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*0 συγγραφέας τοΰ «Κοντσέρτου»

Χέρμαν Μπάρ
τοΰ έργου πού θα παίχτη την Τρίτη 
γιά πρώτη φορά στό Βασιλικό δέατρο
"Αρθρο τού Β ' Σκηνοθέτη τοΟ Βασιλικού 
Θεάτρου κ. ΤΑΚΗ ΜΟΥΖΕΝΙΔΗ

Στή γραφική πόλη Λίντζ πάνω 
στό Δούναβη κι’ άπό πατέρα συμ
βολαιογράφο, γεννήθηκε ό Χέρ- 
μανν Μπάρ στίς 19 ‘Ιουλίου 1863, 
καί παρακολούθησε μαθήματα φι
λοσοφίας, νομικής καί πολιτικής 
οτά Πανεπιστήμια τής Βιέννης,τοϋ 
Γκράτς καί τοΰ Βερολίνου. Ταξεί- 
δεψε πολύ στή Γαλλία, ’Ισπανία,
Μαρόκο, Ρωσσία καί σ’ δλη τή δι
άρκεια τής διαμονής του στή Βι
έννη δπου καί πέθανε στά 1934,
Οπήρξε συνεργάτης τής «Νέας έ- 
φημερίδος της Βιέννης» καί τής 
«Αυστριακής Λαϊκής έφημερίδος».

Μέσα άπά δλο του τό έργο ξε
χύνεται δ Ιδιόμορφος έκεΐνος καί 
τόσο γνώριμος παλμός παρ’ δλο 
πού δ συγγραφέας κατάγεται άπά 
Σιλεσούς γονείς. Αύτή του δμως ή 
προέλευση κάνει τδ έργο του νά 
διακρίνεται άπδ τά δημιουργήματα 
τών σύγκρονών τουΑΰστριακών,μέ 
τά Σιλεσιακά στοιχεία ποΰ τδ χα
ρακτηρίζουν. Ό ίδιος ό Μπάρ έ
γραψε κάπου πώς οί ποιητές τής 
ΣιλεσΙας «ένοιωθαν στίς ίδιες τους 
τίς άρτηρίες τδν παλμδ δλων τους 
τών δημιουργημάτων», καί γι’ αύ
τά ίσως τδ έργο του διέπεται άπδ 
μιά παράξενη τραχύτητα καί άντο- 
χή καί δημιουργεί πιότερο ένδια
φέρον σέ σύγκριση μέ τά έργα 
τών συγχρόνων του τής Κάίζερ- 
οτάντ.

Ή ένεργδς άνησυχία πού είναι 
τδ γνώρισμα τών γερμανών συγ- 
γραφέως πού κατάγονται άπδ τή 
Σιλεσία, άπδ τούς δραματικούς καί 
λυρικούς ποιητές τοϋ «Μπαρόκ» 
μέχρι τών άδελφών Χάουπτμαν καί 
Στέρ, διαφαίνεται μέσα στό έργο 
τοϋ Μπάρ καί τδ κάνει νά ξεχωρί
ζει άπδ τήν μακάρια παθητικότητα 
τών Βιενέζων «καφενόβιων - λογο
τεχνών» τοϋ τέλους τοΰ 19ου αΙ- 
£·\·α. * . . . . . .

Πολύπλευρος καί παραγωγικός 
6  Μπάρ δούλεψε ο’ βλους τούς το
μείς τοΰ θεάτρου τής έποχής του.
•Υπήρξε δραματικός συγγραφέας, 
κριτικός, σκηνοθέτης καί διευθυν
τής θεάτρου. "Ενας άπά τούς ή-

ρωάς του, ό γιατρός Κ. Ντούρ, 
(στδ έργο «Μάϊστερ») έκφράζει 
μέ τοΰτα τά λόγια τδ πιστεύω τοϋ 
ποιητή γιά τήν πολύπλευρη παρα
γωγικότητα: «Θάπρεπε ό άνθρω
πος δταν πετύχει τδ ένα νά ξα- 
ναρχίζρ άμέσως τδ άλλο κλπ».

Ζωντανός άνθρωπος ό Μπάρ βρέ 
θηκε πάντα στίς πρώτες γραμιιές 
τών πνευματικών ρευμάτων τής έ
ποχής του, καί θερμός ύπέρμαχος 
κάθε καινούργιου. Μαζύ μέ τόν Ο. 
Μπράμ καί τδν Α. Χδλτζ ίδρυσαν 
στά 1890 τήν «έλεύθερη σκηνή» 
πού στάθηκε δ προμαχώνας τοΰ να- 
τουραλιστικοϋ δράματος στή Γερ
μανία. Γιά τήν έπιβολή τής νέας 
αύτής αισθηματικής τάσης άγωνί- 
στπκε μέ τδν Ιδιον ένθουσιασμό 
πού άγωνίστηκε άργότερα γιά τδ 
ξεπέρασμά της. Γιόρτασε τδν Ιμ
πρεσιονισμό καί έπειτα δίδαξε τδν 
έξπρεσιονιομό. Πιστός στήν θεμε·· 
λιώδη του άρχή φρόνιτισε νά μή 
μένει «ποτές δ ίδιος» καί μέ χαρά 
πάντα πετοΰσε άπδ πάνω του τδν 
χτεσινδν έαυτό του γιά νά μπορεί 
«νά χαίρεται τδ αΰιριο».

Γι’ αύτή του τή φαινομενική 
άστάθεια πολλοί τδν παρέβαλαν 
μέ τούς «μεταμορφωτές άρτίστες», 
κι' αύτό γιατί δέν μπόρεσαν νά 
συλλάβουν τδ βαθύτερο περιεχό
μενο τοΰ ποιητή.

Ό Μπάρ άντιμετώπιζε καί δούλε
ψε τούς διάφορους «ίσμούς» οάν 
άπλές έναλλασσόμενες έκφραστι- 
κές μορφές μιας καλλιτεχνικής δη 
μιουργικής προσφοράς πού δέ θέ
λησε νά προσδεθή μοιρολατρικά 
στό άρμα μιάς τάοης. ’Ακούραστος 
μελετητής ήταν μαζί εύστροφο καί 
δυνατό μυαλό, καί ένώ έμεινε πι
στός στίς βαοικές άρχές άπ’ τΙς 
δποίες ξεκίνησε, άντλοΰσε δ,τι νό 
μιζε σωστά καί άξιόλογο άπδ τή 
«υςική έξέλιξη τφν^αίσθητικών, τά
σεων.

'Αλλος ήρωας στδ έργο του «ή 
Φωνή» έκφράζει τήν πειθαρχημέ- 
νη αύτή άναζήτηση μέ τοΰτα τά 
λόγια «Δέν μπορώ νά φανταστώ 

(Συνέχεια οτήν 6η σελίδα)

Τά ζητήματα 
της έβδομάδος

Ό  Γενικός Διευθυντής τβΰ Βασιλικβΰ ©εάτρβυ κ. Κ Μπαστιάς ένω άπαντά στόν Δήμαρχο Ά δ η λ ω ν  
κ. Άμ6ρέσιο Πλυτά κατά τήν έπίδβσι τβΰ μεταλλιβυ τής πόλεως ’Αθηνών στήν Κρατική Σκηνή πβύ

γι’ αύτήν γράφβυμε σ’ άλλη σελίδα

Ο ΦΡΑΝΙ ΛξΧΑΡδιηγείται στα «Παρασκήνια»
τή ζωή του καί τό έργο του
Μιά έξαιρετικοΰ ένδιαφέροντσς συνομιλία του έν Βιέννη συνεργάτου μας 
κ. I. Βεργωτή μέ τόν συνθέτη τής «Εϋθ υμης Χήρας» κ. Φράνς Λέχαρ

ρασκηνίων», ώς διαπιστευτήρια! καί 
πηρα τήν άγουσαν πρός τά γραφεία 
τοϋ Ορών Λέχαρ.'

«Πώς νά τόν προσφωνήσω! I»  σκε-

ΛΥΟ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΏΤΕΣ

»«Ριχάρδος Γ
στό Βασιλικό θέατρο
«Ήλέκτρα»
στό Ήμικρατικό θέατρο Κοτοπούλη
Κριτικά σημείωμα τοΰ κ. ΠΟΛ. ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ

Ή άφιέρωσι τοΰ περασμένου φύλ
λου τών «Παρασκηνίων» στδν 
πανηγυρισμό τής Θιασαρχικής 
τριακονταετηρίδος τής κ. Μα

ρίκας Κοτοπούλη έδημιούργησε τήν 
καθυστέρησι χάρις στήν όποία δη
μοσιεύονται οτό σημερινό φύλλο τά 
κριτικά σημειώματα γιά τό «Ριχάρ
δο Γ '»  πού έδόθη είς πρώτην στδ 
Βασιλικό θέατρο τήν προπερασμέ
νη Πέμπτη καί γιά τήν «Ήλέκτρα» 
Τής όποιας ή πανηγυρική πρώτη ά- 
πδ τήν Μαρίκα καί τό θίασό της έ
δόθη τήν έηομένη τής πρώτης τού 
«Ριχάρδου Γ '» . Αύτή ή συνθήκη 
δέν έπιτρέπει νά διατεθή διά τά 
δύο κριτικά σημειώματα ό χώρος 
πού θ’ άπαιτοΰσε μία άξιά των άνά 
λυοις καί πού θά μποροΰσε νά δια 
τεθρ άν δέν τύχαινε νά πρέπρ νά 
δημοσιευθοΰν καί τά δύο ατά ίδιο 
φύλλο. 01 άναγνώσται λοιπόν θα 
συγχωρήσουν — έλπίζω — τήν άνα- 
γκαστική έλλειπτικότητα τοϋ πα
ρόντος, διά ν ’ άκολουθήσρ τήν.... 
χρονολογική τών παραστάσεων 
σειρά.
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«ΡΙΧΑΡΔΟΣ Γ '»  ΤΟΥ ΣΑΙΞΠΗΡ.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΙ ΚΑΡΘΑΙΟΥ
Θεωρούμε τήν ύπόθεσιν γνω 

στήν. Ό «Ριχάρδος Γ '»  εΐνε τό τε- 
λευταϊον άπό τά Ιστορικά δράματα 
τοΰ μεγάλου τραγικοΰ. "Εχει τά ε
λαττώματα δλων του τών Ιστορικών 
δραμάτων. Ός τόσον εΐνε τδ 5ημο 
φιλέοτερον καί τό μόνο πού μπο
ρεί άκόμη νά στέκεται παιζόμενον 
σήμερα, καί τούτο χάρις είς τάν 
τρομερόν χαρακτήρα πού άποτελεϊ 
τό κέντρον τοΰ έργου τόν διαβολι
κόν «Ριχάρδον Γ '» . Ή τραγωδία έ- 
γράφη άπδ τδν Σαίξπηρ πρός τόν 
άποκλειστικόν σκοπόν νά κολακεύ- 
σρ τήν βασιλεύουσαν τότε τής Άγ-ι 
γλίας μεγάλην ’Ελισάβετ. Άναδη- 
μιου,ργός ή ’Ελισάβετ τοΰ βρεττα- 
viwoO μεγαλείου, μόλις έχουσα συν 
ΓΓρίψει τήν άντίπαλόν της Στούαρτ, 
νικήτρια τής άηττήτου Ισπανικής 
ι4 ϋΐ6δας είνε Α ήπόγονος αύτοΰ

τοΰ Ρίτσμονδ πού έμφανίζεται είς 
τδ έργον τελικός νικητής τοϋ Ρι
χάρδου Γ '.  Δι’ αύτό ό τελευταίος 
καί ζωγραφίζεται ώς φοβερόν καί 
τρομερόν τέρας άπό τδ όποιον ά- 
πήλλαξε τήν ’Αγγλίαν ό πρόγονος 
τής βασιλευούοης ’Ελισάβετ, μεγά 
λης άλλως τε έπί πλέον χορηγοΰ 
καί εύεργέτιδός τοϋ Σαίξπηρ καί 
τοϋ θιάσου του, θιάσου «ήθοποιών 
τής Α. Μ.».

Αύλικός Ομνος καί θεατρική κο
λακεία, νά τί εΐνε ή τραγωδία αύ
τή, ή τελευταία σχεδόν καί ή καλ
λίτερη σίγουρα άπδ τΙς τραγωδίες 
τοΰ Σαίξπηρ.

οο
Ό «Ριχάρδος Γ '»  εΐνε ή άνυπέρ- 

βλητη θεατρική ζωγραφιά ένδς τρο 
μειροϋ, μοναδικού στδ παγκόσμιο 
θέατρο χαρακτήρος, ένδς άνθρώ
που δύσμορφου, δυνατώτατου, έξυ
πνου καί παμπόνηρου άλλά καί πα 
τριώτου καί φιλόδοξου καί άκαρδου 
καί άπιστου καί άσυνείδητου.Ένός 
άνθρώπου ό όποιος εΐνε «ό έαυτός 
του μόνος», τρομακτικόν φαινόμε- 
νον πλάσματος έχοντος μόνον μυ
αλό καί διόλου καρδιά, δπως τδ «ά- 
πόρριγμΰ» αύτό πού ήταν ό δούξ 
τοϋ Κλώστερ καί έγινε διά μέσου 
φόνων, άτιμιών καί αΙμάτων δ «Ρι
χάρδος δ Γ ' τής ’Αγγλίας» διά νά 
σκοτωθρ μέ τδ σπαθί στδ χέρι άλλά 
νά ταφρ άθλια σάν σκυλί σέ μέοος 
πάντοτε άγνοηθέν κάπου στδ Μπό- 
ογουαρθ, άπό τόν πρόγονο τής ’Ε
λισάβετ τών Τυδώρ, τδν Ρίτομοντ.

Ό κ. Καρθαΐος τόν Ριχάρδο Γ ',  
ώς χαρακτήρα τδν θέλει κατά τινα 
τρόπον «δικαιούμενο». Είς τά δύο 
άρθρα πού δημοσίευσε σχετικά, ττά 
«Παρασκήνια» πρώτον, στδ έπΙοη- 
μον έπειτα πρόγραμμα τοΰ θεά
τρου, γράφει : «Γιατί δπως είπώθη- 
κε, ό Ριχάρδος δέν εΐνε χωρίς ή
θική συνείδησι μά δπως καί στή λαί 
δη Μάκβεθ ή συνείδησι του δέν ά- 
φήνει τή φωνή ν ’ άκουοτρ παρά 
μόνον δταν αύτός κοιμάται...»

Εΐνε ή άποψις — καί τά λόγια — 
’■ .(Συνέχεια οτήν 4η ο&λίδα).

ΒΙΕΝΝΗ. Νοέμβριος. -  Είχα πάντοτε 
κατά νοΰ ν ’ άποσστείλω στά άγαπητά 
(«Παρασκήνια» μία μου συνέντευξη μέ 
κάποια καλλιτεχνική άζία τής Βόννης 
άπά έκείνες πού ή έζέχουσα 
θέση καί ή παγκοσμία φήμη 
τους, έζασφαλίζουν δλο τό κ€ 
ρος καί τό άδιαφιλονεΐκητσ 
τής γνώμης τους.

’Ομολογώ δμως, δτι παρ’ δ
λη μου τή καλή διάθεση, έμε 
να γιά πολύ καιρό άναπσφάσι 
στος. ‘Η άλήθεια εΐνε δτι δέν 
φιλοδόξησα ποτέ μου δάφνας 
ρεπορτάζ... άλλά οτή περίπτω 
σι αύτή τά μεγάλο «emmbarrei 
du cholx», δέν μ; άφηνε νό 
στρέφω τή προσοχή μου σέ ώ 
ρισμένη προσωπικότητα. ΕΙνι 
τόσες πολλές καλλιτεχνικές 
φυσιογνωμίες στή Βιέννη!...

Όπόταν, τόν περασμένο Αϋ 
γουοτο έτυχε νά διαβάσω τά 
ευχάριστο γεγονός, τής άνα- 
στάσεως τής όπερέττας στάς 
•Αθήνας, άπό τόν νεοκαταοτι- 
σθέντα θίασον «Οπερέττα 
Πρωτευούσης». Ιδιαιτέρως Λ 
έκλογή τής πρεμιέρας του μέ 
τήν “Εύθυμη χήρα» έκαμε νά 
τρέζη ά νους μου στό μου
σουργό τηςΙ.... τάν πρυτα- 
νι όλων των Βιεννέζων συν
θετών όπερέττας, τόν Φράνς

Καί τότε οκέφθηκα, δικαίως, 0·
πώς μία συνέντευζις μέ τόν ίν  ΐ  .......
μάγο τής όπερέττας, δημοσι· 
ευομένη στάς στήλας τών *  ί«* <
«Παρασκηνίων» θά έφθανε στή * 
κατάλληλη ψυχολογική στιγ
μή I

Μή άρεοκόμενος έζ Ιδιοσυγκρασίας 
εις άναθολάς ώρισμένων καί λογικών 
άποφάσεών μου έθαλα παρευθύς οτή 
τσάντα μου ένα δυό φύλλα τών «Πα-

*0 Φράνς Λέχαρ

πτόμουνα στό δρόμο. Μέ τό «Κύριε 
Λέχαρ ;» πολύ πεζή προσφώνησις, ά- 
πευθυνομένη σέ μία παγκόσμιο φή
μη! Προσφώνησις πού μυρίζει λιγάκι

γραφειοκρατία1... Μέ τό «Κύριε ’Αρ
χιμουσικέ» ούτε I Πώς εΐνε δυνατόν 
άλλωστε νά ύποβιθάσω μιά δόξα στά 
χαμηλά έπίπεδο άπλοϋ άρχιμουσικοΟ 

όρχήστρας καφενείων! δπως 
τούς άνομάζουν-έδώ. Έ ν  τή 
άδημονίςι μου, ό νοΟς μου 
έστράφη πρός τήν "Αλγε
βραν τής μουσικής! τήν Ι 
ταλική γλώσσα. «Μαέστρο!» 
Μάλιστα αύτή εΐνε ή μαγική 
λέζις πού τά περικλείει δλα. 
Μαέστρο! άποκαλοϋσαν τόν 
Βέρδι I καί τόν Πουτσίνι! 
«Μαέστρο ντιβίνο» (θείε διδά 
σκαλε) άποκαλεί δ Μεφιοτο- 
φελής τά Ύπέρτατον "Ον, 
atov πρόλόγο ιr.s 
τοϋ Μπόϊτο. Εύχαριστημένος 
τώρα άπό τόν έαυτό μου, έ- 
τάχυνα τό βήμα.

Ό διευθυντής τών γραφεί
ων τού Φράνς Λέχαρ πού 
συνέπεσε νά γνωρίζω προσω
πικώς άπό προηγούμενη έ
παφή, δταν είχα άγοράσει 
μερικά Σπαρτίτα πού μοϋ έ- 
χρειάσθηκαν, μ’ έδέχθηκε 
διαχυτικότατα.

—Ή  έπίσκεψίς μου, Χέρν 
Ντιρέκτορ τοΰ είπα έζ άρχής, 
έχει σήμερον διαφορετικόν 
χαοακτήρα. "Ηλθα μόνο γιά 
μιά όλιγόλεπτη συνέντευξη 
μέ τόν «Μαέστρο» χάριν τών 
άναγνωοτών τών «Παραοκη- 

,*[£ νίων» τοϋ μοναδικού καλλι· 
Γ τεχνικού φύλλου πού έκδί- 

δεται στάς ’Αθήνας. Καί άνοΙ- 
ξας τή τσάντα τού παρουσί
ασα τά «Παρασκήνια».

—Δυστυχώς, Χέρν Προ- 
φέσσορ, μοΰ άπήντησε άφοΰ παιρε- 
τήρησε προσεκτικά τά διάφορα 
«κλισσέ» μέ προφανές ένδιαφέρον,

(Συνέχεια στήν 6η σελίδα)

ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΣΥΝΔΗΜΟΤΗ ΤΟΥ

Ηάπβνβμή τιμητικβΰ μεταλλίου 
έκ μέρβυς τβΰ Δήμβυ ’Αθη
ναίων πρός τέ Βασιλικά ©έ- 

ατ-ρβ δέν είχε τήν εννβια μιάς τυ
πικής πράξης, άλλά τήν έκπλήρω- 
ση ένός κ«8ήκβντβς τής έλληνι
κής πρωτευβύσης ηρές τύ πρώτο 
θεατρικό "Ιδρυμα τής Έλλάδβς, 
πβύ μέσα οέ τέσβ λίγβ χρβνικό δι
άστημα έπέτυχε ν’ άνυψώση τή 
θεατρική Τέχνη σέ τέτβιβ σημείο, 
ώστε νά πρβκχλέση καί τβύς έπαί- 
νβυς τής διεθνβΰς κριτικής.

Ό  κ. ’Αμβρόσιος Πλυτάς μπβρεί 
νά είναι βέ&αιβς «ώς στήν ένέρ- 
γειά τβυ αύτή «®ύ ξεχωριστά τόν 
τιμάει, δέν έχει βύτε ενα συνδη- 
μότη τβυ, πβύ νά διαφωνή.

ΤΟ ΛΕΜΕ ΑΥΤΟ

Η παλαίμαχος πρωταγωνίστρια 
Γής όπερέττας κ. Μελπομένη 
Κολυβά έδωσε τήν περασμέ

νη έβδομάδα μί<χν εύεργετική πα
ράσταση μέ τδ «’Ονειρώδες βάλς». 
Είναι δικαίωμα, βέβαια, κάθε ήθο- 
ποιοϋ, καί μάλιστα δταν ό ήθοποι- 
δς αύτός έχει προσφέρει στό όπε- 
ρετπκδ θέατρο τΙς ύπηρεσίες πού 
προσέφερε ή κ. Μελπομένη Κολυ- 
βά, νά δίνρ μιά τιμητική παράστα
ση γιά λογαριασμό του. "Ομως δέν 
έχει τά δικαίωμα μέ τήν εύκαιρία 
αύτή νά κακομεταχειρίζεται τήν ά· 
λήθεια καί νά οίκειοποιείται τί
τλους καί ίδιότητες πού δέν έχει.

Τδ λέμε αύτό γιατί στίς διαφημί
σεις τής παράστασης ή κ. Κολυβά 
άναφερότανε ώς Ιδρύτρια τής έλ
ληνικής όπερέττας, ένψ αύτό δέν  
είναι άληθινό. "Ετσι, τουλάχιστον, 
λέει ή Ιστορία τοΰ νεοελληνικού 
θεάτρου. Καί ή Ιστορία—είναι γνω
στό αύτό — δέν άλλοιώνεται μέ δι
αφημίσεις.

ΚΑΙ Μ ΑΛρΤ^ΟΤ^Ν ΛΕΓΕΤΑΙ

ΟΙ έκδηλώσεις τοΰ ένθουσιοο· 
σμοΰ τής άγάπης, τής συγ
κίνησης καί τήςροαρδς, πού 

μέσα σ’ αύτές διεζήχθηκε ή παράι- 
σταση τής «Ήλέκτρας» τόσον άπό

μέρους τοΟ έπισήμου Κράτους, 
τών θεαττρικών όργοτνώσεων, τοϋ 
καλλιτεχνικού κόσμου, δσο καί τοΰ 
άθηναΐκοΰ κοινοΰ, πού είχε πλημ
μυρίζει τήν αίθουσα τού θεάτρου 
τής Μαρίκας Κοτοπούλη, άποτε
λοΰν τήν πιό τρανή άπόδειξη πώς 
ή γιορτή ένός καλλιτέχνη σάν τή 
Μαρίκα, είναι γιορτή όλόκληρης 
τής κοινωνίας τών άνθρώπων, πού 
άνάμεσα σ’ αύτούς ζεί καί δημι
ουργεί κι’ άκόμα πώς ένας καλλι
τέχνης δπως ή Μαρίκα είναι ό 
πιό άκριθός έκπρόσωπος τής έπο
χής του.

Αύτό άλλως τε έννοσΰσε δ Σαίζ- 
rmp δταν έβαζε στδ στόμα τοΰ 
Άμλέτου τά λόγια αύτά: «Ό ήιθο- 
ποιδς είναι ή συγκεφαλαίωση καί ή 
συνοπτική χρονογραφία τής έπο
χής του».

Καί μάλιστα δταν ό ήθοποιός 
αύτός — προσθέτουμε έμεΐς — λέ
γεται Μαρίκα Κοτοπούλη.

ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΝΙΚΗ

Τ^ν προπερασμένη έβδομάδα 
μίλησε στήν μεγάλη αϊβουσα 
τοϋ Πανεπιστημίου Αθηνών 

ό νέος καθηγητής τής άρχαίας 
έλληνικής φιλολογίας κ. Ίω. Κα- 
κριδής. Τά έναρκτήριό του μάθημα 
είχε διπλή σημασία. Μάς έχάρισε 
πρώτα-πρώτα μιά ώραιότατη όμιλία 
γιά τή φιλολογική μετάφραση. Πρα 
γματεύθηκε τό τόσο ένδιαφέρον 
θέμα του μέ μεγάλη άγάπη τονί
ζοντας τόν τρόπο πού μ’ αύτόν 
γίνεται μιά τέτοια μετάφραση. 'Ο
μως έκείνο πού άνέβασε σέ γιορ
τή τήν όμιλία τοΰ κ. Κακριδή, ήταν 
ή γλώσσα του. Άπό τήν Ιδρυση τοΰ 
Πανεπιστημίου μας πρώτη φορά ά- 
άκούστηκε άπό έδρα του ή δημο
τική γλώσσα. Μιά γλώσσα χωρίς 
συμβατισμούς άπό τήν άρχή ίσαμε 
τό τέλος. Ό στε άπδ τήν άποψη 
αύτή ή όμιλία τοΰ κ. Καχριδή μπο
ρεί νά χαιρετισθρ σάν μιά καινούρ
για νίκη τοΰ δημοτικισμού. Μιά νΙ· 

«ού είΛ εγε κανείς, ϊ'&ς έπί· 
τηδες περίμενε τόσο καιρό, γιά 
νά γιορτασθρ μαζί μέ τά πενηντά- 
χρονα τού άπελευβερωτικοϋ μας 
άγώνα άπόίτά δεσμά τής καθαρεύ
ουσας.

Ή Έταιρία τών Θεατρικών 
Συγγραφέων πρός τιμήν
τής κ. Μαρίκας Κοτοπούλη
Ή  χθεσινή δεξίωσι στά ξενοδ. «Βασιλεύς Γεώργιος))

ΣΑΣΑ ΓΚΙΤΡΥ
Ό  καλλιτέχνης ποϋ λατρεύει
Π άπεχδάνεται τό κοινό
(Μία έξήγησις των άκρως άντιθέτων αύτών διαθέσεων του κσινοΟ. — *0 άνθρω
πος που παίζει θέατρο στή ζωή καί «ζή» τούς ρόλους του στή σκηνή., — Τα έκα- 
τά θεατρικά του έργα Ισάριθμες έπιτυχίες. — Οί τέσσερες άλληλοδιαδοχες γυ

ναίκες του καί έμπνευστριές του.
Τής συνεργάτιδάς μας δίδος IP. ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΥ

Ό Σασά' Γκιτρύ, είναι ό καλλιτέ
χνης τόν όποιον ό ic0 ouoc λατρβύ-

Ό  περίφημος ήθβπβιβς—συγγραφεύς 
Σασά Γκιτρύ (τής ’Ακαδημίας 

Γκβνκβύρ)

ει ή άπεοοθάνεται. Ό χαρακτΛρ τοΰ

τών τών άκρως άντιιβέτων διαθέσε
ων πού ό Γκιτρύ έμπνέει στό κοι
νόν. Ό περίφημος συγγραφεύς — 
ήθοποιός, εΐνε έξυπνος, δσο δέν 
θά μπορούσε νά γίνρ περισσότερο. 
Μά καί «θεατρίνος» άλλο τόσο. 
Πρέπει δμως νά κάνω άμέσως τή 
διευκρίνισι, δτι ό καλλιτέχνης αύ
τός παίζει πιό πολύ θέατρο στήν 
καθημερινή ζωή παρά στό πάλκο. 
Έπί σκηνής, ό Γκιτρύ, είναι δ άν
θρωπος τοϋ έκάστοτε ρόλου του. 
Ένφ στή ζωή... Σασά Γκιτρύ. Πρω
ταγωνιστής άπόλυτος, σέ μεγάλο 
πλάνο, μοναδικός, γεμάτος αύτο- 
πεποίθησι. Μά πώς νά τόν ψέξρ κα 
νείς, δταν έπιτΰγχάνει παντού καί 
πάντοτε; Τό θεατρικό ένεργητικό 
του άνέρχεται σέ έκατό έργα έκ 
τών όποιων δέν άπέτυχε ούτε έ
να I Αί κατακτήσεις τοϋ άνδρός, 
άνέρχονται είς τέσσερις, τέσσε
ρις... ένώπιον θεού καί άνθρώπων, 
δηλαδή είς τέσσερις άλληλοδιαδό- 
χους νομίμους συζύγους. ΑΙ ό- 
ποίαι σύντροφοί του, ύπήρξαν έν- 
αλλάξ αί έμπνεύστριαι τών έργων 
του. " Ισως αύτή ή έναλλαγή, νά 
είναι ή έξήγησις τής μεγάλης ποι-

κή παραγωγή τοϋ Σασά Γκιτρύ. 
Ύπ’ άριθυόν ένα τέως σύζυγός

Χθές τήν 6 Ά ή ΈταιρεΙα·τών 
Θεατρικών Συγγραφέων έδεξιώθη 
στό ξενοδοχείο «Βασιλεύς Γεώρ
γιος» τήν Κα Μαρίκα Κοτοπούλη, 
μέ τήν εύκαιρία τοϋ έορτασμοϋ 
τών τριαντάχρονων τής θιασαρχίας 
της. Στή δεξίωσι αύτή έκτός άπδ 
τήν τιμωμένη είχαν κληθή ό Πρό
εδρος τής Κυβερνήσεως κ. I. Με- 
ταξάς, ol ύπουργοί ’Εθνικής Παι
δείας, Διοικήοεως Πρωτευούσης καί 
Τύπου καί Τουρισμού, οί προϊστά
μενοι τών θεατρικών καί καλλιτε
χνικών όργανώσεων, οί θεατρικοί 
συγγραφείς καί πολλά μέλη τής ά- 
θηναϊκής κοινωνίας.

Ό Πρόεδρος τής 'Εταιρίας τών 
Συγγραφέων κ. Θ. Συναδινός προ- 
σεφώνησε ώς έξής τήν τιμωμένη 
καλλιτέχνιδα:

«Μέσα στίς πανελλήνιες έκδηλώ- 
σεις θαυμααμοϋ πρός τό έργο τοΰ 
θιάσου Μαρίκας Κοτοπούλη καί τής 
άνυπόκριτης άγάπης πρός ’Εσένα, 
τδν Ιδρυτή του καί έμηνευστή του, 
ή Έταιρία τών Ελλήνων Θεατρι
κών Συγγραφέων προσέρχεται μέ 
συγκίνηση γιά νά σοϋ έκφράσρ 
τήν εύγνωμοσύνη της, γιατί σ’ 
δλη τή μακροχρόνια καλλιτεχνική 
σου σταδιοδρομία, στάθηκες πιστός 
καί φανατισμένος ύπηρέτης τής θε 
ατρικής Ιδέας στόν τόπο μας.

»Δύο εΐνε οί μεγάλοι παράγον
τες, πού σ’ αύτούς όφείλεται ή 
ξεχωριστήίιθέση,πού πήρε οτή συ
νείδηση τοΰ πολλοϋ κοινοΰ ή άλ
λοτε καταφρονεμένη έλληνική 
σκηνή. Οί "Ελληνες ήθοποιοί καί 
ol "Ελληνες συγγραφείς. ΚΓ άνά
μεσα στούς πρώτουςξεχωρίζει ήδι 
κή σου μεγάλη φυσιογνωμία, δχι 
μονάχα σάν δημιουργικής καλλιτέ- 
χνιδος άλλά καί σάν άκούραστης 
έργάτισσας. Καί εΐνε ό λόγος αύ
τός πού ol πιό μεγάλες τιμές γι’ 
αύτό πού γίνηκε σέ σένα όφείλον- 
ται.

»0ί Έ λληνες συγγραφείς πάν
τοτε άντιληφθήκανε τόν Έλληνα  
ήθοποιό σάν συνάδελφο καί σάν 
συνεργάτη. Συνάδελφο γιατί κοι
νής ύπόθεσης ύπηρέτες ταχτήκανε 
καί συνεργάτη γιατί ό ένας είναι 
τό συμπλήρωμα τοϋ άλλου. Ό έ
νας δέ μπορεί νά ύπάρξει χωρίς 
τόν άλλο. Γιατί γιά νά παρουσια- 
στρ ένα θεατρικό έργο δέν εΐνε 
άρκετή ή φαντασία τοΰ συγγρα
φέα, άλλά πρέπει νά συνεργαστρ 
σ’ αύτό καί ή φαντασία τοΰ ήθο- 
ποιοϋ. Νά γιατί οΐ 'Ελληνες συγ
γραφείς, πού είχαν τό εύτύχημα 
νά τούς σταθείς πολύτιμος συνερ 
γάτης σ’ έκατδν είκοσι όχτώ έργα 
τους, πού άνέβαοες στή σκηνή τοϋ 
θεάτρου σου στό διάστημα τών 
τριαντάχρονων τής θιασαρχικήςσου 
ζωής, σέ καλέσανε στή σημερινή 
λιτή καί σεμνή γιοιρτή γιά νά σέ 
βεβαιώσουνε γιά μιά φορά άκόμη 
πώς σέ θεωροΰνε δική τους, τόσο 
δική τους δσο σέ θεωρεί καί τό 
έντιμο σώμα τών ήθοποιών. Νά ά
κόμη γιατί τή σημερινή σου γιορ
τή τήν γιορτάζουνε καί σά δική 
τους γιορτή».

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Κας ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ

Ή κ. Μαρίκα Κοτοπούλη άπαν 
τώντας είπε τά έξής:

Κύριε Πρόεδρε,
Σας εύχαριστώ μέσ’ άπ’ τήν καρδιά 

μου γιά τά θερμά καί τιμητικά λόγιο 
σας, λόγια ποϋ έρχουνται νά προσθέ
σουν μιάν άκόμη μεγάλη συγκίνηση 
στήν μέχρι σήμερα Ιστορία μου, πού 
έγώ, έπιτρέψτε μου νά μήν τήν αίσθά 
νομαι παρά μονάχα οάν μιάν Ιστορία 
καλλιτεχνικών συγκινήσεων.

Τά τί πρόσφερα ή δέν πρόοφερο 
στόν κοινόν άγώνα γιά τήν προκοπΛ 
τοϋ νεοελληνικού μας θεάτρου οάν 
θεατρίνα καί σάν θιασάρχις αύτά τό 
τριάντα χρόναι πού δουλεύω στό σανιδ 

(Ή  συνέχεια στή 2α σελίδα)

άνθρώπου παρέχει τήν έζήγησι αύ- j κοιλίας πού παρουσίασεν ή θεατρι-

Ή δασίλιοσα τής Γαλλικής όπερέτ
τας 'YSev Πρεντάν

του, είναι ή'έξαιρετική καλλιτέχνις 
Σαρλότ Λυζές. Έκρέαρε μαζί του, 

.(Συνέχεια στή 5η σελίδα),-

ΣΤΟ ΕΡΧΟΜΕΝΟ Φ ΥΛ Λ Ο : 
Συνέντευξι τοΰ κ.

Γ. Κ ο ρ δ ά τ ο υ
αέ τόν συνεργάτη μας κ. Π. ΛΑΓΛΑ
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ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΗ8Λ
Ιδρυτής: Δ. ΜΟΣΧΟΝΑΣ 

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ 
ΈσωτερικοΟ έτησία Apoc. 140 

» έζάμηνος » 70
Τουρκίας έτηοΐα Λ. Τ. S 
Αίγύπτου » Γρ. Δ. 75 
'Αμερικής » Δολλ. 3
Δήμοι, Σωματεία, Νομικό 

Πρόσωπα έτησίως δρ. 300

'Υπεύθυνος Συντάζεως 
Θ. Ν. ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ 

Παπαρρηγοπούλου 4

Ή νεοελληνική 
λογοτεχνία

ΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ κ. Γ. ΖΟΡΑ
τήνΛαμβάνομεν καί δπμοσιεύομεν 

κατωτέρω έπιοτολήν :
Κύριε Διευθυντά,

"Εχω έμπρός μου τά φύλλα τής 23 
Σεπτεμβρίου καί τής 21 Οκτωβρίου τού 
περιοδικού σας «Γ^αραοκήνια», δπου 
είς τήν στήλην «Τά ζητήματα τής έβδυ 
μάδος» καί ύπό τούς τίτλους «Συκο
φαντία τής άλήθειας» καί «’Από κοινού 
συμφέροντος», δημοσιεύονται δύο ση
μειώματα πολύ όλίγον κολακευτικό δ ά 
τό έπιατημονικόν μου έργον. Πρόκε.· 
ται δμως περί παρεζηγήαεως ώς θά 
ίδήτε κατωτέρω.

