !...

Τά είχα ξεχάσει δλα αύτά, Καί δ
λον εκείνον τόν καιρό, δταν ξαφνιλά, 
βγαίνοντας άπό τό μικρό θέατρο τής 
’Αλίκης πού έπαιζε τό συγκρότημα 
Κούν.^τά θυμήθηκα δλα αύτά.

Οί άνθρωποι αύτοί πού παίζανε πά- 
νω στή σκηνή, αύτοί οί νέοι, είχαν 
κατορθώσει νά δημιουργήσουν μιάν 
άτμόσφαιρα άληθινής τέχνης, είχαν 
κατορθώσει νά σέ μεταφέρουν άλλοί...

Ποια ήταν τά παιδιά αύτά πού παί
ζανε έκεΐ άπάνω στή σκηνή τής ’Αλί
κης μέ τέτοιο παλμό καί τέτοια τέ
χνη ; Ποιος ήταν αύτός ό Κούν, πού 
μόλις έβγαινε στή σκηνή, δίχως κάν 
νά μιλά, δημιουργούσε αύτό τό «κάτι» 
πού δέν έβρισκες πουθενά άλλου ;

Παίξιμο συντονισμένο, καί δμως ό 
καθένας κρατούσε τήν δίκιά του προ
σωπικότητα, παίξιμο αύστηρό καί μα- 
ζή τόσο ζωντανό, δπου ή ζωή καί ή

ΛΙΛΙΚΑΣ* ΝΑΚΟΥ Τ ί

τέχνη μαζή ένωμένες. σού &£»ave έναν 
παράξενο παλμό !

Καί δ)5οι νέοι, οί καλλιτέχνες αύτοί 
δλοι, μέ ποιόν ένθουσιασμό, άν καί ό 
Θεός _ ξέρει τί στερήσεις άκόμα είχαν 
ύποφέρει "Α , τέτοιες στιγμές λυ
πάται  ̂κανείς πού, δέν είνε πλούσιος 
γιά νά ένισχύση μιά τέτοια προσπά
θεια στόν τόπο̂  μας, γιά νά καλλιτε- 
ρεύση άκόμα τούς δρους τής ζωής αύ- 
τών όλων τών καλλιτεχνών πού μά
ζεψε γύρω του ό Κούν...

Αύτό συλλογιζόμουν προχθές βγαί
νοντας άπό τά καμαρίνια τά στενόχω
ρα τών καλλιτεχνών, δπου μόλις κα
νείς μπορεί, κεΐ μέσα ν’ άνασάνη, στό 
θέατρο ’Αλίκης. Πώς μπορούσα νά έκ- 
Φράσω έτσι, δταν δέν καλοχωρούααμε 
νά σταθούμε, καί νά πώ στήν δίδα Με- 
ταξά, τί λένε πώς νοιώθουνε οί ακροα
τές της̂  άπό συγκίνησι, δταν παίζει 
ρόλους δπως στά έργα τού "Iajffiv !..·■

Ή  δίς Μεταξά μαζή μέ τόν Διαμαν- 
τόπουλο, δέν είνε άπλώς ταλέντα, άλ
λά ιδιοφυίες πού πρέπει νά προσέξου
με. Προβλέπω καρρι,έοα μεγάλη πού 
ξεπερνά καί τά σύνορά μας...

Τί νά πή κανείς γιά τήν δίδα Καί- 
τη Ααμπροπούλου μέ τό τόσο άπλό καί 
σεμνό παίξιμό της. ’Ακόμα γιά τήν 
δίδα Μαζαράκη πού ξεχωρίσαμε κι’ δ
λας για τήν εύσυνειδησία της καί τήν 
σοβαρότητά της ;

Ολο άλλωστε τό συγκρότημα πα
ρουσιάζει δχι μόνο γιά τόν τόπο μας 
κάτι τό ξεχωριστό, άλλά καί γιά έξω 
ένα ενδιαφέρον μεγάλο.

'Όταν δέ μάθει κανείς δτι δλοι αύ
τοί οί νέοι πού παίζουνε γνωρίσανε 
στερήσεις μεγάλες, δτι είχαν ίσως νά 
παλαί*1>ούνε_ καί μέ προλήψεις παληές 
τού σπητιού τους γιατί οί νέοι αύτοί 
ανήκουνε οί περισσότεροι στήν άστική 
τάξι, δτι άκόμα παλεύουνε γιά ένα (ι
δανικό καί γιά τό ψωμί τους, μάς 
εΐνε άκόμα περισσότερο συμπαθείς.

Είνε άλήθεια δμως δτι καί τό κοινό 
τούς άγαπά καί τούς κατανοεί καί δτι

Μια οκτίνή χπύ του; «Βοοκίλακε;» τοΟ “Ιψεν, πού άνεβκκ τί «θέχτοο Ti/vr,;» ,;tic 4 τοΟ ’Ογτώβοτ:·. 
VI «Bstr/ολακες» ήταν τό πο&το loyo τοΟ φεστιβάλ ”Ιφεν, πού τό άκο'λοΜηισαν τό «Ρόσμεοσχολιι» κα! 
η « Αγίΐόνπαπια». τ̂ίιν εικόνα μας μιά σκηνή άπό τήν Γ' 'κοάίη· τού έογου μέ τήν δίδα Βάαω 5Ιεταΐ5 

I Αλβιγκ), τή δίδοτ Καίτη Λαμποοποόλου (Ρεγγίνα) καί τόν κ. Κάοολο Κούν ΓΟσβαλντ)

© Ε Α Τ Ρ Ι Κ Η  Σ Α Τ Υ Ρ Α

Κ Α Κ Ο  Ο Ν Ε Ι Ρ Ο
Τ Ο Υ  κ. Δ .  Ψ Α Θ Α

Χθες τήν νύχτα είδα £να δνειοο ζοο- 
uz/.τιχό. Είχα γοάψει, λέει. αία κωωω- 
■δια καί ποοτοϋ τήν άνεβίοω έκάίλεσα 
touc κοιτικούς νά μοΰ ποΰν τήν Ύνώμη 

■ τους. «Γιατί κάθε φορά. νά ουγγΚονία. 
κκί νά owyiCoaai ; "Ας διορθώσω κορ 
ααταβολικά τό εοτο .μου σύμφωνα μέ τις 
δποδε££εις καί τά γούστα καθενός, β>- 
στε στήν ποεμιέο·α νά τό βοούν δλοι 
τού γούστου τ&>ν». "Ετσι έσκέφ̂ ττίχα, 

ΤΗ'λ0αν, λοιπόν, 3λοι οί κοιτικοί στό 
απίτι μου, “Έσφαζα τόν μόσχον τόν σι
τευτόν κι’ έστρώβηκα στό γοαφεΐο μου. 
ΔεΕιά κι’ άοιοτεοά εσχηιμάτιααν οί κοι- 
τικοί ίυό τόξα, στις καρέκλες τους. 'Ο 
κ. Μελας. δ κ. Στογιάννης. δ κ. Μα- 
μάκης—άπό έ·δδ. Καί *πό κεΐ 6 «,. Ρό
δάς, δ κ. Δό;ας, δ κ. Σαράφης. Στό 
6άθος καθόταν δ κ. "Αλκής θούλος. 

ΕΤγα τοΑχ.
Ήσαν δ>οι σοβαροί, αποφασιστικοί, 

-βλοουοοί. Αμίλητοι, αγέλαστοι, έπιου 
λακτικοί. Έδίαβασα τήν πρώτη: πράϊη 
οιι’ δστεοα έσήκωσα Ιιναγώνια τά μάτια 
μου νά δω τά πρόσωπά τους; Έρώτ^σ  ̂
ut δέος :

—Λοιπόν :
—ϋροχώρει.
—Στήν δεύτερη ;
—θάοοος !
'Ο κ. Ραδά-ς ήταν έοε€ώδης. 'Ο κ.

Μελά; ήταν δμιχλώδης. Ό ■/.. ΜοηιΪ- 
Χ·κ ήταν -αϊνιτματικός. Ό κ. Στογιάν- 
νης ήταν συννεφώδης. Ό κ. Δόξας ήτα- 
νε οεμίώδης. 'Ο κ. Σαράφης Ιτσι κ>* 
ετσι.̂  Καί δ κ. βρύλος ήταν — άϊδνα- 
το ;·.ά καταλάβω τί. Ξεροκατάπια τρεις 
φροές.1 ε'ήτη:^ λίγο νερό, εσκούπισα 
τόν ίδοωτα μου καί διάβασα τήν δεότε- 

Δεν έ τολμούσα νά σηκώσω τό κεφά
λι μου άπ’ τά χειρόγραφα δταν δ κ.
“Μελας μοδ §δω·Χ8 'λίγο κουράγιο.

—Προχώρει 
—Στήν το?τη ;

Έλα—«λα.
Ε̂σήκωσα τότε βιαστικά τά μάτια μου 

-Υίά μιά στιγμή νά κατοπτεύσω τό ατρα
τόπεδον. *0 κ. Στογιάννης ήταν ερεβώ
δης. Ό κ. ΔάΕας δμιχλώδης. 'Ο κ. Μ/γ- 
μάκης ί,τανε οεμβώδης. *0 κ. Ρόδάς αί 
νιγματικός. Ό κ. Μελας ήταιν-̂ άΙδύνα- 
το νά καταλάβω τί. Ό κ. θοΰίος w>- 
->ε®ώδης. Ό κ. Σαράφης σιωπηλές. Ξε- 
οοκατάπια πέντε ©οοές. Ι£ήτηισα νεοό 
τοία πο'τίοια, έτ/ούπισα τό·; ίδρωτα μου 
§Φτα οοοές, καί διάβη̂ σα τήν τοίτη.

Βαιθύς άνασχημός άντΑχησε άπό τά 
οτΐθη κι’ Ιδόνησε τήν άτμόσφαιοα ,μέ 
ίέοπα3μ.α Ανακούφισης. Σΐκωσα πάλι τό 
-κεφάλι εντοομος καί είδα τότε ‘ έφτά 
ποόσωπα νά μείδιοδτ;.

—Λοιπόν :
—’Αγαπητοί μου κύριοι καί φίλοι Α

κριβοί. !λα6α τότε τδ θάοοος νά -τώ. 
άστο/r τις πνευματικές κίνησης τοΰ ~b- 
-που μας. πνευματικοί ήγέται καί δδηγοί 
W .'. έφτά ήλιοι πού φωτίΓετε κ·αί θεο- 
υ,αινετε τούς ταπεινούς έογάτες τοΰ θε
άτρου, Μωύσεις θεοσεβέστατοι πού σδ; 
«Φίλητεν δ θεος τού θεάτρου έπάνω στό 
Άοαοάτ τις Τέχνης καί βας Ιδωσε τάς 
Ζέχπ έντολάς, ταπεινός Οπήχοος τίίς πάν 
σοφής κρίσης σας καί τ?)ς Αδέκαστης ά 
οετής σας, γονυπετής σάς ζητίδ τήιν γνώ- 
U.1 ar/ς. Είπέτε μου, 'λοιπόν, πρδτα π(5ς 
-/αοακτηρίζετε _τό έργο πού ή ευαίσθητη

Ακοή σας ευαρεστήθηκε ν’ Ακούση. Τί 
8IV 6 I «■

Καί είπε δ Ρόδας :
—Φάοσα !
Είπε δ Μελας :
—Μάλλον κωμωδιοφέονει.
Είπε δ Μαμάκης :
—^*ι “ έν είνε φάρσα πού κωιμωδιο- 

ϊέονει. ά'λλά επειδή δέν έχει τίποτε εό 
ιδιαίτερο, θά μπορούσε νά χαρακτηρι- 
-τή μάλλον σάν κωμωδία πού ΦαοσοΦέο 
νει. άλλωστε, ναί μέ·ν άλλά, ούχ ήττον. 
καλούτσικο εΐνε. χωρίς ΑΕιώ; :̂ς βέ
βαια, τίποτε τό ιδιαίτερο, μπράβο, θαυ
μάσια. Ασχέτως αύτοΰ. δλο μαίύ τό ερ
γο δέν είνε τίποτε, κομματιαστά —κοα 
ματιαστά κάτι λέει. δηλαδή δέν λέει 
καί τίποτε σπουδαίο, ά'λλά πάντως είνε 
έκτακτο, δηλαδή δχι καί Απολύτως, άν 
τό .σκηνοθετήσει δ Μουζενίδης. θά εΐνε 
Αηδία, τί ώραΐο πού εΐνε τδ «Ρω.μάντζο» 
πού παίζει μέ καταπληκτική έπιτυχιν. 
ή Άνδοεάδη.

Είπε δ Στογιάννης :
—Έχει λίγο βάιθος.
Σΐπε ιδ κ. Δόξας :
-—βάιθος ; ΠοΟ τό βρήκε :
Είπε ό Σαράφης :
—Έχει πλάτος.
Είπε δ θρΰλος :
—Δέν έχει μήνυμα !
Καί ίαναεΐπε δ Ρόδας :

Ή  πρώτη πράξη στηρίζεται στό 
βάθρο -της τέχνης. Ή  δεύτεοη τραβάει 
στή φάοσα. "Αφίαε τήν πρώτη, διόρθαι- 
σε τήν δεύτερη καί γράφε μιά καινού ο- - 
για τοίτη πράξη.

Καί είπε δ Μελας :
Τί λές Μιχάλη : Ή  πρώτη πράξ/) 

εΐνε φάρσα. Ή  δεύτερη πιό καλή. Σκί
σε τήν πρώτη πράξη, άφίσε τήν δεύτε
ρη δπως εΐνε και διόρθωσε τήν τρίτη. 

Είπε δ Στογιάννης :
—Διαφωνώ. Ή  τρίτη πράξη πρέπει 

νά γίνη πρώτη, ή δεύτε,ρη πρέπει να 
Yivr; τοίτη καί ή τρίτη νά πεταχτέ για 
τί..εϋ/ε αίσχος. νΑν δέν τά καταφέρεις 
βάλε τόν Σκουλούδη νά σοΰ γράώη μιά 
πράξη.

Είπε δ θρύλος :
—Τό έργο εΐνε καλοχτισμένο. Ή 

πρώτη πράίξη του εΐνε καλή. Ή  δεύτε
ρη καλύτερη καί ή τρίτη πράξη του Α
κόμα πιό καλή. Άλλά, επειδή δέν έχει 
μήνυμα, δπως είναι τό έργρ, πρέπει νά 
πεταχτέ στό καλάθι τών άχρηστων !"

Ποτάμι εερεχε̂  δ ίδρωτας άπό τό με 
τωπό μου κι’ ή άγωνία μου έφτασε στό 
κατακόουφον δταν Ανοιιξε ή πόρτα/ απν'.- 
κε δ Πολίτης κι’ Αντήχησε σ’ δλο τό 
σπίτι Αγοια φωνή :

Έογο μυρίζει κατά δώθενες καί τό 
uυοίοτηκε ή μεγαλοπήγχδη ρουθούνα 
μου ! Καλέστηκαν δλοι οί έκλεχτοί καί 
γο> δέν κα'λέστηκα νά βρουχη,θω - τ*ν 
κριτική μου μουχτά. βρουχτά,' ντου.οου- 
μωχτά ! Σάν άδερφός τοΰ μακαρίτη ά- 
δεο®οΟ μου. γώ πέοα τήν κλερονοωιά νά 
χλρομιντοάω τήν πίλυσβούρωτη σβουοώ 
τοα τού έγώ μου !

Έπάινω κεΐ τινάχτηκα έντρομος κι’ 
έκανα τό σταυρό μου. Δόξα οοι δ θε
ός. "Ονειρο ήτανε. 'Ονειρο φρβεοό σέ 
παραμονές πρεμιέρας....

Δ. ΨΑΘΑΣ

;Η χυρία ΒΑΣΩ ΜΑΝ2ΛΙΔ0V, ή έκλεκχή δραματική «ένζενύ» τοΰ Έ λ - 

.;-.υ flsa 50U με τις Αξέχαστες όημυυργίες τού κλασσικού καί νεώ- 
*-~-1*--Asyis*o, «·ϊ& κ Γ. Παπά θά ήγηβοδν τοΰ θιάσου —πρόζα: είς τό «Λυρικόν».

'£νας πρόδρομος τού Θεάτρου

Αξιωματικός
καί Ηθοποιός

Τ ο ϋ  Κ. M I X .  Ρ Ο Δ Α
Στη σημερινή έποχή πού τά ιδανικά 

στο θέατρο έχουν λίγο ή πολύ ξεπέσει, 
πού περισσότερος λόγος γίνεται γιά 
τά̂  σύγχρονα  ̂ χάρτινα έκατομμύρια, 
γιά «ποσοστά» καί «εισιτήρια», παρά 
γιά τήν τέχνη, πού ή διασπορά τών η
θοποιών καί ή θιασαρχομανία έχουν 
προκαλέση τήν άποσύνθεσι τού συνό
λου, πού τό̂  μεταπολεμικό πρόβλημα 
προβάλει άπό_ τώρα όξύιατο, σκόπι
μο, νομίζω, είνε νά γυρίσουμε τά μά
τια μας στά περασμένα σ’ εκείνους 
πού είχανε ιδανικά καί έγιναν οί πρό
δρομοι τής δινιιουργίας τού νεοελλη
νικού θεάτρου.

Σέ πολέμους έζησαν καί έκείνοι, ά- 
νάμεσα σέ σκληρές άνάγκες τής ζωή; 
άλλά είγαν αλύγιστα Ιδανικά. "Οπως 
είνε γνωστό άπό τήν ιστορία τό νεο
ελληνικό θέατρο ύπήρχε καί πρό τού 
1821 ώςδργανο πνευματικής καίέθνικής 
προπαγάνδας τήςΦιλικής Εταιρίας μέ 
κέντρα τήν ’Οδησσό καί τό Βουκουρέ
στι. Δύο άπό τούς .ήθοποιούς του, ό 
Σπύρος Δρακούλης καί ό Γεώργιος Ά  
βραμιώτης άφισαν τή σκηνή καί πή
γαν στό Δραγατσάνι κι’ έπεσαν, έδω-. 
σαν το αίμα των γιά τήν άνάστασι 
τού 1’ένους.

Φιλικός ήταν καί ό Θεόδωρος Μει 
μάρογλου ή Μ εϊμάρης, γνω στός στά ί-

στορικά τοΰ θεάτρου ώς «’Αλκαίος». 
Ιον αγωνιστή αύτό μάς τόν γνωρίζει 
τωρα πλατυτέρα, λεπτομερέστερα, ό 
λογοτέχνης _ καί φιλόλογος Γεώργιος 
Βαλετας, ό ιστορικός τών Αιολικών 
γραμματων καί συγγραφέας ένός μνη
μειώδους έργου γιά τόν μεγάλο "Ελ
ληνα διηγηματογράφο ’Αλέξανδρο Πα- 
παδιοιμανιη< πού δίκαια τό έβράβευσε 
προ _ε';ών ή έλληνική ’Ακαδημία.
, Λεσβιρς και ό 3αλέτας έφερε στήν 
ιστορική επιφάνεια τόν συμπατριώτη 
τ°υ, γιατί καί ό Θεόδωρος ’Αλκαίος 
γεννηθηκε στη Μιτυλήνη στά 1780 
και το̂  ψευδώνυμο τό πήρε, προφανώς 
“ πο *°ν αρχαίο ποιητή ’Αλκαίο. Μέ 
τ̂ ις 04 σελίδες του είνε ένα βιβλίο μέ 
πολυ ενδιαφέρον καί γιά τούς νεωτέ- 
οους ήθοποιούς, πού πρέπει νά μά
θουν τήν ιστορία τών παλαιοτέρων, 
κα, γενικά Υκϊ τόν έλληνικό κόσμο 

»που άγαπαει το θέατρο. *Η ιστορία 
τού Αλκαίου είνε γεμάττ- άπό περι- 
πετειες καί αγώνες στό 'Έθνος καί 
στο θέατρο.̂  Ξεκίνησε μικρό παιδί μέ 
σύντροφο τή φτώχεια. τήν όρφάνια 
και τα ίδανικα του. Εμαθε τά πρώτα 
ελληνικά γραμματα άπό τά έκκλησια- 
στικά βιβλία. Τό ένστικτό του τόν κα 
θοδηγούσε στή σπουδή καί στή γνωρι
μία τοϋ κόσμου, κι’ έφυγε σέ ήλικία

ξετυλίγεται μπροστά σας καί τό πα
ρακολουθείτε μέ κάποια μελαγχολική 
γοητεία... Εΐνε τό φιλμ πού σάς γυ
ρίζει παλινδρομικά στή ζωή καί δεί
χνει τοι·̂  έαυτό σας τρυφερό ξεπετα
ρούδι μέ ανυπόμονα φτερά καί μιά 
καρδούλα δλο σκιρτήματα ευτυχισ
μένα...

Ηταν καί τότε μιά σκοτεινή βου
βή πολύκοσμη αίθουσα, έτσι σάν καί 
τούτη... Τί βέβηλη σκέψι !... Πώς 
μπορούσε Θεέ μου, νά μοιάζη μέ 
τούτη ή σκοτεινής κείνη σάλα πού' τή 
<ί>ώτιζε μαγικά τό γλυκοχάραμα τής 
δικής σας ζωής !...

 ̂Ενας ολόκληρος κόσμος σάλευε 
καί τότε_ γοργά κι’ άθόρυβα πάνω κεί 
στήν οθόνη μέ πλούσιες βουβές εικό
νες σάν οπτασίες άπόκοσμες...

Οί τρ/λλιες τοΰ βιολιού ξεχείλιζαν 
λιγωμένες πάνω άπό τις άρμονίες τοΰ

πιάνου κι ήταν δλα τούτα τόσο δμορ- 
Φα καί γλυκά πού μιά παράξενη γοη
τεία ήταν, χυμένη όλούθε τριγύρω καί 
τή ρουφούσατε ήυονικά με εύτυχισμε- 

συγκίνησι καί παιδιακίσια χαρά...
Ποιος βέβηλος̂  θά τολμούσε νά σάς 

πή τοτε πως οί αθόρυβες κείνες σκιές 
μοιάζουν αστεία νευοόσπαστα νεκρά κι’ 
άμιλητα παρ’ δλες τις δραματικές τους 
έκφράσεις καί πώς ήταν ίσως... γλυ
κανάλατο τό αισθηματικό έργάκι πού 
σάς είχε συγκινήσει ;...

Σ ’ άρεσε^τό έργο ’Αλίκη ;
—Θαύμα ήτανε !...
Και βέβαια ήτανε θαύμα μικρό μου 

κορίτσι άφού ένα θαύμα μοναδικό καί 
μεγάλο είνε αύτή ή ζωή. τό μόνο θαύ
μα πού κρατάει — άλλοίμονο ! — μο
νάχα μιά μέρα !,...

Π ΙΠ ΙΤ ΣΑ  ΚΟΥΜ ΑΝΤΑΡΕΑ



*5 έτών άπό τή Μιτυλήνη, Λήγε στίς 
Κυδωνίεε ( ’Αϊβαλή) καί στήν Πάτμο, 
διαβάζει κι’ όλο διαβάζει  ̂άκοΰει μα 
θήματα καί παίβνει διδάγματα άπό 
τούς «πατεοες», στο 175[7 ταξειδευει 
γιά τήν Κωνσταντινούπολή άβγότε- 
οα βρίσκεται σχό ’Ιάσιο τής Ρουμα
νίας καί στό Βουκουρέστι γιά νά μυη- 
θή στήν έπαναστατική κίνησι καί ν’ 
άντικρύστ) τά ιδανικά καί τά θέλγητρα
Ϊιϋ θεάτρου, Ή  γνωριμία του με τόν 

αστοριανό ποιητή Θανάση Χριστό- 
πουλο στάθηκε ένας σημαντικός στα
θμός γιά τήν σταδιοδρομία του. Στήν 
ήγεμονική αύλή τοΰ Μουοούζη έδιναν 
έρασιτεχνικές παραστάσεις καί ό ’Αλ- 
λαΐος μέ τήν βοήθεια τοΰ Χριστόπου- 
λου έλαβε μέρος καί άγκάλιασε με 
φλογερό πόθο τό θέατρο, έγινε συνερ
γάτης τής Ραλλοϋς Καρατζά, τής κό
ρης τοΰ ήγεμόνα. ποΰ είνε κι' αύτη 
πρόδρομος τοΰ νεοελληνικού θέατρου 
μέ τήν ϊδρυσι «Θεατρικού ’Ομίλου».

Σ ’ αύτό τό μεταξύ τό πνεύμα τού 
’Αλκαίου εΐγε άναδειχθή, είγε μάθει 
Γαλλικά, μετέφραζε έργα κι’ έγραφε 
δικά του, όργισε νά παίζει ένα σημαν 
τικό πολυσύνθετο ρόλο στήν άνάπτυξι 
γενικά τοϋ θεάτρου. Σημαντική ένί- 
σγυσι τού προσέφερε καί ή γυναίκα 
του Μαριγώ πού βγήκε στό θέατρο 
καί τό παράδειγμά της μιμήθηκαν 
καί μερικές άλλες, κι’ έτσι έσπασε ή 
πρόληιΐιι πού έπικρατοΰσε καί αναγκα
στικά τούς γυναικείους ρόλους τούς έ
παιζαν....ανδρες, δπως ό ’Αριστίας.

Θέατρο καί Πατρίδα είνε τά ιδανικά 
καί οί σκοποί τής ζωής τοΰ ’Αλκαίου. 
Ποτισμένος ιίτυγικά καί πνευματικά μέ 
τήν όργάνωσι τής Φιλικής ’Εταιρείας 
νοσταλγεί τά Αίγαιοπελαγίτικα γαλα
νά νερά, φεύγει άπό τή Ρουμανία καί 
έργεται στά Ψαρά καί γίνεται συνα
γωνιστής τοΰ καπετάν—Νικολή 'Απο
στόλη, κι’ έτσι βρίσκεται κοντά στή 
γενέτειρα Μιτυλήνη, έτσι ονειρεύεται 
καί έλπίζει στήν άπελευθέρωσί της. 
Μά οί αγώνες _ λαμπρύνονται μέ ή- 
ρωϊσμούς καί αίμα, άλλά δέν φθάνουν 
στό μεγάλο πόθο νάποτινάξουν τόν 
τουρκικό ζυγό, καί ό 'Αλκαίος άπό 
τά Ψαρά καί τήν Μιτυλήνη τραβάει 
γιά τή Σύρα καί τή Χίο, καί άπ’ ε
κεί γιά τό Ναύπλιο δπου πήρε μιά θέ- 
σι γραμματικού στό υπουργείο Δικαιο
σύνης. "Ηθοποιός, δραματικός συγ
γραφέας, μεταφραστής, πολεμιστής, 
γραφιάς ! Πέρασε άπ’ .ολα αύτά τά 
στάδια μέ φλογερή όρμή. Ή  ζωή δ
μως τοΰ γραφιά δέν τού καλοαρέσει 
καί γίνεται όπλαργηγός στήν Κρήτη 
μέ τό σώμα τού Τομπάζη. Τό σώμα 
άποδεκατίζεται καί ό ’Αλκαίος τρέχει 
άλλοΰ. στή Χίο γιά νά λάβη μέρος 
στήν εκστρατεία πού άργηγεύει ό 
Γάλλος φιλέλληνας Φαβιέρος καί νά 
βρίσκεται κοντά στή Μιτυλήνη.

Κατά τήν μαρτυρία τοΰ Φαβιέρου ό 
’Αλκαίος «έδούλευσε μέ ζήλον καί άν- 
δρείαν», καί ή μαρτυρία αύτή είνε 
βγαλμένη άπό τό «Χιακό αρχείο» πού 
τό ξεκαθάρισε ιστορικά καί έγκυρα ό 
Γιάννης Βλαγογιάννης.

