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Επαλαπροζεγγίδοληας ηολ «ζσληερεηηθό» ρεαιηζκό θαη ε περίπηωζε ηοσ
κοληέρλοσ Henrik Ibsen
άββας Παηζαιίδες

Πξηλ απφ ηελ άθημε ηνπ ξεαιηζκνχ, ηελ επνρή ηνπ ξνκαληηζκνχ, δειαδή ζηηο αξρέο ηνπ
19νπ αηψλα, νη ζπγγξαθείο είραλ ηελ ηάζε λα γξάθνπλ έξγα ζπλαηζζεκαηηθά
θνξηηζκέλα, ρσξίο λα πξνζέρνπλ ηδηαίηεξα ηηο νχησ απνθαινχκελεο ελφηεηεο ρψξνπ
θαη ρξφλνπ ή ηελ ηδηαίηεξε ςπρνινγία ησλ ραξαθηήξσλ, ηελ θαζεκεξηλφηεηα ή
θπζηθφηεηα ηνπ δηαιφγνπ ή ηνπ πεξηβάιινληνο ή ησλ δξσκέλσλ. Απφ ηα κέζα, φκσο,
ηνπ 19νπ αηψλα θαη κεηά, θαζψο ε εθβηνκεράληζε ηεο Δπξψπεο άξρηζε λα αλεβάδεη
ξπζκνχο, ε επηζηεκνληθή γλψζε ζα θνκίζεη, ελίνηε θαη ζα επηβάιεη, λένπο ρψξνπο
ζθέςεο, δνθηκήο θαη πξνβιεκαηηζκνχ. Οη γεληθφινγεο, άθξσο πξνζσπηθέο θαη
παξνξκεηηθέο, θαηαζέζεηο ηεο πξνεγνχκελεο γεληάο δελ ηθαλνπνηνχλ πηα. Η ππφ
δηακφξθσζε κνληέξλα επξσπατθή αζηηθή θνπιηνχξα δεηά δηαξθψο ηεθκήξηα
θαηαγξαθήο ηεο «αιεζηλήο» δσήο. Πάλσ απφ φια κεηξάλε ηψξα νη ρεηξνπηαζηέο
εκπεηξίεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. Η γεληθφηεξε εθηίκεζε ιέεη φηη εάλ νη ζπγγξαθείο, νη
ζθελνζέηεο θαη νη ινηπνί εκπιεθφκελνη ζηνλ ζεαηξηθφ ρψξν θηάζνπλ ζην ζεκείν λα
παξαηεξνχλ κε πξνζνρή ηε δσή ησλ αλζξψπσλ θαη λα θαηαγξάθνπλ ιεπηνκεξψο πψο
νη πξάμεηο θαη ηα πεξηβάιινληά ηνπο (milieu) δεκηνπξγνχλ ή πξνθαινχλ θαη ηα
πξνβιήκαηά ηνπο, ηφηε απηή ε αηηηαηή ζρέζε ζα πξνζθέξεη ηε δένπζα επηζηεκνληθή
βάζε απεηθφληζεο ηεο δσήο ζηε ζθελή κε έλαλ απφιπηα πεηζηηθφ θαη παηδεπηηθφ ηξφπν.
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Ήδε απφ ην 1825, ν λεαξφο ηφηε Βίθησξ Οπγθψ (Victor Hugo) δεκνζηεχεη ην πεξίθεκν
καληθέζην ηνπ, φπνπ ππνζηεξίδεη φηη κφλν ε δσή, ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο, κπνξεί λα
ιεηηνπξγήζεη σο ην πξφηππν γηα ηε ζθελή. Ο θαιιηηέρλεο πξέπεη λα ληψζεη ειεχζεξνο
λα παξνπζηάζεη νπνηνδήπνηε ζέκα, κε φπνην ζηηι ζεσξεί αξκφδνλ. «Αο πηάζεη δνπιεηά
ην ζθπξί ζηηο ζεσξίεο θαη ζηα πνηεηηθά ζπζηήκαηα», γξάθεη. «Αο μειψζνπκε ηνλ παιηφ
γχςν πνπ θξχβεη ηελ πξφζνςε ηεο ηέρλεο. Γελ ππάξρνπλ θαλφλεο νχηε κνληέια. Ή
κάιινλ θαιχηεξα, δελ ππάξρνπλ άιινη λφκνη απφ ηνπο γεληθνχο λφκνπο ηεο θχζεο»
(Roose-Evans 1989: 14). Η εηζαγσγή ηνπ ζην έξγν Cromwell ζα πεξάζεη ζηελ ηζηνξία
σο ην πξψην θαη ίζσο πην ζεκαληηθφ καληθέζην ηνπ λένπ (κνληέξλνπ) ξεαιηζκνχ. πσο
ζα πεξάζεη ζηελ ηζηνξία θαη ε παξάζηαζε ηνπ έξγνπ ηνπ Hernani (Theatre Francais) ην
1830, ε νπνία ζα πξνθαιέζεη ζθάλδαιν, αλάινγν κε ην ζθάλδαιν πνπ ζα πξνθαιέζεη
κηζφ αηψλα αξγφηεξα ε πξεκηέξα ηνπ έξγνπ ηνπ Alfred Jarry, Ubu Roi (1896). Απφ θεη
θαη πέξα νη αιιαγέο αθνινπζνχλ ε κία ηελ άιιε κε ηελ ίδηα ηαρχηεηα πνπ αιιάδεη θαη
ε ίδηα ε δσή ζηηο πφιεηο.

Πέξα απφ ηνλ Οπγθψ, έλαο απφ ηνπο κπξνζηάξεδεο απηήο ηεο αλαζχληαμεο ηνπ
ζεάηξνπ ζε θαηλνχξγηεο βάζεηο ζχκθσλεο κε ηηο επηηαγέο ησλ κνληέξλσλ θαηξψλ ζα
απνδεηρηεί ν Euegne Scribe (1791-1861), ζηνλ νπνίν ην ζέαηξν ρξσζηά ην
«θαινθηηαγκέλν έξγν» (piece bien faite) πνπ πεξίπνπ ζηεξίδεηαη ζηηο παξαθάησ αξρέο
δεκηνπξγίαο:

1. Η πινθή δνκείηαη γχξσ απφ έλα κπζηηθφ πνπ γλσξίδεη ην θνηλφ φρη φκσο θαη νη
πξσηαγσληζηέο

2. Η πινθή ζπλήζσο πεξηγξάθεη ηελ θιηκαθνχκελε άλνδν ηεο θχξηαο ηζηνξίαο, κεγάιν
κέξνο ηεο νπνίαο έρεη ήδε ιάβεη ρψξαλ πξηλ αξρίζεη ην έξγν. Σν θνηλφ καζαίλεη ηα
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θαζέθαζηα κέζα απφ θάπνην κνλφινγν ή δηάινγν.
3. Η δξάζε θαη ην ζαζπέλο ππθλψλνπλ θαζψο πξνρσξά ην έξγν. Απηφ γίλεηαη κε
καζεκαηηθή αθξίβεηα θαη κεγάιε πξνζνρή ζηηο εηζφδνπο θαη ηηο εμφδνπο ησλ πξνζψπσλ,
κε επηζηνιέο πνπ αληαιιάζζνληαη, απνθαιχςεηο ηαπηνηήησλ θ.ιπ.
4. Ο ήξσαο πνπ ζπγθξνχεηαη κε θάπνηνλ θαθφ ραξαθηήξα βηψλεη δπζθνιίεο, αλαπνδηέο,
πξάγκα πνπ επεξεάδεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε ηεο δξάζεο
5. Η ρεηξφηεξε ζηηγκή πνπ βηψλεη ν πξσηαγσληζηήο ζπλήζσο αθνινπζείηαη απφ κηα πνιχ
έληνλε, γλσζηή σο scene a faire, «ππνρξεσηηθή ζθελή», πνπ πεξίπνπ ζπλδέεη φια ηα
κπζηηθά
6. Η πινθή ή κέξνο ηεο είλαη ζπλήζσο γεκάηε παξεμεγήζεηο, φπνπ ιέμεηο θαη ζπκβάληα
παξεξκελεχνληαη είηε απφ έλα είηε απφ πνιινχο ραξαθηήξεο
7. Σν ηέινο, θαη καδί ε ιχζε ησλ παξεμεγήζεσλ, εκθαλίδεηαη σο κηα ινγηθή θαη θαζαξή
ζπλέπεηα φζσλ πξνεγήζεθαλ. Καζσο πέθηεη ε απιαία, ηίπνηα δελ έρεη κείλεη πνπ λα
πξνβιεκαηίδεη ην θνηλφ. ια έρνπλ απαληεζεί.
8. ε θάζε πξάμε έρνπκε πεξίπνπ ηελ ίδηα «θαηαζθεπαζηηθή» ινγηθή.
Απηφ δελ ζεκαίλεη βέβαηα φηη ν Scribe ηα αλαθάιπςε φια απηά. Κάζε άιιν. Πνιιά ηα
ζπλαληνχκε ήδε ζην αξραίν ειιεληθφ ζέαηξν θαη αξγφηεξα ζην ειηζζαβεηηαλφ, ζην
ηζπαληθφ θαη αιινχ. Απιά ηα εθάξκνζε νκνινγνπκέλσο πεξίηερλα ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ
σο ζπληαγή, ηελ νπνία ν θαζέλαο κπνξνχζε λα αθνινπζήζεη, εθφζνλ είρε ηελ αξρηθή ηδέα,
γηα λα ρηίζεη ηελ ηζηνξία ηνπ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε «ζπληαγή» ηνπ Scribe, κπνξεί λα
έρεη πνιιαπιψο απαμησζεί απφ ηνπο κειεηεηέο σο αληηδεκηνπξγηθή, φκσο εμαθνινπζεί λα
είλαη κία απφ ηηο ειάρηζηεο πνπ κπνξνχλ λα δηδαρηνχλ θαη λα «θνπηαξηζηνχλ». Καη απηφ
θάηη ζεκαίλεη.
Δπίζεο, λα ζεκεηψζνπκε φηη ζηα ραξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο γξαθήο είλαη θαη ε ηνπηθφηεηα
ηεο πινθήο. Οη ζπγγξαθείο απηνί έγξαθαλ γηα έλα θνηλφ πνπ είρε ήδε αξρίζεη λα ζπνπδάδεη
ζε ηνπηθά παλεπηζηήκηα θαη λα αζρνιείηαη κε εζληθά ζέκαηα. Σα έξγα ηνπο, ην έλα κεηά ην
άιιν απνθεχγνπλ ηνπο έληνλνπο κεηαθπζηθνχο πξνβιεκαηηζκνχο ή ηε βαζηά θαη
πξνβεκαηηζκέλε ελαζρφιεζε κε ηελ θνηλσληθή θαθία ή αδηθία, κε ηελ αηηνινγία ή ην
άιινζη, αλ πξνηηκάηε, φηη απηά ηα δεηήκαηα δελ κπνξνχλ λα ηηζαζεπηνχλ εχθνια δηά ηεο
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ινγηθήο θαη κφλνλ. Σελ μεπεξλνχλ, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη αδηαθνξνχλ εληειψο. Η
ζξεζθεία ιρ. εμαθνινπζεί λα απαζρνιεί ζην βαζκφ πνπ δελ ζέηεη ζνβαξά ππαξμηαθά
εξσηήκαηα πνπ δεηνχλ απάληεζε. Μάιηζηα πνιχ ζπρλά γίλεηαη ρξήζε ζξεζθεπηηθψλ
πηζηεχσ πξνθεηκέλνπ λα δνζεί κηα θξνχζηα ζνβαξφηεηαο ζηελ ηζηνξία, φπσο ζπκβαίλεη ιρ
ζην έξγν ηνπ Γνπκά Η κςπία με ηαρ Καμελίαρ. πσο

επίζεο ζπρλά πξνβάιινπλ

πξνβιήκαηα ζηηο ζρέζεηο ησλ δπν θχισλ, πξνθεηκέλνπ λα δείμνπλ φηη ην λέν θνηλσληθφ
πεξηβάιινλ έρεη άιιεο απαηηήζεηο, πνιιέο απφ ηηο νπνίεο θαζνξίδνληαη απφ ην ρξήκα θαη
ηελ θνηλσληθή ζέζε.
ε θάζε πεξίπησζε, ζε επίπεδν ηδεψλ ην θαινθηηαγκέλν έξγν δελ αληέρεη ην βάξνο κηαο
πνιχ απαηηεηηθήο θξηηηθήο. Δίλαη ηφζν «ζηξηκσγκέλν» ζε απζηεξνχο θαλφλεο θαη
ηαθηνπνηεκέλν ζε πιαίζηα πνπ θάζε άιιν παξά πηζηή αλαπαξάζηαζε ηεο πξαγκαηηθήο
δσήο κπνξεί λα ζεσξεζεί. Γη’ απηφ θαη ζα είλαη ην πξψην «ζχκα» κε ηελ είζνδν ησλ
ξεαιηζηψλ θαη ιίγν κεηά ησλ κνληεξληζηψλ.
Δθείλν πνπ ζα κπνξνχζακε λα ζεκεηψζνπκε ζηηο αξεηέο ηνπ είλαη ε ηερληηή θνκςφηεηα ηεο
θαηαζθεπήο ηνπ πνπ κπνξεί λα κελ απιεπζεξψλεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ή λα
εληππσζηάδεη κε ηε θαληαζία ηεο, φκσο έρεη πεξίζζεπκα ζεαηξηθφηεηαο. πσο ζα έιεγε
θαη έλαο εζνπνηφο: «παίδεηαη» εχθνια. Δίλαη έλα coup de theatre πνπ θάλεη εθπιεθηηθή
ρξήζε ησλ ζεαηξηθψλ ζπκβάζεσλ. Καη απφ απηή ηελ άπνςε, ε πξνζθνξά ηνπ δελ είλαη
ηφζν ζηνλ ξεαιηζκφ αιά Ibsen αιιά ζηνλ αληηξεαιηζκφ. Δίλαη έλα ζέαηξν ηνπ νπνίνπ ην
θνηλφ δελ πεξηκέλεη λα ππνδερηεί θάπνηα πξαγκαηηθφηεηα, αιιά λα ςπραγσγεζεί κε κηα
πξνζπνίεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ, κηα θπγή κέζα απφ ηελ απφιπηε δεμηνηερλία ηεο
θαηαζθεπήο. Θα ηνικνχζα λα πσ φηη πξφθεηηαη γηα έλα κπάζηαξδν ξνκαληηζκφ πνπ ζε
πνιιά ζεκεία ιεηηνπξγεί σο έλαο πξφινγνο ζην Υφιηγνπλη. ε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθεη
θαη ν Georges Feydeau, ζην ζέαηξν ηνπ νπνίνπ νη ηδηφηεηεο ηνπ θαινθηηαγκέλνπ έξγνπ ζα
βξνπλ ην θαηάιιειν πεξηβάιινλ θαη ζα κεγαινπξγήζνπλ. πσο επίζεο θη αιινη Γάιινη
δεκηνπξγνί, φπσο ν Francois Ponsard (1814-1867), ν Victorien Sardou (1831-1908), θαη
ιίγν αξγφηεξα ν Dumas fils (Γνπκάο πηφο, 1824-1895), ν Emile Augier (1820-1889) πνπ
αθνινπζνχλ

θαη

βειηηψλνπλ

ηε

θπζηνγλσκία

ηνπ

θαινθηηαγκέλνπ

έξγνπ,

κε

ζεκαληηθνηεξν ηνλ νιίγν κεηαγελέζηεξν, Emile Zola (1840-1902), ν νπνίνο ζα ζηεξίμεη
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ηελ άπνςε φηη ε πξνζεθηηθή κειέηε ηεο αλζξσπφηεηαο πξνυπνζέηεη ηελ επηζηξνθή ζηε
Φχζε, ζηελ παξαηήξεζε αληηθεηκεληθψλ θαηλνκέλσλ θαη ζηελ

