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ΓΥΡΩ, ΑΠ’ ΤΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ «ΘΕΙΟ ΔΡΑΜΑ»
Too Λ. I. Π ΑΛΛΑ

Στην Ενδιαφέρουσα μελέτη του, τήν Α
φιερωμένη στό «θείο Δράμα» των προ- 
χριστιανικών θρησκειών τής ’Ανατολικής 
Μεσογείου, πού δημοσίευσε σέ προηγού
μενες σελίδες τής «Επιθεώρησης Τέχνης» 
(τόμ. Ε'., 1957, τευχ. 28 σελ. 289 κ. έ., 
τεύχ. 29 σελ. 417 κ. έ. καί τεϋχ. 30 σελ. 
513 κ. έ .), ύ ψίλος κ. Παναγής Λεκατσάς, 
συσχέτισε προς τό προχριστιανικό «θειο 
Δραμα» καί τό χριστιανικό, όσες φορές του 
δόθηκε ή ευκαιρία. ιΠολύ σωστά, θυμίζω  
ότι πρόκειται γ ια  τις προχριστιανικές θρη
σκευτικές τελετές, πού διαδραματίζονταν 
μέ υπόθεσή των ένα «θεό θνησκοντα» καί 
γ ια  τις Ανοιξιάτικες έορτές τής έκκλησίας, 
πού Αναφέρονταν στό θάνατο καί στην Α
νάσταση του Χρίστου, επίσης «θεού θνή- 
σκοντος». θυμίζω  Ακόμη ότι ή ιδέα πού 
διέπει τή μελέτη του κ. Λεκατσα είναι ότι 
τό «θείο Δράμα» κατάγεται Από τις παν- 
άρχαιες μυητικές τελετουργίες πού γίνον
ταν στα σπήλαια, Από τά βάθη των πα
λαιολιθικών χρόνων, καί ότι λείψανα Από 
τις τελετουργίες έκεΐνες, υστέρα Από μα
κριά καί πολύκλαδη διαδρομή, είναι οί 
τελετουργικές μορφές πού Απαρτίζουν τό 
προχριστιανικό καί πού Επιζουν ώς ατό 
χριστιανικό «θειο Δράμα».

Ή  μελέτη τού κ. Λεκατσα, άν καί υπερ
βολικά πυκνή καί, Εξαιτίας τής πυκνότη
τάς της, δύσκολη στό νά τήν παρακολου
θήσει Αναγνώστης Αμύητος σέ τέτοιου εί
δους ζητήματα, Αποτελεί ωστόσο πραγμα
τική πνευματική προσφορά στον τόπο μας, 
γιατί μέ τή σύντομη, συνθετική καί τεκ
μηριωμένη διατύπωσή της προβάλλει στό 
πλατύτερο κοινό -  Αλλά καί στούς ειδι
κούς- ενα θέμα ζωηρού Ενδιαφέροντος 
γ ιά  τή γνώση τού Αρχαίου κόσυου. Καί 
ποέπει νά Αναγνωριστεί ότι ό κ. λεκατσας 
είναι Από τούς λίγους στον τόπο μας, πού

τούτου τού είδους τά ζητήματα τά κατέ
χουν.

Σ τό  σύντομο τούτο άρθρο θά μας Απα
σχολήσουν όρισμένες Από τις θέσεις τού 
κ. Λεκατσα, τις σχετικές μέ τήν Αναγωγή 
μορφών τής χριστιανικής λατρείας σέ Αν
τίστοιχες προχριστιανικές. ‘Η Ανεύρεση υ
πολειμμάτων Από τή λατρεία τής Αρχαιό
τητας μέσα στή χριστιανική λατρεία ή — 
καλύτερα άς γενικεύσω— ή έξήγηση μορ- 
<£ών τής χριστιανικής λατρείας μέσω τής 
αμχαιότητος είναι γνωστή καί συνηθισμέ
νη στήν επιστήμη τής ιστορίας τών θρη
σκευμάτων. Μάλιστα τού Εξαιρετικά πε
ρίπλοκου καί πολύπλευρου προβλήματος 
τής έπαφής τού Αρχαίου κόσμου πρός τόν 
χριστιανικό ή έρευνα πάει ν’ Αποτελέσει 
Ιδιαίτερον Επιστημονικό κλάδο. Αρκετά 
δύσκολο μέσα στήν περιοχή γενικά τής 
ιστορίας τής λατρευτικής μορφής, πού εί
ναι Από τις πιο δύσκολες τής ιστορίας τών 
μορφών τού πολιτισμού Εν γένει. *Απώτε- 
ρος όμως σκοπός τού σύντομου τούτου ά ρ 
θρου, μέ τή συζήτηση όρισμένων Από τις 
θέσεic τού κ. Λεκατσα, είναι τό νά Ενημε
ρωθεί κάπως ό Αναγνώστης Απληροφόρη 
τος σέ μερικά Από τά ζητήιιατα μεθόδου.

1. ΠΑΝΑΓΙΟΣ ΤΑΦΟΣ ΚΑΙ ΛΑΒΥ
ΡΙΝ Θ Ο Σ : « Έ τσι δέν είναι χωρίς σημα
σία ότι τό σχέδιο τού Λαβυρίνθου (σέ σχή
μα «σβάστικας» κ' Εδώ) βρισκόταν στό δά
πεδο τού προϊουστινιανείου ναού τής Βη
θλεέμ μπροστά στό οκτάγωνο χτίσμα πού 
σκέπαζε τό Ιερό Αντρο τής Γέννησης κι’ είχε 
ιόν τύπο ταφικού ναού καί πώς ό ναός 
τού Παναγίου Τάφου, πού χτίστηκε Από τό 
Μόδεστο τό 630 μ. X., παρουσίαζε στό 
Αρχιτεκτονικό σχέδιό του τόν τύπο τού 
Λαβυρίνθου (είκ. 1). Τήν Ερμηνεία τού Λα
βυρίνθου Εδώ τή δίνει 6 σπηλαϊκός χα 
ρακτήρας τού θείου Τάφου» (Λεκατσας σ.

81



290) . Ό  κ. Λεκατσάς ξεκινάει άπό τήν 
έννοια του λαβυρίνθου, τη σχετιζομένη με 
τή ?^ατρεία τού κρητικού θνήσκοντος θεού 
καί άπό τη μορφή τοΰ λαβυρίνθου, πού τη 
συναντούμε στο θόλο του ’Ασκληπιείου τής 
'Επίδαυρου (4ον αί. π. X.) (είκ. 2), συν- 
δεδεμένες με τήν έκεΐ τελούμενη χθόνια 
(μυστηριακή) λατρεία' καί θέλει να είπεϊ 
οτι, μέ τό νά ξαναβρίσκεται ή μορφή του 
λαβυρίνθου νά διαπνέει τήν αρχιτεκτονική 
σύνθεση τού Παναγίου Τάφου τής εποχής 
τού πατριάρχου Μοδέστου (7ον αί. μ. X.) 
(είκ. .1), τούτο φανερώνει εσωτερική σχέ
ση άνάμεσα στή λαβυρινθική μορφή τού 
μοδεστείου Παναγίου Τάφου τού Χριστού, 
θεού θνήσκοντος, και στούς προχρισπα
νικούς λαβυρίνθους, πού τό Ιδιο ήσαν τά
φοι (—σπήλαια) λατρείας θεών θνησκόν- 
των. Μέ τούτο τεκμηριώνεται, λοιπόν, κα
τά τρόπο μοναδικά επίσημο εσωτερική 
—γενετική— οχέση άνάμεσα στή χριστια
νική λατρεία —στο δράμα τού θνησκοντος 
Χριστού - θ εο ύ — καί στις προελλη.νικές 
λατρείες πού μέ λίγο ώς πολύ παρόμοιο 
περιεχόμενο είχαν ξεκινήσει άπό τά πα 
λαιολιθικά σπήλαια. Γιατί ό Λαβύρινθος 
είναι σχηματική παράσταση τού Σπηλαίου' 
«τό Σπήλαιο καί ή σχηματική του παρά
σταση (—ό Λαβύρινθος) άκολουθούν τον 
τάφο τού θεού ( -  τού θνήσκοντος θεού) 
μέ τόση επιμονήν ( Λ ε κ α τ σ ά ς  σελ.
291) . Σ έ  συγγενή λατρευτικήν ένότητα ά- 
νάγει ό κ. Λεκατσας καί τον τάφο τού 
Χριστού των Ευαγγελίων, πού περιγράφε- 
ται λαξευτός στό βράχο (Μ α τ θ . 27, 60 
Λ ο υ κ .  23, 53). Τον θεωρεί «ομοίωμα 
σπηλαίου» ( Λ ε κ α τ σ ά ς  σελ. 291 καί 
308 — 309). Μέ άλλα λόγια ό κ. Λεκα
τσάς υποτάσσει τήν ευαγγελική διήγηση, 
γ ια  τή μορφή τού τάφου τού * Ιησού, στή

γενικότερη λατρευτική παράδοση, πού συν
δέει θεό  θνήσκόντα καί Σπήλαιο, Λαβύ
ρινθο, Τάφο.

θ ά  άναλύσουμε τά δεδομένα πού υπάρ
χουν σχετικά με τόν Πανάγιο Τάφο.

‘Η εκκλησία τού Παναγίου Τάφου χτί
στηκε άπό τόν Μ. Κωνσταντίνο στα 'Ιερο
σόλυμα τήν τρίτη δεκαετία τού 4ου αί. 
στήν θέση άρχαίου ιερού τής Άστάρτης 
(καί τού Άδώνιδος) (Εύσέβ., Βίος Κων- 
οταντ. 111 26) .“Από τό άρχικό,τό Κωνσταν
τίνε ιο κτίριο έλάχιστα μέρη έ'χουν σωθεί ώς 
σήμερα, γνωρίζουμε δμως τή διάταξή του 
άπό άρχαΐες περιγραφές (Εύσεβ. έν. άν. 
11 I 36—39) καί μπορούμε μέ σχετικήν ά- 
σφάλεια, τουλάχιστον ώς προς τά βασικά, 
ν* άναπαραστήσουμε τή διάταξή της. Πα
ραθέτω (είκ. 3) την τελευταία άναπαρά- 
οτασή της άπό τόν καθηγητή Α. Ό  ρ λ ά ν- 
δο , ‘Η ξυλόστεγος παλαιοχριστιανική βα
σιλική, II , σελ. 606. Τό κωνσταντίνειο ιε
ρό ήταν ένα τεράστιο κτιριακό συγκρότη
μα, άποτελούμενον σέ άξονική διάταξη 
άπό μία βασιλική (Α) μέ αίθριο (Γ) καί 
πίσω άπό αυτήν, άπό μίαν αυλή (Ζ) εκτει
νόμενη μπροστά άπό ένα μεγάλο κυκλι
κό, εσωτερικά περίστυλο οικοδόμημα πού 
περιέκλειε τόν τάφο τού Χριστού. Ή βα
σιλική ήταν ή καθεδρική έκκλησία των 
Ιεροσολύμων, ά χώρος οπού συναθροι
ζόταν ή κοινότητα γ ιά  νά τελέσει τή θεία 
λειτουργία.

Σ τό  κέντρο τού κυκλικού οικοδομήμα
τος ό τάφος τού Χριστού ήταν διμερής: ά- 
παρτιζόταν άπό ένα άντρο κι άπό μιαν ύ- 
πέργεια μνημειακή κατασκευή. Πρόκειται 
γ ιά  μιά τυπική άρχιτεκτονική διάταξη μαυ
σωλείου, ηρώου - ιερού (τάφου) άφιερω- 
μένόυ στή λατρεία άφηρωϊσμενου νε
κρού—, σύμφωνη μέ πλατεία παράδοση νε-

Είκ. 1. Σχέδια  τού Μοδεστείου ναού τού Παναγίου Τά
φου, δπως παραδίδονται άπό δυο μεσαιωνικά χειρόγραφα

τού 10ου αιώνα.
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κρικής (θρησκευτικής) άρχιτεκτονικής του 
Ελληνορωμαϊκού κόσμου (βλ. A. Grabar, 
M artyrium , Paris 1946, I, 251 κ. έ. ιδίως 
257 κ. έ .). Στην διάταξη αυτή, την πρώτη 
-π ή ν  κωνσταντίνεια— νομίζω πώς δεν υ
πάρχει καμιά ένδειξη γ ια  τυχόν σχέση του 
μαυσωλείου του Χρίστου μέ τήν έννοια 
του λαβυρίνθου. Ούτε και σαν μακρινή 
άνάμνηση. Προσθέτω δτι ό Πανάγιος Τά
φος, χρησίμευε σαν χώρος γ ιά  τις συνηθι
σμένες ακολουθίες του νυχθημέρου (έσπε- 
ρινό, ορθρο, ώρες κλπ.), φυσικά και γ ιά  
τ ίς  σχετικές άκολουθίες του κύκλου τών 
Παθών τής Μεγάλης Ε βδομάδας, ένυφα-

Τό κωνσταντίνειο Ιερό τών 'Ιεροσολύ
μων, καταστράφηκε άπό τούς Πέρσες του 
Χοσρόη κι Ανοικοδομήθηκε άπό τον πα
τριάρχη Ιεροσολύμων Μόδεστο.

Ε ρχόμαστε στό μοδέστειο κτίριο πού 
κυρίως μάς ένδιαφέρει. Βρισκόμαστε στον 
7ον αί., εποχή άρκετά προχωρημένη σχε
τικά μέ τήν ιστορία τόσο τής χριστιανικής 
λατρείας, όσο καί τής έκκλη.σιαστικής αρ
χιτεκτονικής. Τήν Εποχή τούτη ή εύχαρι- 
στιακή, ή βασική καί αρχαιότερη λατρεία 
τής έκκλησίας, δ,τι δηλαδή είχε σχέση μέ 
τή λειτουργία τήν κάθε Κυριακή, καί ή 
λατρεία πρός τιμήν τών μαρτύρων κοιτά τήν

Είκ. 2. 'Ο λαβύρινθος κάτω άπό τό θόλο τής Έ πιδαύ- 
ρου (άπό τόν Φ. Ρομπέρ: θυμέλη, Παρίσι 1939, σ. 338,

είκ. 14).

ομένης στις άκολουθίες τού νυχθημέρου, 
γιατί παλαιότερα στις καθαυτό Εκκλη
σίες - π ίς  ένοριακές— τελούσαν μόνο τή 
θεία ευχαριστία καί δ,τι είχε σχέση μ'ι τή 
θεία εύχαριστία. θέλω  νά είπώ ότι άρχι- 
κά ύ Πανάγιος Τάφος δέν ήταν χώρος λα 
τρείας, πού νά είχε ϋφος μυστΓριακό, ό
πω ς είναι ή λειτουργία. ’’Ήταν ενα ήρώον 
άκριβέστερα ένα «μαρτύριον» —σύμφωνα 
μέ τήν άρμόδια όρολογία— καί στά μαρ- 
τύρια (ήρώα πρός τιμήν μαρτύρων) δεν 
τελούσαν λειτουργία παρά μόνο μιά φορά 
πό χρόνο, τήν έπέτειο τής μνήιιης του μαρ- 
τυρος ή τών μαρτύρων στούς οποίους ηταν 
•άφιερωμένο τό μαρτύριο.

έπέτειο τής μνήμης των, σχετικά ύστερό- 
τερα, συμπίπτουν. ΤΙ λειτουργία τελείται 
συχνότερα στά μαρτύρια καί οι εγκωμια
στικές άκολουθίες στά μαρτύρια είσχω- 

ουν καί στις ένοριακές Εκκλησίες, πού 
σαν χώροι μόνο τής λειτουργίας. Παύει 

ή διαφορά άνάμεσα στις ευχαριστιακές (έ- 
νοριακές) εκκλησίες καί στά μαρτύρια, 
κυρίως, γ ιατί οί ευχαριστιακές Εκκλησίες 
μετατρέπονται σέ «μαρτύρια»* δέχονται ά 
γ ια  λείφανα καί τιμώνται στ’ όνομα μάρτυ- 

ος ή άγιου. Καί γίνεται νόμος νά ιιή κα- 
ιερώνονται οί Εκκλησίες παρά μυνο μέ 

κατάθεση (— άνακομιδή, έπαναταφή) ά
γιων λειψάνων (Εγκαίνια). Αντίστοιχα



Είκ. 3. Άναπαράστασις της κατόψεως της έκκλησίας του Παναγίου Τάφου
(Όρλάνδου, Βασιλική, II , οελ. 606).

καί ή έκκλησιαστική άρχιτεκτονική προσ
αρμόζεται προς την άρχιτεκτονική των 
μαρτυρίων (Grabar, Marly riuin I). θ ά  ίδού- 
με άμέσως παρακάτω ποιά σημασία έχει 
γ ιά  τό ζήτημά μας ή άλλαγή έτούτη.

Τον μοδέστειο Πανάγιο Τάφο τόν γνω
ρίζουμε άπό περιγραφή του σέ μιά δυτική 
πηγή τοΰ τέλους του 7ου αί., συνοδευόμε- 
νη από ένα ύπομνηματιστικό σχέδιο της 
κάτοψής του, πού άπό χειρόγραφο σέ χει- 
ί>όγραφο μάς έχει παραδοθεϊ μέ κάποιες 
διαφορές. Ή πηγή είναι ό Άδαμνάνος άπό 
τή Βόρειο Γαλλία, τις πληροφορίες του δέ 
γ ιά  τό μνημείο τις όφείλει σέ άφήγηιση του 
συμπατριώτη του προσκυνητή Άρκούλφου. 
Ό  Άρκούλψος τότε, γιά  νά κατατοπίσει 
καλύτερα τον Άδαμνανο, είχε σχεδιάσει 
άπό μνήμης τό Ιερό προσκύνημα καί τού 
τό είχε δείςει. Ό  Άδαμνάνος τό άντέγρα- 
ψε καί τό παρέθεσε στό κείμενό του καί 
είναι, λοιπόν, τό σκαρίφημα έκεϊνο του 
Άρκούλφου —πού μάς παραδίδεται έμμε
σα άπό τά μεσαιωνικά χειρόγραφα. Δύο 
άπό τις παραλλαγές του, οί συγγενέστε
ρες μεταξύ των, παρμένες άπό χειρόγραφα 
τού 10ου αί., είναι αύτές πού παραθέτει 
ό κ. Λεκατσάς (καί έδώ είκ. Ια  — ρ).

Του μοδεστείου Παναγίου Τάφου, όπως 
μάς τόν παραδίδουν τά σχέδια είκ. Ια—β, 
τή συσχέτιση μέ τήν έννοια του λαβυρίνθου 
ό κ. Λεκατσάς τήν παρέλαβε άπό τόν 
G. Elderkin, Archaeological Papers VII 
(1945) 50 κ. έ. Είναι άλήθεια πώς ό “Ελν- 
τερκιν μιλάει άρκετά άκαθόριστα γιά  τό 
πράγμα —σέ τελευταία άνάλυση (ultimate
ly) ανάγει στό λαβύρινθο (“Ελντερκιν σ. 
58) — δέ διστάζει δμως άπό τό άλλο μέ
ρος τή μοδέστεια μορφή του Παναγίου 
Τάφου νά τή συνδέσει καί μέ τή μορφή 
τής κατοικίας τού Ραδάμανθυ στόν Κάτω 
Κόσμο Β ι ρ y ι λ ., Αίνειάδ. V | 566
(“Ε λ ν τ ε ρ κ ι ν  σελ. 59 δέν τό έξέλεγ- 
ξα ). Τούτο όφείλεται στό δτι καί ό "Ελν- 
τερκιν καί ό Λεκατσάς βασίζονται άνεπι- 
φύλαχτα καί μόνο στή μαρτυρία πού προσ
φέρουν τού άρκουλφείου σκαριφήματος τά 
άντίγραφα είκ. Ια —β. Σ ' αυτά βλέπουν

ένα κτιριακό σύμπλεγμα, άπαρτισμένο ά 
πό τέσσερις όμοκεντρους συμπαγείς τοί
χους —πραγματικά λαβυρινθώδες. Βλέπο- 
μεν κάτι σάν τή θυμέλη τού θόλου τής 'Ε 
πίδαυρου (είκ . 2). Α λλά  τό πράγμα δέν 
μπορεί νά είναι έτσι μέ κανένα τρόπο 
Συγκρίνονταο τήν κάτοψη τού κωνοταντι- 
νείου Ιερού (είκ. 3) μέ τήν κάτοψη τού 
μοδεστείου (είκ. Ια  -6 )  παρατηρούμε πρώ
τα -πρώ τα  τή σημαντική διαφορά δτι άπό 
τή δεύτερη λείπει ή μεγάλη βασιλική, ή 
καθεδρική έκκλησία, πού χρησίμευε άλλο
τε γιά  τις κυριακάτικες συνάξεις τής χρι
στιανικής κοινότητας τών Ιεροσολύμων. 
“Οχι βέβαια γιατί έπαψαν πιά νά τελούν 
λειτουργίες κ' έ'παψαν νά έκκλησιάζονται 
οτήν περιοχή τού Παναγίου Τάφου' άλλά 
γιατί φαίνεται νά είχε άχρηστευθεΐ ή βα
σιλική έκείνη, νά μή λογαριαζόταν πιά σάν 
ό μοναδικός τόπος γιά  τή τέλεση τής λει
τουργίας.

Ή  εύχαριστιακή λατρεία -  σύμφωνα μέ 
τή γενικότερη άλλαγή στήν ιστορία τής 
χριστιανικής λατρείας πού σημειώσαμε πα
ρά πάνω— φαίνεται, πολύ πριν άπό τήν 
καταστροφή τού Κωνσταντίνε ίου ιερού άπό 
τόν Χοσρόη καί τήν πατριαρχία τού Μοδέ- 
στου, νά είχε μετατεθεί άπό τό χώρο τής 
βασιλικής, στό χώρο τού κυκλικού μαυ
σωλείου. Γιατί, άφοΰ πιά ή νέα χριστια
νική εύσέβεια άπαιτούαε νά τελείται ή 
θεία ευχαριστία πάνω άπό τούς τάφους 
τών μαρτύρων (αύτό τό νόημα έχει ή κα
τάθεση άγιων λειψάνων κάτω άπό τήν ά
για  Τράπεζα τών ένοριακών έκκλησιών), 
πολύ περισσότερο θά τό απαιτούσε ή ευ
σέβεια έκείνη νά τελείται ή θεία εύχαρι- 
στία πάνω άπό τόν τάφο τού «άρχιμάρτυ- 
ρος» Χριστού, έτσι πού τό κυκλικό οίκο- 
δόμημα τού κωνσταντίνειου ιερού νά χά
σει τόν άρχικό του χαρακτήρα (μαυσω- i 
λείο τού Χριστού) κι άπό «μαρτύριο» νά j 
μετατραπεί σέ ένοριακήν έκκλησία. Τ ό ; 
πράγμα δέν ήταν πρακτικά δύσκολο, για
τί καί τό κυκλικό μαυσωλείο πρόσφερε, 
γιά  ευχαριστιακές συνάξεις άνετο χώρο! 
(είκ. 3). “Ετσι, καθώς νομίζω, έξηγεϊται|
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τό δτι ό Μόδεστος άρκέστηκε στό νά ξα
ναχτίσει σχεδόν μόνο τό κυκλικό μαυσω
λείο. Κ’ έπειδή και στα χρόνια του Μοδέ- 
στου — ώς τά  σήμερα— ό χώρος γύρω από 
τόν τάφο του Χρίστου ήταν χώρος πρό 
παντός ευχαριστιακών συνάξεων (λειτουρ
γ ία ς), συνεπώς λίγο ώς πολύ χώρος άνε
τος, πρέπει άναγκαστικά κι όλότελα ν’ 
άποκλείσουμε κάθε Ιδέα δτι τάχα ό Μόδε
στος παρακινημένος άπό τά σκοτεινά βά
θη ποιός ξέρει ποιών θρησκευτικών άνα- 
μνήσεων, έδωσε στό Πανάγιο Τάφο μορ
φή νέα σύμφωνα μέ τις άναμνήσεις αυτές, 
τη στριμωγμένη και λαβυρινθώδη μορφή 
των σχεδίων είκ. Ια  6, δπως έπιπόλαια 
«διαβάστηκαν» κ’ έξηγήθηκαν άπό τόν 
"Κλντερκιν. Τό πιό λογικό πού έχει νά υ 
ποθέσει κανείς είναι δτι ό Μόδεστος, ά- 
νοικοδομώντας τόν Πανάγιο Τάφο, προσ
πάθησε νά έπαναλάβει τή σεβάσμια, τήν

εικόνα φανταστική* χρησιμοποιήθηκαν δΛ. 
άπό τόν "Ελντερκιν τόσο άνεξέλεγκτα δ- 
σο π. χ. θά έπιτρεπόταν άπό τό σχέδιο τή ; 
Ιερ ιχ ώ ς  σέ μορφή έπτάγραμμου λαβυρίν 
θου, δπως τό φαντάστηκε 6 μικρογράφος 
του συριακου χειρογράφου Τ. Syr. Mo 1 
τής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου του 
Α γίου  ’Ιωσήφ στή Βηρυτό (Jules Leroi . 
M0langesde PUniversite S t Joseph XXXIIT 
1936, σελ. 219 πίν. VIII  1),  νά διατυπώ 
οει κανείς θεωρία γ ιά  τήν πραγματική 
διάταξη τής έπτάτειχης Ιερ ιχ ώ ς  καί γ ιά  
τήν καταγωγή της.

Προσθέτω λίγες παρατηρήσεις καί άνα- 
φορικά μέ τήν παρουσία ένός σχεδίου 
λαβυρίνθου στό ψηφιδωτό δάπεδο τοϋ προ 
ιουστινιάνειου Ιερού της Βηθλεέμ, πού ό 
κ. Λεκατσάς έπίοης τό έπικαλειται (6λ 
άνωτ.). Π ρώ τα-πρώ τα σημειώνω δτι τό 
όκταγωνικό κτίσμα πάνω από τό Ιερό άν

ΕΙκ. 4. Σχέδιο του Μοδεστείου Παναγίου Τάφου, δπως παρα- 
δίδεται άπό τόν κώδ. Παρισ. 13048 του 9ου αί. (Χάϊζεμπεργκ,

πίν. X, 1).

•παλαιά κωνσταντίνεια μορφή του, μέ τό 
έσωτερικό περιστύλιο* καί πραγματικά κά
πως έτσι μάς παρουσιάζει τό άρκούλφειο 
σκαρίφημα ό Κώδ. Παρισ. 13048 του 9ου 
αί. (είκ. 4) (A. Heisenberg, Grabeskirohe 
und Apostelkirche, Leipzig 1908, I, o. 177 
πίν. X I)  ( ΐ ) . Τόσο δέ βασικό μορφολογικό 
στοιχείο τής άρχιτεκτονικής του Παναγίου 
Τάφου είναι τό χαρακτηριστικό τούτο, ή 
κυκλική κιονοστοιχία, ώστε έχει έπιζήσει 
ώς τά σήμερα.

'Από τήν άνάλυση πού προηγήθη,κε βγα ί
νει άπομοναχό του τό συμπέρασμα δτι τά 
σχέδια είκ. Ια —β, είναι άτελή καί δίνουν 1

(1 )  Ο μελανω μένος κύκλας έξηγνεϊται ώ ς  κιο- 
νοστο ιχία  (Grabar, Martyr in  m  ι .  258  — 259 . 
Λ!>που fj -παλα ότερη β ιβ λ ιο γρ α φ ία ).

τρο τής Γέννησης του Χριστού, σύμφωνα μέ 
παρατηρήσεις νεότερες άπό έκείνες πού ό 
κ. Λεκατσάς εϊχεν ύπόψη^ είναι όχι μόνο 
προϊουστινιάνειο άλλά καί προκωνσταντί- 
νειο καί μάλιστα άσχετο μέ τήν άρχιτεκτο 
νική διάταξη τής κωνσταντίνειας βασιλικής 
τής Βηθλεέμ (Μ. V ion net, Les 6glises d· 
la N ativity a Bethleein, Byzantion XIII. 
1938, 91 κ. έ. 107 κ. έ. Πρ6λ. Ό ρ λ ά ν -  
δ ο υ ,  *Η βασιλική Α ' σ. 36 είκ.  136. Ιόν 
Grabar, M artyrium , I, 245 κ. έ. φαίνεται 
νά τόν έχει διαφύγει ή μελέτη του Vionnel 
“Ομοια καί τόν Λ. Rucker, Or iens Christ i 
anus 35,1928, 22'» κ. έ .). 'Επομένως τό σχέ
διο του λαβυρίνθου στό προϊουστινιάνειο 
δάπεδο του ναού τής Βηθλεέμ είναι άσχε 
το μέ τό όκτάγωνο καί τό άντρο του. Ιό 
πολύ - πολύ μπορεί νά βρίσκεται σέ κά
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ποιαν άναφορά μέ τό Ιερό βήμα του προιου- 
στινιάνειου έκείνου ναοΰ, συνδεόμενο δμως 
μέ άλλο κύκλο λατρευτικών παραστά- 
σεω νί1). Ά λλα  πρέπει ωστόσο νά όμολο- 
γηθεΐ ότι ή ιστορία του χριστιανικού Ιερού 
τής Βηθλεεμ είναι άκόμη άρκετά προβλη
ματική.

Κλείνω τή συζήτηση μέ τή διατύπωση 
τής γνώμης ότι στά χρόνια του Μ. Κων
σταντίνου ή κατασκευή των μεγάλων χρι
στιανικών ιερών τής Παλαιστίνης στις θέ
σεις παλαιότερων ιερών τής Άστάρτης καί 
τού Άδώνιδος, καθώς συγκεκριμένα είναι 
οΐ περιπτώσεις του Ιερού υέ τον Πανάγιο 
Τάφο στά Ιεροσόλυμα ( Ε ύ σ ε β . ,  Βίος 
Κωνσταντ. 11 I 26) καί του Ιερού μέ τό 
άντρο ιή ς Γέννησης στή Βηθλεέμ (Ίερων., 
Έπιστ. 58 Ad Paul in urn P.L.22, 581. Πρβλ. 
Λεκατσά σελ. 290. Συγκέντρωση τών πη-

ποτε τό πολύ διαφορετικό άπό τή μετα
τροπή π. )ζ. τού Παρθενώνα σέ χριστιανι
κή εκκλησία.

2. ΔΙ ΟΝΥΣΟΣ — ΖΑΓΡΕΥΣ — ΙΗ
ΣΟΥΣ ΧΡ Ι Σ Τ ΟΣ  ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ: 
«Στή μορφή του πάσχοντος αυτού 
θεού [Διονύσου — Ζαγρέα] ενώνονται τό 
Ιερατικό μεγαλείο τού Διονύσου κι ό πα
θητικός χαρακτήρας τού Ζαγρέα. Είναι 
ή κοντινότερη πρός τόν Ιησού μορφή του 
πάσχοντος θεού* καί στην ιδέα ένος έ- 
σταυρωμένου Διονύσου καί στήν εικόνα έ- 
νός εσταυρωμένου Ό ρφέα [έοώ είκ. 51, 
βλέπουμε νά υψώνεται, μπροστά στά μά
τια τών παλαιότερων χριστιανών, ή παρά
σταση ένός έσταυρωαένου ’Ιησού — Διο
νύσου -  Ζαγρέα* (λεκατσάς σελ. 533). 
Για νά κατατοπίσω τόν (Αναγνώστη σημειώ-

ΕΙκ. 5. Παράσταση τού Όριρέως έσταυ- 
ρωμένου (άπό τή μελέτη του Λεκατσά).

γών καί σέ άλλους καί στόν Βιοννέτ σελ. 
103 κ. έ .), δέν σημαίνει άπό τά μέσα το
πική τής παλαιότερης λατρείας τής Ά 
στάρτης καί τού Άδώνιδος διαδοχή άπό 
τή νεότερη λατρεία τού Χριστού* πρόκει
ται γ ια  διαδοχή άπό τά έξω, όφειλόμενη 
στόν έξωτερικό καί μάλιστα μέ τή βοή
θεια τού Κράτους άνταγωνισμό τής νι
κήτριας πια χριστιανικής λατρείας, πού 
ξεπηδησεν άπο τή Παλαιστίνη, άνταγωνι- 
σμό πρός τις άρχαΐες λατρείες μέ κέντρα 
τά μεγάλα άρχαΐα Ιερά. Δέν σημαίνει τί- 1

(1 )  Τ ις άναλύω σέ μιαν ανέκδοτη έργα σ ία  μου 
μέ: θέμα τήν τελετουργική όρχηση στή χρ ισ τια ν ι
κή λα τρεία .

νω ότι ή Ιδέα γ ια  Διόνυσο Εσταυρωμένο 
συνάγεται άπό τή σχετική υέ τά διονυ
σιακά όργια (μυστηριακές τελετές) διήγη
ση ( Δ ι ο δ ω ρ .  3, 65, 5) γ ια  τό Λυκούργο, 
μυθολογικό βασιλιά τών Θρακών, ότι κα
κοποιήθηκε καί άνασταυρώθηκε άπό τό 
Διόνυσο (για  τή μύστη,ριακή «σταύρωση* 
6λ. περισσότερα στούΗ. Eisler, Orphisch- 
Dionysische Mysteriengcdanken in der 
Christ lichen Antike (1925) σ. 336 κ.έ.)* 
συνάγεται σύμψωνα μέ τή θρησκειολογική 
άρχή ότι οί μύθοι άντανακλουν θρησκευ
τικές τελετουργίες (Myth and Rite). Καί 
θυμίζω ότι τό θείο δράμα τού Ζαγρέα, ά- 
ναφερόμενο σέ θνήσκον Βρέφος, άποτελεΐ 
τό περιεχόμενο τής ορφικής μυστηριακής



λατρείας, λατρείας ιδεολογικά τής πιο 
κοντινής στη χριστιανική θρησκευτική 
ιδεολογία ( Λ ε κ α τ σ ά ς  σελ'.ς 531 — 
532). Ή  είκών 5 (στού Λεκατσά εί- 
κών 21) μέ τήν παράσταση του Ό ρ 
φέα Εσταυρωμένου προέρχεται άπό 
δακτυλιόλιθο του Μουσείου του Βερολίνου, 
χρονολογούμενο στον 3ον αί. μ. X. ‘Ο μη 
νίσκος (μισοφέγγαρο) πού κάθεται στήν 
πάνω κεραία του σταυρού και πιο πάνω, 
σάν τόξο, μιά σειρά άπό επτά άστέρια 
σημαίνουν δτι ό ’Εσταυρωμένος Ό ρφεύς 
πρέπει νά έννοςθεΐ σάν υπόσταση υπερβα
τική, ουράνια, στήν περιοχή τής άστρικής 
άθανασίας.

Ή παράσταση τούτη του Ό ρφέα ’Εσταυ
ρωμένου είναι μοναδική καί πραγματικά 
σπουδαία, γιατί τό περιεχόμενό της σχε
δόν ταυτίζεται μέ τή χριστιανική θεωρία^ 
γ ιά  τήν υπερβατικότητα του Έ σταυρω μέ' 
νου Χριστού. Ή  διαφορά βρίσκεται στό 
δτι, ένώ ή ιδέα γ ιά  Ό ρφέα Εσταυρωμένο 
μάς είναι άγνωστη άπο τις πηγές τής όρ- 
φικής λατρείας ( "Αίολερ έν. άν. 339) κι 
ούτε τήν άπαντοΰμε σέ άλλα μνημεία έ
κτος άπό τό σφραγιδόλιθο είκ.  5, άντίθε- 
τα  τό κυριότερο χαρακτηριστικό τής χρ ι
στιανικής λατρείας τό συνιστά ή ιδιότητα 
τού Ιησ ού  Χριστού «έσταυρωμένου» (Λ ' 
Κ ο ρ . 1. 23, 2. 2 κ. ά  ). Κοντά σέ τούτο, 
έχοντας ύ π ’ δψη καί δτι ένας άπό τούς 
βασικούς χαρακτήρες τής άρχαίας έπίση- 
μης έκκλησίας είναι ή άποκλειστικότητά 
της, νομίζω δτι δύσκολα θά συμφωνούσα
με μέ τόν άφορισμό του κ Λεκατσά δτι 
οτήν εικόνα ένός Εσταυρωμένου Ό ρφέα 
υψωνόταν μπροστά στά μάτια των παλιό- 
τερων χριστιανών, ή παράσταση, ένός Ε 
σταυρωμένου Ίησου — Διονύσου — Ζα- 
γρέα (λεκατσάς σελ. 533). Ιό συμπέρα
σμά μας πρέπει νά είναι τό αντίθετο: δτι 
δηλαδή οΐ συγκρητιστικοΐ θρησκευτικοί κύ
κλοι της άρχαιότητας τή μορφή τού Χρι
στού ιήν έβλεπαν σάν μία μορφή τού Διο
νύσου, τού Ζαγρέα ί) τού Ό ρφέα. Καί τό 
άντίστροφο.

"Αλλωστε καί είκονογραφικά ή παρά
σταση τού Εσταυρωμένου Ό ρφέα τού δα
κτυλιόλιθου τού Βερολίνου βρίσκεται έξω 
άπό τή σύγχρονη της χριστιανική είκονο- 
γραφική παράδοση. Π αρ’ δλο τό σταυρολο- 
γικό περιεχόμενο τής άρχαιότερης διδασκα
λίας τής έκκλησίας («ό λ ό γ ο ς  τ ο ύ  
σ τ α υ ρ ο ύ »  A ' Κ ο ρ . 1, 18) ή χριστια
νική εικονογραφία πολύ δειλά, μόλις άπό 
τόν 3ον αί., άπεικονίζει τό σύμβολο τού 
σταυρού, μέ τή σταύρωση τού Χριστού άρ
χιζε ι ν* άπασχολεΐται μόλις άπό τόν 4ον 
αί. καί πάλι έντελώς άφηρημένα, άπρόσω- 
πα, καί μόνο άπό τόν 5ον — 6ον αί. άπει- 
κονίζει τόν Εσταυρωμένο Χριστό. Γι αυ
τό καί σωστά ό Άϊσλερ, ύποστηρίζει δτι 
τήν παράσταση τού Εσταυρωμένου τού 
δακτυλιόλιθου τού Βερολίνου δέν μπορού
με νά τήν έντάξουμε στή χριστιανική ει
κονογραφία. Ά πό τό άλλο μέρος ή μονα

δικότητα τού παραδείγματος τούτου δέν 
έπιτρέπει νά δεχθούμε ούτε κάν δτι ή χρι^ 
στιανική εικονογραφία τής Σταύρωσης τού 
Χριστού έπηρεάοθηκε άπό πρότυπα όρφι- 
κοδιονυσιακά. Κοινό έχουν μόνο τό θριαμ
βευτικό νόημα (ό Ό ρφέας στή σφαίρα τής 
άστρικής άθανασίας' ό Χριστός νικητής 
τού θανάτου, αιώνιος).

3. Θ Ε Σ Ε Ι Σ  ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ 
ΧΡ I ΣΤ I ΑΝ I ΚΟΥ«ΘΕΙ ΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ»:  
Γιά τή μελέτη τού χριστιανικού «θείου 
Δράματος» καθ' έαυτό καί στή σχέση του 
πρός τό προχριστιανικό πολύ πιό σημαντι
κά είναι τά τεκμήρια πού προσφέρονται 
άπό τή λατρευτική πράξη καί τις γραπτές 
πηγές. Ί Ι  λατρευτική πράξη, πού είναι 
καί τό σπουδαιότερο, άποτελειται^ άπό έ- 
νότητες μορφών πού τελετουργούνται 
διαδραματίζονται σύμφωνα μέ όρισμένη, 
τάξη— καί είναι αύτές πού συνιστοΰν τό 
ουσιαστικό Ολικό καί άντικείμενο τής με
λέτης μας κι αύτές ζητούμε νά έξηγήσου- 
με. Τά προβλήματα πού θέτουν είναι πα
ρόμοια μέ έκεΐνα πού θέτει ή έρευνα τής 
ιστορίας γενικά τών πολιτιστικών μορφών: 
Προβλήματα καταγωγής, διαμόρφωσης 
καί πορείας των μέσα στό χρόνο. Τό 
δυσκολότερο είναι ό προσδιορισμός τών 
τελετουργικών μορφών καί ή άποκατάστα 
σή το>ν μέ βάση έλάχιστες ένδείξεις πού 
άντλούμε άπό τήν τυχόν σωζόμενη έπίση- 
μη ή ανεπίσημη λατρευτική πράξη κι άπό 
τις μαρτυρίες πού τυχόν προσφέρουν οί 
γραπτές πηγές. Κ* έφόσον πρόκειται γ ιά  
μορφές, ή μέθοδος τής έρευνάς των πρέ
πει νά είναι μορφολογική κυρίως, μέσα 
δηλαδή άπό ένα μορφολογικό πρίσμα.

Γιά τή γνώση τής ιστορίας τών λατρευ
τικών μορι(>ών οί γραπτές πηγές, παράλ
ληλα μέ τα  μνημεία, είναι όλοφάνερο δτι 
μας δίνουν τό μεγαλύτερο μέρος άπό τό 
οχετικό υλικό. Π ρώ τα-πρώ τα  προσφέρουν 
υλικό γ ιά  τήν άνίχνευση καί τήν άποκατά 
στάση τής δομής τών διάφορων λατρευτι
κών μορφών* έπειτα προσφέρουν έξωτερι- 
κές μαρτυρίες γ ιά  τήν ιστορία των.

Γιά τήν άνίχνευση τών λατρευτικών μορ
φών μέσα άπό τις γραπτές πηγές, γενικό
τερα μέσα άπό μιά διήγηση, πολύ^γόνιυη 
έχει σταθεί ή άρχή δτι ή πλοκή τών στοι
χείων της —ιό «μύθος» της— άντανακλά 
άντίστοιχη τελετουργική πράξη (Myth and 
R it.e)* έτσι άπό τό «μύθο» άναδρομικά μπο
ρούμε ν’ άναχθούμε στήν προϋπόθεσή του, 
στήν τελετουργική πράξη. Ά λ λ ’ ώς ποιό 
βαθμό; Πρέπει ν’ αξιολογούμε τά στοιχεία 
τού «μύθου»: Αντανακλούν συγκεκριμένη, 
τελετουργική πράξη, σύγχρονη μέ τήν πη 
γή πού μάς δίνει τό σχετικό «μύθο» ή ά- 
ποτελούν πιά θέματα, «μοτίβα», μέ σημα
σία μόνο «φιλολογική»; Στή δεύτερη πε
ρίπτωση ή άξια των έγκειται οτό δτι τά 
θέματα αύτά κατάγονταν άπό λατρευτι
κή παράδοση άρχαιότερη. καί δτι, συνε
πώς, αποτελούν μαρτυρίες μεταγενέστε



ρες γιά  μιά τελετουργία παρωχημένη.
Πρίν έπιχειρήσω νά γίνω σαφέστερος μέ 

συγκεκριμένα παραδείγματα άπό τήν με
λέτη τού κ. Λεκατοα, είναι χρήσιμο νά 
σημειώσω ότι τό χριστιανικό «θείο Δρά- 
μα> είναι πιό περίπλοκο άπ* δ,τι μπορεί 
κανείς νά νομίσει άπό τίς λίγες άναφορές 
σ’ αύτό, πού υπεισέρχονται στή μελέτη 
του κ. Λεκατσά. "Εχει διπλό χαρακτήρα. 
Ά πό τό ένα μέσος είναι Ιερουργική (sa 
cramentalis)^ αναπαράσταση τοΰ πάθους 
του Χρίστου γ ιά  τή μυστηριακή μετάληψη 
άπό τό «σώμα» του καί τό «αιμα» του — 
ά ς τό είποϋμε «χριστιανικό ίερουργικό 
θείο δράμα> ft «χριστιανικό μυστηριακό 
θείο δράμα». Είναι ή θεία ευχαριστία, ή 
άοχικά κυριακάτικη λειτουργία. Ά πό τό 
άλλο μέρος τό χριστιανικό «θείο Δράμα» 
είναι ή έτήσια —κάθε “Ανοιξη- δραματική 
αναπαράσταση τοΰ πάθους τοΰ Χριστού — 
άς τό είποΰμε «χριστιανικό έποχικό θείο 
δράμα». Είναι οί έορτές τοΰ Πάσχα (μα
ζί^ καί οί έορτές της Μεγάλης Έβδομά-

Γό χριστιανικό «θείο Δράμα» — έννοω 
τίς τελετουργικές του μορφές — βασίζεται 
στό «μύθο» που μάς διηγούνται τά Εύαγ- 
γέλια καί πού τόν προϋποθέτει ή αρχαιό
τερη άπό τά Ευαγγέλια λατρευτική πα
ράδοση τής έκκλησίας (άρχέγονο χριστια
νικό κήρυγμα, ‘Επιστολές τοΰ Παύλου). 
Τοΰ χριστιανικού τούτου «μύθου» τόσο τά 
«μοτίβα» όσο καί ή σύνθεσή των, στό 
καμβά τού «μύθου», απαρτίζουν μιά δρα
ματικήν Απόθεση» όλότελα αντίστοιχη με 
έκείνη πού μάς παραδίδεται μέσα άπό τό 
ανατολικό (βαβυλωνιακό — άσσυριακό, 
Σάκαια) προχριστιανικό θείο  Δράμα (Λε
κατσά σ. 308 309). Στον πίνακα των
όμοιοτήτων τού «μύθου» τοΰ χριστια
νικού θείου Δράματος πρός τό «μύθο» τού 
βαβυλονιακο - άσσυριακού θείου Δράμα
τος, πού παραθέτει ό κ. Αεκατσάς (σελ. 
308—309), ά ς  μεταφέρουμε καί τά άκό- 
λουθα άντίστοιχα < μοτίβα»: Ά πό  τό σου- 
μεριακό θείο δράμα (τού Ταμμούζ) τήν 
άνοδο των ψυχών άπό τόν *Άδη, τήν έπο- 
χή τής Ανάστασης τού θεού (πρβλ. Ματθ. 
27, 32) ( Α ε κ α τ σ ά  σελ.. 300), καί άπό 
τό φοινικικό θ«ϊο δράμα (τού Ά δω νι) τήν 
παρένθεση μιάς έταίρας - τ ή ς  Μαγδαλη- 
νής— στό χριστιανικό (Αεκατσάς σ. 330). 
Ά πό τό σουμεριακό θείο δράμα, άς ση
μειώσουμε άκόμη στό χριστιανικό την πα
ρέμβαση τής μορφής τής «Τεθλιυυένης 
Μητρός», «πού θρηνεί τό βιαιοθανατο 
γυιό* ( Α ε κ α τ σ ά ς  σ. 299), δπως την 
ξέρουμε στη λατρευτική παράδοση των 
παθών τοΰ Χριστού (Μ. Παρασκευή)* κι' 
άκόμη τού Επιταφίου θρήνου καί τής πε
ριφοράς τού 'Επιταφίου την άντιστοιχία 
πρός τό θρήνο καί τήν κηδεία άπό τή μιά 
τού "Αδωνι κι άπό την άλλη —θρήνο καί 
κηδεία— τών όμοιομάτων τού έποχικού 
Δράματος (Αε κ α τ σ ά ς  σελ. 329. Ά πό 
πολλούς έχει τονισθή ή άντιστοιχία τών

μορφών τής τελετής τού Επιταφίου πρός 
τίς μορφές τής λατρείας τού "Αδωνι). Τέ
λος σημειώνουμε τή μερική σύαπτωση — 
σέ όρισμένους τόπους, όπου, πριν έπικρα
τήσει ό χριστιανισμός, ήταν πλατειά ριζω
μένη ή φρυγική λατρεία τού 'Ά ττι —οΐ 
οί έορτές τού Πάσχα νά τελούνται άπό 
παράδοση τίς ίδιες ήμερες όπου άλλοτε 
έορτάζονται άντίστοιχες έορτές τής λα
τρείας τού ΫΑττι ( Α ε κ α τ σ ά ς  σ. 423. 
Περισσότερα βλ. στου Frazer, The Golden 
Bough. V3(~· Adonis.Attis.Osiris I }308 κ.έ.)^ 
"Ετσι, λοιπόν, βλέπουμε ότι ό «μύθος* τού 
χριστιανικού «θείου Δράματος» παρου
σιάζεται πιό πλατύς άπ’ όσο μάς τόν πα
ραδίδουν οί εύαγγελικές διηγήσεις.

Πώς όμως άπαρτίσθήκε ό όλος αυτός 
χριστιανικός «μύθος» και ποιά είναι ή σχέ
ση του μέ τή λατρευτική πράξη;

Σύμφωνα μέ τή θρησκειολογική άρχή 
τού Myth and R ite (βλ. άνωτ. σ. 86 καί 
87), τό κάθε χωριστό θέ^α («μοτίβο») τού 
«μύθου» τού χριστιανικού θείου δράματος, 
καθώς καί ή όλη σύνθεση τού «μύθου* 
τούτου, είναι υποκατάστατα άντίστοιχων 
τελετουργικών μορφών- πού σημαίνει ότι 
μέ βάση τά θέματα έκείνα και τή σύνθε
σή των μπορούμε ν’ άπ ο καταστήσουμε τίς 
τελετουργικές πρωταρχικές παράγω γες— 
μορφές, νά βρούμε τήν άντίστοιχη πρός 
τά θέματα λατρευτική πράξη. Ά ν , κάτω 
άπό τά θέματα έκεΐνα, δέ βρούμε τήν τε
λετουργική πράξη, τό χριστιανικό «θείο 
δράμα» στην κυριολεξία του, τούτο πρέπει 
τότε νά σημαίνει ότι τά θέματα έκεΐνα 
τού χριστιανικού θείου δράματος δέν άπο- 
τελουν άρεσα τεκμήρια νιά  τή γνώση του* 
άποτελούν μοτίβα «φιλολογικά», θέλω νά 
είπώ κατάλοιπα ένός άρχαιότερου «θείου 
Δράματος». Καί τό πρόβλημα τοποθετείται 
πιά ώς έξης: Πώς τά μοτίβα αύτά «έγ- 
κλιματίσθηκαν» στό σώμα τού χριστιανι
κού «θείου Δράματος».

θ ά  φέρω ένα παράδειγμα άπό τά «ρο- 
τίβα» τού χριστιανικού «έποχικού» θείου 
Δράματος, πού σχετίζεται δηλαδή μέ τίς 
έορτές τού Πάσχα (πρβλ. άνωτ.). Τό Πά
σχα είναι ή  παλαιότερη άπό τίς έτήσιες 
έορτές τής έκκλησίας, χρονικά ή πρώτη 
μετά την όλόπρωτη καί βασική χριστιανι
κή έορτή, τήν Κυριακή. Πρόκειται γ ιά  τό 
θέμα τής «Τεθλιμμένης Μητρός» (πρβλ. 
άνωτέρω), δπωτ μάς παραδίδεται άμε- 
σότερα άπό τό λαϊκό «θρήνο τής Πανα
γίας», πού σχετίζεται μέ τήν τελετή τού 
‘Επιταφίου, καί όπως έμμεσα τόν άνιχνεύ- 
ουμε στή γραπτή έκκλησιαστική παράδο
ση. Τό θέμα τούτο δέν περιλαμβάνεται 
στόν εύαγγελικό «μύθο*. Τό πρόβλημα 
λοιπόν είναι νά βρεθεί πότε καί πώς 
τό θέμα τούτο —τό θέμα τής «Τεθλιμμέ; 
νης Μητρός» καί γενικότερα ό θρήνος τού 
έποχικού δράματος, πού έχει έπιζήσει ώς 
στις ημέρες μας —πώς τό θέμα τούτο μπή
κε στό χριστιανικό «έποχικό» θείο  Δρά
μα (ό κ. Α ε κ α τ σ ά  ς  σ. 328 παραλληλί
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ζει την άναφώνηση —έπωδό «Άπώλετο κα
λός "Αδωνις» του θρήνου από την τελε
τουργία τής κηδείας του "Αδωνι, όμοίως 
τό «"Αχού Λεβέντη μου» του θρήνου άπό 
την τελετουργία του λαϊκού έποχικοΰ 
δράματος και τό «Που έδω σου τό κάλλος» 
στίχο άπό τά έγκώμια (Ε κκλησ ιαστικό  
θρήνο) τής Μ εγάλης Παρασκευής). Πρώ
τα - πρώτα θά ταίριαζε νά δεχθούμε, σύμ
φωνα μέ τη Ορησκειολογική άρχή του 
Myth and R ite δτι τό θέμα τοΟ θρήνου 
πρωτομπήκε στη χριστιανική λατρεία σαν 
λατρευτική πράξη. 'Ωστόσο, δσο τουλάχι
στον γνωρίζω, στο χριστιανικό" «έποχικό» 
θε ιο  Δράμα τής επίσημης λατρευτικής πα
ράδοσής τής έκκλησίος δέν φαίνεται νά υ
πήρχε πολύ παλαιότερα καί τελετουργι
κός θρήνος, δπως τον προϋποθέτει ή π α 
ρουσία τής ψαλμωδίας των ’Εγκωμίων κα
τά  τη βραδυνή ακολουθία τής Μ. Παρα
σκευής (ουσιαστικά ακολουθία τοϋ δρ- 
θρου τοϋ Μ. Σ αββάτου). Βασικό τελε
τουργικό τής άκολουθίας τής Μ. Π αρα
σκευής στοιχείο, στά πρώτα στάδια τής 
διαμορφώσεώς της, ήσαν τά  βιβλικά άνα- 
γνώσματα υέ τις αφηγήσεις τών έπεισο- 
δίων του Πάθους του Χριστού άπό τά  κεί
μενα τής Κ. Διαθήκης καί τών μεσσιανι
κών περικοπών άπό τά κείμενα τής Π. Δια
θήκης. Οί άπλές συγκινήσεις —ψυχολογι
κές αντιδράσεις — πού ήταν έπόμενο νά 
προκληθοϋν άπό τις συγκινητικές έκεΐνες 
διηγήσεις, καί πραγματικά μαρτυροϋνται 
τέτοιες συγκινήσεις, νομίζω πώς δεν μπο
ρούν νά θεωρηθούν δτι ουνιστοΰν μορφή 
τελετουργική. Δέν γνωρίζουμε βέβαια πώς 
εορταζόταν στά πρωτοχριστιανικά χρόνια 
τό χριστιανικό «έποχικό» θείο  Δράυα (τό 
Πάσχα μέ τά δύο σκέλη· του: τό θάνατο 
καί τήν άνάσταση του Χριστοϋ). Α λ λά  γε 
νικά γ ιά  τό χριστιανικό «θείο Δράμα» 
γνωρίζουμε δτι ήταν αυστηρά ίερουργικό, 
μύστηριακό* ό «μύθος» του άποτελοϋσε 
κατά πρώτιστο καί κύριο λόνο τό θρη
σκευτικό περιεχόμενο τής τελετουργίας 
τής θ ε ία ς  Εύχαριστίας. "Οσο γ ιά  τό τελε
τουργικό έκείνο σύνολο, πού σήμερα δια
δραματίζεται στις έκκλησίες μας τή Μ. 
Παρασκευή σάν τελετή τοϋ Επιταφίου, 
μπορούμε νά είποϋμε ότι είναι άρκετά 
Οψιμο. Κ ι άκόμη μποροΰμε νά είποϋμε δτι, 
άν καί ή τελετή τοϋ Επιταφίου δέν είναι 
άνεπηρέαστη άπό τις έπιβιώσεις τοϋ προ- 
χριστιανικοϋ θείου Δράματος, ώστοσο 
στήν ιστορία τής λατρείας τής Εκκλησίας 
ή ιδιόμορφα λαϊκότροπη τούτη, τελετή συνι- 
οτά τελετουργικό σύνολο, πού βασικά δια
μορφώθηκε άπό τά  μέσα, άπό τή λατρεία 
τής ’Εκκλησίας.(1)

Μέ τήν άνάλυση πού προηγήθηκε — σέ 
συνδυασμό μέ τήν κριτική μερικών άπό 
τά  παραδείγματα πού έπικαλέοθηκε ό κ. 
Λεκατσας στήν τόσο ένδιαφέρουσα καί 1

(1 )  ΙΛ£ τό  θ ίμ α  τοϋχο Ασχολούμαι π λ α τ ίτ ερ α  
ο έ  Ιδιαίτκρη μ ελ ίτη .

χρήσιμη μελέτη του —νομίζω πώς άρκετά 
προβλήθηκε στον αναγνώστη τό αίτημα 
μεθόδου.

Οί μεγάλες τελετουργικές ένότητες, 
καθώς καί τά  μερικότερα συστατικά στοι
χεία των, μέ τό νά άποτελοϋν μορφές τής 
ιστορίας των πολιτισμών, είναι σωστό, κα
θώς άλλωστε κάνει καί ό κ. Λεκατσας, 
νά μελετώνται άπό τό ένα μέρος σύμφωνα 
μέ τήν πολύ γόνιμη γ ιά  τή μελέτη μορφών 
μέθοδο, τή μορφολογική, μέ βάση τις ο 
μοιότητες καί τις διαφορές πού παρουσιά
ζουν μεταξύ των οί μορφές δοσμένης κα
τηγορίας καί σύστοιχης ένότητας* άπό τό 
άλλο μέρος, άλλά καί μέ κάποιους περιο
ρισμούς, νά μελετώνται μέ βάση τήν άρ
χή τής αναλογίας. Ή  μορφολογική δμως 
μέθοδος είναι μαχαίρι δίκοπο· μπορεί νά 
φέρει τήν έρευνα σέ τυποκρατικούς (φορ
μαλιστικούς) δρόμους: Νά συμπαραθέσει 
δηλαδή χαρακτήρες χωρίς στενό έσωτερι- 
κό σύνδεσμο μεταξύ των. Προσέχοντας τις 
όμοιότητες περισσότερο άπό τις διαφορές 
καί ύπάγοντάς τες σέ γένη, μπορεί νά μάς 
δώσει άδρές εικόνες άπό τήν παρουσία 
καί τή θέση τών μορφών μέσα στόν ιστο
ρικό χώρο, όχι δμως κι άντικειμενικές 
πάντα. "Ετσι π. χ. φορμαλιστική, καθώς 
νομίζω, είναι ή αναγωγή τοϋ «ιστορικού» 
τάφου τοϋ Ίησοϋ (όπως τον περιγράφουν 
οί ευαγγελικές διηγήσεις) στήν ίδέα τοϋ 
«σπηλαίου» (βλ. άνωτ.), γιατί τέτοιοι τά 
φοι χρησιμοποιούνταν κανονικά στήν Πα
λαιστίνη, έντελώς άσχετα πρός όποιαδή- 
ποτε -κατηγορία τοϋ προχριστιανικοϋ θείου 
Δράματος, καθώς καί ό ίδιος ό κ. Λεκα- 
τσάς (σελ. 291) τό γνωρίζει. Οί διαφορές 
άπεναντίας έξατομικεύουν τις μορφές, 
προσθέτουν στήν κάθε μιά ιδιαίτερους χα 
ρακτήρες.

"Επειτα μιά δοσμένη μορφή, γ ιά  ν’ ά- 
ποτελέσει χρήσιμη άξΙα στήν οικοδομή τής 
έρευνας, πρέπει νά θεωρηθή σέ σχέση μέ 
τά  προηγούμενα-καί μέ τά έπόμενα Εί
ναι κάτι σάν βιολογικό είδος, μιά μορφή 
μέσα στο χρόνο. Δέν ζοϋν δμως οί μορφές 
μέ τήν ίδιαν ένταση δλες, ούτε κι’ αδιά
σπαστα' οϋτε καί άκολουθοϋν στήν πο
ρεία τήν γραμμή ίσια. Στίι δική μας δέ 
περίπτωση αυτό πού χρειάζεται είναι νά 
προσδιορίζουμε κάθε φορά πότε καί πώς 
οί έξατομικευτικά πιά θεωρημένες μορφές 
τοϋ θείου Δράματος, πότε καί πώς μπαί
νουν στή χριστιανική λατρευτική παράδο
ση.

'Επανειλημμένα μιλήσαμε παρά πάνω 
γ ιά  τή θρησκειολογική άρχή τού Myth and 
Rite δτι ό «μύθος» άποτελεΐ μεταφορά ά 
πό άντίστοιχο τελετουργικό χειρισμό, έτσι, 
ώστε σέ συγκεκριμένη περίπτωση, ξεκι 
νώντας άνάστροφα άπό τό ύποκατάατατο, 
άπό τό «μύθο», πού μόνο αύτό έχουμε δο
σμένο, νά μπορούμε νά φτάσουμε στήν 
πρώτη ύλη, στόν τελετουργικό χειρισμό" 
ν* άποκαταστήσουμε έτσι τήν χαμένη πιά 
τελετουργική πράξη. Ά λλά  ό «μύθος» καί



*τ

ό τελετουργικός χειρισμός δέν είναι πάν
τοτε ποιότητες άντίστοιχες μεταξύ των μέ 
την Εννοια τού τύπου καί τού άντιτύπου 
του. Έ ξ  άλλου δύο μορφές μπορεί νά εί
ναι μόνο φαινομενικά Ομοιες μεταξύ των, 
χωρίς άμεση Αλληλεξάρτηση. Παράδει
γμα: τό είκονικό κομμάτιασμα τού Ζα- 
γρέα στό λέβητα καί ή είκονογραφική πα
ράσταση τού Μελισμού μέ τό Χριστό (βρέ
φος) κομματιασμένο πάνω στό Ιερό δι
σκάριο. Μπορεί άκόμη ή όμοιότητά των νά 
είναι πλαστή, νά όφειλεται σέ άτελή τεκ
μηρίωση καί σφαλερή έξήγηση (ή περί
πτωση τού μοδεστείου ναού τού Παναγίου 
Τάφου).

Γιά ν* αποφευχθούν λοιπόν τέτοιου εί
δους δυσκολίες καί σφάλματα είναι προ
τιμότερη σέ πολλές περιπτώσεις πορεία 
Αντίθετη: νά μή ξεκινούμε άπό τά βάθη 
ένός <γένους> γιά  νά Εντάξουμε σέ τούτο 
κάπως ά  πριόρι όμόλογα <είοη>, τίς έπί 
μέρους περιπτώσεις, πού συναντούμε: στήν 
πρός τά  πάνω πορεία μας· άλλ* Αντίθετα: 
άρχίζοντας άπό τά πάνω, άπό τήν Εξέτα
ση των Επί μέρους περιπτώσεων καί πη
γαίνοντας πρός τά κάτω πρός τίς ρίζες 
των νά μπορούμε άπό τό Ενα μέρος νά τίς 
Απομονώνουμε μορφολογικά, γ ιά  νά τίς 
συλλαμβάνουμε καλύτερα, κι Από τό άλλο 
ρέρος νά τί<̂  παρακολουθούμε διαδοχικά.
•Ετσι μπορούμε νά βρούμε οτι ριά δοσμέ

νη τελετουργική μορφή μπορεί νά είναι 
καί δίχως ρίζες, οίχως άμεση παράδοση.

μεταφυτευμένη Εμμεσα. Μπορεί άκόμη νά 
είνα| δημιουργία νέα, δουλεμένη άπό τού* 
λαού την πλαστική φαντασία καί κάτω 
άπό ειδικές συνθήκες (π. χ. τό είκονογρα- 
φικό θέμα τού Μελισμού πού είδαμε, δ- 
μως θέμα δημιουργημένο τήν Επο^ή πού 
είδικοί Ιστορικοί και πνευματικοί δροι 
συνετέλεσαν στήν άνάπτυξη της εικονο
γραφίας της λειτουργίας).

Τήν κάθετη τούτη —Από τά πάνω πρός 
τά  κάτω. Από τά νεότερα πρός τά παλαιό- 
τερα— μέθοδο Ερευνας της Ιστορίας των 
λατρευτικών μορφών ό θρησκειολόγος 
Carl Marlin Edsman, Ignis invictus. Le feu 
comrne moyen de rajeunissement et d’im- 
rnortalite : Conies, legendes. mythes el
riles, Lund (1949) σελ. 7 — 8. κρίνοντας, 
τίς Ατέλειες τής μεθόδου τού Myth and 
Rile, τήν όνόμασε μέθοδο «Αρχαιολογι
κή». Κοα βέβαια δέ θ ' άρνηθουμε δτι τό 
Εποικοδόμημα —ή πνευματική ζωή καί στήν 
περιοχή πού Εδώ μάς Απασχόλησε ή λα
τρευτική πράξη- ακολουθουν τούς ίδιους 
δρόμους κάτω άπό τίς ίδιες προϋποθέσεις 
(Edsman σ. 46)· πρέπει 8μως κάθε φορά 
νά καθορίζουμε τήν ήλικία μιας δοσμένης 
θρησκευτικής ιδέας ή λατρευτικής πράξης 
ή Εθίμου καί πρέπει νά μελετούμε κάθε 
περίπτωση χωριστά (cas par cas) γ ιά  νά 
τήν άναγάγουυε μέ άσφάλεια στήν Αρχι
κή της ρίζα (Edsinan σ. 281).

Δ. I. Π ΑΛΛΑ Σ
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Ε Ξ Η  Π Ο Ι Η Μ Α Τ Α
Του ΣΑΡΑΝΤΟΤ ΠΑΤΑΕ.Α.

ΠΙΣΤΗ

Είμαι βέβαιος για τό σπίτι μου δπως είμαι για τή γή μου 
για τα σπαρτά πού πριοτοβλέπουν τον ήλιο, 
γ ι αυτό το γαλάζιο σκαρί πού σμίγει ουρανούς κατεβασμένους 
σ’ άλλα περιγιάλια τής καρδιάς του αφήνοντας τον ήχο 
οπού τά χελιδόνια χτίζουν με φύκια τή φωλιά τους.
Είμαι σίγουρος για τή δόξα πού στέφει γυναίκες κι άντρες εδώ 
(Αέν έχουν να ζηλέψουν τίποτε άπδ τις πρωτινές μεγαλοσύνες).

Κι αν σήμερα κάτι δεν είναι καλό, αύριο οπωσδήποτε θά γίνει,
ύτικο, στην έξουσία τής δύναμής σου είναι νά λάμ-

Ιψη αληθινό..
Στήν άρχή υπήρχε ή βούληση κι είπε νά γίνει φως κι είπε νά γίνει σκοτάδι,, 
γιατί καλό είναι καί τό σκοτάδι νά μάς ξαποστάζει* 
κι άν κάτι οέν τό θέλεις, μεθαύριο πολύ θά τό άγαπήσεις.

κι άν τώρα κάτι είναι ψε

Ο ΚΑΜΠΟΣ ΤΟΓ ΚΙΛΚΙΣ

Τί έχει τό φλώρι καί δέ σωπάζει στήν έτοιμόφυλλη δρύ;
τί έχουν τά κλήματα καί στήν κατοχρέρεια μαυρίζουν τον κορμό τους;
τί έχει το μπουμπούκι τής αγριοτριανταφυλλιάς καί »υοσκοβολεΐ;
"Ολα είναι απλά σά δίχτυ αράχνης πού τό παίζει ό άέρας

στού δέντρου την άνθοσυρμή*
ρωτώ κάθε φέξη τά μικρά φύλλα νά μοϋ πούν πόσα νέα πουλιά ήρθαν 
προσέχοντας τον ψίθυρο τής όστριας τόν εσπερινό καί του νεφιοΰ το γήσκιο.

Σ’ αύτόνε τό φαρδύ κάμπο τοϋ Κιλκίς πληγώθηκε ό πατέρας μου, 
σ’ αύτόνε τόν κάμπο τοϋ Κιλκίς σκοτιόθηκαν τ’ αδέρφια μου 

• · * : · καί μου είναι άκριβός
γιατί είναι ζεστός από τή νεανική τών εταίρων μας καρδιά.
ΙΙάνο) στις ρεματιές του γλυκοκαίει τόν πόνο τους τό αηδόνι.

ΝΑΝΟΓΡΙΣΜΑ

Ό  θάνατος έρχεται άπό πέρα δπως κηπουρός *ιε γύρη στήν κεφαλή καί στά χέρια- 
συναγμένην άπό ακράτητους άνθούς σέ περιβόλια
καί παίρνει στήν άγκαλιά του τόν έπσπα πού ή θύελλα τόν έχει χτυπημένο,
καί τόν κοιμίζει καί τόν πλάθει άπό τήν άρχή,
συμπληρώ ντο ντας καί δυναμώνοντας τό αίσιο γεγονός τοϋ βίου*
αυτός είναι ό ήλιος πού πρωτοείδες καί πρωτοαΐσθάνθηκαν τά τέκνα σου,
πλήρης άπό αμπελώνες, στάχυα καί κυματισμό καρπών,
αγάπα τον μέ μιά φτερούγα αίνου
πού άκούει τό πρώτο μίλημα τής λεύκας,
τοϋ κάθε φύλλου της τό μικρό τραγουδάκι,

011



είτε βλέπει πρός την κορυφή, είτε σιμώνει προς τή ρίζα, 
β -αγέρας πού τα κανακίζει είναι Αίγαιοπελακίτικος 
άπό Σκοπελίτικο κρασί μεθυσμένος’ 
νανούριζε κι έσύ τη μέριμνα καί γλυκοσκέπαζέ την.

ΗΘΟΣ ΕΔΑΦΟΓΣ

"Οταν μπήκα στήν πρωτεύουσα τής πατρίδας μου με τούς φαντάρους καί τούς άξιω-
[ματικούς της ερείπια

μέ τά γεφύρια της πεσμένα μέ τις γραμμές των αμαξοστοιχιών της ανατιναγμένες
[στον αέρα

μέ τί; αποθήκες καί τά πολεμοφόδιά της λεηλατημένα καί τού; καλύτερούς της στή
[φυλακή καί στά στρατόπεδα συρμένους, 

δταν έμπαινα στήν πόλη μου νικημένος δέν ξέρω πώς ένιωσα ανίκητος.

Λεν είχα τή σημαία μου ν' άντικρύζω, τή σημαία τής επανάστασής μας να χαιρετώ 
κι άντίς για τήν ιερότητα τής ανεξαρτησίας κυμάτιζεν αδέξια μια σημαία ξένη 
πάνω στή σιγή του άσπρου μάρμαρου. σ’ αυτή τή δημοκρατία τήν αρχαία 
με τούς φιλόσοφους τής Ιωνία; στον ήλιο τό χαρούμενο λυπημένους 
κομισμένους στις συγκλητικές των έδρες καί περιμένοντας νά φανερώσουν 
σωπαίνοντας πώς είναι ατρύγητο τής νεολαίας το άνθος.

Καί νά σάς τό ομολογήσω. *άοέρφια μου, δέν ήμουν ούτε πικραμένος, ούτε κεφάτος 
ήμουν παράξενα ήρεμος καί βέβαιος για ιόν εαυτό μου καί όλους τούς άλλους 
όσο βέβαιο είναι τό φώς καί σταθερή ή στοργή τής μητέοας
κι ί  γυρισμός στο σπίτι παρών νά στρώσει ή αδερφή τό τραπέζι μέ την παρθενική

[χαρά της,
όσο σίγουρη ήταν ή αθανασία αυτών πού είχαν μείνει πάνω στδ θαλασσινό κύμα, 
σέ κορυφή πουλιού, σέ πλαγιά ήμερου, άγριου δέντρου ή ζώου.

ΙΙολλές πύλες ήμουν έτοιμασμένος νά περάσω καί πέρναγα χαλύβδινος.

"Οταν μπήκα μέσα στην παλιά πρωτεύουσα τής σοφίας μέ τού; άλλους συστρατιώτες
[μου μέ πολιτικά ρούχα

χωρίς διάσημα, κρυφογελασα κοιτώντας τήν άγανάχτησή μου καί τό μίσος μου στούς
Iτυράννους

περιφρονητικά, γιατί αύτοί ήταν οί σκλάβοι κι οί δειλοί κ’ εμείς οί λεύτεροι κι αντρείοι.