"Επειτα άπό πολλές πολεμικές περι
πέτειες καί συγκρούσεις του μέ τήν 
δημογεροντία τής Χίου βρίσκεται στή 
Σύρα, κατά τό 1829, καί ξαναγυρίζει 
στο θέατρο μέ τήν γυναίκα του Μαρι- 
γώ καί τόν άδελφό του Κωνσταντίνο 
καί μερικούς άλλους νέους «Θεατρε- 
ραστάς». Ό  νέος θίασος έπαιξε, μετα
ξύ άλλων, καί τό πατριωτικό έργο 
τού ’Αλκαίου ,«Θ«νατος τοΰ Μάρκο 
Μ;τότσαρη» καί ‘ή ζωή τοΰ θεάτρου 
τού χαμογελούσε, άλλά δέν έννοοΰσε 
καί νά μείνη μακρυά κι’ άπο την πολι
τική τής έπογή ς εκείνης, πού ήταν καί 
έθνική πολιτική, καί ήλθε σέ διβστασι 
;μέ τούς Χιώτες jric Σύοου έξ αφορ
μής τής καταγγελίας του εναντίον τής 
δημογεροντίας. Άπό τό Χιακό άργεϊο 
βγαίνει δτι τόση ήτο ή όργή. τού Α λ 
καίου καί τό μίσος του εναντίον τών 
Χίων ώστε άντί νά πή σέ μιά παρά- 
στασι τής τραγωδίας του «Πέρσης ο
νομάζεται», έπρόφερε «Χιώτης ονομά
ζεται».

Καί ή θύελλα ξέσπασε. Χιώτες και 
Συριανοί προστάτες τοΰ Αλκαίου έο- 
γονται σέ σύγκρουσι, έπακολουθοΰν 
διάφορα έπεισόδια καί ό κυβερνητι
κός έπίτροπος Κολλέργης προσκαλεΐ 
τόν θιασάργη, άς πούιιε, νά διαλέξη 
μεταξύ τού αξιωματικού καί τοΰ ύπο- 
κριτή τοΰ θεάτρου νιατί είγε καί το 
βαθμό τοΰ άνωνιστή. Ή  διαταγή τού 
Καλλέργη άνέφερε, «εταξύ άλλων καί 
τ’ άκόλουθα : «’Εάν θέλης νά φέρης

τό σπαθί σου ώς αξιωματικός δέν σοΰ 
εΐνε συγγωρημένον νά είσαι ύποκρι- 
τής είς δημόσιον θέατρον. ’Εάν θέλης 
δμως νά είσαι υποκριτής δέν ήμπορείς 
νά φέρης τό σπαθί. Διότι άξιωματι- 
κός καί ύποκριτής τοΰ δημοσίου θεά
τρου είνε άσυμβίβαστα».

Αναγκαστικά ό Αλκαίος διέκοφε 
τίς παραστάσεις γιατί ούτε τό βαθμό 
τοΰ άξιωματικοΰ μπορούσε ν’ άπαρνη- 
θή, ούτε τό θέατρρ ν’ άφίση, καί στίς 
19 τού Απρίλη 1829 άνεκοίνωσε προς 
τούς συνδρομητάς. δσοι είχαν πληρώ
σει, νά παραλάβουν τά γρήματά των. 
Ό  περισσότερος κόσμος δμως τόν α
ναζητούσε καί έγιναν διαβήματα στόν 
κυβερνητικό επίτροπο νά συμβιβάση 
τά πράγματα, ό ίδιος δέ ό καλλιτέγνης 
έστειλε γράμμα στόν Καλλέργη, μέ η
μερομηνία 21 Απρίλη 1829. καί τόν 
παρακαλοΰσε νά τόν άφίση έλεύθερο 
νά έργασθή καί νά ζήση τήν οικογένει
αν του.

Δυστυγώς δμως έπεκράτησαν οί ε
χθροί του κα'ι ό ’Αλκαίος συνελήφθη 
άπό τήν Αστυνομία καί εστάλη στήν 
Αίγινα νιά νά τιμωρηθή γιά τήν....α
νευλάβειά του πρός τόν κυβερνητικό 
επίτροπο. Άλλά ό Αλκαίος δέν πτο- 
εϊται, δέν τόν τρομάζουν οί κατατοε- 
νι·οί, καί μέ ένα ένγραφό του. γεμάτο 
θάρρο- καί ειλικρίνεια, εξιστορεί τά 
διατρέξαντα στόν κυβερνήτη Καποδί- 
στοια καί ζητεί δικαιοσύνη. Μεταξύ 
άλλων εγραφε : «Διά ταΰτα πάντα 
παροκαλώ τήν σεβαστήν κυβέρνησιν, 
άν δλοι οί "Ελληνες είνε ίσοι έμπρο
σθεν τών νόμων, νά προσκληθή ενταύ
θα 6 κύριος Καλλέον'” '· διά νά κριθώ- 
μεν άπό άνήκον κοιτήριον»;

Καί ό Καποδίστριας τοϋδωσε Αδί

στακτα δικαιοσύνη καί τόν άπάλλαξε 
άπό τήν κατηγορία. ’Έτσι ό Αλκαίος 
ξαναγυρίζει στή Σύρα καί ρίχνεται σέ 
άγώνα έναντίον τών Χ£ων καί ή προ
σφυγή του δικάζεται άπό τό δικαστή
ριο τής Τήνου. Καί κέρδισε τή δίκη 
έπειτα άπό ταλαιπωρίες 2 έτών, ή 
μάλλον έδόθη ή άποζημίωσις πού α
παιτούσε ό Αλκαίος γιά τήν έκστρα- 
τεία τής Χίου, καθώς καί τών συμπο
λεμιστών του. "Επειτα άπό τόν δικα
στικό άγώνα έπιστρέφει στό θέατρρ ά- 
νεϊόϊλητος καί τό διευθύνει μέ τήν ύ- 
ποστήριξι καί τόν ενθουσιασμό τών Συ 
ριανών. Τόν έτρωγε δμως καί τό σα
ράκι τοΰ πολεμιστή, καί άφίνει τό θέ
ατρο γιά νά βρεθή άνάμεσα στό στρα
τόπεδο τοΰ Κριεζώτη στήν Περαγώρα. 
Καί στό δράμα τοΰ έμφυλίου πολέμου 
πήγε μέ τούς συνταγματικούς καί τό 
κόμμα τοΰ Κωλέττη.

Στά αιματηρά γεγονότα τού "Αρ
γους ό Αλκαίος βρέθηκε στήν πρώτη 
γραμμή, κι’ έκεί ξαπλώθηκε̂  νεκρός. 
Ό  Βουρδρυνιώτης γράφει στά ιστορι
κά του δτι : «Κατά τήν ήμέρα-u έκεί- 
νην έσφάγη καί είς επιφανής τού και
ρού εκείνου λόγιος, ό ποιητής_ Θεόδω
ρος Μιτυληναίος ή̂  Αλκαίος. Καί 
περαιτέρω ή περιγραφή είνε ένας ύ
μνος γιά τήν έθνική καί καλλιτεχνική 
δράση τού Αλκαίου. Έσφάγη σύγγρο 
να καί ό άδελφός του Κωνσταντίνος 
καί τούς έθαψαν καί τούς δυό «όγκα- 
λιά» στήν εκκλησία τού Αγίου Προ
δόμου.

Ετσι έτελείωσε ή πολυκύμαντη 
ζωή τοΰ Αλκαίου άπό Γάλλους στρα 
τώτες πού είγαν ταγθή νά προστατεύ
σουν τήν τάξι άπό τούς αταγτουτ τοΰ 

Κριεζώτη. «Απόσπασμα Γάλλων στρα

τιωτών—γράφει ό Βαρδουνιώτης —δι- 
εργόμενον άνήλθε παράφορον καί έπι- 
πεσόν έξαπίνης «διελόγγευσε» τόν Ά λ  
καίον καί τούς σύν αύτώ πάντας».

Δέν γνωρίζει έάν_ή Μιτυλήνη έγει 
στήσει μαρμάρινο άγαλμα στόν Α λ 
καίο, ή άν έγει άφίερώσει έστω κι’ έ
να δρόμο στή μνήμη του. Ό  συμπατριώ 
της του δμως Βαλέτας τοΰ έδωσε βνα 
πνευματικό μνημείο μέ τό βιβλίο του 
καί ιιάς τόν ννώρισε λεπτομερέστερα, 
μάς έδθ3σε άνάγλυφο τήι μορφή τού α
γωνιστή, τοΰ ποιητή καί τοΰ καλλιτέ- 
Y"W * *

Ή  προσφορά του εΐνε μβνάλη και 
σημαντική. καί είμαι ευτυχής γιατί 
τό «Θέατρο» τοΰ συναδέλφου κ. Τρι
αντάφυλλου» φιλοξενεί άπό το πρώτο 
φύλλο τής κυκλοφορίας του, τί- γραμ 
μες μου. πού γιά μένα είνε σάν μια 
σννέγεια άνάμεσα στίς «Μοοφε^ τού 
Θεάτρου» πού έκυκλοφόρησα προ ολι- 
νων ήμεοών. Τό να γνωρισσυμε τους 
άν03νιστέε τών παλαιοτεοων καιρών 
είνε γοέος. Ίδιαίτεοα αάλιστα οί νεω- 
τεοοι άνθρωποι τοΰ θεατοου. ®ς α̂- 
ραμρϋίσουν νιά λίγο, για μια ωρα̂  
αύτό τό σάλο τήε δοαγιιολογίας, και 
άc. διαβάσουν άπό ποΰ ξεκίνησε ό Α λ 
καίος καί τί έδωσε στό Εθνος και 
στή δημιουργία τοΰ πρώτου νεοελληνι
κού θεάτρου. Άνάμεσα στόν ύλικό 
κατακλυσμό ας περάση λίγο, σάν εξα
γνισμός, καί ό άγνός ίδεολογικος κο- 
σμος πού έδωσε φυγή καί αίμα γιά νά 
πυονώση τό οικοδόμημα τοΰ νεοελληνι
κού πολιτισμού.

M IX . ΡΟΔΑΣ

Στό «Πάνθεο»

Ό  άγαπητικός 
Β οσκοπούλας

Τού Α. ΚΟΡΟΜΗΛΑ
Λίγα λόγια γιά τό εργο καί γνώμες τών 
κ. κ. Γρ. Ξενοπούλου και Μιχ. Ροδα

της

Άπό τής Κυριακής τού Πάσχα δυο 
έργα τρΰ άειμνήστσυ Δημητρίου Κορό
μηλά Θά παίζονται ταύτοχρόνως σέ δυο 
κεντρικά Αθηναϊκά θέατρα. Ό  « Αγα 
πητικός τής Βοσκοπούλας»  ̂ εις το 
«Πάνθεον» άπό τόν δραματικό θίασο 
Μανωλίδου — Βεάκη — Παππά — Δεν- 
δραμή μέ σκηνοθεσία Τάκη Μουζενιδη 
καί ή «Τύχη τής Μαρούλας» άπό τον 
θίασο «Μουσική- Κωμωδίας» είς τον 
«Απόλλωνα». Μέ τήν ευκαιρία αυτη 
θεωρήσαμε σκόπιμο νά παραθέσουμε 
μερικά ιστορικά στριχεΐα γιά τά δυο 
αύτά άθάνατα κωμειδύλλιά μας :

Ό «’Αγαπητικός τίΐς Βοσκοτιούλας» «ί 
νε ενα τρυν-εούταΊο·/ ειδύλλιο, §γχλ·αέ/ο 
άπό τήν djuyh τοΰ ΙλλτινικοΟ λαοΰ. κχί 
καθρεφτίζει 8γι τ6σο τήν ποαταατϊκίι 
ζωή του. δσο τήν άτμ-ίσφαιρα̂ μέσα σττ,ν 
δποίαν δνεΐ5εύεται νά Cfi καί ‘στήν δ 
πο£α πκτεόει άκλόνητα. Ή  xantxm'Xmz·- 
κή έπι-cuv ία τής «Τΰγης -Μ Μαροΰλας» 
=τν= πείσει τδν συγγραφέα της Δϊίατίίτο'.- 
ον Α. Κοοομηλδν, νά ΙβακολοιΛήοη· τίιί 
συνενίδησί τοο μέ τον κδσιιο που διφοΟ̂ ε 
θέατρο.' Γι’ α&τδ έτκατέλειφε bovatr/.i 
'-ϊς προσπάθειες του Ύΐά τήν άναττασι 
το5 άοναίΐΐυ θείτρου. Καί αιά κι’ -,ιΥβ 
ζιοζει εν ί. Ιρύο αστιοιδ, έζήτ Τισε να 
κι’ gva καθαρδς άγρρτικό. ΕΙγεν Sao>ς 
μεγάλους ένδοιασμούς. eH φο̂ στανελλα, 
τδν καιρδ έκεΐνο, ήταν πολύ 5’>"̂ Υί’ΐι̂  
ντ, άπδ τά πατριοττικά δράιιατα. καί δ 
κίνδυνος μεγάλος. Άλλά τδ γλυκυ_α.ο 
τραγοδδι το3 Γεω-ργίου Ζαλακώστα. itav

τόσή γαργαλιστικό, τδ θέιΐια έσή·κωνε τδ- 
σο .ερδ. οι 3-:ϊ7οι πού SoyiCav νά ιτε 
ppuYiCoov τδσο αιθέριοι δατε -,δ εργρ ·»- 
ρί.μαζε σιγά — σιγά στήν φαντασία και 
μιάν ίιμέοχ. έϊανερώθη δλοΓώ'ντανο.

Τδ ιμελετόΟοε-ν ενα νρόνο δ Kppouv)Xac. 
”0>ό τδ 1897 έταΕίιδευε -τήν Ρούμελη 
καί στόν Μωρία, νά ίοίι πρί3 *θά μποροΓ;- 
οε νά τδ έντοπίσγι. Γύριζε χώρες καί γο>- 
ριά. Μίλησε μ’ §να σωρδ ανθρώπους κ>’ 
έαελέιτησε, ‘.δ πνεδμά τους. Κι’ είδε αΰ- 
τρ. πρύ μερικρί δέν μπόρεσαν νά διακρί
νουν στήν δλη σύνθεαι τοΰ ϊργρυ. καί 
πού Ινοιωσε δλότελα 6 κόσμος : Τδ ι
δανικό ■'του. Αύτός εΤνε δ κύριος λόγος 
της καταπληκτικές του 'επιτυχίας. Κι’ έ
πειτα έρχον:αι οί άλλρι. Γιατί ένεί ά- 
λήί'εια χπειρα πλερνεκτήματα τδ έργο. 
που εΐνε. θαρρείς, συνυφασιμένρ μέ ιήν 
πρ(ϊ»σι τήν δημρτική. τόσο. ιιού 'δέν Εε- 
οεις, σέ ποιδ σηιμεΐο τελειώνει τό αίσθη
μα καί ποδ άρχίζει ή τέχνη.

Ή δραματική του ρίκονσμία εΤ.ε άο- 
:ίχ άπό τήν άοχή εως τό τέλρς. Καί ί.’ν 
υπάρχει ο5τε ίι παραμικρότερη σκηνή πρύ 
νά περιισσεύη ΐ  νά μήν Ιγη τήν απόλυτη 
δικαιολογία της. Οί δεκαπεντασύλλαβοί 
τρj εΐνε Εεκουοαστικρί. κι’ Ινα πλήϊρς 
άπ’ αύτρύς έχδγιΐώνρυν τίς φυχικές δια 
θέσεις πρύ βρίσκονται διάχυτε: στήν κχθ’ 
αύ ό έλληνικήν ατμόσφαιρα. "Ολρι οί ί- 
ρωές του. ζωγραφίζονται παραστατικά, 
μέ έ,α ιδιαίτερο κονδύλι ν̂ ιά τόν καθέ 

-να. χωρίς δπεοδαλές στίς δοες τίς ου- 
νηβισμένες. καί μέ δλη τήν εΐαρσι τΑ: 
Ιλληγικής Φυγής τήν ωρα πρύ φρυντώνει

σάν φλεγόμενη θημρνιά. "Ενα — ένα. "ά 
a'r?Viuaa .δ:~γρ’άφ:νται καθαοά. καί τρ 
νίζουν τήν μρ·)φή ποΰ θά ΐθελε δ καθέ- 
'να·' .ά τούς ΐώση. σάν ®ική του δτιόθε 
σι. Καί οί τύποι, μέ μοναδική ευθυκρι
σία παρουσιάζονται Αλλεπάλληλοι, νωο!: 
νά κουράζουν, χωρίς καωμιά ένδεγόμενη 
μονοτρνία. καί ιδίως μέ τή* εναλλαγή 
τής συγκινήσεως καί τής εύθυμίας στήν 
πιό κατάλληλη οτιγμή γιά τήν δική 
μας ιδιοσυγκρασία.

Τόν Άγαπηιτικό τής Βοσκρπούλας> δ 
Δ. Κορομηλας. έπρώτίμηοε νά τόν 8ο/1 
ιϊί'γ, πρώτα, αακρυά άπό τάς ’Αθήνας. 
Κι’ έδιδάχΒή γιά πρώτη φρρά στήν Κων- 
σταντινούπιλι, δπου είχε καταπληκτικήν 
επιτυχία, μολονότι άπηγορεόρΜ'-ο τότε κι’ 
ή φρυστανέλλα καί τό τισαροΰχι. >καί οί 
ζουρνάδες. "Επειτα έπαίχθη οτήν Ρωσ- 
aix. στήν Ρουμανία καί 8στερα άπό κάμ
ποσο καιρό παοουσιάσθη στό θέατρον Όο 
Φαν ΐδου. δπου σήμερα ή είσοδος τρΰ Ζαπ- 
πείου. Κανένα έργο δέν είχε ΐήν έπ-.'υ- 
γία τρυ. ΤΗταν έπογή πρύ τό έπαιζαν 
ταύτργοόνως πολλοί θίασοι κι* έδώ καί 
άλλοΰ. Κι’ δμεινε τδ πιό άγαπημένο έρ
γο τοΰ Ιλληνικοΰ βρα'ματρλογίρυ. Τδ πιό 
συμπαθητικό. 2άν κάτι δικό μας. "Ολων 
ωας.

Ή  Τύγτ τής Μάρρύλας» εΐνε .δ πρ®- 
co έλληνικό έργρ πού εΐγε τήν εύτυχία 
νά επικρίνω ήση μέ τήν φυγή καί τήν 
διανόησι τρΰ μεγάλρυ μας κρινοΰ. Καί 
τδ ε'.'ος 1889 δπότε παοεστάθη γιά πρώ
το Φορά σ'δ .τότε «θέατρρ τή: Όμονοί- 
ας» δπως έλέγετο ή μετέπειτα -Νέα Σκη

συν 
καί 

άφιερωσε 
Νά

χαμένη, 
επικοινωνία.

γε
ν άπεθαρ-
τήν ·,έγνη 

:ήν έφαρμόζη

vii» ή δ σημερινός «Κρόνο 
ενα. εΐδρς χαρακτηρι-στικιοΰ δροσήμου. 
Χωρίζει δηλαδή τήν έπρχή πού, υποτυ
πώδης ή νεοελληνική σκηνή έπλανάτο με 
τά £ένα Ιργα τικ καί μέ τάς πατριω: 
κάς ένέσεις τής έγχωρί1 
γωγής, άπό τήν άλλην έπργή. δταν τό 
Ιλληνικό θέατρρ άρχισε νά λαιμβάνη σάρ 
•κα καί δστα καί ν’ αποκτά ίδιαν ύπόσ;α- 
σι_ μόνιμα καί σταθερά, η ’ ένα δραμαχρ- 
)ότιρ συγχρονισμένο,

Τήν έγραφε δ Αημήτριρς Α. Καρομη- 
λάς (1850—1898) πρύ έστάθη Ενας ά- 
λη-ϊινός πρωτρπόορς. Στήν έπρχή τρυ, 
δρήκε τό θέατρο. ερμητικά κλειαμίνρ 
δστερα άπό τόσρυς αιώνας βαθυτάτης σι
ωπής. Καί. :άν ιεροφάντης ευσυνείδητες 
6 Αθηναίος αύτός εύπα ρίδης, δ άνθοω- 
πος τοΰ κόσιμου καί τής χαριτωμένης 
■ςροφιάς. άφισε τήν δη,μρσιοΥιραφία 
κάιθε άλλη του ένασχόλησι κι’ άφ ' 
τή ζωή . TQU θ’ BVOi uovocdixd 3Χ07ΐ0 
σπρυδάση τό θέατρρ σάν έπαγγελματίας. 
νά τδ διαδόιση σάν άπόσνολρς καί νά -δ 
άνρί,ςη διάπλατα, στό μεγάλο τδ κοινόν, 
ωστε μιά μέρα. μέ τήν Φυ:ική του άνέ-
Αίςι, ·,ά ςα.απάρη τήν άρχαίαν αϊνλη
που είχε μιά φρρά κι’ ενα καιρό, στόν 
τόπον̂  δπου έγεννήθη κι’ έμεαρυράνη.-ε.

Κι έκρουσε μέ π-άθρς, μέ φανατισμό 
καί μέ πεποίθησι, δλες τίς πόρτε- -ρΰ 
κατά/'λειστρυ Ναοΰ. Τίς έκρρυσε μέ tea 
Υΐαδίες. μέ δράματα, μέ κωμωδίες ’Έμ
μετρα καί ιπβζά. Σ’ δλα τά είδη. Μέ δ-
λους τρύς τρόπιρυς. Άλλά καί μ’ gva
βασικό μεινέ/τηιμα πού άπέορεεν άπό μιά 
πλάνη, ποριόν τής έπρχής : Τδ μειονέ
κτημα ·ής γλώσσας καί χρΰ θέματρς. δυό 
πεθαμένων πρύ δέν «πρροΰν ν’ ά.αστ/ι- 
θοΰν. Κι’ δλη ή δραιματική ρίκοναμία πρύ 
ι̂έκρινε τά εργα του,, επήγαινε 

γρόνια όλόκληρα. Ιίαμμιά 
Καμμιά έιπαφή.

Μά δ Δ. Κοροιμηλάς, ακούραστος 
μάτος πίστι καί αίαιοδοιίία. δ 
ρϋνετο. Καί γιά νά μή Βεχνά 
του. καί "μάλιστα γιά νά 
πιό .σπαρταριστά, ώργά.ωνε θιάσους έοα- 
σιτεχνών. Καί πότε στό Παλάτι, πότε στά 
σαλόνια τ’ .αθηναϊκά, παρίστανε τί: άλη- 
θινά χαοτωμένες μονόπρακτες κωμωδίες 
τρυ. Κι’ εύχαριστοΰσε ένα εκλεκτό κι’ 
έκλεκτικό άκροατήοιρ, -,-ήν ώρα πρύ & ϊ- 
3ιοζ έδίΐασκε ό̂ν έαυτό του στόν Τσιο δοό 
ωο τοΰ θεάτρου.

Ενα .άπό αύ.τά ά μονόπρακτα ήταν κι’ 
«Ή πέτοα τοΰ σκανδάλου». ’Επεισόδιο 
διαςκβδαστί'κό. γεμάτο φρεσκάδα, κέ ι̂ 
καί τοπικισμό. Μά δέν τό έκριναν καλό 
ρι έρασιτέγναι γιά τό ι:αλάνι, άφρΰ ήταν 
«ιά πε.ριπέ-τεια μέσ’ τήν κρυζίνα. Τότς δ 
Δ. Κρρομη'λάς τό άνέπτυΗε σ’ ένα :ρί- 
πρακτρ κωμειιδύλλιρ. έγραφε τά τραγου
δάκια του μαζύ μέ τόν Δημήτριον Κόκκρ. 
καί μέ έμπιστοσύνη τό παοέδωσε στόν 
θίασο τοΰ Δ. Ταβουλάοη. Καί ή «Τύχν,' 
ττ.ς Μαορύλας» εβαλε πλώοη στό άνρι- 
κτό τό πέλαγος. Ό Εύάγγελρς Παντό- 
πρι.λος έσφράγισεν άθάνατα τόν Μπάρ
μπα Αινάοδο, καί ή Χαρίκλεια Άθανασρ 
πούλρυ. ή κατόπιν σΰζυγρς τοΰ Σπύρου 
Ταβουλάρη, έμόρφωσε :όν τύπρ τής Μα- 
ορύλας.̂  Άπείρως δμως μεγαλύτερη άπό 
τήν «Τύγη» της ύπή̂ ςεν ή τύχη τρΰ έο- 
Υου καί τοΰ νεοελληνικού θεάτρου πρύ 
ανοοΕε έτσι πόρτες καί παράθυρα νά μπή 
δ ήλιος. Καί άπό τότε ή μούχλα εχάΉ. 
Κι’ άρχισε νέα ζωή.

Ό  κ. Γρ .  Ξενόπουλβς
Ό  Ακαδημαϊκός κ. Γρ. Ξενόπου- 

λος γράφει τά έ£ής : «'Η ιδέα τοΰ 
.δραματικού θιάσου τοΰ «Πανθέου» νά 
έπαναλάβη τόν «Άγαπητικό τής Βο
σκοπούλας» τού άειμνήστου — τοΰ ά- 
θανάτου αν θέλετε — Δημητρίου Κο- 
ρομτ»λά μέ ενθουσιάζει. Έγώ ό ίδιος, 
όταν ήμουν κριτικός σύμβουλος στό 
’Εθνικό Θέατρο έπηότειια  ̂πολλές cpo- 
ρές νά συμπεριλάβουμε στό δραματολό 
γιο κι' έγα δυό έργα τοΰ λαμπρού 
αύτοΰ συγγραφέα καί ώρισμένως τόν 
«Άγαπητικό τή- Βοσκοπούλας» καί 
τήν «Τύχη τής Μαρούλας». Γιά μένα, 
ό Κορομηλάς στέκεται πολύ, άσύγκρι- 
τα πιό -ψηλά άπό τούς άλλους δημοφι
λείς τής -έπονής του. κι’ άπό αύτόν 
άκόμα τόν Κόκο».

ΓΡ. ΕΕΝΟΠΟΥΛΟΣ

άποςτελε! ρούλας» μέ τόν νησιωτικό τύπο τοΰ 
Άνδριώτη «Μπάρμπα—Λινάρδου» είνε 
πάντα άπολαυστική ηθογραφία καί ό 
«Άγαπητικός τής Βοσκοπούλας» είνε 
τό ειδύλλιο πού έπέζησε κλασσικό στό 

ρυ δραματρπαρα- εϊδός του, με ποίηση καί τέχνη συγ
κρατημένη καί αψεγάδιαστη. Μιά κα
θαρή δημοτική ποίηση άπ’ δπου άνα- 
βλύζει ό βουκολισμός τής Ρούμελης 
με τη λεβεντιά καί τόν αισθηματισμό 
τών ανθρώπων τού βουνού καί τής 
στάνης. "Ενα έργο μέ τ’ άδρά γνω
ρίσματα δραματικής πλοκής καί σύγ
χρονα μέ κωμικά στοιχεία πού έχουν 
την σφραγίδα ττίς ποιητικής Τέχνης».

M IX . ΡΟΔΑΣ

"C κ. Νικ, 1, Λάσκαρης .
Ο Γεν. Διευθυντής τοΰ Έθνικοΰ 

Θέατρου κ. Ν. Λάσκαρης έγραιΐ’ε τά έξης :
« Ελέ*/θη δτι ό «’Αγαπητικός τής 

Βοσκοπούλας» τοΰ μακαρίτου Κορομη- 
λα εινε παληό̂  έρ·γο και συνεπώς δέν 
θα μπόρεση σήμερα ν’ ήντικρύση έπι- 
τυγώς τά φώτα τοΰ προσκηνίου. Ε 
σφαλμένη άγτίληψις. Ούσιαστικώς 
δεν υπαργουγ̂  παληά και νέα έρνα. Μό 
νον καλά και κακά ύπάργουν και ό 
^’Αγαπητι,κός τής̂  Βοσκοπούλας» είνε 
απο τά καλά, τά πολΰ καλά μάλιστα 
του νεοελληνικοΰ δραματολογίου, μέ 
εντελώς ψυχολογημένους γαρακτήρας 
με έντεγνο καί φυσική καί άβίαστον 
αλληλουχίαν σκηνών, φανερωνουσαν 
την έμφυτον τοΰ συγγραφέως αίσθησιν

τής θεατρικότητος, μέ ειδυλλιακόν 
αέρα καί βουνήσια δροσιά, πού ένθυ- 
μίζει τήν άγνήν τών̂  χοιριών μας ζωήν, 
Φημισθέν τέλος κατά τήν έποχήν τής 
εμφανίσεώς του καί έπί μακρά κατό 
πίν έτη καθ’̂  δλην τήν Ελλάδα καί 
έκτος αύτής δπου ώμιλεΐτο ή ελληνι
κή γλώσσα».

