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ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΤΣΑΛΙΓΗΣ
«Σκέψειρ γύπω από ηη διαζκεςή κλαζικών έπγων»
Θεατρικές παρεμβάσεις. Θεσσαλονίκη: University Studio Press , 2013,
σελ.143-166.

Τν ζέαηξν αθνξά ηε κλήκε, είλαη κηα πξάμε κλήκεο θαη πεξηγξαθήο. Σηελ ηζηνξία ππάξρνπλ
έξγα, άλζξσπνη θαη ζηηγκέο πνπ πξέπεη λα επαλεμεηάδνληαη. Ο θξπκκέλνο πνιηηηζηηθόο
ζεζαπξόο καο είλαη αλεμάληιεηνο. Τα ηαμίδηα ζην παξειζόλ, ινηπόλ, ζα καο αιιάμνπλ, ζα καο
θάλνπλ θαιύηεξνπο, ζα καο θέξνπλ πην θνληά ζε ό,ηη καο πεξηβάιιεη. Απνιακβάλνπκε κηα
ηζηνξία κνλαδηθή, πινύζηα θαη πνιπζρηδή, θαη ην λα ραηξόκαζηε γη’ απηήλ ζεκαίλεη λα ηε
ζπκόκαζηε. Να ηε ζπκόκαζηε ζεκαίλεη λα ηε ρξεζηκνπνηνύκε. Να ηε ρξεζηκνπνηνύκε ζεκαίλεη
λα κέλνπκε πηζηνί ζ’ απηό πνπ είκαζηε. Χξεηάδεηαη πνιιή ελέξγεηα, θαληαζία θαη ελδηαθέξνλ γηα
λα ζπκεζνύκε θαη λα γξάςνπκε γηα ηελ θαηαγσγή καο.
Anne Bogart, “A director prepares. Seven essays on art and theatre

Διζαγωγικά: πεπί ηόπων και εηεποηοπιών
ηηο ζειίδεο πνπ αθνινπζνχλ ζα κηιήζσ γηα έλα ζέκα πνπ δηαξθψο πξνθαιεί
(δηεζλή) πνλνθέθαιν ζε θξηηηθνχο, αθαδεκατθνχο θαη δαζθάινπο θαη έρεη λα θάλεη
κε ηε δηαζθεπή ησλ αξραίσλ θεηκέλσλ, θαηά πφζν είλαη κηα αλαγθαηφηεηα ή κηα
απζαίξεηε πξάμε πθαξπαγήο θαη παξαπνίεζεο.
Όινη δηαβάδνπκε ζηηο εθεκεξίδεο θάζε θαινθαίξη ηη γίλεηαη ζηελ Δπίδαπξν κε
νξηζκέλεο παξαζηάζεηο πνπ δηράδνπλ ην θνηλφ. Απφ ηε κηα νη επαγγεικαηίεο
γηνπρατζηέο θαη απφ ηελ άιιε νη έλζεξκνη αλαζεσξεηέο αληαιιάζνπλ χβξεηο
θαη απεηιέο, ιεο θαη δηαθπβεχεηαη ε αμηνπξέπεηα ηνπ έζλνπο. Γηα νξηζκέλνπο
ίζσο. Σα παξαδείγκαηα είλαη πάξα πνιιά γηα λα ρσξέζνπλ ζε έλα ζχληνκν
θείκελν ζαλ θη απηφ. Δπί ηξνράδελ ζηέθνκαη ζηελ πεξίπησζε ησλ Βαθρώλ
απφ ην ΚΘΒΔ πνπ ιίγν έιεηςε λα νδεγήζεη ιαφ θαη θξηηηθνχο ζηα άξκαηα.
Όινη ζεψξεζαλ κέγηζηε πξoζβνιή ηνλ ηξφπν πνπ ν Γεξκαλφο Mattias
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Langhoff αληηκεηψπηζε ην «ηεξφ» θείκελν ηνπ Δπξηπίδε. Καη απηφ ελ έηεη 1997.
Πνηoο μερλά ην πεξίθεκν ηζηγάξν ηεο Άλλαο Μαξθάθε ζηελ Ηιέθηξα (1987),
ζε ζθελνζεζία ηνπ Γεσξγηαλνχ Robert Sturua, πνπ μεζήθσζε ζχειια
δηακαξηπξηψλ απφ ην θνηλφ ηεο Δπηδαχξνπ, ην νπνίν ζεψξεζε φηη ε θάπλα
ηνπ ηζηγάξνπ βεβήισζε ηνλ ρψξν. Γηα επαξρησηηζκφ, άγλνηα θαη άιια ηηλά
κίιεζαλ νη θξηηηθνί καο, δηαδειψλνληαο πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο φηη απηά
πνπ καο δείρλνπλ νη μέλνη ηα έρνπκε πξν πνιινχ δνθηκάζεη θαη μεπεξάζεη.
Πξφθεηηαη γηα παηδηθέο αζζέλεηεο ακαζψλ.
Όζν δε γηα ηηο «αλάξκνζηεο» ειιεληθέο αλαγλψζεηο, πνπ μεθεχγνπλ απφ ηελ
πεπαηεκέλε, βεβαίσο θαη δελ βξίζθνληαη ζην αππξφβιεην. Οη πεξηζζφηεξεο
αληηκεησπίδνληαη σο θηελέο απνκηκήζεηο μέλσλ πξνηχπσλ, πνπ δελ
πξνβάιινπλ θάπνηα επαλάγλσζηε ζπλέρεηα αλάκεζα ζην αξραηνειιεληθφ
ρηεο θαη ην λενειιεληθφ ζήκεξα, κε ελδηάκεζνπο ζηαζκνχο θάπνηνλ απφ ηνπο
Γεκήηξε Ρνληήξε θαη ηε «ρνιή ηνπ Δζληθνχ»,1 Άγγειν ηθειηαλφ θαη ηηο
δειθηθέο γηνξηέο θαη Κάξνιν Κνπλ θαη ηνλ ιατθφ εμπξεζηνληζκφ. Να ζαο
ζπκίζσ φιεο ζρεδφλ ηηο ζθελνζεηηθέο πξνηάζεηο ηνπ Μηραήι Μαξκαξηλνχ
(ζηελ Ηιέθηξα, ηνλ Αγακέκλνλα, ζηε Μήδεηα, κεηαμχ άιισλ) πνπ εηζέπξαμαλ
ηελ απαμίσζε πιείζησλ θξηηηθψλ. Σν «κεηακνληέξλνο» πνπ ηνπ θφιιεζαλ δελ
ήηαλ κηα ζεηηθή εηηθέηα, αιιά κηα πέξα γηα πέξα απαμησηηθή. Σνλ
θαηεγφξεζαλ φηη δείρλεη αζέβεηα πξνο ηα θείκελα, ιεο θαη είλαη λεθξά ζψκαηα,
εθηφο επνρήο. Καίεη ηνλ λαφ γηα λα θηίζεη ζηα ζπληξίκηα ηνπ ην «κεηακνληέξλν
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Γεσξγνπζφπνπινπ. Να ζαο ζπκίζσ, αθφκε, ηε ζθελνζεζία ηνπ Γηψξγνπ
Μηα «Σρνιή» ε νπνία, ζύκθσλα κε ηελ Ειέλε Παπάδνγινπ, επέβαιε ην ζηπι ηεο κεηά ηελ θαζηέξσζε
ηνπ Φεζηηβάι ηεο Επηδαύξνπ ηε δεθαεηία ηνπ 1950, ζηπι βαζηζκέλν ζε έλα « λενθιαζζηθηζηηθό
εξκελεπηηθό θαη επηηειεζηηθό κνληέιν» (ρεηξόγξαθν 2012). Μηα παξάζηαζε πνπ εθθξάδεη απηή ηε
«ζρνιή» ζεσξείηαη ε Ηλέκτρα ηνπ Κώζηα Τζηάλνπ από ην Θεζζαιηθό Θέαηξν (1989).
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Ρεκνχλδνπ ζηελ Άιθεζηε, ηηο ζθελνζεηηθέο πξνηάζεηο ηνπ Γηάλλε Υνπβαξδά
ζηνλ Οξέζηε αη αιινχ, ηνπ Θεφδσξνπ Σεξδφπνπινπ ζηε Μήδεηα, ηνλ
Πξνκεζέα

θ.πι. πνπ πεξίπνπ αληηκεησπίζηεθαλ σο κίαζκα πνπ έπξεπε

νπσζδήπνηε λα απνπεκθζεί πξηλ κνιχλεη ηνλ ρψξν.
Με άιια ιφγηα, ζην κπαιφ ησλ ζεκαηνθπιάθσλ ηεο παξάδνζεο, ρψξνη φπσο
ε Δπίδαπξνο δελ είλαη ηπραίνη νχηε πξνζθέξνληαη γηα δνπιεηέο ηνπ πνδαξηνχ.
Η εζληθή ηνπο απνζηνιή είλαη λα δηαδειψλνπλ πξνο πάζα θαηεχζπλζε ηελ
αδηάζπαζηε ζπλέρεηα ηνπ ειιεληζκνχ. Καηαθεχγνληαο ζηνλ Michel Foucault,
ζα ιέγακε φηη αληηκεησπίδνληαη σο νη εζληθέο καο εηεξνηνπίεο, νη «άιινη»
ηφπνη, φπνπ επελδχεηαη ην θαληαζηαθφ ηεο ειιεληθφηεηάο καο (1986: 22-27).
Όπσο εχζηνρα ζίγεη ην ζέκα κηα λέα ζεαηξνιφγνο, ε Διεπζεξία Ισαλλίδνπ, γηα ην
ειιεληθφ θαηεζηεκέλν (αθαδεκατθφ, δεκνζηνγξαθηθφ, θξηηηθφ) ην θιαζηθφ θείκελν
(θαη θαη‘ επέθηαζε ν θιαζηθφο ρψξνο πνπ ην θηινμελεί) θξίλεηαη «κε βάζε ηελ
αληίζηαζε πνπ πξνβάιιεη παξά ηε δηαζεζηκφηεηά ηνπ ζηελ αιιαγή» (2008: 18).
Γελ δέρεηαη κε θαλέλα ηξφπν φηη ην έξγν (ην έληππν πιηθφ) κπνξεί λα παξαρζεί
θαη κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο αλάγλσζεο, γηαηί ζε κηα ηέηνηα πεξίπησζε είλαη
ζαλ λα δέρεηαη φηη ην έξγν είλαη παξάιιεια δπλάκεη θαη θείκελν (ή θείκελα). Πνπ
ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη. Σνπιάρηζηνλ απηφ καο δείρλεη ε πνξεία ηνπο κέζα
ζηνλ ρξφλν.
Μια ιζηοπία μεηαλλαγών
Aπφ ηφηε πνπ πξσηνεκθαλίζηεθαλ νη θιαζηθνί καο πνηεηέο, δελ έρνπλ
ζηακαηήζεη, ζπγγξαθείο αιιά θαη ζθελνζέηεο, λα δνθηκάδνπλ ινγήο ινγήο
κεηαπνηεηηθέο παξεκβάζεηο ζην φλνκα θάπνηνπ «-ηζκνχ» (βι. λενθιαζηθηζκφο,
ξνκαληηζκφο, ξεαιηζκφο, θξνυδηζκφο, κνληεξληζκφο, εμπξεζηνληζκφο θ.ιπ.),
πξνθαιψληαο πνηθίιεο αληηδξάζεηο θαη αλαηαξάμεηο. χκθσλα κε ηηο Hall,