•Αρχίζω άπό τό δεύτερον σημείωμα.
Ό συγγραφεύς άναφερόμενος είς τό 
άρθρον «Νεοελληνική λογοτεχνία» τό 
όποιον συνεγράψαμεν μετά τοΰ κ. 
Μερκάτη (δστις χαίρει διεθνοΰς φή
μης ώς ένός των σοφωτέρων καί έγ- 
κυκλοπαιδεστέρων καθηγητών Πανεπι
στημίου) καί τό όποιον έδημοσιεύθη 
τελευταίως εις τό περιοδικόν «Ράδι> 
Έπιθεώρησις» Ρώμης, παρατηρεί ότι 
εις αύτό ύπάρχει μία μεγάλη άνακρί 
βεια. ’Αποδίδεται δηλ. ή κωμωδία «Κο
ρακίστικά» δχι εις τόν πραγματικόν 
συγγραφέα τόν Ρίζον Νερουλόν, άλ\* 
εις τόν ποιητήν 'Αθανάσιον Χριστόπου 
λον, σφάλμα είς τό όποιον δέν θά έ
πρεπε νά ύποπέσουν ούτε μαθηταί δη 
μοτικοΰ σχολείου. Ό άρθρογράφος θά 
εΐχεν πλήρες δίκαιον είς τήν αύοτηράν 
κατηγορίαν του, άν τό σφάλμα ώφείλε- 
το πράγματι ούχί είς ένα άλλ' είς δύο 
ταύτοχρόνως καθηγητάς Πανεπιστημί
ου. Είς τήν πραγματικότητα δμως τό 
σφάλμα δέν όφείλεται είς αύτούς. Τό 
άνωτέρω άρθρον, ώς άναγράφεται καί 
είς τήν «Ράδιο—Έπιθεώρησιν» είνε πι
στή άνατύπωσις τοϋ ύπό τόν αύτόν τί
τλον δημοσιευθέντος τό 1933 άρθρου 
είς τήν Μεγάλην 'Ιταλικήν Έγκυκ\ο- 
παίδειαν. Εις τήν σελ. 911 τοΰ XVII 
τόμου τής ’Εγκυκλοπαίδειας αύτής 
γράφομεν: «...ό ’Αθανάσιος Χριστόπου 
λος (1772 — 1847), νέος ’Ανακρέων, 
ύμνεί τήν άγάπην καί τόν οίνον μετα 
χάριτος καί ίλαρότητος, ό Ρίζος Νε
ρουλός (1775 -  1850), λυρικός καί 
δραματικός, περιπαίζει τάς ύπερβολάς 
των καθαρευουσιάνων είς τήν κωμωδί- 
«τν Κορακίστικά (γλώσσα των κοράκων, 
ύπαινισσόμενος τόν Α. Κοραήν)...» (ι
δού αύτολεζί πώς έχει τό κείμενον εις 
τήν Ιταλικήν :

A ta n  isio C h iis to p o u lo s  [ ι 772 
1847]) > .uovo A tU creo te , c iU  a 
l ’ a in o 'e  e il v in o  c o 1 graz ia  e 
brio ; R iz o s N e io  1 os [1775Ί850  ,

, lirjco e drgwjmitico, mcttc in ri,- 
di: >lo le esigeraziom jurntene- 
la co nme fia Kor^kistika {lingua 
dei coroi; cou aliusione a A. Ko- 
iais .
*0 τυπογράφος δμως έζ άβλεφίας — 
έκτός πλέον άν ήθελε νά διόρθωση τό 
κείμενον I — παρέλειψεν μίαν γραμ
μήν καί συγχύοας τάς χρονολογίας 
τών δύο ποιητών, έγένετο αίτία τοΰ 
σφάλματος, τό όποιον διέφυγε καί εις 
τόν διορθωτήν τών δοκιμίων. Ίν α  πει· 
σθήτε σάς έσωκλείω είς τήν παρούσαν 
τήν σελ. 911 τής Μεγάλης ’Ιταλικής 
’Εγκυκλοπαίδειας. Άκόμη δύνασθε νίι 
βεβαιωθήτε περί τής άκριβείας άντιπα 
ραβάλλοντες καί τά δσα έγραφα είς 
τόν έναρκτήριον είς τό Πανεπιστήμιον 
Ρώμης λόγον μου, δημοσιευθέντα τό 
πρώτον τό 1931 καί τελευταίως άνα7π· 
μοσιευθέντα είς τήν ιδίαν «Ράδιο—Έ  
ηιθεώρησιν» (τό δέ είς τήν ’Ιταλικήν 
’Εγκυκλοπαίδειαν περί νεοελληνικής 
λογοτεχνίας άρθρον εΐνε περίληψις 
τοΰ έναρκτηρίου λόγου μου). Εις τό 
τεύχος 8, σελ. 282 τής έπιθεωρήσεως 
γράφω ίταλιστί: «Ό Χριστόπουλος (1772 
— 1847), έκ Μακεδονίας, έγραψεν είς 
δημοτικήν γλώσσαν βακχικά καί έρω
τικά ποιήματα, άποκτών τόν τίτλον «ό 
νέος Ανακρέων», ό Ρίζος Νερουλός 
(1775 — 1850) έκ Κωνοταντινουπόλε 
ως, ποιητής λυρικός κα) δραματικός, έ 
πίσης όπαδός τής δημοτικής γλώσσης, 
εις τήν κωμωδίαν τοΰ Κορακίστικά, πε 
ριπαίζει τό σύστημα καί τήν γλώσσαν 
του Κοραή». Νομίζω δτι τά άνωτέρω 
άποτελοΰν Ικανοποιητικήν άπάντησν 
πρός άποκατάστασιν τής άληθείας.

Όσον άφορά τό δεύτερον σημείωμα 
τοΰτο άναφερόμενον εις τήν βραχείαν 
Ιστορίαν μου τής νεοελληνικής \ογο 
τεχνίας (ή όποία ώς άνέφερα δέν εΐνε 
είμή ό κάπως έκτεταμένος έναρκτήριος 
λόγος μου εις τό Πανεπιστήμιον Ρώ
μης) και ιδιαιτέρως είς τάς περί 6>εά 
τρου πληροφορίας μου κατακρίνει πα
ραλείψεις τινάς καί άκριβώς ψέγει τό 
γεγονός δτι δέν άναφέρονται τά όνό
ματα : Τίμου Μωραϊτίνη, Δ. Ίωαννο- 
πούλου, Α. Τερζάκη, Άλ . Λιδωρίκη, Κ. 
Βελμύρα, Θ. ΕυναδινοΟ. Ό έναρκτήρ ος 
λόγος μου εΐνε τοΰ 1930 καί έδημοοι- 
εύθη τό πρώτον τό 1931, δηλ. δταν ά
κόμη μερικοί άπό τούς άναφερομένους 
δπως ό Τερζάκης καί ό Λιδωρίκης, δβν 
είχον άκ£μη καταλάβει τήν σημερινήν 
θέοιν των είς τήν θεατρικήν παραγ·ιΐ- 
γήν. ‘Οπωσδήποτε τόν Τερζάκη άναφέ 
ρω εις τό τέλος τής μελέτης μου όμι 
λών περιληπτικής περί τών τάσεων ο 1 
τών νέων συγγραφέων τής μεταπολεμι 
κής έποχής. Τόν ΤΙμο Μωραϊτίνη *έ 
άναφέρω μετά τοϋ ΔημητρακοπούΚου, 
Λάσκαρη, κλπ. (βλ. σελ. 338 «Ράδιο- 
Έπιθεωρήσεως» καί σελ. 29 τοΰ άνα- 
τύπου, τοΰ όποίου άποατέλλω άντίτυ- 
πον).

Γνωρίζω έζ άλλου δτι καί διάφορα 
άλλα όνόματα θά έπρεπε νά άναφέ- 
ρωνται, άλλ' ό χώρος (καί ό χρόνος) 
δέν τό έπέτρεπαν. Διά τοΰτο καί δημο 
< <?ύω τάν έναρκτήριον λόγον μου πού

-~ψο είς τήν εισαγωγήν: «Έ ν ε κε ν  
"κ-τήρος τής παρούσης μελέ- 

ίτο δυνατόν νά έλλείψουν 
τέλεαι: ίσως κρίνουν τινές 

ε να περισσότερον είς ώρισμε
ς περιόδους πρός ζημίαν άλλων καί. 

Οπωσδήποτε, θά λείπουν μερικά όνόμα 
τα τά όποία δέν θά έπρεπε νά λεί
πουν άπό μίαν πλήρη ιστορίαν τής λο 
γοτεχνίας. Άλλά αί έλλείψεις αύταί 
εΐνε άναπόφευκτοι εις έργασίας παοο 
αοίας φύσεως: διδακτικοί λόγοι έπέ- 
3αλον νά έπιμείνω περισσότερον ρ.ις 
ί»ριομ*να σημεία, ήτο δέ άδύνατον νά

Γράμματα πρόςτο 
«Παρασκήνια»

Φίλε κ. Διευθυντά,
Μία άπροσεζίσ, τοΰ άλλως τε λιcry 

προσεκτικού συνεργάτου σας κ. Λεω
νίδα Παυλίδη, καλόν είναι νά διορθω· 
θρ, άφοΰ μίαν άλλην παρομοίας φύ
σεως άπροσεζίαν τοΰ έν Ρώμη καθη- 
γητοϋ κ. Ζώρα έδιορθώσατε έσχάτως.

Ό κ. Παυλίδης, γράφων περι τών 
έργων τοϋ Μολιέρου, σημειώνει δτι 6 
Οικονόμου έξ Οικονόμων μετέφρασε 
τόν «’Αστόν Ευπατρίδην)) ποΰ τυπώ
θηκε μέ τόν τίτλον «Άρχοντοχωριά 
της)). Αύτή είναι ή άπροσεζία.

‘Ο «Άρχοντοχωριάτης)) είναι έργον 
τοΰ μακαρίτου θιασάρχου Παντελή Σού- 
τσα, δστις μέ τόν τίτλον αύτόν «μετέ- 
φερεν είς τά καθ' Λμάς Λθη καί έ
θιμα)) τόν «’Αστόν ευπατρίδην)).

‘Ο Οικονόμου έζ Οίκονόμων μετέ- 
Φροσε τόν «Φυλάργυρον» τοΰ Μολιέρου 
δώσσς είς αύτόν — τόν φυλάργυρον— 
τόν τίτλον Κ'Εξηνταβελώνης)).

Μέ πολλι*ιν άγάπην 
NIK. I. ΛΑΣΚΑΡΗΣ

Κύριε Διευθυντά,
Μές τήν πανελλήνιον αύτήν χαρά 

καί γιορτή γιά τά 30 χρόνια τής θια- 
σαρχίας τής μεγάλης μας Μαρίκας 
δεχθήτε στίς πολύτιμες στήλες τής έ- 
φημερίδος σας τήν γνώμην ένός λά
τρου τής μεγάλης καί ένδόζου καλ- 
λιτέχνιδος τής Ελλάδος.

Έγώ δέν άνήκω στή σειρά τών με
γάλων. Είμαι ένας άσήμαντος νέος 
άλλ’ αύτό δέν σημαίνει πώς δέν μπο
ρώ νά έχω γνώμη γιά τούς μεγάλους 
Ή  Μαρίκα εΐνε θεά, δέν άνήκει στήν 
χορεία τών θνητών. Εΐνε ή Τέχνη, ναί 
ή Ιδια ή Τέχνη ένσαρκωμένη σ’ άν
θρωπο. Φεύγοντας άπό τόν "Ολυμπο 
καί άπό τούς άλλους θεούς ήρθε δώ 
καί 30 χρόνια καί έστησε τό ναό της 
κάτω άπό τόν Παρθενώνα.

Ή  Μαρίκα είνε θεά καί εΐνε ή άγα
πημένη τών θεών. Ό  Παντοδύναμος 
Θεός άς τής δίνρ χρόνια, νά τήν χαι
ρόμαστε έπί πολύ άπάνω στήν σκηνή. 
Πόσο ύπερήφανοι πρέπει: νά είμαστε 
όλοι οι "Ελληνες γι’ αύτή.

Πειραιεύς 3—11—39.
Μετά τιμής 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΛΙ0ΕΡΗΣ

Ή άπόφασι τής 
επιτροπής άδειας 
γιά τήν ύπόθεσι 
Κομνηνοΰ- 
Κοκκίνη

Ή  άπόφασις τής Επιτροπής Άδειας 
έπί τής προσφυγής τοΰ μουσικοσυνθέ
τη κ. Ί .  Κομνηνοΰ καταγγείλαντος τόν 
καλλιτεχνικόν διευθυντήν τοΰ θερινού 
θεάτρου «Λυρικόν» κ. Μ. Κοκκίνην δι 
έπιδειχθεϊσαν παρ’ αύτοΰ άπρεπή έναν 
τίον του «υμπεριφοράν έχει ώς εζής: 

Έπειδή έκ τής διεζαχθείσης διαδι
κασίας άλλά καί τής όμολογίας τοΰ 
έγκαλουμένου δέν προκύπτει άμφιθο- 
λία περί τής άπό σκηνής έν ώρα διε- 
ζαγομένης πσραοτάσεως γενομένης έκ 
μέρους τοΰ ήθοποιοΰ κ. Μ. Κοκκίνη ά 
τόπου παραττρήσεως καί έπιπλήζεως 
πρός τούς έκτελεστάς τής όρχήστρας 
τοΰ θεάτρου μουσικούς μή συγχωρου 
μέντις Φμωί όπωσδήποτβ  ̂Katotv $ύδς- 
μιρ περιπτώσει διά λόγους τάζεως 
εύπρεπείας καί σεβασμού έναντι κυ· 
ρίως τοΰ παρακολουθοΰντος τήν πα- 
ράστασιν κοινοΰ.

Έπειδή ό ώς άνω είρηται έγκαλού· 
μένος παρά τά δικαιολογητικά τής έπι 
δειχθείσης συμπεριφοράς του έν τρ έ 
νασκήσει τοΰ έπαγγέλματος αύτοΰ ά 
νεγνώρισεν δτι ήτο άτοπος ή πράζις 
του, άλλ’ δτι πάντως ούδεμίαν πρόθε· 
σιν είχε νά θίζρ προσωπικώς τόν διευ 
θυντήν τής όρχήστρας κ. Ίωάν. Κο 
μνηνόν παρ’ οΰ καί ήτήσατο συγγνώ 
μην, τοΰ 5έ τελευταίου θεωρήσαντος 
Ικανοποιητικήν δι’ έαυτόν τήν αϊτησιν 
συγγνώμης εις τάς δοθείσας έκ μέ 
ρους τοΰ κ. Μ. Κοκκίνη έζηγήσεις.

Διά ταΰτα

Ή  Έπιτροπή Άδείας άποφασίζει
Νά μή έπιβάλρ ποινήν εις τόν ήθο 

ποιόν Μίμην Κοκκίνην, άλλά νά περιο 
ρισθρ έήιεικώς καί διά πρώτην φοράν 
εις τάς γενομένας αύτφ ένώπιον τής 
Έπιτροπής βύστηράς παρατηρήσεις 
καί συστάσεις περί τής έν τφ μέλλοντ 
άπό σκηνής συμπεριφοράς του έναντι 
τών συνεργατών του. 1

Ή  Εταιρεία τών Θεατρικών Συγ
γραφέων ύπέδειζε γιά άντιπρόσωπό 
της στή δευτεροβάθμιο καλλιτεχνική 
έπιτροπή τοΰ ύπουργείου Παιδείας τόν 

κ. X. ΔαραΧέζη.
—Έπίοης άντιπρόσωπος τής Έται- 

ρείος Συγγροφέων στήν έπιτροπή ποϋ 
θ’ άπονείμρ τά λογοτεχνικά βραβεία 
γιά τό έτος 1939—1940 ώρίστηκε ό κ. 
.1. Χόρν.
ι —Χτές τό άπόγευμα άρχισε τις πα

ραστάσεις του στό Δημοτικό θέατρο 
Πειραιώς τό «Α' άρμα Θέσπιδος» μ± 
τόν «Όθέλλο».

—Τό «"Αρμα Θέσπιδος» έκτός τών 
έλληνικών έργων πού παίζει ήδη δηλ. 
τά «Άρραβωνιάσματο» τοΰ κ. Μπόγρη 
καί ό «Μπαμπάς έκπαιδεύεται» τοΰ κ. 
Μελά, περιέλαβε στό δραματολόγιό 
του καί τά έζής : ΟΙ «ΕΙ\ωτες» πρω
τότυπο δράμα τοΰ κ. Α. Τερζάκη, «Με
γάλη στιγμή» τοΰ κ. Α. Λιδωρίκη καί 
«Ζακυνθινή σερενάτα» τοΰ κ. Ρώμα.

—"Ετσι ό άριθμός τών έλληνικών 
έργων πού θά ποίζη ό περιφερόμενος 
θίασος τοΰ Βασιλικού θεάτρου άνέρχε 
τα1 σέ πέντε.

—Ή σειρά τών παραστάσεων τοΰ 
«Άρματος Θέσπιδος» στό Δημοτικό θέ 
α τρο Πειραιώς ώρίστηκε έτσι :

—Σήμερα Σάββατο «Έπιθεωρητήςι), 
Κυριακή «Άρραβωνιάσματα», Τρίτη 
«Ά ννα  Κρίστι», Τετάρτη «Μπόμπάς 
έκπαιδεύεται», Πέμπτη «Τραγούδι τής 
κούνιας» καί ή μονόπρακτη κωμωδία 
τοθ Τσέχωφ «"Ενας γάμος», Παρα
σκευή «Ήλιοβαοίλεμμα» (πρώτη), Σάβ 
βατόν «Ήλιοβαοίλεμμα» καί Κυριακή 
«Μπαμπάς έκπαιδεύεται».

—Τήν ά\λη έβδομάδα θά παιχθή γιά 
πρώτη φορά «Ή μεγάλη στιγμή» τοΰ 
κ. Α. Λιδωρίκη.

—Ετοιμάζεται θίασος έπιθεωρησια-

κός ύπό τήν διεύθυνση τοΰ κ. Μπαρ- | -Τήν περασμένη έβδομάδα ήρθε άπό 
κουλιέρο, πού θά κάνρ έναρζη τής | ιός Πάτρας κ’ έφυγε άμέσως γιά τήν

’Αλεξάνδρεια ό προιιομπόα του θιάσου 
τήο κ. ’Ανδρεάδη κ. Θ. Κρίτας.

περιοδείας του άπό ιή  Λαμία.

Η κ. Χριοτοφορίίου ώ; Μπιάνκα 
κ«ΐ ώ κ Δημβ;, ώ; Κάσοιβξ οτέν 
«Όβέλλβ» τβΰ ϊαίξπηρ πβύ μ’ αύ- 
τb v  &ρχιοαν «I π χ ρ χ α τ ά α ε  15 τβΰ 
Λ '  ' Ά ρ μ χ τ ο ς  τβΰ ©έσπιίβς χ&ές 

6ράδυ ο τόν Πειραικ

—Μάς γράφουν 4πό τά Χανιά τή>; 
Κρήτης δτι ό θίασος Γπϊτανάκη - Κου
κούλα έργάζεται έκει ίκανοποιητικώ- 
τατα.

—Όλοι οί μικροθίαοοι πού εΐνε σκορ 
πιτμένοι σ’ όλες τις γωνιές τής 'Ελ
λάδος έστείλονε συγχαρητήρια τηλε- 
γροφΛματα στή κ. Μαρίκα Κοτοπούλη 
γιά τά τριαντάχρονα τής θισσαρχικής 
της ζωής.

—Ή  πρεμιέρα τής νέας ήθογραφικής 
όπερέττας τοΰ κ. Ν. Χατζηαποστόλου 
ή «Καρδιά τοϋ πατέρα» οτό θέατρο 
«Ίντεάλ», ποϋ γι' αύτή Οά δημοοιεύ- 
σοι με κριτικό σημείωμα τού είδικσΰ 
συνεργάτου μος στο έρχόμε^ο φύλ
λο, διεζήχθη<ε μέ πολλήν έπιτυχία

- Ό συνθέτης κ. Ν Χατζηαποοτόλου 
στό τέλος ιής πρώτ'ς πράζΜος ανε- 
κ1ΛCη έπανειλ^μμ^νως οτή σκηνή κα! 
έχειροκροτή'-η μ’ ένθουοιασμό.

—Χτές βρ6<5υ ό θ'ασος Άργυροικύ- 
λου έπαιζε γ ’ά πρώτη φ ιρά τόν «Μι
σάνθρωπο» τοΰ Μολιέρου μεταφραομί- 
v o j άπό τόν κ. ι*ι ιννουκάκη.

—Άπό σ“ιμεοα θ’ άρχίΟΓ.υν στό ίδιο 
θέατρο οί δοκιμές τής φάρσας τοΰ κ. 
Θ. Σακελλαρίδη.

—Οί γενικές είσπράξεις τής «Μα- 
σκώτ» άνέβηκαν στό ποσό τών 1.402. 
422 δραχμών.

—01 είσπράζεις ποϋ έπραγματοποίη- 
of. τό αύτό έργο στίς όκτώ παραστά
σεις πού δόθηκαν στόν Πειραιά ανέρ
χονται στό ποσό τών 141.000 δρχ.

—Καί μιά καί άναφέρουμε άριθμούς 
σημειώνουνε έδώ δτι ή «Μασκώτ» έπέ- 
ραοε τίς συνολικές είσπράζεις τής «Ά  
θήνας τοΰ 1939» κατά 280.739 δρχ.

—ΟΙ παραστάσεις τής «Ήλέκτρας;) 
στό θέατρο Κοτοπούλη θά έζακολουθή 
σουν γιά μιά άκόμη έβδομάδα, κατά* 
πιν τής μεγάλης έπιτυχίας πού έση- 
μείωσαν.

’Αλληλογραφία
Ε. Κ. — Τά σκίτσα οας φανερώ- 

νβυν όίνθρωπβν μέ ταλέντο καί 
γβΰοτβ. Δέν δημββιεύβνται γιατί 
είναι χρωματιστά καί δέν γίνονται 
κλισέ. "Α ν δέλετε περάστε άπό τά 
γραφεία τών «Παρασκηνίων».

Ρεσιτάλ Χοροϋ
Τήν Παρασκευήν 17 Νοεμβρίου θό 

<δοθή στό θέατρο «Ρέξ» ρεσιτάλ χορού 
τοϋ κ. Κλάρκ Νίκολς καί της δίδος 
Ντήρας Βλαστού. Τό πρόγραμμα περι
λαμβάνει: Κονσολασιόν τοΰ Λίοτ, Σο
νάτα τοΰ Μπετόβεν, «Έτύντ» τοϋ Σο
πέν, Βάλς τοΰ Σεβεράκ, Πολυοινέλλ 
καί Μεταλλικούς ρυθμούς τής Ντημι- 
τρέσκο,*, Έλεβασιόν τοΰ Σοΰμον,

ΤΔ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 

Κατά στίχον Δρχ. 5 
Διά θεατρικός, κΐλ/ηματογρα- 
φικάς καί καλλιτεχνικός δια
φημίσεις Ιδιαίτεροι συμφω- 
νίαι.

Πάσα άπόδείξις είσπρ·άζε· 
ως μι*ι φέρουσα τι“ιν Οπογρα- 
φήν τοθ Διευθυντοΰ καί τι*ιν 
σφραγίδα τοθ περιοδικού εί
νε άκυρος.
Προϊστάμενος Τυπογραφείου 

Μ. ΣΑΛΙΒΕΡΟΣ 
'Ερυμάνθου 3

ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΚΡΑΤΟΣ 
καί τό άδηναϊκό κοινό

γιόρτασαν μέ συγκίνηση  
τά τ ρ ι α ν τ ά χ ρ ο ν α  τής

Μαρί κας  Κοτοπούλη

Χτ\ς Εξη τό άπόγευμα τής περα
σμένης Δευτέρας στό φβυαγιέ τβΰ 
Βασιλικβΰ ©εάτρου, βπβυ είχε ουγ 
κεντρωδϊί όλόκληρο τό διοικητικό, 
καλλιτεχνικό καί τεχνικό προσω
πικό τής Κρατικής μας Σκηνής ό 
Δήμαρχος Ά 8ηναί«ν κ. Άμδρό- 
σιβς Πλυτάς άνέγνωσε απόφαση 
τβΰ Δημοτικβΰ Συμβουλίου καδώς 
καί ψήφισμα άπονομής τοΰ υεταλ- 
λίβυ τής πόλεως Άδηνών στό Βα
σιλικό ©έατρο για τίς ϊοαμε σή
μερα καλλιτεχνικές του έπιτυχίες 
τόσβ έίω, οσβ καί στό έξωτερικό.

Ό  κ. Πλυτάς, έπιίίδβντας τβ με
τάλλιο στόν Γ Διευδυντή κ. Κ. 
Μπαστιά σάν έκπρόσωπο τβΰ Βασι 
λικβϋ ©εάτρου είπε τά έξής:

Κύριε Γενικέ Διευθυντά,
Η εύκαιρία πού μοΰ παρέχεται νά 

σάς έπιδύσω τήν πρόταοίν μου καί 
τήν σχετικήν άπόφασίν τοΰ Δημοτικού 
Συμβουλίου, ληφθείσαν παμψηφεί, πεοί 
άπονομής τοϋ «Χρυσοΰ Μεταλλίου τής 
Πόλεως Αθηνών» είς τό Ελληνικόν

άποφύγω τήν παράλειψιν όνομάτων τι· 
νών άν δέν ήθελον νά μεταθάλω -ήν 
θραχε'αν ταύτην μελέτην εις άπλόν 
κατάλογον όνομάτων. Οΰτε εΐνε ποαγ 
μα εΰκολον Ιδίως διά τήν τελευτα'αν 
περίοδον καί προκειμένου περί άνθρώ 
πων άκόμη έν ζωή καί δράσει νά παρά 
σχρ τις μίαν άκριβή καί άντικειμεν 
κήν κρίσιν τοΰ έργου των. Έζ  άλλου 
τά άναφερόμενα όνόματα, όμιλώ πάν
τοτε περί τής τελευταίας έποχής, 
χουν μάλλον χαρακτήρα παραδείγμα 
τος. Εϊς τινας σκέψεις μου ήθέλησα 
νά προσθέσω καί παραδείγματα τινα 
καί άνέφερα μερικούς συγγραφείς οί 
όποιοι μοΰ έφαίνοντο ώς οί πλέον Λν 
τιπροσωπευτικοΐ, χωρίς δμως μέ τοΰτο 
νά υποστηρίζω δτι εΐνε oi μόνοι ή καί 
πάντοτε οί καλλίτεροι. Ελπίζω δμως 
προσεχώς εις μίαν εύρυτέραν μελέτην, 
νά διορθώσω τήν έλλειΨιν τούτην».

Νομίζω ότι καί έδώ άποκαθίσταται 
άλήθεια. Εις τάς κρίσεις μου δέν έλ 
λειφεν ή άντικειμενικότης, άλλά μόνον 
ό χώρος Ινα περιλάβω δλα τά όνόματα 
Άπό τά άναφερόμενα είς τό σημείωμα 
τών «Παρασκηνίων» τά περισσότερα συ 
ναντώνται εις τήν μελέτην μου. Διά 
μερικούς άλλους, δπως διά τόν κ. 
ναδινόν, μοϋ έδόθη ή εύκαιρία νά όμ 
λήσω καί εις τάς παραδόσεις μου <c 
εις άλλα Ιδιαίτερα άρθρα μου. Έλπί 
ζω δτι ό άρθρογράφος θά άναγνωρίση 
δτι οι κρίσεις του ήσαν ύπερβολικαί 
καί άδικοι.

Μετ’ έζαιρέτου τιιιής 
ΓΕΟΡΓΙΟΣ 2ί?ΡΑΣ 

Καθηγητής τής Νεοελληνικής 
Γλώσσης καί Φιλολογίας εις ιό 

Β. Πανεπιστήμιον Ρώμης
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1  m i l !  ΙΤΙΝΗ
ΞΞ ’Ακαδημίας καί Δημοκρίτου 1 
ΞΞ θά εΰρετε τήν ειδικήν Διπλω- 
ΞΞ ματοΰχον Πεντικύρ καί Μασ- 

οέζ Μ α ί ρ η .  

Τηλέφωνον 29.541

Τό μετάλλιο τής πόλεως ‘Αθηνών
Στό Βασιλικό θ έα τρ ο

Βσσιλικόν Θέατρον διά τήν δρδσιν του 
καί τάς έζόχους αύτοΰ έπιτυχίας εις 
τό έζωτερικόν, άποτελεΐ διά τόν δήμον 
γεγονός έζαιρετικής σημασίας. Αί ε- 
πιτυχίαι αύταί όφειλόμεναι εις τό φι- 
λότιμον καί έκλεκτόν συγκρότημα τοϋ 
πνευματικού μας αύτοΰ έθνικοΰ Ιδρύ
ματος, καί εις τάς ίδικάς ορς προσωπι
κός προσπαθείας, άποτελοΰν ύπηρε- 
σίαν πρός τήν πατρίδα καί- σπουδαίαν 
συμβολήν ιδιαιτέραν είς τήν άναγέν- 
νησιν τής πνευματικής μας ζωής. Καί 
ή πρωτεύουσα τής πατρίδος, ή άπό 
τών άρχαιοτάτων χρόνων κοιτίς τών 
πνευματικών φώτων, τοΰ θεάτρου καί 
τής τέχνης, τό έργον σας τοϋτο τό 
άναγνωρίζει κατά τόν τιμητικώτερον 
τρόπον διά τής άποφάσεώς της.

Είμαι εύτύχής δτι έπί τής δημαρχίας 
μου άπονέμεται ή όφειλομένη τιμή άπό 
τήν πόλιν τών Αθηνών πρός τό '!ΐλ\η· 
νικόγ Βασιλικόν Θέατρον.

Ό  κ. Μπαστιας άπήντησεν ώς 
έξής:

Κύριε Δήμαρχε,
Ή  σημερινή τελετή έχει διά τό Βα

σιλικόν Θέατρον Ιδιάζουσαν σημασίον. 
Καί έρχεται άκριβώς όλίγους μήνας 
πμίν συμπληρώσει δεκαετίαν άπό τής

έπανιδρϋσεώς του, δεκαετίαν μεστήν 
άγώνων, πλήρη έργου τό όποιον έδωκε 
τόν τόνον καί τήν κατεύθυνσιν εις δλο 
τό έλληνικόν θέατρον. Καί χαίρω διότι 
έπί τών ήμερών μου, ώς γενικού διευ- 
θυντοϋ, γίνεται εις τό Ιδρυμα ή ύψί- 
στη αύτή τιμή, νά τοΰ άπονεμηθή τό 
Χρυσοΰν Μετάλλιον τής Πόλεως, ή ό
ποία έγέννησε τήν τραγωδίαν, ή όποία 
θεωρείται καί είναι ή πατρίς τοΰ θεά
τρου τής ήπείρου μας. Ή  τιμή εΐνε μία 
έπί πλέον πανηγυρική άναγνώρισις τοΰ 
μόχθου τής καλλιτεχνικής όλότητος ή- 
τις λέγεται Βασιλικόν Θέατρον καί ή 
τιμή είς τό σύνολον, ή τιμή είς τό ά 
πρόσωπον Ιδρυμα μέ χαροποιεί πολϋ 
περισσότερον άπό κάθε διάκρισιν τιμώ- 
σαν έμέ προσωπικώς. Διότι ήμεϊς δ.π 
καί άν πράζωμεν, άσήμαντον ή σημαν
τικόν, θά παρέλθωμεν. Τό ίδρυμα δμως 
θά μείνρ ώς καθοδηγητής τής έλληνι· 
κής ζωής τοθ τόπου καί θά μείνρ ώς 
έργον όμαδικόν καί ώς τοιοϋτον δι 
καιουται τοιούτων μοναδικών τιμών.

Κύριε Δήμαρχε, έζ όνόματος δλων 
τών συνεργατών μου σάς εύχαριστώ 
θερμώς διά τήν τιμήν ταύτην καίσάς 
παρακαλώ έζ όνόματος δλων νά μοΰ 
έπιτρέψετε νά σάς σφίζω τό χέρι.

nil

Πρός τιμήν τήςκ.'=
Μ. Κοτοπούλη Μ 1909

(Συνέχεια ,άπό τή ΐη σελίδ^) (
τής έλληνικής σκηνής, δέν είμαι ot
θέση έγώ νά τά ζέρω, γιατί παίζοντας 
ή προβάροντας άπάνω σ’ αύτό τό σα
νίδι άδιάκοπα έδώ καί τριάντα χρόνια, 
δέν βρήκα ποτές μου καιρό νά καθήοω 
κα) νά τό ουλλογισθώ.

Εΐνε λοιπόν δικός σας λογαριασμός 
νά τό κρίνετε έσεΐς, άγαπημένοι μου 
Ελληνες συγγραφείς, κι’ όμολογώ 

πώς νοιώθω βαθειά περηφάνεια νά σάς 
άκούω νά μοΰ λέτε μέ τό στόμα τού 
άγαπητοΟ μου Προέδρου σας, πώς κάτι 
έπρόσφερα κι’ έγώ σ’ αύτό τόν Κοινόν 
καί μεγάλον άγώνα μας, άν άχι σάν 
πρωταγωνιστής — όπως τόσο τιμητικά Ι
σχυρίζεστε — τούλάχιστον σάν άπλός 
στρατιώτης.

Εκείνο ώστόσο πού ζέρω καλά, έ- 
κείνο πού μπορώ νά τό βροντοφωνήσω 
έτσι πού, άν εΐνε δυνατό, νά μ’ άκού- 
οουν δλοι οί Ελληνες εΐνε πώς δλα 
αύτά τά χρόνια πού μούδωοαν τήν εύ
καιρία νά παρουσιάσω άπά τή σκηνή 
τοϋ θεάτρου μου τά 128 έλληνικά θεα 
τρικό έργα σας μ’ έκαναν νά σφυρη 
λατήσω μέσα στήν ψυχή κοί τά νοΰ 
μου τήν άκράδαντη πίστη ·. ιώς δέν μπο 
ρεί νά ύπάρζρ νεοελληνικό θέατρο 
χωρίς νεοελληνικό θεατρικό έργο.

Πιστεύω άπόλντα πώς αύτή έδώ 
τήν συγκινητική στιγμή δέ θά βρισκό
μουν άνάμεσά σας γιά νά γιορτάσω τά 
30 χρόνιά της θεατρικής σταδιοδρομί 
ας μου, άν δέν ύπήρχε πρίν άπό τά 
χρόνια αύτά κάί μαζί μ’ αύτά ό Μάτε- 
οης, ά Κορομηλάς, ό Βερναρδάκης, ό 
Βασιλειάδης καί τόσοι άλλοι, άν δέν 
ύπήρχστε δλοι έσείς καλοί μου φίλοι 
Κι’ αύτό γιατί πιστεύω πώς πουθενά 
τής γής δέν μπορεί νά βλαστήσρ ύπο- 
κριτική τέχνη χωρίς νά προβλαατΛορ 
ή νά συμβλαστήσρ μαζί μ’ αύτήν καί 
τό θεατρικό έργο, ό συγγραφέας.

Ά ν  είμαι λοιπόν μιά θεατρίνα έγώ 
τέτοια πού Ισχυρίζεστε πώς είμαι αύ
τό δέν είνε ένα γεγονός πού έχω τό 
δικαίωμα νά τό ζεχωρίσω άπό τό γεγο
νός τής δραματικής νεοελληνικής πα· 
ρογωγής.

Μαζί μέ σάς, άγαπημένοι μου Έλ·* 
ληνες θεατρικοί συγγραφείς έκα;κ 
δ,τι λέτε πώς έκαμα γιά καλό τοΰ νεο 
ελληνικού μος θεάτρου καί πάντα μα
ζί μέ σάς κι’ άδιόρρηχτα δεμένο μαζί 
σας πρέπει νά γιορτάζρ τήν κάθε του 
μελλοντική πρόοδο τό νεοελληνικό μας 
θέατρο.

Τά 128 έλληνικά θεατρικά έργο 
σσς — πετυχημένα ή δχι — πού άνέβα 
σα, αύτά μετρούν στήν πραγματικότη 
τα τό κεφάλαιο τής καλλιτεχνικήί 
προσφοράς μου. Κι’ άν νομίζετε ntbc 
άπό τό στόμα μου μπορεί νά βγή ενας 
λόγος θεατρικής πείρας σήμερα πού 
γιορτάζω τά τριάντα χρόνια τής θια- 
σαρχίας μου, άκούστε τον :

"Ελληνες συγγραφείς : Έζακολου- 
θήτε πάντα μέ πίστη τάν ώραΐο άγώ 
να σας, Έζακολουθήτε πάντα νά μελε
τάτε τήν έλληνική μας ζωή, τή γή μας, 
τι ν̂ Ιστορία, τούς θρύλους, τήν οινω- 
via μας καί γράφετε. Γράφετε, ύψώ- 
νοντας όλοένσ καί περισσότερο τή δρο 
ματική μας παραγωγή. Τά έλληνικό 
θέατρο σάς περιμένει γιατί σάς ζανα- 
λέω, τά έλληνικό θέατρο εΐνε κάτι τό 
άναπόσπαστα δικό οας.

Σήμερα πού ό Έθνικός Κυβερνήτης 
μας ’Ιωάννης Μεταζάς, άπλώνει εύερ- 
γετικά τήν έμπνευσμένη προστασία του 
άπάνω οτήν έλληνική σκηνή, οήμερα 
πού ό μεγάλος μας αύτός Κυθερνή 
της σαλπίζει μέ φωτισμένα λόγια άλ. 
λά καί μέ τά έργα του τήν άφύπνηοη 
τής έλληνικής ψυχής γιά τήν άνατολή 
ένός πνευματικού έθνικοΰ θεατρικού 
πολιτισμού, τό καθήκον τό δικό μου 
καί τό δικό σας διαγράφεται^ καθαρά 
καί όλοζώντανα: "Ας άγωνιστοΰμε μα
ζί του γιά τήν δσο τό δυνατόν γρηγο 
ρότερη αύτήν άνατολή σάν άνθρωποι, 
σάν καλλιτέχνες, οάν "Ελληνες.
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Τήν περασμένη Παρασκευή γιορτά
στηκαν τά 30 χρόνια τής θιασαρχίας 
τής κ. Μαρίκας Κοτοπούλη μέ τήν «Ή 
λέκτρα» τοΰ Σοφοκλή. Τό «Ρέζ» άπό 
τίς 8 Ά γέμισε άπό άνθρώπους τών 
γραμμάτων καί τών τεχνών καί άπό τόν 
γνωστότερο κόσμο τής 'Αθηναϊκής κοι
νωνίας.

Φράκα, σμόκιν, κοστούμια σπόρ, μα
κρυά φορέματα, άπογευματινές γοΰνες 
διαδήματα, κοσμήματα, καπέλλα.

Στίς 8.45 ηροσήλθε ό Πρόεδρος τής 
Κυβερνήσεως καί ή κ. Λ. Μεταζά μέ τό 
ύπουργικό συμβούλιο. Έπίσης τό δι
πλωματικό σώμα κτλ.

Στις 9 μ. μ. προσήλθε ή Α. Μ. ό 
Βασιλεύς συνοδευόμενος ύπό τής Α. 
Β. Υ. τοΰ Διαδόχου καί τής A. Β. Υ. τοΰ 
πρίγκηπος Χριστοφόρου.

Έπίσης ό Μέγας Αύλάρχης κ. Μερκά 
της καί ά άρχηγός τοΰ πολιτικοΰ οίκου 
τής Α. Μ. τού Βασιλέως κ. Άγγελό- 
πουλος. Άμέσως μετά τήν άφιζιν τής 
Α. Μ. τοϋ Βασιλέως ήρχισε καί ή παρά 
οτασις, πού γιά τόν τρόπο τής ύποδύ 
οεως δημοσιεύουμε ο’ άλλη σελίδα 
κριτικό σημείωμα.