Δέν ξέρω πια άν υπάρχουν θνητοί εδώ, έφοΰ είναι όλοι αθάνατοι.

Σπόρους έτρωγαν οί άνθρωποι κι έραβαν τά ρούχα τους μ ’ αγκάθια
καί σέ ςεροπέτρι όπου τ' άγρια γίδια λτξοπατοϋν καί στό ανημέρωτο κύμα πέφτουν
οι άνθρωποι είχαν μιαν ανεπίσημη ταφή μ ένα της ευσπλαχνίας ράμφος.

ΓΡΑΜΜΑ Σ’ ΕΝΑΝ ΑΓΕΡΩΧΟ ΚΓΒΕΡΝΠΤ1Ι ΕΝΟΣ ΙΙΕΡΗΦΑΝΟΓ ΛΑΟΓ

Ά ν  θέλεις νά μάθεις τον εργάτη τής έργατούπολης πρέπει, φίλε μου, νά ζήσεις
Ισιμά του.

νά ιόν ΐδεΐς πώς {ΐοχθεΐ στήν πόλη πού καπνίζει μέ τις καμινάδες των έργοστασίων της, 
τις μηχανές της πώς ζυμώνει σκλάβος τους κι αφέντης τους
πώς ψάχνει τή λαβωματιά όπως Γαλάτης άποθνησκων, καί τό δίκιο της πατρίδας

[διαφεντεύει μέ πάθος.
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"Αν θέλεις να μάθεις τό χωρικό μας, πρέπει μαζί του να όργωσεις αυτή τή δύσκολη γή 
τήν πατρική καί μητρική του,

νά φας καταγής, νά βοσκήσεις μαζί του τ' άγριο γιοι, να ντυθείς τά ρούχα του. να
[μπεις στο σπιτικό του.

νά τον ακούσεις νά τραγουδάει στής μάνας του τή λαλιά τοϋ λημεριού τραγούδια, 
νά ένωτισθείς τό κήρυγμα τοϋ ταπεινού ιερέα του νά νουθετεί σέ μιά εκκλησία μέ

[νυχτερίδες καί χελιδονοφωλιές
τον άσκυφτό μας χωρικό μέ τή γυναίκα του καί τά χοντρά τά γιορτινά του 
καθώς τό προγονικό δέντρο καλοδέχεται σ' ένα του ξέφωτο τούς περισυνούς του

[αποδήμους,
καί νά ρωτήσεις τόν έαυτό σου, ποια ψυχή τρέφει αυτόν τον περιούσιο λαό
από τόν καιρό πού έδωσε στο Σωκράτη του νά πιεί τό κώνειο γελασμένος,
όταν βάδιζε τήν ακολουθία των πιστών στήν Κοίμηση τής Θεοτόκου,
όταν τόν έπαιρναν, γιατί δεν ήθελε την ξένη δουλεία καί τόν σκότωναν φως αληθινό

L γεμάτον,
άπ’ τόν καιρό πού πήρε τήν πραγματική του τή θωριά στήν επανάστασή του τή με-

[γάλη,
σάν βρέθηκε μετά τό είκοσιένα του μοναχός καί τόσο

στη γλώσσα του πληγωμένος.

ΣΪΓΧΡΟΝΗ ΖΩΗ

Χωρικέ τής πατρίδας μου, δταν πέρασα χτες τό ροζιασμένο σου χέρι στο δικό μου,
[κατάλαβα πώς είμαι δικός του, 

τό χώμα αυτό, τό φώς, ό άέρας,'δ,τι μάς περιμένει πέρα δικά σου 
καθώς φόρτωνες στη βωδάμαξα τά ξύλα τοϋ χειμώνα μέσ’ τό ταςίοι τής πανσέληνου 
κι οί τροχοί δκνά κυλούσαν στη δημοσιά θυμόσουν πώς δταν ό Γιόχαν σου ζήτησε το

[στάρι σου
τοϋ εοωσες μιά σφαίρα στό στήθος’

άλλοτε μισοκοιμώσουν, άλλοτε μισό άνοιγες τά βλέφαρα σ ένα χωριό τής νύχτας 
δπου τά παράθυρά του είναι κλειστά καί τά ζώα του στό φεγγάρι αναμηρυκάζουν 
καί πάνω στις στέγες του τά νυχτοπούλια του φωνάζουν, 
άλλοτε μισοξυπνοϋσε τ' άγεράκι στά βαθιά φυλλούματα τοϋ ύπνου 
καί στον άσυγνέφιαστο ουρανό ένα άσπρο σύννεφο παρουσιαζόταν στή σελήνη μαξιλάρι, 
πού βγαίνει ώς κόρη ωραία θερίστρα πάνω στά στάρια, 
άσπρόχρωμη όπως στά μαντριά τό γάλα των προβάτων χωρίς άγεροφύσημα 

χωρίς ψιχάλισμα πλέοντας
καί τά βατράχια τοϋ βάλτου κόαζαν στ’ άγρύπνισμα το καλοκαιρινό
κ’ εσύ χωνόσουν στό σκληρό κρεβάτι τοϋ δωοαμαςιου 
καί σάλευε θαρρείς αργοκίνητος ό κόσμος μέ τις θύμησες γοργές στό τρέξιμο τοϋ

Lγρύλου.

ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑΓΑΕΑΣ
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Η ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ *>

Τά τελευταία δέκα χρόνια κυκλοφορή
σανε πολλά σημαντικά βιβλία πού προσπα
θώντας νά έρμηνεύσουν τό φαινόμενο τής 
τέχνης στό τέλος κατέληξαν, λυπημένα, 
στό συμπέρασμα ότι τέχνη είναι ένα «ι
διαίτερο είδος» πού άνταποκ^ίνεται σέ κά
ποιο μυστηριακό κομάτι της ψυχής μας 
καί έποαένως δέν δέχεται καμιά έρμηνεία.

Παράλληλα ή ίδια ή σύγχρονη τέχνη 
δέν παρουσιάζει νιά  τά μάτια του «άνειδί- 
κευτου» καμιά δυνατότητα κατανόησης, 
καθώς τό περιεχόμενό της γίνεται δλο καί 
πιό πολύπλοκο, καί ή «καλλιέργεια καί 
παιδεία» κατεβάζει μέρα μέ τήν ήμερα τό 
έπίπεδο τής μόρφωσης του Μέσου άνβρώ- 
που. “Ετσι συνηθίσαμε νά άκοϋμε συχνά 
καί συχνότερα τό έπαλαμβάνουμε κ’ έμεΐς 
οί ίδιοι ότι «ή μόνη έρμηνεία τής τέχνης 
είναι ή ίδια ή τέχνη». Δηλαδή τά κριτήρια 
γ ιά  τήν άξία ένός έργου τέχνης δέν είναι 
ούτε άντικειμενικά (=λογικοποιήσιμα) ού
τε ύποκειμενικά. Δηλαδή τά κριτήρια αυ
τά  δέν είναι λογικά, άλλά τά διαισθανό- 
μεθα μέ τήν ε ί δ ι κ ή  α ί σ θ η σ η  τ ή ς  
ψ υ χ ή ς  μ α ς .

Τά μόνα κριτήρια πού ύπάρχουν, καί 
αυτά μέ σχετική φυσικά άξια, είναι τά Ι
διαίτερα κάθε τέχνης. Δηλαδή γ ιά  τή μου
σική τά μουσικά, γ ιά  τή ζωγραφική τά 
ζωγραφικά κλπ. Μέ τόν τρόπο αύτό ν ιά  
τούς αισθητικούς τού είδους αύτού δέν 
τίθεται τό πρόβληιια: τ ί  ε ί ν α ι  τ έ 
χ ν η  κ α ί  τ ί  έ ξ υ π η ρ ε τ ε ΐ ;  Ά λλά

τό πολύ-πολύ— πώς θά αισθανθούμε τή 
ζωγραφική ή τή μουσική καί μάλιστα τήν 
κάθε μιά ξεχωριστά σάν νά είναι αύτά 
τά δύο είδη έντελώς διαφορετικά προϊόν
τα. Καί σ’ αύτή τήν περίπτωση, άν πάρου
με γ ιά  παράδειγμα την ζωγραφική, δέν 
είναι τό μέσον δηλ. τά χρώματα, τό σχέδιο 
κλπ. ή τό περιεχόμενο, πού θά πάρουμε 
σάν άφετηρία γιά  νά κρίνουμε, άλλ* αύτά 
τά  δύο πράγματα θεωρούνται σάν άφορμή 
(ή φόρμα καί τό περιεχόμενο) γιά  νά οί- 
κοδομηθή αύτό τό «μυστηριώδες» πράγμα 
πού τό όνομάζουμε τέχνη. Άλλωστε, στή 
μοντέρνα τέχνη συχνά πιστεύουμε δτι δέν 
υπάρχει περιεχόμενο.

Εκείνο πού λογαριάζουμε, συνήθως εί
ναι, δπως λέμε, τό αίσθητικό αποτέλεσμα 
χωρίς δμως νά προσδιορίζουμε μέ σαφή
νεια τήν έννοια πού δίνουμε στήν λέξη «αι
σθητικό». Κ* έπειδή σύμφωνα μέ τήν άπο
ψη αύτή τό κάθε έργο τέχνης ύποβάλλι ι 
ένα συναίσθημα, τελειότερο στό αίσθητικό 
άποτέλεσμα είναι τό έργο πού δίνει αυτό 
τό συναίσθημα όλοκληρωμένα.

“Ετσι, δ,τι παλιότερα καλούσαμε «πε-

Τοϋ ΜΑΞ1Μ0Γ ΛΙΣΓΛΡΛ

ριεχόμενο», έδώ τό άντικαθιστούμε μέ τό 
«συναίσθημα» (καί ή έννοια τής λέξης μέ
νει μέ δλες τις άσάφειες καί τις άοριστίες 
της). Καί τό θέμα άπό άντικειμενικό πού 
ήτανε στήν άκαοημαΐκή τέχνη, λόγου χά
ρη, τώρα μεταβάλλεται σέ ύποκειιιενικό. 
Καί έπομένως ένώ πρώτα είχαμε νά άπει- 
κονίσουμε δ,τι βλέπουμε, δ π ω ς  ά κ ρ ι -  
β ώ ς  ε ί ν α ι ,  τώρα άπεικονίζουμε τόν 
έσωτερικό υας κόσμο δ π ω ς  ά κ ρ ι β ώ ς  
τ ό ν  « β λ έ π ο υ μ ε » .  Καί μάλιστα μ ’ αύ
τό τό ιδιαίτερο «μάτι» πού έχουμε, δντας 
καλλιτέχνες.

Μέ αύτή τήν όπτική γωνία κοιτάζοντας 
τό πρόβλημα καί μεταθέτοντας τό έρώτη
μα σέ ένα άλλο έπίπεδο, μπορούμε νά ά- 
παντήσουμε στό «Τί είναι ή τέχνη καί τί! 
έξυπηρετεΐ», ώς έξης: Τ έ χ ν η  ε ί ν α ι
ή έ κ φ ρ α σ η  μ ι α ς  ψ υ χ ι κ ή ς  μ α ς  
κ α τ ά σ τ α σ η ς  ά π ε ι κ ο ν ι σ μ έ - ;  
ν η  μ έ  τ ά  υ λ ι κ ά  π ο ύ  μ ά ς  π α ρ έ 
χ ε ι  κ ά θ ε  κ λ ά δ ο ς  τ έ χ ν η ς  κ α ί  
έ ξ υ π η ρ ε τ ε ΐ  τ ό ν  ά ν θ ρ ω π ο  μ έ  
τ ό  ν ά  τ ό ν  λ υ τ ρ ώ ν ε ι  ά  ν τ ι κ ε ι- 
μ ε ν ι κ ο π ο ι ώ ν τ α ς  α ι σ θ η τ ι κ ά ]  
τ ή ν  κ α τ ά σ τ α σ η  π ο ύ  μ’ α ύ  
τ ή ν  ε Γ ν α ι  φ ο ρ τ ι σ μ έ ν η  ή ψ υ χ ή ]  
τ ο υ .

Σ ’ αυτόν τόν όρισμό, πού σχεδόν είναι] 
ό σαφέστερος, καταλήγουν δλες, λίγο-π< 
λύ, οι μεταφυσικές θεωρίες γιά  τήν τέχν 
καί στήν ουσία οί διαφωνίες τών «αισθητι
κών» παραμένουν φιλολογικοί καυγάδες 
γιά  τήν σημασία μιας λέξης δπως, λ. χ.,ί
γ ιά  τήν «λύτρωση» ή τήν «κάθαρση» κλπ.ί 
Ωστόσο, ή λέξη—κλειδί πού περικλείει ό] 

όρισμός, δηλ. ή λέξη «αίσθητικό» (καί π(
χωρίς αύτήν άνατρέπεται όλόκληρος ό ό
ρισμός καί πέφτει στό έπίπεδο της προσευ
χής, τής έξομολόγησης, τής ψυχανάλυσης ή 
τού καυγά), κροττάει δλο τό μυστηριακό 
της χαρακτήρα καί δέν άποσαφηνίζει τίπο-Ι 
τα.

Ά λλά καί στήν περίπτωση πού θά άπ< 
φασίζαμε νά θεωρήσουμε σάν σαφές τό πε
ριεχόμενο τής λέςης αυτής, πάλι ό όρισμ< 
είναι άρκετά «εύρύς», ώστε νά περικλείει] 
ατά ίδια περιθώρια τό ταγκό μέ υιά μπε* 
τοβενική συμφωνία καί τό έργο ένός πα- 
ράφρονος μέ τό σοφά οίκοδομημένο έργ< 
ένός κυβιστή σάν τού Μπράκ. Καί έπειδή 
φυσικά, αυτό δέν συμφέρει, στό τέλος ά 
πορρίπτουν καί αυτόν τόν όρισμό. ‘Η φό{ 
μούλα δμως αύτή γιά  μάς έχει μιά ίδιαί*

( · )  'Απόσπασμα Από τήν «(σαγογή  τοϋ 6 ιβλ1< 
«Ή  Διαλεκτική τής ΛΙσθητικής» πού ΘΑ κυκλί 
ρή σ 11 προσιχώς.



•τερη σημασία γ ια τί παρά  τις επί μέρους 
Αντιρρήσεις των αισθητικών, αποτελεί τό 
σημείο Αφετηρίας γ ια  τούς δυο μεγάλους 
κλάδους τής αισθητικής μεταφυσικής: Την 
Καθαρή Μεταφυσική καί τήν κοινωνιολο
γική Μεταφυσική.

Οί καθαρές μεταφυσικές θεωρίες έχουν 
τό προσόν δτι ξεκινάνε από τήν άρχή τοΰ 
ωραίου καί όμολογοϋν ότι οικοδομούν τό 
έργο τους μέ τήν τυπική λαγική. Οί από
ψεις τους ακολουθούν συνήθως τούς έξής 
δρόμους:

α) Ό  άνθρωπος έχει τήν ικανότητα νά 
συλαμβάνει τήν «ουσία* τής ζωής καί τεί
νει μέ τήν τέχνη νά μάς τήν μεταδώσει. 
Δηλαδή μέ τό μέσο τής τέχνης πλησιάζου
με τήν «ιδέα».

6) Οί αισθήσεις μας δέν είναι τέλειες 
καί έπομένως ή γνώση μας γ ιά  τήν «ου
σία» των δντων δέν έπαρκεΤ. Χρειάζεται 
.ένα άλλο αισθητήριο γ ιά  νά φτάσουμε σ’ 
αύτήν καί αυτό τό έχει ό καλλιτέχνης. Μέ 
τό μέσο αύτό μάς μεταφέρει στό μυστηρια- 
κό κόσμο των δντων.

γ) Οί αισθήσεις μας δέν είναι δυνατόν 
νά μάς δώσουν τον Αντικειμενικό κόσμο 
«αυτόν καθ’ έαυτόν?·, άλλά ' μόνο όπως 
•αυτός εμφανίζεται «σέ σχέση» μέ τις α ι
σθήσεις μας, έπομένως καί τό λογικό μας 
δέν μπορεί νά ξέρει, παρά μόνον τά φαι
νόμενα των δντων.

δ) Ό  άνθρωπος, δντας γέννημα τής φύ
σης, φέρνει άπό μόνος του τήν Αρχέγονη 
•ουσία τής ζωής, Ανεξέλεγκτα άπό τό λο- 
-γικό του καί γ ι  αύτό Ετούτο μπορεί νά 
τό έκφράσει μέ τή διαίσθησή του καί δχι 
μέ τό λογικό του: άπό δω ξεκινώντας 
κάνουμε τέχνη —οπτό τό λογικό ξεκινώντας 
κάνουμε έπιστήμη.

"Οπως φαίνεται άπό τήν πιο πάνω έκ
θεση των καθαρά μεταφυσικών Απόψεων, 
•τρία είναι τά  σημεία πού θέτουνται σαν 
Αξιώματα: 1) Ή  α  πριόρι ύπαρξη τής 
•«ουσίας». 2) Ή  παραδοχή ότι τό λογι
κό δέν είναι δυνατό νά συλλάβει τον Αντι
κειμενικό κόσμο. Καί 3) Ή  πεποίθηση ότι 
ή τέχνη έκφράζει αύτό τό «Ασύλληπτο».

Κάθε συζήτηση, λοιπόν, μέ τή σύγχρονη 
■μεταφυσική προϋποθέτει τήν παραδοχή τών 
3 αύτών σημείων.

’Αντίθετα άπό τις καθαρά μεταφυσικές 
•σχολές, οί «Επιστημονικο-κοινωνιολογικές» 
Εμφανίζονται συχνά σάν πολέμιες τής με
ταφυσικής. 'Ορισμένες μάλιστα ξεκινούν 
•Από μιά «επιστημονική» αφετηρία, Αλλά 
Αναπτύσσοντας τήν ερευνά τους μέ τήν 
τυπική λογική Απομακρύνονται Από τήν 
πραγματικότητα καί καταλήγουν στήν με
ταφυσική. Οί κυριώτερες άπό τις  σχολές 
<χύτές ύποστηρίζουν τ’ Ακόλουθα:

α) Τό ώραΐο δέν υπάρχει σάν Αξία α 
πριόρι άλλά  έχει γ ιά  τόν άνθρωπο μιά 
όρισμένη «Αντικειμενικά υπαρκτή υπόστα
ση» μέ σταθερούς Νόμους.Τούς Νόμους αυ
τούς  του ώρα ίου τούς Ανακαλύπτει ό καλ
λιτέχνες μέ τό εκλεπτυσμένο του αισθητή
ριο καί μάς τούς δίνει μέσα στό έργο 
του.

'Η σχολή αύτή άν καί Επίσημα (σάν 
ψυχολογική σχολή τού Φέχνερ) δεν παρου
σιάζει σημαντικό ενδιαφέρον, ώστόσο έχει 
πολλούς όπαδούς Ανάμεσα στούς καλλι
τέχνες τών εικαστικών τεχνών, καί ιδιαί
τερα στούς κύκλους τής Αφηρημένης τέ
χνης.

Μετά τό δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ή 
σχολή αύτή προσπάθησε νά επιβιώσει και 
στήν ‘Αμερική, κατορθώνοντας νά οικοδο
μήσει μιά όλόκληρη θεωρία γ ιά  τή μαθη
ματική σχέση τών ήχων καί τών χρωμάτων 
(Ανάλογα μέ τό μήκος κύματος τού κάθε 
ήχου ή χρώματος καί τών συνδυασμών 
τους) καταλήγοντας στό αισιόδοξο συμπέ
ρασμα πώς κάθε άνθρωπος μπορεί νά γρ ά 
ψει μιά μπετοβενική συμφωνία εφόσον κα
τέχει καλά τή  ̂ γνώση τού μαθηματικού 
συνδυασμού των ήχων.

Τό Ιδιο περίπου γίνεται καί στήν Αφη- 
ρημένη τέχνη όταν άπαλείφεται τελείως τό 
περιεχόμενο καί Επιδιώκεται τό κα
θαρό αισθητικό Αποτέλεσμα Από τή χρω 
ματική καί σχεδιαστική «Αρμονία».

Τό πώς ή σχολή αύτή είναι καθαρά με
ταφυσική φαίνεται άπό τό γεγονός ότι Ε
ν ώ  κ α τ α ρ γ ε ΐ τ α  ι ή Α τ τ ρ ι ό ρ ι  
Α ν τ ί λ η ψ η  τ ο ύ  ώ ρ α ί ο υ ,  ώ σ 
τ ό σ ο  ψ ά χ ν ο υ μ ε  ν ά  β ρ ο ύ μ ε  α ύ 
τ ό  τ ό  ώ ρ α ΐ ο  σ έ  σ υ ν δ υ α σ μ ο ύ ς  
π ο ύ  ΗΔΗ υ π ά ρ χ ο υ ν .  Σύγχρονα  
στό ερώτημα τού τί εξυπηρετεί ή τέχνη 
(άφαιρώντας τό περιεχόμενο) πέφτουμε 
στον Ασαφή καί εξωλογικόν όρο τής «αι
σθητικής συγκίνησης».

β) 'Η τέχνη, λέει ό «υπαρξισμός», είναι 
ένα μέσο πού μ* αύτό Εκφράζεται ελεύ
θερη βούληση τού Ανθρώπου. Καί το μέσο 
αύτό τό Επιλέγει Ελεύθερα καί Ατομικά ό 
καθένας μέσα ο* αύτό τό χώρο πού συνη
θίσαμε νά παραδεχόμαστε σάν τέχνη, σέ 
ορισμένο τόπο καί χρόνο.

'Η άποψη αύτή, πού είναι ή δεσπόζουσα 
άλλά δχ ι ή μοναδική στον πολυπλόκαμο 
σήμερα «ύπαρξισμό», γ ιά  νά κατανοηθεΐ 
πρέπει νάχει κανείς ύπ* δψη του, τήν βα
σική Αρχή τής θεωρίας πού είναι περίπου 
ή έξής: Ό  άνθρωπος έχοντας Απόλυτη 
ευθύνη γ ιά  τήν ύπαρξή του, διαλέγει μό
νος του Ελεύθερα καί υπεύθυνα τήν πορεία 
τής ζωής του.

Ή  σχολή αύτή πού σήμερα έχει 
σημαντικώτατη Επίδραση στό Δυτικό 
ιδιαίτερα κόσμο (καί · λέγοντας ί Δυτικό», 
Εξυπονοεΐται όχι στενά ένας χώρος, άλλά 
εύρύτερα ένας τρόπος σκέψης) έχει 
ένα Αξιόλογο έργο μέσα στήν τέχνη. Καί
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μέ τό έργο αύτό, προσπαθεί νά δόσει και 
μιά Αφετηρία, τοποθετώντας ειδικότερα 
τήν άποψη ότι ή τέχνη έκφραζει κυρίως τή 
γνώση, ότι τά πάντα τά κλείνει ό θάνατος 
καί τό πρόβλημα είναι ν ά  υ π ά ρ ξ ε ι  
κ α ν ε ί ς  μ ε τ ά  τ ή ν  π α ρ α δ ο χ ή  
κ α ί  τ ή ν  κ α τ ά φ α σ η  σ* α ύ τ ό ν  
τ ό  χ ώ ρ ο  τ ή ς  α π ε λ π ι σ ί α ς .

Ή  υπαρξιακή θεωρία, σέ άντίθεση μέ 
ψυχολογική, τοποθετεί τό περιεχόμενο 

σε κυρίαρχη θέση καί τό ευρύνει σέ πλα- 
τύτα περιθώρια που χωρούν όλες τις σύγ
χρονες τάσεις τής τέχνης, καθορίζοντάς 
το σ ά  μ έ σ ο  π ο ύ  ι ι ' α ύ τ ό  έ κ φ ρ ά 
ζ ε  τ α ι ή (έλεύθερη) β ο ύ λ η σ η  τ ο υ  
ά ν θ ρ ώ π ο υ .  'Ακόμα ξεχωρίζει ή ση
μασία πού δίνει στό χώρο καί στο χρόνο 
(έποχή καί τόπος).

‘Ωστόσο ή γενικώτερα μεταφυσική τοπο
θέτηση τού θέματος καί ή τυπολογική έ- 
ξέταση τού προβλήματος είναι τόσο φανε
ρή πού συχνά υπογραμμίζεται κι άτι’ τούς 
ίδιους τούς θεωρητικούς του.

γ )  Ή  τέχνη, λεει ή τρίτη σχολή, είναι 
ταξικό φαινόμενο καί είναι όργανο στην 
πάλη αυτή των τάξεων. ’Επομένως ύπάρ- 
χει μιά τέχνη προοδευτική δηλ. ή τέχνη 
έκείνων πού ζητούν τήν κοινωνική άλλαγή 
καί ρ ιά  τέχνη Αντιδραστική έκείνων πού 
ζητουν τήν διατήρηση τού σημερινού καθε
στώτος.

Ή  άποψη αύτή πού είναι ή κυριώτερη 
υεταξύ των αισθητικών τής « Αριστερας* 
δέν Αντιμετωπίζει τό πρόβλημα «Τί είναι 
τέχνη». Τήν τοποθετεί στό εύρύτερο 
στρώμα του κοινωνικού φαινομένου μέσα 
στόν όποιον χωράνε τά πάντα καί χωρίς 
νά λύσει τό πρόβλημα αύτό, προχωραει 
στό τί έξυπηρετει δηλώνοντας κιόλας 
ότι ύπάρχει τέχνη πού μπορεί νά 
χαρακτηριστεί σαν Αντιδραστική ή σαν 
προοδευτική, ένώ Ασφαλώς υπονοεί αύ
τό που καλούμε συνήθως διαφήιιιση 
ή προπαγάνδα. Ή  θεωρία αύτή έδω
σε έργα πού βασικά Ανήκουν σέ δύο 
περιόδους της. Στήν περίοδο τής Α
παισιοδοξίας της, όταν yi αυτήν όλόκλη- 
ρη ή κοινωνία ήτανε μιά μάζα δυστυχι
σμένων, καί πού τότε οί ήθικές της καί 
όχι οί αισθητικές 'Αρχές τής θεωρίας αύ- 
της ταυτιζόντουσαν μέ τήν ηθική ιώ ν πρώ
των χριστιανικών χρόνων, τήν ήθική τού 
δούλου. Καί στήν περίοδο τής αισιοδοξίας 
της, πού γι αυτήν ταυτίστηκε μέ τις προθέ
σεις καί τήν πίστη των λαών γ ιά  μιά Από 
λυτή κοινωνική δικαιοσύνη.

Ή  σχολή αύτή αύτοονομάζεται συχνά 
«διαλεκτικοϋλιστική» ένώ είναι καθαρά 
μεταφυσική καί οίκοδομ^ί τίς θεωρίες της 
μέ τήν τυπική λογική. Ξεχωρίζει σάν Αν
τίθετες ταυτότητες τή ζωή καί τό θάνατο 
καί δέν έξετάζει καθόλου τό p r o c e s s u s  
τής τέχνης, όχι μόνο σέ σχέση μέ τόν άν
θρωπο καί τήν γενικώτερη τοποθέτησή 
του μέσα στή φύση (βιολογικό δν κλπ.ϊ. 
Αλλά ούτε καί μέσα στήν κοινωνία. Δεν

βλέπει τήν διαλεκτική πορεία τών Ανθρώ
πινων έκείνων έκδηλώοεων πού δδηγοΰν 
στήν τέχνη καί άλλων πού όδηγοΰν στήν 
έπιστήμη ή στήν βιομηχανία ή στό έμπο- 
ριο. Όνομάζοντάς την «κοινωνικό φαινόμε
νο», πλαταίνει τΑ όριά της τόσο, ώστε 
τελικά δέν προσδιορίζει τίποτε. Τέλος, δέν 
βλέπει καμία Ανοδική πορεία στήν τέχνη : 
παρά Απλώς Αλλαγές μέσα στά διάφορα 
κοινωνικά συστήματα Από τήν έμφάνισγ 
τού Ανθρώπου μέχρι σήμερα. Τό ίσχυρώ- 
τερο κτύπημα στή σχολή αύτή δόθηκε Ο
ταν έτέθη τό πρόβλημα τής γλώσσας στή 
Ρωσία πού γιά  πρώτη φορά ένα φαινόμενο 
όπως τό γλωσσικό Αποδεσμεότηκε Απ' τά I 
στενά πλαίσια τής ταξικής τοποθέτησής 
του. Τό δεύτερο κτύπημα ήταν όταν ένας] 
άλλος κλάδος τού έποικοδομήματος, ή έπ ι-1 
στήμη, θεωρήθηκε σάν κάτι Ανεξάρτητο Α
πό τήν ταξική πάλη στό τομέα τής έρευνά 
της, έστω καί άν τά έπιτευγματα της χρΓ 
οιμοποιούνται ώς μέσο στήν πάλη αύτή, 1 
πως ίσως γίνεται καί μέ τήν τέχνη.

’Η κοινωνιολογική αύτή μεταφυσική έ
πεσε συχνά στήν παγίδα τής καθαρής με 
ταφυσικής καί ύπερασπίστηκε καί θεωρητι 
κά. Απόψεις πού ήταν Αντίθετες μέ τήν φι 
λοοοφική της Αφετηρία. Συνεμάχησε μ 
τόν νεο - ρεαλισμό, ένώθηκε μέ τόν ύπα 
ξισμό καί ένώ συχνά κυνήγησε τή φόρμ 
σάν κάτι πού καταστρέφει τό περιεχόμενο 
έδωσε δείγματα καθαρού φορμαλισμού, 
πού δέν είχαν καμιά σχέση μέ τήν τέχνη

Ή  σύντομη αύτή έπισκόπηση τών βασι 
κών αισθητικών θεωριών. Ανεξάρτητα κά 
τω Από ποιά σημαία καλύπτονται, μάς Γ* 
νει καθαρά τήν εικόνα ένός Αδιεξόδου π 
μπροστά του υψώνεται τό τοίχος τής με 
ταφυσικής. Καί αύτή ή σύγχυση έκδηλιί 
νεται συχνά καί στις διάφορες σχολές π< 
έμφανίζονται καί πού σ’ αύτές τό μεγαλ 
τερο θεωρητικά βάρος πέφτει, όχι στό 
θά έκφράσουν ή στό πώς θά έκφράσι 
αύτό τό συγκεκριμένο πού έχουν νά π 
νε, Αλλά στό νά βρούνε μονάχα μιά φό£ 
μα καί τίποτε περισσότερο. Στό Δυτικ 
μάλιστα κόσμο (γιατί λίγο-πολύ 
με τί γίνεται στόν Ανατολικό, άν τουλά 
χιστον έξαιρέσουμε τή μουσική πού ώστέ 
σο παρουσιάζει πολλές όμοιότητες μέ τ 
μουσική τού Δυτικού κόσμου), πολλοί δια 
νοούμενοι, Ανεξαρτήτακ; τί πιστεύουν αύτ 
γ ιά  τόν έαυτό τους, ωστόσο στό έργο τ 
έκφράζουν μιά τέλεια Απαισιοδοξία γ ι 
τόν άνθρωπο καί τίς ίκανότητές του. Η 
όταν αίσιοδοξούν, σού δίνουν τήν έντύπ 
ση Ανθρώπων πού κραυγάζουν, τάχα χ  
ρούμενοι, στό βάθος όμως κατατρομαγ 
νοι Από τό φόβο τού βεβαίου θανάτ 
Πριν προχωρήσουμε λοιπόν στήν έξέτασ 
τού φαινομένου τής τέχνης, είμαστε ύπ 
χρεωμένοι νά σταθούμε σ’ αύτό τό πρόβλ 
μα τού θανάτου πού έχει καταντήσει 
είναι τό πρόβλημα τού 20ού αίώνος.

Καί πού αύτό τό πρόβλημα τού θαι 
του όδηγεΐ κατ’ εύθείαν στούς δρόμι
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τής μεταφυσικής, έτσι ξεκομμένο από τή 
ζωή όπως τίθεται, θ ά  μπορούσε κάνεις νά 
χωρίσει σέ τρεις κατηγορίες τις έκδηλώ- 
σεις αυτές του φόβου τοΰ θανάτου. ΤΙ 
πρώτη είναι πώς ό θάνατος, αρχή καί τέ
λος αυτός μονάχα δεσπόζει στά πάντα καί 
που κάθε άντίθεση σ’ αυτόν δέν είναι μο
νάχα μάταιη άλλά καί γελοία.ΤΙ κατάφαση 
λοιπόν στο θάνατο είναι ή μόνη σωστή 
«θέση». Ή  δεύτερη έκδήλωση είναι «πε
ρισσότερο προοδευτική» καί εκδηλώνεται 
με τήν έξής θέση: Ό  θάνατος μας ζώνει 
από παντού καί ουσιαστικά καί τυπικά 
σάν πράξη δέν μπορούμε νά τον άποφύγου- 
με. Τήν τελευταία δμως στιγμή, λίγο πριν 
πεθάνουμε, απευθύνουμε ένα ύστατο χαιρε 
σ’ έναν μελλούμενο έπίγειο παράδεισο πού 
ωστόσο έλπίζουμε δτι σ’ αύτόν θά ζήσουν 
οί έπίγονοι. Ή τρίτη άποψη πού έκπροσω- 
πεΐται άπό κυμαινόμενους μεταξύ των δύο 
άκρων μικροαστούς, δταν οί τελευταίες ει
δήσεις είναι όδυνηρές άπό τον "Ανατολικό 
κοσμο, (ίδε γεγονότα Ο υγγαρίας) καί 
τούς χαλάνε τήν ειδυλλιακή νοικοκυρίστι
κη εικόνα τους πού έχουν γ ι αύτό τό «μέλ
λον» είναι ή άπόφαση τους νά ζήσουν μέ
σα σ’ αύτό τό «χώρο τής άπελπισίας».

'Ά ς  δούμε, δμως, τά  έπιχειρήματα γι* 
αυτές τις άπόψεις καί τή στενή σχέση πού 
έχουν μέ τήν αίσθητική μεταφυσική. Καί 
πρώτα άπ’ δλα, τό θάνατο τών θεώ ν καί 
τών (δανικών.

'Ό ταν τον καιρό του διαφωτισμού, ά ρ 
χισε ό πόλεμος έναντίον τού θεού, οί πνευ
ματικοί πρωτοπόροι έλπιζαν δτι ή συντρι
βή του θά ήταν σύντομη. ‘Ωστόσο ποτέ 
δέν φαντάστηκαν τις καταπληκτικές συνέ
πειες πού θά είχε ή πτώση αύτή.Έκείνο πού 
ήταν βέβαιο τότε, ήταν δτι ό θεός εις αυ
τήν τήν έννοια τού «τελείου άνθρώπου», εί
χε τελείως ξεπέσει στά μάτια τους.

Ή  μυθολογική του βάση κατάντησε πο
λύ απλοϊκή καί φυσικά ή γνώμη, ένός Ευ
ρωπαίου γ ιά  τό θρησκευτικό προσκύνημα 
στό Γάγγη ή γ ιά  τούς δράκοντες τών Κι
νέζων δέν είναι άλλοιώτικη άπό τή γνώμη 
πού θά είχε ένας Κινέζος γ ιά  τήν Νότρ 
Ντάμ τής Λούρδης. Καί γ ιά  τά μάτια ένός 
τρίτου καμιά άπ* τις δυο γνώμες δέν 
παρουσιάζει μεγαλύτερη σοβαρότητα. Τό 
κυριώτερο δμως ήταν ή ήθική τού χρ ι
στιανισμού, ή ήθική τής άδυναμίας. Δέν 
ήταν λοιπόν δυνατόν παρά νά ύπάρξουν 
οί έκφραστές τής καταδίκης της (έλάχι- 
στο παράδειγμα ό ΓΊίτσε).

Τό πέσιμο δμως τής θρησκείας συιιπα- 
ρέσυρε στό θάνατον αύτόν καί όλες εκεί
νες τις άμετατόπιστες άρχές δπως ήταν ή 
Ήθική, τό Δίκαιο, τό Ώ ρ α ιο .Σ τή ν  άρχή τό 
πέσιμο αύτό είχε πραγματοποιηθεί μόνο 
σέ μερικούς έγκεφάλους. Στήν πραγματι
κότητα δμως οί μεγάλες μάζες έκαναν 
κατά κάποιο τρόπο τή θητεία τους κατά 
τη περίοδο τής έφηδότητάς τους σ' αυτήν 
τήν επανάσταση. "Ετσι, στήν μέν ουσία 
τής θρησκευτικής μεταφυσικής ή πάλη έ

ναντίον τού θεού ήταν ένας ήρωϊσμός γ ε 
μάτος ευφροσύνη, ό δέ θάνατος συχνά 
τούς έβρισκε στήν ήλικία έκείνη πού είχαν 
ξαναβρεΐ τήν πίστη τους γ ιά  μιά μεταθα
νάτιο ζωή. Οί πιο δυνατοί άπ' τούς εχθρούς 
τού θεού  γεμίσαν τήν ψυχή τους μέ τήν 
βεβαιότητα ένός άλλου παραδείσου, επί
γειου τή φορά αυτή. Συγχρόνως, οί κοι
νωνικές επαναστάσεις έργαστήκαν σταθε
ρά γ ιά  νά πραγματοποιηθεί ή πτώση αυτή 
τών μεταφυσικών θεωριών έτσι πού μετά 
τόν Β ' παγκόσμιο πόλεμο, ή πεποίθηση 
πώς μετά τόν θάνατο δέν ύπάρχει τίποτα, 
γέμισε τις ψυχές όλου τού κόσμου μέ μιά 
πραγματική άγωνία. Ή  έπιστήμη έπιβεβαί- 
ωσε αυτή τήν πικρή αλήθεια και κατάντη
σε τό μεγαλύτερο πρόβλημα τού αιώνα 
μας νά είναι ή έκφραση αυτής τής «πι
κρής» διαπίστωσης. Τώρα έκατοντάδες άν
θρωποι γεμίζουν τις έκκλη,σίες όλων τών 
θρησκειών, άλλά ίσως ούτε ένας δέν ύπάρ- 
χει πού νά μήν τρομάζει τό θάνατο. Ή  ά- 
νυπαρξία άποδείχθηκε φοβερώτερη άπό 
τήν κόλαση καί ή ευθύνη τής συνείδησης 
του άνθρώπου ώς κοινωνικού συνειδητά 
όντος, χίλιες φορές πιο φοβερή άπό όποιο- 
δήποτε μωρό άρχάγνελο. Τό Ντοστογιεφ- 
στικό δίλημμα τί είναι τό καλύτερο νά 
καταργήσουμε τό θ ε ό  ή νά τόν στεριώσου- 
με έστω καί μέ τή γνώση δτι δέν μάς κα
λύπτει, δέν τίθεται πιά. "Ετσι ό θάνατος 
γίνη,κε σύμβολον γ ιά  τήν τέχνη καί καθώς 
τώρα πάει νά γίνει ό «θάνατος τών πολ
λών», δπως τρουάζει ό Τ .Σ . Έ λιοτ πα ίρ
νει καί ένα σαφέστερο κοινωνικό χαρακτή
ρα πού, γ ιά  κείνους πού άμφιβάλλουν, 
συμπληρώνει ό ίδιος τήν άγωνία του, ρω
τώντας «θά βάλω τις χώρες μου σέ τά 
ξη;»

Ά λ λ ά  τά  (δανικά γ ιά  έναν έπίγειο πα
ράδεισο δπως τόν έπλασε ή μικροαστική 
φαντασία, δέν μπόρεσαν νά άντισταθμί- 
σουν τήν πτώση αυτή τού θεού. Απέναντι 
σ’ αύτήν την άϋλη τελειότητα, ή υλική φά
νηκε τό ίδιο εύθραυστη. Καί κείνοι πού 
ένώ φωνάζαν δτι είχαν πιστέψει σ’ αύτήν 
τήν διαρκή άλλαγή, στό βάθος είχαν στή
σει ένα άλλο είδωλο πάνω στό παλιό βά
θρο. Καί φυσικά ή άπογοήτευσή τους ήταν 
συχνά όδυνηρή. Τά παραδείγματα τού τύ
που ά  λά Ά ντρέ Μαρλώ είναι χιλιάδες. 
Πολλοί ίσχυρίζονται δτι καί ή Έ νάτη του 
Σοστάκοβιτς είναι άποτέλεσμα μιας τέ
τοιας άπογοήτευσης. Έ τσι λοιπόν βρέθη
καν οί άπολογητές αύτης τής πένθιμης δια
πίστωσης δτι δλα τά  ίοανικά έχουν ξεπέ- 
σει στόν αίώνα μας.

Ό  δεύτερος μεγάλος θάνατος είναι τής 
μεταφυσικής τών μαθηματικών. Ό  ντετερ
μινισμός στήν παλιότερη τυπικολογική 
σχέση μεταξύ α ίτιας καί αΐτιατοΰ άπ ' τό 
τέλος του περασμένου .αίώνα ύπέστη ένα 
γερό κλονισμό. ΐΕνώ οί ύλιοτικές άντιλή- 

εις είχαν κυριαρχήσει όλοκληρωτικά στις 
ετικές έπιστήμες, ή διαλεκτική παρέμει- 

νε έντελώς άγνωστη σάν μέθοδος. ' 11 τοπο-
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θέτηση δλων τών προβλημάτων ξεκινούσε 
άπό άξιώμβτα πού άν και (Αναπόδεικτα έ
διναν την έντύπωση αιωνίων και άμετα- 
κλήτων νόμων.

*Η άντευκλείδιος Γεωμετρία και τά  Μα
θηματικά του Ρήμαν κατέλυσαν (Απροσδό
κητα τόν αιωνιότητα των άρχών αυτών 
καί οί έπιστήμονες (Αρχισαν έκθαμβοι νά 
■παρακολουθούν τόν κόσμο μας, που ένώ 
γινότανε όλο καί πιό Ολιστικός στις θεω
ρίες του, γινότανε δλο καί πιό μυστηριώ
δης καί πιό άϋλος στις έκδηλώσεις του. 
Τά Κβάντα του Μάξ Πλάνκ έπισημοποιού- 
σαν ουσιαστικά μιά θέση καί μιά άρνηση 
ένωμένες κι ό δισδιάστατος και έπτασδιά- 
στατος χώρος καταργούσαν κάθε κατανοη
τή γ ιά  τόν μέσο άνθρωπο (Αντίληψη του 
συμπαντος. Καί τό χειρότερο ήταν γ ι αυ
τόν τόν μέσο άνθρωπο δτι ό Ολοφάνερος 
αυτός «παραλογισμός» του έδινε στήν κα
θημερινή του ζωή έμπρακτες (Αποδείξεις 
γ ιά  τήν όρθότητά του.

‘Η έπιστήμη προχώρησε σταθερά (Αλλά 
ουχνά οί δημιουργοί της ώθώντας την νά 
προχωρήσει, αυτοί παρέμεναν στήν αφε
τηρία. "Αλλωστε τό πεδίο άπλώθηκε τόσο 
ώστε Υίνηκε δύσκολο νά τό συλλάβει έ- 
ποπτικά ό άνθρωπος σήμερα. Καί ή ειδί
κευση πού προώθησε τήν έρευνα καί μεγά
λωσε τό εύρος δημιούργησε συγχρόνως 
μία χορεία εύφυών ανθρώπων πού ώστόσο 
πολύ δύσκολα βρίσκουν τό καιρό νά άοχο- 
ληθούν μέ τις έρευνες του διπλανού τους. 
Τό παράδειγμα ένός ζωγράφου, όπαδοϋ 
τής άφηρημένης τέχνης πού βρίσκει άκα
τανόητο τον "Εζρα Πάουντ είναι φαινόμε
νο καθημερινό. Συχνά οί όπαδοί τού 
Χόνεγκερ καί τού Σαίνμπεργκ βρίσκουν 
άκατανόητο τόν Πικασσό. Καί οί έπιστή- 
μονες πού δουλεύουν στά έργαστήρια τής 
^πυρηνικής φυσικής έπιμένουν γ ιά  τήν αιώ
νια αξία του Ωραίου, τού Δικαίου καί τής 
‘Ηθικής.

Ό  ντετερμινισμός κατήντησε νά έχει γιά  
μόνο συνήγορο τήν τυπική λογική. Ποιά 
όμως άρχή θά μπορούσε νά τεθεί όταν 
ά πότά έκα τό  ήλε κτρόνια τά τριάντα δέν θά 
θελήσουν νά περάσουν ένα κρύσταλλο; 
Τώρα τούς παλιούς «αιώνιους» κανόνες 
τούς (Αντικαθιστούν οί μετρήσεις, καί στή 
σειρά αιτίου καί αίτιατού θά παρεμβλη
θεί ή «(Απροσδιοριστία».

Ά πό κει κ’ έπειτα τά πράγματα είναι 
τόσο μπερδεμένα πού μέ λίνη καλή θέλη
ση ένας καθώς πρέπει 'Εγγλέζος, ό Ράσ- 
σελ λόγου χάρη, δέ θέλει καί πολύ γ ιά  νά 
φτάσει στό συμπέρασμα δτι ή (Ατομική 
πρωτοβουλία στήν κοινωνική ζωή ξεκίνα 
άπό αυτήν τήν ίδια τή φύση τού ηλεκτρο- 
νίου. Καί προχωρώντας εύκολα ^ξαναστή- 
νει κανείς μέσα στή καρδιά τού «(Ατομι
κού αιώνα» ένα νέο (Αγνωστικισμό ή ένα 
νέο σολιψισμό, μιά καί υπάρχει ένα κοινό 
έτοιμο νά τόν χειροκροτήσει.

Ό  τρίτος μι γάλος θάνατος είναι ό θά
νατος τού «Ανθρωπισμού», τής άνθρωπιάς

πού θά μπορούσαμε νά πούμε καλλίτερα. 
Καί αυτός πού την σκότωσε, ό καινούρ
γιος θεός, πού ώστόσο δέν έρχεται άπό 
τόν παράδεισο άλλά άπό τά τάρταρα, εί
ναι ή μηχανή.

Ά πό τήν πρώτη ματιά ή άποψη αύτή 
φαίνεται πόσο γελοία είναι, ώστε μπορού
με νά Ισχυρισθούμε δτι δέν υπάρχει κοκό
νας πού νά τήν παραδέχεται, στήν πραγμα
τικότητα δμως κυριαρχεί τόσο πολύ στή 
σύγχρονη ποίηση, ζωγραφική, μυθιστόρη
μα, κινηματογράφο, άκόμα καί στή μουσι
κή, ώστε θά ήταν πραγματική έπιπολαιό- 
τητα άν τή θεωρούσαμε άσήμαντη.

Ή  άφετηρία τής άρχής αυτής είναι γνω
στή σέ δλους μας, ή μηχανή λένε είναι 
ή καταστροφή τού (Ανθρώπου. Ή  Ιστορία 
της φυσικά άρχινάει άπ* τήν ώρα πού χ ι
λιάδες έργατικά χέρια μείνανε άνεργα έξ 
αίτιας της μηχανης. Άπ* τά τότε δμως ί
σαμε τά  τώρα, δούλεψε όλόκληρη «στρα
τιά διανοουμένων», δημοσιογράφων, κριτι
κών, ραδιοσχολιαστών, διαφημιστών (καί 
γενικά δλων αύτών πού, (Αντίθετα άπό δ,τι 
πιστεύουν καί οί ίδιοι γ ιά  τόν έαυτό τους, 
ώστόσο δέν έχουν καμιά σχέση ούτε μέ τόν 
έπιστήμονα έρευνητή ούτε μέ τόν δημιουρ
γό  καλλιτέχνη δηλαδή δέν έχουν καμιά 
σχέση μέ τήν διανόηση) γ ιά  νά μάς πεί
θουν δτι τό μεγαλύτερο τέρας του αίωνος 
μας είναι ή μηχανή. "Ετσι πέτυχε καί 
πραγματοποιήθηκε ή προβολή τού φόβου 
αύτού μέσα στήν τέχνη καί τώρα έχει πά- j 
ρει μία καταπληκτική έκταση καί τό χ ε ι- : 
ρότερο δυσδιάκριτη. Άπ* τον «Αόρατο 
άνθρωπο» τού Ούέλς μέχρι τόν «Πόλεμο 
τών άστρων» υπάρχουν έκατοντάδες μυθι- j 
στορήματα καί φίλμ, πού έχουν γ ιά  θέμα 
τους τό πώς ένας άνθρωπος μέ μιά κατα
πληκτική μηχανική έφεύρεση καταστρέφει 
τήν (Ανθρωπότητα. (Μήπως καί οί Ιπτάμε
νοι δίσκοι δέν (Ανήκουν στήν ίδια μανία 
καταδιώξεως;) Στήν Ιεραρχία δλης αύ- 
τής τής καταπληκτικής διανόησης, ύπάρ-| 
χει καί ή άνώτερη όμάδα, πού προσπαθεί 
νά βγάλει πιό λεπτεπίλεπτα συμπεράσμα
τα. ’Εδώ φυσικά χάνεται ό χονδροειδής 
χαρακτήρας τών έκδηλώσεων τής μανίας | 
αύτής καί γίνεται φιλοσοφική θεωρία. Ή  
μηχανή λένε, τό πράγμα αυτό πού δη
μιούργησε ό άνθρωπος, άνέτρεψε τις σχέ-j 
σεις τών άνθρώπων καί δημι'ούργησε έ> 
νέο κυρίαρχο τόν «Τεχνοκράτη». *Η δη-1 
μιουργία του είδους αύτού (ζώου —άνθρώ 
που — θεού — μηχανή) ανατρέπει καί τί< 
κοινωνικές σχέσεις καί τις προοπτικές μ ε ' 
γ ιά  τό μέλλον. Δέν είναι ό κεφαλαιούχι 
ό διαμορφωτής τών οικονομικών σχέσεων] 
στόν δυτικό κόσμο (καί έπομένως δέν εΓ 
θύνεται αύτός) ούτε καί ό κομμουνισι 
στόν άνατολικό κόσμο (καί έπομένως δέν] 
μάς χρειάζεται), άλλά ό τεχνικός (δρα κ<
Γιάσπερς), καί έπομένως αυτός, δηλαδή 
τεχνοκράτης καί ή μηχσνή,είναι έκεϊνοι ποό] 
δυναστεύουν σήμερα τόν κόσμο. Σκοτώ-j 
σανέ τήν (Ανθρωπιά καί κανείς δέν μπορεί]
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-πιά νά την σώσει.
Καί τή φιλοσοφική αυτή άποψη ήρθε τώ

ρα ό καλλιτέχνης της εποχής μας νά τήν 
έκφράσει. Τό μέταλλο γίνηκε στα χέρια 
του τό μέσο πού θά έκφράσει τό σκληρό, 
τό κρύο, τό αποτρόπαιο, γ ιατί τό μέταλλο 
δεν είναι πιά τίποτε άλλο παρά ή μηχανή. 
"Ο μπροΰτζος, πού στά χέρια των ’Αρ
χαίων, μαζί μέ τήν πέτρα καί τό ξύλο, 
έδωσε ό,τι πιό «ζωντανό» καί «ζεστό» (οί 
λέξεις ανήκουν στους τεχνοκρίτες) μπο
ρούσε νά ύπάρξει, στά χέρια του Μούρ 
μάς δίνει μιά άφυδατωμένη καί συρρικνω- 
μένη οικογένεια, τέλειον έκφραστή τής 
'Έλλιοτικής χώρας. ’Αλλά καλά, γ ιά  τον 
"Έλλιοτ καί τόν Μούρ θά πουν φυσικά δτι 
έτσι είναι συνεπείς προς τις άρχές τους, 
άλλά γ ιά  τούς ξεβιδωμένους ανθρώπους— 
μηχανές του Φερνάν Λεζέ, γ ιά  τόν τρόμο 
τού Ά ρα γκόν; Μήπως καί ό «άγροτικός» 
Ρωμαντισμός,πού μπορεί νά πει κανείς δτι 
άρχινάει άπό τόν ’ιΕλυάρ καί δεν άφίνει 
έξω ούτε τόν Νερούντα, ούτε τόν Λόρκα, 
ούτε τόν γείτονά μας τόν Χικμέτ, δεν είναι 
ό αντίποδας στό τρόμο τής μηχανής;

Φυσικά θά μάς πουν στή σοβιετική τέχνη 
υπάρχει μιά αντίθετη άποψη, άλλά γ ιά  κά
νετε τό πείραμα νά ακούσετε πλάϊ - πλάϊ 
τόν Άαρόν Κόμπλοιντ καί τόν Κατσατου- 
ριάν.

Ποιά θά ήταν τά  συμπεράσματα άπό τήν 
θεώρηση δλων αυτών των απόψεων; Είναι 
δύσκολο νά τό όμολογήσει ένας μεταφυσι
κός αισθητικός, άνεξάρτητα σέ ποιόν το
μέα τής μεταφυσικής υπηρετεί, ώστόσο ή 
άλήθεια είναι, πώς δλες αυτές οί διαπι
στώσεις των θανάτων δεν έκφράζουν τίπο
τε άλλο παρά τόν φόβο μας νά παραδε
χτούμε πώς ό μόνος όδηγητής γ ιά  τούς 
άνθρώπους είναι τό μυαλό τους, ό νόηση. 
Στον αιώνα μας δλοι αυτοί οί φόβοι φτά
σανε στό όξύτερό τους σημείο, γ ιατί άπο- 
δείχτηκε δτι τό λογικό μας, τό μοναδικό 
όπλο πού έχει ό άνθρωπος γ ιά  νά παλαί- 
ψει μέσα στή φύση, (καί πού αυτό, δχι 
μόνον τόν ξεχωρίζει άπό τό ζώο, άλλά τόν 
κάνει τόσο διαφορετικό είδος άπό τό ζώο 
όσο καί άπό τήν άνόργανη ύλη ή άπό τό 
φυτό), είναι τό μοναδικό πού σ’ αύτό μ π ο 
ρούμε νά στηριχτούμε. Καμιά έλπίδα Θεού 
ή διαβόλου, καμιά έλπίδα α πρ ιόρ ι ύπάρ- 
χουσας άνθρωπιάς, ήθικής, ώραίου, δι
καίου, δέν μάς σώζει.

Ή διαπίστωση δμως αύτή έθαλε σέ μπε
λάδες πολλά μυαλά τού αιώνα μας. Καί 
γ ιά  κείνους, φυσικά, πού πολύ γρήγορα 
ξεκαθάρισαν τήν θέση τους καί γίνανε πο- 
λεμιοι, γ ιά  πολλοστή φορά στήν Ιστορία 
τής άνθρωπότητας, τού Προμηθέα, ή λύση 
ήταν και είναι εύκολη. "Εχουν πολλά κι
τάπια γ ιά  νά ύποστηρίξουνε τις φιλοσοφι
κές δεισιδαιμονίας τους. Γιά τούς άλλους 
όμως τό πρόβλημα είναι οδυνηρό. Τί μπο- 
ρεΐ άκριβώς νά συλλάβει τό λογικό μας; 
Πώς λειτουργεί τό λογικό μας;

‘Η τυπική λογική δέν μάς καλύπτει. Ή  
διαπίστωση είναι πολύ παλιά. Στή Ρωσία 

άλιστα, 20 ολόκληρα χρόνια τήν βγά- 
ανε έξω άπό τά  σύνορα καί τήν 

άφήσανε νά κτυπάει άπελπισμένα έξω άπό 
δλες τις πόρτες τής διαλεκτικής. Τώρα 
κατάφερε νά βρεΐ ενα ρήγμα καί ξαναχώ- 
θηκε στά μαθητικά βιβλία. Ποιό ήτανε τό 
μεγάλο της σφάλμα; "Οτι άδυνατεΐ νά συλ- 
λάβει τά  πράγματα  μέσα στήν έξέλιξή 
τους. "Οτι μηδενίζει τόν χρόνο καί τά  πάν
τα  τά  υποτάσσει μέσα σέ ένα σχήμα. Δέν 
μπορεί νά δεΐ αύτό τό «πάντα ρει». ’Απ’ 
τήν άλλη πάλι, ή διαλεκτική, παρ’ δλο δτι 
άρνιότανε τήν τυπική, πάλι φορούσε τά  
ρούχα της, πάλι έπαιρνε ένα σχήμα, γ ιά  
νά ύπάρξει καί νά τήν δούμε. Παρέα δέν 
κάνανε άλλά ούτε μπορούσαν νά πάνε καί 
χώρια.

Πούθε δμως προέρχεται αύτή ή άδυνα- 
μία τής τυπικής λογικής; Γιατί ή διαλε
κτική είναι άναγκασμένη νά παίρνει τά  
φουστάνια της; Φυσικά ή λύση δέν ά ρ γη 
σε νά βρεθεί. Δούλεψαν πολλά μυαλά, καί 
άν καί ξεχωριστά τό ένα άπό τό άλλο, ή 
προσφορά δλων αυτών μαζί θεμέλιωσε σή
μερα μιά άποψη παραδεκτή από όλους: 
Τήν έπιστημονική διαλεκτική. Τά στάδιά 
της, σέ πολύ λίγες γραμμές είναι περίπου 
τά  εξής:

Ή  διαπίστωση δτι άναπλαττώμενες πα
ραστάσεις δέν έχουμε άπό δλες μας τις 
αισθήσεις άλλά μόνον άπό τήν δράση.

‘Η διαπίστωση δτι οί νόμοι τής οπτικής 
(ό τρόπος δηλαδή πού βλέπουμε εμείς οί 
άνθρωποι μέ τόν άμφιβληστροειδή, τήν 
ώχρά κηλίδα, καί γενικά μ’ αυτήν τήν κα
τασκευή πού έχουμε στό μάτι μας) μάς οδη
γούν κατ’ ευθείαν στούς νόμους τής τυπι
κής λογικής.

‘Η διαπίστωση πώς οί άλλες μας αισθή
σεις έρχονται σέ άύγκρούση μέ τήν δράσή 
μας καί μάς δίνουνε νά έννοήσουμε δτι ύ- 
πάρχει αύτό πού καλούμε χρόνος.

Ή  διαπίστωση δτι ένώ τό άνθρώπινο 
μυαλό είναι ύποχρεωμένο νά ύποτάσσεται 
στούς νόμους τής οπτικής, δηλαδή νά βά
ζει τά  πράγματα  σέ σχήματα (νά οημιουρ- 
γε ι ταυτότητες, άντιθέσεις άντιθέτων κλπ.) 
ώστόσο διαπιστώνει τήν συνεχή μεταβολή, 
τήν έξέλιξη, τήν πορεία μέσω διαλεκτικών 
συγκρούσεων σέ κάθε εκδήλωση, σέ κάθε 
ύπαρξη.. ’Αρκεί νάχει πάντα ύ π ’ όψη του, 
πώς τά  συμπεράσματά του άνήκουν σ’ ένα 
χώρο τεχνητό, όταν δέν καταλαβαίνει δαι 
αυτά πού τώρα διαπιστώνει, τό έπόμενο 
δευτερόλεπτο δέν θά υπάρχουν, ή τουλάχι
στον δέν θά υπάρχουν «έτσι».

Καί μετά δουλέψανε άλλα μυαλά, σάν 
τόν Πόλιτζερ, στή φιλοσοφία, σάν τόν 
Πλότκε, στήν ψυχολογία, σάν τό Λεφέμπρ, 
στήν αισθητική, γ ιά  νά μάς βάλουνε σ’ έ
ναν καινούργιο δρόμο, όπου τό τυπολογι
κό μυαλό μας συμφιλιώνεται μέ τόν έαυ- 
τό του καί πιστεύει δτι μπορεί π ιά  νά δεΐ
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σωστά καί νά μελετήσει τόν άντικειμενικό 
κόσμο.

Ή  αισθητική βγαίνει πιά άπό τόν χώρο

ναι κοινωνικό φαινόμενο. Φυσικά ό μό
νος τρόπος γ ια  νά συλλάβεις τήν ά- 
νάγκη τής δημιουργίας της, είναι ή 
έπιστημονική διαλεκτική. Καί φυσικά 
ό σκοπός πού έκπληροΐ είναι νά μας 
δόσει μέσα σέ ένα σχήμα, σέ μιά Φόρμα, 
κάθε φορά, ένα όλόκληρο σύμπαν. Φυσικά 
ή τέχνη μάς κάνει μικρούς θεούς καί μάς 
δίνει τήν ιδιότητα αυτή, πού μόνο στό θεό

a ν έναποθέσαμε, νά βλέπουμε δηλ< 
δή, τά πράγματα όχι μόνον μέσα 
χώρο άλλά μέσα σέ χρόνο, στή δια( 
κή έναλλαγή τους και έέ^λιζή του< 
Είναι αυτό ένας όρισμός τής τέχνηι 
"Οχι βέβαια. Μέσα στις σελίδες τι 
βιβλ ίου αυτού, άφού έκθέσουμε άναλι 
τικά* δσα στήν εισαγωγή αυτήν σημε 
νουμε καί παρακολουθήσουμε όλες τις 
νατότητες τού μυαλού μας γ ιά  την έρει 
να του άντικε ιμενικοΰ κόσμου, θά κυτπ 
ξουαε μιά - μιά τις Καλές Τέχνες, καί τ 
τε θά βγάλουμε μαζί τόν όρισμό πού μί 
χρειάζεται.

ΜΑΞΙΜΟΣ ΛΙ Σ ΓΑΡ ΑΣ

II ΔΑΣΚΑΛΑ 0ΓΡΛΝ1Α

Του Γ. ΨΩΤΒΙΝΌΤ

Κανείς δέ σκέφτηκε τήν Ουρανία 
Κ’ ήταν έτοηιοθάνατη.
Ό  στρατός τής ειρήνης άκό«ια περήιενε στήν τάξη της 
κι 6 μαύρος πίνακας δέν έγραφε τήν άλήθεια.

Τήν Ιστορία τής γένεσης δλοι τήν ξέρουμε 
τό πώς λαχτάρησε δ Θεός —  ίδιος άνθρωπος 
κ’ έζύμχι>σε τή λάσπη τρυφερά

καί μάς έπλασε.
Κανείς δμως δέ σκέφτηκε τήν Ούρανία 
τά μεστωμένα στάχυα δέν τά ρώτησε κανείς 
πώς ψήλΐι>σαν —  είκοσι χρόνια μόχθου 
εύκολα δέ φαίνονται

|ΐέσα στήν άπλή καλημέρα.

Οί λεπτομέρειες δμως ξεπηδοΟσαν μιά φλέβα νερού 
πού σπάζει ξαφνικά στή μέση τού δρήιου 
— πώς νά πατήσεις πάνω σέ χιλιάδες μικρές πληγές;
Τδ πρώτο βήμα, τ’ άγνΐι>στο χωριό, νά μή φυλακίσει 
τήν παιδική χαρά, οί εκθέσεις «κατ' άρχαιότητα» 
τδ νυφικό πού δέ'/ έραψε, δ χειμώνας 
ή φτώχεια, τά σπασμένα παράθυρα, πώς νά |ΐοιράσει 
ένα πιάτο φαγητό νά περισσέψει καί γιά το μέλλον...

Παιδιά τό σώμα τής δασκάλας σας μεγάλωσε
έγινε πολύ βαρύ

δέ βρίσκεται φτερό στοργής απαλά νά τό κρατήσει.
Νά πλέξετε παιδιά μου εσείς τά χέρια σας
κι απάνω τους, έτσι χωρίς σεντόνι, βάλτε τά χρυσά μαλλιά
καί δέν πειράζει τό σκοτάδι, μόνο με τά μάτια σας
χωρίς άλλο φώς, φτάνει νά τραγουδάτε
καί θά μπορέσει τότε σφραγίζοντας τά χείλη τη;
ν’ αποκοιμηθεί.
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Ο Ι  Μ Ο Β Ο Ρ Ο I
(Διήγημα)

Του ΝΙΚΟΥ ΣΓΟΤΤΑ

Ή  κυρά Ξανθή τούς είδε καθώς έβγαιναν στή δημοσιά. Ή σαν κάπου είκοσι. Βά
διζαν ο ένας πίσω άπ’ τόν άλλο, άρια- άρια, άνασκουμπωμένοι, με χά κράνη κρεμα
σμένα απ' τό ζερβί τους χέρι καί ξεκαπέλωτοι. Οί βαθυπράσινες στολές τους μπερδεύ- 
ουνταν στη φυλλωσιά των περβολιών πού σήκωναν ολάκερο τοίχο άκρόορομα, τά ξαν
θά τους κεφάλια περνούσαν τις σκούρες πάντες σά ν’άργόπλεαν άποκομένα,κ' οί ίσκιοι 
τους χαράζαν λοξά το φαρδύ άστραφτοκόπημα τού ήλιου πάνω στο δρόμο πού τεζά
ριζε σά χάρτινος. Τά δπλα τους τά κρατούσαν σάν γκλίτσες, σημάδι γιά την κυρά 
Ξανθή πώς ήσαν άποκαμωμένοι.

Είχαν γκεζερίσει δλο τον κάμπο άπο βαθειά χαράματα. Ξανά ψαχούλευαν γι 
άντάρτες, δμως κατά το γιοφύρι δέν κόταγαν νά ξαμώσουν, γιατί εκεί τόντι είχε άν-

Τούς έβλεπε νά ζυγώνουν σάν τήν ακολουθία τού έςαποδώ, σημαδιακούς και μο- 
βόρους. Κι δλο κοντεύανε μπαϊλντισμένοι. Καί θάσαν καί νηστικοί. «Τώρα κάποιο 
σπίτι Οά τά πληρώσει δλα τούτα κι άπο το κατά πώς θά πέσουν, ό Βεος νά βάλει το 
χέρι του».

Τέτοια σκέφτονταν ή γριά, κ' ή καμπάνα χτύπησε συναγερμό, μιά - βυό - τρεις, 
άργά, βουερά, δπως σε θάνατο. Άπο κοντά άκούστηκαν τά πορτοπαράθυρα νά μαντα
λώνουν, τά σκυλιά άμολιούνταν, καί στούς φράχτες παραχώνονταν λογής μικροπρά
γματα. «Το λοιπόν, Γερμανοί. "Ας είναι», γουργούρισε ή κυρά Ξανθή, καί μπήκε 
στο σπίτι.

Στάθηκε μπροστά στό τζάκι μέ τά πορτοκαλιά χαρτιά λιανοκομένα μέ ψαλίδι 
τού κεντήματος καί κοίταξε τή φωτογραφία τού Βασίλη. Ή ταν άγριωπός, δπως στή 
ζήση του, μαυριδερός, μ' όμορφο στόμα καί μεγάλα μάτια, μέ μιά γλύκα πού τή σχε
διάζανε οί άκρες των χειλιών τόσο μαλακά, χωρίς νά φαρδαίνει τό πηγούνι, πού θά- 
πρεπε νάσαι κορίτσι νά την καταλάβεις. Τό μπόι του δέν τόβειχνε γιατί ήταν 
μπούστος. Μ’ αυτή τδςερε. Τδχε μετρήσει χιλιάδες φορές. "Οταν τον καμάρωνε από 
μακριά, όταν τον λαχτάριζε άπο κοντά, τον πρωτογυιό της.

Μάειδε, άπ' αυτό τ' όμορφο στόμα Ιτρεξε ποτάμι τό αίμα. Αυτά τά πυκνά σγου
ρά μαλλιά άπόμειναν κάποια στιγμή ξεχεροηιένα, καί τά σιγόπνεε ό άγέρας ό άλα- 
φρός, καί τ' άνακούναγε, σάν απριλιάτικα κλωνιά χαμομηλιών, πάνω άπ' τό παγω
μένο του κούτελο, πίσιυ απ’ τά ώχραμένα άβουα αυτιά του, κι αυτός κοιτούσε τό οα- 
Οειό ουρανό, ψηλά, πάνω άπ' τά σύγνεφα, έκεί πού δέν μπορούσανε νά ίδοΰν ή μάνα 
του κ οί σύντροφοί του. Ό  αύλόγυρος τής έκκλησιάς τον παραστάθηκεν άπλόχωρος, 
μέ παπαρούνες, γιασεμιά καί ρόκες, κι ό τοίχος κράτησε τον βρόντο τών δπλων στ' 
άρμοδέσιμό του, τόν ήπιαν οί πέτρες του, τά θεμέλια, τόν γυρόφεραν τά κάγκελα, κι 
άπόμειν’ ή κορμοστασιά του χαραγμένη στό σοβά σάν όρθιο σπαθί, μέ τή λαβή του 
χιλιοτρυπημένη.

« Ας είναι» ξανάπε ή κυρά Ξανθή καί κοίταξε όλόγυρα τό δωμάτιο. Αδειανό, 
ψηλοτάβανο, καπνισμένο. Άνοιξε τό ντουλάπι καί στάθηκε. Τ ’ δπλο κρεμότανε μπρου- 
μουτισμένο μέ τό μονόγραμμα τ' άντρός της καμένο στό κοντάκι. Ή ταν μακρύ - μακρύ 
καί λιανό μ' ασημωμένο τό σφοντύλι τής σκαντάλης. Τ ’ δπλο τού Βασίλη τής τόφεραν 
σπασμένο στά δυό από χειροβομβίδα. Τδχε τυλίξει μέ πανιά καί τδχε παραχώσει 
στό ταβάνι. Μά τούτο δώ, όλα κι δλα, τό καμάρωνε. Τούτο δώ ήταν τ’ άντρός της. 
Λπ τόν πρώτο πόλεμο. Καλόσκαρο κι όμορφοοουλεμένο, σά φιλντισένιο ταξίδι. Ετσι
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πλαγιασμένο στδν τοίχο, τοΟ μάκρους, μέ τδ ·ςύλο του -φλουρί, ήταν -σαν κοιμισμένη 
σαύρα απάνω σέ μαρμαροποδιά. Καί τό σίδερό του σταχτί, σαν τή φλούδα τής συκιάς. 
Μια στιγμή τδ κοίταξε άκόμα κ’ ύστερα τδ πήρε, κατέβηκε στδ κελάρι καί τδχωσε 
μέσα στδ στίφτη.

"Επειτα βγήκε και στάθηκε στδ χαγιάτι. Κοίταξε για τδν άλλο της γυιδ μά οέν 
τδν είδε πουθενά. Ό  μικρδς απ’ τδ χαμδ τού αδελφού του τδχε πάρει άπδ καρδιάς. 
Ούτε ύπνος τδ'/ έπιανε ούτε πείνα. Έρχόνταν κ’ έφευγε σαν ίσκιος. Ή  μάνα του τδν 
άπόπαιρνε για νά τδν συμμαζέψει, μ' αύτδς τήν τήραγε μ* μια ματιά τόσο βροντερή» 
μα) ακιά με τόσο φως, σφάχτης.

Κ' ή δόλια δεν ήθελε άλλο αίμα. Φτάνει ώς Ιοώ. Γιατί δέν τελειώνει πια αυτό 
τδ μακελιό; «Ναι άλλα πώς;» τής είχε πεϊ 6 αδελφός της καί τάσπρα μουστάκια του 
χόρεψαν. «Κι αύτουνών τδ αίμα τούς πονάει. Κι άμα τούς χύνεται αδύνατοί νουν. Ά σ ε  
λοιπόν!...».

Μά ή γριά δέν νόγαγε άπδ δαύτα. «"Ολα τά αίματα κόκκινα είναι. Τ£ άπδ δώ, 
τί άπδ κεί. Έγώ τδ δικό μου τδοιοσα. Γιατί νά δόσουν κι άλλοι; Καί τδ δικό τους τό 
ίδιο είναι. Κοάτει!» Μ' άπόμενε μονάχα μέ τήν πίστη της νά τήν παιδεύει.

