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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
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και κοπιαστικής πορείας μοναδικά πολύτιμη. Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ θα ήθελα να 

απευθύνω στην κα. Έλση Σακελλαρίδου η οποία μου αφιέρωσε απλόχερα τον 

πολύτιμο χρόνο της όποτε την χρειάστηκα, όπως και απλόχερα δέχτηκε κατ’ 

επανάληψη να με βοηθήσει με όλους τους δυνατούς τρόπους με την βιβλιογραφία. Η 

κριτική της σκέψη, η στέρεα γνώση της βρετανικής δραματουργίας και ο ακούραστος 

ζήλος της επάνω στο αντικείμενό της υπήρξαν για μένα πυξίδα. Μεγάλο ευχαριστώ 

επίσης, θα ήθελα να απευθύνω στην κα. Γλυκερία Καλαϊτζή για τις οξυδερκείς 

επιστημονικές της υποδείξεις και την αμέριστη ηθική της συμπαράσταση. 

Ευχαριστώ επίσης την κα. Ιουλία Πιπινιά, της οποίας οι παρατηρήσεις 

υπήρξαν καθοριστικές στις αρχές της έρευνάς μου. Ιδιαίτερο ευχαριστώ, πέρα από 

την αμέριστη συμπαράστασή τους σε όλη την διάρκεια των σπουδών μου, οφείλω 

στους δασκάλους μου κ. Νικηφόρο Παπανδρέου και κα. Έφη Σταμούλη, για 

διαφορετικούς λόγους: στον πρώτο, γιατί μαζί του διδάχτηκα για πρώτη φορά την 

επιστήμη της Θεατρολογίας, και στην δεύτερη γιατί κοντά της εντρύφησα στην τέχνη 

της σκηνής. Η σύζευξη αυτή συνείσφερε, μεταξύ άλλων, στο να φτάσω εδώ που 

βρίσκομαι σήμερα.  

 Ευχαριστώ από καρδιάς για τη συμπαράσταση τις καλές μου φίλες και 

συναδέλφους Ράνια Υφαντίδου και Μαρία Λαζαρίδου, τη δεύτερη ειδικότερα για την 

πολύπλευρη έμπρακτη  υποστήριξή της, τις τεχνικές γνώσεις της και τις αμέτρητες 

ώρες που μου αφιέρωσε. Ιδιαίτερο ευχαριστώ οφείλω στην αδελφική μου φίλη και 

συνάδελφο Αλεξάνδρα Μπουσουλέγκα για την δίχως ενδοιασμούς ψυχική της 

συμπαράσταση καθόλη την διάρκεια των τελευταίων, δύσκολων για μένα, χρόνων – 

της είμαι ευγνώμων. 
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 Ένα ξεχωριστό ευχαριστώ, τέλος, στον αδελφό μου Γιώργο Χατζηβασιλείου, 

έναν κατ’ εμέ σπάνιο φιλοσοφικό στοχαστή και εξαίρετο ομιλητή με βαθιά γνώση 

του αντικειμένου του, γιατί μου δίδαξε με τον καλύτερο τρόπο την ορθή ανάγνωση 

των φιλοσοφικών όρων και εργαλείων που τόσο καλά γνωρίζει να χειρίζεται ο ίδιος, 

μα κυρίως για την αμέριστη ψυχολογική συμπαράσταση που μου προσέφερε σε 

στιγμές βασανιστικές, χωρίς την οποία η διατριβή αυτή θα είχε μείνει ανολοκλήρωτη. 

Αφιερώνω αυτήν την εργασία στη μαμά μας, Στέλλα Βογιατζόγλου, που δεν 

θα τη διαβάσει ποτέ.  
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Ένα έργο δεν είναι σύγχρονο, παρά μόνο εάν είναι γέννημα της εποχής του 

χωρίς να αρκείται στην αναπαραγωγή του υπαρκτού. Αυτοί που καινοτομούν 

εμφανίζονται αναδρομικά ως οι εκπρόσωποι του καιρού τους· ωστόσο για να μπορεί 

κάποιος να είναι σύγχρονος έχει ανάγκη το παρελθόν, αλλά και το μέλλον. Σε αυτήν 

ακριβώς τη συλλογιστική κινείται η έρευνά μου αναφορικά με την προσέγγιση του in 

yer-face theatre στην παρούσα εργασία, μέσα από δύο παραμέτρους: α. την άρρηκτη 

σχέση με την εποχή του και την εξωτερική ιστορία, και β. την ταυτόχρονη, αυτόματη 

εγγραφή του σε μία εσωτερική δραματουργική ιστορία.  

Το in-yer-face είναι ένα θεατρικό φαινόμενο που αναπτύσσεται στην 

κοινωνικοπολιτική πραγματικότητα της δεκαετίας του ’90, και ως προϊόν της, 

επιβάλλεται, σχεδόν, να ερευνηθεί ως «πολιτιστικό τεχνούργημα» (‘cultural 

artefact’),1 μέσα από την υιοθέτηση ερμηνευτικών εργαλείων της φαινομενολογίας, 

δηλαδή μέσα από την περιγραφική σπουδή των φαινομένων (δηλαδή των δεδομένων) 

ενός συγκεκριμένου χώρου και χρόνου που θα μας επιτρέψουν πρώτα να 

εισχωρήσουμε στην ιστορική και την κοινωνική πραγματικότητα της Μεγάλης 

Βρετανίας, και στη συνέχεια να επανατοποθετηθούμε στην δραματουργική 

πραγματικότητα.  

Η χρονική περίπτωση, όμως, εδώ είναι περιπλοκότερη: η δεκαετία του 1990 

δεν ιστοριογραφείται τυχαία ως το Τέλος της Ιστορίας, όπως την χαρακτηρίζει στο 

ομώνυμο βιβλίο του ο Φράνσις Φουκουγιάμα (Francis Fukuyama)· ρηξικέλευθοι 

κοινωνικοπολιτικοί μετασχηματισμοί εισβάλλουν με την πτώση του υπαρκτού 

σοσιαλισμού και την εδραίωση της παγκοσμιοποίησης, με αποτέλεσμα οι δομικές 

έννοιες του χώρου και του χρόνου να διαρργηγνύονται. Σε μια τέτοια στιγμή (βλ. 

εδώ: Τρίτο Μέρος: Εκείνη η στιγμή) κοινωνικοπολιτικής μετεξέλιξης και αγωνίας της 

σύγχρονης κοινωνίας για ερμηνευτικές προσεγγίσεις απέναντι στη μεταβολή των 

μέχρι πρότινος σταθερών σημείων αναφοράς του θεωρητικού λόγου, η εκ νέου 

ανάγνωση της ετεροτοπολογίας του Μισέλ Φουκώ (Michel Foucault) μου φάνηκε 

σχεδόν προκλητικά συζευκτική (Τέταρτο Μέρος: Μεθοδολογικά Εργαλεία 

Ανάγνωσης: Μichel Foucault, «Περί αλλοτινών χώρων» (‘Des espaces autres’), 
                                                            
1 cultural artefact = πολιτιστικό τεχνούργημα. Όρος που χρησιμοποιείται στις κοινωνικές επιστήμες, 
ιδιαίτερα στην ανθρωπολογία, την εθνολογία και την κοινωνιολογία, για να δηλώσει οτιδήποτε 
δημιουργήθηκε από τον άνθρωπο και δίνει πληροφορίες για τον πολιτισμό του ίδιου του δημιουργού, 
αλλά και των λοιπών χρηστών/κοινωνών.  
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Eτεροτοπίες), και Marc Augé, Non-Places: Introduction to an Anthropology of 

Supermodernity). 

Ο Φουκώ ήταν ο πρώτος που συνέλαβε εκ των προτέρων τις βασικές έννοιες 

του μεταμοντέρνου κόσμου μας: η φιλοσοφική σκέψη του προβλέπει με σαφήνεια μια 

νέα εποχή, την εποχή ενός ετερογενούς χώρου που θα μαρτυρά την ετεροχρονία 

αποτελούμενος από κοινωνίες κρίσης, ένα νέο χωροχρονικό πεδίο παγκόσμιου 

δικτύου που θα αντανακλά την αντιπαράθεση του κοντά και του μακριά, της 

σύνδεσης και της αποσύνδεσης. O Φουκώ προτείνει με τον τρόπο αυτό δύο 

«τοποθεσίες»: τις ουτοπίες και τις ετεροτοπίες και καθορίζει παράλληλα τον 

ενδιάμεσο, μεταξύ τους, μεταιχμιακό χώρο ως ένα είδος αμφίσημης εμπειρίας που 

τον αποκαλεί καθρέφτη. 

Μεταγράφοντας τον φουκωικό λόγο και ενισχύοντάς τον με τον συνακόλουθο 

επαγωγικό λόγο ενός ακόμα Γάλλου κοινωνικού ανθρωπολόγου και φαινομενολόγου, 

του Μαρκ Οζέ (Marc Augé), ο οποίος εισάγει με τη σειρά του τον όρο μη τόπος, 

επιχειρώ μια ανάγνωση των δραματουργικών χαρακτηριστικών του in-yer-face με 

όρους της φουκωικής ετερετοπολογίας, και της πιο σύγχρονης οζικής παράφρασής 

της. 

Η δόμηση των κεφαλαίων σχεδόν μου επιβλήθηκε από το ίδιο το υλικό που 

είχα να τιθασεύσω με αποτέλεσμα να ακολουθείται μια πορεία παράλληλης 

ονοματοδοσίας, στην οποία ο ορισμός «θέατρο στα μούτρα», διατηρείται ως βασικός 

παρονομαστής, ενώ ο προτεινόμενος εναλλακτικός ορισμός του δηλώνεται κάθε 

φορά σε αντιστοιχία με την ενότητα που εξετάζεται, και η οποία τον τεκμηριώνει ως 

τέτοιο. Για παράδειγμα: θέατρο Στα Μούτρα: μια ανακατάληψη του θεάτρου της 

Σκληρότητας, ή ακόμα, θέατρο Στα Μούτρα: το νέο πολιτικό θέατρο.  

Η ανάγκη αυτή προέκυψε καθώς, μελετώντας το ιστορικό παρελθόν 

παράλληλα με το θεατρικό, διαπίστωσα πως οι ενδογενείς δυνάμεις του ρεύματος 

αυτού είναι βαθύτερες απ’ ό,τι μπορεί να υποθέσει κανείς (Πρώτο Μέρος: 

Καινούργιο θέατρο; Πρώτη Απόπειρα Ορισμού), και έτσι έκρινα ως υποχρέωσή μου 

να επιστρέψω πίσω, στη χρονική περίοδο από την οποία ξεκίνησαν όλα· μέσα από 

την ιστορική αναδρομή που επιχειρώ, και ειδικότερα μέσα από την διεξοδική 

ανάλυση του θατσερισμού, αναδύονται και αποτιμώνται τα θεμελιώδη στοιχεία του 

θεάτρου Στα Μούτρα που χαρτογραφούν την κοινωνική πραγματικότητα επάνω στην 

οποία θεμελιώνεται. Ανατρέχοντας, λοιπόν, εκ νέου στην μεταπολεμική περίοδο της 

Βρετανίας έως και τις αρχές του 1990 (ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: «Rewind»: από την 
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μεταπολεμική Βρετανία στην Cruel Britannia - Δεύτερη Απόπειρα Ορισμού), 

αποπειρώμαι να προσδιορίσω μέσα από τους κυριότερους κοινωνικοπολιτικούς 

ιστοριογραφημένους σταθμούς και τα σχετικά με αυτούς δραματουργικά γεγονότα, 

την ονοματοδοσία και το περιεχόμενο της Στα Μούτρα δραματουργίας  

Τα κριτήρια βάσει των οποίων επιλέχθηκαν τα έργα και οι δημιουργοί που θα 

παρουσιαστούν (Πέμπτο Μέρος: «Έργα και ημέραι...»), είναι προϊόν μελέτης του 

συνόλου των κειμένων και επιλέχθηκαν ως ένα ασφαλές δειγματοληπτικό υλικό 

προκειμένου η έρευνά μου να μην περιοριστεί σε μια μονογραφία (για παράδειγμα 

της Σάρας Κέην, όπως πιθανόν να ήταν αναμενόμενο), αλλά, αντιθέτως, να 

οικειοποιηθεί ετερογενείς συγγραφείς και ποικίλλα κείμενα, ώστε να προκύψουν 

ασφαλέστερα συμπεράσματα.  

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να τονίσω πως το κομμάτι της έρευνας και της 

βιβλιογραφικής αναζήτησης ήταν πολυετές και επίπονο, καθώς, με ελάχιστες 

εξαιρέσεις, όπως αυτή της Ελισάβετ Σακελλαρίδου, που αποτελεί μια ήδη 

χαρτογραφημένη, «μάχιμη» ερευνήτρια του βρετανικού θεάτρου, σπανίζουν τα 

δημοσιεύματα και οι μελέτες στην ελληνική γλώσσα. Ως εκ τούτου, το έργο της 

συγγραφής της παρούσας εργασίας  προϋπέθετε και μεταφράσεις πολυάριθμων 

αποσπασμάτων από μελετήματα, κριτικές και συνεντεύξεις, τις οποίες και ανέλαβα. 

Επιπλέον, τα ίδια τα θεατρικά κείμενα απαιτούν σχολαστική σύγκριση του 

πρωτότυπου με τη μετάφραση ή τις διάφορες μεταφράσεις του, προς αποφυγήν 

ατοπημάτων. Τούτο σημαίνει πως χρειάστηκε να επενδυθεί πολύ μεγαλύτερος χρόνος 

και πολλαπλάσιος κόπος, ώστε να είμαι σε θέση να διαχειριστώ ταυτόχρονα μία 

αμφίδρομη και επώδυνη σχέση: την μελέτη και συχνά μετάφραση του αγγλόφωνου 

υλικού και την παράλληλη σχηματοποίηση της σκέψης μου στο χαρτί σε μια 

διαφορετική γλώσσα από εκείνη στην οποία μελετούσα.  

Για να επανέλθω, όμως, στα έργα που ακολουθούν και στα κριτήρια επιλογής 

τους, πρέπει να διευκρινίσω ότι τα έργα αυτά, ενώ εμπεριέχονται αναντίρρητα στο 

αποκαλούμενο in-yer-face, ωστόσο κατά την προσωπική μου εκτίμηση, αποτελούν 

ξεχωριστές υποπεριπτώσεις που φτάνουν σχεδόν να υπονομεύουν την καθορισμένη, 

μονόπλευρη εικόνα που συχνά τους αποδίδεται. Τα υπό μελέτη έργα μού υπέδειξαν 

με τον τρόπο τους ότι αυτονομούνται και πιστοποιούν μικρές υποκατηγορίες, 

δημιουργώντας τριγμούς σε έναν όρο που τελικά «πάσχει» και αποδεικνύεται 

λιγότερο καθολικός και περισσότερο ανεπαρκής, ανοίγοντας τον δρόμο για επιπλέον 

έρευνα. 
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Αναλυτικότερα, τα έργα που θα με απασχολήσουν είναι τα ακόλουθα – χωρίς 

χρονολογική σειρά που αντεδείκνυται, εν προκειμένω, καθώς χρησιμοποιώ το Blasted 

ως τον «εναρκτήριο μύθο». Oι «υποτιτλικές» απόπειρες που ακολουθούν είναι δικές 

μου, και επεξηγούνται στα επιμέρους κεφάλαια της εργασίας: 

 

1. Τraverse Theatre – Ιrvin Welsh, Τrainspotting (1994): το κινηματογραφικό θέατρο 
στα Μούτρα (in-yer-face film)  
 

2.  Royal Court –Sarah Kane, Blasted (1995): τo σήμα κατατεθέν του θεάτρου Στα 
Μούτρα (in- yer- face logo) 
 

3.  Out of Joint Theatre – Mark Ravenhill, Shopping & Fucking (1996): το θέατρο Στα 
ποπ/ομοφυλόφιλα Μούτρα (in-yer-pop/ gay face)  
 

4.  Royal Court – Anthony Neilson, Penetrator (1994): η μαύρη κωμωδία Στα Μούτρα 
(in-yer-black comedy-face) 

 

5.  Bush Theatre – Philip Ridley, The Pitchfοrk Disney (1991): το ψυχαναλυτικό θέατρο 
Στα Μούτρα (in-yer-psychoanalytic face) 

 

6.  Royal Court - Martin McDonagh, The Beauty Queen of Leenane (1996): το 
μεταμφιεσμένο θέατρο Στα Μούτρα· η ιρλανδική περίπτωση (in-yer-under cover 
face: the Irish case)  

 

7.  National Theatre (Cottesloe Stage) – Patrick Marber, Closer (1997): το σεξουαλικό 
θέατρο Στα Μούτρα (in-yer-sex face) 

 

8.  Royal Court – Martin Crimp, Attempts on Her Life (1997): το απόν θέατρο Στα 
Μούτρα (the absent in-yer-face) 
  

9. Paines Plough – Sarah Kane, Crave (1998): οι λέξεις σαν γροθιά Στα Μούτρα  

 

Τέλος, στο τελευταίο κεφάλαιο (Έκτο Μέρος – Χαρτογραφώντας τα 

συμπεράσματα. Τελευταίες Απόπειρες Ορισμού) καταθέτω τα επιλογικά 

συμπεράσματα αυτής της φαινομενολογικής σύζευξης δραματουργίας και κοινωνικής 

τοπογραφίας που συμπυκνώνουν όλο το φάσμα της σκέψης μου για το πώς οι 

εννοιολογικές και φορμαλιστικές αλλαγές των θεατρικών κειμένων προκύπτουν ως 

ιστορική  αναγκαιότητα σε μια εποχή «γροθιά στο πρόσωπο», προτείνω εκ νέου 

ορισμούς που να ανταποκρίνονται στην κοινωνική τοπογραφία του ’90, ενώ  
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αποπειρώμαι να ανιχνεύσω την βιωσιμότητα του in-yer-face στην αλλαγή της 

χιλιετίας, καταθέτοντας παράλληλα την προσωπική μου εκτίμηση για την βρετανική 

πρόσληψη που, αναπόφευκτα, απηχούν οι βρετανοί δημιουργοί και τα έργα τους. 

Κλείνοντας, θα ήθελα να προσθέσω δύο τελευταία αλληλένδετα μεταξύ τους 

στοιχεία: το πρώτο στοιχείο είναι πως ο αναγνώστης θα πρέπει να αναμένει μια 

εστιασμένη στην φουκωική ετερετοπολογία ανάγνωση των κειμένων αυτών, που 

ανατέμνει τα δραματουργικά δεδομένα με τα συγκεκριμένα εργαλεία της 

φαινομενολογίας, χωρίς να επιθυμεί να λοξοδρομήσει σε άγνωστα μονοπάτια μιας 

ευρύτερης φιλοσοφικής ερμηνείας ― ας μην ξεχνάμε πως πρόκειται, εξάλλου, για 

μια θεατρολογική μελέτη. Το δεύτερο στοιχείο είναι πως, εύλογα, για τα έργα αυτά 

έχουν γραφτεί, έως και σήμερα, αν όχι αναρίθμητες, δεκάδες  μελέτες από 

διακεκριμμένους επιστήμονες κυρίως του εξωτερικού, που τα επεξεργάζονται κάθε 

φορά και τα ερμηνεύουν κάτω από επιμέρους ερευνητικά πρίσματα.  

Η εργασία μου, επομένως, θα περιοριστεί στα δεδομένα που έχω θέσει 

εξαρχής, έχοντας πλήρη επίγνωση πως αυτό δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση –

για να επικαλεστώ τον Φουκώ ως εισιτήριο εισόδου– ότι προτείνω μια θεωρητική 

εργασία που έχει εξασφαλίσει «τον μοναδικό στοχαστή της και τον ενιαίο λόγο της».2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
2 Micheal Foucault, Ετεροτοπίες και άλλα κείμενα, μτφ. Τάσος Μπέτζελος, Πλέθρον, Αθήνα 2012, σ.  
97.  
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«Είναι τόσο δύσκολο να τους σοκάρεις, απέτυχα να τους σοκάρω».  

Howard Barker3  

 

1. Ετυμολογικά: in-yer-face theatre4 

 
«Όταν το 1998 ρώτησα τη Σάρα Κέην τι σκεφτόταν για τον τίτλο ‘in-yer-face 
theatre’, ανασήκωσε τους ώμους της, σαν να έλεγε: ‘Αυτό είναι δικό σου πρόβλημα, 
φίλε, όχι δικό μου’. Μετά είπε: ‘τουλάχιστον, είναι καλύτερο από το σκατό-‘New 
Brutalism’».5  

 

Το θέατρο Στα Μούτρα ορίστηκε ως τέτοιο στην αλλαγή της χιλιετίας 

εγκαινιάζοντας ένα νέο ερευνητικό πεδίο, κυρίως μετά την έκδοση του βιβλίου In-

Yer-Face Theatre: British Drama Today (2000) του βρετανού κριτικού θεάτρου 

Άλεκς Σιρτζ (Aleks Sierz), ο οποίος τάραξε τα νερά της συντηρητικής κριτικής, 

συστήνοντας επίσημα το «νέο θεατρικό φαινόμενο» και αποδίδοντας για πρώτη φορά 

την πραγματική διάσταση όλων εκείνων των ανεξάρτητων με μια πρώτη ματιά, 

ανένταχτων έργων σε μια συνολική κίνηση κοινωνικής αντίστασης, που έδωσε εικόνα 

και λόγο στη ζοφερή μεταθατσερική πραγματικότητα της Μ. Βρετανίας.  

Οι νέοι δραματουργοί της μεταμοντέρνας κουλτούρας (νέοι και ηλικιακά, όχι 

άνω των 27 χρόνων), πραγματεύονται ανοιχτά την πολιτική της βίας με την οποία 

έχουν γαλουχηθεί και την «ενδύονται» αισθητικά με μια ωμή τρωτότητα, που συχνά 
                                                            
3 Howard Barker, Gertrude/The Cry, Calder, Λονδίνο 2002, σ. 14 [η φράση ανήκει στον χαρακτήρα 
του Άμλετ].  
4 Οι πληροφορίες για το κεφάλαιο αυτό βασίζονται στις εξής πηγές: Έλση Σακελλαρίδου, Θέατρο- 
Αισθητική –Πολιτική: Περί-Διαβάζοντας τη Σύγχρονη Βρετανική Σκηνή στο Γύρισμα της Χιλιετίας, 
Παπαζήσης, Αθήνα 2012· Graham Saunders, Rebecca D'Monte (επιμ.), Cool Britannia? British 
Political Drama in the 1990s, Palgrave, Λονδίνο 2009· Graham Saunders, Rebecca D'Monte, 
«Theatres Shock Therapy», ανακοίνωση στο συνέδριο «In-Yer-Face? British Drama in the 1990’s», 
που διοργάνωσε το University of the West of England στο Μπρίστολ (6 και 7 Σεπτεμβρίου 2002), 
[http://www1.uwe.ac.uk(15/9/2008)]· Aleks Sierz, In-Yer-Face-Theatre. British Drama Today, Faber, 
Λονδίνο 2000· «In-Yer-Face? British Drama in the 1990’s», πρακτικά συνεδρίου που διοργάνωσε το 
University of the West of England στο Μπρίστολ (6 και 7 Σεπτεμβρίου 2002), 
writernet.co.uk.[http://www.writers.net(7/1/2007)]· Aleks Sierz, Rewriting the Nation: British Drama 
Today, Methuen, Λονδίνο 2011· Aleks Sierz, Schnierer Peter Paul, MiddeKe Martin (επιμ.), The 
Methuen Drama Guide to Contemporary British Playwrights, Methuen, Λονδίνο 2011· Aleks Sierz 
«Still In-Yer-Face? Towards a Critique and a Summation». New Theatre Quarterly, τμ. 18, τχ. 1 
(2002), σ. 17–24· σε διαδικτυακή έκδοση από το Cambridge University Press: [http:// 
journals.cambridge.org.(16/9/2008)]· Ameilia-Howe Kritzer, Political Theatre in Post Thatcher 
Britain, New Writing: 1995-2005, Palgrave Macmillan, Λονδίνο 2008· Davis Lane, Contemporary 
British Drama, Edinburgh Uni. Pres, Εδιμβούργο 2010, και ειδικότερα το κεφάλαιο «In yer Face 
Theatre and Legacies of the New Writing Boom», σ. 24-3· David Eldridge, «In-Yer-face and After», 
Intellect, τμ. 23, τχ. 1 (Mάρτιος 2003), σ. 55–58· [htttp//www.theatrevoice.com(26/2/2008)]· 
[http//www.sierz.co.uk(10/5/2012)]. 
5 Aleks Sierz, «Raising Kane», What’s On, 28 Mαρτίου 2001, και «Sarah Kane: an Ultima Entervista», 
Artistas Unidos, τχ. 4 (1998), σ. 324-33.  
Όλες οι μεταφράσεις των αποσπασμάτων της ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας είναι δικές μου, εφόσον δεν 
αναφέρεται άλλος μεταφραστής.  
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εκλαμβάνεται λανθασμένα ως αμοραλισμός στερημένος από ιδεολογικές πεποιθήσεις. 

Μακριά από ηθικολογίες, μέμφονται τις εγκατεστημένες δραματικές φόρμες και 

αρνούνται να ενταχθούν σε μεθοδολογικά εργαλεία δραματουργικής ανάλυσης που 

θα «τεμάχιζαν» τα πρωτόλεια κείμενά τους με λεξιθηρικούς ακροβατισμούς· 

αντιθέτως, αποπειρώνται να αρθρώσουν τον προσωπικό τους άναρχο λόγο: 

 
«Συγγραφείς, όπως η Σάρα Κέην, ο Μαρκ Ρέινβενχιλ, ο Πάτρικ Μάρμπερ, ο Mάρτιν 
Κριμπ, ο Τζο Πένχολ, o Mάρτιν Μακντόνα έχουν αναλάβει το καθήκον να 
δοκιμάζουν, να αμφιβάλλουν, να επικρίνουν και να κοροϊδεύουν όλους τους 
πένιθμους «-ισμούς» της μεταμοντέρνας θεωρίας και της κοινωνικοπολιτιστικής 
πρακτικής, ενώ, επίσης, αναζητούν τρόπους για να ταιριάξουν τη νέα εκρηκτική 
θεματολογία τους με μια αναζωογονητική θεατρική άρθρωση».6 

 

 Εδώ θα κάνω μια μικρή παρέκβαση για να επισημάνω πως η «μάχη» αυτή για 

την εύρεση ενός ταξινομικού συστήματος που θα τους εμπεριείχε, υπήρξε, εύλογα, 

αμφίρροπη, καθώς το αίτημα «αυτοδιάθεσης» των συγγραφέων ως γνήσιων 

δημιουργών υπήρξε ισχυρό, με αποτέλεσμα την έντονη αμφισβήτηση που άγγιζε την 

ειρωνεία απέναντι σε ετικέτες - ακόμα κι αν αυτές έρχονταν «κατάμουτρα».  

 

 Χαρακτηριστική είναι η αφοριστική δήλωση της Κέην: 

 

«Δεν πιστεύω στα κινήματα. Τα κινήματα ορίζουν πάντα την απομίμηση. [...] Τα 
ΜΜΕ πάντα ψάχνουν για κινήματα, τα επινοούν αν χρειαστεί. Οι συγγραφείς όμως 
δεν ενδιαφέρονται. Κάποιοι από αυτούς που υποτίθεται πως ανήκουν σ’ αυτό [το 
κίνημα] των νέων του ’90 δεν τους έχω καν συναντήσει. [...] Το πρόβλημα με τα 
κινήματα είναι πως κυρίως αποκλείουν παρά περιλαμβάνουν. [...] Δεν θεωρώ τον 
εαυτό μου ‘a New Brutalist».7  
 
 

  Στο παρθενικό συναφές συνέδριο που οργανώνεται στην Αγγλία υπό τον τίτλο 

«In-Yer-Face? British Drama in the 1990s»,8 παρουσιάζονται οι πρώτες ακαδημαϊκές 

μελέτες που κάνουν λόγο για μία πεπερασμένη συγγραφική τάση, ενώ παράλληλα 

αναδύεται και μια αντιπαλότητα: ο Σιερζ υπερασπίζεται το βιβλίο του ένα χρόνο μετά 

την έκδοσή του, και μαζί του τον ορισμό που έδωσε, εστιάζοντας στην χρησιμότητα 
                                                            
6 Elizabeth Sakellaridou, «Exporting an Aesthetic, Importing Another? Experimental (Ad)ventures in 
Contemporary British Theatre», Gramma, τχ. 10 (2002), σ. 157-170. 
7 Απόσπασμα από συνέντευξη της Κέην στον Joan Thielemans, «Conversation with Sarah Kane and 
Vicky Featherstone» στο:Ubu European stages, European Theatre Review, τχ. 15 (Δεκέμβριος 1999), 
σ. 50-52, όπως παρατίθεται στο: Graham Saunders, About Sarah Kane: The Playwright and the Work, 
Faber, Λονδίνο 2009, σ. 108. 
8 Ιn-Yer-Face? British Drama in the 1990’s, πρακτικά συνεδρίου που διοργάνωσε το University of the 
West of England στο Μπρίστολ (6 και 7 Σεπτεμβρίου 2002), 
writernet.co.uk.[http://www.writers.net(7/1/2007)]. 
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του θεάτρου αυτού ως θεραπείας σοκ, υπό την έννοια του βιωματικού θεάτρου που 

ξορκίζει τους δαίμονες και τροφοδοτεί την σκέψη· οι συγγραφείς-εκπρόσωποι του 

επίσημου δικτύου συγγραφέων («writernet») που παρευρίσκονται στο συνέδριο, από 

την άλλη πλευρά, αντιμάχονται τον όρο, διαβλέποντας τον κίνδυνο να 

«αλυσοδεθούν» ξεχωριστές συγγραφικές φωνές με ένα ρεύμα «του συρμού» που 

δημιουργεί «μπρουτάλ» προσδοκίες εξ ορισμού, γκετοποιώντας μεμονωμένους 

δημιουργούς. Ο Σιερζ απορρίπτει την «ομοιογενοποίηση» και αποσαφηνίζει τη θέση 

του, πιθανότατα σε μια απόπειρα να ανασκευάσει, όπως ευθέως υποστηρίζει η 

Σακελλαρίδου,9 έναν μάλλον ευκαιριακό όρο που, ωστόσο, αποδεικνύεται μέχρι 

σήμερα κραταιός:  

 

«Ο όρος in-yer-face δεν ήταν ποτέ μία άμεση εφεύρεση, ούτε μια επιβολή, αλλά 
προήλθε μέσα από κριτικές των έργων που συζητώνται από τους κριτικούς των 
εφημερίδων στα μέσα της δεκαετίας του 1990. Αλλά εάν ο όρος προήλθε άτυπα, η 
έκδοση του βιβλίου «μαρκάρει» με ένα σήμα κατατεθέν, επιτρέποντας σε 
διαφορετικούς μεταξύ τους συγγραφείς να ομαδοποιηθούν κάτω από μία 
ονομασία.[...] Αξίζει, ακόμη, να δώσουμε έμφαση στο γεγονός ότι, παρόλο που το in-
yer-face theatre ήταν καθαρά μια νέα θεατρική πρακτική, δεν ήταν ποτέ κίνημα. Δεν 
μπορούσες να αγοράσεις κάρτα μέλους, ή να διαβάσεις ένα μανιφέστο ή να 
συμμετάσχεις σε μία πορεία. Ήταν ένα δίκτυο, και οι θεατρικοί συγγραφείς που 
συμμετείχαν γνωρίζονταν μεταξύ τους καλά. Παρότι το in-yer-face theatre αποφεύγει 
συνειδητά να αναφερθεί στους νέους συγγραφείς της δεκαετίας του 1990 ως κίνημα, 
κάποιοι από τους αναγνώστες του έχουν υπάρξει λιγότερο προσεχτικοί. Δεν μπορεί 
κανείς να τους κατηγορήσει εξολοκλήρου – η ίδια η δομή επιβάλλει μια τέτοιου 
είδους ανάγνωση».10 

 

Πράγματι, ο όρος in-yer-face αναφέρεται κυρίως στη «συμπτωματολογία» 

των έργων αυτών που βρέθηκαν να συγκεντρώνουν κοινά χαρακτηριστικά, με πιο 

εξώφθαλμο αυτό της ωμής σκηνικής βίας. Παρόμοια θεάματα, όμως, είχαν 

γαλουχήσει το βρετανικό κοινό κατά την Αναγέννηση, και καθόλη την διάρκεια της 

ελισαβετιανής περιόδου μέχρι τον 18ο αιώνα: 

 

                                                            
9 «Η καλλιτεχνική εικόνα αυτού του τύπου της ανοιχτής βίαιης τέχνης αποδόθηκε αργότερα στον χώρο 
του θεάτρου από τον Aleks Sierz με τον εντυπωσιακό όρο «in-yer-face theatre», φράση που έγινε 
άμεσα σλόγκαν για το θέατρο της δεκαετίας του 1990, σε σημείο που να τον ανασκευάσει ο ίδιος ο 
εμπνευστής του μόλις ένα χρόνο αργότερα! Βλ. Aleks Sierz: Ιn-Yer- Face Theatre. British Drama 
Today (2001) και «Still In-Yer-Face:Towards a Critique and a Summation» (2002)», όπως παρατίθεται 
στο: Έλση Σακελλαρίδου, Θέατρο–Αισθητική –Πολιτική :Περί-Διαβάζοντας τη Σύγχρονη Βρετανική 
Σκηνή στο Γύρισμα της Χιλιετίας, Παπαζήσης, Αθήνα 2012, σ. 73, υποσημ. 39.   
10 Aleks Sierz, «We all need stories: the politics of  in-yer-face theatre», όπως παρατίθεται στο: 
Rebecca D'Monte, Graham Saunders (επιμ.), Cool Britannia?: British Political Drama In The 1990s, 
Palgrave, Λονδίνο 2007, σ. 27-28 
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«Οι ελισαβετιανές και ιακωβιανές αναφορές αποκτούν τη σημασία ενός προτύπου 
προς επεξεργασία. Η αφήγηση της βίας βρίσκει σ’ αυτό ακριβώς το πρότυπο το 
απαραίτητο φίλτρο για τη δραματοποίησή της, χρησιμοποιώντας με μεγάλη μαεστρία 
τις συμβάσεις του είδους, για την άμεση παραβολή με την επικαιρότητα». 11 

 

Για τον λόγο αυτό, ένας ορισμός που εναλλακτικά χρησιμοποιήθηκε είναι το 

«Νέο-ιακωβιανό θέατρο» (Neo-Jacobean theatre), ο οποίος όμως υπογραμμίζει την 

ιστορική συνέχεια και όχι το σύγχρονο παρόν – εξού και εγκαταλείφθηκε γρήγορα– 

όπως συνέβη, εξάλλου, και με τον όρο «θέατρο της Νέας Κτηνωδίας» (New-

Brutalism theatre). Ο όρος αυτός, αν και προέρχεται από την αρχιτεκτονική,12 

μεταφέρθηκε στο θέατρο υπερθεματίζοντας την βάναυση (μπρουτάλ) ανθρώπινη 

φύση που πρωταγωνιστεί στη σκηνή. Αν και πιο ακριβής από το Neo-Jacobean, και 

αυτός ο όρος γνώρισε περιορισμένη χρήση, καθώς εμμένει σε μια πρωτόγονη και 

ενστικτώδη αντίδραση που στερείται ευρύτερης σκέψης. Κυρίως, όμως, οι 

προηγούμενες ονοματοδοσίες είναι ελλιπείς, γιατί δεν εμπεριέχουν την ανατροπή που 

κουβαλά στα σπλάχνα του ο όρος in-yer-face: απελευθερωμένος από κάθε 

λογοτεχνική κειμενοκεντρική παράδοση, τοποθετεί στο επίκεντρό του τον θεατή και 

μάλιστα την σχέση του με τη σκηνή που επαναπροσδιορίζεται μέσα από τη 

βιωματική εμπειρία:  

 

«Σε αντίθεση με άλλα ονόματα, όπως το New Brutalism, ο όρος in-yer-face theatre 
περιγράφει όχι μόνο το περιεχόμενο ενός έργου, αλλά και τη σχέση μεταξύ σκηνής 
και πλατείας. Εξαιτίας αυτού, προτείνει με δυναμικό τρόπο πολύ περισσότερα από 
μία ωμή περιγραφή του περιεχομένου. [...] Με άλλα λόγια, η ονομασία in-yer-face 
theatre υποδηλώνει έντονα το ιδιαίτερο στοιχείο στην εμπειρία της θέασης του 
extreme theatre – το συναίσθημα ότι ο προσωπικός σου χώρος απειλείται. Δίνει μία 
αίσθηση αυτής της βεβήλωσης της οικειότητας που μερικά είδη του ακραίου θεάτρου 
δημιουργούν στο κοινό. Με άλλα λόγια, είναι ένα εργαλείο για να κατανοήσουμε τη 
σχέση μεταξύ έργου και κοινού».13 
 

                                                            
11 Σκαρλίνι Λούκα, «Εισαγωγή στα Άπαντα της Σάρα Κέην», μτφ. Χρ. Ζώνιου, όπως παρατίθεται στο: 
πρόγραμμα παράστασης, Καθαροί Πια, Η Νέα Σκηνή, Αθήνα 2001, σ. 104. 
12 Η New Βrutalist αρχιτεκτονική άκμασε από το 1950 έως τα μέσα της δεκαετίας του 1970. 
Χαρακτηρίζεται από πολύ γραμμικά και ταυτόχρονα ογκώδη κτίρια χωρίς εξωτερικά στοιχεία 
διακόσμησης, στα οποία κυριαρχεί ως υλικό το σκυρόδεμα. Αρχικά το στυλ αυτό υιοθετήθηκε στα 
δημόσια κτίρια προκειμένου να δημιουργηθούν λειτουργικές δομές σε χαμηλό κόστος, αλλά τελικά οι 
αρχιτέκτονες επεκτάθηκαν και σε άλλες κτιριακές χρήσεις Οι επικριτές της βρίσκουν την New 
Βrutalist ψυχρή και βιομηχανική, καθώς προβάλλει την ατμόσφαιρα του ολοκληρωτισμού και τη 
σύνδεση των κτιρίων με την υποβάθμιση των πόλεων και των ανθρώπων. Στην Μ. Βρετανία υπάρχουν 
πολλά δείγματα αυτής της αρχιτεκτονικής με κυριότερο το National Theatre. Για περαιτέρω 
πληροφορίες βλ. και [http://en.wikipedia.org/wiki/Brutalist_architecture(8/1/2010)]. 
13 Aleks Sierz, «We all need stories: the politics of  in-yer-face theatre», στο: Rebecca D'Monte, 
Graham Saunders (επιμ.), Cool Britannia?: British Political Drama In The 1990s, Palgrave, Λονδίνο 
2007, σ.27-28. 
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Αυτή η βιωματική σχέση ‘pain by association’ του κοινού, ως ειδοποιός 

διαφορά της δραματουργίας του ΄90, o απρόσκλητος αυτός «εξ’ επαφής πόνος» 

εγγράφεται στην ίδια την ετυμολογία του όρου in-yer-face. Η «στα Μούτρα» 

συγγραφική γενιά έκανε αυτό ακριβώς που σηματοδοτεί η ιδιότητά της: 

απογυμνώνοντας λόγο και εικόνα από κάθε είδους ωραιοποίηση και ηθική νόρμα, 

κατασκεύασε ένα θέατρο ωμής πρόκλησης «πετώντας το» κατάμουτρα στο κοινό. Το 

αίσθημα ταπείνωσης για τους θεατές, που γίνονται ακούσια μάρτυρες στο 

σπαρακτικό θέαμα, συγκρίνεται με το ίδιο συναίσθημα που έχει ο παίχτης του 

μπάσκετ, ο οποίος «τρώει στα μούτρα» (‘in-yer-face’, κατά την αθλητική ορολογία 

απ’ όπου και ο όρος) την μπάλα που καρφώνει στο καλάθι ο αντίπαλός του,  χωρίς ο 

ίδιος να προλάβει να αντιδράσει. Ίσως για τον λόγο αυτό η Κέην δεν δίσταζε να 

ταυτίζει την εμπειρία της θέασης μιας παράστασης με ένα άλλο άθλημα, το 

ποδόσφαιρο: 

 

«Δεν μου αρέσει καθόλου η άποψη που βλέπει το θέατρο σαν απλή αφορμή για 
νυχτερινή έξοδο. Το θέατρο πρέπει να είναι συναισθηματικό και πνευματικά 
απαιτητικό. Λατρεύω το ποδόσφαιρο. Το επίπεδο ανάλυσης που ακούς στις κερκίδες 
είναι εκπληκτικό. Αν ο κόσμος το έκανε αυτό και στο θέατρο ...δεν το κάνει όμως. 
Θέλουν να κάθονται αμέριμνα και να μη συμμετέχουν».14 

 

 

Ο όρος in-yer-face, που η ορθογραφία τoυ ποκίλλει, αφού τον συναντάμε ως 

in-yo'-face ή in-yer-face (στον γραπτό λόγο το yer χρησιμοποιείται ως 

συντομογραφία του your για να τονιστεί η ευθύτητα της φράσης που απηχεί την 

γλώσσα του δρόμου), ορίζεται από τα πιο έγκυρα λεξικά ως εξής: το New Oxford 

English Dictionary15 (1988), στο αντίστοιχο λήμμα, το προσδιορίζει ως κάτι 

«επιθετικό, κραυγαλέο, προκλητικό, τόσο που να μην μπορεί κάποιος να το 

παρακάμψει ή να το αποφύγει»· το The Collins English Dictionary16 (1988), το ορίζει 

απευθείας ως «αργκό» που χρησιμοποιείται για κάτι το επιθετικό, συγκρουσιακό, 

προκλητικό», και προσθέτει το «αντιμέτωπος» που προέρχεται από την αμερικανική 

                                                            
14 Δήλωση της Κέην, όπως παρατίθεται στο πρόγραμμα της Νέας Σκηνής για την παράσταση Καθαροί 
Πια, 6 Απριλίου 2001, σ. 161. 
15 in your face: slang (orig. U.S.), (a) as int. phr., an exclamation of scorn or derision; (b) as adj. phr. 
(freq. hyphenated) bold or aggressive; blatant, provocative, brash. 1976 C. ROSEN Mile Above 
Rim15. 159. [http://www.oed.com/ dictionary/english/in-your-face.(16/9/2008)].  
16in your face/ Ιn-Yer- Face : (slang) aggressive and confrontational, provocative. 
[http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/in-your-face(16/9/2008)]. 
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αθλητική δημοσιογραφία: η φράση «στα μούτρα» ή «κατάμουτρα» αρχικά γεννήθηκε 

από αθλητικογράφους στα μέσα του 1970 και συγκεκριμένα το 1976 σαν επιφώνημα 

κατακραυγής και περιφρόνησης στα αμερικάνικα γήπεδα, και σταδιακά μεταφέρθηκε 

ως slang language (αργκό) στην καθημερινότητα των μεγαλουπόλεων του 1990 για 

να περιγράψει συνθηματικά «το επιθετικό, το προκλητικό, το τραχύ». Τέλος, το 

Reverso English Dictionary17 oρίζει την in-yer-face συμπεριφορά ως «συμπεριφορά 

κάποιου που φαίνεται αποφασισμένος να συμπεριφερθεί κατά τρόπο ασυνήθιστο, 

σοκαριστικό,  χωρίς να ενδιαφέρεται τι σκέφτονται οι άλλοι». 

Αναφορικά, τώρα, με την ελληνική απόδοση του in-yer-face, προτιμώ το 

«θέατρο Στα Μούτρα [Σου]» ή «Στα Μούτρα [Σου] θέατρο», και όχι το «Κατάμουτρα 

θέατρο» που χρησιμοποείται συχνά αντ’ αυτού, κυρίως γιατί η πρώτη απόδοση, 

εμπεριέχει μια ενεργή απειλή προσωπικής επίθεσης (εξού και επιλέγω τον ενικό 

αριθμό στα Μούτρα Σου και όχι στα Μούτρα Σας), έναν «αλητήριο», απρόσμενο 

αιφνιδιασμό που παραπέμπει σε αργκό δρόμου18 (slang) και μια αναρχική διάθεση, σε 

σύγκριση με την δεύτερη μεταφραστική απόδοση (Κατάμουτρα θέατρο ή Κατα-

πρόσωπο θέατρο), που αισθάνομαι ότι λειτουργεί πιο κατευναστικά, προσδίδοντας 

μια ευγενή αστικοποίηση στη δυναμική της φράσης, η οποία αμβλύνει την οξύτητα 

και δεν ηχεί απειλητικά. 

Σε κάθε περίπτωση, οι προτεινόμενοι ορισμοί εμπεριέχουν τον υπαινιγμό ότι 

υποχρεούσαι να δεις κάτι από πολύ κοντά, ότι ο προσωπικός σου χώρος έχει υποστεί 

παραβίαση και αποδίδουν με τον πιο σαφή τρόπο τα συναισθήματα των θεατών που 

μέσα από τις ζοφερές, βίαιες σκηνικές εικόνες, βλέπουν να παραβιάζεται ο 

πρωτύτερα οριοθετημένος ζωτικός τους χώρος, να παραβιάζεται το σύνορο ανάμεσα 

στη σκηνή και την πλατεία. Η μεταφορική χρήση του προσώπου ως υποδοχέα 

χτυπημάτων,19 υπονοεί την ύπαρξη άμεσης φυσικής βίας· ό όρος, όμως, παραπλανά, 

όπως πολύ εύστοχα παρατηρεί η Σακελλαρίδου,20 και μοιάζει ανεπαρκής, καθώς 

ακυρώνει άλλες μορφές κεκαλυμμένης βίας που εκφράζονται όχι μόνο με την ωμή 
                                                            
17 in-Yer-face: Someone who has an in-your-face attitude seems determined to behave in a way that is 
unusual or shocking, and does not care what people think of them.[http://dictionary.reverso.net/english-
cobuild/in-your-face(16/9/2008)]. 
18 Πρβλ. την απειλητική διάθεση που εμπεριέχει η υβριστική φράση του δρόμου που χρησιμοποιείται 
συχνά στην Ελλάδα «στα μούτρα σου ρε!» ή «έλα να μου το πεις μέσα στα μούτρα μου [αν τολμάς]», 
που ενεργοποιεί την ευθεία σωματική αντιπαράθεση, χωρίς την οποία ο ορισμός του θέατρου Στα 
Μούτρα ή Στα Μούτρα [Σου] θέατρο μοιάζει λειψός.  
19 Βλ. και το «ομότιτλο» έργο του Χάουαρντ Μπάρκερ, Wounds to the Face (1994). 
20 Έλση Σακελλαρίδου, «Η όψη και η καρδιά της Σκληρότητας», στο: Θέατρο–Αισθητική –Πολιτική: 
Περί-Διαβάζοντας τη Σύγχρονη Βρετανική Σκηνή στο Γύρισμα της Χιλιετίας, Παπαζήσης, Αθήνα 2012, 
σ. 103[103-119].   
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σκηνική κτηνωδία, αλλά μέσα από πιο εναλλακτικούς δραματουργικούς διαύλους που 

εδρεύουν μέσα στην ίδια την γλώσσα. Οι δίαυλοι αυτοί άλλοτε λαμβάνουν την μορφή 

ενός ακατάσχετου υβρεολογίου και άλλοτε υφέρπουν ως ένα υπόγειο κύκλωμα μιας 

απροσδιόριστης απειλής. Η επίδραση των γλωσσικών αυτών πράξεων21 που ηχούν 

δημόσια διευρύνει την αντίληψη περί σκληρότητας και ταυτόχρονα ισχυροποιεί το 

αίσθημα του απρόβλεπτου: 

 

«Το in-yer-face είναι ένα θέατρο αισθήσεων: εξωθεί ηθοποιούς και θεατές πέρα από 
τις συμβατικές τους αντιδράσεις και εκπέμπει σήματα κινδύνου. Αμφισβητώντας τα 
ηθικά πρότυπα, προσβάλλει τις κυρίαρχες ιδέες σχετικά με τι μπορεί ή πρέπει να 
παρίσταται επί σκηνής⋅ ταυτόχρονα υπεισέρχεται σε απόκρυφα συναισθήματα, 
κατακερματίζει τα ταμπού, επιδεικνύει το απαγορευμένο, δημιουργεί δυσαρέσκεια. 
Κυρίως, όμως, μας αποκαλύπτει περισσότερα για το ποιοι πραγματικά είμαστε».22   
 

Στην ολότητά του το θέατρο αυτό προκαλεί τις διαχωριστικές γραμμές,  με τις 

οποίες καθορίζουμε την διαφορετικότητά μας ή ίσως την ύπουλη προσδοκώμενη 

ανωτερότητά μας έναντι των άλλων, αμφισβητώντας την ορθότητά τους. Το αίσθημα 

του σοκ έρχεται να λειτουργήσει ανατρεπτικά, υποδεικνύοντας έναν ταχύ δρόμο 

αυτοεπίγνωσης και αυτοκριτικής.  

Από την άλλη, ως προβοκατόρικο θέατρο, το in-yer-face συνιστά από μόνο 

του μια διαφιλονικούμενη ζώνη, στην οποία ένα έργο μπορεί να αποδειχτεί χυδαία 

ηδονοβλεπτικό ή ακόμα και ευτελές. Kείμενα σαν το Blasted ή το Shopping & 

Fucking αποτέλεσαν κόκκινο πανί για τους ηθικολόγους και την πλειοψηφία της 

συντηρητικής κριτικής.  

 

Όπως παρατηρεί ο Κρίστοφερ Ίνες (Christopher Innes):  

 

«Παρόλο που το Blasted παίχτηκε για δύο, μόλις, βδομάδες, το σκάνδαλο των 
εφημερίδων ήταν μάλλον πιο θορυβώδες απ’ ό,τι για κάθε άλλο έργο κατά τη 
διάρκεια του αιώνα».23 

 

                                                            
21 Η κριτική θεωρία για την φιλοσοφία της γλώσσας είναι ένα πρόσφατο εργαλείο έρευνας, που 
αποτελεί αυτόνομο πεδίο από εκείνο της εργασίας μας. Παρόλ’ αυτά δεν μπορούμε παρά να 
αναφέρουμε ενδεικτικά την θεωρία των «γλωσσικών πράξεων» (speech act theory) του J. L. Austin ή 
την «πληγωτική γλώσσα» (injurious speech) της Judith Butler, και τέλος την φαινομενολογία της 
γλώσσας του Merleau-Ponty.  
22 Sierz, In-Yer-Face Theatre, σ. 4. 
23 Cristopher Innes, Modern British Drama: The Twentieth Century, Cambridge University Press, 
Κέιμπριτζ  2002, σ. 529. 
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Αυτή η «ευκαιριακότητα» και η συνακόλουθη «τηλελαγνεία» των ΜΜΕ που 

ακολούθησε, ειδικά όταν αυτό «δραπέτευσε» από το Royal Court και μεταφέρθηκε 

στο Ουέστ Έντ (το οποίο κουβαλάει εκ των πραγμάτων μια διαφορετική πρόσληψη 

που κινείται στη λογική του καναλωτικού καπιταλισμού), έφερε βαθιά διχογνωμία 

στους κριτικούς. Ας μη ξεχνάμε πως η ιδεολογική και μορφολογική κρίση του 

βρετανικού θεάτρου στις αρχές του ’90 αποτυπώνεται ήδη σε μια σειρά από άρθρα 

θεατρικών κριτικών που επικεντρώνονται σε χιλιοειπωμένα ερωτήματα γύρω από την 

κρίση ταυτότητας της μεταθατσερικής Βρετανίας και τον θεματικό 

αποπροσανατολισμό των έργων.24  

 Για τον λόγο αυτό, οι διαμάχες γύρω από το in-yer-face theatre ήταν εξαρχής 

φανατικές και το ντεμπούτο συγγραφέων όπως η Κέην (Sarah Kane) ή ο Ρέινβενχιλ 

(Mark Ravenhill) τέθηκε υπό σκληρή αμφισβήτηση:25  

 

«Δεν είμαι της άποψης ότι η Kέην ήταν μια μεγάλη συγγραφέας, ούτε ότι τα έργα της 
εκπροσωπούν μία καθοριστική στιγμή».26  

 

 

Επιπρόσθετα, το μοντέλο της χρόνιας θεσμοθετημένης λογοκρισίας, που έχει 

εμποτίσει την Μ. Βρετανία, φαίνεται να έχει αντικατασταθεί από ένα άλλο, πιο  

λαϊκό: θρησκευτικές ομάδες όπως η ‘National Viewers and Listeners Association’ 

(Mediawatch) ή άλλες ηθικές «επιτροπές επαγρύπνησης» επεδίωξαν την επιβολή των 

περιορισμών:  

 

«Αυτή η ατμόσφαιρα λογοκρισίας, εξαιτίας της  οποίας το Blasted καταδιώχτηκε από 
τον τύπο και το Shopping  & Fucking δέχθηκε επίθεση μόνο και μόνο λόγω του 
τίτλου του, σήμαινε ότι ήταν απαραίτητο και πολιτικά και καλλιτεχνικά αυτή η νέα 
θεατρική ευαισθησία να βρει υποστηρικτές και να ανοίξει το ζήτημα για το ποια 
πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά εκείνα που πιστοποιούν τον ριζοσπαστισμό. [...] 

                                                            
24 Εκτενείς αναφορές υπάρχουν στο: Έλση Σακελλαρίδου, Θέατρο–Αισθητική –Πολιτική: Περί-
Διαβάζοντας τη Σύγχρονη Βρετανική Σκηνή στο Γύρισμα της Χιλιετίας, Παπαζήσης, Αθήνα 2012, και 
συγκεκριμένα στο Κεφ. 2 «Νέα Πρόσωπα στο Βρετανικό Πολιτικό Θέατρο», σ. 55-76.  
25 Βλ. Luckhurst Mary, «Infamy and Dying Young: Sarah Kane, 1971-1999», στο: M. Luckhurst και J. 
Moody (επιμ.), Theatre and Celebrity in Britain 1660-2000, Palgrave, Basingstoke 2005, σ. 107-126. 
Ακόμη βλ. Aleks Sierz, «To Recommend a Cure: Beyond Social Realism and In-Yer-Face Theatre», 
στο: H. U. Mohr και K. Maechler (επιμ.), Extending the Code: New Forms of Dramatic and Theatrical 
Expression, Wissenschaftlicher Verlag Trier, Trier 2004, σ. 45-62. 
26 Vera Gottlieb, «Lukewarm Britannia», στο: V. Gottlieb και C. Chambers (επιμ.), Theatre in a Cool 
Climate, Amber Lane Press, Λονδίνο 1999, σ. 211. 
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Το in-yer-face theatre, επομένως, αποτέλεσε ταυτοχρόνως μια αναφορά από την 
πρώτη γραμμή και μία συνηγορία προάσπισης».27 

 

Παρόλο που ο Τσίμερμαν (Heiner Zimmermann) υποστηρίζει πως «Είμαστε 

πια εμβολιασμένοι, απρόσβλητοι στο σοκ»,28 η σκανδαλολογία που εγείρουν τα 

συγκεκριμένα έργα έρχεται να επιβεβαιώσει το αντίθετο, αποκαλύπτοντας τα όρια της 

ανοχής του κοινού:  

 
«Το ανατρεπτικό θέατρο, σαν βαλβίδα ασφαλείας, εκτονώνει τις εντάσεις. Στις 
φιλελεύθερες κοινωνίες, τα θεατρικά σκάνδαλα αποκαλύπτουν τα όρια της ανοχής.  
Η ανοχή που επιδεικνύουν [οι φιλελεύθερες κοινωνίες] αποτελεί απαραίτητο σκέλος 
της πολυδιαφημιζόμενης πολυφωνίας τους, στην οποία εμπεριέχεται και η 
επιθετικότητα του σκανδάλου που θα προκαλέσει αισθήματα αγανάκτησης και 
απέχθειας στο κοινό, αποκαλύπτοντας μια καταπιεσμένη αλήθεια και οδηγώντας το 
τελικά να σχηματίσει μια νέα εικόνα για τον εαυτό του. Έτσι, το σοκ που προκαλεί η 
πρωτοπορία διευρύνει τους ορίζοντες της αυτοσυνείδησης, υπονομεύοντας τη 
δύναμη της παράδοσης».29 
 

Αυτή η υπεράσπιση της πρωτοπορίας στη Μ. Βρετανία του 1990, κρίνω πως 

αρθρώθηκε δημόσια μέσα από τον ορισμό που έδωσε ο Σιρτζ, εκφράζοντας 

ταυτόχρονα την πολεμική φύση της συγκεκριμένης δραματουργίας και την απουσία 

οποιασδήποτε απόπειρας εξωραϊσμού της: το in-yer-face καρφώθηκε εξ ορισμού στα 

μούτρα της λογοκριτικής τακτικής που επεδίωκε να ασκεί ο μέσος Βρετανός και η 

καθιέρωσή του υπήρξε σκανδαλιστική από μόνη της.  

Σε μια αναδρομική σύνδεση των εννοιών γύρω από το in-yer-face που 

εκδηλώνεται την δεκαετία του ’90 και εμπεριέχει αναμφισβήτητα στα δομικά 

στοιχεία του την έννοια του σοκ, διαπιστώνουμε και την αιφνίδια έλευση του 

κοινωνικού σοκ, το οποίο μελετάται σε παγκόσμιο κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο, 

δύο δεκαετίες μετά, μέσα από τους πολλαπλούς τρόπους λειτουργίας του 

«καπιταλισμού της καταστροφής». Ο «καπιταλισμός της καταστροφής» 

τροφοδοτείται και γιγαντώνεται μέσα από διαδοχικές, κατασκευασμένες με 

                                                            
27Aleks Sierz, «We all need stories: the politics of in-yer–face theatre», στο: Rebecca D'Monte, 
Graham Saunders (επιμ..), Cool Britannia?: British Political Drama In The 1990s, Palgrave, Λονδίνο 
2007, σ. 27-28. 
 28Heiner Zimmermann, «Theatrical Transgression in Totalitarian and Democratic Societies:  
Shakespeare as a Trojan Horse and the Scandal of Sarah Kane», στο: Crossing Borders. International 
Drama and Theatre at the Turn of the Millenium, πρακτικά του 9ου ετήσιου συνεδρίου της Γερμανικής 
Θεατρικής Εταιρίας ‘German Society for Contemporary Theatre and Drama in English’, επιμ. Bernard 
Reitz, Alyce von Rothkirch, Wissenschaftlicher Verlag Trier 2001, απόσπασμα σε μτφ. Κατερίνας και 
Παναγιώτας Κωνσταντινάκου, στο πρόγραμμα του Λαχταρώ, η Νέα Σκηνή, θεατρ. περιοδ. 2003-2004, 
σ. 144 [137-158].  
29 Στο ίδιο, σ. 157.  
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εξαιρετική μεθοδολογία, κρίσεις-σοκ που αποσκοπούν σε συγκεκριμένα οικονομικά 

σχέδια, η εκπλήρωση των οποίων απαιτεί συχνά βίαιες και καταστροφικές πολιτικές 

και κοινωνικές επιλογές· μία κοινωνία σε κρίση, σε κατάσταση σοκ, είναι έτοιμη να 

αποδεχτεί σκληρά μέτρα ως «θεραπείες-σοκ»,30 που παρουσιάζονται ως σωτήριες και 

αναγκαίες τομές για την «αναδιάρθρωση», τον «εκσυγχρονισμό» ή την «ανάπτυξη». 

Αντίστοιχα, το θέατρο Στα Μούτρα, στην προσπάθειά του να γίνει μάρτυρας αυτής 

της πρωτόγνωρης βίαιης απόγνωσης, φαίνεται να θεμελιώνεται εξίσου στο σοκ. 

 

Τι ορίζεται, όμως, ως σοκ;  

 

Η λέξη σοκ είναι γαλλικής προέλευσης και ο ορισμός είναι πρωτογενώς 

ιατρικός. Τον παραθέτουμε εδώ στην πλήρη έκτασή του, όπως αποδίδεται σε ιατρικά 

λεξικά:  

 
Σοκ ή Καταπληξία 
 
ΟΡΙΣΜΟΣ: Κλινικό σύνδρομο το οποίο χαρακτηρίζεται από ανεπαρκή αιμάτωση και 
οξυγόνωση κυττάρων, ιστών, και οργάνων· συνήθως είναι το αποτέλεσμα οριακής  
ή εξαιρετικά χαμηλής πίεσης του αίματος. 
 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Η καταπληξία μπορεί να προκληθεί από αφυδάτωση, αιμορραγία, 
σήψη, έμφραγμα του μυοκαρδίου, καρδιακή επιπωμάτωση, επινεφριδική ανεπάρκεια, 
τραύμα, τραυματισμό της σπονδυλικής στήλης, υποξία, αναφυλαξία, δηλητηρίαση 
και άλλες σοβαρές προσβολές του σώματος. 
 
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ: Η καταπληξία έχει ως αποτέλεσμα την ανεπάρκεια πολλαπλών 
οργανικών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένου του εγκεφάλου, της καρδιάς, των 
νεφρών, των πνευμόνων, του δέρματος και της γαστρεντερικής οδού. Συνήθεις 
συνέπειες της καταπληξίας είναι σύγχυση, αναστάτωση, αγωνία ή κώμα· συγκοπή ή 
προσυγκοπή· αυξημένη αναπνευστική προσπάθεια· αναπνευστική δυσχέρεια· 
πνευμονικό οίδημα· ελαττωμένη παραγωγή ούρων· και/ή οξεία νεφρική ανεπάρκεια. 
Διαγνωστικά σημεία της καταπληξίας αποτελούν η ταχυκαρδία, η ταχύπνοια, η 
υπόταση και το ψυχρό, εφιδρωμένο ή κυανωτικό δέρμα. 31 

 

Το σοκ επιβλήθηκε και ως ψυχιατρική πρακτική: ο ψυχίατρος Γιούεν 

Κάμερον, πρόεδρος της Αμερικανικής και Καναδικής Ψυχιατρικής Ένωσης, έχοντας 

απορρίψει την κλασική φροϋδική τεχνική της θεραπείας μέσω του λόγου, 

χρησιμοποίησε μία μέθοδο την οποία ονομάζει «ψυχική καθοδήγηση», με στόχο να 

                                                            
30 Βλ. Ναόμι Κλάιν, Το Δόγμα του ΣΟΚ. Η άνοδος του καπιταλισμού της καταστροφής, μτφ. Άγγελος 
Φιλιππάτος, Λιβάνης, Αθήνα 2010 [=The Shock Doctrine:The Rise of Disaster Capitalism, Allen Lane, 
Λονδίνο 2008]. 
31[ http://www.iatronet.gr/iatriko-lexiko/kataplixia-sok.htm(13/2/2011)]. 
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αποκαλυφθούν οι βαθύτερες αιτίες της ψυχικής διαταραχής των ασθενών. Φιλοδοξία 

του δεν ήταν να βελτιώσει ή να αποκαταστήσει την υγεία των ασθενών, αλλά να τους 

αναπλάσει, με πρώτο βήμα την αποδόμηση της προσωπικότητάς τους, μετατρέποντας 

το μυαλό τους σε tabula rasa, πάνω στην οποία μπορούσε να ξαναγράψει τους 

σωστούς κώδικες συμπεριφοράς, με τη χρήση παρατεταμένων και αλλεπάλληλων 

ηλεκτροσόκ.32 

Η χρήση του ορισμού και του περιεχομένου της καταπληξίας (σοκ) θεωρώ 

πως είναι όχι μόνο απαραίτητη, καθώς δεν αναφέρεται στην αγγλική βιβλιογραφία η 

σύνδεση αυτή,  αλλά και ενδεικτική, προκειμένου να γίνει αντιληπτή η 

«συνδεσμολογία» ανάμεσα σε έναν ιατρικό/ψυχιατρικό όρο και σε μία ρηξικέλευθη 

θεατρική πρακτική, δηλαδή να γίνει σαφής η θεμελιακή ταύτιση της αισθητικής 

εμπειρίας ενός θεατή με την οριακή κατάσταση ενός ασθενούς που κυριεύεται από 

αίσθηση απειλής κατά της ίδιας του της ζωής, απειλής που σε ακραίες περιπτώσεις 

αγγίζει και πρακτικές βασανισμού με απώτερο στόχο την ανάπλαση, την αναγέννηση. 

 

 Πρόκειται όμως για καινούργιο θέατρο;   

 

Η ενότητα που ακολουθεί εγείρει σοβαρά ερωτηματικά.  