Στό τέλος τής παραστάσεως όρθό τό 
άκροατήριο χειροκρότησε έπί δέκα λε 
πτά συνεχώς τήν κ. Μαρίκα Κοτοπούλη.

Αληθινός όνθώνας ή σκηνή μέ τά 
καλάθια, τίς άνθοδέσμες, τά οτέφανα 
άπό δάφνη πού προσφέρθηΚάν στήν κ. 
Κοτοπούλη άπό άνθρώπους τών γραμ
μάτων καί της τέχνης καί άπό πολλά 
έπίλεκτα μέλη τής Αθηναϊκής κοινω
νίας. Άναφέρουμε τά κυριώτερα: Ή
ΔιοΙκποις Πρωτευούσης μιά χρυσή μά
σκα, ό Δήμος ’Αθηναίων τρίποδα, ό κ. 
Α. Πλυτάς βάζο άπό σμάλτο, ό θίασος 
Κοτοπούλη άργυρό στεφάνι άπό 35 
φύλλα, ό κ. Κ. Μουσούρης βάζο, ή κ. 
Π. Κοκκινάκη μιά κασετίνα μέ παληές 
άληθινές ταντέλλες, ό κ. Σ. Μελάς ένα 
ώραιότατο βάζο, ή κ. Α. Λιδωρίκη 6 
ποτήρια μούλ γιά κονιάκ έπίχρυσα έλ
ληνικής κατασκευής, ή κ. Ήλιοπούλου 
παληό πιάτο «Σέστες», ό πρεσβευτής 
τής Γαλλίας κ. Μωγκρά θερμότατο συν 
χαρητήριο γράμμα καί ώραιότατη άνθο 
δέομη, ό κ. Άλ. Δραγούμης ένα άση- 
μένιο δοχείο, ό κ. Κ. θεοδωρίδης μιά 
volleuse κτλ. κτλ. ί  \

Επίσης ποοσφέρθηκαν ζΟΟ στέφανο 
δάφνης, 600 κάνιστρα καί 2.000 τηλε
γραφήματα και περί τά 50 ψηφίσματα 
διαφόρων καλλιτεχνών καί όργανώ- 
σεων.

Μετά ό καλλιτεχνικός διευθυντής 
τοΰ θεάτρου Κοτοπούλη άνεκοίνωσε
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δτι ή κ. Κοτοπούλη ήταν στό θεωρείο 
τής Α. Μ. τού Βασιλέως ό όποιος τήν 
συνεχάρη. Άμέσως μετά τήν άναχώρη 
σιν τής Α. Μ. τοΰ Βασιλέως ό Πρόε
δρος τής Εταιρείας Θεατρικών Συγ
γραφέων κ. Θ. Συναδινός προσφώνησε 
καί έπέδωσε ψήφισμα τής Εταιρείας 
συντεταγμένον άρχαϊοτί στήν κ. Κοτο
πούλη. Έπηκολούθησαν προσφωνήσεις 
τοϋ προέδρου τοϋ σωματείου ήθοποιών 
κ. Δ. Μυράτ καί τοϋ προέδρου τοϋ σω 
ματξίου τεχνιτών θεάτρου κ. Ταβου- 
λάρη. Ακολούθως ό κ. Λογοθετίδης ά
νέγνωσε διάφορα ψηφίσματα.

Στό τέλος αύτής τής γιορτής, τό 
καμαρίνι τής κ. Κοτοπούλη γέμισε ά
πό τόν γνωστότερο καλλιτεχνικό καί 
κοσμικό κόσμο τής πρωτευούσης. Τό 
πιό συγκινητικό δμως άπό δλη αύτή 
τήν ιστορική βραδυά ήταν ότι πολύς 
κόσμος περίμενε τήν κ. Κοτοπούλη 
στό δρόμο όπου καί τήν έπευφήμησε 
ζωηρότατα.

Ο ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ’ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ»

Τήν περασμένη Δευτέρα στίς 7 μ.μ. 
ό φιλολογικός σύλλογος «Παρνασσός» 
όργάνωσε μιά προεσπερίδα πρός τιμήν 
τής κ. Κοτοπούλη. Παρευρέθηκε πολύς 
κόσμος. Τήν άνωτέρω γιορτή έτίμησε 
μέ τήν παρουσία του ό ύφυπουργός Τύ 
που καί Τουρισμού καί ή κ. Νικολούδη 
καί ό Δήμαρχος κ. Πλυτάς. Τήν με
γάλη μας καλλιτέχνιδα προσεφώνπσε ό 
πρόεδρος του συλλόγου κ. Καραβίας. 
Καί μετά μίλησαν ό Ακαδημαϊκός κ' 
Σ. Μελάς, ό πρόεδρος τής Εταιρείας 
Θεατρικών Συγγραφέων κ. Θ. Συναδι- 
νός, άπήγγειλε ένα τετράστιχό του 
άφιερωμένο στήν μεγάλη καλλιτέχνι· 
δα, ό κ. Κρ. Σουρής καί ό κ. Σκουζές 
γρςιμματεύς τών Αθηναίων τοΰ τόπου 
προσέφερε κλάδον έλαίας κάί δάφνης.

Στό τέλος ή κ. Κοτοπούλη ουγκεκι- 
νημένη είπε τά έζής :

«"Οσα ό άζιότιμος πρόεδρος τού 
«Παρνασσού» καί σεβαστός μου φίλος 
κ. 'Ιπποκράτης Καραβίας καί οί έκλε- 
κτοί μου συνεργάται καί φίλοι κ. κ. Σ. 
Μελάς καί 3. Συναδινός είπαν πρός τι- 

*αήν μου, μέ ,συγκινοΟν βαθύτατα. ν'Η 
τιμή εΐνε μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη. 
Ξέρω όμως νά παίρνω άπ' αύτήν μόνον 
δ,τι μοΰ άνήκει. Τό μεγαλείτερο μέ
ρος άνήκει είς τό έλληνικό κοινόν, 
πού αύτό μάς έδημιούργησε έμάς τούς 
ήθοποιούς. Γ ιατί άν είμαστε καλοί, άν 
τά καταφέρνουμε καλά οτή δουλειά 
μας, τό χρωστάμε στή στοργή του, 
στήν άγάπη του. Καί γι' αύτό τό λόγο 
δέν πρέπει νά ζεχνάμε τίς ύποχρεώ- 
σεις πού μάς γεννά μιά τέτοια έμπι- 
στοούνη καί μιά τέτοια άγάπη, γιατί 
μδς θέλει πάντα άγρυπνους φρουρούς 
σ' αυτό πού μάς έταζε, δηλαδή νά 
τοΰ φυλάμε τήν Ιερή παράδοσι τής θεα 
τρικής τέχνης πού έχει πατρίδα της 
τήν Ελλάδα. Ή  συμβολή του στήν άν 
θησι τοΰ σημερινού έλληνικοΰ θεάτρου 
εΐνε δτι ύπήρζο μιά άπλή έργάτις μα
ζί μέ τόσους άλλους έκλεκτούς συνα
δέλφους μου.

Αισθάνομαι καθήκον νά έκφράσω 
τήν εύγνωμοσύνη μου στούς Έλληνες 
συγγραφείς, δπου μέ τή δημιουργία 
τών προσώπων πού μοΰ έμπιστεοονταν 
κάθε φορά μοΰ έδιναν τήν εύκαιρία 
νά δημιουργήσω τήν θεατρική μου ύ- 
πόστασι. 'Εκφράζω έπίσης κ. Πρόεδρε 
τίς θερμές μου εύχσριστίες πρός τόν 
σύλλογον τοΰ «Παρνασσού», τοΰ Ιδρύ
ματος πού τόσο συνετέλεσε στήν έζύ- 
Ψωσι κάθε πνευματικής έκδηλώσεως 
τής χώρας μας, γιά τή μεγάλη τιμή 
πού μοΰ έγινε σήμερα».

=  Νέα 'Αθηναϊκή ’Ηθογραφία Ξ 
=  ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΗ -  ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ =  

Μουσική ΡΙΤΣΙΑΡΔΗ Ξ

■Όραι ένάρξεως παραστάσεων : 
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑΙ 6.30

H 1909
ΕΣΠΕΡΝΑΙ 9,45 = =
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ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ
«ΡΙΧΑΡΔΟΣ Γ»

Τ Ο Υ  Σ Α ι Ξ Π Η Ρ
Μετάφρασις: Κ. ΚΑΡΘΑΙΟΥ 
Σκηνοθεσία: Δ. ΡΟΝΤΗΡΗ 
ΣκηνογραφΙαι: Κ. KAftNH 
Ένδυμασίαι: Α. Φί?ΚΑ

ΒραδυναΙ παραστάσεις ώρα 9 μ.μ. 
’Απογευματινοί παραστάσεις ώοα 5 μ.μ.

"  ΠρωταγωνιστοΟν:

ΜΑΡΙΚΑ ΚΡΕΒΑΤΑ 
ΑΛΙΚΗ ΒΕΜΠΟ 
ΓΕΟΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΑΤΡΙΔΗΣ 
ΜΙΜΗΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ 
Γ. ΝΕΖΟΣ 
ΦΡ. ΜΑΝΕΛΛΗΣ 
Ν. ΠΛΑΤΗΣ 
Γ. ΚΑΜΒΥΣΗΣ

=  Η Σ Ο Φ Ι Α  Β Ε Μ Π Ο  Ξ 
Ξ Λαμβάνει μέρος διά πρώτην — 
Ξ φοράν είς ’Αθηναϊκήν Ήθο- Ξ 
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Ξ διό; είδικώς γραμμένα διά τό ~  
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=  ΕΚΑΣΤΗΝ: ΤΡΙΤΗΝ -
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Χειρόγραφα, εΙκόνες, σκί
τσα κ. λ. π. δέν έπιστρέ· 

φονται ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ Γραψεία: 
Παπαρρηγοπούλου 4 
Τηλέφωνον 21-774 

Τυπογραφεία:
Πλ. ΆγΙων ’Αναργύρων

w Πσλαμάς στή Μα *ίκα
Ό  πβιητήξ Κωστής Πκλαιμάξ μέ τήν εύκαιρία τβΰ 

έορτασμοΰ τών τριαντάχρονων Trjj .Μαρίκας Κβτβπβύλη 
τής έστειλε τβ έξής γράμμα :

Χτή Μαιρίκα Κοτοπούλη,
ποΰ εΐνε άοημένια της ή τέχνη 

καί χρυσή της ή φωνή προσέρχομαι 
κι’ έγώ μέ τή τέχνη μου ποϋ 
εΐνε στό βασίλεμα καί μ έ τήν σχεδόν 
σβυσμένη μου φωνή στό χορό 
τών φίλων της καί τών θαυμαστών 
της ποΰ γιορτάζουν τήν έπετηρίδά 
τών τριάντα χρόνων τής δοξασμένης 
της ζωής προσέρχομαι γ ιά νά ρυθμίσω 
κΓ έγώ μέ τό κουρασμένο μου βήμα 
καί μέ τή φωνή πού σχεδόν μοϋ 
λείπει, νά ρυθμίσω καί νά  ζωογονήσω 
τό χορό, άς εΐνε καί υέ τή γοιργάδα 
τής άστραπής, στήν Ιδέα τής <τκηνής 
τήν εικόνα καί τήν άνάμνηση τής 
Μαρίκας Κοτοπούλη. ΚΟΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ

14 'Οκτωβρίου 1939

Η ΜΑΡΙΚΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ
στή συνε ίδησι τών συγχρόνων της
Γνώμες Λογοτεχνών, Μουσικών, Χορογράφων καί Χορευτών

Λογοτέχνες
·ιι·ι·ιι·ιιιι··ιι··ι·ι·ι·ιιι·ι·ι··ιι··ιιι·ιιι·ιι

"Αμα άκούω : «Λ Μαρίκα !)) ή «ή Κο
τοπούλη)), ποικίλες, έντονες εΙκόνες 
περνούν άπ’ τά μάτια μου. Τή βλέπω 
λ. χ. ν ’ άποχαιρετάει δακρυομένη τήν 
Οππρέτρια τού σπιτιού στά «Σάν τά 
φύλλα», ή τήν βλέπω νά χορεύρ τόν 
έξαλλο, άλλόκοτο χορό, πού σοΰ φέρ
νει ρίγος, στήν «Ήλέκτρα» Λ τή βλέπω 
νά στέκεται άλύγιστη_ άποφασισμένη, 
πάνω οτή γέφυρα τοθ καραβιού πού 
βουλιάζει, στό έργο τοϋ Egge ft τή 
βλέπω νά τρέμρσύγκορμη μπροστά στή 
οόμπα, καθώς σκίζει τά χειρόγραφα 
τοθ άντρός της, στόν * Ιψεν, μά πιό πο
λύ άπ’ δλα τή βλέπω, άν καί βουτηγ
μένη στό πένθος^ δχι πιά πάνω στή 
οκηνή μά κάτω, μοζί μας, νά τρέχρ 
γιά χάρη μου. Σέ μιά μου άνάγκη, πρίν 
πολλά χρόνια, άρχές τού 21, είχα κα- 
ταφύγει σέ κείνην. Χτύπησα δειλά- 
δειλά τήν πόρτα της κΓ άνέβηκα τά 
τρία-τέσσαρα σκαλοπάτια  ̂ μόλις μ1 άν- 
τίκρυσε ζαφνιάοτηκε :

— Ά  I ή Λιλίκα 1 ΤΙ 'ναι παιδί μου; 
Τί συμβαίνει ;

—Φεύγει ό άντρας μου γιά τά μέ
τωπο... σέ δυό μέρες...

—Καί... τόν άγαπάς ; .Αγαπιέστε ;
—Δέν ζέρω... μά είμαστε μόλις τρείς 

μ Ρίνες παντρεμένοι.
—Στό υπουργείο Στρατιωτικών δέ 

γνωρίζω παρά μόνο τόν άρχηγό τής 
Επιμελητείας, τόν κ. Λιδωρίκη...

—’Ακριβώς άπό κείνον έξαρτάται, δν 
θέλατε νά τοϋ μιλούσατε.

—Πώς ! Νά πάμε ί Άμέσως.
Φόρεσε στή στιγμή ένα καπέλλο μέ 

μαύρες πλερέζες μπρός καί πίσω ώς 
κάτω — πενθούσε τότε τό χαμό άγα- 
πημένου της προσώπου — καί κινήσα
με. Όμως στό ύπουργεϊο Στρατιωτι
κών δέν τόν βρήκομε τόν κ. Λιδωρίκη.

—Καί σάςκούραοα τόσο !...
—Τί λές ί Θά πάμε καί στό oniTt του. 

•Αστειεύεσαι ; Θά παμε παντοΰ. θά 
τόν βρούμε όπωσδήποτε...

Τόν βρήκαμε στό σπίτι του. Ή  Μα- 
ρίκα άνέβηκε μόνη της, κι’ έγώ περί- 
μενα κάτω στό άμάξι. Δέν περάσανε 
δέκα λεπτά, κΓ άντίκρυσα τό φωτεινό 
πρόσωπο τής Μαρίκας, νά βγαΚ<τι χαμο
γελαστό άπό τό σπίτι τοϋ κ. Λιδωρίκη_ 
περικαντρωμένο άπό τά μαΰρβ κρέπιο’

—Έ γινε , Λιλίκα μου, άνεκλήβη... ’Ε 
γώ δάκρυσα άπό τή χαρά μβυ καί ή 
Μαρίκα.. δάκρυσε κι’ αύτή. "Βινι εΐνε, 
Λιλίκα μου, πρόσθεσε σέ λίγο_ ffvc κα
λό νά υπάρχουνε δυστυχίες nub μπο
ρούνε ν’ άνακληθοΰνε... ή QjRfc μου, 
μέ τίποτα δέν μπορεί ν' άνακΚηβή !... 
Καί τή συνώδεψα ώς τό σπίτι της, μά 
οτό γυρισμό δέν άνταλλάξβμβ Ότε 
λέξη. Κλαίαμε μοζί κΓ οί δυ( ,

ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ—ΔΑϊΚΑΛΑΚΗ 
Λογοτέχνις

Μέ τήν Μαρίκα Κοτοπούλη πού τήν 
θεωρώ καί συμπατριώτισσά μου, μέ 
συνδέει — χωριστά άπό τό θαυμασμό 
μου γιά τήν τέχνη της — καί κάποια 
άνάμνησις, πού έχει άνατολική τήν ά
φορμή, κάτω άπό τήν Άκρόπολι τών 
’Αθηνών : Σ ’ ένα άπό τά παληά προ
πολεμικά ταζίδια μου — γιά τά όποία 
είπε τότε ό Γσβριηλίδης πώς ώργωνα 
τή θάλασσα μεταζύ ’Αθήνας καί Σμύρ
νης — ή εύγενική καλλιτέχνις είχε τήν 
καλωσύνη νά μέ καλέορ σέ φιλικό γεϋ 
μα, μέσα στό καλόκαρδο σπιτάκι της, 
άπό τ’ άνοιχτά παράθυρα τοθ όποιου 
έφάνταζε, στόν άνοιξιάτικον ήλιο, Α 
άθάνατη τέχνη τοΰ Παρθενώνος. Ένας 
άξέχαστος νεοέλλην τοθ παληοΰ Έ λ  
ληνισμοϋ, πού έζηοε στά γράμματα μέ 
τά ιδανικά τής πατρίδας “ Ιων καί 
αύτός, έκερνοΰσεν, όμοτράπεζος, άπό 
τόν κρουνό τοϋ έθνισμοΰ του τό γλυ
κό μεθύσι τής έλπίδας, πού έδιφουσεν 
ή ψυχή τοϋ ραγιά...

"Οταν έτελείωσε κάποτε τό γεΰμα 
κι’ έπεράσαμε στό σαλονάκι, εύρέθν 
κα έξαφνα_ σάμπως σέ συμβολισμό πού 
έδενε τήν" 'Ανατολή μύ τήν Έλλ ίιδ ι 
μηροοτά σ’ ένα σκηνοθετημένο όραμα- 
τισιΆ “Ενα μιντέρι, σκεπασμένο ιέ 
χνουδωτό χαλί' στή μέση ένα ξυλόγλυ
πτο πεοσικό τραπεζάκι, μέ συντεφένυ 
άστεράκια, δπου πλάϊ σέ κεχριμπαρέ
νιο κομπολόι εύρισκόντονε καλοβαλμέ 
να μικρούλικα άραβουργήματα τής 
τουρκικής τέχνης" άλλοι σιτζαντέδες 
οτό πάτωμα- κι* άπό τήν πόρτα, σάν 
άπό άνατολικό πίνακα τού Καρόλου 
Ντυράν. Α Μαρίκα — πού έννώριζε τόν 
"Ελληνα τουρκομερίτη - μέσα οέ φλο- 
γά τ υ-ταξένια φορεσιά του^κο ·>ύλα~ 
κρατώντας ένα ναργιλέ, μέ τό άναμ- 
μένο κάρβουνό -ου πάνω οτό όνειρο 
τοΰ Ίοπαχάν, ήρθε γελαστή καί τόν 
άπίθωσε οτή μέση τοΰ μπροστινού 
σοφρά, πού έλάμπιζε κι* έκείνος κάτω 
άπ' τά φώς τού άνοιξιάτικου ήλιου τής 
χαράς...

Πίνε ή δέν είνε η Μαρίκα Γ'ΐυηνηά ■ 
MIX. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΓ 

Ποιητής
©

Μαρίκα Κοτοπούλη γύρι- 
Άμερική (τό 1931), έ 

νραψα οέ μιά σειρά φύλλα τοΰ περιο 
δικοΰ «Έβδομάς» τήν ίστορία τής ώς 
τότες καλλιτεχνικής ζωής τής ζεχω- 
ρ στής μας καλλιτέχνιδος. Πρίν άρχι 
σω τή δημοσίεΨη, τήν έπισκέφθηκα καί 
τής έξήγησα τό σκοπό μου. Βέβαια εύ· 
χαριστΑθηκε, μά μοΰ είπε κι’ αύτά τά 
λόν α :

-Τό νά δημοσιευτώ τώρα ή βιογραφ σ 
μου δίνει καί κάποια έντύπωση που 
δέ: μ' άρέσει. Φαίνεται πώς τελείωσε
γ: ά ή δράση μου, ένώ άκριβώς Γώρο 
έ σα γιά νά τήν ξαναρχίσω. Και
ν  0uj πώς τώρα έχω δρεξη καί δύ-
ν ά̂ έογαστώ δπως ποτέ πρίν.

.<-ί ι πραγματικά ή κ. Κοτοπούλη 4ξα 
κολούθηοε τήν δράση της μέ πολλΓ 
όρεξη καί μέ μεγάλη έπιτυχία. Έδπ- 
μ ούργηοεν άπό τότες δύο νέα θέστρα 
καί άπέδωσε ένα πλήθος νέους ρό
λους. Στήν έξοχη έκδήλωση τοϋ τα 
λέντου της καί ατούς ώραίους άνω·
νες της γιά τήν τέχνη, πού περιέγρυ-
Οα τότες, προσέθεσε τόσα άργότερα! 
ιΐά μάς δίνει τήν έντύπωση πώς θα 
ί,ξακολουθήσρ νά δίνρ νέες δημιουρ
γίες καί νά κάνρ νέους καλλιτεχνικούς 
ώγώνες. Εύχόμαστε λοιπόν, τώρα πού 
γιορτάζει τά 30 χρόνια της θιασαρχι-

Οταν ή 
σε άπό τήν

κής της ξωής, νά έξακολουθήσρ έπί 
πολλά άκόυη χρόνια τήν δράση της, 
πού τόσο ήταν καί εΐνε εύεργετική γιά 
τήν έξύψωαη τής τέχνης μας. Τό πλού 
σιο καί πολυσύνθετο θεατρικό της τα
λέντο καί ή δράση της γιά τήν πρόοδο 
τής τέχνης μας σημειώνουν έποχή γιά 
τή θεατρική μας ζωή. Αύτή λόιπόν ή 
έποχή άς εύχηθοϋμε νδναι πολύ-πολυ 
μακροχρόνια.

ΦΩΤΟΣ ΓΙΟΦΥΛΛΗΣ 
Λογοτέχνης—Δημοσιογράφος

Κάθε λαός έχει τήν καλλιτεχνική 
του ίστορία, μοιρασμένη σέ τόσα κε
φάλαια, δσες κι' οί έκδηλώσεις τής τέ
χνης. Κάθε κεφάλαιο ύποβιαιρείται ο’ 
έποχές. Καί κάθε έποχή έχει τ' δνομα 
τοΰ κυριωτέρου έκπροσώπου της. 'Ε 
κείνου τοΰ άνθρώπου πού γέμισε -ιέ 
τήν έζαιρετική προσωπικότητά του ώρι- 
ομένες σελίδες τής καλλιτεχνικής Ι
στορίας. Θεατρικώς, οτήν ’Αγγλία, ό

'Από τότε μέ χαρά παρακολού
θησα τό άδιάκοπο άνέβασμά πης, 
καί άπό τότε εύχόμουν νά τή δώ 
άπαλλαγμένη άπό κάθε ύλικό πε- 
πιορισμό, ώστε νά μπόρρ νά άφοσι- 
ωθρ μόνο σέ έργα άντάζια τοΰ τα
λέντου της.

Προσωπικά μέ τή Μαρίκα γνωρί
ζομαι άπό τό 1921. 'Από τότε γεν
νήθηκε άνάμεσά μας μιά φιλία πού 
δλο βαθύτερα ρίχνει τις ρίζες της 
καί πού ποτέ τό παραμικρό σύννε
φο δέν ήρθε νά τή σκοτεινιάσει 
Καί θέλω σέ τούτη τήν έπίσημη 
στιγμή νά έκφράσω, άκόμα μιά φο
ρά, μαζί μέ τό θαυμασμό μου καί 
τΙς εύχαριστίες μου, γιατί πρώτη 
αύτή, έχτιμώντας τή μεταφραστική 
μου έργασία, πού δείγματά της εί
χα δώσει Ιδίως μέ τήν μπαλάδα 
τοΰ Ούάϊλδ καί τό Δόν Κιχώτη, μέ 
παρακίνησε νά καταπιαστώ μέ τή 
μετάφραση τοΰ Σαίζπηρ, καί πρώτη 
αύτή μοΰ έκανε τήν τιμή νά άνε- 
βάσρ σαιξπηρικά έργα μεταφρααμέ 
να άπό μένα. Άπό τότε μοΰ δόθη
κε πολλές φορές ή εύκαιρία νά τή 
θαυμάσω, δχι μόνο στίς παραστά
σεις, ώς ήθοποιό, παρά καί στίς 
πρόβες, καί σέ Ιδιωτικές όμιλίες, 
ώς δάσκαλο καί σκηνοθέτη καί πνευ 
ματικό άνθρωπο, καί πολλά πράγ
ματα χρωστώ σέ τοΰτο τό προνό
μιο πού μοΰ έδωσε ή φιλία της καί 
ή συνεργασία μου μαζί της.

Σήμερα μποροΰμε νά πούμε πώς

νια τώρα, συνεχώς, τόσες, καί τόσο 
έντονες στιγμές ώραίας Τέχνης, 
ώστε τό μόνο πού έναπόκειται στόν 
καθένα μας, είναι νά ένώσρ τή συγ 
κινημένη του φωνή, στίς άναρίθμη- 
τες φωνές, πού πρόκειται νά τήν 
έπευφημήσουν, — μαζί μέ τήν εύ
χή, νά διαθέσρ τήν Ικανότητα νά 
μάς δονεί, μέ τόν παλμό της, πο- 
λύν καιρό άκόΗρ, καί μέ τήν ίδ'α 
θέληση καί φλόγα.

ΝΑΠΟΛΕΟΝ ΑΑΠΑΘΙΟΤΗΣ 
Λογοτέχνης

©
Ή  Κοτοπούλη θά κυριαρχρ έπί χρό

νια καί χρόνια άκόμα στήν έλληνική 
σκηνή καί θά προσθέτρ ατούς θριάμ
βους νέους καί "πάλι νέους κοί έξα- 
κολουθητικά νέους. Καί οί θρίαμβοι αύ- 
οτί θά εΐνε όλο καί άνήφορος πρός 
τό ίδεοτό σημείο τοΰ κατακόρυφου τής 
σκέψης.

Πρός έκείνο βιζάρει τό δαιμόνιό της. 
Κάθε νέα της δημιουργία καί νέοι τρό 
ποι άζιέραατοι καί νέαι άποκαλύψεις 
κρυμμένων καλλιτεχνικών άρετών πού 
άναπηδοΰν σάν άπό τό κουτί τής Παν
δώρας. Πόσες άλλως τε δεκαετηρίδες 
πού πέρασαν χωρίς καμμιά άντίπαλη 
τής σκηνής νά τήν πλησιάζει καί νά 
στ: θρ άντί θετά τρς. Ή  σύγχρονή της 
Κυβέλη, άλλος τύπος άζιοσημείωτος 
τοΰ θεάτρου μένει καί αύτή σχεδόν 
άναντικατάστατη. Γ ιά τίς νεώτερες ά
κούω πολλά καί γιά μερικές μάλιστα 
τά κάλλιστα άλλά...ή Μαρίκα εΐνε μία 
καί ή δημιουργός των. Γιατί άπ' αύτήν 
βγήκαν. Έάν διαβάσει κανείς μερικά 
τοϋ Ντιντερώ καί τοΰ ’Αριστοτέλη περί 
θεάτρου περί ήθοποιίας καί μιμικής θα 
δρ πώς τόσο στή μιά δσο καί στήν άλ
λη ή Κοτοπούλη πέρνεται σάνμοντέλλο

μάγια, θυμάται ή κριτική πώς πρέπει 
νά μελετΛορ καί ν ' άναλύορ τό παίξι
μό της. Τήν ώρα πού παίζει, ξεχνιέται 
κι’ έκείνη καί γοητεύεται σάν άπλός 
καλόβολος θεατής.

Δέν ξέρω πιό γνήσιο γνώρισμα τής 
άληθινής τέχνης άπό τή συναρπαστι
κή αύτή δύναμη.

ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ—ΠΑΠΑΔΑΚΗ 
Λογοτέχνις

Πρέπει νά όμολογήσω πώς κατ’ άρ
χήν δέν άγαπώ αύτές τίς γιορτές πού 
γίνουνται κάθε λίγο καί λιγάκι μέ τά 
τριαντάχρονα καί μέ τά πενηντάχρονα 
τών άνθρώπων τής τέχνης. "Οση πανη 
γυρικότητα καί λαμπρότητα κιάν πά
ρουν περιέχουν πάντοτε κάποιο νόημα 
καί κάποια μυρουδιά μνημοσύνου. Συλ- 
λογιστήτε πώς ή ζωή τοΰ άνθρώπου 
εΐνε κλεισμένη μέσα σέ ώρισμένα χρο
νικά πλαίσια. Ξέρουμε πώς στά 70 ή τά 
75 τό άργότερο θά είμαστε Λ νεκροί 
ή ζωντόνεκρα χάφταλα γερατιών. Τί 
χρειάζεται τώρα νά σταματούμε καί

Στή Μαρίκα
Τ ρ ι ά ν τ α  χ ρ ό ν ι α ,  πού έγινες Κυρία ΘιασαιρχίναI 
Μά είναι σαράντα, πού σκορπάς ή πιό σωστά χαρίζεις 
Στούς "Ελληνες τής τέχνης σου τά ρόδα καί τά κρίνα 1 
Σαράντα, πού τή σκέψη μας σ’ δνειρα τή βυθίζεις!
Γι’ αύτά ή Έλλάδ' άν σέ τιμά καί χωριστά ή 'Αθήνα, 
"Ομως σοΰ πρέπει άλλη τιμή γιά κάτι, πού θυμίζεις 
Μέ τήν τέχνη σου: Φώτισες τ' δνομα θ ε α τ ρ ί ν α !
Τό ταπεινό έστησες ψηλά καί πάντα τά εύγενίζεις. 
Θιασαρχίνα! καί μ' αύτό πρέπει νά θυμηθούμε,
Πώς έργα τόσα έλληνικά νά παίζης προτιμούσες...
Καλά κ’ είχες τήν τέχνη σοο στούς κίντυνους ν ' άνθέζης, 
Νά μή σοΰ γίνουν έχβρικές καί τοΰ θεάτρου οΐ Μούσες, 
'Ακόμη κι’ δταν δέχτηκες -  καλόβολη! — νά παίζρς 
ΕΣΥ τό πρώτο διράμα μου, τό «'Όταν ’Αγαπούμε».

ΗΛ. Π. ΒΟΥΤΙΕΡΙΔΗΣ

τέχνης, οί έκλεκτές ποιότητες τής ψυ 
χής. Ολ’ αύτά ύπάρχουν στήν Μαρί
κα Κοτοπούλη καί κάνουν τήν πλούσια 
προσωπικότητά της. Εΐνε άπό τούς -ιιό 
πολύμορφους Έλληνες καλλιτέχνες 

νά κάνουμε γιορτές γιά νά χαράζουμε ί τών τελευταίων τριάντα χρόνων. Πι-
σύνορα καί σταθμούς, τόοο κοντά στό 
θλιβερό τέρμα ; Νάηταν ένας τρόπος 
νά κάνουμε τή Μαρίκα καί τήν Κυβέ
λη είκοσι χρονώ είκοσιδιώ χρονώ, αύ
τό μάλιστα. Τό καταλαβαίνω. Νά καλέ 
σουμε δλη τήν Ελλάδα νά γιορτάσρ 
τό θάμα. Νά γιορτάζουμε δμως καί δλη 
τήν ώρα νάχουμε στό νοΰ μσς πώς εΐνε 
τό βράδυασμα ένός άστεριοϋ πού τδει- 
δαμε κατακόρυφα πάνω άπό τά μαλλιά 
μας, τότες πού είχαμε κι’ έμεΐς ώραία 
μαλλιά ή άπλώς μαλλιά, αύτό μοΰ δίνει 
στά νεΰρα.

Είδικώς γιά τή Μαρίκα τδ πράμα 
μοΰ δίνει θλίψη. ’Από σήμερα θά μπο 
ρρ ό κόσμος νά λέρ: «Τότε πού ή Μα
ρίκα γιόρτασε τά τριαντάχρονά της 
πάνω οτή σκηνή !)) "Ε , λοιπόν αύτό 
σημαίνει τέρμα καί δ,τι θέλετε πήτε

στεύω δτι τήν τραγωδία τήν έρμήνεψε 
μέ τρόπο έντελώς δικό της, καί πού, 
πέρα άπό τήν τεχνική, τά φυσικά της 
χαρίσματα, πέρα καί άπό τήν τέχνη 
της άκόμα, εΐνε ή έκφραση ένός άν
θρώπου πού τό πνεΰμα καί ή ψυχή του 
δέν έμειναν όκνά. Μά καί στό δράμα 
καί οτήν κωμωδία καί σ’ δλα τά είδη 
μέ τά όποία καταπιάστηκε είχε θαυ
μάσιες στιγμές. Τό παίξιμό της έχει 
ένότητα, δηλαδή ύφος καί αύτό, άκό
μη μιά φορά, δείχνει δτι είνε μιά γνή- 
σια προσωπικότητα.

ΚΛΕΩΝ ΠΑΡΑΣΧΟΣ
Κριτικός—Λογοτέχνης

’ Αν τό θέατρο είναι ή έκφρα
ση ένός λαοΰ. γιά τήν έλλη-

Κατά σειράν έξ άριστερών π,ρός τ ά δεξιά ' Ο Ή κ. Μαρίκα Κοτοπού λη ώς «Ήλέκτρα» δταν πρωτοβγαίν ει άπό τά άνάκτορα. 2) "Ενα γκροϋ π άπό τό χορό πού σ’ αύτό διακρί- 
νονται κατά σειράν οί τρείς κορυ φαΐες κ. Στεφανίδου, δίς Κοκόλα καί δίς Καπλάνη. 3) 0 κ. Μυράτ ( γυιός) στό ρόλο τοΰ Όρέστη μετά τό φόνο τής μητέρας του. 4) Ή 
κ. Ρίτα Μυράτ οτό ρόλο τής Χρυσό θεμης δταν μαθαίνει τόν Θάνατο τ οΰ Όρέστη. 5) Ό κ. Σ. Μουσούρης ώς Αϊγιστος κάτω άπό τό άγαλμ α τοΰ ’Απόλλωνος ένώ έτοιμάζεται 
νά μπρ στά άνάκτορα. 6) Ή κ. Μα ρίκα Κοτοπούλη άνταλλάσσονταςάσ πασμό μέ τόν Πρόεδρο τοΰ Σωματείου ήθοποιών κ. Δ. Μυράτ. 7) Ή  κ. Μαρίκα Κοτοπούλη φωτογρα- 
φουμένη στόν «Παρνασσό» μετά τήν προεσπερίδα πού δόθηκε πρός τιμήν της. 8) Ή κ. Μα,ρίκα Κοτοπούλη ώς «Ήλέκτρα» μετά τήν άν αγγελία τού θανάτου τοΰ Όρέστη. 
9) Μετά τό τέλος τής παραστάσεως ό Πρόεδρος τής 'Εταιρείας Θεατρικών Συγγραφέων χαιρετίζει έκ μέρους τής Εταιρείας τήν μεγάλη καλλιτέχνιδα.

(Οωτογραψίες τοθ κ. Μ. Γαλάτη)

ΙΖ ’ αιών, εΐνε ό αίών τοθ Σαίζπηρ. 
Στή Γαλλία, ό οίών τοΰ Μολιέρου. 0 
ΙΗ' αίών έχει τ* όνομα τοΰ Μπωμαρσαί 
καί.τής Άδριανής Λεκουβρέρ. Τά πρώ
τα χρόνια τοϋ ΙΘ ' πολιτικώς βρίσκον 
ται κάτω άπό τό Ναπολέοντα, μά θεα
τρικώς κάτω άπ’ τόν Ταλμά. Τά τελευ
ταία χρόνια τοΰ ίδιου αίωνα, παίρνουν 
τό οίκουμενικό πιά δνομα τοΰ ” Ιψεν.

Στήν Ελλάδα, καΐ οτή θεατρική της 
ιστορία, δέν παρουσιάστηκε προσωπικό 
τηττ Ικανή νά έπιβάλρ τ’ δνομά της 
πουθενά καί σέ καμμιά περίοδο άπό τό 
1821 ώς τό 1910

*Από τό 1910 κι* υστέρα, άρχίζει ή 
έποχή τής Μαρίκας Κοτοπούλη, κι’ έζα 
κολουθεΐ και θά έζ^κολουθήση·

Μ. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ 
Λογοτέχνης

Στό φύλλο τών «Παρασκηνίων» 
πού τόσο δίκαια καί τόσο τιμητικά 
γι’ αύτά τά ϊδια είχε τήν ώραία ι
δέα ν’ άφιερώσει ό διευθυντής 
τους στήν Κα Μαρίκα Κοτοπούλη, 
θέλω κΓ έγώ νά διαδηλώσω μέ δυό 
έγκάρδια λόγια τό θαυμασμό μου 
καί τήν άγάπη μου γιά τή διαλεχτή, 
ύπέροχη τεχνίτρα πού γιορτάζει 
αύτές τΙς ήμέοες τή μακρόχρονη 
καί άδιάκοπη καλλιτεχνική της δρά 
ση, καί νά τής εύχηθώ νά τή συνε- 
χίσρ πολλά χρόνια άκόμα, γερή 
καί χαρούμενη, γιά χαρά τοϋ έλ- 
ληνικοϋ κόσμου καί γιά τό καλό 
τής έλληνικής τέχνης. Τή Μαρίκα 
τή θυμούμαι άπό τότε πού ήταν ά
κόμη παιδί, καί πού έγώ, νεαρός 
άνθυπολοχαγός, έκανα τίς πρώτες 
μου γνωριμίες μέ τήν τόσο δύσκο
λη, παναθρώπινη τέχνη τοΰ θεά-' 
τρου. ,

έκείνη ή παληά μου εύχή, πού ή
ταν εύχή καί δλων τών θαυμαστών 
της, έχει πραγματοποιηθεί. Δέ μάς 
μένει πιά παρά νά εύχηθοϋμε νά 
τήν κρατούνε οΐ ούρανοΐ, πολλά 
χρόνια, γερή καί γεμάτη ζωή, δ τως 
τή βλέπουμε καί τή χαιρόμαστε 
τώρα.

