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ΠΡΟΛΟΓΟ

Ο

Βόπηζεθ ηνπ Καξι Γθένξγθ Μπχρλεξ, γξακκέλνο κφιηο ιίγν πξηλ ηα κέζα
ηνπ 19νπ αηψλα, πξφθεηηαη λα αλαγλσξηζηεί πνιχ αξγφηεξα απφ ηνλ ρξφλν
ζπγγξαθήο ηνπ θαη ηειηθά λα επεξεάζεη φιε ηε κεηαγελέζηεξε ζεαηξηθή

πνξεία θαη πξαθηηθή. Αθφκε θαη ζηηο κέξεο καο, ην έξγν απηφ δελ παχεη λα
ζπγθεληξψλεη ην ελδηαθέξνλ θαη λα καγλεηίδεη ράξε ζηελ θαηλνηφκo γηα ηελ επνρή
ηνπ ηερλνηξνπία αιιά θαη ράξε ζην δηαρξνληθφ θαη πνιπεπίπεδν ραξαθηήξα ηνπ, ν
νπνίνο απηνκάησο ην θαζηζηά έλα θείκελν πνπ δελ καο πεξηνξίδεη ζε κηα «έηνηκε» θαη
κνλνδηάζηαηε αλάγλσζε.
Έηζη, κέζα ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, ζεκεηψλνληαη αξθεηέο θαη πνηθίιεο
εθδνρέο/εξκελείεο ηνπ έξγνπ απφ Έιιελεο ζθελνζέηεο, νη νπνίνη, αληαπνθξηλφκελνη
ζηελ πξφθιεζε πνπ ζέηεη αιιά θαη ηελ ειεπζεξία πνπ πξνζθέξεη έλα παξάδνμν
θείκελν ζαλ θαη απηφ, ζπκβάιινπλ ηειηθά ζηε δηακφξθσζε κηαο ηδηαίηεξα
ελδηαθέξνπζαο πνξείαο ηνπ Βόπηζεθ ζην δξφκν ηνπ εγρψξηνπ ζεάηξνπ.
Ζ παξνχζα, ινηπφλ, εξγαζία, κε ζέκα «Βόπηζεθ ηνπ Καξι Γθένξγθ Μπχρλεξ:
Γξακαηνπξγηθή θαη παξαζηαζηνινγηθή αλάιπζε», κε αθεηεξία ηεο ηελ εμέηαζε ησλ
βαζηθψλ δξακαηνπξγηθψλ αμφλσλ πνπ δηαπεξλνχλ ην έξγν, θαη βαζηδφκελε ζηε
δηεξεχλεζε ησλ θπξίαξρσλ ζηνηρείσλ πνπ εληνπίδνληαη εληφο ησλ δηαθφξσλ εθδνρψλ
θαη ζθελνζεζηψλ ηνπ ζηα πιαίζηα ηεο εγρψξηαο ζεαηξηθήο πξαθηηθήο, απνζθνπεί
ζηελ αλάδεημε ηνπ Βόπηζεθ σο έξγνπ «αλαηξεπηηθνχ» πξνο ηε ζπλήζε γξαθή ηεο
επνρήο ηνπ αιιά θαη επέιηθηνπ πξνο πνηθίιεο εξκελείεο, ζε ηφζν κεγάιν, κάιηζηα,
βαζκφ πνπ λα κελ παχεη λα απαζρνιεί θαη λα εκπλέεη ηνπο θαιιηηέρλεο ηεο ειιεληθήο
ζθελήο απφ ηα ρξφληα ηεο δηθηαηνξίαο κέρξη θαη ζήκεξα.
Πην ζπγθεθξηκέλα, αξρηθά πξφθεηηαη λα ζεκεησζεί κηα εηζαγσγηθή
πξνζέγγηζε (θεθ. 1ν), κέζσ ηεο νπνίαο ζα ζρεκαηηζηεί κηα πξψηε εηθφλα ηφζν γηα ηνλ
Γεξκαλφ δξακαηνπξγφ φζν θαη γηα ην θείκελν πνπ εμεηάδεηαη. ηε ζπλέρεηα, ζα
επηρεηξεζεί ε δξακαηνπξγηθή αλάιπζε ηνπ έξγνπ (θεθ. 2ν), ε νπνία, κάιηζηα, ζα
γλσξίζεη σο επηπιένλ νδεγφ ην ηξίπηπρν Ηζηνξία – Βία – Γηθαηνζχλε, θαη θαηφπηλ ζα
ιάβεη ρψξα ε παξαζηαζηνινγηθή αλάιπζή ηνπ (θεθ. 3ν), θαηά ηελ νπνία, αθνχ
κειεηεζνχλ ηα βαζηθά δηιιήκαηα θαη δεηήκαηα πνπ ν ίδηνο ν Βόπηζεθ ζέηεη πξνο ην
ζθεληθφ ηνπ αλέβαζκα, ζα πξαγκαησζεί κηα επηζθφπεζε ησλ αληίζηνηρσλ
παξαζηάζεσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ ειιεληθή ζθελή.

[1]

Αο

ζεκεησζεί,

κάιηζηα,

πσο

ε

παξαζηαζηνινγηθή

αλάιπζε,

ζπκπεξηιακβάλνληαο αλεβάζκαηα απφ ην 1970 (νπφηαλ παξνπζηάδεηαη ην πξψην
εγρψξην ζθελνζεηηθφ εγρείξεκα γηα ην έξγν) κέρξη θαη ζήκεξα, πξφθεηηαη λα
ζηεξηρηεί ζε πνηθίινπ είδνπο πιηθφ, αλάινγα κε ηε δπλαηφηεηα εχξεζήο ηνπ ζε ζρέζε
κε ηελ εθάζηνηε παξάζηαζε· νη παιαηφηεξεο εθδνρέο ζα καο «πεξηγξαθνχλ» θπξίσο
κέζα απφ θξηηηθέο ηεο επνρήο, νη νπνίεο πξνέθπςαλ θαηφπηλ δηθήο καο έξεπλαο, ελψ
ζα είλαη εκθαλέο πσο φζν ζα βαδίδνπκε πξνο ηηο πεξηζζφηεξν πξφζθαηεο
ζθελνζεζίεο ηφζν ζα θαζίζηαηαη θαη πην εθηθηή ε δπλαηφηεηα γηα ηελ πξνζσπηθή
παξαθνινχζεζή ηνπο (κέζσ ηεο πξνβνιήο καγλεηνζθνπεκέλνπ πιηθνχ) ή/θαη ε
παξαρψξεζε πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο απφ ηνλ ζθελνζέηε.
Σέινο, αο αλαθεξζεί πσο ην παξάξηεκα, ην νπνίν πξφθεηηαη λα αθνινπζήζεη,
ζα απαληά αθελφο ζηελ παξαζηαζηνγξαθία (ε νπνία ζα ππαθνχζεη ζηε ρξνλνινγηθή
αθνινπζία

ησλ

παξαζηάζεσλ)

θαη

αθεηέξνπ

ζηελ

ελδεηθηηθή

παξάζεζε

θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ ησλ παξαζηάζεσλ πνπ ζα καο απαζρνιήζνπλ εληφο ηεο
εξγαζίαο.

[2]
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ΜΙΑ ΠΡΩΣΗ ΔΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΒΟΫΤΣΕΚ



ην θεθάιαην απηφ, πξφθεηηαη λα ζεκεησζεί κηα εηζαγσγηθή πξνζέγγηζε ζηνλ
Βόπηζεθ ηνπ Μπχρλεξ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα επηρεηξεζεί κηα ζχληνκε
εμέηαζε ηνπ ζεαηξηθνχ ηνπίνπ πνπ επηθξαηνχζε θαηά ηελ επνρή ηνπ

Γεξκαλνχ δξακαηνπξγνχ αιιά θαη ηνπ, ηδηαίηεξα ζεκαληηθνχ, ηζηνξηθνχ πιαηζίνπ
απηήο, πνπ ζα απνδεηρηεί θξίζηκν γηα ηνλ πνιηηηθνπνηεκέλν λέν σο πξνο αθφκε θαη
ηελ ίδηα ηελ απφθαζή ηνπ λα πξνβεί ζηε ζεαηξηθή ζπγγξαθή. Σέινο, ζα ζηαζνχκε ζε
νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ, κέζα απφ ηα νπνία ζα καο δνζεί κηα πξψηε
εηθφλα γη’ απηφ, ε νπνία θαη ζα καο πξνεηνηκάζεη γηα ηνλ «εξρνκφ» ηνπ επφκελνπ
θεθαιαίνπ, θαη ηε δξακαηνπξγηθή ηνπ αλάιπζε.
1. 1. Σν γεξκαληθό ζέαηξν ησλ αξρώλ ηνπ 19νπ αηώλα θαη νη βαζηθέο επηξξνέο
ηνπ Μπύρλεξ
ην ηέινο ηνπ 18νπ θαη ηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα αλαπηχρζεθε θαη θπξηάξρεζε ην
θίλεκα ηνπ Ρνκαληηζκνχ, ηνπ νπνίνπ ε επίζεκε έλαξμε ζεκεηψζεθε ζηε Γεξκαλία. Ζ
εκθάληζε ηνπ ελ ιφγσ θηλήκαηνο ήηαλ, αδηακθηζβήηεηα, απνηέιεζκα ηεο Γαιιηθήο
Δπαλάζηαζεο θαη ησλ εμειίμεσλ πνπ αθνινχζεζαλ, θαζψο κηα ζεηξά άιισλ
εμεγέξζεσλ έιαβε ρψξα, κε απνηέιεζκα ην ξηδνζπαζηηθφ πλεχκα θαη ν
θηιειεπζεξηζκφο λα δηαδνζνχλ ζχληνκα ζε νιφθιεξν ηνλ επξσπατθφ θφζκν. Ζ,
απεηινχκελε, κνλαξρία, κέρξη ηνλ Α΄ Παγθφζκην Πφιεκν, έδσζε, ινηπφλ, ιπζζαιέεο
κάρεο γηα ηε δηαηήξεζή ηεο, ελψ κεηά ηελ ήηηα ζην Βαηεξιφ (1814) ηνπ Ναπνιένληα
Βνλαπάξηε, «ε Δπξψπε πέξαζε ζηα ρέξηα ηεο θηινκνλαξρηθήο αληηγαιιηθήο Ηεξήο
πκκαρίαο, νη ζθιεξέο απνθάζεηο ηεο νπνίαο νδήγεζαλ, θαηά ην δηάζηεκα 18201848, ζε πνιιέο επαλαζηάζεηο ζε φιε ζρεδφλ ηελ Δπξψπε».1
Βέβαηα, πέξα απφ ηα παξαπάλσ, ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εκθάληζε ηνπ
Ρνκαληηζκνχ έπαημε θαη ε βηνκεραληθή αλάπηπμε, ε νπνία, ελψ αξρηθά εκθαλίζηεθε
σο παξάγνληαο ν νπνίνο ζα εμαζθάιηδε πνηνηηθφηεξεο ζπλζήθεο δσήο γηα έλα
ηδηαίηεξα κεγάιν πνζνζηφ ησλ πνιηηψλ, ζχληνκα θάλεθε λα νδεγεί ζε έλα αθξηβψο
αληίζεην απνηέιεζκα. «Ζ αλάδπζε θνηλσληθψλ ηάμεσλ ζηεξηγκέλσλ θαηά θχξην ιφγν
ζηελ πιηθή επεκεξία, θαη ηδηαίηεξα ηεο κεζαίαο ηάμεο, απνηέιεζε έλαλ λέν
1

Ησάλλα Παπαγεσξγίνπ, Σν επξσπατθό ζέαηξν από ηνλ 17ν έσο θαη ηνλ 19ν αηώλα. Από ηνλ θιαζηθηζκό
κέρξη ηνλ ξνκαληηζκό, Δθδφζεηο Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, Πάηξα 2012, ζζ. 79, 80.

[3]

θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ εζηθή θαη ηελ θαιαηζζεζία». 2 Δίλαη ζεκαληηθφ,
ινηπφλ, πσο «νη εξγαζηαθέο ζρέζεηο ζηηο νπνίεο βαζίζηεθε θαζψο θαη ε ζπγθέληξσζε
κεγάισλ ηκεκάησλ ηνπ εξγαηηθνχ πιεζπζκνχ ζε βηνκεραληθά θέληξα ρσξίο ηηο
ειάρηζηεο πξνβιέςεηο γηα αμηνπξεπή δηαβίσζε, αληί λα βειηηψζνπλ, ρεηξνηέξεςαλ ηηο
ζπλζήθεο δσήο θαη ζην θπζηθφ ρψξν δεκηνχξγεζαλ έλα πεξηβάιινλ εμαηξεηηθά
ερζξηθφ θαη αθηιφμελν γηα ηνλ άλζξσπν».3
Χο απνηέιεζκα, πιένλ, ησλ πξναλαθεξζέλησλ εμειίμεσλ, επήιζε κηα βαζεηά
απνγνήηεπζε, θαη ξφιν ηνπ Ρνκαληηζκνχ απνηέιεζε ε αληίζεζε ζηνλ ηδεαιηζκφ θαη
ζε βαζηθέο ζέζεηο ηνπ Γηαθσηηζκνχ. εκεηψζεθε, δειαδή, ε απάξλεζε ηεο
ζεκειηψδνπο πεπνίζεζεο πσο ν άλζξσπνο κπνξεί λα αληηιεθζεί ηνλ θφζκν ράξε ζηε
ινγηθή θαη πσο, θαη’ επέθηαζε, κπνξεί λα εμάγεη νξηζκέλεο έγθπξεο εζηθέο αξρέο θαη
λα βειηηψζεη ηε δσή ηνπ, θαζψο θαη ηεο άπνςεο πσο ν άλζξσπνο γηα λα θαηαθέξεη,
ελ ζπλερεία, λα «εμειηρζεί ζε κηα αθέξαηε εζηθή νληφηεηα νθείιεη λα ελεξγνπνηήζεη
ηελ ηδηφηεηα ηνπ πλεχκαηνο θαη λα ηελ θαηαζηήζεη κνλαδηθφ νδεγφ ηνπ», ελψ
θπξηάξρεζε ε ηδέα ηνπ Καλη γηα ηελ ειεχζεξε βνχιεζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη
αμίεο «δελ θαζνξίδνληαη πηα απφ κηα άιιε αξρή, αιιά απφ ην ίδην ην άηνκν». 4
Αληίζηνηρα, ν νξζνινγηζκφο ησλ πξνεγνχκελσλ αηψλσλ απνξξίθζεθε, ελψ ε
ηέρλε απαξλήζεθε ηνλ ζεβαζκφ ζηνπο θαλφλεο θαη ζεσξήζεθε πσο απηή δελ ζα
πξέπεη λα ππαθνχεη παξά κφλν ζηελ ππνθεηκεληθή θχζε ηνπ θαιιηηέρλε. Σν ξεχκα
Θύειια θαη Οξκή (κε ζεκείν αλαθνξάο ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1770 θαη ηνπ 1780), πνπ
πήξε ην φλνκά ηνπ απφ ην νκψλπκν ζεαηξηθφ έξγν ηνπ Φξίληξηρ Μαμηκίιηαλ
Κιίλγθεξ (1776) θαη ην νπνίν, κε βαζηθνχο ηνπ εθπξνζψπνπο ηνπο Βφιθγθαλγθ
Γηφραλ Γθαίηε (1749-1832), Γηάθνκπ Λεληδ (1751-1792) θαη Φξίληξηρ ίιιεξ (17591805), εκθαλίζηεθε σο ε πξψηε κεγάιε αληίδξαζε, θαηφπηλ, θπζηθά, απηήο ηνπ
Γθφηρνιλη Δθξαίκ Λέζζηλγθ (1729-1781), ζηνλ θπξίαξρν νξζνινγηζκφ, ηνλ
θιαζηθηζκφ θαη ηελ ππαθνή ζηνπο θαλφλεο, απνηέιεζε νπζηαζηηθά ηνλ πξφδξνκν ηνπ
ξνκαληηζκνχ.5 Με άιια ιφγηα, φπσο ηνλίδεη θαη ε Φνπξζη, νη ζπγγξαθείο ηνπ
ξεχκαηνο Θύειια θαη Οξκή «αγσλίζηεθαλ λα απειεπζεξψζνπλ ηε θαληαζία απφ ηα
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δεζκά ησλ νξζνινγηζηηθψλ πεξηνξηζκψλ, θαη απαίηεζαλ ηελ ειεπζεξία ηεο
θαληαζίαο γηα λα κπνξεί απηή λα ιεηηνπξγεί θαηά βνχιεζε».6
Μάιηζηα, κεηά ηνπο δχν κεγάινπο πξνδξφκνπο ηνπ ξνκαληηζκνχ, ηνλ Γθαίηε
θαη ηνλ ίιιεξ, θαη ην πξναλαθεξζέλ ξεχκα, θάλεθαλ λα δεζπφδνπλ ηξεηο λένη
ζπγγξαθείο, νη νπνίνη επξφθεηην αθφκε θαη λα μεπεξάζνπλ ηα φξηα ηνπ ξνκαληηζκνχ:
ν Λεληδ, ν Κιάηζη θαη ν Μπχρλεξ.7
Ο Γθένξγθ Μπχρλεξ, πνπ ζεσξείηαη εθπξφζσπνο ηεο επαλαζηαηηθήο
γεξκαληθήο ζθέςεο ησλ αξρψλ ηνπ 19νπ αηψλα, απνγνεηεπκέλνο απφ ηελ άηπρε
έθβαζε ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έληνλα επαλαζηαηηθήο
δεθαεηίαο ηνπ 1830, σζήζεθε ζηελ έθθξαζε κέζσ ηεο ζεαηξηθήο γξαθήο.8
Δπεξεάζηεθε, ινηπφλ, βαζηά απφ ην ξεχκα Θύειια θαη Οξκή (ζηελ φςηκε, βέβαηα,
πεξίνδφ ηνπ) αιιά θαη απφ ηνλ ηξίην θνξπθαίν εθπξφζσπν ηνπ γεξκαληθνχ ζεάηξνπ,
ηνλ Υάηλξηρ θνλ Κιάηζη (1777-1811), εθφζνλ φρη κφλν πηνζέηεζε ην απαηζηφδνμν
πλεχκα θαη ηνλ αθξαίν αηνκηθηζκφ θαη ππνθεηκεληζκφ πνπ δηέθξηλαλ ηα έξγα ηνπ
ηειεπηαίνπ, αιιά θαη αξλήζεθε ηελ χπαξμε ηεο ειεχζεξεο βνχιεζεο (ηελ νπνία, ελ
ησ κεηαμχ, ππνζηήξηδαλ νη πεξηζζφηεξνη Ρνκαληηθνί).9
Απνηειέζκαηα ηεο γξαθήο ηνπ Μπχρλεξ ζηάζεθαλ ην ηζηνξηθφ δξάκα Ο
Θάλαηνο ηνπ Γαληόλ (1835), ε θσκσδία Λεόληηνο θαη Λέλα (1836), θαη ε ηξαγσδία
Βόπηζεθ (1836/7), πνπ απνηεινχλ θαη ηα κνλαδηθά ζεαηξηθά ηνπ έξγα, ελψ κέζα ζηα
γξαπηά ηνπ ζπγγξαθέα ζεκαληηθή ζέζε θαηέρεη θαη ην αθήγεκα Λεληδ (1835).
Αο ζεκεησζεί, πάλησο, πσο ηα ζεαηξηθά έξγα ηνπ Μπχρλεξ έκεηλαλ ζηελ
αθάλεηα θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ ζπγγξαθέα θαη γλψξηζαλ ηελ αδηαθνξία ησλ
δηεπζπληψλ ησλ ζεάηξσλ, νη νπνίνη απέθεπγαλ ηφηε λα αλεβάζνπλ έξγα
πξνβιεκαηηζκνχ· κέζα ζην δεηλφ θνηλσληθφ – πνιηηηθφ πιαίζην γηα ηνπο πνιίηεο ηεο
επνρήο (φπσο απηφ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ), ππήξρε ε απαίηεζε ην ζέαηξν λα
απνζπά απφ ηελ ζθιεξή πξαγκαηηθφηεηα θαη λα παξέρεη, ινηπφλ, κηα θπγή κέζσ ηεο
δηαζθέδαζεο, κε απνηέιεζκα ην κπαιέην θαη ε φπεξα λα απνηεινχλ ηα
δεκνθηιέζηεξα ζεαηξηθά είδε ηεο πεξηφδνπ.10
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Δπνκέλσο, φπσο παξαηεξεί θαη ν Πάηηεξζνλ, ηα έξγα ηνπ Γεξκαλνχ
δξακαηνπξγνχ δε ζπιιακβάλνληαλ σο θείκελα πξνο παξάζηαζε αιιά σο θείκελα
πξνο αλάγλσζε θαη, ζπλεπψο, δελ ππήξρε ε αλάγθε ν Μπχρλεξ λα ιακβάλεη ππφςε
ηνπ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηά ζα κπνξνχζαλ λα παξαζηαζνχλ, κε απνηέιεζκα λα
αλαθαιχςεη έλα λέν δξφκν, ηνλ νπνίν ζα αθνινπζνχζαλ νη κεηαγελέζηεξνη
δξακαηνπξγνί.11
1. 2. Ο επαλαζηάηεο Μπύρλεξ θαη ην ηζηνξηθό πιαίζην ηνπ Βόυτσεκ
Ο Καξι Γθένξγθ Μπχρλεξ (1813-1837), Γεξκαλφο ζπγγξαθέαο θαη δξακαηνπξγφο,
γελλήζεθε ζην Γθφληειανπ ηνπ κεγάινπ Γνπθάηνπ ηεο Έζζεο, ζηηο 17 Οθησβξίνπ
ηνπ 1813, θαη ήηαλ κφιηο ηξηψλ εηψλ φηαλ ε νηθνγέλεηα εγθαηαζηάζεθε ζηελ πφιε
Νηάξκζηαη, φπνπ εθείλνο ηειείσζε ηε κέζε εθπαίδεπζε θαη, θαζψο ν παηέξαο ηνπ
ήηαλ θεκηζκέλνο γηαηξφο, ζχκθσλα κε ηελ παξάδνζε ηεο νηθνγέλεηαο, ζπνχδαζε θαη
ν ίδηνο Ηαηξηθή.12 Δγγξάθεθε ζην Παλεπηζηήκην ηνπ ηξαζβνχξγνπ, φπνπ θαη
γλψξηζε ηελ Μίλα Γηέγθιε, θφξε πάζηνξα, ε νπνία, ζηε ζπλέρεηα, έγηλε κλεζηή ηνπ,
ελψ, ηελ ίδηα πεξίνδν, έγηλε κέινο κηαο έλσζεο θνηηεηψλ, θαηά ηελ νπνία μεθαζάξηζε
ηνπο πνιηηηθνχο ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχο13 – άθξσο ζπλδεδεκέλνπο κε ην
αγλσζηηθηζηηθφ πλεχκα ηεο επνρήο ζηε βάζε ηνπ νπνίνπ θαη θαιιηεξγήζεθαλ φιεο νη
επαλαζηάζεηο κε δεζπφδνπζα ηελ Γαιιηθή. Άιισζηε, ην αίηεκα ηεο Γαιιηθήο
Δπαλάζηαζεο, γηα ηελ απφιπηε ακθηζβήηεζε ησλ αξρφλησλ ηεο γεο θαη ησλ νπξαλψλ
γηα ράξε ηεο ειεπζεξίαο, ήηαλ αθφκα ζε ηζρχ.14
Αξγφηεξα αλαγθάζηεθε λα εγγξαθεί ζε έλα γεξκαληθφ Παλεπηζηήκην, απηφ
ηνπ Γθίζελ, φπνπ, κέζα ζε κηα επνρή ζπιιήςεσλ, θαηαδηψμεσλ θαη θαηαπίεζεο, ν
λεαξφο θνηηεηήο πηνζέηεζε κηα πνιηηηθή δξαζηεξηφηεηα αλαηξνπήο, ψζπνπ, ην 1834,
ίδξπζε ηελ Δηαηξεία ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, κέζσ ηεο νπνίαο ζα σζνχζε ηηο
κάδεο γηα επαλαζηαηηθή δξάζε, θαη, αθνχ, θαηά ηα ηέιε Μαξηίνπ, εμέδσζε παξάλνκα
έλα επαλαζηαηηθφ θπιιάδην – καληθέζην, ηνλ Κήξπθα ηεο Έζζεο (πνπ απνηειεί ην
πξψην ινγνηερληθφ θείκελν ηνπ ζπγγξαθέα θαη ην πξψην επαλαζηαηηθφ θείκελν
γξακκέλν ζηα γεξκαληθά), φπνπ, κε αλαθνξέο ζηηο αξρέο ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο,
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επηρείξεζε ζθνδξή θξηηηθή πάλσ ζην απνιπηαξρηθφ θαζεζηψο, θαηαδηψρζεθε θαη ν
ίδηνο απφ ηελ αζηπλνκία.15
Πιένλ, δψληαο σο πνιηηηθφο εμφξηζηνο, αλαγθαδφκελνο λα απηνεμνξηζηεί ζην
ηξαζβνχξγν,16 θαη κε αθεηεξία ηηο κειέηεο ηνπ (σο θαζεγεηή Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ
ζην Παλεπηζηήκην) αιιά θαη ην αίζζεκα απνηπρίαο πνπ ηνλ ζπλφδεπζε χζηεξα απφ
ηελ επαλαζηαηηθή πεξηπέηεηα ηνπ Γθίζελ θαζψο θαη ηηο δηψμεηο θαη ηηο ζπιιήςεηο ησλ
ζπλαγσληζηψλ ηνπ, σζήζεθε ζηε ζεαηξηθή γξαθή, ε νπνία έκειιε, ζε βάζνο ρξφλνπ,
λα ηνλ αλαδείμεη ζε έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο δξακαηνπξγνχο ηεο ρψξαο ηνπ.17
Ο Γεξκαλφο δξακαηνπξγφο, ινηπφλ, ηνπ νπνίνπ ε δσή ζεκαδεχηεθε απφ ηελ
αζθπθηηθή αηκφζθαηξα ηεο παιηλφξζσζεο ηνπ Γεζπνηηζκνχ θαη ηε ζπληξηβή πνπ
ππέζηε απφ ην θαζεζηψο απηφ, νδεγήζεθε ζηελ πνηεηηθή έθθξαζε αλαιφγνπ
πξνβιεκαηηζκνχ, κε απνηέιεζκα ην, δηαρξνληθφ κελ, έξγν ηνπ λα κελ κπνξεί λα
δηαρσξηζηεί απφ ηελ επνρή απηή, κέζα ζηελ νπνία δεκηνπξγήζεθε.18 Άιισζηε, φπσο
καο ππελζπκίδεη ν Ίγθιεηνλ, έηζη θη αιιηψο, νπνηνδήπνηε κπζνπιαζηηθφ θείκελν
κπνξεί λα εθιεθζεί αλάινγα κε ηα πνιηηηζκηθά ζπγθείκελα θαη ηηο ηζηνξηθέο
πεξηζηάζεηο πνπ ζπλφδεπζαλ ηε γέλλεζή ηνπ.19
Απηφ πνπ καο ελδηαθέξεη φκσο ηδηαίηεξα είλαη ην γεγνλφο πσο ν
απνκνλσκέλνο θαη θαηαδησγκέλνο ζπγγξαθέαο, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα βξεη κηα
δηέμνδν απφ ηελ δπζρεξή πνιηηηθή πξαγκαηηθφηεηα, μέθπγε απφ ηε δξακαηνπξγηθή
παξάδνζε ηεο ρψξαο ηνπ, αλαθαιχπηνληαο ην πξνζσπηθφ ηνπ ζπγγξαθηθφ χθνο θαη
ελαζρνινχκελνο κε κηα πξσηφηππε (γηα ηελ επνρή) ζεκαηνινγία.20
Ζ θαηαπίεζε σο ζέκα, ην νπνίν, φπσο ζα παξαηεξήζνπκε ζηε ζπλέρεηα,
θπξηαξρεί ζην ζεαηξηθφ έξγν Βόπηζεθ ηνπ 23ρξνλνπ ηφηε δξακαηνπξγνχ, θαίλεηαη
νπζηαζηηθά λα πξνθχπηεη απφ ηηο ππαξμηαθέο θαη πνιηηηθέο αλεζπρίεο ηνπ ίδηνπ ηνπ –
απνγνεηεπκέλνπ – ζπγγξαθέα, πνπ, νπζηαζηηθά, πεξηγξάθεη ηελ θιίκαθα ηεο βίαο
πνπ εληνπίδνπκε ζηα πιαίζηα κηαο ηπξαλληθήο θνηλσλίαο, εληφο ηεο νπνίαο ν αγψλαο
θάζε αλζξψπνπ, λα νξίζεη κε θάπνηνλ ηξφπν ηελ χπαξμή ηνπ θαη λα εθιάβεη ηνλ
εαπηφ ηνπ σο έλα ειεχζεξν θαη νινθιεξσκέλν νλ, είλαη κάηαηνο.
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1. 3. Μηα πξώηε παξνπζίαζε ηνπ Βόυτσεκ θαη ε αμία ηνπ γηα ην παγθόζκην
ζέαηξν
Έλα θπξίαξρν ζηνηρείν ηνπ Βόπηζεθ, ην νπνίν αξγφηεξα ζα καο απαζρνιήζεη
ηδηαίηεξα, είλαη ε εκηηειήο ηνπ κνξθή, θαζψο ν Γεξκαλφο δξακαηνπξγφο δελ πξφιαβε
λα ηνλ νινθιεξψζεη, ιφγσ ηνπ πξφσξνπ ζαλάηνπ ηνπ απφ ηχθν, ζηηο 19
Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1837.21 Σν ρεηξφγξαθν, ινηπφλ, δελ απνηειεί έλα φινλ. Έρνπλ
ζσζεί κφλν 12, αλαξίζκεηα, θχιια ραξηηνχ, (ζηα νπνία κάιηζηα παξαηεξείηαη θπξίσο
ε γεξκαληθή γνηζηθή γξαθή), ελψ, πην ζπγθεθξηκέλα, έρνπκε ζηε δηάζεζή καο 3
δπζαλάγλσζηα ρεηξφγξαθα, ζηα νπνία πεξηέρνληαη 4 ζρεδηάζκαηα, κε δηαθνξεηηθφ
αξηζκφ θαη πεξηερφκελν ζθελψλ, ησλ νπνίσλ ε αθνινπζία είλαη ηφζν αηληγκαηηθή πνπ
απνθιείεη κηα νξηζηηθή εθδνρή ηνπ έξγνπ.22
Βέβαηα, νη εθδφηεο έρνπλ επηρεηξήζεη λα ζπγθξνηήζνπλ έλα θαηά ην δπλαηφλ
νινθιεξσκέλν ζεαηξηθφ θείκελν, κέζα απφ ην νπνίν θαη γλσξίδνπκε ηνλ Βόπηζεθ.
Αμίδεη, κάιηζηα, ζε απηφ ην ζεκείν, λα ζεκεησζεί πσο ν αδεξθφο ηνπ δξακαηνπξγνχ,
ν Λνχληβηρ Μπχρλεξ, είλαη απηφο πνπ πξψηνο πξνρψξεζε, ην 1850, ζηελ έθδνζε ησλ
έξγσλ ηνπ ρσξίο φκσο λα ζπκπεξηιάβεη ηνλ Βόπηζεθ.23 Σν έξγν απηφ εθδφζεθε γηα
πξψηε θνξά ην 1879, εληφο ηεο θξηηηθήο έθδνζεο ηνπ ζπγγξαθέα Καξι Έκηι Φξάλδν,
κε ηα Άπαληα ηνπ Μπχρλεξ, θαηά ηελ νπνία, φκσο, παξαηεξήζεθαλ αξθεηά
ηππνγξαθηθά ιάζε, εληφο ησλ νπνίσλ βξίζθνπκε θαη ην φλνκα «Βφπηζεθ» πνπ εθ
παξαδξνκήο έκεηλε σο «Βφηζεθ» (θάηη πνπ απνηειεί θαη ην ιφγν γηα ηνλ νπνίν ε
φπεξα ηνπ Άικπαλ Μπεξγθ, πνπ παξνπζηάζηεθε ην 1925 ζην ηαηζφπεξ ηνπ
Βεξνιίλνπ, ζπλνδεχηεθε νπζηαζηηθά απφ ιάζνο ηίηιν).24 Αξγφηεξα, ην 1922, ην έξγν
επαλεθδφζεθε απφ ηνλ Μέξγθεκαλ, ψζπνπ θηάζακε ζην 1967 γηα λα εθδνζεί ε πξψηε
θηινινγηθά έγθπξε εθδνρή ηνπ έξγνπ, απφ ηνλ Λίκαλ.25
ε γεληθέο γξακκέο, πάλησο, ε ππφζεζε ηνπ έξγνπ θαίλεηαη λα έρεη σο εμήο: Ο
ζηξαηηψηεο Βφπηζεθ, πνπ μπξίδεη ην ινραγφ ηνπ θαη γηα ιίγεο πεληαξνδεθάξεο θάλεη
ην πεηξακαηφδσν ζηνλ γηαηξφ ηνπ ζηξαηνπέδνπ, ζα ζθνηψζεη ηε Μαξία, ηε κάλα ηνπ
παηδηνχ ηνπ, δηφηη ηνλ απάηεζε. Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην, ν ήξσαο δελ θαίλεηαη λα
έρεη άιιε θαηαθπγή πέξα απφ ηε βία, πνπ δελ ζηξέθεηαη ελάληηα ζηνπο θαηαπηεζηέο

21

Βαζηιεηάδεο, Γθένξγθ Μπύρλεξ θαη Χάηλξηρ θνλ Κιάηζη, ό. π., ζ. 23.
Patterson, The first German Theatre, ό. π., ζ. 145.
23
Βαζηιεηάδεο, Γθένξγθ Μπύρλεξ θαη Χάηλξηρ θνλ Κιάηζη, ό. π., ζζ. 35, 37.
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ηνπ, αιιά ελάληηα ζηε γπλαίθα ηνπ θαη ζε ηειηθή αλάιπζε, ελάληηα ζηνλ ίδην ηνπ ηνλ
εαπηφ.
Αο ζεκεησζεί, πηα, πσο, φπσο έρεη πξναλαθεξζεί, ην έξγν αλαγλσξίζηεθε
πνιχ αξγφηεξα απφ ηελ επνρή ζπγγξαθήο ηνπ, «κφιηο γχξσ ζηα 1885 απφ ηνπο
λαηνπξαιηζηέο θαη ηνπο ζνζηαιηζηέο, θαη αξγφηεξα, κεηά ηνλ Α΄ Παγθφζκην Πφιεκν,
απφ ηνπο εμπξεζηνληζηέο πνπ εμήξαλ ηελ ππνδεηγκαηηθή εθθξαζηηθφηεηά ηνπ»26
(ηδηαίηεξα κέζα ζηα ρξφληα 1910-1925)27. Γηα ηελ αθξίβεηα, ν Βόπηζεθ θαηαλνήζεθε
θπξίσο κέζα ζηνλ 20ν αηψλα, νπφηαλ θαη, φπσο αλαθέξεη πνιχ εχζηνρα ε Μαξάθα,
«νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ζρνιέο θαη ηάζεηο ηεο ζχγρξνλεο ινγνηερλίαο –
Ναηνπξαιηζκφο, Δμπξεζηνληζκφο, νπξεαιηζκφο θ. α. – βιέπνπλ ζε απηφλ έλαλ
νξακαηηζηή πξφδξνκφ ηνπο, ηνλίδνληαο ε θάζε κία εθείλν ην ζηνηρείν απφ ην έξγν
πνπ αληαπνθξίλεηαη ζε απηήλ: ηνλ θνηλσληθφ πξνβιεκαηηζκφ, ην ξεαιηζηηθφ ή ην
ιπξηθφ ή ην παξάινγν ζηνηρείν, ηηο θιηληθέο πεξηπηψζεηο λεπξαζζέλεηαο ζηε ζεκαηηθή
θαη άιια πνιιά».28
Σέινο, ην βέβαην είλαη πσο ην θείκελν ηνπ Μπχρλεξ απνηειεί έλα έξγν
θιαζηθφ αιιά θαη νξφζεκν ηεο ζχγρξνλεο δξακαηνπξγίαο θαζψο, γξακκέλν κφιηο
ζηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα, θαη αλ θαη έκεηλε παξαγλσξηζκέλν φζν δνχζε ν
ζπγγξαθέαο (δελ γλψξηζε ηελ ζεαηξηθή ηνπ πξεκηέξα παξά κφλν ζηα 1913), επεξέαζε
ην ζεαηξηθφ ηνπίν ησλ κεηαγελέζηεξσλ ρξφλσλ ζε ηφζν κεγάιν βαζκφ ψζηε ζήκεξα
λα ζεσξείηαη πξνάγγεινο φισλ ζρεδφλ ησλ κνληεξληζηηθψλ ηάζεσλ ηνπ πεξαζκέλνπ
αηψλα.29
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Βαζηιεηάδεο, Γθένξγθ Μπύρλεξ θαη Χάηλξηρ θνλ Κιάηζη, ό. π., ζζ. 39-40.
Rene Lauret, Le Theatre Allemand D’ Aujourd’ hui, Gallimard, Paris 1934, ζ. 106.
28
Μαξάθα, Κάθθα – Μπύρλεξ – Βάηο, ό. π., ζ. 100.
29
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University Press, Cambridge 2002, ζ. 7.
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ην θεθάιαην απηφ, πξφθεηηαη λα ζεκεησζεί ε δξακαηνπξγηθή αλάιπζε ζηνλ
Βόπηζεθ ηνπ Μπχρλεξ. Σν ελ ιφγσ θείκελν θαηλνηφκεζε κέζα ζηελ επνρή
ηνπ, εκθαλίδνληαο λέα ζηνηρεία θαη ηερληθέο, πνπ ζα εμεηαζηνχλ εθηελψο

παξαθάησ. Ζ αλάιπζε καο, κάιηζηα, πξφθεηηαη λα εκπινπηηζηεί κε ηελ αξσγή ηνπ
ηξηπηχρνπ Ηζηνξία – Βία – Γηθαηνζχλε.
2. 1. Η θαηλνηόκνο γξαθή ηνπ Μπύρλεξ κέζα από ηνλ Βόυτσεκ
Καηαξράο, φπσο πξνθχπηεη θαη απφ φζα αλαθέξακε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, ε
δνκή ηνπ έξγνπ δελ βαζίδεηαη ζε κηα γξακκηθή αθήγεζε αιιά είλαη δηαζπαζκέλε θαη
νη ζπλερφκελεο ζθελέο ζην έξγν δελ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε απζηεξή δξακαηηθή
αιιεινπρία. πσο παξαηεξεί θαη ν Βαζηιεηάδεο, «ην έξγν είλαη κηα δηαδνρή απφ
ζθελέο ρσξίο δξακαηηθή ελφηεηα, ζρεδφλ θηλεκαηνγξαθηθά ελζηαληέ κηαο κνίξαο
αδπζψπεηεο πνπ έρεη ζηξηκψμεη ην θεληξηθφ πξφζσπν ηνπ δξάκαηνο θαη ην ζπξψρλεη
ζηαδηαθά απφ ηηο παξαηζζήζεηο ζην έγθιεκα». 30 Γη’ απηφ άιισζηε θαη ε ελ ιφγσ
δνκή ηνπ έξγνπ, ε νπνία δελ εληνπίδεηαη κφλν ζηε δηάηαμε ησλ δηάθνξσλ ζθελψλ
αιιά θαη κέζα ζε θάζε ζθελή κεκνλσκέλα (σο πξνο ηα γεγνλφηα ηεο θάζε ζθελήο),
καο δίλεη ηελ εληχπσζε νλείξνπ πνπ, αξγφηεξα, ζα βξνχκε ζηνλ ηξίληκπεξγθ θαη ην
εμπξεζηνληζηηθφ ζέαηξν31 (πνπ αλαδήηεζε ηελ αφξαηε φςε ησλ πξαγκάησλ θαη
απέξξηςε ηε γλψξηκε αιιεινπρία αηηίαο θαη απνηειέζκαηνο)32, αιιά θαη ζηηο
πξαθηηθέο ηνπ επηθνχ ζεάηξνπ ηνπ Μπξερη.33
Καη’ αληηζηνηρία, ν Βφπηζεθ δελ καο παξνπζηάδεηαη σο ήξσαο θηηαγκέλνο κε
ζπλάθεηα θαη ζπλνρή, αιιά είλαη άηνκν αληηθαηηθφ εθφζνλ ζηηο δηάθνξεο
πεξηζηάζεηο δελ αληηδξά κε ινγηθφ ηξφπν θαη ζπλεηδεηή βνχιεζε «αιιά
‘ελεξγνπνηείηαη’ ζην νξηζηηθφ ζηάδην απφ ηηο αηηίεο θαη ηα γεγνλφηα», ελψ, κάιηζηα,
βξίζθεηαη θνληά ζηελ παξαθξνζχλε θαη ηελ απηνθηνλία.34 ε απηφ ην πιαίζην,
άιισζηε, φπσο ηνλίδεη θαη ν Βαζηιεηάδεο, «ε δξάζε εθξήγλπηαη θαη γίλεηαη
30

Βαζηιεηάδεο, Γθένξγθ Μπύρλεξ θαη Χάηλξηρ θνλ Κιάηζη, ό. π., ζ. 33.
Patterson, The first German Theatre, ό. π., ζ. 148.
32
άββαο Παηζαιίδεο, Θέαηξν θαη ζεσξία. Πεξί (ππν)θεηκέλσλ θαη (δηα)θεηκέλσλ, University Studio
Press, Θεζζαινλίθε 2004, ζ. 335.
33
Gary Fisher – Dawson, Documentary Theatre in the United States. A Historical Survey and Analysis
of Its Content, Form, and Stagecraft, Greenwood Press, USA 1999, ζ. 5.
34
Βαζηιεηάδεο, Γθένξγθ Μπύρλεξ θαη Χάηλξηρ θνλ Κιάηζη, ό. π., ζ. 42.
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θνκκάηηα, κηα αθξηβφινγε θαη αδπζψπεηε αλάπηπμε θαη εμέιημε ηεο αθεγεκαηηθήο
πνξείαο αληηθαζίζηαηαη απφ κηα ζεηξά απφ ζπλαληήζεηο θαη ηπραία γεγνλφηα, θαη ηελ
εθάζηνηε αληηκεηψπηζή ηνπο».35
Ο ηάηλεξ δηαπηζηψλεη πσο ην έξγν ηνπ Μπχρλεξ, ην νπνίν, κάιηζηα, φπσο ζα
δνχκε ζηε ζπλέρεηα, βαζίζηεθε ζε ηζηνξηθά πξφζσπα θαη γεγνλφηα, είλαη,
νπζηαζηηθά, κηα ηξαγσδία πνπ θαηνξζψλεη λα θάλεη ζρφιην πάλσ ζηνλ ίδην ηνλ ηξφπν
κε ηνλ νπνίν (πξέπεη λα) γξάθεηαη ην είδνο απηφ, εηζάγνληαο ζηνηρεία ηα νπνία
έξρνληαη ζε αληίζεζε θαη μεθεχγνπλ απφ απηά ηεο ηξαγσδίαο έηζη φπσο απηή είρε σο
ηφηε «θαηαγξαθεί», θαζψο, άιισζηε, εθείλε ηελ επνρή «ππήξρε κηα απνθαζηζηηθή
αλάγθε γηα κηα λέα αληίιεςε ηεο ηξαγηθήο θφξκαο, εθφζνλ νχηε ε αξραία νχηε ε
ζαημπεξηθή ηξαγσδία έδεηρλαλ λα ελαξκνλίδνληαη κε ηηο κεγάιεο αιιαγέο ηεο
ζχγρξνλεο νπηηθήο θαη ησλ θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ».36
Ο Μπχρλεξ, ινηπφλ, δεκηνπξγεί νπζηαζηηθά κηα «δηαθνξεηηθή» ηξαγσδία,
ζηελ νπνία έρνπκε, θαηαξράο, ηελ «πηψζε» φρη ελφο αλζξψπνπ «ζπνπδαίνπ» (κε ηνλ
νπνίν ν ζεαηήο δελ ζα κπνξνχζε λα ηαπηηζηεί) αιιά ελφο πξνζψπνπ ρακειήο
θνηλσληθήο ηάμεο θαη θαηαγσγήο, πνπ αγσληά θαη παιεχεη κφλν ηνπ, κέζα ζε έλαλ
θφζκν απφ ηνλ νπνίν απνπζηάδεη εληειψο ην ζετθφ ζηνηρείν (θάηη ην νπνίν ζπκβαίλεη
ζε κηα επνρή πνπ νη Γεξκαλνί ξνκαληηθνί επεμεξγάδνληαη «ηελ έλλνηα ‘ηξαγσδία ηνπ
πεπξσκέλνπ’ (Schicksalstragodie»)37.38
Μάιηζηα, ε ηξαγσδία ηνπ Βφπηζεθ είλαη πσο «νη δπλάκεηο νκηιίαο ηνπ […]
θαηαξξένπλ θάησ απ’ ηελ πίεζε ηεο αγσλίαο ηνπ»· αθφκα θαη «ηα ιφγηα πνπ ζα
κπνξνχζαλ λα καο ζψζνπλ εμαθνινπζνχλ λα ‘λαη πέξα απ’ ηελ εκβέιεηα ηνπ ρεξηνχ
καο», κε απνηέιεζκα ν Μπχρλεξ λα επηθέξεη «ηελ πην δξαζηηθή ξσγκή ζηηο
γισζζνινγηθέο θαη θνηλσληθέο ζπκβάζεηο ηεο πνηεηηθήο ηξαγσδίαο». 39 Γελ είλαη
άιισζηε ηπραίν ην γεγνλφο πσο, ζε αληίζεζε κε ηνλ ίδην, ν νπνίνο ππνθέξεη απφ ηελ
εθθξαζηηθή – ιεθηηθή αλεπάξθεηα πνπ ηνλ δηαθαηέρεη,40 νη βαζαληζηέο ηνπ ήξσα
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ρξεζηκνπνηνχλ κε κεγάιε ηέρλε ηνλ ιφγν, κε ηνλ νπνίν θαη ηνπ επηηίζεληαη αιιά θαη
θαηαθέξλνπλ λα ηνλ ειέγρνπλ.41
Δπηπιένλ, ηα ζπζηήκαηα αμηψλ θαίλεηαη λα δηαθέξνπλ θαηά πνιχ απφ
ραξαθηήξα ζε ραξαθηήξα. χκθσλα θαη κε ηελ Μπαθνληθφια, ε εηθφλα ηεο
αιινηξίσζεο ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ, πνπ θπξηαξρεί ζην έξγν, θνξπθψλεηαη «ζην
αίζζεκα κηαο βαζεηάο ζχγρπζεο πξαγκάησλ θαη αμηψλ», ε νπνία θαη αληαπνθξίλεηαη
ζηελ ίδηα ηε ζπγθερπκέλε θαη ζνιή ζπλείδεζε ηνπ ήξσα».42
Μηιάκε, ινηπφλ, γηα κηα – ζχγρξνλε – ηξαγσδία ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, ε νπνία
δηεμάγεηαη ζηελ πφιε, ρσξίο βέβαηα λα καο παξέρεη κε βαζηθέο πιεξνθνξίεο σο πξνο
ηνλ ηφπν θαη ην ρξφλν φπνπ ιακβάλνπλ ρψξα ηα γεγνλφηα,43 θάηη ην νπνίν θαη
ζπκβάιιεη, θπζηθά, ζηε δηακφξθσζε ελφο πιαηζίνπ πιήξνπο ράνπο θαη απνμέλσζεο.
Αθφκα θη αλ, ηειηθά, ν ήξσαο θζάλεη λα πεξάζεη ζηελ δηάπξαμε ηνπ θφλνπ, δελ
έρνπκε λα θάλνπκε κε έλα πξφζσπν πνπ δξα, δηφηη ην φιν έξγν δελ εζηηάδεη ζε κηα
ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή ηεο δσήο ηνπ (εθφζνλ, άιισζηε, ν θφλνο, πνπ ζα κπνξνχζε λα
απνηειεί ην «ζθάικα» ηνπ ηξαγηθνχ ήξσα είλαη θάηη πνπ ζπληειείηαη πξνο ην ηέινο
ηνπ έξγνπ, κε απνηέιεζκα λα εθθξάδεηαη σο απνηέιεζκα κηαο θαηάζηαζεο θαη φρη σο
ε αηηία ηνπ δξάκαηνο) αιιά, νπζηαζηηθά, αθνξά ζην δξάκα εληφο ηεο δσήο (ηνπ
ραξαθηήξα). Ο Βφπηζεθ είλαη, νπζηαζηηθά, έλαο ήξσαο παζεηηθφο, πνπ απιψο
«πθίζηαηαη», έλα πξφζσπν πνπ ληψζεη δηαξθψο θαηαδησγκέλν, θαη ην νπνίν
πξνζπαζεί κάηαηα λα ζπγθξνηήζεη ηε ρακέλε ηνπ ηαπηφηεηα, βξηζθφκελν κέζα ζε
έλα (εμσηεξηθφ) ερζξηθφ πεξηβάιινλ θαη, ηαπηφρξνλα, αληηκέησπν κε ην (εζσηεξηθφ)
ππαξμηαθφ ηνπ ράνο.
Σν έξγν, ινηπφλ, επηθεληξψλεη ζε έλα εζσηεξηθφ παξαιήξεκα ζψκαηνο θαη
ιφγνπ ελφο αλζξψπνπ πνπ σζείηαη ζηνλ παξαινγηζκφ θαη ζπλαληά ηελ νινθιεξσηηθή
θαηαζηξνθή ηνπ σο απνηέιεζκα ηεο βίαο πνπ πθίζηαηαη απφ ηνπο αλψηεξνχο ηνπ.
Έηζη, ν Βόπηζεθ, παξά ηε δηαγξαθή ησλ παζψλ ηνπ πξνζψπνπ, είλαη ρακειψλ ηφλσλ
θαη ε δξάζε δελ παίδεη ηνλ ζεκαληηθφηεξν ξφιν. Γίλεηαη ιφγνο γηα έλα εζσζηξεθέο
έξγν, ην νπνίν θπξηεχεηαη θαηά βάζε απφ «ζθηέο», κηα νλεηξηθή/εθηαιηηθή δηάζηαζε,
ε νπνία θσηίδεη εληνλφηεξα ηελ εζηθή παξαθκή πνπ πεξηγξάθεηαη ζην έξγν θαη ηελ
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«πηψζε» ηνπ ηξαγηθνχ ραξαθηήξα, πνπ ππνλνκεχεη ηνπο «ζπνπδαίνπο» θαη
ηδεαιηζηέο πξνεγνχκελνπο.
Δίλαη, επίζεο, ζεκαληηθφ πσο ην έξγν θζάλεη ζην ηέινο ηνπ ρσξίο λα καο
παξέρεη κε κηα θαηάιεμε ηελ νπνία ζα ληψζνπκε κε βεβαηφηεηα πσο έρνπκε
θαηαλνήζεη. πσο φιν ην έξγν έηζη θαη ην ηέινο ηνπ αθφκε είλαη ζνιφ θαη δελ
επηθέξεη ζε θακία πεξίπησζε ηελ «θάζαξζε». Ζ αίζζεζε ηεο απεηιήο θαη ηεο
θαηαδίσμεο δελ παχεη, «ιχζε» πξαγκαηηθή δελ επέξρεηαη, ν ήξσαο δελ αλαθνπθίδεηαη
απφ ηα πάζε ηνπ αιιά, αληίζεηα, ζηξέθεη ην καραίξη πξνο ηε «ιάζνο» θαηεχζπλζε,
πξνο ηνλ κνλαδηθφ άλζξσπν πνπ ηνλ αγαπά, κε απνηέιεζκα ν ίδηνο λα θηάζεη ζηνλ
πξνζσπηθφ ηνπ φιεζξν. Γελ ζεκεηψλεηαη, ινηπφλ, ε ιχηξσζε απφ ηα δεηλά θαη ε
απνθαηάζηαζε ηεο ηάμεο ησλ πξαγκάησλ, αιιά ε βαζαληζηηθή παξακνλή ζην βαζχ
ζθνηάδη ηεο χπαξμεο θαη ηνπ εαπηνχ, ην νπνίν κπνξεί λα νδεγήζεη ηνλ θαζεκεξηλφ
άλζξσπν ζε κηα αθφκα πεξηζζφηεξν δπζβάζηαρηε θαηάζηαζε ή θαη ηελ
νινθιεξσηηθή θαηαζηξνθή. Έηζη, ν ζεαηήο δελ παξεγνξείηαη κε ηελ αίζζεζε πσο ε
δηθαηνζχλε έρεη απνθαηαζηαζεί, κε απνηέιεζκα λα κελ βξίζθεη ην πεξηζψξην λα
θιείζεη ηα κάηηα ηνπ κπξνζηά ζηνλ πξνβιεκαηηζκφ πνπ επηδηψθεη λα ηνπ πξνθαιέζεη
ν ζπγγξαθέαο.
2. 2. Αηνκηθή θύζε θαη εγθιεκαηνγόλνο θνηλσλία σο παξάγνληεο
«ελεξγνπνίεζεο» ηεο αλζξώπηλεο ζπκπεξηθνξάο
Αθνχ κέζα απφ ηελ παξάζεζε ησλ θαηλνηφκσλ ηερληθψλ ηνπ Μπχρλεξ, κειεηήζακε
βαζηθνχο δξακαηνπξγηθνχο άμνλεο πνπ δηέπνπλ ηνλ Βόπηζεθ, ε αλάιπζή καο, πιένλ,
ζα εμαθνινπζήζεη ζηε βάζε ηνπ ηξηπηχρνπ Ηζηνξία – Βία – Γηθαηνζχλε, ψζηε λα
εμεηάζνπκε εθηελέζηεξα ηα θεληξηθά δεηήκαηα πνπ ζέηεη ν δξακαηνπξγφο θαη ηνπο
ζηνραζκνχο πνπ ελδερνκέλσο ππνθξχπηνληαη ζε απηά.
2. 2. 1. Ιζηνξία
εκαληηθή πεγή έκπλεπζεο γηα ηνλ Μπχρλεξ, θαη ηε δεκηνπξγία ηνπ «ηαπεηλνχ»
ήξσά ηνπ, ζηάζεθε έλα ζπκβάλ ηεο επνρήο ηνπ, ε πξαγκαηηθή ηζηνξία ελφο
ζηξαηηψηε, ηαιαηπσξεκέλνπ ηφζν ζσκαηηθά φζν θαη πλεπκαηηθά, πνπ έθηαζε, ζε κηα
θξίζε δήιεηαο, λα δνινθνλήζεη ηε ζχληξνθφ ηνπ. Δίλαη γεγνλφο, ινηπφλ, πσο ν
δξακαηνπξγφο, ελ έηη 1836/7, πξνρψξεζε ζηε δηεμαγσγή κηαο εθηελνχο κειέηεο θαη
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έξεπλαο, ζηε βάζε ηεο νπνίαο ζα δεκηνπξγνχζε έλα ζεαηξηθφ έξγν πνπ απαληά ζε
πξαγκαηηθά πξφζσπα θαη γεγνλφηα.
Πνιπζπδεηεκέλε ήηαλ ε ηζηνξία ηνπ ζηξαηηψηε Γηφραλ Κξίζηηαλ Βφπηζεθ,
πνπ, ηνλ Ηνχλην ηνπ 1821, δνινθφλεζε ηελ εξσκέλε ηνπ ζε κηα ζθελή δεινηππίαο,
θαη ν νπνίνο, αλ θαη ε παξάλνηά ηνπ αξρηθά ζεσξήζεθε ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα
λα ιεηηνπξγήζεη ππέξ ηεο αλαζηνιήο ηεο ζαλαηηθήο πνηλήο, ζπλειήθζεθε, δηθάζηεθε,
θαηαδηθάζηεθε θαη εθηειέζηεθε δεκφζηα, ζηε Λεηςία, ζηηο 27 Απγνχζηνπ ηνπ
1824.44
Ζ δσή ηνπ θάλεθε λα έρεη πεξίπνπ σο εμήο: Αθνχ πεξηπιαληέηαη επί ρξφληα
αιιάδνληαο εξγνδφηεο θαη επαγγέικαηα, μεθηλά λα ππεξεηεί ζε δηάθνξνπο ζηξαηνχο,
ελψ, ην 1810 δεκηνπξγεί ζρέζε κε κηα θνπέια, κε ηελ νπνία θάλεη κάιηζηα παηδί, θαη
αθνχ ηελ εγθαηαιείπεη, εθφζνλ δελ θαηαθέξλεη λα ηελ παληξεπηεί ιφγσ
γξαθεηνθξαηηθψλ πξνβιεκάησλ, ην 1818 ζπλάπηεη ζρέζε κε ηελ 43ρξνλε ρήξα
Φξάνπ Οπζη, πνπ ηνλ απαηά αζπζηφισο, πξνθαιψληαο ζηνλ Βφπηζεθ εθξήμεηο
δήιηαο.45 Ο Βφπηζεθ, κελ θαηαθέξλνληαο λα μαλαθαηαηαγεί ζηνλ ζηξαηφ, θαηαιήγεη
άζηεγνο ελψ αξρίδεη λα παξνπζηάδεη ηα πξψηα δείγκαηα παξάλνηαο ψζπνπ, πάλσ ζε
παξαιήξεκα δήιεηαο, θηάλεη λα καραηξψζεη κέρξη ζαλάηνπ ηελ Οπζη.46
Ζ ίδηα ε εθηέιεζε ηνπ ηζηνξηθνχ δνινθφλνπ δελ ζα είρε κείλεη ζηελ δηθαληθή
ηζηνξία ηεο επνρήο αλ ν Βφπηζεθ δελ είρε ππάξμεη αληηθείκελν καθξνρξφληαο
ηαηξηθήο κειέηεο, θαηφπηλ ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο ζα απνθαζηδφηαλ αλ ν ίδηνο
ζα ραξαθηεξηδφηαλ άηνκν ‘κεησκέλεο επζχλεο’»· ππεχζπλνο έξεπλαο ήηαλ ν δξ.
Κιάξνπο, ν νπνίνο θαη δεκνζίεπζε ηα επξήκαηά ηνπ, εθζέηνληαο αλαιπηηθά ηε δσή
ηνπ εγθιεκαηία.47
Ο Γεξκαλφο δξακαηνπξγφο, ινηπφλ, πξνέβε ζηελ πιήξε πιεξνθφξεζε
ζρεηηθά κε ηελ ππφζεζε θαη ηνλ «πξσηαγσληζηή» ηεο θαη ζηελ αμηνπνίεζε
ιεπηνκεξεηψλ απφ ηελ αλαθνξά ηνπ Κιάξνπο, κε απνηέιεζκα λα εληνπίδνπκε πνιιέο
«ζπκπηψζεηο» θαη πιείζηα θνηλά ζεκεία αλάκεζα ζηνλ πξαγκαηηθφ Βφπηζεθ θαη ζε
απηφλ ηνπ Μπχρλεξ. ηνηρεία, κνηίβα, ραξαθηεξηζηηθά πνπ βξίζθνπκε ζην έξγν ηνπ
ηειεπηαίνπ ζπκπίπηνπλ κε αλαθνξέο ζηελ έθζεζε ηνπ Κιάξνπο, ν νπνίνο θάλεη ιφγν
γηα ηελ επίδξαζε ηεο θαινθαηξηλήο δέζηεο ζηνλ Βφπηζεθ, γηα ηνλ θφβν ηνπ
ζηξαηηψηε γηα ηνπο Μαζφλνπο, γηα ηα νξάκαηά ηνπ πεξί ηεο θσηηάο πνπ πέθηεη απφ
44
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ηνλ νπξαλφ θαη ηνπ ήρνπ ησλ θακπάλσλ θάησ απφ ην έδαθνο.48 Αθφκε, ζχκθσλα κε
φζα θαηαγξάθεη, ν πξαγκαηηθφο Βφπηζεθ θαίλεηαη λα ππνθέξεη – θαη απηφο – απφ
θξίζεηο δήιεηαο φηαλ βιέπεη ηελ άπηζηε ζχληξνθφ ηνπ λα ρνξεχεη κε έλαλ ζηξαηηψηε
ζε θάπνην ρνξφ, ελψ κάιηζηα δελ θαηαθέξλεη λα παληξεπηεί ηελ αγαπεκέλε ηνπ,
ιφγσ γξαθεηνθξαηηθνχ πξνβιήκαηνο, κε απνηέιεζκα, ληψζνληαο ελνρέο, λα
ελνριείηαη θάζε θνξά πνπ ηνλ απνθαινχλ «θαιφ άλζξσπν».49 Σέινο, πξάγκαηη
ηζαθψλεηαη κε θάπνηνλ γλσζηφ ηνπ ζε κηα ηαβέξλα φηαλ ηνλ θαιεί λα πηνχλε, ελψ
αθφκε θαη ε θξάζε «Κη άιιν, θη άιιν» είλαη φλησο κηα θξάζε πνπ δελ θεχγεη απφ ην
λνπ ηνπ απφ ηε ζηηγκή πνπ βιέπεη ηνλ «ακαξησιφ» ρνξφ.50
Πάλησο, παξαηεξνχκε, θπζηθά, θαη δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ ηζηνξία πνπ
θηηάρλεη ν Μπχρλεξ ζε ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθή· ηφζν ν Βφπηζεθ φζν θαη ε
ζχληξνθφο ηνπ, ε νπνία είλαη θαη ε κάλα ηνπ παηδηνχ ηνπ, παξνπζηάδνληαη λεφηεξνη
ειηθηαθά, ε ηειεπηαία δελ ζπλεζίδεη λα ηνλ απαηά ρσξίο ελδνηαζκνχο (θαζψο αξρηθά
θαίλεηαη απξφζπκε λα αληαπνθξηζεί ζην εξσηηθφ θάιεζκα ηνπ Αξρηηπκπαληζηή), ν
Βφπηζεθ, θαηά ηελ δηάπξαμε ηνπ εγθιήκαηνο είλαη αθφκα ζηξαηηψηεο (ελψ ν
πξαγκαηηθφο Βφπηζεθ δελ είλαη πιένλ) θαη ηέινο δελ θνλεχεη ηελ αγαπεκέλε ηνπ
ζηελ είζνδν ηνπ ζπηηηνχ ηεο (φπσο ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε ηεο Οπζη) αιιά κέζα
ζην δάζνο.51
Με ηηο παξαιιαγέο απηέο, ινηπφλ, ζχκθσλα κε ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ
Πάηηεξζνλ, ην καξηχξην θαη ν εξσηηθφο πφλνο ηνπ Βφπηζεθ ζθηαγξαθείηαη αθφκα πην
έληνλα, ε ‘θαηαγξαθή’ ηεο δσήο ηνπ πξσηαγσληζηή εληφο ηνπ ζηξαηνπέδνπ θαζηζηά
ηελ εθκεηάιιεπζε πνπ πθίζηαηαη πην ραξαθηεξηζηηθή, θαη ε «κεηαθνξά» ηνπ
εγθιήκαηνο ζηε θχζε αλαδεηθλχεη ηελ ηζρχ ησλ θπζηθψλ δπλάκεσλ πνπ
ζπκπνξεχνληαη κε ηηο θνηλσληθέο.52
Βέβαηα, ν ζπγγξαθέαο άληιεζε ην πιηθφ ηνπ θαη απφ ηα δηθαζηηθά ρξνληθά
δχν αθφκα, παξφκνησλ, πεξηζηαηηθψλ: Αθελφο, ζηηο 25/09/1817, ν 38ρξνλνο
θαπλεξγάηεο Νηάληει κφιιηγθ ζθνηψλεη κε καραίξη ηε ζχληξνθφ ηνπ Δλξηέηε Λέλε,
κε απνηέιεζκα ηελ απφθαζε γηα ζαλαηηθή πνηλή, ε νπνία, ζηε ζπλέρεηα, ράξε ζηελ
χπαξμε δχν επίζεκσλ εθζέζεσλ πνπ πηζηνπνηνχλ ηελ αδπλακία θαηαινγηζκνχ ηνπ
θαηεγνξνπκέλνπ, (ν νπνίνο ηε ζηηγκή ηεο πξάμεο δελ ήηαλ θχξηνο ησλ απνθάζεψλ
48
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ηνπ), κεηαηξέπεηαη ζε ηζφβηα, θαη, αθεηέξνπ, ζηηο 15/08/1830 ν 37ρξνλνο
πθαληεξγάηεο Γηφραλ Νηεο δνινθνλεί κε καραίξη ηε ζχληξνθφ ηνπ Διίδακπεζ
Ρνχηεξ, κε απνηέιεζκα λα θαηαδηθαζηεί ζε θάζεηξμε 18 εηψλ θαη λα πεζάλεη ζηε
θπιαθή.53
Ο Γθένξγθ Μπχρλεξ άληιεζε ζηνηρεία γηα ηηο παξαπάλσ ππνζέζεηο απφ
ληνθνπκέληα πνπ δεκνζηεχηεθαλ ηελ άλνημε ηνπ 1836 ζηελ ηαηξνδηθαζηηθή
επηζεψξεζε ηνπ Υέλθε.54 Σελ ίδηα ρξνληά θαηαγξάθεθε θαη ε ππφζεζε ηνπ Νηεο απφ
ην δηθεγφξν Μπνπ ελψ γλσξίδνπκε, κάιηζηα, πσο ην πηψκα ηνπ Νηεο κεηαθέξζεθε
ζηελ ηαηξηθή ζρνιή ηνπ Γθίζελ γηα αλαηνκή, θαη είλαη ινηπφλ πηζαλφ ν ίδηνο ν
Μπχρλεξ, σο γηαηξφο, λα έθαλε ή λα ήηαλ παξφλ ζηελ απηνςία.55
Πάλησο ν Κιάξνπο ζίγνπξα ππήξμε ε βαζηθή έκπλεπζε ηνπ δξακαηνπξγνχ σο
πξνο ηνλ Γηαηξφ ηνπ έξγνπ, εθφζνλ, φπσο ν πξψηνο θαηέγξαςε ζηελ αλαθνξά ηνπ,
έιεγρε πνιχ ζπρλά ηνλ ζθπγκφ ηνπ Βφπηζεθ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάθξηζεο, αλ θαη
ν ελ ιφγσ ξφινο έρεη ζίγνπξα θαη άιιεο επηδξάζεηο: ε κία θαίλεηαη λα είλαη ν
Βίικπξαλη, θαζεγεηήο Αλαηνκίαο ηνπ Μπχρλεξ ζην Γθίζελ, πνπ ζπλήζηδε λα δεηάεη
απφ ην γην ηνπ λα θνπλάεη ηα απηηά ηνπ κπξνζηά ζηνπο θνηηεηέο ηνπ θαη ε άιιε ν
δηάζεκνο ρεκηθφο απφ ην Γθίζελ, ν Σδνχζηνπο Λίεκπηγθ, πνπ είρε θάλεη πεηξάκαηα ζε
ζηξαηηψηεο γηα λα δείμεη πσο κηα δίαηηα απφ κπηδέιηα ζα επεξέαδε ηελ ζχλζεζε ησλ
νχξσλ ηνπο.56 Έηζη, πξνο έθπιεμή καο, παξαηεξνχκε πσο αθφκα θαη γηα ηνπο ήξσεο
– θαξηθαηνχξεο ηνπ, ν Γεξκαλφο δξακαηνπξγφο νπζηαζηηθά ρξεζηκνπνίεζε ζηνηρεία
απφ ηελ πξαγκαηηθή δσή.
Όζηεξα απφ ηα παξαπάλσ, αληηιακβαλφκαζηε πσο, κέζα ζε κηα επνρή πνπ
θπξηαξρνχζε ην θίλεκα ηνπ ξνκαληηζκνχ, ν Γεξκαλφο δξακαηνπξγφο θαηλνηφκεζε,
εθφζνλ κε έλαπζκά ηνπ θαζεκεξηλά ζπκβάληα, πξαγκαηηθά γεγνλφηα ηεο επνρήο ηνπ,
ηα νπνία πξνεγνπκέλσο είρε εξεπλήζεη θαη κειεηήζεη, θπξίσο κέζα απφ
δεκνζηεπκέλεο ηαηξηθέο εθζέζεηο, θαη «θιέβνληαο» απφ απηέο θαη ηα δηάθνξα
πεξηζηαηηθά ηηο θαηάιιειεο ιεπηνκέξεηεο, πξνρψξεζε ζηε ζχλζεζε κηαο δηθήο ηνπ
ηζηνξίαο.
Έηζη, παξαηεξνχκε, γηα παξάδεηγκα, πσο παξά ηελ άπνςε ηνπ δξ. Κιάξνπο, ν
νπνίνο ππνζηήξημε πσο ν Βφπηζεθ είρε «ζψαο ηαο θξέλαο» ηε ζηηγκή ηνπ θφλνπ, ν
Μπχρλεξ επέιεμε λα παξνπζηάζεη ηνλ θεληξηθφ ηνπ ραξαθηήξα βξηζθφκελν ζε κηα
53
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παξφκνηα πλεπκαηηθή θαηάζηαζε κε απηήλ ηνπ κφιιηγθ, ν νπνίνο θαη ίζσο θξχβεηαη
πίζσ απφ ηελ επηινγή ηνπ δξακαηνπξγνχ λα «κεηαθέξεη» ην έγθιεκα ζηε θχζε, ελψ,
παξάιιεια, θαηαιαβαίλνπκε πσο ε ππφζεζε ηνπ Νηεο έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ
απφθαζή ηνπ Μπχρλεξ λα ηαπηίζεη ηελ άπηζηε αγαπεκέλε ηνπ ήξσα κε ηε κάλα ηνπ
παηδηνχ ηνπ.57
Άιισζηε, έηζη θη αιιηψο, φπσο παξαηεξεί θαη ε Μαξάθα, «ηα ληνθνπκέληα
κφλα ηνπο, φζα θη αλ είλαη ζε αξηζκφ θαη πιάηνο, δελ κπνξνχλ λα θιείλνπλ κέζα ηνπο
κηα απφιπηα νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο πξαγκαηηθφηεηαο», αιιά «θάζε ληνθνπκέλην
έρεη ηε ζθνπηά ηνπ, θσηίδεη έλα θνκκάηη κφλν ζπλφινπ, νπζηαζηηθά απηφ ην ίδην ην
γεγνλφο, παξακεξίδνληαο ηα αίηηα θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ θξχβνληαη πίζσ ηνπ»,58
θαη, πφζν κάιινλ, θάλνληαο ιφγν γηα ηε κεηαθνξά κηαο πξαγκαηηθήο ηζηνξίαο ζην
ζέαηξν, είλαη ιάζνο λα ζεσξνχκε πσο ε αλαθνξά ζηελ αιεζηλή θνηλσλία κέζα απφ ηε
ζεαηξηθή γξαθή πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηε δεκνζηνγξαθηθή εξγαζία θαη φρη κε
ηνπο «φξνπο» ηεο ηέρλεο.59
Δπηδηψθνληαο, δειαδή, λα «μαλαθαηαγξάςεη» ηελ Ηζηνξία ρσξίο θακία
δηάζεζε σξαηνπνίεζεο (αθνχ έηζη θη αιιηψο, φπσο ηνλίδεη ε Βαξνπνχινπ, «ην
άζρεκν έρεη απνδεηρηεί εμφρσο ηθαλφ ζην λα εθθξάδεη ηελ θαηαζηξνθή, ηελ
ηαπείλσζε, ηνλ ζάλαην»)60,61 θαη κελ αξθνχκελνο ζηε δηεξεχλεζε θαη ηελ
πξνζπάζεηα αλαπαξάζηαζεο ελφο ζπκβάληνο, ν Μπχρλεξ «εθκεηαιιεχηεθε» ζηνηρεία
απφ παξαπάλσ απφ έλα πεξηζηαηηθά ηεο επνρήο ηνπ, γηα λα κηιήζεη γηα ηηο κηθξέο,
θαζεκεξηλέο «ηξαγσδίεο» πνπ αλαπφθεπθηα ζπκβαίλνπλ ζηηο δσέο ησλ απιψλ
αλζξψπσλ σο απνηέιεζκα κηαο επξχηεξεο θαηάζηαζεο.
Με άιια ιφγηα, αθνχ, φπσο αλαθέξεη θαη ε Μαξάθα, ν Μπχρλεξ «απνθεχγεη
ηελ ηερλεηή αξκνλία, ηνλ ηδεαιηζκφ ησλ θιαζηθψλ ή ην ζπγθερπκέλν αίζζεκα θαη
ηελ αηκφζθαηξα ησλ ξνκαληηθψλ πνηεηψλ, ρσξίο ηαπηφρξνλα λα δίλεη κηα
θσηνγξαθηθή απεηθφληζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, φπσο ζα θάλνπλ αξγφηεξα νη
Ναηνπξαιηζηέο»,62 μεπέξαζε ηα δξακαηνπξγηθά θιηζέ ηεο επνρήο θαη εζηίαζε ζηε
δηεξεχλεζε ησλ ζπλζεθψλ δσήο ησλ αλζξψπσλ, έηζη φπσο απηέο δηακνξθψλνληαη
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απφ ην πξαγκαηηθφ πεξηβάιινλ, ηε ζχγρξνλε θνηλσλία, πεξλψληαο, επνκέλσο, ζε
έλαλ αθξαίν ξεαιηζκφ, πνπ ηνλ ζπλνδεχεη ε απνθπγή ηεο σξαηνπνίεζεο θαη ε
θαηαγγειία ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ, πνπ βπζίδνπλ ηνπο πνιίηεο ζηνλ βνχξθν θαη ηε
βία ηεο πιηθήο αλάγθεο.
Άιισζηε, ην ηξνκνθξαηηθφ θαη απηαξρηθφ θιίκα ππφ ην θαζεζηψο ηνπ νπνίνπ
ε θνηλσλία θιηλφηαλ λα επηβηψζεη, ν Μπχρλεξ ην είρε ληψζεη ήδε, σο θαηαδησθφκελνο
επαλαζηάηεο (απφ ηα πξψηα ρξφληα ηνπ ζην Γθίζελ), νδεγνχκελνο πηζαλφλ ζηε
δηακφξθσζε κηαο απαηζηφδνμεο άπνςεο πεξί ηνπ θφζκνπ θαη πηνζεηψληαο κηα
θαηαιηζηηθή αληηκεηψπηζε ηεο Ηζηνξίαο, εθιακβάλνληαο ηειηθά ηελ πνξεία ηεο φρη σο
κηα πξννδεπηηθή εμέιημε πξνο ην θαιφ ηεο αλζξσπφηεηαο αιιά σο κηα νπζηαζηηθά
ηειεζίδηθε, επαλαιακβαλφκελε, θίλεζε θαηαζηξνθήο. Ζ κειέηε, ινηπφλ, ηεο
ηζηνξίαο, θαη πξνπαληφο ησλ κεγάισλ πνιηηηθψλ επαλαζηάζεσλ, ηνπ είρε,
ελδερνκέλσο, δεκηνπξγήζεη πξνβιεκαηηζκνχο θξίζηκνπο γηα ηελ αλζξψπηλε χπαξμε,
ε νπνία δελ παχεη πνηέ λα θηάλεη ζηε βία, ην έγθιεκα θαη ηελ αδηθία, ζαλ φια λα ηε
δηαθαηέρνπλ εμ’ νξηζκνχ.
πλδένληαο, επνκέλσο, ην πξνζσπηθφ ηνπ αδηέμνδν εληφο ηνπ πεξηβάιινληνο
ζην νπνίν δνχζε, ιφγσ ηεο αίζζεζεο ηεο θαηαπίεζεο θαη ηεο αδπλακίαο έθθξαζήο
ηνπ κέζα ζε απηφ, κε ηελ δηαπίζησζε πσο είκαζηε φληα ξεπζηά, πνπ αδπλαηνχλ λα
νινθιεξσζνχλ κέζα ζε έλα ζχκπαλ πνπ ηα σζεί, φπσο είλαη θπζηθφ, ζην ράνο, θαη κε
έλαπζκά ηνπ επηκέξνπο – αιεζηλέο – ηζηνξίεο θαζεκεξηλψλ αλζξψπσλ πνπ έθηαζαλ
ζηελ απφιπηε (απην)θαηαζηξνθή, θαίλεηαη πσο ν Μπχρλεξ είρε σο ηειηθφ ζθνπφ ηνπ
λα εμεηάζεη θαηά πφζν είλαη ειεχζεξε ε πξνθαζνξηζκέλε αλζξψπηλε βνχιεζε θαη
θαηά πφζν είλαη δπλαηφ λα γίλεη θαλείο θχξηνο ηεο δσήο ηνπ θαη ησλ πξάμεψλ ηνπ,
κέζα ζηε ζθνηεηλή ξνή ηεο ηζηνξίαο θαη ηελ εθηαιηηθή εμέιημε ησλ αλζξσπίλσλ
θνηλσληψλ.
Δλ νιίγνηο, ν δξακαηνπξγφο απφ ηε κία «μεγιίζηξεζε» απφ ηελ απφπεηξα κηαο
απιήο θνηλσληθήο αλάιπζεο θαη κηαο ξερήο ζχλδεζεο αηηίαο – απνηειέζκαηνο θαη
απφ ηελ άιιε πξνέβε ζε κηα ινγνηερληθή δνπιεηά πνπ δίλεη έκθαζε ζηνλ εζσηεξηθφ
θφζκν θαη ζθηαγξαθεί ηελ θάζε «χπαξμε» μερσξηζηά, ζε απφξξηςε ησλ αθεξεκέλσλ
ζπζηεκάησλ θαη ησλ απφιπησλ αξρψλ, φπνπ νη άιινη ήζειαλ λα ηελ εληάμνπλ.63
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2. 2. 2. Βία
Δθφζνλ ν ζπγγξαθέαο, γηα πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηεο δξακαηηθήο ινγνηερλίαο,
ελδηαθέξζεθε λα θάλεη ηε δσή ησλ ηαπεηλψλ, πιένλ, αληηθείκελν αλαπαξάζηαζεο,
ρσξίο λα επηδηψθεη ζε θακία πεξίπησζε λα εμηδαληθεχζεη ηνλ ήξσά ηνπ, ην θεληξηθφ
πξφζσπν ηνπ έξγνπ είλαη έλαο απιφο άλζξσπνο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηα ππνηειή
ζηξψκαηα, κε απνηέιεζκα λα κελ καο δηαγξάθεηαη σο βαζηιηάο, επγελήο ή γεληθά
εθπξφζσπνο ησλ πξνλνκηνχρσλ (φπσο ήηαλ, άιισζηε, ζχλεζεο κε ην ξεχκα Θύειια
θαη νξκή). Τπνλνκεχνληαο, ινηπφλ, ηελ επηθξαηνχζα αληίιεςε γηα ηνλ ηξαγηθφ ήξσα
θαη ηνπο «πςεινχο» ηφλνπο ηεο ηδεαιηζηηθήο δξακαηνπξγίαο, ν Μπχρλεξ καο άθεζε
έλα έξγν κε πξσηαγσληζηή, νπζηαζηηθά, έλαλ αληη – ήξσα.64
Ο Βφπηζεθ είλαη έλα πξφζσπν πνπ «έρεη ξίγε, ν ζθπγκφο ηνπ είλαη
αθαηαλφεηνο, παζαίλεη ζθνηνδίλεο, ηα καιιηά ηνπ πέθηνπλ, […] έρεη ζπρλά ηιίγγνπο
θαη πνλνθεθάινπο».65 Σα «κπζηήξηα» ζπκπηψκαηα κηαο κε πγηνχο θαηάζηαζεο ζηελ
νπνία είλαη εγθισβηζκέλνο δελ ζηακαηνχλ φκσο εδψ, αιιά πάλε πην βαζεηά, κέρξη ηα
έγθαηα ηνπ κπαινχ ηνπ θαη ηεο ςπρήο ηνπ, πνπ κε θάηη ζθνηεηλφ θαη απφθνζκν
«ζηνιίδνπλ» ηελ θαζεκεξηλή ηνπ δσή.
Απφ λσξίο κέζα ζην δξάκα, καο δηαγξάθεηαη έληνλα ν δηαηαξαγκέλνο
εζσηεξηθφο θφζκνο ηνπ ήξσα, εθφζνλ ηνλ παξαθνινπζνχκε, ελ παξνπζία ηνπ
Αληξέο, λα έξρεηαη «αληηκέησπνο» κε εηθφλεο ηεο Απνθάιπςεο, θαζψο βιέπεη έλα
«θσο» ζαλ «κηα θσηηά πνπ ηαμηδεχεη ζηνλ νπξαλφ» ηελ ίδηα ψξα πνπ αθνχεη λα
ερνχλ ζάιπηγγεο, ηηο νπνίεο αθνινπζεί ε απφιπηε ζησπή «ζαξξείο θη νιφθιεξνο ν
θφζκνο πέζαλε»66 - εηθφλεο ηηο νπνίεο θαη ζα δηεγεζεί αξγφηεξα κε ηξφκν ζηε Μαξία,
αλαθεξφκελνο ζε απνζπάζκαηα ηεο Βίβινπ.
Δπίζεο, ηνλ «εληνπίδνπκε» θαζψο ελεκεξψλεη ηνλ Γηαηξφ πσο φηαλ έρεη
πνιιή δέζηε αθνχεη θάπνηα θσλή λα ηνπ κηιά θαη θαζψο ζηε ζπλέρεηα ηνπ εθθξάδεη
ηελ επηζπκία ηνπ λα εμεγήζεη ηα κελχκαηα πνπ επηδηψθνπλ λα εθπέκςνπλ ηα
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καληηάξηα κέζσ ησλ ζρεκάησλ πνπ ιακβάλνπλ, αιιά θαη φηαλ πιεξνθνξεί ηνλ
Λνραγφ πσο «ε γε είλαη θινγηζκέλε θφιαζε».
Δπηπιένλ, δελ καο πεξλά απαξαηήξεην ην γεγνλφο πσο ππνθέξεη ζην επίκνλν
άθνπζκα ηεο κνπζηθήο ηνπ ρνξνχ ηνπ παξάλνκνπ δεπγαξηνχ, πνπ δελ παχεη λα ερεί
κέζα ζην κπαιφ ηνπ, θαη ην φηη αθνχεη ηηο θσλέο ηεο Φχζεο, νη νπνίεο θαη ζα ηνπ
ππνδείμνπλ λα ζθνηψζεη ηελ άπηζηε αγαπεκέλε ηνπ. Φπζηθά, ην ράνο πνπ θξχβεηαη
κέζα ηνπ θαη ηηο παξαηζζήζεηο πνπ ηπξαλλνχλ ηνλ Βφπηζεθ έξρεηαη λα ππνγξακκίζεη
θαη ην θεγγάξη πνπ κνηάδεη κε «καησκέλε ιάκα», πνπ δεζπφδεη ζηνλ νπξαλφ ιίγν
πξηλ ηε δηάπξαμε ηνπ θφλνπ.
Αο ζεκεησζεί, κάιηζηα, ην γεγνλφο πσο, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ δξάκαηνο,
ν ήξσαο ληψζεη θαηαηξεγκέλνο ρσξίο λα κπνξεί λα εμεγήζεη ηί αθξηβψο ηνλ θπλεγά,
θάηη πνπ επηβεβαηψλεηαη ηφζν απφ ηα δηθά ηνπ ιφγηα (φηαλ πιεξνθνξεί ηε Μαξία πσο
θάηη απφθνζκν ηνλ θπλεγνχζε σο ηελ πφιε) φζν θαη κέζα απφ ηα ιφγηα ησλ άιισλ
πξνζψπσλ (γηα παξάδεηγκα, ν Λνραγφο ηνπ δεηά μαλά θαη μαλά λα κελ βηάδεηαη, ζηε
ζθελή ηνπ μπξίζκαηνο, ζπρλά ππθλά – ζρεδφλ ζε θάζε ζθελή πνπ δηαδξακαηίδεηαη
ζην ζπίηη φπνπ ηνλ πεξηκέλεη ε Μαξία – ν ήξσαο βηάδεηαη λα θχγεη, θαη, ζηελ ζθελή
φπνπ ν Λνραγφο θαη ν Γηαηξφο ηνπ απνθαιχπηνπλ ηελ αιήζεηα ζρεηηθά κε ηελ
πξνδνζία ηεο Μαξίαο, αληηθξίδνπκε ηηο ζθεληθέο νδεγίεο πνπ ηνλίδνπλ ηελ γξήγνξε
θαη καληαζκέλε απνρψξεζή ηνπ: «θεχγεη κε κεγάια, αξγά βήκαηα, πνπ γξήγνξα ηα
επηηαρχλεη»).
Βέβαηα, φια απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηα ζπκπηψκαηα ηεο ζσκαηηθήο,
πλεπκαηηθήο θαη ςπρνινγηθήο θαηάπησζήο ηνπ, θαη ηα δείγκαηα παξαθξνζχλεο πνπ
παξνπζηάδεη ε «πεξίπησζε» ηνπ Βφπηζεθ, δελ καο παξνπζηάδνληαη απνθνκκέλα απφ
ηηο δπζβάζηαρηεο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ θπξηαξρνχλ ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα ηνπ πξσηαγσληζηή, θάησ απφ ηηο νπνίεο απηφο θιίλεηαη λα βξεη
ηξφπν λα επηβηψζεη. Αληηζέησο, αληηιακβαλφκαζηε πσο ππάξρεη έληνλε ζχλδεζε θαη
αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπο, εθφζνλ ηελ «θαηαγξαθή» ησλ παξαπάλσ ζπλνδεχνπλ
ζθελέο έληνλεο ιεθηηθήο/ςπρνινγηθήο θαη ζσκαηηθήο βίαο, ηεο νπνίαο γίλεηαη
κάξηπξαο θαη δέθηεο ν ίδηνο ν ήξσαο.
Παξαηεξνχκε, δειαδή, ηνλ Λνραγφ λα ηνπ πξνζθέξεη πεληαξνδεθάξεο γηα λα
ηνλ μπξίζεη, λα εζηθνινγεί αζπζηφισο ζε βάξνο ηνπ ζηξαηηψηε θαη λα κελ παχεη λα
ηνλ δηαηάδεη αθφκα θαη θαηά ην απνθνξχθσκα ηεο ζθιεξφηεηάο ηνπ απέλαληη ζε
απηφλ (θαηά ηε ζηηγκή πνπ ηνπ βάδεη ηελ ηδέα πσο ε Μαξία ηνλ απαηά κε απψηεξν
ζθνπφ λα δηαζθεδάζεη). «Γίπια» ζηνλ Λνραγφ θπζηθά ζηέθεη ν Γηαηξφο, ν νπνίνο, κε
[20]

