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ΕΠΙΘΕΏΡΗΣΗ ΤΕΧΝΗΣ
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Χ ΡΟ Ν Ο Σ  Γ '  ΤΟ Μ Ο Σ  Ε '  Μ Λ ΙΌ Σ  1957 Τ Ε Υ Χ Ο Σ  29

ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ 
ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

‘Έ ν α ς τρομερός κίνδυνος κρέμεται άπάνου από τη γ η : ό ατομικός πόλε
μος. Και τα θερμοπυρηνικά πειράματα, πού επαναλαμβάνονται καθημερινά, 
μπορούν να θεωρηθούν σαν πρόλογός του. ‘Έ ν α ς πρόλογος πού είναι κι οώτός 
ό ίδιος κίνδυνος. Γιατί από τη ραδενέργεια πού εκλύεται και πού ή έπιστήμη 
δέν μπορεί, έως τα τώ ρα τουλάχιστον, να την έλέγξει καί να την υπολογίσει, 
μολυνεται ή ατμόσφαιρα καί επηρεάζεται κα ί απειλείται ή ζωή χιλιάδων αν
θρώπων.

Καί οί σοφοί μας λένε : Μια ύδρογονική βόμβα μπορεί να καταστρέψει 
έκταση ίση μέ την Ε λ λ ά δ α . Να την καταστρέψει ολοκληρωτικά. Να έξαφανί- 
σει τη ζωή καί τούς δρους ζωής για δεκάδες χρόνια. .Καί στο μεταξύ γίνεται 
συζήτηση για να άποχτήσει ή Ε λ λ ά δ α  τό τραγικό προνόμιο να μεταβληθεΐ σέ 
ατομική βάση, πράγμα δηλαδή πού σημαίνει πώς θά έχει τό ακόμα τρα γικό
τερο προνόμιο να δεχθεί αντίποινα σέ περίπτωση έκρηξης ένός τέτοιου πο
λέμου.

Μπροστά στον «κίνδυνον αυτό πού απειλεί τήν ανθρωπότητα, ξεσηκώθηκοα/ 
οί σοφοί σ’ δλον τον κόσμο: στή Γερμανία, στήν Α μ ερική , στήν "Αγγλία, στή 
Γαλλία, στήν Ε .Σ .Σ ^ Δ ., στήν Ιτ α λ ία , στήν Ια π ω ν ία ...

Στήν Ε λ λ ά δ α  ακουστή kocv οί πρώτες φωνές διαμαρτυρίας. "Αντήχησαν 
στις καρδιές δλων μας, σαν έλπιδοφόρες καμπάνες, πού ακούονται μέσα στο 
ζόφο πού πάει να μάς κυκλώσει, για να μάς δείξουν πώς στο χέρι μας είναι 
να έρθει ή αυγή, θάναι οί μόνες; Δέν τό πιστεύουμε. Καθένας, πού έχει συν
είδηση τής ευθύνης του, θα ταχθεί στή μεριά τής σωτηρίας τής ζω ής: οί θρη
σκευτικοί, έπιστημον*κοί, πνευμοιτικοί, καλλιτεχνικοί παράγοντες, μά καί οί 
άπλοι άνθρωποι, θά δώσουν τό παρόν τους. Δέν μπορεί νά γίνει άλλοιώς. Στήν 
Ε λ λ ά δ α  δέν βρίσκεται σέ κίνδυνο μόνο ένας όλόκληρος λαός, άλλα κ’ ένας 
μεγάλος πολιτισμός, πού έδωσε τα πρώτα φώτα στήν ανθρωπότητα. Γι αυτό 
καί οί άνθρωποι αυτού του τόπου δέν θ’ άφεθουν νά τούς οδηγήσουν στήν κα
ταστροφή.

385



Ε Ι Κ Ο Σ Ι  II Ο I Η Μ Α Τ Α
Τοΰ Γ ΙΑ Ν Ν Η  Ρ ΙΤ Σ Ο Τ

ΤΟ  ΝΟΗΜΑ ΤΗ Σ Α Π Λ Ο ΤΗ ΤΑ Σ

Πίσω άπό άπλά πράγματα κρύβουμαι για να μέ βρείτε, 
άν δέ μέ βρείτε, θά βρείτε τά πράγματα, 
θ’ αγγίξετε «κείνα πού άγγιξε το χέρι μου, 
θά σμίξουν τά χνάρια των χεριών μας.

Τ ό αυγουστιάτικο φεγγάρι γυαλίζει σάν γανωμένο τετζέρι στην κουζίνα 
(γι αυτό πού σάς λέω γίνεται έτσ ι),

φωτίζει τ’ άδειο τραπέζι καί τη γονατισμένη σιωπή τοΰ σπιτιού.
Πάντα ή σιωπή είναι γονατισμένη.

Ή  κάθε λέξη είναι μιά έξοδος
γιά μιά συνάντηση πολλές φορές ματαιιυμένη,
καί τότε είναι μιά λέξη αληθινή πού επιμένει στή συνάντηση.

Ο ΛΟΦΟΣ

Κάποιος είχε πολλούς πεθαμένους.
’'Εσκαβε τδ χώμα, τούς έθαβε μόνος του.
Ηέτρα τήν πέτρα, χώμα τό χώμα 
έφτιαξε ενα λόφο.
Πάνου στό λόφο
έφτιαξε τήν προσηλιακή καλύβα του.

"Γστερα χάραξε δρομάκια, 
φύτεψε δέντρα,
προσεχτικά, γεωμετρικά, συλλογισμένα.
Τό μάτι του χαμογελούσε.
Τ ό χέρι του δεν έτρεμε σχεδόν.
Ό  λόφος.

Έ κ ε ΐ ανέβαιναν τ’ απογεύματα της Κυριακής 
οί μητέρες σπρώχνοντας τά καροτσάκια τών παιδιών τους, 
οί ίργάτες τής συνοικίας μέ πλυμένο πουκάμισο 
νά λιαστούν καί ν’ άνασάνουν λίγο αέρα.
Έ κ εΐ τά ζευγαράκια σεργιανάνε τό άπόβραδο, 
μαθαίνουν νά διαβάζουν τ’ άστέρια.
Κάτου άπ’ τά δέντρα ενα παιδί παίζει μιά φυσαρμόνικα.
Ό  λεμονάδά; διαλαλεΐ τις γκαζόζες του.
Πάνου στό λόφο δλοι τό ξέρουν 
πώς είναι πιο κοντά στον ουρανό.

"Ομως κανένας δέν ξέρει πώς 'έγινε ό λόφος,
κανένας δέν ξέρει πόσοι κοιμούνται στά σπλάχνα τοΰ λόφου.
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Σ ΤΟ  ΣΤΡΑ ΤΩ Ν Α

Τ ό φεγγάρι μπήκε στο στρατώνα.
Ψαχούλεψε τις κουβέρτες τών φαντάρων.
Έπιασε ενα γυμνό χέρι. Κοιμήσου.
Κάποιος παραμιλάει. Κάποιος ροχαλίζει.
Μια σκιά χειρονομεί στο μακρύ τοίχο.
Πέρασε τό τελευταίο τράμ. Η συχία.

Μπορεί όλοι αυτοί νάναι αύριο πεθαμένοι;
Μπορεί από τώρα κιόλας νάναι πεθαμένοι;

"Ενας φαντάρος ξύπνησε.
Κοιτάζει γύρω με γυάλινα μάτια.
Μια κλωστή αίμα κρέμεται ’άπ’ τά χείλη τοΰ φεγγαριού.

Π ΑΟ ΓΤΟ Σ

Τ ις  νύχτες τού καλοκαιριού, την ώρα πού πέφτει τ ’ αγιάζι
άκούς τά κρύσταλλα τού αγέρα νά κουδουνίζουν πάνω απ’ τον υπνά σου
σά νά περνάει άβέλαστο, βόσκοντας μές στον ουρανό,
άόρατο τό ποίμνιό σου,
ναί, τό δικό σου ποίμνιο
έσένα πού ποτέ δεν είχες ενα πρόβατο
τόσο βέβαιο κ ’ ήμερο κι απόλυτο
πού τό πρωί πού ξυπνάς, κ’ ή πιο φτηνή δουλειά τού ποδαριού πού κάνεις 
κ ” ή πιο φτηνή κουβέντα πού αναγκάζεσαι νά πεις 
παίρνει τό νόημα καί τό βάρος
■ εκείνου τοΰ άγνωστου, συνειδητοποιημένου πλούτου σου.

Σ ΙΓ Ο Γ Ρ ΙΑ

Τ ό δείλι δέ μπορεί νά σοΰ πάρει τή μέρα σου.
Τό χρώμα φεύγει. Ό  ουρανός βαθαίνει.
Ό  έρωτας συλλογιέται κάτου άπ’ τά δέντρα.

'Είναι αβέβαιο τό φώς πάνω στά χέρια σου.
Ό  στίχος είναι βέβαιος
κρατώντας μές στις φλέβες του ολο τό αίμα της ήμέρας.

ΠΡΟΣ Τ Α  Μ ΕΣΑ Ή  ΠΡΟΣ Τ Α  ΕΞ Ω ;

Είναι ενα χρώμα κόκκινο, δυνατό σά γέλιο
σ’ αυτή τή στέγη ανάμεσα στά δέντρα,
καί τ’ άλλο σύντομο χρώμα τής σκιάς Ινός κλαδιού
άπάνω στό νερό. Μια γυναίκα
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Ικανέ μιαν άέρινη κίνηση
σά να κούμπωνε τό φόρεμά της μέ τη φωνή Ινός που

λιού. Κ ’ ένιωσα παραξενεμένος 
πού έμπαινα τόσο απλά μές στή φωνή μου.
Πιο ψηλά ένα μονάχα φύλλο δεσπόζει στό τοπίο
κ’ ή καρδιά μου έφαρμόζει τόσο καλά στον κόσμο
όπως το κλειδί μου στην πόρτα τού σπιτιού μου. θ ’ ανοίξω.

Α Π Ο Π ΙΑ

Μέσα στά χέρια μας κρατάμε τόν ίσκιο τών χεριών μας.
Ή  νύχτα είναι καλή— δέ βλέπουν οί άλλοι πού κρατάμε τόν ίσκιο μας. 
’Ενισχύουμε τή νύχτα. Φυλαγόμαστε.
Έ τσ ι υπολογίζουμε πιότερο τούς άλλους.
Ή  θάλασσα γυρεύει άκόμη τά μάτια μας καί μεΐς λείπουμε.
"Ενα κορίτσι μάς κουμπώνει στό στήθος τήν αγάπη της 
καί μεΐς κοιτάμε άλλου χαμογελώντας τή μεγάλη απόσταση.
"Ισως ψηλά, μές στήν αστροφεγγιά, ν’ ανοίγει Ινας φεγγίτης 
πού κοιτάζει τή θάλασσα, τά λιόδεντρα καί τά καμένα σπίτια —  
άκοΰμε τήν πεταλούδα πού γυρίζει στό ποτήρι τού ψυχοσάββατου 
καί τήν κόρη τού 'Ιλαρά πού άλέθει στό μύλο τού καφέ τήν ησυχία.

ΓΠΟΠΤΟΣ Π  ΙΝΟΣ

Έ κεΐ στήν άκρη τ' ουρανού, λίγο πιο πάνου άπ’ τό βουνό, 
ενα μικρό άστρουλάκι φώναζε τήν ευτυχία του,
— μιά φωνή ρυθμική καί παράτονη

σάν τό μαναβόπουλο πού διαλαλεΐ τά πρώτα φρούτα τού καλοκαιριού, 
— μιά φωνή τόσο έπίμονη, σχεδόν σάν ερημη.
Κ ’ ένιωσες ένοχος πού σούλειπε ή  όρεξη,
πού δέ μπορούσες ν’ απαντήσεις. Νά μην είχες τουλάχιστο δει,
<νά μήν είχες εννοήσει. "Ενοχος
μή λογαριάζοντας τήν ένοχή τών άλλων. Φορτώθηκες στους ώμους σου 
μονάχος ολη τήν ευθύνη. Τότε πιά κατάλαβες
ολάκερη τήν άθωότητά σου. Μπήκες μές στό σπίτι νά μή βλέπεις άλλο 
κ’ έτσι ντυμένος καί μέ τά παπούτσια, πλάγιασες κι αποκοιμήθηκες.

ΘΑΡΡΟΣ "Η  Α ΓΝ Ο ΙΑ ;

Είπε: Τά πουλιά πάνε κόντρα στόν άνεμο,
οχι από πείσμα, ή από άγωνιστική διάθεση ή από περίσσια δραστη

ριότητα,
οχι’ μόνο από φιλαρέσκεια —  γιά νά μήν ξεχτενίζονται 
τά πούπουλά τους.

Οί άλλοι ξαφνιάστηκαν καί σώπαιναν



σαν Ινοχοι πού δέν τόχαν σκεφτεϊ
σαν Ινοχοι πώς μπορεί νάταν %’ έτσι
σαν Ινοχοι πού μπορούσαν καί το πίστευαν. “Εσκυψαν
καί μέ τρόπο 'ξεχτενίστηκαν. Ευτυχώς είχε νυχτώσει
καί κανένας δέν είδε τή χειρονομία τού άλλου, ούτε αυτός
πούχε μιλήσει κ’ έμενε ακόμα
όρΟός, μεγαλόπρεπος, χτενισμένος. Κείνη τή στιγμή
τό φεγγάρι κόλλησε τ’ αυτί του στό τζάμι.
Έ  σιωπή γινόταν ευδιάκριτη. Καί χώρισαν.

Τ Ο  Α Λ ΙΚΟ

Νύχτα. Μια μονάχα ματιά. Μια αθόρυβη σφαίρα. 
Τρυπημένη ή μετάλλινη άσπίδα τής μοναξιάς.
Ή  συντριμένη Ικείνη στρογγυλότητα.
Κ ’ ή περηφάνεια γονατισμένη.

’Αγαπημένη νύχτα. Πληγή αγαπημένη.
Ό  δρόμος, ο ουρανός, τ’ αστέρια, —  υπάρχουν 
για να βουλιάξουν πάλι. Μια ματιά μονάχα.
“Εξω απ’ τή μοναξιά παραμονεύει 
ο μέγας κίνδυνος τής μοναξιάς —  αγαπημένος κίνδυνος 
ν’ άναμετριέσαι μέ τόν άλλον καί τό δίκιο νάναι δικό σου 
κι όλο τό άδικο νάναι πού κι’ ό άλλος Ιχει δίκιο.

ΘΑΝ ΑΤΗ ΦΟΡΑ Ν ΙΚ Η

Σηκώθηκε μόνη τά μεσάνυχτα, άθόρυβη, 
τρομάζοντας άπ’ τά ίδια της τά βήματα.
Κατέβαινε στό υπόγειο νά εξακριβώσει έκείνους τούς θορύβους 
—  τών ποντικών; τής αράχνης; τοΰ χρόνου; τού μυαλού της; —
γιά νά μπορέσει επιτέλους νά κοιμηθεί.
Καθώς κατέβαινε, δ άνεμος τής έσβησε τή λάμπα
κ’ ένιωσε καί στά δυό της μάγουλα τό ανορθωμένο τρίχωμα τής σιωπής 
Τήν άλλη μέρα τή βρήκαν σωριασμένη κάτω στή σκάλα. Χαμογελούσε. 
Δεν είχε βεβαιωθεί. Είχε νικήσει.

Π ΕΡΙΜ ΕΝ ΟΥΜ Ε

Νυχτώνει στή συνοικία. Λέ μπορούμε νά κοιμηθούμε. 
Περιμένουμε νά ξημερώσει. Περιμένουμε 
νά χτυπήσει ό ήλιος σά δυνατό σφυρί τις λαμαρίνες τών 

(υπόστεγων,
νά χτυπήσει τό κούτελό μας, τή'/ καρδιά μας, 
νά γίνει ένας ήχος, ν’ ακουστεί β ήχος. "Ενας ήχος άλλος, 
γιατί ή σιωπή είναι γεμάτη πυροβολισμούς άπό άγνωστα 

σημεία.



Ο Χ Ι ΑΝΎΠΟΠΤΟΣ

"Οχι πώς ήταν Ανύποπτος
ούτε λιγότερο δίκαιος καί ειλικρινής —
συχνά είχε δει πέρα απ’ το χαμόγελο του καθρέφτη
δλη την Ανεξάντλητη νύχτα καί τις διακλαδώσεις της,
συχνά είχε δει μες στόν καθρέφτη
δχι τό πρόσο>πο μά τό κρανίο.

'Ωστόσο πάλι τον έπειθαν οι μικρές Ανταύγειες στα τζάμια, 
ή  Ανάρρωση των έπίπλων, τό ήμερο βλέμμα του πρωινού 
πού δεν είχε απαίτηση καμιά, κανέναν έλεγχο —  τον έπειθαν 
κείνες οΐ λεπτές γραμμίτσες στο πάτωμα πού άφησε τό πέρασμα τή*' 

σκούπας.

° Υστερα ήταν μια γυναίκα πού χαμογελούσε 
μαλακά, 'ζεστά, χνουδωτά 
σαν την κουβέρτα την απλωμένη στο παράθυρο 
ζεσταμένη Απ' τον ήλιο.

Κ ’ ένιωθε στα ρουθούνια του τό προαίσθημα θαλασσινής δροσιάς, 

ι ΠΛΗΡΩΣΗ

Εκείνο πού προσμέναμε σαν τη δικαίωση τής ζωής μας 
πληρώθηκε. Δέν έμεινε στο κέντρο των κυττάρων μας 
ίχνος επιθυμίας, Ανάμνησης ή τρόμου.
Δυο κούφια σώματα ριγμένα στην Ακτή τής νύχτας.
Καθώς φορούσες υστέρα τις κάλτσες σου —  πρόσεςα το κρεββάτι 
ήταν ένα πανάρχαιο ζώο μαρμαρωμένο σέ στάση συνουσίας 
πατώντας μέ τά τέσσερα νεκρά του πόδια στο κενό.

Ο Ν ΙΚ Η Τ ΙΙΣ

Ξεκλείδωσε δισταχτικά τη σκοτεινή του κάμαρα 
νά δοκιμάσει Ακόμη μια φορά τί ήχο θά κάνανε τά βήματά του 
πάνου στά κάτασπρα λιθόστρωτα τής μέρας.
"Ολοι τόν πρόσμεναν νά βγεί απ’ τήν πόρτα τού

Φόρεσε μιά χρυσή μασέλα φως
καί πάσκισε ν’ Αποστηθίσει λίγα πράσινα φύλλα
μά τόνιωσε πώς έτσι πιο πολύ δειχνόταν τ άδειο στόμα του,
γι αυτό δέ μίλησε, ούτε χαμογέλασε.

Οι άλλοι άκοϋγαν τις ζητωκραυγές τους.
Δέν ακόυσαν καθόλου πώς δέ μίλησε.
Τότε έσκυψε καί πήρε ενα λιθάρι καί κυνήγησε 
τό τελευταίο πιστό σκυλί πού Ακόμη τόν ακολουθούσε.

Οί άνθρωποι τόν σηκώσανε στούς ώμους τους μέσα στον ήλιο. 
Κ ’ έτσι όπως ήταν πάνω Απ’ τά κεφάλια τους 
κανένας δέν τον έβλεπε πού έκλαιγε.



Ο ΝΙΚΗΜ ΕΝΟΣ

Καθόλου όέ φοβόταν πιά τό φως. Βγήκε στο δρόμο.
Κανένας δεν τον πρόσεχε. Έ νας ήλιος χορτασμένος 
κάπνιζε τό τσιγάρο του πάνω άπ’ τήν πόλη.

Αυτός έτύλιςε τό γέλιο του σ ’ ενα κομμάτι νύχτα 
κ’ Ίχάθη στη στροφή του δρόμου νικημένος άπ’ τη νίκη του.

Α Π Ό  ΠΟΓ Σ Κ Α Β Ε Τ Α Ι

Μέσα στη νύχτα ακούω 
τά μαύρα πόδια του ανθρακωρυχείου 
νά περπατούν βαρεία καί σίγουρα κάτω άπ’ τη γη 
αύτό πού σκάβεται καί κουφιαίνει χωρίς ν’ αδειάζει 
αυτό πού σκάβεται καί πυκνώνει καί ζεσταίνει.

Ο Μ ΙΛ Η ΤΗ Σ Π Ρ Ο Λ Ε Τ Α Ρ ΙΟ Σ

Έκανε νά μιλήσει* κόμπιασε* 
ξανάπε τά ίδια* σταμάτησε.
«Αύτό ήταν», είπε κι άκούμπησε τό χέρι του στο τραπέζι. 
Τό χέρι του στέρεο, μέ καθάριο περίγραμμα 
ήταν ένα φαρδύ μυστρί. Μπορούσαμε νά έμπιστευ>τοΰμε 
στά λόγια πού οέν είπε καί στά χέρια του.

νΕςω απ’ τήν κάμαρα κατέβαινε βουίζοντας τό φως.

Ο Χ Ι Π Ο Λ ΙΤ ΙΚ Η

’Ανάμεσα σέ τόσες νύχτες, τόσους βράχους, τόσους σκοτωμένου: 
έσύ Επαναστάτη άνοιξες τούς φαρδειούς δρόμους των στίχων μας 

για μια πανανθρώπινη συνάντηση.
Τ ις  νύχτες άφουγκράζομαι τά βήματα,
άκούω τά βήματα. ’Έρχονται. Πλησιάζουν. Πλησιάσαμε.
Αν τίποτα άλλο δεν κερδίσαμε, μάθαμε 

πώς αύριο θά συναντηθούμε. Αύτό διδάσκουμε, 
αύτό κηρύττουμε, μήν κάνοντας καθόλου κήρυγμα, 
γιατί όποιος λέει πώς αγαπάει β,τι άγαπάει δέν κάνει κήρυγμα, 
λέει μονάχα έκείνο πού δέ θά μπορούσε νά μήν πει.

ΤΟ  Ε Γ Χ Α Ρ ΙΣ Τ Ω

Έσύ οέ θά μου πεις ευχαριστώ
όπως δέ λές εύχαριστω στους χτύπους τής καρδιάς σου 
πού πελεκούν τό πρόσωπο της ζωής σου.
Όμως εγώ θά σου λέω εύχαριστω 
γιατί γνωρίζω τί σου οφείλω.
Αύτό το εύχαριστω είναι τό τραγούδι μου.

Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ  Ρ ΙΤ Σ Ο Σ

391



ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ TOT ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟΤ
Του Κ Ω Σ Τ Α  Κ Ο Τ Λ Ο Τ Φ Α Κ Ο Ϊ

Μια ποίηση ευρύτατων όριζόντων καί 
μεγάλης πνοής, δπως ή ποίηση τού Γιάννη 
Ρίτσου — για τήν όποια άλλα χείλη., πολύ 
πιο ύπεύθυνα άπό τα δικά μου, δεν δίστα
σαν νά πουν δτι τούς «έδοσε τό βίαιο τράν
ταγμα τής μεγαλοφυΐας» 1 — δύσκολα 
προσφέρεται γιά μελετήματα μικρής έκτα
σης.

Και μάλιστα, δταν έχει κανείς ύπ* όψη 
του τον δγκο, την πολυμέρεια καί τό διεισ
δυτικό 6άθος, πού παρουσιάζει τό έογο 
του ποιητή,, καταλαβαίνει πόσο άνέφικτη 
είναι μια έστω καί στοιχειώδης άνάλυση 
του μέσα στα στενά δρια του χώρου, πού 
μπορεί νά διαθέσει ένα περιοδικό.

Καί δέν λέω λέξη γιά τό καθήκον ν’ άνι- 
χνευτουν οί ρίζες του έργου αυτού μέσα 
στό καλλιεργημένο, άπό τις προηγούμενες 
γενιές, ποιητικό έδαφος τής πατρίδας μας. 
Ούτε γιά τις φάσεις άττ’ τις όποιες πέρασε 
διανύοντας την καμπύλη τής ανάπτυξής 
του. Ούτε γιά τό καθήκον νά γίνουν οί 
αναγκαίες συγκρίσεις μέ τούς άλλους ποι
ητές, ντόπιους καί ξένους, καθώς καί μιά 
στάθμιση τής θαθειάς έπίδρασης πού ά
σκησε τό έργο αύτό πάνω στις νεότερες 
γενιές. Κι δμως, δλα τούτα είναι απολύ
τως άπαραίτητα;, προκειμένου νά άποτολ- 
μηθεΐ μιά όποιαδήποτε άξιολόγηση, πού 
θά *χε, βέβαια, την άξίωση. νά είναι του
λάχιστο θεμελιωμένη. Στις δυσκολίες αύ- 
τές πρέπει νά προστεθεί καί τό δτι ό ποιη
τής δέν έχει — ευτυχώς — κλείσει ακόμη 
τον κύκλο τής δημιουργίας του, άλλά ίσα 
ίσα διαγράφει την ανοδική καμπύλη τής 
ακμής του, πράγμα πού κάνει άπό τά πριν 
παρακινδυνευμένη .κάθε απόπειρα τοποθέ
τησης του έργου του.

Μιά δμως καί οί δυσκολίες πού άναφέ- 
ραμε δεν επιτρέπουν ένα καθολικό άντί- 
κρυσμα του έργου του ποιητή, πρέπει του
λάχιστο νά αναζητήσουμε τό στοιχείο εκεί
νο πού πιότερο άπό κάθε τι άλλο τό χα
ρακτηρίζει. Νομίζουμε πώς τό στοιχείο αύ
τό είναι ένας βαθύτατος καί πολύπλευρος 
προβληματισμός.

Μέ τή λέξη προβλη μ σιτισμός, εννοούμε 
εδώ τον παράγοντα έκείνον πού διακρίνει 
τή μεγάλη ποίηση άπό τήν απλώς ωραία. 
Τον παράγοντα εκείνον πού,, δπως λέει ό

(.1 ) Βλ. 'Αραγκόν: «Νά χαιρετήσουμε τον Γιάινη 
Ρίτσου, ’ Επιθεώρηση Τέχνης, τεύχος 27 , σελ; 209.

Λούκατς, καθορίζει τήν πραγματική άπο- 
στολή τής ποίησης:

«Αυτή άλλωστε ήταν καί είναι ή πρα
γματική αποστολή τ ή ; ποίησης: Νά θέτει 
ζητήματα, νά φέρνει στην επιφάνεια προ
βλήματα δίνοντας τους τη μο&φή νέων αν
θρώπων καί νέο>ν άνΟρώπινων πεπρωμέ
νων» 2 .

Καί λίγο πιο πάνω, έξηγώντας τις λέ- 
ξεις ζήτημα καί πρόβλημα, λέει: '

«Τ Ι λέξη ζήτημα πρέπει νά υπογραμμι
στεί καί νά συμπληρωθεί, ώστε νά γίνει 
αντιληπτό πώς δεν πρόκειται γιά φιλοσο
φική άλλά γιά ποιητική παραστατική το- 
ποθέτησή του»*3 .

"Ετσι, μέ τή λέξη προβληματισμός δέν 
πρέπει νά εννοούμε μιά στεγνή έγκεφαλι- 
κή έποπτεία πάνω στό κοινωνικό είναι καί 
τό κοινωνικό γίγνεσθαι γενικά. Ούτε μιάν 
άποκλειστικά νοητική διερεύνηση φαινομέ
νων καί ροπών μέσα σ’ έναν άπλουστευμέ- 
νον κοινωνικό περίγυρο, δπου τό άτομο 
βρίσκεται διαλυμένο μέσα στις έξωτερικές 
καταστάσεις ή είναι ένα άντρείκελλο, χω
ρίς δικό του έσωτερικό κόσμο καί χωρίς 
βούληση, υποταγμένο σέ νόμους ανάλο
γους μέ κείνους πού διέπουν τήν κίνηση τών 
μορίων σ' ένα ρευστό. "Ενας τέτοιος προ
βληματισμός θά δημιουργούσε έργα νεκρά 
άπό καλλιτεχνική άποψη. Έ ργα πού θά 
ήταν λογικά κατασκευάσματα, ικανά ίσως 
νά προκαλέσουν τό ένδιαφέρον τής νοητι- 
,κής λειτουργίας, άλλά άνίκανα νά δονή
σουν τον ψυχικό κόσμο σαν σύνολο.

Άλλά την άκριβή φύση καί τη λειτουρ
γία τού προβληματισμού τού Ρίτοου, έλπί- 
ζουμε πώς θά τή δείξουμε πιο κάτω μέ 
άναφορές στα ίδια τά έργα του. Γιά την 
ώρα μάς φτάνει νά πούμε πώς ό προβλη»- 
ματισμός αύτός εμφανίζεται πάρα πολύ 
νωρίς στην ποίηση τού Ρίτσου κ* έξακο- 
λουθεΐ, ώς τά πιο πρόσφατα έργα του, 
ν’ αποτελεί τό δυναμικό χαρακτηριστικό 
της. Κι ακόμα;, πώς δέν περιορίζεται ά- 
πλώς στην όρθη τοποθέτηση τών προβλη
μάτων, άλλα άναζητεΐ κ’ ύποδείχνει καί 
σωστές λύσεις.

(2 )  Β λ . Γκεόργκ Λούκατς: «Μελέτες yux τόν 
εύρωπαΐχίδ ρεαλισμό», ’Εκδοτικό 'Ινστιτούτο ‘Αθη
νών, ’Αθήνα 1/957, σελ. 265 .

(3 )  "Οπου και π*ό πάνω, σελ. 264 .
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Σχηματικά, θά μπορούσαμε να κατατά
ξουμε τα θέματα δπου άσκεΐται ό προβλη
ματισμός αυτός σέ δυο βασικές κατηγο
ρίες: α) Προβλήματα πού άναφέρονται 
στην κοινωνική ύπαρξη και δράση του άν- 
θρώπου καί στις ιδέες του. β) Προβλήμα
τα πού άναφέρονται στον έσωτερικό κό
σμο του άνθρώπου, στά συναισθήματα καί 
τις άντιδράσεις του. Στο κοινό σημείο έ- 
παφής αυτών των δυο κατηγοριών βρίσκε
ται ή άναζήτηση της όμορφιάς πού υπάρ
χει στο κάθε θέμα, μέ κέντρο πάντα τον 
άνθρωπο. Σ κοπός δηλ. πού κάθε φορά το
ποθετείται ένα πρόβλημα κι άναζητιέται ή 
λύση του, δεν είναι απλώς ή κοινωνική 
τους σκοπιμότητα, άπό κοινωνιολογική ή 
φιλοσοφική άποψη, άλλα μαζί μ* αυτήν 
καί πέρα άπ’ αυτήν, ή αισθητική αξιολό
γηση καί προβολή τους. Κι ακόμα, αυτό 
γίνεται γιατί στήν «κοινωνική έπιταγή», 
δπως τήν ονόμαζε ό Μαγιακόφσκυ, αντι
στοιχεί μιά περίσσεια αισθήματος, ένας 
πλούτος βιωμάτων, πού κινεί τό λόγο καί 
ένσαρκώνεται σ’ αυτόν. (Βλέπε χαρακτη
ριστικά τό ποίημα «"Οχι Πολιτική» πού 
δημοσιεύεται σ* άλλη σελίδα).

Για νά άντιληφθουμε καλύτερα τον τρό
πο μέ τον όποιο τοποθετούνται τα προβλή
ματα καί προκύπτουν οί άνάλογες λύσεις, 
άς δούμε μερικά άπ’ αυτά μέσα στά έργα 
του ποιητή: Καί πρώτα-πρώτα, τό πρό
βλημα τής συμμετοχής στον άγώνα για 
ένα καλύτερο αύριο. Είναι ένα πρόβλημα 
πού τό συναντάμε σ’ .όλα σχεδόν τά έργα 
του Ρίτσου.

Τό νεαρό άτομο πού μιλάει στο ποίημα 
«Διέξοδος» λ. χ., τής πρώτης συλλογής, 
«Τρακτέρ», δέν περιορίζεται απλώς στο νά 
εκφράζει τήν άφοσιωσή του στήν ποίηση. 
Ούτε βλέπει τήν προσήλωσή του σ’ αυτήν 
απλά καί μόνο σαν μιά διέξοδο. Τήν άτο- 
μική του αυτή κλίση, τή συνδέει μέ ολό
κληρη τήν άντίληψή του γιά τον κόσμο* 
καί μέ τή δική του θέση μέσα σ’ αυτόν. 
ίΓιά τούτο καί ή προσωπική του αυτή διέ
ξοδος είναι ταυτόχρονα καί ό τρόπος συμ
μετοχής του στον κοινωνικό άγώνα.

"Η μάνα κι ό γιος στά «Γράμματα γιά 
τό μέτωπο» καί «Γράμματα άπ’ τό μέτω
πο» («Πυραμίδες») έχουν τούς δικούς τους 
λόγους πού τούς σπρώχνουν στήν κοινω
νική πάλη.. Δέν είναι μόνο ό πόλεμος. Αυ
τός μέ τή δυστυχία πού φέρνει δημιουργεί 
τήν άφορμή. Τό βασικό κίνητρο είναι ή 
ταξική τους θέση, καί τά προσωπικά τους 
βάσανα

«Μονάχη μου σ’ ανάθρεψα. Σά σκύλα 
σφουγγάριζα, ξενόπλενα, μοχτούσα, 
πουρνο πουρνό άνηφόριζα για ξύλα 
στο χιονισμένο δάσο, στο οουνό 
κι άλλη άμοιβή πιο πλούσια δέ ζητούσα 
άπ’ το χαμόγελό σου τ ’ αύγινό.

Και τώρα σαν άφέντες γιε μου μπήκαν 
σ* άρπαξαν καί σε πεταξαν στη μάχη.
• · · · · ·  · · · · · · · · · · ·
Τό δάκρυ μου στεγνώνει στη ματιά 
μούρχονται λόγια αλλόκοτα στο στόμα 
κι ανάβω άπό μιαν άγνωστη φωτιά.

Στο ποίημα «Εξήγηση», τής ίδιας συλ
λογής ή στή «Σονάτα του Σεληνόφωτος» 
ή άνάγκη τής συμμετοχής στον κοινωνικό 
άγώνα προβάλλει σάν λύτρωση καί διέ
ξοδος άπό τον έφιαλτικό κόσμο πού δη
μιουργεί ό ξεπεσμός, ή παρακμή, τό κλεί
σιμο του άτόμου στον έαυτό του. Στον 
«Επιτάφιο» πάλι, ή στά «Χορικά άπ’ τή 
Μάνα», οί μητέρες παίρνουν στις τάξεις 
τών άγωνιστών τή θέση τών σκοτωμένων 
παιδιών τους. 'Ενώ στά ποιήματα «Πίσω 
άπ* τό τελευταίο σύνορο», «Παραμονές ή
λιου»,. «Άνυπόταχτη πολιτεία», «’,Αποχαι
ρετισμός» καί στις «Γειτονιές του Κόσμου» 
ή πάλη γιά τήν κοινωνική απελευθέρωση 
συνδέεται όργανικά κι άναπόσπαστα μέ τό 
αίτημα τής έθνικής λευτεριάς καί μέ τις 
'ιδιαίτερες κάθε φορά συνθήκες τις όποιες 
όφίσταται καί στις όποιες άντιδρα τό κάθε 
συγκεκριμένο άτομο. ’Έτσι, τό πρόβλημα 
τής συμμετοχής στον κοινωνικό άγώνα δέν 
βρίσκεται ποτέ τοποθετημένο γενικά, σάν 
ένα κοινωνιολογικό αίτημα, άλλά σάν ά
νάγκη γιά τό άτομο. ^Ανάγκη» καί λύτρω
ση πού πηγάζουν «φυσιολογικά» μέσα άπό 
ένα σύνολο γενικών καί προσωπικών συν
θηκών, οί όποιες καθορίζουν καί τήν ειδι
κή θέση του μέσα στον άγώνα αυτόν.

Τό γεγονός όμως πώς ή πάλη γιά ένα 
καλύτερο αύριο άποτελεΐ πηγή λύτρωσης 
καί ψυχικής υγείας γιά τό άτομο, δέν γί
νεται άφορμή νά παραβλέπονται οί εσωτε
ρικές συγκρούσεις καί οί άντιδράσεις τών 
άγωνιστών πού παίρνουν μέρος σ’ αυτήν, 
είτε οί ταλαιπωρίες, τά βάσανα κ’ οί θυ
σίες στις όποιες υποβάλλονται. ’Έτσι, στον 
«Επιτάφιο» καί στά «Χορικά άπ’ τή Μά
να» ή λύτρωση πού βρίσκουν οί μητέρες 
στήν πάλη δέν κάνει λιγότερο τραγικό τό 
θάνατο τών παιδιών—άγωνιστών.

Τό «Γράμμα στο Ζολιό - Κιουρί» είναι 
άπό τήν άποψη τούτη μιά «Μαύρη Βίβλος» 
πού καταγγέλλει μέ τον παραστατικότερο 
τρόπο τά βάσανα πού πέρασαν οί άγωνι- 
στές στις εξορίες, στο Μακρονήσι, στις φυ
λακές.

Στον «’Ακροβολισμό» κύριο θέμα είναι 
ή νίκη του άγωνιστή πάνω στις εσωτερι
κές του άντιδράσεις καί συγκρούσεις.

« Ό  δρόμος πού πήραμε, αδερφέ μου, δεν 
εχει πίσω. /  Πίσω για μας είναι μονάχα ό 
θάνατος. /  Μπροστά, μπορεί καί πάλι νάναι ο 
θάνατος. /  "Ενας άλλος Θάνατος μέσα στον ή
λιο, αδερφέ μου, πουναι σαν τη ζωη.

Αλλα λόγια δέν χρειάζονταν. Σωπάσαμε. 
/ ’Έ κανε πολύ κρύο κείνες τις μέρες. Κ ’ ήταν 
δύσκολο /  μέ τόσο κρύο νά ονειρεύεσαι τον
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ήλιο, Πιότβοο τον ϊφτιαχνβς /  αε αποκόμμα
τα άπό παλιές εφημερίδες /  με στατιστικές 
βιομηχανικής ανάπτυξης ξένων χωρών, /  μέ 
ξεσκισμένες σημαίες που δεν μπορούσαν πιά 
να ντύσουν κανέναν. /  Τδ καταλάβαινες. Κ ’ 
επέμενες. Νά ζεσταθείς. /  Έ ν α ς ήλιος, έλε
γες, ξεπεζεύοντας άπ* τα βουνά /  κ* οί μεγά
λες ώρες χτυπώντας τις άσπίδες τους στά 
τείχη /  αυτός δ χάλκινος θόρυβος πού αν δεν 
ήταν οριστική άπόκριση /  έφραζε τουλάχιστο 
τ ’ αυτιά. Λεν άκούγονταν κάτι ψίθυροι /  μι
κροί, πολύ μικροί μά πού ωστόσο δεν τούς 
έλειπε ή δύναμη /  κι άμα τούς άκουγες άπδ 
πολύ κοντά /  ήταν σάν ένα δάχτυλο πολύ 
κοντά στά μάτια σ ο υ / πού σου κρύβει τον 
ούρανό, τα δέντρα, τήν πολιτεία, τούς φίλους...

Τότε ήταν που αύτοκτόνησε ο Λεύτερης. /  
Καί κανένας δέ οώτησε γιατί —  σάμπως νά 
ξέραμε καλά τούς λόγους. /  "Ολα τ ’ άλλα 
ήταν γνωστές προτάσεις. Είμαστε άρκετά πε
ρήφανοι /  γιά νά τις άποφεύγουμε. Κι άρκετά 
κουρασμένοι γιά νά μην τις άγγίζουμε...»

«Το σύγνεφο κι ό ήλιος —  μισό τοπίο στο 
φως, μισό στη σκιά».

Στο «Ποτάμι κ* έμεΐς» τό πρόβλημα 
τούτο, καθώς καί τό όλο ζήτημα των σχέ
σεων του αγωνιστή μέ τό ρεύμα του λαϊ
κού κινήματος, άντικρύζεται από περισσό
τερες όπτικές γωνίες. Χάρη στο εύρημα 
της ένσάρκωσης των διαφόρων πλευρών 
του σέ ξεχωριστά πρόσωπα, (δπως ό Χρί
στος — τό έγωκεντρικό άτομο πού δέν 
μπορεί πιά νά συνταιριαστεί μέ τό «ποτά
μι» και το βλέπει αποξεραμένο, νεκρό — 
ό Πέτρος — ό προλετάριος αγωνιστής, πού 
στο πρόσωπό του φέγγει καί μιλάει τό 
«ποτάμι» — ή Μάρθα — ή κοπέλλα πού 
άπαντάει καταφατικά στη ζωή καί μεθάει 
απ’ τό όραμα του αυριανού κόσμου — 
κ. ά. ) ,  τό δλο ζήτημα του κοινωνικού άγώ- 
να μέ τά αίτια, τις διακυμάνσεις καί τις 
λαμπρές υποσχέσεις του έχει τοποθετηθεί 
μέ λαμπρή διαύγεια. Κι ακόμα πλατύτε
ρα καί συνθετικότερα άντικρύζεται τό ίδιο 
ζήτημα στις «Γειτονιές τού Κόσμου», τό 
σημαντικότερο έργο τού Ρίτσου. Είναι χα
ρακτηριστικό πώς ό προβληματισμός τού 
Ρίτσου πάνω στο ζήτημα της συμμετοχής 
του ατόμου στον κοινωνικό αγώνα;, πα
ρουσιάζεται πολύ πλατύτερος καί βαθύτε
ρος στά έργα πού δημιούργησε μετά τό 
1940 κι ακόμα περισσότερα στά μετά τό 
1950. Τό φαινόμενο δέν είναι τυχαίο. Συν
δέεται άμεσα μέ τά γεγονότα πού δια
δραματίστηκαν στον τόπο μας στά τελευ
ταία δεκαεφτά χρόνια κι αποδείχνει πόσο 
βαθιά μέσα στη ζωή έχει τις ρίζες του ό 
προβληματισμός αυτός. Ό  Ρίτσος, παίρ
νοντας ό Ιδιος προσωπικά μέρος στις πε
ριπέτειες τής πατρίδας του καί τού λαού 
του, κ’ έχοντας «πάντα ανοιχτά, πάντα 
άγρυπνα τά μάτια τής ψυχής του», όχι 
μόνο άποθησαύρισε δλον έκεΐνο τον πλού

το των βιωμάτων πού έξωτερικεύτηκαν 
στά έργα του καί βάθυναν τον κοινωνικό 
προβληματισμό του, άλλά καί βρήκε τον 
τρόπο νά τοποθετήσει καί νά δώσει τη δι
κή του λύση οτό πρόβλημα τής έλληνικό- 
τητας μέσα στήν ποίηση. Φυσικά, ή έλλη- 
νικότητα ύπήρχε έκδηλη καί στά παλιότε- 
ρα έ.ργα του άρχίζοντας άπό τά «Τρα
κτέρ» καί φτάνοντας ώς τή «Δοκιμασίας». 
Ά λλά ή έλληνικότητα ύπήρχε έκεί περισ
σότερο σάν άτμόοφαιρα, σάν ένα περιβάλ
λον μέσα οτό όποιο άνάσαινε ή ποίησή 
του. Τή διαφορά τήν άντιλαμβάνεται κα
νείς συγκρίνοντας π.χ. ένα ποίημα τόσο 
διαηοτισμένο άπό τόν έλληνικό χώρο, δ
πως τό «Εμβατήριο του Ωκεανού» μέ τό 
τό «Χρονικό», ή τήν «Εαρινή Συμφωνία» 
μέ τό «Πρωινό "Αστρο» ή άκόμα καί τή 
«Ρωμιοσύνη» μέ τόν «Αποχαιρετισμός, γιά 
νά μην αναφέρω τις «Γειτονιές τού Κό
σμου». Στά έργα τούτα, τά κατοπινά, τήν 
έλληνικότητα δέ θά τήν βρούμε μόνο σέ 
άπειράριθμες λαμπρές εικόνες άπ’ τό έλ
ληνικό τοπίο, σέ κείνη τή βαθύτατη αίσθη
ση. τού ούρανου καί τής θάλασσας, τής 
κρυστάλλινης διαύγειας μιας νύχτας μέ 
φεγγαρόφωτο ή ένός άνοιξιάτικου δειλι
νού, άλλά καί στον έλληνικό τρόπο πού. 
σκέφτονται κ* αισθάνονται ό ποιητής και 
οί ήρωές του* στήν άπεικόνιση δχι μόνο 
του έλληνικου τρόπου ζωής στο χωράφι ή 
στο λιμάνι στο χωριατόπιστο ή στούς δρό
μους τής πολιτείας, άλλά καί στήν άπει
κόνιση τού τρόπου σκέψης καί συμπεριφο
ράς των Ελλήνων, στήν άπεικόνιση τής 
σύγχρονης ιστορίας τού τόπου, των πό
θων, των άγώνων καί των ηρώων τού ελ
ληνικού λαού. "Ετσι ό ελληνικός χώρος 
βρίσκει τό άνοιγκαΐο του συμπλήρωμα: 
τόν ελληνικό χρόνο.

Τό ίδιο πλατύτερος καί βαθύτερος πα
ρουσιάζεται ό προβληματισμός τού ποιητή 
στον τρόπο πού συλλαμβάνει τό δραμα τού 
αύριανοΰ κόσμου. ’Ενώ στά «Τρακτέρ» καί 
στις «Πυραμίδες» λ.χ. τό δραμα αυτό πα
ρουσιάζεται περισσότερο σάν μιά καλλιε
πής ρητορική προσπάθεια πού νομίζεις δτι 
επιδιώκει νά πείσει δχι μόνο τούς ακροα
τές, άλλά καί τόν ίδιο τόν όραματιζόμενο, 
στά πρόσφατα έργα τού ποιητή, τό δραμα 
αυτό παρουσιάζεται μέ τή σιγουριά καί 
τήν απλότητα μιας πραγματικά υπαρκτής 
εικόνας. Κι άκόμα, ένώ τότε στο κέντρο 
τού όράματος βρισκόταν λίγο πολύ ό ίδιος 
ό ποιητής, τώρα τό όραμά του έχει δια
στάσεις οίκουμενικότητας. Δέν έχω έδώ 
τό χώρο πού θά χρειαζόταν γιά νά παρα
θέσω τις άπαραίτητες γιά τή σύγκριση πε
ρικοπές. θ ά  παρακαλοΰσα δμως δσους έν- 
διαφέρονται νά συγκρίνουν μόνοι τους τά 
ποιήματα «Πεποίθηση», «Ώ δή στή Χαρά», 
«Αισθητική», «Καταδίκη» απ’ τή συλλογή 
«Πυραμίδες» μέ τό κομμάτι «Ή Μάρθα 
κ* ή χώρα μέ τις εύτυχισμένες καμινάδες»
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άπ* τό «Ποτάμι κ’ έμεϊς», ή τό τελευταίο 
μέρος άτι* τό «Γειά σου Βλαδίμηρε Μα- 
γιακόφσκυ» καί θά δουν πόσο μεγάλη 
είναι ή διαφορά. Μ* άνάλογο εύρος καί 
οίκουμενικότητα τοποθετείται στά πρόσφα
τα έργα του καί ή άντίληψη γιά την πε
ριφρούρηση της Ειρήνης. Στά «Γράμμα
τα γιά τό Μέτωπο» καί «Γράμματα από 
τό Μέτωπο» λ.χ., τό πρόβλημα του πο
λέμου τοποθετείται πάνω στη Φάση του 
τί ό πόλεμος άφαιρεΐ από τούς άνθρώπους 
καί ή ανάγκη τής ειρήνης προβάλλει έμ
μεσα σάν τρόπος αποκατάστασης ή αναί
ρεσης των πολεμικών καταστροφών και 
δεινών. Ένώ στά πρόσφατα έργα του ποιη
τή ή ειρήνη; προβάλλεται ή ίδια σάν θέση, 
όχι άπλά σάν άντίθετο του πολέμου, αλλά 
σάν απαραίτητη προϋπόθεση γιά τό φτιά- 
ξιμο μιας όλο καί πιο καλής ζωής. Κι 
άκόμα, ένώ στις «Πυραμίδες» τό πρόβλη
μα τής ε-ίρήνης έχει τοποθετηθεί σε συσχε
τισμό με την ταξική θέση μιας προλετα
ριακής οικογένειας, στο «Γράμμα στον Ζο- 
λιό Κιουρί» λ.χ., τοποθετείται σέ συσχετι
σμό με τα πεπρωμένα ολόκληρου του έ
θνους καί στον «Αποχαιρετισμό», στο 
«Πρωϊνό "Αστρο» καί στο τελευταίο ποίη
μα τής «Αγρυπνίας» σέ συσχετισμό με τα 
πεπρωμένα ολόκληρης τής άνθρωπότητας.

Άναφερθήκαμε ώς τώρα μονάχα σέ με
ρικά άπ’ τά προβλήματα που υπάγονται 
στην .κατηγορία τής κοινωνικής ύπαρξης 
καί δράσης του ανθρώπου (καί μάλιστα 
χωρίς διόλου να τά έξαντλήσουμε),, έπει- 
δή αυτή ακριβώς ή ουσιαστικότατη πλευ
ρά τής προσφοράς του Ρίτσου διαρκώς 
άποσιωπάται. Ωστόσο δέν είναι μικρότε- 
ρης σημασίας ό προβληματισμός του στην 
περιοχή του έσωτερικου κόσμου του αν
θρώπου. Τό θέμα αυτό τό θίξαμε κάπως 
πιο πάνω δταν άναφερθήκαμε στις εσωτε
ρικές συγκρούσεις καί αντιδράσεις τών α
γωνιστών. θ ά  ήταν σκόπιμο ίσως νά δού
με πώς αντιμετωπίζεται ένα άλλο πρόβλη
μα τής περιοχής αυτής: τό πρόβλημα τής 
μοναξιάς. Καί τούτο, όχι μονάχα γιατί τό 
συναντάμε σέ πάρα πολλά έργα του Ρί
τσου, αλλά καί γιατί τό πρόβλημα αυτό 
πιάνει πάρα πολύ χώρο σ’ ολόκληρη τή 
σύγχρονη ποίηση γενικά. Αλλά ένώ στά 
έργα άλλων ποιητών τό συναντάμε συχνό
τατα τοποθετημένο γενικά κι άφηρημένα, 
σάν μιά απλή έξωτερίκευση ένός ψυχικού 
βάσανου, ποτέ δε θά τό συναντήσουμε έτσι 
στην ποίηση του Ρίτσου. Αντίθετα,, θά τό 
βρούμε πάντα τοποθετημένο σάν μιά πλευ
ρά καί συνέπεια τών γενικότερων συνθη
κών κοινωνικής καί άτομικής ζωής, πού 
είτε όδηγουν τον άνθρωπο στή μόνωση 
είτε τον άπειλοΰν μέ τή μόνωση. Γι αυτό 
καί τό ίδιο πρόβλημα άντικράζεται κάθε 
φορά άπό διαφορετική σκοπιά, σέ συσχετι
σμό μέ τις ιδιαίτερες έκφάνσεις του γενι
κού κακού καί τις ιδιομορφίες τής κάθε

ξεχωριστής, άτομικής περίπτωσης. Ά λ- 
λοιώς, λ.χ., βρίσκεται τοποθετημένο τό θέ
μα τής μοναξιάς στό ποίημα «Διέξοδος» 
(«Τρακτέρ»), άλλοιώς στήν «Εξήγηση» 
(«Πυραμίδες»), άλλοιώς στή μάνα του 
«Επιτάφιου» κι άλλοιώς στό «Τραγούδι 
τής Αδερφής μου», ή στό «Εμβατήριο 
του ’Ωκεανού» ή στον «Ξένο» («Δοκιμα
σία»). Όλότελα διαφορετική είναι ή σκο
πιά πού άντικρύζουμε προσωποποιημένο 
στον Χρίστο («Τό ποτάμι κ’ έμεΐς»), στον 
Ταμία του «Χρονικού», στή Γυναίκα τής 
«Σονάτας του Σεληνόφωτος». Κι άλλοιώς 
πάλι τό βλέπουμε τοποθετημένο — ή μάλ
λον έκμηδενισμένο — στον «Αποχαιρετι
σμό». Ακόμα καί τό «Πρωινό ’Άστρο (άπό 
μιάν άποψη) είναι στό βάθος του ένα άνά- 
βρυσμα χαράς μπροστά στήν κατάργηση 
τής βιολογικής μοναξιάς, κατάργηση πού 
προιγμοττοποιεΐται μέ τή γέννηση του παι
διού.

Κάθε μιά άπ’ τις πιο πάνω περιπτώσεις 
εκπροσωπεί καί μιά διαφορετική έκφανση 
του ίδιου προβλήματος, καθορισμένη, άπό 
ένα διαφορετικό σύνολο έξωτερικών καί 
έσωτερικών συνθηκών μέσα στον άνθρώ- 
πινο κύκλο.

Κι όπως διαφορετική κάθε φορά είναι ή 
τοποθέτηση, διαφορετικές είναι καί οί λύ
σεις πού δίνονται, βγαλμένες «φυσιολογι
κά άπ’ αυτό τό διαφορετικό σύνολο συν
θηκών.

’Έ τσι τό νεαρό άτομο του ποιήματος 
«Διέξοδος» όταν άφοσιώνεται στήν ποίηση 
λέει ότι πάσχει άπό μοναξιά. Αλλά είναι 
χαρακτηριστικό πώς δέν στέκει διόλου σέ 
μιάν ούδέτερη έκφραση τής ψυχικής του 
κατάστασης. Τή συνδέει μέ τό γύρω του 
κόσμο κ’ έντοπίζει σ’ αυτόν τις αίτιες της. 
Γι αυτό καί πίσω άπ’ τις στροφές πού 
άπεικονίζουν μέ τά πιο μελανά χρώματα 
τις διάφορες όψεις του κοινωνικού κακού, 
πίσω άπό τη γεμάτη άλγος κραυγή τής 
μοναξιάς, προβάλλει ρωμαλέα ή άντίστα- 
ση·, ή ενεργητική συμπεριφορά κ’ ή άνα- 
ζήτηση τής λύσης. ‘Ό σο κι άν τό άτομο 
εδώ, βρίσκει τή διέξοδο σέ μιάν ένασχόλτμ 
ση πού όχι άπλώς του ταιριάζει, άλλά πού 
ισχύει μονάχα γι αυτό, ή λύση δέν είναι 
άτομική, άλλά κοινωνική. Γιατί καθορίζει 
στό άτομο την περιοχή άπ’ την όποιος λυ
τρωμένο τό ίδιο, θά συμβάλει στή γενική 
σωτηρία καί λύτρωση.

«Τή σημασία πού έχει ή λύση αύτή, τότε 
μόνο μπορεί νά την άντιληψθεΐ κανείς, 
όταν συγκρίνει τό τελευταίο τετράστιχο 
του ποιήματος εκείνου:
Καί τότε εγώ ο  ανίσχυρος στή μέση να σταθώ 
καί νάχω κύκλο πάνοπλους αντάρτες μου τους

[στίχους,
νά οάζω τ ’ άστρα κράνος μου στο μέτωπο τ ’

[ορθο
κι ατρόμητα νά προσπερνώ τών μα/ητώ ν τους

[στίχους».
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{ιέ τούς ώραιότατους, βέβαιος στίχους του
Σεφέρη

«Τ ο ζεστό νερό μού θυμίζει κάθε πρωί 
πώς οεν έχω τίποτε άλλο ζωντανό κοντά μου».

πού έκφράζουν μιά γεμάτη τραγικότητα, 
άλλα ουδέτερη άρνηση πού δεν όδηγεΐ 
πουθενά. Κι όταν τό συγκρίνει μέ τούς 
άπό άνάλογη διάθεση, βγαλμένους στίχους 
του Άναγνωστάκη

«Γιατί ή ποίηση δεν είναι ό τρόπος να μιλη-
[σουμε,

άλλα ό καλύτερος τοίχος να κρύψουμε το πρό-
[σωπό μας».

ή σημασία του γίνεται ακόμα πιο έκδηλη*.
Στον «Επιτάφιο» πάλι, ή μοναξιά dWi- 

κρύζεται άπό άλλη σκοπιά. Γενεσιουργό 
της αίτιο είναι οί ίδιες κοινωνικές δυνά
μεις, πού έδώ όμως λειτούργησαν διαφορε
τικά. Τό άτομο, ή ?μάνα, δεν κινδυνεύει 
ν’ απομονωθεί εξ αιτίας τής έμμεσης 
έπενέργειας των όρων ζωής πάνω στον 
ψυχικό της κόσμο (τούτο γιατί ή ταξική 
της θέση δέν τής τό επιτρέπει — άς θυμη;- 
θουμε χαρακτηριστικά τη συζήτηση κείνων 
των δυο δικηγόρων, ένός γιατρού κ* ένός 
ξυλέμπορα στο «Χρονικό»), άλλά έξ αι
τίας τής βίαιης κοινωνικής σύγκρουσης 
πού όδηγεΐ στο φόνο τού γιοΰ της. Στήν 
ούσία τό πρόβλημα είναι τό ίδιο. (Τό άτο
μο ανακαλύπτει δτι βρίσκεται έρη-μο). Κι 
δμως, οί όλότελα διαφορετικές συνθήκες 
τό κάνουν νά φαίνεται διαφορετικό. ’Ανά
λογα ίδια και ταυτόχρονα διαφορετική εί
ναι καί ή λύση πού δίνεται

«Λες πλάγι μας περνούν πολλοί, περνούν κχ-
[οαλλχρέοι

ολοι στητο'ί καί δυνατοί καί σαν καί σένα ώ-
[ραίοι.

· · ·  φ ·  ·  · · ·  · · ·  ·  ·  ·  ·  · · ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·

Καί γώ ή φτωχή καί γώ ή λιγνή μεγάλη
[μέσα σ’ ολους

μέ τά μεγάλα νύχια μου κόβω τή γης σέ
[σβώλους.

Καί τους πετάω κατάμουτρα στους λύκους και
[στ’ αγρίμια

πού μούκαναν τό κρύσταλλο τής όψης σου συν-
[τρίμιχ.

Κ ι άντίς τ ’ άφταιγα στη (ha μου νά γδέρνω*
[οες, οαοιζω

καί πίσω άπό τά δάκουά μου τον ήλιο άντι-
[κρύζω».

Ετούτη ή μάνα τού 1935, βρίσκει τό 
δρόμο πού τής καθορίζεται όχι άπό τήν 
τέτοια ή άλλη διάθεση ή πρόθεση τού 
ποιητή, άλλά άπό τήν ίδια τήν κοινωνική 
της υπόσταση, άπό τήν ιδιοσυγκρασία της 
κι άπό τη φύση τού ίδιου τού χαρακτήρα 
τής μοναξιάς της. ’Αλλά πόσο μόνη της 
είναι στο δρόμο αύτόν, τό βλέπουμε άργό-

τερα, δταν ή άλλη μάνα των «Χορικών» 
βρίσκεται, έξ αιτίας των διαφορετικών κοι
νωνικών συνθηκών, περιστοιχισμένη· άπό 
πολλές άλλες, πού δμοια πληγωμένες πο
ρεύονται στόν ίδιο δρόμο τής κατάφασης. 
'Ό λες έχουν τόν προσωπικό τους πόνο σαν 
ένα μέρος τού γενικού πόνου, κι ό σταυ
ρός τής κάθε μιας είναι μαζί καί σταυρός 
δλων.

Ανάλογα διαφορετικό παρουσιάζεται τό 
πρόβλημα τής μοναξιάς τού άτόμου στο 
«Τραγούδι τής Αδερφής μου» ή στόν «·=.έ- 
νο» ή στο «Εμβατήριο τού Ωκεανού», 
δπου ό ποιητής άπεικονίζοντας τή μόνωση 
πού δημιουργεί ό άδερφικός κι ό έρωτικός 
πόνος ή ή ρευστότητα τής ζωής, λυτρώνε
ται ξεφεύγοντας, στρέφοντας τήν καθημα- 
γμένη αισιοδοξία του προς τήν άπροσδιό- 
ριστη υπόσχεση! τού φα>τός πού λάμπει πέ
ρα άπ* τόν πόνο, σέ μιά περιοχή έλευθε- 
ρίας χωρίς δριο.

Στόν Ταμία τού «Χρονικού» ή μοναξιά 
κυκλώνει τόν ποιητή ή τό άτομο πού έχον
τας πρωτοπορειακήν άντίληψη τού κοινού 
χρέους, νοιώθει τό ίδιο ένα είδος «ένοχής» 
γι αύτή τή γνώση του άνεξόφλητου χρέους 
τών άλλων. Ό  δρόμος γιά τή διέξοδο περ
νάει άκριβώς μέσα άπ* τήν πράξη πού 
επωμίζεται τις ευθύνες καί τήν παραδοχή 
πώς τό χρέος είναι δλο δικό του. Κι δσο 
κι άν έτσι μόνο μπορεί πραγματικά νά 
πλησιάσει πάλι τούς άλλους θυμίζοντάς 
τους τό χρέος δλων, αυτό δέν παύει νά βα
ραίνει πρώτα αύτόν έξ αιτίας τής ίδιας 
τής πρωτοποριακής του θέσης.

Ή γυναίκα τής «Σονάτας» πάλι, άντιμε- 
τωπίζει ένα άλλο είδος μοναξιάς, κλεισμέ
νη καθώς είναι στόν ένδοσκοπούμενο χώρο 
τής παρακμής δπου τά πάντα έχουν φθα
ρεί άπ* τήν έλλειψη άνανέωσης, δπου τά 
άντικείμενα καθημερινής χρήσης άποχτοΰν 
εφιαλτικές ιδιότητες, άλλά και δπου ύπάρ- 
χουν σπάνιες άττοχρώσεις τραγικής ομορ
φιάς περιμένοντας νά άνακαλυφθούν:

Ι£Γ άλήθεια, δεν είναι λίγες οι φορές πού 
ανακαλύπτω εκεί στο βάθος τού πνιγμού /  κο- 
ράλια καί μαργαριτάρια καί θησαυρούς ναυα- 
γισμένων πλοίων /  απρόοπτες συναντήσεις και 
χτεσινά καί σημερνά καί μελλούμενα /  μιαν 
επαλήθευση σχεδόν αιωνιότητας, / . . . /  μονάχα 
πού δεν ξέοω νά τά δώσω —  όχι, τά δίνω — /  
μονάχα που δεν ςέρω αν μπορούν νά τά πάρουν 
—  πάντως εγώ τά δίνω.

'Ωστόσο, έδώ ή λύση δέν βρίσκεται στήν 
ίδια τή γυναίκα, άλλά στο άλλο πρόσωπο 
πού δημιουργεί ή τέχνη τού ποιητή, στο 
παληκάρι,, πού είναι ένας τόσο εύγλωττος 
άντίλογος, όσο είναι καί βωβός. Κι άπό 
τούτη τήν άποψη, νομίζω, πώς τά τελευ
ταία λόγια τής γυναίκας άκούγονται πα
ράταιρα σέ σχέση; μέ τά προηγούμενα. Και 
δίνουν τήν εντύπωση μιάς λύσης βεβια
σμένης. Αντίθετα, στο «Ποτάμι κ* εμείς»
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ή λύση βγαίνει πολύ πιο φυσιολογικά. 
Γιατί >κ’ έκει ό άντίλογος στο μοναχικό, 
έγωκεντρικό πρόσωπο, τό Χρίστο (πού ξα- 
νακλείνεται στον έαυτό του καί στην από
γνωσή του έπειτα άπό μιάν άποτυχημένη 
έξοδο στόν κόσμο, κι ανίκανος να «συν
ταιριαστεί μέ τό ποτάμι» σκορπάει όλόγυ- 
ρα τήν άπαισιοδοξία), βρίσκεται έξ όλο- 
κλήρου στ* άλλα πρόσωπα τού ποιήματος, 
τή Μάρθος, τον Πέτρο καί τον Ποιητή. 
"Ενας άλλος αντίλογός του μας δίνεται 
στο πρόσωπο του Αυξεντίου - Ρίτσου, στόν 
«Αποχαιρετισμό». ’Εδώ τό πρόβλημα τής 
μοναξιάς έκμηδενίζεται σάν τέτοιο, μέ τον 
πιο πανηγυρικό τρόπο. Ή έγκατάλειψηι 
του Αυξεντίου άπ’ τους συντρόφους του, 
μέσα στή σπηλιά, ό άμεσα άπειλούμενος 
φρικτός σωματικός θάνατος, ρίχνουν ένα 
ακραίο φως στο πρόβλημα. Ό  Αυξεντίου 
όλομόναχος πιά βρίσκεται σε μιάν υπέρ
τατη στιγμή ένώπιος ένωπίω μέ τον έαυτό 
του καί τον κόσμο. ’Αλλά ακριβώς σ’ αυτή 
τή στιγμή, ή μοναξιά καταργειται ολο
κληρωτικά. Δέν βρίσκει χώρο νά υπάρξει 
γιατί ή ώς τή θυσία προσήλωση στο ίδανι-· 
κό της λευτεριάς, ανοίγει μιά δίοδο « ι ο
λόκληρος ό κόσμος μέ τις αξίες του — 
άπό τις πιο μικρές ώς τις πιο μεγάλες — 
πλημμυρίζει τή σπηλιά καί τήν ψυχή του 
άνθρώπου, πού έχει βρει τον τρόπο νά 
συνταιριαστεί μέ τό ποτάμι. Γι αυτό κι ό 
θάνατος έδώ δέν είναι πιά θάνατος, αλλά 
ή πιο έντονη καί δραματική κατάφαση τής 
ζωής.

Βέβαια, τά έλάχιστα παραδείγματα πού 
άναφέραμε πιο πάνω, δέν έπαρκούν διό
λου γιά νά δώσουν μιά πλήρη εικόνα τού 
προβλημοττισμοΰ τού Ρίτσου. Κι ακόμα, 
φοβάμαι πώς έτσι δπως δόθηκαν κομματι
αστά — καθώς οί ίδιες οί άνάγκες μιάς 
στοιχειώδους άνάλυσης ένός τόσο όγκώ- 
δους έργου τό έπιβάλλαν — δέν κάνουν 
αρκετά φανερά τά ουσιαστικά χαρακτηρι
στικά του. Χρειάζεται λοιπόν νά τά συνο
ψίσουμε σέ μιά σύντομη ανακεφαλαίωση.

α) Ό  προβληματισμός πού μάς απα
σχολεί έδώ δέν είναι κοινωνιολογικός ή 
φιλοσοφικός αλλά ποιητικός. Δέν τοποθε
τεί ποτέ τά προβλήματα μόνο πάνω στή 
γενική βάση ένός κοινωνικού συνόλου. 
Αντίθετα, ξεκινώντας άπό τό δοσμένο 
κοινωνικό πρόβλημα, —ή άνακαλύπτοντάς 
το στήν πορεία τής έξωτερίκευσης ένός 
βιώματος — φέρνει τά άτομα αντιμέτωπα 
σ’ αυτό, περιλαβαίνοντας μέσα στήν πε- 
ριοχή του τήν ολότητα τών κοινωνικών 
καί ατομικών σχέσεων. ’Αντικείμενό του 
έχει ολόκληρη τήν άλληλοδιαπλοκή τών 
καταστάσεων καί διαθέσεων, παίρνοντας 
ύπ’ όψη του δλα τά στοιχεία, 'άπ’ τήν οι
κονομική υπόσταση τού ατόμου μέσα σέ 
μιά δοσμένη όμάδα ώς τά βίαια τινάγμα- 
τα τού υποσυνείδητου.

β) Δέν είναι έπίπεδος κι αναλυτικός άλ- 
λά πολυεδρικός καί συνθετικός. Παρου
σιάζει τό κάθε πρόβλημα όχι μόνο του, 
ξεκομμένο, άλλά πάντα σέ συσχετισμό μέ 
άλλα προβλήματα καί καταστάσεις, μέ
σα σ’ έναν όρισμένο χώρο καί όρισμένο 
χρόνο. Τό αίτημα τού Χέγκελ γιά τήν πα
ρουσίαση τής «όλότητας τών αντικειμέ
νων» στήν τέχνη, έκπληρώνεται έδώ 
μέ τήν ολοκληρωμένη καί συνθετική 
απεικόνιση προσώπων καί προχγμάτων. 
’Έ τσι σέ κάθε ένα άπό τά μακρό
πνοα έργα τού ποιητή, ό προβλημα
τισμός του περιλαβαίνει όλόκλήρες κατη
γορίες θεμάτων, άρχίζοντας άπό τά «αι
ώνια» θέματα τού έρωτα, τής χαράς, τού 
θάνατου, καί συνδυάζοντάς τα μέ τά «έ- 
πικαιρικά», μέ τον άγώνα γιά καθημε
ρινό ψωμζ τήν περιφρούρηση τής ειρήνης, 
ή τήν διαμαρτυρία γιά τήν έκτέλεση τών 
Ρόζεμπεργκ. Μέ τον τρόπο αύτό, οί κοι
νές γιά όλους τούς άνθρώπους άπαιτή- 
σεις τής ζωής, (ή οί υποχρεώσεις τους άν- 
τίκρυ στή ζω ή), συνταιριάζονται —κατά 
έναν πλή(ρως όργοινικό τρόπο— μέ τις ά- 
πόλυτα προσωπικές τους καταστάσεις. Κι 
αύτά, μέσα σ’ ένα χώρο χεροπιαστό», ό
που τά μικρά πράγματα τού κόσμου τού
του,—τό βαθούλωμα μιάς παλιάς πολυ
θρόνας, τό κελάΐδημα ένός πουλιού, τό 
άντιφέγγισμα τού ήλιου στο τζάμι, ή σκό
νη πάνω στο τραπέζι... δέν παίζουν διόλου 
άσή μαντό ρόλο."Ας θυμηθούμε λ.χ. πώς τό 
θέμα τής άτομικής χαράς άπ’ τή γέννηση 
τού παιδιού του στο «Πρωινό ’ Αστρο», 
συνταιριάζεται άπ* τή μιά μέ τά θέματα 
τής έλευβερίας, τής ειρήνης, τής ομορφιάς, 
τής σιωπής, τής έγνοιας γιά τά παιδιά 
όλου τού .κόσμου, κι άπ’ τήν άλλη μέ τό 
ονειρικό στοιχείο ένός φανταστικού ταξι
διού κάτω άτί’ τή θάλασσα, ή μέ τό ζων
τάνεμα ένός κόσμου όπου ή σκούπα καί 
άλλα άψυχα μιλούν καί κινούνται.