N IK . I .  ΛΑΣΚΑΡΗΣ

‘Ο κ. Ι’ΐμος Μωραϊτίνηζ
Ό  κ. Τ. Μωραϊτίνης προσθέτει :

^ «Νομίζοί δτι τόν «’Αγαπητικό τή;;
^icc/.ojtoy μπορεί άΐ,ιόλογα νά -όν
παρουσίαση ενα θέατρο Τέχνης. Γ ι ’ 
αύτό πρέπει κάνεις νά συγχαρή τόν 
δραματικό θίασο τοΰ «Πανθέου» γιά 
την ώραία Ιδέα ποΰ είχε ν’ άνεβάση 
το_ δημοφιλές αύτό είδυλλιακό έργο 
τοΰ Κορομηλά πού δταν πρωτοανεβά- 
σθηκε έσημείωσε παντοΰ δπου έπαίχθη 
αφάνταστη έπιτυχία».

ΤΙΜΟΣ Μ Ω ΡΑ ΤΤ ΙΝ Η Σ

‘θ  κ. Στρ,  Μυριβ : λης
Ό  κ. Μυριβήλης έ| άλλου γράφει:
«Μέ χαρά μου θάβλεπα τό παληό 

και άΐέχαστο δραματικό ειδύλλιο τοΰ 
Κορομηλά άνεβασμένο μέ τήν κατανόη 
σι που έ|ασφαλίζει ό δραματικός θία
σος τών τεσσάρων πρωταγωνιστών είς 
τό «Πάνθεον». Μέσα στήν τόσην θλί
ψη θά μάς έδινε μιά νότα τής παληάς 
νοσταλγικής Αθήνας».

ΣΤΡΑΤΗ Σ Μ ΥΡΙΒΗ ΛΗ Σ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ

Οί
τοΰ

η

άσσοι
Κινηματογράφου

ΤΙ Η Σ Α Ν  Π Ρ ,Ν  Κ Α Ι Π Ω Σ  Ε Γ ΙΝ Α Ν  Η Φ Ο Π Ο ΙΟ

Ο κ Μ. Ρόδάς
fO θεατρικός κριτικός κ. Μιχ. Ρό

δάς γράφει σγετικώς τά̂  εξής : «.0 
Δτηιήτριος Κορομηλάς ύπήοξε ένας 
γνήσιος θεατρικός δτιιιιουργός μέ χα
ρακτηριστικά έργα. Ή  «Τύχη τής Μα-

Κανένα άλλο έιτάγγελμα δέν ττερι βάλλεται 
αττο τοσους θρυλίυς καί μύθους όσο τό έ- 
παγγελμα του ηθοποιοί) "Ενας άνθρωπος πού 
υποδύεται, κάθε λίγο, κι’ ’ένα άλλο ρόλο, πού 
σήμερα εμφανίζεται ώς γιατρός κι’ αίίριο ώς 
σωψερ η χασάπης, είνε πολύ φυσικό νά γ ί
νεται τό άντικείμενον διαφόρων θρύλων, γιατί 
το κοινό συγχέει, πολυ συχνά, τόν ηθοποιό μέ 
τον ρολο πού παίζει (πράγμα πού είνε, 6έ- 
οαια, κολακευτικό γιά τήν τέχνη του).

"Οσο γνωστότερος είνε ενας ήθοποιός—  καί 
προ πάντων ενας ήθοπηόςίτοΰ κινηματογρά
φου, πού γίνεται γνωστός σ’ δλο τον κό- 
σΙ*ο —  τόσο περισσότεροι εινε οί μΰθοι που 
πλάθονται γύρω άπό τό δνομά του. ’Έτσι 
π. χ κυκλοφορούν οί παραδοξόίερες φήμες 
γιά τόν Χάνς ’ Αλμπερς, τόν άμίμητον «Μυγ- 
χάουζεν». Μερικοί λέγουν, οτι πρίν νά γίνη 
ήθοποιός, ήταν ναύτης, άλλοι πάλιν ισχυρί
ζονται  ̂ δτι τόν είδαν, στήν άρχή τής καλλι
τεχνικής σταδιοδρομίας 1ου, ώς μποξέρ. Υ
πάρχει δμως καί μιά τρίτη εκδοχή, κατά τήν 
όπ:ίαν ό ’ Αλμπερς, στά νειάτα ίου, ήταν.. . 
χασάπης !

Τίποτα δμως άπ’ δλα αΰτά δέν εΐνε άλή- 
θεια. Μπορούμε νά προδώσουμε τό μυστικό 
ό Χάνς Αλμπερς, δίαν έπέστρεψε άπό τόν 
παγκοσμι· πόλεμο, στόν όποιο υπηρέτησε ώς 
στρατιώτης εγινε άμέσως ήθοποιός Στήν άρ
χή, έπαιζε σέ μικρά έπαρχιακά θέατρα, Αρ
γότερα δέ σ’ ενα μεγάλο θέατρο επιθεωρήσε
ων στό Βερολΐνε, δπου είχε τίς πρώτες μεγά
λες επιτυχίες του. Δέν άργησε, καίόπιν, ν’ 
άγκαζαρισθή άπ· κινηματογραφικές εταιρείες 
καί νά θριαμβεύση σιήν οθόνη. Εινε άλήθεια 
δτι, δταν ήταν άκόμη παιδί, ονειρευόταν νά 
γίνη θαλασσινός. Αϋτό δέν ήταν δμως ή μό
νη επιθυμία του άγοατούσε καί τήν πυγμα
χία καί ήθελε πολύ νά γίνη μποξέρ Πράγμα
τι, ό ’ Αλμπερς έξήσκησε καί τά δύο αύτά 
επαγγέλματα —  άλλά μόνο έπάνω στήν ο
θόνη,

'Υπάρχουν καί μερικοί ήθοποιοί πού προ
έρχονται άπό τό έμπορικό στάδιο Έτσι π 
χ. ό Κάρλ Κούλμαν καί ό Χάνς Νίλσεν, καί 
οί δυό άπό τό 'Αμβούργο, τήν πόλη ιών «βα
σιλικών έμπορων». ‘Ο Νίλσεν μάλιστα κατώρ- 
θωσε νά παραμείνη τρία όλόκληρ^ χρόνια στό 
επάγγελμα αυτό, πρίν άποτολμήση Το πήδη
μα ,στή σκηνή. Καί ό Φρίτς Κάμπερς έπίσης 
ό γνωστός «παλληκαράς» σέ πολλές ταινίες, 
ήταν πρώτα έμπορος καί τραπεζικός ύπάλλη- 
λος. 'Ο Βόλφγκανγκ Λούκσυ ήταν, άρχικά, 
«χημ«γράφ<>ς» σ’ ένα μεγάλο τυπογοαΦείο. Εί- 
χεν δμως ένα θειο πού διηύθυνε σ~ό Βερολίνο 
ένα θέατρο κΓ έ'τσι μπόρεσε νά κάνη εύκο- 
λώτερα άπό άλλους τό σάλιο στή σκηνή. Δυ- 
σκολώιερο ήταν τό τόλμημα οτΰτό γιά τον με
γάλο ήθοποιό Εύγένι· Κλαϊπφερ πού ήταν 
γυιός ένός ιδιοκτήτου μηχανικού πριονιστηρίου 
καί προωρίζετο νά κληρονομήση, μιά μέρα,

την πατρική έπιχείρηση "Αρχισ^ λοιπόν νά 
μαθητευη σΐό έργοστάσιο τοΰ μπαμπά του, 
τώσκανε δμως συχνά στά κρυφά γιά νά πάη 
στό θέατρο, έως δτου, έπειτα άπό πολλές 
δυσκολίες καί καυγάδες στό σπίτι, έπέτυχε 
πιά τόν σκοπό του.

0 γνωστός χοντρός κωμικός Κούρτ Ζά·- 
φερτ αρχ(σε τήν καρριέρα του ώς γεωργός, 
εως οτου ενας παληός συμμαθητής του τόν έ- 
(*)?ρε„σΤη σκΠνΠ καί στόν κινηματογράφο. Γιά 
τον Αλμπρεχτ Σένχαλς είνε γνωστό δτι ήταν 
πριν γιατρός, γ ι’ αυτό κι’ δταν υποδύεται 
σ ενα φιλμ τόν ρόλο ένός γιατρορύ, είνε πο- 
Αυ φυσικός.
; Τή» ϊ8ΐ0( επιτυχία ώς γιατρός εχει καί ό 
ηΟο-αοιος Πετερ Πέτερσεν, γνωοπτός άπό τό 
φιλμ «Γκερμανίν». Πολλοί νομίζουν λοιπόν δτι 
και ό Πέτερσεν εινε πραγματικός γιατρός Αύ 
τό όμως εινε άνακριβές. Ό  Πέτερσεν, του ό
ποιου τό άληθινό δνομα εΐνε Πάουλ Πάουλσεν, 
ήταν άρχικά αξιωματικός, άργότερα δέ έγινε 
διευθυντής τού περίφημου Μπουργκτεάιερ τής 
Βιέννης. Είνε· σύζυγος τής μεγάλης ήθοποιού 
τού θεάτρ:υ αύτού Χένίβιγκ Μπλαϊμπτρώύ 

^ ‘παμε άρκετά γιά τούς άρσενικούς άστέ- 
ρας τής οθόνης. ’Ά ς  προσθέσουμε τώρα λί
γα λόγια καί γιά τούς γοητευτικούς θηλυκούς 
άσσους Κ Γ  αυτοί ήλθαν στό θέατρο καί στόν 
κινηματογράφο, χωρίς νά έξασκήσουν προηγου
μένως άλλο έπάγγελμα. Υπάρχουν καί εξαι
ρέσεις βέβαια. 'Η Χίλντε Κράλ, ή γνωστή 
πρωταγωνίστρια σέ πολλές γερμανικές ταινίες 
ήθελε νά γίνη στήν άρχή πιανίστα καί οττού- 
δασε, στή Βιέννη μερικά χρόνια μουσική. Δέν 
θά μπορούσε νά ύπάρξη καλύτερη προετοιμα
σία γιά τόν ρόλο τής Κλάρας Σούμαν, τής 
συζύγου τού διάσημου μουσουργού, πού θά παί- 
§Ϊ1 ή μεγάλη ήθοποιός σέ λίγο στήν ταινία 
«Ρεμβασμός». Ή  νεαρά ήθοποιός Μάργκ·τ 
Χίλσερ, πού τήν πρωΤοείδαμε στις πρώτες της 
ταινίες τελευταίως, ήταν πρίν νά προσληφθη 
σΐον κινηματογράφο, σχεδιάστρια σ’ ένα με
γάλο άτελιέ μόδας Επαιρνε, δμως, ταύτοχρό
νως καί μαθήματα θεάτρ:υ καί σήμερα έχ*ι 
μπροστά της ένα λαμπρό καλλιτεχνικό στά
διο, γιατί τό ταλέντο της είνε εξαιρετικό.

Γιά νά γίνη κανείς καλός ήθοποιός πρέπει 
νά είνε γεννημένος γιά τό έπάγγελμα αύτό. 
Κ Γ  δποιος αισθάνεται μέσα του τό τάλαντο 
Τού ήθοποιού, δέν άρχίζει άλλο έπάγγελμα, στό 
όποιο άλλωστε δέν θά μπορούσε ποτέ ν« έπι- 
τύχη ή κΓ άν άναγκασθή νά τό κάνη, δέν ή- 
συχάζει, έως δτου κατορθώση νά φτάσ* πάνω 
στά σανίδια τής σκηνής ή στήν ό§όνη του 
κινηματογράφου. Καί τό έπάγγελμα του ήθο
ποιού δέν είνε διόλου εύκολο. Πρέπει νά τό 
έκμάθη κανείς καλά μ’ ένταΤική καί μακρο
χρόνια μελέτη, ή 6ποία δέν άφήνει πιά καιρό 
καί δύναμη γ ι’ άλλα έπαγγέλμοττα.

Ε .Ν .

'Από τή σκηνή 
τοΰ Κόσμου =

Θέατρο 
και ζωή

Λ=Υ=τχι <ϋ>νήθως δτι: «Ή ζωή HXC
zl-ιε βέϊΤοοΓ’ Καί Ά -πεοιζοότεοοι ύποθέ- 
~.:ί ί  ·λ; -λ Κ,-λ  βίν; ιιιά ΟπερβολΛ τήν b- 
ποίχΊ έ’/.Εivoc mb -,-fi τοάφει ή πού τή 
Ai3t, τοποθετεί «ετχΗΰ σοδκροΰ κα'ι ζ- 
ατείου.

Κ7.ί ou-tuc ή £ !χπίστ(»ατ> είνε άπό Tic 
άλϊίθΐ'νώτεοε; πού έπενόϊΐοεν ή άνβρώπ'.νη 
~λέίη. Καί έφ’ &3ον Trie λείπει ή δπεδ- 
6ολ-ίι. τό σοβαρό ν.αΐ τό άστεΐο άποιιιένο!>ν 
τά δύο δρώσϊϊαα μέαα στ& όποια κινείται 
ύι “ωή ΆιΧζ. Άπό :ό αστείο πολ'λοΐ αν- 
τλοϋν νά σοβαρά τους ποοίοιιατα καί &}- 
λζ. στίς :οδαρέ: έκδκιλώοεις 6ρ0σ«ουν
τή'ΐ τέοίη πού γαοίζει στόν δνθρωπο f/ 
Αστεία Sd/n -.δν οραινοιιένων.

θέατρο παίζοιχιε άπό τήν αύγή πού βά 
κατεδοδαε ιχέ τή cppov:C8a των ήιΐ/ερήσιων 
άπασνολήσεων. ui'/Di τό βράίδυ πού θ1 i  
ποσυ,ο■θοδαε r:c κρεβάτι πού θά δεγτε! 
τόν άπολογιισιιιό τοδ κάιιχτου Tic imioxc. 
Άπό τό λίκνο τοΰ Βοέφοuc ιιέγοι τή σιω- 
πν τρΰ ορε,ρέτρου, δ άνθ,ροΜ̂  εΐνε 6 ά- 
κοιίραστο: πρω JaΎωvιστήc καί δ κοαπάο- 
σο; σέ πλήβο; Θε»τρι-Λά ρ̂γα, πού τά 
πεοισοότεοα 2έ βρίσκουν τό σι>ΎΎpaspiatpuc. 
Τό 'ίέατοο είνε ή τέγντι πού Ιγ.ουωε δλοι 
στό atua αας. Τό ένώρισαν σέ τοαγω- 
5ία. σέ 5pSu.a. σέ κοιιεντί και σέ σάτι
ρα. Τόν '/ωpισuά δέν τόν έπέβαίλε ακιι- 
αιά άνθρώπινη επινόηση. Τόν ΟπέδειΗεν 
ή ίδια ή ζωή. "Οταν λείχε δτι στό τάόε 
σπίτι έΕετυλίγ'θη αιά τρατωδία, $5 δτι ή 
οικογένεια έκείνη ζεΐ ενα άληθινό δραιια. 
δέ-, κάνουαε παρά νά διαπιστώνουηε αε- 
ρικέί άπόώειε τοΰ θεάτρου τής Τ-
ποδεικνύοι»ιιε ατό <ρίλο uac τήν χυ·ρία 
πού πέρνα γιά νά τοΰ ποΰΐιε δτι π.αίΓε; 
σέ βάρρ; τοΰ δνδοα τϊ)ί αιά κωιιιωϊία. 
γελ'Λαε υ,έ τήν έ'ΐΐάνιτη τοΰ ρήτοοο: δ- 
cti-c δέ θά γελούσαν ιιέ τήν καλύτερη 
σάτυρα καί συαυ,ετέγοίΜΐε στή διασκέδα
ση πού επακολουθεί τή ςράροα τοΰ φίλου 
πού ειστειλε στά γενέθλια τοΰ Εαδέρφου. 
τό ταφ'ι τοΰ απακλαβά ιιέ τό κοιιιιάτι 
τή;... άρ€ύλασ στό Βάθος.

Είτε λοιπόν δρισκοιιαστε στήν ioyn 
τού επιγείου σταΐδίου uac, είτε κυοτωιιέ- 
νοι σκΰβουιιιε τό χχτωφλι τής πόρτας πού 
Φοάίει τά ^pv της δ κατα,ροά.γτηα της 
ΛήιΒης. θέατρο παίζουιιιε. Ά-κόαη καί τότε 
πού βρισκόμαστε :τά ιιέσα τοΰ δρόαου τής 
βιωτικής αας πορείας, δταιν δ Δάντνκ κα
τέβηκε σ>τήν τροιιερή &6υ·σσο τ?ιί ίτυγός, 
καί τότε σέ παραστάσεις θεατοι>  ̂ έπι- 
δύδεται ή ά-Λρωκίνη uac Ca>Tia0Tnc. Άλ- 
acoc τε καί δ Δάντης άπό τό ‘θέατρο δα
νείστηκε -Λ λέίη Ύΐά νά γαρακχηιΡίσ-Λ 
τί: εντυπώσεις του άπό τήν έπίσκεΐη 
τδν καταγθονίων. Και ώνΛα«.σε κοΜίωϊία 
τούς εννέα κύκλους τής «Κόλασής» του.

Οί άργαϊοι uac πρόγονοι, πού ή οιλο- 
σοιική ΐους σκέφη ήτα"/ πιό κοντά ατό 
αληθινό νόηυια τής Γωής, θέατρο Ικοιναν 
δτι επρεπε νά εΐνε ή ποώτη πνευυ-ατική 
τους §κ,δήλωση.Καί θεατρικά έργα δπήρίαι) 
τά πρώτα προϊόντα τοδ αθανάτου το>ν 
πνεΨιατος.

01 σκηνές τοδ βίου εΤνε τό διαοκί- 
στερρ καί τό προσφιλέστερο άπό τά κα- 
■opJo»uaTa τοδ άνθρώπου. Αύτό τοδ άρ*- 
σει γιατί αύτό κατανοεί σάν άπό'ένστικτο, 
ϊερει δτι τής σκηνής πρύ αύτός εΐνε σή- 
ucc-a θεατής, αδριο θά είνε ό πρωτα/ω- 
νιστής ί/.άΙ γθές ύπήρ£&ν δ καιιπάρ-σος, ό 
σ/.ηνοθέτης ή δ σκηνογράφος. Σει,ρά άπό 
παραστάσεις εΐνε καί δλη. ή άνθροιπινη 
ιστορία αας. θεατρική παράστατη εΐνε t  
ύστερρ'φηιιία ιιας. Ή έπιβίωσή υ-otc :̂η- 
ρίϊεται σέ 'θεατρικό ιιοτίβο στό δποΤο ί) 
uotoa ί  τό τάλαντό αας ήθέ'λησε ινά εί
νε 5 ρόλος uac ϊδιαίτεοος.

θέα"ρο 'λοιπόν είνε ή ζωή μ,ας. θέα
τρρ πού κρατδιιε συνεγώς άνοιγτή τήν 
αυλαία τρυ καί δείγνουιιε στούς θεατές 
καί συυ,παϊ'/τες αας τίς κακίες καί τίς 
αρετές τρδ τα>άνιτου αας. Τί σηαασίαν 
Ιγει άν οί κακίες αας εΐνε πολλές καί 
καταστρέφουπιε. τις περισσότερες φορές. 
τούς οδόλους πού αάς έίδόθηκαν:

’Ρ,αεΙς άγαποδαε τδ θέατρο γιατί Μέ
σα αας κρύβεται κι’ άπό ?vac ήθοποιός 

Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΓΛΟΣ



ημερών μαςΤό δεατρικό κοινό τών
/

κΓ ή προτίμησή του στά παληά εργα
(ΔΟΚΙΜΙΟ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ) 

ΤΟΥ κ. ΑΓΓΕΛΟΥ ΔΟΞΑ
Ή  εκδήλωση τής εσωτερικής περισυλλογής 

και τής εκστατικής μόνωσης στήν τέχνη ξεκι
νάει στά νεώτερα χρόνια άπό -ιόν Ζάν - Ζάκ 
Ρουσσώ. Γ0 Μωρΐς ντε Γκερέν πλου
τίζει αργότερα τήν εκδήλωση αυτή, μέ τή λυ
ρική μελαγχολία κι ό Άμιέλ δίνει τήν αί
σθηση τής εσωτερικής άσ+υξίας πάνω στόν 
πλανήτη μας καί τής άνάγ.ίης μιας μυστικο
παθής φυγής πρός τό χάος. Γύρω άπΛ αύιούς 
τους τρεις άλλοι μικρότεροι δορυφόρ'ι έκί- 
νησαν μέ τόν ίδιο μηχανισμό τό δράυα τής 
ψυχής τους μέσα στό διάστημα τής ζωής Τους

"Ολοι αύτοί οί κατατρεγμένοι ιής ζωής’ 
μελαγχολικοί και φοβισμένοι ρομανικοί κοχί 
μυστικιστές μέ μόνο τους άσυλο τό όνειρο 
και τή μεταρσίωση μέ μόνο τους φάρο ε.α
ιδεώδες ασύλληπτο καί άδρανοποιημένο, δέν
σημάδεψαν μονάχα τό νοσηρό ρομαντισμό μιάς 
εποχής πού άποθεώθηκε μέ ηή μισαν3ρωπία 
τή μελαγχολία καί τήν άπαισιοδοξία Των Ομ- 
περμανν τών Σενανκουρ καί τών Λαμαρτί- 
νων μά τό περίγραμμά τους δικαιώθηκε σ’
επιβίωση άπό τό ξαναζων:άνεμά του σΐήν πε
ριοχή Της τέχνης, σέ κάθε περίσταση ομαδι
κής ή ατομικής κατάθλιψης

"Οταν τά κονωνικά ρεύματα κι' οί συνθή
κες τής ζωής, έσπασαν ιά δεσμά τού ρομαν
τισμού καί λύτρωσαν άπ5 αύτόν τήν τέχνη 
και στή δημιουργία Της καί στήν άπόλαυσή
της στήν τέφρα πού άπόμεινε έμεινε μιά 
κρυμένη σπίθα, ό λυρισμός εντοπισμένη κατά 
κύριο λόγο στήν περιοχή τής ποίησης. Μέσο- 
σ' αύτήν τήν περιοχή κάθε Ταλαιπωρημένο 
καλλιτεχνικό ταλέντο εϋρισκε μιάν αντισταθμι
στική ικανοποίηση σΐίς στερήσεις τής ζωής Του 
καί τής ψυχής του μέ τή λυρική μετουσίωση 
τοΟ ονείρου καί τοΰ συμβόλου.^Στήν ίδια πε
ριοχή κατάφευγε άκόμα καί καθε έπεισοδιακό 
ταλαιπωρημένος καί φανερωνόταν σέ πρ'α
πάθεια ποιητική κι1 οταν άκόμα δέν εϊταν πο- 
ητής. Παράδειγμα οί ποιητικές προσπάθειες 
τών λυπημένων πού μάς έδωσαν τά μοιρολόγια 
τών φυλακισμένων πού μάς έδωσαν καλτύς ή 
κακούς στίχους, τών σκλαβωμένων πού έδωσαν 
τά δημοτικά τραγούδια κι3 άρνητική άττόδει- 
ξη τό πώς κανένα γνήσιο τραγούδι δέν έ- 
τραγούδησε τή χαρά, τήν εύτυχία τήν έρωτική 
ικανοποίηση καί κανένας ευδαιμονιστής δέ δη
μιούργησε έργο τέχνης (* ).

'Ο  Άμιέλ έρμηνεύοντας επιγραμματικά ’.ό 
δράμα τής ζωής του, έγραψε τήν ακόλουθη 
φράση «Μέσα μου ή υπέρτατη Αντικειμενικό
τητα τής σκέψης σμίγει μέ τήν υπέρτατη Αν
τικειμενικότητα τής αίσθησης». Κ ι5 άν λάβου- 
μέ ύπ’ οψει μας σχολιάζει ό Σέρεο πώς 
αύτή ή υποκειμενικότητα τοΰ A :j ιέλ επαν 
αντιφατική μέ τή φυσιολογική αίσΤηση πώς 
βρ· σκόταν σέ άντινομία μέ τή ζωή κι έκλεινε 
τήν αφαίρεση στή θεώρηση τοΰ σύμπσ^τος. 
τότε θά νιώσουμε Τό νοσηρό μέγεθος τής σύγ
κρουσης τής άντικειμενικότητας μέ τήν υποκει
μενικότητα

Ή  σύγκρουση αύτή, πραγματοποιείται ό
ταν διαταραχθή ή ισορροπία άνάμεσα στις δυό 
αύτές καταστάσεις. "Οταν έλαΤίωθεΐ ή άντι- 
κειμενικότητα κι5 αυξηθεί ή ύπ:κειμεν»κότητα 
*Όσο ό άνθρωπος είναι σκληρά ταλαιπωρημέ
νος —  λέει σ’ ένα του έργο ό Πιραντέλλο —  
τόσο καί πιό πολύ Τυραννάει τή λογική του 
στήν άνάλυση τής ύπεκειμενικότητάς του. Μιά 
ανάλυση πού φθάνει στήν έξουθένωση μιά έν- 
δοσκόπηση πού φθάνει στήν παραίστηση.

Αύτή ή έλλειψη τής άνΤικειμενικότηΤας πού 
δημιουργεί τή φ υ γ ή πρός τά «ένδον» αύτή 
ή έλλειψη τής πραγματικότητας πού γυρεύει 
τό άσυλο τού ονειροπολήματος ή τής άνάμνη- 
σης είναι έκείνη πού στήν κατάθλιψη τών τε
λευταίων χρόνων τοΰ μεσοπόλεμου καί κατα 
τήν διάρκεια τών πολεμικών χρόνων έδωσε μιά 
έπέκταση στό όνειρικό στοιχείο, μιά γενίκευση 
ατή λυρική διάθεση τέτοια όίοτε ό λυρισμός 
κι’ ή όνειρική παραίστηση, η σπίθα ή διατη
ρημένη κάτω άπό την τέφρα τού ρομαντισμού, 
νά γιγαντωθεί καί μή χωρώντας μεσα σ’α 
πλαίσια τής λυρικής ποίησης νά κατακλυσει 
•τήν πεζογραφία τών ήμερων μας κι' εν μερει 
τις εικαστικές τέχνες καί τή θεατρική ερμη
νεία, καί νά παρασύρει σέ μιά σφαλερή θεώ
ρηση ένα μεγάλο μέρος τής κριτικής και να 
βρεΐ άνταπόκριση σέ μιά όμοια νοσηρη απο 
τήν καταθλιπτική ταλαιπωρία τα<τη και διά
θεση τοΰ άναγνωστικοΰ και τοΰ άκροαματικου
κοινού. _  . . ,"Ενας ψυχίατρος, ό κ Γ Φιλιπποπουλος. 
σέ μιά μελέτη του χαρακτήρισε τό φαινόμενο 
αύτό σάν έναν α ύ τ ι σ μ ό καθαρά σχιζο- 
φρενικό άφοΰ πραγματοποιεί τήν προσήλωσή 
τών σχιζοφρρενικών σ τ ά  σ υ ν α ι σ θ η 
μ α τ ι κ ά  σ υ μ π λ έ γ μ  α τ α  
κ α ι  τ ι ς  ό ν ε ι ρ ι κ ε ς  α ν α 
δ ρ ο μ έ ς  τ ο ΰ  π α ρ ε λ θ ο ν τ ο ς ,  
(6λ. Γ. Φ ι λ ι π π ο π ο ύ λ ο υ :  «Ψυχιατρι-

ί*) Γι’ αύτό δ αου·ρεotXic?ii0c πού κα
τά κανόνα ασκείται άπό άτοιια εύδαιαο- 
νι/ά χαΐ μεγάπλουτ̂ . δέν άποτελεΐ πα- 
oi υ,υ-κττπρΊσυιό zfic τέγνης.