4
Macintosh θαη Wringey, ζηε κειέηε ηνπο γηα ηελ ηχρε ηεο ηξαγσδίαο ζην θαηψθιη
ηεο ηξίηεο ρηιηεηίαο (2004), απφ ηνλ 16ν αηψλα, νπφηε θαη άξρηζε ε ζπζηεκαηηθή
θαηαγξαθή ηεο πνξείαο ησλ αξραίσλ θεηκέλσλ, κέρξη θαη ηα ηέιε ηνπ 20νχ
αηψλα, έρνπλ εληνπηζζεί 6.500 εκθαλίζεηο ηεο ειιεληθήο ηξαγσδίαο θαη κφλν —
σο ζεαηξηθή παξάζηαζε, ρνξφο ηειενπηηθή κεηάδνζε, θηλεκαηνγξάθνο θ.ιπ.—,
νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο νπνίεο ηα ηειεπηαία ζαξάληα ρξφληα. Αξηζκφο δηφινπ
επθαηαθξφλεηνο, φπσο δηφινπ επθαηαθξφλεηεο θαη νη δηαζθεπαζηηθέο πξνηάζεηο
θαη αληηπξνηάζεηο (γηα πεξηζζφηεξα Green 1994).
Γηα λα' λα ‗καη εηιηθξηλήο, δελ είκαη απφιπηα ζίγνπξνο πνηα ιέμε είλαη ε πην
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θαηαθεχγνπλ ζηε ιέμε κεηαιιαγή (alteration), άιινη κηινχλ γηα κεηακόξθσζε, γηα
tradaptation,2 spin off,3 assemblage,4 cut-up technique, pastiche, signifyin(g),5
εθδνρή

(version),

πξνζάξηεζε

(appropriation),

ζύληκεζε

(abridgement),

απινπνίεζε (reduction), κεηαηξνπή. Ο Barthes θαη νη ινηπνί ζπλνδνηπφξνη ηνπ
απφ ηνλ ρψξν ηνπ απνδνκηζκνχ κηινχλ γηα θείκελν (text) (ζε ζρέζε κε ην
«έξγν», πνπ είλαη ην ηππσκέλν αληηθείκελν). Οπθ έζηηλ ηέινο ζηνπο

Είλαη όξνο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν κεηαθξαζηηθόο νξγαληζκόο Chapeau Melon, ελλνώληαο ηελ απόδνζε
ηνπ λνήκαηνο, αλεμάξηεηα από ηηο αιιαγέο ζην ύθνο θαη ζηε δηαηύπσζε. Σεκαζία έρεη ζε απηή ηε
κεηαθνξά ε θαηαλόεζε ηνπ θεηκέλνπ από ηνλ λέν απνδέθηε.
3 Ο όξνο αλαθέξεηαη ζε κηα πξνζαξκνγή πνπ επηθεληξώλεηαη ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία από
ηελ πξσηόηππε ηζηνξία. Μπνξεί λα είλαη ζηνηρεία παξκέλα από ηνπο ραξαθηήξεο, από ηε δηάξζξσζε
ηεο πινθήο, από θάπνηεο εηθόλεο θ.ιπ. Μπνξεί αθόκε λα είλαη θαη κηα κεηαηόπηζε ηνπ ξόινπ ησλ
πξσηαγσληζηώλ. Έλαο δεπηεξαγσληζηήο ζην πξσηόηππν γίλεηαη πξσηαγσληζηήο. Σπλήζσο έλα spin off
γελλά θάπνην άιιν, ζε ζεκείν θάπνηα ζηηγκή λα ραζεί ε ζρέζε κε ην πξσηόηππν. Απηό ζπκβαίλεη
ζπρλά ζηελ ηειεόξαζε, ζηα βηληενπαηρλίδηα, ζην ξαδηόθσλν θαη ιηγόηεξν ζηνλ θηλεκαηνγξάθν.
4 Γεληθά ε ιέμε ππνδειώλεη κηα θαιιηηερληθή πνξεία/δηαδηθαζία. Σηα εηθαζηηθά, ι.ρ., αλαθέξεηαη ζηε
δεκηνπξγία ηξηζδηάζηαησλ ή δηζδηάζηαησλ ζπλζέζεσλ απνηεινύκελσλ από ηπραία αληηθείκελα (βι.
Picasso, Duchamp, Rauschenberg, κεηαμύ άιισλ). Σηε ινγνηερλία (ζέαηξν θαη κπζηζηόξεκα)
παξαπέκπεη ζηηο δεκηνπξγίεο εθείλεο πνπ πξνήιζαλ από ήδε ππάξρνληα θείκελα, ώζηε λα δνζεί ιύζε
ζε θάπνην πξόβιεκα, είηε γξαθήο είηε επηθνλσλίαο, πνπ πξνέθπςε από ηε δηαζθεπαζηηθή δηαδηθαζία.
5 Ο όξνο παξαπέκπεη ζηελ αθξηθαλνακεξηθαληθή πνιηηηζηηθή παξάδνζε θαη ππνδειώλεη έλα είδνο
δηπιήο θσδηθνπνίεζεο, ζρεδόλ απόθξπςεο ηνπ πξαγκαηηθνύ λνήκαηνο θαη πξνβνιή αλη’ απηόύ ελόο
άιινπ πνπ λαη κελ κνηάδεη κε ην πξσηόηππν, ζηελ νπζία όκσο δελ είλαη. Γηα ηνπο καύξνπο, ε
δηαδηθαζία απηή ήηαλ ζέκα θαη επηβίσζεο ζε έλα όρη ηδηαίηεξα θηιηθό πξνο απηνύο πεξηβάιινλ.
Signifying Monkey: πώο ε κατκνύ μεγειά ην ιηνληάξη κε ηελ ηερληθή ηνπ signifying. Άιια δείρλεη θαη
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πεξηγξαθηθνχο φξνπο θαη ηνχην γηαηί φια εμαξηψληαη απφ ην πψο ν θάζε θξηηηθφο
ή εξκελεπηήο ή δάζθαινο ή κεηαθξαζηήο αληηιακβάλεηαη κηα λέα εθδνρή ελφο
πξνγελέζηεξνπ έξγνπ (βι. επίζεο Foley 1999, 2000).
Δθείλν πνπ πηζηεχνπλ νη πεξηζζφηεξνη είλαη φηη, αλεμάξηεηα απφ ηνλ φξν, θακηά
κνληέξλα (αλα)παξαγσγή θιαζηθνχ θεηκέλνπ δελ βειηηψλεη ην πξσηφηππν. Ό,ηη
πξνθχπηεη κέζα απ‘ απηή ηε δηαδηθαζία είλαη έλα κεηαπνηεκέλν θαη πξνθαλψο
ππνδεέζηεξν παξάγσγν, δελ είλαη ν θιαζηθφο ζπγγξαθέαο θαη ην έξγν ηνπ.
Καηαλνεηφ, φρη φκσο απφιπηα πεηζηηθφ ή έγθπξν επηζηεκνληθά, γηαηί θάπνηνο
πνιχ εχθνια κπνξεί λα θάλεη αληίινγν ξσηψληαο, επί ηξνράδελ: ν ζεμπεξηθφο
Henry V, ι.ρ., δελ είλαη έλα κεηαπνηεκέλν παξάγσγν ηνπ The Famous
Victories; Βεβαίσο είλαη. H ζρέζε ηνπ κε ην πξσηφηππν πνηα είλαη; Όπσο είλαη
ε ζρέζε ησλ κεηαγελέζηεξσλ ζεμπεξηθψλ κεηαπνηήζεσλ κε ην ζεμπεξηθφ
πξσηφηππν ή θάηη άιιν; O Φάνπζη ηνπ Γθαίηε, είλαη ππνρξεσηηθά θαηψηεξνο
απφ πξνεγνχκελεο εθδνρέο ηνπ κχζνπ ή ηα αξραία δξακαηηθά θείκελα, ζε
ζρέζε κε ηνπο κχζνπο πνπ ηα ηξνθνδφηεζαλ;
Σα ζεκεηψλσ απηά γηα λα ηνλίζσ φηη πξέπεη λα είκαζηε πνιχ πξνζεθηηθνί φηαλ
θαηαθεξαπλψλνπκε κηα ζχγρξνλε αλάγλσζε επηθαινχκελνη επίθνβεο αηηηάζεηο.
Καιφ είλαη λα ζπκφκαζηε φηη δελ ππάξρεη ππνρξεσηηθή ζρέζε πνηφηεηαο/αμίαο
αλάκεζα ζην πξσηφηππν θαη ηελ φπνηα κεηαιιαγή ηνπ. Όπσο δελ ππάξρεη θαη
θάπνηνο ηζειεκεληέο κε ζπληαγέο πνπ νδεγνχλ ζε ιχζεηο απνδεθηέο απφ
φινπο.
Πεπί διαζκεςήρ/πποζαπμογήρ
Σν φηη ζηέθνκαη εδψ πην πνιχ ζηε ιέμε δηαζθεπή νθείιεηαη ζε δχν ιφγνπο.
Πξψηνλ, γηαηη είλαη ε πιένλ δεκνθηιήο θαη ε ιηγφηεξν επηθίλδπλε λα

άιια ελλνεί θαη αηζζάλεηαη.
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παξεξκελεπηεί θαη, δεχηεξνλ, γηαηί ε δηαζθεπή ππνδειψλεη πην πνιχ κηα
δηαδηθαζία παξά κηα αξρή ή έλα ηέινο. Δάλ ζηξαθνχκε ζηελ αγγιηθή απφδνζε
ηεο ιέμεο (adaptation) θαη απ‘ απηήλ πάκε αθφκε πην πίζσ ζηε ιαηηληθή ιέμε
adapto/adaptare, ζα δηαπηζηψζνπκε φηη φιεο νη εξκελείεο παξαπέκπνπλ ζε κηα
κνξθή

«πξνζαξκνγήο»

(ςπρνινγηθή,

ζσκαηηθή

θ.ιπ).