γ ) Δέν είναι μηχοχνιστικός κι άπριορι- 
στικός άλλά δ ι α λ ε κ τ ι κ ό ς .  Δέν κα
τατάσσει τό κάθε πρόβλημα σέ μιάν άπό 
τά πριν καθορισμένη, ήθική, γνωσιολογι- 
κή ή αισθητική κατηγορία, νιά νά προσ
παθήσει άπό 'κεΐ καί πέρα νά τό δικαιώ
σει ή νά τό καταρρίψει. ’Αντίθετα βλέπον- 
τάς το κάθε φορά μέσα στις συγκεκριμέ
νες συνθήκες πού τό δημιουργούν πα
ρουσιάζει τόσο τά «θετικά» όσο καί 
τά «άρνητικά» του στοιχεία.

Π.χ. ή συμμετοχή στήν κοινωνική πάλη 
δέν είναι μόνο «καλό», διέξοδος άπ’ τή 
μοναξιά καί πηγή λύτρωσης. Βέβαια, σέ 
τελευταία άνάλυσηι αύτό συμβαίνει πάντα, 
άλλά μονάχα σέ τελευταία άνάλυση. Για- 
τί στο μεταξύ ή συμμετοχή αυτή γίνεται 
μέ τή σειρά της πηγή νέων σωματικών πό
νων καί ψυχικών βασάνων. Καί πρέπει νά 
Κιπερνικηθούν μιά σειρά εσωτερικές συγ
κρούσεις καί άντιφάσεις, ώστε ό άγωνι-
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*στής νά φτάσει στό υψηλό έκεΐνο έπίπεδο 
συνείδησης που χαρίζει τή λύτρωση·. (*Α- 
κροβολισμός» — «'Αποχαιρετισμός»—«Χρο
νικό»). Και κάποτε αυτό τό ίδιο υψηλό 
έπίπεδο συνείδηση-ς γίνεται μέ τη σειρά 
του πηγή άλλης μοναξιάς, τής μοναξιάς, 
του πολύ προχωρημένου πρωτοποριακού 
άνθρώπου (περίπτωση Ταμία στό «Χρονι
κό»). Κι άντίστροφα, ή «μοναξιά», δεν 
είναι πάντα κι όλοκληρωτικά «κακό». Βέ
βαια, ή δράση της πάνω στό άτομο είναι 
πάντα φθοροποιός. ‘Ωστόσο μέ τό νά πα
ρέχει στό άτομο άπεριόριστη ευκαιρία έξο- 
νυχιστικοΰ έλέγχου των πραγμάτων ή ά- 
κόμα κ’ ένδοσκόπησης, όδηγει στην άνα- 
κάλυψη πραγμάτων πού ούτε καν θά μπο
ρούσε κανείς νά τά ύποπτευθεΐ, προ
ωθώντας έτσι δχι άπλώς την αύτογνω- 
σία άλλα την κοινωνική γνώση. (Περί
πτωση τής Γυναίκας στή «Σονάτα», ιδιαί
τερα ή περικοπή πού μιλάει για τό βυθό). 
’Έτσι, τό κάθε τι δέν είναι μόνο «καλό» 
ή μόνο «κακό», άλλα καί «καλό» καί «καν 
κό» σέ συσχετισμό πάντα μέ τις αίτιες πού 
τό δημιουργούν, τά άποτελέσματα πού 
αύτό έπιφέρει μέ τή σειρά του, καί τή 
σκοπιά άπ* τήν όποια τό άντικρύζει κα
νείς.

δ) Δέν είναι ούδέτερος, άπλά έξωτερι- 
κευτικός άλλα έ ν ε ρ γ ό ς καί μ ά 
χ η  τ ι ·κ ό ς. Δέν περιορίζεται σέ μιαν 

•ουδέτερη τοποθέτηση των προβλημάτων, 
άλλα άντίθετα παίρνει τήν άνάλογη· κάθε 
φορά θέσηι καί άναζητεί λύσεις. "Εχον
τας σαν άφετηρία τή συνειδητοποίηση των 
αιτημάτων τής έποχής, γ ν ω ρ ί ζ ε ι  
(δηλ. μελετάει κι αισθάνεται) καί β ι ώ- 
ν ε ι τή δράση τους πάνω στα ξεχωριστά 
άτομα, τις άντιδράσεις αύτών, καί τις στά
σεις πού τελικά υιοθετούνται άπ' αύτά. 
Έτσι, ό προβληματισμός τούτος δέν Ικα
νοποιεί μόνο τό αίτημα τού Τσέχωφ, «δτι 
ό καλλιτέχνης έχει μονάχα τήν ύποχρέωση» 
νά θέτει σωστά τά προβλήματα», αλλά καί 
τό συμπληρώνει μέ τό δτι «δ καλλιτέ
χνης έχει καί τήν ικανότητα νά προβάλ
λει μαζί σωστές άπαντήσεις καί λύσεις». 
Εννοείται, πώς οί λύσεις αύτές είναι λύ
σεις «άτομικές», μέσα στα πλαίσια τής 
γενι/κής κοινωνικής λύσης πού ισχύει γιά 
τό δοσμένο κοινωνικό πρόβλημα, κι άττο- 
τελούν έφαρμογές αύτής τής γενικής λύ
σης στις Ιδιαίτερες περιπτώσεις τρύ κάθε 
ενός άτόμου. (Τέτοιες είναι οί λύσεις πού 
δείξαμε λ. χ. στό ποίημα «Διέξοδος» ή 
στον «Επιτάφιο», δταν συζητούσαμε τό 
πρόβλημα τής μοναξιάς). Οί τέτοιες άτο
μικές λύσεις είναι τόσες για τό κάθε πρό
βλημα, δσα καί τά άτομα πού βρίσκον
ται άντιμέτωπα μ' αύτό. Γιατί καθένα έν- 
πασσόμενο μέσα στό κοινωνικό σύνολο πού 
πορεύεται προς τή γενική λύση, διαλέγει 
τή θέση πού περισσότερο προσαρμόζεται 
στήν ιδιοσυγκρασία του καί πού τού τήν

ύπαγορεύουν ή θέση του κ* οί δυνατότη- 
τές του.

ε) Ό  προβληματισμός αύτός πού 
φαίνεται άποκλειστικά προβληματισμός 
π ε ρ ι ε χ ο μ έ ν ο υ ,  είναι ταυτόχρονα 
καί προβληματισμός μ ο ρ φ ή ς  σ* δλα 
του τά χαρακτηριστικά. Ό  ποιητής, δου
λεύοντας γιά νά έξωτερικεύσει μέ πειστι
κά καλλιτεχνικό τρόπο τά βιώματα, τις 
συγκινήσεις καί τις Ιδέες του, οδηγείται 
στήν αισθητική τους άξιολόγηση, «καί άντι- 
μετωπίζει προβλήματα μορφής. "Ετσι υι
οθετεί ή άπορρίπτει προϋπάρχουσες μορ- 

ές ή δημιουργεί καινούργιες, ικανές νά 
νσαρκώσουν δτι έχει νά πει καί νά τό 

έκφράσουν μέ έπάρκεια. Μ* αύτό τό πρί
σμα πρέπει νά δούμε τό πέρασμα τού ποι
ητή άπό τούς παραδοσιακούς τρόπους 
στούς μοντέρνους, καί τό πέρασμα άπό 
τόν υποβλητικό — άλληγορικό λόγο τής 
«Δοκιμασίας» στόν άμεσο καί κοφτό των 
πιό πρόσφατων έργων του, καθώς καί τήν 
άξιοποίηση στοιχείων όπως «οί σκηνικές 
ύποδείξεις» ή παρουσίαση προσώπων πού 
συνδιαλέγονται μέσα στά ποιήματα κλπ. 
Γιά νά δείξουμε κάπως καλύτερα τόν 
τρόπο πού λειτουργεί αύτή ή έκφανση τού 
προβληματισμού του θ' άρκεστοΰμε σέ δυο 
μόνο παραδείγματα. Τό ένα είναι ή πιό 
κάτω περικοπή άπ* τό «Χρονικό» πού δεί
χνει πως λειτουργεί έκφραστικά ή συνθε- 
τικότητα τού προβληματισμού:

«‘Ό λα  αύτός τά πήρε επάνω του, νά εξο
μαλύνει /  τις σχέσεις των άλλων, νά τούς δώ- 
σει ενα πρόσχημα, νά πάρει /  αύτός τή δόξα 
τής Ουσίας. Τ ί ηρωισμός! — Κανένας δέν τόν 
είδε. Μάταιη ή χειρονομία του /  σάν ενα σύν
νεφο μενεξελι πού πέρασε άξαφνα στό φως 
τού ήλιογέρματος /  ισκιώνοντας δυο πλώρες 
καραβιών καί αιά λουρίδα άπ* τό λιμάνι, υπο
γραμμίζοντας /  τή λάμψη τών σπιτιών καί τού 
πελάγους, όταν οί άλλοι /  σκυφτοί τραβούσανε 
τήν τράτα κ’ έρρεε τό νερό χρυσό άπ’ τά δί
χτυα...1»

Έ δω  τό θέμα τού Ταμία, όπου τό τρα
γικό στοιχείο διαπλόκεται μέ τό σαρκα
σμό, συνταιριάζεται μέ τό θέμα μιάς λυ
ρικής εικόνας δειλινού στήν άκροθαλασ- 
σιά καί μέ τό θέμα τού άνθρώπινου μό- 
χθ°υ.

Τό δεύτερο, άναφέρεται στή δημιουργία 
άνθρώπων — συμβόλων τής έποχής μας.

Ό  ποιητής γυρεύοντας νά έκφράσει τή 
συγκίνησή του άπό τό σκοτωμό ένός ά- 
περγού στή Θεσσαλονίκη, δέν καταφεύ
γει σέ έτοιμα σύμβολα, τής Παναγίας ή 
τής ‘Εκάβης λ. χ., άλλά ύψώνει τό αιώνιο 
σύμβολο τής μάνας σέ μιά νέα μορφή πού 
φέρνει σ’ δλες τις όψεις της τή σφραγίδα 
τής έποχής μας. Τό ίδιο, γυρεύοντας νά 
παρουσιάσει μιάν όψη τού έσωτερικοΰ του 
προβληματισμού καί ταυτόχρονα τήν άν- 
τίληψή του γιά τόν κόσμο τής παρακμής, 
υψώνει ένα άλλο σύμβολο μέ τή γυναίκα
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τής «Σονάτας». To Ιδιο Ισχύει για όλα τά 
πρόσωπα πού συναντάμε στα ποιήματα 
του. Μπορούμε άδίστακτα να πούμε πώς 
ό Ρίτσος, μοιράζοντας τον έαυτό του έ
πλασε άνθρώπους τής έποχής μας, πού θά 
μείνουν σύμβολα.

Τό πρόβλημα τής μορφής δεν υπήρξε 
ποτέ κάτι άνεξάρτητο άπό τό πρόβλημα 
περιεχομένου πού συνοδεύει. Και πουθενά 
Ισως ό προβληματισμός του Ρίτσου δεν 
φαίνεται τόσο ξεκάθαρα, δσο στην έπιλο- 
Υή των έκφραστικών μέσων πού διαλέγει 
γιά νά έξωτερικεύσει δτι έχει νά πει. ’Ε 
δώ ακριβώς βρίσκεται ή πηγή τής συμ- 
φωνικότητας και τής όρχηστρικότητας πού 
πολύ σωστά παρατηρεί στον Ρίτσο ό Π. 
Σπανδωνίδη*ς. "Αλλο τώρα άν ό Ιδιος 
κριτικός, θέλοντας νά μιλήσει μόνο «γιά 
πράγματα πού παρουσιάζουν ιδιαίτερο έν- 
διαφέρον» παραλείπει «τις τόσες ποιητικές 
συλλογές πού ό ποιητής μάς έδωκε», (4) 
κ’ έτσι δεν λέει τίποτα γιά κείνο πού πρα
γματικά είναι ό Ρίτσος, ούτε και τεκμη
ριώνει τον όρισμό πού του έδωσε.

Έτσι, ό προβληματισμός του Ρίτσου 
δέν είναι άπλά καί μόνο μια νοητική διερ
γασία, άλλα μιά διεργασία πού κινεί 
τό σύνολο τών ψυχικών (διανοητικών, συν
αισθηματικών καί άλλων) ένεργειών του

(4 )  Βλ. Πέτρου Σ πανδωνίδη: «Ή  Νεώτερη 
Ποίηση στην ‘ Ελλάδοο* "Ικαρος, παρ. X I I ,  σελ. 29 .

ποιητή καί τις κάνει νά λειτουργούν έ- 
νιαία — άν καί όχι άναγκαστικά όμόρρο- 
πα καί όμαλά.

Σ ’ αύτόν τόν πάντα ακοίμητο καθολι
κό προβληματισμό όφείλεται τό δτι τό 
έργο του ποιητή γίνεται:

«με την ίδια του την καλλιτεχνική άςία, μια 
ιστορική πραγματικότητα που ορά μέσα 
στον κόσμο τών ανθρώπων κ’ επενεργεί 
στις συνειδήσεις* που πλουτίζει την ανθρώ
πινη πνευματικότητα οχι μόνο με την ενέρ
γεια ερμηνευτών καί κριτικών, άλλα και 
με τη διάδοση τής κουλτούρας· καί πού έ
τσι διαμορφώνει τήν καθημερινή γλώσσα 
καί τόν τρόπο πού αισθάνονται οί λαοί καί 
τα έθνη»

δπως προσφυέστατα παρατηρεί ό Parey- 
son(5) μιλώντας γενικά γιά τό έργο τέ-
χνης.

‘Όταν υπάρχει ένας τέτοιος προβλημα
τισμός, τότε ή ποίηση δέν είναι μόνο ώ- 
ραία καί μεγάλη, άλλά ταυτόχρονα κ’ 
ένας οδηγός γνώσης του άνθρώπου άπ’ 
τόν άνθρωπο κ’ ένα όπλο πού καλλιερ
γεί καί βοηθάει άμεσα νά δημιουργηθεΐ 
μιά καλύτερη ζωή.

ΚΏΣΤΑΣ ΚΟΥΛΟΥΦΑΚΟΣ

(5) Βλ· Luigi Pa revs on : «L’Esemplarita 
dell’Opera d’Arte», περιοδικό Filosofia, T o
rino,  ’ Ιούλιος 1954* σελ. 382.

1 ζιουζέππε Βιβιάνι Οί δικτάτορες
("Εγχρωμη «Ακουαφόρτε άπό την Εκθεση 'Ιταλικής 

^αρακτητικής στό ’ Ιταλικό Ινστιτούτο ’Αθηνών)
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Η Α Α Σ Γ Ι Ι Ι
Του Σ Λ Κ ΙΙ Ρ Ε Τ Σ ΙΝ Α

Τά Σεϊντέϊκα δεν πέφτανε μέσα στα όρια του Δήμου, παρ' δλο που ψηφίζανε 
έκεΐ. Βρισκόντουσαν μιάμιση ώρα έξω, καταμεσίς στη ρουπακίσια κατακαμπιά, πού 
αυτή τήν έποχή ήταν καταπράσινη, γεμάτη λουλούδια, σταρήθρες και πρόβατα. 
"Ολος κι δλος ό συνοικισμός δεν είχε παρά τρία σπίτια κι ένα μετόχι. Στο ψηλό, μέ 
τον εύκάλυπτο στήν ξώπορτα, έμενε ό Βαγγέλης ό μεγαλύτερος άδερφός πού *χε τό 
βαρβάτο άλογο και τήν όμορφη γυναίκα. ^Ηταν πενηντάρης, γερός άντρας, περή
φανος και μερακλής. Οί άλλοι δυο άπό τ* άδέρφια μένοον σέ δικά τους χαμηλά κο
νάκια. ΕΤχοιν κι αυτοί παντρευτεί κι δλη ή μικροσυνοικία, γεμάτη φράχτες, μαντριά 
καί τσοπανόσκυλα, γέμιζε φωνές κάθε μέρα άπό μια λάκα παιδιά πού 'χαν γεννο- 
βολήσει οί νύφες του. Σέ τέτοιους άγροτοκούς μαχαλάδες, τά ζώα εύκολα φαμελιά- 
ζουν μέ τούς άνθρώπους. Καί δέν είναι καθόλου σπάνιο νά βλέπεις τό τσοπανόσκυλο 
να τρώει στό ίδιο πιάτο μέ τό παιδάκι, ή τή γελάδα νά γλύφει τό κοριτσάκι πού 
της χαϊδεύει τή μούρη. Ήρεμα, ευλογημένα νοικοκυριά. Ζώα κι άνθρωποι μια οικο
γένεια, μια καρδιά. Μόνο του Βαγγέλη τό σπίτι δέν είχε τέτοιες χαρές. Ή γυναίκα 
του, παρ’ δλο πού 'ταν γύρω στα τριάντα, δέν έλεγε νά γεννήσει. Ποιος έφταιγε δέ 
μπορούσες νά τό ξέρεις. Κι ό Σεϊντής, πού έβλεπε τό μαράζι της γυναίκας του, πολύ 
βαλάντωνε. "Ηξερε που φτάνει μια γυναίκα δταν θέλει νά κάνει παιδί. Καί δέν άφη
νε οδτε σερνική γάτα νά πατήσει στό κατώφλι του. "Αν θά 'πιάνε ποτέ παιδί, ήθελε 
νά 'ναι σίγουρος, πώς θάταν δικό του.

—Βγένω, όρέ Βγένω, έμπηξε μιά φωνή ό Βαγγέλης αϊτό τ’ άνατολικό μπαλκόνι.
Ή νύφη του παράτησε δ,τι κι άν έκανε καί τσακίστηκε νά βγει στήν πόρτα.
—Όρίστε, Βαγγέλη μου.
—'Άφτου είναι 6 Θανάσης;
^Ηταν ό δεύτερος άδερφός του.
—'Ό χι, άποσώνει τό χωράφι κάτω στή βατόλακα.
—Ό  Μήτρος;
—Είναι μέ τά πρόβατα.
—Σύρε τότε καί πές του Προβιά, νά ’ρθεΐ πάνω, θέλω νά τόν στείλω στήν Άμα- 

λιάδα νά δώσει κεΐν’ στό στάρι. ·
—Μετά χαράς, Βαγγέλη; μου.

Κανείς δέ γύριζε λόγο στό κεφάλι τής οικογένειας.

Ό  γέρο Προβιάς, δπως τόν λέγανε, παρ’ δλο πού δέν ήταν καί πολύ μεγαλύτε- 
ρός τους, ήταν ύποταχτικός τους. Τόν είχαμε φέρει, άτιό τό χωριό τους, λίγα χρόνια, 
άφού πιάστηκαν αυτοί μέ νοικοκυριά στόν κάμπο. Τσοπάνης ήτανε στή Βισοκά. Έ βο
σκε του ένός καί του άλλου χωρίς νά κάνει ποτέ προκοπή. Γιατί νά μήν κατέβαινε 
στόν κάμπο, πού του μήνυσαν οί Σεϊντέοι; Πότε περίμενε νά πιαστεί; Νά μιά ευκαι
ρία, σκέφτηκε. Κοντά στούς Σεϊντέους δέ χάνεται κανείς.

"Ετσι, παρά τις προσπάθειες τών άλλων, κατέβηκε. Δέν πρόκανε νά ξανασάνει 
πού λέμε, καί τήν είδε μέ τά μάτια του τήν διαφορά. Ό  Βίχγγέλης τόν πήρε στήν 
πόλη καί τόν έντυσε άπ’ τήν κορφή μέχρι τά νύχια. Άρβύλες, ντρίλινα ρούχα, κολα- 
ρισμένο κούκο. "Υστερα του 'δείξε τό βιός του.

—Ήά, έδώ είναι τ' άλογα, του είπε πηγαίνοντάς τον στό σταυλο. Δίπλα είναι τά 
γαϊδούρια κ’ ή γελάδα, θά τά ποτίζεις καί θά τά παχνίζεις σάν παιδιά σου. Έ κ εΐ 
πέρα είναι τά γαλάρια. Ξέρεις άπό πρόβατα. Τό μόνο πού θά σου πώ είναι νά τά
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προσέχεις άπό ζημιές. Τ ’ άλλα είναι δικά σου. "Οσο για ζευγάρι, άν τύχει .καί χρεια
στεί, νογάς έ ;

—Καί βέβαια νογάω.
—Τότε δε χρειάζεται νά σου πώ τίποτα. Έ δω  δέν έχει κανείς νά σε διατάξει. 

Είσαι άφέντης. Σώνει νά κεφαλώνουμε τις δουλειές καί ξάπλωσε δσο θέλεις. Δέν 
πρόκειται νά σου πει κανείς κουβέντα.

Γιά μισθό ή άπολαυή λέξη. Μά τί τά ήθελε τέτοια πράγματα ό Προβιάς; Του 
τό είπε άλλωστε. "Ολο είναι δικά σου. Ναι, δλα είναι δικά σου.

Τά χρόνια κύλισαν, κι ό Προβιάς ποτέ του δέν εΐχε παραπονεθεί. Εβλεπε τά 
πρόβατα νά γεννάνε καί χαίροντοχν σά νά ήταν δικά του. Μάζευε τά γεννήματα καί 
τοΟ φαίνονταν πώς τά πήγαινε στο σπίτι του. Χαΐδευε τ* άλογα, τά πάχνιζε χαρά
ματα καί τ* αγάπαγε σάν αδέρφια του. Καί μήπως δέν ήταν; Δίπλα τους κοιμόταν. 
Τ* άκουγε τη νύχτα νά χαϊδεύονται, νά γλύφονται καί σηκώνονταν.

— Άντε καί πεινάσατε, κακομοιρούλια καί σεις. Νά, φάτε, θέλω νά μου βγά
λετε τή φεγγιά σήμερα στο φτερό.

Έτσι ξημεροβράδιαζε, έτοιμος γιά δλα, κι άξεσυνέριστός. Ποτέ του δέν αντι
μίλησε στους Σεϊντέους. "Αν του δίνανε, έτρωγε. ’Ά ν  δέν του δίναν, δχι. Ποτέ του 
δέ ρωτούσε )άν αυτός πού τον διέταζε γιά κάτι ήταν ό Βαγγέλης, τ* αδέρφια ή οι 
συνυφάδες. Γι αυτόν κάθε λόγος ήταν προσταγή. Στο μόνο που μπορούσε νά *χει αυ
τός μιά πρωτοβουλία ήταν ή δουλειά. Δούλευε, δούλευε, δούλευε. 'Ήξερε, οί Σεϊν- 
τέοι δέ θά τον άφηναν έτσι.

Καί πράγματι, δέν πέρασαν πέντ* έξη χρόνια καί νά τό πρώτο καλό. Τον παν
τρέψανε. Τον στεφάνωσε ό ίδιος ό Βαγγέλης μέ μιά στρουμπουλή μακρογειτόνισσά 
του, πού την είχε ταχτική στις δουλειές. Τό ίδιο καλοκαίρι τούς έχτισε κι ένα μετόχι. 
Βέβαια τά κακά στόματα λέγανε πώς αυτή ήτανε μορόζα του Βαγγέλη καί πώς την 
πάντρεψε γιά νά τήν ξεφορτωθεί. Αυτά δμως άφορουσαν τό Σεΐντή. Ό  Προβιάς 
ένοιωθε ευτυχισμένος πού 'χε μιά γυναίκα καί μετόχι, άσχετα άν δέν του τό είχε γρά
ψει στ* όνομά του. Τ ί είχε νά κάμει δμως; Κάποτε θά γινότανε κι αυτό. Φέτος όμως 
είχαν ξανοιχτεί στις σπορές κι ό Προβιάς είχε μείνει ό μισός γιά νά τις προφτάσει. 
"Ολες τις νύχτες στριφογύριζε στο κρεββάτι του. Πονουσε. Βόγγαγε.

—Γιάννη θά πεθάνεις φέτος, του έλεγε ή γυναίκα του. Κάνε καί λίγο κράτει. Οί 
Σεϊντέοι ποτέ δέ χορταίνουνε.

—Τι νά κάνουμε, Βασίλω, τής άπαντουσε αυτός. Γιά νά δούμε καί τούτη τή χρο
νιά. Πάλι προχτές μου τό *πε. "Αν βγούνε πέρα τά γεννήματα, θά μου δώσει νά 
πάρω κείνο τό χωράφι στή γουλισσά. Τότε πιά δέ θά τούς έχουμε ανάγκη.

Χρόνια τώρα αυτό γινόντανε, άπό πού παντρεύτηκε τά ίδια λόγια άκουγε: «"Αν 
βγούμε πέρα, θά πάρουμε τή γουλισσά γιά σένα». Κάθε χινόπωρο ή απλή καρδιά 
του Προβιά έκανε όνειρα. Ό  Θέρος δμως τά ξέραινε. Φέτος δμως σώθηκαν τά ψέ
ματα. Δέ θά ’κάνε μέ κανέναν τρόπο πίσω. 'Άλλωστε ήταν κ* ή γυναίκα του πού δέ 
Θά τον άφηνε.

Οχι, φέτος θά περνάνε τη γουλισσά. Τό πίστευε.

"Οταν ή Βγενώ τον ειδοποίησε, έμπηξε τ’ αλέτρι βαθειά, έρριξε ένα χερόβολο 
σανό στον παλιοντορή κι ανέβηκε.

Ό  Βαγγέλης τον περίμενε στο μπαλκόνι.
—Τί παλεύεις κεί κάτω, γέρο Προβιά, σήμερα;
—Γυρίζω κεΐν* τό κομμάτι πού μ3 άφησες γιά καλαμπόκι.
—θά πάς πάνω.
—Καλά. ·
—’Κοίτα καμιά ώρα μέρα νά 'χεις τελειώσει καί νά ’ρθεις νά σακκιάσουμε.
—Μά ό Θανάσης θ’ άργήσει νά 'ρθει.
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—Τι διάολο τον θές τό Θανάση, θά ζέψεις τό Ντορή.
Ό  Προβιάς δεν είπε άλλη, κουβέντα. "Εσιαξε την άνάρριχτη παλιοχλαίνη του, 

άνεβοκατέβασε τόν κούκο του. και ξανατράβηξε χιά τη δουλειά του. ‘Όσο .κι άν 
έβραζε μέσα του, ποτέ δέν παράβαινε τη θέληση του Βαγγέλη. Μόνο μια φορά τό 
τόλμησε. Μόνο μιά, κ* ήξερε πόσο του στοίχισε. "Ητανε έδώ και χρόνια. 'Ανάμεσα 
στά Σεϊντέϊκα χωράφια, βρίσκονταν ένα κομμάτι των Λιαπαίων. Καμιά εικοσαριά 
στρέμματα. Ό  Βαγγέλης τό ’χε βάλει στο μάτι κ* έκανε τό παν νά τούς τό πάρει. 
Αυτοί δμως δέν έννοοΰσαν νά του τό πουλήσουν. "Ετσι άποφάσισε νά τούς τό πάρει 
καταπατώντας το. Είχε δώσει λοιπόν έντολή στον Προβιά, .καθώς θά ζευγιάζει, νά· 
κόψει καί μιά σποριά άπό τούς Λιαπαίους. Αύτοί θ' άρπαζόντουσαν. Κι ό Βαγγέ- 
λης είχε φέρει ανθρώπους στο σπίτι νά τούς πέσουν πάνω καί νά τούς πετσοκόψουν. 
Τί θάκαναν; θά ’βλεπαν, θ* απόβλεπαν, θά τό δίναν.

—Μά πώς νά περάσω τ’ άλογο άπό κεΐ; του είχε πει ό Προβιάς. Αύτοί θά μέ 
δούνε.

—Ρέ γυναίκα είσαι; "Ας σέ δούνε.
Στο σπίτι πίσω άπό την τζαμαρία πού έβλεπε κατά κεΐ,. περιμένουν τά τρία 

άδέρφια μέ κλαδευτήρια, άξίνες καί γκράδες. Μαζί τους ήταν καί δυό τους ξαδέρ- 
φια. Γου Προβιά δμως ή καρδιά δέ τό σήκωνε. Κ’ υστέρα οί Λιάπηδες δέ φορούσαν 
καί φουστάνια. Ό  ένας μάλιστα είχε κάνει καί φόνο. Τί ήθελε αύτός, νά βγάλει τό 
φίδι άπό την τρύπα;

Ξάκρισε λοιπόν τό χωράφι καί γύρισε στη μέσα σττοριά. "Αναψε ό Βαγγέλης 
σάν τόν είδε. Κατέβηκε κάτω καί πήγε κοντά του.

—Τί σοΰ ’πα ρέ Προβιά, νά κάνεις;
Τ* άχεΐλι του έσταζε φαρμάκι. Ό  Προβιάς σταμάτησε τ" άλογα.
—Δέν τό μπορώ, Βαγγέλης Δέν τούς βλέπεις πού στέκονται στο προσήλιο;
—Ρέ εγώ τί σοΰ 'πα, σέ ρωτάω.
—Έσύ μου ’πες άλλα έγώ...
Ό  Σεϊντής δέν περίμενε άλλο. Είχε, προσβληθεί καί στά ξαδέρφια τσυ άκόμη. 

~Ηταν ή δέν ήταν άφεντικό; Πέρναγε ό λόγος του ή όχι; Καί χωρίς νά πει άλλη κου
βέντα άρπαξε τη ζεύγλα καί τού την έφερε. Στά μάτια τού Προβιά άστραψε καί 
σβήστηκε τό φώς άμέσως. Παραπάτησε, έκανε νά πιαστεί άπ* τ’ άλέτρι κ* δπεσε 
μπρούμυτα. *Όταν συνήλθε, έκανε μιά προσπάθεια κ* έστάθηκε στά γόνατα. Ό  Βαγ
γέλης δέ φαίνονταν πουθενά. Τό χέρι του άνέβηκε στο κούτελο κ υστέρα γύρισε όλο 
τό πρόσωπο νά δει τί είχε συμβεΐ. *Η παλάμη} του, τραχεία καί σκληρή σάν πα
τούσα έλέφαντα, γέμισε αίμα καί χώμα. Την κοίταξε καί συλλογίστηκε τη ζωή του. 
‘Ύστερα την ξανάφερε στο πρόσωπό του μέ μιά προσπάθεια νά τό καθαρίσει. *Όλο 
τό μούτρο, άξύριστο όπως ήταν, γέμισε χώμα, ιδρώτα, κ" αίμα. Σφούγγιζε τη χού
φτα του στό βρακί του καί κοίταξε. Κανείς δέν τόν παράστεκε. Ό  ήλιος έπεφτε στά 
γένια του άνήξερος καί μόνο τ ’ άλογα έγλυφαν τό ένα τ’ άλλο άγαπημένα. Μόνο 
αύτός δέν είχε τήν τύχη τους. Στά χέρια τού Σειντη άξιζε λιγότερο, "Από τότε ποτέ 
πιά δέν παράβηκε τό λόγο του.

Σά γύρισε, τόν περίμενε ή γυναίκα του στη σποριά. Είχε φέρει σέ μιά πετσέτα 
κάμποσες έλιές, λίγο ξερότυρο καί κρασί, γιά κολατσιό. Ή ώρα ήτανε 10. Ό  ήλιος 
είχε χυθεί στον κάμπο καί τό χώμα τόν ρουφούσε σά σφουγγάρι. Πίσω άπό τις αύ- 
λακιές τά πουλιά τού θεού μάζευαν τά σκουλικάκια τους.

—Πού ήσουνα.
—Μέ φώναξε ό Βαγγέλης.
—"Ελα τώρα νά βάλεις μιά μπουκιά στό στόμα σου.
Ό  Προβιάς έβαλε τό ντορβά τού Ντορή κ* έκάθησε.
Ή Βασίλω τόν άγάπαγε τόν άντρα της καί πικραίνονταν σάν τόν έβλεπε μπαϊλν-
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τισμένο κι άκεφο. Είχε κι αυτή από μικρή τυραγνιστεΐ στις ξένες δουλειές καί πί
στευε πώς, μ" όσα είχαν άκουστεΐ, δέ θά βρίσκονταν κανείς να τήν πάρει καί δεν 
ήταν καί μικρή. Είχε σαραντίσει. "Ετσι σά να τής τον έστειλε ό θεός, έβλεπε τον 
Προβιά. Έπί τέλους είχε κι αυτή ένα σπίτι. Βέβαια δεν είχε παιδιά κι οΰτε έλπιζε 
νά κάνει. Δέ θά πέθαινε όμως σάν τό σκυλί στό δρόμο. "Αν παίρναν καί τή γου- 
λισσά, όπως έλπίζανε. Ούτε νά τον δει ούτε νά τον ακούσει. Γι αυτό δλο καί τον 
κένταγε τον Προβιά νά ζητήσει τήν άπολαυή. Καί φέτος τό είχε βάλει στίμη νά τό 
πετύχει. "Α, δέ γινότανε. Τά ψέμματα είχαν σωθεί.

—'Τί σκέφτεσαι πάλι. "Ελα, βάλε μιά μπουκιά. Δέ βλέπεις που έφεξες;
Πολύ τον συγκινουσε ή στοργή τής γυναίκας του. Ή ψυχή του ήταν σάν μικρού 

παιδιού.
—Τί νά σκεφτώ. Πρέπει νά πάω στήν Άμαλιάδα άπόψε. Καί πώς θά βγει ό πα- 

λιοντορής στή Λάσπη;
—Μά στό ’πε, μέ τό Ντορή θά πας;
-ηΝαί. Τά δικά τους τά φιλάνε, δέν τούς ξέρεις;
—Τότε νά πάς άπό τή δημοσιά.
—Δέν άφήνει.
—Γιατί δέν άφήνει;
^Ε Ινα ι τά διόδια.I

Πράγματι, στήν είσοδο τής πόλης καί στους κεντρικούς δρόμους ήταν.τά διόδια. 
Ό  Δήμος τά είχε πουλήσει σέ κάτι κουμπουράδες, κι δλες οί κεντρικές στράτες εί
χαν μπλοκαριστει άπό είσπράχτορες. Τό τί γίνονταν δέ λέγεται. Σωστό κυνηγητό. 
Οί φουκαράδες οί χωρικοί κατέβαιναν τσακισμένοι, κι άβέβαιοι μν θά πουλήσουν 
καί πριν μπούνε μέσα έπρεπε νά πληρώσουν. Πολλές φορές συνέβαινε νά λιάζουν 
τό γέννημά τους στό παζάρι όλη τήν ήμέρα καί νά τό πουλάνε στούς συνεννοημέ- 
νους έμπόρους όσο κι όσο καί καμιά φορά νά τό ξαναγυρίζουν πίοω. Εκείνο πού 
δέν ξαναγύριζε ήταν πάντα ό παράς. Πληρωμένος, καλοδοσμένος. Γι αύτό οί χω- 
ριάτες κάνανε τό πάν γιά νά ξεφύγουν. Τρύπωναν στήν πόλη; άπό στενά, μικρές πά- 
ροδες, άπό ξέφραγα χωράφια, όμως μερικές φορές οί είσπράχτορες έσταιναν καρα
ούλια, τούς πιάνανε, λογόφερναν, τσακωνόντουσαν, χτυπιούνταν.

—ιΜά δέν είναι έβδομήντα όκάδες.
—Είναι καί παρά είναι.
"Η: ~ . ,
—Νά στά δώσω στό γυρισμό.
—Δέ γίνεται.
—Μά δέν έχω.
—Ξεφόρτωσε ένα σακκί έδώ καί φέρτα!
—Τούρκοι είστε μωρέ, Τούρκοι. ’Αφού δέν έχω, δέν πιστεύετε σέ θ εό;
Πού νά πίστευαν όμως αυτοί. Είχαν πλειστηριάσει τά διόδια κ’ έπρεπε νά κερ

δίσουν όσο μπορούσαν περισσότερα. Αύτό μόνο πίστευαν.
—Σοΰ είπα στό γυρισμό, δέν έχω.
—Δέν έχεις, δέ φεύγεις! Στό δένω τό μαγκούφικο στήν κολώνα.
"Ομως όλοι δέ σήκωσαν κάτι τέτοια. "Ερχονταν μέ τήν ψυχή στά δόντια, ώρες 

δρόμο, γιά νά πουλήσουν τό ψωμί γιά φάρμακα, ντυμασιά ή γι άνάγκες. Μελάνιαζε 
ή καρδιά τους ώσπου νά φτάσουν. Πώς νά συγκροτηθούν;

“ Τό δένεις είπες;
—Ναι, τό δένω.
—"Απλωσε άν είσαι παλληκάρι.
"Ετσι άναβε ό καυγάς, τραβιόνταν, βρίζονταν, φτάνανε στά χέρια καί πολλές 

φορές, άντί νά πάει στό παζάρι ό χωριάτης, πήγαινε στό φρέσκο.
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Πώς δμως νά περάσει όλόκληρο κάρρο κρυφά; σκεφτόταν ό Προβιάς. Ε κ ε ί 
πού υπήρχαν πολλές έλπίδες ήταν ή μεσαριά, ένας δύσβατος καρρόδρομος πού πέρ
ναγε μόνο σέ στέγνηι. Χρόνια τάζανε οί δήμαρχοι πώς θά τον άνοίγανε. Καί χρόνια 
παίρναν τούς ψήφους γι αύτό. 'Όμως έμενε ίδιος.

—Καλά, φάε τώρα, του είπε ή Βασ(λω κι έβαλε μιά μπουκιά στό στόμα της. 
Πάντα τής άρεσε νά τρώει μέ τόν άντρα της στη σποριά. '’Ήταν άγάπη.

—Δέ μου πάει.
—θ ά  πεθάνεις, δε βλέπεις πώς έψεξες ή θές νά μείνω πάλι στά χέρια του Σείν-

τη;
Πράγματι ό Προβιάς δεν τό ’θελε. Είχε κάμποσον καιρό τώρα, πού τόν έβλεπε 

μέ μισό μάτι τό Βαγγέλη. «Καί τί δέν του ’χε τάξει; «'Όλα δικά σου», του είχε πει. 
Τί είχε όμως τώρα; Άλλο άπό τόν παλιοντορή πού είχε άγοράσει μόνος του τίποτε 
άλλο δέν δριζε κ* είχαν περάσει τώρα δεκαπέντε χρόνια σχεδόν. Κόντευε νά έξηγ- 
ταρήσει. Που είναι λοιπόν τό νοικοκυριό πού θά ’κάνε; Μόνο τα μεροκάματά του άν 
θά λογάριαζες, θ’ άγόραζε όλόκληρο κάμπο. Τί του άνήκει δμως τώρα;

Ό  Προβιάς σηκώθηκε.
—-Δέ θά φας;
—Δέ μου πάει.
Στά κουφωμένα μάτια του, σά νά γυάλιζε ένα μίσος. Τα χείλη του δμως έμειναν 

κλειστά. Τό ποτάμι πού φούσκωνε μέσα του δέν έλεγε νά ξεσπάσει.
—"Αϊ νά τελειώσω μη σώσω καί πάω μιά ψίχα νωρίς. Τουλάχιστον νά βλέπω.
Δέν πρόκανε δμως νά κινηθεί. Μπροστά του στριφογύρισε ό κόσμος όλόκληρος. 

"Ενα σύννεφο άπό μυγίτσες κρεμάστηκε άντίκρυ στά μάτια του, κ* έπεσε. Είχε πολύ 
άδυνατίσει. Τόν είχε φάει ή άναιμία κ' ή δουλειά.

Τό ψαρί του κεφάλι γέμισε χώματα.
—’ Αντε ξάπλωσε, του είπε ή Βασίλω τρομαγμένη; σάν συνήλθε. Σήμερα έχεις 

σηκωθεί χαράματα. Δέ σώνονται οι δουλειές ποτές. ~Αει στην κατάρα μέ τη ζωή 
μας.

——έζεψε, έγώ θά πάω νά ξαπλώσω, είπε καί ξεκίνησε άμίλητος.
Ή Βασίλω, ξέζεψε τό ζώο, τό έδεσε στό γρασίδι καί μπήκε άνυπόμονη/ στό σπίτι. 

Ό  Προβιάς κοιμότανε μ* άνοιχτό τό στόμα, τό πρόσωπό του ήταν σάν πεθαμένου 
πού σέ λίγο θά έμπαινε στήν κάσσα. Μιά φούρκα τήν έπνιξε στό λαιμό. Λοιπόν θά 
την κατάστρεφε ό Σείντής. Δέ σώνει πού είχε τήν ίδια προστυχέψει καί στό τέλος 
πήρε τή στέρφα, δέν θάφηνε τουλάχιστο νά δει θεού πρόσωπο στό χριστιανό πού τής 
έτυχε. ’Ό χι, έπρεπε νά του τα πεί. ΤΗταν ή μόνη που μπορούσε νά του σηκώσει κε
φάλι. *Άν τότε πού τήν γέλασε δέν τολμούσε, τώρα είχε κ* έναν άντρα. Δέ θ' άφηνε 
νά τής τόν φάει ό Σείντής.

—Ά , Σεϊντή, έκανε σάν άποσυγύρισε τό σπίτι. Πολύ σου πάει μέ τή στέρφα σου~ 
Δέ θά μάς πεθάνεις κι δλας.

Ό  Βαγγέλης πελέκαγε ένα στυλιάρς σάν τόν βρήκε.
—Καλώς τηνε, τί είναι πάλι;
—Είπες στό Γιάννη νά πάει στήν Άμαλιάδα μέ τό Μτορή.
—Ναί, γιατί;
—Τά δικά σου έχουν ψυχή, τά δικά μας δέν έχουν;
—Έ δώ  δέν ύπάρχουν δικά σας, έδώ είναι Σεΐντέϊκα.
—Υπάρχουν, Βαγγέλη, ύπάρχουν.
—’Ά ει στό διάολο πού μου ’ρθες καί σύ στήν ώρα. Χάσου άπό τά μάτια μου.
—Αύτά νά τά πεις στην προκομένη σου, δχι σέ μένα.
Ό  Βαγγέλης κατάλαβε. Ή Βασίλω είχε σηκώσει μύτη|. *
—*Ά στό διάολο, μωρη γεροπουτάνα, νά μή σου στ ράψω τή μούρη.
Τό χέρι του σηκώθηκε μπροστά στά πεισμωμένα μάτια τής Βασίλως. Δέν κατέ-
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βη.κε δμως. Ή γυναίκα του Προβιά, πού στέκονταν άκίνητη καί γεμάτη μίσος, τόν 
λύγισε.

—Βάρα, του είπε. Τίποτα άλλο δεν άφησες. Βάρα άν βες, σου λέω, δμως δέ θά 
πάει! του *πε κ’ έφυγε γεμάτη, θέληρη.

"Οταν ό Προβιάς έτοιμάστηκε ν’ άνηφορίσει κατά τό Σεϊντέικο, ό ήλιος ήθελε 
δυο ώρες νά βασιλέψει.

—"Ωστε, θά περάσει του Σεΐντή, του είπε ή Βασίλω.
—Πάντα αύτουνού πέρναγε.
—Καλά, μέχρι πότε θά γίνεται αυτό;
—Μέχρι φέτος. Φέτος θά πάρω δ,τι μου άνήκει και θά φύγουμε.Δέ γίνεται άλλοιώς. 

"Αν τά πάω κόντρα, τίποτα δεν έχουμε ακόμη στά χέρια μας. Μπορεί νά μάς πετά- 
ξει σάν τό σκυλί. Φτάνει πιά αυτή ή ζωή. Του χρόνου θά φύγουμε. Δεν περισσεύει 
από τούς Σειντέους νά φάνε κι άλλοι θά φύγουμε, θ ά  πάρουμε τη γουλισσά. Μπο
ρεί νά παιδευτούμε ένα - δυο χρόνια άκόμα, μά θά ξέρουμε δ,τι έχουμε πώς είναι 
δικό μας.

Τό δραμα ένσς δικού τους νοικοκυριού κάλμαρε τη Βασίλω.
—ιΚαλ!ό(, τού είπε. Μάλλιασε ή ψυχή μου άπό τότε πού τ* άκούω. "Ομως στο 

λέω, θά σε γελάσει και φέτος ό Σειντής, Ξέρω έγώ τι πρόστυχος είναι.

Σ έ λίγο τό φορτωμένο κάρρο ήτοιν έτοιμο. Ό  Ντορής έδωσε ένα λάγγεμα και 
τό κάρρο έτριξε, τραμπάλισε καί ξεκίνησε.

—Νά ’χεις τό νοΰ σου στη λάσπη, τού είπε ό Βαγγέλης. ’Ά ν  δεις καί δέ βγαί
νει μ* δλο τό φόρτωμα, κατέβασε μερικά σακκιά .καί πέραστα στόν ώμο μέχρι τη 
στέγνη κι άκουσες; Νά πεις τού 'Καλαμαρά, αύριο θά πάω γιά τά λεφτά. Τά ’χω 
ανάγκη/. ‘Η τράπεζα μοΰ ’χει κόψει ένταλμα.

9Ο καρόδρομος στην αρχή ήταν στεγνός κ* ίσος. Μόνο έκεΐ κοντά στο ποτάμι 
παρουσίαζε μιά λασπερή κατηφόρα. Γι αυτό, σάν έφτασε έκεΐ, ό Προβιάς πήδηρε 
κάτω, πήρε δυο - τρία τσουβάλια καί τά ’φερε στο πίσω μέρος τού κάρρου, γιά νά 
γίνει πισώβαρο, έτσι πού νά μήν κρεμαστεί δλο τό βάρος στή ράχη τού Ντορή. "Υ
στερα έπιασε τό πρώτο τό σταυροτάρι της λάτζας σπώχνοντάς το προς τά πίσω γιά 
νά πισωκροιτεΐ κι αύτός τό κάρρο καί ξεκίνησε. Οί ροδεσίες ήταν βαθειές σάν κομ
μένες με μαχαίρι καί στο μέρος που π(άτ<xye ό Ντορής υπήρχαν στις ποαη μασιές 
τής γλύνας νεράκια πού έκαναν τά πόδια τού Ντορή νά γλυστράνε. Σέ μιά στιγμή— 
θά βρίσκονταν στή μέση τής κατηφόρας— κάρρο, άλογο καί Προβιάς κινδύνεψαν νά 
χαθούνε. Τό πόδι τού Γιάννη χώθηκε μέσα στή ροδεσιά καί λίγο έλειψε νά βρεθεί 
όλος κάτω άπό τή ρόδα. Γλύτωσε δμως άπό θαύμα.Τό άρβυλο ήταν λυτό καί μπό
ρεσε νά βγάλει έγκαιρα τό πόδι καί νά φτάσει μέ τό ένα πόδι γυμνό μέχρι τό ίσωμα. 
"Οταν γύρισε νά πάρει τήν άρβύλα του πού ’χε παρατήσει ή ρόδα, ό ήλιος πίσω άπ’ 
τις άνθισμένες μυγδαλιές άκουμποΰσε στή θάλασσα* σέ λίγο ή νύχτα θά πλάκωνε.

Επρεπε νά βιαστεί, θά ’θελε μισή ώρα νά φτάσει στή λάσπη άκόμηί. Δίπλα στο 
σταματημένο κάρρο τίναξε τήν άρβύλα του καί τή φόρεσε. Πόδι καί δέρμα βυθί
στηκαν σ’ έναν ποιγωμένο πολτό. Καθώς σηκώθη. μιά σκοτοδίνη τόν περίχυσε. Κι άν 
δέν πιανόταν άπό τό κάρρο θά ’πεφτε όπως τό πρωί. Δέν ήταν καλά, τό ’νοιώθε σή
μερα. Τώρα τελευταία συχνά τού παρουσιάζονταν αύτός ό «στρίφτουλας», όπως τόν 
έλεγε. Στάθηκε λίγο μ’ άκουμπισμένο τό κεφάλι στά πίσω τσουβάλια, συνήρθε κι 
άνέβηκε. Ό  Ντορής ξεκίνησε. "Ενα γύρω του ξαπλώνονταν τά γόνιμα χωράφια τής 
Άμαλιάδας. Άπό μακρυά, που καί πού φτάνανε τά κουδούνια άπό τις γύρω στάνες. 
Στο δρόμο δέν πέρναγε ψυχή.

Καθώς προχωρούσε τό μυαλό του μπερδεύτηκε ξανά στο χωρισμό. Κάτι σκέ- 
φτηκε κι άποκοιμήθη χωρίς νά .καταλάβει* όταν ξύπνησε ήταν κοντά στή λάσπη. Τό

405



σκοτάδι είχε για καλά απλωθεί. Μπροστά του τά φώτα τής πόλης μοιάζανε οά χρυ
σά άστεράκια σκορπισμένα στο μουντό κάμπο. Τό κάρρο σταμάτησε. ’Ονομασία δεν 
είχε Ιδιαίτερη τό σημείο αυτό. Είτε καλοκαίρι ήταν εϊτε χειμώνας, «Λάσπη;» τό λέ
γανε. ’Ακριβώς έκεΐ ό δρόμος ήταν πολύ χαμηλότερος άπό τά γύρω χωράφια, γλύ- 
να, καθαρή γλύνα. ’Από δώ κι άπό κεΐ υπήρχαν παμπάλαιες βατουλιές κι ό δρόμος 
άπό τά πατήματα καί τις βροχές έκοβε καί γίνονταν ένας γκρίζος πολτός σάν πη
χτό ματζούνι. Τό χειμώνα είχανε κάνει μονοπάτι άπό τά διπλανά χωράφια για νά 
ξακρίζουν οί πεζοί. ‘Ό σο για τά ζά, μόνο άδειανά μπορούσαν νά περάσουν. Βέβαια 
δέν ήταν δυσκολία δλες τις φορές. Μόνο oocv έπαιρνε ό καιρός νά καλυτερεύει κ* ή 
λάσπη άρχιζε νά σφίγγει ήταν .κίνδυνος - θάνατος για τά φορτωμένα ζά. Κολάγανε.

Ό  Προβιάς κράτησε τά χαλινά καί πήδησε κάτω. Μπροστά του ό σταχτής όγκος 
τής λάσπης πρόβολε σάν ξαπλωμένο τέρας. Πήγε κατά έκεΐ καί τον κοίταξε. Ό  
Ντορής δε θά τήν έβνανε μ* αύτό τό φορτίο. "Επρεπε νά περάσει μερικά τσουβάλια 
στήν πλάτη του. Τί ήταν ή άπόσταση; Τριάντα μέτρα. Πήγε λοιπόν στο κάρρο, κόλ
λησε τήν πλάτη του στο πίσω μέρος καί πήρε τό πρώτο τσουβάλι. Στήν αρχή ή κρυ
σταλλιασμένη λάσπη τής άκρης τον άντεξε. Σάν έφτασε δμως πάρα μέσα, άρχισε 
νά βυθίζεται τό πόδι του στον πολτό .καί σέ μιά στιγμή πήγε νά γονατίσει. “Εκανε 
μιά προσπάθεια καί κροαηθηκε. Στάθηκε λίγο. Σφήνωσε τό βλέμμα του μέσα απ’ 
τό πηχτό σκοτάδι καί προχώρησε. Ό π οιος κ’ άν τον έβλεπε έκείνη, τήν ώρα δε θά 
τον παράλαζε άπό στοιχειό. Τέλος βγήκε. Πίθωσε τό τσουβάλι σ’ £vocv δχτο κ’ έβγα
λε τις άρβύλες του. Σέ λίγο τό δεύτερο τσουβάλι βρισκότοιν κοντά στο πρώτο. ’Έ τσι 
πέρασε τό τρίτο καί τό τέταρτο. Στο πέμπτο λιγοκάρδισε. Καθώς βρισκόταν ξαφνικά 
στή μέση, τό μυαλό του σβούρισε άπό τή σκοτοδίνη. Κλυδωνίστηκε, τά ’χάσε, σφί
χτηκε, νεύριασε καί πέρασε. Μαζί με τό τσουβάλι σωριάστηκε κι ό ίδιος στον δχτο. 
Ό  ιδρώτας έτρεχε άπ’ όλο του τό κορμί. Τά βαθουλωμένα μάγουλά του εΐχοχν χωθεί 
πιο μέσα κι δλο του τό μούτρο ήτοτν ρυτίδες, γένια κ* ιδρώτα. Καθώς είχε κλείσει 
τά μάτια του, στή σκέψη του ήρθε ή ζωή του. Όληι της ήτοινε μιά τυράγνια. Τί τον 
ήθελε τον κάμπο! "Αν .καθόταν στο χωριό του, θά *χε τουλάχιστο τήν ύγειά του. θά 
’χε τήν άναπαή του. Μήπως δέν τού τό είχαν πει;

—Οί κάμποι τρώνε κορμιά. Προβιά, τί γυρεύεις έσύ έκεΐ κάτω!
 ̂ Πού αυτός δμως. Τό όραμα ενός νοικοκυριού τον τράβαγε. Τί άπόγινε δμως; 

Ότοχν τύχαινε νά ζητήσεις άπολοιυή, τά ίδια ό Σεϊντής.
—Τί διάολο τά θές; Σοΰ έλειψε τίποτα; Ό λ α  δικά σου είναι. Σέ κράτησε κα

νείς άπό πουθενά;
’Αργότερα πού παντρεύτηκε, ξανά τού ζήτησε. Τού τό ζήτησε μάλιστα έπιτα- 

χτικά. “Ητανε κ’ ή γυναίκα τούτη τή φορά πού τον είχε σπρώξει.
—’Καλά, θά δούμε, τού χρόνου θά τά .κανονίσουμε*.
“Ετσι περνούσαν τά χρόνια. Γέρασε, άδυνάτισε καί νά τον τώρα, μέσα στις λά

σπες, σά βασταγό.
—“Αντε, Σεϊντή, είπε καί σηκώθηκε. Δέ νομάζεις θεό. Φέτος δμως δέν έχει 

άλλο.
Καί μ’ αυτή τή σκέψη, ξεκίνησε γιά τό έκτο τσουβάλι. Σάν έφτασε δμως στο 

κάρρο, ένοιωσε νά μήν είναι κολά. “Αλλαξε γνώμη, θά τήν πέρναγε έτσι. Πήγε 
μπροστά, χάΐδεψε τό Ντορή, έπιασε τή λάτζα τού κάρρου καί φώναξε:

—“Αντε, Ντορή!
Τό άλογο ξεκίνησε, θά ’πρεπε νά τό περάσει χωρίς στάση. Γιατί, άν τύχει καί 

κόλωνε, ήξερε πώς δύσκολα θά ξανάπαιρνε εμπρός. Ό μ ω ς όσο προχωρούσε, δλο 
καί βάθαιναν οί λάσπες. Οί ρόδες είχαν φτάσει τώρα μέχρι τά φανάρια καί τά πό
δια τού Προβιά μέχρι τό γόνα. Πολλές στιγμές γιά νά ξεκολλήσει τά πόδια του στη
ρίζονταν στο κάρρο, παρά τό βοήθαγε. Τέλος αύτό πού φοβόταν έγινε. Λίγο πιο 
πάνω άπό τή μέση, ό Ντορής σταμάτησε. Ό  Προβιάς, χωμένος κι αυτός στή λάσπη.
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μουσκεμένος από τον ιδρώτα και μπαϊλτισμένος, άκούμπησε τό κεφάλι στη λάτζα. 
Τό νυχτερινό άεράκι άρχισε να τον παγώνει.

. —Ά ε ι, Ντορή, έκανε υστέρα από λίγο. "Αει, Ντορή μου. "Ααει.
Ό  Ντορής δμως δεν κουνιόταν, στεκόταν ασάλευτος, θαρρείς παρατημένος από 

κάθε προσπάθεια.
—"Α, ά, Ντορή μου, ά καί βγήκαμε είπε καί τον βάρεσε μέ την παλάμη του 

κάτω άπ* τήν κοιλιά.
Τό άλογο ξαναλάγγεψε, έκοινε μιά προσπάθεια ένα - δυο μέτρα, καί ξοκναστα- 

μάτησε. Ό  Προβιάς σφίχτηκε. "Επιασε μ' δληι τη δύναμή του τη λάτζα καί ξανα
χτύπησε. Τό φιλότιμο άλογο, σάν νά ζοΰσε τό μαρτύριο του Προβιές ξανατινάχτηκε. 
Ζώο, όίνθρωπος καί κάρρο παλεύανε νά νικήσουν τή λάσπη. Νά περάσουν. Νά ζή- 
σουν. Τούτη τή φορά δμως δέ φάνηκε εύκολο. Τό δεύτερο πόδι του Ντορή τό κρά
τησε ή λάσπη. Δέ βγήκε. Τ* άλογο τραμπαλίστηκε, ξαναλάγγεψε καί έσωριάστη 
χώνοντας κάτω άπ* τό δεξιό πλευρό του τον Προβιά. ‘Ό λο τό βάρος τού κάρρου 
ζυγιάστηκε μπροστά, κ* ή άκρη τής λάτζας ήρθε μ* όρμή καί σφηνώθηκε στο στήθος 
τού Προβιά. Ό  άνθρωπος άφησε ένα «ωχ!» χωρίς νά κινηθεί. "Ενας αμπούλας αιμα 
χύθηκε άπό τό στόμα του κ* έμεινε.

Γύρω ή νύχτα είχε πυκνώσει τό σκοτάδι της. Στη λάσπη τώρα δεν κουνιόταν 
κανείς. Μόνο στο μετόχι ή Βασίλω μουρμούριζε κάνοντας δνειρα γιά τη γουλισσά. 
Στη φωτιά είχε βάλει ζεστό νερό νά πλυθεί καί ν’ άλλάξει ό άντρας της. Αύριο 
ξημέρωνε Κυριακή.

Σ Α Κ Η Σ  Ρ Ε Τ Σ ΙΝ Α Σ

407



Η Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Η  Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η
Τού ΦΕΝΓΓΕΛΕ NT’ ΑΜΙΚΟ

Σ τό Ντονάουεσίγκεν της Γερμανίας γίνονται κάθε χρόνο μεγάλες συζητήσεις, μέ συμ
μετοχή άντιπροσώπων άπό διάφορες χώρες πάνω σέ θέματα κυρίως της μοντέρνας μουσι
κής. Ό  μουσικός κριτικός του ιταλικού περιοδικού «Σύγχρονος» που πήρε μέρος σ ’ ατύ- 
τές τις συζητήσεις, έγραψε για τό γερμοονι κο μουσικό περιοδικό «Μέλος» το πι6 κάτω άρθρο.

ίΓιατί ή σύγχρονη μουσική αποτελεί ελάχι
στο μονάχα μέρος τής μουσικής πού έκτελεί- 
ται στις σημερινές συναυλίες καί στα θέατρα, 
ενώ παλιότερχ άποτελούσε πρακτικά το σύνο
λο; Κατά τή  γνώμη μου, το φαινόμενο αύτο 
οφείλεται στο ότι ή αστική κουλτούρα, στη 
γοργή της πορεία προς μια όλο καί πιο ίόεα- 
λιστική κατεύθυνση, μάς έμαθε ν’ άναζητούμε 
στο έργο τέχνης ά π ο κ λ ε ι σ τ ι κ ά  αισθη
τικές αξίες, άνεξάρτητα άπ* τις οποίες άλλου 
είοους (ηθικές, ψυχαγωγικές ή καθαρά πρα
κ τικ ές). Τον ιδεαλιστικο αύτο δρόμο, τον άκο- 
λ^ουθησαμε ιδιαίτερα στη μουσική, στην οποία 
οι πρακτικές αξίες είναι πολύ λιγότερο αντιλη
πτές παο’ ό,τι στις άλλες τέχνες. Σύμφωνα 
λοιπόν με την αντίληψη αυτή, ή έννοια «σύγ
χρονη» μουσική έχασε τό νόημά της. Γιατί άν 
υπάρχει μόνον καλή ή κακή μουσική, ή έπο- 
πτεία μας έπεκτείνεται αυτόματα σ’ ολόκληρη 
τή  γνωστή μας μουσική παραγωγή, καί μέσα 
στήν ιστορία, ή μουσική των τελευταίων πε
νήντα χρόνων άντιπροσωπεύει ποσοτικά μικρό 
μόνο μέρος. νΕτσι, τό κοινό άναζητεί τό «σύγ
χρονο» μόνο στά κατώτερα είδη, στήν έλαφρα 
μουσική, πού δσο στέριωνε σιγά - σιγά, όπως 
είπαμε, ή αντίληψη μιας άποκλειστικά αισθη
τικής ενατένισης το{> έργου τέχνης, τόσο ξε
χώριζε όλο καί περισσότερο άπό τή σοβαρή 
μουσική. Αυτήν άκριβώς την εξήγηση προσπά
θησα νά δώσω στο Ντόναουεσίγκεν ( 1 ) σχε
τικά μέ τήν περιορισμένη εκτέλεση τής σύγ- 
χρονης μουσικής. ’Αλλά ή εξήγησή μου δέν 
κατάφερε νά προσελκύσει τό ενδιαφέρον γιατί 
δέν είχε πολλή σχέση μέ τό θέμα πού όλοι 
σχεδόν οί παρόντες ήταν άποφασισμένοι νά 
πρχγματευθούν, καί, επί πλέον, γιατί δέν είχε 
άναγραφεί στο ποόγραμμα. Πραγματικά, στο 
Ντόναουεσίγκεν δέν μίλησαν γιά τή σύγχρονη 
μουσική, αλλά κυρίως για ένα ορισμένο αου- 
σικό ρεύμα, αυτό πού ξεκινάει άπό τον Σέν- 
μ π ερ γ κ '2) καί φτάνει στούς οπαδούς τού Βέ-

(1) D o n a u e s c h  in gen ,  πόλτ1 τής νότιας Γερμα
νίας όπου κάθε χρόνο γίνεται φεστιβάλ μοντέρνας 
.μουσικής.

(2) A r n o l d  S c h o n b e r g  (1Θ74 — 1 9 5 1 ) ,  δη
μιουργός καί άρχηγός του «δωδεκαφθογγισμου». 
Τό θωδε κάφθογ γο μουσικό σύστημα καταργεί ττΰς 
νόμους τού παλαιού τονικου συστήματος (σχέση 
/Γονικής μέ τίς άλλες κυρίες βαθμίδες) καί δέχε
ται τους δώδεκα φθόγγους τής όκτάβας (ντό, ντό 
δίεση, ρέ, ρέ δίεση, κλπ.), ως ίσους μεταξύ τους.

μ π ερ ν (3 ), στη συγκεκριμένη καί τήν ήλεκτρο- 
νική μουσική( 4 ) .

’Εξ άλλου, δέν είχαν σκοπό νά «εξηγήσουν» 
ό,τιδήποτε, αλλά μάλλον νά υπερασπίσουν τή 
μουσική αύτή, στό σύνολό της, άπέναντι στούς 
κριτικούς καί στό κοινό πού οέν τήν καταλα
βαίνουν, υποστηρίζοντας πώς, άργά ή γρήγο
ρα, θά πάψει νά είναι-άκατανόητη, όπως έπα- 
ψχν νά είναι άκατανόητα κι άλλα παλαιότερα 
μουσικά έργα. Μέ λίγα λόγια, πώς θάρθει μιά 
μέρα, πού τά κουαρτέττα τού Μ πουλέζ(5) θά 
γίνουν τό ίδιο δημοφιλή όπως ή Π έ μ π τ η  
Σ υ μ φ ω ν ί α  τού Μπετόβεν.

Γιά τή μέθοδο αύτή τής υπερασπιστής άκρι
βώς, θάθελα νά κάνω μερικές παρατηρήσεις· 
τόσο περισσότερο, πού τά επιχειρήματα της 
δέν προβάλλονται μόνο στό Ντόναουεσίγκεν, 
άλλά παντού όπου γίνεται κριτική τής σύγχρο
νης μουσικής.

_  Κύριο χαρακτηριστικό της είναι, ότι δέν 
καθορίζει τά συγκεκριμένα ‘χαρακτηριστικά 
τής μουσικής πού θέλει νά υπερασπίσει, ούτε 
τον πνευματικό κόσμο πού ή μουσική αύτή εκ
φράζε^ ούτε τά καθαρά καλλιτεχνικά της 
γνωρίσματα. Ή  μέθοδος αύτή δέν είναι παρά 
μιά άφηρημένη διεκδίκηση τής νομιμότητας 
κάθε μουσικής πού διατείνεται ότι φέρνει μιά 
κάποια καινοτομία ύφους. Ή  υπεράσπισή της 
βασίζεται ουσιαστικά σέ δυο αρχές πού καμιά 
άπ’ αυτές δέν άφορά την ο υ σ ί α  α υ τ ή ς  
τής μουσικής: ή πρώτη αρχή είναι, ότι, σέ 
κάθε εποχή, ή νέα μουσική δεν έβρισκε κατα
νόηση άπό τούς συγχρόνους τ*ης, κ’ ή δεύτερη, 
ότι δέν υπάρχουν «αιώνιες» _ αξίες στύλ, και 
μάλιστα, ότι μόνον αυτές που «ξεπερνούν» τίς 
προγενέστερες έχουν αληθινά καλλιτεχνική ά
ξια.

*Ας εξετάσουμε τά γεγονότα ατά οποία βα
σίζεται ό πρώτος ισχυρισμός. 'Αντίθετα άπ’

(3) A n t o n  W e b e rn  (188 3  -  1 9 4 5 ) .  μαθη
τ ή  του Σ ένμ7τεργκ καί κύριος εκπρόσωπος ταυ 
δωδεκάφθογγου μουσικού συστήματος.

(4 )  *Β  «συγκεκριμένη» μουσική ( m u s i q u e  c o n 
c r e te )  Χρησιμοποιεί τους ήχους πού ,μάς δίδει ή 
φύση ή τά διάφορα άντίκείμενα, ένώ ή «ηλεκτρο
νική» μουσική χρησιμοποιεί τούς ήχους πού πα
ράγουν ειδικά γι αύτό τό σκοπό κατασκευασμέ
νες ήλεκτρικές συσκευές.

(5) Pierre Boulez <|1925). Σύγχρονος γάλ
λος συνθέτης, αυστηρός όπαδός του δωδεκάφθαγ- 
γου συστήματος.
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οσα υποστηρίζει μια ανιαρή καί πολύ διαδεδο
μένη κοινοτοπία, σπανιότατα στην ιστορία τής 
μουσικής τα αριστουργήματα σημείωσαν άπο- 
τυχίχ, άλλα καί τότε ακόμα, σχεδόν πάντοτε, 
άποκαταστάθηκαν μέσα σέ συντομότατο διάστη
μα. "Ε τσ ι, το γνωστό έργο τού Στραβίνσκυ, 
S a cre  du p r in te m p s , (πάντα το άναφέ- 
ρουν ώς παράδειγμα ) ,  που σφυρίχτηκε μαζί 
μέ μιά όλότελα αταίριαστη ‘χορογραφία, άπο- 
καταστάθηκε, υστέρα άπό λίγους μήνες, στην 
πρώτη του εκτέλεση σέ συναυλία. Τό άλλο 
παράδειγμα, ή όπερα Τ  ά ν χ ο ϋ ζ ε  ρ του 
Βάγκνερ, όταν σφυρίχτηκε στο Παρίσι, /ά ρ η  
στις γνωστές παρασκηνιακές ενέργειες, ήταν 
κιόλας στο ρεπερτόριο σέ πάνω άπό πενήντα 
γερμανικά θέατρα. Κ ι ό φτωχός ό Μοντεβέρντι, 
ό φτωχός ό Γκλούκ, ό φτωχός ο Μπετόβεν, ό 
φτωχός ό Σοπέν, ό φτωχός ό Βάγκνερ, που 
τόσο συχνά τους κλαίνε γιατί δέν συνάντησαν 
δήθεν κατανόηση, στην πραγματικότητα γνο>- 
ρισαν καί κάτι άλλο, εκτός άπ’ την άντίδραση 
μερικών κριτικών και σχολαστικών: Είδαν
την τέχνη τους νά γεννιέται, ν* άνδρώνεται 
και ν’ αναπτύσσεται μέσα σέ μιά άτμόσφαιρα 
ευρύτατης καί θερμής συμμετοχής του κοινού· 
Τέλος, ένα έργο τόσο ριζικά νέο δπως ή 'Ε 
ν α τ η  Σ υ μ φ ω ν ί α  γνώρισε τόν θρίαμβο 
άπ’ την πρώτη στιγμή. Νά πιστεύουμε λοιπόν 
πως έργα, που άντιπροσωπεύουν τις κυοιότερες 
κάμπες στην ιστορία τής μουσικής, αναπτύ
χτηκαν σέ μόνωση εργαστηρίου, μέ εχθρικό 
άπέναντί τους τό κοινό, σημαίνει δτι άφίνουμε 
νά μας παρασύρει ή φαντασία.