κή καί Λογοτεχνία» έκδ. 1943)/Αλλά στό ζήτη- 
ματούτο δέν θά ‘έπεκταθώέδώ πεςιρσστόερο άπό 
τάεΐσαγωγικά αύτάστοιχεΐα πού εΐνε άπαραίτη 
τα γιά Trv κατανόηση τής προτίμησης πού δεί
χνει στις ημέρες μας \ο θεατρικό κοινό γιά 
τά έργα τής παλιάς εποχής. Εξ άλλου τό 
θέμα τούτο τό διαχειρίστηκα πλατύ ερα καί 
είδικώ’ ερα, σέ δυό ποονενέστερα άρθοα μου καί 
λόγος νά ξαναγυρίσω δέν υπάρχει (βλ ·Αγγ .  
Δ ό ξ α :  ΠαραιοθηΤική Πεζογραφία. Έφημ.
«Πρωία» :ής 25 καί 26 Σεπτ. 1943).

Δίπλα δμως πρός τήν έ σ ω , Τ ε ρ ι κ ή  φ υ- 
γ ή και προς τό ό ν ε ι ρ ο  τ ο ΰ  υ π ν ο υ  υ
πάρχουν 6υό άλλες άνάλογες κΓ άπό τήν Υδια 
αιτιολογία δημιουργηϋένες καταστάσεις. Κ ι’ 
είναι ^οΰτες τό ο ν ε ι ρ ο π ό λ η μ α  Τ ο ΰ  ξ ύ
π ν ι ο' υ καί ή α ν α δ ρ ο μ ή  σ τ ό  π α ρ ε λ- 
θ ό ν. <·ιΤο περιεχόμενο τών ονειροπολήσεων 
μας —  γράφει ό ψυχίατρος πού άνάφερα πα
ραπάνω —  εΐναι̂  πά^τα άνά^ογο μέ τήν ψυχι
κή μας̂  ιδιοσυγκρασία κι’ έχει ά^εση εξάρτηση 
άπό Τις στερήσεις Της υποκειμενικής ζωής» 
"Οσον acf.cpa ή, τάτη γιά τήν άναδρ:μή οπό 
παρελθόν, γιά τήν επιστροφή στις άναμνήσεις 
τής παιδικής ηλικίας ".ούτη οφείλεται, καθώς 
άλλοΰ τήν εχω έρμη,εύτει σέ τρεΐς παράγον
τες 1 ) Η μνήμη συγκρα’εΐ πιό πολύ τις ευ
χάριστες άναμνήσεις. Κ Γ  άν συΥκρατεΐ καί τις 
δυσάρεστες τού'ο τό κάνει όχι άναπολητικά 
άλλά σάν επίγνωση σύγκαιρη μιας κατάστασης 
πού έξακί λουθεί καί πού *Τναι συνέπεια κα- 
ι$ών έπιδράσεω/ πού πέρασαν, 2) Οΐ εικόνες 
τής νοσ αλγικής άναδρομής στό παρελθόν ά- 
ποτελοΰνται άπό έντυπώσεις πρωτοφανέρωτες 
καί δυναμικές σέ συναισθηματική συγκίνηση 
καί σέ μνημοποιητ ική αποτύπωση στόν έγκέ- 
φαλο. "Ετσι ή άναπόλησή του γίνεται καί εϋ- 
κ:λα καί ευχάριστα. 3) Ή  τάση τής νοσταλ- 
γικής άναδρομής στό παρελθόν παρουσιάζε
ται σάν άνάγκη στόν άνθρωπο τήν έποχή πού 
άποκλείεΤαι ή εύκαιρία δημιουργίας νέων έν- 
τυποόσεων πού νά έχουν ένδιαφέρον ή πού νά 
είναι ευχάριστες.

Οί Τρεις αύτοί λόγΓ ι εξηγούν τήν αναδρομή 
στό παρελθόν πού δείχνουν οί ποιητές, οί άν
θρωποι πού ζοΰν άπομονωμένοι άπό τόν έξω 
κόσμ·: οί συγγραφείς πού στά γεράματά τους
αναπολούν κα; γράφουν γιά τήν παιδική Τους 
ήλικία οί άρρωστοι πού άπό μιά πολυχρό
νια άορώστια καθηλώνονται στό κρεβάτι τους, 
καί γε·, ικά όλοι οί ψυχικά Ταλαιπωρημένο ι # 

Ετσι, άναδρομή στό παρελθόν φυγή πρός 
τά μέσα όνειροποληματική διάθεση ονειρική 
παραίστηση καί αύ’οαναλυτική άνάγκη είναι 
καταστάσεις συγγενικές φάσεις άλληλοδιάδο- 
χες ή ίδιοσυγκρασικές αποχρώσεις γεννημένες 
άπό τή στέρηση μιάς ζωτικής έπιθυμίας κι’ 
άπό τήν έλλειψη μιάς ευχάριστης πραγματικό
τητας.

"Ενας νέ*ς συγγραφέας, ό κ Α. Κοββατζής 
έγραφε έδώ καί λίγο καιρό <ιΣήαερα οί τραυ
ματισμένοι άνθρωποι γελασμένο* άπό τήν πί
στη τους σ ή δύναμη ιών Αντικειμενικών όρων 
τής ζωής πλάσματα ύποκειυενικά μέ σπασμέ
νους Τούς κρίκους μιάς έξωτερικής συνεννόη
σης άνάμεσα στούς ά.θρώπους, βυθομετρούν 
τήν ύπαρξή τους μέ μιά φυγή βάθους καί πρός 
’ ά ένδον. Προσπαθούν ;ι> αύτό τόν τρόπο νά 
έξερευνήσουν πρωτογνώριστες περιοχές τής  ̂ Αν
θρώπινης ύπαρξης πιστεύοντας πώς έκεΐ θά 
βρ ΰν έπί τέλους άνάϊΐεσα στό δ ν ε ι  ρο καί 
στήν ά ν ά μ ν η σ η, μια έστία καταφυγής πού 
δέν τήν συνάντησαν άλλοΰ (βλ. Ά .  Κ ο 6 6 α-( 
τ ζ ή: Μιά καινούργια γενιά. Περ «Καλλι-
τεχν. Νέα» τής 4 Σεπτ. 1943)

Κ ι’ ένας μεγάλος ποιητής ό Κωστής Πα- 
λαμάς, έγραφε έδώ καί πολλά χρόνια «Τό πα
ρελθόν πού μέ συγκινεί ξεχωριστά δέν είναι 
τό άπώ'ατον παρελθόν ή τό ένδοξον τής ι
στορίας. Είναι ο,τι άποκαλώ «εγγύς παρελ
θόν», είναι τό νθεσινόν πού δέν ύπάοχει πλέον 
εις τήν ζωήν άλλα τό βλέπετε νά σπαράζει^ 
άκόμη ώς ψάρι άναδυόμενον εις τήν αιχμήν τοΰ' 
κάμακος άπό τά βάθη τοϋ ωκεανού. Είναι ο 
νεκρός πού σάς κοιτάζει διότι δέν τοΰ έκλει
σαν καλά τά μάτια οί σαβανωταί του. Θά ή- 
δυνάμεθα άκόμη νά τό άπ'καλέσωμεν λ υ ρ ι 
κ ό ν  π α ο ε λ θ ό ν, έν άντιθέσει πρός τό «πε- 
ρασμένον παρελθόν τό επικόν .» .  Καί βάζει 
γιά παράδειγμα μιά εφημερίδα πού άναδημο- 
σιεύει τά πρό 30— 40 έτών συμβάντα άποκα- 
λώντας μιά τέτοια άπόσταση τοΰ χρόνου έ γ 
γ ύ ς  π α ρ ε λ θ ό ν  ή λ υ ρ ι κ ό  ν π α ρ ε λ -  
θ ό ν. (Βλ. Δ ι α γ ό ρ α  (ψευδών. Κ. Παλα- 
μά). Τό παρελθόν πού μέ συγκινεί Εφημ. 
«Νέα rΗμέρα» 20 Μάη 1916).

Νά λοιπόν οί βαθύτεροι λόγοι π:ύ ψυχανα
λυτικά έρμηνεύουν τήν άντιστάθμιση μιάς έλ- 
λείπουσας εύχάριστης πραγματικότητας ατήν 
καταθλιπτική ζωή τού κοινού τής σημερινής  ̂ε
ποχής μέ την καταφυγή του στή φαντασία, 
στό όνειρ:πόλημα στό παραμύθι, στήν ψευ
δαίσθηση στήν άναπολητική άναδρομή μιας 
εύχάριστης Αντικειμενικότητας τοΰ παρελθόν-

τ?ς· ,, μεγάλος λόγος στήν καταναλωτι
κή αύξηση τών έργων φαντασίας τών ποιη
μάτων καί τών μυθιστορημάτων —- άκόμα καί 
τών πιό ανεδαφικών καί παραισθηΤικών —  
είναι τά αίτια τούτα. Και τά Υδια αι'τια είναι 
έκείνα πού σπρώχνουν τό ϊδιο κοινό οττό θέα- 
τρο, στήν κατ3 έξοχή έκδήλωση μιάς ψευδαί
σθησης τής ζωής.

Μά ειδικώτερα άκόμα οί ερμηνείες Τούτες 
έρχονται νά έξηγήσουν ένα άλλο φαινόμενο με
γάλης ψυχολογικής σημασίας. , Τήν έπιθυμία 
πού τώρα τελευταία δείχνει τό κοινόν νά δει 
στό θέατρο έργα παλιά έργα μέ τά όποία εί
ναι συνυφασμένο ένα εύδαιμονέατερο παρελθόν 
του, έργα πού περισσότερο τό ικανοποιούν σάν 
άναπολήσεις μιάς περασμένης περιόδου τής 
ζωής Του παράσάν έργα,έργα πούβλέποντάςΤα 
περισσότερο βλέπει τόν εαυτό του σέ κάποια 
περασμένη έποχή πού τή νοσταλγεί Κ ι3 ή έ
ποχή αύτή είναι ή πρό 30— 40 έτών έποχή κα
θώς τηνε σημάδεψε στά όρια της ό Παλαμάς. 
άποκαλώντας την τό «έγγύς παρελθόν»

Οί θεατρώνες πού έγκαιρα σφυγμομέτρησαν 
τήν έπιθυμία τούτη, φρόντισαν άμέσως νά τήν 
ικανοποιήσουν καί ικανοποιώντας την νά ικα
νοποιήσουν καί τό. ..ταμείο τους. Τό &Τι 
δέν έμεινε οϋτε ένα θέατρο τής σημερινής Ά -  
θήνίχς πού νά μήν άκολουθήσει ένα τέτοιο δρό
μο στό δραματολόγιό του είναι ή τρανότερη 
διαπίστωση καί τής νοσταλγικής άνάγκης γιά 
τήν άναδρομή στό παρελθόν πού έκδηλώνουν οί 
σημερινοί θεοίτές καί τής γενικότητας τής ά
νάγκης αύτής

Τήν γενικότητα πρέπει νά τή δοΰμε άπό δυό 
πλευρές. rH πρώτη άψορά τόν άριθμό τών θε
ατών πού έκδηλώνουν παρόμοια έπιθυμία. Καί 
τό μέγεθος τού αριθμού άποδεικνύεται άπό τις 
μεγάλες εισπράξεις πού σημειώνουν οί παρα
στάσεις τών παλιών αύτών έργων. 'Η  δεύτερη 
πλευρά τής γενικότητας άψορά τό ποιόν τών 
θεατών Καί τό ότι ή έπιθυμία αύτή έκδηλώ- 
θηκε κι5 έκπληρωθηκε σ’ δλων τών ειδών τά 
θέατρα άπό τό πιό λαϊκό μέχρι τό πιό ραφι- 
ναρισμένο άπό τό πιό ελαφρό μέχρι τό πιό 
σοβαρό άποδεικνύει πώς τό φαινόμενο δέν εί-

ναι εντοπισμένο σέ μιά μόνο κατηγορία θεα
τών, μα στην όλότητα.

Η πρώτη δοκιμή κι5 ή πρώτη έπιτυχία ση
μειώθηκε κατα τά τέλη τοΰ φετεινοΰ καλοκαι- 
ριου_με την άναβίβαση τής «Φωτεινής Σάντρη» 
του =ενοπουλου άπό τό θίασο τοΰ «Πάρκ». Στή 
χειμερινή σαιζόν πού άκολούθησε καί πριν κα- 
λα ξεκαθαριοττεί αν ή επιτυχία άντανακλοΰσε 
<ΤΓ£> συγγραφέα ή στήν έποχή τοΰ συγγραφέα, 
ανεβαστηκαν μέ μεγάλη έπιτυχία άπό διάφορα 
θέατρα κι5 άλλα έργα τοΰ Ξενόπουλου. Ό  «Πο
πολάρος» στην Κοτοπούλη, τό «Δέν είμ’ έγώ» 
στοΰ Άργυροπούλου ή «Στέλλα Βιολάντη» στό 
θέατρο Τέχνης^ ό «Πειρασμός» στό Εθνικό 
Θεσσαλονίκης. Αλλα δμως θέατρα άνέβασαν 
άλλων συγγραφέων έργα καί μάλιστα μέ προο
δευτική τάση ν’ άνεβάζουν ολοένα καί πιο 
παλιά καί πιό λησμονημένα. "Ετσι υστέρα άπά 
μεΡ,κες επαναλήψεις δχι και πολύ παλιών έλ- 
ληνικών έργων τοΰ Μελά τοΰ Συνοδινοΰ τοΰ 
Μπόγρη κλπ εΥδαμε τήν «Κυρία μέ τις καμέ- 
λιες» στής Κοτοπούλη τό «Ρομάντσο» στής 
Ανδρεάδη τόν «Άρχισιδηρουργό» στής ’Αλίκης 

κι9 Ακόμα τούς «3Απάχηδες» στήν -Αλάμπρα, 
τό «Τζιώτικο ραβαΐσι» στήν Αλάσκα τήν 
«Μαμζέλ Νιτούς» στής Κυβέλης τή «ίΓκρεμι- 
σμένη Φωλιά» στοΰ Παπαϊωάννου μιά μακρυά 
σειρά άπό παλιές όπερέττες τοΰ Σακελλαρίδη 
στόν Απόλλωνα» —  φαινόμενο ανάλογο μέ τά 
έργα του Ξενόπουλου —  τή «Γκόλφω» στό Μον- 
τιάλ τούς ;«Μυλώνάδες», τήν «Τύχη τής Μαρού- 
λας», τή «Νύφη τής Κούλουρης», τή «Μαρία 
τήν Πεντοτγιώτισα» καί περιμένουμε τόν «Ά - 
άαπητικό τής Βοσκοπούλας» στό Πάνθεον, καί. 
άλλα.

'Ο παραπάνω κατάλογος δέν είναι πλήρης 
Άποτελεΐ ένα πρόχειρο παράδειγμα καί σί
γουρα θάχω παραλείψει κι’ άλλα παλιά έργα 
πού γιά τούς Υδιους λόγους δόθηκαν τώρα τε
λευταία. Καί δέν είναι άκόμα πλήρης γιατί 
πλήθος άλλων παλιών έργων έτοιμάζουνται νά 
διαδεχτούν τά σημερινά προγράμματα χωρίς 
ν5' άποκλείεΤαι νά φθάσουμε καί μέχρι τή «Χά- 
ϊδω τή Λυγερή» τοΰ ίοττορικοΰ μπαρμπέρη τής 
πλατείας 'Ομονοίας Πανάγου Μελισσιώτη 
Άψε Σβΰσε πού μέ τό Υδιο πνεύμα έμνημό- 
νευσε τώρα τελευταία ό φίλος κ. Ε. Θωμό- 
πουλος

’Ά ς  σημειωθεί τέλος πώς κανένα άπό τά 
παλιά αύτά έργα δέν είναι κλασσικό ώστε νά 
δικαιολογεί τήν επιβίωσή του ή, πιό καλά. 
τήν άναβίωσή του άλλά —  γιά νά κατοίλήξω 
μέ τή φράση τοΰ Παλαμά —  είναι τό χθεσινό 
παρελθόν ττού δέν υπάρχει πλέον στή ζωή άλλά 
τό βλέπετε νά σπαράζει άκόμα σάν ψάρι ποιρ 
μόλις βγήκε στή στεριά. Είναι ό νεκρός ποο 
σάς κοιτάζει διότι δέν τού έκλεισαν καλά τά 
μάτια οΐ σαβανωταί του ..

Νεκρός! άλλά ένας προσφιλής νεκρός πού· 
τόσο τόν νοσταλγεί ό σημερινός θεοττής μέσα 
στήν έρημιά τής ψυχής του.

Α ΓΓΕΛ Ο Σ  ΔΟΞΑΣ

Αιμίλιος Βεάκης:
6 «μεγάλος» μας
της Νεοελληνικής Σκηνής

’A-vaueoa στις πνευματικές προσωπι- 
κόττηες τοΰ τόπου μας είναι frrttmia αν 
ϋπάργουν δυό - τοεϊ; που νάγονν τίιν 
πληρότητα τοϋ Αιμίλιου Βεάκτι. Πρώ
το άνθρωπος κι’ ΰστερα «αλλιτέγνης. 
Ό  Βεακυς είνε αύτό ακριβώς : Μιά 
σπάνια ιϋυγη. ενα έξαίοετο πνεύμα, ό Ι 
δεώδης τύπος τοϋ άλτιθινοΰ̂  τού μεγά
λου καλλιτέγνη. Σαράντα όλάκαιρα μαό
νια νεμίεει μέ τόν δηιμιουρνικό δνκο 
-του, τη ρωμαλέα του πνοή. τό νεοελλη
νικό θέατρο... 'Όμως κείνοι πού τόν 
ξέρουν άπό κοντά, πού τόν έγουν £no8u 
σ’ απόμερες γωνιές κεΐ πού άποισύρε- 
ται γιά νά Εαναβρή τόν έαυτό του. 
στό σπίτι, πλάι στούς δικούς του. στά 
ταοτιά και στά βιβλία του. στην άτμό- 
σΐίαιρα τής περισυλλογής η τή;_ χεζόχε̂  
οης Φροντίδα;, ξέρουν πώς μένει ενα 
παιδί. Τό ίδιο παιδ'ι πού ξεκίνησε έ
να πρωί άπ’ τόν Πειραιά, πού aamve 
και σπίτι κι’ όνειρα γιά μελλοντικά 
«θετικώτερα» στάδια καί κατέικτηισε τήν 
■κορυφαία θέση τής έλληνικής σκηνής. 
Ό  Αιμίλιος τών Βεάκηδων, τό προστα- 
τευόμενο ορφανό τών Βρατσαίοιν καί 
τών Δαρμάΰων τών έμποροναυτικών 
καί νοηματιστών, ό μαθητής τοϋ Σινά- 
λα μέ τό ένθεο πάθος γιά τό θέατοο, 
τ ' άνυπότακτο άγόρι πού πρωτοτεμπου- 
τάοησε έϊταγγελματι-κά μιά βραδυά τοϋ 
1901 μέ τόν θίασο τής Ευαγγελίας
Ρούασου—Ν ίκα στό Βόλο.

Σαράντα γοόνια κατάφορτα άπό δό- 
άπό θριάμβους κι’ αποθεωτικές

τιμές, μιά ζωή σάν ονειρο, σέ τίποτα 
δέν επηρέασαν τό Βεάκη. "Ολη αύτή 
ή άσύλληπτη έπιτυγία. μία έπιτυγία 
πού τήν κέρδισε καί τήν κερδίϊει καί
τώρα μέ ασύγκριτο μόγβο, μέ δοκιμα

σίες καί φαρμάκια, καμμιά παοαζάλτ* 
δεν έφερε στό πνεύμα του. ’Έμεινε Λ 
καθάρια πηγή τού άληθινρΰ καί τοΰ 
καλού. Ό  άνθρωπος πού πραγματο
ποίησε σ’ ολο του τό πλάτος το  voniiot 
τοϋ άργαίου λόγου : Δύσκολο δέν εί- 
v«l νά άνέβη κανείς, δύσκολο είναι να 
μπόρεση νά διατηοήση αύτή τήν «άνο
δό» του. Νά κρατήση τή θέση του. Καί 
ξέρουμε δά καί βλέπουμε κάθε μέρα ά
πειρα παραδείγματα πώς μερικοί φευ- 
τάνθροοποι πνευματικοί  ̂πού καχώρθω- 
σαν νά κερδίσουν κάποια υπόσταση 
πώς τήν... κρατάνε, "Οταν δέν έγεν 
κανείς μέσα του «έρμα»— καί στήν πε
ρίπτωση τοϋ πνευματικού άνθρώπου. 
τό έρμα είναι ή άξία τοϋ περιεγομένον 
του, αν είναι δηλαδή Φορέας άνώτεοων 
πνευματικών στοιγ·είΐον ή ̂  ξώπετσης 
πνευματικότητας — παρασύοεχαι ατήν 
πρώτη πνοή σάν άγυρο. ’Αποκαλύπτε- 
τιχι ή άληθινή του μορφή καί φανερώ
νεται Φοβερά άπαγοητευτική ή εύτέλεια 
του.

'Απλός, ταπεινός, σεμνός άμόλυν- 
τος κι’ άγνός ό Βεάκης. θαμπώνει ε
κείνους πού τόν ξέρουν με τό \1>υγικό 
του μεγαλείο. Τούς κάνει νά στέκων- 
ιαι μέ δέος μπρος στις αστραπές τού 
γαμογέλιου του. Στις άστείρευτες άν- 
ταύγειες τής πλατείας καλωσύνης του. 
Τής άνθοωπιάς του μ’ ένα λόγο. Γιά 
κείνον δέν ύπάργει παρά μονάγα ή ώ- 
μορΦίά τής tonic. Ό  άνθρωπος πού 
πρέπει νά τόν βλέπουμε μέ στοργικό 
μάτι. νά νοιώθουμε ιίς άδυναμίες του, 
νά εκτιμούμε καί ν’ άγαπάμε τό βιολο
γικό δράμα του καί τό θέατρο ! Τό 
τελευταίο είναι ή π·άστη καί ή πνοή του. 
«Ό  Βεάκης είναι ένας ποιητής» τοΰ

θεάτρου καί πρό παντός ένας θοησκ̂ υ- 
τικός μύστης του. "Οταν ίή τό παλ- 
κοσένικο. δταν ύπο/.ρίνεται καί δημι
ουργεί . δέν παίζει. Θρησκεύεται καί 
Ιερουργεί. Πραγματοποιεί τή μυσταγω
γία του σά μέλος μυστηριακού ιερα
τείου. "Ετσι μάς έδωσε καί μάς δίνει 
κάθε Φορά τις μεγάλες δημιουργίες 
του. Χτες έναν άξέγαστο Βασιλέα, σή
μερα έναν άφθαστο ’Άρτεν Παπικίν στό 
έονο τοϋ Ζαπόλλα.

«Ποιητής» τού θεάτρου, ποιητής τοΰ 
στίγου καί τής πρόζας ποιητής σάν 
άνθρωπος ικαί καλλιτέγνης. νά ποιος 
είναι καί ποιος θά μείνη γιά πάντα 
ό Αιμίλιος Βεάκης. «.Ο μεγάλος μας» 
τής Νεοελληνικής Σκηνής!

X. Λ.

*© ποιητής 
Σικελιανός
γιά τις «Μορφές 

του θεάτρου»
’Από έπυστολήν τοϋ ποιηταΰ κ. Σι- 

κελιανοϋ άπασπώμεν τά ακόλουθα νιά 
τό έσγάτως κυκλοφορήσαν βιβλίον τοΰ 
συνεργάτου μας κ. Μιγ. Ροδά «Μορφές 
τοΰ Θεάτρου.

«Δέν μπορώ νά σοϋ πώ μέ πόση συγ- 
κίνησι πήρα τις «Μορφές τοΰ Θεά
τρου». Ποιος παλιμός καί ποιά άγάπη 
γιά τήν τέγνη τοϋ θεάτρρυ κρύβεται 
καί Φανερώνεται μαζί σ’ αύτές σου τίς 
σελίιδες! “Ας δώσουνε οί θεοί νά γί
νουνε άφοραή για αφύπνιση σ’ οσους 
μεθαύριο θέ νά θέλουνε νά σπρώξουνε 
τήν Τέγνη αύτή στό αληθινό επίπεδό 
της. Δέν κάνεις μονάγα γι’ αύτούς ένα 
«ημόσυνο βαθύ κιαί συγκινητικό άπ’ 
δλες τίς άπόι|>ε,ις. ’Έργεσαι γιά νά 
ΒερμάντίΓ καί νά δώσης ύπογρεώσβις 
ηά συνέγεια καί ξεπέρασμα».

Ποιητική
Συνταγή

Νά- u,ac .:υ̂ παθανε οί άνχγνώστες υ,α:, 
-ίχλλά οί στ̂ γιοι πού θλ διαβάσουνε πχοα- 
χάτω δεν είναι γραμμένοι άπο κανένα 
νεοφώτιστο τσιράκι τοϋ -συρρεα'λισίϋου. 
Τ'οί>ς άποσπαιΐιε άπό ιχιά ποιητι-κη συλλο- 
υυι του 1868. Ό άνάπλους στ̂ ι στιγου,ο- 
γϊρ·- r?lc ϋακαρίας έ-κειντας έπογης. δέν 
γίνεται βέβαια, άπό παρελιθοντολιογία. 
3Αλ>5 άς δώσουιυ,ε τό λόγο στή Μούσα 

-"7 ου 1868
Πάρε δυό σύγνεφα μιά λίτρ’ αγέρα* 
Δροσιάς δυό γράνα και μιά φλογέρα- 
Τρεΐς τόννους Πίνδο· τέσσαρους χιόνι*
Μιά λίτρ’ άνάσασι και ένα άηδόνι,
Δεμάτια τέσσερα δάφνες, μυρτουλες·
Ράσσα- ξεσκλίδια· γύφτους· αύγοΰλες·
ΠένΤ’ έξ  ̂ σήμαντρα· γλάν-γλάν καμιτόσα- 
Χιλιάδα κύματα* "Ολυμπο και "Οσσα· 
Κρε66άτια· γαίματα* σάττια κουφάρια' 
Άστροττελέκια· σκύλους και ψάρια.
"Ενα ξεφτέρι* δυό ττήχες ράμμα*
Καμττόσα δάκρυα μέσα σέ γράμμα* 
Λοχψάνες· λάττατα και καυκαλίδες. 
Περικοκλάδι και τσουτσουμίδες.
Δυό δράμια άγρια, σκληρά σκουλήκια* 
Βροντές* 6ορειάδες· ρόδα και φύκια.
’Αητό κλωσσοΟρα- δέκα φλοκάτες*
Δυό ραμτταούνια* μάτια ττινιάτες*
Μιά νυχτερίδα· μία χελώνα*
Νειόνυφη άνοιξι* ΐΓροεστό-χειμώνα* 
Βλαστήμιες άπειρες* σάρκα καμττόση 
Και νεκρολούλουδα χορτάτη δόσι 
’Αχτίδες* σάδβανα καί έρμα ιτλάγιοί*
"Ενα  βρυκόλακα· μιά κουκουβάγια*
"Εναν Άλήττασσα* καντάρι τρέλλα,..
*Σέ μιά θεόχτιστη ρίξ’ τα παδέλλα. 
"Υστερα, κρούστοΛλο ρίξε νεράκι,
Βρυσούλας γέννημα... ή και άιτ’ αυλάκι 
Πέσε τ ’ άνάσκελα καί ιτίθωσέ Τα 
’Σ τά έργα στήθια σου, καί βασταέ τα. 
Φύσησε, φύσησε ς’ τά σωθικά σου.
Καμίνι άναψε μές ’ς τήν καρδιά σου,
"Ας τήν ιταδέλλα νά ττάρη βράσι,
Μονάχα πρόσεχε νά μή σου σττάση.
"Ας πάρη μττούρμττουλα μονάχα τρία,
Καί είναι έτοιμο μ* έπιτυχία 
Γιαχνί άθάνατο, ποιητικό, .
Κένωστο, κένωσΤο ζεστό-ζεστό 
’ Σέ άλαβάστρινο σκουτέλι πιάτο...
Καί πές του κόσμου. «Κόπιασε, φάτο».
Καί τάρν βάλτε τά γέρι στήΐ'ί χαοίιά 

<:ας καί πέατε MC δν ή ποιητική οετοέ- 
ta πού εδ'.χβχσατε δέν άλοκληρώνει _as- 
ρικές 4πά τί: σύΎΥΟονες ποιητικέ; έπι- 
τεύΞει;. Υουώονχ, Υ.οϋώρντ, Υουώοντ. 3- 
■izcic θδιλεγε κι’ δ uaKxoCwn-c δ Satftmo!