Σέ λίγο φάνηκαν στήν άκρη τού χωριού οί στρατιώτες. Τά σκυλιά τούς άλυ- 
χτούσαν, κι άπδ μέσα απ' τά παράθυρα τά γυναικόπαιδα τούς παραμόνευαν μουγγα- 
μενα.

Οί Γερμανοί περάσαν τδν αύλόγυρό της, άνοιξαν τήν πόρτα καί μπήκαν μέσ 
\'Ι κυρά Ξανθή άρχισε νά τρέμει Λέν ήταν άπδ φόβο, αλλά άπόνα πιάσιμο τού νού, 
μιά δέση τής καρδιάς, καθώς στεκότανε μπροστά της. Ιδιοι βορδόλακες» είπε μέσα 
της καί τρόμαξε πιδ πολύ. «Παναγιά ι̂ου νάφτιαξες τάχα πιδ άσουλούπωτους ανθριί 
πους άπ' αυτούς; Καί τί φονιάδες, οί άχρηστοι, ή σκυλογενιά...».

Οί στρατιώτες άπίθο>σαν τά κατσαμπράγκαλά τους, βγάλανε τούς φαρδιούς ζι 
στήρες μέ τδν στρογγυλό τοκά πούγραφε βλόγυρα «γκδτ μίτ ούνς», ιιαθές <6 Βεδς μαζί 
•ιας* καί βάλθηκαν νά βγάλουνε νερδ άπ' τδ πηγάδι. Ύστερα κάτσανε νά φάνε. Η 
κυρά Ξανθή τούς έφερε τουρσιά αλμυρά καί ξυνά, τυρί, πεπόνια καί σάν είδε τδ λ 
σπόψιομό τους τούς έδο>σε κ' ένα καρβέλι ψωμί. Τής ζήτησαν καί κρασί. Τούς έφε 
μιά κανάτα τσαγκδ καί ξυνισμένο. Τούς άρεσε, έπιναν καί τδ γλυκάδι καί δέν άφινα 
λεμόνι, σαπιολέμονα, νεράντζια καί τά τέτοια —  *άλες γκούτ»-, δλα νόστφα —  «ού 
νάρχαφτ* καί θρεφτικά.

Καθώς τούς έβλεπε ή κυρά Ξανθή νά μασουλάνε, βπως τά ζά της στδ παχνί, 
αράδα, μουγκρίζοντας μέ μπουκοηιένα στόματα, ξερακιανοί σά χολεριάρηδες, ιοχρο| 
μακροπόδαροι καί ψιλοκόκκαλοι, χωρίς πετσί, ξεδοντιασμένοι, τδ σύχαμα τού θεού, 
τήν πήρε ή λύπηση. «Τά ραυρόπαιδα», είπε μέσα της, «τί φταίνε κι αυτά. Μηδά θέ 
λανε κ' ήρθανε, τά φέρανε». Εκείνοι τρώγανε καθισμένοι ανακούρκουδα, άσυλλόγι 
στα, σά σκυλιά, καταπίνανε στά γρήγορα σά νάχαν άπδ γεννησιμιού τους νά φάνε 
«Τάχα δέν έχουν μάνες κι αυτοί, δέν έχουνε δικούς, καί τώρα πηλαλάνε σέ ξένη γής 
καί καίνε καί κρεμάνε;» ξανάπε ή γριά. «Έχουνε, σίγουρα. Καί μάνες καί γονιοί 
Κ' έκεινες τά πονάνε καί τά συλλογιούνται. Μή κακοπάθουνε. Μάνες!...» καί τις σι 
πόνεσε, σά νά τις έβλεπε, σά νά τις γνώριζε άπδ τά μικράτα της, ίδιες σάν αυτήν, 
δουλευτάρισες, γερόντίσες, άγρυπνισμΐνες άπδ τήν έγνοια, άπ' τδν κα(ήιό, στή μ 
κρυνή πατρίδα τους, νά καρτεράνε καί νά κρυφοκλαΐνε, καί νά μήν τούς παίρνε 
μιλιά. «”<)πως καί στδν δικόνε μου», συνέχισε. «Έμενα ποιός μέ σκέψτηκε; Τάχα  
είχε κι δ Βασίλης μάνα;» Καί βάλθηκε ακόμα πιδ πολύ νά τούς πονάει.

Έ νας κοντός δμως, ξανθότριχος, σά ζουμπάς ξαναμ^ιέ'/ος, σάν κακό κρεμύδι, κ 
θώς έτρωγε κρυφοκοιτούσε τή γριά, ύστερα έσκυβε ώς κάτω στδ ψ«»>μί του, καί πάλι 
έστριβε τά κίτρινα μάτια του »ιέ τά τσιμπλιασμένα τσίνουρα καί τήνε χαμηλόβλε 
Τδν τήραξε καλύτερα. «Γελάστηκα», είπε. Μά ύστερα τής φάνηκε πώς δλοι τήν κρ 
φοκοιτοΰσαν ιιε φόβο. Έ νας ένας τής έρριχναν δειλά βλέμματα στά γρήγορα καί ς α
νακρύβονταν. Στδ τέλος, τής φάνηκε πώς ένας τους, ψηλός σά φουρνόξυλο, δλος πό
δια καί κεφάλι, σηκώθηκε καί στάθηκε μπροστά της. «Είσαι ή μάνα τού Βασίλη
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τή ρώτησε θαρρετά. Εκείνη έκαμε σιγά μέ τό κεφάλι «Ναί». «Ό  στρατιώτης πού τον 
σκότωσε σκοτώθηκε», ξανάπε αυτός, «δέν έχουμε καμιά σχέση έμείς», και ξανακάθισε 
στη θέση του. Ή  κυρά Ξανθή λυπήθηκε διπλά. Και γιά τό γιό της καί γιά τον άλλο. 
« Θεός σχωρέσ’ τους», είπε μόνο. Καί έπεσε νά συλλογιέται άκόμα πιο βαθειά.

ΙΙόση ώρα πέρασε έτσι; 'Άμα άπόφαγαν οί στρατιώτες, σηκώθηκαν όλο χλαλοή 
καί ποδοπατούσανε, σά μικρά παιδιά πού τούς φέρανε καινούργια παπούτσια. Εκείνος 
δ ψηλός, ό φουρνόξυλος, είχε εξαφανιστεί. Ό  άλλος, 6 κοντός, ήταν έκεί καί έδινε 
διαταγές στους άλλους μέ γρήγορες, κοφτές κουβέντες, σά νά δάγκωνε. Η κυρά Ξανθή 
τίναξε τό κεφάλι της άπορεμένη. «’Ονειρεύτηκα», είπε ήσυχα.

Οί καμαράτοι βροντούσανε τά σιδερικά τους κ’ ένας προπαντός πού κουβαλούσε 
εναν δλμο μέ μιά βάση μέ δόντια καί δέν τόν βόλευε στην πλάτη, τά χέρια του ήταν 
στεγνά, άσπρα, καί τά δάχτυλά του γυριστά, σάν ξεραμένα άντερα. «Τό σύχαμα. Στά- 
σου νά σέ βοηθήσω, γιέ μ ’», πήγε νά πει ή γριά, μά δέν κουνήθηκε άπ? τήν θέση της. 
Στεκότανε έκεί καί τούς κοιτούσε.

Τούς κοιτούσε μέ μάτια στεγνά, άβίαστα. Μόνο πού τά μπούκωνε ένα παράπονο. 
Μά κι αυτό έφτανε ώς τις κόρες, τις ξέπλενε νά γυαλίσουν πιο πολύ καί ςανακατέ- 
βαινε στήν καρδιά της.

Τής φάνηκε παράξενο πού τούς πονούσε έτσι.
«Σά γένεις μάνα, μοΰ τό λές», μούγκριζε στις κοπέλλες δντας χωράτευαν τις κα- 

ψόγριες, τις αμίλητες.
Μά κεί που συλλογιότανε καί τούς σχωρνούσε, σά νά τήν πέρασαν μ’ ένα καυτό 

σουβλί καί τό στριφογυρίσανε στα σπλάχνα της νά τής τά κόψουν πέρα-πέρα. νΕσγουψε 
μέ τά μάτια άμύγοαλα νά ίδεί καλά. Άπόμεινε άλαλη.

Άπάνο) στά μανίκια των άντρων είχε δεί, ναί, έτσι ήταν, νά, τόβλεπε άκόμα, 
τό χανζεατικό σήμα μέ τις τρείς άσπρες καί τις τρεις κόκκινες γραμμές... Τής γριάς 
τό αίμα άδειασε μονομιάς. Ή  άνασαμιά της σφύριξε, άνακουνήθηκε καί κάθησε ζα
βά πά στήν ουρά της. Τρεμούλισε. Τέτοιο σήμα φορούσε καί ή ομάδα αυτή πού σκό
τωσε τό Βασίλη!... Τέτοιο, τό ίδιο σάν αυτό 'έκεί... Γύρισε τά μάτια της κατά τόν 
κήπο, αδειανά σάν νάσαν ξένα. Είδε τό γιό της πού παραμόνευε πίσω ά π ’ τά δέντρα. 
Πιό πέρα ό αδερφός της, μ ’ βλα τά γεράματά του. Καί πιο πίσω άλλοι, συνάφι βλά
κα ιρο.

Οί στρατιώτες βγήκαν απ' τήν αυλή ένας-ενας βροντώντας τις πλάκες. Μιά μπό
χα κούντρησε στά ρουθούνια τής γριάς καί ξεφυσύστη σάν αράθυμο βερεμάδι. Οι όρνι
θες ξεμύτισαν προφυλακτικά καί τινάχτηκαν μουδιασμένες. Εί'δε ξανά τό γιό της. Τό 
βλέμμα τού παιδιού τή συνέφερε, άστραφτερό, κοφτό, κρύο.

Στά μάτια της έπαιζαν άκόμα οί άσπροκόκκινες γραμμές, πού τώρα είχαν άπλω- 
Οεϊ τ' άψήλου καί τής έκλειναν τόν ορίζοντα.

Σηκονθηκε άργά βαστώντας τά γόνατα. Κατέβηκε στο κελάρι, έψαξε γιά τό 
ντουφέκι. 'Ηταν παρμένο. Ταράχτηκε. Ξαναβγήκε άναζητώντας τό παιδί. Ή ταν  
φευγάτο.

Οί στρατιώτες έμπαιναν στό μονοπάτι παίρνοντας πάλι τή βόλτα τού κάμπου. 
Καί τότες, μέσα άπό τούς κήπους, πίσω άπό τούς φράχτες καί τά πατητήρια, είδε τούς 
άντρες νά πηλαλάνε κοπαδιαστά κυκλώνοντας τούς Γερμανούς. Μιά όμάδα άντάρτες 
έτρεχε στή μέση. ΤΙ ήσυχία βασίλευε άκόμα σά νά μή συνέβαινε τίποτα.

Εκατσε στ’ άπάν’ άπάνου σκαλί, άκούμπησε τόν ώμο στό πεζούλι, μύρισε τόν 
αέρα γιά μπαρούτι, τύλιξε τά γόνατα στό μεσοφόρι της, κ' έκλεισε τά μάτια.

 ̂θ'ηλά, πάνω άπό τήν πόρτα τής αυλής της είδε κρεμασμένο στον αγέρα ξανά τό 
χανζεατικό σήμα, μεγάλο, ριγιοτό μ' άσπρα καί κόκκινα, κι άπάνω τό ντουφέκι |ΐέ 
τήν άσημένια σκαντάλη. Καί πιό ψν^λά, ματωμένο, μ' άνάκατα μαλλιά, ήρεμο, σά νά 
διαφέντευε άπό κεί, τόν Βασίλη. Είδε καί τις μακρυνές, τις άγνωρές της μάνες κλα
μένες. Ά νοιξε άπότομα τό στόμα της σά γιά νά φωνάξει. Σηκούθηκε όρθια, έκανε νά 
μουντάρει κατά τό στρατί, άπάνω στούς δικούς της καί τούς ξένους, καί νά τούς χέρα-



κώσει δμάοι, νά σύρει μιά φωνή τρανή ώς να σκιστούν τά σωθικά της. Μα σταμ,άτησε.
Μακελλάρηδες!» μούγκρισε θεριακωμένη, «οι ψυχούλες σας δέ θα βρουν άνάπαψη 

στδν άλλο κόσμο...*. Κατάπεσε βαρεμένη. «"Ας είναι», ξανάπε σιγανά. Κ’ έκατσε.
“Ακούσε την πρώτη ντουφεκιά σά μέσα απ' δνειρο. “Ανοιξε τά μάτια της καί 

γυροφέρνοντάς τα ήσυχα άγνάντεψε τδ γιό της δλορθδ με τδ φιλντισένιο δπλο βαρών- 
τας. Περίγυρα κ* οί άλλοι μουσκετάρανε μέ μπατταριές. Ο! σκύλοι είχαν ριχτεί στδ 
καταπόδι. Τά τσιροπούλια ςεφωλιάζανε και χύνουνταν τ' άψήλου. «Ούλο νά κλαίει 
καί κάποια μάνα!» έσκουξε πάλι ή κυρά Ξανθή. Ξανακοίταξε τδ γιό της κ' είδε τ' 
άντρδς της τ' δπλο πάλι νά ςερνά φωτιά. Τά μάτια της μπουκώσανε, τρεμίσανε τά 
μαραμένα χείλια της, και τά ζεστά της δάκρυα τσουλήσανε μέ μιας, σταθήκαν στδ 
πηγούνι καί πέσαν κόμποι-κόμποι στδ ζιπούνι. Και τήνε πήραν τ' άναφυλλητά.

ΝΙΚΟΣ ΣΓΟΓΤΛΣ

ΑΝΗΣΓΧΙΚΣ

(Αποσπάσματα)

Τού MAS A1ΙΟΣΤΟΑΟΙΙΟΤΑΟΥ 

Παιδί
'Αγάπησες τούς -ανθρώπους' 
Μισήθηκες.
Χάϊόεψες τά σκυλιά’
Σέ οάγκο>σαν.
“Κοοσες ψωμί σέ πεινασμένους* 
Αρνήθηκαν μιά σταγόνα νερό. 
'Αγάπησες καί πίστεψες*
Σέ πρόόωσαν.
Παιδί*
Λέν λύγισες
Καί μή λυγίσεις ποτέ!

Ό  έλεγχος γράφει: 
«Μαθηματικά μηδέν* 
«■’Αταξίες πολλές* 
Μεταξεταστέος στή φιλία». 
Μάταια
Ψάχνω νά βρω νδ βιβλίο 
Πού θά μέ μάθει τή φιλία. 
“Αντρα καί γυναίκας.
"Ολα γιά έρωτα μιλούν. 
Παιδί’
"Ισως
Νάμαι παιδί’
Μά εύκολο δεν είναι 
Ν' άρνηθώ
Τδ υπερήφανο γένος μου.
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Η Ε Ξ Α Φ Α Ν Ι Σ Η  Τ Ο Υ  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Α  
Κ Α Ι  Ο Ρ Ο Λ Ο Σ  Τ Ο Υ  Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Τ Η

(ΓΥΡΩ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΟΣ)

Του ΝΤΑΡΙ Ο ΠΟΓΤΣΙΝΙ

Τδ ότι τδ μυθιστόρημα τής Εποχής μας 
τείνει γενικά σέ ίμιαν Αντικειμενική αφη
γηματική τεχνική (τή λεγόμενη «Εξαφάνιση 
τοϋ συγγραφέα») είναι μια παρατήρηση 
πού συμμερίζονται διάφοροι μελετητές 
καί συγγραφείς. Ό  Ισπανός λογοτεχνικός 
κριτικός Χοσέ Μαρία Καστελέτ, σ’ ένα φω
τεινό βιβλιαράκι του, μέ τόν τίτλο «Ή ώρα 
τού αναγνώστη», (*) ξεκινάει πράγματι άπ' 
αυτή τή διαπίστωση, πού τήν τονίζει μέ 
αναφορές στόν Σάρτρ («Τί είναι λογοτε
χνία;»), 'Άλες Κόμφορτ («Τδ μυθιστόρη
μα καί ή Ιποχή μας»), στόν Κλώντ- Έν- 
τμόντ Μανύ («Ή έποχή τού άμερικάνικου 
μυθιστορήματος») καί στόν Ζάν Πουιγιόν 
(«Χρόνος καί μυθιστόρημα»), καί τήν φέρ

νει ώς τις άκρες της συνέπειες, λογικές καί 
ιστορικές, υποστηρίζοντας ανάμεσα σ’ άλ
λα μια θέση, πού παρουσιάζει βέβαια με
γάλο ενδιαφέρον για δσους θέλουν να βα
θύνουν τό θέμα τού ρεαλισμού στή σύγχρο
νη τέχνη. Ιδού αυτή ή θέση: δτι πιό σπου
δαία καί πιό αποφασιστική γίνεται πάντο
τε καί όφείλει να γίνεται ή λειτουργία τού 
αναγνώστη (εξ ού καί δ τίτλος: «ΤΙ ώρα 
τού Αναγνώστη») στή ζωή τού μυθιστορή
ματος καί οχι μόνον τού μυθιστορήματος. 
II παρατήρηση αυτή βέβαια δέν είναι ό- 

λότελα καινούργια. Ό  ίδιος ό Καστελλέτ 
εχει άνεύρει ίχνη της (διαισθήσεις δηλα
δή) στόν Όρτέγκα ύ Γκασσέτ, στόν 
Σάρτρ, στόν Ζάν ΙΙρεβό κ. ά. Μια ανάλογη 
άποψη είναι δυνατό νά ανακαλύψει κανείς 
στο πολύ ενδιαφέρον βιβλίο «Τεχνική τού 
μυθιστορήματος τοϋ 20ου αίώνα», τοϋ Ζό- 
ζεφ Βάρρεν Μπέχ. Ό  συγγραφέας πραγμα
τικά αφού παρατηρήσει πώς «σέ μια πετα
χτή Εξέταση τοϋ εγγλέζικου ρομάντσου, 
από τόν Φίλντιγκ ώς τον Φόρντ, εκείνο 
πού προξενεί περισσότερη Εντύπωση, άπό 
κάθε τι άλλο, είναι ή «έξαφάνιση τοϋ συγ-

(*) La hora del lector. *Έκδ. Seix Barral, 
Barrel Iona 1957, σ. 163.

γραφέα» καί πώς «ή μεγάλη χαρακτηρι- 
ριστική καί προεξέχουσα τεχνική, ύστερα 
άπό τήν έποχή τοϋ Χένρυ Τζαιημς είναι 
δτι τα γεγονότα Οφείλουν νά αύτοαφηγούν- 
ται μόνα τους, ανάμεσα άπό τις έντυπώσεις 
των προσώπων», ό Βάρρεν Μπέχ γράφει: 
σέβομαι τό 19ο αιώνα, «μα για καλό ή για 
κακό, ή μόδα άλλαξε. Εμείς, οί σημερινοί 
άναγνώστες, δέν θέλουμε πια νά νοθεύεται 
ή άφήγηση. Θέλουμε νά έχουμε τήν αί- 
σθηση δτι συμμετέχουμε σέ μιά πείρα σύγ
χρονη καί πραγματική, at δταν λείπει αυ
τό, ό συγγραφέας παρεντίθεται καί κάνει 
τόν οδηγό». Επαναλαμβάνουμε όμως, ή 
πρωτοτυπία τού βιβλίου τοϋ Καστελλέτ, 
πού άν προσέξουμε καλά είναι ένα μακρύ 
δοκίμιο, καί συνεχίζει καί όλοκληρώνει έ
να άλλο του δοκίμιο: «Άπό τήν αντικειμε
νικότητα στό αντικείμενο. Μέ τήν ευκαι
ρία των διηγημάτων τοϋ Ά λαιν Ρόμπε 
Γκριγιέ» στό «ΤΙαπέλες ντέ Σόν Λρμάν- 
τανς», Ιούνιος 1957 (*) βρίσκεται στις 
λογικές καί ιστορικές συνέπειες πού βγά
ζει ό συγγραφέας γιά τή λογοτεχνία καί 
προπαντός στά μαχητικά καί προχωργ/μέ- 
να συμπεράσ|ΐατα, κοινωνικού καί ιδεολο
γικού χαρακτήρα, πού καταλήγει θαρρα
λέα.

"Ας προχωρήσουμε μέ τάξη. Ό  Καστελ
λέτ παρατήρησε, στήν πορεία τής ιστορίας 
τής λογοτεχνίας, κάποιους σταθερούς πα
ράγοντες στήν ανάπτυξη τού μυθιστορήμα
τος καί είδε δτι άλλαζε τό «αφηγηματικό 
στοιχείο». Στήν άρχή, στό Βοκκάκιο π. χ., 
ό συγγραφέας «θέτει τήν αφήγησή του στό 
στόμα ένδς προσώπου πού Εμφανίζεται σάν 
ένας αφηγητής τής προφορικής παράδοσης 
καί εισάγει, ένα ακροατήριο πού άντιπρο- 
σωπεύει τό πραγματικό του κοινό». Αστέ
ρα, σιγά - σιγά, ή Αφηγηματική διαδικα-

(*) De la objelividad al objeto. A pro- 
posito de las novelas de Alain Robbe— 
Gr i I lot. Papeles de Son Armadans.
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σία γίνεται πιό περίπλοκη καί βλέπουμε 
στόν Θερβάντες νά ενσωματώνονται στην 
άφήγηση τό παραμύθι, ή σάτιρα, ή ει
κόνα κτλ., μα ωστόσο ό Σερβάντες οέν «Ε- 
νεργεί με την πεποίθηση τού ^απόλυτου 
δημιουργού»: χρειάζεται κι αυτός να κα- 
ταφύγει σ' έναν παλιό «χρονικογράφο», δη
λαδή στόν Σίντ Χάμελε Μπενενγέλι πού 
Επανειλημμένα αναφέρει». Μόνον ό μυθι- 
στοριογράφος τού 19ου αιώνα αποκαλύπτε
ται σάν απόλυτος δημιουργός τού έργου 
του, αποκαλύπτεται καί νιώθει τον έαυτό 
του συγγραφέα — θεό τού πλάσματός του, 
έτσι πού «δίχως κανενός είδους δικαιολο
γία, προσφέρει χαριστικά στόν αναγνώστη 
τό Ελεύθερο προϊόν τής φαντασίας του» καί 
<ό αναγνώστης δέχεται και καταναλώνει 
ταπεινά αυτά τά λογοτεχνικά προϊόντα πού 
λέγονται μυθιστορήματα». (Ό  Καστελλέτ, 
μην παίρνοντας υπόψη του στό παράοειγ·ιά 
του τό μυθιστόρημα τού 18ου αιώνα, πέφτει 
σέ επικίνδυνες σχηματικότητες και σέ με
ρικές ανακρίβειες). Μέ λίγα λόγια, ό μυ- 
θιστοριογράφος τού 19ου αιώνα, χάρη στην 
«προνομιούχα» του θέση καί στόν αναλυτι
κό χαρακτήρα τής σκέψης του καθώς καί 
τής Εποχής του, λές καί ήτα'/ τοποθετη»ιέ- 
νος σέ μιά θέση απρόσβλητη και αμετακί
νητη. Στην πραγματικότητα, ακριβώς σ’ 
αυτή τήν Εποχή, «ο: αστικές βάσεις τής 
κοινωνίας, πάνω στήν οποία στηριζόταν ό 
συγγραφέας, βρισκόντανε σέ σοβαρή απει
λή» καί τό γεγονός αυτό Εοημιούργησε μιά 
περίεργη παραδοςότητα. «Τό μυθιστόρημα 
πού, ως εκείνη τή στιγμή, οέν είχε κατα
κτήσει τήν πληρότητα καί τό σχηματι
σμό του σάν λογοτεχνικό είδος, καί πού τά 
απόκτησε ιδιαίτερα χάρη στή σύμβαση πού 
ό συγγραφέας— σάν πάτρονας καί κύριος—  
είχε Επιβάλει στόν αναγνώστη, τό μυ
θιστόρημα λοιπόν τού 19ου αιώνα, θά κα- 
ταλήςει νά είναι, σέ τελευταία ανάλυση, 
οχι τόσο ή ε π ο π ο ι ί α  τ ή ς  α σ τ ι 
κ ή ς  τ ά ξ η ς  —Οπως πρόχειρα υποστη
ριζόταν γιά πολλά χρόνια όσο το χρονικό 
τής αποσύνθεσής της καί τής κατάρρευ
σης των άξιων πού στηρίζονταν σ' αύτη». 
Γι αύτό οί θριαμβευτικές ήμερες τού μυθι
στοριογράφου τού 19ου αιώνα, πού, γενικά, 
στηριζόταν ακόμα στήν αστική τάξη, ή ή - 
τ α ν μ έ τ ή μ ε ρ ι ά  τ ώ ν α δ ι κ ο ύ 
μ ε ν ω ν ,  Ενάντια σέ δλες τις καταπιέσεις 
τής κοινωνίας, τελείωσαν Επί τέλους καί
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«μέ τήν έναρξη τού νέου αιώνα, έγινε ένα; 
όλοκληρωτικός μετασχηματισμός καί 
λογοτεχνία, τού όποιου πρώτο θήια θά 
ταν ακριβώς 6 συγγραφέας». (Έ  άνάλι 
τού Καστελλέτ, μ' βλο πού περνάει ά; 
γενικότητες — ή  Γδια ή έκφραση «μυθιστι 
ριογράφοι τού 19ου αιώνα» Εχει καθαυπ 
πιο πλατύτερη σημασία καί εισχωρεί, σάι 
άντίληψη, καί στόν αιώνα μας—  οέν στ« 
ρεϊται, δπως βλέπουμε, από ευτυχισμένε; 
απόψεις). Ό  συγγραφέας λοιπόν, μέ τήν] 
είσοδο τού 20ού αιώνα, τείνει νά Εξαφανι
στεί. ΙΙοιές είναι οί τεχνικές πού διαλέγι 
αμέσως γιά νά «αύτοπεριοριστεϊ»; ΙΙρώτ:
- πρώτα ( ά φ η γ ή σ ε ι ς  σ έ  π ρ ώ τ  
π ρ ό σ ω π ο )  από δημιουργός π,' 
σώπων Εγινε αυτός ό ίδιος πρόσωπι 
μέ μόνη τή διαφορά ή καί τήν ύπερ< 
χή πάνω στους άλλους, δτι διατηρεί τι 
θέση του σάν αφηγητής. Αργότερα (Ε σ w 
τ ε ρ ι κ ό ς  μ ο ν ό λ ο γ ο ς ) ,  παύει νά 
πεμβαίνει όλότελα στήν αφήγηση, γιά ν 
προσφέρει στόν αναγνώστη τόν ίδιαίτε; 
κόσμο, τις σκέψεις, τις άπόκρυφες έπι< 
μίες καί, τέλος, τήν άσυνείδητη ψυχικι 
συγκρότηση τών προσώπων του, Ετσι π< 
περιορίζεται στό ρόλο τού απλού με τι 
βαστή τής ελεύθερης πνευματικής πορεά 
τών ίδιων τών προσώπων. Στό τέλος (ά ν 
τ ι κ ε ι μ ε ν ι κ ή ά ψ  ή γ  η σ η ) , 6 μυ 
στοριογράφος Εξαλείφεται όλοκληρωτιι 
από τά Εργα του, καί ή αποστολή του πι 
ριορίζεται νά καταγράφει, μέ απόλυτη 
ψυχρή άντικειμενικότητα, τά εςωτεριν 
περιστατικά τών όποιων πρωταγωνιστή 
είναι τά πρόσωπα». Εξετάζοντας τις διι 
φορές τεχνικές, πού στενά συμπλέκονι 
άναμεταξύ τους, αναγνωρίζοντας πώς οί 
φηγήσεις σέ πρώτο πρόσωπο Εχουν ώσ: 
περιφανείς προδρό,ιους (Εκτός από τό 
καρέσ/.ο μυθιστόρημα (*) πού αναφέρει 
μπορούμε νά θυμηθούμε καί τό Ιπιστολ 
κό μυθιστόρημα κτλ.) καί προσφέροϊ 
παραδείγματα γιά κάθε μιά απ' αν  
(Τόμας Μάν, Χένρυ Μίλλερ, Κάφκα, Σι 

τσλερ, Τζόϋς, Χέμινγκουαίϋ, Κώντγο! 
Ντάσχιλ Χάμμετ, Ραφαέλ Σανσέζ Φερ> 
ζιο, Φώκνερ, Καμύς κλπ.) ό Καστελλέτ 
καιολογεϊ αμέσως τη γέννηση καί τήν 
ρακμή κάθε τεχνικής, Εξετάζοντας την 
σχέση μέ τις κοινωνικές σχέσεις μέσα

(* )  Πού περιγράφει τά  ί\Θη. χοΰ ιηοκόσμ ου.
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όποιες έχει παραχθεί καί κινείται το έργο 
τέχνης. Κι άν σύμφωνα μ’αύτόν ό έσωτερι- 
κόςμονόλογος άνταποκρίνεταιστήν«Απώλεια 
τής ασφάλειας καί τής άστικής κοινωνικής 
ευταξίας, πού υποκαταστάθηκαν από την 
άστάθεια καί την ατομική μόνωση», ή Αν
τικειμενική Αφήγηση πού γεννήθηκε μαζί 
μέ τον κινηματογράφο, Εμφανίζεται, κατ’ 
αυτόν, όχι σαν ένα γεγονός «πού προέρχε
ται χαριστικά από τό καπρίτσιο κάποιων 
συγγραφέων», μά σαν «λογοτεχνική αντα
πόκριση μιας νέας Αντίληψης του κόσμου, 
στον οποίο έχουν Επέμβει μια σειρά παρά
γοντες, όπως ή ανανέωση τής νεότερης 
φυσικής, οί φιλοσοφικές θεωρίες τού ύπαρ- 
ιξισμοΟ καί τοϋ μαρξισμού, ή ψυχολογική 
σχολή τής συμπεριφοράς («μπηχείδουρι- 
σμός») καί ή φυσιολογική σχολή των αντα
νακλαστικών, οί κοινωνικές θεωρίες πού, 
άπό όώ κ’ έναν αιώνα πάνω-κάτω, δίνουν 
μιαν κοπερνική στροφή στήν ιστορία τής Αν
θρωπότητας,καί οί Ανακαλύψεις των τρόπων 
έκφρασης του κινηματογράφου καί τής τη
λεόρασης, πλάι στής ζωγραφικής, τής γλυ
πτικής καί τής Αρχιτεκτονικής των ήμερων 
μας (βλ. τό δοκίμιο «Άπό τήν Αντικειμε
νικότητα στό Αντικείμενο»).

Σ’ αυτό τό ση«ιείο Εμφανίζεται ό όλο καί 
πιό δυνατός, κοφτερός καί βαθύς ρόλος 
πού Αρχίζει νά παίρνει για τόν έαυτό 
του ό Αναγνώστης (ή ό θεατής), Απέναντι 
στό έργο τέχνης. Μά τό πλαίσιο τής κοι- 
νωνίας μέσα στό οποίο οημιουργειται τό 
μυθιστόρημα τοΰ 2()οϋ αίιόνα, είναι πλαί
σιο κρίσης, μετάβασης: Απ’ αύτό προέρ
χεται καί ή προοδευτική σκοτεινότητα τής 
Αφηγηματικής έκφρασης καί ή σχετική 
περιπλοκότητα τής Αφήγησης. Γι αυτή τή 
σκοτεινότητα καί τήν περιπλοκότητα, ό 
Καστελλέτ, κατηγορεί έν τούτοις, μέ πολ
λή. δριμύτητα, καί τήν όλο καί αυξανόμενη 
Αδυναμία τοΰ Αναγνώστη τής σύγχρονης 
λογοτεχνίας (ή προσπάθεια νά έξομοιιοθεΐ 
μέ τόν Αναγνώστη δημιουργεί μεγάλα προ
βλήματα στόν Αφηγητή). Ό  Σάρτρ λέει: 
«ή Ενέργεια του γραψίματος υποθέτει τήν 
ενέργεια τοΰ διαβάσματος σάν όιαλεχτικό 
του σύστοιχο καί οί δυο αύτές συναφείς Ε
νέργειες έχουν Ανάγκη Από δυό διάφορους

παράγοντες. Αύτό πού θά κάνει νά γεννη
θεί εκείνο τό συγκεκριμένο καί φανταστικό 
Αντικείμενο, δηλαδή τό έργο τοΰ πνεύμα
τος, θά ναι Ακριβώς ή συζυγή προσπάθεια 
τοΰ συγγραφέα καί τοΰ Αναγνώστη. Έ χου
με έδώ τέχνη άπό καί υπέρ των άλλων». 
Καί ό Καστελλέτ: «’Απ’ αύτό τό μόχθο 
συγγραφέα καί Αναγνώστη γιά τό έργο τέ
χνης, γεννιέται μιά καινούργια διάστα
ση (*). Πρόκειται γιά τόν ιδιαίτερα κα
θαρτικό χαρακτήρα τής διπλής πράξης τής 
δημιουργίας ( . . . ) .  "Οταν γράφει ό μυ- 
θιστοριογράφος ξεκινάει άπό ένα Ανικανο
ποίητο γιά τή δική του ζωή καί γιά τή 
ζωή τοΰ περιβάλλοντός του. Καί παρορ- 
μάει τόν Αναγνούστη νά διαβάσει ό ίδιος τό 
δικό του Ανικανοποίητο. Ή  πρόθεση λοι
πόν νά καλυτερέψει ό ίδιος καί νά καλυτε
ρέψει τή ζωή μας είναι ύπόθεση καί τών 
δύο καί τό λογοτεχνικό έργο προσφέρει σ’ 
αύτή μοναδικήν -εύκαιρία». Αύτή όμως ή 
εύκαιρία καί δυνατότητα, πού Εξελίσσονται 
Ακόμα στή σφαίρα, τοΰ ίόεατοΰ, παρου
σιάζουν αύτό τό παράδοξο: ότι «τή στιγμή 
πού ή Εξέλιξη τών καθορισμένων Εκφρα
στικών τεχνικών έχει φτάσει στό σημείο νά 
καθιστά πρακτικά Αναγκαία τή συνεργασία 
τοΰ άναγνιίνστη γιά τήν πράξη τής λογο
τεχνικής δημιουργίας, τή στιγμή πού γιά 
τόν ίδιο λόγο, ό Αναγνώστης μπαίνει στό 
προτσές τής λογοτεχνικής δημιουργίας, σ’ 
αύτή τή στιγμή ή λογοτεχνία όλο καί μένει 
προοδευτικά δίχως Αναγνώστες. Καί όμως 
μόνον από μιά διπλή πράξη ταπεινής θέ
λησης γιά κατανόηση, άπό τή μεριά τών 
συγγραφέων καί τών Αναγνωστών, είναι δυ
νατό νά αναμένεται κάποια θετική λύστj 
τοΰ προβλήματος». Μιά λύση, βέβαια, λογο
τεχνική. Μά Εφόσον «ή λογοτεχνία είναι 
ένα γεγονός κοινωνικό, τό μέλλον τους, ό
πως και τό δικό μας, έξαρτιέται Από τήν 
κοινωνία» καί στήν κοινιονία, σέ τελευταία 
Ανάλυση, πρέπει νά Αναζητήσουμε τήν α
ποτελεσματική γιατρειά γιά τό πρόβλημα, 
πού είναι συνεπώς πρόβλημα πολιτικιού 
καί προόδου. "Ο Καστελλέτ έφτασε μέ τά 
συμπεράσματά του, σ’ αύτό τό σταυροδρόμι 
περισσότερο Από κάθε άλλη φορά τολμηρό.

(* )  Μέ τήν έννοια πού £χ€ΐ ό  δρ ο ς στή φυσική.

(Μετ. Κ. Πορφυρή)
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Τ Ρ Ι Α Π Ο Ι Η Μ Α Τ Α

Τού Βέλγου ποιητή ΖΛΝ ΣΧΕΙΙΕΝΣ

•ΜΕ ΒΑΡΕΙΑ ΦΩΝΗ

Κάπου σαράντα χρόνια ύπήρςzju φρόνιμοι 
κρυμμένοι μέσ’ τόν ίσκιο τής ζωής, 
κάθε γιορτή στήν αίθουσα μονάχα τής αναμονής 
πάντα να δίνουμε, ποτέ νά πέρνουμε.

Καί μια θλιμμένη μέρα φτάνει κάποτε 
πού έξω απ' τό δέρμα σου γυρεύεις νά πηδήξεις 
καί τότε δ θλιβερός καιρός άρχίζει 
πού τραγουδάς κραυγάζοντας.

Χτυπάς τή γροθιά σου στα τζάμια
κ.Γ όλο πιό δυνατά φωνάζεις: Γιά τ’ όνομα τού Θεού,
πετάς λιθάρια μες στό βάλτο
καί ρίχνεις 100.000 βόμβες.

Μά νά στό τέλος: φρονιμεύεις πάλι.
Ή  ζωή ξέρει καλά νά μάς θαμάζει.
Παρηγοράς τό σκλάβο μέ τήν ηθική.
"Εχουν οαρειές φωνές οί σιωπηλοί.

ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ•

Ό. άνεμος κυνηγά τά λουλούδια μές στη νύχτα, 
μάτια χαμένα των ονείρων μου.
Κοιμισμένη καλοσύνη των δένδρων.
Μουρμουρίζουν τόσο γλυκά |ΐέσα στήν ήσυχία 
Καί τρέμουν ιιέσα στό δισταγμό τής προσμονής.

'Ακούω τούς χυμούς ν’ άνεβοκατεβαίνουν 
Καί νοιώθω ιιέσα μου τήν Γδια ορμή.
Τήν ψυχή πού θέλει τώρα ν' άνασάνει 
Μέσα σ' fva κόσμο ήσυχο χωρίς παλίρροια,
Γιά νά πλανιέται έκεϊ τέλεια έλεύθερη,
'Από τήν πιό μακρινή όροσειρά των βουνών 
Στό πιο χαμηλό όριο των κάμπων.

Μά αλλοίμονο, αυτό τό κορμί αναδεύει άνήσυχο 
απάνω στό σκληρό κρεββάτι τής μοναξιάς.
Καί όλάκαιρη ή γήινη ύπαρξή μου όνειρεύεται μέ ηδονή 
Μιάν εύτυχία, πού προσμένει ξανά.

Χαμένα λουλούδια, χλωμά παράπονα, 
χάνονται χωρίς ν άφήσουν ίχνος μέσ' τή νύχτα.

Πίσω απ' τά ριγηλά δέντρα 
’Ακούω νά φτάνει κι βλας ή έκσταση.
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ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

’Ανήλιαγη μιά Κυριακή ακόμα.
Κι’ ό Κύριος είναι κουρασμένος 
Ή  μέρα ανοίγεται καί κλείνει άμέσως,
Έζησα βέβαια. Μά πώς;

Μήν όνειρεύτηκα; ’Ακόυσα νά τραγουδάνε 
Καί ήμουνα νέος, τόσο νέος ακόμα.
"Ω αύταπάτη: τί ήταν μόνο ή ανάμνηση 
Εκείνων πού άλλοτε τραγούδησα.

Περνούμε τη ζωή μας σαν τά ζώα:
Δουλειά καί άνάπαυση.
Μοΰ κατατρώει τά σπλάχνα ή θλίψη 
Καί ούτε στιγμή δέ μ’ άγγιξε ή χαρά.

Φεύγουν οι μέρες, φεύγουν κ’ οι νύχτες.
’Ακόμα μιά βδομάδα έχει περάσει,
’Ακόμα μιά βδομάδα δλο παράπονα καί εγκώμια.
Κ ’ αυτά κ’ έκεινα δίχως σημασία.

Οί άνθρωποι δέν άγαπιούνται 
Παρά γιά τό ίδιο τους τό κέρδος.
Καί μόλις τό συμφέρον λείψει,
Αρχίζουν πάλι νά μισούνται.

Πίσω από τή ξέφρενη πορεία τοΰ χρόνου,
Πάντα τρεκλίζω καί σκοντάφτω.
"Αχ καί τί τύχη, ή αιώνια λήθη 
Νά μέ περιμένει εκεί στό βάθος.

(Μετ. 'Αγνή Σωτηρακοπούλου)

«Είναι πρόθυμος (ό Διγενής) νά τούς δεχθεί στον καινούριο «Παράδει
σο», πού εφτιασε κάτω στήν Μεσοποταμία, ένα είδος «Κολχόζ» οπού τ’ άρματα, 
από δέκα χρόνια, έχουν μεταβληθεΐ σέ γεωργικά εργαλεία γιά τις άνάγκες της 
Συνεργατικής καί οπού τά παλληκάρια του παίζουν ρόλο «Κομσομόλ»... Πριν 
πεθάνει μαζί μέ τή γυναίκα του, τήν Βδοκιά, κληροδοτεί στούς οπαδούς του 
τήν «συλλογική ήγεσία»... Βρίσκει ευκαιρία νά τόν στρώσει (τον Αύτοκράτορα) 
στή «διαφώτιση»...

Κ. Ο (ίκονομίδης)
Κριτική γ ιά  τό «Διγενη» του Σ ικελιανοΟ στήν έφημερίδα Εθνος»
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Γ Ι Α Ν Ν Η Σ  

Π Δ Π Π Δ Σ

Ψ η λά  στού Ζ ω γρά φ ου , στήν κορυφή έ ν ό ς  λόφου, πού  δεσ πόζει μέσα στό τοπ ίο , βρίσκετα ι 
χω μένο στήν π ρ α σ ιν ά δ α  τό  έργοιστήρι το ύ  γλύ π τη  Γιάννη Π αππα. Κ αθώ ς τό  φέρνουμε βόλτα  
γ ιά  ν ' άνακαλύψ ουμε ά π ό  πού  μπορεί κ α ν ε ίς  νά περά σ ει τή  σ υ ρ μ α τό π λ ιχτη  μ ά ντρα  του, βλέ
πουμε μέσα  ά π ό  £να ά ν ο ιγ μ α  τή ς  φ υ λ λ ω σ ιά ς  τόν κ α λλ ιτέχνη , νά  σ τέκ ετα ι ό ρθ ιος π λ ά ϊ σέ μ ιά  
μ εγά λη  φ ιγ ο ύ ρ α , που  τή  δουλεύει μ έσ α  στήν α ύ λ ή  του. "Ο τα ν  τό  π λ η σ ιά σ ε ις  τ ό  ά γ α λ μ α  τούτο, 
νο ιώ θεις νά  οού  έπ ιβ ά λ λ ετα ι μέ τό  ύφ ος του. Ε ίνα ι μ ιά  μ άνα , ένα  σύμβολο. ‘Ο  κα λλ ιτέχνη ς 
προσπαθεί ν ά  κλείσει μ έσ α  σ τ ίς  σ φ ιχ το δεμ ένες  καμπύλες του  τό  ό ρ α μ ά  του. Γραμμή λ ιτή , 
μ εγ ά λ ε ς  έ π ιφ ά ιε ιε ς , ύφος μ νημ ειακό , ένταση στήν έκφ ρασ ή  του. Τόν ρωτήσαμε γ ια τ ί  δουλεύει 
στό ύπαιθρο .

ΓΙΔ ΤΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗ Σ  ΤΕΧΝΗΣ
Ε χω πβισΟβί, λέ«ι ο καλλιτέχνης, πώς ό 

καλύτερος, ό αύστηρύτ«ρος βλβγχος τής 
γλυπτικής γίνεται άπό το (̂ >ώς στο ύπαιθρο. 
"Ενα γλυπτό πού αντέχει στη δοκιμασία αύτη 
•πρέπει να έχει καί απλή φόρμα καί στέρεα ε
πίπεδα συναρτημένα μεταξύ τους. Άλλοιώς 
σκέπτεσαι τό άγαλμα όταν τό δουλεύεις στό 
•εργαστήριο κι’ άλλοιώς δταν τό δουλεύεις έξω. 
Νομίζω ότι μέ οδηγό τό φως μπορεί κανείς 
•νά φτάσει σέ μιά τολμηρή καί βιώσιμη γλυπτι
κής. Ό  ανοιχτός χώρος σέ άναγκάζει νά κάνεις 
ίμια γλυπτική σχηματοποιημένη, χτισμένη, καί 
νά δεις τά προβλήματα τής δουλειάς σου μέ 
άλλο μάτι.

θ ’ ά ρ χ ίσ ε ι ά π ό  δώ  μ ιά  π λ α τ ε ιά  συζήτηση μέ τό 
•γλύπτη Γιάννη Π αππά , τό  διευθυντή τη ς  Σ χ ο λ ή ς  
τ ω ν  Κ αλώ ν Τεχνώ ν, πού  θ* ά γ γ ίξ ε ι  π ο λ λ ά  ά π ό  τ ά  
κ α λ λ ιτεχ ν ικ ά  π ρ ο βλ ή μ α τα  τ η ς  έπο χή ς μ α ς.

Μπαίνοντας μέσα στό έργαστήρι, νοιώθεις μιά

π ρ α γ μ α τ ικ ή  έκπληξη . Π ίνακες ζω γ ρ α φ ικ ή ς  σ ' όλα  
τ ά  μ εγέθη  στολ ίζουν το ύ ς το ίχο υ ς  του. "Ε χε ις  τήν 
έντύπω ση π ώ ς  βρίσκεσα ι σέ ά τελ ιέ  ζω γρά φ ο υ . Κ α ί 
π ρ α γ μ α τ ικ ά , ό  Π α π π ά ς δ έν  ε ίν α ι μόνο γλύπ τη ς . Σ  έ 
λ ίγ ο  θ ά  δούμε ,μιά τερ ά σ τ ια  σέ ό γ κ ο  δο υ λ ε ιά  πού 
θά  μπορούσε ν ά  καάΰψει όλόκληρη τή δη μ ιουργική  
έποχή  ένός π α ρ α γ ω γ ικ ο ύ  ζω γρ ά φ ο υ . Λ άδι, τέμ π ε 
ρ α , α ύ γ ό , ό  κ α λλ ιτέχνη ς έχε ι ά ξ ιοπο ιήσ ει στή 
δο υ λε ιά  του  ό λ α  τ ά  υ λ ικ ά . "Ε ν α ς κ α ινο ύ ρ γιο ς ά έ- 
ρ α ς  φ υσά  μ έσ α  σ τό  έρ γ α σ τή ρ ι τούτο. ‘Η δ ο υ λ ε ιά  
του  ά π ο τελ ε ΐ μ ι dev ά λ λο ιώ τικη  όψη τη ς  νεοελληνι
κής ζω γ ρ α φ ικ ή ς . Π ά μ πολλά  ε ίνα ι τ ά  σ χ έ δ ια  πού 
βρ ίσκοντα ι τα χτο π ο ιη μ έν α  μ έσ α  σ τά  ντοσιέ τού 
κα λλ ιτέχνη . ‘Η έποχή  πού φοτίνετοα. νά  τόν έπη ρέά 
σ ε  πολύ  ε ίνα ι τ ά  π ρ ώ τα  μετοστολεμικά χρ ό ν ια  πού 
τ ά  π έρ α σ ε  στήν Α ίγυπτο . ‘Ο  Π αππάς σκοπεύει ν ά  
έκθέσει τό  ζ ω γ ρ α φ ικ ό  κ α ί σ χ εδ ια σ η κ ό  του έρ γ ο , 
π α ρ ά λ λ η λ α  μέ τή ν  κ ύ ρ ια  δο υ λε ιά  του , τή  γ λ υ π τ ικ ή .

Μ έσα στή μ εγά λ η  σ ά λ α  το ύ  έργα σ τη ρ ίο υ  του, 
έ κ ε ϊ πού βρίσκοντοα τ ά  γ λ υ π τ ά  το υ , μ πο ρ εί κ α νε ίς
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νά  παρακολουθήσι ι τΙς 6 ιά φ ο ρ ις  φ ά σ η ς  άκό  όπου 
n rp u n t ή /ρ γ α σ ία  του. 'Αηό τόν άδρ ιά ντα  τού 
Κοραη, πού #.χιΐ στηθεί άτΛ χρόνια  στή Χιό, καί 
πού βρίσκνται άκόμ α  έδώ τό πρόπλασμά του. ώς 
τόν άδρ ιά ντα  τοΟ ΤοσΙνσα. πού τώ ρα  ό  Ιδιος ό  καλ
λ ιτέχνης τόν τ ιλ η ώ ν η  στό μάρμαρο, μισολαβουν 
δ ια δο χ ικ ά  πολλά  σ τά δια . Κ * /.δω ΰπ α ρ χ ιι ένας 
μ ι γά λ ο ς  ό γκ ο ς  δο ύ λ η  α ς . κ ' έδώ  έΐναι φαν» ρός ό 
μόχθος τού  άιΦ ρώ του, πού προσπαΟιι νά  ύποτάΐμ ι 
τό  Ολικό του. Ό  γλύπτης σ τέκ ιτα ι μ* ά γά π η , μά  
K o r i μ ιά  δόση δυσπιστίας μπροστά στό κάθτ έργο  
του. ‘Ο Κ οραής. μέ τήν ό^ύτητα τής έκφρασης 
του. σ χ ιδ ιασ μένος λι πτομι ρι ια χά  κ a t μέ ένταση, 
κι ό  ΤοσΙτσας p i  τ ις  μ ίγ ά λ ις  /π ιφ ά ν ιι ις  άποτι- 
λούν θ ά λ ι γ ι ς ,  τούς δυό  πόλους τή ς  δο υ λ η ά ς του. 
Ό  καλλιτέχνης φ α ίνεται άνήσυχος.

— Πήγα πραγματικά προς το καλύτερο; Δέν 
τό ξέρω.

Είναι φαντρό πώ ς μ ιλώ ντας έτσι 6 iv  βχεί στό 
νού του μόνο τήν τεχνική του. Ο Ι καταχτήσεις 
του στόν τομέα αύτόν ιΙνα ι άδ ια φ ιλον ίκη τις. “Ο 
μω ς δέν άρκούν αΰτές μόνο γ ιά  νά  ΙκανοποιηΟιι 
ό  γλύπτης καί νά κατασιγάσουν ο ΐ ά γη σ υ χ ίις  του. 
Σ έ  λ ίγ ο  θά  τάν άκούσουμε νά τό λέγε ι ό  Ιδιος, 

ό τα ν  βρεθήκαμε καθισμένοι άντικρυατά  μέσα στόν 
κήπο του.

•Μ* βρίσκετε σέ μιά στιγιιή ανησυχίας. 
Δέ μπορώ νά νά σάς πώ τι Οά υγεί άπ* αυτή, 
μά νομίζω πώ; Οά πρέπει τώρι νά τά βάλω 
κάτω όλα και ν’ αρχίσω τη μελέτη ρου, έχον
τας ύπ* όψη μου τις δυσκολίες τής τέχνης μου, 
όπως τις αντιμετωπίζω σήμερα. ΛίσΟανομαι ε- 
XIταχτική την ανάγκη αυτή.

Έ ρ χ ιτ ο π  έτσ ι ή κουβέντα γ ιά  τΙς  ά λ λ α γ /ς  πού 
πραγματοποιούν ο ΐ  καλλιτέχνες στό έργο  τους.

ΊΙ άλλαγη γίνεται σιγά, λέει ό ΙΓαππάς, δέν 
είναι μιά στροφή ή μιά άπόλυτα ηθελημένη κα
τεύθυνση, που θ’ ακολουθήσω προς μιά μορφή 
τέχνης ή μιαν άλλη. Ο* υποσυνείδητες τάσεις, 
οί συνειδητές θέσεις πού περνάει κανείς, καί ή 
πείρα άπο την αδιάκοπη προσπάθεια, αποτε

λούν μιά συνισταμενη, που σέ οδηγεί σέ σι 
περάσματα, σ’ εν αν τρόπο νά βλέπεις, που < 
είναι εντελώς καθορισμένος έκ των προτε'ρι 
ΚΓ έτσι δί^ως νά τό θέλεις άπόλυτα μιά μέι 
αρχίζεις να σχεδιάζεις διαφορετικά άπο πρι 

Λυτό που πείθει κυρίως στό έργο τέχνης 
όποια καί νάναι ή μορφή του, είναι τό ν« 
νοιώθει ό θεατής, πώς τό έργο δέ μπορούσε 
είναι διάφορο άπό αύτό που είναι. Γιά νά 
πάρξει λοιπόν αύτη ή πειστικότητα, 
οτι πρέπει νά προέρχεται άπό μιάν 
βαθύτερη, άπό ενα ωρίμασμα καί όχι άπό 
εφήμερη εγκεφαλική επιλογή ή μιάν 
λαιη παρόρμηση. ΓΓ αύτό. πολύ συχνός 
είναι νά εμπιστεύεται κανείς στις άλλαγές π< 
γίνονται μόνες τους καί όχι τόσο σ’ αυτί 
πού θεληματικά πραγματοποιεί.

-Δέν Γχιτι καθοριση τό α ίτη μ α  τη ς  άλλα^ 
σ α ς; ρω τβμ ι τό  συνομιλητή μας. κάποια στιγμή .

—Ναι ίσως νά μην τό ε^ω όλότελα μορφ 
ποιήσει. Κείνο όαως πού ξέρω είναι πώς 1 
πει νά χάνω jna γλυπτική σχετισμένη μέ 
ύπαιθρο, μέ το χώρο. ΊΙ σημερινή γλυπτικ 
όποια καί νάναι η μορφή της, |ΐυ^ίζει ά 
*Απ’ αύτό θά π^επει κυρίως να έλευθε^ 
με. Ιδιαίτερα εμείς μπορούμε νά πετυχοι 
κάτι τι τέτοιο. Τό περιβάλλον μας μας δίνει 
στοιχεία γιά μιά τε'τοια γλυπτική. Στη χώ 
μας, μπορεί κατ' εξοχήν, νά γίνει αυτή 
ή γλυπτική τού υπαίθρου. Είναι φανερό, σ 
χισε ό καλλιτέχνης, πώς σήμερα άπομονώνο 
με τά θέματά μα; άπό τό περιβάλλον όπί 
κινούνται καί ζούν. Τό θέμα μας 0έν τό ζοί 
με μέσα στό περιβάλλον πού μπορεί νά 
έμπνεύσει. Τό γυμνό λ.χ. σέ μιάν άκρογ* 
λιά άποχτά όλότελα διαφορετικό νόημα άπό * 
γυανό μοντέλλο πού στήνουμε μέσα στό άτ 
λιέ μας.

Ή  κουβέντα μας γυρ ίζε ι O a tip a  γύρω  άπό 
σύγχρονη τέχνη , γύρω  ά π ό  τ ις  άφηρημέντς μ

- Ί Ι Ελλάδα είναι ένας τόπος, όπου 8 
έχουν άφηρημένη μορφή, όπου όλα μετουσιιίν
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ονταΐ. Βλέπεις ενα χαμόσπιτο. Το φωτίζει ό 
:λιος καί μετουσιώνεται.
' Υπάρχει, όμως νομίζω, κάποια σοβαρή πα- 
; εξήγηση γ ι '  αύτό που λέμε συγκεκριμένο και 
[φηρημένο έργο τέχνης, συνέχισε ο καλλίτε
ρης "Ενα έργο τέχνης που ξεκινά άπό την 
Αντιγραφή τής φύσης είναι οπωσδήποτε άφη- 
• Ταένο. αρκεί το πνευματικό του περιεχόμενο, 
καί ή ερμηνεία του σέ φόρμες να αποτελούν 
ένα σύνολο, νά ταυτίζονται. ’Αντίθετα μια ά- 
οηοημένη φόρμα δεν αρκεί για να χαρακτη
ρίσει ένα έργο σαν αφηρημένο έργο τέχνης. 
Τό ταλέντο ϊσως να είναι ή ικανότητα να κά
νεις αύτό πού λέμε σήμερα στην τέχνη αφαί
ρεση, χωρίς νά τό θέλεις. ‘Ο αληθινός καλλι
τέχνης δεν ακολουθεί καμιά προκαθορισμένη 
τάση. Πέρνει στό χέρι τό μολύβι καί τό /.άρ
τι κΓ αρχίζει τή μελέτη του. Λύτό πού γίνεται 
όταν εργάζεσαι είναι κάτι πού δεν αναλύεται. 
Ή  γνούση, ή πείρα, έχουν μεγάλη σημασία, 
άλλα ακόμα μεγαλύτερη έχουν οί άστάθμητοι 
παράγοντες πού αποτελούν την ιδιοσυγκρασία 
τής κάθε προσωπικότητας καί πού τελικά προσ
δίδουν είτε δεν προσδίδουν, ποιότητα και πρω
τοτυπία στό έργο.

‘Ά ς μή μιλάμε για την τάση εκείνη προς 
τό καινούριο, πού οέν δικαιολογείται από τί
ποτα. ’Από την τάση πού έχουν μερικοί νά 
κάνουν αφαίρεση χωρίς λόγο· ό Μπρανκούσι 
είναι σπουδαίος γλύπτης γιατί τον δικαιώνει 
ή ειλικρίνεια του 'Υπάρχουν πολλοί καλλι
τέχνες πού έχουν φτάσει σ’ έναν κορεσμό κΓ 
αναζήτησαν τή λύτρωση στις άφηρτ,μενες μορ
φές. "Ομως για μάς τά πράμματα είναι κάπως 
άλλοιούτικα. Εμείς έχουμε μια παράδοση ζων
τανή καί ό τόπος πού ζούμ,ε μπορεί νά γογι- 
μοποιήσει τις σύγχρονες αναζητήσεις μας.

: "Ερχεται έτσ ι ό λ ό γ ο ς  γ ιά  τ.<ν τόπο  μας κα ί
γ ιά  τ ις  καλλ ιτεχνικές του π α ρ α δό σ εις .

—'Πιστεύω, λέει ό γλύπτης, πώς έχουμε δι
κά μα; στοιχεία, παρμένα άπ’ τήν αρχαία μά 
καί τή λαϊκή μας τέχνη, πού θά μπορούσαν 
νά γίνουν αφετηρία γιά τή σύγχρονη καλλιτε
χνική μας δημιουργία. Ή  θέσι μας είναι ιδιό
τυπη. Ή  Ελλάδα δεν είναι ούτε Ευρώπη, 
ούτε Άσια. Είναι ένα χωνευτήρι. Ή  τέχνη 
μας Οά μπορούσε νά ξεκινήσει από κεί. Μά δεν 
φτάνει αυτό. Κυρίως θά πρέπει νά έχει τις 
ρίζες της στην ανθρωπιά. Ή  ζωή είναι μια 
συνεχής αλλαγή. Τά αισθήματα μας προσαρ
μόζονται ολοένα καί σέ καινούργια πράματα. 
Ομως υπαρχουν καί μερικά άλλα μόνιμα στοι- 

χεία τής παράδοσης. Το φυσικό περιβάλλον 
στο τόπο μας, τά βουνά, οί θάλασσες, τό φως, 
είναι ^τά μόνιμα στοιχεία αυτής τής παράδο
σης. ίϊμως εμάς μάς τύφλωσε κάποτε τό Μό- 
ναλήι ύστερα το Παρίσι. Πρέπει νά κάνουμε 
κι εμείς επί τέλους κάτι δικό μας, κάτι .ό 
καινούριο...

Ρω τάμε τό  συνομιλητή μ α ς γ ια τ ί  τοϋ ά ρ έσ ει να  
δ ια λ έγ ε ι τ ά  μοντέλλα του α νά μ εσ α  σέ λα ϊκ ούς τύ 
πους.

—Έ χω  μια φυσική κλίση, μια ροπή προς 
τό λαό, ή συναναστροφή μαζί του, μέ ζωογο
νεί. Αισθάνομαι πολύ καλά σαν έχω νά κάνω 
με ανθρώπους τού λαού. "Ομως ή τέχνη μας 
απομακρύνθηκε πολύ άπό τό λαό. Ξέρουμε τί 
γίνεται στό Παρίσι καί δεν ξέρουμε τί γίνεται 
κάτω άπό τή μύτη μας. Έ τσι καί ό λαός μας 
έχει χάσει τήν επαφή του μέ τήν τέχνη μας. 
Σήμερα θά πρέπει νά κάνουμε πολλά γιά ν’ 
άποκαταστήσουμε αυτή τήν επαφή.

Μιλάμ-ε yicc τό  ρόλο τοΟ κράτους, κυρίω ς γ ιά  
τή βοήθ-εια πού θά  πρέπει ν ά  δώ σει στους καλλ ι- 
τέχνες μας. Ό  Ποσιπάς ε ίνα ι κ α τηγορημα τικός.

— Τό κράτος πρέπει νά δώσει δουλειά στούς 
καλλιτέχνες μας. Αυτή είναι ή βάση γιά νά 
ζήσουν καί νά δημιουργήσουν. Χωρίς αύτό δεν 
γίνεται τίποτα.

"Υ στερα έρχετα ι ή κουβέντα γ ιά  τό  δ ικό  του  έρ 
γ ο , γ ιά  τ ις  κα λλ ιτεχν ικές του  επ ιδ ιώ ξε ις .

—  Όπως λέγαμε καί πιο μπροστά, όέ θά 
μπορούσα νά δόσω έναν ορισμό, μια ξεκαθα
ρισμένη ιδέα γ ’ αύτό πού προσπαθώ νά επιτύ
χω στις δουλειά του. Τό μόνο πού μπορώ νά 
πώ είναι ίσως ότι θέλω νά κάνω μιαν αλη
θινή φόρμα.

Τό τελευτα ίο  θέμα  πού θ ίξα μ ε  ε ίνα ι ή Σ χ ο λ ή  
κοά ό ρόλος το ϋ  δάσκαλου .

—Κείνο πού προσπαθώ νά δόσω νά κατα
λάβουν οί σπουδαστές είναι πώς ή τέχνη οέν 
είναι συνταγή. Προσπαθώ νά τούς πείσω γιά 
μερικές βασικές αρχές: Προσήλωση στή με
λέτη τής φύσης, αδιάκοπη εργασία, ερευνητική 
καί αγωνιστική διάθεση. Νομίζω πώς όλες οί 
καλλιτεχνικές σχολές τοϋ κόσμου, όποιαδήποτε 
μορφή τέχνης καί αν διδάσκουν, διατρέχουν 
τον ίδιο κίνδυνο, δηλ. νά στρεβλώσουν τή νεα
νική ψυχή καί τό αυθόρμητο ταλέντο. Ό  ρό
λος ό δικός μου, ό ρόλος τού δασκάλου, είναι 
νά τούς δείξω τό μονοπάτι πού μπορούν ν’ α
κολουθήσουν γιά νά κόψουν δρόμο. Το τί θά



δουν έχει πού f a  φτάνουν, είναι πιά δική τους 
ύπόΟεση. Ilpc^st vi βάζεις τους μαθητές 

μπροστά στις ευθύνες τους, νχ τους χιίνιις 
πώς ή τύχη τους είναι στά χέριχ τους. Ή  δι
δασκαλία οέν πρέπει νχ λέει τον τρόπο νά 
κατασκευάσει κανείς κάτι, άλλα νχ δίνει ενχν 
τρόπο νχ σκέφτεται ό σπουδαστής, ν’ άντιμε- 
τωπίζεt μόνος του τό πρσβληαχ. Ό  δάσκαλος 
προτείνει λύσεις, μά δέν τους άνχγκάζει ν’ 
ακολουθούν τη μ:ά η την άλλη, Μά τό πρό
βλημα δέν περιορίζεται ώς εδώ μονάχα. *0 
δάσκαλος πιέπει νχ μπορεί νχ διαλέξει τόν 
τρόπο τής διδασκαλίας άνάλογχ μέ την ιδιο
συγκρασία τοΰ μχΟητή του. ΓΓρέπει νχ τον πλη- 
αιχοει σαν μια ύλη ζωντανή. όχι νά τοΰ χάνει 
διδασκαλία από κχΟέδρχς.

Ρω τήσαμε ιό ν  κσλλ»τ»χ\η νά  μ  α ς  π ε ί τ ις  προ
βλέψ εις r e v  γ ιά  ιή  Σ χ ο λ ή  μας.

— Ε«μχ: αισιόδοξος. Οί μαθητές μχς σήμερα 
ξέρουν πώς το πρωταρχικό πράμα για ενχ

σπουδχστή είναι τό o/ioto. Αυτό είναι 
γόνιμη άφετηρίχ. " Υστερα β/β: 
νοοτροπία τους. Σήμερα γνωρίζουν 
χνη δέν είναι χάπι πού θά τό πάρουν 
δάσκαλο. Θά ήμουν ευχαριστημένος αν ή 
λή εογχζε δέκα άνΟρώπους που κάνουν κχ 
διαφορετικό άπό μένα, φτάνει νά είναι 
πο: λυτρωμένοι, πού δουλεύουν μέ 
και άνιδιοτέλειχ. Ή  Σχολή μας, 
ό Παππας, μπορεί νά γίνη σχολή 
κή, όχι άπό τις κατευθύνσεις πού 
σει. άλλά άπό τό δτι μπορεί νά δημιουργήσει 
θρώπους άρτια καταρτισμένους στην 
κι* ελευθερωμένους άπό οποιαοήποτε

Ή  τόσο ένδιαφέρουσα συνομιλία  μ α ς πηρτ 
λος. "ΛφήσαμΓ τόν καλλιτέχνη μέ τή 
π ώ ς τόν είχαμε Απασχολήσει πολύ. Τόν 
άποσπάσ ιι παραπάνω  άτ* όσο έπρεπε άπ* 
λ ί ιά  του. άπ" τ ις  Ανησυχίες του. Ον θέλετε, 
ε ίνα ι τό προανάκρουσμα μ ια ς  δημιουργικής 
χ η ς  γ ιά  ποός καλλιτέχνες.



Α Ρ Γ Ο Υ Σ Ε  Ν Α  ’Β Γ Ε Ι  Ο Η Λ Ι Ο Σ
Του ΝΤΟΜΠΡΙΚΛ ΚΟΖΙΤΣ

Σ τ ο  προηγούμενο  τεύχος δημοσιεύσαμε τ& «“Ασπρο Χελιδόνι» τού  σύγχρονου  Β ο ύ λ γα 
ρου δ ιη γη μ α το γρ ά φ ο υ  Π όφκω φ. Δ ίνουμε τώ ρ α  2να Α φήγημα, δσιόσπασμα <4πό τό  μυθιστό
ρη μα  « 'Α ργούσε νά  'β γ ε ι  ό  ήλιος», του  Γ ιουγκοσλαύου ποιητή κα ι πεζογρά φ ου  Ν τόμπρικα  
Κ όζιτς. Ά να φ έρ ετα ι στον πόλεμο τω ν π α ρ τ ιζά νω ν , στήν περιοχή  τή ς  Ν . Σ ε ρ β ία ς , έναντίον 
τω ν Γ ερμανώ ν καί των Β ουλγάρω ν φ α σ ισ τώ ν , τό  19*412.

"Γστερα άπό μια ώρα πορεία ακούστηκε κάπου Εκεί κοντά ή έκρηξη μιας μπό
μπας: τό τμήμα σταμάτησε κι όλοι άφουγκράστηκαν. Κι αμέσως υστέρα, άλλες όυό 
μπόμπες, άπό τα δεξιά. Ό  κρότος τής έκρηξης χάθηκε στη λαγκαδιά και ςαναγύρισε 
ή σιωπή. Χαμηλότερα, ένας θόρυβος άπό συγκεχυμένες φωνές.

— Άκοϋς, ΙΙάβελ;
— Λές νά ’ναι στρατιώτες;
— "Οχι, χωριάτες που φύγανε σήμερα άπό τό χωριό τους.
—(Μπορεί, καί δέ \ι αρέσει καθόλου νά τούς έχοιηιε κοντά. Αν χρειαστεί νά 

βόσουμε μάχη, θά γίνει σφαγή.
’Από στόμα σέ στόμα μεταδόθηκε ή διαταγή γιά Επιτάχυνση του βήματος. Ή  

φάλαγγα ξεκίνησε καί πάλι, κατεβαίνοντας άνά;ιεσα άπό τά δέντρα. Ή  πορεία άρχισε 
νά γίνεται δύσκολη: έπρεπε νά άπομακρύνουνε τά κλαδιά κι αυτό έφερνε καινούργια 
καθυστέρηση. Στό τέλος, ύστερα άπό τό πέρασμα ένός φουσκωμένου ξεροπόταμου, τό 
τμήμα σταμάτησε πάνου στήν Τάνκα Κόζα, πού φυτρώνει κάθετα στή βώθειά κοιλάδα, 
ή ψηλότερη καί πιό ισχνή κορφή απ’ δλες τις γύρο). Ό  Γκοόζντεν ανέβηκε στήν 
άπέναντι πλαγιά κ’ έστησε αυτί. Ά π ό  μιά |ΐεριά άνεβαίνανε φο>νές. Στό τέλος έφτασε 
ώς αυτόν τό μακρύ κλαψουριτό ένός juopoO. Ό  Γκβόζντεν έκανε πιό γρήγορα: ( Κου
βαλάνε καί τά κουτσούβελα», σκέφτηκε. Στάθηκε. Τώρα ήταν σιο>πή. 'Ύστερα ξαναϋ- 
ψώθηκε καί πάλι τό κλαψούρκηνα: «Είναι μα>ρό, μωρό...». Κάτι άλλες φωνές άκου- 
στήκανε, καθαρές, έκεί κοντά. Ό  Γκβόζντεν άρχισε νά τρέχει, 0ίχο>ς νά γνιάζεται γιά  
τά κλαδιά πού του βιτσίζανε τό πρόσο>πο. Στό βάθος τού πευκώνα, άνοιγε ένα μικρό 
ξέφο>το, σπαρμένο μέ κομμένα δέντρα: έκεί ήτανε μαζο>μένοι δσοι γλυτώσανε άπό τό 
χο>ριό. Ηταν καμιά εκατοστή, γυναίκες, γέροι, παιδιά. Κουβαλούσανε μαζί τους δυό 
αγελάδες καί κάμπσσα πράγματα, ριγμένα ανάκατα σ’ ένα σωρό. Ό  Γκβόζντεν κρύ
φτηκε πίσω άπό ένα δέντρο. Πολλοί είναι ξυπόλητοι κ' έχουν τά πόδια τους τυλιγμένα 
μέ κουρέλια, κάποιος κρατάει στό χέρι του μιά κατσαρόλα, ένας άντρας κουνάει ένα 
τσεκούρι, άλλος έχει γύρω στό λαιμό τά γκέμια του άλόγου.Τσουκάλια, πιάτα, παρόα- 
λοζωγραφισμένα, μπουκάλια κάθε σχήματος, σκουτέλια γιομάτα χοιρινό λίπος, κάθε 
λογής μπιχλιμπίδια σπαρμένα πάνου στό χιόνι. Μιά γυναίκα, νέα, αρκετά όμορφη, 
περπατάει πέρα Εδώθε, στήν άκρη τοϋ ξέφωτου, σφίγγοντας στήν αγκαλιά της ένα 
μωρό:

— Άνάφτε τή φωτιά, σάς παρακαλώ! Ηά μοϋ πεθάνει άπό τό κρύο!
— Σύχασε! Οί Γερμανοί είναι κοντά! Φτάνει νά Ε'δοΟν τόν καπνό!
— Ά νάφτε, σάς παρακαλώ —  κλαψουρίζει ή γυναίκα, μονότονα, σά νά μοιρο- 

λογάει.
—Έ χουμε % Εμείς παιδιά δέν είσαι μοναχή σου!
— Δύστε μου κάνε νά τό τυλίξω μέ κανένα μάλλινο!
— Τί νά σου δόσω; Τό φουστάνι μου;
Ή  όργή, ή ταραχή, ό τρόμος, έδινε σ’ εκείνους τούς άνθρώπους, μιάν όψη τρελ- 

λή, υστερική. Ό  Γκοόζντεν κοίταζε μέ φρίκη. Δέ μπόρεσε νά συγκρατηθεΐ καί προ
χώρησε μπροστά μουρμουρίζοντας ένα «γειά σας».