ηξνκεξή

θπληθφηεηα

θαη

απάζεηα,

πεηξακαηίδεηαη

πάλσ

ζηνλ

Βφπηζεθ,

αληηκεησπίδνληάο ηνλ ζαλ δψν, ηνλ εμεπηειίδεη κπξνζηά ζε θνηλφ γηα λα αλαδεηρζεί ν
ίδηνο σο επηζηήκνλαο, ηνπ δίλεη εληνιέο – πξφθιεζε γηα ηελ βηνινγηθή ηνπ επηβίσζε
θαη γεληθά θάλεη ηα πάληα γηα λα ηνλ θέξεη ζε δχζθνιε ζέζε· θαη φια απηά ζην
φλνκα ηεο εμέιημεο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ θαηαμίσζεο. Βέβαηα,
θηγνχξα πνπ θέξεη εμνπζία (ελαληίνλ ηνπ πξσηαγσληζηή) απνηειεί θαη ν
Αξρηηπκπαληζηήο, ν νπνίνο φρη κφλν πξνβαίλεη ζηε γεινηνπνίεζε ηνπ ηαπεηλνχ
ζηξαηηψηε μπινθνξηψλνληάο ηνλ αιιά θαη δηεθδηθεί ηελ αγαπεκέλε ηνπ θαη κάλα ηνπ
παηδηνχ ηνπ ψζπνπ λα ηελ θαηαθηήζεη θαη, έηζη, λα επηβεβαηψζεη ηνλ αλδξηζκφ ηνπ.
Δπνκέλσο, ε βαζαληζηηθή θαηαδίσμε ηνπ θεληξηθνχ ήξσα απφ εθηαιηηθέο
νπηαζίεο θαη ζθνηεηλά νξάκαηα πεξηγξάθεηαη, θαηά θάπνηνλ ηξφπν, σο απνηέιεζκα
ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαη ζσκαηηθήο θαθνπνίεζεο πνπ πθίζηαηαη απφ ηνπο
αλψηεξνχο ηνπ, θαη, επνκέλσο, θαηαλννχκε πσο ε απφθαζή ηνπ λα ζθνηψζεη ηε
Μαξία (θάηη ην νπνίν, άιισζηε, ηνπ ην ππαγνξεχεη ε «θχζε») δελ πξνθχπηεη απφ
απιή εξσηηθή δήιεηα αιιά απφ θάηη πην βαζχ. Δίλαη πηζαλφ, δειαδή, ν Βφπηζεθ,
κέζα ζηνλ παξαινγηζκφ πνπ ηνλ δηαθξίλεη, λα ληψζεη νπζηαζηηθά πσο ζην πξφζσπν
ηεο Μαξίαο ζθνηψλεη ηνπο βαζαληζηέο ηνπ, γηλφκελνο έηζη γηα κηα ζηηγκή ζχηεο φρη
κφλν εηο βάξνο ηεο ζπληξφθνπ ηνπ αιιά, κέζσ ηεο εμφλησζήο ηεο απφ ηα ίδηα ηνπ
ρέξηα, εηο βάξνο ηειηθά θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ ηνχ εαπηνχ.
Ζ ελ ιφγσ ιαλζαζκέλε

«ζχλδεζε» κέζα

ζην κπαιφ ηνπ

ήξσα

πξαγκαηνπνηείηαη ελδερνκέλσο σο απνηέιεζκα ηνπ γεγνλφηνο πσο ν ηαπεηλφο
ζηξαηηψηεο, φζν θη αλ αληηιακβάλεηαη ηελ θαηαπίεζε πνπ βηψλεη απφ ην πεξηβάιινλ
ηνπ, φληαο έλα «άηνκν απιντθφ» θαη ακφξθσην,67 πνπ παιεχεη γηα ηελ επηβίσζή ηνπ
ζηα πιαίζηα ηεο εμαζιησκέλεο ηνπ δσήο, δελ είλαη ηθαλφο λα πξνζδηνξίζεη ηνλ
πξαγκαηηθφ ππαίηην ηεο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία ππνβάιιεηαη. Γη’ απηφ, άιισζηε, θαη
ηνλ παξαηεξνχκε λα απνπξνζαλαηνιίδεηαη πεξαηηέξσ απφ ηηο πεξί εζηθήο ζεσξίεο
ηνπ Λνραγνχ, λα ζηεξίδεηαη ζε εδάθηα ηεο Βίβινπ γηα λα θαηαδείμεη ηελ «ακαξηία»
ηεο άπηζηεο Μαξίαο, λα «μεγειηέηαη» απφ ηηο απφςεηο ηνπ Γηαηξνχ ζρεηηθά κε ηελ
ειεχζεξε βνχιεζε ηνπ αηφκνπ, θαη, νπζηαζηηθά, λα κελ ζηέθεηαη θξηηηθά απέλαληη ζε
φζεο ηδέεο πξνζπαζεί ην πεξηβάιινλ ηνπ λα ηνπ «θνξέζεη», θαηαιήγνληαο ζε
αβάζηκα θαη κε ινγηθά ζπκπεξάζκαηα.
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Βέβαηα, ην έξγν δελ απνηππψλεη κφλν ηε ζρέζε αλάκεζα ζην, απνμελσκέλν,
νλ θαη ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο θνηλσληθήο ηνπ θαηαπίεζεο αιιά θαη ηε ζρέζε
αλάκεζα ζηελ θνηλσλία θαη ηε «θχζε» ππφ ηε γεληθή έλλνηα.68 Δίλαη, ινηπφλ, έλα
έξγν δηαρξνληθφ, πνπ κηιά γηα ηε βία ηεο εμνπζίαο θαη ηελ αληίδξαζε πνπ πνηέ δελ
μεζπάεη ή μεζπάεη πξνο ιάζνο θαηεχζπλζε ελψ, ηαπηφρξνλα, απνηειεί έλα ηαμίδη πξνο
ηα βάζε ηεο ηξέιαο.
Ζ «ηξέια» απηή, πνπ βπζίδεη ηνλ πξσηαγσληζηή ζε κηα ηξνκαθηηθή κνλαμηά,
θαηαξράο εθθξάδεηαη κέζα απφ ην γεγνλφο πσο ν Βφπηζεθ αληηιακβάλεηαη ηνλ θφζκν
ζαλ έλα αίληγκα πνπ πξέπεη λα ιχζεη, θαζψο, φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ,
κεηαθξάδεη ηα ζηνηρεία θαη ηηο θηλήζεηο ηεο θχζεο ζαλ επηηαθηηθά κελχκαηα πνπ ν
ίδηνο πξέπεη λα απνθξππηνγξαθήζεη θαη λα αθνινπζήζεη· ιακπξφ παξάδεηγκα ε
επίκνλε «δηαηαγή» ηεο αηκνβφξαο θχζεο, πνπ δεηά απφ ηνλ ήξσα ηνλ ζάλαην ηεο
Μαξίαο.
Καη’ επέθηαζε, ε «πηψζε» ηνπ Βφπηζεθ δελ ζπληειείηαη κφλν σο απνηέιεζκα
ησλ απάλζξσπσλ θνηλσληθψλ κεραληζκψλ αιιά θπξίσο έπεηηα απφ ηνλ παξαινγηζκφ
ζηνλ νπνίν απηφο θζάλεη, αθνχγνληαο ηηο κπζηηθέο θσλέο ηεο θχζεο. Δίλαη, δειαδή, ε
θχζε – θαη φρη ε θνηλσλία – ν πξαγκαηηθφο θαζνξηζηηθφο, παξάγνληαο γηα ηελ ηειηθή
έθβαζε· ην ζηεξεκέλν άηνκν είλαη ζίγνπξα έλα ζχκα ηεο θνηλσλίαο, αιιά ε
ηξαγηθφηεηα ηνπ έξγνπ έγθεηηαη θπξίσο ζην φηη ε δηθαηνζχλε ηνπ θφζκνπ δελ
αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνζδνθίεο ηνπ αηφκνπ,69 μεπεξλψληαο έηζη θαηά πνιχ ηνλ
θνηλσληθφ ξεαιηζκφ πνπ εληνπίδεηαη κέζα απφ ηα παξαπάλσ. Άιισζηε, έλαο
κνληέξλνο δξακαηνπξγφο, φπσο θαίλεηαη λα είλαη ν Μπχρλεξ, ππήξμε βαζεηά
επαλαζηάηεο, θαη έηζη, κε πεξηνξηζκέλνο ζηα πνιηηηθά ηνπ πηζηεχσ, παξήγαγε ηέρλε
σο απνηέιεζκα ηεο έθθξαζεο ηεο βαζχηεξεο πλεπκαηηθφηεηάο ηνπ.70
Ζ «ηξέια» ηνπ Βφπηζεθ, πάλησο, θαλεξψλεηαη έληνλα θαη απφ ηελ αδπλακία
πξφζβαζεο ζην ιφγν. πσο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ν Φνπθψ, «ε ηξέια,
ζπλελψλνληαο ηελ φξαζε θαη ηελ ηχθισζε, ηελ εηθφλα θαη ηελ θξίζε, ηελ
θαληαζίσζε θαη ηε γιψζζα, ηελ εκέξα θαη ηε λχρηα, θαηά βάζνο δελ είλαη ηίπνηε,
γηαηί εληφο ηνπο ελψλεη φ,ηη ην αξλεηηθφ έρνπλ απηά» θαη «φκσο ην παξάδνμφ ηεο
είλαη πσο απηφ ην ηίπνηε ην εθδειψλεη, ην θαζηζηά θαηαθαλέο ζε ζεκάδηα, ζε ιφγηα,
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ζε ρεηξνλνκίεο».71 Σν ηζρπξφηεξν δείγκα, ινηπφλ, ηνπ παξαινγηζκνχ ηνπ ήξσα
θαίλεηαη λα είλαη ν ιφγνο πνπ κεηαρεηξίδεηαη, θαζψο απηφο καο παξέρεη κε πιείζηα
ζεκάδηα κέζα απφ ηελ απνζπαζκαηηθφηεηά ηνπ θαη ηελ απνθπγή αλάπηπμεο ησλ
δηαιφγσλ. Δίλαη, άιισζηε, θαλεξφ πσο ζηε ρξήζε αθξηβψο απηνχ ηνπ είδνπο ιφγνπ,
θαηά ην νπνίν «ε αγσλία ηνπ Βφπηζεθ ζπζζσξεχεηαη ζηελ επηθάλεηα ηεο νκηιίαο», ν
Μπχρλεξ βαζίζηεθε γηα λα πεηχρεη ην εθέ ηνπ εθηάιηε.72
Ο ήξσαο, ινηπφλ, ζηέθεηαη αβνήζεηνο θαη κφλνο φρη κφλν απέλαληη ζηνλ
νξαηφ θφζκν πνπ ηνλ πεξηβάιιεη (ηηο θνηλσληθέο δνκέο ηνπ ηφπνπ ηνπ) αιιά θαη ζηνλ
αφξαην, ηνπ νπνίνπ ηα «κελχκαηα» ηνλ ζπξψρλνπλ πξνο ηνλ φιεζξν, κε απνηέιεζκα
λα καο πεξηγξάθεηαη ην απφιπην αδηέμνδν. Μαο δίλεηαη ε εληχπσζε πσο ε πνξεία ηνπ
Βφπηζεθ πξνο ηελ θαηαζηξνθή ηνπ είλαη αλαπφθεπθηε θαη πξνδηαγεγξακκέλε:
κνηάδεη θαηαδηθαζκέλνο δηφηη δελ έρεη λα αληηκεησπίζεη κφλν ηελ δπζβάζηαρηε
θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηά ηνπ αιιά θαη ην εθηαιηηθφ ζχκπαλ πνπ ππφγεηα
εμνπζηάδεη ηελ θαηαθεξκαηηζκέλε ηνπ χπαξμε.
Δπνκέλσο, ηη είλαη απηφ πνπ νδεγεί ηνλ Βφπηζεθ ζηνλ θφλν; Μπνξεί ζε
πξψην επίπεδν λα δηαθξίλνπκε σο αηηία ηελ πξνδνζία ηεο Μαξίαο αιιά, νπζηαζηηθά,
απφ ηε ζηηγκή κάιηζηα πνπ ην έγθιεκα απηφ δελ παξνπζηάδεηαη σο ηφζν ζεκαληηθφ
γεγνλφο κπξνζηά ζηελ έθζεζε ηεο ζπλνιηθήο θαηάζηαζεο ηνπ βνχξθνπ κέζα ζηνλ
νπνίν έρεη βνπιηάμεη ν ήξσαο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ, ν θφλνο δελ θαίλεηαη
λα είλαη πξάμε εθδίθεζεο θαη απφξξνηα δήιεηαο, αιιά, νπζηαζηηθά, ην απνηέιεζκα
κηαο κεγάιεο θξαπγήο πνπ απνηππψλεηαη ζην βάζνο ηεο χπαξμεο, πνπ δελ παχεη λα
βαζαλίδεηαη απφ ηνπο ζθνηεηλνχο λφκνπο πνπ δηέπνπλ ηελ αλζξψπηλε κνίξα.
Έηζη, αθφκα θαη ε θηψρεηα ηνπ Βφπηζεθ θαη ε ηαπείλσζε πνπ βηψλεη απφ ηνλ
πεξίγπξφ ηνπ ιακβάλνληαη ππ’ φςηλ αιιά δελ απνηεινχλ ηελ θαζαξή αηηία ηεο
ηειηθήο έθβαζεο, θαζψο ν πξσηαγσληζηήο, ζην απνθνξχθσκα ηνπ παξαιεξήκαηφο
ηνπ, δηαπξάηηεη ην έγθιεκα γηα λα πεξάζεη ν ίδηνο έζησ γηα κηα ζηηγκή ζηνλ «ξφιν»
ηνπ βαζαληζηή, δίλνληαο έηζη, νπζηαζηηθά, κηα ζπαξαθηηθή θαη απειπηζκέλε
απάληεζε ζηελ επαλαιακβαλφκελε ηξνρηά ηνπ άδηθνπ θφζκνπ. Αληηιακβαλφκαζηε,
ινηπφλ, πσο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, παξαθνινπζνχκε ηε δηαδξνκή ηεο αζθπθηηνχζαο
αλζξψπηλεο θχζεο, πνπ θηάλεη ηειηθά λα κεηαηξαπεί ζε αγσγφ ηεο βίαο πνπ
πθίζηαηαη, θαη καο γίλεηαη εκθαλέο πσο ε ηειηθή «πηψζε» δελ πξνθχπηεη ηφζν απφ ην
θνηλσληθφ ζχζηεκα φζν θπξίσο απφ ηελ ίδηα ηε θχζε ηνπ αλζξψπνπ.
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Σέινο, ν Μπχρλεξ, ν νπνίνο, φπσο ήδε αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελν
θεθάιαην, είρε θάλεη ζπνπδέο ζηελ ηαηξηθή, δελ ζηάζεθε ζαλ άιινο «Γηαηξφο» (ηνπ
έξγνπ) απέλαληη ζηνλ ήξσά ηνπ, αξθνχκελνο, δειαδή, ζηελ απιή παξαηήξεζε, αιιά
παξνπζίαζε έληνλε ζπκπάζεηα πξνο απηφλ, επηδηψθνληαο λα θαηαλνήζεη, λα
απνηππψζεη θαη λα εμεγήζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν έλα αλζξψπηλν νλ,
εγθισβηζκέλν αλάκεζα ζηηο ζθνηεηλέο δπλάκεηο πνπ ην θπξηεχνπλ εθ θχζεσο θαη ζε
απηέο πνπ ην εμνπζηάδνπλ εληφο ηνπ πξαγκαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβάιινληνο κέζα
ζην νπνίν θαιείηαη λα επηβηψζεη, εμαπαηάηαη, παξαθξνλεί θαη ηειηθά νδεγείηαη ζην
έγθιεκα θαη ηελ νινθιεξσηηθή ηνπ θαηαζηξνθή. Άιισζηε, απηή αθξηβψο ε
ζπλάξηεζε εμσηεξηθψλ ζπλζεθψλ θαη πξνζσπηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, είλαη πνπ
επηηξέπεη ζην έξγν λα μεθεχγεη απφ ηα φξηα ηεο θνηλσληθήο κειέηεο θαη πνπ καο
παξαπέκπεη ζε έλαλ πεξηζζφηεξν ππαξμηαθνχ ηχπνπ πξνβιεκαηηζκφ.
2. 2. 3. Γηθαηνζύλε
πσο εμεγήζακε παξαπάλσ, ν Μπχρλεξ πξνρψξεζε ζηε ζπγγξαθή ηνπ Βόπηζεθ,
ζηεξηδφκελνο ζε ληνθνπκέληα ζρεηηθά κε αιεζηλά ζπκβάληα ηεο επνρήο, ηα νπνία
απαληνχζαλ φια, ηνπιάρηζηνλ ζε πξψην επίπεδν, ζηε δηάπξαμε εγθιήκαηνο θαη
ζπγθεθξηκέλα ζηνλ θφλν κηαο γπλαίθαο απφ ηνλ εξσηηθφ ηεο ζχληξνθν. Λακβάλνληαο
ππφςε ηνπ ηδηαίηεξα ηελ έθζεζε ηνπ Κιάξνπο, πνπ δηάβαζε δεκνζηεπκέλε ζε ηαηξηθή
εθεκεξίδα, ε νπνία αθνξνχζε ζηε δσή ηνπ ηζηνξηθνχ Βφπηζεθ θαη ζηε γλσκάηεπζε
ηνπ γηαηξνχ σο πξνο ηελ ςπρηθή θαη πλεπκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ δνινθφλνπ, ψζηε λα
δνζεί κηα απάληεζε ζην αλ ε Γηθαηνζχλε ζα έπξεπε λα ηνπ αλαγλσξίζεη ειαθξπληηθά
ή φρη, ν Γεξκαλφο δξακαηνπξγφο αμηνπνίεζε ζπγθεθξηκέλεο ιεπηνκέξεηεο, νη νπνίεο
ζα εμππεξεηνχζαλ ζηε δεκηνπξγία θαη ηε ζχλζεζε κηαο δηθήο ηνπ ηζηνξίαο, κηαο
δηθήο ηνπ –πνιπεπίπεδεο – νπηηθήο.
Δίλαη, ινηπφλ, είλαη ζεκαληηθφ ην γεγνλφο πσο ν ζπγγξαθέαο δελ πξνέβε ζε
απηήλ ηελ δηαδηθαζία θαη ζε απηφ ην ζθεπηηθφ κε ζθνπφ λα αλαπαξάγεη κηα ππφζεζε
κε «θσηνγξαθηθή» πηζηφηεηα. Αληηζέησο, κέζα απφ ηε κίμε πιεξνθνξηψλ θαη
ζηνηρείσλ γχξσ απφ δηάθνξα, παξφκνηα γεγνλφηα, θαη κε ην ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ πνπ
ελδερνκέλσο ηνπ πξνθιήζεθε ιφγσ ηεο ηδηφηεηάο ηνπ σο γηαηξνχ, επηδίσμε λα
«επαλεμεηάζεη» ηελ πεξίπησζε ηνπ Βφπηζεθ, ν νπνίνο, παξά ηηο νινθάλεξεο ελδείμεηο
ςπρνινγηθήο θαη πλεπκαηηθήο δηαηαξαρήο πνπ είρε θαηαγξάςεη ζηελ έθζεζή ηνπ γηα
απηφλ ν Κιάξνπο, θαη εθφζνλ ν ηειεπηαίνο, παξφια απηά, απεθάλζε πσο ν ηζηνξηθφο
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δνινθφλνο ήηαλ πγηέο άηνκν θαη φηη θάζε ςπρνινγηθή αλσκαιία νθεηιφηαλ ζηε
θπζηθή ηνπ ηδηνζπγθξαζία θαη ζηνλ εζηθφ ηνπ εθθπιηζκφ,73 θαηαδηθάζηεθε ζε
εθηέιεζε.
πσο θαίλεηαη, δειαδή, κέιεκα ηνπ Μπχρλεξ ήηαλ λα δηεξεπλήζεη ηα πηζαλά
θίλεηξα ηνπ Βφπηζεθ (θαη νπνηνπδήπνηε αλζξψπνπ ζαλ θαη απηφλ) πξνο ηνλ θφλν,
επηρεηξψληαο ηελ πξνζσπηθή ηνπ «δηάγλσζε», ε νπνία δελ ζα καο παξνπζηαδφηαλ
μεθάζαξα (θαζψο ν δξακαηνπξγφο δελ επηζπκνχζε λα καο παξέρεη κε «έηνηκεο»
απαληήζεηο ή λα αζθήζεη θάπνηνπ είδνπο πξνπαγάλδα κέζα απφ ην ζέαηξφ ηνπ) αιιά
ζίγνπξα ζα έζεηε θαη πάιη ζην θσο ηελ ππφζεζε πξνθαιψληαο ηειηθά ηνλ
πξνβιεκαηηζκφ σο πξνο ην θαηά πφζν ε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, πνπ πάξζεθε
έπεηηα απφ ηελ έθζεζε ηνπ Κιάξνπο, ήηαλ δίθαηε ή φρη.
Βέβαηα, ζθνπφ ηνπ δξακαηνπξγνχ δελ θαίλεηαη λα απνηέιεζε ην λα
θαηαζηήζεη ηνλ Βφπηζεθ αζψν αιιά, ηνλίδνληαο ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηα θίλεηξα
ηνπ εγθιήκαηνο θαη ηηο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο, λα θαηαγγείιεη ηελ θνηλσληθή
νξγάλσζε θαη ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, νη νπνίεο, κέζσ ηεο πίεζεο πνπ αζθνχλ
θαη ηεο ππνθξηζίαο πνπ ηηο ραξαθηεξίδεη, αδηθνχλ θαη θαηαηξέρνπλ ηνπο αλζξψπνπο
σζψληαο ηνπο ζηελ ηξέια, ηε βία, ην έγθιεκα θαη ηελ πιήξε θαηαζηξνθή ηνπο.
Δμάιινπ,

φπσο

ηνλίδεη

ν

Νηηβηληψ,

θάζε

«εγθιεκαηίαο»

ηεο

θνηλσλίαο

αληηπξνζσπεχεη θαη θαζξεθηίδεη αθξηβψο απηή ηελ δηαηαξαρή ησλ αμηψλ, πνπ ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα θξχβεηαη πίζσ απφ ην θαίλεζζαη ηεο «εηξεληθήο» θαη ζε ηάμε
θνηλσλίαο.74
Αο κελ μερλάκε, άιισζηε, πσο ν ίδηνο ν Μπχρλεξ είρε βηψζεη πξνζσπηθά ηελ
αδηθία θαη ηελ απαλζξσπηά ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ ζπζηήκαηφο ηεο, σο απνηέιεζκα
ησλ αγψλσλ ηνπ λα ηελ αλαηξέςεη, θαη είλαη, ινηπφλ, πνιχ πηζαλφ λα ζεσξνχζε πσο ε
θνηλσλία πνπ θαηαδίθαζε ηνλ ηζηνξηθφ Βφπηζεθ ζην φλνκα ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηεο
εζηθήο δελ ήηαλ άκνηξε γη’ απηφ πνπ ηνπ ζπλέβε, απνθαζίδνληαο, επνκέλσο, λα
παξνπζηάζεη ηελ ςχρσζε ηνπ δνινθφλνπ ζαλ απνηέιεζκα ηεο ζπλερνχο πίεζεο πνπ
δέρεηαη απ’ έμσ.
Ζ

θξηηηθή,

ινηπφλ,

ηνπ

ζπγγξαθέα

παξαηεξείηαη

έκκεζε:

δελ

παξαθνινπζνχκε ηε δίθε ηνπ δνινθφλνπ, αιιά, φπσο θαίλεηαη, ν Μπχρλεξ επηκέλεη
ζηηο εμσηεξηθέο ζπλζήθεο ηνπ εγθιήκαηνο φρη γηα λα θαηαζηήζεη ηνλ ήξσά ηνπ
ιηγφηεξν έλνρν αιιά γηα λα θαηαδείμεη ηελ επζχλε ηεο θνηλσληθήο νξγάλσζεο γηα ηελ
73
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θαηάπησζή ηνπ, εθφζνλ θεληξηθφ ζεκείν ηνπ έξγνπ απνηειεί ε κεηαρείξηζε ηνπ
Βφπηζεθ σο καξηνλέηαο ζηα ρέξηα ησλ αλψηεξψλ ηνπ.75 Καη’ επέθηαζε, ν
ζπγγξαθέαο, επηκέλνληαο ζηηο εμσηεξηθέο ζπλζήθεο ηνπ θφλνπ, απνδνκεί ην
ζξεζθεπηηθφ, ζηξαηησηηθφ θαη επηζηεκνληθφ νηθνδφκεκα ηεο επνρήο ηνπ ελψ,
παξάιιεια, εμεηάδεη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ε αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα
θαζνξίδεηαη απφ εμσγελείο αηηίεο, αξλνχκελνο ηελ χπαξμε ηεο ειεπζεξίαο ηεο
βνχιεζεο ηνπ αηφκνπ.76
Δλ νιίγνηο, φπσο δηαηππψλεη θαη ν Γθξέη, κε έλαπζκα ηελ απνδνθηκαζηηθή
έθζεζε ηνπ γηαηξνχ γηα ηνλ πξαγκαηηθφ Βφπηζεθ, ν Γεξκαλφο δξακαηνπξγφο ηφικεζε
λα αμηνπνηήζεη πιεξνθνξίεο απφ ζρεηηθά πξαθηηθά έηζη ψζηε λα γξάςεη έλα έξγν
πνπ, ζε πξψην επίπεδν, ζα αλαθεξφηαλ ζηα ίδηα ηα γεγνλφηα πνπ θαηαγξάθηεθαλ
ζηελ πεγή θαη, ζε δεχηεξν, ζα έθαλε ζρφιην ζηελ επηθαλεηαθή θαη εζηθηζηηθή ζηάζε
ηνπ πξαγκαηηθνχ ζπγγξαθέα απηήο, ψζηε λα «αμηνινγήζνπκε» θαη πάιη ηελ ππφζεζε,
ζηξακκέλνη ηειηθά ελαληίνλ ηεο ζθιεξφηεηαο ησλ εθπξνζψπσλ ηεο ζχγρξνλεο
επηζηήκεο θαη ηεο ππνθξηζίαο ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ.77
Χο εθ ηνχηνπ, παξαηεξνχκε, ηνλ Βφπηζεθ λα θαιείηαη λα παιέςεη γηα λα
θαηαθέξεη λα επηβηψζεη κέζα ζε έλα πεξηβάιινλ πιήξνπο εμαζιίσζεο θαη θηψρεηαο,
αλαγθαδφκελνο λα αθηεξσζεί ζηελ εμνπζελσηηθή δνπιεηά, δερφκελνο ζπλερή
θαηαπίεζε απφ ηηο δηαηαγέο ηνπ Λνραγνχ, ππνθέξνληαο απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ
πεηξακάησλ ηνπ Γηαηξνχ, πθηζηάκελνο ηελ αλειέεηε επίδεημε αλδξηζκνχ ηνπ
Αξρηηπκπαληζηή ζε βάξνο ηνπ κέζσ ηνπ εμεπηειηζκνχ θαη ηνπ μπινθνξηψκαηνο θαη
ηέινο εξρφκελνο αληηκέησπνο κε ηελ ηαπείλσζε πνπ βηψλεη θαηφπηλ ηεο εξσηηθήο
πξνδνζίαο ηεο αγαπεκέλεο ηνπ, ε νπνία θαη έξρεηαη σο ην απνθνξχθσκα ηνπ πφλνπ
ηνπ θαη ην νπζηαζηηθφ πιήγκα ζηελ χπαξμή ηνπ, ην νπνίν θαη κνηάδεη λα επηδεηλψλεη
ηνλ ζνισκέλν ηνπ λνπ. Σν ίδην ην πεξηβάιινλ, ινηπφλ, ηνπ Βφπηζεθ απαληά ζε κηα
θνηλσλία άδηθε θαη κεξνιεπηηθή, ερζξηθή πξνο ηηο θαηψηεξεο ηάμεηο, ψζηε ν Βφπηζεθ
λα κελ κπνξεί λα απνηαζεί ζε θάπνηνλ εθπξφζσπν ελφο ζεζκνχ γηα ηελ
απνθαηάζηαζε ηεο δηθαηνζχλεο, κε απνηέιεζκα λα γίλεηαη έξκαην ησλ λφκσλ ηεο
θχζεο θηάλνληαο ηειηθά, κε ηελ «αθνξκή» ηεο απηζηίαο ηεο αγαπεκέλεο ηνπ, ζην
θφλν.
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Βέβαηα, αο ηνληζηεί θαη πάιη, ζε απηφ ην ζεκείν, πσο ην – ζχλζεην απηφ –
έξγν δελ πεξηνξίδεηαη ζε κηα απφπεηξα θνηλσληθήο αλάιπζεο θαη ζε κηα πξνζπάζεηα
ζχλδεζεο αηηίαο – απνηειέζκαηνο, εθφζνλ άιισζηε δελ παξαηεξνχκε ηελ ζθαηξηθή
ζεψξεζε ησλ πξαγκάησλ αιιά, αληηζέησο, ηε κεκνλσκέλε παξαηήξεζε, ηελ θιηληθή
εμέηαζε,78 κέζσ ησλ νπνίσλ ν ζεαηήο δελ δηδάζθεηαη αιιά πξνβιεκαηίδεηαη, θαη
κεηαηξέπεηαη ζε «κάξηπξα» κηαο ππφζεζεο γηα ηελ νπνία πξέπεη, απνρσξψληαο απφ
ην ζέαηξν, λα δηακνξθψζεη ηε δηθή ηνπ ζέζε.
Οπζηαζηηθά, ν δξακαηνπξγφο επηδίσμε λα θαηαγγείιεη ην ζχζηεκα κηαο
ζαζξήο θνηλσλίαο, ζηεξεκέλεο απφ αμίεο θαη αλίθαλεο λα απνδψζεη πξαγκαηηθή
δηθαηνζχλε, θάηη ην νπνίν πξαγκαηνπνίεζε φρη κε ηελ πξφζεζε λα μεζεθψζεη
θνηλσληθή επαλάζηαζε αιιά κε δηάζεζε λα θαηαζηήζεη ηελ θιηληθή παξαηήξεζε
άξξεθηα δεκέλε κε κηα βαζεηά αιιειεγγχε εθ κέξνπο ηνπ ίδηνπ σο θαηαδησγκέλνπ
θαη απνγνεηεπκέλνπ εθήβνπ, πνπ είρε βηψζεη εθ ηνπ ζχλεγγπο ηνλ αζθπθηηθφ θινηφ
ηεο εμνπζίαο θαη πηζαλφλ θαη ηελ ππαξμηαθή αγσλία πνπ κπνξεί λα γελλεζεί κέζα
απφ ηα ζηελά φξηα ηνπ πεξηβάιινληνο απηαξρηθνχ θφζκνπ.

2. 3. πκπεξάζκαηα
Ο Βόπηζεθ είλαη έλα ζεαηξηθφ έξγν, ην νπνίν, ιφγσ ηνπ πξφσξνπ ζαλάηνπ ηνπ
ζπγγξαθέα ηνπ, δελ πξφιαβε λα νινθιεξσζεί. Σν ζηνηρείν απηφ γελλά πνιιά
εξσηήκαηα σο πξνο ηελ ηειηθή κνξθή πνπ ν δξακαηνπξγφο ζθφπεπε λα πξνζδψζεη
ζην θείκελν, ην νπνίν, εκηηειέο θαη απνζπαζκαηηθφ θαζψο έκεηλε, απνηειεί
νπζηαζηηθά έλαλ «γξίθν», πίζσ απφ ηνλ νπνίν πάλησο ζπλαληάκε πιείζηεο
παξαδνμφηεηεο αιιά θαη θαηλνηνκίεο ζε ζρέζε κε ηε ζπλήζε ζεαηξηθή γξαθή ηεο
επνρήο, κέζα ζηηο νπνίεο, κάιηζηα, δεζπφδεη θαη ε δηακφξθσζε ελφο αληη – ήξσα, πνπ
«ηίζεηαη» θφληξα ζηνπο ζπλήζεηο ηξαγηθνχο ήξσεο, αθνχ δελ είλαη άξρνληαο ή
επγελήο – νχηε είλαη ήξσαο ηεο επαλάζηαζεο – αιιά έλαο εμαζιησκέλνο πνιίηεο ηεο
θαηψηεξεο θνηλσληθήο ηάμεο.
Χο πξνο ην ηξίπηπρν Ηζηνξία – Βία – Γηθαηνζχλε, πνπ ιάβακε ελ ζπλερεία
ππφςε καο γηα λα δηεηζδχζνπκε ζηα ζέκαηα πνπ πξαγκαηεχεηαη ην έξγν, απηφ
θαίλεηαη πσο κπνξεί λα απαληά απφ ηε κία ζηα θίλεηξα θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο
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ηνπ ίδηνπ ηνπ δξακαηνπξγνχ ζε ζρέζε κε ην θείκελφ ηνπ θαη απφ ηελ άιιε, θπζηθά,
ζηνλ Βφπηζεθ, σο δεκηνχξγεκά ηνπ.
Ο Γθένξγθ Μπχρλεξ, έλαο επαλαζηαηεκέλνο λένο, θαηά ηε ζπγγξαθή ηνπ
έξγνπ ηνπ, ήηαλ βαζηά απνγνεηεπκέλνο απφ ηηο ηζηνξηθέο εθβάζεηο θάζε αγψλα,
δηαπηζηψλνληαο πσο ε θνηλσλία παξέκελε άδηθε αλά ηα ρξφληα ρξεζηκνπνηψληαο ηε
βία ζαλ κέζν επηβνιήο ζπκθεξφλησλ γηα ράξε ησλ νιίγσλ θαη ησλ αξηζηνθξαηψλ.
Γηα λα ηνλίζεη, άιισζηε, απηφ ην άληζν παηρλίδη εμνπζίαο πνπ θπβεξλά αζηακάηεηα
ηνλ θφζκν καο πξνέβε ζηελ «επηινγή» ελφο πξσηαγσληζηή άκεζα επεξεαζκέλνπ απφ
έλα πξαγκαηηθφ, ηζηνξηθφ, πξφζσπν, ην νπνίν πθηζηάκελν ηελ ππνθξηζία θαη ηε
ζθιεξφηεηα ηεο θνηλσλίαο σζείηαη, ζαλ αλαπφθεπθηα, πξνο ηελ ηξέια θαη ηειηθά ζην
έγθιεκα.
Ζ θαηαπίεζε, πνπ ηφζν έληνλα ζα είρε βηψζεη πξνζσπηθά ν δξακαηνπξγφο
επηδηψθνληαο λα αλαηξέςεη ην ζχζηεκα ηεο επνρήο ηνπ, θαίλεηαη λα θαηέρεη θεληξηθή
ζέζε ζην έξγν, εθφζνλ είλαη έλα «κνηίβν» πνπ εκθαλίδεηαη θαη επαλεκθαλίδεηαη, κελ
πξνζθέξνληαο, ζηνλ βαζαληδφκελν ήξσα, θάπνηα δηέμνδν απφ απηήλ. Έηζη, πην
ζπγθεθξηκέλα, ε βία, ζαλ ζέκα, θαίλεηαη λα είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο αθνχ
εθδειψλεηαη κέζα απφ ηε ςπρνινγηθή/ιεθηηθή/ζσκαηηθή θαθνπνίεζε πνπ πθίζηαηαη
ν Βφπηζεθ ψζπνπ ηειηθά, λα κεηαηξαπεί, ζηα ρέξηα ηνπ, ζε φπιν εθδίθεζεο απέλαληη
ζε έλαλ απάλζξσπν θφζκν θαη ζε κέζν απηνθαηαζηξνθηθφ· ν πξσηαγσληζηήο απφ
ζχκα κεηαηξέπεηαη ζε ζχηε, πνπ αληηζηξέθεη ηε ζπζζσξεπκέλε βία πνπ έρεη βηψζεη,
αζθψληαο ηελ πιένλ ν ίδηνο θαη κάιηζηα ζηελ πην αθξαία ηεο κνξθή, ην θφλν – (θαη
ηδηαίηεξα) ην θφλν ηνπ αγαπεκέλνπ ηνπ πξνζψπνπ.
Χο πξνο ηελ ηξίηε, πηα, πηπρή, αο ζπκεζνχκε πσο ην άκεζν έλαπζκα γηα ηε
ζπγγξαθή ηνπ έξγνπ ήηαλ ε ηειηθή δηθαζηηθή απφθαζε πνπ αθνξνχζε ζηελ
ηηκσξεηηθή εθηέιεζε ηνπ ηζηνξηθνχ δνινθφλνπ· ν Μπχρλεξ, αληηηαζζφκελνο ζηελ
απφιπηε εηπκεγνξία ηεο ζαλαηηθήο πνηλήο ζε έλα άηνκν νπζηαζηηθά δηαηαξαγκέλν,
επηδίσμε, κέζα απφ ηε ζπγγξαθή, λα επαλαθέξεη ην δήηεκα απηφ ψζηε, ζε πξψηε
θάζε, λα απνθαλζνχκε εκείο γηα ην πνηα ζα έπξεπε λα ήηαλ ε εηπκεγνξία θαη, ηειηθά,
λα θαηαγγειζεί έλα νιφθιεξν θνηλσληθφ θαη δηθαληθφ ζχζηεκα πνπ καζηίδεηαη απφ
ηε ζαζξφηεηα θαη ηελ ππνθξηζία. Γη’ απηφ θαη καο παξνπζηάδεηαη έλαο ήξσαο πνπ,
δψληαο κέζα ζε έλαλ θφζκν απφ ηνλ νπνίν εθιείπεη θάζε νπζηαζηηθή αμία θαη ίρλνο
δηθαηνζχλεο, παίξλεη ηνλ «λφκν» ζηα ρέξηα ηνπ, αληαπνθξηλφκελν ζηε δσψδε ηνπ
θχζε, ε νπνία άιισζηε έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε ην πεξηβάιινλ – «δνχγθια» ζην
νπνίν θαηνηθεί.
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Φπζηθά, φπσο έρεη ηνληζηεί θαη παξαπάλσ, ν θχξηνο παξάγνληαο γηα ράξε ηνπ
νπνίνπ ν ήξσαο θηάλεη ζην έγθιεκα θαη, ηειηθά, ηελ νινθιεξσηηθή ηνπ θαηαζηξνθή
δελ είλαη ε θνηλσλία αιιά ε ίδηα ηνπ ε θχζε, ράξε ζην ξφιν ηεο νπνίαο θαη
απνθεχγνληαη νη γεληθεχζεηο θαη νη «εχθνιεο» απαληήζεηο σο πξνο ηελ αλάγλσζε ηνπ
έξγνπ· ην ζθιεξφ πεξηβάιινλ ηνπ ήξσα λαη κελ είλαη ηζρπξφο παξάγνληαο
επηδείλσζεο ηεο πλεπκαηηθήο θαη ςπρνινγηθήο δηαηάξαμεο ηνπ εμαζιησκέλνπ
ζηξαηηψηε αιιά ε ηξέια είλαη ν θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο πνπ ηνλ «ελεξγνπνηεί» θαη
θπζηθά ηνλ νδεγεί ζηελ ηειηθή ηνπ «πηψζε». Έηζη, ην έξγν ηνπ Μπχρλεξ δελ
επηδηψθεη λα αζθήζεη θαλελφο είδνπο πξνπαγάλδα αιιά, αληηζέησο, ζθνπεχεη λα καο
σζήζεη ζηνλ πξνβιεκαηηζκφ θαη ζε έλα θεληξηθήο ζεκαζίαο εξψηεκα: θαηά πφζν ζα
κπνξνχζακε λα ζεσξήζνπκε ηνλ Βφπηζεθ θχξην ησλ πξάμεψλ ηνπ θαη, επνκέλσο,
ππεχζπλν γηα ηελ δηάπξαμε ηνπ θφλνπ ηεο Μαξίαο;
Δλ νιίγνηο, ν Βόπηζεθ είλαη έλα έξγν απνζπαζκαηηθφ, κε πιείζηα θελά,
αληηθαηηθφ, πνιχπινθν, γεκάην κε πξνβιεκαηηζκνχο πάλσ ζε δεηήκαηα πνιηηηθήο,
ςπρνινγίαο, ππαξμηαθήο αλαδήηεζεο, θ. α., πνπ εγθαηλίαζε κηα λέα επνρή γηα ην
ζέαηξν θαη πνπ, επνκέλσο, φπσο ζα εμεηάζνπκε εηδηθφηεξα εληφο ηνπ επφκελνπ
θεθαιαίνπ, θαηνξζψλεη λα καο παξέρεη κέρξη θαη ζήκεξα κε πινχζην πιηθφ ζε ζρέζε
κε ηα αηηήκαηα θαη ηηο ζηνρεχζεηο ηεο ζεαηξηθήο πξαθηηθήο.
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ην θεθάιαην απηφ, πξφθεηηαη λα ζεκεησζεί ε παξαζηαζηνινγηθή αλάιπζε
ζηνλ Βόπηζεθ ηνπ Μπχρλεξ. Σν έξγν απηφ απφ κφλν ηνπ είλαη νπζηαζηηθά
έλα θείκελν ην νπνίν, ηδηαίηεξα ιφγσ ηνπ πξφσξνπ ζαλάηνπ ηνπ ζπγγξαθέα,

ζέηεη δηιιήκαηα θαη πξνβιεκαηηζκνχο σο πξνο ηνλ ηξφπν ζθελνζεζίαο ηνπ, θπξίσο
εθφζνλ δελ έρνπλ πεξάζεη ζηα ρέξηα καο παξά κφλν ζθφξπηα ρεηξφγξαθα πνπ
αλαδεηνχλ ηε ζχλζεζε ηνπο. Έηζη, αθνχ πξψηα πξαγκαηνπνηεζεί κηα αλαθνξά ζηα ελ
ιφγσ «πξνβιήκαηα» ηνπ θεηκέλνπ, ζηε ζπλέρεηα, ζα δηεξεπλήζνπκε ηηο πνηθίιεο
εθδνρέο θαη ζθελνζεηηθέο γξακκέο πνπ απηφ ελέπλεπζε ζε θαιιηηέρλεο ηεο εγρψξηαο
ζθελήο.

3. 1. «Πξνβιήκαηα» θαη πξνθιήζεηο πξνο ηελ εύξεζε κηαο ζθελνζεηηθήο
γξακκήο γηα ηνλ Βόυτσεκ: Μηα εηζαγσγή
Λφγσ ηεο κε νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ απφ ηνλ ζπγγξαθέα ηνπ θαη ηεο
απνζπαζκαηηθφηεηαο πνπ ην δηαθξίλεη, γλσξίζκαηα γηα ηα νπνία έρεη γίλεη ήδε ιφγνο
παξαπάλσ, απηφ πνπ γλσξίδνπκε ζήκεξα ζαλ Βόπηζεθ είλαη έλα θηινινγηθφ θνιάδ,
δηακνξθσκέλν απφ ηνπο εθδφηεο, νη νπνίνη, βαζηδφκελνη ζηηο ζθελέο πνπ έρνπλ
παξαδνζεί, έρνπλ ζπγθξνηήζεη έλα ιίγν έσο πνιχ πιήξεο ζεαηξηθφ έξγν.
Απφ ηελ εηθφλα, φκσο, ηνπ αλνινθιήξσηνπ έξγνπ ηνπ Μπχρλεξ
ζπκπεξαίλνπκε πσο δελ κπνξνχκε λα είκαζηε βέβαηνη γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν
ζπγγξαθέαο ζθεθηφηαλ λα ιήμεη ην δεκηνχξγεκά ηνπ, πσο ππάξρνπλ νξηζκέλα θελά,
ηα νπνία πηζαλψο ν Μπχρλεξ ζα ζπκπιήξσλε αξγφηεξα, θαη πσο ε δηαδνρή ησλ
επηκέξνπο ζθελψλ κπνξεί λα κελ απνηειεί αλαγθαζηηθά κηα ζηαζεξή θαη ακεηάθιεηε
ζεηξά, κε απνηέιεζκα λα βξίζθνπκε κπξνζηά καο έλα θείκελν πνπ καο πξνζθέξεη
πνηθίιεο εθδνρέο θαη δπλαηφηεηεο, ρσξίο λα καο πεξηνξίδεη ζε κηα κνλνδηάζηαηε
αλάγλσζή ηνπ.79
Με άιια ιφγηα, ν αλαγλψζηεο θαιείηαη, νπζηαζηηθά, ζπλεηδεηά ή
αζπλαίζζεηα, λα «μαλαγξάςεη» ην θείκελν θαη λα πάξεη, επνκέλσο, δξαζηηθέο
απνθάζεηο σο πξνο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα ην πξνζιάβεη, θάηη ην νπνίν θαη ζα
79
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πξαγκαηνπνηήζεη

ζχκθσλα

κε

ηηο

πξνζσπηθέο

ηνπ

πξνηηκήζεηο

θαη

πξνζαλαηνιηζκνχο.
Έηζη θη αιιηψο, φπσο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ν Ίκπο, «ε ζεσξία ηεο
πξφζιεςεο, κε ηε ζηελή έλλνηα ηνπ φξνπ, απνξξίπηεη ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηελ
νπνία επηθαινχληαη ε ζεσξία θαη ε αλάιπζε ησλ θεηκέλσλ»80, θαη αξλείηαη ηελ ηδέα
πσο ην ινγνηερληθφ δεκηνχξγεκα είλαη ηεηειεζκέλν απνηέιεζκα ηεο δηάλνηαο ηνπ
ζπγγξαθέα ηνπ.81 Καλέλα έξγν, δειαδή, δελ είλαη δεδνκέλν θαη ακεηάιιαθην, ή
αιιηψο, φπσο εμεγεί θαη ν Παηζαιίδεο, θαλέλα έξγν «δελ είλαη νχηε απηνθηλνχκελν
νχηε απηνηξνθνδνηνχκελν» αιιά «θάζε ‘αιήζεηα’ πνπ θξχβεη […] είλαη αληηθείκελν
δηαπξαγκάηεπζεο» θαη «ν ηειεπηαίνο ιφγνο πάληα αλήθεη ζηνλ ‘αφξαην’ αλαγλψζηε
(θαη ζεαηή)»82. Με άιια ιφγηα, φπσο ηνλίδεη ν Έθν, θάζε έξγν απαηηεί απφ ηνλ
αλαγλψζηε ηνπ κηα «ππεχζπλε ζπλεξγαζία»83, θαηά ηελ νπνία, ζχκθσλα κε ηνλ
Παβίο, ν ηειεπηαίνο ζα ζπληειέζεη ελεξγά ζε κηα εθ λένπ δεκηνπξγία ηνπ.84 ε απηά
θαίλεηαη θπζηθά λα ζπκθσλεί θαη ν Ίδεξ, πνπ παξαηεξεί πσο ε ίδηα ε δηαδηθαζία
αλάγλσζεο ελφο θεηκέλνπ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο έλα θαιεηδνζθφπην
αληηιήςεσλ, πξνζδνθηψλ θαη αλακλήζεσλ έηζη ψζηε ηειηθά ην θείκελν λα ιεηηνπξγεί
σο αληαλάθιαζε ηνπ αλαγλψζηε,85 θαζηζηψληαο ηνλ ζπλ-δεκηνπξγφ ηνπ86· Άιισζηε,
φπσο αλαθέξεη θαη ν Πνχρλεξ, «νη αληηιεπηηθέο δηαδηθαζίεο ελφο αλζξψπνπ,
εκπεηξία, αληίιεςε θαη βίσκα, ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζσπηθή ζπλείδεζε ηνπ
θαζελφο».87 «Νφεκα είλαη απηφ πνπ θαηαιαβαίλνπκε»88 θαη, επνκέλσο, έλα έξγν
παξακέλεη πάληα αλνηρηφ πξνο ακέηξεηεο δηαθνξεηηθέο αλαγλψζεηο θαη εξκελείεο.89
Οη ζχγρξνλεο ζεσξίεο ηεο πξφζιεςεο, ινηπφλ, ζα κπνξνχζαλ λα βξνπλ ζην
έξγν ηνπ Μπχρλεξ, αλ θαη γξακκέλν κφιηο πξηλ ηα κέζα ηνπ 19νπ αηψλα, έλα ηδηαίηεξα
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εχζηνρν παξάδεηγκα, απφ ηε ζηηγκή κάιηζηα πνπ ν Βόπηζεθ είλαη απνηέιεζκα
έκπλεπζεο απφ πξαγκαηηθά γεγνλφηα, ηα νπνία, ζεκεησκέλα ιίγα κφλν ρξφληα πξηλ
ηελ επνρή ηεο ζπγγξαθήο ηνπ έξγνπ θαη δεκνζηεπκέλα ζηνλ Σχπν, θαηνηθνχζαλ
αθφκα ζηε κλήκε ηεο θνηλσλίαο θαη ησλ πηζαλψλ αλαγλσζηψλ ηνπ, πξνθαιψληαο
έηζη, αλαπφθεπθηα, γηα έλαλ «δηάινγν» ζε ζρέζε κε ηελ ίδηα ηελ ππφζεζε
«Βφπηζεθ», ζε πξψηε θάζε, αιιά, θαη’ επέθηαζε, θαη σο πξνο ηελ ίδηα ηε δηαδηθαζία
θαη ηα δεηνχκελα ηεο ζεαηξηθήο γξαθήο.
Αμίδεη, εδψ, λα ζπκεζνχκε πσο ν Γεξκαλφο δξακαηνπξγφο λαη κελ εθθίλεζε
απφ ηελ ηζηνξία ηνπ ζηξαηηψηε Βφπηζεθ αιιά αμηνπνίεζε θαη ζηνηρεία απφ άιιεο,
παξφκνηεο, ππνζέζεηο, γηα λα δηεξεπλήζεη ηειηθά θάηη πνιχ επξχηεξν. Δπνκέλσο,
φπσο δηαηππψλεη ραξαθηεξηζηηθά ν Ίγθιεηνλ, «δελ ηίζεηαη πηα ζέκα πιεξνθφξεζεο
γηα ηνλ θφζκν αιιά ηνπ θφζκνπ σο πιεξνθνξίαο»,90 θαη απηφ είλαη θάηη ην νπνίν ν
εθάζηνηε ζθελνζέηεο ηνπ έξγνπ πξέπεη λα έρεη νπσζδήπνηε θαηά λνπ.
πσο εμεγεί θαη ν Πεθάλεο, «έλαο ζξπκκαηηζκέλνο θφζκνο, κηα
θαηαθεξκαηηζκέλε αληίιεςε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, κηα ζθέςε πνπ γίλεηαη φιν θαη
πην κεξηθή ζηηο ζηνρεχζεηο θαη κηα δξάζε πνπ ελδίδεη ζπλερψο ζηελ
απνζπαζκαηηθφηεηα