Ή  σαιζόν που τελειώνει

"Εργα καί ηθοποιοί
στήν χειμερινή περίοδο

Τού Κ. Α Χ .  Μ α Μ Α Κ Η
"Αλλοτε fi -χειμερινή σαιζόν χε'λείωνε 

τήν Κυρικκή των Βαίων κχί ή καλοκαι
ρινή &πολογ·Κετο δτι άργίζει μέ τό n i 
cy α, Τώρα, fi έναρςι; τ̂ ς λειτουργίας 
τών Θερινών θεάτρων έγκαινιάΰει τήν 
καινοΰοπα περίοδο. Μ’ δλα ταϋτα τδ Πά- 
σγα παραμένει πάντοτε ένα Θεατριχδ ό- 
ooarjao. Ξέρουμε τί έγουν πιά -άποδώ̂ η 
τά θέατρα τδν γειιμώνα καί ρί ζυμώαεις 
Sycuv ποογωρ̂ σγι μέγρι σημείου πού νά 
γνϋΚ)ίζοι>με τί θά παιιΕουι; τδ καλοκαίρι. 
Έ:ρέτος ή περίοδος πού τελειώνει δέν 
παροι>σία>αε εντελώς Εεγωρι,-τδ καλλιτε- 
yvikc ενδιαφέρον. Στά 7 θέατρα πρόζα: 
πού λειτοαργοΰν ανέβηκαν, εκτός άπό με
ρικές έπα-ν-αλι/ίψεις, 32 έν δλ® έργα άπό 
τά όποια 12 ίτανε Ελληνικά. Άπ’ αΟ- 
τά πάλι τά 7 καινούργια καί τά 5 πχ- 
λτ,ές ■ επιτυχίες, πού ΐανανεβήκανε καί 
ίαναγνώρισαν κοτΛ'λιτεγνικές χαί ταμεια
κές δόξες. Συτκεκριιμένως. τό «Εθνικό 
θέατρο» Ιπαιίε τίοσχρα καινούργια Ιο- 
Υα ιίεταςύ τδϊν δποίων μιά άργαία τρα
γωδία τήν «Εκάβη» καί ένα Ελληνι
κό. τήν άνεκδιήγΐϊτη καί θλιβερή «Κάφ*·/ 
τοΰ καλοκαιριοδ» τοΟ κ. Συναδινοΰ πού 
άπέτμγε παταγωδώς —r/,αί Ιτοιμάζεται ν= 
άνεβάση τό πέμπτο καί τελευταίο τής 
νοονιάς, τ̂ / «Ταρτούφο», μέ τόν Γιώογο 
Γληνό. 'Ο Έλεύθεοος Καλλιτεχνικός 
’Οργανισμός πχρουαίχσε στή «Βρειτά- 
νιnr.* τρία καινούργια —«Παράξενο ιντερ
μέτζο». μιά άποτυγία «Ό κ. Πόνς δέν 
θέλει νά ένογλήσγ)» καί τό θρυλικό «Ρω- 
μάντζο» — καθώς καί μιά έπανάληφι. 
«Σύζυγοι μέ δοκιμή». '0 θίασος Μαοίκα; 
Κοτοπούλη έδωσε πέντε καινούργια : 
«Βουβές άγάπες» τοϋ Σπύρου Μελχ. , μέ 
τόν Διημήτοη Μυράτ σ’ έίςχίοετη δημιουρ
γία, «Τζών φέ&γκσ/σον», «Ποπολάρος» coS 
Ξενοπούλου, «Κνώκ», «Ψεύτης ,καί χα- 
λογρη» καί έπανέλαβε τί; «Φουσκοθχλασ- 
:οιές» τού Μπόγρη, <μ’ ιδιαίτερη εύτυχτ, 
απόδοσι τοΰ δημοφιλούς κωμικού Βασίλη 
ΑογοΑετΕδη. 'Ο Κώστχς Μου-σούρης «έ 
τήν Μαίρη Άρώνη ανέβασαν τέσσερα, δυό 
Ελληνικά, τήν «Κυρία γωρίς καμέλιε;» 
το̂  ’Αλέκου Λιδωρίκη κχι τδ «Μέρες πού 
ζοΰμε» τού Δημήτρη Ίωαννοπούλου καί 
δύο Εένχ, τό «"Οταν οί γυναίκες άγχ- 
πούν» καί τόν «Άργίαιδηρουργό» τού 50- 
νέ. Τό «Πάί-θεον» παρουσίασε πέντε Krr.l 
επανέλαβε γιά λίγες μέρες τήν «Φωτεινή 
Σάντρη» τού Ξενοπούλου. Τά καινούργια 
έργα τών τεσσάρων πρωταγωνιστών ήσαν 
τά «θαμπά τζάμια». «Ό σοβαρός κ. Έο- 
νέστος», τά «ίίειατχ» κχί δυό 'Ελληνι
κά. τδ «Κάποιος άπδ τό Τ. Τ. 502» τού 
Ίωαννοπούλου καί δ «Άγχπητικός της 
Βοοκοπούλας» τού Κο.ροιίΥϊλχ. πού πρωτο- 
ποίίζεται τδ Πάσχα. 'Ο Άργυράπουλ.ος 
διανθι-σμένα μ’ έπα:ναλήφεις άπδ τίς πα- 
ληές γνώριμες φάρσες έδωσε έςη έν δλ<ο 
νέα έλχφρά κυρίως έργχ: Τόν «Έγθΰό τοϋ 
λαού», τήν φάρσχ τοϋ Ξενοπούλου «Δέν 
εΐμ’ έγώ». τΙς Οδγγριχές κωμωδίες «'Ο 
υπάλληλος έκιδικεΐτχι» κχί «Δόν Ζουάν 
γωρίς νά θέ.λη», τδ «Γεροντοπχλλήκχρο» 
τού νέου συγγραιφέως κ. Ίμπροχώρη κχί 
άπόσήμερχ «Σκίτσα τής εποχής» τοϋ κ. 
*Ρ>α®χ. Τέλος τό «θέατρο Τέχνης» τού κ. 
Καρόλου εκτός άπό δυό έργα τοΰ ΊΦε < 
πού ξχνάπχιξε, έινεφάνισε τέσσερα και
νούργια : «Βρυκόλακες». «Γιά ένα κομ- 
ωάτι γής». «Στέλλα Βιολάντη» καί «°Ε- 
£η πρόσωπα ζητοΰν συγγραφέα». .’Από τά 
40 αύτά—'μαζί <μέ τίς έπαναλήφεις — 
εργα δυό δπήώΕαν οί καλλιτεχνικές ε - 1 - 
τυχίες. ή «Εκάβη» καί χό «Παράΐενο 
ιντερμέτζο». Ή  τραγωδία τοϋ Εϋριπίδη 
στάθηκε κυρίως ένας τεράστιος <ποοσωπι- 
κδς θρίαμβος τής διακεκριμένης καλλιτέ- 
χνιδος Ελένης Παπχδάχη. πού μέ τήν 
ένςάοχωσιν τής ’Εκάβη; πήρε πιά :ήν 
δριοτική της καιθιέρωσι σάτ; μεγάλη τρα
γωδός. Ή  Παπχδάκη έπέδειιξε (Ωριμότη
τα κχί άρτιότητα κγλλ'.τεχνική τέτοια, 
πού είναι δίκαιο νά τής άναγνωρισθή δτ: 
έπέτυχε μέ θαυμαστά μέσα κχί τήν ·§ν- 
τελώς έΕαιοετική τίχινη της, τήν πιό 
σημαντική έω; τά σήιμερχ πραγματοποιώ·.

σί τη;. Κάτι παρόμοιο ισχύει γιά .ήν 
κ. 'Κατερίνα ’Ανδρεάιδη προκειιμένου γιά 
τδ έργο τοΰ Ευγενίου Ο’ Νηλ. Προσέφεοε 
στό κοινόν >μιά αξέχαστη αισθητική ικα- 
νοπρίησι παρουαιάζθ"η·ας τδ «Παράξε;̂  
ιντερμέτζο» πού άρεσε περισσότερο άπο 
δλες τΙς σκηνικές δημιουργίες πού άνέ- 
βηκαν ;;τή χειμερινή περίοδο. Ή  εκλε
κτή πρωταγωνίστρια — πού τήν χαίρου- 
μχι γιά τδν άκατάπχυστο καί ένΟουσιώδτ. 
θεατρικό τ-ης άγώνχ —1 στό δράμα τοΰ 
ΊρλχνδοΟ συγγραφέως ηύτήχησε νά ζων- 
τανέφη τήν ήρωΐδα κατά τρόπο πού ποο- 
κάλεσε ξεχωριστή χίσθησι. ’Απίοκάλυφε 
ενα άλλο κομμάτι άπδ τόν πολυσύινθετο 
έαυτό της καί ήρε έτσι διπλή καλλιτε
χνική νίκη. Άλλ’ άκόμη κι’ δταν μετά 
τόν 0’ Νήλ ανέβασε τό «Ρωμάντσο» — 
τήν μεγαλύτερη έμποοική επιτυχία τή; 
σαιζόν, 110 πχρχστάσει;—ή κ. Άνδρεά- 
δη μπόρεσε μέ καλή παράστασι καί προ
σωπική ένσάοκωσι άιξιόλογη, νά μετα- 
μοοφώση μιά εμπορική παρχχώρησι σε 
.καλλιτεχνική έογχσίχ. Καί επειδή μι
λάμε γιά τό -<Ρωιμάντζο», τδ συγκινητι
κό jfxi χίσθηματικό αύτό εργο, έγινε αί- 
τίχ νά πάρη άπό ήλικία; ·23 έτώι* πρω
τεύουσα θέσι στή χορεία τών άρρένων 
έκτελεστών δ Δη-μήτρη; Χόρν. Τό ξεπέ
ταγμά του κχί ή κχθιέρωσί; του ώ; «πρω- 
τχ̂ ω-ηστοΰ» έγινχν έν συνεχεία αίτία νά 
τόν έχουμε άπό τό καλοκαίρι καί .θιχσάο- 
χη. "Οπω; είναι γνωστό μχζί μέ τήν 
Μαίρη Άρώνη —μιά άλλη έπιβεβλημένη 
κχί δημοφιλή έκτελέ,στριχ — θά έμφανι- 
σθούν άπό τδν ’Ιούνιο στό καινούργιο θέα
τρο πού κτίζεται στή 'θέσι τού παληοΰ 
«Τριχνόν», στήν δδόν Ίπποκράτου; καί 
στό δπρΐον δόθηκε τό δνομα της «νεαοο, · 
τέρα; πρωταγωνίστρια;». Ή  κ. Άρώνη 
είναι, τδ πιστεύω, μιά 0χ’>μχσίχ ήθοποιδ; 
καί άσφαλώ; άς θιασάρχι; θά πλουτίοη 
τό ένεργητικό τη;, έάν θελήση μοτ;άχα νά 
έγκαταλείφτι τήν διάθεσι πού έχη νά έν- 
σχοκώνη δραματικούς οόλους πού δέν -ής 
τχιοιάζουν καί πού δμως —- δπως στό 
«ζΟταν οί γυναίκες άγχποΰν» κχί τδν 
«Άρχιςιδυοουργό» —εχει άίδυνχμίχ νά δ- 
ποδύετχι.

Μέσχ στούς νέου; καλλιτέχνα; πού φά
νηκαν ξεχωριστά αύτόιν τδν χειμώνα πρέ- 
πε· νά· περιληΦ·θοΰν καί ή Μαρία Αλ
καίου, πού πρωτχγωνίστησε μ’ έπιτιίχίχ 
■στή «Μίνχ φόν Μπάρνχελμ» τοΰ Λέσσιγκ. 
δ θάνο; Κωτσόπουλος, πού σημειώνει οι- 
χρ/.εΐ έξέλιξι κχί δ Λάμπρο; Κονσταντά- 
ρχς. πού κατανικά συνεχώς καί περισσό
τερο τήν τραχύτητά του κχί πού άποβαΐ- 
νει άξιόλοΥο στέλεχο; τοΰ συγκροτήμα
τος τοΰ Κώστχ 1 Μοι>:οΰρτ,. Ό διαλεκτό; 
αδτό; πρωτχγωνισ:·ή; προσλαμβάνει συν- 
εργάτιδά του νίτι κ. Μιράντα, πού δυσχυ- 
χώς γνώρισε στή λήγουσα σχιζόν. χάο,ις 
κχί :τί; σκηνοθετικέ; δδηγίε; τοΰ κ. Πέ- 
λου Κχτσέλη, μιά δυτάρεστη άπόδοσι 
παίζοντα; τήν «Νόρα» τοϋ Ίφεν. Δέν εί
χε τύχη καί ή προσπάθεια πού έπεχείρη- 
σε δ κ. Κω στ ή; Μπα·οτια;, μέ τόν θία
σο Άογυροπούλου. Έκχκοποίησε κι’ αύ
τός λιγάκι τόν ”Ιφεν — πού μόνο ΐό 
«θέατρο Τέχντι;» περιεφρούοησε ,μέ -ό 
«Φεστιβάλ» του —κχί γενικά δέν μπόρε
σε μέ τήν σύνθεσι πού είχε δ θίχσος τοΰ 
θεάτρου τής δδοϋ Ίπποκοάτους ινά έπιτύ- 
χη τίποτε τό ένδιχφέρον. "Ετσι γρήγορα 
δ Άρχυρόπουλος επανήλθε στούς παλχι- 
οΰ; του έρωτε; — τΐ; χοντροκοιμμέ<νες 
Φάρσες —κχί δ κ. Μπχστιχς άφίερώβη- 
κε σιούς μαθητάς του, ιμυ τούς δποίους 
λέγεται δχι τό καλοκαίρι θά έπιχει,ρήση 
κ.αινούργια έξώρμησι.

* *  *
Στόν κύκλο τοΰ παθητικού τής περιό

δου έχει τήν θέ:ι τη; καί ή έογχσία τοΰ 
«Πανθέου». Τό συγκρότημα Μανωλίδου — 
Βεάκη—Πχππά— Δενδραμή μέ σκηνοθέ
τη τδν κ. Μουζενίβη ξεκίνησε με μεγάλα 
«Φούμαρα», καταπληκτικά σχέδια κχί αε- 
γαλεπήβολες επιδιώξεις. 'Γπεγράφησχ 
μανιφέστα —«Ιστορικό έγγραφο» έχαρα-

κτ/ίΡί'σθηκε τό συμβόλαιο τής συνεργα
σία; τους δταν συνήφθη —καί ή προσπά
θεια άποκχλεΐτο μέ τδ' δν,ριμχ «Ναός Τέ
χνης». Είμαι δποχρεωμένος—δπως έγοα- 
Φα κατά καιρούς καί . στά τακτικά κρι
τικά μου στϊμειώιιατα στά «Αθηναϊκά 
Νεα» κχί είχχ γι’ αύτό προκαλέση τήν 
μήνι. τοΰ :υμπχθοΰς σκηνοθέτου πού διηύ- 
θυνε τδν θίχσο κχί πού αντί νά κυττάζτι 
τά σφάλματά του καί τΙς άποτυχίες :ών 
πρωταγωνιστών, τά έβαζε μέ τούς κριτι
κούς, κι’ έκανε διαλέξει; εναντίον του; 
άντί νά κάνη... πρόβε; καί νά βρίσχτΐ 
καλά έργα —είμαι δποχρεωμένο; νά το-· 
νίσω πώς εΤναι κρίμα τόσοι σπουδαίοι ήθο- 
ποιοί καί τέτοιε; άγνέ; καλλιτεχνικές 
προθέσεις νά κχτχλήγουν σέ τέτοιο Φτω
χό κχί φτηνό άποτέλεσμα. ’Εάν 'έιξαιρέ- 
σουμε -ά «θχμπά τζάμια», τό πρώτο της 
έογο. ή συινεριγαζομένη τετράδα είχε φο
βερή «γκίνια». Ατυχής εκλογή, έργων, 
κχκές πχρχστάσεις, έσωτερικά προσωπικά 
ζητήιματχ έχχρχκτήρισχν τήν Ιπτάμηνη 
σύαπρχξί τους κχί ή έπιχείρησις άνχγκά- 
ζετχι τώρχ γιά νά μή κλείση ή δουλειά 
μέ παθητικό, ινά κατχφύγη στόν... «Άγα- 
πητικό της Βοσκοπούλας» ! 'Ο μεγάλος 
μας Βεάκης τά είδε χύτά, κι’ έγκχτχλεί- 
πει τήν κ. Μχνωιλίδου καί τούς δυό 'άλ
λους συνεογάτας του γιά νά συμπράΐ̂ ι τό 
κχλοκχΐρι μέ τήν κ. ’Ανδρεάδη. ’Αναλαμ
βάνει τά ήνία δ κ. Γιώργος Παππάς κχί 
γωρίς τόν κ. Δενδραμή. θά συνέχιση τήν 
έργασίχ μόνο μέτήν κ. Μανωλίδου ατό «Λυ 
ρικόν. ΓΟ κ. Παππάς θά έχη ένχ καλό 
ρύνολο, πού εύχόμεθα ευπρόσωπη κχί καλ
λιτεχνική- αύιή τή φορά έργασία νά κά
νη 'νά ληαμονηθή τό πχθητικό τής δλης 
έργασίχς τοϋ χίιμώνος.

Στό σημείο αύτό πρέπει νά γενικεύσου· 
με τό θέμα: Οί θίασοι άρχίζουιν δλοι νά 
επιστρέφουν πλη'ίστιοι στό πχληδ ρεπεο- 
τόριο. Τχ ξεχχσμένχ άσήμχντα λαϊκά Iο- 
γα καί τά δακρύβρεκ'α δράματα έρχον
ται πάλι στήν έπιφάνειχ. Ή  θλιβερή έ
ποχή μα; μέ τδ μαυραγορίτικο _κοινό πού 
κατακλύζει τί; αίθουσες τών θεάτρων δ- 
δηγεΐ τούς θιχσάοχχς στό νά ξεθάβουν 
«έργα» τύπου «Άοχισιδηρρυργοϋ». «Α
γνώστου» καί «Γκδόλφως» πού θά έπρεπε 
ν’ άνήκουν δριστικά στό παρελθόν. Οί 
νεοδηιμιουογούμενοι θεχτχί χωρίς κχμμιά 
προπχίδευσι άρχίζου·) τήν θεχτρική τους 
καλλιέργεια άπδ τά «άλφα» καί τρέχουν 
νά χειροκροτήσουν τά φοβερά ρω'μχντικά 
παλαιοντολογικά κατασκευύσιμχτα.

Νομίζω δμως δτι δσο κι’ έάν οί περι
στάσεις είναι δύσκολες κχί οί οίκονομι- 

δυσκολίες πού άντι»μετωπίζουν οί 
θεοποικοί όργανιομοί είνχι. ιάφάντχστες. 
,οί κχλλιτέχνει? μχ; θά έπρεπε ν’ άντι- 
δρώσρυν δσο μποροΰν. Ή  ’Ανδρεάδη έδω
σε δυό πχραίδείτματχ πού άξίζουν νά εδ- 
ρρυν μυμητά;: Δέν έδόστασε ν’ άνεβάση 
καί ένα έργο πραγματικής τέχνης δπως 
τό «Παράξενο ιντερμέτζο» -πού προσήλκυ- 
σε τδ δγιές κοινόν καί έτσι ή έμπορική 
έπιτυχία ήο9ε νά έπιστέφη τήν θεχτρική 
κχί —δπως τό άνέφερχ κχί στήν ά,ρχή— 
δταν άναγκά:θηκε νά συνθηκολογήση διά
λεξε ένα έογο δπως τδ «Ρω.μάντζο» πού 
«στέχετχι» κχί τό άνέβχσε 'έτσι πού έπέν3υ- 
σε τδ άναγκαΐο κχκδ μέ χρυσόχαρτο 
καλλιτεχνική; μορφής. Ακόμη άπό τούς 
ήθοποιού; πρέπει πάντα νά λχμβάνειχι 
δπ’ δφει δ ήρωϊσμό; τή; πλειάδο; τών 
νέων πού δδητεΐ δ κ. Κούν. πού κχί αΰ- 
τόν τόν χειμώνχ β&ν δπέστειλαν τήν ση
μαία τοϋ γνησίου καλλιτεχνικού άγώνος. 
παρ’ δτι οί οίκονο.μικές τους συνθήκες 
δέν έφίθασαν ποτέ νά είναι ρδόδινες.

■θά έποεπε— Απομένει — νά γραφοϋν 
μερικά πράγματχ είδικώτερχ γιά τά έλ- 
λτ,νικά έογχ πρύ πχίχτηκχν στήν πεο’ο- 
δο πού τελειώνει. Άλλά γι’ αύτά θά μι
λήσουμε σ’ ιδιαίτερο σημείωμα στό προ
σεχές.
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Τό Μουσικό
δεκαπενθήμερο
ΟΙ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΟΡΧΗΙΤΡΑΣ.-ΤΟ  
ΚΟΥΑΡΤΕΤΤΟ ΤΟΥ κ. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ.-ΡΕΣΙΤΑΛ 
ΠΙΑΝΟΥ ΤΗΣ Δ ΔΟΖ Μ. ΧΑΙΡΟΓΙΩΡΓΟΥ. - ΡΕΣΙΤΑΛ 
ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΑΣ Μ. ΦΩΚΑ-ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ 

ΤΟΥ Κ̂ ΘΒΓΗΤΟΪ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Κ, KQN. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Προτοΰ έξετάσουμε τη μουσική κίνησι τοΟ 

περασμένου δεκαπενθήμερά, είμαστε υποχρεω
μένοι νά σημειώσουμε τά παρακάτω 'Η σε
λίδα αΰτή “Της μουσικής κριτικής, που ή διεύ 
θυνσι ιού περιοδικού «Τό Θέατρο» είχε τήν 
εύγενή καλωσύνη νά μου άναθέση, θάναι μιά 
τελείως αντικειμενική ανασκόπηση τής μουσι
κής ζωής, χωρίς προκατάληψη και προ παν
τός χωρίς οπισθοχωρήσεις καί έλαστικότητες. 
Θά παρακολουθούμε καί θά κρίνουμε τίς συμ
φωνικές συναυλίες τής Κρατικής ορχήστρας, τά 
μελοδράμαΐ'α τής Λυρικής σκηνής, τά διάφορα 
ρεσιτάλ πιάνου, βιολιού, τραγουδιού, χορού 
μουσικής δωματίου κλπ , θά εξετάζουμε τά 
συμφωνικά έργα, τίς εκτελέσεις καί αποδόσεις 
Ίων διαφόρων καλλιτέχνών γενικά, χωρίς καθό
λου νά μπάζουμε ατομικές μας έπιθυμίες καί 
γούστα στίς έμφανίσεις αύτές καί προ παν
τός' λησμονώντας πώς υπάρχουμε σάν μουσικοί 
καί διανοούμενοι...Θά στεκόμασΤε πάνω άπό 
■πρόσωπα καί πράγματα Θά κρίνουμε το έργο 
δπως τό δίνουν ci καλλιτέχνες καί θά βγά
ζουμε τά συμπεράσματά μας άπό τίς έκτελέ 
σεις αύτές. Δέν* θά υπολογίζουμε έάν οί εκτε
λεστοί, εΐνε πρόσωπα «σπουδαία» μέ δνομα 
(που ξέρουμε δά πώς άποχτήθηκε στόν τόπο 
μας), άλλά θά έξυπηρετούμε ένα πάντα : τήν 
Τέχνη ! Θά ε’ίμασίε υπηρέτες της, αδιαφο
ρώντας γιά δλα τά άλλα.

Βέβαια, μή νεμίση ό άναγνώστης πώς εί
μαστε τάχατες οπαδοί του εσφαλμένου δό
γματος <<ή τέχνη γιά τήν τέχνη», μά δέν μπο
ρούμε πάλι νά πέσουμε στόν άκρατο υποκειμε
νισμό καί λιβανισμό δπως τόν δίνει πάντα μιά 
μουσικοφιλολογούσα Κυρία. Μέτρο !

Η μουσική άλλως τε, είνε ενα εύκολο καί 
γιά τόν πιό άδαή ακόμη τιμάριο, πού μπορεί 
κανείς νά γράψη ολόκληρες στήλες, άρκεΐ μο
νάχα νά ξέρη 2!ά νότες . .ΕΤνε τόσο εί/κ'λη-, 
δουλειά νά πλάθης ιστορίες όλόκληρες καί 
φανταστικές εικόνες σ :’ ακροάματα τής μουσι
κής. Πάρτε τά διάφοραμυθιστορήματα δικώνμας 
καί ξένων πού παίζει σ’ αύτά κάποιο ρόλο ή 
μουσική καί θά μείνετε έκπληκτοι ’μπρος στίς 
«φιλολογικές» επεξηγήσεις πού μάς δίνο.υν 
γιά τά διάφορα μουσικά τεμάχια, οί συγγρα
φείς τους.

Τέτοιου είδους ίπτοκειμενικές, άοριστόλογες 
και χωρίς νόημα «έρμηνεΐες», δέ» βά βρήτε στή 
σελίδα αΰτη. 'Η  μουσική θά κρίνεται ώς μου- 
σική πρώτα καί υστέρα θά εξετάζετε καί τό 
περιεχόμενο, αύτό δηλαδή πού μάς δίνει αύ- 
ΤΠ. Γ ICfTl Vlft Un III \ ___' <
μουσική,  ̂ πρέπει νάναι κυρίως γραμμένη μέ 
τούς ανώτερους, άγραφτους καί γραφτούς, νό 
μους τής τέχνης Καί τά μεγαλειώδη έργα’τών 
πραγματικών καλλιτεχνών, έχουν μέσα τους 
■πάντα μιά λογικότητα καί μιά αύσΐηρή μου
σική ανάπτυξη, πού δέν τήν βρίσκει κανείς 
στις συνθέσεις τών μετρίων καί μιμητών συ
νήθως καλλιτεχνών. Οί τελευταίοι αύτοί, γρά 
φουν κάτι γιά ν’ άκουσθούν πώς εΐνε κι’ αυ
τοί «μουσουργοί» έν*» άντίθεΤα, ό μεγαλοφυής 
καλλιτέχνης γράφει γιατί π ρ έ π ε ι  γιατί 
δεν μπορεί νά κάμ^ διαφορε^Ίκά. Τό δαιιιόνιο 
δέν τόν άφήνει ήσυχο

'Η διάκριση αΰτή μεταξύ ταλέντου καί με- 
γαλοφυΐας, ισχύει καί γιά τους έκτελεστάς, 
έστω καί άν οί πρώτοι, καΤΌτπιάνονΤαι πάν
τα μέ έ'ργα «ύπεράνω τών δυνάμεων των», δ
πως συνήθως λέγεται Γιατί κι’ έδώ έφαρμό- 
ζεται όλόίελα αύτό πού λέγαμε παραπάνω 
*Όπως υπάρχουν οί φαντασιόπληκτοι άκροα- 
ταί, έτσι υπάρχουν καί οί μέ «μεγάλα φού
μαρα» έκτελεσταί. (Στή ραδιοφωνική μου ό- 
μιλία τής Παρασκευής 7 ’Απριλίου καί μέ 
θέμα «Πώς άκουμε μουσική ;» άσχολήθηκα 
λεπτομερώς μέ τό ζήτημα αύτό). Τούς βλέ
πετε αυτούς νά έκτελούν έργα «αράδα» συνθε
τών, πού οί/Τε τεχνικώς εΐνε σέ θέσι νά τούς 
αποδώσουν άρτια, πολύ δέ λιγώτερο αίσθητι- 
κώς ΕΤνε σάν καί τό νεαρό ήθοπ'ΐό πού έ- 
πειδή αύτός ώς μαθητευόμενος έπαιξε διάφο
ρους ρόλους στό σχολειό του. νομίζει πώς 
κΓ  δταν προσληφθεΐ σέ έποτγγελματικό θίασο 
θά εΤνε σέ θέσι νά έκτελέση υποφερτά έστω 
ένα «μεγάλο» ρόλο. Πόσο άπα’ώνται c ί νεα
ροί μας. Τό κοινόν πού πληρώνει τό εισιτήριό 
του, έχει —  άλλοίμονο !—-άπαιτήσεις. Διότι 
έπαιξες π.χ. τίς «Συμφωνικές σπουδές» του 
Σουμαν στό Ώδεΐο, μή νομίσης άγαπητέ μου, 
πώς εΤσαι σέ θέσι νά τίς έκτελέση ς καί δη
μοσίως Άπατάσαι. Έκεΐ, σΐούς τέσσαρες τοί 
χους τής αίθουσας διδασκαλίας καί μέ τό δά
σκαλό σου μονάχα γιά κριτή, έβαλες τά 
«σωστά» δάκτυλα δπως «έπρεπε» στά διάφο
ρα μέρη του κομματιού αύτοΟ, έπαιξες δυναμι 
κά δπως τό ήθελε ό δάσκαλ; ς, έδωσες ρυ
θμική άγωγή στρωτά, τίς διάφορες διακυμάν
σεις τις έξετέλεσες πιστά δπως̂  γράφει ή έκ- 
δοσις τών «Συμφωνικών Σπουδών» πού έχεις.

