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Η ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΗΘΟΠΟΙΟΥ

Η ώραία ιδέα για  τόν έορτασμό τής «Ήμέρας του ’Ηθοποιού» δίνει και έφέ- 
τος τή συνέχεια της πηγαίνοντας έτσι να δημιουργήσει παράδοση. Ή  άπή- 
χηση, που είχε ή πράξη αυτή του κόσμου των ήθοποιών, έπιβεβαιώνει την 
άναγκαιότητά της και δικαιώνει τούς πρώτους έμπνευστές τής {δέας. Καί 

είναι πραγματικά μια ουσιαστική άνάγκη, δ  δουλευτής του ονείρου να γυρίζει κά
που καί που τα -βλέμματά του προς τα πίσω καί, τιμώντας τις μεγάλες του πραγμα
τοποιήσεις, να δικαιώνει έτσι τόν δρόμο του γ ια  να μπορεί καί να Επιμένει πάνω στη 
δύσκολην έπιδίωξή του.

Ό  κόσμος τής τέχνης, κΓ άν άκόμη πλάθει κάτι άπτό καί συγκεκριμένο, .κινεί
ται πάντα καί ζεΐ πιο πολύ οτή σφαίρα των άφηρημένων έ wo ιών καί του όνείρου. 
"Οταν λοιπόν, .κάποιες ατιγμές, βρίσκεται αναγκασμένος να κοιτάξει .κατάματα 
τή ζωή, στήν απλή συγκεκριμένη της μορφή, τό χάος έπόμενο είναι να τόν ταράσ
σει. Είναι άνάγκη ουσιαστική τό να «μπορεί τότε, άπό κάτι στέρεο, συγκεκριμένο 
καί πρακτικά άναμφίβολο, κάτι άπό δλους παραδεκτό νά μπορεί νά πιαστεί. Ό  δρό
μος του δηλαδή, περισσότερο άπό του όποιουδήποτε άλλου άνθρώπου τόν δρόμο, 
έχει άνάγκη άπό άντερείσματα γερά, άπό κολώνες θεμελιωμένες μέσα στά σπλάγ
χνα τής ζωής καί όρθωμένες ως τά o6w£<|>a τής ιδέας καί του όνείρου. ’Απ’ αυτές 
μπορεί νά συγκροτείται ό τεχνίτης στή ζωή καί μ* αυτές μπορεί νά δένεται μέ τό 
συγκεκριμένο.

Ή  τιμή λοιπόν πού προσφέρεται ατούς ξεχωριστούς τής Τέχνης, ένώ είναι μιά 
όφειλομένη στροφή τής μνήμης προς τούς .μεγάλους οδηγούς, γίνεται ταυτόχρονα 
καί μιά θερμουργός πνοή γ ιά  την περαιτέρω πορεία. 'Ενισχύει πάντα πιο πολύ τήν 

αυτοπεποίθηση, καί τήν πιό γερή άκόμη, ή πάνδημη άναγνώριση του έργου. Καί 
ένα έργο, σάν έκεΐνο πού τιμήθηκε πέρισυ μέ τήν «Ημέρα του 'Ηθοποιού», τό έργο 
τής Μαρίκας Κοτοπούλη, δπως καί σάν αύτό πού τιμαται σήμερα, τό έργο του Αι
μίλιου Βεάκη, είναι ικανό νά έξασφαλίζει τήν άπόλυτη έγκριση, τήν άνυπόκριτη, 
των πολλών,, άκόμη καί τών πιό δύσπιστων πρακτικών τής ζωής. ‘Ό ταν υπάρχουν 
τέτοιες καλλιμάρμαρες κολώνες στον Ναό τής Ελληνικής Τέχνης του θεάτρου, αί 
οποίοι δουλευτές της μπορούν νά μένουν ήσυχοι πώς δέν πλανώνται άκολουθώντας 
τόν άνά\"τη δρόμο της. Μιά Κοτοπούλη ή ένας Βεάκης δέν δικαιώνουν μονάχα του 
κόσμου τών ήθοποιών τήν πορεία, δικαιώνουν γενικώτερα κι αύτόν άκόμη τόν άν
θρωπο στή ζωή.

Γ. Π. ΚΟΥΡΝΟΥΤΟΣ
9
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Κρέων Ί 6 ά ν  ό Τρομερός νΛρτεμ

Ο Β Ε A Κ Η Σ

Των μεγάλων καλλιτεχνών, δπως άλ
λωστε καί τών άνθρώπων τής μεγά
λης δράσεως, ή ζωή καί μετά τδ φυ
σικό της τέρμα, έχει τδ προνόμιο τής 

άφθαρσίας. Γίνεται μνήμη, άλλα μνήμη 
ζωντανή, μεστή από συγκίνηση καί παρου
σία —κάτι, δηλαδή, πιδ ζεστό καί ανθρώ
πινο απ’ β,τι συνήθως έκφράζει ή έννοια 
τής Αθανασίας. Ό  Βεάκης, για τούς άνθρώ- 
πους τοΰ θεάτρου, για τούς φίλους τοΰ θε
άτρου, δεν είναι μονάχα μια επιβλητική α
νάμνηση. Είναι δ Βεάκης! 'Ολοζώντανος, 
πληθωρικός, εκπληκτικός — ανεπανάλη
πτος. Η ελληνική σκηνή αν τδν έχώρεσε, 
είναι γιατί δ Αιμίλιος Βεάκης περπάτησε 
έπάνω στα σανίδια της μέ τήν άπλότητα 
καί τήν ταπεινοφροσύνη τών άγιων, τήν 
ταπεινοφροσύνη πού είναι σίγουρη για τδ 
μεγαλείο της, ασφαλής για τήν υπεροχή 
της, βέβαιη για τδ εΰθύ περπάτημά της. 
Ή  έποχή τοΰ Βεάκη, καί τδ άνθισμα, μαζί 
μέ τήν ώραία ακμή, τοΰ ταλάντου του, 
συμπίπτουν με μιαν άναγεννητική καί συγ
χρόνως αποκαλυπτική περίοδο για τήν νε
οελληνική σκηνή. Είναι ή περίοδος. βπου 
τδ έλληνικό κοινό Αρχίζει να έρχεται σέ

πνευματική καί καλλιτεχνική επαφή μέ τα 
αριστουργήματα τής παγκόσμιας θεατρι
κής λογοτεχνίας. Είναι τα χρόνια τής αλ
κής τής υποκριτικής μας τέχνης μετά τή 
συμπαθητική καί υποσχετικήν έφηβεία 
της. '’Ο,τι ιέρχόταν πριν μέ θαμπό καί α
βέβαιο φώς στό προσκήνιο, αύτοσχεδιαστι- 
κδ καί παράτολμο, άρχιζε τώρα να παρου
σιάζεται μέ επιμέλεια καί συνείδηση ευθύ
νης. Ό  ρόλος δέν ήταν πια για τδν ηθοποιό 
ένα προσωπείο πού τδ φοροΰσε στδ καμα
ρίνι γιά νά τδ περιφέρει στή σκηνή, άπδ 
αυλαία σέ αυλαία. ΤΗταν μελέτη, μέθεξις 
καί πνευματική έγρήγορσις. "Ηταν έρωτας 
καί πάθος, ένα δόσιμο τής ψυχής καί τής 
καρδιάς πού δημιουργούσε επάνω στή σκη
νή τδν ήριυα τδν γεμάτον αλήθεια καί δό
νηση. Τέτοιος δ Βεάκης!

Τα μεγάλα τάλαντα, αυτά πού οροσί- 
ζονται σέ κεφαλόβρυσα αστέρευτα μέ μυ
στικά Αναβρύσματα άπδ τδν βαθύ, τδν μέ
σα κόσμο, καραδοκεί πάντα ένας φοβερός 
κίνδυνος: ή ύπερβολική αύτοπεποίθησις. 
"Οταν δλα έρχονται εύκολα, φυσικά καί ά- 
βίαστα, δ πειρασμός τής προχειρότητας εί-
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ναι μέγας. Ό  Βεάκης ήξερε νά φυλαχθή 
άπό τόν κίνδυνο. Στήν δουλειά του ήταν 
σπουδαστής τής Δραματικής Σχολής. Στο 
καμαρίνι του ήταν δεσμώτης. Στήν όοηγία 
τοΰ σκηνοθέτη ήταν ευπειθής μαθητής. Γι 
αυτό στή σκηνή, μέ τά φυσικά του χαρί
σματα άκονισμένα άπό τήν τεχνική, ήταν 
άψογος. Καλλιτέχνης πρωτεϊκός άνεβοκα- 
τέβαινε τήν κλίμακα τής θεατρικής τέχνης 
μέ τήν πείρα καί τήν εύλυγισία του ηθο
ποιού τοΰ εξοικειωμένου μέ τό κλίμα, τό ό- 
ποιοδήποτε. Άπό τήν τραγωδία, τήν κλα
σική καί τήν έλισαβετιανή, έως τό νεώτερο 
ψυχολογικό δράμα καί άπό αυτό στή σύγ
χρονη ήθογραφία ή στήν έλαφρά κωμω
δία ό Βεάκης έκινεΐτο μέ εκπληκτικήν ά
νεση βιρτουόζου. Ή  έρμηνεία του ήταν ά- 
ληθινή δημιουργία καί οί ρόλοι πού ύπε- 
δύετο έπαιρναν τήν καθιέρωσή τους μέ τή 
σφραγίδα τής οριστικής των φυσιογνιυμίας. 
Για τόν Αιμίλιο Βεάκη δέν ύπήρχαν ρόλοι 
μικροί. ' Ησαν δλοι μεγάλοι, ή, τουλάχι
στον, τούς έκαμνε δλους νά φαίνωνται με
γάλοι. "Ενα απλό πέρασμα τοΰ Βεάκη στή 
σκηνή, ένας του λόγος, μια χειρονομία, δη
μιουργούσαν σκηνικό γεγονός.

Οί μεγαλοφυείς έρμηνευταί, άν είναι 
σπουδαίοι διδάσκαλοι, είναι συνάμα καί 
συντρίβοντα πρότυπα. Είναι εξασφαλισμέ
νοι άπό τις απομιμήσεις γιατί διαθέτουν τόν 
θώρακα τής άποκλειστικότητος. Ή  μίμη- 
σις τής ύποκρίσεώς το>ν δημιουργεί τήν εν
τύπωση τής παραποιήσεως των σκηνικών 
■ηρώων. Γι αυτό οί νεώτεροι πρέπει νά φυ- 
λάγωνται άπό τά ίχνη πού άφίνει τό πέ
ρασμά των. Είναι αληθινά κάποιοι ρόλοι, 
κάποιοι σκηνικοί τύποι πού γιατί ένοιωσαν 
επάνω τους τό πλαστουργό χάδι τής έρμη- 
νευτικής μεγαλοφυΐας, μένουν ανεπανάλη
πτοι.

ΤΙ θεατρική σταδιοδρομία τοΰ Αιμίλιου 
Βεάκη αρχίζει μέ τήν αρχή τοΰ αιώνα. 
Μαθητής τής Δραματικής Σχολής τοΰ πρώ
του Βασιλικού Θεάτρου θητεύει κοντά στον 
θωμά Οικονόμου. Διδάσκεται άπό τόν Λε- 
κατσά κι άργότερα άπό τον Παντδπουλο. 
’Αλλά πρωτίστως μαθαίνει τά μυστικά τής 
σκηνής άπό τήν ίδια τή σκηνή, κοντά στις 
δόξες τής έποχής. Τρυγάει καί εισφέρει. 
"Ισως δίνει περισσότερα άπ’ ο,τι παίρνε:... 
Αλλά ποιος νά τόν προσέξη άκόμη; Δύσκο
λο καί σκληρό είναι τό ψωμί τοΰ ηθοποιού

κι όταν άκόμη τό καλλιτεχνικό του μπόΰ 
κατορθώνει νά ξεχωρίζει άπό τό ανώνυμο 
σκηνικό πλήθος. Ά λλ’ ό Βεάκης θά χαθή 
γιά κάμποσο διάστημα άπό τό κέντρο. ’Ορ
γώνει τήν έπαρχία. θέατρο έπάνω σέ πρό
χειρα σανίδια, σέ πατάρια στημένα μές 
σέ αυλές καί σέ καφενέδες. Πόλεις μικρές 
καί μεγάλες, κωμοπόλεις, χωριά, — ή με
γάλη περιπέτεια, ή μεγάλη άγωνία, ή πλα- 
τειά καί πολυκύμαντη θάλασσα πού λέγεται 
νεοελληνικό θέατρο. Μιά όλόκληρη καλλι
τεχνική ζωή σκορπισμένη δώθε - κείθε, 
ζωή πού ή καθημερινή της άμάχη στο τέ
λος ψευτίζει καί τούς άνθρώπους καί τά 
ταλέντα. "Ομως ό Βεάκης στάθηκε δρθιος. 
’Αναγκασμένος —μερικοί λένε άπό λόγους 
προσωπικούς - αισθηματικούς— νά ζητάει 
τό ψωμί του μακριά άπό τήν πρωτεύουσα, 
πολλές φορές έπικεφαλής «-θιάσων» συγκρο
τημένων άπό τόν έκβιασμό τής άνάγκης 
καί τής παραστάσεως πού πρέπει οπωσδή
ποτε νά δοθή, γιατί ή καραβοτσακισμένη. 
φελούκα κάνει νερά, ήρωικός αύτός καρα
βοκύρης, άναγκασμένος νά δώση ψωμί στό· 
τσοΰρμο — τό μπουλούκι— ό Αιμίλιος Βε
άκης υπηρετεί μ’ δλα ταΰτα τό ιδανικό 
του.

Τόν γνώρισα πριν άπό πολλά, πάρα 
πολλά χρόνια, νομίζω στά 1922, δταν μέ 
συνθιασάρχη τόν Χριστόφορο Νέζερ ήρθε 
στήν Κύπρο γιά νά παίξουν αρχαίους, 
κλασσικούς, μοντέρνους —δ,τι μπορούσε νά. 
εύχαριστήση καί νά θέλξη ένα μακρινό, 
νησιώτικο ελληνικό κοινό. Είχαν δώσει άρ- 
χαία τραγωδία στο ύπαιθρο — <·Οίδίπο- 
δα»-- στρατολογώντας άπό τό Γυμνάσιο 
τής Λεμεσοΰ τούς υποκριτές πού τούς έλει
παν. ("Ενας άπό αυτούς τούς μαθητές, 
"Αγγελος στήν τραγωδία, ξεσηκωμένος 
άπό τόν Βεάκη πού είχε ένθουσιασθή άπό 
τήν ωραία φωνή του, είναι άπό τότες έ- 
δώ ...).

"Εδωσαν «’Οθέλλο», άν Θυμάμαι καλά, 
καί «Μακβέθ», «Κατά φαντασίαν άσθενή» 
καί «Φιλάργυρο». "Εδωσαν «Φιντανάκι» 
τοΰ Χόρν καί «Πατέρα- τοΰ Στρίντμπεργ'κ, 
«Τιμή» τοΰ Σούδερμαν καί -Καταχτητές» 
τοΰ Μερέ... "Εδωσαν έλαφρά δράματα καί 
κωμωδίες. Καί τί δέν έδωσαν... Αογάρια- 
ζαν άκόμη νά παίξουν μέ τήν Αθανασία 
Μουστάκα τή λυρική καί έλαφρώς μεταιρ- 
λινκική φαντασμαγορία τοΰ Νίκου Νικο- 
λαΐδη (τοΰ Κυπρίου) τό «Γαλάζιο Αουλού-
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·0ι» όπου ό Άντρειωμένος ήταν στά μέτρα 
τοϋ Βεάχη. Καί το σχέδιό τους τοΰτο τό 
πραγματοποίησαν, νομίζω, τον έρχόμενο 
χρόνο στην Αίγυπτο.

’Από έκεϊνα τά μακρινά χρόνια, όταν 
ακόμη ήταν ό άγνοημένος πλάνης τοϋ έλ- 
ληνικοΰ θεατρικού στερεώματος, άρχίζουν 
ό απέραντος, ό φανατικός θαυμασμός μου 
γιά τόν Αιμίλιο Βεάκη καί ή στενή φιλία 
πού μάς είχε ένώσει. ’Αναπολώ τώρα μέ 
συγκίνηση πώς ή φιλία αυτή δεν είχε ποτέ 
χαλαρωθή, βπως ό θαυμασμός μου είχε μεί- 
νη άειθαλής γιά τό τάλαντο αυτού τού 
περήφανου άετοΰ τής έλληνικής σκηνής.

Ά λλ’ ιάπό τό 1931 άρχίζει ή πραγμα
τικά πολυσήμαντη σκηνική σταδιοδρομία 
καί ή επιβλητική λάμψη τού Αιμίλιου Βε
άκη, μαζί μέ τήν Ιναρςη τής λειτουργίας 
τού Εθνικού θεάτρου, όπου από τούς πρώ
τους είχε κληθή νά συμμετάσχη. Είναι ί
σως συμπτωματικδ άλλά καί κατά κάποιον 
τρόπο χαρακτηριστικό δτι δ Βεάκης γιόρ
ταζε στήν ’Αθήνα τόν Φεβρουάριο τβΰ 1931 
τά τριάντα χρόνια τής θεατρικής του ζω
ής, κλείνοντας μιά περίοδο μάχης καλλι
τεχνικής γιά ν’ άρχίση μιάν άλλη. Βέβαια 
καί τότε, στά 1931, τό δνομά του ήταν στήν 
κορυφή τής σκηνικής πυραμίδας. 01 ’Α
θηναίοι τόν είχαν θαυμάσει σάν Ίάσονα 
στή «Μήδεια» καί σάν Όλοφέρνη στήν «Ί- 
ουδήθ». Καί δ Οίδίπους του είχε άφίσει, 
ώς προσωπικόν άθλημα, Ιντυπώσεις συγ
κλονιστικές. Στήν «’Ανθή» μέ τήν Κυβέ
λη ήταν δ Φέντια καί ήταν δ Ίβάν στούς 
<3Αδελφούς Καραμάζωφ», δ Ίβάν Πετρό- 
βιτς στον «Θείο Βάνια» καί δ Έφραήμ 
Κάμποτ στούς «Πόθους χάτω άπό τις λεύ
κες»...’Αλλά πώς ν’ αναφέρω τώρα τά δ- 
ρόσημα μιας καλλιτεχνικής σταδιοδρομίας 
πού έχουν έγγραφή στά χρονικά τής πα- 
λαιότερης —άλλ’ όχι λιγώτερο λαμπράς ά
πό τή νεώτερη—  ιστορίας τών επιτευγμά
των τής έλληνικής σκηνής;

Βιάζομαι, άντιθέτως, νά φτάσω στήν πε
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ρίοδο τής μεγάλης άκμής τοΰ θαυμάσιου 
αύτοΰ ταλάντου πού Εγραψε άφοβο την τρο
χιά του άνάμεσα σέ Αστερόεντα σκηνικόν 
ουρανό —άνάμεσα, δηλαδή, άπό Ενα πλή
θος συναγωνιστών - πρωταγωνιστών πού δ 
καθένας τους οιεκδικεΐ στην θεατρική μας 
Δέλτο ιδιαίτερη τιμητική διάκριση— στην 
περίοδο τής θητείας καί τής άνεκτίμητης 
συμβολής τοΰ Αιμίλιου Βεάκη στην κρατι
κή μας σκηνή. Ό  Βεάκης είναι ή δεσπό
ζουσα φυσιογνωμία της. ή Αναγνωρισμένη 
πια καί Αδιαφιλονίκητη δόξα τοΰ Ελληνι
κού θεάτρου, τό πάμφωτο κέντρο τής καλ
λιτεχνικής ακτινοβολίας τοΰ συγκροτήμα
τος τής πρώτης σκηνής τοΰ τόπου. Αί έρ- 
μηνεΐαι του υπήρξαν σκηνικά γεγονότα 
ανεξάλειπτα άπό την μνήμη δσων ευτύχη
σαν νά τις απολαύσουν, πνευματική καί 
καλλιτεχνική προσφορά πού θά ήμποροΰσε 
όχι απλώς νά παρασταθή αλλά καί νά 
διεκδικήση τό προβάδισμα στόν παγκόσμιο 
θεατρικό· στίβο. Λησμονεί κανείς εύκολα 
τον Άγαμέμνονα η τον Οίδίποβα, ή Ακόμη 
καί τόν Κύκλωπα στόν Ευριπίδη, τόν Βασι
λέα Αήρ, τόν βασιλέα Κλαύδιο στόν «Ά μ- 
λετ», τόν πληθωρικώτατον 'Οθέλλο του καί 
τόν Βρούτο στόν «Ιούλιο Καίσαρα», ή τόν 
Λαυρέντιο στόν «Ρωμαίο καί Ίουλιέτα», 
ή εκείνον τόν χαριτωμένον κύρ Τόμπη στή 
«Αωδεκάτη Νύχτα» ;..Καί ποιος δέν θά θυ
μάται πάντοτε στόν «θάνατο τοΰ Δαντών» 
τοΰ Μπύχνερ τόν Αδυσώπητο του ηρώα, ή 
τά χωρατά τοΰ Μπάρτολο στόν «Κουρέα τής 
Σεβίλλης» τοΰ Μπωμαρσαί καί τά καμώμα
τα τοΰ Δόν Άντρες στήν «“Αμαξα» τοΰ Με- 
ριμέ, τόν Νικόλα Σεργκέϊτς Ίκμένιεφ 
ατούς «Ταπεινούς καί Καταφρονεμένους» 
(διασκευή δική του άπό τόν Ντοστογιέφ- 
σκυ), τόν τρομερόν Τβάν στο ομώνυμο 
έργο τοΰ Άλέξη Τολστόϋ, τόν γραφικώτα-

τον Έπαρχο στόν «Επιθεωρητή» τοΰ Γό- 
γολ, τόν Συνταγματάρχη Κότβιτς στόν 
«Πρίγκιπα τοΰ Χόμπουργκ», τόν Ρήγα τοΰ 
Ντόβρε στόν «Πέερ Γκύντ» Αλλά καί τόν 
Επιβλητικό Γιάννη Γαβριήλ Μπόρκμαν, ή 
τόν Ματία Κλάουζεν στό «Έλιοβασίλεμμα» 
καί τόν πατέρα Άγκερμαν στή «Δωροθέα 
Άγκερμαν» τοΰ Χάουπτμαν, τόν Ι'έρω 
Κρίς τής «Άννας Κρίστι» καί τόν πατέρα 
Τζαίημς Μάγυο στό «ΙΙέρ’ Απ’ τόν Όρί- 
ζοντα», τόν Άργκάν στόν «Κατά φαντα
σίαν Ασθενή»... ’Ή θά λησμονήση κανείς 
ποτέ Εκείνον τόν Άντώνη στό «Φιντανάκι», 
τόν Κώστα Μπουρνόβα στήν «Τριαεύγενη», 
καί τις χαριτωμένες σκηνικές πινελλιές, 
όπως στόν ζωγράφο Κουτούζη στούς «Τρεις 
Κόσμους» τοΰ κ. Δ. Ρώμα ή στόν σέρ Τζό- 
ζεφ Πίττς τής «Δάφνης Λωρεόλα» τοΰ 
Μπράϊντι, πλάι στήν κ. Κυβέλη. (Κάθε 
φορά πού ή τροχήλατη πολυθρόνα διέσχι
ζε τή σκηνή, ήταν ως νά περνούσε ή σιω
πηλή ριπή τής μεγάλης τέχνης).

Ό  Αιμίλιος Βεάκης, ήξερε τό μυστικό 
νά δίνει στούς Ανθρώπους τής σκηνής πού 
ύπεδύετο, περισσότερη ζωή Απ’ όσην είχαν 
δταν έξέφευγαν Από τήν πέννα του δημιουρ
γού των. Έγίνετο, μέ τόν τρόπο τούτο, έ
νας δεύτερος καί ίσως περισσότερον γοη- 
τεύων πλάστης. Πλούσιος σ' Εμπνεύσεις, 
αύτοσχεδιαστής, προικισμένος μέ φωνή πού 
παράβγαινε μέ τό ήχηρότερο μέταλλο —  
ώ ! αύτή ή φωνή πού ήξερε νά δίνει στούς 
πατρικούς τόνους μιά στοργική γλύκα Α
πέραντη μέ τή σύρτη μελωοικότητά της, 
δταν δέν ήταν εκρηξις ηφαιστείου καί σπά- 
θισμα κεραυνού— , ό Βεάκης έγεννήθη γιά 
τό θέατρο καί έγινε ό Πατριάρχης τής ελ
ληνικής σκηνής.

AIM. X.

*— “Οταν... κανένας δέν μπορεί νά δώση στήν ίδια ένταση καί μέ 
τήν ίδια Επιτυχία, δ,τι έχει δώσει άλλοτε, καλό είναι νά Αποσύρεται».

—«Ό  Βεάκης αύτοβιογραφεΐται». —Ή  πίκρα του πού αισθανόταν πώς 
θά έπρεπε νά άποσυρθεϊ στά 1947.
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Είτε ζητιάνος, είτε βασιλιάς
τό ίδιο μεγάλος ήσουν στην σκηνή σου.
"Ενας μέγας άγέρας αρχοντιάς 
συνόδευε την κάθε κινησι) σου.

"Ηρωες, που μάς ήταν μακρινοί
κι αδιάφοροι, τους έφερες κοντά μας.
’Άνοιξες με τό θείο σου κλειδί
καί τους έμπασές μέσα στην καρδιά μας.

Ψήλωνε καί ξεπέρναε τη σκηνή 
ή τέχνη σου. Καί μεγάλωνε ή μορφή σου. 
Κ ’ έγνώριζες ορίζοντα καί γης 
απέραντη να κάνεις τή σκηνή σου.

Μά άλλο δεν βρήκες έξω απ’ των χεριών 
τα φιλικά άλαλάγματα να γείρεις 
μέσα στο δάσος των κατατρεγμών, 
απλός, ανεπιτήδευτος καί πλήρης.

Έ , βασιλέα Λήρ! Σε μια εποχή 
που σοϋ πάλευαν δλα την ελπίδα, 
μέ τό στέμμα τής τέχνης στην κορφή, 
αντιστεκόσουν μες στήν καταιγίδα.

Γεροφίλε, σέ νοιώθουμε κοντά, 
είσαι απόψε κ εσύ, εδώ, μαζί μας!
Είσαι ανάμεσα σέ δλους μας! Βαριά 
ή σιωπή σου γιομίζει τήν σιωπή μας!

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ



ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΒΕΑΚΗΣ
II ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΖΩΙΙ

(13 ΙΟ ΥΛ ΙΟ Υ  1901 — 3 ΙΟ Υ Ν ΙΟ Υ  1951) *

Κυρ - Τόμπης

Σ τις 13 Ί  ουλίου 1901 τό θέατρον «Νε- 
απόλεως» άνέβασε για  πρώτη φορά 
τό «Σαμπινόλ μέ τό στανιό» του 
Φεϋντώ, μετάφραση Μ. Ζώρα, φάρ
σα. θέμα της ήταν τά εϋθυμα των 

στρατώνων* σ* ένα μπούφικο μικρό ρόλο 
ένός φτωχού δασκάλου, μέ αχτένιστα μα
κριά μαλλιά, έπροκαλουσε τά χειροκροτή
ματα του κοινού, στή μέση μιας τιράντας

13 Δεκεμβρίου 1884. Ό  πατέρας του Νι
κόλαος ήταν υπάλληλος του «Λόϋδ Τριε- 
στίνο» και ή μητέρα του — οίκογενείας Μέ- 
ξη—- διακρινότανε στην ιδιαίτερη πατρίδα 
της την Τεργέστη, γιά  τήν καλλιτεχνική 
της ιδιοσυγκρασία. Ό  Βεάκης δμως δέν 
τήν γνώρισε, πέθανε δταν έκεΐνος ήταν 
βρέφος. Τή θυμόταν πάντα μέ συγκίνηση 
και τή θεωρούσε ώς πηγή του δικού του 

του ταλάντου. Γρήγορα πέθα
νε ό πατέρας του κα'ι τον ά 
φησε πέντε χρόνων. Άνατρά- 
φηκε στά χέρια συγγενών 
του(2) .

Τή θεατρική του ζωή τήν 
άρχισε ώς μαθητής τής Δρα
ματικής Σχολής του Βασιλι
κού θεάτρου, στά 1900’ ή 
πρώτη, άσφαλώς, μνεία τού ό- 
νόματός του είναι δταν τό πε
ριοδικό «Παναθήναια» δημο- 
σίεψε τά όνόματα των έπιτυ- 
χόντων (σελ. 76). 'Η σχολή δ 
μως έκλεισε πριν τόν καιρό 
της και οί μαθητές της σκορ
πίστηκαν ζητώντας πιά μόνοι 
τους τύχη. Ό  Βεάκης έπαιξε, 
αέ τό θίασο τής Ευαγγελίας 
Νίκα, στο Βόλο τήν "Ανοιξη 
του 1S0I και αέ τόν ίδιο, περί
που, θίασο, είχε τή γοργή έ- 
πιτυχία πού σημειώσαμε.

Τό ίδιο καλοκαίρι έτοιμα- 
ζόντουσαν γ ιά  ν’ άνοίξουν τις 
αύλαΐες τους «Ή Νέα Σκηνή» 
καί τό «Βασιλικόν». Λέγεται

του, ένας νεαρός ήθοποιός πού δέν είχε 
ακόμα κλείσει τά 17 του χρόνια καί πού 
ονομαζόταν Αιμίλιος Βεάκης* τό έργο έ- 

κο:νε γραμμή τέσσερις (4) συνεχείς παρα
στάσεις καί περισσότερες από δέκα έπανα- 
λήψεις: μιά τους, τής 29ης Λύγούστου, 
ή τιμητική του !

θ ά  ήταν μικρόσωμος μάλλον, μέ άνοι- 
χτό καστανό χρώμα, μέ γυαλιά λίγο αρ
γότερα —τό γράφει ό ίδιος— λεπτός και 
είχε γεννηθεί στον Πειραιά, τήν (Πέμπτη),

—τό βεβαιώνει κι ό ίδιος— ότι τόν έζήτησαν 
καί οί δύο, προτίμησε δμως τήν περιοδεία. 
Δεκατρία χρονιά δέν φάνηκε στήν ’Αθήνα.

‘Ό σο θά μπορούσε ή έρευνα νά τό έξα- 
κριβώσει, θά ήτανε δυνατό νά έπισημάνου- 
με τά έξης:

1901—1902 μέ τή Μελπομένη Κωνσταντι- 
νοπούλου. Παίζει μικρούς ρόλους, όσο πάει 
καί πιο μεγάλους. 1904—1905 μιά περίοδο 
στήν Πάτρα. (Πληροφορία δική του «Τό 
Ελληνικό θέατρον», 25 Μαρτίου 1926).
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Μετά ώς τό 1907 δέν εόρήκαμε πειστικές 
πληροφορίες. Ό  ίδιος μας βεβαιώνει(2) 
πώς έργάστηκε στό Μακεδονικό αγώνα, 
προετοιμάζοντας παραστάσεις σέ συλλό
γους έρασιτεχνών που τονώνανε τό έθνικό 
φρόνημα, άν καί )έν ξεκαθαρίζει μέ ακρί
βεια τά χρονικά δρ ια .Σ τά  1907 περιοδεύει 
στην Κύπρο μέ τό θίασο του Ξεν. Ή σαία 
καί τό καλοκαίρι τού 1908 στην Καλαμά
τα. Στό τέλος τού 1911, νομίζω, μέ τον 
Ποφάντη. Στούς πολέμους του 1912—*1913 
ήταν άξιωματικός, δπως τό γράφει ό ϊ- 

» διος(2), άν καί φίλοι τον θυμούνται ύπα- 
ξιωματικό.

Τη μαθητεία του λοιπόν την έσυμπλήρω- 
σε μέσα σ’ αύτά τά δεκατρία χρόνια. Τά 
ιδανικά του ήταν ό Ν. Λεκατσάς και ό 
Εύάγγελος Παντόπουλος, οί ανακαινι
στές (3) .

Τό καλοκαίρι τού 1914 ή Κυβέλη δέν 
έπαιξε. Ό  θίασός της έσυνέχισε τις παρα
στάσεις του στό θέατρό της μέ τ’ όνομα 
τού Τ. Λεπενιώτη καί μέ τη Χριστίνα Κα
λογερικού. Προφανώς ή επιθυμία του νά 
πάψει τις περιπλανήσεις καί ή φήμη τής 
αξίας του τον έφεραν o‘ αύτό τό συγκρό
τημα. Τό πρώτο έλληνικό έργο πού έπαιξε 
ήταν ή «Πολιτική πού σκοτώνει» τού Ήλ. 
Βουτιερίδη, (7 Ιουλίου).

Τό άλλο καλοκαίρι τον έκάλεσε κοντά 
της ή Μαρίκα καί, άντιστοίχως, έπαιξε την 
«Παναγία την Κατηφορίτισσα» του Χόρν, 
(22 ‘Απριλίου).

‘Έπαιξε επίσης στά «Παναθήναια» τής 
Χρονιάς (23 Ίουλ .). ‘Έκανε τρία νούμερα 
καί τό Θανάση σέ μιάν έπανάληψη τής 
«Τύχης τής Μαρούλας»! Ό  Φώτος Πολί
της έσταμάτησε μπροστά στον Όλοφέρνη 
του στην «Ίουδήθ» τού Χέμπελ, (12

Μαΐου). Τότε ό Κ. Χατζόπουλος τον έθεώ- 
ρησε ώς τον πρώτο δραματικό ήθοποιό τού 
ελληνικού θεάτρου.

Μέ τη Μαρίκα δούλεψε άκόμη στά 1916, 
25, 26 καί 27, ένώ μέ την Κυβέλη στά 1917, 
18, 20, 21, 24, 25 (τέλος), καί 28.

Σ τά  1927 έπίσης συνεργάσθηκε μέ τό 
θίασο τού Μήτσου Μυράτ, ύστερα πήγε 
περιοδεία \ιε τή Σωτηρία Ίατρίδου καί μέ 
πολλούς άξιους νέους (Π. Βιτσιώρη, Γ. 
Γληνός, θ . ‘Αρώνης, Στ. *Iατρίδης...), κα
τά «Τό Ελληνικόν θέατρον», 15 Μ)βρίου. 
Σ τά  1928—29 μέ τό θίασο Αμηρά στό 
«Τριανόν» και στά 1930 πάρα πολύ λίγες 
εμφανίσεις στό ίδιο θέατρο («‘Αλκαίου, 
Μ. Φιλιππίδου, Π. Παπαγεωργίου, Βεά- 
κης>).

Σ τά  1917 είχε άναγγελθεΐ δτι θά πή
γαινε περιοδεία στό εσωτερικό («Άθή- 
ναι» 19 Ιανουάριου) ώς θιασάρχης.

‘Έ χει παίξει καί «"Αμλετ» (1919 στην 
Πόλη, γ ιά  πρώτη, φορά;). Μάκβεθ πρωτό- 
παιζε στά 1916, μέ τή διδασκαλία του θ . 
Οικονόμου. 'Αργότερα βέβαια, Όθέλλο, 
καί Μάγο. Ό  ίδιος πολύ έκτιμούσε τις 
σαιξπηρικές επιδόσεις του(4).

"Οταν Ιδρύθηκε ή «Εταιρία Ελληνικού 
θεάτρου» (Μ. Λιδωρίκης), ήταν μαζί της 
Π 919 «Οίδίπους Τύραννος» στην έναρξη, 
μετάφραση καί σκηνοθεσία Φ. Πολίτη).

Μέ τό μεγάλο αύτό θίασο πήγε περιο
δεία καί ξαναγύρισε στην Κυβέλη; έμφανί- 
σθηκε στην «Επίθεση» τού Μπερνστάϊν. 
(2/1 Ίουλ. 1920)· τον λένε «κορυφαίο» καί 
τον προβάλουν ξεχωριστά. "Εν* ακατάλ
ληλο είχε άναγγελθεΐ γ ιά  τις 4 Αύγούστου, 
ό «’Αειπάρθενος»· πήγε πίσω όχτώ μέρες, 
γ ιά  νά ξαναπαίξει «’Ανθή» καί «‘Ανάστα
ση» μέ τή Κυβέλη! Στις 26 Αύγούστου
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1921, έδωσε την τιμητική του μέ τό δρά
μα «Κατακτηταί». Την ίδια μέρα ή έψ. «Ά- 
θήναι» τον χαρακτηρίζει:

«Ό  μεγαλύτερος καλλιτέχνης της έλ- 
ληνικής σκηνής».

Του προσφερθήκανε άφθονα δώρα και 
τα περισσότερα ήτανε άπό γλυπτές καί 
ζωγράφους. ΓΗ πρώτη, του κλίση ήταν 
ή ζωγραφική). Τότε έπαιξε και «Φιντα- 
νάκι», τον πατέρα έκεΐνον, τον Ά ντώνη!

Σ τις 7 ’Οκτωβρίου έμφανίζεται μ* έπι- 
τυχία ώς "Αμλετ στον «’Απόλλωνα». Ό - 
φηλία ή Σωτηρία ήατρίδου, Νεκροθά
φτης ό Χρ. Νέζερ. Ή παράσταση αυτή ή- 
τοτν ή πρώτη τής «καλλιτεχνικής έταιρίας 
Σωτ. Ίατρίοου — Βεάκη — Χρ. Νέζερ». 
θ ά  πηγαίνανε γ ιά  τη Σμύρνη, Μυτιλή
νη και Πόλη. Ό  Βεάκης μάς μαθαίνει 
δτι τούς έπιχορηγουσε ό Γιάννης Χοιλκού- 
σης(5). Κι όμως ό θιασάρχης, ό Χριστό
φορος Νέζερ, δεν έπαιξε τον πιο φιγου- 
ράτο, τόν «Πολώνιο, άλλά τον πιο ούσια- 
στικό, τόν Νεκροθάφτη. "Ω καιροί, ώ ή
θη»!

Πραγματικά φτάσοίνε στή Σμύρνη και 
ή έπιτυχία ήταν άφάνταστη. Στο «Λόγο», 
τό θαυμάσιο περιοδικό τής Πόλης, δημο
σιεύει ένας λογοτέχνης άγνωστός μας ό 
Κ. Δούκας (6), αυτά τά λατρευτικά:

«Μίλησες, τεχνίτη, κ* ή φωνή σου βαρεία 
μυρουδιά λεβοιντας άντήχησε μέσα στή 
σάλλα πολεμοχαρή ιαχή πού στό δρόμο 
της σταματά μιά στιγμή μόνο καί διαβαί
νει, άναταράζοντας τά πάντα, φωτιά,, λά
βα κάλλιο». (Όκτωδρ. 1921).

Τό ίδιο περιοδικό άναγράφει τό δραμα
τολόγιο καί ή πνευματική εύτυχία ξεχει
λίζει μέσα τους μέ τήν παρουσία του. “Ε
παιξε καί «Οίδίποδα Τύραννο». Μέ καμάρι 
διηγείται ό Α. Γ(ιαλούρης) πώς ή όμάδα 
των νέων «έταίρων» του «Λόγου» άποτέ- 
λεσε τό χορό καί πώς ό Α. Γιαννίδης καί 
ό Μ. Κουνελάκης ήταν οί άρχηγοί των η
μιχορίων καί πώς έξοχος έξάγγελος υ
πήρξε ό Γιαν. Σαραντίοης. (1922, σ. 86). 
Ά πό τά γραφόμενα τού Βεάκη, (5) φαίνε
ται πώς ό Βακαλό ήτο:ν μέλος του χορού. 
Στή σ. 94 τού «Λόγου» σημειώνεται ότι 
στή σειρά, των διαλέξεών του—κάθε Τρί
τη— ό γιατρός Ν. Βασιλειάδης, έκανε 
μιάν εισήγηση γιά  τό αρχαίο θέατρο, παίρ
νοντας αφορμή άπό τό παίξιμο τού Βεάκη.

Ό  Μπεκές συνθέτει ένα σονέτο στ* όνο
μά του καί ιδού ή πρώτη στροφή του :

Γενναίε, πού κάθε σου βραδυά φτερώνεις 
♦ (καί μιά νίκη!

Τά πάθη σου! καί ναυαγώ σέ μαύρη
(συμφορά

κάθε πού άκούσω ό λόγος σου τιτάνια
(νά βροντά

μέσ’ στό χρυσό του μέταλλο τή Δαντική
(του φρίκη.

Τόσοι έπαινοι καί νά μή διαφθείρουν τήν 
ψυχή τού Βεάκη!

Ποτέ του δέν καυχήθηκε γιά  τίποτε! Δέν

έπαιζε λοιπόν ό Βεάκης έξαίσια μόνο, τό
νωνε τούς τριγύρω του καί τούς ένθουσία- 
ζε! Αυτό θά πει μεγάλος άνθρωπος. Καί ή 
ακτινοβολία αυτή, έκτος άπό τήν καθαρή 
δημιουργία, συγκροτεί τόν καλλιτέχνη — 
δημιουργό πολιτισμού στήν πατρίδα του. 
Ό  άποκλεισμός μέσα στον κλοιό τής φρον
τίδας γ ιά  τήν άτομική άνάδειξη όδηγεΐ στή 
στενή έπιτυχία, πιθανόν, όχι στό μεγαλείο, 
πού αυτό σημαίνει άπλωμα πρός τό έθνος 
όλόκληρο. (7).

Μετά στήν Κρήτη καί ύστερα στό «Α 
θήνα ιον» καλοκαίρι τού 1922 («Καλλιτε
χνική θεατρική Ε τα ιρ ία  Βεάκη —Χρ. Νέ
ζερ καί Σ ία. Διευθυντής Αίμίλιος Βεάκης. 
Σκηνοθέτης Π. Καλογερικός»). Ω ρα ία  
δουλειά! Σαίξπηρ ό Βεάκης, Μολιέρο ό 
Νέζερ! Καί άγάπη ! δέν γκρινιάζουν όσοι 
έχουν αύτοπεποίθηση καί όσων άρκετό ό
πλο έπιβολής είναι ή εύγενική άμιλλα!

Τό ένδιαφέρον του γιά  τούς νέους συγ
γραφείς, πού τό έδειχνε σέ κάθε του θίασο, 
έδώ φανερώνεται μέ μιά έπιστολή (περ. 
«Μοΰσοο>, 'Οκτώβριος 1922 σελ. 55). Ή 
δουλειά συνεχίστηκε στό έσωτερικό καί 
στό έξωτερικό.

Στό τέλος τού 23 περαστικοί παίζουν 
στό «Βασιλικό» γ ιά  λίγο. Ή  φίρμα : 
«θίασος Βεάκη—Νέζερ—Λούη».

Τό Πάσχα τού 1925 άρχισε μιά μεγαλό
πρεπη έργασία στό «Κεντρικό» (θίασος 
Βεάκη —Νέζερ, σύμπραξις Μαρ. Φιλιππί
δου. Καλλιτεχνική διεύθυνσις Μ. Κουνελά- 
κη.) Έ δώ  συνοτντοΰμε καί τόν Τ. Καρούσο. 
Είναι ή χρονιά τού «Σέντζα» τού καλύτε
ρου, καθώς λέγεται,έργου τού Χόρν. Πριν 
τελειώσει ή περίοδος συνεργάζεται μέ τή 
Ροζαλία Νίκα στό «Άλκαζάρ» («θίασος 
Ροζαλίας Νίκα —Αιμίλιου Βεάκη»). Έ δώ  
βλέπουαε καί τόν θ .  Μορίδη. Α ρχίζοντας 
τό 1926, είναι στήν «Άλάμπρα», γιά  λίγο. 
(«βΈ να καλλιτεχνικό σύνολο μέ διευθυντή 
τόν Βεάκη;»). (ο)

1929. Στήν Αίγυπτο, «θέατρον Λούνα 
Πάρκ», Ίμβραημία. θεατρικαί Επιχειρή
σεις Π. Ποίνάγου. Δραματικόν τμήμα Αίμ. 
Βεάκη» — καλοκαίρι καί φθινόπωρο.— Α 
χώριστος πάντα μέ τόν Χριστόφορο Νέζερ. 
Μήπως δέν είχανε δώσει μαζί τήν τιμητική 
τους μέ τόν «Άρχισιδηρουργό» στις 13 
Δεκεμβρίου 1919 στήν Πόλη., Φίλιππος ό 
ένας, Μουλινέ ό άλλος;— Μαζί ή Σωτ. 
' Ιατρίδου, ή Άλικη καί ό Κώστας Μου- 
σούρης. Τόν άλλο χρόνο συνεχίζει στό Χαρ
τούμ, όπου, όπως είναι γνωστό, έμφανί- 
στηκε, άρρωστος άφάνταστα, στον «Οίδίπο
δα» στό έπίττιδες κατασκευασμένο άρχαϊκό 
θέοττρο τής έλληνικής κοινότητας στις 25 
Μαρτίου, προτιμώντας, μπροστά στούς ξέ
νους, νά κινδυνέψει παρά νά θιγεΐ μέ μιάν 
άπουσία του άπό τή σκηνή ή λαμπρότητα 
τής ή μέρας, πιστός άλλωστε στήν παράδο
ση τών Ελλήνων ήθοποιών!

Σ τις 26 Φεβρουάριου 1931 έόρτασε τά 
τριάντα του χρόνια στό «Κεντρικόν». Ή  
Κυβέλη* ή Ανθή Μηλιάδου, ό Ν. Παπα-
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γεωργίου, ό Μ. Παλαιολόγος ό ΓΗ. Παρα- 
σκευάς, ήταν μέσα στους από Σκηνής συ
νεργάτες του. (ιΚαι ό Ρώης, πρώτη έμφά- 
νισή του —πάντα ή φροντίδα γ ιά  τούς νέ
ους!) Το «Ελεύθερον Βήμα», σέ δυο μέ
ρες διασώζει την πληροφορία, πώς είχε 
είσπραξη 70.000 δρ. καί πώς ό παρευρισκό- 
μενος Ελευθέριος Βενιζέλος έπλήρωσε τό 
θεωρείο του μέ τσέκ 5.000 δρ. Ό  Μελάς 
πού μίλησε πριν άπό την παράσταση, άπό- 
ρησε πώς δεν του είχε δοθεί τό 'Αριστείο. 
Δεν του ελειψαν δμως άργότερα του Βεά- 
κη οί άνάλογες διακρίσεις.

Αμέσως υστέρα στο «θέατρον Κυβέλης» 
(«θερινή περίοδος 1931, συνεταιρικός θία
σος Βεάκη, έπιχορηγούμενος υπό του Τα
μείου Ε ργασ ίας Ηθοποιών»). 'Αρχισαν μέ 
τον «Πατέρα» του Στρίνμπεργκ (7 Μαΐου) 
συνέχισαν μέ του πρώτογνώριστού σέ μάς 
Ό  ΓΗήλ τό «Πόθοι κάτω άπ’ τις Λεύκες» 
μετάφρ. Κ. Παξινοΰ, (14 Μαΐου) . . .  μέ 
τον «θείο Βάνια», του Τσέχωφ, μετάφρ. 
Άθηνάς Σαραντίδου (5 Ίουν.) καθώς καί 
μέ τά «Σπασμένα Φτερά» τού Μπόγρη 
(18 Ίουν.). Δέν έπρόφθασε νά άνεβάσει 
και τη «Μεγάλη Στιγμή» του Α. Λιδωρίκη, 
πού τήν είχε αναγγείλει («’Έθνος» 12 
Ιουνίου). Ά λλα  έκτός άπό τούς νέους 
συγγραφείς, παραστάθηκε καί πάλι σέ άλ
λους παράγοντες τής θεατρικής μας ζωής 
νέους έπίσης. Μαζί του ή Κατίνα Παξινοΰ 
καί ό Μινωτής. Ά πό έργο σέ έργο, σέ με
γάλους ρόλους κ* οί δυό τους, προετοιμά
ζονται, κάτω άπ* τή στοργική του ματιά, 
γ ια  τήν κατοπινή τους άνοδο. Μαζί του καί 
ό Κλώνης, στήνοντας τά γερά «καλλιτε
χνικά σκηνικά» του, καθώς τά έγραφε μέ 
τό χέρι του, βέβαια, ό ίδιος ό Βεάκης, στό 
πρόγραμμα, προμήνυμα ώς προς τό είδος 
τους τής έργασίας του στό «Εθνικό». Α 
μέσως μετά μιά σύντομη περιοδεία στό έ- 
σωτερικό (Μ. Ρόδά, «θεατρικά Χρονικά» 
1931, σελ. 81).

III.  Τό «Εθνικόν θέατρον» συγκροτεί
ται καί καλεΐ κοντά του τον Βεάκη. Είχε 
ήδη έπί 17 τόσα χρόνια τήν έκτίμηση των 
λογιών, τήν άγάπη του κοινού κι άν δέν 
είχε πλουτίσει ώς θιασάρχης, ό καθένας τό 
ξέρει πώς ή έπιδεξιότητα τού επιχειρημα
τία δέν παρακολουθεί αναγκαστικά ένα με
γάλο τάλαντο!

Τώρα ή άξια του χαίρεται τήν καρπο
φορία της πιο άνετη.. Πραγματοποιεί τό 
παλιό του όνειρο νά παίξει Λήρ. (9) *Ως τά 
1941 τό καλοκαίρι πού άφησε, τό «Εθνι
κόν», έμφανίστηκε σέ τριάντα ένα έργα 
του, τέσσερα άρχαΐα, ένα τού ’Ίψεν, ένα 
τού Μολιέρου, σέ δεκατέσσερα άλλα ξέ
να, καί σέ πέντε νέα έλληνικά, άν δέν έ- 
πήδησα κανένα στην άναδίφηση.

IV. "̂Υστερα πάλι περιπλανήσεις, άν καί 
μέσα στήν Αθήνα. Δέν κατόρθωσα νά ε
ξακριβώσω πειστικά πού έπαιξε τό 1941 — 
42 καί άν έπαιξε. Τό καλοκαίρι τού. 1942 
είναι μαζί μέ τήν Κατερίνα («θίασος Κα
τερίνας Άνδρεάδη — σύμπραξις Αιμίλιου

Βεάκη»). Τότε έόρτασε καί τά σαράντα 
του χρόνια (13 Ίουλ.) μέ τρία μονόπρα-

ίτα γραμμένα έπίτηδες άπό τούς Ά γ γ .
ερζάκη, Δ. Ίωαννόπουλο, καί Δημ. Ψα- 

θά. Εισηγητική όμιλία ό Μίλτος Λιδωρί- 
κης.

Στήν περίοδο 1943—44 στό «Πάνθεον» 
(«Μανωλίδου — Βεάκης — Παππάς — Δεν- 
δραμής. «Καλλιτεχνική διεύθυνσις Τ. Μου- 
ζενίδη, σύμπραξις ’Άννας Λώρη —ΓΗ. Πα- 
ρασκευά»).

Ά πό τό καλοκαίρι τού 1945 συνεργάζε
ται μέ τούς «Ενωμένους Καλλιτέχνες» 
(«θέατρον Λυρικόν», θεατρικαί έπιχειρή- 
σεις Αποστόλου Φραντζή»). Μαζί τους καί 
στό «θέατρον Βρεττάνια» καί στοΰ «Μου- 
σούρη», τό θερινό.

Στις 10 Νοεμβρίου 1946 έδωσε ένα ρεσι
τάλ άπαγγελίας δημοτικού τραγουδιού, 
στο «Ρέξ», μέ εισήγηση Μ. Ρόδα, κατά τό 
πρόγραμμα.

Ό  Γιώργος «Παππάς είχε θίασο στό 
«Βρεττάνια» (1946—1947) καί παρακάλε- 
σε τον Βεάκη νά συνεργασθούν. Τή νέα 
συνεργασία τους τήν έγκαινιάσανε στις 29 
Ίανουαρίου 1947 («Βρεττάνια—Παππάς. 
Αιμίλιος Βεάκης —Γιώργος Παππάς»).

Φεύγοντας μιά ζοφερή γ ι αυτόν άτμό- 
σφαιρα, λυπημένος καί κουρασμένος, έζή- 
τηοε τή σύνταξή του καί τού άπονεμήθηκε 
«λόγω γήρατος» στις 26 Ά πρ. 1947, 1.535 
δρ. δηλ. 792 σημερινές. (10)

Τή διέκοψε τό καλοκαίρι τού 1949 καί 
βγήκε στό «Περοκέ» άνάμεσα σέ πολλούς 
νέους ήθοποιούς, πού μερικοί τους μόλις 
είχανε πάρει τήν άδειά τους, ή Βαλάκου 
π.χ. ή Λαλοπούλου κ.ά. Αμέσως ξανασυν- 
εργάζεται μέ τήν Κατερίνα καί πηγαίνει 
περιοδεία μαζί της στό έξωτερικό.

V. Ό  θεοτοκάς στή δεύτερη διεύθυνσή 
του τον ξοιναφωναζει στό «Εθνικόν» Παί
ζει στή «Δάφνη Λωρεόλα» τού Μπράϊντι, 
31 Ίαν. 1951, μετάφρ. Ν. Γκάτσου καί 
στούς «Τρεις Κόσμους» τού Διον. Ρώμα, 
(9 Μαΐου).

Μέσα στό ίδιο χτίριο, δμως δχι καί μέ 
τήν ίδια καρδιά. Χαλύβδινος ώστόσο καί 
πάλι στή δουλειά. Ό  σκηνοθέτης των δύο 
αύτών τελευταίων του έργων, ό Κ. Μιχαη- 
λίδης, βεβαιώνει :

«Δέν ήρθε ποτέ μέ καθυστέρηση, έφευγε 
πάντοτε στερνός. Μοΰ έζητοΰσε ενθαρρυν
τικά τις σκηνοθετικές όδηγίες». Καί έτοι- 
μαζότανε νά παίξει Τειρεσία μέ τον Μινω-
τη. Λ "

3 Ιουνίου ή τελευταία παράσταση των 
«Τριών Κόσμων» —33 οί τελευταίες παρα
στάσεις έργου του!— καί πιά ή αυλαία 
δέν ξανάνοιξε γ ιά  έκεΐνον!

Ά πό τό φτωχό δάσκαλο τού Φεϋντώ ώς 
τό λαμπερό Παπά — Κουτούζη τού Ρώμα!

Πενήντα χρόνια θέατρο! Κι δλο θέατρο, 
σύζυγος καί τρία παιδιά!

Σ τις 13 Μαΐου έλαβε μέρος στήν έναρ- 
κτήρια θεατρική εκπομπή τού Ε.Ι.Ρ. Την 
προηγουμένη δημοσιεύτηκε ή φωτογραφία
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του, στο «'Έθνος» μπροστά στό μικρόφωνο 
μαζί μέ τον συγγραφέα των «Τριών Κό
σμων», πού £να μέρος του ρόλου του έδιά- 
6ασε τότε.. Ή ίδια φωτογραφία δημοσιεύε
ται πιο μεγάλη, καί μόνος του, στις 29 
Μουν. ’Έ χει σαν θλίψη στη μορφή του, 
σαν άπογοήτευση, σαν άπιστία στην καλω- 
σύνη του κόσμου τούτου.

Μέ αυτά τά αισθήματα ως κέρδος της 
δόξας του, έγλύτωσε άπό τά βάσανα, στις 
7.45' τό πρως 29 Ιουνίου 1951, Παρα
σκευή.

γιαν ♦ σ ιδ.

(1) Στην παρένθεση είναι ή ήμέρα της πρώ
της του έπιτυχίας καί τής τελευταίας του. Ή  
άρχή καί τό τέλος της δόξας του. Στην «Ή 
μέρα του Ηθοποιού») τιμούμε την μνήμη του 
ώς ήθοποιου. Μια πλήρης έργασία θά έπρεπε 
νά τον μελετήσει καί ώς θεατρικό συγγραφέα— 
πρωτοπόρο μάλιστα—, ώς ποιητή,—μερικοί στί
χοι του έχουν πάρα πολλή ψυχογραφική σημα
σία—, ώς πεζογράφο, ώς συνδικαλιστή, ώς φί
λο, ώς ήθοποιό χωρίς έγωπαθεις φιλαρέσκειες, 
ώς άνθρωπο πού δέν πέρασαν αδιάφορες γι 
αύτόν οί περιπέτειες της πατρίδας μας καί ώς 
δάσκαλο. Λύτά ολα θά απαιτούσαν ένα βιβλίο 
—καί ποιος θά τό διάβαζε ;

Γι αύτό καί ή «Ήμέρα τού ήθοποιού» ήταν 
άπαραίτητη. Τουλάχιστον νά θυμόμαστε τούς 
μεγάλους μας καί μαζί, μοιραίως, καί όσους 
ξεκίνησαν γόνιμα μαζί τους ή οσους ένισχύθη- 
καν άπό την αγάπη τους καί τούς άλλους συ
νεργάτες τους, πού άν δέν ξεχώρισαν, έστάθη- 
καν τίμιοι έπαγγελματίες, καθώς είναι, γενικό
τερα καί χωρίς άμφίβολία, οι "Ελληνες ήθοποιοί.

(2) «Φιλολογική Πρωτοχρονιά» 1952, σελ. 
75-9.

(3) Χρονογράφημα τού Μελά στό «Ελεύθε
ρον Βήμα», 26 Φεβρουάριου 1931.

(4) Φωτογραφίες του, ("Αμλετ καί Όθέλ 
λος) στό περιοδικό «Ελληνικά Γράμματα» 
1928, τόμος Γ' μέσα σ’ ένα άρθρο του (σελ. 
529—33). Στό ίδιο φύλλο υπάρχουν φωτογρα
φίες του στό «Μιχ. Κράμμερ», στον «Καθη
γητή Κλενώβ». Όθέλλος καί στό «Εθνικόν» 
(1933), Μάκβεθ, στό «Άθήναιον» (1922) καί 
μέ τή Μαρίκα (1926).

(5) «Ό  Βεάκης αύτοβιογραφεΐται» τού Κ. 
Νίτσου «Νέα» 2—3 ’Ιουλίου 1951.

(6) ‘Ο «Λόγος» πού τό δημοσιεύει μάς 
πείθει ότι θά πρόκειται γιά νέο έλπιδοφόρο, 
τότε.

(7) Τό σωματείο των Ελλήνων Ηθοποιών 
έχει τιμήσει καί άλλοτε τον Βεάκη, άναρτώντας 
την προσωπογραφία του, στά γραφεία του, σ' 
έπίσημη τελετή.

(8) Τά λιγοστά προγράμματα πού έχω στή 
διάθεσή μου καί οί φειδωλές άγγελίες τού και
ρού δέν μού επιτρέπουν νά ξέρω, άν τότε συ
νεργάστηκαν μαζί του καί άλλοι νέοι πού ύστε
ρα γινήκανε διαπρεπείς, έκτος άπό τήν Ελένη 
Παπαδάκη καί τόν Κώστα Μουσούρη. Πιστεύω 
όμως πώς όχι. ‘Ο ίδιος μιλούσε καί γιά τόν 
Γονίδη μέ πολλή άγάπη. Πιστεύω πώς μού 
είχε πεί οτι είχανε κάνει καί δουλειά μαζί σέ 
περιοδεία. Δυστυχώς καί γι αύτό δέν βρήκα 
ντοκουμέντο πειστικό.

(9) Περ. «Παρασκήνια» 1938, δύο άρθρα 
του: «Γιατί ήθελα τόσο νά παίξω τόν Αήρ», 
(1 ’Οκτωβρίου) καί «ΙΙώς βλέπω τόν Αήρ», 
(8 ’Οκτωβρίου).

(10) Πρόθυμη κ’ εύγενική πληροφορία τού 
«Ταμείου Συντάξεων». Καί ή ήμέρα τής γεν- 
νήσεώς του, πού έχουμε στήν αρχή, μάς παρα- 
χωρήθηκε άπό τό σχετικό δελτίο τού ίδιου 
Ταμείου.

«Μήν ξεχώσεις ποτέ σου αυτό τό θρίαμβο, γιατί ή θύμισή του θα 
σου φέρνει στό νοϋ, για αιώνιο μάθημα, πώς έκεΐνο πού αξίζει θριαμ
βεύει πάντα στό πείσμα των ανάξιων καί των μοχθηρών».

Στά 1934 άνέβηκαν οί «Ταπεινοί καί Καταφρονεμένοι», διασκευή τού 
Βεάκη άπό τόν Δοστογιέφσκυ. Πρωταγωνιστούσε ή Ελένη Παπαδάκη. Ή  δια
σκευή βρήκε δυσκολίες γιά νά παιχθεί. Είχε όμως επιτυχία. *0 Βεάκης έφιλο- 
τέχνησε ένα λεύκωμα μέ τις φωτογραφίες καί τό χάρισε μέ μιά θερμότατη άφιέ- 
ρωση στήν Παπαδάκη, πού ό σύνδεσμός τους ήταν βαθύτατος. Μαζί μέ άλλα 
τής λέει καί τά πάρα πάνω.
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(ΙΙΡ ΙΝ  Κ’ ΕΠΕΙΤΑ ΑΙΊ* ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΤ)

Βεάκης ώς δημοδιδάσκαλος  ̂έφεδρος πολύ χαριτωμένος. Μέ τον γραμματικόν του 
κανόνα των εΙς —άνα καί —έλα θηλυκών, άπολαύσεως καί γλυκύτητος σημαντι
κών, οίον καραβάνα, Άνδριάνα, σαρδέλα κλπ., πλήν τών διάνα, βαρέλα, τα ό
ποια πικρότατα...» (1).

(Π ερ. .«Νυκτερίς», 15 Τουλ. 1901).
«... Ό  κ. Βεάκης έπλασε έναν αληθινότατο τύπο Τούρκου, σ’ Εξωτερική παράσταση. 

Ή  διαμονή του σέ τούρκικα μέρη τον έβοήθησε πολύ. Τό παίξιμό του δυνατό, τέλειο...».
ΗΛ. ΒΟΤΤΕΡΓΔΗΣ

(Κριτική για την «Άνατολίτισσα» του Χόρν, 
«Πρόοδος», 13 Τουλ. 1918)

«... Ό  ρόλος τον Οίδίποδος είναι, ασφαλώς, ή μεγαλυτέρα επιτυχία τού κορυφαίου τών 
Ελλήνων ηθοποιών. Ό  Βεάκης συγκλονίζει τό ακροατήριο, σκορπά την φρίκην, τόν τρό
μον, γεννά τόν οίκτον, αποσπά δάκρυα. Μετρημένος, ήσυχος εις την αρχήν, υπερήφανος, 
πλήρης αύτοπεποιθήσεως... μεταπίπτει μετά την άποκάλυψιν τού τραγικού μυστικού... εις τό 
άκρον αντίθετον, γίνεται ταπεινός, δυστυχής, αβοήθητος, σύρεται ώς οίκτρόν ναυάγιον, ώς 
θλιβερόν έρείπιον έπάνω εις τάς βαθμίδας τού λαμπρού ανακτόρου του. Ό  υπεροπτικός χα- 
ρακτήρ τού ήρωος... αποδίδεται μέ νούν, μέ αίσθημα, υπό τού "Ελληνος τραγωδού. Ευθύς 
έξ αρχής ή έμφάνισις τού κ. Βεάκη ζωντανεύει τήν ιδέαν του βασιλέως ήρωος. Είναι ό τέ
λειος ανδρας... Καί δταν ό Κρέων τού έξηγή (σημ.: για τό φόνο)... ό κ. Βεάκης, μέ από
τομον μειάπτωσιν, μέ θαυμαστήν μεταβολήν τόνου, επιτυγχάνει να χαρακτηρίσει τελείως 
τόν αυτάρκη καί πλημμυρισμένον από αύτοπεποίθησιν ήρωα... Εις τήν σκηνήν μετά τού

γέροντος βοσκ ο ύ ,
— — ** συγκρατημένος, α

λύγιστος άκόμη, μέ 
έλαφρόν μόνον τρε
μούλιασμα τής φω
νή μέ διηνεκείς με
ταπτώσεις τόνου, α
πό τόν φόβον εις τήν 
φρίκην καί από τής 
ματαίας έλπίδος.,.είς 
τήν άπελπισίαν...κα
τορθώνει νά μετα- 
δά>σει εις δλους τά 
φοβερά συ\ αισθήμα
τα... ύστερα ακολου
θεί ή πτώσις, ή 
πτώσις ή ολοσχε
ρής.. .»(2).

Ω.
(Φώτος Πολίτης) 

(«Πολιτεία»,

21 Ά π ρ .. 1925)

Παπά-Κουτουζης
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«.../Η  έκτέλεσις υπήρξε Εν τή γενικίτητι Ικανοποιητική. Αί τυχόν Επιφυλάξεις μου δέν 
είναι διά τίιν κ. Κοτοπούλη, ούτε διά τον κ. Βεάκην, πού μάς έδωσε, προχθές το βράδυ, τό 

μέτρον τού καταπληκτικού του ταλάντου»..
ΚΩΣΤΗΣ ΒΕΛΜΤΡΑΣ 

(«Σκρίπ», 21 Νοεμβρίου 1926 — «Μάκβεθ»)

«Θάπρεπε νά πεθάνη (ή γυναίκα μου) αργότερα...» (νΑχ, αγαπητέ μου Βεάκη, -πώς τά 
παρανόηοες σέ τέτοιο βαθμό τά μοναδικά αυτά γιά την ψυχή τού Μάκβεθ λόγια; Τά είπες 
σάν νά σού ήταν αδιάφορο τό άγγελμα τού θανάτου της Λαίδης καί δυσανασχετούσες πού τό 
μάθαινες σέ στιγμή κατά τήν όποιαν είχες άλλες δουλειές νά κάμης, σοβαρώτερες...»(3).

Φ. ΠΟΛΙΤΗΣ
(«Πολιτεία», 2Π Νοεμβρίου 1926, —στήν «Εκλογή...», Α' σ. 318)

«... Ό  Βεάκης είναι ηθοποιός ράτσας. ’Ανήκει σέ μιά μεγάλη γενεά πού μάς έδωσε 
Μαρίκα, Κι»6έλη, Σαπφώ... Περνάει από τήν κωμωδία στο ελαφρό δράμα, στήν τραγωδία, 
με τήν ευκολία των μεγάλων μαέστρων τού σανιδιού. Δέν είναι όμως ένας άπλός βιρτου
όζος τής σκηνής... Ντύνεται κατάσαρκα τό πρόσωπο. Και τού φτάνει ένα ρολάκι... Χαρα- 
κτηριστής, γκράν - ρολίστας, πατέρας —^Ελληνας προπάντων τής αστικής καί λαϊκής κοι
νωνίας... μπόρεσε μ’ δλα ταύτα νά παίξη στούς «Φοιτητές» τού κ. Ξενοπούλου, ένα σπου
δαστή...».

ΦΟΡΤΟΤΝΙΟ
(«Ελεύθερον Βήμα», 26 Φεβρ. 1031, στόν Εορτασμό των τριάντα του χρόνων)

«... 'Ο κ. Βεάκης σ’ έναν άπ’ τούς ρόλους του. *Έδωσε δλη τήν καλωσύνη, τήν ψυχι
κή καρτερία, τό ερωτικό πάθος καί τήν τρικυμία στο -πρόσωπο τού Ίβάν Πέτροβιτς, του 
θείου Βάνια.

’Ιδιαιτέρως ή ερωτική του Εξομολόγησις στο τέλος τής πρώτης πράξεως, ήτο πραγμα
τική δημιουργία, καλλιτεχνικόν μεσουράνημα. Καί όταν κυνηγάει τόν καθηγητή, τυφλωμέ
νος από τό πάθος, έδωσε δλες τις Εντονώτερες γραμμές τού μεγάλου δραματικού καλλι
τέχνη.»

