Ομιλούζα Νεκρή φύση
Μια εικ-αζηική υμνωδία
1. Σν έξγν ηνπ δξακαηνπξγνύ, εηθαζηηθνύ θαη ζθελνζέηε Μαλώιε Σζίπνπ
ραξαθηεξίδεηαη από κηα εηξσληθή κειαγρνιία γηα ηα αηζζεηηθά θαη πλεπκαηηθά
επηηεύγκαηα ηεο επξσπατθήο παξάδνζεο ρσξίο απηό λα ζεκαίλεη όηη πηνζεηεί άθξηηα
ηε κεηακνληέξλα απνγνήηεπζε γηα νηηδήπνηε ηειεζκέλν ζην πεδίν ηεο παξαδνζηαθήο
θόξκαο. Ήδε ζε έλα από ηα πξώηα έξγα ηνπ κε ηίηιν Habemus Papam, Walter (2007)
δηαπηζηώλεηαη κηα βαζηθή ιεηηνπξγηθή αξρή πνπ δηέπεη ηε δξακαηνπξγία ηνπ: ν ιόγνο
δελ ζηνρεύεη ζηελ απόξξηςε ησλ παξαδνζηαθώλ δνκώλ ή αηζζεηηθώλ, αιιά ζε θάηη
εμαηξεηηθά πην δύζθνιν θαη ηδενινγηθά παξαγσγηθόηεξν, ηελ αλάηαμή ηνπο.
Επηπιένλ, ν Σζίπνο δελ ζπλνκηιεί κε ηελ θαζηεξσκέλε λενειιεληθή παξάδνζε
(ππνζέησ όηη δελ έρνπλ ηίπνηε λα πνπλ νη δπν ηνπο), αιιά αμηνζεηείηαη κόλν κέζσ
κηαο ζρέζεο δηαιεθηηθήο αλαθνξηθόηεηαο κε ηε κεγάιε επξσπατθή ινγνηερλία (όρη
απαξαίηεηα κε ηελ επηζπκία ηεο ζεηηθήο αηέληζήο ηεο). Γηα παξάδεηγκα, ζην έξγν ηνπ
Chrisippus, A Contemporary European Tragedy (Χρύζιππος, Μια ύγτρονη
Εσρωπαϊκή Σραγωδία, 2012) ν βηαζκόο πξνβάιιεηαη αλαγσγηθά ζηελ ηζηνξία ηεο
Επξώπεο σο δεδνκέλν πνπ επαλέξρεηαη ηεινινγηθά1, γηα λα εξκελεπζεί ν ξηδηθόο
αληηθιαζηθηζκόο ηνπ γεξκαληθνύ Ρνκαληηζκνύ θαη δειαδή ε εκκνλή κε ηελ Ειιάδα
αθόκε θαη όηαλ πξόθεηηαη γηα ηελ ίδηα ηελ νπζηνπνίεζε ηνπ γεξκαληθνύ πλεύκαηνο.
Έλαο Γεξκαλόο ηνπξίζηαο επηζθεπηόκελνο ηνλ ιόθν ηεο Αθξόπνιεο, όπνπ ηώξα
αλεγείξεηαη Μλεκείν γηα ηνλ Ρνκαληηζκό ζηε ζέζε ηνπ Παξζελώλα, ζρνιηάδεη:
Η Γεξκαλία θάπνηε πόζεζε ηελ Ειιάδα. Όρη, όρη. Δελ ήηαλ κόλνλ πόζνο, ήηαλ εκκνλή. Η
Γεξκαλία είρε θάπνηε εκκνλή κε ηελ Ειιάδα. Η Γεξκαλία ππήξμε θάπνηε εξαζηήο ηεο
Ειιάδαο. Απηόο ν έξσηαο, ε εκκνλή, απηόο ν πόζνο δεκηνύξγεζε ρξένο πνπ νθείιεηαη
ζήκεξα. […] Ο έξσηαο είλαη ε δύλακε κηαο ακθίζεκεο βίαο πνπ απνιακβάλνπκε. Όηαλ
ρσξίδνπκε, πέξα από αλακλήζεηο, κνηξαδόκαζηε ηε ζθνηεηλή αίζζεζε όηη θάπνηε δηεηζδύζακε
ζε θάπνηνλ άιιν, ελώ ηαπηόρξνλα εθείλνο δηείζδπζε ζ’ εκάο. Η ακνηβαία δηείζδπζε
απνπιεξώλεη γηα ινγαξηαζκό καο ηελ σξαία ζπλέρεηα ζηε δσή. Η Επξώπε είλαη θάηη όκνξθν
πνπ αιιάδεη. Η Επξώπε είλαη ηζηνξία βηαζκώλ.2
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2. πρλά ηα ζύγρξνλα θείκελα γηα ην ζέαηξν δηαζρίδνπλ ηα όξηα κεηαμύ ησλ
ινγνηερληθώλ εηδώλ, απνδνκώληαο ηελ ήδε από ην Θέαηξν ηνπ Παξαιόγνπ
θινληζκέλε έλλνηα ηεο θιαζηθήο δξακαηηθήο θόξκαο. Αθνινύζσο, ε πβξηδηθόηεηα
ησλ θεηκέλσλ θαη ε απάξλεζε ηεο δηαινγηθήο κνξθήο ζρεηίδνληαη θπζηθά κε κηα
ζύγρξνλε «απνζύλζεζε ησλ ηδενινγηθώλ βεβαηνηήησλ»3, πνπ είρε σο απνηέιεζκα γηα
ην ζέαηξν ηε ξηδηθή αλαζεκαζηνδόηεζε ηεο έλλνηαο ηνπ δξακαηηθνύ πξνζώπνπ κέζα
ζε κηα δξακαηνπξγία-ζύκπησκα ηνπ πξαγκαηηθνύ θόζκνπ.
Η Νεκρή θύζη, ε γαιιηθή πξεκηέξα ηεο νπνίαο έγηλε ζην Φεζηηβάι ηεο
Αβηληόλ ηνλ Ινύιην ηνπ 2014, είλαη ην έξγν ελόο δξακαηνπξγνύ πνπ επεμεξγάδεηαη ηηο
ηζηνξίεο σο ηνπία ζαλ εηθαζηηθόο θαιιηηέρλεο. Σν θείκελν είλαη γξακκέλν ελ κέξεη κε
ηελ κεηαδξακαηηθή αηζζεηηθή ηεο νκηινύζαο Περιγραθής εικόνας (1984) ηνπ Χάηλεξ
Μύιιεξ θαη ελ κέξεη σο πξνθεηηθή ξαςσδία πξν ηεο επηθείκελεο Απνθαιύςεσο ηεο
πόιεο ελ δόμε. Αλ θαη ζην έξγν δελ ππάξρνπλ δηαθξηηά δξακαηηθά πξόζσπα, ε Νεκρή
θύζη δηαζέηεη κηα παξαδνζηαθά θιηκαθνύκελε (κόλν αληνύζα θαη θαζόινπ θαηηνύζα)
«δξάζε», ηελ νπνία πιεξνύλ νη πξαγκαηείεο αλώλπκσλ θσλώλ/πνιηηώλ/δηαδεισηώλ,
πνπ ζπλνδεύνληαη από εζραηνινγηθέο πεξηγξαθέο λεθξώλ θύζεσλ κε ηε κνξθή
ρνξηθώλ επεηζνδίσλ. Οη πεξηγξαθέο, αλ θαη αληηδξακαηηθέο ηύπνηο, δελ δηαηαξάζζνπλ
ην δξακαηηθό ζπλερέο, επεηδή πξώηνλ εληείλνπλ ηνλ ήδε δεζπόδνληα ιπξηζκό θαη
δεύηεξνλ ε θάζε λεθξή θύζε είλαη νκηινύλ πξόζσπν πνπ ζπκπιεξώλεη λνεκαηηθά ην
ιεθηηθό ηνπίν.
Σν έξγν εθηπιίζζεηαη πάλσ ζε κηα αρξνλία (θαη δειαδή ζε κηα θαζνιηθόηεηα)
θαηά ηελ νπνία κηα αλώλπκε πόιε (ε θάζε πόιε) θαη νη πνιίηεο ηεο δέρνληαη βίαηε
ζηξαηησηηθή επίζεζε από έλαλ άγλσζην ερζξό. Η ηνπνγξαθία ηεο πόιεο βηάδεηαη, ην
ίδην θαη νη πνιίηεο ηεο, όκσο ν έξσηαο γηα ηελ πόιε θαη ν εμαλδξαπνδηζκόο
δηεγείξνπλ ηελ αληίπξαμε απηώλ πνπ ηεινύλ ππό θαηνρή. Όζν θη αλ είλαη εύθνιεο νη
αλαγσγέο ζηε ζύγρξνλε Αζήλα4, ην έξγν δελ πξέπεη λα εθιακβάλεηαη σο ηζηνξηθό. Η
Νεκρή θύζη είλαη έλα Lehrstück (δηδαθηηθό έξγν) γηα ηελ αλάηαμε ηεο
εθεζπραζκέλεο θαλνληθόηεηαο. Είλαη έλα πξνθεηηθό όξακα γηα ην κέιινλ ηεο θάζε
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ηελ γαιιηθή εθεκεξίδα Liberation (‘Le Festival affiche son profil grec’, 11.7.2014) ην έξγν
ζπλδέεηαη κε ηε δνινθνλία ηνπ Αιέμε Γξεγνξόπνπινπ θαη ηελ εμέγεξζε πνπ αθνινύζεζε
(http://www.liberation.fr/theatre/2014/07/11/le-festival-affiche-son-profil-grec_1062342, 5.1.2015).

πόιεσο πνπ ηειεί ππό θαηνρή, κηα πκλσδία γηα ην ηέινο ηνπ ύπλνπ ηεο Επξώπεο.
Είλαη, πεξηέξγσο, έλα λαηνπξαιηζηηθό ληνθηκαληέξ από ην κέιινλ.
3. Ο Σζίπνο είλαη ν έιιελαο εθπξόζσπνο ηεο γεξκαληθήο Θύελλας και Ορμής κε
θαζπζηέξεζε δύν αηώλσλ. Όπσο ν ζνύξηνο Φξήληξηρ ίιιεξ ζην κλεκεηώδεο έξγν
ηνπ Ραδιοσργία και Έρωηας (1783) θηλείηαη ζην θαηώηεξν επίπεδν ησλ δσπθίσλ, ησλ
εληόκσλ, ησλ ζθνξπηώλ θαη ησλ ύπνπισλ εξπεηώλ, ν Σζίπνο εξσηεύηεθε παξόκνηεο
δξακαηηθέο πξνζειεύζεηο. Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηε ρξήζε ηνπ επαγγειηθνύ
ιεμηινγίνπ πνπ κε πνηεηηθό ηξόπν ππνζηαζηνπνηεί ηελ πνιηηηθή θξηηηθή γηα ηελ
θξαηηθή βία θαη αλνκία.
Σν θείκελν ηνπ Σζίπνπ ππεξεηεί έλαλ πνηεηηθό «θξαηπιηζκό» ζύκθσλα κε
ηνλ νπνίν ν ιόγνο θαηαζθεπάδεη κηα λέα πξαγκαηηθόηεηα, έλαλ λέν θόζκν (κέζσ ηεο
δνκήο) ηόζν απηάξθε θαη απηνθπή, πνπ είλαη ηαπηόρξνλα έλαο λένο ηξόπνο λα
αληηιεθζείο θαη λα αξζξώζεηο ηνλ δηθό ζνπ θόζκν (ην πεξηέρνλ γίλεηαη
θαηαζηαιαγκέλν πεξηερόκελν). Καη πίζσ ζρεδόλ από θάζε θξάζε ππάξρεη κηα εηθόλα
πνπ
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αθεξεκελνπνίεζε, αιιά όρη ηελ απνδπλάκσζε, ηνπ πξαγκαηηθνύ. Σειηθά, ε άκπλα
ηεο πόιεο αλήθεη ζηνπο ηεξκίηεο.
Γηώξγνο ακπαηαθάθεο