Μά εκείνο πού πρέπει νά τονίσουμε πιο πο
λύ είναι δτι, κι αν άκάμα ή ιστορία τών άρι- 
στουογημάτων ήταν ιστορία άποτυχιών, αυτό 
δεν πάει να πει πως ή ιστορία τών άποτυχιών 
είναι αναγκαστικά καί ιστορία άριστουργημα- 
των. Ό  Γκολέα( 6 )  φαίνεται πώς άποδίδει τε
ράστια σημασία στο γεγονός δτι κάποιος κρι
τικός τής «A llg em ein e  M u sikzeitu n g» είχε 
βρει στριφνές τις πρώτες σονάτες του Μπετό-

ί * >οεν.
’Απ’ αυτό θάπρεπε λοιπόν νά συμπεράνου- 

με πως, δποιος δεν «καταλαβαίνει» σήμερα 
τον Στόκχαουζεν ( 7 ) , θά τόν διαψεύσει οπωσ
δήποτε αύριο ή ιστορία; Μά τότε μπορούμε νά 
κάνουμε καί τό άντίθετο: νά θυμηθούμε τά
υπερβολικά εγκώμια που έκαναν τόσοι ίταλοί 
κριτικοί τού 19ου αιώνα γιά έργα πού θεω
ρούνται σήμερα τέταρτης τάξης καί νά βγά- 
λουμε το συμπέρασμα, πώς ή «ιστορία» θά άνα- 
γνωρισει ώς συνθέτες τέταρτης τάξης αυτούς 
που σήμερα με τόσον ενθουσιασμό εκθειάζει ό

(6) Είναι δίκαιο νά άναφερόμαστε κυρίως στον 
Γκολέα πού ήταν δίχως άμψι&ολία ή πιό λαμπρή 
προσωπικότητα στό Ντσ\αουεοίγκεν και πού χει
ροκροτήθηκε περισσότερο άπ’ όλους άπ* τό συνέ
δριο.

(7) Κ . S to ck h au sen  (1 9 2 8 ), σύγχρονος συν
θέτης πού άσχολεϊται καί μέ τήν ήλεκτρονική μου- 
κκκή.

Γκολέα. Ανάλογες σκέψεις μπορούμε νά κά
νουμε καί γιά τις «αιώνιες» άξιες ύφους.

Τό δ,τι κάθε γλώσσα εξελίσσεται τό ξέρουν 
πιά καί τά μικρά παιδιά. Αυτό όμως δέ ση
μαίνει πώς μπορούμε ν’ άλλάζουμε μιά γλώσ
σα σύμφωνα μέ τό γούστο μας, ούτε δτι κάθε 
καλλιτέχνης οφείλει οπωσδήποτε νά «καινο- 
τομεί». "Ο τι ό Μοντεβέρντι έγραφε διαφορετι
κά άπό τόν Παλεστρίνα, ό Μπετόβεν άπό τον 
Μποκερίνι κι ό Βάγκνερ άπό τόν Ροσσίνι —  
δηλαδή δτι ό καθένας είχε τό δικό του στύλ —  
δέν είναι επιχείρημα ούτε υπέρ, ούτε κατά 
τής νομιμότητας μιας όποιασδήποτε καινοτο
μίας. ‘ Η νομιμότητα ενός στύλ έξαρτάται μόνο 
άπό τις δυνατότητες πού προσφέρει ώς υλικό 
δημιουργίας.

"Ας φέρουμε ένα τυπικό παράδειγμα. Στο 
Ντόναουεσίγκεν, ό Γκολέα έπανάλαβε μιαν ά- 
κάμη φορά τις γνωστές του είρωνίες γιά τήν 
παραβολή πού έκανε ό Φουρτβένγκλερ άνάμε- 
σα στήν ανακάλυψη τού νόμου τής βαρύτητας 
καί τήν άνακάλυψη τού τονικού συστήματος, 
καί μάς θύμισε και πάλι πώς τό τονικό σύστη
μα δέν είναι «αιώνιο», μιά κ ’ ή μουσική έχει 
γνωρίσει άπειρα άλλα «συστήματα». Καί τί μ* 
αυτό; Μήπως ο  Φουρτβένγκλερ ήθελε μέ τήν 
παραβολή αυτή νά χαρακτηρίσει ώς «αιώνιο» 
δ,τιδήποτε; Ούτε κι νόμος τής βαρύτητας 
ε&ναι αιώνιος* δπως κάθε άλλος φυσικός λε
γόμενος νόμος, είναι κι αυτός μιά άπλή ύ π ό- 
0 ε σ η πού εμφανίζεται σέ μιάν ορισμένη στι
γμή τής ιστορίας, προορισμένος νά συμπληρω
θεί κ’ ίσως νά ξεπεραστεί ολοκληρωτικά στό 
μέλλον. Χιλιάδες χρόνια, οί άνθρωποι, δπως ά- 
γνοούσανε τό τονικό σύστημα, έτσι άγνοούσανε 
καί τό νόμο τής βαρύτητας. Ή  άνακάλυψη δ- 
μως τού νόμου τής βαρύτητας βοήθησε ώστε ή 
επιστήμη τής φυσικής νά γίνει άσύγκριτα πιό 
σύνθετη καί δημιουργική άπ’ δ,τι ήταν πρίν. 
Τό ίδιο έγινε καί με τό τονικό σύστημα. Είναι 
σ’ ολους γνωστό πώς ή ινδική μουσική δέν τό 
γνωρίζει, δπως δμως καί δέν γνωρίζει τήν πε
ρίπλοκη άρχιτεκτονική, τόν εκφραστικό πλού
το καί τή γλωσσική αυτονομία μιας ' 2 α -  
κ ό ν {8 )  ,ένός άπ’ τά τελευταία Κ ο υ α ρ τ έ τ -  
τ α τού Μπετόβεν ή τού Τ  ρ ι σ τ ά ν ο υ. Β έ 
βαια, κανείς δέν. θά υποστηρίξει ποτέ πώς οί 
μόνες άξιόλογες γλώσσες είναι τά γερμανικά 
ή τά γαλλικά. Κ ’ ή μαλαισιακή είναι άξιόλογη 
γλώσσα* θά ήταν δμως κάπως χοντρό νά φαν
ταστούμε ένα Φ ά ο υ σ τ ή τήν Α  ί |σ θ η - 
μ α τ ι κ ή  ά γ ω γ ή  στά μαλαισιακά.

Φυσικά αύτο δέ σημαίνει πώς τό τονικό σύ
στημα είναι κάτι τό οριστικό. Σημαίνει μόνο 
δτι δε μπορούμε νά τοποθετούμε στο ίδιο επί
πεδο όποιοδήποτε σύστημα, ξεκινώντας άπ’ τήν 
αρχή δτι, «τά πάντα είναι δυνατά». Είμαστε, 
αντίθετα, υποχρεωμένοι νά άναλύσουμε τά συ
στήματα πού ύποτίθεται δτι είναι άνώτερα, να 
εξετάσουμε τή λειτουργία τους, τί εξυπηρε
τούν, καί τι μπορούν νά δημιουργήσουν. Λυτό

(8·) Πολυγωνική μορφή τής έιτοχής του Μπάχ.

409



δηλαδή ακριβώς πού δεν κάνουν οι εξηγητές 
κ’ οι υπερασπιστές των μουσικών τάσεων μετά 
τον Βέμπερν, οί οποίοι περιορίζονται στο να 
περιγράφουν την τεχνική αυτών τών στυλ —  
που την θεωρούν όμως καταξιωμένη a p r io r i  
—  καί νά υποστηρίζουν δογματικά την άναγ- 
καιότητα μιάς κάποιας μορφικής εξέλιξης, στη- 
ριζόμενοι όμως πάντα στις οάσεις πού έχει 
βάλει ή Βιεννέζικη τριάδα (Σένμπεργκ, 
Μπέργκ, Βέμπερν). ’Αλλά μ’ αυτό τον τρόπο 
αναγκάζονται νά μην κρίνουν άπό ίστορικο - αι
σθητική άποψη τον Σένμπεργκ, τον Μπέ-ργκ 
και τον Βέμπερν καί νά τούς θεωρούν δ / ι  συν- 
Οέ τες, άλλα κατασκευαστές άχρηστων στολι- 
διών, καταδικασμένους, όπως ο  Κάφκα, νά «ά- 
πτύσσουν» μιά γλώσσα, άνεξάρτητα άπ’ τις έν- 
νοιές της. Μ* άλλα λόγια, είναι άναγκασμένοι 
να τους ψευτίσουν τις φυσιογνωμίες γιά νά 
τους εξισώσουν μέ τούς γνήσιους ή ύποθετι- 
κους επιγόνους τους, ισοπεδούνοντας έτσι τούς 
πάντες.

Στήν πραγματικότητα, ή λεγομένη κρίση 
τής τονικότητας, πού τόσο ριζοσπαστικά εκ
φράζεται στή μουσική τού Σένμπεργκ, δέν ο
φειλόταν στο δ,τι το τονικό σύστημα είχε πιά 
«εξαντληθεί» —  λές κ’ ήταν κοίτασμα κάρ
βουνου —  άλλά στο ο,τι ο  πνευματικός κό
σμος, πού ο  Σένμπεργκ είχε ιστορικά κληθεί 
να τον αντιπροσωπεύσει, δέ μπορούσε πιά 
ν’ άντιπροσωπευθεί μέ τό στύλ τού Μπράας ή 
τού Βαγκνερ. Ό  κόσμος αυτός, ήταν ο  κόσμος 
τής άγωνίας, τής άπελπισίας, τής κοσμικής 
αμφιβολίας, ήταν ή έσχατη κραυγή μιάς κοι
νωνίας πού βρισκότανε σε διάλυση. Κ ’ είναι 
απόλυτα ανακριβές, αυτό πού τόσο συχνά λέ
γεται: οτι ο  Σένμπεργκ, γ ιά νά  έκφράσει αυτή 
την κραυγή, έπρεπε άναγκαστικά νά διαλύσει 
το τονικό σύστημα. ’Αντίθετα, αύτός τό προώ
θησε ως τά άκρότατα δοιά του, παραφορτώ- 
νοντάς το μέ στοιχεία διφορούμενα —  ώς 
προς την τονικότητα —  ολο ίλιγγο κι άνησυ- 
χία, πού γιά τήν προβολή τους ήταν ωστόσο 
απαραίτητη ώς φόντο ή τονικότητα. Τό έργο 
τού Σένμπεργκ,P ie r r o t  lunaire,TO πιο τυπικό 
καί ίσως τό βαθύτερα ποιητικό άποτέλεσμκ 
αυτής τής προσπάθειας, άποχτάει τή σημασία 
του ακριβώς γιατί —  δίνοντας μας άνάγλυφα 
τη διάλυση τού τονικού συστήματος —  εκπρο
σωπεί εναν κοσμο που νοιώθει τό έδαφος νά. 
φεύγει κάτω άπ’ τά πόδια του. Μά τό άποτέ- 
λεσμα αύτο προϋποθέτει άκριβώς τή συνεχή 
άνάμνηση τού τονικού συστήματος ώς σύμβο
λο κάθε θετικής άξιας, οπο>ς τήν αίσθηση τής 
φρίκης λ.*χ. —  όταν μιά βόμβα πέσει μέσα 
σ’ ένα πλήθος —  τήν νοιώθουμε μόνον έφ’ 3- 
σον άναγνωρίζουμε τά σκόρπια άνθρώπινα μέ
λη ώς τέτοια, δηλαδή δ,τι άποτελοϋσαν πριν 
ένα ζωντανό σώμα' άλλοιώς δέ νοιώθουμε κα
μιά φρίκη.

Δεν είναι όμως δυνατό να σταθεί κάνεις για 
πολύ στο κατώφλι τού μηδενός. Σέ μιά ορισμέ
νη στιγμή, κι ό έξπρεσσιονισμός θ/λησε ν’ ά- 
ποχτήσει κάποια πειθαρχία, ένα «σύστημα», 
θέλησε νά τακτοποιήσει τή γλούσσα του προ-

βάλλοντάς την ώς αυτόνομη άξια* ενώ έως τό
τε είχε προβληθεί μόνον ώς άρνηση μιάς άλ
λης γλώσσας, τήν οποία εξακολουθούσε ώστόσο 
νά θεωρεί θετική καί νά τήν επικαλείται άπό 
τό βάθος τής δικής του άρνησης. Αύτο δμως 
δέ μπορούσε νά κοατήσει, κ ’ έτσι άναπόφευκτη 
λύση ήταν ή φυγή προς το εξωλογικό. Μέ βά
ση καθαρά μαθηματικούς άποιορισμούς έδωσαν 
πρώτα ίση άξια στούς δώδεκα φθόγγους τού 
τονικού συγκερασμένου συστήματος κ ’ έπειτα 
δημιούργησαν τούς άπειρους άλλους φθόγγους 
τής συγκεκριμένης καί τής ηλεκτρονικής μου
σικής. Φυσικά, οί φθόγγοι αυτοί, μια καί δέν 
βγήκαν άπ’ τούς κόλπους μιάς οργανικής 
γλώσσας, ύπόκεινται σέ αυθαίρετη συστηματο- 
ποίηση, βασισμένη σέ καθαρά νοητικές ενέρ
γειες. 'Έ τσ ι, μπήκαν πάλι σέ έφαραογή άρχές 
πού θύμιζαν καθαρά τον Μεσαίωνα ή τήν ’Ανα
τολή, δηλαδή άρχές πού υπήρχαν πριν, άλλά. 
ήταν άπό καιρό πιά ξένες στή σύγ/οονη κουλ
τούρα πού, δπως είναι γνωστό, έχει τό π ε ί- 
ρ α μ α  γιά βάση, σ’ δλους τούς τομείς. Μέ 
τις άρχές αύτές, τό μουσικό νόημα ξεφεύγει 
άπό τον έλεγχο τής εύαισθησίας τού καλλιτέ
χνη καί στηρίζεται μόνο σέ συμβατικά κ ’ υπο
κειμενικά σύμβολα. (Τυπικό παράδειγμα είναι 
ή έννοια τής «σειράς»( 9 ) , γνωστή μέ διάφο
ρες μορφές στις άνατολικές κουλτούρες και. 
στήν άρχαιότερη αουσική τής Δύσης* y i  OL\yzo  
τό λόγο, ή «σειρά» άποτελεί μιάν επιστροφή· 
σέ άρχές πολύ πιο άπομακρυσμένες άπό ό- 
ποιεσδήποτε άλλες, όπως λ.χ. άπό τις άποδο- 
κιμασμένες σήμερα νεοκλασικές επιστροφές τού 
ν ~ραβίνσκυ).

Εισηγητής αυτού τού προτσές (τής «σει
ράς»), δπο>ς είναι γνωστό, υπήρξε ό Σέν
μπεργκ, πού παράλληλα δμως γυρνούσε κατά 
καιρούς πίσω καί όρχοτανε σέ γόνιμη επαφή 
μέ τις άρχικές του θέσεις (άκόμα καί στά τε
λευταία του χρόνια έγραψε πολλά έργα, λ.χ_. 
τό S u r v iv o r , ro B e  profund is, στά οποία 
ό τονικος παραλογισμός εκφράζεται άμεσα, δ
πως καί στο P ie r r o t  lu n a ire ). ’Αντίθετα, ή 
πορεία τών περισσότερων σημερινών επιγόνων 
του, τούς οδηγεί, τουλάχιστον θεωρητικά, σέ 
άκρότητες, πού δέν επιτρέπουν πιά καμιά επι
στροφή. Τά στοιχεία τού έξπρεσσιονιστικού 
στύλ —  άφού δμως πρώτα τούς άφαιρέσουν 
κάθε δυναμισμό —  οι επίγονοι τά χρησιμοποι
ούν μόνο σάν στολίδια, πού λές καί δέν έχουν 
δικές τους χαρακτηριστικές ιδιότητες. Οι επί
γονοι αυτοί μοιάζουν με παιδιά πού, χρόνια 
ύστερα άπό ένα βομβαρδισμό, παίζουν σέ τό
πους δπου κάποτε υπήρχαν σπίτια καί δρόμοι* 
μαζεύουν τούς άδειους κάλυκες, τά θραύσματα 
τών οβίδων, τά βάζουν στή σειρά, τά μετράνε, 
τά ανταλλάζουν μεταξύ τους, τούς αποδίδουν

(9) «Σειρά» (m u siq u e s e r ie lle ) . Σύμφωνα 
μέ την άρχη αυτή, οί δώδεκα φθόγγοι πρέπει να 
δοθούν ό λ ο ι ,  μ* ένα όποιοδήποτε μελωδι
κό, ρυθμικό ή αρμονικό συνδυασμό, προτού έποι- 
ναληφθεΐ έστω και ένας & κ ’ αυτούς.
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φανταστικές άξιες, λένε: αύτό αξίζει δέκα, ε
κείνο εκατό, τό ενα είναι βασιλιάς, τό άλλο 
βασίλισσα. ΙΙραγματικά, οί συνθέτες αυτοί εί
ναι, σάν καλά παιδιά, με άριστη υγεία, πού 
ταξιδεύουν μέ όλες τους τις άνέσεις, κάνουν 
διαλέξεις καί εύθυμες συγκεντρώσεις: ή άπελ- 
πισία πού δημιούργησε το μεγαλείο ενός 
P ie r r o t  η ένος Β  ό τ ζ ε κ (όπερα τού 
Μπέργκ)_ 3έν τούς άγγιξε ποτέ. Χαρακτη
ριστικό είναι δτι ένας άπ’ αυτούς έγραψε —  
μέ ειλικρίνεια —  ένα άρθρο μέ τίτλο: « Ό  
Σένμπεργκ πέθανε».

Φυσικά, δέν άρνιόμαστε δτι μερικοί άπ' αυ
τούς γράφουν καμιά φορά άληθινή μουσική* 
άλλα την στηρίζουν τότε σέ βάσεις όλότελα 
ξένες προς τίς θεωρίες μέ τίς όποιες αυτοί οί 
ίδιοι κ’ οί εξηγητές τους την καλύπτουν καί 
την ερμηνεύουν. "Ενα όμως είναι βέβαιο: οί 
«ύπερασπιστές» αύτοί δέ θά μπορέσουν ποτέ

ν’ άναγνωρίσουν αυτό τό είδος τής μουσικής. 
Γιατί στη μέθοδό τους, γεννημένη άκριβώς γιά 
νά δικαιώσει αύτές τίς θεωρίες, λείπει κάθε 
δυνατότητα νά διακρίνει καί νά διευκρινίζει τά 
πράματα. II μέθοδος αύτή είναι άναγκασμένη, 
απο τον ioto της τον ορισμο, να θεωρεί τον 
άοηρημένο καί άνεύθυνο πειραματισμό ώς άρ- 
χη καταξιωμένη, καί τον μόνο τρόπο πού δια
θέτει γιά νά υπερασπίσει μια θεωρία ή μιά 
μουσική είναι νά παρακάμπτει τό κα
θαυτό θέμα καί νά μιλάει γιά δ,τι άλ
λο, λ.χ· γιά τίς κριτικές τής «A llg em ein e  
M usikzeitung» καί τά σφυρίγματα του Τ ά ν -  
χ  ο ϋ ζ ε ρ, νά μάς θυμίζει δτι «δλα γίνονται» 
και νά μάς διαβεβαιώνει δτι μιαν ωραία ήμερα 
τό κοινό θά «καταλάβει», δπως έγινε καί μέ 
τα τελευταία κουαρτέττα το{> Μπετόβεν.— "Ο 
πως είναι γνωστό, ή «πίστη κινεί δρη».

Μετάφραση: Ρ . Μ .

Βόλια Σεμερτζίδη Τοπίο
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Δ Υ Ο  Π Ο Ι Η Μ Α Τ Α
Τ ο * ΙΛ Σ Ω Ν Λ  ΙΟ Α Ν Ν ΙΔ Η

ΘΕΛΩ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΩ

"Ολο σε σκάβω πολιτεία 
Άναμοχλεύω τούς δρόμους σου 
Μετακινώ τά σπίτια 
Γυρεύω, γυρεύω, γυρεύω...

ΙΙοιό νάναι τάχα
τούτο τό ρεύμα τό βαθύ
τ’ όρμητικό καί τό Αθώρητο
πού πάντα κυλώντας
κάτω απ’ τό χρόνο καί τον ουρανό,
(ανάμεσα σέ ξαφνιασμένα πλήθη 
μέ στηθοδέρνει.

Γυρεύω... Τά μάτια μου...
Κανείς δεν έχει τά δικά μου μάτια.

’Έγινα ενα μέ τό πράγμα.
"Οταν προφέρω πέτρα 
σηκώνω τοίχο.
"Αν πώ βροχή 
βυθίζομαι στό χώμα 
ενώ οί πλάτες μου 
ψαύουν τις ρίζες τών φυτών.

"Ολο σέ σκάβω, πολιτεία, 
καί σκάβομαι.
Τό μέτωπό μου πηρεν δψη λατομείου.
Τά χέρια πλάτυναν 
Τυλίχτηκε τό στήθος μου 
μέσα σέ γλόμπους καί καλώδια 
‘Πείνα καί φόβος— πείνα καί φόβος.

•Εϊ;ιαι χτισμένος μέ μπετόν κ5 άγωνία.

"Ομως, δέν είσαι μόνο τούτο, πολιτεία, 
θέλω νά σέ γνωρίσω.

ΒΑ ΡΓΝ ΑΝ  Τ Α  ΠΟΔΙΑ ΜΟΓ

Βάρυναν τά πόδια μου. 
"Οταν σηκώνω τό πέλμα 
άχιολουθεϊ όλος ό δρόμος.

γεμάτο φωνές,
λάσπες

κι άποτσίγαρα.

Τά πόδια μου είναι ένα άπέραντο 
κομμάτι δρόμου

Παράξενο νά μεγαλώσουν έτσι ξαφνικά 
τώρα πού θά βαδίζω έτσι πελώριος!
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Κ Α Τ Ι  ΘΑ  Γ Ι Ν Ε Ι
Του Τ Ζ ΙΟ Τ Ζ Ε Π Π Ε  Ν Τ Ε Σ Σ Ι

Τά  χρήματα ήταν φυλαγμένα από καιρό σ' ένα φάκελλο. Ό  άνθρωπος τά πήρε στο 
χέρι, τά μέτρησε x  έκανε μια γκριμάτσα σουφρώνοντας τά χείλια. Σκέφτηκε δτι 
κείνα τά λίγα χαρτονομίσματα είχαν τώρα πολύ μικρότερη αξία, σέ σύγκριση μέ την 
έποχή πού τάβαλαν κατά μέρος. Θ’ άγόραζε μ' αυτά ενα ζευγάρι παντοφλάκια γιά τό 
παιδί. ’Απ’ τό καλοκαίρι τό λογάριαζε. "Ωστόσο, τά πράματα είχαν τόσο άκριβήνει, 
ώστε γιά ν’ αγοράσει τά παντοφλάκια θάπρεπε τώρα νά πληρώσει τά διπλάσια. Έ 
βαλε τά λεφτά στην τσέπη του καί φώναξε τό παιδί.

"Εμοιαζε σά νάταν έκείνη τη μέρα γιορτή. Μά δεν ήταν. ΤΗταν απλά μιά μέρα 
απεργίας, άλλά τά μαγαζιά ήταν δλα σχεδόν άνοιχτά. Βάδιζαν πολλή ώρα, ό άνθρω
πος καί τό παιδί. Κρατιόντουσαν από τό χέρι, ή μάλλον ό άνθρωπος είχε παρατήσει, 
τό χέρι του στη φούχτα τού παιδιού, πού κράταγε σφιχτά πότε τό ένα καί πότε τό 
άλλο δάχτυλο. "Αλλοτε πάλι, δ μικρός παράταγε τό χέρι τού πατέρα του καί περπα
τούσε δίπλα του, μέ γοργά γοργά βη|ΐατάκια, χτυπώντας τά τακούνια του. Οί δρόμοι 
ήταν γεμάτοι κόσμο. Οί άνθρωποι έμοιαζαν σαν νά ’χαν κάπως χάσει τον προσανα^ 
τολισμό τους. Λές καί κάποιος απ’ αυτούς είχε χάσει κάτι κι οί άλλοι τον ακολου
θούσαν συμμετέχοντας στην αγωνία του. Δεν έβλεπες ούτε έναν πού νά πήγαινε ήσυχα 
στη δουλειά του. "Αν τυχόν κανένας σταμάταγε καί κοίταγε τά παράθυρα ενός σπι
τιού, μαζεύονταν κι άλλοι καί κοίταγαν κι αυτοί. Δυό κουβέντιαζαν στην άκρη ενός 
δρόμου. Σύντομα ένας μικρός κύκλος σχηματίστηκε γύριο τους. Θάλεγε κανείς πώς 
δλοι τους περίμεναν κάποιο γεγονός. Κάτι πού θάπρεπε νά συμβει από τη μιά στιγμή 
στην άλλη. "Ομάδες αστυνομικών περίμεναν στούς πλάγιους δρόμους, έτοιμοι νά έπέμ- 
βουν. '

Ακόμα κι δ άνθρωπος πού βγήγε ν’ άγοράσει τά παντοφλάκια, σταμάτησε στις 
βιτρίνες. Κοίταζε τις προθήκες γιατί ήθελε νά άγοράσει παντοφλάκια, άλλά καθώς 
βγήκε άπό τό σπίτι του κι άνακατεύτηκε μέ τον κόσμο, δ αρχικός σκοπός του σά νά 
άποτραβήχτηκε λίγο-λίγο σέ μιαν άκρη. Τού φαινόταν κι αύτουνοΰ πώς κάτι ήταν 
νά γίνει άπ’ τή μιά στιγμή στην άλλη. Κάτι σοβαρό καί σπουδαίο,. άλλά πού δέν θά, 
γινόταν στούς δρόμους καί στις πλατείες. Κάτι μυστικό, δπως ένα πραξικόπημα, πού 
πρώτα γίνεται κ ’ ύστερα μαθεύεται. Ή  άκόμα, μιά απλή σκέψη πού θ' άλλαζε την 
δψη τών πραγμάτων στήν πολιτεία: Μ ιά ’σκέψη μέσα στον ίδιο καί μέσα σ’ δλους 
τούς άλλους πού περίμεναν.

"Ωστόσο, κρατημένος άπ’ τό παιδί, σταματούσε μπροστά στις βιτρίνες καί κοι
τούσε τις τιμές. Κ ι ακόμη, δπως τον όδηγούσε τό παιδί, μπήκε σέ κάνα - δυό μαγα
ζιά, μά έτσι, χωρίς τή θέλησή του καί δέν βρήκε κείνο πού γύρευε. "Επειτα πήρε ό 
ίδιος τήν πρωτοβουλία, σάν νά αποδέχτηκε καί νά ’κάνε δική του τήν πρωτοβουλία 
τού παιδιού, χωρίς όμως καί νά ’χει τήν παραμικρότερη πρόθεση ν’ αγοράσει. "Ισα. - 
ισα, είχε τήν πρόθεση νά μήν άγοράσει τίποτα. Μπαίναν καί βγαίναν στά μαγαζιά, 
οίχως διόλου νά βιάζονται, έξετάζοντας προσεχτικά τό εμπόρευμα πού τούς παρου
σίαζαν. Είδαν δεκάδες καί δεκάδες παντόφλες στο νούμερο πού γύρευαν, μά άκόμα

τις παντόφλες. Δέν μπορούσε ούτε κάν νά τού περάσει άπ’ το μυαλό, πώς δ πατέρας 
του είχε αποφασίσει πιά νά μήν τού άγοράσει τά παντοφλάκια. Ό  άνθρωπος είχε 
πάρει αυτή τήν άπόφαση, δχι γιατί δέν τον έφταναν τά λεφτά, μά γιατί τό πήρε σάν
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ζήτημα άρχής. "Ενοιωθε κάπως Απομακρυσμένος Από τά πράγματα, Ελεύθερος, μέ 
μιαν ήρεμη Αποφασιστικότητα. Μπορούσε νά πει ή νά κάνει ότι δήποτε έκρινε σωστό. 
ΙΙρώτη φορά του συνέβαινε τούτο τό πράμα. Συνήθως ήταν ένας άνθρωπος ντροπαλός 
καί πάντοτε ένοιωθε Ιδιαίτερη συστολή δταν ήταν νά ψωνίσει κάτι καί γενικά νά 
διαχειριστεί χρήματα. Γι αυτόν ακριβώς τό λόγο ξόδευε πάντα πιό πολλά Απ’ δσα 
άπρεπε. Ποτέ του δέν είχε παζαρέψει την τιμή Ενός πράγματος. Τώρα διαπίστωνε 
(καί τό διαπίστωνε χωρίς ν’ Απορεί) πώς οι υπάλληλοι κ’ οι μαγαζάτορες του φέρ

νονταν μ" ?να σεβασμό, πού ποτέ πριν δέν είχαν δείξει γι αυτόν.
ΙΙατέρας και γιός περπάτησαν Ακόμα πολλή ώρα, ώσπου έφτασαν στή λεωφόρο 

Λάργκο Άρτζεντίνα. Από κεϊ προχώρησαν κατά τό Πάνθεον. Κάποιος ύπάλληλος, 
Από κείνους πού του φέρθηκαν μέ σεβασμό, τούχε πεϊ πώς έκεί κοντά βρισκόταν κά
ποιο μαγαζί μέ παντόφλες γιά κάθε γούστο. Ό  άνθρωπος ήξερε πώς ούτε κι άπό κεϊ 
4)’ Αγόραζε. "Αφηνε δμως τό παιδί '/αχεί αυτή τήν ψευδαίσθηση. Θά τούς έβαζε νά 
του κατεβάσουν τό μισό μαγαζί καί |ΐετά θά "φεύγε χωρίς νά ψωνίσει τίποτα.

Στό μεταξύ τό αγόρι φλυαρούσε at δ άνθρωπος Απαντούσε άφηρημένα στις ερω
τήσεις του, σάν νά μήν ήταν ό ίδιος πού μίλαγε κι Απορούσε Ακούγοντας τή φωνή 
του. Ό  άνθρωπος πού περπατώντας κουβέντιαζε μέ τό παιδί ήταν κεφάτος, ένώ αυ
τός δέν είχε καθόλου κέφι. Ό  άνθροιπος εκείνες γελούσε, ένώ αυτός δέν είχε καμιά 
διάθεση νά γελάσει. Γελούσε καί τό παιδί. Κουβέντιαζαν γιά έναν πελώριο έλέφαντα, 
πού ό άνθρωπος βεβαίωνε δτι τόν είχε δει σ’ ένα τσίρκο. Τ ό  παιδί Ισχυριζόταν πώς 
είχε κι αυτό δεϊ ένα έλέφαντα κάπως πιό μικρόν, Αλλά κάτασπρον. Έ λεγε πώς τόν 
είχε: δεϊ σ’ ένα τραίνο. Ό  άνθρο>ίπος τό ’φτιάνε Απ’ τό μυαλό του. Τ ό  παιδί 6χι. 
7 Ηταν σίγουρο πώς είχε δεϊ τόν κάτασπρον έλέφαντα πάνω στό τραίνο. Ό  άνθρωπος 
άκουγε τόν έαυτό του νά γελάει, νά μιλάει καί ξαφνικά μπήκε μ’ δλη του τή σοβα
ρότητα στή συζήτηση καί είπε κοφτά, δτι τό ζώο πβύ είχε δεϊ τό παιδί, θά ήταν 
καμιά γελάδα γυρισμένη έτσι, πού ή  ουρά της θά τού φάνηκε σάν προβοσκίδα. Τό 
παιδί κούνησε ζωηρά τό κεφάλι του κ ’ είπε:

— "Οχι, γιατί είδα τό στόμα του.
— "Α , τό στόμα, είπε ό άνθρωπος σταματώντας καί κοιτάζοντας τό αθώο πλάσμα.
Καί πάλι Αποτραβήχτηκε μέσα του, άποσπάστηκε κι δλο συλλογιζότανε: «Κάτι 

θά γίνει. Κάτι πρέπει νά γίνει. Πρέπει νά γίνει...»
ΟΕ δρόμοι τώρα ήταν σχεδόν άδειοι. Ούτε σημάδι δέν είχε μείνε* Απ’ τήν προη

γούμενη άψα. Πού καί πού κανένας διαβάτης περπατούσε ήσυχα, ή σταματούσε μπρο
στά στά περίπτερα μέ τις Εφημερίδες. "Αλλοι μπαινοβγαίναν στά καφενεία καί στά 
μπακάλικα.

Οταν έφτασαν μπροστά στό Πάνθεον, τό παιδί γύρεψε νά μπΣούν μέσα. Ό  άνθρω
πος είπε δχι. Ένοιωθε Ενοχλημένος Απ’ τήν απαίτηση τού παιδιού. ’Εκείνο Επέμενε 
δειλά.

κ

Ό  άνθρωπος ρώτησε:
— Τ ι νά μπούμε νά κάνουμε;
— !Νά δούμε τήν τρύπα, είπε τό παιδί.
Ό  άνθρωπος δέν θυμόταν νά ’χε δεϊ ποτέ του καμιά τρύπα μέσα στό ναό. Ούτε 

ένοιωσε καμιάν Επιθυμία νά βεβαιωθεί άν υπήρχε.
— Πότε έχεις Εανάρθει Εδώ; ρώτησε τόν μικρό.
— "Εχουμε έρθει πολλές φορές μέ τή θεία - Γκίτα, άποκρίθηκε ένοχα Εκείνο.
Τ ό  μαγαζί μέ τις παντόφλες ήταν κλειστό. ’Ηταν μεγάλο μαγαζί κ’ είχε κάτι 

παντόφλες τό ίδιο φτηνές όπως καί τό καλοκαίρι. 7Ηταν οί ίδιες παντόφλες πούχε Απο
φασίσει νά τις αγοράσει Εδώ καί τόσους μήνες. Τ ις  έδειξε στό παιδί. Εκείνο άκούμ- 
πησε τό δάχτυλό του στό τζάμι. ?Ηταν κόκκινες μέ μαλακές σόλες καί γυαλιστερά 
κουμπιά. Μονάχα κείνες οί παντόφλες είχαν σωθεί Από τή γενική άνοδο των τιμών.
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Μονάχα Ικεΐνες, βαλμένες έκεΐ, πάνω στο γυάλινο ραφάκι, ειδικά γι αυτόν. Γιατί 
δλο τό άλλο έμπόρευμα τής βιτρίνας είχε άκριβήνει.

Ό  άνθρωπος άναψε Ινα τσιγάρο καί φύσηξε τδν καπνό στο τζάμι.
— θαρθεΐς αύριο μέ τή θεία σου, είπε, θυμήσου καλά: Αυτό είναι τό μαγαζί κι 

αυτές έκεΐ οί παντόφλες.
Τ ό παιδί κούνησε τό κεφάλι σοβαρό καί κοίταξε γύρω του για να ξαναβρεΐ τό 

μέρος. ΤΗταν Ινα ήσυχο παιδί. Δέ διαμαρτυρόταν ούτε Ικανέ πείσματα. Άφοΰ τό μα
γαζί ήταν κλειστό, καταλάβαινε.

Ξανάρχισαν να περπατούν σιωπηλοί, πηγαίνοντας πρός τήν λεωφόρο Κόρσο Βιτ- 
τόριο. Περνούσαν μέσα άπό Ινα λαβύρινθο στενών καί σκοτεινών δρόμων. Σ’ αυτό τό 
μέρος ή πολιτεία ήταν έρημη όπως είναι τα κυριακάτικα άπογεύματα, πού δλος ό κό
σμος ξεχύνεται στούς δρόμους τού κέντρου.

Αέν είχαν κάνει ούτε έκατό βήματα, όταν τό παιδί σταμάτησε μονομιάς μπροστά 
σέ μια μικρή, ταπεινή βιτρίνα γεμάτη παντόφλες. Υπήρχαν έκεΐ Ινα σωρό παντο- 
φλάκια, δμοια μέ κείνα πού είχαν δεΐ λίγο πριν στο μεγάλο κλειστό μαγαζί. Ή  τιμή 
ήταν ή ίδια. Ό  μικρός σήκιυσε τό κεφάλι καί κοίταξε ερωτηματικά προβάλλοντας τό 
κάτω άχείλι του. Μά βλέποντας τό συννεφιασμένο πρόσωπο τού πατέρα του, δέν είπε 
τίποτα.

Μπήκαν. ΙΙρώτα τό παιδί μέ τά χέρια του χωμένα στις τσέπες τού παλτού του, 
σπρωγμένο κάπως ανυπόμονα άπό τον πατέρα του. Δυό παπάδες φορώντας τά καλυμ
μαύκια τους κάθονταν μπροστά στον πάγκο. ’Έστρεφαν πρός τήν πόρτα τις μακριές, 
κοκκαλιάρικες, σκυμμένες ράχες τους. ΙΙταν κ’ οί δυό τους άπασχολημένοι δένοντας 
τά παπούτσια τους. Οί παντόφλες πού είχαν δοκιμάσει βρίσκονταν καταγής πλάι 
τους. Γιά τήν ακρίβεια δέν ήταν παντόφλες. "Εμοιαζαν πιό πολύ μέ παπούτσια άπό 
μαύρη τσόχα, μέ ψηλά πλαϊνά καί ποντίνια άπό δέρμα, σάν καί κείνα πού συνηθίζουν 
νά φοράνε μερικές ήλικιωμένες γυναίκες. Πίσω άπ’ τον μπάγκο βρίσκονταν δυό γυ
ναίκες, μάνα καί κόρη, όπως μπορούσε νά τό καταλάβει κανείς άπ’ τήν όμοιότητα. 
Τό μαγαζί ήταν δικό τους. Χαμογέλασαν κ’ οί δυό μ’ Ινα περίεργα I vtJovo κ’ ευγε
νικό χαμόγελο, ειδικά ή μητέρα, λές καί τούς γνώριζαν άπό πολύ καιρό καί νοιώθαν 
μεγάλη ευχαρίστηση πού τούς ξαναβλέπαν. Καί μέ μιαν αμοιβαία συνεννόηση συμφώ
νησαν νά δώσουν τήν πρώτη θέση στό παιδί, σά νά ήταν μόνο του, ανεξάρτητο καί 
νά ’χε ερθει μονάχο του στό μαγαζί νά ψωνίσει. Ύπακούοντας σ’ αυτή τή σιωπηλή 
συνεννόηση, πού εγινε μ’ εναν βουβά εύγλωττο τρόπο, ό άνθρωπος κάθησε παράμερα.

Ένοιωθε καθησυχασμένος, γαληνεμένος άπ’ την οικογενειακή άτμόσφαιρα τού μι
κρού μαγαζιού. Στό μεταξύ ή ηλικιωμένη γυναίκα, τύλιγε στο χαρτί τις παντόφλες τού 
ενός παπά. Συνέχιζε πάντα νά χαμογελάει στό μικρό, σά νά ήθελε νά τον καλοπιάσει 
καί, χωρίς άλλο, νά τον προετοιμάσει γιά μιάν οχι καί τόσο ευχάριστη έκπληξη, πού 
ή ίδια φοβότανε τ’ άποτελέσματά της. Ό  άνθρωπος τό κατάλαβε αυτό, τή στιγμή πού 
οί δυό παπάδες γύρισαν, ό ένας μετά τον άλλον, καί κοίταξαν τό παιδί. Στράφηκαν 
άκουμπώντας τά μακριά μαύρα χέρια τους μέ τά ώχρά νύχια πάνω στις γωνιές τών 
σκαμνιών τους, σάν νά τ ’ άκουμποΰσαν στά καπούλια ενός μουλαριού. Καί τότε, μέσα 
στά παπαδίστικα ρούχα καί τά στρογγυλά καλυμμαύκια στό κεφάλι, φάνηκαν δυό νέ
γροι μέ νέγρικα χαμόγελα καί μάτια. Τ ά  βλέμματά τους ήταν στυλωμένα πάνω στό 
παιδί.

Οταν είχαν μπει, πριν άπό είκοσι λεπτά στό μαγαζί, ή γυναίκα ένοιωσε τήν 
καροιά της νά σφίγγεται ξαφνικά. Τώρα σκεφτόταν πώς τό ίδιο σφίξιμο θά τό
ενοιώθε καί τό παιδί. Τής είχε χρειαστεί καί τής ίδιας νά κάνει μιά προσπάθεια γιά 
να κατανικήσει κείνο τόν ξαφνικό φόβο καί τό κατάφερε μονάχα μέ τή σκέψη πώς οί 
•ουό νέγροι ήταν παπάδες. Έτσι, ούτε κ- ή ίδια δέν κατάλαβε πώς άρχισε νά μιλάει 
γαλλικά απαντώντας στις έρωτήσεις τους. Πραγματικά, δπως τής είπαν κατόπι, οί πα- 
παοες έρχονταν άπό τό Κογκό. Σπάνια τής τύχαινε νά χρησιμοποιήσει τά ώραΐα γαλ-

415



λικά της. Μα δταν κατανικούσε τή δειλία της καί τα μίλαγε, της φαινόταν πώς γι
νόταν μια άλλη γυναίκα, κοσμογυρισμένη, πΐού είχε ζήσει τή ζωή πού αυτή άνειρευό- 
ταν κάποτε πριν άπό πολλά χρόνια, δταν ήταν άκόμα κοπελλίτσα. Καί νά, χάρη στή 
γαλλική γλώσσα, πού τήν είχε μάθει στα νειάτα της, αυτοί οί δυό ήταν δυδ αιδεσιμό
τατοι, δυο κύριοι δπως τόσοι καί τόσοι άλλοι, δυο πολίτες του κόσμου. Κ ' ένοιωθε 
μια ζωηρότατη, Ιντονότατη, σχεδόν μεθυστική χαρά μέσα της. Κ ι άκόμα της κακο- 
φαινόταν πόύ ή κόρη της δεν τό καταλάβαινε καί πρόσεχε, καθώς τύλιγε τις παντό
φλες, νά μήν άκουμπήσει τά χέρια της έκει πού τις είχαν πιάσει οί δυό νέγροι. Καί 
τώρα φοβόταν τήν αντίδραση τού παιδιού. 'Αν τό παιδί τρόμαζε, ή ψευδαίσθηση πού 
τής είχε δημιουργηθει θά σαρωνόταν μονομιάς καί μήτε καί τά ωραία γαλλικά της 
δεν θά κατάφερναν νά ξαναστυλώσουν τό θαύμα.

Αλλά τό παιδί δεν ανησύχησε. Μήτε τραβήχτηκε πίσω. "Εμεινε άσάλευτο στή 
θέση του μέ τά καστανά μαλλιά του νά πέφτουν σέ μικρά τσουλούφια στό μέτωπό του. 
Τό πρόσωπά ζωηρό καί τά χέρια χωμένα στις τσέπες τού παλτού, έτσι πού οί άκρες 
του μέναν άλαφρά άνασηκωμένες έμπρός. Αυτό ήταν τό μοναδικό δείγμα πού φανέ
ρωνε τή συγκίνησή του.

Τότε ή κόρη, πού ως έκείνη τή στιγμή έμενε σιωπηλή, παίρνοντας θάρρος άπ' 
τή στάση τού παιδιού, κ ίσως άπορώντας γιά τή δική της σιωπή, τού είπε:

— Ξέρεις γιατί ό αιδεσιμότατος είναι τόσο μαύρος; Έ ;  δχι; δέν τό ξέρεις;
Ό  άνθρωπος καθισμένος στή γωνιά τού μαγαζιού, ανατρίχιασε σάν νά τον χτύ

πησε κρύος αέρας. Περίμενε άγωνιώντας μέσα του τήν απάντηση τού παιδιού. Ί|  
γριά ώχρίασε κ’ έσφιγγε τά χέρια της. "Αλλά τό παιδί δέν είπε τίποτα. Κοίταξε τή 
νέα γυναίκα καί τούς δυό νέγρους. Κ ι αυτοί πάλι κοίταζαν τό παιδί. ΙΙιό κουτή απ' 
6σο άφηνε νά φανεί τό πρόσωπό της, ή γυναίκα είπε:

— Αλήθεια, δέν τό ξέρεις; Είναι έτσι έπειδή δταν ήταν μικρός, σάν κ' εσένα, 
έτρωγε πάρα πολλές σοκολάτες.

Οί δυό αιδεσιμότατοι χαμογελούσαν χωρίς νά καταλαβαίνουν τά λόγια. Τό παιδί 
κούνησε τό κεφάλι του.

— Είναι νέγρος, είπε δείχνοντας τον ένα άπ' τούς δυό.
Αυτή τή λέξη τήν κατάλαβαν κ ’ έκείνοι, άλλά συνέχισαν νά χαμογελάν. Σηκώ

θηκαν. ΤΗταν ψηλοί καί κοκκαλιάρηβες, μά οί ράχες τους ήταν ίσιες. Πήραν τά δυό 
χαρτονένια κουτιά \ιε τις παντόφλες.

— Είναι νέγρος, ξανάπε σιγά ό μικρός.
Οί δυό παπάδες χαμογελούσαν πάντα. Κ ' έτσι, μέ κείνο το ατάραχο χαμόγελο 

βγήκαν. Στήν πόρτα χαιρέτησαν μέ μια κίνηση τού χεριού. Έ να  είδος άόριστης καί. 
φιλικής ευλογίας.

Ό  άνθρωπος ξαναθυμόταν τή σκηνή αυτή άργότερα, δταν ςαναγύριζαν προς τή 
λεωφόρο Λάργκο Άρτζεντίνα, γιά νά πάρουν τό λεωφορείο. Ό  νέγρος είχε σκύψει 
μια στιγμή πάνω απ’ τό παιδί, γιά νά τού χαϊδέψει αλαφρά τά μαλλιά. Άλλά τότε 
ακριβώς, τά μάτια του έπεσαν πάνω σ' αυτόν, τόν πατέρα τού παιδιού. Τό μακρύ άδύ- 
νατο χέρι μέ τά ρόδινα νύχια κρατήθηκε. Τ Ι φούχτα έκλεισε καί μετά ξανάνοιξε,. 
δπως τό χέρι ενός βιολιστή πού άφήνει τό δργανο, κ' έκανε έκείνη τήν κίνηση απο
χαιρετισμού, ακριβώς τή στιγμή πούχε φτάσει στήν πόρτα.

Τώρα ό άνθριυπος ένοιωθε νά ξεσηκώνεται {ΐέσα του σάλος. Τόν έτρωγε κείνη· 
ή συγκατάθεση πού, χωρίς νά τό θέλει, μέ |ΐόνη τήν παρουσία του, άρνήθηκε νά τήν 
δώσει. Κ ' έτσι, τό φτωχό έκείνο χέρι μπόρεσε νά χαιρετήσει από μακριά, άλλά δέν 
μπόρεσε ούτε κάν ν' αγγίξει έστω καί μ' ένα χάδι, τά μαλλιά τού παιδιού. Έ νας σά
λος έςέγερσης κ ' δχι τύψης. Γιατί ό 30ιος ένοιωθε σά νά είχε πάρει τή θέση τού νέ
γρου καί σάν δλος δ άλλος κόσμος νά βρισκόταν άπ τήν άλλη μεριά, πίσω άπό ένα. 
άξεπέραστο φράγμα.

Μετάφραση: Κ Ω Σ Τ Α Σ  Π ΕΤΡΟ Υ !
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ΤΟ ΘΕΙΟ ΔΡΑΜΑ
ΣΤΙΣ ΠΡΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ

ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
Τοϋ ΠΑΝΑΓΗ ΛΕΚΑΤΣΑ

( Σ υ ν έ χ ε ι α )
Μ

§  8

A Τ Τ I Σ
Τ Ο  Φ Ρ Υ Γ Ι Κ Ο  Θ Ε Ι Ο  Δ Ρ Α Μ Α

Μιαν ώρα πού κοιμόταν, ό Δίας άφησε το σπέρμα του να πέσει στή γης, 
κ’ ή γης έγέννησε μια δαίμονα, την “Αγδιστιν, άνδρόγυνο τόπο. Τ ή  φοβήθηκαν οί 
θεοί καί τής κόψαν τά ανδρικά μόρια, απ’ δπου φύτρωσε αμυγδαλιά —  ή μηνύτρα 
τοΰ ξαναγεννημοΰ τής βλαστικής ζωής υστερ’ άπό τό θάνατο τοϋ χειμώνα. 'Η 
Νανά, ή κόρη τοΰ Σαγγάριου, βάζοντας εν’ αμύγδαλό της στον κόρφο της, είδε 
πώς τ’ αμύγδαλο χάθηκε κ’ έμεινε εκείνη γκαστρωμένη. Τό παιδί πού γεννήθηκε, 
ό “Αττις, είταν πανέμορφο, καί τ’ άγάπησε ή “Αγδιστις μέ πάθος. 'Ωστόσο, σά 
μεγάλωσε, θελήσανε νά τό παντρέψουνε μέ την κόρη τοΰ βασιλιά— σέ πικρούς δμως 
γάμους. Άπάνου στις χαρές παρουσιάστηκε ή ’Ά γδιστις, πού τούς έριξε όλονώνε 
μανία. 'Ο  “Αττις κι ό βασιλιάς κ’ οί συντρόφοι τους κόψανε, μέσα στή φρένα 
τους, τά γεννητικά τους δργανα καί πεθάνανε, ή νύφη σκοτώθηκε, καί τό μόνο πού 
κέρδισε ή “Αγδιστις, είταν ή χάρη των Θεών, τοΰ άγαπημένου της τό κορμί, τό 
πεθαμένο, νά μή χαλάσει.1

'Ο  μιξοελληνικός, δπως παραδίνεται, μύθος, είναι δ λειτουργικός μύθος τής 
λατρείας τοΰ “Αττι στόν Πεσσινοΰντα — fa b u la  e x  re co n d itis  a n tiq u ita tu m  
lib ris  e t e x  in tim is  e ru ta  m y steriis  2 —  κι άνακατεύει γνώριμα στοιχεία. Τό 
κατάπιασμα από ’να καρπό πού πέφτει στό στήθος τής κόρης, άνεβαίνει στόν κύ
κλο τής “Ασπορης Σύλληψης, πού, μέ τή σειρά της, μορφώνεται από τήν άγνοια 
γιά τό ρόλο τοΰ άντρα στην άναπαραγωγική λειτουργία.3 Τό δνομα 'Ν α ν ά ’ , είναι 
ψελλισματικός τύπος πού σημαίνει τή Μάνα, τή Μεγάλη Μητέρα θεά, τήν Κυβέλη 
τήν ίδ ια .4 “Ο ,τι δ “Αττις, ό εραστής τής Κυβέλης, είναι καί γιός της, οί μαρτυ
ρίες δέ λείπουν.5 Τά υπόλοιπα τά έξηγά ή πράξη των ιερέων τής Κυβέλης νά 
κόβουν τά γεννητικά τους δργανα καί νά τ ’ αφιερώνουν στή θεά τους. 'Ο  Αττις, 
προβολή των ιερέων της καί, ειδικότερα, τοΰ Άρχιγάλλου ή ’Αρχιερέα τους, κόβει 
κι αύτός, μέσα σ’ άνάλογη μανία, τά δργανά του. Καθώς, πάλι, οί ιερείς άφιερώ- 
νουν τή θυσιασμένη άνδρικότητά τους στή θεά, ή θεά, δπως στόν τύπο τής “Αγ- 
διστης (ή Κυβέλη στόν Πεσσινοΰντα λατρεύεται μέ τό δνομα “Αγδιστις),6 είναι 
άντρόγυνη έτσι. 'Η  πράξη δέ ριζοκρατιέται, δπως πιστεύεται, άπό τή γονιμική 
μαγεία. 'Η  Μεγάλη θεά δπερετιέται άπό 'Ιέρειες, πού άντικατασταίνουνται άπό 
'Ιερείς, δταν, μέ τήν διάλυση τών Μητριαρχικών θεσμών, τό αντρικό στοιχείο 
μπαίνει στις γυναικείες λατρείες. eC 'Ιεοέας δαως πρέπει νά έξομοιωθεΐ μέ τήν 
'Ιέρεια — πού ενσαρκώνει τή θ εά — ντυνάμενος γυναικεία φορέματα, κ 5 έοώθε βγαί-
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νει τό οικουμενικό έθιμο των γυναικοντυμένων ιερέων.7 Τό έθιμο αυτό, τό γνωστό 
στήν προϊστορική, μά καί στήν ιστορική, Ελλά δα,8 σημαδεύει παντοΟ τήν εισχώ
ρηση τοϋ άντρικοϋ στοιχείου στις γυναικείες λατρείες. "Όμοια καί οί ιερείς τής 
Κυβέλης— άντικατασταίνοντας ολοφάνερα μαιναδικές 'Ιέρειες— , οί βάκηλοι ή γάλ· 
λοι, είναι γυναικοντυμένοι, αφήνουν μακριά τα μαλλιά, φοροϋν κοσμήματα στο 
στήθος καί δαχτυλίδια, σαν τις γυναίκες. Μια υπερβολή πρός τήν έξομοίωση αυτή 
είναι 6 κιναιδισμός, πού συχνά άσκείται από τούς γυναικοντυμένους ιερείς, καί, 
παραπέρα, δ ευνουχισμός, ή τελική c άπάνδρωση * του ιερέα.

Γ ιά τις τελετές τοϋ Θείου Δράματος μέσα στήν ίδια τή Φρυγία, λιγοστές 
κατέχουμε πληροφορίες. " Ενα χωρίο τοϋ Πλουτάρχου —  Φρύγες δε τον ΰεδν οιό- 
μενοι χειμώνος κα&εύδειν, &έρους δ ’ Ιγρηγορέναι, τότε μεν κατευνασμούς, τότε 
δ ’ ανεγέρσεις βακχεύοντες αύτώ τελούσι 9 — δεν φαίνεται νά σχετίζεται μέ τή 
λατρεία τοϋ "Αχτι. Ή  λατρεία αυτή δέν παρουσιάζει δυο γιορτές, μά μ:ά μόνο, * 
τήν Ά ν οιξη , καί δέν ξέρει "ϋ π ν ο ” τοϋ θεοϋ, μά θάνατό του. ’Ανοιξιάτικοι, άλη- 
θινά, είναι στή Φρυγία οί θρήνοι γιά τό θεό,10 κι άνοιξιάτικες στή Ρώμη οί τε
λετές τοϋ θανάτου καί τής 'Ανάστασής του. ’Από τόν Διόδωρο μαθαίνουμε πώς οί 
Φρύγες φτιάνουν ένα έμοίωμα τοϋ θεοϋ καί τό θρηνούνε.11 ΓΓ Είναι φανερό ”  σχο
λιάζει ένας άπό τούς σπουδαιότερους μελετητές τής λατρείας τοϋ Ά τ τ ι  ef πώς έ
χουμε εδώ μιάν άπομίμηση τής Γ πρόθεσης 5 τοϋ νεκροϋ, μέ τ’ άπίθωμα μιας ει
κόνας του πάνου σέ μιά (νεκρο)κλίνη. Γύρω άπό τήν εικόνα τούτη, πού, κατά κά
ποια νεκρικά συνήθια, στολίζεται μέ ταινίες καί στέφανα, στήνεται ό νεκρικός 
θρήνος. Μέ μοιρολόγια καί μέ γοερές θρηνοκραυγές, μέ παράφορα στηθοκοπή- 
ματα, άκόμη καί μ’ αύτομισερωμούς, οί Φρύγες δείχνουνε τό πένθος τους γιά τόν 
πρόωρο θάνατο τοϋ θεοϋ καί ίλαρώνουν τήν όργή του. Τήν άλλη μέρα άκολουθοϋσε 
βέβαια τό θάψιμό του ” . 12 Πλατύτερα άπό τόν Διόδωρο μιλά ό Φίρμικος Ματέρ- 
νος στήν —  περίφημη γιά τις πληροφορίες της πάνου στις μυστηριακές θρησκείες 
—  πολεμική του: de E rro re  P ro fan aru m  R e lig io n u m , 3 : Οί Φρύγες γιορτά
ζουν τόν άτυχο έρωτα τής Μεγάλης θεάς μέ χρονιάτικες τελετές πένθους (cum  
lu ctib u s an n u is co n secra ru n t), καί Ενταφιάζουν τόν Ά τ τ ι (is tiu s  fu neris 
pom pa com p onitu r) μέσα σέ μεγάλο θρήνο κι όλολυγμό (annuis u lu latibuS, 
lu g e tis  e t p langitis)* οί ίερείς ευνουχίζουνται σ’ άνάμνηση τοϋ- πάθους τοϋ 
θεοϋ’ καί, λίγο υστέρα άπό τήν ταφή, κράζουνε πώς ό Ά τ τ ις  άναστή- 
θηκε : quem  paulo an te  sep elieran t rev ix isse  ja c ta ru n t. Σ ’ αντίθεση μέ 
τό πίνΰος των πρωτίτερων ήμερων, ή μέρα τής ’Ανάστασης άνοίγει μέ μεγάλο 
πανηγυρισμό κάί μ’ άχαλίνωτη τήν ευθυμία. Σέ μιάν άλλη περικοπή (27>ι) δ 
ίδιος μιλά γιά τό πεϋκο πού κόβεται κατά τις τελετές τής Φρυγικής Μητέρας 
θεάς κάθε χρονιά καί πού στή μέση του είναι δεμένο τό όμοίωμα ένός παληκαριοΰ, 
βέβαια τοϋ ’Ά ττι. Κατά τή μαρτυρία τέλος τοϋ Ήρωδιανοϋ, τό πανηγύρι τοϋτο 
των Φρυγών, στόν ΙΙεσσινοϋντα, στήνεται στις οχτες τοϋ ποταμοϋ Γάλλου 13 καί, 
κατά μιάν άλλη μαρτυρία,11 στόν ίδιο ποταμό λούζεται, τήν τελευταία μέρα τοϋ 
πανηγυριού, τό είδωλο τής Κυβέλης.

ΓΗ ιδιοτυπία κ’ ή βαρβαρότητα τής λατρείας τοϋ '"Αττι, δέν κολοβόλεψαν 
τήν ανάπτυξή της στήν Ελλάδα. Οί "Ελληνες δέν κρύβουν τήν περιφρόνησή τους 
γιά τούς c αμφιβόλους ΰεούς,’ πού δ Γ  ανδρογύνων και γυναικών παραδύονται 
κρύφα, τιμάς ου προσηκούσας καρπού μενοι. Στή Ρώμη, άντίθετα, ή εισαγωγή 
τής λατρείας τής Κυβέλης τό 2θ\ π. Χ ρ ., πάνου σέ κρίσιμες στιγμές τοϋ Ά ννι- 
βαίκοϋ Πολέμου, άνοίγει τό δρόμο καί στό θείο Δράμα τοϋ Ά τ τ ι .  "Η καθιέρωσή 
του στό επίσημο εορτολόγιο τής Ρώμης γίνεται άπό τόν Κλαύδιο καί παρασταίνε- 
ται άπό μιά σειρά γιορτές, πού άρχίζουν στις 15. καί τελειώνουν στις 27- τοϋ 
Μάρτη.
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Id . M art. C an n a in tra t . 

X I .  K  A pr. A rbor in tra t . 

X . K . A p r. T u b ilu s tr iu n i. 

I X .  K . A pr. S a n g u e m . 

V I I I .  K . A pr. U ila r ia .

V I I  K . A pr. R c q u e tio .

V I. K . A pr. L a v a t io .15

Τά προεόρτια είναι μια είσοδος τών Καν- 
νοφόρων (=Καλαμοφόρων).1β Έ δ ώ  Οά πέφτει 
χ ’ ή πληροφορία γιά μια Ουσία έξάχρονου 
ταύρου υπέρ τών έν τοΐς δρεσιν αγρών, μέ 
πρωτεργάτες τόν Α ρχιερέα καί τούς Καννοφό- 
ρους τής Μητρός.17 *Η είσοδος είναι, σίγουρα, 
μια πομπή ίσαμε τό ναό τής Μεγάλης Μη- 
τρός πάνου στόν ΙΙαλατίνο. θρησκευτικά σω
ματεία Καννοφόρων (co lle g ia  can n o p h o ru ra ), 
μέ παράλληλο σκοπό την ταφή τών έταίρων, 
γνωρίζουμε’ 13 μά τό νόημα τής γιορτής μάς ξε

φεύγει. 'Η  'μυστική κ ίσ τη ’ ένός Άρχιγάλλου παρουσιάζει, μαζί μ’ άλλες παρά- 
στασες, τόν "Α ττι άνάμεσα σέ καλάμια.19 Τό μόνο πού μπορούμε νά πούμε είναι 
πώς ή παράσταση Οά σχετίζεται μέ κάποια άπό τίς ιερουργίες τής φρυγικής γιορ
τής — ίσως τήν εύρεση τού νεκρού θεού στις δχτες τού ποταμού Γάλλου. Στίς 22 . 
τού Μάρτη αρχίζει ή καθαυτό γιορτή τού θείου Δράματος, μέ τήν είσοδο - πο
μπή τών Δενδροφόρων : A rb o r in tr a t .20 Οί Δενδροφόροι είναι σωματείο ξυλεμπό
ρων μέ προστάτες θεούς τή Μεγάλη Μητέρα καί τόν "Α ττι. 'Ένα ή δύο c άρχιδεν- 
δροφόροι ’ πού βρίσκουνται έπικεφαλής, ίσως νά περιντύνουνται καί τήν ίερατείώ. 
Καά ’ ήν ημέραν ό ήλιος επί τό άκρον τής ιοημερινής 'χψϊδος ερχεται,21 οί 
Δενδροφόροι κόβουνε μέσα άπό τό άλσος τής θ εά ς22 ένα πεύκο. Τό δέντρο τό 
στολίζουνε μέ μάλλινες ταινίες καί μενεξέδες —  τό λουλούδι πού πιστεύεται πώς 
φύτρωσε άπό τό αίμα τού θεού —  καί τού κρεμούνε κύμβαλα καί τύμπανα καί 
σύριγγες κι αύλούς καί λογίς άλλα όργανα τής φρυγικής λατρείας.23 Στή μέση 
κιόλας τού δέντρου φαίνεται νά δένεται ένα όμοίωμα παληκαριοΰ, βέβαια τού 
"Α ττι.24 Έ τ σ ι  στολισμένο σά λείψανο, τό δέντρο άνεβάζεται στον Παλατίνο, στό 
ναό τής θεάς, δπου τιμιέται σά μεγάλος θεός: a u g u stiss im u m  n u m en . Τό 
δέντρο, δπως καί τό όμοίωμα, παρασταίνει τόν νεκρά θεό καί πάνου στήν δεντρι
κή τούτη παράσταση φαίνεται ν’ άρχίζουν οί λατρευτές του τό θρήνο.25 Μέ τό 
πένθος σχετίζουνται κι ορισμένες άποχές: άποχή άπό τά άφροδίσια καί νη
στείες.26 Τό δέντρο τούτο, κατά μιά μαρτυρία, καίεται, δπως ή είρεσιώνη καί 
τ’ άλλα ' Μαγιόκλαδα,’ στό τέλος τού χρόνου.27

Στίς 23- τοΰ Μάρτη, δεύτερη μέρα τών τελετών τού θείου Δράματος, πρω
τεύει κάποια χρήση σαλπίγγων: εΙ&* έξης περισαλ^ιισμός παραλαμβάνεται — εν- 
ϋνς ονν ή σάλπιγξ αετά τήν έκτο μην (τον δένδρου) ένδίδωοι τό ά ν α κ λ η τ ι- 
κ ό ν τώ "Α π ίδι κτλ.28 Μιά παλιά ρωμαϊκή πάνου στόν Παλατίνο γιορτή καθαρ
μού τών σαλπίγγων, tu b ilu s tr iu m ,29 συνδυάζεται έδώ μέ τή λατρεία τοΰ "Α ττι. 
'Ο  συνδυασμός αυτός νά είναι έξωτερικός μοναχά ; ’Επιφέρω πώς μιά μινωϊκή 
παράσταση παρουσιάζει μιά γυναίκα νά σαλπίζει μέ μιά κόγχη. Τό φόρεμά της, 
άπό τήν άλλη, ό βωμός, τά ίερά κέρατα καί τό κλαρί, μαρτυρούν Ιερουργία 
( = Ε ί κ .  12). "Οτι είναι τό κράξιμο (άνακλητικόν) τής θεάς ή τού θνήσκοντος θεού, 
τό μαρτυρούν οί διονυσιακές τελετές στήν Άλκυονία λίμνη. Άπάνου άπό τό άπατο 
τούτο βάθος κράζουν τόν Διόνυσο, ν’ άνέβη άπό τόν "Α δη, μέ κάποιες μικρές σάλ- 
7ΓίΎΥε~» πού τίς κρύβουνε μές στά καλάμια.30 "Αν έτσι προσθέσει κανείς τήν έκ
φραση τού Ίουλιανοΰ γιά τό Σάλπισμα τής γιορτής μας, άνακλητικόν, μπορεί νά 
υποθέσει πώς τό tu b ilu str iu m  χωνεύεται με μιά χρήση σαλπίγγων στη λατρεία 
τού Αττι. "Αν, πραγματικά, τά σαλπίσματα τούτα τόν άνακράζουν άπό τόν Κόσμο 
τών Νεκρών, θά δούμε πώς δέν αστοχούν —  μά οί τελετές τού πένθους δέν φτά- 
σαν το κορύφωμα άκόμη. Τώρα ξημερώνει ή τρίτη μέρα τού θείου Δράματος, 2 4 · 
"ού Μάρτη, γνώριμη μέ τ ’ δνομα ' 'Ημέρα τού Αί'ματος ’ ή * Αίμα ’ μονάχα.31
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e< 'Ο ’Αρχιγάλλος τραβά αίμά άπό 
τά μπράτσα του καί τό προσφέρει, 
ατά θεό του. Μά δέν είναι ό μόνος 
αυτός, πού κάνει την αίμάτινη τού
τη θυσία. Κεντρισμένος άπό τήν ά
γρια βαρβαρική μουσική των κυμ
βάλων πού πλαταγουν, τών τυμπάνων 
πού βροντοχτυπούν, των μονότονων 
κεραύλων πού άχολογοΰν, καί των 
αυλών π* ούρλιάζουν μέ στριγγούς 
σκοπούς, οί χαμηλότεροι λειτουργοί 
στροβιλίζουνται σ’ ένα χορό μεθυστι
κό, σαλεύοντας εδώ κ ’ έκεί τά κε
φάλια καί τά ποταμιστά τους μαλ
λιά, κατασχίζοντας τά κορμιά τους 
μέ κομμάτια άπό πήλινα άγγειά 
ή χαράζοντάς τα μέ μαχαίρια πού 
κρατοϋν γιά νά ραντίσουν τό βωμό 
καί τό δέντρο τό ιερό μέ τό αίμα 
πού τρέχει. 'Η  φριχτή τελετή φαί
νεται μέρος του πένθους γιά τό
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Ε:κ. 12. Μια Ιερουργός σαλπίζει μέ κόγχη. 
Άπό έγχάραχτο λίθο του Ίδαίου νΛντρου: 
Journ. H ell. S t . 21 (1901) 142, F ig . 

25. (Σχέδιο Γ.Κ.)

θάνατο του θεοϋ, κ’ ίσως σκοπός της είναι νά τον δυναμώσει μέ τά αίματα, 
γιά τήν άνάστασή του. Μ’ δλο πού δέ μαρτυριέται ρητά, τήν ίδια τούτη "Ημέρα 
τοΟ Αίματος, μπορούμε νά εικάσουμε πώς οί νεόφυτοι θυσιάζουν τήν άνδρικότητά 
τους. Συνεπαρμένοι στήν άκρότατη θρησκευτική έξαψη, σφεντονίσουνε τά κομμένα 
τους μόρια κατά τήν εικόνα τής άνέλεης θεάς τους. Τά συντριμμένα τούτα όργανα 
τής γονιμότητας τά θάβουν ύστερα στή γής ή μέσα σ’ υπόγειους θαλάμους άφιε- 
ρωμένους στήν Κυβέλη” . 32 ’Ανάλογες σκηνές παραδίνει ό Λουκιανός άπό τό πανη
γύρι, στήν Τεράπολη, τής ’Αστάρτης. Οί ίερεις έδώ, οί Γάλλοι, κατασχίζουν τά 
χέρια τους, καί χτυπούνε ό ένας τόν άλλον στις πλάτες, ένώ πολλοί πού παρασΐέ- 
κουν έπαυΛέουσι, πολλοί δε τύμπανα παταγέονσιν, <5Μοι όέ άειδουσιν εν{}εα και 
ίρά άοματα. Ή  έξαψη τής δργιαστικής τελετής απλώνεται, λίγο - λίγο, σάν πυρε
τός, καί στούς θεατές: Τ Ι άνελέητη Θεά μαυλίζει νέα θύματά της. Ό  πρώτος πού 
συνεπαρθεί — κι ό ένας ύστερα άπό τόν άλλον έπειτα —  πετά τά ρούχα άπό πάνω 
του, πηδά στή μέση μέ μακρόσυρτη κραυγή, κι άρπάζοντας ένα άπό τά σπαθιά, 
πού στέκουν έτοιμα γΓ αυτή τή δουλειά, μισερώνεται στόν άνορισμό του. Κρα
τώντας τά όργανα πού’κόψε, τρέχει μέσα άπό τήν πολιτεία, δσο νά τά ρίξει 
σ’ ένα σπίτι. Τό σπίτι πού δέχεται τό άναπάντεχο χάρισμα, νοιάζεται τότε νά τού 
δώσει γυναικείο φόρεμα καί γυναικεία στολίδια.33 "Ο μετανιωμός κ’ ή δόύνη πού, 
σάν καταπέφτει ό παρασαλεμός, άκολουθούν, ιστορούνται σ’ ένα περιλάλητο ποί- 
μα τού Κάτουλλου, δπου, κάτου άπό τήν εικόνα τού θεού, ξεχωρίζει ό όμοιο πά
θος λάτρης.