ζπλεπάγνληαη

αλαπφδξαζηα

θαη

κηα

ζεαηξηθή

δξάζε

απνζπαζκαηηθή, εζηηαζκέλε ζην κεξηθφ, αξλνχκελε λα εληαρζεί ζε γεληθά ζρήκαηα
θαη ζε ‘θιεηζηέο’ κνξθέο», θαη «φπσο θάζε κεηαθνξηθφο ιφγνο, έηζη θαη ε ζεαηξηθή
κεηαθνξά αλαθέξεηαη πάληα ζηνλ θφζκν, αλαπεξηγξάθεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα,
δίλνληαο έηζη ηε δπλαηφηεηα γηα λέεο εξκελεπηηθέο νπηηθέο». 91 Άιισζηε, θακία
αλαθνξά ζην παξειζφλ δελ γίλεηαη λα είλαη πξαγκαηηθά απαιιαγκέλε απφ ην
επνπηηθφ πξίζκα ηνπ παξφληνο92 ή, αιιηψο, «θάζε αλαδξνκή ζην παξειζφλ εθθηλεί
απφ ην παξφλ, φπσο θαη θάζε πξνβνιή ζην κέιινλ ηειείηαη πάιη απφ ην παξφλ»93, κε
απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη ε ηζηνξηθή αιήζεηα έμσ απφ ηηο αλαπαξαζηάζεηο ηεο,
αιιά ε κφλε ηζηνξηθή αιήζεηα λα είλαη ε αλαπαξάζηαζε ηεο ηζηνξηθήο αιήζεηαο94
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(απφ ηε ζηηγκή κάιηζηα πνπ ην ζέαηξν γίλεηαη θάζε θνξά θαη απαξαίηεηα «ν
θαζξέθηεο ηεο θνηλσλίαο πνπ ην παξάγεη»)95.
πσο πξνθχπηεη, ινηπφλ, απφ ηα παξαπάλσ, ην εκηηειέο, απνζπαζκαηηθφ, θαη
εκπλεπζκέλν απφ πεξηζζφηεξα απφ έλα ηζηνξηθά πεξηζηαηηθά, έξγν ηνπ Μπχρλεξ δελ
είλαη ινηπφλ έλα θείκελν θιεηζηφ θαη νινθιεξσκέλν, θαζψο δελ ππάγεηαη ζηνλ
έιεγρν ηνπ ζπγγξαθέα θαη ζηελ αξρή ηνπ κνλνζήκαληνπ θαη ηνπ γξακκηθνχ,96 αιιά
γίλεηαη θαηά θάπνηνλ ηξφπν «αλνηρηφ», ξεπζηφ, θηλνχκελν, θαη θαιεί ηνλ εθάζηνηε
ζθελνζέηε λα ιάβεη δξαζηηθέο απνθάζεηο πξνο ην ζθεληθφ ηνπ αλέβαζκα.
ηελ πξνζπάζεηά ηνπ, φκσο, λα αλεβάζεη ην ζπγθεθξηκέλν έξγν ν εθάζηνηε
ζθελνζέηεο δελ έξρεηαη αληηκέησπνο κφλν κε ηελ πξφθιεζε ηνπ «αλνηρηνχ» απηνχ
έξγνπ (φπσο απηφ πξνθχπηεη ηδηαίηεξα απφ ηε κνξθή ηνπ) αιιά θαη κε ηε δπζθνιία
απφδνζήο ηνπ εθφζνλ είλαη ηαπηφρξνλα ξεαιηζηηθφ θαη πνηεηηθφ, δερφκελν ηφζν κηα
θνηλσληθή αηηηνιφγεζε φζν θαη κηα πεξηζζφηεξν «αθεξεκέλε» αληηκεηψπηζε,
θνληηλή ζηηο πξαθηηθέο ηνπ εμπξεζηνληζκνχ.97
Απφ ηε κία πιεπξά, δειαδή, δηαθαηέρεηαη απφ λαηνπξαιηζηηθά ζηνηρεία,
ηδηαίηεξα δηφηη εκπεξηέρεη ηελ θνηλσληθή παξαηήξεζε, ζηξεθφκελν ζηηο ζπλζήθεο
δσήο ησλ απιψλ αλζξψπσλ θαη ησλ ηαμηθψλ ζρέζεσλ, (ρσξίο λα πξνζβιέπεη ζε κηα
ζπλνιηθή ζεψξεζε ησλ πξαγκάησλ, αιιά, βαζηδφκελν, αληηζέησο, ζηε κεκνλσκέλε
παξαηήξεζε), ελψ απφ ηελ άιιε νη αληηξεαιηζηηθέο ηερληθέο θαη δνκέο ζηηο νπνίεο
απηφ βαζίδεηαη ηνλίδνπλ ηελ άξλεζε γηα κηα θσηνγξαθηθή απεηθφληζε ηεο
πξαγκαηηθφηεηαο. Απηφ είλαη θάηη γηα ην νπνίν καο πξνεηδνπνηνχλ άιισζηε θαη νη
ζθεληθέο νδεγίεο, πνπ καο πιεξνθνξνχλ ζηνηρεησδψο γηα ηνλ ηφπν εθηχιημεο ηεο
δξάζεο ζηελ θάζε ζθελή. Σα θπξηφηεξα φκσο ζηνηρεία πνπ, ζχκθσλα κε ηνλ
Πάηηεξζνλ, βεβαηψλνπλ ηελ δηαπίζησζε απηή είλαη ηα αθφινπζα:
Καηαξράο, θαη φπσο ήδε έρνπκε ζίμεη, φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ ζξαπζκαηηθφ
ηξφπν γξαθήο, ε δξάζε δελ αλαπηχζζεηαη ζπκβαηηθά, αιιά ππαθνχεη ζε κηα
επεηζνδηαθή δνκή, πνπ ηνλίδεη ηελ απζαίξεηε θχζε ησλ γεγνλφησλ, κε απνηέιεζκα ην
πψο μεθηλάεη θαη ηειεηψλεη ην έξγν λα κπνξεί λα ακθηζβεηεζεί θαη νη ελδηάκεζεο
ζθελέο λα κπνξνχλ λα παξαζηαζνχλ κε δηαθνξεηηθή ζεηξά ρσξίο λα δεκηνπξγνχλ
πξφβιεκα ζηελ αθήγεζε ηεο ηζηνξίαο.98
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Δπίζεο, ε ζχληνκε θαη ειιεηπηηθή γιψζζα ηνπ έξγνπ, αλ θαη βαζίδεηαη ζηνλ
ηξφπν ηεο θαζεκεξηλήο νκηιίαο, θαίλεηαη λα ηαηξηάδεη πεξηζζφηεξν κε ζηηγκέο
νλείξνπ παξά κε γεγνλφηα πνπ αλαπαξάγνπλ ηελ πξαγκαηηθή δσή, ελψ,
αμηνπξφζεθηε είλαη θαη ε εκθάληζε κηαο έληνλα ρεηξνλνκηαθήο γιψζζαο, ηελ νπνία
ζα βξνχκε, αξγφηεξα, ζην ζέαηξν ηνπ Μπξερη («Gestik»).99
Δπηπιένλ, δελ δηαθξίλνπκε κηα ελφηεηα σο πξνο ηνλ ηξφπν ζθηαγξάθεζεο ησλ
ραξαθηήξσλ, θαζψο κπνξεί ηα εμαζιησκέλα πξφζσπα λα δηαγξάθνληαη σο αιεζηλά
αιιά εληνπίδνληαη θαη αλψλπκεο θηγνχξεο, φπσο είλαη απηέο ηνπ Γηαηξνχ θαη ηνπ
Λνραγνχ πνπ παξνπζηάδνληαη κάιινλ δπζδηάζηαηεο ή φπσο είλαη απηέο ηεο Γηαγηάο
θαη ηνπ Αξρηηπκπαληζηή, πνπ κνηάδνπλ λα μεπεδνχλ κέζα απφ παξακχζη,100
ζηεξνχκελεο, επνκέλσο, ηε ςπρνινγηθή δηαγξαθή, θαη πξνκελχνληαο ηηο αλψλπκεο
θηγνχξεο ηνπ εμπξεζηνληζκνχ θαη απηέο ηνπ κπξερηηθνχ ζεάηξνπ.101
Αο ζεκεησζεί, κάιηζηα, ζε απηφ ην ζεκείν, θαη ην «αίηεκα» πνπ πξνβάιεη ην
έξγν γηα έλα ζέακα κέζα ζην ζέακα, φηαλ, ζηα πιαίζηα ηεο ζθελήο ηνπ ηζίξθνπ, ηα
πξφζσπα ηνπ έξγνπ παξαθνινπζνχλ ην «λνχκεξν» πνπ πξνζθέξεη ν ζηαζάξρεο καδί
κε ηε ζχδπγφ ηνπ θαη νξηζκέλα δψα – κηα ηερληθή, πνπ, φπσο εμεγεί ραξαθηεξηζηηθά
ν Παβίο, πξνυπνζέηεη ηνλ «εμσηεξηθφ ζεαηή ζε έλα ξφιν ζεαηή ηνπ εζσηεξηθνχ
ζεάκαηνο», κε απνηέιεζκα λα ππνθαζίζηαηαη ε αιεζηλή ηνπ θαηάζηαζε, θαη λα ηνπ
ππελζπκίδεη πσο βξίζθεηαη ζην ζέαηξν θαη παξαθνινπζεί κηα κπζνπιαζία.102
Φαίλεηαη, ινηπφλ, πσο ε πξνζπάζεηα γηα δεκηνπξγία ζεαηξηθήο ςεπδαίζζεζεο
θαη ε ζηεγλή ξεαιηζηηθή καηηά απφ ηε κεξηά ηνπ ζθελνζέηε δελ είλαη θαζφινπ
δεηνχκελα ζηελ πεξίπησζή καο, αιιά, αληίζεηα, πξνβάιιεη κηα πξφθιεζε γηα ην
ζηήζηκν κηαο παξάζηαζεο ηθαλήο λα πξνδίδεη δεκηνπξγηθά ηα ίδηα ηεο ηα κέζα, θαη
έλα ηζρπξφ αίηεκα γηα ηελ αλάδπζε ηεο εζψηεξεο θσλήο ηνπ θεηκέλνπ.
Άιισζηε, φπσο ζπκβαίλεη κε θάζε θείκελν αιιά ηδηαίηεξα σο πξνο ηελ
ελαζρφιεζε κε ηνλ Βόπηζεθ, ν ζθελνζέηεο δελ ζα πξέπεη λα παξαβιέςεη ην κπζηήξην
«ππφγεην» ζχζηεκα ζην νπνίν είλαη ζηεκέλε ε «θαηαζθεπή» ηνπ ζπγγξαθέα. Με
άιια ιφγηα, γηα λα θαηαλνήζεη ηελ πξαγκαηηθή ηνπ αμία, ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα
αλαγλψζεη θαη λα επηρεηξήζεη λα απνδψζεη φια εθείλα ηα ζηνηρεία ηνπ έξγνπ πνπ
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μεθεχγνπλ απφ ηνλ ιφγν103· «Σν φηη ν Βφπηζεθ ζθνηψλεη ην άηνκν πνπ αγαπάεη
πεξηζζφηεξν ζηνλ θφζκν είλαη απφ κφλν ηνπ δπζάξεζην. Σν φηη ν ζπγγξαθέαο καο
επηηξέπεη κνλάρα απνζπαζκαηηθέο θαη ζχληνκεο καηηέο ζηελ αηηία πνπ ηνλ νδεγεί ζην
θφλν καο πξνθαιεί θφβν. Ζ ζησπή είλαη απηή πνπ καο ηξνκάδεη.»104
Σν έξγν πνπ εμεηάδνπκε, (ην νπνίν πξσηνπαξνπζηάζηεθε ην 1913 ζην
Κάκεξζπηι ηνπ Μνλάρνπ ζε ζθελνζεζία Κίιηαλ)105, ζαλ έλαο αλαπάληεηνο γξίθνο
πνπ θαινχκαζηε λα επηιχζνπκε πιήξσο αθφκε θαη ζήκεξα, έρεη γλσξίζεη αξθεηά
αλεβάζκαηα ηφζν ζηηο ζεαηξηθέο ζθελέο ηνπ εμσηεξηθνχ φζν θαη ηνπ εγρψξηνπ
ζεάηξνπ, εκπλένληαο ηνπο δεκηνπξγνχο λα πξνβαίλνπλ ζε δηαθνξεηηθέο ζθελνζεζίεο,
πνπ δελ παχνπλ πνηέ λα αλαζχξνπλ απφ ην έξγν φιν θαη θάηη θαη λέν πνπ σο ηψξα
δελ είρε θσηηζηεί αξθεηά, θαζψο θαη λα αμηνπνηνχλ ηελ επειημία ηνπ, επηιέγνληαο θαη
εζηηάδνληαο ζηα ηδηαίηεξα εθείλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα εμππεξεηήζνπλ ζηε
δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθήο ηνπο ζθελνζεηηθήο εξκελείαο.
3. 2. Η πξόζιεςε ηνπ Βόυτσεκ ζηελ ειιεληθή ζθελή
Μειεηψληαο ηελ πξφζιεςε ηνπ Βόπηζεθ ζηελ ειιεληθή ζθελή, παξαθάησ πξφθεηηαη
λα εμεηάζνπκε ηηο αληίζηνηρεο ζθελνζεζίεο πνπ έρνπλ ιάβεη ρψξα απφ Έιιελεο
θαιιηηέρλεο, θαη λα δηεξεπλήζνπκε ην πψο κεηαθξάδεηαη ε «πηψζε» ηνπ θεληξηθνχ
πξνζψπνπ, εζηηάδνληαο ζην πψο απηφ ζθηαγξαθείηαη κέζα ζηνλ αιιφθνην θφζκν πνπ
ζπλέιαβε γηα απηφ ν Μπχρλεξ. Άιισζηε, απηφ πνπ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία λα δνχκε
κέζα απφ ηελ εθάζηνηε παξάζηαζε, δελ είλαη ε ίδηα ε απφδνζε ηνπ θφλνπ ζηνλ νπνίν
ζα θηάζεη ηειηθά ν Βφπηζεθ, αιιά ε κπζηήξηα δηαδξνκή πνπ αθνινπζεί ν ήξσαο
ψζπνπ λα θαηαιήμεη ζε απηφλ.
Δπηπιένλ, αμίδεη λα δηεπθξηληζηεί πσο ε εμέηαζε ησλ δηαθφξσλ ζθελνζεηηθψλ
εγρεηξεκάησλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηα πιαίζηα νξηζκέλσλ ζεκαηηθψλ «ελνηήησλ»,
ζχκθσλα κε βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ εκθαλίδνληαη λα ηα δηαηξέρνπλ (είηε απηά
είλαη ρξνλνινγηθά είηε απαληνχλ ζε θπξίαξρα ζηνηρεία ηνπ ζθελνζεηηθνχ χθνπο). Οη
ζεκαηηθέο απηέο δελ πξφθεηηαη λα ρηηζηνχλ κε ζηφρν ηελ αμηνιφγεζε φισλ ησλ
ζθελνζεηηθψλ νπηηθψλ κέζα απφ απηέο ή γηα ιφγνπο άκεζεο ζχγθξηζεο, εθφζνλ,
άιισζηε, νη ελ ιφγσ νκαδνπνηήζεηο ζα κπνξνχζαλ λα θαηνξζσζνχλ κε πνηθίινπο
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ηξφπνπο, αιιά, νπζηαζηηθά, κέζσ απηήο ηεο νδνχ, επηρεηξείηαη έλαο ηξφπνο
δηεξεχλεζεο θαη θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ πνιπάξηζκσλ παξαζηάζεσλ (φπνηε απηφ
γίλεηαη εθηθηφ) ππφ έλα νξηζκέλν θάζε θνξά επνπηηθφ πξίζκα, απνζθνπψληαο ζηε
δηακφξθσζε ελφο ζθαηξηθφηεξνπ ηξφπνπ εμέηαζεο – νδεγνχ πξνο ηελ ηαπηφρξνλε
θαηαλφεζε θαη αλάδεημε ηεο «κεγάιεο εηθφλαο» ηεο πνξείαο πνπ δηαλχεη ν Βόπηζεθ
ζηελ ειιεληθή ζθελή.
Αθφκε, αο ζεκεησζεί πσο νπνηαδήπνηε αλαθνξά ζε εηθφλεο εληφο ηνπ
θεηκέλνπ, πνπ αθνινπζεί, παξαπέκπεη ζε θσηνγξαθίεο ησλ παξαζηάζεσλ, πνπ
παξαηίζεληαη ελδεηθηηθά ζην δεχηεξν ηκήκα ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο εξγαζίαο.

3. 2. 1. ηε ζθηά ηεο δηθηαηνξίαο
Kαηά ηα ρξφληα ηεο δηθηαηνξίαο (1967-1974), ην ειιεληθφ ζέαηξν, επεξεαζκέλν
θπζηθά θαη απφ ηε λεσηεξηζηηθή επξσπατθή θαιιηηερληθή πξαγκαηηθφηεηα,
αληηιακβάλεηαη πσο πξέπεη λα ραξάμεη λένπο δξφκνπο, νη νπνίνη απφ ηε κία ζα
αληαπνθξηζνχλ ζηα αηηήκαηα ησλ ζχγρξνλσλ θηλεκάησλ ηεο επνρήο θαη απφ ηελ
άιιε ζα αλαθεξζνχλ ζε νπζηψδε θνηλσληθά θαη πνιηηηθά δεηήκαηα θαη ηελ
θαηάζηαζε ηνπ πεξηζσξηαθνχ Νενέιιελα πνπ βξίζθεηαη εγθισβηζκέλνο αλάκεζα
ζηνπο κνρινχο ηνπ θαηαδπλαζηεπηηθνχ ζπζηήκαηνο.106
Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην, ινηπφλ, δελ είλαη ιίγνη νη θαιιηηέρλεο ηεο επνρήο
πνπ – πάληα κέζα απφ κηα κνληέξλα καηηά – δελ ακεινχλ ε επηινγή ησλ έξγσλ θαη νη
παξαζηάζεηο ηνπο λα θάλνπλ ζρφιην ζην απηαξρηθφ ζχζηεκα ηεο επνρήο. Έλα έξγν
φπσο ν Βόπηζεθ δελ ζα κπνξνχζε θπζηθά λα εθιείπεη απφ ην ξεπεξηφξην ηνπ Θεάηξνπ
Σέρλεο Κάξνινπ Κνπλ, ηνπ Αλνηρηνχ Θεάηξνπ, θαη ηνπ Θεαηξηθνχ Δξγαζηεξίνπ
Θεζζαινλίθεο, πνπ, παξά ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο πξνζέγγηζήο ηνπο, θάζε άιιν
παξά παξαβιέπνπλ ηελ πνιηηηθή ζθνπηά πνπ «επηηξέπεη» ην ίδην ην έξγν, γξακκέλν
εμάιινπ, φπσο παξαηεξήζακε παξαπάλσ, απφ έλαλ απφιπηα πνιηηηθνπνηεκέλν λέν.

Θέαηξν Σέρλεο Κάξνινπ Κνπλ (1970)
Γελ είλαη θαζφινπ ηπραίν ην γεγνλφο πσο ην Θέαηξν Σέρλεο ηδξχζεθε ην 1942, κέζα
ζην ζθνηάδη ηεο γεξκαληθήο θαηνρήο, θαζψο κέιεκα ηνπ Κνπλ ήηαλ πάληα ε
δεκηνπξγία κηαο πξνζσπηθήο ζθελνζεηηθήο άπνςεο, ζηεξηδνκέλεο ζε αηζζεηηθέο θαη
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ηδενινγηθέο παξακέηξνπο.107 Κξηηήξην επηινγήο ησλ πξνο ζθελνζεζία έξγσλ απφ ηνλ
Κνπλ ήηαλ αδηακθηζβήηεηα ε ηθαλφηεηά ηνπο λα εθθξάζνπλ ηα βηψκαηα θαη ηηο
αγσλίεο ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ, θάηη ην νπνίν βέβαηα καο παξαπέκπεη ζε κηα
πξνβιεκαηηθή πνπ αθνξά θαηά βάζνο θαη κηα – θηιειεχζεξε – πνιηηηθή ζηάζε, ρσξίο
φκσο απηή λα απνθηά απφιπηα ζαθή ραξαθηήξα κέζα, γηα παξάδεηγκα, απφ κηα
θνκκαηηθή λχμε. Έηζη, ε καθξά θαη πξσηνπνξηαθή δηαδξνκή ηνπ Θεάηξνπ Σέρλεο θαη
ηνπ Καξφινπ Κνπλ δελ κπνξεί λα ζηαζεί ζηνλ λνπ καο ρσξίο ην ηδενινγηθφ
πεξηερφκελν πνπ ηε ζπλφδεπζε θαη ηελ θξάηεζε δσληαλή θαηά ην πέξαζκα ηφζν
επψδπλσλ θαη ζθνηεηλψλ ρξφλσλ γηα ηε ρψξα.
Ζ παξάζηαζε ηνπ Βόπηζεθ απφ ην Θέαηξν Σέρλεο ζε ζθελνζεζία Κάξνινπ
Κνπλ ζεκείσζε πξεκηέξα ζηηο 5 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1971 θαη απνηέιεζε ηελ πξψηε
παξάζηαζε ηνπ έξγνπ ζηελ Διιάδα. Οη θξηηηθέο πνπ εληνπίδνληαη ζηηο εθεκεξίδεο
ηεο επνρήο καο πξνζθέξνπλ αξθεηέο πιεξνθνξίεο γη’ απηήλ.
Καη’ αξράο, καο γίλεηαη αληηιεπηφ πσο, σο πξνο ηελ δηαρείξηζε ηνπ
απνζπαζκαηηθνχ θαη εκηηεινχο θεηκέλνπ, ν Κνπλ θξνληίδεη έηζη ψζηε απηφ λα ξέεη
επί ζθελήο ράξε ζε κηα ζχλδεζε ησλ επεηζνδηαθψλ ζθελψλ, πνπ ηειηθά ζα
παξνπζηάζεη ην έξγν σο έλα φινλ. πσο παξαηεξνχλ, πην ζπγθεθξηκέλα, νη θξηηηθνί
ηεο επνρήο, «ε βαζηθψηεξε ζθελνζεηηθή δπζθνιία πνπ αληηκεηψπηζε ν Κάξνινο
Κνπλ […] ήηαλ ε «ζπγθφιιεζε» ησλ δηαδνρηθψλ ζθελψλ, νχησο ψζηε λα ελππάξρε
κηα ζηέξεε «αηκνζθαηξηθή» ελφηεηα θαη ε κία ζθελή λα ζπγρσλεχεηαη κε ηελ
επφκελε»108, αιιά θαη «ν Κνπλ πξνζπάζεζε λα γίλεη πην ζθηρηφο ν δεζκφο αλάκεζα
ζηηο 26 ζθελέο ηνπ έξγνπ, λα ηηο ζπγρσλεχζε ηε κία κε ηελ άιιε, λα πξνζπαζήζεη λα
ηηο ελψζε ζε κηαλ νιφηεηα».109
Δπηπιένλ, καο γίλεηαη μεθάζαξν πσο ην εγρείξεκα ηνπ Κνπλ θάλεη ρξήζε ελφο
αθαηξεηηθνχ

ζθεληθνχ

ρψξνπ

θαη

ησλ

άθξσο

απαξαηηήησλ

αληηθεηκέλσλ

θξνληηζηεξίνπ («ζθεληθά δελ ππάξρνπλ, ζρεδφλ θαζφινπ»)110, θαζψο άιισζηε
πεξηιακβάλεη ζθελέο πιήζνπο, νη νπνίεο κφλν κέζα ζε έλα ηέηνην πεξηβάιινλ ζα
κπνξνχζαλ λα θαηαζηνχλ επηηπρεκέλεο: «Δπθίλεηεο θαη πιαζηηθέο, παξά ηνλ ζρεηηθά
πεξησξηζκέλν ρψξν νη ζθελέο ζπλφινπ».111
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Έλα αθφκε ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζθελνζεζίαο θαίλεηαη λα απνηειεί ε
κίμε ζηνηρείσλ απφ ηνπο δχν παγθφζκηνπο πνιέκνπο, ηα νπνία εληνπίδνληαη ηφζν
ζηελ εξκελεία ησλ εζνπνηψλ φζν θαη ζηα θνζηνχκηα πνπ επηιέρζεθαλ (εηθ. 1α θαη
1β). Κάπνηνο θξηηηθφο, δειαδή, επηζεκαίλεη πσο ν Λαδάλεο «επσκίζηεθε ηνλ ξφιν –
βνπλφ ηνπ απιντθνχ, θαηαπηεδνκέλνπ θαληάξνπ Βφπηζεθ», ελψ ν Λνραγφο θάλεθε
σο «απφερνο ηνπ πξσζηθνχ κηιηηαξηζκνχ» θαη ν Γηαηξφο, αλ θαη ηνπ 1914, «γηλφηαλ
πξνάγγεινο – κε ηηο πζηεξηθέο «επηζηεκνληθέο» ηνπ επηδηψμεηο – ηνπ είδνπο ησλ
ρηηιεξηθψλ ‘γηαηξψλ’, ζηα ζηξαηφπεδα ζπγθεληξψζεσλ».112 Παξάιιεια, ν Γφμαο
ζρνιηάδεη σο πεηπρεκέλε ηε «δηάκεζε ρξνλνινγηθή πξνζαξκνγή ζηα θνζηνχκηα ηνπ
Μπηαξά»113, ελψ άιινο θξηηηθφο εμεγεί πσο «ηα θνζηνχκηα […] δελ είλαη ηεο επνρήο
πνπ γξάθηεθε ην έξγν» αιιά «πξνηηκήζεθε λα είλαη ηνπ 1940-14, ψζηε λα κελ είλαη
πνιχ απνκαθξπζκέλν απφ ηελ επνρή καο». 114
Ο ζθελνζέηεο, κάιηζηα, δελ επηδηψθεη λα θέξεη ην έξγν ηνπ Μπχρλεξ πην
θνληά, ελ κέξεη, ζηελ επνρή ηνπ κφλν κέζα απφ ηηο παξαπάλσ αλαθνξέο αιιά θαη
κέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε ηεο ζχγρξνλεο κνπζηθήο, πνπ ζπληειεί ζε κεγάιν βαζκφ
ζηε ζπλνιηθή αηζζεηηθή ηεο παξάζηαζεο. ε κηα θξηηηθή αλαθέξεηαη πσο «ε κνπζηθή
[…] είλαη εληειψο κνληέξλα, ειεθηξνληθή»115, θαζψο επίζεο ν Γφμαο παξαηεξεί πσο
«αηζζεηηθφο ν ιφγνο κε ηελ κεηάθξαζε ηνπ Γ. Πηεξξάθνπ ππνγξακκίδεηαη
ραξαθηεξηζηηθά απφ ηνπο απφερνπο ηεο ειεθηξνληθήο κνπζηθήο ηνπ Γεκ.
Σεξδάθε»116, αιιά θαη ν Παξάζρνο βξίζθεη ηε κνπζηθή «αλάινγε θαη ππνβνεζεηηθή
ηεο φιεο ζθελνζεηηθήο γξακκήο».117 Έηζη, αληηιακβαλφκαζηε πσο ε κνπζηθή
ρξεζηκνπνηείηαη εθηελψο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο παξάζηαζεο θαη πσο ν ξφινο ηεο
απνδεηθλχεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο δηφηη ζε απηήλ θαίλεηαη λα ζπλνςίδεηαη ζε
κεγάιν βαζκφ ε αηζζεηηθή ηνπ ζθελνζεηηθνχ εγρεηξήκαηνο θαη ε αηκφζθαηξα ηνπ
έξγνπ.
Χο πξνο ηνλ ηξφπν παημίκαηνο ησλ εζνπνηψλ, πιένλ, απηφ πνπ ζα
κπνξνχζακε λα πνχκε είλαη πσο ππάξρεη ε ζηφρεπζε λα αλαδεηρζνχλ φια απηά ηα
ζηνηρεία πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζπληζηνχλ ηνλ ςπρνινγηθφ θφζκν ησλ πξνζψπσλ, ν
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νπνίνο θπζηθά θαηαηξέρεηαη θπξίσο απφ ηα βαζαληζηηθά αηζζήκαηα θφβνπ θαη
αγσλίαο. Έηζη, ν Γφμαο καο πιεξνθνξεί γηα ηελ πξνβνιή ςπρνινγηθψλ ζηηγκηνηχπσλ
ελψ γίλεηαη πην ζπγθεθξηκέλνο ηνλίδνληαο πσο ν Λαδάλεο, σο Βφπηζεθ, πξνρσξεί ζε
κηα «ςπρνγξαθεκέλε δεκηνπξγία ηνπ ήξσα».118 Με απηά, άιισζηε, θαίλεηαη λα
ζπκθσλεί θαη ε επφκελε θξηηηθή, πνπ δηεπθξηλίδεη πσο «γεληθψο φινη νη ιαβφληεο
κέξνο εζνπνηνί εθηλήζεζαλ εηο ηα πιαίζηα ησλ ςπρνινγεκέλσλ ξφισλ ησλ». 119
Βέβαηα, ε θξηηηθή ηνπ Θφδσξνπ Κξεηηθνχ θαίλεηαη λα αληηηίζεηαη θαηά
θάπνηνλ ηξφπν ζηα πξνεγνχκελα εθφζνλ αλαθέξεη πσο «φινη απηνί νη γξαθηθνί
‘ιατθνί ηχπνη’ πνπ ρνξνπεδνχλ θεθάηνη ζην ξπζκφ επνρηαθήο κνπζηθήο, έρνπλ θάηη
ην πνιχ θνπθιίζηηθν θαη ζπκβαηηθφ».120 Πάλησο, φιεο νη θξηηηθέο θαίλεηαη λα
ζπκθσλνχλ ζην γεγνλφο πσο ε παξάζηαζε θηλείηαη ζε γξήγνξνπο ξπζκνχο,
απνηειψληαο έλα ζέακα δσεξφ· ν Άιθπο Θξχινο αλαθέξεη πσο «ν Κνπλ δελ βχζηζε
ηνλ ‘Βφπηζεθ’ ζε θαηαζιηπηηθή αηκφζθαηξα», 121 ελψ άιινο παξαηεξεί πσο «ην έξγνλ
εξκελεχζε απφ ηνλ ζίαζνλ ηνπ Θεάηξνπ Σέρλεο κε πνιχ ρξψκα θαη πνιιήλ
θίλεζηλ».122
Σέινο, ζρεδφλ φιεο νη θξηηηθέο ηεο επνρήο ζπκθσλνχλ ζην γεγνλφο φηη ε
παξάζηαζε ζε γεληθέο γξακκέο επηιέγεη λα δηαηεξήζεη έλαλ νπδέηεξν ραξαθηήξα,
ρσξίο λα αγλνεί ηφζν ηελ θνηλσληθή ζθνπηά φζν θαη ηελ πεξηζζφηεξν ππαξμηαθή πνπ
θξχβεηαη κέζα ζην έξγν. Πην ζπγθεθξηκέλα, κηα απφ απηέο αλαθέξεη ηα εμήο: «ππθλή
ε ελφηεηα ζηελ νπηηθή αλέιημη ηνπ ζέκαηνο – ην εθηαιηηθφ «ζχγθξπν» δηαηεξήζεθε
δηάρπην κέρξη ηέινπο, ρσξίο θξαπγαιένπο ηνληζκνχο, ζαλ καθξπλή βνή ρεηκάξξνπ
κέζα ζε κηα παγεξή λχρηα».123 Αληίζηνηρα, ε Καιθάλε ηζρπξίδεηαη πσο ε ζθελνζεζία
«πέηπρε απηφ ην κίγκα λαηνπξαιηζκνχ θαη εμπξεζηνληζκνχ, ηνπ άκεζα θνληηλνχ θαη
απνμελέκαηνο ζ’ έλα ζαπκαζηφ επίηεπγκα επηθίλδπλεο ηζνξξνπίαο», 124 αιιά θαη ν
Βαξίθαο παξαηεξεί πσο «ε ζθελνζεζία ηνπ Κ. Κνπλ […] νχηε ζηνλ θνηλσληθφ
ραξαθηήξα έξξημε ην βάξνο, […] αιιά νχηε θαη ζην κεηαθπζηθφ ζηνηρείν, ηελ
‘ππαξμηαθή αγσλία’ θαη ην ‘δένο’ ηνπ άγλσζηνπ, επέκεηλε» θαη πσο «σο πξνο […]
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ηελ εμηζνξξφπεζε ησλ λαηνπξαιηζηηθψλ θαη ησλ εμπξεζζηνληζηηθψλ ζηνηρείσλ, πνπ
ην ζπλζέηνπλ, ζηάζεθε, ζα ‘ιεγε θαλέλαο, ζρεδφλ ππνδεηγκαηηθή». 125

Αλνηρηό Θέαηξν (1972)
Ο Γηψξγνο Μηραειίδεο ζπνχδαζε ππνθξηηηθή ζηε Γξακαηηθή ρνιή ηνπ Δζληθνχ
Θεάηξνπ θαη απφ ην 1965 έρεη ζθελνζεηήζεη έλαλ κεγάιν αξηζκφ έξγσλ ζε κεγάια
ζέαηξα. Δπηπιένλ έρεη ζθελνζεηήζεη θαη ζηελ ηειεφξαζε ελψ έρεη ζπγγξάςεη θαη
αξθεηέο κειέηεο θαη κπζηζηνξήκαηα. ζνλ αθνξά, πηα, ζηελ επνρή πνπ καο
ελδηαθέξεη, κέζα ζηε δηθηαηνξία ν ζθελνζέηεο δεκηνχξγεζε ην πξψην Αλνηρηφ
Θέαηξν ζηελ Κπςέιε, ελψ παξάιιεια εμέδηδε ην πεξηνδηθφ Αλνηρηό Θέαηξν, κηα
κεληαία επηζεψξεζε πνιηηηθνχ ζεάηξνπ. Ακέζσο, ινηπφλ, πξντδεαδφκαζηε γηα ην
έληνλα πνιηηηθφ κήλπκα πνπ ζα αλαδπζεί κέζα απφ ηελ εθδνρή απηή ηνπ Βόπηζεθ,
ηνπ πξψηνπ έξγνπ πνπ αλέβεθε ζην ελ ιφγσ ζέαηξν απφ ηνλ ζθελνζέηε.
Ο Μηραειίδεο, γηα ηνπ νπνίνπ ην εγρείξεκα κπνξνχκε λα έρνπκε κηα αξθεηά
θαιή εηθφλα κέζα απφ θξηηηθέο, αλέβαζε γηα πξψηε θνξά ην έξγν ζηηο 30 Μαξηίνπ
ηνπ 1972, ζην Αλνηρηφ Θέαηξν, πξνρσξψληαο ζε κηα ζθελνζεζία ε νπνία, φπσο
καξηπξά ακέζσο θαη ν ηίηινο απηήο (Σα νξάκαηα ηνπ Μπίρλεξ), πξνέθπςε απφ κηα
δηαζθεπή ή, αιιηψο, κηα δηάζεζε ηνπ ζθελνζέηε γηα έληνλε παξέκβαζε.
Καη’ αξράο, γλσξίδνπκε πσο ε παξάζηαζε αλεβαίλεη ζε έλαλ ιηηφ ρψξν, ν
νπνίνο, πξηλ δηακνξθσζεί σο ζέαηξν απφ ηνλ ζθελνζέηε, δελ απνηεινχζε παξά έλα
εκηππφγεην γθαξάδ.126 Δδψ, ινηπφλ, φπσο δηαηππψλεη ν Κάξηεξ, ν Μηραειίδεο
κεηαηξέπεη ηε ζθελή ζε ρψξν κηαο θπιαθήο, ελνπνηψληαο ηνλ δξακαηηθφ ρψξν.127
Δίλαη δειαδή αληηιεπηφ πσο φιε ε ζθεληθή δξάζε ιακβάλεη ρψξα κέζα ζηα πιαίζηα
κηαο κεγάιεο θπιαθήο, ρσξίο έηζη λα γελλάηαη ε αλάγθε γηα αιιαγέο ζθεληθψλ θαηά
ην πέξαζκα απφ ηε κία ζθελή ζηελ άιιε. Βέβαηα, ε επηινγή απηή ζπκβάιιεη ζίγνπξα
θαη ζηελ αλάδεημε ηεο αίζζεζεο ηνπ εγθιεηζκνχ πνπ απνπλέεη ην έξγν, πξνζδίδνληαο
κάιηζηα ζηελ παξάζηαζε έλαλ νπδέηεξν ραξαθηήξα αιιά θαη έλαλ ππαηληγκφ σο
πξνο ηηο θαηαζηάζεηο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ απηαξρηθή πνιηηεία ηεο επνρήο ηεο
παξάζηαζεο, πνπ ζα επηηξέςεη ζην φιν εγρείξεκα λα «αγγίμεη» ηνπο ζεαηέο σο
ζχγρξνλνπο πνιίηεο θαη αλζξψπνπο. Γη’ απηφ θαη ν Κιάξαο παξαηεξεί πσο «νη
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άλζξσπνη εδψ είλαη πεξηθιεηζκέλνη ζ’ έλα απφ ηα ηφζν γεληθεπκέλα ζήκεξα
ζηξαηφπεδα»128, εξρφκελνο, κάιηζηα, ζε ζπκθσλία κε ηνλ Γεσξγνπζφπνπιν, ν νπνίνο
θάλεη ιφγν γηα έλα «απξνζδηφξηζην, αιιά ζχγρξνλν ζηξαηφπεδν ζπγθεληξψζεσο». 129
Ζ ελ ιφγσ δηαζθεπή, φπσο θαίλεηαη, επηδηψθεη λα αλαδείμεη ηνπο ζεκαηηθνχο
ππξήλεο ηνπ έξγνπ, «ηαμηδεχνληάο» ην δηαθξηηηθά σο ηελ ζχγρξνλε, ζθνηεηλή, επνρή,
ελεξγνπνηψληαο ην θνηλφ θαη πξνβιεκαηίδνληάο ην γηα ηα θαηαδπλαζηεπηηθά θαη
απάλζξσπα ζπζηήκαηα εμνπζίαο (φπσο απηφ ηεο – ζχγρξνλεο – δηθηαηνξίαο) πνπ
έξρνληαη θαη μαλαέξρνληαη ζηηο θνηλσλίεο νδεγψληαο ηνπο αλζξψπνπο ζηνλ
εγθιεηζκφ εληφο ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο αδηεμφδσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Κάξηεξ
παξαηεξεί πσο «ε εξκελεία ηνπ Μηραειίδε δελ ζθφπεπε λ’ απνθαιχςεη ηνλ Βόπηζεθ,
αιιά, θπξίσο, λα ηνλ πξνεθηείλεη», κε έλαλ ηξφπν ψζηε ε παξάζηαζε λα
αληαπνθξίλεηαη «ζηηο επηηαγέο ηνπ θαηξνχ», θάηη ην νπνίν πέηπρε ηδηαίηεξα κέζσ ηεο
αλάπηπμεο ελφο Υνξνχ, «κε ηνλ νπνίν ηα ππνθεηκεληθά πάζε δηέιαβαλ αληηθεηκεληθή
βαξχηεηα, ην άηνκν εηζρψξεζε κέζα ζην ζχλνιν θαη ην ζχλνιν δξαζηεξηνπνηήζεθε
θάησ απφ η’ αηνκηθά ζπκβάληα» ελψ «επξεκαηηθή ήηαλ, έπεηηα, ε κεηαιιαγή ησλ
κειψλ ηνπ ρνξνχ, ην πέξαζκά ηνπο απφ ηελ αξρηθή κνλάδα, ζηελ νκάδα».130
Δπηπιένλ, κέζα ζηηο ηζρπξέο παξεκβάζεηο ηεο εθδνρήο απηήο, φπσο καο
πιεξνθνξεί ν Κιάξαο, βξίζθνπκε ηνλ Αληξέα έηνηκν λα δηαδερηεί ηνλ Βφπηζεθ, ηε
Μαξία θαη ηνλ Φξαληο λεθξνχο, έλαλ δήκην ζηε ζέζε ηνπ Αξρηηπκπαληζηή –
εξσηεπκέλνπ κε ηε Μαξία, ην καραίξη γηα ηνλ θφλν ηεο άπηζηεο γπλαίθαο
«αλαδπφκελν» κέζα απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο βαζαληζκέλνπο θαη φρη κέζσ ηνπ Δβξαίνπ
εκπφξνπ.131 Μάιηζηα, δελ πεξλά απαξαηήξεην ην γεγνλφο πσο ηελ ζθελή έρνπλ
δψζεη καπξνθνξεκέλνη δεζκνθχιαθεο, βαζηψληαο καζηίγηα ζηα ρέξηα, κέζα ζηνπο
νπνίνπο εληνπίδνπκε θαη ηνλ Γηαηξφ, ζε «ξφιν» ηξεινχ επηζηήκνλα, «λα
ζηξηθνγπξίδεη ην θνζκηθφ ηνπ κπαζηνπλάθη ζαλ κπαγθέηηα γηα ην ρνξφ ησλ
αηρκαιψησλ αλζξψπσλ».132
Αο ζεκεησζεί, εδψ, πσο νη βαζαληδφκελνη ήξσεο, απφ ηελ άιιε,
παξνπζηάδνληαη ζρεδφλ γπκλνί, «κε κφλεο ηηο πνπθακίζεο. αλ ησλ θαηαδίθσλ». 133
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Άιισζηε, φπσο εληνπίδεη ν Κάξηεξ, «ε ηδέα ηεο θπιαθήο επηηξέπεη ηελ νκνηνκνξθία
ηνπ ξνχρνπ», απαιινηξηψλνληαο ηνλ άλζξσπν απφ ηελ ππφζηαζή ηνπ, κε απνηέιεζκα
«ε ζηέξεζε ηεο νκαδηθήο ειεπζεξίαο λα γίλεηαη ‘ηξαγηθφηεξε’ θαη λα καο
παληθνβάιιεη».134
ε γεληθέο γξακκέο, ν νπηηθφο δηάθνζκνο ηεο παξάζηαζεο θέξεη έληνλα ηα
ζηνηρεία ηνπ εμπξεζηνληζκνχ, δηαθαηερφκελνο, ζχκθσλα κε ηνλ Γεσξγνπζφπνπιν,
απφ «ζθηέο, κηζφθσηα, έληνλεο κεηαβηβάζεηο, απφ ην νμχ ζην ππθλφ, απφ ην άζπξν
ζην καχξν»,135 κε απνηέιεζκα ηε δηακφξθσζε ελφο νλεηξηθνχ πιαηζίνπ, ην νπνίν
απηνκάησο θέξεη ην δηθφ ηνπ αίηεκα, αληηξεαιηζηηθνχ θαη κεραληζηηθνχ ηξφπνπ
παημίκαηνο, σο πξνο ηηο εξκελείεο ησλ εζνπνηψλ. Έηζη, ζπγθεθξηκέλα, ν
Γεσξγνπζφπνπινο αλαθέξεη πσο νη εζνπνηνί «θηλήζεθαλ ζαλ καξηνλέηεο», ράξε ζε
«λεπξσηηθέο θηλήζεηο, απηνζρεδηαζηηθέο θηγνχξεο, παξακνξθσηηθέο θηλήζεηο ηνπ
θνξκηνχ»,136 ελψ ν Κάξηεξ θάλεη ιφγν γηα «κηαλ αηκφζθαηξα ηαξαρήο, κηα ςπρηθή
θαηάζηαζε επεξέζηζηε, θαηάιιειε γηα λα δερηεί άκεζα ηα εθπεκπφκελα ζήκαηα ησλ
δξσκέλσλ», πνπ νθείιεη ηελ χπαξμή ηεο ζηηο ζπγθινληζηηθέο θξαπγέο ησλ εζνπνηψλ
πνπ αθνχγνληαη κέζα ζην πληρηφ ζθνηάδη (ζηνηρεία πνπ καο παξαπέκπνπλ ζην
Θέαηξν ηνπ Παληθνχ).137
Σέινο, κέζα απφ κηα δηαζθεπή πξνζαλαηνιηζκέλε έληνλα ζε έλα πνιηηηθφ –
αληηδηθηαηνξηθφ

ζρφιην

αιιά

θαη

κηα

ζθελνζεζία

άθξσο

νλεηξηθή

θαη

ζηπιηδαξηζκέλε, ν Μηραειίδεο επηδηψθεη λα καο εκθαλίζεη ηελ «ηξειιή θαη ζηπγλή
βία ζηελ σκή κνξθή θαη θαηαδίθε καδί» παξάιιεια κε ηνλ αλζξψπηλν ζηελαγκφ,138
ψζηε λα απνδνζεί κηα γεληθφηεξε θαηάζηαζε βίαο θαη νη αληηδξάζεηο ελφο πιήζνπο
απέλαληη ζε ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληνινγηθέο θαηαζηάζεηο».139
Θεαηξηθό Δξγαζηήξη Θεζζαινλίθεο – Θέαηξν Ακαιία (1974)
Ο ηέιηνο Γνχηεο, έλαο θαιιηηέρλεο κε ζαθή αξηζηεξφ πξνζαλαηνιηζκφ, δελ ζα
κπνξνχζε λα κελ ζπεχζεη λα αλεβάζεη έλα έξγν ζαλ ηνλ Βόπηζεθ, κέζα απφ ην νπνίν
ζα θαηήγγεηιε ηελ παξαθκή ηνπ πλεχκαηνο θαη ηεο εζηθήο θαζψο επίζεο θαη ηελ
αλζξψπηλε αλαζθάιεηα κέζα ζε δνθεξνχο ρξφλνπο, ακέζσο κεηά ηελ πηψζε ηεο
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δηθηαηνξίαο. Άιισζηε, φπσο δηεπθξηλίδεη ν ίδηνο, πιεξνθνξψληαο καο γηα ηελ
παξάζηαζε, ν Μπχρλεξ ήηαλ ηδηαίηεξα πνιηηηθνπνηεκέλν άηνκν θαη επνκέλσο, κέζα
ζε ηέηνηνπο θαηξνχο, ν ζθελνζέηεο δελ ζα κπνξνχζε λα κελ εζηηάζεη ζε κηα αλάινγε
αλάγλσζε ηνπ έξγνπ.140
Ο Βόπηζεθ ηνπ ηέιηνπ Γνχηε παξνπζηάζηεθε απφ ην Θεαηξηθφ Δξγαζηήξη
Θεζζαινλίθεο ζην ζέαηξν Ακαιία, πξαγκαηνπνηψληαο ηελ πξεκηέξα ηνπ ζηηο 25
Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1974. πσο αλαθέξεη θαη ν ίδηνο ζηελ εηζαγσγή ηεο κεηάθξαζήο
ηνπ, ν Γνχηεο επηιέγεη ε ζεηξά ησλ ζθελψλ κε ηελ νπνία ζα παξαζηαζεί ην έξγν λα
ζπκθσλεί κε απηή κε ηελ νπνία είλαη ζηελ ηειεπηαία έθδνζε ησλ έξγσλ ηνπ Μπχρλεξ
απφ ηηο εθδφζεηο ‘Deutsche Buch – Gemeinschaft’ (1967) θαζψο επίζεο, φπσο εμεγεί
ζηε ζπλέρεηα, απνθαζίδεη λα πξνζζέζεη, απφ ηα ‘παξαιεηπφκελα’, ηελ 27ε εηθφλα.141
Έηζη, ν Γνχηεο επηιέγεη ζε γεληθέο γξακκέο λα αθνινπζείηαη έλαο ινγηθφο
εηξκφο, κηα θαηά ην δπλαηφλ γξακκηθή πνξεία – ζηαδηαθή πξνο ηελ ηειηθή ‘πηψζε’
ηνπ Βφπηζεθ. Βαζηθφ ηνπ κέιεκα, ινηπφλ, απνηειεί ε αξκνληθή θαη θαηαλνήζηκε
δηαδνρή ησλ ζθελψλ, ε νπνία θαη ζα ζπκβάιεη ζηελ εχθνιε παξαθνινχζεζε ηνπ
κχζνπ απφ ηε κεξηά ηνπ ζεαηή αιιά, θπζηθά, θαη ε αλάδεημε ηεο έληνλεο
πνηεηηθφηεηαο πνπ ραξαθηεξίδεη ην έξγν ηνπ Γεξκαλνχ δξακαηνπξγνχ, ε νπνία,
άιισζηε, θαη ζα βνεζήζεη ην θνηλφ λα κελ εκκείλεη ζηε ζηελή παξαθνινχζεζε ηνπ
κχζνπ. πσο δηαηππψλεη ν ίδηνο, «ν Μπχρλεξ έρεη θαη κηα πνηεηηθή δηάζεζε, πνπ,
έηζη θη αιιηψο, είλαη εκθαλήο ζε φια ηα έξγα ηνπ». 142
Σν πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ ζρφιην, ινηπφλ, πξέπεη λα ζπλδπαζηεί κε ηελ
πνίεζε ηεο ζεαηξηθήο γιψζζαο ηνπ ζπγγξαθέα θαη ν ζεαηήο θαιείηαη λα θαηαλνήζεη
απηφ πνπ βιέπεη αιιά θαη λα ην εξκελεχζεη κελ απνζπψκελνο απφ ηελ ζθνηεηλή
επνρή πνπ ν ίδηνο βηψλεη· ν Βφπηζεθ ζα κπνξνχζε λα είλαη έλαο ζχγρξνλνο
Νενέιιελαο εγθισβηζκέλνο ζηα γξαλάδηα ελφο δνθεξνχ ζπζηήκαηνο ζαλ απηφ ηεο
δηθηαηνξίαο.
Ζ παξάζηαζε μεθηλά κε ηνπο εζνπνηνχο, ελ κέζσ ρακεινχ θσηηζκνχ, λα
εηζρσξνχλ ζηελ ζθελή εθθσλψληαο ν θαζέλαο απφ κία ραξαθηεξηζηηθή αηάθα ηνπ
ξφινπ ηνπ (πάληα κε αλαθνξά ηνλ ίδην ηνλ Βφπηζεθ).143 Με απηφλ ηνλ ηξφπν ηα
πξφζσπα ηνπ έξγνπ «παξνπζηάδνληαη» ζην θνηλφ εηζάγνληάο ην ζην θιίκα θαη ηελ
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αηκφζθαηξα ηνπ έξγνπ αιιά δεκηνπξγνχλ θηφιαο έλα θπθιηθφ ζρήκα, εθφζνλ ζηελ
ίδηα δξάζε ζα πξνρσξήζνπλ θαη θαηά ην ηέινο ηεο παξάζηαζεο.
Καηά ηα άιια, σο πξνο ηελ παξνπζίαζε ησλ ίδησλ ησλ ζθελψλ ησλ έξγνπ,
ζηφρνο είλαη ε θαηά ην δπλαηφλ ζπλερφκελε δηαδνρή απηψλ, ε επί ζθελήο εμάιεηςε
ηνπ απνζπαζκαηηθνχ ραξαθηήξα ηεο δνκήο ηνπ έξγνπ, ψζηε λα δνζεί ε εληχπσζε
ελφο φινπ, ηα κέξε ηνπ νπνίνπ πξνζρσξνχλ ηε ζέζε ηνπο ην έλα ζην άιιν αβίαζηα
θαη ινγηθά. Οη φπνηεο, ινηπφλ, αιιαγέο είλαη απαξαίηεηεο απφ ηε κία ζθελή ζηελ
άιιε πξέπεη λα ηεινχληαη απηφκαηα κε ζθνπφ ηελ εληχπσζε πσο ην θείκελν θαη ε
ζεηξά ησλ ζθελψλ ξέεη.144
Δπίζεο, φπσο εμεγεί ν Γνχηεο, εξρφκελνο ζε επαθή κε ηα «παξαιεηπφκελα»
ηνπ έξγνπ πξηλ πξνρσξήζεη ζηελ ζθελνζεζία, αλαθαιχπηεη πσο ν Μπχρλεξ είρε
θαηαγξάςεη αξθεηνχο ζηίρνπο, ηνπο νπνίνπο κάιινλ ζθφπεπε λα εληάμεη αξγφηεξα
εληφο ηνπ θεηκέλνπ ηνπ, κε απνηέιεζκα λα νδεγεζεί ζηελ ζπγγξαθή πξφζζεησλ
ζηίρσλ πνπ, καδί κε απηνχο ηνπ Γεξκαλνχ ζπγγξαθέα, ζα εθθεξζνχλ απφ ηνπο
εζνπνηνχο αθαπέια.145 Μνλαδηθή εμαίξεζε ζε απηφ απνηειεί ην ζεκείν κε ην
παξακχζη ηεο Γηαγηάο, θαηά ην νπνίν νη ζηίρνη αθνχγνληαη ππφ ηελ ππφθξνπζε
κνπζηθήο, πνπ παίδεη δσληαλά κέζσ ελφο πηάλν, ηνπνζεηεκέλνπ ζε κία άθξε εθηφο
ηεο ηηαιηθήο ζθελήο.146
αλ ε ώξα πξνρσξήζεη
λα ζ’ αλζνζηνιίζεη
πνηνο ζα έξζεη
ζηνπ βνπλνύ ηε πηύρσζε
πνπ ηξίδνπλ πνηάκη ηα ραιίθηα
ζην θιάκα ηεο ριόεο
πνπ δξέπεη ε θόζα.147
Άιισζηε, αθνχ ην παξακχζη απηφ έρεη, φπσο ζα κπνξνχζακε λα πνχκε, σο ζεκείν
αλαθνξάο ηνλ επεξρφκελν ρακφ ηνπ ίδηνπ ηνπ Βφπηζεθ, πξέπεη νη κνλφηνλνη ηφλνη ηεο
κνπζηθήο λα ρξσκαηίζνπλ θαηαιιήισο ην αλαπφθεπθην πέξαζκα πξνο ηελ ηειηθή
«πηψζε» ηνπ ήξσα.
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Δπηπιένλ, επηιέγνληαη θνζηνχκηα ηεο επνρήο (γηα παξάδεηγκα, ν Λνραγφο
θνξά ηελ αληίζηνηρε ζηνιή πνπ άξκνδε ζηελ ηδηφηεηά ηνπ, ν Γηαηξφο είλαη ληπκέλνο
κε θξάθν θ.ιπ.), ελψ ην ζθεληθφ ηεο παξάζηαζεο (εηθ. 2), δεκηνχξγεκα ελφο
αξρηηέθηνλα,148 ιηηφ, αθαηξεηηθφ θαη δηαθαηερφκελν απφ πνιιαπιά επίπεδα, απνηειεί
κηα κεγάιε μχιηλε θαηαζθεπή, ε νπνία θαη πξφθεηηαη λα «δηαηξέζεη» ιεηηνπξγηθά ηε
ζθελή ζε επηκέξνπο ηκήκαηα θαη λα θαηαζηήζεη ηνλ ζθεληθφ ρψξν πνιπρξεζηηθφ.
Έηζη, απηφ φρη κφλν εμππεξεηεί ζηα γξήγνξα πεξάζκαηα απφ ηελ κία ζθελή ζηελ
άιιε (ράξε ζηνλ λνεηφ ρσξηζκφ ηεο ζθελήο, ζε ζπλεξγαζία, θπζηθά, κε ην ζηνηρείν
ηνπ θσηηζκνχ) αιιά θαη ππνβνεζά ηε ζθεληθή δξάζε «κεηαηξεπφκελν» θαηά κέξε
ζην εθάζηνηε ρψξν, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ δξάκαηνο (γηα παξάδεηγκα, ην –
ππεξπςσκέλν – αξηζηεξφ ηκήκα ηνπ βάζνπο ηεο ζθελήο απνηειεί πφηε ην κπαιθφλη
ηεο Μαξγαξίηαο πφηε ηνλ ρψξν ηεο ηαβέξλαο θ.ιπ.)149.
Μάιηζηα, σο πξνο ην ζθεληθφ ηεο παξάζηαζεο, ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ είλαη θαη
ην γεγνλφο πσο ηα κεγάια μχιηλα θνληάξηα πνπ εληνπίδνληαη, δεκέλα κεηαμχ ηνπο,
ζην πάλσ κέξνο ηεο θαηαζθεπήο, ηα νπνία κάιηζηα κε ηελ αξρηθή εκθάληζε ησλ
πξνζψπσλ (γηα ηελ νπνία έγηλε ιφγνο παξαπάλσ) εκθαλίδνληαη – ζα ιέγακε –
ηαθηνπνηεκέλα, αξρίδνπλ, ακέζσο κεηά, λα κεηαθηλνχληαη απφ ηε ζέζε ηνπο, δίλνληαο
ηελ εηθφλα πσο ε θαηαζθεπή ζηγά ζηγά δηαιχεηαη, ψζπνπ ηειηθά, κε ηελ αληίζηνηρε
ηειεπηαία εκθάληζε ησλ πξνζψπσλ, λα παξνπζηαζηνχλ θαη πάιη ζηηο αξρηθέο –
«ζσζηέο» – ηνπο ζέζεηο, ζπληζηψληαο θαη πάιη κηα γεξή θαη ζε ηάμε θαηαζθεπή.150
Ο Βφπηζεθ, ινηπφλ, αληηκεησπίδεηαη σο ν παξέλζεηνο κηαο γεξά ζηεκέλεο
θνηλσλίαο, ν απφβιεηνο πνπ κπιέθεηαη ζηα λήκαηα ελφο θαινθνπξδηζκέλνπ
ζπζηήκαηνο κέρξη απηφ λα ηνλ θαηαπηεί, ν αλίζρπξνο κέζα ζε έλαλ θελφ θαη
απάλζξσπν θφζκν δηαξθνχο θαηαπίεζεο θαη απεηιήο. Μπνξεί ζην ηέινο λα
απνθαζίζηαηαη ε ηάμε, εθφζνλ, κεηά ηνλ ρακφ ηνπ Βφπηζεθ, ηα μχια κπαίλνπλ θαη
πάιη ζε «ηξνρηά», αιιά νπζηαζηηθά απηφ δελ είλαη παξά κηα επηθαλεηαθή εληχπσζε
πνπ θηάλεη, επνκέλσο, λα γίλεηαη εηξσληθφ ζρφιην ελάληηα ζηελ άπνςε πσο ε
ζθνηεηλή επνρή πέξαζε. Ναη κελ ε δηθηαηνξία (φπσο άιισζηε θαη ε θάζε δηθηαηνξία)
έπεζε αιιά ν Βφπηζεθ (φπσο θαη ν θάζε Βφπηζεθ) βξίζθεηαη αθφκα λεθξφο σο ζχκα
ηεο, θαη, (ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηελ θπθιηθή δνκή ηεο παξάζηαζεο), ην ζχζηεκα
πνπ παξήιζε δελ είλαη παξά ζέκα ρξφλνπ λα επαλέιζεη γηα λα αθαλίζεη ηνλ επφκελν.
148

Γνχηεο, πξνζσπηθή ζπλέληεπμε, ό. π.
Σν ίδην.
150
Σν ίδην.
149

[45]

Άιισζηε, φπσο ηνλίδεη θαη ν ίδηνο ν ζθελνζέηεο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα επηδίσμε λα
παξνπζηάζεη ηελ δσή ηνπ Βφπηζεθ «σο κηα θνηλσληθή αηαμία», 151 αλαδεηθλχνληαο ηε
δηαρξνληθή καηηά ηνπ Μπχρλεξ αιιά θαη απνζθνπψληαο έληνλα ζην πνιηηηθφ ζρφιην,
φπσο απαηηνχζαλ θαη νη θαηξνί ηνπ.
3. 2. 2. Έλαο ήξσαο πξνο εθηέιεζε
Οη ζθελνζεζίεο πνπ ζα αλαιπζνχλ παξαθάησ, εκθαλψο δηαθνξεηηθέο κεηαμχ ηνπο
πθνινγηθά αιιά θαη καθξηλέο αθφκα θαη σο πξνο ηελ ρξνλνινγηθή ηνπο ηαπηφηεηα,
παξνπζηάδνπλ σζηφζν θαη νη δχν έληνλα ηελ «ζπλζήθε» ηνπ ήξσα πνπ νδεχεη πξνο
ηελ εθηέιεζή ηνπ. ε αληίζεζε κε κεηαγελέζηεξεο ζθελνζεηηθέο δνπιεηέο, ζηηο
πεξηζζφηεξεο εθ ησλ νπνίσλ ζα ηνπ πξνζηίζεληαη πεξηζζφηεξν γθξνηέζθα
ραξαθηεξηζηηθά, εδψ ζπλαληάκε ηνλ πξσηαγσληζηή λα καο παξνπζηάδεηαη
πεξηζζφηεξν νηθείνο (θηλεζηνινγηθά αιιά θαη σο πξνο ηελ εθθνξά ηνπ ιφγνπ), θαη
πάληα κε κηα ζθεληθή ζηάζε (ηδηαίηεξα θαηά ηελ παξάζηαζε ηνπ Ακθη-ζεάηξνπ) ή
θαη άιια ζθεληθά ηερλάζκαηα (φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε κεηαηξνπή ηνπ ζθεληθνχ
ρψξνπ ζε θπιαθή, φζνλ αθνξά ζε απηήλ ηνπ Θεάηξνπ ηνπ Νένπ Κφζκνπ) πνπ καο
ππελζπκίδνπλ

δηαξθψο

πσο

ην

ηζηνξηθφ

πξφζσπν,

ζηελ

πξαγκαηηθφηεηα,

εθηειέζηεθε.
Έηζη, κέζα απφ απηά, γίλεηαη κηα δηαθξηηηθή πξνζπάζεηα λα αλαδεηρζνχλ ηα
ηδηαίηεξα ζηνηρεία πνπ έιαβε ππφςε ηνπ ν Γεξκαλφο δξακαηνπξγφο πξνο ηελ
ζπγγξαθή ηνπ έξγνπ ηνπ ελψ, ηαπηφρξνλα, επηδεηλψλεηαη ε αηκφζθαηξα ηνπ βάξνπο
φρη κφλν ηεο αλέρεηαο θαη ηεο ζθιεξήο δηαβίσζεο πνπ θέξεη επάλσ ηνπ ν θεληξηθφο
ήξσαο αιιά θαη ηνπ βάξνπο ηεο χπαξμήο ηνπ θαζψο, νπζηαζηηθά, ν Βφπηζεθ είλαη
έηζη θη αιιηψο απφ ηελ αξρή λεθξφο θαη, κάιηζηα, εθηειεζκέλνο.

Ακθη-ζέαηξν πύξνπ Α. Δπαγγειάηνπ (1990)
Ο πχξνο Α. Δπαγγειάηνο είλαη θαηαμησκέλνο ηφζν σο ζθελνζέηεο φζν θαη σο
παλεπηζηεκηαθφο. Σν 1962 ίδξπζε ηε Νενειιεληθή θελή ελψ ην 1975 ίδξπζε ην
Ακθη-ζέαηξν, ην νπνίν θαη ιεηηνπξγεί γηα 36 ρξφληα παξνπζηάδνληαο έλαλ ηδηαίηεξα
κεγάιν αξηζκφ έξγσλ. Έρεη γξάςεη πνιιά επηζηεκνληθά κειεηήκαηα θαη κεηαθξάζεηο
θαη έρεη δηεπζχλεη κεγάια ζέαηξα ηεο Διιάδαο ελψ ην 1989 εθιέρζεθε Καζεγεηήο
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ζηε Φηινζνθηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη ελ ζπλερεία Καζεγεηήο ηνπ
Σκήκαηνο Θεαηξηθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Δπίζεο, έρεη δηαηειέζεη
Πξφεδξνο ηνπ Διιεληθνχ Κέληξνπ ηνπ Γηεζλνχο Ηλζηηηνχηνπ ελψ ην δπλακηθφ ηνπ
έρεη γλσξίζεη πνιιέο δηαθξίζεηο ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ.
Ζ παξάζηαζε ηνπ Δπαγγειάηνπ, ζεκεηψζεθε ζην Ακθη-ζέαηξν, θάλνληαο
πξεκηέξα ζηηο 30 Ννεκβξίνπ ηνπ 1990. Καηά ηε ζθελνζεζία απηή, ν Δπαγγειάηνο,
φπσο παξαηεξνχκε θαη απφ ηε κεηάθξαζή ηνπ αιιά, θπζηθά, θαη έπεηηα απφ
πξνζσπηθή παξαθνινχζεζή ηεο152, επηρεηξεί λα αθνινπζεζεί κηα θαηά ην δπλαηφλ
ινγηθή ζεηξά ησλ ηεθηαηλνκέλσλ ελψ, παξάιιεια, πξνβαίλεη ζε κηα θηλεκαηνγξαθηθή
δηαδνρή ησλ ζθελψλ, θαηά ηελ νπνία θάζε ηφζν ηα θψηα ζβήζνπλ γηα ιίγε ψξα,
ψζπνπ νη εζνπνηνί λα πξνιάβνπλ λα πάξνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο γηα ηελ εθάζηνηε ζθελή
πνπ αθνινπζεί, επηηξέπνληάο καο λα αθνχκε ηα βήκαηά ηνπο, αιιά θαη ήρνπο πνπ ζα
«βηαζηνχλ» λα καο εηζάγνπλ ζηελ ζθελή πνπ ζα ιάβεη ρψξα.
Ζ ζθελή θαίλεηαη καθξφζηελε θαη ρσξηζκέλε λνεηά ζε ηξία θάζεηα επίπεδα:
ην θέληξν, ην δάπεδν είλαη θαιπκκέλν κε μχιηλεο ηάβιεο, ηηο νπνίεο εληνπίδνπκε θαη
ζην πίζσ κέξνο ηεο ζθελήο ζην νπνίν θπξηαξρνχλ θαη δχν αλνίγκαηα, ηα νπνία
ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά θχξην ιφγν σο πφξηα θαη παξάζπξν, ην αξηζηεξφ ηκήκα ηεο
ζθελήο πεξηιακβάλεη έλα πςειφηεξν επίπεδν, πνπ ελψλεηαη κε ην ππφινηπν δάπεδν
κε ζθάιεο, ελψ ζην δεμί ηκήκα δελ παξαηεξνχκε παξά κφλν κηα κεγάιε μχιηλε
θαηαζθεπή πνπ παξαπέκπεη ζε θνξκφ δέληξνπ θαη ιίγεο αθφκα αλάινγεο θαηαζθεπέο
πνπ εληνπίδνληαη δηαθξηηηθά ζην πίζσ κέξνο, ζεκαηνδνηψληαο ην δάζνο, πνπ ζα
ρξεηαζηεί γηα ηηο ζθελέο πνπ ηνπνζεηνχληαη ζηνλ εμσηεξηθφ ρψξν, ζηε θχζε.
Ακέζσο, ινηπφλ, παξαηεξνχκε κηα αθαηξεηηθή καηηά ζηε ζθελνζεζία, ε νπνία
πξφθεηηαη λα θάλεη ρξήζε κφλν ιίγσλ θαη απαξαίηεησλ ζθεληθψλ αληηθεηκέλσλ, πνπ
ζα εμππεξεηήζνπλ ζηε δεκηνπξγία αηκφζθαηξαο φπνπ ρξεηάδεηαη, ζα ππνδειψζνπλ
ηνλ ηφπν δξάζεο αιιά θαη ζα ππνβνεζήζνπλ ηε ζθεληθά δξάζε. Έρνπκε, κε άιια
ιφγηα, «έλαλ εθηαιηηθά γπκλφ ρψξν, θησρφ θαη απάλζξσπα θαζεκεξηλφ»153,
δεκηνπξγεκέλν απφ έλα ζθεληθφ ην νπνίν «θηηάρλεη θαζνξηζηηθά ‘θσιηέο’ γηα θάζε
κία απφ ηηο δηαθνξεηηθέο ζθελέο ηνπ έξγνπ»154.
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Μάιηζηα, ηδηαίηεξα εχζηνρε «θσιηά» θαληάδεη ην δεμί ηκήκα ηνπ ζθεληθνχ
ρψξνπ, πνπ, θάζε θνξά πνπ κεηαθέξεηαη εθεί ε ζθεληθή δξάζε, θαζίζηαηαη ηφζν
αηκνζθαηξηθφ πνπ «ζαθψο θάλεη αλαθνξέο ζηε ξνκαληηθή εηθνλνγξαθία»155 ηνπ 19νπ
αηψλα θαη θπζηθά αλαθέξεηαη μεθάζαξα ζηνλ ζθνηεηλφ εζσηεξηθφ θφζκν ηνπ
πξσηαγσληζηή θαη ζηελ πλεπκαηηθή ηνπ πξαγκαηηθφηεηα πνπ κνηάδεη λα αθνπκπά κηα
άιιε δηάζηαζε, ελψ ζπλήζσο ζην θέληξν ηεο ζθελήο, πνπ θσηίδεηαη απφ έλαλ
πεξηζζφηεξν «ςπρξφ» θσηηζκφ, ηνπνζεηνχληαη νη ζθελέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
θνηλσληθή θαηαπίεζε ηνπ Βφπηζεθ θαη ηελ αλέρεηά ηνπ.
εκαληηθή είλαη, επίζεο, ε ζθεληθή «ζπκπεξηθνξά» ησλ πξνζψπσλ, ε νπνία
είλαη έηζη δεκηνπξγεκέλε γηα λα αλαδείμεη ηνπο ήξσεο θαη λα ππνγξακκίζεη ην
πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ. Γηα παξάδεηγκα, ν Γηαηξφο πεξηθέξεη κε πεξηζζή «πφδα»
ην κπαζηνχλη ηνπ, ν Λνραγφο ξσηά απεηιεηηθά ηνλ Βφπηζεθ αλ ζέιεη «λα ηνπ θπηέςεη
κηα ζθαίξα ζην θεθάιη» πξνηάζζνληαο ην πηζηφιη ηνπ ελαληίνλ ηνπ πξσηαγσληζηή
θαη θξαηψληαο ην εθεί γηα ιίγε ψξα ζηάζηκν ζαλ λα απνιακβάλεη ην ζέακα ηνπ
θνβηζκέλνπ ζηξαηηψηε πίζσ απφ ην θαηεμνρήλ κέζν θαη ζχκβνιν εμνπζίαο ηνπ, ν
Βφπηζεθ, θηλείηαη γξήγνξα, κε λεπξηθέο θηλήζεηο (εηθ. 3α), ζαλ λα κελ κπνξεί λα
παξακείλεη ζηάζηκνο θάπνπ (θάηη πνπ αληηθαηνπηξίδεη ηελ αέλαε εζσηεξηθή ηνπ
αγσλία θαη ην κπαιφ ηνπ πνπ δελ παχεη λα ζηξηθνγπξλά) θηάλνληαο κάιηζηα λα
γνλαηίδεη ζην πάησκα, κπξνζηά ζηελ άθακπηε θαη ζηαζεξή θηγνχξα ηνπ Γηαηξνχ γηα
λα κηιήζεη γηα ηε «δηπιή θχζε» πνπ δελ ηνλ αθήλεη ζε εζπρία· εδψ, κάιηζηα, ν
πξσηαγσληζηήο φρη κφλν «ιπγίδεη» ππνθέξνληαο απφ ηε θνβεξή ππαξμηαθή αλεζπρία
πνπ ηνπ θαηαθιχδεη ηνλ λνπ αιιά θαη, κέζα ζηνλ παξαινγηζκφ πνπ ηνλ θαηαβάιιεη,
θάλεη κηα θίλεζε πνπ δειψλεη μεθάζαξε ηε δνπινπξεπή θαη ππνηαθηηθή ηνπ ζηάζε
πξνο ηελ επηβιεηηθή θηγνχξα.
Σα πξφζσπα, ινηπφλ, πξνρσξνχλ ζε δξάζεηο πνπ ζα ηνλίζνπλ ηα βαζηθά
ζηνηρεία πνπ θέξνπλ καδί νη ηδηφηεηέο ηνπο (ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε ησλ απφιπησλ
θηγνχξσλ ηνπ Γηαηξνχ θαη ηνπ Λνραγνχ) αιιά θαη πνπ ζα εληζρχζνπλ ην αζθπθηηθφ
θιίκα θαη ηελ αηκφζθαηξα απεηιήο πνπ δηαηξέρεη ην θείκελν. Ο ζθελνζέηεο
θξνληίδεη, δειαδή, φζν αλαθέξεηαη ζηνπο θνηλσληθνπνιηηηθνχο ηφλνπο ηνπ έξγνπ
ηφζν λα αλαθέξεηαη θαη ζηνπο ππαξμηαθνχο, πξνζπαζψληαο λα κελ παξακειήζεη
θακία απφ ηηο βαζηθέο αλαγλψζεηο πνπ ην ίδην ην έξγν πξνζθέξεη.

155

Θφδσξνο Κξεηηθφο, «Θέαηξν ρσξίο εζνπνηνχο: Ο Βόηηζεθ ηνπ Γθένξγθ Μπίρλεξ ζην Ακθηζέαηξν
ηνπ πχξνπ Δπαγγειάηνπ», Διεπζεξνηππία, 20/01/1991, ζ. 37.