Όλα καλά καί άγια. "Ενα πράγμα μονάχα 
δέν έδωσες : Τήν συναυλιακή άνωτέρα καί βα- 
θυτέρα άπόδοσι, αύτήν πού θά μάς̂  μαγεύση 
καί θά μάς καθηλώση στό κάθισμα τής δημοσί
ας αίθουσας καί θά μάς κάμει νά πούμε 
«Μάλιστα ..'Ο  σολίστ αύτός είνε μουσικός.·.!»

***
rH συναυλία τής Κρατικής ορχήστρας στίς 

2 ’Απριλίου ΰπό τήν διεύθυνσιν τού κ. Βαβα- 
γιάννη, έξετέλεσε τά κατωτέρω έργα : Γ.
Σκλάβίυ : «Πρελούδιο» στό δράμα τού Σκίππη 
«Κυρά Φροσύνη», Ρ. Σ Πράους «Κοντσέρτο γιά 
κόρνο .καί ορχήστρα» (σολίστ ο κ. ΛέκκαςΚ 
Ζμέτανα, συμφωνικόν ποίημα «Μόλνταου» και 
τέλος Μπετόβεν «8η συμφωνία». Καθώς βλέ
πει ό άναγνώστης, πρόκειται γιά ένα άρκετοι 
ποικίλον πρόγραμμα, διαφόρων σχολών και 
τάσεων Στό «Πρελούδιο» Τ(ΰ κ Σκλάβου^ δεν 
έπιτυγχάνεται δυστυχώς ή συνταύ ισις ^ α ς  
καί μέσων άποδόσεως. Καί ναι μέν ό συνθέτης 
του, δπως γράφει καί στό άναλυ ικό προγραμ 
μα,’ έργάζεται μέ δύο θέματα άπό "η μουσική 
νου γενικά στό προαναφερθέν δράμα, άλλα τα 
θέμα α αύτά καθ’ έαυτά καί ή δλη επεξεργα
σία κατόπιν κάθε άλλο εΐνε παρά εκείνο που 
πρέπει γιά ν’ άποδοθή ή δλη άτμόσφαιρα στό 
δράμα τού Σκίππη. Ακούοντας Τη μουσική 
κ. Σκλάβου μπορείς χωρίς φόβο να την τι- 
τλοφορήσης δπως θέλεις, άν κα· οπως εινε 
γραμμένη, στερεί αι γενικά ενος βαθύτερου πε
ριεχομένου Εΐνε μιά μουσική που γράφτηκε 
κατά παραγγελίαν μπορεί νά ’πη κάνεις και 
πού ό συ.θέτης της δέν πηρε τη δουλειά στα 
σ' βαρά, δέν έννοιωσε κα.άβαθα στην ψυχη 
του ιιέσα τό γιατί γράφει τή μουσική αυτη, 
άλλά' συνέθεσε άπλώς έκεινο που ακούσαμε και 
πού δέν μάς λέγει τίποτε.

Καί νά γιατί : Στήν άρχή τού έργου, ίν- 
τονάρουν τά βιολονσέλλα ένα μακρόσυρτο θέ
μα π’ύ άνατολικοφέρνει λιγάκι καί κατόπιν 
άκολουθο.ύν ένα δυό έπιτάσεις, μερικά έδώ κι’ 
έκεΐ πολύ γνωστά όρχη ρικά έπιφανεικά έφ- 
φαί καί γενικά όρχήστρα στό στύλ τών Σαμ- 
πριέ καί Σία, πάν.ως ομως άπλά δλα, χω
ρίς βάθος καί χωρίς πνοή Γίνεται δέ συγχρό
νως καί τό έξής : Μία όμάς όργάνων π.χ. τά 
έγχορδα, προχωρούν προς τά άνω για μια 
έπίτασι έστω (ανιούσα πρόοδος) κι’ Α συνθέ
της έπειδή βλέπει πώς αύτή ή μοντμερής ττρό- 
οδος εΐνε λίγε βαρετή, βάζει συγχρόνως κΓ έ
να πνευστό δργανο (κόρνο ή φλάουΐο κλπ.) 
καί σάν «κόντρα κάντο» γράφει σ’ ^αύτό ^με
ρικά μέτρα μιάς μελωδικής (μοΤιβικής ή οχΟ 
γραμμής. "Οταν νομίσει πώς «άρκε'α» μάς εί
πε τό οργανο αύτό, τό σταμα ά ή «μπάζει» 
κι’ άλλα πνευστά σιγά— σιγά (γ;ωστο’ άτη 
μέθοδ'ς συμφωνικής προόδου) καί προχωρεί 
στήν έπεξεργασία του ώσπου νά φθάση σε 
κάποιο σημείο άναπ.ύξεως. Η κάμει τό ε
ξής "Οταν παίζει μιά όμάο όργάνων κατι 
.ό μονότονο, δπως π χ. τά Κόρνα σένα ση
μείο τού «Πρελούδιου» π:ύ έκτελούν μια εν 
συνεχείς ομοιογενή καί όλό’ ελα μονοτονη ρυ
θμική κίνησι, επειδή αισθάνεται και ο συνθέ
της άκόαη δτι καιρός είνε να σταματηση καμ- 
μιά φορά μέ τήν ανιαρά αύτη ττροοδο στην 
πρότασί του, εισάγει εύθύς άμεσως κατόπιν 
τά βιολιά σέ τρίτες καί έκ<ες για ν’ απαλύ
νουν (κατά τόν συνθέτη ’ ) την κακή και άν- 
τιαισθητική έντύπωσι, άφ'ύ δα δεν μας ε; 
γουν καί τίποτε νό άξιον λογου τα κόρνα με 
λ ή ν άηδή κίνησι τους. Λείπει απο το· εΡΎ' 
μιά σταθερά, γερή γραμμή προοδου, δενγι -  
νετσ, σοβαρά έκμεταλλευσ,ς ίων δυο 8 ιμοι^ν 
και φυσικά εΐνε όλα κενα, χωρίς βάθος και 
χ“ ρ·ις' πνοή, ξεκάρφωτα. Λείπε, το μεγάλο 
«βέτο». ή άναγκαιο'ης, ο παλμός Σ Φ1' ,  
ή σύνθεσις τελείως αδιάφορο» Ούτε 'Χ_νοί 
τή» έμπνεύσεως πραγματικού δημιουργου καλ - 
τ £χνου καί φυσικά δέν μας ενθουσιάζει και 
δέν μάς θ ε ρ μ α ίν ε ι  έσωτερικως. Πρόκειται με 
λίγα λόγια Υ»ά  ..έργάκι ·.·

α  κ. Λέκκας πού έπαιξε τό σόλο στο κον- 
τσέρτο τού Ρ. Στράους γιά τό δργανο αυτό 
(ό συνθέτης μας ήταν τόν καιρό πού τδγροφψε 
τό έργο Τ'υ γυμνασιόπαις 17— 18. έτών),
έξετέλεσε τό μέρος του χωοίς βαθειά κατανόη-εςετεΛεσε το utuui, uw  ----,
σι, ψυχρά κι’ άνούσια, καί χωρίς μουσικοτητα 
δυστυχώς. Μαέστρος κι’ έκτελεστής, ήσαν 
μονότονοι.

Ό  μαέστρος κ. Βαβαγιάννης διηύθυνε τό 
συμφωνικό ποίημα ■ ού Ζμέτανα «Μόλνταου» 
καθώς καί τήν 8η συμφωνία τού Μπετόβεν, σέ 
πολύ γοργή ρυθμική άγωγή καί μέ νευρικότητα 
πολεμική θάλεγα. Κρίμα. Κατ’ αυτόν τόν τρό
πο, τό «κανίάμπιλε» ώραιόταΤον, πηγαίων καί 
έκφραστικόν θέμα τού «Μόλνταου» είς μι 
έλτ., έχασε τήν τραγουδιστή μεγαλειώδη άξίαν 
του* καί τό δλον γενικά έργον τήν δροσιά μιάς 
πλέριας έθνικιστικής μουσικής, δπως εΐνε ή 
σύνθεσις αΰτή τού Ζμέτανα Στήν 8η δέ

συμφωνίαν τού Μπετόβεν καί συγκεκριμένως 
στήν πρώτη πρότασι, τό κλαρίνέττο πού έ

χει νά έκτελέση Τρεΐς φορές διαδοχικά τό αύ
τό μοτίβο, μόλις τήν τρίτη φορά κατορθώνει 
νά μπή σωστά, ένώ τίς άλλες δυό φορές έ
τρωγε τίς νότες, τίς έπαιζε γρήγορα γιά νά 
μή χάση καί τό χρόνο του ’Επίσης στήν 
τετάριη πρότασι τής ‘δ,αζ συμφωνίας, τά 
τύμπανα πού έπρεπε νά παίζουν «ούνίζονο» μέ 
τό φαγκόττο (διαστολή 157 καί 351), δέν εκ- 
τελούν καθόλου τό μέρος τους αύτό, προς με- 
γάλην βλάβην τής σχετικής ηχητικής ισορροπί
ας στίς δύο αύτές θέσεις. Πάντως καί γιά τις 
δυό αύτές περιπτώσεις φταίει ό μαέστρος κυ
ρίως, πού πήρε γρήΥ^α τά «τέμπι» και  ̂που 
«διώρθωσε» τήν ένορχήστρωσι τού Μπετόβεν, 
γιατί έτσι τ’ άρέσει τού κ. Βαβαγιάννη.

**
Στή σειρά τών εκπομπών τού Ραδιοσταθμού 

μας, ξεχωρίσαμε τήν περασμένη έβδομάδα μια 
πρώ’η έκτέλεσι ένός κουαρτέττου εγχόρδων σέ 
ρε μζ. τού καθηγητή τών άνωτέρων θεωρητι
κών στό Κρατικό Ώδεΐο Θεσσαλονίκης κ. Γ 
Βακαλοπούλου 'Ομολογώ δτι τό έργον γενικά 
ήταν άρτιο άπό πάσης άπόψεως, ιδιαίτερα δέ 
μάς άφησε μεγάλην έντύπωσιν γιά τήν δλη 
μουσική του έργου, ή πρώτη και η δευτέρα πρό- 
τασις μέ μιά φούγκα κι’ ένα ύπέροχο «καν- 
τάμπιλε» μέρος. Ο κ. Βακαλόπουλος ξευρει νά 
συνθέτη Γιατί εΐνε τρομερά δύσκολο νά μή 
μένουν χωρίς λογική κίνησι, ζωηρότητα  ̂καί 
«κανταμπιλιτέ» τά 4 όργανα πεύ αποτελούσαν 
τήν παλέττα τού έργου αυτού. Ιδίως ή πρώτη 
πρότασι ς μέ τό τρισχαριτωμένο Ελληνικό Β 
θέμα καί ή φούγκα τής δευτέρας προτάσεως, 
ήσαν υπέροχα ‘Η τελευταία αύτή μάλιστα ή- 
τοχν μιά έργασία σοφού δάσκαλου μέ παλμό και 
ζωντάνια. 'Η δλη δευτέρα πρότασις ήταν γιο
μάτη, στρωτή, καθαρή, χωρίς δασκαλισμούς 
άλλά μέ έσωτερικότητα καί πλήρη μουσικότη
τα Καί στό μέρος αύτό είχαμε μ ο υ σ ι κ ή .

Αί μεταβάσεις του ήταν ύπέροχες γιατί ερ
χόντουσαν λογικά, χωρίς σπασμούς καί φτια
χτά. Ή  πρότασις δέ,ν σκόνταβε... ερρεε.

Στήν τρίτη δμως πρότασι τό παρακοχνει λι 
γο ό κ Βακαλόπουλος σέ άνατολισμό. αν και 
στό μεσαίο υέρος νοιώθοντας κι’ αύτος στην 
ψυχή του μέσα τό ξεγλίστρημα αυτό, γυρίζει 
σέ καθαρό ρε μζ. τρόπον γιά νά κλειση ομως 
την πρότασί του μέ τ ανατολίτικο αυτο τριη- 
μιτόνιο μοτίβο του. Γενικά τό κουαρτεττο αυ
τό έγχορδων, ή'αν μιά καθαρογραμμένη πλέρια 
μ ο υ σ ι κ ή  .

*·*
Στό ρεσιτάλ γιά πιάνο τής Δίδος Μαρίας 

Χαιρογιωργου παρακολουθήσαμε τρία «οπούς» 
τού Σουμαν, τό «Καρναβάλ» τις «Συμφωνικές 
σπουδές» καί τά «Φανταστικά κομμάτια». Ή  
σολίστ έχει μιά άρκετά καλή τεχνική, λόγφ 
δμως μιάς δχι άρτιας γενικής μουσίκήςμορφώ- 
σεως, δέν μπόρεσε νά μπή στό στύλ τών έρ
γων πού έξετέλεσε κι’ άκόμη στό βαθύτερο 
περιεχόμενο αΰτών Εΐνε άλλως τε τρομερά δύ
σκολο νά κρατήσης άμείωτον τό ένδιαφέρον καί 
τήν προσοχήν τών άκροαΤών σου, παίζοντας 
σέ μιά συναυλία έργα ένός κα| μόνον συνθέ
του. Χρειάζεται μεγάλη μουσικότης γιά νά 
δώσης τίς διάφορες μεταπτώσεις καί ν’ άπο- 
φύγης και μιά δόσι μονοτονίας στήν έκτέλεσί 
σου. Κ ι’ αύτό γιατί, νομίζοντας πώς τά έρ
γα τού ΐδίου συνθέτου, εΐνε άπό άπόψεως πε
ριεχομένου ομοιογενή διατρέχεις τόν κίνδυνο, 
άν δέν έχεις μελετήσει τή ζωή καί τό έργο τού 
συνθέτου, νά παραμείνης στήν ίδια συνεχώς 
καμπύλη άποδόσεως κι’ έτσι να γίνης κουρα
στικός καί να πονοκεφαλιάσης τους μουσικώς 
καίαίσθητικώς μορφωμένους άκροοχτάς σου. Έάν 
συνέβαινε αύτό, νά εΤνε δηλαδή ό συνθέτης συ
νεχώς ομοιογενής —  μονοκόμματος στό περιε
χόμενο τών έργων του (πού γράφτηκαν αύτα 
σέ διάφορες περιόδους τής ζωής̂  του̂  και σε 
διάφορο πάντα ήλικία), τότε δέν θάταν ο 
Σούμαν ό μεγαλοφυής ρωμανΤικός συνθέτης 
πού εΐνε, άλλά θά έφθαναν ενα— δυό έργα του 
γιά νά μάς κατατοπίζουν καί στό μεγάλο ογκο 
τών άλλων συνθέσεών του Τραγούδιοχ, συμ
φωνίες, μελόδραμα, όρατόρια, μουσική για 
πιάνο, μουσική δωματίου κλπ Πράγμα που 
δέν συμβαίνει εύτυχώς. Ή  δίς δμως Χαιρογιωρ 
γου άπέδωσε καί τά τρία «δπους» που εξετε- 
λεσε μονότονα καί στήν αύτή συνεχώς γραμμή 
άποδόσεως, ιδίως τά «’Αντάντε» ας πούμε μέ
ρη. Γ ι’ αύτό καί δέν μάς ενθουσίασε και δεν 
μάς καθήλωσε στό κάθισμα ένεούς και μαγε
μένους άπ’ τήν έκτέλεσή της... Εχει ακόμη α
νάγκην γενικής μουσικής μορφωσεως, χωρίς 
βέβαια νά παραμελή συγχρόνως και την κα- 
θαρώς τεχνικήν μελέτη στο πιάνο και ν αυ 
ποφεύγη τήν συχνή διακοπή του ρου του μέ
λους ή τών συγχορδιών κλπ. Οχι παυσεις

Λ
‘Η κ Μ. Φωκά— Καλφοπούλου σένα ρεσιτάλ 

της τραγουδιού στίς 7 ’Απριλίου, μάς έδωσε 
άπό μιά μεγάλη ποικιλία ονομάτων συνθετών 
διάφορα τροχγούδια τους άπό τού 18ου αιώ
νες μέχρι σήμερον, παρ’ δ)Γον πού ή έπιλογη 
της στή συναυλία αύτή μέ τήν διάφορο κατ 
άρχή ψυχοοτύνθεσι τών συνθετών, ήταν όμοιογε- 
νής σχεδόν μέχρι τέλους. "Εφθασε μάλιστα μέ
χρι του σημείου νά μάς τραγουδήση καί άπό 
μιά όπερέττα του Γιόχαν Στράους υίου, κα
θώς καί τό μέ τόνους όπερέττας τραγουδάκι 
— βάλς τού κ. Γ. Γεωργιάδη («Μοσχοβολούν ή 
πασχαλιές»), άλλά καί πολύ —  πολύ φθηνά 
καί κοινότυπα έν πολλοΐς δημοτικοφανή τράγου 
δάκια διαφόρων Ελλήνων συνθετών, ένφ υ
πάρχουν καλύτερα

Τά 4 πρώτα τραγούδια του προγράμματος, 
τών συνθετών Λυλλί, ΓκρεΤρί, Βεκερλίν καί

Μονσιννύ ήσαν γαλλικά «σανσόνς» ή άν θέλε
τε άπλά σίροφικά τραγούδια λαϊκής μορφής 
καί περιεχομένου, χωρίς βάθος καί χωρίς με
γάλη συνθετική άξια. Καί ναι μέν ή κ. Φωκά 
προσποτθούσε μέ τήν τέχνη της καί τεχνική, 
νά δώση κάποιον τόνο άνωτερότηίος στά 
Τραγουδάκια αύτά, άλλά καθώς είνε γνωστό, 
δέν πηγαίνει κανείς σΐή συναυλία γιά ν άκου 
ση μόνο φωνή ή μόνο τέχνη ή «τραγουδάκια» 
άπλώς : ή δημοσία συναυλία είνε (πρέπει
νά εινε) μιά ιεροτελεστία άνωτέρας μουσικής 
•τέχνης καί άτμοσφαίρας. Δέν είνε ούτε έπι- 
θεώρησις, οίίτε φτηνογραμμένη όπερέττα. ΑΥ, 
λοιπόν, αύ.ή τήν άνωτέρα άτμόσφαιρα πού 
μας μεταρσιώνει καί μας κάμει πραγμαιΐκά 
νά αισθανθούμε ρίγη αισθητικής συγκινησεως, 
δέν μάς τήν έδωσε ή κ Φωκά. "Αλλως τε μέ 
τραγουδάκια καί μέ όπερέιτες δέν μπορεί ό 
έκτελεστής νά κράτηση άδιάπίωτο. τό ένδια- 
φέρον Τού μουσικώς καί αίσθητικώς άνεπίυ- 
γμένου άκροαιου, "Οσο καί άν το δεύτερο 
τραγουδάκι τού Μότσαρτ «Προειδοποίησις» ή
ταν χαριτωμένο (συνθετικώς καί ώς άπόδο- 
σις), τό «Τραγούδι τού χωρισμού» του ΐδίου 
τραγουδήθηκε παρατραβηγμένα καί λίγο < σεν- 
Τιμεντάλ» Τά δέ τρία ατροφικά τραγούδια 
Τού Σούμπερτ, άν εξαιρέσουμε τό β' μέ τόν 
τίτλο «Παγωνιά», πού ήταν άρκετά δραματικό 
καί πού άν είχε ή. σολίστ μιά γιομάΐη, στρογ 
γυλή φωνή καί δχι τεχνητή, θά μάς έδινε καί 
κάτι τό άνώτερο, τραγουδήθηκε πολύ άπλά  ̂

Τά ίδια μπορεί νά πή κανείς καί γιά τά 
τραγούδια τοΰ Β ' μέρους τού προγράμματος 
μέ συνθέσεις τών Νταλκρόζ, Φυρέ, Νίν καί
Γιόχαν Στράους υιού. τΗταν δλα ατροφικά 
χωρίς απαιτήσεις άν καί στό γαλλικό κείμενο 
πολλών έξ αύτών καί ιδίως στό πρώτο τοίτ 
Φωρέ μέ τάς καταλήξεις «εν, αν, ον», κλπ., 
τραγουδήθηκαν καί λίγο έρρινα. ’Ίσως πάλιν 
νά παρέσυρε τήν σολίσχ τό κείμενον... Χα
ριτωμένο τραγουδάκι ήταν καί τό «’Έ λ  βίτο» 
του Νίν

Τά ελληνικά τών Ριάδη, Σπάθη, Γεωργιά
δη, Βούρτση, Νεζερίτη, Σφακιανάκη καί Κα
λομοίρη ήσαν κατά τό πλείσίον δημοτικοφανή 
(έκτος τού τραγουδιού τού κ. Γεωργιάδη πού 
ήταν σέ στύλ βάλς όπερέττας γραμμένο) άν καί 
είχαν μερικά άπό αύ·ά κάτι επιφανειακά έφ~
φαί, πού θά μπορούσαν νά έλειποχν Π.χ. Σ ’
ένα τσάκισμα τής φωνής στό τραγούδι τοΰ 
κ. Βούρτση «Τά μελπζανιά» (άπό τόν τίτλο 
φαίνεται καί ή άνωτέρα άξία τής συνθέσεως:
μουσικοί Ψυχαρισμό ί  ) , τό δεξί χέρι τοΰ
πιανίστα παίζει «άττάκκα» κάτι άεροφιγούρες 
πού ό ταλαίπωρος κ Κυδονιάτης (ή <φωνή 
του Κυρίου του» οττήν δλη συνοδεία τών τρα 
γουδιών τής σολίστ) έπάλαισε, άγωνίσθηκε, ι
δίως τήν πρώτη φορά, γιά νά τά βγάλη πέ
ρα... Κατόπιν, στό τραγούδι Τού κ. Νεζερίτη 
«Σάν πάς στή βρύση», άκούμε ώς τελειωτική 
κατακλείδα σιό πιάνο μιά έπιπολαία κίνη- 
σι τριακοστών δευτέρων νομίζω, πού δέν 
μάς λέγει άπολύτως τίποτε. Εΐνε μιά μευ- 
σική κενολογία. "Οπως τέτοιου είδους «κινή
σεις» άκούονται «γραμμή» καί στό δημοτικο- 
φανές άλλά καί λαϊκόν Κερκύρας τού κ. Κα
λομοίρη. Τό δέ «Ντούρου— ντούρου» τρα
γουδάκι τού κ Σφακιανάκη εΐνε τελείως κοι
νότυπο, επιφανειακό καί χωρίς καμμιά άπο- 
λύτως αισθητική άξία.

Γενικά στό πρόγραμμα τής συναυλίας τής 
κ. Φωκά, παρακολουθήσαμε «τραγουδάκια» καί 
μόνον, ή δέ τραγουδίστρια στήν έκτέλεσί των, 
είχε : Προφορά (ντιξιόν) καθαρά έν πολλοΐς. 
Οί χαμηλές της νότες δέν ήταν γιομάτες. Τό 
«διο σχεδόν καί err’ άλλα ρεγκίστερ. Τά κρα
τημένα φθογγόσημα ήσαν δυναμι κώς μονότο
να. Δέν μπορούσε νά δώση ένα σωστό «πιά
νο— φόρτε» στό γνωστό κλεισίματος κι’ ά- 
νοίγματος σχήμα. "Αν Τραγουδούσε π.χ. «πιά
νο» ξεπεταγόταν άμέσως κατόπιν «φόρτε» 
καί τάνάπαλιν Δέν ιήν βοηθεΐ ή μονότονη 
«χροιά» κι’ ή φωνή της γενικά. Προσποχθεί 
μέ τήν τεχνική νά φΤιάση κάτι.Άλλ’ αύτό μονά
χα δέν άρκεΐ. Δέν νομίζει ή κ. Φωκά δτι εΐνε 
καιρός πλέον νά παραμείνη ή καλή μας κα- 
θηγήτρια τής φωνητικής μουσικής ;..

• **
Στις 9 ’Απριλίου παρακολουθήσαμε στο 

«Πάλλας» τή συμφωνική Κρατική όρχήστρα μέ 
τή οτύμπραξι τής «Χορωδίας ’Αθηνών» καί υ
πό τήν διεύθυνσιν τού κ. Οίκονομίδη, στά 
«Κατά Ίωάννην πάθη» τού Μπάχ (Σολίστ 
ήσαν αί κ.κ. Μιρέϊγ Φλερύ (σ πράνο), Ν. 
Φραγκιά—  Σπηλιοπούλου (κοντράλτο) καί οί 
κ.κ. Δελένδας (τενόρος), Εύστρατίου (βαρύ
τονος) καί Τζενεράλης (βαθύφωνος). Δυστυ
χώς ή δλη έκτέλεσι ς, δέν στάθηκε πάντα στό 
ύψος τού μνημειώδες αύτού όρατορίου, παρά 
τάς προσπαθείας καί τούς κόπους τού μαέ
στρου κ. Οίκονομίδη. Καί αιτία ήσαν κυρίως 
τά μέλη τής χορωδίας καί τής ορχήστρας 
Δέν πήγαιναν οί κύριοι αύτοί τακτικά στίς 
δοκιμές. ..