 

                                                            
32 «Επειδή η νομοθεσία των ΗΠΑ δεν επέτρεπε τέτοιες έρευνες, το έργο δόθηκε εργολαβικά στο 
Ινστιτούτο Άλαν του Πανεπιστημίου Μακγκίλ του Μόντρεαλ. Ο διευθυντής του, δόκτωρ Γιούεν 
Κάμερον, ανέλαβε να υλοποιήσει την περίφημη φράση του Όργουελ από το βιβλίο του 1984: «Θα σου 
αδειάσουμε το μυαλό και ύστερα θα σου το ξαναγεμίσουμε». Τα πειράματα του δρ. Κάμερον 
αποσκοπούσαν να ξαναφέρουν τον βασανιζόμενο σε βρεφική ηλικία, σκοτώνοντάς του τη μνήμη. 
Αυτό, γινόταν με πολλαπλά ηλεκτροσόκ και τη χορήγηση ενός κοκτέιλ ψυχοτρόπων ουσιών, ανάμεσά 
τους και LSD. Παράλληλα ο ανακρινόμενος δεν είχε επαφή με τις αισθήσεις του. Ούτε έβλεπε ούτε 
άκουγε, ενώ τα χέρια και τα πόδια ήταν σε μονωτικούς κυλίνδρους. Σε ένα άρθρο του που έγραψε το 
1960, αυτός ο σαδιστής γιατρός εξηγούσε τη θεωρία του: «Δύο μείζονες παράγοντες μας επιτρέπουν 
την αντίληψη του χρόνου και του χώρου· με άλλα λόγια να γνωρίζουμε πού και ποιοι είμαστε. Αυτοί οι 
δύο παράγοντες είναι: α) η συνεχής εισροή αισθητηριακών ερεθισμάτων και β) η μνήμη μας». Το έργο 
του Κάμερον κωδικοποιήθηκε από τη CIA σαν επίσημη ανακριτική μέθοδος και εξέδωσε έναν επίσημο 
οδηγό βασανιστηρίων με το κωδικοποιημένο όνομα «KUBARK». Σε αυτή τη μέθοδο εκπαιδεύτηκαν 
σχεδόν όλα τα ανακριτικά κέντρα του κόσμου, στρατιωτικά ή αστυνομικά. Αλλά το εγχειρίδιο είναι 
πιο προσεκτικό όταν απευθύνεται σε Αμερικανούς ανακριτές και παραδέχεται πως αυτές οι μέθοδοι 
ανάκρισης είναι παράνομες. Και συμβουλεύει τους ανακριτές να ζητούν εκ των προτέρων έγκριση από 
τους προϊστάμενούς τους, αν πρόκειται να προκληθούν σωματικές βλάβες ή στην περίπτωση που θα 
χρησιμοποιηθούν ιατρικές, χημικές ή ηλεκτρικές μέθοδοι ή υλικά για να αποσπαστεί η συναίνεση του 
κρατουμένου. Και όταν βέβαια «συναινεί» το θύμα, συχνά βλέπει τον ανακριτή σαν πατέρα του. Αλλά 
αυτές οι προφυλάξεις δεν χρειάζονται να παρθούν, αν οι ανακρίσεις γίνουν σε τρίτες χώρες και 
πάντοτε υπό την επίβλεψη Αμερικανών αξιωματούχων». Άρθρο του Περικλή Κοροβέση με αφορμή τα 
50 χρόνια από την ίδρυση της Διεθνούς Αμνηστίας, Περικλής Κοροβέσης, «Η Επιστήμη των 
Βασανιστηρίων», εφ. Ελευθεροτυπία, Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2011 
[http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=254769(5/6/2011)]. 
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1. Θέατρο Στα Μούτρα:  
μια «ανακατάληψη»33 του  θεάτρου της Σκληρότητας  [théâtre de la cruauté]34  
 

 

 Η ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ 
«Χωρίς ένα στοιχείο σκληρότητας στη βάση κάθε θεάματος, το θέατρο δεν 
είναι βιώσιμο. Με τον εκφυλισμό που κυριαρχεί σήμερα, μόνο διαμέσου των 
αισθητηρίων και των αισθήσεων θα μπορέσουμε να επαναφέρουμε τη 
μεταφυσική στο πνεύμα μας».35 

 
Αντονέν Αρτώ 

 

Νομοτελειακά το θέατρο Στα Μούτρα ταυτίζεται με το μανιφέστο του 

Αντονέν Αρτώ (Antonin Artaud) για το Θέατρο της Σκληρότητας (‘Théâtre de la 

cruauté’)· η παρακαταθήκη του Αρτώ (Το θέατρο και το είδωλό του)36 αποτέλεσε το 

ιδεολογικό πλέγμα στο οποίο στηρίχθηκε η ανάπτυξη της αισθητικής της ακραίας 

εμπειρίας στο θέατρο, που θα μετεξελιχθεί σε Ακραίο Θέατρο (‘Εxtreme theatre’) – 

όρος που χρησιμοποιείται ευρέως για το in-yer-face.  

Ήδη από το 1950, το Θέατρο της Σκληρότητας χρησιμοποιήθηκε για να 

περιγράψει μερικές από τις σκοτεινές απόψεις της ανθρώπινης ύπαρξης, εμφανείς στα 

έργα συγγραφέων όπως ο Αλμπέρ Καμύ (Albert Camus) και ο Ζαν Ζενέ (Jean Genet), 

ενώ μέσα στη δεκαετία του ΄60 μια σειρά από σημαίνοντες σκηνοθέτες άρχισαν να 

διερευνούν τις ιδέες του, όπως ο Γιέρζι Γκροτόφσκι (Jerzy Grotowski) που εφάρμοσε 

την λειτουργία του τελετουργικού θεάτρου στο εργαστήριο του στην Πολωνία, και ο 

Πήτερ Μπρουκ (Peter Brook), ο οποίος, σε συνεργασία με το Royal Shakespeare 

Company, πραγματοποίησε μία σειρά εργαστηρίων επάνω στο θέατρο της 
                                                            
33 Ο όρος δικός μου. 
34 Για την ενότητα αυτή χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω πηγές: Αρχιτέκτονες του σύγχρονου 
θεάτρου, μτφ. Λ. Μαντζοπούλου, επιμ. Π. Μάτεσις, Δωδώνη, Αθήνα [1971]· Αntonin Artaud, The 
Theater of Cruelty, Artaud, Special Revue, τμ. 84, τχ. 5-6 (Παρίσι 1948)· Richard Lee Gaffield Knight, 
Antonin Artaud: in theory, process and praxis for fun and prophet, MA disseration thesis, 1993 
[http://www.cyberpagedd.com/gaffield_knight/academic/antonin_artaud.htm(12/3/2008)]· 
[http://dlibrary.acu.edu.au/staffhome/siryan/academy/theatres/theatre cruelty.htm(18/3/2008)]· 
[http://www.english.emory.edu/DRAMA/HistDrama2/TheaterCruel.html18/3/2008)] · 
[http://www.britannica.com/Theatre-of-Cruelty(18/3/2008)]. 
35 Αντονέν Αρτώ, «Πρώτο Μανιφέστο» στο Αρχιτέκτονες του σύγχρονου θεάτρου, σ. 151. 
36 Ο Antoine Marie Joseph Artaud γνωστός ως Antonin Artaud (1896-1948), μαζί με τους Roger Vitrac 
και Robert Aron ιδρύουν το 1926 το θέατρο Alfred Jarry στο οποίο παρουσίασαν τέσσερις παραγωγές 
ως τη διάλυσή του, το 1929. Μεταξύ 1931 και 1936, ο Artaud διατύπωσε μια θεωρία γι’ αυτό που 
ονομάζεται «Θέατρο της Σκληρότητας» σε μια σειρά δοκιμίων που δημοσιεύθηκαν στην Nouvelle 
Revue Française και συγκεντρώθηκαν από το 1938 με τον τίτλο Le Théâtre et son double (Το Θέατρο 
και το Ειδωλό του ).Τα δύο μανιφέστα του αποτέλεσαν τη θεωρητική βάση του θεάτρου «του 
Παραλόγου». 
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Σκληρότητας. Οι ιδέες του Αρτώ επηρέασαν επίσης τις σκηνοθεσίες του Ζαν-Λουί 

Μπαρό (Jean-Louis Barrault) και του Zαν Βιλάρ (Jean Vilar). Στον Αρτώ οφείλουμε 

σημαντικές θεατρικές καινοτομίες του αιώνα μας, όπως το τέλος του συμβατικού 

λογοτεχνικού κειμένου, την χρήση μη θεατρικών χώρων με ταυτόχρονη κατάργηση 

της διάκρισης του χώρου θεατών και ηθοποιών, και κυρίως τον επαναπροσδιορισμό 

του θεατή που η κατάργηση αυτή συνεπάγεται, μια καινοτομία που 

επανεγκαθιδρύεται στη σύγχρονή μας performance.  

Όπως ακριβώς ο Αρτώ οραματίστηκε «ένα θέατρο τόσο βίαιο και απάνθρωπο 

όσο τα όνειρα», που θα βασίζεται περισσότερο σε χειρονομίες παρά σε λέξεις, 

αναζητώντας μία επικοινωνιακή γλώσσα που θα ενοχλεί, γιατί θα αποκαλύπτει πτυχές 

των σκέψεων που δεν αρθρώνονται, έτσι και το in-yer-face, διατηρεί  τη σκληρότητα 

ως αναγκαιότητα: μια σκληρότητα με την έννοια της «όρεξης για ζωή ως έχει», μιας 

συμπαντικής αγριότητας και ανελέητης αναγκαιότητας, όπως την όριζε ο Αρτώ. Η 

έννοια της σκληρότητας για τον τελευταίο, θεμελιώνεται στην έκφανση της ίδιας της 

ζωής, όπως αυτή βιώνεται· βρίσκεται μέσα στη φλόγα της ίδιας της ύπαρξης, στην 

άλογη δύναμή της, και πλάθει τα χαρακτηριστικά του κυκλικού μας κόσμου: ο 

έρωτας, ο θάνατος, ο πόνος, η μοναξιά, είναι όλα σκληρότητα, είναι αναγκαιότητες 

χωρίς τις οποίες η ζωή δεν θα μπορούσε να συνεχιστεί.  

 
«Το Θέατρο της Σκληρότητας απελευθερώνει τις διαστροφικές επιθυμίες και τα 
άναρχα πάθη, που οδηγούν τον άνθρωπο στον φόνο, τον βιασμό, τον κανιβαλισμό, 
την αιμομιξία και την προδοσία. Η βία και το έγκλημα εκθειάζονται με απώτερο 
στόχο τον εξορκισμό τους».37   

 

Συνακόλουθα, ο Αρτώ οραματίστηκε πως κάθε έκφανση της θεατρικότητας 

πρέπει να χρησιμοποιείται για να συγκλονίζει το ασυνείδητο και να περνάει 

βραδυφλεγώς στο εμπειρικό, να αυξάνει την αίσθηση του κινδύνου, της βίας και του 

σοκ του κοινού, προκειμένου αυτό να βρεθεί αντιμέτωπο με τις πιο μύχιες και 

σκοτεινές πλευρές του πρωτόγονου εσωτερισμού του, ο οποίος έχει απωθηθεί από 

την έλευση του πολιτισμού. Μόνο τότε πιστοποιείται η καθαρτήρια δύναμη της 

δραματικής τέχνης και η πολιτική της διάσταση, όταν μέσα από αισθήματα 

αγανάκτησης και απέχθειας αποκαλύπτεται μια καταπιεσμένη αλήθεια που οδηγεί το 

κοινό στο να σχηματίσει μια νέα εικόνα για τον εαυτό του, και άρα για τον κόσμο 

στον οποίο ανήκει: 
                                                            
37 Heiner Zimmermann,  όπως παρατίθεται στο: πρόγραμμα του Λαχταρώ, η  Νέα Σκηνή, θεατρ. περ. 
2003-2004, σ. 137.  
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«Το θέατρο δεν θα μπορέσει να ξαναγίνει το πραγματικό θέατρο, να καταστεί δηλαδή 
ένα μέσο αληθινής αυταπάτης, εκτός αν καταφέρει να εφοδιάσει τον θεατή με τις 
γνήσιες ονειρικές κατολισθήσεις, όπου η ροπή προς το έγκλημα, οι έμμονες ερωτικές 
του ιδέες και μανίες, οι αγριότητές του, οι χίμαιρές του, η ουτοπιστική του αίσθηση 
για τη ζωή και την ύλη, και ο κανιβαλισμός του ακόμη να αποδεσμευτούν σε επίπεδα 
όχι απατηλά ή φανταστικά, αλλά εσωτερικά. [...] Ούτε το χιούμορ, ούτε η ποίηση ή η 
φαντασία έχουν σημασία, αν δεν κατορθώσουν να εντάξουν και πάλι τον άνθρωπο, 
με τις ιδέες του για την πραγματικότητα και την ποιητική του θέση, μέσα στην 
πραγματικότητα».38   

 

Σε πλήρη ταύτιση με τον Αρτώ, ο μόλις ένα χρόνο νεότερός του Ζωρζ 

Μπατάιγ39 (Georges Bataille) έρχεται να συμπληρώσει την ιδεολογική γραμμή του 

φίλου του και να κλονίσει τις συμβατικές παραστάσεις για τον έρωτα, τη ζωή και το 

θάνατο, μέσα από την Ιστορία του ματιού και το «μανιφέστο» του Ο ερωτισμός.40  

Ο εκπρόσωπος αυτός του «καταραμένου ερωτισμού» (μιας φιλολογικής 

παράδοσης του εικοστού αιώνα, η οποία έρχεται διαθλασμένη μέσα από τον 

σουρεαλισμό και τους άμεσους προδρόμους του), ως γνήσιος πρόγονος του θεάτρου 

Στα Μούτρα, είναι εκείνος που με την αιρετική γραφή του μοιάζει να μας 

ταρακουνάει βίαια σαν γροθιά στο πρόσωπο· η αμφιλεγόμενη ζώνη της ακρότητας 

που δοκιμάζει την αντοχή των ορίων ανάμεσα στον πόνο και στην ηδονή ερεθίζει την 

περιέργεια του Μπατάιγ και αποτελεί τον τόπο όπου ακροβατεί επικίνδυνα. Η 

σύζευξη του έρωτα με τον θάνατο και την καταστροφική δημιουργικότητα που 

ελλοχεύει σε αυτόν συνιστά μια κοινή τοπολογία που επαναλαμβάνεται στο in-yer- 

face: 

 

«Ο Αρτώ είναι ο εισηγητής της σχολής την οποία ακολούθησα μέχρι τώρα. Είμαι 
σίγουρη πως τώρα προσεγγίζω τον Μπατάιγ [...]».41 

 
                                                            
38 Αντονέν Αρτώ, «Πρώτο Μανιφέστο», στο: Αρχιτέκτονες του σύγχρονου θεάτρου, σ. 144. 
39 Georges Bataille (1897-1962). Συχνά αποκαλείται ως ο «μεταφυσικός του κακού». Τα δύο μείζονα 
θέματα, που απασχολούν αδιαλείπτως τη σκέψη του, είναι ο ερωτισμός και ο θάνατος. Κατάφερε να 
συνδυάσει την ψυχαναλυτική και την λογοτεχνική παράδοση, περνώντας ξυστά από τα όρια της 
πορνογραφίας – κατηγορία με την οποία τον αντιμετωπίζει ακόμα μερίδα της συντηρητικής κριτικής. 
Ήδη από την δεκαετία του ’20 έλκεται σταθερά από τη φιλοσοφική συλλογιστική του Νίτσε και τον 
αιρετικό Ντε Σαντ. Συναναστράφηκε τους υπερρεαλιστές χωρίς, όμως, ποτέ να προσχωρήσει καθαρά 
στις γραμμές τους. Ο Μπατάιγ πίστευε πως απώτερος στόχος πρέπει να είναι η εκμηδένιση της 
ορθολογικής σκέψης του ατόμου μέσα από μια βίαιη, υπερβατική πράξη της κοινωνίας. Ο τόπος μέσα 
στον οποίο κινείται είναι ο τόπος της βίας, της άτακτης αναρχίας που θα επιτρέψει την πρόσβαση στη 
διακεκριμένη σφαίρα του ιερού, κατάκτηση που θα έρθει μόνο μέσα από την σύγκρουση. Από τα πιο 
γνωστά έργα του είναι η Ιστορία του ματιού, μτφ. Δ. Δημητριάδης, Άγρα, Αθήνα 1980 [1928]. 
40 Ζωρζ Μπατάιγ, Ο ερωτισμός, μτφ. Κ. Παπαγιώργης, Ίνδικτος, Αθήνα 2001.  
41 Συνέντευξη της Κέην στο διαμέρισμά της στο Μπρίξτον του Λονδίνου στις 8 Φεβρουαρίου 1998, 
μτφ. Κατερίνας Καρρά,  όπως παρατίθεται στο: πρόγραμμα  για την παράσταση Καθαροί Πια, η Νέα 
Σκηνή, 6 Απριλίου 2001, σ. 158.  
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Στην πραγματικότητα, όπως και σε πολλά άλλα μεμονωμένα ζητήματα, ο 

Μπατάιγ ξεκινάει από τον Ντε Σαντ, επιχειρώντας να δείξει ότι η θεμελιώδης 

ενόρασή του σχετικά με την ταυτότητα του ερωτισμού και του θανάτου δεν μπορεί να 

απαξιωθεί ως απλή διαστροφή: περιέχει μία βαθύτατη οντολογική αλήθεια, την οποία 

έρχεται να επικυρώσει η θρησκεία. Συγκεκριμένα για τον Μπατάιγ ο ερωτισμός δεν 

έχει εν προκειμένω την περιορισμένη σημασία της ανώδυνης τέρψης· ο ερωτισμός 

του δεν είναι ρομαντικός, είναι γεμάτος έρεβος· εδρεύει στην περιοχή της βίας με την 

ταυτόχρονη κατάλυση κάθε νόρμας –άρα και ορθού λόγου– και την συνακόλουθη 

πρόσβαση, μέσω της οργασμικής στιγμής του «μικρού θανάτου» της σεξουαλικής 

συνουσίας, στη σφαίρα του ιερού. Ο μικρός αυτός θάνατος, διακηρύττει ο Μπατάιγ, 

είναι η «ανοιχτή δοκιμή» για τον τελεολογικό μεγάλο θάνατό μας. Κατά πλήρη 

αντιστοιχία, η ερωτική εμπειρία συγγενεύει πολύ με τη θρησκευτική εμπειρία: 

εκφράζει τη λαχτάρα των ανθρώπων να υπερβούν τα όρια της ατομικής τους 

φθαρτότητας. 

Η βιαιοπραγία, όμως, λειτουργεί εξίσου απελευθερωτικά και για την 

εφαρμογή του εν δυνάμει ανθρωπισμού μας· μέσα από την πρωτόγνωρη φρίκη και 

την οδύνη, η συνείδηση αφυπνίζεται και μετασχηματίζεται σε ηθική δράση, 

υποστηρίζει ο Μπατάιγ βαδίζοντας στον ίδιο δρόμο με τον Αρτώ: εν ολίγοις, στη βία 

φωλιάζει η πιθανότητα μιας αλλαγής προς το βέλτιστον, ακόμα και αν οι συνθήκες 

φαίνονται απέλπιδες.  

 Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω δεδομένα, το in–yer-face theatre μπορεί 

συνακόλουθα να αναγνωστεί  ως μία «ανακατάληψη» του θεάτρου της Σκληρότητας.  
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2. Θέατρο Στα Μούτρα: 

το «νέο» θέατρο Καταστροφής [theatre of Catastrophism]42 

     

Tα όρια της ηθικής εμπειρίας και του συναισθήματος του κοινού αποτελούν 

πεδίο διερεύνησης και συγγραφικής κατάθεσης ενός προγενέστερου της Στα Μούτρα 

γενιάς δημιουργού και προοδευτικού στοχαστή, του Χάουαρντ Μπάρκερ (Howard 

Barker),43 του οποίου η δραματουργία εξελίχθηκε ραγδαία, μέσα στη δεκαετία του 

’90, από την πολιτική ιδεολογία προς τον χώρο της τραγωδίας, συμβάλλοντας στην 

ανανέωση του βρετανικού πολιτικού θεάτρου, σε αντίθεση με τον παλαίμαχο 

μαρξιστή Έντουαρντ Μποντ (Edward Bond), που συνθλίφθηκε υπό το βάρος των 

κουραστικών και αναχρονιστικών πολιτικών αναλύσεων  στην δραματουργία του.44  

                                                            
42 Η ενότητα βασίζεται στις εξής πηγές: Charles Lamb, Howard Barker’s Theatre of Seduction, 
Harwood Academic Publishers, Άμστερνταμ 1997· Howard Barker, Arguments for a Theatre, 
Manchester University Press, Μάντσεστερ 1993· Howard Barker, Death, The One, and the Art of 
Theatre, Routledge, Λονδίνο 2005· Howard Barker's Theatre of Catastrophe: New Essays, Oberon 
Books, Λονδίνο 2006· Mark Brown (επιμ.), Howard Barker Interviews 1980-2010: Conversations in 
Catastrophe, Intellect Books, Λονδίνο 2011·  Karoline Gritzner, David Ian Rabey, (επιμ.) Theatre of 
Catastrophe: New Essays on Howard Barker, Oberon Books, Λονδίνο 2006· Έλση Σακελλαρίδου, 
Θέατρο–Αισθητική –Πολιτική: Περί-διαβάζοντας τη Σύγχρονη Βρετανική Σκηνή στο Γύρισμα της 
Χιλιετίας, Παπαζήσης, Αθήνα 2012· καθώς και τους εξειδικευμένους διαδικτυακούς τόπους: 
[http://www.howardbarker.co.uk(10/3/2009)] 
·[http://www.thewrestlingschool.co.uk/barker.html(10/3/2009)]· 
[http://www.guardian.co.uk/stage/theatreblog/2006/(15/3/2009)] · 
[http://www.litencyc.com/(213/2009)]. 
43 Ο Howard Barker (1946-) πολυπράγμων και ιδιόρρυθμος ως χαρακτήρας, αποτελεί έναν από τους 
πιο στοχαστικούς συγγραφείς της Βρετανίας. Το θέατρό του αποστρέφεται τον διδακτισμό, στέκεται 
μακριά από τις επιβαλλόμενες δραματικές φόρμες και μοιάζει με ένα είδος προσωπικής πάλης που 
πρέπει να δώσει ο θεατής με τον εαυτό του. «Το θέατρο που γράφω», σημειώνει χαρακτηριστικά, 
«επινοεί τον δικό του κόσμο», έναν κόσμο που δεν μιμείται την πραγματικότητα ούτε συμβάλλει στην 
αλλαγή της, που δεν προσπαθεί να μας παρηγορήσει ούτε να μας διαπαιδαγωγήσει, αλλά να μας 
οδηγήσει στη βαθύτερη γνώση του Εαυτού». Κυριότερα έργα του: Scenes from an Execution, Und,The 
European, 13 objects, Getrude/The Cry, The Dying of Today, και το πρόσφατο (2011) Bloc/Εco. Το 
βιογραφικό του σημείωμα, όπως ο ίδιος το καταγράφει στην προσωπική του ιστοσελίδα, έχει ως εξής: 
«Το πρώτο θεατρικό του Χάουαρντ Μπάρκερ ανέβηκε στο Royal Court Theatre Upstairs το 1970. Στη 
συνέχεια, τα έργα του παίχτηκαν από το National Theatre, τo The Open Space Theatre, το Sheffield 
Crucible και το Almeida. Υπήρξε  καλλιτεχνικός διευθυντής του The Wrestling School 
[http://www.thewrestlingschool.co.uk/barker.html], μιας εταιρείας που είχε συσταθεί για τη διάδοση 
των έργων και της θεωρίας του, αλλά δυστυχώς έπαψε να υφίσταται λόγω διακοπής της επιχορήγησης 
από το Συμβούλιο των Τεχνών.  Τα έργα του Μπάρκερ  έχουν μεταφραστεί και παίζονται συχνά στην 
Ευρώπη, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Αυστραλία. Γράφει τακτικά για το ραδιόφωνο, τόσο για 
την Αγγλία όσο και για την υπόλοιπη Ευρώπη. Είναι συγγραφέας θεατρικών έργων για μαριονέτες και 
έχει γράψει τρία λιμπρέτα για όπερα. Ο Μπάρκερ έχει συγγράψει δύο βιβλία θεωρίας του θεάτρου 
(Arguments for a Theatre, Death, The One and the Art of Theatre) και έχει εκδόσει πέντε ποιητικές 
συλογές. Είναι επίσης ζωγράφος. Τα εικαστικά έργα του φυλάσσονται σε εθνικές συλλογές στην 
Αγγλία και την Ευρώπη». Πηγή:[http://www.howardbarker.co.uk(10/3/2009)]. 
44«Ο Έντουαρντ Μποντ από την άλλη μεριά, παραμένει εξίσου πιστός στη μαρξιστική ιδεολογία όπως 
ο Ντέιβιντ Έντγκαρ και βιώνει συνεχώς το διχασμό του προικισμένου, αλλά βαθιά δεσμευμένου 
καλλιτέχνη, ο οποίος το θεωρεί δύσκολο να διαχωρίσει την τέχνη από την πολιτική». Έλση 
Σακελλαρίδου, «Απορία ή Ευφορία: Το Βρετανικό Θέατρο στις απαρχές του 1990», στο: Θέατρο–
Αισθητική –Πολιτική: Περί-διαβάζοντας τη Σύγχρονη Βρετανική Σκηνή στο Γύρισμα της Χιλιετίας, 
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O Μπάρκερ, γνήσιος επίγονος του Αρτώ και του Théâtre de la cruauté, 

ευαγγελίζεται το ονομαζόμενο θέατρο της Καταστροφής και καταδύεται σε μια επική 

εξερεύνηση της κοινωνικής δομής της βίας, με αφετηρία την αρχαία τραγωδία η 

οποία αποτελεί το προσωπικό του εργαλείο. Το θέατρο αυτό διέπεται από πολύ 

συγκεκριμένες αρχές και στόχους, τόσο στο ζήτημα της φόρμας και του 

περιεχομένου, όσο κυρίως, στη σχέση του κοινού με το θεατρικό γεγονός. Όπως 

εύστοχα επιχειρηματολογεί η Σακελλαρίδου, η περίπτωση του Μπάρκερ είναι 

μοναδική: πρόκειται για έναν από τους τελευταίους, αν όχι τον τελευταίο επίγονο του 

σοσιαλισμού της γενιάς του ’60-’70 που κατάφερε να εδραιώσει σκηνικά45 τις 

προτάσεις του για ένα εναλλακτικό, μυσταγωγικής σχεδόν φύσης θέατρο, δικής του 

επινόησης. Το θέατρο του Μπάρκερ είναι ερμητικά κλειστό, μακριά από την 

πολιτιστική βιομηχανία που αντιμετωπίζει τους θεατές ως πελάτες και τα έργα ως 

προϊόντα: 

 

«[Ο Μπάρκερ] ως ελιτιστής ενώνει τη φωνή του με αυτήν του μέντορά του Αντόρνο 
στην καταδίκη της κουλτούρας του κιτς, ειδικότερα στη θεατρική της έκφανση: ‘το 
θέατρο του μασάζ’, όπως το αποκαλεί υποτιμητικά ο Μπάρκερ (1997:34). Η 
απάντηση του ίδιου έναντι του εμπορευματοποιημένου θεάτρου είναι αυτό που 
ονομάζει το «θέατρο της καταστροφής», ένα θέατρο αποδόμησης, σκοτεινότητας και 
αβεβαιότητας, το οποίο αρνείται να μεταδώσει μήνυμα ή να μετατραπεί σε προϊόν 
της αγοράς.46 [...] Παρομοίως δεν θεωρεί το άτομο-θεατή του θεάτρου του ως 
πελάτη, αλλά ως μύστη που μπορεί να διεγερθεί βαθιά μέσα στο υποσυνείδητό 
του».47 

 

Η επανανακάλυψη της σύγχρονης ηθικής φαίνεται να είναι η προσωπική 

κιβωτός οράματος για το θέατρο του Μπάρκερ, που παραφράζει, όπως θα 

διαπιστώσουμε στη συνέχεια, τη φιλοσοφική θεώρηση του Νίτσε και ξανασυστήνει 

τα ηθικά κατηγορήματα βάσει των οποίων ο ανθρωπισμός ενεργοποιείται σε 

                                                                                                                                                                          
Παπαζήσης, Αθήνα 2012, σ. 50. Αναφορικά με το «τέλος εποχής» της δραματουργίας, αλλά και της 
παραστασιογραφίας του Μποντ, έχει δίκιο η Σακελλαρίδου να «ενίσταται», σημειώνοντας μεταξύ 
άλλων: «τι εννοεί με τον πομπώδη αποδομητικό όρο ‘μετα-κείμενο’»; Αναφορικά με την θέση του 
Μποντ βλ. και το κεφάλαιο «Νotes on Post Modernism» στο: Εdward Bond, Two Post-Modern Plays, 
Methuen, Λονδίνο 1990, σ. 213-244.   
45 Σε αντίθεση με τον Ντέιβιντ Έντγκαρ (David Edgar), οποίος μπορεί να διατυπώνει που μανιφέστα, 
αλλά παρουσιάζει αδυναμία σκηνικής εφαρμογής τους. Για την ανάλυση του καρναβαλικού-
φεστιβαλικού στοιχείου του Έντγκαρ ενάντια στο καταστροφικό του Μπάρκερ, βλ. το άρθρο της 
Σακελλαρίδου «Απορία ή Ευφορία: Το Βρετανικό Θέατρο στις απαρχές του 1990», στο: Έλση 
Σακελλαρίδου, Θέατρο–Αισθητική –Πολιτική…, Παπαζήσης, Αθήνα 2012, σ. 23-54. 
46 Υποσημ. 11 της ίδιας συγγραφέως. Βλ. Arguments for a Τheatre, ιδιαίτερα τα κεφάλαια: «The 
Consolations of Catastrophe» και «The Offer, the Reward, and the Need to Disappoint», σ. 51-54, 67-
68 αντίστοιχα. 
47 Έλση Σακελλαρίδου, «Απορία ή Ευφορία:Το Βρετανικό Θέατρο στις απαρχές του 1990», σ. 31. 
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συνθήκες απόλυτης καταστροφής. αφού σε μια καταστροφική στιγμή τα θεμελιακά 

εκείνα σημεία στα οποία δομείται η ανθρώπινη κοινωνία παύουν να υφίστανται:  

 

«Το σύγχρονο θέατρο εστιάζει συνήθως στο πώς ζούμε μεταξύ μας βάσει δεδομένων 
ηθικών κατηγορημάτων (‘είναι κακό να βλάπτεις τους ανθρώπους’, ‘η ατυχία 
προκαλεί μάλλον τον οίκτο’ κλπ), πλέον όμως υπάρχει σαφές πρόβλημα με τα ίδια τα 
κατηγορήματα. Ένα πιο θαρραλέο θέατρο ζητάει από το κοινό να ελέγξει την ισχύ 
των κατηγοριών με τις οποίες πιστεύει πως ζει. Με άλλα λόγια, δεν έχει να κάνει 
καθόλου με τη ζωή όπως βιώνεται, αλλά με τη ζωή όπως ίσως θα μπορούσε να 
βιώνεται, με την απαγορευμένη σκέψη, με το κατηργημένο ασυνείδητο. Το 
συμπάσχειν και η ξαφνική χρεωκοπία του, η διαρκής διάσπαση του χαρακτήρα, η 
αστάθεια του κινήτρου είναι μερικά από τα διαθέσιμα μέσα για αυτό το εγχείρημα. Η 
κατάργηση των τετριμμένων διακρίσεων μεταξύ καλών και άσχημων πράξεων, η 
αίσθηση ότι το καλό και το κακό συνυπάρχουν εντός της ίδιας ψυχής, ότι η ελευθερία 
και η καλοσύνη δεν είναι συμβατές, ότι ο οίκτος αποτελεί συγχρόνως δηλητήριο και 
ερωτικό κάλεσμα, ότι το γέλιο μπορεί να είναι τόσο συχνά καταπιεστικό, όσο σπάνια 
είναι απελευθερωτικό, όλα αυτά συνιστούν την επικράτεια μιας νέας θεατρικής 
πρακτικής, που προσφέρει στο κοινό τη δυνατότητα ενός προσωπικού 
επαναπροσδιορισμού υπό το φως της σκηνικής δράσης. Συνέπεια αυτού είναι μια 
σύγχρονη μορφή τραγωδίας, που θα την ονόμαζα Καταστροφισμό (Catastrophism)».48 

 
 

Το θέατρο καταστροφής –όπως και το in-yer-face– δεν είναι ούτε ένα 

διδακτικό, ούτε ένα «εύπεπτο» θέατρο· στόχος του είναι να διεγείρει την συνείδηση 

των θεατών,49 χρίζοντάς τους συνεργούς σε όσα άφατα συμβαίνουν επί σκηνής ώστε 

να μπορέσουν να επαναπροσδιορίσουν τον ρόλο τους. 

 

«Ένα θέατρο της Καταστροφής, όπως το τραγικό θέατρο, επιτάσσει τα όρια της 
ανοχής [του κοινού]  ως πεδίο του. Κατοικεί την περιοχή του μέγιστου ρίσκου, τόσο 
ως προς τη φαντασία και την επινοητικότητα του συγγραφέα του, όσο και ως προς 
την άνεση του κοινού [...]. Όμως η σύγκρουση μεταξύ του κοινού και όσων αυτό 
παρακολουθεί, η έκθεσή του στην απρόσκλητη σκέψη, προκαλεί πόνο και 
ενδεχομένως αγανάκτηση».50  
  

Παρόλες τις ομοιότητες, όμως, που εμφανίζει το θέατρο στα Μούτρα με το 

θέατρο της Καταστροφής, ομοιότητες που μας επιτρέπουν να το ονομάσουμε «νέο» 

θέατρο Καταστροφής, μελετητές όπως η D'monte διαχωρίζουν την θέση τους, 

υποστηρίζοντας πως οι συγγραφείς του in-yer-face αντιμετωπίζουν κατάματα την 
                                                            
48 Χάουαρντ Μπάρκερ, Οι Παραμυθίες της Καταστροφής (1988), μτφ. Μ. Γαρμπή,  όπως παρατίθεται 
στο πρόγραμμα της παράστασης Blasted, θέατρο τέχνης Ακτίς Αελίου, θεατρ. περίοδος 2007-08 , σ. 7. 
49 Ο Charles Lamb αποκαλεί την διαδικασία αυτή «θέατρο της αποπλάνησης» στο ομώνυμο βιβλίο 
του. Βλ. Charles Lamb, Howard Barker’s Theatre of Seduction, Harwood Academic Publishers, 
Άμστερνταμ 1997. 
50 Χάουαρντ Μπάρκερ,  Οι Παραμυθίες της Καταστροφής (1988), μτφ. Μ. Γαρμπή, όπως παρατίθεται 
στο: πρόγραμμα της ομάδας Ακτίς Αελίου για το Blasted, Ακτίς Αελίου, θεατρ. περίοδ. 2007-2008, 
σ.7. 
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ζοφερή πραγματικότητα χωρίς να ονειροβατούν πρoς ουτοπικές λύσεις, όπως 

«συνταγογραφούν» κυρίως οι Μπρεντόν και Χερ, και πολύ λιγότερο ο Μπάρκερ: 

 
«Οι συγγραφείς αυτοί [του in-yer-face] μοιάζει να αποφεύγουν τις ουτοπικές 
πολιτικές ανησυχίες του Χάουαρντ Μπρεντόν και του Ντέιβιντ Χέαρ . Αντίθετα, 
παρουσιάζουν ένα θέατρο κρίσης στο οποίο μπορούν να τεθούν πολιτικά ερωτήματα, 
αλλά όχι απαραίτητα και να απαντηθούν».51 
 

Πράγματι, το θέατρο του ΄90  δεν είναι παρηγορητικό, δεν είναι λυτρωτικό, 

είναι ένα βασανιστικό θέατρο, αβέβαιο και άλυτο, καθώς αποπειράται να εξετάσει 

πώς και κάτω από ποιες συνθήκες οι άνθρωποι μπορούμε και επιβιώνουμε σε έναν 

κόσμο που παραπαίει, ποια είναι εκείνα τα συστήματα άμυνας που επιστρατεύονται 

για την επιβίωσή μας στον κόσμο της ηθικής τής καταστροφής. 

Εδώ καλούμαι να ανοίξω μια «εξ ηθικής ανάγκης» παρένθεση: παρόλο που 

επίκεντρο της παρούσας εργασίας είναι το βρετανικό θέατρο, θα ήταν παράλειψη να 

μην αναφερθώ εν τάχει στην κοινωνική και άρα θεατρική πραγματικότητα του ’90 

στην Ελλάδα, προκειμένου κυρίως να γίνει αντιληπτό πόσο μακριά φάνταζε η 

καταστροφή  σε μια άνετη, και μάλλον πληθωριστική για τις ζωές των περισσοτέρων, 

εποχή.52 Δυστυχώς ή ευτυχώς, η οικειοποίηση με τα ακραία αυτά δραματουργικά 

                                                            
51 Ken Urban, «Cruel Britannia», στο: Rebecca D'monte, Graham Saunders (επιμ.), Cool Britannia? 
British Political Drama In The 1990s, Palgrave, Λονδίνο 2007, σ. 38-55. 
52 Συνοπτικά τα κυριότερα πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα της χώρας μας την εποχή εκείνη μπορούν 
να συνοψιστούν στα εξής: το ’91 «ανοίγει την αυλαία» με μεγάλες μαθητικές κινητοποιήσεις εναντίον 
της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης και το θάνατο του καθηγητή Τεμπονέρα (8 Ιανουαρίου), που πέφτει 
νεκρός από χτυπήματα τραμπούκων που επιδίωκαν να διακόψουν κατάληψη λυκείου στην Πάτρα. 
Ταυτόχρονα, ξεκινά «η δίκη του αιώνα» (11 Μαρτίου 1991),  με ταυτόχρονη απευθείας τηλεοπτική 
κάλυψη, για το σκάνδαλο Κοσκωτά (που μάλιστα θα σημαδευτεί επιπλέον από τον θάνατο του έτερου 
κατηγορούμενου Αγ. Κουτσόγιωργα που πεθαίνει από εγκεφαλικό επεισόδιο μέσα στο Ειδικό 
Δικαστήριο στις 11 Απριλίου) και με κατηγορούμενο τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ο Παπανδρέου  
αρνείται να παραστεί στο δικαστήριο, και τελικά αθωώνεται ένα χρόνο μετά (16 Ιανουαρίου 1992), 
ενώ οι λοιποί κατηγορούμενοι  Δ. Τσοβόλας και Γ. Πέτσος καταδικάζονται σε φυλάκιση δυόμισι ετών 
και δώδεκα μηνών αντίστοιχα. Τον Ιούνιο του 1991 το ΚΚΕ αποχωρεί από τον Συνασπισμό.  Η 
«εκσυγχρονιστική», ευρωπαϊκη ρότα που αποπνέει το ΠΑΣΟΚ, το επαναφέρει στην εξουσία (1993) με 
ποσοστό 46, 88%,  μετά την σύντομη παραμονή της Ν.Δ. (1990-1993). Η ελληνική οικονομία και η 
κοινωνία έχουν μπει στην τροχιά της ιδιωτικοποίησης με γνώμονα την πλήρη ένταξη της χώρας  στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, που, ωστόσο, δεν ανταποκρίνεται σε ζωτικής σημασίας ιδιαιτερότητες της 
ελληνικής περίπτωσης. Η Ελλάδα «στριμώχνεται» ξανά ανάμεσα στα επιβαλλόμενα διεθνή 
συμφέροντα και τις αέναες βλέψεις της Τουρκίας. Στις 31 Ιουλίου 1992 η Βουλή των Ελλήνων 
κυρώνει τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, που γέννησε το κοινό νόμισμα του «ευρώ». Το 1994 το 
«σκοπιανό» ζήτημα ανάγεται σε διεθνές θέμα με τους παραδοσιακούς συμμάχους της Ελλάδας να 
συνάπτουν διπλωματικές σχέσεις με τα Σκόπια, ενώ οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν επισήμως το κράτος των 
Σκοπίων ως F.Y.R.O.M στις 9 Φεβρουαρίου 1994. Στις 15 Φεβρουαρίου 1994 διοργανώνεται στη 
Θεσσαλονίκη ογκώδες εθνικοπατριωτικό συλλαλλητήριο, και μία μέρα μετά η Ελλάδα επιβάλλει 
οικονομικό αποκλεισμό στα Σκόπια, για τον οποίο καταδικάζεται από την Ε.Ε. Το  1995 Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας εκλέγεται ο Κ. Στεφανόπουλος, ενώ το 1996 έχουμε αλλαγή σκυτάλης στο ΠΑΣΟΚ με 
τον Α. Παπανδρέου να αναγκάζεται σε παραίτηση λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας, και τον 
Σημίτη να αναλαμβάνει πρωθυπουργικά καθήκοντα. Το 1996 η ελληνοτουρκική κρίση στη 
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πεδία θα έρθει στην Ελλάδα αναδρομικά, σχεδόν δύο δεκαετίες μετά, σαν ένα 

μεταχρονισμένο παλιρροιακό κύμα. Η εισβολή της οικονομικής κρίσης θα μας φέρει 

αντιμέτωπους με το «καταπρόσωπο» πεδίο της πραγματιστικής και ηθικής 

τελμάτωσης που (οφείλει) να οδηγεί στις αντίστοιχες θεατρικές ζυμώσεις.   

Σύμφωνα, λοιπόν, με άρθρο του Σπύρου Παγιατάκη στο ένθετο Επτά Ημέρες 

της Καθημερινής («Η Ελλάδα του 20ού αιώνα, 1990-2000»),53 η λέξη που 

χαρακτηρίζει την δεκαετία αυτή για το θέατρο και που ευθυγραμμίζεται με την 

πληθωριστική τάση της οικονομίας και της κοινωνίας του καταναλωτισμού, είναι: 

«πληθωρισμός». «Είναι χαρακτηρισμός», γράφει ο Παγιατάκης, «ο οποίος 

περιλαμβάνει τόσο την έννοια της αφθονίας και της πυκνότητας όσο και την έννοια 

του υπερβάλλοντος και του πλεονάζοντος. Με δυο λόγια, όχι ένας αναγκαστικά 

αρνητικός πληθωρισμός. Κι όπως μετά την πτώση του βερολινέζικου τοίχους 

επικράτησε παντού ο νόμος της άτεγκτης ελεύθερης αγοράς της προσφοράς και της 

ζήτησης, κι όπως τα περισσότερα μη επιχορηγούμενα θέατρα της Αθήνας κουτσά-

στραβά δείχνουν να τα βγάζουν πέρα, έτσι και το συμπέρασμα είναι πως πρέπει να 

αυξήθηκε σημαντικά και το κοινό, το οποίο στα τέλη του αιώνα μας έχει πια 

ενηλικιωθεί». Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, της εικόνας και κυρίως της 

τηλεόρασης, επικρατούν πληθώρα θεαμάτων και θεατρικών «εμπορικών» 

παραστάσεων που «μιλούν και συμπεριφέρονται ακριβώς όπως η εγχώρια 

τηλεόραση». «Η τελευταία δεκαετία [1990-2000] υπήρξε για τον τόπο μας μια 

χορτάτη θεατρική περίοδος. Σ’ αυτό βοήθησαν οι γενικότερες ευνοϊκές οικονομικές 

συγκυρίες, σίγουρα συνετέλεσε και το γεγονός πως για πρώτη φορά μια ηθοποιός (η 

Μελίνα Μερκούρη που έφυγε το 1994) έγινε υπουργός Πολιτισμού, όπως βοήθησε 

ακόμη αυτή η διαβόητη ‘παγίδα της άκριτης και υπνωτικής τηλεοπτικής 

                                                                                                                                                                          
βραχονησίδα Ίμια (28-31 Γενάρη)  περνάει ξυστά από την εμπόλεμη σύρραξη την οποία  θα 
«κληθούν» να εκτονώσουν οι ΗΠΑ με τις ευχαριστίες της ελληνικής κυβέρνησης δια στόματος του 
πρωθυπουργού της. Το 1998 πεθαίνει ο Κωνσταντίνος Καραμανλής [ο πρεσβύτερος], ενώ το 1999 η 
«υπόθεση Οτσαλάν» θα προκαλέσει σάλο και σοβαρή πολιτική κρίση. Η δεκαετία θα κλείσει 
κλονισμένα με τρεις σεισμούς: 17 Αυγούστου 1999, ισχυρός σεισμός στα βορειοδυτικά της Τουρκίας 
θα συγκλονίσει την Ελλάδα που θα αποστείλει αμέσως ανθρωπιστική βοήθεια και ειδικούς της 
ΕΜΑΚ· 7 Σεπτεμβρίου 1999 την βοήθεια θα ανταποδώσει η Τουρκία, όταν σεισμός 5,7 Ρίχτερ θα 
πλήξει την Αττική με την κατάρρευση του εργοστασίου της ΡΙΚΟΜΕΧ και με πάνω από 140 νεκρούς, 
ενώ τρία χρόνια πριν, και συγκεκριμένα στις 17 Ιουνίου 1996,  πεθαίνει ο Α. Παπανδρέου αφήνοντας 
ισχυρούς πολιτικούς μετασεισμούς πίσω του και το φάντασμα μιας Ελλάδας που δεν θα θύμιζε πια 
τίποτα από την μεσοαστική καλοζωϊα της. Πηγή: «Η Ελλάδα τον 20ό αιώνα: 1990-2000», ένθετο Επτά 
Ημέρες, εφ. Η Καθημερινή, Σαβ.1-Κυρ. 2 Ιανουαρίου 2000.   
53 Όπως ο ίδιος προβλέπει: «Είναι περισσότερο ένα κοινωνιολογικό παρά ένα καλλιτεχνικό φαινόμενο 
το οποίο σίγουρα θα δώσει ευκαιρία για μελέτη στις επόμενες γενιές των επιστημόνων θεατρολόγων 
μας». Σπύρος Παγιατάκης, «Θέατρο: Πληθωρισμός», στο ένθετο Επτά Ημέρες ( «Η Ελλάδα τον 20ό 
αιώνα: 1990-2000»),  εφ. Η Καθημερινή, Σάββ. 1-Κυρ. 2 Ιανουαρίου 2000, σ. 29-30.  
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παρακολούθησης»’, η οποία είχε το μερτικό της στην εκλαΐκευση και την προβολή 

της θεατρικής τέχνης». Όπως ο ίδιος προβλέπει: «Είναι περισσότερο ένα 

κοινωνιολογικό παρά ένα καλλιτεχνικό φαινόμενο, το οποίο σίγουρα θα δώσει 

ευκαιρία για μελέτη στις επόμενες γενιές των επιστημόνων θεατρολόγων μας». 

 Αν, επομένως –για να επιστρέψουμε στη βρετανική πραγματικότητα– το 

θέατρο στα Μούτρα είναι ταυτόσημο ενός αναρχικού, ενός παραβατικού θεάτρου που 

αρνείται τα δεδομένα ιδεολογικά συστήματα αξιών και ξεπερνά τα όρια ανοχής, 

δεχόμαστε πως ανάμεσα στο όριο και την παραβίαση διατηρείται μια αυστηρά 

προκαθορισμένη νοητή γραμμή, η υπερπήδηση της οποίας ισχυροποιεί το γεγονός της 

ύπαρξή της. Ποια είναι επομένως, εκείνη η «μονάδα μέτρησης» της κοινωνικής 

καταπληξίας, του «σόκιγκ» (shocking), η οποία ενεργοποιείται στα δημόσια θεάματα 

και σφυγομετρά την κοινωνική ανοχή; Μεταβάλλεται, και αν ναι, κάτω από ποιες 

συνθήκες;  

 

 

3. H αισθητική του σοκ [shock aesthetics] 

 

Η αισθητική του σοκ (shock aesthetics) εδραιώνεται σε όλες τις παραστατικές 

τέχνες την δεκαετία του ’90 με πρωτογενές χαρακτηριστικό το ανίατο τραύμα: το 

τραύμα σωματικό και ψυχικό μεταφέρεται ερυθρό, δύσμορφο και δύσοσμο, όχι μόνο 

επάνω στη σκηνή, αλλά κυρίως μέσα στις ψυχές των θεατών που δεν μπορούν να 

απαλλαγούν από την θέα του. Το πάσχον ακρωτηριασμένο σώμα και συνακόλουθα η 

ακρωτηριασμένη ψυχή δεν θα γευτεί το μεγαλείο της κάθαρσης: τίποτα και κανείς 

δεν μπορεί να είναι Καθαρός Πια, όπως μας διδάσκει η Κέην, όπως δεν μπορούσε 

πρωθύστερα να είναι και Λυτρωμένος. Το ακρωτηριασμένο σώμα με τα ανίατα 

τραύματα ως μία ανεξίτηλη δερματογραφία, θα γίνει η  δυστοπία για όλους τους 

σκηνικούς χαρακτήρες της δεκαετίας του ΄90 και θα χαράξει τα σύνορα της 

προσωπικής τους πατρίδας, καταδικάζοντας κάθε απόπειρα ίασής τους σε μια 

τελματωμένη Λαχτάρα, ισοδύναμη με ουτοπία.                                                           

Την συλλογιστική αυτή αναπτύσσει ο Ρεμπελλάτο,54 υποστηρίζοντας πως το 

θέατρο Στα Μούτρα αποτελεί ένα «πάρεργο» του πάσχοντος σώματος και εντάσσεται 

                                                            
54 Οι πληροφορίες για το εικαστικό κίνημα προέρχονται από το άρθρο του Dan Rebellato, «Because it 
feels fucking amazing: recent British drama and bodily mutilation», στο: Cool Britannia?British 
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μέσα στον ευρύτερο μεταμοντέρνο καμβά που κυριαρχεί το ΄90, με σήμα κατατεθέν 

το ακρωτηριασμένο σώμα σε κάθε δυνατή οπτική. Οι εικόνες του πάσχοντος, 

συνθλιμμένου ανθρώπινου σώματος θα πολλαπλασιαστούν με φρενήρεις ρυθμούς  

στο θέατρο της δεκαετίας αυτής, αφενός γιατί πυροδοτούνται από παγκόσμιας 

εμβέλειας γεγονότα που μεταλλάσσουν την ανθρωπογεωγραφία, αφετέρου γιατί είναι 

η δεκαετία όπου το τραυματισμένο σώμα εισβάλλει απενοχοποιημένα σε όλες τις 

μορφές τέχνης, ξεκινώντας ορμητικά από τις εικαστικές, και γίνεται μια ζωντανή 

καταγγελία για την κακοποίηση που υφίσταται.     

 Παρακάτω αναφέρονται γεγονότα που αποτελούν κλειδιά στην ανάγνωση του 

in-yer-face theatre ως παράγωγου της αισθητικής της καταπληξίας. 

Σε χρονολογική διάταξη, το πρώτο σοκαριστικό γεγονός για την κοινή γνώμη 

της Μ. Βρετανίας αποτελεί ο «live» ακρωτηριασμός του Τζέρνιγκαν (Joseph Paul 

Jernigan), ενός καταδικασμένου σε θάνατο –μέσω ένεσης– δολοφόνου στο Τέξας των 

ΗΠΑ. Ο  Τζέρνιγκαν,  έχοντας υπογράψει συμβόλαιο δωρεάς οργάνων, τεμαχίστηκε 

και φωτογραφήθηκε σε κάθε δυνατή λήψη κατά την διάρκεια της σήψης του νεκρού 

πια σώματός του και αποτέλεσε μέρος διαδικτυακού υλικού, που ήταν προσβάσιμο σε 

όλους από τα τέλη του 1980, και συγκεκριμένα το 1986. Το εγχείρημα ονομάστηκε 

«Visible Human Project»,55 και όπως διαπιστώνει ο Ρεμπελλάτο, ο Τζέρνιγκαν 

υπήρξε το πρώτο ανθρώπινο σώμα που μεταμορφώθηκε σε οθόνη, «ή ίσως ο πρώτος 

μετα-άνθρωπος (posthuman)».  

Το 1997 οι  Τζέικ και Ντίνος Τσάπμαν (Jake and Dinos Chapman), εκθέτουν 

το γλυπτό τους με τον τίτλο «Zygotic acceleration, biogenetic, de-sublimated libidinal 

model»: πρόκειται για ομοιώματα μικρών παιδιών στα οποία έχουν αντικαταστήσει 

τα μάτια και τις μύτες με σεξουαλικά όργανα – μια ζωντανή καταγγελία για την 

παιδοφιλία και την νοσηρή περιέργεια του ανθρώπου να έχει οπτική επαφή με τα 

αναίσχυντα. Ακολουθεί η διάσημη πλέον εικαστική έκθεση Freeze,56 που θα 

οδηγήσει στους Young British Artists και την αιρετική έκθεση υπό τον τίτλο 
                                                                                                                                                                          
Political Drama in the 1990’s, R. D’ Monte, G. Saunders (επιμ), Palgrave Macmillan, Λονδίνο 2008, 
σ. 192-207. 
55 Για περισσότερες πληροφορίες βλ. και C. Walby, The Visible Project: Informatic Bodies and 
Posthuman Medicine, Routledge, Λονδίνο 2000, καθώς και τον διαδικτυακό τόπο: 
[http://www.nlm.nih.gov/research/visible/visible_human.html (18/5/2010)]. 
56 Freeze: μία από τις σημαντικότερες νεωτεριστικές εικαστικές εκθέσεις που έγινε σε μια άδεια 
αποθήκη κοντά στην αποβάθρα στο South Dock Surrey του Νότιου Λονδίνου, με κύριο οργανωτή τον 
μετέπειτα διεθνή αιρετικό εικαστικό Damien Hirst. Ο Hirst, μαζί με άλλους συμφοιτητές του από το 
Goldsmiths College of Art, τράβηξαν την προσοχή του συλλέκτη Charles Saatchi.  Bλ και το Richard 
Shone, «From ‘Freeze’ to House: 1988–94», όπως παρατίθεται στο: Sensation. Young British Artists 
from the Saatchi Collection, Thames and Hudson, Λονδίνο 1997, σ. 13–14. 
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«Sensation» στη Royal Academy of Art του Λονδίνου. Mε καλλιτέχνες όπως οι 

Damien Hirst και Tracey Emin, η «Sensation» θα γίνει αφορμή για να ανανεωθεί η 

νέα γενιά εικαστικών της Μ. Βρετανίας και να σπάσει το ταμπού της οπτικής 

λογοκρισίας. Επιπλέον, η έκθεση αυτή θα αποτυπωθεί ασυνείδητα στον δραματικό 

λόγο της Κέην και του Ρίντλεϊ - όπως θα εξομολογηθούν οι ίδιοι σε συνεντεύξεις 

τους.  

Η πρωτοβουλία της «Sensastion» ανήκε στον Charles Saatchi, γνωστό 

συλλέκτη σύγχρονων έργων τέχνης, ο οποίος, σε συνεργασία με την Royal Academy 

of Arts, κατάφερε να συγκεντρώσει 110 έργα 42 δημιουργών, εκ των οποίων πολλά 

προέρχονταν από τους Young British Artists. H έκθεση αυτή, η οποία στάθηκε θέμα 

πολλών συζητήσεων, αποτέλεσε μία από τις πιο μαζικές και ισχυρές καταγγελίες 

ενάντια στην παιδική κακοποίηση. Συγκεκριμένα περιλάμβανε ένα γλυπτό παιδιών 

των οποίων μέλη είχαν αντικατασταθεί από γεννητικά όργανα, γιγάντια γλυπτά 

κακοποιημένων νεογέννητων, διαμελισμένα ανθρώπινα σώματα κ.ά. Η διεύθυνση της 

Royal Academy αναγκάστηκε να αναρτήσει στην είσοδο της έκθεσης μια 

προειδοποίηση για τη «βιαιότητα» των εκθεμάτων. Οι αντιδράσεις που προκλήθηκαν 

από τα εκθέματα ήταν πολλές και η έκθεση απασχόλησε τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα 

για αρκετό καιρό. Το έκθεμα, όμως, το οποίο προκάλεσε τις περισσότερες 

αντιδράσεις ήταν η «Μyra» του Μάρκους Χάρβεϊ (Marcus Harvey), μια εικόνα της 

Μάιρα Χίντλεϋ (Μyra Hindley), μιας εκ των δύο serial killers που ονομάστηκαν 

Moors’ Murders.57  

Ο Ίαν Μπρέιντυ58 και η Μάιρα Χίντλεϋ59 ήταν σύζυγοι και από τον Ιούλιο του 

1963 ως τον Οκτώβριο του 1965 κακοποίησαν σεξουαλικά και δολοφόνησαν πέντε 

                                                            
57 To υλικό για τους Moors’ Murders συγκεντρώθηκε από τους εξής εξειδικευμένους διαδικτυακούς 
τόπους:[http://www.crimeandinvestigation.co.uk/crime-files/myra-hindley/biography.html(5/8/2009)]·  
[http://en.wikipedia.org/wiki/Moors_murders(5/8/2009)]· [ http://www.youtube.com/watchMyra 
Hindley:The Prison Years Part 1 &2 (5/8/2009)]· 
[http://www.guardian.co.uk/uk/2002/nov/15/ukcrime4(5/8/2009)]. 
58 Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα βιογραφικά τους στοιχεία, που εν συντομία παραθέτω εδώ: 
Ian Brady: Γεννήθηκε στις 2-1-1938. Η μητέρα του δεν μπορούσε να τον μεγαλώσει γι αυτό τον έδωσε 
για υιοθεσία αλλά τον επισκεπτόταν συχνά. Έτσι το όνομά του για ένα διάστημα ήταν Ian Sloan. Όταν 
ήταν μικρός έβρισκε ευχαρίστηση στο να βασανίζει ζώα. Έγινε δεκτός στην Ακαδημία Shawlands που 
απευθύνονταν σε μέτριους μαθητές. Σταδιακά η συμπεριφορά του έγινε βίαιη και άρχισε να χτυπάει 
μικρότερά του παιδιά, ενώ πολλές φορές εμφανίστηκε σε δικαστικές αίθουσες για μικροαπειλές, 
οπλοκατοχή, εκβιασμούς κ.ά.  Σταδιακά το ενδιαφέρον του επικεντρώθηκε στο ναζιστικό δόγμα.  
 Myra Hindley: Γεννήθηκε στις 23-7-1942. Όταν ήταν παιδί ο πατέρας της την χτυπούσε. Η 
οικονομική τους κατάσταση ήταν κάκιστη, κι έτσι όταν έγινε 5 ετών την έστειλαν να ζήσει με τη 
γιαγιά της. Στα οκτώ της, ένα παιδάκι της γρατζούνησε το πρόσωπο και όταν έτρεξε κλαίγοντας στον 
πατέρα της, αυτός της αντιπρότεινε να γρονθοκοπήσει το παιδάκι για αντίπονα. Ο έρωτάς της για τον 
Ίαν ήταν κεραυνοβόλος. Παρόλ’ αυτά έριξε αργότερα όλο το φταίξιμο στον σύζυγό της και δήλωνε ότι 
αυτός πρώτος άρχισε να της μιλάει για τον τέλειο φόνο, και ακόμη ότι την εκβίαζε με γυμνές 
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παιδιά, οι ηλικίες των οποίων κυμαίνονταν μεταξύ 10-17 ετών, σε περιοχή κοντά στο 

Μάντσεστερ. Οι φόνοι αυτοί είναι γνωστοί ως Moors Murders, επειδή δύο από τα 

παιδιά βρέθηκαν θαμμένα σε τάφους στο Saddleworth Moor. Αρχικά είχαν συλληφθεί 

μόνο για τρεις φόνους αλλά αργότερα ομολόγησαν και τους υπόλοιπους. Εκ πρώτης 

όψεως η «Μyra» φαίνεται να είναι η ασπρόμαυρη, αστυνομική φωτογραφία της 

Μάιρα Χίντλεϋ, που τραβήχτηκε αμέσως μετά τη σύλληψή της –στην 

πραγματικότητα, όμως, πρόκειται για ένα μωσαϊκό μεγέθους 2,7 επί  3,4 μέτρων, το 

οποίο έχει συντεθεί από μία πληθώρα άσπρων, γκρι και μαύρων παιδικών δαχτυλικών 

αποτυπωμάτων. Ο ίδιος ο Χάρβεϊ σε μια συνέντευξή του σχολίασε την σημασία της 

συγκεκριμένης φωτογραφίας, εστιάζοντας  στην εικονική δύναμη που απέκτησε ως 

αποτέλεσμα της μανιακής της αναπαραγωγής από τα ΜΜΕ,  καθώς και στον 

αντίκτυπο που συνεχίζει να ασκεί στο βρετανικό κοινό τριάντα χρόνια μετά. Παρά, 

λοιπόν, το γεγονός ότι επρόκειτο για μια ζωντανή εικαστική διαμαρτυρία, 

συγκροτήθηκε ομάδα διαμαρτυρίας από το κίνημα «Μητέρες ενάντια στο έγκλημα», 

στην οποία συμμετείχε και η μητέρα ενός θύματος της Χίντλεϋ. Tην ημέρα των 

εγκαινίων της έκθεσης ο δρόμος έξω από την Royal Academy είχε γεμίσει κόσμο. H 

διεύθυνση της Ακαδημίας, όμως, δεν επηρεάστηκε ούτε από αυτές τις εκκλήσεις, 

ούτε φυσικά κι από την ίδια την Χίντλεύ, που έστειλε γραπτή παράκληση από τη 

φυλακή να κατέβει ο πίνακας από τον τοίχο του μουσείου. Η έκθεση διήρκεσε από τις 

18 Σεπτεμβρίου ως τις 28 Δεκεμβρίου του 1997. Στη συνέχεια ταξίδεψε στο 

Βερολίνο, ενώ τελευταίος της σταθμός ήταν η Νέα Υόρκη (Brooklyn Museum of Art, 

2 Οκτωβρίου - 9 Ιανουαρίου 1999). 60  

Αξίζει να σημειωθεί ότι με την ίδια τεχνοτροπία ο Χάρβεϊ  συνέθεσε το 2009 

ένα αντίστοιχο πορτραίτο-κολάζ της Θάτσερ υπό τον τίλο «Maggi», γεγονός που 

                                                                                                                                                                          
φωτογραφίες της που είχε στην κατοχή του. Επίσης έχει βρεθεί ηχητικό ντοκουμέντο, που η ίδια 
κατάφερε να κρατήσει σε κασσέτα διάρκειας 16 λεπτών, από την σεξουαλική κακοποίηση που 
δέχτηκε, προκειμένου να πεισθεί να γυρίσει ταινία πορνογραφικού περιεχομένου. Στο δικαστήριο, 
δήλωσε μετανιωμένη και άσκησε πολλές εφέσεις οι οποίες όμως απορρίφθηκαν. Πέθανε το 2002 στο 
νοσοκομείο από ανεύρυσμα στον εγκέφαλο.  
60 Το ενδιαφέρον είναι εδώ η μετατόπιση της λογοκριτικής υστερίας καθώς, ενώ και στη Νέα Υόρκη 
προκλήθηκαν αντιδράσεις, αντικείμενό τους αυτή τη φορά ήταν ένα έργο το οποίο στη Βρετανία είχε 
παραμείνει στην αφάνεια των συζητήσεων.O λόγος για τον πίνακα του Chris Ofili «The Holy Virgin». 
Πρόκειται για μία προσεκτική απόδοση μιας μαύρης Μadonna, διακοσμημένης με ρετσινωμένα 
περιττώματα ελέφαντα, η οποία περιβάλλεται από ένα κολάζ μικρών εικόνων γυναικείων γεννητικών 
οργάνων από πορνογραφικά περιοδικά. Γύρω από αυτό το έργο δημιουργήθηκε μια θύελλα 
αντιδράσεων, αποτέλεσμα των οποίων ήταν να διακοπεί προσωρινά η επιχορήγηση του μουσείου από 
το σώμα των αντιπροσώπων και από την ίδια την πόλη της Νέας Υόρκης. Παράλληλα, οι αντιδράσεις 
και εντός του μουσείου οδήγησαν στη δημιουργία μιας κίτρινης «προειδοποιητικής επιγραφής»  που 
ανέγραφε  πως τα εκθέματα: «είναι πιθανό να προκαλέσουν σοκ, αναγούλα, πανικό, σύγχυση, 
δυσφορία και νευρικότητα».  
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πιστοποιεί για μια ακόμη φορά την επίδραση της Σιδηράς Κυρίας στην καλλιτεχνική 

πρόσληψη των δημιουργών του ΄90. Αυτή τη φορά το κολάζ περιελάμβανε φαλλούς 

και φαλλικά σύμβολα, ως σχόλιο πάνω στην ανδροκρατική φιγούρα της Θάτσερ 

καθώς και παιδικά παιχνίδια, ως σύμβολο της ανεπιστρεπτί χαμένης της 

παιδικότητας.61  

Η ιστορία των Moors Murders ενέπνευσε το αιρετικό ‘enfant terrible’ του 

Νέου Γερμανικού Κινηματογράφου, τον σκηνοθέτη Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ 

(Rainer Werner Fassbinder), να γράψει το 1969 το θεατρικό κολάζ Pre-Paradise 

Sorry Now (που θα μας απασχολήσει εκτενώς αργότερα, αφού αποτέλεσε καμβά για 

το Crave της Kέην), στο οποίο με σαφείς αναφορές στον ναζισμό καταγράφει μια 

κοινωνία «κανιβαλιστική».  