Τ Ι ’Ανάσταση τού θεού δέ 0’ άργήσει. Τή νύχτα, ένώ ξακολουθεί ό θρή
νος πάνου στ’ όμοίωμα τού θεού, τό ξαπλωμένο σ’ ένα νεκροκρέβατο, ένα δεύτε 
λάβετε φως ξαφνικά κατασχίζει θριαμβικά τό σκοτάδι. Μέσα στο φώς ό ιερέας 
μυρώνει τά στόματα έκεινών πού θρηνούν, καί ψιθυρίζει στ’ αυτί καθενός τό σω
τήριο μήνυμα :

θαρρείτε, μύσται, τον &εον σεσωομένον 
εοται γάρ νμΐν εκ πόνων οωτηρία.31
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CK σωτηριακές θρησκείες είναι θρησκείες ένός θνήσκοντος θεοΰ· δ σεσω- 
σμένος θεός είναι δ άναστημένος θεός· ή άνάσταση τέλος τοΰ θεοϋ είναι σύμβολο, 
μέσο κ ’ έγγύηση τής μετά θάνατο άνάστασης των Μυστών σέ μια σφαίρα άθανα- 
σίας. "Ο τι ή σκηνή άνήκει στη λατρεία τοΰ "Α ττι καί σημαίνει τήν άνάσταση 
τοΰ θεοΰ 35, βεβαιώνεται άπό ’να χωρίο τοΰ Δαμασκίου πού συνδέει τήν ίδια σω- 
τηριακή έπαγγελία μέ τήν γιορτή τών Ίλαρίων, πού, τήν άλλη μέρα, πανηγυρί
ζει τήν άνάσταση τοΰ "Α ττι : έγκαϋενδήσας έδόκουν δναρ δ 'Άττης γενέοϋαι, 
καί μοι έπιτελεΖοϋαι παρά της μητρός τών ϋεών την τών ίλαρίων καλονμένην 
έορτήν· δπερ έδήλου την εξ άδου γεγοννιαν ημών οαπηρίαν. 36 Τά Ίλάρια (Η ί- 
la r ia ) γιορτάζουνται στή Ρώμη —  κι δπου άλλοΰ —  στίς 25· τοΰ Μάρτη, κι δντας, 
δπως δείχνει τ’ δνομά τους, μιά Γιορτή τής Χαράς, πανηγυρίζουν, φυσικά, τήν άνά
σταση τοΰ "Α ττι. Ή  γιορτή είναι δργιαστική, κ ’ ή ξέφρενη ευθυμία της κ ’ ή 
μασκαράτα σ’ αυτή, τήν κάνει νά παραμοιάζει μέ τό νεότερο καρναβάλι.57 Τό 
γλέντι κ ’ οί πράξες τής Μέρας αυτής τής Χαράς είναι άρκετά έντονα, γιά νά 
μείνει ή άκόλουθη μέρα, ή 26 . τοΰ Μάρτη, χωρίς τελετές καί χωρίς πανηγύρια.’8 
Τήν άλλη μέρα, 27- τοΰ Μάρτη, τό ρωμαϊκό πανηγύρι τελειώνει μέ μιά μεγάλη 
πομπή ΐσαμ’ ένα ποταμάκι, τον "Αλμωνα, έξω άπό τά κάστρα. CH πομπή φέρνει 
το άσημένιο άγαλμα τής θεάς πάνου σ’ ένα αμάξι πού τό σέρνουνε βόδια Ό  ’Αρ
χιερέας, ντυμένος τή μεγάλη πορφυρένια του στολή, λούζει τήν εικόνα, τό άμάξι 
καί τ’ άλλα ιερά πράματα στο ποτάμι.39 Τό λουτρό τοΰτο τής θεάς είδαμε νά ’ναι 
καί στοιχείο τοΰ φρυγικοΰ πανηγυριοΰ της.40 Τό λουτρό, δμως, τής Θεάς είναι 
σταθερό στοιχείο τοΰ γάμου της —  λουτρό καθαρμοΰ ύστερα άπό τήν ένωσή της 
μέ τον θεϊκό σύντροφό της. "Αρα τήν άνάσταση τοΰ θεοΰ, τή άκολουθά κ’ έδώ δ 
γάμος του μέ τή θεά, πού δέν ξέρουμε αν γίνεται καί μέ ποιά δραματική παρά
σταση κ’ εδώ, μά πού οί μύθοι τοΰ θεοΰ θυμίζουνε τήν ύπαρξή του. "Αμεση μαρ
τυρία τής θεογαμίας αύτής στή λατρεία τών Φρυγών φέρνει δ Εύτέκνιος, πού 
προσθέτει πώς : και τά της 'Ρέας οργιά παρά τοντοις μένει, δ τε τον “Αττεω 
γάμος και τά επι τοντοις, δσα παρά σφι τελείται,41

Σ’ έναν ύμνο του δ ’Ά ττις παρουσιάζεται σάν χλοερός στάχνς άμηϋείς 42, 
καί σ’ ένα του άγαλμα παρασταίνεται σάν θεός τών καρπών καί τής άφθονίας.43 
Τήν αρχική δμως φύση τοΰ θεοΰ τής άγριας βλάστησης, καί, παραπέρα, τής βλά
στησης γενικά, τή μαρτυρούν οί μύθοι του, πώς εύνουχίζεται κάτου άπό ’να πεΰ- 
κο 41 ή πώς μεταμορφώνεται σ’ ένα πεΰκο,45 κ ’ ή -παράστασή του στίς τελετές τοΰ 
θείου Δράματος μ’ ένα πεΰκο. Τό δέντρο τής άγριας βλάστησης πού κόβεται, 
τήν άνοιξη, στήν έξοχή καί φέρνεται στήν κοινότητα, συναντιέται σέ πλήθος άρ- 
χαΐα θρησκευτικά καί νεότερα λαϊκά πανηγύρια. Είναι τό γνώριμο ’Εποχικό Δρά
μα, δπου διώχνεται δ θάνατος, δ Χειμώνας, ή περασμένη χρονιά, καί φέρνεται ή 

- Ζωή, ή ’Άνοιξη, τό Καλοκαίρι. "Ενα δέντρο ή ένα δμοίωμα, ή ένα δέντρο μέ κρε
μασμένο άπάνου του ένα άνθρωπομοίωμα, είναι ή συχνή παράσταση τής Ζωής ή 
τής ’Άνοιξης, πού φέρνεται, κι άνάλογες οί παράστασες τοΰ θανάτου πού πετιέ- 
ται. Συχνά πάλι καί τά δυό ταυτίζουνται στήν ίδια παράσταση, πού βγάζεται έξω 
άπό τήν κοινότητα σά θάνατος καί ξαναφέρνεται σά Ζωή πίσω. 'Η  πράξη συν
τομεύεται στή παράσταση τοΰ θανάτου καί τής ’Ανάστασης, πού ή παρασταίνουν- 
ται άπό ’να πρόσωπο, ή τελοΰνται, δπως έδώ, πάνου στό δμοίωμα πού άνθρωπο- 
μορφίζει τό θείο δέντρο ή παρασταίνει τό θεό πεθαμένο. Ό  "Αττις, έτσι, είναι τό 
πνεΰμα τής βλάστησης καί στό θάνατο καί τήν άνάστασή του παρασταίνεται δ χ ει
μωνιάτικος θάνατος τής βλάστησης κι δ άνοιξιάτικος ξαναγεννημός της. Τό δνομά 
του 'Άττις σημαίνει * ΙΙατέρας ’ 46 κ’ ή έρμηνεία βεβαιώνεται άπό τ’ άλλο 
κι δμοιοσήμαντο δνομά του Πάπας , 17  "Ενα δνομά τόσο άταίριαστο γιά θνή- 
σκοντα θ εό, —  (πού άνακρατεΐ σταθερά ή τόν τίτλο καί τήν ιδιότητα ή τήν
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ιδιότητα τοϋ Γίοϋ, καθώς κατεβαίνει άπό τό προπατερικό ζεύγος Μητρός 
καί Πού) —  ξηγιέται άπό τό συχνό σύστημα της οργάνωσης των θιάσων πά- 
νου στόν τύπο τοϋ γένους. 'Ο  Θεός είναι ένας πατέρας τών Μυστών, πού 
τούς (ξανα)γεννά στό θείο γένος· κι δ τύπος της δργάνωσης αυτής δεν φαίνεται 
να λείπει άπό τή φρυγική λατρεία 48. 'Ο  δρόμος τής έρμηνείας αυτής είναι, τολ
μώ νά πιστεύω κ ι’ έγώ, ό σωστός, άλλά μόνο άν προχωρήσει πολύ πιό πάνου άπό 
τά νεότερα μυστήρια ατούς προθεικούς θιάσους, πού, άντικατασταίνοντας τό παν- 
αρχαίο τοτεμικό γένος, όργανώνουνται πάνου στό σύστημά του **. 'Ο  άρχιερέας 
πραγματικά, τοϋ "Αττι λέγεται κ ’ έκεΐνος "Λττις. 50 Τό όνομα, έτσι, είναι 
δ τίτλος τοϋ ' Ιίατρός’ , πού μέ τήν δργάνωση τών θιάσων πάνου στό σύστημα τού 
γένους, έχει δ κορυφαίος τοϋ θιάσου τών γάλλων - ιερέων τής Κυβέλης. "Οτι δ 
άρχιερέας ή κορυφαίος αυτός μέ τόν τίτλο τοϋ ' Πατρός ’ άντικατασταίνει μιά κο
ρυφαία ή Ά ρχιέρεια  μέ τόν τίτλο τής Μητρός, λίγη χωρά άμφιβολία. "Οπως, 
έτσι, σάν προβολή τής κορυφαίας αυτής, ή Θεά έχει τόν τίτλο - όνομα τής Μητρός, 
έτσι κι δ Θεός, σάν προβολή τοϋ κορυφαίου, παίρνει τόν τίτλο - όνομα τοϋ Ιίατρός, 
"Αττις καί ΙΙάπας.

"Οπως δλοι οί Πάσχοντες Θεοί, δ φρυγικός αυτός θεός βρίσκεται στό 
πλευρό μιας μεγάλης Μητέρας Θεάς (Μά, Ά μμάς, Μεγάλη Μήτηρ, Μήτηρ 
Θεών, ’Ορεία Μήτηρ, είναι δνόματά της κι δνόματα δικών της μορφών), τής Κυ
βέλης. Μένοντας πάντα δ ηρόαπολος Μητρός ή num en co n ju ctu m  M atri deum , 
άτροφεΐ στόν ήσκιο τής Μεγάλης αυτής Μορφής καί δέν άνδρώνεται ποτέ του : 
"Ετσι καί πουθενά δέ λατρεύεται χώρια της, ενώ έκείνη καί παραλατρεύε- 
ται χωρίς του. Τό κέντρο τής λατρείας της είναι στόν Πεσσινοΰντα τής 
Φρυγίας, ατούς πρόποδες τών βουνών ’Άγδου καί Δινδύμου, καί στις όχτες 
τοϋ ποταμοϋ Γάλλου, πού χύνεται στό Σαγγάριο, όχι μακριά άπό τήν πολι
τεία. ’Εδώ βρίσκεται καί τό διϊττετες άγαλμά της, Ινα σκοτεινόμαυρο άστρο- 
λίθι, πού, στό 204  π. Χ ρ ., τό φέρνουνε στή Ρώμη. Στή μορφή της συνταιριά
ζει δλους τους χαραχτήρες πού σωρεύει ή έξέλιξη τής Μητέρας Θεάς, άπό τήν 
Ιίοτνίαν Θηρών ίσαμε τή Θεά τής Γεωργίας καί τήν πυργοστέφανη Θεά τής 
Πολιτείας. Οί "Ελληνες συχνά τήν ταυτίζουν μέ τή Ρέα ή μέ μιάν άόριστη δική 
τους Μητέρα τών Θεών καί δίνουν στή Ρέα τούς άκόλουθους τής Κυβέλης δαίμο
νες Κορύβαντες, δπως καί στήν Κυβέλη τούς Κούρητες καί Ίδαίους Δακτύλους 
τής Ρέας. 'I I  λατρεία τής Θεάς αυτής είναι δργιαστική, καί περιλαβαίνει άπιδρο- 
μίσματα στις έρημιές καί στά βουνά, τήν άγρια μουσική τών κροτάλων, τών τυμπά
νων καί τών αυλών καί τήν έκστασιακή μανία.52 Εδώ θ ε παραμοιάζει μέ τή διο
νυσιακή λατρεία, πού στούς άρχικούς τύπους της είναι γυναικεία (μαιναδική) λα
τρεία. 'Όπως είδαμε νά μαρτυρά δ ευνουχισμός καί τό γυνακεΐο ντύσιμο τών 
ιερέων τής Κυβέλης, μπορούμε κ ’ εδώθε ξανά ν’ άπεικάσουμε πώς ή λατρεία τής 
Κυβέλης είταν γυναικεία στήν άρχή, τοϋ τύπου τής μαιναδικής λατρείας. Οί πε
ριγραφές μαινάδων στή λατρεία τής Κυβέλης δέν παραλλάζουν άπό τις περιγρα
φές τών διονυσιακών μαινάδων' 53 κ ’ άπό πολύ νωρίς, οί δυό λατρείες, ή Διονυ
σιακή κ ’ ή Κυβελική, έξομοιώνουνται καί ταυτίζουνται κιόλας. Καί στις δυό αυτές 
λατρείες μπαίνει τό άρσενικό στοιχείο, μέ τέλεια Ιπικράτηση στήν κυβελική, καί 
μέ σχετική μόνο στή διονυσιακή λατρεία. Χάρη στούς άσιατικούς χώρους τής 
άνάπτυξής της, ή λατρεία τής Κυβέλης άνακράτησε τόν πρωτογονισμό της, πού, 
μέσα στούς έλληνικούς ορούς, τόν άπαρατά ή διονυσιακή λατρεία. 'I I  εισχώρηση 
τών άντρών σημαδεύεται καί στις δυό, έντονα στήν πρώτη, στό γυναικοντύσιμο καί 
τόν ευνουχισμό, πού τής δίνουν καί τήν κύρια ιδιοτυπία της, κι άχνά στή δεύτερη, 
στήν παράσταση τοϋ γυναικοντυμένου Διόνυσου, οπού άποτυπώνεται ή εικόνα ένός 
γυναικοντυμένου, κορυφαίου τών μαιναδικών θιάσων, ίερέα.
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Κατά τούς μ·'θους ό "Αττις πεθαίνει άπό τό κόψιμο τών γεννητικών δργά- 
νων. "Ενας άλλος, δμως, μύθος, θέλει πώς & ’Ά ττις  πεθαίνει χτυπημένος ά π ό’να 
άγριογούρουνο κ’ Ετούτος.Μ Τό πρόβλημα δέ λύνεται μέ τήν υπόθεση συγκρητι- 
κών ταυτισμών μέ τόν "Αδωνι, γιατί ό ρόλος τοϋ ζώου τούτου συνοδεύει, στους 
μύθους ή στις τελετές, τό θ είο  Δράμα καί τών άλλων θνησκόντων θεών, δπως 
πολλές φορές τό σημειώσαμε κιόλας. 'I I  υπόθεση μιας κοινής καταγωγής τών 
θνησκόντων αυτών θεών, μ* δλο πού τήν προωθούν Εξαιρετικοί σοφοί,55 είναι 
άπαράδεχτη κι αύτή, γιατί τό θ είο  Δράμα διαμορφώνεται γύρω άπό β α σ ι λ ι 
κ ο ύ ς  θεούς, πού δέν ανεβαίνουν στήν άρχαιότητα τών ' κοινών ’ στοιχείων. Τό 
κοινό τούτο στοιχείο τού θείου Δράματος άνεβαίνει, μπορούμε να πούμε πολύ 
θετικότερα, στήν προθεϊκή άρχαιότητα ενός τοτεμικού, στήν καταγωγή του, καί 
Εθνικού ύστερα, στήν κατανομή τής Εξάπλωσής του, ταμπού πάνου στο χοιρινό 
κρέας. Στόν Πεσσινοΰντα δέν τρώνε τό χοιρινό, δμοια καί στήν Αίγυπτο καί στή 
Συρία. Καί στίς τρεις εδώ χώρες τό ταμπού τούτο σχετίζεται μέ τό θ είο  Δράμα : 
Στόν Πεσσινοΰντα 56 καί στή Συρία 57 ξηγιέται μέ τό φόνο τού θεού άπό τ’ άγριο- 
γούρουνο, καί στήν Αίγυπτο γίνεται κάθε χρόνο θυσία χοίρου στό Φεγγάρι καί 
στόν νΟσιρι, καί μετάληψη άπό τό * συχαμερό ’ του κρέας.58 ’Αντίθετα, στήν 
ΙΙραισό τής Κρήτης, ενα δμοιο ταμπού ξηγιέται μέ τό μύθο πώς ένας χοίρος 
Εθρεψε τόν βρεφικό Δία.59 Έ ν α  τοτεμικό λοιπόν ταμπού, πού άνακλαδίζεται άργό- 
τερα σέ λογίς λαούς, συνδέεται σταθερά μέ τό θ είο  Δράμα, γεννώντας, σάν α γ ιο 
λογικούς, τούς μύθους τού πού συνδέουν τό ζώο μέ τό θάνατο τού θεού τους.

Τούς βασιλικούς συνδέσμους καί τού θείου τούτου Δράματος, τούς προδί- 
νουν ή μαρτυρία τού Στράβωνα γιά τήν άλλοτινή κοσμική κυριαρχία τών (άρχ)- 
ίερέων τής θεάς τού Πεσσινοΰντα: οι ό ’ ιερείς τό παλαιόν μεν δννάοται τινες 
ησαν1 * * * * 6°— , ό σχετισμός, ατούς μύθους, τής ίστορίας τού Ά τ τ ι  μέ μιά βασιλική τρα
γωδία, καί τό παράπλασμα τής ίστορίας τού ’Ά τ τ ι στήν ιστορία τού ’Ά τυ , γιού 
τού Κροίσου, πού δίνει ό 'Ηρόδοτος, 1,34 Γιά τήν Επίδραση τέλος τού θείου 
Δράματος τού ’Ά ττι στίς όμόλογες χριστιανικές τελετές, βλ. F ra z e r , T h e  G olden 
B o u g h  V  3 0 8  κέ.

1) Παυσανίας 7 , 17 , 5 . Π ρ. Arnobius, adv. N at. 5, 5 κ .έ . Παραλλαγές ·  Ovidius,
F a s ti, 4 ,2 2 3  κ.έ. Διόδωρος 3 ,5 8  κ .έ . Σαλλούστιος, π . θεών κ. Κόσμ. 4  κ ι ό 'Ιουλιανός,
Λόγ. 5, 165 κ .έ . "Αλλες : Hepding, A ttis, seine My then und seine K u lt, R G V V  I
(1903 G iessen), 114 κ .έ . Συμφωνία τών πηγών γιά τό θάνατό τ ο υ : Roscher, Lexikon d.
G riech . u. Rom . M ythologie I  718 . a) γιά τήν καταγωγή του μύθου άπό τόν Τ ιμ ό
θεο: Hepding, άν. 103 κ.έ. 117 κ .έ . 3) βλ. Ε . S . H artland, Prim itive P atern ity
(Lond. 1 9 0 9 /1 0 ), I  1 κ.έ. B riffao lt, The M others, I I  443  κ .έ . 4) R oscher, άν. I I
1 6 4 8 . 5) Hepding, 28. F razer, The Golden Bough, V  2 63  Not. 2 . 6) R oscher,
I  101. 7) F razer, άν. V I  253 κ.έ. B riffau lt, άν. I I  531 κ.έ. 8) Λεκατσας, Ή  Κατα
γω γή τών Θεσμών κτλ. 166 . 9) Πλούταρχος, τγ. ’Ίσ. κ. Όσ. 69, 378 f. 10)  Hepding,
131 κ.έ. 11) διόπερ τούς Φρύγας ήφανισμένου του σώματος διά του  χρόνου, εϊδωλον κα-
τασκευάσαι του μειράκιου προς ω  θρηνουντας ταίς οικείαις τιμαΐς τ ο υ  πάθους έξιλάσκεσθαι τήν
του παρανομηθέντος μήνιν* όττερ μέχρι του καθ’ ή pas βίου ποιουντας αυτούς διατελεϊν: Δ ιό
δωρος 3 , 59. 12) Hepding 131. 13) Ήρωδιανός, τής μετά Μάρκ. βασ. 1, 11. 14 *)
Άρριανός, Τακτ. 33, 4 . ,5) F a sti P h ilo ca li: Corp. Inscr L a t. I 2 1, 260 . 16) P h ilo -
calus, αύτ. 17 * * * *) ’Ιω . Λυδός, π . μηνών 4 , 49 , όπου κανηφόροι ( !)  άντί καν(ν)οφόροι. ,8)
Hepding, 147 κ.έ. |9) αύτ. 148 κ.ε. ί0) Philocalus, άν. Π ρ. Λυδό, άν. 5, 59 · τη
προ δεκαμιάς Καλενδών ’Απριλίων δένδρον πίτυς παρά τών δενδροφόρων έφέρετο έν τώ
παλατίω. 2 ι) Ίουλιανός, Λόγ. 5 » ι 68 c . 22) Hepding, 150 . 23) αύτ. 24)
Firm icus M aternus, d. e rr  prof, relig . (ed. Pastorino, F iren ze 1 9 5 6 ), 27, 1. 25j
Suetonius, Oth. S: cu ltores deum M atris lam entari e t plangere incip iunt. 26)
Hepding, 155 κ.έ. 27) F irm . M atern ., άν. 27 , 2 . 28) ’Ιουλιανός, άν. 169 c. 59)
βλ. R E  V I I A 755 κ .έ . F razer, άν. V 2 6 8 !· Hepding, 158. ,3 )) Πλούταρχος, άν. 35 ,
364 f . 3i) Hepding, 158 κ.έ. 32) F razer, άν. 2 6 8 . Π ρ. Hepding, 158 κ.έ. 33j
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Λουκιανός, ττ. Συρ. θεού 5 0 ,5 1 . 8 l) F irm . M at. 2 2 ,1 .  3δ) για τήν απόδοση του
λόγου στά Όσιρικά Μυστήρια (D ieterich , Lagrange, Curnont κ.ά.) βλ. Pastorino, (= Σ η μ . 
24) σελ. 225 . 3β) Hepding, 74. 37 ) *Ηρωδιανός, άν. 1, 1 0 ,5  κ έ. Θυμίζεται (Frazer,
άν. V 273) πώς κ* ή Κυριακή του Πάσχα όνομάζεται άπό παλιούς συγγράφεις ‘ Κυριακή 
της Χ α ρ ά ς*: Dominica G and ii... s8) Hepding, 172. 39) Hepding, 172 κ .έ.
4o) άν. Σημ. 14. 4 ) Εύτέκνιος (σέ μετάφραση των ' Άλεζιφαρμάκων * του Νικάνδρου):
στόν Hepding 9 · 4a) παράθεση του ‘Ιππολύτου, Φιλοσοφ. 5 , 9 :  στύν Herding 34/5 ·
4s) Helbig, F u h re r ...1 I 481 . Frazer, άν. 279 . 44) Servius. στύν Virg. Aen. 9 , 115.
45) Hepding, 110. 4e) K retschm er, E in le itu n g ... 353 /355. 47) Διόδωρος 3 ,5 8 .
"Υμνοι του "Λ ττι στύν Ιππόλυτο, άν. Ευστάθιος, στήν *Ιλ. 5, 408. (σελ. 565). 4Η)
Hepding, 186. 49) βλ. Η. W ebster, Prim itive Secret Societies (N -York, (*1908)
*1932) 135 κ .έ . δ°) Πολύβιος, 21 , 37, 3 /4  καί Hepding, 126, Σημ. 9 .  δ') Hep
ding. 125 κ . έ .  δ2) ΙΤρ. *Ηρόδ. 4 , 7 6 .  Παλ. Άνθολ. 6 ,51 . 220. 234. Catullus, Ix iii. 
Λουκιανός, Θίών Διάλ. 12. *3) Παλ. Άνθολ. 6 , 173. Διόδωρος 3, 59. 64) Έ ρμη-
σιάναξ, στύν Παυσανία 7, 17, 5 . Σχόλιο στύν Νίκανδρο, Άλεξιφ. 8 . Σέ παραλλαγή στύν 
Ί Ιρ ό δ . 1, 34 . Πρ. Ιίλούτ. Σερτ. 1, 4 .  Βλ. Hepding, 100 ·* )  · F ran k fort, Kingship
and the Gods, 293. δβ) Παυσανίας, 7 , 17, 5. 67) Frazer, άν. V 2052 . i H )
F razer, άν. 13 1 . V I I I  24 κ.έ. δ· )  ΆΟήναιος 9, 376α . ®°) Στράβων *12,  5 6 7 .

§  9

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΖΕΥΣ
Τ Ο  Μ I Ν Ω I Κ  Ο Η Ε  I Ο Δ Ρ Α Μ Α

Γνώριμος είναι ό κεντρικός μύθος τής έλληνικής Θεογονίας. fO Κρόνος, 
πού φοβάται πώς κάποιο άπό τά παιδιά πού τοϋ γεννούσε ή Ρέα θά τον ξεθρόνιζε, 
τά καταπίνει μόλις γεννιούνται. "Οταν δμως ή Ρέα γέννησε τόν Δία (καί τόν 
γέννησε στήν Κρήτη) έδωσε τού άντρα της ένα σπαργανωμένο λιθάρι νά καταπιεί, 
ένώ τό νιογέννητο παραδίνεται νά τ' άναθοεψουν νύμφες ή ζώα. Γύρω άπό τό 
θ ειο  Βρέφος χορεύουν οί δαίμονες Κούρητες, πού, βροντώντας τις ασπίδες καί τά 
σπαθιά, όέν άφήνουν τά κλάματα τού μωρού νά φτάσουν στ* αυτιά τού παιδοφάγου 
πατέρα. "Οταν <5 Δίας μεγάλωσε καί σήκωσε πόλεμο τού πατέρα του, καί τόνε 
νίκησε, τον στάνεψε νά βγάλει άπό τά σπλάχνα του τά παιδιά πού κατάπιε.1 ‘Ο 
μύθος είναι μακρινή προβολή τού συμβολικού θανάτου των παιδιών στή Φυλετική 
Μύηση,2 δπου δ θάνατος κ’ ή άναβίωσή τους συχνά παρασταίνουνται με τό κατά- 
πιωμά τους άπό κάποιο δαίμονα καί τό ξανάβγαλμα άπό τά σωθικά του.3 *Αλλά 
δεν είναι χωρίς λόγο πού ό μύθος φέρνει τόν Δία νά γεννιέται καί ν" άναθρέφεται 
στήν Κρήτη. Ό  Ζεύς αυτός είναι ένας Ζεύς Κρηταγενής, ένας κρητικός θεός, πού 
χωνεύεται —  δίχως νά ξέρουμε πώς —  μέ τόν ελληνικό υστέρα Δία. Ή  παιδική, 
έτσι, ιστορία τού ελληνικού Διός είναι ή ιστορία ένός μινωικού θεού, πού τό χα
ρακτηριστικό στοιχείο τής ιστορίας του είναι πώς γεννιέται κάθε χρόνο. Μιά πα
ράδοση ιστορεί, πώς, άπό κάποιο σπήλαιο τής Κρήτης, πού μέλισσες μόνο τό 
κατοικούν κι ούτε άνθρώποι μπορούνε νά τό πατήσουν ούτε θεοί, φεγγοκοποϋσε, 
βρισμένο καιρό κάθε χρόνο, ένα παράξενο φως —  κ’ είτανε, λέει, ή φωτιά άπό 
το αίμα τής Ρέας πού γεννούσε τόν Δία : εν δε χρόνω αφορία μένω όράται χαϋ3\ 
έκαστον έτος πλειοτον έχλάμτιον έκ τον οπηλαίον πυρ' τοντο δε γίνεοΰαι μνϋοΑ  
λογονσιν, δταν έκζέη τό τον Διός έκ της γενέοεως αϊμαΔ Τό φως πού λαμποκοπά 
στή γέννηση είναι σταθερό στοιχείο τής ιστορίας τού θε:ου Βρέφους5’ αλλά καΙ| 
τ ’ άλλα στοιχεία τής παράδοσης —  γιά τό απάτητο σπήλαιο καί τις μέλισσες 
πού τρέφουνε τόν Δία —  μαρτυρούν τή γνησιότητά της καί τήν αρχαιότητά της. 
CH ίστορία δμως τού Θείου Βρέφους μαρτυρά τήν ίστορία ένός θνήσκοντος θ εού: 
Γιά  νά γεννιέται δ κρητικός Δίας κάθε χρονιά, θά πει πώς κάθε χρόνο] 
πεθαίνει.
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Τό θάνατο χοΰ κρητικοΰ 
Διός τόν μαρτυρά ή παράδοση 
για τόν τάφο του, πού είδαμε 
νά σχετίζεται μέ τήν Κνωσσό, 
τή Δίκτη καί τήν νΙδη (— §  
1 ).β Νεότερη κρητική παρά
δοση σχετίζει τόν τάφο τοΰ 
Δ ιός μέ τόν Ι’ ιούχτα, βουνό 
κοντά στήν Κνωσσό, δπου λα
τρεία τοΰ ’Αφέντη Χρίστον 
καί προϊστορικά οικοδομικά 
λείψανα βοηθούν τήν παράδο
ση τούτη.7 Κατά τή θρυλική 
βιογραφία του ό Πυθαγόρας 
είδε στό Ίδαϊον “Αντρον τό 
6ρόνο πού στρώνεται κάθε 
χρόνο γιά τόν Δία καί τόν 
τάφο ιου, δπου χάραξε κ

Εϊχ. 13.

ένα επίγραμμα, μέ τήν άρχή : ΤΩδε ϋανών
κεΐται Ζάν, ον Δία κικλήσκονσιν.8 (Ό  θρόνος είναι γνώριμο στοιχείο τής νεκρο
λατρείας,9 μά δέν μπορούμε νά σύρουμε από δώ εικασίες).10 “Οταν δ κρητικός 
Δίας έχει πιά χωνευτεί στήν παράσταση τοΰ ελληνικού Διός, ή άξίωση των Κρη- 
τών πώς έχουνε τόν τάφο τοΰ υπέρτατου κι άθάνατου θεοΰ, τούς στοίχισε τή φήμη 
μιας άγιάτρευτης ψευδομανίας : "  Κ ρητές άεί ψενσται”  είναι γνώριμη παροιμία, 
πού αναγράφεται στόν ’ Επιμενίδη,11 γιά νά συναντηθεί ύστερα καί στόν άπόστολο 
Παύλο.12 'Υμνώντας τόν Δία δ Καλλίμαχος διαμαρτύρεται γιά τήν τερατωδία : 
'  Κρήτες άει ψενσται ’ * καί γάρ τάφον, ώ άνα, αεϊο Κρήτες έτεκτήναντο' σν δ ’ ον 
ϋάνες, εσσί γάρ α ίε ί .. .13 ”Αν ό θάνατος τού θεού παρασταινόνταν καί πώς, δέν τό 
άκοΟμε- των Εύημεριστών, πού τούς άρεσε δ τάφος τού Διός, δέν τούς άρεσε καί 
νά πεθαίνει τόν κάθε χρόνο.14 Ούτε καί μέ ποιο τρόπο πιστεύονταν πώς πέθαινε 
πληροφορούν οί πηγές μας.15 Ή  σιωπή των Εύημεριστών, ή μυστηριακή εύφημία 
κ ’ ή άθανασία τού έλληνικοΰ Διός πού χώνεψε τόν θνήσκοντα τούτο θεό, παρα
μέρισαν τό στοιχείο. Κάποια στιγμιότυπα δμως τών τελετών τού θρήνου καί τών 
συναρτημένων ιερουργιών, ίσως νά μή χαθήκανε γιά πάντα. Μιά άστραπή μέσα 
στο σύθαμπο τών κρητομυκηναϊκών αιώνων στάθηκε ή ίδέα πώς οί ιερουργίες πού 
στορίζουνται σέ μιά σειρά σφραγιδότυπα καί δαχτυλίδια —  σκηνές πού συνταιριά
ζουν τά κινήματα τών θρήνων, τούς έκστατικούς χορούς καί τό πιάσιμο τού ιερού 
δέντρου μέ τήν 'επ ιφ άνεια’ κάποτε τού θεοΰ ή τής θ εά : —  είναι οί ιερουργίες 
πού πλαισιώνουν το θάνατο καί τήν άνάσταση τού έποχικού θεού τής Κρήτης.16 
Σέ τρία άπό τά στορίσματα τούτα οί ιερουργίες σχετίζουνται μ’ ένα πιθάρι. Στό 
ένα (χρυσό δαχτυλίδι άπό τόν τάφο ίσως τού Βαφειοΰ), μιά γυναίκα θρηνεί γονα- 
τισμένη καί σκύβοντας, πάνου άπό ’να πιθάρι, δίπλα σ’ ενα στρογγυλό λιθάρι 
(δμφαλός})  καί μπροστά σ’ ένα δέντρο. Τό δέντρο στις ίερουργικές σκη
νές είναι πάντα τό ιερό δέντρο, ένσάρκωση τής θεάς καί τού γονιμικοΰ, παρα
πέρα, θεού της. Πίσω άπό τή γονατισμενη πού θρηνά, στέκει μιά μεγαλόκλαδη 
γυναικεία μορφή, δπου αναγνωρίζεται ή Μεγάλη θεά, ένώ μιά μικρόσωμη άρσε- 
ν-κή φιγούρα μέ τόξο στό χέρι της ανάμεσα στις δυό, μαρτυρά τόν άρσενικό πα- 
ρακόλουθό της (Είκ. 1 3 ). Τό δεύτερο (σφραγιδοδαχτυλίδι άπό τή Φαιστό) πα
ρουσιάζει στό κέντρο έναν άντρα νά γέρνει γονατιστός, μ’ απλωμένα τά χέρια, 
πάνου από’ να πιθάρι. Δεξιά τό ίερό δέντρο μέσα στόν περίβολό του καί μιά γυ
ναίκα, γυμνή ή πού φορά μιάν ανδρική ζώνη μοναχά, άδράχνει καί λυγά τόν 
κορμό πρός τό μέρος της, σά νά τό τραντάζει. Πίσω άπό τόν γονατιστό παρουσιά
ζεται νά πετά ένα πουλί (ή γνώριμη “  επιφάνεια ”  τής θεάς) καί παραπίσω στέκει
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^να£ βαίτυλος ή βαιτυλική τράπεζα ή 
άλλο συγκρότημα τέτοιο (Είκ. 1 4 ). Τ ό  
τρίτο (δαχτυλίδι άπό τάφο του Βάφει- 
οϋ) παρουσιάζει στή σειρά ένα δέντρο, 
κοντά του ενα άναποδογυρισμένο πιθάρι, 
παρακάτου, πάνου σε πολύπετρο έδαφος, 
μιαν άρσενική φιγούρα με σηκωμένο τό 

* ’να χέρι. Μια γυναίκα παρακάτου, μεγα- 
λόκορμη, γυμνή από τη μέση κι άπάνου 
(δπως συνειθίζεται στις λατρευτικές σκη
νές) προχωρεί πρός τά δεξιά, χορεύον
τας Ισως. ’Από πάνου της είναι κάτι που 

~ μοιάζει με πεταλούδα (έμβλημα άθανασί-
ας) κ ι’ άπό πάνου ένας κλώνος γυρμένος.

Ε;-κ· 14. Στην άκρη δεξιά μια ασπίδα σέ σχήμα 8
κ’ ένα ζευγάρι μαγικών κόμπων. ’Από 

πάνου τό διπλό τσεκούρι στό σχήμα του αιγυπτιακού συμβόλου τής άθανασίας (cru x  
an sata ) (Ε ίκ . 1 5 ). Καί τά τρία τά παραθέτει δ P ersso n , T h e  R e lig io n  of G reece 
in P re h is to r ic  T im e s , 32 κ.έ. pi. 1. 2. 3 , πού παρατηρεί πώς οί θρήνοι εδώ, τό 
τράνταγμα του ίεροϋ δέντρου (ένας τρόπος έπίκλησης τής θεότητας πού ένσαρκώ- 
νεται σ’ αυτό), ή έπιφάνεια τής Θεάς καί του θεού καί παρηγόρα σύμβολα τής α ι
ώνιας άνανέωσης τής ζωής, συγκεντρώνουνται γύρω άπ^ ’να γνώριμο σύμβολο τού 
θανάτου: τό Πιθάρι. Τό θάψιμο μέσα σέ πιθάρια είναι συχνό συνήθιο τών κρητο- 
μυκηναϊκών αιώνων, κ ’ ή παρουσία του στίς ιερουργίες αυτές μαρτυρά μ’ άρκετή 
βεβαιότητα σκηνές άπό τό Θειο Δράμα. Μά δ ταφικός πίθος θυμίζει ένα μινωικό 
μύθο: του Γλαύκου. Ό  γιος τού Μίνωα Γλαύκος —  ένα παιδί —  πνίγηκε πέφτον
τας σ’ ένα πιθάρι μέ μέλι.. Ό  Μίνως έκλεισε τόν μάντη Πολύιδο μαζί μέ τό 
νεκρό του γιό σ’ ένα υπόγειο χτίσμα (τάφο βέβαια), γιά νά τόν άναστήσει. "Ένα 
φύδι έκειμέσα προχωρούσε πρός τόν νεκρό, .πού δ ΙΙολύιόος τό σ/ότωσε μέ μιά 
πέτρα. Τότες δ μάντης είδε ένα άλλο 
φίδι πού έρχονταν κρατώντας ένα βο
τάνι στό στόμα του καί πού άνάστησε τ’ 
άλλο φίδι, άγγίζοντάς το μ’ αύτό τό 
βοτάνι. Παίρνοντας τό βοτάνι τούτο τού 
φιδιού, δ ΙΙολύιδος δέ δυσκολεύτηκε ν’ 
άναστήσει τόν Γλαύκο.17 Ό  Γλαύκος 
αύτός, μέ τ’ δνομά του καί τό βοτάνι 
πού τόν άνάστησε, σχετίζεται καί μ’ 
έναν άλλο Γλαύκο, τής Άνθηδόνος, 
πού βρίσκει τήν άθανασία τρώγοντας 
ένα βοτάνι.18 Ά ς  σημειωθεί, έτσι, πώς 
τό πιθάρι-μέ τό μέλι θυμίζει τη συνή
θεια νά διατηρούν τούς νεκρούς μέσα 
σέ μέλι* πώς τό στοιχείο τούτο περι-
ντύνει την ιδέα τής ταφής (πίθος) ένός νεκρού πού τό κορμί του κρατιέται άλυωτο 
(μέλι)* καί πώς ό Πολύιδος πού άνασταίνει τό νεκρό παιδί αντιπροσωπεύει τη 
γνώριμη στην αρχαία Κωμωδία (πού κατεβαίνει άπό το θ ειο  Δράμα)19 καί στό 
νεότερο Λαϊκό Δράμα τής Ευρώπης20 καί τών Βαλκανίων, μορφή τού cc Γιατρού ” , 
πού άνασταίνει τό νεκρό πρωταγωνιστή τού δράματος τούτου. Ε ίναι, έ τ η , φανερό 
πώς στο Γλαύκο έχουμε μορφή τού μινωικού Θνήσκοντος Θεού καί στο μύθο του 
λαϊκά στοιχεία τού τρόπου τού θανάτου του καί τής άνάστασής του.
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Btx. 16. Επιφάνεια του Μινωικοδ έφηβου Θεού μπροστά στον περί
βολο του Ίεροϋ Δέντρου καί στήν Ιερή  Στήλη : Χρυσό δαχτυλίδι 

τής Κνωσσου : Jo u rn . H ell. S t .  21 (1901) 170 F ig . 48.

Την εικόνα του βρεφικού Διάς την άνακράτησαν τά μινωικά και τα πολύ 
ύστερότερα έλληνικά κι έλληνορωμαϊκά μνημεία. Τον έφηβο θεά τόν βλέπουμε 
συχνά στα κρητομυκηναϊκά μνημεία’ κ ’ ένα άγαλμα του Δικταίου Διάς σάστιζε 
άργοτερα τούς "Ελληνες, παρασταίνοντας τάν Δία άγένειο παληκάρι.21 Στήν ιστο
ρία του έτσι έχουμε τά θ είο  Βρέφος, πού γεννιέται άπά μια Μητέρα θεά, πού 
παραδίνεται σέ τροφούς ή ζώα για ν’ άνατραφεί, πού τριγυρίζετα: άπό 5 να θίασο 
δαιμόνων φρουρών, πού μεγαλώνει γοργά, καί πού παρουσιάζεται —  μέσα στην 
ίδια χρονιά —  παληκάρι. Ό  θάνατος κ ’ ή άνάστασή του κ 5 έδώ άποσώναν την 
ιστορία. "Ενας ιερός γάμος —  σταθερό στοιχείο του θείου Δράματος — άκολου- 
θοϋσε την περιπέτειά του. "Ενας Ζεύς Ρελχανός ('Αγία Τριάδα, Γόρτυς, Λύττος, 
Φαιστός) σμίγει μέ μιά δενδροθεά ( Ρελχάνη ? ) 221 στη Γόρτυνα ό Δίας σμίγει με 
την Εύρώπη κάτου άπό ’να πλατάνι πού κρατεί τά φύλλα του όλοχρονίς38 (ό ιερός 
γάμος, πού σκοπός του είναι ή γονιμότητα, σχετίζεται σταθερά μέ μια πλούσια 
βλάστηση): yC οί παράστασες αύτές μάς δίνουν κάποιους τύπους τής θεογαμίας. Ή  
δεντροθεά παρουσιάζεται, σέ νομίσματα, καθισμένη πάνου σ’ ένα δέντρο ν’ άκαρτε- 
ρά τά νυμφίο της, ή να τάν δέχεται, σάν άετό, στα γόνατά της.21 Άναθυμάται 
κανείς πώς στά Δαίδαλα τής Βοιωτίας ένα πουλί θά σημαδέψει τά δέντρο, πού 
άπά τάν κορμό του θά φτιαστεί ή "Ηρα ή νυμφευόμενη2*. Τά σμίξιμο, πάλι, τού 
Δία καί τής Ευρώπης άνήκει στήν ίδια κατηγορία μέ τά σμίξιμο τούτο. "Ενας τύ
πος του ζωομορφικοϋ ίεροϋ γάμου —  πού οί τελεστές του είναι μασκαρεμένοι σέ 
ζώα —  είναι, στη μινωική Κρήτη, βασιλική ιερουργία*6. Ό  βασιλιάς κ 5 ή βασί
λισσα, μασκαρεμένοι σέ ταύρο καί σέ γελάδα, παρασταίνουν μιάν ένωση του θεού 
μέ τή σύντροφό του 27. eH ένωση του προελληνικού θεού μέ τή μεγάλη θεά συνε
χίζεται στήν ύστερότερη λατρεία στήν ένωση λογίς ^εών μέ λογίς θεές ή ήρωί- 
οες. Ό  κορυφαίος άπά τούς γάμους αυτούς, πού άνακεφαλαιώνει τούς άρχαιότερους, 
είναι του Δία καί τής "Ηρας. Ή  παρουσία του σημαδεύεται άπό τή λατρεία καί 
τούς μύθους σέ λογίς έλληνικούς, καί κάποτε καί ξένους, τόπους. Μιά παράσταση 
τού γάμου τούτου τελούν κάθε χρόνο οί έγχώριοι τής Κνωσσοϋ, κοντά σ’ ένα πο
ταμάκι, τάν θήρηνα, άκόμη καί στά χρόνια τού Διοδώρου: εν ώ ϋυοίας κατ> 
ενιαυτόν αγίους υπό τών εγχωρίων ουντελεϊοθαι και τους γάμους άπομιμεΐ- 
σϋαι. 28 'Ό τι ό γάμος αυτός είναι μακρινό λείψανο -τού γάμου τού κρητικοϋ θεού 
μέ τή μεγά)η Θεά, δέν λείπουν, γιά νά τό πιστεύουμε, τά στοιχεία. Σ ? ένα ειδώ
λιο άναθηματικής έσθήτας τής κρητικής θεάς πού βρέθηκε στο παρεκλήσι της τού
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Είκ. 17. Νομίσματα τγ)ς Γόρτυνας : Τό σχέδιο σηκωμένα από xovjNitson, G G R ^T af. 27 .Ι3 · 4

παλατιού τής Κνωσσού, παοασταίνεται σχηματικά τό βουνό καί πάνου του λογίς 
φυτολούλουδα, πού άνάμεσά τους ξεχωρίζει κι ό κρόκος. Ή  θεογαμία τής "Ιΐρας 
καί του Δία τελείται πάνου στα βουνά κι άπό παράλληλα τής άναθηματικής έσθή- 
τας δείχτηκε, μέ πολλή δεξιότητα, πώς ή έσθήτα τούτη σχετίζεται μ’ έναν ιερό 
τής θεάς γάμο.29 *Αν λογαριάσει, έτσι, κανείς πώς δ κρητικός θρόνος είναι σχη
ματική παράσταση του βουνού’ πώς άπέναντι τού θρόνου είναι τό κατέβασμα σέ 
μιά καθαρτική λεκάνη* καί πώς τό λουτρό είναι σταθερό στοιχείο τού ιερού, δπως 
ααί τού κοινού, γάμου : άνετα δέχεται τήν εικασία πώς τά στοιχεία τούτα μαρτυ
ρούν τήν ιερουργία ενός βασιλικού ιερού γάμου, μέ τελεστές τόν ιερέα - βασιλιά 
καί τήν ιέρεια - βασίλισσα, πού παρασταίνουν τό γάμο τού έποχικού τους θεού 
μέ τή θεϊκή σύντροφό του.δ0 Τό βουνό μέ τά λουλούδια τού κρόκου καί μέ τό σμί
ξιμο τού ιερού ζευγαριού τό ξαναβρίσκουμε στήν δμηρική περιγραφή τής ένωσης 
τού Δία καί τής "Ήρας, κάτου άπό ’να πανύψηλο έλατο, πάνου στήν τρωική νΙδη. 
Ή  συνωνυμία τού βουνού μέ τήν κρητική ’Ίδη, άν δέ μαρτυρά, μαζί μέ τ ’ άλλα 
στοιχεία, μιάν άμεση μεταφορά τού γάμου τού κρητικού Διός, μαρτυρά, τό λιγό
τερο, τό ίδιο υπέδαφος ιερουργίας καί μυθικής προβολής της. Στους δμηρικούς, έτσι, 
στίχους έχουμε τήν εικόνα τής θεογαμίας τού κρητικού Διός καί τής Μεγάλης 
θεάς πάνου στά κρητικά βουνά, πού τ’ άντιπροσωπεύει τό ίερότερό τους, ή ’Ίδη :

νΕ ν δ 9 'Υπνος μεν εμείνε πάρος Διός δοοε ίδέοϋαι,
• εις έλάτην άναβάς περιμήκετον, η τότ9 εν ~Ιδτ] 

μακροτάτη πεφυνια δι ήέρος αίϋέρ9 ικανεν 
ενδ* ήοτ9 δζόιοιν πεπυκασμένος είλατίνοισιν, 
δρνιδι λιγνρί] εναλίγχιος, ήν τ ’ έν δρεοονν 
χαλκίδα κικλήσκονσι ϋεοί, ανδρες δέ κνμινδιν.

ήρα και άγκας εμαρπτε Κρόνον πόις ήν παράκοιτιν, 
τοϊσι δ 9 νπο χδών δια φνεν νεοϋηλέα ποίην ,
Μοτόν δ 3 έρσήεντα ιδέ κρόκον ήδ* νάκινδον 
πυκνόν και μαλακόν, δς νπδ χδονός νψύο9 εεργεν. 
τώ ενι λεξάοδην επι δέ νεφέλην εσοαντο 
καλήν, χρυοείην, στιλπναι δ9 άπέπιπτον εερααι*1

Είδαμε πώς δ βρεφικός Δίας, πού τόν άναθρέφουνε νύμφες ή ζώα, τριγυρί- 
ζεται άπό τούς Κούρητες —  ένα θίασο δαιμόνων. Ό  θίασος των δαιμόνων Κουρη
τών είναι, φυσικά, προβολή ένός πραγματικού θιάσου Κουρητών. f Κούρητες ’ ε ί
ναι οί νέοι, τά r παληκάρια *, γιατί τ’ όνομα Κονρης είναι ένας τύπος τής λέξης 
κούρος, e θίασος ’ δμως θά πει r Μυητική Ε τα ιρεία  \ καί δυό άπό τούς κύριους 
σκοπούς των Μυητικών Εταιρειώ ν, είναι ή r μύηση 5 τών Άγοριών —  γιατί οΕ
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Φυλετική Μύηση, πού τη διαχειρίζουνται οί πρεσβύτεροι, πέρνα, κατά τό~στάοιο* 
τής διάλυσής της, στα χέρια των Μυητικών Εταιρειώ ν— κ* οί μαγικές τελετές για 
τήν ευφορία τής γης, των γυναικών καί τών ζώων. Οί Κούρητες έτσι είναι στήν 
άρχή οί Μυημένοι Νέοι πού μυούνε τό αγόρι —  που έδώ προβάλλεται στήν παρά
σταση το0 βρεφικού Διός— κ’ υστερότερα μυητική έταιρεία. ’Από τήν άλλη, οί μυ
θική προβολή τους, οί δαίμονες Κουρήτες, περιγράφουνται σαν οί πρώτοι ήμερω- 
τές τών ζώων, οί δασκάλοι τής κτηνοτροφίας, οί ευρετές τής μελισσοτροφίας, οί 
δργανωτές τής κοινωνικής τάξης καί του ειρηνικού βίου.32 Ό  λόγος, φυσικά, είναι 
πώς μέ τις μαγικές τελετές του πραγματικού θιάσου — (ή σπουδαιότερη είν ό Χ ο 
ρός πού προβάλλεται στο χορό τών δαιμόνων Κουρήτων γύρω άπό τό Θειο Β ρέ
φος) — σιγουρεύουνται ή διατήρηση κ* ή προκοπή τών κοινωνικών αυτών ευεργε
τημάτων. Τό άγόρι μέ τή μύησή του βγαίνει παληκάρι πιά, ένας κούρος ή κούρης 
κ* εκείνο. cO κούρος, πάλι, πού, υστέρα άπό μια δοκιμασία, βγαίνει κορυφαίος 
τού θιάσου, ενσαρκώνει τό γονιμικό πνεύμα τού Χρόνου, τον δαίμονα ενιαυτόν 
τόν δαίμονα τού χρονιάτικου κύκλου. Τ ή  μορφή του τήν άνακρατοΰν έ ολυμπια
κός νικητής,33 οί δενδροφόροι κορυφαίοι τής πομπής λογίς λατρειών κι ό πρωτα
γωνιστής του Επ οχικού Δράματος στον νεότερο κόσμο. 41Ι  μορφή του κούρου τού
του προβάλλεται στήν παράσταση τού έφηβικού Διός, πού έρχεται, μέγιστος κού
ρος, έπικεφαλής τού θιάσου τών δαιμόνων Κουρήτων. Τέτοιος παρασταίνεται 
στόν 'Ύμνο τών Κουρήτων πού βρέθηκε, σ’ έρείπια ναού τού Δικταίου Διός, στο 
Παλαίκαστρο τής άνατολικής Κρήτης. Ή  έπιγραφή είναι του β· αιώνα μ. 
Χ ρ ., μά ή σύνθεση τού ύμνου ανεβαίνει στή ελληνιστική έποχή καί περι
λαβαίνει στοιχεία μιας παναρχαίας λατρείας. * 0  ύμνος τραγουδιέται κάθε 
χρόνο γύρω άπό τό βωμό, μέ τή συνοδεία αυλών καί λυρώνε. cO Χορός πού τό'/ 
ψάλλει είναι όποκατάστατο τού άρχαίου πραγματικού θιάσου τών Κουρήτων. Τό 
r κομμάτι * είναι ένας ύμνος κλητικός, πού κράζει τόν Δία (υστέρα άπό τήν άνά- 
στασή του, δπως βάσιμα θά μπορούσαμε νά εικάζουμε) σά μέγιστόν κονρονΤ 
να’ ρθεί έπικεφαλής τού θιάσου τών δαιμόνων Κουρήτων καί νά φέρει μέ τό χορό 
του σά c δαίμων ένιαυτός 5 δλα τά καλά τής χρονιάς — άπό τά γιομάτα σταμνιά 
καί τά πυκνόμαλλα κοπάδια ίσαμε τήν καλωσυνάτη τάξη τού κοινωνικού νόμου, 
τή θέμιδα— : δ ,τι φέρναν άλλοτινά οί μαγικοί χοροί τού πραγματικού του θιάσου:

"Ω, ώ κατάπρωτο εσύ παληκάρι, χαιρετούμε σε, Κρόνιε, παγκυρίαρχο λά- 
μπος, που εχεις ερ&ει, τών δαιμόνων μπροστάρης* ώ, προχώρα στή Δίκτη και 
γΡ αυτή τή χρονιά, κ ’ ευφραίνου στο σκοπό μας,

πού με λύρες σου πλέκουμε και φλογέρες άνάσμιχτες και σου ψέλνουμε 
σιέκοντας στόν καλόφραχτο γύρω βωμό σου,

*Ω, ώ κατάπρωτο εσύ παληκάρι, χαιρετούμε σε, Κρόνιε, παγκυρίαρχο 
λάμπος, πού εχεις ερ&ει, τών δαιμόνων μπροστάρης· ώ , προχώρα στή Δίκτη 
*αι χ ι5 αύτή τή χρονιά κ 9 ευφραίνου στο σκοπό μας.

Γιατί έδώ οι ασπιδο[κράτες οι Ορέφτες σ ου], παίρνοντας σε απ' τή Ρέα, 
τό ά&άνατο αγόρι, με του ποδαριού τους [σε κρύψαν τό χτύπο],

* Ω, ώ κατάπρωτο εσύ παληκάρι, χαιρετούμε σε, Κρόνιε, παγκυρίαρχο 
λάμπος, πού εχεις ερ&ει, τών δαιμόνων μπροστάρης· ώ , προχώρα στή Δίκτη και 
γι αυτή χρονιά, κ ’ ευφραίνου στο σκοπό μας.
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σέ χρήμα. Τί κεφάλαια έχουμε έναντι των 
ξένων που θέλουμε νά προσελκύσουμε στην 
άγορά μας; Αυτά. Σ ' αυτά λοιπόν πρέ
πει καί νά στηριχτούμε. Νά τά κροττάμε 
στεγανά, περιορισμένα σ’ έναν κύκλο έ- 
πιτεύξεων; ή νά τ* άφήνουμε άμελημένα 
νά χάνονται δλοένα, ούτε έμάς μάς συμ
φέρει. 'Η όργάνωση ένός τέτοιου φεστι
βάλ, σκέπτομαι, θά μάς έδινε τό κέρδος, 
όχι μόνο των εισιτηρίων, δχι μόνο των 
ξένων έπισκεπτών, άλλά καί του ένδιαφέ- 
ροντος της προεργασίας γύρω άπό τά 
θέματα του άρχαίου θεάτρου, καί της 
λαϊκής μας παράδοσης, πού, πέρα άπ’ 
την τουριστική έκμετάλλευσή τους, χρει
άζεται νά τά Αντιμετωπίσουμε κάποτε, τό 
ένα πιο έκτεταμένα, τό άλλο έξ άρχής 
πιά, θετικά.

Μ

Ό  κ. ΣΠΥΡΟΣ ΒΑ ΣΙΛ ΕΙΟ Υ , ζωγρά
φος:

"Ενα έλληνικό φεστιβάλ πριν άπ;’ δλα 
πρέπει νά στηρίζεται καί νά εκφράζει τήν 
σημερινή Ελληνική πραγματικότητα. Καί 
χρέος ένός όργανωτου είναι νά συνειδη
τοποιήσει νά Αξιολογήσει τις διαφορετι
κές πλευρές αύτής τής προιγματικότητας. 
’Έχουμε μιά κάποια κοσμοπολιτική καλ
λιτεχνική κίνηση, πού τυχαία τρέφεται καί 
συντηρείται άπό τά ξέφτια της εύρωπαϊ- 
κής καί ύπερπόντιας μουσικής ή χορευτι
κής τέχνης. "Εχουμε τρεις κρατικούς καλ
λιτεχνικούς όργανισμούς. Εθνικό θέατρο, 
λυρική σκηνήν καί κρατική όρχήστρα. ’Έ 
χουμε ντόπια καλλιτεχνική δημιουργία, 
τό ελεύθερο θέατρο, καί τέλος ζωντανή 
λαϊκή τέχνη. Στήν ιεράρχηση αυτών των 
αξιών θά παίξουν ρόλο διαφορετικοί πα
ράγοντες. Σκέπτομαι πώς καί άν άκόμα 
είχαμε τά υλικά μέσα καί τον άπαιτού- 
μενο χρόνο νά όργανώσουμε ένα φεστιβάλ 
εύρωπαϊκής συγκρότησης καί υφής, δεν 
θά ήτανε αύτό μόνο πού θά έπρεπε νά 
έπιδιώξουμε. Τά έπιτεύγματά μας στήν 
έρμηνεία τής αρχαίας τραγωδίας θά έ
πρεπε νά πάρουν τήν προτεραιότητα. ’Αλ
λά καί έδώ δέν θά έπρεπε νά περιοριστού
με σέ δτι έχει πραγματοποιήσει ώς τώρα 
μόνο τό Εθνικό. ‘Ένας δραματικός αγώ
νας ανάμεσα σέ δ,τι καλύτερο έχει πρα
γματοποιηθεί στον τομέα τής ερμηνείας 
τής άρχαίας τραγωδίας καί στο έθνικό 
καί έξω dnf αύτό, θά έπρεπε νά είναι τό 
φεστιβάλ ’Αθηνών. Τό μονοπώλιο μιάς 
περιορισμένης παρέας κατεβάζει τό καλ
λιτεχνικό έπίπεδο σέ μιά ρουτίνα έξοργι- 
στική.

Ή ελληνική καλλιτεχνική δημιουργία 
καί τά έπιτεύγματα του ‘Ελληνικού έλευ- 
θέρου θεάτρου έπρεπε νάχουν μιά ισάξια 
θέση στο φεστιβάλ. Τό μεγάλο κοινό έ
δωσε συχνά τήν ψήφο του σέ ιδιωτικές 
καλλιτεχνικές προσπάθειες πού κατόρθω
σαν χωρίς τά ύλικά μέσα τού φεστιβάλ

νά πραγματοποιήσουν έπιτυχίες πολύ ψη-1 
λότερης καλλιτεχνικής καί πνευματικής] 
στάθμης, άπό έκεΐνες πού διεκδικοΰν δι
καιωματικά τή θέση τους σ’ αύτό. Καί 
δώ, ένας άγώνας καλλιτεχνικός πού θα 
άνύψωνε τήν θεατρική, μουσική καί τή χο-Ι 
ρευτική τέχνη τού τόπου μας, θάπρεπε.] 
νάναι ή κυριώτερη έπιδίωξη τού φεστι-1 
βάλ.

Ή προβολή τής γνήσιας καί όλοζώντα- 
νης λαϊκής μας τέχνης —μουσική, λαϊκά 
δργανα, χορός, τραγωδία, έθιμα— θά έ
κλεινε μέ τήν όργάνωση ένός μεγάλοι> 
λαϊκού πανηγυριού, τήν προβολή τής ‘Ελ
ληνικής πραγματικότητας, σ’ έμάς τούς 
ίδιους καί στούς ξένους μέ δλη. τήν άγνω- j 
στη στούς πολλούς, άλλά γι αύτό δχι λι-] 
γότερο άξιόλογη ζωντάνια της.

Σκεφτόμουνα πρόπερσυ στο καρναβά
λι τής Νάουσας πού είναι μιά πάνδημή 
γιορτή μέ πολύ βαθειές ρίζες καί άπόλυ-1 
τα σύγχρονη έκφραση, πόσο άκόμα ά- 
γράμματοι είμαστε στή γνωριμιά τού έ- 
αυτού μας. Γ ι' αύτό καί... άν μού άνέθε- 
ταν ποτέ τήν οργάνωση τού φεστιβάλ... bv  
θά τήν άναλάμβανα.

Ο κ. ΛΙΝΟΣ ΚΑΡΖΗΣ, ιδρυτής—διευ
θυντής τοΰ  Ή μ ικ ρ α τικ ου  ’ Οργανισμού « θ υ · 
μελικός Θ ία σ ος» .

"Αν μού άνάθεταν, — δ μή γένοιτο! - 
τήν τόσο σοβαρή καί ύπεύθυνη έργασία 
νά διοργοινώσω τό Φεστιβάλ Αθηνών, θά 
χρειάζονταν πρώτα ν’ άναζητήσω μέ τό 
στοχασμό μου, πούθε κρατώ ι αύτή ή έκ- 
δήλωση, τις άνάγκες πού έρχεται νά Ικα
νοποιήσει κ’ ύστερα τούς τρόπους πού θά 
τήν πραγματοποιούσαν.

Ό σ ο  γ ι ά  τ ό  π ο ύ θ ε  κ ρ α τ ά ε ι .  
Οί ‘Έλληνες, άπό τότε πού πέτυχαν τή 
λευτεριά τους, μέ τόσους άγώνες, έχασαν 
τον έαυτό τους. Βρέθηκαν κάτω άπό τή 
φοβερή πνευματική βία τού δυτικού πολι
τισμού, γονάτισαν κ’ υποτάχτηκαν στις έ- 
πιταγές του. Λαός ό έλληνικός μ’ έντονι* 
τατη πρωτοβουλία, σ’ δλους τούς τομείς] 
τοΰ βίου, βρέθηκε ξαφνικά υποδουλωμέ
νος σέ διαφορετικούς άπό τούς δικούς του, 
άλλά όργοινωμένους καί τελειωμένοι 
ρυθμούς ζωής καί βάλθηκε νά τούς μιμη-] 
θεΐ. Ή ιδιοσυστασία του, βέβαια, δέν άλ-j 
λαξε. Οί γεωφυσικές καί γεωοικονομικές 
επιταγές του μένουν προαιώνια οί ίδιες. 
Μά βρίσκεται σέ δυσαρμονία μέ τούς νέ
ους ξενικούς τρόπους πού τόν κατάκλι 
σαν. Τό μυαλό του άπ’ τή συνύπαρξη δια
φορετικών παραγόντων — καί σέ πολλι  ̂
σημεία είναι ή διαφορά ριζική — θόλωσι 
Προξενεί τήν εντύπωση μεθυσμένου, π< 
πιάνει καί άφήνει τά διάφορα θέματα, ψελ-] 
λίζοντας άκατανόητα καί συγχισμένα λι 
για. ‘Η Δύσηι όργανώνει Φεστιβάλ, βάλθτν- 
κε νά φτιάξει κι ό ‘Έλληνας. Φέρνει γι<*| 
αιτιολογία τόν οικονομικό παράγοντα. Νά



τοΰ δώσει ή αΰξηση τοϋ άριθμοΰ ξένων 
τουριστών περισσότερό συνάλλοχγμα πού 
χρειάζεται. ‘Όλες οί πολιτισμένες χώρες 
κάνουν τό ίδιο. Αυτές δμως, Γαλλία, Ι τ α 
λία καί άργότερα Γερμανία καί ’Αγγλία 
δεν κίνησαν απ’ την οικονομική προϋπόθε
ση. ^Ηρθε σαν υστερινόν έπίτευγμα. Δυο 
αιώνες τώρα οί ευρωπαϊκές χώρες είχαν 
σχοπόν όργανώνοντας μεγάλης όλκής έ- 
πιδείξεις να παρουσιάσουν την πρόοδό 
τους, στους πνευματικούς καί καλλιτεχνι
κούς τομείς. Καί πρώτα για τούς δικούς 
της κάθε χώρα. Να δείξουν συγκεντρωμέ
νες τις επιτεύξεις τους καί νά προκαλέ- 
οουν άμιλλα μεταξύ τών δικών τους. Τέ
τοια πνευματικά καί καλλιτεχνικά πανη
γύρια είχαμε στον τρισχιλιόχρονον έλληνι- 
κό μας βίο αναρίθμητα. Γιορτές πού στά
θηκαν πρότυπα γιά μίμηση άπ’ τούς νεώ- 
τερους λαούς. Κι αύτά τά πανηγύρια εί
χανε βαθειές, στην ελληνική γη καί τό λαό 
της, ρίζες. Ρίζες δαθειές έχουν καί τά Δυ
τικά πανηγύρια. ’Εμείς δμως ξαφνικά, δ- 
πως γίνεται ατούς μεθυσμένους, αποφα
σίσαμε νά κάνουμε τό ίδιο μέ τούς όχ
λους, τούς νηφάλιους, γιά νά βγάλουμε 
λεφτά. Φυσικό ήταν νά μήν ξέρουμε από 
που ν* αρχίσουμε καί νά ρωτάει ό ένας 
τον άλλο τί πρεπει νά φέρουμε στο ποενη- 
γυρι γιά νά δολώσουμε τούς ξένους. Κ* οί 
μεθυσμένοι λένε τις κουβέντες τους, μαλ- 
λώνουνε, βρίζονται καί στο τέλος αρπά
ζουνε δτι βροΰνε μπροστά τους καί φτιά
χνουν πανηγύρι. Αύτά δέν τά λέω γιά νά 
κατηγορήσω τούς άξιότιμους κυρίους πού 
δουλεύουν γιά τήν οργάνωση του Φέστι- 
βάλ ’Αθηνών — δέ θάταν καλλίτερα νά τό 
λέγαμε: Γιορτές ή Πανηγύρι; Διαπιστώνω 
μιά κατάσταση πού δέν είναι τωρινή. Κρα- 
τάει εκατόν τριάντα χρόνια αυτό τό με
θύσι. Μαϊμουδίζουμε καί οί ρίζες μας κίν- 
τυνεύουν νά μαραθουν, θέλετε κ’ ένα πα
ράδειγμα;

Δυο ‘Έλληνες, ό "Αγγελος Σικελιανός 
καί ή Ευα, ξενογέννητη, αλλά γνησιότα
τη σέ πνεύμα καί ψυχή Έλληνίδα, τον 
καιρό πού ακόμη οί άλλοι έμεΐς τρεκλί- 
ζαμε σ’ άλλα σοκάκια, βάλθηκαν νά όρ- 
γανώσουν ένα μεγάλο πανηγύρι, (γιορτές 
τις είπαν) στούς Δελφούς καί γιατί δέν 
ήταν μεθυσμένοι, τό στέριωσαν μέ μόχτο 
καί ασυλλόγιστες δαπάνες πάνω σέ στέ
ρεα ντόπια θεμέλια. Οί Δελφικές Γιορτές 
των Σ ικελιανών, έβγαιναν από βαθύτατες 
ντόπιες ρίζες καί δίκαια ξένοι καί δικοί τις 
θαύμασαν. Σηκώθηκαν δμως οί μεθυσμέ
νοι καί τις έ'πνιξαν. Καί τώρα ρωτάνε 
τρεκλίζοντας καί ψευδίζοντας, πώς πρέ
πει νά φτιάξουμε τά Φέστιβάλς μας! "Ας πάρουμε, βρέ άδερφέ, σχέδιο από τούς 
ξένους, λένε. Δέ φέρνουν αύτοί όρχήστρες 
ξένες στον τόπο τους; Δέ μαζεύουνε διά
σημους καλλιτέχνες άπ’ δλες τις χώρες 
Υιά νά προσελκύσουνε τουρίστες; Μά γι

αύτούς, αύτές οί προσκλήσεις είναι συμ
πληρώματα τών δικών τους βασικά έπι- 
τεύξεων καί ίσως προσφορά στούς δικούς 
τους, νέων πνευματικών καί καλλιτεχνι
κών τρόπων καί έπιδιώξεων πού τούς 
χρειάζονται στο κορεσμένο καί κουρασμέ
νο πνεύμα τους. Είναι ίσως άναζητήσεις 
νέων προσανατολισμών πού θά τούς βγά
λουν από τό αδιέξοδο πού φτάσανε.

Ή διαφορά μας άπ’ αύτούς είναι τερά
στια καί γελοίο νά τούς μιμούμεθα.