Γηαβάδνπκε

ζηε

Βηθηπαίδεηα: «ηε βηνινγία, ν φξνο πξνζαξκνγή πεξηγξάθεη ελ γέλεη ηε
δηαδηθαζία κε ηελ νπνία έλαο νξγαληζκφο απνθηά κεγαιχηεξε αξκνζηηθφηεηα ζην
πεξηβάιινλ ηνπ, κέζα απφ αιιαγέο ζηε δνκή ή ηε ιεηηνπξγία ηνπ. ηε
θπζηνινγία, εηδηθφηεξα, ν φξνο απνδίδεη ηελ αιιαγή ζην βαζκφ επαηζζεζίαο ελφο
αηζζεηεξίνπ νξγάλνπ, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζε κε θαλνληθέο ζπλζήθεο.
Ωο πξνζαξκνγή ελλνείηαη επίζεο νπνηνδήπνηε ζπκπεξηθνξηθφ, αλαηνκηθφ ή
θπζηνινγηθφ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ επλνεί ηηο δπλαηφηεηεο επηβίσζεο θαη
αλαπαξαγσγήο ηνπ νξγαληζκνχ. Δίλαη απνηέιεζκα ηεο θπζηθήο επηινγήο».
Γειαδή, ε πξνζαξκνγή, φπσο ζεκεηψλεηαη πην πάλσ, έρεη λα θάλεη κε ηελ ίδηα
ηελ πνξεία παξά κε θάπνην εγγελέο ζπζηαηηθφ ζηνλ νξγαληζκφ. Ό,ηη δελ
πξνζαξκφδεηαη, πεζαίλεη. Ό,ηη πξνζαξκφδεηαη εθ ησλ πξαγκάησλ επηδέρεηαη
αιιαγέο ζηε δνκή ηνπ, ζηε ιεηηνπξγία ηνπ, ψζηε λα βειηηζηνπνηεί ηε ζρέζε ηνπ
κε ην πεξηβάιινλ ηνπ. Με απηή ηελ έλλνηα, κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ
φξν θαη ζε φ,ηη αθνξά ηελ εμειηθηηθή πνξεία ησλ ηερλψλ.
Σν πεξίεξγν εδψ είλαη φηη, κνινλφηη νη θιαζηθνί καο είλαη νη πξψηνη πνπ δίδαμαλ
ηελ ηέρλε ηεο δηαζθεπήο/πξνζαξκνγήο, θαη κάιηζηα κε ζαπκαζηά απνηειέζκαηα,
ε πξάμε θαζαπηή παξέκεηλε γηα πνιιά ρξφληα κηα πεξηζσξηαθή, ζρεδφλ
απαμησκέλε δεκηνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα, αθνχ εθιακβάλνληαλ ζπρλά σο

ην

αληίζεην ηεο πξσηνηππίαο, δειαδή σο κηα πξάμε απηζηίαο θαη πξνδνζίαο. Καη
ηνχην γηαηί ε αμηνιφγεζε ελφο έξγνπ, θπξίσο κεηά ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 19 νπ
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αηψλα θαη ηελ θαζηέξσζε ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ, ήηαλ άξξεθηα
ζπλδεδεκέλε κε ην ζέκα ηεο ζπγγξαθηθήο αξρήο (authorship): πνηνο πξψηνο
ζπλέιαβε ηελ ηδέα, πνηνο πξψηνο ηελ πινπνίεζε, πψο, γηαηί, θάησ απφ πνηεο
ζπλζήθεο

θ.ν.θ.;

Γειαδή,

πνηνο

ήηαλ/είλαη

θαηά

ηνλ

λφκν

ν

«παηέξαο=ηδηνθηήηεο» ηνπ θεηκέλνπ; Απφ ηφηε πνπ ε ζεσξία κπήθε θαη ζηα
παλεπηζηήκηα θάπνηα πξάγκαηα άιιαμαλ θαη, καδί ηνπο, νξηζκέλεο παγησκέλεο
ζέζεηο θαη βαζηά ξηδσκέλεο πξνθαηαιήςεηο. Tν ελδηαθέξνλ ζηγά ζηγά άξρηζε λα
κεηαηνπίδεηαη ζε έλλνηεο φπσο θείκελν, πεξηβάιινλ, θνπιηνχξα, απζεληηθφηεηα,
πεγή, εξκελεία, παξαγσγή λνήκαηνο, πξφζιεςε θαη απφ θεη ζε πην ραιαξέο
πξνζεγγίζεηο, κε έκθαζε ζηε ζρεηηθφηεηα ησλ αμηψλ θαη ηε ζεκαζία ηνπ
ηζηνξηθνχ παξφληνο.
Ανακςκλώνονηαρ κείμενα
Aπηφ πνπ πξεζβεχεη ε ζχγρξνλε ζεσξία, θαη πξνζσπηθά ην αζπάδνκαη, είλαη φηη
ηα πάληα, αλεμάξηεηα ζε πνηα κνξθή ηα ζπλαληνχκε, είλαη κηα αλαπαξαγσγή
(πξν)ππαξρφλησλ θεηκέλσλ. Γηα λα θαηαθχγσ ζηε δηαηχπσζε ηνπ Barthes: "ε
δηαθεηκεληθφηεηα είλαη ε θαηάζηαζε νπνηνπδήπνηε θεηκέλνπ" (1981), ζπλεπψο
φιε ε θαιιηηερληθή δεκηνπξγία

είλαη πξσηίζησο κηα κνξθή θνηλσληθήο

δεκηνπξγίαο θαη θάζε παξαγσγή είλαη κνηξαία θαη πάληνηε αλαπαξαγσγή, άξα
κηα παξαλάγλσζε. Έλα έξγν φπσο ε MεραλήΆκιεη ηνπ Heiner Müller, θέξ‘
εηπείλ, δελ είλαη απιψο κηα εθδνρή ηνπ ζεμπεξηθνχ Άκιεη, αιιά θαη κηα εθδνρή
δεθάδσλ άιισλ θεηκέλσλ. Άιισο πσο, αγγίδεη ηελ ίδηα ηε θχζε ηεο πνιηηηζηηθήο
παξαγσγήο πνπ είλαη ε αλαθαηαζθεπή πξν-ππάξρνληνο πιηθνχ θαη ε
επαλαηνπνζέηεζή ηνπ εληφο ελφο λένπ ηζηνξηθν-θνηλσληθνχ πιαηζίνπ. Kάζε
πξάμε γξαθήο, λνήκαηνο, ζπκπεξηθνξάο, θάζε θνξά πνπ εληάζζεηαη ζε έλα
ηζηνξηθφ πεξηβάιινλ, εθ ησλ πξαγκάησλ ράλεη κέξνο ηνπ αξρηθνχ πιαηζίνπ πνπ
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ηε θηινμελνχζε θαη πιένλ αζθείηαη ζην ειεχζεξν θαη άπεηξν παηρλίδη ησλ
ζεκείσλ, απειεπζεξψλνληαο ζηελ πνξεία λνήκαηα θαη ζεκαζίεο εληειψο
δηαθνξεηηθά απφ ην πξσηφηππν. Aπφ ηε ζηηγκή πνπ βάδνπκε θάηη ζε θαηλνχξην
πιαίζην κνηξαία ην αιιάδνπκε, αθφκε θη φηαλ πξνζπαζνχκε λα είκαζηε απφιπηα
πηζηνί ζε απηφ.
Όινη, απφ ηνπο Pσκαίνπο ηξαγηθνχο, ζηνπο Γάιινπο λενθιαζζηθηζηέο, ηνπο
ειηζαβεηηαλνχο θαη Ιζπαλνχο ηξαγηθνχο, ηνπο Γεξκαλνχο ξνκαληηθνχο, κέρξη
ηνπο ζελαξηνγξάθνπο ηνπ Xφιπγνπλη, ηνπο ζπγγξαθείο ηεο ζεκεξηλήο
ηειενπηηθήο

ζαπνπλφπεξαο,

έθαλαλ

απηφ

αθξηβψο:

ζηξάθεθαλ

ζηνπο

θιαζηθνχο θαη επηρείξεζαλ, ν θαζέλαο γηα δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο θαη ζχκθσλα
κε ηηο δπλάκεηο θαη ηηο ζηνρεχζεηο ηνπ, λα ηνπο πξνζαξκφζνπλ εληφο ησλ νξίσλ
θαη πεξηζσξίσλ ηεο επνρήο ηνπο. Όινη απηνί πξνψζεζαλ ηελ άπνςε πνπ ιέεη
φηη ε δηαζθεπή είλαη κηα κνξθή πνηεηηθήο πξάμεο άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηηο
δηαδηθαζίεο πξφζιεςεο, φπσο είλαη θαη κηα θεηκεληθή αλαζεψξεζε πνπ
ππνγξακκίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη δσληαλνί, «εδψ θαη ηψξα», κηινχλ
ζηνπο λεθξνχο

θαη γηα ηνπο λεθξνχο. Σψξα, ην θαηά πφζν απηφο ν

«πξνζαξκνζκέλνο» δηάινγνο κε ηνπο λεθξνχο αμίδεη ή φρη είλαη έλα άιιν ζέκα,
πνπ αλνίγεη κηα θαηλνχξηα θαη ηδηαίηεξα αθαλζψδε ζπδήηεζε πνπ εδψ, γηα
επλφεηνπο ιφγνπο, δελ ζα καο απαζρνιήζεη.
Τπαγωδία και ηπαγικό
Μπνξεί νξηζκέλνπο λα ηνπο ελνριεί σο ζθέςε, αιιά δελ παχεη λα είλαη
αιεζηλή: θαλέλαλ δελ ελδηαθέξεη ζήκεξα πνχ θαη πψο θαηέιεμε ν πφιεκνο
Αζελαίσλ-παξηηαηψλ ή νη ζπγθξνχζεηο κεηαμχ Διιήλσλ θαη Πεξζψλ. Οη
ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ηα γεγνλφηα απηά έρνπλ ζρνιηαζηεί θαη παξαζηαζεί
έρνπλ πξν πνιινχ εθιείςεη. Καη ππνζέησ πσο ην ίδην ηζρχεη γηα θάζε επνρή.
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Λέεη ν Μπσκαξζαί: «Γηαηί λα κε αγγίμνπλ εκέλα, έλαλ εηξεληθφ ππήθνν ηεο
Μνλαξρίαο ηνπ 18 νπ αηψλα, νη επαλαζηάζεηο ζηελ Αζήλα θαη ηε Ρψκε; Πνην
είλαη ην πξαγκαηηθφ κνπ ελδηαθεξνλ γηα ηνλ ζάλαην ελφο ηπξάλλνπ ηεο
Πεινπνλλήζνπ; Γηα ηε ζπζία κηαο λεαξήο πξηγθίπηζζαο ζηελ Απιίδα;» Ο
Μπσκαξζαί κηιά εθ κέξνπο ησλ ζηαζσηψλ ηνπ Γηαθσηηζκνχ (φ.π. Sarrazac
2011: 106). Λίγν αξγφηεξα ηε ζθπηάιε ζα πάξνπλ νη ξνκαληηθνί, θαηφπηλ νη
ξεαιηζηέο θαη φινη νη άιινη πνπ αθνινπζνχλ ηνλ 20φ αηψλα.