Μ. ΡΟΔΑΣ
(«Ελεύθερον Βήμα», 7 Ίαν. 1931)

«... Βεάκης — Αλκαίου. Θρίαμβος, θαύμα. Ρόλοι μικροί, Επεισοδιακοί. νΕγιναν όμως 
οι πρώτοι των πρώτων. Τό μυστικό; ‘Τπάρχει μεταξύ προσπάθειας καί ρουτίνας. ΙΖναι ή 
Λ.Μ. τό Ταλέντο. "Ενα ζευγάρι ^γαλμένο απ’ τή ζωή. Ή  ζωή ή ίδια. Λαός πονεμένος. Θεός. 
’Ιδίως ό Βεάκης ώς γέρος πατέρας! ’Επιτέλους ξαναβρήκε τόν Εαυτό του, τόν μεγάλο 
του Εαυτό. Δέκα λεπτά τής ώρας είναι αυτά —ολόκληρο δράμα. Πλατειές, βαθειές, δυνα
τές δοξαριές. Βιολοντέλλο. Πρέπει νά τόν ακούσετε». (4) ι

ΘΕΜ. ΑΘΑΝΑΣΓΛΔΗΣ—ΝΟΒΑΣ
(«Πολιτεία», 15 Μαΐου 1932, στήν «’Αθηναϊκή δραματουργία», σελ. 59)

«... Ό  κ. Βεάκης πραγματοποίησε τό όνειρό του, χωρίς καθόλου νά τά προδώσει. Μπο
ρεί νά είναι ευτυχισμένος! Είναι τόσο σπάνιο νά κατορθώνει κανείς νά περάσει τά σύνορα 
πού χωρίζουν τό δνειρο από τήν πραγματικότητα, χωρίς νά άπογοητευθεΐ! Είχε βέβαια με
λετήσει τό ρόλο του μ’ ευσυνειδησία, γιατί είναι φανερό ότι δέν τού διέφυγε ούτε μιά από
χρωση, αλλά κατόρθωσε καί στήν απόδοση νά υπερνικήσει τά μόνα του συνηθισμένα Ελαττώ
ματα, ένα κάποιο στόμφο καί μιά μονοτονία καί νά παίξει μέ πραγματική ευλυγισία, λεπτότητα 
καί ευαισθησία. Συνήρπασε, γοήτευσε, ικανοποίησε, Ενθουσίασε χωρίς διακοπή, από τήν άρχή 
έως τό τέλος».

ΑΛΚΙΙΣ ΘΡΤΛΟΣ
(«Νέα Εστία», 1938, σελ. 1.500—1, δταν έπαιξε «Βασιλέα Αήρ» στό

«Εθνικόν» σκηνοθεσία Δ. Ροντήοη)

174



«... ‘Όσον αφορά την <έκ μέρους των ηθοποιών άπόδοσιν του έργου, αποτελεί πρώτον 
καθήκον ή έξαρσις τής άρτιότητος μέ την όποιαν —φυσικά— άπέδωσε τον ρόλον του Κρέ- 
οντος ό κ. Βεάκης. Βασιλοπρεπής, αυταρχικός, οργίλος, έπίμονος, άκαμπτος, αυστηρό;, καχύπο- 
πτος, στενός, ώς ό συγγραφέας θέλει τόν τύπον εις τάς πρώτας σκηνάς του έργου, ύπήρξεν έξ 
Ισου -περίφημος δταν στο τέλος τόν συντρίβουν’ οΐ τύψεις, τόν σπαράζει ή λύπη, τόν γονατί
ζει ή απελπισία...»

ΠΟΑ. ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ
(«Παρασκήνια», δ Όκτωβρ. 1940. Κριτική για την «’Αντιγόνη»,

Σκηνοθεσία Τ. Μουζενίδη)

«... Ό  Βεάκης, μέ άπειρη ανθρωπιά, αγαθότητα και θυμοσοφία, έσχεδίασε τόν αλη
θινό έργατικόν ήγέτη, τό γέρο Χίσνεϋ, χρησιμοποιώντας δεξιοτεχνικά, μά χωρίς καμίαν επί
δειξη, ιά πλούσια φυσικά του χαρίσματα...»

Μ. IIΑΩΡΙΤΙΙΣ
(«Ελευθερία», 6 Μαρτίου 1947, «Πάνω στα Βράχια», σκηνοθεσία

του πάρα πάνω)

«... ό Αιμίλιος Βεάκης βρήκε, άλλη μια φορά, την ευκαιρία να μάς συναρπάσει μέ τή 
μεγάλη τέχνη του, αποδίδοντας τις μικρές σκηνές τού (αθυρόστομου ζωγράφου παπά...»

Μ. ΣΚΟΤΛΟΤΛΗΣ
(«Προοδευτικός Φιλελεύθερος», 11 Μαΐου 1951)

«... Θά απορούσε να πή κανείς γιά τόν Αιμίλιο Βεάκη πώς ήταν πλασμένος από δρα
ματική ουσία. Στο πρόσωπό του 6 θεατρικός λόγος «σάρξ έγένετο», γιά νά έξυπηρετηθή 
από έναν ήθοποιό σπανίας γιά τό θέατρό μας ολκής. Γιά νά πλέξω τό έγκώμιο τής αληθι
νά μεγάλης τέχνης του, δεν θά σταματήσω μπροστά στ’ αλησμόνητα μεσουρανήματα των 
θριάμβων του... Θά θυμηθώ ένα μικρό περιστατικό...

Ή  κ. Κυβέλη έπαιζε μέ τό θίασό της στο θέατρο τής οδού ΙΙεσματζόγλου... τήν «Κυ
ρία Προέδρου». *Ένα βράδυ ό Τ. Λεπενιώτης, που πρωταγωνιστούσε, άρριυστησε ξαφνικά 
καί ό Βεάκης, πού ανήκε στο θίασο, αγγαρεύτηκε νά τόν άντικαταστήση έκ τού προχείρου. 
Πήγαμε στο θέατρο νά σπάσουμε κέφι μέ τόν Βεάκη κωμικό. νΕπρεπε νά βλέπατε τί έδη- 
μιούργησε από έναν ρόλο πού τόν έμαθε μέσες - άκρες μέσα σέ μερικές ώρες καί πού τόν 
άνέλαβε μέ δυσφορία. Ό  ταπεινός πρόεδρος Πρωτοδικών, πού αποκτά ξαφνικά τήν εύνοιαν 
τού 'Υπουργού τής Δικαιοσύνης... και καταντά νά διορισθή πρόεδρος τού Άρείου Πάγου, 
έγινε ένα τραγικό θύμα τής νΑττης. Δέν μπορούσε κανείς νά μήν συμπαθήση τόν δυστυχι- 
σμένον αυτόν άνθρωπον, πού έχει πιασθή στά «γρανάζια» τής επίμονης υπουργικής ευνοίας 
καί έκσφενδονίζεται στην κορυφή τής ιεραρχίας... Νά συγκινής μέ τήν βοήθειαν τού Σο
φοκλή καί τού Σαίξπηρ είναι, βέβαια, σπουδαίο. Άσυγκρίτως δμως σπουδαιότερο, πραγμα
τικά μεγάλο, είναι νά βγάζης τόν άνθρωπο από ένα κωμικό τύπο καί νά πρόκαλής τόν έλεο 
εκεί δπου δυο μπουλεβαρδιέροι δέν έπεδίωκαν παρά τό γέλιο...»

Κ. Ο.
(«νΕ2θνος», 30 ’low. 1951)

«*..νΗθελε νά πεθάνη στή σκηνή. Τδλεγε καί τό ξανάλεγε αυτό, δταν έπαιζε στήν «Λω- 
ρεόλα». νΙΊθελε νά τόν βρή ό θάνατος εκεί, δταν έκλεινε ή αυλαία. Καί κάθε φορά μου έ
λεγε λυπημένος: «Δέν πέθανα ούτε σήμερα»..·»

ΚΥΒΕΛΗ

«... Πέθανε ό μεγαλύτερος ηθοποιός τού τόπου μας. Ό  μεγαλύτερος μέσα σέ άντρες 
καί γυναίκες... ΙΙόσα μάθαμε από αυτόν, τό μεγάλο δάσκαλο τής τέχνης...»

ΠΑΞΓΝΟΤ
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«... Ό  Βεάκης, χωρίς αμφιβολία, 
Ευρώπης...»

2νας από τούς μεγάλους ηθοποιούς τής σημερινής

Γ. ΘΕΟΤΟΚ ΑΣ

«... Πιοτεύω πώς μέ τό θάνατο τού Σικελιανού καί τού Βεάκη, ή Ελλάς χάνει δυο από 
τις πνευματικές καί καλλιτεχνικές κορυφές της».

ΜΙΝΩΤΗΣ (5)
(«Νέα», 30 Τουν. 1951)

«...(Για τον Βεάκη) ό χαρακτηρισμός «μεγάλος» είναι ό μόνος πού προσδιορίζει την 
πυκνότητα καί την έκταση τής προσφοράς του. Γιατί στον τομέα τής υποκριτικής τέχνης, τό 
«μέγεθος» σαν δρος, μαζί μέ την ποιότητα, διατηρεί καί δλην την ποιοτική σημασία του... 
Είταν... ό Βεάκης ένα ισχυρό ένστικτο. Μια δυνατή φλόγα. Μια καταπληκτική δεκτικότητα. 
"Ο,τι δέν είχε σαν Επίκτητη γνώση είταν μηδαμινό μπροστά σέ δ,τι -πηγαία καί φυσικά ξε
χείλιζε από τήν ήφαιστειώδικη Ιδιοσυγκρασία του... Ό  Βεάκης είχε πληθωρικά έκεΐνο που 
δίνει ό Θεός ή ή κληρονομική σύμπτωση. Κείνο πού δέν άποχτιέται μέ καμιά ειδική άσκηση, 
μέ καμιά μελέτη, μέ καμιά προσπάθεια.

I Γρίν απ’ δλα, ωστόσο, ό Βεάκης είχε τό ξεχωριστό χάρισμα νάναι ρ ω μ ι ό ς .  Είχε 
γνήσια έλληνικότητα. Ή  αγωγή του λόγου του, ή ομιλία του, ό τόνος της, οί χρωματισμοί 
καί oi διακυιιάνσεις της είχαν δλη τή ζωντάνια καί τήν Εκφραστικότητα τής ελληνικής φω
νής... Κι αυτή ή ελληνικότητά του είταν ένας από τούς μεγαλύτερους τίτλους του. Μεγάλος 
ηθοποιός καί γνήσιος Έλληνας».

ΛΕΩΝ ΚΟΤΚΟΤΛΑΣ
(«Επιθεώρηση Τέχνης», Χρόνος Α ', τόμος Β ', σελ. 230—Ι,.Σ επ τ. 1955)

Επιμέλεια: yiav. σιδ.

(1) Βέβαια είναι ή πρώτη κριτική για τόν Βεάκη.
(2) Χαρακτηριστικό πώς ένώ ό Βεάκης παίζει κατά σκηνοθεσία του Φ. Πολίτη ό κρι

τικός δέν τό άναφέρει καθόλου, δέν θεωρεί καθόλου ότι έχει συμβάλλει στή δημιουργία τού- 
ρόλου. Μεγάλος, βέβαια, ό Βεάκης, άλλα τί εξαίσιο πνευματικό ήθος τριγύρω του !

(3) «Επικρίνει» ό Φώτος Πολίτης τό Βεάκη, άλλ’ ώς θαυμαστής του, ώς φίλος, πού 
μέ πόνο τόν είδε νά πέφτει «σέ λάθος». Σ* αύτόν τόν τόνο «επικρίνονται» μόνο οί μεγάλοι 
κ* Επικρίνουν οί γνήσιοι κριτικοί.

(4) Ό  κριτικός πολλές φορές είναι όξύς αέ τόν Βεάκη (σ. 32, 44, 56, 92), κυρίως ώς 
πρωταγωνιστή του Φ. Πολίτη. Γενικά τόν θεωρεί έξοχο ήθοποιό. Αύτό δείχνει τό «ςπί 
τέλους...»

(5) Έδώ βρίσκεται ή πληροφορία πού άναφέρεται στό βιογραφικό σημείωμα πώς Ετοι
μαζότανε νά παίξει καί Τειρεσία.)

«... Ν’ αγαπάμε τήν τέχνη, δχι για ένα είδος ρόλου’ ν' 
αγαπάμε τήν τέχνη για νά τήν υπηρετήσουμε, δχι για νά 
μάς υπηρετήσει αυτή. Νά γίνουμε δργανό της, ενα μικρό α
σήμαντο δργανό της μέσα στήν μεγάλη όρχήστρα, δίνοντας 
δλο μας τό είναι νά συντελέσουμε καί μεϊς στή συνολική Επι
τυχία άδιαφορώντας άν θά προσέξει κανείς έμάς, άν θά μάς 
ξεχωρίσει κανείς κ’ ευτυχισμένοι μόνο, άν 6 μαέστρος καί 
μόνος αυτός αναγνωρίσει πώς συντελέσαμε στήν Επιτυχία* 
Ταλέντο... είναι ή ακαταμάχητη ανάγκη, ή Εσωτερική, δ* 
πόθος ό άκοίμητος, ή λαχτάρα νά δουλέψεις στό σύνολο, μιά 
φωνούλα καί σύ μέσα στή μεγάλη χορωδία, γιά νά δλοκλη- 
ρωθεί ή ιερή λειτουργία...».

(\Από «Τά Παράσιτα» θεατρικό διήγημα τού Βεάκη.
«‘Ορίζοντες» 1942, σ. 144—165)
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Ο Β Ε Α Κ Η Σ  Κ Α Ι  Τ Ο  Θ Ε Α Τ Ρ Ο

Τό έργο ένός ηθοποιού δεν είναι ούτε βιβλίο, 
ούτε πίνακας, ούτε άγαλμα, ούτε μουσικό κομ
μάτι για νά τό χαίρονται αιώνια οί παραπέ
ρα γενιές. Είναι δεμένο μέ τό κορμί, ακολου
θώντας το στον άναπόφευχτο δρόμο του. Μά 
6 μεγάλος καλλιτέχνης άφίνει πίσω του τό θρύ
λο. Ή  μορφή του, οί ικανότητες του γιγαντώ
νονται^ ντύνονται μέ τό πέπλο και τή γοητεία 
πού ή λαϊκή παράδοση δίνει στους ήρωες καί 
στέκεται σαν ιδανικό, σαν ορόσημο, σά φωτει
νή κορφή γι' αυτούς πού έρχονται ξωπίσω του. 
Αύτό ακριβώς γίνεται και θά γίνεται όλοένα 
και πιό έντονα μέ τον Αιμίλιο Βεάκη. ’Απ’ τό 
μεγάλο αύτό δημιουργό -απόμεναν μόνο μερι
κές φωτογραφίες, ένας δίσκος, θαρρώ, δπου δέν 
αναγνωρίζεις τη φωνή του, καί μερικές κινημα
τογραφικές ταινίες. Μά ό Βεάκης θά στέκει 
πάντα ένας σημαντικός κρίκος στην άλυσσίδα 
τής ζωντανής παράδοσης του θεάτρου μας.

Επειδή τά μεγάλα ταλέντα σ' δλους τούς 
κοινωνικούς τομείς δέν παρουσιάζονται τυχαία, 
ούτε κι δσοι είναι προικισμένοι μέ τις Ικανό
τητες μιας τέτοιας έξέλιξης, φτάνουν στην κορ
φή του δυναμικού τους, δν οί γύρω συνθήκες 
8έν είναι ώριμες γιά νά τούς ανοίξουν τό δρό
μο, θαπρεπε νά δούμε -πρώτα πρώτα ποιά πε
ρίοδο διανύει τό θέατρό μας, την έποχή πού 
άναπτύσσειαι ό Βεάκης. Στις αρχές τού αιο>- 
*\α μας, δλοι οί προοδευτικοί καλλιτέχνες καί 
διανοούμενοι, αγωνίζονται ν’ άπαλλάξουν τον 
τόπο άπ’ τήν κατάρα τού κοτζαμπασισμού καί 
νά δημιουργήσουν μιά στέρεα ελληνική παρά
δοση. Γιά τον ηθοποιό 'ιδιαίτερα, δχι μονάχα 
οί συνθήκες τής δουλειάς του ειταν άφόρητες, 
μά ό πανίσχυρος σκοταδισμός έφτανε μέχρι τό 
σημείο νά τον κατατρέχει σέ δλες τις έκδηλώ- 
σεις τής ζωής του, απαγορεύοντας άκόμα 
καί τήν είσοδό του στις έκκλησίες. Μαζί λοι
πόν μέ τό «Νουμά» καί τά διάφορα άλλα έρ
γα πού προετοίμασαν ιδεολογικά τήν έπανάστα- 
ση τής αστικής τάξης, στο θέατρο έχουμε τήν 
ίδρυση τής «Νέας Σκηνής» τού Χρηστομάνου, 
πού στάθηκε ή καμπή, τό πέρασμα, απ' τό πα
λιό θέατρο τής περιφερόμενης βεντέτας μέ τούς 
άφανεϊς κομπάρσους της, σ’ ένα θέατρο συνό
λου. Ήδη, από παλιότερα, έμφανίζονται θεα
τρικές σχολές, προσπαθώντας νά δημιουργήσουν 
μά παράδοση συστηματικής διδασκαλίας κ’ ένα 
φυτό)ριο από μορφωμένους ηθοποιούς. Σ ’ αυτή 
λοιπόν τήν έποχή κι ό νεαρός Βεάκης φοιτάει 
στή σχολή τού Βασιλικού Θεάτρου. Μά ό με
γάλος ήθοποιός ώρίμασε στούς διάφορους πε
ριφερόμενους θιάσους, στά μπουλούκια, στις ά- 
τέλειωτες -περιοδείες καί στούς έφήμερους θιά
σους χής πρωτεύουσας.

"Αν ή «ίΝέα Σκηνή» στάθηκε ή πρώτη 
καμπή τής αστικής ανόδου τού θεάτρου μας, 
ή φωτεινή περίοδος τού Φώτου Πολίτη στο 
Εθνικό Θέατρο καί γενικώτερα ή δεκαετία 

1930 — 1940 υπήρξε τό κορύφωμά της. Ή

Του ΚΩΣΤΑ ΚΟΤΖΙΑ

δεκαετία έκείνη δέν προετοιμάστηκε μέσα 
στο Εθνικό, άλλά στούς έξω θιάσους, πού στούς 
πιό σημαντικούς σημειώνεται πάντα ή παρουσία 
τού Βεάκη. Τον βλέπουμε κατά καιρούς νά παό- 
ζει μέ τήν Κυβέλη, τήν Κοτοπούλη, τήν Σωτ. 
Ίατρίδου, στο θίασο τής «Εταιρίας Ελληνι
κού Θεάτρου», τήν «Καλλιτεχνική Εταιρία, Ία - 
τρίδου - Βεάκη - Νέζερ», τό δικό του τό συνεται
ρικό θίασο τού 1931 μέ τήν Παξινού καί τό 
Μινωτή κ.λ,π. Σ ’ δλα αυτά τά χρόνια, ό Βεά
κης ανεβαίνει γοργά τά σκαλιά τής έξέλιξής 
του. Ή  'διαρκής αναζήτηση, τό δαιμονικό του 
ταλέντο τόνσπρώχνουν νά δοκιμάζει τον εαυτό 
του δχι μονάχα σ’ δλους τούς κλασσικούς ρό
λους ΓΆμλετ — Όθέλλος — Μάκβεθ — Αήρ 
— Οιδίποδας — Τάγος κ.λ,π.), μά καί σ’ ένα 
πλήθος δραματικούς, κωμικούς τύπους. ’Εμφα
νίζεται πότε σάν ζέν - πρεμιέ, πότε σάν καρα
τερίστας, πότε σάν ρολίστας. Είναι φανερό πώς 
δέν είναι ό ήθοποιός μιας κατηγορίας, μπορεί 
νά παίξει τά πάντα. Μέ τή βαθειά αίσθηση τού 
ρεαλισμού πού τον διακρίνει νοιώθει άποόθηση γιά 
τόν παλιόέκείνο τύπο τού πρωταγωνιστής ό όποι
ος κινιέται μονάχος στή σκηνή,πλαισιωμένος από 
σκιές ήθοποιών, καί παραποιεί τούς κλασσικούς 
ρόλους μέ τό στόμφο τής απαγγελίας. Ό  Βε
άκης πιστεύει στά δεμένα σύνολα, στους γε
ρούς συμπαίχτες, αγωνίζεται γι αυτές τις προϋ
ποθέσεις, άγωνίζεται γιά τό ρεαλιστικό θέατρο.

Μέσα στο ’Εθνικό Θέατρο τής περιόδου 1930 
—40, θά βρει τις συνθήκες εκείνες, πού θά τού 
δοδσουν τή δυνατότητα ν’ άνέβει τά παραπάνω 
σκαλιά. Είναι ή έποχή πού δλες οί καλλιτεχνι
κές αξίες, δλοι οί κατοπινοί πρωταγωνιστές, 
βρίσκονται συγκεντρωμένοι στή δύναμή του. 
Μέσα κεΐ ό Βεάκης θά κορυφώσει τήν τέχνη του, 
ή προσωπικότητά του θά κυριαρχεί σ* δλες τις 
παραστάσεις, πού τώρα πιά μπορούν νά συγκρι- 
θούν μέ τις καλλίτερες επιτεύξεις τού έξωτε- 
ρικού.

"Οσο φωτεινή κι δν στάθηκε ή περίοδος 1930 
—40 γιά τό θέατρό μας, φέρνει οδστόσο τά 
σημάδια τής πολιτικής κατάστασης τού τόπου. 
Ή  υπόδουλη στο ξένο κεφάλαιο αστική μας τά
ξη, εχει παραιτηθεί άπ* δλα της τά εθνικά, καί 
κατά συνέπεια καί τά εκπολιτιστικά ιδανικά. 
'Έτσι δέν βλέπει σάν Ιδανικό καί τή δημιουργία 
μιας νεοελληνικής θεατρικής παράδοσης, καί πε
ρισσότερο στέκεται εχθρική, παρά υποστηρίζει 
κάθε προσπάθεια ανόδου τού θεάτρου μας. Κυ
ρίως φοβήθηκε, καί φοβάται άκόμα καί σήμερα, 
τή δημιουργία μιας παράδοσης ρεαλιστικών έρ
γων, φοβήθηκε τό περιεχόμενό τους καί τήν 
απήχησή τους στο κοινό. ΤΕτφι, απ’ τά λιγο
στά ελληνικά έργα πού ανέβηκαν μέσα σέ κείνη 
τή δεκαετία, τά περσότερα είναι ήθογραφίες. 
Τό έπόμενο βήμα ήταν επικίνδυνο! Κι ακόμα, 
αύτό πού ονομάσαμε φωτεινή περίοδο, περιορί-
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ζεται μόνο στό Εθνικό Θέατρο καί σέ ένα ή 
δυό ακόμα θιάσους τής -πρωτεύουσας. Στήν υ
πόλοιπη χώρα, όπως καί σήμερα, δεν υπήρχε 
ούτε ένα (άριθ. 1) θέατρο.

Σ’ όλόκληρη τή δεκαετία πού ό Βεάκης παί
ζει στό Εθνικό μας Θέατρο, παίρνει μέρος μό
νο σέ πέντε έλληνικά έργα, ούτε καί φαντάζο
μαι νά είναι καί πολύ περσότερα τά έργα πού 
ανέβηκαν σ’ αυτό το διάστημα. Κ* έδώ, θέλω 
νά τονίσω τούτο: Πολλοί άπ τούς κοντόφθαλ
μους μεγαλόσχημους κυρίους, ίσως νά ξαφνιά
στηκαν σάν είδαν τό μεγάλο, τό φτασμένο στό 
κορύφωμα τής δόξας Βεάκη, νά τά έγκαταλεί- 
πει όλα καί ν’ αγωνίζεται στό πλευρό τού λαού, 
όχι μόνο στην κατοχή πουταν καθήκον κάθε πα
τριώτη νά τό κάνει, μά καί μετά την απελευ
θέρωση, όταν, άντίς νά ξαναγυρίσει στό άπο- 
νεκρωμένο πιά Εθνικό Θέατρο, όπου θάχε όλα 
του τά «καλά», τις τιμές καί την ήσυχία του, 
αγωνιζόταν, στά γεράματά του άρρωστος, μ* 
ένα νεφρό, μαζί μέ τούς «Ενωμένους Καλλιτέ
χνες» νά έπιβάλει τά ιδανικά του, καί δέχτηκε 
δύο φορές (’Ιούλιος Καίοαρας-Θέατρο Λυρικό, 
Ξύπνημα — θερινό θέατρο Μουσούρη), έπιθέ- 
σεις από ένοπλους μπράβους τής δεξιάς, την 
ώρα τής παράστασης, αυτός, πού μονάχα χειρο
κροτήματα θρ'αμβου γνιόρισε στη ζωή του. 
Κι όμως ή φάση τούτη άποτελεί ακόμα μιά 
χαραχτηριστική περίοδο του Βεάκη κ’ έκείνη 
πού τον τιμά περσότερο άπ* όλες. Γιατί τώρα 
δεν αγωνίζεται νά επιβάλει τον έαυτό του, ού
τε νά φτάσει πιο ψηλά την ατομική του έπίδο-

ση. (Μετά άπόνα τέλειο Αήρ δέν νομίζω νά 
ύπαρχει άλλο σκαλί), ούτε νά κερδίσει λεφτά 
(οί άποδοχές του σ’ αυτή την περίοδο ήταν μη
δαμινές, σέ σχέση μέ άλλοτε). ’Αγωνίζεται νά 
δόσει ένα ζωντανό, ρεαλιστικό θέατρο στό λαό. 
Τον γνώρισα προσωπικά έκείνη τήν έποχή κι 
είχα τήν τιμή νά παίξει σ’ ένα έργο μου. Τό κέν
τρο τού ένδιαφέροντός του ήταν ή έλληνική πα
ραγωγή. *Ως τήν τελευταία στιγμή τής ζωής 
του διάβαζε μέ πάθος τά έργα πού τοΰστελναν 
οί συγγράφεις, πετώντας μέ τή γνώριμη έκ- 
ρηχτικότητά του, κάθε τι πού δέν ήταν ρεαλι
στικό.

Γιά νά δούμε λοιπόν σωστά τό Βεάκη πρέ
πει νά χωρίσουμε σέ τρεις περιόδους τή δημι
ουργική του δραστηριότητα, πού παρακολουθούν 
αντίστοιχα καί τις φάσεις τού θεάτρου μας σ’ 
όλο τό -πρώτο μισό του αιώνα μας. Ή  πρώτη 
μέχρι τό 1931, περίοδος αγώνα γιά τό πέρα
σμα στό καινούργιο θέατρο συνόλου. Ή  δεύ
τερη απ’ τό 1931—1940, τό κορύφωμά του σάν 
καλλιτέχνη μέσα στις συνθήκες τής προσωρινής 
κι όχι όλόπλευρης ακμής τού αστικού θεάτρου 
τού τόπου μας. Κι ή τρίτη, απ’ τό 1940 ώς τό 
θάνατό του, δηλαδή, περίοδος αγώνα (Θαμπά 
τζάμια, στήν κατοχή — Ενωμένοι Καλλιτέχνες 
κ.λ.π.), γιά νά καταχτήσει τό θέατρό μας τον 
αληθινό του προορισμό.

νΕτσι, τονομα τού Αιμίλιου Βεάκη θά μείνει 
δεμένο καί μέ τά δυο βασικά περάσματα -πού 
σημείωσε τό θέατρό μας τά τελευταία -πενήντα 
χρόνια.

Κ. ΚΟΤΖΙΑΣ

ΚΙΝΕΖΙΚΟ (*)

Θεέ μου! Κίνα! Καί στραβίζω σαν νεογέννη
το γατί. Σινό πεννάκι — «κανθός» 
δόντι, μύτη —έκεΐ— ζωγραφισμένη 
(ώς άνθος).

Σέ μιά κάμψη το ποδάρι μου —ίδιο ξίφος— 
στό πορσελανί μου χαμογέλιο* 
μέ τά μάτια παρδαλά — θεέ μου τί ύφος 
τέλειο!

Νά πηδήξω άπό τό βάζο μου; Τί φόρμα 
ενός σκίτσου — κίνησης σάν τόξο— 
φως τό γόνα, φως τό πήδημα, ώς θά ώρμα 
στά δξω...

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΑΡΙΜΠΑΣ

(*) ’Από τήν υπό εκτύπωση Ποιητική Συλλογή του «Γιασμίν — μούρ».

178



Ε Ν Α Σ  Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Σ
(ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΒΕΑΚΗΣ)

Τοΰ ΤΙΤΟΤ ΠΑΤΡΙΚΙΟΤ

Δυσκολεύεται κανείς να τό δεχτεί πώς 
πέρασαν κιόλας έξη χρόνια άπό τό θάνα
το του Βεάκη. Ή παρουσία του σά να συ
νεχίζεται άνάμεσά μας, απτή, ζεστή, παλ- 
λόμενη. Τόσο πού γ ια  μια στιγμή νομίζεις 
πώς καταργήθηκε ή σιωπή πού πέφτει μετά 
τήν ύστατη αποχώρηση του ήθοποιοΟ άπό 
τη σκηνή, πώς κερδήθηκε ή διάρκεια τής 
ύποκριτικής δημιουργίας.

Ή  προσφορά του Αιμίλιου Βεάκη στο θέ
ατρό μας—κι όχι μόνο σ' αύτό άλλά καί σ' 
όλόκληρο τό οικοδόμημα του νεοελληνικού 
πολιτισμού—είναι τόσο σημαντική πού ίσως 
άκόμα καί νά μήν μπορεί νά άποτιμηθεΐ σ* 
δλες τις διαστάσεις, θ ά  πρεπε όμως άπό 
τώρα νά ύπογραμμιστουν ορισμένες πλευ
ρές τής προσωπικότητας του μεγάλου ήθο- 
ποιου — πού συνήθως άγνοοΰνται ή παρασι- 
ωπουνται— καί πού μπορούν νά βοηθήσουν 
όχι μόνο στην κατανόηση του άνθρώπου, 
άλλά καί τής δημιουργικής προσφοράς του.

Ό  Αιμίλιος Βεάκης δεν έπαναπαύτηκε 
στο πλούσιό του τάλαντο, όπως τόσοι άλ
λοι καλλιτέχνες, πού περιορίζονται μόνο 
σ’ αύτό καί τελικά άπομένουν φύσεις ευ
αίσθητες, άλλά παθητικές καί περιορισμέ
νες. "Οσο κι άν ό Βεάκης ήταν ενα άφει- 
δώλευτα προικισμένο άτομο, τήν κατα
πληκτική του έκείνη καλλιτεχνική καί άν- 
θρωπιιη άκτινοβολία δέν τη χρωστούσε 
μόνο στις φυσικές του καταβολές. 'Η έ- 
νεργητική του στάση στη ζωή, ή συμμετο
χή του στά κοινά, τό βαθύ ένδιαφέρον του 
γιά την κατάσταση καί τό μέλλον του τό
που του, ή άγωνία του γιά  τη μοίρα του 
λαού του — άγωνία γνήσια καί ουσιαστική 
πού τελικά τον οδήγησε στην πλήρη, συν- 
ταύτιση τής άτομικής του τύχης μέ τις 
τύχες του λαού — αυτοί, νομίζω, είναι οί 
παράγοντες πού δώσανε στην προσωπικό
τητά του τό βάθος της καί τήν πολυεδρι- 
κότητά της.

θεατρίνος άπ* τήν κορφή ώς τά  νύχια 
κι όμως πόσο ξεχώριζε άπό άλλους πρωτα
γωνιστές... Ό  βεντετισμός, του ήταν κάτι 
τό άγνωστο. Αυτός, ό κολοσσός, δεχόταν 
πρόθυμα νά παίξει τον πιο άσήμαντό ρόλο, 
πού τού έδινε άμέσως διαστάσεις άπίθανες. 
’Ήξερε πώς ό ηθοποιός κάνει τό ρόλο κι 
όχι ό ρόλος τον ήθοποιό. Πάντα διακήρυξε, 
καί πάντα τό έφάρμοσε, πώς τό θέατρο 
είναι ζήτημα συνόλου. «... Νά γίνουμε... έ
να μικρό άσήμαντο όργανό της (τής τέ
χνης) μέσα στη μεγάλη όρχήστρα, δίνον
τας όλο μας τό είναι νά συντελέσουμε καί 
μεΐς στη συνολική έπιτυχία, άδιαφορώντας 
άν θά προσέξει κανείς έμάς, άν θά μας 
ξεχωρίσει κανείς, κ’ ευτυχισμένοι μόνο, 
άν ό μαέστρος καί μόνος αύτός ά-

ναγνωρίσει πώς συντελέσαμε στήν έ
π ι τ υ χ ία . . .> λέει στό διήγημά του «Τά 
Παράσιτα», ένα πραγματικό «Μάθημα 
θεατρικής ήθικής», όπου στό στόμα 
του θιασάρχη βάζει τό θεατρικό του πι
στεύω. Ίσως, πει κανείς, τά λόγια αυτά 
του Βεάκη δέν έχουν καμιάν έντυπωσιακή 
πρωτοτυπία. Κι όμως, άκόμα κι άν είναι 
έτσι, διατηρούν πάντα μιάν έξαιρετική ση
μασία γιατί ειπώθηκαν άπό έναν τέτοιο ή
θοποιό, δείχνοντας ποιά ήταν ή άντίληψη 
του γ ιά  τήν τέχνη του, κι άκόμα περισ
σότερο γιατί δέν έμειναν ποτέ λόγια μονά- 
α, άλλά πάντοτε έφαρμόστηκαν στήν πρά- 
η μέ συνέπεια.

Μέ τούτο τό θέμα δέν είναι άσχετα καί 
όσα διηγούνται όσοι εύτύχησαν νά παίξουν 
μέ τό Βεάκη: Ποτέ πάνω στη σκηνή δέν 
ύπονόμευσε συνάδελφό του, δέν τόν μπέρ
δεψε, δέν τόν μάλωσε, όέν τού έκανε ύπο- 
δείξεις, όσο κακές κι άν ήταν οί προσωπι
κές τους σχέσεις (πού κι αύτές δέν τις ά 
φηνε νά μείνουν έτσι γιά  πολύ). Τά προ
σωπικά του έμεναν έξω άπ* τή σκηνή, πρά
γμα πού δέ συμβαίνει μέ άρκετούς άλλους 
πρωταγωνιστές. Ή  συμπεριφορά τού Βεά
κη στούς συναδέλφους του, είναι κι αυτή 
ένα δείγμα τού άνθρώπινου καί καλλιτε
χνικού ήθους του.

Δέν είναι όμως λιγότερο χαρακτηριστικό 
τού Βεάκη τό ότι έμεινε ένας άπό τούς έ- 
λάχιστους πρωταγωνιστές καί θιασάρχες 
τής γενιάς του, πού δέν άπόχτησε περιου
σία άπό τό θέατρο καί πέθανε πάμφτω
χος. ΤΗταν άσύνετος, ίσως πάλι ποΰν με
ρικοί. Γιατί άσύνετος θεωρείται μέσα στό 
χρηματοθηρικό κλίμα τής έποχής εκείνος 
πού δέν ξέρει νά άξιοποιεΐ οικονομικά τά 
δικά του τά προσόντα, κι άκόμα περισσό
τερο τήν έργασία των άλλων. "Ομως ό Βε
άκης στάθηκε πάντα άφοσιωμένος στή 
δουλειά του, μακριά άπό κερδοσκοπικούς 
υπολογισμούς καί φιλοδοξίες έπιχειρημα- 
τία. Ποτέ δέν ψεύτισε τήν τέχνη, του μετα
βαλλόμενος σέ έργοδότη, πραγμα πού πά- 
θανε άρκετοί ικανοί ήθοποιοί. Ετσι βέ
βαια δέν άπόχτησε περιουσία, καί τ’ όνο
μά του ποτέ δέν τό πήρε άθηναϊκό θέατρο, 
όπως συνήθως γίνεται μέ τούς έπιχειρημα- 
τίες — ήθοποιούς. ‘Ό μω ς τό δικό του όνο
μα είναι έκεινο πού θά έπιζήσει περισσότε
ρο άπό κάθε άλλο.

Ή  πληθωρική φύση τοΰ Βεάκη, τά πο
λύπλευρα ένδιαφέροντά του, οί διαρκείς ά- 
ναζητήσεις του, του είχαν καταστήσει μό
νιμη τήν άγω νΓα τής έκφρασης. Αύτά πού 
είχε νά μεταδώσει, τόν πίεζαν. ’Έτσι δοκί
μασε νά τούς δώσει μορφή καί μέ τή ζω
γραφική, τήν ποίηση, τόν πεζό λόγο, τό
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θεατρικό λόγο. ΤΙς άπόψεις του πάνω στην 
τέχνη τις διατύπωσε μέ άρθρα, μέ αισθητι
κά σημειώματα, μέ αναμνήσεις, μέ άφορι- 
σμούς. Βέβαια ό Βεάκης πάντα θά μείνη, 
σάν ό μεγάλος ήθοποιός. ‘Ό μω ς δλη ή άλ
λη έργασία του, είναι χαρακτηριστική του 
προβληματισμού και τής πολυμέρειάς του. 
ΓΓ αύτο καί ή έκδοση δλων των κειμένων 
πού άφησε θά ήταν ένα πολύτιμο βοήθημα 
δχι μόνο γιά  όσους θέλουν νά κατοχνοή- 
σουν τήν προσωπικότητά του, άλλά και 
γ ιά  τούς νέους ήθοποιούς πού πρωτοξεκι- 
Vav και χρειάζονται τό δέσιμο μέ τη με
γάλη παράδοση.

Σ ’ ένα πρώτο κοίταγμα ή πορεία τής 
έξέλιξης πού άκολούθησε ή προσωπικότη
τα του Βεάκη παρουσιάζει πολλές άντιφα- 
τικότητες. Αυτές, σέ συνδυασμό μέ τήν 
έκρηκτικότητα του χαρακτήρα του και τήν 
ευμετάβλητη διάθεση* του, έκαναν πολλούς 
άπό τούς ανθρώπους τοΟ θεάτρου νά λέν 
καλόκαρδα άλλά κ* έπιπόλαια «πώς είχε 
τΙς τρέλλες του». ’Ά ν δμως δούμε πιό βα
θιά τά πράγματα, οί «τρέλλες» αυτές δέν 
φαίνονται παρά σά μιά έπιφανειακή φλού
δα, πού πίσω της κρύβεται δλος ό δύσκο
λος μά σταθερός δρόμος του προς δλο 
και μιά πιό προοδευτική άνπίληψη τής ζωής 
και μιάν ανάλογη στάση μέσα στή ζωη. 
Οί μεταπτώσεις του έξηγοΰνται όταν άνα- 
λογιστουμε τήν ιδιοσυστασία του στρώ
ματος των μικροαστών καλλιτεχνών καί 
οιανοουμένων στο όποιο ανήκε, τή μποέ- 
μικη νοοτροπία μιας έποχής, τις πολύ 
δύσκολες στιγμές πού πέρασε ό τόπος μας 
τά τελευταία τριάντα χρόνια, καί τις με
γάλες έξωτερικές πιέσεις. ‘Ό μω ς πέρα ά
πό τις έπιφανειακές παλινδρομήσεις, ό δρό
μος του Βεάκη, ήταν άνοδικός καί οί ο ό
σ ι α  σ τ ι κ έ ς άλλαγές πού δέχτηκε τον 
όδη,γουσοιν πάντα σ’ ένα πιο ψηλό, πιό προ
οδευτικό έπίπεδο.

Ε μ είς  οί νεώτεροι γνωρίσαμε τό τελευ
ταίο κομμάτι τής πλούσιας καλλιτεχνικής 
ζωής του Βεάκη (δχι δμως καί τό λιγώτε- 
ρο σημαντικό). Τό κομμάτι τής Κατοχής 
καί δώθε. Μπορεί νά μήν ήταν ή άμέσως 
πριν άπ’ τον πόλεμο περίοοος τών μεγά
λων δημιουργιών στή σειρά τών κλασικών 
έργων πού παρουσίασε τό Εθνικό. Ή τοιν 
δμως ή έποχή ή δύσκολη και ήρωϊκή, πού 
οί συνειδήσεις τών άνθρώπων περνούσαν 
μέσα άπ’ τό καμίνι τού άπελευθερωτικου 
άγώνα, γιά  νά βγοΰν πιό καθαρές, πιό 
δυνατές. Τά χρόνια αύτά σημάδεψαν καί 
τήν ίδια του τή δουλειά, πού μέ τή σειρά 
της άφησε βαθιά τά χνάρια της μέσα μας. 
Στήν τρομερή μά κοσμογονική εκείνη έπο
χή βρήκε πάλι τον πιό άλη,θινό του έαυτό. 
Καί τό δύσκολο δρόμο πού διάλεξε, τόν 
άκολούθησε μέ αυταπάρνηση καί ήρωισμό 
εκπληκτικό γ ιά  τήν ήλικία του. Φτάνει νά 
άναλογιστεΐ κανείς τή δραματική πορεία 
τού Βεάκη, μαζί μ’ άλλους καλλιτέχνες, 
στή χιονισμένη Πάρνηθα μέσα στή θύελ
λα, σ’ έκείνη τήν έξοδο χιλιάδων ’Αθηναί

ων μετά τό Δεκέμβρη, γ ιά  νά πειστεί πώς 
ή άφοσίωση στά ιδανικά του, δέν ήταν μιά 
τυχαία, έλαστική καί άνώδυνη συμπάθεια.

Αλήθεια σήμερα πού τόσο συνηθίζουμε 
νά ξεχνάμε την Κατοχή, πόσο καλό θά 
μάς έκανε άν τήν φέρναμε συχνότερα καί 
ούσιαστικότερα στο μυαλό μας. Ή τα ν  μιά 
έποχή άναδημιουργίας μέσα στο χαλασμό. 
Ή άπόσταση. άπό τό όραμα ώς τήν πρα
γμάτωση, έμοιαζε σχεδόν νά έχει έκμηδε- 
νιστεΐ. Παντού όλοζώντανα τά σημάδια 
γιά  ένα καλύτερο μέλλον, γέμιζαν τις 
καρδιές μέ έλπίδα. Μέσα σ* αυτό τό κλί
μα, κι ή Τέχνη περνούσε μιά περίοδο άνη- 
συχιών, ζυμώσεων, προσπαθειών, άλλαγών, 
πού προοιώνιζαν τήν αύριανή άνθηση.

Ά λλά  ή άνθηση δέν ήρθε. Τά χρόνια πού 
άκολούθησαν ήταν τόσο δύσκολα καί πι
κρά. Ό λ ο ι τά ξέρουμε, όλοι τά ζήσαμε, 
Τά όνειρα συντρίφτηκαν, τσαλαπατήθηκαν. 
Κ’ οί καλλιτέχνες βρέθηκοιν σ’ ένα περι
βάλλον έχθρικό καί μιάν άτμόσφαιρα δια- 
ψευσμένων έλπίδων. ‘Ωστόσο μ’ όλα τά 
έμπόδια, ή προσπάθεια γ ιά  ένα καινούριο 
θέατρο έγινε. Οί «Ενωμένοι Καλλιτέχνες» 
έμφανίστηκαν στο θεατρικό στίβο. Κι όσο 
κι άν τό έργο τους δέν μπόρεσε νά όλοκλη- 
ρωθεΐ, ή συμβολή τους πά^τα μένει. Μαζί 
τους τότε ό Βεάκης, δίνει τήν τελευταία 
μεγάληι προσφορά το υ .(Ά ν  καί ή χρησιμο
ποίησή του δέν ήταν έκείνη πού τού έπρε
πε — άπορία πού πάντα μένει γ ιά  τούς 
θεατές έκείνης τής έποχής). ΊΙ φάση αύ- 
τή τής καλλιτεχνικής του δημιουργίας, 
συνήθως παραγνωρίζτται.Ό μως θά χρεια
ζόταν νά μελετηθεί καί νά άναλυθεΐ βαθιά, 
είδικώτερα άπ* δσους τήν έζησαν άπό πιό 
κοντά. Γιατί τότε έγινε ή πρώτη μπορεί 
νά πει κανείς προσπάθεια — καί μερικές ί
σως στιγμές πραγμάτωση — γιά  ένα λαϊ
κό θέατρο στον τόπο μας.

Τά χρόνια πού άκολούθησαν ήταν τά πιό 
δύσκολα, τά πιό πικρά, όλόκληρης τής 
ζωής τού Βεάκη. Αληθινά τραγικά. Φεύ
γει, ή πιό σωστά διώχνεται άπό τό θέατρο. 
Μένει μόνος, γέρος, άρρωστος, οικονομικά 
έξουθενωμένος, μέ βάρη οικογενειακά τε
ράστια. Καί μέσα στις σκοτεινές ώρες πού 
πέρναγε τότε ό τόπος μας τό κυνηγητό δε 
σταματάει ούτε στιγμή. Α κόμα καί άπ* τή 
μοναδική θέση τού καθηγητή τού Ωδείου 
Αθηνών, πού μέ τό γλίσχρο μισθό της μό
λις έξασφάλιζε τό ψωμί, άπειλοΰν πώς θά 
τόν διώξουν. Δέν άντέχει άλλο τό διωγμό... 
Κι άπό τότε άρχίζει ή πιό μεγάλη τραγω
δία. Ό  πόνος πού τόν κυριεύει είναι άφάν- 
ταστος. Τόν φτάνει ώς τή σκέψη τής αύτο- 
κτονίας σά λύτρωση. Ό π ο ιο ς  τόν είχε δει 
έκεΐνες τις μέρες θά θυμάται γ ιά  πάντα 
έκείνη, τήν τραγική μάσκα πού είχε πάρει 
τό άλλοτε γελαστό καί καλόκαρδο πρόσω
πό του. Κι ό πόνος του μεγαλώνει όσο βλέ
πει πολλοί φίλοι του νά τόν έγκαταλεί- 
πουν, κι άλλοι νά τόν καταφρονούν. Σ τις 
τραγικές συγκρούσεις πού τόν συγκλόνι
ζαν δλο καί περισσότερο έβλεπε σά λύση
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τό θάνατο; Γι’ αυτό καί στα τελευταία έρ
γα  που έπαιξε στό «Εθνικό», περίμενε, ή 
μάλλον ήθελε, να πεθάνει στη σκηνή. Σαν 
τό γέρο - καπετάνιο πού ξαναγυρνάει καί 
πέφτει στό πόστο του λέγοντας δπως ό 
άητός του ποιητή:

...Μ όνο μια νύχτα
έγυρα κ’ οί φτερούγες μου κρεμάστηκαν στον

άέρα
μια σπιθαμή πάνω άπ* τή γης. Κ’ έσύ έπιασες

καί του είπες
πώς είμαι τάχα ένας άητός πού κάηκαν τά

φτερά του
καί στάζει από τό ράμφος του ή βροχή καθώς

μαυρίζει
σέ “ψηλή πέτρα ακίνητος.

Γύρισε πάλι πίσω!

Πές του πώς ήταν ψέματα, αλλιώς θά πεθάνω!
•Σήμερα, που οί σκληρές έκεΐνες μέρες 

έχουν ^περάσει, καί τα πάθη πάνε νά ξε- 
χαστουν, δλοι, μέ συγκινητική όμοφωνία, 
αναγνωρίζουν τό Βεάκη, σάν τον πιό με
γάλο καλλιτέχνη που έβγαλε τό θέατρό 
μας. Καλό αυτό. Α λλά έξίσου καλό θά 
ήταν νά θυμόμαστε τά δσα τράβηξε ό 
Βεάκης, καί περισσότερο την τραγωδία 
των τελευταίων του χρόνων μέσα στήν 
πάλη του νά σταθεί συνεπής αντίκρυ στή 
συνείδησή του. Τραγωδία γ ιά  τήν όποια 
δλοι έχουν κάποια — μικρή ή μεγάλη — 
ευθύνη. Α κόμα κ’ οί οι φίλοι του. ‘Ό λοι
μας.

Σήμερα ό Βεάκης δέν έχει φίλους κ* 
έχθρούς. ’Έ χει μόνο άνυπόκριτους θαυμα
στές, πιστούς θεματοφύλακες τής καλλι
τεχνικής του κληρονομιάς, θ ά  μπορέσει 
άροιγε νά έρθει μιά μέρα στον τόπο μας 
πού νά μή χρειάζεται νά πεθαίνουν οί άν
θρωποι γιά  νά γίνεται αυτό; Γιά τούτο, 
ό καθένας γ ιά  λογαριασμό του άς άνα- 
λογιστεΐ τις ευθύνες του, όχι πιά γ ιά  μιάν 
άχρείαστη έκ των υστέρων έξιλέωση, άλ
λα γιατί έτσι μπορεί νά βγει ένα δίδαγμα 
πάνω σ* ένα γενικώτερο πρόβλημα: τή με
ταχεί ρηστ  ̂ του καλλιτέχνη καί τού άν- 
θρώπου. ’Ίσω ς έτσι ή στάση άντίκρυ σέ 
πρόσωπα καί φαινόμενα τής χώρας μας 
μπορέσει νά γίνει πιό σωστή. Κι άκόμα, 
ίσως μπορέσουν νά φύγουν όρισμένα έμ- 
πόδια άπ* τό δρόμο των καλλιτεχνών, πού 
άρκετά δύσβατος είναι άπό μόνος του.

(Πάντως τό δτι τό έπίσημο κράτος συμ
μετέχει στον έορτασμό τής μνήμης του 
Βεάκη καί τήν τιμά, είναι ένα βήμα. "Ο
πως βήμα Τ\ταν καί ό περσινός γιορτα
σμός του Βαρναλη — αύτός ευτυχώς έγ
καιρος. "Ας έλπίσουμε πώς θά έρθη ή ώ
ρα πού οί πραγματικές άξιες θά άναγνω- 
ρίζονται, άνεξάρτητα άπό τήν πολιτική 
τους τοποθέτηση. Γιατί οι άξιες αύτές άπο- 
*τελουν ένα πολύτιμο κεφάλαιο πού άνήκει 
σ’ όλόκληρο τό λαό καί κανείς δέν μπο
ρεί νά του τό στερήσει. "Ενα τέτοιο έθνι- 
κό κεφάλαιο ήταν κι ό Αιμίλιος Βεάκης.

ΤΙΤΟΣ ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ

ΙΙΟΙΗΣΗ

Νά μή {ίου λείψεις γιά πολύν καιρό 
νά μή μ’ άφήσεις
Σκοτάδι, θλίψη του θανάτου θά σκεπάσει τις μέρες μου 
άν είναι νάφυγες παντοτεινά 
ώσπου νά μεγαλώσιο τά παιδιά καί νά περάσει 
ή Μικρή Ανάγκη
όπου μέ κάνει νά δουλεύω σάν είλωτας
κΓ ό μόχθος σέρνει τό μυαλό μου σ’ ενα κάρωμα
στόν ύπνο...
Χαρά της ζωής μου κΓ άναφτέρωμα 
Ελπίδα πώς θά δώσω Άπόλαψη καί Λύτρωση 
Καί πώς δε θά πεθάνω 
Ποίηση!
Κοντά σέ σένα δέν υπάρχει ματαιότητα
άγέραστη θά μείνω γιά παντοτεινά
κΓ ό κόσμος κάθε μέρα μέ καινούργιαν δψη.
Μακαρισμένος οποίος τό κοντύλι του όδηγάς.

ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΤ — 1957

I
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ΜΑ Υ Π Η Ρ Ξ Ε  Λ Ο Ι Π Ο Ν  
Ο I R A N  Ι Β ΑΝ Ο ΒI  Τ Σ ;

(ΣΑΤΙΡΙΚΗ ΚΩΜΩΔΙΑ)

Του NAZIM ΧΙΚΜΕΤ

Π Ρ Ο Σ Ω Π Α

Π ΕΤΡΩΦ
ΙΒΑΝ ΙΒΑΝΟΒΙΤΣ 
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΓΙΑΣΚΑ 
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΤΟ ΨΑΘΑΚΙ 
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Ο ΣΩΦΕΡ ΣΑΣΑ 
Ο ΓΑΓΠΤΗΣ 
Ο ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ 
Ο ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ 
Ο ΔΙΕΓΘΓΝΤΗΣ ΤΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ 
ΑΝΝΑ ΝΙΚΟΑΑ Ι-ΕΒΝΑ 
ΜΙΑ ΓΓΝΑΙΚΑ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΡΕ-Ι ΕΒΝΑ 
ΤΑΤΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΙΕΒΝΑ 
ΛΙΟΓΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ Ε Ρ Γ Κ Ε Ι ΕΒΙΤΣ 
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΓ Κ. ΣΕΡΓΚΕ*I ΕΒΓΓΣ 
Η ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ
ΣΕΜΙΟΝΩΦ ΙΒΑΝ ΡΟΜΑΧΟΒΙΤΣ 
ΣΕΜΙΟΝΩΦ ΑΛΚΞΚ Ι· ΚΟΝΤΡΑΤΙΕΒΙΤΣ 
ΣΕΜΙΟΝΟΒΑ NINA ΠΑΓΑΟΒΝΑ 
ΕΝΑΣ ΓΠΑΛΑΗΑΟΣ 
ΜΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΞΕΝΛΛΟΧΕΙΟΓ 
ΕΝΑΣ ΓΕΡΟΣ

Π Ρ Α Ξ Η  Ι Ι Ρ Ω Τ Η

ΕΙΚΟΝΑ Α'

Ό  σ ύ ν τ ρ ο φ ο ς  Π ε τ ρ ώ φ .

(Μπαίνουν ο ΙΙετρώφ, 6 άνθρωπος με την τραγιάσκα κ ι’ δ άνθρωπος μέ 
το ψα&άκι).

ΠΕΤΡΩΦ (στο κοινό) I Χαίρετε, σύντροφοι!
Ο ΑΧΘΡ. ΜΕ ΤΟ ΦΑΘΑΚΙ (στο κοινό): Χαίρετε, αξιότιμοι σύντροφοι!
Ο ΑΝΘΡ. ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΓΙΑΣΚΑ (στο κοινό): Γειά σας!
ΠΕΤΡΩΦ: Τά περιστατικά πού θά παρακολουθήσετε σ’ αυτή την κωμωδία, γινή- 

κανε σε μιά μικρή πόλη. Όλα είναι πράματα πού τύχανε σέ μένα. Καί ποιός 
είμ~ εγώ; νΙσως νάμαι ό γραμματέας τής Επιτροπής Πόλης, του Κόμματος. 
"II μπορεί νάμουν κι δ Πρόεδρος τού τοπικού Σοβιέτ. "II μάλλον, ας πούμε 
πώς είμαι ό Διευθυντής τού έργοστάσιου παιχνιδιών, ή 6 υπεύθυνος ένός τμή
ματος τού υφαντουργείου, ή ένας συντάκτης τής τοπικής καθημερινής εφημε
ρίδας. Δεν έχει καί πολλή σημασία. Ό λα  αυτά-πού μού έτυχαν έμένα, θά 
μπορούσαν νά συμβούν καί σέ κείνους. ’Αλλά τό γεγονός ότι έτυχαν ακριβώς 
σέ μένα, χμ... δίνει μιάν ιδιαίτερη σημασία στό περιστατικό. ΙΙοιός είμαι λοι
πόν έγώ ; Ά π Γ όλα τά πρόσωπα πού κατανόμασα, είμαι έκείνο πού έχει τήν 
πιό υπεύθυνη θέση...
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Ο ΑΝΘΡ. ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΓΙΑΣΚΑ: Μά γιατί δέ λέε: στα ίσα ποιός είναι καί 
χί κάνει;

Ο ΑΝΘΡ. ΤΟ ΨΑΘΑΚΙ: Μήπως νομίζετε πώς δλοι αυτοί (δείχνει τδ κοινό) αρ
γούνε σαν καί σάς νά καταλάβουν; Ό  έντιμότατος Σεργκέϊ Κωνσταντίνοβιτς 
Πετρώφ, μέ τόν λεπτό υπαινιγμό του έδοσε στό άξιότιμο κοινό μας νά κατα
λάβει πολύ καλά ποιά θέση κατέχει σ’ αυτή την πόλη.

Ο ΑΝΘΡ. ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΓ. : ’Εμένα δέ μ’ άρέσουνε οί υπαινιγμοί.
Ο ΑΝΘΡ. ΜΕ ΤΟ ΨΑΘΑΚΙ: Δέν τοΰ άρέσουν οί υπαινιγμοί! Μά αγαπητέ μου- 

ένας καλός υπαινιγμός χρειάζεται έπιδεςιότητα, είναι σχεδόν μιά τέχνη. Μή
πως θά θέλατε νά μιλάνε όλοι σάν καί σάς, στις κομματικές συνεδριάσεις, καί 
νά σοΰ ξεσκεπάζουν δλη την αλήθεια μονομιάς ;

Ο ΑΝΘΡ. ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑ Γ.: Γιατί; Ε σείς μιλάτε άλλοιώτικα στις συνεδριάσεις;
Ο ΑΝΘΡ. ΜΕ ΤΟ ΨΑΘΑΚΙ : 'Οπωσδήποτε, δέν μιλάμε σάν καί σάς. Μιλούμε 

πολιτισμένα, χωρίς νά βγαίνουμε ποτέ άπό τά όρια τής εύπρεπείας. Ε μ ε ίς ... 
αλλά μέ συγχιυρείτε, έντιμότατε Σεργκέϊ Κωνσταντίνοβιτς, νομίζω πώς σάς 
διακόψαμε, έ ; Μέ συγχωρεΐτε ακόμη μιά φορά: θά  είχατε την εύγενή καλω- 
σύνη νά μέ παρουσιάσετε στό άξιότιμο κοινό μας ;

ΙΙΕΤΡΩΦ (παρουσιάζοντας στό κοινό τον άνθρωπο με τό ψαθάκι)'. Ό  άνθρωπος 
μέ τό ψαθάκι.

Ο ΑΝΘΡ. ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΓΙΑΣΚΑ: Άλλος ύπαινιγμός !
Ο ΑΝΘΡ. ΜΕ ΤΟ ΨΑΘΑΚΙ (στό κοινό): Χαίρω πάρα πολύ. Δέν είναι αλήθεια 

αξιότιμοι συμπολίτες, πώς καταλάβατε κιόλας ποιος είμαι ;
ΠΕΤΡΩΦ (παρουσιάζοντας στό κοινό τον άνθρωπο με την τραγιάσκα): 'Ο άν

θρωπος μέ τήν τραγιάσκα.
Ο ΑΝΘΡ. ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΓ. : ’Εγώ οέν τόν παραδέχουμαι αυτό τόν τρόπο παρου

σίασης. ’Ασφαλώς πολλοί άπό σάς, βλέποντας τήν τραγιάσκα μου, θά σκέ- 
φτηκαν : Τούτος έοώ θ’ αντιπροσωπεύει στήν κωμωδία τόν απλό λαό. Ά λλα 
κ ’ εγώ σάς ρωτάω: Τί θά πει, σέ σοσιαλιστικό καθεστώς, «τόν απλό λα»ό ; 
’Εγώ δέν είμαι ό απλός λαός. Είμαι άπλά ό λαός. Είμαι ό εργάτης, & κολ- 
χόζνικος κι ο διανοούμενος. Κι αυτός έοώ (δείχνει τόν άνθρωπο μέ τό ψα
θάκι) είναι εκείνος πού ξέρει νά κουνάει τή γλώσσα, μά δέν ξέρει πού ναι τό 
μυαλό, δπως λέει καί μιά ρούσικη παροιμία. Τούτος οώ είναι πού μέ φωνάζει 
«απλό λαό» !

(Μ παίνει ό σωφέρ)
ΣΩΦΕΡ: 'II ώρα περνάει, Σεργκέϊ Κωνσταντίνοβιτς...
Ο ΑΝΘΡ. ΜΕ ΤΟ ΨΑΘΑΚΙ (παρουσιάζοντας τόν σωφέρ στό κοινό): 'Ο Σάσα, 

ό σωφέρ τού Σεργκέϊ Κωνσταντίνοβιτς.
Ο ΑΝΘΡ. ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΓ. :  Δηλαδή: ό οδηγός τού αυτοκίνητου τής υπηρεσίας 

δπου Ιργάζεται ό Σεργκέϊ Κωνσταντίνοβιτς.
ΣΩ Φ ΕΡ: Πάμε, Σεργκέϊ Κωνσταντίνοβιτς...
Ο ΑΝΘΡ. ΜΕ ΤΟ Ψ”ΑΘ. : Μά ποιός σάς κυνηγάει ; ’Εσείς δέν έχετε άνάγκη νά 

υπογράφετε μπαίνοντας στη δουλειά σας!
ΙΙΕΤΡΩΦ: Συνήθως πηγαίνω στα γραφείο νωρίτερα άπ’ την ώρα μου.
Ο ΑΝΘΡ. ΜΕ ΤΟ ΨΑΘ. : Καί πόσο είναι άπό δώ ως τό γραφείο σας ; Ά μ α  πα

τήσει λιγάκι γκάζι ό Σάσα...
ΣΩΦΕΡ: Δέ γίνεται. 'Ο Σεργκέϊ Κωνσταντίνοβιτς θέλει νά σέβομαι όλους τούς κα

νονισμούς τής τροχαίας, σά νά ήμουνα ένας όποιοσδήποτε σωφέρ. Οί ταξιτζή
δες έχουνε πιο μεγάλη ελευθερία άπό μένα. Μερικές φορές φτάνω μέχρι τό 
λαιμό- μοϋρχεται νά τον παρατήσω σύξυλο καί νά πάω νά πιάσω δουλειά στό 
σταθμό πρώτων βοηθειών. Ε κ ε ί τουλάχιστο, δέ θάμαι αναγκασμένος νά σέρ
νομαι πίσω άπ’ τά λεωφορεία!

ΠΕΤΡΩΦ: "Οταν υπάρχει άνάγκη, μπορούμε νά τρέχουμε άκόμα καί σάν τρελλοί.
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"Οταν δμως δέν υπάρχει άνάγκη... Ά ντε, πάμε τώρα, άλλοιώτικα θ’ άργή- 
σουμε στ’ άλήθεια. (.Στόν άνθρωπο μέ τήν τραγιάσκα και στον άνθρωπο μέ 
το ψ αθάκι)'. θέλετε νά σάς πάρουμε ώς έκεί μέ τ ’ αυτοκίνητο;

( Ό  σωφέρ κι δ άνθρωπος με την τραγιάσκα βγαίνουν μ α ζί. *0 άν
θρωπος με τό ψαθάκι τραβιέται με σεβασμό στην άκρη, Αφήνοντας νά 
περάσει πρώτος δ Πετρώφ).

Ο ΑΝΘΡ. ΜΕ ΤΟ ΨΑΘ. : Πχρακαλώ... πρώτα σείς...
ΙΙΕΤΡΩΦ (παίρνει άλα μπρατσέτα τον άνθρωπο μέ τό ψαθάκι)’. Πάμε. (Β γα ί

νουν μαζί).

(*0 άντιθάλαμος του γραφείου τοΰ Πετρώφ. Δυο τραπέζια: ένα για 
τή δακτυλογράφο καί τό άλλο για τον γραμματέα του. Τό γραφείο τοΰ 
Πετρώφ φαίνεται. Μέσα εκεί ή Τατιάνα Βασίλιεβνα καθαρίζει τό πά
τωμα μ * ένα βρεμένο πανί. 'Ο Πετρώφ μπαίνει καί περνάει στο 
γραφείο του).

1ΙΕΤΡΩΦ: Καλημέρα, Τατιάνα Βασίλιεβνα!
ΤΑΤΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΙΕΒΝΑ : Καλημέρα, Σεργκέϊ Κωνσταντίνοβιτς. Τελειώνω άμέσως.
ΠΕΤΡΩΦ: Παρακαλώ, μέ τήν ήσυχία σας. Μά γιατί δέ χρησιμοποιείτε τήν ηλε

κτρική σκούπα ;
ΤΑΤ. Β Α Σ.: Έ χ ε ι χαλάσει καί δέν ξέρουν νά τήν φτιάξουνε...
ΠΕΤΡΩΦ: Για φέρτε τη νά τής ρίξουμε μιά ματιά.

(c/ i  Τατιάνα Βασίλιεβνα βγαίνει. Μπαίνει ή Μαρία Άντρέιεβνα, πάει 
ατό τραπέζι της καί βγάζει τό κάλυμμα τής γραφομηχανής. Φαίνεται 
τσακισμένη καί τό πρόσωπό της είναι κλαμμένο. Ξαναμπαίνει ή Τα
τιάνα Βασίλιεβνα μέ τήν ηλεκτρική σκούπα).

ΤΑΤ. ΒΑΣ. : (περνώντας μέσα στο γραφείο τοΰ Πετρώφ) ’. ’μέρα, Μαρία Ά ν- 
τρέιεβνα...

MAP. ΑΝΤΡ. : Καλημέρα, Τατιάνα Βασίλιεβνα.
ΤΑΤ. ΒΑΣ. (Μέσα στο γραφείο τον Πετρώφ) ’. Τήν έδειξα στόν ηλεκτρολόγο 

μας. Λέει πώς θέλει τρεις μέρες δουλειά για νά φτιαχτεί.
ΠΕΤΡΩΦ (έξετάζει τήν ηλεκτρική σκούπα, έπειτα πάει στο γραφείο του, παίρ

νει από τό συρτάρι ενα κουτί μέ Ιργαλεϊα κι αρχίζει νά διορθώνει τή σκού
πα)ι: Ά ν  δέν όπήρχαν κι αυτές οί σκούπες καί τά ψυγεία πού χαλάνε κάθε 
τόσο, θά ξέχναγα όλότελα τό παλιό μου έπάγγελμα. Ά ,  σούπε πώς χρειαζό
τανε τρεις μέρες δουλειά, έ ; Ούτε τρία λεφτά δέν ήθελε. Καλά, καλά, θά τά 
πούμε μαζί του στη συγκέντρωση. Νάτη, βάλτε τη μπρός.

ΤΑΤ. ΒΑΣ. (βάζοντας στήν πρίζα τήν ηλεκτρική σκούπα) : Μιά χαρά ! ’Αληθινά 
χρυσοχέρης εϊσαστε, Σεργκέϊ Κωνσταντίνοβιτς. Σάν καινούρια δουλεύει!

ΠΕΤΡΩΦ (ικανοποιημένος) ’. ’Αλήθεια;
ΤΑΤ. Β Α Σ.: Στήν τιμή μου. Τι λέω ’γώ ; ΙΙιό καλά κι άπό καινούρια!
ΠΕΤΡΩΦ : Ά ντε τώρα, τά παραλέτε !
ΤΑΤ. ΒΑ Σ.: Δέν τά παραλέω καθόλου. Είναι στ’ άλήθεια πιό καλύτερη !
ΠΕΤΡΩΦ : Τότε τόσο τό καλύτερο, μοΰ κάνει ευχαρίστηση.

( Ή  Τατιάνα Βασίλιεβνα Αρχίζει νά περνάει τό πάτωμα μέ τήν ηλε
κτρική σκούπα. 'Ο Πετρώφ ξεφυλλίζει κάτι χαρτιά στο γραφείο του. 
*Επειτα περνάει στόν άντιθάλαμο).

ΠΕΤΡΩΦ: Καλημέρα. Μαρία Άντρέιεβνα.
MAP. ΑΝΤ. : Καλημέρα, Σεργκέϊ Κωνσταντίνοβιτς.
ΠΕΤΡΩΦ: Πώς είναι τό παιδί σας Έ χ ε ι άκόμα πυρετό ;
MAP. ΑΝΤΡ. : Σήμερα πρωί - πρωί είχε τριανταεφτά κι δχτώ...
ΠΕΤΡΩΦ: Τότε άκούστε: γυρίστε άμέσως στο σπίτι σας. Αστέρα άπό μιά ώρα 

θά έρθει δ Σάσα νά τό πάρει μέ τό αύτοκίνητο. Πρέπει νά μπει στο νοσοκο-
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μεΐο! Κ’ ίσως θά ήταν καλύτερο άν τδχατε άποφασίσει άπό νωρίτερα. 11η- 
γαίνετε. Kc άν χρειαστεί να δακτυλογραφήσουμε τίποτα, θά τά βγάλουμε μιά 
χαρά πέρα μονάχοι μας.