Κ. ΚΑΡΘΑΙΟΣ
Λογοτέχνης

©
"Ολοι οί Έλληνες συγγραφείς χρω

στούν στή Μαρίκα Κοτοπούλη τίς μεγα 
λείτερες συγκινήσεις τής ζωής τους. 
Πρώτη ή Μαρίκα στά 1907, στό πρώτο 
της θίασο, νεωτάτη γυναίκα άκόμη ά
νοιξε στοργικά, τίς πόρτες τού θεά
τρου της καί μέ αύταπάρνησι δέχθηκε 
τά έργα πολύπειρων καί πρωτόπειρων 
συγγραφέων.

Μιά καλλιτέχνις πού άφιέρωσε γιά 
σκοπό τής ζωής της τό θέατρο κοί τήν 
τέχνη, μιά καλλιτέχνις πού τριάντα 
καί περισσότερα χρόνια ύπήρξε έμψυ- 
χώτρια, πού φύσησε μέρος τής πνοής 
της σέ τόσες καί οέ τόσους ήθοποι 
ούς εΐνε δχι άξια θαυμασμου καί λα
τρείας άλλά κάτι περισσότερο, άν ύ
πήρξε κάτι άνώτερο στά άνθρώπινο αι
σθήματα.

Γι’ αύτό δλοι τήν θαυμάζουμε, δλοι 
τήν λατρεύουμε.

ΚΏΣΤΑΣ ΛΑΔ0Π0ΥΛ0Σ 
Θεατρικός συγγραφεύς

Είναι τόσο χαρακτηριστικά άδρΛ, 
έκτυπη καί άνάγλυφη, ή φυσιογνω
μία τής Μαρίκας Κοτοπούλη, στήν 
Ιστορία τής Νεοελληνικής Σκηνής. 
— καΐ μάς έχει χαρίσει, τόσα χρό-

προθύστερο, νά ποΰμε έτσι καί άπό 
τούς δύο. Τόσο εΐνε ή Κοτοπούλη ό τύ 
πος τής μεγάλης γυναίκας τοΰ θεά
τρου. Ό ένας μδς λέει, άνάμεσα σέ άλ 
λα, πώς ό ήθοποιός δέν άρκεΐ νά κα- 
ταλαθαίνρ τό ρόλο του, πρέπει k c I νά 
τόν αισθάνεται kcI ό Αριστοτέλης πώς 
κάθε κίνηση άρκεΐ νά εΐνε καλά ίκτε- 
λεσμένη γιά νά χρειάζεται άπόλυτα.

Προσέξετε αύτά τά δύο στήν Κοτο 
πούλη γιά νά τήν θαυμάσετε άνεπι- 
φύλακτα. Προσέξετε πώς κινείται, Πώς 
στέκεται, πώς κάθεται, πώς άφήνει τή 
σκηνή. Συλλάβετε τόν ήχο τής φωνής 
της, τήν κραυγή της καί τή σιωπή της 
άκόμα. Στό άστικά δράμα μιλεί άλλοι- 
ώτικα, οτήν τραγωδία πάλι άλλοιώτι- 
κα καί ατό έλαφρό θέατρο έντελώς δια 
Φορετικά. Τό ίδιο καί έμφονίζετάι. 
Έάν μέ ρωτούσε κανείς ποϋ ύπερέχει 
καί ποΰ Ιδιαίτερα πετυχαίνει καί άντα- 
π*— '!·'εται οτίς άποιτήσεις τοΰ έρνου 
καί τών άκροατών θά άπαντοΰοα χωρίς 
έπιφύλαζη «παντοΰ τό ίδιο».

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ 
Ποιητής

"Αν ή Μαρίκα Κοτοπούλη ζοϋσε σέ 
πλατύτερο καλλιτεχνικό κέντρο κι’ έ
παιζε σέ γλώσσα πιό προσιτή στό παγ
κόσμιο κοινό, δέν ύπάρχει άμφιβολία 
πώς θδταν σήμερα μιά διεθνής θεα
τρική φυσιογνωμία.

Πλούσια καλλιτεχνική φύση, ταλέν
το πολύπλευρο ποϋ δέν ικανοποιείται 
ποτέ μ’ δ,τι κέρδισε_ άνανεώνει όλοέ- 
να τήν τέχνη της κι’" ή φλόγα πού καί
ει - ήφαίστειο ζωτικότητος — μέσα της, 
τήν ώθεί διαρκώς σέ νέες δημιουργίες 
κι’ άέναη δράση. "Εχει άφιερώσει τή 
ζωή της στό νεοελληνικό θέατρο καί 
πιό δραστήρια άπό κάθε άλλη φορά, 
πρωτοστατεί πάλι σήμερα στό θεατρικό 
στίβο.

Δέν έρμηνεύει μόνο, δημιουργεί 
πλουτίζεΓ μέ τήν Ηροσωπικότητά της 
τό ρόλο πού ένσαρκώνει κι’ έπιβάλλε- 
ται τόσο πού, μόνο σά σκορπίσουν τά

μου έσεΐς. Καί δμως θά γίνρ δυστυ
χώς αύτή ή γιορτή. Και θά έκφωνη- 
θοΰν λόγοι, καί θά μοιροοτοΰν φωτο
γραφίες παλιές, σά νά μήν εΐνε άνά
μεσά μας όλοζώντανη ή Μαρίκα, καί 
δλοι θά γράψουν μόνο έπαίνους καί 
θά κάψουν λιβάνι. Μά αύτό τό κάνουν 
οί άνθρωποι μόνο σάν άπαλλαγοΰν γιά 
πάντα άπό τήν ένόχληοη πού τούς δί
νει ή δυνατή προσωπικότητα. "Αν ή
μουνα φιλόσοφος καί ήθελα νά κάνω 
τόν όρισμό τής ζωής, θάγραφα: «Μέ 
χτυηοϋν — άρα ύπάρχω». Νά φοβάται ό 
άνθρωπος τής τέχνης τούς άνθρώπους 
— καί κυρίως τούς συνάδελφους — £.μα 
πάψουν νά τόν φοβούνται. Μέσα στούς 
έπαίνους των ύπάρχει πολλή μυρουδ.ά 
άπό τό «ό άποθανών δεδικαίωται». Γυ- 
μίαμα, μά πόσο θυμίζει τό νεκροΜ- 
βανο !

Ή  Μαρίκα δμως ; Γιατί πρέπει καί 
καλά νά πάνε οΙ έπίσημοι τής κοινω
νίας καί οί έπίσημοι τής τέχνης κ«5ί 
του π\εύματος (ύπάρχουν <’ έδώ οί 
Επίσημοι) καί νά τής οφίζουν τό χέρι 
φορώντας ροΰχα μαύρα καί παραοήμα- 
τα καί παπιγιονάκια στό κολλάρο ; ’"αί 
ύστερο τό φιλί τό μουσκεμένο οτά δά
κρυα - ό άοπασμός — καί οί τυπικές 
Φράσεις....

Θεοί ! Ποτές δέ θά μπορέσω νά τό 
κάν; - ένα τέτοιο πράμα γιά τή ΜαρΙ- 
κα. Γιστί ή Μαρίκα δέν έχει τριαντά
χρονα καί πενηντάχρονα, γιατί δέν 
εΐνε παλιά αύτή, εΐνε φρέσκη, εΐνε 
σημερινή, άποτελεΐ τά πιό ζωντανό 
στοιχείο τής έλληνικής σκηνής καί δο- 
νεϊται έως τήν τελευταία της Τνα άπό 
χίλιες ζωές, άπό τις ζωές δλων *ών 
γυναικών πού ένοάρκωσε μέσα της ή 
με'Άλη τέχνη.

Χριστιανοί! Πάψετε νά γιορτάζετε 
τά γεράματα τών καλλιτεχνών. 01 καλ 
λιτέχνες δέν έχουν γεράματα. Έ χουν  
νειάτα καί κατόπι, άμέσως, θάνατο.

ΣΤΡΑΤΗΣ ΜΥΡ1ΒΗΛΗΣ

Τό γνήσιο ταλέντο, τό πάθος τής

νική πραγματικότητα ή έκφραση 
αύτή βρίσκεται στό πρόσωπο τής 
Μαρκας. Τ’ δνομά της θά μείνρ 
αίώνια συνυφασμένο μέ τήν ελ
ληνική τέχνη, μέ τήν Ιδια τήν "Ελ
λάδα. ΤΙ άλλο μπορεί νά πσθήσρ 
μιά καλλιτέχνις; ’Αλλά καί τΐ με
γαλύτερη εύτυχία γιά τίς γενεές  
πού ζήσανε, θαύμασαν, συγκινή- 
θηκαν καί λυτρώθηκαν μέ τήν ά- 
σύγκριτη καί άφθαστη τέχνη τής 
Μαρίκας;

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΑΤΣΙΚΑΣ 
Κριτικός-Λογοτέχνης

©
Γιά μένα ή Μαρίκα είναι ένα ά

διάκοπο στοιχείο ζωής. Δέν είναι 
άπλά μιά γνωριμία παληά — πολύ 
παληά δπως είναι — μά άποτελεΐ 
τό άγαθοπαό πλάσμα, πού παράλ
ληλα μέ όποιαδήποτε έκδήλωση ή 
περίοδο τής ζωής μου, συμπαρα- 
στέκει, θέλοντάς μου καί μή, σης 
ήμέρες μου κα! στά βράδυα μου, 
στις καλές μου καΐ στις άσκημες 
ώρες, έδώ καί τριάντα χρόνια.

Είναι ά τρόπος πού τήν γνώρισα: 
ΕΤναι ή έποχή τής ζωήο υ^υ, ή ήλι
κία πού βοισκόμουν, όιαν μέ πρω- 
Γοκάρ<τωοε μέ τήν προσωπικότητά 
της: Ποιός ξέρει! Άλλά καί τΐ έν- 
διαφέρει...

Μιά σφραγίδα καφτή, λευκοπΰοω- 
τη άπάνω οτήν καρδιά, κατάκαρδα, 
ένα έκλεπτυσμένο κέντρισμα στή 
λειτουιργία τού μυαλοϋ, στή σκέψη, 
ένα ξύπνημα φωτεινό κάθε φοιρά 
ποΰ τήν έβλεπα νά παίζρ ό τ ι δ ή-

π ο τ ε, πού τής μιλοΰσα, πού άκου- 
γα έστω νά μιλοΰν γι’ αύτήν.

Κι’ άν έγώ είμαι ή δέν είμαι, μ1 
ένα τρόπο, ό τύπος τοΰ "Ελληνα 
τής γενεάς μου, πάλι ή ’Ελλάδα 
τοϋ πρώτου μισοΰ τοΰ αιώνα μας, 
βλέπω ξάστειρα πώς δέν μπορεί πα
ρά νά έζησε σά στοιχείο ζωής τή 
Μαρίκα Κοτοπούλη.

Ή Μαρίκα θάταν άσέβεια καί άγ
νοια νά πρ κανείς πώς έστάθηκε 
μόνο μιά ξέχωρη θεατρίνα μέσα 
στίς πρόσφατες δεκαετηρίδες τής 
Έλληνικής ζωής.

Ή προσωπικότητα τής Μαρίκας, 
μέσα στά τελευταία τριάντα χρόνια 
τής Έλληνικής ζωής, φωτοβόλησε 
άκατάπαυτα σάν ήρωας καί σά μάρ
τυρας, σά δουλευτής καΐ σάν έμψυ- 
χωτής, σά μετέωρο καΐ σά θάλασσα 
ζωής.

Ή Μαρίκα μέ τήν άθλητική καρ
διά, τήν κεραυνοβόλα όλόψυχη μα
τιά καΐ τήν άδάμαστη δραστηριότη
τα έστάθηκε μέσ’ στά χρόνια μας 
ό άγνός τ ό ν ο ς  τής φυλής.

Ά ς  μή μάς ξαφνίσρ ή διαπίστω
ση: Ή Μαρίκα μέ τά έλλατώματά 
της — καθαρά ρωμέϊκα, δόξα τώ 
Θεώ — μά καί μέ τις άσύκγριτες 1- 
κανότητές της, είναι σίγουρα δλοι 
μας μαζί κΓ ένας - ένας χωριστά 
οΐ καλοί ή κακοί, άντιπροσωπευτικοΐ 
τής σημερινής Ελλάδας, Έλληνες.

"Ενα έχει πάρα πάνω ή Μαρίκα: 
Εξασφαλισμένη τήν προσωπική της 
καλλιτεχνική κΓ άνθρώπινη άθανα- 
σία, καί τό πιό σπουδαίο: χωρίς νά 
τό έπιζητήσρ μέ κανένα τρόπο. 
Καί γιατί θά τό έπιζητοΰσε: Άφοΰ 
ή διαίσθησή της ήξερε πώς ή μορ
φή της καί τό ταλέντο της ήτανε 
ό καθρέφτης μιδς καινούργιας άθά- 
νατης περιόδου ένός Ιστορικού έθ
νους.

ΝΙΚΟΣ ΠΡΟΕΣΤΟΠΟΥΑΟΣ 
Λογοτέχνης

©
Νά, έ\θ δνομα που έγέμισε τά τριάν 

τα τελευταία χρόνια τοϋ τόπου μας καί 
πού θά μελετάται άπό τις μέλλουσες 
γενεές δπως τά όνόματα τής Σάρρα 
Μπερνάρ καί τής Ντοϋζε. ’Ανυπολόγι
στη εΐνε ή συμβολή τής γυναίκας αύ
τής στήν προώθηση τοΰ πολιτισμοϋ 
μας. Δέ μπορεί βέβαια νά έζεταστρ 
έτσι πρόχειρα ή μεγάλη θέση πού κα
τέχει οτό θέατρό μας κι’ ή εύεργετική 
της έπίδραση πού έξήσκησε στή διαπλα 
θήμενη όλοένα κοινωνία μας. Αύτό θά 
γίνρ άπό τόν ξεχωριστό μελετητή της 
Γίού θ’ άσχοληθρ μιά μέρα άποκλειοτι- 
κά μ’ αύτήν καί θά τής άφιερώσρ όλό- 
κλρρο βιβλίο. Κι' έπάνω σ’ αύτό ή Μα- 
ρίκο Κοτοπούλη μπορεί νά πρ κανείς 
πώς δέν εΐνε τυχερή, δπως δέν εΐνε τυ 
χεροί οί μεγάλοι δημιουργοί. Γιατί δ
πως ξέρουμε ή κριτική εΐνε μιά κυρία 
πού τής άρέσει ή τεμπελιά. Βαριέται 
τούς πολύτοοπους καί γονιμοποιούς 
δημιουργούς, γιατί τής εΐνε άσύλλη- 
πτοι, καί προτιμά ν' άσχολήται μέ τά 
μέτρια ταλέντα. Αύτά τής εΐνε βολικά 
καί εύκολα. Έμπρός οτή Μαρίκα Κοτο
πούλη παθαίνει Ιλιγγο. ’Από ποΰ ν ’ άο- 
χίορ καί ποΰ νά τελειώορ ; "Οσες έκ- 
δηλώσεις της κι’ άν έξέταζε πάντα θά 
έμεναν άλλες τόσες καί περισσότερες 
πού θά τής δισφεύγανε.

Κάθομαι καί συλλογίζομα' τώρα τούς 
ρόλους πού έδημιούργησε ή πρωτεϊκή 
αύτή καλλιτέχνιδά μας. Ποιόν νά πρω- 
τοθυμηθώ καί σέ ποιούς νά τήν προ
τιμήσω ; Στούς τραγικούς ή τούς δρα
ματικούς της ; Στούς κωμικούς ή άκό
μα καί σ’ αύτούς τούς έλαφρούς της 
τών έπιθεωρήσεων ; Προικισμένη μέ 
δλες τίς πρωτεύουσες καλλιτεχνικές ά
ρετές, Λ όμορφότερη αύτή άσκημη γυ
ναίκα πού έγνώρισα στή ζωή μου, Γέν 
έκαμε τ'ποτε άλλο παρά νά ζεπερνάρ 
διαρκώς τόν έαυτό της. Τήν πρωτοείδα 
κοριτσάκι σ’ ένα κωμειδύλλιο πού παι
ζόταν έπί μήνες, χάρη σ’ ούτήν, σ’ έ
ποχή πού όποιασδήποτε έπιτυχίας θεα
τρικό έργο δέν κατώρθωνε νά οταθή 
στή σκηνή πέρα άπό τρείς Λ τέσσερες 
βραδιές. Τί είχε λοιπόν έπάνω της καί 
τραβούσε τόσο πολύ ; Τό κοκκαλάκι 
τής νυχτερίδας ; "Η τό σέξ άπήλ, πού 
δέν είχε άνακαλυφθρ άκόμα οτήν έπο
χή της ; Ξέρω κΓ έγώ ; Είχε όπωσ
δήποτε δλα . τά κρύσταλλα στή φωνή 
της, δλες τις λάμψεις τών σπάνιων 
πετραδιών στά μάτια της, δλες τίς έκ- 
φράσεις, ώς καί τις πιό άπίθανες, στό 
πνευματώδες της προσωπάκι κι’ δλες 
τις άρμόνίες στίς κινήσεις τοϋ κορμιοΰ 
της. Κι’ έγινε άπό τήν πρώτη της έμ- 
φάνιση — προτού σπυυδάσρ, προτοΰ 
κατοβάλρ τήν παραμικρή προσπάθεια, 
προτοΰ άποχτήσρ οΰτε τήν πείρα άκό
μα τής ζωής — τό είδωλο τοΰ έλληνι- 
κοΰ κοινοΰ. Κι' έτσι τή γιορτάζει σή
μερα τό έλληνικό κοινό. Σάν ε'δωλό 
του. Κι’ έμείς μαζί συγκινημένοι: 
είδωλό μας.

Σ. ΣΚΙΠΗΣ 
Ποιητής

Φ
Ή  Μαρίκα Κοτοπούλη, στά τριάντα 

τελευταία χρόνια, έπαιζε ρόλους λο- 
γής-λογής. Άπό τό «Μυλωνόπαιδο» 
τών «Παναθηναίων» ώς τήν «Ήλέκτρα» 
τοϋ Χόφμανσταλ. Καί σ’ δλους αύτούς 
τούς ρόλους, έδινε μέ τήν Ιδια ειλι
κρίνεια, μέ τήν ίδια εύουνειδησία τήν 
ψυχή της, τό ταλέντο της.

Νά τί θά nfi αύτοοεβαομός τοΰ καλ
λιτέχνη.

ΤΙ δίδαγμα γιά μερικούς νεώτερους 
θεατρίνους πού, δταν ένα ρόλο δέν 
τόν θεωροΰν άντάξιο τής «προσωπικό
τητάς» τους κυττάζουν μέ τό φέρσιμό 
τους στή σκηνή νά δείξουν στό κοινόν 
δλη τήν πεοιφρόνησι πού νοιώθουν γι’ 
αύτόν.

Δέν καταλαβαίνουν πώς έτσι όμολο- 
γοΰν άπλούστατα δτι έχουν ψυχή δού 
λου κι’ δχι καλλιτέχνη.

'Από τήν Μαρίκα Κοτοπούλη, δέν έ- 
(Συνέχειο οτήν 6η σελίδα)
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Η ΚΡΙΤΙΚΗ 
ΤΟΥ Β ΙΒΛ ΙΟ Υ

ΤΟΥ κ. Λ. Π Α Υ Λ Ι Α Η
Γιάννη Χατζίνη: «Πρόσωπα χαί ψυχές». ’Αδήνα 1939. εκίο- 
ύ\\ γραφείου Πνευματ.κών ϋχη»?ε3ΐών, βελίδες 116 αχημα 8β.

‘Αντίθετα μέ δ,τι συνήθως <ά 
μνουν οΐ άβάοταγοι νεοσσοί ικις 
ό Γιάννης Χατζίνης μπήκε κάπως 
άργά οτό στ'θο τής λογοτεχνίας 
Μιά πρώτη έμφάνιοή του στό γερα- 
ρό «Νουμά» μήτε βάσταζε πολύ 
μήτε κ' ήταν τίποτε άλλο άπό un  
σάμπως άκούσια δοκιμή, πού γρή
γορα άλλως τε κΓ όλότελα λησμο
νήθηκε άπό τούς πολλούς.

Αύτό δμως δέν τόν έμπόδισε διό 
λου, εύθύς μέ τήν ά:γοπόρο ύ- 
στερ’ άπό δεκαπέντε σχεδόν χ co- 
νια έπανευφάνισή του, νά πάρη α
μέσως, δρομέως αισιόδοξος στον 
πανευγενή δόλιχο τής πνευματι
κής κατεργασίας καί τής έλλογης 
έκφρασης, σειρά καλή. "Αν καί τό 
πρώτο βιβλίο του «Στοχασμοί καί 
σημειώματα» μέ τόν κάποιον αι
σθητό φό:το πΓ-οκαταλήψεων νιά 
πρόσωπα και πράγματα δέν προοι
ώνιζε τόσο σταθερή καί τόοο γορ
γή τήν πρόοδό του, μήτε ήταν ά- 
σταλής έγγύηοη δτι μέσα σέ λγο  
χρονο διάστημα θά έφτανε στό on 
μαντικό σταθμό τοΰ τελευταίου του 
£ργσυ «Π'όσωπα καί ψυχές».

Σ’ αύτό δ Γιάννης Χατζίνης όνα- 
δείχτηκεν ένας άληθινά έμψυχωμέ 
νος κΓ άποδοτικός στοχαστής, ένας 
καλαίσθητος κ’ έμπειρος λογοτέ
χνης καί προπάντων ένας καλλιερ 
γημένος άνθρωπος άνώτερου ή
θους, λεπτής ύφής καί έζελιγμένης 
προσδοκίας. Ποΰ άν ήταν μάλιστα 
δυνατό ν’ άφήση έλεύθερη τή σκέ 
ψη του καί τό αίσθημά του νά δου
λέψουν άκόμη πιό διεισδυτικά, ά
κόμη πιό διευ:υντικά, άκόμη πιό 
συστηματικά, θά ήταν ή πνευμπτι- 
κή παραγωγή του μιά σαγηνευτική 
Ικανοποίηση καί μιά έζαίσια χαρά 
γιά δλους άνεζαίρετα τούς λογής 
λογής τάσεων καί Ιδεολογιών "Ε\ 
ληνες, διανοούμενους καί λογοτέ
χνες. Σάν νά τοΰ λείπει δμως *ι 
άπόλυτη έλευθερία αίσθησης, νόη 
σης καί διατύπωσης, πού καί στήν 
τέχνη, δπως σέ κάθε δημιουογΓ. 
θεωρίας κ’ ένέργειας εΐνε θεμε
λιωτική άνάγκη καί πρώτο κίνη
τρο.

’Αλλά καί τέτοιος πού παιρουοιά 
στηκε μέ τό νέο του αύτό βιβλίο 
γραμμένοκοί δομένο μέσα σέ πολ 
λές άλλες του άσχολίες καί σέ αέ
ρες δυσχερείς καί γιά χορό πεπε
δεμένων, ό λαμπρός αύτός συγ
γραφέας στέκει μ' άζιόπρεπη έμ 
φαση άνάμεσα οτούς όμοτέχνους 
του.Κανενός άπ’ αύτούς πού μέσα 
κ’ έζω τής έπικ'άτειάς μας άσκοϋν 
σ’ όλόκληοσ τόν έλληνόφωνο κό
σμο τήν κριτική τής 6λλογης 
καί λογικής — ύπάρχει διάκριση 
— έκφραση; ιδεών καί συναισθη
μάτων ό Γιάννης Χατζίνης δέν εί
ναι κατώτερος.

"Εχει άπό φυσικοϋ του νοΟν δι
αυγή καί ’ διορατικό, καρ·διά εύαί- 
σθητη καί άποδεχτική, αισθητήριο 
άγρυπνο καί πρόθυμο. ΓΓ αύτό και 
συχνά παίρνει όλσκληρωτικά τις 
πνευματικές καί ηθικές καταστα- 
σειςπού διαβαίνουν όκνές ήραγδαί 
ες, παλλόμενες ή άδιόρατες οέ \άμ 
φη φευγαλέα ή φεγγοβόλημα στα
θερό μπροστά στίς κεραίες του.

Μέ τήν μελέτη έζάλλου καί rrY. 
έπιμονή καί προπάντων μέ τήν ά
σκηση άπόχτησε πιά καί λογοτεχνι 
Κή έκφραση συγκροτημένη μέ παλ 
μό κ’ έζαρση, εύτολμη οέ ροή καί 
τόνο, πού τόν βοηθά σήμερα τό-κ 
άνετα καί τόσο έπιβλητικά στή δύ
σκολη προσπάθειά του.

Γιατί ουσιαστικά τό δοκίμιο πού 
εΐνε κυρίως ή προτίμηση του καί ή 
συστηματικά καθαδηγητική διατύ
πωση γνώμης πάνω στήν πνευμα
τική καί λογοτεχνική έργασία των 
άλλων, παρουσιάζουν τις πιό άπι- 
θανες δυσκολίες κ’ εΐνε οί Aivi- 
τερο πρόσχαρες διανοητικές άσχο 
λίες.

Ή έπίδοση στά εϊδη αύτά άπαι- 
τεϊ ξεχωριστή καί καλή προπαίδεια, 
άφομοιωτική ικανότητα, ροπή προς 
καθολικεύσεις καί μιά ίσορροποιητι 
κή ένταση πολλές φορές έζαντλη- 
τική καί άνατ,ρεπτική. Χρειάζεται 
άκόμη μαζί μ’ αύτά τά έντελώς ε
ξαίρετα προσόντα καί μιά διανοη
τικότητα δονματική, πού νά παρεμ 
ποδίζεται στόν ϊδιο της μηχανισμό 
γιά νά μπορρ νά καταλύη καί νά 
ζαναφτιάχνη t!c έφήμερες ή διαρ
κέστερες έντυπώσεις ζένες <αί 
προσωπικές Αύτές πού δίνουν γένι 
κά οί άλλότριες πνευματικές πυ ν  
λήφεις καί ειδικά οί λογοτεχνικές 
πραγματοποιήσεις τήν άνεπάντεχη 
ώρα πού έρχεται στό δοκιμιογράφο 
πρός νέα κατεργασία τό κοινό ύλι
κό μέ φορέα τή ζένη συγγραφή.

Ό Χατζίνης τά καταφέρνει πε 
ρίφημα στή δουλειά του κ’ έζυπηρε 
τεί τά γράμματά μας δόκιμα καί πι
στά.

ΓΓ αύτόν ό λογοτέχνης εΐνε έ
νας ζωντανός άνθρωπος πού αύτ> 
γυμνώνεται καί αύτοκαταλύεται ατό 
έργο του, γιατί δέν έχει νά κάμη 
τίποτε καλλίτε'ο γιά νά δώση ολο 
τό μέτρο τής άξίας του σάν άτουο 
πού πεπρωμένα έκφράζει μέ τήν 
τέχνη του δ,τι κατέχει μέσα roo 
άνέκφραστο τό μεγάλο ανώνυμο 
πλήθος τών άνθρώπων.

Ξέρει άκόμη ό δοκιμιογράφος 
καί κριτικός αύτός δτι ό λογοτέ 
χνης πε'ίσσότερο άπό κάθε άλ
λον δημιουργό δίνει λαβή. παρέ 
χει άφορμές σ’ έπιδοκιμασία και 
ταύτοχρόνως σ’ έπίκρ-ιση. Μά <α! 
κατανοεί δτι ή παρουσία καί μόνο 
τοΰ λογοτέχνη μέ τίς θεοχάραχτες 
πλάκες τών έμπνεύσεών του άπο- 
τελεί γεγονός άπό τά σπουδαίο 
τέρα στήν άνθτώπινη ζωή καί ίοτο 
ρια, γιατί ή γόνιμη σύλληψη κ’ η 
πλαατουργημένη διατύπωσή της εί 
ν ε  ή μόνη όδός λύτρωσης καί ταυ

Θεατρικές πρώτες

τότητας μέ τόν όλόψυχο κ’ ένιαίο 
λόγο.

Μέσα στή στήλη αύτή εΐνε ά δυ
νατό νά μιλήσουμε γιά δλα τάπρο- 
βλήματα πού παρουσιάζονται στο 
μεστό αύτό βιβλίο τοΰ Γιάννη Χα- 
τζίνη. Μπορεί -  κΓ αύτό θά τό ποΰ 
με πλατύτε'α σέ μιά γενική μ ε\έ  
τη πάνω στή σύγχρονή μας λογο
τεχνία δπου δικαιωματικά θά έχη 
τή θέση του καί δ συγγραφέας ιών 
«Προσώπων καί ψυχών» — οί έχτιμή 
σεις του νά φανερώνουνται ένίοτε, 
παρά τήν ένδιάθετη ϊσως βούλη
σή του, σκόπιμα χαλαρές, πάντως 
ύπέρ τό δέον έπιεικεϊς. Γ ιατί, βέ
βαια, ό Νιρβάνας δέν ύπ ή 'ξε ένας 
πνευματικός ήρωας, άλλ' ένας <ρο 
νογράφος έφημερίδων' μήτε ή στάθ 
μη τών έκδηλώσεων τοΰ Γιαννό- 
πουλου ήταν γενικά άζιόλογη, άλ
λά άτυχώς ένας άνεδαφικός προ
σανατολισμός πρός τήν άντίφαση 
καί τήν άρνηση τής έθνικής π:αν- 
ματικότητας' μήτε ό Ξενόπουλος 
είνε ύπό άμφισβήτηση μεγάλος συγ 
γραφέας, άλλά ένας άνεξέλεγκτος 
πεζογράφος πού μπορούσε άπλώς 
νά είνε καλύτερος άπ' δ,τι εΐνε' 
μήτε ό Καρυωτάκης πέθανε άπό 
πλή:ωμα ζωής, άλλά φύτεψε τή 
σφαίρα στόν κρόταφο δπως οι έ 
σχατοι έζαντλημένοι τής νευροηά 
θείας τών άστυνομικών δελτίων' 
μήτε ή λυοικά πνευματική προσω
πικότητα τοϋ Νίτσε μπορεί μέ μά
σκα ή χωρίς μάσκα νά κατεβρ άπά 
τ’ άκαθόριστα άκόμη ύψη τοΰ ύπεο 
φίαλου δογματισμού της. Μήτε ά 
κόμη ή «άσάφεια» στήν τέχνη, πού 
είνε κυ*ίως τ' όνειρώδες περίβλη 
μά της είνε καταδικαστέα, μήτε καί 
πού είνε σωστό νά πιστεύεται δτι 
ό άπλοϊκός γοητεύεται άπό τό μυ- 
στηριακό καί τό μετάρσιο, ένώ 
πραγματικά τούτο συμβαίνει μόνο 
στόν αισθητικά προχωρημένο »-α1 
τόν πνευματικά όζυδερκή καί άζε- 
δίψαστο. ’ Ιδέες, έντυπώσεις καί 
σκέψεις, πού έμφανίζονται σκόρπι
ες ή έπίμονα συγκεντρωμένες ττά 
«Π'όσωπα κα* ψυχές».

Άλλά δλα αύτά εΐνε συζητήσιμα 
καί θάθέλα πολύ νά μιλούσαμε μιά 
μέρα μέ τόν άγαπητό μου Χατζίνη 
γιά δλα αύτά πού δέν χωροΰν πια 
στίς γραμμές τοΰτες πού μόλις 
πα’ρνουν ώς κατακλείδα λίγα άκό
μη λόγια. Δέν θάθελα άλήθεια, νά 
κλείσω τό σημείωμα αύτό χωρίς 
νά μιλήσω γιά τό ύφος τοΰ βιβλί
ου. "Ενα ϋφος διάφανο κ’ εύχάρι
στα παραπλανητικό, πού τδ αίσθά 
νεσαι νά κυλά άδιάκοπα μηρός σου 
σάν ίσχυρ-δ ρεύμα ποταμού πού τδ 
χαίρεσαι καί τό άγαπάς. Πιστεύει ό 
Ιδιος στή σαφήνεια καί τήν έφαρ 
μόζει, χωρίς νά φοβάται μήν πα- 
ραρρίχνει στοιχεία πολύτιμα, όηωρ 
εΐνε ή μετάροια’ υποβολή κ’*·ήσυγ 
κλονιστική ταραχή της.

Καί προχωρεί καί μάς δίνει τήν 
βεβαιότητα δτι αύτός δοκιμιογρά
φος καί κρατικός μας θά έζακολου- 
θήσρ νά ηλουτίζη τά γράμματά μας 
μέ νέες όλοένα έργασίες, δυσισ 
μέ τίς σημερινές του πολύτιμες, 
άλλά καί μέ πνοήκραταιότερη, πέ
ραν τοϋ έφήμε,ρου καί καταλυτικές 
τών περιστάσεων καί τοϋ καιρού.

ΛΕΟΝΙΔΑΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ

.lilllllllllllllllllllllllllllllllllliiK

(Συνέχεια άπδ τή 1η σελίδα) 
πού δέχεται καί χρησιμοποιεί ό 'Ι
ωσήφ Ντελκούρ εις τήν εισαγωγήν 
τοϋ «Ριχάρδου Γ '»  (στίς μικρές 
κόκκινες έκδόσεις μέ τό κείμενο 
άγγλικά οτή μία σελίδα καί τή γαλ 
λική μετάφρασι, περίφημη,στήν ά- 
πέναντι). Περιγράφων έκεί τόν χα 
ρακτήρα τοϋ ήρωος τής τραγωδίας 
ό κ. Ντελκούρ πράγματι υιοθετεί 
σχετικήν παρατήρησιν τοϋ Χούδ- 
σων καί λέγει: «Ό Ριχάρδος έχει 
μόλα ταϋτα συνείδησιν ή όποία ό
μως κάνει τή φωνή της ν ’ άκούετα 
μόνον δταν αύτός κοιμάται». Συγ 
χρόνως ύπενθυμίζει τήν πα:ατήρ.η- 
σιν τοϋ ίδίου Χούδσων δτι είς τό 
σημεϊον αύτό ό χαρακτήρ τοϋ Ρι
χάρδου Γ ' έμφανίζει όμοιότητα π- 
νά μέ τίς έφιαλτικές λέζεις τής 
λαίδης Μάκβεθ.

Θά μπορούσε κανείς νά παρατη- 
ρήση δτι ή σύγκ~ιοις εΐνε λίαν τολ 
μηρά.Ή λαίδη Μάκβεθ άπό τούς έ- 
φιάλτας πού τήν βασανίζουν κάθε 
βράδυ ύποφέρει συνεχώς έπί και 
ρόν. Ό Ριχάρδος τύψιν, ζυπνός ή 
κοιμισμένος αισθάνεται άποκλει- 
στικά μόνον μία φορά. Τήν νύχια 
πού θά τελειώση μέ τήν άν στολήν 
τής μοι?αίας του ήμέρας τοΰ Μπό- 
σγουορθ. "Οταν τόν παίρνει ό ύ
πνος γράφονται διαταγές γιά τήν 
σύριανή μάχη, τή μάχη πού θά *ρι- 
νη γιά δλα. τή μάχη άπό τις συνέ 
πειες τής έκβάσεως τής όποίας 
δέν μπορεί — φυσικά καί κα
νονικά — μέ κανένα τρόπο νά συ- 
γρ τδ μυαλό του ούτε στόν ύπνο 
του.

Δέ δέχομαι τήν άποψι τοϋ κ. Καρ 
θαίου, δηλαδή τοΰ κ. ΝτελκούιΡ. 
Προτιμώ τήν άποψι τοϋ Ά σλεύ, τού 
Μάσφιλντ καί μάλιστα καί τοϋ ΖιλΧε 
0 ΡιχάρδοςΓ' δέν εΐνε ό «όπωσδή 

ποτέ έχων δικαίωμα» οΰτε δπως 
θέλουν άλλοι, ό άνθρωπος «μέ mv 
πλέρια ζωή». Είνε μόνον τέρας 
Τέρας γιατί εΐνε τερατωδώς -  ναί 
δχι «συμπαθητικά» — άσχημος. Tr 
ip ας γιατί εΐνε μόνον μυαλό καί 
διόλου κα-διά. Τέρας γιατί δέν πι
στεύει ούτε σέ ©εό, ούτε σέ διά
βολο, οϋτε κάν στούς άνθρώπους 
καϊ στά αίο3ήματά των, δχι πλέον 
τ’ άγαθά άλλά ούτε καί εϊς τά >  
σχήμα.

Τέλος εΤνε τέρας γιατί έχει τερα 
τώδη πεποίθησι στόν έαυτό του. 
Γιατί εΐνε τό μοναδικό δυνατό μυα
λό μέσα σ’ δλο τό περιβάλλον του. 
Γιατί εΐνε τερατώδες όργανον οτά 
χέρια τής Προνοίας π :ό ς  άπόδειζιν 
άλλην μίαν φοράν τής αιώνιας άλη- 
θείας ώρισμένων άρχών, τής ά- 
κάμπτου πάντοτε έπεμβάσεως τής 
Νεμέσεως όσάκις ό άνθρωπος λη- 
αμονών τήν μικρότητά του τολμά 
νά ύψώση άπέναντι τών δυνάμεων1 
πού τδν κυβερνούν δπως δλην τήν 
φύσιν, τήν ΰβρ-ιν τής αίατεώς του 
στδ μυαλό του, στά σχέδιά του, 
στάς προβλέψεις του, τήν ύβο-ιν 
τής πεποιθήσεώς του διά τδ μέλ
λον, δπως ό ίδιος τό έτοιμάζει. Ό 
Μάσφιλντ πορατηρεί δικαιότατα και 
όζύτατα δτι στήν τραγωδίαν αύτην, 
τήν παθαίνουν δλοι, άνεζαιρέ*ως 
δλοι δσοι «πιστεύουν» στό μυαλά 
των καί νικά τελικώς δ μόνος 
ένεργεΐ δχι διότι πιστεύει στίς 5· 
κές του σκέψεις άλλά διότι πείθε
ται σέ δτι τοΰ ύποδεικνύεται ώς κο 
θπκον καί δέν έμφανίζει ποτέ <ό« 
έαυτόν ταυ ώς κυβερνώμενον άπό

ΒΑΣΙΛ ΙΚΟΝ
Θ Ε Α Τ Ρ Ο Ν
Α '.  Α Ρ Μ Α  © E S n id C S

Εις τό

ΑΚΜΟΙΙΚβΚ Ι ρΑΤΡΟΝ
Π Ε Ι Ρ Α Ι Ώ Σ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 10 Ν)βρίου: 
ΣΑΙΞΠΗΡ : «Οθέλλος».

ΣΑΒΒΑΤΟΝ, 11 Ν )3ρ ου : 
ΓΚΟΓΚΟΛ: «Ό ’Επιθεωρη

τής».

ΚΥΡΙΑΚΗ, 12 Ν) βρίου : 
ΜΠΟΓΡΗ : «Άρραβωνιά-

σματα».