θαηαγξαθή ππαξθηψλ

πξνβιεκάησλ θαη πξαγκάησλ.
Ο Zola θεξχζζεη ηέινο ζηα ξνκαληηθά θαη πνηεηηθά μεζπάζκαηα. Ο άλζξσπνο, ιέεη, πξέπεη
λα αλαιχεηαη «επηζηεκνληθά θαη ζηα φξηα ηνπ πξαγκαηηθνχ πεξηβάιινληφο ηνπ». Σα έξγα
πξέπεη λα ζπλαξκνινγνχηληαη κε ηελ αθξίβεηα ζπλαξκνιφγεζεο ελφο ξνινγηνχ. Τπ’ απηήλ
ηελ έλλνηα, ν ζπγγξαθέαο δελ είλαη ηίπνηε άιιν παξά έλαο «επθπήο σξνινγνπνηφο»
(Waxman 1964: 16-17. Δπίζεο,Kindelman 1996: 14-15).
«Θέισ λα εμεγήζσ», γξάθεη ν Zola, «πψο κηα νηθνγέλεηα, κηα κηθξή νκάδα αλζξψπσλ, δεη
ζε έλα ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθφ πεξνβάιινλ…. Θα πξνζπαζήζσ λα βξσ θαη λα
αθνινπζήζσ ην λήκα πνπ νδεγεί κε καζεκαηηθή αθξίβεηα απφ ην έλα άηνκν ζην άιιν,
αληηκεησπίδνληαο ην δηπιφ εξψηεκα ηνπ ηακπεξακέληνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο…»
(Kindelman 1996: 15). Ο Zola δελ ζα δερφηαλ δσγξαθηζηά ζθεληθά γηα λα ππνδειψζνπλ
ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ απηψλ ησλ αηφκσλ, γηαηί αθξηβψο ζα ςεχηηδαλ ηελ εηθφλα ηεο
πηζηήο κίκεζεο ηνπ πξαγκαηηθνχ (Berg & Martin 1992: 10). πσο δελ ζα δερφηαλ ζθεληθά
πνπ δελ ζα απέπλεαλ θπζηθφηεηα ζηε ζθεληθή ηνπο ηαθηνπνίεζε.
Ο Zola, βέβαηα, δελ απνθιείεη ηελ πξνζσπηθή ζθξαγίδα ζηε δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία, φκσο
πξνεηδνπνηεί φηη, φηαλ έλαο ζπγγξαθέαο κεηαθέξεη ηε Φχζε ζηελ ηέρλε πξέπεη λα είλαη
πξνζεθηηθφο ψζηε λα κελ ηε ζηξεβιψζεη ή λα ηελ παξαπνηήζεη ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα ηε
ζπληαηξηάμεη ζηα δηθά ηνπ ελδηαθέξνληα ή ζηηο ζπκβάζεηο δεκηνπξγηθήο γξαθήο ή ζηηο
πξνζδνθίεο ηνπ θνηλνχ.
Ο Zola ζπδεηά γηα ηελ αλαηξνπή φισλ ησλ πξνγελέζηεξσλ δξακαηηθψλ ζπκβάζεσλ θαη
ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο απφ ηελ παξαηήξεζε θαη ηα επηζηεκνληθά δεδνκέλα. Η άπνςή
ηνπ γηα δξακαηνπνίεζε ελφο «ζξαχζκαηνο ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο», πνπ ζα θαζηεξσζεί,
ειέσ Jean Jullien, σο «θέηα δσήο» (tranche de vie), πεξίπνπ θαζξεθηίδεη ηνλ επηζηεκνληθφ
ληεηεξκηληζκφ ηνπ Hippolyte Taine (1828-1893) πνπ κηιά γηα ηηο ζηελέο ζρέζεηο θπιήο,
πεξηβάιινληνο θαη ηζηνξηθήο ζηηγκήο (race, milieu, moment) θαη ηηο απφςεηο ηνπ W. F.
Hegel (1770-1831) αλαθνξηθά κε ηηο ζρέζεηο πνπ πξέπεη λα έρεη ε κνξθή κε ην
πεξηερφκελν (βι. Carlson 1984: 275, 278).
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Οη ζεσξεηηθέο απφςεηο ηνπ Zola ζα βξνπλ πνιχ πεξηζζφηεξνπο νπαδνχο απφ φ,ηη ηα ίδηα
ηα έξγα ηνπ, παξ΄φιν πνπ ε Therese Raquin (1873) ζα κείλεη ζηελ ηζηνξία σο έλα απφ ηα
θνξπθαία παξαδείγκαηα ηνπ λαηνπξαιηζκνχ θαη απφ πνιιέο απφςεηο κηα απφπεηξα
κνληέξλαο απφδνζεο ηνπ πξαγκαηηθνχ.
Κνληά ζε απηνχο ηνπο ζθαπαλείο ηεο λέαο αηζζεηηθήο λα αλαθέξνπκε θαη ηνλ ζπνπδαίν
θαλδηλαβφ August Strindberg (1849-1912), ν νπνίνο κε ην έξγν ηνπ Παηέπαρ (1887)
πξνθαιεί κηα πξαγκαηηθή επαλάζηαζε, ηδίσο κε ηνλ ηξφπν πνπ δηαρεηξίδεηαη δχζθνια
ζέκαηα γηα ηελ επνρή, φπσο ε παηξφηεηα θαη νη ζρέζεηο ησλ θχισλ. Βέβαηα, ηα θαηνπηλά
ηνπ έξγα, φπσο ην Ονειπόδπαμα (1902), ελδηαθέξνπλ πην πνιχ ηνπο κειεηεηέο ηνπ
κνληεξληζκνχ, δεδνκέλνπ φηη είλαη πην θνληά ζην ζηηι πνπ ιίγν αξγφηεξα ζα νλνκάζνπλ
εμπξεζηνληζηηθφ, πνπ είλαη έλαο πξνζάιακνο ζηελ ηερληθή ηνπ εζσηεξηθνχ κνλνιφγνπ,
άπνςε πνπ εληζρχνπλ θαη νη δειψζεηο ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπγγξαθέα γχξσ απφ νξηζκέλνπο απφ
ηνπο ραξαθηήξεο ηνπ, φπσο ε Σδνχιηα, νη νπνίνη, επεηδή δνπλ ζε κηα κεηαβαηηθή πεξίνδν,
κνηξαία ηνπο θαληάδεηαη ζε έλα κεηαίρκην, φπνπ ηαιαληεχνληαη ζπλέρεηα αλάκεζα ζην
παξειζφλ θαη ην κέιινλ (γηα πεξηζζφηεξα βι. Bradbury/McFarlane 1976: 47).
ζν θαη λα ζεσξνχκε ζήκεξα ηνπο πεξηζζφηεξνπο απφ απηνχο ηνπο ζθαπαλείο
μεπεξαζκέλνπο ή «βαξεηνχο», φζν θαη λα εθηηκνχκε φηη δελ είλαη απφιπηα «ζπκβαηνί» κε
ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ πην ζχγρξνλσλ ζεσξηψλ, δελ κπνξνχκε λα ηνπο αγλνήζνπκε, πνιιψ
δε κάιινλ λα απαμηψζνπκε ηελ πξνζθνξά ηνπο, γηαηί πξψηνη απηνί ζα επηδηψμνπλ λα
δεκηνπξγήζνπλ κνληέξλνπο ζθεληθνχο θφζκνπο πνπ λα βαζίδνληαη ζε ζρέζεηο αηηηαηέο, ζε
ηζηνξίεο κε ινγηθή αλάπηπμε, κε θαιά κειεηεκέλεο αλαηξνπέο, θνξπθψζεηο, ζπκπεξηθνξέο
θαη ππαξθηά πξνβιήκαηα.
Με άιια ιφγηα, κε απηνχο ηνπο ζπγγξαθείο κπαίλεη ν ζεκέιηνο ιίζνο ηνπ (κνληέξλνπ)
ξεαιηζκνχ —ηνπ δεκνθηιέζηεξνπ «-ηζκνχ» φισλ ησλ επνρψλ--, ήηνη ε πξνζπάζεηα
δξακαηνπνίεζεο ηνπ απινχ αλζξψπνπ θαη ηεο δσήο ηνπ κε ηξφπν άκεζν θαη θαζαξφ θαη
κε απψηεξν ζθνπφ λα δνπλ νη πνιίηεο πνηνη είλαη θαη πψο κπνξεί λα γίλνπλ θαιχηεξνη
(γηα πεξηζζφηεξα βι. Kindelan 1996: 12-14). Με φινπο απηνχο ε ζθελή γεκίδεη ζηγά-ζηγά
κε «θέηεο δσήο», πξνεξρφκελεο θπξίσο απφ ηελ αζηηθή ηάμε θαη δε ηνλ νηθνγελεηαθφ θαη
εξγαζηαθφ ηεο ρψξν.
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πσο νη επηζηήκνλεο έηζη θαη νη θαιιηηέρλεο ηνπ ξεαιηζκνχ ππνθχπηνπλ ζηνλ πεηξαζκφ
λα βάινπλ ηε δσή ζην κηθξνζθφπην, άιινη κε πην έληνλεο επηζηεκνληθέο θαη
ξαζηνλαιηζηηθέο δηαζέζεηο θαη άιινη κε πνιχ ιηγφηεξεο θαη πην αθαηξεηηθέο, φπσο ν
Strindberg. Καη θαζψο ν θφζκνο γίλεηαη νινέλα θαη πην ζχλζεηνο ειέσ εθβηνκεράληζεο
θαη φισλ ησλ ζπκπησκάησλ ηεο, άιιν ηφζν γίλνληα θαη ηα έξγα πνπ ηνλ παξαθνινπζνχλ,
ζε ζεκείν λα ρξεηάδεηαη πιένλ ε παξέκβαζε ελφο εηδηθνχ πνπ ζα βάιεη ηνλ ζθεληθφ
θφζκν ζε ηάμε.
Ο ζθελοζέηες
Έηζη εκθαλίδεηαη θαη ην επάγγεικα/εηδηθφηεηα ηνπ ζθελνζέηε, κε ρξνλνινγηθά πξψην
φλνκα εθείλν ηνπ Γνχθα ηνπ Saxe-Meiningen Γεψξγηνπ ΙΙ (1826-1914), πνπ δεκηνχξγεζε
ηελ νκάδα Meiningen Players (1874) θαη ζθελνζέηεζε φιεο ηηο παξαζηάζεηο ηεο, κε ηε
βνήζεηα ησλ εζνπνηψλ Ludwig Chronegk θαη Ellen Franz.
Δθείλν πνπ μερσξίδεη ηελ πξνζπάζεηά ηνπ κε φ,ηη είρε πξνεγεζεί είλαη ε εκκνλή ηνπ λα
απνδψζεη φζν γίλεηαη πην πηζηά ηελ ηζηνξηθφηεηα ηνπ δξάκαηνο, δειαδή ηελ επνρή ζηελ
νπνία αλαθέξεηαη. Δθεί θαίλνληαη θαη νη επηξξνέο ηεο αγγιηθήο ζρνιήο ησλ William
Charles Macready, Madame Vestris, θαη Charles Kean. Κάζε παξάζηαζή ηνπ πξφδηδε
ρξνλνβφξα έξεπλα ηεο πεξηφδνπ, ψζηε ε απφδνζή ηεο, εηθαζηηθά θαη ελδπκαηνινγηθά, λα
είλαη αθξηβήο. Απηφ ζήκαηλε εγθαηάιεηςε ηεο γλψξηκεο πξαθηηθήο ησλ ηφηε ζηάζσλ λα
ρξεζηκνπνηνχλ, γηα ιφγνπο επθνιίαο θαη νηθνλνκίαο, ηα ίδηα ζθεληθά θαη θνπζηνχκηα
αλεμάξηεηα απφ ηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ. Απαηηνχζε θάζε παξάζηαζε λα επηβάιιεη ηα
δηθά ηεο κνλαδηθά δεδνκέλα θη φρη λα αθνπκπά ζε ήδε δνθηκαζκέλεο θαηαζηάζεηο θαη
ιχζεηο.
Δίλαη, επίζεο, ν πξψηνο πνπ επέκελε νη πξφβεο λα δηαξθνχλ κεγάιν δηάζηεκα, κε ηνπο
εζνπνηνχο λα πξνεηνηκάδνληαη κέζα ζηνλ ίδην ρψξν πνπ ζα έπαηδαλ αξγφηεξα θνξψληαο
ηα θνπζηνχκηα ηεο παξάζηαζεο. Γηα θάζε παξάζηαζε δεηνχζε πεξίπνπ ηξηάληα πξφβεο. Η
θάζε πξφβα δηαξθνχζε γχξσ ζηηο έμη ψξεο. Σέινο, κηα άιιε θαηλνηνκία ήηαλ ε θαηάξγεζε
ηνπ εζνπνηνχ-ζηαξ θαη ε επηθξάηεζε ηεο νκαδηθήο λννηξνπίαο.
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Σελ ίδηα πεξίπνπ πεξίνδν, ζηελ Αγγιία, ν εζνπνηφο θαη ζθελνζέηεο Samuel Phelps
εηζάγεη ζην ζέαηξν ηε ζθελοζεζία πιήζοσς, θαζψο επίζεο θαη ηε ζεκαζία ηεο αλάπηπμεο
ζπγθεθξηκέλνπ ππνθξηηηθνχ ζηηι ζε κηα νκάδα (ensemble).
ηελ Ακεξηθή ν David Belasco, ν πην έλζεξκνο ζηαζψηεο ηνπ ξεαιηζκνχ, γηα λα πεηχρεη
ηελ απφιπηε απζεληηθφηεηα ζηελ φςε ζα θηάζεη ζην ζεκείν λα κεηαθέξεη θπξηνιεθηηθά
νιφθιεξα ζπίηηα ζηε ζθελή. Κάηη αληίζηνηρν παξαηεξνχκε θαη ζηα πξψηα βήκαηα ηεο
θαξηέξαο ηνπ Stanislavski (1863-1938) ζην Θέαηξν Σέρλεο ηεο Μφζραο, κέρξη πνπ
θαηάιαβε φηη ν θσηνγξαθηθφο ξεαιηζκφο δελ αξθεί θαη φηη ππάξρεη θαη κηα εζσηεξηθή
πξαγκαηηθφηεηα πνπ απαηηεί κηαλ άιιε εξκελεπηηθή αληηκεηψπηζε, γεγνλφο πνπ ζα ηνλ
νδεγήζεη ζε άιιεο ηερληθέο δηδαζθαιίαο ξφισλ.
Γελ ππεξβάιινπκε ιέγνληαο φηη ν Stanislavski ππήξμε ν πξνζάιακνο φισλ ησλ βαζηθψλ
εμειηθηηθψλ θάζεσλ ηνπ «κνληέξλνπ» θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 20νχ αηψλα. Γηα
παξάδεηγκα, πίζηεςε φζν θαλέλαο άιινο πξηλ απφ απηφλ, ζηε δεκηνπξγηθή δχλακε ηνπ
εζνπνηνχ σο ηε κφλε πεγή δσληάληαο ζην ζέαηξν. Γηα ηνλ ζθελνζέηε έιεγε φηη νθείιεη λα
έρεη άπνςε γηα φια ηα δεηήκαηα παξαγσγήο (απφ ηα νηθνλνκηθά ηνπ ζηάζνπ κέρξη ην
καθηγηάδ). Πξνψζεζε ην νκαδηθφ παίμηκν ζε βάξνο ηνπ start system πνπ ίζρπε κέρξη ηφηε.
πσο φινη νη «επαλαζηάηεο», έηζη θαη απηφο έθαλε ηε δηαθνξά. Με ηα δηθά ηνπ ιφγηα:
«…ζπάζακε ην παιηφ θαη ππεξκεγεζχλακε ην θαηλνχξγην» (Roose-Evans 1989: 8). Γελ
είλαη ηπραίν πνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Vladimir Neminovich-Danchenko, θαηάθεξαλ
κέζα ζε ιηγφηεξν απφ δέθα ρξφληα λα κεηακνξθψζνπλ ην Θεαηξν Σέρλεο ηεο Μφζραο ζε
πξφηππν αλαλεσηηθνχ ζεάηξνπ, ζε κηα θπςέιε απίζηεπησλ αιιαγψλ νη νπνίεο, ζχκθσλα
κε ηνλ Diaghilev, εάλ γίλνληαλ ζε έλα ιηγφηεξν πξνηθηζκέλν ζρήκα θαη κε ιηγφηεξν
εκπλεπζκέλνπο αλζξψπνπο ζα νδεγνχζαλ ζηε γεινηνπνίεζε. Αθφκε θαη απηφο ν ηφζν
δηαθνξεηηθφο, θαη θαηά θάπνηνλ ηξφπν κεηακνληέξλνο, Grotowski, ζα νκνινγήζεη φηη
επεξεάζηεθε απφ ηε ζπζηεκαηηθή αλαλέσζε ησλ κεζφδσλ παξαηήξεζεο πνπ πξφηεηλε ν
Stanislavski, φζν θαη απφ ηε δηαιεθηηθή ζρέζε πνπ είρε ν ίδηνο κε ηελ πξνγελέζηεξε
δνπιεηά ηνπ (Roose-Evans 1989: 7).
Με αθεηεξία θάπνηεο εκκνλέο ησλ λαηνπξαιηζηψλ θαη ησλ ξεαιηζηψλ σο πξνο ηνλ ξφιν
(ζρεδφλ ππνρξέσζε) ηνπ ζεάηξνπ λα αληιεί απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη λα ηελ