MAP. ΑΝΤΡ. : Φοβάμαι Σεργκέϊ Κωνσταντίνοβιτς...
ΠΕΤΡΩΦ : Φοβάστε τό νοσοκομείο ; Καί γ ια τί; Ακόμα κι άν χρειαζόταν νά τοΰ 

κάνουν εγχείρηση, πάλι δεν θά τδ κάνουνε χωρίς τή συγκατάθεσή σας.
MAP. ΑΝΤΡ. : Ευχαριστώ, Σεργκέϊ Κωνσταντίνοβιτς...
ΠΕΤΡΩΦ {σαστισμένος)'. Μά γιά ποιό πράγ... Πηγαίνετε, πηγαίνετε γρήγορα.

(Βγαίνει ή Μαρία Άντρέιεβνα. Ί Ι  Τατιάνα Βαοίλιεβνα άφήνει στη 
γωνιά την ηλεχτρικη σκούπα και γυρίζει στον Ιίετρώφ).

ΤΑΤ. Β Α Σ.: Αύριο άρχίζει ή άδειά μου.
ΙΙΕΤΡΩΦ: Τό ξέρω. Ξεκουραστείτε καλά ! 'Η  άνοιξη είναι θαυμάσια στό Γκάγκρυ.

(Βγαίνει ή Τατ. Βαοίλιεβνα. Μπαίνει δ γραμμ. με την άλληλογραφία)·
ΓΡΑΜ. : Χαίρετε, Σεργκέϊ Κωνσταντίνοβιτς !
ΠΕΤΡΩΦ : Χαίρετε. Ήρθε τό ταχυδρομείο ;
ΓΡΑΜ. : Ναί, τό πήρα μαζί μου άνεβαίνοντας.
ΠΕΤΡΩΦ: Καλά κάνατε.

( Ό  Ιίετρώφ κά&εται στό ίδιο τραπέζι με τό γραμματέα κ ι* αρχίζει 
ν’ άνοίγει μαζί του την άλληλογραφία).

ΠΕΤΡΩΦ (απασχολημένος καίλώς διαβάζει βιαστικά ενα γράμμα) : Τό "Υπουρ
γείο μάς λέει νά περιμένουμε τά συμπεράσματα τής Επιτροπής κ’ ύστερα ν’ 
άρχίσουμε τίς έπιδιορθώσεις. Μά υπάρχουν κ’ έπιδιορθώσεις πού δέν μπορούνε 
νά περιμένουν τά συμπεράσματα τής έπιτροπής! Καλά. Αυτό σημαίνει πώς 
αυτή τή φορά τά συμπεράσματα θά έρθουν ύστερα...
Παίρνω έγώ τήν ευθύνη, καί δίνω έντολή νά διατεθεί αμέσως τό κονδύλι. ’Αρ
γότερα βλέπουμε πώς θά τό ταχτοποιήσουμε τυπικά.

ΓΡΑΜ.: Μερικές φορές άναλαβαίνετε ευθύνες πού πραγματικά μέ κάνουν νά φο
βάμαι !

ΠΕΤΡΩΦ {χαμογελώντας)'. Μή φοβάστε. ’Εχω μεγαλύτερη έμπιστοσύνη στούς άν- 
θρώπους παρά στά χαρτιά. "Οπως καί νάχει τό πράγμα, προτιμώ ν’ άντιμε- 
τωπίζω τίς ευθύνες παρά νά πνίγομαι στις διατυπώσεις. Άλλοιώτικα, μπορεί 
βέβαια ν’ άποφεύγουμε κάποτε τίς φασαρίες άλλά τά πληρώνει ή δουλειά.

ΓΡΑΜ.: Δέν πρέπει νά μέ παρεξηγείτε... έγώ έγκρίνω δλόψυχα τίς τολμηρές απο
φάσεις σας. Εσείς, Σεργκέϊ Κωνσταντίνοβιτς... πώς νά σάς πώ ; Εϊσαστε άλη- 
θινά...

ΙΙΕΤΡΩΦ {Με άμηχανία, άλλά και ικανοποίηση)’. Καλά, καλά...
( Ό  Πετράιφ παίρνει μιά δέσμη έγγραφα και περνάει στό δικό του 
γραφείο. Ό  γραμματέας τον άκολου&εΐ).

ΠΕΤΡΩΦ {σταματώντας στην πόρτα και γυρίζοντας): Θέλετε μήπως νά μοΰ 
πείτε τίποτ’ άλλο;

ΓΡΑΜ. : Δηλαδή, νά... ήθελα νά σάς πώ... σέ λίγες μέρες θά όρίσουν ποιοι θά κα
τοικήσουν στά διαμερίσματα τής καινούριας πολυκατοικίας...

ΠΕΤΡΩΦ : Διαμέρισμα ; Γιά ποιόν ;
ΓΡΑΜ. : Νά... Ήθελα νά τό ζητήσω γιά μένα... Έ χετε  έρθει στό σπίτι μου καί 

είδατε μόνος σας πόσο στενάχωρα είμαστε...
ΙΙΕΤΡΩΦ : Μά θάπρεπε νά ξέρατε δτι έγώ δέν άσχολοϋμαι μέ τή διανομή κατοικιών.
ΓΡΑΜ.: Ν αί... Μά ίσως... ένα τηλεφωνηματάκι...
ΙΙΕΓΡίίΦ : Δέν μπορώ. Δέν τό βρίσκω σωστό ένας κομμουνιστής νά ζητάει άπό 

έναν άλλο κομμουνιστή ένα ρουσφέτι γιά έναν τρίτο κομμουνιστή. Στήν πόλη 
μας τό στεγαστικό ζήτημα είναι δύσκολο. Ά λλά είναι μιά δυσκολία πού άκρι-
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βώς οί κομμουνιστές πρέπει νά ξέρουν νά τήν υπομένουν πρώτοι απ’ δλους.. 
Και πραγματικά πολλοί τήν υπομένουν δίχως νά γυρεύουν ρουσφέτια. (Μ παί
νει σζό γραφείο του και κλείνει την πόρτα).

ΓΡΑΜ. (στην κλειστή π ό ρ τ α ) Μέ συγχωρεΐτε, Σεργκέϊ Κωνσταντίνοβιτς...

ΕΙΚΟΝΑ Β'

Ό  Ί β ά ν  Ί β ά ν ο β ι τ ς
{Μπαίνει 6 Ίβά ν  Ίβάνοβιτς. Μοιάζει κάπως με τον Πετρώφ).

ΙΒΑΝ ΙΒ. : Λέγομαι 'Ιβάν 'Ιβάνοβιτς. Είμαι εχθρός τοΰ Σεργκέϊ Κωνσταντίνοβιτς 
ΙΙετρώφ, δπως τό σκουλήκι είναι έχθρός τοΰ μήλου, ή σκουριά τοΰ' σίδερου 
καί τό χτικιό τοΰ ανθρώπου, θέλω νά τοΰ σκάσω ένα χουνέρι, πού νά τον 
τόν παιδεύει σ’ δλη του τή ζωή. Τί μπορώ νά τοΰ κάνω, γιά νά βασανίζεται 
σ’ δλα του τά χρόνια ; (Ατό κοινό): Ό χ ι, οχι· δέ θά γυρέψω τή δική σας 
συμβουλή. Δυστυχώς οί περισσότεροι από σάς δέ θέλουν τό κακό τοΰ διπλα
νού τους. Μέ ποιόνε νά τό κουβεντιάσω; Μήπως μέ κανένα λόγιο τοΰ παλιοΰ- 
κόσμου ;...

(Μπαίνει δ άν&ρωπος με τό ψαϋάκι).
Ο ΑΧΘΡ. ΜΕ ΤΟ Ψ Α Θ .: Χαίρετε, άξιότιμε Ίβάν Ίβάνοβιτς!
ΙΒΑΝ I B . : Χαίρετε.
Ο ΑΝΘΡ. ΜΕ ΤΟ Ψ Α Θ .: Άξιότιμε Ίβάν Ίβάνοβιτς, άπόψε θά δόσω μιά διάλεξη 

στο μουσείο τής πόλης μας. θά  ήμουν ευτυχής άν θέλατε νά παρευρεθεΐτε. 
Τό θέμα μου είναι .’ Έάν σ' ένα έργο τέχνης είναι άπαραίτητη ή παρουσία 
ένός θετικού ήρωα. Ή  απάντηση πού δίνω είναι : άπαραίτητη.

{Μπαίνει δ άνθρωπος μέ την τραγιάσκα).
Ο ΑΝΘΡ. ΜΕ ΤΙΙΝ ΤΡΑΓ. : Καλημέρα ! (Ατό»' άνίέρωπο μέ τό ψαϋάκι) '. ’Εχεις, 

δει τόν πίνακα τοΰ Σίσιν «Πρωί στόν πευκώνα» ;
Ο ΑΝΘΡ. ΜΕ ΤΟ ΨΑΘ. : Ναί, γιατί ;
Ο ΑΝΘΡ. ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΓ. : Σέ κείνο τον πίνακα είναι ζωγραφισμένες τέσσερις 

άρκοΰδες: μιά μεγάλη καί τρεις μικρές. ΙΙοιά άπ’ όλες είναι ό θετικός ή'ρωας ; 
’Η μπάς καί δέν πρόκειται γιά έργο τέχνης. Τί λές γι αυτό ;

Ο ΑΝΘΡ. ΜΕ ΤΟ ΨΑΘ. : Λέω πώς αυτό είναι δημαγωγία !
Ο ΑΝΘΡ. ΜΕ ΤΙΙΝ ΤΡΑΓ. : Κι έγώ λέω πώς σ’ εκείνο τον πίνακα, ό θετικός 

ήρωας είναι ή ευχαρίστηση πού μάς δίνει τό έργο. ’Εσύ τί ιδέα έχεις, Ίβάν 
Ίβάνοβιτς;

ΙΒΑΝ ΙΒ. : Έ γώ  δέν καταλαβαίνω άπ’ αυτά τά πράγματα. Ήθελα μόνο νά σάς 
ρωτήσω κάτι- καί τούς δυο σας.

Ο ΑΝΘΡ. ΜΕ ΤΟ ΨΑΘ. : Παρακαλώ, Ίβάν Ίβάνοβιτς!
Ο ΑΝΘΡ. ΜΕ ΤΗΝ Τ ΡΑ Γ .: Ρώτα μας δ,τι θές.
ΙΒΑΝ ΙΒ. : Ποιά, κατά τή γνώμη σας, είναι ή μεγαλύτερη δυστυχία πού μπορεί 

νά τύχει σ’ έναν άνθρωπο ;
Ο ΑΝΘΡ. ΜΕ ΤΟ ΨΑΘ. Ι Ή  πιό μεγάλη δυστυχία ;
ΙΒΑΝ ΙΒ. : Ναί, ή πιό μεγάλη δυστυχία.
Ο ΑΝΘΡ. ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΓ. : Νά μήν κρατήσει τό λόγο του.
Ο ΑΝΘΡ. ΜΕ ΤΟ ΨΑΘ. Ι Νά τόν έπικρίνουν σ’ ένα άρθρο πού δημοσιεύεται στό 

κεντρικό όργανό.
Ο ΑΝΘΡ. ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΓ. : Νά χάσει τή λευτεριά του.
Ο ΑΝΘΡ. ΜΕ ΤΟ ΨΑΘ. : Νά χάσει τό πόσ το του.
Ο ΑΝΘΡ. ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΓ. .’ Νά μείνει αμόρφωτος.
Ο ΑΝΘΡ, ΜΕ ΤΟ ΨΑΘ. I Νά ξεπέσει στην έκτίμηση των άνωτέρων του.
Ο ΑΝΘΡ. ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΓ. Ι Νά τόν διαγράψουν άπ2 τό Κόμμα.
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Ο ΑΝΘΡ. ΜΕ ΤΟ Τ"ΑΘ. : Νά τόν μεταθέσουν άπ’ τό κέντρο στήν περιφέρεια.
Ο ΑΝΘΡ. ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΓ. : Νάχει ένα βάσανο στήν καρδιά του.
ΙΒΑΝ ΙΒ. : Σσστ !...

(Περνάει ό Πετρώφ αλ.ά μπρατσέτα μέ τή Λιονσια. ' / /  Λιονσια 
άκονμπάει τό κεφάλι της στον ώμο τον Πετρώφ).

ΙΒΑΝ ΙΒΑΝΟΒΙΤΣ (στον άνθρωπο μέ την τραγιάσκα) : ΙΙώς είπες ; "Ενα βά
σανο στήν καρδιά του ; Χμ... "Ενα βάσανο στήν καρδιά του... Έ  πιο μεγάλη 
δυστυχία... Είδατε ποιός πέρασε ;

Ο ΑΝΘΡ. ΜΕ ΤΟ ΨΑΘ. : Ό  Σεργκέι Κωνσταντίνοβιτς μέ τή Λιούσια.
Ο ΑΝΘΡ. ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΓ. : Μέ τήν πρωταθλήτρια Αιουντμίλλα Κουντριάβστεβα.
ΙΒΑΝ ΙΒ. : Ό  Πετρώφ είναι τρομερά έρωτευμένος μ’ αυτή τή Λιούσια. Τρελλά 

έρωτευμένος.
Ο ΑΝΘΡ. ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΓ. : 'Όταν είναι κανείς έρωτευμένος είναι πάντα τρελλά 

έρωτευμένος. Τί σόϊ έρωτας θάτανε άμα ήταν λογικός ;
ΙΒΑΝ ΙΒ. : Καί ή κοπέλλα ; Είναι κι αυτή έρωτευμένη ;
Ο ΑΝΘΡ. ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΓ. : Καί γιατί νά μήν είναι; Σάμπως Οά μπορούσε κα

νείς νά μήν άγαπήσει τό Σεργκέι Κωνσταντίνοβιτς ;
Ο ΑΝΘΡ. ΜΕ ΤΟ ΨΑΘ. : "Ε, έ, έγώ πάντως είμαι τής γνώμης δτι στις γυναίκες 

δέν πρέπει κανείς ποτέ νά έχει έμπιστοσύνη. Προπάντων δταν είναι νέες. Ό  
Σαίξπηρ έχει πει : ’Ο γυναίκες, ματαιοδοξία είναι τ ’ δνομά σας!

Ο ΑΝΘΡ. ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΓ. : Μ πά! "Αμα κουβεντιάζουμε γιά άπιατίες, οί άντρες 
δέν πάνε πίσω άπ’ τις γυναίκες. "Ολα έξαρτιώνται από το τί σόϊ άνθρωπος 
είναι κανείς.

ΙΒΑΝ ΙΒ. : "Ενα βάσανο στήν καρδιά... ένα βάσανο στήν καρδιά. (Στο κοινό). 
Μπορείτε νά είσαστε σίγουροι : Πάει ό Πετρώφ ! (Σιόν άνθρωπο με την 
τραγιάσκα και στον άνθρωπο με το ψαθάκι) '. Σάς παρακαλώ, άφήστε με 
μονάχο μου πέντε λεπτά.

(Βγαίνουν ό άνθρ. με τό ψαθ. και ό άνθρ. με την τραγιάσκα).
ΙΒΑΝ ΙΒ. (στό κοινό δείχνοντας τό ριντώ): Εμπρός λοιπόν. Πάνω σ’ αυτή τήν 

οθόνη θά δείτε τώρα τις σκέψεις μου. ΙΙροσοχή!
(Πάνω ατό ριντώ προβάλλονται μερικές εΙκόνες. Πρώτη εικόνα : 'Η  
Λιονσια κάθεται σ’ ενα παγκάκι στ ό πάρκο. ’Ονειροπολεί κάτω από 
τό φεγγαρόφωτο).

Νά ή Λιούσια στο πάρκο μέ τή φεγγαράδα. ’Ονειροπολεί. Ποιόν έχει στό 
νοΰ της ; Τόν ΙΙετρώφ. Μπρος. Φτάνουν αυτές οί ονειροπολήσεις. Προσοχή !

(Στό ριντώ προβάλλεται μια δεύτερη εικόνα : Στό ίδιο πάρκο. Στό 
ίδιο παγκάκι. Μέρα. 'Η  Λιονσια κάθεται μαζί με τόν Ίβάν Ίβάνο- 
νοβιτς. Φαίνεται πώς αντός τής διηγείται κάτι διαοκεδαστικό. Ή  
κοπέλλα χαμογελάει).

Κοιτάξτε, αυτός είμαι έγώ καί κάθομαι κοντά στή Λιούσια. Αυτή χαμογελάει. 
Έγώ τής λέω μιά διασκεδαστική ιστορία κι αυτή χαμογελάει καί... δέ σκέ
φτεται πιά τον ΙΙετρώφ ! Δέν μπορεί βέβαια κανείς νά γελάει καί τήν ίδια 
ώρα νά κάνει όνειρα γιά τήν άγάπη του !

(Στό ριντώ προβάλλεται ένα μεγάλο έρωτημαχικό).
Αυτό το έρωτηματικό είναι κάτι πού άναρωτιέμαι. Πώς νά σπείρε', κανείς τήν 
τήν αμφιβολία στήν καρδιά τού ΙΙετρώφ ; ΙΙώς νά κάνω γιά ν’ αρχίσει νά υπο
ψιάζεται τήν κοπέλλα ; Σκέφτηκα δλους τούς τρόπους, αρχίζοντας από τό 
πολύ γνωστό κόλπο μέ τό μαντήλι τής Δυσδαιμόνας καί φτάνοντας ώς τάάια- 
χυδρόμητα γράμματα τών δικών μας κινηματογραφικών ταινιών. Τούς σκέ
φτηκα δλους καί βρήκα έναν...
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(Στην αυλαία προβάλλεται ενα μεγάλο ϋαυμαστιχό).
... πού μ3 αυτόν δχί μονάχα θά σπείρω τήν άμφιβολία στήν καρδιά τοϋ Πε
τρώφ, άλλά Οά του πάρω καί τήν κοπέλλα. Προσοχή ! (Στό ριντώ ή τρίτη 
εικόνα. * Ο Πετρώφ είναι ξαπλωμένος μέ τά ρούχα οτό κρεββάτι τον και 
κοιτάει συννεφιασμένος το ταβάνι). Νάτονε, μόλις γυρίζει άπ’ τή δουλειά ό Πε
τρώφ ρίχνεται στό κρεββάτι καί κάθεται κεϊ νά κοιτάει τό ταβάνι. ’Από τό κεφάλι 
του περνάνε λυπημένοι στίχοι, ό ένας πιό λυπημένος άπ* τόν άλλο:

ΦΩΝΗ ΤΟΓ ΠΕΤΡΩΦ ;
ΤΙ νύχτα ! Λέ γίνεται νά κοιμηθώ.
Τί φεγγάρι ! Δέ γίνεται νά σέ ξβχάσω.
ΓΙΙ χαμένη μου νιότη !
Φίλη των ξέγνοιαστων καιρών 

• μη λές παιχνίδι τήν άγάπη.
"Αχ, νάπεφτε στό προσκεφάλι μου 
τούτη ή φεγγαραχτίδα 
και νά φωτίσει δυνατά, νά δεις 
πώς σκάφτηκε τό πρόσωπό μου :
Αέ θά μπορούσες τότε νά μή μ* άγαπάς 
άλόμα κι άν δεν ήξερες 
τί είναι ή άγάπη.

ΙΒΑΝ ΙΒ. (Στο κοινό): Προσοχή !
(.Στό ριντώ άλλη εΙκόνα. Νύχτα. Ό  ΙΙετρώφ γυρνάει μαραμένος στους 
δρόμους).

Κοιτάχτε τον πώς τριγυρνάει, ώς τό πρωί. Κ’ έτσι θά συνεχίσει νά βασανί" 
ζεται ώς τή στερνή του μέρα.

(Στό ριντώ άλλη εικόνα : *0 Πετρώφ είναι καθισμένος στην Ακρο
γιαλιά. Λίπλα του μια άλλη κοπέλλα. Χαμογελάνε κ% οί δυό, πολύ ευ
χαριστημένοι. *0 Ίβ ά ν  Ίβάνοβιτς εχει γυρισμένες τϊς πλάτες στο 
ριντώ και δεν Εχει δει την καινούρια εικόνα. Συνεχίζει νά μιλάει 
στό κοινό)'.

"Ενα βάσανο στήν καρδιά. Αυτό άσφαλώς είναι ή μεγαλύτερη δυστυχία πού 
μπορεί νά τύχει σέ κανέναν. (Βλέπει την καινούρια εικόνα ατό ριντώ). Μά, 
πώς ; Ποιός είναι αυτός έκεΐ ; *0 ΙΙετρώφ ; Μέ άλλη κοπέλλα; Στήν άκρογια- 
λιά ; Κι’ είναι κ ’ οί δυό τους κεφάτοι κ ’ ευχαριστημένοι ! Ά ,  μά τότε, τό 
βάσανο στήν καρδιά... Αυτό θά πει πώς κι άν τοϋ πάρω τήν κοπέλλα, ό 11ε- 
τρώφ θά βασανιστεί βέβαια, μά στό τέλος θά παρηγορηθεΐ μιά χαρά. '() άν
θρωπος μέ τήν τραγιάσκα μέ γέλασε ! (Φωνάζει προς τό ριντώ). Άνθρωπε, 
μέ τήν τραγιάσκα ! (Μπαίνει ό άνθρωπος μέ την τραγιάσκα. Ή  εικόνα χά
νεται απ ' τό ριντώ). Τί μοΰ’λεγες πώς ή πιό μεγάλη δυστυχία είναι ένα βά
σανο στήν καρδιά !

Ο ΑΝΘΡ. ΜΕ ΤΗΝ Τ Ρ Α Γ .: Ναι, μά άκόμα κι άπ’ αυτό, δπως κι άπό κάθε άλλο 
βάσανο, μπορεί νά γιατρευτεί κανένας.

ΙΒΑΝ ΙΒ. Τότε δέ μοΰ κάνει. ’Εγώ θέλω μιά τιμωρία πού νά μήν έχει γιατριά. 
Κάτι σάν τόν καρκίνο.

Ο ΑΝΘ. ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΓ. I Μάκαίγιάτόν καρκίνο, σύντομα θά βρεθεί τό φάρμακο.
ΙΒΑΝ ΙΒ. Μέ λίγα λόγια μοΰ χρειάζεται κάτι πού νά μή μπορεί νά γιατρευτεί 

ούτε τώρα ούτε ποτέ !
(Μπαίνει ό άνθρωπος μέ τό ψαθάκι)

Ο ΑΝΘ. ΜΕ ΤΟ ΨΑΘ. : Νά χάσει τήν τιμή του. ’Ιδιαίτερα δταν είναι άθώος.
ΤΒΑ ΙΒ, : Νά χάσει τήν τιμή του ; Χμ... ’Ας το δοκιμάσουμε... Σας παρακαλώ, 

δώστε μου ενα χαρτί, ένα φάκελλο, ένα γραμματόσημο καί μιά πέννα.
Ο ΑΝΘ. ΜΕ ΤΟ ΨΑΘ. (Τοϋ τά δίνει) : Παρακαλώ.
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Ο ΑΝ. ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΓ. : Τί πας νά κάνεις ;
ΙΒΑΝ ΙΒ. : Μιαν ύπόδειξη.
Ο ΑΝΘ. ΜΕ ΤΟ ΨΑΘ. : Μιά καταγγελία ;
ΙΒΑΝ ΙΒ. : ”0x1. θέλω νά βάλω τέρμα στήν έγκληματική δραστηριότητα ένός πο

λίτη πού έπωφελείται από τήν επίσημη ιδιότητά του καί διαπαθίζει τα χρήμα
τα τοΰ κράτους.

Ο ΑΝΘ. ΜΕ ΤΟ ΨΑΘ. I Ά ,  εν τοιαύτη περιπτώσει, τό πράγμα τίθεται τελείως 
διαφορετικά.

Ο ΑΝΘ. ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΓ. : Κοντολογής, πρόκειται για κάρφωμα.
ΙΒΑΝ ΙΒ. (’Αρχίζοντας νά γράφει): Ναί. (Γράφει έπαναλαμβάνοντας μέ δυνατή 

φωνή)... πήρε ποσοστά έπί τού ποσού πού διέθεσε παράνομα, χωρίς νά περι
μένει τις άποφάσεις τής επιτροπής.

Ο ΑΝΘ. ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΓ. : Λεν είναι άλήθεια ! Λεν πήρε καθόλου ποσοστά !
ΙΒΑΝ ΙΒ. : Καί τί μέ νοιάζει ; Έ γώ  το γράφω. Καί μάλιστα τό γράφω ακριβώς 

γιατί δέν είναι αλήθεια, θά  κάνουν άνακρίσεις καί στό μεταξύ, είναι πάρα πο
λύ πιθανό πώς θά τον συλλάβουν. Καί τόσο τό καλύτερο άν θά τόν πιάσουν 
ένώ είναι άθώος.

Ο ΑΝΘ. ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΓ. : Λεν είναι σίγουρο πώς θά τόν κλείσουν μέσα.
Ο ΑΝΘ. ΜΕ ΤΟ ΨΑΘ. I Πάντως είναι σίγουρο δτι δέν περίμενε τις αποφάσεις τις 

έπιτροπής.
ΙΒΑΝ ΙΒ. : Αυτό τό λέκιασμα τής τιμής του θά τόν βασανίζει ως το τέλος.
Ο ΑΝΘ. ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΓ. : Λέν θά τόν βασανίζει. Κι άν άκόμα τόν πιάσουν ή 

υπόθεση θά ξεκαθαριστεί καί θά τόν άφήσουν ελεύθερο. Κι άν τόν καταδικά
σουν θά τόν άποκαταστήσουνε. Στό τέλος θά μαθευτεί πώς εϊ'ταν σκευωρία 
πού τη σκάρωσε κάποιος εχθρός του. Τότε ή προσβολή θά σβηστεί καί μαζί μέ 
τήν προσβολή θά φύγει ό πόνος.

ΙΒΑΝ IB. : "Ε, άει στο διάβολο !... (Σκίζει μικρά - μικρά κομματάκια τό γράμμα). 
Ούτε καί μ’ αυτό γίνεται τίποτα... Τί νά κάνω ; Τί νά μηχανευτώ ; (Στο κοι
νό). θά  σκοτώσω τόν ΙΙετρώφ ! θά  τον έ·—ξον—τώ—σω ! (Στον άνϋρωπο μ ϊ  
τήν τραγιάσκα και στον άνϋρωπο με τό ψαϋάκι). Κάντε μου τή χάρη νά μ’ 
άφήσετε μόνο, πέντε λεπτά. (Βγαίνουν ό άνϋρωπος με τήν τραγιάσκα και δ 
άνϋρωπος μέ τό ψαϋάκι. Ό  Ίβάνοβις στρέφεται στό κοινό) : ΙΙρέπει νά 
βρω Ιναν τρόπο νά σκοτώσω τόν ΙΙετρώφ χωρίς νά μ’ ανακαλύψου'/. Νά τόν 
μαχαιρώσω ; Νά τοΰ φυτέψω μιά σφαίρα περιστρόφου ; Ή  νά τού δόσω κάνα 
δηλητήριο. Οί ήρωες τοΰ Σαίξπηρ ξεμπερδεύουν ό ένας τόν άλλο μέ δηλητή
ριο. Τό ίδιο κ5 οί ήρωες τοΰ Αέρμοντωφ. Τό λοιπόν, μέ δηλητήριο. Καί θέλω 
νά τότοιμάσω έγώ ό ίδιος. Μιά στιγμή... (Βγαίνει. Ξαναγυρίζει σέ λίγο σπρώ
χνοντας ένα τραπεζάκι μέ ρόδες, φορτωμένο βιβλία και άποστακτικά κέρατα). 
Τούτα δω είναι χημικά βιβλία· καί τούτα δώ, άποστακτικά κέρατα. Έδώ μέσα 
θά βρώ τις συνταγές των πιό δυνατών δηλητηρίων καί κεί μέσα θά ξελαμπικάρω 
ένα άκόμα πιό δυνατό. "Ενα δηλητήριο πού νά μήν έχει ούτε γεύση, ούτε μυ
ρουδιά καί πού νά μήν άφήνει τό παραμικρό ίχνος. (Ξεφυλλίζει τα βιβλία και 
κουνάει τά άποστακτικά κέρατα ’Έ πειτα  κρατώντας στό ένα χέρι ένα βιβλίο 
και στό ά/,λο ένα άποατακτικό κέρας) ; Από δώ μέσα θά πάρω μιά σταγόνα 
άπό κείνο τό καταπληκτικά δηλητήριο. (\4πό  τό άποστακτικό κέρας πέφτει 
μιά σταγόνα σ’ ένα ποτήρι). Μά πώς θά τά καταφέρω νά τό πιει ό ΙΙετρώφ ; 
(Σκέφτεται). Βρήκα. Μιά στιγμή... (Βγαίνει καί ξαναγυρίζει μεταμφιεσμένος 
σε παγωτατζή, σπρώχνοντας ένα καροτσάκι μέ παγωτά). Μεταμφιέστηκα σέ 
παγωτατζή. Καί τό δηλητήριο τό χύνω σέ τούτο δώ τό καϊμάκι μέ τή σοκο
λάτα ! (Βάζει τό δηλητήριο). Καί τώρα άς περιμένουμε. (Βάζει τό παγωτό 
στο καροτσάκι καί περιμένει μέ τά χέρια σταυρωμένα στό στήϋος του).
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Χάτος ό Πετρώφ με τή Αιουσία. (Μπαίνουν δ Πετρωφ με τή Λιονσια). 'Η 
Λιούσια θά θέλει παγωτό. ( 'Η  Λιονσια δείχνει μέ χειρονομίες στον Πετρώφ 
δτι θέλει παγωτό). IIροσοχή όμως νά μήν χάνουν λάθος. Δέν πρέπει νά δόσου- 
με τό φαρμακωμένο στη Λιούσια ! Ό χ ι. Τοχω σημαδέψει, νάτο. (Δίνει στη 
Λιονσια ενα άλλο παγωτό). Τώρα, άς προσφέρουμε καί τούτο στον ΙΙετρώφ... 
(Προσφέρει). Μά δ ΙΙετρώφ δέν τό θέλει. ('Ο Πετρώφ χάνει μιαν άρνητική 
χειρονομία). Ό χ ι πώς υποπτεύεται τίποτα ! Μονάχα πού δέν έχει όρεξη γιά 
παγωτό. Ά ς  επιμείνουμε δμως. Νά, ή Λιούσια χαμογελάει, παίρνει τό παγωτό 
μέ τό φαρμάκι καί τό προσφέρει ή Ιδια στόν Πετρώφ. ( 'Η  Λιονσια παίρνει τό 
παγωτό και τό προσφέρει χαμογελώντας στόν Πετρώφ). Χάτη, σκοτώνει τον 
εραστή της μέ τό ίδιο της τό χέρι ! Ό  ΙΙετρώφ δοκιμάζει τό παγωτό καί... 
('Ο Πετρώφ πέφτει). Τί γρήγορα ! ΙΙρέπει νά βαλα πολύ μεγάλη δόση... 'Η  
Λιούσια είναι σαν τρελλή άπό τόνπόνο... Σφίγγει τα χέρια τ η ς ...! / / /  Λιονσια 
σφίγγει τά χέρια της και κάνει σαν τρελλή). Ό  ΙΙετρώφ πεθαίνει... Τό προς 
σωπό του έχει συσπαστεΐ άπό τούς πόνους... ’Έ , άσκημο πράμα ό θάνατος... 
Σκύβω άπό πάνω του. (Σκύβει). ΙΙέθανε ! Πάει σχόλασε. Μά τό μαρτύριο κρά
τησε μόνο μερικά δευτερόλεπτα όλο όλο ! Αυτό ήθελα έγώ ; Πρέπει νά τον 
άναστήσω καί νά τον ξανασκοτώσω ! Θά τον άναστήσω καί θά τόν ξανασκοτώ
σω ! Καί πάλι θά τον ξαναναστήσω καί πάλι θά τόν ξανασκοτώσω ! (Κουνάει 
και κλ,ωτσάει τό πτώμα του Πετρώφ). Δέν άνασταίνεται ! "Λ, μά γιατί νά μήν 
μπορείς νά σκοτώσεις έναν άνθρωπο παρά μόνο μιά φορά ; Τώρα ή Λιούσια θά 
σφίγγει στό στήθος της αυτό τό νεκρό σώμα καί θά μείνει ένωμένη μαζί του 
γιά πάντα ! ( Ή  Λιονσια παίρνει στην άγ-χ,αλ.ιά της τόν Πετρώφ και τόν σέρ
νει Ό χ ι, έτσι δέ γίνεται τίποτα ! Δέν μοΰ χρησιμεύει σε τίποτα νά
τόν σκοτώσω. Τί νά κάνω λοιπόν ; Τί νά τού σκαρώσω ; Ποιο αργό μαρτύριο 
νά μηχανευτώ γιά τόν Πετρώφ ; (Φωνάζει προς τά παρασκήνια)’. Άνθρωπε μέ 
τό ψαθάκι ! (Μπαίνει ό άνθρωπος μέ τό ψαθάκι). Γιά συμβούλεψέ με, σύ, 
πού είσαι σπουδαγμένος : Ά ν  ήθελες νά πούμε, έσύ, νά έκδικηθεϊς κάποιον, 
τί θάκανες ;

Ο ΛΧΘ. ΜΕ ΤΟ ΨΑΘ. : Θά έψαχνα νά βρώ την άχίλλειο πτέρνα του.
ΙΒΑΝ IB. : Κ’ υστέρα ;
Ο ΛΧΘ. ΜΕ ΤΟ ΨΑΘ. : 'Ύστερα θά τόν χτύπαγα άκριβώς σ’ αυτό τό άδύνατο 

σημείο του.
ΙΒΛΝ ΙΒ. : Θαυμάσια ! Θά ψάξω νά βρώ την άχίλλειο φτέρνα του ! Θά κολλήσω 

απάνω του σά στρείδι. Θά τόν άκολουθάω σάν τή σκιά του. Δε θά τόν χάσω 
άπό τά μάτια μου μήτε στιγμή ! (Στόν άνθρωπο /ιέ τό ψαθάκι) : Καί τώρα 
πάω.

Ο ΑΝΘ. ΜΕ ΤΟ ΨΑΘ. : Πού ;
ΙΒΛΝ ΙΒ. : Στήν Τρίτη Εικόνα τής Πρώτης Πράξης.

Μετάφραση : ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΛΟΥΦΑΚΟΣ
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Η Τ Ε Χ Ν Η  Ε Ι Ν Α Ι  Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α *11
Τού ΣΙΝΤΝΕ-Τ· ΦΙΝ’ΚΕΛΣΤΑΊ'Ν

Για νά καταλαβαίνουμε την Τέχνη, πρέ
πει νά ξέρουαε όχι μόνο τα ξεχωριστά έρ
γα  τέχνης άλλα και την πολιτιστική ζωή 
της όποιας άποτελοΰν μέρος. Τα έργα 
τέχνης γεννιοΟνται αέσα από τή φαντα
σία, τή σκέψη και το μόχθο του καλλιτέ
χνη. ‘Η πολιτιστική ζωή, όμως, δημιουρ- 
γείται άπό τήν κοινωνία. ’Ανεξάρτητα άπό 
τό άν ό καλλιτέχνης δείχνει λειψή ή πλή
ρη κατοσ/όηση. τής έποχής του, άνεξάρτη- 
τα άπ’ τό άν παραδέχεται τις πολιτιστι
κές άξιες πού έπικρατοΰν ή άν έχει Επί
γνωση των αντιφάσεων πού Ενυπάρχουν 
μέσα στον δοσμένο πολιτισμό, τό έργο 
του διαμορφώνεται άπό τήν πολιτιστική 
ξωή.

Μπορούμε νά δούμε τήν τέχνη άπλά σαν 
ένα μέσο άπόλαυσης. Πάρα πολλές πρα
γματείες γιά  τήν τέχνη έχουν γραφτεί ξε
κινώντας άπό τήν απόλαυση πού μπορούν 
νά μας δόσουν τά^έργα τέχνης. Οί τέτοιες 
συζητήσεις άγνοουν τις πολύπλοκες σχέ
σεις πού ύπάρχουν άνάμεσα στον καλ
λιτέχνη καί τό κοινό του καί τό ρό
λο πού παίζει ή κοινωνία μέ τό νά 
προσφέρει τις βασικές προϋποθέσεις Επι
κοινωνίας. Γιά νά βρουν μιάν έξήγηση τής 
τέχνης ξαναπέφτουν στήν ιδέα τού άφη- 
ρημένου ωραίου, πού κατά τή γνώμη τους 
είναι μιά καθαρά αισθητική συγκίνηση, σέ 
αντιδιαστολή προς τις συγκινήσεις και τις 
προσλήψεις των αισθήσεων πού δίνει ή κα
θημερινή ζωή.

Συχνά οί πραγματείες τού είδους αυ
τού έχουν κάποιαν άξια, πού συνίσταται 
στο δτι έπεκτείνουν τήν ευαισθησία του ά- 
ναγνώοτη ώς τις ιδιότητες πού άπευθύ- 
νονται στις αισθήσεις του καί πού είναι 
ή άνοιχτή πόρτα γ ιά  τήν έκτίμηση τής τέ
χνης. Αλλά ή προσέγγιση πού κάνουν, 
καθώς στηρίζεται πάνω στην ιδέα του ά- 
φηρημένου ωραίου ή τής αισθητικής συγ
κίνησης, δέν καταφέρνει νά έξηγησει τό 
γιατί οί μέθοδες τής καλλιτεχνικής δημι
ουργίας άλλά^ουν τόσο ριζικά άπό τή μιά 
έποχή στήν άλλη κι άκόμα γιατί διαφέρουν 
μέσα στην ίδια τή δοσμένη έποχή. Ασφα
λώς άν ή τέχνη είναι ή δημιουργία του ά- 
φηρημένου ωραίου, ξέχωρα άπ* τό ζωντα
νό κόσμο, τότε οί άρχές της θά μπορούσαν 
νά έχουν τυποποιηθεί μέ τό πέρασμα των 
αιώνων. Κι δμως κάθε άπόπειρα νά άνα- 
δημιουργήσουμε ένα τυπικό έργο τέχνης 
του παρελθόντος είναι καταδικασμένη σέ 
άπυτυχία. Τό δημιούργημα είναι άναπό-

(1>_ Σημ. Συντ.: Ή  μελέτη αυτή αποτελεί 
τό πρώτο κεφάλαιο τοι» βιβλίου τού Φίνκελστάϊν 
«Τέχνη καί Κοινωλία».

τρεπτα νεκρό. Είναι συνηθισμένη περίπτω
ση έξ άλλου, ένα άπλό έργο τής λαϊκής 
τέχνης — μιά ιστορία, ένα σκίτσο ή μιά 
χορευτική μελωδία — νά περιέχει περισ
σότερα στοιχεία τέχνης άπ* δσα περιέχει 
τά τελειωμένο έργο του συντηρητικού, πού 
τυχαίνει νά βασίζεται πάνω στήν πιο εν
τατική μελέτη των μεθόδων πού χρησιμο
ποιούσαν οί μεγάλοι δάσκαλοι. Ή αιτία 
δέν βρίσκεται στο δτι έχει άλλάξει ή άν- 
τίληψή μας γ ιά  τό τί είναι ώραϊο. "Ενα 
έργο του παρελθόντος μπορεί θαυμάσια 
νά έξακολουθεΐ νά μας δίνει έντονη από
λαυση. Ή αιτία βρίσκεται στο δτι ή τέχνη 
δέν είναι πράγμα άλλά πράξη. Δέν είναι 
άντικείμενο άλλά έπικοινώνία. ΚΓ έπειδή 
είναι Επικό· νωνία, δέν προϋποθέτει αόνο έ- 
vocv καλλιτέχνη, τό δημιουργό, άλλά καί 
ένα κοινό κι άκόμη μια «γλώσσα» οικεία 
καί στούς δυό.

Αυτή ή «γλώσσοο> είναι δημιούργημα 
τής κοινωνίας παρά του άτόμου. Τό άτο
μο στήν καλύτερη περίπτωση μπορεί νά 
κάνει μερικές, σπουδαίες έστω άλλά πάν
τως μικρές, προσθήκες στή «γλώσσα» αυ
τή. ’Αφού λοιπόν ή «γλώσσα» είναι δημι
ούργημα τήςκοινωνίας, άλλάζει δτοιν άλ- 
λάζει καί ή κοινωνία. Κάθε προσπάθεια 
πού έτεινε νά σταματήσει τήν άλλαγή τής 
γλώσσας, είτε στήν περιοχή των λέξεων — 
πού αυτό μόνο ονομάζουμε συνήθως γλώσ
σ α — είτε στήν περιοχή του ήχου, του ρυ
θμού, τής γραμμής, τού χρώματος, καί τού 
σχήματος, —πού άποτελοΰν τή γλώσσα 
τής μουσικής καί των γραφικών τεχνών — 
άπότυχε άναπότρεπτα. ’ Ετσι, ή σύγχρονη 
επικοινωνία έχει μιάν ιδιότητα πού δέν 
βρίσκεται σέ καμιάν άπ* τις Επικοινωνίες 
τού παρελθόντος. Καί ή δύναμη ένός έρ
γου τέχνης μετριέται περισσότερο μέ τήν 
αποτελεσματικότητα τής έπικοινωνίας του 
παρά μέ τό πρότυπο πού άκολουθάει.

Οί «γλώσσες» τής Επικοινωνίας πού ά
ποτελοΰν ένα τόσο άναπόσπαστο παρά
γοντα τής τέχνης, δέν φανερώθηκαν μέ 
σκοπό νά προμηθέψουν στούς καλλιτέχνες 
τό υλικό τους. Πρόκυψαν μέσα άπ* τήν 
άνθρώπινη Εργασία καί μέσα άπ’ τήν κυ
ριαρχία πού ό άνθρωπος, χάρη στήν Ερ
γασία του, κέρδισε πάνω στή φύση. ’Ανα
πτύσσονταν καθώς ή άναπτυσσομένη. ορ
γάνωση τών άνθρώπων, πού τήν όνομά- 
ζουμε κοινωνία, προμήθευε καινούριο ύλι- 
κό σ* αυτές καί τούς πρόβαλλε καινού
ριες άπαιτήσεις. ’Ακριβώς, δπως ή κοινω
νία έγινε μιά όργάνωση πού περιέκλεινε 
τις συγκινησιακές σχέσεις τών άνθρώπων 
— οί όποιοι γεννιώνταν άπ* τήν παραγω
γή πού γινόταν δλο καί πιο κοινωνική —
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έτσι και ol «γλώσσες» αυτές προσέλαβαν 
ένα περιεχόμενο συγκινησιακών, κοινωνι
κών, ανθρώπινων σχέσεων.

Μέ τό πέρασμα τών αιώνων αυτές οί 
γλώσσες περνουσοιν άπό τή μια γένια 
στην άλλη και έφτασαν νά ενσαρκώνουν 
τήν ιστορία καί τις έμπειρίες του παρελ
θόντος καθώς καί τίς μεταβαλλόμενες ό
ψεις του, κάθε φορά, παρόντος κ* έγιναν 
πλούσια υλικά, Ικοα/ά γ ιά  τούς πιο λε
πτούς καί περίτεχνους χειρισμούς. Καθώς 
μαθαίνουμε όλο καί περισσότερα πράγμα
τα γ ιά  τόν έαυτό μας, γιά  τούς συναν
θρώπους μας καί γιά  τόν κόσμο, αυτές οί 
γνώσεις έρχονται καί ένσωματώνονται μέ
σα στις «γλώσσες» μας.

Ό  έστέτ άντιλαμδάνεται τόν καλλιτέ
χνη σάν κάποιον πού παίρνει τή νεκρή υλη 
καί της Εμφυσά ζωή. Αυτό όμως είναι μί
ση άλήθεια. Ό  συνδυασμός τής άνθρώπι- 
νης συγκίνησης μέ τή νεκρή υλη είναι ά- 
ληθινά ένα άπό τά χαρακτηριστικά της τέ
χνης. ’Αλλά τό θοιυμα αύτό δέν τό κάνει 
μονάχος του ό καλλιτέχνης. Τό κάνει γιά  
λογαριασμό του ή γλώσσα, πού έχει δη- 
μιουργηθεΐ άπό τήν κοινωνία. Αύτή άπο- 
τελεΐ τήν άναγκαστική άφετηρία του καλ
λιτέχνη^

Εκείνο πού ξυπνάει τήν αισθητική συγ
κίνηση — γιά  τήν όποια μιλάν οί φιλόσο
φοι της τέχνης — είναι αύτή ή παρουσία 
μέσα στή γλώσσα τής συγκίνησης, ή όποια 
ούσιαστικά όφείλεται στο γεγονός ότι ή 
γλώσσα είναι κορεσμένη μέ άνθρώπινες 
σχέσεις, καί άνθρώπινες εννοιες γ ιά  τή 
φύση. Τό αίσθημα του ώραίου σ’ ένα έργο 
τέχνης όψείλεται στο γεγονός ότι ή τέ
χνη, δέν είναι μόνο μιά συγκίνηση τού καλ
λιτέχνη^ άλλά μιά συγκίνησή του γ ιά  τόν 
κόσμο, ή όποια έκφράζεται σέ μιά γλώσ
σα πού ένσαρκώνει τή συλλογική μας γνώ
ση γ ιά  τόν κόσμο. Ό  καλλιτέχνης έ
ρευνα τήν προίγματικότητα. Ή  αισθητική 
συγκίνηση είναι ό έρεθισμός, ή δόνηση, ά 
πό τήν άνακάλυψη. Ή τέχνη διδάσκει και 
ή διδασκαλία της, Εφ* όσον φωτίζει τήν 
πραγματικότητα, γίνεται μέρος τής και
νούριας συλλογικής γνώσης μας. Ε π ε ι
δή οί γλώσσες πού χρησιμοποιούνται άπό 
τήν τέχνη έχουν ένα τόσο πλούσιο άνθρώ- 
πινο περιεχόμενο, μερικοί άνθρωποι έχουν 
τή δυνατότητα νά πάνε πιο πέρα καί νά 
κανουν τήν τέχνη, ώς ένα βαθμό, υποκα
τάστατο τού πραγματικού κόσμου καί 
τών πραγματικών άνθρώπινων σχέσεων. 
Κι άκόμα είναι δυνατό νά βρίσκουμε ικα
νοποίηση σ’ ένα περασμένο κόσμο τέχνης, 
σάν μιά φυγή άπό τό παρόν. Γούτο όμως 
είναι μάλλον ξαστόχημα παρά, όπως θά 
’λεγοιν μερικοί, ένα μονοπάτι γ ιά  τήν Εξή- 
γηση τού θεμελιακού χαρακτήρα τής τέ
χνης.

’Αφού ή τέχνη είναι επικοινωνία, τότε 
ποια μπορούμε νά πούμε πώς είναι ή δια
φορά άνάμεσα στήν τέχνη καί τή̂  συνηθι
σμένη έπικοινωνία, αυτήν άς πούμε πού

τήν άποτελοΰν τά τυχαία λόγια τής κα
θημερινής όμιλίας; Δέν υπάρχει κανενός 
είδους άδιαπέραστος φραγμός άνάμεσα 
στις δυό. Μέ τήν πιό γενική έννοια, θά 
μπορούσαμε νά πούμε ότι όπως κάθε τέ
χνη είναι έπικοινωνία, έτσι καί κάθε έπι- 
κοινωνία είναι τέχνη. Νομίζουμε πώς ή 
μουσική καί ή ζωγραφική βρίσκονται πλη- 
αιέστερα στήν τέχνη άπό τό λόγο. Στήν 
πραγματικότητα όμως ό άνθρωπος έπικοι- 
νωνούσε μέ τόν ήχο προτού νά έχει άπο- 
κτήσει τήν όμιλούμενη λέξη καί μέ τήν 
εικόνα προτού νά έχει τή γραφτή λέξη. 
Υπάρχει όμως μιά διαφορά στο είδος 
καί τό βαθμό τής έπικοινωνίας καί πολύ 
περισσότερο γιατί έπί άρκετούς αιώνες ό 
καλλιτέχνης έχει γίνει άναγνωρισμένος ει
δικός. Γ ιά νά κατανοήσουμε τίς διαφορές 
πού δημιουργήθηκαν άνάμεσα στή μιά ε
πικοινωνία καί τήν άλλη, έτσι ώστε νά 
κατανοήσουμε τή θέση τής τέχνης μέσα 
οτόν κόσμο, πρέπει στήν έννοια τής γλώσ
σας νά προσθέσουμε τήν έννοια τής μορ-
ψης-

Μορφή κατά ένα στοιχειώδη τρόπο υ
πάρχει καί στόν τυχαίο καθημερινό λόγο. 
"Αν άναλύσουμε τό λόγο μας θά δούμε 
ότι δέν βάζουμε άπλά καί τυχαία λέξειςΓ 
τή μιά πλαϊ στήν άλλη, πού μάς χρησι
μεύουν σάν σύμβολα διαφόρων πραγμά
των, άλλά Επαναλαμβάνουμε όρισμένες 
γνώριμες φράσεις, εικόνες, άκόμα και 
ρυθμικά σχήματα. Αύτές οί ομάδες λέξε-; 
ων καί ήχων πού μάλλον μάς τίς παραδί
νουν παρα τίς Επινοούμε έμεϊς, είναι ά- 
πλές μορφές καί μεΐς τίς χρησιμοποιού
με, γιατί μέσα στο σχήμα τους περιέχον- 
ται αισθήματα, σκέψεις καί ιδέες, πού δέν 
βρίσκονται μέσα στις ίδιες τίς ξεχωριστές 
λέξεις, παρμένες μιά μιά. Αύτή είναι ίγ 
καλλιτεχνική μορφή στο άπλούστερο Επί
πεδό της. Μιά μελωδία είναι μιά τέτοια, 
μορφή. Είναι δηλ. ένα σύνολο πού Ενσαρ
κώνει ένα αίσθημα τό όποιο δέν βρίσκε
ται μέσα ατούς ξεχωριστούς φθόγγους πο»' 
άπαρτίζουν τή μελωδία. Τό ίδιο είναι κ 
μιά γραμμή — ή μιά διάταξη γραμμών 
πού υποδηλώνει κάτι άπό τή φύση, ή 
ζωή.

’Αλλά προκειμένου νά όρίσουμε οώ 
τά άπλά σχήματα τής γλώσσας, είναι κα 
λύτερο νά μή χρησιμοποιήσουμε τή λε 
ξη «τέχνη», γιατί οί πολύπλοκες συνθήκε 
τής συχρονης κοινωνίας έχουν δόσει είδ 
κό νόημα στή δημιουργία έργων τέχνης 
Έ χει όμως σημασία τό νά δούμε τήν ί 

διότητα τής τέχνης σ* αύτά τά σχήματ 
γιοττί χωρίς τήν τέχνη σ’ αύτή τήν άπλοε 
στατη μορφή, δέν θά υπήρχε καθόλου τέ 
χνη. Σέ συνάφεια μ* αυτό, έχει σημασί 
τό νά θυμόμαστε πώς ή σύλληψη πολλών 
έργων, πού σήμερα είναι παραδεκτό ΰτ 
άνήκουν στις κολές τέχνες, δέν έγινε κα^ 
θόλου σύμφωνα μέ τά νεώτερα δεδομέ 
γ ιά  τό τί είναι ό καλλιτέχνης καί πώς Εργ' 
ζεται. Παράδειγμα αυτού είναι ή ζωγ
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<ρική των σπηλαίων, ή ίν&ιο3η/ικη κεραμει- 
κή, τά ινδιάνικα κιλίμια, τα κινέζικα 
μπρούτζινα άγγεΐα  κλπ. Στην πραγματι
κότητα, μια Ιστορία πού μας διηγείται κά
ποιος κατά τη διάρκεια μιας συνηθισμέ
νης συζήτησης, μπορεί, άν βρεθεί κανείς 
να την καταγράψει, νά τής άναγνωρίσουν 
δτι έχει την ιδιότητα ένός έργου τέχνης. 
Παρόμοια ιδιότητα μπορεί νά έχει κ’ ένα 
παιδικό σχέδιο πού παρουσιάζει άποτυπω- 
μένη, στο χαρτί ριάν άληθινή θύμηση ή 
αίσθηση. Δυστυχώς, ένώ ή σύγχρονη κοι
νωνία μάς έπιτρέπει νά άναπτύσσουμε τόν 
τρόπο πού χειριζόμαστε τις λέξεις μέ ευ
αισθησία καί λεπτότητα, προκειμένου γιά 
τη γραμμή ή γ ιά  τόν ήχο, άφήνει τις δυ
νατότητες αυτές νά σδήνουν σιγά σιγά.

Μπορούμε νά ορίσουμε τη μορφή λέ
γοντας πώς είναι ένα σχήμα τής γλώσ
σας τό όποιο ένσαρκώνει μιαν αίσθηση ή 
(ΐιά συγκίνηση πού δέν βρίσκεται στα στοι
χεία τής γλωσσάς παρμένα ένα ένα ξε
χωριστά. Καθώς ή κοινωνία αναπτυσσό
ταν /μαζί μέ την έπεκτεινουένη κατάχτη
ση τής φύσης καί τά μεταβαλλόμενα μέ
σα παραγωγής άγαθών, πρόκυψαν καί μέ- 
θοδες πού έδιναν στήν έπικοινωνία μιάν 
έκταση, στο χώρο καί ατό χρόνο. Τέτοιες 
μέθοδες ήταν τό σμίλεμα τής πέτρας καί 
ή κατεργασία των μετάλλων, ή χρησιμο
ποίηση των χρωμάτων καί ή έπινόηση τής 
γραφής. Χάρη στά μέσα αυτά ή έπικοινω- 
νία μπορούσε νά διατηρηθεί πολύν καιρό 
μετά τη στιγμή τής σύλληψής της, ή καί 
μπορούσε ακόμα νά άναπαραχθεΐ καί νά 
έπαναληφθεΐ σέ τόπους πού απείχαν πολύ 
μεταξύ τους. Ή  ανάπτυξη αυτή έπηρέασε 
παρόμοια καί τό είδος των ιδεών καί συγ
κινήσεων πού έμπαιναν μέσα σ’ αυτές τις 
διαρκείς καί μέ μεγάλη ακτίνα δράσης, 
μορφές. Μέσα άπ* αυτές τις ενέργειες πού 
γίνονται σ* ένα τόσο σημαντικό τμήμα των 
θεσμών τής κοινωνίας καί πού μέ τή σει
ρά της, ή κοινωνία κοίθώς γίνεται δλο καί 
πιο πολύπλοκη, τούς προσδίνει μιά τόσο 
μεγάλη πολυπλοκότητα, προκύψανε μορ
φές πολύ πιο περίτεχνου είδους α π ’ δσο 
είναι τά απλά σχήματα τής γλώσσας. Τέ
τοιες μορφές είναι ή ρητορική, τό ιστορι
κό χρονικό, ή θρησκευτική προσευχή, ό 
ναός, καί ό δημόσιος γιορτασμός. Αυτά 
περιλάδαιναν έκείνο τό είδος του δεξιο- 
τεχνικου χειρισμού τής γλώσσας, πού έ- 
μεΐς σήμερα τό συνδέουμε μέ τήν τέχνη. 
Πάντως κι αυτά δέν ήταν μορφές τέχνης, 
έτσι δπως μας αρέσει έμάς νά θεωρούμε 
τις μορφές τέχνης σήμερα. ‘Ωστόσο, δ,τι

μάς έχει άπομείνει άπό κείνες τις μορφές, 
κατατάσσεται σήμερα άνάμεσα στά μεγα
λύτερα έπιτεύγματα τής τέχνης. Παραδεί
γματα: Ή  Βίβλος, ή αρχιτεκτονική καί ή 
γλυπτική τής άρχαίας Αίγύπτου καί τό 
έλληνικό δράμα.

‘Ό ταν τά μέσα παραγωγής έγιναν πιο 
πολύπλοκα καί πιο ποικίλα, άναφάνηκε 
ό τεχνίτης κι αργότερα έμψοα/ίστηκοιν οι 
διάφοροι καταμερισμοί άνάμεσα στούς ί
διους τούς τεχνίτες. ’Από τόν τεχνίτη βγή
κε ή σύγχρονη άντίληψη γιά  τόν καλλιτέ
χνη. Α λλά άκόμα καί μετά τήν έμφάνιση 
του καλλιτέχνη, πού άναγνωριζεται σάν 
τέτοιος μέσα στήν κοινωνία, ό όρισμός τής 
τέχνης δέν μπορεί νά γίνει σάν ένας νό
μος πού νά ισχύει γιά  τό παρελθόν, τό πα
ρόν καί τό μέλλον. Ό  όρισμός πρέπει 
μάλλον νά είναι μιά περιγραφή τών δια
φόρων θέσεων πού ό καλλιτέχνης κατείχε 
κατά διαφορετικά χρονικά διαστήματα μέ
σα στήν κοινωνία, άνεξάρτητα άπό τό άν 
άναγνωριζόταν σάν καλλιτέχνης ή όχι και 
άνεξάρτητα άπό τό ρόλο πού έπαιζε, κα
θώς ή κοινωνία διαχωριζόταν σέ γαιοκτή
μονα καί δούλο, σέ φεουδάρχη άφέντη καί 
σέ δουλοπάροικο, σέ ιδιοκτήτη, τών μέσων 
παραγωγής καί σέ έργάτη.

Ά ρα , ή τέχνη συνίσταται σέ γλώσσα έ- 
πικοινωνίας καί σέ μορφές μέσο τών ο
ποίων αύτή ή έπικοινωνία άποχτάει μιά 
πολυπλοκότητα νοήματος, μιά διάρκεια 
ύπαρξης, καί μιάν έκταση στο χώρο, έτσι 
πού μπορεί νά άπευθύνεται σ’ δλα τά μέ
λη μιας κοινωνίας. ‘Η δημιουργία έργων 
τέχνης ύπήρξε πάντοτε ένα άπό τά λει
τουργήματα τής κοινωνίας καί κάποτε 
συνοεόταν μέ τούς κυβερνητικούς, νομι
κούς καί θρησκευτικούς θεσμούς της, ε
νώνοντας τό λαό. Κάποτε πάλι συνδεόταν 
μέ τούς καινούριους θεσμούς πού έμφανί- 
ζοντοιν γ ιά  νά άντικαταστήσουν τούς ξεπε
ρασμένους. ‘Η μελέτη τής τέχνης είναι με
λέτη αύτών τών γλωσσών καί μορφών. 
Μέσα άπό τή μελέτη αύτών τών στοιχείων 
θά μπορέσουμε νά δούμε πώς, άκόμα κι 
δταν ό καλλιτέχνης θεωρεί τόν έαυτό του 
σάν ένα άτομο, άποκομμένο άπ’ τήν κοι
νωνία, τό έργο του άποτελεΐ μέρος τής 
πολύπλοκης ζωής της. ’Αποτελεί ένα μέ
ρος του πολιτισμού της, ό όποιος είναι 
χρονικό τών άνθρωπίνων ογέσεών της, τής 
συνειδητοποίησης, άπό μέρους της τών 
καινούριων προβλημάτων πού τής δίνον
ται νά λύσει καί τής σκέψης της ή οποία 
έχει άλλάξει μέσα άπ* τήν πάλη γ ιά  νά 
λυθούν αύτά τά προβλήματα.

Μετάφραση: ΚΏΣΤΑΣ ΠΕΤΡΟΥ
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Τ Ρ Ι Α  Π Ο Ι Η Μ Α Τ Α
Τοΰ ΤΖΩΝ ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΗ

ΡΪΤ ΙΔ Ε Σ

«Ελπίζω νά μήν προφτάσω 
τή μέρα πού θα βγω στή σύνταξη»
Τό είπε χωρίς καμία —τήν παραμικρή- 
δραματικότητα. Πόσο τό είχε ζήσει.
Γι αυτήν από καιρό, δπως είπε, 
ήταν πιά μια κατάσταση* 
τό πενιχρό τής σύνταξης, ή μοναξιά, 
νά μήν έχει μι’ απασχόληση, 
τά γηρατειά, Ινας άβέβαιος θάνατος...

—ναί, είπε αυτή τή φράση: 
.«άβέβαιος θάνατος».—
«Κόβετε, σάς παρακαλώ;...»

Καί συνεχίσαμε τό καρέ μας 
μόνο πού τώρα
τό βελούδινο τραπεζομάντηλο, 
πού έμοιαζε πάντα καινούργιο, 
άδιόρατες ρυτίδες περιτρέχουν.

ΑΝΕΡΓΙΑ

Τή στιγμή πού βάζεις τό κλειδί 
στην κλειδαρότρυπα
γυρίζοντας τή νύχτα μόνος στό σπίτι σου
για τό βραδυνό ύπνο
6λα τής μέρας τά ψέματα
καί τά προσχήματα διαλύονται.
Ή  νύχτα μέ τό σχήμα κρεββατιοΰ 
σεντονιών πού είναι εδπλαστα 
στά πιό απίθανα γεωμετρικά σχήματα 
τής ψυχολογίας ένεδρεύει 
καί τό πολύ κακό

πού αν καί γνωρίζεις τό άνισο τοΰ αγώνα 
τό ύπουλο
άνοίγεις τήν πόρτα σου κάθε φορά 
σάν νάναι μιά άλλη βραδιά, 
γυμνός από κάθε χειρονομία, όπόσχεση 
κι’ από κάθε ψευδαίσθηση γυμνός 
από κάθε τί πού λέμε ανθρώπινο.

Καί τό ζήτημα νά μήν είναι 
άν θ’ άντέξεις ή κι ώς πότε 
άλλά νά πρέπει ν’ άντέξεις.

ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΛΠΙΔΑ

'Όλα τά έδιοσε
έτσι πού τή χαρά νά νοιώσει
δλη δική του τή χαρά τους
ώς καί τής Τέχνης του
τό μυστικό κι αυτό
τούς τδδωσε -—στής φαντασίας του
τή μέθη
γυμνώθηκε ώς κι απ’ αυτό 
τό μόνο σ’ βλον τόν κόσμο 
τό μοναδικό.

Μά εκείνοι τις ψευτιές 
προτίμησαν τών άλλων 
πού μήν έχοντας καν μυστικό

βγήκαν στούς δρόμους 
νά φωνάζουν
διαλαλώντας τά χρωματιστά
γυαλιά τους
γιά πολύτιμους λίθους.

Μόνος πικραμένος τώρα 
μέ μόνη ελπίδα* μέρες καλύτερες 
όχι γ ι’ αυτόν
γιά κείνους πού τόσο άγάπησε 
μέρες καλύτερες γιά τήν άλήθεια 
πού μέ τέτοιο πάθος πίστεψε.
(Κι άν δλα τάδωσε γιά κείνους 

τούδωσαν κείνοι τούτη τήν έλπίδα).

ΘΕΡΟΣ 51
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Τ Α  Π Α Ρ Α Σ Ι Τ Α
(ΣΑΝ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΔΙΗΓΙΙΜ A)

Τού ΑΙΜΙΛΙΟΤ ΒΕΑΚΗ
Χαρισμένο στους νέους συναδέλ
φους μου καί στους μαθητές μου.

—Δέ θά μοΰ δώσετε καί μένα κανένα ρόλο τής προκοπής;
— "Ολοι οί ρόλοι έχουνε προκοπή για κείνον πού μπορεί καί θέλει να προκόψει.
— Μά αύτοί πού μοΰχετε δώσει έμένα, ένα χρόνο τώρα πού είμαι στο θίασό σας, 

δεν ςεπέρασαν ποτές τις τρεις σελίδες.
— Τρεις σελίδες φτάνουν καί περισσεύουν για νά φανεί τό ταλέντο.
—·Μοΰ άρνιέστε καί τό ταλέντο μου τώρα; Γιατί, Κύριε; Καλά έπί τέλους στήν 

Αθήνα. Έκεΐ όλοένα πρέπει νά λάμψουνε οί φίρμες. Τό άπαιτεΐ βλέπεις δ γκισές. 
Μά έδώ στήν τουρνέ; Στήν έπαρχία; Τ ί διάβολο; Καί νέος είμαι, καί κομψός είμαι, 
καί τά μέσα Ιχω νά ντύνομαι καλύτερ’ από κάθε άλλον. Πότε θά μπορέσω νά δείξω 
καί γώ πώς μπορώ νά σταθώ σάν ζέν - πρεμιέ, στήν καθαρή ειδικότητά μου; Δεν 
έχω προσόντα γ ι’ αυτούς τούς ρόλους; Έ πί τέλους Ιχω ή δεν έχω ταλέντο; Δεν έχω 
φωνή, παράστημα, άρθρωση; Δέν Ιχω μάσκα γεμάτη έκφραση; Ολ’ αυτά βέν είναι 
τό ταλέντο;

- I° X C .
— Οχι; Καί τ είναι λοιπόν;
—Ή  κλίση.
—Ή  κλίση; Δέν έχω κλίση άφοΰ σάς παρακαλώ μέ τόση λαχτάρα νά μοΰ δώ- 

σετ’ ένα ρόλο ζέν - πρεμιέ;
—Ή  κλίση γιά τήν τέχνη, δχι γιά ένα είδος ρόλου. Ν’ άγαπάμε τήν τέχνη γιά 

νά τήν υπηρετήσουμε, δχι γιά νά μάς ύπηρετήσει αυτή. Νά γίνουμε δργανό της, ένα 
μικρό άσήμαντο δργανό της μέσα στή μεγάλη της ορχήστρα, καί δίνοντας δλο μας 
τό είναι νά συντελέσουμε καί μεϊς στή συνολική επιτυχία άοιαφορώντας άν Οά προ
σέξει κανείς σέ μάς, άν θά μάς ξεχωρίσει κανείς, κΓ ευτυχισμένοι μόνο άν δ μαέστρος, 
καί μόνο αυτός, άναγνωρίσει πώς συντελέσαμε στήν έπιτυχία. Ταλέντο, παιδί μου, 
είναι ή ακαταμάχητη ανάγκη ή έσωτερική, ό πόθος ό άκοίμητος, ή λαχτάρα νά δου
λέψεις στό σύνολο, μιά φωνούλα καί σύ μέσα στή μεγάλη χορωδία, γιά νά ολοκλη
ρωθεί ή ιερή λειτουργία. ’Ό χ ι νά βγεις στον άμβοινα καί νά φιγουράρεις έσυ γιά τόν 
εαυτό σου. Κλίση γιά τήν Τέχνη είναι τό όλοκληρωτικό σ/.λάβωμα τής φαντασίας 
μας, τών στοχασμών μας, τοΰ έγώ μας γιά τή δημιουργία τού έργου τής Τέχνης μας. 
Νά, αυτό είναι το ταλέντο.

—Μά κύριε, τάχω δλ’ αυτά. Τά νοιώθω. Σάς όρκίζομαι.
— Δέν έφρόντισες, ώστόσο, ποτέ νά μοΰ τό δείξεις.
— Πώς; ΙΙότε; Μοΰ έμπιστευτήκατε ποτέ ενα ζέν-πρεμιέ;.
— Επικυρώνεις πάλι αυτό πού λέω δείχνοντάς μου καθαρά πώς δέν νοιώθεις τί

ποτα. Δέν υπάρχουν μικροί καί μεγάλοι ρόλοι. Ό  ήθοποιός κάνει μεγάλο τό μικρό
τερο ρόλο, φτάνει νά παίζει συνειδητά γιά τήν τέχνη καί μόνο γιά κείνους πού κα
ταλαβαίνουν .Στον υπηρέτη πού έπαιξες χτές, στον «Άρχισιοηρουργό», ήσουνα οίκτρός.