ΤΡΙΤΗ, 14 Ν)βρίου:
0 ΝΗΛ : «"Αννα Κρίστη».

ΤΕΤΑΡΤΗ, 15 Ν) βρίου : 
ΣΠΥΡΟΥ ΜΕΛΑ : «Ό Μπα

μπάς Εκπαιδεύεται».

ΠΕΜΠΤΗ, 16 Ν) βρίου : 
ΜΑΡΤΙΝΕ© ΣΙΕΡΑ: «Τό

τραγούδι τής κούνιας». 
ΑΝΤ. ΤΣΕΧΟΦ : «"Ενας

γάμος».

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 17 καί ΣΑΒ
ΒΑΤΟΝ, 18 Ν)βρίου:

Γ. ΧΑΟΥΠΤΜΑΝ : «Πρίν
άπ’ τό ήλιοθασίλεμμα».

ΚΥΡΙΑΚΗ, 19 Ν) βρίου : 
ΣΠΥΡΟΥ ΜΕΛΑ : «Ό Μπα 

μπας Εκπαιδεύεται».

E N A P S I S  Π Α Ρ Α Σ Τ Α  
ΣΕΩ Ν  : Ω ΡΑ 7,30 μ,μ. 

άκριδώς.

Εισιτήρια δΓ δλας τάς
παραστάσεις, πωλούνται 
άπό σήμερον εις τά τα
μεία τοΰ Δημοτικού θεά
τρου Πειραιώς.

τήν πεποίβησιν δτι ή «διάνοιά» του 
φθάνει δΓ δλα.

"Οσοι πιστεύουν στό μυαλό των, 
δσοι δείχνουν έμπιστοσύνην γιά «ό 
μέλλον καί δσοι προδίδουν τόν όρ
κον των, τελικώς δλοι τελειώνουν 
άθλίως. Ό Έδουάρδος ό 4ος άνα· 
καλύπτει δη έχει γίνει ό δολοφό
νος τοΰ άδελφοΰ του Κλάρεντ, ά
κριβώς δταν εΐνε βέβαιος δτι μέ 
τήν φρόνησίν του έζησφάλισε mv 
ειρήνην τριγύρω του. Ή λαίδη " Αν
να καταριέται τό φονηά τοΰ συζύ
γου της άλλά δέχεται νά τδν rrav- 
τρευθή αύτόν τόν φονηά. Γίνεται 
έτσι ή ϊδια άζια τών άρών πού διε- 
τύπωσε έναντίον του. Σκοτώνεται 
δταν άκριβώς πρό πάντων αύτό δέν 
περιμένει. Ό δούζ τοϋ Κλάρενς έ
χει προδώσει καί έπιορκήσει γιά νά 
γίνρ βασιλεύς ό άδελφός του. Ό ά
δελφός του θά τόν φυλακίση στόν 
Πύργο δπου θά πεθάνη άπό τούς 
δολοφόνους τοϋ άλλου του άδί^λ- 
φοϋ. ’Εκείνου άκπιβώς πδύ είνε ο 
μοναδικός συγκεντρώνων τήν πί 
στιν του. 01 άδελφοί τής βασίλισσας 
καί οΐ γυιοί της πιστεύουν στήν συμ 
φιλίωσί τους μέ τό Ριχάρδο καί δέ
χονται νά πάνε μέ μικρή φρουρά 
νά φέρουν τό νέο βασιλέα, τόν ά- 
νήλικο πρίγκηπα τής Ούαλλίας. Χά 
νουν τό κεφάλι τους διότι έπίστευ- 
σαν. Τά δύο παιδάκια τοΰ Έδουά,ρ- 
δου σφάζονται στόν Πύ:γο άκρι
βώς δταν βέβαια γιά τό θειό τους 
καί ήσυχα, κοιμούνται άγκαλιασμέ 
να μέ τά άσπρα άλαβάστρινα χερά
κια των άνύποπτα. Ό λόρδος Χά- 
στιγζ χάνει τό κεφάλι του άκριβώς 
δταν εΐνε βεβαιότατος γιά τήν ~ϋ- 
νοια τού Ριχάρδου καί άν ό Στάν- 
λεϋ γλυτώνει τελικώς τό δικό του 
αύτό συμβαίνει άκριβώς γιατί αύτή 
ποτέ δέν «πίστευσε» καί πάντοτε 
άνησυχοϋσε. Ό δούζ τού Βούκιν- 
χαμ έχει κάθε λόγο διά νά πιστεύη 
δτι «εϊλίχθη» περίφημα, δτι έδούλε- 
ψε μέ «μυαλό» γιά τό μέλλον τοΰ 
οϊκου του. Χάνει τό κεφάλι του δ
πως καί οί άλλοι Τέλος ό Ριχά'δος 
Γ ' ό ίδιος σκέπτεται, ένεργεΐ, έλίσ- 
σεται, πονηρεύεται, λογαριάζει ία 
πάντα μέ δύναμι, μέ όζύτητα, μέ 
σκληρότητα, μέ εύστροφία, μέ Sn- 
λυκότπτα μυαλοΰ διαβολικού. ’Επι
τυγχάνει παντοΰ, σέ δλα, καί οτά 
πιό παράτολμα, πιό άνεπάντεχα 
σχέδια ή κέφια του. Γίνεται βααι- 
ληάς, άνεβαίνων σέ Θρόνο άπό τόν 
όποιον τόν άπεμάκρυναν κανονικά 
δύο πριγκηπόπουλα, δ μεγαλείτε 
ρός του άδελφός, τό παιδί τοΰ ά- 
δελφοϋ του, χωρίς νά λογαοιά^ω- 
με τό διάδοχο πού είχε διώξει 
άρχικώς. ’Επιτυγχάνει λοιπόν ό Ρι
χάρδος Γ ' παντού. Άλλά διά νά 
πέση άπό ψηλότε.ρα γκρεμιζόμενος 
άπό τήν άποκοίύφωσι τών έπιτυχι
ών, τό τέρμα δηλαδή καί τόν σκο 
πόν φλων τών έγκλημάτων του.

Επιτυγχάνει τελικώς ό Ρίτομον: 
ό όποιος δμως ποτέ του άκριβώς 
δέν ύπελόγισε στό μυαλό του. Ού
τε μία στιγμή δέν αύθαδίασε τρός 
τίς άνώτερες δυνάμεις πού κυβερ 
νοΰν: πρός τή Νέμεσι πού πάν/τα 
ένσκήπτει άνηλεής. Ποτέ δέν σή
κωσε ύφώνων άπέναντι τού άννώ 
στου μέλλ οντος, · τήν*» πεποίθησι ν 
του έπί τάς συλλήφεις καί τάς προ 
παρασκευάς τού μυαλού του.

Φ %
Έπέμεινα πολύ στήν άνάλυΡ) 

αύτή, διότι μόνον έτσι θά μποιρού 
σε νά δικαιολογηθρ ή έντύπωσις

μου διά τήν άπόδοσιν τοΟ έργου 
άπό τούς έρμηνευτάς, έντύπωσις 
στηριζομένη στήν ίδέα πού — έπί 
τρ βάσει τών άνωτέρω σκέψεων — 
έχει ό ύποφαινόμενος σχηματισμέ
νη γιά τό τ! εΐνε καί άρα πώς πρέ 
πει νά έρμηνεύεται ό χαρακτή,ρ 
τοϋ Ριχάρδου Γ '.  Φυσικά τίποτε 
δέν άποδεικνύει «ά πριόρι» πώς 
σωστή εΐνε μάλλον αύτή ή Ιδέα 
καί δχι ή Ιδέα πού έπρυτάνευσε 
(δπως έδειζεν ή έρμηνεία πού εί

δαμε καί έχειρσκοοτήοαμε) εις την 
Κρατικήν μας Σκηνήν, δπου ό κ. 
Μινωτής ώς Ριχάρδος Γ ',  είς ένσ 
ρόλον τεράστιον, έσημείωσε μίαν 
έπιτυχίαν παταγώδη καί θριαμβευ
τικήν δπως τού άναγνωρίζεται γε  
νικά καί δίκαια.

Προσωπικώς έν τούτοις, θαυμά- 
ζων καί συγχαίρων τόν κ. Μινωτήν 
διά τάς ικανότητάς του πού άλλην 
μίαν φοράν αύτή του ή δημιουργία 
τού έπέτρεψε νά δείξη δτι καΓέ- 
χει, έχω άντιρρήσεις. Νομίζω ότι 
σέ πλείστα σημεία ό κ. Μινωτής ά
πέδωσε τό ρόλο «ψεύτικα». Τέλεια 
ώς τεχνική, ίδεωδώς γιά δπως νο
μίζει δτι έπρεπε νά τόν έρμηνεύ- 
ση, άλλά -  κατά τή δική μου πάν
τοτε γνώμη πού άτιοτα μπαρ-εΐ νά 
εΐνε έσφπλμένη — ψεύτικα, δηλαδή 
δπως δέν εΐνε, δπως δέν μπορεί 
νά εΐνε, γιά μένα κριτή, ό Ριχάρ
δος Γ '. Ό κ. Μινωτής δηλαδή έ
παιζε1 ψεύτικα μέν άλλά ψεύτικα 
μέ ταλέντο Ψεύτικα... θριαμβευτι
κά. Ψεύτικα μετ’ έπιβολής. Έγκύ- 
ρως ψεύτικα Χαλάλι του καί μπρά
βο, τόσω μάλλον καθ’ δσον ύπήρ
ξεν άπαρόμ'λλος καί δπου άπέδω- 
κε τό ,ρόλο άντιληφθείς αύτόν δπως 
κΓ έγώ νομζω, έπρεπε. Ή κυρία 
Μανωλίδου πολύ καλή ώς λαίδη 
Ά ννα , ό κ. Ροζάν, ό κ. Βόκοβιτς 
(κάλλιστος Κλάρενς), ό κ. Γληνος 
(άψογος άηολύτως δούζ τού Β'ϊύ- 
κιγχαμ) Οί κ. κ. Δεστούνης, Μαμ- 
μιας, Ταλάνος (οί δύο τελευταίοι 
ώς φονηάδες), Κατράκης (Ρίτσ- 
μοντ), Μαλλιαγρός πολύ καλοί 
στούς ρόλους των. Δυστυχώς δέν 
μπορεί νά λεχθή καί δι’δλους τούς 
άλλους, δσοι καλλιτέχναι ή δό
κιμοι τοιοΰτοι έκλήθηοαν νά ένσαρ 
κώσουν άλλους έπεισοδιακούς Ρό 
λους, καί εΐνε κρίμα δτι ή κυοία 
Παζινοΰ, λόγω άσθενείας, δέ'./ ή 
δυνήθη νά έρμηνεύση αύτή τόν ρό
λον τής Μαργαρίτας. Ή κ. Α. Μου
στάκα οτό ρόλο τής ’Ελισάβετ ιτο 
άρ-ίστη. Ανυπέρβλητη άληθινά, α
μίμητη δπως πάντα ή μεγάλη μας 
Αλκαίου ώς δούκισσα τοΰ Γιόρκ 
μητέρα τοϋ φοβερού Ριχάρδου.

Άνέβασμα, σκηνικά, κοστούμιο 
άψογα. Ό κ. Ροντήρης δικαιούται 
νά εΐνε άλλη μία φορά ύπειϊήφανος 
διά μίαν άκόμη δημιουργίαν του, 
τήν τοΰ «Ριχάρδου Γ '» . "Εχω μαζί 
του διαφωνίες πολλές ώς πρός τό 
πώς τόν θέλει δ ίδιος καί πώς τόν 
έννοεΐ ό ύποφαινόμενος τόν ρο 
λον. Άλλά δέν Ισχυρίζομαι δτι ·> 
πάρχει κανείς λόγος διά νά εΝ ε  
ό κ. Ροντήρος μάλλον ή έγώ στό 
λάθος. Γιά τίς Ιδέες του, γιά ης 
γνώμες του, έπέτυχε ν ’ άποδώσρ 
δ,τι περισσότερο μπορσΰσε κανείς 
νά ζητήση έδώ. Ό «Ριχάρδος Γ » 
εΐνε μία μεγίστη του έπιτυχία. Τό 
διαπιστνω είλικρινώς καί μέ χα
ρά. Μία λέζι γιά τή μετάφρασι: &έν 
έχει — εύτυχώς — υπερβολές ό
σες ή τοϋ «Μάκβεθ».

Η ΚΡΙΤΙΚΗ 
ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΤΟΥ κ. Ο. Α. ΚΑΡΥΠΤΑΚΗ
Ό κ. Εύαγγελάτος, γράφοντας 

τή μουσική τής Ήλέκτρας, είχε 
τήν έξαιρετική τύχη νά συνδέσρ 
τ’ δνομά του μέ μιά άπό τίς πιό 
εύτυχισμένες στιγμές τού νεοελ
ληνικού μας θεάτρου, τόν έορτα
σμό τών τριάντα χρόνων θιασαρ- 
χικής ζωής τής μεγάλης μας τρα
γωδού, τής Μαρίκας Κοτοπούλης. 
Άλλά ό κ. Εύαγγελάτος στάθηκε 
καί άπό άλλη άποψη τυχερός στή 
περίσταση αύτή, γιατί ό τρόπος μέ 
τόν όποίο έδίδαξε ό σκηνοθέτης 
κ. Κούν τά χορικά, γιά τά όποϊα 
καί μόνο γράφτηκε ή μουσική ύ- 
πόκρουση, έδωσε δλη τήν εύκαι
ρία νά καταδειχθρ γιά μιά άκόμα 
φορά τί μποροΰσε νά προσφέρει 
καί στό είδος αύτό τής μουσικής 
τό δημιουργικό ταλέντο τοϋ "Ελ- 
ληνος συνθέτη.

Ή μουσική του μπορεί νά μήν 
παίρνει πρωταρχική θέση στή Σο
φόκλειο τραγωδία, δέν περιορίζε
ται δμως καί στό ρόλο τοΰ άπλοΰ 
ρυθμικοΰ ρυθμιστοϋ στήνάπαγγε- 
λΐα τών χορικών. Είναι μπορεί κα
νείς νά πή μουσική «περιγραφική», 
κΓ δ συνθέτης της μέ τήν άπέριτ- 
τη Λμπνευση, τή μονάφωνη πολ
λές φορές κίνηση τών μερών, ή 
τίς άπλές άλλά ύποβλητικές άρμο- 
ν·ες καί τόν έπιδέζιο χειρισμό τής 
μικρής του όρχήστρας — πνευστά, 
κρουστά καί ώρπα — κατορθώνει 
οτά περισσότερα μέρη νά προσαρ 
μόζεται μέ έπιτυχία στό κείμενο, 
συμβάλλοντας στή δημιουργία τής 
τραγικής άτμόσφαιρας τοΰ έργου. 
Στό κομμό π. χ. ή μουσική τοΰ κ.

Εύαγγελάτου γίνεται άληθινά δρα 
ματικό τραγοΰδι γιά νά μεταδόοει 
άκόμα πιό έντονα στόν άκροατή 
τήν τραγικότητα τοΰ διαλόγου χο
ροΰ καί πρωταγωνίστριας.

Καί ή σελίδα ριύτή όμολογώ πώς 
μέ συγκίνηοε, έμένα τουλάχιστον 
τόσο πού μέ έκανε νά ξεχάσω 
μερικές άλλες άδυναμ ες πού πα
ρατηρήθηκαν στήν έργασία τοΰ κ. 
Εύαγγελάτου, δπως ή έλλειψις τής 
άνάλογης δραματικής έζάρσεως 
σέ έλάχιστα εύτυχώς σημεία τής 
παρτισιόν του καί τό τελευταίο 
μέρος τοΰ πρώτου άν δέν άπατώ- 
μαι στάσιμου πού μέ βρίσκει ριζι
κά άντίθετο μέ τό διονυσιακό χα
ρακτήρα πού τοΰ έδωοε ό συνθέ
της. 01 μικρολεπτομέρειες δμως 
αύτές δέν βρίσκω νά έμείωσαν 
τήν ώραία έντύπωση πού άφησε ή 
μουσική τοΰ κ. Εύαγγελάτου καί 
παρά τήν κακή τοποθέτηση τής 
όρχήστρας, έζ αίτ ας τής όποίας 
έχάθηκαν δχι μόνον πολλές λεπ
τομέρειες, άλλά σέ μερικά σημεία 
κΓ αύτή ή μελωδική γραμμή.

Δέν έχει βέβαια κανείς τήν ά- 
ξίωση ή μουσική στήν άρχαία τρα
γωδία νά έπισκιάζει τό ποιητικό λό 
γο, δέ νομίζουμε δμως πώς πρέ
πει καί τό κοινό νά άντιλαμβάνε- 
ται τήν ύπαρξή της άπό τά προ
γράμματα μόνο. Γιατί έν τοιαύτρ 
περιπτώσει καί γιά τό συνθέτη ή 
έργασία του πάει χαμένη άλλά 
καί στό θέατρο προστίθεται ένα 
έξοδο σχεδόν περιττό.

©. Δ. ΚΑΡΥΟΤΑΚΗΣ

Η αυτογραφία τοϋ
Κωστή Νικολάου

Ή «Ήλεκτρα» στό δέατρο Κοτοπούλη
Ή  βραβε 4ι πού μδς χάρισε στό 

«Ρέζ» ή κυρία Μαρίκα Κοτοπούλη ιό 
βρώδυ τής 3ης Νοεμβρίου εΐνε μία μυ
σταγωγία ποϋ Θ6 μείνρ Ιστορική «αί έ 
ξέχαστη γι6 τό έλληνικό θέατρο. "Οχι 
μόνον διά τό γεγονός τού όποιου πα
νηγυρισμός ήτο έκείνη ή παράσταα.ς, 
τό γεγονός τής άηοδόσεως φόρου τι 
μής δικαιοτάτης καί έθνικής εϊς τήν 
«έθνικήν» αύτήν άζίαν πού λέγε-τ 
Μαρικα Κοτοπούλη, συμπληρώνονταν 
τρ άντα χρόνια ζωής ώς θιασάρχις δι
κού της (διευθυνομένου, έμπνεομέ 
νου, διδασκομένου, μέχρι... τυραννί
ας, άπό αύτήν) θιάσου. "Οχι μόνον Νο 
τό γεγονός δτι αΐ έκδηλώσεις πού τήν 
περιέβαλαν τήν μοναδικήν μας καί ο 
σύγκριτον τραγωδόν τό βράδυ έκεΐ'Ό, 
μέ τήν γενικότητα των, τήν πο;κιλ!πν 
των, τήν προέλευοιν πανταχόθεν (άπο 
τών ύψηλοτέρων κορυφών τής Πολ'τε· 
ας μέχρι των έργατών πού άναπτάσ- 
οουν τήν δραστηριότητά των ατά ά 
φανέστερα άλλά δΓ αύτό όχι όλιγώ 
τερον σεβαστά καθήκοντα τριγύρω 6 
πό τήν σύγχρονον θεατρικήν θυμέλην) 
Όχι μόνον διά τό γεγονός δτι πλήν 
του κόσμου τών γραμμάτων, τών τε
χνών, τού «έπαγγέλματός» της πού 
περ σσότερον, κανονικώς, τήν έγνώρι 
σε, διότι φυπικά έγγύτερον τήν παρη- 
κολούθησεν, καί ή Κοινωνία σύυπααο 
μετέσχεν είς τήν άποθέωοίν της.

"Οχι μόνον λοιπόν δι’ δλα αύτα, ύ
πήρξεν ή παράστασις της «Ήλέκτρας» 
τής 3ης Νοεμβρίου 1939 Ιστορική uu- 
σταγωγια διά τό θέατρον μας. ’ΑλΛα 
καί διότι, πρό πάντων, έκεΐνο είδικώο 
τό βράδυ δεν ύπήρξεν άνθρωπος πού 
νά έφυγεν άπό τό θέατρον χωρίς να 
έχη δοκιμάσει τό πλέον γνήσιον, ίν- 
τόνον, άναντίρρητον συναίσθημα τής 
τραγικής συγκινήσεως. Αύτό τό αϊσθη 
μα δηλαδή «τοΰ έλέου καί φόβου» μέ 
τό όποιον ό ’Αριστοτέλης θέλει νά ιε 
λειώνρ κάθε τραγωδία έάν πρόκειται 
νά είνε άζία νά χαρακτηρίζεται πράγ
ματι έτσι. «"Ελεον καί φόβον» έσκόρ- 
πισεν ή Μαρίκα στίς ψυχές τών θεατών 
« ‘ Ελεον καί φόβον» δαγκάνοντα rrtv 
ψυχήν’ σφίγγοντα τήν καρδιάν' κάνον 
τα τά παθήματα τής Ήλέκτρας, <1ς χα 
ρές της καί τίς άπελπισίες της, τίς 
άγωνίες καϊ τις θριαμβευτικές της 
προσδοκίες, τόν γόον καί τό χαρούυε- 
νό της ζέοπασμα, ύποθέσεις τωρινές. 
Προσωπικές κάθε θεατοΰ. Πράγματα 
καί πρόσωπα καί αίσθήματα ζωντανά. 
ΟΙ μύθοι αύτοί, τά χιλιογνωστά καί χι
λιοειπωμένα παραμύθια, τά λόγια τά 
χιλ-.οακουσμένα καί χιλιοδιαβααμένα, 
έκεΐνο τό βράδυ, ύπό τήν πνοήν, τόν 
"λόγον», τό χρώμα τής φωνής πού 
τούς έδιδεν τά πάθος, ή έζαρσις, Λ 
έμπνευσις, τό «δαιμόνιον» τής κ. Κο
τοπούλη, έζωντάνευαν. Παρέουρτν. 
Συγκινοΰσαν Μέ μία συγκίνησι Λυως 
πού είχε τό έξής μοναδικό έν προκει
μένη χαρακτηριστικό: "Οτι δέν ήταν 
ή συγκίνησις πού έμπνέουν παιζόυενα 
καί κατά τόν καλλίτερον έστω τρόπον

τά άρχαϊα δράματα. Λέν ήταν ή αυγ- 
κίνησις ή διανοητική, ή έγκεφαλ'κή, 
ή συγκίνησις τήν όποίαν προκαλεΐ η 
θέα ένός περιφήμου πίνακος ή ένός 
γλυπτικού άριστουργήματος. Ήταν ή 
συγκίνησις ή άληθ;νά δραματικά, ύ 
ή συγκίνησις ή τραγική, ή συγκίνησις 
τοΰ «έλέου» άληθινά καί τοΰ “ φόβου», 
ή περαινουσα τών τοιούτων παθημάτων 
κάθαροιν - δπως θέλει διά τήν rpo 
γωδίαν ά 'Αοιστοτέλης. Τά άρχαία δρό 
ματα άλλοτε, είς τόν κα ρόν των, ου 
τήν τήν συγκίνησιν ένέπνεαν. Τά άρ 
χαια δράματα όμως τώρα ποτέ δέν ci 
χαν προξενήσει - τούλάχιστον είς τόν 
γράφοντα - δλλην συγκίνησιν άπό .ήν 
τών καλλιτεχνημάτων, τήν ψυχράν, 
τήν αισθητικήν, τήν έγκεφαλικήν. Την 
συγκίνησιν τοΰ «έλέου καί τοϋ ροβου», 
ό ύποφαινόμενος τούλάχιστον μόνον 
είς τήν « Ηλέκτρα»—καί άλλη μία φορά 
είς τήν «Εκάβη» — έννο ωοε σέ άρ- 
χαίο δράμα. Τό θαΰμα πού έπέτυχεν ή 
Μαρίκα εις τήν «Ηλέκτραν» καί ώς 
Ήλέκτρα είνε αύτό : "Οτι έπέτυχε 'Ό 
κάνρ σύγχρονο τόν κλασ κισμό τοΰ έρ
γου. Έπέτυχε νά συγκινήοη δραμα 
τικά σύγχρονους άνθρώπους γιά μυθΛ 
λογικά πάθη καί αισθήματα ώμορφιάς 
δραματικότητος, περιεχομένου ύπεοο- 
κων βέβαια καί άνυπερβλήτων καί θαυ 
μασιών άλλά... μοοσειακών ώς τόσον, 
έγκεφαλικών μάλλον παρά συναισθη
ματικών.

Τό θαϋμα αύτό ή Μαρίκα τό έπέτυχε 
δ ά τόν Ιδιον λόγον καί κατά τόν ίδιον 
τρόπον διά τόν όποιον καί κατά τόν 
όποιον έπέτυχε ή ’Αττική «ή πατριδο 
παντός ό,τι ό κόσμος έχει μέγα κα ι 
ώ ρ α ιο ν » ,  νά γίνρ αύτό πού είνε διό 
τήν Ιστορίαν τοΰ πολιτισμοΰ τής άν- 
θρωπότητος, ή πατρίδα πάσης ώμοοφι- 
άς καί πάσης πνευματικής μεγαλωαυ- 
νης, ή πατρίδα καί ή κούνια τής... άν- 
θρωπιάς.

Τό μυστικό τής κλασικής άρχαιότη- 
τος καί τών θαυμάτων της ήτο τό μέ- 
τρον. Ό Παρθένων δέν είνε άνυπέρ 
βλητος διότι εΐνε μεγάλος. Μεγα \ύτε- 
ρα άπ’ αύτόν κτίσματα πυ^γοΰνται και 
ώραία καί γιγάντια πολλά. Άπό τούς 
ναούς τών 'Ατζέκων στό Μεξικό καί 
τά έρείπια τού Μηαγκόκ στήν 'Ινδοκί
να, διά τών Πυραμίδων τών άρχα;ο.ν 
όαραώ μέχρι τών μεγαλειωδών κτιομ* 
των τοΰ χρ οτιανικοΰ Μεσαίωνας, τώ>' 
άπαραμίλλων Ιερών πού ύψώθηοαν ι.Ις 
τήν Πόλι, οτή Ρώμη, οτό Λονδίνο, οιτ. 
Στρασβούργο καί τών συγχρόνων τε 
ρατωδών μπύλντιγκς μέ τά 100 πα- 
τώματο πού ξύνουν τό σύννεφα τού 
ούρανοΰ είς τόν Νέον Κόσμον, κτίρια 
σώζονται άπειρα άσυγκρίτως τοΰ Π?ρ· 
θενώνος όγκωδέοτερα καί θαυμασίας 
μερικά τέχνης πραγματοποιήσεις ώϋα- 
νατοι. Ό Παρθένων όμως παραμένει, 
άνέφικτον έσαεί θαϋμα τέχνης καί ώ- 
ραιότητος, δ.ότι τό μυστικόν του δέν 
εΐνε ό όγκος άλλά τό μέτρον, ή συμ 
μέτρια, αί άναλογίαι.

Καί ή τέχνη καί ή φιλοσοφία τής

κλασικής Ελλάδος αύτό τό γνώρισμά 
έχουν καί τοΰ έλληνικοΰ μεγαλείου τί 
κύριον οτοιχείον εΐνε αύτό : Τό μέ 
τρον.

Τό «μέτρον» έπέτρεψε καί τίς τή\ 
κ. Μαρίκα Κοτοπούλη στήν «Ηλέκτραν» 
νά δώση αύτήν τήν συγκίνησιν πού εί
παμε. Τό “ μέτρον» είς τόν τονισμόν 
«Μέτρον» στό μοιρολόγι τό τραγουδ ■ 
στό τοΰ θρήνου. «Μέτρο» στίς έξάφε'ς 
έναντίον τής κακής μητέρας καί τής 
άτολμης, τής «νοικοκυράς» άδελφής. 
«Μέτρον» στίς κινήσεις. «Μέτρον» σιή 
νευρικότητα μέ τήν όποία τά δάχτυλα 
έπαιζαν μέ τό ταπεινό ροΰχο οτό στή
θος καί οί μϋς τοΰ προσώπου συνεσπών 
το στούς μορφασμούς τούς δίδοντας 
στή μορφή τήν είκόνα τών συναοθημό 
των τά όποία δημιουργούσε μέοα στήν 
ψυχή ή άφήγησις τοΰ παιδαγωγοΰ (αύ- 
τοϋ τοΰ ύπέροχου Γιαννίδη). «ΜέτοοΗ 
στά ξεσπάσματα. «Μέτρο» τέλος παν
τού.

Ή  Μαρίκα μάς έδωσε (στήν πρεμιέ 
ρα ειδικά πού τήν είδα), μία «Ήλέκ
τρα» περίφημη. Δείχθηκε μεγαλεΐτερη 
καί άπό τόν έαυτό της. Καλλίτερη άπό 
ό,τι ύπήρξε οέ κάθε άλλο ρόλο της.

Δέν θά μιλήσω γιά τίποτε άλλο για
τί ή Μαρίκα δέν έπέτρεψε σχεδόν - 
σκεπάζουσα μέ τό παίξιμό της κάθε ψϊ 
γάδι -  νά έπηρεασθή ή έντύπωσις. 
Ούτε άπό μερικά άνυπόφορα «σκεπός» 
καί “κύρις» τής μεταφράσεως. Ούτε ά
πό τά άξιοδακρυτότατα έκεινα σκηνικά 
άποτολμήματα τού κ. Έγγονοπούλπν 
(ό Θεός ώς τόοο νά τής συγχώρηση 
τής κ. Μαρίκας τ ή ν  άνακάλυψίν του). 
Ούτε άπό τά καταπληκτικά έκεΐνα κο 
στούμια τοϋ χοροΰ πού μετέβαλαν τις 
συντρόφισσες τής βασιλοπούλας τϋν 
Μυκηνών οέ σύγχρονες κατσιβέλες γύ 
φτικου συνοικισμοΰ των Κάτω Πέτρο 
λώνων... Οΰτε διά τό έξερεθιοτικόν ε 
κείνο στερεότυπαν μειδίαμα πού clxc 
- κύρε Κούν, κύριε Κούν, κύριε 
Κούν — στό στόμα της ή δίς Καπλάνη 
(τό σώμα της άπό άπόψεως τέμπρου 
φωνής καί όρθής προφοράς έσκότωνε'* 
ή άπόλυτος έξωτερικότητα προδιδου 
σα στομφώδη απαγγελία διά τήν όποί
αν εύθύνεται πρό πάντων ό κ. Κούν. 
Πολύ καλός ό Όρέοτης (Δημ. Μυράτ). 
Περισσότερον άπό ό,τι έπιτρέπεται 
(νομίζω ότι ό ρόλος τή θέλει νοικο
κυρά άτολμη μάλλον καί λιγώτερο τρυ 
φερή καί γλυκειά) καντιοζάχαρη ή κ. 
Ρίτα Μυράτ. Βασιλοπρεπής ή κ. Λώρη 
ώς Κλυταιμνήστρα. Στομφώδης όμως. 
Καί ύηέρ τό δέον νέα διά νά εΐνε μη
τέρα τής Ηλέκτρας. Πρό πάντων 3έ 
ήτο μία Κλυταιμνήστρα καλή ϊσως δι' 
όπως φαίνεται δτι τήν φαντάζεται ή 
διδασκαλία τής τραγωδίας είς τό 
«Ρέξ», κακή όμως, πολύ κακή, διά τήν 
Κλυταιμνήστραν είς τήν «’Ηλέκτραν» 
όπως φαντάζεται καί έννοεΐ άπά τό 
κείμενον, τόν ρόλον αύτόν ό ύποφ̂ ιι- 
νόμενος.

ΠΟΛ. ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ

18ον
Μιά «Μανσάρντ» πού τό έσωτε- 

ρικό της έμοιαζε στη σκηνοθεσία 
τής πρώτης πράξης τής «Μποέμ».

"Ητανε Φλεβάρης. "Εκανε παγε
ρό κρύο. Κρύο καί τό φαγητό, 
φτιαγμένο άπό τό μεσημέρι, περί
μενε τούς συνευωχουμένους σου...

Παγωνιά άπόξω καί θερμά νειά
τα μέσα. Τί ώραία έποχή!

Δέν θά μπορούσα νά ζεκολλή 
σω άπό τόν Άγιο Ιωσήφ! χωρίς ν ’ 
άναφέρω καί δυό άλλες παράδο
ξες φυσιογνωμίες — έκτός άπό 
κείνη τοΰ μακαρίτη Ντυπόν.

Ή μιά ήτανε ό μαέστρος τής 
Κασέλλας, «όποιος Χάουλαντ, έ
νας μικροσκοπικός άνθρωπάκος, 
Αμερικανός τήν έθνικότητα, ηού 
σά κολιτσίδα κολλούσε στίς πολύ
φερνες γεροντομπαομένες τής έ- 
νορίας του, τσιμπολογώντας κατι 
άπό τήν κάθε μιά καί άπό τά πα- 
ραδάκια τους αύτών τών συνδρο
μών έγινε ή έκδοσι μιάς όπεράς 
του, πού άπό μονόπρακτη θά κα
ταντούσε πολύπρακτη. Καί όντως, 
δταν μετά κάμηοοα χρόνια, τόν 
συνάντησα σέ κάπσια λεωφόρο 
τής Φιλαδέλφειας τών Ηνωμένων 
Πολιτειών, κρατοϋσε ύπό υάλης 
τήν ϊδια δπερα πού, άπό μονό
πρακτη, δπως είπαμε, είχε φτάσει 
πεντάπρακτη. Δέν πιστεύω καμμιά 
όπερα στόν κόσμο νά συγχρονί
στηκε μέ τόσες έποχές—έκτός ά
πό τόν μεγαλοφυή Βέρνπ πού ό
λοι μας ξέρουμε τή μεγάλη καί 
συγχρονισμένη του παραγωγή — 
δέν πιστεύω, λέω, νά ύπήρξε ηο- 
λυπαθέστερη άπ’ αύτήν τοΰ Χάου
λαντ πού δέν είδε καί τό φώς τού 
κόσμου ώς σήμερα.

Ή δεύτερη φυσιογνωμία ήταν δ 
Άμερικάνος τενόρος τοΰ Κουαρ
τέτου μας, πού άνάβοντας τά καν
τήλια καί τά κεριά τής έκκλησιάς, 
άλλαζε κάθε μέρα καί άπό μιά δα
σκάλα άναζητώντας συχνά μέ τό 
λυχνάρι στό χέρι, μιά του φωνή, 
πού καί γώ δέν ξέρω, ποϋ ήταν 
κρυμμένη.

Θυμάμαι πώς δταν έφευγα γιά 
τό Μιλάνο, έφευγε κΓ αύτός γιά 
τή Λόντρα, δπου τοϋ είχαν προ
μηθέψει μιά άλλη καί πάλι δασκά
λα πού διέπρεηε στίς δχθες τοΰ 
Τάμεση.

"Αχ, αύτές ο! δασκάλες καί μά
λιστα δταν είναι γοητευτικές, πό 
σα λαρύγγια δέν παίρνουν οτό λαι 
μό τους χωρίς νά τό θέλουν βέ
βαια...

"Οταν ζαναγύριοα καί πάλι στό 
Παρίσι, ξαναγύριζε κΓ αύτός άπό 
τή Λόντρα γιά νά ζανασυναντίΥ 
θοΰμε σέ κάποια γωνιά.

—«"Ελα, μοΰ λέει. νά μ’ άκού- 
σης οτόν έοπερινό τής Κυριακής, 
στή γνωστή έκκλησιά τής λεωφό
ρου Χός, γιά νά μέ πληροφορήσης 
γιά τήν πρόοδό μου».

Πήγα καί τόν άκουσα. Καί σάν 
νά μοΰ φάνηκε άκόμη χειρότερος 
άπ’ δ,τι ήτανε.

— Μωρέ, έχεις δίκαιο, μοΰ λέει 
(άγγλιστ! έννοεϊτε χωρίς τό μωρέ) 
δέ μπορώ νά καταλάβω τί είναι αύ
τά τό συστήματα πού ό καθένας 
καί ή κάθε μιά πρεσβεύει. Ό ένας 
μοΰ λέε( ποζάρισε τή φωνή σου 
οτό κούτελο.

Ή άλλη,σφίξε τό στομάχι σου, πί

εσε τήν άναπνοή σου καί τραγού 
δα άπό τόν όμφαλό. Άλλη, άπό 
τό διάφραγμα. ΚΓ έτσι, κατέληζα, 
νά βγάζω τόν ήχο, άπό Τίς φτέρνες 
μου! Αύτό είναι τό άποτέλεσμα.

Ρωτάω τόν Χάουλαντ τή μέρα 
πού τόν συνάντησα:

— Τί γίνεται ό τενόρος X; (για
τί δέν θυμάμαι τό δνομά του).

— Μήν ρωτάς γι’ αύτόν μοϋ ά
πάντησε χαμογελώντας. ’Εχειρο- 
τονήθπκε έηίοκοπος τοΰ Αμερι
κανικού ναυτικού.

—Ός βλέπετε «κοινή γάρ ή τύχη 
καί τό μέλλον άόρατον». ’Ίσως 
καί νά μήν διάλεξε τό χειρότερο 
έπάγγελμα. Τά λειτουργικά τά'ε- 
ρε άπόξω, κΓ άνακατωτά. Τά KotV- 
τΛλια k u I τά κεριά δπως είπαμε 
τ’ άναβε μέ κάποια δεξιοτεχνία. 
Ή ταν άκΟμη, προικισμένος μέ κά 
ποιο πουριτανισμό καί μιά θρη- 
σκοληπτική ύποκρισία. Δι-ίλαδή, 
κ α θ ’ δλα ένδεδειγμένος γιά τό 
εύλογείν τά κρανία τών συναν
θρώπων. Καί κυρίως γιά κείνα, πού 
οάν σύμβολό τους έχουν τό «πί
στευε καί μή έρεΰνα! ».

©Ο
Καί τώρα, ύστερα άπό αύτά τά 

Παρασκηνιακά, πάντως δμως άπό 
τά περίεργα τής ζωής καί γΓ αύ
τό τ’ άναφίρω, άς έρθω καί πάλι 
στά δικά μου. Μόνος ό Μασόν, δέν 
μοΰ έηαρκοΰοε κι’ έπρεπε κατά 
τήν γνώμη του νά μέ παραλάβη 
κάποιος άλλος, πού σ’ αύτόν θά 
μέ συνιστοΰοε καί πάλι ό Μασόν. 
γιά νά μέ διδάζη τήν λεγομένη 
«σκηνική συμπεριφορά».