 Αναντίρρητα, πέρα των Moors Murders που «εμβολίασαν» την αισθητική της 

καταπληξίας, μια ακόμη βρεφοκτονία έπαιξε ρόλο κοινωνικού μεταρρυθμιστή στις 

αρχές της δεκαετίας του ’90: αυτή του μικρού Τζέιμι Μπούλγκερ (Jamie Bulger). Το 

1993 η  βρετανική κοινή γνώμη συγκλονίστηκε από την απαγωγή, την κακοποίηση 

και την δολοφονία του δίχρονου Μπούλγκερ62 από δύο δεκάχρονα παιδιά που, όπως 

φημολογήθηκε, μιμήθηκαν μια σκηνή από το θρίλερ Child’s Play 3 (1991), 

ισχυρισμός που τελικά απορρίφθηκε από το δικαστήριο ένα χρόνο μετά. Παρόλ’ αυτά 

η ταινία στάθηκε αφορμή για να ξεσπάσει διαμάχη στα ΜΜΕ σχετικά με τους 

παράγοντες παιδικής βίας και το διαρκές αίτημα περί επιστροφής της θεσπισμένης 

                                                            
61 Μπορεί κανείς να δει τα πορτραίτα αυτά διαδικτυκά στη διάσημη γκαλερί του Λονδίνου White Cube 
[http://whitecube.com/artists/marcus_harvey/(6/10/2010)]. 
62 Το δίχρονο αγοράκι εξαφανίστηκε ενώ ήταν με την μητέρα του σε ένα εμπορικό κέντρο έξω από το 
Λίβερπουλ. Η σωρός του βρέθηκε ακρωτηριασμένη, δυο μέρες μετά την δολοφονία του, επάνω στις 
ράγες του τρένου στο Walton. Οι δύο δεκάχρονοι δολοφόνοι, Thompson και Venables, συνέληφθησαν 
φέροντας ίχνη DNA του μικρού αγοριού στις 20 Φεβρουαρίου 1993. Στις 24 Νοεμβρίου 1993 
καταδικάστηκαν αρχικά σε κράτηση έως ότου ενηλικιωθούν. Στη συνέχεια, τον Ιούνιο του 2001, 
αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ το 2010 ο Venables επέστρεψε στη φυλακή για παραβίαση των 
περιοριστικών όρων με τους οποίους είχε αφεθεί ελεύθερος, μεταξύ των οποίων και η κατοχή 
πορνογραφικού υλικού. Οι Thompson και Venables ήταν οι νεότεροι δολοφόνοι που είχαν ποτέ 
καταδικαστεί στη σύγχρονη αγγλική δικαστική ιστορία. Η υπόθεση προκαλέσε, όπως ήταν 
αναμενόμενο, και ευρεία συζήτηση σχετικά με την σωφρονιστική τακτική που πρέπει να ακολουθείται 
σε περιπτώσεις ανήλικων εγληματιών. Αξιοσημείωτο είναι, τέλος, πως το 2008 ο σουηδός θεατρικός 
συγγραφέας Niklas Rådström χρησιμοποίησε το υλικό των ανακριτικών συνεντεύξεων από τους 
δολοφόνους και τις οικογένειές τους και δημιούργησε το Monsters που έκανε πρεμιέρα στο θέατρο 
Arcola του Λονδίνου τον Μάιο του 2009. 
Πηγές:[http://www.oxforddnb.com/index/76/101076074/Bulger, James Patrick (1990–1993), murder 
victim (25/5/2010)]· [ http://en.wikipedia.org/wiki/Murder_of_James_Bulger(25/5/2010)]. 
BBC 4, «Bulger's father visits murder scene», Φεβρουάριος 2003 (10/5/2010)]· «Schoolboy tells of 
James Bulger's tears: Children said murder case victim was a brother, court told», εφημ. The 
Independent, 9 Νοεμβρίου 1993 [http://www.independent.co.uk/news/uk/schoolboy-tells-of-james-
bulgers-tears-children-said-murder-case-victim-was-a-brother-court-told-1503012.html/(25 March 
2010)]. 
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λογοκρισίας. Επίσης, αναζωπύρωσε το θέμα της παιδικής βίας ως απόρροιας της 

άλογης χρήσης ηλεκτρονικών βιντεοπαιχνιδιών, αφού το συγκεκριμένο θρίλερ 

Child’s Play 3 κυκλοφόρησε αργότερα ως βιντεοπαιχνίδι. Δεν είναι τυχαίο που ο 

Σιρτζ χαρακτηρίζει την δολοφονία Μπούλγκερ, όπως έχει εγγραφεί στην συλλογική 

βρετανική μνήμη, ως «γεγονός κλειδί»63 για την κοινωνική τοπογραφία του ’90 και 

την οργισμένη αντίδραση μέρους των θεατών μπροστά σε θεάματα που σχετίζονται 

με την δολοφονία παιδιών επί σκηνής.  

Για να αντιληφθεί κανείς την επιρροή της αισσθητικής του σοκ  πρέπει να 

αποσυνδέσει την ασίγαστη νοσηρότητα της ηδονοβλεψίας από το πλαίσιο της 

σκανδαλοθηρίας και να προσεγγίσει τις καινοφανείς αυτές δημιουργίες στις 

εικαστικές και στις παραστατικές τέχνες, μέσα από το το κοινωνικοπολιτικό πρίσμα 

του ΄90: ο Ρεμπελλάτο διαπιστώνει ότι υπάρχει ένα ορατό νήμα που ενώνει την 

εμπειρία της θέασης των σοκαριστικών εικαστικών εικόνων με τη δραματική γραφή, 

ότι η εμπειρία αυτή εκούσια μεταφέρεται από το υποσυνείδητο των καλλιτεχνών  σε 

σκηνική,  ‘in-yer-face’ συγγραφική δράση.  

Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε και την ανάλογης εμπειρίας και αντιδράσεων 

εικαστική έκθεση «Bodies» που, αν και μια δεκαετία μετά, έσπειρε τον πανικό 

ανάμεσα στους ανθρωπιστές ιδεολόγους και τους μεταμοντέρνους εικαστικούς 

καλλιτέχνες. Επίγονος του Visible Human Project, η έκθεση Bodies, που συνάντησε 

πολλαπλές αντιδράσεις όπου προβλήθηκε (βρίσκεται σε ισόβια περιοδεία), 

φιλοξενήθηκε και στην Ελλάδα.64 

 Τα εκθέματα είναι αληθινά ανθρώπινα σώματα που παρουσιάζονται στην 

ολότητά τους ή ανά μέρη, τα οποία έχουν διεξοδικά διαχωριστεί και διατηρηθεί μέσω 

μιας πρωτοποριακής διαδικασίας. Ωστόσο, η προέλευση των σωμάτων, αποτελεί 

αντικείμενο οξείας αντιπαράθεσης, καθώς αρκετοί υποστηρίζουν ότι τα σώματα 

ανήκουν σε κινέζους κρατούμενους που πέθαναν μέσα σε φυλακές –κατηγορία που 

παραμένει ανεξακρίβωτη– ενώ σύμφωνα με την διοργανώτρια εταιρεία όλα τα 

σώματα/εκθέματα αποκτήθηκαν από τα εργαστήρια του Ιατρικού Πανεπιστημίου 

Dalian Plastination της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Οι εικόνες αυτές δεν 

αφήνουν το θέατρο ανεπηρέαστο: 

                                                            
63 Βλ. « Blasted and After: New Writing in British Theatre Today» διάλεξη που έδωσε ο Aleks Sierz σε 
συνάντηση της «Society for Theatre Research» στο Art Workers Guild, στο Λονδίνο. Ηχογραφήθηκε 
στις 16 Φεβρουαρίου2010 
[http://www.theatrevoice.com/tran_script/detail/?roundUpID=43.(13/6/2011). 
64 Τεχνόπολις, Γκάζι, Φεβρουάριος-Μάιος 2009.  
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«H σκηνική βία παρουσιάζει τον ακρωτηριασμό του σώματος και την ίδια στιγμή τον 
επίμονο μη-ακρωτηριασμό του, και αυτό ενισχύεται [πολλαπλασιάζεται] στις 
παραστάσεις θεατρικών έργων, όπου η εκτροπή δεν υπαγορεύεται από την 
ψευδαίσθηση και μόνο, αλλά από τις σχέσεις που αναπτύσσονται κατά την διάρκεια 
της αναπαράστασης».65 
 
Στο σημείο αυτό θα πρέπει έστω και συνοπτικά να αναφερθούμε σε ένα 

αντίστοιχο θεατρικό έργο του 2000 που αντανακλά αυτόν τον «ακρωτηριασμό προς 

έκθεση» και ανήκει σ’ έναν από τους εκπροσώπους του in-yer-face theatre. Πρόκειται 

για τον Ρέινβενχιλ και το έργο του Πισίνα. Όχι Νερό. (Pool. No Water) Γραμμένο το 

2006 σε συνεργασία με την ομάδα Frantic Assembly, το έργο στηρίζεται σε 

πραγματικό γεγονός και ανακλά την αδυναμία συγκρότησης ηθικής συνείδησης, που 

επιδεινώνεται από την κοινωνική ανισότητα. Η υπόθεση ξεκινά όταν μια διάσημη 

φωτογράφος καλεί τους παλιούς της φίλους στο καινούργιο πολυτελές σπίτι της για 

ένα πάρτυ στην πισίνα. Η γιορτή θα καταλήξει σε τραγωδία, όταν η οικοδέσποινα 

παθαίνει ένα τρομακτικό ατύχημα: η πισίνα δεν έχει νερό και η γυναίκα από την 

πτώση θα βρεθεί σε πολύμηνο κώμα στο νοσοκομείο. Ταυτόχρονα οι φωτογράφοι 

φίλοι και συνάδελφοί της,  που έχουν πάρει καλλιτεχνικά την κατιούσα και ζηλεύουν 

την πορεία της, επιδίδονται σε ένα νοσηρό φωτογραφικό όργιο κάνοντας λήψεις από 

το ακρωτηριασμένο, πάσχον σώμα της σε κάθε δυνατή φάση. Όταν η «αντίπαλός 

τους» ανακτά τις δυνάμεις της, το παιχνίδι παίρνει άλλη τροπή, καθώς όχι μόνο δεν 

σοκάρεται όταν αντιλαμβάνεται τι έχει συμβεί, αλλά αναλαμβάνει η ίδια να 

προωθήσει τον παρ’ ολίγον θάνατό της. 

Πρακτικές βασανισμού, τιμωρητικές φιέστες και σωματικοί ακρωτηριασμοί 

επί σκηνής πρωταγωνιστούν και την δεκαετία του 2000: ο Ρίντλεϊ με το Mercury Fair 

(2005) και τους εφήβους που πάσχουν από αμνησία και είναι εθισμένοι στη βία 

ξεσηκώνει σκάνδαλο ανάλογο του Blasted, ο Ρέινβενχιλ  με το The cut (2006) 

εξερευνά μηχανισμούς βασανισμού, και ο Μακντόνα με το The pillowman (2005), 

στο οποίο ένας συγγραφέας βασανίζεται μεθοδευμένα στα κρατητήρια ενός 

παράλογου καθεστώτος, αποτελούν μερικά μόνο σκηνικά παραδείγματα. 

Για να μπορέσουμε, όμως, να καταλήξουμε σε ασφαλή συμπεράσματα 

αναφορικά με την υπέρμετρη –εκ πρώτης όψεως– δραματουργική και σκηνική 

απόδοση της αισθητικής του σοκ, πρέπει πρωτίστως να οικειοποιηθούμε την ιστορική 

παράδοση της Μ. Βρετανίας.  
                                                            
65 Dan Rebellato, «Because it feels fucking amazing’: recent british drama and bodily mutilation»,  
στο: R. D’ Monte , G. Saunders (επιμ.), Cool Britannia ? British Political Drama in the 1990’s, 
Palgrave Macmillan, Λονδίνο 2008, σ. 205. 
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1. «Εν αρχή όλων»: ο θεσμός της λογοκρισίας (1737-1968) 66
 

  

 
«Η λογοκρισία αδημονεί για τη μέρα που οι συγγραφείς θα 
αυτολογοκρίνονται και ο λογοκριτής θα μπορεί επιτέλους να αποσυρθεί»  

 

       J. M Coetzee, Περί Λογοκρισίας  

 

Η ιστορία της λογοκρισίας στη Μεγάλη Βρετανία, από το 1737 έως το 1968 

που καταργήθηκε επισήμως, είναι ταυτισμένη με τον θεσμικό τίτλο του βασιλικού 

λογοκριτή, δηλαδή του Λόρδου Θαλαμηπόλου (Lord Chamberlain),67 και αποτελεί 

τον κατεξοχήν καμβά πάνω στον οποίο χαράχτηκε όχι μόνο η θεατρική της πορεία, 

αλλά και η σύγχρονη πρόσληψη της δραματουργίας της. Με πράξη που κατατέθηκε 

επίσημα το 1737, ο Τσάμπερλεν θεσπίζεται ως ο «Εξεταστής της θεατρικής Σκηνής». 

Έκτοτε και για δυο ολόκληρους αιώνες η εξουσία της θέσης αυτής, του επίσημου 

δηλαδή βασιλικού αδειοδότη, θα είναι τεράστια  και η έγκρισή του θα προαπαιτείται 

προκειμένου ένα κείμενο να βρει το δρόμο του για την σκηνή. Λόγω της πληθώρας 

των έργων, η αξιολόγηση ανατέθηκε αργότερα στους επανομαζόμενους Εξεταστές ή 

Ελεγκτές της Σκηνής (the Examiners ή the Controllers), οι οποίοι, ως επί το πλείστον, 

προέρχονταν από την ανώτερη μεσαία τάξη ή τους συνταξιούχους ανώτερους 

αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων, με ελάχιστες έως ανύπαρκτες  θεατρικές 

γνώσεις.68 Μπορεί ο Τζον Μίλτον (John Milton) να επισημαίνει πως οι σωστοί 

επαγγελματίες λογοκριτές πρέπει να είναι άνθρωποι «πάνω από το κοινό μέτρο, 

                                                            
66 Για την ενότητα αυτή χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω πηγές: J .R. Stephens, The Censorship of 
English Drama 1824-1901, Cambridge University Press, Κέιμπριτζ 1981· Nicholas de Jongh, Politics, 
Prudery and Perversions: The Censoring of the English Stage 1901-1968, Methuen, Λονδίνο 2000· 
Dominic Shellard, Steve Nicholson, Miriam Handley, The Lord Chamberlain Regrets…: a History of 
British Theatre Censorship, British Library, Λονδίνο 2004· M. Coetzee, Περί Λογοκρισίαw. «O 
Μάντελσταμ και η Ωδή στον Στάλιν» και άλλα δοκίμια, μτφ. Δέσποινα Ρισσάκη, Πατάκης, Αθήνα 2007· 
καθώς και οι διαδικτυακοί τόποι: [http://encyclopedia.jrank.org/articles/pages/737/Lord-
Chamberlain.html(2/4/2006)]· 
[http://www.royal.gov.uk/TheRoyalHousehold/RoyalHouseholddepartments/TheLordChamberlainsOff
ice/Overview(2/4/2006)] · [http://www.tlcm.co.uk/(5/4/2006)].   
67 Το αξίωμα του Λόρδου Θαλαμηπόλου είναι ένα από τα πιο ισχυρά στον Βασιλικό Οίκο της Αγγλίας, 
καθώς εξέφραζε ανέκαθεν τη βούληση της Αυλής δημόσια. Στην ελισαβετιανή περίοδο απέκτησε το 
προφίλ του ευεργέτη, επειδή εξασφάλιζε την άδεια στους περιοδεύοντες θιάσους, προκειμένου να 
εγκατασταθούν στην αυλή του βασιλιά. Μάλιστα, όπως είναι ευρέως γνωστό, ο ίδιος ο θίασος του 
Σαίξπηρ πήρε προς τιμήν του το όνομα Lord Chamberlain’s Men, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό, 
ισόβιο εισιτήριο για την διαμονή τους στη βασιλική αυλή. Με την πάροδο του χρόνου το αξίωμα 
απέκτησε ολοένα και μεγαλύτερη εξουσία αναφορικά με την δημόσια ψυχαγωγία. 
68 Nicholas de Jongh, Politics, Prudery and Perversions:The Censoring of the English Stage 1901-
1968, Methuen, Λονδίνο 2000, σ. 11.  
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καταρτισμένοι, μορφωμένοι και νουνεχείς», ωστόσο για τέτοιους ανθρώπους – όπως 

υπήρξε και ο ίδιος: 

 
«Δεν υπάρχει πιο βαρετή και δυσάρεστη ρουτίνα από το να εργάζομαι όπως οι 
μόνιμοι αναγνώστες δεύτερης διαλογής βιβλίων... Βλέποντας επομένως ότι οι 
κατέχοντες τώρα αυτή τη θέση επιθυμούν να απαλλαγούν οριστικά από αυτήν, και 
ότι κανένας αξιόλογος άνθρωπος δεν πρόκειται ποτέ να τους διαδεχτεί, μπορούμε 
εύκολα να προβλέψουμε τί είδους αρχές [δηλ. λογοκριτές] πρέπει να περιμένουμε 
εφεξής, είτε αμαθείς, αυταρχικούς και αμελείς, είτε ποταπά φιλοχρήματους».69  

   

Η άρνηση παραχώρησης άδειας ενός θεάματος βασιζόταν στον βαθμό 

δημόσιας ευθιξίας του κοινού. Oι καλοί και ευγενείς τρόποι έπρεπε πάση θυσία να 

κυριαρχούν προκειμένου να μη διαταράσσεται η ευπρέπεια και η ειρήνη. Σκάνδαλα, 

πολιτικές διαμάχες, καθώς και η ενσάρκωση βασιλικών προσώπων ήταν 

απαγορευμένα. Η λίστα ρουτίνας του υλικού προς αποκοπήν περιλάμβανε υβριστικές 

λέξεις, γυμνό,70 αναπαραστάσεις του Θεού, αναπαραστάσεις της βασιλικής 

οικογένειας ή οποιουδήποτε δημόσιου προσώπου εν ζωή, και φυσικά κάθε ίχνος 

σεξουαλικού υπαινιγμού ή απρέπειας που προσέβαλλε τα ήθη.71 Στην περίπτωση που 

ένας συγγραφέας ή ο διευθυντής ενός θεάτρου αρνούνταν να συμμορφωθούν με τις 

υποδείξεις του Εξεταστή, ο εισαγγελέας ασκούσε δίωξη κατά του θεάτρου. 

Τα αρχεία του Λόρδου Θαλαμηπόλου δεν βγήκαν στο φως της δημοσιότητας 

παρά μόνο το 1991. Με βάση το υλικό αυτών των αρχείων, ο Νίκολας Ντε Τζον  

                                                            
69 John Milton, Areopagitica, επιμ. J. C. Suffolk, University Tutorial Press, Λονδίνο 1968, σ. 88, όπως 
παρατίθεται στο: M. Coetzee, Περί Λογοκρισίας: «ο Μάντελσταμ και η Ωδή στον Στάλιν» και άλλα 
δοκίμια, μτφ. Δέσποινα Ρισσάκη, Πατάκης, Αθήνα 2007, σ. 36, υποσημ. 10. 
70 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική του γυμνού που ακολουθούνταν 
μεταπολεμικά και το πρωτοπόρο στο είδος του Windmill Theatre που εγκαινίασε το βρετανικό 
vaudeville και έγινε διάσημο για τα γυμνά tableaux vivants του, βλ. και την βρετανικής παραγωγής 
κινηματογραφική ταινία Mrs Henderson presents (2005) σε σκην. Stephen Frears με την Judi Dench 
στον πρωταγωνιστικό ρόλο. 
71 Στη μελέτη του The Censorship of English Drama 1824-1901, ο J. R. Stephens  ερευνά τις 
δραστηριότητες έξι Ελεγκτών. Για παράδειγμα ο πρώτος από αυτούς, ονόματι George Colman, ήταν 
ιδιαίτερα αυστηρός για κάθε χρήση των λέξεων ουρανός, Θεός, Λόρδος, ακόμη και άγγελος, και 
υποστήριζε πως «τίποτα δεν μπορεί να ειπωθεί στη σκηνή χωρίς άδεια». Η μοίρα των εισαγόμενων 
ευρωπαϊκών έργων δεν ήταν διαφορετική. Όλες σχεδόν οι διασκευές της Κυρίας με τις καμέλιες (1852) 
του υιού Αλέξανδρου Δουμά απαγορεύτηκαν, ενώ ο συνειρμός της σύφιλης στους Βρικόλακες του 
Ίψεν που παρουσιάστηκαν στο Λονδίνο το 1891, αποτέλεσε σκάνδαλο ακόμα και για τους κριτικούς 
των πιο έγκυρων εφημερίδων όπως η Telegraph και η Εvening Standard. Η Σαλώμη του Όσκαρ 
Ουάϊλντ (1892) περιγράφεται από τον εξεταστή Smyth Pigott ως «μισό βιβλικό, μισό πορνογραφικό», 
αλλά τελικά επιτράπηκε, ενώ ο Βασιλιάς Ληρ ήταν απαγορευμένος κατά το διάστημα της ψυχικής 
διαταραχής του Βασιλιά Γεωργίου ΙΙΙ.  J. R.  Stephens, The Censorship of English Drama:1824-1901, 
Cambridge University Press, Κέιμπριτζ 1981, σ. 93, 112, 162. 
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(Nicholas de Jongh), στη μελέτη του Politics, Prudery and Perversions: The 

Censoring of the English Stage 1901-1968,72 ερευνά την ιστορική εξέλιξη του αγώνα 

κατά της λογοκρισίας, που αποτελούσε ένα είδος κεκαλυμμένης επαναστατικής 

δράσης, με τους ανθρώπους της διανόησης να αναπτύσσουν στρατηγικές συγκάλυψης 

που τους επέτρεπαν να υπαινίσσονται το πραγματικό τους μήνυμα,73 ενώ ένα συχνό 

οργανωτικό τέχνασμα ήταν η μεταφορά της παράστασης σε έναν ιδιωτικό χώρο με 

την μορφή κλειστής λέσχης (club) με προπωλημένα εισιτήρια και συνoμωτικό 

χαρακτήρα, μακριά από το «βλέμμα» της λογοκρισίας. Η τακτική αυτή ευθύνεται σε 

μεγάλο βαθμό για την κρυψίνοια, την μυστικοπάθεια και τον ψευδοσυντηρητισμό 

των Βρετανών, χαρακτηριστικά που τους ακολουθούν έως και τις μέρες μας.74 

Στην πράξη οι συγγραφείς χρησιμοποιούσαν την ειρωνεία, που φυσικά δεν 

γινόταν άμεσα αντιληπτή από τους εξεταστές λόγω της άγνοιάς τους,75 ή 

αναγκάζονταν να καταφύγουν σε ένα παζάρι διαπραγματεύσεων προκειμένου να 

αλλάξουν μία και μόνο λέξη ή φράση, απ’ την οποία κρέμονταν η τύχη του έργου 

                                                            
72 Nicholas de Jongh, Politics, Prudery and Perversions: The Censoring of the English Stage: 1901-
1968, Methuen, Λονδίνο 2000. 
73 Τα παραδείγματα της σύγχρονης ιστορίας είναι εξίσου πολλά για την λογοκριτική πολιτική, 
θεσπισμένη ή ανεπίσημη: στα τέλη της δεκαετίας του 1940, εν μέσω Ψυχρού Πολέμου, ακροδεξιοί 
πολιτικοί των ΗΠΑ δημιουργούνν ένα κλίμα κομμουνιστικής φοβίας που διείσδυσε και στον ευρύτερο 
καλλιτεχνικό κύκλο: ο μακαρθισμός εξανάγκασε πολλούς συγγραφείς να επιλέξουν ανάμεσα στο να 
εργάζονται με ψευδώνυμο, να αυτοεξορίζονται στην Ευρώπη ή να συμβιβάζονται δίνοντας στυγνά 
ονόματα συναδέλφων τους που κινούσαν τις υποψίες του Μακάρθι. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο 
Πόλεμο, οι καλλιτέχνες στις σοσιαλιστικές χώρες αντιστέκονταν στην πολιτική καταπίεση με Σαίξπηρ 
και αρχαίους τραγικούς, καταγγέλλοντας το δυσβάσταχτο παρόν με το άλλοθι της αλληγορίας που ο 
θεατρικός λόγος μπορεί και προσφέρει. Στον ελληνικό χώρο, η Χούντα των Συνταγματαρχών επέβαλε 
το 1967 μία από τις πιο σκληρές και ταυτόχρονα γελοίες λογοκριτικές πολιτικές. Η χούντα επέβαλε 
λογοκρισία στη μουσική, στο θέατρο, στον κινηματογράφο, στα σχολεία και στα πανεπιστήμια. Πάνω 
από 800 βιβλία ελλήνων και ξένων συγγραφέων θεωρήθηκαν «επικίνδυνα» και αποσύρθηκαν από τις 
προθήκες των βιβλιοπωλείων ή καταστράφηκαν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι στο Εθνικό 
Θέατρο δόθηκε κατάλογος με έργα τα οποία επιτρεπόταν να ανεβάσουν, ενώ απαγορεύτηκε η 
συμμετοχή των Αλέξη Μινωτή και Κατίνας Παξινού. Όσον αφορά τη μουσική, είναι απίστευτα 
μεγάλος ο αριθμός τραγουδιών που κόπηκαν στη λογοκρισία ή που οι συντελεστές τους αναγκάστηκαν 
να τα παραλλάξουν για να περάσουν τον έλεγχο. Αλλά και στο πρόσφατο παρελθόν, ακόμη το 2000, 
οδηγήθηκε στην πυρά το «Μν» του Μίμη Ανδρουλάκη, ενώ την ίδια χρονιά έγινε μήνυση κατά της 
Δόμνας Σαμίου για τα σκωπτικά αποκριάτικα τραγούδια που ακούστηκαν από τηλεοπτικό σταθμό. 
Σήμερα, η τακτική της λογοκρισίας εφαρμόζεται κυρίως στα διαδικτυακά μέσα, με την Λαϊκή 
Δημοκρατία της Κίνας να πρωτοστατεί μέσω της καταστολής και του περιορισμού της διατύπωσης και 
της μετάδοσης συγκεκριμένων πληροφοριών στη χώρα.  
74 H λέξη «μυστικό» φαίνεται να είναι ακόμη η αγαπημένη λέξη-κλειδί των Βρετανών που 
διοργανώνουν διαρκώς εκδηλώσεις «μυστικού» χαρακτήρα: secret gigs (συναυλίες) secret 
performances (παραστάσεις), και προσφάτως μυστικά σεξουαλικά όργια με την μορφή πάρτι (secret 
sex parties), που ωστόσο ανακοινώνονται δημοσίως στο εβδομαδιαίο Timeout Magazine 
[http://www.timeout.com/london/alternative-nightlife/features/4622/Killing_Kittens.html(25/4/2010]. 
75 Χαρακτηριστική είναι η ανεκδοτολογία που αναπτύχθηκε όταν για παράδειγμα οι Εξεταστές δεν 
εννοούσαν να καταλάβουν τον διαχωρισμό εννοιών όπως punk (κυριολεξία: σάπιο ξύλο) και screw 
(κυριολεξία: κατσαβίδι), καθώς και για ορισμένες «παράλογες»  για εκείνους φράσεις προτάσεις που 
προσπαθούσαν μάταια να αναγνώσουν. Βλ. De Jongh, Politics, Prudery and Perversions, σ.174. 
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τους.76 Η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στο ηθικό77 και το χυδαίο –που 

ισοδυναμούσε συνήθως με το νατουραλιστικό– ήταν απαράβατη· ακόμα και στους 

ιδιωτικούς χώρους, σε πολυτελείς οικίες όπου οι Βρετανοί συνήθιζαν να φιλοξενούν 

ιδιωτικές παραστάσεις με συγκεκριμένο κοινό, το σοκ πρωταγωνιστούσε.78  

Μετά το 1945 η λογοκρισία αντιμετωπίζεται ως συνήθης ανόητη ρουτίνα και 

οι συγγραφείς αρχίζουν και βρίσκουν διασκεδαστικό να προκαλούν με τα γραπτά 

τους. Είναι η εποχή που δημιουργούνται όλο και περισσότερες «ιδιωτικές λέσχες» 

(private clubs) θεάτρου, με κυριότερο το Royal Court Theatre. Παρά το γεγονός ότι 

τη δεκαετία του ’60 η λογοκρισία είχε ήδη ατονήσει και οι συγγραφείς διασκέδαζαν 

πια τις εντυπώσεις, παρά ανησυχούσαν για τo αν τα έργα τους θα «περάσουν», το 

τέλος ης λογοκριτικής πολιτικής δεν ήρθε απευθείας, παρόλο που το έδαφος είχε 

λειανθεί.79  

                                                            
76 Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα του Έντουαρντ Γκαρνέτ, που έμεινε στην ιστορία της 
λογοκρισίας με το έργο του The Breaking Point, a Censured Play. With Preface and a Letter to the 
Censor,  γραμμένο το 1907, το οποίο  «σκόνταψε» στην πένα του Λόρδου Θαλαμηπόλου, καθώς το 
κύριο θέμα του ήταν η ιστορία μιας ανύπαντρης μητέρας. Ωστόσο, ο Γκαρνέτ το εξέδωσε μαζί με μία 
ανοιχτή επιστολή προς την λογοκρισία, γραμμένη από τον φίλο του κριτικό William Archer. Ο 
Γκαρνέτ, που υπήρξε μάχιμος πολέμιος της λογοκρισίας στον δρόμο που είχε ήδη χαράξει ο George 
Bernard Shaw για την απελευθέρωση της θεατρικής σκηνής,  δεν μπορούσε να αναφέρει την λέξη 
«έγκυος» στο έργο του Breaking Point, γιατί θεωρήθηκε: «βάρβαρη και ικανή να προκαλέσει ανήθικες 
σκέψεις». Η λέξη αντικαταστάθηκε από την αντίστοιχη γαλλική και το έργο πολύ αργότερα βρήκε το 
δρόμο του για τη σκηνή. Ο De Jongh εξηγεί την νηπιακή στρατηγική που ανέπτυσσαν οι λογοκριτές 
μεταφράζοντας στα γαλλικά τις λογοκριμένες λέξεις ή φράσεις ώστε να μην είναι κατανοητές στο 
κοινό. Στην «μεθοδολογία» αυτή οφείλεται και η γενικότερη σύνδεση των «αγοραίων», υβριστικών 
λέξεων με την «γαλλικήν». Για περισσότερες πληροφορίες βλ. και Ηλία Πετρόπουλο, Τα Καλιαρντά, 
Νεφέλη, Αθήνα 1971.  
77 Εύστοχα επισημαίνει ο Saunders στο «Copyrght, Οbscenity and Literary History» ELH, τμ. 57 
(1990), σ. 431-444 πως «το κριτήριο της τυχόν διαστροφής και της διαφθοράς κατάγεται από την 
βικτωριανή ιατρική και διοικητική επιστήμη που είχε την ευθύνη να επιτηρεί την ηθική υγιεία του 
πληθυσμού, ιδιαίτερα της μορφωμένης εργατικής τάξης». Παρατίθεται στο: M. Coetzee, Περί 
Λογοκρισίας: «ο Μάντελσταμ και η Ωδή στον Στάλιν» και άλλα δοκίμια, μτφ. Δέσποινα Ρισσάκη, 
Πατάκης, Αθήνα 2007, σ. 124, υποσημ. 1. 
78 Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η παράσταση του έργου του Άρθουρ Σνίτσλερ, Το Γαϊτανάκι 
που παίχτηκε σε ιδιωτικό πάρτι στο Λονδίνο το 1923: η ίδια η Βιρτζίνια Γουλφ, που έτυχε να 
βρίσκεται εκεί, παραπονείται πως: «Το κοινό ένιωσε σαν να βρισκόταν μπροστά σε μία ερωτική 
συνεύρεση και προσπαθούσε να μιλάει για να καλύψει τα πολύ ρεαλιστικά βογγητά που έβγαζε ο 
[ηθοποιός] Partidge. Ήταν μεγάλη ανακούφιση όταν η [ηθοποιός] Marjorie άρχισε να 
σιγοτραγουδάει!». Sierz, In- Yer-Face Theatre, σ. 13.  
79 Το 1960 οι εκδόσεις Penguin δημοσίευσαν το πλήρες κείμενο του μυθιστορήματος Ο εραστής της 
λαίδης Τσάτερλυ του Λόρενς. Η δίκη που ακολούθησε, παρότι διατήρησε το πλαίσιο της βρετανικής 
νομοθεσίας περί ασέμνου και αποτρόπαιου υλικού του 19ου αιώνα (δηλαδή κατά πόσο το δημοσίευμα 
«τείνει να εξαχρειώνει και να διαφθείρει τα πρόσωπα που πιθανόν θα το διαβάσουν»), εισηγήθηκε νέα 
κριτήρια αντλημένα από την λογοτεχνική κριτική, και παραδόξως η πολιτική αγωγή δεν κατάφερε να 
βρει έγκριτους μάρτυρες. Το κοινοβουλευτικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε το 1962 για την κατάργησή 
της απορρίφθηκε με 134 ψήφους έναντι 77, και εντέλει η λογοκρισία καταργήθηκε το 1968, τρία 
χρόνια δηλαδή μετά την ιστορική παράσταση Saved (1965) του Έντουαντ Μποντ, στην οποία θα 
αναφερθούμε στη συνέχεια. Το τέλος της λογοκρισίας γιορτάστηκε επίσημα με το αμερικανικό 
μιούζικαλ Τρίχες (Hair) που περιλάμβανε χίπις με μακριά μαλλιά, ροκ μουσικά κομμάτια και πολύ 
γυμνό. Οι Τρίχες, αν και αντιμετωπίστηκαν στην αρχή με σκεπτικισμό από το κοινό, έγιναν γρήγορα 
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Κλείνοντας αυτήν τη σύντομη αναδρομή στην ιστορία της λογοκρισίας, αξίζει 

να σημειώσουμε τη δήλωση του Ντε Τζον:  

 

«Μέσα στον εικοστό αιώνα η αγγλική σκηνή υπέστη τόση λογοκρισία, όση δεν 
δέχθηκε επί της βασιλείας της Ελισάβετ Α΄, του Ιάκωβου Α΄ και του Καρόλου Α΄». 80 

 

Η μυστικοπάθεια και η αστυνόμευση που επέφερε η χρόνια λογοκρισία 

δημιούργησαν ένα ισχυρότατο πλέγμα, το οποίο μοιάζει να είναι σχεδόν γενετικά 

εγγεγραμμένο στο υποσυνείδητο των Βρετανών· εγγεγραμμένη, όμως, είναι και η 

αυτοκρατορική αποικιοκρατική διάθεσή τους. Η επισκόπηση της μεταπολεμικής  

βρετανικής ιστορίας που ακολουθεί, μπορεί να φαίνεται περιττή ή συντηρητική ως 

επιλογή, είναι όμως ιδιαιτέρως χρήσιμη μεθοδολογικά, ώστε να γίνει κατανοητή η 

σχέση ιστορικής αναγκαιότητας και δραματουργίας. 

 

  Ας διατρέξουμε τα μεταπολεμικά γεγονότα που την τροφοδότησαν. 81 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
μεγάλη εμπορική επιτυχία. Ωστόσο, η πιο σκανδαλώδης παραγωγή του Kenneth Tynan, καλλιτεχνικού 
διευθυντή του Βρετανικού Εθνικού Θέατρου (1963-1969) , ήταν το περίφημο Ω! Καλκούτα!, έργο 
σπονδυλωτό που περιείχε για πρώτη φορά σκηνές σεξουαλικής αναπαράστασης και ανοιχτής 
ομοφυλοφιλίας  και που  ανέβηκε στη σκηνή ένα χρόνο μετά το τέλος της λογοκρισίας με τεράστια 
επιτυχία.   
80 Nicholas de Jongh, Politics, Prudery and Perversions, σ. 15. 
81 Η ιστορική παράθεση εδώ στηρίζεται στις εξής πηγές: Reymond Cartie, Ιστορία του Β΄ Παγκοσμίου 
Πολέμου, μτφ. (από τα γαλλικά) Henri Michel, Πάπυρος, Αθήνα 1964· David Abernethy, The 
Dynamics of  Global Dominance, European Overseas Empires: 1415-1980, Yale University Press, 
Νιου Χέιβεν 2000· Richard Ηοgg, A History of the English Language, Cambridge University Press, 
Κέιμπριτζ  2008· Judith Brown, The Twentieth Century, The Oxford History of the British Empire 
Volume IV, Oxford University Press, Οξφόρδη 1998· Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος (1939-1945), έκδ. της 
εφ. Η Καθημερινή (τόμοι 6, 9, 12)· Kathleen Burke, Old World, New World: Great Britain and 
America from the Beginning, Atlantic Monthly Press, Νέα Υόρκη 2008· Μαθιόπουλος Βάσος, Ο 
πόλεμος που ρήμαξε την Ευρώπη: με βάση τα νέα ιστορικά ντοκουμέντα από Δύση και Ανατολή 
αποκαλύπτεται πώς ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος παρέδωσε τον κόσμο βορά στις δύο Υπερδυνάμεις, 
Παπαζήσης, Αθήνα 1980· P. J. Marshall, The Cambridge Illustrated History of the British Empire, 
Cambridge University Press, Kέιμπριτζ 1996· Ronald Hyam, Britain's Imperial Century, 1815-1914: A 
Study of Empire and Expansion, Palgrave Macmillan, Λονδίνο 2002,  καθώς και στους διαδικτυακούς 
τόπους:  [http://el.wikipedia.org/wiki/Βρετανική_Αυτοκρατορία(27/3/2008)]· 
[http://el.wikipedia.org/wiki/Ηνωμένο Βασίλειο(27/3/2008)]· 
[http://el.wikipedia.org/wiki/ΒΠαγκόσμιος Πόλεμος(27/3/2008)]. 
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2.  Βρετανία: σκέτο 

 

Αν και η Μ. Βρετανία είχε αναδειχθεί τυπικά νικήτρια, η σύγκρουση ήταν 

βαθιά, τόσο στο εσωτερικό της όσο και στο εξωτερικό, με αποτέλεσμα το τέλος του 

Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου να σηματοδοτεί κατ’ουσίαν και το τέλος της 

Βρετανικής Αυτοκρατορίας, καθώς η χώρα είχε απολέσει το μεγαλύτερο μέρος των 

αποικιών της, και άρα μεγάλο ποσοστό οικονομικοπολιτικής κυριαρχίας.  

Τα απομεινάρια της Βρετανίας μπορούν να γίνουν φανερά ήδη από το τέλος 

του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, μέσα από την Έρημη Χώρα του Έλιοτ (T. S. 

Eliot). O Conrad Aiken περιγράφει το 1923 την Έρημη Χώρα ως «ανατομία της 

μελαγχολίας» και ως «μία λογοτεχνία της λογοτεχνίας».82 Ο Έλιοτ κάνει εδώ ένα 

αμιγώς πολιτικό σχόλιο πάνω στους αμέτρητους νεκρούς, τις υλικές καταστροφές και 

κυρίως την ψυχική έρημο που αφήνει πίσω του ο πόλεμος, αρθρώνοντας ταυτόχρονα 

την προσωπική του αγωνία για το μέλλον της Βρετανίας. Με στέρεη ιστορική γνώση, 

βαθιά ευαισθησία και έντονη μεταφυσική διάθεση, θα επηρεάσει βαθύτατα την 

αγγλόφωνη λογοτεχνία, υπενθυμίζοντας με μόνο όπλο του τις λέξεις πως ένα 

εφιαλτικό παρόν προσδιορίζει μόνο ένα αβέβαιο μέλλον. Το σκηνικό της Έρημης 

Χώρας (με την οποία θα ασχοληθούμε ενδελεχώς με αφορμή το Λαχταρώ της Σάρας 

Κέην μέσα στο οποίο θα ξανασυναντήσουμε την ερημιά και την καταστροφή, αυτή 

τη φορά το 1998, και όχι το 1922), είναι μια κατεστραμμένη περιοχή που συνενώνει 

ποικίλλους τόπους.83     

Έρημη Χώρα και ολόκληρη η Ευρώπη μετά το τέλος του Δεύτερου 

Παγκοσμίου Πολέμου· μεγάλο μέρος της ήταν κυριολεκτικά ερείπια και φιλοξενούσε 

τα στρατεύματα των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σοβιετικής Ένωσης, στους 

οποίους είχε τώρα μετατοπιστεί η ισορροπία της παγκόσμιας κυριαρχίας.84 Η 

ανερχόμενη ψυχροπολεμική αντιπαλότητα περιέπλεξε την κατάσταση, και αυτό γιατί, 

ενώ και οι δύο υπερδυνάμεις εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην ευρωπαϊκή 

αποικιοκρατία, στην πράξη ο αμερικανικός αντικομμουνισμός υπερίσχυσε του 

                                                            
82 A. E. Dyson, The WasteLand. Critical Essays, Faber, Λονδίνο 1968, σ. 91. 
83 Robert Schwarz, Broken Images; A Study of the Waste Land, Αssociated of American University 
Presses, 1988, σ. 68-69. 
84 David Abernethy, The Dynamics of Global Dominance, European Overseas Empires 1415-1980, 
Yale University Press, Νιου Χέιβεν 2000, σ. 146.  
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αντιιμπεριαλισμού.85 Ως εκ τούτου, οι ΗΠΑ υποστήριξαν τη συνέχιση της ύπαρξης 

της Βρετανικής Αυτοκρατορίας (μία παραδοσιακή πλέον συμμαχία που διατηρείται 

έως και τις μέρες μας), εφόσον η Μ. Βρετανία διατηρούσε υπό έλεγχο την 

κομμουνιστική επέκταση. Όμως, «οι ημέρες της αφθονίας της Βρετανικής 

Αυτοκρατορίας ήταν μετρημένες». Μεταξύ 1945 και 1965, ο αριθμός των ατόμων 

υπό βρετανική κυριαρχία έξω από το Ηνωμένο Βασίλειο έπεσε από 700 εκατομμύρια 

σε 5 εκατομμύρια, από τα οποία τα τρία ήταν στο Χονγκ Κονγκ.86 Η Μεγάλη 

Βρετανία κατέληξε ουσιαστικά σε πτώχευση, με την αφερεγγυότητα να έχει 

αποσοβηθεί το 1946 μόνο μετά τη διαπραγμάτευση ενός αγγλοαμερικανικού δάνειου 

3,5 δισεκατομμυρίων δολλαρίων από τις Ηνωμένες Πολιτείες (η τελευταία δόση του 

οποίου επιστράφηκε το 2006).87 Σε γενικές γραμμές, μπορεί κανείς να υποστηρίξει 

πως η Βρετανία υιοθέτησε μια πολιτική ειρηνικής απεμπλοκής από τις αποικίες της, 

όταν σταθεροποιημένες μη-κομμουνιστικές κυβερνήσεις ήταν διαθέσιμες για τη 

μεταφορά της εξουσίας. Ας μου επιτραπεί στο σημείο αυτό να γίνω λίγο πιο 

αναλυτική, καθώς το «Σύνδρομο του Σουέζ», στάθηκε εφαλτήριο για την 

εθνικοπατριωτική πολιτική της Θάτσερ.  

Tο 1951, το Συντηρητικό Κόμμα επέστρεψε στην εξουσία, υπό την ηγεσία του 

Ουίνστον Τσώρτσιλ. Ο Τσώρτσιλ και οι Συντηρητικοί πίστευαν ότι η η συνέχιση της 

ύπαρξης της Αυτοκρατορίας επαφιόταν στην στρατιωτική βάση που διατηρούσαν στη 

διώρυγα του Σουέζ, η οποία και θα επέτρεπε στη Βρετανία να διατηρήσει την 

εξέχουσα γεωπολιτική θέση της στη Μέση Ανατολή παρά την μεγάλη απώλεια της 

Ινδίας. Ο Τσώρτσιλ δεν μπορούσε να αγνοήσει τη νέα επαναστατική κυβέρνηση της 

Αιγύπτου υπό τον Γκαμάλ Άμπντελ Νάσερ, ο οποίος88 και εθνικοποίησε μονομερώς  

τη Διώρυγα του Σουέζ (1956).  Ωστόσο, η απόφαση του βρετανού πρωθυπουργού 

Άντονι Ήντεν, που διαδέχτηκε τον Τσώρτσιλ (1955), να εισβάλει στην Αίγυπτο 

(1956), εσήμανε και το τέλος της πολιτικής του καριέρας (1957), καθώς εξόργισε τον 

αμερικανό ομόλογό του, πρόεδρο Ντουάιτ Αϊζενχάουερ, με αποτέλεσμα να αρνηθεί 

να υποστηρίξει την εισβολή φοβούμενος ολοκληρωτική σύρραξη. Έτσι, αν και η 

                                                            
85 Ο Ψυχρός Πόλεμος (Cold War) μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων, ΗΠΑ και ΕΣΣΔ, ξεκίνησε το 1947 
και οδήγησε ουσιαστικά στην πτώση του τείχους του Βερολίνου στις 11 Νοεμβρίου 1989 και λίγο 
αργότερα την πτώση των κομμουνιστικών καθεστώτων στα άλλα κράτη επιρροής της ΕΣΣΔ. 
86 Judith Brown, The Twentieth Century, σ. 330-331.  
87 Finlo Rohrer, «What's a little debt between friends?» Ανάρτηση άρθρου στο BBC News  
Magazine, 10 Mαΐου 2006 [http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/magazine/4757181.stm(21/5/20090]. 
88 Ο Νάσερ  είχε πάρει την εξουσία το 1952  και το επόμενο έτος συμφωνήθηκε ότι τα βρετανικά 
στρατεύματα θα αποσυρθούν από το Κανάλι του Σουέζ και ότι στο Σουδάν θα χορηγηθεί αυτοδιάθεση. 
Πράγματι, στο Σουδάν χορηγήθηκε ανεξαρτησία την 1η Ιανουαρίου 1956.   
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εισβολή ήταν στρατιωτικά επιτυχής, αφενός ο ΟΗΕ που στο μεταξύ παρενέβη και 

αφετέρου η πίεση των ΗΠΑ ανάγκασαν τον Ήντεν σε παραίτηση, αποκάλυπτοντας 

την αδυναμία της Βρετανίας στην παγκόσμια πολιτική σκακιέρα. Η κρίση του Σουέζ 

επιβεβαίωσε την παρακμή της Βρετανίας, αποδεικνύοντας ότι πλέον δεν μπορούσε να 

δράσει χωρίς την εποπτεία των ΗΠΑ.  

Αυτή η «ανοιχτή πληγή υπερηφάνειας» έμεινε στην βρετανική ιστορία ως 

«σύνδρομο του Σουέζ» στο οποίο, μετέπειτα, θα στηριζόταν η Μάργκαρετ Θάτσερ 

προκειμένου να οδηγήσει την Βρετανία στην «ανακατάληψη» των Νήσων Φώκλαντ 

από την Αργεντινή το 1982. Στα χρόνια που ακολούθησαν έως και σήμερα, η 

Βρετανία εξακολουθεί να επιδιώκει να επανακτήσει την άλλοτε αυτοκρατορία της και 

να επαναγκιστρώσει στον τίτλο της το επίθετο «Μεγάλη» δίπλα στο (σκέτο) 

Βρετανία.89 Το ιμπεριαλιστικό αυτό σύνδρομο ευθύνεται σε μεγάλο ποσοστό έως και 

σήμερα για τον «ευρωσκεπτικισμό» των Βρετανών, που στοχεύουν σε μία 

περιχαρακωμένη εξωτερική πολιτική η οποία, όπως θα διαπιστώσουμε, σχολιάζεται 

δηκτικά από τους συγγραφείς της γενιάς του 1990. Ενδεικτικό είναι πως οι Βρετανοί 

αποκαλούν την Ευρώπη «continent», δηλαδή ήπειρο» σε αντιδιαστολή µε τη 

Βρετανία που είναι «το νησί».  

Ο καθηγητής Όθων Αναστασάκης, διευθυντής του Κέντρου Σπουδών 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης στο Πανεπιστήµιο της Οξφόρδης, εξηγεί πού οφείλεται η 

αµφίθυµη στάση τους, κάνοντας μία οξυδερκή ανάλυση του μεταπολεμικού τοπίου:  

 

«Πρώτον, στον Δεύτερο  Παγκόσµιο Πόλεµο, η Βρετανία ήταν η µόνη ευρωπαϊκή  
χώρα που δεν κατελήφθη από τους Γερµανούς και βοήθησε στη σωτηρία της 
Ευρώπης από τον γερµανικό ζυγό. Αυτό είναι ένα στοιχείο που ενισχύει τον 
σκεπτικισµό των Βρετανών απέναντι στους Γερµανούς και γενικότερα στην Ευρώπη. 
∆εύτερον, όταν οι Βρετανοί θέλησαν να ενταχθούν στην ΕΕ, οι Γάλλοι δύο φορές 
αντιστάθηκαν. Αυτό είναι ένα παραµεληµένο στοιχείο, όµως δηµιούργησε ένα κακό 
συναίσθηµα, µια κακή αρχή. Τρίτον, το παρελθόν της χώρας ως αυτοκρατορίας 
καθορίζει την εξωτερική πολιτική της. Κοιτάζει πάντα τα συµφέροντά της µε την 
Κοινοπολιτεία. Επίσης έχει ιδιαίτερες σχέσεις µε τις ΗΠΑ. ∆εν θέλει τα συµφέροντα 

                                                            
89 «Η χώρα ονομάστηκε Μεγάλη Βρετανία κατά τον 17ο αιώνα, όταν οι βασιλείς της Σκωτίας έγιναν 
και Βασιλείς της Αγγλίας. Στη διάρκεια του 17ου και του 18ου αιώνα, η Αγγλία αποκτά τεράστια 
εδάφη στις Ινδίες και την Αμερική, αφού συνέτριψε τον γαλλικό στόλο και εξασφάλισε την κυριαρχία 
των θαλασσών. Στο διάστημα από τα τέλη του 18ου αιώνα και τις αρχές του 19ου πρωτοστατεί στη 
δημιουργία αντιγαλλικού συνασπισμού, που τελικά οδήγησε στη συντριβή του Ναπολέοντα κι έτσι 
βγαίνει κερδισμένη, αφού αποκτά και τις γαλλικές αποικίες στην Αφρική και την Ασία. Η βιομηχανική 
επανάσταση έδωσε διέξοδο στις εσωτερικές αντιθέσεις της. Το 1830 αποκτούν πολιτικές ελευθερίες οι 
Καθολικοί και οι Εβραίοι. Όλο αυτό το διάστημα μέχρι τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, επεκτείνει τις 
κτήσεις της. Μετά από αυτόν όμως, η άλλοτε κραταιά Μεγάλη Βρετανία άρχισε να κλονίζεται 
ανεπανόρθωτα.Το 1922 παραχωρεί την ανεξαρτησία στην Δημοκρατία της Ιρλανδίας και το 1932 
παραχωρεί ανεξαρτησία στο Ιράκ». [http://el.wikipedia.org/wiki/ΗνωμένοΒασίλειο (8/1/2005)]. 
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αυτά να µπουν στο περιθώριο ή να διακυβευτούν από τη σχέση µε την Ε.Ε. Οι 
Βρετανοί είναι πιο φιλελεύθεροι, θέλουν λιγότερο κράτος, δεν επιθυµούν παρέµβαση 
στα οικονοµικά, θέλουν να αφήνουν την οικονοµία της αγοράς ανενόχλητη. 
Εκνευρίζονται όταν οι Βρυξέλλες τους λένε τι να κάνουν. Έχουν µια διαφορετική 
άποψη σε σχέση µε τον ρόλο του κράτους στην κοινωνία και την οικονοµία από αυτή 
που έχουν οι Γάλλοι, οι Σκανδιναβοί, οι Γερµανοί ή οι Νοτιοευρωπαίοι».90 

 
 

Αξιοσημείωτο είναι, εξάλλου, ότι πριν από το 1973 –χρονιά που το Ηνωµένο 

Βασίλειο εντάχθηκε στην τότε Ευρωπαϊκή Οικονοµική Ενωση (ΕΟΚ)– ένα από τα 

πιο γνωστά συνθήµατα των βρετανών ευρωσκεπτικιστών ήταν το «Εµείς δεν θα 

υποταχθούµε σε ένα µάτσο βατράχια και Ούννους!»,91 όπου «βατράχια» 

αποκαλούνταν υποτιµητικά οι Γάλλοι, ενώ «Ούννοι» οι «απολίτιστοι» Γερµανοί.92 

Παρόλ’ αυτά ο ευρωπαϊστής Συντηρητικός πρωθυπουργός Έντουαρντ Χιθ βάζει τη 

Βρετανία στην ΕΟΚ το 1973 ύστερα από μια δεκαετία εντατικών προσπαθειών που 

προέρχονταν κυρίως από το Κόμμα των Εργατικών. Τα πράγματα, όμως, 

αντιστράφηκαν την δεκαετία του ’80, όταν η Θάτσερ, άρχισε να εφαρμόζει άτεγκτες 

δεξιές πολιτικές, έχοντας απέναντί της τον Ζακ Ντελόρ ο οποίος, ως πρόεδρος της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προωθούσε την ιδέα μιας «σοσιαλιστικής Ευρώπης».  

Στην ιστορική «Ομιλία της Μπριζ», απ’ όπου εκφώνησε η Θάτσερ το 1988 το 

αντιευρωπαϊκό της μανιφέστο, δήλωσε μεταξύ άλλων:  

 
 
«Δεν καταφέραμε να περιορίσουμε επιτυχώς το κράτος στη Βρετανία μόνο και μόνο 
για να μας ξαναεπιβληθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με ένα ευρωπαϊκό υπερκράτος να 
ασκεί μια νέα κυριαρχία από τις Βρυξέλλες».93  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
90 Το παράθεμα ανήκει στον Όθωνα Αναστασάκη και συγκεκριμένα σε συνέντευξη-ιστορική ανάλυση 
που παραχώρησε στην δημοσιογράφο Τ. Μποζανίνιου για το σπονδυλωτό  άρθρο της με τον τίτλο: 
«Εμείς δεν θα υποταχτούμε σε ένα μάτσο βατράχια και Ούννους!», εφ. Το Βήμα της Κυριακής, 
[http://www.tovima.gr/world/article/?aid=427438(30/10/2011)]. 
91 Στο ίδιο. 
92 Σύµφωνα µε πρόσφατη δηµοσκόπηση της εφηµερίδας The Guardian, αν διοργανωνόταν σήµερα 
(2012) δηµοψήφισµα, το 49% των Βρετανών θα ψήφιζε να αποχωρήσει η χώρα από την ΕΕ – έναντι 
40% που θα εκφραζόταν υπέρ της παραµονής της στην Ευρώπη. 
[http://www.tovima.gr/world/article/?aid=427438(30/10/2011)]. 
93[http://www.tovima.gr/world/article/?aid=427438(30/10/2011)]. 
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3. Κωδικός: οργή94 

Κάτω από αυτές τις συνθήκες μπορεί να γίνει αντιληπτό το γενικότερο κλίμα 

περιχαράκωσης της Βρετανίας, που ακολουθείται συστηματικά για παραπάνω από 

έναν αιώνα, όχι μόνο πολιτικά αλλά και πολιτισμικά. Στον αντίποδα, μια ολοένα 

αυξανόμενη υφέρπουσα οργή αρχίζει να καταλαμβάνει τον χώρο που της αναλογεί, 

διαγράφοντας με αργά αλλά σταθερά βήματα μια ανεξίτηλη πορεία στο χρόνο. Αυτή 

η «επικαιροποίηση» της οργής με την αλληλένδετη βία που αποτελούσε 

αναπόσπαστο κομμάτι της μεταπολεμικής κοινωνικής πραγματικότητας, θα 

λειτουργήσει ως αντανακλαστικό, επακόλουθο της μακρόχρονιας επιβολής 

αποσιώπησης ή ακόμα και εξωραϊσμού της. Η θεσμοθετημένη λογοκριτική 

παρέμβαση που ακολουθήθηκε επί δύο σχεδόν αιώνες, εμπότισε, όπως ήταν 

αναμενόμενο, δημιουργούς και κοινό. Το βρετανικό θέατρο, «φασκιωμένο» μέσα στις 

κατευθυντήριες υποδείξεις της λογοκρισίας, θα αφήσει στον αντίποδά του κενό 

ζωτικό χώρο για την δημιουργία ενός ενεργού αντιδραστικού θεάτρου, που θα 

σχηματοποιηθεί μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο (1937-1945), με κύριο 

χαρακτηριστικό την οργή, που θα ανακηρυχθεί σε λέξη-ορόσημο: 

 
«Η οργή δεν είναι καθόλου μια αυτόματη αντίδραση στη δυστυχία και τον πόνο αυτά 
καθαυτά. Κανένας δεν αντιδρά με οργή σε μία ανίατη αρρώστια ή σ’ έναν σεισμό, 
ούτε άλλωστε σε κοινωνικές συνθήκες που δεν μπορούν να αλλάξουν. Μόνο εκεί 
που, εύλογα, υποπτευόμαστε ότι οι συνθήκες θα μπορούσαν να αλλάξουν, μα δεν 
αλλάζουν εμφανίζεται η οργή. [...] Η προσφυγή στη βία, όταν βρίσκεται κανείς 
αντιμέτωπος με εξοργιστικά γεγονότα ή συνθήκες, είναι πολύ μεγάλος πειρασμός 
λόγω της εγγενούς αμεσότητας και ταχύτητάς της. Η φρόνιμη κίνηση αντιβαίνει στον 
χαρακτήρα της οργής και της βίας, αλλά τούτο δεν τις καθιστά ανορθολογικές. 
Αντίθετα, στην ιδιωτική όσο και στην δημόσια ζωή υπάρχουν καταστάσεις στις 
οποίες ακριβώς η ταχύτητα μιας βίαιης πράξης μπορεί να είναι το μόνο κατάλληλο 
φάρμακο. [...] Το ζήτημα είναι ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η βία –το να ενεργεί 
κάποιος χωρίς επιχειρήματα ή λόγια και χωρίς να υπολογίζει τις συνέπειες– είναι ο 
μόνος τρόπος να ισορροπήσει ξανά η πλάστιγγα της δικαιοσύνης. Υπ’ αυτή την 
έννοια, η οργή και η βία που μερικές φορές –όχι πάντα– τη συνοδεύει, ανήκουν στα 
‘φυσικά’ ανθρώπινα πάθη, και η όποια θεραπεία του ανθρώπου απ’ αυτά δεν θα 
σήμαινε τίποτα λιγότερο από τον απανθρωπισμό ή ευνουχισμό του. [...] Εφόσον οι 
άνθρωποι ζουν σ’ έναν κόσμο φαινομένων, από την εκδήλωση των οποίων 

                                                            
94Η ανάπτυξη της ενότητας αυτής στηρίζεται στις εξής πηγές: Dan Rebellato, 1956 and All That: The 
Making of Modern British Drama, Routledge, Λονδίνο 1999· Heid Stephenson και Natasha Langridge, 
Rage and Reason, Methuen, Λονδίνο 1997· John Russel Taylor, Anger and after: A guide to the New 
British Drama, Methuen, Λονδίνο 1962· Michael Patterson, Strategies of Political Theatre: Post-War 
British Playwrights, Cambridge University Press, Κέιμπριτζ 2003· David Ian Rabey, British and Irish 
Political Drama in the Twentieth Century, The Macmillan Press, Λονδίνο 1986· Simon Trussler, The 
Cambridge Illustrated History of British Theatre, Cambridge University Press, Κέιμπριτζ 1994.  
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εξαρτώνται για να κινηθούν μέσα του, η έπαρση της υποκρισίας σε διάκριση από τα 
σκόπιμα τεχνάσματα που εν ευθέτω αποκαλύπτονται δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί 
με τη λεγόμενη λογική συμπεριφορά. Τα λόγια μπορεί να τα εμπιστευθεί κανείς μόνο 
όταν είναι σίγουρος ότι λειτουργούν για να αποκαλύψουν και όχι για να 
αποκρύψουν».95  

 
 

Θα μπορούσαμε επομένως να υποστηρίξουμε πως η κοινωνιολογική διάσταση 

της οργής τεκμηριώνει ταυτόχρονα την πορεία του αγγλικού θεάτρου, μία πορεία από 

την αποσιώπηση και την συγκάλυψη της κοινωνικής βίας στην αποκάλυψη και την ωμή 

καταγραφή της. Η αναδρομή στους κυριότερους κοινωνικοπολιτικούς σταθμούς και 

τα σχετιζόμενα μ’ αυτούς δραματουργικά γεγονότα από την μεταπολεμική περίοδο 

έως την αλλαγή της χιλιετίας, θα σταθεί πλοηγός μας στην απόπειρα να 

επαναπροσδιορίσουμε την δραματουργία του ΄90, που καθιερώθηκε ευρέως ως 

θέατρο Στα Μούτρα. 

Οι σταθμοί αυτοί της «οργισμένης» διαδρομής που οδηγεί στο Blasted μπορούν να 

συνοψιστούν στους εξής σύμφωνα με την πρόσφατη επιστημονική έρευνα:96 

α) 1956: Οργισμένα Νιάτα (Look Back in Anger) του Τζον Όσμπορν (John 
Osborn) και η ίδρυση των English Stage Company (Royal Court).  

 

 β) 1965: Λυτρωμένοι (Saved) του Έντουαρντ Μποντ (Edward Bond) και το Royal 

Court. 

 

γ) 1978: Kiss Daddy Goodnight (φεμινιστικό κίνημα και δημόσια καταγγελία 

οικογενειακής κακοποίησης). 

 

 δ) 1979: Η Μάργκαρετ Θάτσερ ξεκινά την δεκαετή πρωθυπουργική της πορεία.  

 

ε) 1994: Blasted της Σάρα Κέην. 

 

 

                                                            
95 Arendt Hannah, Περί βίας, εισ.-μτφ. Β. Νικολαΐδου-Κυριανίδου, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2000, σ. 122-
127, όπως παρατίθεται στο πρόγραμμα του ΚΘΒΕ, Λυτρωμένοι, θεατρ. περ. 2001-2002, σ. 29-31.  
96 Σημειώσεις από συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο με τον τίτλο «1956, 1968, 1979, 
1995: Νew Historiographies of Postwar British Theatre  (11-13 Μαΐου 2006), Royal Holloway, 
University of London, με ομιλητές, ανάμεσα σε άλλους, τους Don Rebellato, Aleks Sierz, Ken Urban, 
John Bull . Το συνέδριο παρακολούθησε και η γράφουσα με υποτροφία από την οργάνωση ‘The 
Society of Theatre Research’, εκπροσωπώντας το University of Exeter ως μεταπτυχιακή φοιτήτρια. 
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4.  Η οργισμένη διαδρομή «κατάμουτρα»  

 

α) Θέατρο Στα Μούτρα: 

Θέατρο σύγχρονης οργής 

 

«Τα Blasted και Look Back in Anger, με τους δικούς τους διαφορετικούς 
τρόπους, υπηρέτησαν για άλλη μια φορά την αναγέννηση του θεάτρου, ως 
ενός τόπου όπου οι νέες θυμωμένες φωνές θα μπορούσαν να ακουστούν».97  

 

 
 

 1956: Οργισμένα Νιάτα (Look Back in Anger) 
 

«Θυμάμαι πολύ έντονα τα Οργισμένα Νιάτα. Η γενιά των οργισμένων αυτών 
αντρών που γράφανε για το Royal Court άλλαξε την αντίληψη της μετα-
αποικιοκρατικής Βρετανίας τόσο γρήγορα και με τέτοια σιγουριά, που 
κανένας πολιτικός δεν είχε καταφέρει ως τότε. Με επηρέασαν βαθιά σαν 
μαθητή, όχι για να διαμαρτυρηθώ, αλλά για να ενστερνιστώ ένα πολιτικό 
κόμμα και να δράσω». 98  

 

 

Η δεκαετία του 1950, όπως είδαμε, βρίσκει την Βρετανία σε μια αμήχανη 

προσπάθεια ανασυγκρότησης. Η Ευρώπη μπορεί να παρακολουθεί τα ρωσικά τανκς 

να καταστέλουν την επανάσταση στην Ουγγαρία, οι Βρετανοί όμως προσπαθούν να 

αποδεχθούν ότι η αποικιοκρατική δύναμη της χώρας τους έχει πληγεί ανεπανόρθωτα, 

καθώς έχουν αναγκαστεί να παραχωρήσουν τη διαχείριση της Διώρυγας του Σουέζ 

στην Αίγυπτο. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα βαλτωμένη και στο εσωτερικό, καθώς 

κοινοβουλευτικά η αντιπολίτευση της αριστερής πτέρυγας του Εργατικού Κόμματος 

(Labour Party) έχει ατροφήσει αισθητά, με αποτέλεσμα η πολιτική των παραδοσιακά 

δύο αντίπαλων κομμάτων, του κεντροαριστερού και του δεξιού συντηρητικού 

(Consernative Party) να αρχίσει σταδιακά να συγκλίνει,99 προκαλώντας την οργή των 

αριστερών πολιτών που ανήκαν στην εργατική τάξη.  