— ’Ώ! χώ! χώ!
—Μ ή σαρκάζεις, άνόητε!
—Ειμουν οίκτρός σ’ ένα ρόλο χωρίς λόγια;
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κάθε κίνηση. Προσεκτικό στήν έκφώνηση τών δνομάτων πού άναγγέλλει, γεμάτο 
σεβασμό καί εύγένεια. Μέ τή λιβρέα του, μέ την άσπρη του περούκα, μέ τις στενές 
καί μακρυές μπάφες. "Αν πραγματικά άγαποΰσες τήν τέχνη σου, θά φρόντιζες γ ι’ 
αυτό τό ρόλο δπως θά φρόντιζες άν έπαιζες τό βούκα ντέ Μπλινύ ή τόν Όκτάβιο ντύ 
Μπολιέ. θά  γνώριζες καλά δλο τό έργο, τήν έποχή του, τή θέση του. Θά φρόντι
ζες νά μάθεις γιά τή Γαλλία τής έποχής έκείνης, θά  ήξερες τί θέση είχαν τά Αριστο
κρατικά παλάτια οί θαλαμηπόλοι τής έποχής καί δίνοντας δσο μπορούσες άρτιώτερα 
τόν τύπο, θά συντελούσες μέ τήν έμφάνισή σου στό πύκνωμα τής ατμόσφαιρας καί 
θάσουν υστέρα περήφανος γιά τή μικρή σου συμβολή στή συνολική έπιτυχία. Τδκα- 
μες αυτό; ’Ό χι. Τί έκαμες; Μόλις ή τρελλο-Λόλα σού είπε πώς είσαι πιό ωραίος μέ ; 
τά κατσαρά μαλλάκια σου, πέταξες τήν περούκα, καί μόλις σού είπε πώς οί μπάφε 
σέ άσκημίζουν, τις ξεκόλλησες καί μοΰ βγήκες στή σκηνή μ’ ενα ύφος, πού έλεγε στόν | 
κόσμο: «Μά είμ’ έγώ τώρα γιά νά παίζω τέτοιους ρόλους; Είμαι φυσικό άρχοντό- . 
πουλο. Πώς μπορώ νά παίξω ένα λακέ!» Ψέματα λέω;

Μά γιά τδνομα τού θεού. Γιατί δέ θέλετε νά κάνετε μιά δοκιμή; Λώστε μου j 
κάτι πού νά μπορώ νά φανώ. Έμπιστευθήτε μου ένα ρόλο πού νά μ’ αρέσει καί μένα, I 
νά μέ συγκινεϊ νά μοΰ κινεί τό ένδιαφέρον, δοκιμάστε με κΓ άν δέν μπορέσω νά τά | 
βγάλω πέρα, διώξτε με έπί τέλους.

Παιδί ιιου, βλέπω πώς δέν καταλαβαίνεις δσα κΓ άν σού πώ. Ώ ς αύριο νά ‘ 
μιλάμε θά ξαναλέμε τά ίδια. Σού είπα τόσα καί σύ ακόμα μοΰ κοπανάς γιά ρόλους 
πού νά σέ κάνουν νά φανείς καί πού νά σ’ αρέσουν καί πού νά σού κινούν τό ένδια
φέρον. ’Ακούσε" θά κάνω αυτό πού λές" θά σού δώσω ένα ρόλο.

—Ωραία!
— "Ενα ρόλο δυνατό καί δύσκολο.
—Περίφημα!

Σ ’ ένα έργο πού θ’ άνεβάσωμε σά γυρίσουμε στήν ’Αθήνα,—θάθελα δμως νά 
τό δοκιμάσουμε πρώτα στήν τουρνέ κΓ άν έχωμε επιτυχία...

θάχωμε! θάχωμε! ΙΙοιό έργο; Ποιο ρόλο θά μοΰ δώσετε;
—Τον Άρνόλβο στό «Μιχαήλ Κράμερ» τού Χάουπτμαν.
—Δέν τό ξέρω.
—Φυσικά. “Ακούσε. Σού λέω πώς έχω μεγάλους δισταγμούς γιά σένα. Φοβοΰ-Ι 

μαι πώς στό θέατρο δέ σ’ έσπρωξε ή άγάπη τής Τέχνης μά ή άγάπη τής ζωής τού 
θεάτρου, πού γιά τόν κόσμο, άπ’ οξω, φαίνεται γλέντι παντοτινό. 'Ωστόσο δέ θέλι 
νά πιστέψω θετικά σ’ αυτή μου τή γνώμη γιά σένα. Μπορεί νά γελιέμαι. Τό εύχο-ί 
μαι νά γελιέμαι. Ξέρω από πείρα πώς πολλές φορές τό ταλέντο υπάρχει κρυμμένο 
κάτω άπό τέτοιες νεανικές άδυναμίες πού άργότερα σβήσανε καί τό ταλέντο ξεπή- 
δησε. Υπάρχουν παραδείγματα καί σού εύχομαι νάσαι ένα άπ’ αυτά. Γιά τήν ώρι 
έλα νά σού δώσω τό ρόλο τού Άρνάλβου καί τό βιβλίο. Νά διαβάσεις μέ προσοχή πρώ
τα δλο τό έργο. Μελέτησέ το, προσπάθησε νά τό νοιούσεις κΓ έλα νά σού λύσω τις] 
άπορίες πού θά σού γεννηθούν. "Γστερα άρχισε νά μελετάς τό ρόλο σου. θέλω < 
τρεις τέσσερες μέρες άπό σήμερα νά τόν ξέρεις άπ’ δξω. “Εχε ύπ’ δψει σου πώς έδι 
θά τό παίξουμε γιά δοκιμή, χωρίς πολλές πρόβες. Τέσσερες πέντε τό πολύ. Στήν Ά-ί 
θήνα θά τό δουλέψουμε μέ τήν ήσυχία μας. Δέν έχω άπαίτηση νά παρουσιάσεις έοώ 
τό ρόλο στή άρτιότητά του. Μάθε τον δμως έντελώς άπόξω, γιατί τότε μόνο ή διδα-, 
σκαλία πού θά σού κάνω στις τέσσερες-πέντε πρόβες πού θά γίνουν, θά μπορεί νά τόν] 
στερεώσει κάπως μέσα σου. "Ελα, καί σού εύχομαι νά μοΰ διαλύσεις κάθε δισταγό. 

θά  τό δήτε.

Ό  Τάκης Βαρνάβας δέν ήταν κανένα φτωχαοάκι πού βγήκε στό θέατρο γιά νά 
βρει πόρο ζωής. ΤΗταν άπό γονιούς πού ξοδέψανε γιά νά τόν σπουδάσουν. Όρφα-j 
νεύτηκε άπό πατέρα μόλις τέλειωσε τό γυμνάσιο καί γράφτηκε στό Πανεπιστήμιι 
στά Νομικά. ΤΓ μάνα του λάτρευε τό μοναχογιό της κΓ είχε άρκετά μεγάλη περιοι 
σία πού νά μπορεί ό κανακάρης της νά διαλέξει έλεύτερα δ,τι επάγγελμα τού γοι
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στάριζε. Μπορούσε αν τάρεσε νά μεταγράφει στή γιατρική, ή στή φιλολογία ή καί 
οτό έμπόριο νά ριχτεί άν ήθελε ν’ άκολουθήσει τό έπάγγελμα τοϋ πατέρα του. Λέν 
ήταν λοιπόν άλήθεια πώς μέ τό στανιό γράφτηκε στα νομικά γιατί, καί καλά, τδθελε 
ό πατέρας του, πού είχε βαρεθεί τό έμπόριο καί τά καρδιοχτύπια του καί δεν τάθελε 
γιά τό γιό του. 'Ωστόσο, ξαφνικά, ενα χρόνο ύστερ’ από τό θάνατο τοϋ πατέρα του 
ό Τάκης, είπε στή μάνα του πώς θέλει νά γίνει ήθοποιός.

*0 καθένας φαντάζεται πώς ή δόλια ή μάνα πήδηξε 'άπό τήν καρέκλα της καί 
πώς τραβώντας τά μαλλιά της ξεφώνισε: «ΤΩ δυστυχία μου! Θεατρίνος θέλεις νά 
γίνεις παιδάκι μου!!».

Τίποτ’ άπ’ 3λ’ αυτά. Λέν ήταν καμμιά αμόρφωτη γυναίκα ή κυρία Βαρνάβα. 
Τό άντίθετο. 'Ηταν κυρία μέ τά δλα της. Μέ τά γαλλικά της, μέ τό πιάνο της, μέ 
τήν ποίησή της. Πέρασε δλη της τή ζωή ξαπλωμένη στό ντιβάνι της μέ τά ρομάντζα 
στό χέρι καί μέ τήν Illustrassion. Τραγουδούσε κομπανιάροντας μόνη της δλα τά 
τραγουδάκια τής έποχής καί άπήγγελλε μέ μελιστάλαχτο στόμφο τά ποιήματα τοϋ 
ΙΙολέμη. Τό θέατρο, άλλά πρό πάντων ό κινηματογράφος, ήταν τό πάθος της. Πώς 
λοιπόν θά μπορούσε νά δείξει καταφρόνια γιά τό έπάγγελμα τοϋ ήθοποιοϋ αφού κο
λακεύονταν κι’ βλα μέ τή σκέψη πώς ό γιόκας της δέν κληρονόμησε τό ταλέντο τού 
πατέρα του στό δούναι καί λαβεΐν, παρά τή δική της τή λεπτεπίλεπτη φύση καί τήν 
«ώραίαν της κλίσιν προς τά γράμματα καί τάς τέχνας!» Ούτε πάλι τό μέλλον τού 
γιοϋ της μπορούσε νά τήν ανησυχήσει γιά ζήτημα οικονομικό. Είχε τόσα, πού δ 
χαϊδεμένος της ποτέ δέν ήταν δυνατό ν’ άντικρύσει τέτοιο πρόβλημα.

Παραξενεύτηκε μόνο λιγάκι γιατί ως τώρα δ Τάκης της δέν είχε φανερώσει 
μιά τέτοια έπιθυμία. Γρήγορα δμως έδωσε καί δω τήν έξήγηση μέ τή ρωμαντική της 
διάθεση: έτσι γίνεται πάντα μέ τά μεγάλα ταλέντα. Κρύβουνται σάν τή σπίθα στή 
στάχτη καί ξαφνικά ξεπετιοΰνται σέ τεράστιες φλόγες καί φλογίζουν τήν ύπαρξη. 
Λέ δίστασε καθόλου λοιπόν νά δώσει τή συγκατάθεσή της καί τήν ευχή της στόν 
ίδιο τόν έαυτό της νά καμαρώνει μιά μέρα σά μητέρα ένός μεγάλου καλλιτέχνη, δνει- 
ρο πού ίσως κάποτε τώπλασε καί γιά τήν ίδια, μά πού οί αυστηροί κοινωνικοί δροι 
τής ζωής της δέν τήν άφησαν νά τό κάνει πράξη.

Λέν ήταν ωστόσο έτσι ουρανοκατέβατη καί χωρίς πραγματικές άφορμές ή ξα
φνική απόφαση τού Τάκη. Λέφτερος όλότελα, ύστερ’ άπ’ τό θάνατο τοϋ πατέρα του, 
χειραφετημένος κάπως νοιρίς γιά τήν ήλικία του, καί—τό χειρότερο—μέ τις τσέπες 
βαριές άπό άφθονο χαρτζιλίκι, μπορούσε νά περνά όπως κι’ όπως ήθελε τις ώρες 
του. Συναναστράφηκε λοιπόν όλων των λογιών τούς ανθρώπους τής τάξης του. Πρώτα 
πρώτα μέ παληούς συμμαθητές του, παιδιά οικογενειακών φίλων καί συντρόφων τοϋ 
πατέρα του πού είχαν κι’ δλας άκολουθήσει τό πατρικό τους έπάγγελμα. Τούς βρήκε 
πεσμένους στό έμπόριο μέ τά μούτρα’ τούς είδε σκλάβους στή δουλειά, μονόπλευρους 
άπασχολημένους πάντα μέ τις τιμές τής αγοράς, μέ τό συναγωνισμό, μέ τή σπέκουλα. 
Ή  συντροφιά τους δέν τόν κράτησε γιά πολύ.

Συναναστράφηκε τούς συμφοιτητές του. Οί περισσότεροι τοϋ φάνηκαν σχολα
στικοί, μέ τά βιβλία τους, μέ τις μελέτες τους, μέ τις αιώνιες συζητήσεις τους δλο 
γιά ζητήματα τής έπιστήμης. Κάτι δηλαδή σά συνέχεια τής μαθητικής του ζωής 
πού τήν είχε τόσο βαρεθεί καί πού τελειώνοντας τό γυμνάσιο ήλπιζε νά γλυτώσει 
απ' αυτήν μιά γιά πάντα.

Κάποιο βράδυ, καθώς περνούσε μέ τό εισιτήριο στό χέρι τήν είσοδο κάποιου 
θεάτρου, κάποιος τον φώναξε μέ τό μικρό του δνομα. ΤΗταν ένας παλιός του συμ
μαθητής πού άπ’ τό δημοτικό ώς τις πρώτες τάξεις τού γυμνασίου είχαν κάτσει κον
τά κοντά σ’ ενα θρανίο. Τόν ξανάδε ιχέ πολλή εύγαρίστηστ]. ΤΗταν ενα εύθυμο παιδί,τα κοντά σ ένα θρανίο. Τόν ξανάδε μέ πολλή ευχαρίστηση. ΤΗταν ενα εύθυμο 
καλόκαρδο κ είχαν αγαπηθεί πολύ στά παληά έκεΐνα παιδικά χρόνια.

—Τί κάνεις; Πού βρίσκεσαι; Έ λα. Πάμε στό μπουφέ νά πάρουμε κάτι, 
πράμματα δέν έχουμε νά θυμηθούμε!

Πόσα

—Ναι. ναί, κι’ έγώ τό θέλω. Μά, δχι τώρα. Άκοΰς; Χτυπούν τό πρώτο κου-
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δοΰνι. ’Αρχίζει ή παράσταση σέ λίγο. Πρέπει νά πάω νά ντυθώ. Παίζω στη δεύ
τερη πράξη.

—Πώς: Πώς; Πώς;
— Δέν τοξερες; Είμαι ηθοποιός εδώ καί δυο χρόνια.
— "Οχι δά!
— "Αν θές,— αν δέν Ιχεις άλλου διαθέσει τη βραδυά σου περίμενέ με ϋστερ’ 

άπ’ τή^ παράσταση, θά  πιούμε μια μπύρα καί θά τά πούμε μέ την ήσυχία μας. Θέλεις;
—Άκοΰς έκεΐ.
Στη μιά ύστερ’ άπ’ τά μεσάνυχτα δ Τάκης βρέθηκε καθισμένος άνάμεσα στην 

πιό χαριτωμένη συντροφιά πού μπορούσε ποτέ νά φανταστεί. Ό  φίλος του, ένας άλ
λος νεαρός συνάδελφος τού φίλου του καί δυό μικρές θεατρινοΰλες γεμάτες δροσιά καί 
κέφι. "Ηπιαν, γέλασαν, αστειεύτηκαν, άλληλοπειράχτηκαν χωρίς παρεξήγηση μέ τις 
πλαϊνές παρέες, πού ήταν δμοιες, άπό τό θεατρικό έλαφρόκοσμο, σάν τη δική τους. 
Ό  Τάκης τάχε χαμένα. Ένας κόσμος άγνωστος ως τώρα γ ι’ αυτόν,—μά τόσο ευχά
ριστος, τόσο χαρούμενος, τόσο περίεργος καίτόσο... μαγευτικός. Αυτό ήταν. Κυριολε
κτικά μαγευτικός!

Κι’ όταν ήρθε ή ώρα νά κλείσει τό μπάρ καί τά γκαρσόνια άρχισαν νά μαζεύ
ουν τις καρέκλες, τού Τάκη τού φάνηκε πώς ή ζωή του τελειώνει. Στην οργή! Τί 
άδικία είν’ αυτή. Τώρα πού άρχίζει κανείς νά ζεϊ, τώρα πού τό κέφι κόρωσε! Μά 
δχι; Δέ μπορούν αυτοί νά μάς στείλουν γιά ύπνο. Αυτό είναι θάνατος! Αυτοκτονία. 
Κι’ δλοι συμφώνησαν μαζύ του.

—Σάς προτείνω έναν περίπατο μέ αυτοκίνητο, φώναξε δ Τάκης.
—Λαμπρά! είπε ό φίλος του.
Οί μικρούλες χοροπήδησαν χτυπώντας τά χεράκια τους μέ τά αστραφτερά μα

τωμένα νυχάκια.
— Δρόμο λοιπόν!
— Γιά πού;
— “Οπου! Βαρυμπόμπη, Φάληρο, διαλέξετε...
—Φάληρο! Φάληρο! φώναξαν οί μικρές.
— Εμπρός.
Ό  φίλος του κάλεσε άκόμα μιά μικρούλα πού κάθουνταν πλάι σέ κάποιαν άλλη 

παρέα. Ι'ίνηκαν τώρα τρεις καίτρεΐς. Τρία ευτυχισμένα ζευγαράκια γιομάτα κέφι, 
γιομάτα νειάτα πού σπιθοβολούσαν.

“Εν’ αμάξι τών εφτά, τούς φόρτωσε μάνι μάνι. Καί μέ γέλια καί τραγούδια 
ξεκίνησαν γιά τό Φάληρο.

Τον Τάκη τον κάθησαν πίσω άνάμεσα σέ δυό άπό τά κορίτσια. Τούτη ή δεξιά 
του ήταν αυτή πούκάλεσαντελευταία. Μόλις έτρεξαν λίγα μέτρα τό χεράκι της απλώ
θηκε στή ράχη του. Ή  καρδιά του χτυπούσε τρελλά ξεχειλισμένη άπό ξέφρενη χα
ρά. Νά! Αυτή είναι ζυ>ή κι’ αυτό είναι έπάγγελμα. Καθώς περνούσαν μπρος άπό 
τό Πανεπιστήμιο, έρριςε μιά ματιά στο σκοτεινό χτίριο. Τού φάνηκε τόσο βαρύ, τόσο 
πληχτικό τόσο θλιβερό σάν ν’ άντίκρυζε φυλακή.

“Γστερ’ άπό δυό μήνες δ Τάκης έλεγε τής μητέρας του.
—Ξέρεις μαμά; ’Αποφάσισα νά γίνω ήθοποιός.

Τρία χρόνια πέρασαν.
Τίποτα σταθερό κι’ αιώνιο δέν υπάρχει στον κόσμο. Τό ίδιο ποτάμι δέν μπορείς 

νά τό περάσεις δυό φορές. Στο μεταξύ θάχει άλλάξει. «Τά πάντα ρεΐ» έλεγε δ Η 
ράκλειτος.

Ή  κρίση ξέσπασε στά μεταπολεμικά χρόνια. Δυό τράπεζες πουχε τποθετήσει τά 
περισσότερα κεφάλαιά της ή μητέρα τού Τάκη έκανα φαλιμέντο. Μιά βιομηχανική 
μετοχική εταιρία, πού ήταν καί κεϊ άπό τούς κυριώτερους μέτοχους βουλίαξε. Ή  
Βαρνάβενα πούλησε τό τρίπατο σπτίι της, πούλησε καί τή βίλλα τής Κηφισιάς κι’ 
άγόρασε μιά μονοκατοικία στο Παγκράτι, μάζεψε δώθε κείθε τά υπολείμματα καί
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τραβήχτηκε άπδ τδν κόσμο άποφασίσμένη να ζήσει τήν ύπόλοιπη ζωή της όσο μπο
ρούσε περιορισμένα. Λυπόντανε πιότερο για τδ γιό της. Τώρα πια τής είχαν περά
σει οί ένθουσιασμοί. Τρία χρόνια στδ θέατρο δ Τάκης κι’ ακόμα δέν είχε αφήσει τή 
σπίθα τού ταλέντου του νά ξεσπάσει σέ φλόγες: ποιος τού είπε τού ευλογημένου τού- 
παιδιού νά μή διαλέξει ένα πιδ πραχτικδ Επάγγελμα, έλεγε τώρα. Μά ή αγαθότητά, 
της κι’ ή αισιοδοξία της ή ρομαντική δέν τήν άφινε ν’ απελπιστεί. Έφτανε στδ ση
μείο νά εύλογάει τδ μουφλούζιομά της: ΙΙοιδς ξέρει; Μπορεί δλες αυτές οί αναπο
διές νάταν καί γιά καλδ τού Τάκη. Στή δυστυχία φαίνουνται τά ταλέντα. Τδ έπίδο- 
μα πού τουδινε κάθε πρωτομηνιά, αύτδ ήταν ή αίτια πού έμενε κοιμισμένο τδ τα
λέντο του. Τώρα θά τδ ξυπνήσει ή ανάγκη—«όπως καί νάναι, συμπλήρωνε τή σκέψη 
της, δέ θά τδν όώ ποτέ όλότελα καραβοτσακισμένο. "Ας ξέρει πάντα πώς θάχει νά 
βρει κοντά στή μαγούλα του ένα στοργικό άποκούμπι».

Κι’ δμως" τί καλά πού θάτανε άν τοδλειπε κι’ αύτδ όσο πού ήταν ακόμα καιρός.

Ό  Τάκης έβαλε κάτω άπ’ τή μασκάλη τδ θεατρικό χειρόγραφο πού τούδωσε δ 
θιασάρχης του καί τράβηξε γιά τδ ρεστωράν τής πλατείας πού έτρωγαν οί συνά
δελφοί του. Στήν είσοδο στάθηκε κι’ άλλαξε γνώμη. Γιατί νά τδν έβλεπαν μέ τδ 
βιβλίο; Θά ρωτούσαν, θά σχολίαζαν, θά κουτσομπόλευαν. Τράβηξε στδ δρόμο τοΰ 
σταθμού μέ τις μεγάλες λεύκες. Θάτρωγε σ' ένα έξοχικδ μαγαζάκι έκεΐ κοντά στδ 
σταθμό. Χινοποριάτικη λιακάδα. Θά μελετούσε στδ ύπαιθρο. Είναι τόσο βαρετό νά 
διαβάζει κανείς κλεισμένος σέ μια στενόχωρη κάμαρη μ’ αυτή τή λιακάδα...

Βγήκε στδ δρόμο τού σταθμού' "Α, τί ώραΐος πούνε δ δρόμος σ’ αυτή τήν έπο- 
χή, μέ τις τεράστιες λεύκες, καθώς αστράφτουν τάσημένια τους φύλλα στόν ήλιο. Τί 
ώραία πού είναι ή ζωή! Νά μπορούσε κανείς νά ζεΐ πάντα έτσι γυρνώντας λέφτερος 
•κάτω άπδ το γαλάζιο ουρανό. Νά γυρνάει, νά γυρνάει πάντα ξέγνοιαστος καί νά βλέ
πει τδν κόσμο. Τί βαρετά πουν’ δλα τάλλα: «Τδ σκλάβωμα τής φαντασίας πάνω σ’ 
ότι είναι σχετικό μέ τήν τέχνη σου» λέει δ κύριος θιασάρχης. Μά τότε τί άξίζει νά 
ζεΐ κανείς στίβοντας αιώνια τδ κακόμοιοο τδ μυαλό του. Τά σπουργίτια τσιτσιρίζουν 
μέσα στις φυλλωσιές καί πηδούνε καί πετούνε λεύτερα άπδ κλαρί σέ κλαρί, άπδ λεύ
κα σέ λεύκα. Ωχ! καί νά μπορούσε νάταν κανένας σπουργίτη. ΚΓ ύστερα σοϋ λέει 
δ θιασάρχης... Μά είναι τρελλός, άλήθεια. Άκοΰς; Αύτδ λέει είναι τδ ταλέντο: 
Φυλακή! Κλεισούρα καί μελέτη! Διάβασμα αιώνιο καί σκλάβωμα τής φαντασίας 
πάνω σ’ δτι σχετικό., καί τά ρέστα. Καί τί άλλο κάνανε, λοιπόν οί φίλοι του οί έμ
ποροι ριγμένοι στά κατάστιχα; ΚΓ οί φοιτητές κλεισμένοι στις βιβλιοθήκες; Γι’ αύ
τδ λοιπόν γίνηκε ηθοποιός; ΚΓ άν είν’ Ιτσι τότε, πότε θά βρει κανείς καιρό νά χα- 
ρεΐ τις ομορφιές τής ζιοής; Μόνο άμα γεράσει; Μόνο άμα κάθε πόθος γιά τή ζωή 
σβήσει μέσα του γιά πάντα;

"Επεσε σέ μιά καρέκλα τού -έξοχικού μαγαζιού, παράγγειλε κάτι τής ώρας καί 
μιά μποτιλίτσα κρασί. "Ως πού νά τδν σερβίρουνε άνοιξε τδ βιβλίο ψάχνοντας νά δει 
πού πρωτοπαρουσιάζεται δ Άρνόλδος... ναι δ Άρνόλόος... έτσι δέν τδν είπε; Νάτος... 
«ό Αρνόλδος έρχεται. Είναι άσκημος, μέ μαύρα μάτια πού σπιθοβολοϋνε κάτω απ’ 
τά γυαλιά του — ώ διάβολε, φοράει καί γυαλιά; ζέν-πρεμιέ μέ γυαλιά! —  μαύρα 
μαλλιά καί γενάκια πού τώρα μόλις αρχίζουν νά πρωτοβγαίνουν — ζέν-πρεμιέ ά- 
ξούριστος! άλλο καί τούτο— ώχω! τί λέει έδώ; Κορμί λίγο καμπούρικο τδ χρώμα 
τού προσώπου του πρασινοκίτρινο!...»

"Αφησε τδ βιβλίο νά πέσει στά γόνατά του, κΓ άθελα τδ χέρι του χάϊδεψε απα
λά. μισοκλείνοντας τά μάτια τά καστανόχρυσα σγουρά μαλλιά του. 'Ύστερα χαμογέ
λασε, ένα χαμόγελο γεμάτο οίκτο γιά τδ θιασάρχη του, τδν Άρνόλοο, τδ Χάουπτμαν 
καί γιά ολη τή φάρα των σχολαστικών πού άποζητάνε τδ «σκλάβωμα τής φαντα
σίας»,— καί τά ρέστα, γιά τή δημιουργία τοΰ έργου, καί τ’ αποδέλοιπα.—  «Στδ 
οιάολο!» μουρμούρισε μέ σφιγμένα δόντια. «Τόση μοχθηρία μόνο καί μόνο γιατί αυ
τοί μέσα στή βλακεία τους αφήσανε τά νειάτα τους νά πάνε χαμένα;» Γέλασε πάλι 
ειρωνικά: Μά τάχα είχαν αύτοί ποτές τους νειάτα;».

"Εμεινε γιά λίγο βουτηγμένος σ’ ένα βαθύ ονειροπόλημα. Ύστερα τίναςε πίσω
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τό κεφάλι κι’ έχωσε τά δάχτυλα μέσα στή σγουρή τούφα:—«"Αχ! αυτή ή Λόλα, 
άν ήταν άνθρωπος νά νοιώθει τό συμφέρον της» —  "Εμειν’ άκόμα λίγο σ’ αυτή τή 
στάση καί κατέβασε τό χέρι χτυπώντας το στό τραπέζι σά νά συζητούσε μέ κά
ποιον :—«Ζωντόβολα όλοι σας1 Ή  Λόλα! Νά ή ζωή καί νά τό ταλέντο! "Εχασε τά 
νειάτα της ή Λόλα μέ τό σκλάβωμα τής φαντασίας... καί τά ρέστα; ’Αστράφτει σάν 
τό μπριλάντι. Μοσκοβολάει σάν τό ρόδο στόν ’Απριλιάτικο ήλιο. Στάζει άπό πάνω 
της δ χυμός τής γλύκας καί τής δροσιάς σάν τό ροδάκινο πού σε προκαλεϊ νά τό 
-δαγκάσεις. ΙΙέρασε αυτή τά παιδικά της χρόνια στή μούχλα τής βιβλιοθήκης; Διά
βασε ποτέ της τίποτα παραπάνω άπό. τό ρόλο της; Μόλις βγει ωστόσο στή σκηνή 
δλ’ ή σάλα μπερδουκλώνεται μέσα σε σύρματα ήλεκτρικά. Καί μόλις τήν κρύψει πέ
φτοντας ή αύλαία άπό τά μάτια τού ήλεκτοισμένου κοινού, χέρια, πόδια, στόματα 
ξεφρενιασμένα τήν κράζουν, τή ζητάν γιά νά τήν δοΰν άκόμα μιά φορά, κι’ άκόμα 
μιά, κι’ άκόμα μιά τ’ αχόρταγα μάτια, γιά νά μπορέσουν νά τήν κρατήσουν, νά 
τήν πάρουν μαζύ τους, κλεισμένη στή σκέψη καί στήν άνάμνησή τους, γιά δλη τους 
τή ζωή. Έ ,  λοιπόν νά ή τέχνη, νά ή έπιστήμη, νά ή ζωή! "Αν είχα γώ μιά 
τέτοια γυναίκα θά σοΰ σκάρωνα θίασο πού θ’ αναποδογύριζε τό σύμπαν».

Τόν σερβίρησαν’ έφαγε βιαστικά. Ρούφτ/ςε τή μποτίλια τού κρασιού κι’ άνοιξε 
πάλι τό βιβλίο, άποφασισμένος αύτή τή φορά νά τό διαβάσει δλο άπ’ τήν άρχή.

—Πρέπει νά δοκιμάσω ωστόσο. Πρέπει νά δοκιμάσω. Δέν πρέπει νάχουνε λό
γο νά μού λένε.

Τό σπίτι ενός ζιυγράφου. Μιά γεροντοκόρη, μιά μάνα. Μιλάνε γ ι’ αυτόν. Γιά 
τόν Άρνόλδο... "Α! γιά στάσου, γιά στάσου. Αυτός δ Άρνόλδος αρχίζει νά τού 
γίνεται συμπαθητικός. Διάβολε. Έδώ φαίνεται νά πρόκειται γιά Ινα νέο πού δέν 
τάρέσει νά φάει τά νειάτα του στή δουλειά καί γ ι’ αυτό δλοι τάχουνε μαζύ του. Ή  
κακομοίρα ή μανούλα του μόνο τόν αγαπάει. Είναι ή αδυναμία της. Μά αύτή ή 
άδερφή σίγουρα τόν ζηλεύει. Κι' ό πατέρας δ περίφημος καθηγητής Κράμερ, πού 
φιλοδοξεί νά τόν παίξει δ κύριος θ:ασάρχης, είναι φαίνεται άπό κείνους τούς αυστη
ρούς καί αιώνια μουτρωμένους γεροπατεράδες πού ένθουσιάζουν τό κοινό τών νοικο- 
κυραίων πού κόβουνται γιά τήν ηθική. Μά δ καϋμένος δ Άρνόλδος φαίνεται πώς 
κάπου έχει βρει κΓ αυτός τή Λόλα του... τόν παράδεισο τής χαράς του.

"Αχ, ή Λόλα... Άκόμα πριν εξ*] μήνες... "Ε, τότε, βαστούσε άκόμα τό έπίδομα 
τής μαμάς. Τρεις χιλιαοούλες κάθε πρώτη τού μήνα, κι’ επειδή συνήθως τρώγονταν 
άπό τό πρώτο δεκαήμερο, πότε κανένα δεκαήμερο, πότε κανένα χιλιάρικο, πότε Ινά- 
μιση καμμιά φορά καί δυο μέ τήν πρόφαση έ κ τ α κ τ ω ν  έξόδων γιά ρουχισμό καί γιά 
μακιγιάζ — άνέβαζαν αύτό τό επίδομα στις τεσσερισήμιση καί στις πέντε χιλιάδες. 
ΚΓ άλλες τρεις πού ήταν δ μισθός τού θεάτρου... ΙΙόσο τής άξίζουν τής Αόλας τά 
τρελλά γλεντάκια καί τά θωράκια πού τή νιόμιζε κάθε τόσο. Μά κι’ αύτή ήταν τό
σο καλή καί τόσο πρόθυμη μαζύ του. Τό πώς τόν άγαπούσε καί τόν ποθούσε καί τότε 
καί τώρα άκόμα δέν είχε καμμιάν αμφιβολία. Μό/ο νά... χά κορίτσια δέν μπορούν 
νά σκεφτοΰν λογικά. Δέ νοιώθουνε πώς είναι φυσικό δλα νάλλάζουν σ' αυτόν τόν 
κόσμο καί πώς πρέπει κανείς νάχει τή δύναμη νά συμμορφώνεται μέ τή νέα κατά
σταση. Ή  Λόλα χλώμιασε άμα τής εμπιστεύθηκε δ Τάκης τό ξαφνικό οικονομικό 
πέσιμο τής μητέρας του. Έλεγες πώς αύτή ένοιωσε καί πόνεσε γιά τήν καταστροφή 
περισσότερο άπό Εαρνάβηδες μαννα καί γ*ό. Κι’ αργότερα, άμα δ Τάκης βρέθηκε σέ 
άδυναμία νά τής κάνει μιά μεταξωτή κάπα πού τής ήταν απαραίτητη γιά τό νέο 
έργο, τόν κοίταξε σάν ξαφνιασμένη, σά νάχε κι’ όλας ξεχάσει τά δσα τής είπε γιά 
τήν οικονομική καταστροφή τους:

— Κι’ άπό ποιόν νά τά ζητήσω τώρα;
—Ζήτησε απέναντι.

, —Ά πό πού;
— Ά π ’ τό μισθό σου.
—Αστειεύεσαι; Αύτός δέ φτάνει γιά φαί καί γιά νοίκι. ΚΓ ήταν αλήθεια ή 

πρώτη δυνατή πίκρα ποδνοιωσε δ Τάκης, δταν τήν είδε νά φεύγει Ινα βράδυ μετά
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τήν παράσταση μέ κείνο τό χοντρογούρουνο τον κουμπάρο τοΰ θιασάρχη, πού τον έλε
γαν, δ διάολος ξέρε', τί ήτανε, «δ τραπεζίτης». Καί σέ ουό μέρες, τήν παραμονή τής 
■πρεμιέρας τδ κορίτσι τής μοδίστρας έφερε σ’ ένα ξύλινο κουτί τή μεταξωτή κάπα, 
Ινα παριζιάνικο μοντέλο-άριστούργημα.

Ή  Αόλα κείνο τδ βράδυ ήταν γεμάτη χαρά καί σάν νάχε αυτός πληρώσει τήν 
κάπα τον αγκάλιαζε καί τόν φιλούσε γλυστρώντας κρυφά στο καμαρίνι του καί τοδ- 
λεγε πώς τόν άγαπάει τώραπιόπολύ άπό πρίν. Κι’ άμα τέλειωσε ή παράσταση τού 
είπε νά τό σκάσουνε κρυφά άπ’ τό πίσω πορτάκι τής σκηνής καί ν’ άφήσουνε τό 
χοντρογούρουνο νά τήν περιμένει στο μπουφέ τοΰ θεάτρου κι’ ά δεν βαριέται. Καί 
τό σκάσανε. Μά δταν πιο ύστερα στήν κοκέτικη καμαρούλα της, πού βλα μοσκοβο
λούσαν καί προκαλούσαν τόν έρωτα, άνάμεσα στά χάδια της δ Τάκης, γιά νά τής 
δείξει τό κακοφάνισμά του γ ι’ αυτό πού τουκανε άρχισε νά τής κάνει παράπονα σέ 
τόνο πού μάταια προσπαθούσε νά κρατηθεί στο ύψος κάποιας αντρικής αξιοπρέπειας, 
ή Αολίτσα τινάχτηκε μισόγυμνη, άπό τό κρεββάτι καί, μά τήν άλήθεια, τόν άποστό- 
μωσε μέ τήν άκαταμάχητη λογική της: — Μέ ποιό δικαίωμα μπορούσε νάχει αύτός 
τήν άξίωση γιά μιά καθαυτό συζυγική πίστη; Ή ταν άντρας της μέ στεφάνι; Τό 
πώς τον άγαπούσε δά τού τώχε δείξει καί μέ τό παρπάνω. Μά γιά τούτο δέ θάθε- 
λε βέβαια αύτός καί νά τής σταματήσει τήν καριέρα της. Δέ μπορούσε νάχει τήν 
αξίωση νά θυσιάσει γ ι’ αυτόν Ινα άπό τά μεγαλύτερα άτοΰ τής έπιτυχίας της, ίσως 
τήν κυριώτερη αίτια τού grande succes πούχε στο έπάγγελμα, τήν κομψότητά της, 
τό ραφινάτο της γούστο, τό περίφημο -ντύσιμό της, «le chic superieur» πού μιλού
σαν γ ι’ αυτό δλες οί κριτικές, κι’ δλοι οί κοσμικοί κύκλοι τής ’Αθήνας. ”Αν τήν 
είχε γυναίκα του, μέ στεφάνι, τότε θ’ άλλαζαν τά πράγματα. Θάταν αυτό γιά τό 
φιλότεχνο κόσμο, πού τήν άγκαλιάζει μέ τό θαυμασμό του, μιά σοβαρή δικαιολογία. 
Παντρεύτηκε. Ησύχασε. Μπήκε στό δρόμο τού θεού. Τώρα δμως πώς νά δικαιολο
γηθεί. Παραμελάει τόν έαυτό της γιατί είν’ έρωτευμένη; Γιατί έχει καπρίτσιο μ’ Ινα 
■νεαρούλη άσήμαντο συνάδελφό της; Δέν τό ξέρει τάχα πώς ή δικαιολογία τού έρωτα 
γιά τή γυναίκα τού θεάτρου δέ σημαίνει τίποτ’ άλλο παρά ξεπεσμό; Αυτό θάταν κα
ταστροφή καί γιά τούς όυό τους. Ό  κόσμος τού θεάτρου μπορεί νά συγχωράει κά
ποτε τό καπρίτσιο, δταν έρχεται καί περνάει γρήγορα χωρίς συνέπειες, μά τόν έ
ρωτα πού κρατάει κι’ Ιπιμένει τόν καταδικάζει μέ περιφρόνηση. ’Ίσα, ίσα γ ι’ αυτό 
άπό τόν καιρό πού μαθεύτηκε στον κόσμο πώς αύτός φτώχηνε, φρόντιζε κείνη νά 
φαίνεται μαζί του δσο μπορούσε λιγότερο. ΓΓ αύτό προσπαθούσε νά γίνονται τά ραν
τεβού τους στά κρυφά. Τώκανε γ ι’ αυτόν. Μά τί; ’Ήθελε λοιπόν νά πει δ κόσμος 
πώς τώρα πληρώνειαύτή; Ήθελε νά τόν λέν ζιγκολό!! Ή ... βέβαια... αν τήν είχε 
πάρει γυναίκα του άπό τότε πού ήταν ακόμα πλούσιος ή φτώχεια του θάταν καί δι
κή της. Καί... πού ξέρεις;.. Μπορούσε καί νά μή φτώχαιναν αύτοί δσο κι’ άν πήγαι
ναν άσκημα τά οικονομικά τής μητέρας του. Γιατί άν παντρευόντουσαν τότες θά μπο
ρούσε ή μητέρα του νά τούς δώσει καμμιά έκατοσταριά χιλιάδες νά κάνουν δικό 
τους θίασο. Μιά θεατρική έπιχείρηση μέ τόνομά της, πού ήταν πιά φίρμα γιά τή 
θεατρική πιάτσα, σίγουρα θά πήγαινε περίφημα κι’ ίσως αύτοί νάταν σήμερα πιό 
πλούσιοι άπ’ δσο ήταν τότε πλούσια ή μητέρα του. Μά δλ’ αύτά ‘έπρεπε νά γίνουν 
τότε. ’Έπρεπε νά τή στεφανωθεί άπό τότε. Τώρα πιά ήταν άργά.

Κατάλαβε ξαφνικά πώς είχε διαβάσει πέντε σελίδες άπό τό βιβλίο τοΰ «Κράμ- 
μερ» χωρίς νά νοιώσει τίποτα.

—Στό διάβολο! Τί θέλω τώρα νά τά συλλογιέμαι δλ’ αύτά. "Ας προσπαθήσω 
καλλίτερα νά συγκεντρωθώ. Έτσι. Έτσι! Μέ τή μελέτη καί μέ τόν κόπο πολλά μπο
ρεί κανένας νά διορθώσει. ”Ας δούμε τί κάνει στή σκηνή αύτός ό κύριος Άρνόλδος. 
Πού ςέρεις; Μιά μεγάλη έπιτυχία θά μπορούσε νά... Μά πάλι τί έπιτυχία μπορεί νά- 
χει κανείς μ’ Ινα καμπούρη πρασινοκίτρινο καί στραβό μ’ Ινα ζευγάρι τόσα ματο
γυάλια... τέλος πάντων... άς δούμε.

«Α ά χ  μ α ν. —  Κύριε Κράμμερ... Λυπούμαι πολύ πού...
Κ ρ ά μ μ ε ρ .  — "Α, δέν υπάρχει λόγος νά λυπάστε. Πρέπει κανείς νά φρον
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τίζει δ ίδιος για τόν έαυτό του. «Τό μέρος πού βρίσκεσαι είναι τόπος Ιερός». Αυτό 
μόνο πρέπει να συλλογίζεται κανείς βταν άφοσιώνεται στήν έργασία του. Εσείς οί 
άλλοι έμείνατε άπ’ έξω! Καταλάβατε; ’Έξω είναι τόπος αρκετός για τήν οχλοβοή 
των έμπορικών πανηγυριών. Μά ή τέχνη είναι θρησκεία. "Οταν προσεύχεται κανείς 
κλείνεται ατό κελλί του. Σαράφηδες καί έμποροι έξω άπ’ τό Ναό!»

... Κι’ ό πατέρας τοΰ Τάκη ήταν έμπορος. "Εξω κι’ αύτός άπ’ τό Ναό! Μήπως, 
λοιπόν, καί στη δική του περίπτωση έγινε λάθος; Μήπως έχει μέσα του κληρο
νομημένο άπό τόν πατέρα του περισσότερο τό έμπόριο παρά τό θέατρο; Μά άν είν’ 
έτσι τότε περίφημα θά μπορούσε νά τά συνδυάσει καί τά δυό. θάταν καλός θεατρι
κός έπιχειρηματίας... Λες νάχε δίκηο δ θιασάρχης μέ τις αμφιβολίες γιά τό ταλέντο 
του; Μέσα του ξανάναψε δ θυμός. "Οχι! "Οχι! Ό  ζηλιάρης, 6 γερομοχθηρός! Ό λ ’ 
αυτά τά λέει γιατί δεν τον χωνεύει, γιατί είναι νέος κι’ όμορφος καί τόν αγαπάει 
ή Αόλα. Κι’ ή απόδειξη νάτη. Χάθηκαν οί ωραίοι νέοι, μέσα σέ τόσα έργα, πού διά
λεξε νά τοΰ οώσει τόν καμπούρη;.... Χμ! νά πάλι πού άφαιρέθηκε... Στήν οργή... οέ 
θά μπορέσει έπί τέλους νά διαβάσει μέ προσοχή ούτε μιά όλόκληρη σκηνή. Πρέπει. 
Πρέπει νά νοιώσει καλά τί γίνεται δώ μέσα, γιά νά μπορεί νά συζητήσει ξεκάθαρα 
μ’ έκεΐνο τό γεροζηλιάρη. ’Εμπρός λοιπόν... Τί λέει έδώ; "Α, ναί.

«... Ή  τέχνη είναι Θρησκεία. "Οταν προσεύχεται κανείς κλείνεται στό κελλί
του.»

Έ , νά λοιπόν. "Ισως έοώ νάχει κάποιο δίκηο αύτός δ κύριος Χάουπτμαν. Αύτά 
τά σπουργίτια πού χαλάνε τόν κόσμο στις λεύκες... Καί τούτη δώ ή κάτασπρη δημο
σιά πού τραβάει τό μάτι ως πού νά χαθεί έκεΐ κάτω στρίβοντας μέσα στήν πρασινάδα 
τού λειβαδιού... "Ετσι είναι. Γιά νά προσευχηθείς πρέπει νά κλειστείς στό κελλί σου. 
Καί τό κελλί τού θεατρίνου είναι τό καμαρίνι του στό θέατρο.

Έπλήρωσε κι’ έφυγε. Κλεισμένος τώρα μέσα στό στενό καμαρίνι διαβάζει:
« Κ ρ ά μ μ ε ρ .  —  Άρνόλδε πρόσεξε. Ή  βωβεκάτη ώρα έφτασε. Μή θές νά ξε

γελιέσαι πώς όέν έφτασε άκόμα. Κουνήσου. Δείξε φιλοτιμία. Φτάνει νά θέλεις. Κάνε 
τό πρώτο βήμα προς τό καλό, τό δεύτερο καί τό τρίτο θάρθουν μόνα τους, θέλεις 
ν’ άλλάξεις Άρνόλδε;

Ά ρ ν ό λ δ ο ς .  —  Ναί, μά πώς; Σέ τί;
Κ ρ ά μ μ ε ρ .  — Σ’ δλα.
Ά ρ ν ό λ δ ο ς .  —  Καί βέβαια Οάθελα ν’ άλλάξω. Άπό τό πετσί μου, φυσικά,, 

δέν είμαι καί πολύ ευχαριστημένος.
Κ ρ ά μ με ρ —  ..."Εκανες έναν «υπαινιγμό γιά τό έξωτερικό σου. (Παίρνει τή 

μάσκα τοΰ Μπετόβεν καί τή δείχνει στον Άρνόλδο). Μήπως έχεις τήν ιδέα πώς αύ
τός ήταν ώραίος;...»

..."Ωχ αδερφέ! Νά τώρα πού θάρχίσωμε καί τούς ύμνους γιά τήν άσκήμια τού 
Μπετόβεν. Φλυαρίες, φιλολογίες τής κακής ώρας... 'Ωστόσο είν’ δλοφάνερο πώς τά· 
νειάτα μου κι’ ή ομορφιά μου τοΰχουν μπει στό ρουθούνι τού γέρο - ζηλιάρη. Καλά 
μοΰ τόν διάλεξε τό ρόλο αύτουνοϋ τού βλάκα τού Άρνόλδου μόνο γιά νά μέ ξεφτε- 
λίσει! "Ενας ρόλος μουγκός πού ζαρώνει τήν καμπούρα του καί δέ νοιώθει νά ξεφω
νίσει τό δίκηο του. «Δείξε πώς αγαπάς τήν Αλήθεια!» τοΰ λέει δ πατέρας του, κΓ 
αύτός 'δ βλάκας δέν τολμάει νά τοΰ φωνάξει: «"Ε, λοιπόν ναί! Νά ή αλήθεια! Α 
γαπάω τή Λίζα Μπένς. Πάντρεψέ με μαζύ της καί τότε θά δεις, άμα θά τήν έχω στσ 
πλάι μου, πόσο άγαπάω καί τήν Τέχνη!» Δέν τού τό λέει δμως. Γιατί; Γιατ’ είναι 
βλάκας κι’ άσκημος. ΚΓ άν μπορούσε νά κάνει γιά πάντα δική του τή Λόλα, θά μπο
ρούσε καί στό θέατρο νά θαυματουργήσει, χωρίς φιλολογίες καί φιλοσοφίες, θά  
σκάρωνε μιά θεατρική έπιχείρηση πού θά τήν ανέβαζε στά μεσούρανα. Μιά τουρνέ 
πρώτα στις έπαρχίες’ ένα καλοκαιρινό θεατράκι ύστερα στήν Αθήνα καί τόν άλλο 
χειμώνα τουρνέ στό Εξωτερικό: Πόλη, Αίγυπτο. Τότε νά δεις λίρα μέ ούρά. Ή  
Αόλα τοΰ είχε πει: «Ά ν μέ στεφανωνόσουνα τότε θά μπορούσε ή μητέρα σου νά μάς 
δώσει καμμιά έκατοστή χιλιάδες νά κάναμε θίασο... μά τώρα πιά είν’ αργά». Γιατί 
είν’ άργά; Ά μ ’ δέν έχουνε όά μείνει καί στήν ψάθα. Τή μονοκατοικία στό Παγκράτι
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ή μητέρα του την άγόρασε τότε άπάνω άπό πεντακόσιες χιλιάδες. Αέ θα μπορούσαν 
ωραιότατα νά τη βάλουν υποθήκη για έκατό;... καί για έκατοπενήντα’ καί για δια- 
κόσες ακόμα. Κι’ υστέρα, κάτι είχαν άπομείνει καί μετρητά... Γιατί λοιπόν είν’
άργά;

Τέντωσε τ’ αυτί του σέ μια μαγευτική μελωδία.
"Ενα τακουνάκι κελάηδησε στό διάδρομο τών καμαρινιών καί σέ λίγο ένα κλειδί 

έτριξε στην κλειδαριά τού πλαϊνού καμαρινιού.
—Λόλα! φώναξε καί πετάχτηκε όξω. Πώς έδώ τέτοια ώρα;
— Ξέχασα τδν άποψινό μου ρόλο κι’ ήρθα νά τον πάρω, νά τού ρίξω ως τδ βράδυ 

καμμιά ματιά.
Μπήκε όρμητικά δ Τάκης στό καμαρίνι της κι’ έκλεισε πίσω του την πόρτα.
—“Α! δχι! δχι! φώναξ’ έκείνη. Αέν Ιχω τώρα κέφι γιά τέτοιες δουλειές. Κά

τσε φρόνιμα.
—“Ακούσε Λόλα. Πήρα μιάν άπόφαση. θά  μέ κάνεις δυστυχισμένο άν άρνη- 

θεΐς. θά  φύγουμε γιά την ’Αθήνα σέ δεκαπέντε μέρες πού τελειώνουν έδώ οί παρα
στάσεις. θά  σέ πάω στη μητέρα μου. Καί σέ δέκα μέρες θά σέ στεφανωθεί.

__»11•  ·  ·

—‘Μην ανησυχείς γιά τίποτα. Έκατό - διακόσες χιλιάδες βρίσκονται ακόμα στη 
διάθεσή μου γιά νά κάνουμε τό θίασό μας. Τά κανόνισα όλα μέ τη μητέρα μου. Τό 
ξέρεις πώς μέ λατρεύει καί πώς τίποτα 0έ μπορεί νά μού άρνηθεΐ. Λοιπόν; ΙΙές μου. 
θέλεις;

Ή  Λόλα αναλύθηκε στά δάκρυα κι’ έπεσε στην αγκαλιά του.
Είναι παράξενη ή μαγεία πού κρύβεται μέσα στη λέξη «στεφάνι» γ ι’ αυτά τά 

δυστυχισμένα τά θηλυκά, όσο κι’ άν ό κόσμος τά φαντάζεται πλάσματα έξαιρετικά 
εξαϋλωμένα άπό την τέχνη πού πετούν λεύτερα πάνω άπό κάθε πρόληψη.

Τόν φίλησε σάν τρελλή. ΚΓ ύστερα κρύβοντας τό κεφάλι της στδν κόρφο του 
έκλαψε μέ λυγμούς.

Περνώντας νά φύγουν σέ λίγο, είδαν μισανοιγμένη την πόρτα τού καμαρινιού 
πού χρησίμευε γιά γραφείο τού θιάσου, καί μέσα τό θιασάρχη νά δίνει δόηγίες στούς 

' γραφιάδες γιά την άντιγραφή ρόλων.
Ό  Τάκης στάθηκε στη μισανοιγμένη πόρτα.
Πέταξε άπό μακρυά τό βιβλίο τού «Κράμμερ» άπάνω στό τραπέζι:
—Αυτό, κύριε, βέν κάνει γιά μένα! φώναξε μέ περισσό θάρρος. ’Αρκετά θάφτη

κα στό θίασό σας.ΚΓ ή Λόλα τό ίδιο. Σάς δηλώνουμ’ έδώ κι’ οί βυό μας πώς δέ θ’ 
ακολουθήσουμε τό θίασο στην παρακάτω πιάτσα. “Εχετε δεκαπέντε μέρες καιρό γιά 
νά μάς άντικαταστήσετε φέρνοντας άλλους άπ’ την ’Αθήνα. ’Εμείς παντρευόμαστε 
καί κάνουμε θίασο δικό μας.

Καί χωρίς νά περιμένει απάντηση, άρπαξε τη Λόλα άπό τη μέση καί φύγανε 
άπ’ τό θέατρο τοέχοντας.

Οί γραφιάδες μείνανε γιά λίγο μέ τις πέννες στό χέρι καί μέ τά στόματα άνοι- 
χτά, κοιτάζοντας πότε την πόρτα καί πότε τό θιασάρχη τους... κι’ ύστερα... δλοι μαζύ, 
ξεκαρδίστηκαν στά γέλια.

Μόνο δ θιασάρχης έμεινε κάμποσην ώρα σκεφτικός, κοιτάζοντας τό πάτωμα μέ 
ζαρωμένα φρύδια. Συλλογιζόταν μονάχα τη Λόλα πού ήταν μπασμένη στό δραμα
τολόγιο, κι’ έβλεπε τό στραπάτσο πού θά πάθαινε ή δουλειά του μέ τήν άντικατάστα- 
σή της, σέ μιά τόσο άβολη στιγμή.

— “Αχ, αυτά τά παράσιτα, —  μουρμούρισε σέ λίγο. Αυτοί οί ρατέδες άπ’ τήν 
κοιλιά τής μάνας τους. Κοίτα τί καταστροφή μπορεί νά φέρει ένα παραστρατημένο 
συχαμερό σκουλήκι άμα χωθεί σέ μιά ξένη φωλιά. Χαλάει μιά έργασία. Παίρνει στό 
λαιμό του μιά τόσο χρήσιμη άρτίστα, γεννημένη γιά τή Σκηνή καί πάει νά διαολο- 
σκορπίσει καί τά ρέστα πού άπόμειναν στή μάννα του, γιά νά βρεθούνε σέ λίγο κι’ οί 
τρεις ρεμάλια άξιοθρήνητα, πεταμένοι στούς δρόμους... Στό διάολο!..

ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΒΕΑΚΗΣ
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Τ Α  Σ Τ Ε Ρ Ν Α  Τ Η Σ  Α Σ Τ Ε Ρ Ω Σ
Τής ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΑΙΑΤΑΚΗ

Σαν να μή νοιώθει καί τόσο καλά σήμερα ή Άσχέρω. Τό κορμί της την πονάει 
παντού, τό κεφάλι της τη φέρνει τούμπα κάτω.

—Ου, δεν είναι τίποτα, σκέφτεται. Μέ τη δουλειά θά περάσει... Τό κρεββάτι 
σ’ αρρωσταίνει χειρότερα. Κ’ υστέρα...

Σκύβει κατά τά πόδια της καί χαμογελά.
Ό  βοριάς τής σηκώνει τή φούστα σά μπαλόνι, τά μάτια της βουρκώνουν άπ’ 

τό κρύο. Κατεβάζει τό τσεμπέρι ως τά φρύδια, σηκώνει τό δέσιμό του ως τή μύτη. 
Σφίγγει τό κοντογούνι στη μέση, τρίβει τά χέρια της δυνατά, ύστερα τά χώνει κά
τω άπ’ την ποδιά καί ξεκινά.

— Μαθ’μένα τά βουνά άπ’ τά χιόνια, λέει γιά νά δώσει κουράγιο στόν έαυτό 
της.

Κι αλήθεια είναι ίδια κι αυτή σάν τούς βράχους, σάν τίς πέτρες στό καλντε
ρίμι πού χρόνια τώρα ατούς ίδιους δρόμους πατά φορτωμένη τή στάμνα, μέ τό λιο
πύρι καί τή σκόνη, μέ τούς βοριάδες καί τά χιόνια. Νεροκουβάλημα: αυτή είναι ή 
δουλειά της, άπό τότε πούσθε, ή μάλλον πού τήν Ιφεραν, μέ τήν ανταλλαγή, άπ’ τό 
«Πέρα»1, ένα σκέτο κορμί χωρίς δεκάρα στήν τσέπη. ’Εκεί άφησε ζώα καί χτήματα 
πού τής έφταναν δχι μονάχα ή ίδια νά καλοζεί, μά καί ψυχικά σ’ όλους νά κάνει 
γιά τίς ψυχές τού άντρα καί παιδιού της πουχασε, τον ένα στόν πόλεμο, τόν άλλο 
στήν όμηρία.

— Έ , δοξασμένο τ’ όνομά του, σφραγίζει πάντα τήν κουβέντα της, σάν σπά
νια θυμάται καί διηγιέται ιστορίες τού χωριού της... Κείνος ξέρει γιατί μάς τά 
δίνει. Πώς γίνεται νά πάς ένάντια; άπορούσε καί σταυροκοπιόταν, καρφώνοντας 
τό βλέμμα της μακριά, σάν κάτι νά περίμενε.

Φτώχεια καί μοναξιά συμμάχησαν καί γκρέμισαν μέσα της κάθε όνειρο γιά 
χαρά, κάθε όρμή γιά δράση.

— Έ , ρέ πώς γέν’κα;... ΓΙάει, ξεγράφ’κα. "Ενα κουτσοΰρι μονάχο τί όφε- 
λάει κι άπ’ ζώ ;... Καί τό ψωμί άπ’ τρώω, χαράμ’ πααίνει, έλεγε καί ξανάλεγε τίς 
ώρες πού κουβέντιαζε μονάχη μέ τόν έαυτό της, σάν έγνεθε στήν πόρτα, ή πέρναγε 
κάνα μοναχικό δρομάκο φορτωμένη τή στάμνα.

— Τί λές, μωρ’ Άστέρω; τή ρώταγαν σάν ξαφνικά τήν τσάκωναν έτσι κατά
μονη νά μουρμουρίζει. "Ολο λές... λές...

Λέν άπαντοΰσε. Εσφιγγε μέ δύναμη τά σουφρωμένα χείλια καί μοναχά τά 
μάτια της, σοησμένα, κοίταζαν κ’ έλεγαν βσα τά χείλια δέν ήθελαν νά ποΰν:

— Ά μ , τί νά ’μολοήσ’ς;... Ποιός καταλαβαίνει τήν πίκρα τ’ άλλουνού;... Κείν’ 
τήν ώρα π’ σ’ άκοΰν σέ λυπούνται... Ύστερα τί έγινε;...

"Ετσι αδιάφορη γιά όλα γύρω, κουβαλώντας τό πόνο καί τή στάμνα της, πέρ
ναγε ίσια, μονοκόματη, μέ τό κεφάλι μπρος καταμεσίς στό δρόμο, ν' έλεγες πώς 
όρθια κοιμόταν. Μόνο οί βρισιές άπ’ τούς αμαξάδες2 τήν έκαναν καμμιά φορά νά 
λοξοκοιτάζει.

—-Μωρ’ ποιός όιάολος σέ λαλάει καί πέφτ’ς πάν’ στά ζ ά ;... Τά κέρατά τσ’ 
στήν κλοιά σ’ θές νά μπούν γιά νά καταλάβ’ς;... Σιχτίρ!...

Ή  Άστέρω συνεχίζει τό δρόμο της, χωρίς μιά κουβέντα.
—Άώ έχασαμι τά μάτια, τά φρύδια θά λογάμε τώρα;... δικαιολογιόταν στόν 

έαυτό της.
Αούλευε άλλάζοντας τον ιδρώτα της μέ λίγα ψίχουλα: μισή δραχμή στή στά

μνα ή κάνα φλυτζάνι τσάι μέ ψωμί. Ποτέ δέ ζήταγε περσότερα, μά ούτε κ’ εύχα-
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ριστοΰσε για δ,τι έπερνε μέ τά συνηθισμένα σχωρέματα για πεθαμένους κ’ ευχές για 
ζωντανούς. Ά ν  καμιά φορά τής έδιναν τίποτα «καλό», κρέας, αυγό, γάλα, άρνιόταν 
νά τό πάρει.

— Δέν μπορώ μωρή3, μέ π ’ράζ. Καί νά τό φάω, τσάμπα θά πάει. Σέ κάμπο
ση ώρα κάνω έμετός, τό βγάνω.

Μέ τις στερήσεις είχε άναγκαστικά προσαρμοστεί τό στομάχι της καί δέ χώ
νευε άλλο άπ’ δ,τι συνήθως ευρισκε: ψωμί, αλάτι, κρεμμύδι καί στήν καλύτερη πε
ρίπτωση φασόλια ξερά, ντομάτα πελτέ στό ψωμί άλειμμένη, ή καμιά έλιά πού τήν 
έκανε τέσσερις «χαψιές».

Καθόταν σ’ ένα μικρό χαγιάτι, στό βάθος μιας αυλής, πλάι στό σταΰλο μέ τά 
γελάδια. Τό πάτωμά του ήταν στρωμένο μέ βουϊνιά,4 χώμα κι άσβέστη, πού τ’ ά- 
λοιφε άπό καιρό σέ καιρό σάν γδέρνονταν άπ’ τό σούρσιμο τών γκαλετσιών5 πού 
φόραγε πάντα χειμώνα - καλοκαίρι. Τά έπιπλά της ήταν: δυο κασόνια, τό ’να πλάι 
στ’ άλλο γιά κρεββάτι, ενα πούταν τό σεντούκι, άλλο ένα πιό μικρό γιά τραπέζι, 
κι άκόμα ένα τόσο - δά κασονάκι - σκαμνάκι, πού καθόταν σάν 'έρχόταν καί τής Ι
κανέ συντροφιά τό ΙΙαγούνι, κόρη αυτής πού τής παραχώρησε στέγη. νΗτανε δέκα 
χρονών τό ΙΙαγούνι, όμως φαινόταν έπτά, κοκκαλιάρικο, πάντα άχτένιστο, μέ τις 
μύτες του, πού δέ στέρευαν ποτέ. "Ο,τι φρούτο ή γλυκό έπεφτε στά χέρια τής Ά - 
στέρως δέν τό ’τρωγε, μά τό ’κρύβε στόν κόρφο της γιά τό Παγούν’... Κι αυτό, που 
καταλάβαινε τήν τόση της αγάπη, δέν 'ξεκόλλαγε άπό κοντά της.

—Σύρε, μωρή, νά παίξεις, τήν έστελνε ή Άστέρω.
—Δέν πάω, μέ δέρνουν...
— Έ , παίξε τότ’ έδώ, στήν αυλή.
Καί καθόταν καί τό κοίταζε μέ τις ώρες, κεΐ πούπαιζε. Τότε, λές καί τά μά

τια της έχαναν σιγά - σιγά τη συνηθισμένη τους παγεράβα. Στά βλέφαρά της ένα 
δάκρυ, σάν νά θελε νά πεταχτεΐ, δμως ποτέ δέν τ’ άφηνε νά τρέξει.

—Γιατί, μπάμπω μ’, είσ’ έτσι;... έτρεχε ή μικρή κοντά της.
Ή  Αστέρω, χωρίς μιά λέξη, έξακολουθοΰσε τό ίδιο έπίμονα νά τήν κοιτά, τής 

χάϊδευε τά μαλλιά, τής σκούπιζε μέ τήν ποδιά τις μύξες, ώσπου ή μικρή, άφοΰ βα
ριόταν νά περιμένει άπάντηση, ξυνόταν κάνα - δυό φορές πάνω της καί ήσυχα πάλι 
ξαναγύριζε στά παιχνίδια της.

Είχε κάμποσα σπίτια πού τούς κουβάλαγε νερό ή ’Αστέρω. Στοίχιζαν άκρι- 
βά οί έγκαταστάσεις άπ’ τό κεντρικό υδραγωγείο. Στά πηγάδια πάλι τό νερό ήταν 
γλυφό, κατάλληλο μόνο γιά πλύση. "Ετσι νερό «γιά πιει», έπαιρναν άπ’ τις δυό βρύ
σες πούταν στις δυό πλατείες. Πιό συχνά άπ’ δλες τις κυράδες, άρεσε στήν ’Αστέ
ρω νά πηγαίνει στής «τραπεζίταινας», τής κυρίας Χρυσής, πού δ άντρας της δού
λευε υπάλληλος στήν Τράπεζα. νΙσως έπειδή καθόταν πιό κοντά άπ’ τις άλλες, 
ίσως έπειδή τής έδινε πιό συχνά κάνα γλυκό ή φρούτο, ή κάνα παιχνίδι άπ’ δσα 
χάλαγε τό «τραπεζιτάκι», γιά τό Παγούνι.

Καί σήμερα γιά κεΐ τδβαλε. Ό  άέρας εξακολουθεί νά τσιρίζει μέσα άπ’ τά 
σύρματα καί τά γυμνοκλάδια τών δέντρων. Είναι τόση ή δύναμή του, πού πολλές 
φορές άναγκάζέται νά σταματά, γιατί τη γυρίζει πίσω. Πάει σύριζα - σύριζα δλο 
τοίχο, δμως νοιώθει πώς τά πόδια της είναι άδύνατο άλλο πιά νά τά σύρει. Άκουμ- 
πά τήν πλάτη της σέ μιά κολόνα, παίρνει κάνα - δυό άνάσες, χουχαλίζει τά χέρια 
της, βάζει μπρος τό κεφάλι καί μέ μιά στερνή προσπάθεια καταφέρνει νά ξεκινή
σει ξανά.

—Ά ϊτε  κ’ έφτασαμι, σκέφτεται. "Αμα μπώ μέσα, ίσα πλάι στή σόμπα θά κά
τσω... θά μ’ κάνουν καί κάνα ζεστό... θά τό πιώ... θά γίνω περδίκι...

Άνοιξε τήν πόρτα χωρίς νά χτυπήσει κουδούνι. ’Έτσι τό ’χε συνήθεια.
—’Γώ είμι, μωρή... ’γώ... ήρθα... έλεγε, μά τόσο σιγά, σά νά νοιάζονταν μο

νάχα αύτή νά τ’ άκούσει.
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Έτσι πάντα ξαφνιάζονταν σαν τήν έβλεπαν μπρός τους νά πετάγεται, σωστός 
«φάντης μπαστούνης».

Έδώ στής τραπεζίταινας είχε ν’ άνέβει πρώτα μια σκάλα μέ κάμποσα σκα
λοπάτια. Τό γκρούκου - γκρούκου των σανιοιών πουτριζαν κάτω άπ’ τα γκαλέτσια,. 
ξεσήκωνε τό σπίτι. ΤΗταν κάπως παράξενος αυτός 6 θόρυβος, κάπως ξεχωριστά δι
κός της.

— Ωχ, καΟμένη Άστέρω, τήν άπόπαιρνε ή κυρία Χρυσή. Τόσα χρόνια άνε- 
βοκατεβαίνεις, κι ακόμα τρομάζω σαν σ’ άκούω στή σκάλα. Πώς τα πάς τά πόδια 
σου; θαρρείς καί βογγάει άνθρωπος.

Μά καί τό τραπεζιτάκι, ή Φροσούλα, δέν πήγαινε πιό πίσω. Στα πρώτα γκρ... 
Ιτρεχε νά κρυφτεί στής μάνας της τη φούστα.

Έ  Άστέρω τσίτωνε τά χείλια, σά γιά νά γελάσει.
— Τί φοβάσι, μωρή;... Ύώ είμι... ήρθα... ’γώ είμι, καί τράβαγε ίσια στή συνη

θισμένη της θέση, πλάι στή σόμπα.
Σήμερα όμως ήταν άλλοιώτικη. "Ολη ή τενοχώρια πούχε όξω στο δρόμο τής 

πέρασε μόλις πάτησε τό πρώτο σκαλοπάτι. ’Ανέβηκε γρήγορα καί μπήκε μέσα κε
φάτη.

— Τώ  είμι... Καλημέρα.
— Τί γίνετ’, Άστέρω;... Παραξενεύτηκε ή κυρία Χρυσή.
- —Τί θές νά γέν’;... Νά, κρύο είναι, ’γώ όμως δέν κρυώνω. Δέ λέω πάλι... Θαρ

ρείς καί μέ ρίχνουν μπούζια στή ράχη. Τά ποδάρια μ’ είναι ζεστά!... καί παίρ
νοντας φόρα: Φοράω παπούτσια, μωρή, γιά δέστα, καί σήκωσε τή φούστα της ως 
τό γόνατο.