Τί έννοώ λέγοντας σκηνική συμ- 
περιφορί; Τήν έζάσκησι καί τή 
μάθηαι τού «φέρεσθαι» στή σκηνή. 
Χειρονομίες, φυσιογνωμία καί γε
νικά η καθόλου στάσι καί ή σταθε- 
ροποίησι ποδαριών, άπάνω στή 
σκηνή. "Ολ’ αύτά πρέπει νά προσ- 
αρμοοθοϋν άναμεταζύ τους. Κι’ 
αύτός ό δάσκαλος πού θά μοΰ μά
θαινε δλα ταϋτα ήταν ό καθηγητ 
τής Λέ Πέρς. "Ενας θαυμάσιος, 
πρώην καλλιτέχνης, πού είχε τό 
παρεκκλήσι του, στήν Rue Bendy. 
’Εκεί πού ήταν τό καταφύγιο καί τό 
παρηγορητήριο δλων τών έλευθε- 
ροφρόνων, δηλαδή, έκείνων πού 
δέν μαθητέυσαν έπίσημα στό Κον
σερβατουάρ. '

Έκει κατατάχθηκα κΓ έγώ, σάν 
έθελοντής, καί νά σάς πώ τήν ά- 
λήθεια; Χωρίς μεγάλη δυσκολία 
κατώρθωσα νά έπιβληθώ άπό τή 
πρώτη στιγμή σέ δλους καί σέ δ
λες. Μέσα έκεί ήταν ένα άνακά- 
τεμμα άπό παλαιούς άγωνιοτές, 
άπό νεόφοιτους, άπό κατηχουμέ
νους καί πλούσιους μερακλήδες 
τού μελοδραματικού παρεΑϊοντι- 
κοΰ στερεώματος.

Μέ τΙς παστίλλιες τους, στήν 
τσέπη, ό καθένας καί ή κάθε μιά 
μάς γλύκαιναν τό λαρύγγι άπάνω 
οτόν ένθουσιασμό τους. Τί ωραίες 
συγκεντρώσεις έκείνες, τί ειλι
κρίνεια, τι άγνή ύποχρεωτικότητα, 
τί χειροκροτήματα καί τί ένθαρ- 
ρύνσεις άπό άνθρώπους άσπρο- 
μάλληδες καί άοπρομαλλοΰσες τής 
Τέχνης. Τί σταθερό κριτίριο, άκό
μη.

ΣΤΟ ΕΡΧΟΜΕΝΟ: Ή συνέχεια.
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m Σάσα Γ&ίτρυ
(Συνέχεια άπό τή ΐη σελίδα) ικαί άνθρώπους; Ποιό είναι τδ μυ-

στά 1907, Γό έβδομο έργο του «Τό στικό ποΟ κάνει τόν Γκιτρύ νά έ- 
κλειδί». Ό Γκιτρύ, ένυμφεύθη τήν πιβάλλεται μέ τό πρώτο, χωρίς νά 
Λυζές στά 1908. Κατά τό 1916 6συγ σθύση τό χαμόγελο στά χείλη του,
γραφεύς — ήόοποιός έγραφε μιά 
ρεβύ ύπό τόν τίτλο «Πρέπει νά 
τήν άποκτήσω». Ή σύντροφος τοϋ 
Γκιτρύ, τοϋ είπε: «Σού βρήκα μία 
Ιδεώδη έρμηνεύτ,ρια: τή λένε 'Υ
βόν Πρεντάν. Προσπάθησε νά μή 
τή χάσης!»·

Ό Γκιτρύ έζηοφάλισε τή συνερ
γασία τής 'Υβόν Πρεντάν, τόσο 
στενήν μάλιστα, ώστε στά 1919, ή 
καλλιτέχνις αύτή έγινεν ή ύπ’ ά
ριθμόν δύο κυρία Γκιτρύ. Ή εύ- 
τυχία τού ζεύγους διήρκεσε μέχρι 
τοΰ 1931, όπότε ό Γκιτρύ, προσέ- 
λαβεν είς τόν θίασόν του τόν γνω- 
οτότατον καλλιτέχνην Πιέρ Φρε- 
ναΐ. Μετά ένα χρόνο ό Γκιτρύ καί 
ή Πρεντάν έχώρισαν. Τήν ύπ’ ά
ριθμόν δύο τέως σύζυγόν του διε- 
δέχθη τόν Φεβρουάριον τοΰ 1935 
ή  ΖακλΙν Ντελυμπάκ, μέτρια ήθο
ποιός άλλ' ώραία καί έξυπνη γυ
ναίκα, (ή όποΐα έπαιζε πάντοτε 
δευτερεύοντας ρόλους είς τά έρ
γα του). "Οταν ό Γκιτρύ ένυμφεύ
θη τήν Ντελυμπάκ, ό καλλιτέχνης 
ήτο άκριβώς πενήντα έτών κςΓι ή 
τρίτη σύζυγός του μόλις 25 χρό
νων. Ό Γκικτύ εΐπεν εϊς τούς πα- 
ρευρεθέντας κατά τόν γάμο 
τους:

«Είμαι πενήντα έτών. Ή Ζακε- 
είναι κυριολεκτικώς τά έτερον ή- 
μισύ μουΙ».

Άπό τοθ 1939 δμως,, έπαυσε νά 
είναι. Διότι... έχώρισαν. Ό Σασά 
Γκιτρύ έρωτεύθηκε τήν δ. Ζενε- 
βιέβ ντέ Σερεβίλ, πού προσεφέρ- 
θη νά παίζη στό Ιστορικό φίλμ του 
«’Ανεβαίνοντας τά Ήλύσια». (Θά 
Ιδήτε τήν ντέ Σερεβίλ, τήν ήδη 
ύπ’ άριθμόν τέσσερα κυρίαν Γκι
τρύ, σέ πρωτεύοντα ρόλον τοΰ έ- 
ζαιρετικοϋ αύτοΰ φίλμ). "Οταν ό 
Γκιτρύ τήν ένυμφεύθη, ή καλλιτέ- 
χνις αύτή δέν εΐχεν άκόμη συμ
πληρώσει τά 18. Ή Υβόν Πρεντάν, 
ή ύπ’ άριθμόν δύο τέως κυρία 
Γκιτρύ, είπε χαρακτηριστικώτοττα 
έπί τοϋ προκειμένου:

—"Ετσι δπως πάει ό Γκιτρύ, ώρι- 
σμένως * θά διαλέζη ώς πέμπτην 
σύζυγόν του, τήν... μικράν Σίρλεϋ 
Τέμπλ!

Έγνώρισα τόν Σασά Γκιτρύ στό 
στούντιο τή| ΖουαμβΙλ κατά τήν 
κινημστογράφησι τής ταινίας του 
«’Ανεβαίνοντας τά Ήλύσια». Μέ 
παρουσίασε τόν περίφημο ήθοποιό 
—συγγραφέα, ό καλλιτέχνης κ. 
Λάμπρος Κωνσταντάρος, (πού έμ- 
φανίζεται σ’ αύτή τήν ταινία ο’ έ
να ρόλο Ιερέως).

Μόλις είχαμε μπή στό στούντιο 
ό κ. Κωνοταντάρας κι’ έγώ, έπέ- 
ρασε δίπλα μας στήν αύλή, μία 
μεγαλοπρεπής Καντιγιάκ. Ή λι- 
μουζίνα σταμάτησε δίπλα στό ά- 
μάζι τής... Μαρκησίας ντέ Πομπαν 
τούρ. Πρέπει νά προσθέσω δτι ή ά- 
φιζις τοΰ Σασά Γκιτρύ, είχε συμπέ- 
οει μέ τήν έξοδο τών ήθοποιών 
του, άπότό έστιατόριο τοϋ στούν
τιο. "Ετσι, σχημάτισα τήν πρώτη 
έντύπωσί μου άπό τή συνάντησι 
τοΰ καλλιτέχνου, μέ τό νά άντιλη- 
ψ8ώ τό τεράστιο γόητρο τής προ
σωπικότητάς του, γόητρο τό όποιο, 
δέν έμείωνε ούτε αύτή ή άκτινο- 
βολία τής ώμορφιδς καί τών κοσμη
μάτων τών καλλιτέχνιδων πού πε- 
ριεστοίχιζαν τόν Γκιτρύ. Μήπως ή 
θέλησίτου δέν άνέστησε αύτές τΙς 
ώραίες μορφές τών περασμένων, 
ή φαντασία τού Γκιτρύ, δέν τούς 
ζανάδώκε τή γοητεία των, τό του
πέ τους χιλίων πριγκηπισσών, τό 
πνεΰμα τους, πού σπινθηροβολεί 
δσο καί τά πετράδια τών κοσμη
μάτων τους;

Ποιός είναι στήν πραγματικότη
τα ό μάγος πού άνσσταίνει έπαχές

δίχως ή άργή όμιλία του νά χάση 
τό θωπευτικό της τόνο καί οΐ κι
νήσεις του τήν άθρότητα Ιππότου, 
ποϋ τείνει τήν ώραιότερη άνθοδέ- 
σμη στήν κόμισσα ντύ Μπαρρΰ;

Δέν μπορώ νά τό έζηγήσω καί 
ϊσως κανείς δέν θά ήτανε τυχερώ- 
τερος στήν προσπάθεια νά συλλά
βη τό μυστικό τοΰ γοήτρου πού ά- 
σκεϊ ή προσωπικότης τοΰ Γκιτρύ.

'Ώραϊος; 'Ορισμένος €ά ύπήρζε 
πάρα πολύ πρό είκοσαετίας. Ή 
άρμονία τών χαρακτηριστικών του 
τό μαρτυρεί δσο καί ή λάμψι τών 
μεγάλων γκρίζων ματιών του. Άρ-

Μ Α Ρ Λ Ε Ν  Ν 7 Ε 4 Τ Ρ Ι Χ
Λίγες μέρες πρίν άρχίσει ό πό- Στέρνπεργκ πού νά τήν πιάσρ ά-

λεμος ή γυναίκα μέ τά παθητικά 
μάτια, τήν ζεχωριστή φωτογένεια 
κα! τό άφθαστο παίξιμο ή Μάρτ 
Μαντελέν Φόν Λός γνωστότερη μέ 
τό δνομα Μάρλεν Ντήτριχ, διεθνής 
κινηματογραφικός άστήρ καί ύπή- 
κοος Άμερικανίς ξαναπαίρνει γιά 
χιλιοστή καί δχι γιά τελευταία φο
ρά τό δρόμο πρός τό Χόλλυγουντ. 
Πρό έννέα χρόνων ξεμπαρκάριζε 
γιά πρώτη φορά οτή διεθνή κινη- 
ματογροφούπολι. τό Χόλλυγουντ, 
μιά ό^οστρόγγυλη, άδέζια, δειλή 
κι’ άνοικονόμητη στίς χειρονομίες 
της Γερμανιδοΰλα, πού σέ λίγο 
καιρό κατόρδωσε χάρις στήν ύπο- 
μονή, τήν έπιμονή καί τό ένδια
φέρον ένός άνθρώπου, νά ύπερ- 
πηδήση δλες τίς δυσκολίες, νά ξε- 
χάση δλα τά έλαττώματά της καΐ 
νά μεταβληθρ σέ κινηματογραφικό 
άστέρα πρώτου μεγέθους. Αύτός 
ό άνθρωπος ήτον ό Φόν Στέρνμ- 
περγ, στόν όποιον όφείλει δλες τις 
καλύτερες της ταινίες κι’ δλες τίς 
μέτριες, τήν προσωπικότητά της, 
τίς έκκεντρικές της έμφανίσεις 
καί τήν δόξα ατό νά έπισκιάση γιά 
λίγο καιρό κι' αύτό άκόμη τό με
σουράνημα τής Γκρέτας Γκάρμπο.

Γιά τίς σχέσεις τής Μάρλεν καί 
τοΰ Φόν Στέρνμπεργκ είπαν πολλά 
οί κακές γλώσσες καί πολλά κο- 
τσομπολιά γίνηκαν. Παρ’ δλαταΰτα 
δέν φαίνεται αί σχέσεις αύτές νά 
ήταν περισσότερο άπό στενές 
συναδελφικές κι’ είχαν σκοπό τήν 
άπλή καλλιτεχνική—έπαγγελματι- 
κή συνεργασία. Ή διακοπή τους 
δέν ώφείλετο σέ αισθηματικούς 
λόγους παρά άπλώς σέ έγω- 
στικούς. Ά π ’ δλη αύτή τήν ύ
πόθεσι ένα είναι βέβαιο, δτι ή 
Μάρλεν δέν ξαναβρήκε τόν κα
τάλληλο άνθρωπο, σάν τόν Φόν

πό τό χιέρι καί νά ,τήν δασκαλεύρ 
νά τήν όδηγρ σέ κάθε βήμα της. 
Κι’ αύτός ό φοβερός καί τρομερός 
Λίμπιτχ πού φαινόταν στά μάτια 
τών άλλων στάρ' συναδέλφων της 
πώς τήν καθοδηγούσε κι' ένδιαφε- 
ρότανε γ:’ αύτήν, καί μαζί του γύ
ρισε τήν ταινία «Ά γγελος» πρα
γματικά Tfic έβγαζε τήν ψυχή καί

Κινηματογραφικά νέα
Τό Χολλυγβυντ μέ τά ίαύμα- λαύνει όλβζώντχνπ, γεμάτη

Η Μ Α ΡΛ ΕΝ  Ν Τ Η Τ Ι’ ΙΧ

γιά νά μή πάρη κανείς μυρωδιά 
μεταχειριζότανε συνθηματική διά
λεκτο μέ τόν όπερατέρ. "Ετσι δ
ταν τελείωνε κάποια σκηνή χτύ- 
παγε τά χέρια του μ' ιδιαίτερο 
τρόπο πού γιά τήν Μάρλεν καί 
τούς συναδέλφους της ήταν σάν 
νά έλεγε: «Μπάβο, Μάρλεν, τά κα- 
τάφερες θαυμάσια», μά γιά τόν ό
περατέρ του έσήμαινε: «Πρόσεχε 
κολά, 'μήν έμφανισθρ αύτή ή σκη
νή, γιατί είναι γιά κλάματα!!...)). 
Κι’ δλος ζάχαρι καί μέλι μασσών- 
τας διαρκώς τό πελώριο κι’ άτέ- 
λειωτο ποΰρο του έλεγε κατόπιν 
στήν Μάρλεν: «Θαυμάσια, Μις Μάρ 
λεν. Έπαναλάβε τό άκόμη μιά 
φορά, σάς παρακαλώ... Καί τά μά

τια σας δχι τόσο προσηλωμένα 
στό μηχάνημα...)).

Οί δόξες έκείνης τής έποχής, 
μπορεί νά πρ κανείς πώς πέρα
σαν γιά πάντα γιά τήν Μάρλεν, 
γιατί δχι μόνον ή «Παραμάουντ)) 
δέν τής άνανέωσε τά συμβόλαιά 
της μά τής πλήρωσε καί κάποια ά- 
ποζημίωσι γιά νά μή παίξη στό ρό
λο τής ταινίας «Ό σταϋΛος τοϋ 00- 
άστον». Μετά άπ’ αύτό ύπένραΦε 
συμβόλαια μέ τήν έταιρίαν «Κο- 
λούμπια» μά μέ τό μισό μισθό άπ’ 
δ,τι έπαιρνε στήν «Παραμάουντ».

Τώρα τελευταία γίνεται λόγος 
γιά μιά ταινία πού θά πα(ξη μέ 
σκηνοθέτη τόν Φράνκ Κάπρο καί 
πού άπό τώρα άρχισε ή διαφήυισίς 
της. Πρός τό παρόν ή Μάρλεν δέν 
κάνει άλλη δουλειά πολύ κοίιρδ 
τώρα, παρά νά ταξιδεύει άπό τήν 
'Αμερική στήν Εύρώπη κι’ άπ’ τήν 
Εύρώπη στήν Αμερική.

Αφίξεις, άναχωρήσεις, άναχω- 
ρήσεις, άφίξεις, αύτό είναι τό τω
ρινό έπάγγελμα τής Μάρλεν. Φαν
τάζεται τώρα κανείς τί τρομερά έ
ξοδα κάνει γι’ αύτά τά άτέλειωτα 
ταξίδια τηςπού δυσχαιραίνουν δχι 
μόνον τήν Μάρλεν άλλά καί τούς 
πλουσιώτερους άστέρες, άπό οίκο 
νομικής άπόψεως. "Αλλως τε πέ
ρασε πιά ή έποχή πού ό ρόλος 
τών μοιραίων γυναικών στόν κινη
ματογράφο είχε πέρασι καί στήν 
κοινωνική ζωή. «Τώρα, καθώς ?r 
γράφε κι’ ένα άμερικανικό περιο
δικό, σχετικώς μ’ ένα διαγωνισμό 
πού έκανε, φαίνεται πώς οί μοι
ραίες γυναίκες τόσο στόν κινημα
τογράφο δσο καί στή ζωή γίνηκαν 
τόσες πολλές πού τίς άποφεύγει 
κανείς νά τίς συναντά δχι στήν 
πραγματικότητα μά καί στόν κινη
ματογράφο!...)).

τά τβυ, τά σκάνδαλά του, τήν ίστβ
ρία καί δλη την αίγλη πού τό σκε
πάζει 8ά τό ίοϋμε στή νέα ταινία 
τήξ Φόξ «Ή παιρέλασις τοϋ Χόλλυ
γουντ».

— Αύτή είναι ή πρώτη Ιστορική 
τανία ποϋ έγινε γιά τήν πρωτεύ
ουσα τοΰ Κινηματογράφου.

—Ή έταιρία Φόξ διεθεσε 2.CCC.CG0 
δολλ. γιά τό φίλμ αύτό, πού είναι 
έξ όλοκλήρου χρωματιστό

— Πρωταγωνίστρια έξελέγη ή 
περίφημη ’Ά λ ις  Φαίη μαζί μέ τον 
Ντόν Άμίτσι, ή δέ σκηνο3εσίχ ά- 
νετέδη στό Ίέρίν Καμμίγκ;.

—Ή ύπό8εση τήξ ταινίαξ αρχίζει 
τό 1913 τήν έποχή που μεσουρα
νούσε στό Χόλλυγουντ ό Μάκ Εάν- 
νετ μέ τίς περίφημες κωμωδίες του

Ή βασίλισσα τοΰ χοροΰ ΕΛΙΝΟ Ρ  
ΠΑΟΥΕΛ πού πρωταγωνιστεί στό 
ονειρώδους σκηνοθεσίας μουσικό 

έργο «ΧΟΝΟΛΟΥΛΟΥ»

χοντικός: Ό Σασά Γκιτρύ, είναι ό 
πιό «ρασέ» ήθοποιός τής Παρισινής 
σκηνής, τόσο, ώστε καί αύτή άκό
μη ή έζεζητημένη έμφάνισι του 
δέν έκπλήττεί, ένώ θά έφτανε γιά 
νά χαρακτηρίση κάθε άλλον καλλι
τέχνη έκτός αύτοϋ.

Στό φίλμ «Ανεβαίνοντας τά Ή
λύσια)) ό Γκιτρύ πα'ζει πέντε ρό
λους, έγραψε τό σενάριο, τούς δι
αλόγους καί έσκηνοθέτησε τό έρ
γο του. Ό ίδιος εΐχε τήν εύγενική 
προθυμία νά μοΰ μιλήσρ γιά τό ι
στορικό αύτό φίλμ του:

—Ή ταινία «Ανεβαίνοντας τά Ή 
λύσια» είναι ή ιστορία τής περίφη
μης Παρισινής συνοικίας καί τής 
άμωνύμου λεωφόρου, άπό τών αρ
χών τού 17ου αίώνος μέχρι τών 
ήμερών μας. Έάν ένας... Μαθου
σάλας, είχε τήν Ιδιοτροπία νά κα- 
θήσρ σέ κάποια γωνιά τών Ήλυσί- 
ων τοΰ Παρισιοΰ, άπό τοΰ 1617 έ
ως τώρα, θά μποροΰσε νά ίδρ πώς 
δημιουργήθηκε ή περίφημη συνοι
κία, ποιοι βασιλείς, πρίγκηπες καί 
αύτοκράτορες έπέρασαν άλληλο- 
διαδόχως καί ποίοι νικηφόροι στρα 
τοϊ παρήλασαν άπό κεί. Μέ άλλα 
λόγια ό προνομιούχος αύτός, θά 
έχρ ζήσει ένα μεγάλο μέρος τής 
γαλλικής Ιστορίας. Αύτή θά ζωντα
νέψη τό φιλμ μου «Ανεβαίνοντας

τά Ήλύσια». Έ ν τώ μεταξύ θ' άνέ 
βω στό καμαρίνι μου γιά νά γίνω 
ό ··.  Λουδοβίκος 15ος.

Καί στρεφόμενος στούς ήθοποι
ούς του, ό Γκιτρύ, έπρόοθεσε:

«Τώρα θά ίδήτε τί σημαίγει ρε
κόρ ντυσίματος καί μακιγιάζ. Σέ 
δέκα λεπτά είμαι έτοιμος!)).

Πραγματικά, σέ δέκα λεπτά, ό 
Γκπρύ, ένεφανίσθη στό «πλατώ», 
ώς Λουδοβίκος 15ος. "Εφερε μέ 
τόση άνεσι τήν ένδυμασία καί τήν 
περροΰκα τοΰ Βασιλέως τής Γαλ
λίας, ώστε βλέποντας τόν καλλιτέ
χνη ένόμιζε κανείς δτι αύτή ήταν 
ή καθημερινή περιβολή του. Θά 
προσθέσω, δτι ό Σασά Γκιτρύ εί
ναι ό εύγενέστερος, ό ύπομονη- 
τικώτερος σκηνοθέτης άπ’ δσους 
έτυχε νά παρακολουθήσω κατά 
τήν έργασία τους. Δέν τόν άκου- 
σα οϋτε στιγμή νά ύψώσρ τόν τό
νο τής φωνής του, δταν οί ήθο
ποιοί, άπό παρανόησι τών όδηγι- 
ών του, συνέβη νά τοΰ χαλάσουν 
μερικές σκηνές Καί αύτό έγινε 
άρκετές φορές. „

"Οταν ο! σκηνές πετύχαιναν, ό 
Γκιτρύ εύχαριστοϋσε τούς ήθο
ποιούς του, τούς ένεθάρρυνε, τούς 
ένεθουσίαζε. Μετά λίγους μήνες, 
είδα τό άποτέλεσμα τής έγκάρδι- 
ας αύτής συνεργασίας τοΰ σκηνο
θέτη καί τών ήθοποιών; Ό Γκιτρύ 
καί οί συνεργάται του έπέτυχαν 
νά δώσουν ένα άπό τά άρτιώτερα 
τά πιό καλοπαιγμένα. τά όμοιογε- 
νέστερα φίλμ τοΰ είδους. Τό κα
τόρθωμα δέν ήτανε μικρό άν σκε- 
<ρθρ κανείς, δτι μετέχουν τής Ι
στορικής ταινίας «Ανεβαίνοντας 
τά Ήλύσια» δεκάδες ήθοποιών καί 
έκατοντάδες κομπάρσων. (Τό φίλμ 
αύτό τού Γκιτρύ, τό προτελευταιον 
του, θά παιχθρ έφέτος εις τάς Α 
θήνας) .

ΙΡΙΣ ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΥ

Τβ βά δούμε τήνερχόμενη
έ β δ ο ι ι ό δ α  σ τ ο ύ ς  κ ι ν η μ α τ ο γ ρ ά φ ο ι ^ :  
« Ο ί Φ Ι Δ »  « Δ Υ Τ Ι Κ Ο »  « Ρ Ι Ξ »  
« Τ Ι Τ Α Ν Ι Α »  « Π Α Ν Θ Ε Ο Ν »

ΟΡΟΕΥΣ «0ΡΛ«Φ»
Τό 1920 ή Νοκόλ Πικό (Καίη Φράν- 

σις) εΐνε μοννεκέ.^ σ’ ένα Παριαιγό 
κατάστημα μόδας. Μιό μέρα φθάνει στό 
κατάστημα £νσς πλούσιος ξένος, ό ό
ποιος ζητεί \ά  ίδρ τά διάφορα μον
τέλα ραπτικής, συγχρόνως δμως παρα- 
καλεί τΛν διευθύντριαν νά τοθ δαν^ί 
αρ καί ένα μαννεκέν. Ό κλήρος πέφτει 
στήν Νικό\ Καί όταν εύρίσκονται μόνοι 
ό ζένος ό όποιος όνομάζεται Όρλώφ 
τής ζητεί συγγνώμην κα'ι τής άποκα- 
λύπτει δτι'δέν  εΐνε πλούσιος, άλλά 
ότι ήθελε μιά ώραΐα καί καλοντυμένη 
γυναίκα, τήν όποίαν θά συνώδευε τό 
βράδυ έκείνο σ’ Ενα γεΰμα ένός με
γάλου τραπεζίτου, μέ τόν όποιον έσκό 
πευε νά συνεργοσθρί καί νά κερδίσπ 
πολλά χρήματα. ν

Τά γεγονότα διαδέχοντοι τό ένα --ό 
ά\λο. Τό 1936 ή Νικόλ εΐνε διευθύν
τρια τοθ μεγαλυτέρου παρισινού οίκου 
μόδας, τόν όποιον τής έχει χρηματο
δοτήσει ό Όρλώφ πλουσιώτατος ήδη 
καί ό όποιος έπανειλημμένως τήν έ
χει ζητήσει είς γάμον.

Έ ν  τΦ μεταζϋ έκσπξι ένα οικονομι
κόν σκάνδαλον είς τό όποίον φέρετπι 
άναμεμιγμένον καί τό όνομα τοΰ Όο· 
λώφ. Αύτός μαζί μέ τήν Νικόλ φεύ
γουν γιά τήν Ελβετία νά συμβουλευ- 
θοϋν ένα τραπεζίτη γνωστό τους. ’Ε 
κεί ή Νικόλ γνωρίζει ένα "Αγγλο δι
πλωματικό τόν Τόνυ Γουέϊν ,τάν όποίον 
και έρωτεύεται.

Ή  Νικόλ πιστεύουσσ στήν άθωότηττ 
τοϋ Όρλώφ καί γιά νά τό δείζρ αύ^ό 
οέ δλο τάν κόσμο, δέχεται νά τόν πον 
δρευθρ. Αύτός όμως δέν θέλει, τή: 
όμολογεΐ τήν ένοχήν του καί τήν προ
τρέπει νά γυρίορ στό Παρίσι όπου 3’ 
εΟρρ τήν εύτυχία της κοντά στόν ά
γαπημένο της Τόνυ Γουέϊν.

ΑΤΤΙΚΟΝ «ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟΝ ΑΝΕΜΟ» 
Κατά τήν έναρζι ττ.ς έποχής τών 

σολωνών στή ’Αλάσκα, ό Ρόμπερ Ντάρ 
σον (Ζώρζ Ράφτ) ψαράς τοϋ ’Αρκτι

κού, ξαναγυρίζει στά χωριό πού είχε 
γεννηθρ καΐ ξαναβρίσκει τόν στενό 
του φίλο Τζΐμ Κινερλέ (Χένρυ Φόντα) 
στόν όποιο προτείνει νά άγοράσουν *· 
να πλοίο συνεταιρικώς καί νά φύγούν 
μςζΐ γιά ψάρεμα στόν ’Αρκτικό. ’Αλλά 
ό Τζΐμ ό όποιος έχει δικό του Ιχθυο
τροφείο καΐ έργοοτάσιο κονσερβών άρ 
νεΐται.

Ή άφιζις τής Ντιάνας κόρης τοθ 
έκδότου τής μοναδικής έφημερίδος τοθ 
τόπου γίνεται άφορμή φυχρότητος, με 
αξύ τών δύο φίλων, διότι ή Ντιάνα 
προτιμά φανερά τόν Τζΐμ.

Ό Ρομπέρ παρηγορεΐται μέ τήν άγά 
πη τής ίδιοκτητρίας τού ξενοδοχείου 
Νικόλ Ντυβάλ (Ντόροθυ Λαμούρ).

Ό Ρομπέρ, ό όποιος δέν σκέπτετο 
παρά τήν άπόκτησιν τοΰ πλοίου παρτ- 
σύρεται άπό τάν Ρώσσον Φρέντ Ρουκέ.. 
(Άκΐμ Τομίρωφ) άρχηγό τών άλιέω 
πειρατών τής ’Αλάσκας καΐ λανθάνε 
μέρος σέ μιά νυχτερινή κλοπή ’χθυο 
τροφείων, όπου καΐ πληγώνεται άπό 
τόν ίδιο τόν Τζΐμ.

Ό Ρουκέν γιά νά σωθρ τόν έγκατα- 
λείπει ήμιθανή, άλλά ό Τζΐμ τόν με
ταφέρει στό χωριό καΐ τόν περιθάλ
πει μέχρις ότου θεραπευθρ.

Ό Ρουκέν μετά τήν άποτυχία αύτ'ι 
όρκίζεται έκδίκησιν έναντίον τού Τζΐμ 
άλλά ό Ρομπέρ ά όποιος δέν συνεχώ 
ρησε τήν προδοσίαν τοΰ Ρουκέν κα-Ό 
στρώνει σχέδιον έκδικήαεως άναντίον 
του καΐ πεθαίνει συμπαρασύρων οτό 9ά 
-νατο καί τάν Ρουκέν, καΐ έτσι άπαλά^ 
σει τήν ’Αλάσκα άπό τόν τρομερό πε.- 
ρατή.

ΡΕΞ  «0 ΠΟΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ»
Ό Μισέλ ΜαρνσΙ (Σάρλ MnouaYiiJ 

σπόρτσμαν καΐ Δάν Ζουάν πηγαί'’ει σ^ή 
Νέα Ύόρκη γιά νά παντρευθρ τήν 
πλουσιωτότη Λόις Κλάοκ μέ τήν όπο’α 
εΐνε άρραβωνιασμένος. ’Επάνω στό 
πλοίο γνωρίζεται μέ τήν Τέρρυ Μάκ 
Καίη (Ίρ έ ν  Ντάν) πού κι’ αύτή πηγοί

I*.· . &,·
Ή ΚΑΙΗ Φ Ρ Α Ν Σ  1 S  πού πρωτα
γωνιστεί στό εργο «Σκάνδαλο Ό ρ
λώφ» πού 8ά πχιχδή τήν έρχόμενη 

έ&δομάδα στόν «Όιρψέα»

πού άνεδείχθηκε τότε καί ό Σαρ
λώ.

—"Ολη ή έξέλιξη ολη ή δόξα
καί τό μεγαλείο παλπών ήμερών 
τβΰ &ωδβϋ κινηματογράφου παρε-

νο
σταλγία γιά τούξ Βαυμαστάς τ«δ 
κινηματογράφου πβύ κάποτε είχαν 
γιά είδωλά του; τήν Μαίρη Πικ- 
φορδ, τήν Γκλόρια Σδάνσον, τβν 
Βαλεντίνο, τόν Τζών Τ^ίλμερτ 
καί τόσβυξ &λλβυξ πού οήμυρα πι« 
έχουν έξαφανισδεί ή πεβάνει.

Ό  πολυαγαπημένβς ζέν πρεμιέ 
τήζ ΌΒόνης Τάϋρβν Πάουερ παρ’ 
ολίγον' νά παραμορφωδή κατά την 
πρώτη του έμφάνισι στό 8έ*:ρβ. 
Σ έ μιά βίαιη σκηνή τβϋ έργβυ έ
νώ ό παρτεναίρ του τόν άπειλοΰσβ 
μ’ ένα πελώριο μαχαίρι, έξαφνα 
τό μαχαίρι γλύστρησε άπό τά χέ
ρια τβυ κι*ί χτύπησε τόν Πάουερ 
στό μάγουλο άλλά εύτυχώξ πβλύ έ- 
λαφρά.

Ό μέγιστος τών δραματικών καλλι
τεχνών καΐ τόσο δημοφιλής Χάρρυ 
Μπώρ μόλις τέλειωσε τό γύρισμα 
τής ταινίας «Ό κ.Είσαγγελεύς»·Σ’ αύ
τήν έμφανίζεται ώς ζέν πρεμιέ καΐ ό 
γυιός του Σέσιλ Μπώρ μέ τό καλλιτε
χνικό ψευδώνυμο Σέσιλ Γκράν (τό οι
κογενειακό όνομα τής μητέρας του κ. 
Μηώρ).

Τό άξ:νισημείωτο σ’ αύτό τό φιλμ εΤ- 
ναι ότι καΐ στό έργο ά γυιός παίζει 
τόν ρόλο τοϋ γυιοΰ τοϋ Χάρρυ Μπώρ.

’Επειδή δέ τό έργον παρουσιάζει τόν 
πατέρα ώς έξαιρετικά αύστηρδν άπέ- 
ναντι στό γυιό του ήταν διασκεδαοτι- 
κά ν ’ άκούρ κανείς στά διαλείμματα 
τοΰ γυρίσματος τόν Χάρρυ Μπώρ νά 
λέρ στό γυιό του νά τόν ουγχωρήσρ 
ποϋ τοϋ φέρθπκε τόσο σκληρά στό 
φίλμ.

01 κριτικές γιά τόν νεαρόν Σέσιλ 
ύπήρξαν ένθουοιώδεις καί ό πατέρας 
του έμεινε πολύ εύχαριστημένος άπό 
τή καλλιτεχνική έξέλιξι τοΰ γυιοϋ του.

'Ελπίζομε δτι τό χειμώνα θά δοϋμε 
αύτό τό φίλμ πού δπως φαίνεται πα
ρουσιάζει έξαιρετικό ένδιαφέρο.

Λ Άντιγράφομεν άποσπάσματα άπό 
μιά στατιστική πού δημοσ εύτηκε σέ 
άγγλικό περ'οδικό άπό τήν ταινία « Έ 
φοδος γιγάντων» τοΰ παραγωγού Σά· 
μουελ Γκόλντουϊν πού βρίσκεται ήδη 
στό τέλος της.

— 01 μάχες τών ταινιών είναι δαπα
νηρές. Ή  μόχη πού δόθηκε μεταξύ 
τών ’Αμερικανών καΐ τής φυλής τών 
Μορός στήν ταινία «"Εφοδος γιγάντων» 
έκόστισε στά στούντιο τοϋ Γκόλντουϊν
150.000 δολλάρια (δηλαδή δραχμάς 
18.000.000).

—Ό Σάμουελ Γκόλντουϊν δαπάνησε
20.000 δολλάρια (2.400.000 δρχ.) γιά 
τήν κατασκευή πλοίων ποΰ λαμβάνουν 
μέρος στήν τοινία αύτή. "Ενα άπό τά 
πλοία ήτο ένσ καταδρομικό πού μετε- 
τράπη σέ θαλαμηγόν.

-  Ό Σάμουελ Γκόλντουϊν πλήρωοε 
στήν πόλι τοΰ Αός "Αντζελες 5.000 
δολλ. (600.00C δραχ.) γιά νά γεμίορ 
μέ νερό μιά λιμνοθάλασσα κι’ ένα πο
ταμό ποΰχε κατασκευάσει στά στούν
τιο καΐ πού έχρειάσθηκαν γιά τό τρά
βηγμα μιάς σκηνής στή ζοΰγκλα.

νει στή Νέα Ύόρκη γιά νά παντρευ
θρ.

’ΑσήναντΡ τραγουδίστρια ή Τέρρυ 
είχε τήν τύχη νά προκαλέσρ τήν προ
σοχή ένός πλουσίου βιομηχάνου, τοθ 
ίένεθ, ό όποιος θέλοντας νά Τήν κά
νη γυνιτΐκα του τήν έστειλε στήν Εύ- 
οώπη νά τελειοποιηβΡ. Ό Μισέλ ται ή 
Τέρρυ αισθάνονται μιά άκατανίκητη 
έλξι ό ένας πρός τόν άλλον. Πρίν φθά 
σουν στή Νέα Ύόρκη παίρνουν καί ο1 
δύο μιά μεγάλη άπόφασι : άφοΰ άγα 
πιώνται νά ξαναπάρουν τήν έλευθερίο 
τους καΐ νά παντρευθοΰν. Ό Μιοέλ ό 
μως ξέχοσε μιά μικρή λεπτομέρεια : 
ότι δέν έργάσθηκε ποτέ στή ζωή του 
’Αλλά καΐ ή Τέρρυ έπίσρς έχει συνη
θίσει οέ μιά άνετη καΐ π\ούαια ζωή 
’Αποφασίζουν λοιπόν νά δώσουν στόν 
έαυτό τους μιά διορία 6 μηνών. ’Εάν 
στό τέλος τών 6 μηνών δέν έχουν άλ 
λάξει τό αίσθήματά των, θό συναντη
θούν στήν κορυφή τοΰ ούρανοξύστου 
Στέϊτ Μπίλινγκ. Καΐ πραγματική ή Τέρ 
ρυ πηγαίνει στή Φιλαδέλφεια όπου θρ: 
σκει δουλειά σ’ ένα καμπαρέ. Ό Μι
σέλ άρχίζει τή ζωγραφική άλ\ά βοί- 
σκει τόσες δυσκολίες ·Άστε άναγκάζε· 
ται στίς άρχές νά κάνρ τόν έλαιοχρω 
ματιστή σέ οικοδομές. ’Εν  τούτοις ΰ) 
ρισμένοι άπό τούς πίνακάς του άρχ:· 
ζουν ν ’ άγοράζωνται κι' όταν οί 6 μή 
νες περνούν πηγαίνει καί περιμένει 
στόν τόπο πού ώρισαν γιά συνάντησι

τους. Τό ίδιο κάνει καί ή Τέρρυ πού 
πηγαίνει βιαστική νά συναντήσρ τόν ύ 
γαπημένο της. "Ενα ταξί όμως άνατρέ 
πει καΐ τήν τραυματίζει πολύ σο
βαρά... "Υστερα άπό πολλών ώρών ·̂ 
ναμονή ό Μισέλ φεύγει πεπεισμένος 
ότι ή Τέρρυ άλλαζε γνώμη καΐ ξέχα- 
οε τήν ύπόοχεσί της. Στό νοσοκομείο 
ή Τέρρυ συνέρχεται καΐ μαθαίνει δτι 
θά μείνρ άνάπηρος Ισως καΐ σ’ δλη 
της τή ζωή. Ό πιστός Κένεθ, ό πρώτν 
μνηστήρ της, προσφέρεται νά είδοπο;- 
ήσρ τόν Μισέλ άλλά έκείνη τοΰ τό 
άπαγορεύει.

"Ενα βράδυ Χριστουγέννων, ό Μισέλ 
πού τυχαίως έμαθε τήν διεύθυνσι τής 
Τέρρυ πηγαίνει καΐ τήν βρίσκει γΑ  
νά μάθρ έπί τέλους ποιά ήταν ή αίτια 
πού τήν έκανε νά μήν έρθρ στό ραν
τεβού. Καΐ τότε άνακαλύπτει τήν τρο 
μερή άλήθεια ! Κατασυγκινημένος 
σφίγγει στήν άγκαλιά του τή γυναϊκο, 
πού τίποτα στόν κόσμο δέν θά τάν χω 
plop άπ’ αύτήν.