Μερικές γυναίκες, βλέποντάς τον αρματωμένο,τινάχτηκαν νά φύγουν ουρλιάζον
τας.
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— Είναι δ  Γχβόζντεν, δ  παρτιζάνος, μή φοβόσαστε.
Τόν περιτριγυρίσανε όλοι καί τόν κοιτάζανε άφωνοι. Τι νά πεί; "Ενα; γέρο; 

ήρθε κοντά του.
— Βλέπεις, σύντροφε, τί περνάμε για χατήρι σας;
Τόν Γκόόζντεν τόν ξέρανε οί άνθρωποι εκείνου του χωρίου. "Εφαγε μαζί του; 

ψωμί, κουβεντιάσανε κάποτε για τό θέρο καί γιά τή σπορά.
— "Οχι για τό χατήρι μας. Βάζα, ίχ ι  γιά τό χατήρι μα;, έκαμε ό Γκόόζντεν.
— "Κψές το όρκου, σφάξανε τό μισό χωριό. Κάψανε όλα τά σπίτια. Τό ίδιο κι 

άλλα χωριά. "Ολα στάχτη, αυτό είναι τό σίγουρο.
— "Αν ήτανε κάνε μέτωπο, υπομονή, ύπομονή —  στρίγγλισε μια φωνή πιο πέρα 

— δ πόλεμο; είναι πόλεμο;. Μά δεν είναι μέτωπο κι όμω; πεθαίνουμε τό ίσιο.
— Γιατί δλ’ αυτά, παιδάκι μου —  συνέχισε ό Βάζα, ό γέρο; —  γιατί δέ σκεφτό

σαστε κομματάκι και τόν κόσμο που βασανίζεται; Έσύ μωρέ κακομοίρη, Γκόόζντεν, 
πιστεύει; σέ Θεό;...Καί τί δέ μάς χάνανε,στό όνομα τού Θεού; — Ό  γέρο; τόν κοίταζε 
στα μάτια κ' είχε στά δικά του μάτια μιαν ήρεμη φλόγα. —  Βλέπεις αυτό τό μωρό; 
Σκοτώσανε όλους του; δικούς του, από μιαν δλόκληρη φαμίλια, άπόμεινε αυτό μονάχα. 
"Ολοι τους οουλευτάδες. To πήρα$ιε μαζί μας. Τό είδες;

Ό  Γκόόζντεν κοίταζε τό μωρό, αποκοιμισμένο στην αγκαλιά ένδς άντρα, }ΐέ τό 
κεφάλι ελαφρά γυρμένο, μέ τό κορμί του κουκουλωμένο μέ μιά μεγάλη κάπα.

—Ακόμα καί τή σπορά, τή χαλάσανε κι αυτή! —  συνέχισε ό Βάζα —  δ,τι ήταν 
ζωντανό. Αέ θά μείνη άνθρωπο; στή Σερβία, αύτό σου λέω, κακομοίρη μου.

—Ό  Βάζα έχει δίκιο, Γκόόζντεν πετάχτηκε μπροστά ένα άγόρι. —  Εκατό 
Γερμανοί κ' ένα; Σέρόο;! Νομίζει; πω; μπορείτε νά πολεμήσετε μ' αυτή τήν ανα
λογία ;

Φευγάτε από δω! Γρήγορα! —  στρίγγλιζε μιά γυναίκα. —  Γρήγορα! Γρή
γορα! Φέρνετε τήν καταστροφή!

Καί ένα; χορό; τήν υποστήριζε από πίσω. ’ Ενα; χορό; συγκεχυμένο;, πού στρο
βίλιζε στό κεφάλι τού Γκόόζντεν. Στηρίχτηκε χαμένος σ’ ένα κλαδί, έξασθενισμένος.

—Σώπα εσύ! —  φώναξε ένας άντρα; στή γυναίκα πού είχε στριγγλίσει τελευ
ταία. —  Καί που είναι ό δικό; σου ό άντρα;; Είναι μαζεμένος στά φουστάνια σου. νά 
πού είναι!

—Ναι! —  μπήκε στή μέση μιά κοπέλλα —  γιατί δέν έρριςε ούτε μιά ντουφεκιά 
ό άντρα; σου; Λυτοί κάνε σκοτώνουνται χάνου στά βουνά μας!

— Γιατί δέν πάνε τότε; νά κυνηγήσουνε τούς Γερμανούς στην πολιτεία; στρίγγλι
σε πάλι ή γυναίκα πού χε γίνει τό κέντρο τής γενική; προσοχής.

—Σώπα, λοιπόν! Αέν ξέρεις τί λές. Οί παρτιζάνοι είναι παιδιά μα;, άνθρωποι 
τής γή; μας. "Ενα ξεροκόμματο ψωμί μά; γυρεύουνε καί στέκουνται ξυπόλητοι καί 
γδυμνοί χάνου στό Ζάστρεμπακ.

Ό  Γκόόζντεν παρακολουθούσε συγχισμένο; καί αδρανής τή λογομαχία. Στό τέ
λος, ύψώθηκε μιά φωνή, πιό δυνατή από τί; άλλες:

— Μή σκούζετε! Τό βουνό είναι γιομάτο Γερμανού;! Καί ό ΙΙάόελ παρου
σιάστηκε ξαφνικά άπό τά πεύκα. "Ολοι σωπάσανε αμέσως. Ό  Πάόελ περίμενε λίγε; 
στιγμές σιωπηλός: —  Καί τώρα, κάμετε καρδιά, άνάφτε jua καλή φωτιά. Τά μωρά 
κρυώνουν.

— Τί φωτιά; Καί ο: Γερμανοί;
-  Θά δούνε τον καπνό!
— Αέ θά δούνε κανέναν καπνό! ξαναπε ό ΙΙάόελ —  Νά βρούμε ξερά ξύλα. Τό 

τμήμα μας είναι έδώ κοντά καί θά σά; προστατέψει. —  "Ύστερα στράφηκε σέ ένα 
παιδάριο: —  Πετάξου πιο πέρα, θά βρεις παρτιζάνους. ΙΙέ; στό διοικητή τους, τόν 
Ούκα, νά στείλει έδώ μερικέ; κουβέρτες καί μαντύες. Τόν ξέρει; τόν Ούκα;

—Καί βέβαια.
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— Πες του νά στείλει καί ζάχαρη, θ ά  κάνει καλό στα μωρά.
— Φχαριστοΰμε, Πάβελ —  πετάχτηκε Ενας γέρος. —  'Όπως βλέπεις, είμαστε 

στό έλεος τοΰ ΘεοΟ.
Μερικοί πήγανε για ξύλα. Δυσκολευτήκανε ν' άνάψουνε φωτιά καί δέ μπορού

σανε νά Εμποδίζουνε τόν καπνό. Στο τέλος έκαμε ό θεός καί πετάχτηκαν ψηλά οί 
φλόγες. ^Εφτασαν καί οι κουβέρτες, οί μαντύες καί τά τρόφιμα. Ό  Γκβόζντεν έκατσε 
κοντά στον Πάβελ. Ό  Πάβελ τοΰ μίλησε γιά τά άντίποινα:

— Πώς οέ μπορεί νά καταλάβει ό κόσμος! ’Έπρεπε όλοι νά επαναστατήσουν 
ενάντια σ’ αυτά τά εγκλήματα, Γκβόζντεν. Είναι βρωμερά Εγκλήματα, πού δε μπο
ρούν νά συχωρεθοΰν ποτέ. ΠολεμοΟν εμάς, δεν ξεθυμαίνουν πάνου στις γυναίκες, πάνου 
στά μωρά. Είναι βάρβαροι. Δέ μπορεί, όλα αυτά θά κάνουν νά μεγαλώσει τό μίσος 
τού λαού, Γκβόζντεν.

Ξάφνου, άκούστηκαν πάνου στο βουνό, μερικές ριπές πολυβόλου καί τρεις Εκρή
ξεις οβίδων. Μιά ανησυχία καί τρομάρα έπιασε τούς χωρικούς.

— Γιά τό Θεό, μη φωνάζετε, κάτσετε ήσυχα! Τό τμήμα είναι κοντά.
— Οί Βούλγαροι! —  φώναξε ένας παρτιζάνος, πού έφτασε λαχανιασμένος.
— Πές στον Ούκα νά επιτεθεί αμέσως. Τρέχα... Καί σείς, άκουστε με!...
Μά οέν πρόλαβε νά τελειώσει καί μιά μπόμπα έσκασε πιο πέρα, καμιά δεκαριά 

μέτρα, κοντά στο ξέφωτο. νΑγριες κραυγές αντηχήσανε στις άκρες του δάσους: οι 
Βούλγαροι. Οί καστανές τους φάλαγγες όρμήσανε. Μά έφτασαν οί παρτιζάνοι καί 
τούς κόψανε τό δρόμο.

’ Αναψε μεγάλη μάχη άνάμεσα στο ξέφωτο καί τά τελευταία δέντρα τοΰ δάσους. 
Ό  Γκβόζντεν ρίχτηκε στά στραβά, μέ μανία. Ο Ούκα διαίρεσε τούς δικούς του σέ 
τρεις ομάδες καί έκανε κανονικήν έφοδο. Ή  μάχη συνεχιζότανε πολύ κοντά. Οί Βούλ
γαροι, ύστερα από λίγο, γύρισαν τη ράχγ] καί σκαρφάλωσαν στο βουνό.

Μερικοί νέοι από τούς πρόσφυγες είχαν μπεϊ στο τμήμα. νΑλλοι εξαφανιστήκανε. 
Μά όλο τό δάσος ήταν γιομάτο πτώματα: στο ξέφωτο, τό χιόνι είχε σπαρθεί μέ αν
θρώπινα μέλη πού σπαράζανε. Ή  γυναίκα πού είχε βρίσει τόν Γκβόζντεν μέ βίαιες 
φράσεις, ήταν ανάσκελα μέ ανοιγμένη τήν κοιλιά. Κ’ εκείνος ό γεροντάκος πού χε  
μιλήσει πρώτος, ήταν πεσμένος, μέ τά μάτια καρφωμένα στό δάσος. Καί τό μωρό; Ό  
Γκβόζντεν σκέφτηκε ξαφνικά τό μιορό πού ’χε μείνει μόνο, τυλιγμένο σ' εκείνη τή 
φτωχή κάπα τοΰ χωριάτη. Δεν τδβλεπε πιά. Ποΰ νάναι; Κοίταξε τά ξαπλωμένα κορ
μιά, ένα-ένα. Ξάφνου, πλάι στο πτώμα μιας από τις γελάδες, πού τήν είχε κάνει κομ
μάτια μιά χειροβομβίδα, είδε κάτι μαύρο νά κουνιέται. II κάπα! Ο Γκβόζντεν σύρ
θηκε ως έκεί καί ξεσκέπασε τό μωρό. Μόλις σήκωσε τήν κάπα, υψώθηκε ένα δυνατό, 
απελπισμένο κλάμα. Ό  Γκβόζντεν τό πήρε στήν αγκαλιά του. Πόσο ελαφρύ είναι! 
Δέ ζυγίζει τίποτα! Έ κλαιγε σουφρώνοντας τό προσωπάκι του. Τά χέρια του ήταν 
παγωμένα. Τό κορμί του γιομάτο χιόνι.

Ό  Γκβόζντεν τδσφιξε άπάνου του, τοΰ μίλησε μέ λόγια τρυφερά, τό χάίοεψε.
— Μή φοβάσαι, χρυσούλι μου... Τώρα θά δεις, θά τελειώσουν! Χρυσούλι!... Πώς 

μπορεί νά συνεχίσει κανένας έτσι; μιλούσε στόν ίδιο τόν εαυτό του, μέ δυνατή φω
νή, ενώ βάδιζε πρός τό τμήμα. —  "Ολα τέλειωσαν. Τέτοια ζώα είναι λοιπόν. Ό 
λοι, σφάζουνται. 'Ολόκληρη ή Σερβία θά έρημο>θεί! Τί άξίζει νά αγωνίζεται κανένας 
έτσι;... —  καί κρατώντας πάντα στό στήθος τό μο>ρό καί μιλώντας μέ δυνατή φωνή, 
σκαρφαλώνοντας κι άγκομαχώντας άπο τή βαθειά συγκίνηση, έφτασε στό μέρος πού 
ήταν ό Πάβελ: —  Νά, Πάβελ, δές... κοίταξε... τώρα αν θέλεις, συνέχισε νά πολε
μάς... —- τραύλισε μέ τόν ίδιο τόνο τής φωνής, καί σήκωσε τό μωρό, πού τώρα ανα
πάντεχα είχε σωπάσει.

Καί τον είδανε δλοι νά στέκεται εκεί, καρφωμένος στά ποδάρια του, μέ τά μάτια 
γιομάτα δάκρυα.

(Μετ. Κ. ΠΟΡΦΥΡΗ)
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Σ Υ Ζ Η  Τ  Η Σ Ε Ι Σ

Στή «Φιλολογική Πρωτοχρονιά», 1957 
288, διαβάζω:

«... "Αλλοι συγγραφείς μέ αιά δεύτερη ή 
και τρίτη παρουσία ενισχύουν ττ. θέση τους... 
*0 κ. Γ. θωμαιοης μέ μια νουβελλα «Το -τραί
νο» που ενώ έμοιαζε προορισμένη άπό το θέμα 
της νά σταθμεύσει στην ηθογραφία ξεπερνά 
αύτδ τδ στάδιο χάρις στδ ύφος τοΰ συγγρα
φέα, που τη διασπαΟίζει με έξυπνα στραφτερά 
επινοήματα. . .»

'Υπογραφή: ΑΛΚΗΣ ΘΡΥΛΟΣ.
’Επειδή πιστεύω δτι ή γνώμη τοΰ κριτι

κού βασίζεται—στήν προκειμένη περίπτωση— 
σε μια βιαστική άνάγνωση τοΰ νέου αύτοΰ

Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ
«Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΞΛΝΛΣΤΑΥΡΩΝΕΤΛΙ» 

Αθήνα, 1955

έργου τοΰ έλληνος συγγραφέως, παρακαλώ 
τούς υπευθύνους τοΰ περιοδικού ΕΠΙΘΕΩΡΙ1- 
ΣΗ ΤΕΧΝΗΣ — τοΰ όποιου γνωρίζω τη σο
βαρότητα και τδ κύρος — νά φιλοξενήσουν 
καί τις παρατηρήσεις ενός κοινού αναγνώστου.

«Το τραίνο» το διάβασα πολλές φορές. Τήν 
πρώτη φορά γιατί μοΰ άρεσε. Τή δεύτερη για 
να μποοέσω νά τδ κρίνο) αμερόληπτα. Την τρί
τη φορά γιά νά όώ πού. πώς και τι ό Γ. Θυ>- 
μαίοης «διασπαΟίζει με έξυπνα καί στραφτερά 
επινοήματα».

Τδ μόνο «έξυπνο καί στραφτερδ επινόημα» 
πού βρήκα στδ νέο αύτδ έργο τοΰ Γ. Θωμαίδη 
υπογραμμίζεται άπδ μιά απλή σύγκριση μέ 
τδ γνωστό μυθιστόρημα τοΰ Ν. Καζαντζάκη, 
«Ό  Χριστός ξανασταυρώνεται»:

Γ. ΘΩΜΑΊ.ΔΗ 
«ΤΟ ΤΡΑΙΝΟ»
’Αθήνα, 1950

ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

σ.

σελ. 8
Κάθε Σάββατο σφάζει ένα μουσκάρι,
καί πριν τδ σφάξει τοΰ χρυσώνει
τά κέρατα τοΰ μπογιατίζει τδ
κούτελο, τοΰ περνάει κόκκινες κορδέλες στδ
λαιμό
καί τδ γυρίζει στδ χωριό κουτσαίνοντας 
καί τελαλίζει τις χάρες του

σελ. 46
σφάζει... κάθε Σαββάτο ένα μοσκαράκι
καί πριν τδ σφάξει, τοΰ χρυσώνει
τά κέρατα, τοΰ μπογιατίζει τδ
κούτελο τοΰ περνάει κορδέλες κόκκινες στο*
λαιμό
καί τελαλίζει τίς χάρες του 
καί τή νοστημιά του.

σελ. 8 σελ. 46
• ·ό περίφημος καφενές τοΰ Κωνσταντη, 
μακρόστενος ,δροσερός, 
πού μοσκομυρίζει
καφέ καί τουμπεκί καί φασκόμηλο 
τδ χειμώνα.
Καί στον τοίχο του δεξά

κρεμουνται, 
καμάρι τοΰ χωρίου, τρεις μεγάλες
γυαλιστερές λιθογραφίες: 
ή Γενοβέφα άπ’ τή μιά μεριά, μισόγυμνη 
μέσα σ’ ένα δάσος τροπικό. . .

Ό  καφενές «Λαίς ή Κορινθία» 
μικρός, στενάχωρος, χαμηλοτάβανος, 
μύριζε
τουμπεκί καί φασκόμηλο.

Στδν τοίχο άνάμεσα παράθυρου καί
πόρτας
κρέμεται

μιά αμετανόητη Μαγδαληνή μισόγυμνη μέσα 
σ* ένα δάσος τροπικό...

σελ. 11
Χρειάζεται αιά παστρικιά σε κάθε 
χωριό, νά μη βρίσκουν τδν μπελά τους 
οί τίμιες. Είναι σαν τή βρύση 
τοΰ δρόμου, μαθές* περνούν καί πίνουν 
οί οιψασμένοι'άλλιώς θά χτυπούσαν 
άράδα τι πόρτες μας. ΚΓ οί γυναίκες, 
δταν τούς ζητήσεις νερό··.

σελ. 44
Χρειάζεται ι&ιά παστρικιά σέ κάθε 
χωριό νά μη βρίσκουν τδν μπελά τους 
οί τίμιες. Είναι σαν τή βρύσι 
τοΰ δρόμου μαθές. Ιίερνοΰν καί πίνουν 
οί οιψασ|ΐένοι. Άλλοιώς Οά χτυπούσαν 
άράδα, τις πόρτες. Κι* οί γυναίκες, 
όταν τούς ζητήσεις νερό. . .
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σελ. 12
Kac χόντρυνε τ’ άντερό του, 
φάρδυναν τά καπούλια του,
Γί/αν γίνε'· <7*ν τής φοράδας, 
κρεμάστηκαν οι κοιλιές του, 
και τα προγούλια του κατέβαιναν · ·.

σελ. 12
.. .ό γέρο - Λαδάς . .

σελ. 30
χόντρηνε τό άντερό του,
φάρδυναν τά καπούλια του
σαν τής φοράδας,
κρεμάστηκαν οί κοιλιές
και τά προγούλια του, χρόνο μέ τό χρόνο

σελ. 47
• · .ό Σωτήρης ό Ξυνος- · .

σκύβει στη γής. τή σκάβει, τή σπέρνει, τή 
θερίζει, τής φυτεύει^ ελιές 
κι’ άμπέλια, τη  ̂ στύβει 
καί της πίνει τό αίμα.

Ποτέ του.
απο μικρό κουτσουοελο, 
δέν ξεκόλλησε άπό τή γής.
Αχόρταγος, λιμασμένος,
έπεφτε απάνω της,
τής εδινεένα καί τής ζητούσε χίλια,
καί ποτέ μου δέν έλεγε «Δόξα σοι ό
θεός», μά πάντα μουρμούριζε
άφχαρίστητος. . .
Κίνησε λοιπόν νά δανείζει μέ βαρύ 
διάφορο τούς χωριανούς του* 
έβαναν οι δύστυχοι άμανάτι τ ’ 
αμπελοχώραφά τους καί τά σπίτια, 
έόχουνταν ό καιρός τής πλερωμής, 
δεν είχαν νά πλε^ώσουν, έβγαιναν τά 
πράματα στο σφυρί, 
καί τά ’χάφτε ό γέρο —  Λαδάς.

σελ. 28
*0 γέρο ΙΙατριαρχέας· ·.
""Αν βάλεις άπό τή μιά μεριά του 
τά δσα έφαε στή ζωή του 
κι άπό την άλλη τά δσα ξέρασε 
άπό τό στόμα του ή άπό κάτω,
Οά σηκωΟούν δυο θεόρατα βουνά, 
δλο βρώμα.

σελ. 42
Ό  παπα—Γρηγόρης. . .
’Αψηλός, καλοΟρεμένος, άρχοντόπαπας, 
μέ τό μελιτζανί άτλαζένιο αντερί τού, 
με τή φαρδιά μαύρη ζώνη καί με τό 
βαρύ άσηαένιο εγκόλπιο άναπαμένο 
στη φαρδιά κοιλιά του, 
στεκουνταν μπροστά στο πεινασμένο 
πλήθος ό παπα—Γρηγόρης, 
ο αντιπρόσωπος τού Θεού 
στη Λυκόβρυση.

σελ. 88
_}ί ‘/.ήρα ή Κατερίνα...
^απλωμένη, είκοσι χρόνων χήρα, 
στο στρώμα της.
~?ν, μπορούσε νά κοιμηθεί, 

αι τ ανύπαντρα παλικάρια τού χωριού

σκύβει στή γή, τή σκάβει, τή σπέρνει, τή 
θερίζει, τής φυτεύει ελιές> * _ Ι\ ' ' οκι αμπέλια, τη στυοει 
καί τής πίνει τό αίμα 
εξήντα τόσα χρόνια.
Ιίοτές του

δέν έξεκόλλησεν απ’ τή γής,
άχόρταγος, λιμασαένος,
τής έδινε ένα και τής ζήταγε χίλια.
Ιίοτές του δέν έλεγε «Λόξα σοι ό Θεός», μά 
πάντα μουρμούριζε.
Δάνειζε μέ βαρύ
τόκο συγχωριανούς του
καί Κορίνθιους άκόμα νοικοκυραίους
κι’ επιστήμονες...
νΕβαναν οι δύστυχοι άμανάτι τ ’
αμπελοχώραφά τους ή τά σπίτια τους,
έοχόταν ό καιρός τής πληριομής,
δεν είχαν νά πληρώσουν. ’’Εβγαιναν τά
χωράφια καί τά σπίτια στο σφυρί
καί τάχαφτε ό Ξυνος.

σελ. 39
Ό  Παυσανίας ό Άπλάδας...
"Αν έβαζες άπ’ τή μιά μεριά 
τά δσα έφαε σ ' δλτ̂  του τή ζωή 
κι’ άπ’ την άλλη τά δσα ξέρασε 
άπ’ τό στόμα του ή άπό κάτω, 
θά σηκονόνταν ουό θεόρατα Ίμαλάϊα 
δλο βρώμα.

σελ. 45

Ό  παπά Νώτης...
αψηλές, καλοΟρεμένος, άρχοντόπαπας, 
μέ τό μελιτζανί άτλαζένιο άντερί του 
μέ τή φαρδειά μαύρη ζώνη καί μέ τό 
βαρύ άσημένιο εγκόλπιο άναπαμένο 
στήν κοιλιά του,

ό άντιπρόσωπος τού Θεού 
επί τής γής...

σελ. 43

Ή  χήρα ή Φώτιο...
Ξαπλωμένη πού λες, στο στρώμα, 
είκοσι τριώ χρονώνε ή Φώτιο, 
δέ μπόραγε νά κοιμηθεί.
Καί τ’ άνύπαντρα παλληκάοια τού χωριού
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δεν μπορούσαν χΓ αύτά vi κοιμηθούν* 
τριγύριζαν τά αεσάνυχτχ την πόρτα 
της, τά παραθύρια της, την αύλή της, 
τής τοχγουδούσχν 
ερωτιάρικους άμανέδες 
κι’ άναστένχζαν σά μοσχάρια* 
αναστέναζε κι’ χύτη άπό μέσα. 
Κράτησε το μχρτύοιο αύτό «νχ χρόνο, 
δυο χρόνια* μιά νύχτα,
«νχ Σαββατόβραδο, 
δ* βάσταξε πιά·
«Ιχι λουστεί τή μέρα «κείνη,

« 7. ι  βάλει δαφνόλαδο στα μαλλιά της. 
βίο* τδ κορμί της, το λυπήθηκε* 
άνοιξε τήν πόρτα της. 
ένα παλικάρι, οποίο ιτυχι, 
μπήκ* μέσα...

δ* μπορούσαν κι’ αύτά νχ κοιμηθούν*. 
Τριγύριζαν τχ μεσάνυχτα τήν πόρτα 
της, τχ παραθύρια της, την αυλή της, 
τής τραγούδαγαν 
ερωτιάρικα τραγούδια 
χΓ άναστένχζαν σαν μοσχάρια. 
’Αναστέναζε κΓ χύτη άπό μέσα. 
Κράτησ* ?ο μαρτύριο τούτο «να χρόνο, 
δυο χρόνια. Μια νύχτα,

δ* βάσταξε πιά.
Είχε λουστβί
—«ίταν Σαββατόβραδο—
είχε βάλει δαφνόλαδο στά μαλλιά της,
«ίδβ τό κορμί της, τδ λυπήθηκε
κι* άφησ* ανοιχτή την πόρτα.
"Ενα παλληκάρι τδ λοιπόν, όποιο έτυχε, 
μπήκ* μέσα...

Ά ν  δέν πεισθηκχτε, αν βχβτβ κχιρδ καί λί
γη καλή θέληση, μπορείτε νχ συν*χίσ*τ«. Μπο- 
ρ*ΐτ*, αν θέλετε, νχ συγχοίνβτβ, μ* τον Ιδιο 
τρόπο τή σελίδα 16, 26, 59, 60, 75, 88, 90. 
109, 111, 117, τού Κχζχντζάχη μ* τη σελίδα

45, 47, 37, 41, 47, 43, 45, 51 , 74, 76 
Θωμχιδη.

Τί συμβαίνει; Είναι απλή αντιγραφή; *J 
ρχχτηριστη λογοκλοπή; Τυχαία συνάντη 
«μεγάλων πνευμάτων»; Τί λεβι γι’ χι’ 
εθνικός μας κριτικός '’Αλκής Θρύλος;

ΚΟΣΤΑΣ ΔΛΓΚΙΤ

«ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ»

’Αγαπητή «Επιθεώρηση Τέχνης»
Ηάθελα νχ δώσω κάποια συνεχεία στα 

«Ι’λωσσικά ζητήματα» τής "Ελλης Πχπχδ^- 
τρ^ου, πού δημοσίεψες τδν περασμένο μήνα στη 
«στήλη των συζητήσεων».

Προκαταβολικά επιθυμώ νχ τονίσω, πώς όσο 
κΓ αν συμφωνώ μ* τδ γενικό πνεύμα των 
«Γλωσσικών ζητημάτων·», διαφωνώ ωστόσο 
πρός τδν συγκεκριμένο στόχο, εναντίον τού 
όποιου δάλλει ή "Ελλη ΙΙχπχδημητρίου.

’Εκείνο πού φταίει στήν ανεπιτυχή χρήση 
τής Νεοελληνικής γλώσσας δεν είναι ούτε 
«τδ θέμα πού παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέ
ρον», ούτε «ή ύπαρξη υπολειμμάτων των δουλο
κτητικών σχέσεων». ούτε «ή τροχοπέδη®. Τδ 
γλωσσικό υλικό υπάρχει πλούσιο, καί εναπό
κειται στον καλλιτέχνη καί στο δημιουργό νά 
τδ χρησιμοποιήση με κατάλληλο τρόπο.

'Ο μεγάλος μπελάς τής γλωσσικής άσυνβ- 
πείας κχ· ακαταστασίας οφείλεται κυρίως στήν 
πολυμορφία της γλο»σσικής πχοάοοσης. πιδ πο
λύ δέ στή συγχυση πού έπέφερε ή γνωστή 
γλωσσική επανάσταση τού τέλους τού περασμέ
νου αιώνα. ΙΙάντως κατά τήν ταπεινή μου γνώ
μη τά γλωσσικά πράγματα σήμερα δεν πάνε 
και τόσον άσχημα. Η καθαρεύουσα - απλοποιη
μένη πάντως - παραμένει αή επίσημος γλώσσα 
τού έθνους», με τήν όποιαν «λαμδάνομεν τήν 
τιμήν νά παρακαλεσωμεν» και λοιπά, ή δέ δη
μοτική, άφού άπαλλάχτηκβ άπδ τούς μαλλια

ρισμούς, άκολουθε: τή φυσιολογική της εξ 
καί γίνεται άρτιο όργανο γιά τήν έκφρα 
Νεοελληνικής ζωής καί σκέψης.

Πρέπει όμως νά συνειδητοποιήσουμε τ' 
γονός, οτι ή άπλή γλώσσα, όπως φερετ 
σικά στδ στόμα τού λαού, είναι άναγχι 
απλοϊκή, ομοιόμορφη στδ τυπικό της κΓ] 
περισσότερη ενότητα καί συνέπεια. Λεν 
όμως - ούτε ή λέξη ούτε ή φράση - τήν κ 
νασίχ εκείνη καί τήν τελειότητα πού θα 
έκανε ικανή νά σημάνη περισσότερο ίδβ 
λιγώτερο πράγματα. ΓΓ αύτό χρησιμοπί 
τή δτμοτική. δεν είμαστε ύποχρεωμ* 
δανειστούμε με απόλυτη άκρίοεια τήν 
λαϊκή γλώσσα, άλλα πρέπει νά τήν ά 
θουμε. νά τήν πλουτίζουμε καί νά τήν 
χχθαίρουμε. Αύτδ βέβαια δεν σημαίνει 
φτιάνουμε γλώσσα, άλλά ότι συνταιρί' 
πλατειά - αρμονικά όλη τήν παρά* 
γλώσσας.

‘Ο λαός ε/ει κυρίως πρακτικές άνάγκ 
βολεύεται μ’ ένα πβριωρισμένο λεξιλόγιο 
μιά τυποποιημένη - καθιερωμένη έκφρι 
μείς οι άλλοι, πού όσο κΓ άν είμαστε 
είμαστε μαζύ καί αυτοτελείς πάσχουσες ! 
δες κι* ό καθένας έχει - υποτίθεται - ΐ3  
τικές κυρίως άνάγκβς καί κάτι απόλυτα] 
του νά πή. είναι πολύ φυσικό νά μήν 
μαστέ με τά απλοϊκά λαϊκά εκφραστικά σ 
τα, γιατί άπλούστατα δεν «tvxt ικανά ν’
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ποκριθούν απόλυτα στα ψυχικά μας αιτήματα. 
Γλώσσα Οά πή έκφραση. Κι* όσο πιο πλούσιο 
£Ϊναι το συναίσθημα καί ή σκέψη, όσο πιο έν
τονη ή διάθεση καί ό αγώνας τής έκφρασης 
καί τής μορφής, τόσο πλατύτερο πρέπει νά εί
ναι το γλωσσικό σχήμα πού Οά τά δεχτή.

Σήμερα δεν υπάρχει ό γλωσσικός φανατι
σμός πού χαρακτήριζε τά παλιότερα χρόνια. 
Το>ρα λοιπόν πού έκόπασε ό θόρυβος καί ηρέ
μησαν τά πνεύματα, καί πού τό γλωσσικό ζή
τημα βρήκε κάποια λύση, τώρα πρέπει νά ο
μολογήσουμε εμείς οι δημοτικιστές, ότι ή κα
θαρεύουσα, όσο κι* άν ήταν ό στόχος μας καί ή 
παντιέρα πού έπρεπε νά πέση, στάθηκε πάντως 
ωφέλιμη από μια άποψη. Γιατί υπήρξε κάπο- 
ποτε μακροχρόνιο κι άναμβισοήτητο γλωσσικό 
καθεστώς. Κληρονόμησε καί διέσωσε γλωσσικά 
στοιχεία πού δημιουργήθηκαν κατά καιρούς 
εξελικτικά, καί πού μέ τή σειρά της τά κλη
ροδότησε στη νεώτερη έκφραση καί στη Δη
μοτική γλώσσα. Σήμερα Δημοτική καί καθα
ρεύουσα πλησιάζουν όσο ποτέ άλλοτε κι’ έρ
χονται σέ μια νόμιμη καί γόνιμη επιμειξία. 'Ί 
σως νά μήν ερθη ποτέ καιρός πού νά συμπέσουν 
καί νά ταυτιστούν απόλυτα. Ωστόσο μπορεί 
πιά νά βλέπονται καί νά άλληλοεκτιμιένται 
σάν καλές αδελφές κι* όχι σάν κακές συνυφά-
r\υες.% x

Λυτή ή αντίληψη πού άνταποκρίνεται, νο
μίζω. πρός τό σύγχρονο γλωσσικό αισθητήριο, 
όχι μόνο δεν υπάρχει στά «Γλωσσικά ζητήμα
τα» τής "Ελλης 1 ίαπαδημητρίου, αλλά διατυ
πώνεται σ’ αυτά καί ή γνώμη, ότι πρέπει νά 
χρησιμοποιούμε αποκλειστικά λέξεις πού τις 
ξέρει ό πολύς λαός. (Γνωρίζει άραγε ό λαός

τό «ένστικτον» καί τό «υποσυνείδητον» τής "Ελ 
λης Παπαδημητρίου, ή πρέπει νά αποδώσουμε 
τή μέν πρώτη λέξη μέ τό «αύτό πού έχει ό 
καθένας άπό γεννησιμιού του ή από κούνια», τή 
δέ δεύτερη δεν ξέρο> κΓ εγώ πώς;) Κατ’ αυ
τόν τον τρόπο ή έλληνικώτατη λέξη «τροχο
πέδη» εξοβελίζεται άπό τήν κ. Ε. II. καί στή 
θέση της μπαίνει τό ’Ιταλικό φρένο! (Τό οποί
ον, σημειωτέον, οέν έχω αντίρρηση νά 'χρησι
μοποιείται επί τών παντοειδών καί ποικιλλω- 
νύμων τοοχοφόοων κυριολεκτικά, ή καί μετά- 
φορικα). Αλλα αν ο Λαός δεν ςερε: τι θα πη 
ή λέξη «τροχοπέδη» νά τού τή μάθουμε! "Οσο 
για αντικατάστασή της μέ τή λέξη «χειροπέ
δη», (επειδή τάχα είναι πιο γνωστή καί συνη- 
θέστερης χρήσης), βρίσκω πώς μ’ αυτόν τον 
τρόπο γίνεται αναγωγή σέ μια πολύ άτυχη ε
ξίσωση!

Σάν συμπέρασμα τής όλης αυτής «φιλολο
γίας» θέλω νά προσθέσω, ότι μέτρον καθαρό
τητας μιας γλώσσας ή ορθότητας καί νομιμό
τητας ενός γλωσσικού τύπου οέν είναι, θαρρώ, 
ή γλωσσική αντίληψη το λαού μιας συγκεκρι
μένης εποχής ή ενός καθώρισμενου τόπου, άλ
λα γενικά τό καθολικό αίσθημα τής ενιαίας 
καί μακραίωνης γλωσσικής παράδοσης τής φυ
λής μας.

Μέ άπειρην εκτίμηση 

καί ευχαριστίες για τή φιλοξενία 

ΝΙΚΟΣ ΜΠ ΥΖΙΛΝΑΣ

Ξ Ε Ν Ε Σ  Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Ε Ι Σ

Μ ετά την έπ ιτυ χ ία  πού σημείω σαν ο ΐ σ ελ ίδες τω ν συζητήσεων, ή «Ε. Τ.» άποφ άσισε ν ά  
τ ις  Επεκτείνει, παρουσ ιάζοντας και σ υζη τή σ ε ις  πάνω  σέ π νευμ α τικά  κα ι κ α λ λ ιτεχν ικ ά  προ
βλήμα τα  πού γ ίν ο \τ α ι σ ιό  Εξωτερικό. Μ* α ύ το  τον τρόπο νομ ίζει π ώ ς ό χ ι μόνο θά  μετα φ έ
ρει ζω ντα νά  τ ι ς  έντονες πνευμ α τικές ζυ μ ώ σ εις  τώ ν ά λ λω ν χω ρώ ν, ά λ λ ά  κ α ί θά  δώ σει λαβή 
γ ιά  τήν σύσιαστικότερη μελέτη τώ ν έλ λη ν ικ ώ ν  προβλημάτω ν. Γ ιά  τήν προώθηση α υ τή ς  ά χ ρ ι-  
βώ ς τη ς  μελέτης δημιουργήθηκαν τούτες ο ΐ στήλες, πού «είναι έλεόθερες γ ιά  κάθε συζητητή.

Τ ις ξένες συζητήσεις τ ις  εγκ α ιν ιά ζο υ μ ε  μέ μ ιά  συζήτηση πού έγ ινε  στήν Α γ γ λ ία  γύ ρω  
σ τά  προβλή μα τα  τη ς  σ ύγχρο νη ς ζω γρ α φ ικ ή ς  κ α ί κράτησε ένα  χρόνο περ ίπου . *Η συζήτηση 
άνοιξε μ ’ ένα  άρθρο  τοΰ  Τζών Μ πέργκερ . πήραν μέρος τρ ε ις  άκόμ α  σ υζητητές κ α ί έκλεισε 
μέ τήν άπάντηση τοΰ  Μ πέργκερ. Σ τ ο  τ ε ύ χ ο ς  αύτό δημοσιεύουμε τό  άρθρο  τοΰ Τζώ ν ΜπΕρ- 
-γκερ κα ί τήν άποψη τοβ Ρ α ίϋ  Ο ύώ ικ ινσον. Τ ά υπόλοιπα κείμενα  θά  δημοσιευτούν υ τό  επό
μενο.

ΤΖΩΝ ΜΠΕΡΓΚΕΡ : Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ

μίζω ότι ένα άπό τά συχνότερα λάθτ  ̂ πού έ
χουμε κάνει στο παρελθόν, ήταν καί το νά αν
τιμετωπίζουμε τόν κ α λ λ ι τ έ χ  ν η γενικά, 
ανεξάρτητα άπό τό μέσο πού χρησιμοποιεί για 
τήν καλλιτεχνική του δημιουργία. "Ετσι όμως 
αγνοούσαμε τά ειδικά προβλήματα πού έχουν

παλιών συμπερασμάτων. Θά περιοριστώ στ*, 
προοληματα τοίή ζωγράφου — σέ αντιδιαστολή 
μ<ι τού συγγραφέα ή τοΰ μουσικού—  διότι νο-
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προκόψει σαν αποτέλεσμα τής διαφορετικής 
ιστορικής ανάπτυξης σε κάθε τέχντ,. Π.χ. ό 
καθένας σχεδόν σ’ αυτή τή χώρα έχει, κατά 
πάσα πιθανότητα, διαβάσει κάποτε ένα μυ
θιστόρημα, άλλα πολλοί είναι εκείνοι που πο
τέ δεν έχουν όεί μια ελαιογραφία, για να μην 
αναφέρουμε τίς τοιχογραφίες. Μερικές από 
τις παρατηρήσεις που θά κάνω σχετικά μέ τίς 
εικαστικές τέχνες είναι δυνατό νά ισχύουν γιά 
τή λογοτεχνία, τήν αρχιτεκτονική ή τή μου
σική. ’Αλλά προτού εφαρμοστούν, έστω καί 
συζητητικά, θά πρέπει νά εξεταστούν πολύ 
προσεχτικά γιά νά εξακριβωθεί ως ποιο βα
θμό πρέπει πρώτα νά γίνουν δεκτές.

Τά προβλήματα τού σοσιαλιστή ζωγράφου 
στή Βρεταννία είναι σήμερα, σ’ ένα μεγάλο 
βαθμό, τά ίδια μ’ εκείνα που αντιμετωπίζουν 
καί οί άλλοι ζωγράφοι που οέν είναι σοσιαλι
στές. Είναι μεγάλο λάθος νά νομίζουμε ότι, 
επειδή ό σοσιαλιστής καλλιτέχνης έχει ιδιαί
τερα προβλήματα σά σοσιαλιστής, οέν άντιμε- 
τωπίζει καί τά καθημερινά καί έξουθενωτικά 
προβλήματα τού κάθε καλλιτέχνη που στέκε
ται μπροστά στο καβαλέτο μέ τήν παλέτα στο 
χέρι. Ή σοσιαλιστική του άντίληψη καί πί
στη μπορεί νά τον βοηθήσουν νά λύσει αυτά τά 
προβλήματα. 'Ωστόσο τά προβλήματα αύτά 
πρέπει νά λυθούν καί οπωσδήποτε άπαιτούν 
παρά πολύ χρόνο καί μόχθο γι’ αυτό. ΙΓολλά 
άπ’ αύτά τά προβλήματα οδηγούν πραγματικά 
σέ τούτο τό πρόβλημα τής εποχής: Ό
καπιταλισμός εχει καταντήσει τήν κλίση στήν 
τέχνη, άπ’ τή μια μεριά ένα επάγγελμα 
πολυτελείας κι’ άπ’ τήν άλλη ένα προσωπικό 
«ψώνιο» τού καλλιτέχνη. ’Έτσι, κάθε καλλι
τέχνης πού δεν έχει καταντήσει απλώς νά 
έξασκεί αυτό τό επάγγελμά πολυτελείας, πρέ
πει νά αγωνίζεται γιά νά βρει λίγες ώρες τή 
μέρα ή τή βδομάδα, γιά νά μπορέσει νά «δου
λέψει», δηλαδή νά σχεδιάσει ή νά ζωγραφίσει 
άιρού έχει κερδίσει τά άπαοαίτητα γιά τή συν
τηρητή του, κάνοντας κάποιαν άλλη δουλειά. 
Τό άποτέλεσαα αύτής τής εβδομαδιαίας πά
λης γιά νά εξοικονομήσει λίγες ελεύθερες ώ
ρες πού θά δουλέψει είναι πιο βλαβερό γιά τό 
ζωγράφο άπ’ δ,τι γιά όποιονδήποτε άλλον άμε
σα δημιουργικό καλλιτέχνη. 'II ζωγραφική εί
ναι, σ’ ένα σημαντικό βαθμό, μιά έπιδεξιότητα 
τού χεριού κ’ έτσι ένας ζωγράφος, στήν ιδα
νική περίπτωση, χρειάζεται τόση εξάσκηση, 
όση σχεδόν κ’ ένας σολίστας τού πιάνου. Ό  
συγγραφέας μπορεί νά δουλεύει τίς ιδέες του 
ή νά φαντάζεται τον εαυτό του μέσα στά πρό
σωπα πού πλάθει, όταν βρίσκεται στο λεωφο
ρείο ή τήν ώρα πού πλένεται. ’Αλλά τό πρό
βλημα πώς θά σχεδιάσεις ένα χέρι, άς πούμε, 
δέ λύνεται μέ το νά τό σκέφτεσαι. Λύνεται 
μέ άτέλειωτες ώρες εξαντλητικής μελέτης χε
ριών καί μέ τήν εξεύρεση τού τρόπου πού όισ- 
διάστατα σημάδια πάνω σ’ ένα κομάτι χαρτί 
μπορούν νά άναπλάσουν τή βασική τους, τριόι- 
άστατη πραγματικότητα. Πολλές από τίς αδυ
ναμίες τής σύγχρονης ζωγραφικής βγαίνουν

άπό το ότι ό καλλιτέχνης προσπαθεί νά εμφα
νίσει σαν προτέρημα εκείνο ακριβώς πού τού 
φαίνεται σάν αναγκαιότητα τής ανικανότητάς 
του, πού κι’ αυτή πάλι οφείλεται σέ έλλειψη 
χρόνου και μελέτης. Λεν υπάρχει καμιά πιο 
περίπλοκη αιτία.

νΕτσι λοιπόν θά συνηγορούσα νά δοθούν στο 
σοσιαλιστή ζωγράφο δυο πράγματα: ένα μα
κροπρόθεσμο κ’ ένα βραχυπρόθεσμο. Τό μα
κροπρόθεσμο είναι νά τού δοθεί έ'μμισθη απα
σχόληση σά ζωγράφου. "Οσο τό εργατικό κί
νημα οέν είναι σέ θέση νά δώσει δουλειά στούς 
ζωγράφους, έτσι πού ν’ αφιερώνουν όλο τους 
τό χρόνο στή ζωγραφική, δεν θά αποκτήσουμε 
τούς μεγάλους σοσιαλιστές ζωγράφους πού α
ξίζει νά έχει ό σοσιαλισμός. Γιά νά φτάσει 
κανείς στή μεγάλη ζωγραφική, πρέπει νά ά- 
φιερώσει απαρέγκλιτα στο έργο του ολόκληρη 
τή ζωή του. Τό βραχυπρόθεσμο αίτημα είναι 
απλώς νά τού αφήνονται άπό τώρα ελεύθερες 
ώρες. ^Ας μην έχουμε άσκοπες απαιτήσεις πά
νω στο χρόνο τών ζο>γράφων συντρόφων μας. 
'Η ενεργητική συμμετοχή τους στο πολιτικό- 
κίνημα eivat σέ πολλές περιπτώσεις απαραίτη
τη γιά τήν ανάπτυξη, τήν εμπιστοσύνη καί 
κατανόηση τού ανθρώπινου οράματος τους. ’Αλ
λά δεν θά έπρεπε, κατά τό δυνατό, νά καλούν
ται γιά οργανωτική ή άλλη δουλειά. Ή  δου
λειά τους είναι νά ζωγραφίζουν. Ά ν  συμφω
νούμε ότι ή σοσιαλιστική τέχνη είναι ζωτικά 
αναγκαία στο κίνημά μας, άς τούς ζητάμε νά 
έρχονται στις συγκεντρώσεις μέ τά τελάρα τους 
καί τούς χαρτοφύλακές τους —κι όχι μ’ α
δειανά τά χέρια γιά νά μπορούν νά ταχτο
ποιούν τίς καρέκλες ή νά πουλάνε φυλλάδια 
στήν πόρτα. Κι άν αυτό χτυπάει σάν ειδικό 
αίτημα, θά απαντούσα ότι ό καλλιτέχνης είναι 
ένα ειδικό πρόσωπο —οχι μέ τήν έννοια ότι 
χρειάζεται ειδικά προνόμια, αλλά μέ τήν έν
νοια ότι χρειάζεται (όπως τή χρειαζόμαστε 
κ’ εμείς) τήν ειδίκευσή του.

Ωστόσο, ό σοσιαλιστής ζωγράφος, έξω άπό 
τό ότι αντιμετωπίζει τά οικονομικά καί τεχνι
κά προβλήματα πού προκύπτουν απλώς άπό 
τό γεγονός ότι είναι ζωγράφος μέσα στήν κοι- 
γωνία μας, αντιμετωπίζει άκόμα καί τό πρό
βλημα τού πώς νά δημιουργήσει σ ο σ ι α λ ι 
σ τ ι κ ή  τέχνη. Τό έργο του πρέπει νά είναι 
αληθινό ώς στό σημείο πού νά γίνεται προφη
τικό. Αυτό, όταν κανείς άναλογιστεί όλους τούς 
πειρασμούς τής ανυπομονησίας, τής έπιπόλαι- 
ης αυστηρότητας καί ορθοδοξίας τού ενός ή τοδ’ 
άλλου είδους, είναι άπό μόνο του ένα τρομε
ρό έργο. ’Αλλά κ’ εδώ πάλι ό ζωγράφος βρί
σκεται *σέ χειρότερη θέση άπό τούς καλλιτέ
χνες τών άλλων περιοχών, γιατί έχει πολύ- 
λιγώτερα παραδείγματα νά τόν οδηγήσουν, κι 
άκόμα οέν πρέπει μόνο νά δημιουργήσει τις· 
εικόνες του αλλά καί τό κοινό του.

Δεν ύπάοχει πια σ’ αυτή τή χώρα καμιά 
λαϊκή παράδοση συμμετοχής στις είκαστικές- 
τέχνες. (Καί τό νά άναφέρουμε τίς άφίσες στο 
συνέδριο τού Κόμματος, δεν αλλάζει δυστυχώς:
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G-ή την αλήθεια). *Τκάρχα μιά δυνατή ρι- 
οσπαστική παράδοση στην αγγλική λογοτε-
vca Ή  μουσική, με το να είναι η 
ημένη άπ’ δλες τις τέχνες, είναι,

ο να είναι η πιο αφη-
/  τ  < 7*κατα κα-

ι τ α σ . *-----.------1Γ_.
οό θέματος στη ζωγραφική εςαρταται πολύ 
,ερισσοτερο από το τί απεικονίζονται να κά- 
ουν οί ήρωες καί άπδ τδ τί είδους ήρωες

ένων, ουναμικων 
άοοστ, που νά συνδέεται μέ τδ σοσιαλισμό,

νων ειντ.'. ,*
-οτελεί βοήθημα στήν εμπέδωση τής ζωγρα
φικής καί γλυπτικής παράδοσης, δεν ισοδύ
ναμε! μ’ αυτήν. Είναι ενδιαφέρον νά σημείω

σε νά πάει πιο πέρα απ' αυτή την παραοο- 
ση των γραφικών τεχνών).

Νομίζω πώς δεν υπάρχει κανείς έτοιμος 
θεωρητικός δρόμος, που νά βγάζει εξω απ' αυ
τή τη δύσκολη κατάσταση, οπού βρίσκονται οί 
σοσιαλιστές ζωγράφοι. Μόνο ορισμένα εποικο
δομητικά σχόλια μπορεί νά κάνει κανείς. Π.χ. 
μπορεί κανείς νά δείξει πώς τδ σοβιετικό πα
ράδειγμα εμπέδωσης μιας τέτοιας παράδοσης 
(ριέ βάση τούς πίνακες), είναι λιγότερο κοντι
νό στους ζωγράφους μας, άπ’ δ,τι τδ πρόσφα
το παράδειγμα τών Ιταλών καλλιτεχνών, ό
πως τοϋ Γκουττούζο, τού Τσιγκαΐνια, τού Τρε- 
κάννι. Κ* ή αιτία βρίσκεται στο δτι αυτοί οί 
’Ιταλοί καλλιτέχνες έχουν δεχτεί ολοκληρω
τικά τις άνακαλύψεις τών μοντέρνων δασκά
λων, όπως τού Σεζάν, τού Βάν Γκόγκ, τοϋ Λε- 
ζε καί τού Πικασσό καί στο ότι οί άνακαλύ- 
ψεις αυτές άποτελούν μιάν άναντιρρητη, ουσια
στική συμβολή στήν άνάπτυξη τής δυτικοευρω
παϊκής παράδοσης, πού σήμερα είναι στδ χέρι 
των σοσιαλιστών νά τή συνεχίουν καί νά την

’ "·■' u-viops- /.ανε:ς να επι-
σημανει οτι ή τελική φύση καί τδ στύλ αύ- 
τ7)ζ τής παράδοσης είναι άγνωστο σέ όλους

μας κι ότι επομένως Οά έπρεπε νά υπάρχει 
τδ μάςιμουμ άνοχής άπέναντι στους άτομικους 
πειραματισμούς. Είναι δλότελα άλ*ηθινό ότι ό 
σημερινός λεγόμενος « κόσμος τής τέχνης», 
είναι εξαιρετικά περιορισμένος καί σχεδόν εν
τελώς άστικός στδ πνεύμα. Αλλά είναι εξίσου 
αληθινό ότι ή εργατική τάξη σάν σύνολο δεν 
έχει ακόμα ξεκόψει άπδ τήν εμπορική κουλ
τούρα που τής έχει επιβληθεί, γιά νά άνακα- 
λύψεις τις δικές της ανάγκες καί πόθους στις 
εικαστικές τέχνες. Αυτό άιρήνει αναπόφευκτα 
τδ ζήτημα στήν προφητική φαντασία τού ί
διου τού καλλιτέχνη. Λεν ξέρουμε, παρά μονά
χα στις πιο γενικές γραμμές, τί λογής θά εί
ναι ή ορεταννική σοσιαλιστική τέχνη, δυό γε
νιές μετά τήν εγκαθίδρυση τού σοσιαλισμού 
στον τόπο μας. Ούτε κάν ξέρουμε ποιά θά εί
ναι τά επικρατέστερα θέματά της, μ’ όλο πού 
γι'α αυτό μπορεί νά κάνει κανείςτίς πιο εύκο
λες καί πιδ επιπόλαιες εικασίες.

Τώρα, αν διάφοροι σύντροφοι υποπτεύονται 
πώς εδώ υπάρχει ιδεαλισμός καί διαμαρτύρον
ται πώς μέ το νά τονίζω τήν αβεβαιότητά μας 
γιά τδ μέλλον τής σοσιαλιστικής τέχνης, άπο- 
στερώ τδ κίνημα άπδ ένα όπλο στο σημερινό 
άγώνα του, θά απαντούσα πώς κάνω άκρι- 
βώς τδ αντίθετο. "Αν κάναμε μιά πιδ άκριβή 
διάκριση άνάμεσα στην αποτελεσματική αλλά 
πιθανώς εφήμερη προπαγάνδα, καί τδ δικαίω
μα τού καλλιτέχνη νά κάνει, μέσα στή σημερι
νή μας άοεβαιότητα, τούς δικούς του πειρα
ματισμούς πάνω στά έργα του πού κατά τή 
γνώμη του προορίζονται γιά μεγαλύτερη διάρ
κεια, θά είχαμε πολύ πεοισσότερους καί πολύ 
καλύτερους προπαγανδιστες γιά τήν ώρα πού 
θά τούς χρειαζόμαστε, άπ’ 2,τι έχουμε τώρα. 
Ή  τεράστια πλειοψηφία τών πιδ προικισμένων 
Βρεταννών καλλιτεχνών θά ήταν έτοιμη νά 
φτιάχνει άφίσες διαμαρτυρίας ενάντια στη βόμ
βα υδρογόνου. Πολλοί θά ήσαν πιθανώς έτοι
μοι νά οιαμαρτυρηθούν ενάντια στη ορεταννική 
πολιτική στήν Κύπρο. "Ενας σοβαρός άριΟμδς 
θά ήταν έτοιμος νά φτιάξει άφίσες ή πλακάτ 
γιά τδ γιορτασμό τής ΙΙρωτομαγιάς. Στά έργα 
αύτά θά έδιναν τδ «μήνυμά» τους όσο τδ δυ
νατό καθαρότερα καί θά ήσαν πρόθυμοι νά πει
στούν καί νά στοχαστούν πάνω στδ πώς Θά 
τά έκαναν πιδ αποτελεσματικά. ’Αλλά κανείς 
τους δέν έχει τή διάθεση νά ακούσει δογματι
κές ομιλίες γιά τδ πώς καί τδ τί θά πρέπει 
νά ζωγραφίσει τον άλλο χρόνο του- Στδ πα
ρελθόν. δ εύλογος αυτός φόβος μας έκανε νά 
χάσουμε τήν συνεργασία τους- τουλάχιστον σάν 
ζωγράφων — σέ περιπτώσεις πού τή χρειαζό
μαστε πάρα πολύ. Παραδέχομαι πώς τδ επιχεί
ρημα αυτό δέν παίρνει ύπ’ όψη του τδ φόβο 
τής «συνεργασίας μέ τούς ερυθρούς» πού μπο
ρεί νά εμποδίζει δλότελα ορισμένους καλλιτέ
χνες νά συνεργαστούν μαζί μας. ’Αλλά οί καλ
λιτέχνες σάν σύνολο έχουν ανεξάρτητο πνεύμα 
καί σάν σύνολο πάλι, είναι άπο ιδιοσυγκρα
σία προοδευτικοί.

Λέ θέλω νά πώ ότι στή σημερινή μας κα-
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τάσταβίϊ τής άδεοχιότητχς πρέπει να σταμα
τήσει κάθε σκέψη. 'Αντίθετα, εκείνο που παρα
κινεί δημιουργικά τη σκέψη είναι ή άδεδαso· 
τητχ (πού δεν Ιχει καμιά σχέση μέ τις άρ- 
νητικές πλευρές της αμφιβολίας) Καί μ' όλο 
πού πρέπει νχ καταλάβουμε ότι στις τέχνες έ- 
νχ πρακτικό παράδειγμα άξίζει για τόμους 
θεωρίας. μπορούμε νχ σιύσουμε τουλάχιστον ένα 
γνώμονα στο σοσιαλιστή ζωγράφο σε τούτη τή 
δύσκολη θέση που βρίσκεται σήμερα, επανεξε
τάζοντας όχι τόσο τις προγενέστερες δασι
κές μας άρχές (αύτές είναι άρκετα γερές), 
άλλα τήν εφαρμογή τους. Τους παρακάτω ε
παναπροσδιορισμούς καί έπχνχδιχκρισεις τούς 
προτείνω iu τήν ελπίδα ακριβώς πώς Οχ προω
θηθεί χύτη ή υπόθεση.

II ε ρ : ε /  ό μ ε ν ο κ α ί  0 έ μ χ.—Συ
χνά γίνεται σύγχυση άνάμεσά τους xxi ή σύγ
χυση χύτη οδηγεί στην παρανόηση εκείνου πού 
εννοούμε λέγοντας «σοσιαλιστικό στο περιεχό
μενο. Τό Οψχ τού καλλιτέχνη ·1ναι χύτο πού 
διαλέγει για νά ζωγραφίσει ή νά πλάσει — 
μια γυναίκα, μια μάχη, ένα λουλούδι. Τις 
περισσότερες φορές το θέμα μπορεί νά συγκε
φαλαιωθεί στόν τίτλο τού έργου. II ε ρ ι ε χ ό - 
μ * ν ο ι I ν ϊ  ι Χ υ τ ό  π ο ύ  ό κ α λ 
λ ι τ έ χ ν η ς  ά ν χ κ χ λ ύ π τ * ι κ α ί  
τ ο ν ί ζ ε ι  σ τ ο  θ έ μ α  τ ο υ .

Ο άριΟμός τών καθαρά σοσιαλιστικών θαμά
των είναι εξαιρετικά περιορισμένος καί ή προσ
πάθεια νά φ τ ι ά ξ ο υ μ ε  σοσιαλιστικά θέμα
τα, τό μόνο πού κάνει, είναι νά οδηγεί σε 
αυθαίρετους καταναγκασμούς. "Αν ένας καλλι
τέχνης ζωγραφίζει μια καρέκλα, δεν οτιάχνει 
αυτόματα ένα σοσιαλιστικό πίνακα, βάζοντας 
πάνω της ενα φύλλο του «Ντχίηλυ Γουώρκερ». 
*Λπ* τήν άλλτ  ̂μεριά, τό σοσιαλιστικό περιεχό
μενο μπορβί νά είναι τόσο πλατύ δσο οί άντι- 
δράσεις τού καλλιτέχνη στη ζωή. "Αν ή πο
λιτική του είναι άληΟινα δεμένη με τή φαντα
σία του, αποτελώντας ένα ενιαίο σύνολο, τότε 
Οά βλέπει τό κάθε τι με τά δεδομένα τής φι
λοσοφίας του, δ ι α ι σ Ο η τ ι κ  ά. Λυτό εννο
ούσε δ Μάοζ όταν έλεγε: «"Οσο πιο πολύ εί
ναι κουμένες οί (πολίτικες) απόψεις τού συγ
γραφέα, τόσο τό καλύτερο για τό έργο τέ
χνης». Υπάρχουν δέοαια περιπτιύσεις πού ό 
ζωγράφος θέλει νά ζωγραφίσει καθαρά σοσια
λιστικά θέματα, άλλα γενικά ή έπιπόλαιη υπο
κατάσταση τού σοσιαλιστού περιεχομένου άπό 
τό σοσιαλιστικό θέμα είναι άποτέλεσμα τού δτι 
ό σοσιαλισμό- τού καλλιτέχνη υπεισέρχεται στο 
σημείο άκριδώς πού υπάρχει ό μεγαλύτερος 
κίνδυνος για τή διάσπαση τής προσωπικότη
τας τού κάθε καλλιτέχνη. Δηλαδή της διά
σπασής ανάμεσα στις διανοητικές του αρχές 
καί τις ελεύθερε; συγκινήσεις του.

*11 πάλη τοΰ άνθρώπου ενάντια στή φύση 
είναι ένα θέμα πού αποτελεί μιαν ανεξάντλητη 
πηγή έμπνευσης. Πόσους πίνακες όμως δεν 
έχουμε δει πού μας δίνουν τήν εντύπωση δτι 
ό ζωγράφος ξεκίνησε, δγήκε στήν έξοχή, έστη
σε τό καδαλέτο του μπροστά σ’ ένα ποτάμι, έν-

διαφέρθηκε αληθινά γιχ τά σύννεφα κ 
γυμνά δέντρα, όπου για μια στιγμή θυμή( 
ξαφνικά: «Πάλη ενάντια στη φύση!» Και" 
γραφισε αμέσως μιά δυθοκόρο I Λυτό είναι 
τελα άσκοπο, γιατί ή ίδια ή πράξτ  ̂ τής 
κόνισης νός καλού τοπίου δηλαδή ή π 
τής επιλογή; τή; συγκρότησης και τής I 
νο>σης άπό τά στοιχεία πού τό άποτελο 
αντανακλά άπό αόνη της τήν πάλη τοΰ 
Ορώπου με τή φύση.

Κι άν τώρα με προκαλέσετε εδώ νά 
σω με λόγια τό σοσιαλιστικό περιεχό 
τή; απεικόνισης μιας ιτιάς, άπαντώ πώς 
σά νά μου ζητάτε νά γράψω ένα ποίημα, 
μπορβί να δοθεί μ* λόγια, σά μιά στρατιό» 
διαταγή. * Γπάρχουν όρισμένες Οαλασσογρ 
τού Γκουττοϋζο πού είμαι σίγουρος πώς 
δαθιά σοσιαλιστικοί πίνακες· μοό φέρνουν 
νοΰ τό πώς Οά μπορούσε κανείς νά κοιτά 
θάλασσα τό άλλο πρωί ύστερα άπό μιά 
επανάσταση. Τό βρίσκεται πολύ ύποκειμε] 
"Β, λοιπόν, αύτό συνδέεται μέ τή ατάσ 
Γκουττοϋζο αντίκρυ στή δυναμικότητα κ 
συγκρούσεις τή; ζωής—σ* αύτη τήν περί) 
δπως υπάρχει ανάμεσα στούς βράχους κ! 
κύματα. * \λλ* αύτό δέ μάς πάει καί πολ 
ρα μέ τή συγκεκριμένη ανάλυση, Λύτό| 
ξεχωρίζει σήμερα ένα σοσιαλιστή καλλ* 
είναι τό δτι έχει τήν ευχέρεια, εξ αίτί 
αντικειμενικής του σιγουριάς κ’ έμπιστέ 
νά δέχεται όλες τις αποχρώσεις τών δ 
νων τής πραγματικότητας καί τής «μ* 
Δεν τον ξεχωρίζει ή ανιαρή επανάληψη 
εξήντα γνο>στών πια σημείων.

Μ ο ρ φ ο π λ χ σ ί α  καί  Φ ο α 
λ ι σ μ ό ς.— ΙΟίνχι άξίωμα πώς κάθε τέχί 
ναι μορφοπλχσία. Κ* είναι εξίσου φανερό 
να μεγάλο μέρος τής μοντέρνας δυτικ 
χνης έχει ξεπέσει σε μιά χωρίς νόηρ 
στείρα σκοτεινότητα άποτε'λεσμα τής! 
κλειστικής του απασχόληση: μέ τή μορί 
βάοος τού περιεχομένου. Τό καίριο κρ: 
βρίσκεται στο εάν ή μορφοπλχσία (ή όιί 
μερικές περιπτώσεις συνίσταται σέ μιαν! 
ποιτση καί σ' άλλες πάλι σε μιά κχθχρ 
τοέδλωση τών φαινομένων), τονίζει μιΜ 
οά τής αλήθειας, ή απλώς έχε» γίνει γ 
βελτιώσει τή μορφική εντύπωση τής el 
Κανένα: δεν εχει αντιρρήσεις γιά τό 
δτι ή ποίηση διαφέρει άπό τήν κα 
ομιλία. νΚχει δμως καί παραέχει άντι 
όταν ένα: ποιητής χρησιμοποιεί λέξεις 
χα γιά τήν ηχητική καί τή ρυθμική 4 
πόδοση.

Ωστόσο κι όταν ακόμα εχει γίνει 
διάκριση, τό πρόβλημα τής κριτικής δέ; 
εξαντληθεί. \ν ένα: καλλιτέχνης πλάθι 
φές γιά νά τονίσει μιά πλευρά τής άλ“ 
τότε πρέπει κανείς νά ρωτήσει άν χύτη 
ρά τής αλήθειας είναι αρκετά σπουδ 
σημαντική γιά νά δικαιολογήσει τήν παι, 
ση καί τή διαστρέβλωση άλλων πλευρών.' 
κρβ; διαστρεδλούσεις πού έκανε στή
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c/.α ό Πικασσο ήσαν δικαιολογημένες άπό την 
νταση τή; διαμαρτυρίας καί τής προειδοποι
είς του για τή φρίκη του ολοκληρωτικού 
ολέμου. Λιαστρεβλούσεις το Ιδιο έντονες, ζού 
(νονται, ας πούμε, αόνο καί μόνο̂  για να το- 
ίσουν τή δύναμη ζου βάζει ένας άνθρωπος, ο- 
αν σκάβει με τον κασμά, θά ήταν πιθανώς ά- 
•καιολόγητες, γιατί θά κατέστρεφαν ζάρα 
;ολλες άλλες πλευρές τής αλήθειας, οί όζοί- 
; έχουν μεγάλη σχέση μέ το γιατί δουλεύει 
!ν κασμά μ’ αύτδν τον τρόπο. νΒτσι, φτάνει 
ί αν εις σ’ ένα εξαιρετικά σπουδαίο συμζέρασμα: 
[ ν α  σ τ υ λ  δ έ ν μ ζ  ο ρ ε ϊ ν ά κ ρ ί -  
» ε τ α ι κ α θ α υ τ ό *  μπορεί μόνο νά κρίνε- 
rat σέ σχέση μέ ό.τι ό καλλιτέχνης σκοζεύει 
ι>ά μεταδώσει. "Αν αυτό το θυμόμαστε υΤ με
γαλύτερη συνέπεια, όέ Οά ζαθαίναμε αυτό τό 
Ιαλάσσωμα μέ τόν Πικασσό.

Κ ο ι ν ω ν ι κ ή  Θ έ σ η  κ α ί  *Ε- 
,- t τ υ χ  ί a —  Ή  τραγωδία τής τέχνης, δζως 
καί ζολλών άλλων ειδικοτήτων καί χειροτε
χνικών επαγγελμάτων, στά τελευταία στάδια 
-οό καπιταλισμού, βρίσκεται στο ότι ή κοι
νωνική θέση τού έζαγγελματία έχει καταστρα
φεί ολοκληρωτικά καί δτι τήν αντικατέστησε 
ή επιφανειακή επιτυχία, πού μέτρο της είναι 
εΐτε ή απόχτηση πρόσκαιρης φήμης είτε ή 
απόχτηση χρημάτων. Αύτό είχε άποτελέσμα- 
α πού επηρέασαν βαθιά τόν καλλιτέχνη. 
"Οταν ή κοινωνική θέση τού καλλιτέχνη έ

χει εμπεδωθεί, αποτελεί κάτι που τό νοιώθει 
πίσω του. νά τόν υποστηρίζει, νά τόν ενθαρ
ρύνει — όπως τό χέρι ενός φίλου στον ώμο 
του. (Κ* ίσως αξίζει νά υπογραμμίσουμε εδώ 
πώς κάθε βαθύς καλλιτέχνης, ακόμα καί μέ
σα στις πιο καλές συνθήκες τού σοσιαλισμού, 
θά βασανίζεται από περιόδους φριχτής άμφι- 
βολίας καί μοναξιάς).

Ή  επιτυχία, μέ τήν έννοια πού έχει τώρα 
άποχτήσει στον καπιταλισμό, είναι κάτι πού 
μπορεί όλότελα αυθαίρετα νά συμβεί ή νά μή 
συμβεί σ’ ένα ή σέ όοισαένχ από τά τελειω-» » '  - Λ -  » .  _

# είναι υποχρεωμε-
Λ0ς, ,να ,Χί*ν6'· προβλέψεις γιά τήν πι
θανή εντύπωση τού τελειωμένου έργου, σύμ-

'.-/οΟεση και την εκτέλεση, παραμονεύει ή 
μυ ικη σκύλλα που τον παρεμποδίζει, τον κά
νε*. να αυτογελοιογραφείται η νά πέφτει σέ 
βο^έ*-^ ^^ύλα ξεις , είτε σέ άσκοπες ύπερ-

Λ3.ά θα 'μπορούσε κανείς νά τά συνοψίσει

λέγοντας δτι κάθε ειλικρινής αστός καλλιτέ
χνης στήν κοινωνία μας, αντιμετωπίζει μόνιμα 
τ ό  ε ν δ ε χ ό μ ε ν ο  ν ά  μ ή ν τ ό ν  
κ α τ α λ ά β ο υ ν .  Κι αύτό είναι καταστρε
πτικό γιά τή φαντασία. Ό  Γκόρκι έγραφε:

«Ή αληθινή τέχνη βγαίνει δταν έχε: εμ
πεδωθεί πλήρης εμπιστοσύνη ανάμεσα στον 
συγγραφέα καί τόν άναγνώστη... αν ό συγ
γραφέας) μιλάει μέσα απ’ τήν ψυχή του σά 
να μιλούσε στόν καλύτερό του φίλο, ό ανα
γνώστης θά τόν καταλάβει καί θά τον δε
χτεί σά φίλο».

'Όταν κανείς μιλάει στόν καλύτερο φίλο 
του δέν παρουσιάζεται τό ενδεχόμενο νά μή 
γίνει κατανοητός.

‘Η δύναμη των σοσιαλιστών καλλιτεχνών 
πού δουλεύουν στο καπιταλιστικό καθεστώς θά 
έπρεπε, κατά ένα μέρος, νά προέρχεται άπό 
τό γεγονός δτι οί σύντροφοί τους μπορούν νά 
τούς αναγνωρίσουν ώς ένα βαθμό τήν κοινω
νική τους θέση σάν καλλιτέχνες. Ωστόσο νο
μίζω πώς στό παρελθόν πολύ συχνά κρίναμε 
τούς καλλιτέχνες μόνο μέ τά μέτρα τής ε π ι 
τ υ χ ί α ς :  όχι βέβαια μέ τά μέτρα τής αστι
κής επιτυχίας, αλλά μέ κείνα πού φανταζό
μαστε πώς είναι τά μέτρα τής προλεταριακής 
επιτυχίας. Λέ λέω πώς δεν πρέπει νά κριτι
κάρουμε τούς καλλιτέχνες μας. Ή  διαφορά 
είναι πολύ πιό λεπτή. "Ενα έργο τέχνης πρέ
πει νά κρίνεται σά μιά χωριστή οντότητα, γΓ 
αύτό πού είναι. νΕπειτα όμως, δταν πιά ή 
κρίση έχει γίνει, τό έργο πρέπει νά συσχε
τίζεται μέ τίς προθέσεις τού καλλιτέχνη, τις 
δυσκολίες, τήν ειλικρίνεια κι ακόμα μέ τό γε
γονός τής υπόστασής του σάν καλλιτέχνη συνο
λικά. Τώρα τό πώς άκριβώς ή κρίση γιά τό 
έργο θά συσχετιστεί μ* αυτά τά πράγματα, νο
μίζω πώς δέν μπορεί νά προκαθοριστεί. Είναι 
ολοφάνερο πως οί καλές προθέσεις δέν κάνουν 
άπό μόνες τους τέχνη* είναι ολοφάνερο πώς 
ό οποιοσδήποτε καλλιτέχνης θά τό πάρει γιά 
προσβολή αν «κάνουμε παραχωρήσεις» στήν 
κρίση μας γιά τό έργο του εν όνόματι τών 
συνθηκών κάτω άπ* τίς όποιες ζεί* άλλα, ταυ 
τόχρονα, άν κρίνουμε τό έργο του μέ τά μέ
τρα τής κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς  θ έ σ η ς  
τού καλλιτέχνη καί όχι τής έ π : τ υ χ  ί
α ς, πρέπει πάντοτε νά άνα γνωρίζουμε 
τήν αξία τ ή ς  π ρ ο σ π ά θ ε ι α ς .  
Καί γιά νά μπορέσουμε νά τό κάνου
με αύτό πρέπει νά γκρεμίσουμε, δπου κι άν 
υπάρχει, τήν καχυποψία τού «διανοούμενου». 
Ή  καχυποψία αυτή εκτρέφει κακόβουλα τήν 
αύτοδικαίωσή της, γιατί ό καλλιτέχνης πού 
ξέρει πώς μ π ο ρ ε ί  νά μην τόν καταλά
βουν. τελικά κ ά ν ε ι  τόν εαυτό του έτσι πού 
νά μην τον καταλαβαίνουν.