Ή  κυρία Χρυσή απόρησε.
—Ποΰ τάβρες, ποιος στάδωσε;
—Μ’ τάδωσε!... Δεν βλέπ’ς; είναι καινούρια, κατακαίνουρια. Τ ' αγόρασα μέ 

τον παρά μ’, θά  τά τά φοράς κι θά μι ’σχο)ρνάς, μούπε αυτός πού μ’ τάόωκε!...
—Κι αυτές οί στριφτές μύτες τί είναι, βρέ Άστέρω; Παπούτσια ή τσαρούχια;...
— Άκου τσαρούχια! Σόλες, δέ βλέπεις, πού Ιχουν...

----*Ναί, καί τά γαζιά, τί φιόγγοι!!
— Ά μ ’ τί θάρρεψες; Μονάχα σείς θά φοράτε παπούτσια;... Νά κ’ έγώ!... Κα

νένας άκόμα δέν τάβαλε στά πόδια τ’. Τά πήρα καί μέ παζάρια... Πινήντα μ’ ζή
ταγε, σαράντα μ’ τάφησε... Πόσα είπα γιά τόν καταφέρω. Καμωνόμουνα πώς έφευ
γα, μέ φώναζε... ξαναγύριζα, τάχατες μέ τά ζόρια... Πάλι ύστερα ξανάφευγα... καί 
πάλι... καί πάλι... ώσπου είπα: I, φτάνει, τώρα καλά είναι, καί τά πήρα... Είναι
γερά, πολύ γερά!...

Μίλαγε καί τό κορμί της σειόταν πέρα - δώθε Ή  φούστα πότε ανέβαινε ώς 
απάνω καί φανερωνόταν ή καλαμένια γάμπα, μέ τις χοντρές γαλάζιες φλέβες, καί 
πότε έπεφτε ώς κάτω κι’ άκούμπαγε στις ριγωτές ασπρόμαυρες κάλτσες πούταν κι 
αυτές καινουριοπλεγμένες καί πρωτοφόρετες.

—Έ τσ ι πού λές... συνέχισε. Είχα 15 χρόνια νά βάλω παπούτσι στά ποδάρια 
μ’... καί σήμερα, δέν ήμουν καί τόσο καλά, μά είπα, δέν πηράζει, θά βγώ... τά ποδά
ρια μ’ Οάναι ζεστά, δέν μέ πιάνουν θέρμες. Ά χ ,  δέ χορταίνω, μωρή, νά τά βλέπω. 
Καλά δέν είναι;

-  ‘Πολύ ώραΐα, μέ γειά σου!...
— Έτσι ντέ, πές «μέ γειά»... τόση ώρα καί δέν τό λές...
—Τί νά πώ, καΟμένη Άστέρω. Ί’άχασα σήμερα μαζί σου. Ά λλες φορές έρ

χεσαι μέ τό κεφάλι κάτω, αμίλητη. Μέ τό τσιγγέλι βγάζω καμιά κουβέντα άπ’ τό 
στόμα σου. Μόνο σά δεις κανένα όνειρο άκούω τή λαλιά σου... Καί σήμερα, στα|ΐα- 
τημό δέν έχεις... "Αμα ρθεΐ δ Λάκης θά τό λέω καί δέ θά τό πιστεύει...

—Ά μ , θά ξανάρθο) νά τά δει κι δ κύριος... Πώς, έτσι, νά μήν τά ΙδεΙ!...
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Μά ή Άστέρω δέ φάνηκε ούτε την άλλη, ούτε καί την παράλλη μέρα.
—Περίεργο, σκεφόταν ή κυρία Χρυσή. Αυτή να μήν φανεί τόσες μέρες... δεν 

τό ξανάκανε. Μάς τέλειωσε καί τό νερό!... Λέ γίνεται... πρέπει να πεταχτώ να 2ώ 
τί συμβαίνει.

Καί πήγε. Στάν μπήκε στήν αυλή τήν ξάφνιασε ή ήσυχία πού βρήκε.
—Μα τί εύκή; Κ’ ή πόρτα της κλειστή! Αυτή δέν τήν κλείνει ούτε όταν λεί

πει.
'Ένα κακό προαίσθημα τής έσφιξε τήν καρδιά. Χτύπησε αλαφρά, σά φοβισμέ

νη, τά παληά σανίδια. ’Απάντηση καμιά. Ξαναχτύπησε πιό δυνατά.
— Άστέρω, ’όώ είσαι;...
'Ένα βογγητό ήρθε γι απάντηση. Δέν περίμενε άλλο. Έσπρωξε τή χαμηλή 

πορτούλα κ’ έσκυψε νάμπει μέσα. Μια μπόχα από ίο ρώτα, ξύδι καί κάπνες άπ’ τό 
καντήλι, τής έφραξε τή μύτη. Έβηξε καί προτού κάτση, έφτυσε έξω. "Ενας μπό
γος από κουρελούδες καί τσουβάλια κουνήθηκε.

—Σύ είσαι, κυρα - Χρυσή;... ακούστηκε βραχνή ή φωνή τής Άστέρως. Καλά 
πούρθες, δέν ήξερα πώς νά σέ φωνάξω!...

— Έγώ είμαι... τί έπαθες, τί έχεις;...
— "Αχ, πάει, πεθαίνω... δέν γερεύω πιά...
—Πάψε, ντέ! "Ετσι εύκολα τρομάζεις;... καί καμώθηκε τήν αδιάφορη.
Όμως τά μάτια της ήτανε γεμάτα τρόμο. Πώς είχε καταντήσει έτσι ή Ά 

στέρω στις λίγες μέρες πούχε νά τή δει;... Τό πετσί είχε άπομείνει σκέτο πάνω 
στά κόκκαλα λές καί χώνεψε όλη ή σάρκα. Σά νά ’χε σκεπάσει μιά πάνα άπ’ ά- 
ράχνη τό πρόσιοπό της, κι αν δέν είχε ανοιχτά τά δυό φλογισμένα άπ’ τόν πυρετό 
μάτια της, θάλεγες πώς είναι λείψανο πούχε μείνει άθαφτο μέρες.

—Δέν είχα ποιόν νά στείλω νά σέ φωνάξει, ξανακούστηκε βραχνή ή φωνή τής 
Άστέρως. Άρρώστησε καί τό Παγούνι... ή μάνα τ’ είναι νά τήν κλαϊς... ΙΙαναγιά μ’, 
έλεγα, στίλτηνα έσύ... Καί νά πού ήρθες.

—Καί βέβαια θά ’ρχόμουνα, άφοΰ δέ φάνηκες.
— Άμα έφυγα άπό σένα, οέν πρόκανα νά στρίψω τή γωνιά, τά μάτια μ’ θάμ

πωσαν, τά πόδια μ’ μπερδουκλώθ’καν. Πώς δέν έμεινα στον τόπο ξερή!... ΤΗρθε 
ή στερνή μ’ ώρα... τό καταλαβαίνω.

—νΩχ, καϋμένη, κουβέντες πού κάνεις... έλα, ήσύχασε, μή μιλάς καί κουρά
ζεσαι.

—Ά σε με νά προκάνω νά στά πώ. Σέ ήθελα... ήθελα... ένας δυνατός βήχας 
τήν έκανε νά σταματήσει.

— Πιές λίγο νερό... όχι αυτό. Είναι ξύδι... άσε με νά στο δώσω έγώ.
Ί ί  Άστέρω ήπιε μιά-δυό γουλιές ρουφώντας δυνατά. "Απλωσε τά χέρια της 

πάνω στις κουρελούδες.
— "Αχ, ήρθε ή ώρα μ’. Τί ψυχή θά παραδώσω, μωρή... Ά χ ,  τράβα σ’ έκεΐ... 

στο σεντούκι. Σ’ έκεΐ... αυτόν τόν μπόγο, πάρτον... Είναι τσ’ Ελένης... νά τσ’ τόν 
στείλης. Ά χ ,  πώς θ’ άντικρύσω τό θεό!...

"Εκρυψε τό μούτρο της στά δυό της χέρια, κ’ έτσι κρυμμένη συνέχισε:
—Τή χαιρέταγα ποΰφευγε... έκλαιγα πού δέ θά τήν ξανάβρισκα καί τό μαλ

λί τσ’ είναι ’δώ χωμένο. Κράταγα λίγο - λίγο, σά μούοινε νά γνέθω, νά φκιάσω κου
βέρτα στο Παγούνι. Ά χ ,  χρόνια τσ’ κουβάλαγα νερό... έφαγα τό ψωμί τσ’... άχ, 
ή δόλια ίγώ, πώς τόκαμα;... Καί τήν έπιασε άναφυλλητό. Κομμένα τά λόγια έ
βγαιναν άπ’ τό στόμα της.

—Ψέμα στή ζωή μ’ άλλο δέν είπα... μιά μπούκα χαράμι δέν έφαγα... πώς 
τόκαμα;...

Άξαφνα τό στήθος της φούσκωσε ώς άπάνω, τό πηγούνι της πετάχτηκε ίσα 
μπρος κ’ ύστερα ήρθε καί κόλλησε άπότομα στό λαιμό της. Ή  κυρία Χρυσή τά
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χρειάστηκε. Την έπιασε απ’ τήν πλάτη, τη σήκωσε δρθια.
— Έ λα, πιές λίγο νερό... Μη κάνεις Ετσι. Τό σπουδαίο πράμ-qc... ούτε δυο ό- 

κάδες δέν είναι. ’Έλα, πιές... έτσι ντε. Κ’ υστέρα, ξέρεις, ή Ελένη πόσο σ’ άγά- 
παγε, θά σέ σχωρέσει. Ξάπλωσε τώρα...

Σκούπισε τον ιδρώτα πού πλημμύριζε τύ ζαρωμένο πρόσωπο, τής έβαλε μια 
πετσέτα μέ ξυδόνερο στό κεφάλι. Ή  ’Λστέρω άνάσαινε βαθειά κι αργά, σά νάχε ά- 
νέβει ανήφορο καί βρίσκονταν στό τέρμα.

— Καί τα παπούτσια, μωρή... μην πάν χαμένα. Αόστα στη μπάμπω - Μαρία... 
δλο γκαλέτσια κι αύτή... δέν τήν είδα ποτές μέ παπούτσια!...

Ή  τραπεζίταινα δέν άντεχε άλλο, ένοιωθε να πνίγεται, σά νάχε στουπώσει τό 
λαρύγγι από χοντρή μπουκιά. Τά μάτια της γέμισαν δάκρια, δμως μέ πείσμα τά 
γύρισε πίσω. Τής Άστέρως τά χείλια ξανακουνήθηκαν:

—Κρίμα!... Λέν πρόκανα νά τά χαρώ... Χμ... κι αν κάθομαν σπίτι τή μέρα 
πού τάβαλα, πού ςέρ’ς;... μπορεί καί νά μήν πλάγιαζα τώρα...

Τά παπούτσια βγήκαν στ’ αλήθεια γερά. Ή  μπάμπω - Μαρία ακόμα τά φο
ρά καί σχωρνά τήν Άστέρω.

ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΙΑΤΛΚΠ

(1) «Πέρα»: ’Ανατολική Θράκη (πέρα απ’ τόν "Εβρο ποταμό).
(2) 'Αμαξάδες: 'Αμάξια στή Δ. Θράκη. ΕΓ\αι τά κάρα πού τά σέρνουν βώδια ή άγε- 

λάδες — όχι άλογα.
(3) Τύ μωρή, δέν είναι βρισιά άλλά, τίτλος, όπως τό κυρία.
(4) Βουϊνιά = κοπριά άγελάδας.
(6) Γκαλέτσια =  τσόκαρα.

ΑΓΩΝΙΑ

Εμπιστεύτηκα τήν καρδιά μου 
στό σάκκο τού ταχυδρόμου 
κΓ έμεινα μέ τούς αγκώνες 
άκουμπησμένη 
στό φράχτη τόν ίδιο 
εκεί πού ένα βράδυ 
ζωσμένος τό Γαλαξία 
πάσκιζες νά όνοματίσεις τ’ αστέρια 
μ’ ένα δικό σου δνομα, γιά τό καθένα. 
Τό βέλος τού χρόνου 
σφυρίζοντας στήν δρμή του 
περνάει πάνω απ’ τόν ώμο μου. 
’Ακούω μέσα μου τή γρηγοράδα του 
κΓ ανατριχιάζω.
"Ομως
Ό  χρόνος πού μετριέται είναι βαρύς. 
ΚΓ αργός σάν τή χελώνα.
Μέ τδνα πόδι τεντωμένο πίσω 
καί τ’ άλλο λυγισμένο μπρος

σέ στάση αντίστασης
μ’ δλη τή δύναμή μου στις παλάμες
σπρώχνω τά δευτερόλεφτα.
Κοίτα!
Τά σύρματα τού τηλεγράφου 
έχουνε τά πεντάγραμμά τους έτοιμα. 
"Αραγε θά ’ρθουν τά χελιδόνια;
Θάρθει ή παρουσία σου 
διακριτική σάν πρωτοβρόχι 
ν’ άκουμπήσει στοΰ φράχτη μου έδώ 
τά ρείκια καί τις κουμαριές;
Έ λα!
Μήν τόν χαλάσεις τούτο τό φράχτη.
Θά μού μαράνεις μιά τριανταφυλλιά.
Έδώ βγαίνω καί ταΐζω τά περιστέρια.
Έδώ άκούμπησα ένα χαμόγελο 
γιά νάρθει ή άνοιξη νά τό σεργιανίσει. 
Μήν τόν χαλάσεις τούτο τό φράχτη.

ΡΕΓΓΙΝΑ ΠΑΓΟΤΛΑΤΟΤ
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Σ Υ Ζ Η Τ Η  Σ  Ε  Ι Σ

Λ Α ΤΕΡΝ Α , ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΑ Κ Α Ι ..·  ΠΛΟΥΤΟΣ

’Αγαπητή «Επιθεώρηση»,
Είδα τον «Πλούτο» δυο φορές.
Ευτυχώς πού δέν άκουσα τόν κ. Σταύρου. 

Καί μπορώ νά πώ, χωρίς καμιά έπιφύλαξη, 
πώς τέτοια παράσταση, τέτοιο θέατρο, τέτοιο 
πανηγύρι, σαν τό λαϊκό πανηγύρι, χρωμάτων, 
ήχων, γελοίου, Ακράτητου γέλοιου καί χαράς, 
αναστάσιμης χαράς, μόνο μέ την παράσταση 
τού «Κύκλου μέ την Κιμωλία» μπορεί να συγ
κρίνει, πού κ* έκείνην ό Κούν έστησε μέ την 
ίδια φλόγα πού μόνο αυτός ξέρει νά φουντώ
νει στις καρδιές μας, δταν θέλει.

’Αναρωτιέμαι λοιπόν καί θ’ αναρωτιέμαι: 
Γιατί ό κ. Σταύρου, όχι μόνο δέ χάρηκε αυτή 
τή νεκρανάσταση του ’Αριστοφάνη, άλλα θέλει 
νά μάς πείσει πώς προδόθηκε μέχρι θανάτου;

Βέδαια καί τις ·δυό φορές πού πήγα, παρα
τήρησα πολλούς κυρίους καί κυρίες, άξιοπρεπε- 
στάτους ομολογώ, νά ένοχλοΰνται τόσο πολύ 
απ’ τό άκουσμα των μπουζουκιών καί την έμ- 
φάνιση τής λατέρνας επί σκηνής πού ένοιωσα 
την προσβολή νά μαρμαρώνει ακόμα καί τό μι- 
λείχιο μισοχαμόγελό τους.

—Άκούς εκεί, μπουζούκια καί λατέρνα στον 
’Αριστοφάνη! ‘Οποία κατάπτωσις!!

Ό  κ. Σταύρου θεωρεί πώς τά μπουζούκια κι 
ή λατέρνα είναι τά βρώμικα σύνεργα καί σύμ
βολα τής παρακμής, τής αθλιότητας, τού υπό
κοσμου, τών ντεκέδων καί τών κουτσαβάκηδων. 
Ένώ, ε!ς άντιπαράθεσιν -προσθέτουμε εμείς, 
συμπεραίνοντας, τό πιάνο, τό βιολί, ή άρπα, εί
ναι τά εύγενή όργανα πού έκφράζουν ένα ανώ
τερο έπ'πεδο πολιτισμού καί ακμής.

’Αναρωτιέμαι καί θ’ αναρωτιέμαι:
Δέν έτυχε ποτέ ν’ άκούσει ό κ. Σταύρου τρα

γούδια όμορφα πού νά τά συνοδεύει τό μπου
ζούκι, τραγούδια πού νά τά τραγουδούν οί φυ- 
λακισμένοι κι οί καταδιωγμένοι κι ό ήχος τους 
ν’ αντηχεί τόσο παραπονεμένα στις καρδιές, δ
ταν χτυπά τις χορδές του ή πίκρα κι ή οργή; 
Δέν έτυχε;

Θά Ακούσε ασφαλώς ό κ. Σταύρου τό Ρόκ—
—;Ρόλλ νά παίζεται μέ πιάνο καί κλαρίνο. 

Κι δμως μέ τό κλαρίνο παίζεται ό λεβέντικος 
τσάμικος μας.

Αναρωτιέμαι. 'Τπάρχουν εύγενή καί μή εύ- 
γενη μουσικά όργανα; Μουσικά όργανα ακμής 
καί μουσικά όργανα παρακμής;

νΑμ ή λατέρνα;
Νά παρουσιάζεται πανηγυρικά, θρασύτατα, 

στολισμένη μέ τριαντάφυλλα καί γαρύφαλλα έ- 
πί σκηνής! Ή  λατέρνα!!

Ομολογώ πώς δέν καταλαβαίνω. Δέν έτυχε 
ποτέ ό κ. Σταύρου νά δροσιστεί απ’ τή μελωδι-

κώτατη αυτή λαϊκή σειρήνα μας πού πέρνει 
τούς δρόμους καί σκορπά άπλόχερα, καλόκαρ
δα, στά Μεταξουργεία, στις Κοκκινιές, στα 
Περιστέρια, στις Καισαριανές, τή χαρά, αυτή 
τή χαμένη χαρά; Δέν είδε ποτέ ό κ. Σταύρου 
νά βγαίνουν οί μάνες κι οί νέοι μας στά παρά
θυρα, στά μπαλκόνια, στούς χωματόδρομους 
τής φτώχειας, γιά νά ακούσουνε, γιά νά χωρ- 
τάσουνε τραγούδι καί γέλιο; Καί δέν ξεδίψα
σε, μαζύ τους, στή λαϊκή αυτή κρήνη πού αρ
χίζει κιόλας νά στερεύει, αλλοίμονο;

Τό ραδιόφιονο, βλέπεις, είναι πιο έξευγενι- 
σμένο κουτί άπ* τή λατέρνα...

"Οσο γιά τά μάγκικα πού άκούγονται έπί 
σκηνής νομίζω πώς ίδανικιυτερη παρουσίαση 
τού τεμπέλη, τού γυναικά, τού έκμεταλευτή γυ- 
ναικά, δέ θά μπορούσε νά δοθεί. Τέτοιος έξευ- 
τελισμός αυτού τού φρούτου τής εποχής μας, 
άλλοιώς, κατά τή γνώμη μου, δέ θά μπορούσε 
νά έρμηνευθεΐ. Κι υστέρα γιατί νά τά βάζουμε 
μέ τόν σκηνοθέτη, αφού ό ίδιος ό Χουρμούζης, 
ό διασκευαστής, αυτή τή γλώσσα δίνει στον 
μοναδικό αυτόν τύπο; Κι έκανε πολύ καλά.

Ό  κ. Σταύρου λέει ακόμα πώς οί χωρικοί (ό 
χορός) έκφράζονται μάγκικα καί τό κλίμα τής 
παράστασης θύμιζε χαμαιτυπεία τού λιμανιού. 
Δέν κατάλαβα τίποτα τέτοιο. Ισως γιατί μέ
νω ένας απλός εργαζόμενος πού δταν τραγου
δούν οί γείτονές του «Νά ζήσουν τά φτωχόπαι
δα» τραγουδώ κι εγώ μαζύ τους. νΙσως γιατί 
κι εμείς, χωρίς νά τό ξέρουμε, νά ζούμε μέσα 
σ’ αυτό τό κλίμα (τών χαμαιτυπείων τού λιμα
νιού δηλ.).

’Αλήθεια εκείνο τό «νΕ-ε-ε-ερχεται» πώς σάς 
φάνηκε κ. Σταύρου;

Μέ μιά γνώμη τού κ. Σταύρου θά συμφω
νήσω, πώς βρισκόμαστε στήν έποχή τής ασυδο
σίας. Σωστά. Μόνο πού μπροστά στήν άσύδο 
τη κριτική, δταν είναι ασύδοτη, ή δημιουργία 
μόνο Αν γίνει κι αυτή ασύδοτη μπορεί νά στα
θεί. Τό θράσος τού κριτικού ό δημιουργός μό
νο μέ θράσος θά μπορέσει νά τό γονατίσει, κι 
είναι ιερό καθήκον του.

Πώς χαίρεται λοιπόν καί πώς πονά αυτός 6 
λαός, ό λαός τής Αθήνας καί τών πόλεων; 
Πώς έκδηλώνει σήμερα τούς πόνους καί τις 
χαρές του;

Μήπως πηγαίνοντας στις συναυλίες καί στά. 
κοντσέρτα ή συχνάζοντας στούς λτεκέδες; (Ού
τε τδνα ούτε τ’ άλλο λέμε εμείς).

•Καί ξεπετάγεται ξαφνικά ή μοναδική ευκαι
ρία νά γελάσει μέ τά πάθη καί τις λαχτάρες 
του, μέ τά παιδικά καμώματά του, νά ζήσε\ 
την έκδίκησή του, νά ζήσει γιά διό ώρες, τό
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όνειρο μιας δίκαιης κοινωνίας πού δ Πλούτος 
δεν θάναι τυφλός καί γι’ αυτό κ ο ι ν ό 
χ τ ή μ α  των δίκαιων καί των άγαθών, νά 
ζήσει τ ό  γ ρ έ μ ι σ μ α  τ ή ς  έ κ μ ε -  
τ ά λ λ λε υ σ η ς , νά ζήσει τον έ ξ ε υ - 
τ ε λ ι σ μ ό  τ ω ν  π ο λ ι τ ι κ ά ν τ η 
δ ω ν  κ α ί  τ ω ν  Θ ε ώ ν  πού ζητάνε δου
λειά άπ* τούς άνθρώπους γιατί οΐ άνθρωποι,, 
μέσα στην ευτυχία τους τούς ξέχασαν κι Ετσι 
τούς έρριξαν άπ' τά θρονιά τους. Κι άνθρωποι 
νά γίνονται Κύριοι των Θεών κι οί Θεοί δού
λοι τών άνΟρώπων.

Αυτή ή πανηγυριώτικη ατμόσφαιρα πώς άλ- 
λοιώς μπορούσε νά έκφραστεί;

Μήπως υπό τούς ήχους «οοβαράς» μουσικής;
Φαντασθήτε γλεντοκόπι με μουσική Γκλούκ!
Καί νά δλέπεις τό ξεφάντωμα αυτό νά γί

νεται σήμερα, μπροστά σου καί νά σουρχεται νά 
βγεις στούς δρόμους νά τραγουδήσεις τά τρα
γούδια τού ’Αριστοφάνη ν’ άπλωθούν σ’ δλό- 
κληρη την 'Ελλάδα.

’Ακόμα μιά - δυο φορές ν’ ακούσω τη μου

σική τού Χατζηδάκη καί τούς στίχους τού ’Α
ριστοφάνη καί θά τούς τραγουδώ μέ τό ίδιο 
κέφι πού τραγουδάμε τό «Γαρύφαλλο στ’ αυ
τί ».

Μιά τελευταία άπορία. Σηκώσαμε γή κι ου
ρανό γιά νά υποφέρει ό κόσμος τήν παράστα
ση τού «Διγενή», πού ήταν μιά κακή παράστα
ση, άπό τις πιο κακές πού έχω δει, καί γι’ αυ
τό προδόθηκε ό χείμαρρος αυτού τού χαλαστή 
καί μαχητή Σικελιανού.

Στή σκηνή ό τωρινός Σικελιανός θάφτηκε 
καί τόν χειροκροτήσαμε γιατί τού άξιζε. Κά
θε πότε άκοϋμε τέτοιους Προφητικούς:

Στή σκηνή, ό χτεσινός ’Αριστοφάνης, άνα- 
στήθηκε, κυκλοφόρησε στούς δρόμους καί στις 
πλατείες μας, γιορτερός, γελαστός, αλύπητος, 
δικός μας, όλόδικός μας. Καί πασχίζουμε νά 
τόν θάψουμε μπουζουκολογώντας:

(Καί τις δυό μέρες πού πήγα, τό Θέατρο 
ήταν γεμάτο ως τή μέση. Ποιος φταίει;)

Λεν καταλαβαίνω αυτού τού είδους τις σκο
πιμότητες καί νά μέ συμπαθάτε.

MIX. II. ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ 

«ΠΙΣΤΟΜ Α» ΤΟΥ Κ . ΘΕΟΤΟΚΗ

’Αγαπητή «’Επιθεώρηση Τέχνη»,
Διαβάζοντας μιαν ιστορική μονογραφία τού 

Κυβερνήτη Καποδίστρια, γραμμένη άπό τόν 
προς μητρός πάππο μου Μάρκο Θεοτόκη, τυ
πωμένη στην Κέρκυρα τό 1880 («εκ τού τυπο
γραφείου *1. Χαχαμούλη»), έπεσα, τυχαία, πά
νω σέ μιά παράγραφο πού, επειδή έχει σχέση 
μέ τή χρονολόγηση τού υποβάθρου ενός διη
γήματος τού Κωνσταντίνου Θεοτόκη, νομίζω 
πώς θά άξιζε τόν κόπο ν’ άναδημοσιευθεί ε
δώ.

Τό διήγημα αυτό, είναι τό περίφημο «Πίστο
μα», πού σήμερα θεωρείται άπό όλους τούς άν- 
θολόγους, σαν τό καλύτερο σύντομο διήγημα τής 
νεοελληνικής λογοτεχνίας. Πρόκειται, δπως πε
ρίπου όλοι θυμάστε, για ένα κείμενο δύο σελί
δων συμπαγούς άδρότητος, δπου ό συγγραφέας 
διηγείται μέ άγρια λιτότητα τόν φόνο ενός νό
θου παιδιού άπό τόν άντρα τής αμαρτωλής γυ
ναίκας. Τό τέλος τού διηγήματος (ό κακούργος 
σκάβει ένα λάκκο καί διατάζει τή γυναίκα νά 
βάλει τό παιδί της «πίστομα» μέσα), πέφτει μέ 
τήν σκληρότητα λεπιδιού λαιμητόμου.

'Όπως τόσοι άλλοι, νόμιζα καί εγώ δτι τό 
Ιστορικό υπόβαθρο τού έργου αυτού θάταν τά 
ίδια χρόνια τού Θεοτόκη —τό τοποθετούσα γύ
ρω στά 1900. ν Αλλωστε, στο λιτό κείμενο τού 
κερκυραίου συγγραφέα τίποτα δεν ύπάρχει πού 
νά ποοδίνει πώς τό διήγημά του θά μπορούσε 
ν’ ιάναγόταν σέ μιαν άλλη έποχή: και ό σύντο
μος πρόλογος πού μάς πληροφορεί δτι δλα αυ
τά γίνηκαν δταν ύστερα άπό μιαν έποχή ανα

ταραχής δόθηκε μιά γενική «μνηστεία, μπορεί 
νά έχει έφαρμογή—δυστυχώς — γιά τουλάχι
στον καμμιά εκατοστή άπό τά εκατόν -πενήν
τα χρόνια τής ύπάρξεως τής χώρας μας.

ΤΗταν λοιπόν αρκετά μεγάλη ή έκπληξή μου, 
δταν, στην σελίδα 163 τής μονογραφίας γιά 
τόν' Καποδίστρια πού άνέφερα πιο πάνω, διά
βασα τά εξής:

«Έν μέσω τοιοέαων αιματοχυσιών, αρπα
γών, καταστροφών* καί άνηκούστων έγκλη- 
μάτων(Ι), συνέβη και έν Μαγουλάδαις, δ
που εγκληματίας τις, ό ’Αντώνιος Βραχνός 
ό καλούμενος Κουκουλιώτης, φυγοδικών έπέ- 
στρεψεν εν τή οικίρ του καί ευρών έν τέ- 
κνον περισσότερον τών όσων κατέλείπε, καί 
ύποπτεύσας δυσπιστίαν είς τήν σύζυγον αυ
τού, ώρνξε λάκκον καί νπεχρέωσε τήν' μη
τέρα νά θέση εντός αυτού τό νήπιον, δπερ 
καί έθαψε ζόν καί μετά ταύτα έφόνευσε λη
στήν τινά, τόν καλούμενον Κουτσόπουλον, 
συγχωριανόν του, ύποπτεύσας αυτόν αίτιον 
γενντ'ισεως τού παιδίου. Ταύτα ακοή παρε- 
λάβομεν παρά τών υΙών τού κακούργου».

’Από τήν περικοπή αυτή λοιπόν νομίζω δτι άπο- 
δεικνύεται περίτρανα, δτι τό ιστορικό υπόβαθρο 
τού διηγήματος τού Κωνσταντίνου Θεοτόκη βα
σίζεται σέ γεγονότα πού έγιναν κατά τή διάρ
κεια τής πρώτης μεγάλης καί επιτυχούς ταξι
κής έπαναστάσεως στην Ελλάδα, πού δυστυ
χώς τόσο πολύ έχει μείνει άγνωστη, δχι μονά
χα στο μεγάλο ελληνικό κοινό, μά καί στούς 
ιστορικούς μας. ’Αναμφίβολα, τήν ιστορία
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αυτή Οά την δκουσαν στον οικογενειακό 
τους πύργο, νά την διηγούνται οί χωριά- 
τες τους τόσο ό Μάρκος θεοτόκης, δσο 
καί ό γιος του Κωνσταντίνος, καί θά πή
γαν άπό περιέργεια νά την έξακρδβώσουν άπό 
τό στόμα των γιων τού δολοφόνου. Τί μεγάλη 
έντύπωση θά πρέπει νά Ικανέ στην συνείδηση 
τού ευαίσθητου Κωνσταντίνου ή φρικαλέα αυ
τή ιστορία, φαίνεται καί άπό τον τρόπο με τον 
όποιο στο τέλος άποφάσισε νά τήν καταξιώσει 
μέσα στην περιοχή τής τέχνης: απέριττα, χω
ρίς κανένα στολίδι, μά καί χωρίς νά μεταλλάξει 
καν τό ό\ομα τού φονιά: στό διήγημά του άνα- 
φέρεται ως Άντώνης Κουκουλιώτης, δπως α
κριβώς άναφέρεται καί στό ιστορικό Ιργο τού 
πατέρα του.

Αξιοσημείωτο ωστόσο είναι πού ό Κωνσταν
τίνος Θεοτόκης δεν θέλησε νά κάνει καμμιά νύ
ξη γιά τό παρελθόν στό οποίο διαδραματίσθη

κε ή Ιστορία του. Δυο θεωρίες μπορούν νά ύ- 
ποστηριχθούν σχετικά με αυτήν τήν παράλει 
ψη. Ή  μια είναι πώς ό Θεοτόκης, πού στάθη
κε αυτός πατρίκιος μέσα στούς πατρικίους, ι
δρυτικό μέλος τού Κομμουνιστικού Κόμματο" 
τής Ελλάδος, δέν ήθελε νά γράφει τίποτα πού 
θά εβλαφτε έστω καί άπό μακριά, τήν έπανά- 
σταση. Ή  άλλη, ή καί περισσότερο πιθανή, εί 
ναι πώς ό Θεοτόκης, με τό σίγουρο αισθητήριο 
τού σοβαρού καλλιτέχνη, θέλησε νά μας παρου
σιάσει αυτή τήν ιστορία απογυμνωμένη άπό τό 
άμεσο ιστορικό της περιβάλλον, πού ίσως μέ 
τήν έξωτικότητα ή τήν γραφικότητά του θά 
διασπούσε τό ενδιαφέρον μας, καί έτσι νά τραυ
ματίσει τον ανθρωπισμό μας καίρια καί οδυνη
ρά, χωρίς προστατευτικά διαφράγματα διαφο
ρετικών ιστορικών προϋποθέσεων.

Φιλικώτατα
Θ. Λ. ΦΡΑΓΚΟΙΙΟΤΛΟΣ

Η ΕΞ ΙΔΑΝ ΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ

’Αγαπητή «’Επιθειόρηση Τέχνης»
Στη συζήτηση πού άνοίχιηκε γιά τήν έξιδα- 

νίκευση στή λογοτεχνία, θαθελα κι’ έγώ νά 
προσθέσω τις παρακάτω παρατηρήσεις μου καί 
σέ παρακαλώ πολύ νά τις φιλοξενήσεις στις δια
λεχτές σου σελίδες.

Δέ θ* ασχοληθώ μέ τήν κριτική τού έργου 
τού Ν. Παπαπερικλή γιατί νομίζω πώς τό με
γάλο ενδιαφέρον τής συζήτησης δέν βρίσκεται 
πια εκεί. Πρέπει νά δοθή απάντηση στό έρώ- 
τημα τού κ. Χιωτάκη :

«Είναι λοιπόν μειονέκτημα καί λάθος γιά έ
να λογοτέχνη νά δίνει τις θετικές πλευρές τών 
ηρώων του, αδιαφορώντας γιά τις τυχόν μικρο- 
αδυναμίες πού μπορεί νάχουν;....»

Καθώς καί στις απόψεις τού κ. Ραυτοπούλου 
πώς· «η έξιδανίκευση τών χαρακτήρων, τών 
πράξεων, τών καταστάσεων είναι κάτι πού ό- 
πωσδήποτε άπομακρύνει άπό τό ρεαλισμό μιά 
καί δέν άνταποκρίνεται στήν πραγματικότη
τα...»

Είναι φανερό πώς τό θέμα τής έξιδανίκευ- 
σης συνδέεται μέ γενικά προβλήματα τής τέ- 
χνης καί δέ μπορεί νά μήν άναφερθεΐ κανείς σ’ 
αυτά προκειμένου νά δώσει μιά πλήρη άπάντη- 
ση. Άπό τήν εποχή τού Αριστοτέλη είναι γνω
στός ό προβληματισμός γιά τό «είκός» καί τό 
«άναγκαίολ». (Βλέπε Αριστοτέλη «ΙΙερί Ποι
ητικής» εισαγιογή Συκουτρή) . Καί σήμερα τό 
πρόβλημα τών σχέσεων τής Τέχνης μέ τήν 
ΓΙ ραγματι/ότητα, παραμένει βασικό.

νΙσως δέν υπάρχει πιό... ταλαιπωρημένος δ- 
ρος στά θέματα τής Τέχνης άπό τον δρο «πραγ
ματικότητα». Οί άντίπαλοι τού Ρεαλισμού δέν 
μπορούν νά δεχτούν σα σκοπό τής Τέχνης τήν 
άπόδοση τής πραγματικότητας. Ή  φωτογραφία 
λένε, δέν είναι τέχνη. Σ ’ δλες τις περιπτοάσεις 
ό καλλιτέχνης, υποστηρίζουν, τροποποιεί, μετα

βάλλει τήν -πραγματικότητα. Μιά προσωπογρα
φία λ.χ. ποτέ δέν είναι πιστή άντιγραφή τού 
μοντέλου κ.τ.λ.

νΕτσι (οί άντίταλοι τού ρεαλισμού) μέ τον 
δρο «πραγματικότητα» έννοούν τα φυσικά δε 
δαμένα τού καλλιτεχνικού έργου, συγχέουν τ > 
άντικείμενο τής Τέχνης μέ τά πράγματα, τΛ 
πρόσωπα ή τά περιστατικά που χρησιμοποιώ 
στό έργο του ό καλλιτέχνης. Σέ παρόμοιο λά
θος πέφτουν καί οί όπαδοί τού απλοϊκού ρεαλι
σμού, δταν καταδικάζουν αξιόλογα σύγχρονα 
έργα έπί... άσεβείφ προς τήν πραγματικότητα.

'Όμως είναι φανερό πώς ό καλλιτέχνης χρη 
σιμοποιεϊ Ινα πρόσωπο, ενα τοπίο, ενα περιστα
τικό, γιά νά έκφράσει Ιναν ολόκληρο κόσμε, 
τήν πολύπλευρη καί πολυσύνθετη άνθρώπιντ 
πραγματικότητα μέσα στήν οποία ζεϊ κι’ αυτί ς 
μέ τά όνειρά του. Γιά νά έκφράσει σωστά αι’- 
τή τήν πραγματικότητα, πρέπει νά μήν άρκε- 
στεϊ στήν επιφάνεια, νά μή στραφεί στό παλΓ 
πού επικρατεί, αλλά νά προχωρήσει στό 6άθο~ 
ν* ανακαλύψει τις νέες δυνάμεις πού παλεύου 
ν’ άναδειχτούν. "Τστερα σαν τούς μεταλλωρν 
χους πρέπει νά καθαρίσει άπό τις πέτρες xci 
τά χώματα τό πολύτιμο μέταλλο τής ζωής.

Αυτής τής πραγματικότητας ή καλλιτεχνικ' 
μίμηση, δέν υποβιβάζει άπεναντίας τιμά τν 
Τέχνη. ’Αφήνει στον καλλιτέχνη άνεξάντλητ 
περιθώρια εκφραστικών τρόπων.

"Τστερ άπ’ αυτά νομίζω πώς τό θέμα τής f 
ξιδανίκευσης φωτίζεται άρκετά καθαρά. Ή  ί 
ξιδανίκευση δέν είναι μειονέχτημα στή λογΓ 
τεχνία καί γενικά στήν τέχνη. 'Τπάρχουν μ: 
γάλα έργα μέσα στα όποια ο! ήρωες έξιδαν 
κεύονται. Θά μπορούσαμε ν’ άναφέροι*με τν 
Όδύσσεια τού 'Ομήρου, τό «Δον Κιχάηη» ττ' 
Θερβάντες, τό ποιητικό έργο τού Σολωμοι. 
τους πίνακες τού Ραφαήλ κ,α'ι τού Γκρέκο.
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Ή  έξιδανίκευση δέ συνεπάγεται άπομάκρυν- 
ση άπό τό Ρεαλισμό. Πολλές φορές είναι άναγ- 
καίος ό τονισμός τής ευγενικής πλευράς, ό πα
ραμερισμός τής ασχήμιας και τής αδυναμίας, 
για ν’ αποδοθεί καλύτερα δ,τι βαθύτερο, ούσια-

στικώτερο δονεί τις καρδιές μας.
Μέ έκτίμηση 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ 
Σπάρτη

Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ

’Αγαπητή «Επιθεώρηση Τέχνης»,
"Αν καί καθυστερημένα, θά μού έπιτρέψεις 

να διατυπώσω ορισμένες σκέψεις πού μού δη- 
μιουργήθηκαν, διαβάζοντας στο τεύχος σου τού 
’Ιουλίου 1956, σελ. 85, μια συνέντευξη τού Α 
μερικανού συγγραφέα Γουΐλιαμ Φώκνερ, μέ τόν 
τίτλο: «Ή  Λαμπρότητα τής αποτυχίας».

Σταμάτησα σέ μια παράγραφό της, πού σά 
θέμα μ’ απασχόλησε καί στο παρελθόν.

Διαβάζω λοιπόν: «'Όσοι δέ μέ κατάλαβαν 
έστω κι* δν μέ διάβασαν δυο καί τρεις φορές, 
τούς προτρέπω νά μέ διαβάσουν για τέταρτη 
φορά».

Πάει καλά* έτσι κάνουμε συνήθως μέ τούς 
βαθυστόχαστους διανοητές.

'Ομολογώ, «δέν διάβασα καμμιά φορά αυτόν 
τόν ’Αμερικανό. Σάν πρώτη φορά διάβασα τώ
ρα τή συνέντευξή του καί επαναλαμβάνω ξα
ναδιαβάζοντας πολλές φορές την παράγραφο: 
«Ή  ηθική τού συγγραφέα». Γράφει:

« Ό  συγγραφέας δέν είναι υπεύθυνος παρά 
μόνο γιά τήν τέχνη του...

‘Όλα παραμερίζονται: ευτυχία, περηφάνεια, 
κοσμιότητα, τιμή, δλα γιά νά γραφτεί τό βι
βλίο. "Αν ένας συγγραφέας χρειαστεί άκόμα 
καί νά κλέψει τή μάννα του, δέ θά διστάσει».

Δέν μέ σοκάρουν τά παραπάνω, ώς τόσο μέ 
ξενίζουν!!

Χωρίς νάμαι ιεραπόστολος, ηθικολόγος καί 
τά τοιαύτα, τόσο μέ ξενίζουν σάν απλό άνθρω
πο —δεν είμαι ούτε διανοούμενος, ούτε καλλι
τέχνης —κι’ άλλο τόσο μέ... προκαλούν(!) σάν 
ένα σύγχρονο προηγμένο άνθρωπο, πού αγαπά 
τή διανόηση καί τήν καλλιτεχνία καί πιστεύει 
στρύς αναπλαστικούς σκοπούς τους καί τήν προ
αγωγή τής κοινωνίας μέσφ αυτών, σέ μιά α
νώτερη στάθμη πνευματικότητος καί πολιτισμού. 
’Αλλά παράλληλα θέλω νά πιστεύω καί στήν 
προσωπικότητα καί τήν ηθική υπόσταση αυτών 
τών ιδίων τών δημιουργών...

Είναι τάχα αληθινό, πώς μπορεί ή πρέπει να 
θεωρούνται μ ε γ ά λ ο ι ,  άνθρωποι χωρίς υπό
σταση καί ήθικούς δισταγμούς;

Είναι σωστό, δίκαιο καί ηθικό, νά προβά- 
λονται στο στερέωμα τών μεγάλων κοντά στ’ ό
νομα, π.χ. ενός Καζαντζάκη (γιά ν’ άρκεστώ 
σ’ ένα δικό μας — Ρωμηό) καί όνόματα, όπως 
π.χ. ενός μεγάλου —κατά πώς συνήθησαν νά 
μάς τούς σερβίρουν απ’ τό Νέο Κόσμο (ΗΙΙΑ) 
δολοφόνου-εγκληματία, πού κρατιέται στις φυ
λακές (ΗΠΑ) γιά χίλιες -δυο ατιμίες; ’Εννοώ 
τό νεοβάφτιστο μεγάλο συγγραφέα τους Τσέ- 
σμαν.

Τάχα θά πρέπει, κι’ ώς ποιο σημείο φτάνει 
ή ανοχή, νά ξεχωρίζουμε τήν ηθική υπόσταση 
τού κοινού ανθρώπου — έπιστήμονα ή όχι— απ’ 
αυτήν τού καλλιτέχνη; (περιλαβαίνω σ’ αυτήν 
τόν κάθε διανοητή - φορέα τής τέχνης). Καί 
θά πρέπει νά συγχωρούμε σ’ αυτόν —τό δεύ
τερο— κάθε αδυναμία, έπίκτητη ανωμαλία, ψυ
χική διαστροφή καί έν γένει άνηθικότητα! !

Μήπως θδπρεπε—θαρρώ είναι καιρός— νά 
γίνει μιά σοβαρή αναπροσαρμογή, όσον αφο
ρά τήν έχτίμησή μας στήν α λ η θ ι ν ή  α ν 
θ ρ ώ π ι ν η  α ξ ί α ;

Δέν μπόρεσα ποτέ νά δικαιολογήσω αυτή τήν 
αδικαιολόγητη ( !) αρχή χών «δύο μέτρων καί
σταθμών», αν καί προέρχομαι καί έζησα αΛ ά
μεσα σέ οικογένεια καλλιτεχνική...

Πριν χρόνια παρακολούθησα στήν ’Αθήνα 
μιά διάλεξη τού ήθοποιού μας κ.Γιιόργου Παπ- 
πά, μέ θέμα «Ό  Καλλιτέχνης κι’ό ν Ανθρωπος». 
Δέν τόν γνωρίζω προσωπ κώς. Ξέρο) μόνον τόν 
καλλιτέχνη. Μ’ ένδιαφέοει δμως τό θέμα του πε
ρισσότερο, γιατί ήτανε οΐ προσωπικές άντιλή- 
λήψεις ενός καλλιτέχνη.... Μιλούσε γιά τή δι
πλή υπόσταση τού ανθρώπου καί καλλιτέχνη, 
μέ μεγάλο σεβασμό καί τοποθετούσε «σωστά» 
τήν ήθική του υπόσταση.

Μίλησα γιά ένα συμπατριώτη μας καλλιτέ
χνη. Μά μήπως δέν υπήρξαν άπειροι οί μ ε γ ά 
λ ο ι  διανοητές —σέ παγκόσμια κλίμακα— πού 
όχι μόνο μίλησαν, αλλά κι’ έζησαν υποδειγμα
τικά, χωρίς νά πάψουν —γι’ αυτό— νάναι μ ε 
γ ά λ ο ι  ! !

Γιατί ό μεγάλος καλλιτέχνης πρέπει — ή 
μπορεί ίσως—νά μην είναι κι’ ένας μ ε γ ά λ ο ς  
ά ν θ ρ ω π ο ς ;  νΗ γιατί πρέπει νά γίνεται α
νεκτός όταν εννοεί νά... διαχωρίζει δυο τόσο 
βαθειά συνυφασμένες έννοιες;

"Ενα παρόμοιο θέμα άπασχόλησε πριν χρό
νια τό περιοδικό «Νεοελληνικά Γράμματα».

Είχε φιλοξενήσει στις στήλες του τις από
ψεις διασήμων ονομάτων τής Ευρωπαϊκής καί 
Σοβιετικής διανόησης, μέ προοδευτικές αρχές... 
καί υπήρξε «καταπέλτης» γιά τήν ά ρ χ ή τών 
«δύο μέτρων καί σταθμών».

Τό θέμα είναι σοβαρό κι’ άν καταπιανόμουνα 
διεξοδικά, αλλοίμονο, θά σέ ταλαιπωρούσα πε
ρισσότερο άπ’ δτι σήμερα!

Μέ άπειρα ευχαριστώ γιά τή 
φιλοξενία καί θερμούς 

χαιρετισμούς
ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΛΤΖΑΚΗΣ 

Νότιος ’Αφρική
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«ΑΧ ΑΥΤΟΣ Ο ΑΛΛΟΣ» -  ΘΕΜΑ ΓΛΩ ΣΣΙΚΟ

*11 απάντηση του Νίκου Μπαζιάνα δίνει την 
ευκαιρία νά τά ξαναποϋμε. Τά έπιχειρήματά 
του μάλιστα επιβεβαιώνουν αυτό πού θεωρώ 
κακό: την κ ρ υ φ ο κ α θ α ρ ε ύ ο υ ο α πού 
τρώει από μέσα τά δίκια τής δημοτικής.

ΙΙρώ τα-πρώτα δέχεται ό Ν. Μ. διαχωρισμό 
ανάμεσα σέ γλώσσα τού λαού καί γλώσσα «τών 
άλλων». Αυτό μου φαίνεται παραεύκολη τοπο
θέτηση γλωσσική.

Γιατί βέβαια -πάντα ό λαός στοχάζεται και 
μιλά διαφορετικά από «έμάς τούς άλλους» ζή 
καί διαφορετικά. Είναι δμως καί συμφέρει νά 
είναι οριστικός ό διχασμός; ΚΓ ό «άλλος» αυ
τός τρόπος ζωής κΓ επικοινωνίας πνευματικής 
είναι άραγε ασυζήτητα πιο ουσιαστικός σέ πε
ριεχόμενο και σέ μορφή; Έδώ μάλλον συμβαί
νει, σέ θλιβερό βαθμό μάλιστα, τό αντίθετο· 
Επειδή στηρίχτηκε ή μάθηση σέ καθαρευου
σιάνικα = κούφια, κριτήρια, άπ’ όλες τις επίση
μες πλευρές. Λοιπόν καί γι’ αυτό φαίνεται πώς 
κάθε σοβαρή πνευματική συμβολή άποτέλεσε 
αντίθεση τής καθαρευουσιάνικης, λόγιας έπιβο
λής καί διατήρησε είτε τό θέλομε, εϊτε δχι, 
στενή καί κύρια έξάρτηση μέ τις λαϊκές ρ'ζες.

Ώ ς καί στήν ποιητική παραγωγή πού είναι 
πλούσια καί πιο αυτόνομη γλωσσικά, πάλι φο- 
βούμε πό)ς μέ αντικειμενικά κριτήρια, θά βρού
με ώς καί σήμερα —καί σέ 200 χρόνια— ου
σία καί μορφή ποιητική πιο αξιόλογη σέ 10 
στίχους άνώνυμους ιάπ’ τό είδος πού μάς προσ
φέρει ό π;ό κοινός ημεροδείκτης, παρά σέ 500 
σελίδες τού ποιητικού πολτού πού κυκλοφορεί 
στο «άλλο» έπίπεδο. Καί πού είναι μάλλον κι’ 
αυτός άλλο ένα κλωνί τής καθαρεύουσας.

Κι’ ό Ν. Μ. θεληματικά ή άθελα κάνει σύγ
χυση ανάμεσα στο απλό καί στο απλοϊκό; Κα
τανέμει καί τό πνευματικό εισόδημα τόσο μονο- 
κόματα: απλός = άπλοϊκός=φτωχός.

Έγώ τουλάχιστον, λέγοντας «απλός άνθρω
πος», «απλή γλοόσσα», έχω στο νού μου άξιες 
βαθειές καί σύνθετες. "Οπου χωρούνε κι’ αν
τιθέσεις πολλές, πολλές αποχρώσεις. Μ’ έναν 
δμως κάποιον κοινό παρονομαστή, ας πούμε, 
δοκιμασμένες καί μέσα στήν ζωντανή πραγμα
τικότητα, κατά τήν ιστορική της συνοχή.

Μές στή ζωντανή πραγματικότητα έχει θέ

ση κι* ή πολυγλωσσία (καί τό φρένο πού είπα) 
καί πολλά τά παρδαλά. Μετά τόσους αιώνες 
γλωσσική χρήση καί κατάχρηση, τόσες επεμ
βάσεις καί περιπέτειες γλωσσικές.

Δέν έχει δμως θέση, έπιμένω, ή άρνηση τής 
μιανής γλωσσικής άκριας, ή όμολογημένη κι* 
ανομολόγητη περιφρόνηση τής φλέβας πού εί
ναι ίσα - ισα ή πιο ζωντανή καί ζωοφόρα, 
τής λαϊκής. Καθώς κι’ ή πολύ πρόθυμη προ
τίμηση γιά μιά πρόοδο άοκετά έπιφανειακή, βα
σισμένη αποκλειστικά σχεδόν σέ ξένη, ευρω
παϊκή βοήθεια. Μ’ αυτήν έχει πλουτίσει γλωσ
σικά ένας στενός κύκλος τής διανόησης, μέ 
γαλλισμούς, μέ αγγλισμούς τής καλής μετά
φρασης, άκοπα, μέ ύποτέλεια γλωσσική έ θ ε -  
λ ο ν τ ι κ ή , χωρίς νάναι κάν τά γαλλικά καί 
αγγλικά δργανο γνώριμο, κοινό, δεχτό έστω 
έξ ανάγκης.

Κι’ ή έξελιγμένη αυτή γλωσσική τουριστική 
ζώνη άφαίρεσε καί πολύ έδαφος καί γόητρο- 
άπ’ τή ντόπια. Λοιπόν δν παρουσιαστή καί που
θενά καμιά λήγουσα σμυρνέΐκη, κανένα ν καμ
πανιστό άπό χιώτικη επίδραση, άνατριχιάζουνε 
κι’ οί εκδότες μά κι’ οί κακαπληρωμένοι μετα
φραστές, τρέμουνε τούς «ιδιωτισμούς», τρέμου- 
νε τον έαυτό τους. ’Έτσι, μού φαίνεται πώς 
αυξήσανε καί πολύ τά ν ε κ ρ ά σχήματα λόγου, 
οσα παραγεμίσματα λέμε κι’ άκούμε μηχανικά. 
Λ.χ. δέν άναφέρονται πιά οί ακρογιαλιές χω
ρίς τό «δαντελένιες». "Αν είναι δυνατόν κα
νένα σωστό μάτι νά τις βλέπει έτσι. Μάλλον' 
δέ βλέπει, κάπου τό διάβασε, τάκουσε... Γιά 
ευκολία, γιά πιο εξευγενισμένη εντύπωση, μπο
ρεί μάλιστα μεθαύριο νά μείνει μόνο τό «δαν
τελένιες». ’Αλλά βέβαια υπάρχουνε καί τ’ α
πρόβλεπτα...

Τέλος, τέλος μού φαίνεται πώς δέ χωρεί ού
τε ή καλόπιστη έστω Ικανοποίηση γιά τό «πλη
σίασμα» δημοτικής καί καθαρεύουσας, αν δέν 
έξεταστή ποιόν ώφελεί καί ποιόν ζημιώνει. Κά
θε ικανοποίηση γιά τή γλωσσική άνοδο μοιάζει 
αρκετά μέ κάτι άλλες βολικές αισιοδοξίες, γιά 
τή στεγαστική μας «άνοδο» π.χ. δπως έχει 
πραγματοποιηθή, επειδή χτίζονται πολλές πο
λυκατοικίες γιά δσους έχουνε καί πολλές λί-

ΕΛΛΗ Π ΛIIΑΔΗΜΗΤΡΙΟΤ

r

ΕΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ

Τό νέο ποιητικό διδλίο του ΤΑΣΟΥ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ

Υ  Μ  Φ  Ω  Ν  ! Α  α ρ ι θ . I
Πωλείται σ ’ δλα τά  βιβλιοπωλεία
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Ξ Ε Ν Ε Σ  Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Ε Ι Σ
(ΓΎΡΩ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Μ ΟΝΤΕΡΝΑΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ)

Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ Α . Μ . NT.

Κάθε καλλιτέχνης —είτε ζωγράφος είναι, εί
τε μουσικός, είτε ποιητής— χρειάζεται χρόνο 
καί ευκαιρίες για νά μπορέσει νά δουλέψει. ''Ε
να βιβλίο ή μια συμφωνία <δέ γίνεται νά γρά
φουν παρά μόνο όταν στρωθείς κάτω,παλαίψεις 
μέ τό υλικό καί δώσεις χεροπιαστή υπόσταση 
σέ μορφές πού ώς τότε βρίσκονταν στην φαν
τασία. Καί αντίστροφα, ένας ζωγράφος μπορεί 
τό ίδιο μ" ένα συγγραφέα νά παρατηρεί καλ
λιτεχνικά καί ν’ άφήνει τη φαντασία του νά 
δουλεύει την ώρα πού πλένεται ή ταξιδεύει μ’ 
ένα λεωφορείο.

Κανένας δεν μπορεί νά απαλλαγεί από ττ'ιν 
«όργανωτική καί τις άλλες δουλειές». Καί τού
το γιατί ή δουλειά αυτή γίνεται αναγκαία από 
τήν υφή τής κοινωνικής ζωής καί δχι απλώς 
από τήν κομματική ιδιότητα. Οί απαιτήσεις πά
νω στό χρόνο οποιοσδήποτε συντρόφου σπάνια 
είναι «άσκοπες». Καί σ’ αυτό θά συμφωνούσαν* 
πολλοί γραμματείς όργανώσεων.

'II όργανωτική δουλειά αποτελεί πολιτικήν 
έμπειρία. Κανένας καλλιτέχνης δέ θά μάθει 
πολλά μέ τό νά μένει ένας αιώνιος θεατής αυ
τής τής δουλειάς. "Αν θέλει οπωσδήποτε νά 
σχεδιάσει ή \ά  ζωγραφίσει σέ μιά συγκέντρω
ση, τό πιθανώτερο είναι πώς δέν πρόκειται ν’ 
ακούσει τι λέγεται. "Ετσι μπορεί νά χάσει πο
λύτιμη πολιτική έμπειρία, ή οποία θά βοηθούσε 
τό καλλιτεχνικό του έργο.

"Ενας καλλιτέχνης μέ ταξική συνείδηση θά 
μπορούσε ώραιότατα νά είναι Ικανός οχι μόνο 
νά παρακολουθήσει μιά συγκέντρωση, αλλά καί 
νά μιλήσει, άν χρειαστεί, από τό βήμα —- εί
τε άκόμα νά κάνει όποιαδήποτε άλλη χρήσιμη 
δουλειά. Καί είναι σίγουρο πώς ή ταχτοποίη
ση των καθισμάτων ποτέ δέν έβλαψε κανένα 
καί τόσο πολύ. Θά μπορούσε μάλιστα πρώτος 
ό καλλιτέχνης νά είχε σκεφτεί γιά τήν πραγ
ματοποίηση τής συγκέντρωσης καί νά είχε πά
ρει μέρος στή διοργάνωσή της. Γιατί δχι; Δέν 
υπάρχει κανένας φυσικός νόμος πού νά έξα- 
ναγκάζει τούς καλλιτέχνες, δπως καί κανέναν 
άλλο, νά μήν μπορούν» νά αρθρώσουν λέξη καί 
νά μήν αναλαμβάνουν υποχρεώσεις.

Τό νά ζητάμε μιαν ειδική θέση γιά έναν 
καλλιτέχνη μέσα στό Κόμμα είναι σά νά διαι- 
ωνίζουμε τή θέση του μέσα στήν ταξική κοινω
νία. Πραγματικά τό αίτημα τούτων τών ειδι
κών εξαιρέσεων είναι αυτό καθαυτό σύμπτω
μα τής ταξικής άντίληψης — τής ευνοιοκρα
τίας, τής απομόνωσης τού καλλιτέχνη κ.λ.π.

*0 καλλιτέχνης χρειάζεται χρόνο γιά νά δου
λέψει. ’Αλλά επειδή ό καπιταλισμός τού άρνεϊ- 
ται αυτό τό χρόνο, δέν θά πρέπει νά ρίχνει 
τά βάσανα του στό κόμμα καί νά τό κάνει εναν 
άποδιοποαπαΐο τράγο τής στιγμής. Σκοπός ό
λης τής οργανωτικής δτιυς καί κάθε άλλης κομ
ματικής δουλειάς, είναι ή έπίτευξη μιάς κοινω

νίας, δπου δλοι, καί οί καλλιτέχνες, θά μπο
ρούν νά αναπτύσσουν τις ίκανότητές τους, μέ
σα σέ μιαν άτμόσφαιρα έλευθερίας καί άσφά- 
λειας. Μιά κοινωνία δπου θά μπορεί ν’ ανθίζει 
ό καλλιτέχνης πού υπάρχει στον κάθε άνθρω
πο.

Είναι αλήθεια πώς έκείνοι πού κάνουν μιάν ει
δική προσφορά, άνακαλύπτουν μερικές φορές 
πώς υπάρχει μιά σύγκρουση ανάμεσα σ’ αυ
τή τήν προσφορά καί τήν άλλη απαραίτητη 
πολιτική δουλειά. ’Αλλά τέτοια άτομικά (τά ό
ποια σχεδόν πάντοτε είναι καί πολιτικά) προ
βλήματα, δέν λύνονται μέ τήν πανηγυρική υι
οθέτηση τής άρχής τής αποχής από τή δράση 
γιά τούς ειδικούς.

"Ενας καλλιτέχνης θ’ αντιμετωπίζει πότε - 
πότε μέσα στό κίνημα μιά κάποια φιλισταική 
στάση άντίκρυ στό έργο του, μιά παραγνο')ριση 
τής σπουδαιότητάς του, έναν υποβιβασμό του 
στις άπλούστερες, στις πιο στοιχειώδεις ανάγ
κες (δπως π.χ. τό νά <ρτιάξει τά λαχεία σέ 
μιά λαχειοφόρο αγορά) καί τίποτα περισσότε
ρο. ’Αλλά στό φιλισταΐσμό αυτό δέν μπορούμε 
νά απαντήσουμε μ* έναν παράλληλο φιλισταϊ- 
σμό άντίκρυ στήν «οργανωτική καί τις άλλες 
δουλειές»... άντίκρυ στό «πούλημα φυλλαδίων 
στήν πόρτα»...

Οί αρχές πού πραγματικά ισχύουν είναι τού
τ ε ς :  „1. "Ολες οί ατομικές προσφορές στον αγώνα 
έχουν αξία. Κάθε καλό έργο, μέ όποιοδήίποτε 
καλλιτεχνικό μέσο, σέ όποιονδήποτε τομέα, πρέ
πει νά γίνεται μέ χαρά δεκτό καί νά αναγνω
ρίζεται. 2. "Ολοι μας πρέπει νά δουλεύουμε μα
ζί, νά μοιραζόμαστε τή ζωή καί τή δουλειά. 3. 
Οι άνθρωποι δίνουν» μόνο δ,τι είναι ικανοί νά 
δώσουν, αλλά στήν πορεία τής δράσης οί ικα
νότητες τους μπορούν νά αναπτυχθούν καί «νέ
οι ήρωες νά ξεπηδήσουν».

Δέν υπάρχει αμφιβολία πώς πρέπει νά -περά
σει κάποιο χρονικό διάστημα, δσο νά μπορέσει 
τό έργατικό κίνημα νά δώρει χρονικά πλήρη 
απασχόληση στούς ζωγράφους —αν υποθέσου
με βέβαια πώς συμφωνοίμε δτι αυτό θά ήταν 
κάτι τό έπιθυμητό. Ό  Τζών Μπέργκερ θά εί
χε κάνει καλύτερα δν είχε άφιερο>σει περισσό
τερο χώρο σ’ αυτό τό πρόβλημα καί λιγότερο 
στό πιο αρνητικό.

Ή  πλήρης έμμισθη απασχόληση θά ήταν σί
γουρα έπιθυμητή σέ μιά σειρά καλλιτέχνες. 'Τ- 
πάρχουν δμως και οί δχι χωρίς σημασία σκέ
ψεις σχετικά μέ τό άν τό έργο τους είναι τέ
τοιο πού νά αξίζει αυτό τό βήμα. ΟΙ εργάτες 
μπορεί νά έχουν τήν τάση νά αγνοούν ολοκλη
ρωτικά τά πολιτιστικά δημιουργήματα τών μι
κροαστών έπαγγελματιών καλλιτεχνών —τούτο 
δμως συμβαίνει γιατί δέν* παρουσιάζουν γι’ αυ
τούς ζωτικό ένδιαφέρον. "Οταν δμως πρόκει-
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ται γιά ζωγραφικά έργα πού απεικονίζουν την 
ίδια τους τή ζωή καί τά Ενδιαφέροντα τους, οί 
Εργάτες προσδοκούν έπιτεύξεις υψηλού επίπε
δου. Γιατί τότε πια ή τέχνη αρχίζει να παίρ
νει κάποια πραγματικότητα. Τότε οι κριτικές 
τους ικανότητες αρχίζουν να λειτουργούν.

Έ τσ ι υπάρχει μια αντίληψη: δτι ένας καλλι
τέχνης πού θέλει νά έξυπηρετήσει τό Εργατι
κό κίνημα πρέπει νά προσαρμοστεί ό ίδιος καί 
νά προσαρμόσει καί τό έργο του σ’ αυτή τή 
δουλειά. Δεν ωφελεί καί πολύ νά μάς πληρο
φορήσει ό Τζών Μπέργκερ πώς ό καλλιτέχνης 
«χρειάζεται (όπως τή χρειαζόμαστε καί μεΐς) 
τήν ειδίκευσή του». Γιά τον Τζών Μπέργκερ 
βέβαια είναι πολύ έντάξει τό νά παραδεχόμαστε 
παρεμπιπτόντως πώς «υπάρχουν', φυσικά, πε
ριπτώσεις πού ό καλλιτέχνης θέλει νά ζωγρα
φίσει καθαρά σοσιαλιστικά θέματα» καί νά σκέ
φτεται με τις ώρες θαλασσινά τοπία καί ιτιές. 
•Ολοι μας μπορούμε νά χαρούμε μιά σκηνή σ’ 
ενα έργο τέχνης, πού νά μας ξεκουράζει καί 
νά μάς γαληνεύει. ’Αλλά -τόσες ώρες τό χρό
νο μπορεί νά απασχολείται μέ τέτοια έργα ένας 
ζωγράφος μέ ταξική συνείδηση, δταν συνεχώς 
σκοτεινιάζουν τήν δράσή του τά σύννεφα τής 
Κύπρου, τής Κορέας, τής Κένυας, των θερμο
πυρηνικών δοκιμών καί τών καταστροφών στά 
όρυχεία τού Βελγίου;

Πρώτα άπ’ δλα, ό καλλιτέχνης μας θά έ- 
χει νά παλέψει γιά τήν εκτίμηση τού τί πασκί
ζει νά κάνει. Κι αυτή ή έκτίμηση πρέπει πρώ
τα καί πάνω απ’ δλα νά έρθει άπο τούς αν
θρώπους τού μόχθου, από τούς ανθρώπους τής 
μαχητικής πρωτοπόρείας —τούς ανθρώπους πού 
είναι ριγμένοι στον καθημερινό καί τον μα- 
κράς πνοής αγώνα καί πού είναι κουρασμένοι 
ύστερα από τή δουλειά τής μέρας.

’Έπειτα πάλι, ό καλλιτέχνης μας, καί τό . 
Κόμμα σά σύνολο, θά πρέπει νά δουλέψουν γιά 
νά ξεπεράσουν κάθε φράγμα πού στέκει ανά
μεσα στον καλλιτέχνη καί τό μέσο Εργαζό- 
μενο. Τό γκρέμισμα αυτών τών φραγμάτων α
ποτελεί μέρος τού ταξικού αγώνα καί δεν μπο
ρεί εύκολα νά επιτευχθεί. Μόνο ένας τρόπος ύ- 
πάρχει γιά τήν 'πίτευξή του: ό καλλιτέχνης μας 
νά αφιερώσει τό έργο του στήν υπηρεσία τού 
κινήματος· νά φτάσει σέ μιαν ακόμα πιο 6α- 
θειά κατανόηση τών αναγκών τού κινήματος 
στη Βρεταννία* νά δέσει ακόμα πιο σφιχτά τήν 
καλλιτεχνική του δραστηριότητα μέ τήν καθημε
ρινή πάλη.

Μέσα σ’ αυτή τήν προσπάθεια, ό καλλιτέχνης

δεν θά πρέπει νά μή μελετάει καί τή δική του 
θέση καί τά προβλήματα. Δέν θά πρέπει νά 
παραλείψει νά τά άποτιμήσει δπως ακόμα θά 
πρέπει νά ακουστεί καί ό δικός του λόγος.

Ό  καλλιτέχνης θά πρέπει νά άπο σκοπεί, δχι 
λιγώτερο από τούς άλλους, στο νά πραγματο
ποιηθεί μιά πληρέστερη χρησιμοποίηση καί έκ
τίμηση από μέρους τού Κόμματος τού έργου 
τών μελών του καί τών φίλων του στον τομέα 
τής δημιουργίας. Πολύ συχνά μέλη τού Κόμ
ματος —καί ηγετικά στελέχη του— παρέβλεψαν 
τό γεγονός δτι οί καλλιτέχνες είναι κι αυτοί 
άνθρωποι σαν τούς άλλους. Κι δτι ένα σχέ
διο ή μιά χαρακτική εικόνα πού επικρίνονται 
Επιπόλαια καί βιαστικά μπορεί νά κλείνουν ένα 
μεγάλο μέρος άπο τις έλπίδες καί τούς λε
πτούς δεσμούς μέ τούς εργάτες τού κόσμου κά
ποιου άτόιιου.