9

θαζξεθηίδεη, θάπνηνη ηνπο ρξεψλνπλ, ίζσο φρη θαη άδηθα, αδπλακία λα δνπλ θαζαξά ηηο
ζρέζεηο Λφγνπ θαη πξαγκαηηθφηεηαο, λα δνπλ δειαδή ην ράζκα αλάκεζά ηνπο, φηη
ππάξρνπλ πνιιψλ εηδψλ ξεαιηζκνί θαη φηη δελ είλαη φινη θσηνγξαθηθέο κεραλέο ηνπ
πξαγκαηηθνχ. Καη γηα ην παξάδεηγκά ηνπο επηθαινχληαη κε ζεηηθφ πξφζεκν ηνλ ξεαιηζκφ
ηνπ κεξνπ, ηνπ Ραθίλα, αθφκε θαη ηνπ αίμπεξ. πσο επηθαινχληαη θαη ηνλ Balzac, ηνλ
νπνίνλ ζεσξνχλ κελ σο έλα δνζκέλν ξεαιηζηή, φκσο ηνπ αλαγλσξίδνπλ φηη δελ πλίγεη ηηο
ηζηνξίεο ηνπ ζε απνπληθηηθά δσκάηηα ζην φλνκα ηεο πηζηήο αλαπαξαγσγήο ηεο δσήο. Σν
ίδην θαη ν Flaubert. Ναη κελ βξίζθεη ην θαζεκεξηλφ θαη ην ζπλεζηζκέλν πνιχ βαξεηά,
φκσο έρεη ηε επθπία λα ηα εκβνιηάδεη κε έληαζε θαη ηα θάλεη λα θαληάδνπλ δηαθνξεηηθά.
Kαη βεβαίσο είλαη θαη ν Ibsen πνπ ζα καο απαζρνιήζεη εδψ, ν νπνίνο ζηξέθεηαη ζην
θαζεκεξηλφ φρη κε ζηφρν λα ην παξαπνηήζεη ή λα ην εμηδαληθεχζεη, αιιά λα ην πξνβάιεη
σο ρψξν ζθπξειάηεζεο αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ θαη αμηψλ.
Ο κοληερληζκός ηοσ Ibsen

ηέθνκαη εηδηθά ζηνλ Ibsen γηαηί πεξηζζφηεξν απφ πνιινχο κνληέξλνπο δέρηεθε ηα
ππξά ηεο ακθηζβήηεζεο, ζε ζεκείν λα πξνβάιιεηαη απφ νξηζκέλνπο θαη σο παξάδεηγκα
πξνο απνθπγήλ. Τπ’ απηήλ ηελ έλλνηα, δελ είλαη ηπραία ηα ιφγηα ηεο Eleanor Marx, ηεο
κηθξήο θφξεο ηνπ Karl Marx, ε νπνία, είρε πεη φηη: «Αηζζάλνκαη πσο πξέπεη λα θάλσ
θάηη γηα λα βνεζήζσ ηνπο αλζξψπνπο λα θαηαλνήζνπλ ηνλ Ibsen καο ιηγάθη
παξαπάλσ». Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο καδί κε ηνλ άλδξα ηεο Edward Aveling,
«ρξεψλνληαη» ηελ πξψηε αλάγλσζε έξγνπ ηνπ Ννξβεγνχ δξακαηηθνχ ζπγγξαθέα ζηελ
Αγγιία. Πξφθεηηαη γηα ην Κοςκλόζπιηο πνπ παξνπζίαζαλ ζην ζπίηη ηνπο ζην Λνλδίλν ην
1886.

Καηαζέησ απηήλ ηελ παξαπνκπή φρη γηα λα ππνζηεξίμσ ηε καξμηζηηθή ζέζε ηνπ
δεχγνπο, πνπ κηιά γηα ηελ ηπξαλλία ηεο εξγαηηθήο ηάμεο θαη ηελ αλάγθε θνηλσληθήο
αιιαγήο, αιιά γηα λα ζεκεηψζσ φηη ν Ibsen ήηαλ πάληα έλαο παξεμεγεκέλνο

1
0
ζπγγξαθέαο. Πάληα θάπνηνο έπξεπε λα βγεη κπξνζηά θαη λα ηνλ ππνζηεξίμεη, ηφηε αιιά
θαη ηψξα. Γελ ήηαλ (φπσο εμαθνινπζεί λα κελ είλαη) απηνλφεηε ε απνδνρή ηνπ.

Αμίδεη λα ζπκεζνχκε θαη ηε δηακάρε πνπ μέζπαζε ζηνπο ειιεληθνχο ζεαηξηθνχο
θχθινπο ην 1894, φπνπ νη κελ θαηεγνξνχζαλ ηνπο δε κέζα ζε έλα θιίκα ζρεδφλ
εκθχιηαο ζχξξαμεο, κε αθνξκή ηελ παξάζηαζε ησλ Βπςκολάκωλ. Αιιά αθφκε θαη
ζήκεξα, πην πνιχ ζπλαληάο ακθηζβεηίεο παξά ζηαζψηεο. Καη εδψ θαίλνληαη κηα ζεηξά
απφ πεξίεξγα θαη άθξσο αληηθαηηθά πξάγκαηα. Πην αλαιπηηθά.

Δλψ ν Ibsen ζεσξείηαη πηα θιαζηθφο, δελ ππάξρεη θαη ην αλάινγν ελδηαθέξνλ γηα ηε
δνπιεηά ηνπ, πξσηίζησο κέζα ζηνπο αθαδεκατθνχο θχθινπο. Ήδε απφ ην 1945 ν
Adorno είρε επηζεκάλεη ηελ απνζηαζηνπνίεζε ησλ εηδηθψλ απφ ην έξγν ηνπ. Σν ίδην θαη
ν Erich Auerbach ζην πεξίθεκν βηβιίν ηνπ Μίμηζη (1946), φπνπ ειάρηζηα
θαηαπηάλεηαη καδί ηνπ, φπσο θαη κε ην ζέαηξν γεληθφηεξα θαη ηε ζπκβνιή ηνπ ζηνλ
ρψξν ηνπ κνληεξληζκνχ —πξνθαλψο ην ζεσξεί σο ηέρλε ππνδεέζηεξε, ζε ζρέζε κε ηελ
πνίεζε θαη ην κπζηζηφξεκα, κηα ζέζε αξθεηά δεκνθηιήο αλάκεζα ζηνπο κειεηεηέο ηεο
ινγνηερλίαο.

Αιιά θαη αλάκεζα ζηνπο ζπνπδαζηέο ζεαηξνινγίαο, ην ηςεληθφ έξγν θπθινθνξεί πην
πνιχ σο ηζηνξηθφ κλεκείν, έλα «εκπφδην», αλ πξνηηκάηε, ην νπνίν πξέπεη λα
ππεξπεδήζνπλ ζηα γξήγνξα, ψζηε λα πξνρσξήζνπλ ζε πην «ελδηαθέξνληα κνληέξλα
πξφζσπα», φπσο ν Checkov, ν Brecht, ν Artaud θ.ιπ. Αθφκε θαη ζην άθνπζκα ηνπ
νλφκαηφο ηνπ, ν λνπο ηνπ λένπ ζεαηξφθηινπ πεγαίλεη ζηελ αλία θαη ζηνλ απνπληθηηθφ
ξεαιηζκφ.
Μέξνο απηήο ηεο άδηθεο κεηαρείξηζεο νθείιεηαη ελ πνιινίο ζηελ ίδηα ηελ πνξεία πνπ
αθνινχζεζε ην ζέαηξν ηνπ 20νχ αηψλα. Δάλ θνηηάμεη θαλείο ηνπο δηάθνξνπο «–
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ηζκνχο» πνπ θαηά θαηξνχο εκθαλίζηεθαλ, θαη δελ ήηαλ δηφινπ ιίγνη, φινη είραλ έλαλ
«αληίπαιν»: ηνλ ξεαιηζκφ. Απφ ηνπο ζνπξεαιηζηέο, ηνπο ληαληατζηέο, ηνπο
θνπηνπξηζηέο, ηνπο εμπξεζηνληζηέο, ηνπο ππαξμηζηέο, ηνπο παξάινγνπο, κέρξη ηνπο
κεηακνληέξλνπο θαη ηνπο κεηαδξακαηηθνχο, ν ξεαιηζκφο, αιά Ibsen, ήηαλ θάηη πνπ
έπξεπε νπσζδήπνηε λα εγθαηαιεηθζεί. Μάιηζηα, κε ηελ θπξηαξρία ησλ πην
πξφζθαησλ ζεσξηψλ, ηα πξάγκαηα ζα γίλνπλ αθφκε ρεηξφηεξα, γηαηί ηφηε ζα
θπξηαξρήζεη θαη ε άπνςε φηη ν Ibsen, πέξα απφ μεπεξαζκέλνο αηζζεηηθά, είλαη θαη
πνιηηηθά ζπληεξεηηθφο.
Ο ξεαιηζκφο ηνπ ειέγρεηαη απζηεξά γηα παξαπιάλεζε ηνπ αλαγλψζηε, γηα απφθξπςε
ησλ πξαγκαηηθψλ ζρέζεσλ ησλ ζεκείσλ θαη θπζηθνπνίεζε ησλ (αθχζηθσλ) ζρέζεσλ
ζθεληθνχ θφζκνπ θαη πξαγκαηηθνχ. χκθσλα κε ηελ άπνςε απηή, ν ηςεληθφο
ξεαιηζκφο θηλείηαη ζε αγαζηή ζπλεξγαζία κε ηελ θπξίαξρε ηδενινγία, αθξηβψο γηαηί
εμαξηάηαη απφ ηε ζηαζεξφηεηα ησλ ζεκείσλ αλαθνξάο, απφ έλαλ αληηθεηκεληθφ
θφζκν, ν νπνίνο είλαη εγγπεηήο ηεο γλψζεο θαη ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο, θαη άξα κε ηνλ
ηξφπν ηνπ εληζρχεη ηελ ηάμε ηνπ θφζκνπ σο έρεη.
Καη εδψ έγθεηηαη ην παξάδνμν: απφ ηε κηα ζεσξνχκε ηνλ Ibsen θιαζηθφ (κε φ,ηη
κπνξεί λα ζεκαίλεη ν φξνο) θαη ζεκαληηθή θσλή ζηελ εμέιημε ηνπ κνληεξληζκνχ ζηα
ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα θαη, απφ ηελ άιιε, ηνλ ίδην δελ ηνλ ζεσξνχκε κνληεξληζηή. Απφ
ηε κηα ηνλ αληηκεησπηδνπκε σο παξσρεκέλν θαη, απφ ηελ άιιε, ζπεχδνπκε λα
εθζεηάζνπκε ηελ ηνικεξή, γηα ηελ επνρή ηνπ, ζηάζε ηνπ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο
έκθπιεο ζρέζεηο, ηελ νηθνγέλεηα, ηελ ηζφηεηα θαη ηελ αηνκηθή ειεπζεξία.
Φπζηθά απηή ε εκκνλή κε ηνλ ξεαιηζηή Ibsen δελ είλαη ηπραία νχηε ζεκεξηλή. Οη
αλαγλψζεηο ησλ πξψησλ ζηαζσηψλ ηνπ ζθεληθνχ ξεαιηζκνχ, φπσο ήηαλ ηεο Eleanor
Marx πνπ πξναλαθέξακε, ηνπ Bernard Shaw, ηνπ William Archer, ηνπ Antoine, ηνπ
Bloch, ηνπ Stanislavski θαη ηνπ Brahms, κεηαμχ άιισλ, ζα παίμνπλ ζεκαληηθφ ξφιν
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ζηνλ κεηέπεηηα εγθισβηζκφ ηνπ ζε ζηελφρσξα δσκάηηα. Έλα ελδεηθηηθφ θαη ζρεηηθά
πην πξφζθαην παξάδεηγκα είλαη ν Charles Marowitz, ν νπνίνο, φηαλ ζθελνζεηνχζε ηελ
Ένηα Γκάμπλεπ ην 1975, είρε πεη φηη ην κφλν έγθπξν ζηηι αλεβάζκαηνο ηνπ Ibsen είλαη
ν ξεαιηζκφο αιά Stanislavski, πξνζέγγηζε πνπ καο θάλεη λα παξαγλσξίδνπκε ην
γεγνλφο φηη ν Ibsen δελ ήηαλ γηα φινπο έλαο ξεαιηζηήο κε ηελ θαζηεξσκέλε ζεκαζία
ηνπ φξνπ.
Ο κε ρεαιηζηηθός Ibsen
Αλ θνηηάμεη θαλείο ηε δηαδξνκή ησλ ζθεληθψλ αλαγλψζεσλ ησλ έξγσλ ηνπ ζε φιε ηε
δηάξθεηα ηνπ 20νχ αηψλα ζα ζπλαληήζεη πιήζνο πξνηάζεσλ πνπ θάζε άιιν παξά
«ζηαληζιαθζθηθέο» είλαη. Οη κνληεξληζηέο, πνπ ρξνλνινγηθά είλαη πην θνληά ηνπ,
είλαη έλα πξψην θαιφ παξάδεηγκα. Γα πνιινχο απφ απηνχο ην κέγα επίηεπγκα ηνπ
Ibsen είλαη φηη κεηέηξεςε ηε ζθελή απφ θαζξέθηε ηεο Φχζεο ζε πεγή θσηφο, δειαδή
απφ έλα θφζκν πνπ απιά αληαλαθιά ηνπο αζηνχο ζε κηα απνθάιπςε ησλ αφξαησλ
δπλάκεσλ πνπ θξχβνληαη πίζσ απφ ηα νξαηά θαηλφκελα ηνπ θφζκνπ.
Σφζν ε Virginia Woolf φζν θαη ν πνιχο James Joyce ζα κηιήζνπλ γηα ηελ
«αζπλείδεηε δσή ηεο ςπρήο» θαη ζα θαιέζνπλ ηνπο ζθελνζέηεο θαη ηνπο εζνπνηνχο
λα αθνπγθξαζηνχλ θαη ηνπο ειάρηζηνπο ςηζχξνπο, ην άθαην πνπ θξχβεη ην ηςεληθφ
θείκελν απνθάησ. Άπνςε πνπ ζα νδεγήζεη ζε κηα πιεζψξα απφ ζθεληθέο πξνηάζεηο
κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο ηελ απιφηεηα, ην αζζεηηθφ ζηηιηδάξηζκα θαη ηελ
αηκνζθαηξηθή ππνβνιή. Δγθαηαιείπεηαη, δειαδή, ε εχθνιε θσηνγξάθηζε ησλ
πξαγκάησλ θαη θαιιηεξγείηαη ε δπλακηθή ηνπ εζσηεξηθνχ θεηκέλνπ.
Δλδεηθηηθφ παξάδεηγκα ησλ ηάζεσλ απηψλ είλαη ε παξάζηαζε ησλ Βπςκολάκων, ζε
ζθελνζεζία Max Reinhardt, ν Ρόζμεπζσολμ ζε ζθελνζεζία θαη ζθεληθά Gordon
Craig, ε Ένηα Γκάμπλεξ ζε ζθελνζεζία Meyerdold θ.ιπ. (φια ην 1906, δειαδή ζηελ
θαξδηά ηνπ κνληεξληζκνχ). Δδψ έρνπκε πξνζεγγίζεηο απφιπηα αληηλαηνπξαιηζηηθέο,
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εζηηαζκέλεο ζηελ αλαδήηεζε ησλ ζπκβνιηθψλ θαη θξπκκέλσλ δηαζηάζεσλ ησλ έξγσλ,
ζε κηα επνρή θαηά ηελ νπνία ε ζθελνγξαθία απνθηνχζε θχξνο θαη δπλαηφηεηεο
δεκηνπξγηθήο παξέκβαζεο.
ε κηα ζπγθιίλνπζα πνξεία κε ηνπο κνληεξληζηέο είλαη θαη νη θξνυδηζηέο, νη νπνίνη ζα
δνπλ ηνπο ηςεληθνχο ήξσεο σο θιηληθέο πεξηπηψζεηο λεπξσηηθψλ. πσο νη
κνληεξληζηέο, έηζη θαη απηνί ζα αλαδεηήζνπλ ζην θξπκκέλν θείκελν θαη ζην άθαην
ηελ νπζία ησλ πξαγκάησλ, ηα αλνκνιφγεηα θίλεηξα ησλ δξψλησλ πξνζψπσλ. Άιινη
ζα αληιήζνπλ απφ ηε θηινζνθία ηνπ Kiergegaard (θαη φρη κφλνλ), θαζψο αλαιχνπλ ηηο
ππαξμηαθέο δηαζηάζεηο ησλ πξάμεσλ ησλ ηςεληθψλ δξακαηηθψλ πξνζψπσλ. Μηα απφ
ηηο κεγαιχηεξεο επηδξάζεηο αθαηξεηηθήο αλάγλσζεο απηνχ ηνπ ηχπνπ είλαη ε Ένηα
Γκάμπλεπ ηνπ Bergman ην 1964, κηα καηηά πνπ βιέπνπκε λα επαλαιακβάλεηαη θαη ην
1991 κε ην Πέεπ Γκςνη, ην νπνίν ν Bergman ζα δεη ζαλ έλα εζσηεξηθφ ηαμίδη
απηνγλσζίαο.
εκαληηθέο αλαζεσξεηηθέο ζθελνζεζίεο, κε πην έληνλν πνιηηηθφ ζηίγκα, έρνπκε απφ
ηνλ Peter Sein, ν νπνίνο κε ην Πέεπ Γκςνη ην 1971, ζα θάλεη κηα ζθεληθή πξφηαζε
ηδηαίηεξα αηκνζθαηξηθή, αληηκηκεηηθή, φπνπ ην θείκελν «αλνίγεη» ψζηε λα ρσξέζνπλ
κέζα ν Craig, ν Artaud θαη ν Beckett. ηφρνο ηνπ ζθελνζέηε, λα δείμεη ηνλ
πεπαιαησκέλν ραξαθηήξα ησλ κηθξναζηψλ γχξσ απφ ηνλ κχζν ηνπ αηνκηθηζκνχ. Δμ
νπ θαη ε απέιπηδα πξνζπάζεηα ηνπ Πέεξ λα βξεη ηνλ αιεζηλφ ηνπ εαπηφ.
ηελ παξάζηαζε θαζνξηζηηθφ ξφιν ζα παίμεη θαη ε ηερληθή ηνπ παξαμελίζκαηνο, πνπ
επηηξέπεη ζηνπο εζνπνηνχο λα ππνδπζνχλ θαη λα ζρνιηάζνπλ ηνπο ξφινπο, θάηη πνπ
βιέπνπκε λα θπξηαξρεί θαη ζήκεξα ζε πνιιέο αλαγλψζεηο/παξαζηάζεηο, φπσο ε Νόπα
ησλ tgSTAN (2012), φπσο θαη ζελνζεζία ηνπ ίδηνπ έξγνπ απφ ηνλ Peter Zadek, φπνπ
αθήλεη ηελ ςπρνινγία θαηά κέξνο, φπσο θαη ηηο κηθξνθνπβέληεο ησλ εξψσλ,
θαηαξγεί ηε ξεαιηζηηθή δνκή ηνπ έξγνπ θαη ηελ επαλαζπλαξκνινγεί ζχκθσλα κε κηα
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κπξερηηθή αηζζεηηθή θαη δηάζεζε. Γη’ απηφλ ην θιεηδί ζην έξγν δελ είλαη ε
κεηακφξθσζε ηεο Νφξαο αιιά ε θνηλσληθή ηεο αθχπληζε, πνπ ηελ πείζεη φηη ε
θνηλσλία κπνξεί θαη πξέπεη λα αιιάμεη. Ο Zadek ζέιεη λα αθππλίζεη θαη ηνλ ζεαηή,
γη’ απηφ θαη πνπζελά δελ ηνπ δεκηνπξγεί ηελ ςεπδαίζζεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο.
πλερψο πξνθαιεί ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ζπλήζεηεο.
Γελ ππάξρεη λφεκα λα παξαζέζνπκε θη άιια παξαδείγκαηα, γηαηί απινχζηαηα είλαη
πάξα πνιιά θαη φια καδί νδεγνχλ ζην ίδην ζπκπέξαζκα πνπ ιέεη φηη είλαη ράζηκν
ρξφλνπ ν εγθισβηζκφο ηνπ ηςεληθνχ έξγνπ ζε ξεαιηζηηθνχο θνξζέδεο ή πξνθάη
ιχζεηο. Δίλαη ηφζν πνιιέο νη ζηξσκαηψζεηο ηνπ, πνπ επηηξέπνπλ ζε κεηα-γξαθείο θαη
κεηα-πνηεηέο λα βξνπλ ζηεξίγκαηα γηα λα ππνζηεξίμνπλ αλαγλψζεηο πνπ θακηά ζρέζε
δελ έρνπλ κε ηνλ θιεηζηνθνβηθφ θαη κνλνζήκαλην θφζκν ησλ παξαδνζηαθψλ
παξαζηάζεσλ θαη ζθελνζεηηθψλ πξνηάζεσλ. Ο έλαο κεηά ηνλ άιιν, θαηεδαθίδνληαη νη
ξεαιηζηηθνί ηνίρνη πνπ γηα δεθαεηίεο πιαηζίσλαλ ηα δξψκελά ηνπ. Απφδεημε ηεο
άπνςεο απηήο είλαη νη πξνζεγγίζεηο απφ ηνπο πνιχ ζχγρξνλνπο θαιιηηέρλεο, νη νπνίνη,
πην ραιαξνί απέλαληη ζηνπο θαλφλεο θαη ηα «πξέπεη» ηεο παξάδνζεο, επηζηξέθνπλ κε
δξηκχηεηα (θαη καδηθά) ζηνλ Ibsen, γηαηί βιέπνπλ πνιιέο δπλαηφηεηεο αλαλέσζεο, κε
πξψηεο θαη θαιχηεξεο ηηο θεκηλίζηξηεο, νη νπνίεο επεκβαίλνπλ θαη «παξελνρινχλ» ηα
ξεαιηζηηθά πεξηγξάκκαηα ησλ έξγσλ ηνπ, ψζηε λα δεκηνπξγήζνπλ λέεο γσλίεο
πξφζιεςεο πνπ επειπηζηνχλ φηη ζα επεξεάζνπλ ην αλδξηθφ βιέκκα θαη πξσηίζησο ζα
απνθαηαζηήζνπλ, φπσο απηέο πηζηεχνπλ, ηε ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηα δξψκελα. Γη’ απηφ
θαη ζπρλά ηνπνζεηνχλ ην θνηλφ ζηνλ ίδην ρψξν κε ηνπο εζνπνηνχο, ψζηε λα είλαη πην
θνληά ζηα πιηθά θαηαζθεπήο. αλ λα ζέινπλ λα ηνλ βάινπλ κέζα ζηε κήηξα πνπ
γελλά ηε δξάζε θαη ηνπο αλζξψπνπο πνπ ηελ θνπβαινχλ. Απ’ απηήλ ηελ επηζπκία
νξκψκελεο, θαηαθεχγνπλ θαη ζηε ιχζε ηεο αθήγεζεο, ψζηε λα εληζρχζνπλ ηελ
εγγχηεηα αλάκεζα ζην ζέακα θαη ηνλ δέθηε. πσο ιέεη θαη ε Luce Irrigaray, απηή ε
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εγγχηεηα δεκηνπξγεί κηα λέα αηζζεηηθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ βξίζθεηαη δηαξθψο ζηε
δηαδηθαζία θαηαζθεπήο.
Πξφθεηηαη γηα κηα πξνζέγγηζε πνπ βεβαίσο δελ είλαη απνθιεηζηηθφηεηα ησλ
θεκηληζηηθψλ πξνζεγγίζεσλ. Οη δνθηκέο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε θη φρη θαηά
αλάγθε γηα ηνπο ίδηνπο ηδενινγηθνχο ή έκθπινπο ζηφρνπο, πνηθίινπλ. ην Πέεπ Γκςνη,
ιρ, απφ ηελ ειιεληθή ζεαηξηθή νκάδα 3rd Person (Φεζηηβάι «Γεκεηξίσλ» 2014), ην
Οπςσείο Ibsen (Θεζζαινλίθε, αίζνπζα δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ 2013) εκπλεπζκέλν
απφ ην Έναρ εσθπόρ ηος λαού, βιέπνπκε κέζα απφ ηνλ θεξκαηηζκφ ηεο ηςεληθήο
ηζηνξίαο (εθεί θαη ηφηε) λα ππνγξακκίδεηαη ε παηγληψδεο παξνληηθφηεηα ηεο
επηηέιεζεο. Μηα παξνληηθφηεηα πνπ δελ δηέπεηαη απφ ηελ απζηεξή ινγηθή ηεο αηηίαο
θαη ηνπ αηηηαηνχ, αιιά απφ ζθφπηκεο ξσγκέο, πνπ επηηξέπνπλ λα θαλεί θαιχηεξα ν
ζθειεηφο ηεο δεκηνπξγηθήο θαληαζίαο ηνπ ζπγγξαθέα. Απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
εθκεηάιιεπζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ άδεηνπ ρψξνπ, δίλνπλ ηελ επθαηξία ζηνπο
ππθλνθαηνηθεκέλνπο ηςεληθνχο θφζκνπο λα μαλακηιήζνπλ, λα ζπγθηλήζνπλ κε φξνπο
ζεκεξηλνχο. Γηαηί, φπσο θαη λα ην θάλνπκε, θαλέλα έξγν, φζν αλζεθηηθφ θαη λα είλαη
ζηνλ ρξφλν, δελ αληέρεη ζηηο δηαβξσηηθέο ηνπ παξελέξγεηεο. Κάπνηα ζηηγκή έρεη
αλάγθε απφ κηα θαηλνχξγηα καηηά, κηα ζρεηηθή αλαζηήισζε ψζηε λα ιεηαλζνχλ νη
ξπηίδεο. Καη ηέηνηεο επαλαζπλαξκνινγήζεηο βνεζνχλ πξνθεηκέλνπ νη ηζηνξίεο απηέο
λα ζπλαληήζνπλ γφληκα ηηο πξνζδνθίεο θαη ηνπ λένπ ζεαηή.
Έηζη, εθεί πνπ φινη ζεσξνχζαλ ηνλ Ibsen ηνλ απφιπην ππεξέηε ησλ κηκεηηθψλ
δηεξγαζηψλ, ηψξα βιέπνπκε παξαζηάζεηο απειεπζεξσκέλεο απφ ην «θαζήθνλ» λα
κηκεζνχλ. Παξαζηάζεηο πνπ αξέζθνληαη λα κηινχλ γηα ηε δηαδηθαζία ηεο κηκεηηθήο
ηνπο ιεηηνπξγίαο παξά γηα ηε κηκεηηθή πξάμε σο έλα ήδε ζπληειεζζέλ γεγνλφο. ηε
ζέζε ηεο ηειηθήο, ηεο νξηζηηθήο ζχλζεζεο, ηψξα ν ζεαηήο έξρεηαη αληηκέησπνο κε
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επηιεγκέλεο ζηηγκέο, ζξαχζκαηα πνπ εάλ ηα ζπκςεθίζεη ζα θαηαιήμεη ζε έλα
πνιππνίθηιην κσζατθφ, έλα pastiche.
Γειαδή, απφ ηελ ςπρνζπλαηζζεκαηηθή δεζηαζηά πνπ ραξαθηήξηδε ηηο ηςεληθέο ζρέζεηο
ζθελήο/πιαηείαο, πεξλάκε ηψξα ζε κηα ζέαζε θάπσο πην ςπρξή (cool), φπνπ ην ζψκα,
ην νπνίν ζηηο θιαζζηθέο ηςεληθέο παξαζηάζεηο ήηαλ «θξπκκέλν» πίζσ απφ ηελ
ηζηνξία, «ππεξέηεο» θαηά θάπνηνλ ηξφπν ζπγγξαθηθψλ δεδνκέλσλ, ηψξα βγαίλεη
κπξνζηά, δηεθδηθεί θαη απηφ ηε δηθή ηνπ πιηθφηεηα. πρλά γίλεηαη ην θέληξν ηεο
πξνζνρήο, αξλνχκελν λα ππεξεηήζεη παζεηηθά ηα ζεκαηλφκελα ηεο ηζηνξίαο. Άιισο
πσο, κπαίλεη ζηε δηαδηθαζία ζπκπαξαγσγήο ηνπο. Πνιιέο θνξέο βιέπνπκε λα
απνκαθξχλεηαη απφ απηά πνπ ιέεη θαη ειεχζεξν πιένλ επηδίδεηαη ζε θηλήζεηο,
ρνξεπηηθά, γίλεηαη δειαδή ην ππνθείκελν ηεο δξάζεο θη φρη ν θνξέαο ηεο δξάζεο
θάπνησλ άιισλ. Γίλεηαη έλα ηδηαίηεξν πεδίν δηήγεζεο.
ηνλ Ibsen ησλ ζχγξνλσλ αλαγλψζεσλ ε ηζηνξία θαη ε κπζηζηνξία, ην δξακαηηθφ θαη
ην κεηαδξακαηηθφ, θηλνχληαη παξάιιεια, ρσξίο ην έλα λα δπλαηηκηηίδεη ην άιιν.
Πξφθεηηαη γηα κηα δνκηθή ζράζε πνπ εληζρχεη ην ζέακα θαη ην πξνβάιιεη ηαπηφρξνλα
θαη σο κηα πνξεία απηνγλσζίαο, φπνπ ε πξαγκαηηθφηεηα θαη ε ζθεληθή θαηαζθεπή
επηδίδνληαη ζε κηα ζπλερή δηειθπζηίλδα, έλα πάξε δψζε, έλα ζπλνξηαθφ επεηζφδην πνπ
κεηαηξέπεη ζην ηέινο ην ζέακα ζε ηέρλε ηνπ γεγνλφηνο (event). Ο ζεαηήο έρεη ηελ
αίζζεζε φηη δελ παξαθνινπζεί κηα ζθεληθή αλαπαξάζηαζε αιιά κηα αθήγεζε ηνπ
έξγνπ πνπ παίδεηαη ή κηα πξφβα ή κηα δνθηκαζία. Βηψλεη κηα επηηειεζηηθή παξνπζία
ελάληηα ζηελ αλαπαξάζηαζε, κηα ελδηαθέξνπζα θαη γφληκε δηαζηαχξσζε, φπνπ ν
ραξαθηήξαο, φληαο ζε κηα θαηάζηαζε δνθηκαζίαο ή δηακφξθσζεο, αδπλαηεί λα
εληάμεη φιεο ηηο αλαπαξαζηάζεηο/επηηειέζεηο ζε έλα εληαίν ζψκα. Δληαγκέλνο ζε έλα
ζξπκκαηηζκέλν αθεγεκαηηθφ ηζηφ, ράλεη θαη ηε βεβαηφηεηα πνπ αληινχζε απφ ηε
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γξακκηθά δηεπζεηεκέλε ηάμε ησλ γεγνλφησλ. Σψξα, ν ρξφλνο γίλεηαη θαη απηφο κηα
εκπεηξία πνπ δνπλ φινη ηελ ίδηα ζηηγκή.
Δλψ ζε πην θιαζηθέο θφξκεο, ν ζεαηήο θαιείηαη λα «αθήζεη» ή λα μεράζεη ηνλ
ηζηνξηθφ ηνπ ρξφλν (εδψ θαη ηψξα) πξνθεηκέλνπ λα κπεη ζηνλ αηζζεηηθφ ρξφλν ηεο
ζθελήο (εθεί θαη ηφηε), ηψξα ν ρξφλνο ηεο ζθελήο θαη ηεο πιαηείαο ζπκβαδίδνπλ. ε
απηήλ ηελ πεξίπησζε ε παξνληηθή πιηθφηεηα ηνπ ζεαηξηθνχ γεγνλφηνο κεηαηξέπεη ηνλ
ρξφλν ζε αληηθείκελν ηεο αηζζεηηθήο εκπεηξίαο. Αηζζαλφκαζηε ηε δηάξθεηά ηνπ, ηελ
επαλαιεπηηθφηεηά ηνπ. Δλλνείηαη θαη γηα ηνπο εζνπνηνχο πνπ ππνδχνληαη ηα
δξακαηηθά πξφζσπα ηζρχεη ην ίδην. Βηψλνπλ ηνλ πξαγκαηηθφ ρξφλν. εκαζία δελ
έρνπλ ηφζν ηα επαλαιακβαλφκελα γεγνλφηα, φζν ε επαλαιακβαλφκελε επηηέιεζε θαη
πξφζιεςε. Η ηαθηηθή απηή κεηαηξέπεη ηε ζθελή ζε κηα ζεκαίλνπζα αξέλα, έλα
ζρφιην επάλσ ζηε δηαδηθαζία ηεο πξάμεο, φζν θαη ηεο ζέαζεο, θαηά πφζν δειαδή ν
δέθηεο δέρεηαη ή φρη απηή ηελ επαλάιεςε, θαηά πφζν έρεη ηελ ππνκνλή ή φρη.
Με