Π ο ι έ ς  α ν ά γ κ ε ς  π ρ έ π ε ι  ν ά  ι
κ α ν ο π ο ι ή σ ο υ μ ε  μέ  τ ή ν  ό ρ γ  ά
ν ω σ η  Φ έ σ τ ι β ά λ ς .  Αύτά τά πανη
γύρια θά μπορούσαν νά συνθέσουν τις 
σκόρπιες προαιώνιες ελληνικές μας αξίες, 
ώστε ό "Ελληνας ν’ αρχίσει ξανά νά τις 
αισθάνεται σέ δράση. Νά ξυπνήσουμε άπ’ 
τό λήθαργο τή μυθοπλαστική ίκοτνότητα, 
έξαίρετην ιδιότητα τού ελληνικού πνεύμα
τος. Νά δούμε ολοκληρωμένο, δσο βέ
βαια είναι βολετό μέσα στήν πνευματική 
πού μας προκάλεσεν ή μίμηση, θολού
ρα, τον έαυτό μας. Καί ύπάρχουν πλήθος 
πνευματικές καί καλλιτεχνικές εκδηλώ
σεις πού θά μάς τον πρόσφερναν. ‘Η κυ- 
ριότερη άνάγκη πού πρέπει νά ικανοποιη
θεί μέ τά οργανωμένα πανηγύρια, καί 
π ρ ώ τ ι σ τ η ,  είναι νά ξεμεθύσουμε. Νά 
βρούμε τον έαυτό μας μέ τά πλούτη πού 
είναι θησαυρισμένα, αΓιώνες, μέσα του. ιΗ 
άποκάλυψή τους, δπως έγινε πρόσφατα 
στον τομέα τής διατήρησης τής λευτεριάς 
μας, δχι μόνον θά μάς τονώσει πνευματι
κά, άλλά καί τό θαυμασμό καί τήν εκτί
μηση τών ξένων θά προκαλέσει. Πρέπει 
νά γίνουμε ξανά ν η φ ά λ ι ο ι .  Γιατί ή 
έλληνική νηφαλιότητα δέν είναι ληθαργι- 
κή κατάσταση, άλλά ή σοφά «εγκρατής» 
καί ρυθμισμένη «βακχεία».

Μ έ π ο ι ο ύ ς  τ ρ ό π ο υ ς  θ ά  π ρ α 
γ μ α τ ο π ο ι ο ύ ν τ α ν .  Καί τώρα οί θο
λωμένοι θά ρωτήσουν: Πού είναι δλα αύ
τά τά έτοιμα —τά θέλουν έτοιμα καί άνα- 
γνωρισμένα άπ’ τούς ξένους, βλέπεις! — 
•πνευματικά καί καλλιτεχνικά έπιτεύγμα- 
τά μας πού θά μπορούσαν νά άνασυνθέ- 
σουν τον ελληνικόν έαυτό μας; Έμεΐς δέ 
βλέπουμε τίποτε, έξω άπ’ τό άρχαΐο δρά
μα, πού τό άναγνώρισοα/, δπως τό δίνου
με επίσημα, καί οί ξένοι άφοΰ τό φέραμε 
πιο κοντά τους. Τί έξευτελισμός! θάλε- 
γαν οί νηφάλιοι. Πού είναι οί Μπετόβεν, 
οί Μπάχ, οί Γκλούκ οί δικοί μας; Οί με
γάλοι χορευτές, οί μεγάλοι ποιητές;^

Τέτοιου είδους μεγάλους βέβαια δέν έχου
με. Τά μεγάλα τά δικά μας είναι τά γνήσια 
δικά μας, πολύ διαφορετικά, άλλης υφής 
καί ποιότητας άττό τά παραπάνω. Αύτά 
θά δείξουμε, συνθέτοντάς τα σ’ ένα δλον, 
πρώτα σέ μάς τούς ίδιους κ’ ύστερα 
στούς ξένους. Κι αύτά είναι: ή σωστή έρ- 
μηνεία τού άρχαίου δράματος· είναι οί 
τόσες γιορτές πού διατηρούνται άπό
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πανάρχαια χρόνια στο λαό μας: τ’ ’Ανα
στενάρια, τό Μπουρανί του Τύρναβου, ό 
Λειδινός στην Αίγινα’ ή 3υζαντινή μας 
μουσική κ’ οί λειτουργίες μας* τό πανη
γύρι τής Παναγίας στήν Τήνο* τά λαϊ
κά μας πανηγύρια* ή ποίησή μας, χω
ριστή και έξαίρετη, των γνήσια δικών 
μας ποιητών’ τό διάβασμα κομματιών 
άπό λογοτεχνικά μας κείμενα* τά μεγάλα 
υπαίθρια θέατρά μας, δίχως σκηνή, πού 
θά μπορούσαν νά δώσουν όλκής θεάματα 
μέ νεοελληνικά θέματα, συνδυασμένα μέ 
γνήσια έλληνικές χορευτικές έπιδείξεις’ 
είναι ή ελληνική μας, μέσ’ άπ* τούς αιώ
νες, αρχιτεκτονική’ ή Βυζαντινή μας ζω
γραφική’ είναι τόσα άλλα πού θά μπο
ρούσαν νά προσθέσουν, άν ρωτιούντοτν, οι 
ειδικοί. Κ’ είναι σ’ δλους τούς τομείς αρ
κετοί, πού δέ ρωτήθηκαν ποτέ άπ’ τούς 
θολωμένους.

Αυτά, και μόνον αύτά, συντονίζονται μέ 
τούς αρχαιολογικούς θησαυρούς μας γιατί 
βγαίνουν, όπως κι αυτοί δημιουργήθηκαν, 
απ’ τή σεβαστή, δημιουργήτρα ανώτατων 
πνευματικών καλλιεργειών «'Ελληνική αι
ωνιότητα».

Έ τσι μόνο τό ελληνικό, κάθε χρόνο, 
πανηγύρι θά πρόσφερνε σημοιντική ώφέ- 
λεια καί σέ μας καί θά τραβούσε τούς 
ξένους, πού δέ μπαίνουν σ’ έξοδα καί κό
πους γιά νά ξαναδουν τά δικά τους, άλλά 
ζητάν κάτι διάφορο, τή δική του εισφορά, 
άπό κάθε λαό πού έπισκέπτονται.

Γι αύτά όμως χρειάζονται ν η φ ά λ ι ο ι .

Ό  κ. Κ. ΛΈΙ Β Α Δ Ε Α Σ , διευθυντής του 
’ Ομίλου ’Αρχαίας Τραγωδίας :

'Η Ελλάδα, άγνωστη άκόμα στούς πολ
λούς, έχει κάθε λόγο νά έπιδιώκει μέ κ,ά- 
θε μέσο μια διεθνή προβολή καί άναμφι- 
σβήτητα καί ή οργάνωση, φεστιβάλ είναι 
κάτι πού θετικά θά τήν βοηθήσει σ’ αυτό.

Άπό διάφορες αιτίες, ή παρουσία τών 
ελληνικών φεστιβάλ έρχεται μέ καθυστέ
ρηση) καί ανάγκη είναι νά κερδίσουμε χρό
νο.

Ή ποιότητα καί ή πρωτοτυπία θά βοη
θήσουν στο νά άμβλυνθεΐ τό κακό. Άλλοι- 
ώτικα, έτσι άργοπορημένοι καί μέ περιο
ρισμένα τά οικονομικά μας μέσα, θά κα
ταντήσει νά είμαστε διαρκώς τό... «κοντά
ρι», στή διεθνή σκηνή.

Απαραίτητο λοιπόν τό νά φιρμαριστου- 
με. Καί γιά νά τό πετύχουμε αύτό, πρέ
πει νά άξιοποιήσουμε κάθε τι πού ξέρου
με δτι άσκεΐ γοητεία στους έπισκέπτες 
του τόπου μας. Καί άσκεΐ γοητεία ή Ε λ 
λάδα. Μέσα στά φυσικά του πλαίσια, φαν
τάζει άμορφα, κάθε ελληνικό. Ά ς  τό δώ
σουμε λοιπόν, μέ ποικίλες έκδηλώσεις.

Ευτύχημα είναι τό δτι ή τέχνη, δέν βρί
σκεται σέ παρακμή στον τόπο μας. Τό 
λαϊκό στοιχείο, δσα βγαίνουν άπ’ την πα
ράδοση καί δσα φτιάχνουν τήν Ελλάδα,

σάν δοθούν σωστά, μέ θέατρο, χορό, μου
σικήν κινηματογράφο, ζωγραφική κ. ά. 
θά ένδιαφέρουν, θά άρέσουν, θά συγκινή
σουν καί κυρίως θά φτιάξουν κάτι πού 
μόνο έδώ θά μπορεί νά τό βρει κανείς.

Αρχαία καί Βυζαντινή Ελλάδα, γιορ
τές στά σοκάκια τής Πλάκας —άπό πα
ραστάσεις μέχρι μεταμεσονύκτιες καντά
δες— έκδηλώσεις δίπλα στή θάλασσα καί 
σ’ άλλους κατάλληλους χώρους, στήσιμο 
στήν άνάγκη όλόκληρων πανηγυριών, έλ- 
ληνικών καρναβαλιών, χωριάτικων γά- 
μων, λίγο πιο έξω άπ* τήν Αθήνα, κάθε 
τί πού είναι δεμένο μέ τήν παράδοση 
καί τή ζωή μας, τήν παλιότερη καί τήν 
τωρινή, θά κάνουν τά φεστιβάλ μας νάναι 
όλότελα έλληνικά, πραγματοποιήσιμα μό
νο έδώ καί πουθενά άλλού. Καί θ’ άπο- 
χτήσουν φίλους καί θαυμαστές πού θά ξε
κινούν γιά μας, γιά δώ, αποκλειστικά γι 
αύτά. Άλλοιώς, γιατί νά φτάσουν ώς έδω 
γιά νά δοΰν καί ν’ άκούσουν κάτι, πού 
.μπορούν νά τό βροΰν πιο κοντά στον τόπο 
τους ή καί μέσα στήν ίδια τους τή χώρα, 
πιο φτηνά, πιο άνετα καί συχνά, πιο πλού
σιο καί καλύτερα όργανωμένο;

Ή άρχαία τραγωδία καί ή κωμωδία, 
πού είναι, γιά σήμερα τουλάχιστο, κεφά
λαιο τού τόπου μας, άς δοθούν μέ τούς 
ποικίλους τρόπους πού άνεβάζοντας ώστε 
ν’ άποδείξουμε πόσο μας άπασχολούν, πό
σο είναι δικά μας καί τί δυνατότητες πα
ρουσιάζουν. ’Αφού άλλωστε έτσι, θά κι
νήσουν περισσότερο τό ένδιαφέρον καί θά 
φύγουν άπό τά περιορισμένα πλαίσια μιας 
άπλής (όσο καλής κι άν είναι) παράστα
σης καί θά πάρουν τή μορφή ένός δραμα
τικού άγώνα καί μιας πανηγυρικής έκδή- 
λωσης.

Βέβαιά, γιά τήν ώρα, μάς είναι ιδιαίτε
ρα χρήσιμη ή παρουσία διεθνών άξιών, 
γιατί θά βοηθήσουν νά γίνει γνωστή ή ύ
παρξη τών φεστιβάλ μας. Μά αυτές, άς 
τις χρησιμοποιήσουμε μόνο σά μέσα γιά 
νά μαθευτούν οί γιορτές μας γιά τήν ώ
ρα. Δέν φτάνουν όμως γιά νά τούς κρα
τήσουμε, γιά νά τούς κάνουμε πιστούς, 
γιά νά ξανάρθουν καί νά φέρουν κι άλ
λους μαζί τους.

ιΠρέπει νά πετύχουμε ώστε, γυρίζοντας 
στον τόπο τους, νάχουν νά λένε γιά δσα 
είδαν έδώ, γιά όσα καί οί άλλοι θάπρεπε 
νά εΓιδοΰν, γιά όσα δέν μπορούν νά δοΰν 
αλλού...

Ό  κ. Κ Ώ Σ ΤΑ Σ  Μ ΟΥΣΟΥΡΗΣ, ηθο
ποιός καί θιασάρχης:

Πολύ εύκολο νά λέει κοπείς, χωρίς ευ
θύνη, τί θά έκανε άν γινότανε... φεστιβα- 
λάρχης!.. Άλλά μόνο φεστιβαλάρχης; 
Γιατί όχι καί πρωθυπουργός ή δικτάτο
ρας ακόμα; Άλλωστε, είναι γνωστό ότι 
ό νεοέλλην, αντίδικτατορικότοιτος, όταν 
πρόκειται νά τού έπιβληθεΐ ή δικτατορία,

435



άνέχεται — καί παραδέχεται— μόνο τόν έ- 
αυτό του δικτάτορα, έτοιμος ν' άναπτύξει 
στο καφενείο, μεταξύ πρέφας, καφέ καί 
έφημερίδας τό πολιτικοκοινωνικό του σύ
στημά, ^έ την έφαρμογή του όποιου καί 
μόνο, θα προκόψει αυτός ό τόπος!

Μέ αυτή τήν νεοελληνική άρχή λοιπόν, 
μπορούμε να πούμε καί μεις τή γνώμη 
μας περί των... φεστιβαλικών, μέ τή δή
λωση δτι δέν έπιμένουμε καθόλου δτι αυ
τή είναι καί ή σωστή.

Καί πρώτα-πρώτα, έπειδή μέ τα ψέμματα 
δέν βάφονται αυγά, ούτε γίνονται φεστιβάλ 
μέ πενταροδεκάρες —ό δίσκος τής έπαι- 
τείας μπορεί να περιφέρεται γιά άλλες 
δουλειές όχι δμως δταν πρόκειται να όρ- 
γανωθούν γιορτές καί πανηγύρια — θά 
ζητούσα από τό Κράτος τή δημιουργία 
ένός ανεξάρτητου Όργανισμού γι αυτό τό 
σκοπό, μέ ευρύτατα δικαιώματα, θά τόν 
προίκιζα γερά καί θά τόν κατοχύρωνα 
άπό κάθε είδους παρεμβατισμοί, ώστε νά 
βρίσκεται μακριά άπό κυβερνητικές έπι- 
ροές καί γενικώτερα πολιτικές παρεμβά
σεις. Μέ κριτήρια έπειτα ουσιαστικά καί 
δχι δια κοσμητικά, θά διάλεγα μερικούς 
συνεργάτες —γιά τήν έκλογή τών οποίων 
έγώ καί μόνο θά είχα τήν ευθύνη— καί θά 
τραβούσα μπροστά, αποφασισμένος νά 
λογοδοτήσω γιά τό άποτέλεσμα μόνο στο 
μεγάλο κοινόν καί σέ κείνους πού μέ το
ποθέτησαν γενικό φεστιβαλάρχη !..

Μέ αυτή τή γενική τακτοποίηση, τού δ- 
λου ζητήματος —πρωταρχικό παράγοντα 
γιά τήν έπιτυχία— θά προχωρούσα στήν 
έφαρμογή τού προγράμματος.

Γιά νά έχει σημασία καί αξία ένα φε
στιβάλ πού γίνεται κάτω άπό τή σκιά τού 
’ Ιερού Βράχου —γιά νά θυμηθούμε τούς 
προγόνους καί τήν κληρονομιά πού μάς 
άφισαν— καί γιά νά μήν είναι κακή μί
μηση άλλων πού γίνονται σέ άλλα μέρη· 
τής Ευρώπης μέ πείρα, παράδοση καί ά
φθονο χρήμα, θά πρέπει νά έχει δική του 
έκφραση, νά είναι έλληνικό, νά στηρίζε
ται δηλαδή στο μεγαλύτερο ποσοστό του 
σέ έλληνικές πνευματικές καί καλλιτεχνι
κές δυνάμεις. Δύσκολο; Ποιος είπε τό αν
τίθετο; Δυσκολότατο μάλιστα;, άλλά δχι 
άκατόρθωτο! Γι' αύτό άλλωστε τό άπο
τέλεσμα δέν θά έπρεπε νά κριθεί άπό τήν 
πρώτη έκδήλωση, άλλά έπειτα άπό τρία, 
τέσσερα ή καί περισσότερα χρόνια. Δέν 
είναι δυνατό ν’ άρχίσει ή ντόπια γκρίνια 
πριν άκόμα δοθεί τό πρώτο φεστιβάλ, για
τί τέτοια πράγματα δέν δημιουργούνται 
εύκολα, ούτε άπό τή μιά μέρα στήν άλλη.

Μέ αύτό τό πνεύμα λοιπόν, βάσις θά 
είναι τό ’Αρχαίο Δράμα, αυτή ή, καθαρά 
έλληνική έκφραση, πού θά τήν προβάλου
με έντονα, σίγουροι πώς θά έχουμε, σ’ 
αύτό τουλάχιστον, εκατό στά έκατό έπι
τυχία! /Γιατί δσο κι άν γκρινιάζουμε, οί 
παραστάσεις πού δίνει τό Εθνικό θέατρο

στο ύπαιθρο, μέ τήν εικοσάχρονη πείρα 
του σ’ αύτό τό είδος, είναι τό καλύτερο 
έπίτευγμα παγκοσμίως στον τομέα τής άρ- 
χαίας έλληνικής τραγωδίας.

θά κινητοποιούσα έπειτα τόύς ντόπιους 
έκπροσώπους δλων τών άλλων καλλιτε
χνικών έκδηλώσεων — χορός, τραγούδι, 
μουσικής έλεύθερο θέατρο— ώστε νά άν- 
τιπροσωπευθεΐ ή Ελλάδα σ' αύτή τήν διε
θνή, άλλά καί ντόπια .προβολή της μ* δ,τι 
πιο έκλεκτό έχει. ’Όχι δμως τήν τελευ
ταία στιγμή καί γιά νά βολέψουμε πιθα
νόν τούς «ήμετέρους», άλλά μέ πολύμηνη 
προεργασία, μέ σύστημα, μέ δουλειά καί 

έ τέτοια καλλιτεχνικά έχέγγυα;, ώστε νά 
ιασφαλίζεται ή ποιότητα τής προσφο

ράς ένός έκάστου.
Μαζί μέ τούς ντόπιους, θά ζητούσα τή 

συμπαράσταση — μέ άμοιβή φυσικά καί ό
χι μέ έκκλήσεις στον πατριωτισμό τους— 
τών έλλήνων καλλιτεχνών τού έξωτερπ 
κοΰ, άρχίζοντας άπό τό Μητρόπουλο. ’Αλ
λά κι αύτά δμως όχι τήν τελευταία στι
γμή, γιατί κανένας δέν θά ήταν έλεύθε- 
ρος τότε, άλλά ένα καί δυο χρόνια πρω
τύτερα, ώστε νά ρυθμίσουν οί άνθρωποι 
τά συμβόλαια καί τις υποχρεώσεις τους. 
Καί φυσικά, έπειδή ίσως νά μήν έφταναν 
δλοι αύτοί,, θά γύρευα νά συμπληρώσω 
τό έμψυχο υλικό τής καλλιτεχνικής αύτής 
έκδηλώσεως, μέ δ,τι έκλεκτό ξένο μπορού
σε νά συνυπάρξει.

'Έπειτα δέ θά περιόριζα τήν... φεστι- 
βαλική μου δράση μόνο στο ρωμαϊκό θέ
ατρο τού ’Ηρώδη τού Αττικού, άλλά θά 
τήν άπλωνα άκόμη πλατύτερα, τοποθε
τώντας θεάματα στο στάδιρ, στούς κή
πους, στή λίμνη τής Βουλιαγμένης, καί ό
που άλλού θά έκρινα πώς θά ήταν έξυ- 
πηρετικό —μέσα καί γύρω φυσικά άπό 
τήν ΊΑΘήνα— γιά τήν έπιτυχία τών έπιδιω- 
κομένων.

Αύτά θά έκανα σέ γενικές, γενικότα
τες βέβαια γραμμές, σχετικά μέ τό φε
στιβάλ τής 'Αθήνας. Μή μοΰ ζητάτε νά 
μπώ σέ λεπτομέρειες γιατί τότε δέ θά 
μάς έφταναν ούτε όλες οί στήλες τού πε
ριοδικού σας. Γι αύτό νομίζω δτι πρέπει 
νά σταματήσουμε.

Ό  κ. ΑΛ. ΣΟΛΟΜΟΣ, σκηνοθέτης τού 
'Εθνικού θεάτρου :

"Αν είχα τή διοργάνωση τού φεστιβάλ 
'Αθηνών, τί θά έκανα; ’Όχι μεγάλα πρά
ματα, φοβούμαι. Πρώτα - πρώτα, θά σά
στιζα κάτω άπ’ τό βάρος τής εύθύνης. 
‘Ύστερα, θ' άπογοητευόμουν άπό τις αρ
νητικές άπαντήσεις τών ξένων καλλιτε
χνών. Καί τέλος, θά χαλούσα τήν καρ
διά μου μέ τις έπικρίσεις πού θά μοΰ έ
καναν —δπως είναι φυσικό νά μού έκαναν, 
έπειδή δέ θά διοργάνωναν αύτοί τό φε
στιβάλ— διάφοροι καλοπροαίρετοι συμπα
τριώτες μου.
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*Μή όντας δμως διοργανωτής του φε
σ τ ιβ ά λ , έχω απόλυτηι ψυχική γαλήνη 
για νά σκεφτώ τί θά μ* άρεζε να κάνω.

*\Ας άρχίσουμε άπ* τή συμμετοχή των 
ξένων. Νομίζω πώς ή κάθε χρονιά θά- 
πρεπε νάναι άφιερωμένη σ’ έναν αρχαίο 
έλληνικό «Κύκλο». Ή μιά, λόγου χάρη, 
στον κύκλο των 'Ατρειδών, ή έπόμενη 
στών Λαβδακιδών, ή τρίτη στον ’Ορφι
κό κύκλο κ.ο.κ, θά καλούσαμε τά ξένα 
έκείνα συγκροτήματα πού θά ξέραμε — 
γιατί θά παρακολουθούσαμε άπό πριν τί 
γίνεται στον έξω κόσμο — πώς έχουν α
σχοληθεί μέ κάποια θεατρική ή μουσική 
έκδήλωση, σχετική μέ τον κύκλο αύτό. 
Στον πρώτο, νά πούμε, θά καλούσαμε 
τό Ζάν-Λουΐ Μπαρρώ καί τον Τάϊρον 
Γκάθρυ, πού έχουν άνεβάσει κ* οί δυο 
τήν Όρέστεια. Επίσης τό γαλλικό θίασο 
πού παρουσίασε τις «Μύγες» του Σάρτρ, 
τό βιεννέζικο πού έδωσε μ* έπιτυχία τήν 
«Ήλεκτρα» τών Στράους - Χόφμανσταλ, 
τον Ζουβέ— άν ζοΰσε— μέ τήν «Ήλέκτρα» 
του Ζιρωντού, κ. ο. κ.

"Αν πάλι έπρόκειτο γιά τό δεύτερο «κύ
κλο», θά καλούσαμε τον Λώρενς Όλίβιε 
μέ τον «Οίδίποδα», τήν Ίσραηλιτική Χα- 
μπίμα μέ τό ίδιο έργο, καθώς καί τό 
Ρώσο* φίλο μας Όχλόπκωφ πού σχεδιά
ζει ν’ άνεβάσει τήν τραγωδία αύτή του 
Σοφοκλή στο ύπαιθρο. Επίσης τό Βιλάρ 
μέ τον «Οίδίποδα» τού Ζίντ, τον Κοκτώ 
μέ τήν «Καταχθόνια Μηχανή» του, καί τό 
Στραβίνσκυ μέ τό «Βασιλέα Οίδίποδα». 
"Οπως βλέπουμε, μια πολύ ένδιαφέρου- 
σα καλλιτεχνική ανθοδέσμη. "Αλλωστε ή 
παρουσία του ενός, θάσττρωχνε καί τον 
άλλον νάρθει. ©άπρεπε δμως νά ειδοποι
ούνται —αύτό είναι απαραίτητο— τ ο υ 
λ ά χ ι σ τ ο ν  ένα χρόνο, άν δχι δύο, 
πριν άπ’ τό φεστιβάλ.

Φεστιβάλ «μέ θέμα» δε νομίζω νά έχει 
ξαναγίνει καί θά τόνωνε τό ενδιαφέρον 
τού ελληνικού. Τό πρόσθετο στοι
χείο της «σύγκρισης» ανάμεσα στα διάφο
ρα κείμενα καί στις διάφορες εκτελέσεις, 
θά ενθουσίαζε τούς ειδικούς, πού θά τρέ- 
χαν απ’ δλα τά μέρη τού κόσμου γιά νά 
παρακολουθήσουν αύτή τή θεατρική Ο
λυμπιάδα. Έ ξ  άλλου, δέ νομίζω νά υπήρ
χε κίνδυνος νά βαρεθεί τό μεγάλο κοινό 
τήν επαναληπτική απόδοση* τού ίδιου θέ
ματος, γιατί καί οί εκτελέσεις καί τά κεί
μενα θά ήταν τόσο διαφορετικά, πού θά 
άτέκλειαν κάθε ιδέα μονοτονίας.

Εμείς θά συμπράτταμε στον «κύκλο» 
μέ προϊόντα δικής μας δημιουργίας. Κι 
αυτό θά ήταν τό κύριο μέρος τού φεστι
βάλ: άς πούμε τά αγωνίσματα στίβου.

Παράλληλα θά γίνονταν κι άλλες πα
ραστάσεις ή συναυλίες, δχι πια μέ θέμα
τα αρχαιοελληνικά, άλλά μέ κάθε θέμα 
too προσφέρεται γιά έρειπωμένο ανοιχτό 
θέατρο, ή γιά γραφική πλοπτεΐα παλιάς

έλληνικής πόλης.
"Εργα ρωμαϊκά, βυζαντινά, βιβλικά. 

Ή «Σίβυλλαι» τού Σικελιανοΰ, ό «Ίου- 
λιανός» τού Καζαντζάκη, ό «Λάζαρος» 
του Πρεβελάκη,, ή «Νύχτα στή Μεσόγειο» 
του Τερζάκη*, γιά ν* άναφέρω δσα μούρ- 
χονται στο νοΰ —άκόμα μιά λαογραφική 
σύνθεση τού Καλομοίρη, ένα θρησκευτι
κό όρατόριο τού Πετρίδη κ. ά. Ό  τόπος; 
Τό Ω δείο τοΰ^Ήρώδη, ή Πνύκα, τό Ναύ
πλιο, ό Μυστράς, οί Δελφοί, ή Επίδαυρος, 
ή 'Ύδρα. 'Ίσως θά μπορούσε νά τό περιο
ρίσει ό τουρισμός στήν 'Αττική καί τήν 
Πελοπόννησο, γιά λόγους δρόμων, ξενοδο
χείων καί πλοίων.

Καί σ’ αύτές τις παράλληλες έκδηλώ* 
σεις θά ζητούσαμε τή συμμετοχή ξένων. 
Ό  Άλμπέρ Καμύ μοΰ έχει άπό καιρό 
έκφράσει έπιθυμία του νά έρθει νά σκη
νοθετήσει τον «Καλιγούλα» του σέ υπαί
θριο θέατρό μας. Οί Ρώσοι θά μπορού
σαν νά δώσουν μιά σύνθεση, τού Προκό- 
φιεφ, πάνω σέ θέμα τής αρχαίας ιστορίας 
τους, σέ βυζαντινό πλαίσιο. Οί Ιτα λ οί έ
ναν Πλαΰτο ή έναν Τερέντιο.

Αύτά δλα τά γράφω, έπειδή δέν γνω
ρίζω άπό κοντά τις δυσκολίες τού φεστι
βάλ. Γιά νά μήν τά κάνουν αύτοί πού τό 
δργανώνουν —άνθρωποι άσφαλώς ικανό
τεροι μου— σημαίνει ίσως πώς είναι πρά
γματα άνεφάρμοστα, ούτοπίες. Εμένα 
πάντως μ* άρέσει νά βαυκαλίζομαι μ* αύ
τές τις ούτοπίες — φυσικά, δσο βρίσκο
μαι μακριά άπ’ τό φεστιβάλ.

Ό  κ. Χ Ρ . ΣΟΛΏΜΟΝ Ι ΔΗΣ,  τέω ς υ 
πουργός καί αντιπρόεδρος του Συνδέσμου 
Ε λλήνω ν Λ ογοτεχνώ ν:

Ή γνώμη μου είναι δτι τό φεστιβάλ θά 
έπρεπε νά είχε καθαρώς ελληνική μορφή 
καί υπάρχουν οί προϋποθέσεις μιας έπι- 
τυχίας του, τόσον άπό τήν άποψη τόπου — 
μοναδική στον κόσμο προσφορά είναι ή 
Επίδαυρος, οί Δελφοί, ή Ρόδος καί πόσα 
άλλα μέρη — δοον καί άπό τήν πλευρά 
Ελλήνων καλλιτεχνών. "Εχουμε έναν Μηρ 
τρόπουλο, έναν Μοσχονα, γιά νά κατο
νομάσω τούς διεθνώς γνωστούς, οί όποιοι, 
είμαι βέβαιος, δέν θά έξεμεταλλεύοντο τήν 
θεία τέχνη τους καί θά προσεφέροντο νά 
λάβουν μέρος σέ έορταστικές έκδηλώσεις 
στήν Ελλάδα.

Δέν είναι άνάγκη νά στηριχθοΰμε σέ 
πρόσωπα, τά όποια λέγουν δτι έχουν ελ
ληνική καταγωγή καί δτοα/ τούς ζητηθεί 
ή σύμπραξή τους, ζητούν εκατοντάδες δολ- 
λάρια γιά κάθε παράσταση.

Ά λ λ ’ έκτος τών διεθνώς άναγνωρισμέ- 
νων καλλιτεχνών μας, υπάρχουν τόσοι άλ
λοι στήν Ελλάδα καλλιτέχνες — πρόχει
ρα μού έρχονται τά ονόματα ενός Παρί- 
δη, ενός Οίκονομίδη, ενός Σκλάβου, μιας 
Παζινοΰ, ενός Μινωτή, ενός Γληνοΰ, ενός 
Μυράτ καί πόσων άλλων πού πολλά μπο-

437



ροΰσαν νά προσφέρουν σ’ ένα παρόμοιο 
σκοπό. "Επειτα έχομε τα περίφημα συγ
κροτήματα λαϊκών χορών τής Ντόρας 
Στρατού, καί χορογράφους όπως τη Μά
νου, τη Σισμάνη, τη Λουκία, πού κι* αυτές 
θά μπορούσαν μέ την τέχνη τους νά προσ
φέρουν πολλά, θά μπορούσαν συνεπώς νά 
οργανωθούν συναυλίες μέ καθαρώς έλλη- 
νική μουσική μέ έργα τών Καλομοίρη, 
Πετρίδην Βάρβογλη, Σκαλκώτα, Λαυράγ- 
κα, Σαμάρα καί άλλων άκόμη, καί λαϊ
κότερη μουσική — δέν έννοώ, βέβαια, τά 
μπουζουκοειδή καί τά .ρεμπέτικα, άλλα τά 
άπλά τραγούδια ένός Ρόδιου, ένός Άτ- 
τίκ καί ένός Ξανθοπούλου καί πόσων ά
κόμη άλλων.

Ώ ς  προς τις θεατρικές παραστάσεις, έ
χουμε έκτος άπ* τον άνεκτίμητο θησαυρό 
τής άρχαίας Τραγωδίας, αιώνιας πηγής 
έμπνευσεως, καί θεατρικά έργα νεωτέρων. 
Επίσης, θά μπορούσε νά γίνει συγχρόνως 
μιά έκθεση ζωγραφικής, γλυπτικής, κερα- 
μεικής, ένδυματολογίας, χειροτεχνίας, 
* Ελλήνων πάντοτε καλλιτεχνών. Δέν θά 
ήταν ίσως άσκοπο νά συνεδυάζοντο όλες 
αυτές οί έκδηλώσεις του πνεύματος καί 
μέ τήν άλκήν του σώματος, δηλαδή νά 
όργανώνοντο άγώνες στίβου κλασικής 
μορφής. Γιά όλα αυτά, βεβαίως, άπαιτεΐ- 
ται ή ένεργός σύμπραξη του κράτους. Ευ
τυχώς, εις τήν ’Αρχήν σήμερα υπάρχουν 
πνευματικοί άνθρωποι, οί όποιοι δέν θά 
έδίσταζαν νά ένίσχυαν ήθικώς καί οίκο- 
νομικώς το έργο.Παραλλήλως όμως χρειά
ζεται καί μία έντονος διαφήμισις τών έκ- 
δηλώσεων αυτών εις τό έξωτερικό, μέ όλα 
τά άφθονα μέσα τά όποια διατίθενται σή
μερα, καί έννοώ τον τύπο, τό ραδιόφωνο 
κλπ. Ή οργανωτική έπιτροπή θά έπρεπε 
νά είναι όσο τό δυνατόν ολιγομελής καί 
νά άπαρτίζεται άπό πρόσωπα τά όποια 
θά θεωρούσαν τή συμβολή τους στο έργο 
αύτό ώς έθνική άποστολή καί ιερόν καθή
κον γιά τήν πατρίδα τους.

Ό  κ. ΔΗΜ. ΨΑΘΑΣ, θεατρικός συγ
γρα φ έας καί χ ρ ον ογ ρ ά φ ος:

"Αν μου άνέθεταν τήν όργάνωση του 
φεστιβάλ 'Αθηνών τί θά έκανα; Άπλού- 
οτατα θά έλεγα:

—Ευχαριστώ πολύ άλλά... βρέστε κα- 
νέναν κατάλληλο. Ξέρω βέβαια ότι στήν 
Ελλάδα οί πιο άκατάλληλοι άνθρωποι 
μπαίνουν έπί κεφαλής τών διαφόρων ορ
γανισμών, άλλά προσωπικώς είμαι ά κα
τάλληλος γιά τή συνέχιση τής παράδοσης. 
'Ά ν  λοιπόν βρισκόταν ό κατάλληλος τότε 
θά μπορούσα εύσεβάστως, νά πώ μερικές 
γνώμες γιά τό φεστιβάλ, πού θά τό ήθε
λα νά έχει χαρακτήρα άποκλειστικά καί 
κοιθαρά ελληνικό. Πέρα άπ* τήν άρχαία 
Τραγωδία καί Κωμωδία πού θά ήθελα 
πάντα γιά βάση/ του, θά συνιστούσα τή 
χρησιμοποίηση όλων τών ντόπιων καλλι-
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τεχνικών δυνάμεων, πού θά ήθελα νά χρη
σιμοποιηθούν σέ έκδηλώσεις καλλιτεχνι
κές, πού θά είχαν τή μορφή ένός μελετη
μένου καί αύστηρά πειθαρχημένου έλλη- 
νικου πανηγυριού. Μέ χαμηλό εισιτήριο 
νομίζω ότι θά έκδηλωνόταν ζωηρ>ό τό έν- 
διαφέρον του έλληνικού κοινού. fH προ
βολή στο έξωτερικό θά έπρεπε νά γίνει 
μέ τά σύγχρονα μέσα τής διαφήμισης καί 
μέ τήν πρόσκληση ξένων πνευματικών άν· 
θρώπων καί δημοσιογράφων, πού δέ θά 
βλέπανε πράματα πού βλέπουν συχνότα
τα στο έξωτερικό, άλλά κάτι καινούργιο 
γι αυτούς, πρωτότυπο, κάτι πού θά είχε 
χρώμα καθαρά τοπικό, πού μόνο αύτό θά 
μπορούσε νά τούς κάνει έντύπωση. Τό φε
στιβάλ όπως γίνεται σήμερα τό θεωρώ 
λιγάκι έπαρχιώτικο καί άφελές. Γιατί τό 
νά καλούμε ξένους νά δουν καί νά θαυμά
σουν δικούς τους καλλιτέχνες στήν 'Αθή
να, είναι ιδέα πού μόνο σέ ά καταλλήλων 
άνθρώπων τά κεφάλια μπορούσε νά φυ
τρώσει.

Καί μιά έπιστολή το ύ  ξένου φ ίλ ου  μας 
κ. ΑΝ ΤΡΕ ΣΙΑΟΝ-Ε:

’Αθήνα, 27 'Απριλίου 57 
Κύριε Διευθυντά,

Ή έρευνά σας γιά τό Φεστιβάλ ’Αθη
νών, πού άρχισε άπό τό φύλλο ’Απριλίου 
τής «Επιθεώρησης Γέχνηις», μού προκά- 
λεσε εξαιρετικό ένδιαφέρον. Μ’ όλο πού τό 
έρωτηματολόγιο απευθύνεται ατούς καλλι
τέχνες τής χώρας σας, παίρνω τό θάρρος 
νά σάς ύποβάίλω τή γνώμη ένός Γάλλου 
τεχνικού, ραδιομηχανικού, πού δουλεύει 
αύτό τον καιρό στήν Ελλάδα.

Οί σκοποί τών όργοινωτών τού Φεστιβάλ j 
πρέπει νά είναι: νά γίνει γνωστή ή ιστορία 
καί ό πολιτισμός τής άρχαίας Ελλάδας 
καί τά έθιμα, τά τραγούδια καί οί χοροί 
τής νεότερης Ελλάδας. "Ολες αύτές οί 
καλλιτεχνικές δραστηριότητες, όταν κατα- 
νεμηθουν λογικά σ’ ένα Φεστιβάλ θά κα
ταλήξουν στο έπιδιωκόμενο άποτέλεσμα: j 
τή γνώσηι καί τήν άγάπη τής χώρας σα<»

Τό Φεστιβάλ τού 57 θά γίνει κατά τον 
Ιού λ ιο  — Αύγουστο, καί διαπιστώνουμε] 
πώς δέν έχει γίνει τίποτε άκόμη γιά 
ειδοποιηθεί τό κοινό. Δέν παρουσιάστηκα 
καμιά άγγελία ούτε άπό τό ραδιόφωι 
ούτε άπό τον τύπο, ούτε μέ άφίσες. Φαίνε-] 
ται πώς αύτή ή τόσο σημαντική έκδήλω; 
πού θάπρεπε νάχει πάρει εθνικό χ< 
ραχτήρα, έχει λιμνάσει μέσα σέ όργανι 
τικές μά καί... καθυστερητικές συζη' 
σεις. Δέν πάνε ούτε δυό μήνες πού βγήκ| 
ένα πρόγραμμα, ένώ χρειαζόταν νά βγα 
πριν άπό ένα χρόνο, γιά νάναι ή δημοσιι 
τητα άποτελεσματική σέ διεθνή κλίμακά

Τά μέλη τής Επιτροπής τού Φεστιβά 
θά πρέπει νά έκλέγονται άνάμεσα στού 
πιο άφοσιωμένους καί δραστήριους κ<" 
λιτέχνες, δημοσιογράφους, τουριστικές ό|



γανώσεις καθώς και άντιπροσωπευτικές 
προσωπικότητες, πού θά δίνουν ατούς όρ- 
γανωτές τό άπαραίτητο βάρος για τις έ- 
πεμβάσεις πού χρειάζονται. Νομίζω πώς 
είναι άνώφελο νά διευκρινίσω, δτι 6 σκο
πός του καθενός θά είναι άνιδιοτελής καί 
δτι κάτω άπό τον τίτλο «Επιτροπή του 
Φεστιβάλ», δεν χρειάζεται νά γίνεται 
μνεία των μικρών τιμητικών διακρίσεων, 
έχοντας μονάχα σάν σκοπό τό γενικό συμ
φέρον και την έπιτυχία. Τά μέλη της έπι- 
τροπής αυτής πρέπει, κατ’ άρχήν, νά είναι 
μόνιμα, γιά νά μπορούν κάθε χρόνο νά 
έπωφελοΰνται άπό την πείρα πού ατάχτη
σαν.

Πέρα άπό την έπίσημη συμμετοχή της 
κυβέρνησης, πού θά τοποθετήσει τό Φε
στιβάλ αυτό, στή σειρά τών μεγάλων διε
θνών έκδηλώσεων, είναι άπαραίτητο νά 
βοηθήσουν δλοι καί ιδιαίτερα οί δημοσιο
γράφοι, οί έμποροι, οί έστιάτορες καί οί 
ξενοδόχοι. Τά μέλη της έπιτροπής όφεί- 
λουν νά έκλέξουν άνάμεσα στά κάθε κα
τηγορίας ξενοδοχεία, έκείνα πού θά κρί
νουν, πώς είναι άξια νά συμμετάσχουν στο 
Φεστιβάλ (μπορεί π.χ. νά γίνει ένας κα
τάλογος πού θά μοιράζεται στους τουρί
στες). Είναι επίσης άπαραίτητο νά έκδό- 
σει ό Δήμος λεπτομερές σχέδιο τών συγ
κοινωνιών τών λεωφορείων και τών τράμ 
τής πρωτεύουσας καί τών περιχώρων, 
γιατί δεν έχουν δλοι οί τουρίστες τή δυ
νατότητα νά κυκλοφορούν μέ ταξί.

Ή Ελλάδα, μιά χώρα μέ τόσα έθιμα, 
δεν έχει ανάγκη νά μετακαλέσει, γιά νά 
αυξήσει τό ένδιαφέρον του Φεστιβάλ της, 
διάσημες βεντέττες Έλληνίδες είτε δχι,' 
τραγουδιστές ή μουσικούς, πληρώνοντας 
τους πανάκριβα. Μέσα στο θαυμάσιο πλαί
σιο τής χώρας^ σας, κάτω άπό ένα κλίμα 
ιδεώδες γιά υπαίθριες παραστάσεις,* οί 
καλλιτέχνες σας, οί μουσικοί σας καί οί 
χορευτές σας, είναι σέ θέση νά δώσουν 
ψυχή στά άρχαΐα d eco rs· Ό  ξένος δέν 
έρχεται στήν Αθήνα ειδικά γιά νά άκού- 
σει ένα μεγάλο καλλιτέχνη, πού μπορεί 
νά τον άκούσει στή Ρώμη, στο Λονδίνο ή 
στο Παρίσι, προτιμάει δμως νά Ιδεΐ ένα 
άρχαίο δράμα ή μιά φολκλορίστικη σκηνή. 
*Η Επιτροπή κατά τή γνώμη μας μπορεί 
νά άφήσει στά θέατρα τήν όργάνωση χει
μερινών βραδιών γιά τά ρεσιτάλ και τά 
κοντσέρτα, στά όποια τό άθηναϊκό κοινό 
θά χειροκροτήσει τούς διάσημους καλλι
τέχνες.

Στον αιώνα τού ήλεκτρισμοΰ δέν νομί
ζετε πώς ένα θέαμα ~Ηχος καί Φώς στήν 
’Ακρόπολη, θά εξύψωνε τή λάμψη τους; 
Ή ιδεώδης θέση, της μπορούσε νά τήν κά
νει μιά ώραία σκηνή, όπου άόρατοι έκτε- 
λεστές θά διηγόντανε τήν ιστορία της σέ 
διαφορετική γλώσσα κάθε βράδυ. Ό  φω
τισμός τής έκκλησίτσας τού 'Αγίου Γεωρ
γίου στήν κορφή τού Λυκαβητοΰ θάδινε

στο κορυφαίο σημείο τής πόλης σας ένα 
πιό χαρούμενο θέαμα άπ* δ,τι τό μικρό 
κόκκινο φώς πού τρεμοσβήνει σήμερα έ- 
κεΐ. ΟΙ στήλες τού ’Ολυμπίου Δ ιός είναι 
καταλληλότατες γιά έναν άφανή φωτισμό 
πού θά τόνιζε τά γλυπτά τους. Μερικές 
αίθουσες μουσείων καί πολλές άλλες περί
φημες τοποθεσίες, άν φωτίζονταν μέ τό 
φώς πού θά τούς άρμοζε, θά σταματούσαν 
τά βήματα τών νυχτοκόπων τουριστών. Μά 
καί τό έλληνικό κοινό θά έδειχνε ένδιαφέ
ρον γι αύτά τά φωτεινά παιγνιδίσματα πού 
θά συνοδευόντανε καμιά φορά καί μέ ήχο, 
προ πάντων άν προσθέτανε σ’ αύτά καί 
αρχαϊκά θεάματα διασκευασμένα ανάλογα 
μέ τό μνημείο.

Ά πό τό Φεστιβάλ δέν πρέπει νά βγαίνει 
κέρδος, δέν είναι ό σκοπός του αυτός. 
"Ετσι, έκτος άπό μερικές βραδιές πού θά 
γίνονται μέ έπίσημο ένδυμα καί μέ εισιτή
ριο, καί δ που δέν θά δίνεται ούτε μιά ατέ
λεια, θά πρέπει νά οργανώνονται δωρεάν 
παραστάσεις γιά τό μεγάλο κοινό, πού α
γαπά ζηλότυπα καί νοιώθει τήν ιστορία 
του.

"Οσο γιά τούς ξένους, αύτοί μπορούν 
νά έπωψελοΰνται άπό τό Φεστιβάλ, κατά 
τή διάρκεια τού ταξιδιού τους στήν Ε λ 
λάδα. Τήν ή μέρα θά χαίρεται τή γλύκα 
τής χώρας σας, τή ^νωχέλεια ̂ τών ζεστών 
καλοκαιρινών ήμερων, τό χρώμα της θά
λασσας, τήν τραχύτητα τών βουνών, τό 
χρώμα καί τήν άγρια όψη τών νησιών, 
τήν όμορφιά τών άρχαιοτήτων κι άκόμα 
τήν ευγένεια καί τήν καλή καρδιά τών 
κατοίκων. Τό βράδυ θάχουν τό θέαμα τού 
Φεστιβάλ καί ύστερα τό δείπνο. Στο έξω- 
τερικό, καθένας θέλει νά μάθει τή χώρα 
πού πηγαίνει, τούς άνθρώπους της, τά έθι
μά της, τήν τροφή τη,ς. Σάς συμβουλεύω 
νά μήν οδηγείτε παρατεταγμένους τούς ξέ
νους στά μεγάλα ρεστωρό^ μέ λίγο ή πο
λύ πετυχημένη «ευρωπαϊκή κουζίνα». Κα
λύτερα θάναι νά τούς πηγαίνετε στις εύ- 
χάριστες μικρές σας ταβέρνες, στά «Κέν
τρα» καί τά «Ταβερνάκια», τά τόσο πο
λυάριθμα καί τόσο τυπικά κατασπαρμένα 
στήν πόλη καί στά περίχωρα, στις μάν
τρες ή καί στά υπόγεια.

Μέ μιά κατάλληλη διαφήμιση, ό τουρί
στας θά προτιμάει τά μπουζούκια ή ένα 
κρητικό τραγούδι, πίνοντας ρετσίνα μέσα 
σ’ ένα συμπαθητικό περιβάλλον παρά νά 
σκάει άπό τή ζέστη, μέ σακκάκι καί γρα
βάτα, στο άθηναϊκό ρεστωράα', μέσα σ’ ένα 
πληχτικό περιβάλλον.

Στή χώρα σας, πού βασλεύει ή άγρο- 
τική οικονομία, διαθέτετε πληθώρα άπό 
διάφορα προϊόντα. Καλό θάναι κάθε μι
κρή ταβέρνα νά όργανωθεϊ κατά τρόπο 
πού νά άντιπροσωπεύει μιά περιοχή, τήν 
Κρήτη (γιά τήν Κρήτη μάλιστα δέν φτά
νει μιά ταβέρνα, μιά καί τά προϊόντα τους

(*Η συνέχεια στη σελίδα 4 6 2 )
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Τό πρόβλημα τής σωστής έρμηνείας xcO πε
ριεχομένου του Σοσιαλιστικού Ρεαλισμού καί των 
Ιδιομορφιών που έμφανίζει στις έκάστοτε χρονι
κές καί τοπικές συνθήκες, εξακολουθεί Ακόμα— 
ίσως όξότιρα Από άλλοτε-— νά Αποτελεί ζωντανό 
θέμα γιά συζήτηση καί διερευνηση.

‘Ανάμεσα σέ Ανάλογα τελευταία δημοσιεύματα, 
πολλές ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις διαβάζουμε 
στό έπίσημο όργανο τής "Ενωσης των Σοβιετι
κών Συγγραφέων «Σοβιετική Λογοτεχνία» σ ’ ένα 
άρθρο μέ τόν τίτλο «Γιά μ·ά πιό εμπεριστατω
μένη μελέτη τής Ιστορίας τής Σοβιετικής Λογοτε
χνίας»! 1 ) .

Σ τό άρθρο αυτό, όπου ασκείται μιά άρκετά 
τσουχτερή κριτική πολλών άτελειών καί παραλεί
ψεων πού παρουσιάζουν c l  εργασίες πάνω στή 
Σοβιετική Λογοτεχνία, γίνεται μιά τίμια προσ
πάθεια άποκατάστασης σφαλμάτων καί λανθασμέ
νων άποτιμήσεων, πού σχετίζονταν άμεσα μέ τήν 
μέχρι πρότινος επικρατούσα κατάσταση στή Σ . 
Ε. καί έπιχειρεΐται ή πάνω σέ σωστότερες βάσεις 
τοποθέτηση των πραγμάτων. Τό άρθρο Ασχολεΐ- 
ται κυρίως μέ τήν όλέθρια επίδραση τής καλλιέρ
γειας τής προσωπολοαρίας καί στον τομέα τής 
Τέχνης καί ελέγχεται ή κακή ποιότητα πολλών 
σοβ. έργων πού παραμορφώνουν τήν άληθινή φυ
σιογνωμία τής λογοτεχνίας στή Σ . Ε. καί φυ
σικά οί παροιτηρήσεις Αφορούν τό σωστό νόημα 
καί τσ περιεχόμενο τού Σοσιαλιστικού Ρεαλισμού, 
έχουν ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον καί μπορούν νά 
γίνουν άφορμή γόνιμων συζητήσεων.

“Ας δούμε μερικές άπ’ αυτές τις παρατηρή
σεις:

« ...'Ε ν α ς  άριθμός βιβλίων φάνηκαν τά τελευ
ταία αυτά χρόνια πάνω στήν ‘ Ιστορία τής Σοβιε
τικής Λογοτεχνίας. ’Αλλά θεμελιακά προβλήματα 
(καταγωγές τής μεθόδου τ :ύ  Σοσιαλ. Ρεαλισμού 
καί Χυριώτεροι σταθμοί τής άνάπτυξής του, ιδιο
μορφία κάθε έθνικής λογοτεχνίας πού εμπνέεται 
άπό τόν Σοσιαλ. Ρεαλισμό, κλπ.) δέν έρευνή- 
θηκαν ακόμα ώς τήν βάση τους.» «...Γιά  μερικούς, 
ό Σοσιαλ. Ρεαλισμός δέν ξεχωρίζει (δέν 5 α- 
στέλλεται άπό τόν ρεαλισμό τής κλασικής λο
γοτεχνίας παρά μόνο άπό τό ότι ένώ ό δεύτερος 
ήταν κατά ένα τρόπο άποκλειστικά κριτικός, ό 
Σοσιαλ. Ρεαλισμός δέν είναι παρά κατάφαση. 
Εξ ου καί ή θεωρία τής Απουσίας τών συγκρού

σεων (conflits) ή άποψη, ή όλότελα λαν-

(1) ΑΙ. Dementiev, G. Lomidre et Al. 
Metchenko : «Pour une etude approfondie
de l’histoire de la litterature sovietique». 
La Litterature Sovietique — Τ€δχ°ς L Ί ° -
νουάριος 1957.

440

Τοΰ ΜΛΝΟΛΙΙ ΑΝ ΑΓΝΩΣΤΑ Κ Η

θασμένη πώς στή ζωή μας είναι τυπικό γνώρισμα 
μόνο δ,τι είναι θετικό (καταφατικό) καί πώς 
ό σοβ. συγγραφέας όφείλει νά κατανέμει τούς θε
τικούς καί τούς αρνητικούς του ήρωες μέσα στό 

,έργο του σύμφωνα μέ άπόλυτα καθορισμένες άνα- 
λογίες κ.ο.κ. Καί δέν λέμε τίποτα γιά όλες τις 
σχολαστικές Απόπειρες πού έγιναν γιά νά παρα
σταθεί ό Σοσιαλ. Ρεολισμός σάν ένα άθροισμα 
συνταγών, ύποδείξεων καί κανόνων».

« . . .Ό  Σοσιαλ. Ρεαλισμός χαρακτηρίζει μιά Ανώ
τερη φάση στην έξέλιξη τής Τέχνης. Αλλά αυτό 
δέν σημαίνει πώς τό έργο ένός σοβ. συγγραφέα 
πρέπει άπαοαίτητως νά είναι Ανώτερο, άπό καλ
λιτεχνική άποψη, άπό τό έργο ένός συγγραφέα 
τής Σχολής τού Κρ.τικοΰ Ρεαλισμού καί πώς δέν 
έχουμε πια τίποτε νά μάθουμε Από τούς πρωτο
πόρους καλλιτέχνες τού ’ Εξωτερικού. Αλήθειες 
στοιχειώδεις, κοινότοπες Αλλά π :ύ πολύ συχνά 
τις έχουμε παραγνωρίσει. Είναι έξω άπό κάθε 
άμφιβολί<χ πώς <τέ κάθε βαθμίδα τής ιστορίας, ό 
Σ οσ α λ . Ρεαλισμός παρουσιάζει Ιδιοτυπίες* πώς 
σέ κάθε χώρα στηρίζεται στις προοδευτικές πα
ραδόσεις τής έθνικής Τέχνης* πώς ή σύγχρονη 
Τήχνη μέσα στις χατιταλιστικές χώρες δέν είνοει 
μόνο σαπίλα καί παρακμή* πώς δίπλα στά Αντι
δραστικά παρακμασμένα ρεύματα, Αναπτύσσεται 
μιά Τέχνη ,μέ δημοκρατικό καί σοσιαλιστικό χα
ρακτήρα πού τά πολεμά. 'Ακόμα πολύ συχνά βρί
σκουμε μέσα στις έργασίες γιά τή λογοτεχνική 
ιστορία μιά άπλουστευτική Αντίληψη όσον Αφορά 
τις ζωντανές μορφές τής έξέλιξης καί τών εφαρ
μογών τής καινούργιας .μεθόδου. Κατά *>εν«κό 
κανόνα στις έργασίες αυτές παραμε.λεϊται τό ου
σιώδες: ή συγκεκριμένη Ανάλυση τού πλούτου καί 
tnc ποικιλίας τών δημιουργικών Αναζητήσεων, τών 
μορφών τής τέχνης, τού στυλ, καί τών πολύ προ^ 
σωπικών μεθόδων, πού χάρη σ* οτύτές διακοίνον- 
ται οί καλύτεροι έκπρόσωποι τής λογοτεχνιοες 
μας». Καί παρακάτω όπου έπιχειρείται μιά Οαρ-^ 
ραλέα Αποκατάσταση τού έργου τού Έσσέν.ν, τό 
άρθρο καταλήγει χαρακτηριστικά: « Ο  ιστορι
κός τής Λογοτεχνίας όφείλει νά βοηθήσει ώστε 
νά μπορεί νά κάνει τόν διαχωρισμό Ανάμεσα σέ 
•κείνο πού είναι κατάχτηση τής Τέχνης καί σέ 
κεϊ.ο πού δέν παρουσιάζει παρά ένα παροδικό έν· 
διαφέρον».

Τά κυρ*ώτ·ιρα σημεία τού άρθρου — Ιδίως τά 
γενικότερης ση.μασίας— δέν είναι ούτε 
ούτε «Αποκαλυπτικά». Τό άν έκθέτοιται καί δημο
σία σήμερα τέτοιες Απόψεις, αύτό όφείλεται στις 
ειδικές συνθήκες πού έχουν δημιουργηθεΐ στή» 
Ε. Σ . Σ .Δ. σάν συνέπεια τών διαπιστώσεων καί 
τών Αποφάσεων τού 2 0ού Συνεδρίου καί τών



•ποιων ή σχολίαση καί ή κριτική ξεφεύγει φυσικά 
άπό την άρμοδιότητά μας.

Στους “προοδευτικούς κύκλους έξω άττό την Ε. 
Σ . Σ .Δ. ο ΐ διαπιστώσεις εκύτές δεν είναι τίποτα 

το καινούργιο —χωρίς αύτό νά σημαίνει δτι δ- 
ταν κατά καιρούς καί Οπαινιχτικά έστω διατυπώ
θηκαν καί δημοσία, δεν άντι>μετώπισο:ν τη μήνη 
και την έχθρότητα άκριβώς έκείνων πού κατά δά
ση ήταν σέ θέση νά κατανοήσουν τήν όρθότητά 
των καί νά διευκολύνουν μιάν έποικοδομητική δι- 
ερεύνηση των ζητημάτων. *

ίΚαί τό θέμα της μελέτης των προβλημάτων 
πού σχετίζονται με τον Σοσιαλ. Ρεαλισμό, τό ου
σιαστικό περιεχόμενό του, τά δασικά διδάγματα 
του, ο ί Ιδιοτυπίες του καί ο ΐ δυνοττότητές του 
παραμένει ά^οιχτό, ακριβώς γιατί οί σπλσποιητι- 
κές άπόψεις τής μηχανιστικής σκέψης έχουν παρα
μορφώσει ένα σημαντικό μέρος του άληθινοΰ προ
σώπου του καί τό είδωλο πού ιμάς προσφέρθηκε 
δέν είναι στή δάση παρά μιά χυδαία παροπτοίηση 
τού πρωτοτύπου.

"Ετσι οί σύντομες αυτές νύξεις πού άκολουθουν 
άς θεωρηθούν περισσότερο σαν μιά άφορμή γιά 
συζήτηση κι* όχι φυσικά σάν μιά όλόπλευρη αντι
μετώπιση του θέμοττος. Ό  περιωρισμένος χώρος 
αποκλείει τέτοιο ενδεχόμενο καί οί γενικεύσεις— 
μερικές φορές αύθαίρετες — είναι Αναπόφευκτο 
επακόλουθο.

‘ Αν ό Σοσιαλ. Ρεαλισμός είναι «ή πιστή (ά- 
ληθινή) άπεικόνιση τής πραγματικότητας μέσα στό 
κοινωνικό της έξελιχτικό γίγνεσθαι»—ή πραγματικό
τητα αύτη δέν είναι ο ύ τ ε  στατική, ούτε μονοσή
μαντη, ούτε πάντα άμεσα χεροπίαστή. ‘Όπως λέει 
ό Λ ούκα τς(2): «Ή  πραγματική Διαλεκτική τής 
Ούσίας καί τού Φαινομένου έγτίειται στό δτι καί 
τά δυο (Ουσία καί Φαινόμενο), είναι έξ ίσου 
στοιχεία τής αντικειμενικής πραγματικότητας, καί 
τά δύο είναι προϊόντα τής πραγματικότητας καί 
όχι απλώς τής άνθρώπινης συνείδησης. Μολαταύ
τα —κι αύτό είναι μιά σπουδαία άρχή τής Δια- 
λεχτικής γνώσης— ή πραγματικότητα: έχει ποικί
λες βαθμίδες: υπάρχει ή μή έπανεμφανιζόμενη,
φευγαλέα πρανμοττικότητα τής επιφάνειας, τής ό- 
λότελσ πρόσκαιρης, καί υπάρχουν βαθύτερα εν
αλλασσόμενα στοιχεία καί τάσεις (ροπές) τής 
πργματικότητας, νομοτελικά έπανερχόμενα άν καί 
πάντα κάτω άτ.ό μεταβαλλόμενες συνθήκες. Αύτη 
ή Διαλεχτική διαποτίζει τό σύνολο τής πραγματι
κότητας, έτσι ώστε κάτω άπ’ αύτη τήν άλληλοε- 
ξάρτηση ή Ούσία καί τό Φαινόμενο, νά σχετικό- 
ποιουντοπ πάλι: αύτό πού ώς Ούσία άντιπαρατί- 
θεται στό Φαινόμενο, καθώς έμεΐς σκονίζουμε βα
θύτερα κάτω από τήν επιφάνεια των άμεσων βιω
μάτων, σέ μιά εξονυχιστική περαιτέρω έρευνα εμ
φανίζεται σάν Φαινόμενο πίσω άπό τό όποιο μιά 
άλλη, νέα Ούσία άναφαίνέτοι. Καί οϋτω καθ’ 
έξης ώς τό άπειρο».

Αύτό σημαίνει βαθύτερα, δτι ή πραγματικότη
τα είναι πολύ πιθο^ό νά μήν καθίστοτται καί άμε-

(2) Georg Lukacs : «Einfiihrung in die
asthetischen Schriften von Marx und En
gels», 1945.

σα αισθητή ώς τέτοια. Ό  γνήσιος καλλιτέχνης 
πού ά το καλύπτει αύτές τις μυστικές πτυχές της, 
είναι δυνατόν νά «πείσει» αισθητικά τον άναγνώ- 
στη, άλλά κοινωνικά, βιωματικά νά μή τόν πεί
σει. Αύτό δέν σημαίνει δτι ό καλλιτέχνης δέν βλέ
πει καλά. Σημαίνει άντίθετα δτι βλέπει μιά πρα
γματικότητα πού τήν άληθινή της ούσία ίσως έ
μεΐς δέν είμαστε άκόμα σέ θέση νά τήν δούμε. 
" Ετσι, κι* αύτό μπορούμε νά τό έτταληθεύσουμε μέ 
πλεΐστες δσες περιπτώσεις τού παρελθόντος, ό 
γνήσιος καλλιτέχνης ένώ συναντά μιά άνταπόκρι- 
ση άπό τό πλατύ κοινό, άκριβώς γιατί ή πολύπτυ
χη Απεικόνιση τής πραγματικότητας μέσα στό έρ
γο του βρίσκει σημεία έπαφής (στά Εξωτερικά 
της γνωρίσμοτα, έστω) ,μέ τή δεχτική ικανότητα 
τού κοινού, ό ούσταστικός πυρήνας τού έργου του 
νά μήν γίνει άμεσα άντιληπτός, νά παρ<τνοη9εϊ, 
ή τελείως ν’ Αγνοηθεί. Ό  μεγάλος καλλιτέχνης, 
λέν, «προηγείται τής εποχής του» είναι «προφή
της» κλπ. Δέν συμβαίνει τίποτα τέτοιο. 'Απλώς μέ 
τις κεραίες του συλλαμβάνει Ασχημάτιστες άκόμα 
ιμορφές —π ο ύ  ή δ η  ό μ ω ς  δ υ ν ά μ ε ι  
υ π ά ρ χ ο υ ν — καί πού τις προβάλλει στό έρ
γο του σάν ή δ η  ύ π ά ρ χ ο υ σ ε ς .  συλ
λαμβάνει δηλ. τ ή  ρ έ ο υ σ α  π ρ α γ μ α 
τ ι κ ό τ η τ α ,  αυτήν πού άδυνοετούμε έμεΐς 
άκόμα νά συνειδητοποιήσουμε, μέσα στην πολυ- 
πλοκότητα καί τήν άντιφατικότητά της.

Βλέπουμε λοιπόν πώς ή τοποθέτησή μας άπέ- 
ναντι στό βαθύτερο νόημα τού όρου «πι
στή άπεικόνιση τής προεγματικότητας, μέσα 
στό κοινωνικό έξελιχτικό της γίγνεσθαι» δέν 
είναι ούτε εύκολη ούτε μπορεί ποτέ νά Ερμη
νευτεί με απλοϊκά σχηματοποιημένα άντιτιθέμενα 
ζεύγη έννοιών (αισιοδοξία -  άπαισιοδοξία, πρόο
δος - αντίδραση) άκριβώς γιατί ή ζωντανή, ή 
ροϊκή πραγματικότητα, άγνοεΐ αυτού τού είδους 
τις άπλουστεύσεις καί δέ χωρά μέσα σέ στατι
κές, έτοιμες άπό πρίν, φόρμες.

Μά —προκύπτει ή ερώτηση— υπάρχει άραγε γ'όε 
ένοεν συνειδητά προοδευτικό άνθρωπο, άμφιβολία 
γιά τό που βρίσχεται ή άλήθεισ, υπάρχει άμφιβο- 
λία γιά τό που τραβά ή ιστορία, τό ανθρώπινο πε
πρωμένο; Ασφαλώς όχι. Ό  συνειδητά προοδευ
τικός καλλιτέχνης δέν σκαλώνει στό χριστιανικό 
έρώτημα «τί έστιν αλήθεια;» ‘ Η β α σ ι κ ή  ά- 
λήθε α τού είναι γνωστή. Ό μω ς άπό κεΐ καί πέ
ρα αρχίζει μ.ά ατέλειωτη αλυσίδα κλιμακωτών 
«επί μέρους» άληθειών πού ή διάρκειά τους είναι 
πολύ σχετική, τό περιεχόμενό τους οχι πάντα α
πόλυτα πειστικό. Γιά τόν προοδευτικό καλλιτέχνη 
ή διαλεχτική άντίληψη τής ιστορίας είναι μιά βα
σική αλήθεια. Αποτελεί όμως τό Β '  πεντάχρονο 
σχέδιο, π. χ. μιά ισότιμη τέτοια άλήθεια; ”Η τά Α
ποξηραντικά έργα τής τάδε περιοχής; "Η ή έκ
θεση Ζντάνωφ γιά τά περιοδικά Zwerda και Le
ningrad; "Η ένα συνέδριο τής Κ. Ε ;

ΟΙ άλήθείες αύτές στον πολιτικό τομέα είναι 
πολύ πιθανόν — ή άπόδειξη τής όρθότητας άνή- 
κει μόνο στήν ιστορία— νά είναι άπόλυτα σωστές 
καί ν* άνταποκρίνοντοα σε μιά σωστή εκτίμηση 
τής πραγματικότητας, εντοπισμένης μέσα σέ τοπι
κά καί χρονικά όρια. "Ομως τό πρόβλημα σέ τε
λευταία άνάλυση είναι: τί είναι ουσιαστικό καί τί
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δχι γιά τόν καλλιτέχνη, τΐ είναι έπι πολλοΐς καί 
τΐ έν τώ βάθει πραγμστικότης και ώς ποιό ση
μείο ή προσκόλληση τοΟ καλλιτέχνη σέ μια πε- 
ριστατική —όσο σημαντική κι* αν είναι— πρα
γματικότητα, τόν έμποδίζει ή μη νά είσδόσει στό 
άληθινό βάθος των πραγμάτων. Δέν υπάρχει άμφί- 
βολία πώς ή έππυχία ή μή ένος πεντάχρονου σχέ- 
διου είναι £να βασικό, βασικότατο ζήτημα. Τό 
πρόβλημα όμως γιά τόν καλλιτέχνη μπαίνει δια
φορετικά. Τό πεδίο του είναι πολύ στενότερο καί σύγ
χρονα πολύ ευρύτερο. Συλλαμβάνει στιγμές άλλά 
καί αίωνες. Γι αυτόν ή άλήθι ια του π* ντάχρονου 
σχέδιου άποτελεΐ μιά «λεπτομερειακή)* έπΐ μέρους 
άλήθεια συγκριτικά ·μέ τή β α σ ι κ ή  άλήθεια πού 
καλείται νά έκφράσείΛΕτσι στό έργο του είναι, πρέ- 
νει νά είναι, άπόλυτα έλεύθερος νά τήν χρησιμοποιή
σει ή νά τήν άπορρίψει. Μπορεί νά τόν συγκινήσει 
βαθύτατα καί νά τήν υμνήσει. Μπορεί \ά τήν πα- 
ραβλέψει γ ατ ί μέ τό ένστιχτό του διακρίνει κάτι 
άλλο πιό ουσιαστικό, κάτι άσχημάτιστο άκόμα πού 
ζητά έπίμονα τή μορφοποίησή του. Λυτή ή φαι
νομενική «άδιαφορία» του καλλιτέχνη άπεναντι στις 
έπί μέρους άλήθειες, δέν σημαίνει φυσικά ότι ό 
καλλιτέχνης είναι τό άπολιτικό καί άνεύθυνο έ- 
κεινο δν — όπως θέλουν οι Φαρισαίοι — πού σέ 
μιά δεδομένη στιγμή θά προδόσει τόν ίδιο τόν 
έαυτό του γιά νά μήν άπιστήσει στήν «καθαρό
τητα» τής τέχνης του. Ποιος θά είχε τήν άξίωση, 
ό σοβ. καλλιτέχνης λ. χ. νά μήν έκφράσει τόν 
θαυμασμό του γιά ένα τεχνικό έπίτευγμα πού τιμά 
τήν άνθρώπινη δραστηριότητα, ή νά μήν συγκινη- 
θεΐ μπροστά στή δημιουργική δουλειά των συναν
θρώπων του — ή άκόμα, σέ μιά χώρα όπου ή τέχνη 
παίζει καί άμεσα παιδαγωγικό, έκπολιτιστικό ρό
λο, ό καλλιτέχνης ν* άρνηθτ.ϊ νά προσφέρει τις Ικα
νότητες του γιά τό γδνικό άνέβασμα τού πολιτι
στικού επιπέδου του λαού του, έν όνόματι της 
ανεξαρτησίας — δήθεν — καί τής άξι©πρέπειας τής 
τέχνης!

"Ομως, όπως ένα ποίημα πυύ άπαγγέλλει ό αυ
τοσχέδιος στουχουργός σ' ένα τραπέζι γιά νά ευ
χηθεί χρόνια πολλά στον έορτάζοντα, μπορεί νά 
συγκινήσει μέχρι δακρύων τούς προσκεκλημένους, 
χωρίς φυσικά νά είνκχι τίποτ' άλλο παρά μιά κά
κιστα στιχουργημένη πρόποση — τό ίδιο κ ' ένα 
μυθιστόρημα γραμμένο γιά τή λειτουργία ένός νέου 
κολχόζ, μπορεί νά συμβάλει άποφασιοτικά στήν 
έππυχία της προσπάθειας, χωρίς μ ’ αυτό νά είναι 
άπαραιτήτως καί έρνο τέχνης.

"Οπως λέει ό  "Ερεμπουργκ(3) : «"Ενας πεπειρα
μένος γεωπόνος ξέρει καλύτερα νά μάς περιγρά
φει τά επιτεύγματα των καλλιεργητικών μεθόδων 
κ* ένας στρατιωτικός θεωρητικός μπορεί νά μάς 
άναλύσει τή μάχη τού Στάλινγκραντ καλύτερα 
κι όπιό τον mo ευσυνείδητο συγγραφέα».