Καί τό άντίστροφο είναι σωστό: συχνά, πο
λύ συχνά, οί αδελφοί μας καλλιτέχνες έχουν βα- 
ρυγκομήσει μέ τή μοίρα τους κ’ έχουν μιλήσει 
σχεδόν σά νά ήσαν τά συνδικάτα υποχρεωμένα 
νά θεωρούν τον έαυτό τους ευτυχή επειδή είχαν 
έπιλεχτεί σαν τό κατάλληλο καλλιτεχνικό υλικό: 
«"Οταν τούς δ ί ν ε ι ς  σοσιαλιστικό ρεαλισμό 
δέν τούς αρέσει!».

Τό εργατικό μας κίνημα χρειάζεται στη δου
λειά του δλες τις δυνάμεις πού μπορεί νά συγ
κεντρώσει. Χρειάζεται, καί είναι ικανό νά έκτι- 
μήσει, τή συμβολή τών καλλιτεχνών μας. ’Αλλά 
τήν ικανότητα αυτή πρέπει νά τήν ξυπνήσουμε 
—καί νά τήν υπερασπιστούμε. Ό  καλλιτέχνης 
μπορεί νά πάρει μέρος, τό ίδιο δπως καί άλ
λοι, στήν προσπάθεια γιά τήν ύπερ-νίκηση τών 
έπιδράσεων τής σοσιαλδημοκρατίας —Επιδράσε
ων πού εμποδίζουν τήν ανάπτυξη τής δουλειάς 
μας καί σ’ αυτόν, δπως καί σ’ άλλους τομείς.

Ή  ρίζα καί ή καρδιά τού αγώνα βρίσκεται 
στά εργοστάσια. Όποιεσδήποτε άλλες πρόοδοι 
καί νά γίνονται, άπ’ αύτά έξαρτάται τά μεγαλύ
τερο βάρος, ή κατεύθυνση καί ή τελική έπίτευ- 
ξη τού σοσιαλισμού. 'Ο καλλιτέχνης στήν έ- 
ποχή μας δέν μπορεί νά έλπίζει πώς θά διεισ- 
δύσει σέ μιά τόσο βαθειά κατανόηση, δπως ό 
αγωνιστής έργάτης, πού γι’ αυτόν είναι κάτι 
σάν δικαίωμα έκ γενετής— αλλά μπορεί, μέ 
ύπομονή, αποφασιστικότητα, μίσος γιά τούς κα- 
ταπιεστές καί κάποια δόση ταπεινοφροσύνης, 
νά πλησιάσει πάρα πολύ κοντά. 'Η δική του αν
ταμοιβή, καθό>ς καί ή έμφάνιση μιας υπέροχης 
νέας ρεαλιστικής σχολής στή Βρεταννία, είναι 
εξίσου σίγουρες.

AjM. Ντ.

Η ΑΠΟΨΗ TOY POLYBIOUS

Αυτό πού βασικά έξέφρασε ό Τζών Μπέρ- 
γκερ είναι ή Επιθυμία γιά περισσότερη ευκαμ- 
ψ.α στή στάση τών μαρξιστών, αντίκρυ στή 
μοντέρνα ζωγραφική. Μερικοί, πού έχουν λιγώ
τερο καλή διάθεση άπο τον Μπέργκερ νά αλ
λάξουν καί πού φέρνουν στο μυαλό τους τις 
γνώμες τού Τρότσκι τού 1924, μπορεί νά νο
μίσουν πώς ή φράση «μάξιμουμ ανοχής στούς 
ατομικούς πειραματισμούς», θάύπονομεύσει τήν

πάλη γιά μιά ειδικά «σοσιαλιστική κουλτούρα». 
’Ορισμένες άπο τις παρατηρήσεις ιού Μπέργκερ 
αξίζουν νά σχολιαστούν καί νά αναπτυχθούν 
ακόμα πιο πέρα, ενώ άλλες προκαλούν τόν αντί
λογο.

Σωστά έχει έπισύρει τήν προσοχή στήν κα
τάσταση τής μοντέρνας τέχνης (άπ* τό 1900 καί 
δώ) σέ σχέση μέ τό μαρξισμό. Είναι γνωστό 
πώς γιά κάμποσα χρόνια τό Κ.Κ.Σ,Ε. είχε υίο-
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θετήσει μια περιφρονητική καί έχθρική στά
ση ουσιαστικά απέναντι σέ κάθε μορφή μον
τέρνας ζωγραφικής στη Δύση, πού χωρίς πολ
λά καί μ’ έναν ώμο τρόπο την άπέρριπτε σαν 
αντιδραστική καί φορμαλιστική.

Τό αποτέλεσμα για τον κύριο κορμό τής 
σοβιετικής ζωγραφικής ήταν ή αποστέωση ή τό 
ξαναβούλιαγμα στήν άπαρχαιωμένη ανεκδοτολο
γία τού δέκατου ένατου αιώνα, σ’ ένα κίνημα 
πού τήν έποχή εκείνη άπλωνόταν σαν πανούκλα 
στο μεγαλύτερο μέρος τής Ευρώπης. Τώρα στή 
Σοβιετική "Ενωση γίνονται καλόδεχτες άλλα- 
γές.

Ό  Μπέργκερ, σ’ ένα πρόσφατο άρθρο του 
στό «Χιού Σταίητσμαν» (4 Αύγουστου 195G), 
προσπάθησε νά υπερασπιστεί τον τρόπο δου
λειάς τής σοβιετικής ζωγραφικής, λέγοντας πώς 
είναι «λογική καί συνεπής» καί πώς ή θεμελί- 
ωσή της είναι «ρωσική καί εθνική». Καμιά αμ
φιβολία· είναι συνεπέστατα άκαδημαϊκή. Κι ό 
ίδιος -παραδέχεται τήν έλλειψη «οπτικής περιέρ
γειας». "Ας τό δούμε αυτό* τον δέκατο ένατο 
αιώνα, οι Ρώσοι καλλιτέχνες ήταν έτοιμοι νά 
διδαχτούν απ’ τή Δύση, ακριβώς όπως είχαν 
κάνει κ’ οί άρχιτέκτονές του τό δέκατο όγδοο. 
Οί έθνικές παραδόσεις έμπλουτίζονται μέ τήν 
προσφυγή σέ άλλους πολιτισμούς. Τό γαλλικό 
δράμα χρωστάει πολλά στό έλληνικό. Ό  ΙΙρούστ 
χρωστάει πολλά στό Ράσκιν.

Ή  άρνηση αυτής τής αλήθειας στήν πράξη 
καί ή προσπάθεια γιά τήν έπίτευξη εθνικής αύ- 
τάρκειας στή ζωγραφική στή Ρωσία, οδήγησε 
στον αισθητικό ευνουχισμό. Σ ’ αυτή τή διαστρο
φή έχουν παίξει τό ρόλο τους κ’ οί περιπλοκές 
τής διεθνούς πολιτικής. Ό  Μπέργκερ έκανε 
καί τούτη τήν παρατήρηση: «γίνεται τώρα τής 
μόδας ακόμα καί στήν αριστερά νά καταδικά
ζει αυτού τού είδους τήν τυπική σοβιετική τέ
χνη». Πάντα λίγοι ήσαν εκείνοι πού εκτιμούσαν 
έξαιρετικά τή σοβιετική ζωγραφική στή χώρα 
μας, καί φοβάμαι πώς ένας κριτικός, ό "Ερικ 
Νιούτον, παρατήρησε κάποτε κάποια δυσάρε
στη ομοιότητα ανάμεσα στις στομφώδεις προσ
πάθειες τής ναζιστικής τέχνης καί όρισμένα σο
βιετικά έργα.

'Οπωσδήποτε, σκόπιμο είναι νά διαγνώσουμε 
τά θεωρητικά λάθη πού πάνω σ’ αυτά στηρί
χτηκε τούτη ή λαθεμένη πολιτική. Πρώτα-πρώ
τα, αντί νά κάνουν μιά διαλεχτική αποτίμηση 
τού πολύπλευρου χαραχτήρα τή* μοντέρνας δυ
τικής ζωγραφικής, είχαν τήν τάση νά τήν βά
ζουν στό ίδιο τσουβάλι, σάν αντιδραστική στό 
σύνολό της. "Ενα μέρος τής μοντέρνας τέχνης 
δέν έχει ίσως καμιά αξία, αλλά αυτό δέ ση
μαίνει πώς θά έπρεπε τό υπόλοιπο νά αντικρύ- 
ζεται μέ χολερική διάθεση. Τό μοντέρνο κίνη
μα είναι εξαιρετικά πολύτροπο καί φτάνει άπ’ 
τή συγκινητική αυστηρότητα τού κυβισμού φς 
τον πυρετό τού έξπρεσσιονισμού.

νΙσως ή σοβιετική απόρριψη τής μοντέρνας 
ζωγραφικής νά είχε συνδεθεί μέ τήν άποψη δτι 
ό ιμπεριαλισμός είναι μιά τόσο αντιδραστική 
φάση τού καπιταλισμού, που α π ρ ι ό ρ ι  ε
λάχιστα πολιτιστικά αγαθά μπορούσαν νά βγουν 
άπ’ αυτόν. Μιά τέτοια άποψη αδικεί βαρύτατα 
εκείνους τούς μεγάλους δασκάλους απ' τον Πι-

κασσό ως τό Σουτίν καί τό Γκρομαίρ, πού πο
τέ τους δέ συμβιβάστηκαν μέ τήν έπίσημη άπο- 
λιθωμένη ακαδημαϊκή τέχνη τής καπιταλιστικής 
τάξης, μέ τούς έκπρόσωπους τού Νόμου καί 
τής Τάξης στις τέχνες. Κι ακόμα πιο πέρα, αν
τί νά κατανοεί πώς ή ζωγραφική, όπως καί ή 
λοιπή κοινωνία καί φύση, άλλάζει συνεχώς, θε
ωρούσε στήν πραγματικότητα πώς είχε μείνει 
καθηλωμένη στήν «κανονική άναπαράσταση» τό 
δέκατο ένατο αιώνα.

Ό  Ζντάνωφ συνόψισε, σύμφωνα μ’ αυτό τό 
πνεύμα, τήν άποψη τού κόμματος πάνω στή 
ζωγραφική, σέ μιά περικοπή τού λόγου του τού 
1949. Είναι αλήθεια πώς ό Γάλλος Ρεμπερόλλ 
στή νεανική του δουλειά γύρισε πίσω στό δέ
κατο όγδοο αίο)να στον Κουρμπέ καί έδο>σε 
καλά έργα. 'Αλλά αυτό ήταν πραγματικά αρ
χαϊσμός —άν καί γιά μερικούς καλλιτέχνες στά
διο αναγκαίο καί πολύτιμο— καί ξέφευγε άπ* 
τό πρόβλημα μιας όρασης πού νά είναι στραμ
μένη προς τά μπρος.

Πάρα πολλή έμφαση δινόταν στό ρόλο τών 
«ιδεών» στή ζωγραφική. Μά ή ζωγραφική δέν 
είναι πριν άπ’ όλα φιλοσοφία, άλλα ό φορέας 
τής πρωταρχικής όττικής έμπειρίας.

Πολύ μεγάλη χρήση έγινε κάμποσες φορές 
—έξω καί μέσα στή Σοβείτική "Ενωση— τής 
φράσης «άπομόνωση τού καλλιτέχνη», λές κι ό 
καλλιτέχνης θά έπρεπε νά σπεύσει νά πέσει μέ 
τά μούτρα σέ μιάν άμεση αφελή οικειότητα μέ 
τούς εργάτες, λύνοντας έτσι τό πρόβλημα τής 
επικοινωνίας. Μιά τέτοια Ιδέα είναι άτοπη. "Ε
να σωρό αξιόλογοι καλλιτέχνες υπήρξαν ακοι
νώνητοι, όπως καί άλλοι τόσοι υπήρξαν κοινω
νικοί· ένα σωρό δέν είχαν άμεση επικοινωνία 
όπως καί άλλοι τόσοι είχαν. Ή  πάλη γιά 
τήν εγκαθίδρυση καί ή ίδια ή έγκαθίδρυση τού 
σοσιαλισμού δέ λύνει αυτόματα τό πρόβλημα τής 
άμεσης επικοινωνίας.

Θά .τρέπει νά ειπωθεί ακόμα πώς στούς μαρ
ξιστές μπορεί νά δημιουργηθούν ορισμένες δια
φωνίες γιά τον τρόπο πού ό Μπέργκερ άντικρύ- 
ζει τό Γκουττούζο. Πάντως κατά τή γνώμη 
μου, εδώ καί κάμποσο καιρό ό Γκουττούζο δια
τρέχει τον κίνδυνο νά έγκαταλείψει ή μάλλον 
νά έκχυδαισει τήν κληρονομιά τής μοντέρνας 
τέχνης καί νά πέσει πίσω στά χιλιοπατυμένα, 
άλλά πλανερά, μονοπάτια τού έκμαυλισμού τών 
όλοφάνερων συγκινήσεων. Δέ νομίζω πώς τό ’Ι
ταλικό Κόμμα τον βοήθησε σ’ αυτά τά ζητή
ματα, πράγμα πού οφείλεται στή φροντίδα του 
γιά απλά λαϊκά καί πολιτικά θέματα, πού νά 
μεταδίδονται μ’ ένα τρόπο εύκολα κατανοητό 
από τις μάζες. Τό ίδιο, κατά τή γνώμη μου, 
ισχύει καί γιά τον τελευταίο Ριβέρα. Πήρε τό 
φαινομενικά ήρωϊκό μονοπάτι τής άμεσης έπι- 
κοινωνίας μέ τό λαό καί επιδοκιμάστηκε γι’ αυ
τό. Άλλά ή δουλειά τού ζωγράφου είναι τρα
χεία καί δέν αφήνει περιθώρια γιά νά κόψεις 
δρόμο. Μπορεί νά θέσει τρομαχτικές απαιτή
σεις στον καλλιτέχνη καί τό κοινό, ιδιαίτερα 
όταν μπαίνουν στή μέση καινούργιες τεχνικές. 
Ό  Ριβέρα προτίμησε νά κόψει δρόμο.

‘Ο Μπέργκερ είπε απότομα, άλλά σωστά: 
«Άλλά είναι εξίσου αληθινό ότι ή εργατική τά
ξη σά σύνολο δέν έχει ακόμα ξεκόψει από τήν
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εμπορική καλτούρα πού χής έχει Επιβληθεί, γιά 
να ανακαλύψει τις δικές της ανάγκες και πό
θους στις εικαστικές τέχνες». νΕχει μεγάλη ση
μασία να τονίσουμε το πρόβλημα αυτό τής «εμ
πορικής κουλτούρας» στη σχέση του μέ τή ζω
γραφική.^Τόπεριεχόμενό της έγκειται σέ μια προ
σήλωση σιό θέμα πού έχει κοινότοπους συγκι
νησιακούς συσχετισμούς, σέ μια παιδική, για να 
μην πούμε παιδιάστικη απόλαυση, την όποια βρί
σκει στην απλή δεξιτητα τής αναπαράστασης 
ενός άντικειμένου, σά νά ήταν φωτογραφία (το 
ζωγραφισμένο άντικείμενο τό προτιμάει μόνο 
γιατί έγινε από τό «έξυπνο» ανθρώπινο χέρι) 
και σέ μια τάση νά παραδίδεται σέ κάθε λο- 
γής νατουραλισμό καί ακαδημαϊσμό, ειδικά δέ 
στά έργα μέ τό ψεύτικο λούστρο. Ή  μόνιμη 
τροφή πού δίνουν οι φωτογραφίες των εφημερί
δων καί χών εικονογραφημένων -περιοδικών δεν' 
έξασκεί χό μάτι καί ή ανυπαρξία διευκολύνσεων 
γιά την προαγωγή τής κατανόησης καί άξιο- 
λόγησης τής τέχνης, αποστερεί, φυσικά, τό λαό 
από τήν ικανότητα νά καταλαβαίνει αυτά τά 
ζητήματα. Ό  καπιταλισμός έχει έπιβάλει αυτή 
τήν εμπορική κουλτούρα εδώ και πολύν καιρό. 
Τό νά περιμένουμε, ό καλλιτέχνης —ό όποιος 
στο κάτω - κάτω είναι ένας ειδικός πού δεν μπο
ρεί νά στρέφεται σέ πολλούς γιά νά βρει έν- 
θάρρυνση— νά άντιπαλαίψει καί νά τά βγάλει 
πέρα μ' αυτή τήν κατάσταση καί μαζί νά ζω
γραφίζει δημιουργικά, είναι απάνθρωπο, ακα
τόρθωτο καί ηλίθιο.

Κι άκόμα περισσότερο, ή λατρεία τής εργα
τικής τάξης στήν τέχνη μπορεί επίσης νά φτά
σει ιός τά άκρα. Π .χ., ένας αντικειμενικός σο- 
σοσιαλιστής ζωγράφος χρειάζεται —όλότελα ξέ
χωρα από τή ρωμαλέα έξάσκηση στήν τέχνη 
του— κάτι πολύ περισσότερο από τή γνώση τών 
συνθηκών τής εργατικής τάξης. Αυτό δέ λέ
γεται γιά νά υποτιμήσει τήν άμοιβαία επικοι
νωνία ανάμεσα στο ζωγράφο καί τούς εργάτες. 
Αλλά γιά χάρη τής σωστής εκτίμησης τής πρα

γματικότητας καί γιά τό συμφέρον τού μή - σε
χταρισμού, ή αποκλειστική προβολή τής έργα- 
τικής τάξης πρέπει νά θεωρηθεί σάν κάτι τό 
δυσάρεστο γιά ένα έθνος πού έχει μεσαία τάξη. 
’Αξίζει νά έπαναλάβουμε πώς ό σοσιαλισμός εί
ναι γιά δλους τούς ανθρώπους, έξω από μιά 
χούφτα Εκμεταλλευτών.

Είναι πολύ φυσικό, δταν ό καλλιτέχνης, σά 
γνήσιος καλλιτέχνης, ζωγραφίζει «σοσιαλιστικά 
θέματα», νά έπιδοκιμάζεται —-υπό τόν δρο δτι 
ή τεχνική του δέν είναι ακαδημαϊκή καί δέν 
ξαναγυρνάει στο δέκατο ένατο αιώνα. Ό  Ντε- 
λακρουά, στο αξέχαστο έργο του «Τό Πνεύμα 
τής Ελευθερίας όδηγεί τό Λαό», καθώς καί ό 
Χτωμιέ, καταπιάστηκαν έξοχα μέ τό πολιτικό 
θέμα. ’Αλλά ή τέχνη, άς τό βεβαιώσουμε γι’ 
άλλη μιά φορά, δέν είναι άπλώς ή μονάχα ένας 
φορέας τής πολιτικής προπαγάνδας. Αυτοί πού 
τήν θεωρούν κάτι τέτοιο στήν πράξη, βρίσκον
ται πιο κοντά στις άπόψεις εκείνου τού πασίγνω
στου έχθρού τού σοσιαλισμού Π . Ζ. Προυντών, 
παρά στού Μάρξ. Συνεπώς ή θεωρία τού Λέ- 
νιν γιά τήν κομματικότητα μπορεί νά ερμηνευ
τεί στον τομέα τής ζωγραφικής μέ πολύ απο
κλειστικό τρόπο· είναι δύσκολο νά δείς τί είναι

τό κομματικό σ’ ένα σοσιαλιστική καλλιτέχνη 
πού ζωγραφίζει ένα τοπίο. ”Εχει ακόμα γίνει 
καθαρό πώς ή σημασία τής φράσης «σοσιαλι
στικός ρεαλισμός» —δν είχε καί ποτέ καμιά 
σημασία — τρίφτηκε καί φθάρηκε τόσο πολύ 
πού ή φράση αυτή πρέπει πιά νά έγκαταλει- 
φθεί, μαζί μέ τά άλλα κακόγουστα «μικροεφευ- 
ρήματα» τής σταλινικής εποχής.

Στο μόνο πού χρησίμεψε ήταν νά τή μετα- 
χειριστοϋνε έκείνα τά μικρά μυαλά πού τούς 
αρέσει νά πιστεύουν πώς μπορούν νά κατευθύ
νουν τήν τέχνη, νά παριστάνουν τούς ποντίφη- 
κές της καί νά λογοκρίνουν τό έξερευνητικό δη
μιουργικό μυαλό.

Γι’ αυτό μιά συμβουλή πού χρειάζεται στούς 
μαρξιστές είναι νά πάψουν νά δίνουν τόσο φω
ναχτά τή συνταγή τό «ρεαλιστικού» καταποτίου, 
ιδιαίτερα γιατί ό ρεαλισμός είναι μέ τόν ένα 
ή τόν' άλλο τρόπο, ένα διακριτικό γνιορισμα δ- 
λης τής τέχλης πού είναι άξια τού ονόματος.

Είναι καλύτερα νά δείχνουμε, όπως έκανε κι 
ό Μπέργκερ, τις σοβαρές αδυναμίες όρισμένων 
τύπων σύγχρονης γλυπτικής άπό παλούκια καί 
σύρματα ή τής άφηρημένης τέχνης —πού άπό 
τόν Ιδιο της τόν ορισμό στενεύει αποφασιστικά 
τά περιθιόρια τής αυξουσας έπίγνιυσης τού ό- 
ρατού κόσμοι»— καί νά Ενθαρρύνουμε Εκείνους 
τούς σοβαρούς καλλιτέχνες πού θέλουν νά κρα
τήσουν τό αντικείμενο σάν ένα ακέραιο μέρος 
τού έργου τους.

Δυο μικρότερης σημασίας ακαδημαϊκά σημεία 
χρειάζεται νά προσεχτούν. Είναι συζητήσιμο τό 
κατά πόσο οί μοντέρνοι καλλιτέχνες —έξω άπό 
το Λεζέ— πού αναφέρει ό Μπέργκερ, «αισθά
νονται πώς ό εικοστός αιώνας θά δημιουργού
σε ενα νέο τύπο άνθροδπου». "Ας είμαστε α
κριβείς: οί ζωγράφοι αυτοί θεωρούσαν τόν ε
αυτό τους έπαναστάτη, έπειδή τίναξαν στον α
έρα όρισμένες έννοιες πού κυριάρχησαν στήν τέ
χνη άπό τήν ’Αναγέννηση καί δώ καί έπειδή ή
θελαν νά έκφράσουν τά αίσθήματά τους γιά 
τή σύγχρονη ζωή. Ό  Λεζέ, συμφωλώ, είχε ξε
χωριστές θεωρητικές απόψεις. ’Αλλά πιστεύω 
πώς νοιαζόταν πάρα πολύ γιά τό μέλλον καί 
γι’ αυτό ή ζωγραφική του άναδίδει μιά παρά
ξενη ψυχρότητα. Τό έργο του εϊταν τό άποτέ- 
λεσμα μιας Εγκεφαλικής διανοητικής λειτουρ
γίας καί κατά τή γνώμη μου έπεσε στο σφάλ
μα μιας άφισίστικης ύπεραπλοποίησης στο χρώ
μα καί τή φόρμα —μομφή πού είναι αδύνατο 
νά διατυπώσει κανείς γιά όποιονδή.τοτε άλλο 
μεγάλο κυβιστή.

‘Οπως καί νά ’ναι, οι ζωγράφοι συνήθως κά
νουν επαναστάσεις πάνω στούς μουσαμάδες 
τους καί δχι στούς δρόμους: δέν είναι αυτός ό 
ρόλος τους, εκτός πιά κι αν νιώθουν μιάν α
συνήθιστη ένεργητικότητα καί έκδηλωτικότητα, 
σάν τόν Κουρμπέ.

Πάνω σ' ένα μικρότερο ζήτημα, άναρο>τιέμαι 
δν οί ζωγράφοι βασίζονται, άπό ιστορική άπο
ψη, σέ μιά καθιερωμένη μυθολογία περισσότε
ρο άπό τούς άλλους καλλιτέχνες. Φαίνεται πώς 
τούς τελευταίους τρεις αιώνες έχουν κάνει με
γάλες προόδους χωρίς νά συμμερίζονται μιά 
κοινή «μυθολογία», μέ τήν υπόλοιπη ανθρωπό
τητα. Ά λλα  πιθανώς τό πρόβλημα χρειάζεται
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περισσότερη έξήγηση Απ’ δση μπορούσε ό Μ-πέρ- 
γκερ νά δώσει στο άρθρο.

"Οσο για την άναγνώριση των προσόντων, 
είναι απερίσκεπτο νά κοροϊδεύει κανείς τις 
γκαλλερί τού Ούέστ *Έντ. 'Από τότε πού οί έμ
ποροι διαπίστωσαν την καθυστέρησή τους στο 
άρπαγμα των έργων τού Γκωγκέν, τού Βάν 
Γκόγκ καί τού Σεζάν, μόλις έκαναν την έμφά- 
νισή τους στήν αγορά, παρακολουθούνε μ’ άε- 
τίσιο μάτι κάθε νέο ταλέντο τής καινούργιας 
γλώσσας. Ό  Βάν Γκόγκ πέθανε σχεδόν Αγνο
ημένος, ό Σουτίν δμως στα τριάντα πέντε είχε 
κερδίσει την έπιτυχία. Βέβαια ό δρόμος τού 
καλλιτέχνη στην κοινωνία μας είναι τραχύς. 
’Αλλά πραγματικά δέ συμφωνώ με τις ιδέες 
τού Μπέργκερ που διατυπώθηκαν αλλού γιά την 
ύπαρξη τού «Μεγάλου Αγνοημένου» — πιθα
νώς υπάρχουν μερικοί, άλλα πολύ λίγοι. Θά 
συμφωνούσα μ’ δλη μου τη δύναμη μέ μιάν ά
ποψη πού ό Μπέργκερ διατύπωσε παλιότερα, 
καί πού «φορούσε τον ελασσόνα ζωγράφο αυ
τής τής κοινωνίας, ό όποιος θά μπορούσε νά ύ- 
ποστεϊ σοβαρές έπιδράσεις από τον Αγώνα γιά 
την έπίτευξη ένός ξεχωριστού καί εύκολα άνα- 
γνωρίσιμου προσωπικού στύΧ καί 6 όποιος, κα
θώς είναι άνοιχτός στις επιδράσεις ένός μεγα
λύτερου δασκάλου, Απορρίπτεται εύκολα σάν κά
τι τό όλότελα -παραγωγό. Ή  τελευταία αυτή 
στάση δέν άποτελεϊ πραγματική κριπικτ\ Ό  
Σεβαστιανός ντέλ ΙΙιόμπο ήταν ένας σέ με-

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ

Ή  Απάντησή μου άφορά τά συζητητικά σημει
ώματα πού έγραψαν ό Ραίύ Ούώτκινσον, ό Α.
Μ. Ντ. καί POLTBIUS πάνω στο άρθρο μου 
*Ή  ’Αναγκαιότητα τής Αβεβαιότητας». ’Αλλά 
πριν προσπαθήσω νά άπαντήσω σέ μερικές Απ’ 
αυτές τις ξεχωριστές άπόψεις, θέλω νά υπο
γραμμίσω καί πάλι τό γενικό σκοπό τού Αρχι
κού άρθρου, γιατί φαίνεται πώς οί δυο πρώτοι 
σχολιαστές τόν έχασαν ή τον παρανόησαν ό- 
λότελα.

νΙσως τό καθαρώτερο πράγμα άπ’ τό άρθρο 
ήταν ό τίτλος του. Ή  Ανάγκη αυτή έχει προ
κόψει άπό τό δτι σά μαρξιστές είμαστε σέ μιά 
δύσκολη κατάσταση πού έχει έρθει σάν Αποτέ
λεσμα τών προηγούμενων ιδεών μας καί πρά- 
ξεο)ν σχετικά μέ τήν τέχνη. νΙΙ, Ακριβέστερα, 
σάν Αποτελέσματα τής προηγουμένης μας μετα- 
χείρησης τών συγχρόνων ζωγράφων, συγγραφέ- 
ο>ν κλπ. (Λέω «δύσκολη κατάσταση» καί δχι 
«κρίση» γιά νά άποτρέψω έκείνους πού όρμούν 
νά λύσουν τήν κάθε «κρίση» σά νά ήταν κα
μιά φωτιά πού χρειάζεται νά σβηστεϊ μέ τήν 
ομαδική δράση).

’Αναμφισβήτητα ή Απογοήτευση πού έχει έ- 
πακολουθήσει τήν Από μέρους μας άναγνώριση 
τών λαθών στούς άλλους τομείς καί τή συνε
νοχή μας σ’ αυτά, έχει, μπορεί, καί πρέπει νά 
όξύνει τήν επίγνωσή μας γιά τήν δύσκολη πο
λιτιστική θέση πού βρισκόμαστε. (Καί πάλι χρη
σιμοποιώ τή λέξη Απογοήτευση επειδή νομίζω 
δτι είναι Ακριβής* δχι γιά νά πώ δτι χάσαμε

γάλο βαθμό «παράγωγος» δάσκαλος τής ’Ανα
γέννησης, άλλά ή μεγαλωσύνη του δέν τέθηκε 
ποτέ υπό συζήτηση.

Γιά νά συνοψίσουμε, ή μαρξιστική στάση στα 
πολιτιστικά ζητήματα πολύ συχνά υπήρξε τό 
ίδιο δογματική δσο καί στήν πολιτική. "Εχει 
πάρα πολύ μεγάλη σπουδαιότητα νά σημειώ- 
νουμε προσεχτικά τήν κριτική τών Αντιπάλων. 
Πολύ συχνά βλέπουν τις χαραμάδες στήν πα

νοπλία τού σοσιαλιστή άντίμαχού τους, ενώ έ- 
κεΐνος προχωρεί βραδυκίνητος γιά τήν έφοδο. 
Μιά ιδιόμορφη σεχταριστική βιάση είχε έκδη- 
λωθεϊ παλιότερα στα πολιτιστικά ζητήματα, πού 
οφειλόταν στήν επικράτηση ωφελιμιστικών Α
ξιωμάτων. Θά ’πρεπε νά θυμόμαστε πώς ό θρί
αμβος τού 1917 κερδήθηκε χωρίς οί εργάτες 
νά έχουν καί μεγάλη γνωριμία μέ τή ζωγρα
φική.

Ή  έννοια τής αβεβαιότητας δέν πρέπει πο
τέ νά άφεθεί νά καταντήσει μιά πεισματική ή 
μιά τσαπατσούλικη καί έκλεκτική Αποδοχή τών 
νέων στύλ. Τό καθολικό γούστο διαφέρει άπό 
τό έκλεκτικό γούστο. Επομένως, δπ<ος πάντο
τε στο μαρξισμό πρέπει καί δώ νά ύπάρχει τό 
μάξιμουμ περιθώριο πολεμικής, γιατί μόνο μέ 
τό λόγο καί τόν Αντίλογο στήν έκτίμηση τού 
πολύπλευρου τών -φαινομένων, μπορούμε νά 
πλησιάσουμε τήν Αλήθεια. Ό  Τζών Μπέργκερ 
πρόσφερε μιά πολύτιμη ύπηρεσία άνοίγοντας τή
συζήτηση. POLTBIUS

ΤΖΩΝ ΜΠΕΡΓΚΕΡ

ή δτι αλλάξαμε τις βασικές μας πεποιθήσεις).
Αίγα γεγονότα. Ό  σοσιαλισμός στήν Ε.Σ.Σ. 

Λ. έχει δώσει τή δυνατότητα ·σέ πολλούς καλ
λιτέχνες νά Αναπτύξουν τό ταλέντο τους, πρά
γμα πού χωρίς τό σοσιαλισμό δέ θα είχαν μπο
ρέσει να ·τό κάνουν. Καθιέρωσε -έπίσης τήν τέ
χνη σάν ένα φυσικό στοιχείο ιέμπλουτισμού τής 
ζωής τών μαζών τού λαού. Παράλληλα, παρεμ
πόδισε χωρίς λόγο κι Ακόμα κατάστρεψε Ιδιο
φυία μαζί καί ταλέντο. Τό ίδιο έγινε στις λαϊ
κές δημοκρατίες. Καί είναι μιά ευνόητη αντί
δραση στήν παλιά πολιτιστική «πολιτική τό δτι 
ό σουρεαλισμός, τό κατ’ 'εξοχήν κίνημα τής 
άκρας διαμαρτυρόμενης Απογοήτευσης, έχει Αρ
χίσει τα>ρα να ενδιαφέρει καί πάλι ορισμένους 
καλλιτέχνες στήν Πολωνία. Στή Γαλλία ή πο
λιτιστική πολιτική τού Κομμουνιστικού Κόμμα
τος Αποξένωσε ατά χρόνια πού πέρασαν πολ
λούς καλλιτέχνες -πού ή πολιτική τους αφοσίω
ση ήταν πέρα Από κάθε συζήτηση: Ανάμεσα τους 
ήταν κι ό Λεζέ, πού όταν πέθανε δέν ήταν μέ
λος τού Κόμματος, καί πού εγώ «προσωπικά πι
στεύω «πώς είναι ό μόνος ειδικά σοσιαλιστής 
μοντέρνος ζωγράφος. (Θά 'θελα νά συζητήσω 
τήν ενδιαφέρουσα Αποψη τού POLTBIUS, οτι 
ό Λεζέ ήταν υπερβολικά προσανατολισμένος 
«τρός ·τό μέλλον, άλλα φοβάμαι «πώς θά έπιανε 
πάρα «πολύ χώρο κ’ έτσι τό θέμα αυτά «πρέπει 
νά «περιμένει ένα χωριστό άρθρο). Ό  Ραίύ 
Ούιοτκινσον φαίνεται νά παίρνει σάν κάτι -πολύ 
φυσικό τό δτι «τα θαλασσο>σαμε μέ τόν Πικασ-
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σό» καί λέει πώς κακώς άναφέρομαι στο θαλάσ- 
σωμα αυτό, σά νά ήταν κάτι τό ισοδύναμο μέ 
τήν «Υπόθεση "Οσκαρ Ουάίλντ». Πραγματι
κά ή υποκρισία μας νά χρησιμοποιούμε στη Δύ
ση τον Πικασσό σά μεγάλο κομματικό ζωγρά
φο, ένώ δεν κάναμε τίποτα γιά νά υπερασπί
σουμε τή δυσφημισμένη υπόληψή του στην Ε. 
Σ.Σ.Δ., δέ διαφέρει καί πολύ από την υποκρι
σία πού σκέπαζε την υπόθεση Ουάίλντ. Κι δλ 
ή υπόληψή του στην Ε.Σ.Σ.Δ. δέν είναι δική 
μας δουλειά (καί άν, καθώς πιστεύω, αυτό 
πού έγινε είναι επίσης Εν μέρει ευνόητο, όταν 
άναλογιστούμε ολόκληρο τό υπόστρωμα των ρω
σικών ιδεών γιά την τέχνη, τό δέκατο ένατο καί 
τον εικοστό αιώνα), ωστόσο υπήρχε πάντα, πο
λύ πιο κοντά στον τόπο μας καί χωρίς κανένα 
έλαφρυντικό στοιχείο, τό σκάνδαλο τού πορ- 
τραίτου του Στάλιν. Τό νά απορρίπτουμε τόν 
Πικασσό έπειδή κ ι  α υ τ ό ς  βρίσκεται σ’ έ
να θαλάσσωμα, δέν έχει καμιάν αξία: Τό δτι 
βρίσκεται σέ θαλάσσωμα γιά μάς, σά μαρξι
στές πού στοχαζόμαστε πάνω στην τέχνη, εί
ναι ακριβώς Ενδεικτικό τής δύσκολης κατάστα
σης, δπου βρισκόμαστε."Ας συνεχίσουμε διιως 
μέ τά γεγολότα: Στην ’Αγγλία τό Κομμουνι
στικό Κόμμα έχει την υποστήριξη μόλις μισής 
δωδεκάδας καθιερωμένα™ δημιουργικών καλλι
τεχνών —παρά την τόσο ευνοϊκή Ιστορία του 
30. ’Απ’ τόν πόλεμο κ’ έπειτα, έκανε αισθητή 
την παρουσία του στον τόπο μας ένας άριθμός 
από ζωγράφους καί συγγραφείς τής Εργατικής 
τάξης: σχεδόν κανένας τους δέν έχει τήν πα
ραμικρή σχέση ή Ενδιαφέρον γιά τό Κομμουνι
στικό Κόμμα.

Δέ θέλω βέβαια νά πώ πώς δλα αυτά πρέπει 
νά τά ρίξουμε στην πλάτη τής πολιτιστικής μας 
πολιτικής. Δεκάδες άλλοι παράγοντες μπαίνουν 
στη μέση —ορισμένοι απ’ αυτούς θίγονται από 
τόν Πήτερ Θέρλμπυ καί τό Λιούϊς Μάσκς στα 
έξοχα άρθρα τους στο τελευταίο τεύχος (τού 
«MARXIST QUARTERLY»). Τά γεγονότα 
αυτά τά αναφέρω μόνο γιά νά δείξω πόσο δρόμο 
έχουμε νά κάνουμε καί ήσπουδαιότητα τού νά 
μπορέσουμε -νά τόν κάνουμε,υπογραμμίζεται από 
άλλο ένα γεγονός: από τό δ ιι τό σημαντικώ- 
τερο μεταπολεμικό πολιτιστικό «κίνημα» τής νε- 
ώτερης γενιάς, είναι ένα κίνημα διαμαρτυρίας 
ενάντια στήν Καθιέρωση μέ τήν πλατειά έννοια 
τής λέξης, αλλά «απ’ αυτό τό κίνημα λείπουν 
μέ απελπιστικό τρόπο οί όδηγικές Ιδέες: θά μπο
ρούσαμε νά τό οδηγήσουμε, αν μπορούσαμε νά 
βγούμε έξω από τήν τρύπα πού έχουμε χωθξΐ. 
’Αλλά δέ θά τό κατορθώσουμε ποτέ, δν γρά
φουμε, όσοδήποτε είλικρινά, σάν τόν Α. Μ. 
Ντ.:

«Είναι .πολύ εντάξει τό νά παραδεχόμαστε 
παρεμπιπτόντως πώς υπάρχουν φυσικά περιπτώ
σεις πού ό καλλιτέχνης θέλει νά ζωγραφίσει 
καθαρά σοσιαλιστικά θέματα —καί νά σκέφτε
ται μέ τις ώρες θαλασσινά τοπία καί Ιτιές. "Ο
λοι μας μπορούμε νά χαρούμε μιά σκηνή σ’ έ
να έργο τέχνης πού νά μάς ξεκουράζει καί νά 
μάς γαληνεύει. ’Αλλά πόσες ώρες τό χρόνο 
μπορεί νά απασχολείται μέ τέτοια έργα ένας 
ζωγράφος μέ ταξική συνείδηση, δταν συνεχώς

σκοτεινιάζουν τήν δράσή του τά σύννεφα τής 
Κύπρου, τής Κορέας, τής Κένυας...;»

Τρέφω τή βαθύτερη συμπάθεια σέ συναισθή
ματα σάν κι αυτό. ’Αλλά άν μού έπιτρεπόταν 
νά γίνω γιά λίγο αύτοβιογραφ.κός, θά έλεγα 
πώς έγώ π α ρ ά τ η σ α  τή ζωγραφική, ένώ εί
χα δέσει όλόκληρη τή ζωή μου μαζί της, μόνο 
καί μόνο γιατί ή δράσή μου ήταν συνεχώς σκο
τεινιασμένη ιάπό τέτοιου είδους σύννεφα καί ή
θελα νά αγωνιστώ Ε\άντια στήν απειλή τους. 
Κάποιος άλλος πού θά ήταν πιο βαθιά, πιύ ου
σιαστικά ζωγράφος από μένα, δέ θά τά παρά
ταγε, παρά μόνο σέ Εξαιρετικές στιγμές: αυτός 
άπλώς θά αγνοούσε τήν προτροπή. Π ρ έ π ε ι  
ν ά π ά ψ ο υ μ ε ν ά π ε ρ ι μ έ ν ο υ 
μ ε  γ ρ ή γ ο ρ α  ά π ο τ ε λ έ σ μ α τ α  
α π ό  τ ή ν  τ έ χ ν η .  Κι αυτό σημαίνει 
νά πιστεύουμε στον καλλιτέχνη.

Σήμερα (κ’ ίσως αυτό νά ήτα\ε πάντα σω
στό —άλλο ένα ζήτημα στο όποιο δέν έχουμε 
απαντήσει) άν τό έργο ένός καλλιτέχνη είναι 
βασικά άντιδραστικό άπό τήν πολιτική άποψη, 
θά είναι αναπόφευκτα κακό καί δεύτερης σει
ράς. "Ετσι ή άμεση ευθύνη μας είναι νά ξεχω
ρίζουμε ,άνάμεσα στο καλό καί τό κακό, τό πρώ
το ’καί τό δεύτερο. Τίποτα περισσότερο.

Υπάρχει ένας άφορισμός τού Σίλλερ πού 
λέει: «Οί φίλοι μας μάς δείχνουν τί μπορού
με νά κάνουμε* οί Εχθροί μας τί πρέπει». "Αν 
ή κατάσταση βιάζει τόσο πολύ πού νά μην μπο
ρούμε νά δούμε πέρα άπό τούς άμεσους έχθρούς 
μας (δπως συμβαίνει αυτή τή στιγμή πού γρά
φω), τότε δλοι μας, ζωγράφοι καί σουβατζή- 
δες, γλύπτες καί ανθρακωρύχοι, δς ριχτούμε 
δλοι στον αγώνα καί δς άφήσουμε τήν τέχνη 
έξω άπό κάθε συζήτηση —σέ μιά τέτοια κατά
σταση είναι ‘βέβαιο πώς θά φροντίσει μονάχη 
της γιά τόν έαυτό της. "Αν πάλι ή κατάστα
ση δέ βιάζει τόσο πολύ, τότε, αντί γιά φίλους 
διαβάστε συντρόφους καί θυμηθείτε πώς γιά 
τους περισσότερους ζωγράφους μια θαλασσο
γραφία μπορεί να ζωγραφιστεί, ένώ τό έγκλη
μα τής Αίγύπτου, πάρα πολύ απλά, δέν μπο
ρεί.

Είναι φανερό πώς ένας άφορισμός δέ φτιάτ 
χνει μιά πολιτική. Είναι φανερό πώς μιά προ
έκταση τής πολιτικής συνείδησης αυξάνει εκεί
να πού μ π ο ρ ε ί  νά κάνει ένας καλλιτέχνης. 
Είναι φανερό πώς γιά τό μέλλον πρέπει νά σκε
φτόμαστε καί να Αναλύουμε πολύ πιο βαθιά. 
Για παράδειγμα: Πόσο σχηματοποιημένες μπο
ρούν νά είναι οι εικόνες καί να Επικοινωνούν 
ακόμα μέ τό πλατύ κοινό; Τό κλειδί βρίσκεται 
στήν εικονογραφία τού δέκατου ένατου αίώνα 
ή στή νέγρικη γλυπτική; Σάν τί θά είναι τό 
γούστο τής έργατικής τάξης των πόλεων δταν 
θά έχει ξεκόψει άπό τήν αισθηματολογία καί 
τήν στενότητα πού τής καλλήσανε ξεγελώντας 
την μέ εμπορικά τερτίπια; Σέ κανένα μέρος 
τού κόσμου δέν έχει δοθεί απάντηση σέ τούτο 
τό έριότημα. Σέ ποιο ακριβώς στάδιο κάθε ά
πό τά μοντέρνα κινήματα —δ κυβισμός, ό έξ- 
πρεσσιονισμός, ό σουρεαλισμός— πρόδωσε τό 
έπαναστατικό του ξεκίνημα*; Καί ή προδοσία αυ
τή ένυπήρχε ή δχι μέσα στο ξεκίνημά του; Ά -
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-κόμη δεν ξέρουμε. Μπορούμε να δούμε πώς ή 
αστική κα'ι Ιμπεριαλιστική στάση περιορίζει καί 
καταστρέφει την δράση του καλλιτέχνη* μπο
ρούμε να δούμε τις καταστρεπτικές τάσεις. Ά λ
λα δεν μπορούμε ακόμα νά δούμε, και γι’ αυ
τό πρέπει νά μένουμε αβέβαιοι, τό ποιες τάσεις 
πρόκειται νά όδηγήσουν στην πιο μεγάλη συν
δετική κατασκευή.

Τό άρθρο μου ήταν μια προσπάθεια νά κά
νω αυτή την Ανοχή εύκολσ>τερη, έξετάζοντας 
ορισμένες φράσεις-κλειδιά πού χρησιμοποιούμε. 
Μου φάνηκε πώς τόσο ό Ραίϋ Ούιοτκινσον δσο κι 
ό Α. Μ. Χτ. κοίταξαν πίσω άπ’ αυτό τό ση
μείο αντί νά κοιτάξουν προς τά μπρος* αλλά τό 
λάθος ίσως καί νά ’ταν δικό μου έξαιτίας ό- 
ρισμένων ϊρεθιστικών υπερβολών.

Χ ρ ε ι ά ζ ο ν τ α ι  ο ι  ζ ω γ ρ ά φ ο ι  
π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο  χ ρ ό ν ο  ά π ό  τ ο ύ ς  
ά λ λ ο υ ς  κ α λ λ ι τ έ χ ν ε ς ;  Επιμένω 
στήν πεποίθησή μου πώς χρειάζεται. Αυτός εί
ναι ό λόγος πού υπάρχουν στή ζωγραφική λίγα 
μεγάλα έργα νέων ζωγράφων, ενώ στήν ποί
ηση καί τή μουσική πολλά. Αυτός είναι ό λό
γος πού υπήρξαν πολλοί πρώτης σειράς συγ- 
7ραφεΐς πού δούλευαν σποραδικά, αλλά πάρα 
πολύ λίγοι ζωγράφοι. Αυτός είναι ό λόγος πού 
ό Βάν Γκόγκ, ό Γκωγκέν, ό ΙΊισσαρό προτι
μούσαν νά πεινάνε παρά νά χάσουν έστω καί 
δυο μέρες γιά νά κερδίσουν λεφτά μέ κάποια 
άλλη δουλειά.

Θ ά π ρ έ π ε ι  ο ι  ζ ω γ ρ ά φ ο ι  ν ά  
τ α χ τ ο π ο ι ο ύ ν  κ α ρ έ κ λ ε ς  σ τ ι ς  
κ ο μ μ α τ ι κ έ ς  σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ σ ε ι ς ;  
Αυτό ήταν ένα παραστατικό, αλλά μπερδεμένο, 
σχήμα λόγου. Στο σημείο αυτό δέχομαι τις δι- 
ορθιοσεις τού Ραίϋ Ουώτκινσον.

Ή  ζ ω γ ρ α φ ι κ ή  μ έ θ έ σ η  έ-  
ς α ρ τ ά τ α ι  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο  ά π ό  
τ ι ς  ά λ λ ε ς  τ έ χ ν ε ς ,  ά π ό  μ ι ά 
κ α θ ι ε ρ ω μ έ ν η  μ υ θ ο λ ο γ ί α ;  Ναί, για
τί ή ποίηση, τό μυθιστόρημα, τό δράμα, μπο
ρούν μέ τήν ανάπτυξή τους μέσα στο χρόνο

νά έ ξ η γ ο ύ ν : ή ζωγραφική, όντας στατική, 
δέν έξηγεί, π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε ι .

'Τπάρχουν μεγαλοφυείς έξαιρέσεις άπ’ αυ
τόν τό γενικό κανόνα: ό Τζιόττο ήταν ίσως μία. 
Αλλά τό γεγονός δτι ύστερα άπ’ τό Τζιόττο ή 
άνθρωπιστική χριστιανική ζωγραφική έπρεπε νά 
περιμένει εκατό χρόνια γιά τον Μαζάτσιο, υπο
στηρίζει, νομίζω, τήν άποψη πού προσπαθώ τά 
θέσω, δηλαδή πώς ή ζωγραφική έχει μικρότε
ρη προφητική δύναμη άπό τις άλλες τέχνες.

Ε ί χ α ν  ο ι  π ρ ώ τ ο ι  μ ο ν τ έ ρ 
ν ο ι  δ ά σ κ α λ ο ι  έ π ί γ ν ω σ η τ ή ς  δ ι α 
φ θ ο ρ ά ς  τ ώ ν Α σ τ ι κ ώ ν  Α ξ ι ώ ν  
κ α ί  έ ν ι ω θ α ν  π ώ ς ό ε ι κ ο σ τ ό ς  
α ι ώ ν α ς  θ ά  δ η μ ι ο υ ρ γ ο ύ σ ε  ? ν σ 
ν έ ο  τ ύ π ο  Α ν θ ρ ώ π ο υ ;  Π ολλά τσι
τάτα θά μπορούσαν νά υποστηρίξουν τήν άπο
ψη δτι οί περισσότεροί τους καί είχαν έπίγνω- 
ση τής διαφθοράς καί ένιωθαν πώς ό εικοστός 
αιώνας δημιουργούσε ένα νέο τύπου Ανθρώπου. 
Βέβαια ήσαν επαναστάτες, γιατί ήσαν πρωτό
τυποι ζ ω γ ρ ά φ ο ι .  Άλλα γιατί τούς ήταν 
τότε Αναγκαία ή τόσο μεγάλη πρωτοτυπία; Καί 
θά έφτανε ή πρωτοτυπία τούτη σ’ αυτά τά άκρα 
αν ή κοινωνική έπαλάσταση είχε πραγματοποι
ηθεί;

Τά σχόλια τού ΡΟ ΓΤ Β ΐυΣ  έχουν πλατύνει 
μ' έναν πολύτιμο τρόπο τή συζήτηση καί θά 
πρότεινα αυτή ή -πιο πέρα συζήτηση ν* Αρχίσει 
τώρα μέ τή δική του συμβολή.

Στο μόνο σοβαρό σημείο πού διαφωνώ μαζί 
του είναι ό ισχυρισμός του δτι οί εμπορικές 
γκαλλερί είναι σέ θέση τώρα νά Αναγνωρίζουν 
τά προσόντα. Βέβαια διδάχτηκαν απ’ τά λάθη 
τους γιά τό Γκωγκέν, τό Βάν Γκόγκ κ.λ.π. ’Αλ
λά βασικά τό συμπέρασμά τους είναι δ ιι μονά
χα τό έντυπωσιακό —αυτό που ξαφνιάζει, τό 
όλοφάνερα «πειραματικό», τό «πρωτότυπο», δί
νει κέρδη. Κι αυτοί, δπως κ’ έμείς, Αλλά γιά 
διαφορετικούς λόγους καί μ ’ ένα διαφορετικό 
τρόπο, περιμένουν έπίσης πολύ γρήγορα απο
τελέσματα άπό τήν τέχνη.

ΤΖΩΝ ΜΠΕΡΓΚΕΡ 
(Μετάφραση: Τίτος Πατρίκιος)
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Α Π Ο Μ Η Ν Α  ΣΕ Μ Η Ν Α

ΠΑΛΙ Π ΡΟ Χ ΕΙΡΟ ΤΗ ΤΕΣ

Κάθε προσπάθεια πού τείνει στην τόνωση τής πνευματικής κίνησης στήν έπαρ- 
χία αξιέπαινη. Πολύ περισσότερο όταν πρόκειται για τη Θεσσαλονίκη, πού είναι ή 
δεύτερη πόλη τής Ελλάδας, καί μάλιστα σε τούτη την έποχή πού συγκεντρώνει πολ
λούς έπισκέπτες άπό τίς γύρω έπαρχίες έξ αιτίας τής έκθεσης. "Αν μέσα σ' αύτό τό 
πλαίσιο τοποθετηθεί ή ιδέα για τη μεταφορά ένός τμήματος τής Πανελλήνιας Καλλι
τεχνικής Έκθεσης στήν πόλη αύτή δε μπορεί παρά νά βρει τήν έπιδοκιμασία όλων. 
"Ομως στη συγκεκριμένη περίπτωση, ό τρόπος πού έγινε ή φετεινή οργάνωση αύτής 
τής Μικρής Πανελλήνιας Έκθεσης, ή προχειρότητα, ή ανεπάρκεια στήν παρουσίασή 
της καί ή έλλειψη ένθουσιασμού πού έπιδείχτηκε άπό τούς ίδιους τούς καλλιτέχνες, 
πού είναι φυσικό νά βρίσκονται συντονισμένοι στο γενικό κλίμα τής αδιαφορίας, 
έκαναν ώστε νά έξουδετερωθεί κάθε τυχόν εύεργετική επίδραση πού μπορούσε νά προ
κόψει άπ' αύτή τήν προσπάθεια, άν όχι καί νά δυσφημιστεί ή ιδέα. Έτσι ή Έκθεση 
πέρασε ούσιαστικά άπαρατήρητη και έμεινε άπρόσιτη στον πολύ κόσμο μιά καί οί 
άρμόδιοι έξομοιώνοντας τήν έκθεση, κατά μιά περίεργη έμπνευση, με τό τμήμα των 
ατραξιόν, έπέβαλαν ιδιαίτερο τέλος εισόδου στό τμήμα πού ήταν εκτεθειμένα τά καλ- 
λιτιχνικά έργα. "Αν πραγματικά ύπάρχουν άρμόδιοι πού ένδιαφέρονται γι’ αύτά τά 
πράματα θά πρέπει νά μήν παραιτηθούν απ' τήν ιδέα αύτή. ’ Ισως μάλιστα ή μετα
φορά ολόκληρης τής Πανελλήνιας στη Θεσσαλονίκη τήν έποχή αύτή νά είναι ή πιό 
σωστή λύση. Θά πρέπει όμως ν* άντιμετωπίσωμε τό ζήτημα άπ* τήν αρχή βάζοντάς 
το πάνω σέ μιά πιό σοβαρή, πιό υπεύθυνη βάση. Καί αφού οί άρμόδιοι δέν μάς 
έχουν συνηθίσει σέ τόσο σοβαρές ένέργειες, οί καλλιτέχνες μας καί οί οργανώσεις τους 
μπορούν καί πρέπει νά έπιβάλουν τη σωστή άντιμετώπιση.

Η ΕΔΡΑ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ *" ι ν*
< Ί

Ό  Σύλλογος των Καθηγητών τής Α νώ 
τατης Σχολής Καλών Τεχνών, δέν κατόρ
θωσε νά συμφωνήσει στό ποιος θά κατα
λάβει τη χηρεύουσα έδρα τής Χαρακτικής. 
Αύτό σημαίνει καινούργιες ταλαιπωρίες 
γ ιά  τούς ύποψήφιους καί χάσιμο τής χρο
νιάς γ ιά  τούς οπουδαστές. Γιατί ώσπου νά 
διενεργηθεΐ ό καινούργιος διαγωνισμός, 
νά βγουν τά καινούργια πιστοποιητικά(!) 
νά συνέλθουν πάλι οί επιτροπές νομιμοφρο
σύνης, νά ξαναδιαφωνήσουν ένδεχομένως, 
οί σεβαστοί κατά τά (άλλα καθη,γηταί, έ
χει ό θεός. Καί στό μεταξύ τό έργαστήριο 
τής Χαρακτικής θά μένει ούσιαστικά άκέ- 
φαλο. ’Αλλά τόσα καί τόσα γίνονται στό 
δύσμοιρο αύτό τόπο. «Γιά Λακεδαιμονίους 
θά μιλούμε τώρα;»

ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Φυσικά, κανείς δέν θά μπορούσε νά έχει 
τήν απάντηση νά μήν υποστηρίξουν «μέχρις 
έσχάτων» οί Καθηγητές τής Σχολής καθέ
νας τον κατά τή γνώμη, του καταλληλό
τερο άπό τούς υποψήφιους, γ ιά  νά άναλά- 
βει τήν έδρα τής Χαρακτικής. Δέ θά ήταν 
όμως σωστό νά γίνει καί μιά έκθεση τών 
έργων τών υποψηφίων, όπως άλλωστε συν-

νηθιζόταν κάποτε, γ ιά  νά έχει τήν εύκαι- 
ρία κι ό άλλος κόσμος νά σχηματίσει μέ 
τήν άμεση σύγκριση, μιά γνώμη γιά  τά 
κριτήρια πού έπρυτανευσαν κατά τις δυο 
ψηφοφορίες;

ΤΑ ΑΛΛΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

«Προ τής συνεδριάσεως τού Συλλόγου 
τών Καθηγητών τής Άνωτάτης Σχολής 
Καλών Τεχνών, διά τήν άνακήρυξιν τών υ
ποψηφίων καθηγητών πρός συμπλήρωσιν 
τής έδρας Χαρακτικής, συνήλθε εις τά 
γραφεία τής Σχολής ή όριζομένη άπό τον 
νόμο Επιτροπή Νομιμοφροσύνης, ή όποια 
ήλεγξε τά πιστοποιητικά (!) καί τούς τί- 
τλους(!) τών υποψηφίων». (’Από τίς έφη- 
μερίδες).

’Εκεί έχουμε καταντήσει. Πριν άπό τον 
έλεγχο γ ιά  τήν καλλιτεχνική άξια, ό έλεγ
χος γ ιά  τήν «νομιμοφροσύνη^!! Κ’ έπει
τα άποροΰμε γ ιά  τήν πνευματική κακο
δαιμονία πού μαστίζει τον τόπο.

ΤΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ

’Ανάστατος πάλι ό θεατρικός κόσμος. 
Ή  Κυβέρνηση άρνήθηκε νά κατοχυρώσει 
νομοθετικά τό ήμερομίσθιο τής Δευτέρας. 
Κι ό αρμόδιος υπουργός έπί τών Οίκονο-
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μικών προσπάθησε νά δικαιολογήσει τήν 
εχθρική του αύτή στάση προς τον θεατρικό 
κόσμο, μέ τήν δικαιολογία δτι «δέν μπο
ρεί νά έπιβάλει πρόσθετα βάρη, στις θεα
τρικές έπιχειρήσεις, διότι τό θέατρο διέρ
χεται κρίσιν». 'Αργότερα, ό ίδιος έδήλωσε 
πώς γ ια  τούς ήθοποιούς «δεν υπάρχει ζή
τημα», μέ φανερό σκοπό, ξεχωρίζοντας 
τούς ήθοποιούς άπό τούς άλλους έργαζό- 
μενους στο θέατρο νά διασπάσει τήν ένό- 
τητά τους. Τό Σωματείο Ηθοποιών σέ συν
εργασία μέ τις θεατρικές όργανώσεις ά- 
ξιώνει νά κατοχυρωθεί νομοθετικά τό ή- 
μερομίσθιο τής Δευτέρας γ ια  όλους γε
νικά τούς έργαζόμενους στο θέατρο. Σ χε
τικά τονίζεται ότι τόσο οί ήθοποιοί, όσο 
και οί τεχνίτες της σκηνής είναι μισθωτοί 
κ* ή άμοιβή τους καθορίζεται γ ιά  δέκα 
παραστάσεις τήν έδδομάδα. Οί παραστά
σεις αυτές γίνονται καί μετά τήν καθιέρω
ση, τής έδδομαδιαίας αργίας. Επομένως 
πρόκειται γιά  μιάν Αχαρακτήριστη, από
πειρα κατάργησης κεκτημένων δικαιωμά
των. "Οσο γιά  τή φαρισαϊκή Αναγνώριση 
τής «θεατρικής κρίσης», ό κ. υπουργός, 
Αν πραγματικά συμμερίζεται αύτή τήν 
τραγική. Αλήθεια, κατάσταση, δέν έχει 
παρά νά δεχτεί τή μείωση τής καταθλιπτι- 
κής φορολογίας των θεάτρων.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ή άπόφαση, του Δήμου Πειραιώς νά πα
ραχωρήσει τό Δημοτικό θέατρο τής πόλης 
στον έκλεκτό σκηνοθέτη Δ. Ροντήρη, Ικα
νοποίησε όλους έκείνους πού ένδιαφέρον- 
ται όχι μόνο γ ιά  τήν ένίσχυση τών σοδα- 
ρών καλλιτεχνικών προσπαθειών, άλλά 
καί γ ιά  τήν δημιουργία αξιόλογων πολιτι
στικών έστιών καί έξω άπό τό κέντρο τής 
’Αθήνας. Πραγματικά, είναι κάπως Αφύσι
κο, όλες οί σοβαρές καλλιτεχνικές έκδη- 
λώσεις νά γίνονται στήν περιοχή μεταξύ 
Όμονοίας καί Συντάγματος. Πιστεύουμε 
ότι ή έγκατάσταση του θιάσου του κ. Ρον- 
τήρη στον Πειραιά θά του παράσχει τήν 
εύκαιρία νά συμδάλει θετικά στήν Ανάπτυ
ξη του θεάτρου μας καί ταυτόχρονα νά γ ί
νει ένας πυρήνας έλξης πού θά μετατοπί
σει ένα μέρος τών πνευματικών ενδιαφε
ρόντων στη γειτονική πόλτν πού έχει τόσο 
Αδικηθεί έξ αιτίας ακριβώς τής στενής 
γειτνίασης μέ τήν ’Αθήνα.

Ο «ΠΛΟΥΤΟΣ»

Οί πολλές συζητήσεις καί Αντεγκλήσεις 
πού δημιουργήθηκαν γύρω Από τό Ανέδα- 
σμα του Πλούτου του ’Αριστοφάνη Από τό 
θέατρο Τέχνης του κ. Καρόλου Κούν, εί
ναι ήδη, ένα τεκμήριο γιά  τή ζωντάνια καί 
τήν Αξία τής προσφοράς του, καί παρά τις 
όποιες, δικαιολογημένες, διαφωνίες στ' έ- 
πί μέρους ζητήματα. Παραμένει γεγονός 
ότι ή παράσταση του Πλούτου ήταν ή πιο 
Αξιόλογη* συμβολή στο φετεινό φεστιβάλ.
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(Ό  κ. Κούν διάλεξε ένα έργο πού παρά τις 
2500 χιλιάδες χρόνια τής ήλικίας του, θά 
μπορούσε κάνεις δικαιολογημένα νά τό ό- 
νομάσει 100% έπίκαιρο. Καί ή σκηνοθετι- 
κή σύλληψή του σκόπευε Ακριβώς νά το
νίσει αύτή τήν έπικαιρότητα τών προδλη,- 
μάτων πού θίγονται σ' αύτό, ένώ ταυτό
χρονα τό πλούτισε μέ πολλά στοιχεία άπό 
τήν πολιτιστική ζωή τής νεότερης Ε λ λ ά 
δας, δίνοντάς του σύγχρονη έμφανιση. Κα
νείς δέν μπορεί ν' Αρνηθεΐ ότι τό άνέδασμα 
σάν σύνολο ήταν μιά Αναμφισβήτητη έπι- 
τυχία, κ* ένα παράδειγμα δημιουργικής 
Αντιμετώπισης τών σκηνοθετικών προβλη
μάτων. ‘Ό σο τώρα γιά  τά διάφορα σκον- 
τάματα, σωστό είναι νά ειπωθούν καί νά 
υπογραμμιστούν. Κ' έλπίζουμε πώς ό έ- 
κλεκτός σκηνοθέτης θά μελετήσει τις διά
φορες γνώμες πού άκούγονται παίρνοντας 
ύπ όψη του δ,τι μπορεί νά τον βοη,θήσει 
στή μελλοντική έργασία του.

Τ ό  β ι β λ ί ο
Μανώλη Γιαλουράκη: Κάϊρο, 'Αλεξάν

δρεια 1957.
Στή σειρά τών Αίγυπτιωτών πού μάς δίνουν 

τήν εύκαιρία νά μελήσουμε γιά τή δουλειά τους 
μέ τήν εύκαιρία τελευταίου τους βιβλίου, ένας 
άπό τους πιο Αξιοπρόσεκτους, είναι ό Μανώλης 
Γιαλουράκης. Πέρυσι μάς έδωσε ένα αύθεν- 
τικό «Παρίσι» κ’ εφέτος τό «Κάϊρο», δυο βι
βλία πού σηκώνουν τό γόητρο τής ταξιδιωτικής 
λογοτεχνίας μας.

Αύτός ό κλάδος τής πεζογραφίας έχει δια
βληθεί όχι μόνο στήν Ελλάδα, άλλά καί παγ
κόσμια, γιατί χρησιμοποιήθηκε γιά έξωκαλλι- 
τεχνικούς σκοπούς, γιά λόγους τουριστικούς, γιά 
Απόδοση τροφείων, γιά Απόκτηση εύνοιας κι άλ
λες σκοπιμότητες.

Καί σά νά μήν έφταναν δλα αύτά, ή ταξι
διωτική λογοτεχνία έχει τό ατύχημα να θεω
ρείται καί εύκολη. ‘Όσοι πιστεύουν σέ κάτι τέ
τοιο, ξεχνούν στι τή φυσιογνωμία μιας πολι
τείας, μιας χώρας, ενός λαού, δέν τήν κάνουν 
τά έξωτερικά γνωρίσματα, άλλά ούτε καί οί 
αυθαίρετοι στοχασμοί πού τάχα γεννιώνται Από 
μιά βαθειά ενατένιση τών πραγμάτων στον ε
πισκέπτη. Χρειάζεται, Αντίθετα, ουσιαστική 
γνωριμία, συμφιλίωση με τό ξένο κι δχι μιά 
παθητική Αποδοχή του, μιά ειδική πολιτογρά
φηση χωρίς: ταυτόχρονα νά χάνεται καί ή α
παραίτητη, για μιά έσωτερική -θεώρηση, αυτο
τέλεια τού παρατηρητή.

Ό  Μ. Γιαλουράκης κέρδισε τήν ουσιαστική 
αυτή γνωριμία μέ μόχθο πνευματικό αλλά καί 
μέ τήν ειδική εκείνη αίσθηση πού έγγίζει τήν 
ουσία τών πραγμάτων, προχωρώντας πέρα Ατό 
τή γνώση μέ τό πάθος στήν ανίχνευση μιας τέ
ταρτης διάστασης τού αντικειμένου. Είναι ή 
συνέχεια τών πραγμάτιον μέσα στο χρόνο καί 
πιο πολύ ή ρευστή υπόσταση τών μορφών, ή 
άλληλλοδιαδοχή τους πού συνθέτει τή σημερι
νή, ακίνητη φαινομενικά, ισορροπία. ‘Όπου ά-



νακαλεϊται ή μνήμη είναι έπίκαιρη, ζώσα.
Ό  περίπατος στην Ιστορία, ατά μνημεία, στα 

μουσεία, δέν είναι ρομαντική έπιστροφή στό 
παρελθόν, αιώνια «νοσταλγία τής μήτρας», άλ
λα μια βαθύτερη κατανόηση του σήμερα, α
παραίτητη για τη συνέχιση τής πορείας. Οί 
αναμνήσεις πού μάς ζωντανεύει ό Γιαλουράκης 
θά ίλεγε κανείς πώς είναι τό μέλλον πού έχει 
κι δλας έλθει, γιατί μέσα στούς τάφους βρίσκει 
τα σπέρματα των νέων ήμερων. Μέ τό «Κάϊ- 
ρο» Ιδιαίτερα, ό Γιαλουράκης μάς έδωσε ένα 
υπόδειγμα αισθητικής περιπλάνησης στο πα
ρόν καί στό παρελθόν, χωρίς ιστορισμό ή αι
σθητισμό. Δέν θά μπορούσε να πεί κανείς εύ
κολα άν τό «Κάϊρο» είναι έλεγεία ή έπος, γιατί 
έδώ ή μνήμη ήταν πολύ βιβλιακή, κάπως φιλο- 
λη τού πολιτισμού, των θρησκειών, των α'ρέ- 
σεων κι απ’ την άλλη τά διαρκή προβλήματα 
τού άνθρώπου, ό ψυχισμός καί ή ποίηση πού 
δέν ξέρεις αν είναι τής πολιτείας ή τού συγ
γραφέα.