Ή  θ ι κ ή κ α ί  Π ο υ ρ ι τ α ν ι σ μ ό ς .  
—Αύτό είναι ένα τεράστιο θέμα πού μόλις νά 
τ’ αγγίξω μπορώ. ΤΙ ιστορία τών προοδευτι
κών κινημάτων στη βόρεια Ευρώπη έχει συ
χνά συνδεθεί μέ τήν ιστορία τής πουριτανι 
κής ηθικής. ’Αλλά σήμερα νομίζω δτι θά έ-
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πρεπε νά προσέχουμε τις αρνητικές πλευρές 
τού πουοιτανισμού. H  ζωγραφική καί ή γλυ
πτική είναι οι πιο αισθησιακές τέχνες καί 8έν 
Οχ πρέπει νά τό άρνιόμαστε. Ή  επαναστατική 
φύση τού αληθινού αισθησιασμού (πού Οχ πρέ
πει πάντοτε νχ τον ξεχωρίζουμε από τήν εν- 
τυπωσιχκότητα), φαίνεται άπό το άκόλουθο 
κομμάτι τού Μάρξΐ

«Η χτομιχη ιδιοκτησία μάς εχει κάνει τόσο 
βλάκες καί μονόπλευρους, ώστε ένα άντικεί- 
μενο, τότε μόνο είναι δ ι κ ό  μ α ; ,  όταν 
τό έχουμε, δηλαδή δτχν ύπάρ/.ει σαν κεφάλαιο 
για αάς ή χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί τ α ι  άπό μάς: 
αν τό χατιχοομι άμεσα, τό τρώμε, τό πίνου- 
μ», τό φοράμε πάνω μχς ή τό ζούμε. "Λν και 
ή ατομική ιδιοκτησία φαίνεται σ’ όλ«ς χύτες 
τις άμεσες ενσαρκώσεις κατοχής μόνο σχ μ έ - 
σ ο σ υ ν τ ή ρ η σ η ς ,  ή ζωή πού αύτές εξυ
πηρετούν είναι ή ζωή τής ατομικής ιδιοκτη
σίας, εργασίας και κεφαλαίου. Συνεπώς βοώ 
υπάρχει μιά απλή απαλλοτρίωση δλων αύτών 
τών αισθήσεων. Και ή αίσθηση τού αίχω», 
έχει πάρει τή θέση δλων τών φυσικών και 
πνευματικών αισθήσεων».

Ό  "II ρ ο> α ς κ α 1( τ ό Ε I  δ ω λο. - 
Ό  ήρωας στήν τέχνη δεν είναι βέβαια μόνο 
καί μόνο ένας άνθρωπος πού παρουσιάζεται να 
συμπεριφέρεται γενναία —ούτε πού καταλήγει 
να παντρεύεται τήν ήρωίοα. Ή λειτουργία τού 
ήρωα στήν τέχνη είναι νά εμπνέει τον αναγνώ
στη ή τό θεατή νά συνεχίσει με τό ίδιο πνεύ
μα άπό κεί πού σταμάτησε ό ήρωας. 
Ό  ήρωας πρέπει νά άποοεσμεύσει τό δυνα
μικό τού θεατή, γιατί τό δυναμικό είναι ή Ι
στορική δύνααη πού βρίσκεται πίσω άπό τήν 
εύγενεια. Καί γιά νά τό καταφέρει αύτό πρέ
πει νά εκφράζει με τυπικό τρόπο τούς άνθρού- 
πους καί την τάξη πού εκείνη τήν εποχή τό 
μόνο πού χρειάζονται γιά νά μπορε'σουν νά 
κάνουν τήν κοινωνία δικαιότερη καί εύγενέ- 
στερη, είναι νά άποκτήσουν επίγνωση τού ή- 
ρωϊκού τους δυναμικού.

Ό  άστικός πολιτισμός δεν είναι πιά σε θέ- 
ση νά δημιουργεί ήρωες. Στα στριύματα τών 
καλλιεργημένων ανθρώπων δημιουργεί πρόσω
πα πού αποτελούν ενσαρκωμένες παρηγοριές 
•τής ήττας. Στα ακαλλιέργητα στριύματα δη
μιουργεί είδωλα: άστέρες, προσωπικότητες
τής τηλεόρασης, πίν άπς. ΊΙ λειτουργία τού 
ειδώλου είναι διαμετρητικά άντίΟετη άπό τή 
λειτουργία τού ήρωα Τό είδωλο είναι αυτάρ
κες. Ό  ήρωας δεν είναι ποτέ. Τό είδωλο είναι 
τόσο επιπόλαια επιθυμητό, θεαματικό, πνευμα
τώδες, ευτυχισμένο, πού άπλώς παρέχει —είτε 
αρσενικό είναι είτε θηλυκό— ενα εύνοϊκό ύπό- 
στρωμα γιά τή φαντασία καί, συνεπώς, άντί 
νά έμπνεει, αποκοιμίζει. Το είδωλο στηρίζε
ται στο φ α ι ν ό μ ε ν ο  τής τελειότητας. 
Ποτέ όμως στον άγώνα γιά τήν κατάχτησή 
της. Στήν πραγματικότητα τό είδωλο κάνει 
κάτι πάρα πάνω άπό τό νά αποκοιμίζει, γ»χτί 
ό θεατής, ταυτίζοντας τον εαυτό του με τό 
χίδωλο, καί νιώθοντας πώς μοιράζεται ή κατέ

χει τις ιδιότητες του, γίνεται αύτάρεσκ 
αύτοικανοποιημένος.

Kt αύτό είναι άρκετά φανερό. Τό ζήτη. 
ναι: “Εχουμε πάντοτε δημιουργήσει σο 
στές ήρωες ή έχουμε μερικές φορές δημ 
γήσει σοσιαλιστικά είδωλα;

Έ  ; τ ρ ε μ ι σ μ ό ς.—Συχνά ε^ει το 
πώς ό έςτρεμισμός είναι ενα άπό τά χαρ| 
ριστικά τών μοντέρνων κινημάτων στήν 
χνη—τού μεταίμπρεσσιονισμού, τού κυβίι 
τού έςπρεσσιονισμού. Καί οί κριτικοί εχοί 
κολουθήσει αύτή τήν παρατήρηση συνο 
τόν έξτρεμισμό μέ μιάν έννοια απόγνωσης, 
τό βέβαια είναι γενικά σωστό, άλλα μο' 
νεται πώς ή φύση αυτής τή; απόγνωση 
θεμελιακά αλλάξει μέσα στά τελευταία 
τα χρόνια.

Οί πρώτοι «μοντέρνοι δάσκαλοι» —ό Ν1 
ό Ηάν Πκόγκ, ο Γκωγκέν^ ό ΙΙικασσό, ό 
Γκρίς, ό Μπράκ, ό Ματις κι άλλοι— 
ολοι τους, μέσα στούς πολυποίκιλους τρ( 
τους, επίγνωση τής άδυναμίας καί τής] 
φθοράς τής άστικής τέχνης καί τών άτ 
αξιών. Καί δλοι τους αισθάνονταν πώς 
κοστός αιώνας θά δημιουργούσε ένα νέ 
άνθρώπου, τόν όποιο ήθελαν νά καλ<»> 
μ’ δλο πού δέν μπορούμε άναγκαστικά 
με καί πώς τόν καταλάβαιναν. Ήξαιρα 
ζούσαν στις παραμονές μιά; έπχνάστα: 
θεωρούσαν πώς είναι επαναστάτες. 
π ε Γ δ ή  δ έ ν  χ α τ α λ ά β χ  
τ ή ν  κ ο ι ν ω ν ι κ ή  κ α ί  π 
τ ι χ ή  φ ύ σ η  χ ύ τ ή ς  τ ή ς  
ν ά σ τ α σ η ς ,  ε δ α ^ α ν  ό λ η  
τ ή ν  έ ' π α ν α σ τ ι κ ή  θ έ ρ μ η  
τ ε χ  ν τ ο υ ς  σ α ν  τ έ χ  ν
π ε ι δ η  δ έ ν  έ ν ο ιο> θ α ν 
τ ρ ό π ο  ν ά  κ ά ν ο υ ν  μ ι ά ν  
ν ά σ τ α σ η  σ τ ο ύ ς  δ ρ ό μ  
τ ή ν  έ χ α ν α ν  π ά ν ω  σ τ  
μ ο υ σ α μ ά δ ε ς  τ ο υ ς .  ( “Ει 
σης ενδιαφέρον νά σημειώσουμε 
τι ό Λεζέ πού καταλάβαινε την 
θινή φύση τής επανάστασης πού ^  
πολύ καλύτερα άπό όποιονοήποτε άλλο ij 
νό του, ήταν λιγώτερο εξτρεμιστής σι 
μα, ό πιό ήρεμος). Μ* άλλα λόγια, 
μισμός τών προύτων μοντέρνων οασκάλω· 
κ α τ α ^α τ ι κ ό ς . Καί μολονότι τό έ{ 
πολύ λίγα πράγματα έκανε γιά νά ι3 
άμεσα μιά πραγματική κοινωνική έ 
ση, ή θέρμη τους, απεγνωσμένη κα( 
μάλιστα μελικές φορές, τούς ο< 
πραγματοποίηση εξαιρετικά σπουδαίων 
κών καί αισθητικών άνακαλύψεων.

Ό  έξτρεμισμό; τής λεγόμενης π 
π ο ρ ί α ς άβανγκάρντ σήμερα ειή] 
τελα διαφορετικού είδους. Πίσω του 
ή απελπισία τή; απόγνωσης. Οί ύπ
νοι πού ραντίζουν τό μουσαμά τους μ 
κατ* ευθείαν άπ’ τό κουτί κα: μετά 
λίβουν μέ δ,τι βρεθεί στο χέρι τους, 
πτες πού φτιάχνουν γκρίζες στίβες ά
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•γ.κ#α η αντικείμενα που μοιαςουν με σιοερενιες 
άνθρωποπαγίδες, μόνο πού είναι λιγώτερο κα- 
λοφιαγμένα, οι ποιητές που θρηνούν την απώ
λεια τής γλώσσας χους, είναι τόσο τρομοκρα
τημένοι απ’ αυτό πού γίνεται ό κόσμος, ώστε 
προσπαθούν να τον περιορίσουν στις διαστάσεις 
τού ασυνείδητου τους, ενώ ταυτόχρονα κομπά
ζουν πώς αυτές είναι οί διαστάσεις τού ίδιου 
τού κόσμου.

Καί πάλι αυτά είναι, καθώς νομίζω, ολοφά
νερες διαφορές. Θά έπρεπε όμως να μάς κά
νουν προσεκτικούς για τον κόπο πού χρησιμο
ποιούμε λέξεις όπως «φορμαλιστής», «παρακ- 
αιακός», «ύπερυποκειμενικός», «ντεφαιτιστής» 
κ.τ.λ.

Ά  γ ω ν ι σ τ ι κ ό τ η τ  α κ α ι Σ ε χ  τ α 
ο ϊ σ μ ό ς .  —Ή  διάκριση αυτή είναι ή πιο 
σπουδαία καί ή πιο δύσκολη. νΙσως μάλιστα 
.είναι καί πάλι πολύ δυσκολώτερη για τούς 
Βρεταννούς απ’ ο,τι για πολλούς άλλους. Ή  
γενική κατανόηση τής παγκόσμιας ιστορίας 
καί τού μέλλοντος από τό Βρεταννό μαρξιστή 
.είναι τόσο πολύ πιο προχωρημένη από τήν 
πραγματική σημερινή πολιτική κατάσταση στή 
χώρα μας ώστε ό πειρασμός νά επιβληθεί μια 
μαζική έτοιμη λοιτη στα προβλήματα πού προ
κύπτουν είναι πολύ σοβαρός.

Για τό ζωγράφο νομίζω πώς ή διάκριση γί
νεται σύμφωνα μέ τό πώς λύνει τά άλλα προ
βλήματα πού τέθησαν σ’ αύτό τό άρθρο: τά 
προβλήματα θέματος καί περιεχομένου, φορ

μαλισμού, κοινωνικής θέσης (τόσο τής δικής 
του στάσης όσο καί τής δικής μας αντίκρυ στο 
επάγγελμά του), ηρωισμού, καθώς καί το πρό

βλημα τού πώς βλεπει τήν ιστορία τής μοντέρ
νας τέχνης.

"Αν έπρεπε νά συνοψίσω, θά έλεγα πώς ό 
σοσιαλιστής καλλιτέχνης πρέπει συνεχώς νά 
ρωτάει γιατί ζωγραφίζει καί νά βρίσκει τήν 
-απάντηση μέ τό μυαλό καί τήν καρδιά του. 
*0 λόγος πού ζωγραφίζει θά πρέπει νά είναι 
αγωνιστικός. ’Αλλά άν ή άγωνιστικότητά του 
-τού υπαγορεύει προκαταβολικά τ ί θά πρέπει 
να ζωγραφίζει καί —  ακόμα χειρότερο — 
π ώ ς θά πρέπει νά τό ζωγραφίζει, θά γίνει 
ακαδημαϊκός καί σεχταριστής. Έ  τέχνη είναι 
Ινα μέσο επικοινωνίας άλλά στήν ουσία του 
είναι ένα μέσο πού λειτουργεί μέ τή φαντασία. 
Και ή φαντασία στήν τέχνη συνίσταται στήν 
ικανότητα νά ανακαλύψεις καί νά άποκαλύ- 
-ψεις αύτό πού υπάρχει. "Αν κάποιρς νομίζει 
ο τ \  καταλαβαίνει κιόλας ολοκληρωτικά αύτό
■που υπάρχει, αυτός δεν είναι καλλιτέχνης.

ΤΖΩΝ ΜΠΕΡΓΚΕΡ 

Η  ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΡΑΙΎ * Ο Υ ΩΤΚΙΝΣΟΝ

Το άρθρο τού Τζών Μπέργκερ στό τελευταίο 
τεύχος τού M a r x i s t  Q u a r t e r l y  θέτει 
~πρωτα - πρώτα τό ζήτημα τών σχέσεων τού 
κομμουνιστή καλλιτέχνη μέ τό Κομμουνισικό 
Κομμά, κ:^ έπειτα τό πλατύτερο ζήτημα τής 
δημιουργικής του δραστηριότητος. ’Αλλά πε

ριορίζοντας τήν αντίληψή του γιά τόν καλλιτέ
χνη μονάχα στό ζωγράφο καί άντικρύζοντας μέ 
όχι λιγότερο στενό τρόπο τό Κόμμα, ασχολή
θηκε σε μεγάλο βαθμό μέ επικλήσεις γιά ιδιαί
τερη μεταχείρηση καί παρά πολύ λίγο μέ τόν 
καθαρό στοχασμό.

Είναι σωστό πώς ό ζωγράφος έχει ανάγκη 
νά ασκείται συνεχώς. Άλλά δεν είναι σωστό 
πώς, σέ άντιδιαστολή, ό συγγραφέας π.χ. «μπο
ρεί νά δουλεύει τίς ιδέες του ή νά φαντάζεται 
τόν εαυτό του μέσα στά πρόσωπα πού πλάθει 
όταν βρίσκεται στό λεωφορείο ή τήν ώρα πού 
πλένεται». ‘Η δύναμη τού νά συνεχίζεις δη
μιουργική δουλειά τήν ώρα πού άσχολ είσαι ε
πιπόλαια μέ άλλα πράγματα κυμαίνεται περισ
σότερο άπο άνθρωπο σέ άνθρωπο παρά άπό τέ
χνη σέ τέχνη. Είναι ολοφάνερο πώς ό Σεζάν 
δεν θά απορούσε νά δουλέψει έτσι, ενώ ό Χό- 
γκαρθ θα μπορούσε* εξίσου ολοφάνερο είναι πώς 
οέν θά μπορούσε κ Ίνας συγγραφέας σάν τόν 
Χένρυ Τζέημς. Έφ’ δσον ό συγγραφέας δέν 
μπορεί νά σημειώνει τίς λέξεις πού ενσαρκώ
νουν τή δημιουργία, όπου καί δταν άναβλύζουν, 
βρίσκεται στήν ίδια θέση μέ τό ζο>γράφο πού 
οέν μπορεί νά χρησιμοποιήσει πινέλλο ή μο
λύβι. Τόσο οί λέξεις τού ενός, όσο καί οί εικό
νες τού άλλου είναι τό ίδιο χαμένες.

Κανείς οέ θά διαφωνήσει πώς ή μακροπρό
θεσμη λύση γιά τό ζωγράφο είναι ή έμμισθη 
απασχόληση - μόνο μ’ αύτό τόν τρόπο θά άπο- 
χτήσει τα μέσα γιά νά κάνει πραγματικά τή 
συνεχή άσκηση πού τού χρειάζεται. Σ ’ αύτό 
δέν αποτελεί εξαίρεση. Ούτε αύτό ισχύει πε
ρισσότερο γιά τούς σοσιαλιστές καλλιτέχνες 
απ’ δσο γιά τούς άλλους. Καί βέβαια δέν θά 
πρεπει να εχουμε άσκοπες αξιώσεις πάνω στό 
χρόνο τών συντρόφων μας ζωγράφων ή όποιων- 
δήποτε άλλων. Ή  έκκληση τού Τζών νά αφή
νονται ελεύθερες ώρες σήμερα στηρίζεται σέ 
μιά πολύ ανεπαρκή γνώση τών προβλημάτων 
πού θίγονται. Ή  δουλειά τών κομμουνιστών 
ζωγράφων είναι νά ζωγραφίζουν, δσο περισσό- 
τεοο κΓ δσο καλύτερα μπορούν, νά βρίσκουνται 
στο ίδιο επαγγελματικό επίπεδο μέ τούς κα
λύτερους. Επειδή όμως μαζί μέ τό νά είναι 
ζωγράφοι είναι καί κομμουνιστές, έχει πολύ 
μεγάλη σπουδαιότητα γι’ αυτούς νά συνανα
στρέφονται καί νά δουλεύουν μαζί .̂έ τούς άλ
λους συντρόφους. Αύτό οχι μόνο θα αναπτύξει 
τή δική τους πολιτική αντίληψη, άλλά έχω 
τήν τόλμη νά πώ, πράγμα πού οέ συμβαίνει 
μέ τό Τζών, δτι κ’ οι άλλοι σύντροφοι μπορεί 
νά διδαχτούν, π ο λ ι τ ι κ ά ,  άπό τούς ζω
γράφους. Ούτε ό Τζών ούτε κανείς άλλος έχει 
κανένα λόγο νά υποθέτει πώς οί ζωγράφοι δέν 
έχουν σε τίποτα νά συμβάλουν στήν καθαυτό 
πολιτική σκέψη. "Αραγε πάψαμε πιά νά πι
στεύουμε, μαζί μέ τό Σέλλεύ πώς «οί ποιη
τές είναι οί ανεπίσημοι νομοθετες τού κόσμου»; 
"Ολοι μας έχουμε τήν τάση, νά δεχτούμε τή 
χωριστική άποψη γιά τόν καλλιτέχνη. Χά για
τί πέφτουμε τόσο εύκολα στή στενότητα, κά
νουμε τά πολιτικά κινήματα αυτοσκοπούς, ξε-



χνχμε τό ότι μ’ όλο που ή μέθοδος ςού κόμμα
τος είναι πολιτική οί σκοποί του είναι ~ολύ 
πιο μ«γάλοι: ή απελευθέρωση τοϋ ανθρώπινου 
πνεύματος, ή δημιουργία των συνθηκών «κεί
νων πού μέσα του; το πνεύμα θ’ ανθίσει όσο 
ποτέ πριν.

Λεν υπάρχει κανένας λόγος οί καλλιτέχνες 
να μήν τακτοποιούν καοέκλες και νά μήν που
λάνε φυλλάδιο. Μερικες φορές, όπως καί οί 
άλλοι άνθρωποι, θά πρέπει νά λένε όταν τούς 
ζητάνε κατ: τέτοιο «"Οχι, λυπάμαι άλλα δεν 
μπορώ··.» γιατί εκείνη την ωρα ζωγραφί
ζουν καί βρίσκονται στη μέση ενός πίνακα, εί
τε πρέπει νά βάλουν ταπετσαρία σε μια κρεο- 
οατοκάμαρα είτε νά μπαλώσουν μια τούπχ. "Ο
που υπάρχει δουλειά πού μόνο αυτοί μπορούν 
νά κάνουν, βέβαια δε θά πρέπει νά τούς ζητιέ- 
τα άντί γι’ αύτό νά ταχτοποιούν καρέκλες ή 
νά πουλάνε οολλάόια. Έξαρτάται άπ* τό ζω
γράφο καί τους συντρόφους του νά βρούνε ζων
τανούς τρόπους πού, ακριβώς επειδή ό ζωγρά
φος είναι «ειδική περίπτωση», μπορεί νά δώ
σει βοήθεια πού δεν μπορούν νά δόσουν άλλοι.

Ή  συζήτηση γιά τή δημιουργική δραστηριό- 
τητα^ τού κομμουνιστή καλλιτέχνη άνοίγει με 
τήν ε^.ώτηση«πώς νά δημιουργήσει σοσιαλιστι
κή, τέχνη;» Καί πάλι έοώ ό Τζών λέει πώς 
αό ζωγράφος βρίσκεται σε χειρότερη θέση άπό 
τούς καλλιτέχνες τών άλλων κλάδων, γιατί 
έχει πολύ λιγοτερα παραδείγματα γιά νά τον 
οδηγήσουν».

"Λν τό έργο τών Μεξικάνων, τού Φράν; 
Μαζεοέλ, τής Κκίτης Κόλβιτς, τού "Ερνστ 
Μπάρλαχ, τού Γκόγια δεν άποτελεΐ κανενός 
είδους οδηγό, τότε γιά πιο πράγμα ελπίζει ό 
Τζών; Άπ* αυτή τήν άποψη, τι σχέση έχουν 
οί άφίσες στο συνέδριο τού Κομμουνιστικού 
Κόμματος μέ αιά «λαϊκή παράδοση συμμετοχής 
στις εικαστικές τέχνες»; Άνχφέρθηκχν ποτέ 
αυτές οί άφίσες σάν κάτι τέτοιο; Ά ν  έχουν 
μιά σημασία είναι ότι παρέχουν ένα πολύ μι
κρό πεδίο οπού οι καλλιτέχνες πού τις ζωγρα
φίζουν μπορούν να προσπαθήσουν νά «δημιουρ
γήσουν τις εικόνες τους καθό>ς καί τό κοινό 
τους». Καί μ’ αύτό τόν τρόπο να βγάλουν παρα
δείγματα όχι μόνο άπό τό έργο καλλιτεχνών 
σάν κι* αυτούς πού άνέφερα πιό πάνω άλλα 
άπό ολόκληρη την ιστορία τής τέχνης «με θέ
ση». "Ομως αύτό είναι όλο.

Ή  ζωγραφική, λέει ό Τζών, έξαρτάται πιό 
πολύ άπ* τις άλλες τέχνες άπό αιάν εμπεδωμέ
νη μυθολογία. Λυτό μπορεί και τό λέει μόνο 
καί μόνο επειδή αμέσως πιό πάνω άναφέρεται 
στη μουσική, πού οί ανοιχτά συγκεκριμένες 
εικόνες της είναι περιορισμένες στο ελάχιστο. 
ΤΙ ποίηση, τό μυθιστόρημα, το δράμα, ό κινημα
τογράφος χρειάζονται τή δημιουργία μιας «μυ
θολογίας» τόσο όσο κ’ ή ζωγοαφική. Καί σ’ 
όλες τίς περιπτώσεις, αυτή ή ά ν ά γ κ η εί
ναι μαζί καί πλεονέκτημα.

"Οσο πλατύτερο καί λαϊκότερο είναι τό υ
πόβαθρο τής ζωγραφικής, τόσο μεγαλύτερη εί
ναι αυτή ή άνάγκη καθώς καί ή δυνατότητα

τής δημιουργίας μιας γλώσσας δυναμικών συμ
βόλων. Κι* αύτό o'fx γιατί οί εικόνες της είναι 
στατικές, άλλα διότι ή τέτοια τέχνη σπάει τά 
όρια τής καθαρά προσωπικής χίσθαντικότητας, 
διότι δτμιουργείται ανάμεσα στον καλλιτέχνη 
καί τό θεατή καί δεν είναι μόνο καί μόνο μιά 
προβολή προσωπικού πάθους ή οπτικής ευαι
σθησίας. Κ’ ενώ, ή σ τ α τ ι κ ή  ιδιότητα 
τής εικόνας το{> ζωγράφου συγκρινόμενη μέ τή 
λογοτεχνία ή τον κινηματογράφο, φαίνεται σάν 
άδυναμια. ή ε ι δ ι κ ή  της ιδιότητα τής 
δίνει ένα μεγάλο πλεονέκτημα γιά την άνά- 
πτυξη ενός συμβολισμοί σάν xf χύχον πού 
ζητάει ό Τζών.

"Ενας τέτοιος παραδεδεγμένος σοσιαλιστι
κός συμβολισμός, λέει δεν έχει υπάρξει ποτέ 
στη Βρεταννίχ- Ωστόσο ούτε καί πουθενά αλ
λού υπήρξε, έξω άπ* τό Μεξικό. Αλλά αύτο 
δέ σημαίνει πώς δεν έχουμε πηγές γιά ν’ 
αντλήσουμε μέσα στην τεράστια συσσώρευση 
εικαστικών παραστάσεων πού έχει συγκροτηθεί 
στα τελευταία 1800 χρόνια. Καί κάθε καινούρ
για σοσιαλιστική εικονογραφία είναι υποχρεω
μένη νά άντλησε·, άπ* χύτη τήν πηγή. Δεν 
υπάρχει καμιά δυνατότητα γιά ένα όλότελα 
καινούργιο, δίχως ρίζες σύστημα εικονογρα
φίας. Ούτε ή ζωγραφική βρίσκεται σ’ χύτη τή 
διαφορετική θέση άπό τις γραφικές τέχνες, 'ό
πως λέει ό Τζών. Ή  εικονογραφία τών γραφι
κών τεχνών δέν ξεχωρίζεται εδώ ή οπουδή
ποτε άλλου. Είναι ή ιοια εικονογραφία πού δου
λεύει μέσα σέ μια διαφορετική περιοχή τεχνι
κών ορίων. "II επιτυχία τού Πωλ ΧόργκαρΟ δέν 
Οφείλεται στο ότι μπορεί νά σχεδιάζει μ’ αυτή 
τή φανταστική ειδική εικονογραφία τών γρα
φικών τεχνών, άλλα στην εκτίμηση τής οι
κονομικής οάστς πού πάνω της τού ήταν δυ
νατό νά δουλεύει. Βάση τών έπιτεύξεών του 
είναι ή αντίληψή του καί ή εκμετάλλευση τών 
τεχνικών ορίων τών γραφικών τεχνών, ή δη
μιουργική χρησιμοποίηση εκείνων πού οί ζω
γράφοι έχουν τήν τάση νά βλέπουν σάν ανα
σταλτικούς παράγοντες (τόσο οικονομικούς οσο 
καί αισθητικούς). Τό νά λέμε άλλα πράγματα 
σημαίνει πώςπνερνούμε την ίδιοουΐα του καί ά- 
δικούμε τό έργο του—πράγμα πού ξέρω πώς 
δέν ήταν ή πρόθεση τού Τζών.

Φυσικά το σέ πλατειά κλίμακα πατρονάρι- 
σμα (αξιοθρήνητη λέξη) τών καλλιτεχνών 
όχι μόνο τών ζωγράφων—άπό τά συνδικάτι 
θά ήταν έξοχο πράγμα. Αλλά άς πάψουμε νά 
βλέπουμε τά συνδικάτα άπλώς σά μιά γχλα- 
κτοφόρο αγελάδα (άλλωστε άπ’ αυτή τήν ά
ποψη. μάλλον έχει στερέψει! —σάν υποκα
τάστατα τού αστικού πατρονχρίσματος. Νο< 
τα — πρώτα το αστικό πατρονάρισμα έχει 
πολύ περιοριστεί τά τελευταία πενήντα
Υοόνια κ’ έπειτα οσο πεοισσότε^ο • , » » · . » >  κομμουνιστής κα//.'.τέχνης επιοιωκει στα σι
βαοα τό σκοπό τής δημιουργίας μιας σοσι:ν
στικής εικονογραφίας, τόσο είναι βέβαιο
οέν θά εκτείνεται κανονικά και σ’ αυτόν. ’ \ 'λ
ουσιαστικό βήμα πρός την ανάπτυξη τής οικ
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νομικής βάσης που πανω^ σ’ αυτήν και μονο
r  . 1  , ft -  7 _ λ  τ λ /1λ ι  *r»i ί  * ·γ.~ \ ί /λ λ ι ι

μα μ°ν*χ< , w - λ *
πει πρώτα να πεισθει οτι μπορεί να οημιουργη- 
()εί σοσιαλιστική τέχνη και ό συνδικαλιστής

χωρίς αυτό.
Κ’ ενώ ο Τζών έχει δίκιο να λέει πώς χρει

αζόμαστε ανοχή για τους πειραματισμούς, ή 
άνο'/ή δ^ν πρέπει νά είναι μονόπλευρη ύπόθε- 
στ Για τον καλλιτέχνη μια πλευρά τού πει-*' Λ  ̂ r s * y * ^ /
pa;j 
τικ
Βρι - „ .1 l x I  . _v v
κής τέχνης στήν προσπάθεια νά όόσει μέ 
τον πιο σοβαρό τρόπο εκείνο πού ζητάει ό πε
λάτης του. Μέσα στον κυνικό κόσμο των δια
φημίσεων και τού εμπορίου των πινάκων, αυ
τό σημαίνει απώλεια τής ακεραιότητας· στή 
δουλειά όμως γιά τό σοσιαλιστικό κίνημα, γιά 
τήν ανθρωπότητα, σημαίνει τελικά ενα πολύ 
μεγάλο κέρδος γιά τήν ανθρώπινη ακέραιό, 
τητα.

Ό  Τζών πέφτει καί πάλι έξω όταν λέει 
ότι ή τεραστία πλειοψηφία των πιο προικι
σμένοι Βρεταννών καλλιτεχνών Οά ήταν έτοι
μη νά φτιάχνει άοίσες διαμαρτυρίας ενάντια 
στή βόμβα υδρογόνου. Μονάχα μερικοί Οά τό 
έκαναν, διότι μονάχα μερικοί θά ήσαν καλλι
τέχνες πού φτιάχνουν άφίσες ή Οά ένοιωθαν 
πώς μ.’ αυτό το μέσο δικαιώνουν μ’ έναν αντά
ξιό τους τρόπο τό θέμ.α καί τόν εαυτό τους. 
*0 ίδιος περιορισμός ισχύει επίσης γιά τό φτιά- 
ξιμο των πρωτομαγιάτικων πλακάτ. ’Εδώ επί
σης θά παρουσιαζότανε καί τό ζήτημα τής στε- 
νώτερης σχέσης με τό Κομμουνιστικό ή τό 
Εργατικό Κόμμα, μέ τό εργατικό κίνημα. 
Πολλοί καλλιτέχνες μέ φιλελεύθερα φρονήμα
τα που θά ένοιωθαν μόνο μιαν αναστολή γιά_ V r — * /—  -·σας 

ιάν

Ή ’ 'η - .....  ι “ _/ν · ■'■·_ 1 υπόθεση των σοσιαλιστικών Οεαάτων καί

διαχωρισμός είναι χειρότερος άπό τή σύγχυσή 
τους. Στο φανταστικό παράδειγμα πού άναφέ- 
ρεται, τού ζωγράφου πού ή συνείδησή του ά- 
ποχτάε: ξαφνικά τή διάθεση νά βάλει μια βυ
θοκόρο μέσα στό γαλήνιο τοπίο του, μάς πα
ρουσιάζεται μιά όλότελα ψεύτικη κατάσταση, 
άπ’ τήν όποια προχωρούμε σέ μιαν ακόμα πιο 
παράλογη. Μάς ζητιέται πιά νά πιστέψουμε 
πώς μιά θαλασσογραφία ζωγραφισμένη άπό τόν 
Γκουτταύζο μεταδίδει ένα ειδικό σοσιαλιστικό 
περιεχόμενο.

Έδώ πραγματικά ύπάρχει κάτι τό ειδικό: 
μιά ειδική συνηγορία. "Οταν ένας ζωγράφος με 
τή ρωμαλέα δυναμική ιδιοσυγκρασία καί τήν 
αισιόδοξη στάση αντίκρυ στον κόσμο τού Γκουτ- 
τούζο ζωγραφίζει έναν τέτοιο πίνακα, τό έρ
γο του, οέ θά είναι τό άνευρο καί πλαδαρό 
κομάτι πού θά βγάλει στήν ίδια περίπτωση 
ένας πλαδαρός τόρυς τής Βασιλικής ’Ακαδη
μίας. Ί Ι ιδιοσυγκρασία του, τό άντίκρυσμα το^ 
κόσμου, ή εμπειρία του, τόν οδήγησαν στον 
κομμουνισμό —όχι γενικά, μά συγκεκριμένα 
στις γραμμές τού κόμματος. Αυτά τόν οδηγούν 
καί στήν έξοχη ζωγραφική, στήν κορυφή τών 
Ιταλών ζωγράφων. ’Αλλά σ’ ένα τοπίο σάν 
κι’ αυτό πού περιγράφει ό Τζών, ό Γκουττούζο 
δεν δημιουργεί έναν αυταπόδεικτα σοσιαλιστι
κό πίνακα. "Ενας τέτοιος πίνακας θά έξαρτά- 
ται άπ’ τήν ανάπτυξη εκείνου ακριβώς τού 
εικαστικού συμβολισμού πού λίγο πιό πάνο) 
είχε απαιτήσει. Άλλα ακόμα κι’ όταν Οά έχου
με δημιουργήσει τή σοσιαλιστική εικονογραφία, 
θά υπάρχουν πολλά έργα — φτιαγμένα κι άπό 
κομμουνιστές —πού δε θά βρίσκονται μέσα στα 
πλαίσια αύτής τής γλώσσας.

Γι’ άλλη μιά φορά ακόμα κάνει τήν εμφά
νισή της ή σχηματική διαίρεση ανάμεσα σέ 
μορφή καί περιεχόμενο. Ή  στειρότητα καί ή 
σκοτεινότητα ενός μεγάλου μέρους τής μον
τέρνας δυτικής τέχνης, γιά τήν οποία μιλάει 
ό Τζών, δεν είναι άποτέλεσμα τής αποκλειστι
κής ενασχόλησης μέ τή αορφή σέ αντιδιαστολή 
μέ τό περιεχόμενο. Λύτη ή στειρότητα καί ή 
σκοτεινότητα προκύπτουν άπό τό στένεμα τού 
περιεχομένου, άπό τήν άρνηση τού ότι ή τέ
χνη αποτελεί τρόπο επικοινωνίας εξ<$ άπό 
τούς μικροσκοπικούς εσωτερικούς κύκλους, 
προκύπτει άπό τή θεωρία τής elite τών δια
νοουμένων. Κ’ επειδή μορφή καί περιεχόμενο 
είναι τόσο στενά δεμένα, αποτυχαίνουν καί τά 
δυο μαζί. Ή  στειρότητα καί ή σκοτεινότητα 
βγαίνουν άπ’ τό κυνήγι τής αίσθαντικότητας 
σάν αυτοσκοπού.

Καί πάλι ή αναφορά στις άλλες τέχνες δίνει 
λαβή γιά ενα λαθεμένο επιχείρημα. Ο Τζών 
αρνιέται στήν ποίηση τήν αισθησιακή βάση 
πού άξιώνει γιά τή ζωγραφική. Είναι τόσο 
σίγουρος πώς ή ζωγραφική καί ή γλυπτική εί
ναι οί πιο αισθησιακές τέχνες; Αυτό μπορεί 
νά τό ισχυρίζεται μόνο παραβιάζοντας τό νόη
μα τής λέξης. Τί τό αισθησιακό (μέ τήν τόσο 
στενή αυτή έννοια) έχουν τά γλυπτά τής Σά- 
ρτρ, τά βυζαντινά ψηφιδωτά, ή ζωγραφική
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τού Πιέρο; Καί δεν είναι ή ποίηση αισθησια
κή ;Ό  Τζών δ* διάβασε ποτέ του Κήτς ή Μάν- 
λεύ Χόπχινς; Και οέδαια ή ποίηση είναι αι
σθησιακή. Με τά δεδομένα τής δασικής πα 
ρόρμησής του ό ποιητής, μ’ δλο που πηγαίνει 
πολύ μχκρύτερα κι. απ’ αυτό, χ ρ ή σ ι μ ο -  
π ο ιε ί και ποεπει νά χρησιμοποιεί λίςεις 
καθαρά για τόν ήχο τους καί τό ρυθμό τους. 
"Οπως κι ό ζωγράφος έτσι κι ό ποιητής δεν εί
ναι ένας απλός κατασκευαστής μοντέλλων τής 
πραγματικότητας ή ένας απλός άντιγραφέας 
των γεγονότων. Συγκινείται από τά ακουστικά 
σχήματα δπως ό ζωγοαφος άπό τά οπτικά σχή
ματα . ’Ακόμα καί στον πεζό λόγο, τό πρωταρ
χικό δυνααικό στοιχείο είναι αισθησιακό κι όχι 
διανοητικό. "Οποιος έχει καί τήν ελάχιστη 
ευαισθησία στή χρήση τής γλώσσας δεν μπο
ρεί παρά νά τό ξέρει αυτό. " \ς  ακούσει ό 
Τζών τούς εργάτες καί πάνω άπ’ δλα τόν κό
σμο πού ζεί στο ύπαιθρο, δχι απλώς για τήν 
ο παλαιική» τους διάλεκτο ή τήν αρχαϊκή τους 
προφορά άλλά γιά τις αισθησιακές εικόνες πού 
μορφοποιοΰν ολόκληρο τόν τρόπο τής σκέψης 
τους, καί τότε Οά καταλάδει πως εχει λάθος.

Με τόν Πικασσό δεν θ’ ασχοληθώ περισσό- 
τερο απ οσο χρειάζεται για να πω οτιβεμεις» 
δεν τά «θαλασσώσαμε» ούτε περισσότερο ού
τε λιγότερο σχετικά με το έργο του άπό όποι- 
ονδήποτε άλλο. Ό  Τζών μιλάει γιά τό πθα- 
λάσσωμα πού πάθαμε με τον Πικασσό», δπως 
μπορεί νά μιλοΰμεν κάποιος γιά τήν «Υπό
θεση "Οσκαρ Ούάϊλντ»». Σ* αύτό τόν το ι̂έα 
δεν υπάρχει κανένα δικαίωμα αποκλειστικότη
τας. *0 καθε'νας —  ίσως κι ό Πικασσό —εχει 
τό δικό του προσωπικό θαλάσσωμα.

"Βνα σοδαρό ιστορικό λάθος, πού όφείλετα: 
καί πάλι στο δτι ό ζωγράφος παρουσιάζεται 
σάν ειδική περίπτωση, υπάρχει στήν επόμενη 
παράγραφο. Ή  διάλυση τής κοινωνικής θέσης 
δεν είναι κάτι πού συμδαίνει άποκλειστικά στόν 
καλλιτέχνη. Ή  κοινωνία τής καθορισμένης 
κοινωνικής θέσης άρχισε νά πεθαίνει άπ’ τήν 
ώρα, πού γέννησε τον καπιταλισμό. "Οχι μό
νο ό καλλιτέχνης άλλά κι ό ίδιος ό καπιταλι
στής έχαψε νά στηρίζεται πάνω στήν καθο
ρισμένη κοινωνική θέση αέσα στο θρίαμδό του. 
Τό ίδιο έγινε τόσο μέ τους εύγενείς άνωτέρους 
του δσο καί μέ τούς εργαζόμενους κατωτέρους 
του. Αυτό πού έχασε ό καλλιτέχνης, σε σύγ
κριση μέ τούς προγόνους του τής συντεχνίας 
τού "Αγιου Λουκά, είναι ή οίκονοαική άσφχ- 
λεια. Άλλά είναι άραγε ό μόνος που τό επχθε;

αΟί πρώτοι αοντέρνοι δάσκαλοι» λέει ό Τζών 
«ό Σεζάν. ό Βαν Γχόγκ.ό Γκωγκέν, ό Πικασσό. 
ό Χουάν Γκρίς, ό Μπράκ, ό Ματίς καί άλλο: 
είχαν όλοι τους μέσα στούς πολυποίκιλους τρό
πους τους, επίγνωση τής αδυναμίας καί τής 
διαφθοράς των αστικών καλλιτεχνικών άζιών» 
κ.τ.λ. κ.τ.λ.

Τό νόημα τής περικοπής αύτής είναι πώς 
ή τέχνη αποτελεί ένα υποκατάστατο τής ζωής, 
μιά αποζημίωση γιά τις απογοητεύσεις στην 
πραγματική ζωή πράγμα πού μέσ* σ’ όλους τούς

κριτικούς μας, εκείνος που σίγουρα οεν τ< 
πιστεύει είναι ό Τζών. Ας προσθέσουμε μερι
κά ακόμα ονόματα στόν κατάλογο καί ό π< 
ραλογισμός μεγαλώνει. Πόσο θά περιφρονοί 
σε τούτη τη σκέψη ό Ηισσαρρό, ό γέοο—άν< 
χικός με τις εύγενικές ΐοεες. Τό ιο:ο κι 
Σινιάκ κ* ή Καίτχ Κόλλδιτς κι ό Κου^μπέ] 
Άλλα τό ίδιο θα την περι^ρονούσαν κ’ οι άλ1 
λοι πού δρίσκονταν στο αντίθετο πολιτ» 
στρατόπεδο. Φανταστήτε τόν θυμό τού Σεζί 
τη στιγμή πού θά τού πρόσφεραν αύτό τό οι: 
μάντι τής σκέψης! Φανταστείτε ακόμα τό Σι
ζάν στά οδοφράγματα!

Οί καλλιτέχνες αυτοί, δπως καί άλλοι, 
καναν μιαν επανάσταση πάνω στούς μούσι 
δες τους γιατί ήταν πρωτότυποι ζωγράφοι 
οχι γιατί δέν μπορούσαν νά κάνουν μιάν έθ>4| 
νάσταση στούς δρόμους. Τό νά λέγαμε πώς Γ  
ένταση μέ τήν οποία δόθηκαν στην καλλιτί 
χνική τους επανάσταση μέσα στόν κόσμο τί 
διαλυόμενων άστικών άςιών. έφερε πολλούς 
αυτούς δλο καί πιο κοντά στόν κομμούνι* 
τούς έκανε ν’ άποχτήσουν συνείδηση τού 
ή έπχνχστχσή τους στη ζωγραφική πρέπει χ( 
νά έχει μια κοινωνική καί οικονομική δά< 
άν ήταν ν’ άποκτήσει τή διαρκή άξια τής 
δίστιχης ή τής χριστιανικής τέχνης, θά εί 
κάποιο νόημα. *0 Τζών μάς παρουσίασε τήν 
στορία καί τήν ψυχολογία νά στέκουν μέ 
κεφάλι κάτω.

Τέλος, γιατί ζωγραφίζει, ό σοσιαλιστής 
λιτέχνης; Μέ τόν κυριολεκτικά χωρίς νόι 
ισχυρισμό του πώς οί λόγοι του είναι «άγ« 
στικοί» ό Τζών υπονομεύει τό ύπόλοιπο 
θέσης του. Οι λόγοι πού ζωγραφίζει ό σοι 
λιστής καλλιτέχνης είναι οί λόγοι πού ζωγ{ 
φίζουν δλοι οί καλλιτέχνες, καί πραγματικά 
Τζών πάνω σ’ αύτό στήριξε τήν άποψη 
στή αρχή. Ό  σοσιαλιστής ζωγράφος ζωγρ: 
ζει διότι γι αύτόν ό κόσμος δημιουργεί τήν 
δυνατή αίσθηση δταν οργανώνεται μέ τά 
δομένα τής οπτικής εικονογραφίας. Λυτός: 
ναι ό τρόπος πού έχει νά συλλααβάνει τό 
παν κι αύτό είναι το δώρο πού κάνει στούς 
ανθρώπους του.

Βφ’ όσον ένας καλλιτέχνης είναι σο< 
στής. είναι τελείως λογικό νά άποοισίζει 
χαταδολικά τί θά ζωγραφίσει —η άκόμ 
αποφασίζουν άλλο: γιά λογαριασμό του, 
συνέυαινε μέ τόν Μιχαήλ "Αγγελο. Ούι 
νάχα ό άστός καλλιτέχνης πρέπει νά κ< 
προβλέψεις, ένώ δουλεύει, για τήν έντύ 
τή; δουλειάς του σύμφωνα μέ άπόλυτα αΐ 
ρετα κριτήρια. Τώρα, τό#πώς ζωγραφίζει 
πού πρέπει νά ζωγραφίσει είναι άλλη ύ 
ση·

Μέρος μόνο τής τέχνης του συνίσται 
λήψη καί τήν προβολή τή; οπτικής αι< 
καί τών οπτικών σχημάτων πού τον συγκιι 
στήν επιβολή πάνω στό υλικό του τής 
σή; του άπ' την οπτική οργάνωση. *Ax0j

(Συνέχεια στή σελ. 147)
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ΤΑ ΚΑΜΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Τό φ ετε ινό  φ εσ τ ιβ ά λ  ’Α θηνώ ν έχ ε ι προκαλέσει πάρα π ολλές ώ ς  τώ ρα  σ υ ζη τή 
σεις μέ τά  δ ιάφορα κ α μ ώ μ α τά  το υ . Μ’ δλο πού  η « Ε . Τ .»  προσπάθησε νά σ υμ βά λει 
στή ν προαγω γή τ ο υ , κα ί έ χ ε ι έπα νειλημμένα  άσχοληθεΐ — με έρευνες, σ υ ζη τή σ εις , 
αρθρίδια και σ χόλ ια  — μ ’ α ύ τό , αναγκαζόμαστε σήμερα νά  έπανέλθουμε δ ιαμαρτυρόμε- 
νοι για  τόν συστηματικό  έξω στρακισμό τή ς  ελληνικής δημ ιουργίας άπ* α ύ τό . "Οταν 
καταρτιζόταν τό  πρόγραμμά  του  περ ιλή φ θη κα ν  σ* αυτό  κα ί μερικά σ ύ γχρ ο ν α , ελληνικά  
δη μ ιουργή μ α τα . Β έβαια  κ ι’ α υτά  εΐταν  έν τελώ ς ανεπαρκή γ ιά  νά τού  δόσουν σ α φ ώ ς 
νεοελληνικό χα ρ α κ τή ρ α . γΗ τα ν ό μ ω ς όπω σδήποτε ένα β ή μ α , έσ τω  καί μ ικ ρ ό . ’Α λλά 
φ α ίνετα ι π ώ ς  οί αρμόδιοι πού  φ εσ τ ιβ ά λ  δέν τό  ήθελαν ούτε κ ι α ύ τ υ . Κ ι έπειδή  κά τω  
από την πίεση ε ϊχα ν  έξα ναγκαστει νά ύποσχεθούν δ τ ι θά τό  κάνουν φ ρ ό ντ ισ α ν  έκ τώ ν  
ύστερων νά βρούν δ ιά φ ορες προφ ά σ εις  γ ιά  νά  μ α τα ιώ σουν τή ν  πράγματοαοίησή τ ο υ . 
"Ετσι μετά τον άποκλεισμό τού  ’Ο ρατόριου τού  Π ετρ ίδη , άναγγέλθηκε ή μ ατα ίω ση  τή ς 
παράστασης τού  «Γέρου τού  Μ ωριά» τού  Σπόρου Μ ελά. Π άλι καλά πού  βρέθηκε κα ί 
τό Γ ιουγκοσλαβικό Μ παλέττο  γ ιά  νά παρουσιάσει τή ν  « Ά ν τρ ε ιω μ έν η »  τού  Κ αλομοίρη . 
Δ ιαφορετικά θά ε ίχα μ ε  μ ε ίνε ι μ ονά χα  μέ τ ίς  ’Α ρχα ίες Τ ρα γω δ ίες κ α ί Κ ω μ ω δ ίε ς , π ο λύ 
τιμη  συμβολή ά σ φ α λ ώ ς , αλλά  όπω σδήποτε άνίκανη  νά  δόσει τή  σημερινή φ υ σ ιο γνω 
μία τού τόπου μ α ς . Δέ θά μπορέσουν άραγε π ο τέ  νά καταλά βουν οι κύρ ιο ι άρμόδιοι 
ότι δέν έχουν δ ικα ίω μ α  νά  παρουσ ιάζουν τή  σύγχρονη  ‘Ελλάδα μουμ ιοποιημένη  καί 
στείρα ; Δέν ξέρουμε άν ύ π ά ρ χ ε ι π ιά  καιρός γ ιά  έπ α νόρθω σ η . Ξέρουμε δ μ ω ς π ώ ς  
είναι κοινή συνείδηση π ιά  δ τ ι τό  Φ εσ τιβ ά λ  ’Α θηνώ ν π ρ έπ ε ι νά άποτελε" σ υ μ π υκ νω 
μένη έκφραση κ α ι προβολή τ ώ ν  νεολλην ικώ ν έπ ιτευ γ μ ά τω ν  κα ί δ τ ι μόνο έτσ ι θά άπο- 
βεί θεσμός πολύπλευρα  ω φ έλ ιμ ο ς  στή  χ ώ ρ α  μ α ς . Κ α ί π ρ έ π ε ι  μέ κάθε θυσ ία  νά 
γ ίνε ι τέ το ιο . Ε π α να λ α μ β ά νο υ μ ε  γ ιά  μ ιά  ακόμη φ ορά  π ώ ς  δέν ε ίνα ι δ ικα ίω μ α  κ  α ν ε
ν  ό ς νά άποκλείει τή ν  παρουσίαση τώ ν  ελλη ν ικ ώ ν έ ρ γ ω ν , δ η λ . έκείνω ν τ ώ ν  σ το ιχε ίω ν  
άκριβώς πού είνα ι σέ θέση νά  τού  δόσουν τόν π ρ α γμ α τικ ό  του  χ α ρ α κ τή ρ α .

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ

’Ασχοληθήκαμε διεξοδικά σέ προηγού
μενο τεύχος μας μέ τή στάθμη της φετει- 
νης Πανελλήνιας έκθεσης καθώς καί μέ 
τίς άτέλειες τής οργάνωσής της. “Ομως, 
οί όποιες αρνητικές πλευρές τής έκδήλω- 
σης αυτής δέν άναιρούν καθόλου τό γ ε γ ο 
νός δτι στήν έκθεση αυτή πήραν μέρος κά
που 300 καλλιτέχνες καί πώς παρουσιά
στηκαν συνολικά 570 έργα  πού άντιπρο- 
σωπεύουν έναν τεράστιο μόχθο ανθρώπων 
πού δούλεψαν, πολλές φορές μέσα σέ μύ- 
ριες στερήσεις, γ ιά  ν’ αποδώσουν αύτό 
έστω τό έργο τους. Κ’ fi Πολιτεία, πού 
τούς παράσυρε^ στή ψετεινη περιπέτεια, ο
φείλε αυτή πρώτη νά τό άναγνωρίσει καί 
να διαθέσει ένα σεβαστό ποτό, τουλάχι
στον τά διπλάσια άπ’ δσα δόθηκαν στήν 
ευνοουμένη του υπουργού του άξιοθρήνη- 
του φεστιβάλ, τήν Κα Κάλλας. Τά ψίχου
λα πού δοθήκαν γ ιά  τους καλλιτέχνες, καί 
τϊοο στην ουσία μονάχα σάν κοροϊδία μπο
ρούν να θεωρηθούν, δείχνουν πώς ή ίδια ή 
πολιτεία πού οργάνωσε τήν έκθεση τήν 
«ςιολογησε στο ύψος του γελοίου ποσού

πού διάθεσε γ ι  άγορές καί πώς περιφρονεΐ 
όλότελα τό μόχθο τών άνθρώπων πού δού
λεψαν γ ιά  νά γίνει ή έκθεση.

Τό σύγχρονο άντιπνευματικό κράτος βρί
σκεται σέ συνέπεια μέ τόν έαυτό του όταν 
προβαίνει σέ τέτοιες χειρονομίες. “Ομως οί 
καλλιτέχνες, πού τούς άφορά άμεσα αύτή 
ή κατάσταση, θά δεχτούν αδιαμαρτύρητα 
καί τήν έκδήλωση αύτή; Μιά ανοιχτή κα
τα γγελ ία  θά μπορούσε ν’ άποτελέση τήν 
άρχή ένός αγώνα, πού είναι ζήτημα ζωής 
γ ιά  τούς καλλιτέχνες μας νά κεροηθεΐ. Τό 
Επιμελητήριο δέ θά άρθεΐ έπί τέλους στο 
ύψος του προορισμού του;

Η ΝΕΟΤΕΡΗ ΠΕΝΙΑ
Είναι πιά τόσο γνωστές οί δύσκολες κι 

άντίξοες συνθήκες πού δουλεύουν οί καλ
λιτέχνες στον τόπο μας, κ’ ιδιαίτερα οί 
νέοι, πού καταντάει κοινοτοπία νά τό ξα- 
ναλέει κανείς κάθε τόσο. Κι δμως μέσα σ’ 
αύτό τό εχθρικό περιβάλλον δημιουργεί 
τό έργο της ή νέα γενιά τών εργατών τής 
τέχνης. Λίγοι είναι ίσως έκεΐνοι πού έχουν 
άντιληφθεΐ πόσο σοβαρά είναι τά  βήματα
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πού Ικανέ  ή γενιά αύτή. Καί χρειάζεται 
κάθε τόσο ένα έντονο έξωτερικό γεγονός 
γ ιά  νά στρέψει τήν προσοχή όλων έκεΐ πού 
άπό καιρό θά ‘πρεπε νά είναι συγκεντρω
μένη. ·Έτσι καί τώρα μέ τά βραβεία τού 
φιοτιβάλ τής Νι ολαίας. *Η άγνοημένη, ή 
κατατρεγμένη, μάλλον άπ* τό έπίσημο κρά
τος νεολαία τής 'Ελλάδας, ήρθε τρίτη σέ 
άριθμό καλλιτεχνικών βραβείων, συναγω- 
νιζόμενη μέ χώρες πού παρέχουν κάθε υ
λικό μέσο καί διευκόλυνση στούς νέους 
τους. Φυσικά δέ θέλουμε να προβάλλουμε 
τά βραβεία αύτά σάν ύπέρτατες αίσθητι- 
κές τοποθετήσεις. ‘Αποτελούν όμως ένα 
δείκτη, καί μάλιστα διεθνούς έπιπέδου, του 
καλλιτεχνικού δυναμικού τής νεότερης γε 
νιάς, Ό  Κλουβάτος, ό θοδωράκης, ό Ά ρ- 
γυράκης, ό Κακογιάννης ε ί ν α ι  καλλιτε
χνικές δυνάμεις. Κι όχι μόνο αύτοί. "Ας 
έντείνουμε. λοιπόν τις προσπάθειές μας γιά 
τήν άναπτυξη τής νεότερης γενιάς τών καλ
λιτεχνών μας. Είναι έπιτακτικότερο παρά 
ποτέ σήμερα πού τό κράτος —πρόσψατο 
παράδειγμα ή στάση του άντίκρυ στό φε
στιβάλ— όλο καί περισσότερο άρνιέται στή 
νεολαία τό δικαίωμα νά υπάρξει.

ΤΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ» ΒΙΒΛΙΑ ΤΙΙΣ ΤΣιΕ-
ΠΙΙΣ
"Οσο κι άν έχει άναπτυχθεΐ τά τελευ

ταία χρόνια ή έκ δοτική κίνηση, παραμένει 
πάντα έντονη ή άνάγκη μιάς σοβαρής 
προοπάθ» ιας πού θά δώσει στόν κόσμο 
φτηνό καί καλό βιβλίο, όπως όρισμένες 
«έκδόσεις τής τσέπης» στό έξωτερικό. Μιά 
τέτοια προσπάθεια θέλησε νά μάς πείσει 
ότι άνέλαβε ένας έκδοτικός οίκος — ό ί
διος πού πρωτόφι f>ε στή χώρα μας τή μά
στιγα τών «Κλασικών εικονογραφημένων». 
‘Ωστόσο άπ* τήν άναγγελία των έκδόσεων 
κι άπ’ τά πρώτα βιβλία πού κυκλοφόρη
σαν -  όλα άμερικάνικα, λογοτεχνικά ά- 
οήμαντα (έξω άπ’ τά «Φύλλα Χλόης» καί 
προπαγανδιστικά τού άμερικάνικου τρό
που ζωής φάνηκε πώς τά «έλληνικά» 
pocket - book» αποβλέπουν στήν άμερι- 
κανοποίηοη τού άναγνωστικού μας κοινού. 
Έ .  όχι λοιπόν. Τό άναγνωστικό μας κοι
νό δέν είναι τόσο άφιλές, όσο νόμισαν οί 
έν λόγφ  έκδότες. ‘Όσο γ ιά  τήν άνάγκη 
τού φτηνού καί καλού βιβλίου, αύτή πάν
τα παραμένει άνικανοποίητη.

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

Πήραμε μιά πρόσκληση άπό τό Αιγά
λεω. Τήν ύπογραψε ι ή «έρανική έπιτροπή 
άνεγέρσεως διδακτηρίου Γυμνασίου ΛΙγά- 
λ»ω» καί ή Σχολική Εφορία. Πληροφο
ρούμαστε πώς καί Σχολική ‘Εφορία Πευ- 
κακίων (Ε ' Γυμνασίου), ένεργεΐ κι αύτή 
έρανο γ ιά  τόν ίδιο σκοπό. Τό ίδιο γίνεται 
καί ατού Ζωγράφου καί άσφαλώς καί σέ 
πολλές άλλες περιοχές. Δέ μπορεί παρά 
νά προ καλούν συγκίνηση αύτές οί πρωτο

βουλίες, πού δείχνουν τόν καϋμό τού 
λληνικοΰ λαού, γ ιά  τή μόρφωση τών π ·  
διών του. Μά προ καλούν καί αφάνταΑ 
θλίψη, θλίψη γ ιά  ένα κράτος πού δείχν 
ται έχθρικό ή έστω άδιάφορο μπροστά 
αύτόν τόν καϋμό. Ή  Ιδιωτική πρωτοβου) 
έφτιαχνε σχολειά στά χρόνια τής τουρι 
κρατίας, όταν ό ξένος δυνάστης μισοι 
τή μόρφωση τών σκλάβων. Να φτιά) 
όμως καί σήμερα; “Η μήπως έχουμε κι 
πάλι κάποιαν, άλλου είδους τουρκοκ) 
τία; Γιατί ή τελευταία έξέλιξη των σ; 
σεών μας μέ τή «σύμμαχο» Τουρκία, κ< 
τέτοιο άφίνει νά διαφαίνεται.

Ο «ΔΙΓΕΝΗΣ»

Γιά τό άνέβασμα τού «Διγενή» γρά< 
καν πολλά. Ε κτός άπό τούς έξαλλί 
αρκε τοί άλλοι μίλησαν νιά  έ!λλε ιψη θε] 
τρικότητας τού έργου *Η ποιητική, ώο^ 
σο, άξια τού κειμένου, πού κανένας 
τόλμησε νά άμφισβητΛαει, ό τρόπος 1 
πα{>ακολουθεΐ την παράσταση τό κοινό 
οί άντιδράσεις του, δείχνουν ότι ένα 
τοιο έργο, όχι μόνον είναι τιμή γιά 
δραματουργία, άλλά καί ή παράς 
του άπό σκηνής, άποτελεΐ μεγαλύτερη 
θετικότερη προσφορά, άπό ένα, άρτι<_ 
σως θιατρικα, άλλά κακό ή καί μέη 
έστω, άπό λογοτεχνική άποψη, έργο, 
τή σκέψη αύτή δέν μπορεί κανείς νά 
όμολογήσει ότι ή παράσταση τής τρ 
δίας αυτής τού Σικελιανοΰ, είναι κα> 
τεχνικό γεγονός πρώτου μεγέθους καί 
ριος παράγοντας αύτού τού γεγονότί 
πήρξε ό ένθουσιασμός, τό θάρρος, < 
και ή ύψηλή καλλιτεχνική άντίληψη 
θιασάρχη τού Εθνικού Κήπου κ. Nil 
Χατζίσκου.

Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

Τό άνέβασμα όμως τού «Διγενή» 
θυμίζει καί κάτι άλλο. Είναι άμέτρη,τε 
φορές πού έχουν ζητηθεί εύθύνες άπό 
καλλιτέχνες γιά τό τί κάνουν, άλλά 
μιά σχεδόν δέ ζητήθηκαν άπ* τό κ 
‘Απέναντι στό κοινό όλοι κρατάμε ( 
θως μιά λιγωμένη στάση λατρείας. ~Ετϊ 
φιλισταϊκότατα — τό άπαλλάσουμε 
κάθε ευθύνη καί τό μεταβάλλουμε σέ ( 
συλλογικό είδωλο πού μόνο θυμιάματα \ 
ταιριάζουν. *Έ, λοιπόν όχι. Αυτός α  
λισταΐσμός πρέπει νά λείψει. "Αν β λ ί  
με μόνο τίς αίτίες πού έχουν κατ» @dosj 
κοινό καί δέν τού άναγνωρίζουμε κι 
ευθύνη — ούτε τήν έλάχιστη — είναι 
τό εύνουχίζουμε. Διότι έτσι τού άρνιί 
στε κάθε δυνατότητα αύτοσυνείδησης 
αύτενεργειας Γιατί όλα αύτά τά θύμκ 
άνέβασμα τού * Διγενή»; Μά άπλούστ 
γιατί στήν περίπτωση αύτή τό κοινό 
έκανε τό καθήκον του. Δέν πήγε στό 
ατρο όπως έπρεπε νά πάει. Πρός θεού! 
άρχίσουν οί όποιοι ύμνητές του νά
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άραδιάζουν πάλι τούς λόγους τής καθυ
στέρησής του’ τιζ εύΘΟνί:-ς τών διανοουμέ
νων' κτλ. Τα ξέρουμε δλα πολύ καλά. 
Μήπως δμως αυτά τό απαλλάσσουν όλό- 
τελα από την ευθύνη του;

ΠΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ
ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ
Ή είδηση γ ιά  τήν έναρξη νέων διαπρα

γματεύσεων μέ σκοπό τή διευκόλυνση των 
■πνευματικών καί καλλιτεχνικών άνταλλα- 
γών'μέ τή Ρουμανία, δέ μπορεί παρά νά 
προξενεί εύχαρίστηση, σ’ δλους εκείνους 
πού ένδιαφέρονται τόσο γ ιά  τή σύσψιξη 
των σχέσεων μέ τις γειτονικές μας χώρες, 
οσο καί γ ιά  τήν προβολή τής πολιτιστικής 
φυσιογνωμίας τού τόπου μας στο έξωτερι- 
κό.

€Η άρχή πρόκειται νά γίνει στήν ’Αθήνα 
μέ τήν παράσταση του έργου του Καρα- 
τζιάλε «“Ενα γράμμα πού χάθηκε», ένα 
έργο δοκιμασμένης άξίας πού έχει μετα
φραστεί σέ πολλές γλώσσες. Δυστυχώς 
άναφέρεται δτι άπό ελληνικής πλευράς 
δεν έχουν άκόμα ρυθμιστεί οί προϋποθέ
σεις γιά  τό άνέβασμά του. Άφοϋ δμως εί
ναι γενικά παραδεκτό δτι οί τεχνικές αν
ταλλαγές μέ τά πνευματικά δημιουργή
ματα τών άλλων λαών έ'χουν ευεργετικό
τατη έπίδραση πάνω οτήν ανάπτυξη τοΰ 
πολιτισμού μας, πρέπει νά καταβληθεί κά
θε προσπάθεια δχι απλώς γ ιά  νά άνεβαστεΐ 
τό έργο τοϋ Καρατζιάλε, άλλά καί νά 
έπεκταθοϋν οί άνταλλαγές αυτές σ' δλους 
τούς τομείς τής πολιτιστικής ζωής καί μέ 
δλες τις χώρες.
ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟ

ΚΤΗΣΙΑΣ
Ή ρύθμιση τοΰ ζητήματος τής πνευμα

τικής Ιδιοκτησίας είναι ένα θέμα πού θά 
έπρεπε νά έχει άντιμετωπιστεΐ άπό καιρό. 
Οί σχετικές νομοθετικές διατάξεις βρί
σκονται σκόρπιες μέσα σέ διάφορα νομο- 
θετήματα καί άπό πολλές πλευρές είναι 
ύλότελα ξεπερασμένες. Κατά συνέπεια, ή 
άπό μέρους του υπουργού τής Δικαιοσύ
νες σύσταση έπιτροπής γ ιά  τήν περισυλλο
γή, κωδικοποίηση καί προσαρμογή τών 
διατάξεων αύτων στις σύγχρονες άπαιτή- 
οεις είναι ένα μέτρο πού άπό καιρό έπρε- 
πε νά ’χει γίνει. Νά έλπίσουμε πώς έπί 
τέλους το κράτος θά άποφασίσει νά κάνει 
καί κάτι γ ιά  τούς συγγραφείς πού βρί
σκονται άπό παντού έγκαταλελειμμένοι 
στην τύχη τους;

Κ* ΕΔΩ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΙ ;

Ασφαλώς, θέλουμε πολύ νά πίστεύου 
με οτι τό ζήτημα θά άντιμετωπιστεΐ μέ δ 
λτ· τή σοβαρότητα πού άπαιτεϊται. ’Ά λλω  
°V  ή συμμετοχή στήν έπιτροπή διακεκρι 
}icV(ov νομομαθών καθώς καί τών κ. κ 

φατη Μυριβήλη καί Γ. Άσημακόπουλοι

σάν έκπροσώπων τής ’Εθνικής Ε τα ιρ ία ς 
‘Ελλήνων Λογοτεχνών καί τής Ε τα ιρ ία ς 
θεατρικώ ν Συγγραφέω ν, μπορεί νά θεω
ρηθεί σάν έχέγγυο προς τήν κατεύθυνση 
αυτή.

Έ ν  τούτοις δέν μπορεί νά παραβλέψει 
κανείς τό γεγονός δτι κατά τή σύσταση- 
τής έπιτροπής άγνοήθηκαν μ" όλότελα ά- 
νοίκειο τρόπο τά άλλα λογοτεχνικά σω
ματεία. Ή  συμπεριφορά αύτή του κ. ύ- 
πουργοΟ, ό όποιος φέρει καί τήν ευθύνη, 
δέν δείχνει απλώς έλλειψη τάκτ άπέναντι 
σέ πνευματικά σωματεία μέ μεγάλη πα
ράδοση καί άναμφισβητητο κύρος δπως 
είναι ή Ε τα ιρ ία  Ελλήνω ν Λογοτοχνών, 
άλλά δημιουργεί εύλογους φόβους γ ιά  Γό 
άποτέλεσμα τής προσπάθειας. Νομίζουυε 
πώς τόσο ό κ. ύπουρ,ός όσο καί τά  ά λ
λα μέλη τής έπιτροπής θά άντιληψθουν 
δτι οί μονομερείς προσπάθειες σέ τέτοιες 
περιπτώσεις δέν όδηγοϋν ποτέ σέ καρπο
φόρα άποτελέσματα καί θά φροντίσου, νά 
γίνει ή έπανόρθωση. "Αλλωστε δέν είναι 
διόλου αργά.

ΠΛΑΤΥΤΕΡΗ ΚΑΙ ΟΥ ΣΙΑ ΣΤΙ ΚΗ ΣΥΜ
ΜΕΤΟΧΗ ΣΤΉ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
’Οπωσδήποτε, τό θέμα τής ρύθμισης τών 

διατάξεων αυτών, άν πρόκειται, επανα
λαμβάνουμε νά άντιμετωπιστεΐ μέ σοβαρό
τητα, είναι τόσο περίπλοκο καί άκανθώ- 
δες, ώστε ή συμμετοχή έκπροσώπων άπ' 
ολα τά πνευματικά σωματεία, είναι άπα- 
ραίτητη άλλά δχι καί άπολύτως έπαρκής 
προϋπόθεση. 'Υπάρχουν ζητήματα, δπως 
λ, χ. ό καθορισμός του ποσοστού 20% έπί 
τής τιμής του βιβλίου σάν κατώτατου ο 
ρίου άμοιβής του συγγραφέα, είτε ή τα 
κτοποίηση, του ζητήματος τών δικαιωμά
τω ν τών κληρονόμων, (έτσι πού καί αυτοί 
νά προστατεύονται άλλά καί τά έργα, πού 
άποτελουν άναπαλλοτρίωτο πλούτο όλό- 
κληρου του έθνους, νά μή μένουν κλειδω
μένα στο συρτάρι) γ ιά  τά όποια είναι ά 
πολύτως άπαραίτητη μιά πλατύτερη καί 
ουσιαστική συζήτηση ρέ συμμετοχή συγ
γραφέων, έκδοτών, και άλλων ένδιαφερο- 
μένων.

Φυσικά είναι άδύνατο νά πάρουν όλοι 
αυτοί μέρος στήν έπιτροπή. 'Επιβάλλεται 
όρως νά ύποβληβοΰν σχετικά υπομνήματα 
των πνευματικών σωματείων (υστέρα άπό 
έκτακτες γενικές συνελεύσεις) καθώς καί 
νά γίνουν άνοιχτές συζητήσεις στον τύπο 
όπου ν’ άκουστοΰν δλες οί απόψεις γιά  
τό κάθε συγκεκριμένο σημείο του όλου 
ζητήματος. Μονάχα έτσι ή έπιτροπή θά 
μπορέσει, μελετώντας τά ύπομνήματα καί 
τις συζητήσεις νά έχει μιά πλήρως έπο- 
πτική εικόνα του πράγματος καί νά δύ
σει τις καλύτερες λύσεις. Ή  «Ε. Τ. πρό
θυμη νά βοηθήσει πρός τήν κατεύθυνση 
αύτή, θά φιλοξενήσει εύχαρίστως στίς στή
λες της κάθε σχετική γνώμη,, διατυπωμένη 
μέ τήν άπαιτουμενη σοβαρότητα.
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ΠΝΕΥΜΑΤ ΙΚΗ -ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ 
Κ ΙΝ Η Σ Η  ΤΟΥ ΜΗΝΑ

Τό φεστιβάλ σε πλήρη εξέλιξη: Τά τελευταία ελληνικά έργα διώχνονται 
από την πίσω πόρτα. — Ανό ξένες ορχήστρες, ένα μπαλέτο και μιά εΐ- 
κοσάδα καλλιτέχνες. 'Ατυχήματα καί δικαστικοί κλητήρες. — 01 κώ
δικες ηθικής των μικροαστών και των «πριμαντονών». — Ό  «Προμη
θείς» μπροστά σέ 5 αναλόγια. — «Διγενής» καί... προσωπολατρεία. — 
Μερικές συζητήσεις. — Κι ένα αναπάντεχο ελληνικέ) ρεκόρ: Πρώτοι στο 
ποσοστό λογοτεχνικών βιβλίων. — Γιατί δεν καταργεΐται ή φορολογία

τον θεάτρου;

Ό  Αύγουστος είναι 6 μήνας του Φεστι
βάλ. ‘Ωστόσο, άν ήθελε κανείς νά αποτι- 
μήσει ουσιαστικά τά γεγονότα, είναι υπο
χρεωμένος νά πει δτι τό φεστιβάλ δέν έ
βαλε. τήν σφραγίδα του στήν καλλιτεχνι
κή ζωή τοΟ καλοκαιριοΰ. Ή  κοσμική ζωή 
ένοιαψερει βέβαια, άλλά δέν είναι της ει
δικότητάς μας.