Τί είναι «προγματικότης» λοιπόν καί πχός εί
ναι ό σωστός τρόπος γιά την έκφρασή της; Τό 
πρώτο σκέλος αυτής τής ερώτησης είναι πάντα 
αντικειμενικά υπαρκτό, ζεϊ σέ κάθε δεδομένη στι
γμή, κινείται, μεταβάλλεται. Τό δεύτερο, ό σωστός 
τρόπος πού θά εκφραστεί ή ζώσα αυτή κι άνεξάρ-

(3) I l ja  Ehrenburg : « Leber die A rb eit 
des Schriftstellers», 1953.

τητη άπό τή βούλησή μας άντικειμενική πραγματι
κότητα, είναι άπόλυτα προσωπική, άπόλυτα υπο
κειμενική υπόθεση τού καλλιτέχνη. Ό  Σοσιαλ. 
Ρεαλισμός δέν έχει καμιά σχέση μέ τόν ρεαλισμό 
όπως τόν γνωρίσαμε ώς τώρα. Δέν έχει καμιά 
σχέση ούτε μέ τά νανουραλιστικά διδάγματα, ούτε 
μέ τήν φωτογραφική τεχνική. Ή λεγάμενη «πι
στότητα» δέν είναι πάντα ρεαλισμός ούτε πάντα ό 
σωστότερος τρόπος νά πλησιάσ3υμε τά πράγματα. 
"Αλλωστε, στήν τέχνη ή αφαίρεση είναι κανόνας. 
Ποτέ μιά συνομιλία δύο άνθρώπων δέν άποδόθηκε. 
σ* ένα μυθιστόρημα όπως πραγματικά «έγινε». Τό 
θέοττρο, μέ τή συμβατικότητα πού σιωπηρά συναι- 
ναίσ(ΐ έπιβάλλει άνάμεσα στόν θεατή καί στόν 
ήθοποιό, είναι μιά τυπική περίπτωση άφαίρεσης^ 
χωρίς ποτέ κανείς νά διανοηθεί πώς γι αυτό τό 
λόγο προδίνεται ή πιστότητα των πραγμάτων. Ή  
άντίληφη δτι ένα έργο φαντασίας, όνείρου ή άλλη- 
γορίας δέν ιίναι «ρεολιστικό» (άρα, δέν μπορεί νά 
έκφράσπ τό βάθος των πραγμάτων) είναι χυδαία 
έπι νόηση τών μηχανιστών κι όπωσδήποτε προδοσία 
του άληθινού νοήματος τού Σοσιαλ. Ρεαλισμού ό 
ό π ο ι ο ς  δ έ ν  ε ί ν α ι  μ έ θ ο δ ο ς  μ ο ρ 
φ ή ς ,  ά λ λ ά  κ ύ ρ ι α  κ α ί  π ρ ω τ α ρ 
χ ι κ ά  μ έ θ ο δ ο ς  ο ύ α i oc ς.

Δέν πρέπει όμως παρ' δλ' αύτά, ό καλλιτέχνης 
ν* άποβλέπει στήν όσο τό δυνατόν πιό εύνόητη, πιό 
προσιτή «μετάδοση τού μηνύματός του» στό δέκτη, 
δέν πρέπει μέσα άπό τό έργο του νά βγαίνει άνά- 
γλυφη ή φιλοσοφία του, ή στάση του, τό δίδαγμά 
του; Δέν πρέπει δσο τό δυνατόν νά καθιστά πιό 
έκδηλη τή θέση του, τή βιωματική του άντίληφη 
— καί πώς έπιτρέπσντας μιά τόσο πλατειά έλευ- 
θτρία στήν έκλογή τών έκφραστικών μέσων μπο
ρούμε άμεσα νά έπικοινωνήσουμε μέ τόν πυρήια 
τού έργου τέχνης;

Πάνω στό σημείο αυτό, ή άπ3φη tdu ~Ενγκελς(4) 
είναι βασική καί καθιστά περιττή κάθε περαιτέρω 
άνάλυση. Είναι ή καλύτερη άπάντηση δοσμένη πρω
θύστερα καί προφητικά στους σημερινούς έκχυδαϊ
στές. «Δέν είμαι καθόλου άΛτίθετος στή λογοτεχνία 
μέ θέση (μέ τάσεις, μέ κατευθύνσεις; μέ σκοπιμότη
τ α __Tendez) «fo il κ σ ® '  «άτη. ‘Ο πατέρας τής
Τραγωδίας, ό Αισχύλος, κι ό ποτέρας της Κωμω- j 
δίας, ό 'Αριστοφάνης, ήταν καί οΐ δυό ποιητές μέ 
«θέση», ό Δάντης χι ό θερβάντες δέν ήταν λιγό
τερο, καί τό καλύτερο πού υπάρχει στό «Kabale 
Uild Liebe>> τ°ύ Σίλλερ είναι ότι εΙ\αι τό πρώτο 
γερμανικό δράμα μέ πολιτική θέση. Οί σύγχρονοι 
Ρώσοι καί Νορβηγοί πού μάς έχουν προσφέρει 
θαυμάσια μυθιστορήματα, είναι όλοι συγγί 
μέ θέση. 'Αλλά έχω τή γνώμη ότι ή «θέση» 
(Tendez) “πρέπει νά ξεπηδά άπό μόνη της, μέ» 
άπό τήν τοποθέτηση χαί τις πράξεις, χωρίς 
ρητώς νά διαδηλώνεται κι ό δημιουργός δέν είναι 
ανάγκη τή μελλοντική ιστορική κάθαρση τών 
κοινωνικών αντιθέσεων πού περιγράφει νά τήν υπο
βάλλει σαφώς στόν άναγνώστη».

Ό  σοβ. καλλιτέχνης ζεϊ σήμερα σέ μιά «πρα
γματικότητα» πολύ διαφορετική άπό κείνη τού ζ*

(4) F r , Engels: γράμμα *<*> στή \Πη:
Kautskv, 1885.
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ό συνάδελφός του σ ' άλλες χώρες. Ζεΐ σ ' ένα πε
ριβάλλον δημιουργικό, σέ μιά κοινωνία χωρίς τα
ξικές άντιθέσεις, παρακολουθεί βήμα πρός βήμα 
τήν έξελιχτική πορεία ένός νέου κόσμου, που για 
πρώτη φορά διαμορφώνεται μέσα στην Ιστορία κι 
άκόμα ζεΐ μέσα σ' αυτή την κοινωνία όλες τίς άνα- 
πόφευκτες άδυναμίες που παρουσιάζει κάθε δημι
ουργία, δλες τις συγκρούσεις ν έ ο υ  τ ύ π ο υ  
πού άναφύονται μέσα στις νέες άντιθέσεις τής έξέ- 
λιξης καί πού προσδιορίζονται άπό συγκεκριμέ
νους ορούς, πού ή βάση τους είναι καί αύτή και
νούργια κι απρόβλεπτη στίς λεπτομέρειές της.

‘Όταν' ό σοβ. καλλιτέχνης «αισιόδοξε!», ή αι
σιοδοξία του αύτή δεν είναι ή άιτανάκλαση ένός 
όνείρου ή μιας έμπιστευμένης στο χρόνο έπιθυμίας, 
άλλα μια χεροπιαστή άντανάκλαση μιας ύπάρχου- 
σας βιούμενης πραγματικότητας καί ή θετική άτο- 
ψη τής ζωής πού εκφράζει, υπάρχει, τή ζεΐ, τού 
γίνεται καθημερινή συνείδηση.

Ό  προοδευτικός καλλιτέχνης στίς άλλες χώρες 
δεν γνωρίζει αύτές τίς συνθήκες. Τά βιώματα αύτά 
δεν είναι δικά του. Ζώντας σέ μιά κοινωνία μέ 
τελείως διαφορετική διάρθρωση είναι ουσιαστικά 
σάν νά ζεΐ σέ μιά άλλη βαθμίδα τής Ιστορίας, μέ 
άλυτες ένα σωρό άντιθέσεις, μέ συγκρούσεις πάνω 
σέ άλλες βάσεις, σέ μιά «πραγματικότητα» πού 
καλείται νά έκφράσει κ α τ ’ ά ρ χ ή ν — π ι -  
σ τ ά -έ> π ω ς ε ί ν α ι  καί όχι νά τήν ποαραμορφώ- 
σει έν όνόματι τού «όπως έπρεπε ή όπως μπορούσε 
νά ήταν».

‘Έ τσι είναι άδύνατο, άλλά καί άδιοτνόητο νά με
ταφέρουμε σέ μάς αυτούσια τά κριτήρια πού Ι
σχύουν γιά τον καλλιτέχνη στην Ε. Σ . Σ . Δ . ,  όχι 
μόνο λόγω τής ιδιομορφίας τής παράδοσης καί του 
εθνικού χαρακτήρα, άλλά κυριότατα, γιατί ή ζων
τανή πραγματικότητα, τής έπιφάνειας καί τού βά
θους, είναι διαφορετική (άρα καί ή έκφραση αυ
τής της πραγματικότητας διαφορετιχή) .

θ ά  λέγαμε άκόμα ότι καί μέσα στήν οίκογέ- 
νεια των έξωσοβιετικών χαρών, ο ΐ Ιδιομορφίες εί
ναι επίσης πολλές κι αυτό πάλι, όχι λόγω τού εύ
κολα κατανοούμενού διαφορετικού χαρακτήρα της 
παράδοσης καί τής εθνικής φυσιογνωμίας, άλλά 
κυρίως λόγω τής διαφορετικής μορφής κάτω άπό 
την όποια έμφανίζονται ο ι ταξικές άντιθέσεις καί 
ή κοινωνική οργάνωση.

Οί κοινωνικές άντιθέσεις στήν ‘ Ελλάδα είναι — 
άνηκειμενικά — πολύ όξύτερες άτΓ δ,τι στή Σουη
δία π .χ., καί λιγότερο όξεΐες άπ’ ό,τι στίς καθαρά 
άποικιακές χώρες. "Ετσι τά κριτή ρ ά μας γιά τό 
έργο ένός Σ ουηδού καλλιτέχνη — κοιταγμένου 
άπό τήν σκοπιά της κοινωνικής κριτικής — δεν μπο
ρούν νά ταυτισθούν μέ τά κριτήρ’.α που θά χρησι
μοποιήσουμε γιά τό έργο τού "Ελληνα συναδέλφου 
του, γιατί καταστάσεις πού στήν δική μας πρα
γματικότητα ύφίστανται καί άφίνουν ίχνη βαθύτα
τα, γιά τον Σ ουηδό καλλιτέχνη δεν ύφίστανται ή 
έπαψαν πΐά νά ύφίστανται (άρα δεν μπορεί—γιατί 
δεν τίς γνωρίζει—ή δέν αισθάνεται τήν άνάγκη — 
γιατί τίς έχει ξεπεράσει—νά τίς έκφράσει) όπως 
καί τό άντίθετο.

Άπό τή σκοπιά αύτή θεωρώντας άνηκειμενικά 
ένα έργο τέχνης, είμαστε υποχρεωμένοι νά βάλου
με πολύ νερό στό κρασί μας, όσον άφορα τήν

κρίσι μας γ ;ά  πολλά σύγχρονα—Ιδίως—έργα καί 
ν’ άποφεύγουμε τήν άμεση κι ά  βασανιστή κατάταξή 
τους σέ προοδευτικά ή άντιδραστικά—αισιόδοξα ή 
άπαισιόδοξα. ‘Έ να άφελές έργο, πού χωρίς ν* άν- 
τανακλά βασικές άνηκειμενικές άλήθειες τής πρα
γματικότητας, διαλαλεΐ έξ ίσου άφελώς τήν πίστη 
του γιά ένα «ωραίο καί χαρούμενο αύριο» άς χα
ρακτηρίζεται σάν προοδευτικό καί αισιόδοξο. Στή 
βάση του είναι πολύ αντιδραστικό, ψεύτικο καί κού
φιο άπό ένα άλλο έργο, πού εκφράζει ένα προτσές 
χωρίς διέξοδο, χωρίς έλπίδα, άλλα που περικλείει 
μέσα του στοιχεία μιάς άντικειμενικής πραγματι
κότητας, άσχετα άν ό δημιουργός του δέν εΓ.αι 
Ικανός, δέν μπορεί ή δέν θέλει ν' άφίσει μιά χα
ραμάδα φώς να διατρυπήσει τό σκοτάδι. Ό  συγ
γραφέας, λόγου χάρη, σήμερα στήν Αμερική δέν 
μπορεί ν’ άγνοήσει τή σύγχρονη ιδιότυπη πραγμα
τικότητα της πατρίδας του, τό πρόβλημα των νέ
γρων, τον εκφυλισμό καί τούς γκάγκστερς, τόν αυ
τοματισμό της ζωής, καί νά κάνει ένα απίθανο άλ
μα σέ χώρους ξεκάθαρα προοδευτικούς καί υγιείς, 
χωρίς προηγουμένως μέ τό νυστέρι τής τέχνης του 
νά σκίσει ώς τό βάθος (όσο τού επιτρέπουν ο ί Ικα
νότητες καί ή άντικειμενικότητά του) τήν ουσία 
αύτής τής καυτής πραγματικότητας. Τό ότι ο ΐ κα
λύτεροι σήμερα έκπρόσωποι τής Αμερικής στό μυθι
στόρημα είναι—ή ήταν στά παλιότερά τους έργα— 
άρνητές τού περίφημου «άμερικάνικου τρόπου 
ζωής» καί σχεδόν οί μόνοι μέσα στον δυτικό κό
σμο πού ό εύρύς κοινωνικός χώρος άποτέλεσε αν
τικείμενο τού έργου τους, είναι αρκετό γιά νά 
προσδιορίσει σ ' αυτό έναν προοδευτικό χαρετκτή οα, 
άσχετα άν ο ί ίδιοι ο ί συγγραφείς σάν άτομα, σάν 
άτομικές αντιλήψεις τοποθετού\ται ιδεολογικά στδ 
στρατόπεδο της συντήρησης.

Έ δ ώ  έρχόμαστε σ ’ ένα άλλο ζήτημα, πού τό 
σοβ. άρθρο δίνει ιδιαίτερη σημασία. Είναι τό θέ
μα τής παράστασης τού «θετικού» καί τού «άρνη- 
τικού» ηρώα—θέμα βασικό της ούσίας τού Σοσιαλ. 
Ρεαλισμού, πού άπαιτώντας τήν προβολή τής πρα
γματικότητας στήν εξελικτική της πορεία, είναι 
ευνόητο πώς ρίχνει τό περισσότερο βάρις στή σω
στή παράσταση τού «θετικού» ήρωα, που προωθεί 
τήν Ιστορία καί πού έκπροσωπεϊ στή βάση του τόν 
άέναα έξελισόμενο άνθρωπο. Ά πό τό σημείο όμως 
σύτό ώς τό σημείο της μονοκρατορίας τού θετικού 
ήρωα, υπάρχει μεγάλη άπόσιαση. Στή ζωή δέν 
είναι όλα άσπρα ή όλα μαύρα. Μπορούμε μάλιστα 
νά πούμε, πώς άκριβώς στή ζωή τό μαύρο καί τό 
άσπρο χρώμα άπουσι όζουν. Κατηγορώντας τούς 
άλλους γ:ά  φορμαλισμό, οί μηχανιστές το άσπρο - 
μαύρο της εικόνας τό μεταφέρουν αυτούσιο στή 
ζωή καί συνεπώς καί στήν τέχνη, δημιουργώντας 
έτσι τίς προϋποθέσεις γιά τήν χυδαιότερη μορφή 
τού φορμαλισμού.

Σ ' ένα μεγάλο της μέρος, ή σοβ. λογοτεχνία 
— κι όχι μόνο ή λογοτεχνία φυσικά — πάσχει σή
μερα άπό τήν άρρώστεΐα της τυπικότητας, τής α
πλοϊκότητας καί της ξερής, μονόπλευρης άπεικόνι- 
σης της ζωής. Ό  θετικός ήρωας — παραέγινε «θε
τικός». "Ομως έτσι φτάνουμε στή σχηματ "ποίηση 
της μορφής — στην άπολίθωση. Καί δέν είναι μι
κρός ό άγων ας πού καταβάλλουν σήμερα — άλλά 
κι άπό χρόνια άκόμα, έστω δειλά καί συυ κράτη-
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μένα — c l  σοβ. κριτικοί καί λογοτέχνες ν' άπαλ- 
λάξ:υν τή λογοτεχνία τους άπό τ6 καρκίνωμα 
αύτό, να την στρέψουν σέ μιά άνθρωπινότερη — 
καί γι αυτό άληθ.νότερη — έκφραση τής ζωής, 
έπαναφέροντας μέσα στις σελίδες τους τη « σ ύ γ 
κ ρ ο υ σ η »  ( c o n f l i l )  τό τυπικό καί άπό 
πριν καθορισμένο προτσές, τήν παράσταση τής πρα
γματικότητας όπως «είναι» κι όχι όπως πρέπει νά 
τήν έκδιάσουμε «νά είναι».

Τά COnfJ i tS «ύτά σέ μια άστική κοινωνία είναι 
άπο την διάρθρωση τής βάσης της κι έξ αιτίας 
αυτής, άσφαλώς άπείρως περισσότερα καί πολυ- 
πλοχότερα. ‘Ο καλλιτέχνης πού ζεΐ μέσα σ' αύτή 
την κοινωνία, δεν μπορεί ν' άγνοήσει γιατί καί ό 
ίδιος είναι μέλος αύτής τής κοινωνίας, όσο κι άν 
δέν μπορεί νά συμδιδαστεΐ μέ τον τρόπο της, τήν 
άτέλειωτη άλυσίδα άδυσσαλέων συγκρούσεων, ά 
λυτων άντιθέσεων, πού όδηγουν όχι πάντα όπου θέ
λουμε «έμεΐς», άλλ’ όπου θέλουν «οί άλλοι» καί 
δέν μπορεί v‘ άντικρύσει μονόπλευρα χαί στατικά 
τή γύρω του πραγματικότητα έν όνόματι μ«άς άμ- 
φίβολης κατάφασης, πού στό βάθος δέν έκφράζει 
ίσως παρά μιά ένδιάθετη τάση φυγής καί μακα
ριότητας. ‘Ο «θετικός» ήρωας, πού συντρίβεται 
χάτω άπό τό δάρος των συνθηκών τής κακίας, του 
ψεύδους καί τής κοινών κής άδικίας, υπάρχει στην 
κοινωνία μας καί ζε* καί τόν συναντούμε κάθε

μέρα. "Αν ό καλλιτέχνης άγνοήσει αύτη τήν πρα
γματικότηταν—αυτή δηλαδή τή μορφή τής πραγμα
τικότητας, γιατί φυσικά ή ήττα τού θετικού ηρώα 
δέν είναι κανόνας—τότε άγ^νοεί τήν ά λ ή 0 ε ι α, 
τό έργο του είναι έπιπόλαια «προοδευτικό» στή 
δάση του όμως προδίδει τόν ρεαλιστικό χαρακτή
ρα πού άπαιτεΐ ή άντικειμενική άνάλυση τής ζωής, 
σ ’ όλη τήν πολυεδρικότητα καί τήν άντιφατικότη- 
τά της.

Καί πολλά, πάμπολλα έργα, δυστυχώς, καί στ:ν 
τόπο μας καί άλλου είναι χαρακτηριστικά παρα
δείγματα, πρός άποφυγήν, αυτού τού τρόπου τής 
άντιμετώπισης τών φαινομένων καί βρίσκονται πολ
λοί «προοδευτικοί» κριτικοί, πού δέν παραλείπουν 
νά τά κατατάσσουν άδασάνιστα στή χορεία τών 
«άριστουργημάτων πού έμπνέονται άπό τά διδά
γματα τού Σοσιαλιστικού Ρεαλισμού».

ΟΙ σύντομες καί έντελώς άνεποερκεΐς αύτές νύ
ξεις πάνω στό περιεχόμενο καί τήν άληθινή ούσία 
τού Σοσιαλιστικού Ρεαλισμού, δέν είναι — έπανα- 
λαμβάνουμε—παρά ένα άπλό υλικό πρός περαιτέ
ρω συζήτηση καί έπεξεργασία.

Είναι άκόμα πολλά προβλήματα πού περιμένουν 
τή σχετ κή λύση τους καί πού όσο κι άν φαίνονται 
σάν «άλήθειες στοιχειώδεις καί κοινότοπες» στήν 
πραγματικότητα «τις έχουμε συχνά παραγνωρίσει».

ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ Σ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΘΕΑΤΡΟΥ
’Αγαπητή « ’Επιθεώρηση Τέχνης»,

Γνωρίζοντας τό ένδιαφέρον σου γιά τά πνευμα
τικά προβλήματα του τόπου μας, νόμισα σκόπιμο 
νά εκθέσω άπ’ τις στήλες σου μερικά ζητήματα 
τής Κριτικής τού θεάτρου.

Πολλά άντιφατικά λέγονται γιά τή χρησιμότη
τα καί την έπίδραση τής κριτ.χή,ς γενικά. "Ομως 
τό λειτούργημα της κριτικής είναι όργανικός συν
τελεστής γιά τήν προώθηση κάθε δημιουργίας. Χω
ρίς τήν κριτική θεώρηση κι’ άξιολόγηση τών πρα
γμάτων, ούτε ή έξέλιξη ούτε ή όργοκνική ένότητα 
■ τής κοινωνίας θά υπήρχε. Αν θέλουμε λοιπόν — 
κ' έχουμε γι αύτό δαρειά υποχρέωση — νά δούμε 
τήν κριτική μ’ όλη τή σοβαρότητα πού ταιριάζει 
στό υψηλό καί εποικοδομητικό αύτό κοινωνική λει
τούργημα, πρέπει ν’ άφήσουμε κατά μέρος τις 
«γνώμες» τών διάφορων κυνηγών περίεργων κ’ έν- 
τιπωσ ιαχών φραστικών σχημάτων καί υποκειμενι
κών βιωμάτων, πού κατά καιρούς άχούγονται καί 
νά ξεκινήσουμε άπ’ τήν άρχή, ότι ή κριτική είναι 
αναπόσπαστα δεμένη μέ τή δημιουργία. Αύτή τή 
θέση πήρε στήν ιστορία.

Τό σημείωμα τούτο άπευβύνεται κυρίως σέ κεί
νους πού βλέπουν μ* αύτή τή σοβαρότητα τό λει
τούργημα τής κριτικής. ·

Δέν χωράει καμιά άμφιβολία — άφού τό ζούμε 
— ότι ο ί κριτικοί τού θεάτρου δέν έχουν τήν έκ- 
τίμηση πού έπρεπε νά έχουν άπό τούς ήθοποιούς, 
έκτος ελάχιστων έξα ρέσεων. θ* άναφέρω μερικές 
γενικές, άλλα χαρακτηριστικές αίτιες αυτής τής 
κατάστασης.
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Είναι φυσικά κοινή συνείδηση ότι τό πνεύμα 
χωλαίνει στη νεότερη Ελλά δα . ΟΙ άναγεννητικές 
τάσεις του κάνουν θανάσιμη πάλη, όχι μόνο γιά 
νά επιβληθούν σάν άνοτπότρεπτες Ιστορικές έξελί- 
ξεις, άλλά πολλές φορές καί γιά  νά έπιζήσουν 
σάν ιδέες - σχήματα. Μέσα σ ’ όλη, λοιπόν, αύτή 
τήν άναταραχή τών τελευταίων χρόνων καί ή κρι
τική μπλοκαρίστηκε. θανάσιμα. "Εχασε τήν αυτο
τέλειά της κ’ έγινε όργανο άντιπνευματικών σκο
πών καί συμφερόντων. Δυστυχώς, παρ’ όλο πού 
τό άνοιγμα τού πνευματικού όρίζοντα άρχίζει νά 
έπιδάλλεται άργά μεν καί μετ’ εμποδίων, άλλά 
σταθερά, ή κριτική ελάχιστα προχώρησε γιά νά 
ξεφύγει άπ' τόν κλοιό. Αύτό, διότι ή κριτική γρά
φεται σέ έφη μερίδα...

Από δώ, λοιπόν, ξεκινάει τό φαινόμενο νά ξέ
ρουμε άπό τά πριν τί θά γράψει ό τάδε κριτικός 
γιά τό έργο πού έτοιμάζουμε κι άς είναι πρωτό- 
παιχτο. Αύτό φυσικά, όταν δέν είναι έργο πού ω
φελεί μόνο τήν πέψη τού στομάχου ή δέν 
άνασύρθηκε άπ* τό άρχεΐο τών «Κλασικών 
άριστουργημάιων», άλλά είναι βγαλμένο άπ* 
τή ζωντανή πραγματικότητα τού καιρού μας καί 
δονεΐται άπ' τόν εκρηκτικό προβληματισμό του. Τό 
κακό όμως πού άναφέραμε δέν έρχεται μόνο του. 
‘ Η προκαθορισμένη στάση τού κριτικού γιά τις 
Ιδέες τού έργου, πού τις άντιμετωπίζει χωρίς κάν 
νά τις συζητήσει, τόν παρασέρνει καί άπέναντι τών 
άλλων συντελεστών της παράστασης. Κ* έτσι, στο 
μέν έργο έχουμε τή γνωστή θέση της εφημερίδας 
πού μπορεί νά χαρακτηρισθεΐ ώς ταμπούρωμα κα



τά toG άντιπάλου, άν καί άοπλου (ένδεικτικό τού 
φόβοι;), στούς υπόλοιπους δέ συντελεστές, τούς 
έρμηνευτικούς, δυο - τρεις κουβέιτες έντελώς άόρι- 
στες. ακόμα κι άνόητες, έτσι γιά  την τιμή των 
οπλών που λέμε. Κι αύτές συνήθως μέσ' τό γενικό 
πνεύμα της κριτικής.

’Αλλά οΐ συντελεστές της σκηνικής έμφάνισης 
τοΰ έργου δέν είναι καθόλου δεύτερη δουλειά. Εί
ναι μιά όλοκληρωμένη καί, καθόλου αυθαίρετη, πο
λύμοχθη κοιλλιτεχνική δημιουργία καί προσφορά 
μαζί. Τό θεοττρικό έργο κρίνεται πάνω στή σκηνή. 
Έ κ ε ΐ δοκιμάζονται c l  δυνάμεις του. "Οπως ή μη- 
χοαή. "Αμα δέν τη βάλεις μπροστά νά τή δείς 
καί νά την «άκουσεις», δέ μπορείς νά μιλήσεις γιά 
τήν ποιότητά της.

‘ Η κριτική, λοιπόν, γιά τούς συντελεστές έρμη- 
νείας καί ιδιαίτερα γιά τούς ήθοποιούς είναι υπο
τυπώδης. Δέ μπορούμε όμως νά πούμε ήτι αύτό 
γίνεται άπό άγνοια καί μόνο τού πράγματος. Γιατί 
υπάρχουν κι άναλαμπές.

’Εκτός όπ* τις παραπάνω γενικές αιτίες - δεσμεύ
σεις πού άναφέραμε, υπάρχουν καί ο ΐ ειδικές. Οί 
προσωπικές σχέσεις. "Αλλο καρκίνωμα τού θεόςτρου 
μέ χίλια δυο φανερά καί κρυφά πλοκάμια κι άφάν- 
ταστες άρνητικές συνέπειες. Κατάντησε, ούτε λίγο 
ούτε πολύ, ή γνώμη τού κρι,τικού νά είναι συνει
δητά π»ά διαφημιστική ρεκλάμα. Γι αύτό τά δια- 
κοσμητικά έπίθετα βγαίνουν άπ* τό τσουβάλι για 
νά εξυπηρετήσουν τήν εμπορικότητα. Βέβαια, όλ' 
αύτά καί πολλά άλλα, είναι τά άρνητικά σημάδια 
τού καιρού μας, πού ήταν άδύνατο νά μήν όρμή- 
σουν καί ατό χώρο τού θεάτρου.

Τό κύριο σημείο δμως πού θά μάς άπασχολήσει 
ιδιαίτερα είναι ή ά π . ό σ τ α σ η  πού υπάρχει 
ανάμεσα στήν ερμηνεία καί στην κριτική της. Ή  
πρόσφατη θεατρική Ιστορία μας είναι γεμάτη άπό 
άλληλοχοετηγορητήρια ερμηνευτών καί κριτικών, 
πράγματα βέβαια πού δέ μάς τιμούν καθόλου. ’Αλ
λά δέ θά σταθούμε εδώ. Τό φαινόμενο της άπό- 
στασης μπορούμε νά πούμε πώς είναι γενικό (δέν 
ξεχνάμε τις έξαιρέσεις). Πολύ σπάνια βλέπουμε 
Κ ρ ι τ ι κ ή  ά ν ά λ υ σ η  τ ο ύ  ρ ό λ ο υ .  

Ο ι χαρακτήρες τού έργου δέν έρευνούνται κριτικά. 
Μόνο στα κλασικά βλέπουμε μιά άνάλυση. Δηλαδή 
στα χιλιοειπωμένα. ‘Ο άναγνώστης—θεατής δέν έ
χει κατατοπιστεί άπ’ τήν κριτική γιά τούς χαρα
κτήρες τού έργου, έτσι πού νά βοηθηθεΐ στην ε
ρευνά του.

Ά π ό φράσεις σαν:
«’Αρκετά συμπαθής ή έμφάνισίς τής Β . . . ,  Ό  

ήθοποιός Α. είχε όλη τήν άπαιτούμενη σβελτάδα... 
.'Ο  Γ. έδωσε όλη την κλίμακα τών άποχρώσεων... 
ενώ ο  Δ. δέ βρήκε τούς σωστούς ’τόνους καί υστέ
ρησε σέ συγκίνηση...» δέν νομίζω ότι βγαίνει τί
ποτα ούτε γιά τον ήθοποιό, ούτε πιο πολύ γιά τον 
άναγνώο'τη—θεατή. "Ομως ό κριτικές είναι υπο
χρεωμένος στό μέν θεατή νά δώσει νά καταλάβει 
τ ί  χ α ρ α κ τ ή ρ α  υποδύεται καί πώς τον ερ
μηνεύει ό ήθοποιός κατά την γνώμη του, στον η
θοποιό δ έ ν ά  δ ι κ α ι ο λ ο γ ή σ ε ι  τήν επι
τυχία ή άποτυχία τής έρμηνείας του. Τίποτ’ άπ* 
όλ* αύτά. ‘ Η κρέτική τής έρμηνείας άφίνει μιά 
γείική κι’ άόριστη ιδέα καί πολλές φορές δέν άφί- 
νει τίποτα. Ό  κριτικός δέ μπαίνει μέσα στό ρόλο,

νά τον έξετάσει. Κοιτάει ^τήν έμφάνισή του.
Αύτή ή άπόσταση άποξένωσε όλότελα τόν ήθο

ποιό άπό τόν κριτικό. Κ ’ ένδιαφέρεται συνήθως μέ
χρι τού σημείου πού ή κριτική θά τού κάνει ή όχι 
διαφημιστική ρεκλάμα. "Οταν μετά άπό κοπιαστι
κές πρόβες γιά Τη διόρθωση τών άδυναμιών πού 
τίς βλέπει καί τις ζεΐ καθημερινά όλος ό θίασος, 
έρχεται ό κριτικός καί κοαεβάζει άοριστίες καί 
άλλ’ άντ’ άλλων, χωρίς ν' άγγίζει κανένα άπ* τό 
σωρό τών προβλημάτων πού μάς άποσχόλησοτν στό 
άνέβασμα, καί σέ πολλά άπ* αύτά δέν ξεπεράστηκε 
ή άδυναμία, πώς είναι δυνατόν ό ήθοποιός νά εκτι
μήσει την κριτική; Δέν γίνεται ποτέ σοβαρή συζή
τηση στα καμαρίνια πάνω σέ μ»ά κριτική. Γιοετί 
ξέρουν ότι δέν είναι άντικειμενική. Κι όχι μόνο 
αύτό, άλλά είναι κ* έπηρεασμένη άπό γνωστά 
στους ήθοποιούς πρόσωπα καί πράγματα.

Τό πρόβλημα, λοιπόν, τής κριτικής θεάτρου εί
ναι άκέραιο μπροστά μας. *Η προσπάθεια πού γί
νεται γιά νά ξεφυγουμε άπ’ τό γνωστό «θέατρο 
μαγαζί» είναι άδύνατο νά καρποφορήσει χωρίς την 
έξυγίανση τής κριτικής. Γιά νά γίνει όμως αύτό 
πρέπει ο ί κριτικοί μας νά καταλάβουν ότι άσχοϋν 
ένα υπεύθυνο κοινωνικό λειτούργημα μέ σοβαρό 
αντανακλαστικό χαρακτήρα. Καί δέ μπορούν νά 
έξυπηρετούν τόν κύκλο τους άπ’ αύτή τη θέση ούτε, 
άκόμα χειρότερο, νά την εμπορεύονται. Πρέπει, άν 
έχουν σκοπό νά βοηθήσουν, νά πάψουν νά είναι 
καταδικασμένοι στή συνείδηση τών ηθοποιών. ‘ Η 
τέχνη μαραζώνει όταν τά βοηθητικά στοιχεία της 
δέν τήν περιβάλλουν μ* άγάττη. Είναι λοιπόν κατά 
πολύ ουνυπεύθυνοι ο ί κριτικοί μας γιά την κατάρ
τια τού θεάτρου μας. Κ ι άν σκύψουν μ’ αγάπη 
πάνω στό πρόβλημα πού κάθε τόσο κριτικάρουν 
.οπωσδήποτε θα αισθανθούν τόν εαυτό τους ένοχο.

Βέβαια, ή κριτική θεάτρου δέν μοιάζει καθόλου 
μέ τήν κριτική τών άλλων τεχνών. Είναι σύνθετη. 
Τό θέατρο περιέχει σχεδόν όλες τίς άλλες, χωρίς· 
νά χάνει καμιά την οα/τοτέλειά της, παρ’ όλο πού 
άπαιτείται ή συμβολή όλων γιά  ν' άνοίξει ή αυ
λαία. Χρειάζονται λοιπόν γνώσεις όλων αύτών τών 
μορφών τέχνης, γιά νά γίνει όλοκληρωμένη κριτι
κή. Κ ’ επειδή πέφτει συχνά α ’ άνίδεα χέρια, γι αύ
τό διαβάζουμε πολλές φορές άόριστα κι ανόητα 
κριτικά σημειώματα. Μόνο δοκιμασμένοι άνθρωποι 
τού Θεάτρου θά πρέπει νά κατοτπιάνονται μέ την 
κριτική. Από πού ένας δόκιμος έστω λογοτέχνης 
είναι ειδικότερος στά ζητήματα του θεάτρου άπ’ 
τό θεατρικό συγγραφέα (κ ι οεύτος άν έχει ζήσει 
στό θέατρο), τό σκηνοθέτη καί τόν παλαψαχο η
θοποιό; Κι όμως, ο ί μόνοι πού δέν κριτικάρουν εί
ναι ετύτοί πού έχουν τά περισσότερα δικαιώματα: 
οί άνθρωποι πού υπηρετούν τό θέατρο. Γιά φαντα
στείτε, όμως, ένας του θεάτρου νά κριτικάρει ένα 
λογοτεχνικό βιβλίο! ! Καταπάτηση ξένων οίκοπέ- 
δων θά χσρακτηρισθεΐ, τό λιγότερο, ή πράξη του 
αυτή. Τό θέατρο όμως έπειδή είναι προσφορά 
πολλών παραγόντων κατά πολύ κοινωνικών, ύπέκύ
ψε στό γενικό κλίμα τής κατάπτωσης χαί δέχτηκε 
παντοειδή χτυπήματα πού τό παραμόρφωσαν επικίν
δυνα. Γι οιύτό τό λόγο, τό θέατρο πιο πολύ άπ! 
τίς άλλες τέχνες, είτε τό θέλουμε είτε όχι, είναι 
εκφραστής τού κοινωνικού καί Ιστορικού «γίγνε
σθαι». ‘ Η σχέση του μέ τό χοινό τής έποχής του
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•Είναι τόσο άμεση, όσο και ή μόδα. 'Εκφράζει και 
διαμορφώνει τά γούστα της έποχής του. Κι Ανά
λογα μέ τη δύνο&μη και τήν καθολικότητά του έπι- 
ζεϊ. Κι αύτή ή Απογοητευτική κατάσταση του θεά
τρου μας έκφράζει πιστότατα τό βαθμό του πολι
τισμού μας! ! Πώς νά μην πληγωθεί και ή κριτική 
Απ' αυτά τ’ Αγκάθια πού φυτρώσανε γύρω της;

Άλλα κ’ ένας άλλος σοβαρός καί πολύ σημαν
τικός λόγος έπιβάλλει τήν έξυγί<τνση της κριτι
κής. Αποτελεί τό μοναδικό Ιστορικό Αρχείο γΐά 
την τέχνη τής σκηνικής έρμηνείας. Πώς όμως Οά 
φιλοδοξήσει νά μπει στήν Ιστορία γιά νά φωτίσει 
τούς αυριανούς, μ* αύτή τήν Αοριστία και ιδιοτέ
λεια πού τήν χαρακτηρίζει;

Βέβαια, Ακούγεται ή δικαιολογία τού περιορι
σμένου χώρ^υ. θάταν Ανόητο να υποστηριχτεί σο
βαρά αύτή ή άπ^ψη όταν καθημερινά οΐ έφημερί- 
δες Αφιερώνουν στήλες όλόκληρες γιά τό θεατρικό 
κουβεντολόι τής ή μέρας, τίς φαγωμάρες κι όταν 
Ακόμα ή ... μαργαρίτα τής Μπριζίτ Μπαρντώ πιά
νει διπλάσιο χώρο Απ’ τήν κριτική, που γράφεται 
μία ή δυό φορές τό μήνα.

Τό σημείωμα τούτο, έκθέτοντας τό πρόβλημα τής 
κριτικής τού θεάτρου και Αναλύοντας τις αίτίες 
τής Αρρώστειας της, όσο μπόρεσε, δέν φιλοδοξεί 
παρά να γίνει ή Αφορμή γιά μιά σοβαρή συζήτηση

μέ βάση τήν φανερή πιά Ανάγκη, ν’ Αποκτήσει ή 
κριτική τή σοβαρότητα και τή βαρύτητα πού τής 
έδωσε ή Ιστορία.

ΘΑΝΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ·

Υ. Γ. ΟΙ  κριτικές τού «Κύκλου μέ τήν Κιμω
λία» είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα γιά  τή με
λέτη τού προβλήματος. Σωρός Από πραχτικά και 
θεωρητικά ζητήματα έντελώς καινούργια γ»ά τόν 
ήθοποιό καί γιά τόν θεατή έμεινοτν μισά Απ’ τούς 
κριτικούς μας, πού δέν αίσθάνθηκαν τήν Ανάγκη 
νά μελετήσουν βαθύτερα τόν Μπρέχτ για νά έπε- 
ξηγήσ:υν ή ν* Αναθεωρήσουν τίς Απόψεις τους. 
Δέν τούς ένδιαφέρει άν ή σύγκρουσή τους άνοιξε 
χάσμα Ασυνεννοησίας (δέ λέω Ασυμφωνίας) καί 
παρερμηνείας τού Μπρέχτ. Λύτοί έκαναν τό καθή
κον τους. “Εγραψαν τήν κριτική τους! Καμιά Α
γωνία γιά τή λύση τών προβλημάτων πού γεννιούν
ται. " Ας πελαγοδρομεί τό κοινό. Κι άς βλέπουν 
οΐ ήβοποιοί τίς πιό Αντιφατικές Απόψεις γιά τήν 
έρμηνεία. *Η χριτική δέν αισθάνεται τήν Ανάγκη 
τής παρουσίας όσο υπάρχει τό πρόβλημα. Κι αύτό 
γιατί ό ρόλος της έχασε τήν υπευθυνότητα. Πρέπει 
λοιπόν νά ξαναποκτήσει τήν υπευθυνότητα γιά νά 
γίνει σοβαρή κι Αξιόλογη.

θ . Γ.

ΜΙΔ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ
Ό  συνεργάτης τής στήλης € Γράμματα ά π ό  τό ΙΙα ρ ίσ ι», που τό μυθιστόρημά τον 

Χ ρ ή μ α ,  Δ ό ξ α ,  ' Ά ν θ ρ ω π ο ς ,  κ ρ ίθ ηκε σ 9 ένα από τά π ρ ο η γ ο ν ^ ν α  τεύχη τής 
τ Ε . Τ . · ,  εστειλε σ' ενα φ ίλο τον εδώ  τήν άκόλ.ονθη επιστολή, οπ ον  διενκρινίζει ο ρ ι
σμένα σημεία σχετικό, μέ το έργο τον. *() φίλος τον είχε vijv καλωσύνη νά θέσει ν π *  
όψ η  μας τήν επιστολή αύτή, που κρίναμε σκόπι/ιιο νά τή δημοσιενσονμε:

Αγαπητέ φίλε,
θ ά  ήθελα νά διαβιβάσεις τίς ευχαριστίες μου 

-στή διεύθυνση τού περιοδικού «Επιθεώρηση Τέ
χνης», καθώς καί στον κριτικό μου κ. Ραφτόπου- 

‘ λο γ ιά  τήν κριτική πού έγραφε στήν «Ε . Τ .» γ ιά  
- τό βιβλίο μου.

Μέ συγκίνησε Ιδιαίτερα ή γεμάτη συμπάθεια Α
ξιολόγηση τού έργου μου κι όφείλω νά σού πώ 
ότι ό κ. ιΡ . είναι ένας Από τούς λίγους πού κατά
λαβαν γιατί έδωσα τό όνομα Ύψηλάντης στον ή- 
ρωα τού μυθιστορήματος πού έκρινε. Τόν Ευχα
ριστώ έπίσης γιά τή διόρθωση του λάθους ήμερο- 
μ η νιας στό σημείο έ κείνο πού οί σημειώσεις τού κ. 
Ύψηλάντη μιλούν γιά τόν τορπιλλισμό τής "Ε λ 
λης. θ ά  τό λάβω ύπ* όψη μου σέ μιά προσεχή 
έκδοση.

Βέβαια, μιά κριτική άκόμα καί φιλική. Ακόμα 
κολ γεμάτη συμπάθεια, βρίσκεται πάντοτε «έντεΰ- 
θεν» αύτού πού προσδοκά ό συγγραφέας. Κι αύτό, 
όχι ώς προς τούς έπαίνους, Αλλά ώς προς έ κείνη 
τή βαθύτερη κατανόηση τών προθέσεων του καί 
τών προβλημάτων του. Λ .χ., στενοχωρέθηκα γιατί 
δέν προσέχτηκε καλύτερα (καί 6  κ. Ρ . δέν είναι 
ή μοναδική περίπτωση) ό τρόπος πού προσπαθώ 
νά μπολιάσω τό φολκλόρ στον πιό αυστηρό ρεαλι
σμό. Νομίζω πώς, κι άν Ακόμα κ<*νείς δέν συμ
φωνεί μαζί μου, ή προσπάθεια άξιζε νά συζητηθεί.

Φυσικά, δέν θέλω νά δημιουργήσω ζητήματα. Δια
φορετικά, θά είχα γράψει ό ίδιος στον κ. Ραφτό
πουλο. Σ κοπές τής έπι στολής μου είναι Απλώς νά 
διευκρινίσω ένα - δυό σημεία πού θά μπορούσαν* ι  

νά ενδιαφέρουν τούς φίλους μου στήν Αθήνα:
Π ρώ τα-πρώ τα, τό « Χ ρ ή μ α ,  Δ ό ξ α ,  Ά ν 

θ ρ ω π ο ς »  είναι τό πέμπτο κι όχι τό τρίτο μυθι
στόρημά μου. Φαίνεται ότι οΐ φίλοι μου Αγνοούν 
όλότελα « Τ ό  « Κ α ρ ά β ι  κ α τ α μ ε σ ί ς  σ τ ή ν  
Π ο λ ι τ ε ί α »  καί ^ό « Ω δ ε ί ο  ν». “Επειτα, ί
σως ο ί φίλοι μου να μην ξέρουν πώς όχι μόνο 
όλα μου τά μυθιστορήματα έχουν σαν θέμα τους 
τήν ’ Ελλάδα, Αλλά καί πώς όλα, έξω Από «Τ ό 
Κ α ι ν ο ύ ρ γ ι ο  Λ ο υ λ ο ύ δ ι » ,  Ανα< 
σέ μιά περίοδο πού τά γεγονότα της τά έζησα έγώ 
ό ίδιος έκεΐ. Τέλος, όφείλω νά πώ ότι στήν ελλη
νική μετάφραση τού « Χ ρ ή μ α ,  Δ ό ξ α ,  “Α ν 
θ ρ ω π ο ς » ,  Αφαιρέθηκοτν, γιά λόγους σκοπιμ< 
τας, όρισμένα έδάφια κι όρισμένα ντοκου^
Άπό τήν άποψη αύτή Αλλοιώθηκε σ ’ όρισμσνα 
μεΐα τό νόημα τού βιβλίου.

Αότά τά δυό - τρία πραγματάκια ήθελα νά 
πώ. Αγαπητέ φίλε. “ Ισως ΘΑ είχες τήν καί 
νά τα μεταφέρεις στόν κύκλο σου.

Μέ πολλή Αγάπη 
Α Ν Τ Ρ Ε Λ Σ  Κ Ε Δ Ρ Ο Σ

Παρίσι, 19-1-57
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Α Π Ο  Μ Η Ν Α  Σ Ε  Μ Η Ν Α

ΟΧΙ ΠΙΑ ΤΑΦΟΙ!
’Απ’ την εποχή τής άνωμαλίας καί του διχασμού — πού τόσο βασάνισε τόν τόπο 

μας — μάς χωρίζουν πια αρκετά χρόνια. Οι πληγές πού είχαν άνοίξει έπουλώθηκαν, 
τα πάθη ξεχάστηκαν, ό λαός μας το είδε μέσα άπό τη σκληρή καθημερινή του ζωή 
πώς μόνο με τήν αδελφοσύνη καί τήν ένότητα θά μπορέσει νά τραβήξει μηρός . Πολλοί 
τάφοι σκάφτηκαν στή γη μας, πολύ αιμα τήν πότισε, καιρός πιά νά γαληνέψουμε, 
καιρός πιά γιά όργωμα καί γιά δουλειά — αυτή είναι ή πανελλήνια θέληση . Καί χτες 
άκόμα άντήχησε μέσα στή Βουλή , άκούστηκε στά στόματα των πιο ύπεύθυνων άνθρώ- 
πων τού τόπου, έκφράστηκε στον τύπ ο— άνεξάρτητα άπό παρατάξεις, κόμματα καί ι
δεολογίες. Νά όμως πού μέσα σ’ αύτό τό γενικό κλίμα της άγάπης καί τής άδελφοσύ- 
νης έρχεται τό απρόσμενο άγγελμα των θανατικών καταδικών. Είναι δύσκολο νά χω - 
ρέσει σε άνθρώπινο μυαλό πώς σήμερα, πού ελληνικό αιμα χύνεται στήν Κύπρο, πού 
ό λσός μας όλος ένωμένος παράστέκετάι στο δράμα τών άδελφών του Κυπρίων, πού 
ολόκληρο τό έθνος βρίσκεται σέ μιά κρίσιμη καμπή, είναι δυνατό ν’ άνοίξουν πάλι 
τάφοι στό χώμα μας γιά νά δεχτούν κορμιά έκτελεσμένων Ελλήνω ν. Τούτη τήν ώρα 
ή κραυγή όλων τών Ελλήνων είναι: όχι πιά τάφοι, όχι άλλο αιμα. Ποιός μπορεί νά 
παρακούσει τή φωνή της ‘Ελλάδας;

Η ΑΠΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ή Ακαδημία τών Επιστημών της Λαο

κρατικής Δημοκρατίας τής Γερμανίας όρ- 
γάνωσε τόν περασμένο μήνα Διεθνές Συν
έδριο Νεοελληνικών Σπουδών. Στην έπι- 
στημονική αυτή συνάντηση, πού είχε σάν 
θέμα της τή νεότερη ‘Ελλάδα καί τή λογο
τεχνία της, είχαν κληθεί νεοελληνιστές άπό 
όλες σχεδόν τις χώρες. Φυσικά στάλθη
καν προσκλήσεις καί σέ πολλούς "Ελλη
νες, ανάμεσα σ’ άλλους, στούς καθηγητές 
κ. κ. Λίνο Πολίτη, .Κριαρά, Τωμαδάκη, 
Ίμβριώτη, στούς κ. κ. Παπατσώνη, Δημα- 
ρά, Αύγέρη, Κ. Μπίρη· καί πολλούς άλ
λους. Μά ή ‘Ελληνική Κυβέρνησης δέν έ
δωσε διαβατήρια σέ κανέναν "Ελληνα αν
τιπρόσωπο κ* έτσι οί εργασίες του συνε
δρίου έγινεν ερήμην έκείνην τής χώρας, 
πού ήταν τό αντικείμενο τού έπιστημονι- 
κου αύτου συνεδρίου. *Λπό τις ανταπο
κρίσεις πού δημοσιεύθηκαν στον καθημε
ρινό τύπο, πληροφορήθηκε τό έλληνικό 
κοινό, πώς έγιναν έκεΐ ενδιαφέρουσες άνα- 
κοινώσεις καί μερικές μάλιστα πολύ α
ξιόλογες. Δέ μπορεί παρά νά αισθάνεται 
κανείς ευγνωμοσύνη γιά τά δσα έκαναν 
γιά τόν τόπο μας οί ξένοι επιστήμονες καί 
ιδιαίτερα γιά την ’Ακαδημία του Βερολί
νου καί τόν καθηγητή "Ιρμσερ πού είχε 
τήν πρωτοβουλία τής σύγκλησης του συν
εδρίου. Τί νά πει όμως κανείς γιά τή στε
νόκαρδη αντίληψη τών άρμοδίων πού α
παγόρευσαν τή μετάβαση τών ‘Ελλήνων 
αντιπροσώπων; Καί τί έχουν νά πουν πά
νω στό θέμα τά ‘Υπουργεία εξωτερικών 
καί Παιδείας; Τί ήταν έκεΐνο πού έπαιξε 
ρόλο ώστε νά ληφθεΐ αυτή ή, τό έπιεικέ-

στερο, ανόητη,, απόφαση; ’Ή μήπως κι 
αύτό είναι ένα δείγμα, ότι γιά τό μόνο 
πού δέν ένδιαφέρονται είναι τό συμφέρον 
τής ‘ Ελλάδας;

Η ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΑ
Συχνά παραπονιόμαστε καί μεμψιμοι- 

ρούμε μέ τή στάθμη τής θεατρικής μας 
παραγωγής. Κι δμως έφτασε ό διαγωνι
σμός πού προκήρυξε τό «‘Ελληνικό Λαϊ
κό θέατρο» τού Μάνου Κατράκη, γιά νά 
εμφανιστεί μιά ολόκληρη σειρά άξιόλο- 
γων θεατρικών έργων. Αύτό δείχνει περί
τρανα πώς οί υποκειμενικές προϋποθέσεις 
γιά τήν άνθηση τής νεοελληνικής δραμα
τουργίας ύπάρχουν. Έκεΐνο πού λείπει 
είναι ή ύπαρξη τών καταλλήλων ύλικών 
όρων. Ή προσπάθεια του «Ε. Λ. θ.» ήταν 
μιά καλή καί καρποφόρα άρχή. ’Ά ς  τήν 
παρακολουθήσουν καί οί άλλοι θίασοι. ~Ε
τσι μόνο θ’ άποχτήσουμε πραγματικά έλ
ληνικό θέατρο. Γιατί άν περιμένουμε άπό 
τό Κράτος... ζήσε μαύρε μου.

ΟΙ ΕΚΔΟΤΙΚΟΙ Σ Υ Ν Ε Τ Α ΙΡ ΙΣ Μ Ο Ι 
ΤΟΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ

Έ νώ  τό άναγνωστικό κοινό διαρκώς 
μεγαλώνει οί λογοτέχνες μας βρίσκουν 
πάντα τις ίδιες δυσκολίες —̂αν δχι καί με
γαλύτερες-— γιά τήν έκδοση τών έργων 
τους. Οί περισσότεροι έκδοτικοί οίκοι — 
μέ λίγες τιμητικές εξαιρέσεις— ένδιαφέ- 
ρονται γιά τό εύκολο καί· γρήγορο κέρ
δος, άγνοώντας τό έλληνικό βιβλίο. Μπρο
στά στή νοοτροπία αυτή τών έκδοτών καί 
τήν αδιαφορία τού Κράτους, οί λογοτέ

447



χνες αποφάσισαν νά αύτενεργήσουν. "Ετσι 
τόντελευταίο καιρό Ιδρύθηκαν δύο έκδοτι- 
κοί συνεταιρισμοί μέ σκοπό τήνέκδοση των 
έργων των συγγραφέων μας. Είναι προσ
πάθειες πραγματικά σοβαρές, πού άν εύ- 
οδωθουν/θά συμβάλλουν ούσιαστικά στη 
λύση του προβλήματος της έκδοσης του 
λογοτεχνικού βιβλίου. Ό  ένας συνεταιρι
σμός συγκροτήθηκε βασικά άπό μέλη τής 
Εταιρίας ‘Ελλήνων Λογοτεχνών καί ό άλ
λος άπό μέλη του Συνδέσμου Ελλήνων 
Λογοτεχνών. ΟΙ λογοτέχνες μας θά πρέ
πει νά ένισχύσουν τις προσπάθειες αυ
τές, γιά νά μπορέσουν έπί τέλους νά γί
νουν έκδοτικά αύτοδύναμοι.

Η ΦΕΤΕΙΝΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
'Ανοιξε στο Ζάππειο ή φετεινή Πανελ

λήνια έκθεση εικαστικών τεχνών. Τή μο
ναδική αυτή όργοα/ωμένη εκδήλωση στον 
τόπο μας, πού αποβλέπει στην προβολή 
τής φυσιογνωμίας τής καλλιτεχνικής μας 
δημιουργίας στο σύνολό της, τή στερήθη^ 
κε τό έλληνικό κοινό άρκετά χρόνια τώρα 
έξ αίτιας τής άστοργίας τού κράτους ά- 
πέναντι στους καλλιτέχνες. Πέρσυ ακόμα 
οί καλλιτέχνες άρνήθηκαν νά συμμετά- 
σχουν στην έκθεση*, διαμαρτυρόμενοι για 
την εχθρική στάση του κράτους άπέναντί 
τους. Φέτος μια σημαντική κι αξιόλογη 
μερίδα τους δεν πήρε μέρος συνδυάζοντας 
πόίλι τή συμμετοχή τους μέ τήν διεκδί
κηση σοβαρών αιτημάτων πού συγκινούν 
ολόκληρο τόν καλλιτεχνικό κόσμο. Πέρα 
δμως απ’ αύτό υπήρξαν καί σοβαρές επι
φυλάξεις γιά τό θέμα τής οργάνωσης τής 
κριτικής επιτροπής. Βέβαια ή ευθύνη γιά 
τή συγκρότηιση τής κριτικής έπιτροπής 
βαραίνει κατά κύριο λόγο τό ‘Υπουργείο 
Παιδείας πού διορίζει τα περισσότερα μέ
λη της. Αυτό δμως δεν άπαλλάσσει καί 
τούς καλλιτέχνες άπό ένα μεγάλο μέρος 
των ευθυνών. Ή άποχή τους άπό τή ζωή 
τού Καλλιτεχνικού Επιμελητηρίου ε’(χε 
σάν άποτέλεσμα νά προκόψει μιά έκπρο- 
σώπησή τους πού δεν είχε τό καθολικό 
καί άδιάβλητο κύρος, πράγμα άπαραίτη- 
το γιά την περίσταση κι αύτό είχε σάν 
άντίκτύπο τή μείωση τού κύρους τής φε- 
τεινής έκδήλωσής. θά χρειαστεί επομένως 
προστασία τών καλλιτεχνών άπό τό κρά
τος, άλλά καί ενεργός συμμετοχή όλων 
τών καλλιτεχνών μέσα στά καλλιτεχνικά 
όργανα ώστε νά πάρουν τήν τύχηι τους 
στά δικά τους τά χέρια καί νά μην έπι- 
τρέψουν άθέμιτες επεμβάσεις άπό τις διά
φορες υπηρεσίες, πού θυμούνται τούς 
καλλιτέχνες μονάχα δταν πρόκειται νά 
τούς βλάψουν.

. . . ΚΑΙ  ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Τό άλλο θέμα πού άνακύπτει άπό τή 
φετεινή Πανελλήνιο είναι τό ζήτημα τών
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νέων. ‘Υπήρχαν έλπίδες πώς ή φετεινή έκ- 
δήλωση θά άπέβλεπε τουλάχιστον στήν 
προβολή τού έργου τής νεότερης γενιάς 
τών καλλιτεχνών μας, πού μήν έχοντας 
τή δυνατότητα νά έμφανιστοΰν άλλοιώς, 
στήριζαν τις έλπίδες τους στήν Πανελλή
νιο. Δυστυχώς οί προσδοκίες τους διαψεύ- 
στηκαν. ‘Η έπιτροπή έδειξε μιάν άδικαιο- 
λόγητη αυστηρότητα άπέναντί στούς νέους 
καλλιτέχνες πού δπως φαίνεται δεν προ
ήλθε πάντα άπό λόγους, καλλιτεχνικούς, 
θά περιμένουμε νά έπιβεβαιωθοΰν όρισμέ- 
νες πληροφορίες πού κυκλοφόρησαν σχε
τικά, πριν μιλήσουμε πάνω στο θέμα τής 
κρίσης τών έργων. Εκείνο δμως πού προ
κύπτει τώρα σάν έπιταχτική άνάγκη γιά 
τούς νέους, όχι μόνο έξ αιτίας τής μετα- 
χείρησής τους αυτής, άλλά καί έξ αι
τίας τού δτι άποτελούν μιά, τόσο ποιοτικά 
δσο καί ποσοτικά, σημαντική δύναμη είναι 
νά επιδιώξουν τήν όργάνωση μιας συλλο
γικής έκδήλωσής τους. Σ ’ δλες τις προη
γμένες χώρες οι έκθέσεις τών νέων έ
χουν έξαιρετική σημασία. Είναι σίγουρο 
πώς καί στή χώρα μας ή καθιέρωση μιας 
άντίστοιχης περιοδικής έκδήλωσής θά συν
τελούσε άποφασιστικά στήν καλλιτεχνική 
πρόοδο. Είναι δμως άναγκσίο οί νέοι νά 
κινηθούν αποφασιστικά γιά νά διεκδική- 
σουν τη θέση πού τούς άνήκει.

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟΦΙΛΟ ΚΟΙΝΟ ΤΗΣ ΕΠΑΡ
ΧΙ ΑΣ

Είναι πραγματικά συγκινητικό τό πό
σο τό κοινό τής επαρχίας διψάει γιά θέ
ατρο, διψάει γιά τέχνη. ’Αρκεί νά τού γί
νει λίγο πιο προσιτή ή θεατρική προσφο
ρά, άρκεΐ νά τού δοθεί κάτι καλό. ’Έτσι 
μόλις χτίστηκε στά Τρίκκαλα ένα συγ
χρονισμένο θέατρο, ή πόλη αύτή έγινε 
σοβαρή πιάτσα. Είναι έπίσης χαρακτηρι
στική ή έπιτυχία πού σημείωσε ό θίασος 
τής Δάφνης Σκούρα στή Λαμία μέ τό έρ
γο «Βαθειές είναι οί ρίζες». Οί ευχάρι
στες αυτές διαπιστώσεις κάνουν άκόμα με
γαλύτερο τό χρέος τών καλλιτεχνών — 
τό χρέος δλων μας καλύτερα— άπέναντί 
στήν παραμελημένη έπαρχία.

ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΜΑΣ

Τό εξώφυλλο τού τεύχους αυτού είναι 
σύνθεση τού γνωστού Γάλλου ζωγράφου Πι- 
νιόν άφιερωμένη στήν ΕΠIΘΕΩ ΡΗΣΗ 
ΤΕΧΝΗΣ*. Ό  Πινιόν, άτι’ τούς ζωγρά
φους πού άναδείχτηκαν στήν περίοδο 
1941—45, καταλέγεται σήμερα άνάμεσα 
στούς πιο άξιολόγους καλλιτέχνες τής 
Γαλλίας. Συνεχίζοντας τήν παράδοση τών 
Πικασσό, Ματίς, Λεζέ, μένει πιστός στή 
ρεαλιστική κατεύθυνση πού ή μεγάλη με
ρίδα τών προοδευτικών ζωγράφων τής. 
χώρας του έχει χαράξει.



Τό β ι β λ ί ο
Κώστα Σούχα : Τό ποινικό μητρώο μιας 

εποχής, μυθιστόρημα. — Ε κ δό σ εις  «Π ρω - 
τ ε ύ ς » .

‘ Η πολιτική λογοτεχνία στον τόπο μας δεν έχει 
αναπτυχθεί, κι αύτό έξ αιτίας τής Αδιάκοπης σχε
δόν Εσωτερικής Ανωμαλίας Εδώ κ* είκοσι χρόνια. 
'.Ωστόσο αύτή ή ίδια  ή Ανωμαλία όχι μόνο προσφέ
ρει ένα Ανεξάντλητο πρώτο υλικό Αλλα καί δίνει 
σπουδαίες δυνατότητες γιΑ παρατήρηση τής Ανθρώ- 
πινης ψυχής σέ βάθος, για τεκμηρίωση, γιΑ μεγά
λες συλλήψεις. Μια Εποχή γεμάτη σημάδια, μνή
μες πάντα παρούσες, συγκρούσεις τιτανικές, όπου ή 
πολιτική έγινε Αμεσο καθημερινό βίωμα.

Καί νά ένα μυθιστόρημα πολιτικό, γραμμένο Ατό 
συγγραφέα σότν τον Κώστα Σούκα, που μέ τό προ
ηγούμενο έργο του —ιδιαίτερα μέ τή «θάλασσα»— 
έχει Επιβάλει τό ταλέντο του, έχει κατακτήσει μια 
θέση στή γραμματεία μας.

Μα γιατί ό τίτλος αύτός; Αναρωτιέται κοτνείς 
προτού Ανοίξει τό βιβλίο. ~Ωστε ό Σούκας δεν 
βρήκε παρά να καταγγείλει τήν έποχή του, να συν- 
τάξει τό ποινικό της μητρώο; θ ά  βρεθούμε πάλι 
μπροστά στό αιώνιο τροπάρι ότι ή έποχή μας είνοπ 
δολοφονική γιά τήν πολιορκημένη συνείδηση, γιά 
τό Ε γ ώ ,  που τάχα δεν μπορεί νά λύσει τήν 
πολιορκία παρά μέ τήν φυγή προς τά μέσα στό 
μεταφυσικό παράδεισο όπου δέν υπάρχει τίποτα 
ποταπό, φθαρτό καί κοινότοπο;

Πολύ προτού Εξαντλήσει κανείς τις 3170 σελίδες 
τού ραμάντσοο έχει πάρει Απάντηση. ‘ Η Εποχή μοες 
είναι υπόδικη, καταραμένη. Δέν έχει καμιά Ελπίδα, 
κανένα μεγαλείο, δέν βρίσκει ούτε καν έλεος. ’Α
πανθρωπιά, Ασκήμια καί πάνω Απ’ όλα, κενό στήν 
ψυχή. Δέν υπάρχει Αντίσταση; 'Υπάρχει κάτι που 
γεννιέτοπ Από τήν Αδικία καί λέγεται Επανάσταση 
Αλλά είναι ένα υποπροϊόν, ένα γέννημα τής Απάν
θρωπης εποχής, πού έχει κληρονομική Αλλά πολ- 
λοτπλάσια κακία καί διοφθορά, όπως νά πούμε Από 
Αλκοολικούς γονείς μπορεί νά βγει ένα ήλίθιο καί 
Εγκληματικό παιδί. Είναι, μιά Επανάσταση κολα
σμένη, Εκδικητική καί Απάνθρωπη ώς τά άκρα ό
ρια. Καί ό  Ανθρωπος; 'Υπάρχει. Είναι ό δημοσιο
γράφος Λιμπέρης, τό Ατομο μέ τήν ξυπνητή συνεί
δηση, ένα πρόσωπο άν θέλετε, που χρειάζεται ίσ α - 
ϊσα γιά νά σφαδάζει μέσα στό δόκανο τής Εποχής, 
νά Ακονίζονται Απάνω στήν συνείδησή του τά μα
χαίρια τών Αντιπάλων: τού καθεστώτος καί τής 
έτπανάστασης. «Πίστεψε στήν Επανάσταση πέρα κι 
Απ’ τούς ταξικούς προσδιορισμούς της ένα κίνημα 
ζωής — πού τή δη λούσε». Μόνο πού ή Επανάσταση 
δέν ήταν τέτοια καί γι αύτό ό Λιμπέρης θά πλη
ρώσει με τή ζωή του.

Μιά μικρή όμάδα Επαναστατική σ ’ έναν Εργατι
κό συνοικισμό τού λιμανιού, ό Εφοπλιστής καί ή 
γυναίκα του, είναι τά πρόσωπα τού βιβλίου. *Η 
τύχη τής ομάδας, ή δράση της καί περισσότερο ό 
Αλληλοσπαραγμός της είναι ή υπόθεση. Τον Γκιώ
νη, τον Αρχηγό, πού ολόκληρο τό όνομά του είναι 
’ Ιωσήφ Γκιώνης, τον θέλει ό συγγραφέας kocko καί 
πανούργο σαν Εκατό σατανάδες. Είναι τό μόνο 
πρόσωπο που δέν βρίσχει έλεος, δέν έχει ούτε μιά

Ανθρώπινη στιγμή, «ζώντας μιά ζωή στερημένη, έ
κανε πράξη την πίκρα καί τις Ιδέες του». Είναι 
ή μόνη... Επιεικής φράση τού βιβλίου, γιά νά τόν 
Εξηγήσει. ΟΙ «Ιδέες» τού Γκιώνη είναι τό γκρέμι
σμα, ή Εξαθλίωση, ή «λουμτενοποίηση» τού προλε
ταριάτου: «Σκουλήκια είσασ;ε, λέει στούφ συντρό
φους του. Ζητάτε μόνο νά ζευγαρώνετε γιά νά αυ
νανιζόσαστε. Μέ τέτοιο ύλικό θά γκρεμίσω βρέ σύ; 
Μού χρειάζεται σίδερο καί φωτιά γιά νά γκρεμί
σω». Αισθήματα καί δισταγμοί δέν έχουν θέση στήν 
ψυχή τού Γκιώνη —Αν υποτεθεί ότι έχει ψυχή:— καί 
τής Επανάστασής του. «Τά αισθήματα κι οι λιγού
ρες, λέει ό ίδιος, δέν είναι γιά μάς πού κάνουμε 
πόλεμο. Σ τό 'πα κι Αλλες φορές: άμα θέλεις νά 
'σαι μαζί μας θά τήν πετάξεις άπό πάνω σου τέ
τοια ψώρα, τά αισθήματα. . . .  θ ά  'σαι μαζί μας 
μιά μηχανή πού θά λέει: ναί. Μιά στροφή στή 6ι- 
δίτσα καί θά λέει: όχι». Καί ό συγγραφέας προσ
θέτει γι αύτόν: «Ποτέ του δέν γνώρισε τή χαρά. 
Σ τραγγισμενη ή ψευτοχαρά του στό χρέος πού- 

φαγε τή ζωή του καί τήν υγεία του. Νόμιζε πώς 
ήτανε υποχρεωμένος νά δόσει λόγο στήν Ιστορία».

'Υστερα έρχεται ό Ά λέξης Βάρδου μπας, ό καμ
πούρης. Αύτός όφείλει τήν έποτνασιατική του 6τό- 
σταση στην... καμπούρα του, τό ξέρει μάλιστα καί 
παίρνει έπαναστατικούς όρκους <yr’ όνομά της. *Η ... 
καμπουρογενής οεύτή έπαναστατικότητα σφραγίζε
ται μέ τό Αξίωμα ότι «όποιος πιστεύει στήν Ιδέα 
είναι σωστός Ανθρωπος κι όχι λειψός, μισερός και 
σακάτης». Καί σάν σωστός Ανθρωπος πρέπει νά ε ί
ναι μηχανή: «'Ακόμα καί να σού ’λεγαν νά σκο
τώσεις κάποιον πού -ιόν πονάς... Τί πά νά πει ποιόν: 
Τά πρόσωπα έχουν σημασία; ‘ Η θέληση μας στόν 
Αγώνα είναι τό παν. Τή μάνα σου τήν ίδια ’ τόν 
πατέρα σου!», λέει στή γυναίκα του «Αποστάτη». 
Λίγο παροτκάτω θέλει ν’ Ανατινάξει όλόκληρη τή 
γη μέ χιλιάδες τόνους νιτρογλυκερίνη (τ ί κρίμα νά 
μήν έχει μιά μπόμπα Η, σά νά λέμε, όπως τήν έ
χουν Αλλοι).

"Ενας Αλλος σακάτης τού βιβλίου, ό Καραδάς. 
μέ τό χαροεκτηριστικό «Επαναστατικό» χτικιό, δια
κηρύσσει ότι δέν υπάρχει τίποτα. «Παραμύθια τό 
καλό καί τό κακό... χώμα είμαστε. "Ενας μαύρος 
σβώλος κάρβουνο στό βαπόρι καί ταΐζουμε τις φω
τιές γιά νά τρέχει ή παλιοζωή, νά τή γλεντάνε ο ί 
'Αλιφροτγκηδες μέ τις πουτάνες!».