ΙΙροσωπικά μέ τράβηξε περισσότερο τό «Π α
ρίσι», μέ τις λεπτές αποχρώσεις πού τό έδωσε 
ό Γιαλουράκης καί τό σκεπτικισμό του. Αλλά 
έδώ ή μνήμη ήταν πολύ βιβλική, κάπως φιλο
λογική. Ωστόσο νομίζω δτι ή ποιητική ματιέ- 
ρα ήταν -πιο γνήσια, μια εξομολόγηση σχεδόν 
απ’ άφορμή τά πράγματα. Αυτή ή έξομολο- 
γητική διάθεση πού συνοδεύει τον κάθε ταξι- 
διώτη <τάν απαραίτητη αποσκευή, δέν είχε προ- 
δοθεϊ καθόλου.

Αντίθετα άπό τά δειλινά χρώματα καί τά 
φώτα τού «Παρισιού», ένας κατακόρυφος ή
λιος φωτίζει τό «Κάιρο» έ\ας ήλιος «άνατολί- 
της» πού τά δείχνει δλα άνελέητα γυμνά καί 
φλογίζει τό πάθος.

Θανάσιμη είναι ή πάλη τής ερήμου μέ την 
πολιτεία, τής ζωής μέ τη φθορά. Ή  δίψα τής 
σάρκας είναι λυσσαλέα, ό θρησκευτικός φανα
τισμός άπόλυτος σχεδόν, ή άσκηση τής αγνό
τητας γιά τήν ίδια την άσκηση, απίθανα η
ρωική. Ό  συγγραφέας δέν δίνει απαντήσεις 
παρά μόνο συναισθηματικές νύξεις, ωστόσο ή 
π\ευματική επίδραση τού Καζαντζάκη είναι φα
νερή μέ την έμμονή του στό τελευταίο αυτό θέ
μα. ’Αλλά προσπερνώντας τις επικίνδυνες γοη
τείες, στέκεται μέ σίγουρη κατάφαση άπέναντι 
στή ζωή. Μπροστά στή Σφίγγα ό νους του πάει 
στό μέγα φράγμα τού Άσσουαν κι οραματί
ζεται «τό Χτες καί τό Σήμερα» νά γίνονται 
ενα καί νά «οδεύουν κατά τ’ Αύριο».

Δέν θά είχαμε νά παρατηρήσουμε στό ύφος 
τού Γιαλουράκη παρά μόνο μερικές καταργήσεις 
τής λιτότητας, πού σ’ άλλους μπορεί ν’ άρέαουν, 
κάποιες κλητικές, όπως τό «Νείλε, πατέρα 
μας...», κάποιες επαναλήψεις σέ στύλ πεζοτρά
γουδου, μερικές εξάρσεις υφους φιλολογικής κα
τασκευής κ.τ.λ. *0 Γιαλουράκης φαίνεται κά
ποτε νά γράφει πολύ «έν όψει» τού αναγνώστη, 
τον οποίο δηλαδή προσπαθεί ένσυνείδητα νά πα
ρασύρει, νά έντυπωσιάσε*. Νομίζουμε πώς ή 
έντονη παρουσία τού αναγνώστη στή συγγρα
φική έργασία, αποτέλεσμα συχνά τής δημοσιο
γραφικής Ιδιότητας τού συγγραφέα, γίνεται συ
νήθως βλαβερή καί καλό είναι ν’ απομακρύ
νεται.

Οί έλάχιστες αυτές αδυναμίες δέν χαρακτη
ρίζουν βέβαια τήν ποιότητα τού κειμένου. Τό 
«Κάιρο» —δπως καί τό «Παρίσι»— τού Μα
νώλη Γιαλουράκη, είναι άπό τά ταξιωδιτικά βι
βλία πού μέ τήν αλήθεια τους, μέ τήν ποιητι
κή τους πνοή, μάς κάνουν οικείους κι αγαπη
τούς τούς τόπους πού περιγράφουν, μάς προσ
εγγίζουν στούς ανθρώπους τους. Κάτι παραπά
νω: *Όσο κι άν φαίνεται παράξενο, πλουτίζουν 
τούς ίδιους αυτούς τόπους, σά νά τούς δίνουν 
κάτι άπό τήν ποίησή τους.

Νίκου Καράμπελα : Μοραΐτικη πεζογρα
φία, 1821-1956, εκδόσεις «Νέστωρ», Κα
λαμάτα .

*Ένας νέος διανοούμενος, ό Νίκος Καοάμ- 
πελας, αναπτύσσει άξιόλογη δραστηριότητα 
στην πατρίδα του, τήν Καλαμάτα. Κάθε έπαι
νος τού άξίζει γι’ αυτό, γιατί όποιαδήποτε προ>- 
τοβουλία στήν άποτελματωμένη πνευματικά έ- 
παρχία πού έχει τέλεια έγκαταλειφθεϊ, είναι α
νεκτίμητη προσφορά.

Μέσα στή δραστηριότητα αυτή τού Νίκου Κα- 
ράμπελα είναι καί ή έκδοση δύο άνθολογιών, 
τών ΜεσσηΥΐων ποιητών πέρυσι καί τής «Μο- 
ραίτικης II εζογραφίας», μέ σύντομο πρόλογο 
τού "Αγι Θέρου, «φέτος.

Γιά τό πρώτο μίλησαν άλλοι άρμοδιώτεροι. 
Γενικά, ή δουλειά έκείνη τού Καράμπελα χαι
ρετίστηκε μέ ένθουσιααμό άπό τήν κριτική. 'Έ 
χοντας τώρα μπροστά μας τή «Μοραΐτικη Πε
ζογραφία» δέν μπορούμε ν' άποφύγουμε κάποιο 
σκεπτικισμό. Ποιο σκοπό έξυπηρετει ή έκδοση 
μιάς ά\θολογίας τών Πελοποννησίων πεζογρά- 
φων; Μήπως υπάρχουν τά χαρακτηριστικά κά
ποιας σχολής, ή μια συνδετική Ιδέα άνάμεσα 
στα τόσα άνόμοια κείμενα πού άνθολογούνται; 
Ούτε τό ένα ούτε τό άλλο. ’Ανάμεσα στον ’Α
νώνυμο συντάκτη τής «Προκηρύξεως πρός τάς 
εύρωπαϊκάς αύλάς», ή τά ’Απομνημονεύματα 
τών αγωνιστών καί τούς σημερινούς Μοραΐτες 
πεζογράφους δέν υπάρχει σχεδόν τίποτα κοι
νό. "Τστερα τί τό μοραΐτικο εχει ό «Ζητιάνος» 
τού Καρκαβίτσα ή ακόμα καί οί «Ναυαγοί» τού 
Τάκη Δόξα —έστω κι άν ή υπόθεση τού έργου 
ξετυλίγεται στον Πύργο;

Ή  αλφαβητική κατάταξη πού πρότείνε ό άν- 
θολόγος —δέν ξέρουμε άν θά μπορούσε νά γί
νει καί διαφορετικά— επιτείνει τήν εντύπωση 
τής ανομοιογένειας. Μετά τόν Κολοκοτρώνη, λ. 
χ., καλείσαι να διοίυάσετς τήν «ίΚυρά τής Λί
μνης» τού Μάρκου Λαζαρίδη. Ή  απόσταση τέ
λος τών πεζογράφων πού άνθολογούνται, ας μάς 
έπιτραπεϊ νά νομίζουμε δτι δέν είναι σωστή. 
Γιατί προκειμένου ν’ άνθολογήσει διηγηματο- 
γράφους προτίμησε άποσπάσματα άπό μυθιστο
ρήματα ή νουβέλλες τους, μάς είναι άκατανό
ητο. Πολλές φ>ορές έπίσης τά άποσπάσματα δέν 
είναι τά καλύτερα πού θά μπορούσαν νά γί
νουν.

Νομίζιο οτι προκειμένου γιά ανθολογία πε
ζογράφων, τά ολιγοσέλιδα άποσπάσματα δέν 
μπορούν νά είναι άντιπροσωπευτιαά καί καμιά 
περίληψη ή βιβλιογραφία δέν μπορεί νά άνα- 
πληρώσει τό κενό.

'Ο Νίκος Καράμπελας μόχθησε γιά τή συλ
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λογή τού υλικού του καί Ιδιαίτερα για τή 6ι- 
βλιογράφηση καί Ατ’ αυτή την πλευρά ή δουλειά 
του είναι σεβαστή, θα  μπορούσε όμως αυτός δ- 
λος ό πνευματικός μόχθος νά είχε ξοδευτεί σέ 
άλλη κατεύθιίνση.

Γιά νά καταλήγω, νομίζω δτι μια ανθολογία 
πεζογραφίας μπορεί νά την δικαιώσει ή κοινή 
εθνική συνείδηση πού φέρνει ή τουλάχιστον κά
ποια άλλη σημαντική κοινότητα. Μπορεί νά υ
πάρξει μιά ανθολογία -πεζογραφίας θαλασσινής, 
ηθογραφικής, κοινωνικής δημοτικής κ-λ.π. Μπο
ρεί ακόμα νά έχει κάποιο λόγο ή έκδοση ανθο
λογίας πεζών κειμένων γιά τό Μόριά, αλλά ό
χι καί κειμένων μοραϊτών πεζογράφων γιά τά 
πάντα.

Μ. ΡΑΤΤΟΓΙΟΤΛΟΣ

Ποίηση

Έπί τρία σχεδόν χρόνια τώρα, ή στήλη αυ
τή προσπάθησε νά άνταποκριθεί στό δυσχερέ
στατο καί κάποτε άχαρο καθήκον της, φροντί
ζοντας πάντα νά άντικρύζει μέ τήν άπαιτουμέ- 
νη προσοχή κι Αμέριστη αγάπη κάθε βιβλίο μέ 
τό οποίο τήν τιμούσαν βάζοντάς το στήν κρί
ση της. Δυστυχώς ό αριθμός τών βιβλίων πού 
στέλνονταν ήταν πάντοτε δυσανάλογα μεγάλος 
σέ σχέση μέ τό χώρο πού είχε στή διάθεσή 
της. ’Αναπόφευκτα λοιπόν ήταν δλα σχεδόν τά 
βιβλία νά μήν κρίνονται έγκαίρως καί πολλά νά 
μήν κρίνονται διόλου.

Σήμερα πού λόγοι υγείας καί άλλες απασχο
λήσεις μέ υποχρεώνουν νά Εγκαταλείψω τή 
στήλη τής κριτικής σημειωματογραφίας αισθά
νομαι τήν ανάγκη πρώτα πρώτα νά ευχαριστή
σω ολους «εκείνους πού τροφοδοτούσαν τή στή
λη αυτή στέλνοντας τά βιβλία τους καί έπειτα 
νά άναφερθώ έστω καί μέ λίγα λόγια, καί χω
ρίς διόλου τήν πρόθεση τής κριτικής, σ’ δλα 
εκείνα τά βιβλία μέ τά οποία δέν κατώρθωσα 
νά ασχοληθώ δπως θά Επιθυμούσα. Τά αναφέ
ρω λοιπόν Εδώ μέ τή σειρά πού τά έλαβα ξέ
ροντας δτι μέ τον τρόπο αυτό τό ανεξόφλητο 
χρέος παραμένει ακέραιο. Φυσικά δλα αυτά τά 
βιβλία έχουν ήδη τεθεί στή διάθεση τού ποιη
τή Νικηφόρου Βρεττάκου, ό όποιος από τό 
Επόμενο τεύχος αναλαμβάνει τή στήλη τούτη, 
γιά νά διαλέξει οποία Εκείνος, θεωρήσει σκό
πιμο νά κρίνει, Εκτός από κείνα πού στό έξής 
θά στέλνονται σ’ αυτόν.

Γ λ α ύ κ ο υ  Ά  λ ι θ έ ρ σ η : Μυστικός Λεϊ- 
πνος. — Δεύτερη έκδοση. Λεμεσός 1956, 
σελ. 96. Κυκλοφορεί μέσω τού Πρακτορείου 
Πνευματικής Συνεργασίας. «Τά ποιήματα αυ
τά, γράφει στον πρόλογό του ό ποιητής, πού 
είναι αφιερωμένα σττήν αξέχαστη Γ λ α ύ κ η ,  
δέν είναι παρά συνδυασμοί αισθημάτων καί 
στοχασμών, προσαρμοσμένων στή μουσική διά
θεση τής στιγμής, πού συνηθίσαμε καταχρη
στικό) ς ν ’ άποκαλούμε: σ τ ι γ μ ή  έ μ π ν ο - 
ής».

Θ ο δ ω ρ ή  Β λ α χ ο β η μ ή τ ρ η :  «Τά 
κύμβαλα τού Μπενάρες». ’Αθήνα, 1956, σ. 24.

Πηγή έμπνευσης τού βιβλίου αυτού ήταν έ
να άρθρο πού είχε γραφεί στά «’Ελεύθερα

Γράμματα» σχετικά μέ τόν σκοτωμό τού ’Ισ
ραηλίτη ποιητή Ε. Κρέλ από Αιγύπτιους στρα
τιώτες άνάμεσα στούς όποιους βρισκόταν καί 
ό Αιγύπτιος ποιητής Χουσεΐν Μπενάρες. "Αν 
καί, δπως έγινε αργότερα γνωστό, τό Επεισόδιο 
δέν ήταν άληθινό, ό ποιητής παίρνοντας αφορ
μή απ’ αυτό Εκφράζει σέ συγκινημένους στί
χους τήν απέχθειά του γιά τόν πόλεμο καί ε
ξαιρεί τό ιδανικό τής ανθρώπινης συναδέλφω
σης.

Β α σ ί λ η  Λ ι ά σ κ α :  «Οί πρωτόπλαστοι»
— Δίφρος — ’Αθήνα 1956, σελ. 68.

Συλλογή τού γνωστού ποιητή μέ 16
ποιήματα, πού συνδυάζουν πληθωρικότητα, άρ
τιο λόγο καί λαμπρή παραστατικότητα.

Δ η μ ή τ ρ η  Δ ο ύ κ α ρ η :  «Τό γυμνό χώ
μα» — ’Αθήνα 1956, σελίδες 48. Συλλογή μέ 
ωραία ποιήματα πού δονούνται Από τήν αίσθη
ση τού τραγικού καί τό -πάθος τής αλήθειας.

Ν ί κ ο υ  Κ ο ν τ ο ύ :  «Μπλόκ Ποιημάτων»
— 1956, σελ. 32. Βιβλίο μέ δεκαεπτά κα
λογραμμένα ποιήματα κυριαρχημένα Από ευαι
σθησία καί στοχαστική διάθεση.

Λ ά μ π ρ ο υ  Μ ά λ α μ α :  «Σπίθες άπ’ τή 
στάχτη» — Γιάννινα 1956 — σελίδες 46. Βι
βλίο μέ παραδοσιακά ποιήματα σέ δεκαπεντα
σύλλαβο μέ αρκετή συγκίνηση αλλά καί πολ
λές ατέλειες.

Γ ι ά ν ν η  Κ ο ρ φ ι ά τ η :  «Περίμενέ με 
Μάνα» — Κέρκυρα 1956, σελίδες 48. Συλλο
γή μέ ποιήματα όπου τό πλούσιο αίσθημα τους 
καί τό Αγωνιστικό τους περιεχόμενο δέν μετου- 
σιώνεται παντού σέ τέχνη.

Θ. Ι Ι ε τ ρ ί δ η :  «(Κυπριακή Συμφωνία»
1956, σελίδες 65. Μακρόπνοο ποίημα τού 
γνωστού Κύπριου ποιητή. Κατά γενική ομολο
γία είναι τό καλύτερο βιβλίο του.

Μ έ μ ο υ  Π α ν α γ ι ω τ ό π ο υ λ ο υ :  « Ε 
κεί πού καλημέρησα τόν ήλιο». Τόμος Πρώ
τος, ’Αθήνα 1956, σελίδες 144. Τό πρώτο μέ
ρος Από ένα ποίημα μεγάλης πνοής, δπου ή 
γνήσια συγκίνηση τού ποιητή καί ή βαθειά 
γνώση του τών πραγμάτων Εξωτερικεύονται σέ 
στίχους μέ χειμαρρώδη όρμητικότητα Αλλά καί 
λεπτή αίσθηση τού ωραίου καί το Αληθινού.

Γ ι ώ ρ γ ο υ  Κ α λ α μ α τ ι α ν ο ύ :  «Ρυθ
μοί» Άθήναι — Βιβλιοπωλεϊον τής Εστίας— 
σελίδες 132. Μιά ακόμη συλλογή μέ 64 ποιή
ματα τού γνωστού -ποιητή. 'Η  ποικιλία τόνων 
καί θεμάτων συνδυάζεται μέ εκφραστική δύνα
μη καί στιχουργική ικανότητα Αξιοζήλευτη.

Ζ έ φ η ς  Π.  Δ α ρ ά κ η :  «Φύση» — ’Α
θήνα 1956, σελίδες 32. Πρώτη Εμφάνιση τής 
νέας ποιήτριας μέ 18 ποιήματα πού φανερώ
νουν ευαισθησία, ευγένεια ψυχική καί πηγαία 
λυρική διάθεση.

Κ ώ σ τ α  Κ ό ν τ ο υ :  «Άργοπορημένα»— 
’Αθήνα, έκδοση βιβλιοπωλείου Π . Καραβάκου. 
1956, σελίδες 96.
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Ή  δεύτερη συλλογή του γνωστού ποιητή 
και φιλόλογου μέ ωραία πρωτότυπα ποιήματα 
καί καλό δουλεμένες μεταφράσεις από τις ωδές 
του Όρατίου.

ν Α γ γ έ λ ο υ  Π α ρ μ έ ν η :  «νΟρθρος»—
’Αθήνα 1956, σελίδες 64 «Σταλαχτίτες τής 
Σιωπής», ’Αθήνα 1956, σελ. 32.

Ενδιαφέρουσα ή πρώτη συλλογή μέ πολλά 
ποιήματα πού δείχνουν αληθινό ταλέντο και Εκ- 
φραστικές ικανότητες υπολογίσιμες. Λιγότερο 
έπιτυχής ή δεύτερη παρουσίασή του κυρίως λό
γω κάποιας μανιεριστικής τάσης.

Γ. Κ. Σ τ α  μ π ο λ ή : «Ό  ύψηλός διάλο
γος» — ’Αθήνα 1956% σελ. 30.

«Είναι ένα άπόσπασμα από τον Δεύτερο Κύ
κλο τού «Δειλινού στα Ελληνικά Άγρογιάλια».

Επικολυρικό ποίημα Εμπνευσμένο από τήν 
αίσθηση τής όμορφιας τού αττικού τοπίου καί 
τήν γρηγορούσα ένατένιση τής μακραίωνης Ι
στορικής του δόξας.

I11 ά ν ν η Δ ά λ λ α : «Κυκλοδίωκτα» ’Α
θήνα 1956, σελίδες 32. Μιά άκόμη αξιόλογη 
συλλογή του ποιητή τών«Έφτά πληγών*.Ρωμα- 
λαία αίσθηση των γεγονότων στον μέσα καί 
στον γύρω κόσμο Εκφρασμένη μέ ζωντάνια, 
τόλμη και δύναμη.

Σ τ έ φ α ν ο υ  Κ α τ σ α μ π ή :  «Ποιητικά 
καί Πεζά κείμενα». ’Αθήνα, σελίδες 144. ‘Ω
ραία φροντισμένη Εκδοση μέ πολλή πρωτότυπη 
καί μεταφραστική Εργασία. ’Αληθινή συγκίνη
ση, εκφραστική ικανότητα καί θέρμη χαρακτη
ρίζουν τά πρωτότυπα ποιήματα. Λεπτό γούστο 
στην Επιλογή καί άρτια απόδοση των κειμένων 
στή γλώσσα μας χαρακτηρίζουν τις μεταφρά
σεις. Τό βιβλίο διακοσμούν πολλές φωτογρα
φίες έργων ζωγραφικής καί γλυπτικής Εκτός 
κειμένου.

« Μα ρ ί α ς  Σ ε ρ β ά κ η : «Π εριπέτεια» — 
’Αθήνα 1956, σελίδες 64. Συλλογή μέ ποιή
ματα δονούμενα από Αγνό λυρικό αίσθημα καί 
Εκφραστική άνεση πού κάποτε φτάνει ώς τήν 
αφέλεια.

Π  α ν α γ ή Λ ε υ κ α δ ί τ η :  «Τραγούδια
καί μοιρολόγια» ’Αθήνα 1956, σελίδες 32, 
Λυρικά τραγούδια σέ κομψούς έφτασυλλάβους, 
μέ πολλή μουσικότητα.

Ν ί κ ο υ  Μ π α τ ά γ ι α : «Ή στράτα της 
ζωή;» Πειραιεύς 1956, σελίδες 24. Κυκλοφο
ρεί από τό Πρακτορείο Πνευματικής Συνεργα
σίας. Παραδοσιακά ποιήματα μέ πολλή γνήσια 
συγκίνηση από τά καθημερινά βάσανα των α
πλών άνθρο>πων, άλλά καί κάποια Εκφραστική 
αδεξιότητα.

Τ ά σ ο ς  Ζ ε ρ β ό ς :  «Ή  πορεία των ’Ί 
σκιων» Πειραιεύς 1956, σελίδες 32. Ή  πρώ
τη εμφάνιση τού νέου ποιητή μέ 20 ποιήματα 
μέ έντονη λυρική διάθεση καί στοχαστικότητα.

Σ πύ ρ ο υ Ά  λ. Γ κ ί ν η : «Τά βήματα 
τής Αυγής» ’Αθήνα 1957, σελίδες 32. Συλλο

γή μέ βαθιά συγκινημένα ποιήματα, δπου ό αν
θρώπινος πόνος μεταλλάζεται σέ τραγούδι καί 
αισιόδοξη προσδοκία μιάς καλύτερης ζωής.

Ν τ ί ν ο υ Κ ο κ ό σ η : «Π ορεία» ’ Αθήνα, 
σελ. 32.

Βιβλίο μέ 18 ποιήματα Εμπνευσμένα άπό τό 
δράμα τών απλών ανθρώπων τής Εποχής μας, 
καί γεμάτα άπό αγωνιστική πίστη καί αισιοδο
ξία «γιά μιά ζωή δπου ό άνθρωπος νά μήν Εκ
μεταλλεύεται τον άνθρωπο».

Κ ώ σ τ α  Π α π α κ  ό γ κ ο υ :  «Ό  άσταύ- 
ρωτος» ’Αθήνα, σελίδες 24. Προλογίζουν ή 
Γαλάτεια Καζανπζάκη καί ό Στάθης Πρωταϊ- 
ος. Συλλογή μέ παραδοσιακά ποιήματα άπό τά 
όποια δέν λείπει μιά γνήσια αίσθηση τού ρυθ
μού καί μιά άδρότητα στή σύλληψη τών θεμά
των. *

Ε υ γ ε ν ί α ς  Π α λ α ι ό  λ ό γ ο υ  :— Π ε - 
τ ρ ώ ν δ α : «Ίχντάα» Άλεξάντρεια, σελίδες 

36. Μιά καινούργια συλλογή τής Εκλεκτής Αί- 
γυπτιώτισσας ποιήτριας καί παιδαγωγού, μέ 
ποιήματα Εμπνευσμένα άπό τήν Αίγυπτο καί 
δονούμενα άπό θερμή άγάπη γιά τή δεύτερη 
πατρίδα της. Στίχοι γεμάτοι δυνατή συγκίνη
ση μπροστά στις φυσικές ομορφιές άλλά καί 
στήν αρετή τών κατοίκων τής χώρας τού Νεί
λου καθώς πορεύονται πρός ένα φωτεινότερο 
μέλλον οικοδομώντας οί ίδιοι τό πεπρωμένο 
τους.

Τ ά σ ο υ  Ρ ο ύ σ ο υ :  «Ό  πρώτος πηλός» 
1957, σελίδες 24. Συλλογή μέ λυρικά τραγού
δια πλούσια σέ αίσθηση καί παλμό.

Χ ρ υ σ ά ν θ η ς  Ζ ι τ σ α ί α ς :  «Πεν
τοβολά» Θεσσαλονίκη 1957. Ή  καινούρ
για συλλογή τής Εκλεκτής ποιήτριας άποτελεί- 
ται άπό 122 καλοσμιλεμένα τετράστιχα, δπου 
ό λυρικός στοχασμός καί ή δύναμη τού αισθή
ματος έξωτερικεύονται μέ μιά μεστή πυκνότη
τα καί Εκφραστική άνεση.

« Σπ ό ρ ο υ  Κ ο κ κί ν η : «"Ηλιος μέ κόκκι
νους καί μπλέ σπόρους». 1957, σελίδες 24. 
Δεύτερη Εμφάνιση τού νέου ποιητή, μέ 22 και
νούρια λυρικά ποιήματα.

Γ ι ά ν ν η  Μ α ι ν α λ ι ώ τ η : «Στροφές τής 
Μεσογείου» Μαυρίδης, σελίδες 64. Λυρική 
συλλογή μέ ποιήματα, που όπως άναφέρει ό 
-ποιητή; τους Ανήκουν στον νεορεαλισμό. Τά 
ποιήιιατα συνοδεύουν Εκτεταμένα σχόλια παρα
τηρήσεις καί παραπομπές καθώς κΓ ένας πρό
λογος στήν άρχή καί ένα άρθρο γιά τον νε
ορεαλισμό στο τέλος.

Ε λ έ ν η ς  Π α π α δ ο γ ι ά ν ν η : «Ποιή
ματα ’Αθήνα 1957, σελίδες 84. Συλλογή μέ 
ποιήματα λυρικής διάθεσης πού φανερώνουν 
καλλιέργεια, καλό γούστο καί πλούσια αίσθηση 
τής όμορφιας τών μικρών ώραίων πραγμάτων.

ΙΙρ ο κ ό π η Γ ε ω ρ γ α χ ό π  ο ύ λ ο  υ : «Τό 
τραγούδι τής Μάνας». ’Αθήνα 1957, σελίδες 
16. Πλακέτα μέ ποιήματα διαπνεόμενα άπό ά-
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γάπη στον απλό άνθρωπο καί καταφατική στά
ση αντίκρυ στη ζωή. Τό βιβλίο προλογίζει ό 
Νίκος Γ. Δασκαλόπουλος.

" Ε λ λ η ς  Συ ν ο δ ι ν ο ύ: «Εξομολόγηση». 
Εκδόσεις Κ.Μ., σελίδες 48. Πρώτη έμφάνιση 
τής νέας ποιήτριας. Τά ποιήματα της δείχνουν 
ένα αρκετά ώριμασμένο ταλέντο μέ πλούσια 
βιώματα καί Ικανό να έκφράζεται μέ άνεση.

Λ ο υ κ ά  Θ α ν ά σ η  Θ α ν α σ έ κ ο υ :  «Ψη
λά τις ψυχές» "Αθήνα 1957, σελίδες 32. Μ’ 
ένα γράμμα τού Γιάννη Σκαρίμπα. Πρωτοφα
νέρωτα ποιήματα πού προδίνουν παρά τις ά- 
δυναμίες καί την άνωριμότητά τους ελεύθερο 
πνεύμα καί ποιητική ιδιοσυγκρασία.

Ε λ ε υ θ ε ρ ί α ς  Ξ ω μ ε ρ ι τ ά κ η  — 
Ν τ ά ν ο υ :  «Ταπεινές φωνές». Ποιήματα, Λο
γοτεχνική Γωνιά, σελ. 48.

Συλλογή μέ παραδοσιακά ποιήματα λυρικής 
διάθεσης. Λόγος μουσικός καί στιχουργική έπι- 
δεξιότητα, -δίνουν στό βιβλίο άρκετό ένδιαφέ- 
ρον.

Μ π ι ά ν κ α ς  Ρ ω μ α ί ο υ :  «Ποιήματα». 
Αθήνα 1957, σελίδες 32. Συλλογή μέ 24 τρα
γούδια, πού άν καί ακολουθούν τούς παραδοσι
ακούς τρπους, έχουν μιάν εύλυγισία καί μιά φρε
σκάδα πού τούς δίνει ενα Ιδιαίτερο θέλγητρο.

Β ύ ρ ω ν α  Λ ε ο ν τ ά ρ η :  «’Ορθοστασία» 
’Αθήνα 1957, σελίδες 56. Ή  δεύτερη συλλογή 
τού νέου ποιητή περιλαμβάνει τριανταένα ποιή
ματα, άλλα παραδοσιακά κι’ άλλα μοντέρνα, 
πλημμυρισμένα από μιά ρωμαλαία ανθρωπιά 
καί πλούσια σ’ εκφραστικές λύσεις.

Δ η μ . Κ υ λ ά φ η—Ν τ ρ ό λ ι α  — Κ ώ 
σ τ α  Κ α τ σ α ν τ ώ ν η :  «Διπλά Βήματα» 
Αθήνα 1957, σελίδες 48. Κοινή έκδοση στό 

ίδιο βιβλίο δυο ξεχωριστών συλλογών. Καί τών 
δυο τά ποιήματα παρουσιάζουν γνήσιο αίσθημα 
αλλά καί αρκετές άναλυτικότητες κΓ αδυναμί
ες. .

Ρ ί τ α ς  Β ε λ ι ώ τ η :  «Γαλαξίας», Πει
ραιάς 1957, σελ. 28.

Πρώτη έμφάνιση τής νεαρής ποιήτριας μέ 
λυρικά τραγούδια πού ακολουθούν τούς παρα
δοσιακούς τρόπους. ν Ανετος χειρισμός τών έκ- 
φραστικών μέσων καί πηγαία λυρική διάθεση 
πλουτισμένη μέ κάποια στοχαστικότητα.

Σ τ ά θ η  Μ ά ρ α :  «Τρεις τόνοι», Αθήνα
1957, σελ. 56. Δεύτερη ποιητική συλλογή 
μέ ποιήματα δπου μιά πικρή ειρωνική διάθεση 
εναλλάσσεται μέ μιά ζεστή ανθρωπιά. Οί στί
χοι της χαρακτηρίζοναι από ποικιλία εκφραστι
κών μέσων καί τόλμη στό χειρισμό τους.

Ν τ ί ν ο υ  Χ ρ ι σ τ ι α ν ό π ο υ λ ο υ :  «Ποι
ήματα 1950 — 1955», Θεσσαλονίκη 1957, 
σελ. 58.

Συλλογή μέ ποιήματα Καβαφικής διάθε
σης. Μέσα στούς στίχους τους παρά τον κά
ποιο κυνισμό του εκφράζεται μέ άνεση καί 
γνώση τού περιττού ένας πληγωμένος άνθρω

πος πού γυρεύει τή λύτρωση μέσα στήν έξομο- 
λόγηση.

Δ η μ ή τ ρ η  Χ ρ ι σ τ ο δ ο ύ λ ο υ :  «Έκ 
τού συστάδην». ’Αθήνα 1957, σελίδες 64. Τρί
τη συλλογή τού έκλεκτού νέου ποιητή. Είναι τό 
ωριμότερο από τά βιβλία του. "Ενας άνθρωπος 
πού μέ τό αίσθημα καί τή σκέψη γυρεύει νά 
προσεγγίσειτίς πρώτες άρχές τών πραγμάτων 
άναζητώντας νά φέρει τό μήνυμα μιάς διεξό
δου.

’Α ν τ ι γ ό ν η ς  Γ α λ α ν ά κ η  —Β ο ύ ρ 
ι ε  κ η : «Πέρα άπ’ τά σύνορα». ’Αθήνα 1957, 
σελίδες 64. Συλλογή μέ 27 ποιήματα, άλλα 
παραδοσιακά κι άλλα μοντέρνα, συνθεμένα μέ 
στοχαστική διάθεση έναλλασσόμενη μ’ έναν λυ
ρισμό πού γυρεύει τά άκρα.

Έ λ ι σ σ ά β ε τ  Π.  Δ ο ύ λ η :  «Γυμνή στό 
Φώς», ’Αθήνα 1957, σελίδες 56. Πρώτη έμ
φάνιση τής νεαρής ποιήτριας μέ ποιήματα πού 
άν καί δέν έχουν φτάσει ώς τήν ώριμη καί άρ
τια έκφραση, διατηρούν όμως μιάν ευγένεια 
αισθήματος καί μιάν ένταση κάποτε πού τά σώ
ζει.

Λ ο υ κ ά  Θ ε ο δ ω ρ α κ ό π ο υ λ ο υ :  «Ποι
ήματα 1954 — 1956». ’Αθήνα 1957, σελίδες 70. 
Δεύτερη έμφάνιση τού έκλεκτού νέου ποιητή. 
Είναι ένα βιβλίο μέ άρτια ποιήματα πλημμυρι
σμένα από γνήσια ανησυχία κι ανθρωπιά πού 
εκδηλώνεται μέ μιάν έρευνητική στοχαστικότη
τα.

Σ π ύ ρ ο υ  Δ έ μ ε σ σ α :  Τραγουδώνστας 
στον "Έγριππο». Χαλκίδα 1957, σελίδες 32. 
Λυρική συλλογή μέ στίχους πού δονούνται α
πό γνήσια αύαισθησία.

Γ ι ά ν ν η  Γ ρ .  Μ π α ρ μ π α γ ι ά ν ν η  : 
«’Αντίλαλοι το βουνού» 1957, σελίδες 72. 
Βουκολικά ποιήματα σέ δεκαπεντασύλλαβο, μέ 
πλούσια λυρική διάθεση αλλά καί πολλές έκ- 
φραστικές αδυναμίες. Στό βιβλίο δημοσιεύεται 
καί μιά επιστολή τού Ρήγα Γκόλφη.

Ν ί κ ο υ  Φ ω κ ά :  «Δυο φορές τό ίδιο ό
νειρο». Δίφρος. ’Αθήνα 1957, σελίδες 32. 
Δεύτερη έμφάνιση τού νέου ποιητή, μέ 12 ποι
ήματα δπου άναζητεΐται ένας χώρος ανθρωπι
άς κι* ένας τρόπος έκφρασης πιο πέρα από τήν 
πεπατημένη.

Σ τ ε ρ γ ί ο υ  Σ κ ι α δ ά :  «Τυφλοί δρόμοι» 
’Αθήνα 1957, σελίδες 32. Ρολύστιχο ποίημα 
σέ 12 μέρη, μέ έναλλεσσόμενες διαθέσεις. Άξι- 
οπρόσεχτες ποιητικές Ικανότητες. Τό βιβλίο 
κυκλοφορεί μέσο τού Πρακτορείου Πνευματι
κής Συνεργασίας.

Ε π α μ ε ι ν ώ ν δ α  Γ. Μ π α ρ ο ύ μ η :  
«Οι γερανοί». 1957, σελίδες 72. Πολύστιχο 
ποίημα φιλοσοφικοθρησκευτικής διάθεσης, μέ 
πρόλογο τού Σωκράτη Λ. Σκαρτσή.

Ε λ έ ν η ς  Τ ο υ μ π α κ ά ρ η :  «Πικραμυγ- 
δαλιά». Λογοτεχνική Γωνιά, 1957, σελίδες 64.
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Λυρική συλλογή μέ τραγούδια πού φανερώνουν 
ποιητική Ιδιοσυγκρασία καί λεπτό αίσθημα.

Τ ά σ ο υ  Β ο ύ ρ ο υ :  «Θηλιές στό λαιμό». 
’Αθήνα 1957, σελίδες 80. Συλλογή μέ 59 πα
ραδοσιακά ποιήματα. Άξιοπρόσεχτη σατιρική 
διάθεση κα'ι στιχουργικές ικανότητες.

Ή λ ί α  Χ α τ ζ η λ ι ά :  «Τό βιβλίο τής μι
κρής αδερφής». ’Αλεξάνδρεια 1957, σελίδες 
12. Μικρή πλακέττα μέ 17 μικρά ποιήματα στα 
έλληνικά καί ένα στα γαλλικά.

Γ ι ά ν ν ο υ  Γ.  Γ ε ω ρ γ ό  π ο υ λ ο υ :  
«Πρώτη ΙΙαρουσία». Σέρρες 1957, σελίδες 
24. Συλλογή μέ 14 άξιοπρόσεχτα ποιήματα. 
Στίχος πλατύς καί σωστά άρθρωμένος τις πε
ρισσότερες φορές.

Χ ρ ή σ τ ο υ  Β α ρ ε ν ί τ η :  «Δοκιμασίες». 
’Αθήνα 1957, σελίδες 24. Πρώτη έμφάνιση νέ
ου μέ ποιήματα πού δέν έχουν απαλλαχτεί από 
αδυναμίες.

Κ ώ σ τ α  Γ α ρ ί δ η :  «Δύσκολες ώρες»
Πειραιάς 1957, σελίδες 32. Λυρικά ποιήματα 
πού φανερώνουν άξιοπρόσεχτη ποιητική Ιδιο
συγκρασία καί έκφραστικές κανότητες.

Π έ τ ρ ο υ  Α ν τ α ί ο υ :  «Παραμονή τής 
μεγάλης γιορτής». Πολιτικές καί λογοτεχνικές 
έκδόσεις 1957. Μακρόπνοο λυρικό .ποίημα μέ 
αρκετές αδυναμίες σάν σύνολο άλλά κα'ι μέ πο
λύ ωραία κομμάτια έδώ κ’ εκεί.

Σ α ρ ά ν τ ο υ  Ι Ι α υ λ έ α :  «’Ωδή στή
σκόνη των Καλαβρυτηνών άνδρών, έφήβο>ν καί 
παιδιών». Άνάτυπον άπό τό 28 τεύχος τής 
«Νέας Πορείας», Θεσσαλονίκη 1957, σελίδες 
8. Μεγαλόπνοο έλεγειακό ποίημα στούς Καλα- 
βρυτηνούς ήρωες τής «αντίστασης.

Ν ί κ ο υ  Π α π ά :  «Τό ημερολόγιο
ένός βαρβάρου». Συλλογή του έκλεκτού ποιη
τή ό όποιος είχε νά έκδόσει βιβλίο αρκετά χρό
νια. Ποιήματα μέ άδρή κι ανεπιτήδευτη ανθρω
πιά πού δέν διστάζει νά παρασυρθεί ώς τίς α
κρότητες.

Κ ρ ί τ ω ν α  Ά θ α ν α σ ο ύ λ η :  «Δυο άν
θρωποι μέσα μου» —. Δαίδαλος, 1957, σελίδες 
88. Ή  δέκατη συλλογή του γνωστού μεταπο
λεμικού ποιητή, μέ 39 ποιήματα δονούμε να α
πό την ανθρωπιά, τήν πραότητα καί τήν ευγέ
νεια πού τον χαρακτηρίζει.

Μ ε τ α φ ρ ά σ ε ι ς  :
Ναζίμ Χικμέτ: «Ποιήματα» Μετάφραση Γι

ώργου Π απαλεονάρδου. Τά σύγχρονα βιβλία 
’Αθήνα 1957, σελίδες 128. Παρουσίαση σ’ έ
ναν κομψό τόμο, 47 ποιημάτων τού εκλεκτού 
ποιητή, σέ έπιμελημένη ποιητική μετάφραση, 
καμωμένη μέ πολλή ευσυνειδησία καί αγάπη α
πό τον Γιώργο Παπαλεονάρδο.

Ν. Τ σ ι ρ α  κ ι άν : «Κυπαρισσώνας» Σο-
νέττα, Μετάφραση καί ξυλογραφίες X. Μπο- 
γιατζιάν, σελίδες 32. Ό  έκλεκτός χαράκτης

X. Μπογιατζιάν παρουσιάζει 32 σονέττα τού 
Αρμενίου ποιητή Ν. Τσιρακιάν σέ ωραιότατη 
μετάφραση. Ή  έκδοση, έπιμελημένη από τό 
ζωγράφο θά μπορούσε νά σταθεί υπόδειγμα 
έμφάνισης ποιητικού βιβλίου.

Φ ο ί β ο υ  Δ έ λ φ η :  «Ξένοι λυρικοί» Ά θή 
να 1957, σελίδες 16. Πλακέτα μέ 17 ποιήμα
τα τής Ιταλίδας "Αλα Ντελφίνο, μεταφρασμέ
να μ’ ευσυνειδησία καί αγάπη άπό τον Φοίβο 
Δέλφη, ό οποίος προλογίζει καί τήν έκδοση.

«Κινέζικα Τραγούδια» άπό τον 15ο αΐώνά 
μέχρι σήμερα. Μετάφραση: ’Αμαλίας Ζαχαρι- 
άδου — Κύκλου, ’Αθήνα 1956, σελ. 56.

’Ανθολογία Κινέζικων τραγουδιών, μεταφρα
σμένων μέ λεπτή αίσθηση τού ποιητικού άπό 
τήν ’Αμαλία Ζαχαριάδου και παρουσιασμένα σέ* 
κομψό τόμο άπό τίς έκδόσεις Κύκλος.

Τό Θέατρο
Αριστοφάνη: «Πλούτος» άπό τό «Θέα

τρο Τέχνης» στό Πεδίον του Άρεως | 
«Λυσιστράτη» άπό τόν «Θυμελικό Θίασο» 
στό Στάδιο.

Αυτό τό καλοκαίρι, μπορούμε νά πούμε, πώτ 
«άνακαλύψαμε» τόν ’Αριστοφάνη. "Ως τώρα ή 
’Αττική Κωμωδία είχε κάνει δυο - τρεις περί 
ορισμένες έμφανίσεις καί τό μεγάλο κοινό τήν 
αγνοούσε. Καί νά φέτος, επανάληψη τών «Έκ- 
κλησιαζουσών», «Λυσιστράτη», «Πλούτος» καί 
πάλι «Λυσιστράτη» άπό τό «Θυμελικό θίασο» 
τού κ. Λίνου Καρζή. "Ετσι δόθηκε ή εύκαιρίι 
νά διαπιστωθεί πώς τό πνεύμα τού ’Αριστοφάνη 
παραμένει όλοζοχντανο καί νά αντιμετωπιστεί 
πρακτικά 6 προβληματισμός γύρω απ’ τήν έρ- 
μηνεία τής ’Αττικής Κωμωδίας. Ό  κόσμος έ
δειξε θερμό ενδιαφέρον καί γίνηκαν πολλές γό 
νιμες συζητήσεις. Αυτό, ανεξάρτητα άπ* τίς ά- 
πόψεις τού καθεμιανού, είναι ήδη ένα σημαντι
κό κέρδος γιά δλους. Δέν πρέπει σέ καμμιά πε
ρίπτωση νά τό παραγνωρίσουμε. "Αν δέν άρχί 
σει κάτι, δέν μπορεί ποτέ νά προχωρήσει καί 
νά όλοκληρωθεΐ—νά βρει τό δρόμο του. ΟΙ αι
σθητικές θεωρίες στό θέατρο, όπως σέ κάθε 
Τέχνη, έχουν σχετική σημασία. Μόνο ή πράξη, 
τό μεγάλο γεγονός τής παράστασης, τίς δοκι
μάζει αποφασιστικά καί τις αξιολογεί. Ακόμα 
κι’ οί παρατηρήσεις πάνω στό συγκεκριμένο τού
το γεγονός έξασφαλίζουν τήν ενεργητική συμ 
μετοχή τόσο τού κοινού, δσο καί τών άρμοδίων. 
"Ολοι δέχονται ή απορρίπτουν, κρίνουν καί συ
ζητούν εκείνο πού υπάρχει, εκείνο πού τούς δό
θηκε, εκείνο πού προσφέρανε. Άπό κεί καί πέ
ρα, εύκολώτερα έπισημαίνονται τά θετικά καί 
τ’ αρνητικά στοιχεία, διαλύονται ή σύγχυση κι’ 
οι παραξηγήσεις.

Μιλώντας γιά τήν παράσταση τής «Λυσι- 
στράτης» πού δόθηκε μέ σκηνοθεσία τού κ. Ά - 
λέξη Σολομού στό θέατρο τού Ήριόδη τού ’Ατ
τικού, είχαμε σημειώσει πώς ή απόπειρα να 
«συγχρονιστεί» ό ’Αριστοφάνης, περιορίστηκε 
τόσο πολύ στά έξωτερικά «έφφέ», ώστε τό απο
τέλεσμα εϊταν ν ’ άλοιωθεΐ τό καθαυτό πνεύμα 
τής κωμωδίας — ό συγκεκριμένος στόχος της.
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Κ’ έδώ, νομίζουμε, σκοντάφτουν οι σκηνοθέτες 
μας πού νομίζουν πώς φτάνει νά «κολλήσουνε» 
μερικά εντυπωσιακά στοιχεία τής τωρινής κα
θημερινής ζωής στον Αριστοφάνη γιά νάχει 
«πέραση» καί τό 1957. Ή  'Αττική Κωμωδία εί- 
ταν καί παραμένει ή πιο καθαρή, ή πιο γενναία 
δημοκρατική έκφραση. Αυτό τής έδωσε δλη τήν 
μακροβιότητά της καί τήν άξια της. ’Έχει στό
χους πολιτικούς. ’Αντλεί τήν ποίησή της άπ’ 
τήν ανθρώπινη ανάσα πού τή θερμαίνει, άλλα 
τήν επιβολή της τή χρωστάει στά μεγάλα δη
μόσια θέματα πού αγκαλιάζει μέ πρωτοφανή 
όξύτητα. Καί τά θέματά της έξακολουθούν νά 
είναι έπίκαιρα, μ’ άλλα λόγια οί κωμωδίες τού 
,Αριστοφάνη διατηρούν όλα τά βασικά στοιχεία 
γιά νά δικαιώσουν χήν ύπαρξή τους καθώς άνή- 
κουν σ’ ενα ορισμένο θεατρικό είδος. νΑς μήν 
ξεχνάμε πώς κι* ή πιο ύψηλόφρονη κωμωδία α
πευθύνεται πάντα οέ γνωστούς στόχους. "Αν 
γιά όποιοδήποτε λόγο οί στόχοι αυτοί πάψουν νά 
έχουν σημασία γιά τό κοινό μιας δεδομένης έπο- 
χής, κανένας συγχρονισμός δέν μπορεί νά έπα- 
ναφέρει τήν πρό>τη ακτινοβολία, μά ούτε κάν 
κάποια ζωντάνια. Ή  αίσθηση τού κωμικού άλλά- 
ζει από τόπο σε τόπο κι' από εποχή σ’ έποχή. 
Τό γεγονός λοιπόν τής έπικαιρότητας τού Α ρι
στοφάνη έπιβάλλει νά περιφρουρήσουμε πάνω 
άπ’ όλα τό πνεύμα τού ποιητή. Τίποτα δέν πρέ
πει νά γίνεται σέ βάρος του. Αυτό είναι τό πρό
βλημα. Κι' από δώ θά ξεκινήσουμε. "Οταν π.χ. 
έχουμε στά χέρια μας τον «ΙΙλούτο» τό πρώτο 
πού θά κοιτάξουμε — τό ίδιο επιβάλλει κάθε 
σκηνική έρμηνεία θεατρικού έργου — είναι πώς 
θά φωτιστούν οί κοινωνικές κΓ ανθρώπινες κα
ταστάσεις του, άφού έκεΐνες αποτελούν τήν ρα- 
χοκοκκαλιά, τή σάρκα, τήν ψυχή» τ(1 νεύρα καί 
τό πνεύμα τής κωμωδίας. "Ολα πρέπει νά τεί
νουν* προς αυτήν τήν κατεύθυνση καί όχι νά πα
ρεμβάλλονται αυθύπαρκτα στοιχεία —· γιά νά 
μήν πούμε αυθαίρετα — πού νά κατακερματί
ζουν τό ενδιαφέρον, νά προκαλούν μιά δική τους 
εντύπωση έντελώς έξω από τό γενικώτερο κλί
μα, καί τό χειρότερο, νά επιμένουν νά κατακτή
σουν πάσει θυσία «ζωτικό χώρο» μόνο καί μόνο
γιατί έρχονται δανεικά άπ’ τό 1957...*

Ή  τελευταία μας παρατήρηση άφορά κυρίως 
τήν παράσταση τού «Π λούτου» όπως δόθηκε άπ’ 
τό «Θέατρο Τέχνης» τού κ. Καρόλου Κούν στήν 
υπαίθρια σκηνή τού Πεδίου τού νΑρεως μέσα στά 
πλαίσια τού φετεινού «Φεστιβάλ ’Αθηνών». Δέ 
θά σταθούμε πολύ στο θέμα, άν τό λεγόμενο 
«ρεμπέτικο τραγούδι» έχει λαϊκή ή όχι καταγω
γή. Πρώτα-πρώτα γιατί δέν έχουμε καμμιά ει
δικότητα γιά τήν υπεύθυνη αξιολόγηση τής μου
σικής. Αυτό είναι άλλου παπά βαγγέλιο... Καί 
τό δεύτερο, γιατί πιστεύουμε πώς έτσι πού χρη
σιμοποιήθηκαν τά «σύγχρονα στοιχεία» στήν πα
ράσταση τού Π λούτου κι’ άν ακόμα είχαν αναμ
φισβήτητη λαϊκή καταγωγή — προσωπικά δέν 
είμαστε άσπονδοι εχθροί τού ρεμπέτικου— πάλι 
τό αποτέλεσμα θά είταν, όπως είταν, παρωδία 
το£> πνεύματος τού Αριστοφάνη. Ή  παράσταση 
φορτώθηκε τόσο πολύ μέ «τσιφτετέλια», λατέρ
νες, παμπάλαια γραμμόφωνα (στήν έποχή πού 
τό ραδιόφωνο βρίσκεται ακόμα καί σέ πολλές

τρώγλες πάνω σ’ έτοιμόρροπες καρέκλες) μπε
γλέρια, μαγγιά καί κουτσαβακισμό (χωριάτι
κης... παραλλαγής!) ώστε πρόδιδε μαζί μέ όλο 
τό ύφος καί τό ρυθμό τής διδασκαλίας, πώς ό 
σκηνοθέτης γιά νά συγχρονίσει τον ’Αριστοφά
νη δέν στηρίχτηκε γερά πάνω στο πνεύμα τού 
έργου, άλλα σέ σημερινά έξωτερικα στοιχεία, τά 
όποια συχνά τ’ άφηνε νά κυριαρχούν. "Ολοι ξέ
ρουν πώς τό θέατρο δέν θέλει καί πολύ γιά νάρ- 
θει τό άπάνω-κάτω. Καί στήν παράσταση τού 
«Πλούτου» ήσουν υποχρεωμένος, άν τό μπορού
σες, νά ξεχωρίζεις κάθε τόσο άν ή προσοχή σου 
έξαρτιόταν απ’ τόν ’Αριστοφάνη ή άπ’ τον Μά~ 
νο Χατζηδάκη, πού είχε άναλάβει τό μουσικό μέ
ρος, ή τόν χορογράφο...

Σέ πολλά μάλιστα σημεία, είχαμε τήν έντύ- 
πωση πώς ό δεύτερος κι5 ό τρίτος, «έτρωγαν» 
τόν πρώτο. Κι’ αυτό γιατί 6 λόγος τού Αριστο
φάνη δέν έφτανε πάντα καθαρός στ’ αυτιά τού 
θεατή, μπερδευόταν μέ άναρθρα ξεσπάσματα καί 
έξαλλες κραυγές. Επίσης ή κίνηση κι’ ή έκφρα
ση των προσόντων έπασχαν — μ’ έλάχιστες ε
ξαιρέσεις — από έντονη νευροπάθεια καί τό κέ
φι όσο κι’ ό ρυθμός τής παράστασης υψώνονταν 
ή χαλάρωναν μέ μιά χαρακτηριστική σπασμωδι- 
κότητα : σπάνια θαρρούσες πώς ακολουθούσαν 
γνήσιες, άνθριόπινες πηγές. Τ’ αποτελέσματα 
είταν σκηνές περίφημες, όπως ή είσοδο τής Πε
νίας κι’ αργότερα τής Λαμπιτώ, ή συζήτηση πε
ρί φτώχειας καί πλούτου, νά μή άναδίδουν τό 
μπρίο καί τή λαμπρότητα τής ’Αττικής Κωμω
δίας, τό έλεύθερο καί καταλυτικό πνεύμα τού 
’Αριστοφάνη. "Ολα είχαν υπογραμμιστεί άπό έ
να αίσθημα άσυμβίβαστης πικρίας. Κι’ όμως τό 
’Αριστοφάνειο ύφος είναι σέ τελευταία ανάλυση 
ξέσπασμα τής πιο χαρούμενης διάθεσης, άφού 
μπορεί μέ τό γέλιο νά γκρεμίζει όλα τ’ ανάπο
δα τού κόσμου.

Αρκετές παρατηρήσεις θάχε νά κάνει κανείς 
(άν οί ρωμιοί χωρικοί χαρακτηρίζονται άπό έν
τονη ροπή προς τόν κουτσαβακισμό) χωρίς αυ
τά νά σημαίνει πώς έλειψαν τά έπί μέρους σκη- 
νοθετικά εύρήματα. Ό  κ. Κούν κΓ οί συνεργά
τες του έργάστηκαν κΓ έδώ φιλότιμα. Ή  γενι
κή κατεύθυνση τής σκηνοθεσίας πού υποτίμησε 
τήν αύτάρκεια καί τήν «αίαινια ζωντάνια» τού 
«Πλούτου» οδήγησε στήν παρωδία τού ’Αριστο
φάνη. 'Έτσι όπως έγινε ό «συγχρο\ισμός» μάς 
θύμησε τις απόπειρες να παιχτεί ό Σαίξπηρ μέ 
φράκα. Γιά σκεφτεϊτε άλήθεια νά «επενδυθεί» 
μουσικά τό «^Ονειρο καλοκαιρινής νύχτας» μέ 
ρόκ έντ ρόλ... Τά έργα τέχνης, έφόσον αναγνω
ρίζουμε πώς εξακολουθούν νά δικαιώνονται, δι
ατηρούν τό δικό τους κλίμα, εκεί μέσα καρποφο
ρούν στις πραγματικές τους διαστάσεις τό πνεύ
μα, τό ύφος, τά αίσθήματα καί τό φώς. Συγχρο
νισμός στο θέατρο είναι ή προβολή τών έσωτε- 
ρικών στοιχείων τού έργου έτσι πού νά θερμαί
νουν άκόμα περισσότερο τά ενδιαφέροντα—δη
λαδή ν’ άνταποκρίνονται στ’ άνθριόπινα προβλή
ματα—-τού σημερινού θεατή. "Οτι θά χρησι
μοποιηθεί απ’ τό περίγυρό μας, πρέπει νά παί
ζει διακριτικά τό βοηθητικό του ρόλο κΓ όχι 
νά κυριαρχεί. Νά γιατί δέ θεωρούμε στήν πε
ρίπτωση αυτή αποκλειστικά ύπευθυνο τό «ρεμ
πέτικο»—ύφος, μουσική—αλλά τήν κατάχρηση
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πού Εγινε κι* Ετσι τονίστηκε ό λαθεμένος δρό
μος τού σκηνοθέτη στην Ερμηνεία της αθάνα
της 'Αττικής Κωμωδίας.

’Απ' τούς ήΟοποιούς TOjJ «Θεάτρου Τέχνης» 
ξεχώρισαν ό Μηλάς Χρηστίδης, ό Κώστας 
Μπάκας κι' ό Γ. Λαζάνης. Τό σκηνικό τού κ. 
I. Μόραλη μάς φάνηκε “ψυχρό, άνέκφραστο μέ
σα στόν υπαίθριο χώρο τού Πεδίου τού Άρε- 
ως.

Λ
'Αλλά δν ό κ. Κούν κατέφυγε σέ ακρότη

τες για νά «συγχρονίσει» τον Αριστοφάνη, 
χωρίς νά στηριχτεί γερά στο πνεύμα τού ποι
ητή, ό κ. Λίνος Καρζής, πιστός πάντα στην «α
ναβίωση τού Αρχαίου δράματος» πήγε στ' άλ
λο άκρο, ανεβάζοντας τή «Λυσιστράτη». Κ* Ε- 
δώ Εγινε τό ίδιο άπ’ την άνάποδη. Ό  κ. Καρ
ζής πού μέ συνέπεια καί αφάνταστες θυσίες Ε
χει αφιερώσει τή ζωή του στο Ιδανικό τής άξι- 
οποίησης τού Αρχαίου Δράματος, ακούραστος 
εργάτης κι' αληθινός μαχητής, αντιμετωπίζον
τας θαρραλέα ενα σωρό αντιξοότητες σέ κά
θε του προσπάθεια, περιορίστηκε καί πάλι φα
νατικά θά λέγαμε, στην ανάσταση νεκρών σχη- 
μάπων. Διατήρησε τά μέτρα καί τόν τόνο, τό 
ρυθμό καί τή φόρμα δπως, κατά τά τόσα αμφί
βολα τεκμήρια, θά δίνονταν στο αρχαίο κοι
νό, χρησιμοποίησε μάσκες—Εμεινε προσκολλη- 
μένος έπίμονα στά τυπικά στοιχεία τής Α ττι
κής Κωμωδίας. Καί τά τυπικά Εφαγαν κι’ Εδώ 
τήν ουσία.

Ή  Εντελώς σχηματική κίνηση τού χορού μέ 
τήν τονισμένη απαγγελία, δχι μόνο δεν πετύ
χαινε τόν «Εναρμονισμό» πού θέλησε ό σκηνο
θέτης, αλλά Ερχόταν σέ διάσταση μέ τά κύ
ρια πρόσωπα πού κι' αν τά χαρακτήρ ζε «ή Ε

πιστροφή στο ζωώδες», είταν πάντα πιο οικεία 
στόν θεατή. Δέν Ετυχε νά δούμε τήν παράστα
ση τής «Λυσιστράτης» πού Εδωσε ό «Θιμελι- 
κός θίασος» τό 1951 μέ τήν Κυβέλη. Ή  παρά
σταση όμως τού Σταδίου είχε κοντά στ' άλλα 
καί μιά θανάσιμη Ελειψη νεύρου κι' Εντασης- 
Αύτό μπορεί ν’ αποδοθεί ώς Ενα βαθμό καί στη 
χρησιμοποίηση ήθοποιών μέ διαφορετική καλ
λιτεχνική προέλευση. Οί περισσότεροι δέν, κατά- 
φεραν — είταν άδύνατο μέσα σέ τόσο περιορι
σμένο χρόνο νά προσαρμοστούν στήν ατμόσφαι
ρα τής Αττικής Κωμτοδίας καί στις απαιτή
σεις τής σκηνοθεσίας. Σημειώνουμε μόνο T7jv 
προσπάθεια τής κ. Λιάνας Μιχαήλ στο ρόλο 
τής Λυσιστράτης πού είχε στιγμές Επιβολής.

Καλοβαλμένο τό σκηνικό τού κ. Λ. Τσιμέν- 
τη — μιά αναπαράσταση τής Άκρόπο?.ης, δ
πως φυσικά είταν στήν άρχαιότητσ__’Έδωσε
τήν ευκαιρία στόν σκηνοθέτη νά υπογραμμίσει, 
σέ δυο Επίπεδα τις αντίπαλες δυνάμεις τής κω 
μωδίας. Τά κοστούμια τού κ. Σπ. Βασιλε'ου 
δημιουργούσαν καί ύφος καί ατμόσφαιρα. "Ο
σο γιά τή μουσική τού κ. Γ. Κωστάκη, ομολο
γούμε τήν Εντύπωσή μας : Μας φάνηκε ακατα
νόητη...

Φυσικά οι δποιεσδήποτε παρατηρήσεις στήν 
ερμηνεία τής Αττικής Κωμωδίας, δέν παρα
βλέπουν πώς βρισκόμαστε ακόμα στήν αρχή κ" 
είναι Επόμενο οί αναζητήσεις τών σκηνοθετών 
μας νά τούς ξεστρατίζουν. Ή  Εργασία δμως 
πάντα κάτι θετικό αφήνει : Ξεκαθαρίζει τό Ε
δαφος, προκαλεί ζυμώσεις καί αναθεωρήσεις, 
ανοίγει τό δρόμο γιά νά δημ.ουρνήσουμε μιά 
πλούσια παράδοση — απαραίτητη στήν Τέχνη 
καί στή Ζωή...

ΓΈΩΡΓ. ΣΤΛΤΡΟΤ

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

Ε. Σ. Σ. Δ.
ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
Τό δτι ή Ιδέα τής διοργάνωσης διεθνούς φε

στιβάλ γιά τήν ειρήνη καί τήν φιλία γεννήθη
κε αμέσως μετά τό τέλος τού δεύτερου παγκό
σμιου πόλεμου, δέν είναι καθόλου τυχαίο καί Ε
ξηγείται από τις δύσκολες συνθήκες ζωής -πού 
γέννησε ό πόλεμος ιδίως γιά τούς νέους. Γι’ 
αύτό κι’ αποφάσισαν νά ενώσουν τις δυνάμεις 
τους γιά νά άποτρέψουν μιά καινούργια αιμα
τοχυσία.

Καί τότε, στά Ερείπια τής Πράγας, πριν δέ
κα χρόνια, δόθηκε ό πρώτος νεανικός δρκος για 
τήν διατήρηση τής ειρήνης. Σ ' αυτά τά φεστι
βάλ τής νειότης δημιουργήθηκε σάν παράδοση 
ή Επίδειξη τής Εθνικής κουλτούρας καί τών τα
λέντων, καλλιτεχνικών καί αθλητικών τής κά
θε χώρας. "Ενας μόνος άνθρωπος μα ίσως ού

τε καί μιά ομάδα δέν θά μπορέσει δχι ν' άπο- 
δόσει μα νά περιγράψει Εστο) καί πληροφορια
κά τό τι έπιδείχτηκε, τραγουδήθηκε καί χορεύ
τηκε στις δέκα πέντε μέρες -πού κράτησε τό 
6ο παγκόσμιο φεστιβάλ τής νεολαίας καί τών 
σπουδαστών στή Μόσχα. Π .χ. θέατρο ολόκλη
ρο, τό θέατρο τού σοβιετικού στρατού, γιά μέ
ρες. δέν μπορούσε νά παρουσιάσει άλλο θέαμα 
γιατί χορεύονταν καθηιιερινά φολκλορίστικοι 
χοροί απ' αυτή τήν απέραντη χώρα κι' άκού- 
γονταν χορωδιακά συγκροτήματα απ’ τούς Σι- 
βηριανούς ώς τούς Κοζάκους. Παράλληλα στό 
μεγάλο στάδιο τής «Δυναμό» θ!ι χορευτικές Εκ- 
δηλό)οεις είχαν κλασσικό χαρακτήρα. Σέ τρείς 
τεράστιες γυάλινες πίστες τά γνωστό μπαλέτ- 
τα τού Λένινγκραντ χόρεψαν τήν πρώτη πράξη 
απ’ τό «Πέτρινο λουλούδι» τού Προκόπιεφ, 
βάλς τών Σοπέν καί Στοίχους, ενα μεγάλο από
σπασμα απ’ τή «Λίμνη τών Κύκνων» τού Τσα- 
ΐκόφσκυ καί τό μπαλέττο τού Χατσατουριάν 
«Γκαγιανέ».
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"Οσο για τΙς όχθες τού ήσυχου ποταμού 
Μόσκβα οί ντόπιοι λένε πώς μέσα σ’ αυτά τά 
800 χρόνια τής ζωής τής Μόσχας ποτέ δέν ξα- 
νάτυχε νά δούνε τέτοια γιορτή. Τα ποταμόπλοια 
πού τον διασχίζανε ειτανε πάντα διάκοσμημένα, 
γεμάτα από ένα χαρούμενο πλήθος πού γέμιζε 
τον ουρανό μέ πολύχρωμα μπαλόνια και τούς 
θεατές μέ χαμόγελα.

Γνώμες, έθιμα, συνήθειες, διάλεκτοι διάφο
ρες και διαφορετικές. "Ομως μιλήθηκε μιά 
γλώσσα. Τής είρήνης καί τής φιλίας.

Ή  ημερομηνία τής 6ης Αύγούστου ώρα 8, 
15' 'δέν διαλέχτηκε στην τύχη -άπ’ τούς Γιαπω
νέζους γιά τη συγκέντρωση στη πλατεία Μανέζ 
«γιά την οΐρήνη καί τή φιλία». Ιϊρίν δώδεκα 
χρόνια άκριβώς τήν ίδια ιιέρα, την ίδια ώρα ή 
πρώτη άτομική βόμβα έπεφτε στη Χιροσίμα. 
Κι* ή έκκληση γιά την ειρήνη πού βγήκε σά 
βουή απ' τά στόματα τών σημερινών κατοίκων 
της μέ τον ακόμα άσβηστο τρόμο στη μνήμη 
τους καί την εικόνα μιάς καταστραμένης πόλης 
μέ δεκάδες χιλιάδες θύματα, αντηχεί σήμερα 
πιότερο στις καρδιές καί στις συνειδήσεις δλων 
τών λαών.

Οί νεαροί Όλλανδέζοι μάς διηγούνται μιάν 
Ιστορία: Είναι ή ιστορία τού γραμματόσημου, 
λένε γελώντας % πού τυπώσαμε καί κυκλοφορή
σαμε γιά νά μαζέψουμε συνεταιρικά το ποσόν 
πού χρειαζόταν ή αποστολή μας γιά νά πραγ
ματοποιήσει αυτό τό ταξίδι. Τό γραμματόσημο 
ριών έγραφε: 25 πένες. Καί Επεξήγηση. ’Αξία 
2,5 χιλιομέτρων γιά τό δρόμο προς τή Μόσχα. 
Καταλαβαίνετε πόσο δραστηριοποιηθήκαμε γιά 
νά καλύψουμε τά έξοδα δλης τής απόστασης.

"Ολη αυτή ή λαχτάρα γιά ειρήνη καί φιλία 
έφερε1 τέτοιο ενθουσιασμό πού κυριολεχτικά ά
ναψε φωτιές. Στή βραδυνή συγκέντρωση στο 
πάρκο τού Όστάνκινο ένα κύμα πλήθους άστοτ- 
μάτητο κατέβαζε, κατέβαζε Σουδανέζους, μαύ
ρους τής ’Αφρικής, Κορεάτες, από τή Νιγη
ρία, τήν ’Ιορδανία, τό ’Αμάν. Εγγλέζους, Γάλ
λους, ΑΙγύπτιους Βιετναμίτες Άλγερινούς, Κυ
πρί ώτες κι' άλλους, κι’ άλλους, τί νά πρωτοθυ- 
μηθεϊς καί μαζεύτηκαν δλοι καί μίλησε ένας 
μαύρος, ό Γκιντού, υστέρα ένας ’Ινδός φοιτη
τής άπ’ τήν Καλκούτα κι* έλεγαν κι’ έλεγαν 
καί νύχτωσε γιά τά καλά καί τραγουδήθηκε κι’ 
ό ύμνος τής νεολαίας κι’ δμιυς ή συγκέντρωση 
δέν έπαιρνε τέλος. Καί φτάναν απ’ τήν τεχνη
τή λιμνούλα ρχεδίες μέ νέγρους λαμπαδηφό- 
ρους. Χειροκροτήματα, χαρές. Μά πού νά δια
λυθούν. "Ωσπου στή μέση τής λίμνης άνάβει 
μιά Φωτιά πού φώτισε τις όχθες, καί μονομιάς 
φωτιές ανάφτηκαν στις όχθες καί πυροτεχνήμα
τα γέμισαν τον ουρανό μέ ταχύτητα αστραπής 
καί δέν» εϊξερες τί έφτανε πιο πρώτο εκεί ψη
λά. Οί πολιτχρωμες ρουκέτες ή τά τραγούδια 
μας;

«Είναι ένα δέντρο Ιερό πού στή σκιά του βρή
κε γαλήνη κΓ άσυλο ό Βούδας. Είναι τό πιο 
αξιοσέβαστο δέντρο σ’ δλη τήν Κεϋλάνη, καί 
6έ γερνάει ποτέ μ’ δλο πού είναι πάνω από δυο 
χιλιάδων χρόνων. Τδχουμε γιά σύμβολο τής ει
ρήνη:: καί τό λέμε «Τό δέντρο τό αιώνιο».