[48]

Ηδηαίηεξα ζα ήζεια λα ηνλίζσ, ζε απηφ ην ζεκείν, ηελ ραξαθηεξηζηηθή ζηάζε
πνπ ραξαθηεξίδεη ζρεδφλ αλειιηπψο ηελ θηλεζηνινγία ηνπ Βφπηζεθ (ε νπνία, ινηπφλ,
ζεκεηψλεηαη θάζε ηφζν ζαλ κνηίβν), θαηά ηελ νπνία ν πξσηαγσληζηήο, εηδηθά φηαλ
θζάλεη ζην απνθνξχθσκα ηνπ παξαιεξήκαηφο ηνπ, «πέθηεη» ζηνλ ηνίρν θαη κέλεη
ζηεξηγκέλνο εθεί ζαλ λα ζηξηκψρλεηαη απφ αφξαηεο δπλάκεηο· κηα δηθνξνχκελε
ζθεληθή ζηάζε, ε νπνία αθελφο καο δίλεη ηελ αίζζεζε ηνπ Βφπηζεθ πνπ νδεχεη πξνο
ην εθηειεζηηθφ απφζπαζκα θαη αθεηέξνπ απαληά ζηελ αδπλακία αληίδξαζεο πνπ
ληψζεη ν ήξσαο πσο έρεη απέλαληη ζε φζα ηνπ ζπκβαίλνπλ, θπξηεπκέλνο απφ δπλάκεηο
πνπ δελ κπνξεί ν ίδηνο λα δηαρεηξηζηεί.
Πάλησο, ε πνιπεπίπεδε ζθελνζεζία ηνπ Δπαγγειάηνπ, αλαδεηθλχεηαη
ηδηαίηεξα θαη κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο ζθελέο, θαζψο, γηα παξάδεηγκα, παξαηεξνχκε,
ζην αξηζηεξφ ηκήκα ηεο ζθελήο, ηνλ αλάζηαην Βφπηζεθ, πνπ δελ κπνξεί λα θνηκεζεί,
μαπισκέλν ζε έλα πςειφηεξν επίπεδν απφ απηφ ηνπ Αληξέο, ν νπνίνο,
ηνπνζεηεκέλνο ρακειφηεξα, πξνζπαζεί λα ηνλ εξεκήζεη· νη ζέζεηο ηνπο φρη κφλν καο
παξαπέκπνπλ ζηηο θνπθέηεο πνπ θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα εληνπίδνπκε ζηνπο
ζηξαηησηηθνχο ζαιάκνπο αιιά ηαπηφρξνλα ππνδειψλνπλ ηελ δηαθνξεηηθή ηνπο
πλεπκαηηθή θαη ςπρηθή θαηάζηαζε, εθφζνλ ν Αληξέο είλαη θαζαξά πξνζγεησκέλνο
ζηνλ θφζκν απηφ, απνδερφκελνο θαη «ζπκθηιησκέλνο» κε ην ζθιεξφ πξφζσπν ηεο
θνηλσλίαο, ελψ ν Βφπηζεθ, ζαλ λα αλαδεηά δηαξθψο θάπνηα θπγή απφ ηελ
πξαγκαηηθφηεηά ηνπ, πνξεχεηαη κεηέσξνο αλάκεζα ζην επίπεδν πνπ κνηξάδεηαη κε
φινπο ηνπο άιινπο θαη ζε έλα άιιν επίπεδν ην νπνίν ππεξβαίλεη ηνλ απηφ θφζκν θαη
ην νπνίν δελ ηνλ αθήλεη ζηηγκή λα εζπράζεη θαη λα ζθεθηεί θαζαξά.
Δπηπιένλ, ζε άιιν ζεκείν ηεο παξάζηαζεο, εληνπίδνπκε ηνλ Βφπηζεθ θαη ηνλ
Αληξέο λα θάζνληαη ζηελ ζθάια πνπ ελψλεη ην ππεξπςσκέλν επίπεδν ηνπ αξηζηεξνχ
ηκήκαηνο ηεο ζθελήο κε ην δάπεδν, ψζηε ν πξψηνο λα ραξίζεη φ,ηη πξάγκαηα έρεη
ζηελ θαηνρή ηνπ ζηνλ θίιν ηνπ, πνπ ηνλ παξαθνινπζεί αλήζπρνο παξαηεξψληαο ηελ
επηδείλσζε ηεο ςπρηθήο θαηάζηαζεο ηνπ Βφπηζεθ. Ζ πνιπεπίπεδε ζθελνζεζία
ινηπφλ ζέιεη ηνπο δπν ζηξαηηψηεο λα θάζνληαη ζηα ζθαιηά ρξεζηκνπνηψληαο ηα σο
θαζίζκαηα (θάηη πνπ ζα κπνξνχζε λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ ξεαιηζηηθή αληηκεηψπηζε
ηνπ έξγνπ) αιιά, παξάιιεια, ζηα πιαίζηα κηα ηέηνηαο ζθελήο, κέζα ζηελ νπνία ν
πξσηαγσληζηήο νπζηαζηηθά απνραηξεηά ηα εγθφζκηα, ζεκαηνδνηεί πσο ηα ζθαιηά
απηά αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ ακεηάβιεηε θαηεθφξα ζηελ νπνία βαδίδεη πηα ν ήξσαο: ε
ηειηθή ηνπ πηψζε είλαη πιένλ πνιχ θνληά.
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Αθφκε, ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα σο πξνο ηελ ζθεληθή απφδνζή ηεο, πξνβάιεη
ε ζθελή θαηά ηελ νπνία ν Βφπηζεθ απεπζχλεηαη ζηνλ γην ηνπ ηνπνζεηεκέλνο πίζσ
απφ ην έλα απφ ηα δχν αλνίγκαηα ηνπ βάζνπο ηνπ ζθεληθνχ, θαζψο ν Σξειφο, ελψ
ππνηίζεηαη πσο έρεη ην παηδί ζηελ αγθαιηά ηνπ, πεξηθέξεηαη ζην θέληξν ηεο ζθελήο
κνλνινγψληαο ηξνκαγκέλνο «Έπεζε ζην λεξφ». Έηζη, ζε κηα πξψηε αλάγλσζε
έρνπκε δπν ρψξνπο κεηαμχ ησλ νπνίσλ κεζνιαβεί ην άλνηγκα πνπ εδψ ιεηηνπξγεί σο
παξάζπξν θαη ζε κηα δεχηεξε θαη νπζηαζηηθφηεξε έρνπκε δπν δηαθνξεηηθέο
δηαζηάζεηο εθ ησλ νπνίσλ ίζσο ε κία «θηινμελεί» φζνπο αλήθνπλ ζηνλ θφζκν απηφλ
θαη ε άιιε φζνπο έρνπλ απνθνπεί απφ απηφλ. Βέβαηα, φπσο θαίλεηαη, ν Βφπηζεθ θαη
ν Σξειφο, παξά ηηο δηαθνξεηηθέο ηνπ ζέζεηο, κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ (ν πξψηνο
κεηαθέξεη ην «αινγάθη» ζην ρέξη ηνπ Σξεινχ), θάηη ην νπνίν ίζσο ππνδειψλεη θαη
ηελ πιήξε ηαχηηζε ηειηθά ηεο πλεπκαηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ πξσηαγσληζηή κε ηνλ
Κάξνιν· κπνξεί ν έλαο λα είλαη δσληαλφο θαη ν άιινο λεθξφο αιιά κπνξνχλ λα
επηθνηλσλνχλ νη δπν ηνπο ράξε ζηελ ηξέια.
Αο αλαθεξζψ, πιένλ, θαη ζηε ζθελή ηνπ θφλνπ, φπνπ, ζην δεμί ηκήκα ηεο
ζθελήο (ζην, φπσο πξναλαθέξζεθε, «κεηαθέξνληαη» νη ζθελέο πνπ θσηίδνπλ ηνλ
ηαξαγκέλν εζσηεξηθφ θφζκν ηνπ Βφπηζεθ) ν πξσηαγσληζηήο καραηξψλεη βάλαπζα
ηελ αγαπεκέλε ηνπ ηελ ίδηα ψξα πνπ ηελ θξαηά ζθηρηά ζηελ αγθαιηά ηνπ ψζπνπ
ηειηθά πέθηεη καδί ηεο θάησ, ζαλ λα πεζαίλεη θαη απηφο καδί ηεο. Ζ ελ ιφγσ απφδνζε
ηνπ θφλνπ, πνπ ππνγξακκίδεη, κάιηζηα, ην ζνιφ, ζαιεκέλν λνπ ηνπ ήξσα, ν νπνίνο
θαη ηνλ σζεί ζην έγθιεκα, θαη ελψ ζα κπνξνχζε λα αληαπνθξίλεηαη μεθάζαξα ζηελ
ξεαιηζηηθή απεηθφληζε ηνπ εγθιήκαηνο, παξάιιεια ππνδειψλεη θηφιαο πσο κε ηνλ
θφλν ηεο αγαπεκέλεο ηνπ ν ήξσαο ζπλαληά ηελ ηειηθή ηνπ πηψζε, κε απνηέιεζκα ν
θφλνο ηεο Μαξίαο λα είλαη ηαπηφρξνλα θαη ε απηνθηνλία ηνπ.
Αμίδεη λα αλαθεξζεί, πηα, πσο πάλσ ζηελ ζθελή ζα εληνπίδνπκε ηψξα ηε
λεθξή Μαξία θαη απφ πάλσ ηεο άληξεο καδεκέλνπο κέζα ζηνπο νπνίνπο θηγνπξάξνπλ
ν Γηαηξφο θαη ν Λνραγφο, ν νπνίνο θαη πξφθεηηαη λα εθθέξεη ηα ιφγηα ηνπ
Υσξνθχιαθα (φπσο νξίδεη ην έξγν), εθθξάδνληαο ηνλ ζαπκαζκφ ηνπ γηα ηνλ «σξαίν
θφλν». Οη δπν θεληξηθέο θηγνχξεο ηεο Δμνπζίαο (εηθ. 3β) καο εκθαλίδνληαη εδψ,
ινηπφλ, γηα λα θιείζνπλ ην έξγν ππελζπκίδνληάο καο πσο νη Βφπηζεθ είλαη
θαηαδηθαζκέλνη λα ράλνπλ ην παηρλίδη ηεο δσήο θαη πσο ε Δμνπζία βξίζθεηαη
κνλίκσο θάησ θαη πίζσ απφ φια ρσξίο νπζηαζηηθά λα απνπζηάδεη πνηέ απφ ηηο δσέο
καο αιιά θαη, θαηά βάζε, απφ ηα εγθιήκαηα ηα νπνία ε ίδηα άιισζηε καο σζεί λα
δηαπξάμνπκε. Με ιίγα ιφγηα, ην ππνθξηηηθφ θαη βάλαπζν πξφζσπν ηεο Δμνπζίαο
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ηξέρεη πάληα εθεί πνπ ε βία εθθξάδεηαη γηα λα ζαπκάζεη πξψην – πξψην ην πην
κεγάιν ηνπ έξγν.
Όζηεξα απφ ηα παξαπάλσ, είλαη εκθαλέο πσο ε ζθελνζεζία δελ ζηάζεθε
κφλν ζηελ αλάδεημε ηεο γχξσ απφ ηνλ Βφπηζεθ πξαγκαηηθφηεηαο αιιά πσο
ζπγρξφλσο παξαθνινχζεζε ηε κνλαρηθή πνξεία ηνπ ήξσα, ηελ πεξηπιάλεζή ηνπ ζην
αδηέμνδν, «θσηίδνληάο ηνλ κε επίγλσζε ησλ έθδεισλ φζν θαη ησλ κπζηεξηαθψλ
πιεπξψλ ηνπ»».156 Αλ θαη ν Παγηαηάθεο ηζρπξίδεηαη πσο ν Βφπηζεθ ηνπ Δπαγγειάηνπ
«παξνπζηάδεηαη πεξηζζφηεξν ζαλ θιηληθή πεξίπησζε πνπ ελδηαθέξεη κάιινλ ηελ
ςπρνπαζνινγία»157, θαηά ηελ εμηζνξξνπεηηθή ζθελνζεζία ηνπ Δπαγγειάηνπ, «εθηφο
απφ ηνλ Βφηηζεθ θαη ηε Μαξία φινη νη άιινη ιεηηνχξγεζαλ σο ζχκβνια – θηγνχξεο
ηεο θνηλσληθήο ζχκβαζεο, εθπξφζσπνη ζεζκψλ θαη ηερληθψλ». 158
Έηζη, ζε γεληθέο γξακκέο, απφ ηηο εξκελείεο ησλ εζνπνηψλ, θαη ηε
ραξαθηεξηζηηθή ζηάζε – κνηίβν ηνπ πξσηαγσληζηή, σο ηνπο θσηηζκνχο θαη απφ ηε
ζθελνγξαθία κέρξη ηα θνζηνχκηα, δηαθξίλνπκε έλαλ αθαηξεηηθφ ξεαιηζκφ καδί κε ην
ππαηληθηηθφ κεηαθπζηθφ ζηνηρείν. Ζ παξάζηαζε, επνκέλσο, απνθεχγεη «κηα
κνλνκεξή αμηνπνίεζε νξηζκέλσλ κφλνλ ζηνηρείσλ ηνπ θεηκέλνπ» θαη δεηά «λα
νξγαλψζεη κηα φζν γίλεηαη πεξηζζφηεξν ζχλζεηε πξνζέγγηζε, αληάμηα ηεο
πνιπεπίπεδεο δηαζηξσκάησζήο ηνπ»,159 θαζψο ηειηθά ε ξεαιηζηηθή αθαίξεζε θαη ε
δηαθξηηηθή εμπξεζηνληζηηθή ππαηληθηηθφηεηα ζπλδπάδνληαη θαη «δέλνπλ» αξκνληθά.160

Θέαηξν Νένπ Κόζκνπ (2005)
Ο Βαγγέιεο Θενδσξφπνπινο, απφθνηηνο ηεο δξακαηηθήο ζρνιήο ηνπ Χδείνπ
Αζελψλ, εξγάζηεθε σο εζνπνηφο σο ην 1992, νπφηαλ ζηξάθεθε θπξίσο ζηε
ζθελνζεζία. Έθηνηε έρεη ζπλεξγαζηεί κε πνιιά κεγάια ζέαηξα θαη, αθφηνπ
ζθελνζέηεζε γηα ηε Νέα θελή Σέρλεο, πνπ ηδξχζεθε ην 1995 κε δηθή ηνπ
πξσηνβνπιία, ζπλέρηζε λα δεκηνπξγεί γηα ην Θέαηξν ηνπ Νένπ Κφζκνπ, ηε κφληκε
ζηέγε πνπ απέθηεζε απφ ην 1997.
Ζ παξάζηαζε ηνπ Βαγγέιε Θενδσξφπνπινπ, , πνπ παξνπζηάζηεθε γηα πξψηε
θνξά ζηηο 15 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2005, ζην Θέαηξν ηνπ Νένπ Κφζκνπ, θαη ηελ έρνπκε
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παξαθνινπζήζεη161, μεθηλά κε απφιπην ζθνηάδη. Μεο ζηελ εζπρία, αλάβεη γηα ιίγν
έλα θσο πνπ καο απνθαιχπηεη κφλν ηνλ Βφπηζεθ. Πξνιαβαίλνπκε λα δνχκε ηνλ
ήξσα, ληπκέλν κε νιφζσκε πνξηνθαιί θφξκα βηνκεραληθνχ εξγάηε, θαζηζκέλν ζε
κηα άθξε θάπνπ ςειά, ζαλ πεξηηξηγπξηζκέλν, ζην «πνπζελά», απφ ρνληξά θάγθεια.
Σνλ «πλίγεη» θαη πάιη ην ππθλφ ζθνηάδη ψζπνπ θσηίδεηαη ν ήξσαο μαλά γηα ιίγν,
θνηηάδνληαο φξζηνο πηα πξνο ην θνηλφ ελψ ηαπηφρξνλα ηψξα βιέπνπκε θαη ηνλ
Αληξέο, θαζηζκέλν θάπνπ ζην θέληξν ηεο ζθελήο λα παίδεη κνπζηθή. Σν ζθνηάδη
πέθηεη γηα άιιε κηα θνξά θαη καδί ηνπ «θέξλεη» κηα ζθνηεηλή, ζρεδφλ απφθνζκε
κνπζηθή, ε νπνία ζα παξακείλεη κε ην αθφινπζν άλακκα ησλ πξνβνιέσλ θαη πνπ ζα
κνηάδεη λα θαιχπηεη πηα ηε κνπζηθή πνπ παίδεη ν Αληξέο.
Ζ αηκφζθαηξα ινηπφλ ηνπ εθηάιηε πνπ βξίζθνπκε ηφζν έληνλε κέζα ζην έξγν
έρεη ήδε, πξηλ αθφκα απφ ην «έλαπζκα» γηα ηελ πξψηε ζθελή πνπ ζα παξαζηαζεί,
δνζεί θαη θαηαθιείζεη ηνλ ρψξν ηφζν κέζσ ηνπ ππθλνχ ζθνηαδηνχ πνπ
«πεγαηλνέξρεηαη» αλάκεζα ζηα θάγθεια φζν θαη κέζσ ηεο ηξνκαθηηθήο κνπζηθήο
πνπ κνηάδεη λα επηθαιχπηεη θάζε «θπζηθφ» θαη «δσληαλφ» ήρν, ζαλ λα πξφθεηηαη γηα
ηελ απφθνζκε κνπζηθή πνπ κπνξεί λα παίδεη αζηακάηεηα κεο ζην κπαιφ ηνπ ήξσα. Ο
Βφπηζεθ πξνηνχ πιεζηάζεη ηνλ θίιν ηνπ γηα λα μεθηλήζεη λα ηνπ κηιάεη γηα ηνλ
«θαηαξακέλν ηφπν» ζηνλ νπνίν παηνχλ, ζηέθεηαη ζε έλα άιιν, ςειφηεξν επίπεδν ζε
κηα γσληά ηνπ ζθεληθνχ, ζηξακκέλνο πξνο ην θνηλφ· ν ζεαηήο θαιείηαη λα «εμεηάζεη»
ηελ πεξίπησζε ηνπ Βφπηζεθ κε πξνβιεκαηηζκφ θαη φρη λα γεπηεί ην ζέακα κέζα απφ
κηα παζεηηθή ζηάζε αιιά, επίζεο, καο ηνλίδεηαη ήδε απφ ηελ αξρή ην γεγνλφο πσο ν
ήξσαο δελ παηά κε ηα δπν ηνπ πφδηα ζηε γε απηή, αιιά κνηάδεη πεξηζζφηεξν κε έλαλ
μεραζκέλν αλζξσπάθν πνπ, παξά ηελ αλαγλσξίζηκε ελδπκαζία ηνπ, βαδίδεη
πεξηζζφηεξν ζε έλα άιιν επίπεδν απφιπηα κφλνο.
Ακέζσο κεηά, ν θσηηζκφο καο επηηξέπεη λα δνχκε νιφθιεξν ην ζθεληθφ, ην
νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ ζα αληαπνθξηζεί θαη ζα αλαδείμεη ηα παξαπάλσ ζηνηρεία.
Οιφθιεξε ε ζθελή, κέζα ζε έλα αθαηξεηηθφ πιαίζην θαη ηελ πξφζεζε λα αλαδεηρζεί
ε ζσκαηηθφηεηα ησλ εζνπνηψλ, έρεη κεηαηξαπεί ζε έλα ηεξάζηην ζηδεξέλην θινπβί
(εηθ. 4α), πεξηνξίδνληαο επνκέλσο ηνλ ινχκπελ ήξσα ζε έλαλ ζηδεξφθξαρην ζθεληθφ
ρψξν δξάζεο (ζαλ ζεξίν πεξηθξαγκέλν κέζα ζε θηγθιηδψκαηα ηζίξθνπ)162, πνπ
θαίλεηαη λα απνθηά δηηηή ζεκαζία θαζψο κπνξεί «λα ζεκαηνδνηεί ην θνηλσληθφ
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ηνπίν ζην νπνίν δεη ν πξσηαγσληζηήο, αιιά θαη ηε θπιαθή ηνπ κπαινχ ηνπ». 163 πσο
ηνλίδεη θαη ν Γεσξγνπζφπνπινο, «αθνινπζψληαο, ζα έιεγε θαλείο, ηελ παξφηξπλζε
ηνπ Μπξνπθ, ζθελνζέηεο θαη ζθελνγξάθνο έζηεζαλ έλαλ ‘άδεην ρψξν’, φπνπ
θπξηαξρνχλ νη εζνπνηνί θαη ειάρηζηα αληηθείκελα – ηα απνιχησο απαξαίηεηα» ψζηε
«ε εληχπσζε πνπ θπξηαξρεί είλαη απηή ελφο εζσζηξεθνχο ςπρηθνχ πεδίνπ
απαιιαγκέλνπ απφ ην πέξαζκα ηνπ ξεαιηζηηθνχ ρξφλνπ».164
Μηα εληχπσζε αλάινγε κε ηελ ηειεπηαία παξαηήξεζε καο αθήλεη θαη ε εμήο
ηερληθή πνπ κεζνιαβεί θαηά ην πέξαζκα ηεο κηαο ζθελήο πξνο ηελ άιιε: ν
πξσηαγσληζηήο νδεχεη κέζα ζην πιήξεο ζθνηάδη πξνο ην κέξνο ηνπ πξνζθελίνπ, ην
νπνίν ίζα πνπ θσηίδεηαη απφ κηα ζεηξά πξνβνιέσλ, γηα λα ζηαζεί ζαλ ρακέλνο
ζηξακκέλνο (φπσο ηνλ είδακε θαη ζηελ αξρή) πξνο ην θνηλφ. Απηφ ζα ην
ζπλαληήζνπκε θπζηθά πνιχ ζπρλά κέζα ζηελ παξάζηαζε θαζψο φρη κφλν εμππεξεηεί
σο θεληξηθή εηθφλα πνπ ζπλνδεχεη ηε γξήγνξε ελαιιαγή ησλ ζθελψλ αιιά θαη
αλαδεηθλχεη ηνλ απνζπαζκαηηθφ ραξαθηήξα ηνπ έξγνπ, δηαηεξεί ηνλ ζεαηή ζε
επαγξχπλεζε, θαη ππνγξακκίδεη (ηδηαίηεξα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απφθνζκε κνπζηθή,
πνπ επαλέξρεηαη ζπρλά ζαλ κνηίβν) ηνλ ςπρηθφ θφζκν ηνπ αλζξσπάθνπ Βφπηζεθ.
Χο πξνο ηελ παξνπζία ησλ αλσηέξσλ ηνπ Βφπηζεθ, απηή ηνλίδεηαη ηδηαίηεξα,
θαζψο ν Θενδσξφπνπινο επηιέγεη ε ιεθηηθή βία λα ζπλνδεχεηαη θαη απφ έληνλε
ζσκαηηθή βία κέζα απφ δηάθνξα εμεπηειηζηηθά «θφιπα» ηνπ Γηαηξνχ εηο βάξνο ηνπ
ήξσα (π. ρ. γαξγαιψληαο ηνλ γπκλφ Βφπηζεθ θαη θηηάρλνληαο δσγξαθηέο πάλσ ζην
ζψκα ηνπ, ελαπνζέηνληαο ην θχπειιφ ηνπ ζην ρέξη ηνπ ήξσα ρξεζηκνπνηψληαο ην σο
ζηήξηγκα, θαη εκθαλίδνληαο κέζα απφ έλα καληήιη, σο ηαρπδαθηπινπξγφο, ην θέξκα
κε ην νπνίν ζα ακείςεη ηνλ Βφπηζεθ θάλνληάο ηνλ λα ην θπλεγάεη ηειηθά ζαλ ζθχινο
ζην πάησκα), θαη θαζψο αμηνπνηεί ηα (ιηγνζηά) ζθεληθά αληηθείκελα πξνο ηελ
αλάδεημε ηεο ππνηηκεηηθήο θαη ζθιεξήο ζπκπεξηθνξάο ησλ πςειά ηζηάκελσλ
πξνζψπσλ απέλαληη ζηνλ ζηξαηηψηε.
πγθεθξηκέλα, νη δχν ήξσεο πεξηθέξνπλ ην κπαζηνχλη ηνπ Γηαηξνχ
ρξεζηκνπνηψληαο ην ζαλ μεθάζαξν ζεκείν θχξνπο θαη εμνπζίαο, ν Γηαηξφο βγάδεη κηα
θσηνγξαθηθή κεραλή γηα λα «θαηαγξάςεη» κε απηήλ ην μέζπαζκα ηνπ Βφπηζεθ,
ψζηε λα ην κειεηήζεη αξγφηεξα, αιιά θαη έλα καγλεηφθσλν κε ην νπνίν ερνγξαθεί
ηα μέθξελα ιφγηα ηνπ ηειεπηαίνπ, ν Λνραγφο, πξνζπαζψληαο ππνηίζεηαη λα
θαηεπλάζεη ην παξαιήξεκα ηνπ ζηξαηηψηε θαη ηζρπξηδφκελνο πσο ζέιεη ην θαιφ ηνπ,
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ζηξέθεη έλα φπιν ελαληίνλ ηνπ. Δπίζεο, ν Γηαηξφο πεξλά ζην ιαηκφ ηνπ Βφπηζεθ κηα
ινπξίδα ηνπ θαη ηνλ ηξαβά ζαλ λα είλαη ζθπιί, ηνπ θαιχπηεη ην θεθάιη κε κηα
ζαθνχια θαη ρξνλνκεηξεί ζαλ λα πξνζπαζεί λα εμαθξηβψζεη πφζνο ρξφλνο ρξεηάδεηαη
κέρξη λα πεζάλεη απφ αζθπμία (εηθ. 4β), ελψ, κάιηζηα, πνδάξεη κε ζαξθαζκφ κπξνζηά
ζηνλ θσηνγξαθηθφ θαθφ, πνπ βαζηά ν Λνραγφο, ζην πιεπξφ ηνπ γπκλνχ θαη
εμεπηειηζκέλνπ αλζξσπάθνπ.
Έηζη, ν ζθελνζέηεο εθεχξεη δηάθνξα ηερλάζκαηα θαη δξάζεηο επί ζθελήο, νη
νπνίεο ελδπλακψλνπλ φζα δηαηππψλνληαη αιιά θαη έξρνληαη ζε ελδηαθέξνπζα
αληίζεζε, γηα λα ηνλίζνπλ ηε ζπλνιηθή βίαηε αηκφζθαηξα ηνπ έξγνπ θαη ηε
ζθιεξφηεηα πνπ ππνβφζθνπλ ζε θάζε κία θξάζε ησλ θνξέσλ εμνπζίαο.
ζνλ αθνξά, φκσο, ζηε κεγάιε ζχγρπζε πνπ ιακβάλεη ρψξα ζην λνπ ηνπ
ζηξαηηψηε, απηή «θαλεξψλεηαη» έληνλα κπξνζηά ζηε ζέα ηνπ ρνξνχ αλάκεζα ζηε
Μαξία θαη ηνλ Αξρηηπκπαληζηή: Ο ήξσαο «εηζέξρεηαη» ζηνλ ππνηηζέκελν ρψξν ηεο
ηαβέξλαο (πνπ βέβαηα εδψ κεηαιιάζζεηαη ζε ζχγρξνλν θιακπ) ζθαξθαιψλνληαο ζηα
θάγθεια ηνπ ζθεληθνχ ζαλ λα πξνζπαζεί λα κελ γίλεη αληηιεπηφο, θάηη ην νπνίν
ζεκαηνδνηεί ηελ επηβάξπλζε ηεο πλεπκαηηθήο ηνπ θαηάζηαζεο, ε νπνία ινηπφλ
αξρίδεη θαη μεθεχγεη, σζψληαο ηνλ λα ζθεθηεί λα ππεξβεί θάζε εκπφδην θαη θάζε φξην
πνπ εκθαλίδεηαη κπξνζηά ηνπ. Γελ είλαη ηπραίν ην γεγνλφο πσο ακέζσο κεηά, θαη ελψ
βξίζθνπκε ηνλ Βφπηζεθ αθφκε ζθαξθαισκέλν ζηα θάγθεια, νη ζακψλεο ηνπ
καγαδηνχ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζην θέληξν ηεο ζθελήο ψζηε ρνξεχνληαο ζρεδφλ ζαλ
αθξνβάηεο λα ζηέθνληαη μαλά θαη μαλά ζε πφδεο πνπ παξαπέκπνπλ ζε ζηάζεηο ηνπ
ζεμ (νη παξεπξηζθφκελνη «θηλνχληαη νδεγνχκελνη απφ ηα γελεηήζηα έλζηηθηά
ηνπο»)165 ελψ παξάιιεια ν «θνξπθαίνο» θέξεη ζην θεθάιη ηνπ θέξαηα (εηθ. 4γ). ην
κπαιφ ηνπ ήξσα, ινηπφλ, θπξηαξρεί ε δήιηα θαη ν ηξφκνο κήπσο ε αγαπεκέλε ηνπ ηνλ
απαηά, θάηη ην νπνίν ιακβάλεη εθηαιηηθέο δηαζηάζεηο κέζα ηνπ ζε ηφζν κεγάιν
βαζκφ πνπ αξρίδεη νπζηαζηηθά λα πξνεηνηκάδεηαη λα θάλεη ην κεγάιν άικα.
Άιισζηε, ηελ παξαηήξεζε πσο ε πξαγκαηηθφηεηα αξρίδεη λα απνθηά φιν θαη
πην εθηαιηηθέο δηαζηάζεηο ζην λνπ ηνπ ήξσα, βπζίδνληάο ηνλ φιν θαη πην βαζηά ζηνλ
παξαινγηζκφ, ηνλίδεη θαη ε παξνπζία ηνπ ζηαζάξρε (πνπ καο παξνπζηάζηεθε αξρηθά
θαηά ηε ζθελή ηνπ παλεγπξηνχ): Ο καζθνθφξνο ζαιηηκπάγθνο (εηθ. 4δ) ζηέθεη ηψξα
ζθαξθαισκέλνο ζηα θάγθεια ζε κηα δξάζε ζαλ λα παξαθνινπζεί ηνλ Βφπηζεθ κεο
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ζηνλ παξαινγηζκφ ηνπ ελψ ηαπηφρξνλα δελ παχεη λα αθνχγεηαη ε γλσζηή εθηαιηηθή
κνπζηθή.
εκαληηθφ, εδψ, είλαη λα παξαθνινπζήζνπκε θαη ην πψο ηνλίδεηαη ην κεγάιν
άικα πνπ ζεκεηψλεηαη ζην κπαιφ ηνπ Βφπηζεθ πνπ πξνεηνηκάδεη ην επηθείκελν
έγθιεκά ηνπ. πγθεθξηκέλα, ν ζηξαηηψηεο ζηέθεη ζηε ζθελή πεγαηλνεξρφκελνο απφ
ηε κία πιεπξά ηεο ζηελ άιιε ζαλ ρακέλνο ελψ αθνχγνληαη θσλέο απφ ηηο δηάθνξεο
πιεπξέο ζαλ πίζσ απφ ηα θάγθεια, πνπ ηελ πεξηθξάδνπλ, λα ζηέθνπλ πνιινί
«Δβξαίνη», απφ ηνπο νπνίνπο κπνξεί ν ήξσαο λα αγνξάζεη ην πνιππφζεην καραίξη.
Απηφ φρη κφλν ηνλίδεη ηελ ζχγρπζε θαη ηε ζνιή πλεπκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ κέιινληα
εγθιεκαηία αιιά ίζσο ππνδειψλεη θαη ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν Βφπηζεθ
πξνζεισκέλνο ζην λα βξεη ην θαηάιιειν θαη απνηειεζκαηηθφηεξν κέζν γηα ηνλ
θφλν.
Σαπηφρξνλα, κάιηζηα, ν ζθελνζέηεο ηνπνζεηεί ηνλ Λνραγφ θαη ηνλ Γηαηξφ
ζην πςειφηεξν ζεκείν ηνπ ζθεληθνχ, παξαθνινπζψληαο ηνλ παληθφβιεην ζηξαηηψηε,
θαη θνπηζνκπνιεχνληάο ηνλ, εθθέξνληαο ιφγηα ηα νπνία θαλνληθά αληηζηνηρνχλ ζηνλ
Βφπηζεθ θαη ηνλ Αληξέο: «-Κάηη ζα άθνπζεο.» - «Γεινχζε θαη έιεγε γηα ηα κπνχηηα
ηεο φηη είλαη ζθηρηά». Έηζη, ε ηξνκαθηηθά θπληθή θαη άξξσζηε Δμνπζία είλαη εδψ,
θαηέρεη ηνλ ζεκαληηθφηεξν ιφγν θαη εδνλίδεηαη βιέπνληαο ηνπο ππφδνπινχο ηεο λα
ππνθέξνπλ. Γελ είλαη, δειαδή, ηπραία ε παξνπζία ηνπο ζε κηα ηέηνηα ζηηγκή, θαζψο ν
ζθελνζέηεο πξνρσξά ζηελ ελ ιφγσ πξνζζήθε επηδηψθνληαο λα ηνλίζεη ηνλ
ζεκαληηθφ ξφιν πνπ νη κεγάινη θαηαπηεζηέο ηνπ Βφπηζεθ έρνπλ δηαδξακαηίζεη ζηελ
βίαηε απφθαζε ηνπ ηειεπηαίνπ θαη ην κεγάιν κεξίδην επζχλεο πνπ θέξνπλ ζρεηηθά κε
ηελ επηβάξπλζε ηνπ ζνισκέλνπ ηνπ λνπ.
Αο ζεκεησζεί, πηα, πσο ν θφλνο ζεκαηνδνηείηαη κε ηνλ εγθιεηζκφ ηεο Μαξίαο
εληφο ησλ θάγθεισλ, ζε κηα άθξε ηεο ζθελήο, θαη ηνλ θφθθηλν θσηηζκφ πνπ απφ εδψ
θαη ζην εμήο ζα παξακέλεη πάλσ ηεο. Σα θάγθεια, ινηπφλ, πηα δελ είλαη κφλν ηα
δεζκά πνπ θξαηνχλ ηνπο πξνιεηάξηνπο ήξσεο πεξηνξηζκέλνπο ζηελ εμαζιησκέλε
δσή, νχηε ππνδειψλνπλ κφλν ηε θπιαθή ηνπ κπαινχ ηνπ πξσηαγσληζηή κέζα ζηελ
νπνία βαζαλίδεηαη απφ ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο, αιιά γίλνληαη ηψξα θαη ην κέζν κε
ην νπνίν ε Μαξία ζα «παγηδεπηεί» κηα γηα πάληα κέζα ζηνλ ζάλαην. Ο Βφπηζεθ
θνπαλά μαλά θαη μαλά ηελ θαγθεισηή πφξηα ψζπνπ εθείλε μεςπρήζεη. Ζ βία, ινηπφλ,
πνπ έρεη θαηαγξαθεί ζε θάζε γσληά ηνπ λνπ ηνπ ήξσα σο ζχκαηνο (θαη ηελ νπνία
ζεκαηνδνηνχλ έληνλα ηα θάγθεια) αλαδεηεί δηέμνδν θαη ε ίδηα κεηαηξέπεηαη ηειηθά
ζε φπιν ζηα ρέξηα ηνπ Βφπηζεθ σο ζχηε πιένλ.
[55]

Ζ παξάζηαζε θιείλεη ηειηθά κε κηα ζθελή, ζηελ νπνία θαη πάιη ν ζθελνζέηεο
«επεκβαίλεη» εηζάγνληαο ηα πξφζσπα ηνπ Γηαηξνχ θαη ηνπ Λνραγνχ, θαη ηα
ραξαθηεξηζηηθά ιφγηα ηνπ πξσηαγσληζηή, ηα ζρεηηθά κε ην «λαη» θαη ην «φρη». Με
ηνλ ήξσα λα απνπζηάδεη πηα απφ ηε ζθελή, ηα ιφγηα ηνπ, εθπεκπφκελα απφ ην
καγλεηφθσλν ηνπ Γηαηξνχ, θέξνπλ αθφκα θάηη απφ απηφλ. Μπνξεί ν Βφπηζεθ λα κελ
ππάξρεη πηα αιιά ζίγνπξα ππάξρεη κέρξη ζήκεξα θάηη απφ ηνλ Βφπηζεθ ή, αθφκα
θαιχηεξα, κπνξεί λα ππάξρνπλ αθφκα θαη ζε θάζε επνρή αλάκεζά καο Βφπηζεθ. Καη
απηφ ζπκβαίλεη νπζηαζηηθά γηαηί ε «αηψληα» Δμνπζία θαη νη εθπξφζσπνη ηνπ άζιηνπ
πξνζψπνπ ηεο θνηλσλίαο βξίζθνληαη αθφκα πάλσ ζηε ζθελή, βξίζθνληαη αθφκα θαη
ζηνλ δηθφ καο θφζκν.
ε γεληθέο γξακκέο, πιένλ, ν Θενδσξφπνπινο, ν νπνίνο 8 ρξφληα πξηλ
ζθελνζεηήζεη ηνλ Βόπηζεθ είρε ππνδπζεί ηνλ νκψλπκν ήξσα ζηελ παξάζηαζε ηνπ
Θεάηξνπ ηεο Άλνημεο, αλεβάδεη ην έξγν κε ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε λα αλαδεηρζεί
ηαπηφρξνλα ν ηαμηθφο αιιά θαη ππαξμηαθφο ηνπ ραξαθηήξαο. Μάιηζηα, είλαη θαλεξφ
πσο επηρεηξεί λα ελζσκαηψζεη ζχγρξνλα ζηνηρεία, ή αιιηψο λα θάλεη αλαθνξέο ζε
ζχγρξνλα γεγνλφηα θαη θαηαζηάζεηο φηαλ γηα παξάδεηγκα κεηαηξέπεη ηελ «ηαβέξλα»
ηνπ δξάκαηνο ζε πην ζχγρξνλν – ειεθηξνληθήο κνπζηθήο – θιακπ ή αθφκε φηαλ
ληχλεη ηνπο πξνιεηάξηνπο ήξσεο κε νιφζσκεο πνξηνθαιί εξγαηηθέο θφξκεο (πνπ καο
παξαπέκπνπλ θαη ζηηο θπιαθέο ηνπ Γθνπαληαλάκν)166 ελψ ηνλ Λνραγφ κε ζχγρξνλε
ζηνιή εθζηξαηείαο· κε ηε δηαθξηηηθή εηζρψξεζε αλαθνξψλ ζην ζήκεξα, ν ζεαηήο
αληηιακβάλεηαη πην εχθνια ηε δηαρξνληθφηεηα ησλ ζεκάησλ ηνπ έξγνπ θαη,
επνκέλσο, πξνβιεκαηηδφκελνο γηα ην «δηθφ ηνπ» πεξηβάιινλ, εκπιέθεηαη πην ελεξγά
ζε φ,ηη δηαδξακαηίδεηαη επί ζθελήο.
Σέινο, ν ζθελνζέηεο κεηαηξέπεη φιε ηε ζθελή ζε έλαλ ηεξάζηην θινπβί (ην
νπνίν θαη εμππεξεηεί ζηελ έθθξαζε ηεο ζσκαηηθφηεηαο ησλ εζνπνηψλ), πνπ απφ ηε
κία «πεξηγξάθεη» αθαηξεηηθά ηνλ ρψξν ηνπ ζηξαηνπέδνπ θαη απφ ηελ άιιε
ζεκαηνδνηεί ηε θπιαθή ηνπ κπαινχ ηνπ ήξσα, αιιά θάλεη θαη εθηεηακέλε ρξήζε
αηκνζθαηξηθήο κνπζηθήο θαη καιαθψλ, νλεηξηθψλ θσηηζκψλ (πνπ εζηηάδνπλ ζηα
επηκέξνπο αθήλνληαο ηνλ ππφινηπν δηάθνζκν ζην πιήξεο ζθνηάδη), «εληφο» ησλ
νπνίσλ ζηήλεηαη έλαο Βφπηζεθ δηαθαηερφκελνο απφ «ηελ έληαζε ηνπ θαηαπηεζκέλνπ

166

Έθε Μαξίλνπ, «Βόηηζεθ. ζην Γθνπαληαλάκν: έλα ζξπιηθφ δεπγάξη ζηε Φξπλίρνπ», Κπξηαθάηηθε,
16/01/2015, ζ. 8.

[56]

θαη ηνπ ζπλερψο επαλαζηαηεκέλνπ αλζξψπνπ, έηνηκνπ λα νδεγεζεί ζην εθηειεζηηθφ
απφζπαζκα».167

3. 2. 3. Έλαο ζθελνζέηεο κε δύν εθδνρέο
Ο Γηάλλεο Μαξγαξίηεο ζπνχδαζε ζέαηξν ζηε Γξακαηηθή ρνιή ηνπ Δζληθνχ
Θεάηξνπ θαη ζην παλεπηζηήκην Paris III, ελψ ην 1976 ίδξπζε ην Θέαηξν ηεο Άλνημεο,
φπνπ θαη ζθελνζέηεζε ηηο πεξηζζφηεξεο παξαγσγέο ηνπ. Έρεη δηεπζχλεη ην Γεκνηηθφ
Πεξηθεξεηαθφ Θέαηξν Ρφδνπ θαη έρεη ζπλεξγαζηεί κε πνιιά κεγάια ζέαηξα θαη
πνιινχο ζηάζνπο αζελατθψλ ζεάηξσλ. Δπίζεο, έρεη ζθελνζεηήζεη θαη γηα ηελ
ηειεφξαζε θαη ην ξαδηφθσλν.
Ο Μαξγαξίηεο, δεθαέμη ρξφληα πξηλ ηελ παξάζηαζε Βόπηζεθ. Μηα εκηηειήο
ειεγεία (1997), ζηελ νπνία θαη ζα αλαθεξζνχκε αλαιπηηθφηεξα ζηε ζπλέρεηα, είρε
αλεβάζεη μαλά ην έξγν ηνπ Μπχρλεξ. Αμίδεη, ινηπφλ, λα ζηαζνχκε ζε βαζηθά ζεκεία
ηνπ εγρεηξήκαηνο απηνχ ψζηε, ακέζσο κεηά, λα θαηαλνήζνπκε ζε βάζνο ηελ
δηαθνξνπνίεζε ηνπ ζθελνζεηηθνχ χθνπο ηνπ ίδηνπ ζθελνζέηε απφ ηελ αξρηθή ηνπ
νπηηθή, πνπ ραξαθηεξίζηεθε πεξηζζφηεξν γηα ηνλ πνιηηηθφ ζηνραζκφ, πξνο ηελ
δεχηεξε, πνπ ζα απαληά ζε κηα αλαδήηεζε πεξηζζφηεξν ππαξμηαθνχ, πηα, ραξαθηήξα.
Θέαηξν ηεο Άλνημεο – Θέαηξν Δληνπία (1981)
Ο αξρηθφο Βόπηζεθ ηνπ Μαξγαξίηε, ινηπφλ, ν νπνίνο γλψξηζε ηελ πξεκηέξα ηνπ ζηηο
22 Οθησβξίνπ ηνπ 1981, ζηελ αίζνπζα Δληνπία, γηα ην Θέαηξν ηεο Άλνημεο, θαη γηα
ηνλ νπνίν αληινχκε πιεξνθνξίεο ηδηαίηεξα κέζα απφ θξηηηθέο, θαηαξράο, φπσο
επηζεκαίλεη ν ίδηνο ν ζθελνζέηεο ζην πξφγξακκα ηεο παξάζηαζεο, δε βαζίδεηαη ζε
θάπνηα απφ ηηο ππάξρνπζεο εθδφζεηο ηνπ έξγνπ αιιά ζε κηα λέα θαηάηαμε ησλ
ζθελψλ, πνπ πξνθχπηεη, έηζη, απφ κηα δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ θεηκέλνπ.168
Κχξην θιεηδί πξνο ηελ δηαδηθαζία απηή θαίλεηαη λα απνηειεί ε απφθαζε λα
κελ αθνινπζεζεί κηα γξακκηθή, θαηά ην δπλαηφλ ινγηθή παξάζεζε ησλ ζθελψλ,
αιιά λα ζθηαγξαθεζεί έλα νλεηξηθφ πήγαηλε – έια ζην ρξφλν, ην νπνίν φρη κφλν ζα
ππνγξακκίζεη ηελ αίζζεζε ηεο αγσλίαο θαη ηεο «πηψζεο» ηνπ ήξσα (εθφζνλ δελ
παξαθνινπζνχκε κηα ζηαδηαθή πνξεία πξνο ηνλ νινθιεξσηηθφ ρακφ ηνπ) αιιά,
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επνκέλσο, ζα αλαδείμεη θηφιαο κηα θπθιηθή ηξνρηά, πνπ πεξλά αδηάθνπα κέζα απφ
ηνλ φιεζξν, ψζηε λα «θαηαιήμεη» μαλά θαη μαλά ζην πιήξεο αδηέμνδν. Πην
ζπγθεθξηκέλα, θαη φπσο εμεγεί θαη ν Μαξγαξίηεο, «σο βαζηθφ κνριφ εμέιημεο ηεο
κπζνπιαζίαο» επηιέγεη «ην θηλεκαηνγξαθηθφ θιαο – κπαθ», θαζψο «ζηνλ ελεζηψηα
ρξφλν θπξηαξρεί ε ηξέια, ην πηψκα ηεο Μαξίαο, ν ζάλαηνο» ελψ «ν κχζνο
μεηπιίγεηαη κπξνζηά καο σο αλάκλεζε, ππνζπλείδεην, νλεηξηθή ηξαγηθή ηειεηνπξγία,
γηα λα θαηαιήμνπκε μαλά ζηελ ηξέια, θαη ζην ζάλαην». 169
Μέζα ζε θξηηηθή ηεο επνρήο εληνπίδνπκε ηελ παξαηήξεζε πσο «ν ζάλαηνο
ζαλ θνξχθσζε δξακαηνπξγηθή εηζάγεηαη ζηελ εηθνλνγξαθηθή, ζα ιέγακε, δηάηαμε
ησλ ζθελψλ κε ηα ππνγξακκηζκέλα πιαίε – κπαθ, ζε κηα εγγξαθή ζρεδφλ
ππεξξεαιηζηηθή» θαζψο, κάιηζηα, «ηα πιαίε – κπαθ ησλ ζθελψλ είλαη φρη κφλν
απνηειεζκαηηθφ κνξθηθφ εχξεκα, κε ην ππνβιεηηθφ θιίκα πνπ δεκηνπξγνχλ, αιιά
θαη ην ζηήξηγκα ζηελ πξνβνιή ηνπ ηδενινγηθνχ κελχκαηνο ηνπ έξγνπ», εθφζνλ «ε
κνξθή ηνπ Βφπηζεθ πνπ πάλσ ηνπ ε θνηλσλία εθαξκφδεη ηα θαηαπηεζηηθά πεηξάκαηά
ηεο νδεγψληαο ηνλ ζηελ απφγλσζε, ζηελ ηξέια, ζηνλ θφλν θαη ζηνλ ίδην ηνλ ζάλαην
αλαδχεηαη απφ ηα πιαίε – κπαθ κε κηα εμειηθηηθή ηξαγηθφηεηα».170
Έηζη, γίλεηαη αληηιεπηφ πσο, ράξε ζην αέλαν παηρλίδη κε ηνλ ρξφλν, ζηε βάζε
ηνπ νπνίνπ θαη δηακνξθψλεηαη ε ζεηξά ησλ ζθελψλ, απφ ηε κία δεκηνπξγείηαη κηα
«παξάινγε», εθηαιηηθή, αηκφζθαηξα κέζα ζηελ νπνία ε πνξεία ηνπ Βφπηζεθ κνηάδεη
πξνθαζνξηζκέλε θαη θαηαδηθαζκέλε λα θηάζεη ζηνλ γθξεκφ, θαη απφ ηελ άιιε
θαίλεηαη λα ηνλίδεηαη ε παληειήο έιιεηςε δπλαηφηεηαο ηνπ ήξσα λα δξαπεηεχζεη απφ
ην βίαην πεξηβάιινλ φπνπ δεη, κε κνλαδηθφ, ηειηθά, εθηθηφ ηξφπν δηαθπγήο ην
αλεπίζηξεπην κνλνπάηη ηεο ηξέιαο. Άιισζηε, νπζηαζηηθά, ην επαλαιακβαλφκελν
θπθιηθφ κνηίβν πνπ δεκηνπξγνχλ ηα πιαίε – κπαθ ζα κπνξνχζε ηειηθά λα εθιεθζεί
σο ζπείξα, κέζα ζηελ νπνία παγηδεχεηαη ν ήξσαο θηάλνληαο ζηελ παξάλνηα.
Μάιηζηα, κέζα ζηελ ίδηα θξηηηθή, βξίζθνπκε ηελ παξαηήξεζε πσο «ην
αδηέμνδν ηνπ αζπλεηδεηνπνίεηνπ Βφπηζεθ ππνγξακκίδνπλ ηα θνληξάζη ησλ
επεηζνδίσλ κε ηνπο πιαλφδηνπο ζεαηξίλνπο κε ηνπο νπνίνπο αξρίδεη […] ε
παξάζηαζε»,171 ελψ ζε ζπκθσλία κε απηήλ έξρεηαη θαη ε ζέζε ηνπ ίδηνπ ηνπ
ζθελνζέηε, πνπ εμεγεί πσο ην θαζεκεξηλφ «δξάκα» ησλ ηαπεηλψλ αλζξψπσλ ζε
ζπλεξγαζία κε ηελ παξνπζία ηνπ ιατθνχ ζηάζνπ ησλ ζαιηηκπάγθσλ, απνηέιεζε
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δνκηθφ πιηθφ πξνο ηελ ζπγγξαθή ηνπ πξψηνπ ιατθνχ δξάκαηνο ηνπ ζχγρξνλνπ
ζεάηξνπ.172
Καη’ επέθηαζε, θαη ζχκθσλα κε ηε Βαξνπνχινπ, «ην Θέαηξν ηεο Άλνημεο
έρηηζε ηελ παξάζηαζε ζην ζεκείν φπνπ δηαζηαπξψλνληαη δχν δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ
αθεγήζεηο: ε πξψηε εθζέηεη, κε ηε κηκηθή θαη ηηο ηερληθέο πιαλφδησλ ζεαηξίλσλ […],
ην έγθιεκα θαη ηνλ απαγρνληζκφ ηνπ Βφπηζεθ, ελψ ε δεχηεξε μεθηλψληαο απφ ην
πηψκα ηεο καραηξσκέλεο Μαξίαο, αλαζπγθνιιάεη ζηνλ εμσπξαγκαηηθφ ζθεληθφ
ρψξν ηα ζξχςαια κηαο θαηαθεξκαηηζκέλεο ζπλείδεζεο».173 Χο απνηέιεζκα, «νη
ιατθέο εηθφλεο θαη νη κπζνπιαζίεο ελαιιάζζνληαη κε ηα πξνζσπηθά βηψκαηα, ηνλ
ηαξαγκέλν ςπρηζκφ, ηνπο εθηάιηεο ηνπ Βφπηζεθ».174
Με άιια ιφγηα, θαηαλννχκε πσο, ηδηαίηεξα ράξε ζηελ πηνζέηεζε ηεο ηερληθήο
ηνπ πιαίε – κπαθ, νη δχν αθεγήζεηο πνπ δηαηξέρνπλ ηελ παξάζηαζε βξίζθνληαη
δηαξθψο ζε άκεζε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπο, ζπληζηψληαο ηειηθά έλα πιαίζην,
εληφο ηνπ νπνίνπ ε θαηαπίεζε πνπ πθίζηαηαη ν ήξσαο απφ ην πεξηβάιινλ ζρνιηάδεηαη
απφ ηηο ηερληθέο θαη ην θιίκα ηνπ ηζίξθνπ (ηνλίδνληαο ηνλ «ξφιν» ηνπ θεληξηθνχ
πξνζψπνπ σο πεηξακαηφδσνπ πξνο εμεπηειηζκφ θαη απζηεξά ειεγρφκελεο κνλάδαο
ηεο θνηλσλίαο), αιιά θαη κέζα ζην νπνίν θσηίδεηαη εληνλφηεξα ην πέξαζκα ηνπ
Βφπηζεθ πξνο ηελ πιεπξά ηεο ηξέιαο (θαζψο ην ζέακα ησλ ζαιηηκπάγθσλ απνθηά
εθηαιηηθέο δηαζηάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηαξαγκέλν λνπ ηνπ ήξσα).
Έλα αθφκα πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο παξάζηαζεο είλαη ην γεγνλφο πσο ην
εγρείξεκα μεθηλά θαη ηειεηψλεη ζηνλ ρψξν ηνπ θνπαγηέ, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο
ρψξνο «ζεαηξηθήο δξάζεο θαη εηθφλαο θαηά ηελ είζνδν θαη ηελ έμνδν ησλ ζεαηψλ»,
σο απνηέιεζκα ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ ζθελνζέηε γηα ζηε ζρέζε ηνπ ηζηνξηθνχ
ζπκβάληνο θαη ηεο ζεαηξηθήο ηνπ κεηάπιαζεο.175 Δθφζνλ, κάιηζηα, ην θνπαγηέ
θαηαθιχδεη ν ζίαζνο ησλ ζαιηηκπάγθσλ,176 ην ηέρλαζκα απηφ ελδερνκέλσο
επηζηξαηεχεηαη ψζηε λα αλαδείμεη θηφιαο ηελ ζθελνζεηηθή πξφζεζε γηα ηελ
δηαζηαχξσζε κεηαμχ ησλ δχν δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ αθεγήζεσλ, ζηηο νπνίεο έγηλε
αλαθνξά παξαπάλσ, θαη λα εηζάγεη ην ζεαηή ζην χθνο ηεο ζθελνζεζίαο.
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Δπηπιένλ, σο πξνο ηνλ ζθεληθφ ρψξν ηεο παξάζηαζεο, πιεξνθνξνχκαζηε πσο
ην θνηλφ, εηζεξρφκελν ζηελ αίζνπζα, αληηθξίδεη «ην απέξηηην ιεπθφ ζθεληθφ θαη ην
θσηηζκέλν κε παξάιιειε πξνβνιή δηαθάλεηαο λεθξφ θνξκί ηεο Μαξίαο», ζηνηρεία ηα
νπνία

θαη

ππνβάιινπλ

ακέζσο

ην

θιίκα

ηεο

παξάζηαζεο.177

Μάιηζηα,

αληηιακβαλφκαζηε πσο ην ζθεληθφ είλαη αθαηξεηηθφ, πιαηζησκέλν απφ καθξηέο
άζπξεο θνπξηίλεο, θαη εκπινπηηζκέλν κε εμέδξεο ράξε ζηηο νπνίεο δηακνξθψλεηαη
έλα εμέρνλ ζεκείν ηεο ζθελήο, αθηεξσκέλν ζηνπο ζεαηξίλνπο πνπ ηξαγνπδνχλ θαη
παίδνπλ – κε θξνπζηά φξγαλα – επί ζθελήο (εηθ. 5). Έρνπκε, ινηπφλ, ηελ αλάδεημε
ηνπ ζηνηρείνπ ηεο κνπζηθήο σο ελφο εθ ησλ θπξίαξρσλ ζηνηρείσλ ηεο παξάζηαζεο,
αθνχ άιισζηε ν Γξνκάδνο ηνλίδεη πσο «κνξθηθά ζηνηρεία φπσο ην ηξαγνχδη, νη ήρνη,
νη ζαιηηκπάγθνη, ηα παλεγχξηα νδεγνχζαλ ηελ παξάζηαζε ζε κηα κνξθή ιατθνχ
ζεάηξνπ», ε νπνία θαη «ήηαλ ε πην επθξηλήο πξφζεζε ηνπ ζθελνζέηε».178
Δπίζεο, αο ζεκεησζεί θαη ν ηδηαίηεξνο θσηηζκφο ηεο παξάζηαζεο, ν νπνίνο –
δηάρπηνο αιιά θαη αηκνζθαηξηθφο – θαίλεηαη λα «απιψλεη» ηηο θηγνχξεο ησλ
εζνπνηψλ πάλσ ζην ιεπθφ θφλην, ζθνξπίδνληαο ζηελ ζθελή ελδηαθέξνπζεο
θσηνζθηάζεηο θαη επηβιεηηθέο ζθηέο, αιιά θαη ε επηινγή νπδέηεξσλ θνζηνπκηψλ, πνπ
δηαθαηέρνληαη απφ ηδηαίηεξα αλνηρηέο ή ζθνχξεο απνρξψζεηο αιιά θαη απφ θάπνηεο
ζχγρξνλεο αλαθνξέο.
Έηζη, χζηεξα απφ ηηο παξαπάλσ παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ νπηηθφ
δηάθνζκν ηεο παξάζηαζεο, θαηαλννχκε πσο απηή θάλεη ρξήζε πιείζησλ
λεσηεξηζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη λέσλ κέζσλ (πξνηδέθηνξαο), ηα νπνία αθελφο ζα
θέξνπλ θάηη λέν ζηελ (κνληέξλα) θαιιηηερληθή πξαθηηθή θαη αθεηέξνπ ζα
θαηαζηήζνπλ ην έξγν ηνπ Μπχρλεξ πεξηζζφηεξν νηθείν πξνο ην θνηλφ ηεο επνρήο,
αλαδεηθλχνληαο παξάιιεια, κέζα απφ ηελ αθαίξεζε, ηελ νπζία θαη ηνλ ππξήλα ηνπ
έξγνπ.
Σέινο, φπσο θαηαγξάθεη ν ίδηνο ν ζθελνζέηεο, δηάβαζε ην έξγν ζε ηξία
επίπεδα: σο θνηλσληθφ πνιηηηθφ δξάκα, σο κειφδξακα («ιατθφ ζεαηξηθφ έξγν κε
πινθή εληππσζηαθά ζνβαξή, πνπ έρεη φκσο θαη θσκηθέο ζθελέο θαη ζπλνδεχεηαη απφ
κνπζηθή»), θαη σο πνξεία πξνο ηελ ηξέια,179 επηδηψθνληαο φκσο θπξίσο λα θάλεη έλα
δξηκχ πνιηηηθφ ζρφιην, πξνβιεκαηίδνληαο ηνπο ζεαηέο κε αλαθνξά ζηελ ζαζξφηεηα
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θαη ηελ ππνθξηζία ηνπ εθάζηνηε ζπζηήκαηνο πνπ δηέπεη ηελ θνηλσλία.180 Γελ είλαη,
ινηπφλ, ηπραίν ην γεγνλφο πσο θξηηηθή ηεο επνρήο θαηαιήγεη ζηελ εληχπσζε πσο,
κέζα απφ ηε ζθελνζεζία απηή, «ην κέγεζφο καο παίξλεη δηάζηαζε θαζψο θιείλεη κέζα
ηνπ ην ρζεο γηα λα μεηπιίμεη κπξνο καο κε ηνλ ακεζφηεξν ηξφπν ην ηψξα θαη ην ρξένο
καο απέλαληη ζην κέιινλ».181
Θέαηξν ηεο Άλνημεο – Θέαηξν Ακόξε (1997)
ζνλ αθνξά, πηα, ζηελ παξάζηαζε ηνπ ζθελνζέηε πνπ ζπλνδεχηεθε απφ ηνλ ηίηιν
Βόπηζεθ. Μηα εκηηειήο ειεγεία, θαη ηελ νπνία έρνπκε παξαθνινπζήζεη182, απηή
αλέβεθε γηα πξψηε θνξά ζηηο 3 Ματνπ ηνπ 1997, ζην ζέαηξν Ακφξε γηα ινγαξηαζκφ,
θαη πάιη, ηνπ Θεάηξνπ ηεο Άλνημεο, θαη, θαη ελ νιίγνηο, ζε αληίζεζε κε ηελ
πξνεγνχκελε, ζηελ νπνία δφζεθε, φπσο είδακε, έκθαζε ζην πνιηηηθφ ζηνηρείν,
πξφθεηηαη λα απνδεηρηεί πεξηζζφηεξν «κεηαθπζηθή», φπσο ηελ ραξαθηεξίδεη θαη ν
δεκηνπξγφο ηεο.183
πσο καξηπξά θαη ε πξνζζήθε ηνπ ππφηηηινπ ηεο δηαζθεπήο απηήο, ζε
γεληθέο γξακκέο, ε παξάζηαζε ηνπ Μαξγαξίηε, βαζίδεηαη ζε έλα «ελδηαθέξνλ
‘απφζηαγκα’ ηνπ δξακαηηθνχ κχζνπ»184, θαζψο πξνθχπηεη απφ κηα «αλαδφκεζε» ηνπ
απνζπαζκαηηθνχ θεηκέλνπ, ην νπνίν γλσξίδεη πξνζζαθαηξέζεηο ζθελψλ θαη
δηαηξείηαη ζε επηκέξνπο θνκκάηηα, «ζθηέο» ησλ νπνίσλ κάιηζηα βξίζθνπκε θαη
μαλαβξίζθνπκε ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο. θνπφο, θπζηθά, ε δεκηνπξγία ελφο
εθηαιηηθνχ θφζκνπ, εληφο ηνπ νπνίνπ ε ηξέια θαη ε θνβεξή αγσλία ηεο χπαξμεο
έρνπλ ηνλ θχξην ιφγν.
Ο ζθελνζέηεο θάλεη ρξήζε ελφο ιηηνχ θαη ιεηηνπξγηθνχ ζθεληθνχ ρψξνπ,
θαζψο απηφο θαίλεηαη λα απαξηίδεηαη απφ έλαλ μχιηλν ηνίρν κε αλνίγκαηα πνπ
ζπκίδνπλ παξάζπξα, ζην βάζνο ηεο ζθελήο, κία μχιηλε θπθιηθή ρακειή εμέδξα, ζην
θέληξν, θαη ιίγα μχιηλα ζθεληθά αληηθείκελα, έμσ απφ απηήλ, ηα νπνία νη εζνπνηνί,
εληφο ξφινπ, ζα κεηαθέξνπλ θαλεξά σο ηε «ζθελή» θαζαπηή (εμέδξα), φπνηε απηφ
θξίλεηαη απαξαίηεην.
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Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο νη πξψηεο «ζηηγκέο» πνπ καο πξνζθέξεη ε
παξάζηαζε, θαζψο απηέο είλαη πνπ ζα ζέζνπλ ην βαζηθφ θιίκα ηεο παξάζηαζεο θαη
ζα πξσηνεκθαλίζνπλ ηα δεηήκαηα ζηα νπνία επηδηψθεη λα εζηηάζεη ν ζθελνζέηεο.
Αθνχ, ινηπφλ, κέζα ζην ζθνηάδη, ζην νπνίν κφιηο πνπ θσηίδεηαη ε γπκλή Μαξία θαη
ν Κξίζηηαλ, αθνπζηνχλ θάπνηα απφ ηα ιφγηα ηεο ζθελήο θαηά ηελ νπνία ε
«ακαξησιή» γπλαίθα πξνζεχρεηαη (ηκήκαηα ηεο νπνίαο ζα επαλέξρνληαη ζε δηάθνξα
ζεκεία ηεο παξάζηαζεο ζαλ κνηίβν), ζα μεθηλήζεη ην ηξαγνχδη κε ην νπνίν ζα αλνίμεη
ε ζθελή ηνπ ηζίξθνπ· πξφζσπα, κηζά ινπζκέλα ζε έλαλ έληνλν άζπξν θσηηζκφ θαη
κηζά ρακέλα ζηηο ζθηέο, πξνβάιινπλ πίζσ απφ ηεηξάγσλα αλνίγκαηα θαη
αλνηγνθιείλνπλ αθαηάπαπζηα ην ζηφκα ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξαγνπδηνχ πνπ
κηιά γηα ηελ πεξαηφηεηα θαη ηελ καηαηφηεηα ηεο αλζξψπηλεο δσήο, ζπγθξνηψληαο
ηελ εηθφλα αληηξεαιηζηηθψλ, εθηαιηηθψλ, πνξηξέησλ, νη «απεηθνλίδνληεο» ησλ νπνίσλ
κνηάδνπλ λα «θαηαθζάλνπλ» ζηε ζθελή εξρφκελνη απφ έλαλ άιινλ, νλεηξηθφ, θφζκν
γηα λα μεηπιίμνπλ ην θνπβάξη ηεο ηζηνξίαο ηνπ Βφπηζεθ.
Άμαθλα, κε ην απφηνκo «άπισκα» ελφο δηάρπηνπ θσηηζκνχ θαη ην άθνπζκα
ζρεδφλ ηξνκαθηηθψλ ήρσλ άγαξκπνπ «πεηξάγκαηνο» ρνξδψλ, νη εζνπνηνί, έρνληαο
φινη ηα πξφζσπά ηνπο βακκέλα κε άζπξε κπνγηά θαη ληπκέλνη κε θνζηνχκηα πνπ
κνηάδνπλ θζαξκέλα, νξκνχλ ζηελ ππφινηπε ζθελή, έμσ απφ ηνλ ηνίρν πίζσ απφ ηνλ
νπνίν βξίζθνληαλ θαη θέξλνπλ βφιηεο γχξσ απφ ηελ θεληξηθή εμέδξα, ζαλ
καξηνλέηεο, πνπ θηλνχληαη ξπζκηθά θαη κε κεραληθέο θηλήζεηο ζην πξφζηαγκα ηνπ
ζηαζάξρε. Κάζε ηφζν, κέζα ζηελ αηκφζθαηξα ηνπ εθηαιηηθνχ παλεγπξηνχ, δχν απφ
ηνπο δηαζθεδαζηέο «ζπλαληηνχληαη» γηα ιίγν ζηε ζθελή κέρξη πνπ ηειηθά κέλνπλ εθεί
γηα λα αληηιεθζνχκε πσο έρνπκε πηα κπξνζηά καο ηνλ Βφπηζεθ θαη ηελ Μαξία, νη
νπνίνη, κεηά απφ ην άθνπζκα ηνπ ηξαγνπδηνχ ηεο ηειεπηαίαο (πνπ θαηά ην έξγν
αληηζηνηρεί ζηελ «Καίηε», θαη εθθξάδεη ηνλ πφλν ηεο ηππηθήο θησρήο θνπέιαο),
δεκηνπξγνχλ ηε ζρέζε ηνπο. Σφηε ν ζηαζάξρεο θαη ε νκάδα ηνπ ζα νξκήζνπλ θαη
πάιη ζηε ζθελή ψζηε θαζψο ην δεπγάξη ζα αξρίζεη λα ρνξεχεη έλαλ μέθξελν,
αηζνχκπαιν, ρνξφ, ν ζηαζάξρεο ζα εθθέξεη ηα ιφγηα πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο
«δσαλζξψπνπο» ηεο θνηλσλίαο ζαλ ηειηθά λα κηιάεη γηα απηνχο ηνπο ίδηνπο.
Έηζη ινηπφλ, ε φιε αηκφζθαηξα ηνπ παλεγπξηνχ, πνπ απνθηά ηζρπξά
νλεηξηθέο δηαζηάζεηο, ζεκαηνδνηεί θαη ηνλ γθξνηέζθν θφζκν ζηνλ νπνίν δνπλ νη
ήξσεο, ν νπνίνο ζπληζηάηαη απφ κηα θνηλσλία θηηαγκέλε απφ ην θηελψδεο έλζηηθην,
θαζψο, κε ζθνπφ λα επηβηψζεη, δεηά θαη θηηάρλεη, αληίζηνηρα, πνιίηεο – δψα. Ο
έξσηαο έξρεηαη γηα ιίγν ζε αληηδηαζηνιή κε φιν απηφ ην θιίκα ψζπνπ ηειηθά
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ζηαζάξρεο θαη δεπγάξη ρνξεχνπλ ζηνπο ίδηνπο ξπζκνχο γειψληαο θαη δηαζθεδάδνληαο
αθειψο κε ηελ θαηάληηα ηνπ θφζκνπ· έλα απξφζσπν, εμνπζηαζηηθφ, ζχζηεκα, πνπ
θάησ απφ ηνλ βαξχ ηξνρφ ηνπ ζέξλεη ηελ θαηαζηξνθή, σζεί ηνπο αλζξψπνπο ζηελ
απεξηζθεςία θαη ζην λα κελ παίξλνπλ ηίπνηα ζηα ζνβαξά ψζπνπ, ρσξίο θαλ λα
θαηαιάβνπλ πψο, λα ηα ράζνπλ φια. Ο έξσηαο, ινηπφλ, εδψ δελ είλαη δπλακηθφ
αίζζεκα «επαλάζηαζεο» αιιά πξνζσξηλέο ζηηγκέο αίζζεζεο θαηαθπγίνπ θαη
ηξπθεξφηεηαο, θαηαδηθαζκέλεο λα εθιείςνπλ.
Γελ είλαη, άιισζηε ηπραίν ην γεγνλφο πσο ζχληνκα ζα εκθαληζηεί ν
πδξνθέθαινο γηνο ηνπ Βφπηζεθ, ν νπνίνο ζα πεξηθέξεηαη ζαλ δψν θαηά ηηο ππνδείμεηο
ηνπ ζηαζάξρε (αθξηβψο φπσο είρε ζπκβεί πξνεγνπκέλσο κε κηα κατκνχ). πσο
ηζρπξίδεηαη θαη ε Καιηάθε, ην παξάλνκν παηδί ηνπ δεχγνπο, απνθηψληαο βαξχλνληα
ξφιν, «ελζαξθψλεη φρη κφλν ηελ Αγσλία ηεο Δλνρήο ησλ γνλέσλ ηνπ, αιιά θαη ηελ
πξναηψληα Ακαξηία: ηελ αδηθία ηεο Φχζεο, ηελ ίδηα ηελ ππαξμηαθή θξίθε»,
ζπκβάιινληαο ζε έλα απνηέιεζκα «εληειψο δξακαηηθφ, θαζψο ε δπζκνξθία ηνπ
παηδηνχ έξρεηαη ζε θάζεηε αληίζεζε κε ηελ αζσφηεηά ηνπ». 185 Έλα κεγάιν, ινηπφλ,
ζέκα ηνπ έξγνπ (πνπ ν ζθελνζέηεο ηνλίδεη κε ηνλ πην γθξνηέζθν ηξφπν αμηνπνηψληαο
ηηο ζθελέο ηνπ ηζίξθνπ), ε καηαηφηεηα ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο έρεη ήδε ηεζεί θαη
δελ πξφθεηηαη λα εγθαηαιείςεη ηελ ζθελή κέρξη ηελ ηειηθή «πηψζε» ηνπ ήξσα.
Οη θπξίαξρεο κνξθέο ηεο εμνπζίαο πνπ εληνπίδνληαη ζην έξγν δελ ζα
αξγήζνπλ λα θαλνχλ, «ζπκθηιησκέλεο» θη απηέο θπζηθά κε ηελ φιε γθξνηέζθα θαη
αληηξεαιηζηηθή αηκφζθαηξα. Ο Λνραγφο, παξνπζηάδεηαη «ζθεπαζκέλνο» απφ έλα
ηεξάζηην άζπξν ζεληφλη δεκέλν πίζσ ζηνλ ιαηκφ ηνπ ζαλ ππεξκεγέζεο πεηζέηα,
παίξλνληαο θακαξσηφο ζέζε γηα ην μχξηζκα ελψ, κάιηζηα ζα αληηθξίζνπκε θαη ηνλ
Γηαηξφ, ηνλ νπνίν ππνδχεηαη, αθξηβψο κε ηελ ίδηα πεξηβνιή πνπ εκθάληδε (θάησ απφ
ηελ ηεξάζηηα πεηζέηα) ζηελ πξνεγνχκελε ζθελή, ν εζνπνηφο πνπ είρε πξνεγνπκέλσο
ηνλ ξφιν ηνπ Λνραγνχ.
Ηδηαίηεξα θαηά ηηο ζθελέο, ζηηο νπνίεο θηγνπξάξεη ε Δμνπζία, ην παίμηκν ησλ
εζνπνηψλ γίλεηαη έληνλα ζηπιηδαξηζκέλν θαζψο νη θηλήζεηο ηνπο θαίλνληαη έληνλα
κεραληθέο (ζπαζκσδηθέο θαη επαλαιακβαλφκελεο) θαη ε θσλή ηνπο κνηάδεη λα
ππαθνχεη απζηεξά ζε θάπνηνλ ξπζκφ. Έηζη, γχξσ απφ ηελ επηβιεηηθή θαη γθξνηέζθν
θηγνχξα ηνπ Λνραγνχ, ν πξσηαγσληζηήο πεξηθέξεηαη ζαλ καξηνλέηα, ζαλ ξνκπφη πνπ
έρεη «ελεξγνπνηεζεί» γηα λα εθηειέζεη εληνιέο πνπ δελ πξνιαβαίλεη. Μάιηζηα, ηνλ
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βιέπνπκε λα γνλαηίδεη θηφιαο γηα λα γπαιίζεη ηα παπνχηζηα ηνπ φξζηνπ Λνραγνχ,
ζπκβάιινληαο ζηε δεκηνπξγία κηαο εηθφλαο πνπ θαηεπζείαλ ζπλνςίδεη ηελ
θαηαπηεζηηθφ ζχζηεκα πνπ ζπξψρλεη ζηνλ πάην ηνλ ζηξαηηψηε. Δπηπιένλ, ν Βφπηζεθ
πξνρσξά ζε έληνλα ζπκβνιηθέο θηλήζεηο πξνζπάζεηαο γηα άκπλα, πξνζηαηεχνληαο,
γηα παξάδεηγκα, ην θεθάιη ηνπ κε ηα ρέξηα ψζηε λα απνθξνχζεη ηε ιεθηηθή βία πνπ
πθίζηαηαη απφ ηνλ Γηαηξφ, αιιά θαη μεθπιιίδνληαο, πεζκέλνο ζην πάησκα, ην βηβιίν
ηνπ ηειεπηαίνπ, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ θάζεηαη πάλσ ζηελ πιάηε ηνπ πξσηαγσληζηή
θαη, αθνχ κεηξήζεη ηνλ ζθπγκφ ηνπ ζεθσκέλνπ ηνπ ρεξηνχ, απνρσξεί γηα λα
αληηθξίζνπκε έηζη έλαλ Βφπηζεθ πνπ «παξαδίλεηαη» – κε ηα ρέξηα ςειά – κπξνζηά
ζηελ απεηιή πνπ βηψλεη.
Ηδηαίηεξε ζθελή, βέβαηα, σο πξνο ηελ «θαηαγξαθή» ηεο απάλζξσπεο
κεηαρείξηζεο πνπ βηψλεη ν θησρφο ζηξαηηψηεο απφ ηνπο αλψηεξνχο ηνπ ζα κπνξνχζε
λα είλαη θαη απηή ζηελ νπνία ν πξσηαγσληζηήο ηνπνζεηείηαη ζε κηα ειεθηξηθή
θαξέθια, πνπ δεζπφδεη ζηελ θεληξηθή εμέδξα ηεο ζθελήο ελψ ν Γηαηξφο παηά ην
ηεξάζηην θνπκπί πνπ ζα δψζεη ζήκα ζην κεράλεκα. Κάζε θνξά πνπ ην παηά, ν
εθηαιηηθά άζπξνο θσηηζκφο πνπ πέθηεη πάλσ ηφζν ζηα «παξάζπξα» ηεο θαηαζθεπήο
ηνπ βάζνπο φζν θαη ζηνλ ζηξαηηψηε – πεηξακαηφδσν ηξεκνπαίδεη, ζε αξκνλία κε κηα
θξηθηαζηηθή κνπζηθή πνπ ερεί πεξηζζφηεξν ζαλ κεισδηθφ πξηφλη. Ζ ζθελή απηή
ινηπφλ πεξηγξάθεη κε πεξηζζή ζθιεξφηεηα ηελ ππνηηκεηηθή αληηκεηψπηζε πνπ
πθίζηαηαη ν ήξσαο θαζψο, εκπινπηηζκέλε κε ζηνηρεία πνπ ζα εληείλνπλ ηελ αίζζεζε
ηνπ πφλνπ θαη ηνπ ηξφκνπ πνπ ληψζεη, «θαιεί» ηνπο ζεαηέο λα γίλνπλ κάξηπξεο ελφο
απνηξφπαηνπ ζεάκαηνο πνπ, ζην φλνκα ηεο επηζηήκεο, κεηαρεηξίδεηαη έλαλ
«ειεχζεξν» άλζξσπν ζαλ έλα ζεξίν επηθίλδπλν γηα ηελ θνηλσλία.
Ίζσο, πάλησο, νη πιένλ έληνλεο εθηαιηηθέο δηαζηάζεηο δίλνληαη θαηά ηε ζθελή
ηνπ ρνξνχ κεηαμχ ηνπ Αξρηηπκπαληζηή θαη ηεο Μαξίαο. Έλαο πεξίεξγνο ρνξφο
ιακβάλεη ρψξν ζην θέληξν ηεο ζθελήο: απφ ηε κία ν Αξρηηπκπαληζηήο ρνξεχεη κε ηελ
θνχθια – «Μαξία» θαη απφ ηελ άιιε ν Λνραγφο ρνξεχεη κε ηελ θνχθια – «Γηαηξφ»
ελψ ν Βφπηζεθ κνηάδεη λα εγθισβίδεηαη ηειηθά αλάκεζά ηνπο, θξελήξεο απφ ην
ζέακα πνπ είδε (ε αγαπεκέλε ηνπ ζηελ αγθαιηά θάπνηνπ άιινπ). Δίλαη ζεκαληηθφ,
εδψ, ην γεγνλφο πσο ν ζθελνζέηεο επηιέγεη ζηελ θξίζηκε απηή ζθελή, ζηελ νπνία ν
πξσηαγσληζηήο βεβαηψλεηαη γηα ηελ πξνδνζία ηεο ζπληξφθνπ ηνπ, λα ηνπνζεηήζεη
δίπια ζην θξπθφ δεπγάξη θαη ην ηξνκεξφ «ληνπέην» ηεο εμνπζίαο ζαλ λα επηδηψθεη λα
ππνγξακκίζεη θαη ηνλ ξφιν πνπ θαηέρεη εθείλν ζηελ ηξέια πνπ αξρίδεη ηψξα λα
θπξηεχεη ηνλ λνπ ηνπ ήξσα· λαη κελ ν Βφπηζεθ πξφθεηηαη λα θηάζεη ζε ςπρηθφ θαη
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πλεπκαηηθφ παξαιήξεκα ζίγνπξνο πηα γηα ηελ απηζηία ηεο Μαξίαο αιιά, σο πξνο ηελ
απφθαζή ηνπ λα αληηδξάζεη ζε απηήλ κέζσ ηνπ θφλνπ, ζεκαληηθφ παξάγνληα ζα
απνηειέζεη θαη ε βία πνπ έρεη ππνζηεί κέρξη ηψξα ν ίδηνο.
Βέβαηα, αο κελ μερλάκε πσο ηελ πξνηξνπή πξνο ηελ δηάπξαμε ηνπ θφλνπ ν
ήξσαο ηε δέρεηαη απφ ηηο θσλέο ηεο θχζεο. Ξεζπψληαο, ινηπφλ, αξγφηεξα, ζε έλαλ
κεγάιν κνλφινγν, ζπληζηψκελν απφ επηκέξνπο θξάζεηο θαη κνλνιφγνπο ηνπ πνπ
βξίζθνπκε εληφο ηνπ έξγνπ, καο γίλεηαη αληηιεπηφ πσο ν πξσηαγσληζηήο νπζηαζηηθά
βπζίδεηαη ζην ράνο, δηφηη δελ κπνξεί λα ζπλνκηιήζεη κε θαλέλαλ παξά κφλν κε ηελ
θχζε, ε ζθνηεηλή πιεπξά ηεο νπνίαο βξίζθεηαη κέζα ζηελ ίδηα ηνπ ηελ χπαξμε. ηελ
πξαγκαηηθφηεηα, αληηιακβαλφκελνο ηηο αφξαηεο δπλάκεηο πνπ δελ παχνπλ λα νξίδνπλ
θαη λα εμνπζηάδνπλ ηελ θάζε αλζξψπηλε χπαξμε, θηάλεη λα κάρεηαη ηνλ ίδην ηνπ ηνλ
εαπηφ, άξα ηελ ίδηα ηε δσή. Γελ είλαη άιισζηε ηπραίν πσο δελ ζα αξγήζεη λα
εκθαληζηεί ν θνκπέξ γηα λα δψζεη, σο «Δβξαίνο», ην καραίξη ζηα ρέξηα ηνπ κέιινληα
θνληά, κε ηνλ ηειεπηαίν λα παξαιεξεί κέζα ζην ρψκα, πνπ εκθαλίδεηαη ηψξα εληφο
κηαο θαηαπαθηήο ηεο εμέδξαο, ζαλ λα κελ κπνξεί λα μεθχγεη απφ απηφ. Με άιια
ιφγηα, είλαη ηφζν έληνλε ε καθάβξηα πξνζηαγή ηεο «θχζεο» πνπ, φπσο είλαη θαλεξφ,
ε ηδέα ηνπ θφλνπ ηξαβά ηνλ Βφπηζεθ ζαλ καγλήηεο.
Πξνο ην ηέινο ηεο παξάζηαζεο, ζα αληηθξίδνπκε, πηα, δχν αλνίγκαηα πάλσ
ζηελ εμέδξα ηεο ζθελήο, εθ ησλ νπνίσλ ην έλα πεξηέρεη ην ρψκα θαη ην άιιν πεξηέρεη
λεξφ, ελψ ζα θπξηαξρεί έλαο νλεηξηθφο θαηάιεπθνο θσηηζκφο. Αθνχ ε Μαξία
ηξαγνπδήζεη γηα άιιε κηα θνξά ην ηξαγνχδη ηεο «Καίηεο», πνπ εδψ κνηάδεη λα
αλαθεθαιαηψλεη ηε θησρή κνίξα πνπ είρε ζηε δσή ηεο, πέθηεη λεθξή ζηελ αγθαιηά
ηνπ Βφπηζεθ, ψζηε, ακέζσο κεηά λα αληηθξίζνπκε ην δεπγάξη ζηηο ελ ιφγσ ζέζεηο
βνπηεγκέλνπο ζην ρψκα, δίπια ηνπο ηνλ Κξίζηηαλ, βνπηεγκέλν ζην λεξφ, λα ιέεη ην
παξακχζη «ηεο Γηαγηάο» ζέξλνληαο έλα ράξηηλν θαξαβάθη ζην λεξφ (ε δσή καο ζαλ
αθπβέξλεην θαξάβη πνπ πιέεη νινηαρψο πξνο ηνλ ζάλαην), θαη ηνπο ππφινηπνπο
εζνπνηνχο ζηηο γλσζηέο ηνπο ζέζεηο, πίζσ απφ ηα «παξάζπξα» ζην βάζνο ηεο ζθελήο,
λα ζρνιηάδνπλ ηνλ «σξαίν θφλν».
Σειηθά, κέζα ζε απηφ ην «θάδξν», ν πξσηαγσληζηήο, ζαλ λα ζπλεηδεηνπνηεί ηί
δηέπξαμε, κνλνινγεί παξαηεξψληαο ηελ ζθνησκέλε νκνξθηά ηεο αγαπεκέλεο ηνπ.
Έηζη ινηπφλ, θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ελ ιφγσ ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ ήξσα, δίλεηαη
έκθαζε ζηε καηαηφηεηα ηεο δσήο: ε δηαδξνκή καο απφ ηε γέλλεζε (πνπ ζπκβνιίδεη
ην λεξφ, ζην νπνίν βξίζθεηαη, ζην αξηζηεξφ ηκήκα ηεο εμέδξαο, ν Κξίζηηαλ) σο ηνλ
ζάλαην (πνπ ζπκβνιίδεη ην ρψκα, ζην νπνίν είλαη μαπισκέλνη, ζην δεμί ηκήκα ηεο
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εμέδξαο, νη γνλείο ηνπ), θαη απφ ηελ αζσφηεηα θαη ηελ θαζαξφηεηα πνπ γλσξίδεη ε
ςπρή καο ζηα αξρηθά ζηάδηα σο ηελ βξσκηά θαη ηελ «ζθφλε» πνπ απηή γεκίδεη θαηά
ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πνιχ κηθξή θαη κνηάδεη θαηά
θάπνηνλ ηξφπν πξνδηαγεγξακκέλε.
Όζηεξα απφ ηα παξαπάλσ, αμίδεη λα παξαηεξήζνπκε πσο ν Μαξγαξίηεο
αλεβάδεη κηα ηδηαίηεξα ζηπιηδαξηζκέλε εθδνρή ηνπ έξγνπ, θαηά ηελ νπνία ζηήλεη έλαλ
«κεηαθπζηθφ» θφζκν, βαζηδφκελνο ζε κηα νλεηξηθή αληίιεςε ηνπ θεηκέλνπ αιιά θαη
πξνβαίλνληαο ζε ηζρπξέο παξεκβάζεηο.
Γελ πεξλά απαξαηήξεηε ε «εμαθάληζε» ηνπ Αληξέο, θαη ε παξνπζίαζε ηνπ
Κξίζηηαλ (πνπ απνθηά πηα βαξχλνληα ξφιν) σο ηεξαηφκνξθνπ, πξνβιεκαηηθνχ φληνο,
θάηη ην νπνίν κάιηζηα, φπσο παξαηεξεί ε Καιηάθε, ζπλδέεη ην έξγν ηνπ Μπχρλεξ κε
ηα έξγα ηνπ Μπέθεη, θαζψο «ε ηξαγηθφηεηα ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ δελ έρεη λα
θάλεη κε ηελ επνρή ηνπ, αιιά κε ην απφιπην κέγεζνο ηεο αζσφηεηάο ηνπ».186
Δπηπιένλ, γίλεηαη αληηιεπηφ πσο ν Μαξγαξίηεο πεξλά ζηελ ελνπνίεζε ησλ
πξνζψπσλ ηνπ Λνραγνχ θαη ηνπ Γηαηξνχ (ηα νπνία θηάλνπλ κάιηζηα λα καο
παξνπζηαζηνχλ κέζα απφ έλα «παξάδνμν» ληνπέην εζνπνηνχ – θνχθιαο), ζηε βάζε
ηεο νπνίαο θαηαλννχκε πσο, ζχκθσλα θαη κε ηνλ ζθελνζέηε, ν Γηαηξφο θ ν Λνραγφο
είλαη κνξθέο ηνπ ίδηνπ παξαλντθνχ πξνζψπνπ, αληηπξνζσπεχνληαο ηελ παξάλνηα πνπ
κπνξεί λα ππάξρεη ζε έλα θνηλσληθφ ζχλνιν έηζη φπσο απηφ ζπκβηψλεη.187
Μάιηζηα, παξαηεξείηαη θαη ε ελνπνίεζε ησλ ξφισλ ηνπ ληειάιε, ηνπ
ζεαηξίλνπ, θαη ηνπ εξγάηε ζην πξφζσπν ηνπ ζαιηηκπάγθνπ (Γεκ. ηακνχιε), κε
απνηέιεζκα λα έρνπκε έλα πξφζσπν «έληνλα ζεαηξηθφ, εμπξεζηνληζηηθφ»188. Έηζη ν
ζαιηηκπάγθνο – θνκπέξ δελ παχεη ζρεδφλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο παξάζηαζεο λα
«θηλεί ηα λήκαηα» ηνπ έξγνπ πξνσζψληαο ηελ δξάζε, λα ηελ «δηαθφπηεη» γηα λα
απεπζπλζεί ζην θνηλφ σο «εξγάηεο», θαη λα ζπκκεηέρεη ζηελ ππνηηκεηηθή δξάζε ησλ
πςειά ηζηάκελσλ πξνζψπσλ· φπσο δηεπθξηλίδεη θαη ν Γεσξγίνπ, εληνπίδνπκε έληνλε
ηε «ζρέζε ζηάζνπ ζαιηηκπάγθσλ (ελ δπλάκεη ζχκβνιν ηνπ θεπγαιένπ νλείξνπ) θαη
ησλ ζεηηθψλ θαη ζηαζεξψλ ηξαηνχ θαη Δπηζηήκεο, ζπκβφισλ εμνπζίαο θαη βίαο»189.
Άιισζηε, φπσο εμεγεί ν ίδηνο ν ζθελνζέηεο, ν θνκπέξ «είλαη έλα πεξίεξγν
πξφζσπν ην νπνίν έιθεη ηελ θαηαγσγή ηνπ ζηνλ δηάβνιν έηζη φπσο απηφο
186

Σν ίδην.
Μαξγαξίηεο, πξνζσπηθή ζπλέληεπμε, ό. π.
188
Καιηάθε, «Δλδηαθέξνπζα ζθελνζεηηθή άπνςε», ό. π.
189
Αλδξηαλφο Γεσξγίνπ, «Βόηηζεθ ηνπ Μπίρλεξ απφ ην Θέαηξν ηεο Άλνημεο. Ο Βφηηζεθ δελ είλαη
θιφνπλ», Ραδηνηειεόξαζε, 31/12/1997, ζ. 83.
187

[66]

παξνπζηάδεηαη ζε κπνπθφληθα κεζαησληθά δξάκαηα, ην ‘θαθφ’ κέξνο ηεο
ζπλείδεζεο», πνπ έξρεηαη, επνκέλσο, ζε πιήξε αληίζεζε κε ηε θηγνχξα ηνπ –
‘θαινχ’, αζψνπ – Κξίηζηαλ.190 Έηζη, καο εκθαλίδεηαη έλα είδνο αληεζηξακκέλεο
ζξεζθεπηηθφηεηαο, ην νπνίν ππνγξακκίδεηαη θαη απφ ηε θηγνχξα ηεο Μαξίαο σο
πφξλεο πνπ πξνζεχρεηαη, ηελ νπνία ν Βφπηζεθ, κεηά ηνλ θφλν, αληηθξίδεη σο κηα
δεχηεξε Μαξία Μαγδαιελή, πνπ κε ηνλ ζάλαην θαζαηξείηαη απφ ηηο ακαξηίεο ηεο.191
Αμηνπξφζεθην είλαη επίζεο ην γεγνλφο πσο θηάλνπκε ζηνλ θφλν κέζσ
δηάθνξσλ κνηίβσλ πνπ έξρνληαη θαη μαλάξρνληαη, εληφο ησλ νπνίσλ ζεκαληηθή ζέζε
θαηέρεη ν θχθιηνο ρνξφο, πνπ έθαλε ηελ εκθάληζή ηνπ απφ πνιχ λσξίο κέζα ζηελ
παξάζηαζε γηα λα νδεγήζεη ηειηθά ζηνλ ζάλαην αιιά θαη ηνλ «εμαγληζκφ» ηεο
Μαξίαο, ράξε ζηελ αξρέηππε ηδηφηεηά ηνπ λα δεκηνπξγεί πχιε πξνο επηθνηλσλία κε
ην ζετθφ ζηνηρείν. χκθσλα, άιισζηε, θαη κε ηνλ Μαξγαξίηε, «ην θχθιην ζρήκα
νξίδεη ηελ ππξεηψδε πξνζπάζεηα ηνπ αλζξψπνπ λα επηθνηλσλήζεη κε ην ζείν,
δεκηνπξγψληαο ηειηθά κηα εθηαιηηθή αίζζεζε ζηξνβηιίζκαηνο».192
Σέινο, ε νλεηξηθή ινγηθή ηεο παξάζηαζεο, νη έληνλα ‘κεηαθπζηθνί’ θσηηζκνί,
πνπ εζηηάδνπλ ζηα επηκέξνπο γηα λα θσηίζνπλ ηελ εζσηεξηθή θξαπγή ηνπ
πξσηαγσληζηή, ε αθαηξεηηθή ζθελνγξαθία κε ηα ιίγα – ππεξκεγέζε θάπνηα απφ απηά
– αληηθείκελα θξνληηζηεξίνπ (π.ρ. ε ηεξάζηηα πεηζέηα ηνπ Λνραγνχ θαηά ην μχξηζκά
ηνπ), ην γθξνηέζθν ζηνηρείν ζηα θνζηνχκηα θαη ην καθηγηάδ, θαη ν κεραληζηηθφο
ηξφπνο παημίκαηνο ησλ εζνπνηψλ (πνπ ηνπο «κεηαηξέπεη» ζρεδφλ ζε καξηνλέηεο)193,
είλαη ραξαθηεξηζηηθά πνπ εληείλνπλ ηνλ θνξκαιηζκφ ηεο ζθελνζεηηθήο γξακκήο,
αλαδεηθλχνληαο ηα εμπξεζηνληζηηθά ζηνηρεία πνπ πξνκελχνληαη κέζα ζην έξγν ηνπ
Γεξκαλνχ δξακαηνπξγνχ.
3. 2. 4. Με ηελ αξσγή ελόο «Υνξνύ»
Δληφο ησλ παξαζηάζεσλ πνπ ζα αλαιπζνχλ ζηελ επφκελε ελφηεηα νη ζθελέο ηνπ
ηζίξθνπ, πνπ εκπεξηέρνληαη ζην έξγν ηνπ Μπχρλεξ, απνθηνχλ ηδηαίηεξε βαξχηεηα,
δηακνξθψλνληαο έλα πιαίζην ζηε βάζε ηνπ νπνίνπ ζα ζηεζεί νιφθιεξε ε
ζθελνζεζία. κσο νη πξνζεγγίζεηο ηνπ Θεάηξνπ Σέρλεο Κάξνινπ Κνπλ ζε
ζθελνζεζία Γηψξγνπ Λαδάλε αιιά θαη ηνπ Θεαηξηθνχ Οξγαληζκνχ Νέεο Μνξθέο
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εθκαηεχνπλ απφ απηέο θαη κηα άιιε ζθελνζεηηθή δπλαηφηεηα, ράξε ζηελ νπνία θαη ζα
εμεηαζηνχλ μερσξηζηά απφ ηηο ππφινηπεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηηο παξαζηάζεηο πνπ
αθνινπζνχλ παξαηεξείηαη ε πξνζζήθε ελφο «Υνξνχ», πνπ κνηάδεη λα πεγάδεη κέζα
απφ ηηο ζθελέο θαη ην θιίκα ηνπ ηζίξθνπ. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, αιιφθνηεο
θηγνχξεο πνπ θέξνπλ πάλσ ηνπο θάηη ην ζεακαηηθφ ή/θαη πνπ έξρνληαη ζε ζπκθσλία
κε ηα φληα πνπ «παξεπξίζθνληαη» ζην παλεγχξη πνπ «πεξηγξάθεη» ην έξγν,
εκθαλίδνληαη θαη δξνπλ καδηθά ζρεδφλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο παξάζηαζεο,
ζπκβάιινληαο ζηε δεκηνπξγία ελφο ζθεληθνχ «παηρληδηνχ» θαη ζπλνδεχνληαο
ιεηηνπξγηθά ηνλ πξσηαγσληζηή πξνο ηελ ηειηθή ηνπ «πηψζε».

Θέαηξν Σέρλεο Κάξνινπ Κνπλ – Τπόγεην (2002)
Ο Γηψξγνο Λαδάλεο ζπνχδαζε ζηε Γξακαηηθή ρνιή ηνπ Θεάηξνπ Σέρλεο απφ ηελ
νπνία θαη απνθνίηεζε ην 1951, θαη ππήξμε επί 25 ρξφληα βαζηθφ ζηέιερνο ηνπ ίδηνπ
ζεάηξνπ, ελψ απφ ην 1964 αλέιαβε, κάιηζηα, ηε δηεχζπλζε ηεο Γξακαηηθήο ρνιήο.
Ήηαλ ν θαηεμνρήλ ζθελνζέηεο θαη πξσηαγσληζηήο ηνπ Θεάηξνπ Σέρλεο ηνπ
Κάξνινπ Κνπλ θαζψο επίζεο θαη κέινο ηνπ Γ. . ηεο Δηαηξείαο Θεάηξνπ Σέρλεο θαη
αλαπιεξσκαηηθφο δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηνπ νκψλπκνπ ζεάηξνπ. Ο Λαδάλεο έκεηλε
πηζηφο σο ην ηέινο ζηε δηδαζθαιία θαη ην έξγν ηνπ δαζθάινπ ηνπ Κάξνινπ Κνπλ,
θαη δελ έπαςε λα πνξεχεηαη, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο θαξηέξαο ηνπ, ζχκθσλα κε ην
ιφγν θαη ηηο αμίεο ηνπ ηειεπηαίνπ.
Ο Βόπηζεθ ζε ζθελνζεζία Γηψξγνπ Λαδάλε έθαλε πξεκηέξα ζηηο 19
Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2002, ζην Τπφγεην ηνπ Θεάηξνπ Σέρλεο ηνπ Κάξνινπ Κνπλ. Αο
ζπκεζνχκε, εδψ, πσο ν Λαδάλεο, 32 ρξφληα πξηλ ηελ απφθαζή ηνπ λα αλεβάζεη ην
έξγν, είρε εξκελεχζεη ηνλ νκψλπκν ξφιν, ζε ζθελνζεζία ηνπ Κνπλ γηα ην Θέαηξν
Σέρλεο. Φαίλεηαη, ινηπφλ, πσο ν ξφινο πνπ είρε εξκελεχζεη ηφζα ρξφληα πξηλ ηνλ είρε
ζθξαγίζεη κε έλαλ ηξφπν ψζηε λα επηδηψμεη ηειηθά λα πξνηείλεη ν ίδηνο, σο
ζθελνζέηεο πιένλ, ηελ πξνζσπηθή ηνπ νπηηθή. Οη θξηηηθέο πνπ γξάθηεθαλ γηα ηελ
παξάζηαζε απηή καο εμαζθαιίδνπλ κηα αξθεηά ζθαηξηθή εηθφλα ηνπ φινπ
εγρεηξήκαηνο.
Ο Λαδάλεο απνθαζίδεη λα αλεβάζεη ηελ παξάζηαζε ζηνλ ρψξν ηνπ Τπνγείνπ
«κε ηε ζπγθεθξηκέλε εκηθπθιηθή δηακφξθσζε ηεο ζθελήο», φπσο ππνγξακκίδεη ν
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Σζαηζνχιεο.194 Έηζη, ήδε απφ ηελ επηινγή ηνπ ρψξνπ, αληηιακβαλφκαζηε πσο ε
παξάζηαζε πξέπεη λα «ηαξάμεη» ηνλ ζεαηή ήδε απφ ηελ είζνδφ ηνπ θαζψο ν ίδηνο ν
ρψξνο ζα δεκηνπξγήζεη θαηεπζείαλ κηα ζπλζήθε ζρεηηθή κε ηελ θάζνδν.
Ο ζθελνζέηεο επηιέγεη, πην ζπγθεθξηκέλα, λα ηνπνζεηήζεη ην έξγν κέζα ζε
έλαλ ιηηφ ζθεληθφ ρψξν, φπνπ δελ ζα εληνπηζηνχλ παξά κφλν ηα απαξαίηεηα ζθεληθά
αληηθείκελα, ηα νπνία απφ ηε κία ζα απνδεηρηνχλ πξαθηηθά θαη ιεηηνπξγηθά σο πξνο
ηηο αλάγθεο ηεο ζθεληθήο δξάζεο θαη απφ ηελ άιιε ζα αλαθεξζνχλ ππνηππσδψο ζηνλ
ρψξν εθηχιημήο ηεο. Έηζη, ε Διιελνχδε θάλεη ιφγν γηα έλα «αθαηξεηηθά ξεαιηζηηθφ
ζθεληθφ»195 αιιά θαη ν Βαξβέξεο κηιά γηα έλα «γπκλφ, δηαζέζηκν ζηε ζθιεξφηεηα
ζθεληθφ κε ζθαιελά αληηθείκελα ζηνηρεηψδνπο ρξήζεο» ηνλίδνληαο παξάιιεια θαη
ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θσηηζκνχ σο ζεκαληηθνχ παξάγνληα δεκηνπξγίαο αηκφζθαηξαο
επί ζθελήο.196
Πάλσ ζηε ζθελή, ινηπφλ, εληνπίδνπκε ηφζν δηάθνξεο μχιηλεο θαηαζθεπέο
φπσο είλαη, γηα παξάδεηγκα, νη μχιηλνη πάγθνη πνπ έρνπλ «απισζεί» (εηθ. 6α), νη
νπνίνη ιεηηνπξγνχλ ελδερνκέλσο πνιπρξεζηηθά απφ ζθελή ζε ζθελή, θαη ην ηδηαίηεξα
ςειφ ζθακλί ζην νπνίν βξίζθεηαη ηνπνζεηεκέλνο ν Λνραγφο γηα λα απνιαχζεη ην
μχξηζκά ηνπ (εηθ. 6β) φζν θαη ηνπο πνιπάξηζκνπο θσηηζηηθνχο πξνβνιείο, νη νπνίνη
κάιηζηα είλαη νξαηνί ζηνπο ζεαηέο, ππελζπκίδνληάο ηνπο ηελ ελ ιφγσ ηδηφηεηά ηνπο.
Δπίζεο, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ην γεγνλφο πσο ε παξάζηαζε ηνπ Λαδάλε
αλαδεηθλχεη ηε κνπζηθή σο έλα απφ ηα πιένλ θεληξηθά ζηνηρεία ηεο παξάζηαζεο. Γελ
είλαη ηπραίν ην γεγνλφο πσο, φπσο καο ελεκεξψλεη ν Υξεζηίδεο, «κεηά ην ηέινο ηεο
παξάζηαζεο – φηαλ ε εηθφλα αξρίδεη λα κελ είλαη πηα ηφζν έληνλε – ε κνπζηθή […]
είλαη απηή πνπ επηκέλεη λ’ αθνχγεηαη θαζαξά θαη λα ζε ζπλνδεχεη ζηελ απνρψξεζή
ζνπ».197
χκθσλα, κάιηζηα, κε ηνλ Βαξβέξε, «ην ζέακα θαηά ζηηγκέο ζχκηδε θαη ιίγν
εθείλε ηελ πιεξνθνξία φηη ν Βόηηζεθ είρε αλέβεη ην 1925 σο φπεξα απφ ηνλ
πξσηνπνξηαθφ ζπλζέηε Άικπαλ Μπεξγθ» ελψ ν ίδηνο, ζηε ζπλέρεηα, πεξηγξάθεη ηνλ
ξφιν ηεο κνπζηθήο σο «αξσγή πξψηε, πνιχηηκε θαη αηζζαληηθή, ζπλνδεπηηθή θαη
ζσπεπηηθή, «άγξηα» θαη αθξηβεζηέξα ζρνιηάδνπζα»,198 εθφζνλ «ηελ κπηρλεξηθή
194

Γεκήηξεο Σζαηζνχιεο, «Γθένξγθ Μπχρλεξ. Βόηηζεθ», Νέα Δζηία, η. 151, ηρ. 1744, [;]/04/2002, ζ.
806.
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Μπίρλεξ ζην Θέαηξν Σέρλεο», Η Καζεκεξηλή, 17/03/2002.
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Υξεζηίδεο, «Σνλ θαηξφ ηεο αιιαγήο», Διεπζεξνηππία, 16/02/2002.
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Βαξβέξεο, «θαπαλέαο, θαίηνη αλνινθιήξσηνο», ό. π.
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‘γξακκηθή’ παξάηαμε επεηζνδίσλ» θαζψο επίζεο θαη «ηα θελά, ηηο αζάθεηεο ηηο
απνζπαζκαηηθφηεηεο ηνπ δχζηξνπνπ, θάπσο ‘ινγνηερληθνχ’ θεηκέλνπ» ηχιημε έλαο
«πνιχπηπρνο ζε ζπλεηξκνχο» κνπζηθφο καλδχαο.199
Δπνκέλσο, γίλεηαη μεθάζαξν πσο ζηνηρεία φπσο ν (νξαηφο) θσηηζκφο αιιά
θαη ε κνπζηθή ζηνρεχνπλ ζηελ εζηίαζε ζε έλα θιίκα ζεάκαηνο, ην νπνίν ζα
ζπλνδεχζεη ηε ζθεληθή δξάζε, ζα ηελ θαηαζηήζεη πεξηζζφηεξν θαηαλνεηή πξνο ην
θνηλφ, αιιά θαη ζα ππνβάιεη ηελ θαηάιιειε αηκφζθαηξα ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο
ηνπ θεηκέλνπ.
Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην, άιισζηε, εληνπίδνπκε θηφιαο θηγνχξεο
μπινπφδαξσλ (πνπ εθπνξεχνληαη πξνθαλψο απφ ηηο ζθελέο ησλ ζεαηξίλσλ), θαζψο
θαη ρνξνχο θαη βηνιηά (εηθ. 6γ, 6δ, 6ε), πνπ ππνγξακκίδνπλ ηελ αηκφζθαηξα ηνπ
ηζίξθνπ, θαη ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία ελφο «ιακπεξνχ» παλεγπξηνχ, κέζα ζην
νπνίν βέβαηα ν θεληξηθφο «παιηάηζνο» δελ είλαη άιινο απφ ηνλ ίδην ηνλ Βφπηζεθ.
Οπζηαζηηθά, ζχκθσλα θαη κε ηνλ Βαξβέξε, ν Λαδάλεο ζηήλεη «έλα γατηαλάθη
απφ επάγσγεο θηγνχξεο – θιφνπλ, γηα λα ινηδνξήζνπλ θαη λα επηηαρχλνπλ ζαλ Υνξφο
βαθρείαο, ηα βήκαηα ηνπ Βφηηζεθ ζηελ πνξεία ηνπ γθξεκνχ», 200 κέζα ζε κηα
«κνηξαία» δηαδξνκή, θαηά ηελ νπνία εληνπίδνπκε ηνλ πξσηαγσληζηή, (ζην παίμηκν
ηνπ νπνίνπ πηνζεηνχληαη πην αξγνί ξπζκνί, ζαθείο θαη ηνληθνί, «έλα κίγκα κπξερηηθνχ
θαη ςπρνινγηθνχ παημίκαηνο»)201, λα «πεξλά ζηελ ηξέια, ηε δήιηα, ηνλ θφλν ηεο
άπηζηεο γπλαίθαο ηνπ».202
Αο αλαθεξζνχκε, πηα, θαη ζηα – νπδέηεξα – θνζηνχκηα πνπ επηιέρζεθαλ, ηα
νπνία δίλνπλ έκθαζε ζηελ «απνηχπσζε» ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ πξνζψπσλ αιιά
θαη ηεο ζέζεο ηνπο εληφο ηεο θνηλσλίαο, θαζψο απφ ηε κία νη εθπξφζσπνη ηεο
εμνπζίαο ζηέθνληαη θαινληπκέλνη θαη θαιπκκέλνη θπξηνιεθηηθά θαη κεηαθνξηθά
(καθξηά παιηά θαιήο πνηφηεηαο) ελψ ηα εμαζιησκέλα πξφζσπα (φπσο απηά ηνπ
Βφπηζεθ θαη ηεο Μαξίαο) πεξηθέξνληαη ζρεδφλ ξαθέλδπηα, ληπκέλα ζρεδφλ κε
θνπξέιηα θαη ζρηζκέλα ξνχρα, κέζα απφ ηα νπνία νη ήξσεο αλαζαίλνπλ ζαλ λα κελ
ξάθηεθαλ γη’ απηνχο (εηθ. 6ζη).
Σέινο, χζηεξα απφ ηα παξαπάλσ, θαηαλννχκε πσο ην εγρείξεκα ηνπ Λαδάλε
επηδηψθεη λα θσηίζεη θάζε πηζαλή εξκελεία ηνπ έξγνπ, δίλνληαο έκθαζε ηφζν ζηελ
εμαζιησκέλε, θαηαπηεζκέλε θαζεκεξηλφηεηα ηνπ πξσηαγσληζηή φζν θαη ζην ζηνηρείν
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ηεο ηξέιαο, ζηελ νπνία απηφο νδεγείηαη κε ηε ζπλνδεία ελφο θξελήξε «Υνξνχ» - ησλ
ζεαηξίλσλ ηνπ ηζίξθνπ – πνπ κνηάδεη λα έζηεζε ην ζχκπαλ γηα λα αθαλίζεη,
γιεληψληαο, ηνλ άλζξσπν. πσο παξαηεξεί θαη ε Διιελνχδε, ε παξάζηαζε
«ζπλφςηζε ην θνηλσληθφ θαη ππαξμηαθφ δξάκα ησλ πξνιεηάξησλ», θαζψο
«αλαδείρζεθαλ θαη νη δχν ζπληζηακέλεο ηνπ έξγνπ, ην ζπγθινληζηηθφ αλζξψπηλν
δξάκα ηνπ Βφηηζεθ σο παξάγσγνπ ηνπ θνηλσληθνχ ηνπο δξάκαηνο».203
Θεαηξηθόο Οξγαληζκόο Νέεο Μνξθέο (2003)
Ο Θεαηξηθφο Οξγαληζκφο Νέεο Μνξθέο ηδξχζεθε ην 1996, κε έδξα ηε Θεζζαινλίθε,
θαη απφ ηνλ επφκελν ρξφλν απέθηεζε κφληκν ρψξν, ην Studio Νέεο Μνξθέο, ελψ ην
2004 αλέζηεηιε ηε ιεηηνπξγία ηνπ.
Ο Βόπηζεθ, ινηπφλ, ηνπ Θεαηξηθνχ Οξγαληζκνχ Νέεο Μνξθέο, γηα ηνλ νπνίν
ζρεκαηίδνπκε εηθφλα χζηεξα απφ πξνζσπηθή παξαθνινχζεζή ηνπ204, πξεκηέξα έθαλε
ζηνλ κφληκν ρψξν παξαζηάζεσλ ηεο νκάδαο, ζηηο 15 Ννεκβξίνπ ηνπ 2003, ζε
ζθελνζεζία Μαγδαιελήο Μπεθξή θαη Γηάλλε Παξαζθεπφπνπινπ.
Σν πξψην πνπ αληηθξίδεη ν ζεαηήο είλαη ν ζθεληθφο ρψξνο, ν νπνίνο –
δηαθαηερφκελνο απφ ην θφθθηλν θαη ην καχξν ρξψκα – θαιεί ην θνηλφ λα ιάβεη ηε
ζέζε ηνπ επηιέγνληαο απφ πνηα νπηηθή γσλία ζα δεη ηελ παξάζηαζε εθφζνλ νη ζέζεηο
είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζε δπν ζεηξέο αληηθξηζηά, πιαηζηψλνληαο, έηζη, ηε καθξφζηελε
ζθελή απφ ηηο δπν πιεπξέο ηεο. ην θέληξν ηεο ιηηήο ζθελήο, ε νπνία πεξηιακβάλεη
δηάθνξα επίπεδα, ζθάιεο θαη ζεκεία ππεξπςσκέλα, αιιά θαη θνιψλεο, πνπ ζα
εμππεξεηήζνπλ ζηελ αλάδπζε ηεο ζσκαηηθφηεηαο ηνπ εζνπνηνχ, δεζπφδνπλ ηξία
κηθξά ηξαπέδηα θαη θαξέθιεο, ηα νπνία θαη ζα ζπληζηνχλ «γσληέο» πνπ ζα νξίδνπλ
ζπγθεθξηκέλνπο ηφπνπο δξάζεο θαζψο θαη ζα ππνβνεζνχλ ηε δηακφξθσζε ησλ
παξάιιεισλ δξάζεσλ, φπνηε απηφ είλαη επηζπκεηφ, ηεκαρίδνληαο ζπρλά ηνλ ζθεληθφ
ρψξν αιιά θαη ρξεζηκεχνληαο ζην γξήγνξν πέξαζκα απφ ηε κία ζθελή ζηελ άιιε.
Ζ παξάζηαζε μεθηλά κε ηνπο εζνπνηνχο λα ζηέθνληαη παξαηαγκέλνη
νξηδνληίσο, έμσ απφ ηνλ ρψξν ηεο «ζθελήο», ληπκέλνη κε καχξα θαη θφθθηλα ξνχρα
θαζψο θαη παληειφληα παξαιιαγήο, ελψ ε θνκπέξ ηεο παξάζηαζεο ζηέθεη ζε έλα
θεληξηθφ, ππεξπςσκέλν επίπεδν, θνξψληαο καχξν θφξεκα θαη θηεξά ζην θεθάιη, κε
έλα δσγξαθηζκέλν κνπζηάθη ζην πξφζσπφ ηεο θαη βαζηψληαο έλα γπαιηζηεξφ ξαβδί
203
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θαη έλα καζηίγην. Οη «παξαηαγκέλνη» εζνπνηνί εηζέξρνληαη πηα ζηε ζθελή θαζαπηή
ρνξεχνληαο ππφ ηελ ππφθξνπζε γεξκαληθνχ ηξαγνπδηνχ, παξαπέκπνληάο καο
ελδερνκέλσο ζηελ επνρή ηνπ λαδηζκνχ, ελψ, ακέζσο κεηά, ζα αλέβνπλ θαη ζα
ζηαζνχλ πάλσ ζηα ηξαπέδηα γηα λα ζεκεησζνχλ νη ζθελέο ηνπ ηζίξθνπ.
Ζ θνκπέξ, σο ζηαζάξρεο, απεπζχλεηαη ζην θνηλφ ελψ νη ππφινηπνη εζνπνηνί,
ζαλ «ζηξαηησηάθηα» ή ζαλ ζεξία πξνο έθζεζε, αληηδξνχλ καδηθά πξνο ηηο ππνδείμεηο
ηεο, πξνβαίλνληαο ζε κεραληζηηθέο ηαπηφρξνλεο θηλήζεηο. χληνκα ηνπο βιέπνπκε,
κάιηζηα, λα θαηαθιχδνπλ ηε ζθελή πξνρσξψληαο, κε ηε ζπλνδεία κηαο πεξίεξγεο,
αξγήο κνπζηθήο πνπ παξαπέκπεη ζε κεισδία πνπ πεγάδεη απφ θαξνπδέι, θαη λα
θηλνχληαη, θαη πάιη καδηθά, ζαλ Υνξφο, θνξψληαο θεθαιέο αιφγσλ, θαζψο
παξάιιεια απαληνχλ ζηηο εξσηήζεηο ηνπ ζηαζάξρε. Σν άινγν, ινηπφλ, ηεο ζθελήο
ηνπ ηζίξθνπ «πνιιαπιαζηάδεηαη» θαη ν ζηαζάξρεο είλαη θαηά βάζε θνκπέξ ηεο φιεο
παξάζηαζεο, ην πξφζσπν πνπ γλσξίδεη ηα πάληα θαη απφ εδψ θαη πέξα ζα θηλεί φια
ηα λήκαηα.
Απφ εδψ θαη ζην εμήο, νη ζθελέο πνπ ζα παξαηίζεληαη ζα έξρνληαη ζε
ζπκθσλία κε κηα ζρεηηθά ινγηθή αθνινπζία ηνπο, ψζπνπ, βέβαηα, λα θηάζνπκε θνληά
ζην ηέινο, νπφηαλ, χζηεξα απφ ηε ζθελή φπνπ ε θνκπέξ ζα αθεγεζεί ην παξακχζη
ηεο Γηαγηάο ηελ ψξα πνπ ν Βφπηζεθ ζα αλαρσξεί κε ηε Μαξία γηα ηελ εμνρή, φπνπ
αξγφηεξα ζα ζπκβεί ν θφλνο, νη «δηαβάηεο» αλαξσηηνχληαη ηί είλαη απηφ ην ηφζν
ηξνκαθηηθφ πνπ αθνχγεηαη απφ ηε ιίκλε (ζαλ ν θφλνο, δειαδή, λα έρεη ήδε ζπκβεί).
Μάιηζηα, ακέζσο κεηά, ν «Υνξφο», βαζηψληαο ηηο θεθαιέο ησλ αιφγσλ, ιακβάλεη
ζέζεηο αληηθξηζηά απφ ην δεπγάξη, δίλνληαο, απηή ηε θνξά, ηελ εληχπσζε πσο έθεξε
καδί ηνπ ην δσψδεο έλζηηθην πνπ ζα σζήζεη ηνλ Βφπηζεθ ζηελ θαηαζηξνθή.
Ζ «πηψζε», ινηπφλ, ηνπ πξσηαγσληζηή νπζηαζηηθά έρεη ήδε ζπκβεί θαη ην
κφλν πνπ κέλεη πηα είλαη ε ηέιεζε ηεο εγθιεκαηηθήο πξάμεο, θαη απηφ είλαη θάηη πνπ
ηφζν ε θνκπέξ φζν θαη ν «Υνξφο», πνπ αξθεηέο ζθελέο πξηλ πεξηθέξζεθε ζηελ
ζθελή αθεγνχκελνο πξψηνο έλα ηκήκα ηνπ παξακπζηνχ, δηαθφπηνληαο ηε ξνή ησλ
ζθελψλ θαη ησλ ηεθηαηλνκέλσλ ζαλ ζε ρνξηθφ, γλσξίδεη θαιά.
Κνηλφ θαη «Υνξφο», ινηπφλ, παξαθνινπζνχλ ηψξα καδί ηνλ θφλν πνπ
ζεκεηψλεηαη θαη κφλν αθφηνπ απηφο πξαγκαηνπνηεζεί, νη εζνπνηνί θνξνχλ πάλσ ηνπο
ηηο θεθαιέο, ζεκαηνδνηψληαο ηνλ νινθιεξσηηθφ ρακφ ηνπ Βφπηζεθ θαη ηελ
επηθξάηεζε ηεο άγξηαο θχζεο θαη ησλ απξφζσπσλ δπλάκεσλ πνπ ηελ ηξνθνδνηνχλ
εηο βάξνο ηνπ Αλζξψπνπ.
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Σνπο θέξνληεο θεθαιέο αιφγσλ εζνπνηνχο ζα αληηθξίζνπκε θαη θαηά ην ηέινο
ηεο παξάζηαζεο, θαζψο απηνί ζα ζηέθνληαη δηάζπαξηνη ζε φιν ην εχξνο ηνπ
ζθεληθνχ ρψξνπ ελψ ε νλεηξηθή κεισδία θαξνπδέι, ηελ νπνία αθνχγακε ζηηο ζθελέο
ηνπ ηζίξθνπ θαηά ην μεθίλεκα ηεο παξάζηαζεο, ζα ερεί ηψξα θαη πάιη, γηα λα ηελ
θιείζεη.
ε γεληθέο γξακκέο, ε ζθελνζεζία θξνληίδεη λα εηζάγεη ζηε ζθεληθή δξάζε
πιείζηα κεηαγελέζηεξα (ηεο επνρήο ηνπ Μπχρλεξ) θαη ζχγρξνλα ζηνηρεία θαη
αλαθνξέο, θαζηζηψληαο ην έξγν πεξηζζφηεξν νηθείν πξνο εκάο, θάηη ην νπνίν
πξνθχπηεη φρη κφλν απφ ηα θνζηνχκηα, ζηα νπνία αλαθεξζήθακε παξαπάλσ, αιιά θαη
απφ ηα δηάθνξα αληηθείκελα θξνληηζηεξίνπ, κέζα ζηα νπνία δεζπφδνπζεο ζέζεηο
θαηέρνπλ ζχγρξνλα θαξκαθεπηηθά πξντφληα, έλα κηθξφθσλν, έλα γλσζηφ καο
πεξηνδηθφ κε ζηαπξφιεμα, θ. α.
Δπίζεο, παξαηεξείηαη έληνλα κηα δηάζεζε γηα δηάδξαζε κε ην θνηλφ, θαζψο,
γηα παξάδεηγκα, ν Γηαηξφο απεπζχλεηαη ζην θνηλφ δεηψληαο ηνπ λα αγγίμεη ην ζθπγκφ
ηνπ Βφπηζεθ, θαη ν ηειεπηαίνο, θαηά ηε ζθελή πνπ απνραηξεηά ηνλ Αληξέο
πξνεηνηκαδφκελνο γηα ηνλ επηθείκελν ρακφ ηνπ, κνηξάδεη ηα πξνζσπηθά ηνπ
ππάξρνληα ζηνπο ζεαηέο. Άιισζηε, ην θνηλφ θαιείηαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο
παξάζηαζεο λα κέλεη ζε κηα ζέζε εγξήγνξζεο φρη κφλν ράξε ζηελ θνληηλή ζρέζε πνπ
έρεη κε ηε ζθεληθή δξάζε σο πξνο ηελ ρσξνηαμηθή νξγάλσζε ζεαηψλ θαη ζθελήο
αιιά θαη ράξε ζην «παηρλίδη» κε ηνλ ξφιν ζην νπνίν «αθήλνληαη» νη εζνπνηνί, νη
νπνίνη κνηάδνπλ λα βγαίλνπλ γηα κηθξά δηαζηήκαηα απφ ηνλ ξφιν ηνπο κεηαθέξνληαο
ηα ζθεληθά αληηθείκελα θαη πξνεηνηκαδφκελνη γηα ηελ επφκελε ζθελή ηνπο (π. ρ.
κηθξή αιιαγή θνζηνπκηνχ) φπνηε απηφ ρξεηάδεηαη.
Σέινο, ε παξάζηαζε ηεο ελ ιφγσ νκάδαο, βαζηδφκελε θαηά πνιχ ζηε
ζσκαηηθφηεηα ηνπ εζνπνηνχ θαη ζε έληνλν πξνβιεκαηηζκφ σο πξνο ηα ζέκαηα πνπ
ζέηεη ην ίδην ην ζέαηξν θαη ε ζθεληθή πξάμε θαζαπηή, πξνβαίλεη ζηε κίμε δηαθφξσλ
ζηνηρείσλ· απφ ηα ζχγρξνλα θνζηνχκηα σο ηηο αλαθνξέο ζηελ επνρή ηνπ λαδηζκνχ
θαη απφ κεηαλεσηεξηζηηθέο ηερληθέο σο ηελ πξνζζήθε ελφο «Υνξνχ», ν νπνίνο θαη
κνηάδεη λα μεπεδά κέζα απφ ηε ζθελή ηνπ ηζίξθνπ. Γη’ απηφ, άιισζηε, θαη ν
Παηζαιίδεο παξαηεξεί πσο νη ζθελνζέηεο «ηα θξάηεζαλ φια ελ θηλήζεη αλάκεζα ζην
θαζεκεξηλφ θαη ην ππεξβνιηθφ, ην θακπαξεδίζηηθν – εμπξεζηνληζηηθφ θαη ην
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ρνξνγξαθεκέλν ξεαιηζηηθφ»205. ηφρν, ινηπφλ, ηεο νκάδαο θαίλεηαη λα απνηειεί ε
παξνπζίαζε ελφο ζεάκαηνο πνπ ζα «ελεξγνπνηήζεη» ηνλ ζεαηή, κέζα ζε κηα
δηαδηθαζία πεηξακαηηζκνχ πξνο ηελ εχξεζε λέσλ ζθεληθψλ θσδίθσλ.
3. 2. 5. Έλα αιιόθνην ηζίξθν
Οη ζθελέο ηνπ ηζίξθνπ, γηα ηηο νπνίεο έρεη γίλεη ιφγνο θαη παξαπάλσ, πέξα απφ ην φηη
θαινχλ γηα ηελ χπαξμε ζεάκαηνο κέζα ζην ζέακα, νδεγψληαο ηελ παξάζηαζε ζε έλα
απηναλαθνξηθφ παηρλίδη, παξνπζηάδνπλ θαη κηα ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ νπζία ηνπ
έξγνπ, θαζψο ελδερνκέλσο ζπκβάινπλ ζηελ αλάδεημε ηεο άγλνηαο ηνπ θεληξηθνχ
ήξσα θαη ηεο αδπλακίαο ηνπ λα εμεγήζεη θαη λα αληηκεησπίζεη απνηειεζκαηηθά ηε
δπζβάζηαρηε θαηάζηαζή ηνπ, εθφζνλ, εληππσζηαζκέλνο, παξαθνινπζεί ην πιαλφδην
ηζίξθν ηε ζηηγκή πνπ, νπζηαζηηθά, ν ίδηνο είλαη αληηθείκελν ριεπαζκνχ θαη
ειεγρφκελν «πηφλη» ζηα ρέξηα ησλ πξαγκαηηθψλ «ζηαζαξρψλ» – εμνπζηαζηψλ ηνπ.
Σαπηφρξνλα, κάιηζηα, ην θιίκα ηνπ ηζίξθνπ καο παξαπέκπεη θαηεπζείαλ ζε
θάηη παξακπζέλην, νλεηξηθφ, παηρληδηάξηθν, ην νπνίν, ζε αληηπαξάζεζε κε ηελ
εμαζιησκέλε θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν Βφπηζεθ θαη ηνλ ηαξαγκέλν ηνπ
λνπ, κπνξεί λα ιάβεη ηειηθά ηφλνπο εθηαιηηθνχο θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ζθνηεηλνχο,
«απνηππψλνληαο», έηζη, έλαλ θφζκν ηνπ ζεάκαηνο ρσξίο θακία αιεζηλή αμία, κέζα
ζηνλ νπνίν ν άλζξσπνο πξέπεη λα μεγειαζηεί ή λα μεγειάζεη γηα λα επηβηψζεη,
επηιέγνληαο ηνλ δηθφ ηνπ «ξφιν» – ζέζε κέζα ζε απηφλ.
Οη παξαζηάζεηο πνπ αθνινπζνχλ – ησλ νκάδσλ Θέαηξν Γσκαηίνπ, Kursk θαη
4 Frontal – θαίλεηαη λα δίλνπλ κηα ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα παξαπάλσ ζηνηρεία,
κεηαηξέπνληαο ηηο ζθελέο ηνπ ηζίξθνπ ζε κηα επξχηεξε «ζπλζήθε», ζχκθσλα κε ηελ
νπνία θαη πξνρσξνχλ ζε έλα αζηακάηεην «παηρλίδη» επί ζθελήο.
Οκάδα Θέαηξν Γσκαηίνπ – Θέαηξν Πνξεία (2002)
Σν Θέαηξν Γσκαηίνπ ηδξχζεθε ην 1993 απφ ηελ Άληδεια Μπξνχζθνπ (εζνπνηφ –
ζθελνζέηε) θαη ηελ Παξζελφπε Μπνπδνχξε (εζνπνηφ). Τιηθφ γηα ηε δνπιεηά ηνπο
ππήξμαλ θείκελα απφ ηε ζχγρξνλε θαη θιαζηθή δξακαηνπξγία αιιά θαη ηελ αξραία
ηξαγσδία, θαη δεηνχκελφ ηνπο ε ηέρλε λα ηνπνζεηεζεί ζην θέληξν κηαο βίαηεο
πξαγκαηηθφηεηαο.
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άββαο Παηζαιίδεο, «Βόηηζεθ, ε άιιε φςε ηνπ πνιηηηζκνχ: πξεκηέξα ζηηο ‘Νέεο Μνξθέο’»,
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Ο Βόπηζεθ ηεο Οκάδαο Θέαηξν Γσκαηίνπ έθαλε πξεκηέξα ζηηο 25 Ννεκβξίνπ
ηνπ 2002, ζην Θέαηξν Πνξεία, ζε ζθελνζεζία Άληδειαο Μπξνχζθνπ, θαη πιείζηα
ζηνηρεία γηα απηήλ αληινχκε απφ ζρεηηθέο θξηηηθέο αιιά θαη απφ καγλεηνζθνπεκέλα
απνζπάζκαηα ηεο παξάζηαζεο.
Ζ Μπξνχζθνπ, ινηπφλ, θαίλεηαη λα επηδηψθεη κηα πξνζέγγηζε «αλαηξεπηηθή»,
ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην έξγν δελ ζα παξνπζηαζηεί κε ηελ «θαζηεξσκέλε»,
γξακκηθήο ινγηθήο, ζεηξά ησλ ζθελψλ ηνπ, έηζη φπσο απηή έρεη δηακνξθσζεί κέζα
απφ ηηο εθδφζεηο ηνπ. πσο, δειαδή, καο πιεξνθνξεί θαη ν Σζαηζνχιεο, ε
ζθελνζέηηο «αλέηξεςε ηε ζπλήζε ζεηξά θάπνησλ εηθφλσλ»206 ελψ ε Διιελνχδε
αλαθέξεηαη ζε «κηα αλάγλσζε πνπ ζρεδφλ ‘απνδνκεί’ θαη ‘αλαδνκεί’ ηελ πινθή»207.
Μάιηζηα, γίλεηαη εκθαλέο πσο ν ηξφπνο ελαιιαγήο ησλ ζθελψλ ππνγξακκίδεη
ηελ απνζπαζκαηηθφηεηα πνπ εληνπίδνπκε ζην έξγν, θαζψο ε Μπξνχζθνπ
«εθκεηαιιεχηεθε ηε ζε ζχληνκεο εηθφλεο δνκή ηνπ δίλνληάο ηνπο θηλεκαηνγξαθηθή
ηαρχηεηα».208 Άιισζηε, νη γξήγνξνη ξπζκνί δηαθαηέρνπλ ζπλνιηθά ηελ παξάζηαζε
θαη δελ ηελ εγθαηαιείπνπλ σο ην ηέινο, θαζηζηψληαο ηελ έλα «απξφβιεπην» θαη
«αθαηάζβεζην» ζέακα. Γη’ απηφ θαη ν Αδξηαλφο παξαηεξεί πσο φιν ην εγρείξεκα
«δηαπνηίζηεθε απφ έληαζε, ζθνδξφηεηα, ξπζκνχο ρεηκαξξψδεηο, ξεχκαηα ηζρπξά θαη
δίλεο πνπ παξέζπξαλ ηνλ Βφπηζεθ, ηνπο άιινπο ήξσεο ηνπ έξγνπ, ηα δξακαηηθά
πεξηζηαηηθά»,209 αιιά θαη ε Λντδνπ επηζεκαίλεη ηελ «ηαρχηεηα ηεο θίλεζεο ησλ
εζνπνηψλ» θαη ηελ αέλαε πεξηθνξά ηνπο πάλσ ζηε ζθελή.210
Δπηπιένλ, αληηιακβαλφκαζηε πσο ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζηνηρείν φιεο ηεο
ζθελνζεηηθήο πξνζέγγηζεο απνηειεί ε δεκηνπξγία κηαο αηκφζθαηξαο ζεάκαηνο, κέζα
ζηελ νπνία νη ήξσεο «απνκνλψλνληαη», ελεξγνπνηψληαο ηελ θξίζε ηνπ ζεαηή.
χκθσλα θαη κε ηνλ Σζαηζνχιε, «ε ζθελή ησλ ζεαηξίλσλ, θεληξηθή ζθελή ηνπ
έξγνπ, […] γίλεηαη θνκκάηη νξγαληθφ: έλα ζέαηξν κέζα ζην ζέαηξν φπνπ ην
γθξνηέζθν ηνπ ζεάκαηνο απνξξνθά ηνπο ζεαηέο […], ηνπο ελζσκαηψλεη: ν ζεσξφο
γίλεηαη ζέακα».211 Έηζη, δηακνξθψλεηαη έλα επξχηεξν πιαίζην, κέζα απφ ην νπνίν
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αλαδεηθλχεηαη έλαο θφζκνο πνπ ππαθνχεη ζε ηξνκεξά γξήγνξνπο ξπζκνχο θαη κε
κνλαδηθή ηνπ «αμία» ην θαίλεζζαη.
Μάιηζηα, ην ελ ιφγσ ζέακα πνπ ιακβάλεη ρψξα επί ζθελήο θαη ζπλνδεχεη φιν
ζρεδφλ ην μεδίπισκα ηνπ έξγνπ, θαληάδεη πέξα γηα πέξα ζχγρξνλν, εθφζνλ απαληά
ζε ζηνηρεία πνπ καο παξαπέκπνπλ ζηνπο γνξγνχο ξπζκνχο ηεο ζεκεξηλήο δσήο θαη
ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζχγρξνλνπ «Βφπηζεθ», ηεο ζχγρξνλεο «Μαξίαο» θ.ιπ. Πην
ζπγθεθξηκέλα, νη ήξσεο ηνπ έξγνπ, πνπ σζνχληαη «ζε θαιπαζκφ θξελήξε»212,
παξνπζηάδνληαη ληπκέλνη κε ζχγρξνλα θνζηνχκηα,213 (εηθ. 7α) ηα νπνία, κάιηζηα, καο
«παξαπέκπνπλ ζπρλά ζηηο θηηο εθδνρέο ηνπ ιακπεξνχ ιατθνχ»214 (γηα παξάδεηγκα,
βιέπνπκε ηε Μαξία λα πεξηθέξεηαη ζηε ζθελή θνξψληαο θαληαρηεξά ξνχρα, γνχλα,
θαη βαξηά θνζκήκαηα), ελψ, κάιηζηα, «ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ε εμαίξεηε κνπζηθή
ζχλζεζε ζε έληνλνπο ξπζκνχο».215
πσο πξνθχπηεη θαη απφ ηα παξαπάλσ, γίλεηαη θαηαλνεηφ πσο ε παξάζηαζε
ππαθνχεη ζε κπξερηηθέο θαη απηναλαθνξηθέο ηερληθέο, πνπ δεκηνπξγνχλ έλα δηαξθέο
ζθεληθφ παηρλίδη. Γη’ απηφ θαη ηα θνζηνχκηα ησλ εζνπνηψλ «δελ παχνπλ λα
ππνγξακκίδνπλ δηαξθψο ηε ζεαηξηθφηεηα», «νη θσηηζκνί […] επηιέγνπλ ην ςπρξφ,
ιεπθφ, ζρεδφλ, θσο ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο ζθιεξφηεηαο», «ν ζθεληθφο ρψξνο,
εχπιαζηνο, κεηαβαιιφκελνο, κε ειάρηζηα ζθεληθά αληηθείκελα πνπ αιιάδνπλ ζέζεηο
θαη ρξήζεηο ζηηο ελαιιαγέο ησλ ζθελψλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εζνπνηνχο»216, θαη
«επηγξαθέο – ζιφγθαλ» πξνβάιινπλ αζηακάηεηα κπξνζηά καο217. Αο πξνζηεζεί,
κάιηζηα, πσο ζηνλ ιηηφ ζθεληθφ ρψξν δεζπφδνπλ κεγάιεο δηαθαλείο θάζεηεο
επηθάλεηεο, πίζσ απφ ηηο νπνίεο δηαθξίλνπκε ηηο ζθηέο ησλ εζνπνηψλ γηα φζν
δηάζηεκα απηνί δελ ζπκκεηέρνπλ άκεζα ζηε ζθεληθή δξάζε (εηθ. 7β).
Ζ Μπξνχζθνπ, ινηπφλ, κπνιηάδεη φιε ηελ παξάζηαζε «κε κπξερηηθή
απνζηαζηνπνίεζε»,218 κέζα ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο, κάιηζηα, επηθπιάζζνληαο γηα
ηνλ εαπηφ ηεο «έλαλ πεπνηεκέλν ξφιν, αο πνχκε θνκπέξ ή ζπληνληζηή ηνπ
ζεάκαηνο»,219 (εηθ. 7γ) «θξαηάεη θαη θάπνηνπο απφ ηνπο ξφινπο (Κξάρηεο, Γηαηξφο,
Δβξαίνο, Γηαγηά) πξνζδίδνληάο ηνπο, κε ηνλ ιφγν ηεο δηακεζνιαβεκέλν θαη
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αιινησκέλε ηε θσλή ιφγσ ηνπ κηθξνθψλνπ, ππφζηαζε κπξερηηθνχ αθεγεηή». 220
Έηζη, νπζηαζηηθά, εθκεηαιιεχεηαη «εηθφλεο – θνκκάηηα ελφο παδι πνπ εκπεξηέρνπλ
ηε βαζχηεξε ζεκαζία ησλ θηλήζεσλ νη νπνίεο δεκηνπξγνχλ ηε δξάζε κέζα ζην
έξγν», αλαδεηθλχνληαο ηνπο ελ ιφγσ ξφινπο «ζε θηλεηήξηνπο κνρινχο, θσλέο
πξνζψπσλ θαη εθπξνζψπνπο ελφο βιέκκαηνο πνπ ειέγρεη απέμσ ηε δξάζε». 221
Με «φπια» ηηο παξαπάλσ ηερληθέο, θαη ρηίδνληαο έλαλ «πιαζηφ» θαη ζθιεξφ
θφζκν ηνπ ζεάκαηνο, ε ζθελνζέηηο ηνλίδεη ην γθξνηέζθν, εγθισβίδεη ην θεληξηθφ
πξφζσπν κέζα ζε έλα ςεχηηθν θαη θπληθφ πεξηβάιινλ, θαη «γεινηνπνηεηηθά
θαηαδηθάδεη ηνπο βαζαληζηέο ηνπ»222, αλαδεηθλχνληαο ην απάλζξσπν πεξηβάιινλ
κέζα ζην νπνίν ν Βφπηζεθ θαιείηαη λα επηβηψζεη βηνινγηθά, ςπρνινγηθά θαη
πλεπκαηηθά,

θαη,

ηειηθά,

ππνγξακκίδνληαο

«απνδξακαηνπνηεηηθά

[…]

ηελ

ηξαγηθφηεηα ησλ βαζαληζκέλσλ πξνζψπσλ». 223 Άιισζηε ε φιε ζθελνζεηηθή γξακκή
θαίλεηαη πσο επηδηψθεη λα «δηαθξίλεη, έσο ηνλ πάην, ηνλ θνηλσληνινγηθφ ‘βπζφ’ ηνπ
[Βόπηζεθ], θέξλνληαο ηνλ ζηελ επνρή καο».224
Μάιηζηα, επηδηψθνληαο λα εζηηάζεη ζηε δπζβάζηαρηε θαζεκεξηλφηεηα ηνπ
ήξσα θαη ζηελ ηξειή πνξεία ηνπ πξνο ηελ «πηψζε», ε Μπξνχζθνπ επηρεηξεί λα
δηεηζδχζεη ζην ππνζπλείδεην ηνπ θεληξηθνχ πξνζψπνπ θάλνληαο εθηεηακέλε ρξήζε
«αλεζπραζηηθψλ κνπζηθψλ ήρσλ»225 θαη πξνβάιινληαο ζηελ νζφλε ηεο ζθελήο
βίληεν «κε εηθφλεο απφ ηε θχζε ζηελ νπνία δηαθεχγεη δηαξθψο ην κπαιφ ηνπ
Βφπηζεθ, αληηπαξαζέηνληαο ζηελ αλζξψπηλε θσκσδία πνπ δηαδξακαηίδεηαη επί
ζθελήο ηνπία κλήκεο» πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζθνηεηλά κνλνπάηηα ηεο αλζξψπηλεο
χπαξμεο.226
Έηζη, ε θαηαθεξκαηηζκέλε ζπλείδεζε ηνπ εμαζιησκέλνπ θαη ζνισκέλνπ ήξσα
έξρεηαη ζε πιήξε αληίζεζε κε ην «παλεγχξη» πνπ έρεη ζηεζεί επί ζθελήο,
δηακνξθψλνληαο ηειηθά έλα παξάδνμν, εθηαιηηθφ θαη άθξσο εηξσληθφ «ζθεληθφ».
Άιισζηε, φπσο ε ίδηα ε ζθελνζέηηο ππνζηεξίδεη, έλα ζηνηρείν πνπ θαηνρπξψλεη ηε
δηαρξνληθφηεηα ηνπ έξγνπ είλαη «ν ηξφπνο πνπ κπνξεί [θάπνηνο] λα εμεγήζεη ηνλ
εαπηφ ηνπ κέζα ζηνλ θφζκν ζηνλ νπνίν θηλείηαη θνηλσληθά», ν νπνίνο ηειηθά «κνηάδεη
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λα θηλείηαη απφ ζθνηεηλέο δπλάκεηο νη νπνίεο […] θαηαηξέρνπλ [ηνλ άλζξσπν], ηνλ
δηεπζχλνπλ θαη νη νπνίεο δελ έρνπλ φλνκα».227
Δλ νιίγνηο, ε παξάζηαζε ηεο Οκάδαο Θέαηξν Γσκαηίνπ, ρξεζηκνπνηψληαο
άθζνλεο ηερληθέο απνζηαζηνπνίεζεο θαη «παηρληδηνχ» κε ηα ίδηα ηα κέζα ηνπ
ζεάηξνπ, επηθεληξψλεη ζε έλα θιίκα έληνλνπ θαη γξήγνξνπ ζεάκαηνο – δίλεο εληφο
ηεο νπνίαο ν Βφπζηεθ δελ παχεη λα ζηξνβηιίδεηαη ψζπνπ λα θηάζεη ζηελ
νινθιεξσηηθή ηνπ θαηαζηξνθή.

Οκάδα Kursk – Απιό Θέαηξν (2012)
Ζ νκάδα Kursk γελλήζεθε ην 2011 απφ ηνπο Υαξά Ησάλλνπ, Ζξψ – Διέλε Μπέδνπ,
Αξγχξε Παληαδάξα, Γηάλλε Παπαδφπνπιν, Μαξία θνπιά, Υάξε Φξαγθνχιε θαη
Νηθφια Υαλαθνχια. Ο Βόπηζεθ, ζε ζθελνζεζία Υάξε Φξαγθνχιε, ήηαλ ε πξψηε
παξάζηαζε ηεο νκάδαο θαη πξεκηέξα έθαλε ζηηο 28 Μαξηίνπ ηνπ 2012, ζην Απιφ
Θέαηξν. ρεκαηίδνπκε κηα εηθφλα ζρεηηθά κε απηήλ ηφζν κέζσ πξνζσπηθήο
ζπλέληεπμεο, παξαρσξεκέλεο απφ ηνλ ίδην ηνλ ζθελνζέηε φζν θαη κέζα απφ ηελ
παξαθνινχζεζε απνζπάζκαηνο ηεο παξάζηαζεο.
Σν ζθελνζεηηθφ εγρείξεκα βαζίδεηαη ζηε κεηάθξαζε ηνπ Μάλνπ Λακπξάθε
αιιά ε νκάδα πξνρσξά ζε κηα επεμεξγαζία απηήο, θαζψο επηιέγεη κηα δηθή ηεο ζεηξά
ησλ ζθελψλ θαζψο θαη ηελ πξνζζήθε δχν αθεγήζεσλ πνπ ζα ζεκεησζνχλ θαηά ηελ
αξρή θαη ην ηέινο ηεο παξάζηαζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε πξψηε αθήγεζε ιεηηνπξγεί
θπξίσο έηζη ψζηε ν ζεαηήο λα γλσξίζεη ηα πξφζσπα ηνπ έξγνπ θαη λα εηζαρζεί ζην
φιν θιίκα ηεο παξάζηαζεο, θαη, εθφζνλ δελ πξφθεηηαη λα ζεκεησζνχλ αιιαγέο ρψξνπ
θαη ζθεληθψλ, εμππεξεηεί ζηε ζχλζεζε ηνπ ρψξνπ κέζα απφ ηνλ ιφγν, ελψ ε
ηειεπηαία αθήγεζε είλαη απνηέιεζκα θάπνηνπ είδνπο απηφκαηεο γξαθήο ηνπ
ζθελνζέηε, ε νπνία θαη ιεηηνπξγεί σο ζπλέρηζε ηνπ νλεηξηθνχ θιίκαηνο θαη ηνπ
θφζκνπ ηεο θαληαζίαο, ζηνηρεία ηα νπνία άιισζηε «ζηήλνπλ» θαη δηαπεξλνχλ
νιφθιεξε ηελ παξάζηαζε.228
πσο αλαθέξζεθε, φκσο, σο πξνο ηνλ ρεηξηζκφ ηεο κεηάθξαζεο ηνπ
Λακπξάθε, ε νκάδα πξνβαίλεη θαη ζε κεγάιεο θαη ζπρλέο αιιαγέο φζνλ αθνξά ζηε
ζεηξά ησλ ζθελψλ ηνπ έξγνπ. Απηέο, δειαδή, δηαδέρνληαη ε κία ηελ άιιε έηζη ψζηε ν
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ρξφλνο λα «κπεξδεχεηαη», λα παχεη λα είλαη γξακκηθφο. Απηφ ζπκβαίλεη ζε ηφζν
κεγάιν βαζκφ πνπ δελ εληνπίδεηαη κηα ζηαδηαθή πνξεία πξνο ηνλ θφβν θαη ηελ
θαηαζηξνθή αιιά, αληίζεηα, γίλεηαη εκθαλήο κηα θπθιηθή πνξεία ησλ γεγνλφησλ, ηα
νπνία κνηάδνπλ λα καο εθηίζεληαη κέζα απφ ηα ζξαχζκαηα ηεο κλήκεο ηνπ ίδηνπ ηνπ
θεληξηθνχ ήξσα.229 Άιισζηε, φπσο εμεγεί ν ίδηνο ν ζθελνζέηεο, «ν ρξφλνο είλαη
κλήκε» θαη ην δεηνχκελν είλαη λα «θαηαγξαθεί» ν εζσηεξηθφο ξπζκφο ηεο κλήκεο, ν
νπνίνο κπνξεί λα δεκηνπξγεί κηα δηθή ηνπ αθήγεζε, κηα αθήγεζε ηνπ νλείξνπ, πνπ
ππνγξακκίδεη ην ζηνηρείν ηεο δίλεο θαη ηνπ ράνπο, πνπ δελ ππαθνχεη παξά κφλν ζηηο
δηθέο ηνπ – κε «ινγηθέο» – δνκέο.230
Γη’ απηφλ ηνλ ιφγν, κάιηζηα, ν Φξαγθνχιεο δελ ελδηαθέξεηαη λα αλαδείμεη
ηελ απνζπαζκαηηθφηεηα ηνπ θεηκέλνπ σο πξνο ηελ δνκή ηνπ αιιά θξνληίδεη λα ην
παξνπζηάζεη ζπλζέηνληάο ην ζε κηα νιφηεηα. Με άιια ιφγηα, νη ζθελέο ηνπ έξγνπ
ελαιιάζζνληαη ρσξίο λα ζεκεηψλεηαη ζαθήο δηαρσξηζκφο ηνπο, κε απνηέιεζκα ε
κνξθή ηεο παξάζηαζεο λα βξίζθεηαη πην θνληά ζε απηήλ ηνπ λεξνχ.231 εκεηψλεηαη
έλα πήγαηλε – έια ζηνλ ρξφλν, κέζα ζε έλα πιαίζην νλεηξηθφ, ζην νπνίν φια
ζπγρένληαη ζπληζηψληαο κηα αηκφζθαηξα πνπ απαληά ζην ζηνηρείν ηνπ εθηάιηε θαη
ηεο θαληαζίαο. Έηζη, γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα λα παξαθνινπζήζνπκε ηε δηαδξνκή ηνπ
Βφπηζεθ εθ ησλ έζσ, θάηη ην νπνίν, απφ κφλν ηνπ, καο παξαπέκπεη ζε έλαλ
πξνβιεκαηηζκφ ηδηαίηεξα ππαξμηαθφ. Άιισζηε, φπσο παξαηεξεί ν ζθελνζέηεο, «ν
θεληξηθφο ήξσαο θέξεη απφ ηελ αξρή απηφ πνπ ζα ζπκβεί ζην ηέινο θαη βαζαλίδεηαη
γηα απηφ πνπ ζα γίλεη ζαλ απηφ λα έρεη ήδε γίλεη».232
Ζ παξάζηαζε πεξηιακβάλεη έληνλα ην θπθιηθφ ζρήκα, φρη κφλν σο πξνο ηνλ
ρεηξηζκφ ηνπ ρξφλνπ, θάηη γηα ην νπνίν έγηλε ήδε ιφγνο παξαπάλσ, αιιά θαη σο πξνο
ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηή μεθηλά θαη ηειεηψλεη (φπσο παξαηεξήζακε κε αλαθνξά
ζηηο πξφζζεηεο αθεγήζεηο). πγθεθξηκέλα, ν ζίαζνο ησλ ζαιηηκπάγθσλ ή, φπσο
δηαηππψλεη ν ζθελνζέηεο, «κηα νκάδα παιηάηζσλ, ηζηξθνπιάλσλ» εηζέξρνληαη, θαηά
ηελ αξρή ηεο παξάζηαζεο, ζηελ ζθελή, φπνπ ζα ζηήζνπλ ην πεξηνδεχνλ ηζίξθν ηνπο,
κέζα ζην νπνίν ζα ιάβεη ρψξα θαη ε ηζηνξία ηνπ Βφπηζεθ, ψζπνπ, κε ην ηέινο ηεο
παξάζηαζεο, ην καδεχνπλ θαη απνρσξνχλ, νινθιεξψλνληαο έλαλ θχθιν.233
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Έηζη, ε ζθελή ηνπ ηζίξθνπ νπζηαζηηθά επεθηείλεηαη θαη κεηαηξέπεηαη ηειηθά
ζε άμνλα πνπ δηέπεη ην ζχλνιν ηεο παξάζηαζεο, νξίδνληαο γη’ απηήλ έλα επξχηεξν
πιαίζην, ην νπνίν θαη ππνβάιιεη ηελ φιε αηκφζθαηξα· θνξηίδεη ηε ζθελή
ζεκαζηνινγηθά (έλα ηζίξθν κέζα ζην ηζίξθν), δηεπθνιχλνληαο ηνλ ζεαηή λα
θαηαλνήζεη ηνλ θεληξηθφ ήξσα σο ην ζεκαληηθφηεξν «αληηθείκελν» ζέαζεο σο
αξρηπαιηάηζνπ πνπ δεη ζε έλαλ θφζκν θαληαζίαο θαη πξνζδίδεη ζηελ παξάζηαζε
ηφλνπο εθηαιηηθνχο αιιά θαη καχξνπ ρηνχκνξ.
Μέζα έλαλ ιηηφ ζθεληθφ ρψξν (γχξσ απφ ηνλ νπνίν νη ζεαηέο κπνξνχλ λα
θαζίζνπλ ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο πιεπξέο, επηιέγνληαο ηελ νπηηθή γσλία απφ ηελ
νπνία ζα δνπλ ηελ παξάζηαζε), φπνπ δελ εληνπίδνληαη παξά ιηγνζηά ζθεληθά
αληηθείκελα, ηα νπνία ζα ρξεζηκεχζνπλ θπξίσο ζην λα απνδψζνπλ ζηνηρεησδψο ην ελ
ιφγσ θιίκα ηνπ ηζίξθνπ θαη ηνπ παηρληδηνχ – θνπξδηζηά παηρλίδηα, ζβνχξεο, ινχηξηλα
δσάθηα θ.α. (εηθ. 8α), ζα μεδηπισζεί ε ζθνηεηλή ηζηνξία ηνπ Βφπηζεθ, ψζπνπ,
κάιηζηα, ακέζσο κεηά, ν ζίαζνο λα απνρσξήζεη νινθιεξψλνληαο, επνκέλσο, έλαλ
θχθιν έηνηκν θαη πάιη λα αλνίμεη κε ηελ επφκελε πεξηνδεία ηνπο. Άξαγε πνηνο
Βφπηζεθ έρεη ζεηξά;
Κάλνληαο ιφγν γηα ηνλ ζθεληθφ ρψξν ηεο παξάζηαζεο, ν νπνίνο κάιηζηα
αλαδεηθλχεηαη κέζα απφ αηκνζθαηξηθφ θσηηζκφ πνπ πεξηζζφηεξν εζηηάδεη ζηα
επηκέξνπο, είλαη επίζεο ζεκαληηθφ ην γεγνλφο πσο ζε απηφλ, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα
ηεο παξάζηαζεο, είλαη ηνπνζεηεκέλα, ζε ακθηζεαηξηθφ ζρήκα, μχιηλα θαζίζκαηα θαη
ζθακληά, ηα νπνία δηαθαηέρνληαη απφ δηαθνξεηηθά ζρήκαηα θαη κεγέζε, αλάινγα κε
ηνπο ραξαθηήξεο πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε απηά (γηα παξάδεηγκα, ε θαηαζθεπή –
θάζηζκα πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ Λνραγφ είλαη έλα επεμεξγαζκέλν θαξφηζη super market
πνπ έρεη πξνζαξκνζηεί ζηε κνξθή κηαο θαξέθιαο θνπξείνπ, απηή πνπ αληηζηνηρεί
ζηνλ Γηαηξφ είλαη ηδηαηηέξσο ςειή γηα ράξε κηαο επηβιεηηθήο εληχπσζεο, απηή πνπ
αληηζηνηρεί ζηε Μαξγαξίηα έρεη ελζσκαησκέλν έλα παξάζπξν, κέζα απφ ην νπνίν
θνηηά ηελ παξέιαζε θ.ιπ.).234
Οη θαηαζθεπέο απηέο βξίζθνληαη κνλίκσο επί ζθελήο δηφηη φινη νη εζνπνηνί
βξίζθνληαη ζε απηήλ απφ ηελ αξρή σο ην ηέινο, κε απνηέιεζκα ηηο θνξέο πνπ δελ
ζπκκεηέρνπλ ζηε ζθεληθή δξάζε, λα ηελ παξαθνινπζνχλ «απ’ έμσ»,235
ζπκβάιινληαο, έηζη, ζε έλα ελδηαθέξνλ παηρλίδη πνπ αθνξά ζην ίδην ην ζέαηξν θαη
ηα φξηα ηεο «ζθελήο».
234
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Μάιηζηα, ην δάπεδν ηεο ζθελήο είλαη επηζηξσκέλν κε θειηδφι, ην νπνίν φρη
κφλν δίλεη ηελ εληχπσζε ηνπ ήρνπ ησλ μχισλ πνπ παηηνχληαη απφ ηνλ Βφπηζεθ θαη
ηνλ Αληξέο, ζηηο ζθελέο ηεο «εμνρήο», (ράξε ζην εχζξαζην ηνπ πιηθνχ πνπ θάλεη
ζφξπβν θαηά ηηο παηεκαζηέο ησλ εζνπνηψλ), αιιά θαη πξνζιακβάλεη ζπρλά σο
ζεκείν αλαθνξάο ην ρξήκα, εθφζνλ νη ήξσεο θπιηνχληαη ζε απηφ γηα λα ην καδέςνπλ
(φπσο ζπκβαίλεη, γηα παξάδεηγκα, θαηά ηε ζθελή κε ηνλ Δβξαίν έκπνξν).236
ζνλ αθνξά, ηψξα, ζηα θνζηνχκηα (εηθ. 8β), είλαη θαλεξφ πσο θαη απηά
αληαπνθξίλνληαη ζηε ζεκαηηθή ηνπ παξακπζηνχ θαη ηνπ γθξνηέζθν δηαθαηερφκελα
απφ παξάδνμα ζηνηρεία, έληνλα ρξψκαηα θαη ηελ ηδέα ηνπ απηνζρέδηνπ θαη ηνπ
πξφρεηξνπ.
Δπηπιένλ, ε κνπζηθή ηεο παξάζηαζεο απνζθνπεί ζηε δεκηνπξγία ερεηηθψλ
ηνπίσλ, πνπ ζα ζπλζέζνπλ ηελ «εηθφλα» ηεο ηαβέξλαο, ηεο εμνρήο θ.ιπ. θαη, θπζηθά,
ηνπ ηζίξθνπ, κέζα ζηελ αηκφζθαηξα ηνπ νπνίνπ, φπσο είδακε, ηνπνζεηείηαη φιε ε
δξάζε· ε κνπζηθή, πνπ παξάγεηαη δσληαλά απφ ηνπο εζνπνηνχο, πεγάδεη απφ παηδηθά
παηρλίδηα – κηθξά φξγαλα φπσο είλαη νη ηξίιηεο, νη ξνθάλεο, ηα θπζεξά θαη κηθξά
αθνξληεφλ, ηακπνχξια, πηαηίληα θ. α.,237 ζπκβάιινληαο, επνκέλσο, ζηελ εληχπσζε
κηαο παηρληδηάξηθεο δηάζεζεο, έληνλα αληηζεηηθήο (άξα θαη εηξσληθήο ηειηθά) ζε
ζρέζε κε ηελ ηξαγηθή ηζηνξία ηνπ αξρηπαιηάηζνπ Βφπηζεθ.
Δπίζεο, σο πξνο ηνλ ηξφπν παημίκαηνο ησλ εζνπνηψλ, αμίδεη λα αλαθεξζεί
πσο, φπσο ηνλίδεη θαη ν Φξαγθνχιεο, «επηιέρζεθε έλα παίμηκν πνπ ζα είλαη θνληά
ζην θφκηθ, δηφηη ε νλεηξηθή δνκή θαη ςπρή ηνπ έξγνπ ζα κπνξνχζε λα βγεη κφλν κε
κηα αθξαία ζσκαηηθή έθθξαζε».238 Αληηιακβαλφκαζηε, ινηπφλ, πσο νη εζνπνηνί –
καξηνλέηεο, ζαλ εγθισβηζκέλνη κέζα ζηελ ζπλζήθε ελφο βαζαληζηηθνχ εθηάιηε,
επηδηψθνπλ λα απνδψζνπλ ηειηθά ηνλ ζπαξαγκφ πνπ πξνθαιεί ζηνλ άλζξσπν κηα
«δηαξθήο θαηάζηαζε επείγνληνο»239.
Αο ζεκεησζεί, κάιηζηα, πσο δεπηεξεχνληεο ξφινη ηνπ έξγνπ (Μαξγαξίηα,
ζηαζάξρεο, Δβξαίνο, Καίηε, Γηαγηά, Δξγάηεο) δηαλεκήζεθαλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο
εζνπνηνχο, νη νπνίνη πεξλνχλ απφ ηνλ έλα ξφιν ζηνλ άιινλ κε ηε βνήζεηα κηθξψλ
αιιαγψλ θνζηνπκηνχ, αιιά θαη πσο ν ξφινο ηνπ Γηαηξνχ εξκελεχεηαη απφ γπλαίθα
εζνπνηφ, κε απνηέιεζκα ε θαηαπίεζε πνπ πθίζηαηαη ν Βφπηζεθ – πεηξακαηφδσν λα
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πξνζιακβάλεη έλαλ ηδηαίηεξν, εξσηηθφ ραξαθηήξα, ψζηε ηειηθά λα θαζίζηαηαη θαη
θαηαπίεζε ζεμνπαιηθήο θχζεο.240
Σέινο, ν Βόπηζεθ ηνπ Φξαγθνχιε θάλεη ρξήζε ελφο πνιπρξεζηηθνχ ζθεληθνχ,
θηηαγκέλνπ απφ ηα πην θζελά πιηθά, θαη δηέπεηαη έληνλα απφ ηελ ηδέα ηνπ
απηνζρέδηνπ, ελψ, παξάιιεια, εζηηάδεη ζηελ αηκφζθαηξα θαη ηε ζεκαηηθή ηνπ
ηζίξθνπ θαη ηνπ παξακπζηνχ, γηα λα θαηαζθεπάζεη έλαλ θφζκν νλεηξηθφ, κέζα ζηνλ
νπνίν θαηνηθεί ην ζθνηεηλφ θαη ην γθξνηέζθν. Μέζα ζε έλαλ ηέηνηνλ θφζκν, ινηπφλ, ν
Βφπηζεθ δελ θαίλεηαη λα είλαη παξά έλαο παιηάηζνο, πνπ αδπλαηεί λα παίμεη ηνλ
«ξφιν» ηνπ ζσζηά, αδπλαηεί λα παξακπζηαζηεί, απνθαζίδνληαο, ινηπφλ, λα
απνρσξήζεη. Ζ παξάζηαζε ηειείσζε θαη ην ηζίξθν κπνξεί λα έθπγε απφ ηελ πφιε,
αθήλνληαο εξείπηα κεηά ηηο μέγλνηαζηεο κνπζηθέο, αιιά εηνηκάδεηαη λα πάεη θη αιινχ
ή, αιιηψο, ε ηζηνξία ηνπ Βφπηζεθ κπνξεί λα έιαβε «ηέινο» αιιά ν γθξνηέζθν θφζκνο
φπνπ έδεζε δελ ζα πάςεη πνηέ λα επηβηψλεη ζε βάξνο αλζξσπίλσλ δσψλ.

Οκάδα 4 Frontal – Θέαηξν Bios (2014)
Ζ νκάδα 4 Frontal δεκηνπξγήζεθε ην 2009 θαη αζρνιείηαη κε ηε κεηαθνξά κε
ζεαηξηθψλ θεηκέλσλ ζηε ζθελή, κε έξγα ζηαζκνχο ηεο παγθφζκηαο δξακαηνπξγίαο
αιιά θαη κε ηελ παξαγσγή παξάιιεια πξσηφηππσλ έξγσλ.
Ζ παξάζηαζε ηεο νκάδαο 4 Frontal, πνπ παξνπζηάζηεθε, ππφ ηε ζθελνζεζία
ηαχξνπ Γηαλλνπιάδε – Καηεξίλαο Γηαλλνπνχινπ, γηα πξψηε θνξά ζηηο 18
Γεθεκβξίνπ ηνπ 2014, ζην ζέαηξν Bios, θαη νη παξαηεξήζεηο καο γηα ηελ νπνία
πεγάδνπλ απφ ηελ πξνζσπηθή παξαθνινχζεζή ηεο241, μεθηλά κε φινπο ηνπο
εζνπνηνχο λα βξίζθνληαη ζηνλ ζθεληθφ ρψξν (φπνπ θαη ζα παξακείλνπλ σο ην ηέινο),
ν νπνίνο δελ πεξηιακβάλεη παξά κφλν εμέδξεο (εηθ. 9α), ηνπνζεηεκέλεο ζηνλ ρψξν
έηζη ψζηε λα ηνλ δηαηξνχλ νπζηαζηηθά ζε δχν ηκήκαηα: ζην πξψην, πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζεί θπξίσο γηα ην πξψην «κηζφ» ηεο παξάζηαζεο, έρνπλ πάξεη ηηο ζέζεηο
ηνπο έλαο DJ, πνπ ζα παίδεη δσληαλά κνπζηθή, θαη ε θνκπέξ πνπ μεθηλά ην ηξαγνχδη
ηεο, ελψ ζην δεχηεξν ηκήκα, ην νπνίν ζα «πξνηηκνχλ» ηα πςειά ηζηάκελα πξφζσπα
ηνπ έξγνπ θαη ην νπνίν ζα ειθχζεη ηνπο ήξσεο ηδηαίηεξα θαηά ην δεχηεξν «κηζφ»,
είλαη ηνπνζεηεκέλνη νη ππφινηπνη εζνπνηνί. Σν θνηλφ, δηαηξεκέλν θαη απηφ ζε δχν
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ηκήκαηα (φπσο απηά νξίδνληαη απφ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θαζηζκάησλ) κπνξεί λα
επηιέμεη απφ πνηα νπηηθή γσλία (εθ ησλ δχν πξνηεηλφκελσλ) ζα παξαθνινπζήζεη ηελ
παξάζηαζε.
Μέζα ζηελ απνγείσζε ηνπ «θεθηνχ» πνπ θέξλεη ην ηξαγνχδη ηεο θνκπέξ,
θαηά ηελ αξρή ηεο παξάζηαζεο, φινη νη εζνπνηνί πεξλνχλ ζηνλ «δηθφ ηεο» ζθεληθφ
ρψξν βαδίδνληαο ξπζκηθά πάλσ ζηηο εμέδξεο, κεηαηξέπνληαο ηε ζθεληθή δξάζε ζε
κηα αιιφθνηε παζαξέια. Έηζη, δηαθξίλνπκε κηα ελαιιαθηηθή παξνπζίαζε ησλ εξψσλ
θαζψο απηνί ρνξεχνπλ πάλσ ζηνπο δηαδξφκνπο επαλαιακβάλνληαο ζπγθεθξηκέλεο
θηλήζεηο ν θαζέλαο, αθνχ ε ρνξνγξαθία ηνπο δεκηνπξγήζεθε κε βάζε ηηο ηδηαίηεξεο
ρεηξνλνκίεο – θνηλσληθέο ζηάζεηο (κπξερηηθφ gestus) ησλ ραξαθηήξσλ.242 Έηζη, ην
ζέακα θαη ε αηκφζθαηξα πάξηη έρνπλ ήδε θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπο θαη δελ πξφθεηηαη
λα εγθαηαιείςνπλ ηελ παξάζηαζε θαζψο ην θιίκα ηνπ ηζίξθνπ, πνπ ζχκθσλα κε ην
έξγν ηνπ Μπχρλεξ αληηζηνηρεί ζηελ ζθελή πνπ ζα παξαζηαζεί ζε ιίγν, νπζηαζηηθά
πξφθεηηαη λα δηαηξέρεη φιε ηελ παξάζηαζε νξίδνληαο ην έξγν σο ζέακα επί ζθελήο
θαη κεηαθέξνληάο ην ζε έλα «κεγάιν» ζχγρξνλν ζέακα θιφνπλ.
Έηζη, κέζα ζε απηφ ην πιαίζην, γηα παξάδεηγκα δελ αξγεί λα ζεκεησζεί έλα
κηθξφ ζθεηο, θαηά ην νπνίν ζα «ζπκβεί» ε γλσξηκία ηνπ Βφπηζεθ θαη ηεο Μαξίαο θαη
ε «θαηάθηεζε» ηεο ηειεπηαίαο απφ ηνλ εξσηεπκέλν ζηξαηηψηε, θαζψο απηφο ηελ
πεηπραίλεη σο ζηφρν πεηψληαο έλα ζηεθάλη, αιιά θαη ε γέλλεζε ηνπ παηδηνχ ηνπο,
θαζψο εθείλε θνπζθψλεη έλα άζπξν κπαιφλη πνπ ην θξαηά ζην χςνο ηεο θνηιηάο ηεο.
Παξάιιεια, κάιηζηα, κε ηελ εκθάληζε ηνπ ιεπθνχ, «άγξαθνπ», κπαινληνχ, πνπ
ζεκαηνδνηεί ηνλ λενγέλλεην Κξίζηηαλ, δσφκνξθνη άλζξσπνη (εζνπνηνί θνξψληαο
ζηα θεθάιηα ηνπο κάζθεο δψσλ) ζα αλέβνπλ ζηελ εμέδξα πξνρσξψληαο ζε δηάθνξα
«θφιπα», «εηζάγνληαο» ηηο ζθελέο ηνπ παλεγπξηνχ (εηθ. 9β). ιε, ινηπφλ, ε
γθξνηέζθν θαη παλεγπξηψηηθε αηκφζθαηξα, νπζηαζηηθά, αλαδεηθλχεη εδψ ηελ
αζεκαληφηεηα ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο (πνπ πξνβάιιεηαη ηδηαίηεξα κέζα απφ ην
αζψν «παηδί») θαη ηα θηελψδε έλζηηθηα πνπ βξίζθνληαη θξπκκέλα κέζα ζηελ
ππνηηζέκελε εθιεπηπζκέλε αλζξψπηλε ςπρνζχλζεζε.
Σν πιαίζην ηνπ ηζίξθνπ θαη ηνπ ζεάκαηνο εληφο ηνπ ζεάκαηνο θπζηθά δελ
παχεη λα εκθαλίδεηαη θαη θαηά ηηο ζθελέο φπνπ θηγνπξάξνπλ ν Γηαηξφο θαη ν
Λνραγφο. Ο πξψηνο, ληπκέλνο κε κηα πνδηά ραζάπε θαη γξαβάηα (θσκηθφο
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θαιιηεξγεκέλνπ αλζξψπνπ θαη επηζηήκνλα), ππνβάιιεη, κε «φπιν» ην κπαζηνχλη
ηνπ, πνπ θέξεη κάιηζηα ελζσκαησκέλν θαθφ εμέηαζεο, ηνλ ζηξαηηψηε ζε κηα ζεηξά
δξάζεσλ, κεηαρεηξηδφκελνο ηνλ Βφπηζεθ, φπσο έθαλε θαη ν ζηαζάξρεο κε ηα δψα, ζαλ
καξηνλέηα ηνπ· «πηάλεη» ηνλ ζθπγκφ ηνπ πξσηαγσληζηή κε ην κπαζηνχλη ηνπ θαη φρη
κε ην ρέξη (έκθαζε ζηελ απαλζξσπηά θαη ηε ζθιεξφηεηα ησλ θνξέσλ θαη ησλ κέζσλ
ηεο επηζηήκεο) θαη «ξεηνξεχεη» πξνο ην θνηλφ ελψ ε θνκπέξ κεηαθέξεη ηα «κπηδέιηα»
ηνπ Βφπηζεθ κέζα ζε ηελεθεδέληα πηαηάθηα (αλάδεημε ηνπ απζηεξά ειεγρφκελνπ
ηξφπνπ δσήο θαη δηαβίσζεο ηνπ ήξσα, πνπ ζηα κάηηα ηνπ Γηαηξνχ κνηάδεη κε ζθπιί).
Μάιηζηα, ζε επφκελε ζθελή, ν Γηαηξφο επηρεηξεί, ζαλ λα θάλεη καγηθά θφιπα
πξνρσξψληαο ζε αιιειεπίδξαζε κε ην θνηλφ ηεο παξάζηαζεο, λα ζθάζεη έλα θίηξηλν
κπαιφλη (δξάζε πνπ αληηθαζηζηά ην πέηακα ηεο γάηαο πνπ ππνδεηθλχεη ε ζθελή κε
ηνπο θνηηεηέο), ην νπνίν ν Βφπηζεθ, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα πηάζεη, πέθηεη θάησ,
ζην θελφ πνπ βξίζθεηαη κεηαμχ ησλ εμέδξσλ ψζηε ιίγν αξγφηεξα ε θνκπέξ,
βαζηψληαο έλα κεγάιν καζηίγην, λα ηνλ «ζχξεη» απφ ηα καιιηά σο ηελ άιιε άθξε ηεο
«παζαξέιαο» θαζψο ν Γηαηξφο παξνπζηάδεη ηψξα ηνλ ίδηνλ ηνλ ήξσα σο έθζεκα ηεο
«παξάζηαζήο» ηνπ. Έηζη, ην «λνχκεξν» ηνπ Γηαηξνχ εμεπηειίδεη θαη πάιη ηνλ ηαπεηλφ
ζηξαηηψηε, θαηαιήγνληαο ζε κηα αιιφθνηε παζαξέια, ηελ νπνία θαινχκαζηε λα
«απνιαχζνπκε» εκείο νη ίδηνη σο ζεαηέο.
Ηδηαίηεξε, φκσο, είλαη θαη ε ζθελή, φπνπ νη δχν θεληξηθέο θηγνχξεο ηεο
εμνπζίαο αλεβαίλνπλ ζηηο δχν άθξεο ησλ εμέδξσλ δίλνληαο ην έλαπζκα γηα κηα
ηδηαηηέξσο θαη πάιη θιννπλίζηηθε ζθελή: κέζα ζε έλα αλάιαθξν θιίκα, ν Γηαηξφο,
πεξηθέξνληαο ην κπαζηνχλη ηνπ, αλαθέξεη δηάθνξεο αξξψζηηεο θαη ν Λνραγφο,
αλεζπρψληαο πσο ηηο έρεη, θέξεηαη θαη πεξπαηά ζηελ παζαξέια σο αζζελήο κε ηα
αληίζηνηρα ζπκπηψκαηα. Μφιηο φκσο «εκθαλίδεηαη» ν Βφπηζεθ, ηα δχν πξφζσπα, ιεο
θαη ζηακαηνχλ ηελ πιάθα, αξρίδνπλ λα δηαζρίδνπλ απεηιεηηθά ηηο εμέδξεο απφ
αληίζεηεο πιεπξέο «ζηξηκψρλνληαο» ηειηθά ηνλ πξσηαγσληζηή ζαλ πνληίθη ζηε θάθα.
Έηζη, έρνπκε κηα εηθφλα ησλ βαζηθψλ πςειά ηζηάκελσλ πξνζψπσλ, πνπ
«απνκπζνπνηεκέλα»

(σο

ηχπνη

ησλ

νπνίσλ

ηα

θχξηα

ραξαθηεξηζηηθά

ζπγθεληξψλνληαη ζηηο ηδηφηεηεο ηνπ ζρνιαζηηθνχ Γηαηξνχ θαη ηνπ «εζηθφπιεθηνπ»
Λνραγνχ, δνζκέλεο κε έληνλα θσκηθέο λφηεο), εθηεινχλ ην «λνχκεξφ» ηνπο κέρξη
πνπ, φηαλ θηάλεη ην πξαγκαηηθφ ππνςήθην ζχκα, πεξηνξίδνληαη ζηελ απηαξρηθφηεηα
θαη ηνλ ζαδηζκφ πνπ ηνπο ππνβάιιεη ε ζέζε ηνπο, κε απνηέιεζκα λα εληείλεηαη
ηειηθά ν εμεπηειηζκφο πνπ πθίζηαηαη ν πξσηαγσληζηήο. Οη δχν ηζρπξνί θνξείο
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εμνπζίαο βαδίδνπλ αληηθξηζηά κε απεηιεηηθά αξγά βήκαηα πξνο ηε κεξηά ηνπ
εμαζιησκέλνπ ήξσα ζαλ λα γλσξίδνπλ θαιά πσο είλαη ηφζν πξνδηαγεγξακκέλε ε
κνίξα ηνπ ηειεπηαίνπ πνπ δελ ππάξρεη θακία δηέμνδνο γηα απηφλ θαη θαλέλαο ηξφπνο
λα απνθχγεη ηελ ηειηθή ζπληξηβή ηνπ απφ ηνπο αζθπθηηθνχο θινηνχο ηνπο θαη άξα ην
κφλν πνπ ηνπο κέλεη είλαη λα απνιαχζνπλ κηα αξγή, βαζαληζηηθή γηα ηνλ ίδην,
δηαδξνκή πξνο ηελ θαηαζηξνθή ηνπ.
εκαληηθφ ζεκείν ηεο παξάζηαζεο απνηειεί θαη ε ζθελή ηνπ ρνξνχ, ζηελ
νπνία αληηθξίδνπκε φινπο ηνπο ήξσεο ζηελ εμέδξα ηνπ «δεχηεξνπ» ηκήκαηνο ηεο
ζθελήο (φπνπ βξίζθεηαη πηα θαη ε Μαξία, έρνληαο επηιέμεη πηα, κε ηελ απηζηία ηεο,
ηελ «άιιε πιεπξά») λα γιεληνχλ μέθξελα κε απνθνξχθσκα ηνλ ηξειφ ρνξφ ηνπ
παξάλνκνπ δεπγαξηνχ πνπ κνηάδεη πεξηζζφηεξν κε ρνξεπηηθή κεηαθνξά ζθελήο ζεμ
θαζψο νη ππφινηπνη εζνπνηνί πξνρσξνχλ ξπζκηθά ζε ρηχπνπο πνπ ζπλνδεχνπλ ηα
ιφγηα πνπ αλαθσλεί παξάιιεια ε Μαξία («Κη άιιν!»), ελψ ν Βφπηζεθ βξίζθεηαη πηα
κφλνο ηνπ ζηελ «θεληξηθή» εμέδξα.
Δθεί ζα ηνλ εληνπίζνπκε θαη ιίγν αξγφηεξα, φηαλ, παξάιιεια κε ηελ
πξνζεπρή ηεο Μαξίαο, ζα θάλεη, κνλνινγψληαο, ηνλ απνινγηζκφ ηεο δσήο ηνπ
ζεθψλνληαο ηα καλίθηα ηνπ ζαλ λα εηνηκάδεηαη λα θφςεη ηηο θιέβεο ηνπ. Απηή είλαη
θαη ε ζηηγκή πνπ ε θνκπέξ, κε ηπιηγκέλα ηα κάηηα ηεο θαη θξαηψληαο ην καραίξη (ζαλ
κηα άιιε Γηθαηνζχλε), ζα δψζεη ζηνλ πξσηαγσληζηή ην κέζν ηνπ επηθείκελνπ θφλνπ
(φπσο θάλεη ν Δβξαίνο ζχκθσλα κε ην έξγν), ψζηε, κφιηο ν πξσηαγσληζηήο αξρίζεη
λα θνηηάδεηαη ζην καραίξη (ρξεζηκνπνηψληαο ην ζαλ θαζξέθηε), εθείλε λα αθεγεζεί
ηελ ηζηνξία ηεο Γηαγηάο γηα ην κνλαρφ παηδί πνπ θιαίεη θαη λα δαγθψζεη έλα κήιν.
Έηζη ινηπφλ, κέζα απφ κηα κίμε ζθελψλ, νη ζθελνζέηεο επηδηψθνπλ φρη κφλν
λα εληείλνπλ ηελ απεηιεηηθή αηκφζθαηξα ηνπ ράνπο πνπ πεγάδεη απφ ην κπαιφ θαη
ηελ ςπρή ηνπ πξσηαγσληζηή αιιά θαη λα απνδψζνπλ κε φζν ην δπλαηφλ πην έληνλν
θαη θαζαξφ ηξφπν ηα θίλεηξα ηνπ Βφπηζεθ ιίγν πξηλ ηε δηάπξαμε ηνπ εγθιήκαηνο.
Βιέπνπκε ηνλ ήξσα, ζηεκέλν ζε κηα γσληά ηεο εμέδξαο λα πεξηεξγάδεηαη ηηο θιέβεο
ηνπ, θπξηεπκέλνο απφ ηελ ηδέα λα απηνθηνλήζεη, θαη λα αληηθαηνπηξίδεηαη πάλσ ζην
καραίξη, ηαπηηδφκελνο κε ην «παηδί» ηνπ παξακπζηνχ· ην καραίξη, πνπ είλαη θαη ην
κνλαδηθφ αιεζηλφ ζθεληθφ αληηθείκελν ηεο παξάζηαζεο θαζψο απηφ καο επαλαθέξεη
ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, γίλεηαη κέζν απηνπξνβνιήο ηνπ Βφπηζεθ, ν νπνίνο
αληηιακβάλεηαη πσο βξίζθεηαη πηα «ζηελ θφςε ηνπ μπξαθηνχ», θαη, κε ηελ
επηδείλσζε ηεο ηαξαρήο ηνπ λνπ ηνπ, ηαπηίδεη ηνλ επηθείκελν θφλν ηεο Μαξίαο κε ηελ
– δηθηά ηνπ – απηνθηνλία, πξάμε ε νπνία πξνβάιιεηαη σο αλαπφθεπθηε απφξξνηα ηεο
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ακαξηίαο πνπ θιεξνλφκεζαλ νη άλζξσπνη κεηά ην πξνπαηνξηθφ ακάξηεκα (δάγθσκα
ηνπ κήινπ).
Μεηά ηνλ θφλν, βιέπνπκε ηνλ ήξσα λα αλεβαίλεη ζηηο εμέδξεο «πληγκέλνο»
ζην αίκα, αληηθξίδνληαο γηα πξψηε θνξά ην θνηλφ, ζαλ λα ζπλεηδεηνπνηεί ηελ πξάμε
ηνπ θαη λα αληηιακβάλεηαη πηα ηελ πιήξε αιήζεηα, ηελ καηαηφηεηα ηεο αλζξψπηλεο
δσήο· «ζε έλαλ θφζκν γεκάην θαλφλεο, ην άηνκν εγθισβίδεηαη, γίλεηαη αληηθείκελν
εθκεηάιιεπζεο θαη ηειηθά μεζπά ζηελ ίδηα ηε δσή», 243 ζεκαηνδνηψληαο έηζη ην ηέινο
ηεο επνρήο ησλ ςεπδαηζζήζεσλ. Μάιηζηα, ζηε ζπλέρεηα, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα
μεπιχλεη ην αίκα, ν ήξσαο γίλεηαη ηειηθά φιν θαη πεξηζζφηεξν θφθθηλνο, κε
απνηέιεζκα, πηάλνληαο αξγφηεξα ζηα ρέξηα ηνπ ην ιεπθφ κπαιφλη λα αθήλεη πάλσ ζε
απηφ θαη ηα θφθθηλα απνηππψκαηά ηνπ (ν εγθιεκαηίαο παηέξαο αθήλεη ην ζηίγκα ηνπ
ζηελ χπαξμε ηνπ παηδηνχ, κεηαθέξνληάο ηνπ θαηά θάπνηνλ ηξφπν ην κίαζκα).
Σέινο, νη ππφινηπνη εζνπνηνί, θνξψληαο ηηο δσφκνξθεο κάζθεο, παίξλνπλ
ζέζε πίζσ απφ ηελ θνκπέξ πνπ βαζηά ην αηκαηνβακκέλν κπαιφλη, ε νπνία θαη
εθθέξεη ηα ιφγηα ηνπ Υσξνθχιαθα («Χξαίνο θφλνο!»). Σν δσψδεο ζηνηρείν, ινηπφλ,
έξρεηαη λα θιείζεη θπθιηθά ηελ παξάζηαζε γηα λα ηνλίζεη ην γεγνλφο πσο ν άλζξσπνο
έθηαζε ηειηθά λα γίλεη ίδηνο κε ην θηήλνο, θαη θαηαιακβάλεη πηα φιν ηνλ ρψξν ηεο
εμέδξαο, κελ επηηξέπνληαο λα εκθαληζηεί θάπνηα πηπρή γηα ειπίδα, κελ
πξνζθέξνληαο ζηνπο ήξσεο θάπνηα δηαθπγή απφ ηελ – ακεηάβιεηε – ακαξησιή ηνπο
κνίξα. Ζ χπαξμε είλαη κάηαηε δηφηη ν άλζξσπνο θαηεπζχλεηαη θπξίσο απφ ηα ζεξηψδε
ηνπ έλζηηθηα, πνπ κφλν ζηνλ (θπξηνιεθηηθφ θαη κεηαθνξηθφ) ζάλαηφ ηνπ κπνξνχλ λα
ηνλ νδεγήζνπλ. Σα ζεξία πνπ κπνξνχλ λα αθαλίζνπλ ηνλ άλζξσπν δελ θαηνηθνχλ
ηειηθά παξά κέζα ζηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν, ν νπνίνο θαη είλαη επνκέλσο έλαο
δπζηπρηζκέλνο θαη ειεγρφκελνο θιφνπλ κέζα ζε έλαλ γθξνηέζθν θαη ζθνηεηλφ θφζκν.
ε γεληθέο γξακκέο, ε νκάδα, φπσο άιισζηε καξηπξνχλ θαη’ επζείαλ θαη ηα
θνζηνχκηα (εηθ. 9γ) ηεο παξάζηαζεο, επηρεηξεί κηα αξιεθίληθε κεηαθνξά ηνπ έξγνπ
(θαζφινπ άζηνρε νπηηθή απφ ηε ζηηγκή πνπ, άιισζηε, ακέζσο ακέζσο παξαηεξνχκε
πσο ην έξγν ηνπ Μπχρλεξ πεξηιακβάλεη αξθεηέο κνπζηθέο ζθελέο, πνπ ζπκίδνπλ
έληνλα ην ζέαηξν ηεο commedia dell’ arte), εληαγκέλε ζηελ αηκφζθαηξα πάξηη (φπνπ
βξίζθνπκε αθφκε θαη έλαλ DJ), επηδηψθνληαο λα δηακνξθψζεη έλα πιαίζην
ζχγρξνλνπ ηζίξθνπ, θαη, επνκέλσο, ελεξγνπνηεί «ζηα πξφηππα ηεο Commedia Dell’
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Arte, ζψκα, θσλή, θίλεζε θαη live ήρνπο, ίζσο ππέξκεηξα εληαγκέλνπο έλαληη ηνπ
θεηκέλνπ»244.
πσο καο ππελζπκίδεη θαη ε Γηαλλνπνχινπ, «ε ιατθή απηή κνξθή ζεάηξνπ
ήηαλ πνιχ δηαδεδνκέλε ζηελ θεληξηθή Δπξψπε ήδε απφ ηνλ 16ν αηψλα», ψζηε «ηελ
επνρή ηνπ Μπχρλεξ, παξφιν πνπ ην αζηηθφ ζέαηξν ηνπ Γηαθσηηζκνχ ήηαλ ζε κεγάιε
άλζεζε, πεξηνδεχνληεο ζίαζνη ηεο Commedia dell’ arte απφ ηε Γαιιία θαη ηελ Ηηαιία
εμαθνινπζνχζαλ λα δίλνπλ παξαζηάζεηο ζε νιφθιεξν ηνλ γεξκαλφθσλν ρψξν», κε
απνηέιεζκα λα είλαη πνιχ πηζαλφ ην ιατθφ απηφ ζέαηξν θαη νη ήξσέο ηνπ λα
απνηέιεζαλ πεγή έκπλεπζεο γηα ηνπο ήξσεο ηνπ Γεξκαλνχ ζπγγξαθέα». 245 Έηζη, ζηε
ζθελή νπζηαζηηθά παξεπιάλνπλ ν Πηεξφηνο (Βφπηζεθ) θαη ε Κνινκπίλα ηνπ
(Μαξία), ν αληαγσληζηήο Αξιεθίλνο (Αξρηηπκπαληζηήο), ν Νηνηφξε (Γηαηξφο) θαη ν
Καπηηάλν (Λνραγφο), ν Κνκπέξ, γάηδαξνη θαη άιια δψα.
Γελ είλαη, επνκέλσο, ηπραίν θαη ην γεγνλφο φηη ζπλαληάκε ηε ρξήζε
δσφκνξθσλ καζθψλ, θαζψο, φπσο γλσξίδνπκε, θπξίαξρν γλψξηζκα ησλ εξψσλ ηεο
ηηαιηθήο Commedia dell’ arte ήηαλ νη κάζθεο ηνπο, νη νπνίεο ήηαλ εκπλεπζκέλεο απφ
ραξαθηεξηζηηθά δψσλ θαη, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αθξαία θηλεζηνινγηθή ζπκπεξηθνξά
ηνπο, πξνζέδηδαλ ζηα πξφζσπα κηα γθξνηέζθα ππφζηαζε επί ζθελήο. Άιισζηε, ην
δσψδεο ζηνηρείν σο θπζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο είλαη θπξίαξρν ζέκα
ηνπ έξγνπ· ε Φχζε δελ αληηζηνηρεί κε ν,ηηδήπνηε ζετθφ, φπσο ππνζηήξηδαλ νη
Ρνκαληηθνί, αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη ζθνηεηλή θαη ηξνκαθηηθή ζαλ έλα ζεξίν
πνπ απεηιεί ηελ ίδηα καο ηελ χπαξμε.246
Όζηεξα απφ ηα παξαπάλσ, κέζα ζε έλαλ αθαηξεηηθφ θαη «ηεκαρηζκέλν»
ζθεληθφ ρψξν, ζηνλ νπνίν θπξηαξρεί κηα ζθιεξή παζαξέια, «ε παξάζηαζε δνκείηαη
γχξσ απφ θάπνηνπ είδνπο freak show», πνπ αληαλαθιά ηελ ζεκαζία πνπ έρεη ην
θαίλεζζαη ζηελ θνηλσλία αιιά θαη αλαδεηθλχεη ην γεγνλφο πσο αθφκα θαη ηα
εμνπζηαζηηθά πξφζσπα ηνπ έξγνπ παξνπζηάδνληαη κε έληνλα δηαγξακκέλεο ηηο
αδπλακίεο ηνπο, κε απνηέιεζκα λα ηνλίδεηαη πσο ηειηθά δελ είλαη απηά ε θαζαξή
εμνπζία αιιά ζχκαηα ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ πξεζβεχνπλ,247 ηκήκαηα κηαο
αιπζίδαο ηεο νπνίαο ν πην αδχλακνο θξίθνο δελ είλαη άιινο απφ ηνλ Βφπηζεθ.
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3. 2. 6. Με κνλαδηθό κέζν ην ζώκα
Δληφο εθδνρψλ πνπ πξνεγήζεθαλ αιιά θαη εθδνρψλ πνπ πξφθεηηαη λα αλαιπζνχλ ζηε
ζπλέρεηα, ε ζσκαηηθφηεηα ηνπ εζνπνηνχ θαίλεηαη λα πξνβάιιεη έληνλα, βξίζθνληαο
έηζη ηε ζέζε ηεο αλάκεζα ζηα ζεκαληηθφηεξα ζηνηρεία ηεο παξάζηαζεο. Πην
ζπγθεθξηκέλα, ηδηαίηεξα θαηά ηα πεξηζζφηεξν πξφζθαηα αλεβάζκαηα ηνπ έξγνπ, ε
ζσκαηηθφηεηα, γίλεηαη ηζρπξφ κέζν, ην νπνίν «παίδεη» κε ηνπο θψδηθεο ηνπ ζεάηξνπ
θαη πνπ κπνξεί λα εμππεξεηεί είηε ζηελ αλάδεημε ηνπ ράνπο θαη ηνπ παληθνχ πνπ
ραξαθηεξίδνπλ ηελ θαηάζηαζε ηνπ ήξσα, είηε ζηελ αλάδεημε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ
ησλ πξνζψπσλ, ή ζηελ αλαπιήξσζε ηνπ ζθεληθνχ, ην νπνίν, αθαηξεηηθφ θαζψο είλαη,
παξακέλεη ίδην απφ ηελ αξρή σο ην ηέινο, θαη ζηελ γξήγνξε ελαιιαγή ησλ ζθελψλ. Ο
Βόπηζεθ, φκσο, ηεο νκάδαο Boy Oh!, εθφζνλ απφ ηε κία σο θπξίαξρν γλψξηζκά ηνπ
παξνπζηάδεη αθξηβψο απηφ ην ζηνηρείν θαη απφ ηελ άιιε δελ θάλεη ρξήζε απνιχησο
θαλελφο είδνπο ζθεληθνχ, κε απνηέιεζκα λα βαζίδεηαη νινθιεξσηηθά θαη κφλν ζηα
ζψκαηα ησλ εζνπνηψλ, πξφθεηηαη λα εμεηαζηεί μερσξηζηά, ζε απηφ ην ζεκείν.

Οκάδα Boy Oh! – Θέαηξν Άξηη (2012)
Ζ νκάδα Boy Oh! δεκηνπξγήζεθε ην 2010 απφ λένπο εζνπνηνχο – απφθνηηνπο ηνπ
Θεαηξηθνχ Δξγαζηεξίνπ ηνπ Δκπξφο, κε πξψηε ηνπο παξάζηαζε ηελ Δπγέλα ηνπ
Θεφδσξνπ Μνληζειέδε, ελψ, ζηε ζπλέρεηα αθνινχζεζε ν Βόπηζεθ. Ζ παξάζηαζή
ηνπο απηή, ζε ζθελνζεζία ηεο Μαγδαιελήο αββίδνπ, πξεκηέξα έθαλε ζηηο 16
Μαξηίνπ ηνπ 2012, ζην Θέαηξν Άξηη, θαη νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε απηήλ
πξνθχπηνπλ απφ πξνζσπηθή παξαθνινχζεζε ηνπ εγρεηξήκαηνο248.
Μέζα ζε έλαλ αθαηξεηηθφ ζθεληθφ ρψξν, ρσξίο θαλέλα αληηθείκελν
θξνληηζηεξίνπ, θαη κε έλα κπάθληξνπ, πνπ κνηάδεη ζαλ μεθηηζκέλν, λα δεζπφδεη ζην
βάζνο (εηθ. 10α), νη πέληε εζνπνηνί ιακβάλνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο επί ζθελήο, φπνπ θαη
ζα παξακείλνπλ σο ην ηέινο ηεο παξάζηαζεο.
Αληίζηνηρα, ηα θνζηνχκηα ηνπο θαληάδνπλ κηληκαιηζηηθά, αιιά θαη άθξσο
ραξαθηεξηζηηθά, ελψ, ηαπηφρξνλα, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ζπκβάινπλ θαη
ζηε γεινηνπνίεζε ησλ πξνζψπσλ (εηθ. 10β): ν «Λνραγφο» (ηνλ νπνίν ππνδχεηαη
γπλαίθα) παξνπζηάδεηαη κε ραθί ζαθάθη πάλσ απφ εθηηζέκελν ζνπηηέλ, ν «Γηαηξφο»
κε ρεηξνπξγηθή ζηνιή, ν Βφπηζεθ κε ιεπθή ζθειέα, ν Αληξέαο κε ζχγρξνλε αζιεηηθή
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κπινχδα, ε νπνία ζεθψλεηαη απφ ηνλ εζνπνηφ, κε έλαλ ηξφπν ζαλ λα έρνπλ
ηνπνζεηεζεί βάηεο, θάζε θνξά πνπ ν ίδηνο «κπαίλεη» ζην ξφιν ηνπ Αξρηηπκπαληζηή,
θαη ε Μαξία καπξνθνξεκέλε.
Ο θσηηζκφο, ζε γεληθέο γξακκέο, είλαη δηάρπηνο θαη ιεπθφο (εηθ. 10γ), εηδηθά
θαηά ηηο ζθελέο φπνπ «πεξηγξάθεηαη» ε βία θαη ε θαηαπίεζε πνπ πθίζηαηαη ν
Βφπηζεθ απφ ηνπο αλψηεξνχο ηνπ, ελψ ηδηαίηεξα κέζα ζε εθείλεο φπνπ ν ήξσαο
ζπλνκηιεί κε ηνλ Αληξέο ή κνλνινγεί, ζε ζεκεία δειαδή ζηα νπνία αλαδχεηαη
εκθαλέζηεξα ν παξαινγηζκφο θαη ε αγσλία πνπ θαηαθιχδεη ηελ χπαξμε ηνπ
ζηξαηηψηε, γίλεηαη πην ρακειφο θαη ειαθξά ρξσκαηηζηφο θαζψο, κάιηζηα,
αλαβνζβήλεη πνιχ γξήγνξα ζαλ λα ηξεκνπαίδεη, πξνζδίδνληαο γηα ιίγν ζηνλ νπηηθφ
δηάθνζκν ηεο παξάζηαζεο κηα δηαθξηηηθή νλεηξηθή λφηα.
Ζ νκάδα πξαγκαηνπνηεί έλα ζθεληθφ παηρλίδη, θαηά ην νπνίν νη εζνπνηνί πνπ
δελ ζπκκεηέρνπλ ζηε ζθεληθή δξάζε, ηελ «παξαθνινπζνχλ» απφ ην βάζνο ηεο
ζθελήο πξνρσξψληαο, κάιηζηα, δηαθξηηηθά ζε δξάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ αλάινγα κε
ην πξφζσπν πνπ ππνδχνληαη, δηακνξθψλνληαο, έηζη, θαηά θάπνηνλ ηξφπν, έλαλ
δεχηεξν ζθεληθφ ρψξν πνπ ιεηηνπξγεί ζε εμάξηεζε κε ηνλ θεληξηθφ (ε ζθελή
ρσξίδεηαη, ινηπφλ, λνεηά ζε δχν νξηδφληηα επίπεδα) θαη ζπκβάιινληαο ζπρλά ζηε
δεκηνπξγία, άκεζα ζπζρεηηδφκελσλ, παξάιιεισλ ζθεληθψλ δξάζεσλ.
Δπηπιένλ, νη πεξηζζφηεξνη εζνπνηνί (πιελ απηψλ πνπ βξίζθνπκε ζηνπο
ξφινπο ηεο Μαξίαο θαη ηνπ Βφπηζεθ) κεηαθέξνληαη απφηνκα απφ ξφιν ζε ξφιν (ζε
ηξεηο εζνπνηνχο δηαλέκνληαη ζρεδφλ φινη νη δεπηεξεχνληεο ξφινη ηνπ έξγνπ),
πεξλψληαο καο απηφκαηα απφ ηε κία ζθελή ζηελ άιιε (ζχκθσλα κε κηα θαηά ην
δπλαηφλ ινγηθή αθνινπζία ηνπο) ζαλ ην θείκελν λα ξέεη αθαηάπαπζηα κε φπιν,
βέβαηα, πάληα ηα ζψκαηα ησλ ίδησλ.
Με άιια ιφγηα, φπσο επηζεκαίλνπλ θαη θξηηηθνί, «νη πέληε εζνπνηνί, ρσξίο
ζθεληθά […], κε ππνηππψδε θνζηνχκηα […], πξνζπάζεζαλ κέζσ κηαο ζπκβνιηθήο
θηλεζηνινγίαο, αθ’ ελφο λα «ζθελνγξαθήζνπλ» ηελ άδεηα ζθελή θαη ηνπο πνιινχο
ρσξνρξφλνπο ηεο δξάζεο θαη, αθ’ εηέξνπ, λα επηηαρχλνπλ ηε κέγηζηε κεηακφξθσζή
ηνπο ππνδπφκελνη δηάθνξνπο ξφινπο ηνπ πνιππξφζσπνπ έξγνπ», 249 ή, αιιηψο, «ζηα
επξήκαηα ηεο παξάζηαζεο κπνξνχλ λα θαηαγξαθνχλ: ν πιεζσξηθφο ζθεληθφο
θψδηθαο θαη ην πνιχπιεπξν θηλεζηνινγηθφ ιεμηιφγην ηεο νκάδαο, πνπ θαηνξζψλεη λα
εθιείςεη ηελ επηινγή ηεο αλππαξμίαο ζθεληθνχ», κε απνηέιεζκα, κέζσ ηεο
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αθαίξεζεο, λα «έξρνληαη ζην πξνζθήλην ηα ζψκαηα ησλ πέληε εζνπνηψλ πνπ
αλαιακβάλνπλ λα ελζαξθψζνπλ ηνπο ξφινπο ηνπ έξγνπ».250
Γίλεηαη, ινηπφλ, αληηιεπηφ πσο ε αββίδνπ εζηηάδεη ην ελδηαθέξνλ ηεο πξνο
ηελ εχξεζε ελφο θνηλνχ ζθεληθνχ θψδηθα, πνπ ζα αλαπιεξψζεη θάζε έιιεηςε
ζθελνγξαθίαο, φπσο ηελ απαηηεί ε αθαηξεηηθή καηηά, θαη ε νπνία ζα νδεγήζεη ζε
ελδηαθέξνληα ζθεληθά ηερλάζκαηα, ηα νπνία δελ ζα παχνπλ λα ελεξγνπνηνχλ ηελ
θξίζε ηνπ ζεαηή, ζηνλ νπνίν, επνκέλσο, ην ζέακα δελ πξνζθέξεηαη θαζφινπ
«έηνηκν». Δδψ, αο ζεκεησζεί θαη ε παξαηήξεζε ηεο Παπαδνπνχινπ, γηα ηελ
«ζπγρξνληζκέλε νκάδα πνπ μεγπκλψλεηαη ιίγα κέηξα κπξνζηά ζνπ παίξλνληαο φια
ηα ακπληηθά ζνπ φπια».251
Πάλησο, ελψ θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο παξάζηαζεο παξαηεξείηαη
εθηεηακέλε ρξήζε ρηνχκνξ θαη ζρεηηθά αλάιαθξε, παηρληδηάξηθε αηκφζθαηξα, πξνο
ην ηέινο ηεο εηζρσξνχλ πεξηζζφηεξν δξακαηηθνί ηφλνη· Οη ζθελέο πνπ ζα καο
νδεγήζνπλ ζηνλ θφλν κνηάδνπλ ηψξα λα παίξλνπλ ηε ζεηξά ηνπο φιν θαη πην γξήγνξα
ζε ζεκείν πνπ ε κία λα εηζρσξεί θαη λα παξεκβαίλεη ζηελ άιιε ζαλ λα ηελ δηαθφπηεη.
Σν «ηέινο» είλαη θνληά θαη, ηψξα πηα πνπ πιεζηάδεη, θάλεη φιν θαη πην κεγάια
βήκαηα, ζαλ λα βηάδεηαη λα θηάζεη κηα ψξα αξρχηεξα.
Πην ζπγθεθξηκέλα, παξαηεξνχκε, γηα παξάδεηγκα, πσο μαθληθά ζεκεηψλεηαη
κηα έληνλε αιιαγή ζηνλ θσηηζκφ, ν νπνίνο εζηηάδνληαο ζηνλ Βφπηζεθ θαη ηε Μαξία,
ζαλ λα ηνπο απνκνλψλεη κέζα ζε έλα πιαίζην ράνπο (ηξηγχξσ ην απφιπην ζθνηάδη),
ζα ζπλνδεχζεη ηε ζθελή ηνπ εμαζιησκέλνπ ζηξαηηψηε πνπ πεξλά ζε έλαλ
απνινγηζκφ δσήο, θαζψο θαη ηε ζθελή ηεο Μαξίαο πνπ πξνζεχρεηαη, πνπ ζα
αθνινπζήζεη ακέζσο κεηά, ψζπνπ, κε ηε ζθελή ηνπ παξακπζηνχ, λα ηνπο
αληηθξίζνπκε δίπια – δίπια, ζαλ εγθισβηζκέλνπο κέζα ζηνπο δηθνχο ηνπο θφζκνπο.
Μάιηζηα, εδψ δελ ππάξρεη θακία «Γηαγηά», πνπ ζα αθεγεζεί ην παξακχζη. Απηφ ζα
ην αλαιακβάλνπλ νη ίδηνη απηνί ήξσεο, θαζψο ην παηδί ηνπο ζα βξίζθεηαη αλάκεζά
ηνπο θαη ζα αθνχεη ηελ ηζηνξία ζαλ ρακέλν κέζα ζην ζθνηάδη, ψζπνπ κε κηα
ραξαθηεξηζηηθή θίλεζε άξλεζεο λα εγθαηαιείςεη ην θέληξν ηεο ζθελήο.
Ζ ηζηνξία ηνπ θφζκνπ, ινηπφλ, – θαη ηδηαίηεξα ηνπ θφζκνπ φπνπ θαηνηθνχλ νη
θησρνί θαη εμαζιησκέλνη άλζξσπνη – έηζη φπσο απηή πεξλά απφ γνλέα ζε παηδί, απφ
γεληά ζε γεληά, απφ άλζξσπν ζε άλζξσπν, ηείλεη λα επαλαιακβάλεηαη θαη λα
πξνζπαζεί λα βπζίζεη ζην ζθνηάδη θάζε νλ, φζν αζψν θαη αλ είλαη. Μέζα ζε κηα
250
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ηέηνηα θίλεζε ηεο ίδηαο ηεο δσήο, ην κφλν πνπ απνκέλεη ινηπφλ είλαη ε επηινγή ηεο
άξλεζεο – κηαο άξλεζεο ζηελ νπνία φκσο ν Βφπηζεθ ζα πξνρσξήζεη κε «ιάζνο»
ηξφπν, επηηηζέκελνο ελάληηα ζην κφλν «ζεηηθφ» πξάγκα πνπ έρεη ζηε δσή ηνπ, ηε
Μαξία, θαη ηειηθά ζηελ ίδηα ηνπ ηελ χπαξμε.
Οη ηειεπηαίεο ζθελέο ζεκεηψλνληαη κε ηελ Μαξία λα αξγνπεζαίλεη, κε
αηέιεησηνπο ζπαζκνχο, ζην θέληξν ηεο ζθελήο ελψ έλαο δηάρπηνο, ρακειφο,
ρξσκαηηζηφο θσηηζκφο κνηάδεη λα έρεη «ζηνηρεηψζεη» ηψξα κηα γηα πάληα ηνλ
ζθεληθφ ρψξν, απνηππψλνληαο ηνλ εθηαιηηθφ θφζκν πνπ δεη κέζα ζην κπαιφ, πηα,
ηνπ ίδηνπ ηνπ ήξσα, ν νπνίνο, ζαλ κέζα ζε άιιε δηάζηαζε, πεξηπιαληέηαη αθφκα
ζνισκέλνο γχξσ απφ ην πηψκα. Ζ παξάζηαζε ζα θιείζεη ππαθνχνληαο ζε έλα ζρήκα
θπθιηθφ, εθφζνλ, ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν μεθίλεζε, νη εζνπνηνί, ζε κηα
θαηάζηαζε κεηαμχ ξφινπ θαη εαπηνχ, «παξαηάζζνληαη» ζην βάζνο ηεο ζθελήο, κέζα
ζε έλα θάδξν, δεκηνπξγεκέλν απφ ηνλ θσηηζκφ, ζπλνςίδνληαο έηζη, φπσο ζα
κπνξνχζακε λα πνχκε, ηελ θπξίαξρε ζθελνζεηηθή γξακκή: Μπξνζηά καο ζηήζεθε,
θαλεξά, κηα ηζηνξία, κέζα απφ ηελ νπνία επηρεηξήζεθε θαη ν πεηξακαηηζκφο πξνο ηελ
εχξεζε λέσλ εξγαιείσλ γηα ηε ζθεληθή πξαθηηθή.
Σέινο, ν Βόπηζεθ ηεο νκάδαο Boy Oh! απνδεηθλχεηαη κηα έληνλα
ζηπιηδαξηζκέλε πξνζέγγηζε, ε νπνία, κε κνλαδηθφ ίζσο κέζν ηα ίδηα ηα ζψκαηα ησλ
εζνπνηψλ θαη ζηεξηδφκελε ζε έλαλ κεραληζηηθφ ηξφπν παημίκαηνο, δελ μερλά λα θάλεη
ζρφιην πάλσ ζην ίδην ην ζέαηξν θαη λα «ξηρηεί» ζηελ αλαδήηεζε λέσλ θσδίθσλ κέζα
απφ ηελ ίδηα ηε ζθεληθή πξάμε.

3. 2. 7. Μέζα από ηε ζθνπηά ηνπ ήξσα
πσο ζπκβαίλεη θαη κε ην φιν έξγν, έηζη θαη ν θεληξηθφο ηνπ ήξσαο δηαγξάθεηαη σο
έλα απνζπαζκαηηθφ πξφζσπν, πνπ κνηάδεη λα αλαδεηά, κε θάζε ηξφπν, λα
νινθιεξσζεί θαη λα νξηζηεί. ηηο παξαζηάζεηο πνπ αθνινπζνχλ, ν αγψλαο ηνπ
Βφπηζεθ λα ιπηξσζεί φρη ηφζν απφ ηελ θαζεκεξηλή βαζαληζηηθή δσή ηνπ φζν θπξίσο
απφ ηελ αγσλία ηεο ίδηαο ηνπ ηεο χπαξμεο, πνπ ηνλ θπξηεχεη κέρξη ηα βάζε ηνπ
ηαξαγκέλνπ ηνπ λνπ, απνδίδεηαη ηδηαίηεξα κέζα απφ ην ζψκα θαη ηελ θίλεζε ησλ
εζνπνηψλ, πνπ, ζηα πιαίζηα κηαο αθαηξεηηθήο θαη ζηπιηδαξηζκέλεο ζθελνζεηηθήο
γξακκήο, θηάλνπλ ζε κηα θαζαξά αληηξεαιηζηηθή ζθεληθή ζπκπεξηθνξά. Ζ έκθαζε,
ινηπφλ, ζηελ «θαηαγξαθή» ησλ ηδηαίηεξα ζθνηεηλψλ θαη εθηαιηηθψλ δηαζηάζεσλ ηνπ
έξγνπ, έηζη φπσο απηέο απνξξένπλ κέζα απφ ηελ «απνηχπσζε» ηεο εζσηεξηθήο
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θαηάζηαζεο ηνπ πξσηαγσληζηή, δίλεηαη ζε ηφζν κεγάιν βαζκφ πνπ θηάλεη λα δηέπεη
θαη λα νξίδεη φιε ηελ αηκφζθαηξα θαη ην χθνο ηνπ ζθελνζεηηθνχ εγρεηξήκαηνο.
Χο απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ, κηα ηέηνηα παξάζηαζε, ηφζν ζηελ πεξίπησζε
ηνπ Θεάηξνπ Αζελατθή θελή Κάιβνπ – Καιακπφθε φζν θαη ζε απηήλ ηεο Οκάδαο
εκείν Μεδέλ, κνηάδεη ζπρλά λα δηεμάγεηαη κέζα απφ ηελ ζθνπηά ηνπ θεληξηθνχ
πξνζψπνπ· νη νλεηξηθέο θηγνχξεο – ήξσεο πνπ πεξηβάιινπλ ηνλ Βφπηζεθ, ην ιηηφ θαη
έληνλα θνξηηζκέλν ζεκαζηνινγηθά ζθεληθφ, ην κνλίκσο απεηιεηηθφ θαη κπζηήξην
θιίκα, νη πνιχ γξήγνξνη ξπζκνί αιιά θαη νη κηθξέο βαζαληζηηθέο παχζεηο δελ
κπνξνχλ ηειηθά παξά λα αληαλαθινχλ ηνλ εζσηεξηθφ, ηαξαγκέλν θαη ζνισκέλν,
θφζκν ηνπ ίδηνπ ηνπ ήξσα.

Θέαηξν Αζελατθή θελή Κάιβνπ - Καιακπόθε (2014)
Ζ Αζελατθή θελή, ππφ ηνλ Θφδσξν Κάιβν θαη ηνλ Μηράιε Καιακπφθε, ζαλ
επαγγεικαηηθφο ζίαζνο πξσηνεκθαλίζηεθε ην 2008 ελψ ην 2013 δεκηνχξγεζε ην δηθφ
ηεο ζέαηξν. Ζ πξψηε παξάζηαζε ηνπ Βόπηζεθ ηνπ Μηράιε Καιακπφθε, ινηπφλ,
ζεκεηψζεθε ζε απηφ, ζηηο 7 Απξηιίνπ ηνπ 2014, θαη πιεξνθνξνχκαζηε γη’ απηήλ
θπξίσο κέζα απφ πξνζσπηθή ζπλέληεπμε, παξαρσξεκέλε απφ ηνλ ζθελνζέηε, αιιά
θαη κέζα απφ ηελ παξαθνινχζεζε ζρεηηθνχ απνζπάζκαηνο.
Ο ζθελνζέηεο, φπσο ν ίδηνο απνθαιχπηεη, βαζίζηεθε ζηε κεηάθξαζε ηνπ
Δπαγγειάηνπ, ε νπνία ηνπ «ππέδεημε» ζε κεγάιν βαζκφ ηε ζεηξά κε ηελ νπνία ζα
παξνπζίαδε ηηο ζθελέο ηνπ έξγνπ ηνπ Μπχρλεξ ρσξίο φκσο λα ηελ αθνινπζήζεη
πηζηά, δηαθνξνπνηψληαο ηελ ζε νξηζκέλα ζεκεία αιιά θαη πξνηείλνληαο έλα
δηαθνξεηηθφ ηέινο,252 θαζψο, θαηά ηε ζθελνζεζία ηνπ, ιίγν κεηά ηνλ «ρακφ» ηνπ
πξσηαγσληζηή, ν νπνίνο ζεκαηνδνηείηαη κε ηνλ ήξσα λα νδεχεη φιν θαη πην βαζηά
κέζα ζηε ιίκλε θξνληίδνληαο λα μεπιπζεί απφ ην αίκα ηεο λεθξήο Μαξίαο, ηελ ζθελή
«δηαβαίλνπλ» ηα ππφινηπα πξφζσπα γηα λα δηαπηζηψζνπλ ηνλ ζάλαην ηνπ Βφπηζεθ.
Πην ζπγθεθξηκέλα, φπσο καξηπξά θαη ην θείκελν ηεο παξάζηαζεο, ελψ ε
ελαξθηήξηα ζθελή είλαη απηή κε ηνλ Βφπηζεθ θαη ηνλ Αληξέο ζην δάζνο, κέζα απφ
ηελ νπνία εηζαγφκαζηε ζην παξάινγν θιίκα πνπ ζπζθνηίδεη ην κπαιφ ηνπ
πξσηαγσληζηή, αθνινπζνχλ νη ζθελέο πνπ ζα καο πξσηνπαξνπζηάζνπλ ηνπο
αλψηεξνπο ηνπ ήξσα. Έηζη, θαίλεηαη πσο νη θπξίαξρεο ζθελέο ηεο «απνηχπσζεο» ηεο
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θαθνπνίεζεο πνπ πθίζηαηαη ν Βφπηζεθ απφ ηνπο εμνπζηαζηέο ηνπ παξνπζηάδνληαη
θνληά – θνληά, κε ζθνπφ λα δνζεί έκθαζε ζηνλ ξφιν ησλ εγθφζκησλ εμνπζηψλ σο
ηζρπξνχ παξάγνληα ψζεζεο ηνπ ήξσα πξνο ηελ «ηξέια», έηζη φπσο απηή άξρηζε λα
δηαγξάθεηαη εμαξρήο.
Δπφκελε ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα επηινγή ηνπ ζθελνζέηε σο πξνο ηε
δηαρείξηζε ησλ ζθελψλ ηνπ έξγνπ απνηειεί θαη ε ηερληθή ηεο κίμεο ζθελψλ, πνπ
πξαγκαηνπνηείηαη ιίγν πξηλ απφ απηήλ ηνπ θφλνπ. Οη ζθελέο, ινηπφλ, ηψξα
εκθαλίδνληαη καδί ζαλ λα ζπλνκηιεί ε κία κε ηελ άιιε, θαζηζηψληαο πέξα γηα πέξα
αδχλαηε νπνηαδήπνηε ζπλνρή σο πξνο ηελ «ζεηξά» ησλ γεγνλφησλ αιιά θαη ζε ζρέζε
κε ηνπο ξφινπο, πνπ παχνπλ λα είλαη δηαθξηηνί.
Απφ ηε κία βιέπνπκε ηνλ Βφπηζεθ λα ζπλνκηιεί αγσληψληαο κε ηνλ Αληξέο,
πνπ ηνλ ζπκβνπιεχεη λα «πάξεη θάξκαθν γηα ηνλ ππξεηφ» θη απφ ηελ άιιε ηελ Μαξία
λα πξνζεχρεηαη, αλάκεζα ζε καλνπάιηα, ληξνπηαζκέλε θαη αγαλαθηηζκέλε ζαλ λα
αηζζάλεηαη πσο έξρεηαη ην ηέινο ηεο, ελψ παξάιιεια ε Γηαγηά, ηξνκαθηηθή ζρεδφλ,
θαζψο παξνπζηάδεηαη καπξνθνξεκέλε, θνξψληαο κάζθα θαη ππεξπςσκέλε ηφζν
πνιχ πνπ καο κνηάδεη εθηαιηηθά εμσπξαγκαηηθή (εηθ. 11α), ιέεη ην παξακχζη ηνπ
κνλάρνπ θαη δπζηπρηζκέλνπ παηδηνχ ψζπνπ, κε ην ηέινο ηεο ζθελήο, λα κεηαηξαπεί
ζε Δβξαίν πνπ ζα δψζεη ζηνλ πξσηαγσληζηή ην πνιππφζεην καραίξη.
Δλψ σο ηψξα ε θαηαπίεζε πνπ βίσλε ν πξσηαγσληζηήο απφ ηνπο αλψηεξνπο
ζε εμνπζία ήξσεο θαη ε «παξάλνκε» εξσηηθή ηζηνξία αλάκεζα ζηε Μαξία θαη ηνλ
Αξρηηπκπαληζηή καο παξνπζηάδνληαλ δηαδνρηθά ζαλ δχν θνπβάξηα πνπ μεηπιίγνληαη
δίπια δίπια, ηψξα, ιίγν πξηλ ηελ πξνζρψξεζε ηνπ Βφπηζεθ ζηνλ «θφζκν» ησλ
εγθιεκαηηψλ θαη ηελ νινθιεξσηηθή ηνπ «πηψζε», ηα παξαπάλσ κνηάδνπλ πηα λα
εκπιέθνληαη ην έλα κε ην άιιν δεκηνπξγψληαο έλα αζθπθηηθφ θαη εθηαιηηθφ πιαίζην
ζπλνιηθνχ πφλνπ ζην νπνίν δελ βξίζθεη θαλείο δηαθπγή παξά κφλν ηελ
(απηφ)θαηαζηξνθηθή καλία πνπ πεξηκέλεη ηνλ εμαζιησκέλν θαη πξνδνκέλν άλζξσπν
ζην κνλνπάηη ηεο ηξέιαο σο κνλφδξνκνο.
Σφζν ν Βφπηζεθ φζν θαη ε Μαξία θαίλνληαη λα μέξνπλ πσο ν ζάλαηνο είλαη
θνληά θαη λα πξνρσξνχλ ν θαζέλαο ζηηο ηειεπηαίεο δηαδηθαζίεο θαη «πξνεηνηκαζίεο»
(ην κελ έλα πξφζσπν «απνραηξεηά» ηνλ θίιν ηνπ θαη ζπεχδεη λα αγνξάζεη ην θνληθφ
φπιν ελψ ην άιιν θάλεη ηελ πξνζεπρή ηνπ πληγκέλν απφ θφβνπο θαη ελνρέο), ελψ ην
παξακχζη κνηάδεη λα παξεκβάιιεηαη ζε απηά γηα λα δψζεη ηελ θεληξηθή «ηδέα» ηεο
ζθελήο: ε ηζηνξία ηεο Γηαγηάο πνπ ζα κπνξνχζε λα ζπλνςίδεη ηελ ηζηνξία ηνπ θάζε
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αλζξψπηλνπ φληνο πάλσ ζε απηφλ ηνλ θφζκν, ιεηηνπξγεί ζαλ λήκα πνπ ζα πιέμεη ηηο
δχν απηέο πιεπξέο κέρξη ηειηθά λα θέξεη «κνηξαία» ηελ ψξα ηνπ ζαλάηνπ.
Αθφκε, αο ζηαζνχκε ζηηο ηειεπηαίεο ζθελέο ηεο παξάζηαζεο, φπνπ ν Βφπηζεθ
επηζηξέθεη ζηνλ ηφπν ηνπ εγθιήκαηνο αλαδεηψληαο ην καραίξη, φπνπ θαη ζεκεηψλεηαη
ν πληγκφο ηνπ κεηά απφ έλα «ρνξφ ηνπ ζαλάηνπ» πνπ ζρεκαηίδεηαη απφ δσφκνξθεο
θηγνχξεο, σο έλδεημε ηνπ άγξηνπ ελζηίθηνπ ηνπ ήξσα ην νπνίν ηνλ νδεγεί ζηνλ πιήξε
αθαληζκφ. Αθνινπζεί ε λεθξνςία, θαηά ηελ νπνία βιέπνπκε ηελ Μαξία θαη ηνλ
Βφπηζεθ θαιπκκέλνπο κε λάηινλ (αληί γηα ζεληφληα) λα εμεηάδνληαη σο πηψκαηα απφ
ηνλ Γηαηξφ θαη ηνλ Λνραγφ, πνπ ηψξα θνξνχλ καχξα αδηάβξνρα παιηά θαη βαζηνχλ
καχξεο νκπξέιεο (εηθ. 11β), νη νπνίνη δελ θαηνξζψλνπλ λα εληνπίζνπλ δείγκα
αίκαηνο ζην πηψκα ηνπ ζηξαηηψηε, ελψ ηειηθά εκθαλίδνληαη ε Γηαγηά θαη ν Αληξέο,
νη νπνίνη, «βξίζθνπλ» ηειηθά ην αίκα ηνπ Βφπηζεθ πάλσ ζηα θνχηζνπξα.
Δλψ, ινηπφλ, αξρηθά νη δχν εθπξφζσπνη ηεο εμνπζίαο, κε ηνλ θπληθφ ηξφπν
ζθέςεο ηνπο θαη ζαλ πξνέθηαζε ηεο απάλζξσπεο θαη απνζηαζηνπνηεκέλεο ζηάζεο
πνπ θξαηνχζαλ απέλαληη ζηνλ θαηαηξεγκέλν ήξσα, αμηνινγνχλ ην πηψκα ηνπ σο
πέξα γηα πέξα «λεθξφ», εθφζνλ, ζε αληίζεζε κε απηφ ηεο Μαξίαο, ζην πληγκέλν
ζψκα ηνπ Βφπηζεθ δελ εληνπίδεηαη νχηε ζηαγφλα αίκαηνο αθφκα θη αθνχ ην
ηξππήζνπλ, ηειηθά ν θίινο ηνπ αιιά θαη ε Γηαγηά, πνπ σο θνκπέξ, είλαη ηθαλή λα
βιέπεη ηα πάληα, εληνπίδνπλ ην αίκα ηνπ πξσηαγσληζηή πάλσ ζηε θχζε, ε νπνία
άιισζηε θαη ηνλ ψζεζε ζε ηειηθή αλάιπζε πξνο ην θφλν θαη ην ζάλαην. ε πξψηε
θάζε, δειαδή, θαη ζηα κάηηα νιφθιεξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ν Βφπηζεθ είλαη πηα λεθξφο
θαη εθφζνλ κάιηζηα ν «ρακφο» ηνπ ζπληειέζηεθε νπζηαζηηθά ζαλ απάληεζε πξνο ην
ίδην κε ηνλ πξσηαγσληζηή λα ρξεζηκνπνηεί ηα φπια ηνπ (ηε βία) γηα λα ην απαξλεζεί
νινθιεξσηηθά, είλαη, γη’ απηφ, πην λεθξφο θαη απφ ηνπο λεθξνχο. ε δεχηεξε θάζε,
φκσο, ν Βφπηζεθ, φπσο ίζσο θαη θάζε εγθιεκαηίαο απηήο ηεο θνηλσλίαο, δελ είλαη κηα
ηειεησκέλε ππφζεζε πνπ ράζεθε ζηελ Ηζηνξία, αιιά παξακέλεη έλα δσληαλφ
παξάδεηγκα

κέζα

ζην

νπνίν

βξίζθνπκε

ηνλ

ηεηειεζκέλν

αθαληζκφ

ηνπ

ππνδνπισκέλνπ αλζξψπνπ θαη ηελ αγσλία ηεο χπαξμεο κέζα ζε έλα ζχκπαλ πνπ δελ
παχεη λα δηςάεη γηα αίκα.
Σν ζθελνζεηηθφ εγρείξεκα ηνπ Καιακπφθε, ζε γεληθέο γξακκέο, ρξεζηκνπνηεί
ιηηά ζθεληθά, κεηαμχ ησλ νπνίσλ δεζπφδεη κηα θνπξηίλα κπάληνπ πνπ είλαη
ηνπνζεηεκέλε ζην βάζνο ηεο ζθελήο θαη κηα εμέδξα ζην θέληξν ηεο, πνπ ιεηηνπξγεί
σο ην θπξίαξρν ζεκείν φπνπ ιακβάλεη ρψξα ε δξάζε, ελψ βέβαηα ζπλαληάκε
πξφζζεηα επίπεδα θαη ζηηο δχν άθξεο ηεο ζθελήο, πνπ δελ αγλννχληαη θαζφινπ απφ
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ηνλ ζθελνζέηε φηαλ γηα παξάδεηγκα, ζηε ζθελή ηνπ παλεγπξηνχ, νη «ζεαηέο» ηνπ
ζεάκαηνο πνπ πξνζθέξεη ν ζηαζάξρεο παίξλνπλ ηελ ζέζε ηνπο ζε απηά θαζψο ην
ζέακα εμειίζζεηαη ζην θέληξν. Αο ζεκεησζεί, κάιηζηα, πσο ην θνηλφ ηεο παξάζηαζεο
βξίζθεηαη θαζηζκέλν πνιχ θνληά ζε ζρέζε κε ηελ ζθελή, θάηη ην νπνίν θπζηθά
δηαηεξεί ηνλ ζεαηή ζε εγξήγνξζε θαζψο επίζεο, ιφγσ ηεο ηζρπξά ζθνηεηλήο
αηκφζθαηξαο πνπ δηέπεη ηελ παξάζηαζε, θαη ζε κηα κφληκε ηαξαρή.
Μάιηζηα, ζπρλά αμηνπνηεί κπζηεξηαθνχο θσηηζκνχο, πνπ εζηηάδνπλ ζηα
επηκέξνπο, θαζψο θαη ζπρλή νλεηξηθή κνπζηθή (πνπ παξάγεηαη απφ έλα ηζέιν)253, ε
νπνία θιείλεη ηελ θάζε ζθελή, ηνλίδνληαο ηελ απνζπαζκαηηθφηεηα ηνπ έξγνπ, αιιά
θαη ιεηηνπξγεί «ζεηηθά ζηελ δεκηνπξγία κηαο ηδηφκνξθα δνθεξήο ζθεληθήο
αηκφζθαηξαο»254.
Έηζη, δηακνξθψλεηαη «έλα απφιπηα ζηπιηδαξηζκέλν χθνο ζηελ ζθελνζεηηθή
γξακκή»255, κε πιείζηα εμπξεζηνληζηηθά θαη θνπηνπξηζηηθά ζηνηρεία, πνπ απφ ηε κία
αλαδεηθλχνπλ ηα εμνπζηαζηηθά πνξηξέηα ησλ πςειά ηζηάκελσλ πξνζψπσλ θαη απφ
ηελ άιιε ππνγξακκίδνπλ ην κεηαθπζηθφ ζηνηρείν – άξξεθηα δεκέλν κε ηνλ
παξαινγηζκφ ηνπ πξσηαγσληζηή, απφ ηε ζθνπηά ηνπ νπνίνπ άιισζηε θαη
παξνπζηάδεηαη ην έξγν.
Πξνθχπηεη, ινηπφλ, έλαο εθηαιηηθφο θφζκνο, γεκάηνο θφβν θαη πφλν, κέζα
ζηνλ νπνίν ηα πξφζσπα θηλνχληαη ζρεδφλ ζαλ καξηνλέηεο (κεραληζηηθφο ηξφπνο
παημίκαηνο), δηαθαηερφκελα απφ κηα εμίζνπ «παξάινγε» εκθάληζε: λαη κελ ππάξρεη
κηα κηιηηαξηζηηθή άπνςε ζηα νπδέηεξα θνζηνχκηα καχξνπ θαη γθξη ρξψκαηνο αιιά
ηελ πξνζνρή καο «θιέβνπλ» θαη ηα άζπξα βακκέλα πξφζσπα ησλ εξψσλ, ην
ηεξάζηην κνπζηάθη ηνπ Γηαηξνχ, ηα γηγάληηα γαιφληα ηνπ Λνραγνχ (εηθ. 11γ), ην
αζπλήζηζηα καθξχ θφξεκα ηεο – ππεξπςσκέλεο – Γηαγηάο θαη ε ηξνκαθηηθή κάζθα
πνπ θαιχπηεη ην κηζφ ηκήκα ηνπ πξνζψπνπ ηεο, αιιά θαη νη θηγνχξεο κεηαμχ
αλζξψπνπ θαη δψνπ πνπ θηγνπξάξνπλ ζηελ ζθελή ηνπ παλεγπξηνχ γηα λα επαλέιζνπλ
ηειηθά, κεηά ηνλ θφλν, ζαλ ηελ εζψηεξε θχζε ηνπ πξσηαγσληζηή, πνπ ηνλ
«ζπλνδεχεη» πξνο ηνλ νινθιεξσηηθφ ηνπ ζάλαην.
Φπζηθά, κέζα ζην ελ ιφγσ εθηαιηηθφ πιαίζην, δελ ζα κπνξνχζε λα απνπζηάδεη
ε ζθνηεηλή Φχζε, ε νπνία δηαγξάθεηαη έληνλα ζηε ζθελνζεζία ηδηαίηεξα ράξε ζην
ζηνηρείν ηνπ λεξνχ, ε ζηάζκε ηνπ νπνίνπ εληφο κηαο κπαληέξαο κνηάδεη λα νξίδεη ηε
253
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ζηηγκή πνπ ζα έξζεη ην «ηέινο»: ζρεδφλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο παξάζηαζεο ε
Γηαγηά – θνκπέξ, σο ε ζπλείδεζε ηνπ Καθνχ, γεκίδεη ηελ κπαληέξα κε λεξφ (κέζα ζην
νπνίν θαη ζα θαηαιήμνπλ ν Βφπηζεθ θαη ε Μαξία κεηά ηνλ θφλν ηεο ηειεπηαίαο,
πεζαίλνληαο) ελψ ν Αληξέο, ζηνλ αληίπνδα, πξνζπαζεί λα ηελ αδεηάζεη. 256 Έηζη, ε
γεκάηε κε λεξφ κπαληέξα, πνπ εμππεξεηεί, κάιηζηα, ζηελ αλάδπζε ηνπ εξσηηθνχ
ζηνηρείνπ, θαζψο βιέπνπκε κέζα ζε απηήλ ηνλ Αξρηηπκπαληζηή πνπ δεηά λα
επηβεβαηψζεη ηνλ αλδξηζκφ ηνπ, ππνβνεζά ηελ δξάζε ηνπ πλημίκαηνο ηνπ
πξσηαγσληζηή, ππνγξακκίδνληαο θαη ηελ αηκνδηςή ηδηφηεηα ηεο Φχζεο πνπ δελ
παχεη, απφ ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο, λα θαηνηθεί ζην κπαιφ ηνπ ήξσα βαζαλίδνληάο
ηνλ κε ηα ζθνηεηλά ηεο κελχκαηα κέρξη ηειηθά λα θαηνξζψζεη λα ηνλ «θαηαπηεί».
Σέινο, ν ζθελνζέηεο, ν νπνίνο, φπσο ν ίδηνο ηζρπξίδεηαη, ελδηαθέξεηαη γηα έλα
ζέαηξν απνζηαζηνπνίεζεο, ηαηξηαζκέλεο φκσο κε ζηνηρεία ηνπ ζεάηξνπ ηεο
σκφηεηαο ηνπ Αξηψ,257 ζέηεη φιε ηελ παξάζηαζή ηνπ κέζα ζε έλα πιαίζην
παξάδνμσλ ζηνηρείσλ θαη απνπξαγκαηνπνίεζεο, κέζσ ηνπ νπνίνπ ε παξάζηαζε ζα
ηδσζεί απφ ηελ νπηηθή ηνπ πξσηαγσληζηή, ζα αλαδεηρζνχλ ηα εμπξεζηνληζηηθά
ζηνηρεία ηνπ έξγνπ αιιά θαη ζα γίλεη ζρφιην ζην πφζν εχθνια κπνξνχλ νη
απάλζξσπνη κεραληζκνί ηεο θνηλσλίαο λα εγθισβίζνπλ ηνλ άλζξσπν κέζα ζηελ
άβπζζν ηεο χπαξμήο ηνπ ρσξίο λα ηνπ πξνζθέξεηαη ηειηθά θακία δηαθπγή.
Οκάδα εκείν Μεδέλ – Θέαηξν Άηηηο (2014)
Ζ νκάδα εκείν Μεδέλ ηδξχζεθε ην 2009 θαη ιεηηνπξγεί ππφ ηελ επξχηεξε
θαζνδήγεζε ηνπ ζθελνζέηε άββα ηξνχκπνπ. Ζ νκάδα θαηαπηάλεηαη κε θιαζηθά
θείκελα, ηφζν ζεαηξηθά φζν θαη ινγνηερληθά, δίλνληαο, κάιηζηα, κεγάιε έκθαζε
ζηελ πνιιαπιή εθθξαζηηθφηεηα ηνπ εζνπνηνχ.
Ζ παξάζηαζε Βόπηζεθ ηεο νκάδαο εκείν Μεδέλ, ηελ νπνία ζα εμεηάζνπκε
έπεηηα απφ πξνζσπηθή παξαθνινχζεζή ηεο258, έθαλε πξεκηέξα ζηηο 17 Οθησβξίνπ
ηνπ 2014, ζην Νέν Υψξν ηνπ Θεάηξνπ Άηηηο, ππφ ηε ζθελνζεζία ηνπ άββα
ηξνχκπνπ, ελψ – φπσο αμίδεη λα αλαθεξζεί – γηα πξψηε θνξά είρε αλέβεη έλα ρξφλν
πξηλ (ρσξίο λα δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ ηελ επφκελε).
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«ια εμειίζζνληαη ζε έλαλ απνζηεηξσκέλν ρψξν, ελ ηε απνπζία ζθεληθψλ,
ζαλ λα επξφθεηην γηα ςπρηαηξηθή θιηληθή». 259 Οη ηέζζεξηο εζνπνηνί βξίζθνληαη ήδε,
κε ηελ εηζρψξεζε ησλ ζεαηψλ ζηνλ ρψξν ηεο παξάζηαζεο, ληπκέλνη κε νπδέηεξα
θνζηνχκηα πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ ρψξν ζηξαηνπέδνπ (εθηφο απφ ηε Μαξία πνπ
αξθείηαη ζε έλα καχξν θφξεκα) θαη ηνπνζεηεκέλνη πάλσ ζε κηα μχιηλε
παξαιιειφγξακκε πιαηθφξκα, φπνπ θαη ζα παξακείλνπλ σο ην ηέινο. ηε κία άθξε
ηεο πιαηθφξκαο ζηέθνπλ νη δχν εζνπνηνί, ζηνπο νπνίνπο έρνπλ δηαλεκεζεί νη ξφινη
ηεο «εμνπζίαο», ζηελ άιιε άθξε βξίζθεηαη ε Μαξία, πάλσ απφ ηελ νπνία, θαη ζηα
πιαίζηα ελφο αθαηξεηηθνχ, ζηπιηδαξηζκέλνπ, ζθεληθνχ, δεζπφδεη έλα θξεκαζκέλν
καραίξη, θαη ζην θέληξν, ζαλ ππφζεζε πξνο παξαηήξεζε, παξαηεξνχκε ηνλ Βφπηζεθ,
ν νπνίνο ζα παξακείλεη εθεί ζρεδφλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο παξάζηαζεο ψζπνπ
ηειηθά λα θηάζεη ζην έγθιεκα, θαηά ην νπνίν ζα πξνζρσξήζεη ζηελ πιεπξά «ηνπ
καραηξηνχ».
Έηζη ινηπφλ, ράξε ζην ελ ιφγσ εχξεκα ήδε απφ ηελ αξρή ε ζθελνζεζία
ηνλίδεη θαη καο εηζάγεη ζε έλα απφ ηα θεληξηθφηεξα ζέκαηα ηνπ έξγνπ, ηε βία. Ο
ζθελνζέηεο καο «ππελζπκίδεη» απφ ηελ αξρή πσο ην καραίξη ζα «πέζεη» ζην ιαηκφ
ηεο Μαξίαο θαη ζέηεη ζην θέληξν ηνλ κέιινληα θνληά λα πιαηζηψλεηαη απφ ηνπο
θνξείο ηεο εμνπζίαο απφ ηελ άιιε κεξηά ζαλ λα ραξάδεη απφ ηψξα κηα ηξακπάια πνπ
αλαπφθεπθηα ζα γχξεη ηειηθά εηο βάξνο ηνπ ήξσα (κε απηφλ λα δηαπξάηηεη ην
έγθιεκα).
Χο πξνο ηνπο ζεαηέο, απηνί ζα παξαθνινπζήζνπλ ηε δξάζε απφ ηηο δχν
αληηθξηζηέο πιεπξέο ηεο πιαηθφξκαο. Ο ζθελνζέηεο κνηάδεη ινηπφλ λα πξνεηδνπνηεί
μαλά πσο ην ζέακα δελ πξφθεηηαη λα είλαη κνλνζήκαλην θαη μεθάζαξν θαη πσο ην
θνηλφ δελ ζα πξέπεη λα εθεζπραζηεί. Δπίζεο ην γεγνλφο πσο ε κηα πιεπξά ησλ
ζεαηψλ, ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαθνινχζεζε ηεο δξάζεο, αληηθξίδεη ηελ απέλαληη
αληίζηνηρε πιεπξά ίζσο ηνλίδεη ηελ πνιηηηθή ζθνπηά ηνπ έξγνπ θαη ηνλ
πξνβιεκαηηζκφ πνπ πξνθαιεί γχξσ απφ ηελ θνηλσλία θαη ηνλ άλζξσπν. Άξαγε αλ νη
ζεαηέο νπζηαζηηθά «θαζξεθηίδνπλ» ν έλαο ηνλ άιινλ, κήπσο πξέπεη, κέζα απφ απηφ
ην ηέρλαζκα, λα ζθεθηνχλ εάλ ηειηθά θαη ην θεληξηθφ αληηθείκελν ηεο παξαηήξεζήο
ηνπο (ν Βφπηζεθ) αληαλαθιά θάηη απφ απηνχο;
Ζ Θσκαδάθε, γξάθνληαο γηα ηελ πξψηε εθδνρή ηεο παξάζηαζεο, ηνλίδεη έλα
πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο ζθελνζεζίαο, ην νπνίν θπζηθά εληνπίδνπκε θαη ζηελ
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δεχηεξε εθδνρή ηεο: Ο άββαο ηξνχκπνο «απνθεχγεη κε ηέρλε ηελ επζχγξακκε
δηάηαμε ησλ ‘ηεθηαηλνκέλσλ’, ησλ ζρεηηθψλ κε ηε κπζηζηνξία», θαη «δίλεη έκθαζε
ζηε δξακαηηθφηεηα θαη ζηηο έλλνηεο πνπ απηή δεκηνπξγεί, ππαθνχνληαο ζηηο επηηαγέο
ηεο επεηζνδηψδνπο δξάζεσο ηνπ έξγνπ».260 Ο ζθελνζέηεο, δειαδή, δελ ελδηαθέξεηαη
γηα ηελ γξακκηθφηεηα σο πξνο ηε ζεηξά ησλ ζθελψλ αιιά γηα ηε ζχλζεζε ελφο
νλεηξηθνχ θιίκαηνο, ην νπνίν κάιηζηα αλαδεηθλχεηαη κέζα απφ ηελ απνθπγή ηνπ
ηνληζκνχ ηεο απνζπαζκαηηθήο δνκήο ηνπ έξγνπ· νη ζθελέο δηαδέρνληαη ε κία ηελ
άιιε αβίαζηα ρσξίο λα ζεκεηψλνληαη ηζρπξέο αιιαγέο – πεξάζκαηα απφ ηε κία ζηελ
άιιε.
Ζ παξάζηαζε ζα μεθηλήζεη κε έληνλε κνπζηθή, ε νπνία παξάγεηαη δσληαλά
απφ ηνλ Μαιηέδε, πνπ βξίζθεηαη επί ζθελήο, ε νπνία, κέζα ζην πιήξεο ζθνηάδη θαη
θαζψο αθνινπζεί φιν θαη πην γξήγνξνπο ξπζκνχο, θαληάδεη εθηαιηηθή ζηα απηηά καο.
Ακέζσο ινηπφλ ρηίδεηαη ην θιίκα ηεο ηξέιαο θαη ε αίζζεζε ηνπ εθηάιηε, ηα νπνία
πξφθεηηαη λα ζπλνδεχζνπλ φιε ηελ παξάζηαζε, θαη πξνεηνηκάδνπλ ηελ πξψηε
«εκθάληζε» ηνπ Βφπηζεθ, ν νπνίνο, φπσο δεηά ε ζθελή ηεο «εμνρήο», πνπ δηαγξάθεη
έληνλα ην ράνο πνπ επηθξαηεί ζηνλ εζσηεξηθφ θφζκν ηνπ ήξσα, ζπλνκηιεί κε ηνλ
Αληξέο.
Δπνκέλσο, ν ζθνηεηλφο ξφινο ηεο θχζεο θαη ε ηαξαρή πνπ επηθξαηεί ζην
κπαιφ ηνπ ήξσα αλαδεηθλχνληαη απφ πνιχ λσξίο ζηελ παξάζηαζε σο θπξίαξρα ελψ,
βέβαηα, ν ηειεπηαίνο δελ ζα αξγήζεη κάιηζηα λα ζηαζεί ζαλ ζε ζηξαηησηηθή πξνζνρή,
κε αησξνχκελν ην πφδη ηνπ ζηνλ αέξα, ζαλ λα βξίζθεηαη κεηέσξνο, θαη κε
αθνπκπηζκέλε ηελ παιάκε ηνπ ζην κέησπν, ζαλ λα αγγίδεη ηνλ ππξεηφ πνπ ηνλ
θαηαηξέρεη (εηθ. 12α), θίλεζε πνπ ζα επαλέξρεηαη ζαλ κνηίβν θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα
ηεο παξάζηαζεο. Ακέζσο ε ηξέια, ινηπφλ, πνπ ηνλ δηαθαηέρεη θνξά πάλσ ηεο κηα
«ηακπέια» ε νπνία θέξεη ην φλνκα ηνπ ζηξαηησηηθνχ ηξφπνπ δσήο: Ο Βφπηζεθ δελ
έρεη κφλν ζνισκέλν λνπ αιιά είλαη θαη έλα αλδξείθειν, έλα θαθνζηεθνχκελν
ζηξαηησηάθη, έλα ζθάικα ηνπ απηαξρηθνχ ζπζηήκαηνο.
Απηά ηα ζηνηρεία ζα ππνγξακκηζηνχλ θαη απφ ηε ζθελή ηνπ ηζίξθνπ, θαηά
ηελ νπνία ν Βφπηζεθ παξακέλεη ζην θέληξν ηεο πιαηθφξκαο ζηξηθνγπξίδνληαο κε
εθηαιηηθνχο,

αξγνχο,

ξπζκνχο

ζαλ

καξηνλέηα

ζηα

ρέξηα

θάπνηνπ

θαη

κνπξκνπξίδνληαο ζαλ ηαπεηλσκέλν αγξίκη πνπ ζηγνθιαίεη, κε απνηέιεζκα λα
θαίλεηαη ζαλ λα «αληηθαζηζηά» ην δψν ην νπνίν καο παξνπζηάδεη ν ζηαζάξρεο θαη
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ζαλ λα γίλεηαη ηειηθά ν ίδηνο αληηθείκελν παξαηήξεζεο κπξνζηά ζηα κάηηα ησλ
παξεπξηζθνκέλσλ ζην «παλεγχξη» πνπ θπζηθά δελ είλαη άιινη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο
ζεαηέο.
Μέζα απφ ηε ζσκαηηθφηεηα ηνπ, επνκέλσο, ν εζνπνηφο απνδίδεη φιε ηελ
ππαξμηαθή αγσλία πνπ δηαθαηέρεη ηνλ ήξσα θαη ηνλ θνηλσληθφ αγψλα πνπ δελ
θαηνξζψλεη λα θάλεη. Γελ είλαη ηπραίν ην γεγνλφο πσο, ζηε ζπλέρεηα, ζα ηνλ δνχκε,
κε ηε ζπλνδεία ηεο θξάζεο «εκείο νη θησρνί», λα ζεθψλεη ηε γξνζηά ηνπ ψζπνπ
ηειηθά λα ζθχβεη ην θεθάιη.
Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζθελή γηα ηελ παξάζηαζε θαίλεηαη λα απνηειεί θαη
απηή φπνπ ιακβάλεη ρψξα ην μχξηζκα ηνπ Λνραγνχ. Ο ζθελνζέηεο εδψ επηιέγεη λα
βάιεη ηνλ Βφπηζεθ λα μπξίδεη ηνλ Λνραγφ ζε φιν ην ζψκα (γεγνλφο πνπ εληζρχεη ηνλ
εμεπηειηζκφ πνπ πθίζηαηαη ν ζηξαηηψηεο) ψζπνπ ηειηθά, κεηά απφ ζπλερφκελεο
λεπξηθέο θηλήζεηο (θαηά ηηο νπνίεο ην μχξηζκα παξαπέκπεη πεξηζζφηεξν ζε γδάξζηκν
ζάξθαο), αθνχγνληαο ηνλ «ιφγν» πεξί εζηθήο πνπ βγάδεη κε ζέξκε ν Λνραγφο, ην ρέξη
ηνπ λα «ζηξηκψρλεη» ην ιεπίδη ζην ιαηκφ ηνπ αλψηεξνχ ηνπ δηαθφπηνληάο ηνλ
απφηνκα: «Γελ είκαη εγψ γηα ηέηνηα» (εηθ. 12β). Δδψ, κάιηζηα, ε αλίθα παξαηεξεί
πσο ε ζθελή απηή «απνθηά θάηη απφ ηελ ηφζν ζεκαληηθή έλλνηα Gestus ηνπ επηθνχ
ζεάηξνπ ηνπ Brecht»261, «θαζψο ν ήρνο ηνπ μπξαθηνχ ζρίδεη ηε ζησπή αλάκεζα θαη
κέζα απφ ηηο ιέμεηο μαλά θαη μαλά, κε ηελ ίδηα έληαζε, ζθιεξφηεηα θαη ηνλ ίδην
ξπζκφ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζθελήο, θαζηζηψληαο ηελ έηζη θεληξηθή ζηηγκή
έθθξαζεο ηεο ζπζζσξεπκέλεο νξγήο θαη ηεο αλάγθεο γηα δηακαξηπξία ησλ
θαηαπηεζκέλσλ Βφπηζεθ»262.
Αθνχ, κάιηζηα, καο εκθαληζηεί θαη ε επφκελε κνξθή εμνπζίαο ζηε ζθελή, ν
Γηαηξφο, ν νπνίνο θαιπκκέλνο κε ζαθάθη (ην νπνίν βέβαηα ε εζνπνηφο απεθδχεηαη
θάζε θνξά πνπ «εηζέξρεηαη» ζηνλ ξφιν ηνπ «ηαπεηλνχ» Αληξέο) απεπζχλεηαη ζηνλ
Βφπηζεθ κε θνθηή θσλή θαη πξνηάζζνληαο κε απζηεξφηεηα ην δάρηπιν, ζα
κεηαθεξζνχκε ζηελ ζθελή φπνπ εληνπίδνληαη θαη ηα δχν ηζρπξά πξφζσπα ηεο
εμνπζίαο, θαηά ηελ νπνία ελψ αξρηθά θαίλεηαη μεθάζαξα πσο ν Γηαηξφο έρεη ην
«πάλσ ρέξη» ζε ζρέζε κε ηνλ Λνραγφ, ζηα πιαίζηα ηεο θνηλσληθήο ζπλδηαιιαγήο ησλ
δχν εμνπζηψλ, θαζψο ν πξψηνο ξίρλεη ζην πάησκα ηνλ δεχηεξν παηψληαο ηνλ ζην
ζηήζνο κε ηηο κπφηεο ηνπ, κφιηο «εκθαλίδεηαη» ν Βφπηζεθ, θαίλεηαη ζαλ λα
απνθαζίδνπλ κπζηηθά λα ελψζνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο γηα λα ηζνπεδψζνπλ ηψξα ηνλ
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πην αδχλακν. Οη δπν ηνπο κνηάδνπλ πηα ζαλ λα απνηεινχλ κέξε ελφο ηέξαηνο κε δπν
θεθάιηα ηα νπνία είλαη θαξθσκέλα κε θπληθφ θαη πεηλαζκέλν χθνο θαηά ηνπ
εμαζιησκέλνπ ζηξαηηψηε.
Μέζα απφ απηήλ ηελ εηθφλα είλαη ζαλ λα καο δηαγξάθνληαη φιεο νη ζρέζεηο
φπσο απηέο ιεηηνπξγνχλ κεηαμχ ησλ βαζκίδσλ ηεο θνηλσληθήο ππξακίδαο: ηα κεγάια
ςάξηα γίλνληαη έλα πειψξην ςάξη πνπ νξκά λα θαηαζπαξάμεη ην κηθξφ. Άιισζηε, θαη
ε ζηάζε ηνπ Λνραγνχ, φηαλ ζηε ζπλέρεηα, βάδεη κε επραξίζηεζε ζηνλ Βφπηζεθ ηελ
ηδέα πσο ε Μαξία ηνλ απαηά, ππνδειψλεη αθξηβψο απηή ηε δηάζεζε· εθείλνο
πεζκέλνο ζηα γφλαηα, κε ηηο παιάκεο ηνπ λα αγγίδνπλ ην πάησκα θαη ηε γιψζζα ηνπ
έμσ λα ηνλ θνηηά ζαλ καληαζκέλν ζεξίν θαη ν Βφπηζεθ λα ζηέθεη κε ζθπκκέλν
θεθάιη ζαλ θαηαδηθαζκέλνο λα γίλεη ε βνξά ηνπ.
εκαληηθφ ζεκείν επίζεο ηεο ζθελήο απηήο απνηειεί ε ζηηγκή θαηά ηελ νπνία
ν ήξσαο, αθνχ πξνηάμεη ην ρέξη ηνπ ζρεκαηίδνληαο γξνζηά γηα λα ηνπ κεηξήζεη ηνλ
ζθπγκφ ν Γηαηξφο, ιπγίδεη ην ρέξη ηνπ ζε κηα πξνζπάζεηα λα ζεθψζεη ηε γξνζηά ηνπ
ρσξίο φκσο λα ηα θαηαθέξλεη θαζψο ην ρέξη ηνπ κνηάδεη λα κελ ηνλ ππαθνχεη ζαλ λα
είλαη θνθαισκέλν. Απηή είλαη θαη ε ζηηγκή πνπ ν ήξσαο δηαπηζηψλεη πσο «ε θφιαζε
είλαη παγσκέλε»· κέζα ζηελ πξνζσπηθή ηνπ θφιαζε, ν Βφπηζεθ ληψζεη πσο έρεη
παγψζεη ην αίκα ηνπ θαη κέζα ζε απηέο ηηο ζπλζήθεο, φζν θαη αλ πξνζπαζεί, δελ
κπνξεί λα ελεξγήζεη κε θαλέλαλ ηξφπν. Μάιηζηα, ν ζηξαηηψηεο, κηιψληαο ζηε
ζπλέρεηα, ζαλ ζε παξνμπζκφ, γηα ην ππαξμηαθφ δίιιεκα αλάκεζα ζην «λαη» θαη ην
«φρη», θαηεβάδεη θαη αλεβάδεη ην ιπγηζκέλν ρέξη ηνπ γπξλψληαο γχξσ απφ ηνλ εαπηφ
ηνπ, κε απνηέιεζκα λα θαίλεηαη ηειηθά ζαλ λα ζθάβεη αζηακάηεηα. Άιισζηε,
ζχκθσλα θαη κε ηε Υαξακή, κε απηήλ ηελ «ππαξμηαθή ηξακπάια» αλάκεζα ζην
«λαη» θαη ζην «φρη» ίζσο ζπληνλίδεηαη αθφκα θαη ε παξαιιειφγξακκε ζθελή ζην
θέληξν ηεο νπνίαο ηδξνθνπά ν ήξσαο.263
ηηο επφκελεο ζθελέο καο δίλεηαη ε εληχπσζε πσο ν εθηάιηεο αξρίδεη λα
γίλεηαη φιν θαη πην έληνλνο, ζαλ λα καο «απνηππψλεηαη» παληνχ ην ράνο πνπ θαηνηθεί
ζην λνπ ηνπ πξσηαγσληζηή θαη ε θαληαζία ηνπ πνπ νξγηάδεη, ζηνηρεία πνπ ηνλ
νδεγνχλ φιν θαη πην βαζηά ζηελ ηξέια, κέζα ζηελ νπνία ε απηζηία ηεο Μαξίαο
ζεκαηνδνηεί ηελ θαηαζηξνθή νιφθιεξεο ηεο χπαξμήο ηνπ.
Απηφ γίλεηαη ηδηαίηεξα εκθαλέο ζηελ ζθελή ζηελ νπνία ιακβάλεη ρψξα ν
ρνξφο κεηαμχ ησλ εξαζηψλ κπξνζηά ζηα κάηηα ηνπ πξνδνκέλνπ ζηξαηηψηε. Ο
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Αξρηηπκπαληζηήο πιεζηάδεη ηε Μαξία παίδνληαο κνπζηθή ηνλ ξπζκφ ηεο νπνίαο
αθνινπζεί εθείλε ρνξεχνληαο εδνληθά θαη αλαθαηεχνληαο ηα καιιηά ηεο θσλάδνληαο
«Κη άιιν, θη άιιν!». Οη ξπζκνί ηεο φιεο δξάζεο γίλνληαη φιν θαη πην γξήγνξνη
ψζπνπ ε κνπζηθή παχεη απφηνκα θαη ε Μαξία κνηάδεη ζαλ λα ζσξηάδεηαη
εμνπζελσκέλε ζηα ρέξηα ηνπ Αξρηηπκπαληζηή. Οη δπν ηνπο πηα θνηηνχλ ηνλ Βφπηζεθ
πξνθιεηηθά θαη κέλνπλ αθίλεηνη φζν ν ήξσαο κέζα ζηνλ παξαινγηζκφ ηνπ
επαλαιακβάλεη θσλάδνληαο ηα ιφγηα ηεο Μαξίαο («Κη άιιν, θη άιιν») ψζπνπ ηειηθά
λα θηάζεη λα αλαπαξάγεη ηα ιφγηα ηεο θσλήο πνπ αθνχεη λα ηνλ σζεί ζηνλ θφλν
(«Μαραίξσζε ηε ιχθαηλα, λα πεζάλεη. Κη άιιν, θη άιιν!»). Με άιια ιφγηα, ν
ζνισκέλνο λνπο ηνπ Βφπηζεθ δίλεη ηέηνηεο δηαζηάζεηο ζηελ εηθφλα πνπ αληίθξηζε
(θαζψο νη δχν εξαζηέο ρφξεπαλ) πνπ φρη κφλν απηή δελ θεχγεη απφ ην λνπ ηνπ (νη δπν
ηνπο, ηειεηψλνληαο ηνλ ρνξφ, κέλνπλ λα ζηέθνληαη επίκνλα θνηηάδνληάο ηνλ
επηδεηθηηθά ζηα κάηηα) αιιά θαη κεηαηξέπεηαη ζε έλαλ αιιφθνην ρνξφ πνπ
παξαπέκπεη ζε ζθελή έξσηα.
Φηάλνληαο ζηελ ζθελή ηνπ θφλνπ, ν ήξσαο, ζαλ κέζα ζε φλεηξν, θαίλεηαη λα
έρεη εγθαηαιείςεη γηα ιίγν ηηο έληνλα ζπαζκσδηθέο θηλήζεηο ηνπ, θηλνχκελνο κε
αξγνχο ξπζκνχο θαη «ζηνιηζκέλνο» κε έλα ζρεδφλ δηαξθέο, καιαθφ, ρακφγειν, πνπ
ηνλίδεη ηνλ παξαινγηζκφ ζηνλ νπνίν βξίζθεηαη. Σαπηφρξνλα, κνπξκνπξίδεη κεισδηθά
θαη νη ξπζκνί ηεο ζηηρνκπζίαο αξρίδνπλ λα γίλνληαη φιν θαη πην γξήγνξνη ψζπνπ, ζην
απνθνξχθσκα ηνπ ηξεινχ «θεθηνχ» ηνπ, ν ήξσαο αξπάδεη ηελ αγαπεκέλε ηνπ λα ηε
ρνξέςεη γπξλψληαο ηελ ζηξνθέο, κέρξη ηειηθά λα ηε καραηξψζεη κνλνινγψληαο μαλά
θαη μαλά θαη ξπζκηθά ηε ραξαθηεξηζηηθή θξάζε «Κη άιιν, θη άιιν!» καδί, πηα, κε ην
φλνκά ηνπ («Βφπηζεθ, Βφπηζεθ») θαζψο ακέζσο αξρίδεη λα γπξλά μαλά γχξσ απφ
ηνλ εαπηφ ηνπ ζρεδφλ ρνξεχνληαο θάησ απφ ην καραίξη, ζηεθνχκελνο πιένλ, γηα
πξψηε θνξά, ζηελ άθξε ηεο πιαηθφξκαο (εηθ. 12γ).
Ο ηξνχκπνο, ινηπφλ, επηηείλεη ηελ αίζζεζε ηνπ εθηάιηε θαη δίλεη έκθαζε
ζην ζνισκέλν λνπ ηνπ ήξσα ηε ζηηγκή ηνπ εγθιήκαηνο, βάδνληάο ηνλ λα επηιέγεη λα
ζθνηψζεη ηελ αγαπεκέλε ηνπ ρνξεχνληάο ηελ, επηδηψθνληαο δειαδή λα ηελ δεη λα
πεζαίλεη πάλσ ζε κηα δξάζε ζηελ νπνία ηελ είρε δεη λα πξνρσξά κε ηνλ εξαζηή ηεο,
εηθφλα ε νπνία θαη θαηέηξερε ηφζν επίκνλα ην αλήζπρν κπαιφ ηνπ (απηφ άιισζηε
ππνγξακκίδεη ζε απηφ ην ζεκείν ε επαλάιεςε ηεο θξάζεο «Κη άιιν, θη άιιν!» εθ
ζηφκαηνο Βφπηζεθ). Παξαηεξνχκε, κάιηζηα, ηνλ ήξσα, ν νπνίνο έθηαζε πηα ζηα
άθξα, ζηα νπνία, θαη φπσο ππνγξάκκηδε εμ αξρήο θαη ε ίδηα ε ζθεληθή δηάηαμε, ήηαλ
δήηεκα ρξφλνπ λα θηάζεη (ηνλ ρψξηδαλ κφιηο ιίγα βήκαηα απφ ην θέληξν ηεο
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πιαηθφξκαο – «ηξακπάιαο» πξνο ηελ άθξε ηεο ζθελήο, ζηε κεξηά πνπ πεξίκελε ην
καραίξη), πξνο ζηηγκήλ ζρεδφλ λα παλεγπξίδεη ηελ θαηλνκεληθά «ηέιεηα» εθδίθεζή
ηνπ, θνηηάδνληαο γηα πξψηε θνξά ςειά (φπνπ βξίζθεηαη ην καραίξη) θαη γπξλψληαο
γχξσ απφ ηνλ εαπηφ ηνπ απηή ηε θνξά ρνξεχνληαο. Ο ζηξαηηψηεο ληψζεη γηα κηα
ζηηγκή πσο μεπέξαζε ηα φξηα ηνπ, πσο ηφικεζε λα θάλεη ηελ ππέξβαζε, πσο γηα
πξψηε θνξά απνθάζηζε θαη κπφξεζε λα μεθχγεη απφ ηελ παζεηηθή ηνπ ζηάζε θαη λα
πάξεη ηε δσή ηνπ ζηα ρέξηα ηνπ, γηα απηφ θαη επαλαιακβάλεη ζρεδφλ ζξηακβεπηηθά ην
φλνκά ηνπ. Με άιια ιφγηα, ληψζεη γηα ιίγν πσο απφ ζχκα έγηλε πηα ν ίδηνο ζχηεο θαη
πσο απηφ επηηέινπο ηνλ θαζηζηά απηνκάησο «θάπνηνλ». ηαλ φκσο ε κεγάιε
«θξίζε» ηεο ηξέιαο ηνπ επέιζεη, ζα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα.
Ο ήξσαο, πηα, κέρξη ην ηέινο ηεο παξάζηαζεο, ζα ζηέθεη πεξηθπθισκέλνο απφ
ην απφιπην ζθνηάδη, φπνπ ζα κνλνινγεί βαζαληδφκελνο απφ ηελ ηδέα ηνπ καραηξηνχ
πνπ ζα ηνλ πξνδψζεη. Ο Βφπηζεθ αληηιακβάλεηαη φηη πξέπεη λα δξάζεη άκεζα φκσο
βπζηζκέλνο κέζα ζηνλ εθηάιηε ηνπ, πνπ πιένλ κνηάδεη πην θξηρηφο, δελ κπνξεί λα
θάλεη βήκα. Μνλνινγεί «πξέπεη λα θχγσ γξήγνξα», θη φκσο κέλεη ζην ίδην ζεκείν,
ψζπνπ ηειηθά αθνχκε θαη πάιη (φπσο ζηε αξρή) ηελ εθηαιηηθή κνπζηθή καδί πηα κε
ηηο πληγκέλεο θξαπγέο ηνπ ήξσα, πνπ εμαθνινπζνχλ γηα ιίγν λα αθνχγνληαη αθφκα
θαη ζην απφιπην πηα ζθνηάδη.
Όζηεξα απφ ηα παξαπάλσ, κε έλα αθαηξεηηθφ ζθεληθφ, ην νπνίν αλαθέξεηαη
ζε έλαλ άμνλα «ςπρνινγηθήο θαη ζσκαηηθήο βίαο πνπ αζθείηαη πάλσ ζηνλ
Βφπηζεθ»264, θαη έλαλ ηεηξακειή ζίαζν αζθεκέλν ζην ζσκαηηθφ ζέαηξν, θαηά ην
νπνίν νη εζνπνηνί ζσκαηνπνηνχλ ην ζπλαίζζεκα, 265 ν ηξνχκπνο πξνηείλεη, ινηπφλ,
ηελ δηθή ηνπ, ζηπιηδαξηζκέλεο έθθξαζεο, εθδνρή, κέζα ζηελ νπνία ν ζεαηήο δελ
βξίζθεη ζηηγκή λα εθεζπράζεη. «Με ξπζκνχο ‘ππλνβαηνχληεο’, ζηελ ‘θφςε’ νλείξνπ
θαη πξαγκαηηθφηεηαο»266, εθφζνλ ν ζθελνζέηεο αληηκεησπίδεη ηνλ απνζπαζκαηηθφ
ραξαθηήξα ηνπ έξγνπ «ζαλ ηνλ ξπζκφ ησλ ζθέςεσλ απηνχ ηνπ παξαιεξεκαηηθνχ
παξία»,267 «ν Μειέηεο Ζιίαο αλ κε ηη άιιν πάζρεη εξκελεχνληαο ηνλ ξφιν ηνπ αληη –
ήξσα Βφπηζεθ, εθκεηαιιεπφκελνο ηφζν ηελ ηνπνζέηεζε ηεο θσλήο ηνπ φζν θαη ηελ
παξαθνξά ηνπ ζψκαηφο ηνπ θαη νπσζδήπνηε ηνλ πεξηθξνπξεί απφ ηνλ θίλδπλν ελφο
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άββαο ηξνχκπνο, ζπλέληεπμε ηνπ πχξνπ Κνπθνπξηψηε: «‘Σν ζέαηξν αληιεί απφ ηα ηξαχκαηα
ηεο θνηλσλίαο’», Η Απγή Online, 19/10/2014.
265
αλίθα, «Βόπηζεθ: Έλα εκηηειέο αξηζηνχξγεκα», ό. π.
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Πνιελάθεο, «Βφπηζεθ, έλαο ζχγρξνλφο καο», Η Απγή, 26/10/14.
267
ηξνχκπνο, ζπλέληεπμε ηνπ Κνπθνπξηψηε: «‘Σν ζέαηξν αληιεί απφ ηα ηξαχκαηα ηεο θνηλσλίαο’»,
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ςπρηθά αζζελνχο Βφπηζεθ, πξνβάιινληάο ηνλ φπσο πξέπεη: σο δπζηχρεκα ελφο
ζπζηήκαηνο»268.
Άιισζηε, φπσο ν ίδηνο ν ζθελνζέηεο αλαθέξεη, «ε εμνπζία εηζδχεη ρσξίο
έιενο ζην κπαιφ θαη ην ζψκα ηνπ», θαζψο «πάλσ ηνπ αζθνχληαη αλζξσπνπεηξάκαηα
θνληηλά ζε απηά ησλ Ναδί ζηα ζχγρξνλα ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο», κε απνηέιεζκα
λα παξαηεξνχκε πσο ηειηθά «ην ζηξαηφπεδν ζπγθέληξσζεο πνπ δεη ν Βφπηζεθ είλαη
ν θφζκνο νιφθιεξνο» ελψ «επηηήξεζε θαη θαηαζηνιή, εθκεηάιιεπζε αλζξψπνπ απφ
άλζξσπν, δηαξθήο θαηάζηαζε εθηάθηνπ αλάγθεο, είλαη θνκκάηηα ελφο νδπλεξνχ
παδι».269
3. 2. 8. Αλαδεηώληαο ηελ ηζηνξία
Σν βαζηθφ θαη θαηλνηφκν ζηνηρείν ηεο ζθελνζεηηθήο εθδνρήο ηνπ ηαχξνπ .
Σζαθίξε γηα ην Κξαηηθφ Θέαηξν Βνξείνπ Διιάδνο, ράξε ζην νπνίν ε παξάζηαζε
πξνθάιεζε θπξίσο αίζζεζε, απνηειεί, φπσο ζα δνχκε αλαιπηηθφηεξα ζηε ζπλέρεηα, ε
αμηνπνίεζε φισλ ησλ ζρεδηαζκάησλ ησλ ρεηξνγξάθσλ ηνπ Γεξκαλνχ δξακαηνπξγνχ
– ε νπνία θαη ιεηηνχξγεζε πξνο ηελ νινθιεξσηηθή θαλέξσζε ηνπ απνζπαζκαηηθνχ
θεηκέλνπ αιιά θαη ηελ αλάδεημε ηνπ ηζηνξηθνχ πιαηζίνπ πνπ ζπλνδεχεη ηελ ππφζεζε
ζηελ νπνία βαζίζηεθε ν Μπχρλεξ – κε εξγαιείν ηνλ «ηεκαρηζκφ» ηνπ, έηζη θη αιιηψο
απνδνκεκέλνπ θαη αληηθαηηθνχ, θεηκέλνπ κέζα απφ ηηο δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο
ησλ πξνζψπσλ. Βέβαηα, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ην γεγνλφο πσο ε επηινγή θαη ε
«ζπλζήθε» απηή δελ ζα κπνξνχζε παξά λα γελλήζεη ηελ αλάγθε γηα έλα ζθεληθφ
πνιπθαζκαηηθφ, πνπ, ελ νιίγνηο, φρη κφλν ζα ζπλνςίζεη ηελ δηάζεζε θαη ηελ πξφζεζε
ηνπ ζθελνζέηε αιιά θαη ζα δεκηνπξγήζεη έλα παηρλίδη επί ζθελήο πνπ «ηεξκαηίδεηαη»
φηαλ θηάζνπκε ζηελ αιήζεηα.

ΚΘΒΔ – Βαζηιηθό Θέαηξν (2016)
Ο ηαχξνο . Σζαθίξεο ζπνχδαζε ζηε Γξακαηηθή ρνιή ηνπ Δζληθνχ Θεάηξνπ ζηελ
Αζήλα θαη ζπλέρηζε ζην εμσηεξηθφ κε ζπνπδέο ζηε ζεαηξηθή πξαθηηθή. Γηεηέιεζε
Καιιηηερληθφο Γηεπζπληήο ζε πνιιά Γεκνηηθά Πεξηθεξεηαθά Θέαηξα θαη σο ηψξα
έρεη ζθελνζεηήζεη έλα κεγάιν αξηζκφ έξγσλ, ζπκκεηέρνληαο κε ηηο παξαζηάζεηο ηνπ
268

Υαξακή, «Δίδα: ηνλ Βόπηζεθ ζε ζθελνζεζία άββα ηξνχκπνπ», ό. π.
ηξνχκπνο, ζπλέληεπμε Ζιέθηξαο Εαξγάλε: «Οη θνηλσλίεο καο θπβεξλψληαη απφ θαζίδνπζεο
θαξηθαηνχξεο αδίζηαθησλ νιηγαξρψλ», koutipandoras.gr, 19/12/2014.
269
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αθφκε θαη ζε κεγάια ζεαηξηθά θεζηηβάι. Δπίζεο έρεη ζπλεξγαζηεί κε κεγάια ζέαηξα
ηεο Διιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ ελψ έρεη ηδξχζεη κάιηζηα ην ζεαηξηθφ ζχλνιν
«Omlcron 2 – κηα εηαηξία γηα ηηο ηέρλεο».
Ζ παξάζηαζε ηνπ ΚΘΒΔ Βόπηζεθ ζην Βαζηιηθφ Θέαηξν, ζε ζθελνζεζία
ηαχξνπ

Σζαθίξε,

πξεκηέξα

έθαλε

ζηηο

30

Ηαλνπαξίνπ

ηνπ

2016,

θαη

πιεξνθνξνχκαζηε γη’ απηήλ απφ πξνζσπηθή ζπλέληεπμε ηνπ ζθελνζέηε, θξηηηθέο
αιιά θαη απφ καγλεηνζθνπεκέλα απνζπάζκαηα.
εκαληηθφ ζηνηρείν ηεο παξάζηαζεο απνηειεί, θαηαξράο, ε αμηνπνίεζε ηνπ
ζπλφινπ ησλ ρεηξνγξάθσλ ηνπ Μπχρλεξ. Ο Σζαθίξεο, δηεθδηθψληαο κηα παγθφζκηα
πξσηνηππία, επηιέγεη λα παξνπζηάζεη θαη ηα ηέζζεξα ρεηξφγξαθα, πνπ έκεηλαλ πίζσ
κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ Μπχρλεξ. πκπεξηιακβάλεη, ινηπφλ, θνκκάηηα ηνπ θεηκέλνπ ηα
νπνία δελ είραλ σο ηψξα αμηνπνηεζεί ζε θακία εθδνρή/δηαζθεπή δηφηη ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα απηά απνηεινχλ «ζπαξάγκαηα» ηνπ θεηκέλνπ, φπνπ δελ εληνπίδνπκε
βαζηθέο πιεξνθνξίεο (πνηνο απεπζχλεηαη ζε πνηνλ). Δίλαη θείκελα ηα νπνία δελ
απνδίδνληαη πνπζελά.
Λακβάλεη, φκσο, ηελ ελ ιφγσ απφθαζε, ρσξίο δηάζεζε λα παξέκβεη ζε απηά
αιιά ινγαξηάδνληαο ζηελ απιή παξάζεζή ηνπο, ζηε βάζε ηεο νπνία ζα αλαδεηρζεί
φιν ην πεξηερφκελν ηνπ έξγνπ φζν αληηθαηηθφ θη εκθαλίδεηαη ηειηθά. πσο δειψλεη
θαη ν ίδηνο ν ζθελνζέηεο, «φιν απηφ έπξεπε λα γίλεη έλα εθεχξεκα, φκσο κε έλαλ
εζειεκέλν αγλσζηηθηζκφ είρα απνθιείζεη ηελ πηζαλφηεηα λα απνθαζίδσ εγψ γη’
απηφ»270.
Ο ίδηνο ζπλερίδεη αλαθέξνληαο, «ε παξάιιειε ηνπνζέηεζε ησλ ηζηνξηθψλ
γεγνλφησλ θαη ησλ ηεζζάξσλ ζρεδηαζκάησλ κνπ έδσζε ηνλ δξακαηνπξγηθφ θνξκφ,
ηνλ δξακαηνπξγηθφ ππξήλα», πνπ ζα κπνξνχζε λα ελψζεη ηα ζθφξπηα θνκκάηηα ηνπ
θεηκέλνπ.271 Δπνκέλσο, σο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ «αλαιακβάλεη» λα ελψζεη
φια ηα ζρεδηάζκαηα ηνπ έξγνπ αλαδεηθλχεηαη ν ρεηξηζκφο ησλ ίδησλ ησλ ηζηνξηθψλ
ζπκβάλησλ θαη ησλ δηθαζηηθψλ ρξνληθψλ.
ε απηφ ην ζεκείν,

αμίδεη λα πξαγκαηνπνηήζνπκε κηα γξήγνξε αιιά

πεξηζζφηεξν αλαιπηηθή αλαζθφπεζε ηεο δηθαζηηθήο πεξηπέηεηαο ηνπ ηζηνξηθνχ
δνινθφλνπ· Ο Βφπηζεθ αξρηθά θαηαδηθάζηεθε γηα «θφλν απφ δεινηππία» θαη ε
πνηλή ηνπ ζα ζπληεινχηαλ ζηηο 13 Ννεκβξίνπ ηνπ 1822 ψζπνπ, κε ηελ εκθάληζε
θάπνηνπ κάξηπξα πνπ ππνζηήξημε πσο ν δξάζηεο ππέθεξε απφ λνεηηθή δηαηαξαρή,
270
271

ηαχξνο . Σζαθίξεο, πξνζσπηθή ζπλέληεπμε, 02/03/2016.
Σν ίδην.
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δφζεθε εληνιή ζηνλ δξ. Κιάξνπο λα ηνλ παξαθνινπζήζεη, κε απνηέιεζκα ηελ
ζπγγξαθή ησλ δχν ηαηξηθψλ εθζέζεσλ θαη ηελ επηβεβαίσζε – απφ ηελ πιεπξά ηνπ
γηαηξνχ – ηεο δηαλνεηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ Βφπηζεθ, θάηη πνπ νδήγεζε ηειηθά ζηελ
εθηέιεζε ηεο ζαλαηηθήο πνηλήο ζηηο 27 Απγνχζηνπ ηνπ 1824.272
πσο αλαθέξεη, ινηπφλ, ν Σζαθίξεο, γηα λα δνζεί ζην ζπλνιηθφ θείκελν ηνπ
Μπχρλεξ κχζνο θαη ζπλέπεηα ραξαθηήξσλ, αθνινπζνχληαη «δπν απζαίξεηα αιιά
λφκηκα ηδενινγήκαηα»: πξψηνλ, παξαθνινπζνχκε ηε ζεηξά ησλ γεγνλφησλ ηεο
αιεζηλήο δηθαζηηθήο πεξηπέηεηαο ηνπ αιεζηλνχ Βφπηζεθ θαη δεχηεξνλ, ην θάζε
ζρεδίαζκα κεηαηξέπεηαη ζε κηα δηαθνξεηηθή εθδνρή ζηελ ηζηνξία, έηζη ψζηε «κε
νδεγφ κηα δνθηκηαθή κεζνδνινγία λα δεκηνπξγεζεί κηα κεγαιχηεξε θφξκα πάλσ απφ
ην έξγν κε έλα γεληθφ δηαθχβεπκα λα εμεηάζνπκε ηελ ππνθεηκεληθφηεηα ηεο φπνηαο
καξηπξίαο».273 Ο ηξφπνο, δειαδή, κε ηνλ νπνίνλ ε ζθελνζεζία θαηαθέξλεη λα
ζπζηήζεη ην αληηθαηηθφ θείκελν είλαη ε θφξκα ηεο αλάθξηζεο, θαηά ηελ νπνία «έλαο
αφξαηνο αλαθξηηήο αθνχεη φιεο ηηο εθδνρέο ζαλ λα εθθξάδνληαη κέζα απφ ηελ
ππνθεηκεληθφηεηα ηνπ θάζε κάξηπξα».274
Έηζη, ζε αληηζηνηρία κε ηηο ηξεηο «εθδνρέο» ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ηζηνξηθνχ
Βφπηζεθ, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο απηφο εθιακβάλεηαη απφ ην δηθαζηήξην αξρηθά σο
«δειηάξεο», χζηεξα σο «ηξειφο» θαη ηειηθά σο έλαο απιψο αλήζηθνο άλζξσπνο πνπ
έρεη «ζψαο ηα θξέλαο», ν ζθελνζέηεο παξαζέηεη ηα ηξία πξψηα ζρεδηάζκαηα ηνπ
έξγνπ κε ηε κνξθή ησλ ππνθεηκεληθψλ ζθνπηψλ ησλ γεγνλφησλ – ησλ «καξηπξηψλ»
ηξηψλ πξνζψπσλ ηνπ έξγνπ.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην πξψην ζρεδίαζκα ιακβάλεη ρψξα ε αθήγεζε ηνπ
Αληξέο, ν νπνίνο, κε ηελ απιντθή ηνπ ζθέςε σο ηαπεηλνχ ζηξαηηψηε, αληηιακβάλεηαη
πσο ν θίινο ηνπ νδεγείηαη ζην έγθιεκα ιφγσ ηεο δήιεηαο πνπ ηνλ δηαθαηέρεη ζε
ζρέζε κε ηελ αγαπεκέλε ηνπ, ζην δεχηεξν έρνπκε ηε ζέζε ηνπ Λνραγνχ, ν νπνίνο ζα
κπνξνχζε λα είλαη, θαηά ηελ άπνςε ηνπ ζθελνζέηε, ν θξπθφο κάξηπξαο πνπ
εκθαλίζηεθε γηα λα απνδψζεη ηνλ θφλν σο απνηέιεζκα ηνπ παξαλντθνχ ηξφπνπ
ζθέςεο ηνπ, κε απνηέιεζκα λα καο δηαγξάθεηαη ηψξα έλαο Βφπηζεθ παξαινγηζκέλνο
χζηεξα απφ ηα απάλζξσπα πεηξάκαηα ηνπ Γηαηξνχ, θαη ζην ηξίην ζεκεηψλεηαη ε
νπηηθή ηνπ γηαηξνχ Κιάξνπο, θαηά ηελ νπνία ν πξσηαγσληζηήο θηάλεη λα ζθνηψζεη
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επεηδή ε θχζε ηνπ δελ έρεη αθφκα «εμεπγεληζηεί», αιιά βξίζθεηαη αθφκα θνληά ζε
απηήλ ηνπ δψνπ.275
Δπνκέλσο, κε ηελ αθήγεζε ηνπ θάζε πξνζψπνπ νπζηαζηηθά καο θσηίδεηαη
κηα άιιε εθδνρή ηεο ηζηνξίαο, ελψ σο πξνο ην ηέηαξην ζρεδίαζκα, ζην νπνίν
ιακβάλεη ρψξα ε αθήγεζε ηνπ Καξι, θεχγνπκε πηα απφ ην ππνθεηκεληθφ θαη κέλνπλ
φια ηα ελδερφκελα αλνηρηά. Ξαλαβιέπνπκε ηελ ηζηνξία ζην ζχλνιφ ηεο, ρσξίο λα
έρνπκε κφλν ηε κεξηθή εηθφλα. Γηφηη ν Καξι έρεη κηα ζέζε πνπ κνηάδεη κε απηήλ ηνπ
ζνθνχ ηξεινχ ηνπ αίμπεξ: κε ην ηέινο ηεο παξάζηαζεο αλαθσλεί «Έηζη έγηλε, θαη
εγψ ηα είδα», θάηη πνπ καο βεβαηψλεη γηα ηελ απφιπηε θαη ζθαηξηθή αιήζεηα πνπ καο
θαλεξψλεη ε ζθνπηά ηνπ πξνζψπνπ απηνχ, πνπ σο ηψξα είρε αξθεζηεί ζε κεγάιεο
ζησπέο παξά ηα φζα αληηιακβαλφηαλ,276 ελψ ηειηθά απνδεηθλχεηαη πσο ζην πξφζσπφ
ηνπ βξίζθνπκε ηνλ «ξφιν κηαο θξηηηθήο φξαζεο απέλαληη ζην έξγν». 277 Άιισζηε,
φπσο παξαηεξεί θαη ν Πεθάλεο, «ηα πξφζσπα πνπ παξακέλνπλ βνπβά γηα κεγάιν
ρξνληθφ δηάζηεκα […] ζα ππνηηκεζνχλ πνζνηηθά θαη ζα σρξηάζνπλ σο δξακαηηθέο
κνξθέο, ελψ ελδερνκέλσο έρνπλ πνιχ κεγάιε ζπκβνιηθή αμία, ράξε ζηελ κηθξή έζησ
πνζφηεηα ηνπ ιφγνπ ηνπο».278
ζνλ αθνξά, ηψξα, ζην πψο κεηαθξάδνληαη ζθεληθά ηα παξαπάλσ, ν
ζθεληθφο ρψξνο ηεο παξάζηαζεο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηξηψλ πξψησλ ζρεδηαζκάησλ
– «καξηπξηψλ», δελ επηηξέπεη ηελ δπλαηφηεηα ζθαηξηθήο εηθφλαο. Βιέπνπκε ηελ
ηζηνξία θάζε θνξά απφ ηελ ππνθεηκεληθή ζθνπηά ελφο πξνζψπνπ, νπφηε λαη κελ ην
θνπβάξη ηεο δξάζεο μεηπιίγεηαη μαλά θαη μαλά φκσο βιέπνπκε κφλν έλα κέξνο ηεο,
ράξε ζην παηρλίδη πνπ γίλεηαη κε ηε ρξήζε ησλ ζπεηζάησλ, πνπ θαιχπηνπλ θάζε
θνξά κέξνο ηεο εηθφλαο, ψζπνπ, ζην ηέηαξην θαη ηειηθφ ζρεδίαζκα, απηά λα κέλνπλ
αλνηρηά γηα λα αληηθξίζνπκε φιε ηελ εηθφλα θαη, ελδερνκέλσο, λα γίλνπκε κάξηπξεο
φιεο ηεο αιήζεηαο.279
Γηακνξθψλεηαη, ινηπφλ, έλα αθαηξεηηθφ αιιά πνιπθαζκαηηθφ ζθεληθφ κε
ζπξφκελα ηακπιφ (εηθ. 13α), ηα νπνία δεκηνπξγνχλ ζθεληθνχο ρψξνπο. χκθσλα θαη
κε ηνλ ίδην ηνλ ζθελνζέηε, «ην ζθεληθφ είλαη ζαλ έλαο θσηεηλφο ζάιακνο πνπ
αλνηγνθιείλνπλ νη πιάθεο φπσο ζπκβαίλεη φηαλ κπαίλεηο ζε έλα θσηνγξαθηθφ
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ζάιακν».280 «Απφ ηνλ γπκλφ ρψξν πνπ ππνγξάκκηδαλ επέιηθηα, ζπκβνιηθά
αληηθείκελα

ζρεηηθά

ζηξαηησηηθνχο

–

κε

ηνπο

ηαηξηθνχο

απνζηαζηνπνηεκέλεο

πνιηηηθν-θνηλσληθνχο

–

θξηηηθήο

δηθαζηηθνχο,

αλάγλσζεο»,

281

ζηήζεθε
θαζψο,

άμνλεο
κηα

ηεο

ηζηνξίαο,

αλα-παξάζηαζε

άιισζηε,

ν

ζεαηήο,

«θξίλνληαο» απφ ηηο επδηάθξηηεο ‘θέηεο δσήο’ ζηηο νπνίεο θφβεηαη ε δξάζε ράξε ζηα
ηακπιφ,282 πξέπεη ζην ηέινο λα ζρεκαηίζεη ηε δηθή ηνπ εθδνρή γηα ηελ έθβαζε ηεο
αλνινθιήξσηεο ηζηνξίαο.283
Δπηπιένλ, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε πσο ε ίδηα ε χπαξμε ησλ ηακπιφ, πνπ
νξηνζεηνχλ ηνπο ρψξνπο ζαλ παγηδεχνπλ κέζα ηνπο ηνχο ήξσεο ηνπ δξάκαηνο,
ελδερνκέλσο λα ιεηηνπξγνχλ φρη κφλν σο θξπςψλεο ζηηο νπνίεο θαηαθεχγεη φιε ε
«αιήζεηα» θαηά ηηο ηξεηο ππνθεηκεληθέο εθδνρέο (φπσο ζίμακε παξαπάλσ) αιιά θαη
σο βνεζεηηθά κέζα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εθηαιηηθήο θαη επηβιεηηθήο αηκφζθαηξαο
πνπ δηαηξέρεη ην έξγν, εθφζνλ, φπσο δηαπηζηψλεη θαη ε Μάληδηνπ, «ηα θάζεηα θαη
νξηδφληηα

παξαπεηάζκαηα,

έδσζαλ

αίζζεζε

βάζνπο

ζηελ

αλάπηπμε

ηεο

θιεηζηνθνβηθήο αηκφζθαηξαο, ηνπ απνθιεηζκνχ θαη ηεο παγίδεπζεο – ζπληξηβήο ηνπ
αηφκνπ, ζε έλα δηαρσξηζηηθφ παηρλίδη πνπ νη θαλφλεο ηνπ νξίδνληαη απφ ηνπο
ηζρπξνχο – άιινπο».284
Μάιηζηα, ην άλνηγκα θαη ην θιείζηκν ησλ ηακπιφ έρεη θαη έλαλ πην πξαθηηθφ
ξφιν εληφο ηνπ ζθεληθνχ ρψξνπ, θαζψο λαη κελ ζην «επίθεληξν» βξίζθεηαη ην
ζηξαηφπεδν, ζην νπνίν αλήθνπλ νη πεξηζζφηεξνη ήξσεο αιιά γχξσ απφ απηφλ πξέπεη
λα ζρεκαηηζηνχλ νη ππφινηπνη ρψξνη, ζηνπο νπνίνπο ζπρλά ζπλαληηνχληαη ηα
πξφζσπα γηα ηε δηαζθέδαζή ηνπο. πσο, ινηπφλ, ηνλίδεη θαη ν ζθελνζέηεο,
δεκηνπξγήζεθε ε ζπλζήθε «φηη γχξσ απφ ην ζηξαηφπεδν ππάξρνπλ δνξπθνξηθνί
ρψξνη κε ηα αληίζηνηρα επαγγέικαηα».285 Έηζη, νη θηλνχκελνη ηνίρνη, καδί βέβαηα κε
ηνλ θσηηζκφ (ηνπ νπνίνπ ην χθνο πνηθίιεη αγγίδνληαο πφηε ηνλ λαηνπξαιηζκφ θαη
πφηε ηνλ εμπξεζηνληζκφ), απνδεηθλχνληαη ηα θχξηα κέζα πξνο ηελ δεκηνπξγία ρψξσλ.
ηε ιεηηνπξγία ησλ ρψξσλ απηψλ βιέπνπκε, κάιηζηα, πσο νη εζνπνηνί
ζπκκεηέρνπλ ηξαγνπδψληαο θαη παίδνληαο δσληαλά κνπζηθή, ζηνλ ρψξν ηνπ βάζνπο
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ηεο ζθελήο, φπνπ έρεη νξηζηεί ην κέξνο γηα ηελ νξρήζηξα (εηθ. 13β).286 Ο Σζαθίξεο
αλαθέξεη πσο κε απηφλ ηνλ ηξφπν επηηεχρζεθε ην λα δνζνχλ «ζεακαηηθά –
γνεηεπηηθά ζηνηρεία ζηελ παξάζηαζε αιιά θαη κέζα απφ κηα Μπξερηηθή ζεψξεζε ηα
απαξαίηεηα γθέζηνπο (gestus) πνπ ζπλνςίδνπλ ηηο ηδέεο ηνπ έξγνπ θαη βνεζνχλ ηνλ
ζεαηή ζηελ θαηαλφεζε».287 Άιισζηε, επέιεμε ηα ίδηα «ηα ηξαγνχδηα λα απνηεινχλ
ηελ αλαθεθαιαίσζε ησλ ζεκαληηθψλ ηδεψλ ηνπ έξγνπ ψζηε λα γίλνληαη πεξηζζφηεξν
εχιεπηεο πξνο ηνλ ζεαηή», ελψ αθφκε θαη ε εηθαζηηθή καηηά πνπ δηαηξέρεη ηα
animations, πνπ πξνβάιινληαη επηβιεηηθά ζην βάζνο ηεο ζθελήο, νπζηαζηηθά
εμππεξεηεί θη απηή πξνο ηελ θαηαλφεζε ηνπ ζεαηή, εθφζνλ, φζα εηθνλίδνληαη ζηελ
νζφλε θπξίσο ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηελ αθήγεζε,288 αιιά θαη
αλαδεηθλχνπλ ηνπο ζηνραζκνχο πάλσ ζηελ αλζξψπηλε θχζε, πνπ ελδερνκέλσο
θξχβνληαη ζηα ρεηξφγξαθα ηνπ Γεξκαλνχ ζπγγξαθέα, φηαλ γηα παξάδεηγκα, καο
θαλεξψλνπλ πειψξηεο θάιαηλεο λα «θξέκνληαη» ζην βάζνο ηεο ζθελήο – εηθφλα πνπ
έξρεηαη σο απφερνο ηεο εμνπζίαο πνπ λνκίδεη ν «ζνθφο» άλζξσπνο πσο έρεη ιάβεη λα
δεη θαη λα απνθηά δχλακε εηο βάξνο ησλ «αδχλακσλ» πιαζκάησλ πνπ θαηνηθνχλ
ζηνλ θφζκν ηνπ (εηθ. 13γ).
Σέινο,

εθκεηαιιεπφκελνο

ηα

απαιεηκκέλα

θείκελα

ηνπ

Γεξκαλνχ

δξακαηνπξγνχ αιιά θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηνπ ηα δηθαζηηθά ρξνληθά πνπ απαληνχλ
ζηελ δσή θαη ηελ πεξηπέηεηα ηνπ ηζηνξηθνχ Βφπηζεθ, θαη δεκηνπξγψληαο έλα
πνιππξηζκαηηθφ ζθεληθφ, ην νπνίν δελ παχεη λα δηαηεξεί ηνλ ζεαηή ζε ελεξγή ζέζε, ν
ζθελνζέηεο επηρεηξεί λα αλαδείμεη θαηά ην δπλαηφλ φιεο ηηο «ζθέςεηο» ηνπ έληνλα
αγλσζηηθηζηή ζπγγξαθέα. Με άιια ιφγηα, επηδηψθεη λα πξαγκαηνπνηήζεη κηα
πξνζέγγηζε πνπ βαζίδεηαη ζε έλα «εξσηεκαηνιφγην» πνπ ν Μπχρλεξ «μέραζε λα
ζπκπιεξψζεη», κε ην νπνίν αλαξσηηέηαη αλ ε εζηθή είλαη απαίηεζε ηνπ Θενχ, αλ ηα
ζπζηήκαηα αλαδεηνχλ ηελ εζηθή αιιά θαη επηβάιινληαη κέζα απφ απηήλ, αλ ν
πνιηηηζκφο είλαη κηα ςεπδαίζζεζε θ.α.,289 κέζα απφ «κηα ζπλζεηηθή εξγαζία
αθαηξεηηθήο πξννπηηθήο φζν θαη κηα αθεγεκαηηθή αλαπαξάζηαζε, ζπγθεθξηκέλεο
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πξνζσπηθήο νπηηθήο, γχξσ απφ ηελ δηθαζηηθή δηεξεχλεζε ηεο αιήζεηαο ελφο
πξνζψπνπ, ζχκαηνο θαη ζχηε ηνπ ίδηνπ κεραληζκνχ.290

3. 3. πκπεξάζκαηα
Ο εκηηειήο Βόπηζεθ ηνπ Μπχρλεξ, δηαθαηερφκελνο απφ ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα
απαληνχλ ζε πνηθίια θαη αληηζεηηθά θαιιηηερληθά ξεχκαηα ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα,
έξγν πνπ ζέηεη ζην πξνζθήλην έλαλ ήξσα πνπ παξαπαίεη αλάκεζα ζην ζθιεξφ θαη
θαηαπηεζηηθφ πεξηβάιινλ ηνπ θαη ζην ράνο πνπ «ζπλζέηνπλ» φιεο νη παξάινγεο
δπλάκεηο πνπ δηέπνπλ ηνλ θφζκν, θαηνξζψλεη ηειηθά λα ζπλελψλεη κε καεζηξία ην
πξαγκαηηθφ κε ην θαληαζηηθφ. Δπηπιένλ, παξφηη γξακκέλν κφιηο ζηηο αξρέο ηνπ 19νπ
αηψλα, ην θείκελν εηζάγεη ζηνηρεία ράξε ζηα νπνία ζα απνθεπρζεί ε πξνζπάζεηα γηα
δεκηνπξγία ζεαηξηθήο ςεπδαίζζεζεο, κέζα ζε έλα πιαίζην ηδηαίηεξα θαηλνηφκσλ
ηερληθψλ πνπ απηφ πξνβάιεη ζε ζρέζε κε ηε ζπλήζε ζεαηξηθή γξαθή ηεο επνρήο ηνπ.
Μελ μερλάκε, θπζηθά, θαη ηελ απνζπαζκαηηθή δνκή θαη ηελ αλνινθιήξσηε κνξθή
ηνπ, πνπ έξρνληαη λα εκπινπηίζνπλ ηελ «εηθφλα» ηνπ έξγνπ κε πιείζηεο
παξαδνμφηεηεο θαη θελά.
ια απηά, φπσο είλαη θαλεξφ, παξέρνπλ ηνλ εθάζηνηε ζθελνζέηε κε
μεθάζαξεο ειεπζεξίεο θαη δπλαηφηεηεο ελψ ηαπηφρξνλα ηνλ θέξλνπλ αληηκέησπν κε
κηα ζεηξά πξνθιήζεσλ, ν ρεηξηζκφο ή θαη ε αμηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζα ηνλ νδεγήζεη
απηνκάησο ζηελ επηινγή κηαο ζπγθεθξηκέλεο αηζζεηηθήο ζθέςεο θαη χθνπο. Δίλαη,
πάλησο, βέβαην πσο ην έξγν ηνπ Γεξκαλνχ δξακαηνπξγνχ κνηάδεη λα θαιεί γηα
απνθαζηζηηθέο θαη ζχλζεηεο ζθελνζεηηθέο καηηέο, πνπ ζα πξνδψζνπλ ηα κέζα ηνπ
ζεάηξνπ θαη ζα πξνθαιέζνπλ ηνλ ζεαηή.
Οη – πνιπάξηζκεο – παξαζηάζεηο ηνπ Βόπηζεθ, πνπ αλαιχζακε ζην θεθάιαην
απηφ, καο δίλνπλ ζπλνιηθά κηα αξθεηά επθξηλή εηθφλα ηεο «εμέιημεο» πνπ γλψξηζε ε
πξφζιεςε ηνπ έξγνπ ζηελ ειιεληθή ζθελή. Παξαηεξνχκε, ινηπφλ, ζε γεληθέο
γξακκέο πσο, θαηαξράο, ελψ ηα πξψηα αλεβάζκαηα (θαη, θπζηθά, εηδηθά εθείλα πνπ
ζεκεηψζεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο δηθηαηνξίαο) δελ αγλννχλ θαζφινπ ή θαη δίλνπλ
ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ πνιηηηθφ ραξαθηήξα πνπ κπνξεί λα πξνζιάβεη ην έξγν,
αξγφηεξα αξρίδεη λα απαζρνιεί πεξηζζφηεξν ε «κεηαθπζηθή» ηνπ δηάζηαζε, πνπ
απαληά ζηνλ εζσηεξηθφ θαη ηαξαγκέλν θφζκν ηνπ θεληξηθνχ ήξσα, κεηαηνπίδνληαο
ζπρλά ην βιέκκα απφ ηελ εζηίαζε ζην πεξηβάιινλ ηνπ Βφπηζεθ πξνο ηελ εζσηεξηθή
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«ινγηθή» ηνπ έξγνπ θαη ηελ αηκφζθαηξα πνπ ζεκαηνδνηεί ηνλ αηνκηθφ εθηάιηε ηνπ
ήξσα.
Γεχηεξνλ, ελψ αξρηθά θπξηαξρεί κηα δηάζεζε λα κείλνπκε «πηζηνί» ζηελ ηδέα
ηνπ έξγνπ θαηαθεχγνληαο ζε «ιχζεηο» πνπ ζα δακάζνπλ ηελ «αληηδξαζηηθή» δνκή
ηνπ, απνζθνπψληαο ζηελ παξνπζίαζή ηνπ κέζα ζηα πιαίζηα κηαο, πεξηζζφηεξν
θαηαλνήζηκεο νιφηεηαο, ζηε ζπλέρεηα παξαηεξείηαη ε δεκηνπξγηθή εθκεηάιιεπζε
ηεο κνξθήο ηνπ απηήο θαη ε ιεηηνπξγηθφηεηά ηεο σο έλαπζκα/αθνξκή γηα λα
νδεγεζνχκε ζηε δεκηνπξγία κηαο δηαζθεπήο ή, πάλησο, ζε έληνλεο παξεκβάζεηο, θαηά
ηηο νπνίεο ε ζεηξά ησλ ζθελψλ παχνπλ λα ππαθνχνπλ ζηε ζπλήζε νδφ θαη κπιέθνληαη
κεηαμχ ηνπο γηα λα πξνζαξκνζηνχλ ζηελ πξνζσπηθή «αλάγλσζε» ηνπ ζθελνζέηε,
επεξεαζκέλνπ απφ ην εζψηεξν θιίκα ηνπ έξγνπ.
Σξίηνλ, ελψ ηα πεξηζζφηεξα αξρηθά εγρεηξήκαηα επηζηξαηεχνπλ ηηο δηάθνξεο
ηερληθέο ηνπο κε ζθνπφ λα δηεηζδχζνπλ βαζχηεξα κέζα ζηνλ ππξήλα ηνπ έξγνπ,
θσηίδνληαο ηνπο δηαρξνληθνχο ζηνραζκνχο ηνπ Μπχρλεξ, κεηαγελέζηεξα δείρλνπλ λα
βαζίδνληαη θαη λα εζηηάδνπλ ζηελ ηδηφκνξθε «θαηαζθεπή» ηνπ Βόπηζεθ ή θαη ηηο
παξακέηξνπο πνπ ζπλέβαιαλ ζηε ζπγγξαθή ηνπ ψζηε λα θάλνπλ ζρφιην πάλσ ζηελ
ίδηα ηε ζεαηξηθή παξαγσγή αιιά θαη, θπζηθά, λα εθεχξνπλ λέεο ηερληθέο θαη
ζθεληθνχο θψδηθεο, πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ επηλφεζε λέσλ εθθξαζηηθψλ κέζσλ θαη
ζηελ εμέιημε ηεο ζχγρξνλεο ζθεληθήο πξαθηηθήο.
Σέινο, δεκηνπξγήκαηα θαηαμησκέλσλ ζθελνζεηψλ ή λενεκθαληδφκελσλ
νκάδσλ, εγρεηξήκαηα παιαηφηεξα ή πην πξφζθαηα, καηηέο πεξηζζφηεξν «πηζηέο» ή
πεξηζζφηεξν «ηνικεξέο», νπηηθέο πνπ αλαδεηθλχνπλ πεξηζζφηεξν ηελ πνιηηηθή
ζθνπηά ηνπ έξγνπ ή πνπ δίλνπλ ηδηαίηεξν βάξνο ζην ςπρνινγηθφ ή ην «κεηαθπζηθφ»
ηνπ πεξηερφκελν, εθδνρέο πνπ αλαζπλζέηνπλ ην θείκελν πξνο ηε δεκηνπξγία κηαο
εληαίαο, ξένπζαο, νιφηεηαο ή πνπ ηνλίδνπλ ηνλ απνζπαζκαηηθφ ηνπ ραξαθηήξα,
αλεβάζκαηα πνπ απνβιέπνπλ ζε κηα θαηά ην δπλαηφλ ινγηθή ζπγθξφηεζε ηνπ έξγνπ
ή πνπ θαηαθεχγνπλ ζηε δηαζθεπή ή/θαη ηνπο πεηξακαηηζκνχο πάλσ ζε απηφ,
ζθελνζεζίεο αθαηξεηηθέο, θνξκαιηζηηθέο, εμπξεζηνληζηηθέο, φιεο ηνπο κνηάδνπλ λα
πξνζπαζνχλ αθφκε λα «απνθσδηθνπνηήζνπλ» έλα πνιχπινθν θαη ζθνηεηλφ έξγν, θαη
ηειηθά λα αλαθαιχςνπλ κέζα ζε απηφ φια ηα θιεηδηά πνπ ίζσο πάληα λα αλνίγνπλ
κπξνζηά καο έλα ζέαηξν ηνπ κέιινληνο.
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Ο

ΜΙΑ ΑΠΟΠΔΙΡΑ ΔΠΙΛΟΓΟΤ
Βόπηζεθ ηνπ Καξι Γθένξγθ Μπχρλεξ, έλα έξγν πνπ, χζηεξα απφ ηνλ
ζάλαην ηνπ ζπγγξαθέα ηνπ, έκεηλε αλνινθιήξσην θαη απνζπαζκαηηθφ,
ζαλ έλα κπζηήξην πνπ φκσο ρσξά πνιιέο απαληήζεηο, γξακκέλν ελ έηη

1836/7, επεξέαζε νιφθιεξν ηνλ 20ν αηψλα, θέξλνληαο γηα πξψηε θνξά ζηελ
επηθάλεηα ζηνηρεία θαη ηερληθέο πνπ έζεζαλ ηηο βάζεηο γηα φια ζρεδφλ ηα
κεηαγελέζηεξα ξεχκαηα θαη θηλήκαηα ηνπ ζεάηξνπ αιιά θαη επεξεάδνληαο πνηθίιεο
ζεσξίεο θαη θιάδνπο κε άκεζα ζπζρεηηδφκελνπο κε απηφ.
Σν ελ ιφγσ θείκελν, «αλνηρηφ» θαη αληηθαηηθφ θαζψο είλαη, θαίλεηαη πσο
είλαη αδχλαηνλ λα «θαηεγνξηνπνηεζεί» ζε θάπνην είδνο ζεάηξνπ, νδεγψληαο
επνκέλσο ηνπο θαιιηηέρλεο ηεο ζεαηξηθήο πξαθηηθήο απφ ηε κία λα θιίλνληαη λα
απαληήζνπλ ζε πιείζηα εξσηεκαηηθά πνπ ην ίδην ζέηεη πξνο ην ζθεληθφ ηνπ
αλέβαζκα θαη απφ ηελ άιιε λα απνιακβάλνπλ κηα ειεπζεξία, ζηε βάζε ηεο νπνίαο
ζα ληψζνπλ πσο κπνξνχλ λα πξνρσξήζνπλ δεκηνπξγηθφηεξα πξνο ηε δηακφξθσζε ηεο
πξνζσπηθήο ηνπο εξκελείαο – εθδνρήο.
Με άιια ιφγηα, ν Βόπηζεθ είλαη έλα θείκελν πνπ, θαηά πνιινχο, εγθαηληάδεη
ηνλ κνληεξληζκφ ηνπ 20νπ αηψλα θαη ην νπνίν πξνθαιεί ηνλ ζθελνζέηε ζε
παξεκβάζεηο, ελψ ηαπηφρξνλα αλαγλσξίδεηαη σο έλα έξγν θιαζηθφ, πνιπεπίπεδν,
πνπ, ράξε ζηνλ δηαρξνληθφ ηνπ ραξαθηήξα, κνηάδεη λα ζπζζσξεχεη κέζα ηνπ αξθεηέο,
δηαθνξεηηθέο, αλαγλψζεηο, κε απνηέιεζκα λα κελ παχεη λα θεληξίδεη ην ελδηαθέξνλ
ησλ ζθελνζεηψλ κέρξη θαη ζήκεξα.
Σέινο,

ε

παξνχζα

εξγαζία

επηρείξεζε

ηε

δξακαηνπξγηθή

θαη

παξαζηαζηνινγηθή αλάιπζε ηνπ έξγνπ, απνζθνπψληαο ζηελ αλάδεημε φισλ ησλ
πξναλαθεξζέλησλ ζεκάησλ, ηα νπνία αθελφο θαζηζηνχλ ηνλ Βόπηζεθ σο έλα απφ ηα
πιένλ πνιχπινθα θείκελα ηνπ παγθφζκηνπ δξακαηνινγίνπ θαη αθεηέξνπ ηνλ
ζπγθαηαιέγνπλ αλάκεζα ζε εθείλα ηα έξγα πνπ απαζρφιεζαλ ηδηαίηεξα ην εγρψξην
ξεπεξηφξην κέζα ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, εκπλένληαο ηειηθά πνηθίιεο ζθελνζεηηθέο
γξακκέο θαη εξκελείεο.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: ΠΑΡΑΣΑΙΟΓΡΑΦΙΑ
[Ο Βόυτσεκ ζηελ ειιεληθή ζθελή]291

1970, Θέαηξν Σέρλεο Κάξνινπ Κνπλ
Υξνλνινγία πξψηεο παξάζηαζεο: 05/02/1971
Θεαηξηθή πεξίνδνο: 1970-1971
Μεηάθξαζε: Γηψξγνο Πηεξξάθνο
θελνζεζία: Κάξνινο Κνπλ
θεληθά: Γεκήηξεο Μπηαξάο
Κνζηνχκηα: Γεκήηξεο Μπηαξάο
Ζιεθηξνληθή κνπζηθή: Γεκήηξεο Σεξδάθεο
Γηαλνκή: Βφπηζεθ/Γηψξγνο Λαδάλεο, Μαξία/Ρέλε Πηηηαθή, Γηαηξφο/Κψζηαο
Μπάθαο, Λνραγφο/Γεκήηξεο Υαηδεκάξθνο, Αξρηηπκπαληζηήο/Νίθνο Μπνπζδνχθνο,
Αληξέαο/Γεκήηξεο

Αζηεξηάδεο,

Μαξγαξίηα/Δχα

Κνηακαλίδνπ,

Οξγαλνπαίρηεο/Γηάλλεο Γεγατηεο, Γπλαίθα ηνπ νξγαλνπαίρηε/Μίλα Αδακάθε,
Κξάρηεο/Θχκηνο
Τπαμησκαηηθφο/Αληψλεο

Καξαθαηζάλεο,
Αληχπαο,

Πίζεθνο/Γηψξγνο
Α΄

εξγάηεο/Γηάλλεο

Αξκέλεο,
Μφξηδνο,

Β΄

εξγάηεο/Γηάλλεο Γεγατηεο, Δβξαίνο/πχξνο Κσλζηαληφπνπινο, Γπλαίθα/Δηξήλε
Ηγγιέζε, Γηαγηά/Αιίθε Αιεμαλδξάθε, Κνξίηζη/Μίλα Αδακάθε, Καηεξίλα/Θάιηα
Σζαθνπνχινπ, Υσξνθχιαθαο/Βαζίιεο Μπνπγηνπθιάθεο
αιηηκπάγθνη, Υνξεχηξηα, Σξειφο, Δξγάηεο, Φνηηεηέο, Γηαβάηεο, Παηδηά/Γηψξγνο
Αξκέλεο, Παλαγηψηεο Εαξγάλεο, Βαγγέιεο Αλησλφπνπινο, Γηάλλεο Δπδαίκσλ,
Παλαγηψηεο Κππαξίζεο, Μαλψιεο Μπαζηάο, Διέλε Ρεθηζίλε, Καιιηξφε Κνπδνπλά,
Ηνξδάλεο Αιεμαλδξάηνο, Σαζία Αζίθε, Παξαζθεπή Παπισκαηνπνχινπ
Πεγή: Πξφγξακκα παξάζηαζεο Γθένξγθ Μπχρλεξ, Βόπηζεθ, Θέαηξν Σέρλεο
Κάξνπινπ Κνπλ, Αζήλα 1971.
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ην πξφγξακκα ηνπ Θεάηξνπ ηνπ Νένπ Κφζκνπ θαζψο, επίζεο, θαη ζε απηφ ηνπ Θεάηξνπ Αζελατθή
θελή, αλαθέξεηαη κηα αθφκα παξάζηαζε ηνπ Βόπηζεθ απφ ηελ Δηαηξία Θεάηξνπ «απθψ», ζε
ζθελνζεζία θαη κεηάθξαζε ηέιηνπ Παπιίδε, ε πξεκηέξα ηεο νπνίαο δφζεθε ζηηο 22/06/2004, ζηελ
Κνηλφηεηα Παξέκβαζε (Βι. Πξφγξακκα παξάζηαζεο Γθένξγθ Μπχρλεξ, Βόπηζεθ, Θέαηξν ηνπ Νένπ
Κφζκνπ, Αζήλα 2005, ζ. 85 θαη πξφγξακκα παξάζηαζεο Γθένξγθ Μπχρλεξ, Βόπηζεθ, Θέαηξν
Αζελατθή θελή Κάιβνπ – Καιακπφθε, ζ. 29). Γελ θαηνξζψζακε λα βξνχκε ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ
παξάζηαζε θαη, επνκέλσο, δελ ηε ζπκπεξηιάβακε ζηελ εμέηαζή καο.
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1972, Αλνηρηό Θέαηξν (Σα νξάκαηα ηνπ Μπύρλεξ. Παξάζηαζε βαζηζκέλε πάλσ ζην
έξγν Βόπηζεθ ηνπ Γθένξγθ Μπχλρεξ)
Υξνλνινγία πξψηεο παξάζηαζεο: 30/03/1972
Θεαηξηθή Πεξίνδνο: 1971-1972
Γηαζθεπή: Γηψξγνο Μηραειίδεο
θελνζεζία: Γηψξγνο Μηραειίδεο
Μνπζηθή: Θφδσξνο Αλησλίνπ
Γηαλνκή:

Βφπηζεθ/Μελάο

Κσλζηαληφπνπινο,

Μαξία/νθία

ππξάηνπ,

Γηαηξφο/Υξήζηνο Εάλλνο, Λνραγφο/Γηάλλεο Μαληάο, Αξρηηπκπαληζηήο/Γηψξγνο
Μηραειίδεο,

Αληξέαο/Ζιίαο

Καηέβαο,

Γεθαλέαο/Λεσλίδαο

Βαξδαξφο,

Α΄

Άληξαο/Γηάλλεο Εαβξαδηλφο, Β΄ Άληξαο/Νίθνο Μπαιήο, Γ΄ Άληξαο/Θαλάζεο ΜεΥαιάο, Γ΄ Άληξαο/Λεπηέξεο Βνγηαηδήο, Α΄ Γπλαίθα/Μαξίλα Βαζηιαθηψηνπ, Β΄
Γπλαίθα/ Μαξίθα Σδηξαιίδνπ, Γ΄ Γπλαίθα/Δηξήλε Δκηξδά, Γ΄ Γπλαίθα/ Αιεμάληξα
Παληειάθε
Πεγή: Πξφγξακκα παξάζηαζεο Γθένξγθ Μπχρλεξ, Βόπηζεθ, Θέαηξν ηνπ Νένπ
Κφζκνπ, Αζήλα 2005, ζ. 81.
1974, Θεαηξηθό Δξγαζηήξη Θεζζαινλίθεο – Θέαηξν Ακαιία
Υξνλνινγία πξψηεο παξάζηαζεο: 25/02/1974
Θεαηξηθή πεξίνδνο: 1973-1974
Μεηάθξαζε: ηέιηνο Γνχηεο
θελνζεζία: ηέιηνο Γνχηεο
θεληθά: Γεκήηξεο Μεηζνκπνχλεο
Κνζηνχκηα: Γεκήηξεο Μεηζνκπνχλεο
Μνπζηθή: Μάλνο Λντδνο
Γηαλνκή: Βφπηζεθ/ηξάηνο Σξίπθνο, Μαξία/Αθξνδίηε Καλάθε, Γηαηξφο/Βχξσλ
Σζακπνχιαο,

Λνραγφο,

Ματκνχ/ηέιηνο

Γνχηεο,

Αξρηηπκπαληζηήο/Θαλάζεο

Παπαδεκεηξίνπ, Αληξέαο/Αιέμεο Κσλζηαληήο, Μαξγαξίηα/Διέλε Μαθίζνγινπ,
Γέξνο/Γεκήηξεο

Παπαγεσξγίνπ,

Θηαζάξρεο/Λεθηέξεο

Παπαδεκεηξίνπ,

Γεθαλέαο/Νίθνο Νανπκίδεο, Μνπζηθφο/άθηο νπληνπιίδεο, Μαραηξάο/ηέθαλνο Υ.
Μηραειίδεο,

Γπλαίθα

ζηαζάξρε/Ρνχια

Παηεξάθε,

Ματκνχ/ηέιηνο

Γνχηεο,

Άινγν/Διέλε Μαθίζνγινπ, Α΄ Δξγάηεο/Γεκήηξεο Παπαγεσξγίνπ, Β΄ Δξγάηεο/Νίθνο
Νανπκίδεο, Καίηε/Ρνχια Παηεξάθε, Σαβεξληάξεο/Λεθηέξεο Παπαδεκεηξίνπ, Έλαο
[113]

ζακψλαο/ηέθαλνο

Υαηδεκηραειίδεο,

Φνηηεηέο/Διέλε

Μαθίζνγινπ

–

Νίθνο

Νανπκίδεο – Ρνχια Παηεξάθε – άθηο νπληνπιίδεο – ηέθαλνο Υαηδεκηραειίδεο,
Μηαγπλαίθα/Διέλε Μαθίζνγινπ, Κάξνινο/άθηο νπληνπιίδεο, Κνξίηζη/Οιπκπία
Ραθαειίδνπ, Γηαγηά/Διέλε Μαθίζνγινπ, Έλαο ζακψλαο/Θαλάζεο Παπαδεκεηξίνπ,
Γηαβάηεο/Γεκήηξεο Παπαγεσξγίνπ, Νίθνο Νανπκίδεο

Πεγή: Πξφγξακκα παξάζηαζεο Γθένξγθ Μπχρλεξ, Βόπηζεθ, Θεαηξηθφ Δξγαζηήξη
Θεζζαινλίθεο, Θεζζαινλίθε 1974.
1981, Θέαηξν ηεο Άλνημεο – Θέαηξν Δληνπία
Υξνλνινγία πξψηεο παξάζηαζεο: 22/10/1981
Θεαηξηθή πεξίνδνο: 1981-1982
Μεηάθξαζε: Κνξαιία σηεξηάδνπ
θελνζεζία: Γηάλλεο Μαξγαξίηεο
θεληθά: Αλαζηαζία Αξζέλε
Κνζηνχκηα: Αλαζηαζία Αξζέλε
θεληθφ θνπαγηέ: Μάξθνο Κακπάλεο
Κίλεζε: Ναηάζζα Γνχθα
Μνπζηθή: Θάλνο Μηθξνχηζηθνο
Δπηκέιεηα ήρσλ: Αιέθνο Βξπδάθεο
Σερληθή δηεχζπλζε: Ρέλνο Βάξιαο
Βνεζφο ζθελνγξάθνπ: Εηδή Παπαδάθε
Γηαλνκή:

Βφπηζεθ/Βαγγέιεο

Γηαηξφο/Πάλνο

Θενδσξφπνπινο,

Παλάγνπ,

Αξρηηπκπαληζηήο/Γηάλλεο

Μαξία/Μαξία

Λνραγφο/Γηάλλεο

Βαιζάκεο,

Αληξέαο/Ζιίαο

Καηζαλδξή,

Μπνζηαληδφγινπ,
Υξηζηφπνπινο,

Μαξγαξίηα/Ηζκήλε Καλζή, Γέξνο ζαιηηκπάγθνο/Γηάλλεο Μπνζηαληδφγινπ, Α΄
ζαιηηκπάγθνο/Γηψξγνο

Μαθξήο,

Β΄

ζαιηηκπάγθνο/ηακάηεο

Κππξαίνο,

Τπαμησκαηηθφο/Ζιίαο Υξηζηφπνπινο, Θεξηνδακαζηήο/Ζιίαο Υξηζηφπνπινο, Γ΄
ζαιηηκπάγθνο/Πάλνο Παλάγνπ, Γ΄ ζαιηηκπάγθνο/Γηάλλεο Μπνζηαληδφγινπ, Μηα
Γπλαίθα/Ηζκήλε Καλζή, Α΄ θνηηεηήο/ηακάηεο Κππξαίνο, Β΄ θνηηεηήο/Γηψξγνο
Μαθξήο,

Δβξαίνο/Πάλνο

Παλάγνπ,

Δ΄

ζαιηηκπάγθνο/Γηάλλεο

Βαιζάκεο,

Καίηε/Ηζκήλε Καλζή, Κάξνινο/Γηψξγνο Μαθξήο, αιηηκπάγθνη (θνπαγηέ)/φινο ν
ζίαζνο
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Σν παξακχζη δηάβαζε ε Δχα Δπαγγειίδε

Πεγή: Πξφγξακκα παξάζηαζεο Γθένξγθ Μπχρλεξ, Βόπηζεθ, Θέαηξν ηεο Άλνημεο,
Αζήλα 1981.
1990, Ακθη-ζέαηξν πύξνπ Α. Δπαγγειάηνπ
Υξνλνινγία πξψηεο παξάζηαζεο: 30/11/1990
Θεαηξηθή Πεξίνδνο: 1990-1991
Μεηάθξαζε: πχξνο Α. Δπαγγειάηνο
θελνζεζία: πχξνο Α. Δπαγγειάηνο
θεληθά: Γηψξγνο Εηάθαο
Κνζηνχκηα: Γηψξγνο Εηάθαο
Μνπζηθή: Μηράιεο Υξηζηνδνπιίδεο
Γηαλνκή: Βφπηζεθ/Γηάλλεο Φέξηεο, Μαξία/Λήδα Σαζνπνχινπ, Γηαηξφο/Λάδαξνο
Αλδξένπ,

Λνραγφο/Υξήζηνο

Μπίξνο,

Αξρηηπκναληζηήο/Αξηφ

Απαξηηάλ,

Αληξέο/σηήξεο Βάγηαο, Μαξγθξέη/Κάθηα Ηγεξηλνχ, Γέξνο/σηήξεο Βάγηαο,
Σειάιεο/Δπδφθηκνο

Σζνιαθίδεο,

Τπαμησκαηηθφο/Μειέηεο

Γεσξγηάδεο,

Θεαηξίλνο/Γηψξγνο Καξάζεο, Α΄ εξγάηεο/Μειέηεο Γεσξγηάδεο, Β΄ εξγάηεο/Γηψξγνο
Καξάζεο, Καξι/Γηψξγνο Καξάζεο, Δβξαίνο/Δπδφθηκνο Σζνιαθίδεο, Γηαγηά/Κάθηα
Ηγεξηλνχ, Α΄ παηδί/Γήκεηξα ηαθέηα,

Β΄ παηδί/Κσλζηαληίλα ηαθέηα, Γ΄

παηδί/Παλαγηψηεο Σζηάθαο, Καίηε/Κάθηα Ηγεξηλνχ
Πεγή: Πξφγξακκα παξάζηαζεο Γθένξγθ Μπχρλεξ, Βόπηζεθ, Ακθη-ζέαηξν πχξνπ Α.
Δπαγγειάηνπ, Αζήλα 1990.

1997, Θέαηξν ηεο Άλνημεο – Θέαηξν Ακόξε (Βόπηζεθ. Μηα εκηηειήο ειεγεία.
Παξάζηαζε βαζηζκέλε πάλσ ζην έξγν Βόπηζεθ ηνπ Γθένξγθ Μπχλρεξ)
Υξνλνινγία πξψηεο παξάζηαζεο: 03/05/1997
Θεαηξηθή πεξίνδνο: 1996-1997
Μεηάθξαζε: Κνξαιία σηεξηάδνπ
Γηαζθεπή: Γηάλλεο Μαξγαξίηεο
θελνζεζία: Γηάλλεο Μαξγαξίηεο
πλεξγαζία ζηε ζθελνζεζία: έξγηνο Γθάθαο
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θεληθά: Αγλή Νηνχηζε
Κνζηνχκηα: Αγλή Νηνχηζε
Μνπζηθή: Θάλνο Μηθξνχηζηθνο
Φσηηζκνί: Γηάλλεο Μαξγαξίηεο
Γηαλνκή:

Βφπηζεθ/Γεκήηξεο

Γηαηξφο/Αληψλεο

ηαθαξάο,

Μπακπνχλεο,

Μαξία/Υξπζάλζε

Γνχδε,

Αξρηηπκπαλζηήο/Γηψξγνο

Λνραγφο,
Εηψβαο,

αιηηκπάγθνο/Γεκήηξεο ηακνχιεο, Κξίζηηαλ/Έιελα Αξβαλίηε
Πεγή: Πξφγξακκα παξάζηαζεο Γθένξγθ Μπχρλεξ, Βόπηζεθ. Μηα εκηηειήο ειεγεία,
Θέαηξν ηεο Άλνημεο, Αζήλα 1997.

2002, Θέαηξν Σέρλεο Κάξνινπ Κνπλ – Τπόγεην
Υξνλνινγία πξψηεο παξάζηαζεο: 29/01/2002
Θεαηξηθή πεξίνδνο: 2001-2002
Μεηάθξαζε: Πέηξνο Μάξθαξεο
θελνζεζία: Γηψξγνο Λαδάλεο
θεληθά: Διέλε Μαλσινπνχινπ
Κνζηνχκηα: Διέλε Μαλσινπνχινπ
Μνπζηθή: Νίθνο Ξπδάθεο
Υνξνγξαθία – επηκέιεηα θίλεζεο: Βάιηα Παπαρξήζηνπ
Φσηηζκνί: Αιέθνο Αλαζηαζίνπ
Βνεζφο ζθελνζέηε: Θφδσξνο Γξάκςαο
ηίρνη: Γηνλχζεο Καςάιεο
Γηαλνκή: Βφπηζεθ/Νίθνο Αξβαλίηεο, Μαξία/Κάηηα Γέξνπ, Γηαηξφο/Υξήζηνο
απνπληδήο, Λνραγφο/Θφδσξνο Γξάκςαο, Αξρηηπκπαληζηήο/Αιέμεο αξεπαλίδεο,
Αληξέαο/Υάξεο Κθνιφο, Μαξγαξίηα/Ναλά Παπαδάθε, Παιηάηζνο/Υξπζφζηνκνο
Μαθαβέινο, Κνξίηζη κε μπινπφδαξα/Υξηζηίλα Φξνλίζηα, Κξάρηεο/Αιέμαλδξνο
σηεξίνπ, Πίζεθνο/Μηράιεο Κνηιάθνο, Τπαμησκαηηθφο/Μειέηεο Ζιίαο, Άινγν, Α΄
άληξαο/ηάζεο Μαληδψξνο, Β΄ άληξαο/Μειέηεο Ζιίαο, Δβξαίνο/Υξπζφζηνκνο
Μαθαβέινο,

Σξειφο

Καξι/Μηράιεο

Κνηιάθνο,

Πεξαζηηθφο/Αιέμαλδξνο σηεξίνπ
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Καίηε/Ναλά

Παπαδάθε,

Υνξεπηέο, θνηηεηέο, παηδηά/Υξπζφζηνκνο Μαθαβέινο, Αιέμαλδξνο σηεξίνπ,
Υξηζηίλα Φξνλίζηα, Ναλά Παπαδάθε, Μειέηεο Ζιίαο, Ζιία Καξαθψζηα, Υάξεο
Κθνιφο, Μηράιεο Κνηιάθνο, ηάζεο Μαληδψξνο
Πεγή: Πξφγξακκα παξάζηαζεο Γθένξγθ Μπχρλεξ, Βόπηζεθ, Θέαηξν Σέρλεο
Κάξνινπ Κνπλ, Αζήλα 2002.

2002, Οκάδα Θέαηξν Γσκαηίνπ – Θέαηξν Πνξεία
Υξνλνινγία πξψηεο παξάζηαζεο: 25/11/2002
Θεαηξηθή πεξίνδνο: 2002-2003
Μεηάθξαζε: Μάλνο Λακπξάθεο
θελνζεζία: Άληδεια Μπξνχζθνπ
Μνπζηθή: Νίθνο Παηξειάθεο
ηίρνη: Λίλα Νηθνιαθνπνχινπ
Video art: Μέκε Κνχπα
Γηαλνκή: Βφπηζεθ/Κσλζηαληίλνο Αβαξηθηψηεο, Μαξία/Παξζελφπε Μπνπδνχξε,
Γηαηξφο/Άληδεια

Μπξνχζθνπ,

Λνραγφο/Μαλψιεο

Γξαγάηζεο,

Αξρηηπκπαληζηήο/Γηάλλεο Γηαπιέο, Αληξέο/Γηάλλεο Γηαπιέο, Μαξγθξέη/Μαλψιεο
Γξαγάηζεο, Κξάρηεο, Δβξαίνο, Γηαγηά/Άληδεια Μπξνχζθνπ, Καξι/ηέιηνο Ρήγαο,
Καίηε/Παξζελφπε Μπνπδνχξε, Παηδηά, Φνηηεηέο, Δξγάηεο, Κφζκνο/ηαπξνχια
Κνπλαδέα, ηέιηνο Ρήγαο, Μαλψιεο Γξαγάηζεο, Γηάλλεο Γηαπιέο, ερνγξαθεκέλε
θσλή Γηαηξνχ, ηξαγνχδη εξγάηε ζηα γεξκαληθά/Αθχιαο Καξαδήζεο
Πεγή: Δπίζεκνο δηθηπαθφο ηφπνο Οκάδαο Θέαηξν Γσκαηίνπ,
http://www.theatrodomatiou.gr/el/parastaseis/voitsek-2003.html (ηειεπη. πξφζβ. ζηηο
14/04/2016, 12.00).

2003, Θεαηξηθόο Οξγαληζκόο Νέεο Μνξθέο
Υξνλνινγία πξψηεο παξάζηαζεο: 15/11/2003
Μεηάθξαζε: Μάλνο Λακπξάθεο
θελνζεζία: Μαγδαιελή Μπεθξή – Γηάλλεο Παξαζθεπφπνπινο
θεληθά: νθία Παπαδνπνχινπ
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Κνζηνχκηα: νθία Παπαδνπνχινπ
Κηλεζηνινγηθή επηκέιεηα: Κψζηαο Γεξάξδνο
Μνπζηθή επηκέιεηα: Κνζκάο Δπθξαηκίδεο
Γηαλνκή:

Βφπηζεθ/Γηάλλεο

Παξαζθεπφπνπινο,

Μαξία/Βάζσ

Νηθεθνξίδνπ,

Γηαηξφο/Γηάλλεο Καιαβξηαλφο, Λνραγφο, Αξρηηπκπαληζηήο/Γηψξγνο Παπαδεκεηξίνπ,
Αληξέο, Σξειφο/Υάξεο Περιηβαλίδεο, Σζαξιαηάλνο/Βάζηα Μπαθάθνπ, Μαξγθξέη,
Κάηηε/Θεαλψ Βαζηιείνπ
Πεγή: Πξφγξακκα παξάζηαζεο Γθένξγθ Μπχρλεξ, Βόπηζεθ, Θέαηξν ηνπ Νένπ
Κφζκνπ, Αζήλα 2005, ζ. 84.

2005, Θέαηξν ηνπ Νένπ Κόζκνπ
Υξνλνινγία πξψηεο παξάζηαζεο: 15/01/2005
Θεαηξηθή πεξίνδνο: 2004-2005
Μεηάθξαζε: Κνξαιία σηεξηάδνπ
θελνζεζία: Βαγγέιεο Θενδσξφπνπινο
θεληθά: Αληψλεο Γαγθιίδεο
Κνζηνχκηα: Κιεξ Μπξέηζγνπει
Μνπζηθή: Γηψξγνο Υξηζηηαλάθεο
Υνξνγξαθία – επηκέιεηα θίλεζεο: εζίι Μηθξνχηζηθνπ
Φσηηζκνί: Βαζίιεο Καςνχξνο
Μεηάθξαζε ηξαγνπδηψλ: Σδέλε Μαζηνξάθε
Πξσηφηππνη ζηίρνη: Γηάλλεο Αγγειάθαο
Φσηνγξαθίεο: Οξθέαο Δκηξδάο
Βνεζνί ζθελνζέηε: Μαξία Παπαιέμε – Μαξία Βαξδάθα
Γηδαζθαιία μπινπφδαξσλ: νθία Παλάγνπ
Γηαλνκή:

Βφπηζεθ/Μαλψιεο

Γηαηξφο/Γεξάζηκνο

Μαπξνκαηάθεο,

Γελλαηάο,

Αξρηηπκπαληζηήο/Κσλζηαληίλνο

Μαξία/Σακίιια

Λνραγφο/Γηψξγνο

Γηαλλαθφπνπινο,

Αληξέαο/Θαλάζεο

Κνπιίεβα,
Γάιινο,
Υαιθηάο,

Μαξγαξίηα, Καίηε/Κφξα Καξβνχλε, Σξειφο, Β΄ Παξάγηνο/Παληειήο Γεληάθεο,
Τπαμησκαηηθφο, Α΄ Παξάγηνο/Παλαγηψηεο Λάξθνπ, Θηαζάξρεο/Γεξάζηκνο Γελλαηάο.
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Πεγή: Πξφγξακκα παξάζηαζεο Γθένξγθ Μπχρλεξ, Βόπηζεθ, Θέαηξν ηνπ Νένπ
Κφζκνπ, Αζήλα 2005.
2012, Οκάδα Boy Oh! – Θέαηξν Άξηη
Υξνλνινγία πξψηεο παξάζηαζεο: 16/03/2012 (– 08/04/2012)
Θεαηξηθή πεξίνδνο: 2011-2012
θελνζεζία: Μαγδαιελή αββίδνπ
Μεηάθξαζε: Βαζηιηθή Κξίθσλα
Κνζηνχκηα: Γηάλλα Ρεζβάλε
Φσηηζκνί: Βαζίιεο Αβξακάθνο
Φσηνγξαθίεο – trailer: Νηίλνο Αλδξίθνπιαο – Γεκήηξεο Σδνπθκάλεο
Γηαλνκή: Βφπηζεθ/Σάζνο Γέδεο, Μαξία/Μαξγαξίηα ηαπξνπνχινπ, Γηαηξφο/Διέλε
Παξγηλνχ,

Λνραγφο/Αζπαζία

Αληξέαο/ηέθαλνο
ηαπξνπνχινπ.

Νηξέθνο,

–

Μαξγαξίηα/Διέλε

Θηαζάξρεο/Διέλε

Κξίζηηαλ/Αζπαζία

–

Μαξία

Μαξία

Παξγηλνχ,

Αιεμίνπ,

Αιεμίνπ,

Αξρηηπκπαληζηήο,

Παξγηλνχ,

Γηαγηά/Μαξγαξίηα

Αζπαζία

Πίζεθνη/Σάζνο

–

Μαξία
Γέδεο,

Αιεμίνπ,
Μαξγαξίηα

ηαπξνπνχινπ, Άινγα/Σάζνο Γέδεο, Μαξγαξίηα ηαπξνπνχινπ, ηέθαλνο Νηξέθνο,
Δβξαίνη/Διέλε Παξγηλνχ, Αζπαζία – Μαξία Αιεμίνπ, ηέθαλνο Νηξέθνο,
Υνξεπηέο/Διέλε Παξγηλνχ, Αζπαζία – Μαξία Αιεμίνπ, Θακψλεο/Διέλε Παξγηλνχ,
Αζπαζία – Μαξία Αιεμίνπ, ηέθαλνο Νηξέθνο, Φνηηεηέο, Δξγάηεο/Αζπαζία – Μαξία
Αιεμίνπ, ηέθαλνο Νηξέθνο
Πεγή: Δπίζεκνο δηθηπαθφο ηφπνο Οκάδαο Boy Oh!,
http://plethora.portfoliobox.io/woyzeck (ηειεπη. πξφζβ. ζηηο 07/04/2016, 17.00).

2012, Οκάδα Kursk – Απιό Θέαηξν
Υξνλνινγία πξψηεο παξάζηαζεο: 28/03/2012 (– 08/04/2012)
Θεαηξηθή πεξίνδνο: 2011-2012
Μεηάθξαζε: Μάλνο Λακπξάθεο
θελνζεζία: Υάξεο Φξαγθνχιεο
θεληθά: Αξγχξεο Παληαδάξαο
Κνζηνχκηα: Ησάλλα Σζάκε
Μνπζηθή: Κνξλήιηνο ειακζήο,
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Γηαλνκή: Βφπηζεθ/Αξγχξεο Παληαδάξαο, Μαξί/Μαξία θνπιά, Γηαηξφο/Υαξά
Ησάλλνπ, Λνραγφο/Νηθφιαο Υαλαθνχιαο, Αξρηηπκπαληζηήο/Υάξεο Φξαγθνχιεο,
Αληξέ/Γηάλλεο Παπαδφπνπινο, Θηαζάξρεο, Καίηε, Δβξαίνο/Ζξψ Μπέδνπ
Πεγή: Υάξεο Φξαγθνχιεο, πξνζσπηθή ζπλέληεπμε, 18/03/2016.

2014, Θέαηξν Αζελατθή θελή Κάιβνπ – Καιακπόθε
Υξνλνινγία πξψηεο παξάζηαζεο: 07/04/2014 (– 13/05/2014)
Θεαηξηθή πεξίνδνο: 2013-2014
θελνζεζία: Μηράιεο Καιακπφθεο
Μεηάθξαζε: Αιεμάλδξα Βνπηδνπξάθε
Μνπζηθή: Υξήζηνο Γαιίηεο
Βνεζφο ζθελνζέηε: Θσκάο Παλδήο
Γηαλνκή:

Βφπηζεθ/Μηράιεο

Καιακπφθεο,

Μαξία/Αιεμάλδξα

Βνπηδνπξάθε,

Γηαηξφο/Δκκαλνπήι Πεηξάθεο, Λνραγφο/Γηψξγνο Κξήηνο, Αξρηηπκπαληζηήο/Θσκάο
Παλδήο, Αληξέο/Πέηξνο Σζαπαιηάξεο, Γπλαίθα, Μάξγθαξεη, Θεαηξψλεο, Δβξαία,
Γξηά/Κέιιπ Αλπθαληή
Πεγή: Πξφγξακκα παξάζηαζεο Γθένξγθ Μπχρλεξ, Βόπηζεθ, Θέαηξν Αζελατθή
θελή Κάιβνπ – Καιακπφθε, Αζήλα 2014.
2014, Οκάδα εκείν Μεδέλ – Θέαηξν Άηηηο
Υξνλνινγία πξψηεο παξάζηαζεο: 17/10/2014 (– 15/03/2015)
Θεαηξηθή πεξίνδνο: 2014-2015
Μεηάθξαζε: Ησάλλα Μετηάλε
θελνζεζία: άββαο ηξνχκπνο
Γξακαηνπξγηθή επεμεξγαζία: Οκάδα εκείν Μεδέλ
Μνπζηθή: Γαπίδ Μαιηέδε
θεληθή εγθαηάζηαζε: Γηψξγνο Κνιηφο
Κνζηνχκηα: Γηψξγνο Κνιηφο
Φσηηζκνί: Υξηζηίλα Θαλάζνπια
Καηαζθεπή ζθεληθνχ: Υαξάιακπνο Σεξδφπνπινο
Υεηξηζηήο θσηφο: Γεκήηξεο ηακάηεο
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Photo credits: Αλησλία Καληά
Video & trailer credits: Υξπζάλζε Μπαδέθα
Γηαλνκή: Βφπηζεθ/Μειέηεο Ζιίαο, Μαξία/Διεάλα Γεσξγνχιε, Γηαηξφο, Αληξέο,
Θεαηξίλνο/Γέζπνηλα Υαηδεπαπιίδνπ, Λνραγφο, Αξρηηπκπαληζηήο/Γαπίδ Μαιηέδε
Πεγή: Δπίζεκνο δηθηπαθφο ηφπνο Οκάδαο εκείν Μεδέλ,
http://simeiomiden.gr/shows/woyzeckv2/ (ηειεπη. πξφζβ. ζηηο 07/04/2016, 19.00).
εκείσζε: Ζ παξάζηαζε ηεο Οκάδαο εκείν Μεδέλ είρε αλέβεη θαη πάιη, πξσηχηεξα, θαηά ηηο
εκεξνκελίεο 25/10/2013 – 26/01/2014, κε κφλε ζεκαληηθή δηαθνξά πσο ζηνλ ξφιν ηνπ Βφπηζεθ
βξίζθακε ηνλ Μηιηηάδε Φηνξέληδε (βι. Γθένξγθ Μπχρλεξ, Βόπηζεθ, κηθξ. Ησάλλαο Μετηάλε, Νεθέιε,
Αζήλα 2013).

2014, Οκάδα 4 Frontal – Θέαηξν Bios
Υξνλνινγία πξψηεο παξάζηαζεο:18/12/2014 (– 01/02/2015)
Δπαλάιεςε παξάζηαζεο: 15/10/2014 – 08/11/2015
Θεαηξηθή πεξίνδνο: 2014-2015
Μεηάθξαζε: πχξνο Δπαγγειάηνο
θελνζεζία: ηαχξνο Γηαλλνπιάδεο – Καηεξίλα Γηαλλνπνχινπ
Γξακαηνπξγία: ηαχξνο Γηαλλνπιάδεο – Καηεξίλα Γηαλλνπνχινπ
θεληθά: Νίθε Φπρνγηνχ
Κνζηνχκηα: Νίθε Φπρνγηνχ
Μνπζηθή ζχλζεζε: Κψζηαο γ – ηάπξνο Γηαλλνπιάδεο
Δπηκέιεηα θίλεζεο: Νάληπ Γψγνπινπ
Φσηηζκνί: Νίθνο Βιαζζφπνπινο
Καηαζθεπή κάζθαο: Αιέμαλδξνο Μπνπξειηάο
Φσηνγξαθίεο: Γηάλλεο « Gizmo» Μπεξεξήο
Makeup: Ρνχια Ληαλνχ
ρεδηαζκφο πξνγξάκκαηνο: Βνχια Πατζίνπ – Νίθε Φπρνγηνχ
Γηαλνκή:

Βφπηζεθ/Θαλάζεο

Κηζζαλδξάθεο,

Εεξίηεο,

Λνραγφο/Πάλνο

Μαξία/Βηβή
Σνςίδεο,

Πέηζε,

Γηαηξφο/Γηψξγνο

Αξρηηπκπαληζηήο/Απνζηφιεο

Κνπηζηαληθνχιεο, Μαξγαξίηα, Αληξέο, Θηαζάρξεο, Δβξαίνο, Γηαγηά/Δπαγγειία
Καξαθαηζάλε, Μνπζηθφο επί ζθελήο/Κψζηαο γ.

[121]

Πεγή: Πξφγξακκα παξάζηαζεο, Γθένξγθ Μπχρλεξ, Βόπηζεθ, 4 Frontal, Bios, Αζήλα
2014.
2016, ΚΘΒΔ – Βαζηιηθό Θέαηξν
Υξνλνινγία πξψηεο παξάζηαζεο: 30/01/2016 (– 03/04/2016)
Θεαηξηθή πεξίνδνο: 2015-2016
Πξνζαξκνγή θεηκέλνπ: ηαχξνο . Σζαθίξεο
θελνζεζία: ηαχξνο . Σζαθίξεο
Μεηάθξαζε: Αληψλεο Γαιένο
θεληθά: Αιέμαλδξνο Φπρνχιεο
Κνζηνχκηα: Αιέμαλδξνο Φπρνχιεο
Μνπζηθή: Μίλσο Μάηζαο
Φσηηζκνί: ηαχξνο . Σζαθίξεο
Γξακαηνινγηθή ζπλεξγαζία: Λνπίδα Αξθνπκαλέα
ηίρνη: Λνπίδα Αξθνπκαλέα
Flash animation: Αιέμαλδξνο Φπρνχιεο
Μνπζηθή δηδαζθαιία: Νίθνο Βνπδνχξεο – Υξχζα Σνπκαλίδνπ
Βνεζφο ζθελνζέηε: Μειίλα Απνζηνιίδνπ
Βνεζφο ζθελνγξάθνπ: Μαξία Μπισλά
Βνεζφο ελδπκαηνιφγνπ: Μαξία Μπισλά
Οξγάλσζε παξαγσγήο: Αζελά ακαξηδίδνπ
Γηαλνκή:

Βφπηζεθ/Υξίζηνο

ηπιηαλνχ,

Γηαηξφο/Κσλζηαληίλνο

Υαηδεζάββαο,

Αξρηηπκπαληζηήο/Σάζνο

Ρνδνβίηεο,

Μαξία/Άλλα

Δπζπκίνπ,

Λνραγφο/Γηψξγνο

Κνινβφο,

Αληξέο/Υξήζηνο

Παπαδεκεηξίνπ,

Κξάρηεο/Γηάλλεο Σζάηζαξεο, Μαξγθξέη/Δπγελία Παληαδφγινπ, Καξι/Οξέζηεο
Υαιθηάο,

Έκπνξνο,

ηξαηηψηεο/Υξίζηνο

Νηαξαθηζήο,

Μηα

Κπξία/Νεθέιε

Αλζνπνχινπ, ηξαηηψηεο/Νηθφιανο Πνινδηάλεο, Φξαληζίηα/Αιεμία απξαλίδνπ
Μνπζηθή επί ζθελήο παίδνπλ νη εζνπνηνί: Νεθέιε Αλζνπνχινπ, Γηψξγνο Κνινβφο,
Δπγελία Παληαδφγινπ, Νίθνο Πνινδηάλεο, Σάζνο Ρνδνβίηεο, Οξέζηεο Υαιθηάο
Πεγή: Δπίζεκνο δηθηπαθφο ηφπνο Κξαηηθνχ Θεάηξνπ Βνξείνπ Διιάδνο,
http://www.ntng.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=2&production=41574
πξφζβ. ζηηο 07/04/2016, 19.30).
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(ηειεπη.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ: ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΠΑΡΑΣΑΔΩΝ

α.

β.

Δηθόλα 1 θελέο απφ ηελ παξάζηαζε ηνπ Θεάηξνπ Σέρλεο Κάξνινπ Κνπλ (1970). α: Ρ. Πηηηαθή (Μαξία) θαη Γ.
Λαδάλεο (Βφπηζεθ), β: Γ. Λαδάλεο (Βφπηεθ), Γεκήηξεο Υαηδεκάξθνο (Λνραγφο) θαη Κ. Μπάθαο (Γηαηξφο).

Πεγέο: Πξφγξακκα παξάζηαζεο Γθένξγθ Μπχρλεξ, Βόπηζεθ, Θέαηξν Σέρλεο
Κάξνινπ Κνπλ – Τπφγεην, Αζήλα 2002 θαη Γ. Σεξδάθεο, «Ζ πξψηε βξαδπά ηνπ
Βόπηζεθ», Απνγεπκαηηλή, 04/02/1971, αληίζηνηρα.

[123]

Δηθόλα 2 θίηζν ηνπ ζθεληθνχ ηεο παξάζηαζεο ηνπ Θεαηξηθνχ Δξγαζηεξίνπ Θεζζαινλίθεο (1974).

Πεγή: Πξφγξακκα παξάζηαζεο Γθένξγθ Μπχρλεξ, Βόπηζεθ, Θεαηξηθφ Δξγαζηήξη
Θεζζαινλίθεο, Θεζζαινλίθε 1974.
α.

β.

Δηθόλα 3 θελέο απφ ηελ παξάζηαζε ηνπ Ακθη-ζεάηξνπ ηνπ πχξνπ Α. Δπαγγειάηνπ (1990). α: Γ. Φέξηεο
(Βφπηζεθ), β: Υ. Μπίξνο (Λνραγφο) θαη Λ. Αλδξένπ (Γηαηξφο).

Πεγή: Πξφγξακκα παξάζηαζεο Γθένξγθ Μπχρλεξ, Βόπηζεθ, Ακθη-ζέαηξν πχξνπ Α.
Δπαγγειάηνπ, Αζήλα 1990.
[124]

α.

β.
γ.

δ.

Δηθόλα 4 θελέο απφ ηελ παξάζηαζε ηνπ Θεάηξνπ ηνπ Νένπ Κφζκνπ (2005). α: θεληθφ ηεο παξάζηαζεο - Μ.
Μαπξνκαηάθεο (Βφπηζεθ) θαη Σ. Κνπιίεβα (Μαξία), β: Μ. Μαπξνκαηάθεο (Βφπηζεθ) θαη Γ. Γελλαηάο (Γηαηξφο),
γ: Π. Λάξθνπ (Α΄ Παξαγηφο) θαη Π. Γεληάθεο (Β΄ Παξαγηφο), δ: Γ. Γελλαηάο (Θηαζάξρεο).

Πεγή: Πξφγξακκα παξάζηαζεο Γθένξγθ Μπχρλεξ, Βόπηζεθ, Θέαηξν ηνπ Νένπ
Κφζκνπ, Αζήλα 2005.

[125]

Δηθόλα 5 θελή απφ ηελ παξάζηαζε ηνπ Θεάηξνπ ηεο Άλνημεο (1981). Γ. Μαθξχο (Α΄ αιηηκπάγθνο), .
Κππξαίνο (Β΄ αιηηκπάγθνο), Π. Παλάγνπ (Γ΄ αιηηκπάγθνο) θαη Γ. Μπνζηαληδφγινπ (Γ΄ αιηηκπαγθνο).

Πεγή: Πξφγξακκα παξάζηαζεο Γθένξγθ Μπχρλεξ, Βόπηζεθ, Θέαηξν ηεο Άλνημεο,
Αζήλα 1981.

[126]

β.
α.

γ.

δ.

[127]

ε.

ζη.

Δηθόλα 6 θελέο απφ ηελ παξάζηαζε ηνπ Θεάηξνπ Σέρλεο Κάξνινπ Κνπλ – Τπφγεην (2002). α: θεληθφ ηεο
παξάζηαζεο, β: Θ. Γξάκςαο (Λνραγφο) θαη Ν. Αξβαλίηεηο (Βφπηζεθ), γ, δ, ε: θελέο απφ ην θιίκα ηνπ ηζίξθνπ
(παιηάηζνη, μπινπφδαξνη, ρνξεπηέο), ζη: Υ. απνπληδήο (Γηαηξφο), Θ. Γξάκςαο (Λνραγφο) θαη Ν. Αξβαλίηεο
(Βφπηζεθ).

Πεγή: Πξφγξακκα παξάζηαζεο Γθένξγθ Μπχρλεξ, Βόπηζεθ, Θέαηξν Σέρλεο
Κάξνινπ Κνπλ – Τπφγεην, Αζήλα 2002.

[128]

α.

β.

γ.

Δηθόλα 7 θελέο απφ ηελ παξάζηαζε ηεο Οκάδαο Θέαηξν Γσκαηίνπ (2002) α: Κ. Αβαξηθηψηεο (Βφπηζεθ) θαη Π.
Μπνπδνχξε (Μαξία), β: θεληθφ ηεο παξάζηαζεο, γ: Α. Μπξνχζθνπ (πληνληζηήο – Κνκπέξ).

Πεγή: Δπίζεκνο δηθηπαθφο ηφπνο Οκάδαο Θέαηξν Γσκαηίνπ,
http://www.theatrodomatiou.gr/el/parastaseis/voitsek-2003.html (ηειεπη. πξφζβ. ζηηο
14/04/2016, 12.00).

[129]

α.

β.

Δηθόλα 8 Οκάδα Kursk (2012). α. Αληηθείκελα θξνληηζηεξίνπ ηεο παξάζηαζεο, β: Σα κέιε ηεο νκάδαο (Υ.
Ησάλλνπ, Γ. Παπαδφπνπινο, Μ. θνπιά, Υ. Φξαγθνχιεο, Ν. Υαλαθνχιαο, Α. Παληαδάξαο θαη Ζ. Μπέδνπ.

Πεγή: Απφ ην πξνζσπηθφ αξρείν ηνπ Υάξε Φξαγθνχιε.

[130]

α.

β.

γ.

Δηθόλα 9 θελέο απφ ηελ παξάζηαζε ηεο Οκάδαο 4 Frontal (2014). α: θεληθφ ηεο παξάζηαζεο – Β. Πέηζε
(Μαξία), Θ. Εαξίηεο (Βφπηζεθ) θαη Δπαγγειία Καξαθαηζάλε (Κνκπέξ), β: Α. Κνπηζηαληθνχιεο (θέξσλ
δσφκνξθε κάζθα), γ: Β. Πέηζε (Μαξία) θαη Θ. Εαξίηεο (Βφπηζεθ).

Πεγή: Απφ ην πξνζσπηθφ αξρείν ηεο Καηεξίλαο Γηαλλνπνχινπ.

[131]

α.

β.

γ.

Δηθόλα 10 θελέο απφ ηελ παξάζηαζε ησλ Boy Oh! (2012). α: Μ. ηαπξνπνχινπ (Μαξία) θαη Σ. Γέδεο
(Βφπηζεθ), β: Μ. ηαπξνπνχινπ, . Νηξέθνο, Σ. Γέδεο (Πίζεθνη) θαη Δ. Παξγηλνχ (Θηαζάξρεο), γ: Σ. Γέδεο
(Βφπηζεθ).

Πεγή: Δπίζεκνο δηθηπαθφο ηφπνο ηεο Οκάδαο Boy Oh!,
http://plethora.portfoliobox.io/woyzeck (ηειεπη. πξφζβ. ζηηο 07/04/2016, 17.00).
[132]

α.

β.

γ.
Δηθόλα 11 θελέο απφ ηελ παξάζηαζε ηνπ Θεάηξνπ Αζελατθή
θελή (2014). α: Κέιιπ Αλπθαληή (Γηαγηά), β: Δκκαλνπήι
Πεηξάθεο (Γηαηξφο), Μηράιεο Καιακπφθεο (Βφπηζεθ),
Αιεμάλδξα Βνπηδνπξάθε ((Μαξία) θαη Γηψξγνο Κξήηνο
(Λνραγφο), γ: Μηράιεο Καιακπφθεο (Βφπηζεθ) θαη Θσκάο
Παλδήο (Αξρηηπκπαληζηήο).

Πεγή: Πξφγξακκα παξάζηαζεο Γθένξγθ Μπχρλεξ, Βόπηζεθ, Θέαηξν Αζελατθή
θελή Κάιβνπ – Καιακπφθε, Αζήλα 2014.

[133]

α.

β.

γ.
Δηθόλα 12 θελέο απφ ηελ παξάζηαζε ηεο Οκάδαο εκείν Μεδέλ
(2014). α: Γ. Μαιηέδε (Αξρηηπκπαληζηήο) θαη Μ. Ζιίαο (Βφπηζεθ),
β: Μ. Ζιίαο (Βφπηζεθ) θαη Γ. Μαιηέδε (Λνραγφο), γ: Μ. Ζιίαο
(Βφπηζεθ).

Πεγή: Δπίζεκνο δηθηπαθφο ηφπνο Οκάδαο εκείν Μεδέλ,
http://simeiomiden.gr/shows/woyzeckv2/ (ηειεπη. πξφζβ. ζηηο 07/04/2016, 19.00).

[134]

α.

β.

γ.
Δηθόλα 13 θελέο απφ ηελ παξάζηαζε
ηνπ ΚΘΒΔ (2016) α: θεληθφ ηεο
παξάζηαζεο – Σακπιφ, β: Οξρήζηξα επί
ζθελήο, γ: ηηγκηφηππν video art.

Πεγή: Δπίζεκνο δηθηπαθφο ηφπνο Κξαηηθνχ Θεάηξνπ Βνξείνπ Διιάδνο,
http://www.ntng.gr/default.aspx?lang=elGR&page=2&production=41574&mode=25&item=43601
07/04/2016, 19.30).
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(ηειεπη.

πξφζβ.

ζηηο

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΠΗΓΔ
Μειέηεο
Διιεληθέο
Βαξνπνχινπ, Διέλε, Σν δσληαλό ζέαηξν. Γνθίκην γηα ηε ζύγρξνλε ζθελή,
Άγξα, Αζήλα 2002.
Βαζηιεηάδεο, Γηάλλεο, Γθένξγθ Μπύρλεξ θαη Χάηξηρ θνλ Κιάηζη, Αηγφθεξσο,
Αζήλα 2005.
Γξακκαηάο, Θφδσξνο, Σν ειιεληθό ζέαηξν ζηνλ 20ν αηώλα. Πνιηηηζκηθά
πξόηππα θαη πξσηνηππία, Α΄ ηφκνο, Δμάληαο, Αζήλα 2002.
Καηζακπάλε, Έθε, Σν έξγν ηνπ Γθένξγθ Μπύρλεξ, χγρξνλεο Δθδφζεηο,
Αζήλα 1993.
Μαξάθα, Λίια, Θέαηξν θαη δξάκα. Μειεηήκαηα γηα ηε γεξκαλόθσλε
δξακαηνπξγία, Πνιχηξνπνλ, Αζήλα 2005.
-----, -----, Κάθθα – Μπύρλεξ – Βάηο. Γνθίκηα, Γηνγέλεο, Αζήλα 1977.
Μπαθνληθφια – Γεσξγνπνχινπ, Υαξά, Οπηηθέο θαη πξννπηηθέο ηνπ δξάκαηνο,
κίιε, Αζήλα 1991.
Παπαλδξένπ,

Νηθεθφξνο,

Πεξί

ζεάηξνπ,

University

Studio

Press,

Θεζζαινλίθε 2007.
Παπαγεσξγίνπ, Ησάλλα, Σν επξσπατθό ζέαηξν από ηνλ 17ν έσο θαη ηνλ 19ν
αηώλα. Από ηνλ θιαζηθηζκό κέρξη ηνλ ξνκαληηζκό, Παλεπηζηήκην Παηξψλ,
Πάηξα 2012.
Παηζαιίδεο, άββαο, Θέαηξν θαη ζεσξία. Πεξί (ππν)θεηκέλσλ θαη
(δηα)θεηκέλσλ, University Studio Press, Θεζζαινλίθε 2004.
-----,

-----,

Θέαηξν

θαη

παγθνζκηνπνίεζε.

Αλαδεηώληαο

ηε

‘ρακέλε

πξαγκαηηθόηεηα’, Παπαδήζεο, Αζήλα 2012.
Πεθάλεο, Γηψξγνο Π., Πεξηπέηεηεο ηεο αλαπαξάζηαζεο. θελέο ηεο ζεσξίαο ΙΙ,
Παπαδήζεο, Αζήλα 2013.
-----, -----, θελέο ηεο ζεσξίαο. Αλνηρηά πεδία ζηε ζεσξία θαη ηελ θξηηηθή ηνπ
ζεάηξνπ, Παπαδήζεο, Αζήλα 2007.
-----, -----, Σν ζεαηξηθό. θηαγξάθεζε κηαο θαηλνκελνινγηθήο ζεαηξνινγίαο,
πξφι. Γεκήηξε Σζαξδάκε, εηζ. Υαξάο Μπαθνληθφια – Γεσξγνπνχινπ,
Γσδψλε, Αζήλα 1991.

[136]

-----, -----, Σν ζέαηξν θαη ηα ζύκβνια. Γηαδηθαζίεο ζπκβόιηζεο ηνπ δξακαηηθνύ
ιόγνπ, Παπαδήζεο, 2ε έθδ., Αζήλα 2012.
Πνχρλεξ, Βάιηεξ, Θεσξεηηθά ζεάηξνπ, Παπαδήζεο, Αζήλα 2010.
Σζαηζνχιεο,

Γεκήηξεο,

εκεηνινγηθέο

πξνζεγγίζεηο

ηνπ

ζεαηξηθνύ

θαηλνκέλνπ. Θεσξία θαη θξηηηθή αλάιπζε ηεο ζύγρξνλεο ζεαηξηθήο πξαθηηθήο,
Νεθέιε, Αζήλα 2007.
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Φεθηνπνηεκέλν αξρείν Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο.
Φεθηνπνηεκέλν αξρείν Δζληθνχ Κέληξνπ Βηβιίνπ.
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https://www.youtube.com/watch?v=m8-shy6C3jI
Απφζπαζκα παξάζηαζεο Οκάδαο Kursk (2012):
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*ηηο πεγέο ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην πξνζσπηθφ ηεηξάδην ζεκεηψζεσλ ηνπ ηέιηνπ
Γνχηε, φπνπ εληνπίδνληαη παξαηεξήζεηο ηνπ ίδηνπ ζε ζρέζε κε ηελ παξάζηαζε
Βόπηζεθ (1974).
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