"Εχω πληροφορίες τόσον άπό τούς κύ
κλους τής Κρατικής όρχήστρας δσον καί άπό 
μή φιλικώς προς αύτήν διακειμένους, δτι άρ
κετά από τά μέλη τής όρχήστρας δέν έννοούν 
νά συμμορφωθούν προς τούς κανονισμούς τών 
δοκιμών. Δέν πηγαίνουν στίς τελευταίες, για 
τί, λέγουν, ξεύρουν. αύτοί τά «μέρη» των καί 
διότι έπί πλέον δέν «παίρνουνε πολλά» άπο 
τήν όρχήστρα καί άλλοι πάλιν διότι δέν τούς 
άρέσουν τά έργα πού έκτελοΰνται στίς συ
ναυλίες.  ̂ , ,

Στό σημεΐον αύτό, θά μου επιτρέψουν οι 
άναγνώσται μου μιά μικρή παρέκβαση, δεδο
μένου δτι δέν φταίει πάντα ό μαέστρος (στόν 
τόπο μάς τούλάχ ιστόν) άν τά έργα δέν 
«βγαίνουν» συχνά δπως πρέπει. Και λέμε στά 
μέλη τής όρχήστρας Αν̂  θέλετε νά εΐσθε 
μέλη τού άνωτάτου μουσικού μας Κρατικού 
όργίχνισμου, πρέπει νά εΐσθε και να σκεπτεσθε 
πρώτα— πρώτα κ α λ λ ι τ ε χ ν ι  κ ά !  
Τό έάν π. χ. στήν Τζάζ Α κέντρου, που 
παίζεται μερικοί, παίρνετε ένα και δυό ΐ- 
κατομμυρια τή βραδυά, δέν μάς λέγει το

ι

•γεγονός αύτό τίποτε καί γιά μιά τυχόν άνω
τέρα καλλιτεχνική άξία Τήν άξία αύτή τήν πή
ρατε καί τήν παίρνετε περισσότερο άκριβώς διό
τι εΐσθε μέλη τού πρώτου καί άνωτάτου Κροχτι- 
κού μας μουσικού οργανισμού. Καί ως εκ 
τούτου έχετε ύποχρεώσεις καί καθήκοντα. Κα
τόπιν : Τό έάν ξεύρετε τά «Ιμέρη» σας, έστω 
κι’ άπ’ έξω. δέν μάς ενδιαφέρει διόλου Ε 
κείνο πού μάς άπασχολεΐ κοοτά τήν ώρα τής 
έκτελέσεως εΐνε κυρίως ή θέσις, τά μέρη καί 
ιδίως τό δλον μιάς συνθέσεως. Σείς τότε, εΐ- 
οτθε άπλώς τά μέσα καί μόνον έξωτερικεύσεως 
καί άποδόσεως τών άνωτέρων γιά τό ε^τελου- 
μενον καλλιτέχνημα άπόψεω,ν τρίτων :  ̂ συνθέ
του καί μαέστρου. Εΐσθε «όργανα» καί τίπο
τε άλλο. Ούτε δέ, σάς έπιτρέπετε νά εκφέρετε 
γνώμες γιά Α ή Β σύνθεσί. Γ ι’ αυΤο άποφα- 
σίζει τό καλλιτεχνικό συμβούλιο, τό όποίον 
καί άναλαμβάνει γιά τόν έοχυτό του τις ευ
θύνες τών ποός έκτέλεσι ν έργων. Σείς θά παί
ζετε τά μέρη σας καί δεν θά μιλάτε για τί
ποτε άλλο Κ ι’ αύτό γιατί δέν εΤσθε κριτι
κοί καί δέν έπιτρέπεται νά κριτικάρετε έργα 
χωρίς τήν παρτιτούρα μπροστά σας. ’Άλλως 
τε στό προαναφερθέν συμβούλιον ύπάρχει ώς 
μέλος καί άνΤιπρόσωπός σας : 'Ο κ. Βολω- 
νίνης. Καί τή στιγμή πού ό τελευταίος συμ
φωνεί μέ τά άλλα μέλη τής κριτικής επιτρο
πής στό νά έκτελεσθή ένα εργο, έχετε σείς 
κατόπιν ι ε ρ ό ν  κ α θ ή κ ο ν  να πη
γαίνετε τρείς φορές τήν εβδομάδά εστω στις 
δοκιμές καί τσιμουδιά ! Μήν ξεχνάτε δέ. Κύ
ριο1. δτι η πατρίς μας έχει άνάγκην εντα
τικής άπ’ δλους μας εργασίας καί έχετε ύ- 
ποχρέωσιν νά ύπακούετε νά έκτελήτε σιωπηλοί 
τό καθήκον σας καί προ παντός νά μή στρα- 
€ 'μουτσινιάζετε !.. .

Τά ίδια σχεδόν θάλεγα καί στ’ άξιότιμα 
μέλη τής «Χορωδίας ’Αθηνών». Τό έάν ή Α 
σοπράνο ή ό Τενόρος ή ό μπάσσος κλπ,, μέ
λος τής χορωδίας «ξεύρει τό μέρος του», εΐνε 
κάτι πού τό άγνοούμε Εκείνο πού μάς έν- 
διαφέρει εΐνε κυρίως τό πώς θά «βγή» κατά 
τήν έκτέλεσιν τό σύνολον. Επομένως γιά νά 
έπιτύχη τελείως τό τελευταίο, οφείλουν τά 
•άξιότιμα μέλη τής χορωδίας, νά πηγαίνουν 
σέ δ λ ε ς τίς δοκιμές. Μή νομίζΓυν δέ 

-έπι πλέον δτι εΐνε καί καμμιά εύχαρίστησι 
στό μαέστρο ή δοκιμή Είνε ξεθέωμα μεγα
λύτερο άπό τό δικό τους. Γιατί, κάθε φορά 
πού χτυπά τή μπαγκέττα στό άναλόγιό του 
καί «κόβει» στή μέση τήν έκτέλεσι γιά νά 
ξαναρχίσετε, ένας Θεός μονάχα ξεύρει τί ά- 
γωνία έχει στήν ψυχή του μέσα γιά τή θέ
σι κι’ άν τελειωτικά θά «κάτση» τό μέρος 
αύτό. Μήν τά νομίζετε λοιπόν τόσο εύκολα 
τά πράγματα Μη θέλετε νά ρίχνουμε δλο τό 
βάρος τής τυχόν άποΤυχίας μιάς δημοσίας 
μουσικής έκτελέσεως, στό μαέστρο καί μόνον. 
Φταίτε καί’ σείς. περισσότερο μάλιστα συχνά, 
παρά ό τελευταίος Γιοττί δτοτν άπό τούς 20 
άς πούμε τενόρους, πηγαίνουν στίς δοκιμές 
πότε πέντε καί πότε δέκα κλπ., άπό δέ τήν 
άρχήστρα τήν μιά άπουσιάζει τό φλάουτο, τήν 
-άλλη τό δμποε καί οίίτω καθ’ έξής πώς θέλε
τε κατόπιν ό μαέστρος νά μπορέση νά ίσοφα- 
ρίση τούς ήχους γενικά, γιά ν’ άποδώση συγ 
χρόνως κάτι; Ποιος φταίει τ ό τε ;...

Τό νά λέτε στούς γνωστούς σας καί στά 
σολόνια, Δεσ-ποινίς μου «Ξεύρετε είμαι καί 
.μέλος τής Χορωδίας ’Αθηνών τού κ. Οίκονο
μίδη» εΐνε βέβαια ώραΐον πράγμα καί σάς 
συγχαίρομεν γ ι’ αύτό. Ναι άλλά Δεσποινίς, 
άναλαμβάνετε συγχρόνως καί υποχρεώσεις, 
άλλά καί καθήκοντα άπέναντι τής Χορωδίας 
<χύτής, καθώς έπίσης καί άπέναντι ένός κο
λοσσού σάν τόν Μπάχ. Μην περιφρ'νήτε έ- 
ττομένως καί μή θέλετε ν’ άγνοήτε τίς μελέ
τες, τούς κόπους, τίς άγωνίες τά ξενύχτια 
καί τις λαχτάρες ένός μαέστρου πού άναλαμ- 
^άνει τήν μεγάλη εύθυνη έκτελέσεως τών «Κα- 

. τά Ίωάννην πάθη» τού Μπάχ Εΐνε τρομερό 
δύσκολο πράγμα αύτό. Βοηθήσατέ Τον λοιπόν 
μέ τήν ψυχή σας, μέ αύτοθυσίες, μέ έντατική 
έργασία έκ ■ μέρους σας καί νά εΐσθε βέβαιοι 
πώς έμεΐς οί κριτικοί θ’ άνοχγνωρίσουμε τήν 
εύγενή προσπάθειά σας καί θά πούμε άρκετά 
έπαινετικά λόγια γιά τήν συμβολή σας στήν 
έκτέλεσι τού μεγαλουργήματος αύτου τού 
Μπάχ. Πράγμα πού δέν μπορούμε νά τό πού
με τώρα —  δυστυχώς ! Γιατί ή έκτέλεσι δέν 
επέτυχε : ΤΗταν μονοκόμματη καί χονδροκομ-
μένη, κΓ αύτό γιοττί & μαέστρος πρόσεχε πώς 
νά μήν «πέσετε έξω» κυρίως Τί νά κάμη ; 
Σάμπως πηγαίνατε στίς δοκιμές δλοι ;

Έάν δέν άπουσιάζατε, πισΤευω πώς θά 
μπορΓύσε 6 κ. Οϊκονομίδης νά μάς δώση 
£κτός τής άοιαο τού μπάσσου +  χορικόν καί 
όρχήστρα (άρ. 60 τής παρτιτούρας. ’Ασταθώς 
καί γιά τά δυό μέοη σολίστ καί χορωδία) 
καί άλλο σ-χετικό, δπως τό ύπ’ άριθμ. 48. 
Δεύτερον : Δέν θά ήταν ή χορωδία  ̂ τοσο
«φόρτε» πάντα καί ιδίως δταν τραγουδούσε με 
όρχήστρα, άλλά θά εΐχε τόν καιρό ό μαέστρος 
νά σάς καταστήση προσεκτικούς σχετικώς και 
νά σάς δώση τίς όρθές δυναμικές διακυμάν
σεις. Τρίτον Στά «χορικά» δέν θ’ άκού- 
γαμε τήν ιδία πάν^α γραμμή άποδόσΓως. άλ
λά θά παρακολουθούσαμε μεγαλυτέραν ^0,fK»7 
λίαν στήν έκφρασι Καί τέταρτον : Έτό 6π
άριθμ. 56 «Χορικόν» δέν θάσασθε τονικώς ά- 
σταθεΐς, δπως καί είσαστε στήν έκτέλεσι.

Οί πέντε σολίστ, . τραγούδησαν τά μέρη 
καί τίς άριες των μάλλον θεατρικά, παρά στό 
6αθυ άλλά καί άπέριττο θρησκευτικό υφος 
τού έργου του Μπάχ. *Η κ. Φραγκιά μάλι
στα έχει αδύνατη φωνή καί άπέτυχε στην ό
ριά της (τήν παρατράβηξε καί λίγο), υπ̂ _ ά
ριθμ. 11 Ό  Ευαγγελιστής (τενόρος) σε διά
φορες θέσεις τής άφηγήσεως δέν ίντουαριΓρ 
τθαρά καί σέ ώρισμένες θεσεις των υπ ά

ριθμ. 39 καί 49 ρετσιτατιβων του («Κοι ό 
Χριστός άπήντησε», « ’ Ιησούς ο εκ Ναςαοε 
βασιλεύς τών Ιουδαίων») ήταν τελείως σεν- 
τιμεντάλ, δπως άλλως τε καί ό βαρύτονος στο 
«Τετέλεσται» _ , „

Ή  όρχήστρα στήν ύπ’ άριθμ. 19 αρια του

τενόρου, ένφ παίζει ττουττί» άπό τής δια
στολής 52 κ. έξ. σταματά γιά νά συνεχισουν 
τήν συνοδείαν Τού σόλο τενόρου άνά έν πρώ
τον έγχορδον τού κουϊντέττου εγχόρδων +  2 
κόντρα μπάσσα !.. .Μόλις στήν τρίτη δια
στολή προ τού τέλους τής άριας στό «φόρτε» 
τού Μπάχ, μπαίνει ή δλη ορχήστρα. Γιατί 
άρά γε νά γίνουν αύταί αί άλλαγαί καί «διορ 
θώσεις;» fO βιολοντσελίστας πάλιν, στήν ύπ’ 
άριθμ. 58 άρια τής Κοντράλτο «έλυωνε» καί 
«ζαχάρωνε» στήν άπόδοσι τού σόλου του συν
οδείας. Γιοττί αύτή ή τόστ) «αίσβαντικότης ;» 
Τό σόλ·' του άλλως Τε άκουγόταν καθαρά καί 
δέν υπήρχε λόγος νά μάς τό φωνάξη...! Δέν 
θάπρεπε δέ ό κ Οϊκονομίδης νά κάμη τόσο 
«σαματά» σέ μιά άπλή περιγραφική μουσική, 
δπως εΐνε ή υπ’ άριθμ. 61. Τό δέ τρομπόνι 
δέν υπήρχε λόγος νά σηκώση ψηλά τό δργα
νο γιά ν ’ άκούσουμε τάχατες καλύτερα _ τόν 
«φόρτε» ήχο του. . Αύτές οί κακές συνήθειες 
τής Τζάζ ν'μίζω πώς πρέπει νά λείπουν άπό 
τήν Κρατική μας συμφωνική όοχήσ'ρα.... 

Γενικά ή έκτέλεσι ς ήταν «θορυβώδηο» καί 
δχι στό αυστηρό θρησκευτικό υφος του έργου, 
δπως, φοτντάζομαι θά τό ήθελε καί ό κ Οί- 
κονομίδης, άν τόν βοηθ'υσαν όμως οι κ κ. τής 
ορχήστρας, σολίστ καί χοοωδοί. ..

Κ Ω Ν ΣΤ  Ο ΙΚΟΝΟΜ ΟΥ

Ή  θεατρική 

ζωή στό Παρίσι
Σύμφωνα μέ πληροφ'“ρίες άπό τό. Παρίσι 

στίς άρχές τού Ίανουαοίου έλειτούογουν στη 
γαλλική πρωτεύουσα 48 θέατρα. 15 ^Μουζικ 
Χώλλ. 51 μεγάλοι κινηΜα^οΥράφοι, 6 αίθουσαι 
καν^σονέττας καί 3 ιπποδρόμια

Έ ξ  άλλου ίδούθη νέος διπλός θεατοίκο ·̂ »- 
πό 'όν τίτλον «’ Ιδεολογικον θέατοον» πού έ
χει σκοπό -»ήν ποοανωγή θεάτοου άνώτερης 
υφηο, πνευματικής καί θρησκευτικής^

Ό  Άνδρέας Μπρυλέ έξελέ^η πρόεδρος τοΟ 
Συνδέσμου Διευθυντών τών Παρισινών θεά
τρων.

Εί»· τό θέατρον «Όντεόν» έπαίχθησα** εις έ- 
λευθέοαν με^άφρασίν τού Άουγκουστ Ντυπ'υι 
αί «Τραγυνίαι» τού ΣοψοκλεουΓ

ίχετικώς υέ τό έογον "ού ’Ανδοε'υ Ρουσεν 
"Αμ-Στράιι-Γκράυ που έδόθη σΤό Αθ^ναιον. 
λέγεται δτι πρόκειται περί μιάς έκ τών με- 
γαλυτέρων άποκαλύψεων τού 1943. παραπλευ- 
ρως προς τίς «Μυϊγες» τού̂  Σάρτρ και τόν 
«ΈνΤιμώτατον τού Πεπυς» τού Γ  Κουτυριε.

*0 νέος θίασος τού Ρεγκαίνπου διευθύνεται α 
πό τόν Κριστιάν ΚαζανΤεΜ. έπαιξε τρν *Αμ- 
φυτρίονα είς τήν αίθουσα Ρεκαιχιέ^ Προς τού
τοι ς προεκήρυξε διαγωνισμόν διά τίς σκηνογρα 
φίες καί άμφιέσεις τού γάμου τού Φιγκαρω 
πού ποόκειται νά παίχθή είς 150 παραστάσεις 
καθ’ δλην τήν Γαλλίαν.

Θίασος Ελλήνων Φοιτητήν έπαιξε είς ~δ 
θέατρο Πιγκάλ τήν «Κατσ,,~’·ν τού Κωνστ. Δαγ 
κίτση (τελείοφοίτου τ*··*· - ^' επιστημιου  ̂•’’ων
Παρισίων). Πρόκειται ί έργου ελληνικής υ-
ποθέσεως πού διαδρααα ίζε^αι στόν Πείραια. 
Οί έρμηνευταί ήσαν αί δίδες Ποπταδοπουλου 
και "Ελλη Άκίλονλου καί οί _ κ.κ Γ. _ Kc»- 
τογιάννης. Κώστας Λιόσης και Η Λούρος.

Τήν 15η» Ίανουαοίου ή Κωμεντι Φρανσαις 
Εδωσε δύο εογα ΤοΟ Μολιέοορυ έπ' εύκαιρια 
Τής 322ας επετείου άπό -ής γεννησεως του.

Οί θεα'ρικ'ΐ κοιτικο! έξακολουθοϋ» να ΰπο- 
γραμιιίζου» τήν έπι"υνίαν που εΐγε ’ ο εηγη 
τοΰ ΚΧωντέλ «Παπούτσι άπό Σατέν», ενα άπο 
τά λαυπρό^ερα ερνα πού ίδοθρσαν ποτε άπη 
τήν Γαλλική Σκηνή Παρ’ ολον οτι δ 'Ο Μ ί ή 
παοάστασις πεο'ι ·άς 5 «o^n.oour■· ωοας (32 
ρΐκόνες) τό κοινόν, ώς παοατηρρει 6 _ Ρε*ε 
Πυονάλ, -ό παρακολουθεί χωοις να του δ 
Φεύγη οίίτε αιά λέξ.ο κσι το χειροκροτεί με 
δλη τήν καοδιά του. Έξαίπεται ή άξ.οσηαε.ο- 
τος ποοσπάθεια τήε έομηνευσεως -πς 6̂ 0,α  ̂
πα.νείται ή δμοιογένεια και ή σοβαροτης. _ 

Έ ξ  άν«θέτου -ό κοινον *<αί η κοιτικη * σι" 
νονται ένθουσιασμέ'οι άπό -λ δευτεο- εογο 
τού Μ-ντερλά- : ·0 Γυιός Κανενο--» που δόθηκε
στό θέατρο Σαίν Ζώρζ.

! Π Ε Ρ Μ Μ Ν A N T  j
;  :
• ’HvvurmevTic διαρκείακ
• Ταΰτοχρόνως θεραπεύεται και ή ·

| ΨΑΛΛΙΔΑ I
• ·
;  Άπό τον μοναδικόν καλλιτέ- j 
ΐ τέγντίν — Κομμωτήν ·

I ΔΙΑΜΑΝΤΗ
:  :
S ό όποίοο έργάζεται προσωπικω; ·
! είς τό μικρόν έργαστήριον του · 

ΑΚΑΔΗΜ ΙΑΣ 86 
! Τηλέφωνον 32-638
• ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΝ Τ Σ ΙΚ Λ Η  ·
• ·• ■*
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ΐ ΤΑ Θ ΕΑΤΡΑ  ΜΑΣ |
:  ;
J  A iV A SK A . ( Συγκιρότημα θ. Πιοητα&οττούλιοιυ — Β. Αύλωνίτη). ;  

«Ο Ι Μ ΥΛΩ Ν ΑΔΕΣ». Διασκευή Α. Για^αμά. Μουσική Ποβτα ;
• δοπτούλου. S 
:  :
Ϊ  ΑΛΙΚΗΣ*, (θίασος Μοοσουρη—Ά ρώ νη ). «Ο Α Ρ Χ ΙΣ ΙΔ Η Ρ Ο Υ Ρ  ;
!  ΓΟ Σ »  τΐαΟ Γ. Όνέ.
:  :
• Α Ρ ΓΥ Ρ Ο ιΠ Ο Υ Λ Ο Υ . (θίαισο,ς Άργυροιταύλου). « ΕΞ Η  Σ Κ Ε Τ Σ »  S 
; τοΟ Ψαθα. * ·
; ΐ
• Α Π Ο Λ Λ Ω Ν . (Μουσική κωμωδία). «Η ΤΥΧΗ Τ Η Σ  M A P ΟΥΛΑ Σ». Ζ
Ϊ  ·
;  Β Ρ Ε Τ Τ Α Ν ΙΑ .  (θίασος Κατερίνας ’Ανδ;ρεά&η). « Ε Ρ Α Σ Τ Η Σ  5 
ί ΑΠΟ Χ Α ΡΤ Ο Ν Ι»  τοΰ Ντε&άλ.
ί ϊ;  ΕΘΝΙΚΟΝ,. «ΣΤΗ Ν  ΚΑ Ψ Α  ΤΟΥ Κ Α Λ Ο Κ Α ΙΡ ΙΟ Υ »  τοΟ κ. Συνα ί 
;  δινοίΟ. !
!  :
ϊ Κ Υ Β Ε Λ Η Σ ,  (θεαίτρική μουσική εταιρία ’Αδελφών Καλουτδ — · 
j Φιλιππίδιτ} — Μο?κρή — Κοκκίνη,- Μαυρέα;). «ΤΟ ΗΥΛΟ Β ΓΗ  ΐ 

Κ Ε  ΑΠ' ΤΟΝ Π Α Ρ Α Δ Ε ΙΣ Ο » . Μουσυκή κωμωδία Ά λ . Σακελ · 
Σ λαρίου. Μουσική Μ. ©εοψανίδη. ;
• :
• Μ Ο Ν Τ ΙΑ Λ . (Μουσικό συγκιρότηιμα Ή ρ. Xavrtla — I. Σπάρτα J  
;  καυ». «Η ΓΚΟΛΦΩ». Μουσιικό ε’ιθΰλλιοι. Διασκευή Όρ. Λάσκιου. ί
£ Μο-υσική Γ. Βΐχάλη. ·
• :
• Ο Λ Υ Μ Π ΙΑ . (Λυριική Έβνιική Σκηινή). ί
; «ΡΕΑ ». Μελόδραμα τοΰ Σ ααάρα. ί
;  :  
ί ΠΑΝΘ ΕΟ Ν . (Μανωλίδου — Βεά!κης — Παπάς— Δενδραμής). ! 
°  «Α ΓΑ Π Η Τ ΙΚ Ο Σ  Τ Η Σ  ΒΟ ΣΚ Ο Π Ο Υ Λ Α Σ»  τοΰ Κοροιμιη(λα.
• J
• ΠΑΓ?,Α·Ι·ΩΑΝΝΟΥ. (θίασος Μηλιάδη — Κρεδατά— Πατρικίου J

Δουκία). « Σ Α Ν  Η Κ Α Ρ Δ ΙΑ  ΠΟΝΑ». Ότιερ'έττα τιοΰ Χατζηια, ϊ 
5 ττο̂ στόλου.
• ;
• Ρ Ε Ξ .  (Θίασος Μαρίκας Κοτοπούλη). «ΦΟΥΣ Κ Ο θΑ Λ Α Σ  Σ  I Ε  Σ »  ·
• κωμωδία τοΰ Δηιμήτρη Μπόγρη. S
:  · 
: Τ Ε Χ Ν Η Σ . ( ΣκηινοΟέτηις Κ. Κούν). « ΕΞ Η  Π ΡΟ ΣΩ Π Α  ΖΗΤΟΥΝ ;
• Σ Υ ΓΓΡΑ Φ ΕΑ »  τοΟ Λ. Πιραντέλλσ. ;
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Η π*ευ ιατική ζωί

Τά βιβλία
"Λ ο ΰ μ π ε ν,,: -  “Ενα 
ηθικό έργο !

Πνοή ττνευματικής υγείας, σέ μιά έττοχή ττου 
ή νοσηρότητα, ή δουλική μίμηση κι’ ό καμττ:τι- 
νισμός κυριαρχούν, άποτελεί \ό τελευταίο βι
βλίο τής "Ελλης ’Αλεξίου ττού βγήκε μέ Τον 
ιχίτλο «Λοΰμπεν» άττό αόν έκδοτικό οικο «Γλά
ρο». ΕΤνε τό εργ- ττου ερχεται νά Θύμηση σ’ 
αΰτους που τό ξέχασαν, μέσα στήν παραζάλη 
τής προχειρολογίας δ11 ή τέχνη είνε προ παν
τός πνευματική οϋσία και περιεχόμενο Δένεΐνε 
ανούσια κα'ασκευάσματα χωρίς ηθικό βάθος 
σάν κΓ αΰ.ά πού μάς έδωσαν σέ πλησμονή 
σ'.ά σκληρά αύτά χρόνια οί περισσότεροι άπό 
τούς έπαγγελματίες κατασκευαστές, Τίύς ψευ- 
τοτεχνΐτες. Τό «Λούμπεν» προδίδει μία ρωμα
λέα δημιουργική ψυχή, ϊνα συγγραφέα πού 
ζυμώνει τό έργο Του άληθινά μέ τό αίμα τής 
καρδιάς ’ ου. προβάλλει πλα’ειά ηθικά προβλή 
ματα και ποό παντός φέρνει στήν λογοτεχνία 
μας ζωντα,ό καί παλλόμενο τόν θηλυκό τύπο, 
τοΰ περίφημου Τουρκόγιαννου πού μάς ειχε δω 
σει ό Θεοτόκης Έδώ ή «Πεντάμορφη» ή γυ
ναίκα είνε ό ύπος τής άνεκ. ικό .ητας, τής ά- 
γαθόιητας καί τής καλωσύνης μιάς καλωσύ- 
\ης δμως πού δημιουργεί «έγκληματίες» στό 
περιβάλλον της, πού έκτρέφει τήν σκληρότητα 
καί τήν απαθλίωση ης ψυχής. Ο «Πεντάρφα
νος» καί ή «ΠενΓάμ'ρψη» οί δύο κεντρικοί τύ
ποι Τού έργου μέ τήν ψυχική τους άνισότητα 
εΐνε δύο ζωντανοί άνθρωποι, δυό σύμβολα πού 
ή σύγκρουσή ίους έχει ηθικό νόημα. Δίνει ά
φορμή σέ γόνιμες ψυχικές άναταραχές 'Ο ά
ναγνώστης αίσθάνε αι τον εσωτερικό του κό
σμο νά πλ'υτίζϊται. νοιώθει τήν άξία τής άλη- 
θινής τέχνης, γοητεύεται μά κΓ ώψελεΐται. 
Γραμμένο άπό ζεσ’ ή καοδιά άλλά καί μέ αι
σθητική άρτιό η α —  ύφος, εκφραστικά μέ
σα—  τό βιβλίο αύτό εοχεται νά πάρει την θέ
ση του άνάμεσα στά «νεοκλασσικά» βιβλία τής 
νέας λογο εχ ίας μας. Δεν έχει καμμιά σχέ
ση μέ 'όν γλυκαναλατισμό, τήν κενή φρασεο
λογία. Τις σαπουνόφουσκες τών τελευταίων χρό
νων Είνε έργο θεμελιωμέν:, ζωντανό, καί

προ παντός Ελληνικό. Εχει δλη τήν ει>- 
σθησία τής φυλετικής μας ψυχής, τού περιβάλ 
λοντός μας, Γ ι ’ αύτό καί ή έκδοΤική του έπι- 
τυχία — β' έκδοσίς σέ λίγες βδομάδες μόνο—  
εΐνε ή πιό πανηγυρική άπόδειξη τής άνοτγνώρι- 
σης άλλά καί τής άνακούφισης πού αΐσθάνθηκε 
τό πνευματικό μας κοινό. Αύτό πού ξέρει νά 
έκτιμά τό άληθινά καλό καί ηθικό βιβλίο.

Λ.
— Ε Κ Δ Ο Σ Ε ΙΣ .  Δ ΙΑ Λ Ε Ξ Ε ΙΣ  κλπ —  Πλη- 

ροψτρούμεθα δτι σέ λίγο κυκλοφορούν τρία νέα 
βιβλία του. κ. Θράσου Κασίανάκη. Δύο άπο 
τόν έκδοτικό οΐκο τού «Γλάρου» καί ενα crrro 
τόν οΐκο «”Αλφοο> Πρόκειται γιά δυό σειρές 
νέων διηγημάτων καί μία σειρά έπιλογής άπο 
τό παλαιό του εργο.

— Βγαίνουν άκόμα τάβιβλία «Γλυκοχάραγμα» 
Του κ Μ. Λουντέμη άπό τόν Οΐκο Κολλάρου, 
μιά σειρά νουβέλλες των νέων πεζογράφων ά
πό τόν «Γλάρο» καί μιά σειρά βιβλίων νεοελ
λήνων διηγηματογράφων άπό τόν Οΐκο τοΰ 
«Ώρίωνος».

— Στήν Άρχαιτλογική Εταιρία δόθηκε τήν 
περασμένη Κυριακή ή διάλεξις τού κ. Ν. Πα
πά «Εισαγωγή στήν νεοελληνική ποίηση και 
λογοτεχνία».

— Κυκλοφόρησαν καί έδώ έπιμεμελημένα τά έ- 
παρχιακά περιοδικά : «Όδυσσέας» πού βγαί
νει στόν Πύργο άπό τόν «Πυργιώτικο Παρνασ
σό», μέ τήν έπιμέλεια τού γνωστού λογοτέ
χνου κ. Τάκη Δόξα jcai τά «Μακεδονικά 
Γράμματα» τής Θεσσαλονίκης Καί τά δυό 
περιέχουν έκλεκτές συνεργασίες.

— Ή  έ'κδοσις του «Νουμά» πού τήν περίμε- 
ναν δλοι μέ έξαιρετικό ένδιαφέρο άνεβλήθη δι* 
εύθετώτερο χρόνο Μιά αιτία εΐνε καί ή διαρ 
κής άνατίμησις τοΰ χαρτιού.

— Μέ ένδιαφέρο περιμένουν δλοι τά άποΤε- 
λέσματα τού ποιητικοΰ διηγηματογραφικοΰ κα» 
κριτικού διαγωνισμού πού προεκήρυξε ό «Σύν
δεσμος Ελλήνων Λογοτεχνών». Οί σχετικές 
πληροφορίες λένε δτι ύπέβαλαν εργα στόν διοπ 
γωνισμό καί καθιερωμένοι λογοτέχνες, έπιδιώ 
κοντας τό χρημοττικό έ'παθλο.