άιια

ιφγηα,

ν

δπλάκεη

ζεαηήο

θαιείηαη

λα

κεηαηξαπεί

απφ

απιφ

κάξηπξα/παξαηεξεηή ζε ζπκκέηνρν, ζπλδεκηνπξγφ, έζησ θη αλ ε ζπκκεηνρή ηνπ
πεξηνξίδεηαη απιά ζηελ αλάξηεζε ησλ απφςεσλ ηνπ ζε εηδηθή ηζηνζειίδα, φπσο
ζθέθηεθαλ λα θάλνπλ ηα κέιε ηεο νκάδαο blindspot ζηελ παξάζηαζε ηεο Ένηα
Γκάμπλεπ πνπ θηινμελήζεθε ζηε ηέγε Γξακκάησλ θαη Σερλψλ ην Γεθέκβξην ηνπ
2014, πξφηαζε πνπ εθαξκφδεη ηε ινγηθή ηεο ιέμεο connect (ζπλδέσ), δεκνθηιέζηεξε
ιέμε ζηνλ 21ν αηψλα --καδί κε ην λενθηιειεπζεξηζκφ θαη ην κεηακνληεξληζκφ. Δίλαη
παληνχ (ειιεληθά, αγγιηθά). Μηα ιέμε-θιεηδί πνπ έρεη άκεζε ζρέζε κε ηε
θπζηνγλσκία ηνπ ζχγρξνλνπ lifestyle. πνηνο ηελ αγλνεί δελ ππάξρεη. Οη ηέρλεο
νκνίσο, πνιιψ δε κάιινλ ηέρλεο πνπ ζεσξνχληαη ξεαιηζηηθέο, άξα θιεηζηέο ζηνλ
εαπηφ ηνπο.
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Οη ζεκεξηλνί θαιιηηέρλεο πνπ θηλνχληαη ζε απηνχο ηνπο ρψξνπο δελ πξνζπαζνχλ λα
μαλαθηηάμνπλ ηνλ θφζκν ζην ζηηι ελφο Brecht ή ελφο Piscator. Γελ θιεξηάξνπλ κε
θνηλσληθέο νπηνπίεο θαη επαλαζηαηηθέο δξάζεηο, νχηε θαιιηεξγνχλ ξηδνζπαζηηθέο
ειπίδεο, φπσο έθαλε ην ζέαηξν ησλ 1960s, γηα παξάδεηγκα, κε ζηάζνπο φπσο ην
Living Theatre. Αλαδεηνχλ λένπο ηξφπνπο (δηα)δξάζεο, πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα
θαηνηθήζνπλ κε θαιχηεξνπο φξνπο έλαλ θφζκν φπνπ νη αλζξψπηλεο ζρέζεηο δελ
βηψλνληαη πηα απεπζείαο αιιά ράλνληαη ζε έλα νκηριψδεο εηθνληθφ ηνπίν
αλαπαξαζηάζεσλ.
Απηή αθξηβψο ε πξνζπάζεηα αλαθάιπςεο δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ ζπλχπαξμεο, σο
ζέζε ηδενινγηθή θαη ξηδνζπαζηηθή, έρεη νδεγήζεη θαη ζηε λέα κνξθή ζεάηξνπ πνπ
αθνχεη ζην φλνκα «ζέαηξν ηεο νηθεηφηεηαο», κηα κνξθή πνπ αλαδεηεί λα ζηεγάζεη
εκπεηξίεο δηαθνξεηηθέο αιιά (θπξίσο) πην απζεληηθέο, κέζα απφ ηε ζθπξειάηεζε
κηαο ζπλαηζζεκαηηθήο θαη ρσξηθήο εγγχηεηαο, ζην βαζκφ θπζηθά πνπ κπνξεί λα ην
αληέμεη κηα δσληαλή ηέρλε φπσο ην ζέαηξν. Καη απηφ, δηαηείλνληαη νη ζηαζψηεο ηνπ
ρψξνπ, κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλνλ εθφζνλ δνζεί, φπσο είπακε, πεξηζζφηεξε δχλακε
θαη πξσηνβνπιία ζην ζεαηή, ψζηε λα θαζνξίζεη απηφο ηε θχζε ηεο ζπλχπαξμεο.
Γη’ απηφ πηζηεχνπλ φηη, γηα λα αλαθαιπθζεί μαλά ε ππνθεηκεληθφηεηα, πξέπεη λα
αλαθαιπθζνχλ μαλά νη ζρέζεηο πνπ ηελ νξίδνπλ κε ηνπο άιινπο. Δμ νπ θαη νη πην
ραιαξέο θαη απξφβιεπηεο επηηειεζηηθέο θφξκεο πνπ βιέπνπκε δηαξθψο, νη νπνίεο,
θαηαξγψληαο ηε γλσζηή ηεξάξρεζε πνπ ζέιεη ηνλ «παξαγσγφ/ηδηνθηήηε» ηνπ
λνήκαηνο θαη ησλ κνξθψλ ηεο επηθνηλσλίαο ζηελ θνξπθή θαη ην ζεαηή παζεηηθφ
δέθηε ζηε βάζε, πξνζβιέπνπλ ζηελ θαιιηέξγεηα λέσλ δπλαηνηήησλ εκπινπηηζκνχ
ηεο ζπλνιηθήο εκπεηξίαο. Έηζη θαηαιήγνπκε θαη ζηνλ Connected Ibsen. Σνλ απφιπηα
κεηακνληέξλν ή κεηαδξακαηηθφ, αλ πξνηηκάηε.
Μηα γεληθή εηθόλα
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Δκείο, νη «κεηα-κεηακνληέξλνη» αλαγλψζηεο ηνπ Ibsen, κπνξεί λα κελ μέξνπκε
επαθξηβψο πνχ λα ηνλ θαηαηάμνπκε ή πψο λα δηαρεηξηζηνχκε ηνλ ξεαιηζκφ ηνπ ή πψο
λα ηνλ θάλνπκε connect ζηα θαζ’ εκάο, ν ίδηνο φκσο ν ζπγγξαθέαο ήμεξε πνιχ θαιά
πνηνο ήηαλ θαη πνηα ε πξνζθνξά ηνπ, ηνπιάρηζηνλ ζηα κνληέξλα λνξβεγηθά
γξάκκαηα. Ήδε απφ ην 1889 δείρλεη αξθεηά ζίγνπξνο ψζηε λα δειψλεη επζέσο φηη
είλαη ν άλζξσπνο πνπ πξνζέθεξε ηα πεξηζζφηεξα απφ νπνηνλδήπνηε άιιν
ζπκπαηξηψηε ηνπ ζηελ εγρψξηα κνληέξλα ινγνηερλία. Καη λα ζθεθηεί θαλείο πσο φηαλ
έιεγε απηά ηα βαξχγδνππα πνιχ ιίγνη ηνλ γλψξηδαλ εθηφο Ννξβεγίαο θαη νξηζκέλσλ
κεγάισλ γεξκαληθψλ πφιεσλ. ηαλ ην έξγν ηνπ ζα αξρίζεη λα κεηαθξάδεηαη θαη λα
ηαμηδεχεη, ηφηε νη αληηδξάζεηο ησλ εηδηθψλ ζα δείμνπλ θαη ην εχξνο, θαζψο θαη ηηο
αηξεηηθέο, κνληέξλεο δηαζηάζεηο ηνπ.
Θα έιεγα φηη ε βάζε απφ ηελ νπνίαλ εθθηλνχλ φια ζρεδφλ ηα έξγα ηνπ, αθνξά ηε
ζέζε θαη ηελ απνζηνιή ηνπ κνληέξλνπ αλζξψπνπ ζηνλ θφζκν. Σα δξακαηηθά ηνπ
πιάζκαηα, ν Μπξαλη, ν Πέεξ Γθπλη, ε Νφξα, ε Γθάκπιεξ, ν φιλεο, ςάρλνληαη,
άιινηε κε ηξφπν εκπεηξηθφ θαη άιινηε επηζηεκνληθφ ή πεηξακαηηθφ, πξνθεηκέλνπ λα
δνπλ ηη κπνξνχλ λα θάλνπλ κε ηε δσή ηνπο αιιά θαη κε ηελ θνηλσλία ηνπο, φπσο
άιισζηε ςάρλεηαη θη απηφο.
Μέζα ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ αιιάδεη ηαρχηαηα, ειέσ εθβηνκεράληζεο, ν Ibsen ζέιεη
λα εληνπίζεη, κε θάζε ηξφπν, ηε ξηδνζπαζηηθή αιήζεηα ησλ πξαγκάησλ, κφλν πνπ
απηή ε αιήζεηα ζεσξεί πσο δελ πξέπεη λα είλαη απφιπηε, θαη άξα αθαηάιιειε γηα ηελ
πξαγκαηηθφηεηα κηαο επηζηεκνληθήο επνρήο, αιιά νχηε επηπφιαηα ζεηηθηζηηθή, πνπ λα
θαηαδηθάδεη ηνλ άλζξσπν ζε έλα αζήκαλην παζεηηθφ φγθν, ζχκα ηνπ πεξηβάιινληνο ή
ηεο θιεξνλνκηθφηεηαο (φπσο ζπκβαίλεη ζην έξγν ηνπ Zola).
Η επαλάζηαζή ηνπ Ibsen είλαη πνιχ πξνζσπηθή, ζρεδφλ απνιηηηθή, ππφ ηελ έλλνηα φηη
δελ ηνλ ελδηαθέξεη ην άηνκν-πνιίηεο, δειαδή εθείλνο πνπ αλήθεη ζε κηα θνηλσληθή
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νκάδα, πνπ πιεξψλεη θφξνπο, ςεθίδεη, φπσο ν Σφξβαιλη, γηα παξάδεηγκα. Σνλ
ζπγθηλεί ην άηνκν πνπ θηλείηαη πέξαλ ησλ εζθακκέλσλ θαη ζεζκνζεηεκέλσλ, φπσο ν
φιλεο, ν Μπξαλη, ν θφθκαλ. Απηέο νη δχν πιεπξέο ζηνλ ηςεληθφ κηθξφθνζκν
βξίζθνληαη ζε κηα ζπγθξνπζηαθή ζρέζε. Η λίθε ηνπ ελφο είλαη ήηηα γηα ηνλ άιιν.
Τπέξηαην αγαζφ γηα ηνλ άλζξσπν, θαηαιήγεη ν Ibsen, είλαη ε αηνκηθή νινθιήξσζε,
αθφκε θη αλ απηή έρεη σο απνηέιεζκα ηνλ θιπδσληζκφ ηνπ θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο.
Ο Ibsen δείρλεη λα κηζεί φια ηα θηλήκαηα θαη ηνπο ζεζκνχο πνπ βαζίδνληαη ζηελ
άπνςε πνπ ιέεη φηη ν άλζξσπνο είλαη θνηλσληθφ δψνλ. Πξφθεηηαη γηα κηα πνιχ
πξνρσξεκέλε ζέζε πνπ ηνλ θέξλεη αξθεηά θνληά ζηνπο ηφηε αλαξρηθνχο θαη ηνπο
καξμηζηέο-νπηνπηζηέο, γηα ηνπο νπνίνπο φρη κφλν ην θξάηνο, αιιά θαη ε νηθνγέλεηα, ε
εθθιεζία θαη ε θνηλφηεηα είλαη ερζξνί ηεο ειεπζεξίαο, ηεο θπζηθήο ειεπζεξίαο ηνπ
αηφκνπ.
Ο Ibsen ζα παξακείλεη, κε έλαλ πνιχ ηδηαίηεξν θαη ελίνηε αληηθαηηθφ ηξφπν, έλαο
ακεηαλφεηνο κνληέξλνο (θαη κνληεξληζηήο) επαλαζηάηεο, απνγνεηεπκέλνο κε ηα
πάληα. Καη κπνξεί λα θαηαθεχγεη ζε έξγα κεζζηαληθψλ πξνζέζεσλ, φπσο ην Μππανη,
ην Πεεπ Γκςνη θ.ιπ., ζέινληαο έηζη λα αλαπιάζεη ηε ζετθή Γεκηνπξγία, ηελ ίδηα
ζηηγκή, φκσο, φληαο ν ίδηνο αβέβαηνο κπξνζηά ζηνλ ηδεαιηζκφ ησλ εξψσλ ηνπ, δελ
δηζηάδεη λα πάξεη απνζηάζεηο θαη λα ηηκσξήζεη ή λα απνξξίςεη.
ηνπο Βπςκόλακερ, γηα παξάδεηγκα, δείρλεη ηε ζπνπδαηφηεηα αιιά θαη ηε καηαηφηεηα
ησλ πξνρσξεκέλσλ ηδεψλ. ην Ρόζμεπζσολμ εθθξάδεη ηαπηφρξνλα ηελ ειπίδα αιιά
θαη ηελ απφγλσζή ηνπ γηα ηε δπλαηφηεηα ηεο αλζξσπφηεηαο λα θαιιηεξγήζεη ηνλ
εζσηεξηθφ ηεο θφζκν. ηε Νόπα (ή ην Κοςκλόζπιηο) είλαη ξηδνζπάζηεο πνπ ζηξέθεηαη
ελάληηα ζηνλ γάκν εθείλν πνπ βαζίδεηαη ζην ςέκα. Δλψ ζην Έναρ εσθπόρ ηος λαού
επηθξνηεί ηνλ επαλαζηάηε γηαηξφ ηφθκαλ πνπ εθζέηεη ηηο ζάπηεο ξίδεο ηεο κνληέξλαο
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δσήο, φκσο δελ θάλεη ην ίδην θαη γηα ηνλ Γθξέγθεξο Βέξιε πνπ επηρεηξεί θάηη αλάινγν
ζηελ Αγπιόπαπια.
Ο Ibsen δείρλεη λα κελ έρεη πξφβιεκα ζην έλα έξγν λα πξνσζεί ηε κηα ηδέα θαη λα ηελ
αθπξψλεη ζην επφκελν. Σε κηα λα εκθαλίδεηαη απφιπηα εγσηζηήο θαη ζηελ άιιε
αιηξνπηζηήο. Σε κηα εξσηεπκέλνο κε ηνλ εαπηφ ηνπ, θαη ηελ άιιε ν απφιπηνο
αληίπαιφο ηνπ. Σε κηα λα δείρλεη φηη ππεξεηεί ηνλ ηδεαιηζκφ θαη ηελ ίδηα ζηηγκή λα
ηνπ επηηίζεηαη, ζέινληαο λα εηξσλεπηεί ηνλ δηθφ ηνπ ηδεαιηζκφ, ηνλ επαλαζηάηε πνπ
θνπβαιά κέζα ηνπ. Σε κηα λα αθήλεη λα πέζεη ε απιαία κέζα ζε βεβαηφηεηεο θαη
απφιπηεο ζέζεηο θαη αιινχ ζε πιήξε αβεβηφηεηα θαη αλαζθάιεηα. Μηα αθξαία ζέζε
εδψ, θαη ακέζσο κεηά ν αληίπνδάο ηεο.
Πξφθεηηαη γηα κηα γξαθή πνπ αζθεί ηε γνεηεία ηεο κέζα απν ηηο άιπηεο κνληέξλεο θαη
κνληεξλίζηηθεο αληηθάζεηο ηεο. Ο Ibsen έδεζε ζε κηα εκπχξεηε δψλε αληηλνκηψλ, ηηο
νπνίεο αγσλίζηεθε ζε φιε ηνπ ηε δσή λα ιχζεη, ρσξίο πνηέ λα ηα θαηαθέξεη. Ίζσο
γηαηί, βαζηά κέζα ηνπ, πίζηεπε πσο ε απφιπηε Αιήζεηα βξίζθεηαη ζηελ αέλαε
ζχγθξνπζε αιεζεηψλ. Ο απζεληηθφο επαλαζηάηεο, ζην κπαιφ ηνπ, είλαη εθείλνο πνπ
θαηνξζψλεη λα κελ ζπζηεκαηνπνηεί ηελ επαλάζηαζή ηνπ, λα είλαη κνλίκσο ζηηο
επάιμεηο, ζηελ αληίπεξα φρζε ηνπ ζπζηήκαηνο.
Καη λνκίδσ πσο φιν ην έξγν ηνπ Ibsen είλαη ην παξάγσγν απηήο αθξηβψο ηεο
ηαιάληεπζεο αλάκεζα ζην ππνθεηκεληθφ θαη ην αληηθεηκεληθφ, ην εζηθφ θαη ην
αηζζεηηθφ, ην επαλαζηαηηθφ θαη ην θαηεζηεκέλν. Απηή ε επίπνλε αηψξεζε, πξνίθηζε
ηα έξγα ηνπ κε κηα δηπιή ζηξσκάησζε, φπνπ απφ ηε κηα δεζπφδεη ην δξάκα ηδεψλ θαη
απφ ηελ άιιε ηεο δξάζεο.
ην επίπεδν ησλ ηδεψλ θηλείηαη

ν ίδηνο ν Ibsen, ζην επίπεδν ηεο δξάζεο ηνλ

ζπλαληνχκε εθεί πνπ ειέγρεη ηηο ηδέεο ζηελ πξάμε. Γειαδή, κπνξεί λα βάδεη έλα
ραξαθηήξα λα πξνσζήζεη ηηο ηδέεο ηνπ, αιιά, απφ ηε ζηηγκή πνπ νη ηδέεο δνθηκάδνληαη
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ζηελ πξάμε, παίξλεη ηηο απνζηάζεηο ηνπ ψζηε λα ειέγρμεη κε απζηεξφηεηα ηα
ζπκπηψκαηα ησλ ηδεψλ ζηε δσή ησλ αλζξψπσλ.
Απηφ δείρλεη φηη ν Ibsen, σο αλήζπρν άηνκν πνπ είλαη, ζέιεη δηαθαψο λα θάλεη ηελ
επαλάζηαζή ηνπ, αιιά γλσξίδεη θαη ηα φξηά ηνπ. Καη απηφ θαίλεηαη θαη ζηελ εμέιημε
ηεο θαξηέξαο ηνπ, ε νπνία αξρίδεη κε έξγα έληνλσλ ξνκαληηθψλ πξνδηαγξαθψλ, φπσο
ην Μππανη θαη ην Πέεπ Γκςνη, φπνπ δεκηνπξγεί επηθνχο θφζκνπο θηηαγκέλνπο απφ
άπεηξεο ςεθίδεο, θαη ζπλερίδεηαη κε ηνλ ύνδεζμο ηων νέων θαη εμειίζζεηαη κε ηελ
Ένηα Γκάμπλεπ θαη ηα ινηπά αξηζηνπξγήκαηά ηνπ, φπνπ θαηαπηέδεη ηηο ξνκαληηθέο
δηαζέζεηο ηνπ, φπσο θαη ηελ πνίεζε θαη ηνλ κπζηηθηζκφ ηνπ, θαη ζηξέθεηαη πξνο ηελ
πξφδα, ηελ αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ηα πξνβιήκαηα ηνπ ζχγρξνλνπ
πνιηηηζκνχ. Ο επαλαζηάηεο ελαληίνλ ηνπ Θενχ θαη ηεο Γεκηνπξγίαο, ζηξέθεηαη ζηγά
ζηγά ελαληίνλ ηεο θνηλσλίαο. Σψξα, ε πξψελ ξνκαληηθή θαη απνθιεηζηηθή πξνζήισζή
ηνπ ζην άηνκν, δηεπξχλεηαη, ψζηε λα κπεη κέζα θαη ε θνηλσλία καδί κε ηα πξνβιήκαηα
θαη ηα ζέκαηα πνπ θνκίδεη ν εθκνληεξληζκφο ηεο, φπσο ην ζέκα ηεο
θιεξνλνκηθφηεηαο, ησλ αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ, ηνπ γάκνπ, ηνπ πινπηηζκνχ θ.ιπ.
Η κεηαθίλεζε απηή απφ ην πην γεληθφ θαη αθεξεκέλν ζην πην ζπγθεθξηκέλν κνηξαία
επηβάιιεη αιιαγέο θαη ζηελ πνηεηηθή ηνπ. Σα πεξηγξάκκαηα ησλ ραξαθηήξσλ γίλνληαη
πην ζπγθεθξηκέλα, νκνίσο θαη ε δξάζε, φπσο θαη ηα ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηα
δξακαηηθά πξφζσπα, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη εμαθαλίδεηαη ην ξηδνζπαζηηθφ
ζηνηρείν απφ ην έξγν ηνπ. Απιά ηψξα θηινμελείηαη ζε κηα λέα θφξκα, ε νπνία, αλ θαη
θαληάδεη θιεηζηή, δελ ζηεξείηαη ζπκβνιηθήο δπλακηθήο.
ε αληίζεζε κε ηε κνλνζήκαληε ζθελνγξαθία ηεο επνρήο ηνπ, ν Ibsen είλαη αξθεηα
επθπήο ψζηε λα κελ παγηδεπηεί ζηα φξηά ηεο. Δλψ πηνζεηεί ηα βαζηθά επηηειεζηηθά
πιηθά ηεο, ηαπηφρξνλα κε ηξφπν εχζηνρν ηα κεηαηξέπεη ζε κηα κεηαθνξά ηεο
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θαηάζηαζεο ηνπ αλζξψπνπ. Δίλαη ζαλ λα ιέεη ζην θνηλφ ηνπ, νξίζηε ζε ηη πηζηεχεηε:
ζε πιηθά αγαζά θαη απηά ζαο δίλσ φζν πην άκεζα κπνξψ.
Γειαδή, ν Ibsen παίξλεη ηα αληηθείκελα θαη πξνζπαζεί, κέζα απφ ηε ζθεληθή ηνπο
έληαμε θαη ρξήζε, λα πξνβάιεη αιήζεηεο θαη νπζίεο θη φρη παζεηηθά λα ηα
αλαπαξαγάγεη. Μέζα απφ απηή ηελ ηδηαίηεξε ρξήζε ηεο θφξκαο, ν Ibsen εκβνιηάδεη
ηνλ δξακαηηθφ ηνπ κηθξφθνζκν κε πνιιά λνήκαηα, παξάδνμα, αληηθάζεηο. ια απηά
καδί πθαίλνπλ θαη ην ςπρνινγηθφ πιέγκα ησλ εξψσλ ηνπ.
Γηα λα ηεθκεξηψζσ ηηο παξαπάλσ ζθέςεηο ζα ζηαζψ ζε δχν ζεκαληηθά θαη
παξάιιεια εληειψο δηαθνξεηηθά σο πξνο ην χθνο ηνπο έξγα ηνπ, ην Πέεπ Γκςνη θαη
ηελ Ένηα Γκάμπλεπ.
1. Πέερ Γθσλη θαη ο ροκαληηζκός ηες επαλάζηαζες
Σν Πέεπ Γκςνη είλαη ην πην πνιππαηγκέλν έξγν ζηε Ννξβεγία. Πξσηνθπθινθφξεζε ζε
1250 αληίηππα ην 1867 θαη είλαη ην ηειεπηαίν έξγν πνπ έγξαςε ζε ειεχζεξν ζηίρν.
Απνηειείηαη απφ ζαξάληα ζθελέο, ρσξηζκέλεο ζε πέληε πξάμεηο, πνπ θηλνχληαη
ρσξνρξνληθά πέξα απφ θάζε έλλνηα ξεαιηζηηθνχ πιαηζίνπ, πξάγκα πνπ θάλεη ην
αλέβαζκά ηνπ κηα πξαγκαηηθά επίπνλε δνθηκαζία. Αθφκε θαη ν ίδηνο ν Ibsen πίζηεπε
πσο κφλν ε θαληαζία ηνπ αλαγλψζηε ζα κπνξνχζε λα ην αλεβάζεη. Μάιηζηα, δελ
είλαη ηπραία ε παξαηήξεζε πνπ θάλεη ν Harold Bloom, εθεί πνπ ιέεη φηη ην έξγν απηφ
είλαη ν Άμλεη θαη ν Φάοςζη ηνπ Ibsen.
Αθνχ έρεη πξψηα «ηηκσξήζεη» ηνλ θαλαηηθφ ηδεαιηζκφ ζην Μππανη, εδψ πξνζπαζεί
λα πεηζαξρήζεη ην πην αηίζαζν θνκκάηη ηνπ εαπηνχ ηνπ. Γηεξσηάηαη, αιά Heggel, ηη
ζεκαίλεη απηνγλσζία; Πνηνο εαπηφο αληηπξνζσπεχεη ην αιεζηλφ άηνκν: Δθείλνο πνπ
νξίδεηαη απφ ηνλ εζσηεξηθφ ηνπ θφζκν ή εθείλνο πνπ θαίλεηαη ζηνλ θφζκν;
Ο Πεεξ Γθπλη, κε ηα θαπξίηζηα ηνπ θαη ην αζηαζέο δεκφζην πξφζσπν, δείρλεη φηη
είλαη

κηα πξνζσπηθφηεηα ρσξίο ραξαθηήξα, έλα Δγψ ρσξίο ηαπηφηεηα,

έλαο
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νπνξηνπληζηήο έηνηκνο λα πηνζεηήζεη έλα λέν εαπηφ, ζχκθσλα πάληα κε ηηο
θαηαζηάζεηο. Δίλαη έλα άηνκν ην νπνίν, αθξηβψο επεηδή είλαη αθηεξσκέλν
απνθιεηζηηθά ζηελ εκθάληζε, κνηξαία νδεγείηαη ζηελ νκνξθηά κέζα απφ ηνπο
δξφκνπο ηεο αζρήκηαο θαη ζηελ αιήζεηα κέζα απφ ηελ ςεπδαίζζεζε. Δμ νπ θαη ε
θνξχθσζε ηνπ έξγνπ ζην ςπρηαηξείν, φπνπ αλαθαιχπηεη ην απφιπην Βαζίιεην ηνπ
Δαπηνχ: ε ηξέια σο ν ζξίακβνο ηνπ Δγψ επάλσ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα.
Ο Πέεξ Γθπλη είλαη έλαο ηαμηδηψηεο πνπ πεξηκέλεη ηηο πεξηπιαλήζεηο λα δψζνπλ
λφεκα ζηε δσή ηνπ. Η ηζηνξία ηνπ είλαη έλαο εκπαηγκφο ηεο ξνκαληηθήο αλαδήηεζεο.
Πεξηθέξεηαη ρσξίο λα έρεη ηδέα γηαηί πεξηθέξεηαη. Ο Ibsen, ζέινληαο λα ηνπ δψζεη κηα
ηειεπηαία επθαηξία, ηνπ θέξλεη ηε νπιβάηγ, ζην πξφζσπφ ηεο νπνίαο αλαθαιχπηεη
φηη, γηα λα γίλεη ν εαπηφο ηνπ πξέπεη λα ζθνηψζεη ηνλ εαπηφ ηνπ, πξάγκα πνπ
εηνηκάδεηαη λα θάλεη, ππεξβαίλνληαο έηζη ηε ξνπή ηνπ πξνο ηελ παξνδηθή εδνλή. Η
αγάπε ηεο νπιβέηγ είλαη εκβιεκαηηθή ηεο ξνκαληηθήο πεπνίζεζεο πνπ ιέεη φηη ε
αγάπε, ζηελ ηδαληθή ηεο κνξθή, είλαη απφ ηε θχζε ηεο δεκηνπξγηθή. Δίλαη κηα άκπλα
ελάληηα ζηηο θαηαζηξνθηθέο δπλάκεηο.
Ωο πξνο ηε ζέζε ηνπ Πέεπ Γκςνη ζηε ζεαηξηθή ηζηνξία, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη
έρνπκε λα θάλνπκε κε έλα έξγν γηα ηελ επνρή ηνπ επαλαζηαηηθφ, έλα απν ηα πξψηα
δείγκαηα επηθήο γξαθήο, είδνο πνπ είρε ήδε εγθαηληάζεη ν Buchner ζην Βόςηζεκ, θαη
ζα ζπλερίζνπλ θαηφπηλ ν Piscator θαη ν Brecht, αιιά θαη κηα κνληέξλα εθδνρή
ζεάηξνπ ηνπ παξαιφγνπ. Μπνξεί ε κεγάιε έθηαζή ηνπ λα δεκηνπξγεί άληζεο
εληππψζεηο, φκσο ππάξρνπλ ζθελέο έληαζεο πνπ παξακελνπλ κνλαδηθέο, φπσο γηα
παξάδεηγκα, ηα φζα δηαδξακαηίδνληαη ζηνλ γάκν ζηελ πξψηε πξάμε, ε ζπλάληεζή ηνπ
κε ηε Φσλή (Μπφτγθ), ε θαληαζίσζή ηνπ κε ηα άινγα, ε ζθελή ζην ςπρηαηξείν ζην
Κάηξν (έθηαθην δείγκα παξαιφγνπ), κεηαμχ άιισλ.
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Γηα φζνπο έρνπλ ακθηβνιίεο σο πξνο ηε ζπκβνιή ηνπ Ibsen ζην θίλεκα ηνπ
κνληεξληζκνχ, ίζσο αιιάμνπλ γλψκε δηαβάδνληαο (ή παξαθνινπζψληαο) ην έξγν
απηφ. Σν νδνηπνξηθφ ηνπ Πέεξ Γθπλη θνπβαιά νξηζκέλεο απφ ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ
κνληεξληζκνχ: ηελ πνίεζε, ηελ θνηλσληθή ζάηηξα, ηελ αλήζπρε ζπλχπαξμε ξεαιηζκνχ
θαη θαληζίσζεο κε επίθεληξν ηε κνλαμηά ηνπ κνληέξλνπ αλζξψπνπ, ηε ξήμε κε ηελ
θαζεζηεθπία ηάμε, ηε ζξπκκαηηζκέλε δνκή, ην κνληάδ εηθφλσλ.
εκαληηθές παραζηάζεης ηοσ έργοσ
Ο πξψηνο πνπ ζα αλαθαιχςεη ηα ραξίζκαηα ηνπ Πέεπ Γκςνη είλαη ν νπεδφο
ζθελνζέηεο Ludwig Josephson, ν νπνίνο ζα ην αλεβάζεη ην 1876, σο θαιιηηερληθφο
δηεπζπληήο ηνπ Christiana Theatre, αθνινπζψληαο ηηο ξνκαληηθέο πξνδηαγξαθέο ηεο
επνρήο (trompe l’ oeil), φρη φκσο θαη ζε φ,ηη αθνξά ηε δηάξθεηά ηνπ, ε νπνία πιεζίαζε
ηηο πέληε ψξεο.
Η επφκελε παξαγσγή ηνπ έξγνπ, δέθα ρξφληα αξγφηεξα ζηελ Κνπελγράγε (ζην
Dagmar Theatre), είλαη απφιπηα ξεαιηζηηθή, πξνθεηκέλνπ λα ζπκβαδίδεη κε ηελ ηφηε
δεκνθηιή ηάζε ηεο εζλνγξαθηθήο απζεληηθφηεηαο. Μάιηζηα, ε ζθελή ηνπ λαπαγίνπ
ζηελ ηειεπηαία πξάμε ζα μερσξίζεη σο ην highlight ηεο παξάζηαζεο. Σν αλέβαζκα
απηφ ζα βξεη πνιινχο κηκεηέο ζηα ρξφληα πνπ αθνινπζνχλ, εηδηθά ζηε Γαλία.
Σν 1896 ζην Παξίζη, ν Aurelien Lugne-Poe ζα δηαβάζεη ην έξγν κε φξνπο θαζαξά
ζπκβνιηθνχο. Γηα ηελ ηζηνξία αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη πξφθεηηαη γηα ηελ πξψηε
κεγάιε παξαγσγή ηνπ Πέεπ Γκςνη εθηφο θαλδηλαβίαο, κηα παξαγσγή ζαθψο
επεξεαζκέλεο απφ ηηο απφςεηο ηνπ Maeterlinck, γχξσ απφ ηηο βαζηθέο πεγέο ηνπ
απζεληηθνχ ηξαγηθνχ έξγνπ. Αξγφηεξα, ην 1912, θαη ν ηαληζιάθθζη ζα δψζεη ζην
έξγν κηα ζπκβνιηθή ρξνηά, ρσξίο φκσο λα ζπζηάζεη ηνλ ξεαιηζκφ ηνπ.
ζν γηα ηελ πξψηε παξάζηαζε ηνπ έξγνπ ζηελ Ακεξηθή, ζα δνζεί ην 1906,
αθνινπζψληαο ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ εγρψξηνπ ξεαιηζκνχ. Σν 1944, ζην Old Vic ηνπ
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Λνλδίλνπ, ν ζπνπδαίνο Άγγινο εζνπνηφο Ralph Richardson ζα ππνδπζεί ηνλ Πέεξ,
ελψ ζηε δηαλνκή ζπλαληνχκε νξηζκέλα απφ ηα κεγαιχηεξα αζηέξηα ηνπ αγγιηθνχ
ζεάηξνπ (Sybil Thorndike θαη Laurence Olivier). Σν 1951, ν Ακεξηθαλφο εζνπνηφο
John Garfield εθπιεξψλεη ην φλεηξφ ηνπ λα παίμεη ηνλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζην
Broadway, ρσξίο φκσο επηηπρία. Πνιινί, κάιηζηα, απνδίδνπλ ηνλ πξφσξν ζάλαηφ ηνπ
(κφιηο ζηα 39 ηνπ ρξφληα) ζηε κεγάιε απνγνήηεπζε πνπ ηνπ έδσζε ε εκπεηξία απηή.
Πίζσ ζηε νπεδία, ην 1957 ν Ingmar Bergman ζα αλεβάζεη έλαλ πεληάσξν Πέεπ
Γκςνη ζην Malmö City Theatre, κε ηνλ Max von Sydow ζηνλ θεληξηθφ ξφιν.
Σν 1971 είλαη ε ζεηξά ηνπ Peter Stein λα αλεβάζεη, γηα ινγαξηαζκφ ηεο ηε
Schaubuhne, κηα πνιχσξε παξάζηαζε (δηαξθεί δχν βξάδηα) πνπ ζα ζπδεηεζεί πνιχ
έλεθα ησλ κεηαδξακαηηθψλ ηεο ζηνηρείσλ θαη ηεο καξμηζηηθήο αλάγλσζεο ηεο
πνιηηηζηηθήο ηζηνξίαο. Σν 2000, ην Royal National Theatre ηνπ Λνλδίλνπ, ζα αλεβάζεη
ην έξγν κε ηξηπιή δηαλνκή ζηνλ ξφιν ηνπ Πέεξ. Απηφ φρη κφλν ήηαλ κηα πξσηηά αιιά,
αθφκε πην ελδηαθέξνλ, είλαη φηη θπξηάξρεζε ε ινγηθή ηεο ηπθιήο δηαλνκήο: ν
Chiwetel Ejiofor πνπ έπαημε ηνλ Πέεξ ζε κηθξή ειηθία θαη ν Joseph Marcell πνπ
έπαημε ηνλ Πέεξ ζε κεγάιε ειηθία, ήηαλ καχξνη θαη ν Patrick O' Kane ιεπθφο.
Σν 2006 ν Bob Wilson ζθελνζεηεί, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ National Theater of Bergen,
έλαλ εηθνλνιάγλν Πέεπ Γκςνη, ελψ ηελ ίδηα ρξνληά, σο κέξνο ηνπ Φεζηηβάι Ibsen, ην
έξγν παξνπζηάδεηαη ζηνπο πξφπνδεο ηεο κεγάιεο θίγγαο ζην Κάηξν. Πνιινί θξηηηθνί
ζα κεζεξκελεχζνπλ απηή ηελ παξάζηαζε σο επίδεημε απνηθηνθξαηηθψλ δηαζέζεσλ.
Σεινο, ζην Ιζξαήι ε πνηήηξηα Daphna Eylat, εκπλεπζκέλε απν ην έξγν γξάθεη έλα
πνίεκα ζηα εβξατθά κε ηνλ ηίηιν "Solveig", ην κεινπνηεί θαη ην βιέπεη λα γίλεηαη
επηπρεκέλε παξάζηαζε ζε ζθελνζεζία ηεο Hava Alberstein.

2. Έληα Γθάκπιερ: ερωίδα ή αληηερωίδα;
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Η Ένηα Γκάμπλεπ γξάθηεθε ην 1890 θαη παξνπζηάζηεθε ζηε Γεξκαλία ην 1891,
εηζπξάηηνληαο αξλεηηθέο θξηηηθέο. Δίλαη έλα έξγν πνπ δείρλεη πξνο ηελ θαηεχζπλζε
ηνπ πξνγελέζηεξνπ έξγνπ ηνπ Ibsen Ο αςηοκπάηοπαρ και ο Γαλιλαίορ (1873). Μέζα
απφ ην πνξηξέην ηεο Έληα, ν Ibsen δηνρεηεχεη πνιιέο απφ ηηο απφςεηο ηνπ γχξσ απφ
ηηο έκθπιεο ζρέζεηο.
πσο φινη νη ζπνπδαίνη θνηλσληθνί αλαιπηέο, έηζη θαη απηφο ππνζηεξίδεη πσο
πξαγκαηηθή ζεμνπαιηθή ηζφηεηα κπνξεί λα επέιζεη κφλν κέζα απφ ξηδηθέο θνηλσληθέο
αιιαγέο. Ο Ibsen είλαη εθείλνο πνπ ζα πεη, ζρνιηάδνληαο ην Κοςκλόζπιηό ηνπ ην 1897,
φηη ε θνηλσλία είλαη θηηαγκέλε απφ άληξεο γηα λα ηνπο εμππεξεηεί θαη φηη γπλαίθεο,
φπσο ε Νφξα, απιά απνθιείνληαη. Απηφο είλαη πνπ ζα ζηεξίμεη ηελ ηδέα νη γπλαίθεο
λα έρνπλ δηαθνξεηηθά πεξηνπζηαθά δηθαηψκαηα απφ ηνπο ζπδχγνπο ηνπο θαη φηη φιεο
νη κε πξνλνκηνχρεο νκάδεο πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπλ έλα δπλαηφ πξννδεπηηθφ
θφκκα, ψζηε λα δηεθδηθήζνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο ζηελ παηδεία θαη ζηελ θνηλσλία
γεληθφηεξα ( Ibesn 1964: 228, 229).
Γηαβάδνληαο ηέηνηεο δειψζεηο θαηαιαβαίλνπκε θαιχηεξα γηαηί νη θαλδηλαβέο, πνιχ
πξηλ

ηηο

ππφινηπεο

δπηηθέο

γπλαίθεο,

απέθηεζαλ

απηά

ηα

δηθαηψκαηα.

Καηαιαβαίλνπκε θαιχηεξα απηνχο πνπ ιέλε φηη ην θεκηληζηηθφ θίλεκα αξρίδεη
πεξίπνπ ηε ζηηγκή πνπ ε Νφξα θιείλεη ηελ πφξηα ζηα κνχηξα ηνπ ζπδχγνπ ηεο. Κάηη
ζα ήμεξε ν James Joyce φηαλ έιεγε φηη ―ε