ΠΑΝΘΕ0Ν
Ό κινηματογράφος «Πάνθεον» βά 4· 

παναλάβρ γιά δεύτερη έβδομάδα r i  
έργο «Γκάνγκα Ντ'ιν».

ΤΙΤΑΝΙΑ
'Επίσης καί ό κινηματογράφος «Τι

τάνια» θά συνεχίσρ τό έργο «Νομπλή- 
τσα Μπατοΰρα» μέ τήν Ίμπέριο Άρ- 

ι τζεντίνα.

Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΝΟΥΒΕΛΛΑ

Τόά8άνατο βάλς
*Από τά καλύτερα φίλμ 
πού θό δοϋμε τόν χειμώνα 
(Διασκευή Κας Δεπόλλα)

7ον
—Ξέχασα τή βεντάλια μου, έκεΐ κά

τω, όταν ρώτησα γιά σένα.
—Περίμενε, θά σοϋ τήν φέρω κι' έ 

πειτα θά σέ συνοδεύσω δπως χθές.
Ένψ ό Πιέρ άπομακρύνθηκε γιά νά 

ζητήσρ τή βεντάλια τής πριγκήπισσας 
ή Μαρί—Κλαίρ βρέθηκε ξαφνικά μπρός 
στόν πρίγκηπα.

Ό πρίγκηψ όταν έγύρισε στόν πύρ
γο άργά τά βράδυ, άνέβηκε στό δω
μάτιο τής έξαδέλφης του, μέ τήν έλ
πίδα νά τήν ίδρ.’Επιζητούσε τή συντρο 
φιά της. Τοΰ άρεσε. "Ισως είχε άρχίάει 
καΐ νά τήν άγαπά· Ή ίδέα τοΰ γάμου 
αύτοϋ τόν είχε κατακτήσει ήδη. 
"Ηθελε νά τήν κάνρ δική του καί άλ
λο μέσον δέν ύπήρχε. 'Ανέβηκε λοι
πόν μέ τή σκέψι, νά τής προτείνει νά 
κατέβουν στόν κήπο. Τό δωμάτιο τής έ- 
ξαδέλφης του ήτο ώνοικτό κι' έκείνη 
έλειπε. Ή πριγκήπισσα είχε ξεχάσει 
φεύγοντας νά κλείσρ τήν πόρτα τοϋ δω 
ματιού της. Ό πρίγκηψ παραξενεύτηκε. 
Τήν ζήτησε παντοΰ. Στόν πύργο βασί
λευε άπόλυτη ήσυχία. "Ολοι κοιμόντου
σαν. Τότε σκέφθηκε πώς θά έπρεπε νά 
τήν άναζητήσρ στό «Πράτερ». Ποϋ άλ- 
λοΰ μπορούσε νά είνε τήν ώρα αύτή ; 
Καθώς τοϋ είχε γεννηθρ κάποια ύπο- 
ψία άπό την προηγούμενη βραδυά, ήθε
λε νά έξακριθώσρ τί άκριβώς συμβαίνει 

τώτε άμέσως καί διέταξε τόν

Αμαξδ νά ξαναζέψρ τ' δλογα. Ό άμα
ξας πού ήταν συνηθισμένος άπ’ τίς 
τρέλλες του κυρίου του, κούνησε τό 
κεφάλι του καί έξετέλεσε άμέσως τή 
διαταγή. '

Σέ λίγη ώρα ό πρίγκηπας έμπαινε 
στήν αίθουσα τοΰ «Πράτερ». Άκριβώς 
τήν στιγμή έκείνη ή πριγκήπισσα μέ 
τόν Πιέρ έκαναν τούς τελευταίους γύ 
ρους.

Ό πρίγκηπας έμεινε κατάπληκτος. 
Συγχρόνως ενα αίσθημα ζήλειας τόν 
κυρίεψε .όλόκληρο. Βρέθηκε οέ άμηχα· 
via. Λέν ήξερε τί νά κάνρ. Επρεπε 
άπωσδήποτε ν' άποφύγρ τό σκάνδαλο. 
Γιά καλή του τύχη, είδε μετά λίγα λε
πτά τόν μαέστρο ν ’ άπομακρύνεται. Γό 
τε έτρεζε κοντά στήν πριγκήπισσα καί 
στάθηκε έμπρός του. 'Εκείνη ξαφνιά 
στηκε δέν έχασε όμως τό θάρρος της:

—Μέ κατασκοπεύετε, τοΰ είπε μέ ύ
φος αύστηρό.

—Μή μεταχειρίζεσθε τόσο βαρειές 
έκψράσεις Μαρι—Κλαίρ Λέν σκέπτομαι 
τόν έαυτό μου αύτή τή στιγμή, άλλά 
έσδς.

—’Εμένα ; Εύχαριστώ.
—Εΐν’ έξωφρενκό αύτό ποϋ κάνετε... 

σκεφθήτε τήν θέσι σας.
—Εύχαριστώ πολύ ξάδελφε, γιά τις 

συμβουλές σας. ’Εγώ ώστόσο βρίσκω 
πώς είμαι πολύ καλά έδώ καί θά μείνω.

τησι. Ξέρει ό κύριος ποιά εΐσθε ; 
-"Οχι... Καΐ δέν θέλω νά τό μάθη.
—"Ε, λοιπόν νομίζω, πώς είνε καλλί

τερα καί γιά σας καΐ γιά κείνον, νά 
φύγετε καΐ άμέσως.

—Μέ διατάσσετε j 
—Πάρτε το όπως θέλετε.
—’Αφήστε με τότε νά τοΰ πώ...
—Δέν θά τοϋ πήτε άπολύτως τίποτε. 

3ά τοΰ έξηγήσω έγώ. 'Εμπρός, Μαρί— 
Κλαίρ, τό άμάξι σδς περιμένει.

Ή  Μαρί—Κλαίρ άναγκάοθηκε νά ύπο- 
κύψρ καΐ νά βγρ άπό τήν αίθουσα 
Στήν είσοδο βρέθηκε μπρός στόν άμα
ξα τοΰ πρίγκππος πού είχε παρακολου
θήσει δλπ τή σκηνή.

Όταν ό Πιέρ έπέστρεψε στό μέρος 
πού είχε άφήσει τήν Μαρί—Κλαίρ άντί 
νά βρρ έκείνην βρέθηκε μπροστά σ' έ
ναν άγνωστόν του πού τόν πλησίασε : 

-Εΐσθε ό κύριος Κράμερ, δέν εΐν' έ 
τσι ;

—Μάλιστα, κύριε.
-Κύριε Κράμερ ή κυρία μέ παρεκάλε- 

σε νά σσςζητήοω συγγνώμην έκ μέρους 
της. Ή ταν ύηοχρεωμένη νά φύγρ.

— Πώς; ύποχρεωμένη νά φύγρ... 
δέν καταλοβαίνω, ρώτησε άνήσυχος ό 
Πιέρ.

— Κι' έγώ δέν ζέρω περισσότερο. 
Σάς διαβιβάζω άπλώς δ,τι άκριβώς 
μοΰ είπε.

— Σέ ποιόν έχω τήν τιμή νά μιλω;
—“Α, δέν έχει καμμία σημασία. ΕΙ 

μαι ένας άνώνυμος έντολσδόχος και
— Λέτε ψέμματα. Ξέρετε περισσότε 

ρα ... Ποιός εΐσθε;
— Αύτό δέν σάς ένδιαφέρει. Καΐ μι

λάτε σάς παρακαλώ σιγώτερα, γ'ατ. 
σάς άκοΰνε.

— Μοΰ είναι άδιάφορο. Θέλω νά μά
θω άμέσως τί συμβαίνει.

Καί έτρεξε πολύ ταραγμένος πρός 
τήν πόρτα. Έκεΐ δμως τόν έσταμάτησε 
ό διευθυντής:

— Συγγνώμην κύριε... Κύριε Κηά-
—Πολύ καλά. Σάς άφΛνω. Μιά έοώ- ί μεο. τί είν, αύτά; 'Αργείτε νά έλθετε

καΐ κατόπιν φλυαρείτε. Θέλετε να 
παίξετε, σάς παρακαλώ...

ίί
Τό πρωί ό άμαξάς, ένος τύπος άρ 

κετά φλύαρος, θεώρησε καλό γά κα- 
ταστήσρ ένήμερο τόν δούκα γιά δ.ια 
αυνέβησαν τό περασμένο βράδυ. Ό 
δούκας έγινε έξω φρένων, όταν έμαθε 
ότι ή άνηψιά του, πέρασε πάλι τήν 
νύκτα της στό «Πράτερ» καί μάλιστα 
χορεύοντας μ’ ένα μαέστρο! Θεώρησε 
λοιπόν, σκόπιμο νά θάλρ τό πράγματα 
στή θέσι τους. Χωρίς νά nfi τίποτε στή 
δούκισσα, έτρεξε άμέσως στό σπίτ, 
τοΰ Κράμερ. Ό Πιέρ, άπουσίαζε έκείνα 
τήν στιγμή. Ήταν έκεί ά Χάαλιγγ?.'/, 
ά σπιτονοικοκύρης του. Ό τελευταίος 
πού εΐχε μάθει άπό τήν φ\υαρία μιάς 
γρηάς οικονόμου του, ότι ή κόρη ταυ 
ήτο έρωτευμένη μέ τόν Κράμερ, μέ 
νεα πνέων έναντίον του, έδωσε πς 
χειρότερες πληροφορίες γ Γ  αύτόν.

Ό δούζ έγύριοε είς τόν πύργον και 
έζήτηαε άμέσως τήν άνηψιά του. Ή 
Μαρία Κλαέρ, κατέβαινε κείνη τή οτι 
γμή άπό^τό δωμάτιον τής καμαριέοας 
της. Εΐχε δώσει στή Σοφία ένα γράμ
μα νά τά πάη στόν Πιέρ, μέ τό όποιο·, 
τοϋ έδικαιοΧογεΐτο γιά τήν/ έξαφάνιοι 
της τής προηγουμένης βραδυάς. Κα
τέβαινε λοιπόν τις σκάλες τραγουδών
τας χαρούμενα γιατί είχε βρει τό μέ
σον νά είδοποιήορ τόν άγαπημένα 
της.

Μόλις είδε τόν δοΰκα τόν άγκάλι- 
ασε: *

— Καλημέρα θειούλη μου.
— Μαρί—Κλαίρ, πριγκήπισσα Μαρι- 

Κλαίρ ντέ Ρέασεμπουργκ, έκομεν .έ 
κείνος κρατώντας ΰφος αύστηρόν.

— Μά τί ΰφος εΐν' αύτό θείε μ·>υ; 
Μιλάτε σάν τήν διευθύντρια τής σχο
λής τών καλογραιών είπε γελώντας.

— Δέν άστειεύομαι! "Εμαθα ποα 
γματα πού μού προξενοΰν κατάπλπ- 
ξιν.

— Σάς είπε ό Ζώρζ τίποτε;
—Ό Ζώρζ δέν είπε τίποτε. Καί έ 

καμε πολύ άσχημα.
—'Έκαμε πολύ καλά. γιατί άλλο,ώς

θά τόν συχαινόμουν.
—Έξέχαοες τή θέσι σου, παιδί μου. 

"Εκαμες ένα μεγάλο σφάλμα. "Ενα 
άπό τά σοβορώτερα σφάλματα πού 
μποροϋσες νά κάμρς.’ Κείνο όμως πού 
μέ θυμώνει περισσότερο, εϊναι δτι έ 
πρεπε νά τά μάθω άπό σένα... ναί . 
ένόμιζα πώς είχες έμπιστάσύνη οέ 
μενα... στήν άγάπη πού σοϋ έχω.
. — Θείε μου. . .
— Γιοτί δέν ήλθες νά μοΰ διηγηθρς 

τι σοΰ συμβαίνει; Ξέρεις ότι ή άδυνα- 
μία πού Όούχω θά μ’ έκαμε νά sou 
συγχωρήσω αιύτό τό παράπτωμα. Βέ 
βαια διεπραζες μιά παρατυπία... άλλα 
τέλος πάντων δέν εΙνσι καΐ κάτι γιά 
κρέμασμα πού χόρεψες μ’ έναν μι 
κρό μουσικό ένός έξοχικοϋ μαγαζιού.

— Α, μήν τό λέτε αύτό εϊναι κακό 
καί άδικο.

— Πώς;
— Δέν είναι ένας μικρός μουσικός έ 

νός μοναζιοΰ... "Εχει πολύ ταλέντο. . 
καί θάρρος... Εϊναι μόνον λίγο άτυ
χος ... Τώρα όμως..»

— Τί λές;
— Θά κάμω δ,τι μπορώ γι’ αύτόν... 

τ’ όμολογώ.
— Δέν ξέρεις τί λές. Μήν τό έππ- 

ναλάθρς αύτό
— Τόν άγαπώ.
— Μά παιδί μου, τρελλάθηκεςέ Ξε 

χνάς ποιά είσπι. Τί έλπίζεις; Γι ακε 
πτεσαι νά κάμρς;

— Σκέπτομαι ότι τόν άναπώ καί ότι 
μ’ άγαπά καΐ δέν σκέπτομαι τίποτ 
άλλο.

— "Ε , λοιπόν, έγώ σοϋ λέω ότι τρελ 
λάθηκες έντελώς καΐ έτοιμάζεσαι νο 
κάμρς υκάνδαλον. Έγώ δμως Γ.ϊμ’ έ
δώ γιά νά σ' έμποδ·οω.

— Κανείς δέν μπορεί νά μ’ έμπ>δΐ 
σρ νά γίνω εύτυχισμένη.

— Εύτυχισμένη—μικρή μου, άν Πξ<;· 
ρες πόσο μέ λυπείς... Σύ έπαναοτο- 
τεϊς... Κι’ έγώ ήμουν τόσο εύτυχής νά 
σ’ έχω κοντά μου... νάμαι ό μεγάλος 
σου φίλος...

— Τόν άγαπώ, θείε μου, είπε κλαί
οντας ή πριγκήπισσα.

— Καταλαβαίνω, μα θά σού περάορ... 
πίστεψέ με... θά τό δρς...

—"Ο χι... όχι θείε μου ... σείς πού 
τά καταλαβαίνετε... έπρεπε νά κατα
λαβαίνετε... καί τόν έρωτα...

— Μαρί-Κλαίρ... ό έρωτος... νομί
ζεις πώς παίζει μεγάλο ρόλο στή ζωή;

— Δέν άγαπήσατε ποτέ σας;
— Ναί, άγάπησα...
— Τήν θεια μου;
—Ό χ ι . . .  να ί... φυσικά.
Ή  Μαρί-Κλαίρ, γέλασε μέ τήν άρ 

φίβολη αύτή ειλικρίνεια του δουκός.
— Μπράβο, έτσι μ’ άρέσει νά at 

βλέπω νά νελάς. "Αφισε όλες αύτές 
τις άνοησίες.

— Δέν εϊνάι άνοησίες... Τόν άγα
πώ.

— Τότε άκουσέ με μικρή μου, 9ά 
φύγρς γιά λίγες εβδομάδες... Θά οε 
πάω σ' ένα ώραΐο τσξίδ καί δταν γυ- 
ρισρς θά έχρς θεραπευθή.

— Δέν θέλω νά θεραπευθώ.
— Μαρί—Κλαίρ, σέ διατάσσω νά μέ 

ύπακούσρς.
— Δέν θά ύπακούοω παρά έκεΐνον 

Τόν άγαπώ.
— Είσαι βεβαίά ότι σ’ άγαπά καΐ κει- 

νος; ’Εγώ είμαι βέβαιος ότι δέν είν'' 
ή μόνη πού άγαπά.

— Δέν μ’ ένδιαφέρει... άφοϋ έγώ 
τόν άγυπώ.. .

— Καί πιστεύεις, ότι οϊ κύκλοι uac 
θά δεχθούν νά παντρευτρ ένας μικρός 
μουσικός μιά θελκτική πριγκήπισσα, ό 
πως γίνεται στά παραμύθια;

—'Οταν θάμαι γυναίκα του, δέν βά- 
μαι πειά πριγκήπισσα. Ό κύκλος μας 
δέν θ’ άσχοληθρ πειά μέ μένα.

Ό δούξ σκέφθηκε τότε νά συνεννοη- 
θή μέ τόν πριγκηηα γιά νά βροΰν τό 
μέσον πού θά έθετε τέρμο σ' αύτή 
τήν ίοτορία. Άφοΰ τοϋ έκαμε τίς στε 
ρεότυπες παρατηρήσεις καί έπέρριφε 
σ’ αύτόν τ ή ν  εύθύνην γιά τή δημιουρ
γία αύτής τής καταστάσεως, τόΰ είπε 
ότι ώφειλε οπωσδήποτε νά ύποδε,ξη 
στόν Κράμερ ότι πρέπει νά παραιτηθή 
άπό τίς βλέψεις του στήν πριγκή- 
niooc. ι

— Θά πάς νά τόν θρρς καί θά το0 
πρς νά κάτσρ ήσυχος. Τό καλλίτερο 
πού έχει νά κάνρ είναι νά έγκαταλο.- 
ψρ τήν Βιέννη.

— "Αν εϊναι ζήτημα χρημάτων, tie 
τού τά δώσουμε, πρόοθεσε ό πρίγκη·ί.

— Θά πάς μάλιστα, άπόψε νά Γόν 
βρρς προτοΰ έλθρς στήν ερρτή τής 
κομήσσης.

*
Άπό τίς δέκα τό βράδυ πολυτελείς 

κομψές άμαξες, σταματούσαν μπρός 
στό μέγαρον τής κομήσσης, όπου λακ- 
κέδες μέ άψογον έμφάνισιν έδέχοντο 
τούΓ προσκεκλημένους.

Οί καβαλλιέροι βοηθούσαν μέ πολλή 
λεπτότητα τίς ντάμες των νά κατέ
βουν άπό τά άμάξια. Ή  κόμησσα είχε 
προσκαλέσει δλη τήν άριστοκρατία 
τής Βιέννης.

Ή  λαμπρότης τών αιθουσών καΐ ή 
πολυτέλεια τών άμφιέσεων θύμιζαν τή 
πολυτέλεια τών άνακτορικών χορών. 
Τό φώς έχυνόταν άπλετο άπό τούς 
άφθονους πολυελαίους κι’ έδινεν οτις 
σάλες λάμψι καί έπίσημο μεγαλείον.

Ή  κόμΓσσα μ' άριστοκρατική χάρι 
δεχότον τούς καλεσμένους -ης, προσ- 
φέροντας γιά κοθέναν, έναν εύγ~ »μ- 
κό λόγο, ή ρίχνοντας ένα φιλικό βλέμ
μα καί τό πρόσωπό της άκτινοβολοΰοε 
άπό τήν ζωηρότητα τής έορτής της.

Ότον ή πριγκήπισσα, συνοδευομέ- 
νη άπό τόν δοϋκα καί τήν δούκισαα 
ντέ Χοχενάου. ένεφανίσθη στήν αί
θουσα μέ τή θριαμβευτική ώμορφ ά 
της, έπιφωνήμοτα έκπλήξεως καΐ θαυ
μασμού έξέφυγαν άπό τά χείλη πολ
λών.

Ντυμένη μ* ένα γαλάζιο οατέν φα· 
ρεμα πού βρισκόταν σέ τέλεια άρμο
νία μέ τήν αιθέρια ώμορφιά της, ή
ταν ή προσωποποίησις τής χάριτος, Α 
ένσάρκωσις τής γοητείας.

- Είμ' ένθουσΐασμένη πού σάς βΛέ- 
πω στό σπίτι μου, είπε μ' ένα εύγε
νικό χαμόγελο ή κόμησσα δίνοντος 
τό χέρι της στό δουκικόν ζεύγος κοί 
γυρίζοντας πρός τήν πριγκήπιοοα:
ΣΤΟ ΕΡΧΟΜΕΝΟ: Τό τέλος.
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ΣΑΒΒΑΤΟΝ, 11 Νοεμβρίου 1939

(Συνέχεια άπό τήν In  σελίδα) 
λειφε ποτέ ό σεβασμός τής τέχνης 
της, ό αΰτοσεβασμός. "Αν καί ήταν 

έπειδή ήταν μεγάλη. 
Ν. ΧΑΓΕΡ ΜΠΟΥΦΙΔΗΣ 

Λογοτέχνης

Όπως στή κράτη τά (3ασι\ευόμενα 
ύπάρχουν δυναστείες ήγεμόνων καί 
τιτλούχων, έτσι καί οτήν Τέχνη συχνά 
άπαντοϋμε καί τιμούμε δυναστείες 
καλλιτεχνικές, πού άλλοτε σχεδιάζουν, 
άς ποΰμε, στά καλλιτεχνικά πεδίο Α 
ή Β, άλλοτε όπωσδήποτε χρωματίζουν 
μέ ζωηρά χρώματα καί πάντα κεοδΙ- 
ζουν τή συμπάθεια ή τήν Ικανοποίηση 
άπ’ τό κοινά, άλλοτε τό θαυμασμό καί 
τή λατρεία.

Στά θεατρικά σανίδια τής 'Ελλάδος 
μας περιπτώσεις τέτοιες ύπάρχουν 
κάμποσες, γιά τίς άποϊες άρμόδιος νά 
μιλήση βέβαια είναι μόνον ό φίλος 
μου Νίκος Λάσκαρης. Ή  περίπτωσις δ- 

1 μως τής θεατρικής δυναστείας Κοτο
πούλη είναι τόσο γνωοτή στή γενεά 
μας, ώστε καθένας μας έχει δικαίωμα, 
παλαιότεροι καί νεώτεροι καί Ιδίως έ
μείς oi «νεώτεροι των παλαιότερων» 
νά πούμε κάτι, μέ τήν εύκαιρία αύτη 
τών τριαντάχρονων της θιασαρχίας 
τής Μαρίκας.

•Ο Δημήτρης Κοτοπούλης, ή 'Ε\ένη 
Κοτοπούλη, ή Μαρίκα, ή Φωτεινή, ή . . .  
άποτελοΰν δυναστεία πού έδωκε ζωή 
καί χαρακτήρισε έποχή στά θεατρικά 
μας χρονικά τά τελευταία 50 χρόνια.

Άλλά τά κορύφωμα, τό ζεφάντωμα 
κι' ή δικαίωσή της ήταν καί είναι καί 
βά είναι γιά τήν ‘Ιστορία τής νέας 
Έλληνικής Τέχνης καί τοθ θεάτρου 
μας ή Μαρίκα. Ή  Μαρίκα πού δίκαια 
τή γιορτάζει τό Πανελλήνιο σήμερα.

*Η Μαρίκα, μέ τήν άφθαστη uae- 
στρία της, μέ τήν άκράτητη όρμή της, 
μέ τήν άσύγκριτη καί αύτσματική κα
τανόηση κάδε ρόλου της, άπό τήν Ή 
λέκτρα (τοθ Χόφμανσταλ) ώς τό 
μικρότερο καί παραδευτερώτερο ποϋ 
καταπιάνεται, μέ τήν άκούραοτη αρω- 
τοβουλία της σέ όργάνωοη, άνοιγμα 
νέων δρόμων, παρακολούθησι κάθε νέ
ας έζελίζεως στήν τέχνη τής Σκηνής, 
στέκει σήμερα γιά τόν τόπο μας ένας 
μεγάλος άγονάτιστος μαχητής τοϋ Ό- 
ραίου κι’ ένας έπιβλητικός δάσκαλος 
τοθ έλληνικοΰ κοινού.

Τής άζΙζει τής Μαρίκας μας ή ημή 
κι’ ό θαύματός πού ό άντίλαλός του 
τΙς ήμέρες αύτές θά ξαναζωντανέψη, 
άν καί ποτέ τριάντα πέντε χρόνια τώ
ρα, γύρω, άπ’ τόν καιρό πού κοριτοό- 
πουλο έπαιζε στό «'Ονειρο θερινής 
νυκτός» τοθ Σαίζπηρ οτό Βασιλικό θέ
ατρο μέ τόν άλησμόνητο δάσκαλο θω
μά ΟΙκονόμου, δέν έσταμάτησε ούτε 
«τιγμή.

Ζήτυ, λοιπόν, τής Μαρίκας μας!
ΑΓΙΣ  ΘΕΡΟΣ

*Η Μαρίκα Κοτοπούλη δέν είναι 
άπλώς ή ήθοποιός πού έκαμε δυό 
γενεές ‘Ελλήνων νά κλάψουν καί- 
νά γελάσουν, νά συγκινηθοϋν καί 
νά Ρυθισθοΰν στήν πιό γόνιμη πε
ρισυλλογή. Είναι τό θέατρο στήν 
άρτιώτερη μορφή του καί στήν ύ- 
ψηλότερη άποστολή του : παρά
γων πολιτισμού,

ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΗΣ 
Λογοτέχνης

Σκιαγραφεΐται, έτσι σύντομα, ή πο
λυσύνθετη Οπαρζη τής Μαρίκας Κοτο
πούλη ; Τής μεγάλης καλλιτέχνιδος, 
πού μδς χαρίζει τόσα χρόνια τήν άλη- 
θ«νή συγκίνηση τής τέχνης, πβύ μας 
άπολυτρώνει άπό τή ρουτίνα τής καβη 
μερινής ζωής;

Μέσα στά μάτια της άστράφτει Λ φυ- 
χική ένέργεια, ό υπέρτερος πνευματι 
ι^ός νόμος, πού σκορπάει τΙς φλόγες 
του καί έηιβάλλει τή θέλησή του.

"Ενα σύνολο φυχικών βίων, μιά συν
δετική πολλαπλότητα άπό λειτουργίες, 
συναισθήματα, παραστάσεις, άπαρτϊ- 
ζουν τήν άσύλληπτη προσωπικότητά 
της.

Ή  Μαρίκα Κοτοπούλη θά σταθή γιά 
πάντα στή νεοελληνική τέχνη σάν ή 
ένοάρκωοη τής δημιουργίας.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ 
Λογοτέχνις

Μουσικοί

Τή Μαρίκα Κοτοπούλη πρωτο- 
γνώρισα άκριβώς στά 1909 ενα κα
λοκαιριάτικο μεσημέρι. Τής έφερ
να τή μουσική τής Στέλλας Βιο- 
λάντη. Τό Ιδιο βράδυ τήν πρωτο- 
γνώρισα καί σάν καλλιτέχνιδα στό 
θέατρό της.

Έτσι μπορώ νά πώ πώς κι’ έγώ 
γιορτάζω τήν τριακονταετηρίδα 
τής γνωριμίας, τοΰ θαυμασμού καί 
τής φιλίας πού άδιάκοπα οέ καλές 
καί σέ κακές ήμέρες δέν έπαφαν 
νά μέ συνδέουν μέ τή μεγάλη μας 
Μαρίκα.

Καί στή γιορτή αύτή άς προστε
θεί ή άσήμαντη, άλλά βγαλμένη 
άπδ τά βάθη τής καρδιάς του είσ- 
φορά άγάπης καί λατρείας ένός 
μουσικού γιά τόν όποιον ή Μ αρ 1- 
κ α έστάθηκε πάντα ένας φωτει
νός Φάρος άληθινής Τέχνης καί 
Ιδανικά πού έφώτισε τήν ψυτχή του 
μέσα στή σκοτεινιασμένη νυ
χτιά τής Έλλαδικής καλλιτεχνι
κής ζωής.

ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ 
Συνθέτης — Διευθυντής 

Έθνικοΰ Όδείου

Ή Μαρίκα είναι κατ’ έμέ καλλι
τεχνική μεγαλοφυΐα, τοιλέντο—κο
λοσσός, πού κατέχει τήν πρωτΐ- 
στην θέσιν στό σύγχρονο διεθνές 
θέατρο, πρωτοφανής δύναμις πού 
προκαλεί τδ δέος καί τό σεβασμό 
σέ κάθε καλλιτέχνη.

Γ. ΛΥΚΟΥΑΗΣ 
Μουσικός -  Καθηγητής Ό
δείου 'Αθηνών — Διευθυν
τής Ραδιοφωνικού σταθμοΰ 

Αθηνών

Στήν έπίσημη αύτή καμπή τής ζωής 
της καϊ του δοζασμένου σταδίου της, 
μιά άνάμνησις προβάλλει έντονώτερή 
άπ’ δλες στήν φυχ·Λ μου: ή πρώτη έμ- 
ψάνιοις τής Μαρίκας στήν Πόλη στά 
1910 στό θέατρο «Βαριετέ». Πανελλή
νιο- συναγερμός έκεΐνο τό βράδυ και 
παλμοί έθνικής προσδοκίας. Ή  φήμη 
τής νέας καί ήδη δοξασμένης καλλιτέ- 
χνιδος είχε φθάσει πρό πολλοϋ στήν 
Πόλη, δπου διάβαζαν δλοι μ' ένθουσι- 
ασμό τά έμπνευσμένα άρθρα τοϋ Νιρ
βάνα πού τήν έξυμνοΰσε. Ή Μορίκα 
διάλεξε γιά τήν πρώτη της έμφάνισι 
τή «Μόννα Βάννα» τού Μαίτερλιγκ. 
Κι' δταν τήν είδαμε δλοι νά μπαίνη 
μέσα ατή σκηνή τοΰ Πριγκιβάλη έτοι
μη γιά τή μεγάλη θυσία μέ συγκεν
τρωμένους τούς κεραυνούς τής άρμης 
μέοα στό βλέμμα της, μέ τήν άπόφασι 
τής νίκης χαραγμένη στή χλωμή μορ
φή της, νοιώσαμε δλοι πώς κάτι τό 
μεγάλο έπρόκειτο νά ουντελεσθΠ έκεΐ- 
νο τό βράδυ. Ή  Μαρίκα δέν είχε μι- 
λήοει άκόμα καί μέ μόνη τή οτάσι της

καί τό βλέμμα της σκόρπιζε φρκιάσεις 
σύγκινήσεως σ’ δλο τόν κόσμο. Σέ λίγο 
πρόφερε δυό λέζεις γι’ άπάντησι στά 
έρωτήματα τοϋ άγέρωχου στρατηγού. 
Έ ν α  «ναί» καί ένα «δχι». Καί μέ τά 
δυό αύτά μονοσύλλαβα ή Μαρίκα κατέ 
κτησε τήν Πόλη I Τήν εΤδα έκτοτε ά- 
μέτρητες φορές, καί στούς μεγιαλείτε- 
ρους ρόλους της. Μά τήν πρώτη αύτή 
συγκίνησι πού προκάλεσε στήν Πόλη 
δέν θά τήν ζεχάσω ποτέ. Φόρος τιμής 
αύτές οΙ λίγες γραμμές στή μεγάλη 
μας καλλιτέχνιδα, πού άνανεώνεται τό
σο θαυμαστά κάθε χρόνο οτά μσκρά 
καί γόνιμα έτη μιδς μεστής άπό θριάμ
βους ζωής. Ή  Μαρίκα εΐνε πάντα νέα_ 
γιατί ζέρει νά βυθίζη πάνπα σέ νέες 
πηγές τήν τέχνη της. Μαζεύει γύρω 
της μ’ ένα δημιουργικό ένθουσιασμό 
τούς νέους καλλιτέχνας, καί σ’ αύτούς 
έμπνέει μέ τή φλόγα πού τή συντηρεί 
χωρίς νά τήν καίη, νέα πάντα έργα 
έμφυχωμένα άπό τήν πίστι τόν μεγάλο 
κινητήριο μοχλό κάθε ζωής.

ΣΟΦΙΑ Κ. ΣΠΑΝΟΥΔΗ 
Κρητικός—μουσικός

■ Χορογράφοι - Χορευτές

Πρέπει νά είναι κανείς ύπορήφα- 
νος πού ή Ελλάς έχει νά δείξη 
μιά τόσο ξεχωριστή Ιέρεια τής τέχ
νης δπως τήν πανένδοζή μας Μα- 
ρίκα. Ή τέχνη τής Μαρίκας είναι 
τόσο ξεχωριστή πού έχει γίνει 
«σύμβολο» μοναδικό στήν Ελληνι
κή σκηνή.

Μορφές μέ τήν καλλιτεχνική όντό 
τητα καί τήν πληρότητα τής Μαρί- 
κας ξεπερνούν φυσικά τά δρια τής 
πατρίδας των καί γίνονται άναγκο  
στικά παγκόσμιες.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡΙΜΑΝΗΣ

Στόν τόπο μας, πού ή ξεχωριστές 
μορφές, σΐ μεγάλες φυσιογνωμίες 
άνάμεσα στίς γυναίκες σπανίζουν, 
πού δέ συναντάμε συχνά στό φΰλο 
μας τό φαινόμενο τής έξελιγμένης 
προσωπικότητας, ή φυσιογνωμία τής 
Μαρίκας Κοτοπούλη στέκει μέ μιάν 
Ιδιαίτερη λάμψη μπροστά μας: 

Είναι γιά δλους καί δλες πού εί
χαμε τήν τύχη νά είμαστε σύγχρο- 
νή της ή Γυναίκα - Δύναμη, Γυναί
κα - Προσωπικότης, Γυναίκα-Τέχνη.

ΠΟΛ. ΜΑΤΕΎ

Ή άληθινά μεγάλη Τέχνη άπο- 
σπά τό άτομο άπά τό άνθρώπινο 
περιβάλλο, καί τό κάνει ένα σύμ
βολο. Έ τσι τήν βλέπουμε τήν Μα
ρίκα, δχι μόνο έμείς δ καλλιτεχνι
κός κόσμος, άλλά είμαι βέβαια καί 
δλοι δσοι είχαν τήν εύτυχία νά πα
ρακολουθήσουν έστω καί γιά λίγο 
τό ώραΐο της έργο.

ΜΑΙΡΗ ΜΑΥΡΑΚΗ - ΒΡΥΑΚΟΥ

"Οτι καί άν γράψη κανείς γιά τήν 
Μαρίκα Κοτοπούλη θά είναι πολύ 
κατώτερο τής πραγματικότητος.

Στήν μακράν μου σταδιοδρομία 
ώς καθηγητοΰ τοΰ Κλασσικοΰ μπα- 
λέττου πολύ όλίγες έξοχότπτες 
τής τέχνης μέ συνεκίνησαν.

Μιά άπ’ τΙς πρώτες θέσεις μετα
ξύ αύτών κατέχει καί ή μεγάλη 
τραγωδός μας.

θά είναι ευτύχημα νά μεσουρα- 
νρ γιά πολλά χρόνια άκόμα γιά νά 
πλημμυρί^ι» μέ τήν άφθαστη τέχνην 
της μέ ρίγη κάθε μεγάλη ψυχή.

A. ΜΟΡΙΑΝΟΒ

Μ α ρ ίκ α  Κ ο τ ο π ο ύ λ η .  ’ Ονο
μα πού σοΰ φέρνει τόσες σκέψεις 
καί τόσα Συναισθήματα. Σύμβολο 
άπό μιά συνισταμένη τόσο πυκνή 
πού, άλήθεια δέν ξέρω άν δέν εί
ναι καί άσέβεια νά μιλήσρ κανείς 
καί νά πή μιά γνώμη.

Δέν έχω γνώμη γιά τήν Μαρίκα 
Κοτοπούλη. "Εχω αίσθήματα γιά 
τήν Μορφή της.

Καί πρώτα, αίσθημα σεβασμού 
γι’ αύτόν τόν σκληρόν άγωνιστή, 
γιά τόν άκούραστον έργάτη πού, 
χιρόνια όλόκληρα, μέ πίστη καί ά- 
φοσίωση σ’ ένα Ιδανικό σωστό, δη
μιουργεί τήν θεατρική παράδοση 
σ' δλες της τής μορφές.

Αίσθημα εύγνωμοσύνης γιά δλες 
τίς θαυμάσιες καλλιτεχνικές ώρες 
πού μάς έχει χαρίσει οτό διάστη
μα τοΰ μακροΰ της άγώνος. Στήν 
άνάμνησή μου άπό δλα μου τά χρό 
via, καί σάν παιδί, καί σάν νέα κο
πέλλα, καί σάν ώριμος άνθρωπος, 
μοϋ μένει πάντα ή Μαρίκα, δποια 
ήρωϊδα καί άν ένσαρκώνη, νά γε- 
μίζρ τήν σκηνή μέ τήν προσωπικό
τητά της,νά άκπνοβολρ ήλεκτρισμό.

"Εχω άκόμη μιά εύχή γι’ αύτήν 
καί γιά μάς μεσ’ στήν ψυχή μου. 
Νά μάς ζήσρ σάν τά ψηλά βουνά 
καί νά μάς χαρίσρ άλλα τόσα χρό
νια άκούραστης προσπάθειας, κι' 
άλλες τόσες πνευματικές χαρές. 
Νά αίσθανθρ τό εύχαριστώ πού ό 
καθένας μας τής άπευθύνει. Νά ζρ 
καί νά χαίρεται τόν Λόγο, πού γι’ 
αύτόν μοχθεί δλα της τά χρόνια, 
Κυρίαρχο στήν Τέχνη τοΰ θεάτρου, 
άφοΰ θέλησε μέ δλες της τΙς δυνά
μεις, δλη της τή ζωή, νά τόν στή- 
σρ έπάνω στό βάθρο του.

Γιατί, γιά τήν Μαρίκα Κοτοπού
λη... έν  άρχρ ήν ό Λόγος.

ΚΟΥΛΑ ΠΡΑΤΣΙΚΑ

Τό νά Θαυμάζρ κανείς τήν Μαρί
κα Κοτοπούλη καί νά χειρσκροτρ 
τίς έπιτυχίες της δέν είναι άιρκετό, 
πρέπει έπίσης νά ύποκλίνεται μέ 
συγκίνησι καί σεβασμό μπροστά 
στά πολυποίκιλα δώρα της καί τό 
άπεριόριστο ταλέντο της.