— Στόν Πειραιά βγήκε άπό τόν νέο κ 
Κ. Άγγελόπευλο μία μικρή μελέτη του γιά 
τό έργο τού ειδυλλιακού ποιητή κ. Νίκου Χαν» 
τζάρα



Σημειώσεις
τοΟ Δεκαπενθημέρου

C e /\t e d

Τό «Θέατρο» εμφανίζεται σέ 
μιάν έποχή έξαΜρετικά δύσκολη 
νια τον τόπο μας. ’ I διαίτερες εΐνε 
ή αντιξοότητες πού συναντά στό 
δρόμο τιη,ς κάΒε εκδοτική προσπά
θεια. Το θερμαίνει ή φιλοδοξία νά 
συγκεντρώσει γύρω του δλους ε
κείνους πού φλέγονται άπό μιάν 
εΰγενή έπιθυμία νά ίδοβν τά θεα
τρικά καί γενικώτε,ρα τά πνεύμα 
τικά μας πιράγμίατα, νά παίρνουν 
ενα σωστό προσανατολισμό καί 
©έλει νά γίνει τδ γε(ρό ώ η μ α πά
νω στό όποιο θά στηιριιχτιεϊ δ,τι 
κοολο μάς κ:ληροδότησί: ή τχροττο 
λεμιική παράδοστι κια;ί ή γέφυρα 
πού θά φέρει τήν κλιηιρονομίοιν 
βΰτή, μέσα άπό τά χαΊλάσιματα 
τών συγχρόνων καιρών, στό φω 
τεινό, τό_ ζωντανό καί καινούργιο 
δρόμο τής Αΰριον. Στήν προσιτά 
θειά του αύτή τό «θέατρο» βρήκε 
πρόθυμη, τή συνδρομή όλων εκεί
νων τών πνευματικών στοιχείων,' 
πού τά δονεί ό ίδιος πόθος καί τά 
κινεί ή ϊδια στοργή καί άγάπη 
γιά. τόν πνευματικό μας πολιτι 
σιμό. Πρός δλους αύτιούς τούς πα 
ράγοντες, τό «θέατρο» εκφράζει 
άπό τή θέση τούτη, τίς εΰ/αριστί 
ες τοιυ. Τό πρώτο μας φύλλο, εν
δέχεται νά παρουσιάζει ατέλειες 
κα'ι ελλείψεις, θά  τίς κρίνει μέ έ 
Επιείκεια ό άναγνώστης, άν σκε 
φτεϊ δτι κοντά στις άλλες, εΐνε 
μεγάλες καί _οί τεχνικές δυσχέρει 
ες τών καιρών. 'Η επιμελής μας 
προσπάθεια γιά συνιεχή βελτίωση 
δεν θά λείψει. Καί στό δεύτερο 
και στά επόμενα φύλλα, πιιστεύ 
ουμε δτι τό «θέατρο» θά εΐνε σέ 
αλα του άρτιώτερο.

 ̂, ****** ,
Τό Εθνικό θέη.τοο στρέφεται node t i  

έΧλίϊνικά εργα. Αύτό Ιιδήλωσε -/αθχοά 6 
δ̂ ευβυντfic του ·/.. Ν. Λάσκαβης. Έτ :. 
ΐΧπζ ναμΚουιμε πώς ποαΎματσποιοϋμε νζ- 
λόιεροι τό πνεύμα της αποστολής τρυ. 
Καί κανείς νσμ'ίζ&υμε δέν εχε; καί δέ. 
μπ;:εΤ v i έγτι αντίθετη γνώμη, Εθνι
κό θέατ,ρρ θ̂ά πτι nob παντός εθνική πχ- 
ραγωγνί. Καλλιέργεια xrt.ί άνχτττυ'Υί τρΟ 
νεοελληνικοί! δραιιατικου λόγου. Άν -fi 
rpoiLiari αυτή εΐ-/ε γα-ραγθΑ άπό τά πρώ
τα γρόνια της ίδρύσεως καί τής λειτουρ
γίας του, θά ιιπορρ&σαηε νάγααε σήιιερα 
νεώτερο θέατρο, νέα συγγραφικά ταιλέντα. 
\έα στοιγεΐα ικανά γιά ν’ &vairo5£ot>v 
τή θεατρική παράδρση. Έν® τώρα..

*  *  ** * * * * *

Πρέπει νά βρεθή ενας τρόπος νά έ 
ξασφαλίξεται στά χέρια τοΰ θεατή τό 
θεατρικό πρόγραμμα. 'Υπάργουν πολ
λοί καί τό παρατηρήσαμε αύτό αρκετές 
Φορές—■οχι 6ε6αια.... μαυραγορίτες— 
που φεύγουν άπ’ τό θέατρο χωρίς -νά 
ξερουν r ποιοι ήίΐαν οί ηθοποιοί πού 
πήραν μέρος στή παοάσταση. Αύτό γιά 
τούς νέους ήθοποιούς, αύτούς πού μο
χθούν γιά νά δημιουργήσουν τώρα 
μιά̂  υπόσταση, είνε κάτι πολύ σημαν
τικό. Γ ι ’ αύτό ̂ νομίζουμε πώς κάτι πρέ 
J1EEI νά γίνη ώστε ή διανομή τών ρό
λων να μη μένη γνωστή μονάχα σ’ αδύ
τους που μπορούν νά δώσουν ένα γε* 
oc «πουοιμπουάρ» καί νά ποοιμηθευ- 
θούν «να πρόγραμμα.

εκμυοτηοεύετοτΛ, τής πρρκαλέαανε... άδια- 
αρισία—θοΰ. Κύριε, φυλακήν τφ -στάιιατί 
μρυ!— ) μά δέν παιραλεΛτει πρτέ νά άπρ- 
καλέση ή'ίοποιούς^μαΐητές τούς καλλιτέ
χνες τ&ϋ θεάτορυ.

Μά τέλρς πάντων. Κε Άλκη, δέ θ’ ά- 
ποφρ.σ£'σετε καμμιά φρρά νά δώσετε άιτο- 
Λυτηριρ ο”· αύτά τά μαθηταρούδια γιά νά 
μπορούν νά λέγωντρτί άκαδηιμαϊκοΐ πολϊ- 

Α̂ντε λριπόν! Βάλτε τό χέοι στήν 
καροιά σας καί κάμετε τή μεγά'λη χει
ρονομία. Δέν ςέρετε πόσο ά0ΥΗΧονοΰμε..

*  *  *******
_ Πολύ ώρα la ua: σκιτσάρει δ κ. Φα- 

θα:: τίς ;τηλ·ες φιλολογικού πεοιο-
οικου τούς εκπροσώπους της πνευματικές 

wtof)c. Μόνο πού. ακιτ-σώροντας τόν 
κ. ώΞνόπουλο, ε̂ ααε ma παράλειφη γι,χ- 
.'■ΐ  ̂ Ξ̂οαστός άκα<5γ)]ΐαϊκός δέν π̂ οε σιό 
λαιαό του ενα νέο ποιητή ,ιιονάγ*, οποκ 
υποστηρίζει δ κ. Φ’αθας. Είναι καί fi Παυ- 
/ινα·. Μέ ιχόνΎ] τή διαφορά πώς τό 6ea- 
τρικο̂ εοΎο τής̂  τελευταίας ά-ιώβηκε νά 
·03ΐ τα φώτα τής ράίίπας και πολύ ιχας 
αναστάτωσε, και ‘iu-άς καί τόν κ. 2κου- 
λούοη. a<(ij τό θεατρικό εργο τοΟ ποίΥΠΌϋ 
-̂ θύματος δέ φαίνεται νά βρίσκει τό δρό- 
■ιιρ γιά τή σ/7; γ, παρ’ δλρ, πρύ έιΕασΦά- 
λισε τίς εύλργίες τοΟ σεβαστού Άκαδη- 
μαίκρϋ, πρΰ δεν παύει νά τά μνηασνεύη 
στά̂  σηωειώαατά τρυ α:·0 καί τή Στέλλ/ 
Βι^λάντη. Τί σκληροί, ποδ είναι άλήθεια 
ωερικοί - μερικοί θιασάρχες!

*******
Στήν τελευταία «Νέα Εστία» διαβά- 

Cpu-με .ενα σηωείωιια σχετικό μέ τή δια-, 
μάχη πού έγινε μετα-Β των θεατρικών
κρ'.τικδν 2π. 'Μελα καί Άχ. Μα,μάκη 
αα· b'/oc καί «Πανθέου» άφ’ ετέρου, Ό 
συντάκτης τρΰ σημειώματος χίϊίρετΚρ·'- 
τας τή νίκη της «Έί,ώσεως θεατρικών 
κριτικών» κρούει τον κώιδωνα του κινδύ
νου- .καί συνιοτα καί ;τίς λογοτεχνικές 
οργανώσεις νά προσέξουν καί «νά προ
λάβουν κάβε άνάλογη παρεκτροπή». Μά 
γιχτί ,'ορυβήθηκε στά καλά καθούμενα ό 
συντάκτης τρΰ σημειώματος ; Μήπως καί 
οι κριτικοί λογοτεχνικών έργω,, άπειλοΰν- 
τ_αι άπό κανε.αν : Άλλά οί κίχηιμένοι 
λγ/ ■̂9γο;εϊνεί: ux- είναι άκακα άρνιά.
Move πού τελευταία άρθρργραφούνε πολύ 
συννά γιά τήν άποστολή τής κριτικής
στον τόπο μας κι’ αύτό φαίνεται νά στε- 
ναχωρή τρυς αυτοδιοοισμένους κριτικρύς 
Sr. λογοτεχινίας μας. Τι νά γίνη δ
μως: Τπομονή!

Μικρά θεατρικά νέα
Ζωηρότατη προμηνύεΤαι ή καλοκαιρινή θεα-

ι ^ \ : ; ι τ 'ς τ  f  > μώσε,ζ ™εΐνε μεγάλες Συνολικως εΓ»ε γνωστό» uivo, 
Ρτι ?α λειτουργήσουν συγκροτήματα

«ΜουσούοηΙ Τα Ι ψ Τρα .« 'Α>^Ρεάδη», «Λυρικόν» 
«Ρέξ». ’ Τρανόν», «Γκλόρια» καί

λ„ΜΓοοΤ°  8\ΡΓ °  Ανδρεάδη θά τταίξη ό « ‘Ε 
λεύθερος καλλιτεχν,κός οργανισμός» Μ ’ iwi
maaon? Τ·Δ δ>ακεκρ,μένη -ιτρωταγωνίστρια 6 
θ,ασος Ανδρεάδη θά ττερ,λά6α στή θεο.νή
■Απϊ°ν μεγ,αλο ua? Βεάκη, τόν κ. Γιάννη 
Αττοατολιδη τον κ Θάνο Κωτσόπουλο, τόν κ 

Χοπζ.σκο, „ ν κ Φαρμάκη, χόν κ. Ζωγράφο 
και Ις κυρίες Θαλεια Καλλιγά Σμάρω Στε-
τοττόύλουΚσ' εν&εχ0μέν^  ^  * Μαρίκα Ραυ-

, ,Η εναρξις τών παραστάσεων θά γίνη
£ a £ V ν?άΡ,<ΜΓ  <<Κυρία ? έν μέ Ρελλει» που ετται ε̂ για τελευταία φορά πρό βετίας ή κ
^ ε Γ Κπαίε£° τ01Γ·0υλη « 'Κ 7™ ?»  πού
ώ  i  μεγάλΊ  επιτυχία

- ί * Ρ Εαδη· Θ άκολουθηση ή „ω- 
Μ ,xcu Σαβουαρ «Ή  όγδοη γυναίκα τοΰκυανοττωγω νο ς»# ϋ

— 'Ως τρίτον εργον θα δοθή τό «"Ερως ά- 
γρυιτνε.» ίου Ντε Φλέρ. ζ

~ J hv * W a 5j v Μέ μέλλε.» θα σκηνοθετή 
Π κ. Πελος Κατσελης, συνεργαζόμενος 

εκτάκτως με τον θίασον

σ ο Γ Ϊη Υ ^ Αυ-,Κ0ν>\ ? ά εγκατασταθη νέος θία- 
λ  >  ̂ ς τ,*£ς ‘‘· Μανωλίδου και του κ. Πα-

λ , ναΡ̂ ·ς τ“ ν τταραστάσεων θά γίνη ίΐ
με τις «ΜαριονεΤτες» του Βόλφ ή μέ μίαν 
' “ Τ ’ ’ 0 ’  «Σ κηνών» άπό τό μποέμικο 6ίο,>
Ο * Τ  ετο.'μαζει ό„ κ ρενάτο Μόρντο.Ο θίασος θα παιξη κ.- £να έρΥΟ τοΰ Ξενο- 

πουλου, ίσως την ^’Ανιέζα» η τόν «Πε,ρα-

Μερικοί κριτικοί μας. δταν δέ μποροΟ- 
■νε για πολλούς καί διαφόρους λόγους, νά 
χτυπήσουνε άνοιχτά μιά καλλιτεχνική 
•προσπάθεια, μεταχειρίζονται γιά δπλρ 
τους τή συγκατάβαση. Μιλάνε μέ τή ©αο- 
ιιακερή έκείνη σιίμπά'θεια, πού δείχινει ί  
μεγάλσς γιά τόν μικρόν, πού ιμόλις Ηε- 
κινάει.

Τήν Τδια ταχτική άικολουθάει πάνττ 
καί δ κ. Άλκης θρύλος δταν γοάφη γιά 
τίς παραστάσεις τού «Θεάτρου Τέχνης». 
Δέ μιλεΐ βέβαια γιά έρ-ασιτεγνισιμό. δπως 
έκανε συστηματικά ενας δ'λλος κριτικός 
(άπουσιάζων εύτυχώς), οδτε τήν ένοχλοδν 
τά καθίσματα τοΟ θεάτρου, πού φαίνεται 
νά μήιν Ιχουν φύλλους. οδτε εχει άντίρ- 
oran γιά τά έργα, πρύ άνε6ά£ει δ κ. 
Κούν (έκτός άπό τό ϊργρ τοΟ Κάντγρυελ 
πού οί σεξουαλικές ,:κηνές του. δπως αας

-τά Φιλολογικά Νέα» τής «Βραδυνής» 
διαόάσαιμε πρό καιρού πώς «*& Δείνα ποιη
τής μέ τ̂ήν «Αγροτική ■συ'μφωνία» του 
παρουσιάζεται δ σπουίδαιότερρς διεκδικη
τής τού _έπάθλου Παλαιμα». Τό πράγμα 
δέν μάς έκαμε έντύπωση άφοδ είναι γνω
στό τοΐς̂  πασι πώς αύτές τις συνταραχα- 
κές ειδήσεις τίς στέλνουν στις έφημερί- 
οες οί ίδιοι οί.ποιητές, αύτοδιαφηιμιζόμε- 
•νοι u’ αύ’τόν τόν τρόπο. Τό κακό είναι 
δαως πώς ή κριτική επιτροπή τοδ «’Ε 
πάθλου Παλαμά» έδωσε τά βοα.βεΐο στό 
Δελή. γιατί Φαίνεται δέ διαβάζει «Βρχ- 
δυνή» καί δ νεώτερος Ησίοδος έμεινε 
στέ. κ.ούα τοδ ; ουτρού. Πάντως δ ;έο; 
™;τ,τής δέ φαίνεται νά στεναχωρέ’θηκε 
γι’ αύτό. Καί τό νά είσαι διεκδικητής 
Ινός τέτοιου βραβείου είναι μεγάλη δουλειά.

,  ,   ̂ '  ********
, .? ,nXLS έιρημερίδες μαθαίνουμε

πως ιδρύθηκε «ί’πό̂  ΰπερτριάκοντα λο- 
γοτεχνών»  ̂ κίχινούργιο λογοτεχνικό 
σωματεΐο_ μέ την έπωννμία_ «"Ενωσις 
λογοτεχνών». Τό ποάγμα είνε βέβαια 
εΰχαοιστο γιατ'ι δείχνει πώς έχουμε 
μεγάλη σοδειά άπό λογοτέχνες και 
μάς θυμίζει παλιούς καλούς καιρούς 
που μερικοί ποετάστοοι άποφασίΕανε 
αΥ Ι πατάρι ιμιάς ταβέρνας στό α-φε— 
σβΰσε τη^δημιουργία συλλόγου πού θά 
έβαζε στη ̂  θεσι τους χά κακώς κείμε
να. Με μια μικρή διαιρορά δμως : Οί 
καημένοι εκείνοι ξεκινούσανε μόνο ά
πο καλλιτεχνικά ιδανικά καλά η κακά 
άδιάφορο; ’Ενώ σήμερα ό καυγά,- είνε 
νιά τό πάπλωμα. Γιατί καθώς μάς πλη 
οοφοροϋν οί έφίκιεοίδες μόλις ή «"Ενω- 
σις» ιδρύθηκε έζήτησε άπό τό Κράτος 
την οικονομική του ένίσχυση καί έλα
βε σχετικήν ύπόσχεσιν. Καλοφάγωτα 
λοιπόν !

ic  - τ^ν ? έσ{ν το°  παλαιού «Τριανόν» τής 
οδου Ιπποκρατους κτίξετα. ενα καινούργιο θέ-
•Αοώνη°υΑ α ™ Ρ0 6νομα "'ί’ζ κ' Μ“ ·ρηςΑρωνη, η οποία φεύγε, στό τέλος τής σαι-
Υασθίΰί Τ° ν Λ ασ°  Μου° ούΡΠ «α> θά συνερ-γασθημε τον Αημητρη Χέρν. ·ο θίασος μέ
σκηνοθέτη τον Γιαννούλη Σαραντίδη, συγκα- 
ταλεγει μεταξύ των στελεχών του τήν κ. Xpt- 
σΐινα Καλογερ,κου, την Νόρα Μπαστιέ, τήν 
θαλεια Κευρη, την Στάσα Ίατρίδου καί τούς 
_·κ· Βοκο6*τς, Πατταγ ι αννόττουλον κ ά καί 

εΐνε ενδεχόμενό νά παίξη καί μιά μουσική κω- 
'μωδια στο τέλος της θερινής περιόδου

— Μέσα εις τό ρεπερτόριό του έχει συμπε- 
ριλαβει την «Νανα» του Ζολα καί τήν παληά 
επιτυχία του γαλλικού θεάτρου «Αδελφή 
πολυτελείας» πού έπαιξε προ έτών μ’ έ
πιτυχία ό Βασίλης Λογοθετίδης.

- cO τελευταίος αυτός θ’ άποτελέση καί τό 
καλοκαίρι τό βασικό στοιχείο ενδιαφέροντος τοΰ 
θιάσου Κοτοπούλη, ό όποιος άφοΰ άνεζήτησε 
διάφορες θερινές στέγες υάλλον θά μείνε 
και εφέτος στς «Ρέξ». *Η μόνη γνωσθεΐσα 
εως σήμερον μεταβολή του είνε ή έπαναπρόσλη 
ψις του ζευγους Τσαγανέα.

— Ό  Άργυρόπουλος, ό όποιος άνεβάζει σή
μερον στο ομώνυμο θέατρο τής όδου Ίπ- 
ποκρατους» τά«Σκίτσα τήςέποχής» τθυΨαθά έτοι 
Μοζετα1 διά τήν καλοκαιρινήν έργασία του είς 
τη~ «Γλόρια». rH εναρξις τών παραστάσεων 
του θιάσου Αργυροπούλου θά γίνη μ’ έλληνι- 
κο εργο. πού δπως πληροφορούμεθα θά είνε ή 
καινούργια κωμωδία του συγγραφεως τοϋ 
«Πρωτευουσιάνου» κ Γ. Ρούσσου

ot^o έλληνικό έργο τιτλοφορείται 
«Προικοθήρες» καί αποτελεί μιά καυστική 
σατυρα τοϋ ζητήματος τής προίκας καί τήςπλη 
Υ*Ίζ , 7*!*», ττροικοθηρίας, θά δώση δέ τήν ευ
καιρία είς̂  τόν Άργυρόπουλο νά διαπλάσση έ
να πολύ ενδιαφέροντα τύπο άνθρωπου που ΰ- 
π^φέρει τά πάνδεινα έξ αιτίας τοϋ κοινωνικού 
αύτοϋ θεσμοϋ.

— Τό «Θέατρον Τέχνης» πού έστερήθη τής 
κ. Στεφοτνίδου, άλλά άπέκτησεν έκ νέου τήν 
κ. Χατζηαργύρη δέν εΐνε άκόμη γνωστόν πού θά 
στεγασθή τό καλοκαίρι. Γίνεται λόγος ό ύπό 
τόν κ. Κάρολον Κούν καλλιτεχνικός οργανισμός Γ 
ν* άκολουθήση τόν κ Κώστα Μουσούρη καί 
ατό θερινό θέατρό τοϋ.

— Τά έργα πού θά παρουσίαση τό καλοκαίρι 
ό κ. Κούν εΤνε τά «Χαρούμενα νειάτα» τοϋ 
Πελέ, ή «Έρμίνα» τοϋ Άνού·γ και ή «Σπασμέ
νη στάμνα» τουΚλαίστ.

— Είς τό θερινόν i  κ.Μουσούρης θάέμφανισθγ

μ· ανασυγκροτημένο» θίασον. Πρωταγωνίστρια 
του θα εινε η κ Μιραντα πού άφοΰ παίίη σέ 

/ ε ρες μαζυ μέ τόν κ. Γληνό τόν «Τα'ρτοΰ 
?. ... ς Τ°  \  Εθνικό» θ' αποχώρηση στ'ις 30 
Μα,ου πε υ λήγει τό συμβόλαιό της κα'ι θά 
συνεργασθη ενα χοονο μέ τόν κ. Κώστα Μου- 
σουρη. Την βασική δυάδα. θά συμπλήρωσή 6 
κ. Χρισίοφορος Νέζερ.

A0r<¥> τής συμμετοχής Το0 τελευταίου ό 
θίασος αποφασισε νά έπαναλάβη uiav πρό έ-
Παν,ήμ1εΥη !,νΓ επ'τυΧ.1'Χν ΤΟ“ τόν «Μάριο» τού Ποινιολ. Θα ξαναπαιξςυν ό Μουσούρης κα! ά
Νεζερ την δε Φανη θά ύποδυθή ή κ. Μιράν- 
τα Απο τους πρώτους διδάξαντας θά έπα- 
νεμψοινισθη και ο άνηκων κατά σύμπτωσιν 
εις τον θίασον κ. Ν Βλαχόπουλος, στό μέ- 
ρος του Πανις. μ

. — ' °  «Μάριος» θά πα.χθή ώς δεύτερο έργο 
- ο - H ./ vaP5'i τής καλοκαιρινής σαιζόν του θιασΓυ Μιραντας —  Μουσούρη θά 

γίνη με το καινούργιο εργο Τοϋ κ. Ά λ  Αι- 
ΛΜρικη « Ο άγνωστος Θεός» ©· άναβιβασθή 
οε ως τρίτον το γνωστόν γερμανικόν εργον « Ο 
εισαγγελεύς Χάλλερ». ΡΥ

Διά τά μΓυσικά θέατρα δέν είνε δυνατόν 
να γίνουν ά σφαλείς προβλέψεις Θετικοί είνε 
μεχρι στιγμης μόνον δύο θίασοί, ό όπερεττι- 
κος Φωτ Σαμαρτζή είς τό όμώνυμον θέα- 
■τρον με την κ. Μαρίκα Κρεββατά καί τούς κ. 
κ. Μηλιαδη, Δούκα καί Πατρίκιου καί ό έπι- 
θεωρησιακός Μαυρέα —  Αύλωνίτη —  Ίατρί- 
δη εις αό «Περροκέ».

, τελευταΐον αύτόν θίασον θά υε-
τασχουν η Νΐιριντάουα, ή κ. Τζένυ Άρσένη 
και ή κ Μαρικα Νέζερ.
Λ« ^5xf ,KC( στελέχη τοϋ συγκροτήματος
θα ντουμπλάρουν και είς τό «Λούξ». ’Εναρκτή
ρια εργα καί γιά τά δύο αύτά θέατρα γρά
φουν οι κ κ Άσημακόπουλος, Στιυρόπουλος, 
Παπαδουκας. Θ’ ακολουθήσουν έργα τών κ.κ. 
Γιαλαμά καί Γιαννουκάκη.
„ 0 τελευταίος γράφει καί τό έναρκτήριο
έργου του έπιθεωρησιακοϋ συγκροτήματος τού 
^  Ρμη^ 7100 τό άπαρτίζουν βασικώς οί κ κ. 
Κυριάκος, Σπαρίδης, Διανέλλας καί ή κ. 
Φωφω Λουκά

— Τό θέατρο «Σαμαρτζή» θ’ άνοιξη τήν θε 
ρινη σαιζόν μέ τήν γνωστή όπερεττική έπιτυ- 
χια «Ροζίτα» τοϋ κ Σακελλαρίδη.

“ Στά άλλα βαριετέ καί μουσικά θέατρα 
δεν εχει άκόμα θετικά ξεκαθαριστή ποιά συγ
κροτήματα θά στεγάσουν καί τί έργα θά παί
ξουν. Οί ζυμώσεις εΐνε ζωηρές, άλλά δέν έ- 
φθασαν σέ συγκεκριμένα καί πλήρη άποτελέ- 
σματα.

— Τό νέο θέατρο «Τριανόν» θά εΐνε ο
πωσδήποτε έτοιμο μέχρι τοϋ Μάίου, ώστε στις 
25 ίδίου μηνός πού αρχίζει ή θερινή θεατρ,κη 
σαιζόν να λειτουργήση

-Τά μέχρι τούδε έξοδα γιά τήν κοχτασκευη 
του ξεπερασοτν τά δύο δισεκατομ. δραχμών.
, Τ~ ,^ψετος οί μισθοί τών ηθοποιών εκτός 
άπο έλαχιστες έξαιρέσεις λογαριάζονται είς 
α συμβόλαια μέ άριθμόν είσιτηρί-

ων Δηλαδη ^αλλος έμισθώθη μέ πληρωμήν 15 
εισιτηρίων, άλλος με 17 κ. 0. κ. Τά ρεκόρ· 
αποδίδεται σε γνωστή βεντέτα τίς έλαφράς 
σκηνης η ί,ττιι,α ύπέγραψε συμβόλαιο μέ 40 
εισιτήρια την ήμέρα.

Δύο άλλα θέβτρα ετοιμάζονται. "Ενα στήν 
συνοικία Πετραλωνα άπό τόν γνωστό νέον θεα 
τρικον επιχειρηματία κ Φέτση μέ τήν καλλι
τεχνική διευθυνσ, τού κ. Θ. Παπαδοπο'ύλου. Θά 
στέγαση βαριετέ Το δεύτερον είς άλλο σημεί 
ον της πολεως πρόκειται νά στεγάση θίασον- 
Μουσικής Κωμωδίας
,, ~  Ε.να μικρό ειδύλλιο έπεσφραγίσθη μέ τά 
ανθη της λεμονιάς. ·Η γνωστή βεντέτα τής 
Λυρικής Σκηνης δις Καίτη Βερώνη έτέλεσε 
τους γαμους της μέ τόν συνάδελφό της κ.
Αγ Μαυροπουλο Τούς νυμφικούς στεφάνους 

αντηλλαςεν ό έπ’ άδελφή γαμβρός τής νύμφης 
μαέστρος κ. Μ. Θεοφανίδής.

— Καί έπικείμενος έπίσης ψιθυρίζεται ό 
γάμος μιας άλλης συμπαθούς ντίβας Tcu ελα
φρού θέατρου μέ γνωστόν βιομήχανον.

Η δίς Ριτα Δημητρίου άπέρριψε πλου
σιοπάροχες προτάσεις νά παίξη σ' ενα άπό 
τα σοβαρώτερα θεατρικά συγκροτήματα, *Απ6- 
φασις της είνε νά μήν έμφανισθή στήν σκηνή 
επι του παρόντος.

— Ρεκόρ εισπράξεων έσημείωσε στήν τιμη- 
τικη του 6 κ. Ν. Μηλιάδης. Έβεβαιώθη δτ»
128 έκατομμύρια δρ ^ταν ή ταμειακή του μό
νον κίνησις.