Αληηιακβάλνκαη θαη ζέβνκαη απφιπηα ηελ άπνςε ηνπ ζπνπδαίνπ George
Steiner πνπ ιέεη φηη άιιν ην «ζνβαξφ ζέαηξν» (φπνπ ε ζχγθξνπζε κπνξεί λα
επηιπζεί κε ηερλεηά θαη θνηλσληθά κέζα) θαη άιιν ην ηξαγηθφ, φπνπ θπξηαξρεί
ην «αλεπαλφξζσην» (1961). Όπσο επίζεο θαηαιαβαίλσ ηνλ δηαρσξηζκφ πνπ
επηρεηξεί λα θάλεη ν Οχγγξνο ζεσξεηηθφο Georg Lucacs, αλάκεζα ζηηο πςειέο
ηδέεο ηνπ ηξαγηθνχ θαη ηα «κηθξά» ζε εκβέιεηα ζέκαηα ηνπ θαζεκεξηλνχ, ηα
νπνία νλνκάδεη «αλνχζηα», «θνηλφηνπα», «αδηάθνξα» θαη θαηψηεξα ησλ
απαηηήζεσλ ελφο κεγάινπ ηξαγηθνχ δξάκαηνο (1963). Απφ ηελ άιιε, εθηηκψ
πσο είλαη άιιν πξάγκα ε ηξαγσδία, φπσο ηε πεξηέγξαςε γηα καο ν
Αξηζηνηέιεο θαη άιιν ε έλλνηα ηνπ ηξαγηθνχ, ην «πψο απηφ κπνξεί λα
εηζρσξήζεη ζηε δξακαηηθή κνξθή, ζε ζεκείν πνπ λα κεηακνξθψλεη εληειψο»
(Sarrazac 2011: 102). Γηα λα κπνξέζεη θαλείο λα ζπδεηήζεη γηα ην ηξαγηθφ θαη
ηελ ηξαγσδία πξέπεη λα απνδερηεί θαη‘ αξράο ηε δηαίξεζή ηνπο. Καη ν Lucacs,
επεηδή αθξηβψο δελ ηε δέρεηαη, βιέπεη ζηελ έιεπζε ηνπ δξάκαηνο ηεο
θαζεκεξηλήο δσήο κφλν ηελ παξαθκή ηεο αζηηθήο ηάμεο θαη ηδενινγίαο.
Πξάκα άδηθν, θαη κάιηζηα γηα έλαλ αηψλα φπσο ν εηθνζηφο, ν πιένλ
δεκνθξαηηθφο ζηελ ηζηνξία ηνπ αλζξψπνπ, αιιά θαη ν πιένλ βίαηνο. Έλαο
αηψλαο πνπ αλήθεη νινθιεξσηηθά ζηνλ θαζεκεξηλφ άλζξσπν, ζηε δσή ηνπ
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νπνίνπ, αθξηβψο επεηδή δελ έρνπκε (θαηά θαλφλα) θάπνηα κεγάιε ζηξνθή ηεο
ηχρεο νχηε θάπνηα αλαπφθεπθηε θαηαζηξνθή, είλαη ινγηθφ νη κεγάιεο
δξακαηηθέο ζπγθξνχζεηο λα κελ πξνθαινχλ θαη‘ αλάγθε ην δένο, ηνλ θφβν θαη
ην έιενο, γηα ηα νπνία κηιά ε αξραία γξακκαηεία. Σν θνζκνείδσιν ηεο
αξραίαο αζελατθήο πφιεο πξνθαλψο (θαη θπζηνινγηθά) δηαθέξεη ξηδηθά απφ
ηνλ ζχγρξνλν ηζηνξηθφ θφζκν. Η δηάζπαζε ηεο νιφηεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ
θφζκνπ (ην θνζκηθφ «εληεχζελ» θαη ην ζξεζθεπηηθφ «επέθεηλα»=

ε

θαηάξξεπζε ηεο ελφηεηαο κεηαμχ ζείνπ-κχζνπ-εηκαξκέλεο θαη αλζξψπηλεο
πξάμεο), έρεη δηακνξθψζεη έλα εληειψο δηαθνξεηηθφ γλσζηνζεσξεηηθφ θαη
θηινζνθηθφ πεξίβιεκα πνπ εληζρχεη ηνλ αηνκηθνπνηεκέλν ηδηψηε θαη,
παξάιιεια, δπζρεξαίλεη ηελ φπνηα κεηαθπζηθή θαηαθπγή, φπσο πνιχ νξζά
παξαηεξεί ν Γθίβαινο ζηε κειέηε ηνπ γηα ην ζεκα απηφ (2011: 121-57). Ο
(νξζνινγηθφο) ζεαηήο ηεο ζχγρξνλεο θνηλφηεηαο δελ είλαη ζε ζέζε λα
αλαγλσξίζεη ζε βάζνο ηελ πεξηπινθφηεηα απξφζηησλ γη‘ απηφλ ηζηνξηθψλ
δεδνκέλσλ, θαζψο δεζκεχεηαη απφ ην ηζηνξηθφ φξην ηεο επνρήο ηνπ, εληφο
ηνπ νπνίνπ γίλνληαη δηεξγαζίεο έληαμεο ή αλαζεψξεζεο ή αθχξσζεο
θαηλνκέλσλ πνπ έρνπλ παξέιζεη, ρσξίο ηνχην λα ζεκαίλεη φηη ην άηνκν δελ
κπνξεί λα αλαγλσξίζεη θάπνηα πξάγκαηα θαη λνεκαηηθά πεξηερφκελα πνπ λα
βνεζνχλ ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε παξειζνπζψλ θνηλσληψλ (θαη ησλ
ζεάηξσλ ηνπο). Γηα λα ζπκβεί φκσο απηφ, λα θαηαιάβεη δειαδή, ν ζχγρξνλνο
ζεαηήο (ν «θαζεκεξηλφο» ζεαηήο, φπσο είπακε) ηελ έθηαζε θαη ηε ζεκαζία
ζπκβάλησλ καθξηλψλ ή ιηγφηεξν καθξηλψλ, πξέπεη λα ηα δεη λα επαλαηζηνξηθνπνηνύληαη θαη λα επαλα-εδαθνπνηνύληαη. Γειαδή, λα επηζηξέθνπλ ζ‘
απηφλ κέζα απφ λέεο αλαινγίεο, κεηαθνξέο, εηθφλεο, ηδενινγήκαηα θαη
λφξκεο. Μηα Αληηγφλε, γηα παξάδεηγκα, ζα ηνπ ηαηξηαδε ίζσο πην πνιχ ζε κηα
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θαηάζηαζε απνκφλσζεο, ζε κηα ζηηγκή εζσηεξίθεπζεο ηνπ πφλνπ ηεο, φπσο
ηζρπξίδεηαη ν Γαλφο θηιφζνθνο Kierkegaard. Καη ηνχην γηαηί ζα ζπκβάδηδε κε
έλα «ηξαγηθφ ππνθεηκεληθφ θαη ζηνραζηηθφ, έλα ηξαγηθφ ηεο θαηαμίσζεο ηνπ
εαπηνχ», ζχκθσλα κε ηνλ Sarrazac. Κάπσο έηζη ζα γηλφηαλ «ε Αληηγφλε καο»
(2001: 119). Μηα Αληηγφλε ζιίςεο θαη απφγλσζεο. Έρεη δίθαην ν Θφδσξνο
Γξακκαηάο φηαλ ιέεη φηη: «Η έλλνηα ηνπ ‗ηξαγηθνχ‘ δελ είλαη πνζνηηθφ, αιιά
πνηνηηθφ κέγεζνο, πνπ σο ηέηνην μεπεξλά ηα ρξνληθά φξηα θαη ηηο δεζκεχζεηο
ηνπ ρψξνπ, απνθηψληαο δηαζηάζεηο παγθνζκηφηεηαο πνπ, ηεξνπκέλσλ ησλ
αλαινγηψλ, ζπλαληψληαη αθφκε θαη ζήκεξα, θάησ απφ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο
θαη κέζα ζε δηαθνξεηηθφ πιαίζην αλαθνξάο». Γηα λα θαηαιήμεη: «ε κνξθή ηνπ
‗ηξαγηθνχ‘ θαη ε ζθεληθή απφδνζε ηεο ‗ηξαγσδίαο‘,

κε νπνηνδήπνηε

πεξηερφκελν θη αλ λνεζνχλ, νθείινπλ λα είλαη πξνζαξκνζκέλα ζηηο
πξνζιακβάλνπζεο ηνπ ζεκεξηλνηχ δέθηε» (2011: 72, 81).

Το αναπόθεςκηο ηηρ πποζαπμογήρ
Τπ‘ απηήλ ηελ έλλνηα, ινηπφλ, θάζε λέα παξαγσγή ελφο θεηκέλνπ, θπξίσο
θιαζηθνχ, αθφκε θαη φηαλ δελ ην επηδηψθεη, δεκηνπξγεί (ή νθείιεη λα δεκηνπξγεί)
κηα λέα ηζηνξηθφηεηα, ηνπηέζηηλ ζέηεη ηνπο λένπο λφκνπο ηεο αλάγλσζεο φπσο
θαη ηεο πξφζιεςήο ηνπ. Γειαδή, κε ηνπο φξνπο ηεο θαηλνκελνινγίαο ελφο
Ricoeur, «αλαλνεκαηνδνηεί» ην παξφλ ή αλαλνεκαηνδνηείηαη απ‘ απηφ, ήηνη
«αλαθαιχπηεη λέεο πηπρέο ηνπ ζχγρξνλνπ πξαγκαηηθνχ, απειεπζεξψλεη ηε
δπλαηφηεηα

κηαο

λέαο

εξκελείαο

ηνπ

θφζκνπ

θαη ηνπ

εαπηνχ

καο....

αλαπεξηγξάθεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα (Ξεξνπαίδεο 1998: 611 θαη Γθίβαινο 2011:
100-120). Απηφ ζεκαίλεη φηη ε έλλνηα ηνπ ζχγρξνλνπ ηξαγηθνχ, φπσο θαη λα ηελ
πξνζεγγίζεη θαλείο, δελ αθπξψλεη ηελ πξφηεξε κνξθή ηνπ, αιιά κέζα απφ απηή
δηακνξθψλεη (εθφζνλ είλαη επηηπρήο) έλα λέν θνζκνείδσιν κε «ζθνπνχο, κέζα,
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αηηίεο, αμηαθά-θαλνληζηηθά πξνηάγκαηα» (Γθίβαινο 2011: 155). Έλα θνζκνείδσιν
ζε ζέζε λα επαλαθέξεη κε θάπνηνλ άιιν ηξφπν ην αίληγκα ηνπ αηψληνπ «Γηαηί»,
έλα αίληγκα εγγεγξακκέλν «ζηελ πνξεία ηνπ αλζξψπνπ ζηνλ θφζκν, κηα πνξεία
πνπ πεξηθιείεη ηα δεηλά, ηα απξφνπηα, ηελ αβεβαηφηεηα ηνπ ‗αχξην‘» (Γθίβαινο
2011: 158). Όπσο πνιχ νξζά ην επηζεκαίλεη γηα καο θαη πάιη ν Θφδσξνο
Γξακκαηάο: « αλ θαη.... ε ηξαγσδία, σο είδνο, έρεη πεζάλεη, ε ηξαγηθφηεηα, σο
θαηάζηαζε ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο, πθίζηαηαη θαη δελ κπνξεί παξά λα
πθίζηαηαη, αθνχ είλαη εγγεγξακκέλε κέζα ζηελ ίδηα ηελ αλζξψπηλε θχζε:
επηζπκίεο πνπ μεπεξλνχλ ην κέηξν θαη θηάλνπλ ζηελ ππεξβνιή, εγσηζηηθέο
ηάζεηο πξνβνιήο θαη επηβνιήο κε θάζε ηξφπν, παξάινγεο δηεθδηθήζεηο πνπ
θαηαζηξαηεγνχλ θαη θαηαπαηνχλ θάζε έλλνηα εζηθήο, απφξξηςε θαλφλσλ
δενληνινγίαο θαη θνηλσληθήο ζπλχπαξμεο, είλαη κνλν κεξηθά απφ ηα αίηηα πνπ
κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ην άηνκν ζε ηξαγηθέο θαηαζηάζεηο» (Γξακκαηάο 2006:
38-9).
Έλα (νπνηνδήπνηε) θείκελν, αξραίν ή λεφηεξν, ζα ζπλερίζεη λα ππάξρεη σο
δσληαλφ ζψκα φζν ζα ππάξρνπλ νη ζπλερείο παξαλαγλψζεηο (δηάβαδε:
πξνζαξκνγέο)

ηνπ,

δειαδή

νη

αλαγλψζεηο

εθείλεο

πνπ

ζα

ην

επαλαλνεκαηνδνηνχλ. Δάλ πάςνπλ λα ην αλαδεηνχλ νη επίδνμνη δηεθδηθεηέο θαη
δηαζθεπαζηέο ηνπ, ζα ζπλερίζεη βεβαίσο λα ππάξρεη, φρη φκσο σο δσληαλφο
νξγαληζκφο, αιιά σο έθζεκα ή θηηξηληζκέλν ηεθκήξην ζε θάπνην ξάθη δεκφζηαο ή
παλεπηζηεκηαθήο βηβιηνζήθεο. Πάλησο ν ρξφλνο έρεη απνδείμεη πσο φινη θάηη
βξίζθνπλ ζ‘ απηφ πνπ λα θεληξίδεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο. Όπσο εθηηκά ε θαιή
εξεπλήηξηα ηνπ ρψξνπ, ε Edith Hall, ην ειιεληθφ δξάκα καο αθνξά γηαηί είλαη κηα
«ξίδα», ε αλαδήηεζε ηεο νπνίαο θαη «λφκηκε» είλαη θαη «απνιαπζηηθή», φζν θαη
«απειεπζεξσηηθή», θπξίσο γηα ηνπο ιανχο εθείλνπο πνπ βίσζαλ ηνλ δπγφ ηεο
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απνηθηνθξαηίαο θαη ζέινπλ λα κηιήζνπλ γη‘ απηφ ρσξίο λα αλαδεηνχλ
ινγνηερληθέο ιχζεηο ζηνλ πνιηηηζκφ ησλ πξψελ θαηαπηεζηψλ ηνπο (φπσο ε
πεξίπησζε ησλ Άγγισλ, Γάιισλ θαη Ννηηναθξηθαλψλ Afrikaans) (Hall 2004:
332, επίζεο θαη Wetmore 2002 θαη 2003). Έρεη, επίζεο, απνδεηρηεί πεγή
έκπλεπζεο θαη γηα πνιινχο άιινπο, φπσο γηα ζηνπο θαιιηηέρλεο ηεο δεθαεηίαο
ηνπ 1960, ι.ρ., πνπ αλαδεηνχζαλ έξγα κε έληνλα εξσηηθά πάζε, θαζψο θαη γηα
ηηο θεκηλίζηξηεο ηεο επφκελεο δεθαεηίαο, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο θαη ηνλ ηξφπν ηνπο
ζπλέρηζαλ ηε ζεμνπαιηθή επαλάζηαζε ηεο πξνεγνχκελεο γεληάο θαη ζηξάθεθαλ
ζε θιαζηθά γπλαηθεία πξφηππα, ζε αλαδήηεζε ηδεψλ πνπ λα αθνξνχλ ηε
γπλαηθεία εκπεηξία, ηε γπλαηθεία επηζπκία, ηδέεο γχξσ απφ ηα παηδηά εθηφο
γάκνπ. Φηγνχξεο φπσο ε Κιπηαηκλήζηξα, ε Δθάβε, ε Ηιέθηξα, ε Λπζηζηξάηε,
ζα απνδεηρηνχλ έλαο ζπλερήο καγλήηεο φρη κφλν γηα ζπγγξαθείο θαη
ζεσξεηηθνχο, αιιά θαη γηα ηηο εζνπνηνχο. Μηα επθαηξία λα μεθχγνπλ απφ ηα
γλσζηά πνξηξέηα πνπ θαινχληαη ζπλήζσο λα δσληαλέςνπλ ζηε ζθελή θαη λα
δνθηκαζηνχλ κε θάηη πνιχ πην κεγάιν θαη ελ πνιινίο «απξνζδηφξηζην» ή
επαλαζηαηηθφ, εμσζπκβαηηθφ θ.ιπ (Hall 2010: 330, Foley 2004: 77-112 θαη
Kotzamani 2005: 78-111).
Γηα κηα άιιε γλσζηή εξεπλήηξηα ηνπ ρψξνπ, ηελ Ακεξηθαλίδα Foley, ην γεγνλφο
φηη νη αξραίνη κχζνη δελ αλήθνπλ ζε θάπνηα «δσληαλή ζξεζθεία, είλαη θάηη ην
απφιπηα ζεηηθφ, ππφ ηελ έλλνηα φηη δελ δηαηξέρνπλ ηνλ θίλδπλν λα πξνζβάινπλ
αμίεο θαη πηζηεχσ» θαη άξα, κε ηνλ ηξφπν ηνπο, ιεηηνπξγνχλ ππέξ εθείλσλ πνπ
ζέινπλ λα πεηξακαηηζηνχλ καδί ηνπο, λα ηνπο μαλαδνπιέςνπλ, λα δνθηκάζνπλ ηηο
αληνρέο ηνπο, φπσο έθαλαλ γηα ην δηθφ ηνπο θνηλφ θαη γηα ηελ επνρή ηνπο νη
αξραίνη πνηεηέο. Με άιια ιφγηα, ην γεγνλφο φηη ν αξραίνο κχζνο είλαη ρξνληθά
απνκαθξπζκέλνο

ιεηηνπξγεί απειεπζεξσηηθά,

θαζψο

δελ

ζέηεη εκπφδηα
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εξκελείαο, δηαλνκήο, ρξψκαηνο, θπιήο θαη θχινπ Δπηπξνζζέησο, ζπλερίδεη ε
Foley, ην γεγνλφο φηη παίδεηαη πάληα κεηαθξαζκέλνο, ζεκαίλεη φηη έρνπκε λα
δηαπξαγκαηεπηνχκε επζχο ακέζσο θαη κε κηα λέα αλάγλσζε, πνπ εληζρχεηαη θαη
απφ ην φηη δελ γλσξίδνπκε πνιιά πξάγκαηα γχξσ απφ ηελ αηζζεηηθή ησλ
πξψησλ παξαζηάζεσλ (Foley 2006: 240-42, 1999, 2000, αιιά θαη McDonald
1992). Όπσο εμεγεί ν Ιλδφο ζθελνζέηεο Suresh Awasthi, ζε κηα ζπδήηεζε γηα ην
αλέβαζκα ηεο Αληηγόλεο ζηε γιψζζα ησλ Σακίι, ην λα επηθαιεζηεί θάπνηνο ηελ
νπνηαδήπνηε ειεγθηηθή αξρή (γξακκή) ζην αλέβαζκα ελφο θιαζηθνχ

έξγνπ,

εγρψξηνπ ή αιινδαπνχ, είλαη ζαλ λα «αθπξψλεη ηελ ίδηα ηελ πξνζπάζεηα.
Αθξηβψο γηαηί έλα θιαζηθφ έξγν πξνζθέξεηαη γηα κηα πνηθηιία αλαγλψζεσλ,
ζχκθσλα κε ηα γνχζηα θαη ηε ζεαηξηθή πξαθηηθή ηεο επνρήο» (Awasthi 1987:
121).
Η ηοπικόηηηα ηος θεάηπος
Eθείλν, ηειηθά, πνπ ζπκπεξαίλεη θαλείο απφ φια απηά είλαη φηη, ζε θάζε θαηλνχξηα
αλάγλσζε ηνπ αξραίνπ (θαη φρη κφλν) θεηκέλνπ, ηίζεηαη εμαξρήο ην εξψηεκα:
πνηνο είλαη ν ξφινο ηνπ ζεάηξνπ ζην θνηλσληθφ γίγλεζζαη, πνηεο είλαη νη ζρέζεηο
αλάκεζα ζηελ θεηκεληθφηεηα θαη ηελ επηηέιεζε ζσκάησλ θαη ηδεψλ; Με άιια
ιφγηα πνην έρεη κεγαιχηεξν βάξνο, ε "θνπιηνχξα σο θείκελν" ή ε "θνπιηνχξα σο
παξάζηαζε"; Aλάινγα κε ηελ απάληεζε ηνπ θαζελφο, αληίζηνηρε ζα είλαη θαη ε
επηθνηλσλία κε ηνπο λεθξνχο πνηεηέο θαη ηνπο ζχγρξνλνπο ζεαηέο.
Θα ήκαζηαλ αθειείο λα πηζηέςνπκε φηη ηα έξγα (θαη πξσηίζησο ηα ζεαηξηθά)
ζεκαίλνπλ

απφ

κφλα

ηνπο.