■Απεναντίας, ή, έλεύθερη καλλιτεχνική 
πρωτοβουλία, παρά τΙς άφάνταστες δυσκο
λίες πού άντιυετωπίζει, πρόσφερε άλλη μιά 
φορά κάτι αξιόλογο: Τό «Διγενή», πού 
μπορεί νά χαρακτηριστεί τό μεγαλύτερο 
θεατρικό γεγονός των τελευταίων χρόνων.

Ή  κίνηση των γραμμάτων δέν παρου 
σιάζει τίποτα άξιομνημόνευτο, άν έξαιρέ 
σει κανείς τις περιοδικές έκδόσεις. Έλλη 
νικά βιβλία δέν φάνηκαν, οί διαλέξεις στα 
υάτησαν, οί συζητήσεις περιορισμένες στό 
ελάχιστο. Ά λλά  ας ρίξουμε πρώτα μιά 
ματιά στό φεστιβάλ.

ΕΛΑ! WN I ΚΟΤΗΤΑ ΜΗΔΕΝ . . .

Καί μόνο τό γεγονός δτι ή όργάνωση 
του φεστιβάλ 'Αθηνών έχει άνατεθεΐ κυ
ρίως στόν ’Οργανισμό Ί ουρισμου φτάνει 
γ ιά  νά προσδιορίσει τόν χαρακτήρα του: 
Φεστιβάλ τουριστικό. Ά λλά καί σάν τέτοιο 
ακόμα — ένα φεστιβάλ π ρ έ π ε ι  νά εί
ναι κ α ί  τουριστικό πάσχει άπό δυο 
βασικότατες άντινομίες. Πρώτον δτι ό έλ- 
ληνικός τουριομός κατά παράδοξο τρόπο 
ένδιαφέρεται άποκλειστικά γ ιά  τούς ξέ
νους —τί κάνει πρακτικά γιά  νά τούς 
προσελκύσει είναι άλλο ζήτημα -  καί δέν 
δίνει πεντάρα γ ιά  τούς 'Έλληνες. Καί δεύ
τερο, γ ιά  νά προσελκύσει τουρίστες π ι
στεύει δτι πρέπει νά τούς δείξει σ’ ένα φε
στιβάλ τά δικά τους έργα, τούς δικούς 
τους καλλιτέχνες, τό δικό τους πολιτισμό: 
"Ενα τουριστικό φεστιβάλ λοιπόν μέ τέ
τοιες ...άντιτουριστικές άρχές είναι προ

καταβολικά καταδικασμένο σέ άποτυχίι
Στό θέμα του χαρακτήρα του φεστιβάΐ 

τής έλλειψης δηλαδή έλληνικότητας, ποί 
λά έχουν γραφτεί καί ή πρόσφατη άκό 
έρευνα πού έκανε ή «’Επιθεώρηση Γέχν 
άπόδειξε δτι όλόκληρος ό πνευματικι 
καί καλλιτεχνικός κόσμος καταδικάζει 
μορφή πού δίνεται στό φεστιβάλ καί π| 
τείνει περίφημες Ιδέες πού θά έδιναν 
ένα φεστιβάλ έλληνικότητα, λαϊκότητα κ< 
ουσία χωρίς νά έχανε σέ τίποτα ή αί< 
τική ποιότητα τών έκδηλώσεων άπενι 
τίας μάλιστα.

ΟΙ κ. κ. όργανωτές του φεστιβάλ φι 
κά, δέν ένδιαφέρονται γιά  τις άπόψεις τ< 
πνευματικού κοσμου. Πολύ περισοότε^ 
δέν νοιάστηκαν γ ιά  τόν έλληνικό λαό π< 
τόν άπέκλεισαν άπό τό φεστιβάλ, όχι 
νο μέ τό περιεχόμενο πού έδωσαν σ’ 
τό, άλλά καί μέ τις τιμές τών είσιτηρίι 
ένας έργαζόμενος γιά  νά παρακολουθήι 
μιά έστω έκδήλωση στό ’Ωδείο Ήρώ" 
πρέπει νά πληρώσει άπό ένα μεροκαμι 
μέχρι ένα βδομαδιάτικο!

Στό πρόγραμμα του φεστιβάλ Άθη\ 
1957 δέν κρίθηκε άξιο νά περιληφθεί κι 
νένα άπαικτο έλληνικό έργο, μουσικό] 
λογοτεχνικό —έστω καί άπό τό άρχι 
δραματολόγιο—, κανένα έργο νέου *ΈΠ 
να δημιουργού, κανένα σύγχρονο θεατ( 
κό ή μελοδραματικό έλληνικό έργο, κ< 
να ελληνικό ελεύθερο καλλιτεχνικό 
κρότημα. Ή ελληνική καλλιτεχνική 
μιουργία άντιπροσωπεύεται άπό τρία 
φωνικά έργα παλιών συνθετών πού θά 
ποτελέσουν μέρος του προγράμματος 
Κρατικής ’Ορχήστρας σέ τρεις έμφανίι 
της. Κι αυτά ό θεός ξέρει πώς μπήκι

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΛΗΤΗΡΕΣ ΚΑΤΑ
ΣΤΙΒΑΛ

Αντίθετα, άλλα έλληνικά έργα πού I
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ναν μπει γ ι ά  τ ά  μ ά τ ι α ,  τά  ξεπόρ
τισαν άπό τήν πίσω πόρτα οί φωστήρες 
του φεστιδάλ, που θά έλεγε κανείς ότι 
έχουν προηγούμενα μέ τήν έλληνική τέ
χνη. Ό  έμπαιγμός των ‘Ελλήνων συνθετών 
από τούς «φεστιβαλοποιούς» είχε άποτέλε- 
σαα νά ξεσηκωθούν διαμαρτυρίες, ακόμα 
καί νά δημιουργηθουν αντιδικίες πού τρα
βούν πρός τήν όδό Σανταρόζα. Ό  συνθέ
της Πέτρος Πετρίδης ζήτησε κιόλας μέ έ- 
ξώδικη πρόσκληση άπό τον ’Οργανισμό 
Τουρισμού καί τήν Ε πιτροπή του φεστιβάλ 
νά του καταβληθεί αποζημίωση γ ιά  τήν 
ματαίωση τού άνεβάσματος τού όρατορίου 
του «’Απόστολος Παύλος» στα πλαίσια τού 
φεστιβάλ, πράγμα πού τού προξένησε η
θική καί υλική ζημία.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΤΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

Α κόμα πιο βοερή είναι ή περίπτωση 
τού «Γέρου τού Μωρία». Τό έργο αύτό 
τού Σπόρου Μελά είχε αναγγείλει τήν τε
λευταία στιγμή τό φεστιβάλ ότι θά παι
ζόταν στο Παναθηναϊκό Στάδιο, σέ λαϊκή 
πανηγυρική παράσταση στίς 4 — 10 Σ ε 
πτεμβρίου. ’Έ τσ ι τό φεστιβάλ έδειχνε τις 
άγαθές του προθέσεις: νά καί μιά λαϊκή 
παράσταση, νά κ’ ένα έργο μέ έλληνικό- 
τητα, σύγχρονο, έθνικό, άπό ελεύθερο 
θίασο.

Στήν πραγματικότητα, ποτέ δέν σκέφτη- 
κε σοβαρά τό φεστιβάλ νά πραγματοποι
ήσει τήν παράσταση αυτή. Δ ιαπραγματεύ
τηκε άνόρεχτα, σά νά έκανε άγγαρεία,^ μέ 
δύο πολυμελείς θιάσους, του Κατράκη 
και Ύθί' Χατζίσκου καί τελικά κατέληξε 
σέ συμφωνία μέ τον δεύτερο. Τό πράγμα 
γράφτηκε οτίς εφημερίδες, μιά πέννα πού 
θά μπορούσε νά χύσει πολύ φαρμάκι λ. χ. 
στήν υπόθεση Καλλας, μπλοκαρίστηκε, ό 
θίασος Χατζίσκου μέ σκηνοθέτη τό Δημή- 
τρη Μυράτ πήραν τό ζήτημα οτά σοβαρά, 
έκαναν τούς λογαριασμούς τους, έβαλαν 
μπροστά τις προετοιμασίες.

’Αλλά καί τό φεστιβάλ δεν καθόταν μέ 
σταυρωμένα χέρια στό μεταξύ: “Εψαχνε 
νά βρει δικαιολογία γ ια  νά ματαιώσει τό 
άνέβασμα τού έργου. Τί δουλειά είχαν τώ 
ρα οί ψουστανέλλες, οί λαϊκότητες καί οί 
πατριωτισμοί σ’ ένα καθώς πρέπει φεστι
βάλ... Δικαιολογία όμως δέν βρισκόταν, 
ό θίασος, ό σκηνοθέτης, περιόρισαν τις 
άπαιτήσεις τους στό ελάχιστο. Δέν υπήρχε 
μια περίπτωση, ας πούμε, σάν τής Λυρι
κής Σκηνής, πού τό φεστιβάλ τής φόρτω
σε^ δλες του τις αμαρτίες. Μιά καί δέν 
ύπήρχε λοιπόν επιχείρημα, κατασκευάστη
κε ένα: Τό Σωματείο Ηθοποιών έκανε 
ένα τηλεγράφημα στήν κυβέρνηση καί πα 
ραπονιόταν ότι τά  ξένα μεγάλα συγκρο
τήματα (Τσίρκο Μόσχας — ’Αμερικανικές 
παγοδρομίες), όπως καί τό φεστιβάλ, κό
βουν τή δουλειά του έλευθέρου θεάτρου 
■πού «διέρχεται κίνδυνον άφανισμου». Δέν 
ζητούσαν οί ηθοποιοί νά μήν έρχονται ξέ

να καλλιτεχνικά συγκροτήματα ούτε, πολύ 
περισσότερο, νά καταργηθεΐ τό φεστιβάλ. 
Αύτό τό ξεκαθάριζαν. Ζητούσαν άλάφρω- 
μα του έλευθέρου θεάτρου άπό τήν κατα- 
θλιπτική φορολογία.

Οί άνθρωποι όμως του φεστιβάλ αρ
πάχτηκαν άπό τήν ενέργεια αυτή τού Σ ω 
ματείου Ηθοποιών γ ιά  νά δώσουν άλλη 
μιά καρπαζιά στό έλεύθερο θέατρο καί 
στην έλληνική θεατρική παραγω γή. Τήν 
ήμερα πού ό Μυράτ μέ τό θίασο Χατζί
σκου άρχιζαν πρόβες τού έργου τού Μελά, 
παρουσιάστηκε άρμόδιος τού φεστιβάλ, 
διέκοψε τήν πρόβα καί τούς είπε ότι τό 
άνέβασμα τού έργου ματαιώνεται γ ιά  νά... 
σωθεί άπό τον άφανισμό τό έλεύθερο θέ
ατρο !

Φυσικά, μιά τέτοια χοντροκοπιά άρνή- 
θηκαν νά τήν πιστέψουν άκόμα καί τά... 
άλογα  πού θά έπαιρναν μέρος στήν παρά
σταση, τά  όποια καί ύποβάλουν πρός τά 
έλλογα όντα τού φεστιβάλ τά  άκόλουθα 
έρωτήυατα:

1) Ό  θίασος Χατζίσκου καί ό Μυράτ 
δέν είναι ελεύθερο θέατρο, καί μάλιστα 
«έλεύθερο» άκόμα καί νά καταλήξει στήν 
«Καλλιθέα» γ ιά  χρέη;

2) Μήπως όμως ό θίασος Χατζίσκου, ό 
Μυράτ καί ό Μελάς είναι ξένο συγκρότη
μα καί δέν τό είχαμε άντιληφθεΐ;

3) Γιατί τό φεστιβάλ, άφού συγκινήθηκε 
τόσο άπό τήν έκκληση τού έλευθέρου θε
άτρου, δέν σκέφτηκε νά... αύτοκαταργη- 
θεΐ, άλλά καταργεί μόνο ένα μέρος του, 
τό μόνο μέρος πού είχε άνατεθεΐ άκριβώς 
στό έλεύθερο θέατρο;

4) Γιατί τό φεστιβάλ, άφου είναι τόσο... 
φιλάλληλο, δέν παραιτεΐται άπό τά  προ
νόμια τής άτέλειας, της δωρεάν ρεκλάμας, 
τής φορολογικής άτέλειας, τής δωρεάν 
χρησιμοποίησης τού κρατικού μηχανισμού 
καί τού μηχανισμού τού Τουρισμού, πού 
άποτελούν στοιχεία άθέμίτου συναγωνι
σμού πρός τό έλεύθερο θέατρο;

5) Γ ιατί τό φεστιβάλ, άφού ένδιαφέρεται 
γ ιά  τούς ήθοποιούς, άρνήθηκε νά πληρώ
νει έκτακτα τούς καλλιτέχνες τής Λυρικής 
Σκηνής;

καί 6) Γ ιατί τό φεστιβάλ δέν έλ'διαφέρε- 
ται γ ιά  τίποτ’ άλλο, παρά πώς 6ά φέρει 
στήν ‘Ελλάδα ξένα συγκροτήματα καί 
καλλιτέχνες, όσο - όσο μάλιστα καί δέν 
ζητάει τή συμβολή τού έλευθέρου θεάτρου 
καί τών ντόπιων καλλιτεχνών;

Έ πιμείναμε στήν περίπτωση αυτή γιατί 
είναι χαρακτηριστική. ’Έ τσ ι άντιμετωπϊ- 
ζουν οί οργανωτές τού φεστιβάλ τό έλλη- 
νικό θέατρο. ’Αντί γ ιά  βοήθεια, έμπαι- 
γμός.

. . .ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Κοντά στ* άλλα τό φεστιβάλ ‘Αθηνών 
παρ’ ολίγο νά προκαλέσει... έμφύλιο πόλε
μο. Τό ζήτημα Κόλλας έγινε τό θέμα τής 
ήμέρας, δίχασε τόν τύπο (φυσικά οί περισ-



σότερες εφημερίδες ήταν κατά του φεστι
βάλ), τούς καλλιτέχνες καί, ώς ένα 
σημείο, τήν κοινή γνώμη. Δεν πρόκειται 
να έπαναλάβουμε έδώ όσα γράφτηκαν 
γ ιά  τήν αμοιβή των 9.000 δολλαρίων πού 
συμφώνησε τό φεστιβάλ νά πληρώσει τήν 
Καλλας. Γεγονός πάντως είναι δτι ή ’Ορ
γανωτική 'Επιτροπή καί ό υπουργός Προ
εδρίας κ. Τσάτσος με όσα είπαν δέν έδι- 
καιολόγησαν τό πράγμα. Γιατί ή Κάλλας 
μπορεί νά πήρε 10 χιλιάδες δολλάρια γ ιά  
ένα ρεσιτάλ της στην ’Αμερική, άλλά τά 
πήρε άπό μιά ιδιωτική όργάνωση, πού δ- 
πως μαρτύρισε ή ίδια ή Κάλλας έδινε φι
λανθρωπική γιορτή σε θέατρο 4.000 θέ
σεων μέ είσιτήρια 20 δολλάρια (750 δρχ.). 
Ποτέ όμως, άπό κανένα λυρικό θέατρο ή 

εστιδαλ δέν έχει πάρει περισσότερα άπό 
.500 δολλάρια. Δικαίωμά της βέβαια νά 

θέλει νά ανεβάσει τό «κασέ» της, έστω καί 
αρχίζοντας άπό τή φτωχή πατρίδα της, 
άλλά όχι καί δικαίωμα των όργανωτών 
του φεστιβάλ νά παίξουν τό ρόλο «άβαν- 
ταδόρων» μέ χρήματα του Δημοσίου, ό
ταν μάλιστα στο Λονδίνο βγάζουν δίσκο 
έπαιτείας άνάμεαα στούς "Ελληνες εφο
πλιστές γ ιά  νά καλύψουν τά έλλείματα 
του φεστιβάλ.

Υπάρχει δέβαια καί ένα προσωπικό ή- 
θικό θέμα Κάλλας, πού έγινε —κακώς— 
τό κέντρο του ζητήματος. Ή  διάσημη ύψί- 

ωνος έγινε στόχος δημοσιογραφικών έπι- 
έσεων, σατιρίστηκε καί κατηγορήθηκε 

γ ιά  φιλοχρηματία, έλλειψη πατριωτισμού, 
άστοργία, ελλειψη σεμνότητας κλπ. καί, 
φαίνεται, τά στοιχεία δέν έλειψαν γ ιά  μιά 
τέτοια καμπάνια.

Ή ίδια —μέ τή βοήθεια καί κακών συμ
βούλων τροφοδότησε τις έπιθέσεις εναν
τίον της, προκαλώντας μέ τήν υπεροπτική 
της στάση μιά μερίδα του τόπου καί φυ
σικά, τής κοινής γνώμης πού άντιπροσω- 
πεύει.

Τό άποτέλεσμα ήταν νά ματαιωθεί ή 
πρώτη συναυλία τής Κάλλας, γιατί ή πε
ρίφημη πριμαντόνα, επηρεασμένη άπό τις 
επικρίσεις έναντίον της καί άπό τό φόβο 
—πού ένίσχυαν καί μερικές πληροφορίες— 
δτι θά όποδοκιμαστεΐ, άρνήθηκε νά τρα
γουδήσει, μέ τήν πρόφαση ξαφνικής βρα
χνάδας. Ή  επίσημη έναρξη του φεστιβάλ 
άναβλήθηκε 45 λεπτά πριν άρχίσει. ΟΙ 
έπικρίσεις φούντωσαν, ή Κάλλας έγινε 
πρωτοσέλιδο άνάγνωσμα όλων σχεδόν των 
εφημερίδων. Τό φεστιβάλ ρεζιλεύτηκε.

ΜΙΚΡΟΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΚΩ
Δ Ι Κ Α Σ . . .  ΠΡΙΜΑΝΤΟΝΩΝ

Οί οργανωτές του φεστιβάλ, μεταθέ
τοντας ευχαρίστως τις δικές τους ευθύνες 
στήν πριμαντόνα, τήν υπεράσπιζαν άντί νά 
άπολογοϋνται. Τό ίδιο έκαμαν και διάφο
ροι αυτόκλητοι... θεωρητικοί. Τί σχέση έ
χει —είπαν αυτοί οί τελευταίοι— ή ιδιωτι
κή ζωή τού καλλιτέχνη μέ τά δημόσια

πράγματα; Τί μάς ενδιαφέρει άν ή πρώ
τη φωνή του κόσμου είναι καλή κόρη, κα
λή συνάδελφος, καλή Έλληνίδα άκόμα, άν 
είναι φιλάνθρωπη η σκληρή; Ά πό πότε 
οί καλλιτεχνικές άςίες κρίνονται μέ τον 
κώδικα τής... μικροαστικής ήθικής;

Είμαστε πάλι μπροστά σέ μιά περιστα- 
σιακή, άντιπαιδαγωγικότατη καί χυδαία 
προβολή τών γνωστών θεωριών γ ιά  τό ή- 
θικό άνεξελεγκτο τής μεγαλοφυΐας, γ ιά  τά 
διαφορετικά ήθικά (αέτρα κρίσης των ξε
χωριστών άτόμων, τόν άμοραλισμό τής τέ
χνης κλπ.

Οί ρατέ κύριοι πού υποστήριξαν τις ι
δέες αυτές δέν έπληροφόρησαν τόν κό
σμο τί περιέχει ό ήθικός κώδικας τών ξε
χωριστών άτόμων, ό «κώδιξ τών πριμαντο
νών», δπως τόν ώνόμασε εύστοχα ό Μά
ριος Βάρβογλης, πού έρχεται νά άντικα- 
ταστήσει τόν... μικροαστικό ηθικό κώδι
κα, καί πού σύμφωνα μ’ αύτόν δλα επι
τρέπονται στις πριμαντόνες καί στούς ε
κλεκτούς.

ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ

Τό φεστιβάλ υστέρα άπό τό άτύχημα 
τής αναβολής τής μελοδραματικής βρα
διάς Κάλλας άρχισε μέ επανάληψη τής « Ι 
φιγένειας εν Αυλίδι», πού έπαναλήφθηκε 
άλλες δυο φορές, ώσπου νά τραγουδήσει 
ή Κάλλας. Τό δεύτερο αυτό άτύχημα του 

εστιβάλ οφείλεται στήν άπρονοησία τών 
ργανωτών του καί στήν πρόθεσή τους νά 

μήν υπάρχει καμμιά άξιόλογη έκδήλωση 
τού φεστιβάλ άνάμεσα στις δυο Ιμφανί- 
σεις τής Κάλλας, πού πρόδλεπε τό πρό
γραμμα.

Ακολούθησαν οί τρεις έμφανίσεις τού 
έξαιρετικού Μπαλέτου τής Κρατικής "Ο
περας του Βελιγραδιού, πού σημείωσε έπι- 
τυχία ιδιαίτερα στή «Λίμνη τών Κύκνων» 
τού Τσαΐκόφσκυ καί στήν «Άντρειωμένηχ*; 
του Μανώλη Καλομοίρη. Ά λλά  καί τό 
γιουγκοσλαβικό αυτό μπαλέτο τό έχουν 
δει οί Αθηναίοι σέ μεγάλη σειρά παρα
στάσεων πριν 5 χρόνια.

Οί εμφανίσεις τών καλλιτεχνών τής όπε
ρας τής Βιέννης στο «Μαγεμένο αύλό», 
μέ σύμπραξη τού "Ελληνα βαθύφωνου Νί
κου Μοσχονά, ήταν ή τρίτη αξιόλογη έκ- 
δήλ,ωση τού φεστιβάλ. Στήν περίπτωση ό
μως αυτή δέν πρόκειται παρά γ ιά  μικρό 
κλιμάκιο 17 καλλιτεχνών του βιενέζικου 
μελοδράματος, πού συμπληρώνεται άπό 
μικτή χορωδία καί ορχήστρα τού φεστι
βάλ. Σκηνοθέτης ό "Οττο Φρίτς και διευ
θυντής όρχήστρας οί Αυστριακοί άρχιμου- 
σικοί Ρούντολφ Μόραλντ (στις δυο πρώτες 
παραστάσεις) καί Μίκαελ Γκίλεν.

Όλόκλν,ηρα ξένα συγκροτήματα πού θά 
πάρουν μέρος στό φεστιβάλ είναι μόνο οί 
συμφωνικές ορχήστρες τής Βιέννης, στις 
23 καί 25 Αύγούστου και τής Μιννεαπό- 
λεως στις 7 καί 8 Σεπτεμβρίου. 'Έ νας 
ξένος μαέστρος, ό Κάρλ Μύνβ καί τρεΐς
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ξένοι σολίστ, ό Βίλχελμ Κέμπφ, πού είναι 
γνώριμος στό άθη-ναϊκο κοινό, ό Ζεράρ 
Πουλέ και ό Ί γ κ ό ρ  Μπεζρόντυ, συμπλη
ρώνουν την λίστα των ξένων όνομάτων του
φεστιβάλ.

Συμμετέχουν τέλος στό φεστιβάλ ή 
Κρατική όρχήστρα Αθηνών 4 συναυλίες 
— ή Συμφωνική Ό ρχήστρα  του El Ρ καί 
ή Λυρική Σκηνή στις 3 παραστάσεις του 
«Φιντέλιο». Οί επαναλήψεις των τρα γω 
διών «Ιφ ιγένεια  έν Λύλίδι», «'Εκάβη» καί 
«Μήδεια» του Ευριπίδη καί «Αντιγόνη» 
Ίου Σοφοκλή καί των κωμωδιών του ’Α
ριστοφάνη «Λυσιστράτη» καί «Έκκλησιά- 
ζουσες» παραγεμίζουν τά  κενά του φε- 
οτιβάλ.

Καί μιά άπλή ματιά στα προγράμματα 
των ευρωπαϊκών φεστιβάλ πού γίνονται 
τήν Ιδια έποχή, είναι άρκετή γ ιά  νά δια
πιστωθεί ή φτώχεια του δικού μας καί γ ιά  
νά έξηγηθεΐ τό γιατί τό άθηναϊκό φεστι
βάλ δεν τραβάει ούτε κάν ξένους τουρί
στες, παρά τις κρουαζιέρες πού έχουν 'ά  
νανγελθεΐ.

ΠΑΘΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

"Αλλο πα ρ ’ όλίγον πνευματικό γεγονός 
ήταν ή «σκηνική άπαγγελία» του «Προμη
θέα δεσμώτη», πού όργανώθηκε από δύο 
λογοτεχνικές όργανώσεις, μέ τήν σύμ
πραξη του Αμερικάνικου Εθνικού Θεά
τρου καί 'Ακαδημίας ( ΑΝΙ Α) .  Ό  Αισχύ
λος, οί άρχαϊοι θεοί καί οί Τιτάνες καί 
προπαντός οί θεατές δοκιμάστηκαν δεινά. 
Μιγαλύτερη γελοιοποίηση τής άρχαίας 
τραγωδίας, τών Δελφικών έορτών καί τής 
μνήμης του ‘ Αγγέλου Σικελιανού καί τής 
Εύας Πάλμερ, μέ τις ευλογίες ’Αμερικα
νικής Πρεσβείας καί έλληνικής κυβέρνη
σης, δέν θά μπορούσε νά διανοηθεΐ άνθρω
πος. Καί νά οκεφτεϊ κανείς ότι είχαν χυ
θεί τόννοι μελάνης έδώ καί δυό μήνες γι 
αύτή τήν έκδήλωση. Είναι δύσκολο νά 
έντοπίσει κανείς τις ευθύνες γ ιά  τό ανο
σιούργημα τής 8 Λύγούστου. Βέβαια, δεν 
είναι σωστό νά τά βάλει κανείς μέ τούς 
’Αμερικανούς ήθοποιούς, γιατί μέ ένα τα 
ξίδι στήν Ε λλά δα  δέν έγιναν τραγωδοί 
ούτε, πολύ περισσότερο μέ τή σεβάσμια 

Εντιθ Χάμιλτον, πού ή μετάφρασή της 
άλλωστε είναι καλή, λένε.

Φταίει ή άσυγχώρητη αφέλεια όρισμέ- 
νων πνευματικών μας ανθρώπων; μή
πως κάποια ευσυνείδητη τάση νά άποτοξι- 
νωθεΐ τό πνεύμα τών Δελφικών έορτών 
καί νά μεταβληθεΐ σέ... χολλυγουντιανό 
έρζάτς;

Οί  ̂ έξη Αμερικανοί ήθοποιοί καί ό 
Μπούρλος, μέ σάρκσκιν καί έξωμες τουα
λέτα ς διάβαζαν, όπως ήθελε καί όποτε 
ήθελε καθένας, όρθιοι μπροστά σέ άναλό- 
για  τό μέρος τους, ένώ στό βάθος, πάνω 
°  ,ς κόγχες τού αρχαίου θεάτρου, μερι- 
κοι χορευτές καί χορεύτριες μέ πλαστικές 
κινήσεις πότε - πότε ύποτίθεται ότι απέδι

δαν τίς εΙκόνες τής άθάνατης τραγωδίας, 
μέσα σέ μισκόταδο πού άπό καιρό σέ και
ρό τό διαπερνούσε κάποιος άδύναμος προ
βολέας.

Ό  Μπούρλος διάβαζε τό ρόλο τού Προ
μηθέα, κατά δική του μετάφραση σέ ήρωϊ- 
κό δεκαπεντασύλλαβο καί σέ γλώσσα μι- 
ξοβάρβαρη, ένώ οί ’Αμερικανοί τάλεγαν 
άπό τήν άγγλική  μετάφραση τής ’Έντιθ 
Χάμιλτον. Καί ή μουσική τού Ψάχου, 
γραμμένη πάνω στό ώραΐο κείμενο τού 
Γρυπάρη, πάλευε νά συγχρονισθεΐ μέ τά 
εγγλέζικα  καί προπαντός μέ τά έλληνι- 
κά Μπούρλου. Οί ’Αμερικανοί ήθοποιοί 
έκαναν τούς μυθικούς ήρωες νά κουβεν
τιάζουν σέ στύλ καουμπόϋκου φιλμ, ή 
Μπλάνς Γιούρκα —σέ χτυπητή δυσαρμο
νία μέ τούς άλλους έφτανε τήν διαπασών 
τής ρητορικής άπαγγελίας καί ό Μπούρ- 
λος διάβαζε μέ μονότονο στόμφο, πού θύ
μιζε σχολική γιορτούλα, χωρίς νά έχει ού
τε μιά στιγμή άληθινού πάθους. "Οσοι 
προσπάθησαν νά βροΰν μέσα σ’ όλα αυτά 
τήν παρουσία τού σκηνοθέτη Τζέημς "Ελ- 
λιοτ, δεν βρήκαν άλλο άπό τήν τοποθέτη
ση τών έπτά καρεκλών καί τών πέντε ά- 
ναλογίων, άπό τά όποια, πραγματικά, τό 
ένα~τού Προμηθέα ήταν λίγο πιο μπρο
στά... Κατά τά  άλλα, ό Προμηθέας, άν ά- 
κουγε άπό καμιά μεριά άίν δηλαδή έχει 
μάθει ά γγλ ικ ά  στό μεταξύ— θά μετάνιωνε 
φρικτά πού έφερε τή φωτιά στούς άνθρώ- 
πους κ’ έφτιαξαν καράβια νά πηγαινοέρ
χονται στην Αμερική χωρίς λόγο.

Ο · ΔΙΓΕΝΙΙΣ» ΚΑΙ ΟΙ ΒΑΤΡΑΧΟΙ

Ό  Σικι  λιανός όμως άποζημιώθηκε μέ 
τό άνέ.βαομα τού «Διγενή» άπό τό θίασο 
Χατζίσκου. "Ενας έλεύθερος θίασος, χω 
ρίς ένιοχύσεις καί προστασίες, πρόοφερε 
περισσότερα άπό όσα πολλοί μαζί μεγαλό 
υχημοι όργανιομοί, στήν πνευματική καί 
καλλιτεχνική κίνηση τού καλοκαιριού.

Ή ουσιαστική προσφορά του είναι βέ
βαια ότι φέρνει κοντά στό πλατύ κοινό 
τή μεγάλη λύρα τού Σικελιανού, ότι δί
νει ένα άκρόαμα καί θέαμα υψηλό, όπου 
ό λόγος καί τό πάθος, πάνε λαμπρά συν
ταιριασμένα, ότι κάνει ν’ άκούγονται στή 
γνήσια ποιητική γλώσσα τά σημερινά φλέ
γοντα αιτήματα τού άνθρώπου γ ιά  ειρήνη, 
δικαιοσύνη, λύτρωση άπό τό φόβο καί τή 
δουλική άνάγκη. ’Αλλά ή ιδιαίτερη πρα 
κτική αξία του ένθουσιασμού του Χατζί
σκου είναι ότι μέ τό τόλμημά του ν’ άνε- 
βάσει ένα πολυέξοδο καί όχι «έμπορικό» 
έργο, άπόδειξε, διαλύοντας τίς έπιφυλά- 
ξεις καί τών πιό συντηρητικών, ότι οί τρα 
γωδίες τού Σικελιανού στέκονται περίφη
μα στή σκηνή, συγκινούν καί δέν χάνουν 
τίποτα άπό τήν ποιητική του άξια.

Ποιά ήταν ή απήχηση; Γενικά ή στάση, 
τού τύπου, τής κριτικής, ήταν ή κατάφα
ση, όταν δέν έφτανε στον ενθουσιασμό. 
Βρέθηκαν όμως καί οί «Βάτραχοι», πού
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t
δέν είδαν στή μεγαλόπνοη τραγωδία του 
Σικελιανοΰ παρά... προπαγάνδα, κολχόζ, 
σταλινισμό, πρωσοπολατρεία καί αίρετικές 
θρησκευτικές τάσεις. Μια έφημερίδα μάλι
στα, που ό θεατρικός της κριτικός ήταν 
άνεπιφύλακτα ένθουσιασμένος άπό τό έρ
γο, έγραψε καί κύριο άρθρο γ ιά  νά στη- 
λιτεύσει τόν Κήπο. Αύτό θά πει νά είσαι 
κήρυκας της άνεξαρτησίας του πνεύμα
τος άπό τήν πολιτική.

Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΟ
ΣΧΑΣ

“Εγινε γνωστό άπό τόν καθημερινό τύ
πο πόσο σημαντικές ήταν οί έπιτυχίες των 
έργων Ελλήνων καλλιτεχνών στό ν | Παγ
κόσμιο Φεστιβάλ Νεολαίας καί Σπουδα
στών, που τελείωσε στις 10 Αύγούστου. 
“Εντεκα βραβεία καί έπαινοι άπονεμήθη- 
καν σέ “Ελληνες καλλιτέχνες τών εικαστι
κών τεχνών, τής μουσικής καί του κινημα
τογράφου. Ό  νέος συνθέτης Μίκης θεο-

γυρά μετάλλια, ή Ζιζή Μακρή χάλκινο με
τάλλιο, ό Μίνως Άργυράκης, ό Μάρκελ- 
λος καί ό Μεν. Καταφυγιάττης έπαινο. Ή  
ταινία «Τό κορίτσι μέ τά μαύρα» πήρε χάλ
κινο μετάλλιο, ό σκηνοθέτης του φιλμ Μιχ. 
Κακογιάννης είδικό βραβείο καί ή Ελλη 
Λαμπέτη έπαινο γιά  τό παίξιμό της. Ή  
Ε λλά δα  ήρθε τρίτη στην “Εκθεση Εικα
στικών Τεχνών τού Φεστιβάλ, ρέ πρώτη 
τη Σοβιετική “Ενωση καί δεύτερη τήν 
Ιτα λ ία .

Αυτές οί έπιτυχίες υπογραμμίζουν τό 
πόσο άδίκησε τήν έλληνική τέχνη καί τούς 
νέους καλλιτέχνες μας ή κυβέρνηση στε
ρώντας τους την δυνατότητα νά κερδίσουν 
κι άλλες νίκες σ' ένα στίβο ευγενικής ά 
μιλλας. ‘Η διεθνής προβολή της ’Ελλάδας 
οέν ζημιώθηκε λινώτερο. Πρέπει νά είναι 
κανείς θωρακισμένος μέ άπίθανες ποσό
τητες χαμαιλεοντισμου γιά  νά μή δει δτι 
άν πήγαινε ό όμιλος του Ροντήρη στη 
Μόσχα καί άνέβαζε τήν «Ήλέκτρα» καί 
τις «Χοηφόρες»,30.000 νέοι άπό δλο τόν κό
σμο θά γίνονταν φλογεροί φιλέλληνες καί 
κήρυκες τών δικαίων τής ’Ελλάδας.

Μαζί μέ τις καλλιτεχνικές έπιτυχίες θε
τικότατο κέρδος γ ιά  τή χώρα μας πρέπει 
νά λογαριαστούν οί έκοηλώσεις ένθουσια- 
σμου πού περιβάλανε τήν έλληνική καί 
τήν κυπριακή άντιπροσωπεία. “Ενα π α γ
κόσμιό δημοψήφισμα τής νεολαίας μπορεί 
νά θεωρηθούν οί έκδηλωσεις τών νέων 132 
χωρών άκόμα καί τών “Αγγλων γ ιά  τήν 
αυτοδιάθεση τών Κυπρίων.

Τιμητικές διακρίσεις ύπέρ της χώρας 
μας έγιναν άρκετές. Στήν πρώτη πανη
γυρική συνεδρίαση του λογοτεχνικού το
μέα του φεστιβάλ, πού ήταν μια συνάντη
ση διαλεχτών συγγραφέων από δλο τόν 
κοσμο, μέ πρόταση σοβιετικού άντιπρο-

σώπου ή χώρα μας άντιπροσώπευσε τήν/1 
Εύρώπη στό πενταμελές προεδρείο π ο ι> ^  
έκλέχτηκε.

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ

Ε κτός άπό τούς διαξιφισμούς γύρω άπό·] 
τό θέμα Κάλλας πού άκρόθιξαν, δπως προ- 1 
αναφέραμε, ένα σοβαρό ζήτημα χωρίς viicJ 
φτάσουν σέ θεωρητικό έπίπεδο, κανένα !  
νευραλγικά έπίκαιρο θέμα δέν τράβηξε τ ό ΐ  
λόγο καί τόν άντίλογο τών πνευματικών! 
μας άνΟρώπων.

'Ο κριτικός κ. Μάρκος Αύγέρης, μέ έπι-1 
φυλλίδα του σέ πρωινή έφημερίοα έδωσε.1 
μιά άξιόλογη συνέχεια στη συζήτηση y&m  
ρω άπό τό ποιά ερμηνεία του άρχαίου! 
δράματος ταριάζει σήμερα, συζήτηση ποι>] 
είχαμε μεταφέρει στή στήλη αυτή του π ε *  
ρασμένόυ τεύχους, καταχωρώντας μ ικρ έςί 
περιλήψεις τών άπόψεων τών * Ελλήνων! 
σκηνοθετών άρχαίου δράματος.

Ό  έπιφι&λιδογράφος διαπιστώνει <5τι| 
ή άρχαία τραγωδία, δπως καί ή κλα-1 
σικΛ γλυπτική δέν μπορεί νά dvofl 
στηθεί μέ τήν παλιά της δύναμη και! 
έπιρροή καί νά έκφράσει σημερινά] 
αισθήματα καί πάθη, γιατί «δσο θ α υ *  
μαστέ ς κι άν είναι μέσα στις παλιές;! 
κληρονομιές τού πολιτισμού,εΐναι ά νεπ α νά · 
λήπτες». Ό  κ. Αύγέρης έξηγεΐ τήν άποψή] 
του, έξηγώντας τούς «συνειρμικούς δε-1 
ορούς* πού είχε ό άρχαϊος θεατής μέ τό 
θέατρο αύτό, τό περιεχόμενο καί τή μορ-Ι 
φή του. Τό άρχαΐο θέατρο «μπορεί ν* άνσ«] 
παρασταίνεται σήμερα σά μιά άρχαία μορί 
φή τέχνης, φθάνει νά δίνεται όσο υπορ ιϊΐ 
λιγοπερο παγωμένη. Μπορεί νά τό θαυμά^ 
ζει κανείς καί στήν αυστηρή άρχιτεκτονικι 
του καί στή λογική του συγκρότηση κι ά 
κόμα γ ιά  τή θαυμαστή έσωτερική διαλε·] 
κτική του, οπού άκούεται τόσο ό λό' 
δσο κι ό άντίλογος στήν αιώνια διαμι! 
τους όπου ή άγωγή δλων τών προσώπι 
είναι δικαιωμένη κ’ ή τραγική λύση μοι-j 
ραία κι άναπόφευγη, μά ή ζωντανή ένέρ] 
y u a  τής ζωής θάναι κάτι δευτερότερο κι] 
άλογάριαστο.

»*Ωστόσο, τίποτε τό θετικό δέν ξέ| 
γιά  τή μορφή τής άρχαίας παράσται 
γ ιά  τόν τεράστιο ρόλο που έπαιζε c 
δλη θεατρική σύνθεση κάθε φορά ή μοι 
κή ό χορός, πού τά θεωρούσαν σπουδαι^ 
τατα, γίνονταν γι αύτά οί υεγαλύτερι 
δαπάνες κ* ή πιό μακρόχρονη ετοιμασία 
ό άθηναίκός λαός περίμενε νά τά ίδεΐ i 
τή ζωηρότερη περιέργεια* πώς αύτά τ< 
μουοικοχορευτικά υέλη τής τραγωδ 
δέ σκέπαζαν τό λόγο, πού βάραινε τί 
στή κάθε του λεπτομέρεια; Μά μάς 
φεύγει κι ό προσωδιακός ρυθμός 
γλώσσας καί τό μέτρο κ’ ή άπαγγελία 
ή χρήση κ’ ή έντύπωση «τής σκευής» κ* 
λειτουργία τής θεατρικής τεχνικής, μά I 
ή μετάφραση μάς ξεμακραίνει άπό *0 
πραγματική μορφή. ώΟλα σχεδόν τά Χ<
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ρακτηριστικά της παράστασης μας ξεφεύ
γουν. Επομένω ς κάθε φαντασία καί κάθε 
αυθαιρεσία σκηνική έπιτρέπεται. Μόνο τό 
άποτέλεσμα θά κρίνει τά μέσα».

** ’Από τά  θέματα πού έφερε στην έπι- 
καιρότητα ό τύπος θ ’ άξιζε νά ση-μειωθεΐ 
τό ζήτημα τών «έλγινείων μαρμάρων» καί 
τής παράνομης κατακράτησής τους από 
τούς ’Ά γγλους. Αθηναϊκή εφημερίδα φέρ
νοντας τό ζήτημα στήν πολιτκή έπικαιρό- 
τητα, δημοσίευσε πολύ ένδιαφέρουσα νομι
κή έπιχειρη ματολογ ία τού Σ τ. Σεφεριά- 
6η, πού ανέπτυξε τό θέμα στήν ’Ακαδη
μία ’Ηθικών καί Πολιτικών ’Επιστημών 
του Παρισιού τό 1931. Τό ζήτημα δμως 
έχει έντονώτατο πνευματικό χαρακτήρα 
καί θά μπορούσε νά γίνει αντικείμενο συ
ζήτησης ανάμεσα σέ "Ελληνες καί 'Ά γ 
γλους διανοούμενους.

Μιά άλλη έφημερίδα δημοσίευσε δυο 
έπιφυλλίδες πάνω στο θέμα, μιά 'Ά γγλου  
συγγραφέα καί μιά άλλη "Ελληνα αισθη
τικού, καί ή συζήτηση σταμάτησε γ ια  τήν 
ώρα έκεΐ.

‘Η πρώτη εφημερίδα δημοσίευσε επίσης 
μιά έρευνα γ ια  τή δράση της ντόπιας καί 
ξένης άρχαιοκαπηλείας στον τόπο μας, 
γιά  τήν καταστροφή τών αρχαίων μνημείων 
καί τά συναφή χρόνια κακά.

ΑΝΕΛΠΙΣΤΟ ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΡΕΚΟΡ

Μιά τελευταία στατιστική τήςΟύνέσκο έ
κανε τούς λογοτέχνες δλου τού κόσμου 
νά φθονήσουν τήν τύρ(η τών Ελλήνων συν
αδέλφων τους. Ή  χωρά μας έρχεται πρώ
τη στον κόσμο στό ποσοστό λογοτεχνικών 
εκδόσεων! Τά 80% άπό τά βιβλία πού 
βγαίνουν στήν Ε λ λ ά δ α  είναι λογοτεχνι
κά.

Τό άνεπάντεχο αυτό πού μας βρήκε — 
στήν κυριολεξία— είναι χαρακτηριστικό 
τής πνευματικής μας καθυστέρησης. ’Ό χ ι, 
φυσικά, δτι τό νά βγαίνουν πολλά λογο
τεχνικά βιβλία σημαίνει καθυστέρηση, άλ- 
λά τό νά μή βγαίνουν συγράμματα, μορ
φωτικά καί ιστορικά έργα, τεχνικές μελέ
τες κλπ. είναι ανησυχητικό.

Σ τις Η νωμένες Πολιτείες καί στή Σ ο 
βιετική "Ενωση, σύμφωνα με τή στατιστι
κή τής Ούνέσκο τά  ποσοστά κατά είδος 
βιβλίου στον όγκο τών έκδόσεων —πού εί
ναι βέβαια πολύ μεγαλύτερος άπό τόν αν
τίστοιχο τής χώρας μας— είναι: 40% λο
γοτεχνικά, 40% έπιστημονικά καί τεχνικά, 
20% ψυχαγωγικά κλπ. Τά ίδια περίπου 
ποσοστά έχουν οί γερμανικές καί άγγλι- 
κές έκδόσεις καί τά  πιο προηγμένα κρά
τη.

Τώρα τι είναι κι αύτά τά  λογοτεχνικά 
βιβλία πού βγαίνουν έδώ, άλλο ζήτημα. 
Πάντως τά  90% τού 80% είναι ποιητικές 
πλακέττες πού βγαίνουν σέ μερικές, δεκά
δες ή, τό πολύ εκατοντάδες, άντίτυπα καί 
μοιράζονται σέ ισάριθμους συγγενείς καί 
φίλους. Τό ρεκόρ δμως είναι ρεκόρ.

** Στ ι ς  τελευταίες έκδόσεις πρέπει νά 
σημειώσουμε τη νουβέλλα του ’ Ισπανού 
συγγραφέα θα λα μέα  «Ό  Μ έγας Μπου- 
ρουντούν Μπουρουντά πέθανε», πού έβγα
λε ό «Δίφρος», σέ μετάφραση Σ . Σκιαδα- 
ρέση.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Κ Ρ Ι Σ Ι Σ  ΤΟΥ ΘΕΑ- 
. ΤΡΟΥ

Οί πλατείες τών περισσότερων θεάτρων 
είναι τις  καθημερινές γεμάτες άπό 
άδειες καρέκλες. 'Ά δικα  κατεβαίνουν τά  
εισιτήρια μέχρι τάληρο, τού κάκου δοκι
μάζονται εμπορικά, γαργαλιστικά, ή κα
λά έργα. Το «θεατριζόμενο» κοινό δέν έ
χει λεφτά, ή πάει σέ εκδρομές καί ταξί
δια, ή πάει στό φεστιβάλ πού παίρνει τά  
πενηντάρικα τού κόσμου καί πληρώνει 
δολλάρια. Τό υπόλοιπο κοινό δέν διαπαι- 
δαγω γεϊτά ι νά «θεατρίζεται». Μαζί μέ δ- 
λα  τ’ άλλα είναι καί τά δυο ξένα συγκρο
τήματα τό Τσίρκο τής Μόσχας καί οί α
μερικάνικες παγοδρομίες «Χόλινταίϋ δν 
άϊς», πού τραβάνε πολύ κόσμο.

Τό Σωματείο Ηθοποιών μέ άπελπισμέ- 
νες εκκλήσεις σέ ώτα μή άκουώντων, φω
νάζει δτι κινδυνεύουν νά κλείσουν τά  θέ
ατρα καί νά μείνουν χωρίς δουλειά οί η
θοποιοί.

Τί προτείνει; Μείωση τής φορολογίας 
τού θέατρου, έπιβολή ειδικής φορολογίας 
στά μεγάλα ξένα καλλιτεχνικά συγκροτή
ματα. Σωστό καί ωριμότατο αίτημα τό  
πρώτο. Μόνο μέ τήν κατάργηση τής φορο
λογίας ή τουλάχιστον τή σοβαρή μείωσή 
της θά ανασάνει τό θέατρο. "Αλλωστε τί 
άποδίδει στό Κράτος ή φορολογία τού θε
άτρου; ’Οχτώ εκατομμύρια δραχμές! Γι 
αυτό τό αστείο ποσό χαροπαλεύει τό θέ
ατρο κάθε βράδυ. Καί μαλιστα, αύτοί πού 
ξέρουν τά  πράγματα, πιστεύουν πώ ς ούτε 
τό Κράτος θά  ζήμιωνε άν ελάττωνε κατά 
50—70% τή φορολογία τού θεάτρου, γιατί 
θά συγκέντρωνε περίπου τό ίδιο ποσό άπό 
τή μεγαλύτερη προσέλευσή θεατών.

Γιατί δέν καταργεΐται ή δέν μειώνεται ή 
φορολογία τού θεάτρου; Ζητήσατε άλλους 
παράγοντες καί όχι τό συμφέρον τού Δημό
σιου ταμείου. Ά λ λ α  είναι άπαράδεκτο ι
διωτικά συμφέροντα νά ρυθμίζουν τήν τύ
χη τού θεάτρου καί νά παίζουν ρόλο στήν 
πολιτική τού Κράτους σ’ ένα σοβαρότατο 
μορφωτικό καί ψυχαγωγικό τομέα.

Σ χετικά  μέ τή δεύτερη πρόταση τού 
ΣΕΗ  διατυπώνονται καί άντιρρήσεις 
άπό άλλη πλευρά:

Ξένα καλλιτεχνικά συγκροτήματα, καί 
μάλιστα άξιόλογα δπως αύτά πού τραβά
νε χιλιάδες θεατές, πρέπει νά έρχονται καί 
τό ΣΕ Η  δέν έχει άντίρρηση σ’ αυτό. Α λ 
λά άν επιβαρυνθούν μέ άκόμα πιο βαρειά 
φορολογία πώς θά έρχονται; Συγκροτή
ματα 50 καί 100 προσώπων δπως τά  μπα
λέτα Μωύσέγιεφ καί τό τσίρκο τής 
Μόσχας, έχουν τεράστια έξοδα πού τά



καλύπτουν μόνο σέ περίπτωση Επιτυ
χίας. Ποιός Επιχειρηματίας θα τολμήσει νά 
φέρει ξένο συγκρότημα μέ διπλάσιο φόρο; 
Λυτά λένε οι καλλιτεχνικοί πράκτορες που 
μετά καλούν ξένους καλλιτέχνες.

Ή  διαφορά αυτή των άπόψεων δείχνει 
δτι τό ζήτημα είναι σοβαρό καί πρέπει νά 
μελετηθεί όλοκληρωτικά, άπό τήν άποψη 
καί του συμφέροντος του θεάτρου, άλλα 
καί του συμφέροντος του κοινού, πού θέ
λει καί πρέπει να τού προσφέρονται σέ 
προσιτή τιμή τά άξιόλογα ξένα καλλιτε
χνικά συγκροτήματα.

** Παράλληλα τό Σωματείο ’Ηθοποιών, 
ή ΠΕΕΘ καί οί θεατρικές μουσικές Επι
χειρήσεις κάνουν άγώνα νά Εξισωθεί ή φο
ρολογία του μουσικού θεάτρου μέ τής πρό
ζας. Τό μουσικό θέατρο, όπως είναι γνω
στό, φορολογείται βαρύτερα -~Ενώ έχει 
μεγαλύτερα έξοδα συντήρησης— γιατί θε
ωρείται άποδοτικώτερο καί... πολυτελέστε
ρο. Πιστεύεται δτι κατά κάποιο τρόπο, άρ- 
γά  ή γρήγορα θά Ικανοποιηθεί τό αίτημα 
αυτό. Δ. Ρ.

Ο «ΚΑΥΚΛΣIΑΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ> ΣΤΟ
ΒΟΛΟ
Τό τελευταίο δεκαήμερο τού Ιουλίου Ε-

πισκέφτηκε τήν πόλη μας τό θέατρο Τέ
χνης του Καρόλου Κούν καί παρουσίασε 
πέντε έκλεκτα έργα του ρεπορτορίου του, 
οτόν θερινό κινηματογράφο «θετις*. Τά 
έργα πού παρακολουθήσαμε είναι τά πα
ρακάτω: «*Ενα Τριαντάφυλλο στό στή
θος*, «Στάση Λεωφορείου», «Μικρή μας 
Πόλη», «Αυγουστιάτικο Φεγγάρι» καί τε
λευταίο ό «Καυκασιανός κύκλος μέ κιμω
λία».

Έ νώ  ό θίασος τού θεάτρου Τέχνης μάς 
συγκίνησε πραγματικά μέ ύλες του τις π α 
ραστάσεις, πρέπει νά πούμε, δτι μέ τόν 
«Κύκλο τής Κιμωλίας» μάς συγκλόνισε 
βαθύτατα. Τό έπος αυτό τού Μπέρτολτ 
Μπρέχτ, τό παρακολούθησε πολύς λαός. 
’Εργάτες οικοδομών, χωρικοί μέ τά τα
γάρια οτόν ώμο, γυναικούλες μέ τά παι
δάκια στήν άγκαλιά. Τό καλό παίξιμο τών 
ήθοποιών καί ή ανθρωπιά τού συγγραφέα, 
ά^ύπνιοαν άρκετές συνειδήσεις. Τις ήμέρες 
αυτές τό «καλιό μέ τούς πεινασμένους νά- 
σαι, παρά τούς πεινασμένους νά φοβάσαι», 
μεταδίδεται άπό στόμα οέ στόμα καί συζη- 
τείται άπό τούς άπλούς άνθρώπους. Τ Ηρθαν 
νά παρακολουθήσουν τό έργο αύτό άγρό- 
τες καί άγρότισσες άπό τά χωριά τού 
κάμπου, γιατί, λέει, έμαθαν, δτι τό έργο 
αύτό είναι γραμμένο γιά  τό γή. Καί πρα
γματικά δταν ό ποιητής (Κώστας Μπά
κας) έκλεισε τήν έποποιία αύτή μέ τά 'λό 
γ ια : «fy γή άνήκει σέ κείνους πού τήν καλ
λιεργούν καί τήν πονούν», οί άγρότες θεα
τές πήγαν νά παλαβώσουν άπό τόν Ενθου
σιασμό τους.

Ό  Μπέρτολτ Μπρέχτ μέ τόν «Κύκλο* 
του ήρθε πολύ κοντά στό λαό μας, μπή

κε στό αίμα μας. "Αν καί ή πόλη μας πα
ραδέρνει μέσα στήν άνέχεια, άν καί οί ά- 
μερικάνικες άνοησίες στούς κινηματογρά
φους άπομακρύνουν συνεχώς τούς άνθρώ- 
πους μας άπό τις άληθινές πηγές τής ζωής, 
ένα καλό έργο —δπως ό «Κύκλος μέ τήν 
κιμωλία»—, δέν περνάει άπαρατήρητο. Ό  
Μπέρτολτ Μπρέχτ έκτισε ένα ζεστό σπίτι 
γ ιά  τούς φτωχούς άνθρώπους καί τό χά
ρισε μέ δλη του τήν καρδιά.

Οί άπλοι άνθρωποι τού Βόλου ευγνωμο
νούν τόν Κάρολο Κούν καί τούς ήθοποιούς 
τού θιάσου του, γ ιά  τή συγκίνηση πού τούς 
έδοσε.

ΗΛΙΛΣ ΛΕΦΟΥΣΗΣ

«Η ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΕΝΩΣΗ» ΞΑΝΘΗΣ
ΘΗΣ

Ή  «Φιλοπρόοδος ” Ενωση Ξάνθης» μπο
ρεί νά πεΐ κανείς δτι άποτελεϊ τόν πνευμα
τικό φορέα τής ζωής τής Ξάνθης. Μέχρι 
σήμερα έδοσε όρισμένες διαλέξεις, μέ όμι- 
λητές καθηγητές Πανεπιστημίου κι άλλους 
διαπρεπείς Επιστήμονες (μην τούς πεις δ- 
μως γ ιά  διάλεξη μέ Εντοπίους όμιλητές) 
καί πού μερικές άπ* αύτές πρόσφεραν όν
τως άρκετά στήν πνευματική καλλιέργεια 
τού κοινού. “Ομως οί πιό πολλές άπ' αύ
τές δέν άπευθύνονταν οτό εύρύ κοινό.

Δυστυχώς καί μέσα στούς κόλπους τής 
’Οργάνωσης αύτής, παρ' δλη τΛν Εξαιρε
τική δράση της, φαίνεται δτι ύπεισήλθε 
ό συντηρητισμός, ή βυζαντινολογία καί κα
τά ένα μέρος ό σνομπισμός.

Είχε Ιδρύσει μιά σχολή ξένων γλωσσών 
καί κατάφερε νά τήν άφήοει νά γίνει ιδιω
τική Επιχείρηση.

“ ίδρυσε χορωδία, πού μερικές Εμφανί
σεις υπόσχονταν πολλά καί προιώνιζαν 
λαμπρό μέλλον. Ά λ λ’ είτε γιατί τήν άφη
σε νά τήν κατευθύνουν οί ψαλτάδες στήν 
Εκκλησία (γιατί ήταν καί Εκκλησιαστική 
χορωδία), είτε γιατί δέν άσκησε τή δέου
σα έποπτ» ία καί, άρχιυουοικός καί Εκτε
λεστές τραβούσαν καθένας τό δρόμο του, 
βρεθήκαμε μπρός οτή διάλυσή της.

Τώρα άγωνίζονται νά ξαναστησουν τά 
συντρίμια.

’Εκείνο δμως πού βλέπουμε νά μήν άνα- 
φέρεται στούς νέους προγραμματισμούς 
καί πού φαίνεται δτι σκόπιμα άποφεύγεται 
είναι τό ζήτημα τής άξιοποιήσεως του άρ- 
χαιολογικού χώρου τών Άβοήρων.

Παλιότερα, ή «Ε. Τ.» είχε γράψει σχε
τικά.

Ή  πρωτοβουλία καί οί δσες Ενέργειες 
έγιναν άνήκουν στήν «Φιλοπρ. “Εν. Ξάν- 
θηο». Α λλά τό βασικό της σφάλμα στήν 
υπόθεση αύτή ήταν πού άφησε νά τής φύ
γει ή σοβαρή αύτή ύπόθεση άπό τά χέρια. 
Καί άπό τήν μιά τό Πανεπιστήμιο Θεσ) νί
κης Επιθυμώντας νά καρπωθεϊ καί τή δόξα 
καί τά οικονομικά ώφέλη φαίνεται οτι 
Επεδίωξε νά περιορίσει τό θέμα καί νά ά- 
ναλάβει τήν όργάνωση σέ παγκόσμια κλί-



μακα έορτών Δημοκρίτειων στή θεσ)νίκη. 
’Από τήν άλλη, συμφέροντα ϋεγαλοοχημό- 
νων έπέτυχαν νά στραφεί τό κρατικό έν- 
διαφέρον καί νά δαπανηθουν χρήματα σέ 
άλλη περιοχή τοϋ Νομού μας, ήσσονος ή 
Ισως καί καμιάς σημασίας.

"Ενα μεγάλο έπίτευγμα τής Όργάνω- 
ς είναι ή Ιδρυση τής Βιβλιοθήκης, πού 
μέρα λειτουργεί σαν δημοτική, μέ 4.000 

τόμους καί φαίνεται δτι βρίσκεται σέ καλά 
χέρια.

"Ο,τι σκάρτο έχει ή παραγωγή του Χό- 
λυγουντ άποτελει τήν πνευματική τροφή 
των νέων (βέβαια καί των παλιών).

'Από θέατρο; Σ τά  δυό-τρία χρόνια θά 
περάσει κανένας θίασος τής_προκοπής καί 
περιοδικά κανένας τύπου ^.ύοη. Ποιός ό 
λόγος νά φέρει ό έπιχειρηματίας κινημα
τογραφιστής θίασο μέ τ* άμφίβολα κέρδη, 
δταν τήν βολεύει μιά χαρά μέ τις ταινίες;

Κάποια κίνηση είχε γίνει στό πρόσφατο 
παρελθόν νά πεισθούν οι άρμόδιοι γιά  τήν 
Ιδρυση Ιδρύματος Πνευματικής καί Καλ
λιτεχνικής Καλλιέργειας, πού θά στέγαζε 
Θέατρο, Ωδείο, Βιβλιοθήκη κ.λ.π. "Οαως 
κανένας δέ φαίνεται πρόθυμος ν’ άναλαβει 
τέτοια πρωτοβουλία. Γιατί πρόκειται γιά  
έργο μακρόπνοο, πού δέν πρόκειται ν’ άπο- 
δόσει (σύντομα -τουλάχιστο) καί πού δέν 
Εξασφαλίζει ψήφους. Μάλιστα έπίκαιρα, 
τότε πού συζητουνταν, τό θέμα είχε έρθει 
γ ιά  παράλληλο σκοπό καί ό Βασ. Μεσο- 
λογγίτης. Του £6οσαν ύποσχέσεις, του έ
δειξαν καί τό οικόπεδο πού θά παραχωρη- 
θεΐ καί... άπό δώ πάνε κΓ άλλοι.

Βιβλία μέχρι σήμερα βγήκαν: 1) «*Η 
Μουσουλμανική μειονότης τής Δυτικής 
θράκης> τού Κ. Άνδρεάδη, Δ)ντή τής 
μιάς από τις τρεις Εφημερίδες, πού έχει 
/ράψει καί μερικά μυθιστορήματα καί διη
γήματα καί συνεργάζεται μέ τήν «Μακεδο
νία» τής Θεσσαλονίκης. 2) Ή  ποιητική 
συλλογή <Κύματα καί ψίθυροι» τής κ. 
Κατ. Σεραμέτη, σέ ελεύθερο τό πλεΐστον 
στίχο, πού κρίθηκε εύμενώςαπό τήν κριτική 
καί πού περιλαβαίνει ποιήματα νοσταλγι- 
κά τής πατρίδας της.Τής ίδιας μιά έργασία 
της γύρω άπό τούς Επιβάτες, την ίδιαί- 
τερή της πατρίδα τής ’Ανατολικής Θράκης, 
βραβεύτηκε άπό τήν ’Ακαδημία ’Αθηνών, 
πού έτοιμάζεται νά τήν έκδόσει. 3) Ή 
ποιητική συλλογή τού Χρίστου Ροδάνθη 
(Ψαθάς τό πραγματικότο έπώνυμο) πού 
δέν άντέχει δμως σέ σοβαρή κριτική.

Υπάρχουν καί άλλοι νέοι πού γράφουν 
ποιήματα καί διηγήματα.

Τέσσερις ή πέντε άπό τούς παραπάνω 
έχουν λάβει μέρος στό διαγωνισμό πού 
προε κήρυξε πριν δυόρισυ χρόνια τό Υ 
πουργείο Προεδρίας της Κυβερνήσεως γιά 
τήν βράβευση έπαρχιακών λογοτεχνικών Ε
πιδόσεων. Μ’ άπανοήτευση τούς έχει κατα
λάβει δλους, γιατί υστέρα άπό τις ύποπτες 
άναβολές υποβολής τών έργασιών, μέχρι 
σήμερα τίποτε δέν έχει άνακοινωθεΐ.

Σ . I. Ξ.

Τό β ι β λ ί ο
Λείας Χατζοπούλου — Καραβία : « ’Ανα

βαθμοί». ’Αθήνα 1957.
"Ο ταν ένας ποιητής έχε ι πρωτοπαρουσιαστεΐ μ* 

ένα  καλό β ιβλίο , κάνει, πολύ φ υσ ιχά , τούς ά λ 
λους νά έχουν ά τ  α ιτήσεις άπό τη δεύτερη έμφά- 
ιισ ή  του. Δυστυχώς, δέν  είνα ι διόλου σπάνιο τό 
φαινόμενο. \ ά  βλέπεις πολλούς νέους πού μέ τό 
πρώτο τους β ιβλίο  ε ίχα ν  δόσει π :λ λ έ ς  ύποσχέσεις, 
στό δεύτερο είτε νά  έπαναλαμβάνσυν τον έαυτό 
τους, ε ίτε  -θέλοντας νά άνανεωθοϋν νά ξεπέφτουν 
σέ εντελώ ς άδόκιμα π ρά γμ α τα .

Αυτά έχοντα ς ύ η  όψη μου, όμολογώ  πώ ς 6- 
πήρχε πολλή έπι φύλαξη σ ιό  ζωηρό ένδιαφέρον μέ. 
τό  όποιο ά ν ο ιγα  τό καινούργιο β ιβλίο τής Λείας 
Χατζοπούλου—Κ αραβία . Είμαι εύτυχής πού μπο
ρώ νά  πώ ξεκάθαρα  ότι οΐ φόβοι μου δέν δ ικα ιώ 
θηκαν κι ότι ή νέα πο ιήτρ ια  άνταπυκρίθηκε σ ’ 
ένα πολύ μ εγάλο  βαθμό σ τις άπα ιτήσεις πού ή Γ- 
δ ια  είχε  δημιουργήσει. Γ ιατί, π ρ α γμ α τ ικ ά , οΐ « Α 
ναβαθμοί» είνα ι ένα σημαντιχό βήμα π»ό πέρα  σ έ 
σύγκριση μέ τ ά  « Σ χ έ δ ια  στό νερό». ’Εκείνο πού 
τότε φαινόταν ύπόσχιση τώ ρα  έχει γ ίν ε ι έπίτευ
γ μ α . Ό  χώ ρος -π ο ύ  μέ τόν πρόλογο έκείνου τοϋ 
β ιβλίου όριζε' στόν έαυτό τη ς  καί πού τότε δέν 
είχε  β ρ - ι τήν ποιητική του έκφραση π αρά  σ ’ Γνα 
μικρό μέρος του - έδώ  πορουσιάζεται σαφέστερος, 
π ιό  πραγμοτω μέ νος σέ ο ύσ ια σ τικ ό τ ιρ ις  π λ /υ ρ ές 
του. Γι αυτό καί τ ά  προσόνια  πού άναμφίσβήτη- 
τα  έχει ή Λ. X. Κ. άναδ»(χνονται πολύ π ιρ ιοσό- 
τ ιρ ο . Ή  άξιοσΰνη της νά προβάλλει τό κοινωνι
κό μέσα, <*π’ τό άτομτκό, καί άντιστροφα. νά 
δίνει στό άτομικό τή θέση πού του άνήκει μέσα 
στό κοινωνικό, χω ρ ίς  ούτε νά μ»γεθΰνει άδι- 
καιολόγητα , o6 ;c  νά τό  έξαφανίζει, ό  τρόπος πού 
f  x t i  νά  συνυφαίνι ι τή λυρική της διάθεση μέ μ ιά  λε
πτή στοχαστικότητα, ή Ικανότητά της, νά 
ά ξ ’οποιεί τ ίς  παρατηρήσεις τη ς  σέ στέρεο 
καί λακωνικό — ά λ λ ά  καθόλου στρυφνό λόγο , 
έχουν π ά ρ ο  σημαντική άνάπτυξη. Ή  Λ. X.—‘Κ . εί
να ι προικισμένη μέ τό  δώρο της ποίησης. Ξέρει 
τό μυστικό νά  φ τ ιά χν ιι άληθινά  πο ιήματα , συν
τα ιρ ιά ζοντα ς ά ντιφ α τικά  — σέ μ ιά ν έπιπόλα η μα
τ ιά  — σ το ιχεία  καί μάλιστα  μέ τέτοιο τρόπο, ώ- 
σ κ  όχ ι μόνο νά  μήν ένοχλούν τό  ένα  τ ' άλλο ά λ λ ά  
Ισ ια  - Ισ ια  νά άλληλοαναδείχνονια ι. Ξέρει νά στέ
κεται στό καιρ ό κα ί ή διάθεσή τη ς , άκρνβώς έ- 
πειδή είναι γνήσια, ε ίνα ι π ά ντα  πειστική . Ή  α ι
σ ιοδοξ ία  τη ς  είναι πάντα άβ ίαστη . ή Απαισιοδοξία 
της δέν είναι πουθίνά  προσποίηση ό στοχασμός 
της π :τ έ  δέν κάνει στεγνό τό α ίσθημά της oOtc 
δ·αψι ύδει τήν άμεσότητα καί τή γνησ ιότητά  του. 
Ν ά λ . χ . τό ποίημα ή « 'Ισ το ρ ία  μας»:

«Μπορείς /  νά φανταστείς ένα άδειο  δω μάτιο ; /  
"Ο χι άδειο  άπό  πρόσωπα. /  Τελείως άδειο. J Μ' 
α σ τόλισ τα  παράθυρα , j  Μ' όλόγυμνους τοίχους. /  
(Χ ωρίς ά κόμ α  /  κι αυτές τ ίς  γρα τζουνιές /  πού 
μαρτυράντ τ ά  χέρ ια  πού περά σ αν). /  “ Ενα ό8>ειο, (  
καθαρό δω μάτιο . /  πού θ ά  μπορούσαν νάχαν γ ί 
νει /  τό σ α  κα ί τόσα;

Ή  ιστορία  μας.» 
ή ά χό μ α  τό  ποίημα «Π αγίδα»:

«Τήν πόρτα J  τή ν  έκλεισε ό άνεμος. /  Κ ’ έτσι 
/  —σ υμ πτω μ α τιχά — /  Εμειναν μόνοι στό δω μά
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τιο, /  μέ τήν άγάπη f  παγιδεμένη στις φλέβες 
τους».

Μ' 6λο πού κοά τ ά  δυό τούτα  ποιήματα δέν 
παρουσιάζουν π αρά  μ ιά  μόνο πλευρά τής Λ. X.—Κ ., 
δείχνουν καθαρά πόσο λεπτή είνα ι ή παρατήρησή 
τη ς  καί πόσο ξέρει νά  υποβάλλει αύ ιούσ ια  δρ α 
ματικές καταστάσεις μέσα άπό πολύ ά π λά  Εκφρα
στικά  μέσα. Λυπάμαι πού ό  χώ ρος δέν μοΰ Επι
τρέπει νά  μεταφέρω έδώ  τό  πολύστιχο ποίημα 
«Πολιτείες» ή τή «Δημιουργία» ή ιό ν  «Κύκλο», δ- 
που παρουσιάζονται σαφέστερα δλες ο ΐ Ικανότητες 
της ποιήτρ ιας, ή κοινωνική τη ς  θεώρηση καί ή 
άπροσποίητη άνθρωπ-ά τη ς . "Ισ ω ς όμως είναι κα
λύτερα  έτσι. Γ ιατί μπορεί νά βρεθούν καί μερικοί 
πού ά π 1; περ ιέρ γεια  θά (λελήσουν νά πάρουν τό 
βιβλίο γ ιά  νά  τά  βρουν μόνοι τους. Τούς συνιστώ 
όλόθερμα νά τό  κάνουν. (Γ ια τί στο κάτω - κάτω 
της γρα φ ή ς ή καλή ποίηση πρέπει νά ά γ ο ρ ά ζετα ι) . 
Κ ' έπε ιτα  δέ θ ά  μείνουν διόλου ζημιωμένοι. "Α ς 
προσέξ3υν μόνο σ :ή  «Δημιουργία» νά  δούν πόσο 
κίνδυνο δ ιέτρεχε  ή Λ. X.—Κ. νά ξεπ έσ ο  στην πε
ζολο γία  είτε στήν κακ·ά μίμηση καί πόσο Επι
δέξ ια , τόν ξεπέρασε. "Α ς προσέξουν άκόμα στις 
«Πολιτείες» τό  βάθος τοΟ αΙσΟήμανος, τή στέρεη 
σκέψη καί τήν ικανότητα νά μετουσιώνονται σέ 
άληθινή ποίηση π ρ ά γμ α τα  πολύ .κοινά. Μόνο έτσι 
θά διαπιστώσουν ο ι Ιδιοι πώ ς τ ά  ποιήματα τής 
Λ. X. «Κ. δέν είναι μόνο ά ρ τιο ς λόγος, ούτε 
φανερώνουν ά π λ ά  έναν καλλιεργημένο άνθρωπο, 
ά λ λ ά  ι Ιναι ποιήματα ουσίας καί όμορφι«ς.