γλψζε πνπ έρεη ν Ibsen γηα ηελ

αλζξσπφηεηα δελ θαίλεηαη πνπζελά πην πνιχ απφ ηνλ ηξφπν πνπ παξνπζηάδεη ηηο
γπλαηθεο‖. Σν βιέπεη θαλείο ζηελ εκθάληζή ηνπο, ζηε γιψζζα ηνπο θαη ζηε
ζπκπεξηθνξά ηνπο ζε έξγα φπσο Πςλώνερ ηηρ κοινωνίαρ (κε ηε Lona Hessel), Έναρ
εσθπόρ ηος λαού (κε ηελ Petra Stockmann), Ρόζμελζσολμ (1886, κε ηε Rebecca West),
Ο απσιμάζηοπαρ όλνερ (1892, κε ηε Hilde Wangel). Γελ είλαη ζχκπησζε ην φηη κέρξη
θαη ηηο κέξεο καο νη γπλαηθείνη ραξαθηήξεο ηνπ Ibsen έρνπλ πάξεη ζάξθα θαη νζηά
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κέζα απφ ηηο εξκελείεο θνξπθαίσλ εζνπνηψλ φπσο νη: Julie Harris, Jane Fonda, Liv
Ullman, Glenda Jackson, Sussanah York, κεηαμχ δεθάδσλ άιισλ.
ηα γπλαηθεία πνξηξέηα ηνπ Ibsen, θπξηαξρνχλ ηξεηο ηχπνη: ε ρεηξαθεηεκέλε γπλαίθα,
ε παληξεκέλε θαη ε κεηέξα. Κπξίσο νη δχν ηειεπηαίνη ηχπνη γπλαηθφο είλαη πνπ ηνλ
απαζρνινχλ πάξα πνιχ, γηαηί ζεσξεί πσο δελ είλαη ε γπλαίθα σο νληφηεηα πνπ
θαηαπηέδεηαη ηφζν φζν ε γπλαίθα ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ξφιν ηεο κεηέξαο. Άπνςε πνπ
ρξφληα αξγφηεξα ζα απαζρνιήζεη πάξα πνιχ ηε ζεσξεηηθφ ηνπ θεκηληζκνχ Julia
Kristeva (1974).
Οη γπλαίθεο ηνπ Ibsen δνπλ ζε κηα θνηλσλία πνπ εμηζψλεη ηελ αλαηνκία κε ην
πεπξσκέλν. Απφ ηε ζηηγκή πνπ απφ ηε θχζε ηνπο έρνπλ ηε κήηξα, είλαη δεκέλεο κε
έλα ξφιν: λα θνπβαινχλ θαη λα ππεξεηνχλ ηε δσή θάπνηνπ άιινπ. ηνλ Ibsen νη
πιένλ επηηπρεκέλεο θαη εληέιεη ρεηξαθεηεκέλεο είλαη φζεο εθαηαιείπνπλ άληξα θαη
παηδηά. Γειαδή, δηαγξάθνπλ ηα παξάγσγα ηεο κήηξαο. Καη απηφ θαίλεηαη επζχο
ακέζσο θαη ζηε γιψζζα θαη ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο.
ζεο δελ ηνικνχλ λα δηεθδηθήζνπλ ηε ρεηξαθέηεζή ηνπο ζα ζπλερίζνπλ λα κηινχλ
κέζα απφ ηε γιψζζα ησλ αλδξψλ. Γειαδή, ζα κηιηνχληαη. πσο γξάθεη θαη ζην
Κοςκλόζπιηο, «ε κεηέξα ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία είλαη φπσο νξηζκέλα έληνκα πνπ
θεχγνπλ καθξηά θαη πεζαίλνπλ, αθνχ έρνπλ εθπιεξψζεη ην θαζήθνλ ηνπο απέλαληη
ζηε δηαηψληζε ηνπ είδνπο ηνπο».
Καλέλα άιιν έξγν ηνπ Ibsen δελ δξακαηνπνηεί πην έληνλα ηελ εηθφλα ηεο
ρεηξαθεηεκέλεο φζν θαη λεπξσηηθήο γπλαίθαο φζν ε Ένηα Γκάμπλεπ. Νεπξσηηθή
βεβαίσο δελ ζεκαίλεη ηξειή, φπσο εξκήλεπαλ ηνλ φξν παιηά, ζέινληαο έηζη λα
δείμνπλ θαη ην αθαηαιφγηζην (ή φρη) ηεο πξάμεο. Σν αληίζεην ζπκβαίλεη. Οη ζηφρνη
θαη νη πξάμεηο ηεο έρνπλ κηα εζσηεξηθή, πνιχ δηθή ηνπο ινγηθή. Η Έληα παίξλεη απηφ
πνπ επηζπκεί, κφλν πνπ απηφ πνπ επηζπκεί δελ είλαη εθείλν πνπ επηζπκεί ν
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πεξηζζφηεξνο θφζκνο. πσο ζα έιεγε θαη ν Freud, ζε θάζε άλζξσπν ππάξρεη κηα
απνζήθε απφ ζθέςεηο θαη επηζπκίεο πνπ ζέινπλ λα εθθξαζηνχλ. Καη ζηελ πεξίπησζε
ηεο Έληα ε εκκνλή ηεο είλαη ε δχλακε: ζέιεη λα θπξηαξρήζεη, θπξίσο επάλσ ζην
αξζεληθφ. Μηζεί νηηδήπνηε αζήκαλην. Σν φηη είλαη παληξεκέλε κε έλαλ αθαδεκατθφ,
ζηεγλφ, ρσξίο θαληαζία, είλαη κηα έθπιεμε. Άιισζηε ην ηη ληψζεη γη’ απηφλ θαίλεηαη
απφ ηνλ ηξφπν πνπ ηνπ ζπκπεξηθέξεηαη: ηνλ έρεη ζαλ θαηνηθίδην. Θεσξεί φηη ηελ
θαζήισζε ζην ζπλεζηζκέλν. Θα έιεγα πσο εδψ έρνπκε ην πιένλ αηαίξηαζην δεπγάξη
ζε φιν ην έξγν ηνπ Ibsen.
Ο Σέζκαλ ζεσξεί ηνλ εαπηφ ηνπ πιήξε. πνπ λα ΄λαη πξνάγεηαη ζε θαζεγεηή ζην
παλεπηζηήκην,. Αγφξαζε ην ζπίηη ησλ νλείξσλ ηνπ θαη, ην θπξηφηεξν, κφιηο
επέζηξεςε απφ ηνλ κήλα ηνπ κέιηηνο «κε ηελ ππέξνρε Έληα Γθάκπιεξ». ινη ζηνλ
επξχηεξν πξνζσπηθφ ηνπ θχθιν ληψζνπλ θαιά κεηαμχ ηνπο. Έρνπλ θνηλνχο ζηφρνπο,
θνηλή θηινζνθία δσήο, θνηλέο κλήκεο. κσο, πξφθεηηαη γηα κηα απαηειή εηθφλα, ππφ
ηελ έλλνηα φηη αθνξά κφλν απηφλ. Γηαηί κφιηο εκθαλίδεηαη ε Έληα ζηε ζθελή
εθδειψλνληαη νη πξψηεο εληάζεηο. Σεο θηαίλε φια, απφ ηελ πξσηλή παξνπζία ηεο
Γεζπνηλίδαο Σέζκαλ ζην ζπίηη ηεο κέρξη ηα ινπινχδηα θαη ηα έπηπια. Η Έληα δελ
ληψζεη θαιά κε θαλέλα. Σνπο βιέπεη φινπο ζαλ κηα δχλακε ζηξακκέλε ελάληηα ζηε
δηθή ηεο θχζε. Φνβάηαη αθφκε θαη ηελ εγθπκνζχλε ηεο, γηαηί ζεσξεί φηη ηελ θάλεη
πνιχ ζπλεζηζκέλε γπλαίθα.
Η Έληα κεγάισζε ζαλ άληξαο. Ξέξεη απφ πηζηφιηα, απφ άινγα. Δίλαη θφξε ηνπ
κπακπά ηεο θαη φρη γπλαίθα ηνπ ζπδχγνπ ηεο. Ο θφζκνο ηελ μέξεη κε ην επίζεην ηνπ
κπακπά θαη φρη ηνπ ζπδχγνπ. Δίλαη δηαξθψο αληθαλνπνίεηε. Ο Σέζκαλ,
εληππσζηαζκέλνο απφ ηελ πξνζσπηθφηεηά ηεο, δελ θνίηαμε θαλ λα δεη ηα ππφγεηα
ξεχκαηα πνπ έξεαλ κέζα ηεο θαη ήηαλ ηδηαίηεξα επηθίλδπλα. Γελ είδε φηη ηνλ
παληξεχηεθε γηα ιφγνπο θαζαξά νηθνλνκηθνχο, φηαλ άξρηζε λα ειαηηψλεηαη ε
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νηθνγεληαθή ηεο πεξηνπζία θαη ρξεηαδφηαλ ζηήξημε. Ο Σέζκαλ γη’ απηήλ είλαη απιά
έλαο απνδεθηφο ζχδπγνο, γηαηί θαηά βάζε δελ ηεο δεηά ηίπνηε ζπλαηζζεκαηηθφ. Μα
θαη αλ ηεο ην δεηνχζε δελ ζα κπνξνχζε λα ηνπ ην αληαπνδψζεη γηαηί ζπλαηζζεκαηηθά
είλαη θελή. Με δπν ιφγηα, ν Σέζκαλ δελ ζέηεη ζε δνθηκαζία ηελ εζσηεξηθή ηεο
αζθάιεηα. Ιθαλνπνηεί κφλν ηηο πιηθέο ηεο αλάγθεο θαη ηελ θνηλσληθή ηεο
δξαζηεξηφηεηα. Καη ε ¨Δληα ηα εθκεηαιιεχεηαη. Δλ γλψζεη ηεο πνπιά ηνλ εαπηφ ηεο
πνιχ θηελά, γη’ απηφ θαη γξήγνξα απνγνεηεχεηαη. Απηφ εμεγεί θαη ηελ γεληθά ςπρξή
ζπκπεξηθνξά ηεο. Γελ απειεπζεξψλεη πάζνο. κσο απφ κέζα ηεο βξάδεη. Απιά δελ
ζέιεη λα ράζεη ηα πιηθά αγαζά πνπ ηεο πξνζθέξεη ν γάκνο.
Μπνξεί λα κελ έρεη εξαζηή, φκσο εθπέκπεη εξσηηζκφ, κε ηνλ ηξφπν ηεο πξνθαιεί. Οη
άλδξεο πνπ ηελ πιεζηάδνπλ ην ληψζνπλ. Δίλαη έλα πιάζκα απφ άιιν πιαλήηε, έλα
πιάζκα πνπ κπνξεί λα καγέςεη θαη λα απνπιαλήζεη. Έλα πιάζκα γηα ην νπνίν ν
Ibsen ζε κηα επηζηνιή ηνπ είπε φηη έρεη δαηκνληθφ ηεο ραξαθηήξα, έλα πιάζκα πνπ
κπνξεί λα θαληαζηεί ηνλ Λάβκπνξγθ ζηεθαλσκέλν ζε βαθθρηθέο ηειεηέο.
Σε ζηηγκή πνπ νη γπλαίθεο ηεο επνρήο ηεο έθαλαλ ην παλ γηα λα παληξεπηνχλ θαη λα
θάλνπλ παηδηά, απηή καζαίλεη λα ππξνβνιεί θαη λα ηππεχεη. Απερζάλεηαη ηνπο
αδχλαηνπο θαη ππνηαθηηθνχο ηχπνπο, φπσο ε Thea θαη ε Θεία Σδνχιηα. Αγαπά ηε
δχλακε θαη ηελ αλεμαξηεζία, εμ νπ θαη ε αδπλακία πνπ δείρλεη ζηνλ Μπξάθ θαη ζηνλ
Λάβκπνξγθ. Μάιηζηα, ν ηειεπηαίνο, ζην κπαιφ ηεο, είλαη ε απφιπηε εηθφλα ηεο
δεκηνπξγηθήο δσήο. Δκπλέεηαη απφ ηηο πεξηπέηεηεο θαη ηα φλεηξά ηνπ. ηαλ
αηζζάλεηαη φηη ν Λάβκπνξγθ δελ εηλαη απηφο πνπ θαληάδεηαη θαη φηαλ ληψζεη φηη
απεηιείηαη απν ηε Thea, ηφηε παίξλεη ηηο απνθάζεηο ηεο θαη ηνπ δίλεη ην πηζηφιη, γηα
λα θαηαιήμεη ζην ηέινο ζχκα εθβηαζκνχ απφ ηνλ Μπξαθ πνπ γλσξίδεη ην ηη έγηλε.
Καη απηφ ηελ νδεγεί ζηελ απηνθηνλία, αθνχ έρεη πξψηα θαηαιάβεη φηη έρεη ράζεη ζε
φια ηα κέησπα. Σν κφλν πνπ ηεο απνκέλεη είλαη δχν ξφινη πνπ απερζάλεηαη: ηεο
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κεηέξαο θαη ηεο εξσκέλεο, ξφινη πνπ δελ ηεο δίλνπλ δχλακε. Έρεη εθηνπηζζεί. Σεο
κέλεη ηψξα ην πηζηφιη, ε κφλε πξάμε αλαίδεηαο. Μηα αμηνζξήλεηε παξσδία ηεο
δνμαζκέλεο απηνθπξηαξρίαο πνπ θάπνηε είρε νλεηξεπηεί.
ην έξγν ε Έληα ηαπηίδεηαη κε ηελ εξσηθή αξξελσπφηεηα θαη απερζάλεηαη ηνλ
θαηνηθίδην θεκηληζκφ. Θέιεη λα είλαη ζηελ θνξπθή. πσο είπε θαη ν Ibsen, ζέιεη λα
δήζεη ηε δσή νινθιεξσηηθά φπσο ν άλδξαο. ην ηέινο ζθνηψλεη ηνλ εαπηφ ηεο θαη
ην παηδί ζηελ θνηιηά ηεο, κε ηνλ ηξφπν πνπ δελ κπφξεζε λα θάλεη ν Λάβκπνξγθ:
ζαξξαιέα, θαζαξά, κε κηα ζθαίξα ζηνλ θξφηαθν. Δδψ ε Έληα ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ
άληξαο. Γειαδή, απνζηαζηνπνηείηαη απφ ηελ ηδεαιηζηηθή παξάδνζε φπνπ ππήξρε ε
αληίζεζε αλάκεζα ζηε ζειπθή ζπζία θαη ηνλ αξζεληθφ εξσηζκφ. Αθνχ πεζάλεη, δελ
ππάξρεη θαλέλαο λα ζαπκάζεη ηνλ ηδεαιηζηηθφ ξεαιηζκφ ηεο, γηαηί θαλέλαο δελ κπνξεί
λα θαληαζηεί ηε δσή πέξα απφ ηηο γλψξηκεο ζπκβάζεηο ηεο. Καλέλαο πιελ Έληαο, δελ
γλσξίδεη ηη ζεκαίλεη λα έρεη θάπνηνο πςειά ηδαληθά.
Με ην έξγν απηφ ν Ibsen εηζάγεη κηα λέα δηάζηαζε ζην έξγν ηνπ, φπνπ ν ηδεαιηζκφο
εκθαλίδεηαη σο αλαρξνληζκφο, πνπ φκσο, γηα άηνκα φπσο ε Δληα, είλαη πνιχ
θαιχηεξνο απφ ηε βαξεηή δσή ησλ ππνινίπσλ. Η Έληα βαξηέηαη κνλίκσο θαη απηφ
καο πξντδεάδεη σο πξν ην ηη κέιιεη γελέζζαη. Η αλία ζηγά ζηγά κεηαηξέπεηαη ζε
επηζεηηθφηεηα.
Δπίζεο, ζην έξγν απηφ ν Ibsen αιιάδεη ξηδηθά ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ θαζεκεξηλνχ.
Σν θαζεκεξηλφ δελ είλαη ν κνλαδηθφο ηφπνο γηα λα βξνχκε πιήξσζε θαη αγάπε. Σν
θαζεκεξηλφ δελ ηθαλνπνηεί, Δίλαη έλα ζεξί απφ ξνπηίλεο, κε θελέο επαθέο κεηαμχ
αλζξψπσλ. ηα πξνεγνχκελα έξγα ηνπ ν γάκνο παξνπζηάδεηαη ζαλ θάηη ιπηξσηηθφ.
ηελ Έληα Γθάκπιεξ θαη ν γάκνο θαη ε θαζεκεξηλφηεηα είλαη απφιπηα θελά
ζεκαζηψλ. Σν θαζεκεξηλφ είλαη ζηείξν, ςεχηηθν θαη βαξεηφ. Ο Ibsen απνδνκεί ην
θαζεκεξηλφ κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ έλαο γηαηξφο «απνδνκεί» ην ζψκα ή ην
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αθηηλνγξαθεί. Απιά ζηελ πεξίπησζε ηνπ Ibsen έρνπκε κηα αθηηλνγξαθία
ζπλαζζεκάησλ.
Η Έληα δεη ζε έλαλ θφζκν φπνπ πηζηεχεη φηη ηίπνηα δελ αμίδεη ηελ ελέξγεηά ηεο, ηα
ελδηαθέξνληά ηεο, ηε δσή ηεο. Η θζνξά ηνπ ηδεαιηζκνχ ζηελ Έληα ζπκπίπηεη κε ηελ
εκθάληζε απηήο ηεο «θαθήο» (κνληέξλαο) πξαγκαηηθφηεηαο/θαζελεξηλφηεηαο. Δίλαη ε
εηθφλα πνπ έρνπλ νη κνληεξληζηέο. ηελ αξρή ν κνληεξληζκφο ηνπ Ibsen είλαη θάπνπ
αλάκεζα ζηελ νπηνπία θαη ηελ θξηηηθή ηεο. ηα θαηνπηλά έξγα ηνπ δείρλεη πψο είλαη ν
θφζκνο πξαγκαηηθά ρσξίο ηδεψδε. Υσξίο ηελ νπηνπηθή ελέξγεηα ηνπ ξηδνζπαζηηθνχ
ηδεαιηζκνχ, ε θαζεκεξηλφηεηα ηεο κνληεξληθφηεηαο αδπλαηεί λα ππξνδνηήζεη λφεκα,
ελέξγεηα, πάζνο θαη ειπίδα. Υσξίο ηε ξηδνζπαζηηθή νπηνπηθή δηάζηαζε ηνπ
ηδεαιηζκνχ, ε αλζξψπηλε δσή γίλεηαη ζηαηηθή ρσξίο λφεκα.
ηνλ Απσιμάζηοπα ε Αιίλ «παγψλεη» γηα πάληα φηαλ πεζαίλνπλ ηα παηδηά ηεο. Δίλαη
κηα δσληαλή λεθξή. Ο αξρηκάζηνξαο ληψζεη φηη θαη γη’ απηφλ φια ηειείσζαλ. Σν ίδην
θαη ν Άξλνιλη ζην Όηαν ξςπνήζοςν οι νεκποί. Καη ν Μπφξθκαλ, φηαλ βγαίλεη απφ ηε
θπιαθή, θιείλεηαη νηθεηνζειψο ζηε θπιαθή ηνπ ζπηηηνχ ηνπ γηα νθηψ ρξφληα, θαη
φηαλ βγαίλεη έμσ είλαη ζε έλα ηνπίν παγσκέλν θαη εθεί πεζαίλεη. Η Νφξα, φηαλ
πξαγκαηηθά ζπλεηδεηνπνηεί ηη ζέιεη θαη ηη ηεο ζπκβαίλεη, εγθαηαιείπεη άλδξα θαη
παηδηά. Θεσξεί φηη ην πην ηεξφ ηεο θαζεθνλ είλαη λα ηα βξεη κε ηνλ εαπηφ ηεο.
Αληίζεηα, ε Γθάκπιεξ δελ ηα ΄ρεη βξεη κε ηνλ εαπηφ ηεο. Σεο είλαη μέλνο. Γελ θάλεη
ηελ απηνθξηηηθή ηεο. Καη θαηαιήγεη ζηνλ ζάλαην.
Η κεηαθίλεζε απφ ηελ θαιή ζηελ θαθή θαζεκεξηλφηεηα είλαη ε κεγάιε δηαθνξά
αλάκεζα ζηνλ πξψηκν θαη ηνλ χζηεξν κνληεξληζκφ ηνπ Ibsen. Ο Ibsen εμαθνινπζεί
λα γξάθεη ζην ξεαιηζηηθφ ηδίσκα, αλ θαη ηψξα βιέπεη κηα κεγαιχηεξε βάζε ζηνλ
εζσηεξηθφ θφζκν ησλ εξψσλ ηνπ, θάηη πνπ ζα εληζρχζεη θαη ηηο ζπκβνιηθέο
δηαζηάζεηο ησλ έξγσλ ηνπ. ηα ηειεπηαία ηνπ έξγα νη ήξσέο ηνπ έρνπλ ράζεη ηελ
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εκπηζηνζχλε ηνπο ζηε γιψζζα. Τπάξρεη ιηγφηεξε αγάπε θαη πεξηζζφηεξνο
ζθεπηηθηζκφο. Τπάξρεη πεξηζζφηεξε απνκφλσζε, αλεπίδνηεο ππνζρέζεηο θαη
απνγνήηεπζε. Η παξνπζία ησλ γπλαηθψλ είλαη αηζζεηή. Ο γάκνο εμαθνινπζεί λα
είλαη ρψξνο πξνβιεκαηηθφο.
σκπέραζκα
Αλεμάξηεηα πψο ζέιεη λα δεη θάπνηνο ηνλ Ibsen, είλαη πξνθαλέο πσο δελ κπαίλεη
εχθνια ζε θαινχπηα. Γελ είλαη πνηέ κφλν έλα πξάγκα. ην έξγν ηνπ ζπγθαηνηθνχλ
πνιιέο θαη εηεξφθιεηεο ηάζεηο θαη ζθέςεηο πνπ δχζθνια νκαδνπνηνχληαη. πσο ιέεη
θαη ν ίδηνο, «φ,ηη έρσ γξάςεη, έρεη άκεζε ζρέζε κε φ,ηη έρσ δήζεη». Η πξνζσπηθή
εκπεηξία είλαη ε ξίδα ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ, κφλν πνπ, λα δηεπθξηλίζνπκε εδψ, ε
εκπεηξία απηή δελ είλαη φπσο ηνπ Strindberg, γηα παξάδεηγκα, ν νπνίνο άληιεζε απφ
ηελ ίδηα ηε βηνγξαθία ηνπ ην πιηθφ ηνπ δξάκαηφο ηνπ. ηνλ Ibsen πην πνιχ έρνπκε λα
θάλνπκε κε ηηο ζθέςεηο ηνπ, ηελ πλεπκαηηθή ηνπ δσή, ηνλ εζσηεξηθφ ηνπ θφζκν θαη
ηα θηινζνθηθά ηνπ δηιήκκαηα. Έρνπκε λα θάλνπκε κε έλα κνληέξλν δεκηνπξγφ πνπ
δηαξθψο απηναλαιχεηαη, θνηηηέηαη ζηνλ θαζξέθηε, δηεξσηάηαη θαη φζν δηεξσηάηαη
ηφζν πην πνιχ ζπλεηδεηνπνηεί φηη ε αλαδήηεζε ηεο απφιπηεο αιήζεηαο νδεγεί απιά
ζηελ απφιπηε απειπηζία. ’ απηήλ ηε ζέζε επηζηξέθνπλ φια ηα κεγάια έξγα ηνπ. Καη
εθηηκψ πσο είλαη θάηη πνπ καο αθνξά θαη ζήκεξα. Γη’ απηφ ζέιγνπλ ηα έξγα ηνπ
αθφκε. Γη’ απηφ ν Ibsen ζεσξείηαη έλαο θιαζηθφο κνληέξλνο: κηιά γηα ηελ
αλνκνιφγεηε φςε ηνπ αλζξψπνπ. πσο αθξηβψο θάλνπλ θαη νη ηξαγηθνί καο πνηεηέο.
Σν γεγνλφο φηη νη κνληεξληζηέο ηνπ επεηέζεθαλ ηφζν βίαηα είλαη γηαηί έλησζαλ ηελ
αλάγθε, φπσο ιέεη ε Moi, λα ππνζηεξίμνπλ ηνλ θηινζνθηθφ ζθεπηηθηζκφ ησλ ζέζεψλ
ηνπο πνπ ζα κπνξνχζε λα ζπλνςηζηεί θάπσο έηζη: εάλ ηίπνηε δελ εγγπάηαη φηη ε
γιψζζα ζπλδέεηαη κε αμηφπηζην ηξφπν κε ηνλ θφζκν, ηφηε πψο κπνξνχκε λα
εκπηζηεπηνχκε νηηδήπνηε εθθξάδεηαη κε ιέμεηο; (2006: 23) Καηά θάπνηνλ ηξφπνλ
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θνβφληνπζαλ φηη ε πίζηε ησλ ξεαιηζηψλ ζηε γιψζζα έζεηε ζε θίλδπλν ηε δηθή ηνπο
δπζπηζηία. Καη εδψ λνκίδσ έγθεηηαη ε κεγάιε παξεξκελεία ηνπ ηςεληθνχ ξεαιηζκνχ
πνπ ηνλ ζέιεη κε ζπγθεθξηκέλε θηινζνθηθή ζέζε, θάηη πνπ ζαθψο δελ ηζρχεη.
Τπάξρεη βαζχηαηνο ζθεπηηθηζκφο ζε πνιιά έξγα ηνπ ζε φ,ηη αθνξά ηε δπλαηφηεηα
ησλ ιέμεσλ λα ζεκάλνπλ, θάηη πνπ κάιινλ αξλήζεθαλ λα δνπλ αξγφηεξα θαη νη
ζηαζψηεο ηνπ κεηακνληεξηζκνχ, νη νπνίνη, αλαδεηψληαο «ερζξνχο» θαηέιεμαλ ζην
ζπκπέξαζκα φηη ν Ibsen είλαη έλαο απφ απηνχο. Κη εγψ πξνζσπηθά, κε δεδνκέλε ηελ
ζπκπάζεηα πνπ ηξέθσ γηα ηε ζεσξία ηνπ κεηακνληεξληζκνχ, ζέινληαο λα απνδείμσ
φηη ε θιεηζηή δνκή ησλ έξγσλ ηνπ είλαη δείγκα ζπληεξεηηθήο ζεψξεζεο ησλ
πξαγκάησλ, ζπρλά επζπγξακκίζηεθα κε ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο, κε απνηέιεζκα λα
θιείλσ ηα κάηηα ζε βαζηθέο αξεηέο ηνπ έξγνπ ηνπ, πνπ φπσο δείρλνπλ πνιιέο απφ ηηο
πην πξφζθαηεο πξνζεγγίζεηο θάζε άιιν παξά αθηιφμελεο είλαη αθφκε θαη ζηνλ ίδην
ηνλ κεηακνληεξληζκφ. Δμ νπ θαη ε ζπγγξαθή απηνχ ηνπ θεηκέλνπ: Μηα πξνζπάζεηα
λα επαλαηνπνζεηεζψ θαη λα επαλεθηηκήζσ θάπνηα πξάγκαηα ζρεηηθά κε ην έξγν θαη
ηελ πξνζθνξά απηνχ ηνπ ζπνπδαίνπ δεκηνπξγνχ.
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