Μ. ΡΑΎ'ΜΟΝ

Ό συνταξιούχος ήθοποιός κ. 
Βεράρδος μάς άπέστειλε τήν κά
τωθι άκροστιχίδα :

Μαγνήτες εΐν' τά μάτια της 
’Αστραφτερή ή ματιά της 
Ρίγη σκορπά ή τέχνη της 
Ιβύκου έχει τή λαλιά 
Κατακλυσμός τό δλον της 
Αύτή εΐν’ ή ΜΑΡΙΚΑ 

Άθήναι τρ 8) 11)39
Π. ΒΕΡΑΡΔΟΣ 

συνταξιούχος ήθοποιός

Ράδιο - Παρασκ ή via
Στό «Ίντεάλ» τδ θέατρον είναι μαέστρος άρτι 

καί δή άπ’ τήν Τετάρτη 
ό Χατζηαποστόλου 

πρός τέρψιν κάθε θεστοΰ μά κοΛ τοΰ κόσμου δλου. 
Έπίσης καί στδ «Μοντιάλ» μέ.τήν σειράν κι’ έκεί 
Τά πράγματ’ άνετράπησαν άπδτήν Πέμπτην άρδην 
κι’ ό κόσμος είδε μέ χαρά, μπροστά στή μουσική 

μαέστρο τάν Ριτσιάρδην.

ΚΓ είπαν κΓ αύτοί, πού σάν κ»’ έμάς δέν γρά
φουνε λιβέλλους 

-  Καιρός νά διευθύνουνε ΜΑΕΣΤΡΟΙ έπί τέλους I

0 3

Στής έβδομάδος μπαίνοντες αΙσίως τά συμβάντα 

άπ’ τό πυκνόν άρχίζομεν καί σκοτεινόν μυστήριον 

πού πρό μηνός έκάλυτττε τής Πάολας τήν τσάντα 

καί μέ τήν Δράκου βρέθηκαν κι’ οΐ δυό στό δικα-
στήριον

δπου λεχθήκανε πολλά καί μέσασέ μιάν ώρα 

ΚΓ έπί προσθέτω ς μούτυχε παμφίλτατοι νά δώ 

ώσάν νά ήταν φόνισσα 

πρωταγωνίστρια γνωστή έπάνω στό έδώλιον 

κΓ άμέ«χις άνεφώνησα:

—"Αχί ΤΙ τραβά στά χρόνια μας τά θέατρον τά
δόλιον I

Στήν στήλην τήν θεατρικήν, έδιάβασα τοΰ «Χρό
νου»

Πώς ή Νανά Σκιαδά 
πού φίρμαν, καλλιτέχνιδος, άπέκτησε, συγχρόνου 
στά σοβαρόν τά θέατρον κΓ αύτή μεταπηδά, 
θά παίζει δράμα τοΰ λοιποΰ διότι έτσι θέλει 
κι' ώς πρώτον έργον διάλεξε, νά παίξρ τά «Κου

ρέλι».
Καί δέν τήν πολυμέλει 

άν τά «Κουρέλι» πρόκειται νά γίνρ φ εΰΐ. . .  κ ο υ 
ρ έ λ ι .

Γιά τήν Μιμόζα μοΰγραψαν άπ’ τήν Θεσσαλονίκη 
πώς τή σκηνή παράτησε καί κάθε μεγαλείο 
ήτοι, γι' αύτήν τά θέατρον στά παρελθόν άνήκει 
κοί τώρα, βράδυ καί πρωί πηγαίνει στά σχολείο. 
Τήν δέουσαν άπέκτησε—μοΰ γράφουν—συστολήν, 
κοντά καλτσάκια, δηλαδή, ποδιά καί τά λοιπά, 
Άλλά «Τά ράσο, δυστυχώς, δέν κάνει τάν παπά».

Αύτά κΓ αύτά συνέβησαν είς δλπν τήν Ελλάδα  
καί σάς τά γράφω καυστικά κι* αύτήν τήν έβδο

μάδα
γιά νά μέ πούνε, μερικές, δπως μέ λ έ ν ε . . ·κ ό μ

π ρ  α
γιατί τά λέω πάντοτε, άρβά κοφτά κα) ντόμπρα!

r .  g i s b i o s

Θεατρικά ’Ανέκδοτα
(ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΟΥ)
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Μιά κόρη γνωστής Γαλλίδος ήθο- 
ηοιοϋ ρωτούσα μιά μέρα τήν μητέρα 
της :

—Αλήθεια μαμά πώς είμαι κόρη Δου- 
κός ;

—Ποιός σοΰ τό είπε αύτό παιδί μου;
—Ό  μπαμπάς.
—Καί τί ζέρει αύτός ό χάχας 1 ά

πήντησε ή ήθοποιός.

Μιά μέρα ειδοποίησαν γνωστό θια- 
σάρχη πώς ή γυναίκα του καί σουμπρέτ 
τα τού θιάσου έφυγε μέ τόν ύποβολέα 
τού θιάσου.

—θά στενοχωρήθηκες φυσικά πολύ, 
είπεν ό συνάδελφος πού έφερε τήν εί- 
δησι.

—Πολύ, πολύ, παρά πολύ. Πού θά 
βροΰμε τέτοιον ύποβολέα. Ή ταν γιά 
τή δουλειά μας μοναδικός I

# #
Γνωστή θεατρίνα έλεγε !
—Ή  γυναίκα οτά δέκα πέντε της 

χρόνια μαθαίνει σχέδιο στό πρόσωπό 
της, στά τριάντα μαθαίνει θαφή.

(Τώρα δμως άπό τά 15 χρόνια ζέ- 
ρουν δλα τά είδη τής... ζωγραφικής).

Ο©
Έ να ς  Έ λ λ η ν  ήθοποιός τής παλαιός 
σχολής έλεγε μέ δραματικόν ύφος 
στόν κλητήρα πβύ πήγε γιά κατάσχε- 
σι σπίτι του.

—Έγώ είμαι άγαπητέ ό Ιδιος' λάβετε 
ένα κάθισμα παρακαλώ.

—Τί κάθιομα I ΤΙ θά μοΰ κάνη ένα 
κάθισμα 1 Έγώ ήρθα γιά δλα τά έπι
πλα κύριέ μου.

Στό σπίτι κάποιου μουσικοΟ ι
—Είμαι ό κουρδιστής τοΰ πιάνου, μα

έστρο. /
—Καλά, μά έγώ δέν σδς μήνυσα...
—Ναί μά μ· έστειλε ό γείτονας πλάϊ 

γιατί λέει πώς δέν μπορεί ν ’ άκούη 
τό πιάνο σας ζεχούρδιοτο I

ΟΟ
■·*...

Σ ' ένα δραματικό έργο :
—Κύτταζέ την. Κλαίει οάν μοοχα- 

ράκι.
—Πολλά χρόνια τής χαρίζεις, φίλε 

μου, μοΟ φαίνεται. Μουγγρίζει οάν γη 
ραιά άγελάδα I

Στήν έξοδο τοΰ θεάτρου:
—Πολύ πουρμπουάρ έδωκες στό βε

στιάριο γιατί [
—Μά δέν κυττδς τΐ ώραΐο πανωφόρι 

μοϋ έδωκε ή καϋμένη I

Μιά Έλληνίς θεατρίνα, ύπερβολικά 
ζηλιάρα έλεγε οτόν σύζυγό της κάθε 
φορά πού τόν έβλεπε νά κάνη ποδό
λουτρο :

—Τά πόδια σου πλένεις πάλι Καζα- 
νόβα ; Κάποια έρωμένη θάχρς χωρίς 
άλλο I

ΟΟ
Γνωστή Άγγλίδα ήθοποιός έλεγε σ’ 

ένα θαυμαστή της :
—Ή  ζωή μας εΐνε £να δράμα άγα

πητέ. Χθές ήμουν στάς άγκάλας τοΰ 
συζύγου μου, σήμερον μπορεί νά εί
μαι στάς άγκάλας τού Κυρίου...

—Αύριον θά είσαι τούλάχιστον έλεύ- 
θερη ; ρώτησε ό άνυπόμονος θαυμα
στής.

ΟΟ
Μιά ήθοποιός τής έλληνικής όηερέτ- 

τας έλεγε μιά μέρα σέ μιά συνάδελφό 
της έμπιστευτικά :

—Δέ ζέρει κανένας πΟς νά φίρθρ 
μέ τούς άνδρες. Φοβερά ζώα. Έχω  
δυό φίλους. Ό  ένας γκρινιάζει πώς 
τού στοιχίζω άκριβά, ά άλλος πώς δέν 
τοθ δίνω άρκετά I

# #
'Ενας νέος συγγραφεύς διαβάζει 

οτό γραφείο του ένα έργο του σέ στί
χους ο' ένα θιασάρχη. Εΐνε χειμώνας 
καί ή φωτιά τοϋ τζακιού δέν ζεσταίνει 
τά δωμάτιο :

-Πώς σάς φαίνεται ρωτά οτά τέλος 
τόν παγωμένο θιασάρχη.

—’ Αν ύπήρχε πιό πολύ φωτιά στβύς 
στίχους σας ή μάλλον πιό πολλοί στί
χοι στή φωτιά τοΰ τζακιού σας... δέν 
θά ήταν τόσο κρύα ή άτμόσφαιρα έδώ 
μέσα I

« ·

Μετά τά θέατρο ι 
—Πώς ήταν τό έργο {■
-Μά... άνούαιο, ένας γάμος χωρίς 

ούσία, χωρίς χαρά, χωρίς γλύκες. Δέ 
θυμάμαι μάλιστα ποιός ήταν ό πρω
ταγωνιστής.

—Ό θιασάρχης, αύτός πλήρωσε τή... 
νύφη I

•  β

ΔίηγοΰνΤαι βτι ά Οοντενέλ — έκα- 
τόν έτών γέρος — έσκυψε γιά νά δώ- 
σρ τά ριπίδι πού έπεσε κάποιας θεα
τρίνας καί δέν μπορούσε νά σηκωθή 
άπά τά γηρατειά.

’Εκείνη τόν έβοήθησε νά σταθή οτά 
πόδια του. Τότε ό Φοντενέλ τής είπε: 

—"Αχ I καί νά ήμουν 80 χρονώ 
μόνο I

ΣΥΛΒΙ0Σ

Όμιλο
(Συνέχεια άπά τήν 1η σελίδα) 

καί συνωφρυώθηκε λιγάκι μπρός 
στά γράμματα τοΰ άλφαβήτου μας 
μέ ΰφος άνίδεου σάν ν ' άντιμετω- 
πίζει γιά πρώτη φορά του... Ιερο
γλυφικά!... Φθάνετε σέ πολύ άκα- 
τάλληλη στιγμή! ...Ό Μαέστρος δέν  
βρίσκεται στή Βιέννη!.

Τρόμος μέ κατέλαβε. Είδα δτι έκιν 
δύνευε νά ναυαγήσω άδοζα μέσα ατό 
λιμένα άκριβώς τοΰ κατάπλου μου.

—Μήπως λείπει οτό έζωτερικό ;....
—"Α δχι! περνά, βλέπετε, τΙς 

θερινές του διακοπές δπως κάθε 
χρόνο, στή βίλλα του στό "Ισλ.

Άνέπνευσα.
—Ξεύρετε πότε θά έπιστρέφει ;
—"Αγνωστον Ισως μετά 1—2 ε

βδομάδες. Πολύ πιθανόν καί άρ
γότερα.

—Πολύ καλά. Τότε νά οάς άφίσω τή 
διεύθυνσι μου, μέ τήν παράκληση δ
πως μοϋ γνωστοποιήσετε τηλεφωνικώς, 
τήν έπιστροφή του.

—Πολύ εύχαρίστως καί μείνατε 
ήσυχος δτι θά διαβιβάσω στόν «Μα
έστρο» τήν έπιθυμία σας.

Τοΰ έδωκα τήν κάρτα μου, τόν ευ
χαρίστησα είλικρινά, καί άφήκα τά 
γραφεία.

Κάτω στό πεζοδρόμιο, έοτάθηκα μιά 
στιγμή μπρός στό άνοικτό παράθυρο, 
του τμήματος διεκπαιρεώσεως. Είδα 
μέοα σ’ ένα εύρύχωρο δωμάτιο, πού 
είχε ώς μόνα έπιπλα, γραφεία καί 
γιά ταπετσαρία τών τοίχων πελώριες 
χρωματιστές «πλάνς» πού ή κάθε μία 
παρίοτανε τό έζώφυλλο ένός έργου 
τοΰ συνθέτου, όλόκληρο τό έπιτελείον 
τών άντιγραφέων, καί «τρανοποζιτέρ» 
σκυμμένους, νά γράφουν ηυρετωδώς. 
Έπροχώρησα. Άπό ένα άλλο παρά
θυρο, είδα κορίτσια μέσα στήν κυρίως 
άποθήκη, νά πακετάρουν ένορχηστρώ- 
σεις, πού θά έφευγαν σέ λιγάκι γιά 
άλλες πόλεις !.... καί μπρός στή κυ
ρία είσοδο μιά μικρή καμιονέτ, πού πε
ρίμενε τήν παραλαβή τους.

«—Πόση έργασία!» έσκέφθηκα. «Καί 
δλους αύτούς τούς βάζει σέ κίνηση, 
ή πέννα ένός μόνον άνθρώπου!»

Έπροχώρησα άκόμη, μέ βήματα βα- 
ρειά, στενοχωρημένος λιγάκι, γιά τό 
άπροσδόκητο έμπόδιο.

—«Μπά!...» είπα μέσα μου, «Panic 
remise» προσπαθών μέ τά λόγια αύτά, 
νά πείσω τόν έαυτόν μου, δτι δέν έ- 
χάθη πάσα έλπίςί

Πράγματι, τήν τρίτη ήμέρα άκριβώς, 
βρήκα μέσα στό γραμματοκιβώτιό μου, 
ένε εικονογραφημένο δελτάριο, ποϋ 
παριστάνει τύν «Μαέστρο» μέ τή μπα- 
κέττα στό χέρι, εις στάσιν όρθίως δι- 
ευθύνοντος, ένώ κάτω, χαμηλά φαίνον
ται οί μουσικοί, καί ψηλά τριγύρω ^ου 
φτερουγίζουν δλα τά γελαστά προ-

σωπάκια τών πρωταγωνιστριών του.
Μοΰ έγραφε Ιδιοχείρως, δτι θά μέ 

έδέχετο εύχαρίστως στήν έπιστροφή 
του καί δτι ιιετά τάς 14 ‘Οκτωβρίου θά 
ήταν στή διάθεοί μου!...

Στή διάθεοί μουΐ... Λόγια εύγενικά, 
πού μόνον άπό τά στόμα μεγαλοφυών 
άνδρών άκούει κανείς σήμερα. Ποΰ νά 
καταδεχθρ κάν νά άπαντήσει ό μικρο- 
συνθετάκος έκείνος, πού θά συμπέσει 
μάλιστα νά «πιάσει» κανένα του ταγκό 
άπ’ αύτά ποϋ συνήθως γράφονται σέ... 
«ήχον πλάγιον 1»

Έπέρασαν εβδομάδες άναμονής, καί 
τέλος στάς 15 τρέχ. ένα τηλεφώνημα 
τού Χέρν Ντιρέκτορ μέ πληροφόρησε, 
ότι ό «Μαέστρος» είχε έπιστρέΨει καί 
θά μέ έδέχετο τά Σάββατον 21, μετα
ζύ 10-12.

Έπί τέλους!
*/* **· ··* —· · ··’·]'··· '··· ··. ···

01 καμπάνες δλων τών έκκληοιών
τής Βιέννης κτυποΰσαν άλληλοδιαδό- 
χως τήν Μην τήν πρωΤας, δταν μπήκα 
στά πολυτελή γραφεία τοΰ μεγάλου 
μουσουργού.

—Ελάτε! μοΰ είπε ό διευθυντής 
ένθαρρυντικά. Ό «Μαέστρος» σάς 
περιμένει!... καί έσπευσε νά μέ 
εισαγάγει στά εύρύχωρο σαλόνι, 
μετακινώντας μιά βαρειά κουρτίνα 
άπό όλοσειρικό.

Στό κατώφλι έστέκετο 6 Οράνς Λέ
χαρ I

Η ΟΜΙΛΙΑ ΜΑΣ

Έ ν α  γλυκό καί έγκάρδιο χαμόγε
λο, έφώτιζε τή συμπαθητική φυσιογνω
μία του, καί ένα τεταμένο χέρι μέ ύ- 
πεδέχθη ώς παλαιόν του γνώριμο. 
Ά ν  καί ήλικίας 69 έτών, τά κουρασμέ
νο του πρόσωπο τόν δείχνει κάπως με 
γαλείτερο. Άντιθέτως βμως ή έπιβλη- 
τική του κορμοστασιά καί τό εύκίνητο 
τού βλέμματός του προδίδουν άρκετή 
σφριγηλότητα.

—Σάς είμαι εύγνώμων «Μαέστρο» 
γιά τήν εύγενή καλωσύνη πού είχατε 
νά μέ δεχθητε. Δέν βά κάμω όμως 
κατάχρησι αύτής καί θά σάς άπασχο- 
λήσω πέντε μόνον λεπτά!

Μ' έκύτταζε προσεκτικά κατά τό δι
άστημα πού τοΰ μιλοΰσα. Τά μικρά γα
λανά καί διαπεραστικά του μάτια καρ- 
φωμένα έπάνω μου. ,

-Ά π ό  τήν κάρτα έμαθα δτι είσθε 
καθηγητής τής φωνηΐικής, μοΰ εί
πε μέ φωνή ήρεμη. Είσθε τραγου
διστής ή μαέστρος ;»

— Ήμουν έπί σειράν έτών διευθυν
τής όρχήστρας, μελοδράματος καί ό
περέττας.

—Τό άντελήφθηκα!
—Άπό τί Μαέστρο ; ρώτησα μέ ά

πορία.
-Ά π ό  τήν αύτοπεποίθησί σας !

Ενας μαέστρος όφείλει πρωτίστως 
νά εΐνε «ήγέτης» καί κάθε ήγέτης 
πρέπει νάχει πεποίθηση στόν έαυ
τόν του. Καθήστε λοιπόν, καί θά 
ποΰμε πολλά! Ό σο γιά τά πέντε 
λεπτά, οΰτε λόγος νά γίνεται. Έ ζ  
άλλου σήμερα διαθέτω λίγον και
ρόν, καί μ' άρέσει πολύ νά συνο
μιλώ μέ καλλιτέχνας.

Μέ πήρε φιλικά άπό τό μπράτσο, 
καί μέ ώδήγησε οτό μέσον τής αιθού
σης, σάν ένα μεγάλο παιδί, πού θέ
λει νά εύχαριστήσρ τό φίλο του! Ά- 
νοικτόκαρδος, καλόβολος, ύποχρεωτι- 
κός. Στό βραχύ διάστημα τής διαδρο
μής μας, είχα τήν εύκαιρία νά ρίξω 
μιά έζεταατική ματιά οτό περιβάλλον. 
Δεζιά πιάνο μέ ούράΐ Αριστερά ένα 
πελώριο γραφείο. Καί τά δύο άιαραίτη 
τα γιά ένα μουσουργό, τό ένα ουμπλη 
ρώνει τό άλλο I Τό δάπεδο στρωμένο 
μέ Περσικά χαλιά I στίς γωνίες Κινέ
ζικα βάζα. ΟΙ τοίχοι σκεπασμένοι μέ 
έλαιογραφίας. Έ ρ χα  τέχνης. Καί στή 
μέση ή είκών τοΰ Μαέστρου, σέ φυ
σικό μέγεθος. Τόν παρίοτανε νέον... 
μέ στολή άρχιμουσικοΰ τής στρατιωτι
κής μουσικής.

-Φαντάζομαι δτι θά έταξειδεύ- 
σατε πολύ μοϋ είπε μέ τόνον οΙ- 
κειότητος.

—Άρκετά ΜαέοτροΙ
—Διηγηθήτε μου λοιπόν μερικά 

περιστατικά τής σταδιοδρομίας 
σας. Μ' άρέσει πολύ ν ’ άκούω τοι
ούτου είδους άφηγήσεις.

—Νά μοϋ έπιτρέφετε «Μαέστρο» μου 
δπως μέ τήν άδειά οας μείνω στή θέ- 
οι μου, ώς άκροατής, ένώ οείς θά ό- 
μιλεΐτε. Άλλωστε τά «Παρασκήνια» 
περιμένουν δικά σας λόγια... έπειτα 
εΐνε καί κάτι άλλο...

— Weiter 1 Weiterl (Έμπρός).
—Παρ’ δλη τήν Ιταλική έμφάνισή 

τοΰ όνόματός μου, είμαι Έ λ λ η ν !
—Χαίρω πολύ.
—Εύχαριστώ Μαέστρο! καί ώς "Ελ- 

λην δέν λησμονώ δτι οΙ πρόγονοί μου 
άφήκαν μιά μεγάλη πνευματική κλη
ρονομιά πού ξεδιπλώνει τή σοφία των, 
μέ άποφθέγματα. Έ ν α  άπό τά πολλά 
λέγει: «Άρχηγοΰ παρόντος πδσα άρ
χή παυσάτω■»

—Πολύ καλά λοιπόν. Άφοΰ θέ
λετε νά μ’ άκούσετε θά σάς όμι- 
λήσω. θά σάς πώ έν όλίγοις τήν 
σταδιοδρομία μου.

-θά τό θεωρήσω μεγάλη χάρη Μαέ
στρο

ΟΠΟΥ ΟΜΙΛΕΙ 0 ΦΡΑΝΣ ΛΕΧΑΡ ΓΙΑ
ΤΑ «ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ»

Μέ τή τσάντα έπί τών γονάτων ώς 
είδος προχείρου άναλογίου, τά χαρ-

ΧΕΡΜΛΝ ΜΠΑΡ
(Συνέχεια άπό τή 1η σελίδα) 

άλλοιώς τόν έαυτό μου παρά πάν
τοτε σέ κίνηση πρός δλες τΙς δι
ευθύνσεις, άπό τά ένα στά άλλο... 
κΓ έδώ άκριβώς βρίσκεται δλη του 
ή χάρη».

Καί στά «ΡίνγκελσπΙλ» βάζει στά 
στόμα ένός τύπου τή φράση: «Πρέ 
πει νά μποροΰμε ν ’ άλλάζουμε τίς 
θεωρίες μας καί νά τΙς προσαρμό
ζουμε στίς τρέχουσες συνθήκες».

Τά πρώτα θεατρικά βήματα τοΰ 
Μπάρ άνάγονται στά χρόνια τής 
άνθισης τοΰ νοττουραλισμσΰ καί τό 
δράμα του «Ή μητέρα», μπορεί νά 
θεωρηθή σά πιστή άπεικόνιση της 
δραματικής ποίησης πού έδώ καί 
πενήντα χρόνια κυριαρχούσε καί 
πού σήμερα τή θεωρούμε σά μιά 
γκροτέσκο άνάμιξη άπό χοντρακο- 
πιές καί λεπτότητες, άπό παραφο
ρές καί γλυκανάλατες λαγνείες, 
άπά άγριάδες καί τρυφερότητες.

Γλήγορα δμως λυτρώθηκε άπό 
τΙς ροπές αύτές, άκαλουθώντας 
τήν έμφυτή του Ικανότητα νά πε
ριβάλλει μέσα στή φαιδρή άτμό- 
σφαιρα τών κωμωδιών του, έναν έ
λεγχο Ιδιόμορφο τών έ ρωτημάτων 
καί τών προβλημάτων πού άπασχο 
λοΰσαν τήν έποχήν του.

Μέσα στήν ποικιλία τών θεμάτων 
πού χειρίζεται, τρία προβλήματα 
δλο κι’ έπαναλαμβάνονται χωρίς 
δμως νά κουράζουν ή νά τούς λεί
πει ή πρωτοτυπία.

Ή προπολεμική Βιέννη, πού ή 
ζωή της στροβιλίζεται μέσα σέ μελ 
λωδικούς ρυθμούς βάλς, καί ή άτ- 
μόσφαιρά της άναδίνει δλη τήν 
εύωδία ένός άντρου δπου καλλι
εργούνται οί τέχνες, είναι τό πρώ 
το άπά τά τρία φόντα τών έργων 
τοΰ Μπάρ.

Στίς «Βιενέζες» του, ζωγραφίζει 
μέ πνευματικότητα καί χιοΰμορ τ!ς 
άδυναμίες των μπλαζέ, ψεύτικων 
καί πάντα στενά προσκολημένων 
στήν τελευταία μόδα κατοίκων τής 
πόλης τοΰ Κάΐζερ γύρω άπό τά 
1900.

Σ έ μιά σειρά όλόκληρη έργων, 
άπ’ τό «Tschaperi» μέχρι τών «Cln- 
meuScheu», μάς έδωσε δλα τά μο- 
τίβα καί τίς βαριασιόνες τής Αύ· 
στριακής φύσης, μέ τήν έμφυτη 
λάμψη καί τήν άξιαγάπητη φαιδρό- 
τητά της μά καί μέ τή πνευματική 
της χαυνότητα, τή νευρική ύπερ- 
διέγερση καΐτήν παθητικότητά της. 
Ή παληά αύλική άτμόσφαιρα τής 
Βιέννης μέ τήν έπιφανειακή σκευ
ασμένη φαιδιρότητά της σατυρίζε- 
ται πικρά στήν κωμωδία τής έπικής 
τοΰ Βερθέρου «Der KrampuS», στό 
δέ δράμα «Sanna» γελοιογραφεϊ 
τήν Αύστιρία τοθ 1848. Στά περισ
σότερό του δμως δημιουργήματα 
συναντούμε τά δυό άγαπητά προ
βλήματα τών προπολεμικών συγ
γραφέων: τήν τέχνη καί τό γάμο.

Ό Μπάρ, ήταν βαθύς γνώστης 
τής ζωής τών καλλιτεχνών καί μέ 
Ιδιάζουσα άγάπη ξεσκέπαζε τΙς 
παραδοζότητες τής ύπόστασής 
τους.

Ή τραγωδός Sona SandinSen στό 
«Στάρ», ά μεγάλος θεατρικός Αλ
βέρτος Κάρτζ στά «Gelben Nachtl- 
gall», ό καθηγητής - πιανίστας 
GuStav Heink στό «Kongert», είναι 
άπά τΙς καλύτερες καί ζωντανότε- 
ρες μορφές πού μάς παρουσίασε. 
Σταματώ ιδιαίτερα στόν GuStav 
Heink, μ’ δλο πού δμοια άξισπρό- 
σεχτη μοιρφή είναι ή τραγωδός 
Sona SandinSen πού ενώ είναι μιά 
ξεπερασμένη σέ ήλικία έλεύθερη 
άρτίστα άγαπάει σά νεόβγαλτη κο
πέλλα ένα νέο 24 χρονών, μά γλή 
γορα ξαναγυρίζει στό γνώριμό της 
περιβάλλον, γιατί έπίστηκε πώς «ή 
άληθινή» άγάπη δέν μπορεί νά ύ- 
πάρξρ γιά τούς «άστέρες».

Στό «Kongert» ά πιανίστας Χάϊνκ 
παρουσιάζεται σάν ένας σαραντα
πεντάρης, ψηλός, χτυπητά κομψός, 
νεανικά ζωηρός σής βιαστικές του 
κινήσεις, καλλιτέχνης πού δικαιο
λογεί τΙς παροδικές του έρωτικές 
περιπέτειες σάν άναγκαία έπακά- 
λουθα τοΰ έπαγγελματικοΰ συνατ 
γωνισμοΟ καί σά μοιραίες συνέπει
ε ς  τής γυναικείας φιλαρέσκειας καί 
κοκεταρίας. Ό Μπάρ τόν θέλει μέ 
πρόσωπο έξυπνο πού τονίζεται ά
πό μιάν εΙρωνική γραμμή πού έρ
χεται σέ άντίθεση μέ τήν έκφρα
ση τής τετριμμένης φιλοφροσύνης 
του.
Τά κεφάλι του — άν δέν είχε τά 
μακρυά μαλλιά—θά ταίριαζε περισ
σότερο σ’ ένα τετραπέρατο κοσμι
κά τύπο Λ σ' ένα  διπλωμάτη. Εί
ναι γυναικωτά φιλάρεσκος, μιλεί 
μέ προσποιητήν έγκαρδιότητα, 
ώστόσο ξεχνιέται εύκολα κΓ 6- 
ταν είναι άνυπόμονος ή φωνή του 
γίνεται σκληρή.

Στά «Μάϊστερ» καί στά «Κοντσέρ 
το», πού είναι τά έργα του τής

μεγάλης έππυχίας, παράλληλα 
πρός τά θέμα «τέχνη», ξετυλίγεται 
τά άλλο άγαπητά θέμα «Γάμος», σέ 
τέτοιαν βμως άρμονική συνύπαρξη 
πού λές καί τά ένα φωτίζει καί 
ένισχύει τά άλλο.

Γιά τά γάμο, ένας νέος κοινω
νικός μεταρρυθμιστής λέει στά 
«Μάϊστερ»:

«Ό λα τά άλλα είναι τίποτα μπρο 
στά στά γάμο, δπου ή εύαισθησία 
παίζει τόν κύριο ρόλο, *Γ δπου 
μπορεί κανείς νά δήμιουργήσρ»

Άπό τό «Tschaperi» μέχρι τοΰ 
«Ehelei» εΐνε μιά σειρά άπό θεα
τρικά έργα δπου ό γάμος καί τά 
προβλήματά του παρουσιάζονται 
μέ τόν ψυχολογικά καλύτερο τρό
πο. Τό ζήτημα τής συζυγικής πί
στης σ' δλες του τΙς μορφές καί 
άπ' δλες του τΙς πλευρές φωτίζε
ται μέ πνευματικότητα. Καί σάν 
έμπειρος άνθρωπος τοΰ θεάτρου, 
ά Μπάρ δέν  όδηγεΐ σοοεδόν ποτέ 
τά κοινωνικοηθικά αύτό πρόβλημα 
σέ άντιπαθητικές λύσεις καί δέν  
φτάνει σέ ριζοσπαστικά κηρύγμο(- 
τα. Φαίνεται πώς παραδέχεται ά
πόλυτα τή λαϊκή θυμ<¥?σφία τής 
μαγείρισσας Λ ένε Κούκ στά «Πριν- 
τσίπ», πού λέει «πώς δ,τι είναι ά
χρηστο, σπάνια κάνει καλό 'Ε χ ει 
τά λόγο του γιατί είναι άχρηστο». 
ΓΓ αύτό καί ό Μπάρ, τΙς πιότερες 
φορές, άπαφεύγει τΙς σκληρότητες 
κ<$\ δέν έπιδιώκει σάν τάν Ίφ εν  
νά «δικάζρ», μά προτιμάει εύχάρι- 
στα καί μέ πνευματικότητα νά κου 
βεντιάζρ, καταφέροντας έτσι νά 
έπιβάλρ τΙς σκέψεις πού νομίζει 
σωστές, δίχως νά φαίνεται ή πρό
θεσή του. Ή σκέψη του, ή σοβο- 
ρή, είναι πάντα περιβλημένη μέ
σα στήν εύχάριστη άτμόσφαιρα τοΰ 
παιχνιδιού καί πρέπει κανείς νά ξέ  
ρρ νά τήν άνακαλύπτρ. Άνοιχτά- 
καρδο παρουσιάζει τόν άγαπημένο 
του έκπρόσωπο, τάν παράξενο φ*· 
λο τών άνθρώπων Ντόκττορ Γιούρα 
στά «Κοντσέρτσ» καί τόν βάζει νά  
λέρ: «Δέν πρέπει νά παίρνετε β
λα έτσι άκριβώς δπως τά λέω, για
τί κάποτε, κάποτε μ' άρέσει νά τά 
χρωματίζω», κι" ά Μπάρ χρωματί
ζει εύχαρίστως γιά οοάρη τής ζων
τανής «^ζήτησης. Αύτός δ Γιούμα 
είναι ένας πραγματικά παράξενος, 
μά συμπαθητικός άνθρωπος.

*0 συγγραφέας τάν θέλει μικρό
σωμο καί φαινομενικά άδύνατο, 
γιατί δλη του ή δύναμη είναι συγ
κεντρωμένη στό κεφάλι του. Σάν 
πρόσχαρος άνθρωπος πού είναι, 
γλήγορα έζοικιώνεται μέ τούς συνο 
μιλητές του γιατί είναι εύπροσήγο- 
ρος κι’ έχει κάτι τά παρακλητικά 
καί τό χαϊδευτικό στούς τρόπους 
του, πού δίνουν ώστόσο φανερά 
στόν καθένα νά καταλάβρ πώς στά 
βάθος κοροϊδεύει τά πάντα, πώς 
δέ σέβεται τίποτα κα! πώς είναι Ι
κανός γιά δλα. Μέσα στήν φαι
νομενική άφροντισιά του καί κάτω 
άπ' αύτήν κρύβει πάντα τΙς μύ
χιες διαθέσεις του καί πιστεύει 
πώς «γενικά μέ τούς άνθρώπους 
πρέπει κανείς νά καταβάλλρ φρον
τίδες, μέ δλους τούς άνθρώπους. 
Ξεκινώντας άπ' τήν άρχή αύτή, κα
ταφέρνει νά δώσρ τή σωστή λύση 
στά συζυγικό πρόβλημα πού τού 
παρουσιάζεται μ' δλο πού ό θεατής 
δχει τήν έντύπωση πώς τά κύρια 
πρόσωπα παίζουν «έν οΰ παικτείς».

Ό Μπάρ είχε συναίσθηση τών δυ 
νοπάτητών του καί δέν προσπάθη
σε ποτές νά τίς ξεπεράσρ. Ή ξε
ρε πώς τούλειπε ή βαθύτητα έκεί
νη πού δίνει στά πνευματικά έρ
γα τή δύναμη νά άντιπαλεύουν 
πρός τόν άδηφάγο χρόνο, μέ τΙς 
μεγάλες άναλοίωτες συγκινήσεις 
πού περικλείνουν.

’Ακριβώς γιατί αύτά τοΰ ήταν συ 
νειδητό καί τό δτι δταν εΰρισκε εύ- 
καιρία ά Ιδιος τδλεγε, είναι άηό- 
δειξη τής τιμιότητάς του.

Ό Χέρμαν Μπάρ, κοντά στίς 
σκηνικές του δημιουργίες πού εί
χαν πάντα πολύ μεγάλες θεατρι
κές έπιτυχίες, ύπήρξε κΓ ενας ά
πά τούς πιό παραγωγικούς Αύστρια 
κούς αίσθητικούς τής έποχής του 
(τοΰ τέλους τοΰ 19ου αΙώνα). Πά 

νω άπό δέκα αίσβητικά δοκίμιά του 
κατέχουν ξεχωριστή θέση στήν Ι
στορία τής τέχνης τής Αύστρίας. 
Τά θεατρικά του έργα, κυρίως κω
μωδίες, φτάνουν περίπου τή μισή 
έκατοντάδα καί μέσα τους ξεχωρί
ζουν:

«Ή Μητέρα» (δράμα) 1891,
«.Ο Αστέρας» 1898.
«Βιεννέζες» 1900.
«Ό Κράμπους» 1901.
«Ό Δάσκαλος» (δράμα) 1903.
«ΡίνγκελσπΙλ» 1907.
«Τά Κοντσέρτο» 19 11. ,
«.Η Φωνή» 1916.

Τ. ΜΟΥΖΕΝΙΔΗΣ

τιά μου ξεδίπλωτα καί τό οτυλοβάτη 
μου έτοιμο, έπερίμενα.

—Έγεννήθηκα στό Κράμορν μι
κρά χωριά τής Ούγγαρίας στά 1870, 
ό πάππος μου ήταν ένας μαρκήσι- 
ος Γάλλος.... Le Harde πού είχε 
άκολουθήσει τόν Μ. Ναπολέοντα 
στή Ρωσσία... κα! στήν έπιστροφή 
έγκατεστάθη άριστικώς στήν Ούγ- 
γαρία. Μέχρι ήλικίας 6 έτών δέν 
έγνώριζα τά Γερμανικά. "Εδειχνα 
δμως μιά μεγάλη κλίση στή μουσι
κή. "Ημουν 6 έτών άκριβώς δταν 
συνέθεσα τό πρώτο μου τραγοΰδι, 
πού άφιέρωοα οτή μητέρα μου I... 
Ό πατέρας μου ήταν μουσικός έξ 
έπαγγέλματός καί μόλις κατώρ
θωνε νά μάς διατηρρ. Ός έκ τού
του ούτε ν ’ άκούσει ήθελε τή 
μουσική!.... καί όνειρευόταν νά μέ 
δρ δικηγόοο, ή καθηγητή τής Φι
λολογίας. Πρός τό σκοπό αύτό μ' 
έστειλε στή Πράγα γιά νά σπουδά 
σω τά Γερμανικά στό έκεί γυμνά
σιο. Έγώ δμως κρυφά μελετούσα 
βιολί. Δέν θά ξεχάσω ποτέ μου, τί
μαρτύρια ύπέφερα γιά νά κατορ
θώσω νά παίζω ύποφερτά τό 9ο γύ
μνασμα τοΰ Κρόΰστερ !.... Τέλος 
είς ήλικίαν 12 έτών, έγινα δεκτός 
στό Όδεϊον τής Πράγας καί σπού
δασα βιολί, πιάνο, καί άρμονία. 18 
έτών έπαιξα ένα κονσέρτο τοΰ 
Μπρούχ ρέ φάσσον, τρ συνοδέίςι

όρχήστρας στά Ροντολφίνουμ. ”Ε- 
κτοτε ή ζωή μου προχωρούσε μέσα 
σέ διάφορα έναλλάξ Ματζόρε καί 
Μινόρε!... δίχως νά μπορεί νά βρεϊ 
τόν κνριο τόνο της. Θυμάμαι δτι 
δλος ό προϋπολογισμός τής δια
τροφής μου, ήταν τότε μόνο 10 έ- 
κατοστά τής κορώνας τήν ήμέρα! ! 
'Οπόταν αίφνης ά πατέρας μου δι- 
ωρίσβη άρχιμουσικός τής στρατιω
τικής μουσικής τής Πιράγας. Έγώ 
τότε ήμουν στάς τελευταίας τάξεις 
τοΰ Όδείου, καί τά βράδυα έπαι
ζα πρώτο βιολί, στό θέατρο... Κα
τόπιν είχα προβιβασθή, ώς «βιολί 
σόλο» μέ 150 κορ. τό μήνα. Μέ τό 
ποσόν αύτό νόμιζα δτι είχα γίνει 
ό «Κόμης τοΰ Λουξεμβούργου» τό 
σο μοΰ φάνηκαν πολλά! Τήν έπο
χή έκείνη άρχισα νά γράφω τά πρώ 
τα μου δοκίμια καί μιά μέρα πα- 
ρουσιάσθηκα μέ θάρρος στόν 
Ντζβόρακ καί τοΰ έδωσα δυό μου 
Σονάτες. Ό Ντζβόρακ άφοΰ τής έ- 
ζήτασε μέ πολλή προσοχή, γυρίζει 
καί μοΰ λέει :

ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ : Τά δεύτερο καί τε
λευταίο μέρος.