Λυπάμαι πού δέν μπορώ νά  πώ  τ ά  Ιδ ια  καλά λό
γ ια  γ ιά  τό «Πανηγύρι στήν Π λατεία», ένα. κατά 
τή γνώ μη μου, γλύσ τρ ιμα  τής ποιήτριας. Γ ιατί φυ
σ ικά , ή προσπάθεια  νά παρουσιαστεί τό μεταπο
λεμικό δρ ά μ α  τής 'ιΕλλάδας, ο ι Ελπίδες της. ή 
καταστροφή τους κι ό  ξαναγτ ννη μός τους, μέ μιάν 
ά λ λ η γο ρ ία  πανηγυριού σ ’ ένα  χω ριό , είναι τό λ ι
γότερο  ά φ έλ π α . Γ ιατί όσες ά ν α λο γ ίες  κι άν υ π ά ρ 
χουν ποτέ δέν μπορεί νά  δόσει κανείς τήν είκόνα ένός 
ώ κιανοϋ παρουσιάζοντας μ ιά  λεκάνη νερό. ’Ανα
γνω ρίζω  δλη τήν καλή πρόθεση, ά λ λ ά  δέν μπορώ 
νά  συμφωνήοω μέ τό άποτέλεσμα. Πιστεύω δμω ς 
—γ ιά  νά  μήν πώ  πώ ς ε ίμαι Εντελώς σίγουρος 
ότι ή Λ. X.—Κ ., θ ά  βρει μόνη της τόν τρόπο νά 
μιλήσει ά ρ τ ια  καί γ ιά  τ> θέμα αυτό, δπω ς καί 
γ ιά  πολλά  ά λ λ α  άκόμα, κι δτι θά  προσέχει νά 
μήν τ ις  ξεφεύγουν πότε - πότε φραστικές άδεξιό- 
τη τες , σάν κ" Εκείνα τ ά  δυό κολλητά «πού» στόν 
ένατο στίχο  τής « 'Ισ τορ ία ς μας» ή φ ιλολογίες σάν 
τ ά  «φτερά μ ο υ -φ τ ε ρ ά  μου». "Αλλωστε ο ι δυνατό
τητες δέν τή,ς λείπουν διόλου. Ή  καλύτερη άπό- 
δειξη γ ι  αύτό ε ίνα ι τό  ώραϊο β ιβλίο πού μας έ- 
δοσε, σάν σύνολο.

θ ά νά σ η  Κ ώ σ τα  βάρα : « “Ε ξοδος»  . Α θ ή ν α
1957.

Προικισμένος Επίσης φ α ίνεται καί ό κ. Κωστα- 
β ά ρα ς, μ ' όλο πού ό  δικός του δρόμος είνα ι πιό 
δύσκολος καί ο ι Επιτυχίες λ ιγότερο  χεροπιαστές. 
Κ ι δμω ς συγκρίνοντας τό τελευτα ίο  β ιβλίο  του μέ 
τ ά  δυό προηγούμενα («Α ναζήτηση» καί « Α ναβίω
ση») πού έχω  διαβάσει ή πρόοδος είνα ι όλοφάνερη. 
Υ π ά ρ χει μ ιά  πραγματική  γνησ ιότητα  στήν πορεία  
πού είκονίζουν τά  τρ ία  αυτά  β ιβλία , έτσι δπως 
προα νά γγελα ν, κατά  κάποιο τρόπο, τό ένα τ ' ά λ 

λο. Ό  κ. Κ ω σταβάρας έχει άληθινές άνησυχίες, 
διάλεξε τό  δρόμο του δ χ ι άβασάνιστα  κι άπό Επι
πόλαιο Ενθουσιασμό, ά λ λ ά  ύστερα άπό ουσιαστικές 
δοκ ιμασ ίες κι άκοίμητο έλεγχο . Ή  ένταξή του 
άνάμεσα  σέ κείνους πού φιλοδοξούν νά  έκφράσουν 
τό κοινωνικό είνα ι καί γ ίγνεσ θα ι καί νά  συντε- 
λέσουν μ’ αύτό τόν τρόπον στήν γενική πρόοδο, 
είναι καρπός μ ιας βαθεισς Εσωτερικής Εξέλιξης. 
Ή  προσπάθειά του νά  έκφμάσει τήν Εξέλιξη αύτή 
κα ί νά  δόσει τήν είκόνα τού σημερινού κόσμου καί 
το όραμα τού αυριανού, φανερώνει άληθινό μόχθο 
πού δέν μπορεί π α ρ ά  νά τόν σέβετα ι κανείς. Κι άκό
μα, Εκτός ά π ' τόν όρθό προσανατολισμό, τήν γνή 
σ ια  πνευματική άνησυχία  καί τήν άκούραστη Ε ργα
τικότητα , ό κ. Κ. δ ιαθέτει μεγάλη πληθωρικότη- 
α , ευαισθησία κ ’ ε.ύρημαιικότητα. 'Ωστόσο ό ίδιος 
ό σεβασμός γ ιά  τό μόχθο του καί ή Εκτίμηση γ ιά  
τ ά  προσόντα του μας Επιβάλλουν νά κάνουμε όρι- 
σμένες παρατηρήσεις.

Ή  «"Εξοδος» θέλει νά  είνα ι ένα μήνυμα λύ
τρωσης πρός τούς άνθρώπους. Σ κοπός του «(ναι, 
ά π ’ τή  μ ιά  μ ερ ιά  νά μ®ς δείξει τήν άπανθρω π.ά  
τή ς  σημερινής ζωής καί νά μάς καλέσει νά β γο ύ 
με ά π ό  τούτο τό χώρο, δ π -υ :

«Μέσα μας μ ιά  φθορά Εποπτεύει ά ν ιξ ίλ ιγ κ ιη  /  
δλη τή σκέψη μας», κι ά π ' τήν άλλη νά  προβάλ
λει τ ά  β ιώ ματα Εκείνα πού τόν ώθοϋν νά συντονί
σει τό  βήμα του μέ τήν πορεία  δλης τής άνθρωπό- 
τητας πρός τό μέλλον καί νά έκφράσει τήν άντί- 
ληψή του γ ιά  τό χρέος του σάν κοινωνικού δντος 
καί πνευματικού άνθρώπου.

Ή  ξεγνο ιασ ιά  κ' ή γαλήνη τής πα ιδ ική ς ήλι- 
κ ίας, ή όμορφ ιά  καί τό  θάμπος τού κόσμου δπως 
τόν βλέπει ένα π α ιδ ί, άντιπαραβάλλονται μέ τήν 
άθλιότητα , τ ις  πολεμικές καταστροφές καί τήν 
κοινωνική ά δ ικ ία , τό ά γ χ ο ς , τήν ά ν ερ γ ία , τήν 
ά π π λ ή  νέου πολέμου, δπω ς τά  γνω ρίζει ό  μ ε γ ά 
λος. Κ ι άκόμα ή μόνωση κ ' ή Ερημιά τού μονα
χικού άτόμου συγκρίνονται μέ τή γεμάτη  θάρρος 
κ ’ α ισ ιοδοξία  πορεία  τής άνθρωπότητας. Ά π ό  δώ  
β γα ίνε ι ή άπόφαοη γ ιά  τήν πάλη κ.* ή αίσ ιοδοξία  
γ ιά  τή νίκη. ρ

Υ πάρχουν μι'η^Ι’̂ ο τ ύ  πολύστιχο αύτό ποίημα, 
(δπω ς καί σ τά  παλιότερα  β ιβλία  τού κ. Κωσταβά- 
ρ α ) πολλές σ τ ιγμ ές  όπου ό  λ ό γο ς έχει άδρότητα  
καί τόλμη , όπου ή ι όρη μάτι κή είκόνα Αντιστοι
χ ε ί τέλεια  σέ μ ιά βαθειά  συγκίνηση κι όπου ή 
λυρική διάθεση συνδυάζετα ι άρμ ^νικά  μέ τήν 
αίσθηση τού δραματικού. Αύτά μαζί μέ τ ά  ά λ 
λ α  προσόντα πού άναφέραμε π ιό  πάνω, θά μπο
ρούσαν νά έκαναν ένα π ά ρ α  πολύ καλό β ιβλίο , 
ά ν  ό κ. Κ. είχε όργανώ σει καλύτερα τ ις  ικανό
τητες του καί τό  Ολικό του. Είναι λογ ικό  πώ ς 
τά  Εκφραστικά μέσα πού ύποβάλλουν τήν άτμό- 
σφ αιρα  τής γαλήνης κ α ί τή ς  θάμβης τού π α ιδ ι
κού κόσμου δέν μπορούν νά χρησιμέψουν γ ιά  νά 
έκφράσουν έπαρκώ ς την ταξική καταπίεση καί τό 
κοινωνικό ά γ χ ο ς . Δυστυχώς ό  κ. Κ . δέν  φ α ίνεται 
νά τό έχει ύπ ' όψη του κ ’ έτσι πότε - πότφ^ ξεπέ
φ τει σέ μ ιά  κακόζηλη κομψογραφία δπως:

«EtV ένα παληκάρι. κεντώντας κόκκινες ά γ κ υ 
ρες /  στό στήθος τού χιονιού, f  δπω ς δρασκελίζει 
α ίμόφυρτο f  τ ις  δχθε.ς τής α ίώ ν ια ς νύχτας» καί 
άλλα  παρόμοια.

Ή  ίδ ια  ή πληθωρικότητά του, άτιθάσσευτη κι 
άπείθαρχη παρασύρει τόν κ. Κ. σέ π ολυλ ογία  κ’

142



•ή εύρη ματ ικότητά του σέ επιτή δευση. "Επειτα, έ
να  πολύστιχο ποίημα πρέπει νά  έχει γερή άρχιτε- 
κτονική διάταξη ένώ έδώ, τό  κομμάτι λ .  χ . της 
σελίδας 2*2 «’Αδερφή μου, έκεϊ πού βυζαίναμε τόν 
ήλιο» κλπ. θά μπορούσε νά  βρίσκεται στη σελί
δ α  5 ή 12 , χω ρίς τίποτα ν' αλλά ξει. Κ’ έκτος 
ά π ’ αυτά υπάρχει μιά «ευκολία» στή χρησιμο
ποίηση τριμμένων π ια  τρόπων όπως ή επίκληση 
«άδερφή μου» (πού θυμίζει εντονότατα —όπως καί 
πολλά  ά λ λα  μέρη του βιβλίου τούτου—, τό «Τρα
γούδι τή,ς Αδερφής μου»). Κι όταν μάλιστα ή επί
κληση είναι «Α δερφή μου άνθρωπότητα», έμενα  
μοΰ φαίνεται τό λιγότερο άφελής. Κ' είναι κρίμα, 
για τί υπάρχουν τόσα καλά έπί μέρους πράγματα  
σ τ ό  διβλίο. Ξαναλέω  καί πάλι ότι ό  κ. Κ. έχει 
π ο λ λ ά  προσόντα. Ά ν  θελήσει νά  τά  πειθαρχήσει 
καί ν' άποφύγει τήν ευκολία είμαι βέδαιος πώς 
θά μάς δόσει πολύ άρτια καί σοβαρά πράγματα.

Κ Ω Σ Τ Α Σ  ΚΟΥΛΟΥΦΑΚΟΣ
Σ η μ ε ί ω σ η :  Σ την κριτική τοΰ βιβλίου

της Ζωής Κ αρέλλη, στό περασμένο τεύχος, οι 
-δυό πρώτοι οτίχοι του κομματιού πού παραθέ
σαμε πρέπει ν ά  διαβαστούν έτσι:

« Ό  άφέντης είναι περήφανο,
γυμνό βουνό πού τό πυρώνει ό  ήλιος.»

Ζητούμε συγγνώ μη γ ιά  τήν τυπογραφική ά 6λ ε-  
<ψία πού άλλοίω σε τό ωραίο αυτό κείμενο.

Τό θ έ α τ ρ ο
« Ό  θάνατος του  Δ ιγενή »  , τρ α γω δ ία  του  

* Α γγέλου  Σ ικ ελ ια ν ο ύ . — Θέατρο Ε θ ν ικ ο ύ  
Κ ή που .

ίΜέ τ ίς  τροτ/ωδίες του, ό  "Α γγελος Σ ικελιανός, 
στήν άκμή της ποιητικής του πληρότητας, θάλθηκε 
ν ά  δημιουρήσει «μεγάλο» θέατρο. Τό τ ί έννοεϊ μέ 
τό ν  όρον αυτόν μάς τό  εξη γεί, παραθέτοντας τά  
•άκόλουθα λ ό γ ια  τής Ε ύας Σ ικελίανού:

« ...Ε ίνα ι ή Τέχνη πού ξυπνά τό πνεύμα τής προ
φ η τείας... Είναι ή ταυτόχρονη έπικοινωνία της μ ε
γά λ η ς  μάζας μέ τόν αιώ νιο Μύθο, άτομικό, έθνικό, 
κοσμικό, τό  Μύθο πού ένώνει καί σύγχρονα  δίνει 
άτομικό χαρακτή ρα καί σ τά  έθνη καί στους άν- 
θρώ πους...» Κ αί γ ιά  τ ίς  άπαιτησεις πού προβάλ
λ ε ι μ ιά  παράσταση ένός τέτοιου «μεγάλου» θέα
τρου, συμπληρώνει ό  ίδιος: «Ή  πρώτη, είναι ό  
ποιητής που μέ τ ά  μάτια τού Λυγκέα μεταμορφώ
νει τή γή· γυ α λ ί καί βλέπει τίς βαθειές ρίζες τού 
ίδιου του λα ού , πού άδράχνει τό Μύθο του, σαν  
ύραματιστής καί άπό τίς τυπικές του Ιστορίες άπο- 
χαλύπτει στό έθνος του τήν παγκόσμ ια  άποστο- 
λή  του...».

Π ραγματικά, ένα  τέτοιο πνεύμα, μιά τέτοια θεώ
ρηση καί σύλληψη, οίστρηλατεί τό Σ ικελιανό γρ ά 
φοντας τίς «τραγωδίες» του. "Όλα αύτά τά  στοι
χ ε ία  — τούς κανόνες — θά τά  δικαιώσει καί θά 
πά κεντρίσει μ έσ α  στά  δραματικής μορφής έρ γα  
που καί θά άποτελέσουν τό  ιδεολογικό χα ί πνευμα- 
πικό τους φορτίο. Κ αί ασφαλώς, στό «Διγενή» π ου, 
ένας γνήσιος μύθος λα ϊκός, υψώνεται, άναζω ογο- 
■νη μένος άπό νέο πνεύμα καί νέες άντιλήψεις, σέ 
Μύθο έθνικό καί κοσμικό.

Έ δώ , ό  άντρειωμένος ήρωας τής λαϊκής φαντα
ρ ία ς μεταπλάθεται ο π ό  τόν ποιητή σέ ηρώα τρα

γικ ό , πού μάχεται νά  έπιβάλει τό δίκιο της ζωής 
του καί καταλύοντας παλιές νεκρές δοξασίες, 
υψώνει νέα θρησκεία ζω ής. νέους νόμους, 
νεες άλήβειες. Φωτεινός μαχητής τής έλευ- 
θερίας, δραματίστής χα ί δημιουργός νέου κό
σμου, διαλαλητής τής παγκόσμιας άδελφοσύνης ό 
Δ ιγενή ς τού Σ ικελίανού στέκεται άνάμεσα  άπό Δύση 
κι άπ  Ανατολή γ ιά  νά  ρίξει Τό νέο τό σπόρο:

« Ό  νέος Αδάμ νά  γεννηθεί
τρανός, ολόφωτος Εωσφόρος
χα ί μές ατούς ψεύτικους θεούς
πού γονατίζουνε τά  πλήθη, νάρτει
μέ τήν άμέχρητη συμπόνια τής χαρδιας
καί τήν πνοή τού πρώτου ’Αντάρτη.
νά  λευτερώσει τό Χριστό άπό τό Σ ταυρό,
τή γή ν όλάκερη νά  περπατήσει
καί μ* όλους του τούς άλλους άδερφούς
νά  ξαναχτίσουνε τή χτίση ...» .

Κι* ό  μ εγά λος ποιητής μέ τόν ποιητικό λόγο  
ύψωσε έναν νέον τύπο ήρωα, ένα  θαυμαστό άμ άλ-  
γα μ α  Χριστού καί Διόνυσου, πού μας τονώνει τό  
μαχητικό μας πνεύμα καί τήν πίστη μας στή ζωή 
πού άδιάκοπα άνοτνεώνεται μέσα στή διαλεκτική 
της πορεία.

Κ αθαρός, κρουστός, βαρύς, ό  λ ό γ ο ς  6  ποιητι
κός καί λυτρωτικά τά  αιτήματα πού υψώνονται γ ιά  
νέα  Ζωή. γ ιά  'Αλήθεια καί Ε λευθερία .

Δ ιαβάζοντας χάνεις τούτο τό δημιούργημα τού  
Σ ικελίανού, ζ ε ϊ  ενερ γά  όλη  τή μυστική άνανέωση 
που ύπέστη τό πνεύμα καί ή συνείδηση τού μεγά
λου μας ποιητή, σαν λευτερώθηκε άπό παλιές δο
ξα σ ίες καί άντιμετώπισε — όπως ό  Δ ιγενής του — 
τά  ζω ντανά προβλήματα τού λαού καί άοάσανε 
πλατιά  καί βαθιά  τόν ά γ έρ α  τού καιρού μας.

Χαρά ζω ής καί γενναιότητα πνεύματος άναδίνε- 
ται άπό τό Δ ιγενή. 'Αληθινά, είναι ένα έξοχο έλ- 
ληνιχό ποιητικό δημιούργημα. "Οχι όμως καί θεα
τρικό έρ γο , όπω ς θέλουν νά  τό  βλέπουν σ ι λόγιοι 
φίλοι του. Μέ τό νά  είνοα ό  «Διγενής» τό πιο άν- 
θρώπινο έρ γο  τού Σ ικελίανού. δέ  θά πει πώς είναι 
καί τό  «θεατρικώτερο τραγω οιαχό δημιούργημά  
του», όπως γράφ ει 6  Ά νδ ρ έα ς  Καραντώνης. Υ π ά ρ 
χ ε ι ή ειδοποιός διαφορά στά φανερώματα τής ποιη
τικής καί δραματιχής τέχνης, πού πηγάζει άπό  
τόν τρόπο τής σύλληψης. Ά π ό  τόν τρόπο πού πρα- 
γματεύθηκε 6  ποιητής τ ά  προβλήματα καί τ ά  φαι
νόμενα τής ζω ής. Τό δραμα είναι τό  είδος πού τό 
δημιουργεί — κατά τήν έκφραση τού K riltS C ll—  
τό πάθος καί ό  ά γώ να ς. Καί ό  άνώ νας αύτός 
πρέπει νά  συντελεΐται, νά  γίνετα ι δράση καί όχι 
ν ά  ά π ο κ α λ ύ π τ ε τ α ι  άπο τό ποιητικό 
πνεύμα, πού έχ ε ι συντελέσει τή λειτουργία  του.

Σ τ ό  «Διγενή» τού Σ ικελίανού τό πνεύμα έχει 
άντιμετωπίσει, έχει συλλάβει μιά πραγματικότητα  
χα ί τήν ά π ο κ α λ ύ π τ ε ΐ .  Προφήτης καί 6- 
ραματιστής ό  Δ ιγενή ς έχει συντελέσει τόν άγώ να  
του — πνευματικό καί συνειδησιακό -  χ α ί προ
βάλλει τό «πιστεύω» του χα ί τήν εικόνα του. Τρα
γική όμως «θέση» δέν υπάρχει. ‘Ο  ήρωας είναι 
τελειωμένος, χλειστός κύκλος καί δέν πλάθεται, 
ούτε δοκιμάζεται μέσα άπό τή δράση. Ό  ποιη
τής τόν συνέλαβε μέ τό νοΰ καί τή φαντασία του 
— καθώς «β ίγλιζε  άχοίμητος τά  σύνορα τού χρό
νου» — τόν πύρωσε μέσα στό πνεύμα του καί τόν 
άποκάλυψε μέ τό  φωτερό του λόγο . ΟΙ λόγοι ό
μως καί ο ι πράξεις του, όσο αληθινοί κι άν είναι,
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δέν προάγουν — όπως γίνεται στόν «Οίδίποδαα» 
και στϊ,ν «"Αμλετ» — τ ή δ ρ α μ α τ ι κ ή  π ρ ά 
ξ η .  ΟΙ ήθικές του άρχές δέν προβάλλουν μέσα  
άπό τή δράση, άλλά  μέσα απ’ όσα λέγει ή λέγον
ται y i  αότόν.

Δραματική άντικατόπτριση ιώ ν άρχώ ν αυτώ ν  μέ
σα  στή συνείδησή του δέν έχουμε. "Ετσι ή μορφή 
του Διγενή, όπως τήν έπλασε ό  Σ ικελιανός — στην 
λυτρωμένη τελευταία άνάλυση — είναι λυτρωμένη 
λογοτεχνικά, όχι όμως και δραματικά. Δέν είναι 
ένα πειστικό ντοκουμέντο άνθρωπινης ζωής μ' όλη 
τή συμβολική του προέκταση — όπως είναι ό Προ
μηθέας τοό Αισχύλου. Δέν περνά άπό καμιά συνει
δησιακή κρίση, άπό καμιά σύγκρουση αίσθημάτων. 
"Ετσι ό θεατής απολαμβάνει — άν είναι σέ θέση — 
πνευματικά τά  λεγάμενα, ά λ λά  δέ ζεϊ καί δέ χα ί
ρεται τό «γίγνεσθαι», τήν όλη πορεία τής συνειδη
σιακής του λύτρωσης. "Οπως είναι, όμως, γνωστό, 
όταν ό θεατής δέν παθαίνεται μέ τά  δρώμενα άπό 
Σκηνής, δέ συμμετέχει στις ανθρώπινες κρίσε;ς 
τών χαρακτήρων πού παρουσιάζει τό έρ γο , τότε 
μένει άσυγκίνητος και αδιάφορος.

Αλλά, ά ν  έρθουμε καί στά καθέκαστα τής δρα- 
ματουργικής τεχνικής, άπό τό «Διγενή» λείπει ή 
περιπέτεια, ο ί μεταλλαγές τών χαταστάσεον, ή 
προοδευτική περιπλοκή τών γεγονότων. *Η μονα
δική σύγκρουση, πού υπάρχει, ανάμεσα στο Βασί
λειο καί στΐ> Διγενή, παρέχει πενιχρό δραματικό 
Ολικό μιά καί οί άντίμαχες αύτές δυνάμεις το 
πνεύμα τό άναχρονιστικό, τό κληροκρατιχό καί 
ιμπεριαλιστικό μέ τό πνεύμα τής ζωντανής λαϊκής 
θρησκευτικότητας πού τή θρέφει ή άδελφοσύνη καί 
ή άγάπη — στή σύγκρουσή τους μένουν στ3 διαλε
κτικό έπίπεδο. Σ τΰ δέ τέλος τού έργου, όσο κι άν 
ό θάνατος τού Διγενή είναι μιά αναγκαιότητα γ ιά  
τή φιλοσοφιχή ιδέα — «Δέν είναι ό θάνατος έξω  
άπό τής λευτεριάς τή Μοίρα» — δραματουργικά δέν 
δικαιώνεται, σάν μιά άναπόφευχτη άναγκαιότητα. 
"Ετσι, ό  θεατής, δέ δοκιμάζει τά  λυτρωτικά αι
σθήματα τού έλέου καί φόβου καί δέ συν τελείται 
ή κάθαρσή του. Β έβαια — ά ν είναι μιά γυμνασμέ- 
νη ψυχή — χαίρεται στο άκρόαπμα τού υψηλού 
λόγου , ά λ λά  δέ συγκινεΐται μιά καί ο ί υψηλές 
ιδέες δέ μετουσιώνοντασ πλαστικά σέ άνθρώπινη 
μοίρα.

Γιά όλους αυτούς τούς λόγους κι όσο κι άν 
θαυμάζουμε τό ποιητικό κείμενο τού «Διγενή» μέ 
τή μεγάλόδωρη λυτρωτική πνοή του, δέ νομίζουμε 
πώς θά μπορούσε τούτο τό έργο  να παρασταθ=Τ 
μπροστά στο μεγάλο χοινόν καί νά  δρέψει τούς 
ευεργετικούς καρπούς του. “Αν πάλι βελήσουμε σκη
νικά νά  τό τονώσουμε μέ μ ιά  παραστατική σκηνο
θεσία, επιχειρώντας μιά δραματουρνική έπεξεργα- 
σία  καί συντόμευση σκηνών μέ γενναία  περικοπή 
όλου τού φόρτου τών ποιητικών εικόνων καί μετα
φορών — πού παρεμποδίζουν στό σκηνικό έργο τήν 
αμεσότητα καί τήν πυκνότητα τής έκφρασης — 
Ιδιαίτερα στό δεύτερο μισό μέρος τού έργου — τό 
κατ' εξοχήν στατικό —  πολύ φοβάμαι ότι θ ’ αλ
λοιώναμε τήν ΰφή τού έργου, χωρίς, ίσως, καί νά  
πετυχαίναμε τήν προσδοκώμενη θεατρικότητα. Πρόσ
θετα στό εγχείρημα αυτό υπάρχει χ ’ ένας άλλος 
κίνδυνος. Ό  σκηνοθέτης, πού θά παρακινηθεί άπό 
τή γραφικότητα τών σκηνικών εικόνων τού έργου, 
άπό τό πολυπρόσωπο καί πανσπερμιαχό πλήθος πού 
κινιέται μέσα σ ’ αυτό καί άπό τίς παραστατικές

παύσεις τή,ς δράσης πού γέμουν άπό ήχους, τρα
γούδι, κίνηση καί μουσική — στοιχεία πού θεω
ρούνται άπό μερικούς σάν προσόντα θεατρικά τού  
έργου — καί θελήσει νά  τά έκμεταλλευθεϊ. δυνατόν 
νά όδηγ^ηθει σέ αθέμιτη προβολή τους σέ δάρ=ς 
τού κειμένου καί τής λειτουργιχής του υφής. Ή  
παρόμοια σκηνοθετική προσφορά κίνηση συνόλου 
παραστατική καί ύποβληττκή. φανταχτερή πλαισίω
ση Σ χηνής καί διάφορες παρεμβολές ευρημάτων 
όσο κι άν έχει τήν έλλογη θίση της σνά γνήσια  
βεατριχά έργα  καί τή χρησιμότητά της στά κατα
σκευάσματα τής κοινής παραγω γής, δέ μπορεί νά  
νομιμοποιηθεί σέ έρ γα  σάν τό «Διγενή», στό ποιη
τικό αύτό δημιούργημα, πού γ ιά  μάς δέν είναι —  
στή βαθύτερη σύλληψή του καί μορφή — παρά ένα 
ελεγείο καί ένας παιάν μαζί τού νέου κύματος τή,ς 
ζωής πού άνεβαίνει μέσα άπό τή διαλεκτική τής 
αναγκαιότητας. Παιάν καί ελεγείο πού παίρνει μορ
φή λειτουργικού δράμοπος. Γιά νά  περισώσουμε 
καί άξιοποιήσουμε άπό Σ κηνής τούτο τό δράμα, 
είμαστε υποχρεωμένοι νά καταφύγουμε ή στό ξένο 
πρός τή φύση τού θεάτρου φιλολογικό δόγμα: «έν 
άρχή ήν ό  λόγος», τά πάντα γ ’-ά τό διάλογο καί 
τήν ποίηση τών εικόνων, όπότε θά δίναμε μιά πα
ράσταση κατάλληλη γ ιά  τούς φιλολόγΌυς ή θά άρ- 
νιόμασταν τή γ'νωστή μορφή τής παράστασης καί 
θά τό δίναμε ό ρ α τ ο ρ ί α κ ά ,  παρέχοντας 
πρωτεύουσα θέση στή μουσική σύνθεση καί στή 
ζωντανή έκφραση τού λόγου άπό ήθοποιούς καί χο
ρό. είδιχά έπιλεγμένους γ ιά  τήν περίσταση.

"Ολο αύτό τό πλήθος, κατάλληλα ντυμένο καί 
τοποθετημένο σέ όμάδες άπό Σ κηνής, πού θά τήν 
πλαισίωναν πλούσια, υποβλητικά σκηνικά, θά μπο
ρούσε νά  ζωντανέψει ι ό  έργο  καί όχι άπλώς νά  τό 
άπαγγείλει, φτάνει ό μαέστρος—σκηνοθέτης νά  ύ
ψωνε όλες αύτές τίς άκινητούσες. άλλά ενεργές  
μορφές καί τίς βουβές εικόνες, στό ύψος ένός καλ
λιτεχνικού συμβολισμού. Μέ τον τρόπο αυτόν, πι
στεύω, ό  ακροατής, μη παύοντας νά  etvai καί θεα
τής, μέ ανεμπόδιστη φαντασία καί κατάλληλα δη- 
μιουργημένη υποβολή άπό τό λόγο , άπό τό χρώμα, 
άπό τήν Εικόνα καί πρό παντός άπό τή μουσική
— πού έδώ τώρα θα έπαιρνε χαρακτήρα συμφωνικό
— βα μπορούσε νά  «μεθέξη» στην πνευματική μυ- 
στοτγωγία.

Μ.ά όμως καί τούτη ή λύση δέ μπορούσε τώρα  
νά  δοθεί — κάποτε τό Έ ^ ικ ό  θέατρο θά πρέπει 
νά  τήν επιχειρήσει — ό θίασος τού 'Εθνικού Κήπου 
ακολούθησε τήν «πεπατημένη» καί τήν κατά πα
ράδοση ερμηνευτική γραμμή μιας αρχαίας τραγω 
δίας ή καί ακόμα ένός έργου τού Σαίξπηρ. Τό 
έπίτευγμα δέ μπορούσε νά  άποσπάσει οϋτε έπαι
νον. ούτε ψόγον. Τό κατά δύναμιν έπραξαν καί 
μέ καταβολή μεγάλου μόχθου καί ό θιασάρχης καί 
οί ήθοποιοί καί τά  ποαδιά τού χορού, πού υποχρεώ
θηκαν, άπό τή μιά μέρα στήν άλλη , νά  μάθουν νά  
μιλάνε, νά τραγουδούν καί νά  χορεύουν.

Κ αιά  μέρος, άπό τούς ήθοποιούς, πρέπει νά  
έξαρβέϊ ή δημιουργική προσφορά τού Λυκούργου 
Κ αλλέργη, πού μ«ς έδωσε έναν υποβλητικό Ί λ α -  
ρίωνα καί τού ’Ιορδάνη Μαρίνου, τού λαμπρού, 
τού έξοχου αυτού ή Goto ιού στήν ερμηνεία ποιητι
κών κειμένων. "Ο,τι μάς είπε είχε πλαστικότητα, 
μελωδικότητα καί πάθος, είχε  τό εύρος καί τήν 
πλατεία άνάσα πού άπ αιτεί, γ ιά  τή σωστή έκφώνησή 
του, ό  λόγος τού Σ ίκελιανού. Σ ’ αύτό άκριβώς
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υστερούσε 6 Νίκος Χατζϊσκος, πού κατά τά  συνη
θισμένα του χρησιμοποίησε μιά τονική Α παγγελία, 
σιενεμένη καί χωρίς Εναλλαγές. Παροελε ίποομε νά  
μιλήσουμε γ ιά  τήν όλη του υπόκριση καί τήν πα
ρουσίαση του Διγενή, μιά κι αυτά Ανάγονται στή 
σκηνοθετική έρμηνεία.Τελειώνοντας, μόνο δυο λόγια  
θαυμαστικά γ ιά  τό Γιάννη Τσαρούχη. *Η προσφορά 
του ήταν τό δημιουργικότερο στοιχείο της παρά
στασης πού μάς δόθηκε.

ΠΕΛΟΣ Κ ΑΤΣΕΛΗΣ

Ή  μουσική
Π . Κ α β α κο π ο ύ λ ο υ , Κ .  Ρ ω μ α ίο υ  χ α ΐ Π . 

Π α π α χρ ισ το δ ο ύ λ ο υ : Μ ουσικά κ ε ίμ ενα  δη
μ ο τ ικ ώ ν  τρ α γο υ δ ιώ ν  τή ς  Θ ρά κη ς, τόμ ος 
Α ',  Ά θ ή ν α ι . "Εκδ . Ε τ α ιρ ία ς  θ ρ α κ ικ ώ ν  Ε 
ρευνώ ν .

Π:>Κέ άλλοτ* ή Ανάνκη τής π ι ρ ι σ υ λ λ ο γ ή ς
καί δχΐ πιά τής συλλογής— του λαογραφικού μας 

πλούτου δέν ήταν τόσο έπιτακτική όσο σήμερα. 
Τά χρονικά όρια πού προοφέρονταν παλιόττρα 
στό λαογράφο. φαίνονταν πλατιά, μιά κ' ή πα
ράδοση ήταν Ακόμα ζωντανή, πλούσια. Τό χωριό 
καί γενικά ή ύπαιθρος ζούσε τύ δικό της πολιτι
σμό καί δεχόταν μέ δυσπιστία τούς «νεωτιριομηϋς» 
τής πόλης. Τό πανηγύρι ιή τά βαφτίσια κ* οί γά- 
μοι κρατούσαν σέ. διαρκή άμιλλα τό καλλιτεχνι
κό Ενστικτο τού "Ελληνα τής ύπαίθρου. Στους καλ
λιτεχνικούς αυτούς στίβους, πρωτοακουγόταν μιά 
καινούργια λαϊκή μελωδία ή χορευόταν μιά νέα 
χορευτική παραλλαγή. Στους ίδιους αύτούς χώ
ρους εϋρισκαν καί τήν άναγνώριοή τόυς. Τήν Α
ξιολόγησή τους, πού κεντούσε τήν άμιλλα καί τήν 
έφευρετικότητα των Ανθρώπων γ ιά  νά πλουτίζουν 
διαρκώς τήν παράδοση μέ νέα μοτίβα μουσικά, 
χορευτικά κλπ.

Σ ήμερα ή σ υ ν έ χ ε ι α  αύτή έχει δεχτεί 
Ενα θανάσιμο πλήγμα. Τό πλήγμα πού έδωσε ό 
τελευταίος πόλεμος κ’ ή μεταπολεμική κατάσταση 
στήν Ε λ λ ά δ α . Δέκα όλόκληρα χρόνια κοσοτστρο
φές στή χώρα μας, ήταν φυσικό ν* Ανακόψουν έπι- 
κίιδυνα τή συνέχεια τής παράδοσης καί νά  περιο
ρίσουν στό έλάχισνο τά  χρονικά όρια πού Απο
μένουν γ ιά  τήν περισυλλογή πιά τού μουσικού μας 
φόλκλορ.
Γι αύτό, κάθε νέα συλλογή δημοτικών τραγουδιών 
Αποτελεί Ανυπολόγιστη συμβολή στή μελέτη τού 
λαϊκού μουσικού μας πολιτισμού.

* Η συλλογή Μ ο υ σ ι κ ά  κ ε ί μ ε ν α  δ η 
μ ο τ ι κ ώ ν  τ ρ α γ ο υ δ ι ώ ν  τ ή ς  Θ ρ ά 
κ η ς  πού προλογίζεται Απ’ τόν γνωστό νεοελλη
νιστή καί μουσικολόγο Σ άμουελ Μπώ - Μποβύ 
καί τόν μουσουργό Μάριο Βάρβογλη, περιέχει -  
μαζί μέ τίς παραλλαγές 8 4  δημοτικές καί λα ϊ
κές μελωδίες τής Θράκης καταγραμμένες σ* εύρω- 
παϊκή σημειογραφία Απ’ τόν Παντβλή Καβακό
τιούλο, μαζί μέ πρόλογο τού ίδιου γ ιά  τά  π ρ ο 
β λ ή μ α τ α  κ α τ α γ ρ α φ ή ς  μ ο υ σ ι 
κ ώ ν  κ ε ι μ έ ν ω ν .  Ε π ίσ η ς, Τ ό  Ι σ τ ο 
ρ ι κ ό  τ ή ς  σ υ λ λ ο γ ή ς  τ ω ν  θ ρ α 
κ ι κ ώ ν  μ ε λ ω δ ι ώ ν  Απ’ τόν κ. Γϊολυδ. 
Παπαχριστοδούλου όπως καί Π α ρ α τ η  ρ ή σ ε ι  ς

σ τ ά  κ ε ί μ ε ν α  τ ω ν  δ η μ ο τ ι κ ώ ν  
τ ρ α γ ο υ δ ι ώ ν  τ ή ς  Θ ρ ά κ η ς  επί τόν κ. 
Κ. Ρωμαίο' θαυμάσια Ατιστημονική έργασία μέ 
ιδιαίτερο ένδιαφέρον γιατί όλοκληρώνεται έτσι ή 
μελέτη τού δημοτικού τραγουδιού τής περιοχής αυ
τής.

Γενικά, γ ιά  τή συλλογή των δημοτικών τράγουt 
διών τής Θράκης Αξίζει νά  έπαναλάβουμε αύτό 
πού γράφει στό πρόλογό του ό Σ . Μτώ - Μπεβύ: 
«”Α ξ ο ς  ό μισθός σας» πού μάς περισώσατε τέτοια 
τεκμήρια Ανώτερου πολιτισμού.

Γιά πρώτη φορά, μέ νή συγκέντρωση σ ’ ένα 
τόμο τόσων τραγουδιών, έχουμε τή δυνατότητα νά 
μελετήσουμε τό ύφος τού τραγουδιού τής περιοχής 
αυτής, όπως καί τά κοινά χαρακνηρισιικά ή τίς 
διαφορές του Από τό δημοτικό ιραγούδι της άλ
λης 'Ελλάδος- τέλος τή θέση του, μέ ιή βοήθεια 
τής ουγκριτ κής μουσικολογίας, στόν κοινό βαλ
κανικό χώρο.

Ή  μελέτη όμως τών μουσικών κειμένων κ' 
Ιδιαίτερα τού προλόγου πού Γχει γράψει ό κ. Κα- 
βακόπουλος, γεννά  όριομένες Απορίες Αξιες νά συ
ζητηθούν, περισσότερο μάλιστα στά σημεία όπου 
είναι φανερή ή σύγχιση καί λαθεμένες c l  Ερμη
νείες κ’ ο ί γνώμες πού ύποστηριζονται.

Ή  πρώτη παρατήρηση πού έχε* νά κάνει κα
νείς, είναι ότι όλες οί Ενόργανες «είσαγωγές» τής 
συλλογής είναι γραμμένες γ ιά  βιολί' μ έ τ ή ν  
τ ε χ ν ι κ ή  δ η  λ.  π ο ύ  τ ό  ό ρ γ α ν ο  
α ύ τ ό  ύ π ά γ ο ρ ε ύ ε ι .  "Ετσι όμως, όλες  
οί μελωδίες Αποκτούν έν.αιο, μονότονο ύφος. Χά
νουν δηλ. ένα Απ' τά κύρια χαρακτηριστικά τους: 
τά διαφορετικά ποικίλματα καί συνηχήσεις υπο
τυπώδη άρμονική συνοδεία πού θά είχαν άν ή κα
ταγραφή γινόταν κατ’ εύΦΊαν καί άπί· άλλα όρ
γα να . όπως τή λύρα ή τήν γκάιντα -π α λ α ιό -  
τοττα δ η μ ο τ ι κ ά  όργανα τής θ ρ ά κ η ς ί ΐ ).

Τό ποικιλματικό όμως ύφος τής λαϊκής τεχνικής 
τού βιολιού φοβάμαι ότι έχει Επηρεάσει στήν κα
ταγραφή καί τή μελωδική γραμμή τών τραγου- 
διών. Σ έ πολλές μελωδίες είναι φανερό ότι τά ποι
κίλματα τους δέν είναι φ ω ν η τ ι κ ά  Αλλά 
κοτθαρά β ι ο λ ί σ τ ι κ ά .  Γιά παράδειγμα  
παίρνω τό τραγούδι μαζί καί χορό Αρ. 6-6. «Λέν* 
ήρθι Μάης», πού κι Αττ> προσωπική πείρα ξέρω  
ότι τραγουδιέται Απλά, χωρίς όλα  αύτά τά ποι
κίλματα, βιολίστικά, Επιμένω, πού τού δίνουν Α
δικαιολόγητο βάρος.

Πριν Εξετάσουμε όμως τόν πρόλογο τού κ. Κ. 
θά ήθελα νά προσθέσω Ακόμα κάτι. Γιατί νά κα
ταγράφουν όσες Απ’ τίς «είσαγωγές» Επαναλαμ
βάνουν, Απλώς μέ ποικίλματα, τά Αντίστοιχα τρα
γούδια: Μιά ή δυό, μέ σύντομες παρατηρήσεις γιά  
τόν τρόπο μέ τόν όποιο γίνονται τά ποικίλματα 
άρκούσαν. "Ετσι, στό χώρο πού θά κερδιζόταν θά 
μπορούσαμε νά Εχουμε σχεδόν άλλα τόσα τραγού
δια . "Επειτα γιατί σέ κάθε τραγούδι ο ί υποση
μειώσεις: Α ' μέρος, Β ' μέρος; Γιά νά  υποδηλω
θεί ό  μορφολογικός χαρακτήρας τής μελωδίας; 
Α σφαλώ ς όχι, γιατί σ ’ αύτή τήν περίπτωση Αρ- 
κοϋσε ή γνωστή σημειογραφία τής μορφολογίας: 
α  κλπ. Τότε, γ ιά  νά  βρίσκεται ίσως ή Αντι
στοιχία Ανάμεσα στις φράσεις τού τραγουδιού καί

(1 )  ’Ενώ τό βιολί ή τό κλαρίνο είναι νεότερα 
λ α ϊ κ ά  όργανα.
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-τής «εισαγωγής» πού άκολουθεϊ. Μά αύτό μπορεί 
νά  ιό  δει κι ό πΐύ «πλοϊκός αναγνώστης, χωρίς τις 
ένδείξεις: Λ' καί Β ' μέρος, δταν μάλιστα υ
πάρχει κ' έπεξηγηματική παράγραφος στον πρό
λ ο γ ο  —σελ. 29.

Σ ιό ν  πρόλογό του ό κ. Κ . γράφει δτι οί δια
φορές πού διαφοροποιούν τήν ελληνική μουσική 
α π ’ τήν έντεχνη (δυτική) μουσική είναι α )  ό φυ
σικός (ελληνικός) τρόπος, μέ τόν όποιο ό τρα
γουδιστής βγάζει τή φωνή του. 6 ) ή έμφυτη, άπύ 
παράδοση, τεχνική των λαρυγγισμώ ν, γ )  ή άπό- 
λυτη καί σωστή άπόδοση των διαστημάτων δ ) ή 
Ικανοποίηση πού νοιώθει ό τραγουδιστής νά  ποι
κίλλει μέ τσακίσματα τό τραγούδι καί ε ) τό 
ίΐοιόν(;) πού διαφέρει όχι μόνον άπό τήν ευρωπαϊ
κή μουσική, «άλλά καί πού ύφίσταται μεταξύ ιρα- 

γουδιώ ν διαφόρων ελληνικών περιφερειών». Παρα
λείπει όμως ό  κ. Κ. ν ’ άναφέρει δέ μπορώ νά 
φαντασθώ ότι τήν άγνοεϊ —τή βασική διαφορά  
ότι ή έλληνακή δημοτική μουσική τραγουδιέται καί 
παίζεται— όταν αύτό γίνεται άπό καλούς λαϊκούς 
τραγουδιστές καί όργανοπαικτες— σέ διαφορετικό 
τ ο ν ι κ ό  σ ύ σ τ η μ α .  Τή φ υ σ ι κ ή  δηλ. 
κλίμακα, άλλοτε στή διατονική της μορφή κι άλλο
τε  μέ τά διαστήματα της αυξημένης δευτέρας* πάν
τα  δμως χρησιμοποιώντας καί διαστήματα μικρό
τερα τού ημιτονίου, τις χ ρ ό ε ς  — έ λ ξ ε ι ς .  
’ Ενώ ή έντεχνη δυτική μουσική στηρίζεται όπως 
«είναι γνωστό στό συγκερασμένα τονικό σύστημα. 
Αύτή είναι ή έπιστημονικά βασική διαφορά καί δέ 
μπορούμε ν' άναφέρουμε ώς διαφορά: «Τήν άπό- 
λυτη καί σωστή άπόδοση των διαστημάτων», δταν 
ξέρουμε δτι κάθε καλός λαϊκός τραγουδιστής, είτε 
Γερμανός είναι αύτός είτε Ρώσος, τραγουδά άπό- 
λυτα καί σωστά τά  διαστήματα τού τονικοΰ συστή
ματος του λαϊκού τραγουδιού τής πατρίδας του. 
Οΰτε άκόμα μπορούμε ν' άναφέρουμε ώς διαφορά: 
«τό ποιόν πού διαφέρει...»·, γιατί άπλούστατα αύ
τός είναι ό  άγνωστος X πού ζητάμε νά  βρούμε.

Σ τήν ίδια σελ. 21 γράφει ό  κ. Κ.: «*Ή σ ύγ
χρονη. έλληνακή μουσική είναι ή ίδ ια  ή Βυζαντινή, 
πού είναι άπόλυτη καί πιό σωστή στά διαστήματα  
άπό τήν ευρωπαϊκή». *<Εδώ πιά  είναι φανερή ή 
συγχιση καί καθαρά άντιεπιστημονική ή άντίληψη 
νά  όρίσουμε τούτη Ιή έχείνη τή μουσική «άπόλυτη 
καί πιό σωστή στά διαστήματα της» άπό μιά άλλη. 
Κ ανένα μ έ τ ρ ο  δέν υπάρχει πού νά  μάς δί
νει ένα τέτοιο δικαίωμα. 'Απλούστατα, κάθε μου
σική έχει τό δικό της τονικό σύστημα καί μάς δί
νει έρ γα  πού μπορούν νά  μάς άρέσουν ή όχι.

Στή σελ. 22 ό  κ. Κ. γράφει ότι ό καταγραφέας 
« Ι π ρ ώ τ ' ά π '  ό λ α  πρέπει νά είναι φύτρα 
( —άπό γεν ιά  έλλήνων λαϊκών μουσικών) τού έλ- 
ληνικού δημοτικού τραγουδιού καί τά αΰτί του 
νά  είναι έξαίρετος δέκτης της λαϊκής μελωδίας». 
'Ο μολογώ ότι άπορώ πώς μπορούμε σήμερα, τό 
1937, νά υποστηρίξουμε σ' ένα πρόλογο μέ έπι- 
στημονικές άπαϊτήσεις μιά τέτοια θέση. Τόνε τί 
θά πούμε γ ιά  τό  έργο λ . χ .  τού Ζάχου ή -,ού 
Λίπώ-ΛΊποβύ στήν 'Ε λλάδα τού Μπαρ το κ στήν 
Ο ύγγαρ ία  ή τού Β . Γουΐλιαμς στήν 'Α γγλία . "Ο
λο ι αυτοί δέν ήταν φύτρες κι όμως μάς άφησαν 
κλασικές εργασίες καταγραφής καί μελέτης λαϊ
κών τράγου δ ιών.

Στή σελ. 2)3 6  κ. Κ. συνεχίζει ότι «αύτός πού υ
παγορεύει τό σκοπό τού τραγουδιού, πρέπει πρώτα

άπ' όλα  νά  είναι γλεντζές..» . *Έ, όχι άγαπητέ μου 
φίλε. Μπορεί άριστα κανείς νά  μήν είναι γλεντζές  
κι δμως νά  μπορεί νά  μάς ύπαγορεύσει ένα τρα
γούδι κι αύτό νά  έχει άξια . Αύτό Ισχύει ιδιαίτερα 
γ ιά  τις γυναίκες πού ό ρόλος τους δέ σημειώνεται 
πουθενά ά π ’ τόν κ. Κ.

Στή σελ. 24, συνεχίζοντας ό κ. Κ. γράφει: 
ότι ή ικανότητα τού κατογραφέα έγκειται «στό νά  
μπορεί νά  υποδείχνει στον τρογουδιστή, μήπως 
κάνει λάθος, ούτως ώστε νά τόν κατευθύνει στήν 
όρθή έκτέλεση τού (ήχου) τραγουδιού». 'Ενώ εί
ναι ένας άπ' τούς βασικούς κανόνες στή μέθοδο 
πού χρησιμοποιεί ή μουσική λαογραφία: νά  μήν 
υποδείχνει ποτέ, ούτε νά  κατευθύνει, ό καταγρα- 
φέας τόν τραγουδιστή.

‘ Η κατάταξη έπίσης των τραγουδιών δέν ακο
λουθεί κανένα σύστημα. “Ετσι έχουμε: Τραγούδια  
μέ τεχνοτροπία έκκλησιαστικής βυζαντινής μουσι
κής. Τραγούδια τού δρόμου, τού γάμου καί γ ιά  
συρτό χορό. Τραγούδια γ ιά  χορό χασάπικο, άντι- 
κρυστό, ιδιότυπους καί τραγούδια σκωπτικά. 
Τραγούδια άναστενάρικα, σουφλιώτικα καί πε- 
ραμιώτικα. ‘Η έλλειψη δμως ένός ένιαίου κριτη
ρίου —πού θά βοηθούσε τήν κατάταξη τών τραγου
διών .μέ φυσικότερο τρόπο σέ διάφορες όμάδες— 
έχει τούτο τό άποτέλεσμα: τήν αυθαίρετη τοποθέ
τηση τών τραγουδιών στις διάφορες όμάδες. “Ετσι, 
γιάτί τά  τραγούδια λ. χ . ά π ’ τό Σ αμακόδι δέν  
άποτελούν μιά ιδιαίτερη όμάδα όπως τά  τραγού
δια Σουφλιώτικα καί Περαμιώτικα. “ Η τό τρα
γούδι «‘Ο Ά γι-ίΤώ ργης» (χασάπικος) πού βρί
σκεται στήν όμάδα: Τρογούδια Περαμιώτικα, νά  
μή βρίσκεται στήν όμάδα: Τραγούδια γ ιά  χορό  
χασάπικο κ.ο.κ.

Τελειώνω μέ τήν εύχή νά  έχουμε ένα αυστηρό
τερο έπιστημονικό μουσικό έλεγχο  στους άλλους  
τόμους πού θ' άκολουθήσουν. 'Οπωσδήποτε όμως, 
ή συμβολή τού πρώτου τόμου τών Δημοτικών τρα
γουδιών της Θράκης, είναι θετικά ουσιαστική.

Ή  μουσική του Μάνου Χατζηδάκη στή 
«Λυσιστράτη» καί τόν «Διγ€νή».

"Οπως στις «Έκκλησιάζουσες» έτσι καί στή «Λυ- 
σιστράτη» ή μουσική τού Χάτζηδάκη είχε χέφ ι, 
δροσιά καί μπρίο. Αυθόρμητη, άπ' τήν άρχή ώς 
τό τέλος, ύπεγράμμιζε άναφτερωνοντας τό λόγο , 
χωρίς νά  προβάλει καθαρά μουσικές άπαϊτήσεις. 
Γιά μιά φορά άκόμη 6  X. μ ά ς έπεισε γ ιά  τή θέ
ση πού όφείλει νά  έχει ή μουσική στό θέατρο. 
Τήν άτμόσφαιρα πού πρέπει νά  δημιουργεί, βοη
θώντας τή γενική σκηνοθετική ερμηνεία καί δχι 
τήν προβολή της προσωπικότητας τού μουσικού.

’Αλλού μέ δικές του χαρακτηριστικές μελωδίες 
— ώραΐοι ρυθμικοί σχηματτισμοί, πόσο έκφραστι- 
κά άλήθεια ήταν τά  5 )8  — κι άλλου μέ Απηχή
σεις άπό γνωστά λαϊκά μοτίβα, κράτησε σ έ μιά  
ευχάριστη καί ξεκούραστη εναλλαγή όλο τό μουσι
κό μέρος τής παράστασης, μέσα σέ μ ιά  άτμόσφαι- 
ρα άλλοτε τρυφερή, λυρική κι άλλοτε βίαιη, διο- 
ίνυσιακή: πάντοτε δμως στήν ύ π  η ρ ε σ ί «  τού 
σκηνοθέτη.

“Αν αύτό όμως είναι τό πνεύμα της μουσικής, 
ή παράσταση τής «Λυσιστράτης» βοήθησε, ώστε 
νά  πάρουν τή συγκεκριμένη τους π ιά  μορφή οι ά- 
δυναμίες πού παρουσιάστηκαν, μέ μικρότερη δ-
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μως ένταση, καί στις «Έκκλησιάζουσ^ς». Πρόκει
ται γ ιά  τήν ενορχήστρωση τού κ. X. πού κάνει 
κατάχρηση τοΰ t u t t i  τής όρχήστρας του όπως 
και ορισμένων όρνάνων, ξυλόφωνο καί τύμπανα. 
*Η άντίληψη θύτη, τόσο αντίθετη στή σημερινή 
όρχησηρική αϊσβηση, όχι μόνον εμπόδιζε συχνά  
τήν άνετη κι άδίαστη απ α γγελία  — τραγούδι των 
χορικών πού ήταν συχνά πολύ χαμηλά γραμμέ
να  — ά λ λ ά  κινδύνευε, όχι σπάνια, νά παρασύρει 
τή μουσική φράση στήν περιοχή ένός άγοραίου  
ύφους. Ή  Ενορχήστρωση στήν εποχή μας, είτε 
τ~· θέλουμε είτε όχι, δέν άιτοτελεϊ π ιά  τό κλασικό 
ή ρομαντικό χ ρ ώ μ α  τού 1 9ου αιώνα· αποφα
σίζει γ ιά  τό ύφος καί μπορεί ν* άναδείξει ή νά  
παρασύρει στήν καταστροφή μιά μουσική ιδέα.

'ί2ς έκτέλ-εση ή μουσική στή «Λυσιστράτη» ύστέ- 
ρησε, όπως άλλωστε καί πέρισυ στις «Έκκλησιά- 
ζουσες». Η έλλειψη συντονισμού — μουσικής υ
πόκρουσης καί χορού, χορικών καί συνοδείας, ό
πως καί ήχητικής ισορροπίας της όρχήστρας — 
"ήταν, όριο μίνες μάλιστα στιγμές, Ενοχλητική.

Σ τήν Εργασία του γ ιά  τόν «Δίγενή» τού Σ ι- 
κελιανοΟ δ κ. X. θά μας βρει Εντελώς άντίθ<ετους. 
"Ενα υ π ο τ ο ν ι κ ό  μουσικό πνεύμα χαρα
κτηρίζει όλη του τήν προσπάθεια πού όχι μόνον 
δέ βοηθεϊ τό σικελιανικό λ ό γ ο , ά λ λά  προδίδει, 
όπως πιστεύουμε, τό ύφος του. τόν ύπέροχο λυ
ρισμό ή τ ις  δραματικές του συγκρούσεις.

Μέρη όπως ό έρχομός τού βασιλιά, τό μοιρο- 
λ ό γ ι κ. ά ., έμειναν άνεκμετάλλευτα μουσικά, Ενώ 
έκεΐνα πού μάς έδωσε ό κ. X. ήταν τόσο άντίθετα  
στό ύφος τού σικελιανικού λόγου. Πού είναι ή 
μελωδική φλέβα τού συνθέτη στό χορό πριν τό 
θάνατο, ή γιατί τό τραγούδι στό τραπέζι μέ τό 
βασιλιά νά  είναι τόσο μέσα στα καλούπια τού 
δυτικού μεσαιωνικού τραγουδιού; Ή  παράδοση τού 
μεσαιωνικού δημοτικού μας τραγουδιού καί τό  βυ- 
ζαντινό μέλος είχαν νά  προσφέρουν στό συνθέτη 
μιά θαυμάσια πρώτη ύλη. "Ενα μελωδικό θησου- 
ρό μέ «υψηλό φρόνημα» καί ήρωΐκό μεγαλείο άκό- 
μα καπ στις πιό λυρικές του πτυχές, αύτό άκριβώς 
πού έχει ό λόγος τοΰ Σ ικελιανού στόν «Διγενή».

"Οσο γ ιά  τήν Εκτέλεση τής μουσικής, δέ νομίζω  
ότι καδένας καλοπροαίρετος άνθρωπος μπορεί νά  
συμφωνήσει γ ι  αύτό πού έγινε. Ν ά είναι δηλ. μα
γνητοφωνημένη ή συνοδεία καί ζωντανό τό τρα
γούδι. Γίνεται ποτέ; θ ά  μοΰ πήτε: οικονομικοί 
λόγοι. Ν αί. Τό άποτέλεσμα όμως μπορεί νά  χα ρα
κτηριστεί διαφορετικά άπό θλιβερό;

OL συναυλίες της Κρατεκής ’Ορχήστρας 
στό Ώδβΐον 'Ηρώδη τοΰ ’Αττικού.

ΟΙ συμφωνικές συναυλίες στό Ώ δεϊον ‘Ηρώδη 
τού ’Αττικού άκολούθησαν καί φίτο τ;· γνωατό 
δρόμο: Ρετη^ρτόρ υ μέ τά  καθιερωμένα έρ γα , άπ 
τά όποια φυσικά έλειπε ή Ελληνική μουσική· ό 
φτωχός αύ ιός συγγενής γ ιά  τόν όποιο οι Ελληνες 
μαέστροι — μ’ Εξαίρεση τόν κ. Παρίδη — σπανιό
τατα ένδίαφέρονται.

Ο Ι μόνες συναυλίες πού παρουσίασαν ένδιαφέ- 
ρον ήταν αυτές πού διηύθυναν ό "Ελληνας Δ. Χω- 
ραφάς, ό Γιουγκοσλαύος Β . ΧοΟμπατ κι ό Ρουμά
νας Κ. Βιλβέστρ·., όχι τόσο ν ιά  τήν επιτυχία πού 
είχαν, όσο γ ιά  τήν άνανέωση πού έφεραν στήν άρ-

χήστρα. Τόν καινούριο άέρα πού φύσηξε κι άνα- 
τάραξε τή στυλιζαρισμένη ηρεμία τών μελών της 
Κρατικής. 'Ο θεσμός αύ ιός τής μετάκλησης, κα
θιερωμένος σ ’ όλες τις όρχήστρες τής Ευρώπης, 
μπορεί καί πρέπει νά έφαρμοστεί καί στην Αθή
να — όπως άλλωστε γινόταν παλαιότερα — άρ- 
κεΐ νά  γίνεται μέ μέτρο καί μέ αυστηρά πάντοτε 
κριτήρια. Φ Ο ΙΒΟ Σ ΛΝίΙΓΕΙ ΑΝ ΑΚ Η Σ

ΞΕΝΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ
(Συνέχεια άπό τή σελ. 130)

αύτή ή οργάνωση, που βγαίνει άπό τήν άμεση 
ανταπόκρισή του σε ό,τι βρίσκεται γύρω του, 
πρέπει να άναπλάΟεται μέσα στή δημιουργία 
μιας ειδικά σοσιαλιστικής τέχνης, πρέπει νά 
ανυψώνεται σέ μιά υψηλότερη δύναμη γιά νά 
εκβράσει μέσα στά πλαίσια τού ορατού κόσμου, 
τις συγκινήσεις καί τις ιδέες πού έχει εξου
σιοδοτηθεί νά έκφράσει γιά λογαριασμό τών 
άλλων καί νά τις μεταδώσει σ’ αυτούς.

Αύτό δεν μπορεί νά το κάνει ό κάθε καλ
λιτέχνης. Μερικοί όμως μπορούν κι αύτή ά
κριβώς ή ικανότητα είναι εκείνη πού δημιουρ
γεί τά μεγαλύτερα καί καθολικώτερα έργα. Ή  
δουλειά αυτής τής σειράς μπορεί νά είναι μέ 
τόν πιό καθαρό καί σαφή τρόπο σοσιαλιστική, 
όπως στό παρελθόν ήταν χριστιανικής ή είδω- 
λολατρική ή βουδιστική. Αύτό πού δεν μπορεί 
νά κάνει ό καλλιτέχνης, ούτε καί κανένας άλ
λος στή θέση του είναι νά προλέγει τό πρα
γματικό παρουσιαστικό τού έργου του, τή λεπτο
μερή του άρθρωση, τούς ιδιαίτερους ρυθμούς 
του καί τήν ύφή του. Γιατί χύτά βγαίνουν άπό 
τή φυσική πράξη τού ζωγραφίζειν. Δουλεύον
τας ένα θέμα πού συγκινεί καί μεταδίδοντας 
το με επιτυχία, ό ζωγράφος ανακαλύπτει τόσο 
ιδέες όσο καί μορφές: έτσι Οά επεκτείνει τή
φύση τού δοσμένου θέματος. Λεν μπορεί νά τήν 
αφήσει ίδια. ’Αλλά μπορεί νά τό κάνει, αύτό 
άν ξεκινήσει άπό μιά πολύ ειδική βάση, κι 
άν έχει παράλληλα, απ’ τήν αρχή κι δλας, 
κάποιο παραδεδεγμένο στοιχείο έκφρασης πού 
νά είναι κοινό μέ τούς ενδεχομένους Θεατές. 
Έδώ άκριβώς γίνεται σημαντικό τό πρόβλη
μα τής εθνικής παράδοσης, έδώ πού ό καλλι
τέχνης χρειάζεται νά αντλήσει άπό τό απόθεμα 
τών ενδεχομένων, συμβόλων τά όποια προέρ
χονται άπο τό κοινό μας παρελθόν καί, πού μ’ 
αύτα Θά φτιάξουμε τή σοσιαλιστική μας εικονο
γραφία.

ΡΑΙΤ ΟΤΩΤΚΙΝΣΌΝ 
(Μετάφραση: Τίτος Ιίχτρίκιος)

Τ Α  Τ Ε Λ Ε Υ Τ Α Ι Α  Α Ν Τ Ι Τ Υ Π Α  ΤΟΥ 
Α Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Ρ Γ Η Μ Α Τ Ο Σ  ΤΟΥ  ΜΠΕΡ-  
Τ Ο Λ Τ  ΜΠΡΕΧΤ :  « Κ Α Υ Κ Α Σ  Ι Α Ν Ο Σ »  
ΚΥΚΛΟΣ Τ Η Σ  Κ Ι Μ Ω Λ Ι Α Σ »  ΠΩ- 
ΛΟΥΝΤΑΙ  Σ Τ Α  ΓΡΑΦΕΙΑ  Τ Η Σ  

« Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ  Ε Ω Σ  Τ Ε Χ Ν Η Σ »
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Ό  κινηματογράφ ος
Σ Ε Ρ Γ ΙΟ Σ  Α Ι-Ζ Ε Ν Σ Τ Α ΙΝ

[Μέ τήν ευκαιρία της πρόσφατης προ
βολής τής ταινίας του «’Αλέξανδρος 

Νέφσκι»].

‘Η πρόσφατη, προβολή —μέ καθυστέρη
ση είκοσι ολόκληρων χρόνων— του «Α 
λεξάνδρου Νέφσκι» στην ’Αθήνα δίνει τήν 
ευκαιρία νά μιλήσουμε γ ια  τό δημιουργό 
του, τον Άϊζενστάϊν, πού υπήρξε μια άπό 
τις κορυφαίες φυσιογνωμίες τής κινηματο
γραφικής τέχνης, μαζί ρέ τόν Γκρίφιθ, 
καί τόν Τσάπλιν. Ό  πρώτος δημιούργησε 
τήν κινηματογραφική γλώσσα, ό δεύτερος 
έδωσε στήν έβδομη τέχνη, τό άνθρώπινο 
βάθος της. Ό  Άϊζενστάϊν έδωσε στον κι
νηματογράφο τήν έπική —κι ώς ένα βαθμό 
τή λυρική— έκφρασή του. Μένει άκόμα ό 
μεγαλύτερος θεωρητικός τής κινηματογρα
φικής τέχνης καί συνάμα οί ταινίες του 
είναι άπό τά  ωραιότερα έργα τής παγκό
σμιας κινηματογραφικής παραγωγής. Ά πό 
τήν «’Απεργία» ώς τόν «Ίβάν τόν Τρομε
ρό»* άπό τό 1924 ώς τό 1948, τό έργο τού 
Άϊζενστάϊν έπηρεάζει άποφασιστικά τήν έ- 
ξέλιξη τής κινηματογραφικής τέχνης, ένώ 
τά  βιβλία του «Κινηματογραφικό Αίσθημα» 
καί «Κινηματογραφική Μορφή» όργανώ- 
νουν σ’ όλοκληρωμένο σύστημα τήν αι
σθητική καί τήν τεχνική του κινηματογρά
φου. Κάθε ταινία του είναι καί σταθμός: 
«’Απεργία» (19&4), «Τό θωρηικτό Πο- 
τέμκιν» (1925), « Οκτώβρης» (1928) «Τό 
παλιό καί τό νέο» («Ή γενική γραμμή» 
1929), «Κέ Βίβα Μέσικο» (δ,τι δηλαδή 
διασώθηκε άπό τήν τεράστια έργασία του 
στίς Η.ίΊ.Α. καί στό Μεξικό άπό τό 1929 
ώς τό 1932), «'Αλέξανδρος Νέφσκι» 
(1938) «Ό  Μαγικός Σπόρος» (1941), 
«Ίβάν ό Τρομερός» (1944 — 1948). Τό 
1948 0  Άϊζενστάϊν πέθανε άπό στηθάγχη 
σέ ήλικία μόλις 50 χρόνων, διάσημος οχι 
.μόνο στή χώρα του, άλλα σ’ όλόκληρο τόν 
κόσμο. ι

Αφού σπούδασε μηχανικός, ό Σέργιος 
Μιχαήλοβιτς Άϊζενστάϊν (1898 — 1948), 
θέλησε νά γίνει ζωγράφος κ* ή άγάπη του 
γ ιά  τή ζωγραφική δεν είναι άσχετη μέ τήν 
πλαστικότητα τής κινηματογραφικής τέ
χνης του. Εθελοντής στον Ερυθρό Σ τρα 
τό μετά τήν ’Οκτωβριανήν Επανάσταση, 
ζωγραφίζει άφφίσες καί έξελίσσεται σέ 
σκηνογράφο καί τελικά σέ θεατρικό σκη
νοθέτη. Ό  Μαγιακόφσκι, φίλος του KoUr 
λέσωφ του πρωτοπόρου του σοβιετικού κι
νηματογράφου, πού είχε γνωρίσει τόν Άϊ- 
ζενστάϊν κ' είχε διαισθανθεί τό κινηματο
γραφικό ταλέντο του, δημοσιεύει στό πρω
τοποριακό περιοδικό του «Λιέφ» τά πρώτα 
άρθρα του νεαρού σκη,νοθέτη. Μέ τά ά ρ 
θρα του αυτά ό Άϊζενστάϊν, πού άναγνω- 
ρίζει γ ιά  δάσκαλό του τόν Μέγερχολντ, 
προσπαθεί νά θεμελιώσει, πρώτος αύτός,

μιά κινηματογραφικήν αίσθητική: Δέν έ
χει γυρίσει άκόμα καμιά ταινία, άλλά 
εχει ώστόσο συστηματοποιήσει τήν κινη
ματογραφική θεωρία του σάν φιλοσοφικό 
οικοδόμημα. Είναι ή θεωρία του «μοντάζ 
των έντυπώσεων» δπου ό ΰρος «έντύπωση» 
χρησιμοποιείται μέ τή φιλοσοφική σχεδόν 
έννοια —καθώς παρατηρεί ό Σαντούλ— έ- 
νός βίαιου αίσθήματος πού έπιβάλλεται 
στον θεατή. Στήν πρώτη ταινία τους τήν 
«Απεργία» (1924) εφαρμόζει τή θεωρία 
του — πού είναι έπηρεασμένη άπό τήν πε
ρίφημη ταινία «Μισαλλοδοξία» τού Γκρί
φιθ — έντυπωσιάζοντας τόν θεατή μέ τήν 
έναλλαγή των εικόνων τής σφαγής των 
άπεργών έργατών καί των είκόνων των 
σφαγμένων ζώων στα σφαγεία. Ή  «Α περ
γία» παρά τις άδεξιότητες ένός άρχαρίου, 
έκανε ζωηρή έντύπωση κ* ή σοβιετική κυ
βέρνηση, πού ήθελε νά γιορτάσει τήν έπέ- 
τειο τής έπανάστασης τού 1905, άνέθεσε 
στόν Άϊζενστάϊν νά γυρίσει τό «θωρη,κτό 
Ποτέμκιν». Ό  Άϊζενστάϊν, 25 χρόνων τότε 
καί χωρίς πείρα σχεδόν, γύρισε τήν ται
νίαν αυτήν — τήν περιφημότερη στήν Ι
στορία τού παγκόσμιου κινηματογράφου — 
μέσα σέ λίγες έβοομάδες στήν ’Οδησσό, 
μέ έλάχιστους ήθοποιούς, μέ τόν πληθυ
σμό τής πόλης γ ιά  κομπάρσους καί μέ τή 
βοήθεια τού Ερυθρού Στρατού καί Στό
λου. Στό «Ποτέμκιν» ό Άϊζενστάϊν δέν 
χρησιμοποίησε τή θεωρία τού «μοντάζ των 
εντυπώσεων», άλλά ζήτησε ν’ άναπαρα- 
στήσει μέ άκρίβεια καί ζωντάνια ένα Ιστο
ρικό γεγονός. Ό  ρεαλισμός είναι τό κύριο 

νώρισμα της ταινίας αύτής, πού έχει τή 
ιτότητα καί τήν άλήθεια ένός «έπικαί- 

ρου», άλλά καί τή δύναμη* τήν ποίηση 
καί τό ύφος μιας τραγωδίας καί πού ό 
άληθινός πρωταγωνιστής της είναι τό πλή
θος: τό πλήρωμα του «Ποτέμκιν» κι ό 
πληθυσμός της ’Οδησσού. Τό κορύφωμα 
τής ταινίας είναι ή περίφημη σκηνή τής 
έπίθεσης τού στρατού κατά τού πλήθους. 
Ή  σκηνή αύτή — πού χρωστά πολλά στή 
δημιουργική φωτογραφία τού Τισέ — έ
χει σχολιασθει κΓ άναλυθεΐ ά π ’ όλους τούς 
κριτικούς καί τούς αίσθη^τικούς τού κινη
ματογράφου καί μένει άκόμα τό καταπλη
κτικότερο κομμάτι τής κινηματογραφικής 
άνθολογίας. ιΕίναι τέλειο δείγμα τού ύφους 
τού Άϊζενστάϊν, πού δημιουργεί τό ορα- 

ατικό άποτέλεσμα ρ έ  τή βαθιά, τήν ά- 
ιάσπαστη ένότητα των άνθρώπων καί των 

πραγμάτων, τού έπεισοδίου καί τού περι
βάλλοντος, τού θέματος καί των εκφρα
στικών μέσων. Ποτέ άλλοτε, ούτε πρίν, ού
τε κατόπι, κανένας σκηνοθέτης, σέ καμιά 
ταινία, δέν έδωσε τόσο έντονα, μέ τόση 
δύναμη κι άλήθεια, μέ τόσο άντικειμενικό 
ρεαλισμό τό δράμα τού πλήθους πού ξε
σηκώνεται γ ιά  μιά δίκαιη ύπόθεση καί τσα
κίζεται άνελέητα άπό τή βία. Ή σκηνή 
αύτή έχει έπικό μεγαλείο καί μπορεί νά 
συγκριθεΐ μ* ό,τιδήποτε άνάλογο σ’ όποιο- 
δήποτε μεγάλο έργο τής παγκόσμιας λο
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γοτεχνίας καί τέχνης.
Στο «Παλιό καί τό Νέο» ό Άϊζενστάϊν 

συνεχίζει τό «λιτό καί άντικειμενικό ύφος 
του «Ποτέμκιν», άλλά τό κάνει πιο πλα
στικό, πιό «αίσθητικό», μέ τήν αναζήτηση 
αντιθέσεων, μέ την άλλ^γορία των εικό
νων, μέ τή βεβαιότητα των «έντυπώσεων», 
μέ τήν προβολή του ατόμου παράλληΛα 
μέ τήν παρουσία του πλήθους. Ή  κολλε- 
κτιβοποίηση τής γης είναι τό δύσκολο θέ
μα τής ταινίας αύτης-^θέμα καί πάλιν επι
κό, όπως ή άνταρσία του «Ποτέμκιν», όπως 
όλόκληρο τό έργο του Άϊζενστάϊν. Σ τις 
'Ηνωμένες Πολιτείες καί στο Μεξικό, 
γυρίζει 150.000 μέτρα ταινίας. Τό τερά
στιο αυτό υλικό μένει άχρησιμοποίητο στό 
Χόλλυγουντ, γιατί ή αμερικανική μισαλ
λοδοξία έμποδίζει τον Άϊζενστάϊν να πρα
γματοποιήσει τά  σχέδιά του. «Κέ Βίβα Μέ- 
σικο», ή, μεγάλη ταινία πού είχε όνειρευ- 
θεΐ ό Άϊζενστάϊν, μένει ήμιτελής καί πα
ραμορφώνεται άπό έκείνους πού Ιδιοποι
ούνται στό Χόλλυγουντ τό αρνητικό φιλμ 
του Άϊζενστάϊν. Ή  Ιστορία του άρνητικού 
αυτοί) φιλμ είναι ένα αίσχος γιά  τό Χόλ
λυγουντ. Ό  Άϊζενστάϊν άναγκάζεται νά 
έγκαταλείψει τήν Αμερική, χωρίς τό άρ- 
νη,τικό φιλμ πού έχει γυρίσει καί μένει στά 
χέρια άνάξιων σκηνοθετών ή ασυνειδήτων 
έπιχειρηματιών. Ό ,τι έχει απομείνει άπό 
τό «Κέ Βίβα Μέσικο» μαρτυρεί ότι ή ται
νία αυτή θά ήταν ή κορυοή τοΰ άϊζεν- 
σταϊκού έργου, ένα μοναδικό άριστούργη- 
μα λυρισμού, πλαστικότητας καί έπικου 
μεγαλείου.