Τ ί Αλλο λείπει; Ή  γυναίκα —ή έπαναστάτρια 
πού όταν παίρνει Εντολή Από τό κόμμα, χωρίζει τόν 
άντρα της πού δέν ήταν τόσο πειθαρχικός, ψηφίζει 
τή διαγραφή του, πάει στή συγκέντρωση καί τά 
γράμμυαα πσύ τής έστελνε γιά  νά τόν καταγγεί
λει μ* αύτά ότι Από καιρό είχε διστοτ/μους.

"Ετσι ή συνταγή της .μαύρης λογοτεχνίας ολο
κληρώνεται: Ή  Επανάσταση πού δέν ξέρει παρά 
νά καταστρέφει, πού μεταχειρίζεται τά όπλα του 
Αντίπαλου γιά  νά Εξοντώσει πολιτικά καί φυσικά 
όσους δέν είναι πειθήνια όργανά της. Συκοφαντία, 
ίντριγκα, σκληρότητα κι Ακόμα Εκβιασμούς, έγκλη
μα, καβυπόταξη κάθε αισθήματος, τσαλαπάτημα 
τού Ανθρώπου. Καί όλίγη φροϋδική ψυχανάλυση 
τής επανάστασης.

Υπάρχει βέβαια καί ό  τίμιος Επαναστάτης που 
δέν έχει χάσει τόν άνθρωπο μέσα του. Αλλά είναι 
ό «αίρετικός», ή μονάδα. Υπάρχει Ακόμα καί ή
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ύπεύθυνη συνείδηση, όπως εΐποψε παραπάνω, βαλ
μένη νά στολίζει τό βιβλίο μέ την άγωνία της καί 
τ6 σπαραγμό της. Έ δώ  πάλι όλίγη μεταφυσική του 
άνθρωπισμου, μια δόση Εκλεκτικισμού, ( Ό  θεός, 
«κάτι μεγάλο κι άκατανόητο» πού μπορεί τόνομά 
του νά είναι: ή Ιστορία, οΐ Ιδέες γίά τό «καλό», 
για τήν ζωή πού είναι «τό κακό». κ ·τ .ρ .) , άρχετός 
.μυστικισμός γύρω άπό τον έρωτα καί τό θάνατο.

Τελικά νομίζουμε δτι τό λάθ^ς τού βιβλίευ είναι 
ένα, πέρα άπό τις ότιοιεσδήποτε έκλεκτικιστικές, 
περσοναλιστιχές ή άλλες Ιδέες του: "Οτι Ενώ θέ
λησε νά γίνει τό ποινικό μητρώο μιάς Εποχής δέν 
έγινε παρά άστυνομικός φάκελλος. Πάσχει ή ά- 
λήθεια, ό ρεαλισμός καί όχι ή πολιτική ή* έστω ή 
Εποχή πού θέλησε νά καυτηριάσει. Κατά τόν ίδιο 
τρόπο πού ένας άστυ νομικός φάκελλος μπορεί νά 
περιέχει άληθινα περιστατικά όσα καί άνοτκρίβειες, 
άλλα πάντα έτσι, ώστε νά χρησιμοποιούνται έ\αν
τίο ν κάποιου. Καί όχι έναντίον της Εποχής, άλλά 
Εναντίον της ζωής.

Αύτηνπς τελικά φάκελλος γίνεται τό μυθιστόρη
μα. *Ή καταγγελία -χής κίνησης της, μια Εχθρική 
παρακολούθησή της. Δέν είναι βέβαια ρεαλισμός 
τό νά καταγράφοντοα μόνο οΐ άθλιότητες καί ό Ι 
δυστυχίες της: (Αύτό είναι μήπως μόνο ό Ντο- 
στογιέφσκυ; ) .

’Αγωνιστήκαμε νά ξαναβρούμε έστω τό στυλί- 
στα τής «θάλασσας». Δέν συναντήσαμε Εκείνη 
τή γνήσια μελωδία ποορά στιγμές. Κι οαύτές δη- 
λητηριοοσμΕνες μέ χάποιο ήθελημένο μυστιχισμό. 
"Ο χι πως τό βιβλίο, έτσι Ελάχιστα πειστικό που 
είναι, θά μπορούσε <νά ήτοενε πολύ πιό καλογραμ
μένο. ιΕΐναι άρκετά λιτό στο λόγο, ή γλώσσα του 
πολύ καλή δημοτική. ’Αλλά δέν υπάρχει ή πνοή, 
ή άγάπη που θά τό θέρμαινε. Ό  ύπερβολικός πό
νος γίά τή μοίρα του άνθρώπου γενικά καί άφηρη- 
μένα σημαίνει κάποτε άρνηση τής <χ/γκεκρμιέ- 
νης άπλής άγάττης πού είναι ήρεμη καί σίγουρη 
για τόν έαυτό της.

Μ. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ

Λόγω πληθώρας ύλης, ή κριτική τής ποίησης 
καί ένα μέρος άπό τήν κριτική τού θεάτρου καί 
τών είκαστικών τεχνών άναβάλλονται για τό Επό
μενο τεύχος.

Τό θ έ α τ ρ ο
*Η Ερμηνεία του «Βασιλέα Λ ήρ» στό Ε 

θνικό θ έα τρο.
Β \

ιΣ τό προηγούμενο σημείωμά μας χαταλήγαμε 
πως ό Ά λέξης Μινωτής, άναλαμβάνοντας τον δι
πλό ρόλο του σκηνοθέτη καί ήθοποιού στήν Παρά
σταση τού «Βασιλέα Αήρ», υπερτίμησε τις δυνά
μεις του καί δέν θέλησε νά άντιληφθεΐ τήν έκτα
ση του τολμήματος του. "Ετσι, κοιτά τήν κρίση 
μας, ό ήθοποιός πρόδωσε τό σκηνοθέτη κι αύτός 
άδίκησε καί Εξέθεσε τόν ήθοποιό.

.Καί Επειδή, ό Ά λέξης Μινωτής, είναι ένας ή
θοποιός μέ μακρά θητεία καί άξιόλογα επιτεύγμα
τα άπό σκηνής, μάς Ενδιαφέρει αύτός πρώτα. "Ας 
(δούμε λοιπόν πώς τόν ζημίωσε καί τόν άδίκησε 
άπό σκηνής ό σκηνοθέτης Μινωτής... Καί πρώτα

τού άνέβεοε έναν ρόλο πού δέν πάει στό μέγεθ3ς 
καί στή φύση τού ταλέντου του. Ό  Βασιλέας 
Λήρ—ή μέγιστη αύτή μορφή τού τραγικού είδους— 
γίά νά άποδοθεϊ άπό σκηνής δέν άπαιτεϊ άπό τόν 
ήθοποιό ιδιαίτερη πνευματικότητα ή όξυδέρκεια 
γιά τήν κατανόησή του. Δέν είναι ψυχολογικά πε
ρίπλοκος, όπως ό "Αμλετ. Είναι όμαλός. Ά λλά, 
καί αύτό έχει πρώτιστη σημασία, έχει πάθος, έχει 
μέγεθος, έχει μεγαλείον. "Εχει άλάθητο πλούτο 
έμφαντικής ζωτικότητας. Γιά νά τόν ύποκριβεΐς 
πρέπει να είσαι πλασμένος άπό τήν ουράνιον ζύ
μην τού τραγωδού. ΟΙ δεξιστεχνίες τού ταλέντου 
καί τά συνήθη ήθοποιίκά πρόσωπα δέν άρκοϋν. 
Ά ν  δέν διαθέτεις έπιβλητική προσωπικότητα Ε- 
κρηκτικής δυνάμεως καί γοητευτικής παραστατι
κότητας, θά άστοχήσεις, όσο καλός ήθοποιός κι 
άν είσαι κι όση σκηνική πείρα κι άν διαθέτεις. 
Παράλληλα δέν μπορείς ,νά άναμετρηθείς μέ τίς 
άπαιτήσεις τού ρόλου -όπως είναι γραμμένος, ά 
πό τόν Σ αίξπηρ - άν δέν είσαι προικισμένος μέ 
όγκον, βαρύτητα καί παθητικότητα φωνής, γιά να 
Εκφράσεις όλον Εκείνον τόν ποιητικό καί ζωϊκό 
χείμαρρο πού ξεχύνεται άκάθεκτα, όλην Εκείνη 
τήν άμ.πωτι καί παλίρροια, τό ύψος καί τίς 
Εναλλαγές τού πάθους που διαταράσσεται στά ω
κεάνια καί πυρωμένα έγκατα τής μεγάλης αύτης 
προσωπικότητας. Ό  ήθοποιός, που θά ύποκριθεΐ 
τόν Λήρ, αύτόν τόν πανάρχαιο μονάρχη, τόν μυθι
κό βασιλέα, πρέπει ινά σέ πείθει μέ τήν Εμφάνι
σή του καί μόνον πώς ή μορφή αύτή έχει μεγαλείο 
καί δύναμη, έχει μίαν Επιφάνεια, τέτοιαν, που νά 
μπορεί πάνω της νά Εναπβοθέσει βαρύ τό χέρι της 
ή Μοίρα καεί πύρινα νά τή σφραγίσει. Αύτή είναι 
ή όλη τροτ/ωδία. Μέ τά στενά θεατρικά δεδαμέΜΧ 
καί γιά νά μήν χανόμαστε σέ περιττές άναλύαεις, 
Εκείνο πού πρέπει νά περισωθεί άπό τήν παράσταση 
τού έργου είναι νά μάς κυριαρχήσει δέος άπό τήν 
σύνθλιψη καί τήν κατακ εραύνωση μιας δυνατής, 
ρωμαλέας, άνένδοτης μά καί άξιαγάπητης προσω
πικότητας. Αύτό είναι καί λέγεται -  στήν άπλή 
γλώσσα— τραγωδία. Κ ι άν τήν τραγική αοΰτή σύλ
ληψη κατόρθωνε ό μεγάλος ποιητής νά τήν κατα
ξιώσει άπό σκηνής μέ είκόνες, πράξεις καί λόγον, 
άν έλλογα καί πειστικά Επέτυχε τήν άνάτττυξη 
όλων τών φάσεων καί Εναλλαγών τού πάθους, είναι 
άποραίτητο ό  ήθοποιός νά δκχθέτει τά πρόσφορα 
μέσα γιά  νά άνταποκριθεΐ στις άξιώσείς αυτές. 
"Αν δέν τά διαθέτει, αΐ τραγωδίες τής μορφής 
καί τού είδους του Βασιλέα Αήρ, προτιμότερο νά 
μήν διδάσκονται άπό σκηνής. Είναι άνεκτός ένας 
'Αμλετ άπό έναν ήθοποιό έμπειρο καί μελετημένο 
πού θά στερείται ίσως προσωπικότητας τραγωδού 
ποτέ όμως κ* ένας Λήρ. Έ δ ώ  ά π α ι τ ο υ ν -  
τ α ι ε έ δ ι κ ά  π ρ ο σ ό ν τ α  π ρ ο σ ω 
π ι κ ό τ η τ α ς  κ α ί  π α ρ α σ τ α τ ι κ ό 
τ η τ α ς .  Σ τό έργο αύτό τά έπί σκηνής δρώμενα 
υποβαστάζουν, έπεξηγουν καί αιτιολογούν τά ύσα 
λέγονται καί πράττονται. *Ένα κατσιασμένο καί 
άθλιο γερόντιαν δέν μπορεί, δέν είναι άνεκτόν 
νά πράττει καί νά υποφέρει τά όσα Ενεργεί καί άντι- 
μετωπίζει ό Λήρ τού Σ αίξπηρ. Ούτε πάλι ένας 
στυγνός, νευρώδης, στυφός καί άσυμπαθής ύπερήπ 
λιξ — μιά τέτοια μορφή μάς έδωσε ό κ. Μινωτής — 
είναα δυνατόν νά μάς κινήσει τό θαυμασμό κοά τόν
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έλεο. * 0  Αήρ τού Σ αίξπηρ μπορεί νά είναι ευκο
λόπιστος, μπορεί να είναι αύτοερχικός άλλα είναι 
μεγαλειώδης, τρομερός, γοητευτικός και στά Ελατ
τώματα του καί στά παθήματα του.

Ή  μορφή του Επιβλητική καί παραμυθένια. ‘ Η 
στάση του μνημειακή. ΟΙ κινήσεις του σφριγηλές 
καί ρωμαλέες. Είναι σαν τον ουρανό και σαν τον 
ωκεανό. "Ε χ ει Επιβολή καί μεγαλείο. ’Από κεΐ ξε
κινάει ή τραγωδία. Τήν πτώση, ή καλύτερα, την 
έξανθρώπιση μέσα άπό τό μαρτύριο καί τήν όδύ- 
νη του μεγαλείου, κολούμεθα άπό τόν Σ αίξπηρ 
νά παρακολουθήσουμε στόν Βοεσιλεα Αήρ:

«Πιέ, μεγαλείο, τό γιατρικό.»
"Έτσι ό Σ αίξπηρ ξεκινάει τήν τραγωδία του μέ 

τήν παραστατική είκόνιση του μεγαλείου. Τα πρώ
τα λόγια —άν άμεσα Κέντ καί Γλόστερ— είναι σέ 
πρόζα. Ήχουν σάλπιγγες. *Αναγγέλουν τήν είσοδο 
τοΟ Αήρ. ’Αλλά ό ποιητής δέν άρκείται μόνο σ* 
αυτό. Γιά  νά Επισημάνει τήν παρουσία τοΟ ήρωά 
του άλλάζει τό ρυθμό του λόγου. ‘Ο πρώτος στί
χος είναι τοΟ Αήρ. Καί ό στίχος αυτός άποκαλύ
πτει άμέσως τήν είσοδο τού μονάρχη, της διατάσ- 
σοοσοος αυθεντίας: «Συνόδεψε έδώ τους άρχοντες 
της Φροτγκιάς καί της Βουργουνδίας, Γλόστερ».. 
«"Οσοι είδαν— μάς λέει ό William Poel—  τόν 
ήθοποιό Ρόσσι νά μπαίνει μέσα στη σκηνή κι ά- 
χουσοτν τόν διατακτικό καί κυρίαρχο τρόπο που 
πρόφερνε τούτη τή γραμμή άνεγνώριζαν άμέσως 
τόν Αήρ του Σ αίξπηρ. Μέσα, άπό μία λάμψη ά- 
στραπης μάς άπε καλύπτετε» όλη ή άκάθεκτη όρμή 
κι δλη ή άγέρωχη Επιτακτική φύση τού Αήρ κοά 
μάς προετοίμαζε γιά τήν ήφαιστειώδη διαταραχή 
πού θά άκολουθήσει όταν ή θέλησή του αυτή πα- 
ρολύσει».

Ποιός άπό τούς άκροατάς του «Αήρ» στο 'Εθνι
κό θέατρο θυμάται τήν είσοδο του Μινωτή κοΛ 
τήν Εκφώνηση της πρώτης του αύτης φράσης; 'Αλ
λά άς προχωρήσουμε... Τό κείμενο μετά τόν λόγο 
αυτόν μπαίνει άμέσως, άπότομα καί ξαφνικά, στήν 
άνοτγγελία άπό τόν Αήρ τής μοιρασιάς του βασι
λείου του. "Οπως άρχίζει καί όπως ξαφνικά γίνε
ται ή Εκφώνηση αυτή λές κάποιοι στίχοι προπαρα
σκευαστικοί λείπουν άπό τό κείμενο. Κ ι όμως δέν 
λείπει τίποτα. “Απλώς γίνονται άπό σκηνής τά 
όσα όφείλουν νά γίνουν μέ τήν είσοδο ένός τέτοιου 
μονάρχη. Ακάθεκτος καί παράφορος μπαίνει μέσα 
στή σκηνή ό Αήρ. Τήν διασχίζει μεγαλειωδώς. "Ο 
λοι σκύβουν τό κεφάλι καί πέφτουν στά γ ό ν α τ α .  

Μήν ξεχνάμε άλλωστε, πώς βρισκόμαστε στά 800  
π. X. Ό  Βασιλεύς δεσπότης είσέρχετοπ! Μηρός 
στό είδωλο αύτό τής παντοδυναμίας ( καθώς άνε- 
βαίνει τώρα, μέσα άπό ένα δάσος σημαιοστόλι
στων δοράτων, τήν κλίμακα του υψηλού του θρό
νου γιά  νά προβληθεί καί νά ξεμοναχιαστεί Εκεί) 
πρέπει νά έχουμε τήν παραμυθένια είκόνα τοΟ ί
διου του μεγαλείου. Γοητεία καί δέος πρέπει νά 
καταλάβει τούς θεατές. "Αν ό  σκηνοθέτης καί ό 
ήθοποιός πού Ενσαρκώνει τόν Αήρ, δέν άντιληφθούν 
καί δέν είκονίσουν παραστατικά τήν άρχή αυτή 
του μύθου, τότε ή τραγωδία έχασε τήν δημιουργό 
άρχή της. "Αν ή Εκθαμβωτική αυτή είκόνιση του 
μ ε γ ά λ ε  ί ο υ  δέν ύπογραμμιστεΐ καί προβλη
θεί άπ' άρχής, άν αυτή ή «ύβρις» στήν οικονομία 
τής ζωής καί στήν τάξη τού κόσμου, δέν έξακον-

τισθεΐ εύγλωττα καί δυναμικά άπό σκηνής, δέν 
ξέρω πώς ό θεατής θά δεχθεί όλα όσα λέγονται 
καί πράττονται μέ άσφυκτική λακωνικότητα καί 
άσθματική ταχύτητα. Αύτό τό μεγαλείο, τό άπρο- 
οπέλαστο, πού δέν έμαθε νά άκούει ώς τώρα πα
ρά μόνο τή δική του φωνή, αύτό τό μεγαλείο, τό 
άγέρωχο καί τό παράφορο πού μόνον αύτό μπορεί νά 
είναι καί παράλογο καί πού δέν ακούσε ποτέ κα
μιά Εναντίωση, αύτό τό μεγαλείο, πού γέρασε καί 
δέν φρονίμεψε, — γιατί δέν έζησε ποτέ — πρόκειται 
νά σταθεί ό μαγνήτης γιά τούς κεραυνούς πού θά 
ξεσπάσουν σ έ  λίγο. Τήν είκόνα λοιπόν αυτού τού 
μεγαλείου πρέπει νά τήν πάρω, σάν θεατής, άμέ
σως άπ’ άρχής μέσα στά μάτια καί στό νού μου, 
γιά νά μπορώ νά παρακολουθήσω τά ό σ α  θά γί
νουν. "Αν ή άρχή αυτή τού μύθου δέν προβληθεί 
άπό τόν σκηνοθέτη, τότε δέν μπορούμε νά μιλούμε 
γιά  έρμηνεία τού έργου άπό σκηνής. Στό 'Εθνι
κό θέατρο, ή είκόνα αύτή δέν σκηνοθετήθηκε. "Ο 
σκηνοθέτης καί ό ήθοποιός Μινωτης δέν τήν πρό
σεξαν. Άρκέσθηκαν μόνον στά λόγια τού κείμενου. 
Στους μεγάλους όμως δραματοποιημένους τραγι
κούς μύθους —καί τέτοιος μύθος είναι ή τραγοοδ ία 
τού «Αήρ» — ή διαδοχή τ ω ν  σκηνών καί ή διά ει
κόνων άνάπτυξή τους άποκαλύπτουν πολύ πιό εύ
γλωττα τό νόημα καί τή σοφία πού Εγκλείουν πα
ρά ή στενή καί στυγνή άπαγγελία τού ποιητικού 
κεομένου. Ή  σκηνή δέν είναι έδρα όμιλητού καί 
άν αγνώστου. Σ τή σκηνή π α ρ α σ τ α ί ν ε τ α  ι 
τό έργο καί δέν άτκχγγέλεται άπλώς τό κείμενο. 
ΟΙ μορφές, ο ΐ στάσεις, ο ί κινήσεις, τό βλέμμα, 
ή έκφραση τού προσώπου καί γενικά τά «δρώμε
να» έχουν άποκαλυπτική Ερμηνευτική σημασία. Γε
νικά ή τραγοοδ ία γιά νά παρασταίνεται σωστά— 
καί ό φίλος Μινωτής δέν γνωρίζει τήν τέχνη αύ
τή θά πρέπει νά γνωρίζει ό  σκηνοθέτης της μέ 
τά κατάλληλα μέσα νά υποβάλει στό θεατή τήν 
δραματική διάθεση καί νά προχαλεΐ τή συγκίνηση 
τών συναισθημάτων μέσα άπό τις είκόνες, μέσα 
άπό τις Ενεργές σιοοπές, μέσα άπό τήν άνακσπή 
τής δράσης μέσα άπό τόν Εναλλασσόμενο ρυθμό 
τής δραματικής πράξης. “Η Επίπεδη — χωρίς 
«κρεσσέντα» καί «ντιμινουέντα» — άνάπτυξή τής 
δράσης άπο νεκρώνει .καί στενεύει τήν τραγωδία 
•κοά τό πιό θείο ποιητικό κείμενο. Κι α ύ τ ό  δυστυ
χώς συνέβηκε στήν παράσταση τού «Αήρ», πού ή- 
τοιν άσθματική, νευρωτική, στενεμένη. Δέν θυμάμαι 
μιά στάχτη, μιά κίνηση, έναν παθητικό ήχο, ένα 
άνάβλεμμα ματιών πού νά μέ καρφώνει, νά μέ με
ταρσιώνει στή σφαίρα Εκείνη τού τραγικού. ’Αλλά 
κοά πώς γινηκε ή άπαγγελία τού κείμενου; Τε
χνητά ναί, άλλά όχι όμως καί τεχνικά. "Ο Εξην- 
τλημένος καί άβυμος προοταγωνιοττής γιά νά δώσει 
μέ Εξωτερικά μέσα τήν άνδρικότητα καί θαλερό
τητα τού «Αήρ» μιά καί τού έλειπε —κα ί άπό φυ
σικού του καί άπό τόν πρόσθετο τώρα λόγο τού 
καμάτου- ή ευαισθησία, ή φυσική εύλυγισία καί 
ή εύκαμψία φωνής, άναγκάσθηκε νά καταφύγει 
σέ μιά τονική άπαγγελία Εξωτερικά, πού άντί νά 
άξιοποιει τόν ποιητικό λόγο, τόν άπο γύμνωνε άπό 
έκφραση, χρώμα, πάθος. Καί νά ένα μικρό παρά
δειγμα στήν άρχή: ‘Ο πρώτος έιοθαμβισμός τού 
Λήρ στην πεισματική, άλλά καί σεμνή περιστολή 
τής άγάπης της Κορδέλιας, δόθηκε μέ τονική ά-

451



παγγελία ένώ θάπρεπε νά δονηθουν χρωματικά oi 
χορδές του: «Πώς, -πώς, Κορδελιά;» λέει, άλλά 
αυτό τό έρώτημα, αυτά τά «πώς» βγαίνουν μέσα 
άπό την αναστάτωση τής -καρδιάς και του πνεύ
ματός του. Δεν εί\αι άπλώς ένας θυμός καί έ- 
κνευρ.σμός. ‘ Η παραφορά που θά άκολουθήσει εί
ναι συνέπεια τής ψυχικής του άνατσραχής. *Η πιό 
ακριβή του θυγατέρα —«Χαρά μου στερνή, μά ό
χι στερημένη»— τοϋ άποκρίνεται μέ μιά γλώσσα 
ποΰ δεν έμαθε ν’ άκούει. Μόνον αύτή τη θυγατέ
ρα την είχε ατό πλευρό του. (Ή  είσοδος του Αήρ 
στή σκη\ή κ. Μινωτή πρέπει νά γίνει μέ τή συνο
δεία τής Κορδέλιας. Αυτό έχει μεγάλη σημασία 
καί γιά τη σκηνή που θά άκολουθήσει καί γιά τό 
τέλος του έργου). Τώρα, τήν αίσθάνεται μακριά 
του, μιά καί c l  άλλες θυγατέρες τοΟ μίλησαν μέ 
τή γοητευτική γλώσσα τής κολακείας. Στην ευ
αίσθητη καί ευερέθιστη φύση του, τά λόγια τής 
τιμής καί τής αξιοπρέπειας τής Κορδέλιας, είναι 
ένα καίριο πλήγμα. Μάς τόδωσες αύτό φίλε Μι- 
νωτή;

Ά λλά τί νά πρωτοθυμηθώ! Είναι άδύνατο νά 
παρακολουθήσω λεπτομερειακά τήν όλη έρμηνεία 
τού κ. Μινωτή. θαθελα μέσα άπό τό κείμενο νά 
σημαδέψω τά τόσα μέρη όπου ή τον θυμώδης, έκεϊ 
που θά έπρεπε νά ήταν συγκλονιστικά περιπαθής. 
Πού ήταν μεμψίμοιρος καί έριστικός έκεΐ πού θά 
έπρεπε νά ήταν τρομερός σέ έκφραση. Σ τίς δυο 
υπέροχες σκηνές που συγκρούεται ό Αήρ μέ τις 
κόρες του - άθάνατα δείγμοπα όχι μόνον γιά την 
όργονική άνάπτυξη του ατομικού πάθους, άλλά 
γιά την εξαίσια έκθεση των δραματικών περιπε
τειών —άντί νά μάς δοθεί ή κλίμακα τών αισθη
μάτων πού πλημμυρουν τόν γέρο - βασιλιά άπό τήν 
θαμβωτική λογομαχία με τά σπλάχνα του— τίς 
δυό του κόρες — πού κάθε λόγος είνοα καί μιά 
μαχαιριά, κάθε άποστροφή κι ένας κραδασμός σε 
άλληλοδιάδοχους τόνους, διακυμάνσεων καί άπο- 
χρώσεων φωνής, μάς δόθηκε μιά τονική άπαγγε-

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ

N A Z I M  Χ Ι Κ Μ Ε Τ
Π Ο ΙΗ Μ Α Τ Α

Μετάφραση:

Γ ΙΩ Ρ ΓΟ Υ  Π ΑΠ ΑΛΕΟ ΝΑΡΔΟ Υ

ΕΚΔΟΣΗ «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΒΙΒΛΙΑ»
• Τό βιβλίο αυτό αποτελεί μιά 

φροντισμένη και πλήρη μετάφρα
ση της γαλλικής έπιλογής απ’ τό 
ποιητικό έργο του μεγάλου Τούρ
κου ποιητή.

• (Πωλείται σ’ όλα τά βιβλιοπω
λεία. Τιμή δραχ. 20.

• ΚΕΝΤΡΙ ΚΗ ΠΩΛΗΣΗ : Όδός 
Λευκάδος 27 (πάροδος Κυψέλης).

λία τού κειμένου κροτυγαλέα καί νευρωτική άπ'
<*ρχής μέχρι τέλους.

Λόγια τόνιζε καί φράσεις ό φίλος Μ·.νωτής, άλ
λά δέν κατόρθωνε ποτέ νά μάς άγγίξει τήν καρ
διά σαν πάσχων ήρωας. Κοιτά τήν άντί λήψή του 
φα;νεται πως θεωρούσε έξευτελιστικό γιά  τόν 
Αήρ νά τού έπιτρέψει γιά μιά στιγμή νά υγράνει 
τή φωνή του, νά τήν μουσκέψη στά δάκρυα. Κι 
όμως ό Αήρ τού Σ αίξπηρ κλαίει, σπαράζει. Στό 
κείμενο άδιάκοπα παλεύει νά κρατήσει τόν πύ
ρινο πόλεμο τών ματιών του. Μέσα άπό τά δά
κρυα του καταριέται, μέσα άπό τά δάκρυά του 
άτενίζει καί συνδιαλέγεται μέ τούς θεούς, πού προ- 
καλούν καί έρεθίζουν τά πάθη, μέσα άπό τά δά
κρυά του ξαστερώνει ή νόησή του, φρονιματίζε
ται καί έξανθρωπίζεται. Ά λλά ό ρεαλιστής Μι- 
νωτής έξοστράκισε άπό τήν υπόκρισή του τούτο 
τό λυτρωτικό υγρό στοιχείο. Κι αη>τό, γιατί δέν 
μπορεί σάν ήθοποιός νά κλάψει. “Ετσι ή άδυνα- 
μία έγινε άρχή, ίσως αισθητική. “Εγινε μοντέρ
νος τρόπος έρμηνείας! "Αν τού λείπουν τού ήθ>- 
ποιού οί παθητικοί καί αίσθαντικοί τόνοι φωνής 
δέν θά πρέπει καί νά ταιριάζουν σ' έναν Αήρ δυ
ναμικής σύλληψης! Ά ν  ό ήθοποιός στερείται 
όγκου, μεγέθους φωνής καί αναστήματος, τότε τά 
προσόντα αύτά δέν είναι καί άπαραίτητα γιά νά 
ένσαρκώσει σήμερα άπό σκηνής έναν τοαγικό η
ρώα ! "Οσοι σκέφτονται όμως καί ένεργούν έτσι 
παίζουν με τά όσια καί τά ιερά. Τό νά έπιχειρού- 
με νά φέρουμε τόν τιτάνα Αήρ οτά περιορισμένα 
μέτρα μας είναι μιά παραπνίηση, μιά κιβδηλία. 
Τέτοιους μετασχηματισμούς δέν επιδέχεται ή τρα
γωδία. “Οσοι τίς επιχειρούν αμαρτάνουν.

Γιά τούς ήθοποιούς πού έλαβαν μέρος στην τρα
γωδία δέν έχουμε νά τούς καταλογ ίσουμε εύθύ- 
νη. *Άν δέν μάς έδωσαν όλοι άνεξαιρέτως την 
γνήσια εικόνα τών χαρακτήρων, πού υποδύονταν, 
υπόλογοι δέν είναι αύτοί. Πειθάρχησαν ευσυνείδητα 
στη σκηνοθεσία. Τό θλιβερό μόνον ήταν πως με
ρικοί θέλοντας νά δώσουν τό ύψος τού λόγου κα
τέφευγαν συχνά στον στόμφο καί στην πομπώδη 
τονική άπαγγελία. Πολλές φορές είχαμε τήν αί
σθηση πώς παρακολουθούσαμε χάλκινους πομπούς 
πού μετέδιδαν τό άθάνατο κείμενο... Ά λλά ό τα
γός τής παράστασης καί τής έρμηνείας είναι ά
μοιρος καί τής ευθύνης αυτής;

ΠΕΛΟΣ Κ Α Τ Σ Ε Λ Η Σ

Ή μουσική
Νά παρακολουθήσουμε κριτικά, άπό μήνα σέ 

μήνα, στό α ύ ν ο λ ό της τή μουσική κίνηση 
τής Αθήνας άπ* τίς ατήλες τής « ’ Επιθεώρησης Τέ
χνης», είναι άδυνατον. Γιατί κ’ ένας μόνον τομέας, 
τό ραδιόφωνο λ.χ. ή οΐ καθημερινές συναυλίες, θά 
ήταν άρκετός γιά ν* άττασχολήσει έναν κριτικό — 
άν καλά καί ήθελε νά τόν παρακολουθήσει μέ 
συνέπεια σ ’ όλες τίς πολυποίκιλες έκδηλώσεις του. 
Τότε όμως τά συμφωνικά κονσέρτα, ή μουσική στό 
θέατρο καί στον κινηματογράφο, ή καθαρά δημι
ουργική δουλειά, ή τόσα άλλα, ποιά θέση θά μπο
ρούσαν νά πάρουν σ ’ ένα χώρο τόσο άσφυκτικά 
πληρωμένο, άκόμα καί στην περίπτωση πού θά πα-
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ραδεχτούμε — προσωπικά δέν τό πιστεύουμε — δτι 
ένα καί μόνον πρόσωπο διαθέτει πάντα τόν χρόνο 
καί τήν παρουσία τής υπέρτατης έκείνης ευαισθη
σίας πού άπαιτεΐ ή κριτική λειτουργία; Γι αυτό 
μια έκλογή άνάμεσα στά πιό άντιπροσωπευτικά 
γεγονότα τής μουσικής μας ζωής είναι άπαραίτη- 
τη '· έπιβάλλεται άπ* τά ίδια τά πράγματα.

‘Η μουσική του Μάνου Χατζηδάκη στόν 
«Κύκλο μέ τήν κιμω λία» (θέατρο Τέχνης) 
και στο φ ιλ μ  «Λ ατέρνα, φ τώ χεια  καί γα- 
ρύφ α λ ο».

Γιά μιά άκόμη φορά, στο έργο οεύτό του Μπρέχτ, 
χαρήκαμε τό μουσικό Θεατρικό δαιμόνιο τού Χα
τζηδάκη. Σπάνια συναντάμε τόν μουσικό οίστρο 
πού διαπερνά όλο τό έργο, άπ’ τήν πρώτη σκηνή 
ώς τήν τελευταία τού «Κύκλου μέ τήν κιμωλία». 
Με τά πιο άπλά όρχηστρικά μέσα, ό Χατζηδάκης 
κατορθώνει άλλοτε νά υπογραμμίσει κι άλλοτε 
πάλι ν ' άνοπττερώσει τό λόγο, χαρίζοντας του μέ 
τις θαυμάσιες μά τόσο απλές μελωδίες του, τή 
μουσική λυρική ταυ προέκταση. Ακόμα xoci τό 
τόσο τριμμένο «τέρτσο», στή μουσική του άνα- 
νεώνεται* άποκτά καινούργιο αίμα, νεανικό σφρί
γος. Κ ι αυτό, γιατί τό μελωδικό μοτίβο, πού στη
ρίζεται στή νεότερη λαϊκή μας παράδοση, άπλώς 
υ π η ρ ε τ ε ί  τήν άτμόσφαιρα τού έργου, χωρίς 
νά προβάλλει αυτοτελείς μουσικές άξιώσεις. "Αν 
τό άφοαρέσουμε άπ’ τόν δραματικό λόγο, άλλάζεί 
χρώμα* άποκτά άλλο ύφος: τό «τέρτσο» μάς κατα
διώκει μέ. τή βασανιστική του γλυκερότητα, ο ι διά
φορες φράσεις τής μελωδίας μάς θυμίζουν τήν 
έλλειψη «πρωτοτυπίας», όλα περνούν άπ" τό φώς 
σ ’ ένα ήμίφως, θολό καί κουρασμένο. ’ Εδώ, σ ’ αυ
τό άκριβώς τό σημείο βρίσκεται ή Θαυμαστή ικα
νότητα τού Χατζηδ.άχη, ή δυνατή αίσθηση θεάτρου 
πού έχει: νά υπογραμμίζει μουσικά τόν δραματικά 
λόγο, χωρίς να υποβάλλει μουσικές άξιες.

Καί τώρα ή άλλη όψη τού νομίσματος. ‘ Ο ίδιος 
πάντα συνθέτης, μέ τίς ίδιες ικανότητες, στήν υπη
ρεσία αυτή τή φορά τού εμπορικού κινηματογρα
φικού δαιμόνιου, πού πιστεύει — τραγική άφέλεΐα 
— ότι μέ τήν «επανάληψη» θά έχει τήν ίδ ια  επι
τυχία.

Πρόχειται γ ια  τό φιλμ «Λατέρνα, φτώχεια καί 
γαρύφαλλο», πού προσπαθεί νά μιμηθεΐ — περιο
ριζόμαστε στήν πλευρά πού μάς ενδιαφέρει, τή 
μουσική. — τό φιλμ «Λατέρνα, φτώχεια καί φιλό
τιμο», μέ τό τροτ/ουδάκι «Γαρούφαλο στ* άφτί», 
πού έκανε τό γύρο τής ‘ Ελλάδας.

"Ο ,τι ήταν αυθόρμητο στό πρώτο, έγινε κλισέ 
στό δεύτερο. ‘ Η αίσθηση οικονομίας καί μέτρου 
που έδωσε τόν τόνο στό προηγούμενο φιλμ, έδώ 
έχει μετά βληθεί σέ συνταγή, σέ μουσική πανάκεια 
που πιστύει ότι μπορεί μέ τή μ ί μ η σ η  νά 
κερδίσει μιά νέα δημιουργία. Μά οούτό άκριβώς 
πού είχε ή μουσική τού «Γαρόφαλοστ’ αύτί». τσ ά - 
πλό,τό αυθόρμητο, γέννημα κεφιού, είναι- κι αύτό τό 
ξέρει καλύτερα άπ’ τόν καδένα ό Χατζηδάκης 
έκεϊνο πού δέ μπορεί νά έπαναληφθΰ. Ή  μίμησή 
του άποτελεί καταστροφή.

Μ ΟΛΙΣ ΚΥΚΛΟ Φ Ο ΡΗ ΣΕ 

ΝΙΚΟΥ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ
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Μιά ευσυνείδητη κι* υπεύθυνη, έργα- 
σία, σ* δ,τι καλύτερο έχουν δόσει 

τά Γράμματα του Μόρια
Σελίδες 270 

Εκδόσεις «Ν ΕΣ ΤΩ Ρ» 
Πωλείται σ’ δλα τά βιβλιοπωλεία

Ή  μουσική στό φιλμ «Τ ό  παιδί καί τό 
δ ε λ φ ίν ι» .

Μακριά άπ’ τό θόρυβο πού ξεσήκωσε τό γύρ’σμα 
στόν τόπο μας τού φιλμ «Τό παιδί καί τό δελφίνι» 
— μικρό είναι ότι κυκλοφόρησαν άνάμεσά μας, σάν 
κοινοί κι αύτοί θνητοί, μιά Σοφία Λόρεν κ' ένας 
"Αλαν Λάντ; — άς δούμε σήμερα τή μουσική του 
καί μαζί, τόν τρόπο μέ τόν όποιο χρησιμοποίησε τόν 
ελληνικό λαϊκό χορό ό σκηνοθέτης τού φίλμ Ζ. 
Νεγκουλέσκο.

"(Αν ή μουσική τού κ. Φρίντχόφερ δέχεται τόν 
έλεγχο τής ελληνικής κριτικής, είναι γιατί τό 
φιλμ γυρίστηκε στήν ‘ Ελλάδα καί έχει έλληνική 
υπόθεση. Τό στοιχείο όμως αύτό είναι άκριβώς 
έκεϊνο πού δέν εκμεταλλεύτηκε ό σκηνοθέτης. Γιατί 
όπως ε ί π ε ,  τόν ένδιέφερε τό χ ρ ώ μ α ,  μέ 
τό όποιον έλπιζε ν’ άνανεώσει τήν κορεσμένη δε
κτικότητα τού άμερικάνικου κ’ εύρωπαϊκού κοινού. 
Δέχτηκε όμως τή μουσική τού Φρίντχόφερ. Μιά 
μουσική που υπογραμμίζει μέ τόν πιό συνεπή τρό
πο, μέ τήν έλλειψη δηλ. προσωπικότητας, τήν ά - 
χ ρ ω μ η κι αδιάφορη μουσική συνοδεία τής ει
κόνας. Σ ’ οα>τό φυσικά μόνον ένας "Ελληνας συν
θέτης θά μπορούσε νά συνεργαστεί καί νά δώσει 
στην εικόνα τό νεύρο πού τής λείπει, μέ τη χρη
σιμοποίηση τού έλληνικου δημοτικού καί λαϊκού 
μουσικού μοτίβου. Σ ’ ένα τέτοιο φόντο θά εύρί
σκαν τότε καί τή θέση τους ο ΐ ελληνικοί λαϊκοί 
χοροί. 'Ενώ τώρα παραπαίουν, ώς εξωτικό διακο- 
σμητικό στοιχείο, μέσα σ ’ ένα κοσμοπολίτικο μου
σικό φόντο.

Κ* έτσι, όμως, άν τούς άντικρύσουμε αποκομ
μένους έστω άπ’ τό σύνολο, παρουσιάζουν βασικές 
άδυναμίες. Α) Κακό φωτισμό τού μέρους τού πα
νηγυριού. Β )  Κακή γωνία λήψεως των χορών, χω
ρίς καμιά προσπάθεια έκμετάλλευσης της φυσικής 
διαμόρφωσης τού εδάφους. ("Ε τσ ι, δέν είχε κανείς 
τήν αίσθηση τού υπαίθρου, άλλα διαρκώς την εν
τύπωση του κλειστού χώρου, τόσο άντίθετού <rro

453



:}  i .

ύφος του Ελληνικού χοροΟ — κ3υστουμιού — μου
γ κ ή ς ) . Γ ) Μικρή μόνο χρησιμοποίηση — καί δχι 
πάντα των πιό χαρακτηριστικών σκηνών — τών 
χορών που έδειξε κ* έχόρεψε ή «Ε τα ιρ ία  ‘ Ελλην. 
Λαϊκών Χορών καί Τραγουδιού», χωρίς καμιά αί
σθηση στό μοντάζ της φυσικής καμπύλης πού άκο- 
λουθεί κάβε, χορός: του ξεκινήματος, της άνάπτυ- 
ξης (κρεσέντο), του ξεσπάσματος καί τού φινάλε, 
στοιχεία πολύτιμα σέ Ικανά χέρια. Δ) "Ελλειψη 
συγχρονισμού στό τελικό μοντάζ τού μουσικού 
ρυθμού μέ τον χορευτικό ρυθμό καί £ )  Πρόχειρη 
άντιμετώπιση τού κουστουμιού πού μέ τό χρώμα 
καί γενικά τό ύφος του, άποτελεΐ ουσιαστικό πα
ράγοντα τ ό ν ο υ  στην εικαστική σύνθεση της 
εικόνας.

Λεονίντ Κόγκαν
Υπάρχουν περιπτώσεις πού ή κριτική δέν έχει 

καμιά θέση. ’Ακόμα κι ό πλέον περίτεχνος λόγος 
•κινδυνεύει να διαλύσει τή μαγεία, τήν πνευματική 
εκείνη ευδαιμονία πού σού χαρίζει ή Τέχνη. Μ* 
αύτές τίς σκέψεις έφευγα κάθε φορά άπ* τά κον- 
τσέρτα τού Λεονίντ Κόγκαν, τού νεαρού σοβιετού 
καλλιτέχνη, πού τώρα καί μερικά χρόνια θεωρεί
ται ένας άπ* τούς πρώτους 6 ιολίστες τού κόσμου. 
Γιοττί, τί μπορεί κοπείς νά προσθέσει έπειτα άπ’ 
τήν έκτέλεση της σονάτας τού Μπράμς, της πέμ
πτης σονάτας γιά σόλο βιολί τού Μιτάχ ή τών 
κοντσέρτων τού Μότσαρτ, τού Μπετόβεν καί της 
' Ισποενικής Συμφωνίας τού Λαλό; "Οταν ένας νέος 
33  έτών έχει τήν ωριμότητα μέ τήν όποια ερμή
νευσε τά έργα αυτά, έχει ήδη φτάσει τήν τελειό- 
τα.

Γιά  τόν Κόγκαν δέν υπάρχει έ κ τ έ λ ε σ η .  
άλλά μόνον ε ρ μ η ν ε ί α .  Γι αύτό καί δέ σού 
δίνει ποτέ τήν αίσθηση ότι άκους έναν βιολιστή 
πού ξεπερνά τούτες ή έκεΐνες τίς τεχνικές δυσκο
λίες. Ό  Κόγκαν δέν παίζει βιολί* κάνει μουσική. 
Σ τά  χέρια του τό βιολί χάνει τήν υλική του υπό

σταση καί μεταβάλλεται σ ' ένα ιδανικό όργανο 
πού υπηρετεί τή μουσική σκέψη του συνθέτη καί 
τού έκτελεστή, χωρίς καμιά προβολή της τεχνικής 
Ιδιομορφίας του. Τό στοιχείο αύτό νομίζουμε ότι 
χαρακτηρίζει περισσότερο άπό κάθε τι άλλο την 
προσωπικότητα τού Λεονίντ Κόγκαν.

Τ ί άλλο νά ευχηθούμε ποερά νά τόν έχουμε τό 
γρηγορότερο καί πάλι κοντά μας;

Φ Ο Ι Β Ο Σ  Α Ν Ο ΓΕΙΑ Ν Α Κ Η Σ

Ό  κινηματογράφος
Τ Ε Χ Ν ΙΚ Η  Κ Α Ι Τ Ε Χ Ν Η

( Τα υλικά μέσα καί ή χρησιμοποίησή 
τους άπο τον καλλιτέχνη)

Α '
Ό  κινηματογράφος είνοα ή μόνη τέχνη, πού 

χρωστά τήν ύπαρξή της άποκλειστικά σέ τεχνικά 
μέσα. Είναι ένα προϊόν τού υλικού πολιτισμού τής 
εποχής μας. Η ποίηση, ή μουσική, 6  χορός, οί 
είκοοστικές τέχνες, άνθισαν σ ' όλες τίς εποχές 
τής Ιστορίας τού πολιτισμού, γιατί τά Εκφραστι
κά μέσα τους υπήρχαν μέσα στον καλλιτέχνη, δέν

είχαν άνάγκη άπ* τή βοήθεια καμιάς μηχανής. 
Ό  κινηματογράφος έγινε τέχνη μόνον όταν ό άν
θρωπος βρήκε μιά μηχανή πού έδωσε τή δυνατό
τητα νά προσθέσει ένα ακόμα Εκφραστικό μέσο 
σ ' όσα ύπηρχαν. Χωρίς τό φακό, χωρίς τό μηχά
νημα λήψεως καί τό μηχάνημα προβολής, ό κι
νηματογράφος δέν θά μπορούσε νά ύπάρχει. Ή 
Ιστορία τού κινηματογράφου είναι, στά πρώτα βή
ματά της, ή Ιστορία μιας μηχανής. Καί έπειδή 
είναι μιά μηχανή, ένα μέσο, δηλαδή, πού ευκολύ
νει άπέραντα τήν άνθρώπινη δραστηριότητα, ό κινη
ματογράφος μπόρεσε νά περάσει σέ τόσο μικρό χρο
νικό διάστημα, μέ τεράστια άλματα, τίς φάσεις τής 
νηπιακής καί της παιδικής ήλικίας. Άνδρώθηκε καί 
ωρίμασε. Ή  τόσο γρήγορη άνάπτυξή του έχει 
άμεση σχέση μέ τό γεγονός ότι είναι ή μόνη τέ
χνη πού γιά νά έκφρασθεϊ χρειάζεται τεχνικά μέ
σα. "Οσο πιό τέλεια είναι αυτά, τόσο πιό εύκολα 
γίνεται γιά τόν κινημοετο γραφικό δημιουργό ή 
καλλιτεχνική έκφραση. Γι αύτό ή Εξέλιξη τού κι- 
νημ οπό γράφου καθορίστηκε τόσο πολύ άπό τήν 
πρόοδο της τεχνικής, πού υπήρξε μεγάλη καί γρή
γορη. Καί είναι σήμερα γνωστό, πώς ή μεγάλη 
επανάσταση πού έκανε ό κινηματογράφος στην πε
ριοχή τής τέχνης, ήταν ότι χρησιμοποίησε τά ύ- 
λικά μέσα, όσα είχε στη διάθεσή του, μέ τέτοιο 
τρόπο, ώστε νά κ απολήγει σέ καλλιτεχνικά άποτε- 
λέσματα. 'Από τεχνική, έγινε τέχνη. *Η Εξέλιξή 
του είχε τήν γρηγοράδα τών μεγάλων όρμών. Ξε
κίνησε δειλή άπόπειρα καί σήμερα είναι μιά άπό 
τίς τολμηρότερες προσπάθειες τού πολιτισμένου 
άνθρώπου. Μπορεί νά συντηρήσει καί νά ξανα- 
πλάσσει τή ζωή καί -νά κινήσει τά πάντα. Άπό 
μιά άπλή μηχανή έγινε μάτι καί άπό μάτι έγινε 
δημιουργία. "Εχει τή δύναμη νά γίνει ότι δέν υ
πάρχει καί νά πλάσσει ό,τι δέν έχει ώς τώρα δη- 
μιουργηθεϊ. Μπορεί νά υλοποιήσει τή φαντασία, 
νά κάνει πραγματικότητα τό όνειρο, νά κινηθεί σ ’ 
όλη τήν κλίμακα τού οπτικού πεδίου, άπό τόν πιό 
ώμο ρεαλισμό ώς την πιό άπίθανη σύνθεση σχη
μάτων καί εικόνων.

Τί ήταν στην άρχή; Μιά σειρά φωτογραφίες πού 
είχαν κίνηση, τό διασκεδαστικό κατόρθωμα μιας 
μηχοτνής. Ή  φιλοδοξία του ήταν ν' άναπαραστή- 
σει πιστά μερικές σκηνές τού εξωτερικού κόσμου~ 
Τώρα; "Εχει ξεπεράσει τά όρια τής άπλής ανα
παράστασης. Ό  δημιουργικός ρεαλισμός καί ή 
φαντασία είναι ο ί δυο μεγάλες περιοχές του. Ή  
καταπληκτική πρόοδος της τεχνικής τόν επηρέα
σε άποφασιστικά στις τάσεις του. Ή  τελειοποίη
ση τών τεχνικών μέσων τόν έκανε νά προχωρήσει 
περ’ άπό τη φωτογραφική έγγραφή τής κίνησης,, 
να ξεπεράσει κατόπι τό ρεαλισμό καί νά μπει 
στη σφαίρα τής φαντασίας. Τά έμψυχωμένα σκί
τσα είναι ένας άπό τούς σημαντικότερους σταθμούς 
στην όλιγόχρονη άκόμα Ιστορία τού κινηματογρά
φου. Καί είναι προϊόν σχεδόν άποκλειστικά τής 
τεχνικής. Χωρίς την πρόοδό της, δέ θά ύπηρχαν. 
Κα* μαζί τους άρχίζει μιά νέα έποχή γιά  την 

τέχνη καί γιά την ποίηση. "Ο τι ήταν τό « Ελεγείο» 
τού Γκραίη, ή «Νεαρή Φυλακισμένη» τού Σ ενιέ 
καί οί Γερμανοί λυρικοί τού τέλους τού 18ου αι
ώνα γιά  τήν ποίηση, πού τής έδοσοτν καινούργιο 
περιεχόμενο καί καινούργια ζωή, τό ίδιο υπήρξαν
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τά «Εμψυχωμένα σκίτσα» για τη σύγχρονη τέχνη. 
Την & ν α νέωσαν. Την φρεσκάρισαν. Τής έ 5ο σαν 
κέφι καί χαρά. Ξανάφεραν τή φαντασία στη ζωή 
καί τήν τέχνη. ‘Υπάρχει πολύ περισσότερη χάρη, ό- 
μορφιά, Ελαφρότητα, ζωντάνια καί ποίηση σ ’ Ενα Μί- 
κυ Μάους ή σέ μία «Σ ίλλυ Σύμφονυ» τοΟ Ντίσνεϋ 
καί ατά άνάλογ<χ έργα τοΟ Μποζοότοου καί τού 
Γίρι Τρίνκα παρά σ* όλους μαζί τούς πίνοκες σ* 
όποιαδήποτε σημερινή Εκθεση της Βασιλικής 'Α 
καδημίας στο Λονδίνο.

Καί δέν είναι μόνο ή κίνηση, μόνο οι εικόνες, 
μόνο 6  ρυθμός. *Η πρόοδος της τεχνικής έδοσε 
τις δυνατότητες νά πραγματοπο ηθεϊ ό συνδυα
σμός είκόνων καί ήχου, εικόνων καί μουσικής. 
Είναι άξιοσημείωτη ή Επιτυχία του κινηματογρά
φου σ ' αύτό τό πεδίο. Μερικοί άπό τούς καλλίτε
ρους σημερινούς συνθέτες, όπως ό Ζώρζ ’£2ρίκ, 
ό Ίμπ έρ, ό Ό νεγκέρ, ό  Προκόφιεφ, ό Ούίλλιαμ 
Ούωλτον, ό Βενιαμίν Μπρίττεν καί άλλοι, βρή
καν, χάρη στον κινημοττογράίφο, την ευκαιρία να 
γράψουν λαμπρές σελίδες καί ν* άνακαλύψουν μά
λιστα κάποιες στιγμές τό μυστικό της ενότητας 
ήχου καί είκόνων. ‘Υπάρχουν ταινίες, όπου ή μου
σική δημιουργεί τις εικόνες, τις ζωντανεύει, τις 
κινεί, τις εμπνέει όπως στον «Πόλεμο του βάλς», 
σέ πολλές άπό τις παλιές γερμανικές φιλμσπερέτ- 
τες, σέ άρκετές άμερικάνικες μουσικές κωμω
δίες, στις περισσότερες ταινίες πού περιέχουν 
σκηνές μπαλέτου. Καί τό άποτέλεσμα είναι κάτι 
πραγματικά νέο στήν τέχνη. Σ * άλλες ταινίες 
ή χρησιμοποίηση του ήχου —πού θά ήταν άδύνατη 
χωρίς τήν πρόοδο τής τεχνικής— είναι άπό τούς 
βασικούς παράγοντες τής κινηματογραφικής έκ
φρασης: στό «Λιποτάκτη» τού Πουντόβκιν, στόν
«Πολίτη Κέΐν» του “Ορσον Ούέλες, στή «Σ ύ ν 
τομη συνάντηση» τού Λήν, στό « ‘Ανθρώπινο κτή
νος» τού Ρενουάερ, στό «Γύρο» καί τη «Λόλα Μον- 
τές» τού "Όφουλς —για ν’ άναφέρω πρόχειρα με
ρικά παραδείγματα.

Μια άλλη κατάχτηση, πού ό κινηματογράφος 
τή χρωστά στην πρόοδο τής τεχνικήςΝ είναι τό 
χρώμα. Μια άοπλη σύγκριση των σημερινών Εγχρώ
μων τσαντών μέ τις παλαιότερες, φτάνει γιά  νά 
δείξει πόσο άποφασιστική είναι αύτη ή πρόοδος. 
Πριν άπό λίγα χρόνια άκόμα, τό χρώμα ήταν 
μια πολυτέλεια, πού είχε σχοπό νά ξαφνιάσει πε
ρισσότερο, ποερά νά ικανοποιήσει. Τό άεφύσικο, τό 
τεχνητό,τό ψεύτικο, ήταν τά κύρια χαρακτηριστι
κά του. Τό μάτι κουραζόταν καί τό θέαμα ήταν 
Ενοχλητικό. ‘ Η καλλιτεχνική ποιότητα ήταν άμφί- 
βολη. Καί μόνο κάπου -  κάπου μερικές ταινίες εί
χαν πραγματικό ζωγραφικό ενδιαφέρον. Σήμερα, 
μέ τήν τεχνική πρόοδο, οΐ έγχρωμες ταινίες μπή
καν οτό δρόμο τής φυσικής Εξέλιξης τού κινημα
τογράφου. Δέν είναι άπαραίτητες μόνο στό Επί
πεδο τής φαντασίας, στα έργα Ενός Ντίσνεϋ. "Ε 
γιναν άπαραίτητες στη μεγάλη κινηματογραφική 
παραγωγή. "Εφεραν στην οθόνη ένα στοιχείο, πού 
δέν προσθέτει μόνο πλούτο, ά λ λ α  δίνει στην κι
νηματογραφική τέχνη τή δυνατότητα νά δει καί νά 
μάς δείξει μέ περισσότερη ζωντάνια καί άλήθεια 
τόν ορατό κόσμο. "Ενα στοιχείο, πού δίνει στήν 
έβδομη τέχνη ένα άκόμα μέοο νά συμπληρώσει 
τήν έκφρασή της καί νά τήν κάνει πιο έντονη

καί πιό υποβλητική. Μέ μια προϋπόθεση όμως, 
δτι τό χρώμα δέν θά υπάρχει μόνο γιά τό χρώμα, 
ότι ή τεχνική δέν θ’ άδικήσει τήν τέχνη. Τό Χόλ- 
λυγουντ, πού είχε μεθύσει άπό τήν πραγματοποί
ηση τού «όμιλούντος» κι είχε φορτώσει κουραστι
κά τις ταινίες του ,μ’ άπελείωτα καί περιττά λό
για, κάνει τώρα τό ίδιο μέ τό χρώμα: μπογιατί- 
ζει τις ταινίες του μέ τό χειρότερο γούστο, μεθυ
σμένο καί πάλι άπό την τεχνική κατάκτησή του καί 
νομίζοντας δτι χρώμα σημαίνει ζωγραφικός άρ- 
χοντοχωριατισμός. Τό χρώμα δέν πρέπει νά είναι 
μιά προσθήκη: πρέπει νά είναι όργανικό στοιχείο, 
νά είναι συστατικό της Ενότητας ένος κινηματο
γραφικού έργου. Αύτό μόνο ίσως σέ μερικά έγ
χρωμα Εμψυχωμένα σκίτσα έχει πραγματοποιηθεί 
ώς τώρα καί σ ’ Ελάχιστες άλλες ταινίες—της ευ
ρωπαϊκής παραγωγής — της κινηματογραφικής 
δηλαδή παραγωγής χωρών πού έχουν ζωγραφική 
παράδοση καί χρωματιστό γούστο. Σ τις ταινίες 
αυτές τό χρώμα δέν είναι ποτέ κάτι που προσπα
θεί νά μά< κάνει Εντύπωση, νά μάς ξαφνιάσει, 
νά μάς άφοπλίσει μέ την αύθάδειά του. Είναι τό 
φυσικό, τό λογικό καί, πρό πάντων, τό καλλιτε
χνικό συμπλήρωμα τής ταινίας, πού έτσι όλοκλη- 
ρώνει τήν εκφραστική μορφή της.

Ο ί άλλες τέχνες μάς δείχνουν τά όρια τής τε
χνικής. Δέ φθάνει ή άψογη .μετρική, ή άψογη στι
χουργία, ή άψογη σύνταξη, ή άψογη Εκλογή των 
λέξεων γιά  νά είναι καλό ένα ποίημα. Ούτε ή 
άψογη τεχνική τής άντί στίξης, τής αρμονίας ή 
τής πολυφωνίας άρκουν γιά νά είναι καλή μιά 
σύνθεση. Χρειάζεται κάτι περισσότερο. Είναι, βέ
βαια, κοινοτυπία νά λέγονται πράγματα τόσο γνω
στά. Καί όμως τά γνωστότατα αύτά πράγματα 
παραγνωρίζονται συχνότατα στόν κινηματογράφο, 
γιατί έχει αναπτυχθεί σ τ ό  στούντιο μιά Επαγγελ
ματική διαστροφή.

Είναι αναμφισβήτητο —κανεας δέν θά τό άρνη-

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ

Τό ποιητικό βιβλίο 

του

ΤΑ ΣΟ Υ  ΣΠ ΥΡΟ Π Ο ΥΛΟ Υ

Σ Υ Ρ Μ Α Τ Ο Π Λ Ε Γ Μ Α
Πωλείται σ’ δλα τά βιβλιοπωλεία
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ΚΥΚΛΟ Φ Ο ΡΗ ΣΕ

ΖΑΝ ΜΑΣΣΕ Ν

Ρ Ο Β Ε Σ Π Ι Ε Ρ Ο Σ
'Ο  «Α δ ιά φ θ ο ρ ο ς » τής Γαλλι
κής ’ Επανάστασης. Μια κατα
πληκτική βιογραφία γραμμένη 
άπό τον προοδευτικό Γάλλο Ι
στορικό Ζάν Μασσέν, καί πού 
θυμίζει τ ις  ταραγμένες μέρες

μας.
Π ωλείται σ’ δλα τά βιβλιοπωλεία 

καί τούς πλασιέ
Κεντρική πώληση «Π Υ Ξ ΙΔ Α »

Πανεπιστημίου 34, Στοά Παλλά- 
δος 16, τηλ. 610.863.

θεϊ— ότι ή τεχν.κή είναι άπαραίτητη στον κινημα
τογράφο. Δεν μπορεί νά γυριστεί καμιά ταινία 
χωρίς όρισμένες δασικές τεχνικές γνώσεις. Άλλ* 
άπό το σημείο αυτό, ώς οτου νά γίνει ή τεχνική 
τό άπανιο τοΟ κινηματογράφου, ή άτόσταση είναι 
τεράστια. ‘ Ο σκηνοθέτης πρέπει νά έχει τεχνική 
κατάρτ.ση, χρειάζεται άπαραίτητα τεχνικούς συν
εργάτες," δέν μπορεί νά δημιουργήσει, άν δεν ξέ
ρει νά χειρίζεται όρισμένους δασικούς κανόνες κα
θαρά τεχνικούς, έχει όρισμένους περιορισμούς πού 
του καθορίζουν τά τεχνικά μέσα του ή μπορεί νά 
καινοτομήσει ή νά κινηθεί πιο ελεύθερα άν δρει 
καινούργια τεχνικά μέσα ή νέους τρόπους νά χρη
σιμοποιήσει αυτά πού διαθέτει. Συχνά ή τεχνι
κή τοΟ ανοίγει καινούργιους δρόμους —γιατί ή 
τεχνική στον κινηματογράφο παίζει σπουδαιότε
ρο ρόλο, παρά σ* όποιαδήποτε άλλη τέχνη— φτά
νει νά {Σπσρεΐ αυτός νά τή διευθύνει καί νά μή 
γίνεται σκλάβος της. Είναι αλήθεια ότι χωρίς τήν 
τεχνική δέν θά υπήρχαν οΐ ταινίας του Ντίσνεϋ, 
ή έκπληκτική λαγαρότητα μερικών εικόνων, ή 
ψευδαίσθηση τής πραγματικότητας, ή άποσυνθε- 
ση καί ή άιάλυση tdQ χρόνου, τό ζωντάνεμα των 
άντικειμενών, δλα τά τεχνάσματα καί δλα τά 
παιχνίδια πού είναι προνόμιο του κινηματογρά
φου. Κακά καί ατελή τεχνικά μέσα, ή άγνοια 
τής τεχνικής δέν βά δώσουν, δέβαια, καλή ταινία. 
Δέν πρόκειται γι αύτό. Πρόκειται γιά  την κατά
χρηση τής τεχνικής γιά τήν πίστη στήν παντοδυνα
μία της —μιά κατάχρηση καί μια πίστη πού χα
ρακτηρίζουν τους περισσότερους σκηνοθέτες προ 
πάντων στό Χόλλυγουντ. Πραγματιχά, δλες σχε
δόν ο ΐ άμερικανικές ταινίες— κι οί πιό άσήμαν- 
τες — είναι τεχνικά άψογες καί αυτό είναι ένα 
κοινό γνώρισμά τους. Καί ξέρουμε άπό τήν ώς 
τώρα κινηματογραφική πείρα 5τι ή τεχνική άρτιό- 
τητα — άποτέλεσμα πείρας, μέσων, παράδοσης 
καί όργάιωσης — στά χέρια ένας μέτριου σκηνο
θέτη βά δώσει έργο, πού θά εΐνοα άψογο στήν

κατασχευή ^cu, θά έχει άρχιτεκτονική, άκρίδεια 
συνοχή, καλό φώτισμά, ρυθμικά υπολογισμένη κί
νηση, λο^μπρή ήθοποιΐα, έξαίρετη φωτογραφία, έμ
πειρο ντεκουπάζ καί μοντάζ, άρκετές λεπτομέρειες, 
πού ξεπερνούν τό μέτριο. Τέτοιες ταινίες έχουμε ίδεί 
άπειρες. Σ * οιύτές ή τεχνική άρτιότητα είναι πρα
γματικά θοευμαστή. Είναι όμως καί ή άδυναμία 
τους, γιατί γίνεται σκοπός καί όχι μέσον. ‘ Ο σκη
νοθέτης άσχολεϊται τόσο άποχλειστικά μ* αυτήν, 
ποό καταντά νά ξεχνά τον πραγματικό προορισμό 
του ή τήν ποιητική του δημιουργία (στό πλατύ
τερο νόημα). Παρεξηγεΐ τήν προσπάθεια του καί 
στενεύει τά πλαίσιά της. ‘ Επαναλαμβάνει καί μι
μείται τον έαυτό του μέ μ κρές παραλλαγές. Ο 
σκηνοθέτης, άντίθετα, πού δλέπει τήν προσπάθειά 
του σ ’ όλη τήν έκτασή της —πού είναι,, δηλαδή, 
καλλιτέχνης -  δουλεύει μέ πραγ ματική έλευθερία, 
ξεφεύγει άπό τόν έξανοτγκασμό τής τεχνικής. 
Συλλαμβάνει στή φαντασία του ένα ρυθμικό σύνο
λο εικόνων καί χρησιμοπο εΐ άπλώς τά τεχνικά 
μέσα πού διαθέτει γιά .νά τά έκφράσει. Αύτή εί
ναι ή τέχνη, του Σαρλώ , του Ντίσνεϋ τοΟ Ρενέ 
Κλαίρ, του Πάμποτ, τού Ντράγερ, του Άίζεν- 
στάϊν, τοΟ Πουντόδκιν, τού Ντοδιένκο, τού Φόρντ, 
τού θύελλες, του Ρενουάρ, τού Φεντέρ, τοο Βιγχό, 
τού Μπρεσόν, τ :ΰ  Κλεμάν. τού Ντε Σ ίκα, τού 
Φελλίνι, τού Λήν, του Φλάχερτυ, τού Στροχάϊμ, 
τού Μπουνουέλ, τού Καδαλκάντι, τού Ντόνσκοϊ, 
τού Ουάϋλερ, τού Κλουζώ, τού "Ε ρρερ, τού 
Τσουχράί, τ :ύ  Χάστον, τού Λατουάντα, τού *Ό- 
φουλς, τού Τρίνκα. μερικών άλλων, παλαιότερων 
καί σημερινών. Σ τις  ταινίες τους υπάρχει κάτι 
πέρ* άπό τήν άψογη τεχνική. Υπάρχει ή ποίηση 
που ζωντανεύει τις εικόνες καί τις σκηνές, τούς 
ανθρώπους καί τ ’ άντικείμενα, πού καθορίζει τό 
ρυθμό, πού δημιουργεί τήν άτμόσφαιρα, πού είναι 
διάχυτη όχι μόνο στις λεπτιμέρειες, αλλά στό 
σφιχτό δεμένο μ* έσωτερική ενότητα σύνολο.

’Αντίθετα, υτίς ταινίες των σκηνοθετών, πού ή 
προσπάθεια τους είναι νά μείνουν στά πλαίσια 
τής Χρυσής μετριότητας, γιά νά Ικανοποιήσουν έ
τσι πλατύτερο κοινό, ή τεχνική γίνεται αύτοσκο- 
π :ς  καί συχνά μέ τήν άρτιότητά της, μπορεί νά 
ξεγελάσει καί νά δόσει τήν εντύπωση «τέχνης» σ ’ 
εκείνους, πού δέν ζητούν άπό τόν κινηματογρά
φο —όπως κ ι’ άπό τό θέατρο— τίποτα περισσότε
ρο άπό τις ευχάριστες ώρες, άπό τήν άνεση τής 
μετριότητας. Ο ί σκηνοθέτες αύτοί —οί Κάρτιζ 
καί Κιούκορ, ο ί Κριστιάν Ζάκ καί ο ί Λ. *Ερμπιέ, 
c l  Σ άδιλλ καί ο ΐ Χίτσκοκ, ο ι Γκαλάνε καί οί 
ΠτοΟσκο, οι Κίγκ καί ο ί Λέ Ρόύ, τόσοι άλλοι— 
ξέρουν τό επάγγελμά τους ώς τήν τελευταία λε
πτομέρεια. Είναι άπόλυτα κύριοι τών μέσων π :ύ  
χρησιμοποιούν. "Εχουν τελειοποιήσει σέ θαυμα
στό σημείο τό φωτισμό, τήν φωτογραφία, τό «έφ- 
φέ», τά τρύκ, τις τεχνικές λεπτομέρειες, έχουν ό 
καθένας τό δικό του ρυθμό καί διευθύνουν πολύ 
συχνά μέ άσφάλεια τό άνθρώπινο υλικό τους. "Ε 
χουν, μάλ στα, κάποτε κι’ ένδιαφέρουσες πρωτο
τυπίες. ’Αλλά τούς λείπει ή πνοή. Τούς λείπει ή 
ποίηση. Δέν έχουν κεντρικές ή γ^ενιχές ιδέες. Δέ
χονται όποιοδήποτε σενάριο κι’ άπλώς τό έκτε- 
λοΰν. *Η πρωτοβουλία τους είναι περιορισμένη. Ή  
τόλμη τους μ κρή. Δέχονται τόν κοααναγκασμό
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Μια σκηνή μέ ιόν Περβέζωφ, έναν άπό τούς πρωταγωνιστές τής σοβιετικής ταινίας «Η ΗΡ Ω- Ι ' Κ Η 
;Σ ΙΠΚΑ» (Μέγα Βραβείο Φεστιβάλ Καννών 1955) πού προβάλλεται στον κινηματογράφο ΜΟΝΤΙΑΛ.

πού τούς έπιβάλλει ή έμπορικότητα. Ό  ορίζοντας 
τους είναι στενός. Είναι περισσότερο εκτελεστι
κά όργανα, παρά δημιουργοί. 'Ανάμεσα, δηλαδή, 
στον κινηματογράφο —τέχνη καί στόν κινηματο
γράφο— βιομηχανία, διαλέγουν τον δεύτερον —αυ
τόν π so είναι μονάχα τεχνική καί έπιδιώκει τό 
κέρδος.

Γ. Ν. ΜΑΚΡ Η Σ

Σ Τ Ο  ΕΠΟΜΕΝΟ: To Β '  καί τελευταίο μέρος.