Ψάχνοντας γιά ένα πολύτιμο καί σπουδαίο 
δώρο στο σοβιετικό λαό αποφασίσαμε νά φέ

ρουμε ένα κλαδί σά σύμβολο φιλίας ανάμεσα 
στούς ανθρώπους. Φιλίας αΙώνιας, σάν τό ιερό 
μας δέντρο».

Μάς είπε ό Σούνταρνότο καί μάς εύχήθηκε 
καληνύχτα. Κι' δταν υστέρα από μέρες τον αν
ταμώσαμε στο σταθμό καί μάς έσφιξε τό χέρι 
αποχαιρετώντας μας. «Γιά νάμαι ειλικρινής— 
είπε—έκείνο τό βράδυ δπως καί πολλές άλλες 
φορές δέν μπόρεσα νά συγκρατήσω τά δάκρυά 
μου».

ΚΑΙΤΗ ΛΡΟΣΟΤ

ΙΤΑΛΙΑ

ΤΟ 18ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ

ΛΙΝΤΟ, Σεπτέμβριος.— Χαμηλή ή καλλιτε
χνική στάθμη το£> παγκόσμιου κινηματογράφου 
τό σωτήριον έτος 1957. Νά τό κύριο συμπέρα
σμα απ’ τό <18ο Λιεθνές Κινηματογραφικό Φε
στιβάλ τής Βενετίας. ’Απ' τις 14 ταινίες, πού 
συναγωνίζονται έπίσημα γιά τήν κατάχτηση 

τών δύο μικρών αγαλμάτων —τού χρυσού καί 
τού ασημένιου Λιονταριού του Αγίου Μάρκου— 
μόλις πέντε* δικαιούνταν άπ’ τήν άξια τους τό 
πασαπόρτι συμμετοχής σ' ένα παγκόσμιο κινη
ματογραφικό διαγωνισμό. Παρακμή τής Δυ
τικής Ευρώπης καί τής Λατινικής 'Αμερικής, 
πάλη τών φιλελεύθερων δημοκρατικών δημιουρ
γών τού Χόλλυγουντ γιά τήν έκφραση τής κοι
νωνικής αλήθειας τού τόπου τους, αναζητήσεις 
στήν ’Ανατολική Εύρώπη, ανάπτυξη ένός αν
θρωπιστικού κινηματογραφικού πολιτισμού στή 
μακρύνή Άσία, πού, όσο περισσότερο τή γνω
ρίζουμε, τόσο πιο πολύ μάς γίνεται συνείδηση 
πώς σύντομα θά καταστεί ένα άπ' τά βασικά 
πνευματικά κέντρα του κόσμου. Νά, σέ χον- 
τρές γραμμές, ή γεωγραφική κατάσταση τής 
έβδομης Τέχνης.

Πέρσι, ή «Μόστρα» τής Βενετίας είχε τολ
μηρά αλλάξει πετσί. Ά ντΙ νά δέχεται, δπως τά 
υπόλοιπα Φεστιβάλ (τών Κ αννών, τού Βερο
λίνου ή τού Κάρλοβυ Βάρυ), τις ταινίες πού 
έστελναν τά διάφορα κράτη (διάβαζε: κυβερ
νήσεις), πήγαινε ή ίδια στούς τόπους παραγω
γής καί, μέσψ μιάς αδιάβλητης σχεδόν επιτρο
πής έπιλογής, άνθολογούσε δ,τι καλύτερο έβρι
σκε στο μποστάνι τού παγκόσμιου κινηματογρά
φου. Μ’ αυτό τόν τρόπο, όμως, οί οργανώσεις 
τών παραγωγών έμπαιναν στο περιθώριο, έχα
ναν τήν προηγούμενη δυνατότητά τους γιά συμ1 
βιβασμούς, κομπίνες τού τύπου «μία σου κσί 
μία μου» κ.λ.π. ’Ακόμα, πέρσι δέ δόθηκε κανέ
να βραβείο κι' οί παραγωγοί έχασαν τή δυνα
τότητα διαφημιστικής έκμεταλλεύσεως τού Φε
στιβάλ. ΤΙ ’Αμερική κι* ή ’Αγγλία είχαν χολω- 
θεί ανεπανόρθωτα καί κήρυξαν πέρσι αποχή. 
Σχεδόν αυτόματα, τό Φεστιβάλ τού 1956 έγινε 
ένα άπ' τά πιό πετυχημένα. ΤΙ νέα «φόρμουλα» 
είχε, καλλιτεχνικά, νικήσει. Είχαν λείψει οί λο
βιτούρες τού παρασκήνιου.

Ό  χρόνος^ δμως, είναι μεγάλος συμβουλάτο- 
ρας. ’Από πέρσι ώς φέτος πολλά άλλαξαν στον 
κσόμο κι’ ή «Μόστρα», ύστερα άτό επεμβάσεις 
πρεσβευτών, μεσολαβήσεις καρδιναλίων καί συ-
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ναι νέσει ς χριστιανοδημοκρατικών κυβερνήσεων, 
Αλλαξε κι’ αυτή κάτι. Σχεδόν μηδαμινό. "Ένα 
άρθρο του νέου κανονισμού της. Λεν θά διάλε
γε πια ή ίδια δ,τι ήθελε, άλλα μόνο ανάμεσα 
στα φιλμ πού θά τής παρουσίαζαν οι έθνικές 
έπιτροπές έπιλογής. Εκτός, δμως, απ’ την 
Ιαπωνία, τις ’Ινδίες, την ’Ιταλία, τή Σοβιετι
κή "Ενωση και την 'Ισπανία, τά άλλα κρά
τη παρουσίασαν στη «Μόστρα», σάν υποψήφια, 
μια μονάχα ταινία τους, πού, αυτόματα, σύμ
φωνα μέ τό τροποποιημένο άρθρο τού κανονι
σμού, γινόταν 'δεκτή στόν διαγωνισμό. Αυτά 
πού βλέπουμε στις αστυνομικές ταινίες, οί πα
ραγωγοί τά έκαναν πράξη: Παραχάραξαν στην 
ουσία —μέ τή μοναδική υποψηφιότητα— τό δια
βατήριο συμμετοχής των ταινιών τους στο Φε
στιβάλ.

νΑλλες αρνητικές πλευρές: ή «Μόστρα» δέν 
ήταν αληθινά παγκόσμια. ’Ενώ πέρσι, ό υφυ
πουργός Θεαμάτων τής ’Ιταλίας κ. Μπρουζά- 
σκα είχε ύποσχεθεί πώς «ή Βενετία θά μείνει 
μακριά από κάθε πολιτική επέμβαση», φέτος ό 
νέος υφυπουργός κ. Ρέστα απαγόρευσε τή συμ
μετοχή τής Λαϊκής Κίνας, μέ τό δικαιολογητι- 
κό on: «ή ’Ιταλία δέν διατηρεί μ’ αυτήν δι
πλωματικές σχέσεις». Γελοίο έπιχείρημα γιατί 
πέρσι, χωρίς πάντα νά υπάρχουν οί διπλωματι
κές σχέσεις, ή Λαϊκή Κίνα ήταν παρούσα στο 
Φεστιβάλ, μέ τρεις Αντιπροσώπους κι’ αρκε
τές ταινίες. ’Ακόμα, ένώ έγιναν δεκτές, αληθι
νά έξαμβλωτικές παραγωγές τής ’Αγγλίας ή 
τού Μεξικού, άπορρίφθηκαν δλες οί δυτικογερ- 
μανικές ταινίες. ’Αποτέλεσμα: ή κυβέρνηση Ά - 
ντενάουερ άπέσυρε τήν αντιπροσωπεία της καί 
Απείλησε τήν ’Ιταλία ακόμα καί μέ... πολιτικές 
συνέπειες (αποχή άπό συνεδριάσεις των ευρω
παϊκών όργανισμών επί ιταλικού έδάφους κ. 
λ.π.).

Γενικές παρατηρήσεις πάνω στο περιεχόμενο 
των ταινιών: σ’ αντίθεση μέ τό περισινό Φε
στιβάλ, πού κυριαρχούνταν άπό ανθρωπιστικά 
κτ’ ειρηνόφιλα μοτίβα, τό φετεινό ήταν μιά α
ληθινή έκθεση στιγμών φρίκης. Οι σκιές τού 
Φρανκεστάϊν καί τού Δράκουλα πλανιόνταν πά
νω άπ’ τά κανάλια. Μιά μικρή στατιστική, πού 
σίγουρα δέν εξαντλεί τις ωμότητες πού είδαμε: 
αδελφός σκοτώνει αδελφό γιά νά υπερασπίσει 
τρίτο αδελφό που έχει σχέσεις μέ τή γυναίκα 
τού μακαρίτη. Νέγρος λυντσάρεται, μέσα σ’ 
?να κλουβί άπό μπαμπού, άπό τούς νέγρους συγ- 
κρατουμένους του. Σκόρπιός τής ερήμου, μετά 
άπό.., δισταγμό πέντε λεπτών (τρέχει κρύος ί- 
δρώς απ’ τό μέτωπο τού θεατή) εισδύει στο 
παντελόνι αξιωματικού καί τον δαγκώνει (θα
νάσιμα). ‘Κοσμικός κύριος βιάζει τυφλή καί κω
φάλαλη «ενζενύ», πού, υπό τήν άπήρεια τού 
«σόκ», ξαναβλέπει, ακούει φωνές «ά - λά - Ζάν 
ντ’ *Άρκ» καί... ψάλλει τό «'Άβε Μαρία». ’Άν
θρωπος ξεκοιλιάζεται πέφτοντας πάνω σέ αιχμη
ρές μύτες καλαμιών μπαμπού. Γιατρός, περι- 
πλανώμενος στήν έρημο, ξυραφίζει τις φλέβες 
συνταξιδιώτη του. Ψόφιο άλογο κατασπαράσ- 
σεται μεθοδικά άπό όρνια τών όρέων. Καμήλα 
ξεκοιλιάζεται ορθή, γδέρνεται καί τής άφαι- 
ρείται ή κύστη. ’Ασθενής πίνει τό ουρος της 
γιά νά θεραπυτεϊ. <!Ντελίριουμ τρέμενς» μορφι

νομανούς, πού έχει μιά μέρα νά πάρει τή δό
ση του... Ό  κατάλογος δέν έξαντλεΐται.

Πώς έξηγείται ή σαδομαζωχιστικη αυτή μα
νία τών σεναριστών-σκηνοθετών; Πρόκειται γιά 
ένα είδος πλειοδοτικής δημοπρασίας, μέ θύμα 
-Αγοραστή τό παγκόσμιο κοινό. Κάθε φιλόδο
ξος σκηνοθέτης θέλει νά τού δώσει μιά πιο δυ
νατή γροθιά στο προετοιμασμένο άπ’ τήν τρομα
χτική έποχή μας, στομάχι του. ΟΙ κεραίες τής 
φαντασίας σπρώχνονται στά άκρα. Κι* ή παρά
ξενη, δαιμονισμένη διαλεχτική τού τρόμου προ- 
χωράει Ακάθεκτη προς τή δημιουργία μιάς ται- 
νιακής δαντικής κόλασης (προσαρμοσμένης στόν 
ξεσκολισμένο φροϋδικά 20 αιώνα), πάει νά ξε- 
περάσει στήν εικονογράφηση τού έφιάλτη έναν 
‘Ιερώνυμο Μπός ή ένα Σαγκάλ. Βέβαια, βρι
σμένες φορές (δπως στήν ταινία τού Μπρούκς 
«Κάτι που ν’ αξίζει» πάνω στούς Μάου-Μάου), 
ή ωμότητα είναι ανάγκη, γιά τή σωστή άναπα^ 
ράσταση μιάς Ιστορικής πραγματικότητας συγ
κεκριμένης, είναι μέσα στά πλαίσια τής ρεαλι- 
στικιής έκφρασης τής ζωής. Τό πιό συχνό, ω
στόσο, «γκράν — γκινόλ» είναι μανιέρα, μπα
μπούλας γιά νά τρομάξουμε τό ήσυχο άνθρωπά- 
κι, γροθιά γιά τή γροθιά. Σιγά - σιγά τό αν
θρωπάκι — δπως ό τοξικομανής — θά συνηθί
σει στήν δλο καί μεγαλύτερη δόση φρίκης καί 
θά τού φαίνονται φυσικά καί τά πιό Απίθανα 
πράγματα. Ακόμα καί μιά ύδρογονική έκρηξη 
πού θά έξαφάνιζε τή Γή μας.

«Σήμερα, δυο πράγματα μπορούν νά μέ ξα
φνιάσου» μουλεγε προχτές γνωστός ξένος σκη
νοθέτης. «Τό θέμα τού ανθρώπου πού κάνει χα
ρακίρι, βγάζει τά έντερά του, τά μαγειρεύει καί 
τά ξανατρώει καί ή είδηση -πώς ό... Πάπας τής 
Ρώμης γέννησε πεντάδυμα...»

ΟΙ ΤΑΙΝΙΕΣ

"Ας δούμε σύντομα τά φίλμ πού πήραν έπί- 
σημα μέρος στόν διαγωνισμό άναφέροντας χρο- 
νογραφικά τά Αταίσια ή αδιάφορα καί αναλύ
οντας τά αξιόλογα καί τις έπιτυχημένες προ
σπάθειες καλών σκηνοθετών :

1. —«ΕΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΊΈΒΗΚΕ ΣΤΟ 
ΜΠΡΟΤΚΛΙΝ»: ισπανική ταινία τού δημιουρ
γού τού «Μαρσελίνο πάν υ βίνο» Λαδίσλαο Βάζ- 
ντα. "Ένας φιλάργυρος δικηγόρος μεταμορφώ
νεται άπό μιά μάγισσα σέ σκύλο καί βλέπει τή 
ζωή τών φτωχών. "Ενα άγοράκι (II αμπλίτο 
Κάλβο) τόν λυπάται, τόν αγαπάει, λύνει τά μά
για. Ό  δικηγόρος ξαναγίνεται άνθρωπος. Κα
λός, γενναιόδο>ρος, σπλαχνικός... Ακόμα ένα 
θαύμα. Πιό χοντροκομμένο ΑΓ τόν Μαρσελί
νο. Μελοδραματικές στιγμές καί γενικό θρη
σκευτικό ύπβαθρο. Καλύτερο στοιχείο τής ται
νίας, ή παρουσία τού σκύλου Καλλιγούλα. ’Α
διάφορο.

2. —cMONΑΧΑ ΑΝΘΡΩΙ ΙΟΙ»: γιουγκοσλα
βικό τού Μπράνκο Μπάουερ. Διακριτικό μελό
δραμα. Μιά τυφλή κοπέλλα άναβλέπει υστέρα 
Ατό έπιτυχή έγγχείρηση καί παντρεύεται τόν 
μηχανικό, παρ’ δλο οτι βλέπει τώρα πώς τού 
λείπει τό ένα πόδι. Στο μεταξύ, έχει χτιστεί έ
να καινούργιο φράγμα... Λεπτομέρειες πού δεί
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χνουν σκηνοθε τικό ταλέντο, καλά συναισθήμα
τα, άλλα έλλειψη δραματικού ένδιαφέροντος. 
Μόλις γνωρίσουμε τά πρόσωπα μαντεύουμε την 
έξέλιξη. Συμπαθητικό.

3— «ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΣΤΟ ΣΤΡΤΑΡΙ»:# Ιτα
λικό του Ρενάτο Καστελλάνι («Κάτω άπ’ τον 
ήλιο τής Ρο>μη?>, «Ρωμαίος και Ίουλιέττα»). 
Τό πρόβλημα τής νιότης — σοβαρό — δίνεται 
μισοαστεία, μισοσυγκινητικά απ’ τον σκηνοθέτη 
πού ξέχασε, φαίνεται, πώς κάποτε υπήρξε νε- 
ορεαλιστής. Αύο φοιτητές, ή Λουτσία κι’ ό Μά
ριο, ερωτεύονται, παντρεύονται χωρίς τη συγ
κατάθεση των δικών τους, ετοιμάζουν ένα παι
δάκι. 'Όλα μοιάζουν νάχουν βολευτεί (οι γονιοί 
τους γεμίζουν λεφτά καί χάδια, οί καθηγητές 
κάνουν τά στραβά μάτια καί δίνουν στο Μάριο 
τό δίπλωμα τής ιατρικής όπως-όπως, βρίσκει 
θέση σ’ ένα νοσοκομείο), όταν ξαφνικά, ,τάνω 
στόν τοκετό, ή μητέρα πεθαίνει. Τώρα, ό Μά
ριο, είν* ένας πατέρας μέ παιδί χωρίς μητέρα... 
Πέρα απ’ τό αψυχολόγητο κι* άσυνεπές τέλος 
(ή όλη ταινία είναι χιουμουριστική), υπάρχει 
αφάνταστη ψευτιά σ’ δλες τις λεπτομέρειες. Τό 
σύνολο δεν ξεπερνάει τό μέτριο.

4. — «ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΜΑΞΑΚΙ»: γιαπωνέζικο 
τοΰ Τοματάγια Ταζάκα. Διδακτικό κοινωνικό 
μελόδραμα. "Ενας καλός οικογενειάρχης συν- 
τηρεΐ μαιτρέσα κι’ έχει μαζί της καί παιδί. Τό 
μαθαίνει ή κόρη του — 20 ετών — καί παίρνει 
τό μωρό υπό την προστασία της. Στο τέλος, 
μαιτρέσα, σύζυγος, κόρη, -πατέρας καί αδελφός 
τής μαιτρέσας συσκέπτονται γιά τό μέλλον του 
μωρού, πού κερδίζει σ’ ενα διαγωνισμό γιά τό 
«υγιέστερο νήπιο τής ’Ιαπωνίας». ’Αφελές καί 
μαζί ευγενικό, καλοκάγαθο. Συμπαθητικό.

5. — «Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΣΘΗΡ ΚΟ 
ΣΊΈΛΛΟ»: έγγλέζικη παραγωγή του Άμερι- 
κάνου σκηνοθέτη Ντέϊβιντ Μίλλερ. Μιά πλού
σια Άμερικάνα (Τζόαν Κράουφορντ), σέ διά
σταση μέ τό σύζυγό της (Ροσσάνο Μπράτσι), 
υιοθετεί μιά μικρή τυφλή καί κωφάλαλη Ίρλαν- 
δέζα. Ό  σύζυγός της, ένας ιταλικής καταγω
γή; σάτυρος, βιάζει τήν ανάπηρη «ένζενύ». 
Ή  τελευταία — ώ τού Θαύματος! —-απ’ τήν 
τρομάρα πού τής δίνει ή αναπάντεχη έπαφή με 
μιά ξένη σάρκα, ξαναβρίσκει τις αισθήσεις της. 
Οί λεπτομέρειες τής νέας αυτής... θεραπευτι
κής μεθόδου, δπως δίνονται απ’ τον ατά), αν το 
Μίλλερ, δημιουργούν ατμόσφαιρα αφάνταστης 
χυδαιότητας. 'Ένα εξάμβλωμα πού σφυρίχτηκε.

6. — «ίΟΙ ΑΓΡΙΟΙ»: μεξικάνικο του Ραφαέλ 
Μπελαντόν. 'Απίθανο σαδομαζωχιστικό μελό
δραμα. Σέ μιάν αγροικία. Ό  μεγάλος αδελφός, 
απασχολημένος μέ τις επιχειρήσεις του, δέν Ι
κανοποιεί τήν ίψευδο) εκρηκτική σύζυγό του. 
Ό  δεύτερος αδελφός τον αναπληρώνει στά συ- 
ζιγικά του καθήκοντα, ένώ ό μικρότερος, ό μι- 
σοπάλαβος ΓΙεπέτε, άρκείται στή φετιχιστική 
θωπεία ορισμένων αντικειμένων τής μοναδικής 
γυναίκας τής φάρμας. Τά αδέλφια άρπάζονται. 
ένώ εχει άρπάξει φωτιά καί τό οικογενειακό έρ- 
γαστήριο κηροπλαστικής, ενα όπλο έκπυρσοκρο- 
τεί.Ό  ΙΙεπέτε έχει φονεύσει τό μεγάλο αδελφό. 
Ή  μητέρα τούς ευλογεί, ζώνιτες καί τεθνεών- 
τες, λέγοντας : «Ό  Κύριος τό ήθελε». Ή  α
στειότερη ταινία τού Φεστιβάλ.

7. — «ΠΙΚΡΗ ΧΠνΗ»: γαλλική παραγωγή 
τοΟ δημιουργού τού «Επαναστάτη χωρίς αι
τία» Χίκολας Ραίη, άπ* τό όμάινυμο μυθιστόρη
μα τού Ρενέ Άρντύ. ‘Ένα απόσπασμα «κομ- 
μάντος» έπιτίθεται κατά τού γερμανικού στρα
τηγείου τής Βεγγάζης. Έπιστρέφοντας στή βά
ση του ξεκληρίζεται. Ό  λοχαγός Λτ'ιθ είναι α
πό παλιά έραστής τής γυναίκας τού διοικητή 
τού άποσπάσματος ταγματάρχη Μπράντ. Ό  τε
λευταίος, βλέπει πώς ένας σκόρπιός θά δαγκώ
σει τον υφιστάμενό του, άλλ’ από εκδίκηση σω
παίνει. Ό  μοιχός λοχαγός πεθαίνει, ό ταγμα
τάρχης παρασημοφορεΐται. Αυτά έχει ό πόλε
μος. Ό  Νίκολας Ραίη, πού ήταν στή Βενετία 
καί συναντήθηκε μέ τούς δημοσιογράφους, είπε 
πως ήθελε τήν ταινία του ένα «αντιπολεμικό 
κήρυγμα προοριζόμενο γιά τούς νέους». ‘Όμως, 
καθώς στήριξε τήν πλοκή κυρίως στή ζηλοτυ
πία — απίθανη καί σχηματική, όταν σκεφτεΐ 
κανείς πώς καί ή σύζυγος είναι έπιστρατευμένη 
καί υπηρετεί, τί σύμπτωσις! στήν έρημο ανά
μεσα σέ δυο αξιωματικούς, κανένα αντιπολε
μικό μοτίβο δέν κατάφερε τελικά νά προβάλει, 
Έ ξ  άλλου, από καθαρά τεχνικούς λόγους (ελατ
τωματικό μοντάζ), ή ταινία συχνά γίνεται εντε
λώς άκαταλαβίστικη. Μιά αποτυχία.

8. — «ΟΦΘΑΛΜΟΝ ΑΝΤΙ ΟΦΘΑΛΜΟΤ» : 
γαλλικό τού ’Αντρέ Καγ»άτ, άπ* τό όμιόνυμο 
μυθιστόρημα τού Άρμένη Βαέ Κατσά. Έ νας 
γιατρός (Κούρτ Γιούργκενς) κάποιου νοσοκο
μείου τού Λιβάνου αρνιέται από βαρεμάρα νά έ- 
ξετάσει τή γυναίκα ένός ντόπιου. Ή  γυναίκα 
πεθαίνει. Ό  σύζυγος αποφασίζει νά έκδικηθεί. 
Δέν μιλάει, δέν ζητάει τίποτα. Γίνεται μονάχα 
ή σκιά τού γιατρού. 'Ένα είδος σύγχρονης Έρ- 
ριννύας. Τελικά, τον παρασύρει σέ κάτι έρημα 
βουνά, όπου θά πεθάνουν κι’ οί δύο... Τό εύ
ρημα ήταν στ’ αλήθεια συγκλονιστικό. Ή  πραγ
ματοποίηση τό κατέστρεψε. Μετά τά πρώτα 
λεπτά, αρχίζει ή περιπλάνηση στόν ξερότοπο. 
Μιά (ΰρα συντροφιά μέ δυο ανθρώπους πού περ
πατάνε μέ δυσκολία, δίχως νά λένε τίποτα σχε
δόν, κουράζει ακόμα καί οργανικά. Ή  μονοτο
νία σκοτώνει τά μάτια. Τό χειρότερο, όμως, X- 
ναι ή κακή πρόθεση, ή απαισιόδοξη θέση, πού 
ξεκρέμαστα παίρνει ά Καγιάτ, καθώς γενικεύει 
τό δράμα τού ανθρώπου τού 20ού αιώνα, πού 
κεντρικό μοτίβο του έχει τάχα τή «βαρυμένη, 
ένοχη συνείδηση». Ό  Καγιάτ δέν κάνει καμμιά 
διάκριση. ΤΙ «ένοχη συνείδηση» είναι παντοΟ, 
γενική. ’Ακόμα, στις λεπτομέρειες, ό Καγιάτ 
δείχνεται αφάνταστα ταπεινωτικός απέναντι 
στούς νΑραβες, πού τούς ζωγραφίζει μέ τά χει
ρότερα χρώματα. Μόνη εξήγηση στήν απότομη 
αυτή μεταστροφή τού δημιουργού τής κοινωνι
κής σειράς «Δικαιοσύνη ‘Ωμίλησε», «Είμαστε ό
λοι δολοφόνοι» κλπ., είναι ή γοητεία πού μπο
ρεί νά έξασκήσει πάνω του τό δύσκολο τής κι
νηματογραφικής έκφρασης ένός τόσο εσωτερι
κού δράματος, μέ τήν εκμετάλλευση τού εξωτε
ρικού στοιχείου κυρίως — τής έρήμου. Έπαιξε 
καί έχασε. Πέρασε τις τελευταίες μέρες στο 
Λίντο, γυρίζοντας μόνος δώθε—κείθε, σάν τό* 
λεοντάρι στή φάκα. Σίγουρα μ’ ένα έργο δέν 
κρίνεται μιά καρριέρα σάν τού Καγιάτ καί τά 
παθτχιιατα γίνονται μαθήματα...
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9. — «ΜΑΛΒΑ»: σοβιετικό του Βλαντιμήρ 
Μπράουν, άπ* τό άμώννμο διήγημα τού ΜαξΙμ 
Γκόρκυ. 'Ένα παράξενο μικρής σχετικά διάρκει
ας έργο (80 λεπτά), πού τό θέμα του ανήκει 
μάλλον στην πρώτη άναρχίζουσα περίοδο του 
Ρώσου συγγραφέα. Στην ουσία πρόκειται γιά 
μιά «Στέλλα* τής τσαρικής έποχής. Ή  Μάλ- 
6α, μιά θερμή γυναίκα σ’ ένα χωριό ψαράδων 
τής Κασπίας, θέλει νά σέρνει πίσω της 3—4 
άντρες — ένα πατέρα, τό γυιό του, ενα συμπα
θητικό μπεκρή, μισό - έργάτη καί μισό - ντα- 
βατζή, ομορφόπαιδο και λεβέντη καί τον αφέν
τη τής περιοχής — δίχως νά δίνεται σέ κανένα. 
«Θέλω νάμαι λεύτερη, λέει. Νά πηγαίνω μ* ο
ποίον θέλω. Νά ζώ σάν τούς γλάρους». Στο 
τέλος, ό πατέρας γυρίζει στο χωριό του, 6 γυι- 
ός μένει σκλάβος τής Μάλβας κι* ό άλήτης 
κλαίει τό σύντροφό του πού πέθανε άπό χολέ
ρα καί πού μαζί θά κινούσαν γιά τον Καύκα
σο, γιά τό όνειρο. Ό  Μπράουν φωτογράφησε 
θαυμάσια ενα εξαίσιο άμμουδερό τοπίο, τά δί
χτυα, τις βάρκες, τά καπηλειά των ψαράδων, 
τις μορφές των κομπάρσων του καί τή Λεττο- 
νή πρωταγωνίστριά του Ζ·'ντρα Ρίτενμπεργκ, 
πού τής έμαθε ριυσσικα μόνο καί μόνο γιά νά 
παίξει στην ταινία του. "Αν ξέφευγε λίγο άπ’ 
τό γράμμα τού Γκόρκυ καί πλούτιζε τό θέμα, 
δν τόνιζε λίγο τις καταστάσεις, σίγουρα θδ- 
φτιαχνε ενα άριστούργημα. Στάθηκε γλυκός 
καί ταπεινός μπρος στη μνήμη τού μεγάλου 
συγγραφέα κι’ άρκέιστηκε στην πιστή εικονο
γράφηση-τής νουβέλλας. ΙΙέθανε στις 22 Αύ- 
γούστου στο Κίεβο, όπου έ.-ά 25 χρόνια γύριζε 
άγνωστες σέ μάς ναυτικές ταινίες. Τό κύκνει
ον άσμα του ήταν υπερβολικά σύντομο καί δια
κριτικό.

10. — «ΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΘΡΟΝΟΣ»: γιαπω
νέζικο τού δημιουργού τού «Ρασομόν» Άκ:ρα 
Κουροσάβα. .'Ο σαιξπηρικός «Μάκβεθ» μετα
φερμένος στον γιαπωνέζικο Μεσαίωνα, τότε 
πού οί «σαμουράι» κονταροχτυπιόταν γιά την 
έξουσία πάνω στά φέουδα καί τά κάστρα. Τε
χνική δεξιότητα σχεδόν ύπερβολική, άγνοια τού 
κείμενου τού Σαίξπηρ, μερική αντικατάσταση 
τής λεκτικής ποίησης μέ τήν κινηματογραφική 
(ποίηση των σκηνικών, τής κίνησης τού φακού 
κ.λ.π.). ’Αδικαιολόγητες κι’ αφελείς σκληρότη
τες. Ή  δλη δουλειά τού Κουροσάβα θυμίζει 
Άϊζενστάΐν τής όμιλούσης περιόδου, τότε πού 
ή μορφική αναζήτηση έβαλε σέ δεύτερη μοίρα 
τή θεματική προβολή. Γενικά, περίεργο πειρα
ματικό έργο μέ πολλές, πάμπολλες κινηματο
γραφικές αρετές.

11. — «ΚΑΤΙ HOT Ν’ ΑΞΙΖΕΙ»: αμερικά
νικο τού Ρίτσαρντ Μπρούκς («Ή  ζούγκλα τού 
Μαυροπ'νακα»). Ή  έξέγερση των Μάου—Μά- 
ου στήν Κένυα, ιδωμένη άπό ενα φιλελεύθερο, 
δημοκρατικό δημιουργό : Οι λευκοί, αποφασι
σμένοι νά κρατήσουν τά προνόμιά τους, δείχνον
ται όλοι σχεδόν σαδιστικά κτήνη. Οί ιθαγενείς, 
αποφασισμένοι νά λευτερώσουν τήν πατρίδα 
τους, σκοτώνουν καί καίνε «γιατί άλλοιώς δέν 
πρόκειται ποτέ ό καταχτητής νά τούς δώσει τήν 
ανεξαρτησία τους». Μιά ταινία πού εξηγεί καί 
δικαιώνει τά απελευθερωτικά — άντιαποικιακά 
κινήματα, (κύριο γεγονός τής έποχής μας) καί

πού ισχύει γιά τήν Κύπρο, τήν ’Αλγερία, αλλά 
καί θίγει «οικεία κακοί», τό πρόβλημα των μαύ
ρων' τής ίδιας τής ’Αμερικής. Κατά τή γνώμη 
μου, ή πιο δυνατή σέ σύλληψη καί εκτέλεση 
ταινία τού Φεστιβάλ πού δέν βραβεύτηκε γιά 
καθαρά πολιτικούς λόγους.

12. — «ΕΝΑ ΚΑΠΕΛΛΟ ΓΕΜΑΤΟ ΒΡΟ
ΧΗ»: έπίσης αμερικάνικο τού Φρέντ Τσίνεμαν 
(«Τό τραίνο θά σφυρίξει 3 φορές»). "Ενας 
τραυματίας τής Κορέας συνηθίζει στή μορφίνη, 
πού τού έδιναν στο νοσοκομείο γιά νά τού κα
τευνάζει τούς πόνους. Στήν Ν. 'Τόρκη, σάν α
ποστρατεύεται, πέφτει στά χέρια των ανελέη
των έμπορων τού δηλητηρίου. Ξοδεύει όλα του 
τά χρήματα, κρυφά απ’ τή γυναίκα του. Ό  α
δελφός του, ό μόνος πού ξέρει τήν άλήθεια, πα
σχίζει νά τον σώσει, ένώ ταυτόχρονα νοιώθει 
ενα δυσκολοκίνητο πάθος γιά τή γυναίκα τού 
μορφινομανούς. Οικογενειακό δράμα πικρό, δο
σμένο άπ’ τον Τσίνεμαν πολύ δυνατά. Πολύ 
καλύτερο απ’ τον «’Άνθρωπο μέ τό χρυσό χέ
ρι» τού Πρέμινγκερ, γιατί, πέρα απ’ τις συγ
κλονιστικές οικείες στιγμές, ό Τσίνεμαν φτιά
χνει ενα άνελέητο πορτραϊτο τής άνθρωποφάγου 
Νέας 'Τόρκης — οι περιπλανήσεις τού αρρώ
στου σ’ αναζήτηση μορφίνης καταλαμβάνουν 
αρκετό μέρος τής ταινίας — όπως μόνο ό Ντα- 
σέν μάς τήν είχε ζωγραφίσει στή «Γυμνή Πά
λή» του. Πικρή, δηλητηριασμένη Αμερική — 
μιά οδυνηρή πραγματικότητα. "Ενας μορφινο- 
μανής ή 5νας σεξουαλικά ανώμαλος, άπ’ αύ- 
τούς πού συχνά τελευταία μάς δίνει ή αμερι
κάνικη αυτοκριτική, μπορεί μιάν ανικανοποίη
τη μέρα του νά πατήσει τό κουμπί πού θά τι
νάξει τόν κόσμο στον άέρα...

13. —«ΟΙ ΛιΕΤΚΕΣ ΝΤΧΤΕΣ*: ιταλικό τού 
Βισκόντι, άπ* τό ομώνυμο γραφτό τού Ντοστο- 
γιέφσκυ. Παρ’ όλο πού ή υπόθεση έχει μεταφερ- 
θεϊ στή σύγχρονη ’Ιταλία — στό Λιβόρνο άντί 
τής Πετρούπολης — ό Βισκόντι κατάφερε νά 
φτιάξει όχι μονάχα στις ψυχογραφικές λεπτο
μέρειες μιάν άτμόσφαιρα καθαρά ντοστογιεφσ- 
κική, άλλα καί μέ τις υλικές, σκηνογραφικές 
λεπτομέρειες (πατημένο χιόνι, ομίχλες, όχθες 
ποταμιού, γεφύρια, φτωχόσπιτα παλαιικά κ.δ.), 
έδωσε σάρκα στον άδιόρατα ριυσικο χώρο, πού 
έχει καταλάβει ό μεγάλος συγγραφέας στή μνή
μη καί τή συνείδησή μας. Ή  μουσική καί ή η
θοποιία τής Μαρίας Σέλλ καί τού Μαρτσέλλο 
Μαστρογιάννι (αληθινή αποκάλυψη) συμπληρώ
νουν τήν επιτυχή άπόδοση τού σκηνοθέτη. Τό 
μόνο ίσως ολοκληρωμένα προσωπικό έργο τού 
Φεστιβάλ.

14. — «Ο ΑΝΙΚΗΤΟΣ»: ινδικό τού Σατυα- 
γιάτ Ράϋ, δημιουργού του «ΙΙάδερ ΙΙαντσάλι», 
που βραβεύτηκε πέρσι στις Κάννες. Στήν ιε
ρή πόλη τού Μπεναρές, πεθαίνει ένας φτωχός 
ιεροδιδάσκαλος κι’ άφήνει στούς δρόμους τή 
γυναίκα του καί τό δεκάχρονο γυιό του Άπού. 
Γυρίζουν στό χωριό τους. Τό παιδί αγωνίζεται 
νά σπουδάσει. Παίρνει υποτροφία, προοδεύει 
στό πανεπιστήμιο τής Κσλκούτας, μελετώντας 
τή μέρα καί δουλεύοντας τή νύχτα σ’ έ\α τυ
πογραφείο. "Οταν δίνει τις τελευταίες εξετά
σεις του, παίρνει ένα γράμμα νά γυρίσει επει
γόντως στό χωρ:ό. Βρίσκει τή μητέρα του νε-
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κρή και ξαναπαίρνει τό δρόμο για τή μεγάλη 
πολιτεία... νΑν ή υπόθεση δίνεται σέ μερικές 
γραμμές, ή ευγένεια του υφους, ή γραφικότητα 
τοϋ τοπίου, ό ρεαλισμός του κοινωνικού πλαι
σίου καί ό λυρισμός τοϋ σκηνοθέτη είναι αδύ
νατο νά περιγράφουν. Οι δυο μοναδικές ταινί
ες του 36%ρονου Ράϋ μας άποκάλυψαν την ύ
παρξη έ,νός ’Ινδού λυρικού νεορεαλιστή. ‘Ό 
πως μας είπε ό ίδιος, δάσκαλοί του είναι ό Ντε 
Σίκα τού «Κλέφτη Ποδηλάτων» καί ό σοβιετι
κός ΝτονσκόΤ των ^Παιδικών Χρόνων τού 
Γκόρκυ». Σίγουρα θά ξανακούσουμε τόνομά 
του.
ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Την Κυριακή 8 Σεπτέμβρη, λίγο μετά τό με
σημέρι, μια πολυτελής βενζινάκατος πήρε Απ’ 
τήν αποβάθρα τού «Έξέλσιορ» τήν Ελλανόδικο 
*Επιτροπή (πρόεδρος ό Ρενέ Κλαίρ) καί την 
μετέφερε στο νησί Τορτσέλλο. Εκεί επί έξη 
ώρες,μακρ.ά άπ’τήν χλα^οήπού «II αλάτσο ντέλ

Τσίνεμα» καί των διαδρόμων των Ξενοδοχείων, 
έγινε ή έκλογή των έργων πού θά βραβεύονταν. 
Τ’ αποτελέσματα διαβάστηκαν τό βράδυ. Πρώ
το βραβείο : «Ό  ’Ανίκητος». Χειροκροτήματα, 
σφυρίγματα, αποδοκιμασίες. Δεύτερο βραβείο : 
«(X Λευκές Νύχτες». Θυελλώδη χειροκροτήμα
τα, λίγα σφυρίγματα κι* ένα αμίμητο πικρά ει
ρωνικό σχόλιο τοϋ νικητή Βισκόντι στήν τηλε
όραση : «”Αν τό βραβείο είναι ασημένιο, ή σι
ωπή είναι χρυσός». Μπηχτή στον Ρενέ Κλαίρ 
καί τήν ’Επιτροπή. Βραβείο γυναικείας έρμη- 
νείας : Ζίντρα Ρίτενμπεργκ («Μάλβα»). Βρα
βείο αντρικής : "Αντονυ Φραντζιόζα («Καπέλ- 
λο γεμάτο βροχή», ό ρόλος τού αδελφού). Κα
νείς δέν έμοιαζε ικανοποιημένος Απ' τά αποτε
λέσματα. ΙΙοτέ δέ γίνεται νά ευχαριστηθούν δ- 
λοι.

"Αν, ωστόσο, οί έπίσημες ταινίες ήταν στήν 
πλειοψηφία τους άπογοητευτικές,άλλες εκδηλώ
σεις έκαναν τή «Μόστρα»,γιά τό ειδικό κοινό των 
κριτικών,πολύ ενδιαφέρουσα. Τέτοιες ήταν: Τό

’Απάνω άριστερά: Σ . Ράϋ. Ό  άνίκητος 
(Α 7 βραδεϊο).— ’Απάνω δεξιά: Λ. Βι-
σκόντι: Λευκές Νύχτες. (Β 7 βραδεϊο).— 
Κάτω άριστερά: Ά πό τό Μπαλέττο «Τό 
τραγούδι των Χαϊντούκων».— Κάτω δεξιά: 
Ζαραλέροδιτς: Τό άληθινό τέλος του πο

λέμου.
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«Πληροφοριακό Τμήμα* — φετεινή καινοτομία 
—πού παρουσίασε 30 απ’ τις ταινίες πού για 
τον ένα ή τον άλλο λόγο άπορρίφθηκαν* ή α
ναδρομή στην ιστορία τού Εγγλέζικου κινημα
τογράφου (απ’ τά «Επίκαιρα» τής Βικτωριανής 
Εποχής ως τή «Σύντομη Συνάντηση»' ή έκθε- 
ση τών κυριωτέρων ταινιών τού Γιαπωνέζικου 
Κένζι Μιζογκούσι, πού πέθανε πέρσι (θαυμά
σιες εΙκόνες απ’ τή ζωή τής γυναίκας στήν ’Ι
απωνία)· ή αναδρομική έκθεση, τέλος, τού έρ
γου 4 άλλων πρόσφατα πεθαμένων σκηνοθε
τών': Κιρσάνωφ, Ντοβζένκο, Ντυπόν και Μάξ 
"Οφυλς.

Ή  φετεινή «Μόστρα» έβαλε τό δάχτυλο στήν 
πληγή τού παγκόσμιου κινηματογράφου καί ταυ- 
τόχρονα σήμανε τον κώδωνα τού κινδύνου στήν 
Ιδια τήν ύπαρξή της. Τά σημάδια λένε πώς τού 
χρόνου ή σοδειά θάναι καλύτερη. "Αν σταθεί 
τό Φεστιβάλ τής Βενετίας στο ύψος του, δν άν- 
τισταθεϊ στις πιέσεις, άρνηθεΐ τούς συμβιβα
σμούς, θά Επιζήσει. ’Αλλοιώς, σέ λίγα χρόνια, 
θά είναι ιιιά ανάμνηση. Τό 1957 ήταν μιά προ
ειδοποίηση.

Κ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΤ

ΒΟΥΛΓΑΡIA
Η ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
Ή  πολιτιστική ανάπτυξη τής χώρας μας προ

χωρεί με γοργό ρυθμό. "Ενας δείκτης γιά τήν 
έξάπλωση τών πνευματικών αγαθό)ν καί τό α
νέβα σμα τού πολιτιστικού επιπέδου τού λαού, 
είναι ή δραστηριότητα πού παρατηρεΐται στήν 
έρασιτεχνική καλλιτεχνική κίνηση. Χιλιάδες θί
ασοι, όπερέττες και χορωδίες Ερασιτεχνόυν έ
χουν δημιουργηθεί στις πόλεις καί τά χωριά 
τής Βουλγαρίας. Μέ τί) βοήθεια τών τοπικών 
λαϊκών συμβουλίων τά συγκροτιάματα τών Ερα- 
σιτεχνών καλλιτεχνών σταθεροποιούνται, ανα
πτύσσονται καί μάλιστα ή φήμη πολλών ξεπερ
νάει τά σύνορα τής περιοχής τους καί μερικών 
καί τής χώρας. Σήμερα λειτουργούν στή Βουλ
γαρία 13.678 συγκροτήματα ερασιτεχνών καλ
λιτεχνών. ’Απ' αυτά, τά 7.125 εξαρτώνται από 
διάφορες βιβλιοθήκες καί αναγνωστήρια, 1.287 
εξαρτώνται από συνδικάτα, 3.763 από σχολεία 
κ.ο.κ. Ό  συνολικός αριθμός έρασιτεχνών καλ
λιτεχνών πού συμμετέχουν» στά συγκροτήματα 
αυτά ανέρχεται σέ 300.000.

'II ερασιτεχνική καλλιτεχνική κίνηση είναι έ
να απόλυτα καινούργιο φαινόμενο στή χώρα 
μας. Γεννήθηκε μαζί μέ τήν ελευθερία κσί τήν 
άφύπνηση μέσα στο λαό μας ένα φλογερό πά
θος γιά τήν τέχνη καί τον πολιτισμό. Έ τσ ι 
τά έρασιτεχνικά καλλιτεχνικά συγκροτήματα έ
γιναν ένα πραγματικό μαζικό κίνημα νέων άν- 
δρών καί γυναικών πού αγαπούν τό χορό, τη 
μουσική, τό θέατρο καί τήν τέχνη. Τό κράτος 
ενισχύει γενναία τή δραστηριότητα τα>ν Ερασι
τεχνών. Στέλνει σέ βοήθεια τους έμπειρους 
παιδαγωγούς, έπαγγελματίες μουσικούς καί 
καλλιτέχνες πού συμβάλλουν στην ανύψωση ιού 
καλλιτεχνικού καί πνευματικού επιπέδου τών'

συγκροτημάτων καί στήν ποιοτική βελτίωση τής 
άπόδοσής τους.

Τά Ετήσια Εθνικά φεστιβάλ τών Ερασιτεχνών 
καλλιτεχνών είναι πραγματικά πανηγύρια για 
τό λαό μας. Δεκάδες συγκροτήματα, υστέρα ά- 
πό Επιλογή τών καλυτέρων ατούς διαγωνισμούς 
τών Επαρχιών καί τών νομών, έρχονται στίι Σό
φια νά Επιδείξουν τή γεμάτη ζωή καί χαρά τέ
χνη τους.

Έκτος όιπό τήν Ερασιτεχνική κίνηση, πού ά- 
ποτελεί κατά κάποιο τρόπο έ\α είδος μύησης 
τών πλατειών λαϊκών στρωμάτων στήν τέχνη, 
στή χώρα μας άναπτύσσεται πολύ καί ή Επαγ
γελματική καλλιτεχνική κίνηση. "Αλλοτε ή 
Βουλγαρία είχε 12 θέατρα δλα δλα κι’ αυτά 
στις μεγάλες πόλεις. Σήμερα έχουμε 49. ’Α
κόμα καί οί μικρές πόλεις έχουν τά δραματικά 
καί λυρικά τους θέατρα. Ή  συντήρηση τών θε
άτρων καί τών Επαγγελματικών θιάσων Επιβα
ρύνει τό κράτος, πού διαθέτει μεγάλα κονδύλια 
γ;ά νά κάνει τό θέατρο καί τήν "Οπερα προσι
τά στο λαό. Τώρα στή Σόφια ιδρύεται καί 
σταθμός τηλεόρασης. Έ ξ άλλου ή λογοτεχνία, 
ή μουσική, οί εικαστικές τέχνες καί ή κινημα
τογραφία βρίσκονται σέ πλήρη άνθηση. Οί συγ
γραφείς καί καλλιτέχνες βρίσκουν πρόθυμη Ε
νίσχυση καί υποστήριξη καί μέ τή σειρά τους 
βοηθούν τήν πολιτιστική αναγέννηση τού τό
που μέ τό έργο τους. "Εργα Βουλγάρων συγ
γραφέων μεταφράζονται σέ ξένες γλώσσες,

Έ λ κ α  Ζαχαριέρα: Νεσέμπαρ.
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προπάντων στα Ρωσικά. Επίσης στη Γαλλία 
Εκδόθηκε μια ανθολογία βουλγαρικών διηγημά
των μέ τίτλο «Βουλγαρικές Σελίδες» καί προ- 
κάλεσε ευμενέστατα σχόλια τής κριτικής.

Σε άλλη ανταπόκρισή μας θά δώσουμε λε
πτομέρειες για τά έργα πού παίζονται στα 
βουλγαρικά θέατρα, για τά νέα βιβλία πού έκ- 
δίδονται και για την λοιπή καλλιτεχνική δρα
στηριότητα.

Μ. ΡΟΖΝΩΦ

ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Ή  έρευνα για τή γλώσσα, τον -πολιτισμό 

καί την ιστορία των Θρακών, τών αρχαίων κα
τοίκων τής σημερινής Βουλγαρίας, έχει γίνει 
Εξαιρετικά δύσκολη έξ αιτίας τής έλλειψης τών 
αναλογών έργασιών καί τών ταξινομημένων 
ντοκουμέντων. Γι' αυτό καί ή εμφάνιση στη 
Βουλγαρία κάθε καινούργιας εργασίας τέτοιου 
είδους είναι σημαντική για τον πλουτισμό τών 
γνώσεο>ν πάνω στήν αρχαία Θράκη. Έ ξη  μή
νες μόνο μετά τήν έμφρόνιση τού πρώτου νόμου 
τών «Ελληνικών Επιγραφών πού βρέθηκαν στή 
Βουλγαρία», πού έκδόθηκε από τον Γ. Μιχαΐ- 
λωφ, ή Βουλγάρικη διανόηση σημείωσε μιά και
νούργια αξιόλογη επιτυχία.

Ή  ’Ακαδημία Επιστημών στή Βιέννη δημο
σίευσε τό έργο τού καθηγητή Ντίμιτερ Ντέ- 
τσεβ, πού είναι μέλος τής Βουλγάρικης ’Ακα
δημίας, γιά τή «Θρακική Γλώσσα».

"Ολες οί γνωστές λέξεις τής θρακικής γλώσ
σας έχουν ταξινομηθεί σ’ αυτό τό βιβλίο, καί 
έχουν λεξικογραφηθεί τά απλά ονόματα καί τά 
τοπονύμια, καθώς καί τά ουσιαστικά. Οί πηγές 
<άρχαίοι συγγραφείς ή επιγραφές) δίνονται γιά 
κάθε λέξη. Στις πιο πολλές φορές υπάρχουν 
σύντομες σημειώσεις γιά τήν -πιθανή έννοια κά
θε ονόματος.

Τό βιβλίο άποτελείται από τρία κύρια μέρη. 
Πρώτα ή εισαγωγή δπου σημειώνονται ώρισμέ- 

να βασικά χαρακτηριστικά τής θρακικής γλώσ
σας (ό καθηγητής Χτέτσεβ έγινε παγκόσμια 
γνωστός μέ τις έρευνές του σ’ αυτό τον τομέα) 
καί ακολουθεί τό κεφάλαιο μέ τά θρακικά ονό
ματα. Τό δεύτερο μέρος περιέχει ονόματα φυ
τών’ τών Δακών καί τ ό  τ ρ ί τ ο  μέρος είναι άφιε- 
μένο σε μιάν έρμηνεία τής μοναδικής θρακικής 
επιγραφής πού έφτασε σέ μας. Είναι πάνω σ’ 
ένα χρυσό δαχτυλίδι πού βρέθηκε στο χωριό 
Έζέροβο τής δυτικής Βουλγαρίας.

Τά θρακικά τά μιλούσαν στήν αρχαία έπο- 
χή ορισμένες φυλές πού κατοικούσαν μεγάλες 
εκτάσεις τής Βαλκανικής χερσονήσου, Ανάμε
σα στή Μαύρη Θάλασσα, στή Θάλασσα τού 
Μαρμαρά, τό Αιγαίο καί τά Καρπάθια. Τό δυ
τικό σύνορο αυτής τής περιοχής δεν. έχει Εξα
κριβωθεί μέ ακρίβεια, άλλα ξέρουμε πώς περ
νούσε μέσ’ από τή σημερινή Γιουγκοσλαβία.

Τήν ύπαρξη αυτής τής γλώσσας μαρτυρεί 
ολόκληρος ό κόσμος τής αρχαιότητας, από τήν 
έποχή τού Όμηρου μέχρι τον 6ο αΙώνα μ. X., 
οπότε οί Θράκες αφομοιώθηκαν μέ τούς Σλά
βους πού εγκαταστάθηκαν στα Βαλκάνια. ’Αλλά

οί Θράκες δέν είχαν φιλολογία καί δέν άφησαν 
κανένα γραπτό μνημείο. Μέ μοναδική Εξαίρεση 
τήν Επιγραφή του χρυσού δαχτυλιδιού —πού 
για τήν έρμηνεία του υπάρχουν άκόμη αρκε
τές αμφισβητήσεις— μονάχα ξεκομμένες λέξεις 
καί πολλά κύρια όνόματα καί τοπονύμια έφτα
σαν μέχρι τήν εποχή μας. Είναι αυτά πού τα
ξινομήθηκαν στο βιβλίο γιά τό όποίο κάνουμε 
λόγο, καί ή έργασία αυτή έγινε μέ τήν πιο 
μεγάλη προσοχή.

Στο τρίτο μέρος, άφού άνακεφαλαιώνει λε
πτομερειακά δλες τις έρμηνείες τής έπιγραφής 
τού ’Εζέροβου, πού έγιναν μέχρι σήμερα, ό 
καθηγητής Ντέτσεβ προσφέρει μιά καινούργια 
άποψη πού φαίνεται κι’ ή πιό πειστική:

«Ό  Ρολιστεκέας, ό γυιός τού Νερεμία Τιλε* 
τιανός είμ’ εγώ, ή γυναίκα τού Άζάρου, ή Ντο- 
μέα, θυγατέρα τού Τιλεζίπτα μέ σκέπασε μέ 
χώιια» (μ’ έθαψε).

Β. Τ.

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
Ό  Ουγγρικός Εκδοτικός οίκος ξένης λογοτε

χνίας «EUROPA ΚΟΝΎ VKIADO» (BUDA
PEST VII, LENIN KORUTQ—11), μέ Επι
στολή προς τήν «Επιθεώρηση Τέχνης» γνω
στοποιεί δτι ενδιαφέρεται γιά τήν έκδοση νεο
ελληνικών έργων, λογοτεχνικών κατά πρώτο λό
γο, άλλα και δοκιμίων, ταξιδιωτικών έντυπώ- 
σεων ?ςθγοτεχνικού Επιπέδου.

Οί "Ελληνες κλασικοί, αναφέρει στήν Επι
στολή του ό Ουγγρικός Εκδοτικός οίκος, έχουν 
ήδη παρουσιαστεί σέ Ικανοποιητικό βαθμό καί 
συνεχώς εκδίδονται, σύμφωνα μέ τις ανάγκες 
τής (αγοράς τού βιβλίου. Ή  σύγχρονη δμω^ ελ
ληνική λογοτεχνία είναι ακόμα πολύ λίγο γνω
στή στήν Ουγγαρία καί γι αυτό Επιθυμεί νά 
παρουσιάσει καί σύγχρονα έργα. Γιά τό σκοπό 
αυτό οί Ούγγροι Εκδότες ζητούν από τις λογο
τεχνικές οργανώσεις, τά λογοτεχνικά περιοδι
κά καί τούς ίδιους τούς λογοτέχνες, νά άπο- 
στείλουν βιβλία, γιά νά μπορέσουν νά πραγμα
τοποιήσουν τή σειρά τών έκδόσεονν πού σχε
διάζουν.

Π αρακαλουμε τούς συνδρο- 
μητάς πού καθυστερούν τις 
συνδρομές τους, νά τ ις  Εξο
φλήσουν. Ή  Ε. Τ. συντηρεί
τα ι μόνον από τη δραχμή 

τών φίλων της.
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ΒΙΒΛΙΑ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

ΒΙΒΛΙΑ

Σ τ έ ρ γ ι ο ς Β α λ ι ά λ η ς : «Πικρά χαμό
γελα», ποιήματα, Θεσσαλονίκη 1957.

Κ ώ σ τ α ς  Γ α ρ ί δ η ς :  «Δύσκολες ώ
ρες», ποιήματα, Πειραιάς 1957.

Τ. S. ELLIOT: «Γερόντων», μετάφραση
Γιώργη Σαραντή.

« Φ ω ς  σ τ η ν  ά τ ρ α π ό », απόδοση στα 
ίλληνικά Κωστή Μελισσαροπούλου.

Τ ά σ ο ς  Ρ ο ν σ σ ο ς : Ό  πρώτος πη
λός», ποιήματα, 'Αθήνα 1957.

" Α γ γ ε λ ο ς  Σ τ α μ α τ ί ο υ :  «Έπίκτη-
ση», ’Αλεξάντρεια 1957.

Γ. Κ. Σ τ α μ π ό λ η ς : «Ό  υψηλός διάλο
γος», ’Αθήνα 1956.

Φ ώ τ η ς  Μ π α σ ο υ κ έ α ς :  «Εκλογή»,
Α ', ποιήματα, ’Αθήνα 1957.

Γ ι ά ν ν η ς  Μ α ι ν α λ ι ώ τ η ς :  «Στρο
φές τής Μεσογείου», 1957.

Χ ρ η σ τ ό ς  Β α μ 6 α κ ά ς : «Π ικρές στα
γόνες», στίχοι, 1957.

Κ ι κ ή Ρ ά δ ο υ—Δ η μ ο υ λ ι ά: «νΕ- 
ρεβοι», ποιήματα, ’Αθήνα 1957.

Θ. Δ ο υ κ ά τ ο ς : « Γ Γ ά  πρώτα φύλλα», 
ποιήματα, Τρίπολη 1957.

Γ λ α ύ κ ο ς  Ά  λ ι θ έ ρ ση ς : «Μυστι
κός Δείπνος, ποιήματα, Λεμεσός 1956.

Π ή λ ι ο ς  Ζ ά γ ρ α ς :  «Φαντάχια
Μάσρ», ’Αλυξάντρεια 1956.

Π ή λ ι ο ς Ζ ά γ ρ α ς :  Κύπριοι έθνομάρ- 
ρτυρες», ’Αλεξάντρεια 1957.

Κ. Ν. Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ί δ η ς :  «ΟΙ Μυρο- 
φόρες κι' άλλα ποιήματα», ’Αθήνα 1956.

Λ ο υ κ ά ς  Χ ρ ι σ τ ο φ ί δ η ς :  «Τέφρας
θυμέλη», Κάιρο 1957.

Χ ρ η σ τ ό ς  Μ α ν έ τ α ς : «Στην αντίπε
ρα δχθη», ποιήματα, Αθήνα 1957.

Β α σ .  Κ ρ α ψ ί τ η ς :  «Το τραγούδι τής 
λευτεριάς», Ίωάνννινα 1957.

Θ. Δ. Φ ρ α γ κ ό π ο υ λ ο ς : <ά!οιήματα
II», ’Αθήνα 1956.

11 α ϋ λ ο ^ Τ σ α ρ ό π ο υ λ ο ς :  «Στο γε-
φ ύρ ι τής "Αρτας», αφήγημα, ’Αθήνα 1957.

*Α λ . Γ ι α ν α κ ό ς : «'Ο ένας καί οί πολ
λοί», χρονικό μιάς εποχής, Α ', ’Αθήνα 1957.

Π ΕΡΙΟΔΙΚ Α

Κ α ι ν ο ύ ρ ι α  Ε π ο χ ή :  Καλοκαίρι 1957, 
Δίφρος.

Λ ο γ ο τ έ χ ν η ς :  Δ)ντής Στέφανος Χα-
τζημιχελάκης, ’Αθήνα, ’Ιούλιος, Ιούλιος, Αύ
γουστος 1957.

Λ ο γ ο τ έ χ ν η ς :  Δ)ντής Στέφανος Χα-
τζημιχελάκης, ’Αθήνα, ’Ιούλιος - Αύγουστος 
1957.

Κ ρ η τ ι κ ή  Ε σ τ ί α :  Μάϊος 1957% αρι
θμός 68, χρόν. Θ '.

Π ε ζ ο π ο ρ ι κ ό ς, Στεγαστική έπιθεώ- 
ρησις.

LITER ARXI NOVINT, No 32—35, 1957, 
Π ράγα.
ΤΙΕΜΠΡΟ NUESTRO, No 14, Μπουένος "Α
ύρες.

IL CONTEMPORANEO, No 14—15, 1957, 
Ρώμη.

NAPODNA KULTURA, No 19—31, 1957.
LE COURRIER RATIONALIST, No 8, 

1957.
DIVADLO, No 8, 1957.

SOCIETA, No 3, 1957, Ρώμη.
G. D. R. REVIEW, No 8, 1957. 

JEUXESSE DU MONDE, No 7, 1957.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

Π α τ ρ ί ς Ηρακλείου Κρήτης.
Ό  Π ά ρ ο ι κ ο ς  Κάϊρον.
" Ε ρ ε υ ν α  Καβάλας.
" Ε λ λ η ν ι κ ό  Θ έ α τ ρ ο .  Επίσημο όργα

νό του Σωματείου Ελλήνων ’Ηθοποιών.
Ν έ ο ς  Δ ρ ό μ ο ς  
Τ  ά Ν έ α  τ ο ύ  Π ε ρ ά μ α τ ο ς  
Δ η μ ο κ ρ α τ ι κ ό  Β ή μ α  
’Ε λ ε ύ θ ε ρ η  Θ ρ ά κ η  

Φ ω ν ή  τ ο ύ  Α ί γ ι ο υ  
Φ ω ς  Λ ε β α δ ε ί α ς  

Ε ύ β ο ϊ κ ό ς Κ ή ρ υ ξ 
Τ  ά Θ ε ρ μ ι ά.

ΊΌ  ΕΞ£Μ>ΓΛΛΟ ΜΑΣ
Ή  εικόνα του έςωφύλλου αύτοϋ τοϋ τεύ

χους είναι του γνωστού Γάλλου ζωγράφου 
Ρεμπερόλλ, πού την αφιέρωσε ειδικά στην 
«Επιθεώρηση Τέχνης». Ό  Ρεμπερόλλ α 
νήκει στη νεώτερη γενιά των ζωγράφων, 
άλλα τό έργο του εχει κιόλας πάρει μιά 
σοβαρή θέση μέσα στη σύγχρονη γαλλική 
ζωγραφική (μιά μικρή απόδειξη γ ι αυτό 
είναι yC ή αναφορά πού γίνεται στο έργο
του, στις συζητήσεις γιά τή ζωγραφική 
πού δημοσιεύουμε σ’ άλλες στήλες). Ή  «Ε. 
Τ.» ευχαριστεί τό Ρεμπερόλλ καί τον ΙΙι- 
νιόν γιά τό ένδιαφέρον πού δείχνουν γιά 
τό περιοδικό μας. Έτσι, δημιουργοϋνται 
καί οί προϋποθέσεις γιά μιά ουσιαστικότε
ρη έπαφή με τή σύγχρονη γαλλική τέχνη.
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Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η  Τ Ε Χ Ν Η Σ
To μοναδικό όργανο τής ελ
ληνικής ζωντανής σκέψης

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ
την

Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η  Τ ΕΧΝΗΣ
Κυκλοφόρησε και πωλείται 
στα γραφεία μας, καλαί
σθητα βιβλιοδετημένος, ό

5°5 ΤΟΜΟΣ -- 500 ΣΕΛΙΔΕΣ
ό καθρέφτης

τής ελληνικής πνευματικής ζωής 

Τ Ι Μ Α Τ Α Ι  Δ Ρ Χ .  80

Ρ-°-°-0-0-0 0-0 Ο.Ο.Ο.Ο.Ο ο 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 Q 0 0 0 Q Q Q Q Q 0 Ρ Q Q 0 0 Ρ Q 0 Q 0 0 Q 0 Q 0 Ρ U
U

lfi
JU

lfl
JU

A
iU

JU
U

U
U

U
U

JU
liJ

U
U

U
U

U
U

U
U

Li
U

U
U

^



ΤΑΞΙΔΕΥΕΤΕ ΜΕ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ 
ΜΕ ΤΑ ΘΑΥΜΑΣΙΑ

DOUGHS DC 68

• ΑθΗΝΑΙ 
ΡΩΜΗ 
ΠΑΡΙΣΙ 
ΛΟΝΑΙΝΟΝ

• ΑΘΗΝΑΙ 
ΒΗΡΥΤΤΟΙ 
ΔΑΜΑΣΚΟΣ 
ΒΛΓΑΑΤΗ

ΑΘΗΜΑΙ
ΧΑΡΤΟΥΜ
ΝΑΪΡΟΜΠΙ
ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ

ΠληροφορΙαι -Εισιτήρια ε(ς δπαντα τά Γ Ρ Α Φ Ε Ι Α  Τ  A  Ε I Δ I Ω  Ν

κ α ί  e(c  τ ό  Π ρ σ κ Τ ο ρ ε Τ ο ν  ALITALIA
Όδόζ Σταδίου άρ. 4 · Τηλ. 34-900, 32-100

A L I T A L I A  'Οδός Γιάν Σμάτς 4 Τη λ  24-186 —  Α θ Η Ν Α Ι



Ο ΕΚΔΟΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΙ “ ΜΕΛΙΣΣΑ,,
Π Ρ Ο Σ Φ Ε Ρ Ε Ι

Σ Ε  ΕΒΔΟΜ ΑΔΙΑ ΙΑ ΤΕΥΧΗ ΚΑΙ ΜΕ ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Τ Ε Σ Σ Ε Ρ Α  ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΙ ΕΚΛΕΚΤΑ ΕΡΓΑ :

1. — Η Μ ΥΣΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Σ τά λ ιν  καί Τσώρτσιλ - Ρουζ-
βελτ - Τρουμαν - "Αττλη 1941— 1945.
(Τόμοι 2 —  "Εκδοσις 'Υπουργ. ’Εξωτερικών Ε Σ Σ Δ ) .

2. —  Δ. Κοκκίνου, Α καδημα ϊκού: ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ε Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ ΙΣ
(Έ κυκλοφόρησε και ό Γ ' τόμος —  δερ μ )τος —  δρχ. 120).

3. —  ’Α καδημίας ’Επιστημών Ε Σ Σ Δ :  Π Α ΓΚ Ο ΣΜ ΙΟ Σ ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ
(Έ κυκλοφόρησε καί ό Γ ' (Β 1) τόμος —  δερ μ )τος —  δρ. 150)

4. —  ΤΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ — τόμος 1
(Τρίτη έκδοσις μέ νέα σχόλια  καί πρωτότυπη είκονογράφησι) 

Α υ τ ο τ ε λ ε ί ς  π ρ ό σ φ α τ ε ς  έ κ δ ό σ ε ι ς
1. —  Τζ. Παπίνι: Η I Σ Τ Ο Ρ IA TOY ΧΡ I ΣΤΟΥ —  δερ μ )τος δρ. 120
2. —  Ά δ . Π απαδήμα: ΓΕΝΙΚΑ Σ Τ Ο ΙΧ Ε ΙΑ  ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ, δρ. 50
3. —  "Ο λα τά  β ιβλία  Σ Ε Ξ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Σ  του Ιατρού κ. Γ. ΖΟΥΡΑΡΙ
4. — Ν. ΜΟΣΧΟΥ: ΧΑΡΟΥΜΕΝΗ ΣΤΡΑ ΤΑ  (κοινών, μυθιστόρη

μα) δρ. 30.
ΕΚ ΔΟ ΤΙΚ Ο Σ Ο ΙΚ Ο Σ  <Μ ΕΛ ΙΣΣΑ » 

’Α καδημίας 34 —  Τηλ. 611-692

Ε Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Η Σ Ε
ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ Σ Τ Ο  Ε ΙΔ Ο Σ  ΤΟΥ ΒΙΒΛ ΙΟ

Ε. Σ. Σ. Δ. (Η ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ)

Για πρώτη φορά κυκλοφορεί στην Ε λ λ ά δ α  ένα βιβλίο πού δίνει ά- 
νάγλυφη τή Σ οβιετική  πραγματικότητα- 

Τό βιβλίο Ε Σ Σ Δ  έγινε συλλογικά ά πό  όμάδα  έπιστημόνων καί
περιλαμβάνει τά  έξης μέρη:

°  Τό ένα έκτο της γη ς
* Ε Σ Σ Δ  — τό κράτος τών έργαζομένω ν 
$ Βιομηχανία
* ’Αγροτική Οικονομία
* ΟΙ συνθήκες ζωής του λαού
* Σ οβ ιετικός πολιτισμός.

Κάθε άνθρωπος πού ένδιαφέρεται νά  μάθη τήν άλήθεια  γ ιά  τή με
γάλη  χώ ρ α  του Σοσιαλισμού, πρέπει νά  μελετήση τό  πολύτιμο τούτο

βιβλίο.
Μιά πρωτότυπη μελέτη βασισμένη σέ έπίσημα στοιχεία  καί γεγονότα .

50 όλοσέλιδες εικόνες έκτος κειμένου. Τιμή δρχ. 30. 
Ζ Η Τ Ε ΙΣ Τ Ε  ΤΟ Σ ’ ΟΛΑ ΤΑ ΒΙΒΛ ΙΟ Π Ω Λ ΕΙΑ  & ΤΟΥΣ Π Λ Α Σ Ι Ε  

Κεντρική πώ λησις: ΤΕΧΝΗ —  ΕΠΙΣΤΗΜ Η, Σοφοκλέους 47, 
7ος όροφος, άρ . γραφ . 92, Τηλ. 58 - 075
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