Ό  «Αλέξανδρος Νέφσκι» κι ό «Ίβάν ύ 
Τρομερός» είναι οί τελευταίες ταινίες τού 
Άϊζενστάϊν, πού άποιια κρύνονται άπό τή 
σύγχρονη πραγματικότητα, άπό τό χρονι
κό της ’Οκτωβριανής Επανάστασης καί 
ζωντανεύουν στιγμές άπό τή μεσαιωνική 
Ρωσία. Ή αίσθητική του βρίσκει στήν πα
λιάν αύτήν έποχή περισσότερη άνεση, γιατί 
ό άργός ρυθμός τής μεσαιωνικής ζωής ται
ριάζει μέ τις πλαστικές φόρμες πού άνα- 
ζητά ύ  Άϊζενστάϊν. Οί δυό αυτές ταινίες 
έχουν, μπορεί νά πεΐ κανένας, συμφωνική 
μορφή, πού ένώνει τήν εικόνα καί τόν ή
χο. Ή  φωτογραφία τού Τισέ κι’ ή μουσική 
τού Προκόφιεφ συγχωνεύονται άπό τόν Ά- 
ϊζενστάϊν σ’ ένιαία έκφραση, μοναδική 
στήν ιστορία τού κινηματογράφου, ένώ τό 
θέαμα παίρνει έπικές διαστάσεις. Συνά
μα ένας βαθύς λυρισμός δίνει στις ταινίες 
αυτές έντονη συγκίνηση. Στόν «Ίβάν τόν

Τρομερό» ή τέχνη τού Άϊζενστάϊν έκδηλώ- 
νεται σ’ όλη τήν επιβλητική πρωτοτυπία 
της: είναι μιά τέχνη δύσκολη καί προσω
πική πού λυτρώνεται άπό έπιδράσεις, πού 
δέν ξέρει συμβιβασμούς, πού όλοκληρώ- 
νει τήν αίσθητική της, πού έγγίζει τά ό
ρια τής τραγωδίας. Μέ τόν «Ίβάν τόν 
Τρομερό», όπως πριν άπό είκοσι χρόνια 
μέ τό «Ποτέμκιν» όπως μέ τά «Πάθη; τής 
Ιω ά ννας Δάρκ» τού Ντράγερ καί μέ τό 
έργο τού Τσάπλιν, ό κινηματογράφος δίνει 
μερικά άπό τά ώραιότερα δημιουργήματα 
του αίώνα μας.

Ά πό  τό έργο τού Άϊζενστάϊν είδαμε 
στήν Ε λλά δα  τό «Ποτέμκιν» (κολοβωμέ
νο άπό τή λογοκρισία) , τό πρώτο μέρος 
του «Ίβάν τού Τρομερού» καί, πρόσφα
τα, τόν «Αλέξανδρο Νέφσκι», άκρωτηρια- 
σμένο κι’ αυτόν κατά τή φριχτή συνήθεια 
τών έλληνικών κινηματογραφικών έπιχει- 
ρήσεων. -Είδαμε έπίσης, στό «Βίβα Βίλλα» 
τού Κονουαίη! τις εικόνες άπό τό μεξικα- 
νικό υλικό τού Άϊζενστάϊν πού χρησιμο
ποίησε ό Αμερικανός αύτός σκηνοθέτης 
στήν ταινία του. Είδαμε, τέλος, τήν «Αι
σθηματική Ρωμάντσα» τών Άλεξανδρώφ 
καί Τισέ, πού τήν γύρισαν κάτω άπό τήν 
έπίβλεψη τού Άϊζενστάϊν. “Ετσι, μπορούμε 
νά έχουμε μιά γενικήν ιδέα γιά  τό έργο 
τού μεγάλου σοβιετικού σκηνοθέτη. Ή 
έντύπωση πού έχει μείνει άπό τις ταινίες 
αύτές είναι άξέχαστη. “Επειτα άπό τριάν
τα ολόκληρα χρόνια οί σκηνές τού «Πο- 
τέμκιν» μένουν ζωντανές στή μνήμη μου, 
ένώ έχει σβύσει ή άνάμνηση καί καλών 
άκόμα ταινιών πού είδα τά τελευταία χρό
νια. Γιατί τό έργο τού Άϊζενστάϊν δέν εί
ναι ψυχαγωγία, όπως τά 999ο) οο τών ται
νιών πού βλέπουμε, άλλα έκ<ρράζει ιιέ θαυ
μαστό τρόπο αιάν ώργανωμενη αισθητικήν 
άντίληψη τής έβδομης τέχνης μέ άρμονικήν 
ένότΓντα θέιιατος και μορφής. Ά πο τόν αυ
στηρό ρεαλισμό τού «Ποτέιικιν», ώς τήν 
έπικήν πλαστικότητα τού «Ίβάν τού Τρο
μερού» είναι αισθητή ή προσπάθεια ένός 
δημιουργού πού ξερει τί θέλει, πού υπο
τάσσει τήν τεχνική στήν τέχνη, πού δέν 
κάνει συμβιβασμούς, πού οέν διστάζει 
μπροστά καί στά πιό δύσκολα προβλήμα
τα, άλλά τά λύνει μέ τήν όξύτητα μιας 
διάνοιας, ή όποια προσαρμόζει τή θεωρία 
οτήν πράξη, πού έχει προσωπικό ύφος, πού 
βλέπει οτόν κινηματογράφο τό πιό άρεσο 
έκφραστικό μέσο τής έποχης μας, πού συλ
λαμβάνει καί πραγματοποιεί— κάθε ται-

Γιά όσους οέν δρήχαν στα βιβλιοπωλεία τό θεατρικό έργο τού Μ π. Μπρέχτ 
ό «ΚΎΚΛΟΣ 'ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΜΩΛΙΑ» γνωστοποιούμε ότι υπάρχουν άκόμα στά 
γραφεία μας μερικά αντίτυπα.
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νία του σά μια πλατιά σύνθεση Ιδεών κι* 
αισθημάτων, θέματος και μορφής, εικόνων 
καί ήχων, διανοητικών καί καλλιτεχνικών 
στοιχείων, έπικότητας καί λυρισμού, ατο
μικής καί όμαδικής ψυχολογίας. ‘Η θε  ̂
ωρία του γ ια  τό συνθετικό προτσές τού 
μοντάζ έχει δόσει σ’ δλες τ'ις ταινίες του 
μιάν εκφραστική ποιότητα καί δύναμη πού 
τις ξεχωρίζει μέσα στην παγκόσμια κινη
ματογραφική παραγωγή. Χωρίς δογματι
σμούς, χωρίς προκαταλήψεις, μέ πλατείς 
ορίζοντες, πολύμορφος —σάν τό Λεονάρδο 
Ντά Βίντσι, πού τον θαυμάζει γ ιά  τό πολύ
πλευρο καί έπινοητικό πνεύμα του— βα
θιά καλλιεργημένος, άχούραστος στοχα
στής καί δημιουργικός καλλιτέχνης, ό *Α- 
ϊζενστάϊν άνέβασε τήν κινηματογραφική 
τέχνη σ’ έπίπεδο πού δέν τό έχει ξεπε-

ράσει άκόμα κανένας. "Ολοι οί μεγάλοι 
σκηνοθέτες έχουν γυρίσει καί μέτριες ται
νίες —άπό στιγμιαία άδυναμία ή άπό συμ
βιβασμό μέ τήν έμπορικότητα. Ό  Ά ϊζεν 
στάϊν δέν κατέβηκε ποτέ άπό τό έπίπεδό 
του, ούτε δέχθηκε νά κάνει κάτι πού δέν 
τό πίστευε σωστό, προτιμώντας νά σωπά- 
σει παρά νά γυρίσει μιά ταινία κατ’ επι
ταγή. Έμεινε δημιουργός σ’ δλη τή ζωή 
του καί έδωσε τό άθάνατο χρονικό μιας 
μεγάλης στιγμής τής σύγχρονης Ιστορίας 
καί τήν έπική αναπαράσταση μιας παλαιό- 
τερης ιστορικής στιγμής. Τό έργο του εί
ναι σά μιά όπτική προέκταση τού έργου 
τού Μισελέ σέ σύγχρονα πλαίσια. Μεγαλύ
τερος έπαινος δέν μπορεί νά γίνει γ ιά  ένα 
κινηματογραφικό δημιουργό.

Γ. Ν. ΜΑΚΡΗΣ

Ξ Ε Ν Η  Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ι Κ Η  Κ Ι Ν Η Σ Η

Τ Σ Ε Χ Ο Σ Λ Ο Β Α Κ Ι Α

ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΤΟΥ ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ

Τό κινηματογραφικό φεστιβάλ τοΰ Κάρλοβυ Β ά 
ρυ. πού γεννήθηκε ύστερα Από τόν πόλεμο σάν 
μιά έθνικη εκδήλωση, μεταβλήθηκε γρήγορα  σέ 
διεθνές φεστιβάλ μέ προσανατολισμό Αποφασιστικά 
προοδευτικό - καί πολεμικό. Τά βραβεία  του Απονέ- 
μονταν παλιότερα,κυρίως σέ έρ γα  πού διαπνεόντανε 
άπό τά  ιδανικά της κοινωνικής προόδου καί τόν 
άγώ να γ ιά  τή λευτεριά. Ή  διεθνοποίηση όμως του 
φεστιβάλ, τό  Ανάγκασε νά  Απομακρυνθεί λ ίγ ο  Από 
τόν Αρχικό του σκοπό. ΟΙ επαφές ώσιόσο πού γ ί
νονται στό φεστιβάλ αυτό Ανάμεσα στους κινημα
τογραφιστές διαφόρων χωρών, θεωρούνται σάν έξυ- 
πηρετικές της προσπάθειας, γ ιά  την Ανάπτυξη των 
φιλικών σχέσεων Ανάμεσα στους λαούς. Είναι Α
λήθεια ότι λείπει Από τό φεστιβάλ του Κάρλοβυ 
Βάρυ ή Ατμόσφαιρα των έλκυστικών σκανδάλων 
καί γενικά ό τόνος ευθυμίας που χαρακτηρίζει τά  
φεστιβάλ τών Καννών καί τής Βενετίας. Μά στό 
Βάρυ ό  διεθνής κόσμος τών διαφόρων Αντιπροσω
πειών δέν χωρίζεται σέ Ανατιθέμενα μπλόκ, καί 
αύτό είναι κάτι πού Αναγνωρίζεται Από όλους.

Τό φετεινό φεοτιβάλ εγκαινιάστηκε μέ τόν «Κα
λό Στρατιώτη ΣβέΚκ», φιλμ τσέχικο, πού έμεινε 
πιστό στό χιουμοριστικό πνεύμα τού συγγραφ έα  
του δημοφιλούς μυθιστορήματος Γιαροσλάδ Χάσι.κ. 
Τό φιλμ αυτό, τό σκηνοθέτησε ό  Κάρελ Στέκλυ, 
γνω στός Από τή «Σ ειρήνα», πού πήρε πριν δέκα  
χρόνια  τό πρώτο βραβείο τού φεστιβάλ τής Βενε
τίας. Ό  «Σ  βέϊκ», έπρόκειτο νά  προβληθεί καί στό 
φεστιβάλ τών Κ αννών, Αλλά Απαγορεύτηκε, γ ιά  νά 
μή διαταραχβοΰν c l  σχέσεις Βατικανού καί Γαλ
λ ία ς.

Ή  Ρουμανία, ή Β ουλγαρία, ή ’Αργεντινή, ή 
Β ραζιλία , ή Αυστρία καί ή Φιλανδία, δέν ξεπερά- 
σανε τό μέτριο, Ή  Δυτική Γερμανία παρουσίασε μέ

τό φιλμ «’Εξομολογήσεις τού Φελίξ Κρούγο» ένα 
φιλμ ελαφρό, εΟχάριστο, πού Απομακρύνεται όμως 
Αρκετά άπό τό έργο  τού Τόμας Μάν, άπό τό όποιο 
πήρε τό σενάριό του. Δυο σοβιετικά φιλμ, 6  «Πρό
λογος» τοΰ ’Έ φιμ Τ ζινκιάν καί ό  «’Ί λ ιγ γ ο ς»  τού 
ΖΑρικ, προκαλέσανε Αρχετόν ένθουσιασμό. Καί στά  
δυό αυτά έ ρ γ α  είναι φανερές ο ί ζυμώσεις γ ιά  θε
ματικές, στυλιστικές καί τεχνικές Ανανεώσεις τού 
σοβιετικού κινηματογράφου. Σ τό  πρώτο έρ γο  (σκη
νές Από τό 119 015) ο ί σκηνές τού πλήθους, θεω
ρούνται όκέροχες. Τό δεύτερο δίνει μερικές εικό
νες τής καθημερινής σοβιετικής ζωής. Καί τά  δυό 
πάντως δείχνουν πώς ό  σσβιετικυς κινηματογράφος 
δέν έχει λιμνάσει, όπως ισχυρίζονται μερικοί τόν 
τελευταίο καιρό.

Τό πρώτο βραβείο τού Κάρλοβυ Βάρυ τό πήραν 
ο ί ’ Ινδίες, γ ιά  τό φιλμ «Ρ άχτε Ράχο» («Κάτω Από 
τό πανωφόρι τής νύχτας»), του Ρ άϊ Κάππουρ. Τό
σο τό φιλμ όσο καί ό  δημιουργός του, θεωρήθη
καν Αληθινή Αποκάλυψη τού φεστιβάλ. Πολλοί Από 
κείνους πού είδαν τό φίλμ, μίλησαν γ ιά  καΐνούρ- 
γιον Ι ν δ ό  Τσάρλυ Τσάπλιν. "Οπως αύτός, έτσι και 
ό Κάππουρ είναι ό  ίδιος ήθοποιός, σκηνοθέτης καί 
παραγω γός. Τά τελευταία ΙΌ χρόνια  έχει δημιουρ
γήσει μερικά φιλμ Α ξιόλογα, πού παίχτηκαν σέ 
διάφορες χώ ρες. Ό  Κάππουρ παίζει σ ’ αύτό τό 
φιλμ τό ρόλο ένός φτωχού χωρικού, διψασμένου, 
που βρίσκεται σέ μιά μεγάλη πολιτεία καί μπαίνει 
σ ’ ένα μέγαρο γ ιά  νά  π:εϊ νερό Από τό συντριβάνι. 
Μά δέν προφτάνει νά  πιει, γιατί τόν παίρνουν γ ιά  
λωποδύτη καί Α ναγκάζεται νά  το σκάσει. Τό μέ
γα ρ ο  έχε ι Αναστατωθεί καί ο ί κάτοικοι βγαίνουν  
μέ τά  καντηλιέρια νά  τόν κυνηγήσουν. Ό  ήρωάς 
μας τρυπώνει Από διαμέρισμα σέ διαμέρισμα. Ή  
σάτιρα τή,ς υποκρισίας καί τής Ανεντιμότητας είναι 
μαστιγωτική. ΤΑ εύρήματα Τ3ύ φίλμ είναι πολλά  
καί πλούσια σέ φαντασία. Τό φινάλε, τυπικά Ιν
δικό, είναι εύθυμο. Κατά τά  χαράματα ό  ηρωας 
καταφέρνει νά  γλυτώσει Από τό  μέγαρο, ένώ ή 
Αστυνομία κινητοποιημένη, συλλαμβάνει μερικούς
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•πραγματικούς λωποδύτες πού ζοϋν μέσα σ' αύτό. 
Β γαίνει σ' έναν κήπο, όπου μιά Αθώα κοπελλίτσα 
τού προσφέρει έπί τέλους λίγο  νερό νά σβήσει τή 
δίψα του.

Τό δεύτερο βραβείο τό πήρε ή Κίνα γ ιά  τό φιλμ 
«Ή  θυσία του νέου χρόνου», τού Σ άγκ - Χού. Τό 
φιλμ αυτό είναι ένα είδος μπαλάντας, πού εξελίσ
σεται μέ λεπτούς τόνους χρώματος καί μεγάλης 
Ανθρώπινης ζεστασιάς.

Τά τρία τρίτα βραβεία Απονεμήθηκαν στΰν «‘Ί 
λιγγο» (σοβιετικό), σνό «Καθηγητής Α ννίβας»  
(οΰγγαρέζικο) καί στή «Λίσσυ» ('Αν. Γερμανία). 
Τά δυο τελευταία άναφέρονται στά χρόνια του να- 
τσισμου. Τά κύρια πρόσωπα είναι συμπαθητικοί άν
θρωποι καί καθόλου μονοκόμματοι ήρωες.

Από τά άλλα φιλμ Αξίζουν νά  Αναφερθούν τό 
«’Έ να ς άνθρωπος στις γραμμές του τραίνου» (πο
λωνικό) καί «Μεγάλοι καί Μικροί» (γιουγκοσλά
βικο). Πήραν καί τά δ υ ΐ  βραβείο σκηνοθεσίας. Τό 
πρώτο είναι του Μούνσκ, τό  δεύτερο τού Πόγκα- 
τσιτς.

Τό φ ετευό φεστιβάλ τοί) Κάρλσβυ Βάρυ, θεωρή
θηκε σάν μεταδοτικός σταθμός ν ιά  μ ά, νέου τύ
που, κινηματογραφική έκδήλωση, καί cl κ νημα- 
τογραφιστές Αναμένουν τ!ό· έπόμενο, μέ πολλήν αι
σιοδοξία.

Β . Τ.

ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
Τό παλιό Α γγλικό λαϊκό τραγούδι «-’Ελάτε παι

διά» τραγονδήΟηκε στήν 'Α γγλία  Από τήν παιδική 
χορωδία τού τσεχοσλοβάκικου ραδιόφωνου, σ ιά  έγ- 
καίνια μιας έκθεσης μέ ζωγραφική καί σχέδια  
παιδιών τής Α γ γ λ ία ς , στήν Πράγα.

Μιά σκηνή άτι’ τό «Ταξίδι στή Δύση»

Ή  έκθεση είχε 1'5ί1 σχέδια καί πίνακες παι
διών, Από διάφορα μέρη τής ’Α γγλίας, ηλικίας 5— 
15 χρονών. Ή  έκθεση σχολιάστηκε Από πολλές 
έφημερίδες. «Μέ τήν τέχνη τευς, τά παιδιά τής 
"Αγγλίας καί τής Τσεχοσλοβακίας έσφιξοτν πρα
γματικά τά χέρια  πάνω Απ' τις ΘΑλασσες καί βοή
θησαν στό νά  φέρουν τις χώρες τους · πιό κοντά 
στον Αγώνα γ:Α ιήν ειρήνη», έγραψε ή « Σ φαμπόντ- 
νιγε Σλάβο». Ή  «Ζίντοβα Ντεμοκρ.άσιε» είπε: 
«Οί μικροί Βρετανοί ζωγράφοι πού τά  έργα  τους 
Ανοίγουν π λ α τ ιά  τόν γοητευτικό. Αληθινά ρωμαν- 
τικό καί γιομάτο περιπέτειες παίδίκΐ κόσμο, κέρ
δισαν τή συμπάθεια όλων αύτών πού έπισκέφτηκαν 
τήν έκθεση. Πρέπει πολλές φορές νά θ α υ μ ά ζο μ ε  
τήν παιδική αίσθηση τού χρώματος, δπως καί τήν 
πρωτοτυπία τής φαντασίας τους».

ΚΙΝΑ

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΩΝ ΣΚΙΩΝ
Τό θέατρο τών σκιόνν έχ·"ΐ Ιστορία χίλιων χρό

νων στην Κίνα. Οί φιγούρες κόβονται έπιδέξια μέ 
ψαλίδι ή μαχαίρι πάνω οέ περγαμηνές φτ αγμένες  
Ατό γαϊδουρόδερμα. ΤΑ κιντήματα καί τά μαλλιά, 
τά φύλλα τών δέντρων καί τής φτέρης παρουσιά
ζονται οέ λεπτεπίλεπτα κομένα σχήματα. Τά σώ
ματά στηρίζονται πάνω οέ λεπτά καλαμάκια 
(μπαμπού) πού βαστά στά χέρια  του ό  παίχτης. 
Τά κινητά χέρια  καί μέλη, κινούνται μέ λεπτές 
κλωστές. Ή  περγαμηνή είναι ζωγραφισμένη μέ 
πλούσια χρώματα, πού έχουν μιά σπάνια διαφά
νεια όταν ρίχνονται πάνω σιήν όθάνη.

Τό ρεπερτόριο τού θεάτρου τών σκιών περιλαμ
βάνει τά περισσότερα Από τά παραμύθια καί τις
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λαϊκές Ιστορίες πού clvoa Αγαπητές στό λα ό  Ο
λόκληρης τής Κίνας. Τ ό  π α ρ α μ ύ θ ι  τ ο Ο  
" Α σ π ρ ο υ  Φ ι δ ι ο ύ  είναι ή Ιστορία του μ α 
γικού ψιδιού, πού μεταμορφώθηκε σέ μ ιά  όμορφη 
κοπελλα. 'Ερωτεύεται καί παντρεύεται ένα π ολ
λή κάρι καί Αρχίζει σκληρό Αγώνα έναντια  σ' ένα  
φανατικό έρημίτη γ ιά  νά διατηρήσει τήν Αγάπη τού 
Αντρα της. Σ ’ αύτό τόν Αγώνα της νικήθηκε καί 
φυλακίστηκε κάτω Από μιά παγόδα. Πέρασαν πολ
λ ά  χρόνια, ή Αληθινή Αγάπη της θριαμβεύει, ή 
παγόδα  καταατρέφεται καί ή χοπέλλα έλευθερώ- 
,νεται. Είναι ένα  άπ* τΑ Αγαπητότερα έρ γα  τού 
θεάτρου των σκιών.

Πολύ Αγαπητά στό λαό είναι έπίσης τά  διάφο
ρα έπεισόδεια του Π ρ ο σ κ υ ν ή μ α τ ο ς  ο  τ ή 
Δ ύ σ η ,  ο ί περιπέτειες του πασίγνωστου Γαϊδά- 
ρου Σ ούν- Βού - Κούνγκ, καί τού καλόγερου Τρι- 
πιτάκια πού πήγε νά  φέρει Απ' τις 'Ινδίες τίς βου- 
δικές γραφές. ΟΙ χωρικοί έχουν Ακούσει Απειρες 
φορές αυτές τ ίς  Ιστορίες, δμως. Ακόμη καί σή
μερα, δέν τελειώνει ποτέ μιά παράσταση τού θεά
τρου των σκιών μέ λιγότερο Ακροατήριο Απ' όσο 
ξεκίνησε.

Δέν ξέρουμε καθόλου ποιά είναι ή Αρχική κα
ταγω γή τού θεάτρου ιώ ν σκιών. “Ομως όσο περ
νούσαν τά χρόνια διαδόθηκε σ ’ όλη τή χώρα. ΣτΛ  
ταξίδια του πήρε τοπικό χρώμα καί τώρα διαφέ
ρει Από περιοχή σέ περιοχή. Πολύ γενικά μπορεί 
νά  χωριστεί σέ δύο κύριες σχολές, της βόριας καί 
νότιας Κίνας.

Ή  σχολή τού νότου, έχει μιάν Ιστορία πού μπο
ρούμε νά τήν παρακολουθήσουμε Από τήν περίοδο 
της δυναστείας των Σ ούνγκ  (Θ60 1270 μ. X .). 
'Εκείνη τήν έποχή τ>ό ρεπερτόριο βασιζόταν κυρίως

σέ θρησκευτικές Ιστορίες, πού είχαν τή ρ ίζα  τους 
στό βουδισμό. 'Αργότερα υίοθ/τησε λαϊκά παρα- 
μύθκχ, περισσότερο Αγαπητά γ ιά  τούς θεατές. ΟΙ 
φιγούρες, είναι έδώ μεγαλύτερες Από της σχολής 
τού βορρά καί ή μουσική μαλακώτερη, σάν τά  
τρεχούμενα νερά τών όμορφων ποταμιών τής Νό
τιας Κίνας.

ΟΙ μικρότερες φιγούρες τού θε άτρου τών Σ κιών 
στό Βορρά, £να πόδι ύψος περίπου, είναι περισ
σότερο ζωντανές, καί ο ί Ακροατές τους Απολαμ
βάνουν παρακολουθώντας Ιστορίες μέ ρωμαλέους 
Ακροβατικούς λαϊκούς ήρωες. Ή  μουσική τους ε ί
ναι πιό αυστηρή. Από ό .τι στή σχολή τού Νότου.

Σ τ ίς  Αρχές τού 19ου αίώ να, ή Βόρια σχολή 
ήταν πάρα πολύ δημοφιλής στό παλιό Πεκίνο. 'Ε
κείνη τήν έποχή (όπως καί σήμερα) τό θίασο τόν 
συγκροτούσαν όκτώ περίπου άνθρωποι. "Ένας ή 
δυό κινούσαν κούκλες, έφ’ όσον πολλές φορές έ
πρεπε νά  βρίσκονται πάνω στή σκηνή περίπου ό
κτώ κούκλες. Δύο Αλλοι τραγουδούσαν καί Απάγ- 
γελναν. Αλλοι έπαιζαν μουσική μέ ταμπούρλα καί 
κύμβαλα, β ρ χ  χ ο ύ  (κινέζικο βιολί) καί φλο
γέρα . "Εδιναν παραστάσεις σέ σπίτια τσαγιού  
(τεϊοποτεία) ή στΑ γύρω χωριά. στΑ παζάρια τού 
Χσί ΤΑν ή στή Γέφυρα τών Ουρανών - τ ό  κέντρο 
ψ υχαγω γίας γ ιά  τόν έργαζόμενο λαό τού Πεκίνου. 
Γιά ψ υχαγω γία πού κρατούσε ένα όλόκληρο Από
γευμα έπαιρναν μόνο λ ίγ α  χάλκινα νομίσματα. Κά
ποτε ή πρωτεύουσα είχε πάνω άπύ 30  θέατρα σκιών 
πού κάθε βράδι προσείλκυαν χιλιάδες κόσμο.

Καθώς όμως τό παλιό καΟεστός έρριχνε τή χώ
ρα σέ όλο καί μεγαλύτερο χάος καί Αθλιότητα, 
τό Θέατρο τών σκιών είχε σχεδόν έζαφανιστεϊ. Τε
λικά είχε μείνει μόνον 6  θίασος τού Λού Τ ο ίνγκ -

Μιά σκηνή άπό την <«Πριγκήπισσα τής φωτιάς» 
(ή «Πριγκήπισσα Τιέχ Σάν»).



Τά. Ό  Λού Τσίνγκ.- Τά θυμάται τά  παλιά χρόνια: 
«•ΟΙ θεατές μας λιγόστευαν μέρα μέ τή μέρα. *0 
(εργαζόμενος λαός ·?|ταν τόσο φτωχός, πού δέν μπο
ρούσε να πληρώσει Ακόμη και τά μικρά εισιτήρια  
γ ιά  τό θέαμα των σκιών. Αύτό δέν έμπόδιζε τούς 
ψορατζηοες \ά  έρχονται καί νά ξανάρχονται πιέ
ζοντας μας γ ιά  «φόρους». Τότε ήρθαν μερικοί κα
κοποιοί καί τά  κατάστρεψαν δλα έπείδή τό θέα

τρο δέν ήταν πιά σέ θέση νά τούς πληρώνει «χρή
ματα γ ιά  προστασία». Ούτε ένα θέατρο σκιών δέν 
μπορούσε νά ύπάρχει στό Πεκίνο τού Κουόμιντανγκ. 
‘Ο Λού έγινε όδηγός ποδοκίνητου άμαξιοϋ καί οΐ 
υπόλοιποι τού θιάσου του γύρισαν στά χωριά καί 
στά χωράφια τους. Τά θέατρα σκιών παρακμάζου
νε κατά παρόμοιο τρόπο καί σ ιίς  άλλες περιοχές.

Ή  «Απελευθέρωση έφερε νέα ζωή στις λαϊκές τέ
χνες. Τό 'Υπουργείο Πολιτιστικών 'Υποθέσεων τής 
Κεντρικής Λαϊκής Κυβέρνησης, άναγνωρίζει τό θέ
ατρο των σκιών σά  μιά άπ* ι ίς  περισσότερο «Αγα
πητές λαϊκές τέχνες, ιδιαίτερα άνάμεσα στους χω
ρικούς. Παίρνει τις φιγούρες του «Από τά σχέδια  
πού κόβουν μέ τό* ψαλίδι ο ΐ χωρκΑτισσες* ιά  χρώ
ματά του «Από τά χαρούμενα χρωματ.σμένα πήλινα 
παιχνίδια πού έχουν στά χωρκΑτικα πανηγύρια* τά  
δκχκοσμητικά του μοτίβα άπό τό θησαυροφυλάκιο 
των λαϊκών σχεδίων. "Εχει συνθέσει αύτά τά καλ
λιτεχνικά στοιχεία μέ δρ«Αση. ποίηση, τραγούδι καί 
μουσική. Τό θεοιτρικό τμήμα τού 'Υπουργείου Πο- 
λΐαστικώ ν ‘Υποθέσεων συγκεντρώνει τώρα δσο ύ· 
λικό μπορεί νά συγκεντρωθεί γ ιά  νά ξαναζωντα
νέψει καί νά  «Αναπτύξει αύτή τή μορφή τής τέ
χνης. Πολλές πληροφορίες φθάνουν τώρα άπό τις 
διάφορες έπαρχίες, (διαίτιρα «Από τά Βοριοανατο- 
λικά, όπου ν> Οέ«ττρο τών σκιών βρίσκεται τώρα 
σέ μ·ά περίοδο ρωμαλέας Αναζωογόνησης.

•Ξτχναγτ.ννήθηκε καί στό Πεκίνο. "Ενα βροχερό 
«Απόγεμα πήγαν στΨ σπίτι τού Λού Τσίνγκ - Τά 
τρεις Επισκέπτες. ’ Htocv δύο καθηγητές τού Κεν
τρικού 'Ινστιτούτου Καλών Τεχνών καί ένας σ υ γ
γραφέας, «Από ιήν 'Ομοσπονδία Σ υγγραφ έω ν καί 
Καλλιτιχνών τού Πεκίνου. Είδαν μέ ^θαυμασμό 
τις φιγούρες τών σκιών τού Λού καί άμέσως τόν 
κάλεσαν νά  έργαστι ι στό Κεντρικό Ινστιτούτο  
Καλών Τεχνών, odrv λαϊκός καλλιτέχνης. Ό  Λού 
ενθουσιάστηκε, μ' αύτή τήν έπίσκεψη πού ήρθε 
στην ώρα της. Σ έ  λ ίγες μέρες βρισκόταν σέ ένα  
Εργαστήριο τού 'Ινστιτούτου, Αναδημ ουργώντας 
τ ίς  φιγούρες του, Ανάμεσα σέ μιά. γεμ«Ατη ζήλο 
όμάδα καθηγητών καί σπουδαστών. Μέ τή σειρά 
του πήρε Απ' «χύτούς χρήσιμες συμβουλές, Ιδιαίτε
ρα  γ ιά  τις μορφές τής σύγχρονης ζωής. Σ υγκ έν
τρωσε πάλι τό θίασό του, καί γρήγορα άρχισαν έ 
να  καινούργιο ξτ-κίνημα οέ ένα μικρό θέατρο στό 
Ποβζάρι Τούνγκ-'Άν, σέ έναν άπό τούς πιό πολυ
σύχναστους δρόμους τού Πεκίνου. Σ έ μικρ*> χρο
νικό διάστημα ήρθαν κοντά τους δύο άλλα θέα
τρα σκιών, «Από τά Β οριοανατολικά πού έκαναν πε
ριοδεία.

Ό  Λού βλέπει τώρα τή δουλειά του μέ καινούρ
γ ιο  κριτικό πνεύμα. Έ χε ι μέ προσοχή Απορρίψτι 
τις όπιοθοδρομικές τάσεις τών παλιών έργων του 
καί ετοίμασε μερικά καινούργια σκέτς πάνω σέ 
σύγχρονα  θέματα: τή μεγάλη καμπάνια γ ιά  καλύ- 
τερη υγεία  καί καθαριότητα, τήν «Αγροτική μεταρ
ρύθμιση...

Τελευταία, ό  καθηγητής Τσάνγκ Ζέν-Χσιά τού

Κεντρικού Ινστιτούτου Καλών Τεχνών, πού έχει 
μεγάλη «Αγοοτη στά λαϊκά παραμύθια, έγραψε ένα 
είδικό έ ρ γ ο  γ ιά  τόν καινούργιο θίασο σκιών τού 
Λού — Ή  π ρ ι γ κ ή π ΐ σ < * α  Δ ρ ά κ ο ς  χ α ί  
ή ξ ύ λ ι ν η  φ λ ο γ έ ρ « -  Είναι ένα παρα
μύθι γ ιά  τό πώς ένας φτωχός χωρικός, μέ τή δου
λειά του καί τήν «Απλή λαϊκή μουσική, κερδίζει 
τήν Αγάπη μιόΐς πριγκήπισσας τού παραμυθιού. Ό  
Λού καί ο ι σύντροφοί του συγκινήθηκαν βαθειά. 
δχι μόνο «Από αύτή τήν Ιστορία, «Αλλά καί άπό τό 
γεγονός ότι γ ιά  πρώτη φορά στ,ήν Ιστορία της Κί
νας, ένας διάσημος άνθρωπος τών γραμμάτων, 
έγραψε θεατρικό έργο γ ιά  τήν «Αληθινά λαϊκή τέ
χνη τού θεάτρου τών σκιών.

I ΣΙΓΤΑΙΝ IA

Ο ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ ΚΙ Η ΛΕΦΤΕΡΙΑ
Τό θέμα «θερβάντες» καί τό θέμα «Δον 

Κιχώτης» είναι, στή σύγχρονη πνευματι
κή ζωή της Ισπανίας, καί γενικότερα τών 
Ισπανόγλωσσων χωρών, άντικείμενα άδιά- 
κοπων καί συνεχών έρευνών και μελετών, 
πολλές άπό τίς όποιες παρουσιάζουν έξαι- 

ετικό Ενδιαφέρον. Τό σημείο που προκα- 
εΐ τίς περισσότερες συζητήσεις είναι, δί

χως άμφιβολία, τό πρόβλημα τής Επίδρα
σης καί τής σχέσης του θερβάντες μέ τήν 
έποχή του. Στήν ισπανική έπιθεώρηση 
«Γκουαντέρνος ίσπανοαμερικάνος», όργα
νο του Ινστιτούτου τής Ισπανικής Κουλ
τούρας, ό διευθυντής του Λούϊς Ροζάλες, 
σ' ενα του δοκίμιο, ιιέ τόν τίτλο «Ή Φυγή 
άπό τόν ιστορία», αντιμετωπίζει τό θέυα 
τής ’Ελευθερίας, όπως τό είδε ό θερβαν- 
τες. Ό  Ροζάλες ξεκινάει άπό τήν άνάλυση 
μερικών μορφών του έργου του θερβάντες 
καί πρώτα - πρώτα άπό τήν «πολυαγαπη- 
μένη* Μαρκέλλα ίάπό τόν «Δόν Κιχώτη») 
πού, δπως λέει ό Ροζάλες, είναι £να πρό
σωπο συμβολικό πού άντιπροοωπεύει τή 
σκλάβα, καί συνθέτει, πιό πέρα, τό πνεΰ- 

α άλλων δευτερευόντων προσώπων: τής 
ελαοίας, του Ρενάτο καί τής Εύσεβίας, 

του Σιλέριο, του Ρουτίλιο, του Σολντίνο 
καί του ’Αντώνιο του βάρβαρου, πού τόν 
τελευταίο αυτόν ό Ροζάλες τόν όνομάζει 
«θερβαντικό Ροβινοώνα».

Ό  Ροζάλες έξετάζει κατόπιν τό θέμα 
τού «Χρυσού αιώνα», πριν καί μετά ιόν 
Θερβάντες, ώς τήν έποχή τού Διαφωτισμού 
καί τό συναφές θέμα του «καλού άγριου», 
ένός τύπου, μέ Πρωτόγονη ζωή καί «ά
γρια» ήθη, πού έχει όμως μιά ψυχική καί 
ήθική ανωτερότητα, πού έρχεται σέ άντί- 
θεση μέ τήν κακία ιώ ν «πολιτισμένων». ‘Ο 
τύπος αυτός, άγαπητός σέ όλους τούς 
μεταγενέστερους άπό τό θερβάντες συγ
γράφεις, προβλήθηκε σαν ιδεώδες «άνθρώ- 
πινο υπόδειγμα» κατά τήν έποχή τού Δια
φωτισμού καί ιδιαίτερα άπό τό Ρουσσώ. 
Τό έργο τού θερβάντες, λέει ό Ροζάλες, 
δίνει μιαν ουτοπικήν άντίληψη. τής άνθρώ- 
πινης έλευθερίας, μά ή άντίληψη αύτή εί
ναι μιά πηγή πόνων γ ιά  τόν συγγραφέα



και ακριβώς γιατί πόνεσε πολύ γ ια  την 
άνθρώπινη, την απόλυτη λευτεριά, «πιστεύ
ουμε — καταλήγει ό Ροζάλες — δτι ό 
Θερβάντες είναι ό πρώτος συγγραφέας 
τών νεοτέρων χρόνων.

ΙΑΠΩΝΙΑ
ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ 

ΤΟΥ ΓΙΑΠΩΝΕΖΙΚΟΥ ΛΑ Ϊ ΚΟΥ 
ΘΕΑΤΡΟΥ

Γιά πρώτη φορά στά 607 μ.Χ. ό μονάρχης 
τής Ια πω νία ς στέλνει την πρώτη, του 
πρεσβεία κοντά στον μονάρχη τής Κίνας 
τής Δυναστείας τών Τάνγκ. ’Ακολουθεί 
μιά έποχη που ή ήπειρωτική επίδραση 
μπαίνει ελεύθερα στήν Ιαπω νία . Ή  άπέ- 
ραντη Κίνα μέ τις αστείρευτες πνευματι
κές της πηγές, και οί Ινδ ίες  σοφότερες 
άκόμα, κάνουν αίσθη,τό τό βάρος τους στήν 
* Ιαπωνία, χώρα, τόσο μακρόχρονα άπο- 
μονωμένη. Ί α τραγούδια, ο! χοροί, ή μου
σική τής Κίνας τής Κορέας καί τής Κεν- 
τρικής ’Ασίας, τής Ιν δ ία ς  καί μιας σει
ράς άπό χώρες πιο απομακρυσμένες όπου 
άνθιζε ή έλληνική τέχνη, κρατάνε τιμητι
κή θέση μέσα στήν γιαπωνέζικη άριστο- 
κρατία. "Ενα δμως μεγάλο μέρος άπό τό 
κύμα πού έσπαγε στήν στεριά τής ’ Ιαπω
νίας, περιλάβαινε πίστεις καί πεποιθή
σεις έξαρτημένες άπό τή μαγεία.

Οί θαυματοποιοί, οί μίμοι καί οί έπαγ- 
γελματίες κωμικοί, πρόσθεσαν στις επι
δείξεις τους τό «μυστήριο» στό όραμα του 
κόσμου πού ώς τότε, έμενε γ ιά  τήν 'Ιαπω 
νία, ένα όραμα πολύ οικείο, πολύ ώραίο 
καί μαζί άστεΐο καί πειραχτικό. Πολλά 
ζώα Ικανά στά μέσα νά εκφράζονται, ό 
πίθηκος, ό παπαγάλος κ. ά., παρουσια
στήκανε σάν οί θεματοφύλακες τοί) μυστι
κού πού άφορούσε τήν γέννησή τών όώθρώ- 
πων καί τών πραγμάτων. "Ενα μαγικό 
σύστημα καί θεϊκό μαζί, βασίστηκε πάνω 
στις Ιδέες αυτού του είδους.

Ό  λαός δμως, γοητευότανε περισσότερο 
νά βλέπι ι στά θεάματα τήν τέχνη πού 
έπιβαλλότανε στις άνώτερες δυνάμεις, τήν 
τέχνη τής φανερής θαυματοποιΐας, τής ά- 
κροβασίας, τούς μορφασμούς καί τούς πι- 
θηκισμούς,τούς κωυικούς χορούς, τις άσκή- 
σεις πάλης καί τις επιδείξεις τού κουκλοθέ
ατρου μέ συνοδεία μουσικής καί χορού. Μέ 
άλλα λόγια ό γιαπωνέζικος λαός γοητευ
ότανε νά παρακολουθεί τό «μυστήριο» τής 
άνθρώπινης ευφυΐας καί Ικανότητας.

Πρός τό τέλος αύτού τού ίδιου τού 7ου 
αίώνα, δλα τά  τραγούδια σέ γλώσσα 
σανσκριτική είχανε κιόλας ξεχαστεΐ. Ή  
θεά τού "Ηλιου, ή Άματεραζοΰ, πού πα- 

ουσιάζεται κ’ έξαφανίζεται πού φεύγει κ’ 
ρχεται γιατί συμβολίζει τήν έναλλαγή 

της καλής καί τής κακής έποχής, δεν 
θυμίζει διόλου τώρα πιά καταχθόνιες καί 
δαιμόνιες εικόνες. Τό κάθε τι στις έμφα-

νίσεις της είναι άπλό, ευχάριστο κι αγνό 
μέ κάτι τό άθώο κοροϊδευτικό.

Οί μίμοι καί οί θαυματοποιοί, πού α
νήκουν στούς Ιερούς ναούς καί έκεΐ παί
ζουν, προσπαθούν νά εξελίξουν καί νά τε
λειοποιήσουν τήν τέχνι^ τους γ ιά  νά ικα
νοποιήσουν τό κοινό τής κάθε τάξης. Οί 
κωμικοί έπαγγελματίες μπάζουν στις πα
ραστάσεις τους, τά θέματα τής κοινής 
ζωής, μεγάλες προσωπικότητες βρίσκον
ται μέσα κεΐ, άσκημα μπερδεμένες, πίσω 
άπό μιά έμφάνιση άσημη: καί έξευτελιστι- 
κή πολύ συχνά. "Ετσι σχηματίζει γρήγορα 
μορφή τό Σαρουγκακί. Γεννημένο στήν 
άρχή άπό τό πηγαίο γέλοιο τών θεώ ν καί 
έναν σατιρικό χορό, σκοτείνιασε ένα διά
στημα άπό τις «μυστικιστικές» έπιδράσεις 
τού έξωτερικοΰ καί γίνεται τώρα ένα 
προϊόν γιαπωνέζικο, γνήσια λαϊκό.

'Εκτός άπό τά γεγονότα τής συνηθισμέ
νης ζωής πού μπάζει στις παραστάσεις του 
τό Σαρουγκακί, άνακατεύει κι άλλα εί
δη, χρησιμοποιεί δλα τά θέματα παρμένα 
άπό τήν παράδοση; κι άπό τήν ιστορία. 
Δέν ξεχωρίζει πάντα καθαρά, άπό τήν μα
γική τέχνη τών θαυματοποιών, τών άκρο
βατών, τών μίμων, δέν ξεχωρίζει συχνά 
ούτε άπό έκείνους πού παρασταίνουν τις 
μαριονέττες ή άπό τούς παλαιστές. Ψυ
χή του έχει τό άστεΐο, μά ό χαρακτήρας 
του εΐναι ποικιλόμορφα έκφραστικός, εί
ναι θεατρικός.

"Ενα ήθικό γεγονός, παραδείγματος 
χάρη στό Σαρουγκακί καί σ’ ολόκληρο 
τό κλασικό γιαπωνέζικο θέατρο πού υ
πάρχει σήμερα, δέν έχει μιά σημασία ά- 
πόλυτη, καθαρά προσδιορισμένη. Περιτρι
γυρίζεται άπο διάφορες μορφές δυσανά
λογες. "Οπως, μέσα στήν περιπέτεια ένός 
θεατρικού ήρωα υπάρχει ή βλακεία πού 
θλίβει καί οτενοχωρεΐ. "Οπως, μέσα 
στήν φιλανθρωπική δράση ένός άλλου, ύ- 
πάρχει τό πάθος καί ή ιδιοτροπία πού 
φέρνουν γέλοια. ‘Έ νας Εύρωπαΐος ήθο- 
ποιός, άναρωτιότανε κάποτε, πώς, μιά 
κωμική παντομίυα ένσωματώνεται σέ μιά 
τραγική σκηνή ενός πνιγμού παραδείγμα- 
ματος χάρη; λυτή ή παρατήρηση, βέβαια, 
δείχνει τήν παρέκλίση πού ύπάρχει άνάμε- 
σα στήν δική μας θεώρηση τής ζωής καί 
στις άντιλήψεις τής άνατολής.

Πρός τό τέλος τού 14ου αίώνα, σέ μιά 
έποχή σχετικά ειρηνική, ύστερα άπό μα
κρόχρονους έμφύλιους πολέμους, δυό δρα
ματικά είδη σχηματίζονται καί τελειοποι
ούνται στήν Ιαπω νία . Είναι τό ·Νό καί τό 
Κυώζεν. Καί τά δυό έχουν τήν καταγωγή 
τους άπό τό Σαρουγκακί. Τά χορογραφι
κά στοιχεία, τά έπικά ή τά έλεγειακά ά- 
ποδεομευτήκανι ά π ’ αύτό καί σχηματίσα
νε τό Νό, ένώ τά κωμικά στοιχεία καί 
τά γελοιογραφικά άποτελέσανε τό Κυώ- 
ζεν.

Οί στρατιωτικοί άρχοντες πού δέν κα
ταλαβαίνανε τίποτα άπό τις λεπτές δια
σκεδάσεις τής παλιάς άριστοκρατίας, τής.



στενά δεμένης μέ την αύτοκρατορική αυ
λή, εύνοήσανε ώστόσο την ανάπτυξη του 
Νό και του Κυώζεν. Ό  πολύ μεγάλος η
θοποιός, ό Ζεαμί, ύποστηρίχτηκε άπό τούς 
μεγάλους στρατιωτικούς άρχοντες. Ό  Ζε
αμί,- συγγραφέας καί ήθοποιός άλλωστε 
του παλιού Σαρουγκακί, έγραψε τά μισά 
από τά 200 έργα πού υπάρχουν, ώς τά 
σήμερα ακόμα καί παίζονται στην Ια π ω 
νία.

Κατά τήν παραδοσιακή άντίληψη, τό Νό 
εΐναι ένα είδος τραγωδίας πού συνοδεύε
ται άπό τον χορό. Τά πρόσωπα πού παίρ
νουν μέρος, είναι πολύ λίγα . Τόν πρώτο 
ρόλο τόν κρατάει ό Σιτέ. Είναι άκόμα 
ό Βακί αυτός πού συνδιαλέγεται μέ τόν 
Σ ιτέ, υπάρχουν 2 ή 3 πρόσωπα άκόμα 
τής συνοδείας, καί ό χορός περίπου μέ 
12 μέλη, πού άπαγγέλνει ή τραγουδάει τά 
περιγραφικά μέρη του κειμένου. Τό Νό, 
έχει άκόμα μια πολύ άπλή μουσική υπό
κρουση. ° Ενας αυλός άπό ξύλο καί τρία 
έγχορδα. Παλιότερα, οί Θόρυβοι τής φύ
σης — τά μεγάλα κύματα του ωκεανού 
ή τά  μικρά κύματα πού ξεψυχούσαν πάνω 
στα χαλίκια τής στεριάς, τό τραγούδι τής 
βροχής ή τό μουσικό σφύριγμα τού άνέ- 
μου καί τό κατρακύλισμα τής βροντής, 
ήτανε μουσικοί φθόγγοι τής ορχήστρας. 
Μετά δσο τό κοινό γινότανε λιγότερο «εύ- 
φάνταστο», καί ζητούσε την αυταπάτη τής 
πραγματικής ζωής, άρχισαν νά χρησιμο
ποιούνται οί παρασκηνιακές μέθοδες. Μέ 
φασόλια καί μέ στραγάλια μέσα σ’ ένα 
καλάθι, δημιουργούσαν τόν θόρυβο τής 
θάλασσας. Μέ ένα φυσερό πετύχαιναν ν’ 
άναπαραγάγουν σ' όλη του τήν σκάλα τό 
κλάμα καί τό παράπονο τού ανέμου.

Ή  σκηνή στο Νό είναι σκοτεινή. 'Έ να 
τετράγωνο κατασκεύασμα άπό 6 μέτρα 
ή κάθε του πλευρά. Γιά τόν χορό καί τούς 
μουσικούς υπάρχουν συμπληρωματικές 
σκηνές στο βάθος καί στά πλάγια τής βα
σικής σκηνής. "Ενας διάδρομος άπό 15 
μέτρα προεκτείνεται στ’ άριστερά, προς 
τά εκεί πού οί ήθοποιοί εμφανίζονται στό 
κοινό ή αποχωρούν. "Ολοι αυτοί οί σκη
νικοί χώροι είναι άπαλλαγμένοι άπό κάθε 
στολίδι. Ώστόσο, άποτελούν ένα πολυέξο
δο τμήμα τού γιαπωνέζικου θεάτρου, 
γιατί, τό ξύλο τους έχει μεγάλη ποιο
τική αξία καί πολλή φυσική λάμψη καί

ομορφιά. Γ ιά σκη,νικό, μόνο ένα πεύκο ζω
γραφιστό στόν τοίχο τού βάθους καί δυό 
τρία μικρότερα πεύκα φυτεμένα σέ ίσα 
διαστήματα τό ένα άπό τό άλλο στό μή
κος τού διαδρόμου μέ τά 15 μέτρα.

’Εκτός άπό τά άμετάβλητα αυτά σκηνι
κά, υπάρχουν πολλά άλλα πού μεταφέρον- 
ται καί είναι τό ίδιο άπλά καί συμβολικά. 
Γ ιά παράδειγμα, μια πόρτα μικρή παρα
σταίνει ένα Ολόκληρο σπίτι, μιά άμαξα 
πολυτελείας είναι συνθεμένη άπό μερικά 
κλαδιά μπαμπού καί θά μένει άκίνητη σ’ 
δλη τήν διάρκεια τής παράστασης άκόμα 
κι δταν σύμφωνα μέ τό κείμενο, πρέπει νά 
τρέξει μέ δλη της τήν φόρα.

"Ενα άπό τά πιο σπουδαία σκηνικά έ- 
ξαρτήματα τού Νό, είναι ή βεντάλια. Μ’ 
αύτήν δημιουργοΰνται πολλά πράγματα 
κατά τήν περίσταση. ‘Ο ήθοποιός χειρίζε
ται τήν βεντάλια μ’ ένα χέρι πολύ έλαφρό 
καί ές,αιρετικά έπιτήδειο. Είναι δυνατό νά 
παρουσιάσει, μιά πεταλούδα ή ένα τόξο, 
ένα σώμα ύγρό πού χύνεται μέσα σ’ ένα 
κύπελο υπονοούμενο. Παρουσιάζει τό χιό
νι καθώς πέφτει, ένα βουνό μακρινό κ. ά. 
Τό μετάξι είναι τό Ολικό πού χρησιμοποι
είται πολύ άφθονα άπό τούς σκηνοθέτες. 
Μέ αύτό δίνουν τις έντυπώσεις ενός το
πίου μέσα άπό μιά νεφελώδη έλαφράδα, 
μ1 αύτό τόν καπνό πού άνευαίνει ψηλά, 
μ’ αύτό πάλι, τό πολυαγαπημένο τους χιό
νι σέ μορφές τέλειας ψευδαίσθησης, δπως, 
νά γλύφει καθώς κατεβαίνει άπό ψηλά, 
τούς γυμνούς ώμους τού ήθοποιού.

’Αλλά τό ουσιαστικότερο μέσον γ ιά  νά 
πραγματοποιηθεί μιά παράστασηι τού Νό, 
είναι ή μάσκα. Ή  μάσκα έχει σκοπό νά 
παρουσιάσει στήν σκηνή ένα καθορισμένο 
πρόσωπο, τύπο, άλλα δέν τού παρέχει 
καμιά έκφραση. Ούτε χαρά ούτε θλίψη 
ούτε θυμό. Δέν έχει κανένα σημάδι ζωής. 
Παρ’ δλα αύτά, δταν έμφανιστεϊ στήν σκη
νή καί άρχίσει νά τονίζεται άπό τις κινή
σεις τού ήθοποιού, αυτή ή μάσκα ή πεθα
μένη, άρχιζει ν’ άντανακλά πλούσιες καί 
διαφορετικές έκφράσεις. Γι αυτό οί μάσκες 
άπαιτούνε μιά δουλειά λεπτή καί προσε
χτική άπό τήν μεριά τού κατασκευαστή. 
Αυτές πού έγιναν έδώ καί 5 αιώνες, θεω
ρούνται άριστουργήματα καί χρησιμοποι
ούνται καί τώρα.

Ή  «Επιθεώρηση Τέχνης» έμφανίζει άκόμα μερικές σοβαρές έλλείψεις. 
Οφείλονται καί στις οικονομικές της δυνατότητες, πού είναι περιορισμένες, γΓ 
αύτό παρακαλούμε τούς αναγνώστες μας καί όλους τούς φίλους της «Ε.Τ.» νά τήν 
βοηθήσουν στό άνέβασμα τής κυκλοφορίας της. Κ ά θ ε  α ν α γ ν ώ σ τ η ς  
τής «Κ. Τ.» π ρ έ π ε ι  νά δ η μ ι ο υ ρ γ ή σ ε ι  ά λ λ ο ν  έ ν α .  Καί κά
θε συνδρομητής νά «έγγράψει ένα καινούργιο.
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ΓΥΝ — ΑΟτό λοιπόν μ' άρέσει. ’Αγαπη
τέ μου υπηρέτη έσένα δέν σοϋ λείπει άλ
λο, παρά νά πας νά κρυφτείς στης θείας 
μου, στήν πόλη. "Οταν 6 κύριός μου θά 
χει καλή διάθεση, θά σέ ξαναφωνάξω. 
Φεύγα τώρα γρήγορα.

ΥΠΗ·Ρ .—Εννοείτε κυρία, δέν θά ξεχά- 
σετε νά μέ ειδοποιήσετε δταν θά πέσουν 
τά νεύρα του. Γί θλιβι ρή κατάσταση... 
‘Αλλά δέν υπάρχει άλλος τρόπος. Φεύγου
με χωρίς άργητα γ ιά  τήν πόλη.

(Φεύγει. Μπαίνει ό άρχοντας 
μέ τραγούδια)

ΑΡΧ.—«Ή μεταξωτή ζώνη λυμένη άπ*
|τήν ρόμπα

φυλά τήν άνάμνηση του έρχομού τής
(αυγής

τό φεγγάρι θλίβεται γ ιά  τόν πρώιμο
(άποχωρισμό

στήν ρίζα μιας Ιτιάς, καί φωτίζει τήν
(πολυαγαπη μ ένη».

Μά τήν πίστη μου ήτανε στ* άλήθεια 
γλυκέιά. Δές ή χαρά μου μέ σπρώχνει νά 
τραγουδήσω Είμαι δμως λίγο αργοπορη- 
μένος καί ό υπηρέτης μου θάχει χάσει 
τήν υπομονή του. "Ας μπούμε γρήγορα 
γ ιά  νά τόν ευχαριστήσουμε. Είναι ώραΐο, 
νάχεις έναν υπηρέτη πιοτό. Κάνει άκόμα, 
δπως τόν εΤχα διατάξει. Τρά, λά, λά... 
υπηρέτη μου, νάμα». Μά γιατί δέν μού ά- 
παντάς: Είσουνα πολύ στενοχωρημένος ά· 
πό αύτήν τήν κωμωδία, έ; Μά γίνε ευτυ
χής. Μόλις τήν είδα μ* έρώτησε τά νέα 
σου. "Ε, καλά, θ ά  σοΰ έξηγήσω πώς έ
γιναν τά πράγματα. Στήν άργή δταν ** 
φτασα, είταν» πολύ άμίλητη, αλλά ή κυ
ρ ία  Χανακό έφτασε άμέσως γιά  νά μέ υ
ποδεχθεί ευγενικά καί νά μέ όδηγήσει 
στήν Ιδιαίτερη κάμαρά της, ένώ μέ κρα
τούσε πάντα από τό χέρι. Χορέψαμε, τρα- 
γουδίσαμε, παίξαμε., καί Ιστορήσαμε, ένα 
σωρό πράγματα. Ή  ώρα πέρασε πολύ 
γρήγορα καί τά πουλιά μάς άναγγείλανε 
τόν έρχομό τής χαραυγής.

Τότε λοιπόν τής είπα πώς έπρεπε νά φύγω 
πριν άπό τήν άνατολή γ ιά  νά μήν μέ δού
νε. Καί ή κυρία Χανακό μού λέει: «Αυτό 
μέ παραξενεύει, νά σάς άκούσω νά μιλά
τε έτσι. "Εχετε χωρίς άλλο έπιθυμία, νά 
ξαναδείτε τήν πολυαγαπη μένη σας γυναί
κα». Τότε ειρωνεύτηκε την γυναίκα μου, 
μ* ένα τραγούδι σάν αύτό:

«“Οταν σκέφτομαι τήν γυναίκα μου
κατευτυχισμένος κοντά σας
μού φαίνεται σάν ένας πίθηκας
βρε μένος άπό τήν βροχή καί ναρκω-

Ιμένοςν
ΐΠάνω έκεϊ, ή κυρία Χανακό έσκασε στά 

γέλια  καί μού έκανε, δώρο αύτό τό φόρε
μα. Δές το λίγο. "Αλλά άν ή γυναίκα μου

τό Ανακαλύψει θά τήν έχω άσχηυα. Α λ 
λά δέν τολμάω. Ά ς  είναι, στό δίνω έσέ
να. Α λλά  πρόσεξέ το πολύ άπό τά μάτια 
τής γυναίκας μου. Νάτο, τώρα μπορείς 
νά σηκώσεις τό πέπλο. "Ελα, γιατί θά τό 
ξαναπάρω.

ΓΥΝ.--Πώς, δέν Οά τό δείξεις στήν γυ
ναίκα σου; Αυτά δλα είναι οι προσευχές 
σου καί ή μοναχική ζωή;

ΑΡΧ.—"Ωχ, τί μέ βρήκε!
ΓΥΝ. -Μήν παίρνεις αύτό τό κατάπληχτο 

ύφος, ψεύτη!
ΑΡΧ.—"Ω, συμφορά. Γίνου έπιεικής. 

Συγχώρεσέ με! Συγχώρεσέ με!
ΓΥΝ.—Πού πάς; Δέν θά σ* άφίσω νά 

φ ύγεις!
(Βγαίνουν μαζί κ' οί 6υό, ή γυναίκα 

κυνηγάει τόν άρχοντα).
Μετ.: Τ. ΑΛ.

φ

ΒΙΒΛΙΑ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

ΒΙΒΛΙΑ

Σ. Γωφρονιάδης : «Ιίώς βλέπει ίνας πατέ
ρας τό έχπαιδευτιχό πρόβλημα. Άθηναι 1957.

Σαράντος Παυλέας : ’Ωδή στή σκόνη των 
Καλαβρυτινών άνδρών, έοήβων καί παιδιών, 
Θεσσαλονίκη. Άνάτυπον άπό τό 28ον τεύχος 
τής «Νέας Πορείας».

Χρήστος Βαρενέτης : «Δοκιμασίες»» ποιή
ματα, 'Αθήνα 1957.

Θανάσης Ζ. Σακκάς : «Μιλέαγρος»» τρα
γωδία, Αθήνα 1957.

Βασίλης ΤερτΙπης : «"Otto Γιόν»> ποιήμα
τα, Αθήνα 1957.

'Ερμηνεία Α. Φωτιάδου; «"Ανθρωποι»» 
Άθήναι.

Φοίβου Δέλφη : Παγκόσμια Ποιητική ’Αν
θολογία, ’Αθήνα 1957. «Σύγχρονοι "Ελληνες 
Λυρικοί» Φαίδων Ήλιάδης (Lucifer).

Φοίβου Δέλφη: «Παγκόσμια Ιίοιητική
’Ανθολογία», ’Αθήνα 1957. «Σύγχρονοι ’Ιταλοί 
Λυρικοί», (Lioncllo Piutni).

Collection d* Institut P ra n ^ is  d ' Λ- 
tbines. Saint - John Perse : «’Ανάβαση»,
Ed^nr Allan Poe : «Ταμερλάνος» μετάφραση 
Τ . Κ. Παπατζώνη. ’Αθήνα 1957.

Σοφοκλέους «’Αντιγόνη»: "Εμμετρη με
τάφραση Στ. Μοτάκη Χανιά 1957.

Στέφανου ΤηλικΙδη: «Ζήσης Γραβιάς», 
Τραγωδία, Θεσσαλονίκη 1957.

«Ρουμελιώτικο Ημερολόγιο» : Επιμέλεια 
Δημήτρη Σταμέλου 1957.

Πάνου Ξένου: «ΟΙ ΈΟνιχο — απελευ
θερωτικοί άγώνες τού αίγυπτι/ακού λαού». Ε κ 
δόσεις Επιτροπής Έλληνο - Αιγυπτιακής Συ
νεργασίας, ’Αλεξάνδρεια 1957.

Φοίβου Δέλφη : Σύγχρονοι ’Ιταλοί Λυρι-
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Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η  Τ Ε Χ Ν Η Σ
Το μοναδικό όργανο τής έλ- 
ληνικής ζω ντανής σκέψης

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ

την

Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η  Τ Ε Χ Ν Η Σ
Κυκλοφόρησε κα ι π ω λ είτα ι 
στα  γρ α φ ε ία  μας, κ α λα ί
σθητα β ιβλιοδετημένος, ό

5ος ΤΟ Μ Ο Σ - 500 ΣΕΛΙΔΕΣ
ό καθρέφτης

τής ελληνικής πνευματικής ζωής 

Τ Ι Μ Α Τ Α Ι  Δ Ρ Χ .  80
■

-

■



κοί : Aldo Capasso, Αθήνα 1957.
Πέτρος Α. Δήμας : «Ποιήματα του Φραν- 

σίς Ζάμ», ’Αγρίνιο 1957.
Σταύρου Κουτίβα : «Του βουνοΰ καί του 

κάμπου», ’Αθήνα 1957.
Βόσως Πουλίτση : «Φωνή βοώνιος..

Άθήναι 1957.

Π ΕΡΙΟ ΔΙΚ Α  -  ΕΦΗΜ ΕΡΙΔΕΣ

Ιΐ Coutem poraneo No 9— 13 Rom a.
DDR Revue Magagin ausder Deutschen 

Republik «Heft 1957 2 Jahrgang».
Πυρσός : Περιοδικό γραμμάτων καί τεχνών 

31—32 Δ}ντής ΓΙαν. Άμπατζής χρόνος Γ' 1957.
« L iterarn i noviny» No 27— 30 P rah a.
«Cultural Events in Israel» Jerusalem 

July 1957.
«Europe» revue mensuclle «Science—F i

ction» Juillct- -Aout 1957.
«La nouvelle Critique* Juillet — Aoiit 

1957· 87— 83.
«Corrispodenza Socialista» 7— 14/7/17.
Νέα Πορεία : Λογοτεχνικό περιοδικό. Διευ

θυντής Χρηστός Ντάλιας, Θεσσαλονίκη ’Ιού
νιος 1957 τεύχος 28.

Les Lettres F ran c ises  No 680/ 682.
Ηπειρωτική 'Εστία: Μηνιαία Έπιθεώρη- 

σις. "Ετος ΣΤ' ’Ιούνιος 1957, τεύχος 62. ’Ιω
άννινα.

Ζυγός: ’Ιούλιος 1957.

’Αθηναϊκά Γράμματα : Δ)ντής Δημήτρης 
Βαρούτσης, Αύγουστος 1957.

'Ελληνικά Θέματα: 17. ’Ιούλιος 1957.
Ό  Πάροικος : ’Αφιέρωμα στήν «Νέα Αίγυ

πτο ».
Κυκλαδικά : Σύρος Νοέμβριος — Δεκέμ

βριος 1956.
«Σοβιετικά Νέα» No 24.
«Νέα άπό τήν Τσεχοσλοβακία» No 7. 
«Czechoslovak Life» July 1957.
«China pictorial», 5—6/1957 
«Νέα τοϋ Ισραήλ» Άθήναι 9)6)57. 
«Jeneusse du monde» 6/1957.
Φως Λεβαδείας.
Κερκυραϊκά Νέα.
Τά νέα τοΰ Περάματος.
Ό  Πάροικος Κάϊρο.
Πατρίς Ηράκλειον Κρήτης.
Πανθρακική Θράκης.
'Ελεύθερη Θράκη.
Ταχυδρόμος Αλεξάνδρειάς.
"Ερευνα Άν. Μακεδονία καί Δ. Θράκη. 
Φωνή τού Aiylou 
Δημοκρατικόν Βήμα Κέρκυρα.
Εύβοϊκος Κήρυξ Χαλκίς.
Ή Πρωϊνή Καβάλα.
Νέος Δρόμος.
Τά Θερμιά.
Δικηγορικόν Βήμα.

Θ Ε Α Τ Ρ Ο Ν  Κ Α Τ Ε Ρ Ι Ν Α Σ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ Ο ΡΓΑ Ν ΙΣΜ Ο Σ 

Πλατεία Βικτωρίας — ιΚυριακου, Τηλ. 811.462.

Ε Ι Ν Α Σ  Κ Α Ι Ν Ο Υ Ρ Γ Ι Ο Σ  Θ Ρ Ι Α Μ Β Ο Σ  

ΧΕΡΜΑΝ ΜΠΑΡ

Τ Ο  Κ Ο Ν Σ Ε Ρ Τ Ο
Κωμωδία

Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η  — Π Ε Μ Π Τ Η — Σ A Β Β Α Τ Ο  

ΛαίκαΙ άπογευ μάτι ναι.
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Τό μεγαλύτεραν 

νεώτερον 

τα χύτερον 

Ελληνικόν υπερωκεάνιον

23~000 ΤΟΠΊΩΝ ΗΛΥΠΗΓΗΣΕΩΣ 1953 ΤΔΧΥΤΗΤΟΣ 21 ΜΙΛΙΩΝ

ΚΑΝΑΔΑ -  
ΑΜΕΡΙΚΗΝ

■ ι ifrlC



♦♦
♦♦

♦♦
♦♦

♦♦
♦♦

♦♦
♦♦

♦♦
♦♦

♦♦
♦♦

♦♦
♦♦

♦♦
♦

Γ ΕΝΙ ΚΗ U T O P I A  T H E  T E X H H I
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ— Ε Σ  Σ Δ  

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ε ΙΚ Α Σ Τ ΙΚ Ω Ν  ΤΕΧΝΩΝ

♦♦
♦
4
♦
♦
♦

Π εριλαμβάνει τήν Ιστορία τής ΖΩ ΓΡΑ ΦΙΚΗ Σ, ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕ
ΧΝΩΝ, ΤΗΣ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ, ΤΗΣ Α ΡΧ ΙΤΕΚ ΤΟ Ν ΙΚ Η Σ καί ΤΗ Σ ΕΦΑΡ
Μ Ο ΣΜ ΕΝ Η Σ ΤΕΧΝΗΣ όλων τω ν αιώνων καί όλων τω ν λαώ ν άπό τήν 

πρωτόγονη τέχνη ώ ς τήν τέχνη τω ν ήμερων μας.

ΕΞΗ ΜΕΓΑΛΟΙ ΤΟΜΟΙ (έφ τά  βιβλία)

Ή  «ΓΕΝΙ ΚΗ I Σ Τ Ο Ρ ΙΑ  ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ» είναι τό πρώ το σ’ δλο τόν κόσμο 
ό λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν ο  έρ γο  γ ια  τήν τέχνη δ λ  ω ν τώ ν λαών τής γής. 

Σ τή ν  σύνταξη τής «ΓΕΝ ΙΚΗΣ ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ Σ  ΤΗ Σ ΤΕΧΝΗΣ» πήραν μέ
ρος ο ι  κ α λ ύ τ ε ρ ο ι  έπιστήμονες —  ιστορικοί —  αισθητικοί τής 
’Α καδημίας Ε π ισ τημώ ν τής Ε Σ Σ Δ , τής Α κα δη μ ία ς Καλών Τεχνών, τής 
Α κα δη μ ία ς ’Αρχιτεκτονικής, του Ινσ τιτούτου  Ε ικαστικών Τεχνών καί 

άλλω ν έπιστημονικών Ιδρυμάτων καί μουσείων. *

ΧΑΡΤΙ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ —  ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΛΟΥΣ ΙΩΤΑΤΗ 

3.000 Ο Λ Ο Σ Ε Λ ΙΔ Ε Σ  Ε ΙΚ Ο Ν Ε Σ  ΕΚΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Γενική έπιμέλεια: Κ. Δ. ΣΩ ΤΗ ΡΙΟ Υ  

Μ ετταφραστές: Τ. ΒΑ Φ ΕΙΑ ΔΗ Σ, φ ιλ ό λ ο γο ς— Α. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΚ ΔΙΔΕΤΑ Ι Σ Ε  Μ ΗΝΙΑΙΑ ΤΕΥΧΗ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΕΥΧΟΣ (Ή  πρωτόγονη τέχνη —  Ή  τέ
χνη στήν Πρόσω ’Ασία —  Ή  τέχνη στήν Α ίγυπτο).

Ζ Η Τ Η Σ Α Τ Ε  Τ Ο  Π Ρ Ω Τ Ο  Τ Ε Υ Χ Ο Σ  σ’ δ λ α τ ά  βιβλιοπω λεία
καί πλασιέ.

Γραφεία: Σοφοκλέου 47 —  6ος όροφος, Τηλ. 51.900.

Γεν. ’Αντιπρόσωπος θεσ )ν ίκ η ς: Γ. ΚΡΑΒΑΡ1ΤΉ Σ (Βασ. Η ρακλείου  19).