Γελ

είλαη

νχηε

απηνθηλνχκελα

νχηε

απηνηξνθνδνηνχκελα. Σν αξρηθφ ζπγγξαθηθφ λφεκα κπνξεί λα θαηνηθνεδξεχεη
θάπνπ ζην ζψκα ηνπο, φκσο παξάγεηαη θαη αλαπαξάγεηαη απφ ζπγθεθξηκέλα
άηνκα θαη θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθν-ηζηνξηθέο ζπλζήθεο. Η εμφξπμε
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γίλεηαη πάληα ζε ρξφλν ελεζηψηα, εδψ θαη ηψξα, θαη θαλείο δελ κπνξεί λα
γλσξίδεη εθ ησλ πξνηέξσλ εάλ ην κέηαιιν ζα είλαη πνιχηηκν ή φρη, απνδεθηφ ή
φρη. Πνπ πάεη λα πεη φηη ην ζέαηξν θαη νη κχζνη ηνπ κπνξεί λα δηαζρίδνπλ ζχλνξα,
λα επεξεάδνπλ θαη λα επεξεάδνληαη, λα δίλνπλ θαη λα παίξλνπλ, σζηφζν δελ
παχνπλ

λα

είλαη

πξσηίζησο

ηνπηθή

θαη

αηνκηθή

ππφζεζε,

ρξνληθά

πξνζδηνξηζκέλε. Ο Γηόλπζνο ην 69, π.ρ., ε πην γλσζηή παξαγσγή ηνπ
ακεξηθαληθνχ

ζρήκαηνο

Performance

Group

(ζε

ζθελνζεζία

Richard

Schechner), πνπ ηφζν ζπδεηήζεθε θαη ηφζν δίραζε θάπνηα ρξφληα πξηλ, ήηαλ πην
πνιχ κηα ζεαηξηθή πξφηαζε γηα ηε Νέα Τφξθε ηεο επνρήο, παξά γηα ηελ αξραία
Αζήλα. O Schechner αθνχκπεζε κελ ζηελ θιαζηθή παξάδνζε, εκπλεχζηεθε απφ
ηα κελχκαηα θαη ηελ ηειεηνπξγηθή ηεο αχξα, φκσο πην πνιχ ηνλ ελδηέθεξε λα
θηάζεη ζηελ θαη λα εκπιέμεη ηελ πιαηεία, εθεί φπνπ βξηζθφηαλ ην θνηλφ ησλ λέσλ
Ακεξηθαλψλ, ησλ ρίπηο, ησλ εηξεληζηψλ, ησλ αθηηβηζηψλ θ.ιπ. (Schechner 1970).
Tν αλ πέηπρε ή φρη, είλαη έλα άιιν ζέκα πνπ δελ καο αθνξά εδψ. Δθείλν πνπ καο
αθνξά είλαη νη πξνζέζεηο ηνπ πίζσ απφ ηελ επηινγή ηνπ ελ ιφγσ θεηκέλνπ.
Όπσο καο αθνξνχλ θαη νη πξνζέζεηο φισλ εθείλσλ ησλ θαιιηηερλψλ πνπ
επηρείξεζαλ θαη επηρεηξνχλ θάηη αλάινγν, φπσο ν Ρψζνο Vasiliev θαη ν Κηλέδνο
Luo Jinlin κε ηε Μήδεηα, ν Sellars θαη ν Παπαβαζηιείνπ κε ηνλ Αίαληα, ν Wilson
κε ηελ Άιθεζηε, ν Stein κε ηελ Ιθηγέλεηα, ν Μαξκαξηλφο κε ηνλ Αγακέκλνλα θαη,
πην πξφζθαηα, κε ηνλ Ηξαθιή καηλόκελν, ν Σεξδφπνπινο κε ηνλ Πξνκεζέα
Γεζκώηε, ν Υνπβαξδάο κε ηνλ Οξέζηε θ.ιπ.
Όινη απηνί νη ζθελνζέηεο, ην πξψην πξάγκα πνπ έθαλαλ ήηαλ λα «ληχζνπλ» ην
ζψκα ηνπ (φπνηνπ) έξγνπ κε ηα ηκάηηα (ή ηα θνπξέιηα, αλάινγα κε ηηο
πξνηηκήζεηο ή ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ θαζελφο) ηεο επνρήο ηνπο (ηεο θπιήο ηνπο, ηνπ
θχινπ ηνπο, ηεο νκνηφηεηαο ή ηεο δηαθνξεηηθφηεηάο ηνπο). Μαο ην ιέεη πνιχ
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απιά, αιιά εχζηνρα, έλαο απφ απηνχο, ν Ακεξηθαλφο ζθελνζέηεο Peter Sellars,
κε αθνξκή ηε ζθελνζεζία ησλ Πεξζώλ, φπνπ αζθεί θξηηηθή ελαληίνλ ηεο
πνιηηηθήο ησλ ζπκπαηξησηψλ ηνπ ζην Ιξάθ επί αληάκ Υνπζετλ. Γξάθεη, ινηπφλ,
ζηνλ πξφινγν ηεο δηαζθεπήο ηνπ έξγνπ απφ ηνλ Robert Auletta: «ε αξραία
ηξαγσδία είλαη ζαλ έλα κεγάιν, δηαηεξεηέν ζπίηη, φπνπ ν θάζε έλνηθνο πνπ
κπαίλεη αιιάδεη θαη θάπνηα πξάγκαηα, ψζηε λα ληψζεη ζαλ ζην ζπίηη ηνπ».
Αιιάδεη θνπξηίλεο, ρξψκαηα, πφξηεο, θαλαπέδεο, θαη θακηά θνξά ηνπ αιιάδεη θαη
ηα θψηα. Γειαδή, «ζέηεη ηα φξηα θαη ηα πεξηζψξηα ηεο λέαο ζπγθαηνίθεζεο»
(1993). Απηφ πεξίπνπ δηαηείλεηαη θαη ν πην γλσζηφο Κηλέδνο ζθελνζέηεο ηεο
ειιεληθήο ηξαγσδίαο, ν Luo Jinlin. Αηηηνινγψληαο ηηο επεκβάζεηο ηνπ ζην ζψκα
ησλ θεηκέλσλ ιέεη φηη κέζα απφ ηηο πξνζαξκνγέο ηνπ ν ζηφρνο ηνπ είλαη δηηηφο:
απφ ηε κηα ζέιεη λα αλαδσνγνλήζεη ην παξαδνζηαθφ θηλεδηθφ δξάκα, θπξίσο ην
Hebei Bangzi, θαη λα ην θέξεη πην θνληά ζηνπο δπηηθνχο ζεαηέο, πνπ είλαη ήδε
εμνηθεησκέλνη κε ηηο ηζηνξίεο ησλ θιαζηθψλ κχζσλ θαη, απφ ηελ άιιε, ζέιεη λα
γλσξίζεη ζηνπο Κηλέδνπο ζεαηέο ηελ ειιεληθή ηξαγσδία, ρξεζηκνπνηψληαο
παξαδνζηαθέο θηλεδηθέο θφξκεο πνπ ηνπο είλαη νηθείεο. Η άπνςή ηνπ είλαη φηη
πξέπεη λα ζεβφκαζηε ηελ παξάδνζε θαη ην πλεχκα ηεο αξραίαο ηξαγσδίαο, αιιά
δελ πξέπεη λα μερλάκε φηη βαζηθφ κέιεκά καο είλαη ν ζεαηήο πνπ καο
παξαθνινπζεί «εδψ θαη ηψξα». ε απηφλ ινγνδνηνχκε (βι. επίζεο Diamond
1999).
Αλάινγεο άπνςεο θαη ν Ιζξαειηλφο ζθελνζέηεο David Zinder, ν νπνίνο κηιά γηα
«αλαδεκηνπξγίεο» θαη φρη πξνζαξκνγέο. Αξρίδεη κε ην ζθεπηηθφ φηη ν ζθελνζέηεο
είλαη ν άλζξσπνο πνπ αλαιακβάλεη ην ξίζθν ηεο επηθνηλσλίαο, εδψ θαη ηψξα, κε
ην θνηλφ ηνπ, ζπλεπψο έρεη ην δηθαίσκα λα θάλεη φ,ηη θξίλεη ζσζηφ ψζηε ε
παξάζηαζή ηνπ λα θαηέβεη ζηελ πιαηεία, κεηαθέξνληαο παξάιιεια θαη ην λφεκα
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ηνπ πξσηφηππνπ έξγνπ. Ο Zinder κε ηηο πβξηδηθέο (κεηακνληέξλεο θαη
κεηαδξακαηηθέο)

αλαγλψζεηο,

ζέηεη

επζχο

ακέζσο

πηεζηηθά

δεηήκαηα

απζεληηθφηεηαο, αθεηεξηψλ, λνήκαηνο θαη, θπξίσο, νξίσλ. Πνηνο ζέηεη ηα φξηα;
Πνηνο λνκηκνπνηείηαη λα ηα ζέζεη; Σειηθά, ππάξρνπλ φξηα; Καη πφζν δχζθνιν
είλαη λα αλακεηξεζεί θαλείο καδί ηνπο; Μπνξνχκε λα αλέβνπκε ζηα δηθά ηνπο
πςειά ζηάληαξ, δηεξσηάηαη ν Peter Sellars θαη πάιη, ζε κηα ζπλέληεπμε πνπ δίλεη
ζηε Bonnie Marranca γηα ινγαξηαζκφ ηνπ πεξηνδηθνχ Performing Arts Journal, κε
ηνλ ελδεηθηηθφ ηίηιν «Πεξθφξκαλο θαη εζηθή» κε αθνξκή ηελ εθ κέξνπο ηνπ
ζθελνζεζία ησλ Ηξαθιείδσλ; Ή κήπσο είλαη, ηειηθά, πάξα πνιχ δχζθνιν, φπσο
δηαηείλεηαη έλαο άιινο ζνβαξφο ζηαζψηεο-δηαζθεπαζηήο αξραίσλ θεηκέλσλ, ν
Ακεξηθαλφο Mac Wellman, γηαηί πνιχ εχθνια κπνξεί λα νδεγεζνχκε ζε έλα
άζηνρν θαη άλνζην κειφδξακα (2002:

58) ή, ζα πξφζζεηα εγψ, ζε κηα

αλεπηζχκεηε νκνηνκνξθία; Δλλνψληαο κε απηφ ηελ ηάζε πνπ παξαηεξείηαη
νινέλα θαη εληνλφηεξα, ζηελ Δλσκέλε Δπξψπε ηνπιάρηζην, λα κηκείηαη ν έλαο
θαιιηηέρλεο ηνλ άιιν, ζην φλνκα ππνηίζεηαη κηαο εμνκάιπλζεο ησλ εζληθψλ
δηαθνξψλ ησλ ζπζηαηηθψλ θξαηψλ ηεο ΔΔ.
Από ηο θέαηπο ζηα θέαηπα
Δθείλν πνπ ζπρλά καο δηαθεχγεη είλαη φηη ν ξφινο ηνπ ζεάηξνπ ζε έλα πνιηηηζηηθφ
πεξηβάιινλ πνπ αιιάδεη κε ηιηγγηψδε ηαρχηεηα, θαη ζπλεπψο δπζρεξαίλεη ηελ
παξαθνινχζεζή ηνπ, είλαη ηδηαίηεξα βεβαξεκέλνο, θαη ην ειάρηζην πνπ
κπνξνχκε λα θάλνπκε είλαη λα δηαθπιάμνπκε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε δεκηνπξγία
ηεο λέαο πνιηηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Καη γηα λα ην πεηχρνπκε απηφ, πξέπεη λα
εηζαγάγνπκε έλα δηαιεθηηθφ ζπιινγηζκφ αλάκεζα ζηνλ εζληθφ πνιηηηζκφ θαη ζηηο
ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο άιινπο πνιηηηζκνχο. Γηα λα γίλεη απηφ, βεβαηα, πξέπεη λα
είκαζηε έηνηκνη λα εγθαηαιείςνπκε ηε ιέμε ζέαηξν θαη λα απνδερηνχκε ηνλ
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πιεζπληηθφ ηεο: ηα ζέαηξα. Έρνπκε πνιιά ζέαηξα, φπσο θαη πνιιέο ηζηνξίεο θαη,
θαηά ζπλέπεηα, πνιιά είδε θνηλνχ, πνιιέο θξηηηθέο, πνιιέο πξνζαξκνγέο,
πνιιέο ηξαγσδίεο θαη πνιιέο «λνκνζεζίεο». Όια έρνπλ λα θάλνπλ ηειηθά κε ην
πνηνο ειέγρεη ή δηακνξθψλεη ηνπο λφκνπο ηεο αλαπαξάζηαζεο; Πνηνο
αλαπαξηζηάλεηαη; ε πνηνπο απεπζχλεηαη; Γηα πνην ζθνπφ; Πνχ; Πφηε; Κάησ απφ
πνηεο θνηλσληθέο θαη ηζηνξηθέο ζπλζήθεο; Η φπνηα ελδειερήο αλάιπζε κηαο
δηαζθεπήο ή ελφο νπνηνπδήπνηε έξγνπ, απαηηεί βαζηά γλψζε ηνπ ζεαηξηθνχ
θαηλνκέλνπ, ηεο ηνπηθφηεηαο φζν θαη ηεο παγθνζκηφηεηάο ηνπ. Σν λα
μεζθνλίζνπκε απιψο ην βηβιίν πνπ πεξηέρεη ην έξγν θαη λα πνχκε φηη έηζη
πεξηζψζακε ηελ ηηκή ηνπ, ζηελ νπζία θάλακε κηα ηξχπα ζην λεξφ. Δθείλν πνπ
θαινχκαζηε λα θάλνπκε, φπσο δηαηείλεηαη ν Patrice Pavis (1986: 5), θαη φπσο
επαλεηιεκκέλα ην δηαηππψζακε θη εκείο ζε πξνεγνχκελεο ζειίδεο, είλαη λα
ηζηνξηθνπνηήζνπκε ηε ζθφλε, πνπ ζεκαίλεη λα αληηκεησπίζνπκε ην ζέαηξν φπσο
πξαγκαηηθά είλαη: ε ηέρλε ηνπ εδψ θαη ηψξα, ν ακεζφηεξνο ζεηζκνγξάθνο ησλ
θαηξψλ πνπ, πξηλ απφ φια ηα άιια είδε, παίξλεη ζέζε κάρεο, έηνηκν λα
θαηαγξάςεη φια φζα ζπκβαίλνπλ κε ηελ επαηζζεζία πνηεηή, ηνπο παικνχο
κνπζηθνχ, ηελ θίλεζε ρνξεπηή, ηελ αθεγεκαηηθή δεηλφηεηα παξακπζά θαη ηε
ρξσκαηηθή επαηζζεζία εηθαζηηθνχ. Σν ζέαηξν, παιηφ ή λέν, είλαη ν απφιπηνο
άξρνληαο ησλ ηερλψλ, γηαηί εκπεξηέρεη φιεο ηηο άιιεο ηέρλεο. Γη‘ απηφ είλαη ηφζν
δχζθνιν λα ην ππνηάμεη θαλείο. Δηθνλνγξαθεί, ζρνιηάδεη, θξίλεη, δηαθξίλεη,
απνθαιχπηεη, ηνπνζεηείηαη γηα φιν ηνλ θφζκν, αιιά πξσηίζησο θαη πάληνηε κε
αθεηεξία κηα ζπγθεθξηκέλε ηζηνξηθή θνηλφηεηα, ηελ νπνία, εθφζνλ κηιάκε γηα
θαιφ ζέαηξν, θέξλεη αληηκέησπε κε ηνλ θφζκν γχξσ ηεο ψζηε λα ηελ θαηαζηήζεη
ππεχζπλε θαη γα ηα θξίκαηά ηεο.
Γημοκπαηική διαζποπά
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Δίλαη αιήζεηα, βέβαηα, πσο ν εξρνκφο ηνπ κεηακνληεξληζκνχ θαη ε δπλακηθή
θπξηαξρία ηνπ ζνξχβεζε πνιινχο κειεηεηέο θαη θαζεγεηέο ηνπ αξραίνπ
ζεάηξνπ, νη νπνίνη πίζηεςαλ πξνο ζηηγκή πσο, καδί κε φινπο ηνπο άιινπο
εμαγγειζέληεο ζαλάηνπο (ηεο ηζηνξίαο, ηεο ηδενινγίαο, ηεο ηαπηφηεηαο, ησλ
εηδψλ, ησλ κεγάισλ αθεγήζεσλ θ.ιπ), ήηαλ ζέκα ρξφλνπ θαη ε αλαθνίλσζε ηνπ
ζαλάηνπ ηεο αξραίαο ζεαηξηθήο γξακκαηείαο. Δίδαλ λα θαηαξξένπλ φιεο νη
απφςεηο ηνπο ζε φ,ηη αθνξά ην αξραίν θείκελν θαη ηελ αλάγλσζή ηνπ. Δίδαλ
μαθληθά ην αξραίν θείκελν λα κεηαηξέπεηαη απφ κλεκείν ζε πνιηηηζηηθφ αγαζφ.
Έθηνηε έρνπλ πεξάζεη πεξίπνπ πελήληα ρξφληα. ε απηφ ην δηάζηεκα είρακε κηα
θπγή απφ ηα παξαδνζηαθά αμηαθά ζπζηήκαηα θαη ηηο απφιπηεο δηαθξίζεηο πξνο
ηελ θαηεχζπλζε ηνπ πβξηδηθνχ, ηνπ «ιίγν απφ φια», ηνπ απζφξκεηνπ, φκσο
θαλείο αθφκε δελ έρεη αλαθνηλψζεη ηνλ ζάλαην ηνπ Δπξηπίδε, ηνπ νθνθιή θαη
ηνπ Αηζρχινπ. Κάηη ζρεδφλ απηνλφεην, αλ αλαινγηζηνχκε φηη απηά ηα θείκελα
είλαη εθείλα πνπ εγθαηλίαζαλ ηε δπηηθή ζεαηξηθή παξάδνζε, εθείλε αθξηβψο ηελ
παξάδνζε πνπ ρξφληα ηψξα πξνζπαζεί λα απνδνκήζεη ν κεηακνληεξληζκφο. Κη
φκσο, ηα αξραία θείκελα εμαθνινπζνχλ λα δνπλ κηα πγηέζηαηε (κεηακνληέξλα)
δσή ζηηο ζθελέο φινπ ηνπ θφζκνπ, απνδεηθλχνληαο θαη ζηνπο πιένλ δχζπηζηνπο
φηη αληέρνπλ ζηηο πηέζεηο θαη ηηο κεηαζηξνθέο ησλ θαηξψλ, φηη είλαη κηα εμαηξεηηθή
πιαηθφξκα, ζηελ επηθάλεηα ηεο νπνία δηεμάγεηαη έλαο άθξσο γφληκνο
δηαπνιηηηζκηθφο θαη δηαθεηκεληθφο δηάινγνο (ζα ηνικνχζα λα πσ, κνλαδηθφο),
αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθέο ζεαηξηθέο, ινγνηερληθέο, ζξεζθεπηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο
παξαδφζεηο.
Υάξε ζ‘ απηά ηα πνιιαπιψο ακθηζβεηνχκελα αλνίγκαηα ηα αξραία θείκελα δελ
πεξηνξίδνληαη πηα ζε έλα ζηελφ θχθιν ιεπθψλ δηαλννπκέλσλ ή δνζκέλσλ
ζεαηξφθηισλ ή θιαζηθηζηψλ, αιιά αγθαιηάδνπλ ηάμεηο θαη ηάζεηο απφ φιν ην
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θάζκα ηεο θνηλσληθήο δσήο. Δκπλένπλ θαη ελεξγνπνηνχλ πνηθίια δεκηνπξγηθά
ξεχκαηα: θαη εθείλνπο πνπ αλαδεηνχλ ηδέεο γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ην
πνιηηηθφ άζπιν, ηδέεο γηα ηελ εμνξία, ηε κεηαλάζηεπζε, ηνλ επεθηαηηζκφ, ηε
γελνθηνλία, ηε ζχγθξνπζε Αλαηνιήο θαη Γχζεο, ηελ έλλνηα ηνπ «άιινπ» θαη
εθείλνπο πνπ αγαπνχλ ηε ςπραλάιπζε (κε αθνξκή ηελ εληππσζηαθή παξνπζία
παηδηψλ –φπσο ηεο Μήδεηαο, ηεο Αλδξνκάρεο θ.ιπ). Πξνζθέξνπλ εξεζίζκαηα
θαη ζε εθείλνπο πνπ ζέινπλ λα κηιήζνπλ γηα ηελ αλζξψπηλε θχζε --θαηά πφζν
έρεη θάηη ην ζηαζεξφ πνπ πεξλά αιψβεην κέζα απφ ηα γξαλάδηα ηνπ ρξφλνπ ή
θαηά πφζν είλαη έλα απνθιεηζηηθά θνηλσληθφ θαηαζθεχαζκα, άξα δηαξθψο ζε
θαηάζηαζε κεηαιιαγήο--, θαη ζε εθείλνπο πνπ ζέινπλ λα ζρνιηάζνπλ δεηήκαηα
λνκηθήο θχζεσο, φπσο νη εγθιεκαηνιφγνη θαη νη πνηληθνιφγνη. Όηαλ ε Δθάβε,
γηα παξάδεηγκα, ξσηά πνην δηθαζηήξην λνκηκνπνηείηαη λα δηθάζεη φζνπο
δηέπξαμαλ εγθιήκαηα πνιέκνπ, ζέηεη έλα δήηεκα απφιπηα ζεκεξηλφ. Αιιά θαη ε
πεξίπησζε ηεο Μήδεηαο ζέηεη ηξέρνληα δεηήκαηα, πνπ ζπλνςίδνληαη ζε
εξσηήκαηα ηνπ ηχπνπ: είλαη ππφινγε γηα έλα έγθιεκα εθ πξνκειέηεο ή φρη; Θα
κπνξνχζε, θαη ζε πνην βαζκφ, λα απνδνζεί ην έγθιεκά ηεο ζε ςπρνινγηθνχο
παξάγνληεο (Foley 2006: 239-244);
Αθφκε: ε ηξαγσδία πξνζθέξεη πνιιά θαη ελδηαθέξνληα