Εικαστικές τέχνες
Εκθέσεις Βάλια Σεμερτζίδη (αίθουσα 

Παρνασοϋ) , Σπόρου Βασιλείου (Γκαλλερί 
Ζυγός) , Μίκη Ματσάκη ; (Γκα?νλερι Ή λ ιά - 
δ η ) ,  Π .  Βαλασάκη (μ ι«ρή  αίθουσα Παρ
νασσού) .

' Η έκθεση ζωγραφικής του Βάλια Σεμερτζί- 
δη. πού άρχισε πριν άπό λίγες μέρες στη μεγά
λη αϊθιυσα τού Παρνασσού, είναι μιά άπ’ τις 
πιό άξιάλογες καλλιτεχνικές έχδηλώσεις τής φε- 
τεινής περιόδου. 'Ο  Σεμερτζίδης είναι ένας άπδ 
τούς πιό >νώστούς ζωγράφους μας, δεν μάς είχε 
■ όμως ώς τώρα παρουσιάσει μιά πλήρη, άντιπρο-

σωπευτική σειρά έργων του. Είχε παρουσιαστεί 
μοναχά σέ όμαδικές εκθέσεις κ’ έτσι ή γνώση του 
κοινού για  την ποιότητα μά καί γιά τήν έκταση 
του έργου του ήτοτν ά.αγκαστιχά λειψή. Ή  έκθε
σή του αυτή μπορεί Ετσι να θεωρηθεί σαν πρώτη 
αντιπροσωπευτική παρουσίαση τού καλλιτέχνη.

'Ο  Σεμερτζίδης είναι άσφαλώς ένας άπό τούς 
καλλιτέχνες μας πού ή τεχνική τού έργου του τον 

έχει απασχολήσει πάρα πολύ. * Η γνώση των τεχνι
κών προβλημάτων τής ζωγραφίκή,ς είναι ένα άπό 
τά πρώτα χαρακτηριστικά τής δουλειάς του. Χρη
σιμοποιεί πάντα έναν τρόπο πολυστρωματικό γιά 
νά κατολήξει στ’ άποτελέσμαια πού θέλει. Τό 
πινέλο, ή σπάτουλα, τό στρώσιμο με τό χέρι, ξυ
σίματα, γραμμές πάνω άπό τό χρώμα, δλα τά 
επιστρατεύει γιά  νά πλάσει τή μορφή του, γιά νά 
δώσει, μάλλον, μορφή στή σύλληψή του. Χρησι
μοποιεί μέ τήν ίδια άνεση δλα τά υλικά. Λάδι, 
τέμπερα, παστέλ, σπάνια μονάχα καί συνήθως 
μέ συνδυασμούς πού μαρτυρούν βαθειά γνώση τών 
δυνατοτήτων πού παρέχουν τά υλικά αύτά, τού 
δίνουν τά μέσα γιά νά βγάλει τούς τόσο λαμπε
ρούς τόνους του. Τό σχέδιό του δείχνει μιά με
γάλη μαστοριά, μιά βαθειά γνώση, τής φιγούρας. 
*Η σύνθεσή του είναι ένα άλλο άξιόλογο στοι
χείο τής ζωγραφικής του. Είναι παντού έντονη ή
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παρουσία τής συιειδητής προσπάθειας τού καλ
λιτέχνη νά μάς δώσει γερές συνθέσεις. 'Καί πρα
γματικά μάς παρουσιάζει σέ μερικά κομμάτια τκ>υ, 
μερικές άπ’ τις πι!> πετυχημένες συνθετικές προσ
πάθειες που είδαμε τελευταία.

Κείνο δμως πού άποτελεϊ τό πάθος ιθ 0  κολλι- 
τέχνη είναι τ ό  χρώμα. 'Ο  Σεμερτζίδης δέν τό φο- 
/βάται τό χρώμα. Δέν κοτταφευγει στις εύκολες, 
τις πολυδουλεμένες χρωματικές κλίμακες, στους 
γνωστούς συνδυασμούς του γκρίζου που βγαίνουν 
μέ άνεση καί γραφικότητα. Τό πάθος του είναι 
τό μεγάλο, τό δυνοετό χρώμα. Δέν φοβάται να 
όδτηγήσει την ένταση του ώς τον παροξυσμό. ΟΙ 
αισθητικές ίκοτνότητες του καλλιτέχνη τόν κάνουν 
νά κροοτά δεσμευμένο «μέσα σέ γερές μορφές τό 
χρωματικό του οεύιό όργιο. ΟΙ συνδυασμοί του, 
τολμηροί, τόσο που κάποτε θάλεγες πώς φτάνουν 
στο άπίθαιο, είναι ύποτοτ/μένοι ατούς κλασικούς 
κανόνες. Ό σο καί νά φαίνεται πώς καλπάζει μό
νο μέ τά φιε,ρά τού πάθους, υπακούει σέ κοτνόνες 
καί γι αύτό μπορεί νά προχωρεί όσο νά εξαντλή
σει τις δυνατότητες τών δυνατών τόνων.

Ό  Σεμερτζίδης είναι ένας άπ’ τούς πιο σο
βαρούς τεχνίτες πού του άνήκει 6 τίτλος τού ρεα
λιστή ζωγράφου. Κι είναι ρεαλιστής δχι μόνο 
γιατί μένει κοντά στα πράματα, μά γιατί προχω
ρεί πιό μέσα, στην ουσία τους. “Έ τσι ό ρεαλισμός 
του, γίνετοα στα χέρια του ένας τρόπος διείσδυ
σης, άποκάλυψης τής ουσίας στα μάτια τού Θεα
τή. Είναι αύτο πού μπορεί κοπείς να τό πεϊ δυ
ναμικό ρεαλισμό. ‘ Η σημασία τής προσφοράς τού 
Σεμερτζίδη έγκειται στο δτι ό καλλιτέχνης αυ
τός στηριγμένος στα γερά αισθητικά του εφόδια 
μάς δίνει μέ τρόπο προσωπικό μερικά γερά ρεα
λιστικά κομμάτια πού αποτελούν μια πρόταση για 
τή λύση τού μεγάλου αυτού προβλήματος, πού 
είναι στην εποχή μας ό ρεαλισμός. Μερικές άπό 
τις φιγούρες του, όπως ό  έργάτης άπό τη Σ κύ
ρο, τό άλέτρι. ο ΐ ψαράδες χλπ. καθώς καί μια 
σειρά τοπία του, είναι έργα πού δικοαώνουν τό 
δυναμικό τ :υ  ρεοελισμό κι άνοίγουν πάρα πέρα 
δυνατότητες γιά τό είδος αύτό τής ζωγραφικής 
στην νεοελληνική τέχνη, πού τόσο έχει παρανοη
θεί ό σωστός ρεαλισμός. Μά πάνω άτι’ όλα δεί
χνουν πώς ή κάθε τεχνοτροπία γιά  νά μπορεί 
νά σταθεί χρειάζεται μια σίγουρη γνώση τής τε
χνικής, μια κατάχτηση τού υλικού. *Η δουλειά 
τού Σεμερτζίδη μπορεί νά διδάξει πολλά σέ κεί
νους πού θέλουν νά διδαχτούν, καί ιδιαίτερα στους 
νέους.

Ό  ζωγράφος Βασιλείου μάς παρουσιάζει στην 
αίθουσα του Ζυγού, μιά σειρά άπό έργα του, 
που έχουν τό γενικό τίτλο τό παλ-ό γραμμόφωνο 
καί άλλες ιστορίες. Ό  καλλιτέχνης μέ τη γνω
στή του καλαισθησία καί τις τεχνικές του γνώ
σεις, μάς δίνει μιά σειρά άπό εντυπώσεις του 
άπό τά γραφικά στιγμιότυπα τής ζωής, γεμάτες 
άπό δροσιά, κέφι, άπλή ποίηση. ‘Ο καλλιτέχνης 
κροτώντας ιήν πρόθεσή του σ ’ αύτό τό έπίπεδο, 
δημιουργεί έργα μέ διακοσμητ.κή διάθεση καί συ
χνά βρίσκει πετυχημένα ευρήματα γιά νά άποδώ- 
σει την έντύπωσή του. Τά μέσα του είναι λιτά, 
άλλα πολύ προσεγμένα. Ή  τοποθέτηση τού θέμα

τός του στήν έπιφάνειά του είναι άπ’ τις π'ό πε
τυχημένες. Ό  Βασιλείου ξέρει νά χρησιμοποιεί 
τό χρώμα του σωστά καί νά συνθέτει μέ γνώση. 
Χρησιμοποιεί πάλι τά γνωστά έκεΐνα Εκφραστι
κά μέσα πού κοινά θεωρούνται «λαϊκόο» όμως υ
πάρχουν καί μερικές στιγμές που μαρτυρούν πώς 
ό καλλιτέχνης ξέρει νά δει τή ζωή καί πέρα άπ’ 
τη ζωγραφική της έπιφάνειά.

Αρκετά άπό τά έργα του είναι πολύ πετυχη
μένες σκηνογραφίες, ενώ μερικά άλλα, μέ την 
κάπως άφηρημένη του διάθεση, δέν δένουν γ ιά  
νά όλο κληρώσουν την πρόθεσή του. Γι άλλη μιά 
φορά ό Βασιλείου άποδείχιηκε ένας π3λύ πετυχη
μένος είκονογράφος, που μπορεί νά μάς δώσει 
ευχάριστα στιγμιότυπα μ’ έναν τρόπο προσωπικό, 
πού όσο καί νά προσπαθούν νά τόν μιμηθούν διά
φοροι άλλοι δέν φτόινουν στα δικά του άποτελέ- 
σματα. Πέρα άπ* αύτό ό Βασιλείου έχει πή δύ
ναμη ν’ άνοοεώνει τά μέσα του καί γι on>ro τό. 
έργο του είναι πάντα ευχάριστο, πράμα πού δέ 
συμβαίνει μ* άλλους παρόμοιους ζωγράφους.

Ό  Μίκης Ματσάκης στη Γκαλερί Ή λιάδη, στην 
όδό ’Ακαδημίας, μάς παρουσίασε μιά σειρά άτό 
λαδομπογιές. Κυρίως μάς έδοσε ύπαιθρα άπό την 
Αίγυπτο, όπου ύμνησε καί τά ελληνικά νησιά. 
Σ υχνά τά έργα του έχουν κάτι πέρα άπό μιόεν άπλή 
τουριστική έντύπωσή. Είναι μιά προσπάθεια νά 
σύλλαβει τό νόημα τού τοπίου τ<>σ ή τής σκη
νής πού άπεικονίζει. Είναι γεγονός πώς ή τεχνι
κή του, παρ’ όλες τις κ<τταχτήσεις πού παρουσιά
ζει σέ μερικά του κομμάτια, δέν είναι πάντα σέ 
θέση να τόν βοηθήσει νά όλοκληοώσει αύτή του 
την προσπάθεια. "Ισως άκόμα, τό ελληνικό τοπίο 
νά μην τού είνοα καί τόσο γνώριμο. 'Όπως καί 
νάναι έκεΐ πού τό χρώμα του άποχτά μιά τόλμη 
βλέπουμε άξιόλογα ζωγραφικά αποτελέσματα. Τό- 
πορτραΐτο τού γέρου, έχει σαν αίσθημα κάτι άπό 
τόν Boev Γκόγκ, παρ’ όλες τις τεχνικές τ ζ ν  άνι- 
σότητες.

Ό  Παύλος Βαλασάκης εξέθεσε στη μικρή α ί
θουσα τού Παριασσού μιά σειρά άπό συνθέσεις: 
του, καμωμένες μέ μοντέρνα άντΐληψη. Ό  κ α λ λ ι
τέχνης δέν φαίνεται νά έχει καταχτήσει άκόμα 
την τεχνική του. Ούτε τό χρώμα του ούτε τό  
σχέδιό του είναι ώριμα γιά  τέτοιες άπόπειρες. 
Σ τά  πορτραΐτα του, όπου είναι πιό ειλικρινής, 
ο ι έλλείψεις του οεύτές μπορούν να διαπιστωθούν 
πιό εύκολα. Μένει μάλλον σέ μιάν εξωτερικήν 
διοπιοσμητική εντύπωση, πού κάποτε δέν απέχει 
πολύ άπό τη μοικέττα σκηνογραφίας. ’Εκείνο πού 
μένει, σάν πρόθεση, είναι ή διάθεσή του, νά σα- 
τιρίσει τις κοινωνικές συμβατικότητες, δμως ζω
γραφικά δέ μπορεί άχόμα νά τό άποδώσει.

Γ . ΠΕΤΡΗ Σ

Έ κθεση Κοσμά Ξενάκη (αίθουσα Πέην) .
’Απ’ τις πιό ένδιαφέρουσες εκθέσεις του τελευ

ταίου καιρού ήταν τού Κοσμά Ξενάκη. Ό χ ι τόσο 
γιατί ό Ξ . μάς παρουσίασε έ ια  έργο άπ αλλαγμέ
νο άπό άδυναμίες, κάθε άλλο, άλλα γιατί παρά 
πάς άδυναμίες του, ή Ισως καί χάρη σ ’ οεύτές» 
κατορθώνει να μας μεταφέρει σ ’ έ\α κλίμα σύγ^
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χρονου προβληματισμού καί να μας φανερώσει 
τις άξιόλογες δυνατότητες του γιά μια δημιουρ
γία μονιμότερης διάρκειας. Νομίζουμε πώς ό Ξ. 
έχει τή δύναμη καί τό άπόθεμα ένέργειας πού 
χρειάζεται ώστε μέ τη βοήθεια μιας ουσιαστι
κότερης έπι κοινωνίας μέ τά πράγματα, νά κατορ
θώσει, άποφεύγοντας τελικά τήν εύκολη ένταξη 
στις «καθιερωμένες» σχολές (πού παρέχουν βέ
βαια τή σιγουριά της δοκιμασμένης πρακτικής 
τους) νά μάς δώσει ένα έργο άληθινότερο καί 
δημιουργικό. Σ ίγουρα είναι παράλογο νά γυ
ρεύει κανείς, άπ' τον κάθε ζωγράφο, έργο. Δεν 
είναι τόσοι οί δημιουργοί. Καί μάλιστα σέ κάπ
ρους γενικής σύγχυσης καί άσάφεΐας, δπου οΐ 
δρόμοι είναι άκόμα άδιαμόρφωτοι. "Ομως αυτή 
είναι ή ά ν ά  γ κ η  καί στούς καιρούς αυτούς έπιτα- 
κτικότερη άπό ποτέ."Ετσι φαχνει κάποτε ή έξαιρετι- 
κά άβέβαιης έκβασης προσπάθεια ν’ άξίζει περισ
σότερο άπό μιά σίγουρη έπιτυχία έπί της «πεπα- 
τημένης». Ευχόμαστε νά συμφωνεί ό Ξενάκης, για
τί μέ τις δυνατότητες πού διαθέτει θά μπορούσε να 
είναι ένα θετικό κεφάλαιο.

Τό σχέδιό του, ή έντονα αρχιτεκτονική του σύν
θεση καί χρωματική του κλίμακα ύπακούουν στην 
τάση γιά άποτίναξη των περιττών καί γραφικών 
στοιχείων καί τείνουν ν' άναδείξουν τήν ιδέα μέ

άπλά μέσα. "Ετσι ξεκινώντας άπ* τό θέμα καί 
δκχνυοντας μιά πορεία διαδοχικών άφαιρέσεων 
καταλήγει στά καθαρά σχήματα πού όμως δέν 
φτάνουν πάντα στη ρήξη μέ τη συγκεκριμένη 
τους άφετηρία. ’Αλλά, σέ μερικά άπ* τά καθαρά 
άφηρημένα του έργα, έχει κανείς τήν έντύπωση 
ότι στο άποτέλεσμα έφθασε όχι τόσο άπό μιάν 
άδήρητη έσωτερική άναγκαιότητα όσο χάρη στην 
έπέμβαση τής τύχης τήν ώρα τών πειραμάτων του 
γιά μιά καλαίσθητη έξισορρόπηση σχημάτων.

ΙΟΙ έπιδράσεις πού τρέφουν τό έργο τοο Ξ. 
δέν κρύβονται, άπεναντίας προβάλλονται μέ α
ξιοσημείωτη ειλικρίνεια. Παρά την έντονη τους 
όμως παρουσία δέν υποτάσσουν, άλλα μέ χή μορ- 
φολογιχή λύση πού κάθε φορά μεταφέρουν έξυ- 

πηρετούν τις, γενικά πειραματικού χαρακτήρα, ε
πιδιώξεις του στο σημερινό στάδιο της δουλειάς 
του. Καί συνάμα φανερώνουν τό πλάταιμα τής έ- 
ποπτείας του, άπ' τη Θητεία του ατό Παρίσι, χω
ρίς να τον εμποδίζουν στή διαμόρφωση ένός άτο- 
μικοΟ ύφους, πού τό κύριο χαρακτηριστικό του 
είναι νομίζουμε ή ζωντάνια.

Μαζί μέ τον Ξενάκη έξέθεσε καί ή Σ ούλα 
Τζάκου λιγοστά άλλα ενδιαφέροντα δείγματα τής. 
•κίεραμειχής της.

Γ.

Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ε Σ  Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ
TO V I ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ Φ Ε Σ Τ ΙΒ Α Λ  ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

Ή  'Ελληνική Προπαρασκευαστική ’Επιτροπή Φε
στιβάλ, προκήρυξε διαγωνισμό μουσικής καί χο
ρού, γιά τήν πρόκριση τών νέων καλλιτεχνών πού 
θα άντιπροσωπεύσουν τή χώρα μας στούς διεθνείς 
δ  αγωνκτμούς τού Φεστιβάλ. Ό  διαγωνισμός θά 
γίνει γιά  τις άκόλουθες κατηγορίες:

1. Κλασικό τραγούδι (σόλο, ντουέτο, τρίο, 
κουαρτέτο). 2 .  Λαϊκό τραγούδι (σόλο, ντουέτο, 
χορωδία έως 8  άτομα). 3. Πιάνο. 4 . "Εγχορδα 
(βιολί, βιόλα, βιολοντσέλο, κουαρτέτο). 5 . Λαϊκά 
όργανα (σόλο, όμιλος έως 8  άτομα). 6 . Κιθάρα 
(σόλο, όμιλος έως τέσσαρα άτομα). 7. Ό ρχή- 
οΤρες έλαφράς μουσικής καί μουσικής τζαζ (μέ 
15 έκτελεστές χατ* άνώτατο όρ ο μή συμπεριλαμ
βανομένων -χών σολίστ). 8. Χορωδίες ερασιτεχνών 
(έως 60 άτομα). 9 . ’ Εκφραστικές χορός (χορός 
ένός ή δυο προσώπων ή όμιλον άπσ τελούμενων 
άτό 12 πρόσωπα κατ’ ανώτατα όρ ιο). 1 0 . Λαϊκοί 
χοροί (ένας ή δύο χορευτές καί όμιλοι άποτελοό- 
μενοι άπό 16 άτομα κατ’ άνώτατο όριο). IV. 
Μουσικήί σύνθεση.

‘ Η πρόκριση τών νέων καλλιτεχνών που θα έκ- 
προσωπήσουν τήν 'Ελλάδα θά γίνει Ίό α ' 1·5νθή- 
μερο τού 'Ιουνίου. Ή  ακριβής ήμερομιηνία καί 
ό τόπος θά καθορισθούν μέ ιδιαίτερη άνακοίνω- 
ση -χής έπ. τροπής. "Οπως είναι γνωστό τό φε
στιβάλ θά γίνει στή Μόσχα, άπό τις 2 8  ’ Ιουλίου 
ώς Τις 14 Αύγουστου.

Ή  έξεταστική έπι τροπή θά άποτελεΐται άπό δια

κεκριμένους "Ελληνες μουσικούς. Σ ιούς διαγω
νισμούς μπορούν νά πάρουν μέρος άπ’ όλη τήν 
‘ Ελλάδα, όσοι νέοι καί (νέες (έπαγγελματίες, σπου
δαστές, έρασιτέχνες) επιθυμούν. Ο Ι προκρινόμε
νοι άποκτούν τό δικαίωμα συμμετοχής στο φεστι
βάλ.

"Οσοι έπιθυμούν νά συμμετάσχουν, πρέπει νά 
δηλώσουν πέντε τουλάχιστον μέρες πρίν άπ’ τούς 
διαγωνισμούς στά γραφεία τής 'Ελληνικής Προ
παρασκευαστικής ’ Επιτροπής. Στην αϊνησή τ :υ ς  
πρέπει νά άναφέρετοα τό είδος στο όποιο έπιθυ- 
μουν να διαγωνισθούν καί ή ήλικία τους.

'Εκείνοι πού θέλουν νά διαγωνισθούν στο κλασι
κό καί λαϊκό τραγούδι, πιάνο, έγχορδα λαϊκά όρ
γανα, κιθάρα, έκφραστικό καί λαϊκό χορό, δέν 
πρέπει νά έχουν συμπληρώσει τά  32  χρόνια, ώς 
τις 3.1 Δεκεμβρίου 1957 . Τό όριο ήλ κίας γιά 
τό διαγωνισμό σύνθεσης εΐνα 35 χρόνια έ\ώ δέν 
υπάρχει όριο για τούς διευθυντές όρχήστρας και 
χορωδίας καί για τό διαγωνισμό ούνθεσης ι ρ α 

γ ο ο δ ι ώ ν  άφιερωμένων στο φεστιβάλ.
Ή  'Ελληνική ’ Εξεταστική ’Επιτροπή πού θά 

προκρίνει τούς καλλιτέχνες, θα τούς έξετάσει μέ 
βάση χό επίσημο πρόγραμμα τό όποιο καταρτίσθη
κε άπό τή Διεθνή Προπαρασκευαστική ’Επιτροπή. 
Γιά περισσότερες πληροφορίες οί ενδιαφερόμενοι 
μπορούν νά άπευθυνονται στήν 'Ελληνική Προπα
ρασκευαστική ’ Επιτροπή ( ’Ακαδημίας 61 , 5ος ό
ροφος).
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Ξ Ε Ν Η  Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ι Κ Η  Κ Ι Ν Η Σ Η
Γ Α Λ Λ ΙΑ

ΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΤΟ Π Α Ρ ΙΣ Ι

Τού Α Ν Τ Ρ Ε Α  Κ Ε Δ Ρ Ο Υ

Τό Παρίσι της Πλάς ντέ Γκρέβ καί της Καρμα- 
νιόλας έπιφόλαξε μιά θριαμβευτικήν υποδοχή στη 
Βασίλισσα *Ελισσάβετ. Πλήθη σ' δλη τή διαδρο
μή τής πομπής, άστραφτερές βιτρίνες πού συνα
γωνίζονταν σέ διακοσμητική έφευρετικότητα, κα
τάφωτες όχθες στο Σηκουάνα, πυροτεχνήματα,...— 
όταν το Παρίσι άποφασίζει να έπιδείξει τή μεγα
λοπρέπειά του, καμιά πόλη στον κόσμο δεν μπο
ρεί νά τοο παραβγεΐ. Πρέπει νά ποΟμε πώς ή βα
σίλισσα έχει εύγένεΐα καί χάρη. Δέν ήταν μόνο 
ή άψορμή, άλλα καί τό κλού του θεάματος. "Ο 
πως παρατηρούσε ένας πνευματώδης καθηγητής 
της 'Οξφόρδης: «ή πρώην κυρία Σ ίμψον, κάνον
τας τό βασιλιά -  σύζυγό της νά παραιτηθεί υπέρ 
μιας νέας καί όμορφης βασίλισσας, έσωσε τό 
στέμμα της ’Αγγλίας..,». Σ έ  σύγκριση μέ τό με
γαλοπρεπές αυτό θέαμα που προσφτ ρόταν στους 
δρόμους, ο ΐ άλλες καλλιτεχνικές καί πολιτιστικές 
έκδηλώσεις, φαίνονταν κάπως άναιμικές. Έ ν  τού- 
τοις, τό «θέατρο των Εθνών» άρχισε λαμπρά 
τήν καρριέρα του μέ το «Μπερλίνερ Άνσάμπλ» καί 
τόν «Γκαλιλέο Γκαλιλέϊ» του άείμνηστου Μπέρ- 
τολτ Μπρέχτ.Πρόκειχαι γιά ένα έργο ιδεών, άρκετά 
παράξενο καί λιγάκι διφορούμενο, όπως είναι όλα 
τά πραγματικά μεγάλα έργα. Βλέπουμε τόν σοφό 
νά υπερασπίζεται, μπροστά στους σχολαστικούς 
(που έπικαλούνται τή Βίβλο καί τόν ’Αριστοτέ
λη καί άρνούνται πεισματικά νά κοιτάξουν μέσα 
άπ’ τό τηλεσκόπιο του Γαλιλαίου) τις θεωρίες που 
θά γκρεμίσουν τόν έγωκεντρισμό της Εκκλησίας 
καί τών Δυνατών αυτής τής γής. Μπροστά, όμως, 
στις άπειλές τής 'Ίερας Εξέτασης, θά άπαρνη- 
θεΐ τις  επιστημονικές του πεποιθήσεις. Γιατί; ΟΙ 
μαθητές του θά θελήσουν, άργότερα, νά βρουν 
ευγενικά κίνητρα σ ’ αΰτή τήν συμπεριφορά, αλλά 
ό Γαλιλαίος, τους διαψευδει. Άπλούστατα, φοβή
θηκε. Αγαπάει τή ζωή, άγαπάει τήν άνεση του. 
"Αν καί συνεχίζει στά κρυφά τή δουλειά του, έχει 
συνείδηση τής δειλίας ταυ. "Ενας χτυπητός διά
λογος, στη μέση του έργου, δίνει άρκετά τόν τόνο. 
«'Αλλοίμονο στον τόπο πού δέν έχει πιά ήρωες» φω
νάζει ένας άπ; τους μαθητές Ίού .Γαλιλαίου άτο- 
γοητευμένΓς άπ* τήν συμπεριφορά του δασκάλου 
του. « Αλλοίμονο σ τ;ν  τόπο πού έχει άνάγκη άπό 
ήρωες» άπαντά ό Γαλιλαίος.

Τό έργο είχε πολλήν επιτυχία στο Παρίσι μ* όλο 
πού δέν γινόταν πάντα κατανοητό. Πρέπει νά πού
με πώς τό Παρίσι έχει χάσει λιγάκι τη συνήθεια 
του θεάτρου Ιδεών, καί κυρίως όταν, σ ’ αύτό 
προστίθεται καί ή δυσκολία τής γλώσσας. *Εξ άλ
λου, ό Μπρέχτ, στόν Γαλιλαίο του, φαίνεται ότι 
πήρε ύπ’ όψη του μερικές άπό τις αισθητικές θε
ωρίες του Λούκατς πού ζητάει άπό τούς προοδευ
τικούς συγγραφείς νά είναι λιγότερο δειλοί μπρο

στά στις Ιδεολογικές διαμάχες. "Οπως είχαν κά
νει ό Σαίξπηρ, ό Σ ίλλερ, ό Μπαλζάκ, ό Τολστόί, 
ό Μτοστογιέφσκυ δέν πρέπει νά φοβάται κανείς 
νά δανείσει Ιδέες σέ πρόσωπα του θε.άτρσυ ή του 
μυθιστορήματος, άρκεί αυτές ο ΐ ιδέες νά άποκρυ- 
σταλλώνονται σέ τύπους δηλαδή νά είναι ζωντα
νές, όργανική έπέκταση τών άνθρώπινων όντων μέ 
σάρκα καί αίμα.

Τό θέατρο «Μπόχουμ» του Δυτικού Βερολίνου 
θέλησε έπίσης νά άποδώσει φόρο τιμής στόν 
Μπρέχτ έπα\*χλαμβάνοντας το περίφημο έργο του 
«Ή όπερα τής πεντάρας». Πολλοί θίασοι προερ
χόμενοι άπό κάθε γωνιά τού κόσμου μπή καν στο 
πρόγραμμα γιά τούς προσεχείς μήνες, θ ά  μας 
δοθεί ή ευκαιρία νά ξαναμιλήσουμε γι αυτούς.

Δέν υπήρξε κανένα πραγματικά λογοτεχνικό γε
γονός αύτό τόν τελευταίο καιρό γιατί, βέβαια, 
δύσκολα θά μπορούσαμε νά πάρουμε γιά τέτοιο 
τό αύτοκινητιστικό δυστύχημα τής νεαρής Φραν- 
σουάζ Σαγκάν, πού κράτησε σέ άγωνία γιά πολ
λές μέρες ένα πλατύ κοινό. Ή  Φρανσουάζ Σ αγ- 
κάν τό ίδιο όπως καί ή Μπριζίτ Μπαρντό στΞν κι
νηματογράφο, είναι ένα είδος Ιερού τέρατος. Αυ
τές ο ΐ νέες καί όμορφες κσπέλλες (ή πρώτη έχει 
αναμφισβήτητα πολύ περισσότερο ταλέντο άπό τη 
δεύτερη) θαμπώνουν όχι μόνο χάρη στόν σημαντι
κό άριθμό έκατομμυρίων πού κερδίζουν, άλλά ε
πίσης καί κυρίως χάρη στήν ίσως άρκετά άκριβή 
εικόνα πού δίνουν μιας γενιάς, απλοϊκής, άπογοη- 
τευμένης, άρκετά κυνικής στήν επιφάνεια, άλλά πού 
διατηρεί έ\α είδος -νοσταλγίας γιά τήν άγνότητα 
μέσα στήν ίδια τήν καρδιά τού κυνισμού της. " Ε 
να άλλο στοιχείο τής επιτυχίας τους, κοντά στά 
πιο πάνω είναι καί ή έντονη διαφήφιση πού τούς 
γίνεται.

"Ενα βιβλίο που όλος ό κόσμος μιλάει γι αύτό 
αυτή τή στιγμή, είναι τό μυθιστόρημα «Ούκ έπ’ 
άρτω ζήσεται μόνον άνθρωπος», έκδοση Ζυγιάρ, 
τού σοβιετικού συγγραφέα Ντουντίντζεφ. Ά ρκετά 
μέτριο άπό καθαρά λογοτεχνική άποψη, αύτό τό βι
βλίο είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον γιατί ξεσκεπάζει 
τις σύγχρονες ά\ τι θέσεις τής σοβιετικής κοινωνίας 
(ό Μάο Τσέ Τούγκ έχει κάνει τελευταία μιά ένδια- 
φέρουσα διάκριση άνάμεσα σέ ταξικούς άνταγω- 
νισμούς καί σέ άντιθέσείς μέσα στις χώρες που 
οικοδομούν τόν σοσιαλισμό). Βλέπουμε τίμιους 
δ η  μ ί ο υ ρ γ ο ύ ς  καί άγωνιστές νά προσ
κρούουν στ~»ν εγκληματικό έγωισμό τών άνθρω
π ο ί πού κατέχουν τά πόστα καί πού υπερασπί
ζονται βάναυσα τά προνόμιά τους. Φαίνεται ότι 
σ ’ έναν κόσμο όπου ή λιθίνη εποχή συνυπάρχει 
κατά κάποιο τρόπο, μέ τόν αίώνα τού άτόμου καί 
τού σοσιαλισμού, ό άνθρωπος θά πρέπει νά πα- 
λαίψει ακόμα πολύν καιρό, γιά νά κερδίσει τήν 
καθυστέρηση τής συνείδησης του σέ σχέση μέ τά 
μέσα πού διαθέτει γιά τήν πραγματοποίηση τών 
πιο ευγενικών Ιδεωδών.

Ά ς  άναφέρουμε, τέλος ότι τό φιλμ τού Ντάσσεν 
«Αύτος πού έπρεπε νά πεθάνει» άπό τό « 'Ο Χριστός 
ξανασταυρώνετοα» τού Καζαντζάκη, διαλεχτήκε
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για νά Αντιπροσωπεύσει τή Γαλλία στό Διεθνές 
φεστιβάλ των Κ αννών. Αύτό τό γεγονός μάς 6- 
δηγεΐ στις παλιές μας κουβέντες γιά τον κοσμο
πολιτισμό. 'Εδώ  έχουμε ένα φιλμ βγαλμένο άπό 
ένα μυθιστόρημα ένός μεγάλου 'Έλληνα συγγρα
φέα, γυρισμένο άπό έναν ’Αμερικανό σκηνοθέτη 
καί παιγμένο, έν μέρει, άπό Γάλλους ήθοποιούς. 
Elvoci αυτό ένα κοσμοπολίτικο έργο; Δέν είδα ά- 
κόμα τό φιλμ καί είναι πιθανόν ή έλληνική ευαι

σθησία νά τσαλακώνεται σέ μερικές λεπτομέρειες.θά 
ήταν, βέβαια, πολύ καλύτερα νά γινόταν ένα έλ- 
ληνικό έργο σκηνοθετημένο καί παιγμένο μόνο, ά
πό ~Ελληνες. Αυτό δέν είναι όμως άκόμα δυνατό. 
Πρέπει νά κοτταδιχάσουμε ωστόσο τό έργο; Οχι, 
δέν τό πιστεύω. Γιατί υπηρετεί γενναιόφρονες ι
δέες, που έχουν άξια καί πέρα άπό τά στενά έ- 
θνικά όρια. "Οχι- γιατί άν Ακολούθησε πιστά τό 
βιβλίο, τείνει στην παγκοσμιότητα ένός νέου 
ούμανισμοΟ πού άρχίζει νά παίρνει μορφή.

Α Ν Τ Ρ Ε Λ Γ  Κ Ε Δ Ρ Ο Σ

Σ Ο Β Ι Ε Τ Ι Κ Η  ΕΝΩΣΗ 

Η ΕΚ Θ ΕΣΗ  ΤΟΥ Π ΙΚΑ ΣΣΟ  ΣΤΗ  ΜΟΣΧΑ

Πριν λίγους μήνες ο ί καλλιτεχνικοί κύκλοι τής 
Μόσχας γιόρΓασοτν τά 75  χρόνια τού Πικάσσο. 
Μιά βραδιά, Αφιερώθηκε οτάν ποτγκόσμιας φήμης 
καλλιτέχνη, όργανωμένη Από τό τμήμα «Φίλων τής 
Γαλλικής Επιστήμης καί Πολιτισμού» τής ΒΟ Κ  Σ 
καί τήν Α καδημία Τεχνών τής Ε Σ  Σ Δ . Μίλησοτν 
γιά τήν τέχνη τού Πικάσσο ό συγγραφέας Ή λίας 
Έρενμπουργκ, ο ί καλλιτέχνες Μαρτυρός Σ αρ:άν 
καί Μπόρις Γιόγχανσον, ό σκηνοθέτης τού κινη
ματογράφου ΣεργκέΧ Γιούτκεβιτς καί ό τεχνο
κρίτης Ά ντρέί Τσεγκοντάγιεφ. ‘Ο πρύτανις τήν 
σοβιετών γλυπτών Σ ερ  γκέϊ Κονένκωφ διάβασε 
ένα μήνυμα τού Πικάσσο. Ά πό τούς παρευρισκό- 
μενους στη γιορτή στάλθηκε χαιρετιστήριο τηλε
γράφημα στον καλλιτέχνη καί ή γιορτή τελείωσε 
;μέ τήν προβολή τής ταινίας τού Κλουζώ, «Τό μυ- 
\στικό του Πικάσσο».

Σ το Μουσείο Καλών Τεχνών τής Μόσχας Πού- 
σκιν καί Αργότερα στο Έ ρμιτάζ τού Λέν γκραντ, 
έγινε έκθεση πού περιλάμβανε ενενήντα περίπου 
έργα ·χθύ Πικάσσο —πίνακες, σχέδια, λιθογραφίες, 
άφίσες καί κεραμική.

Στήν έκθεση ό  Πικάσσο έστειλε 37 πίνακες 
καί σχέδια. Τά άλλα έργα τά δάνεισαν τά μου

σεία τής Μόσχας καί τού Λένινγκραντ καθώς κοτί 
ιδιώτες συλλέκτες.

Π:ό κάτω δημοσιεύουμε τό μήνυμα ιού Πικάσ
σο, κ* ένα Απόσπασμα Από συνέντευξη του Πικάσ
σο μέ τό Γάλλο δημοσιογράφο Ζάν - Πιέρ Σαλ- 
τάν.

ΜΥΝΗίΜΑ ΑΠ’ ΤΟΝ Π Ι Κ Α Σ Σ Ο
Τούτα τά λόγια άς φέρουν σ ' όλους τη φιλία 

τού Πικάσσο!
Έ δ ώ  καί πολύν καιρό είπα πώς ήρθα στον κομ

μουνισμό, όπως ένας άνθρωπος πηγαίνει σέ μιά 
πηγή καί πώς όλο μου τό έργο μέ όδήγησε σ* 
αυτόν.

Πικάσσο Σχέδιο
( Άπό τήν έκθεση στη Μόσχα)

Είμαι ευχαριστημένος πού μαθαίνω πώς ανοί
γει στη Μόσχα έκθεση Π κ άσσο γ ιά  τό πλατύ κοι
νό καί πώς περιλαμβάνοντοσ καί μερικά τελευ
ταία μου έργα.

Συχνά έλαβα μυνήματα Από τή Σοβιετική " Ε 
νωση —μερικά ήταν Από ζωγράφους— πού μέ συγ
κίνησαν βαθιά, καί τώρα .βρίσκω τήν εύκαιρία 
νά έκφράσω τή συμπάθεια μου γιά τούς ζωγρά
φους αυτούς.

Λυπάμαι πού δέν μπορώ νά βρίσκομαι Ανάμε
σα σας. 'Ελπίζω πώς μιά μέρα θα μπορέσω νά 
κάνω αυτό τό ωραίο Αδελφικό ταξίδι που τώρα 
πρέπει νά ζητήσω Απ’ τούς πίνακες μου νά κάνουν 
γιά λογαριασμό μου.
Κάννες, ΐ!7  τού Ό χτώβρη, 1956 .

Ο  Π Ι Κ Α Σ Σ Ο
ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε Κ Θ Ε Σ Η  ΤΟΥ

(Απόσπασμα Από συνέντευξή του Ιμέ τό Ζ άν-Π .έρ
Σαλτόεν)

Αφού πήρα τις φωνογραφίες, κάτσαμε νά κου
βεντιάσουμε λινόκι.

Ό  Πικάσσο μιλάει, κι όλα τά χαλίκια τής Ι 
σπανικής γλώσσας νομίζεις πώς κατρακυλάν στο 
λαρύγκ·! του. Χειρονομεί, υπογραμμίζοντας μ’ ένα 
σινιόλο, μ' ένα κυμαησμό τού χεριού μιάν ιδέα 
ή μιά φράση.

«Είμαι ευτυχισμένος* ώ ναί, είμαι πολύ ευτυ
χισμένος γ ια  τήν Απόφαση αύτή να κάνουν έκθε
ση τής δουλειάς μου στη Μόσχα. Σκεφτόμουν 
πώς κάποια μέρα, ίσως νά δείχνονταν οι πίνα
κες μου στήν Ε . Σ . Σ .Δ. κ α ί... νά λοιπόν τώρα 
πού έγινε... είναι μεγάλη Ικ€τνοποίηση».
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Ή  φωνή είναι ήρεμη, μαλακιά σχεδόν. Τό πρό
σωπο γαλήνιο.

«Είμαι πολύ ευτυχισμένος. Ξέρεττε, λέγονταν 
■ πολλά πράγματα, πολλά πράγματα γιά μένα και 
τή ζωγραφική μου. \Αύτό μ* έκανε νά υποφέρω».

Κανένα σύννεφο δέ σκιάζει τά μαύρα μάτια* 
ούτε ένα ίχνος πικρίας στη ζεστή φωνή.

«—Μ* έκανε νά υποφέρω... Καί ποτέ δέ δια- 
μαρτυρήθηκα. Μεγάλη Ικανοποίηση αύτή ή έκ
θεση στή Μόσχα».

Ό  Πικάσσο στοςματάει. Ρίχνει λίγους σπόρους 
πού κρατάει στή φούχτα του στά περιστέρια.

«θά ξέρετε μάλλον πώς ή έκθεση στή Μόσχα 
ύφείλεται σε πρωτοβουλία των Φίλων της Γαλλι
κής Επιστήμης καί Πολιτισμού στήν Ε . Σ . Σ . Δ .  
καί στο Γαλλοσοβιετιχό... Τό ξέρετε, έτσι δέν εί
να ι; Ω ρα ία  πρωτοβουλία... Κ ’ είναι ένδιαφέρον 
πώς ό πρόεδρος των Φίλων της Γαλλικής Επ ιστή
μης καί Πολιτισμού είναι ό  ‘ Ηλίας "Ερενμπουργκ, 
παλιός φίλος... έχουμε .μιά φιλία πού κρατάει 
έκατό χρόνια!»

Ό  Πικάσσο ξεσπάει σ* ένα γέλιο σά βρουχητό.
«Ν αι, ναί, άρχίζει τουλάχιστον άπ* τα <1*9115. 

Κι αύτό μάς κάνει σχεδόν έκατό χρόνια! Ρωτά
τε τ ί κομμάτια θά παρουσιάσω στή Μόσχα; Ε ί
κοσι ένιά πίνακες, τούς ίδιους πού πήγαν στό Μι
λάνο καί τή Ρώμη.. Είναι ή συνηθισμένη συλλο
γή, δέν υπάρχουν κόλπα! "Αλλα νά στέλνεις έδώ 
κι άλλα άλλου. Παντού τά  Ιδια ! "Εστειλα μιά συλ
λογή πινάκων, θ ά  υπάρχουν άκόμα τά έργα πού εύ- 
ρίσκονται στά σοβιετικά μουσεία—είναι καμιά πενην
τάρια. Αύτά έχουν γίνει πριν άπό τό 1914 . Μ* έ- 
κεϊνα που στέλνω, -βρίσκονται τώρα στό δρό
μο -  τό πανόραμα θά είναι πλήρες. Είνοα καλά έ
τσι».

1Η φωνή του παίρνει ένα λυπημένο πόνο:
«θά τό 'θελα πολύ νά πάω στή Μόσχα, θ ά  ή

ταν μεγάλη ευχαρίστηση γ ιά  μένα —θά μ* έκανε 
ευτυχισμένο, πολύ ευτυχισμένο. 'Αλλά πραγμα
τικ ά  δέν μπορώ νά πάω. "Εχω τόση πολλή δου
λειά νά κάνω, έναν τεράστιο όγκο δουλειάς...»

Ή  φωνή τρεμίζει.
«Πρέπει νά δουλέψω σκληρά, σκληρά, λυπάμαι 

πάρα πολύ... δέν μπορείτε νά καταλάβετε τή στε
νοχώρια μου!»

Η ΕΡΕΥ Ν Α  Γ ΙΑ  ΤΟ Φ Ε Σ Τ ΙΒ Α Λ

(Σ υνέχεια  άπ’ τή σελίδα 4 3 9 )

είναι τόσο -ποικίλα), τή Ρόδο, τή Σαντο
ρίνη, τή Σύρα, τήν Κέρκυρα, τή Μακεδο
νία, τήν ’Αττική, τή Θεσσαλία κτλ. Έ κεϊ, 
ένώ τό σερβίρισμα θά γίνεται άπό άγό- 
,ρια καί κορίτσια μέ τοπικές ένδυμασίες, 
μέσα σ’ ένα περιβάλλον τοπικό μέ τοπική 
μουσική, θά γνωρίζει κανείς τό κρασί, τό 
τυρί καί τήν κουζίνα του τόπου. Ό  τουρί
στας θά λάτρευε αύτό τον νεοτερισμό, και 
τό έλληνικό κοινό θά πήγαινε ν’ ακούσει 
τήν τοπική του μουσική, τον Κρητικό ή 
τον Καλαματιανό.

"Ας εύχηθουμε, πόνου σ’ αύτή τή βάση, 
καλή έπιτυχία στό Φεστιβάλ του 57 καί, 
μέ μιά καλή προπαρασκευή, πλήρηι επιτυ
χία στό Φεστιβάλ του 58.

Μέ τήν έλπίδα αύτή, σάς παρακαλώ Κύ
ριε Διευθυντά, νά δεχτείτε τήν έκφραση 
των ξεχωριστών μου αισθημάτων.

A n d re  S ilh o n n e t  
’Ακαδημίας 77 — ’Αθήνα

Β ΙΒ Λ ΙΑ  - Π Ε Ρ ΙΟ Δ ΙΚ Α

Γ ι ά ν ν η  Κ ο ρ δ ά τ ο υ :  Ισ τ ο ρ ία  της 
Νεωτέρας ‘ Ελλάδας. "Ε κδ. 20ός Αιώνας. Τεύχη 
1— 6 .

Μ α ν ώ λ η  Χ α λ β α τ ζ ά κ η  : Καζαν-
τζάκης καί Ντοστογιέφσκι. Μελέτη. ’Αλεξάνδρεια, 
1957 .

Χ ρ .  ι Ε ύ ε λ π ί δ η :  Πολιτισμός καί Πολι
τισμοί. Β ιβλιοπωλεϊον ‘ Εστίας. Αθήνα. 1956 .

ιΝ. Κ α ζ α ν τ ζ ά κ η :  Ταξιδεύοντας — 
‘ Ισπανία. «Δίφρος».

" Α λ κ ή  Π α π α κ ώ σ τ α :  ‘ Η οικουμενι
κή διακήρυξη των δικαιωμάτων του άνθρώπου.

Ε Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Η Σ Ε
ΜΠΕΡΤΟΛΤ ΜΠΡΕΧΤ

0 ΚΑΥΚΑΣΙΑΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ Μ ΚΙΜΟΑΙΑΣ
ΘΕΑΤΡΟ

ΕΚΔΟΣΗ  Ε .  Τ.

ΐΠωλεΐται σ’ όλα τά βιβλιοπωλεία
Κεντρική πώληση στά γραφεία μας Γαμβέττα 6  — Γ ' όροφος Γραφ. 6
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Π ί ν δ α ρ ο υ  Μ π ρ ε δ ή μ α :  Παιδιά
ΤοΟ ΑΙώνα. «Δίφρος».

Κ ό σ τ α  Κ ο τ ζ ι ά :  ‘Ο Καττνισμένος
ΟΟρανός. Μυθιστόρημα. Αθήνα, 1957 .

Ν ί κ ο υ  Π α π α π ε ρ ι κ λ ή :  Γκιαούρ. 
Μυθιστόρημα. Αθήνα, Δ)μβρΐος 1956.

Γ α λ ά τ ε ι α ς  Κ α ζ α ν χ ζ ά κ η :  •'Αν
θρωποι καί υπεράνθρωποι. Μυθιστόρημα. Έ κ δ . Πυ
ξίδα. Αθήνα, 1956 .

Χ ρ ή \ σ τ ο υ  Λ ε β ά ν τ α  : Πορεία κόν
τρα  στον Τυφώνα. 'Αφήγημα. 'Αλεξάνδρεια, 1956 .

Γ ι ώ ρ γ η  Χ α λ α τ σ ά :  Διηγήματα. ’Α
θήνα, 1956.

Ϊ Ι  Π α λ α ΐ ο λ ό γ ο υ : * Η  Ρωσία δπως 
τήν είδα. Έ κ δ . ’ Ινστιτούτού ’Αθηνών. 'Αθήνα. 
1956 .

Μ ε ν έ λ α ο υ  Λ ο υ ν τ έ μ η :  “Έκσταση. 
Μυθιστόρημα. Β '  έκδ. «Μίνωας».

Μ ε ν έ λ α ο υ  Λ ο υ ν τ έ μ η :  Καληνύ
χτα ζωή. Β '  έκδ. «Κέδρος».

Α. Π α ν σ έ λ η ν ο υ :  Μέρες άπό τή ζωή
μας, “Αθήνα, 1957.

Μ ι κ έ τ τ α ς  Ά  6 έ ρ ω  φ. Τζώφ καί άλ
λ α  διηγήματα. “Αθήνα.

Σ τ ά θ η  *Α λ η μ ί σ η :  Καρτερώντας
τήν "Ανοιξη. «Δίφρος».

Γ ι ά ν ν η  Μ π ε ν έ κ ο υ : 'Ηπειρωτικά διη
γήματα.

Ν ί κ ο υ  Μ ό σ χ ο υ :  Χαρούμενη στράτα.
Μυθιστόρημα. Έ κ δ . «Μέλισσου*. ’Αθήνα, 1956 . 
Θ ΕΑ ΤΡΟ

Λ ο υ κ ή  ’Α κ ρ ί τ α :  "Ομηροι. Τραγωδία.
"Αθήνα, 1956 .

ΠΟΙΗ ΣΗ

Κ ώ σ τ α  Β ά  ρ  ν α  λ η : Τά Ποιητικά. Έ κ δ. 
«Κέδρος». “Αθήνα, 1*956.

Γ ι ά ν ν η  Ρ ί τ σ ο υ :  Ό  Επιτάφιος. Β '
έχδ. — Ή  Σονάτα του Σεληνόφωτος, «Κέδρος» 
’ Αθήνα, »1956.—Άποχοπρετιαμός, «Κέδρος», 1957 , 
— Χρονικό, «Δίφρος» 1»957.

IN ι κ η φ. Β  ρ  ε  τ  τ ά  κ ο^υ : ‘Ο Χρόνος
καί τό Ποτάμι. Ποιήματα 1952—1 9 5 6 . «Δίφρος». 
’Αθήνα, 1956 .

Ζ ω ή ς  Κ α ρ έ λ λ η :  ’Αντιθέσεις, «Δί
φρος», 1957 .

Τ ί λ λ α ς  Μ π α  λ ή : Έλεγεΐες. ’Αθήνα,
1 9 5 7 .

Ά  ν δ  ρ έ α Κ α ρ α ν τ ώ ν η : »  Ω ροσκό
πιο, «Δίφρος», 1957 .

Χ ρ .  Μ α ν έ ν τ α :  Ε κ α τ ό  τριάντα χρόνια. 
Ποιήματα. 1956 .

JE ύ  γ ί  ν ί α  ς  Π α λ α ι ο λ ό γ ο υ  — Π ε 
τ ρ ώ ν  δ α : Ίχντάα. “Αλεξάνδρεια, 1Θ56.

•‘Η λ ί α  Τ ά ν τ η :  Φλόγα καί νιάτα. Άθή>- 
ναι, 1956 .

Γ ι ά ν ν η  Κ ο ρ φ ι ά τ η :  Περίμενέ με 
μάνα. Κέρκυρος 1*956.

Τ ά σ ο υ  Ζ ε ρ β ο ύ :  '<Η πορεία των ίσκιων. 
Ποιήματα. Πειραιάς, *1956.

Π α ν α γ ή  Λ ε υ κ α δ ί τ η :  Τραγούδια 
καί μοιρολόγια. Αθήνα, 1956 .

Ν ί τ σ α ς  Π α π α ζ α χ α ρ ί ο υ  — Μ ώ
ρ α  ΐ  τ η : Μετά τή σιωπή- Μαυρίδης.

Θ α ν ά σ η  Κ ω σ τ α β ά ρ α :  “Αναζήτηση.
'Αθήνα, 1956 .

Θ α ν ά σ η  Κ ω σ τ α β ά ρ α :  'Αναβίωση. 
ΆΟήια, 1957 .

Δ . Χ ο υ ρ μ ο ύ ζ η :  Δρόμος του καλοκαι
ριού. «Δίφρος». 'Αθήνα, 1956 .

Μ α ρ ί α ς  Κ ε σ ί σ η : Καλημέρα άνθρω
ποι. Ποιήμοττα. Έ κ δ . «“ Ιαμβος». ’Αθήνα, 1956 .

Ν ί κ ο υ  Κ ο ν τ ο ύ :  g l o c k  π3ιΠμάτων. 
1956 .

Γ . Κ;. Σ τ α μ π ο λ ή : ‘Ο υψηλός διάλο
γος. ’Αθήνα, 1 9 5 6 .

Σ τ α ύ ρ ο υ  Β α β ο ό ρ η :  Σημειώσεις
για έναν άνθρωπο πού πέθανε. «Δέλτος». 'Αθή
να, 1956 .

«“Α ν θ ο λ ο γ ί α  Μ ε τ α π ο λ ε μ ι κ ώ ν  
π ο ι η τ ώ ν». Επιμέλεια Ν. Γιωργούδη — Κ. 
Γεννατά. 'Αθήνα, 1957 .

Τ ά σ ο υ  Σ π υ ρ ό π ο υ λ ο υ :  Σ υρματό-
πλεγμα. ’Αθήνα, 1957 .
ΔΙΑΦΟΡΑ

Κ α λ λ ι τ ε χ ν ι κ ή  Χ ο ρ ω δ ί α  Τ ρ ι 
κ ά λ ω ν .  Τρίκαλα.

Μ ΕΤΑ Φ ΡΑ Σ ΕΙ Σ

Ά  λ. Φ α ν τ έ  γ ΐ ε φ :  Ή  νέα φρουρά. 2 τό
μοι, μυθιστόρημα. Έ κ δ . Τυποεκδστική. ’Αθήνα, 
1956 .

' Α κ α δ η μ ί α  Ε π ι σ τ η μ ώ ν  τ ή ς  
Ε Σ  Σ Δ : θεωρία τού Ισ τορικού  ’Υλισμού. Έ κ δ . 
Τυποεκδοτική. ’’Αθήνα, 1956 .

Φ ρ. Έ  ν γ  κ ε λ ς  : Φιλοσοφία ( “Αντί - Ντού-
ρ ιγ κ ). Έ κ δ . Τυποεκδοτική. ’Αθήνα, 1957 .

Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Α

Π α ι δ ε ί α  κ α ί  Ζ ω ή .  Δ)ντής Σ . Πα- 
πανούτσος. Άθήναι. Ά ρ . 5 4 )1 9 5 6 .

Ό  Π α ν .  Άθήναι. Ά ρ . 2 6 7 —2 6 6 . Άφίερω* 
μα στον Γ. Κοτζιούλα.

Π υ ρ σ ό ς .  Δ)ντής Π. Άμπατζής. Πόλη. Ά ρ . 
2 4 )1 9 5 6 .

‘Ί  λ ι σ  σ  ό ς . Δ)ντής Κ . Μελισσαρόπουλος. 
Άθήναι. Ά ρ . 1—4 ) 1 ‘956.

Π α ρ ν α σ σ ό ς .  Δ)γτής Α. Πρωτοπαππάς. 
Λευκωσία. Ά ρ . 6—7 )ιΐ!956.

Σ κ ο υ φ ά ς .  Δ)ντής Τ . -Βαφιας. Ά ρ τ α . Ά ρ . 
6 )1 9 5 6 . Αφιέρωμα στόν Κοτζιούλα.

Ε λ λ η ν ι κ ά  θ έ μ α τ α .  Άθήναι. Ά ρ . 
7—β ) 1 956 .

Π ν ε υ μ α τ ι κ ή  Π ο ρ ε ί α .  Δ)ντής Δημ. 
Γισπράχος. Πειροαεύς. Ά ρ . 1 7 )1 9 5 6 .

Χ> Λ ο γ ο τ έ χ ν η ς .  Δ)ντής Σ . Χστζημΐ- 
χελάκης. Άθήναι. Ά ρ . 5 )1 9 5 6 .

‘ Ε π τ α ν η σ ι α κ ά  Φ ύ λ λ α .  Δ)ντής Ντ. 
Κονόμος. Αθήνα. Ά ρ . V — 2)11*956 (περιοδ. Γ ' ) .

Ε λ λ η ν ι σ μ ό ς  Α μ ε ρ ι κ ή ς .  Δ)ντής 
Μίλλυ Ε . Μουργινάκη. Ν. Ύόρκη. Ά ρ . 6 5 )1 9 5 6 .

' Η π ε ι ρ ω τ ι κ ή  Ε σ τ ί α .  Έκυκλοφό- 
ρησε τό 56ον τεύχος μέ τό όποιο κλείνει ό Ε ' 
τόμος (1 0 6 4  σελίδες, 160  συγγραφείς). ’ Ιωάννι
να. Δ )ντα ί: Μ. X. Μόνος — Δημοσθ. Κόκκινος.

" Ε λ λ η ν ι κ ά  θ έ μ α τ α .  Άθήναι. Δ)ντης 
Δαμ. .Στρουμπουλής. Ά ρ . 9—ΙΌ.
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Α Λ Λ Η Λ Ο ΓΡ Α Φ ΙΑ

—. Β ο τ  σ · Δ ρ ο σ ι ά .  Μόνος σας τό 
γράφετε: Βιασύνη και άνυπομονησία. Καί κά
τι άκόμα, πολλές «ήχηρές» λέξεις : «τώρα
πρέπει /  τα όνειρα της έλπίδας /  να γίνου\ε δρά
ση της δύναμης». Δέν πρέπει νά ικανοποιούν και 
σάς, έτσι δέν είναι; "Επειτα οΐ μυώνες λέγονται 
μούσκουλα. Μούσκλια, άν δέν κάνουμε λάθος εΐ- 
>αι τά 6ρύα, αυτό τό πράσινο χνούδι πού βλέ
πουμε στις μάντρες καί στά κεραμίδια. — Σ . 
Δ η μ. Είναι γεγονός ότι έχετε κάτι νά πείτε, άλ
λα δέν έχετε δρει άκόμη τόν τρόπο νά έκφράζε- 
σθε σωστά. Τά ποιήματά σας είναι πολύ αναλυ
τικά, πράγμα πού τά κάνει νά ποερουσιάζουν πολ
λές πεζολογίες. — Λ. θ  ε ο  δ. κρατάμε τόν «Πύρ
γο τής Βαβέλ». — Α. Β ο υ γ .  "Εχετε πολύ λά
θος. Δέν άλλάχτηκε άπολύτως τίποτε. ‘Ό σ ο γιά 
τό άλλο πού στείλατε, έ, όχι, αγαπητέ μου. — 
Ζ. Δ α ρ. Σ τεϊλτε μας κάτι κοελύτερο. — Δ. 
Κ ο υ λ. Τά ποιήματά σας είναι πολύ «λίγα». 
Ναι, ή πυκνότητα κι ή λακωνικότητα, σύμφωνοι. 
Ό χ ι όμως κ* έτσι! — Γ. Μ π ε. Τό «Καί στήν 
Πέτρα» κάπως πεζολογικό. Τά άλλα δυό επίσης 
υστερούν. Μην άφήνετε τή συγκίνησή σας νά σάς 
παρασύρει. — Λ. Γ ε ρ. Τό ποίημά σας δέν είναι 
στό ύψος των προθέσεων του. —- Σ π. Π α ν τ ζ. 
Περιμένουμε άπό σάς κάτι πιο καλό άπ’ την «Ευ
τυχία» καί τό «"Ενα παιδάκι». — X. ‘Υ φ α ν τ .  
Τόσο ή «‘Υφάντρα» όσο καί τό «Γιά σένα, Κύπρο 
μας» είναι πολύ θεματογραφικά κι άναλυτικά.*Υ
πάρχουν βέβαια ορισμένοι στίχοι καλύτεροι άπ' 
τούς άλλους, άλλά κι αυτών ή ποιότητα είναι 
χαμηλή. — Δ. Μ π ο τ σ .  Τό ποίημά σας είναι 
κάπως στρογγυλεμένο, άλλά παραμένει σ* ένα 

ό χ ι  υψηλό άπό άποψη έντασης επίπεδο. — Π. 
Τ σ ι , τ σ .  Κρατούμε τό « Σ * οτύτό τόν τόπο». — 
Ν ι κ .  Κ α μ π .  Σ ά  σύλληψη τό «Ψάρι» σας ε ί

ναι καλό. Κάνετέ το έκφραστικά εναργέστερο, ά- 
ποφεύγοντας τά «είχε π ε τ  ά ξ ε ι ή έλπίδα νά 
πέταγε τό σώμα του». ‘Επίσης τά βράγχια τού 
ψαριού λέγονται σπάραχνα. Σπάργανα, όπως ξέ
ρετε, είναι τά πανιά κι ο ί φασκιές πού τυλίγουν 
τά μωρά. Μην πειράξετε τό τελευταίο τετράστιχο.

Δ. Φ ι λ. Πραγματικά νομίζετε πώς μ»ά μάνα 
πού θρηνεί τό χαμό τού παιδιού της μπορεί νά 
περιγράφει τά ασβήμαιά της όπως: «τό φαγητό 
πού θ’ άγνοήσει /  πάνω στό τραπέζι /  μάταια 
θ’ άγωνίζεται /  νά κρατήσει τή ζέστα του». Και 
τ ' άλλα σας ποιήματα είναι άκόμη άνώριμα. 
Προσέχετε έπίσης τήν όρθογραφία σας. — Β α α .  
Κ ο ύ λ η. 'Εσείς έχετε γράψει τόσα ωραία 
πράγματα. « Ό  δρόμος των στιγμών» είναι άνο- 
λοκλήρωτο. Στείλτε μας κάτι καλύτερο. — Λ α 
κ η Ρ ο υ μ.. Ή  προσπάθεια σας δυστυχώς δέν 
είναι επιτυχημένη. *Η ποίηση, όπως ξέρετε, είναι 
κάτι περισσσότερο άπό μιότν άπλή παράθεση γε
γονότων πού τά ξέρουν όλοι. — X α ρ. Λ υ κ. 
Αποστολή τής «Ε . Τ.» είναι ή καλλιέργεια τού 
έλληνικού κοινού καί ή έξυπηρέτηση τής Τέχνης 
καί μόνο. Δυστυχώς τά ποιήματά σας είναι ά- 
δόκιμα. Τά «ήδονοστάλαχτα ρόδα», «τ’ άνωφέ- 
λευτο φαρμάκι τής όργής», τ> «μαργαριταρένιο 
τρέξιμο» κ. ο. χ. είναι πράγματα πού ζημιώνουν 
τήν ποίηση. Τό « Σ έ  θυμάμαι» είναι κάπως κα
λύτερο, άλλά κι αυτό δέν προχωράει πολύ. — 
Ο. Α. Σ ο υ σ α μ. Γιά τά παλιά ποιήματα πού 
μάς λέτε πρέπει νά σάς άπαντήσαμε. Σ τά  τω
ρινά φαίνεται πώς έχετε μια σατιρική διάθεση 
πού παρουσιάζεται άρχετά άρτιωμένη στό «Νά- 
οαι κοελά κυρ-γάϊδαρε». Τ* άλλα δέν έχουν δρεί 
άκόμα τό σωστό τους προσανατολισμό. — Ή  λ. 
Τ α ν τ. θ ά  τό θέλαμε πάρα πολύ, άλλά δέν νο
μίζουμε πώς τό ποίημα είναι ολοκληρωμένο. — 
Ν. Σ α  ρ ρ ή. Ευχαριστώ πολύ. Εύχομοπ. τό ΐδιο 
γιά σάς. Ά  ν δ  ρ. Ά  ν δ ρ. ‘ Η μετάφραση τού 
ποιήματος τού Πούσκιν δέν είναι άπολύτως έπι- 
τυχής. Λ. χ. «Τά στεγνωτήρια έξοετμιζόμενα» και 
άλλα άνάλογα, είναι πράγματα πού ζημιώνουν.— 
Κ. Κ α τ σ. Τό «γράμμα ένός σκοπού» θυμίζει 
πολύ τό «Λοχία» κάποιου άλλου ποιήματος, χω
ρίς άλλωστε νά έχει καί τις άρετές έκείνου. — 
Τ ο κ. Κ ύ π ρ ο ς .  Τό Γράμμα μιάς μάνας είναι.
δυστυχώς πολύ άναλυτιχό καί φορτωμένο φιλολο- 
γικότητες, όπως «τό περιστέρι της άγάπης» μέ 
«τό μοττωμένο ράμφος» κλπ. Τό ίδιο ισχύει καί 
γιά τό «‘.Ωραίο βιβλίο».

Π Ε Ζ Ο Π Ο Ρ Ι Κ Ο Σ  Ο Μ ΙΛ Ο Σ  ΑΘΗ Ν Ω Ν
Α Ν Α Κ Ο ΙΝ Ω Σ ΙΣ

Δ ΙΑ  ΤΗΝ Κ Α Λ Λ ΙΤΕ Χ Ν ΙΚ Η Ν  ΕΚ Δ Η Λ Ω Σ ΙΝ  ΤΗ Σ 1 9 - 5 -5 7

Ό  Π. 0 . Α . οργανώνει τήν Κυριακήν 1 9 .5 .5 7  εκδρομή είε ΚΑΛΑΜΟΝ 
— Α Γ. Α ΓΙΟΣ TO  ΑΟ ΥΣ—  Α Μ Φ ΙΑ ΡΑ ΕΙΟ Ν . Τ δ απόγευμα ώρα 5— 7 ε?; τό 
αρχαίο θέατρο τοΰ Άμφιαραείου Θα γίνει καλλιτεχνική εκδήλωση με πρόγραμ
μα: α) 'Ομιλία τοΰ κ. Λ . Κουκούλα (Θέμα: Ό  ρόλο; τή ; μουσική; στό αρχαίο 
δράμα. 6) Απαγγελίες. 3 ) Μουσική κλασική άπό κουαρτέττο εγχόρδων.

"Ωρα άναχωρήσεω; 7 .3 0 ' π. μ. άπό τά γραφεία τοΰ 'Ομίλου. Επιστροφή 
ώρα 1 0  μ. μ. Έ ξοδα συμμετοχή; δραχ. 4 0 .

Δηλώσεις συμμετοχής στά γραφεία τοΰ 'Ομίλου (Βερανζέοου 15  —  Πα
τησίων) , καθ’ έκάστην 7— 9  μ. μ.
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Α Π Α Ν Τ Α
Γ I Α Ν Η  Κ Ο Ρ Δ Α Τ Ο Υ

ΕΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ Ο Α°* ΤΟΜΟΣ

ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
ΤΗ! ΝΕΟΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

(Τουρκοκρατία)
Τιμή δερματόδετου τόμου Δρχ 170 

Πωλείται εις δλα τά βιβλιοπωλεία καί εις τά γραφεία μας
(Σοφοκλέους 47)

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΕΚΑΟΣΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΙΣ ΤΕΥΧΗ 
ΕΚ ΤΟΥ 2ου ΤΟΜΟΥ ΕΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ ΤΑ ΤΕΥΧΗ

81, 82, 85, 84, 85,
I AΕΚΔΟΣΕΙΣ ' 20σΙ ΑΙΩΝΑΣ,, ΑΘΗΝΑ

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 47

Το Μεγαλύτερο Εκδοτικό Γεγονος
ΕΙΣ ΕΒΔΟΜ ΑΔΙΑΙΑ ΤΕΥΧΗ

ΑΠΑΝΤΑ ΡΟΣΩΝ ΚΛΑΣΣΙΚΟΝ
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ

Διά τούς άγοραστάς τών τευχών ΔΩΡΕΑΝ 

Η ΧΡΥΣΟΔΕΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΤΩΝ ΤΟΜΩΝ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ,,
Μ Ε Ν Α Ν Λ Ρ Ο Υ  & Ζ Α Π Φ Ο Υ Ζ  1

Προηγούμενα τεύχη είς τά γραφεία μας καί τά βιβλιοπωλεία 

I. ΣΙΔΕΡΗ Σταδίου 44 & «ΣΟΛΩΝΙΟΝ» Πατησίων 19 

διά τάς Αθήνας καί ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ Ήλ. Σταθμό"

διά τόν Πειραιά.



-*σιέ σας

ΕΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ
Τό 2ο μηνιαίο τεύχος άπό τήν

ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
ΤΜΧ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΜΠΙΧΤΜΜΑΝ ΤΗΧ ΕΧΧΔ 

( Ι Ν Ζ Τ Ι Τ Ο Υ Τ ·  ΓΚΦΡΚΗ)

Τό τεύχος αύ»ό όπως καί τό προηγούμενο άποτελεΐται άπό 
8 τυπογραφικά μεγάλου σχήματος μέ πλούσιον εικονογράφηση έν- 
τός καί έκτος κειμένου.

Γό 2ο τεΟχος άναψέμεΐαι εί·. το περίφημο 'Ομηρικό ζήτημα
Τιμή ιευχοον; δρχ 30

ΖΗΤβΙΖΤΕ Τβ 2 · ΤΙΥΧΟΖ
Ά π ό τά Βιβλιοπωλεία, ιά Κεντρικά περίπιερα κοί τόν πλα-

Γιά τό Ιο τεύχος άπευόυχθητε εί το ΒιβΛίοπωλεϊον

" Κ ΐ Α Ρ Ο Χ , ,
Πανεπισ»ηοίου -*4 τηλεφ 6 : ί>783

ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΤΕΡΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ
τοΰ αίώνα μας κατά τήν διεθνή κριτική

είναι

ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΒΟΥΝΟ
τοΟ μεγάλου άντίφασίστα συγγραφέα

Τ Ο Μ Α Σ  M A N
Πού μετέφρασε άπ’ τό π ρω τ·τυπ · ό "Αρης Δικταΐος καί προ

σφέρει στούς πιστούς τού πνεύματος
Ο

Δ Ι Φ Ρ Ο Σ
ΟΙ δύο τόμοι δεμένοι μαζύ μέ περικάλυμμά τού Τ. Καλμούχου δρ. 80

ΑΠΦΚΤΗΣΤΙ Ta x  ΕΚΑ0Ζ8ΙΖ ΤΟΤ ΔΙΦΡΟΥ 
ΖΗΤΗΖΤΙ ΑΠ’ ΤΑ ΓΡα ΦΙΙΑ ΜΑΖ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ

Δ Ι Φ Ρ Ο Σ
(Σταδίου 33 - ιηλ.  30-924)

Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΛΕΚΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ


