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λους, όταν το ίδιο έργο ανεβάζεται με διαφορετικούς τίτλους, φαινόμενο αρκετά συχνό, 
που δηλώνει την εμπορικότητα των θιάσων) η ειδολογική κατηγορία του δραματικού έρ
γου, ο τίτλος του μεταφρασμένου ή διασκευασμένου προτύπου (στην περίπτωση που τέ
τοιο υπάρχει· η ταύτιση των προτύπων προϋποθέτει συνήθως εντατική και «ψιλή» φιλο
λογική εργασία, γιατί πολλά έργα φέρονται ως πρωτότυπα ενώ στην πραγματικότητα εί
ναι διασκευές, από το χώρο της ιταλικής και γαλλικής παραλογοτεχνίας και χρηστικής 
δραματογραφίας του 19ου αιώνα, που δύσκολα ελέγχεται σήμερα), ο συγγραφέας ή ο 
διασκευαστής, ο τόπος και ο χρόνος της έκδοσης, ύστερα οι χρονολογίες και ημερομηνίες 
των παραστάσεων στην Κωνσταντινούπολη, ο θίασος που το ανέβασε και ο θεατρικός 
χώρος όπου εκτελέστηκε η παράσταση. Μερικά από τα έργα αυτά παρουσιάζουν μια 
διαρκή παρουσία στις ελληνικές σκηνές της Πόλης μέσα σε δεκαετίες ολόκληρες. Δε θα 
υπεισέλθουμε σε λεπτομερέστερα συμπεράσματα αυτής της ανεκτίμητης απογραφής του 
ελληνικού ρεπερτορίου στην Πόλη για την ιστορία του ελληνικού θεάτρου. Ο καθένας 
μας θα χρησιμοποιήσει τον κατάλογο αυτό στο μέλλον. Απλώς να επαναληφθεί ότι η Πό
λη αποτελεί τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα σπουδαιότερο κέντρο για το νεοελ
ληνικό θέατρο από την ίδια την Αθήνα.

Ακολουθούν περιλήψεις στα αγγλικά (σσ. 505 εξ.) και γαλλικά (σσ. 509 εξ.), οι πηγές 
της εικονογράφησης για τον πρώτο (σσ. 513 εξ.) και το δεύτερο τόμο (σσ. 515 εξ.), καθώς 
και ο κατάλογος των πηγών: εφημερίδες (σσ. 517 εξ.), ημερολόγια (σσ. 518 εξ.), η βι
βλιογραφία (σσ. 519-535) και οι βιβλιοθήκες που χρησιμοποιήθηκαν (σσ. 536 εξ.). Τους α
νεκτίμητους πληροφοριακούς θησαυρούς του τόμου αυτού ξεκλειδώνουν εκτενέστατα ευ
ρετήρια: ονομάτων και προσώπων, τόπων, θιάσων και συλλόγων (σσ. 539-554), καθώς 
και θεατρικών έργων (σσ. 555-572). Ο δεύτερος τόμος είναι πιο ευπαρουσίαστος από τον 
πρώτο. Μετά τη δημοσίευση της διατριβής της κ. Σταματοπούλου-Βασιλάκου η θεατρική 
ιστοριογραφία της Ελλάδας από την Αναγέννηση ώς τις μέρες μας, η οποία έτσι κι αλ
λιώς πρέπει να επανατοποθετηθεί σε νέες βάσεις, γιατί έχει διαφοροποιηθεί σημαντικά 
και εμπλουτιστεί με πολλά νέα στοιχεία, παίρνει νέες διαστάσεις και στον τομέα του 19ου 
αιώνα και του ελληνικού θεάτρου της Διασποράς. Από τη χρησιμοποίηση της δίτομης 
διατριβής της κ. Σταματοπούλου-Βασιλάκου θα επωφεληθεί και η τουρκική ιστορία του 
θεάτρου και του πολιτισμού στη φάση του tanzimat και του νεοαπολυταρχισμού κατά το 
δεύτερο μισό του 19ου αιώνα (βλ. και τον τόμο της Suraiya Faroqhi, Kultur und Alltag im 
Osmanischen Reich. Vom Mittelalter Ns zum Anfang des 20. Jahrhunderts [Πολιτισμός 
και καθημερινή ζωή στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Από το Μεσαίωνα ώς τις αρχές του 
20ού αιώνα], Μόναχο 1995, που ασχολείται σσ. 287 εξ. και με το θέατρο· βλ. την βιβλιο- 
παρουσίασή μου στον επόμενο τόμο της Ααογραφίας).

Βαλτερ Πουχνερ

ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΤΣΑΛΙΔΗΣ
(Εν) τάσεις καί ( Να (στάσης. Η ελληνική τραγωδία καί η θεωρία του εικοστού αιώνα 

Αθήνα, τυπωθήτω 1997, σελ. 470, 49 εικ. (Θεατρική παιδεία).

Το βιβλίο αυτό του καθηγητή της Αγγλικής Φιλολογίας στο Αγγλικό Τμήμα του Αριστο- 
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θα ήταν ανεπιφύλακτα ευπρόσδεκτο, γιατί κινεί
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ται σ’ ένα χώρο που έχει να παρουσιάσει ισχνή μόνο βιβλιογραφία, και χαρακτηρίζεται 
από την έλλειψη συστηματικών προσεγγίσεων διεθνώς· εννοώ το χώρο της θεωρίας της 
αρχαίας ελληνικής τραγωδίας στον 20ό αιώνα. Αλλά παρουσιάζει ορισμένες ιδιοτροπίες, 
οι οποίες το κάνουν κάπως δύσχρηστο, κάπου αποπροσανατολίζουν τον αναγνώστη και 
ενδεχομένως μειώνουν την αυταπόδεικτη αξία του. Οι ιδιοτροπίες αυτές είναι εν γένει: 1 ) 
ο ασαφής τίτλος του, που λειτουργεί παραπλανητικά, 2) η (αποσπασματική) προσέγγιση 
του θέματος, μόνο από το πρίσμα της αγγλοσαξονικής και αμερικανικής βιβλιογραφίας 
(αντί του «ελληνοκεντρισμού» και του «ευρωκεντρισμού» που αντιστρατεύεται ο συγγρ., 
κυριαρχεί, ανομολόγητα, ο αγγλόφωνος εθνοκεντρισμός), 3) η περιορισμένη βιβλιογρα
φική ενημέρωση, που οδηγεί το συγγραφέα στην ανεξήγητη παράλειψη, να μην αναφέρει 
και χρησιμοποιεί την πιο συστηματική ώς σήμερα και μοναδική μονογραφία του Hellmut 
Flashar, Inszenierung der Antike. Das griechische Drama auf der Bühne der Neuzeit 
1585-1990, München, Beck 1991, ο οποίος, ως κλασικός φιλόλογος, γνωρίζει και χρησι
μοποιεί τη μονογραφία του Γ. Σιδέρη, Το αρχαίο θέατρο στη νέα ελληνική σκηνή, Αθή
να 1976, που όμως δεν αναφέρει καν ο συγγρ.· 4) η μεθοδολογική χαλαρότητα και η άνι- 
ση επιλογή της ποιότητας των πηγών: ανάμεσα σε σύνθετα μελετήματα βρίσκονται και 
δημοσιογραφικές πηγές, κρίσεις σαφώς επιστρατευμένες και ευκαιριακές χωρίς αποστα- 
σιοποιητικό σχολιασμό, ενώ υπάρχει και μια υπερβολικά παρατακτική παράθεση χωρίων 
χωρίς «δέση» πιο σφιχτή· 5) η συχνή έλλειψη κριτικής αντιμετώπισης και επεξεργασίας 
των θέσεων και απόψεων που αναλύονται με συντομία ή με βάση μεταφρασμένα παρα
θέματα, ώστε οι απόψεις του μελετητή να εξαφανίζονται συχνά μέσα σε μια ασπόνδυλα 
παρουσιαζόμενη μάζα ποικίλων πληροφοριών 6) η έλλειψη προσεκτικότερης επιλογής 
στην παρουσίαση θεωρητικών απόψεων: πολλές από τις αναλύσεις δεν έχουν διόλου ά
μεση σχέση με το θέμα του βιβλίου, την αρχαία τραγωδία, αποτελούν ωστόσο προϋπο
θέσεις κατανόησης ερμηνειών της τραγωδίας στον 20ό αιώνα· από την άλλη όμως η πα
ράλειψη τόσων άμεσων αναφορών στην τραγωδία δεν δικαιολογεί αυτή τη «σπατάλη» 
χώρου- 7) ο αποκλεισμός των νεοελληνικών εξελίξεων από τον Φραγκίσκο Porto του 16ο 
αιώνα έως τη σημερινή διανόηση και πανεπιστημιακή διδασκαλία, τα Δελφικά συνέδρια 
για το αρχαίο δράμα (και τις σχετικές παραστάσεις), το ίδρυμα Έρευνας και Πρακτικών 
Εφαρμογών του Αρχαίου Ελληνικού Δράματος «Δεσμοί» και το ευρωπαϊκό δίκτυο «The 
Modern Reception of Ancient Greek Drama», που εδρεύει στα Πανεπιστήμια Αθηνών 
και Οξφόρδης, - ο αποκλεισμός αυτός αποτελεί μια μεθοδολογική αστοχία, γιατί πολλές 
από τις θεατρικές εξελίξεις στην Ευρώπη και την Αμερική σήμερα συνδέονται άμεσα ή 
έμμεσα με την Ελλάδα, η οποία είναι ακριβώς η χώρα, όπου το αρχαίο ρεπερτόριο καλ
λιεργείται με τον πιο εντατικό τρόπο και όπου μπορεί να δει κανείς τις περισσότερες (ξέ
νες και εγχώριες) σχετικές παραστάσεις· 8) η ομαδοποίηση των αναλυόμενων κειμένων 
και η διάρθρωση σε κεφάλαια και περιόδους είναι συζητήσιμη και κάπως αποπροσανα
τολιστική· το περιεχόμενό τους δεν αντιστοιχεί πάντα με τους τίτλους τους (ενδεικτικό 
μιας τέτοιας σύγχυσης είναι ο τίτλος της σελ. 274 που πρέπει να διαγράφει, γιατί δεν υ
πάρχει στον πίνακα περιεχομένων και ως δεύτερο υποκεφάλαιο φιγουράρει ήδη ο τίτλος 
της σελ. 292)· 9) η εικονογράφηση είναι κάπως αμήχανη, άνιση και δεν σχετίζεται πάντα 
με το κείμενο· συσσωρεύεται σε ορισμένα κεφάλαια, ενώ σε άλλα λείπει τελείως· παρου
σιάζει κάποια τάση, το βιβλίο να φαίνεται «μοντέρνο» και προκλητικό, ενώ δεν είναι· 10) 
η έλλειψη βιβλιογραφίας στο τέλος του τόμου και η χρήση του «αμερικανικού» συστήμα
τος συντομογραφιών μέσα στο κείμενο (συγγραφέας, έτος της έκδοσης, σελίδα της πα
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ραπομπής) σε συνδυασμό με τη χρήση υποσημειώσεων έχει ως αποτέλεσμα, να πρέπει ο 
αναγνώστης να ανατρέξει πολλές σελίδες πίσω, ώσπου να βρει την πλήρη βιβλιογραφική 
ένδειξη σε κάποια υποσημείωση ή στο ευρετήριο, στο τέλος του τόμου, να εντοπίσει, σε 
ποια σελίδα υπάρχει η πρώτη αναγραφή του έργου (έτσι π.χ., για να πληροφορηθεί σε 
ποιο έργο της Judith Miller αναφέρεται ο συγγρ. στη σ. 322, πρέπει να ανατρέξει σε υπο
σημείωση της σελ. 861).

Μένει κανείς με την εντύπωση ότι ο συγγρ. δεν μπόρεσε, τελικά, να δαμάσει το υλικό 
ούτε στις επιμέρους αναλύσεις, που μένουν συχνά στην επιφάνεια και είναι μονοεπίπεδες 
(αυτό είναι βέβαια και θέμα «χώρου») ούτε στην επιλογή των θεωριών. Ο συγγρ. δεν πρό
λαβε να χρησιμοποιήσει το δεύτερο μέρος της μονογραφίας της X. Μπακονικόλα-Γεωρ- 
γοπούλου, Το Τραγικό, η Τραγωδία και ο φιλόσοφος στον 20ό αιώνα, Αθήνα 1997, του 
οποίου αναφέρει το πρώτο μέρος απλώς (με λανθασμένο τίτλο και χωρίς βιβλιογραφικά 
στοιχεία) στην Εισαγωγή (σ. 18), ενώ θα του ήταν χρήσιμο για την ανάπτυξη του πρώτου 
κεφαλαίου, που ασχολείται με το 19ο αιώνα. Ο συγγρ. ακολουθεί κυρίως τον Marvin 
Carlson, Theories of the Theatre: A Historical and Critical Survey from the Greeks to the 
Present, New York 1984, που αποτελεί ένα πλούσιο reader με ικανές αναλύσεις κι ευδιά
κριτους ιστορικούς συσχετισμούς, και την αγγλοαμερικανική βιβλιογραφία των τελευταί
ων 15 χρόνων. Έχει κανείς συχνά την εντύπωση, ότι (με κάποιες εξαιρέσεις) μόνο όσα 
περνούν από τη βιβλιογραφία αυτή, αξίζουν να αναφερθούν. Αυτή η σχεδόν αποικιο- 
κρατική τακτική του αγγλόφωνου κόσμου εμφανίζεται συχνά σε σύγχρονες επιστημονι
κές εργασίες, είτε αφορούν τη θεατρολογία είτε τις νεοελληνικές σπουδές· αλλά σε μια ερ
γασία η οποία στρατεύεται εναντίον του «ευρωκεντρισμού», του καλλιτεχνικού «κανόνα» 
του δυτικού κόσμου, και υπέρ των μετα-αποικιοκρατικών τάσεων στον τρίτο κόσμο και 
των «μειονοτήτων» του πρώτου, μια τέτοια τακτική απαιτεί έλεγχο και κριτική αντιμετώ
πιση, τον πρόσθετο κόπο αναζήτησης υλικού και μελετών πέρα από την περιοχή των εγ
χειριδίων των αμερικανικών πανεπιστημίων, γιατί ο άκριτος «μεταπρατισμός» δεν κάνει 
τίποτε άλλο παρά να μεταφέρει, μαζί με τις πληροφορίες (τις πολύτιμες, το scientific 
transfer δεν είναι καθόλου περιφρονητέο), και τις αξιολογήσεις και ιεραρχήσεις που επι
κρατούν εκεί. Και στο σημείο αυτό είναι μεγάλη η ευθύνη των ξενόγλωσσων, κυρίως, τμη
μάτων των ελληνικών πανεπιστημίων: εννοώ την κριτική αντιμετώπιση των αγγλοαμερι- 
κανικών, γαλλικών ή γερμανικών «μοντέλων» και «κανόνων», την ένταξή τους σε ντόπι
ους ή και ευρύτερους συσχετισμούς, για να γίνει η «μετακένωση» αυτή μια πραγματικά 
γόνιμη διαδικασία κι όχι να καταλήξει στην στερεότυπη διαπίστωση, πως η Ελλάδα εί
ναι «πίσω», δεν έχει τούτο κι εκείνο, είναι υπανάπτυκτη κτλ. Αντί να διαπιστώσει κανείς 
πως στην Ελλάδα δεν υπάρχει «μαύρο» αφρικανοκεντρικό θέατρο, πράγμα που εξηγεί
ται εύκολα, ή πως δεν υπάρχει (ακόμα;) σχεδόν καμιά πτυχή (ή περιορισμένα μόνο) «φε
μινιστικού» θεάτρου, εφάμιλλου του αμερικανικού (Σ. Πατσαλίδης, «Ελληνικό (Φεμινι
στικό;) Θέατρο: Μια πρώτη προσέγγιση», Μεταθεατρικά 1985-1995, Θεσσαλονίκη 1995, 
σσ. 98-136), πράγμα που εξηγείται πιο δύσκολα, χρειάζεται να ψάξει για τις αιτίες και να 
εγκύψει στην κοινωνική και ιστορική διαφορετικότητα, που δεν είναι απλώς «υπανάπτυ
ξη», να προβεί σε συγκρίσεις (πού αλλού στην Ευρώπη ή καί στον τρίτο κόσμο παρατη- 
ρείται παρόμοιο ή παρεμφερές φαινόμενο;), διαφορετικά αναπαράγει κατά τρόπο ισοπε- 
δωτικό το μοντέλο «μητρόπολη - περιφέρεια» στην πιο απλουστευτική εκδοχή του (την 
ιμπεριαλιστική και αποικιοκρατική), της «καθυστέρησης» και της περιορισμένης ικανό
τητας της πλήρους απομίμησης, που προεξοφλείται ως αυτονόητος τελικός σκοπός της
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προσληπτικής διαδικασίας (Β. Πούχνερ, «Μίμηση και παράδοση στην ιστορία του νεο
ελληνικού θεάτρου», στον τόμο: Ελληνική Θεατρολογία, Αθήνα 1988, σσ. 329-379).

Η ανάπτυξη αμυντικών μηχανισμών στην αντιμετώπιση ξένων πολιτισμικών φαινο
μένων, που μεταφέρονται και εμφυτεύονται, στην περίπτωση του θεάτρου με την παρά
σταση, είναι η φυσιολογική αντίδραση κάθε εύρυθμα λειτουργούσας κοινωνίας ή κοινω
νικής ομάδας. Αυτό δεν αλλάζει και στην εποχή της διεθνοποίησης και της ελεύθερης κυ
κλοφορίας των πολιτισμικών αγαθών ανά τον κόσμο, εφόσον ο κοινωνικός ιστός της μα
κροομάδας δεν έχει χαλαρώσει και το αίσθημα του «εμείς» δεν έχει εξαφανιστεί' το σύ
στημα της τοπικής παράδοσης ελέγχει: επιλέγει, απορρίπτει, μετατρέπει, μετουσιώνει, ε
ντάσσει ή όχι, κοντολογίς αντιδρά στα ερεθίσματα που δέχεται απ’ έξω. Στην περίπτωση 
του θεάτρου στη διαδικασία αυτί) πρωτοστατούν, στον 20ό αιώνα τουλάχιστον, οι θεα
τρικοί κριτικοί. Η μάχη για τον «κανόνα» ή «κώδικα» που θα επικρατήσει, για το πώς εν
δεχομένως θα διαφοροποιηθεί, για το εάν μπορεί κάτι να αποτελέσει πρότυπο για μίμη
ση ή να είναι παράδειγμα προς αποφυγή ή μένει και τελείως αδιάφορο, γίνεται κυρίως 
στις εφημερίδες ή και στο μυαλό και στο αισθητήριο των θεατρικών δημιουργούν, εφόσον 
τα φιλολογικά σαλόνια και τα στέκια των διανοουμένων και καλλιτεχνών έχουν εξαφα
νιστεί. Αντί να μελετήσει αυτή τη συναρπαστική διαδικασία, του πώς διαμορφώνονται τε
λικά στη σύγχρονη Ελλάδα οι πολιτισμικές αξίες και τα πρότυπα, με ποιους τρόπους α
ποκρυσταλλώνονται οι ιεραρχήσεις των πολιτισμικών και καλλιτεχνικών αξιών και με 
ποιες μεθόδους και στρατηγικές γίνονται οι αξιολογήσεις, ο συγγρ., στα εκτενή Προλε- 
γόμενά του (σσ. 11-36), εμπλέκεται ο ίδιος στη διαμάχη αυτή, που θα μπορούσε και θα έ
πρεπε να είναι το αντικείμενο της μελέτης του, με μια στάση (μετα)μοντερνίστικης στρά
τευσης ενάντια στον «ελληνοκεντρισμό», όπως τον κατανοεί εκείνος. Για να μιλήσω με 
τον τίτλο του γνωστού βιβλίου του Τάσου Λιγνάδη, Το ζώον και το τέρας, Αθήνα 1988 
(που και αυτό δεν αναφέρεται πουθενά σ’ όλο το βιβλίο, αν και έχει άμεση σχέση με τον 
προβληματισμό του), ο συγγρ. είναι με τη μεριά του «τέρατος», αντί να αποδείξει ότι «ζω
ολογία» και «τερατολογία» αναφέρονται ακριβώς στα ίδια φαινόμενα, θεωρούμενα α
πλώς από διαφορετική οπτική γωνία και κρινόμενα με διαφορετικά αξιολογικά κριτήρια. 
Δεν μπορεί να σβήσει κανείς με μια μονοκοντυλιά κι εν ονόματι της «ανωτερότητας» του 
δυτικού «κανόνα» την ιδιαίτερη ευαισθησία του ελληνικού κοινού, του καλλιτεχνικού κό
σμου, της κριτικής και της πολιτικής ακόμα για την αρχαία θεατρική κληρονομιά και να 
απαιτήσει, η πρόσληψή της στον τόπο αυτό να γίνεται με τους ίδιους όρους και τις ίδιες 
αισθητικές προϋποθέσεις, όπως στο εξωτερικό. Με μια τέτοια στάση ο μελετητής αδικεί 
την ιδιαιτερότητα των ελληνικών προσληπτικών διαδικασιών, παλαιών και σύγχρονων, 
στις οποίες ανήκει και ο ίδιος, γράφοντας ένα βιβλίο για την πρόσληψη της ελληνικής 
τραγωδίας στον 20ό αιώνα, στα ελληνικά, εκδίδοντάς το στην πρωτεύουσα και απευθυ
νόμενος σ’ ένα ελληνικό αναγνωστικό κοινό' είναι σαν να εξοστρακίζει τον ίδιο τον εαυ
τό του από τον ορίζοντα των αναζητήσεών του, πράγμα, ως γνωστό, αδύνατο. Από το πα
γκόσμιο πάνθεον των θεωρητικών και πρακτικών (που επίσης στον 20ό αιώνα επίσης θε
ωρία αναγκάζονται να κάνουν) της αρχαίας τραγωδίας δεν μπορεί να αποκλείσει κανείς 
τον Κοραή και το Βερναρδάκη, το Φιότο Πολίτη και το Συκουτρή, τις Δελφικές Γιορτές, 
τον Κουν και το Ροντήρη, το Μινωτή, για να αναφερθώ μόνο σε λίγα κορυφαία ονόματα. 
Αυτό είναι άδικο, ανιστόρητο και εν τέλει άκριτο- ένα εγχειρίδιο τέτοιας συνολικής εμβέ
λειας ακόμα δεν υπάρχει (η μονογραφία του Flashar αφήνει ακόμα πολλά κεφάλαια 
προς διερεύνηση· αλλά αναφέρει ονομαστικά τον Ντουφεξή, τον Αντίοχο Ευαγγελάτο, το
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Λίνο Καρζή, τον Κακογιάννη, τον Κάρολο Κουν, τη Μελίνα Μερκούρη, το Μιχαηλίδη, 
το Μινωτή, το Μουζενίδη, τον Παλαμά, την Ειρήνη Παπά, τους δύο Σικελιανούς, τον 
Αλέξη Σολομό, το Μίκη Θεοδωράκη, τον Τρυπάνη, τον Ξενάκη και αναλύει σύντομα τις 
προσπάθειες τους.. .)· αλλά ο αγγλοαμερικανικός «κανόνας» τους αγνοεί (όπως άλλωστε 
και άλλους, μη Έλληνες, όπως θα δείξω παρακάτω). Αυτή η άστοργη και αφιλόξενη στά
ση, il οποία αναπαράγει, μέσα στην άρνησή της να συμπεριλάβει την προσληπτική δια
δικασία στην οποία ανήκει η ίδια, τα εθνοστερεότυπα, εκεί που υποτίθεται πως τα υπερ
βαίνει, ήταν που προκάλεσε προφανώς την οργισμένη αντίδραση του Κώστα Γεωργου- 
σόπουλου στον Τύπο.

Ωστόσο ο αναγνώστης θα βρει, ανάμεσα στις εκτενείς παρεκβάσεις και αναζητήσεις 
στο σύνολο του πολιτισμού μια πληθώρα από πληροφορίες, πολύτιμες για τη σχετική έ
ρευνα, αν και είναι επιλεγμένες, όπως αναφέρθηκε, κατά τον «κανόνα» των αμερικανι
κών πανεπιστημίων. Αυτό από μόνο του δε θα ήταν κανένα κακό, γιατί αυτός ο «κανών» 
είναι αρκετά πλούσιος· αλλά δεν το ομολογεί ο συγγρ., το συμπεραίνει ο ευαισθητοποιη
μένος αναγνώστης από τη βιβλιογραφία που χρησιμοποιεί. Αυτός ο κάπως προσποιητός 
εκλεκτισμός αρχίζει από τον sophisticated τίτλο, ο οποίος προτρέπει σε μια διπλή ανά
γνωση: «Τάσεις και στάσεις», και «Εντάσεις και Διαστάσεις» (οι «εντάσεις» μπορούν να 
ερμηνευτούν μόνο σε σχέση με τη «στρατευμένη» στάση του συγγρ. ενάντια στον «ελλη
νοκεντρισμό»), που πέρα από το ετερόκλητο των αναλυόμενων και παρουσιαζόμενων α
πόψεων και θεωριών, που κρύβει το λογοπαίγνιο, δεν παραπέμπει σε τίποτε το συγκε
κριμένο. Μάλλον ο διευκρινιστικός υπότιτλος έπρεπε να γίνει ο τίτλος του βιβλίου- το 
συνδετικό και («Η Ελληνική τραγωδία και η Θεωρία του Εικοστού Αιώνα») βέβαια υ
ποδηλώνει ότι δεν πρόκειται ακριβώς για την ανάλυση θεωριών της ελληνικής τραγωδίας 
στον 20ό αιώνα, παρά για κάτι ευρύτερο αλλά και πολύ πιο απροσδιόριστο: «η θεωρία 
του 20ού αιώνα» ασφαλώς είναι μια έννοια ανύπαρκτη, ούτε μπορεί να περιχαράξει το 
πλαίσιο το αναζητήσεων του βιβλίου.

Στα «Προλεγόμενα» (σσ. 11-36) ο συγγρ. εκτοξεύει τα βέλη του ενάντια στην ελληνι
κή θεατρική κριτική και στην ελληνοκεντρική της οπτική, η οποία περιφρονεί, όπως δια
τείνεται με παραδείγματα από τον Τύπο, τις ξένες παραγωγές, χωρίς να είναι σε θέση να 
συμμετέχει στο διεθνή διάλογο που διεξάγεται για το αρχαίο ελληνικό θέατρο (το βιβλίο 
της Marianne Mac Donald, Ancient Sun, Modern Light, New York 1992, σε μετάφραση 
του Παύλου Μάτεσι, Αρχαίος Ήλιος Φως: Το Αρχαίο Ελληνικό Δράμα στη Σύγχρονη 
Σκηνή, Αθήνα 1993, που αναφέρει μόνο τον Τερζόπουλο, δεν είναι καλό παράδειγμα για 
την τεκμηρίωση της άποψης αυτής, γιατί πρόκειται για μια συμπτιυματική μάλλον συ
γκέντρωση υλικού για τελείως πρόσφατες παραστάσεις [βλ. τη βιβλιοκρισία μου Παρά- 
βασις 1, 1995, σσ. 298-301]· μια ματιά μόνο στο τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου του 
Flashar, «Das antike Drama unter den Bedingungen des modernen Regietheaters: Wege 
und Irrwege», σσ. 225-302, το επιβεβαιώνει αβίαστα). Επισημαίνει την απουσία της ελλη
νικής βιβλιογραφίας στα θέματα αναβίωσης του αρχαίου ελληνικού δράματος, με εξαί
ρεση το παλαιό μου άρθρο «Οιδίπους - ο Σύγχρονός μας. Θεωρία και θέατρο στο 19ο και 
20ό αιώνα», Ευρωπαϊκή Θεατρολογία, Αθήνα 1984, σσ. 275-315, 459-463, το οποίο, εν
δεχομένως, στάθηκε και αφορμή για το σχεδίασμά της μονογραφίας αυτής, κάποια άρ
θρα του Θ. Γράμματά, καθώς και το βιβλίο που επιμελήθηκε Το Αίνιγμα της Σφίγγας, 
Αθήνα 1994, καθώς και το άρθρο του Νικ. Παπανδρέου, «Ο μύθος των Ατρειδών στο ευ
ρωπαϊκό θέατρο του 18ου αιώνα», Θεατρικά Τετράδια 18 (1989), σσ. 3-15, παραγνωρί
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ζοντας την ογκώδη μονογραφία του Γιάννη Σιδέρη, Το αρχαίο θέατρο στη νέα ελληνική 
σκηνή 1817-1932, Αθήνα 1976, τις δεκάδες εκδεδομένες κριτικές παραστάσεων Ελλήνων 
θεατρικών κριτικών, τους κατά καιρούς δημοσιευμένους προβληματισμούς των ίδιων των 
σκηνοθετών και ηθοποιών (π.χ. Α. Μινωτής, Το αρχαίο Δράμα και η αναβίωσή τον, 
Αθήνα 1987), τους δύο τόμους Το αρχαίο θέατρο σήμερα. Διεθνές συνέδριο στους Δελ
φούς 18-22 Αύγουστον 1981, Αθήνα 1984 και Διεθνής συνάντηση αρχαίου ελληνικού 
δράματος, Αθήνα 1987, τα μελετήματα των σύγχρονων Ελλήνων κλασικών φιλολόγων 
(των Κακριδή, πατέρα και γιου, Σηφάκη, Χουρμουζιάδη και νεότερων), την ελληνική πα- 
ραστασιογραφία στα έργα του κλασικού θεατρικού ρεπερτορίου στις εκδόσεις «Επικαι- 
ρότητα» (που συμπεριλαμβάνουν πάνω από 600 παραστάσεις), τη βιβλιογραφία των με
ταφράσεων των Γ. Ν. Οικονόμου/ Γ. Ν. Αγγελινάρα (Βιβλιογραφία των εμμέτρων νεοελ
ληνικών μεταφράσεων της αρχαίας ελληνικής δραματοποιήσεως, Αθήναι 1973), τον τό
μο Πρωτότυπο και μετάφραση, Αθήνα 1980 όπου υπάρχουν σημαντικά άρθρα για το 
πρόβλημα της μετάφρασης του αρχαίου δράματος, των Μερακλή, Σηφάκη, Γιατρομανω- 
λάκη και Μπαμπινιώτη, τα τρία πρώτα κεφάλαια στο δικό μου τόμο Ελληνική Θεατρο
λογία, Αθήνα 1988, τον τόμο Greek Classical theatre. Its Influence in Europe, Athens 
1993, όπου κάλυψα το χρονικό διάστημα από την Αναγέννηση ώς τις αρχές του 20ού αι
ώνα και η κ. Βαροπούλου τη συνέχεια για το ευρωπαϊκό θέατρο και συμμετείχαν ο Κώ
στας Γεωργουσόπουλος (για τις ερμηνείες στην Ελλάδα του 20ού αιώνα) κι άλλοι, την ο
γκώδη διατριβή για doctorat d’état της X. Μπακονικόλα-Γεωργοπούλου, L’ absurde 
dans le théâtre d’Euripides, Αθήνα 1993 (καθώς και άλλες μελέτες της για την τραγωδία, 
συγκεντρωμένες στον τόμο Στιγμές της ελληνικής τραγωδίας, Αθήνα 1994), το μελέτημά 
μου «Για μια θεωρία της θεατρικής μετάφρασης. Σύγχρονες σκέψεις και τοποθετήσεις και 
η εφαρμογή τους στις μεταφράσεις του αρχαίου δράματος, ιδίως στα νεοελληνικά», στον 
τόμο: Δραματουργικές αναζητήσεις, Αθήνα 1995, σσ. 15-80 (με περισσότερη βιβλιογρα
φία' βλ. και το δεύτερο μελέτημά «Δραματουργικές συμβάσεις της αρχαίας τραγωδίας 
και η τύχη τους στο θεατρικό έργο του William Shakespeare», σσ. 81-100), τη διδακτορι
κή διατριβή των 1000 σελίδων της Ευσ. Χασάπη-Χριστοδούλου, Η αρχαιοελληνική μυ
θολογία στο νεοελληνικό δράμα, Αθήνα 1996, τον τόμο που εξέδωσε το Κέντρο Έρευνας 
και Πρακτικών Εφαρμογών του Αρχαίου Ελληνικού Δράματος «Δεσμοί», Η Μετάφρα
ση του Αρχαίου Ελληνικού Δράματος σε όλες τις γλώσσες του κόσμου (επιμ. Ε. Πατρι
κίου), Πρακτικά Συνεδρίου Αθήνα 5-8 Οκτωβρίου 1995, Αθήνα 1998 (σύντομα θα κυ
κλοφορήσει ο τόμος των πρακτικών της συνάντησης του ευρωπαϊκού δικτύου για τη διε- 
ρεύνηση της αναβίωσης του Αρχαίου Δράματος στην Κέρκυρα το 1996, καθώς, όπως ελ
πίζουμε, και ο τόμος των Πρακτικών του σχετικού διεθνούς συνεδρίου, που διοργάνωσε 
ο ίδιος ο κ. Πατσαλίδης στη Θεσσαλονίκη το 1997). Δεν νομίζω ότι μπορούμε να μιλάμε 
για «απουσία της ελληνικής κριτικής» στη σχετική έρευνα· αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως 
δεν πρέπει να ενταθούν οι σχετικές προσπάθειες και στο μέλλον, όπως ευαισθητοποιή
θηκε και ο ίδιος ο συγγρ., διοργανώνοντας το μεγάλο συνέδριο στη Θεσσαλονίκη «Με- 
τα-γραφές του αρχαίου δράματος στα τέλη της χιλιετίας» (σ. 29 τίτλοι ανακοινώσεων).

Με βάση την «κρίσιμη» αυτή κατάσταση, όπως την αντιλαμβάνεται ο ίδιος, ο συγγρ. 
ορίζει τη σκοπιμότητα της εργασίας: «να χαρτογραφήσει ένα επιλεκτικό και ενδεικτικό 
κομμάτι των θεωρητικών αναγνώσεων της αρχαίας τραγωδίας και των προβληματισμών 
γύρω από τις δυνατότητες αναβίωσής της» (σ. 25) στον 20ό αιώνα· το μελέτημά «στοχεύ
ει στην ενημέρωση του Έλληνα αναγνώστη γύρω από τις τοποθετήσεις των ξένων (κυ
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ρίως) θεωρητικών και μελετητών και, όπου κρίνεται αναγκαίο, Ελλήνων (και μόνο δευ- 
τερευόντως συγγραφέων και σκηνοθετών), γύρω από την τραγωδία» (σ. 25). Αυτή η επι
λογή είναι, όπως είπαμε, προβληματική· και για έναν πρόσθετο λόγο: θεωρία/ερμηνεία/ε- 
πιστημονική ενασχόληση αλληλοσυνδέονται με τις διασκευές/μεταφράσεις, κι αυτές πάλι 
με τις θεατρικές παραστάσεις και τις σκηνικές ερμηνείες. Δεν μπορεί εύκολα να εξετασθεί 
κανένα επίπεδο χώρια από το άλλο. Η απόφαση του μελετητή, να συμπεριλάβει στις α
ναζητήσεις του και το 19ο αιώνα, ως αναπόφευκτη προϋπόθεση του 20ού, είναι σωστή, 
αλλά το να τοποθετήσει την υπόλοιπη προϊστορία της αναβίωσης και θεωρητικής ενα
σχόλησης με το αρχαίο δράμα, από την Αναγέννηση ώς τη Γαλλική Επανάσταση, σε μιαν 
υποσημείωση (σημ. 12, εκτείνεται στις σελ. 30-36), είναι γκροτέσκο (η commedia erudita 
δεν είναι «σοβαρό δράμα», σ. 33)· ή θα παραλειφθεί ή θα επεκταθεί σε δύο ή τρία κεφά
λαια.

Το πρώτο κεφ., «Ρομαντισμός και Ρεαλισμός: η είσοδος του «εθνο-κεντρισμού"» (σσ. 
37-134), αφιερώνει το μεγαλύτερο μέρος του στο «Ευρωπαϊκό παράδειγμα» κι έχει ως σύ
ντομο appendix «Το ελληνικό παράδειγμα» (σσ. 120 εξ.). Ξεκινάει με τον Lessing (σε υ
ποσημείωση με τον Opitz του Που αι.), προχωράει με τον Goethe (σσ. 42 εξ.) και τον 
Schiller (σσ. 45 εξ.), πάντα με βάση την πρόσφατη αγγλική βιβλιογραφία, με εξαίρεση το 
άρθρο μου «Οιδίπους - ο σύγχρονός μας», απ’ όπου δημοσιεύει μεγάλα παραθέματα (σσ. 
46 εξ.), και για τον Hegel (σσ. 60 εξ.), τον Kierkegaard (σσ. 66 εξ.), γιατί βρήκε έτοιμα α
ποσπάσματα μεταφρασμένα στα ελληνικά. Ονόματα και τίτλοι έργων και εργασιών πα
ραποιούνται συχνά βάναυσα, η παράθεση αναλύσεων, που περιστοιχίζονται από εκτενείς 
αναφορές στο συνολικό έργο του δημιουργού, τον πνευματικό περίγυρο κτλ., έχει συχνά 
εγκυκλοπαιδικό χαρακτήρα και δεν συγκρίνεται με τη συνθετικότητα των σχετικών κε
φαλαίων στον Flashar («Antikes Drama in Weimar», σσ. 49-59 και «Griechische Tragödie 
in Preußen» σσ. 60-81), ούτε με τη μεθοδικότητα, με την οποία αναλύει η Χαρά Μπακο- 
νικόλα-Γεωργοπούλου στον πρώτο τόμο της μονογραφίας της τα φιλοσοφικά θεωρήμα
τα του 19ου αιώνα σχετικά με την τραγωδία και το τραγικό (Hegel σσ. 14-51, 
Schopenhauer σσ. 52-78, Kierkegaard σσ. 79-110, Nietzsche σσ. 111-153). (Gillespie και 
Cameron είναι δύο συγγραφείς του έργου Western Theatre: Revolution and revival, 
London/New York 1984, βλ. σελ. 31 και 39, μαζί με τον Carlson βασικό οδηγό του κεφα
λαίου αυτού, όχι συγγραφέας και τίτλος έργου [GILLESPIE, Cameron], όπως εμφανίζε
ται στις σσ. 50, 79, 80, 81, 83, και 102). Η ανάλυση συμπεριλαμβάνει στη συνέχεια τον 
Schlegel (σσ. 52 εξ.), τον Solger (όχι Sölger), τον Schelling (πολύ σύντομα σε υποσημείω
ση, ακολουθώντας ένα εμπεριστατωμένο μελέτημα της Δήμητρας Μηττά, Ελλ. Φιλοσο
φική Επιθεώρηση 13, 1996, σσ. 32-73), για να σταθεί σύντομα στον Schopenhauer (σσ. 59 
εξ.), περισσότερο στον Hegel (σσ. 60 εξ.) και διεξοδικά στον Kierkegaard (σσ. 65 εξ.). Η 
ανάλυση του Nietzsche έχει περισσότερη άνεση (σσ. 68 εξ., η απαρίθμηση ονομάτων της 
«επιρροής» του δεν έχει πολύ νόημα), του Wagner (σσ. 75 εξ.) είναι πιο ρηχή. Ύστερα η 
ανάλυση στρέφεται στους Γάλλους (σσ. 78 εξ., κατά Carlson), όπου ο χώρος είναι ασφυ
κτικά περιορισμένος, για να τελειώσει με τους Άγγλους (σσ. 87 εξ., προϊστορία πριν από 
το 19ο αιώνα πάλι σε εκτενή υποσημείωση, σσ. 88-91), όπου η ανάλυση κυλάει πιο φυ
σιολογικά και λιγότερο εγκυκλοπαιδικά και η περιγραφή της περιρρέουσας πνευματικής 
ατμόσφαιρας αποκτά κάποιο βάθος και εύρος (Coleridge, De Quincey, Shelley, 
Browning, Lewes, οι επιπτώσεις του Coquelin και του Zola, Shaw, Archer). Περιγράφει 
επίσης την πνευματική κίνηση του βικτωριανισμού στα πανεπιστήμια, τον «ακαδημαϊκό

402



ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

φορμαλισμό», όπως τον αποκαλεί, τον οποίο αντιμετωπίζει με κριτική στάση, και τον α- 
ντιπαραβάλλει, δυστυχώς πολύ σύντομα, με τις δημιουργικές προσεγγίσεις των μεγάλων 
σκηνοθετών της στροφής του αιώνα (Reinhardt, Craig, Appia), για να τελειώσει με τον 
Maeterlinck. Ο συγγρ. παρασύρεται συχνά στην ανάπτυξη θεμάτων και προβληματισμών 
της γενικής πολιτιστικής ιστορίας ή της γενικής θεωρίας του θεάτρου, προσπαθώντας να 
δώσει στο δίλημμα του όλου εγχειρήματος μια μεσαία λύση: ή να περιοριστεί σε εκείνα τα 
έργα που ασχολούνται όχι μόνο περιστασιακά αλλά συστηματικά με την αρχαία τραγω
δία, ή να συμπεριλάβει στις αναζητήσεις του το σύνολο των έργων και θεωριών, που α
ποτελούν την προϋπόθεση της κατανόησης της ερμηνείας της αρχαίας τραγωδίας, ανα
γκασμένος όμως, σ’ αυτή την περίπτωση, να περιορίσει τη χρονική εμβέλεια της αναζή
τησης, γιατί αλλιώς θα χρειαζόταν μια σειρά από μονογραφίες για την ικανοποιητική κά
λυψη του θέματος, και να γράψει τελικά μια ιστορία του δυτικού θεάτρου με έμφαση στις 
ερμηνείες του κλασικού ελληνικού ρεπερτορίου. Σε μια τέτοια σύλληψη βέβαια βαρύνου- 
σα σημασία θα είχαν και οι μεταφράσεις και διασκευές, καθώς και οι παραστάσεις.

Πρέπει επίσης να επισημανθεί, πως από την ανάλυση έχουν αποκλεισθεί σημαντικοί 
θεωρητικοί της τραγωδίας κατά το 19ο αιώνα: 1) ο Friedrich Hölderlin, ο οποίος αναφέ- 
ρεται απλώς μεταξύ άλλων (σελ. 57), που όμως έπαιξε σημαντικότατο ρόλο στον 20ό αι
ώνα (μελοποίηση του Carl Orff, διασκευή της «Αντιγόνης» από τον Μπρεχτ), 2) ο Jakob 
Burckhardt, που η τετράτομη Kulturgeschichte Griechenlands (1898-1902) αποτελεί την 
επιστημονική σύνοψη της νέας, πιο απαισιόδοξης εικόνας για την αρχαιότητα, που εισά
γει ο 19ος αιώνας, και τη βάση των καλλιτεχνικών αναζητήσεων σχετικά με την αρχαία 
τραγωδία στο πρώτο μέρος του 20ού αιώνα, και 3) τον Johann Jacob Bachofen, που το 
έργο του «Το μητριαρχικό δίκαιο» (1861 ) σταδιοδρόμησε τόσο στις σοσιαλιστικές κοινω
νικές θεωρίες, στην ανθρωπολογία και τη διερεύνηση των συμβόλων της σχολής του Karl 
Jung, όσο και στην κοινωνική ψυχολογία του Erich Fromm (του αφιερώνει ολόκληρο κε
φάλαιο στο έργο Αναλυτική κοινωνιοψυχολογία και θεωρία της κοινωνίας)· κυρίως ό
μως 1] θεωρία της μητριαρχίας αποτελεί τη βάση των σύγχρονων ερμηνειών της «Ορέ- 
στειας», που ερμηνεύεται από τον Bachofen ως επιβολή της πατριαρχίας πάνω στη μη
τριαρχία, αλλά και της «Μήδειας», του «Οιδίποδα» κτλ. Δεδομένου ότι η θεωρία αυτή, 
μαζί με τις «φεμινιστικές» ερμηνείες της τραγωδίας στις μεταπολεμικές παραστάσεις, ή
ταν σε κάποια φάση πολύ «της μόδας», και στην Ελλάδα, η ανάλυση του ιστορικοφιλο- 
σοφικού αυτού θεωρήματος δεν έπρεπε να απουσιάζει από ένα τέτοιο εγχειρίδιο, αφού 
μάλιστα στο άρθρο μου για τις ερμηνείες του «Οιδίποδα», το οποίο γνωρίζει και χρησι
μοποιεί ο συγγρ., γίνεται εκτενής σχετική ανάλυση (Ευρωπαϊκή Θεατρολογία, ό.π., σσ. 
295 εξ.). Το όνομα εντούτοις του μεγάλου αναλυτή των αρχαίων συμβόλων δεν αναφέρε- 
ται πουθενά.

Το δεύτερο μέρος του κεφαλαίου, «Το Ελληνικό παράδειγμα» (σσ. 120-133), εμφανί
ζει την ίδια στρατευμένη μονομέρεια της Εισαγωγής, γενικεύοντας κάποιες παρατηρήσεις 
του Δημ. Τζιόβα (Οι Μεταμορφώσεις του Εθνισμού και το Ιδεολόγημα της Ελληνικότη
τας στο Μεσοπόλεμο, Αθήνα 1989) και στηριζόμενος στις ακραίες αλλά όχι άκριτες α
πόψεις του Cyril Mango στη γνωστή του διάλεξη «Βυζαντινισμός και ρομαντικός Ελλη
νισμός» (Λονδίνο 1964), που θα μπορούσαν να αποκληθούν αντίδραση σ’ ένα ξεπερα
σμένο ιστορικό ιδεολόγημα. Το «δίλημμα» «Έλληνας/Ρωμιός» (ως σημεία της εθνικής 
ταυτότητας) παρουσιάζεται με μια σχηματοποιητική επιπολαιότητα, όταν στηρίζεται βα
σικά στον Μ. Herzfeld ( Ours Once Morde: Folklore, Ideology and the Making of Modern
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Greece, Austin 1982, για κριτική του «ιδεολογικοκριτικού» έργου και ιδίως του απλοποι- 
ητικού αυτού σχήματος βλ. W. Puchner, Studien zum griechischen Volkslied, Wien 1996, 
σσ. 253 εξ.) και δεν δίνεται το όλο ιστορικό της διένεξης (Μ. Μαντουβάλου, «Ρωμαίος- 
Ρωμιός και Ρωμιοσύνη, Κριτική βιβλιογραφία», Μαντατοφόρος 22, 1983, σσ. 34-72) που 
είχε ξεσπάσει γύρω στα 1900 (πιο διαφοροποιημένη και προσεκτική, και αυτή στα πλαί
σια της ιδεολογικής κριτικής της λαογραφίας στην υπηρεσία του εθνισμού, η Α. Κυριακί- 
δου-Νέστορος, Λαογραφικά Μελετήματα, Αθήνα 1975, σσ. 221 εξ. και pass.· για την κά
πως όψιμη πρόσφατη «ανακάλυψη» των ιδεολογικών δεσμεύσεων της ελληνικής λαο
γραφίας στο 19ο αιώνα και την κάπως ανιστόρητη αντιμετώπισή της βλ. Β. Πούχνερ, «Οι 
ιδεολογικές βάσεις της επιστημονικής ενασχόλησης με τον ελληνικό λαϊκό πολιτισμό τον 
19ο αιώνα», στον τόμο: Ε. Χρυσός (επιμ.), Ένας κόσμος γεννιέται. Η εικόνα του ελληνι
κού πολιτισμού στη γερμανική επιστήμη κατά τον 19ο αιώνα, Αθήνα 1996, σσ. 247-267, 
375-383). Άλλωστε το μοντέλο «Έλληνας/Ρωμιός», που αφορά την εθνική ταυτότητα την 
εποχή του μαχόμενου δημοτικισμού και το συζητούν γύρω στα 1900 ο Εφταλιώτης, ο Πα- 
λαμάς, ο Ψυχάρης, ο Νικ. Πολίτης κι άλλοι, και το οποίο έχει διατυπώσει ο Herzfeld αλ
λού σε ακόμα πιο σχηματοποιημένη μορφή (Anthropology through the Looking-Glass, 
Critical Ethnography in the Margins of Europe, Cambridge U. P. 1987, σ. 113), έχει απο
καλυφθεί από τη σύγχρονη ανθρωπολογική έρευνα ώς στρουκτουραλιστικό κατασκεύα
σμα (Ο. Sant Cassia/C. Bada, The Making of Modern Greek Family. Marriage and Excha- 
ge in Nineteenth-Century Athens, Cambridge U.P. 1992, σσ. 245 εξ.). Τα αδιέξοδα του μο
ντέλου, στην απλοϊκή του διατύπωση, που δε θά ’πρεπε να επαναλαμβάνεται άκριτα σή
μερα, είναι φανερά, όταν αναρωτηθεί κανείς, ποια όψη έχει προωθήσει ο ρομαντικός φι
λελληνισμός, που τονίζει από τη μιά τη σχέση με την αρχαιότητα («Ελλάς»), από την άλ
λη όμως προβαίνει στις πρώτες συλλογές δημοτικών τραγουδιών (που προβάλλουν τον 
«Ρωμιό»). Ποια είναι η θέση της ορθόδοξης Εκκλησίας σ’ αυτό το σχήμα, όπου υπήρχαν 
και προοδευτικοί και φωτισμένοι λόγιοι, όπως ο Οικονόμου και ο Χαρίσιος Μεγδάνης, 
που ασπάστηκαν και υποστήριξαν τα διδάγματα του Διαφωτισμού; Ποιος ο ρόλος των 
«πεφωτισμένων» Φαναριωτών, με τις βυζαντινές τους ρίζες και τα «ανατολίτικα» συμφέ- 
ροντά τους; Ακόμα και οι ακραιφνέστεροι εκπρόσωποι της «ρωμαίϊκης» παράδοσης, ό
πως ο Μακρυγιάννης και ο Καραγκιόζης, δείχνουν και όψεις επίσημης «ελληνικότητας», 
ο πρώτος όταν θαυμάζει επανειλημμένα τους αρχαίους και ποθεί την ίδρυση ενός οργα
νωμένου κράτους ευρωπαϊκού τύπου, ο δεύτερος, όταν στις πατριωτικές του παραστάσεις 
κυματίζει η ελληνική σημαία και ανακρούεται ο εθνικός ύμνος. Τα πατριωτικά θεατρικά 
έργα, κι ας ήταν σε άκαμπτη καθαρεύουσα, που παρουσίαζαν τα μπουλούκια στις τελευ
ταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα, συγκίνησαν μέχρι δακρύων τα λαϊκά στρώματα... Τα θέ
ματα αυτά δεν είναι τόσο απλά, για να τους κολλήσουμε εκ των υστέρων κάποιες διανο- 
ουμενίστικες ετικέτες, για γρήγορη κατανάλωση του θέματος. Η διένεξη για την εθνική ο
νομασία είναι πολύ πιο σύνθετη κι έχει μια πολύ παλαιότερη ιστορία. - Και δύο άλλες πα
ρατηρήσεις: 1) Η πολιτιστική ιστορία των μικρών λαών, που παρουσιάζουν έντονες και α
διάλειπτες αφομοιωτικές διαδικασίες, είναι συχνά πιο περίπλοκη κι αδιαφανής από αυτή 
των μεγάλων εθνικών πολιτισμών, απαιτεί διαχρονική και διαστρωματική ανάλυση, για 
να φανούν οι «αλλοιώσεις» και προσμείξεις, η όλη αλχημεία του πολιτιστικού γίγνεσθαι 
σ’ ένα χώρο χωρίς σύνορα πια, και 2) οι αλλαγές και διακυμάνσεις της ταυτότητας ενός 
λαού δεν είναι μόνο σημάδια κρίσεως ή αστάθειας, αλλά αντίθετα ζωντάνιας και εξέλι
ξης, στάδια, από τα οποία περνούν κατά καιρούς όλοι οι λαοί.
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Από το υποκεφάλαιο λείπουν σχεδόν ολοκληρωτικά αναφορές στην αρχαία τραγω
δία- αναλώνεται αυτό στην κριτική και αυτοκριτική του ιδεολογικού «χάους» του fin de 
siècle του 19ου αλλά και του σύγχρονου fin de millénaire («το πλέον παράδοξο [και ανη
συχητικό] είναι ότι περίπου έτσι τείνει να κλείσει τον κύκλο του ο αιώνας αυτός», σ. 131). 
Παίρνοντας αφορμή από επιφυλλίδα του Καστοριάδη («Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία», 
21. 8. 1994) ο συγγρ. συμφωνεί ότι επικρατεί μια «σχιζοφρενική σχέση με τον δυτικοευ
ρωπαϊκό πολιτισμό», μια «αδιέξοδη ανάγνωση» του Βυζαντίου και του αρχαίου κόσμου, 
που οδηγούν σ’ ένα «κακομοιριασμένο αίσθημα κατωτερότητας» από τη μια, και σε μια 
«ψωροπερήφανη και αστήρικτη αυθάδεια» από την άλλη. Ασφαλώς ο Έλληνας φιλόσο
φος του Παρισιού, λίγο πριν απ’ το θάνατό του, δεν το έγραψε το άρθρο αυτό για να το 
παραθέτει ένας, υποτίθεται, αντικειμενικός μελετητής σε μια επιστημονική μελέτη, αλλά 
απευθύνεται σ’ ένα μεγαλύτερο κοινό κι έχει μια σαφώς διδακτική, αφυπνιστική και συ- 
νειδητοποιητική λειτουργικότητα: είναι παραίνεση, προτροπή, εσκεμμένα μονομερής, για 
να κεντρίσει. Γιατί είναι, ασφαλώς, η μια πλευρά μόνο της ιστορικής αλήθειας: η θέση της 
Ελλάδας ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση και με την πρόσμειξη των δύο στοιχείων έχει 
πραγματώσει και θαυμάσια πολιτιστικά επιτεύγματα: τον κρητικό πολιτισμό της Βενετο- 
κρατίας, τον Επτανησιακό, το Φαναριώτικο με ακτινοβολία σε όλα τα Βαλκάνια κτλ. Στη 
σειρά των δημοσιογραφικών αναφορών ακολουθεί και άρθρο της Αννας Φραγκουδάκη 
(σσ. 131 εξ., χωρίς παραπομπή, όπως μαθαίνουμε στη σελ. 20, στα «Νέα» 28.10.1996), ό
που γίνονται γενικευτικές διαγνώσεις για το αίσθημα «κατωτερότητας» των Ελλήνων. 
Στο σημείο αυτό διαφαίνεται τελικά και η απώτερη σκοπιμότητα της όλης μονογραφίας: 
ο συγγρ. θέλει να δώσει στους συμπατριώτες του ένα μάθημα, πώς θα έπρεπε να αντιλη- 
φθούν, κατά τη γνώμη του, την «ελληνικότητα», ανάμεσα στις συμπληγάδες της ξενοφο
βίας και της ξενολατρίας, μαθαίνοντας πρώτα τι σκέφτονται και γράφουν οι «Ευρωπαί
οι» για την ελληνική τραγωδία, μια από τις ύψιστες «εθνικές» αξίες, για να συμπράξουν 
ύστερα οι ίδιοι και να τους μιμούνται, συμμετέχοντας στο διεθνή διάλογο αυτό. Ενώ ο 
σκοπός της πληροφόρησης είναι σωστός, ευγενικός κι ευπρόσδεκτος, η δασκαλίστικη πα
ραίνεση προκαλεί τις αντιδράσεις, γιατί αποκρύπτει τα επιτεύγματα της νεότερης Ελλά
δας στον τομέα αυτό (ο αποκλειστικά «σύγχρονος» προσανατολισμός του συγγρ. δεν του 
επέτρεψε να εγκύψει στο θέμα αυτό) και, εν τέλει, αναπαράγει το μοντέλο του δυτικού 
«κανόνα» και της «κατωτερότητας» της περιφέρειας, το οποίο αρνείται (και σωστά) για 
τους μαύρους, τις φεμινίστριες και τους ομοφυλόφιλους (βλ. πιο διαφοροποιημένα τώρα 
G. Jusdanis, Belated Modernity and Aesthetic Culture. Inventing National Literature, 
Minneapolis/Oxford 1991 και τη βιβλιοκριτική μου στο Südost-Forschungen 52, Μόναχο 
1993, σσ. 485-489). Επίσης δεν είμαι τόσο πεπεισμένος, πως με το «μεταμοντερισμό» (ή 
καλύτερα «όψιμο μοντερνισμό», late modernism, για να αποφύγουμε την άγονη συζήτη
ση, αν πρόκειται ή όχι μόνο για μια καταληκτική φάση του μοντερνισμού) θα «χάσουν οι 
πολιτισμικές μορφές την εδαφική αναφορά τους. Οι εθνοκεντρικές τάσεις των ρομαντι
κών μεταφράζονται τώρα σε μια ανεξέλεγκτη ‘δι-εθνική διασπορά’» (σ. 133). Αν οι «δια- 
πολιτισμικές» παραστάσεις δε θα αποδειχθούν πρόσκαιρο φαινόμενο, κανείς δεν μπορεί 
να το πει αυτή τη στιγμή με βεβαιότητα, πάντως η σύνδεση του έθνους/εθνότητας/εθνι- 
σμού/εθνικισμού με συγκεκριμένα εδάφη δεν φαίνεται, κι ας έχει καθιερωθεί το «ευρώ», 
να έχει κλονιστεί, προς το παρόν, σοβαρά.

Η παρέκβαση αυτή ουσιαστικά δεν έχει καμιά θέση στη μονογραφία, αποτελεί απλώς 
το έναυσμα του συγγρ. για να ασχοληθεί με το θέμα και να παρέμβει στο σύγχρονο πολι
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τισμικό γίγνεσθαι μ' ένα λόγο λίγο βαρύτερο από το όημοσιογραφικό και μια τεκμηρίω
ση πιο εμπεριστατωμένη και ευρύτερη. Το «καπέλωμα» του ουσιαστικού θέματος της μο
νογραφίας με μια τέτοια «(δια)στάση» έχει προκαλέσει και τις ανάλογες «(εν)τάσεις», 
γιατί λειτουργεί αποπροσανατολιστικά, συγχέει τους στόχους και αδικεί εν τέλει το όλο 
μελέτημα, το οποίο θα μπορούσε να λειτουργήσει σ' ένα καθαρά πληροφοριακό επίπεδο, 
που και αρκετό ενδιαφέρον έχει και μέγιστη χρηστικότητα. Αλλά και εκεί παρατηρείται 
κάποια σύγχυση της στοχοθεσίας και των μεθόδων παρουσίασης.

Με το δεύτερο κεφάλαιο, «Ευρώπη 1900-1940: Μοντερνισμός» (σσ. 135-218) προκύ
πτει και ο προβληματισμός της περιοδολόγησης, γιατί ακολουθούν ως τρίτο κεφ. «Αμε
ρική 1900-1950: Η Είσοδος του Πραγματισμού», ως τέταρτο «1904-1965: Η Αγωνία του 
Νοήματος», ως πέμπτο: «1965-1995: Μετά τον Μοντερνισμό» και ως έκτο: «Συγγραφικές 
και Σκηνοθετικές Αναγνώσεις», όπου ως appendix αναλύει ο συγγρ. κυρίως σύγχρονες 
παραστάσεις. Το ορόσημο 1900 για την αρχή του μοντερνισμού δεν είναι η καλύτερη λύ
ση, αφού οπωσδήποτε και η τελευταία δεκαετία του 19ου πρέπει να συνυπολογισθεί· ο 
διαχωρισμός της Αμερικής από την Ευρώπη, στο πρώτο μισό του αιώνα, φαίνεται κάπως 
τεχνητός και είναι λιγότερο δικαιολογημένος από το δεύτερο μισό, τουλάχιστον στη θεα
τρική δημιουργία (στηρίζεται σε ήδη δημοσιευμένο μελέτημα)· ανάμεσα στο μοντερνισμό 
και το μεταμοντερνισμό παρεμβάλλεται «η αγωνία του νοήματος» με τον Υπαρξισμό, τα 
«Αρχέτυπα» (όχι Jung αλλά Northop Frye) και το «Παράλογο», μια λύση που δεν ικα
νοποιεί (γιατί τότε και ο μοντερνισμός και ο «μεταμοντερνισμός» έπρεπε να παρουσια
στούν με ποιοτικές κατηγορίες συγκεκριμένων ρευμάτων έτσι παρακάμπτεται επίσης και 
ο ακανθώδης προβληματισμός των χρονικών ορίων μοντερνισμού και «μεταμοντερνι- 
σμού», που δεν έχει βρει οριστική λύση)· στο μεταμοντέρνο συνυπολογίζονται και ολικά 
θεωρήματα, όπως η σημειολογία και ο δομισμός, ενώ έπρεπε να καταχωριθούν στο μο
ντέρνο, αφού ένα από τα λίγα ευδιάκριτα χαρακτηριστικά του μεταμοντέρνου είναι η α
ποφυγή ολικών θεωρήσεων κτλ. Σ' αυτά τα ζητήματα βέβαια κανείς δεν μπορεί να δώ
σει τελείως ικανοποιητικές λύσεις· ο Flashar έχει πιο λογικές και ευδιάκριτες κατηγορίες, 
ξεκινώντας όμως από τις θεατρικές παραστάσεις.

Το δεύτερο κεφάλαιο (1900-1940) χωρίζεται σε «Ψυχαναλυτική ανάγνωση» (σσ. 136 
εξ.), «Τελετουργική ανάγνωση» (152 εξ.), «Ιστορική πρωτοπορία» (σσ. 165 εξ.) και «Μαρ
ξιστική ανάγνωση» (174 εξ. (που αποτελεί με απόσταση το μεγαλύτερο μέρος του κεφα
λαίου και συμπεριλαμβάνει τη ρωσική πρωτοπορία, τον Georg Lukacs και τον Bertolt 
Brecht). Το πρώτο υποκεφάλαιο ξεκινάει με μιαν ανάλυση της ψυχαναλυτικής θεωρίας 
κατά Freud, ξεπερνώντας πολύ το καθαυτό «οιδιπόδειο σύμπλεγμα»· συνεχίζει σύντομα 
με τον Jung (εδώ λείπει η ανάλυση της ελληνικής μυθολογίας του μαθητή και συνεργάτη 
του Jung, Erich Neumann, που συνδέεται άμεσα με τη μητριαρχία του Bachofen, βλ. Ευ
ρωπαϊκή Θεατρολογία, ό.π., σσ. 303 εξ.), με τον Jones (Hamlet and Oedipus, 1948), τον 
Rank, παρακάμπτονται o Abraham, ο Fromm, ο Moreno και άλλοι. Ο μελετητής δεν 
γνωρίζει, πως ο Winterstein έχει συγγράψει ολόκληρη μονογραφία για τις ψυχαναλυτι
κές απαρχές της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας (A. Winterstein, Der Ursprung der 
Tragödie, Leipzig/Wien/Zürich 1928)· ασφαλώς τον αγνοεί η αμερικανική βιβλιογραφία 
του. «Η τελετουργική ανάγνωση» εστιάζεται στο περίφημο «Excursus on the Ritual 
Forms Preserved in Greek Tragedy» (1912) του Gilbert Murray, στη θεωρία της καταγω
γής της ελληνικής κωμωδίας του F. Μ. Comford, παραλείποντας τον W. Ridgeway ( The 
Origin of Tragedy, Cambridge 1910) και μια ολόκληρη σειρά από μελετητές των απαρ
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χών της τραγωδίας στα πλαίσια του εξελικτισμού (evolutionism) (Usener, Preuss, 
Winnington-Ingram, Buschor, Pickard-Cambridge [Dithyramp, sic!, σ. 159, «όλως παρα- 
δόξως ‘αγνοημένο’ βιβλίο»;], και μετά τον πόλεμο Patzer, Schreckenberg, Gaster, 
Adrados, και κυρίως J. -P. Guépin, The Tragic Paradox, Amsterdam 1968" ο κλασικός με
λετητής του μεσαιωνικού θεάτρου δεν είναι κάποιος Champers [σ. 160 τρεις φορές και ευ
ρετήριο] αλλά ο Chambers). Αντ’ αυτού κάνει μια στροφή στους δραματουργούς (Yeats, 
Dunsany κι άλλους εκπροσώπους του ποιητικού δράματος). Λέξη για τον Reinhardt, τον 
Hofmannsthal, τον Wilamowitz-Moellendorff, τον Romagnoli, τον Murray ως μεταφρα
στή, τις μεταφράσεις του Claudel, του Cocteau, για τον Dalcroze, τον Strawinski, τον 
Enescu, τα «Ορεστειακά», το Σικελιανό.

Στο επόμενο υποκεφάλαιο («Ιστορική πρωτοπορία», σσ. 165 εξ.) κυριαρχεί η σύγχυ
ση· ξεκινάει ως εξής: «Συνέχεια του συμβολισμού, όπως και του διονυσιακού πνεύματος 
του Nietzsche και του ανθρωπολογικού της ‘σχολής του Cambridge’, αποτελεί ο σουρρε- 
αλισμός, ο ντανταϊσμός, ο φουτουρισμός και ο εξπρεσιονισμός, με βασικούς εκπροσώ
πους τους André Breton, Tristan Tzara, G. Apollinaire, P. Soupault, W. Mehring, 
Kokoschka [Oskar], Alfred Döblin, Rienhard [sic!], Sorge, Paul Kornfeld, Ernst Toller, 
Georg Kaiser, Ivan Golf Oskar Walzel και, φυσικά, τον χρονολογικά πρωτοπόρο Alfred 
Jarry, με το περίφημο έργο του Ubu Roi, που παρουσιάστηκε στις 10 Δεκεμβρίου 1896 
στο θέατρο de /’ Oeuvre του Lugné-Poe, και άνοιξε τους κρουνούς για να εκφραστεί και 
η πλέον απίστευτη φαντασίωση» (σσ. 165 εξ.). Πρόκειται για μια συσσώρευση ονομάτων, 
άχρηστη, χωρίς λεπτομερειακές επεξηγήσεις, ονόματα που προέρχονται από πολύ δια
φορετικούς χώρους (ενώ απουσιάζουν οι Marinetti, Cocteau, Claudel, Jahnn, Werfel), και 
για μια απλουστευτική συσχέτιση μιας σειράς από -ισμούς με τον Jarry· αυτό δεν αποτε
λεί υπεύθυνη πληροφόρηση του αναγνώστη. Ακολουθεί ανάλυση του Jarry, σχόλια για 
τον Louis Aragon, τον Apollinaire («Les Mamelles de Tiresias» μεταφράζονται συνήθως 
ως «μαστοί» κι όχι «στήθη του Τειρεσία»), τον Koffka, τον Hasenclever, για να σταθεί διε- 
ξοδικότερα στον Artaud (η παραπομπή στον Mennemeier, σελ. 174, βρίσκεται στη σελ. 
74!).

Πιο στρωτό και σύνθετο είναι το υποκεφάλαιο «Μαρξιστική ανάγνωση» (σσ. 174 εξ.), 
όπου αρχικά αναπτύσσονται οι θέσεις του Μαρξισμού για την ιστορία (λίγες οι αναφορές 
του ίδιου του Marx στην αρχαία τραγωδία- σ. 176 λείπει η υποσημείωση 42), ύστερα γί
νεται μια σύνθετη αναφορά στη «ρωσική πρωτοπορία» (σσ. 182 εξ.), με ανάλυση των γρα
πτών του Valery Bryusov, του Vyacheslav Ivanov και του Fyodor Sologub. Δύσκολο να 
πει κανείς, ότι προσφέρουν «μαρξιστικές αναγνώσεις», όπως άλλωστε και ο ίδιος ο 
Meyerhold ή ο Evreinov τη συνέχεια κάνουν ο Lunacharsky, ο Kerzhentsev, ο Trotsky, 
ο Tairov (γιατί είναι παραγνωρισμένος; η «Ευρωπαϊκή θεατρική Ιστορία» του 
Kindermann του αφιερώνει 14 σελίδες, τόμ. 9, Salzburg 1970, σσ. 353-367, τα γραπτά του 
έχουν μεταφραστεί σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες)· οι αναλύσεις αυτές είναι δυσανάλο
γα μεγάλες, στην περίπτωση των πρώτων τριών και δυσανάλογα προς τη σημασία τους. 
Ακολουθούν αναλύσεις για τον Georg Lukacs (σσ. 204 εξ.) και τον Μπρεχτ (σσ. 208 εξ., 
κι εδώ παραποιούνται άσχημα τίτλοι και ονόματα, π.χ. «Odon von Horvarth» σελ. 214, 
«Einsenstein» σελ. 217, η μετάφραση του «Trauerspiel» δεν είναι «θρηνητικό δράμα» αλ
λά «τραγωδία»).

Το τρίτο κεφάλαιο για την Αμερική (219 εξ.) και τη διαμόρφωση του New Criticism 
διαβάζεται πιο ευχάριστα· εδώ ο μελετητής κινείται σε γνωστά πεδία του και δίνει, κά
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πως συναισθηματικά, με εκτενείς παρεκβάσεις και κριτήρια εκλαϊκευτικά-μαρξιστικά μια 
μικρή πολιτισμική ιστορία της Αμερικής του πρώτου μισού του 20ού αιώνα. Στην ανάλυ
ση των έργων του Kenneth Burke θα μπορούσε να γίνει αναφορά στον Erving Goffman 
και στις αναλύσεις των κοινωνικών σχέσεων με θεατρική ορολογία (αναφέρεται ονομα
στικά μόνο σελ. 255, σε άλλο κεφάλαιο, ως Erwin), καθώς και στην «Κοινωνιομετρία» 
του Moreno, που τόση απήχηση είχε στην Αμερική. Το τέταρτο κεφάλαιο ξεκινάει με την 
ενότητα «υπαρξισμός» (σσ. 245 εξ.): σύντομα Sartre, Camus, Antonio Buero Vallejo (για
τί όχι Unamuno;), A. Miller, Kernodle, Goldmann, ενώ στο τέλος παρεμβάλλεται α
προσδόκητα ο Κορδάτος (Η Αρχαία Τραγωδία καί Κωμωδία, 1954), που δεν αξίζει σή
μερα ιδιαίτερο σχολιασμό, ενώ απουσιάζει από όλο το βιβλίο ο G. Thomson (Aischylos 
and Athens, Cambridge 1941). Η ενότητα «Αρχέτυπα» (σσ. 258 εξ.) αφιερώνεται στον 
Northop Frye (Anatomy of Criticism, 1957), από τον οποίο πήραν αφορμή εν μέρει οι 
Γάλλοι δομιστές· σχετικά με τον Οιδίποδα ως αποδιοπομπαίο τράγο παραπέμπει στον 
René Girard (ξεχνάει να δώσει τη σχετική παραπομπή· πρόκειται για το La violence et le 
sacré, Paris 1972, σσ. 72 εξ., βλ. τώρα, X. Μπακονικόλα-Γεωργοπούλου, Το τραγικό η 
τραγωδία και ο φιλόσοφος στον εικοστό αιώνα, Αθήνα 1997, σσ. 236 εξ.), αλλά όχι και 
στον Guépin, που εκλαμβάνει τη σοφόκλεια τραγωδία ως δραματική εκδοχή της τελε
τουργίας του «φάρμακού» ( The tragic paradox, Amsterdam 1968)· την ιδέα, ότι η τραγω
δία στηρίζεται στην ανθρωποθυσία, τη διατυπώνει άλλωστε ήδη ο Gerhart Hauptmann 
(Griechische Frühlingsreise, Berlin 1908, o. 169· βλ. και W. Burkert, Homo Necans, The 
Anthropology of Ancient Greek Sacrificial Ritual and Myth, Berkeley/Los Angeles/New 
York 1983). Η θεματική ενότητα «Παράλογο» (σσ. 261 εξ.) αναλύει τη «Φαλακρή Τρα
γουδίστρια» (όχι «Σοπράνο») του Ionesco.

Στο πέμπτο κεφάλαιο για το Μεταμοντέρνο κυριαρχεί πλέον απόλυτα ο αμερικανικός 
«κανόνας» και η προσληπτικότητά του. Ξεκινάει με τη «σημειολογική προσέγγιση» (σσ. 
269 εξ.), όπου λείπει χαρακτηριστικά το όνομα του Kowzan και της Fischer-Lichte, των 
πιο συστηματικών μελετητών της θεατρικής σημειολογίας, ενώ αποσιωπάται πως πρό
κειται για μια σχολή που ξεκίνησε στην Τσεχοσλοβακία την εποχή του Μεσοπολέμου και 
της οποίας οι Γάλλοι σημειολόγοι και στρουκτουραλιστές εν πολλοίς είναι κάπως αδέξι
οι διάδοχοι (βλ. J. Μ. Broekman, Structuralism: Moscow - Prague - Paris, Boston 1974, 
o. 69, ο οποίος μιλάει για «récapitulation», και τώρα ο Μ. L. Quinn, The Semiotic Stage. 
Prague School Theater Theory, New York etc., 1995, o. 3, που μιλάει για «reduction»). 
Έτσι η μελέτη του Keir Elam το 1980 δεν είναι η πρώτη «ολοκληρωμένη» μελέτη της θε
ατρικής σημειωτικής (ούτε ιδιαίτερα «εύληπτη», ο. 271). Ακολουθεί ένα τμήμα με τίτλο 
«Β. Μεταμοντέρνες αναγνώσεις» (σσ. 274) που μένει μετέωρο, γιατί δεν υπάρχει στον πί
νακα περιεχομένων, και η σειρά των υποκεφαλαίων σσ. 292 εξ. συνεχίζει με το: «Ο Lacan 
και η ψυχανάλυση», τμήμα στο οποίο συνωστίζονται διάφορα πράγματα: για την απώ
λεια του μέτρου και του εαυτού, αποσπάσματα της συζήτησης, πόσο «μοντέρνο» είναι τε
λικά το «μεταμοντέρνο», γίνονται συστάσεις στους Έλληνες κριτικούς να ασχοληθούν πε
ρισσότερο με το «μεταμοντέρνο» κι αραδιάζονται σε υποσημείωση τα ονόματα των εξαι
ρέσεων (σσ. 279 εξ.)· η βιβλιογραφική τεκμηρίωση εγκαταλείπεται εδώ τελείως: τον Fr. 
Jameson (ο. 276) δεν πρέπει να τον αναζητήσει κανείς σε προηγούμενες σελίδες (ο. 269) 
αλλά σε επόμενες (ο. 289), «κάποτε ο Walter Benjamin έχει πει...» (ο. 280) κτλ. Η συζή
τηση για το ανθρώπινο σώμα ως κοινωνικό φαινόμενο και αντικείμενο της εξουσίας δί
νει την ευκαιρία για μερικές γυμνές φωτογραφίες από happenings και θεατρικές παρα
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στάσεις. Σχετικά με την ιδέα του Roland Barthes για τη διακειμενικότητα των κειμένων, 
ότι ο συγγραφέας είναι απλώς αντιγραφέας και γεννιέται με το κείμενό του, το οποίο ε
ντοπίζεται μόνο στη συνείδηση του δέκτη, ο συγγρ. ξεχνά να παραπέμψει στην 
Rezeptionsästhetik της Σχολής της Κωνστάντζας (τώρα και σε ελληνική μετάφραση Η. 
R. Jauß, Η θεωρία της πρόσληψης. Εισαγωγή, μετάφραση, επίμετρο Μ. Πεχλιβάνος, 
Αθήνα 1995). Συνεχίζουμε με τον Foucault και τον Jameson πάλι για τα χαρακτηριστικά 
του Μεταμοντέρνου (εδώ παρακάμπτεται μια ολόκληρη βιβλιογραφία· παραπέμπω πρό
χειρα στους τόμους W. Welsch, Wege aus der Moderne. Schlüsseltexte der Postmoderne- 
Diskussion, Weinheim 1988, oo. 275-315 εισαγωγική βιβλιογραφία με πάνω από 1000 
items· και πρόσφατα D. Madsen, Postmodernism. A Bibliography, 1926-1994, Amster
dam 1995, σελ. 662 και P. V. Zima, Moderne/Postmoderne, Tübingen/Basel 1997, oo. 403- 
417 συμπληρωματική βιβλιογραφία). H συζήτηση καταλήγει στη διαπίστωση, ότι έννοιες 
όπως «θέατρο» και «θεατρικότητα» πρέπει να αναπροσδιοριστούν εδώ θα περίμενε κα
νείς, ότι ο μελετητής παραπέμπει στη νεότερη μονογραφία του Marvin Carlson 
(Performance: a critical introduction, London/New York 1996, με κεφ. «Performance and 
the postmodern» oo. 123-143 και selected bibliography oo. 222-236, που αποτελεί ένα βα
τό και πλούσιο reader για τις σχετικές εξελίξεις και προβληματισμούς κυρίως στην Αμε
ρική, βλ. την βιβλιοκρισία μου παραπάνω), αλλά μάταια. Οι θεωρητικές αυτές τοποθετή
σεις απορρέουν από μια θεατρική πρακτική, εχθρική προς κάθε θεωρητική προσέγγιση.

Η δεύτερη θεματική ενότητα, «Lacan και ψυχανάλυση» (σσ. 292 εξ.) αναλύει την α
πομυθοποίηση του «οιδιπόδειου συμπλέγματος» από τον Lacan (δεν είναι ο μόνος που α- 
φαιρεί από τη φροϋδική ψυχανάλυση τις πατριαρχικές της προκαταλήψεις, το κάνει ο 
Adler ήδη το 1920), συνεχίζει με τον Heinz Kohut (On Courage, 1985), τον Erikson και 
τους G. Deleuze και F. Guattari ( Anti-Oedipus: Capitalism and Schizophrenia, New York 
1982), παρακάμπτοντας και πάλι μια σειρά από μελετητές, που ασχολούνται επίσης με 
την «αποφροϋδοποίηση» του βασιλιά των Θηβών. «Φεμινιστικές αναγνώσεις» (σσ. 305 
εξ.) και «Αφρικανο-κεντρικές και αντι-αποικιακές (παρ)ερμηνείες» (σσ. 333 εξ.) αποτε
λούν ενσωμάτωση μελετήματος του συγγρ. στον τόμο αυτό (Το «Άλλο» Θέατρο: Σπουδή 
στις Φεμινιστικές και Αφρο-Αμερικανικές Δοκιμές, Αθήνα 1994), όπως άλλωστε και το 
κεφάλαιο για την ρωσική πρωτοπορία («Φάσεις και Αντι-φάσεις στο Θέατρο της Ρωσι
κής Πρωτοπορίας: 1900-1930», Ουτοπία 1996), για την Αμερική 1900-1950 («Αμερική 
και Αμερικανισμός: Από την Ιστορία στην Μυθ-Ιστορία», Ουτοπία 7,1996), τμήματα των 
«Μεταμοντέρνων αναγνώσεων» (τα κεφ. «Μεταμοντέρνες Τάσεις στο Σύγχρονο Νεοελ
ληνικό και Παγκόσμιο Θέατρο», και «Το Θέατρο στο Σταυροδρόμι των Εθνικών Πολιτι
σμών» στα Μεταθεατρικά, Θεσσαλονίκη 1995)· από αυτή την άποψη το βιβλίο είναι εν 
μέρει τουλάχιστον ένα είδος συρραφής έτοιμων μελετών, συναρμολογημένων με τη δήθεν 
παρακολούθηση της θεωρίας της αρχαίας τραγωδίας (έτσι εξηγούνται και οι πολλές πα
ρεκβάσεις από το θέμα, οι πλατειασμοί και τα «εκτός θέματος»).

Το κεφ. για τις φεμινιστικές αναγνώσεις είναι συγκροτημένο, πλούσιο σε υλικό και με 
μια λογική κατηγοριοποίηση· έχει ενδιαφέρον να το συγκρίνει κανείς με τα σχετικά κε
φάλαια του Carlson (Performance, ό.π.), όπου διαφαίνονται και κάπως καλύτερα οι κα
ταγωγές του είδους στην Αμερική και οι διασυνδέσεις με την avant-garde μέσω του εκ
φραστικού χορού, της solo art, body art, happenings κτλ. Η πραγμάτευση μόνο της θεω
ρητικής πλευράς του κινήματος, χωρίς τη θεατρική πρακτική, οδηγεί ωστόσο σε δυσεπί
λυτα προβλήματα παρουσίασης, γιατί η σχετική βιβλιογραφία αποτελείται κατά το πλεί-
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στον από σχολιασμούς της πρακτικής και δεν διακρίνεται για εσωτερική συνοχή και συ
νέπεια· οι δημιουργοί οι ίδιοι εκδηλώνουν συχνά την αποστροφή τους προς το θεωρητι
κό λόγο. Η φεμινιστική ανάγνωση αφορά κυρίως μορφές όπως η Μήδεια, η Κασσάνδρα, 
η Κλυταιμνήστρα, η Περσεφόνη κτλ. (και ο Καμπανέλλης δείχνει στα τελευταία αρχαιό- 
θεμα έργα του την τάση συμπάθειας προς τις σκηνικές αυτές μορφές). Ιδιαίτερο ενδια
φέρον παρουσιάζει η μορφή της Ιοκάστης στην ανάλυση της Hélène Cixous Le Nom 
d'Oedipe: Chant du Corps interdit, Paris 1978. Παρόμοια δομή δείχνει και το Δ' υποκε
φάλαιο, στρεφόμενο και αυτό ενάντια στον «ευρωκεντρισμό», με τον «αφρικανοκεντρι- 
σμό» και την «αντι-αποικιοκρατική» θεώρηση. Στο πρώτο σκέλος κάνει εντύπωση η μα
κροσκελής ανάλυση του έργου Black Athens τον Martin Bernal (1987, 1991), που έκανε 
πολύ θόρυβο σαν τον Daeniken (αυτό ήθελε ο συγγρ. της), και η ανασκευή της θεωρίας 
από την Mary Lefkowitz (εκτείνεται σε 11 σελίδες)· η κατηγορία των «αρίων» και «αντι- 
σημιτικών» προσεγγίσεων της αρχαιότητας ανήκουν στις πρόσφατες curiosités της ιστο
ρίας της επιστήμης. Στην κριτική τέτοιων «επιστημοφανών» εργασιών ο συγγρ. κάνει μια 
διάγνωση, που έχει ίσως και εφαρμογή στην Ελλάδα: «Νέοι επιστήμονες, άλλοτε κάτω α
πό την πίεση να δημοσιεύσουν και να προαχθούν στην επόμενη βαθμίδα και άλλοτε για 
να καινοτομήσουν, «κυνηγούν» το «αβανταδόρικο» και αυτό που «πουλάει», χωρίς πολ
λές φορές ιδιαίτερη μέριμνα για την επιστημονική του ποιότητα» (σ. 353). Το «post
colonial drama» και θέατρο, που σήμερα εχει άμεσες επιδράσεις στη δυτική θεατρική πα
ραγωγή, το πραγματεύεται πολύ σύντομα· δεν αναφέρεται η μονογραφία των Helen 
Gilbert και Joanne Tompkins, Post-colonial drama. Theory, practice, politics, London/ 
New York 1996, που συμπεριλαμβάνει μια βιβλιογραφία πλέον των 800 έργων και μελε- 
τημάτων (σσ. 298-334, και περιλαμβάνει μόνο τον αγγλόφωνο αποικιοκρατικό χώρο· βλ. 
την βιβλιοκρισία μου παραπάνω. Πρόκειται παγκοσμίως για μιαν από τις πιο εκρηκτικές 
θεατρικές εξελίξεις του παρόντος και του μέλλοντος.

Ακολουθεί, ως appendix, ένα κεφ. «Συγγραφικές και σκηνοθετικές αναγνώσεις» (σσ. 
361 εξ.), που αρχίζει με τη διαπίστωση: «Πριν κλείσουμε τη μελέτη μας, θα άξιζε τον κό
πο να ρίξουμε μια σύντομη ματιά και λίγο έξω από τον χώρο της θεωρίας, στις προσπά
θειες ορισμένων σύγχρονων συγγραφέων και κατασκευαστών/ σκηνοθετών, για να δού
με πώς τελικά τους επηρέασαν όλες αυτές οι θεωρητικές ρήσεις και αντιρρήσεις» (σ. 
361). Σχεδόν το αντίθετο συμβαίνει: ένα μεγάλο μέρος των σημερινών συζητήσεων ξεκι
νούν όχι από τη θεωρία αλλά από τη θεατρική πρακτική, οι πρακτικοί του θεάτρου δεν 
είναι μόνο «εφαρμοστές» της θεωρίας, αλλά συνήθως αντίθετοι προς κάθε θεωρητική 
προσέγγιση. Οι perfomances είναι η επανάσταση των δημιουργών στις θεωρητικές ετι
κέτες των δομιστών και αποδομιστών. Ο συγγρ. προειδοποιεί τον αναγνώστη πως «δεν 
πρέπει να μας ξαφνιάζει η έκδηλη τάση αμφισβήτησης της αμετακίνητης «ιερότητας» 
των κλασικών κειμένων» (σ. 361)· αλλά αυτό το έκαναν ήδη ο Reinhardt και ο 
Wilamowitz από την αρχή του αιώνα (και η παράσταση του Βασιλικού της «Ορέστειας» 
1903 ήταν τέτοια διασκευή) και αυτό γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του μεταπολεμικού 
θεάτρου (Flashar, ό.π., σσ. 225-302). 'Εργα και παραστάσεις που σχολιάζονται και πα
ρουσιάζονται είναι: οι «Βάκχες» του Wole Soyinka, οι «Ατρείδες» της Mnouchkine 
(1991), εκσυγχρονιστικές παραστάσεις των «Τρωάδων» και του συνθέματος «Παιδιά του 
Αγαμέμνονα» το 1995 στο Λονδίνο, «Medea: A Sex-War Opera του Tony Harrison 
(Metropolitan Opera, New York), του ίδιου «The Trackers of Oxyrhynchus» το 1988 
στους Δελφούς, «Common Chorus» και «Εργάτες του Ηρακλή ή Η αυτοψία του Φρυνί
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χου» 1995 στους Δελφούς. Σύντομα αναφέρονται αγγλικά έργα των Timberlake Werten- 
baker, Caryl Churchill, Maureen Durry («Rites» 1969) και Pam Gems («Deborah’s 
Daughter», 1989), Steven Berkoff («Greek» 1980), η δράση του Living Theatre σχετικά 
με έργα αρχαίας ελληνικής θεματικής, «Βάκχες» και «Dionysus ’69» του Richard Sche- 
chner κι άλλες αμερικανικές παραστάσεις στη συνέχεια του πολέμου του Βιετνάμ· επί
σης «Fragments of a Greek Trilogy» του Andrei Serban (1972-74), «The Gospel at Co- 
lonus» του Lee Breuer, μια μαύρη εκδοχή του «Οιδίποδος επί Κολωνώ» (1983), «Φιλο
κτήτης» του Jon Jesurun (1993), «Αίας» στη διασκευή του Robert Auletta (σκηνοθεσία 
Peter Sellars, 1986)· η παρουσίαση στρέφεται στη συνέχεια στις αρχαιόθεμες διασκευές 
του kleiner Müller, που αναλύονται σε μεγάλη έκταση (σο. 389-406), στον Botho Strauss, 
την «Ορέστεια» του Peter Stein (ρωσική έκδοσή του 1994), τη «Μεγάλη νύχτα της Μή
δειας» του Corrado Alvaro (1949), την ανδρική «Μήδεια» του Luca Ronconi (1996), τις 
αρχαιόθεμες παραστάσεις του Tandashi Suzuki. Από την Ελλάδα αναφέρει ορισμένα ο
νόματα σκηνοθετών, για να σταθεί λίγο περισσότερο στον Τερζόπουλο (κατά Mac 
Donald, όπως οι περισσότερες περιγραφές παραστάσεων στο κεφάλαιο αυτό)· στο τέλος 
παρατίθενται ορισμένες κριτικές φωνές για τις ακραίες εκδοχές του Regietheater. Αν 
συγκρίνει κανείς το κεφάλαιο με το αντίστοιχο του Flashar, γίνεται αμέσως φανερό το 
πρόχειρο και τυχαίο του «δείγματος», που δεν δείχνει κανένα νήμα ιστορικής εξέλιξης, 
προσωπικής πορείας ορισμένων δημιουργών, ανάπτυξης τάσεων και επισήμανσης πι
θανών ομαδοποιήσεων του σύγχρονου θεάτρου σύμφωνα με υφολογικά και ερμηνευτι
κά κριτήρια.

Δικαίως στο «Επιλεγόμενα» γίνεται λόγος για «περιπλάνηση» (σσ. 427 εξ.). Ο συγγρ. 
δεν επανέρχεται στις αρχικές του αντιθέσεις με την ελληνική κριτική, συμπληρώνει ορι
σμένες δραματικές διασκευές τραγωδιών (Giraudoux, Montherlant, Sarte, O’Neill, Eliot, 
Richardson, Gide, Cocteau, Anouilh, T. Williams κτλ. (ακολουθώντας βασικά τον G. 
Highet, H κλασική παράδοση. Ελληνικές και ρωμαϊκές επιδράσεις στη λογοτεχνία της 
Δύσης, Αθήνα ΜΙΕΤ 1988, σσ. 700-710)· ακολουθεί μια ανάλυση του Οιδίποδα κατά 
Norman Berlin ( The Secret Cause, Univ. of Massachusetts Pr. 1981) και σκέψεις σύγχρο
νων κριτικών για την ουσία του τραγικού στο σημερινό κόσμο. Το βιβλίο τελειώνει με έ
να ευρετήριο ονομάτων (σσ. 455 εξ.).

Συνοψίζουμε: η μονογραφία του Σάββα Πατσαλίδη θα ήταν πιο εύχρηστη και χρήσι
μη, ως πηγή πληροφόρησης κι ως εγχειρίδιο διδασκαλίας, αν δεν ήταν τόσο αποσπα
σματική, σε μερικά σημεία σαφώς πρόχειρη και κάπως αμέθοδη, εξαρτώμενη αποκλει
στικά από την αγγλοαμερικανική βιβλιογραφία, μονομερής κι αμήχανη στις κρίσεις της, 
ελλιπής στην ενημέρωση και βιβλιογραφία, αποκομμένη από τη συγγραφική δραστηριό
τητα και τη θεατρική πρακτική, άνιση και επιλεκτική στη χρήση των πηγών, αν διέθετε 
κεντρική βιβλιογραφία, ήταν επιμελημένη με περισσότερη φροντίδα (υπάρχει παραποίη- 
ση ονομάτων και τίτλων), αν δεν παρουσίαζε μια κουραστική χαλαρότητα στη σύνδεση 
και παράταξη των πληροφοριών, πιο καίρια και λιτή στις αναλύσεις της, αν δεν χειριζό
ταν λόγο πλαδαρό και συχνά δημοσιογραφικό και δεν πρέσβευε θέσεις ενός άκριτου θαυ
μασμού των σύγχρονων τάσεων της δυτικής διανόησης. Η παραινετική σκοποθεσία προς 
την ελληνική θεατρική κριτική τελικά δεν δικαιολογείται στο βαθμό που θα το ήθελε ο 
συγγρ.· αυτό είναι ένα από τα αποτελέσματα της λεπτομερειακής ανάγνωσης του βιβλί
ου. Ο 20ός αιώνας είναι ένας πολύ περίεργος αιώνας· οι πολιτισμικές του εκφάνσεις κα- 
τανοούνται μόνο μέσα από την αποστασιοποίηση από αυτούς· η θεωρητική σκέψη, που
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θα έπρεπε να επωμίζεται αυτή την απομάκρυνση από το ισχύον, εγκλωβίζεται συχνά η ί
δια στους μηχανισμούς της «μόδας». Τώρα που φτάσαμε στο τέλος του, επιτρέπονται και 
ορισμένες ευρύτερες διαγνώσεις τέτοιου είδους.

Κατά τα άλλα το βιβλίο είναι ευπαρουσίαστο, η τυπογραφική διάταξη ευχάριστη (πέ
ρα από τις αβλεψίες), το σύνολο των πληροφοριών αξιοπρόσεκτο, και αποτελεί ασφαλώς 
έναν εμπλουτισμό της ισχνής ελληνικής βιβλιογραφίας για την αναβίωση του αρχαίου 
δράματος. Κρίμα που δεν βγήκε καλύτερο. Παραμένει και το ζήτημα, σε ποιο κοινό τελι
κά απευθύνεται: για τον απλό αναγνώστη είναι πολύ μεγάλο, μπερδεμένο στις θεματικές 
ενότητες, και φορτισμένο με πολλά ονόματα και έργα· για τον επαρκή αναγνώστη και τον 
ειδικό επιστήμονα είναι καμιά φορά εκνευριστικό, παρουσιάζει άνισες κρίσεις και ρηχές 
αναλύσεις, περιττές παρεκβάσεις και παρατακτική παράθεση υλικού χωρίς βαθύτερη 
σύνδεση, εκτενή παραθέματα χωρίς κριτική αφομοίωση, γλωσσικούς ακροβατισμούς δί
πλα σε καθημερινή πεζολογία. Δεν είναι εύκολο ανάγνωσμα, αλλά ούτε ιδιαίτερα ευχά
ριστο. Η ανισότητα των τμημάτων οφείλεται εν μέρει και στην ενσωμάτωση έτοιμων με- 
λετημάτων με διάφορα θέματα της σύγχρονης θεατρικής κίνησης, ανεξάρτητων από το 
θεματικό πλαίσιο της αρχαίας τραγωδίας. Επειδή γύρω από το θέμα της πρόσληψης του 
αρχαίου δράματος δραστηριοποιούνται διάφοροι φορείς, η παράθεση άγνωστου υλικού, 
στο βαθμό που είναι άγνωστο, είναι πάντα ευπρόσδεκτη κι επιθυμητή για την επεξεργα
σία μεγαλύτερων και πιο σύνθετων συνθέσων.
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Οι προσπάθειες άρθρωσης αυτόχθονου θεωρητικού θεατρολογικού λόγου στην Ελλάδα 
πληθαίνουν. Στον προηγούμενο τόμο της Παραβάσεως (2, 1997, σσ. 278 εξ.) παρουσιά
σαμε τρεις σχετικές μονογραφίες, σήμερα παρουσιάζουμε άλλες τέσσερεις. Προέρχονται 
από ανθρώπους, που έχουν σχέση με τη θεατρική πρακτική συνήθως διαμέσου της θεα
τρικής κριτικής, είναι σε θέση δηλαδή να τεκμηριώσουν τις θεωρητικές σκέψεις τους με
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