παξαδείγκαηα

δπζιεηηνπξγηθψλ νηθνγελεηψλ, γεγνλφο πνπ εμεγεί ελ κέξεη θαη ην κεγάιν
ελδηαθέξνλ πνπ δείρλνπλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξνη Ακεξηθαλνί θαιιηηέρλεο γηα
έξγα φπσο ε Ιθηγέλεηα, ε Ηιέθηξα, ε Αληηγόλε, ε Μήδεηα, ε Κιπηαηκλήζηξα, φια
κε επίθεληξν ηνλ δηαιπκέλν νηθνγελεηαθφ ηζηφ. Όπσο ιέεη έλαο απφ ηνπο πην
ζχγρξνλνπο (ζπρλά αθξαίνπο) ζηαζψηεο-δηαζθεπαζηέο ησλ αξραίσλ κχζσλ,
δηθαηνινγψληαο ην ελδηαθέξνλ ηνπ, ζρεδφλ εκκνλή, γηα ηνλ ρψξν απηφ, ν
Ακεξηθαλφο Charles Mee, «ην λα κπεηο ζηελ πινθή κηαο ειιεληθήο ηξαγσδίαο
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είλαη

ζαλ

λα

κπαίλεηο

ζε

κηα

Rolls

Royce»

(www.charlesmee.org/html/plays.html/). Καη πξηλ απ‘ απηφλ, ε ηέξεηα ηνπ
κνληέξλνπ ρνξνχ, ε, επίζεο Ακεξηθαλίδα, Martha Graham, ζα παξνκνηάζεη ηελ
ελαζρφιεζή ηεο κε ηνλ αξραίν κχζν, ζαλ κηα επίζθεςε ζε κηα παγθφζκηα
«νηθνγελεηαθή ηζηνξία» (family history). Καη ρξνλνινγηθά θάπνπ αλάκεζα, ν
Arthur Miller, ζα πεη, κε αθνξκή ην εξγν ηνπ Ο ζάλαηνο ηνπ εκπνξάθνπ, φηη ε
ηξαγσδία «απνηειεί ηελ θαξδηά θαη ην πλεχκα ηνπ κέζνπ αλζξψπνπ» (1949).
Δπίλογορ
Eθείλν, ηειηθά, πνπ ζπκπεξαίλεη θαλείο απφ φια απηά είλαη φηη, ζε απηή ηελ
νιηζζεξή δνθηκαζία κεηαπνίεζεο, νη θιαζηθνί ζα παξακέλνπλ ζχγρξνλνη φζν ζα
επελδχνληαη ζε απηνχο ηα εξσηήκαηα θαη νη αγσλίεο ηεο ςπρήο ηεο εθάζηνηε
ηζηνξηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, φζν ζα αλαδεηνχληαη ηα αίηηα ηνπ πφλνπ θαη ηεο
ζπκθνξάο, ην «γηαηί» πνπ εθζηνκίδεη ν Οηδίπνδαο ιίγν πξηλ απφ ην ηέινο, έλα
γηαηί πνπ κπνξεί λα έρεη λα θάλεη κε θάπνηα πνιεκηθή θαηάζηαζε, κε θάπνηα
ζετθή νξγή, κηα νηθνγελεηαθή θαηάξα ή απιά θαθή ηχρε. Δθείλν πνπ έρεη ζεκαζία
είλαη φηη, θάζε επέλδπζε, είηε αξέζεη είηε φρη, λνκνηειεηαθά ζα εμαξηάηαη θάζε
θνξά απφ άιιεο ηδενινγηθέο θαη αηζζεηηθέο αλαδεηήζεηο. Πνπ ζεκαίλεη φηη ζα
είλαη δηαξθψο απξφβιεπηε, άξα αλππάθνπε ζε «πξν-νξηζκνχο». Όπσο εχζηνρα
ην δηαηππψλεη ν Edward Bond, ην ζέαηξν αξρίδεη κε ηελ αλππαθνή ηεο
Αληηγφλεο. Φαληαζηείηε εάλ ε Αληηγφλε έιεγε «ππαθνχσ», καο ιέεη ν Άγγινο
δξακαηηθφο. Η ηζηνξία ηεο αλζξσπφηεηαο ζα ήηαλ δηαθνξεηηθή. Καη ζα ήηαλ
πνιχ επψδπλε γηα ηνπο θαιιηηέρλεο ηνπ ζεάηξνπ, ησλ νπνίσλ ε βαζηθή
απνζηνιή είλαη λα πξνζθέξνπλ ειεπζεξία. Καη ππ‘ απηήλ ηελ έλλνηα, ινηπφλ, ε
πνιπζπδεηεκέλε «επξσπατθνπνίεζε» ηνπ ζεάηξνπ γεληθά ζέιεη πξνζνρή, γηαηί
δελ δηαθέξεη θαη πνιχ απφ ηελ ηζνπεδσηηθή παγθνζκηνπνίεζή ηνπ. Δίλαη κηα
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δηαδηθαζία πνπ επηβάιιεη ζην ζέαηξν ην ιαλζαζκέλν αμίσκα ηεο ελφηεηάο ηνπ.
Δάλ παξαθνινπζήζεη θαλείο απφ θνληά ηηο δηεξγαζίεο πνπ γίλνληαη ζηελ επεηξφ
καο, ζα δηαπηζηψζεη φηη ε Δπξψπε ησλ ιαψλ θαη ησλ δηαθνξψλ ηείλεη λα
εμαθαληζηεί, δίλνληαο ηε ζέζε ηεο ζε κηα πιαζκαηηθή νκνηνγέλεηα, ζε κηα
θαληαζηαθή θνηλφηεηα νκνηνηήησλ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηε ζηαδηαθή
εμαθάληζε φισλ ησλ αλαγλψζεσλ πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηα ππφ δηακφξθσζε
θαινχπηα. Με άιια ιφγηα, ε ηάζε απηή κνηξαία απεηιεί λα νδεγήζεη ην ζέαηξν
(θιαζηθφ θαη ζχγρξνλν) πην θνληά ζηε ινγηθή ησλ πνιηηηζηηθψλ βηνκεραληψλ,
αθνχ ε κεγάιε θιίκαθα ζεκαίλεη θαη λίθε ηεο (δηεζλνχο) νκνηνκνξθίαο (θαη άξα,
ηεο ππαθνήο). Με άιια ιφγηα, ν δηαζπνξηθφο κεηακνληεξληζκφο πνιχ εχθνια
κπνξεί λα εμειηρζεί ζε έλα ζπγθεληξσηηθφ κεηα-κεηακνληεξληζκφ ρσξίο «αληί».
Γη‘ απηφ ε δνπιεηά θάζε ζεαηξάλζξσπνπ ζε φιε απηή ηε δηαδηθαζία είλαη λα
ζθπξειαηεί, φπσο ε Αληηγφλε, δηαξθψο έλα δηαιεθηηθφ ζπιινγηζκφ πάλσ ζηνλ
αξραίν πνιηηηζκφ θαη ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηνλ ζχγρξνλν, ψζηε λα γίλεη ν απφερνο
ησλ θφζκσλ ησλ ζεάηξσλ, φπσο απηνί δηακνξθψλεηαη εληφο θαη πέξαλ ησλ
εζληθψλ ζπλφξσλ θάζε ιανχ. Με απηφ ηνλ ηξφπν κηα δηαζθεπή ελφο ηξαγηθνχ
έξγνπ δελ ζα είλαη θαη‘ αλαγθε κηα αλαλέσζε ηεο γλσξηκίαο καο κε ηελ ήηηα ηνπ
αλζξψπνπ, αιιά κηα αλαλέσζε ηεο δπλαηφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ λα (μαλα)δεη ηνλ
θφζκν ηνπ. Καη απηφ ην μαλαθνίηαγκα, απαηηεί μαλαθνίηαγκα θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ
ζεάηξνπ θάζε ηφπνπ.

Θεζζαλονίκη
27/11/2012
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Σημ. Μικπό μέπορ ηος κειμένος αςηού παποςζιάζηηκε ζηην ημεπίδα πος
διοπγανώθηκε ζηην Αλεξανδπούπολη ζηιρ 11/11/2012 ζηο πλαίζιο ηος
επιδοηούμενος ππογπάμμαηορ «Θαλήρ».
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