                                                            
97 Graham Saunders, «The Apocalyptic Theatre of Sarah Kane», στο: B. Reitz and M. Berninger 
(επιμ.), British Drama of the 1990s, Universitatsverlag Carl Winter, Heidelberg, 2002, σ. 124. 
98 David Owen, πρώην αρχηγός των σοσιαλοδημοκρατών, όπως παρατίθεται στο: Ruth Little, Emily 
McLaughlin, The Royal Court Theatre Inside Out, Oberon, Λονδίνο 2007, σ. 24. 
99 John Russell Taylor (επιμ.), John Osborne. Look Back in Anger: a casebook, Macmillan, Λονδίνο 
1995, σ. 13. 
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Αυτό είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο εμφανίζεται η γενιά των οργισμένων. 

Το ανικανοποίητο, η αίσθηση ανελευθερίας, το ανύπαρκτο δικαίωμα στην ευκαιρία, η 

μουδιασμένη καθεστηκυία τάξη, είναι τα χαρακτηριστικά της αγγλικής κοινωνίας 

στην προσπάθειά της να ορθοποδήσει και να αναπροσαρμοστεί σε μια νέα, 

αναγκαστική πραγματικότητα που επηρεάζει πρωτίστως τους νέους· η μεταπολεμική 

γενιά, που βιώνει έμμεσα την καταστροφή και την διάψευση των ελπίδων της για 

έναν καλύτερο κόσμο, αντιδρά βίαια στην καθημερινότητα που την περιβάλλει. 

 Η πρώτη αυτή βίαιη αντίδραση θα μεταφερθεί στη σκηνή στην ιστορική 

πλέον χρονολογία του 1956, ορόσημο για την έναρξη του σύγχρονου βρετανικού 

δράματος.100 Ήταν 8 Μαΐου 1956 όταν το Look Back in Anger (Οργισμένα Νιάτα) 

έκανε πρεμιέρα στο νεοσυσταθέν Royal Court. Αναμφίβολα, το έργο του Όσμπορν 

αποτελεί προϊόν της εποχής του. Ορισμένοι μελετητές, όπως οι πιο ριζοσπαστικoί 

Νταν Ρεμπελλάτο (Dan Rebellato)101 και Μαίρη Λάρκχερστ (Mary Luckhurst) το 

αμφισβητούν: συγκεκριμένα η Λάρκχερστ , βασισμένη στο πόνημα του Declan 

Kiberd, Inventing Ιreland,102 ενισχύει αναλογικά αυτήν την συλλογιστική, 

υποστηρίζοντας πως τα Οργισμένα Νιάτα είναι μια  «εφευρημένη αναγκαιότητα», 

προκειμένου η Βρετανία να μπορέσει να ενσωματώσει το πληγωμένο μετααποικιακό 

της είδωλο. 

Μέσα σ’ αυτό το πολιτικό πλαίσιο θα γεννηθεί ο Τζίμυ Πόρτερ, ένας 

βρετανός Κοβάλσκι, που έμελε να γίνει ένα είδος σελιδοδείχτη στην θεατρική και 

κοινωνιολογική βρετανική ιστορία, όχι μόνο γιατί ο ρόλος αυτός ενσάρκωνε μια 

εργατική, αντικομφορμιστική φιγούρα, αλλά κυρίως γιατί για πρώτη φορά μαζί του 

στη σκηνή ανέβηκε και ολόκληρη η νεότερη, κάτω των τριάντα, γενιά που άκουσε 

δημόσια να ξεστομίζονται όλα όσα για χρόνια καταχώνιαζε. Η εμφάνιση του Πόρτερ 

στη βρετανική σκηνή, ο οποίος επιτίθεται «σε κάθε πτυχή της μεταπολεμικής 

Αγγλίας που ο σοσιαλισμός απέτυχε να αναμορφώσει»,103 αποτέλεσε το πρώτο 

ισχυρό σοκ για το κοινό που ως τότε καθόταν  αναπαυτικά στα καθίσματα της 

πλατείας. Η εισβολή μιας καινούργιας εποχής ήταν πλέον αναπόφευκτη: η κοινωνική 

                                                            
100 Το έργο χαρακτηρίζεται και ως η απαρχή για το «δράμα του νεροχύτη» στη Βρετανία – βλ. στο: 
Phyllis Hartnoll, Peter Found, Λεξικό του Θεάτρου, μτφ. Νίκος Χατζόπουλος, Νεφέλη, Αθήνα 2000, 
σ.143. 
101 Βλ. Dan Rebellato, 1956 And All That The Making of Modern British Drama, Routledge, Λονδίνο 
1999.  
102 Declan Kiberd, Inventing Ireland:The Literature of a Modern Nation, Vintage Books, Λονδίνο 
1995. 
103 Brown John Russell, The Oxford Illustrated History of the Theatre, Oxford University Press, 
Οξφόρδη 1995, σ. 428. 
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σύγκρουση που επέφερε η μεταπολεμική πραγματικότητα δεν ήταν μόνο κομμάτι της 

καθημερινής ζωής, ήταν και της σκηνής· και αυτό ισοδυναμούσε με επανάσταση.  

Για πρώτη φορά παρουσιάζεται κάτι όχι αποστεωμένο, αλλά σύγχρονο, 

ζωντανό και έκρυθμο: δεν ήταν μόνο το νατουραλιστικό σκηνικό με την ακατάστατη 

σοφίτα αντί για ένα πλούσιο αστικό σαλόνι, που «προσέβαλε» το κοινό, αλλά κυρίως 

η γλώσσα, λαϊκή και «άξεστη», που ηχούσε δυνατά και ενοχλητικά σε ευπρεπή αυτιά. 

Αν λάβουμε υπόψη την λογοκριτική πολιτική της Βρετανίας και τα μέχρι τότε 

αριστοκρατικά, χλιαρά και καλοστημένα έργα, είναι εύκολο να κατανοήσουμε πως το 

κυρίαρχο δράμα ήταν μακριά από την πραγματικότητα. Κάθε στιγμιότυπο ζωής  στη 

σκηνή αποτελούσε ένα αυτόνομο σκάνδαλο, πόσο μάλλον όταν συνοδεύονταν από 

«ακραία γεγονότα» (όπως ο ήχος από ένα καζανάκι τουαλέτας που ακούστηκε στο 

Λεωφορείο ο Πόθος του Τένεσι Ουίλιαμς, το 1949, στο West End του Λονδίνου, 

προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων).104 Όπως ήταν αναμενόμενο, πάντως, μεγάλο 

μέρος της κριτικής ασχολήθηκε με τα αίτια της οργής του πρωταγωνιστή 

εντοπίζοντάς τα στις κοινωνικές συνθήκες και στην πάλη των τάξεων. 105  

Το πρώτο αυτό δράμα αν όχι της εργατικής (ο ίδιος ο Όσμπορν δεν  ανήκε σε 

εργατική οικογένεια, γεγονός για το οποίο κατηγορήθηκε), αλλά της μεσαίας τάξης, 

αποτέλεσε τομή στην θεατρική ιστορία της Βρετανίας και το έργο 

κατηγοριοποιήθηκε ως «δράμα του νεροχύτη» (‘kitchen-sink drama’).106 Ο Τζίμυ 

Πόρτερ έγινε η φωνή των νέων ανθρώπων. Το αποδεικνύει η πρωτοφανής 

προσέλευση νεανικού κοινού που έσπευσε να δει επί σκηνής τον εαυτό του: για 

πρώτη φορά οι νέοι αυτονομούνται και συνιστούν μια κοινωνική κατηγορία, που 

μέχρι τότε αγνοούνταν επιδεικτικά. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Royal Court 

Τζορτζ Ντεβίν (George Devine), θα προωθήσει τα Οργισμένα Νιάτα ακριβώς ως 

θέαμα για νέους, και το Court θα κάνει τεράστια εισπρακτική επιτυχία όταν το BBC 

                                                            
104 Ruth Little, Emily McLaughlin, The Royal Court Theatre Inside Out, Oberon, Λονδίνο 2007, σ. 25, 
49, 50.  
105 Ο Kenneth Tynan στον Observer έγραψε ότι «ο Jimmy Porter αποτελεί το πιο ολοκληρωμένο και 
νεότερο ‘κουτάβι’ στην λογοτεχνία της Βρετανίας από την εποχή του Άμλετ», συμπληρώνοντας ότι  
« βρήκε το έργο που ανυπομονούσε για πολύ καιρό να δει στη σκηνή, ένα έργο με την τάση προς την 
αναρχία, τον ενστικτώδη αριστερισμό, την αυτόματη απόρριψη των επίσημων αξιών, τη 
σουρεαλιστική αίσθηση του χιούμορ» – το παράθεμα στο: Ruth Little, Emily McLaughlin, The Royal 
Court Theatre Inside Out, σ. 25, 49, 50.  
106 «Δράμα του νεροχύτη (kitchen-sink drama): θεατρική έκφραση που επινόησαν οι Βρετανοί για να 
χαρακτηρίζουν έργα όπως τα Οργισμένα Νιάτα του Όσμπορν (1956) και το Γεύση από μέλι της Σήλα 
Ντιλέινι (1958). Οι ήρωές τους ήταν λιγότερο εύποροι από εκείνους των συμβατικών δραμάτων 
σαλονιού, δεν είχαν υπηρέτες, και τους παρακολουθούμε να κάνουν πεζά πράγματα όπως να 
σιδερώνουν και να πλένουν πιάτα. Με την παρακμή του είδους, ο όρος σήμερα χρησιμοποιείται 
σπάνια», βλ. Phyllis Hartnoll, Peter Found (επιμ.), Λεξικό του Θεάτρου, σ.143. 
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θα παρουσιάσει σε ειδική εκπομπή ένα 18λεπτο απόσπασμα. Από εκείνο το βράδι και 

μετά ένα πολύ νεανικό σχεδόν εφηβικό κοινό (κάτω των 25 ετών), που δεν είχε 

ξαναπάει στο θέατρο,107 θα αρχίσει να γεμίζει ασφυκτικά την αίθουσα, ενώ το Court 

αποκτά το παρατσούκλι: «το σπίτι του θυμωμένου νέου». 

 

Σωρεία επιστολών φτάνουν στο θέατρο: 

 

«Παίρνουμε την άδεια να σας γράψουμε και να σας εκφράσουμε τον πολύ μεγάλο 
ενθουσιαμό και την εκτίμησή μας για την παράστασή σας Οργισμένα Νιάτα, εμείς, 
τέσσερις εκπρόσωποι της τεράστιας και συνήθως φλεγματικής βρετανικής νεολαίας. 
Φαίνεται πως για εμάς είναι η πρώτη φορά που επί σκηνής παρουσιάζεται κάτι τόσο 
οικείο που να μας εκπροσωπεί [...] και που μόνο να καταχειροκροτηθεί μπορεί για 
τον ρεαλισμό και την ανησυχία που διέπει ολόκληρη την παράσταση [...] σαν 
σύγχρονοι με τα πρόσωπα του έργου σας, υποστηρίζουμε με μεγάλη χαρά την 
ειλικρίνεια όλης της προσπάθειας...».108     

  
  

Σε πολιτικό επίπεδο, ο Τζίμυ Πόρτερ δεν είναι μόνο επικριτής της κοινωνίας 

που τον γαλούχησε, είναι και κρινόμενος ως προϊόν της συγκεκριμένης κοινωνικής 

φόρμουλας, που παραλύει κάθε νεανική ελπίδα και παγιδεύει όνειρα και ελπίδες, 

σκορπίζοντας μόνο οργή. Η οργή είναι αποτέλεσμα της ατροφικής δράσης των 

σοσιαλιστών στην Βρετανία στα μέσα της δεκαετίας του 1950. Παράλληλα όμως με 

την πολιτική, υπάρχει και η ανθρωποκεντρική διάσταση της οργής. Ο ίδιος ο  

Όσμπορν δηλώνει ότι «στόχος του ήταν να κάνει τους ανθρώπους να νιώσουν, να 

δώσει ‘μαθήματα συναισθημάτων’.109 Το οργισμένο αυτό εγχειρίδιο 

συναισθηματικής μεθοδολογίας γίνεται παντιέρα για όσους πιστεύουν πως ήρθε ο 

καιρός για το βρετανικό θέατρο να νιώσει και όχι απλώς να βλέπει. Ο ίδιος ο 

Όσμπορν ταυτίζει το έργο του με την ειλικρίνεια: 

 

«Προσπάθησα να γράψω σε εκείνο το είδος της γλώσσας που μόνο αλήθεια μπορεί 
να πει».110 
 
 

                                                            
107 Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πληροφορίες που μας δίνονται σχετικά με την μη τήρηση του 
«θεατρικού κώδικα»» συμπεριφοράς από αυτούς που πήγαιναν στο Court να δουν την παράσταση. Βλ 
Doty Gresdna A. & Hardin Billy J., Inside the Royal Court Theatre, 1956-1981: Artists Talk, Louisiana 
University Press, Λονδίνο 1990, σ.38. 
108 Από συνέντευξη που έδωσε η σκηνογράφος και στενή συνεργάτις του George  Devine, Jocelyn 
Hebert στις 21 Μαρτίου 1995, όπως παρατίθεται στο: Philip Roberts, The Royal Court and The 
Modern Stage, Cambridge Uni. Press, Λονδίνο 1999, σ. 49, υποσ. 13. 
109 Όσμπορν, Declaration: 1957a, σ. 65, όπως παρατίθεται στο: Rebellato, 1956 and All That, σ.32.  
110 Όσμπορν, 1993, σ. 8, όπως παρατίθεται στο: Rebellato, 1956 and All That, σ. 213.  
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Η παράσταση, παρά τις αρνητικές κριτικές –ή και εξαιτίας τους–, είχε ήδη 

μετατραπεί σε καλλιτεχνικό και κοινωνικό γεγονός και γνώρισε τεράστια εμπορική 

επιτυχία.111 Ως εκ τούτου, προσείλκυσε πολλούς διάσημους ανάμεσα στους θεατές, 

όπως ο Άρθουρ Μίλλερ, ο οποίος είδε την παράσταση παρέα με την Μέριλιν Μονρόε 

και τον Λόρενς Ολίβιε. Ο Ολίβιε δεν ενθουσιάστηκε αρχικά με το κείμενο,112 ενώ ο 

Μίλλερ, αντιθέτως, το υπερασπίστηκε:  

 

 «Τα Οργισμένα Νιάτα  είναι για μένα το μόνο μοντέρνο αγγλικό έργο που έχω δει. 
Μοντέρνο με την έννοια ότι η βασική εστίαση στο έργο είναι προς την παθιασμένη 
ιδέα του εμπλεκόμενου άνδρα και του εμπλεκόμενου συγγραφέα, και όχι προς την 
επιφανειακή γυαλάδα ή τη διασκέδαση που θα μπορούσε η κατάσταση να 
προσφέρει».113 

   

 

Μέσα σε αυτό το μεταπολεμικό κλίμα, η κάτω των τριάντα γενιά βρέθηκε να 

συγκεντρώνει κοινά χαρακτηριστικά που αποτυπώθηκαν καλλιτεχνικά το ίδιο 

χρονικό διάστημα, με την ίδια ορμή και την ίδια οργή, έξω από την Βρετανία114 ανά 

την υφήλιο: ένα χρόνο πριν τον βρετανό Τζίμυ Πόρτερ, το 1955, ο Τζέημς Ντιν με 

τον Επαναστάτη Χωρίς Αιτία (Rebel Without A Cause) θα γίνει το ορόσημο της ίδιας 

γενιάς, μιας γενιάς που δεν είχε σχέση με τους πατεράδες της, μιας γενιάς που 

λαχταρούσε να αποδεσμευτεί από τα τραύματα και τα συντρίμμια και να γλεντήσει 

ακόμα και τον θυμό της. Η αμερικανική νεολαία του μακαρθισμού και του σκληρού 

συντηρητισμού της εποχής πνίγεται εξίσου με τη βρετανική.  

Με σήμα κατατεθέν τον Όσμπορν, λοιπόν, δημιουργείται στην Αγγλία ένα νέο 

ρεύμα ρεαλιστών συγγραφέων, των λεγόμενων «Angry Young Men» («Οργισμένων 

                                                            
111Το έργο μεταφέρθηκε στο West End, γυρίστηκε σε ταινία (1958) με τον Richard Burton σε 
σκηνοθεσία Tony Richardson, και πολύ αργότερα (1989) σε τηλεοπτική σειρά με τον Kenneth Branagh 
και την Emma Thompson, ενώ συμμετείχε στο Φεστιβάλ της Νεολαίας στη Μόσχα το 1957. Όταν 
άρχισε η διεθνής καριέρα του έργου, οι αντιδράσεις διέφεραν ανάλογα με τη χώρα. Για παράδειγμα 
στη Γαλλία, όπου ο τίτλος του έργου μεταφράστηκε La paix du dimanche, (Η ηρεμία  της Κυριακής), οι 
περισσότεροι κριτικοί συμφώνησαν ότι στην πραγματικότητα το έργο δεν επιτίθεται σε τίποτα και δεν 
δείχνει τίποτα. Αντίθετα, το κοινό και οι κριτικοί στις Ηνωμένες Πολιτείες εντυπωσιάστηκαν 
περισσότερο και αναζήτησαν και αυτοί τις αιτίες της οργής του Jimmy, πιθανόν επειδή ήταν και οι 
ίδιοι μάρτυρες μιας αναστατωμένης και επιθετικής νέας γενιάς. Τα Οργισμένα Νιάτα έκαναν τον γύρο 
του κόσμου και παίχτηκαν στην Αυστραλία, ακόμα και στην Ινδία.  
112 Η δήλωση αυτή του Μίλλερ είχε ως αποτέλεσμα ο Ολίβιε να δει το έργο για δεύτερη φορά. 
Κατόπιν, ζήτησε από τον Όσμπορν να γράψει ένα έργο αποκλειστικά για εκείνον. Ήταν το The 
Entertainer (1957). 
113 J. Taylor (επιμ), John Osborne: Look Back in Anger: a casebook, Macmillan, Λονδίνο 1995, σ. 193-
194.  
114 Διακειμενικά, στα μυθιστορήματα Hurry On Down του John Wain και Lucky Jim του Kingsley 
Amis, το 1953 και 1954 αντιστοίχως, συναντάμε τα πρώτα δείγματα του «οργισμένου ήρωα» που είναι 
εγωπαθής κακότροπος και αμφισβητεί το status quo της βρετανικής κοινωνίας. 
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Νέων»). Ο οργισμένος δρόμος φαίνεται ότι επιτέλους έχει ανοίξει. Ακόμα και αν 

συναντούμε στην μετέπειτα πορεία και ανίσχυρα δείγματα γραφής, όπως το Road του 

Τζιμ Καρτράιτ (Jim Cartwright,1986), ή ακόμα και τον ίδιο τον Όσμπορν που θα 

αποπειραθεί να μιμηθεί τον παλιό, καλό εαυτό του σε μία λιγότερο επιτυχημένη  

εκδοχή του Look Back in Anger,115 (Dejavu, 1991), γεγονός παραμένει ότι στη 

συλλογική  μνήμη, και παρά τις ενστάσεις του Ρεμπελλάτο που επιχειρηματολογεί 

υπέρ της εθνικής κατασκευής δραματουργικών μύθων:  

 
«Το βρετανικό Θέατρο έχει ακόμη ρυθμισμένο το ρολόι του σύμφωνα με την  
επανάσταση του 1956, αποδέχεται τη θεολογία και τη θρησκοληψία που  
συνοδεύει αυτή την ιστορική στιγμή και κάνει λόγο για το πριν και το μετά τα 
Οργισμένα Νιάτα, σαν να ήταν το πριν και το μετά τον Δαρβίνο».116 

 
 
 

i. Arts Council  

 

 Τα Οργισμένα Νιάτα άλλαξαν τον θεατρικό χάρτη και για έναν 

επιπρόσθετο λόγο: την ίδρυση του Royal Court. H παράσταση δόθηκε από τους 

English Stage Company, με πρώτο καλλιτεχνικό διευθυντή-θιασάρχη τον Tζορτζ 

Ντεβίν (George Devine). Το δίπολο αυτό θα γίνει αφορμή για την δημιουργία των 

πρώτων επιχορηγούμενων θεάτρων μέσω του Arts Council (Συμβούλιο για τις 

Τέχνες), ο ρόλος του οποίου θα είναι καθοριστικός στην διαμόρφωση του θεάτρου. 

Πριν το 1939, οι βρετανικές κυβερνήσεις είχαν αντισταθεί σθεναρά στην 

επιχορήγηση των τεχνών, με εξαίρεση το Covent Garden, που συντηρούνταν μέσω 

του BBC. Μετά το ξέσπασμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όμως, τα 

πράγματα άλλαξαν άρδην. Η κυβέρνηση αποφασίζει, για να ενισχύσει την ψυχολογία 

και το ηθικό του λαού, να θεσπίσει το 1939 ένα ειδικό όργανο που εντάσσει στο 

Υπουργείο Παιδείας, το «Συμβούλιο για την Ενίσχυση της Μουσικής και της Τέχνης»  

(The Council for the Encouragement of Music and Art ή CEMA), με κονδύλια της 

τάξης των 50.000 στερλίνων. Όπως χαρακτηριστικά σχολιάστηκε τότε, η βρετανική 

                                                            
115 Ενδεικτικό της ανεξίτηλης επιρροής του Loook Back In Anger  σε κάθε επερχόμενη νέα γενιά είναι 
και το «σχολιαστικά  ομώνυμο» μουσικό κόμμάτι Don’t Loook Back In Anger του διάσημου 
βρετανικού  indie γκρουπ Oasis, από τον δίσκο (What’s the Story )Morning Glory? που κυκλοφόρησε 
το 1994 (Creations Records), το οποίο απομυθοποιεί την εξεγερτική διάθεση της cool Britannia. To  
Don’t Loook Back In Anger έγινε αμέσως πολύ μεγάλη επιτυχία και σήμερα θεωρείται ένα από τα 
κλασικότερα μουσικά κομμάτια της indie μουσικής σκηνής.   
116 Richard Eyre, Nicholas Wright (επιμ.), Changing Stages: A View of British and American Theatre 
in the Twentieth Century, Alfred A. Knopf,  Νέα Υόρκη 2001, σ. 243. 
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κυβέρνηση έδωσε «όσα χρήματα δεν είχε δώσει ενάμιση αιώνα». Σκοπός του CΕMA 

ήταν να διοργανώνει περιοδείες, στην αρχή με μουσικούς και αργότερα με ηθοποιούς, 

όχι μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά σε κάθε απομακρυσμένο χωριό. Αν 

σήμερα η έννοια της επιχορήγησης παραπέμπει σε επαγγελματίες καλλιτέχνες, για 

την Βρετανία του 1940 η έννοια της επιχορήγησης ήταν συνώνυμη των ερασιτεχνών 

που επιθυμούσαν να «φτιάξουν τέχνη» μόνοι τους, διαδίδοντάς την. Η ανάγκη για 

ενσωμάτωση των επαγγελματιών καλλιτεχνών προέκυψε αργότερα, όταν το 

προεδρείο του CΕMA διαπίστωσε το κενό που υπήρχε για τα επαγγελματικά 

θεατρικά σχήματα, τα οποία και προήγαγαν τις τέχνες.117 Έτσι, το Συμβούλιο για την 

Ενίσχυση της Μουσικής και της Τέχνης μετατρέπεται σε Συμβούλιο για τις Τέχνες 

(Arts Council), αυτονομείται και προσπαθεί να ενισχύσει τη συγγραφή νέων 

κειμένων· το αποτέλεσμα είναι απογοητευτικό. Από την άλλη πλευρά, αν και την 

εποχή εκείνη το αριστερό θέατρο ανθεί αναπτύσσοντας μεγάλη δράση, επισήμως η 

ύπαρξη του αποσιωπάται. Αυτό που χρειαζόταν, επομένως, η κυβερνητική πολιτική 

ήταν η ίδρυση ενός Εθνικού Θεάτρου που να αναγεννήσει συγγραφικά την αγγλική 

παράδοση και να γίνει πυλώνας νέων και άξιων συνεχιστών της. 

 Τα μέλη του English Stage Company, ιδρυτικά μέλη του Royal Court, θα 

έρθουν να καλύψουν αυτό το κενό, καθώς θα αποτελέσουν ισχυρό παράγοντα για τη 

δημιουργία του Εθνικού Θεάτρου στο Λονδίνο (1963) και του Royal Shakespeare 

Company (1961). Τα δύο βασικά θέατρα της κρατικής θεατρικής παραγωγής 

στελεχώθηκαν με καλλιτεχνικούς διευθυντές και σκηνοθέτες που είχαν αποκτήσει 

πολύτιμη εμπειρία στο Court. Η εμπειρία όλων των καλλιτεχνικών διευθυντών του, 

από την ίδρυσή του, συνοψίζεται στην προσπάθεια να κρατήσουν τον χαρακτήρα του 

θεάτρου ως πυρήνα ανάδειξης νέων ταλέντων, και δη νέων συγγραφέων.  

 Το Royal Court μας αφορά ιδιαίτερα, καθώς είναι το θέατρο που θα 

εξακολουθήσει να πρωταγωνιστεί στην δεκαετία του ’90, αποδεικνύοντας πως η  

                                                            
117 Έτσι, το 1943 ενσωματώνουν στην δράση τους και τους επαγγελματίες, ενώ από το 1956 τους 
επιχορηγούν αποκλειστικά. Η τακτική περιοδειών του CΕMA εξακολουθούσε να ισχύει, αλλά 
σταδιακά, λόγω της δυσκολίας καταγραφής και ελέγχου των περιοδευόντων θιάσων, προκύπτει 
επιτακτική η ανάγκη για ίδρυση μόνιμων σκηνών στη μητρόπολη αυτή την φορά της Βρετανίας, το 
Λονδίνο, με την ελπίδα ότι όλες μαζί θα δημιουργήσουν ένα συμπαγές θεατρικό δίκτυο 
προσελκύοντας το κοινό. Πρέπει να σημειωθεί ότι πριν τον πόλεμο οι επίσημες σκηνές της Βρετανίας 
ήταν το Old Vic (που θα επαναλειτουργήσει το 1963 υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Λόρενς 
Ολίβιε) και το Royal Opera House. Το ρεπερτόριό τους όμως μετά τον πόλεμο αναμασά τον Σαίξπηρ, 
όπως το λεγόμενο West End τις εύπεπτες κωμωδίες, ενώ το ευρύ κοινό, έχοντας στη συνείδησή του το 
θέατρο ταυτόσημο με τον πόλεμο, απέχει. 
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Στα Μούτρα δραματουργία δεν θα υπήρχε ποτέ, εάν πέρα  από τον σκηνικό χώρο δεν 

είχαν υπάρξει και εμπνευσμένοι, πρωτοπόροι καλλιτεχνικοί διευθυντές, όπως 

αποδείχθηκε ο Στήβεν Ντάλντρυ (Steven Daldry), σε μία δημιουργική αλυσίδα που 

ξεκινάει από τον πρώτο καλλιτεχνικό διευθυντή του Court, Τζορτζ Ντεβίν.  

 

 

ii.  English Stage Company 118 

 

 H ιστορική όπως αποδείχθηκε σύμπραξη του English Stage Company με 

το Royal Court Theatre, δεν έγινε τυχαία. Αποφασιμένοι να βρουν μόνιμη στέγη και 

κάποιον ικανό να φέρνει κόσμο στο θέατρο, ο θίασος απευθύνθηκε στο νεαρό 

επιχειρηματία Τζορτζ Ντεβίν ,119που ήδη έκανε τις πρώτες θεατρικά επιχειρηματικές 

απόπειρες μαζί με τον Tony Richardon.120 Ο Ντεβίν συμφώνησε και με πρωτοφανές 

θεατρικό δαιμόνιο και μια πολύ επιτυχημένη διαφημιστική καμπάνια, αποφάσισε όχι 

απλώς να προσελκύσει «θεατρικούς πελάτες», αλλά: 

 
«Να δημιουργήσω ένα κοινό αποκλειστικό του Royal Court, που πάντα θα τo 
επισκέπτεται, στα χνάρια του αντίστοιχου κοινού του Old Vic που πάντα το 
ακολουθεί».121 

 

Πράγματι, στόχος του θεάτρου από την αρχή της λειτουργίας του ήταν η 

αναφορά στους νέους και η κατάκτηση ενός μη θεατρόφιλου έως τότε κοινού. 

                                                            
 118 Οι πηγές που χρησιμοποιήσαμε για την ενότητα της ιστορίας του Royal Court προέρχονται από 
τους εξής τόμους: Philip Roberts, The Royal Court Theatre and the Modern Stage, Cambridge 
University Press, Κέμπριτζ 1999· Philip Roberts, The Royal Court Theatre 1965-1972, Routledge & 
Kegan Paul, Λονδίνο 1986· Kevin Coyle, Nick Grosso, Prichard Rebecca and Wynne Michael (επιμ.), 
Coming On Strong: New Writing from the Royal Court Theatre, Faber and Faber, Λονδίνο 1995· 
 Ann Gresdna Doty, Billy J. Harbin, Inside the Royal Court Theatre 1956-1981: Artists talk, Louisiana 
State University Press, 1990· William Gaskill, A Sense of Direction:Life at the Royal Court, Faber, 
Λονδίνο 1988· Ruth Little και Emily McLaughlin, The Royal Court Theatre Inside Out, Oberon Books, 
Λονδίνο 2007· John Russel Taylor, Anger and After: A guide to the New British Drama, Methuen, 
Λονδίνο 1962· Max Stafford- Clark, Letters to George, Nick Hern Books, Λονδίνο 1989· Wendy 
Lesser, A Director Calls: Stephen Daldry and the Theatre, Faber and Faber, Λονδίνο 1997, καθώς και 
η διαδικτυακή συζήτηση των Aleks Sierz, Dominic Cavendish για την ιστορία του Royal Court στις 11 
Ιαν 2006 [http:www.theatrevoice.com/The theatre that changed drama/(19/6/2009)]. 
119 Αξίζει να σημειωθεί πως ο πατέρας του Τζόρτζ, τραπεζικός υπάλληλος, λεγόταν Γεώργιος 
(Georgios) και αγαπούσε το θέατρο με πάθος. Παρακολουθούσε συχνά παραστάσεις, ήταν ερασιτέχνης 
ηθοποιός και προφανώς ήταν η αιτία που ο  Ντεβίν το αγάπησε. Άλλωστε, τα πρώτα του διαβάσματα 
ήταν από την εκτενή συλλογή προγραμμάτων, που ο πατέρας του αρχειοθετούσε με μεγάλη προσοχή 
σε φακέλους. Tschudin Marcus, A Writer’s Theatre: George Devine and The English Stage Company 
at the Royal Court 1956-1965, Peter Lang, Φρανκφούρτη 1972, σ.23.  
120 Russell Taylor, Anger and After, Methuen, Λονδίνο 1962, σ. 34.  
121 Δήλωση του Ντεβίν  στο Theatre World, τχ. 3, 376 (Mάιος 1956), σ. 26, όπως παρατίθεται στο: 
Rebellato,1956 and All That, σ.109, σημ.14. 
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Κάλεσε όλους τους νέους συγγραφείς, αλλά και τους ανθρώπους που είχαν κάτι να 

πουν για τη σύγχρονη ζωή, να διοχετεύσουν την ενέργειά τους στο θέατρο, δίνοντάς 

τους ελευθερία στην έκφραση, καθώς επρόκειτο για μη κερδοσκοπική εταιρία και 

πρωταρχικός στόχος δεν ήταν η εμπορική επιτυχία:  

 

«Θέλουμε να ενθαρρύνουμε καλούς συγγραφείς που δεν έχουν γράψει ακόμη 
θέατρο… Θέλουμε να βρούμε ένα σύγχρονο ύφος στη δραματουργική δουλειά, στην 
ηθοποιία, στη σκηνογραφία και στην παραγωγή. Ελπίζουμε να παρουσιάσουμε 
προκλητικά, συναρπαστικά, ερεθιστικά ενδιαφέροντα έργα […] Και θέλουμε να 
προσελκύσουμε νέους ανθρώπους».122 

  

 Αυτή ήταν η δημόσια ανακοίνωση του βασικού του πλάνου, το οποίο είχε 

οραματιστεί και καταγράψει ο Ντεβίν για πρώτη φορά στις 16 Μαρτίου 1953 με τίτλο 

«Το πλάνο του Royal Court» (The Royal Court Scheme) και το οποίο άλλαξε 

τέσσερις φορές περιεχόμενο, ανάλογα με τους πιθανούς χρηματοδότες στους οποίους 

το κατέθετε, έως ότου βρει τελικά ανταπόκριση.  

 

Το τέταρτο και τελικό χειρόγραφο είχε ημερομηνία 13 Αυγούστου 1953: 

      

«…δεν υπάρχει θέατρο στην Αγγλία που να παρουσιάζει το σύνολο του  σύγχρονου 
δράματος με επιμονή. Τα μοντέρνα ρεύματα στη μουσική, τη γλυπτική, τη 
ζωγραφική, τη λογοτεχνία, τον κινηματογράφο και το μπαλέτο βρίσκουν τον δρόμο 
τους, ενώ ο αντίστοιχος τομέας εργασίας στο θέατρο δεν βρίσκει διέξοδο[…] Για την 
εξέλιξη της θεατρικής τέχνης, ο καιρός επιτάσσει να ανακαλυφθεί ένα σύγχρονο, 
αληθινό εκφραστικό  ύφος, όπου η δραματική δράση, ο διάλογος, η υποκριτική και η 
μέθοδος παρουσίασης να συντίθενται έτσι, ώστε να φτιάχνουν ένα μοντέρνο 
θεατρικό θέαμα, τόσο ακριβές στην αισθητική του όσο έχει υπάρξει το θέατρο σε 
όλες τις σημαντικές περιόδους του… Από όλα τα θέατρα στο κεντρικό Λονδίνο, το 
Royal Court είναι, με διαφορά, το πιο κατάλληλο γι’ αυτό το σκοπό…».123    

 

  Στην ανοιχτή πρόσκληση του Ντεβίν,  από την εφημερίδα The Stage, προς 

τους νέους θεατρικούς συγγραφείς, ανταποκρίθηκαν τρεις χιλιάδες (!) επίδοξοι 

συγγραφείς. Η αρχή όμως έμελλε να γίνει οργισμένα, όπως της άρμοζε. Το 1955, ο 

Όσμπορν συναντά τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Royal Court  Τζορτζ Ντεβίν και 

τον σκηνοθέτη Τόνι Ρίτσαρσον (Tony Richardson) και προγραμματίζουν τα 

Οργισμένα Νιάτα σε ένα θέατρο που δεν έχει ανοίξει ακόμα καλά καλά. Ο Ντεβίν το 

περιγράφει ως ένα εντελώς παράλογο εγχείρημα, έναν «πυροβολισμό στα τυφλά» 

                                                            
122 Η επίσημη θέση του καινούργιου θεάτρου μέσα από τα λόγια του Ronald Dunkan στην εφημερίδα, 
The Stage, 28 Ιανουαρίου 1955. 
123 Roberts, Τhe Modern Stage, σ. 9. 
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όπως έλεγε ο ίδιος χαρακτηριστικά, ενώ ο Όσμπορν περιγράφει ένα έντονο 

προαίσθημα πως κάτι συγκλονιστικό επρόκειτο να συμβεί, χωρίς όμως κανείς από 

τους συντελεστές να υποψιάζεται το τι ακριβώς θα επακολουθήσει: 

  

«Πιστεύω πως κανείς, ούτε καν ο Τζόρτζ δεν είχε καθαρή εικόνα του τί επρόκειτο να 
συμβεί. Είχε όμως ένα προαίσθημα, σχεδόν προφητικό, που κατάφερε να το 
μεταδώσει σε όλους. Δεν γνωρίζω κανέναν άλλο που να μπορούσε να κάνει κάτι 
παρόμοιο. Μαζί με τον Τόνι Ρίτσαρσον  δημιούργησε ένα αξιοσημείωτο αίσθημα 
προσμονής και φόβου ταυτόχρονα, μαζί και ασφάλειας για πολλούς ανασφαλείς. Δεν 
ξέρω πώς κατέφερε να το κάνει από μια τέτοια αβέβαιη θέση...».124  

 

 Έναν χρόνο μετά την πρεμιέρα του Look Back In Anger ο Ντεβίν  έχει ήδη 

χρίσει το Court ως την πιο μοντέρνα μεταπολεμική σκηνή του Λονδίνου, όπου οι νέες 

γραφές βρίσκουν στέγη και χώρο έκφρασης, ακόμα και όταν πρόκειται απλώς να 

ακουστούν χωρίς να παρασταθούν. Προκειμένου να ενισχύσει την ανακάλυψη νέων 

δραματουργών και την παραγωγή νέων έργων, το Royal Court εισάγει πολλές 

καινοτόμες ιδέες, όπως το «Εργαστήρι Συγγραφέων» και τις «Κυριακάτικες 

Αναγνώσεις».125  

 

 

Η κριτικός Linsay Anderson αναφέρει: 

 

«Οι ‘Νύχτες Σαββάτου Χωρίς Σκηνικό’, μπορεί πραγματικά να ικανοποιήσουν το 
είδος του κοινού που δεν πηγαίνει στο θέατρο με την παθητική προσδοκία της 
διασκέδασης, ούτε περιμένει με το στόμα ανοιχτό για μια μικρή δόση ελιτίστικης 
κουλτούρας, αλλά το κοινό εκείνο που είναι προετοιμασμένο να δώσει κάτι, να 
επεξεργαστεί με τα μυαλά ορθάνοιχτα και σε εγρήγορση, το κοινό που είναι από 
μόνο του δημιουργικό (‘Μην κρίνετε’ πρέπει να αναγράφεται στο πρόγραμμα). 
Αυτό το κοινό, όμως, συμπεραίνω πως δεν υπάρχει στο Λονδίνο. Αν υπήρχε θα 
το βρίσκατε με βεβαιότητα γύρω ή μέσα στο Royal Court. Ούτε ένας 
καλλιτεχνικός διευθυντής (ούτε καν όλοι μαζί ενωμένοι γι’ αυτόν τον σκοπό) δεν 
θα μπορούσαν να μας προσφέρουν τέτοιον επιδέξιο χειρισμό μέσα στους 
τελευταίους δεκαοκτώ μήνες».126  

 

 

                                                            
124 Ruth Little και Emily McLaughlin, The Royal Court Theatre Inside Out, Oberon, Λονδίνο 2007,   
σ. 24. 
125 Οι «Κυριακάτικες Αναγνώσεις», καθώς και οι «Νύχτες Σαββάτου Χωρίς Σκηνικό» ήταν 
«αναλόγια» για τα οποία οι νέοι συγγραφείς-συνεργάτες του Court είχαν κάρτα ελεύθερης εισόδου. 
126 Linsay Anderson, «Vital Theatre»? Encore, τμ. 4, τχ.2 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1957),  σ. 10-14 
όπως παρατίθεται στο:Rebellato, 1956 and All That, σ.110. 
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 Μία σημαντική, όσο και ενδεικτική στιγμή για την καλλιτεχνική 

στρατηγική του Court, ήταν το Εργαστήρι Συγγραφέων (Writer’s Group) το οποίο 

ξεκίνησε το 1958 αλλά κράτησε μόνο δύο χρόνια. Νέοι συγγραφείς, αυτοί που είχε 

επιλέξει ο Ντεβίν στον κύκλο του Court, συναντιόντουσαν κάθε Τετάρτη, με σκοπό 

«να εξερευνήσουν τη φύση του θεάτρου»,127 αλλά και να ξεπεράσουν «συγγραφικά 

μπλοκαρίσματα», χωρίς ωστόσο ποτέ να συζητούν ανοιχτά τα έργα τους. Συγγραφείς 

που συμμετείχαν στην ομάδα συναντήσεων ήταν ανάμεσα σε άλλους o Άρνολντ 

Ουέσκερ (Arnold Wesker) και ο Έντουαρντ Μποντ (Edward Bond). Τα μέλη είχαν 

την προσωπική τους «κάρτα ελευθέρας»128 που τους επέτρεπε να παρακολουθούν 

όλες τις παραστάσεις, τις εκδηλώσεις, αλλά και τις πρόβες άλλων συναδέλφων τους.  

 Πρέπει να καταστεί σαφές ότι το Court και ο Ντεβίν ανέτρεψαν άρδην την 

θεατρική καθεστηκυία τάξη, ανανεώνοντας την γραφή, τον σκηνικό χώρο και κυρίως 

τη νοοτροπία του κοινού:   

  

 «Πρέπει να επιλέγεις το θέατρό σου, όπως ακριβώς τη θρησκεία σου».129  

 

 Εύλογα λοιπόν ο Όσμπορν, όπως και όλη η ευρωπαϊκή πρωτοπορία, θα 

πάρουν για πρώτη φορά σάρκα και οστά σε βρετανική σκηνή, δίνοντας έτσι ώθηση 

στις ενδογενείς δραματουργικές δυνάμεις. 

 
«Αν η μνήμη μου δεν με απατά, το Royal Court, στην δεκαετία του ’50 όπου 
ξεκίνησε, υπήρξε το πρώτο δείγμα ζωής για το βρετανικό θέατρο. Πριν την εμφάνιση 
του Ντεβίν, είναι δίκαιο να ισχυριστούμε πως το βρετανικό θέατρο είχε κολλήσει 
κάπου ανάμεσα στα τέλη της δεκαετίας του 1920 και στην Αυτοκρατορία. Για 
κάποιον τρίτο κάθε έργο φαινόταν λίγο πολύ το ίδιο, επειδή οι μανιερισμοί ήταν τόσο 
σταθεροί, όσο στο θέατρο Καμπούκι. Απαιτούνταν ένα «καλά οπλισμένο χέρι» για να 
ξεφορτωθεί όλα αυτά τα ‘πιατικά’. Το αγγλόφωνο θέατρο χρωστάει τα πάντα στον 
Ντεβίν».130 

 

 

                                                            
127 Η Ann Jellicoe περιγράφει πώς χρησιμοποιούσαν το εργαστήρι οι δραματουργοί στο βιβλίο του 
Richard Findlater (επιμ.), At the Royal Court: 25 Years of the English Stage Company, Amber Lane 
Press Limited, Derbyshire 1981, σ. 55-56. 
128 Αξίζει να σημειωθεί πως «πάσο» είχε και ο Χάρολντ Πίντερ ο οποίος διάβαζε κάποιες φορές έργα 
για λογαριασμό του Court. Το ότι τα έργα του, κατά κύριο λόγο, παρουσιάστηκαν πρώτα σε άλλα 
θέατρα έχει, μάλλον, να κάνει με τον ίδιο τον Ντεβίν. 
129 Irving Wardle, The Theatre Of George Devine, Jonathan Crape, Λονδίνο 1978, όπως παρατίθεται 
στο: Rebellato, 1956 and All That , σ. 113. 
130 O Άρθουρ Μίλλερ ανέφερε τα ανωτέρω σε δηλώσεις του για το λεύκωμα του Royal Court επ’ 
ευκαιρία της επετείου των πενήντα χρόνων από την ίδρυσή του. Giselle Clasman, Royal 
Court:Bringing It All Back Home,Royal Court Puplications, Λονδίνο 2000. 
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β) Θέατρο Στα Μούτρα 

 θέατρο αφυπνισμένου ανθρωπισμού 

 

 

 1965: Λυτρωμένοι (Μια οιδιπόδεια κωμωδία) 

 

«Αν η κοινωνία είναι υπεύθυνη για τη βία της, τότε το κοινό είναι 
υπεύθυνο για την κοινωνία του».131 

 

  

i. Παρασκηνιακά και άλλα 

 

 Mετά τον Όσμπορν που ηγείται του σοσιαλιστικού132 αγγλικού θέατρου, 

ακολουθεί ο μαρξιστής Έντουαρντ Μποντ (Εward Bond), και μαζί του ο 

δραματουργικά ιστοριογραφημένος δεύτερος σταθμός· Λυτρωμένοι: μια οιδιπόδεια 

κωμωδία (Saved, 1965). 

 Οι  Λυτρωμένοι θα παιχτούν για πρώτη φορά στο Royal Court στις 3 

Νοεμβρίου 1965 σε σκηνοθεσία του Γουίλλιαμ Γκάσκιλ (William Gaskill), που θα 

γίνει και ο επόμενος καλλιτεχνικός διυθυντής στο Court, μετά τον θάνατο του Ντεβίν 

το 1966. Ο Γκάσκιλ έχοντας καθαρούς στόχους, υπενθύμισε τον καθοριστικό 

κοινωνικό ρόλο που το Court όφειλε να παίξει, δίχως να επαναπαύεται στις  

«οργισμένες δάφνες» του, που μετρούσαν ήδη μια δεκαετία.  

 

Ο ίδιος διερωτόταν: 

 

« Θα  ’ναι [το Court] ένα θέατρο avant-garde; Aν ναι, τί είδους και με τι στόχους; 
Θα ’ναι ένα θέατρο κοινωνικού προβληματισμού; Αν ναι, ποιοί είναι οι 
προβληματισμοί εκείνοι που θα εξετάσουμε; Σε ποιούς θα ανήκουν;».133  

                                                            
131 Jenny Spencer, Dramatic Strategies in the Plays of Edward Bond, Cambridge University Press, 
Λονδίνο 1992, σ. 37. 
132 Έκτοτε το σοσιαλιστικό θέατρο στην Αγγλία, θα αποκτήσει υφολογία προπαγάναδας και θα 
ταυτιστεί με τον όρο ‘agitprop theatre’, που αφορά πρωτόλεια έργα κοινωνικής εξέγερσης. Αργότερα, 
μέσα στο 1980, με τη συμβολή συγγραφέων όπως οι David Hare, Howard Brenton, David Edgar, Caryl 
Churchill  και Timberlake Wertenbaker, θα μετεξελιχθεί σε δείκτη κοινωνικοπολιτικών θεμάτων της 
μετααποικιακής αγγλικής πολιτικής μέσα από μια πιο πολυσύνθετη, σύγχρονη οπτική, ασκώντας 
παράλληλα κριτική στον εκφυλισμό που στο μεταξύ έχει υποστεί η αριστερά. Βλ. τα έργα Maydays 
(1983) του David Edgar, Pravda (1985) των Howard Brenton και David Hare, Serious Money (1987) 
της Caryl Churchill. 
133 Δήλωση του Γκάσκιλ,  όπως παρατίθεται στο Ruth Little, Emily McLaughlin, The Royal Court 
Theatre Inside Out, Oberon Books, Λονδίνο 2007, σ. 56. 
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 Η αλήθεια είναι ότι το Court, έπειτα από το πρώτο διάστημα επιτυχούς 

λειτουργίας του, είχε χάσει το μονοπώλιο του καινούργιου. Αρκετά θέατρα 

ακολούθησαν το παράδειγμα του και είχαν αρχίσει να ρισκάρουν εντάσσοντας στο 

πρόγραμμά τους νέους συγγραφείς. Από την άλλη πλευρά, πολλοί έμπειροι 

σκηνοθέτες του Court «μετατέθηκαν» σε άλλα θέατρα, με τη βοήθεια τις 

περισσότερες φορές και του ίδιου του Ντεβίν. Η κάμψη στο επίπεδο των 

συγγραφέων, απλώς επιδείνωνε τη δυσχέρεια. Η δυσκολία δημιούργησε την ανάγκη 

να τεθούν νέοι στόχοι για το Court, με σκοπό πάντα την επέκταση προς ένα νέο κοινό 

και την ανανέωση του θεάτρου. Η κατεξοχήν εκπρόσωπος του σοσιαλιστικού  

φεμινισμού συγγραφέας Κάριλ Τσέρτσιλ (Caryl Churchill) ήδη από το ’60 συνοψίζει 

την αδιέξοδη αντιγραφή και τον εφησυχασμό ως εξής: 

 

«Όταν πρωτοβγήκε το Οργισμένα Νιάτα ήταν συναρπαστικό, αλλά ήδη ο 
διανοούμενος εργάτης που ραγίζει [μπροστά] στον μπαμπάκα της καρικατούρας 
γυναίκας του, είναι χαρακτήρας ‘στοκ’. Ξέρουμε ότι οι Άγγλοι είμαστε ακόμη 
σνομπ απέναντι στις προφορές, ότι δεν είμαστε ευτυχείς για την βρετανική 
αυτοκρατορία, ότι η ζωή στα προάστια είναι συχνά ανόητη και ότι πολλοί 
μεσήλικες άντρες δεν αισθάνονται πλήρεις. Δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε 
μεταξύ μας, τρέφουμε πολλές ψευδαισθήσεις και δεν ξέρουμε τι νόημα έχει η 
ζωή. Εντάξει. Και μετά; Πού πάμε από δω και πέρα;»134   

 

 Ο Γκάσκιλ, έχοντας επίγνωση των νέων συνθηκών που επικρατούν στην 

αγορά του θεάτρου (με την ύπαρξη πια του Εθνικού Θεάτρου από το οποίο μάλιστα 

είχε μόλις αποχωρήσει,135 του Royal Shakespeare Company που ενδυναμώνεται, και 

κυρίως την ολοένα αυξητική τάση του Underground θεάτρου),136 αποφασίζει να 

επαναπροσδιορίσει τον ρόλο του Royal Court: 

 
«Θα πρέπει [το Court] να διατηρήσει το ρόλο του θεάτρου που μπορεί να παίρνει 
ρίσκα, κάτι που δεν διακινδυνεύουν να κάνουν μεγαλύτερες [θεατρικές] 
εταιρείες».137 

 
                                                            
134 Philip Roberts, The Royal Court and The Modern Stage, Cambridge Uni. Press, Κέμπρητζ 1999, σ. 
78. 
135 Πρώτος καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου της Αγγλίας υπήρξε ο Λώρενς Ολίβιε  ο 
οποίος είχε πάρει κοντά του τον Γκάσκιλ, κυρίως λόγω της εμπειρίας του ως συνεργάτη του Royal 
Court και «σκηνοθετικού παιδιού» του Ντεβίν. 
136 Δημιουργούνται νέες θεατρικές εταιρείες με στόχο την έρευνα της θεατρικής γλώσσας, ανοίγει στο 
Kennington ένας νέος πειραματικός χώρος, το Oval House, ενώ πειραματικοί θίασοι επισκέπτονται το 
Λονδίνο, όπως το Open Theatre και το La Mamma από την Αμερική. Παράλληλα, το Arts Council 
θεσμοθετεί μία καινούργια Επιτροπή που στόχο έχει να ερευνήσει τις «Νέες Δραστηριότητες» στο 
χώρο του θεάτρου, ενώ το 1968 κυκλοφορεί το νέο θεατρικό περιοδικό επικαιρότητας, το Time Out. 
137 O Γκάσκιλ, όπως αναφέρεται στο: Roberts, Philip The Royal Court Theatre 1965 – 1972, Routledge 
& Kegan Paul, Λονδίνο 1986, σ.16. 
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 Το Saved ήταν το ρίσκο που αναζητούσε ο Γκάσκιλ στην τρίτη, επί της 

καλλιτεχνικής του διεύθυνσης, παραγωγή, ρίσκο που όχι μόνο σφράγισε την ιστορία 

του θεάτρου, αλλά συνέβαλε στην κατάργηση του νόμου περί λογοκρισίας. Ο Μποντ, 

είχε ήδη συνδέσει το όνομά του με το Court από το 1958, όταν το έργο του A Pope’s 

Wedding, παρουσιάστηκε σε μία από τις «Κυριακάτικες Αναγνώσεις». Γενικότερα 

όμως, συμμετείχε αρκετά χρόνια στις δραστηριότητες του θεάτρου, όπως στο 

Εργαστήρι Συγγραφέων, και βέβαια ήταν εφοδιασμένος με την κάρτα ελευθέρας για 

πρόσβαση σε πρόβες, εργαστήρια και παραστάσεις. Το Saved βρισκόταν στο ράφι 

του Court περισσότερο από ένα χρόνο και εκεί το βρήκε ο Γκάσκιλ. Συνοδευόταν, 

μάλιστα από τη σημείωση: «ίσως για Κυριακάτικη Ανάγνωση –δεν προτείνεται».138 

Το κείμενο είχε σταλεί ήδη από τον Σεπτέμβρη του 1964, αλλά στα χέρια του 

Γκάσκιλ, ο οποίος θέλησε και να το σκηνοθετήσει, έφτασε ένα χρόνο αργότερα. Ο 

Γκάσκιλ έδωσε το κείμενο στον Ντεβίν,  που πίστευε πως θα μπορούσε να εκτιμήσει 

την δυνατότητα παράστασής του. Ο Ντεβίν δεν ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την 

περίφημη σκηνή του λιθοβολισμού του μωρού, αλλά επεσήμανε τα σημεία που θα 

έπρεπε να αλλαχθούν στο έργο προκειμένου να περάσει: πρόκειται κυρίως για το 

υβρεολόγιο και τις «σκατολογικές φράσεις» που ζήτησε να αμβλυνθούν για να μην 

εγείρουν υποψίες στην λογοκριτική επιθεώρηση: «Κατά τη γνώμη μου, μπορούν να 

περάσουν οι χειρότερες πράξεις βίας, αλλά ποτέ αναφορές σε σκατά και 

ούρα»,139αναφέρει. Πραγματικά, η λογοκρισία έκοψε τριάντα σημεία και αφαίρεσε 

εξολοκλήρου δύο σκηνές. Ο Μποντ αρνήθηκε τις αλλαγές και έτσι το Court 

ακολούθησε τον γνώριμο δρόμο της μετατροπής του θεάτρου σε club, δηλαδή σε 

συνθήκες λέσχης μόνο για τα εγγεγραμμένα μέλη του.   

 Στο σημείο αυτό χρήσιμο θα ήταν να αναφερθούμε στον τρόπο με τον 

οποίο δημιουργήθηκε η Λέσχη του Court καθώς και το «Επάνω Θέατρο», ή σε 

ελεύθερη μετάφραση το Υπερώο, αφού είναι αυτό που θα φιλοξενήσει τις 

περισσότερες παραστάσεις του θεάτρου Στα Μούτρα σε μία αδιάσπαστη - απ’ ό,τι 

αποδεικνύεται – συνέχεια. 

  Τον Φεβρουάριο του 1967 άνοιξε η Λέσχη (Club) στον νέο χώρο που 

διαμορφώθηκε στον επάνω όροφο. Αρχικά, προοριζόταν να φιλοξενεί τα απογεύματα 

τις συγκεντρώσεις των «Φίλων της Αγγλικής Σκηνής» και το πρωί να 
                                                            
138 Όπως το αφηγείται με λεπτομέρειες ο Γκάσκιλ στο: Ann Doty Gresdna, Billy J. Harbin, Inside the 
Royal Court Theatre 1956 – 1981: Artists talk, Louisiana State University Press, Λουιζιάνα 1990, σ. 
70. 
139 Σημειώσεις του Γκάσκιλ για τα σημεία λογοκρισίας του Saved. Στο ίδιο, σ. 93. 
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χρησιμοποιείται για πρόβες. Με πρόταση του Γκάσκιλ η Λέσχη εξελίχθηκε  σε χώρο 

παρουσίασης πιο πειραματικών και χαμηλού προϋπολογισμού παραστάσεων. Μέσα 

σε λίγους μήνες, την ανοιξιάτικη και θερινή περίοδο του 1968 παρουσιάστηκαν 14 

παραγωγές: κάποιες από αυτές ήταν σκηνοθεσίες θεατρικών έργων, άλλες είχαν 

περισσότερο τον χαρακτήρα της περφόρμανς, ενώ μερικές προέκυψαν από 

αυτοσχεδιασμούς πάνω σε μία βασική ιδέα. Το εγχείρημα είχε επιτυχία. Μέσα σε δύο 

χρόνια η Λέσχη μετατράπηκε σε αυτό που είναι τώρα: το Υπερώο (The Theatre 

Upstairs) με χωρητικότητα 80 θέσεων. Η δεύτερη, πλέον, σκηνή του Court απέκτησε 

πλήρη τεχνική υποστήριξη και έπαιξε ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο τα επόμενα χρόνια 

με επικεφαλής από το 1972 τον Νίκολας Ράιτ (Nicholas Wright), ο οποίος συμμετείχε 

στην επιλογή και σκηνοθετούσε όλα τα έργα που παρουσιάζονταν εκεί. «Με τη 

δεύτερη σκηνή, το Court θα είναι στην προνομιακή θέση να γεφυρώσει το 

παραδοσιακό με το πειραματικό θέατρο», υποστήριζε, όχι αδίκως. 140 

 Παρά, όμως, τις συνθήκες Λέσχης, για να επιστρέψουμε στο Saved, κανείς, 

ούτε καν οι υποψιασμένοι θεατές δεν ήταν έτοιμοι για ό,τι διαδραματίστηκε στη 

σκηνή. Οι κριτικοί, το κοινό, οι επίσημες αρχές, όλοι τάχθηκαν εναντίον, «το 

σοκαριστικό στοιχείο έγκειται στο ό,τι [το έργο μου] χτύπησε τα μεσοαστικά 

ψέματα», θα δηλώσει ο Μποντ πολύ αργότερα.141 

 
«Το Saved ποτέ δεν σκόπευε να σοκάρει με την έννοια με την οποία συνήθως είναι 
κατανοητή η λέξη. Υπάρχει πολύ περισσότερη βία στον κινηματογράφο και στην 
τηλεόραση και ήδη υπήρχε και τότε. Δεν πιστεύω ότι η κινηματογραφική και η 
τηλεοπτική βία σοκάρουν, απλώς σε αηδιάζουν ή, αν έχεις πoρωθεί από αυτήν ή από 
θυμό, σε ικανοποιούν. Η γνώση της βίας είναι κάτι διαφορετικό από την εμπειρία 
της. Στην πραγματικότητα, η πρώτη είναι πιο τρομακτική, πιο απαιτητική, πιο 
φοβερή. [...] Εξάλλου πιστεύω ότι οι άνθρωποι μπορεί να σοκάρονται, επειδή 
φοβούνται· είναι ο φόβος που τους αναστατώνει».142  

 

  Στις 13 Νοεμβρίου ο κριτικός, συγγραφέας και διευθυντής δραματολογίου 

του Eθνικού Θεάτρου της Αγγλίας Κέννεθ Τάιναν (Kenneth Tynan) σε συνέντευξή 

του στο BBC, υπερασπιζόμενος τον Μποντ και τους Λυτρωμένους, ξεστομίζει για 

πρώτη φορά «ζωντανά» σε εθνική εμβέλεια τη λέξη «fuck» (γαμώτο). Την επόμενη 

ημέρα θα γίνει ανοιχτή πρόσκληση σε συζήτηση με το κοινό για τους Λυτρωμένους 

                                                            
140 Philip Roberts, The Royal Court Theatre 1965-1972, Routledge και Kegan Paul, Λονδίνο 1986, σ. 
94. 
141Συνέντευξη του Μποντ στην Ι. Κλεφτόγιαννη, εφ. Ελευθεροτυπία, 21 Δεκεμβρίου 2001, 
[http://archive.enet.gr/online/online_text/8/2/2010)]. 
142 Συνέντευξη του Μποντ στην Α. Γραμμέλη, εφ. Το Βήμα, 16 Δεκεμβρίου 2001, 
[http://www.tovima.gr/default.asp?pid=46&ct=34&artId=121900&dt=16/12/2001]. 
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με συντονιστές τον ίδιο τον Μποντ, τον Τάιναν και την συγγραφέα Μαίρη Μακκάρτι 

(Mary McCarty).  

 

Η πρόσκληση- αφίσα αναφέρει μεταξύ άλλων: 

  

«Οι προθέσεις του συγγραφέα είναι σοβαρές και παρότι δεν προσφέρει καμιά ηθική 
λύση, περνάει το πρόβλημα με τέτοιον τρόπο ώστε να αντιλαμβανόμαστε πως η λύση 
οφείλει να βρεθεί. Αν δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε το θέατρο σαν πλατφόρμα 
διαμαρτυρίας για τα σοβαρά προβλήματα του σήμερα, και ιδιαίτερα αυτό της βίας, 
νιώθουμε πως δεν υπηρετούμε έναν χρήσιμο κοινωνικό ρόλο».143 

 

   

 Ένα μήνα μετά οι συντελεστές του έργου θα δικαστούν. Και αυτό γιατί 

παρά την προϋπόθεση κάρτας μέλους για την παρακολούθηση της παράστασης, δεν 

υπήρχε πραγματικός έλεγχος των μελών στην είσοδο. Ουσιαστικά, έμπαιναν όλοι 

όσοι πήγαιναν, και γι’ αυτόν το λόγο ο Γκάσκιλ  και κάποια μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου διώχτηκαν με εντολή εισαγγελέα144 για ανυπακοή στην απόφαση της 

Επιτροπής Λογοκρισίας. Στην υπερασπισή τους θα συμμετάσχει και ο Λόρενς Ολίβιε, 

ο οποίος στις 7 Μαρτίου 1966 θα ερμηνεύσει έναν από τους συγκλονιστικότερους 

ρόλους της ζωής του - κατά γενική ομολογία όσων συμμετείχαν στην ακροαματική 

διαδικασία - έχοντας γράψει και μάθει απ’ έξω το κείμενο που είχε προετοιμάσει να 

πει. Όταν ο λόγος του τελείωσε ο δικαστής αναφώνησε: «[ο λόγος σας] ήταν 

πραγματικά συναρπαστικός, αλλά εντελώς άσχετος [με το θέμα που εξετάζεται]».145 

Αργότερα, ο Λόρενς Ολίβιε με επιστολή του στην Observer θα υποστηρίξει τον 

Μποντ,146 αν και σχετικά απρόθυμα. Οι Λυτρωμένοι, θα δηλώσει ο Ολίβιε, φτάνουν 

στην καρδιά της ανθρώπινης φύσης για να μας δείξουν μέχρι πού είμαστε ικανοί να 

φτάσουμε: 

 
 
 «...Κι αν ακόμα δεν αναγνωρίζουμε στο έργο τον καθρέφτη της φύσης μες στον 
οποίο μπορούμε να βλέπουμε τους εαυτούς μας, μπορούμε τουλάχιστον να έχουμε 
την εμπειρία της μυσταγωγικής κάθαρσης που μας προσφέρει ένα εξαιρετικά 

                                                            
143 Από την αφίσα-πρόσκληση του Royal Court: «Teach-In On Saved» στο Little, Ruth  και 
McLaughlin, The Royal Court Theatre Inside Out, σ.92. 
144 Τη σκηνή της σύλληψης αλλά και τη δίκη που ακολούθησε περιγράφει ο ίδιος ο Γκάσκιλ. Στο ίδιο, 
σ. 69-70. 
145 Στο ίδιο σ. 93. 
146 Phillip Roberts, The Royal Court Theatre and the Modern Stage, Campridge Uni. Press, Κέιμπριτζ 
1999, σ.112. 
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εξαγνιστικό βλέμμα καθώς παρατηρεί τον κόσμο που έχουμε ετοιμάσει για τις 
επόμενες γενιές».147  

 

  

 Αυτή η παράσταση ήταν η αρχή του θριάμβου για το Saved. Το έργο, έως 

το τέλος της δεκαετίας παρουσιάστηκε σε σαράντα πέντε διαφορετικές παραγωγές, σε 

δώδεκα χώρες.148 Το επόμενο έργο του Μποντ, Early Morning, απαγορεύτηκε από 

τον Επιτροπή Λογοκρισίας με την απειλή αφαίρεσης της άδειας του θεάτρου, εάν 

τολμούσαν να το παρουσιάσουν σε συνθήκες «Λέσχης». Δύο χρόνια αργότερα 

πάντως, η λογοκρισία για το Αγγλικό Θέατρο τυπικά τερματίστηκε με ειδικό νόμο, 

τον λεγόμενο ‘Theatre’s Act’, στις 28 Σεπτεμβρίου 1968, και το Court γιόρτασε το 

γεγονός στις αρχές του 1969 με μία θεατρική περίοδο αφιερωμένη στον Μποντ, όπου 

το Saved παρουσιάστηκε ανοιχτά για το βρετανικό κοινό και τους κριτικούς. Η 

κατάργηση της θεσμικής λογοκρισίας, ωστόσο, δεν κατάφερε να τερματίσει και την 

τάση για επίκριση τέτοιων έργων, που παραμένει βαθιά ριζωμένη στους κόλπους της 

βρετανικής κοινής γνώμης.  

 

 

 

ii.  Λυτρωμένοι; 

 

Το θέατρο του Μποντ, είναι κυρίως πολιτικό, όχι επειδή καταπιάνεται με θέματα 

που αφορούν στην πολιτική, ούτε επειδή έχει καταγγελτικό χαρακτήρα. Είναι 

πολιτικό γιατί όπως λέει και ο ίδιος: «απλώς καταγράφω, συχνά αθέατος, τις κινήσεις 

που εντοπίζω στη δική μου κοινωνία».149 Έτσι και στους Λυτρωμένους, επιδίωξε να 

φωτίσει το αποτέλεσμα της αναλγησίας του συστήματος, καταγράφοντας κοινωνικές 

συμπεριφορές. Τα πρόσωπα που διαλέγει για να στελεχώσει το έργο του είναι 

επιλεγμένα προσεκτικά και ανακλούν όλα τις επιπτώσεις του πολέμου· μια ιδιότυπη 

οικογένεια αποτελούμενη από ένα ζευγάρι γύρω στα πενήντα και την κόρη τους. Το 

ζευγάρι, ο Χάρρυ που πολέμησε στο μέτωπο και επέστρεψε ως πρόσωπο αρχαίας 

                                                            
147 Απόσπασμα επιστολής του Ολίβιε στην εφημ. Observer (28 Νοεμβρίου 1965), όπως παρατίθεται 
στο πρόγραμμα της παράστασης Λυτρωμένοι, ΚΘΒΕ, θεατρ. περ. 2001-2002, σ. 7. 
148 Για μια εκτενή περιγραφή της πρώτης παράστασης του Saved, βλ. στο βιβλίο του Roberts, The 
Royal Court Theatre and the Modern Stage, σ.29-43. 
149 Γραμμέλη Αφροδίτη: «Έντουαρντ Μποντ», Συνέντευξη με τον Έντουαρντ Μποντ, εφ. Το Βήμα, 16 
Δεκεμβρίου 2001. 
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τραγωδίας, βουβό, σχεδόν προοιωνίζοντας την καταστροφή, και η γυναίκα του Μαίρη 

δεν μιλούν πια καθόλου μεταξύ τους μετά από το θάνατο του πρώτου τους παιδιού 

από βόμβα που εξερράγη σε ένα πάρκο κατά την διάρκεια του πολέμου. Στο ίδιο 

πάρκο θα εκτυλιχθεί και η διάσημη σκηνή του λιθοβολισμού του μωρού της κόρης 

τους Παμ. Η Παμ πάσχει από κατάθλιψη και ζει ανεξέλεγκτη στην κόψη του 

ξυραφιού, με αποτέλεσμα να μείνει έγκυος από τον αργηγό μιας συμμορίας, τον 

Φρεντ, χωρίς να έχει τις προσλαμβάνουσες του μητρικού ρόλου. Στα πρόσωπα αυτά 

προστίθεται ο Λεν, μία πιο συντηρητική φιγούρα που εμφανίζεται από το πουθενά, 

χωρίς επίσης κανένα οικογενειακό υπόβαθρο, θα γίνει συγκάτοικός τους (και ίσως 

και πατέρας του μωρού) και θα λειτουργεί ως ασπίδα προστασίας και δίαυλος 

επικοινωνίας μεταξύ τους.  

Ο Μποντ μας συστήνει την εγκληματική συμμορία του έργου του: πρόκειται 

για μια ομάδα ανέργων νεαρών που κατοικεί στο Νότιο Λονδίνο. Η τοποθέτησή τους 

εκεί δεν είναι τυχαία. Ζουν σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο, ωστόσο υποβαθμισμένο σε 

σχέση με τα βόρεια προάστια, είναι άνεργοι και οι καταναλωτικές τους διαθέσεις δεν 

συνάδουν με την οικονομική τους κατάσταση.  

Μετά το πέρας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στη Δυτική Ευρώπη 

αρχίζει να εμφανίζεται μια ιδιαίτερη οικονομική άνθηση. Αυτή η οικονομική 

ευμάρεια φέρνει μαζί της και την εμφάνιση του καταναλωτισμού. Με την έλευση 

νέων καταναλωτικών προϊόντων και την παράλληλη ανάπτυξη της τεχνολογίας, ένα 

μεγάλος μέρος του πληθυσμού καταφέρνει να έχει πρόσβαση σε ανέσεις που μέχρι 

εκείνη τη στιγμή του ήταν άγνωστες. Ακόμα και οι πλέον χαμηλόμισθοι, μπορούν να 

χρησιμοποιούν αγαθά που μέχρι εκείνη τη στιγμή προορίζονταν για μια συγκεκριμένη 

ελίτ μεγαλοαστών: 

 
«Το μεγάλο κύμα ευημερίας έφτασε σ’ όλο τον πληθυσμό στις προνομιούχες 
περιοχές του κόσμου και ενισχύθηκε από δημόσια συστήματα κοινωνικής ασφάλισης 
που γίνονταν ολοένα και πιο ολοκληρωμένα και γενναιόδωρα».150  

   

Μέσα σε αυτό τα πλαίσο αρχίζει να μεταλλάσσεται τόσο ο ιδιωτικός όσο και 

ο δημόσιος βίος των πολιτών. Η κοινωνική μέριμνα ενισχύεται, ωστόσο «το δράμα 

έγκειται στην αποσύνθεση και των παλαιών αξιακών συστημάτων και των εθίμων και 

                                                            
150 Eric Hobsbawn, Η εποχή των άκρων:ο σύντομος εικοστός αιώνας 1914-1941, μτφ. Βασίλης 
Καπετανγιάννης, Θεμέλιο, Αθήνα 2003, σ. 435. 
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συμβάσεων που ήλεγχαν την ανθρώπινη συμπεριφορά».151 Η κοινωνία, 

προσφέροντας στα άτομα όσα μέχρι εκείνη την στιγμή εύρισκε αποκλειστικά μέσα 

στο κλειστό οικογενειακό περιβάλλον, αρχίζει και διεκδικεί εύλογα κηδεμονικό ρόλο. 

Η αξία της οικογένειας σταδιακά υποβαθμίζεται και τον «γονεϊκό» ρόλο 

αναλαμβάνει, αναποτελεσματικά όπως θα αποδειχθεί, η κοινωνία. Η καταναλωτική 

αυτή εμμονή ως αντίδοτο στο μεταπολεμικό ζοφερό κλίμα και η σχεδόν αυτόκλητη 

υπερπροσφορά αναδιαμορφώνει τους μέχρι τότε ταξικούς παρονομαστές και 

δημιουργεί νέα δεδομένα διαβρώνοντας την ομοιογένεια της εργατικής τάξης: 

  

 «Από πολλές απόψεις, στις παλαιότερες ανεπτυγμένες χώρες αυτή η ενσυνείδητη 
συνοχή της εργατικής τάξης φτάνει στο απόγειό της προς τα τέλη του Δευτέρου 
Παγκοσμίου Πολέμου. Κατά τη διάρκεια της Χρυσής Εποχής, σχεδόν όλα τα 
στοιχεία της συνοχής αυτής υπονομεύτηκαν. Η μεγάλη οικονομική άνοδος σε 
συνδυασμό με την πλήρη απασχόληση και μια κοινωνία γνήσιας μαζικής 
κατανάλωσης μετάλλαξαν τελικά τη ζωή της εργατικής τάξης στις ανεπτυγμένες 
χώρες και συνέχισαν να τη μεταλλάζουν».152  

 

 Μαζί με αυτές τις αλλαγές παρατηρήθηκε και η εμφάνιση, για πρώτη φορά, 

μιας νομοθετικής ελαστικότητας σε ό,τι αφορούσε στη σεξουαλική απελευθέρωση 

που στο κείμενο του Μποντ γίνεται εμφανής, όχι μόνο από τους σεξουαλικούς 

συντρόφους που αλλάζει η Παμ, αλλά κυρίως από την απαθή αντίδραση της 

οικογένειάς της: 

 
«Η κρίση της οικογένειας συνδέθηκε με τις δραματικές αλλαγές που σημειώθηκαν 
στους δημόσιους σταθερούς κανόνες που διέπουν τη σεξουαλική συμπεριφορά, το 
ζευγάρωμα και την τεκνοποιία».153  
 

 Η απραγία του κοινωνικού ιστού ανακλάται στην συμμορία των νεαρών: 

άνεργοι οι περισσότεροι, και όσοι δεν είναι, όπως ο Λεν, ποπυ ζει με ένα πενιχρό 

εισόδημα μόλις για να καλύπτει τις βασικές του ανάγκες, αποτελούν μια ζωντανή 

κοινωνική καταγγελία. Η έλλειψη πνευματικής καλλιέργειας και ελεύθερης 

πρόσβασης στην παιδεία, σε συνδυασμό με την οικονομική δυσχέρεια την οποία 

αντιμετωπίζουν τα μέλη των εργατικών οικογενειών, οδηγεί αναπόφευκτα στην οργή 

και στην αστική αναρχία: 

 

                                                            
151 Στο ίδιο, σ. 438. 
152 Στο ίδιο, σ. 393. 
153 Στο ίδιο, σ. 414. 
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«Η πράξη του λιθοβολισμού του μωρού, μέχρι θανάτου, λειτουργεί σε πολλά και 
διαφορετικά επίπεδα. Είναι ένα σύμπτωμα αστικής αναρχίας και (ανδρικής) 
δυσαρέσκειας, η οποία έχει ως αποτέλεσμα μια εγκληματική έλλειψη οποιουδήποτε 
‘φυσικού’ αισθήματος στοργής. Το μωρό αντιπροσωπεύει οτιδήποτε είναι αβοήθητο 
και αθώο και γι’ αυτό γίνεται ο αποδιοπομπαίος τράγος της αποπροσανατόλιστης 
κοινωνικής οργής της (αντρικής) συμμορίας. Η κοινωνική επιθετικότητα, όπως και η 
κρίση των φύλων – οι συμμορίες εκτονώνονται μέσα από τη βία, λόγω της έλλειψης 
του ρόλου του άντρα, και ταυτόχρονα η Παμ και η Μαίρη αποκολλώνται από την 
τρυφερότητα της μητρότητας – εκδηλώνονται επάνω στο μωρό».154  

 

Όλη η σαθρότητα του κοινωνικού συστήματος, αποκρυσταλλώνεται μέσα σε 

μια πράξη άλογης βίας. Η οργή μετατρέπεται σε δολοφονικό μένος και τα άτομα 

χάνουν κάθε στοιχείο της ανθρώπινης ταυτότητάς τους, φτάνοντας στην αποκτήνωση. 

Η απουσία οικογενειακής μέριμνας, η έλλειψη στόχου και η καταφανής έξαρση 

σεξουαλικής απελευθέρωσης που υπολανθάνει ακόμα και πίσω από τα ανέκδοτα της 

συμμορίας, όλα προσπαθούν να βρουν μία διέξοδο αποσυμπίεσης:  

 

«Στους Λυτρωμένους, η σεξουαλικότητα και η βία δεν είναι δύο ξέχωρα θέματα. Το 
‘Σημείωμα του Συγγραφέα’, μαζί με τον υπότιτλο του έργου (Οιδιπόδεια Κωμωδία), 
αποκαλύπτουν τη σκόπιμη χρήση από τον Μποντ της οιδιπόδειας διαμόρφωσης, για 
την οικοδόμηση της δράσης του έργου⋅ και από τα αστεία που ανταλλάσσει η 
συμμορία, μέχρι τις διαφωνίες και τις συγκρούσεις μεταξύ της οικογένειας, η 
σεξουαλική υπογράμμιση του διαλόγου είναι αδιάκοπη».155  

 
 

Από το ένδον στο δημόσιο, αλλά και αντίστροφα από το δημόσιο και τις 

εξωτερικές συνθήκες πολέμου στις εσωτερικές και βαθύτερες, η βία λειτουργεί 

συσσωρευτικά και υπόγεια, λειτουργεί σιωπηλά και τελικά, όταν ξεσπάσει, παίρνει 

ανεξέλεκτες διαστάσεις για να κωφεύσει και πάλι. Από την αρχή μέχρι το τέλος, ο 

Μποντ οικοδομεί αριστοτεχνικά το χρονικό ενός καταπιεσμένου θυμού. Πριν ακόμα 

μας παρουσιάσει τη σκηνή του λιθοβολισμού, μας έχει ήδη εισαγάγει στη νοοτροπία 

με την οποία αντιλαμβάνονται τον κόσμο οι νεαροί. Από ό,τι διαφαίνεται από τα 

λόγια του Πητ, έχει ήδη προηγηθεί μια άλλη παιδοκτονία: ο Πήτ σκότωσε πιθανότατα 

-ενώ μπορούσε να το είχε αποφύγει- ένα μικρό παιδί σε τροχαίο δυστύχημα. Τα λόγια 

του μας προϊδεάζουν για τον τρόπο με τον οποίο η ανθρώπινη ύπαρξη 

αντιμετωπίζεται στην ολότητά της:  

 

                                                            
154 Michelene Wandor, Post-war British Drama: Looking Back in Gender, Routledge, Νέα Υόρκη 
2001, σ. 88.  
155 Jenny Spencer, Dramatic Strategies in the Plays of Edward Bond, Cambridge University Press, 
Κέιμπριτζ 1992, σ.3. 
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Πητ:  Σκέτη φάση, έ! Ερχόταν τρέχοντας πίσω απ’ το λωφορείο. Ένα μυξιάρικο. Και 
τρώω φλασιά, και λέω θα σου ’ξηγήσω ’γω κωλόπαιδο. Δέκα-δώδεκα, ήταν. 
Πατάω τέρμα γκάζι, και μπαμ, το πετυχαίνω με τον προφυλαχτήρα μου στο 
πλάι και φεύγει και καρφώνεται κάτω απ’ τη νταλίκα που ερχόταν γκαζωμένη 
[…]. Γέμισ’ ο κόσμος αίμα.156  

 

  

Και ενώ η δεύτερη παιδοκτονία εκτυλίσσεται αφηγηματικά (η πρώτη που 

αφορά στο αδικοχαμένο μωρό του βομβαρδισμού στο πάρκο δίνεται σχεδόν 

τηλεγραφικά), η τρίτη στη σειρά βρεφοκτονία εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια μας: 

το βρέφος της Παμ κακοποιείται και λιθοβολείται μέχρι θανάτου στο πάρκο από τον 

ίδιο τον πατέρα του και την συμμορία του. Η σκηνή του λιθοβολισμού αποκαλύπτει 

μια γενιά που τροφοδοτείται από την βία σε έναν αέναο φαύλο κύκλο. Το διαρκές και 

επίμονο κλάμα του μωρού ως ηχητική ταπετσαρία στην τέταρτη σκηνή φορτίζει την 

ατμόσφαιρα και αναδεύει την έκρυθμη κατάσταση, κυρίως γιατί στο κλάμα αυτό δεν 

αντιδρά κανείς:  

 

«Ο Βιτγκενστάιν λέει ότι όταν ακούμε ένα παιδί να κλαίει με οργή, ξέρουμε ότι 
εάν μπορούσε θα κατέστρεφε τον κόσμο».157 

 

 Ο Λεν δεν αντιδρά ούτε όταν γίνεται μάρτυρας της βρεφοκτονίας στο πάρκο 

και δεν αποκαλύπτει ποτέ τίποτα και σε κανένα. Με όχημα το δραματικό πρόσωπο 

του Λεν, ο Μποντ προωθεί την συλλογιστική του  στην οποία  βρίσκεται ο άνθρωπος 

ως «ψυχή», αλλά και ως κύτταρο των σύγχρονων κοινωνιών, τις οποίες περιγράφει σε 

κατάσταση «υπαρξιακής αμηχανίας» και «παρακμής», απώλειας του νοήματος και 

των αξιών: o κοινωνικός και υπαρξιακός εγκλωβισμός του μέσου ανθρώπου 

σκιαγραφείται πιο έντονα, η οργή εξελίσσεται σε φρικιαστική βία, και το ερώτημα 

ποιός αποτινάσσει τον εφιάλτη της ζωής όπως μας παραδόθηκε και ποιός πραγματικά 

είναι ο λυτρωμένος ή οι λυτρωμένοι στο έργο αυτό, τα τρία νεκρά παιδιά που 

στοιχειώνουν τον θεατή ή οι ζωντανοί που μένουν πίσω τους σε αδιέξοδες συνθήκες, 

εξακολουθεί να ταλανίζει: 

 

«Η δολοφονία του μωρού εκφράζει την οιδιπόδεια, αταβιστική μανία αποδεσμευμένη 
στο έπακρο. Η σκηνή είναι τυπική του τι κάνουν ορισμένοι άνθρωποι, όταν δρουν 
χωρίς κανέναν περιορισμό [...] Είναι προφανές ότι ο λιθοβολισμός ενός μωρού μέχρι 

                                                            
156 Έντουαρντ Μποντ,  Λυτρωμένοι, μτφ. Χριστίνα Μπάμπου-Παγκουρέλη, όπως παρατίθεται στο 
πρόγραμμα του ΚΘΒΕ, θεατρ. περ. 2001-2002, σ. 48. 
157 Συνέντευξη του Μποντ,  εφ. Η Καθημερινή [http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles/(9/01/05)]. 
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θανάτου σ’ ένα πάρκο του Λονδίνου παρουσιάζεται σκόπιμα ως γεγονός άνευ 
μεγάλης σημασίας. Σε σύγκριση με τους ‘στρατηγικούς’ βομβαρδισμούς γερμανικών 
πόλεων είναι μια αμελητέα φρικαλεότητα, ενώ σε σύγκριση με την πνευματική και 
συναισθηματική στέρηση που υφίστανται τα περισσότερα από τα παιδιά μας οι 
συνέπειές του είναι ασήμαντες. [...] Ό,τι ηθικό διδάσκουμε στα παιδιά μας βασίζεται 
στη θρησκεία. Αυτό και μόνο προκαλεί στα παιδιά ηθική σύγχυση.[...] Το 
αποτέλεσμα είναι ότι τα παιδιά μεγαλώνουν ηθικά αναλφάβητα και δεν μπορούν να 
καταλάβουν ούτε τη φύση της ηθικής ευαισθησίας ούτε την αξία της ανιδιοτελούς 
ηθικής, καθώς τους λείπει η κατάλληλη παιδεία. Αυτό δεν γίνεται πάντα αντιληπτό, 
επειδή χρησιμοποιούμε λέξεις που διατηρούν ακόμη κάποια ηθική χροιά αλλά σιγά- 
σιγά κι αυτές χάνονται και σύντομα θα καταλήξουμε να είμαστε ηθικά 
χρεοκοπημένοι. Η κυρίαρχη ηθική μπορεί να περιγραφεί ως καιροσκοπική 
σωφροσύνη και συνήθως εκφράζεται με έναν εμετικό συναισθηματισμό, τον οποίο 
απέφυγα σε αυτό το έργο επειδή θα ακουγόταν σαν παρωδία».158   
 

Η σκηνή του λιθοβολισμού του μωρού θα γίνει προάγγελος της σκηνής του 

καννιβαλισμού ενός άλλου νεκρού μωρού που τρώγεται από τους επιζώντες στο 

Blasted της Κέην, και θα δώσει στην πραγματικότητα την πρώτη «γροθιά στα 

μούτρα», εικονοποιώντας τον θάνατο της βιολογικής προσδοκίας: το βρέφος αυτό όχι 

μόνο δεν «θα το υποδεχτούν και θα το συνδράμουν στην ευάλωτη κατάσταση στην 

οποία βρίσκεται», αλλά αντιθέτως θα το θανατώσουν βάναυσα: 

  

 «Ο κόσμος εντός του οποίου γεννιέται το παιδί θα του είναι πάντοτε 
αναγκαστικά ξένος. Σύμφωνα με την ορολογία του Ζακ Λακάν, γεννιόμαστε στον 
κόσμο του Άλλου, και  το γεγονός ότι έναν τέτοιο κόσμο θα τον νιώθουμε πάντοτε 
άλλο προς εμάς, καθώς και το ότι ποτέ δεν θα νιώσουμε απόλυτα 
προσαρμοσμένοι ή άνετα σε αυτόν, συνιστά την πηγή της δημιουργικότητάς μας, 
όπως ακριβώς και την πηγή της βίας μας».159 
 

 

 Στη συζήτηση σχετικά με την φύση και την ταυτότητα της βίας, ο Μποντ 

υιοθετεί μία συλλογιστική που αμφιταλαντεύεται ανάμεσα στον κουλτουραλισμό160 

και τον βιολογισμό, υιοθετώντας την θεωρία της εν δυνάμει ικανότητας, και όχι της 

                                                            
158Σημείωμα του Μποντ στο λεύκωμα Roger Cornsih, Violet Ketels (επιμ.), Landmarks of Modern 
British Drama, Vol. One: The Plays of The Sixties, Methuen, Λονδίνο 1985, όπως παρατίθεται στο 
πρόγραμμα του ΚΘΒΕ, Λυτρωμένοι, μτφ. Ο. Χατζηιακώβου, σ. 12. 
159 Terry Eagleton, «Nature and Violence: the prefaces of Edward Bond», Critical Quarterly, τμ. 26, 
τχ. 1 και 2(άνοιξη-καλοκαίρι 1984), σ. 127-135, όπως παρατίθεται στο πρόγραμμα του ΚΘΒΕ, 
Λυτρωμένοι, μτφ. Γ. Δεληβοριά, σ. 27.  
160 «Κουλτουραλισμός (‘culturalism’): στις λογοτεχνικές και πολιτιστικές σπουδές, η προσέγγιση που 
δίνει έμφαση στη βιωμένη εμπειρία του ανθρώπινου πολιτισμού. Ο όρος εμφανίστηκε σχετικά 
πρόσφατα και χρησιμοποιείται συνήθως ως το αντίθετο του δομισμού. [...] Ο όρος μπορεί επίσης να 
χρησιμοποιηθεί ευρύτερα για να δηλωθεί μια παλιότερη, κυρίως «λογοτεχνική», παράδοση υποθέσεων 
όσον αφορά τη σχέση πολιτισμού και κοινωνίας, που χαρακτηρίζεται πρωτίστως από τον 
αντιωφελισμό της», στο: Allan Bullock, Stephen Trombley (επιμ.) Λεξικό της Σύγχρονης Σκέψης, 
Πατάκης, Αθήνα 2008 [http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-
C130/652/4164,19427/extras/texts/indexd_01_culturalismos.html(16/8/2011)]. 
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αναγκαιότητας για βία. Η «φυσική» επιθετική αντίδραση, υποστηρίζει, είναι καθαρά 

βιολογική· το «αφύσικο» συντίθεται στις κοινωνικές συνθήκες του καπιταλισμού και 

στην ηθική αξιολόγηση που επιφέρει. Κατ’ επέκταση η σύγχρονη τεχνοκρατική, 

καπιταλιστική κοινωνία στην οποία ενηλικιωνόμαστε δεν συνιστά πολιτισμό, και 

επακόλουθα τα ανθρώπινα όντα μπορούν να απαλλαγούν από την ηθική ενοχή της 

βίας, αφού αυτό που πυροδοτούν τέτοιου είδους κοινωνίες είναι «ένα καθαρό 

βιολογικό αντανακλαστικό που δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τη συζήτηση περί 

ηθικής».161 

Οι Λυτρωμένοι στηλιτεύουν την μικροαστική κρυψίνοια και τον πουριτανισμό 

της αγγλικής κοινωνίας και αποκαλύπτουν το αληθινό πρόσωπό της. Δημιουργώντας 

ένα περιβάλλον στο οποίο η ψυχολογική βία που ασκείται στα άτομα είναι ισάξια με 

την φυσική βία που βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας, ο Έντουαρντ Μποντ, 

κατασκευάζει ένα πιστό αντίγραφο της αγγλικής κοινωνίας του ’60. Ωστόσο δεν 

καταρρακώνει κάθε ελπίδα: ο Λεν, διατηρεί μέσα του τη στοργή ενός γονέα, τόσο 

στη σχέση του με το παιδί όσο και στον τρόπο με τον οποίο επιδιώκει να τους 

φροντίζει όλους, έχοντας επιλέξει να «αυτοϋιοθετηθεί», όντας κατ’ ουσίαν ένα από 

τα πρώτα «αδέσποτα» παιδιά της οργισμένης δραματουργίας, από την οικογένεια του 

Χάρρυ, της Μαίρης και της Παμ:  

  

«Το έργο κλείνει με ένα σιωπηλό κοινωνικό αδιέξοδο, αλλά αν ο θεατής βρίσκει 
απαισιόδοξη αυτή την κατάληξη είναι επειδή δεν έχει μάθει να αρπάζεται απ’ όπου 
μπορεί. Το να αρπάζεσαι από όπου μπορείς είναι η μόνη ρεαλιστική λύση. 
Εναλλακτικά, εκτός από το να υποκύψεις στη μαλθακότητα της απαισιοδοξίας, 
μπορείς μόνο να υιοθετήσεις μια ανόητα αισιόδοξη στάση, που στηρίζεται στην 
επιπολαιότητα τόσο του αισθήματος όσο και της παρατήρησης. Συχνά, όταν γυρίζεις 
το άλλο μάγουλο, στην πραγματικότητα αποφεύγεις να αντιμετωπίσεις τα πράγματα 
κατά μέτωπο, αλλά αυτό δεν ισχύει για τον Λεν. Ζει με ανθρώπους που του 
αποκαλύπτουν τον χειρότερο εαυτό τους και που δεν έχουν καμιά ελπίδα (αυτό είναι 
το νόημα της τελευταίας σκηνής), κι όμως εκείνος δεν τους εγκαταλείπει. Δεν μπορώ 
να φανταστώ αισιοδοξία πιο πεισματική, πιο πειθαρχημένη και ειλικρινή από τη δική 
του».162   

 

Η συγκλονιστική, τσεχωφική κατά τον Ολίβιε,  σκηνή του τέλους (που 

πιθανότατα εμπνεύστηκε ο Μποντ από τους αυτοσχεδιασμούς στο Εργαστήρι 

                                                            
161 Terry Eagleton, «Nature and Violence: the prefaces of Edward Bond», Critical Quarterly, τμ. 26, τχ 
1 και 2 (άνοιξη-καλοκαίρι 1984) , σ. 127-135, όπως παρατίθεται στο πρόγραμμα του ΚΘΒΕ 
Λυτρωμένοι, μτφ. Γ. Δεληβοριά, σ. 27. 
162 Στο ίδιο. 
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Δραματουργών του Court),163 με την αέναη επαναληπτικότητα της καθημερινότητας 

μέσα στην σιωπή και όχι μέσα στην ησυχία, αναδεικνύει τον μετασχηματισμό του 

ανεπαρκούς επικοινωνιακού εργαλείου, της γλώσσας, σε μια αδιέξοδη σιωπηλή 

συνενοχή για το μάταιο της κοινωνίας, κυοφορώντας ταυτόχρονα έναν ετοιμοπόλεμο 

νέο ανθρωπισμό, με τον Λεν να επιμένει να επιδιορθώνει την σπασμένη καρέκλα και 

μαζί τις σπασμένες ψυχές. Και αυτό γιατί βαθιά πεποίθηση του Μποντ είναι πως το 

θέατρο μπορεί και πρέπει να ανακινεί τις συνειδήσεις και να δημιουργεί 

«ανθρωπισμό». Προβληματική, ρηγματώδης ή ακόμα και σαδιστική, η οικογένεια δεν 

παύει να αποτελεί ένα ζωντανό κύταρρο ανθρωπισμού και ελπίδας που γεννά την 

προσδοκία για ένα βελτιωμένο αύριο. Ο ανθρωπισμός αυτός, ακόμα και μέσα σε 

αδιέξοδες συνθήκες, θα γίνει παντιέρα του κοινωνικού θεάτρου όπως το 

αντιλαμβάνεται ο Μποντ: ένα θέατρο «πολέμου», μακριά από τη λογική του 

εφησυχασμού, με το ηθικό πρόταγμα ενός «ανθρωπισμού που πρέπει συνεχώς να 

επανορίζουμε».164 

 Με δεδομένα όλα τα παραπάνω, είμαστε σε θέση να υποστηρίξουμε πως οι 

Λυτρωμένοι συγκεντρώνουν όλα εκείνα τα κοινωνικά και δραματουργικά 

χαρακτηριστικά που «εγγυώνται» την επανερμήνευση του όρου θέατρο Στα Μούτρα 

ως θεάτρου αφυπνισμένου ανθρωπισμού, συνθέτοντας την κοινωνική τοπογραφία της 

Βρετανίας: την κατακερματισμένη εικόνα της οικογένειας, την απουσία της γυναίκας 

ως μητέρας, την ταύτιση του ρόλου του πατέρα με την μορφή του στρατιώτη που 

πάσχει από το Μετατραυματικό Σύνδρομο (στο οποίο θα αναφερθούμε διεξοδικά στη 

συνέχεια της έρευνάς μας), τα «αδέσποτα» χωρίς κανένα οικογενειακό υπόβαθρο 

παιδιά, την βία που φτάνει μέχρι την βρεφοκτονία ως αναπόδραστη διέξοδο στην 

κοινωνική πραγματικότητα, και κυρίως την χαραμάδα αισιοδοξίας στο φινάλε των 

έργων που περνάει «ξυστά» από το ζοφερό σκότος. 

  

 Εδώ θα ήθελα να σταθώ. 

 

 Ο Μποντ ως γνήσιος μαρξιστής ενστερνίζεται αναπόφευκτα το 

επιβεβλημένο μαρξιστικό ιδεώδες που επιβάλλει μία διδακτικού τύπου αισιοδοξία 

προκειμένου η κοινωνία να είναι σε θέση να προοδεύσει· η αισιοδοξία του έτσι, 
                                                            
163 Gaskill William, A Sense of Direction: Life at the Royal Court, Faber, Λονδίνο 1988, σ. 36-37.  
164 Συνέντευξη του Μποντ, εφ. Η Καθημερινή, 9 Ιανουαρίου 
2010[http://news.kathimerini.gr/4dcgi/(11/01/2010)]. 
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«σκοντάφτει» επάνω σε μια, θα τολμούσα να χαρακτηρίσω, «διδακτική μεθοδολογία» 

για την εφησυχασμένη κοινωνική ηθική που πρέπει να επαγρυπνά. Η ανάγνωση αυτή 

προβάλλεται ως ιδανική, ενώ η εναλλακτική της – που η παρούσα εργασία υιοθετεί – 

εμπεριέχει μια αρκετά σκοτεινότερη και υπαρξιακή αμφισημία, που στηρίζεται στην 

μπεκετικού τύπου επαναληπτικότητα των «άχρηστων» καθημερινών  δράσεων του 

ανθρώπου, οι οποίες  τον καταδικάζουν σε μια αέναη, αμετακίνητη στασιμότητα 

παρά τις ρωγμές του χρόνου,165 ή ακόμα παρά τον ίδιο τον θάνατο, όπως θα 

διαπιστώσουμε  εν συνεχεία με το Blasted. 

 Προχωρώντας σε αυτήν την διαδρομή σταθμών στο μεταπολεμικό θέατρο, 

συναντούμε την επόμενη ιστορική χρονολογία λίγο πριν το ’80 και συγκεκριμένα το 

1979, χρονιά που ξεκινά με την εκλογή της Θάτσερ στο πρωθυπουργικό αξίωμα και 

την απαρχή μιας σκληρής πολιτικής μονεταρισμού166 που θα σφραγίσει την πορεία 

της Βρετανίας. Ήδη, όμως, από τα μέσα του ’70, και συγκεκριμένα το 1975 οπότε και 

εξελέγη πρόεδρος του Συντηρητικού Κόμματος, η Θάτσερ είχε δώσει τα πρώτα 

δείγματα της πολιτικής της βούλησης. Η «Σιδηρά Κυρία», όπως την αποκάλεσε 

σοβιετική εφημερίδα –παρατσούκλι το οποίο τη συνόδεψε σε όλη την πολιτική της 

καριέρα – θα αποτελέσει τον καθοριστκότερο παράγοντα για την διαμόρφωση του in-

yer-face. 

  

 

γ) 1978: Kiss Daddy Goodnight 

 

Η δεκαετία του 1970 χαρακτηρίζεται παραδοσιακά ως η δεκαετία του 

βρετανικού πολιτικού δράματος, με παράλληλη αύξηση των εναλλακτικών θεατρικών 

ομάδων: επιδοτούμενες περιοδεύουσες ομάδες όπως οι Cheek by Jowl, Out of Joint, 

7:84 και Hull Truck, παρήγαγαν συναρπαστική και καινοτόμο δραματουργική 

δουλειά που συχνά αμφισβητούσε το κοινωνικό κατεστημένο. Επικεντρώνονταν 

κυρίως σε αντιπαραθετικές ομιλίες για τον καπιταλισμό, τον σοσιαλισμό και τον 

κομμουνισμό, προερχόμενες από τη δουλειά μιας μικρής ομάδας πολλά υποσχόμενων 

συγγραφέων: Τζον Μακγκράθ (John McGrath), Τρέβορ Γκρίφιθς (Trevor Griffiths), 

                                                            
165 Πρβ. την «αέναη», καταδικαστική καθημερινότητα της Γουίνι στις Ευτυχισμένες Μέρες του 
Μπέκετ. 
166 Μονεταρισμός αποκαλείται η οικονομική θεωρία σύμφωνα με την οποία η αύξηση της ποσότητας 
του χρήματος σε μια οικονομία, με κρατική παρέμβαση μέσω δημοσιονομικής ή νομισματικής 
πολιτικής, οδηγεί τελικά σε άνοδο των τιμών και αύξηση του πληθωρισμού.  
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Ντέιβιντ Χέαρ (David Hare), Χάουαρντ Μπρεντόν (Howard Brenton), Ντέιβιντ 

Έντγκαρ (David Edgar) και Κάριλ Τσέρτσιλ (Caryl Churchill). Παράλληλα, 

δημιουργούνται και σατιρικά σχήματα όπως τα General Will, Monstrous Regiment 

και το πιο γνωστό Cartoon Archetypical Slogan Theatre (CAST), που παρουσιάζουν 

ένα θέαμα κοντά στη σατιρική κωμωδία, χρησιμοποιώντας ένα κράμα πολιτικής 

επικαιρότητας και σουρεαλισμού. Σε όλα αυτά τα κείμενα, η τεχνική και η μορφή 

μπορεί να ποικίλλαν, υπήρχε όμως μία κοινή αντίληψη· μία έντονη απογοήτευση για 

την αδυναμία να δημιουργηθεί μια χώρα κατά κάποιο τρόπο σοσιαλιστική, 

βασισμένη στις αρχές ισότητας που είχαν καθοριστεί κατά την διακυβέρνηση των 

Εργατικών (1945-51). Τα γεγονότα της δεκαετίας αυτής, οι διεκδικήσεις των 

συντεχνιών, οι απεργίες και οι αυξανόμενες απαιτήσεις για ευημερία, έκαναν το 

πολιτικό αυτό αίτημα να φαίνεται ακόμα πιο δύσκολο.  

Κοντά στις πολιτικές, αρχίζουν να αυξάνονται ολοένα και οι σεξουαλικές 

διεκδικήσεις. Η σεξουαλική επανάσταση είναι πια παρούσα και κατ’ επέκταση το 

φεμινιστικό (για πρώτη φορά ενθαρρύνεται μεγαλύτερη ισότητα των γυναικών στην 

εργασία), και το αντρικό ομοφυλοφυλικό κίνημα στο θέατρο αρχίζουν να παίρνουν 

μια πρώτη μορφή. Τα πιο αντιπροσωπευτικά θεατρικά σχήματα υπήρξαν τα Women’s 

Theatre Group (1974) με πιο γνωστό κείμενό τους το My Mother Said I Never 

Should,167 το Cunning Stunts (1977), το Sadist Sisters, καθώς και το Gay Sweatshop - 

το πρώτο στεγασμένο (1976) ομοφυλοφιλικό θέατρο – ενώ η αμερικανική 

ανεξάρτητη σκηνή του ’70, που περιοδεύει στην Βρετανία με σχήματα όπως τα 

America’s Café, La Mamma, Open Theatre, Living Theatre, τους εξοικειώνει με τους 

πειραματισμούς.  

Στο σημείο αυτό πρέπει να γίνει ειδική αναφορά σε μία από τις 

σημαντικότερες παραμέτρους του φεμινιστικού κινήματος, που αναφύεται μέσα στο 

’70 και αναζωπυρώνεται το ’90: τη δημόσια παραδοχή της γυναικείας και της 

παιδικής κακοποίησης.  

Με πρωτοπόρo την Αμερική, για πρώτη φορά στις αρχές του ’70, με την 

υποστήριξη και την θαλπωρή που βρίσκουν μέσα από τις οργανωμένες φεμινιστικές 

ομάδες, οι γυναίκες αισθάνονται ασφάλεια, όχι μόνο να εξομολογηθούν, αλλά και να 

καταγράψουν τα κακώς κείμενα της οικογένειας. Ανάμεσά τους η Αμερικανίδα Λουίζ 
                                                            
167 Το έργο αυτό, που την τελική του μορφή έγραψε η Σάρλοτ Κήτλυ, ολοκληρώθηκε το 1985 και 
παίχτηκε αρχικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς σε σχολικό ακροατήριο προκειμένου να τονιστεί η 
αναγκαιότητα της αντισύλληψης.Το 1989 το έργο ανέβηκε με μεγάλη επιτυχία και στο Court. Βλ 
Αston, Feminist Views on the English Stage, σ. 59. 
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Άμστρονγκ (Louise Armstrong) εκδίδει προσωπικές ιστορίες, συμπεριλαμβανομένης 

και της δικής της με τον τίτλο Kiss Daddy Goodnight (1978),168 σε μια προσπάθεια 

προσωπικής κάθαρσης. Μαζί με την κακοποίηση της γυναίκας/μητέρας από τον 

πατέρα/σύζυγο, δημόσιες διαστάσεις λαμβάνει για πρώτη φορά και η κακοποίηση 

παιδιών. Αντί όμως η κίνηση αυτή να εξελιχτεί όπως κανείς θα προσδοκούσε, 

εκλαμβάνεται ως μια απόπειρα χειραγώγησης και ευτελούς συκοφάντησης του 

αρσενικού πληθυσμού από πλευράς των φεμινιστριών, και επομένως απορρίφθηκε 

μαζικά ως «ένα ριζοσπαστικό τέχνασμα που υποκινεί το μίσος κατά των αντρών».169 

Η «απαλλαγή» των ανδρών έφτασε να γίνει καταχρηστική και έτσι, σε πολλές 

περιπτώσεις, μητέρες που κατηγορούσαν τους συζύγους τους για την κακοποίηση 

των παιδιών τους έχαναν την κηδεμονία τους στις αίθουσες τον δικαστηρίων. 

 Η αντιφεμινιστική προκατάληψη ήταν παρόμοια και στην Μ. Βρετανία. Η  

Υπόθεση Κλίβελαντ (Cleveland),170 η οποία θα ξετυλιχτεί χάρη στη γραμμή βοήθειας  

για παιδιά ‘Childwatch’, απέδειξε -όπως αναφέρει η Άστον-  πως ακόμα και τα Μ.Μ.Ε 

μερολήπτησαν υπέρ των ανδρών:171 έναν χρόνο μετά τα εγκαίνια της γραμμής 

αποδεικνύεται ότι ο αριθμός των κλήσεων από κακοποιημένα παιδιά προέρχεται κατά 

πολύ μεγάλο ποσοστό από την την βρετανική επαρχία του Cleveland, με αποτέλεσμα 

τα παιδιά εκεί να αρχίζουν να απομακρύνονται από τις οικογένειές τους με την αρωγή 

μίας γιατρού και μίας κοινωνικής λειτουργού. Τα ΜΜΕ όμως, και μαζί τους 

σύσσωμη η κοινή γνώμη, επιρρίπτουν τις ευθύνες στην λάθος διάγνωση των δύο 

αυτών γυναικών που τα εξέτασαν, και όχι στους γονείς. Σημειωτέον ότι οι γυναίκες 

ιατροί αντιμετώπιζαν δυσκολίες στο να απομακρύνουν τα παιδιά από τις εστίες τους, 

κυρίως από τις αρχές και τους εκπροσώπους του νόμου, η πλειοψηφία των οποίων 

ήταν άντρες. 

Συνακόλουθα, ο προβληματισμός γύρω από την πολιτική του φύλου και την 

προστασία της γυναίκας/μητέρας και κατ’ επέκταση του παιδιού δεν αναπτύχθηκε 

ποτέ. Και μπορεί το σύνθημα που δόθηκε από τα σχολεία και τα ΜΜΕ να ήταν, όπως 

πολύ εύστοχα σχολιάζει η Άστον, «να μη μιλάς σε αγνώστους», κανείς όμως δεν 

                                                            
168 Louise Armstrong, Kiss Daddy Goodnight: a Speak out on Incest, Pocket Books, 1978. 
 Tο βιβλίο κυκλοφόρησε και δέκα χρόνια μετά με τον ομώνυμο τίτλο: Kiss Daddy Goodnight:Τen 
Years After (1988).  
169 Louise Armstrong, Rocking the Cradle of Sexual Politics: What Happened when Women Said Ιncest 
1994, σ. 65, όπως παρατίθεται στο: Aston, Feminist Views on the English Stage, σ. 38, υποσημ. 4. 
170 Το Cleveland βρίσκεται στο βοριοανατολικό τμήμα της Αγγλίας. 
171 Aston, Feminist Views, σ. 38, υποσημ. 7 και  8. 
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τόλμησε να μιλήσει για το ουσιώδες μήνυμα που θα ήταν «προσοχή στον 

μπαμπάκα»: ο εχθρός δεν βρίσκεται  πια έξω από το σπίτι· είναι μέσα και κυκλοφορεί 

ανενόχλητος.  

Πάνω σε αυτήν την καταγγελία που αρθρώνεται για πρώτη φορά δημόσια, θα 

οικοδομηθεί μια νέα απελευθερωμένη συγγραφική παραγωγή που θα κορυφωθεί με 

το θέατρο Στα Μούτρα, στο οποίο η κακοποίηση θα γίνει κοινός τόπος.172 Με μια 

διευρημένη οπτική, δηλαδή με μια αναγωγήξ στις κυβερνητικές πρακτικές της 

Βρετανίας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο εχθρός δεν προέρχεται από τους 

«αλλότριους» ξένους, αλλά από τα ίδια τα κυβερνητικά στελέχη του Συντηρητικού 

Κόμματος που ανεβαίνει στην εξουσία το 1979, και συγκεκριμένα την ίδια την 

Θάτσερ που, αν και η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός, στα δέκα χρόνια 

διακυβέρνησής της «κακοποιεί» μητέρες και παιδιά που βυθίζονται ολοένα και 

βαθύτερα στην ανεργία και την ανέχεια, μέσα από μια  υποβαθμισμένη πολιτική 

κοινωνικής πρόνοιας.   

 

 

δ) 1979: Θέατρο Στα Μούτρα 
θέατρο της μεταθατσερικής γενιάς 

  

i. Η κόρη του μπακάλη 173 

Where there is hatred, let me sow love,  
Where there is injury, pardon;  

Where there is doubt, faith;  
Where there is despair, hope;  

Where there is darkness, light;  
And where there is sadness, joy. 

 

Προσευχή Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης 
                                                            
172 Βλ. και το Beside Herself (1990) της Sarah Daniels, που πραγματεύεται το θέμα του βιασμού ενός 
ανηλίκου κοριτσιού από τον πατέρα του μέσα σε μια καθόλα αξιοπρεπή αστική οικογένεια, και το Five 
Kinds of Silence (2000) της Shelagh Stephenson που αφορά στην ίδια θεματική - αυτή τη φορά σε μια 
εργατική οικογένεια.  
173 Το υποκεφάλαιο αυτό βασίστηκε στις εξής πηγές: Keith Faulks, Citizenship in Modern Britain, 
Edinburg Uni. Press, Εδιμβούργο 1998· Shirley Robin Letwin, The Anatomy of Thatcerism, 
Transaction Publishers, ΗΠΑ 1993· Rebecca D’ Monte, «Τhatcher’s children: alienation and anomie in 
the plays of Judy Upton», όπως παρατίθεται στο: Rebecca D'monte, Graham Saunders (επιμ.), Cool 
Britannia?: British Political Drama In The 1990s, Palgrave Macmillan, Λονδίνο 2007· Hugo Young, 
One of Us: A biography of Margaret Thatcher, Pan Books, Λονδίνο 1990· D. K. Peacock, Thatcher’s 
Theatre: British Theatre and Drama in the Eighties, Greenwood Press, Λονδίνο 1999.  
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Τον Μάιο του 1979, όταν ανέλαβε την εξουσία, η Θάτσερ συμπεριέλαβε στην 

ομιλία της τα λόγια του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης «Και είθε όπου υπάρχει 

απελπισία, να φέρουμε την ελπίδα»· η Ιστορία όμως την διέψευσε και η απόγνωση 

συνέχισε να βαθαίνει. Η Δύση μεταμορφώθηκε. Η πολιτική που ακολούθησε η 

Θάτσερ στην Βρετανία  δημιούργησε ένα βίαιο πεδίο γεμάτο εντάσεις. 

Aπό τo 1979 μέχρι το 1990 θα διαρκέσει η πρωθυπουργική ηγεσία τής κατά 

τα άλλα ταπεινής καταγωγής (γνωστής ως «κόρης του μπακάλη», αφού ο πατέρας της 

ήταν παντοπώλης), Μάργκαρετ Θάτσερ (Margaret Thatcher), η οποία θα βαφτίσει με 

το όνομά της την πιο σκληρή οικονομική και κοινωνική πολιτική περίοδο για τους 

βρετανούς πολίτες. Ο «θατσερισμός» που εφαρμόστηκε στα έντεκα χρόνια 

διακυβέρνησής της ήταν αντίστοιχος του πιο σκληρού φιλελευθερισμού. Η Θάτσερ 

που κέρδισε τον ονομαζόμενο «Ψυχρό Πόλεμο» (1947-1989) μαζί με τον ομοϊδεάτη 

της Ρήγκαν, ακολούθησε σφικτή νομισματική πολιτική, αυξάνοντας τα επιτόκια, 

προκειμένου να χαμηλώσει τον πληθωρισμό. Οι αποφάσεις αυτές αύξησαν πολύ την 

ανεργία, η οποία ξεπέρασε τα δύο εκατομμύρια ανέργους.174 Το 1983 η Θάτσερ 

επιχειρεί στις νήσους Φώκλαντ και εν συνεχεία στρέφεται εναντίον των εργατικών 

συνδικάτων τα οποία και εν τέλει συντρίβει, προκαλώντας ισχυρό κοινωνικό σοκ  στη  

Βρετανία· το αποκορύφωμα της ρήξης μεταξύ παλιάς και νέας Βρετανίας ήταν μια 

σειρά από απεργίες που πραγματοποίησαν οι ανθρακωρύχοι ενάντια στο σχέδιο της 

κυβέρνησης για το κλείσιμο των ανθρακωρυχείων. Οι απεργίες διήρκησαν συνολικά 

ένα χρόνο, αλλά δεν είχαν αποτέλεσμα˙ η Θάτσερ τις «νίκησε» όλες. 

Όπως θα διαπιστώσουμε στη συνέχεια, το κοινωνικό αυτό σοκ διαπερνά 

ολόκληρη την δραματουργία και χτυπάει κυριολεκτικά τη δεκαετία του 1990 σαν μια 

γροθιά στα Μούτρα (in-yer-face).  

 

 

 

                                                            
174 Η οικονομία της Βρετανίας που μετατοπίστηκε από την βιομηχανία στο χρηματιστήριο, ευνοούνταν 
από τα νούμερα, όμως η πραγματικότητα διαφωνούσε με τα μαθηματικά. Το 1982  ο πληθωρισμός είχε 
πέσει στο 8,6% από 18%, αλλά οι άνεργοι είχαν ξεπεράσει τα 3,6 εκατομμύρια. Το 1981 σε μία 
τηλεοπτική συνέντευξη, ο Edward Heath, που ανήκε στο κόμμα των Συντηρητικών, κατήγγειλε τη 
μαζική ανεργία ως ανήθικο φαινόμενο. Ωστόσο, η Θάτσερ αρνήθηκε να υποχωρήσει από τις πολιτικές 
της θέσεις και αντιμετώπισε το κόμμα της στο ετήσιό τους συνέδριο το 1980 με τη φημισμένη φράση: 
«Αλλάζεις αν το θέλεις. Η Κυρία δεν είναι για αλλαγή» («You turn if you want to. The lady's not for 
turning»), όπως παρατίθεται στο: Rebecca D’ Monte, Graham Saunders (επιμ.), Cool Britannia?, σ. 80, 
σημ. 4. 
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ii. «Καυγάς δυο φαλακρών για μια χτένα!» 

Στην Αργεντινή, η χούντα του στρατηγού Γκαλτιέρι αντιμετώπιζε σοβαρά 

προβλήματα από το αυξανόμενο χρέος, την διογκούμενη διαφθορά και την 

εντεινόμενη διαμαρτυρία για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Θεωρώντας, λοιπόν, ότι η στάση της Θάτσερ υπέκρυπτε την διάθεση των Βρετανών 

να εγκαταλείψουν τα Φώκλαντ, αποφάσισαν να στρέψουν την προσοχή του κόσμου 

σε ένα θέμα εθνικής σημασίας, καταλαμβάνοντας στρατιωτικά τα νησιά. Στις 2 

Απριλίου 1982 ο στρατός της Αργεντινής αποβιβάστηκε στα νησιά και τα κατέλαβε 

«διά περιπάτου». Η Θάτσερ προσπερνώντας τις απόπειρες του ΟΗΕ για εξεύρεση 

διπλωματικής λύσης, οργάνωσε την επιχείρηση «ανακατάληψης» των Φώκλαντ και 

μέσα σε λίγες εβδομάδες συνέτριψε την αντίσταση των Αργεντινών.175  

Η επιχείρηση ανακατάληψης των Φώκλαντ, που έμεινε στην Ιστορία και ως 

«Εταιρική Επιχείρηση» (‘Operation Corporate’), γέννησε στην Βρεττανία και την 

«εταιρική» νεοφιλελεύθερη αντεπανάσταση, η οποία ονομάστηκε «θατσερισμός». Ο 

«Πόλεμος των Φώκλαντ», αν και μηδαμινής σημασίας - ο Χόρχε Λουίς Μπόρχες τον 

περιέγραψε ως «Καυγά δυο φαλακρών για μια χτένα!»- προκάλεσε πατριωτική 

έξαρση και κατακόρυφη άνοδο των ακροδεξιών εθνικιστικών δράσεων. 

Εκμεταλλευόμενοι τον διχασμό του Εργατικού Κόμματος, οι Συντηρητικοί πέτυχαν 

νέα νίκη στις εκλογές του 1983, με την δημοτικότητα της Θάτσερ να σκαρφαλώνει 

από το 25% στο 59%, παρότι στη συνείδηση της πλειοψηφίας η κρίση στα Φώκλαντ 

υπήρξε «τεχνητό κατασκεύασμα» και στόχευε ακριβώς εκεί όπου εντέλει 

θριάμβευσε: στην εθνικιστική τόνωση της Αυτοκρατορίας.  

                                                            
175 Οι Αργεντινοί «πήραν το αίμα τους πίσω» με το «Με το χέρι του Θεού». Με την έκφραση αυτή 
αναφέρεται το πρώτο τέρμα που πέτυχε ο Ντιέγκο Μαραντόνα στο παιχνίδι Αργεντινή - Αγγλία που 
διεξήχθη στις 22 Ιουνίου 1986, για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου του 
1986.  Στο ’51, ύστερα από λανθασμένο γύρισμα του ποδοσφαιριστή της Αγγλίας Steve Hodge, ο 
Μαραντόνα έτρεξε προς την μπάλα, η οποία κατευθυνόταν ψηλοκρεμαστά προς την μικρή περιοχή. Ο 
τερματοφύλακας της Αγγλίας, Peter Shilton (Πίτερ Σίλτον), αντέδρασε εγκαίρως με έξοδο, τρέχοντας 
επίσης προς την μπάλα, με σκοπό να την αποκρούσει. Μάλιστα ήταν σε σαφώς πιο πλεονεκτική θέση 
για κάτι τέτοιο, καθώς ήταν 20 πόντους ψηλότερος από τον Μαραντόνα (1,85 έναντι μόλις 1,65 μ.). 
Την καθοριστική στιγμή ωστόσο, ο Μαραντόνα σήκωσε το αριστερό του χέρι και πρόλαβε την μπάλα, 
χτυπώντας την δυνατά με αυτό και στέλνοντάς την στα δίχτυα. Ο διαιτητής (ο Τυνήσιος Ali Bin 
Nasser), μη βλέποντας την παράβαση, καταλόγισε το τέρμα ως έγκυρο. Στη Συνέντευξη Τύπου μετά 
τον αγώνα, ο Μαραντόνα δήλωσε ότι το γκολ επετεύχθη:«un poco con la cabeza de Maradona y otro 
poco con la mano de Dios» («λίγο με το κεφάλι του Μαραντόνα και λίγο με το χέρι του Θεού») 
αφήνοντας στην ιστορία το γκολ με αυτό το όνομα.[http://el.wikipedia.org/wiki/Τοχέρι του Θεού 
(12/3/2010)].  
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 Η δεύτερη τετραετία της Θάτσερ σφραγίστηκε από την μεγάλη απεργία των 

ανθρακωρύχων,176 η οποία διήρκεσε έναν ολόκληρο χρόνο, χωρίς όμως αποτέλεσμα 

Η Θάτσερ παρέμεινε ανυποχώρητη και τα περισσότερα ανθρακωρυχεία έκλεισαν. 

Μάλιστα,  η ίδια έκανε την εξής δήλωση:  

«Έπρεπε να πολεμήσουμε τον εξωτερικό εχθρό στις νήσους Φώκλαντ και 

τώρα πρέπει να πολεμήσουμε τον εσωτερικό εχθρό, ο οποίος είναι πολύ πιο δύσκολος 

αντίπαλος, αλλά εξίσου επικίνδυνος για την ελευθερία». Χαρακτηρίζοντας τους 

εργάτες ως «εσωτερικό εχθρό, λίαν επικίνδυνο», η Θάτσερ προσέλαβε 3.000 

έκτακτους αστυνομικούς και προώθησε μυστικούς πράκτορες  στα συμβούλια των 

συνδικάτων. Ο υπουργός οικονομικών Νάιτζελ Λώσον ισχυρίστηκε αργότερα ότι η 

απειλή από τις εργατικές διεκδικήσεις ήταν ίδια με την απειλή του Χίτλερ και έπρεπε 

να αντιμετωπιστεί ανάλογα.  

Όπως σημειώνει και ο Hobsbawm: 

«Η επιτυχία των κυβερνήσεων της Μ. Θάτσερ στη Βρετανία βασίστηκε ουσιαστικά 
στην απόσπαση ειδικευμένων εργατών από το Εργατικό Κόμμα. Η κατάργηση του 
διαχωρισμού, ή μάλλον η μετατόπιση που σημειώθηκε μέσα στο χώρο αυτό του 
διαχωρισμού συνθηκών ζωής για την εργατική τάξη, προώθησε τον κλονισμό του 
εργατικού συνασπισμού».177  
 

 Ενδεικτικό της νέας κοινωνικής αναδιαστρωμάτωσης είναι ότι εμφανίζεται ο 

όρος «underclass» που αναφέρεται σε μια υποδεέστερη ταξική βαθμίδα πολιτών. Ο 

διαχωρισμός αυτός, εύλογα, αύξησε τις αντιδικίες και έτσι τόποι μάχης 

«θεσπίζονται», πέρα από τους δρόμους, τα γήπεδα: ο χουλιγκανισμός178 αποκλείει τις 

αγγλικές ομάδες από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου. Η κοινωνικοποίηση 

                                                            
176 Με φόντο την μεγάλη απεργία των ανθρακωρύχων και τη ζοφερή κατάσταση της Βρετανίας το 
1984 εκτυλίσσεται και η βρετανικής παραγωγής ταινία Billy Elliot (2000), σε σκηνοθ. του Steven 
Daldry.    
177 Eric Hobsbawn,  Η εποχή των άκρων, σ. 396. 
178 Δεν είναι διόλου τυχαίο πως η Κέην χρησιμοποιεί στο Blasted το βιβλίο Among the Thugs (Ανάμεσα 
στους τραμπούκους) του Bill Buford (Randomhouse,1991) για την βία στο ποδόσφαιρο -του οποίου 
υπήρξε μεγάλη οπαδός- από όπου αντλεί το πραγματικό περιστατικό κανιβαλισμού με το μάτι που 
βγαίνει και φαγώνεται.  
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ταυτίζεται με την ένταξη σε συνοικιακές ακροδεξιές συμμορίες179 που δρουν 

εγκληματικά. 

Είναι η εποχή των skinheads: 

«Ακόμα και η γειτονιά, το τελευταίο κατάλοιπο της κοινότητας, δύσκολα μπορούσε 
να επιζήσει όταν σ’ αυτά τα συγκροτήματα κυριαρχούσε η ατμόσφαιρα του φόβου 
που δημιουργούσαν γενικά οι άγριοι έφηβοι που οπλισμένοι τώρα, ολοένα και 
περισσότεροι κυνηγούσαν τα θηράματα σ’ αυτές τις σύγχρονες ζούγκλες των 
Hobbes».180 

 

 Η ήττα του συνδικαλιστικού κινήματος των ανθρακωρύχων άνοιξε τον δρόμο 

για μια σειρά ιδιωτικοποιήσεων δημόσιων οργανισμών. Όλη αυτή η νεοφιλελεύθερη 

πολιτική είχε ως αποτέλεσμα τη ριζική μείωση του κρατικού παρεμβατισμού, την 

απελευθέρωση των αγορών, την περικοπή των δαπανών για την παιδεία, την υγιεία 

και τον πολιτισμό, και κυρίως την δραματική εξάπλωση της ανεργίας και της 

ανέχειας στην εργατική τάξη. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι το γεγονός ότι το 

1985 το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης αποφάσισε να μην ανακηρύξει τη Μάργκαρετ 

Θάτσερ επίτιμο διδάκτορά του, όπως συνέβη με όλους τους  προηγούμενους 

βρετανούς πρωθυπουργούς που ήταν απόφοιτοί του, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την 

περικοπή των δαπανών προς την ανώτατη εκπαίδευση.  

 

                                                            
179 Για μια πιστή απόδοση της τότε κοινωνικοπολιτικής ζοφερής πραγματικότητας βλ. και την 
κινηματογραφική ταινία βρετανικής παραγωγή This is England (2006,) σε σκηνοθεσία του Shane 
Meadows, που θεωρήθηκε ως η βρετανική απάντηση στο αμερικανικό Μαθήματα Αμερικανικής 
Ιστορίας. Κοντά στη λογική του ντοκιμαντέρ, με συχνά σημεία αναφοράς στα αληθινά ιστορικά 
γεγονότα μέσα από ντοκουμέντα της εποχής, το This is England παρακολουθεί μία ιστορία πρόωρης 
ενηλικίωσης που παντρεύεται με την ωρίμανση ακραίων τάσεων στο κοινωνικό γίγνεσθαι της Αγγλίας. 
Εν συντομία η υπόθεση έχει ως εξής: 1983 και ενώ ο πόλεμος στα Falkland μαίνεται, ένα παιδάκι 
αντιμετωπίζει την απόρριψη των συνομηλίκων του, αλλά γίνεται αποδεκτό σε μια συμμορία skinheads. 
Ο μικρός Shaun (Thomas Turgoose) περνάει από το περιθώριο του σχολείου στο επίκεντρο της 
προσοχής μιας παρέας περιθωριακών, γνωρίζει τον κώδικα επικοινωνίας και τον ενδυματολογικό τους 
κώδικα (dress-code), ενώ βιώνει και μία πρόωρη ερωτική εμπειρία. Όταν όμως επιστρέψει από τη 
φυλακή ένα μέλος με ακροδεξιές θέσεις, η παρέα θα χωριστεί και οι μισοί θα κατηχηθούν σε 
εθνικιστικά παραληρήματα, μαζί κι ο Shaun, επηρεασμένος από τον πρόσφατο θάνατο του πατέρα του 
στα Falklands. 
180 Eric Hobsbawn,  Η εποχή των άκρων, σ. 437. 
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iii..  «Τhere is no such thing as society»181 

Το κράτος πρόνοιας άρχισε να συρρικνώνεται – εξάλλου το μανιφέστο που 

εξέδωσε η Θάτσερ το 1983 διακήρυττε ότι το κράτος θα πρέπει να κάνει λιγότερα και 

το άτομο περισσότερα. Επιπλέον, είχε αρχίσει να καλλιεργείται η άποψη ότι άστεγοι 

και άνεργοι είναι ως ένα μεγάλο βαθμό οι ίδιοι υπεύθυνοι για τη δεινή κατάσταση 

στην οποία είχαν περιέλθει, γιατί «είχαν αποτύχει ή ακόμη και αρνηθεί να ψάξουν τις 

ευκαιρίες που υπήρχαν μπροστά τους».182 Το βιοτικό επίπεδο ανέβηκε για ένα 

σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού, όμως το είδος αυτό του «δημοφιλούς 

καπιταλισμού» παράλληλα διεύρυνε το χάσμα μεταξύ πλούσιων και φτωχών. Ίσως η 

πιο πολυσυζητημένη δήλωση της Θάτσερ ήρθε όταν ρωτήθηκε για τις απόψεις της 

όσον αφορά την κοινωνία. Απάντησε:  

 

«Ποιά κοινωνία; … δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, είμαστε όλοι απλώς μεμονωμένα 
άτομα, που κάνουμε το καλύτερο δυνατό για τον εαυτό μας».183 

 

Όπως ήταν αναμενόμενο, ο πολιτισμός ελάχιστο ρόλο είχε στην 

διακυβέρνηση της Θάτσερ, με αποτέλεσμα οι θεατρικές παραγωγές να είναι 

οικονομικά και καλλιτεχνικά αποθαρρυμένες, και η τέχνη να πρέπει ολοένα και 

περισσότερο να αποδεικνύει εαυτήν ως «μία επιτυχημένη βιομηχανία η οποία θα 

                                                            
181 Παραθέτω εδώ ολόκληρη τη δήλωση της Θάτσερ, όπως δημοσιεύτηκε στο Women's Own magazine, 
στις 31 Oκτωβρίου 1987: «I think we've been through a period where too many people have been given 
to understand that if they have a problem, it's the government's job to cope with it. 'I have a problem, 
I'll get a grant.' 'I'm homeless, the government must house me.' They're casting their problem on 
society. And, you know, there is no such thing as society. There are individual men and women, and 
there are families. And no government can do anything except through people, and people must look to 
themselves first. It's our duty to look after ourselves and then, also to look after our neighbour. People 
have got the entitlements too much in mind, without the obligations. There's no such thing as 
entitlement, unless someone has first met an obligation.» [http://briandeer.com/social/thatcher-
society.htm(8/11/2009)]. 
182 Την «συλλογιστική» αυτή καυτηριάζει ο Alan Bleasdale στο πρωτοποριακό του τηλεοπτικό δράμα 
Boys from the Blackstuff (1982). S. R. Letwin, The Anatomy of Thatcherism, Fontana, Λονδίνο 1992, σ. 
315. Για μία συζήτηση πάνω στο Bleasdale, βλ. L. Cooke, British Television Drama, BFI Publishing, 
Λονδίνο 2003, σ. 132.  
183 Hugo Young, One of Us: A biography of Margaret Thatcher, Pan Books, Λονδίνο 1990, σ. 490. 
Αξίζει να αναφερθεί πως ο βιογράφος της Θάτσερ Χιούγκο Γιανγκ (Hugo Young) επισημαίνει ότι με 
αυτή της τη φράση η Σιδηρά Κυρία εννοούσε ότι: «η κοινωνία δεν έχει κανένα νόημα να σωθεί ως μία 
ομαδοποίηση μεμονωμένων ατόμων και οικογενειών. Αυτές οι μονάδες είναι που έχουν πραγματικά 
σημασία, λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνία ήταν άλλοθι για την ατομική ευθύνη. Όταν η φράση 
αυτή έγινε διάσημη, έγιναν επίσημες προσπάθειες για να μειωθεί η σημασία της».  
J. McGrath, The Bone Won’t Break: On Theatre and Hope in Hard Times, Methuen, Λονδίνο 1990, σ. 
3. 
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απέφερε κέρδη στις δημόσιες επενδύσεις».184 Οι επιχορηγήσεις του Art Council κατά 

τις δεκαετίες ’70-’80, μειώθηκαν. Με μειωμένες τις επιχορηγήσεις, τα θέατρα έπρεπε 

να λειτουργήσουν σαν επιχειρήσεις. Έτσι κατασκευάστηκε «η βιομηχανία της 

διασκέδασης»·185 το θέατρο έγινε ένα ακόμη καταναλωτικό προϊόν και «η αλλαγή 

αυτή ήταν τόσο καθοριστική που, στις αρχές του 1990 πια, ήταν αδύνατον να μιλήσει 

κανείς για την τέχνη με όρους άλλους από τους οικονομικούς».186  

Τα έργα, όπως ήταν αναμενόμενο, συσπειρώνονται γύρω από τον 

αντιθατσερισμό, με πιο αντιπροσωπευτικά το The Secret Rapture (1988) του Χερ 

(εδώ ο Χερ βάζει δύο αδελφές να επιχειρηματολογούν υπέρ και κατά της Θάτσερ και 

να διαφωνούν μεταξύ τους),187 ενώ τραχύτερο είναι το «ομότιτλο» Thatcher’s 

Children του Γκρίφιθς (1993), το οποίο αποτελεί «μία ολιστική επίθεση στα 

αποτελέσματα δεκατεσσάρων χρόνων ακραίας συντηρητικής διακυβέρνησης».188 

Κυρίαρχη, αλλά και μάχιμη υπέρμαχος του σοσιαλιστικού φεμινισμού,189 είναι η 

Κάριλ Τσέρτσιλ.190  

                                                            
184 D. K. Peacock, Thatcher’s Theatre: British Theatre and Drama in the Eighties, Greenwood Press, 
Westport 1999, όπως παρατίθεται στο: Sierz, The Theatre of Martin Crimp, σ.54.  
185 Στο ίδιο,  σ.9. 
186 R. Hewison, Culture and Consensus, Methuen, Λονδίνο 1997, σ. 285, όπως παρατίθεται στο: Aleks 
Sierz, The Theatre of Martin Crimp, Methuen, Λονδίνο, 2006, σ. 9. Αξίζει να σημειωθεί πως το νέο 
σύστημα επιχορηγήσεων αποδείχτηκε αρκετά λειτουργικό για τα περιφερειακά και κοινοτικά θέατρα. 
Στον αντίποδα, οι μεγάλες «κρατικές» σκηνές, όπως το National Theatre, το Royal Shakespeare 
Company, το Royal Court, επιδιώκουν την αύξηση της επιχορήγησης για τις τέχνες, με αποκορύφωση 
το προσωρινό κλείσιμο  δύο λονδρέζικων σκηνών του Βασιλικού Σαιξπηρικού Θεάτρου, δηλαδή του 
Barbican Centre και του Pit Theatre, ως άσκηση πίεσης προκειμένου να επιτύχουν τον στόχο τους.  
Παρασκηνιακά, η χρηματοδότηση χρησιμοποιήθηκε εμμέσως ως μία μορφή λογοκρισίας: θέατρα που 
ανέβαζαν έργα με πολιτικό περιεχόμενο, επικριτικό για την κυβερνητική πολιτική, διέτρεχαν τον 
κίνδυνο να κοπούν από τις επιδοτήσεις του επόμενου οικονομικού έτους. Αλλά όταν η Θάτσερ 
διαμήνυσε ότι «αποστολή ζωής για το κόμμα της θα ήταν η διάλυση όλων των θεατρικών ομάδων που 
περιέχουν τη λέξη ‘κόκκινο’ στον τίτλο τους», ιδρύεται ως αντίδραση το θεατρικό σχήμα Κόκκινη 
Σκάλα (Red Ladder Stage Company) με έδρα το Λονδίνο και περιοδείες σε εργατουπόλεις όπως το 
Leeds (1973), όπου με πρωταγωνιστές τους σοσιαλιστές του μεσαίου χώρου, γυρνώντας την πλάτη στο 
συμβατικό θέατρο, κάνουν παραστάσεις διαμαρτυρίας σε εξωθεατρικούς χώρους, όπως κοινόβια, 
εργατικά συνδικάτα και ανθρακωρυχεία, με κοινό από έφηβους μέχρι ανθρακωρύχους. 
187 Η Isabel δουλεύει για μια εταιρεία σχεδίασης, και αντικαθίσταται στη δουλειά της από τη Marion, 
μία νεαρή συντηρητική βουλευτή, η οποία περιγράφει τη νέα εποχή ως εξής: «Τα γάντια βγήκαν. Αυτό 
είναι το υπέροχο. Αυτό είναι το συναρπαστικό. Είναι μία νέα εποχή. Πάλη μέχρι θανάτου». Βλ. D. 
Hare, The Secret Rapture, Faber, Λονδίνο 1988, σ.38. 
188 C. Innes, Modern British Drama: The Twentieth Century, Cambridge University Press, Κέμπρητζ 
2002, σ.367.  
189 Για την κοινωνική και ψυχολογική καταπίεση που έχει επιφέρει στο γυναικείο φύλο το πατριαρχικό 
κοινωνικό σύστημα σε συνάρτηση με τον καπιταλισμό, καθώς και για θέματα φεμινιστικής 
ανάγνωσης, βλ. το βιβλίο της Έλσης Σακελλαρίδου, Σύγχρονο γυναικείο θέατρο, Ελληνικά Γράμματα, 
Αθήνα 2006. 
190 Κύρια χαρακτηριστικά της γραφής της είναι: «Η ακλόνητη αφοσίωσή της στις πεποιθήσεις του 
σοσιαλισμού και του φεμινισμού και η επιθυμία πειραματισμού σε νέες φόρμες. [...] Η επανάσταση με 
σκοπό τον εκδημοκρατισμό παρέμεινε ένα ισχυρό θέμα στα έργα της», ενώ ο Foucault άσκησε μεγάλη 
επιρροή στη σκέψη της όσον αφορά την επιθυμία της να δημιουργήσει με την γραφή της την αίσθηση 
του σύγχρονου πολιτισμού και των κοινωνικών συστημάτων μέσα από ιστορικές προοπτικές». Βλ. 
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 Με θέματα αμιγώς πολιτικά, που καυτηρίαζαν τον αστικό φεμινισμό, την 

αστική αποξένωση, τον άνισο κόσμο που γιγαντώνεται μπροστά στην επέλαση του 

παγκόσμιου καπιταλισμού, η Τσέρτσιλ, με μια ολοένα ανανεωμένη γραφή,  

δουλεύοντας και ερευνώντας κάθε φορά το υλικό της σε συλλογική βάση, με την 

εμμονή της στο θέμα της φόρμας και την αδιάκοπη προσπάθειά της να την 

επανανακαλύψει,  υπονομεύει τις κανονιστικές συμβάσεις τόπου, χρόνου, αφήγησης 

και γλώσσας. Επιπλέον, δίνει ώθηση στην εξέλιξη μιας σύγχρονης φεμινιστικής 

θεατρικής πρακτικής και σκέψης στην βρετανική θεατρική σκηνή, που θα επηρεάσει 

άμεσα τους συγγραφείς του θεάτρου Στα Μούτρα: ο Κριμπ υποστηρίζει ότι η 

Τσέρτσιλ «δεν χάνει ποτέ την παιχνιδιάρικη όψη της φόρμας», ενώ η Ντάνιελς (Sarah 

Daniels) αναφέρεται σε αυτήν ως τον «Πικάσσο» του θεάτρου. Ο Ρέινβενχιλ από την 

άλλη εξομολογείται πως: «Διαβάζω το Top Girls τουλάχιστον μια φορά το χρόνο και 

κλαίω[...]. Μια μέρα σκέφτηκα από μέσα μου: ‘κάποτε θα γράψω κι εγώ κάτι τόσο 

καλό». Ο ίδιος περιγράφει το Top Girls ως «το καλύτερο έργο των τελευταίων είκοσι 

ετών», ενώ ο κριτικός του Guardian Μπίλλιγκτον το κατατάσσει στα δέκα καλύτερα 

βρετανικά έργα του 20ού αιώνα.191 

 

 «Στο Top Girls η Τσέρτσιλ πρωτοχρησιμοποίησε την τεχνική του 
αλληλοκαλυπτόμενου διαλόγου, τεχνική που επηρέασε την πλειοψηφία των 
νεότερων βρετανών δραματουργών. Με φεμινιστικούς όρους, οι αποκλειστικοί 
γυναικείοι χαρακτήρες του έργου είναι εκεί για να σχολιάσουν το γεγονός ότι 
λείπουν από το θέατρο έργα για γυναίκες. Με πολιτικούς όρους, όμως, το έργο 
σχολιάζει και επισημαίνει τους κινδύνους του ατομιστικού μοντέλου του αστικού 
φεμινισμού και καταγγέλλει τον τύπο της σιδηράς ‘υπέρ-γυναίκας’, που επέβαλε η 
πρακτική του θατσερισμού».192 

 

Πρέπει να καταστεί σαφές πως η περίοδος του θατσερισμού, και ιδιαίτερα η 

μεταθατσερική δεκαετία του ’90, θα θεμελιώσει ένα από τα κυριότερα 
                                                                                                                                                                          
Elaine Aston, Feminist Views, όπως παρατίθεται στο πρόγραμμα του Θεάτρου του Νότου, για την 
παράσταση του έργου της Τσέρτσιλ Πολύ Μακριά, θεατρ. περ.. 2004-2005,  σ. 9. Έργο ορόσημο 
υπήρξε το Τop Girls (1982), το οποίο συνδύασε και ανέδειξε ιστορικά και κοινωνικά ζητήματα, 
χρησιμοποιώντας ως στερεότυπο τον «εορτασμό» της πολιτικής της Σιδηράς Κυρίας μέσω της 
Marlene, μιας φανατικής της θαυμάστριας.   
191Στα τέλη της δεκαετίας 1990, ο Ravenhill σύγκρινε το Glengarry Glen Ross του Mamet με το 
Top Girls, παρατηρώντας ότι είχαν γραφεί με ένα χρόνο διαφορά και επισημαίνοντας ότι και τα 
δύο είχαν εισαγωγικές σκηνές σε εστιατόρια ακολουθούμενες από σκηνές σε γραφεία, 
σχεδιασμένες να αμφισβητούν τις καπιταλιστικές δυνάμεις και τις ανθρώπινες σχέσεις. «Γιατί 
τότε», αναρωτιέται ο Ravenhill, «ο Mamet συνοδεύτηκε μετέπειτα από ένα σωρό ανδρικά έργα 
και η Churchill μόνο από μια χούφτα γυναικεία;» Aston: Feminist Views, σ. 19-20. 
192 Στο ίδιο, σ. 22. 
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χαρακτηριστικά της κοινωνικής τοπογραφίας του ’90, αυτό των «αδέσποτων» 

παιδιών: μητέρα και παιδί είναι συνεχώς χώρια, κάτω από ένα αδιευκρίνιστο 

καθεστώς καταπίεσης και τρόμου στο οποίο ούτε οι γυναίκες ούτε τα παιδιά μπορούν 

να είναι ασφαλή: η Συντηρητική κυβέρνηση οργάνωσε μια καμπάνια ενάντια στις 

νεαρές ελεύθερες μητέρες. Μπροστά στους αυξημένους αριθμούς των νεαρών 

γυναικών που είτε το επέλεξαν είτε αναγκάστηκαν να μεγαλώσουν παιδιά μόνες τους, 

προτάθηκε να μειωθούν τα επιδόματα της πρόνοιας, όπως και έγινε. Επιπλέον, με 

απόφαση της Θάτσερ διακόπηκε η μέχρι τότε δωρεάν παροχή φρέσκου γάλακτος 

στους μαθητές των σχολείων.193  

Η θητεία της Μάργκαρετ Θάτσερ άρχισε και τελείωσε με βία. Το 1990 το 

Λονδίνο γνώρισε τις μεγαλύτερες ταραχές που είδαν πολλές γενιές στο κέντρο του, 

εξαιτίας του φορολογικού σχεδίου της. Στην εκλογή νέου προέδρου το κόμμα των 

Συντηρητικών βρίσκεται βαθιά διχασμένο, τόσο για το θέμα της Ευρώπης, όσο 

κυρίως και για θέματα εσωτερικής φορολογικής πολιτικής και για την εκρηκτική 

κατάσταση που επικρατούσε στους δρόμους του Λονδίνου. Με αντίπαλο τον πρώην 

υπουργό της, Michael Heseltine, η Θάτσερ δεν κατόρθωσε να εκλεγεί από τον πρώτο 

γύρο και, έπειτα από διαβούλευση με συνεργάτες της, ανακοίνωσε την πρόθεσή της 

να μην είναι υποψήφια στον επόμενο γύρο. Στήριξε τον Τζον Μέιτζορ, ο οποίος και 

εξελέγη. Στις 22 Νοεμβρίου του ίδιου έτους, η Θάτσερ διαβαίνει για τελευταία φορά 

το κατώφλι του Μπάκινγχαμ ως πρωθυπουργός της χώρας. 194 

Οι θατσερικές πολιτικές επηρέασαν το θέατρο, όχι μόνο λόγω της βαθμιαίας 

μείωσης των επιδοτήσεων και της εφαρμογής μιας κατευθυνόμενης οικονομίας, αλλά 

κυρίως μέσα από τη θεματολογία. 

 Κάτω από αυτές τις συνθήκες είναι αφελές να υποστηρίξει κανείς ότι η γενιά 

των Στα Μούτρα συγγραφέων, εκείνων δηλαδή που λαξεύτηκαν από τον θατσερισμό, 

δεν είναι (σε αντίθεση με την πεποίθηση που τους ήθελε ουσιαστικά απολιτικούς) οι 

κομιστές του νέου πολιτικού θεάτρου του ’90· ενός θεάτρου που έρχεται να χτυπήσει 

καταπρόσωπα το κοινό, όπως καταπρόσωπα είχαν χτυπηθεί οι ίδιοι, οι οικογένειες 

και ο περίγυρός τους επί δεκαοχτώ ολόκληρα χρόνια. Τα έργα τους, παρότι 

διαφορετικά μεταξύ τους, καταγγέλλουν στο σύνολό τους με τρόπο επιθετικό τις 

κοινωνικοπολιτικές στρατηγικές που ακολουθήθηκαν κατά τις δεκαετίες του ’80 και 

του ’90, και κυρίως τις τραγικές συνέπειές τους στις ατομικές πραγματικότητες των 
                                                            
193 Εξού και το ιστορικό σύνθημα: «Thatcher-Thatcher, Milk Snatcher».  
194 Η απερχόμενη Θάτσερ είχε διασωθεί από δέκα δολοφονικές απόπειρες.  
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ανθρώπων. Κατά τρόπο ειρωνικό, λοιπόν, το αναγκαίο κακό του θατσερισμού ήταν 

αυτό που έφερε στο προσκήνιο μία νέα ομάδα συγγραφέων, που αναδείχθηκε μέσω 

μιας σειράς πειραματικών σαιζόν σε περιθωριακά θέατρα του Λονδίνου, του 

Εδιμβούργου και της Γλασκόβης. Τα «αποπροσανατολισμένα παιδιά της Θάτσερ»,195 

όπως χαρακτηρίστηκαν, εξάλλου, μοιάζουν να αποφεύγουν τις ουτοπικές πολιτικές 

ανησυχίες των προηγούμενων γενεών. Αντίθετα, παρουσιάζουν ένα θέατρο κρίσης 

στο οποίο μπορούν να τεθούν πολιτικά ερωτήματα, αλλά όχι απαραίτητα και να 

απαντηθούν.  

Η  Ρεμπέκα Ντε Μόντε (Rebecca D’ Monte) διευκρινίζει τη θέση της: 

«Παρόλο που η εμφάνιση του θεάτρου Στα Μούτρα δε μπορεί να αποδοθεί 
μεμονωμένα σε μία καταγγελία εφ’ όλης της ύλης για τον θατσερισμό – όπως για 
παράδειγμα στη λεγόμενη ‘κρίση ανδρισμού’ η οποία εν μέρει προκλήθηκε από τη 
σύγχυση ρόλων των δύο φύλων στον μετά-φεμινιστικό κόσμο, η επικέντρωση σε μία 
υποταγμένη κυρίως νεολαία, αντικατοπτρίζει ακριβώς το ηλικιακό γκρουπ όσων 
μεγάλωσαν υπό την διακυβέρνηση του Συντηρητικού Κόμματος».196 
 
 

ε)  1990: Τhe «naughties» nineties197  

 
«Αν η δεκαετία του 1990 ήταν, για να χρησιμοποιήσω μια επιστημονική αλληγορία, 
μια νευτώνεια δεκαετία, με κάθε αίτιο να προκαλεί ένα αιτιατό, και το ένα γεγονός 
να συμβαίνει μετά το άλλο, τα ‘Naughties’ ήταν η κβαντική δεκαετία με όλα να 
συμβαίνουν ταυτόχρονα και σε όλη τη χώρα».198 

 

 

Η δεκατία του 1990 βρίσκει την Μ. Βρετανία να έχει απεμπολήσει κάθε ίχνος 

πολιτικού προβληματισμού· αντιθέτως λουστράρεται με μια ποπ (popular =δημοφιλή) 

διάθεση χαλαρότητας· είναι η εποχή της αποκαλούμενης «Cool Britannia». 

Με τον όρο Cool Britannia, αποδίδεται η κατευθυνόμενη έκρηξη ενέργειας, 

δυναμισμού και αυτοπεποίθησης των νέων. Μέσα σε αυτό το κλίμα, η βρετανική 
                                                            
195B. Nightingale, όπως παρατίθεται στο: G. Saunders, ‘Love Me or Kill Me’: Sarah Kane and the 
Theatre of Extremes, Manchester University Press, Μάντσεστερ 2002, σ. 20. 
196Rebecca D’ Monte, «Τhatcher’s children: alienation and anomie in the plays of Judy Upton», στο: 
Rebecca D'Monte, Graham Saunders (επιμ.), Cool Britannia? British Political Drama in The 1990s, 
Palgrave Macmillan, Λονδίνο 2007, σ. 83 [79-95]. 
197 Λογοπαίχνιο ανάμεσα στα Νineties ( = η δεκαετία του 90) και στο naughty ( =σκανδαλώδης, 
άτακτος). 
198 Βλ. «Blasted and After: New Writing in British Theatre Today», διάλεξη που έδωσε ο Aleks Sierz 
σε συνάντηση της Society for Theatre Research στο Art Workers Guild, London. Ηχογραφήθηκε στις 
16 Φεβρουαρίου 2010 [http://www.theatrevoice.com/tran_script/detail(10/4/2010)]. 
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μουσική βιομηχανία, ενώ αρχικά είχε επισκιαστεί από την αμερικανική grunge rock 

και συγκροτήματα όπως οι Nirvana, επιστρέφει μαχητικά το 1994 και προωθεί την 

αποκαλούμενη Britpop music, με εγχώρια συγκροτήματα όπως τα Placebo, Oasis, 

Blur, Pulp, Sleeper, Elastica και άλλα. Η μουσική είναι κυρίαρχη παντού και δεν είναι 

τυχαίο που οι συγραφείς του in-yer-face ταυτίζουν την εμπειρία της θέασης μιας 

παράστασης με μια καλή συναυλία: 

 

«Το θέατρο πρέπει να είναι μια συναισθηματική εμπειρία. Πρέπει να βγαίνεις έξω 
και να νιώθεις κάτι. Είσαι εκεί, είσαι με άλλους ανθρώπους. Πρέπει να είναι όπως 
πας σε μια καλή συναυλία μιας μπάντας που παίζει πανκ ροκ και σε ταρακουνάει 
[...] το θέατρο είναι εξ ορισμού ακραίο».199 

 

Εμπορικότερο όλων των μουσικών σχημάτων, όμως, υπήρξε το πρώτο 

«κοριτσίστικο» βρετανικό συγκρότημα, οι Spice Girls.200 H προβολή της ταινίας 

Spice World: The Movie (1997), στηριγμένη στην κοριτσίστικη ομαδικότητα και 

ομοψυχία, προωθούσε την κοσμοθεωρία της νέας, δυναμικής, επιθετικής «cool 

Britannia» γυναίκας. Η Tζέρι Χάλιγουελ (Geri Haliwell), μάλιστα, μέλος του 

συγκροτήματος, θα χαρακτηρίσει δημόσια την Θάτσερ ως την «πρώτη Spice Girl», 

εγκαινιάζοντας άθελά της το δεύτερο κίνημα του ποπ φεμινισμού στην Βρετανία που 

επικράτησε ως Girls’ Power, το οποίο θα μετασχηματιστεί δραματουργικά σε 

συμμορίες γυναικών με συγκεκριμένους «λαμπερούς ενδυματολογικούς κώδικες» 

(glam dress-code), γεμάτες οργή και αυτοπεποίθηση. 

Παρόλ’ αυτά, η οργή αυτή μένει έξω από οποιαδήποτε πολιτική ατζέντα: 

δίχως αιτήματα για επαναδόμηση του κοινωνικού ιστού και ρήξη με το μοντέλο του 

καπιταλισμού, ο φεμινισμός αποπολιτικοποιείται, αποκτά λάμψη σαπουνόπερας και 

συρρικώνεται σε ατομικό επίπεδο: οι γυναίκες διεκδικούν να γευτούν ό,τι επιθυμούν 

από τη ζωή και ο φεμινισμός θα γίνει μια «περιπετειώδης ιστορία για κορίτσια»,201 

και μάλιστα για εκλεκτά και ευκατάστατα κορίτσια στο πρότυπο της καταναλωτικής, 

μεσοαστικής κουλτούρας. 

 

Όπως εύστοχα σχολιάζει ο Ρέινβενχιλ: 
                                                            
199 Δήλωση του Άντονι Νίλσον, όπως παρατίθεται στο: Sierz, In-Yer-Face, σ. 66, 88. 
200 Τα Spice Girls σχηματίστηκαν το 1994 και αποτελούνταν από τις: Victoria Beckham ‘Posh Spice’, 
Melanie Brown ‘Scary Spice’, Emma Bunton ‘Baby Spice’, Melanie Chisholm ‘Sporty Spice’, και Geri 
Halliwell ‘Ginger Spice’. Γνώρισαν τεράστια επιτυχία και άσκησαν μεγάλη επιρροή στην γενιά του 
’90. Ενδεικτικό της επιρροής τους ήταν η «spicemania» , όπως ονομάστηκε,  που κατέκλυζε τους 
θαυμαστές τους.  
201 Στο ίδιο, σ. 59-60.  
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«Η ‘κοριτσίστικη δύναμη’(Girls’ Ρower) ήταν ένα αντιθετικό μείγμα φεμινισμού και 
αντιφεμινισμού που έδωσε ώθηση στο πρότυπο της επιθετικής γυναικείας 
αδελφικότητας και λάμψης, μέσα από το ‘θρήσκευμα’ του εγωκεντρισμού και της 
ατομικότητας, σχεδιασμένο έτσι ώστε ‘να παίρνεις αυτό που θέλεις απ΄τη ζωή’. Αυτή 
ακριβώς η καταστρεπτική συνέπεια του ‘δεξιού φεμινισμού’ στις ζωές των νεαρών 
γυναικών ήταν που τόσο απασχόλησε την Κάριλ Τσέρτσιλ  στο Top Girls». 202  

 

Την ίδια στιγμή, στον αντίποδα της ποπ κουλτούρας του γυναικείου λαμπερού 

πρότυπου, μια πολύ πιο σκοτεινή και περιθωριακή (‘underground’) κοινωνική 

πραγματικότητα μακριά από το «γκέτο» του αστικού φεμινισμού, έρχονται να 

καταγράψουν με τα έργα τους οι Ρεμπέκα Πρίτσαρντ (Rebecca Prichard) με το Yard 

Gal (1998),203 και η Τζούντι Άπτον (Judy Upton) με το Ashes and Sand (1994):204  

 
«ενώ η επικράτουσα τάση ήταν η αναθεώρηση της οργής μέσα από μια παραδοσιακή 
αρσενική καθοδήγηση, το νέο αυτό γυναικείο θέατρο προκάλεσε μερικούς κριτικούς 
να εξετάσουν τις επιπτώσεις του φύλου της συγκεκριμένης γραφής. Με έργα όπως το 
Yard Gal και το Blasted που εμφανίστηκαν την περίοδο 1994-95 στο Court, ίσως ‘ο 
αληθινός κληρονόμος του μανδύα του Όσμπορν να είναι μια οργισμένη νεαρή 
γυναίκα’».205  
 

Σταδιακά παρατηρείται μια εσωτερική μεταστροφή της μάχιμης φεμινιστικής 

γραφής σε μάχιμη ομοφυλοφυλική, που προκύπτει σχεδόν αντανακλαστικά από τις 

γυναίκες συγγραφείς που απομένουν μέσα στην δεκαετία του ’90. Η μεταφεμινιστική, 

λεγόμενη πια, εποχή βρίσκεται στη δύση της και σφραγίζει το εξανέμισμα  κάθε 

ίχνους σοσιαλιστικής ιδεολογίας που επιβίωνε μέχρι και τα τέλη του ’80. Οι 

σεξουαλικές ταυτότητες και η επιβολή του κοινωνικού φύλου απορρυθμίζονται και 
                                                            
202 Mark Ravenhill, «Dramatic Moments», εφ. The Guardian, 9 Απριλίου 1997, σ.14.  
203 Η  Πρίτσαρντ,  συμμετέχοντας στο πρόγραμμα συγγραφής του Royal Court Young Writers Festival 
Essex Girls, γράφει το πρώτο της έργο το 1994, μια κωμωδία για τον σύγχρονο εφηβικό κόσμο, που θα 
γίνει εφιαλτικός και αδιέξοδος με τα επόμενα έργα της Fair Game (1997), και Yard Gal (1998). Το 
τελευταίο είναι μια διασκευή του Games in the Backyard, της ισραηλινής Edna Mazya που βασίζεται 
σε ένα πραγματικό περιστατικό, στο οποίο εφτά αγόρια αιχμαλώτισαν και βίασαν ένα κορίτσι, όμως 
απαλλάχθηκαν στη δίκη που ακολούθησε. Η Πρίτσαρντ  απομακρύνεται από το δικαστικό δράμα και 
καλειδοσκοπικά μετατοπίζει την ερώτηση που υποβάλλει η Ισραηλινή συνάδελφός της: «πότε 
τελείωνει ο βιασμός» (δεδομένου ότι ακολουθεί δεύτερος βιασμός στην αιθουσα του δικαστηρίου) στο 
«πότε και κάτω από ποιές συνθήκες ξεκινάει»: ένα κορίτσι μπορεί να εισχωρεί σε μια αγορίστικη 
συμμορία, όμως ο ετεροθαλής αδελφός της, μέλος κι αυτός της συμμορίας, είναι αυτός που θα την 
βιάσει πρώτος Το έργο προκάλεσε αντιδράσεις παρόμοιες με εκείνες του Blasted, επιπρόσθετα γιατί 
παρουσιάστηκε από έφηβους ηθοποιούς, αφού προγήθηκε έρευνα στα σχολεία που επιβεβαίωσε την 
ζοφερή πραγματικότητα της μεταθατσερικής κοινωνίας: αδέσποτα παιδιά και έφηβες μητέρες που 
ζούσαν άνεργες και εκδιωγμένες από τις οικογένειές τους στο δρόμο.  
204 Η ίδια η συγραφέας έχει δηλώσει:«Το έργο απλά ξεχύθηκε από μέσα μου. Ήμουν θυμωμένη για τον 
εαυτό μου και τους φίλους μου, σέρνοντας, κλωτσώντας και ουρλιάζοντας μέσα από μία κόλαση-
τρύπα ενός διεκπεραιωτικού σχολείου, για να καταλήξουμε να ζούμε ζωές που έμοιαζαν κάπως με τα 
όνειρά μας». Rebecca D’ Monte, «Τhatcher’s children: alienation and anomie in the plays of Judy 
Upton», στο: Rebecca D'monte, Graham Saunders (επιμ.), Cool Britannia?: British Political Drama In 
The 1990s, Palgrave Macmillan, Λονδίνο 2007, σ. 83. 
205 Δήλωση της κριτικού Sarah Hemming, όπως παρατίθεται στο: Αston, Feminist Views, σ.76. 
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για πρώτη φορά ανασύρεται μια νέα προβληματική: αυτή του άντρα (agenda of 

masculinity). Το αποτέλεσμα είναι πως η δραματουργία του ’90, και συγκεκριμένα το 

θέατρο στα Μούτρα, μετά την ολική επικράτηση της θατσερικής επιβολής, είναι 

ανδροκρατούμενη. Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι τα έργα που γράφονται την περίοδο 

αυτή προέρχονται σχεδόν αποκλειστικά από άνδρες συγγραφείς που το τεκμηριώνει· 

είναι ο τρόπος που η δυναμική του φύλου προσδιορίζει την αφηγηματική διαδρομή 

της δραματουργίας του ΄90. Eνδεικτικό της μεταστροφής αυτής είναι το σημείωμα 

του συντάκτη στο περιοδικό Feminst Review, ειδικό τεύχος: The Past Before Us, 

Twenty Years of Feminism,206 (1989),  που αναφέρει μεταξύ άλλων: 

 

«Η γυναικεία γραφή εξασθενεί. Η ανδρική ατζέντα και οι προβληματικές της θα 
πάρουν τη θέση της». 

 

Πρόδηλα, ο μετασχηματισμός της ταυτότητας του άνδρα αλληλεπιδρά με το 

ιδιωτικό και δημόσιο περιβάλλον του και σχηματοποιεί τη νέα ταυτότητα της 

γυναίκας και κατ’ επέκταση της οικογένειας. Σύμφωνα με την εξαιρετική μελέτη της 

Γουάντορ (Wandor),207 όσο πλησιάζουμε την δεκαετία του ΄90, σε πλήρη αντίθεση με 

ό,τι συνέβαινε δραματουργικά τις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες, η ομοερωτική 

απεικόνιση των αντρών είναι ολότελα σαφής και το παλαιότερο ομοφυλοφιλικό 

υπονοούμενο έχει εκλείψει. Τα έργα  παρουσιάζουν μία διαστρεβλωμένη πλευρά του 

homosociality, όπου οι δεσμοί μεταξύ ανδρών γίνονται αυτονόητοι, και οι 

ετεροφυλικοί, εφόσον αναφερθούν, αποδίδονται συμβολικά.  

Σε αντίθεση με την δεκαετία του ’80, όπου η φεμινιστική δραματουργία 

κυριαρχεί στην εγχώρια βρετανική παραγωγή, η δεκαετία του ’90 έρχεται να την 

περιθωριοποιήσει. Τα τεκμήρια είναι πολλά· ξεκινώντας από τον κινηματογράφο που 

κάνει σαφή στροφή σε ανδροκρατικές παρέες εφήβων (Trainspotting, 1996) ή 

ενηλίκων (Full Monty, 1997) οι άντρες της εργατικής τάξης φαίνεται να είναι αυτοί 

που πάσχουν περισσότερο, καθώς καλούνται να επιβιώσουν στα ερείπια της 

κοινωνικής πολιτικής της Θάτσερ, που προεξοφλεί την ανεργία και την διαφυγή σε 

ακραίες διεξόδους: έτσι η χρήση παραισθησιογόνων ουσιών (Trainspotting) ή η 

επιβεβλημένη –εξαιτίας της πρωτοφανούς ανεργίας– μεταστροφή των αρσενικών με 

                                                            
206 Feminist Review, special issue: The Past Βefore Us: 20 Years of Feminism, τχ. 3 (άνοιξη 1989), σ. 
3, όπως παρατίθεται στο: Aston, Feminist Views, σ. 7, υποσημ. 26. 
207 Michelene Wandor, Post-war British Drama: Looking Back in Gender, Routledge, Λονδίνο 2001, 
σ. 241-252.  
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την εμπορευματοποίηση του αρσενικού γυμνού σώματος (Full Monty), κρίνεται 

αναγκαία, αφού η κυβερνητική πολιτική της «cool Britannia» τους έχει ευνουχίσει 

και δεν μπορούν πλέον να εργαστούν σε δουλειές που παραδοσιακά προορίζονταν για 

εκείνους.208 Η σεξουαλική ταυτότητα είναι υπό διερεύνηση και το φύλο επιβάλλεται 

ως κοινωνική αναγκαιότητα: εφόσον οι άντρες δεν μπορούν να απορροφηθούν ως 

αρσενικά στην αγορά εργασίας, αναγκάζονται να καταφύγουν σε διαστρεβλωμένες 

εκδοχές του εαυτού τους.  

To Shopping & Fucking του Ρέινβενχιλ αποτελεί μια δημόσια καταγγελία της 

σκληρής καπιταλιστικής πολιτικής του Μπλερ και της ανεργίας, ενώ ο Άντονι Νίλσον 

θα σκιαγραφήσει έναν εξίσου φοβισμένο ομοερωτικό αρσενικό κόσμο γεμάτο 

επιβεβλημένη στρατιωτική βία, θύμα των κυβερνητικών επιλογών στον Πόλεμο του 

Κόλπου (Penetrator, 1993). Κοινωνία ανδρών, αλλά με μια πιο τρυφερή ματιά 

παρουσιάζει και ο Τζόναθαν Χάρβεϊ (Jonathan Harvey) στο Beautiful Things (1993). 

 

Όπως επισημαίνει ο Nτέιβιντ  Έντγκαρ: 

 

«Τα έργα αυτά παρουσιάζουν ένα κοινό σημείο αναφοράς: η θεματική τους είναι 
απώτερη, πραγματεύονται τον ανδρισμό και τις προβληματικές που εμπεριέχει».209 

 

Την ίδια στιγμή, ο όρος «New Lad» («Νέο Παλικάρι») έρχεται να ορίσει τον 

άνδρα, που είναι μορφωμένος, αποδέχεται τον φεμινισμό, αλλά η συμπεριφορά του 

παραμένει ανδρική, με αρκετή δόση ανευθυνότητας.  

 

Όπως το θέτει η κριτικός Imelda Whelehan από μια φεμινιστική σκοπιά: 

 

«Ο νέος άνδρας, εγωκεντρικός και παθιασμένος με τα σπορ, είναι άτακτος, αλλά 
καλός. Αποδεικνύεται καταστροφή για το σπίτι, αλλά η υποτιθέμενη αγορίστικη 
τρωτότητά του ισοσκελίζει τις αδυναμίες του. Είναι δύσκολο να μην ερμηνεύσει 
κανείς το νέο άνδρα ως μια νοσταλγική αναβίωση της πατριαρχίας, μια ευθεία 
πρόκληση στη φεμινιστική έκκληση για κοινωνική αλλαγή, με την επιβεβαίωση της 
απαράλλακτης φύσης των σχέσεων των δύο φύλων και των σεξουαλικών τους 
ρόλων».210  

 

 
                                                            
208 Βλ. και την διατριβή  της  Nicola Rehling, Extra-Ordinary Men: White Heterosexual Masculinity 
and Contemporary Popular Cinema, Lexington Books/Rowman & Zitlefield, Plymouth 2009. 
209 Aston, Feminist Views, σ. 5. 
210Whelehan, I., Overloaded: Popular Culture and the Future of Feminism, The Womens’ Press, 
Λονδίνο 2000, σ. 5-6.  
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Οι γυναίκες, όπως θα διαπιστώσουμε, απουσιάζουν. 

 

i. «Cool Britannia» = Cruel Britannia211  

θέατρο Στα Μούτρα = «cruel Britannia theatre» (θέατρο μιας Απάνθρωπης 
Βρετανίας) 

«Από την brit-pop του Bryn Terfel, από τον Stephen Daldry στον Damien 
Hirst, από τον Jenny Saville έως τον Nicholas Hytner, και από τον Rachel 
Whiteread έως τον Mark Wigglesworth, υπάρχει μια ανανεωμένη αίσθηση 
ενός δημιουργικού σφρίγους και ενθουσιασμού... Είμαστε στο κατώφλι είτε 
ενός παρηκμασμένου fin de siècle ή μιας επανάστασης σαν αυτή που 
χαρακτήρισε την Βιέννη του 1900». 

Robert Hewison, «Rebirth of a Nation».212 

Στις αρχές της δεκαετίας του ενενήντα η «νέα γενιά» εισβάλλει δυναμικά σε 

όλες τις τέχνες και περιλαμβάνει εικαστικούς, θεατρικούς συγγραφείς, 

καλλιτεχνικούς διευθυντές, κινηματογραφιστές, σκηνοθέτες, που τύγχαναν όλοι 

διεθνούς προσοχής παρά το νεαρό της ηλικίας τους. Η «cool Britannia», δηλαδή η 

άνετη, εύκολη, χαλαρή, αποδεκτή Βρετανία υπήρξε το σήμα κατατεθέν της 

καμπάνιας του Μπλερ,213 ο οποίος επεδίωξε να συγχωνεύσει το Εργατικό Κόμμα με 

τους βρετανούς κεντρώους και την κουλτούρα της ποπ τρέφοντας ελπίδες για 

«νεανικές ψήφους». Η καμπάνια αυτή, στηριγμένη σε μια «μεταμοντέρνα» και «ποπ 

εκδοχή» του κάλεσματος της Θάτσερ για επιστροφή στις βικτωριανές αξίες της 

                                                            
211Η συγγραφή της ενότητας αυτής βασίστηκε στις ακόλουθες πηγές: Ameilia-Howe Kritzer, Political 
Theatre in Post Thatcher Britain, New Writing:1995-2005, Palgrave Macmillan, Λονδίνο 2008· Ken 
Urban, «Cruel Βritannia» , στο: Rebecca D'monte, Graham Saunders (επιμ.) Cool Britannia?: British 
Political Drama in The 1990s, σ. 38-55· Ken Urban, «Towards a Theory of Cruel Britannia: Coolness, 
Cruelty, and the  Nineties», Theatre Quarterly, τμ. 20, τχ. 4 (2004), σ. 354-372· Vera Gottlieb, 
Champers Colin (επιμ.), Τheatre in a Cool Climate, Amber Lane Press, Λονδίνο 1999. 
212 Robert Hewison, «Rebirth of a Nation», εφ. The Times, 19 Mαΐου 1996, όπως παρατίθεται στο: Ken 
Urban, «Towards a Theory of  Cruel Britannia: Coolness, Cruelty, and the Nineties», Theatre 
Quarterly, τμ. 20, τχ. 4 (2004), σ. 356-357. 
213 Ο Τόνι Μπλερ είναι ο μόνος Εργατικός Πρωθυπουργός που κατάφερε να εκλεγεί στο αξίωμα τρεις 
συνεχείς φορές (1997, 2001, 2005). Έγινε μέλος του Εργατικού Κόμματος το 1975, ενώ το 1983 
εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής. Έγινε Πρόεδρος του Εργατικού Κόμματος το 1994, μετά το 
θάνατο του Τζον Σμιθ. Οδήγησε το κόμμα του σε σαρωτική νίκη το 1997 στις γενικές εκλογές, 
τερματίζοντας έτσι 18 χρόνια διακυβέρνησης από τους Συντηρητικούς. Τήρησε φιλοαμερικανική 
πολιτική και μαζί με τις ΗΠΑ προώθησε την εισβολή στο Ιράκ (2003), για την οποία έχασε πολλούς 
ψηφοφόρους το 2005. Ωστόσο, κατάφερε να εκλεγεί για τρίτη φορά στις 6 Μαΐου 2005, ενώ στις 7 
Σεπτεμβρίου 2006 ανακοίνωσε ότι θα παραιτηθεί από το αξίωμά του εντός του επόμενου χρόνου, 
προσπαθώντας με τη δήλωση αυτή να αμβλύνει την κριτική που του ασκήθηκε από στελέχη του 
Εργατικού Κόμματος, τα οποία του ζήτησαν να ορίσει ακριβή ημερομηνία παραίτησης. Ο Μπλερ 
αποχώρησε στις 27 Ιουνίου 2007.  
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οικογένειας και της παράδοσης που θα ενδυνάμωναν το εθνικό φρόνημα, είχε –όπως 

θα διαπιστώσουμε – φρέσκο αλλά διόλου διαφορετικό περιεχόμενο:  

Ο όρος «cool Britannia» δημιουργήθηκε σαν λογοπαίγνιο πάνω στο 

πατριωτικό άσμα Rule, Britannia! και χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1967 ως 

στίχος του συγκροτήματος Bonzo Dog Doo Dah Band, ενώ πολύ αργότερα, στην 

δεκαετία του 1990, έγινε σήμα κατατεθέν ενός πολύ αγαπητού παγωτού με μεγάλη 

κατανάλωση. Το παγωτό αυτό, φρέσκο, δροσερό και μοντέρνο, «έντυσε» με τη φίρμα 

του τον φρέσκο στην πρωθυπουργία Τόνι Μπλερ.214 Ο Μπλερ προσπάθησε να κάνει 

αποτυχημένα την αναγωγή της «Cool Britannia» του 1990 στο «Swinging London» 

του 1960 – ένα καλλιτεχνικό κίνημα που αντανακλούσε μία γενικότερη αισιοδοξία 

και ανεμελιά μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο σε μια Αγγλία που προσπαθούσε 

να αναρρώσει από τις πληγές της υπό τους ήχους του swing και του rock n’ roll. Το 

κόμμα του, όμως, δεν τον ακολούθησε. Ο «μοντερνισμός» αυτός του Μπλερ στάθηκε 

αιτία για σκληρούς χαρακτηρισμούς από την αντιπολίτευση, παρόλα αυτά όμως ο 

ίδιος κατάφερε και οδήγησε το κόμμα του σε θριαμβευτική νίκη το 1997. Η πολιτική 

του Μπλερ έμεινε γνωστή ως «Blairism» και κινήθηκε στο πλαίσιο του θατσερισμού 

με ένα «cool», ιλουστρασιόν περιτύλιγμα, στο οποίο οι δεξιές και οι αριστερές 

πολιτικές πεποιθήσεις είχαν συγχωνευθεί κάτω από το λογότυπο της «cool 

Βritannia». Στην πραγματικότητα, ο Μπλερ τήρησε φιλοαμερικανική στάση, όμοια με 

την προκατοχό του, και μαζί με τον Κλίντον κατάφεραν να παντρέψουν την ελεύθερη 

οικονομική αγορά με τον κοινωνικό φιλελευθερισμό, ή, όπως πολύ εύστοχα 

επισημαίνει ο Έρμπαν, «δημιούργησαν ένα όραμα ατομικιστικής αντικουλτούρας».215  

Το όραμα αυτό είχε κυριολεκτικά σήμα κατατεθέν· η «cool Britannia» θα 

γίνει το logo μιας «κοσμοπολίτικης» πολιτικής, περισσότερο «lifystyle» και πολύ 

λιγότερο ουσίας. Στα μέσα του ’90 βρίσκουμε τον όρο cool Britannia να 

χρησιμοποιείται κυρίως κατ’ ευφημισμόν, για να χλευάσει τους λανθασμένους 

χειρισμούς της βρετανικής κυβέρνησης που οδήγησε τους πολίτες της σε οικονομικό 

αδιέξοδο και την εξωτερική της πολιτική σε γενοκτονίες αθώων. Η Britannia από 

cool έχει μεταμορφωθεί σε cruel (σκληρή, απάνθρωπη) Britannia φέρνοντας 

επιτέλους στο φως την σκληρή πραγματικότητα της Βρετανίας με την ματιά των 

                                                            
214 Βλ. και το άρθρο του John Gross, «The Emperor of Ice Cream», New Criterion, (Ιούνιος 1998), σ. 
40-44.  
215 Ken Urban, «Cruel Βritannia» , στο: Rebecca D'Monte, Graham Saunders (επιμ.), Cool Britannia?: 
British Political Drama In The 1990s, σ. 40 [38-55]. 
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νεαρών αυτών «νεονιχιλιστών»  συγγραφέων, όπως τους αποκάλεσε ο κριτικός του 

περιοδικού Variety Matt Wolf.216 

 Οι συγγραφείς, όμως, αυτοί δεν θα έβλεπαν ποτέ τα φώτα της δημοσιότητας 

αν δεν προηγούνταν εμπνευσμένοι καλλιτεχνικοί διευθυντές μικρών, αλλά ευέλικτων 

σκηνών. 

 
 

ii. O ρόλος των μικρών θεάτρων και των καλλιτεχνικών διευθυντών 

 

«Η ταυτότητα του Court –γιατί δεν διευθύνεται από δραματουργούς διευθύνεται από 
σκηνοθέτες– η ταυτότητά του προήλθε από τη συνεργασία ενός σκηνοθέτη με έναν 
μεγάλο δραματουργό».217 
 

                  David Hare, Findlater 
 

Ανιχνεύοντας τη δραματουργική παραγωγή του ’90, γρήγορα διαπιστώνει 

κανείς πως ανάμεσα στους καθοριστικούς παράγοντες για την διαμόρφωση και την 

υλοποίησή της, βρίσκονται οι καλλιτεχνικοί διευθυντές των μικρών, εναλλακτικών 

σκηνών χωρητικότητας εξήντα ή εκατό θεατών,218 που ρισκάρουν και δίνουν στέγη 

και φωνή σε νέους δημιουργούς χωρίς προηγούμενα δείγματα γραφής, πολλές φορές 

χωρίς καν την ανάλογη παιδεία, οι οποίοι θα αποδειχθούν τελικά ο πυλώνας της νέας 

αυτής ιδιόμορφης τάσης. Θέατρα όπως το Royal Court, το Bush Theatre, οι Out Of 

Joint και οι οξυδερκείς –επίσης νεαροί σε ηλικία– καλλιτεχνικοί διευθυντές τους, 

έρχονται να «προεξοφλήσουν» το επιτυχές μέλλον της βρετανικής θεατρικής 

ιστορίας, ενώ σημαίνοντα ρόλο παίζουν και οι επιχορηγήσεις του Arts Council, του 

London Arts Board, αλλά και ιδιωτών επιχειρηματιών που μπαίνουν δυναμικά στην 

θεατρική αγορά με την μορφή της χορηγίας, υπό το νέο καθεστώς της 

μεταθατσερικής Αγγλίας που αναλύσαμε προηγουμένως.  

Βεβαίως, ένα ανακύπτον, εδώ, ερώτημα που με οξυδέρκεια θέτει η 

Σακελλαρίδου, είναι: «με ποιες στρατηγικές το κατεστημένο προσπαθεί να ελέγξει ή 

να ενσωματώσει ανατρεπτικές θεατρικές φωνές που θα μπορούσαν να θέσουν σε 

                                                            
216 Matt Wolf, «London’s Unnerving Nihilists», American Theatre, (Σεπτέμβριος 1997), σ. 44–45. 
217 David Hare, Findlater, σ.154. 
218 Αναφέρω εδώ την χωρητικότητα των «πρωταγωνιστικών» θεάτρων που η νέα γραφή επέβαλε: 
Royal Court (Υπερώο): 90 θέσεις, Bush Theatre: 80 θέσεις, Traverse Theatre (2): 100 θέσεις, Soho 
Theatre: 200 θέσεις. 
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κίνδυνο την ηγεμονία του».219 Μήπως η «αυταρέσκεια» της βρετανικής σκηνής 

υπήρξε «σοφά» χειριστική εκ μέρους της κυβερνητικής πολιτικής για ψευδοεκτόνωση 

του νεοσυντηρητισμού;  

Θα πρέπει να θυμίσουμε, στο σημείο αυτό, πως η νέα αυτή συγγραφική δράση 

δεν έγινε αυτόματα αποδεκτή. Το θέατρο στα Μούτρα δεν έφτασε σε κοινό και 

κριτικούς ως «μάννα εξ ουρανού». Αντιθέτως, αποδοκιμάστηκε για μεγάλο χρονικό 

διάστημα, αλλά ταυτόχρονα κατάφερε να γίνει εφαλτήριο για έναν κοινωνικοπολιτικό 

διάλογο, σε μια εποχή ιδεολογικής ανυπαρξίας και έντονου νεοπουριτανισμού. 

Ενδεικτικό του αρνητικού κλίματος είναι το γεγονός ότι τον Μάιο του 1991 ένας από 

τους πιο έγκυρους θεατρικούς κριτικούς, ο Μicheal Billington του Guardian, γράφει: 

 

«Το καινούργιο θέατρο δεν κατέχει πια κεντρική θέση στην Βρετανία όπως τα 
προηγούμενα 35 χρόνια».220 

 

Πράγματι η συγγραφική στειρότητα είναι γεγονός: ακόμα και τα έργα που 

ανεβαίνουν στο Royal Court είναι αμερικανικά (Six Degrees of Separation του Τζον 

Γκουαρέ, 1992) ή ιρλανδικά (Faith Healer του Μπράιαν Φρίελ, 1992), ενώ ο 

συγγραφέας Νικ Γιαρντ θα δηλώσει: «ποτέ το θέατρο δεν υπήρξε τόσο απόμακρο από 

την νεολαία».221  

Αν και το Royal Court είναι ήδη σήμα κατατεθέν του ακραίου,222 η εκκίνηση 

για την δεκαετία που μελετάμε θα γίνει από το Bush Theatre223 και τον καλλιτεχνικό 

του διευθυντή Ντόμινικ Ντρούμγκουλ (Dominic Dromgoole), ο οποίος αναλαμβάνει 

το 1990224 και, με έναν μέσο όρο δέκα νέων έργων τον χρόνο, γίνεται ο ανανεωτής 

της βρετανικής σκηνής, σ’ ένα θέατρο μόλις εκατό θέσεων, που στεγάζεται πάνω από 

μία παμπ στην περιοχή Shepherd’s Bush.  

                                                            
219 Έλση Σακελλαρίδου, «Νέα Πρόσωπα στο Βρετανικό Πολιτικό Θέατρο», Θέατρο-Αισθητική–
Πολιτική:Περί-Διαβάζοντας τη Σύγχρονη Βρετανική Σκηνή στο Γύρισμα της Χιλιετίας, Παπαζήσης 
Αθήνα 2012, σ. 66, υποσημ. 35. Η Σακελλαρίδου παραπέμπει στο πολύ ενδιαφέρον άρθρο του Clive 
Barker, «Alternative Theatre/Political Theatre», στο: G. Holdrness (επιμ.), Τhe Politics of Theatre and 
Drama, Macmillan, Λονδίνο 1992, σ. 18-43.  
220 Aleks Sierz, In-Yer-Face-Theatre, σ. 37. 
221 Στο ίδιο. 
222 Για περισσότερες πληροφορίες βλ. την εορταστική έκδοση του θεάτρου με ολόκληρη την ιστορία 
των πενήντα χρόνων λειτουργίας του: Ruth Little, Emily McLaughlin, The Royal Court Theatre Inside 
Out, Oberon Books, Λονδίνο 2007. 
223 [http://www.bushtheatre.co.uk/index.php(7/3/2011)]. 
224 Για πληροφορίες βλ. και το πρόσφατο λεύκωμα με την ιστορία του Bush Theatre: Neil Burkey, 
Close up Magic:40 years at the Bush Theatre, Third Millennium Publishing, Λονδίνο 2011 
[http://www.bushtheatrebook.com/(3/6/2012)], καθώς και τη συλλεκτική έκδοση/χρονολόγιο του  
Mike Bradwell (επιμ.), The Bush Theatre: 25 years, Methuen, Λονδίνο1997. 



99 
 

Όπως ο ίδιος υποστηρίζει: 

 

«Στην δεκαετία του 1990, κάποια θέατρα έδωσαν στους συγγραφείς πλήρη 
ελευθερία. Δεν υπήρχαν ιδεολογίες, δεν υπήρχαν κανόνες, δεν υπήρχαν προτιμήσεις. 
Οι συγγραφείς ήταν ελεύθεροι να ακολουθήσουν την φαντασία τους».225   

 

Η απαρχή γίνεται με τον Φίλιπ Ρίντλεϊ (Phillip Ridley) και τον Δίκρανο 

Ντίσνεϊ (The Pitchfork Disney) το 1991. Το έργο ξεκινά με έναν νεαρό που τρώει 

κατσαρίδες, σπάει δάχτυλα και κάνει εμετό «άμα τη εμφανίσει». Οι κριτικοί τόσο σ’ 

αυτό, όσο και στο επόμενο έργο του, To Πιο Γρήγορο Ρολόι του Σύμπαντος, που θα 

ανέβει σ’ ένα άλλο μικρό θέατρο, το London’s Hampstead Theatre, θα αναγνωρίσουν 

τη νέα γκροτέσκ κωμωδία με αναφορές στον Όρτον, τον Πίντερ και τον Μπάρκερ. Αν 

και το έργο περιέχει σκηνές βιασμού, παιδοφιλίας και σεξουαλικών παρεκτροπών, το 

μόνο που ενόχλησε το κοινό ήταν «μία γούνα μινκ που κομματιάζεται επί σκηνής», 

σχολιάζει ο ίδιος ο συγγραφέας. «Το κοινό κόπτονταν μόνο για τον βασανισμό των 

ζώων».226 Ο Ρίντλεϊ, όπως και ο Μποντ, μπορεί να μας υπενθυμίζει από πού  

πρέρχεται η ανθρώπινη βία, όμως το επόμενο έργο του, Φαντάσματα από Ένα Ιδανικό 

Μέρος (London’s Hampstead Theatre, 1994), επικρίνεται από τον Μάικλ 

Μπίλλιγκτον του Guardian, που το απορρίπτει μετά βλεγδυμίας ως «πορνογραφικό 

και αντιφεμινιστικό». Ένα άλλο έργο που ανεβαίνει στο Bush και ξεσηκώνει 

αντιδράσεις στον Τύπο, αλλά τελικά μεταφέρεται στο West End, είναι το Όμορφα 

Πράγματα (1993) του Τζόναθαν Χάρβεϊ, με κεντρικό πρόσωπο έναν εργάτη που 

ανακαλύπτει την ομοφυλοφιλία του. 

Αν και το Bush Theatre με τον Ντρούμγκοουλ είναι διορατικό, παραμένει 

πολύ μικρό για να στεγάσει το κοινό που ολοένα πληθαίνει. Έτσι την σκυτάλη 

παίρνει το Royal Court με τις δύο σκηνές του και τον «φρέσκο» καλλιτεχνικό του 

διευθυντή Στήβεν Ντάλντρι (Steven Daldry). Ο Ντάλντρι αναλαμβάνει το Royal 

Court το 1992. Στην αρχή εισάγει αμερικανικές παραγωγές, όπως η περίφημη 

χοροθεατρική ομάδα DV-8, αλλά γρήγορα αντιλαμβάνεται πως πρέπει να δώσει λόγο 

και χώρο στους νέους καλλιτέχνες γιατί:  

 

                                                            
225Sierz, In-Yer-Face-Theatre, σ. 37. 
226 Στο ίδιο, σ. 41.  
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«η μόνη κρίση που περνάει το βρετανικό θέατρο, είναι η κρίση της έλλειψης 
ευκαιριών.[...] Γιατί το κοινό μας είναι μεσήλικο; Πρέπει να ακούσουμε τα 
παιδιά».227  

 

Μετατρέπει το «Υπερώο» (Theatre Upstairs), χωρητικότητας εξήντα θέσεων, 

σε πειραματική σκηνή για πρωτοεμφανιζόμενους συγγραφείς και τους διαφημίζει με 

ογκώδεις διαφημιστικές και έξυπνες λεζάντες, θεμελιώνοντας με αυτόν τον τρόπο όχι 

μόνο τη νέα γραφή αλλά και τον τρόπο προβολής και συντήρησής της. Όταν το 1996 

επιλέγει να ανεβάσει το Mojo του Μπάτεργουορθ (Butterworth) που διαδραματίζεται 

σ’ ένα jazz club στο Soho του ’50 (και που αργότερα θα γυριστεί σε λιγότερο 

επιτυχημένη ταινία), το διαφημίζει ως «τα νέα» Οργισμένα Νιάτα και τολμά για 

πρώτη φορά να το μεταφέρει στην κεντρική σκηνή. 

Ο Ντάλντρι, με την μεθοδικότητα και την διαύγειά του, παραδίδει μαθήματα 

δημοσίων σχέσεων, βρίσκει χρηματοδότες ιδιώτες και καταφέρνει να δημιουργήσει 

το αποκλειστικό κοινό του θεάτρου του, που έχει το προνόμιο να παρακολουθεί για 

πρώτη φορά σαράντα καινούργιες παραγωγές τον χρόνο από σαράντα 

πρωτοεμφανιζόμενους συγγραφείς - όταν συνολικά οι ετήσιες παραγωγές πρωτύτερα 

δεν ξεπερνούσαν τις έξι.  

Η πρώτη περίοδος του Ντάλντρι στο Royal Court, παρότι θα εισαγάγει πολλά 

νέα πρόσωπα (Joe Penhall, Judy Upton, Nick Grosso), θα σηματοδοτηθεί για πάντα 

από το έργο που θα αλλάξει άρδην την εποχή του: υπερασπιζόμενος στον βρετανικό 

Τύπο την Κέην με το πρώτο της έργο,  Blasted, που έσπειρε θύελλα αντιδράσεων και 

μαζί το υφέρπον αίτημα για εκ νέου θεσμοθετημένη λογοκριτική πολιτική, ο 

Ντάλντρι στην ουσία υπερασπίστηκε την θέση του ως αληθινού ανανεωτή του 

θεάτρου· με όχημά του το Royal Court θα γίνει ο ιμπρεσάριος του θεάτρου Στα 

Μούτρα, αλλά δεν θα εγκλωβιστεί σε αυτό: όντας ο ίδιος σκηνοθέτης, θα 

συνεργαστεί όχι μόνο με το Εθνικό της Αγγλίας και τα μεγαλύτερα θέατρα της 

Ευρώπης, αλλά θα σφραγίσει με την υπογραφή του τις μεγαλύτερες 

κινηματογραφικές παραγωγές της τελευταίας δεκαετίας,228 που παράλληλα γνώρισαν 

και μεγάλη εισπρακτική επιτυχία. 

Εντούτοις, την πολιτική ορθότητα των κριτηρίων του Royal Court αναφορικά 

με τις επιλογές του να ανεβάζει παραστάσεις όπως το Blasted ή το Shopping & 

                                                            
227 Στο ίδιο, σ. 38. 
228 Billy Elliot (2000), The Hours (2002), The Reader (2008), Extremely Loud and Incredibly Close 
(2011). 
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Fucking, που επιπλέον αργότερα τις μεταφέρει στο εμπορικό Ουέστ Εντ, 

αμφισβήτησαν κάποιοι μελετητές, διαβλέποντας τον κίνδυνο που ελλοχεύει να 

μετατραπεί κάθε ιδεολογική πεποίθηση σε εφήμερη μόδα του συρμού.229 Εύλογα, η 

προσέλευση του κοινού στους εμπορικότερους θεατρικούς χώρους γίνεται με 

διαφορετικούς όρους. Παρότι μερίδα της συντηρητικής κριτικής αντιμετώπισε το 

φαινόμενο ως «βελτιωτική κίνηση» που μεταφέρει με αξιοπρεπέστερο τρόπο τα έργα 

στο ευρύ κοινό, στην πραγματικότητα το ρεπερτόριο του in-yer-face μάλλον 

λειαίνεται επικίνδυνα και κινδυνεύει από αστική νωθρότητα στις μεγάλες, πολυτελείς 

σκηνές, εξαιτίας της αναπάντεχης απόστασης σκηνής-πλατείας, ικανής να 

«χαντακώσει» κάθε υφέρπουσα σκέψη.    

Τα χνάρια του Royal Court θα ακολουθήσει το National Studio, τμήμα του 

Εθνικού Θεάτρου της Αγγλίας, το οποίο σε συνεργασία με το Royal Court θα δώσει 

μέσα από τα εργαστήρια γραφής και το επινοημένο θέατρο (devised theatre) νέα 

δείγματα δραματουργίας. Η σκυτάλη προχωρά από θέατρο σε θέατρο στο Λονδίνο με 

τα: Soho Theatre Company, Gate Theatre, Out of Joint Theatre, αλλά και στην πιο 

αναρχική Σκωτία με το Τraverse Theatre και καλλιτεχνικό διευθυντή τον Ίαν 

Μπράουν (Ian Brown, 1992) και μετέπειτα τον φίλο της Kέην και έναν από τους 

σημαντικότερους συγγραφείς Ντέιβιντ Γκρεγκ (David Grieg).230  

 
 
«Νιώθω κοντά με τον Ντέιβιντ Γκρεγκ , τον Mάρτιν Κριμπ, τον Ντέιβιτ Χάουερ, όχι 
επειδή συγγενεύουμε θεματικά, αλλά γιατί όλοι μας κάνουμε μια έντονη προσπάθεια 
να δημιουργήσουμε μια νέα γλώσσα». 231 
 

 

                                                            
229 Βλ. και το πολύ ενδιαφέρον άρθρο του J. Miller, «Review of Blasted», Theatre Record, (1-28 
Ιανουαρίου 1995), σ. 41, που αναφέρεται στο: Έλση Σακελλαρίδου, Θέατρο–Αισθητική –Πολιτική: 
Περί-Διαβάζοντας τη Σύγχρονη Βρετανική Σκηνή στο Γύρισμα της Χιλιετίας, σ. 73. 
230 Γεννημένος στο Εδιμβούργο, ανήκει στους πιο δημοφιλείς σκωτζέζους συγγραφείς που όμως δεν 
εντάσσονται στο in-yer-face, παρότι τα έργα του έχουν παρουσιαστεί στο Royal Court. Αυτό συνέβη 
εν μέρει γιατί ο Κρεγκ  θέλησε να κινηθεί σε διαφορετικές θεατρικές φόρμες, πολύ πιο ρευστές και 
συλλογικές. Μαζί με τους Graham Eatough, Nick Powell και Ian Scott δημιούργησαν το 1995 μία από 
τις πιο πρωτοποριακές θεατρικές ομάδες στη Γλασκώβη, τους Suspect Culture, με πρώτη τους 
παραγωγή το One Way Street που παρουσιάστηκε στο Traverse Theatre του Εδιμβούργου. Το πεδίο 
της έρευνάς τους στηρίζεται σταθερά στην ομαδικότητα της συγγραφής, παράλληλα με την διαδικασία 
της πρόβας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο του, βλ. και την προσωπική του 
ιστοσελίδα: [http://www.front-step.co.uk (29/1/2010)], καθώς και την σελίδα των Suspect Culture 
[http://www.suspectculture.com/(29/1/2010)]. Επίσης εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η εισαγωγή 
του στα Άπαντα της Κέην για τον οξυδερκή τρόπο που αναλύει τα έργα της σε σχέση με τη ζωή της (ο 
Greig υπήρξε και συγκάτοικός της). Βλ. Sarah Kane: Complete Plays, Methuen, Λονδίνο 2001.  
231 Δήλωση της Sarah Kane, όπως αναφέρεται στο πρόγραμμα της Νέας Σκηνής για την παράσταση 
Καθαροί Πια, 6 Απριλίου 2001, σ. 158. 
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iii.  Θέατρο Στα Μούτρα: theatre of «Urban Ennui»,  
 «Zeitgeist theatre» ή  τo «νέο» πολιτικό θέατρο; 

 

«Το in-yer-face theatre, είναι πρωτίστως και κυρίως ένα κείμενο και η 
πολιτική του είναι προϊόν ενός συγκεκριμένου τόπου και χρόνου». 232 

 

         Aleks Sierz 

            

Αν δεχτούμε επομένως ότι το in-yer-face είναι ένα ζωντανό πολιτισμικό 

προϊόν, είναι αδύνατο να μελετηθεί αυτόνομα· το θέατρο αυτό αποτελεί ένα 

εγχειρίδιο κοινωνικής κριτικής του ’90 που ασκείται για πρώτη φορά από ένα σύνολο 

νέων συγγραφέων που δυναμικά εισβάλλουν σε έναν τελματωμένο μέχρι τότε 

δραματουργικό χώρο και ταράζουν τα λιμνάζοντα νερά της συντηρητικής 

πλειοψηφίας του κοινού, δείχνοντας τις σύγχρονές τους εικόνες επιβίωσης και όχι 

ζωής μέσα σε συνθήκες αποξένωσης και κοινωνικού καταστροφισμού.  

  

Παραθέτω εδώ in extenso τη Σακελλαρίδου:  

 

«Κάθε συγγραφέας υπογραμμίζει συγκεκριμένες όψεις της μεταμοντέρνας 
κουλτούρας. Στο Blasted (1995) της Σάρα Κέην είναι ο ρατσισμός, ο σεξισμός και ο 
ανεξέλεγκτος και κτηνώδης μιλιταρισμός. Στο Shopping and Fucking (1995) του 
Μαρκ Ρέινβενχιλ είναι τα ναρκωτικά, η σεξουαλική πολιτική των ομοφυλόφιλων και 
ο καταναλωτισμός. Στο Closer (1997) του Πάτρικ Μάρμπερ είναι η ετερόφυλη 
σεξουαλική πολιτική και η διαδικτυακή επικοινωνία. Επιπλέον, όλοι ενδιαφερονται 
για την εξωτερική πολιτική και κοινωνική κατάσταση με έναν έμμεσο τρόπο. 
Προτιμούν έναν ελλειπτικό και κοφτό διάλογο  –κυρίως η Κέην και ο Μάρμπερ– και 
αποφεύγουν την κατήχηση και το κήρυγμα. Η στρατηγική αποφυγής μιας 
μονομερούς ηθικής δέσμευσης εκ μέρους της Κέην, καθώς και η διφορούμενη ηθική 
δέσμευση των Μάρμπερ και Ρέινβενχιλ σηματοδοτούν το νέο ύφος γραφής ενός 
«άλλου» θεάτρου με κοινωνικά και πολιτικά ερεθίσματα, το οποίο – όπως 
διαφαίνεται από την ανησυχία και τη λύσσα των κριτικών – αποδεικνύεται πολύ πιο 
αποτελεσματικό».233   
 

 

Μέσα σε ένα τέτοιο πλέγμα, είναι αφελές να υποστηρίζει κανείς πως 

πρόκειται για ένα «Theatre of Urban Ennui» («θέατρο αστικής πλήξης») ή ένα 

                                                            
232 Aleks Sierz, «We all need stories:the politics of in-yer-face theatre», όπως παρατίθεται  
στο: Rebecca D'monte, Graham Saunders (επιμ.), Cool Britannia? British Political Drama In The 
1990s, Palgrave, Λονδίνο 2007, σ. 26.  
233 Έλση Σακελλαρίδου, «Νέα Πρόσωπα στο Βρετανικό Πολιτικό Θέατρο», Θέατρο-Αισθητική –
Πολιτική:Περί-Διαβάζοντας τη Σύγχρονη Βρετανική Σκηνή στο Γύρισμα της Χιλιετίας, σ. 68 [55-76]. 



103 
 

παρεμφερές «Zeitgeist Theatre» («θέατρο του Πνεύματος της Εποχής»), όροι που 

υποδηλώνουν μία αδιασάλευτη τάξη πραγμάτων με σαφή απολιτική χροιά.234   

Το in-yer-face οπωσδήποτε ανακλά την πεσσιμιστική νοοτροπία που έχει 

εγκαθιδρύσει το ανάλγητο κράτος, επιτρέπει όμως μια μικρή δίοδο διαφυγής (που 

«μεταφράζεται» διαφορετικά σε κάθε κείμενο), και υπό την έννοια αυτή ταυτίζεται με 

τον ορισμό του πολιτικού δράματος που διατυπώνει ο συγγραφέας και προσωπικός 

φίλος της Kέην, Nτέιβιντ Κρεγκ, ως: «το δράμα που τοποθετείται υπέρ μιας πιθανής 

αλλαγής». Η διάδραση μεταξύ σκηνικής δράσης και κοινού πραγματώνεται διττά: 

αρχικά με την αυτόματη βιολογική ψυχοσωματική αντίδραση του κοινού σε όσα αυτό 

αντιλαμβάνεται με τις αισθήσεις που υπαγορεύουν ενστικτωδώς την απώθηση ή 

ακόμα και την φυγή, εξωθώντας το πέρα από τις συμβατικές του αντιδράσεις, και 

επακόλουθα στην μακροπρόσθεσμη επεξεργασία των νέων δεδομένων που κάνουν 

τον θεατή κοινωνό της νέας πραγματικότητας.  

 
Έμφαση στην πολιτική διάσταση δίνει και ο Sierz: 
 

 
«Το θέατρο στα μούτρα είναι [εξίσου] πολιτικό. Δίνει έμφαση στην έννοια της ρήξης 
(ένα ριζοσπαστικό ξέσπασμα) με το παρελθόν – επισημαίνει τι ήταν νέο και 
καινοτόμο σχετικά με τις δραματικές φωνές που ακούστηκαν για πρώτη φορά τη 
δεκαετία του 1990». [...] « υποδηλώνει την ύπαρξη μίας πολιτιστικής avant-garde ·οι 
διαφωνούντες νέοι συγγραφείς της δεκαετίας του ’90 παρήγαγαν δουλειά με άκρως 
αριστερό χαρακτήρα, όντας μανιωδώς, μερικές φορές θηριωδώς, επικριτικοί απέναντι 
στον καταναλωτικό καπιταλισμό, στην κοινωνική ανισότητα, τη φυλετική διάκριση, 
τη βία και τον πόλεμο. Κανένας κοινωνικός θεσμός δεν έμεινε χωρίς καταγγελία».235 
 

Συγγραφείς όπως οι Ρέιβενχιλ, Κέην, Μάρμπερ, Νίλσον, Μακντόνα, θα 

γίνουν ανανεωτές της βρετανικής σκηνής, και μάλιστα σε μια χρονική στιγμή που η 

νέα δραματουργία θεωρείται «είδος υπό εξαφάνιση», όπως αναφέρει ο Μπίλλιγκτον 

στον Guardian τo 1991, για να αναθεωρήσει τις απόψεις του πέντε χρόνια αργότερα: 

 
 
«Δεν μπορώ να θυμηθώ πότε ήταν η τελευταία φορά που ξεπρόβαλαν τόσο 
συναρπαστικοί συγγραφείς που η ηλικία τους να είναι εκεί γύρω στα είκοσι· το 
σημαντικότερο: απευθύνονται σε κοινό της γενιάς τους».236  
 

                                                            
234 Σχετικά με τους όρους αυτούς βλ. και την επιχειρηματολογία του Sierz στο: «Is British Theare Still 
In Yer Face?», New Theatre Quarterly 69, τμ. 18, τχ. 1, σ. 18.  
235 Aleks Sierz, «We all need stories: the politics of  in-yer-face theatre», στο: Rebecca D'monte, 
Graham Saunders (επιμ.), Cool Britannia? British Political Drama In The 1990s, σ. 26-28. 
236 Aleks Sierz,«Is British Theare Still In Yer Face?», New Theatre Quarterly 69, τμ. 18, τχ. 1, σ.17. 
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 Το θεατρικό έργο θα γίνει γρήγορα η «βαριά βιομηχανία» της Αγγλίας: 

σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της βρετανικής εταιρείας θεατρικών συγγραφέων, 

στο επονομαζόμενο σήμερα «Δίκτυο Γραφής» (‘Writenet’), στα μέσα της δεκαετίας 

του 1990 τα νέα έργα που ανακυκλώνονταν μεταξύ των θεατρικών σκηνών έφτασαν 

τις 25.000.  

 

Ο συγγραφές Ντέιβιντ Χέαρ  (David Hare) αναφέρει ότι: 

 

«Μετά από πολύ καιρό, το θέατρο είναι πάλι υγιές, με φρέσκο, ικανό κοινό που έχει 
όρεξη να δει καινούργια πράγματα».237  

 

Ενδεικτικό της τεράστιας και ανέλπιστης επιτυχίας του in-yer-face είναι ότι, 

σύμφωνα με επίσημες στατιστικές, μεταξύ των ετών 1994-1995 το ποσοστό των 

ανθρώπων που επιλέγουν να παρακολουθήσουν θέατρο σε σχέση με άλλες 

πολιτιστικές δραστηριότητες ξεπερνά το 25%, ενώ όταν ο απόηχός του θα 

καταλαγιάσει προς την αλλαγή της χιλιετίας, το ποσοστό θα πέσει στο 22%. Το 

θέατρο στα Μούτρα είχε πολύ μεγάλη απήχηση στην Αυστρία, την Ολλανδία, την 

Δανία και κυρίως στη Γερμανία, όπου βαφτίστηκε και «θέατρο της Γενιάς του 

Σπέρματος και του Αίματος» («Blood and Sperm Generation»), συστήνοντας  μια νέα 

ομάδα συγγραφέων τους ΤΝΤ (Theatre of New Type). Μόνο στην περίοδο 1995-1999, 

καταγράφηκαν στην Ευρώπη 400 παραστάσεις του νέου αυτού είδους θεάτρου.238 

 

Εύστοχα τοποθετείται, επομένως, η Σακελλαρίδου όταν επισημαίνει πως: 

 

«Με κάποιες εξαιρέσεις το βρετανικό θέατρο αγκαλιάζει όλα τα χαρακτηριστικά της 
ρήξης, της σύγκρουσης, της αμφισημίας, της διάχυσης, της μίξης και της ασυνέχειας 
που έχουν περάσει κάτω από τη βολική ρουμπρίκα του μεταμοντερνισμού. Από τις 
γλωσσικές παγίδες του Πίντερ και τα ψυχωτικά δωμάτιά του, στους αυτάρεσκους 
κειμενικούς λαβύρινθους του Στόπαρντ, από τον μαρξιστικό μεταμοντερνισμό του 
Μποντ και την ποιητική σκληρότητα του Μπάρκερ μέχρι τη «νέα κτηνωδία» της 
Κέην και του Ρέινβενχιλ, και από το πολλαπλά ακροβολισμένο θέατρο της Τσέρτσιλ 

                                                            
237 Aeks Sierz, In-Yer-Face-Theatre, σ.235. 
238 Αξιοσημείωτο είναι πως στη χώρα μας το πρώτο θεατρικό έργο που καταφτάνει είναι το Shopping 
& Fucking με πρωτοβουλία, μετάφραση και σκηνοθεσία του Θωμά Μοσχόπουλου στο Θέατρο του 
Νότου (“Αμόρε”), και μάλιστα πολύ γρήγορα: ένα χρόνο μετά από την πρεμιέρα του στο Λονδίνο 
(1996). Το έργο, εντελώς έξω από τα μικροαστικά ελληνικά οικογενειακά σχήματα, αντιμετωπίζεται 
πολύ επιφυλακτικά από την κριτική.  
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στο πολυεπίπεδο μεταθέατρο της Ουέρτενμπέικερ, η βρετανική σκηνή εξάγει 
σταθερά στον δυτικό κόσμο, ένα καινοτόμο και ιδιωματικό θέατρο».239 

 

 

Ο Έρμπαν επισημαίνει μεταξύ άλλων την απάντηση που έλαβε το 2001 από 

την Μελ Κένυον (Mel Kenyon) -μιας από τις μεγαλύτερες ατζέντισσες η οποία 

εκπροσωπεί πολλούς συγγραφείς, συμπεριλαμβανομένης της Κέην και του 

Ρέινβενχιλ- σχετικά με το «κίνημα του in- yer-face». H απάντησή της ήταν η εξής:  

 

 
« Είναι όλοι τους εντελώς ιδιαίτερες μορφές, ανεξάρτητοι. Αλλά υπάρχει μια στιγμή. 
Υπήρξε μια στιγμή που τους ένωσε». 240 
 

 

Η Kένυον αποκαλεί την δεκαετία του ’90 «μια περίοδο κατακερματισμού και 

πλήρους αβεβαιότητας, με τις βεβαιότητες της Αριστεράς να αποδεικνύονται ψευδείς, 

με αποτέλεσμα παρόμοια θέματα και προβλήματα να επαναλαμβάνονται στα 

έργα»,241 και επιβεβαιώνει την ιδιαιτερότητα αυτών των καινούργιων  συγγραφέων, 

υπογραμμίζοντας «αυτό» που τους ενώνει: μια στιγμή. Μια ιστορική, θα έλεγα, 

στιγμή.  

 

Ποια είναι όμως αυτή η ιστορική στιγμή που το θέατρο γίνεται γροθιά στα 

μούτρα; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
239 Elizabeth Sakellaridou, «Exporting an Aesthetic, Importing Another? Experimental (Ad)ventures in 
Contemporary British Theatre», Gramma, τχ. 10 (2002), σ 157-190[157]. Η μτφ. δική μου. 
240 Ken Urban, «Towards a Theory of Cruel Britannia:Coolness, Cruelty, and  the ’Nineties», Theatre 
Quarterly, τμ. 20, τχ. 4 (2004), σ. 354. 
241 Στο ίδιο. 
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Εκείνη η στιγμή: Το τέλος της Ιστορίας 
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1. Το τέλος της Ιστορίας; 242 

 

 

«Ζούμε το τέλος της ιστορίας όπως την ξέραμε: το τέλος της ιδεολογικής 
εξέλιξης του ανθρώπου και της παγκοσμιοποίησης της Δυτικής 
Φιλελεύθερης Δημοκρατίας ως τελικής μορφής της ανθρώπινης 
διακυβέρνησης».  
 

Φράνσις Φουκουγιάμα 

 

Ήταν 1989 και διά στόματος Φράνσις Φουκουγιάμα (Francis Fukuyama) είχε 

ήδη επέλθει το τέλος της Ιστορίας:243 η πτώση του Τείχους του Βερολίνου, η διάλυση 

της Σοβιετικής Ένωσης και μαζί της η κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού, η 

λήξη του Ψυχρού Πολέμου και η επικράτηση του αμερικανικού οικονομικού 

φιλελευθερισμού, ο εμφύλιος της Βοσνίας και οι νατοϊκοί βομβαρδισμοί. Η Ιστορία, 

όμως, μπόρεσε και έκανε επανεκκίνηση.  

                                                            
242Η ενότητα αυτή της ιστορικής ανασκόπησης βασίστηκε στις εξής πηγές ως πρώτη ύλη μελέτης: 
Φράνσις Φουκουγιάμα, Το τέλος της Ιστορίας και ο τελευταίος άνθρωπος, μτφ. Αχιλλέας Φακατσέλης, 
Λιβάνης-Νέα Σύνορα, Αθήνα 1993· Στέφανος Γεράσιμος (επιμ.), Η Επανάκαμψη των Βαλκανίων 
1991-2001. Αφιέρωμα του περιοδικού Autrement (2003), μτφ. Ειρήνη Τσολακέλλη-Άννα Τσέα, Άγρα, 
Αθήνα 2004· R. Craig Nation, «The Land of Hate: Bosnia-Herzegovina, 1992-95», στο: The War in 
The Balkans 1991-2002, Strategic Studies Institute, Pennsylvania 2003, σ. 149-222· Ron Havin, Blood 
and Honey. A Balkan War Journal, TV Books, Νέα Υόρκη 2000, αποσπάσματα (μτφ. Ε. Βιάννη) στο 
πρόγραμμα της παράστασης Ποιοι Είναι οι Καινούργιοι μας Φίλοι; της Έλενας Πέγκα, σκηνοθ. 
Aleksandar Popovski, ΚΘΒΕ, θεατρική περίοδος 2006-2007, και στις εξειδικευμένες διαδικτυακές 
πηγές: - Νίκος Χειλάς, «Έτσι έπεσε το τείχος του Βερολίνου», εφ. Το Βήμα, 9 Νοεμβρίου 2003 
[http://www.tovima.gr/world/article/(7/12/2006)]· 
- Εκπομπή «Ρεπορτάζ Χωρίς Σύνορα 1999-2000», Κύκλος:Β, «Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας 
τοίχος», 9 Νοεμβρίου1989 [http://www.ert.gr/search/index.php/ert-archives/(14/5/2006)]· 
[http://tvxs.gr(10/5/2012)]· 
[http://news.in.gr/world/article(13/3/2011)]·[http://news247.gr/eidiseis/kosmos/eikosth_epeteios_apo_t
hn_enarksh_toy_emfylioy_sth_vosnia-erzegovinh.1724229.html(6/4/2012)] 
[http://el.globalvoicesonline.org/2012/04/11072(6/4/20120]·  [http://espresso.repubblica.it(7/5/2010)]· 
[http://el.wikipedia.org/wiki(11/5/2010)]. 
243 Το τέλος της Ιστορίας και ο τελευταίος άνθρωπος (1992) είναι το πρώτο βιβλίο του 
ιαπωνοαμερικανού διανοούμενου και ενός από τους μεγαλύτερους στοχαστές της Αμερικής του 20ού 
αιώνα, Φράνσις Φουκουγιάμα. Το τέλος της Ιστορίας και ο τελευταίος άνθρωπος, ξεκίνησε αρχικά ως 
δοκίμιο με τον τίτλο Το τέλος της Ιστορίας; και δημοσιεύθηκε στο περιοδικό The National Interest το 
1989, αλλά κατέληξε να είναι ένα από τα πιο δημοφιλή βιβλία κοινωνικών επιστημών της τελευταίας 
δεκαετίας. Αξίζει να σημειωθεί πως ο 36χρονος τότε Φουκουγιάμα ήταν επικεφαλής Πολιτικού 
Σχεδιασμού του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και, επειδή το δοκίμιό του αυτό δημοσιεύτηκε ενώ το σοβιετικό 
μπλοκ ήταν υπό κατάρρευση, πολλοί ήταν εκείνοι που ισχυρίστηκαν πως ο συγγραφέας του 
προπαγάνδιζε τις αμερικανικές αξίες και πανηγύριζε το τέλος του Ψυχρού Πολέμου και την 
κατατρόπωση της κομμουνιστικής ιδεολογίας. Σήμερα, ο Φουκουγιάμα ισχυρίζεται πως έκανε λάθος 
και πως «η Ιστορία δεν τέλειωσε». Επεξηγεί δε σε συνέντευξή του στο ιταλικό περιοδικό L’ espresso 
πώς η φιλελεύθερη επανάσταση κατέληξε σε αποτυχία και ότι χρειάζεται πιθανόν μια επιστροφή στη 
σοσιαλδημοκρατία, αλλά σε μια σοσιαλδημοκρατία νέου τύπου, με ένα κράτος λιγότερο δύσκαμπτο 
και πολύ πιο ελαφρύ. [http://espresso.repubblica.it(7/5/2010)]. 
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Ας ανατρέξουμε στο πρόσφατο παρελθόν. Η σύγχρονη ιστορία έχει εγγραφεί 

επάνω στη δεκαετία του ΄90 που αφήνει δύο ανεξίτηλα γεγονότα-ντόμινο στην 

παγκόσμια πολιτική σκηνή– το ένα στην απαρχή της δεκαετίας και το άλλο στην 

αλλαγή της χιλιετίας: η πτώση του Τείχους του Βερολίνου (Berliner Mauer) το 1989, 

και η καταστροφή των Δίδυμων Πύργων στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου της Νέας 

Υόρκης το 2001. Τα κομβικά αυτά γεγονότα αποτέλεσαν τον καμβά της παροντικής 

ανθρωπογεωγραφίας – όπως εξακολουθεί να εξελίσσεται – εντείνοντας ταυτόχρονα 

την κρίση ιδεολογιών και αξιών που εγκαθιδρύεται στην κοινή συνείδηση ως 

οριστικοποίηση της ιδεολογικής υποχώρησης της αριστεράς. 

 Στις 9 Νοεμβρίου 1989 το τείχος του Βερολίνου πέφτει, βάζοντας τέλος στη 

σοβιετική κυριαρχία, και τον Δεκέμβριο του 1991 η ΕΣΣΔ αποτελεί πλέον παρελθόν, 

αφήνοντας στη θέση την «Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών». Η κατάρρευση της 

Σοβιετικής Ένωσης άλλαξε δραματικά την πολιτική σκηνή παγκοσμίως: η αλλαγή 

είναι κατακλυσμιαία και σηματοδοτεί την οριστική πτώση του διπολικού συστήματος 

και την παντοκρατορία των ΗΠΑ σε στρατιωτικό και πολιτικό τομέα, που 

εδραιώνεται με τον Πόλεμο του Κόλπου. 

Το πολιτικό πλαίσιο που μεταξύ άλλων καθόριζε και την συγκρότηση των 

(πολιτικών) ταυτοτήτων κλονίζεται ανεπιστρεπτί. Επιπρόσθετα, μεταβάλλονται 

δραστικά οι συσχετισμοί δυνάμεων σε όλα τα επίπεδα διεθνώς: η κατάρρευση του 

«υπαρκτού σοσιαλισμού» πιστοποίησε με δραματικό τρόπο την αποτυχία να 

συγκροτηθεί μία κοινωνία βάσει των διακηρύξεων για ισότητα, ελευθερία και 

κοινωνική δικαιοσύνη: ό,τι εκλαμβανόταν προηγουμένως ως σημείο αναφοράς, ως 

τόπος, γκρεμίζεται τώρα εν μια νυκτί. Αντ’ αυτού, ο καπιταλισμός άρχισε να 

εκλαμβάνεται ως το μόνο ρεαλιστικό κοινωνικό σύστημα, επιβάλλοντας τα 

ιδεολογικά κατασκευάσματα του νεοφιλελευθερισμού: η ελεύθερη αγορά και ο 

καταναλωτισμός μετουσιώνονται τώρα σε εγγυητές της ελευθερίας και της 

κοινωνικής ευημερίας. Ο άνθρωπος περιορίζεται στον ρόλο του καταναλωτή και του 

θεατή· η ενιαία, ομογενοποιημένη σκέψη επιβάλλεται, η αυτενέργεια 

«ποινικοποιείται» ή χλευάζεται ως γραφικό απομεινάρι του αδιέξοδου παρελθόντος.  

 

Οι μεγάλες ένδοξες αφηγήσεις εσίγησαν. 
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2. «Όποιος κοιμάται απόψε, είναι νεκρός».  

 

Το 1961 το ανατολικογερµανικό καθεστώς αποφάσισε την ανέγερση του Τείχους 

του Βερολίνου,244 με πρόφαση την προστασία της Νέας Λαϊκής Δηµοκρατίας και των 

πολιτών της από τη φασιστική απειλή. Έκτοτε και για είκοσι οκτώ χρόνια η 

Ανατολική Γερµανία ήταν αποκομμένη από την Δυτική  και ελάχιστοι πολίτες της 

κατάφεραν να περάσουν σώοι στην άλλη πλευρά. Μέσα στο κλίµα της Περεστρόικα 

του Γκορµπατσόφ, που έπνεε από το 1984 στην ΕΣΣΔ, µια σειρά από ριζικές 

µεταρρυθµίσεις είχαν αλλάξει τις ισορροπίες σε αρκετές χώρες του Συµφώνου της 

Βαρσοβίας. Τον Σεπτέµβριο του 1989, 13.000 Ανατολικογερµανοί απέδρασαν 

µαζικά στην Αυστρία µέσω Ουγγαρίας και στις 19 Οκτωβρίου ο ανατολικογερµανός 

ηγέτης Έριχ Χόνεκερ παραιτήθηκε. Στις 7 Νοεμβρίου 1989, ένα εκατομμύριο 

διαδηλωτές στο Ανατολικό Βερολίνο ζητούν την παραίτηση της κυβερνήσης. Το 

βράδυ της 9ης Νοεμβρίου του 1989, η ανατολικογερμανική τηλεόραση μεταδίδει ένα 

διάταγμα,245 σύμφωνα με το οποίο όσοι πολίτες της Γερμανικής Δημοκρατικής 

Πολιτείας επιθυμούν να περάσουν στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας 

(δηλαδή στη Δυτική Γερμανία) μπορούν να το κάνουν, είτε από τους μεθοριακούς 

σταθμούς ανάμεσα στα σύνορα των δύο γερμανικών κρατών ή από τους σταθμούς 

ελέγχου μεταξύ του Ανατολικού και του Δυτικού Βερολίνου. Τριάμισι εκατομμύρια 

άνθρωποι από Ανατολή και Δύση συνωθούνται μπροστά από το τείχος οπλισμένοι με 

σφυριά, σμίλες και καλέμια, γκρεμίζοντάς το αυτοστιγμή.246 Το σύνθημα εκείνο το 

βράδι ήταν: 

                                                            
244 To Τείχος του Βερολίνου ήταν τμήμα των ενδογερμανικών συνόρων που χώριζαν τη Γερμανία σε 
δύο κράτη. Από την ανέγερσή του στις 13 Αυγούστου 1961 μέχρι την πτώση του στις 9 Νοεμβρίου 
1989, χώριζε το Δυτικό Βερολίνο από το Ανατολικό και τη γύρω περιοχή της Ανατολικής Γερμανίας. 
Υπήρξε το γνωστότερο σύμβολο του Ψυχρού Πολέμου και της διαίρεσης της Γερμανίας, ως 
επιστέγασμα του αποκλεισμού του Βερολίνου που είχε αρχίσει το 1948.  
245 «Ένα από τα λίγα αινίγματα που θεωρούνταν, μέχρι πρότινος, άλυτα, ήταν το αν η ηγεσία του 
κομμουνιστικού κόμματος σχεδίαζε ή όχι τη βίαιη καταστολή του κινήματος. Οι νεότερες έρευνες 
επιβεβαιώνουν όμως ότι τα σχέδια επέμβασης που υπήρχαν δεν ανανεώθηκαν και αυτό επειδή μεγάλο 
μέρος των μεσαίων κομματικών στελεχών τάχθηκε κατά της βίας, αλλά και επειδή οι δυνάμεις 
ασφαλείας είχαν χάσει εν όψει των μεγάλων κινητοποιήσεων το ηθικό τους. H «αναίμακτη λύση της 
κρίσης» λοιπόν, για την οποία επαίρεται ιδιαίτερα ο κ. Έγκον Κρεντς –που από τα μέσα Οκτωβρίου 
1989 είχε διαδεχθεί τον Χόνεκερ στην κομματική και κρατική ηγεσία– στηρίχθηκε προφανώς στον 
υπολογισμό ότι η εφαρμογή βίας θα απέφερε μάλλον το αντίθετο από το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα». 
Νίκος Χειλάς, «Έτσι έπεσε το τείχος του Βερολίνου», εφ. Το Βήμα, 9 Νοεμβρίου 2003 
[http://www.tovima.gr/world/article/(7/12/2006)]. 
246 Ενόσω αυτά συνέβαιναν μέσα στη Γερμανία μια αλυσιδωτή αντίδραση πυροδοτείται στην Ευρώπη 
μέσα στην ίδια χρονιά: η «βελούδινη επανάσταση» στην Τσεχοσλοβακία ρίχνει την κυβέρνηση (17 
Νοεμβρίου), οι διαδηλώσεις στη Ρουμανία τον Δεκέμβρη της ίδια χρονιάς ως αντίδραση στην 
προσπάθεια της κυβέρνησης να εκδιώξει τον αντιφρονούντα πάστορα László Tőkés κορυφώνονται και 
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 «Όποιος κοιμάται απόψε, είναι νεκρός».  
   

 

3. «Σώστε μας!» 247 

 

Αν και η Ευρώπη πανηγύριζε για την πτώση του Τείχους του Βερολίνου τον 

Νοέμβριο του 1989, οι πολίτες της πρώην Γιουγκοσλαβίας είχαν διαφορετική 

εμπειρία.  

 

«Για τους πολίτες της πρώην Γιουγκοσλαβίας, το 1989, δυστυχώς, δεν ήταν η χρονιά 
της διάσημης επανάστασης, η οποία τερμάτισε τον θυελλώδη και ολοκληρωτικό 20ό 
αιώνα».248  

 

Τα δραματικά ιστορικά γεγονότα στη Γιουγκοσλαβία είχαν ως «φόντο»  την 

πτώση του Τείχους του Βερολίνου, συνεπώς, η κάλυψη των γεγονότων υπήρξε 

μικρότερη και η κοινή γνώμη άργησε να δώσει την δέουσα σημασία. Συγκεκριμένα, 

καθώς οι πρώην γιουγκοσλαβικές δημοκρατίες ξεκίνησαν το δρόμο τους προς την 

ανεξαρτησία, ο Μιλόσεβιτς249 άρχισε εκστρατεία για να κατακυριεύσει το αυτόνομο 

καθεστώς του Κοσσυφοπεδίου εντός της Σερβίας. Οι ενέργειές του είχαν ως 

αποτέλεσμα οι Αλβανοί να προσπαθούν για μια δεκαετία να αποσχιστούν από τη 

Σερβία. Στα τέλη του 1989, ο κλυδωνισμός της κομμουνιστικής κοινωνίας της 

Γιουγκοσλαβίας ολοκληρώθηκε στο Κοσσυφοπέδιο, και ιδρύθηκε η Δημοκρατική 

Κοινωνία του Κοσσυφοπεδίου.250 

                                                                                                                                                                          
καταλήγουν  σε φοιτητικές διαδηλώσεις στο Βουκουρέστι που θα οδηγήσουν στην εκτέλεση του 
Nicolae Ceauşescu και της συζύγου του (25 Δεκεμβρίου). Δύο μόλις χρόνια αργότερα, στις 21 
Δεκεμβρίου 1991, η Διακήρυξη της Άλμα Άτα, με πρωταγωνιστή τον Μπορίς Γιέλτσιν, για την ίδρυση 
της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών (ΚΑΚ), θα σημάνει το τέλος της Ένωσης των Σοβιετικών 
Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών. Η διάλυση της ΕΣΣΔ σήμανε και το τέλος της Περεστρόικα και του 
εμπνευστή της Μιχαήλ Γκορμπατσόφ ανήμερα Χριστουγέννων του 1991: η σκηνή της υποστολής της 
κόκκινης σημαίας με το σφυροδρέπανο από το Κρεμλίνο, καθώς και το διάγγελμα παραίτησης του 
Γκορμπατσόφ, θα μείνουν χαραγμένα στην ιστορική μνήμη.  
247 Το υποκεφάλαιο αυτό βασίζεται στο συλλογικό τόμο: Στέφανος Γεράσιμος (επιμ.), Η Επανάκαμψη 
των Βαλκανίων 1991-2001. Αφιέρωμα του περιοδικού Autrement (2003), μτφ. Ειρήνη Τσολακέλλη-
Άννα Τσέα, Άγρα, Αθήνα 2004.  
248 Η δήλωση ανήκει στον ιστορικό του Βελιγραδίου Τσέντομιρ Άντιτς σε συνέδριο για την 20ή 
επέτειο από την πτώση του Τείχους του Βερολίνου. Αναφέρεται στο διαδικτυακό άρθρο του Ιγκόρ 
Ιοβάνοβιτς, εφημ. Southeast European Times(Belgrade), 15 Δεκεμβρίου 2009 
[http://setimes.com/cocoon/setimes/(7/3/2010)]. 
249 «Χασάπη των Βαλκανίων»,  αποκάλεσε τον Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς ο πρόεδρος του 
Δημοκρατικού Κόμματος της Αλβανίας Σαλί Μπερίσα, υπογραμμίζοντας πως οι διεθνείς οργανισμοί 
είναι αυτοί που θα πρέπει να φροντίσουν για την τιμωρία του προέδρου της πρώην Γιουγκοσλαβίας. 
250«Τα πρώτα σημάδια για τη διάλυση της πρώην Γιουγκοσλαβίας ήταν ορατά, υπήρχε μαζική 
απογοήτευση για τη θέση των Αλβανών στην πρώην Γιουγκοσλαβία [...]. Η πτώση του τείχους 
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Από τον Μάρτιο του 1992 μέχρι τον Δεκέμβριο του 1995 ο εμφύλιος πόλεμος 

της Βοσνίας  αποτέλεσε μια από τις πιο ανελέητες εθνοθρησκευτικές συγκρούσεις 

που γνώρισε η μεταπολεμική Ευρώπη. Ο αλλοτινός Καγκελάριος Γκέρχαρντ Σρέντερ 

(Bundeskanzler Gerhard Schröder) εξηγεί κυνικά ότι η επίθεση αυτή είναι κατάλληλη 

για την «απόσβεση της γερμανικής ενοχής από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στα 

Βαλκάνια».251 Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη ως πατρίδα τριών συστατικών εθνοτήτων, των 

Μουσουλμάνων, των Σέρβων και των Κροατών κινούνταν πάντοτε σε εύθραστο 

έδαφος και όταν οι Σέρβοι άρχισαν να πολεμούν εναντίον των Κροατών και των 

Μουσουλμάνων για εδαφικά δικαιώματα, η σύρραξη έλαβε αναπόφευκτα και την 

χροιά θρησκευτικού πολέμου. Επιπλέον, η πρωτοφανής εμπλοκή του ΝΑΤΟ, η άμεση 

συμμετοχή της Κροατίας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας 

και ο μεγάλος αριθμός των ξένων εθελοντών, μετέτρεψαν τον πόλεμο στον πρώτο 

παγκοσμιοποιημένο πόλεμο με βαθιές πολιτικές και θρησκευτικές προεκτάσεις.  

Παρά τις συνεχείς εκκλήσεις του Μπερίσα, ο οποίος απευθύνθηκε προς τον 

αμερικανό πρόεδρο Μπίλ Κλίντον και την Ευρωπαϊκή Ενωση  για να υπερασπιστούν 

τους Αλβανούς του Κοσσυφοπέδιου, το αιματοκύλισμα εξακολούθησε με τη διεθνή 

κοινότητα να δηλώνει τον αποτροπιασμό της, ενώ κατ’ ουσίαν συμμετείχε με 

πολεμικές επιχειρήσεις, υποστηρίζοντας πως επεμβαίνει για να προστατέψει τους 

άμαχους Αλβανούς του Κοσόβου από την καταπίεση και την εθνοκάθαρση του 

καθεστώτος του Μιλόσεβιτς. Ο πόλεμος προκάλεσε μια ανθρώπινη παλίρροια 

προσφύγων. Πολλά από τα ανθρώπινα αυτά καραβάνια βρήκαν τον θάνατο ως 

«παράπλευρες απώλειες».  

Η Γιουκοσλαβία (κατα)σπαράσσεται. Η Ευρώπη δεν αντιδρά. Η εικόνα μιας 

συντετριμμένης γιαγιάς που φωνάζει κλαίγοντας «Σώστε μας!» στην τηλεόραση, σε 

ένα από τα πολλά ρεπορτάζ που μεταδίδει το BBC, θα γίνει η αιτία που θα 

                                                                                                                                                                          
θεωρήθηκε από τους Αλβανούς του Κοσσυφοπεδίου πράξη αλλαγής και βελτίωσης των αδικιών που 
λάμβαναν χώρα σε όλη την Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αποτελούσε λογική 
έκβαση των εξελίξεων που λάμβαναν χώρα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη». Δήλωση του υπεύθυνου 
του γραφείου της «Δημοκρατίας του Κοσσυφοπέδιου» στα Τίρανα Ιλίαζ Ραμαΐλι, στο διαδικτυακό 
άρθρο της Λίντας Καραντάκου, εφημ. Southeast European Times (Pristina), 23 Νοεμβρίου 2009 
[http://setimes.com/cocoon/setimes/(10/12/2010)].  
251 Με αφορμή την δήλωση αυτή ο Νόαμ Τσόμσκι (Noam Chomsky) είχε πει πριν από τους νατοϊκούς 
βομβαρδισμούς πως «η χρήση του όρου ‘γενοκτονία’ στην περίπτωση του Κοσόβου αποτελεί 
προσβολή για τα θύματα του Χίτλερ», εξηγώντας ότι: «Χρειάζονταν ένα γεγονός για να 
δικαιολογήσουν τον αυτοεκθειασμό τους, έτσι; Ευτυχώς ήρθε το Κόσοβο και πλέον έπρεπε να 
σταματήσουν τη γενοκτονία. Τί ήταν η γενοκτονία στο Κόσοβο; Γνωρίζουμε από έγγραφα στη Δύση 
ό,τι ήταν». Νόαμ Τσόμσκι για τα 12 χρόνια από τους νατοϊκους βομβαδρισμούς στην Γιουκοσλαβία,  
στη διαδικτυακή στήλη του tvxs «Σαν σήμερα» (24 Μαρτίου 2012). [http://tvxs.gr/news]  
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συγκλονίσει την μόλις είκοσι δύο χρόνων, τότε, Σάρα Κέην, για να αλλάξει όλο το 

δεύτερο μέρος του Blasted και ταυτόχρονα την θεατρική ιστορία.  

 

 

4. Ανοιχτή δοκιμή;  

 

Ο πόλεμος των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ εναντίον της Γιουγκοσλαβίας 

«νομιμοποίησε» με την στρατιωτική βία την δυνατότητα επαναχάραξης των συνόρων 

με μοχλό τις εθνικές μειονότητες και πρόσχημα την υπεράσπιση των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. Επιπλέον, δηµιούργησε τις κατάλληλες συνθήκες για ταχύτατες 

ιδιωτικοποιήσεις στο εσωτερικό της  πρώην Γιουγκοσλαβίας - ένας στόχος 

που χρονολογικά είχε τεθεί πριν από τον πόλεµο.252  

Η οικονοµική πολιτική δεν ήταν σε καµία περίπτωση ο µοναδικός κινητήριος 

µοχλός για αυτούς τους πολέµους, όµως είναι σαφές ότι σε όλες τις περιπτώσεις ένα 

µείζον συλλογικό σοκ χρησιµοποιήθηκε προκειµένου να προετοιµαστεί το έδαφος για 

µια οικονοµική θεραπεία σοκ. Τα τραυµατικά γεγονότα που εξυπηρετούν αυτή την 

«εξασθένιση των αντιστάσεων» της κοινωνίας δε βασίζονται πάντοτε στην 

απροκάλυπτη βία, αλλά σε μεθοδευμένες πολιτικές πρακτικές.  

 Σε αυτήν την κατεύθυνση αποτυπώνεται  και η δημοσιότητα που έλαβε το 

βιβλίο Το Δόγμα του Σοκ,253 της καναδής δημοσιολόγου Ναόμι Κλάιν (Naomi Klein), 

η οποία περιγράφει τη νέα παγκόσμια οικονομική τάξη. Η Κλάιν καταδεικνύει -αν 

και συχνά με έναν δημαγωγικό τρόπο γραφής που δεν  λαϊκισμού- ότι από τη Χιλή 

του 1973 μέχρι το Ιράκ και την Ελλάδα, οι «ελεύθερες αγορές» του αμερικανού 

οικονομολόγου Μίλτον Φρίντμαν εκμεταλλεύτηκαν επανειλημμένα τη βία και μια 

σειρά από τρομακτικά σοκ (ακόμη και φυσικές καταστροφές όπως π.χ τσουνάμι, 

σεισμούς κλπ.) για να επιβάλλουν τις ακραίες πολιτικές τους, ενώ συγκρίνει τις 

ανακριτικές τεχνικές της CIA με τις εκβιαστικές τεχνικές της Παγκόσμιας Τράπεζας 

                                                            
252 Ο πόλεµος των Φόκλαντ το 1982, όπως ήδη έχουμε αναλύσει, εξυπηρέτησε έναν παρόµοιο σκοπό 
στη Βρετανία της Μάργκαρετ Θάτσερ: χάρη στη εθνικιστική έξαψη που προκλήθηκε, η Θάτσερ 
απέκτησε τεράστια ισχύ την οποία και  χρησιµοποίησε  προκειμένου να  συνθλίψει τους απεργούς 
ανθρακωρύχους, εγκαινιάζοντας με αυτόν τον τρόπο σωρεία  ιδιωτικοποιήσεων που εν συνεχεία 
«παγιώθηκαν» στις περισσότερες  δυτικές δηµοκρατίες. Μεταξύ 1984 και 1985 η κυβέρνηση Θάτσερ 
ιδιωτικοποίησε τις εταιρείες: British Telecom, British Gas, British Airport, British Airways, British 
Steel και πούλησε τις μετοχές της BP που διέθετε το κράτος. Βλ. Ναόμι Κλάιν, Το Δόγμα του ΣΟΚ, η 
άνοδος του Καπιταλισμού της Καταστροφής, μτφ. Άγγελος Φιλιππάτος, Λιβάνης, Αθήνα 2010, σ. 192. 
253 Το βιβλίο έγινε αφορμή και για την δημιουργία του ομότιτλου ντοκιμαντέρ (παραγωγή 2011). Bλ 
[http://www.youtube.com/watch/Το δόγμα του Σοκ(10/6/2011)].  
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και του ΔΝΤ, στην προσπάθειά τους να επιβάλουν τον «μαύρο καπιταλισμό της 

καταστροφής» σε ολόκληρο τον κόσμο. 

 Η καταστροφή των Βαλκανίων, επομένως, συνέπεσε με την οικοδόμηση μιας 

τέτοιας νέας διεθνούς πρακτικής σοκ: ο νέος παρεμβατισμός πηγάζει πιθανότατα από 

τον στρατιωτικό ανταγωνισμό μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής στον απόηχο του 

ψυχροπολεμικού κλίματος. Μήπως, τελικά, τα Βαλκάνια χρησίμευσαν ως μια 

«ανοιχτή δοκιμή» (για να πάμε στη γλώσσα του θεάτρου), ένα δοκιμαστικό πεδίο 

βολής254 για τις νέες θεσμικές συνθέσεις της «συλλογικής παγκόσμιας ασφάλειας» ως 

προδρόμου της κήρυξης του «αντιτρομοκρατικού» πολέμου ;  

 

 

5. Επιχείρηση «Σοκ και Δέος» (‘Shock and awe’) 

 

Ο Πρώτος Πόλεμος του Περσικού Κόλπου,  η «Μητέρα όλων των Μαχών»  

όπως τον αποκαλούσε ο ηγέτης του Ιράκ Σαντάμ Χουσεΐν, ή η «Επιχείρηση: 

Καταιγίδα της Ερήμου», ήταν ο πρώτος τηλεοπτικός πόλεμος της ιστορίας, αφού με 

τη βοήθεια του  CNN έγινε τηλεοπτικό θέαμα. Ωστόσο, ο κατ’ ουσίαν εφαρμοσμένος 

πόλεμος ήταν αυτός του «σοκ και δέους», με στόχο έναν αέναο κύκλο κερδοφορίας 

και με πρόσχημα τον αντιτρομοκρατικό πόλεμο και την απειλή χρήσης των μέσων 

μαζικής καταστροφής.  

 Στο σημείο αυτό κρίνω χρησιμότερο να παραθέσω, αντί για οποιαδήποτε 

άλλη τοποθέτηση, ένα εκτενές απόσπασμα του Κορνήλιου Καστοριάδη, ο οποίος 

χωρίς ηχηρούς βερμπαλισμούς κάνει μια εξαιρετικά οξυδερκή ανάλυση των 

βαθύτερων αιτίων του πολέμου:  

 

«Ο Σαντάμ Χουσεΐν δε θα μπορούσε να νοιάζεται λιγότερο για τους Παλαιστίνιους. 
Και το ίδιο συμβαίνει και με το Κοράνι. Το ζήτημα (των Παλαιστινίων) του ήρθε στο 
μυαλό όταν, αντιμέτωπος με τις βίαιες αντιδράσεις λόγω της προσάρτησης του 
Κουβέιτ, έπρεπε πια να βρει κάποιους συμμάχους στα βιαστικά. Η κατάκτηση του 
Κουβέιτ, από την άλλη, είναι αυστηρά συνδεδεμένη με εδαφικούς, οικονομικούς 
σκοπούς καθώς και ζητήματα σχέσεων εξουσίας. Αν τα σύνορα του Κουβέϊτ είναι 
τεχνητά, το ίδιο συμβαίνει και με το Ιράκ και με όλα τα υπόλοιπα κράτη στην 
περιοχή (και πολλά άλλα). Το 1980, ο Σαντάμ δεν επιτέθηκε στο Ιράν για να 
απελευθερώσει τους Παλαιστίνιους, αλλά μάλλον για να αυξήσει τα εδάφη του και 
τις (πλουτοπαραγωγικές) πηγές του και, βέβαια, για να πείσει τους Δυτικούς και τους 

                                                            
254 Βλ και την πολύ ενδιαφέρουσα ανακοίνωση του Frank Debie, «H διεθνής Κοινότητα και τα 
Βαλκάνια», σ. 33-51, στο: Στέφανος Γεράσιμος (επιμ.) Η Επανάκαμψη των Βαλκανίων 1991-2001. 
Αφιέρωμα του περιοδικού Autrement (2003), μτφ. Ειρήνη Τσολακέλλη-Άννα Τσέα, Άγρα, Αθήνα 2004. 
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Σοβιετικούς να τον εξοπλίσουν σαν αστακό. Δεν εκπροσωπεί τους φτωχούς έναντι 
των πλουσίων, ή το Νότο έναντι του Βορρά. Καταδυναστεύει μια πλούσια, από 
φυσική άποψη, χώρα την οποία έχει καταστρέψει για να εξοπλίσει τον εαυτό του και 
να διατηρήσει το δικό του καθεστώς τρόμου [...]. Οι Δυτικοί λένε, επίσης, ότι δε 
μπορούσαν να αφήσουν την εξουσία του Σαντάμ να μεγαλώσει υπέρμετρα, με το 
ρίσκο να αποκτήσει άμεση ή έμμεση κυριαρχία (μέσω του ελέγχου των τιμών) πάνω 
σε ένα μεγάλο ποσοστό των παγκοσμίων πετρελαϊκών πηγών, και με τον κίνδυνο να 
κυριαρχήσει στη Μέση Ανατολή και να επιτεθεί στη Σαουδική Αραβία ή και το 
Ισραήλ. Ας υποθέσουμε ότι το Ιράκ θα συντριβόταν. Ωστόσο, μια άλλη, ακόμη πιο 
τρομερή τοπική υπερδύναμη, το Ιράν, θα εγκαθιδρυόταν. Και η Συρία, με τα σχέδιά 
της για τον Λίβανο και τους στόχους της να «ξεκαθαρίσει» με το Ισραήλ, θα γινόταν 
ακόμη πιο απειλητική. Σε αντίθεση με όσα λέγονται, οι αληθινοί πολεμικοί στόχοι 
των ΗΠΑ λίγο έχουν να κάνουν με το πετρέλαιο: με πάνω από 25 δολάρια το βαρέλι, 
άλλες πηγές ενέργειας μοιάζουν να αποτελούν τον μέσο όρο».255 
 

Η «νέα» στρατιωτική επιχείρηση σκόπευε σε έναν αστραπιαίο πόλεμο υψηλής 

τεχνολογίας, που για πρώτη φορά εφαρμόστηκε: το Ιράκ καταλήφθηκε εντός τριών 

εβδομάδων και η Βαγδάτη εντός τριών ωρών. Ο πόλεμος για πρώτη φορά στην 

ιστορία των ΜΜΕ γίνεται παγκόσμιο θέαμα σε απευθείας μετάδοση, εγκαινιάζοντας 

μια νέα τηλεοπτική ηθική. Με κάλυψη 24 ώρες το 24ωρο, η επίθεση εναντίον του 

Σαντάμ έκλεψε τον τίτλο του «τηλεοπτικού» πολέμου από εκείνον του Βιετνάμ. Για 

πρώτη φορά οι δημοσιογράφοι μεταδίδουν τις εξελίξεις σχεδόν σε απευθείας 

μετάδοση από το πεδίο της μάχης.256  

                                                            
255 Το κείμενο «La Guerre du Golfe mise à plat» του πολιτικού στοχαστή Κορνήλιου Καστοριάδη 
εκδόθηκε αρχικά στη Libération (Παρίσι, 5 Φεβρουαρίου του 1991) και μεταφράστηκε απευθείας στα 
ελληνικά τον ίδιο μήνα από την εφ. Η Καθημερινή («Ο πόλεμος του Κόλπου χωρίς φτιασίδια»). Το 
κείμενο στην αγγλική του μετάφραση δόθηκε σε έναν αριθμό αμερικάνικων περιοδικών και 
εφημερίδων που απέρριψαν τη δημοσίευσή του. Το «Terminal 119 – για την κοινωνική και ατομική 
αυτονομία» (www.terminal119.gr ) το άντλησε και το μεταφράζει τον Απρίλη του 2006, υπό τον τίτλο 
«The Gulf War Laid Bare», από την έκδοση του βιβλίου The Rising Tide of Insignificancy που παρέχει 
η ηλεκτρονική σελίδα της αμερικάνικης συλλογικότητας Not Bored! (www.notbored.org). Η 
μετάφραση από τα γαλλικά στα αγγλικά έγινε από ανώνυμο μεταφραστή 
[http://www.terminal119.gr/(7/3/2010)]. 
256 «Η επιχείρηση ‘Σοκ και δέος’ των Αμερικανών δεν φαίνεται ούτε να σοκάρισε ούτε να φόβισε τον 
εχθρό. Την ίδια στιγμή οι αντιδράσεις σε όλον τον κόσμο συνεχίζουν να κλιμακώνονται και το μόνο 
που φαίνεται να απομένει στην αμερικανική κυβέρνηση είναι η συγκατάθεση του λαού της για τον 
πόλεμο στο Ιράκ - το 70% των Αμερικανών τάσσεται στο πλευρό του προέδρου Μπους. Πίσω όμως 
από τη βιτρίνα, το πιο ευυπόληπτο ινστιτούτο δημοσκοπήσεων, το Pew, καταγράφει σεισμικές 
δονήσεις και σε αυτόν τον τομέα: το ποσοστό των Αμερικανών που πιστεύουν ότι ο πόλεμος ‘βαίνει 
πολύ καλά’ καταποντίστηκε από 71% μία εβδομάδα νωρίτερα, σε 38%. Το γεγονός ότι ο πόλεμος, 
όπως όλα έδειχναν δεν ‘βαίνει καλώς’, φαίνεται ότι έσπρωξε και τον πρόεδρο Μπους να εμφανιστεί 
δύο φορές επισήμως μέσα σε 48 ώρες προκειμένου να δηλώσει ότι ‘δεν υπάρχει αμφιβολία πως θα 
νικήσουμε’.[...] Δέκα ημέρες μετά την έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων η κοινή γνώμη σε 
ορισμένες από τις χώρες ‘συμμάχους’ της Ουάσιγκτον αρχίζει να δίνει τη συγκατάθεσή της για τον 
πόλεμο αυτόν. Ωστόσο η μεγάλη πλειονότητα των Ευρωπαίων συνεχίζει να εκφράζει τη διαφωνία της. 
Η μεγαλύτερη στροφή της κοινής γνώμης εμφανίστηκε στη Μεγάλη Βρετανία, όπου το ποσοστό των 
κατοίκων που ψηφίζουν ‘ναι’ στον πόλεμο ‘σκαρφάλωσε’ στο 56%, από 36% που ήταν την παραμονή 
των βομβαρδισμών. Η ‘ανατροπή’ αυτή όμως δεν παρουσιάστηκε σε άλλες χώρες που στηρίζουν τις 
ΗΠΑ σε αυτόν τον πόλεμο, όπως είναι η Ιταλία (74% των κατοίκων κατά του πολέμου) ή η Ισπανία 
(83% κατά του πολέμου). Συγχρόνως, τα ποσοστά στις ευρωπαϊκές χώρες που ήταν εξαρχής εναντίον 
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Ο νέος παγκόσμιος τόπος της συγχρονικής πληροφορίας είναι εδώ.  

 

 

 

6. Θέατρο Στα Μούτρα: η «γραμματέας» της Ιστορίας εκείνης της στιγμής 
 
 
«Το σύγχρονο θέατρο είναι υποχρεωμένο να προκαλεί το αδιανόητο [...] Η βαθύτερη 
ανθρώπινη επιθυμία έχει να κάνει με την πρόκληση του αδιανόητου. Αποτελεί τον 
ίδιο τον πυρήνα της λογικής μας. Αν δεν προκαλέσουμε εμείς το αδιανόητο και δεν 
βρούμε την ανθρωπιά μας, το ίδιο το αδιανόητο θα μας προκαλέσει και θα μας 
οδηγήσει στην καταστροφή. Αυτή είναι η λογική του εικοστού πρώτου αιώνα. 
Κάποια στιγμή μέσα σ’ αυτό τον αιώνα όλοι θα αναγκαστούμε να αντιμετωπίσουμε 
το αμείλικτο, το αδιανόητο μόνοι ή συλλογικά. Χωρίς το φως που ρίχνει στα 
πράγματα το θέατρο, θα μάθουμε – αν μάθουμε ποτέ – πολύ αργά τι έχει συμβεί».257  
        

Έντουαρντ Μποντ  

 

Κλείνοντας κυκλικά το κεφάλαιο αυτό μπορούμε πια με βεβαιότητα να 

υποστηρίξουμε ότι η ίδια η συστημική κρίση του άκρατου καπιταλιστικού 

οικονομικοπολιτικού οικοδομήματος και η ηθική χρεωκοπία του επιβεβαιώνουν ρητά 

πως όχι μόνο δεν επήλθε το τέλος της Ιστορίας, αλλά πως η Ιστορία, και μέσα από 

αυτήν το θέατρο, αναπαριστά, κατά καιρούς, όψεις του παρελθόντος της. 

Υπό αυτήν την έννοια, όλοι οι ορισμοί του in-yer-face με τους οποίους 

συνομιλήσαμε, θεμελιώνονται επάνω στην αναγκαιότητα μιας προς αφύπνιση ηθικής 

που κοινωνείται –κυριολεκτικά– μέσω του σοκ. Σε έναν από τους ομόκεντρους 

κύκλους της Ιστορίας, λοιπόν, και κάτω από τις κοινωνικοπολιτικές συνθήκες που 

εξετάσαμε και που μας βοηθούν να συναισθανθούμε το βάρος της αδιέξοδης 

κοινωνικής πραγματικότητας, εγγράφεται η χρονική εκείνη στιγμή, εγγράφεται η  

Ιστορία της δεκαετίας του ’90, της οποίας «γραμματέας» θα διοριστεί το θέατρο Στα 

Μούτρα, ως παράγωγο δραματουργικό προϊόν του αδιανόητου που απηχεί «τη 

δυσοίωνη νέα αμεσότητα της αντήχησης».258  

Η Ιστορία εκείνη τη στιγμή «χάσκει» μετέωρη προσπαθώντας να ορίσει 

καινούργιους τόπους σε ένα υπέδαφος που κλονίστηκε συθέμελα: οι συνθήκες 
                                                                                                                                                                          
του πολέμου συνεχώς αυξάνονται. Για παράδειγμα, στη Γαλλία το ποσοστό των ατόμων που δηλώνουν 
την αντίθεσή τους στον πόλεμο ανέβηκε από 80% σε 87%». Ηλεκτρονικό άρθρο, εφ. Το Βήμα, 30 
Μαρτίου  2003 [http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=150142(7/5/2010)].  
257 Έντουαρντ Μποντ, «Η Σάρα Κέην και το θέατρο», στο πρόγραμμα για την παράσταση Καθαροί 
Πια, η  Νέα Σκηνή, 6 Απριλίου 2001, σ. 65.  
258 D. Rabey, English Drama Since 1940, Longman, Λονδίνο 2003, σ. 192. 
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μεταβάλλονται συνεχώς σαν σε κινούμενη άμμο που ρουφάει στη δίνη της κάθε 

απόπειρα τοπογραφίας, συμβατικής και υπαρξιακής· οι τόποι διαρρηγνύονται και 

αντ΄αυτών επιβάλλονται άγνωστα, επισφαλή πεδία.  

Τυφλωμένος από την αιφνίδια επιτάχυνση της ιστορίας που λαμβάνει χώρα 

μπροστά στα μάτια του με την εισαγωγή εκατομμυρίων πληροφοριών να τον 

σφυροκοπούν χάρη στην υψηλή τεχνολογία, ο άνθρωπος αισθάνεται τον χρόνο να 

καθίσταται ανενεργός, και την ίδια στιγμή τον χώρο να συρρικνώνεται απειλητικά. 

Το μέλλον συνενώνεται με το παρόν σε έναν εξαιρετικά δυσοίωνο χορό με 

αποτέλεσμα μοναδικός τεκμηριωμένος χρόνος να καθίσταται το παρελθόν.  

Κάτω από αυτές τις πρωτοφανείς συνθήκες κρίσης και αναφορικά με τη νέα 

κοινωνική τοπογραφία που διαμορφώνεται, κρίνω πως είναι αναγκαία η χρήση του 

δοκιμίου «Περί ετεροτοπιών» του Φουκώ, καθώς αποτελεί ιδανικό μεθοδολογικό 

εργαλείο της κοινωνικοπολιτικής ανάγνωσης που επιχειρώ. 

 Επιπλέον, για να μπορέσω να επιδιώξω ασφαλέστερα συμπεράσματα και να 

εντρυφήσω στη σύζευξη του τόπου και του χρόνου, όπως αυτή εκφράζεται την 

δεκαετία του ’90, υιοθετώ την αντίστοιχη και χρονολογικά πιο ενδεικτική (1992) 

μελέτη του φουκωικού εθνολόγου Marc Augé, Non-Lieux, Introduction à une 

anthropologie de la surmodernité.259  

 

Ας μιλήσουμε, λοιπόν, «Περί Ετεροτοπιών».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
259 Marc Augé, Non-Lieux, Introduction à une anthropologie de la surmodernité, Seuil, Παρίσι 1992. 
Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας, ωστόσο,  χρησιμοποιώ την αγγλική μετάφραση: Marc Augé, 
Non-Places: Introduction to an Anthropology of Supermodernity, μτφ. J. Howe,Verso, Λονδίνο 1995. 
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1. Μichel Foucault, «Περί αλλοτινών χώρων» (‘Des espaces autres’), 
Ετεροτοπίες  

   
2. Marc Augé, Non-Places: Introduction to an Anthropology of 

Supermodernity  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Απαραίτητες διευκρινίσεις:  

1. Για λόγους σαφήνειας που ίσως οφείλονται σε προσωπικούς μου δισταγμούς, και πάντως 
προκειμένου να αποφύγω τυχόν εννοιολογικές παρερμνηνείες, χρησιμοποιώ και τις δύο αποδόσεις του 
κειμένου, τόσο την διαδικτυακή, στην οποία δεν αναφέρεται, δυστυχώς, ο μεταφραστής: 
[http://biennale1.thessalonikibiennale.gr/pdf/MICHEL_FOUCAULT_HETEROTOPIAS_GR.pdf],  
όσο και την την πιο πρόσφατη τυπογραφική έκδοση Michea Foucault, Ετεροτοπίες και άλλα κείμενα, 
μτφ. Τάσου Μπέτζελου, Πλέθρον, Αθήνα 2012, σ. 255-270. Για τον ίδιο λόγο προτίμησα να παραθέτω 
in extenso τις ίδιες τις λέξεις του Φουκώ, παρά να χαθώ σε δαιδαλώδεις παραφράσεις με αμφίβολα 
αποτελέσματα.  
Εφεξής, και για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας, κάθε παράθεση του φουκωικού κειμένου στην 
διαδικτυακή μετάφραση, παρότι εντός εισαγωγικών, δεν θα ακολουθείται από παραπομπή, ενώ η 
μετάφραση του Μπέτζελου θα ορίζεται με το αρχικό Μ, την χρονολογία έκδοσης της μετάφρασης και 
τον αριθμό της αντίστοιχης σελίδας που θα αναφέρονται δίπλα στο κείμενο μέσα σε παρένθεση π.χ. (Μ 
2012, 260). 
2. Marc Augé, Non-Places: Introduction to an Anthropology of Supermodernity, μτφ J. Howe,Verso, 
Λονδίνο 1995 [=Non-Lieux, Introduction à une anthropologie de la surmodernité, Seuil, Παρίσι 
1992].Το έργο αυτό του Augé δεν έχει ακόμη εκδοθεί στη γλώσσα μας. Για τον λόγο αυτό 
χρησιμοποιώ τον όρο ‘supermodernity’ με κάθε επιφύλαξη ως προς την μετάφρασή του, καθώς οι 
γλωσσικές αντιστοιχίες δεν είναι πάντα δόκιμες· σε μια αλυσιδωτή αντίδραση μεταφράσεων από τα 
γαλλικά στα αγγλικά και έπειτα στα ελληνικά, εύλογο είναι πως νεότευκτοι όροι της σύχρονης 
θεωρίας, ακόμα και όταν προέρχονται από τα ελληνικά, επιστρέφουν ως δάνειο ελαφρώς 
μεταλλαγμένοι. Πάντως, για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας η μετάφραση όλων των όρων, καθώς 
και των  παραθεμάτων είναι αποτέλεσμα συνεργασίας της γράφουσας με την απόφοιτη του Τμήματος 
Θεάτρου ΑΠΘ Μαρία Νιώπα, την οποία και ευχαριστώ θερμά που προσφέρθηκε να ασχοληθεί με τον 
Οζέ, έξω από τις ενδοπανεπιστημιακές της υποχρεώσεις.  
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1. Michel Foucault, «Περί αλλοτινών χώρων» (‘Des espaces autres’), 
Ετεροτοπίες260 

 

«Δεν είμαι ιδιαίτερα φιλοσοφημένος· [τα γραπτά μου] αποτελούν καταγραφή 
μιας μακράς και ανιχνευτικής φιλοσοφικής άσκησης». 

 

         Μισέλ Φουκώ 

 

Μόλις την άνοιξη του 1984, δηλαδή την χρονιά που πέθανε, επέτρεψε ο 

Φουκώ να δημοσιευτεί το κείμενό του με τον τίτλο «Περί αλλοτινών χώρων» (‘Des 

espaces autres’) Ετεροτοπίες,261 το οποίο αρχικά είχε την μορφή διάλεξης που έδωσε 

ο ίδιος στη «Λέσχη Αρχιτεκτονικών Μελετών» το 1967. 

Ο σημαντικός αυτός στοχαστής, που δραστηριοποιήθηκε σε πολύ ιδιαίτερους 

τομείς της γαλλικής κοινωνίας κάτω από μια ιδιότυπη αλληλεπίδραση μεταξύ 

θεωρίας και πρακτικής, αρνούνταν ως το τέλος του να αγκιστρωθεί σε οποιαδήποτε 

ταυτότητα: «Μη με ρωτάτε ποιος είμαι και μη μου λέτε να παραμείνω ο ίδιος: αυτή 

είναι μια ληξιαρχική ηθική· διέπει τα δημόσια έγγραφά μας»,262 διατεινόταν.  

Πράγματι, το νήμα της αλήθειας γύρω από τη ζωή του είναι μπερδεμένο και 

μας εμποδίζει να σχηματίσουμε μια αποκρυσταλλωμένη άποψη, ακριβώς όπως, 
                                                            
260 Για την συγγραφή του κεφαλαίου αυτού χρησιμοποιήθηκαν οι εξής πηγές: Νέστορας Ε. Κουράκης, 
«Το πρόβλημα της ποινικής καταστολής στο έργο του Φουκώ», Επίμετρο στο: Μ. Foucault, Επιτήρηση 
και τιμωρία, Η γέννηση της φυλακής, μτφ. Κ. Χατζηδήμου, Ι. Ράλλη, Εκδόσεις Ράππα, Αθήνα, 1989· 
Μ. Φουκώ, Οι λέξεις και τα πράγματα. Μια αρχαιολογία των επιστημών του ανθρώπου, μτφ. Κ. 
Παπαγιώργη, Γνώση, Αθήνα 1986· M. Φουκώ, Η μικροφυσική της εξουσίας, μτφ. Λ. Τρουλινού, 
Ύψιλον, Αθήνα 1991· Μ. Φουκώ, Η ιστορία της τρέλας, μτφ. Φραγκίσκη Αμπατζοπούλου, Ηριδανός, 
Αθήνα 1975· Μ. Φουκώ Αρχαιολογία της γνώσης, μτφ. Κ. Παπαγιώργης, Εξάντας, Αθήνα 1987· Gary 
Gutting, Φουκώ: όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε, μτφ. Ν. Ταγκούλης, Ελληνικά Γράμματα,[ειδική 
έκδοση της εφ. Το Βήμα], Aθήνα, 2006 [=Foucault: A Very Short Introduction, Oxford Univ. Press, 
2005]· Michel Foucault, Ετεροτοπίες και άλλα κείμενα, μτφ.Τάσος Μπέτζελος, Πλέθρον, Αθήνα 2012· 
Αντρέας Γιαννακουλόπουλος, «‘Hyperorticon’:η Φουκωική θεωρία περί λόγου και εξουσίας στην 
τηλεοπτική και ψηφιακή εκδοχή», μεταπτυχιακή εργασία, Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ, 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σεπτέμβριος 1999 
[http://www2.media.uoa.gr/students/gr/papers_gr/hyperopticon.doc (18/2/2011)]. 
261 Το κείμενο αυτό γράφτηκε στην Τυνησία το 1967 και δημοσιεύθηκε την άνοιξη του 1984.  
Φουκώ Μισέλ, Ομιλίες και Γραπτά 1984, «Περί αλλοτινών χώρων», Ετεροτοπίες (διάλεξη στη Λέσχη 
Αρχιτεκτονικών Μελετών, 14 Μαρτίου 1967). Architecture, Mouvement, Continuité, τχ. 5 (Οκτώβριος 
1984), σ. 46-49. 
[http://www.thessalonikibiennale.gr/biennale1/pdf/MICHEL_FOUCAULT_HETEROTOPIAS_GR.pdf 
 27/9/2009)]. Βλ. και την πιο πρόσφατη τυπογραφική έκδοση: Michel Foucault, Ετεροτοπίες και άλλα 
κείμενα, μτφ. Τάσος Μπέτζελος, Πλέθρον, Αθήνα 2012, σ. 255-270.  
καθώς και τους εξιδικευμένους διαδικτυακούς τόπους:  
-[ http://www.csun.edu/~hfspc002/foucault.home.html (3/2/2009)]. 
-[http://members.xoom.com/John_Protevi/Foucault/Short_Foucault_Biography.html(7/3/2009)]. 
[http://www.thessalonikibiennale.gr/biennale1/pdf/MICHEL_FOUCAULT_HETEROTOPIAS_GR.pdf 
 27/9/2009)]. 
262 Μ. Φουκώ Αρχαιολογία της γνώσης, μτφ. Κ. Παπαγιώργης, Εξάντας, Αθήνα 1987, σ. 31.  
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άλλωστε, επεδίωκε και ο ίδιος. Δίνοντας εδώ ένα συμβατικό βιογραφικό σημείωμα,263 

μπορούμε να πούμε πως ο Φουκώ επεξέτεινε σταδιακά τα ενδιαφέροντά του σε 

ολόκληρο τον χώρο των λεγόμενων «ανθρωπιστικών επιστημών» (ιστορία, 

ψυχολογία, κοινωνιολογία, γλωσσολογία, παιδαγωγική, ιατρική, ψυχιατρική, 

εγκληματολογία, ανάλυση των λογοτεχνιών και των μυθολογιών, κ.ά.) και ιδίως στον 

τομέα της «Ιστορίας των Συστημάτων της Σκέψης», που αποτέλεσε από το 1970 και 

εξής το αντικείμενο διδασκαλίας του στο έγκυρο Collège de France. Η 

διεπιστημονικότητα (interdisciplinarity), που εδραιώθηκε ως σύγχρονη 

επιστημολογική τάση, αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικότερα γνωρίσματα του 

                                                            
263 «Ο Michel Foucault γεννήθηκε το 1926 στο Poitiers της Γαλλίας. Οι γονείς του ανήκαν στην 
ανώτερη μεσαία τάξη της τοπικής κοινωνίας. Ο πατέρας του ήταν γιατρός και η μητέρα του είχε 
κληρονομήσει ακίνητη περιουσία. Μεγάλωσε και τέλειωσε το σχολείο στη γενέτειρά του, στη σκιά του 
Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μετά τον πόλεμο πήγε στο Παρίσι όπου σπούδασε φιλοσοφία, 
ψυχολογία και ψυχοπαθολογία στη φημισμένη École Normale Supérieure. Στη διάρκεια των σπουδών 
του συντάχθηκε με το PCF, το γαλλικό κομμουνιστικό κόμμα της πρώτης μεταπολεμικής περιόδου, το 
οποίο εγκατέλειψε αργότερα και συγκεκριμένα το 1953. Από το 1952 εώς το 1955 εργάστηκε στο 
Πανεπιστήμιο της Lille και στη συνέχεια ταξίδεψε στην Ευρώπη, όπου εργάστηκε σε ακαδημαϊκά 
ιδρύματα. Από το 1955 εώς το 1958 στο Πανεπιστήμιο της Uppsala στη Σουηδία, το 1958 στη 
Βαρσοβία και το 1959 στο Αμβούργο. Επιστρέφοντας στη Γαλλία το 1960 εγκαθίσταται στο Παρίσι 
και διδάσκει στο Clermont-Ferrand. To 1961 λαμβάνει το διδακτορικό του με τη διατριβή Ιστορία της 
τρέλας κατά την κλασική εποχή, καταθέτοντας επίσης μια σχολιασμένη μετάφραση της Ανθρωπολογίας 
του Κant. Ακολουθεί το 1963 το βιβλίο του Η γέννηση της κλινικής. Με τα πρώτα αυτά έργα του ο 
Foucault δημιουργεί τη φήμη ενός πολλά υποσχόμενου νεαρού ιστορικού-φιλοσόφου, χωρίς ακόμη να 
δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην πολιτική διάσταση του έργου του. Στην ίδια περίοδο γράφει αρκετά 
πάνω σε θέματα λογοτεχνίας (ένα βιβλίο για τον Raymond Roussel και άρθρα για τους Blanchot, 
Bataille, Klossowski και Artaud). Πρόκειται για μια παραγνωρισμένη πλευρά του έργου του Foucault 
που ενδεχόμενα ερμηνεύεται από το γεγονός ότι και ο ίδιος δεν επέστρεψε ποτέ στην ενασχόλησή του 
με λογοτεχνικά θέματα. Το 1966  εκδίδει το βιβλίο Οι λέξεις και τα πράγματα: Μια αρχαιολογία των 
επιστημών του ανθρώπου, το οποίο, παρά το γεγονός ότι ήταν ένα δύσκολο κείμενο σχετικά με την 
ιστορία των συστημάτων σκέψης, σημειώνει ιδιαίτερη εμπορική επιτυχία. Την ίδια χρονιά μετοικεί 
στην Τυνησία, όπου θα παραμείνει μέχρι τον Σεπτέμβρη του 1968. Αξίζει να επισημανθεί το γεγονός 
ότι ο Foucault απουσιάζει από τη Γαλλία στη διάρκεια της εξέγερσης του Μάη του ’68 που επηρέασε 
σε μεγάλο βαθμό τόσο τις θέσεις της λεγόμενης Νέας Αριστεράς όσο και το έργο των νεώτερων 
Γάλλων φιλοσόφων και θεωρητικών. Η ίδρυση του Πανεπιστημίου Paris VIII (Vincennes) ήταν μια 
από τις αμυντικές αντιδράσεις της γαλλικής κυβέρνησης στα γεγονότα του Μάη του ’68. Ο Foucault 
επιλέγεται για τη θέση του διευθυντή του Τμήματος Φιλοσοφίας. Το 1969 εκλέγεται στο Collège de 
France, ισόβιο μέλος του πιο φημισμένου ακαδημαϊκού ινστιτούτου της Γαλλίας. Η βασική του 
υποχρέωση ήταν να δίνει μια μικρή σειρά από διαλέξεις πάνω στις θεωρητικές εργασίες που θα έκανε 
τα επόμενα χρόνια, γεγονός που του επέτρεψε να συνεχίσει να ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. Στις 
δεκαετίες ’70 και ’80, ως το θάνατό του, θα κάνει μεγάλες περιοδείες στις Η.Π.Α. και την Ιαπωνία, 
όπου οι ομιλίες του πάντα γίνονταν δεκτές με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο Michel Foucault πέθανε από 
ΑIDS, στις 25 ιουνίου 1984 στο Παρίσι, σε ηλικία 58 ετών. Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με την 
προσέγγιση του J. Protevi, η ομοφυλοφιλία του Foucault σε σχέση με το έργο του «ήταν σημαντική με 
την έννοια ότι έγραφε για την σεξουαλικότητα και ως εκ τούτου έγινε μια σημαντική θεωρητική πηγή 
για ‘σπουδές του φύλου’ (gender studies), θεωρίες αντρικής ομοφυλοφιλίας (queer studies) κλπ. [...], 
αλλά συγχρόνως δεν έπαιξε ρόλο στο έργο του, αφού αυτό που ο Foucault κριτικάρει είναι η 
διαδικασία κατασκευής της σεξουαλικής ταυτότητας ως ‘κλειδί’ για το άτομο, ως ‘αλήθεια’ του 
ατόμου. [...] Στην Ιστορία της σεξουαλικότητας ο Foucault δείχνει ότι αυτός ο τύπος σκέψης και 
πρακτικής (ιατρικής, ψυχολογικής, νομικής) είναι συνδεδεμένος με τον μοντέρνο (μετά το 1750) τύπο 
εξουσίας που ονόμαζε ‘βιο-εξουσία’». Απόσπασμα από τη σύντομη βιογραφία του Foucault στο J. 
Protevi, Biographical sketch (M. Foucault), 
[http://members.xoom.com/John_Protevi/Foucault/Short_Foucault_Biography.html(7/3/20010)]. 
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φουκωικού έργου, που θα θεμελιώσει μια ενότητα θεμάτων με κυρίαρχο ερώτημα: 

«πώς και με ποιες διεργασίες δημιουργήθηκαν οι δυνατότητες για να καταστεί ο 

άνθρωπος των δυτικών κοινωνιών υποκείμενο εξουσίας και αντικείμενο γνώσης».264                                

  Ο Φουκώ, ακολουθώντας τη νιτσεϊκή παράδοση τόσο στην ουσία της όσο και 

στη μορφή με την οποία γίνεται η αποκάλυψη της σκέψης, υιοθετεί ένα κράμμα 

λόγου που θα τολμούσα να χαρακτηρίσω τολμηρό και ποιητικό μαζί. Η σκέψη του 

αντιστρατεύεται τα κυρίαρχα συστήματα σκέψης, ενώ διαμορφώνει βαθμιαία τη δική 

του μεθοδολογία: ο Φουκώ «απομακρύνεται από κάθε τελεολογική σκοπιά και 

αντιμάχεται την καθολική αποδοχή του ‘αυτονόητου’ και της ερμηνείας του· 

αντιθέτως ευαγγελίζεται τη ‘συμβαντοποίηση’ (événementialisation), δηλαδή την 

μοναδικότητα των όσων συμβαίνουν στον κόσμο και την ανάγκη για αποκάλυψη των 

αλλεπάλληλων στρωμάτων ερμηνείας που προσέδωσαν στα συμβαίνοντα τον 

χαρακτήρα της ‘αυτονόητης αλήθειας’, καλύπτοντας έτσι την πολλαπλότητα των 

συστατικών παραγόντων που την μορφοποίησαν».265  

Ο άνθρωπος, υποστηρίζει ο Φουκώ, πρέπει να μελετάται πολλαπλά ως 

ιστορική και πολιτιστική πραγματικότητα σε συνάφεια με τις αντίστοιχες ιστορικές 

περιόδους. Ακολούθως, συστηματοποιεί τους τρόπους με τους οποίους 

εγκαθιδρύονται στις δυτικές κοινωνίες τα «καθεστώτα αλήθειας» και ανασκάπτει 

τους σχηματισμούς του λόγου, ή, όπως αλλιώς θα λέγαμε, τις κυρίαρχες σχέσεις 

κανονικότητας του λόγου και των γνώσεων, διερωτώμενος «πώς προσδιορίζεται η 

‘αλήθεια’ γύρω από το τι είναι ‘τρέλα’, ‘αρρώστια’ ή ‘εγκληματικότητα’, και πώς οι 

κοινωνίες διαχωρίζουν άτομα όπως οι τρελοί, οι άρρωστοι και οι εγκληματίες από 

τους αντίστοιχους σώφρονες, υγιείς και νομοταγείς, αποκλείοντας τους πρώτους από 

την δημόσια κοινωνική ζωή και υποβάλλοντας τους δεύτερους σε ένα λεπτομερές 

σύστημα πειθαρχίας και ‘ομαλοποίησης’, με σκοπό τη δημιουργία νέων θεσμικών 

δομών κανονιστικής εξουσίας, δηλαδή εξουσίας που στοχεύει στην εξάλειψη των 

παρεκκλίσεων και στην προσαρμογή της ανθρώπινης συμπεριφοράς προς τους 

κοινωνικούς ‘κανόνες’ (normes)».266 Κάτω από αυτό το συλλογιστικό πρίσμα, το 

δοκίμιο του «Περί Ετεροτοπιών» που στην παρούσα εργασία μάς ενδιαφέρει 

ιδιαίτερα, δεν θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση. 

                                                            
264 Νέστορας Κουράκης, «Το πρόβλημα της ποινικής καταστολής στο έργο του Μισέλ Φουκώ» 
[http://www.niotho-asfalis.gr/na/meletes7.pdf(7/3/2010)]. 
265 Στο ίδιο. 
266 Στο ίδιο. 
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Όπως είναι ήδη δηλωτικό του τίτλου του, πυρήνας της εισήγησής του αυτής 

είναι ο τόπος – ένα από τα βασικά στοιχεία της προβληματικής του. Ωστόσο, οι 

δομικές έννοιες του χώρου και κατ’ επέκταση του χρόνου εμπλέκονταν ανέκαθεν με 

θεμελιώδη φιλοσοφικά ερωτήματα. Δύο από τους κορυφαίους γάλλους στοχαστές, 

που το σύνολο του έργου τους εγγράφεται στη φαινομενολογική παράδοση, ο 

υπαρξιστής Μωρίς Μερλώ-Ποντύ (Maurice Merleau-Ponty)267 και ο Γκαστόν 

Μπασλάρ (Gaston Bachelard),268 πραγματεύτηκαν τη δική τους θεώρηση αναφορικά 

με τον τόπο, που συνοψίζεται επιγραμματικά στον «υπαρξιακό» χώρο και στην 

«Ποιητική» του χώρου αντίστοιχα, τις οποίες θεωρήσεις στην παρούσα εργασία θα 

παρουσιάσουμε μόνο ακροθιγώς, καθώς αποτελούν έτερα εργαλεία ερευνητικών 

εργασιών.269 

 Η δύναμη της σκέψης του Μωρίς Μερλώ-Ποντύ βρίσκεται στην επιμονή με 

την οποία έδειξε ότι «δεν θα υπήρχε για τον άνθρωπο χώρος, εάν δεν είχε σώμα»: το 

προνομιακό εκείνο στοιχείο της ανθρώπινης φύσης που της επιτρέπει άμεση και 

πρωτογενή επαφή με την θέση της στον κόσμο δεν είναι άλλο από το σώμα, 

υποστηρίζει ο Ποντύ.270 Αυτό συμβαίνει γιατί το σώμα υφίσταται σε μια διπλή 

συνθήκη: δεν είναι μόνο φορέας της δυνατότητας να βλέπει κανείς ή να αγγίζει τα 

πράγματα, αλλά είναι αυτό το ίδιο ορατό και προσφέρεται στην αφή. «Δηλαδή, τη 

στιγμή που αγγίζω το ένα χέρι μου με το άλλο, συνειδητοποιώ ότι αυτό το χέρι είναι 

ταυτόχρονα ‘σάρκα’, δηλαδή φορέας της αντίληψης, και ‘πράγμα’, δηλαδή 
                                                            
267 Ο Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) ήταν καθηγητής της έδρας της Ψυχολογίας και των 
Παιδαγωγικών στη Σορβόννη (1949-1952) και στο Κολέγιο της Γαλλίας από το 1952. Διαμόρφωσε τον 
φιλοσοφικό του στοχασμό με βάση τη φαινομενολογική μέθοδο του Έντμουντ Χούσερλ. Το έργο του 
καλύπτει ένα τμήμα του σύγχρονου υπαρξιστικού ρεύματος. Πρόκειται για έναν φιλοσοφικό στοχασμό 
που εκκινεί από το υπαρξιακό βίωμα του ριζώματος του εκάστοτε ατομικού σώματος μέσα στον κόσμο 
και από την ανάλυση των στρωμάτων των ακατέργαστων αισθητηριακών εντυπώσεων τα οποία 
προηγούνται της διασκεπτικής και επιστημονικής σκέψης.Τα κυριότερα έργα του είναι: Η δομή της 
συμπεριφοράς (1942), Φαινομενολογία της αντίληψης (1945), Οι περιπέτειες της διαλεκτικής (1955), Ο 
οφθαλμός και το πνεύμα (1964), Το ορατό και το αόρατο (1964). 
[http://www.biblionet.gr/author/23898(18/5/2010)]. 
268 Ο Gaston Bachelard (1884-1962) γεννήθηκε στην Bar-sur-Aube. Σπούδασε φιλοσοφία 
επηρεασμένος από τη θεωρία της σχετικότητος. Πήρε το δίπλωμά του το 1920. Το 1922 έγινε 
υφηγητής και το 1927 καθηγητής. Δίδαξε στο Πανεπιστήμιο της Ντιζόν και υπηρέτησε στη Σορβόννη  
στην έδρα της Ιστορίας και της Φιλοσοφίας των Επιστημών, μέχρι το 1954. Το 1961 του απενεμήθη το 
Μέγα Βραβείο των Γραμμάτων. Πέθανε στις 16 Οκτωβρίου του 1962 στο Παρίσι. 
[http://www.biblionet.gr/author/GastonBachelard(19/5/2010)]. 
269 Εμβάθυνση στο θεωρητικό σύστημα ανάλυσης της δόμησης και πρόσληψης της θεατρικής 
παράστασης με βάση το πρίσμα της φαινομενολογικής θεωρίας του Μωρίς Μερλώ-Ποντύ, δίνει η 
στέρεη και πολύχρονη συγγραφική δραστηριότητα της Σακελλαρίδου στο σύνολο του έργου της.  
270 Η δόμηση της σκέψης μου εδώ στηρίζεται, πέρα από το σύνολο της βιβλιογραφίας της 
Σακελλαρίδου και στην «επεξηγηματική αρωγή» που έλαβα από το άρθρο του Παύλου Κόντου, «Ο 
φιλόσοφος, ένα σώμα στον κόσμο: με το ‘Εγκώμιο της φιλοσοφίας’ ο Μωρίς Μερλώ-Ποντύ 
υποδεικνύει στον σύγχρονο άνθρωπο μια υπαρξιακή διέξοδο», εφ. Η Καθημερινή, 5 Μαρτίου 2006 
[http://news.kathimerini.gr/4Dcgi/4Dcgi/_w_articles_columns_2_05/03/2006_175854(17/5/2010)]. 
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αντικείμενο της αντίληψης. Δεν είναι μόνο λόγος (συνείδηση) ή μόνο πράγμα, είναι 

και τα δύο ταυτόχρονα».271 Αυτός ο αντικατοπτρισμός επαναλαμβάνεται στο σύνολο 

της άμεσης σύλληψης του κόσμου: το σώμα συνιστά μέρος του κόσμου και την ίδια 

στιγμή είναι άξονας της εμφάνισης του κόσμου, κέντρο της συνείδησής μας. Υπό 

αυτές τις συνθήκες, επομένως, ο Μωρίς Μερλώ-Ποντύ συστήνει τον αποκαλούμενο 

«υπαρξιακό», σωματοποιημένο χώρο. 

Ο Γκαστόν Μπασλάρ (Gaston Bachelard) από την άλλη πλευρά, 

επηρεασμένος από το ψυχαναλυτικό έργο του Kαρλ Γιουγκ (Carl Jung) μας δίνει 

στην Ποιητική του Χώρου272 την μικρογραφία του βιωμένου χώρου, του σπιτιού, ως 

εργαλείου ανάλυσης της ανθρώπινης ψυχής. 

 Ο χώρος και η κατοίκηση είναι ζητήματα που απασχόλησαν βαθιά τον 

Μπασλάρ: μέσα από τον ακαριαίο και άχρονο ψυχισμό της ποιητικής εικόνας, την 

«άμεση οντολογία» της, θα μας εισαγάγει με τις τοποφιλικές του έρευνες στην 

ποιητική αντίληψη του χώρου, θα διεισδύσει με μια μοναδική διορατικότητα και 

προσοχή σε αυτές τις πολύ απλές εικόνες των οικείων μας χώρων, των χώρων που 

κατέχει ο άνθρωπος και που κατέχουν τον άνθρωπο, χώροι που δεξιώνονται και 

απαλύνουν τον ανθρώπινο ψυχισμό και που προστατεύουν σαν κουκούλι τα άτομα: 

επιστρέφοντας σπίτι επιστρέφουμε στη ψυχή μας, στη ψυχή που της αρέσει να 

φωλιάζει σε μυστικά δωματιάκια, σε συρτάρια, σε ερμάρια. Όλη αυτή η 

«φαινομενολογία του κρυμμένου» είναι ο τόπος μιας ψυχικής, ποιητικής 

ονειροπόλησης. Άλλωστε, «τα όνειρα του ανθρώπου έχουν πάντα μια στέγη», λέει ο 

Μπασλάρ. 

 Ωστόσο, η ρηξικέλευθη αλλαγή που θα παρατηρηθεί στην δεκαετία του 1990, 

μια κομβική δεκαετία στην οποία θα διασταυρωθούν η παγκοσμιοποίηση, ο 

κυβερνοχώρος και τα υπερμέσα, θα έρθει να αποδείξει ότι ο χώρος (και ο χρόνος) 

αποδρούν, και ότι «τα όνειρα του ανθρώπου έχουν μείνει άστεγα». Η σχέση με τον 

χρόνο έχει  υποστεί σημαντικές μεταλλάξεις Η συνεχής επιτάχυνση της ζωής 

υπαγορεύει το αίσθημα του επείγοντος. Η αίσθηση του ελέγχου του χρόνου και της 

πανταχού παρουσίας εντείνεται, καθώς κάποιος μπορεί να δρα την ίδια στιγμή σε 

πολλά και διαφορετικά μέρη. Η υπερδραστηριότητα αυτή, όμως, καταλήγει να είναι 

                                                            
271 Στο ίδιο. 
272 Gaston Bachelard, Η ποιητική του χώρου, μτφ. Ελένη Βέλτσου, Ιωάννα Δ. Χατζηνικολή, 
Χατζηνικολή, Αθήνα 1992. 
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ταυτόχρονα πηγή τυραννίας για τον υπερνεωτερικό άνθρωπο που ασφυκτιά από το 

αίσθημα ενός «κατεπείγοντος που δεν μπορεί ποτέ να ικανοποιηθεί».273 

Σε μια τέτοια στιγμή κοινωνικοπολιτικής μετεξέλιξης και αγωνίας της 

σύγχρονης κοινωνίας για ερμηνευτικές προσεγγίσεις απέναντι στη μεταβολή των 

μέχρι πρότινος σταθερών σημείων αναφοράς του θεωρητικού λόγου, η εκ νέου 

ανάγνωση των θέσεων του Φουκώ μέσα από το πρίσμα του ’90, είναι άκρως 

αποκαλυπτική. Ήδη στα 1967 ο Φουκώ δήλωνε απερίφραστα πως «η σημερινή εποχή 

θα μπορούσε να χαρακτηριστεί περισσότερο ως η εποχή του χώρου». Έτσι καταθέτει 

το αντιθετικό δίπολό της: 

 

«Διανύουμε την εποχή του ταυτόχρονου, την εποχή της αντιπαραβολής, του κοντινού 
και του μακρινού, του πλάι-πλάι, της διάχυσης. Βρισκόμαστε, κατά την άποψή μου, 
σε ένα σημείο όπου ο κόσμος δίνει την εντύπωση λιγότερο μιας μεγαλειώδους ζωής, 
που εξελίσσεται με την πάροδο του χρόνου, και περισσότερο ενός δικτύου το οποίο 
ενώνει σημεία υφαίνοντας τον ιστό του».  

 
 

Πράγματι, η έλευση αυτού του «παγκόσμιου ιστού» (που σήμερα ταυτίζεται 

με το διαδίκτυο) σηματοδότησε την υπέρβαση του τόπου και ταυτόχρονα του χρόνου 

αποδεικνύοντας το εύρος της σκέψης και την διορατικότητα του Φουκώ. Ο ίδιος 

,τονίζοντας την αναπόφευκτη σύζευξη των δύο αυτών αλληλένδετων στοιχείων 

(τόπος-χρόνος), κάνει μια εισαγωγή στην κοινωνιολογική εξέλιξή τους μέσα από την 

χρήση τριών όρων: localisation/étendue/emplacement.Υποστηρίζει ότι η σύγχρονη 

πρόσληψη του χώρου στον εικοστό αιώνα ταυτίζεται με την θέση (emplacement), η 

οποία έχει αντικαταστήσει την ευρύτητα (étendue), που εισήχθη την εποχή του 

Γαλιλαίου και σηματοδότησε τον 19ο αιώνα («ο τόπος ενός πράγματος δεν ήταν πια 

παρά ένα σημείο στην κίνησή του, όπως ακριβώς η ακινησία ενός πράγματος δεν 

ήταν παρά η απεριόριστη επιβράδυνση της κίνησής του»). Η ευρύτητα από την άλλη  

είχε με την σειρά της υποκαταστήσει την έννοια του χώρου ως φυσική θέση 

(localisation), που προσδιοριζόταν από τις σχέσεις γειτονίας μεταξύ σημείων ή 

στοιχείων. Προς αποφυγή παρερμηνειών της φουκωικής σκέψης, κρίνω απαραίτητο 

προτού προχωρήσουμε στον ορισμό των ετεροτοπιών, να παραθέσω εδώ in extenso 

τις ίδιες τις λέξεις του Φουκώ: 

  
                                                            
273 Κλήμης Ναυρίδης, Νικόλας Χρηστάκης (επιστημ. επιμ.), Το Υπερνεωτερικό υποκείμενο,  απόσπαμα 
από τον Πρόλογο, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2010, σ. 17 [15-19]. 
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«Βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου ο χώρος λαμβάνει τη μορφή σχέσεων θέσης. Σε 
κάθε περίπτωση, πιστεύω ότι οι ανησυχίες μας σήμερα αφορούν πρωταρχικά τον 
χώρο, προφανώς πολύ περισσότερο απ’ ό,τι τον χρόνο. Ο χρόνος εμφανίζεται 
πιθανόν ως μία από τις διάφορες επιμεριστικές λειτουργίες των στοιχείων, τα οποία 
κατανέμονται στον χώρο. Παρά τις όποιες τεχνικές που τον περιβάλλουν, παρά τα 
δίκτυα γνώσης που μας επιτρέπουν να τον προσδιορίσουμε ή να τον τυποποιήσουμε, 
ο σύγχρονος χώρος δεν είναι ίσως ακόμη πλήρως απαλλαγμένος από τον ιερό του 
χαρακτήρα, σε αντίθεση με τον χρόνο, ο οποίος το έχει επιτύχει από τον 19ο αιώνα. 
Βέβαια, έχει πραγματοποιηθεί μια ορισμένη θεωρητική απομάκρυνση του χώρου από 
τον ιερό του χαρακτήρα (για την οποία έδωσε το έναυσμα το έργο του Γαλιλαίου), 
όμως ίσως να μην έχουμε αγγίξει ακόμη την πρακτική αποαγιοποίηση του χώρου. 
Και ίσως ακόμη η ίδια η ζωή μας να κυβερνάται από συγκεκριμένες αντιθέσεις τις 
οποίες δεν μπορούμε να αγγίξουμε, τις οποίες οι θεσμοί και οι πρακτικές μας δεν 
τολμούν ακόμη να θίξουν, αντιθέσεις τις οποίες δεχόμαστε ως δεδομένες: για 
παράδειγμα, μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου χώρου, του οικογενειακού και 
του κοινωνικού χώρου, του πολιτισμικού χώρου και του χώρου κοινής ωφέλειας, 
μεταξύ του χώρου αναψυχής και του χώρου εργασίας. Όλες αυτές οι αντιθέσεις 
εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από μια δεδομένη ιερότητα. Το τεράστιο έργο του 
Bachelard, οι περιγραφές των φαινομενολόγων, μας έχουν δείξει ότι δεν ζούμε σε 
έναν ομοιογενή και άδειο χώρο, αλλά αντιθέτως, σε έναν χώρο εμποτισμένο με 
χαρακτηριστικά, έναν χώρο ίσως και στοιχειωμένο από τη φαντασίωση. Ο χώρος της 
πρωταρχικής μας αντίληψης, ο χώρος των ονείρων μας, ο χώρος των παθών μας, 
περικλείουν εγγενή χαρακτηριστικά. Πρόκειται για έναν χώρο ανάλαφρο, αιθέριο, 
διαφανή, ή ακόμη για έναν χώρο σκοτεινό, τραχύ, παραφορτωμένο: πρόκειται για 
έναν άνω χώρο, τον χώρο της κορυφής, ή αντίθετα έναν κάτω χώρο, τον χώρο της 
λάσπης. Ένας χώρος που μπορεί να ρέει όπως το γάργαρο νερό, ή ένας χώρος 
σταθερός, μαρμαρωμένος όπως η πέτρα ή το κρύσταλλο.  
Ωστόσο, αυτές οι αναλύσεις, ενώ είναι θεμελιώδεις για τον σύγχρονο 
προβληματισμό, αφορούν κυρίως τον εσωτερικό χώρο. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω 
τώρα για τον εξωτερικό χώρο. Ο χώρος μέσα στον οποίο ζούμε, ο οποίος μας 
παρασύρει έξω από τον εαυτό μας, είναι ο χώρος όπου πραγματοποιείται όντως η 
διάβρωση της ζωής, του χρόνου και της ιστορίας μας, ο χώρος που μας κατατρώει 
και μας σημαδεύει είναι και ο ίδιος ένας ετερογενής χώρος. Με άλλα λόγια, δεν 
ζούμε σε ένα κενό, στο οποίο μπορεί κανείς να τοποθετήσει άτομα και πράγματα. 
Δεν ζούμε μέσα σε ένα κενό, που μπορεί να χρωματιστεί με διάφορες αποχρώσεις, 
αλλά σε ένα σύνολο από σχέσεις που προσδιορίζουν θέσεις απαράβατες και σε καμία 
περίπτωση υπερκείμενες μεταξύ τους.  
Βέβαια, θα μπορούσε κανείς να επιχειρήσει να περιγράψει αυτές τις διάφορες θέσεις, 
αναζητώντας το σύνολο των σχέσεων με βάση τις οποίες μπορούμε να 
προσδιορίσουμε την εν λόγω θέση. Για παράδειγμα, η περιγραφή του συνόλου των 
σχέσεων που προσδιορίζουν τις θέσεις διέλευσης, τις οδούς, τα τρένα (το τρένο είναι 
μια εξαιρετική δέσμη σχέσεων, καθώς αποτελεί κάτι με το οποίο κάποιος διέρχεται, 
μέσο με το οποίο κάποιος μπορεί να μεταφερθεί από ένα σημείο σε κάποιο άλλο και 
ταυτόχρονα ένα αντικείμενο που περνάει). Θα μπορούσαμε να περιγράψουμε μέσω 
της δέσμης των σχέσεων που μας επιτρέπουν να τις προσδιορίσουμε, τις θέσεις αυτές 
της προσωρινής στάσης, όπως τα καφέ, οι κινηματογράφοι, οι παραλίες. Θα 
μπορούσαμε επίσης να προσδιορίσουμε, μέσω ενός τέτοιου δικτύου σχέσεων, τις 
κλειστές ή σχεδόν κλειστές θέσεις ανάπαυσης, όπως είναι το σπίτι, το δωμάτιο, το 
κρεβάτι κλπ. Αυτό όμως που με ενδιαφέρει μεταξύ όλων των άλλων θέσεων είναι 
ορισμένες θέσεις οι οποίες διαθέτουν την παράδοξη ιδιότητα να συνδέονται με όλες 
τις άλλες θέσεις, αλλά με τέτοιον τρόπο ώστε να αναιρούν, να εξουδετερώνουν ή να 
αντιστρέφουν το σύνολο των σχέσεων τις οποίες τυγχάνει να καθορίζουν, να 
καθρεφτίζουν ή να αντανακλούν. Κατά κάποιον τρόπο, οι χώροι αυτοί, που 
συνδέονται με όλους τους άλλους, οι οποίοι ωστόσο αναιρούν όλες τις άλλες θέσεις, 
διαιρούνται σε δύο μεγάλες κατηγορίες». 
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Πρόδηλα, επομένως, ο Φουκώ ήταν ο πρώτος που συνέλαβε εκ των προτέρων 

την βασική έννοια του μεταμοντέρνου κόσμου μας: η φιλοσοφική σκέψη του δείχνει 

με σαφήνεια την επέκταση του χώρου και της συγχρονικής περιαγωγής σε παγκόσμια 

κλίμακα, που θα γεννήσει μια νέα εποχή, την εποχή ενός ετερογενούς χώρου, ενός 

παγκόσμιου δικτύου που αντανακλά την αντιπαράθεση του κοντά και του μακριά, της 

σύνδεσης και της αποσύνδεσης. O Φουκώ θα συστήσει έτσι δύο τοποθεσίες, τις 

ουτοπίες και τις ετεροτοπίες, και θα καθορίσει τον ενδιάμεσο μεταξύ τους χώρο ως 

ένα είδος αμφίσημης εμπειρίας που αποκαλεί καθρέφτη.  

 Αλλά κάτω από ποιες συνθήκες μπορεί να περιγραφεί μια ετεροτοπία; Ο 

Φουκώ επιλέγει καταρχήν να διαχωρίσει πρώτα τις θέσεις χωρίς πραγματικό τόπο, 

βαπτίζοντάς τις ουτοπίες. Οι θέσεις αυτές, υποστηρίζει, διατηρούν με τον πραγματικό 

χώρο της κοινωνίας μία γενική σχέση άμεσης ή αντεστραμμένης αναλογίας, δηλαδή 

αποτελούν έκφραση της ίδιας της κοινωνίας στην τελειοποιημένη ή στην αντίστροφη 

μορφή της, όμως σε κάθε περίπτωση οι ουτοπίες αυτές είναι «μη πραγματικοί χώροι», 

ή αλλιώς «χώροι θεμελιωδώς εξωπραγματικοί ως προς την ουσία τους» (Μ 2012, 

260), τόποι «εξόριστοι». 

Εν αντιθέσει προς τις ουτοπίες, συνεχίζει ο Φουκώ, υπάρχουν οι πραγματικοί 

τόποι «εγγεγραμμένοι στην ίδια την θέσπιση της κοινωνίας» (Μ 2012, 260), που 

όμως συνιστούν ένα είδος αντι-θέσεων, αντι-χωροταξίας, ένα είδος ενεργά 

πραγματωμένων ουτοπιών (Μ 2012, 260), εντός των οποίων όλες οι υπόλοιπες 

πραγματικές θέσεις που μπορεί κανείς να βρει στο εσωτερικό μιας κουλτούρας 

αντιπροσωπεύονται και ταυτόχρονα ανατρέπονται. Υπάρχουν είδη τόπων που 

βρίσκονται έξω από όλους τους τόπους, «μονολότι είναι πραγματικά εντοπίσιμοι» (Μ 

2012, 260). Οι τόποι αυτοί είναι εντελώς διαφορετικοί από όλες τις άλλες θέσεις τις 

οποίες αντανακλούν και στις οποίες αναφέρονται, και ο Φουκώ τους αποκαλεί 

ετεροτοπίες και την συστηματική περιγραφή τους ετεροτοπολογία. Ο Φουκώ 

επιχειρεί την περιγραφή αυτή μέσα από έξι αρχές, βάσει των οποίων θα πλοηγηθούμε 

δραματουργικά στη συνέχεια της εργασίας, επομένως θα τις παραθέσω εδώ 

συνοπτικά, συνοδεύοντάς τις από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα που ο ίδιος ο 

Φουκώ υποδεικνύει. 

Προτού περάσουμε όμως στην ανάλυση των έξι αρχών, πρωτεύει να 

«επισκεφθούμε» τον ενδιάμεσο χώρο ανάμεσα στις ουτοπίες και στις ετεροτοπίες, 

που ο Φουκώ ορίζει ως καθρέφτη. Ο χώρος αυτός αποτελεί «ένα είδος μεικτής, 

ενδιάμεσης εμπειρίας» και παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον γιατί παραπέμπει σε 
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ένα μεταιχμιακό, διπολικό σχεδόν, χωροταξικό διάστημα στο οποίο είναι κανείς και 

δεν είναι, κάτι ανάλογο με το παιχνίδισμα της ύπαρξης που ανακλάται –στην 

κυριολεξία– στο αντικείμενο του καθρέφτη: 

 

«Στον καθρέφτη βλέπω τον εαυτό μου εκεί όπου δεν βρίσκομαι, σε έναν χώρο μη 
πραγματικό που ανοίγεται με εικονικό τρόπο κάτω από την επιφάνεια. Βρίσκομαι 
εκεί, σε μέρος όπου δεν βρίσκομαι, ένα είδος σκιάς που μου δίνει τη δυνατότητα να 
βλέπω τον εαυτό μου, που μου επιτρέπει να βλέπω τον εαυτό μου εκεί απ’ όπου 
απουσιάζω – αυτή είναι η ουτοπία του καθρέφτη. Αλλά είναι εξίσου μια ετεροτοπία, 
στο βαθμό όπου ο καθρέφτης υπάρχει στην πραγματικότητα και παρουσιάζει μια 
αντανάκλαση της θέσης στην οποία βρίσκομαι. Χάρη στον καθρέφτη ανακαλύπτω 
την απουσία μου από το μέρος όπου βρίσκομαι καθώς βλέπω εκεί τον εαυτό μου». 

 

 

Αυτή η a priori διττή και ταυτόχρονα αντίστροφη εμπειρία του ειδώλου στον 

καθρέφτη συγγενεύει με την θεατρική σύμβαση που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα: ο 

σκηνικός χώρος, και ιδίως ο ενδιάμεσος χώρος μεταξύ της σκηνικής δράσης των 

υποκριτών και των θεατών, δρα ως καθρέφτης, και μάλιστα στην περίπτωση του 

θεάτρου Στα Μούτρα, ως παραμορφωτικός· εφόσον καταλύεται/βεβηλώνεται ο 

ασφαλής τόπος της πλατείας, οι θεατές αναγκάζονται να οδηγηθούν συνειδησιακά σε 

έναν άγνωστο μεταιχμιακό χώρο στον οποίο καθρεφτίζονται οι ίδιοι ως συνεργοί στα 

άφατα που διαδραματίζονται ακριβώς δίπλα τους. Αυτή η διπολική κατάσταση 

εγγράφεται καλύτερα, κατά την εκτίμησή μου, στον όρο του liminal (μεταιχμιακό) 

space/liminality (από τη λατινική λέξη limina, που σημαίνει «όριο»). 

Ο όρος προέρχεται από την ψυχιατρική/νευρολογική ορολογία και δηλώνει 

την μεταιχμιακή εκείνη κατάσταση στην οποία ο ασθενής βρίσκεται ανάμεσα σε δύο 

διαφορετικούς τόπους (υπαρξιακά περιβάλλοντα/καταστάσεις), ενώ απαντάται και 

στις ανθρωπολογικές επιστήμες: πρόκειται για την αμφίσημη εκείνη στιγμή του 

αποπροσανατολισμού που εμφανίζεται κατά την διάρκεια μιας τελετουργίας, όταν οι 

συμμετέχοντες δεν κατέχουν πλέον τον προ-τελετουργικό χαρακτήρα τους, αλλά δεν 

έχουν ακόμη αρχίσει την μετάβαση στην «άλλη πλευρά». Βρίσκονται δηλαδή σε έναν 

ενδιάμεσο χώρο μεταξύ της προηγούμενης δόμησης της ταυτότητας, του χρόνου, ή 

της κοινότητάς τους και μιας νέας χωροταξίας που ορίζεται από την ίδια την 

τελετουργία.274  

                                                            
274[http://en.wikipedia.org/wiki/Liminality(7/6/2010)]. Τεράστια συμβολή με την επανεισαγωγή της 
έννοιας «liminality» στον σύγχρονο ανθρωπολογικό λόγο, πραγματοποιεί για πρώτη φορά ο βρετανός 
ανθρωπολόγος  Victor Turner (1920-1983), ο οποίος  ασχολήθηκε με την κατανόηση των πολιτισμών 
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Ακολούθως, μπορούμε να υποθέσουμε πως το in-yer-face είναι ένας 

αυθύπαρκτας μεταιχμιακός χώρος, ένα liminal space, ένας φουκωικός χωροταξικός 

καθρέφτης που εμπεριέχει και ανάλογους μεταιχμιακούς χαρακτήρες.  

 

 

Ας επανέλθουμε όμως στην περιγραφή της ετεροτοπολογίας μέσα από τις έξι 

αρχές.275 

 

 

Η πρώτη αρχή  

 

Οι ετεροτοπίες συγκροτούνται σε κάθε κοινωνία χωρίς να υπάρχει μία 

καθολική μορφή, ωστόσο μπορούν να καταταχθούν σε δύο μείζονες τύπους: 

 (α) στις ετεροτοπίες κρίσης πρωτόγονων κοινωνιών, που ταυτίζονται με 

ιερούς, απαγορευτικούς ή προνομιακούς χώρους οι οποίοι προορίζονταν για τα άτομα 

σε κατάσταση κρίσης, όπως οι γυναίκες σε «ιδιαίτερες» περιόδους 

(εμμηνόρροια/λοχεία κτλ), οι ηλικιωμένοι και οι έφηβοι. 

Οι ετεροτοπίες κρίσης επεκτείνονται στον χρόνο και κατάλοιπά τους 

συναντούμε στην εκκίνηση της σεξουαλικής ζωής, όπως για παράδειγμα στη 

διακόρευση της νεαρής γυναίκας που πρέπει να λάβει χώρα «στον τόπο του 

πουθενά», δηλαδή σε ένα ξενοδοχείο κατά την διάρκεια του μήνα του μέλιτος, που 

θεσπίστηκε ακριβώς ως τέτοιος ή ακόμα και στο τρένο («το τρένο είναι μια 

εξαιρετική δέσμη σχέσεων, καθώς αποτελεί κάτι με το οποίο κάποιος διέρχεται, μέσο 

με το οποίο κάποιος μπορεί να μεταφερθεί από ένα σημείο σε κάποιο άλλο και 

ταυτόχρονα ένα αντικείμενο που περνάει»). Σε παρόμοια «πουθενά» έπρεπε να 

εκδηλωθεί και η αντρική σεξουαλική δραστηριότητα, μακριά από την πατρογονική 

στέγη, συνήθως κατά την διάρκεια της στρατιωτικής ή της κολεγιακής θητείας ενός 

νέου άνδρα.  

 

                                                                                                                                                                          
στη βάση του δυναμισμού, αντιμετωπίζοντας την κοινωνία  και τους πολιτισμικούς κώδικες ως μια 
δυναμική και διαλεκτική διαδικασία, μια διαρκή πάλη μεταξύ της δόμησης και της αποδόμησης. Για 
περαιτέρω μελέτη βλ. τις μελέτες του Victor Turner: «Betwixt and Between:The Liminal Period in 
Rites de Passage», στο:Victor Turner, The Forest of Symbols. Aspects Of Ndembu Ritual,Cornell 
University Press, Νέα Υόρκη 1967, και Victor Turner, The Ritual Process: Structure and Anti-
Structure (Lewis Henry Morgan Lectures), Penguin Books, Λονδίνο 1974.  
275 Η έμφαση που δίνεται με τα πλάγια γράμματα ή τις υπογραμμίσεις είναι δική μου.  
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(β) στις ετεροτοπίες απόκλισης, όπως αναρρωτήρια, ψυχιατρικές κλινικές, 

φυλακές, και άλλα ιδρύματα «κανονικοποίησης», στα οποία τοποθετούνται τα άτομα 

εκείνα που παρεκκλίνουν από τον μέσο όρο, με σκοπό την προσαρμογή της 

συμπεριφοράς τους προς τους κοινωνικούς «κανόνες» (normes). Ο Φουκώ εδώ 

αναφέρει και την ιδιάζουσα περίπτωση των οίκων ευγηρίας, οι οποίοι «βρίσκονται 

κατά κάποιον τρόπο στη διαχωριστική γραμμή μεταξύ της ετεροτοπίας κρίσης και της 

ετεροτοπίας απόκλισης, αφού τελικά τα γηρατειά αποτελούν μια κρίση, αλλά και μια 

απόκλιση σε μια κοινωνία όπου οι δραστηριότητες αναψυχής είναι ο κανόνας και η 

αδράνεια αποτελεί μια μορφή απόκλισης».  

 

 

Η δεύτερη αρχή είναι ότι μια κοινωνία, κατά την ιστορική εξέλιξή της, μπορεί 

να κάνει μια ήδη υπάρχουσα ετεροτοπία, που δεν εξαφανίστηκε ποτέ, να λειτουργήσει 

κατά τρόπο τελείως διαφορετικό. Εδώ ο Φουκώ δίνει το ισχυρό παράδειγμα του 

νεκροταφείου και τις μεταβολές που υπέστη στον δυτικό πολιτισμό (αρχιτεκτονικά, 

τοπογραφικά και λατρευτικά). 

 

 

Η τρίτη αρχή είναι ότι η ετεροτοπία εντοπίζεται συχνά υπό μορφήν 

αντιφατικών τοποθεσιών. Δηλαδή έχει τη δυνατότητα να αντιπαραθέσει σε έναν 

πραγματικό τόπο πολλούς χώρους, πολλές θέσεις οι οποίες από μόνες τους είναι 

ασύμβατες, όπως η αίθουσα του κινηματογράφου (σε μια οθόνη δύο διαστάσεων, 

βλέπει κανείς την προβολή ενός τρισδιάστατου χώρου) και το θέατρο, που συνδυάζει 

διαδοχικά στο ορθογώνιο της σκηνής μια ολόκληρη σειρά από θέσεις που είναι ξένες 

μεταξύ τους, ενώ το παλαιότερο παράδειγμα στο οποίο αναφέρεται ο Φουκώ, είναι ο 

κήπος. 

 

 

Η τέταρτη αρχή: «οι ετεροτοπίες συνδέονται πολύ συχνά με τμήματα του 

χρόνου, δηλαδή ανοίγονται σε αυτό που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε κατά πλήρη 

αντιστοιχία, ετεροχρονισμούς. Η ετεροτοπία ξεκινάει να λειτουργεί πλήρως όταν οι 

άνθρωποι βρίσκονται σε ένα είδος απόλυτης ρήξης με τον παραδοσιακό τους χρόνο.  

Από αυτό μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το νεκροταφείο αποτελεί πράγματι 

έναν τόπο σαφώς ετεροτοπικό, καθώς για το άτομο το νεκροταφείο ξεκινάει με αυτήν 
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την παράξενη ετεροχρονία, την απώλεια της ζωής, και με αυτήν «την οιονεί 

αιωνιότητα όπου δεν σταματάει να αποσυντίθεται και να ξεθωριάζει». Ο Φουκώ εδώ 

επισημαίνει πως στη σύγχρονή του κοινωνία «η ετεροτοπία και η ετεροχρονία 

οργανώνονται και διευθετούνται με έναν σχετικά περίπλοκο τρόπο», και φέρνει ως 

παράδειγμα τα μουσεία και τις βιβλιοθήκες που λειτουργούν ως συσσωρευτές του 

χρόνου, ενώ, αντιπαραθέτει τις ετεροτοπίες που συνδέονται με μια άλλη διάσταση 

του χρόνου, εκείνη την «πιο άσκοπη, την πιο εφήμερη, την πιο αβέβαιη» και κάνει 

λόγο για τις γιορτές, τα πανηγύρια και τα αποκαλούμενα «χωριά των διακοπών» της 

Πολυνησίας. Προσοχή. Αυτό δεν σημαίνει πως οι δύο αυτές μορφές ετεροτοπίας 

συσσωρευτικού χρόνου αποκλείουν η μία την άλλη· αντιθέτως μπορούν και 

συναντώνται.  

 

 

Η πέμπτη αρχή είναι ότι οι ετεροτοπίες προϋποθέτουν πάντοτε την ύπαρξη 

ενός συστήματος ανοίγματος και κλεισίματος, το οποίο τις απομονώνει και 

συγχρόνως τις καθιστά προσπελάσιμες. Γενικά «δεν αποκτούμε εύκολα πρόσβαση σε 

μια ετεροτοπική χωροθεσία» (Μ 2012, 267). Αυτό σημαίνει ότι οι ετεροτοπίες δεν 

είναι ελεύθερα προσβάσιμες, αλλά εξαναγκαζόμαστε να βρεθούμε εκεί, όπως στην 

περίπτωση ενός στρατώνα, μιας φυλακής ή ενός μουσουλμανικού χαμάμ. 

 Αντίθετα, υπάρχουν και άλλες ετεροτοπίες που «μοιάζουν ως άνευ όρων 

διάνοιξη» (Μ 2012, 267), αλλά «γενικώς κρύβουν παράξενους αποκλεισμούς». «Όλοι 

μπορούν να εισέλθουν σε αυτές τις ετεροτοπικές τοποθεσίες», υποστηρίζει αυτολεξεί 

ο Φουκώ, «αλλά δεν είναι παρά μόνο μια ψευδαίσθηση: πιστεύεις ότι μπαίνεις και 

από το γεγονός και μόνο ότι μπαίνεις, αποκλείεσαι». Αυτό το είδος της ετεροτοπίας 

εντοπίζεται κυρίαρχα στα φημισμένα δωμάτια των αμερικάνικων μοτέλ όπου 

υποθάλπτεται η παράνομη σεξουαλική δραστηριότητα.  

 

 

Η έκτη αρχή: το τελευταίο χαρακτηριστικό των ετεροτοπιών είναι ότι 

διαθέτουν μία λειτουργία σε σχέση με τον υπόλοιπο χώρο. Η λειτουργία αυτή 

ξετυλίγεται μεταξύ δύο αντίθετων πόλων που είτε έχουν ως ρόλο να δημιουργήσουν 

έναν χώρο ψευδαισθήσεων, ο οποίος καταγγέλλει σαν ακόμη πιο απατηλό κάθε 

πραγματικό χώρο, όλες δηλαδή τις τοποθεσίες στο εσωτερικό των οποίων η 

ανθρώπινη ζωή είναι οριοθετημένη (ετεροτοπία ψευδαίσθησης για συντομία), είτε 
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αντιστρόφως, δημιουργούν έναν άλλο «τόσο τέλειο και σχολαστικό» χώρο που κάνει 

τον δικό μας να μοιάζει «αποδιοργανωμένος, ακατάστατος, συγκεχυμένος» (για 

συντομία ετεροτοπία της αντιστάθμισης, Μ 2012, 267). Οι οίκοι ανοχής και οι 

αποικίες (αυτές των πουριτανικών κοινωνιών που ίδρυσαν οι Άγγλοι στην Αμερική 

τον 17ο αιώνα ή ακόμα αυτές των Ιησουιτών που ιδρύθηκαν στη Νότιο Αμερική που 

αναφέρει ως παράδειγμα ο Φουκώ) αποτελούν δύο ακραίες μορφές ετεροτοπίας 

ψευδαίσθησης και αντιστάθμισης αντίστοιχα.  

 

Ο Φουκώ επιλέγει να κλείσει λυρικά την ετεροτοπολογία του, δίνοντας την 

δική του, μάλλον κατεξοχήν αγαπημένη, ετεροτοπία, που δεν είναι άλλη από το 

πλοίο: 

 
 
«Το πλοίο δεν είναι παρά ένα κομμάτι που επιπλέει στο χώρο, ένας τόπος χωρίς τόπο, 
που ζει για τον εαυτό του, που κλείνεται στον εαυτό του και αφήνεται ταυτόχρονα 
στην απεραντοσύνη της θάλασσας, από λιμάνι σε λιμάνι, από βάρδια σε βάρδια, από 
οίκο ανοχής σε οίκο ανοχής, και φτάνει ως τις αποικίες για να αναζητήσει ό,τι πιο 
πολύτιμο κρύβουν μες στους κήπους τους... Στους πολιτισμούς που δεν υπάρχουν 
πλοία, τα όνειρα στερεύουν». 
 

 

  

 

2. Marc Augé, Non-Places: Introduction to an Anthropology of Super-
modernity276 

 

 
«Το παρόν αποτελεί εκείνο το χρονικό σημείο με την μικρότερη εγγύτητα 
προς εμάς. Αποτελεί ό,τι πιο σκοτεινό και ανέφικτο· δεν έχει χρόνο· δεν έχει 
τόπο». 

           

         Ernst Bloch  

 

Ο Γάλλος κοινωνικός ανθρωπολόγος Marc Augé (Μαρκ Οζέ),277 εμφανώς 

επηρεασμένος από την φουκωική ετεροτοπολογία και επιδιώκοντας να ερμηνεύσει τη 

                                                            
276 Augé, Non-Places: Introduction to an Anthropology of Supermodernity. Η ενότητα αυτή βασίζεται 
ιδιαιτέρως στο κεφάλαιο “From Places to Non-Places”, σ. 75-115.  Θεωρώ υποχρέωσή μου να 
επαναλάβω εδώ ότι χρησιμοποιώ την μετάφραση του όρου  «supermodernity» με κάθε επιφύλαξη. 
277 Ο Marc Augé (1935) ανήκει στη γενιά των γάλλων εθνολόγων που επιχείρησαν να ανανεώσουν και 
να αναπροσανατολίσουν την κοινωνική ανθρωπολογία μετά τον Claude Lévi Strauss. Έχοντας 
χρηματίσει επί μακρόν πρόεδρος στη Σχολή Ανωτάτων Σπουδών στις Κοινωνικές Επιστήμες (ΕΗΕSS) 
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σύγχρονη αστική ζωή, όπως αυτή διαμορφώνονταν στις αρχές του ΄90 με την επιβολή 

του νέου παγκόσμιου τόπου, ανέπτυξε ένα δομικό σύστημα σκέψης που θεμελιώνεται 

στην υπερνεωτερικότητα. Στη μελέτη του Non-Places: Introduction to an 

Anthropology of Supermodernity,278 ο Augé υποστηρίζει ότι η επέλαση της 

υπερνεωτερικότητας δημιουργεί στο διάβα της μια νέα κοινωνική τοπογραφία.  

 Τι νοείται όμως ως υπερνεωτερικότητα;279 Η υπερνεωτερικότητα (ή 

υπερμοντερνισμός) χαρακτηρίζεται από εκφάνσεις εντατικοποίησης του μοντέρνου, 

συνοδευόμενη και από την ένταξη εννοιών εξατομίκευσης που εισήγαγε το 

μεταμοντέρνο κίνημα.280 Ετυμολογικά η ίδια η λέξη επιχειρεί να αποδώσει την 

υπερβολή: το πρόσφυμα υπέρ- παραπέμπει στο ότι κάποιες διαστάσεις της 

νεωτερικότητας υπερβάλλουν και υπερβάλλονται, αγγίζοντας τα όριά τους, και 

καταργούν τα γνωστικά πλαίσια αναφοράς. Τάση του σύγχρονου κόσμου είναι να 
                                                                                                                                                                          
και πραγματοποιήσει ως επαγγελματίας ανθρωπολόγος αρκετές επιτόπιες έρευνες στην Αφρική, ο Οζέ 
αλλάζει κατά κάποιον τρόπο παρατηρητήριο από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, όταν αρχίζουν να 
πληθαίνουν τα ταξίδια του στη Λατινική Αμερική. Η συγκριτική ανθρωπολογία που ευαγγελίζεται ο 
Οζέ έχει εξακτινωθεί πέραν της οικείας της παράδοσης σε πλείστες έτερες επιστημονικές περιοχές 
(πληροφορική, φιλοσοφία, ιστορία, πολεοδομία, κοινωνιολογία, ψυχανάλυση, βιολογία κ.ά.). Το έργο 
του στρέφεται γύρω από την τρέχουσα πλανητική πραγματικότητα που ακούει στο όνομα 
«παγκοσμιοποίηση»  έτσι όπως έχει διαμορφωθεί σωρευτικά στην εποχή μας μετά τη δραστική έννοια 
της νεωτερικότητας, ενώ συχνά εστιάζει και στην οικεία σύγχρονή του παρισινή κοινωνία. Ο Οζέ 
χρησιμοποιεί μια σειρά νέων τεχνικών γραφής για να περιγράψει τα αποτελέσματα των ερευνών του οι 
οποίες μπορούν να αποδοθούν ως «εθνο-μυθιστορήματα». Μερικά από τα πιο γνωστά έργα του, 
μεταφρασμένα στα ελληνικά, είναι τα: Για μια Ανθρωπολογία των σύγχρονων κόσμων, μτφ. Δέσπ. 
Σαραφείδου, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1999· Πού χάθηκε το Μέλλον; μτφ. Ξανθίππη Τσελέντη, 
Πολύτροπον, Αθήνα 2008· Ξανά στο Μετρό, Νοβολί, Αθήνα 2009· Εγκώμιο του ποδήλατου, μτφ. Δ. 
Παπαδουκάκης, Αλήστου Μνήμης, Αθήνα 2001.  
278 Marc Augé, Non-Places: Introduction to an Anthropology of Supermodernity, μτφ. J. Howe,Verso, 
Λονδίνο, 1995 [=Non-Lieux, Introduction à une anthropologie de la surmodernité, Seuil, Παρίσι, 
1992].   
279 Πηγές: Κλήμης Ναυρίδης, Νικόλας Χρηστάκης (επιστημ. επιμ.), Το υπερνεωτερικό υποκείμενο, 
Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2010· Στέλιος Κρασανάκης, «Εύθραυστες ταυτότητες και ετερότητες στο 
σύγχρονο θέατρο», στο ίδιο (Το υπερνεωτερικό υποκείμενο), σ. 217-226· Nicole Aubert, «Η 
υπερνεωτερική κοινωνία: μια κοινωνία καθ’ υπερβολήν», στο ίδιο, σ. 23-35· Grant Boswell,«Non-
Places and the Enfeeblement of Rhetoric in Supermodernity», Enculturation, τμ. l. 1, τχ. 1 ( άνοιξη 
1997) [http://enculturation.gmu.edu/1_1/boswell.html(28/9/2010)]·Mahyar Arefi, «Non-place and 
placelessness as narratives of loss: Rethinking the notion of place», Journal of Urban Design, τμ. 4, τχ. 
2 (Ιουνιος 1999), σ. 179-193· Λίζυ Τσιριμώκου, «Τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος ‘του καιρού του’;» 
εφ. Τα Nέα, 23 Μαρτίου 2009 
[http://www.tanea.gr/default.asp?pid=30&ct=19&artid=4518293&enthDate=23052009(16/8/2009]. 
280 Παραθέτω εδώ την πολύ σημαντική ειδοποιό διαφορά ανάμεσα στον μοντερνισμό και τον 
υπερμοντερνισμό, όπως την αποδίδει ο Augé: «Στον μοντερνισμό του μποντλεριανού τοπίου, από την 
άλλη πλευρά, όλα συγχωνεύονται, όλα διατηρούν την συνοχή τους. Αυτό που γίνεται αντιληπτό από 
τον θεατή του μοντερνισμού είναι η συνύφανση του παλιού και του καινούργιου. Ο υπερμοντερνισμός, 
όμως, μετατρέπει το παλιό (την ιστορία) σε ένα συγκεκριμένο θέαμα. Στους μη-τόπους του 
υπερμοντερνισμού υπάρχει πάντα ένα συγκεκριμένο σημείο. Αλλά δεν παίζουν κανένα ρόλο σε καμία 
σύνθεση, δεν ενσωματώνονται με τίποτα, απλώς παρίστανται μάρτυρες, κατά τη διάρκεια ενός 
ταξιδιού, της συνύπαρξης συγκεκριμένων εξατομικεύσεων, γίνονται αντιληπτά ως ισότιμα και 
ασύνδετα. Από τη στιγμή που οι μη-τόποι αποτελούν τον χώρο του υπερμοντερνισμού, ο 
υπερμοντερνισμός δεν μπορεί να έχει τις ίδιες φιλοδοξίες με αυτές του μοντερνισμού». Augé, Non-
Places, σ. 110-111. 
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κάνει τα πάντα σε υπέρτατο βαθμό, αγγίζοντας τα όριά του. Σε αυτό συνέβαλαν 

αναπόφευκτα η ραγδαία τεχνολογική πρόοδος –με τις εφαρμογές κυρίως στην 

επικοινωνία– η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και η συρρίκνωση του χρόνου, που 

επέβαλαν στο σημερινό δυτικό άνθρωπο νέα χαρακτηριστικά ταυτότητας,  

χαρακτηριστικά στα οποία έπρεπε να δείξει μια ανάλογη υπερ-προσαρμοστικότητα. 

Όλες αυτές οι συνθήκες τέμνονται με την καθοριστική δεκαετία του ΄90, 

υπερτονίζοντας την πρωτόγνωρα, όπως διαπιστώσαμε, ρευστή σύστασή της: 

 

«Η τελευταία αυτή έννοια [της υπερνεωτερικότητας] εμφανίστηκε για να εκφράσει 
κυρίως τη διαπίστωση μιας ρήξης με ό,τι θεμελίωνε και υποβάσταζε τη 
νεωτερικότητα, ειδικότερα με το δυτικό προοδευτισμό, σύμφωνα με τον οποίο οι 
επιστημονικές ανακαλύψεις, η τεχνική πρόοδος και γενικότερα ο εξορθολογισμός 
του κόσμου αντιπροσώπευαν για την ανθρωπότητα το ιδανικό μιας χειραφέτησης. Η 
ιδέα αυτής της ρήξης συνέπεσε με την ιστορική στιγμή κατά την οποία οι θεσμικές 
δομές κοινωνικής και πνευματικής πλαισίωσης του ατόμου κατέρρεαν ή 
εξαφανίζονταν: τέλος των μεγάλων ιδεολογιών και αφηγήσεων που εξηγούσαν τον 
κόσμο, απίσχναση των σημείων αναφοράς και των δομών κοινωνικο-συμβολικής 
πλαισίωσης και παραδοσιακής κοινωνικότητας (οικογένεια, κόμμα, Εκκλησία, 
σχολείο), ανάδυση παράλληλα ενός ατόμου απελευθερωμένου από κάθε εμπόδιο και 
καταναγκασμό, με πρώτιστη επιδίωξη την προσωπική ανάπτυξη και ευχαρίστηση, 
κυρίως μέσα από τη μαζική κατανάλωση».281 
 

 

Από το σημείο, όμως, που γλιστράμε σε αυτή την υπερ-επιτάχυνση της 

νεωτερικότητας, η ρήξη με τις μέχρι πρότινος κοινωνικές νόρμες είναι αναπόφευκτη: 

ο χρόνος που τρέχει δεν αφήνει περιθώρια νοσταλγίας ή μνήμης και έτσι το παρελθόν 

εξοβελίζεται και μαζί του εξοβελίζεται και η Ιστορία: το εφήμερο, το βραχυπρόθεσμο 

και η επίσπευση της άμεσης αποδοτικότητας αρπάζουν τη σκυτάλη από τις δομές. Ο 

άνθρωπος (το υπερνεωτερικό υποκείμενο) τρέχει να τιθασεύσει τον χρόνο που 

παίρνει την μορφή του «κατεπείγοντος». Αναπόφευκτα, όμως, μαζί με τον χρόνο 

διαβρώνεται και ο τόπος. 

Σε αυτήν τη συλλογιστική θεμελιώνεται και ο όρος μη-τόπος (ο οποίος 

αποδίδει τον πρωταρχικό όρο της ετεροτοπίας μέσα από πιο σύγχρονα 

συμφραζόμενα) που συστήνει ο Augé. Κύριο χαρακτηριστικό της 

υπερνεωτερικότητας είναι η υπέρβαση. Υποστηρίζει, επομένως ότι οι μη-τόποι είναι 

αποτελέσματα (ή ίσως κάποιο είδος παρενέργειας) της υπέρβασης του χρόνου, του 

χώρου και του εγώ· επεξηγεί πως η υπέρβαση του χρόνου είναι αποτέλεσμα της 

                                                            
281 Κλήμης Ναυρίδης, Νικόλας Χρηστάκης (επιστημ. επιμ.), Το υπερνεωτερικό υποκείμενο, απόσπαμα 
από τον Πρόλογο, σ. 15-19. 
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παράτασης του προσδόκιμου μέσου όρου ζωής που έχει επιφέρει κοινωνικές αλλαγές, 

έτσι ώστε η συνύπαρξη τριών γενεών να έχει μετατραπεί σε ενδεχόμενη συνύπαρξη 

τεσσάρων γενεών μαζί. Ομοίως, η υπέρβαση του χώρου είναι συσχετισμένη με τη 

συρρίκνωση του πλανήτη και την αλλαγή της κλίμακας που προκαλείται από την 

τεχνολογική πρόοδο των ταχέων μέσων μεταφοράς και επικοινωνίας –όπως η χρήση 

αεροπλάνων, η δορυφορική επικοινωνία και το διαδίκτυο– που προσφέρουν άμεση 

πρόσβαση σε πληροφορίες ή γεγονότα. Η υπέρβαση του εγώ είναι το αποτέλεσμα των 

προηγούμενων δύο υπερβάσεων και έχει ενισχυθεί ιδιαίτερα από τη σύγχρονη 

φιλελεύθερη πολιτική γλώσσα των ατομικών ελευθεριών, καθώς και από τη 

διαφήμιση και κατ’ επέκταση τον άκρατο καταναλωτισμό.  

 
 

«Αν ο τόπος μπορεί να οριστεί ως συγγενικός, ιστορικός και συνταυτικός με την 
ταυτότητα, τότε ένα διάστημα που δεν μπορεί να οριστεί ως συγγενικό, ή ιστορικό, ή 
συνταυτικό με την ταυτότητα, θα είναι ένας μη-τόπος. Ο τόπος και ο μη-τόπος 
αποτελούν ένα αντιθετικό δίπολο: ο πρώτος δεν μπορεί ποτέ να σβηστεί εντελώς, ο 
δεύτερος δεν μπορεί ποτέ να συμπληρωθεί εντελώς. Είναι σαν παλίμψηστο πάνω στο 
οποίο το σπασμένο παιχνίδι της ταυτότητας και των σχέσεων γράφεται και σβήνεται 
διαρκώς».282 

 

 

Για τον Augé οι μη-τόποι δεν έχουν ταυτότητα και ιστορία. Πρόκειται για 

ομογενοποιημένους, εφήμερους χώρους «της κυκλοφορίας, της κατανάλωσης και της 

επικοινωνίας» που υπάρχουν πέρα από την ιστορία, τις σχέσεις και το παιχνίδι της 

ταυτότητας, και στους οποίους δαπανούμε μεγάλο μέρος του χρόνου μας. Οι χώροι 

αυτοί πρωτογενώς σχετίζονται με τα ταξίδια ως ανθρώπινη δραστηριότητα: πρόκειται 

για αεροδρόμια, αυτοκινητόδρομους, μεγάλες αλυσίδες εστιατορίων επάνω στους 

αυτοκινητόδρομους, πρατήρια βενζίνης, μεγάλα σούπερ μάρκετ, καταστήματα 

αφορολόγητων ειδών, σαλόνια στα διεθνή αεροδρόμια, το διαδίκτυο.283 Ωστόσο, όπως 

αποδεικνύει ο Augé, η ανώδυνη και ανώνυμη μοναξιά αυτών των μη-τόπων 

προσφέρει στον «ένοικο», ο οποίος δεν κατοικεί αλλά βρίσκεται εκεί διερχόμενος, 

την ψευδαίσθηση ότι αποτελεί μέρος ενός μεγάλου παγκόσμιου συστήματος, 

ενισχύοντας την πεποίθηση πως το τοπικό δεν μπορεί πλέον παρά να νοηθεί ως τμήμα 

του παγκόσμιου πολύπλοκου συνόλου:  

 

                                                            
282 Augé, Νοn-Places, σ. 77-78. 
283 Augé, Νοn-Places, σ. 78. 



135 
 

«Η υπερίσχυση της χωρικής γλώσσας σε σχέση με τη χρονική είναι στενά 
συνδεδεμένη με το ευρύτερο φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης και με την 
επανάσταση που αυτή συνεπάγεται στη δική μας πρόσληψη του χώρου, δηλαδή την 
αντιστροφή των σχέσεων ανάμεσα σε εξωτερικό και εσωτερικό. [...] Το ζεύγος 
παγκόσμιο/τοπικό αντικατέστησε την αντίθεση ιδιαίτερο/οικουμενικό, η οποία μαζί 
με μια διαλεκτική αντίληψη της ιστορίας εντασσόταν μέσα στο χρόνο».284  
 

Οι δυνάμεις της παγκοσμιοποίησης και της αστικοποίησης, ξεκινώντας με την 

παρατήρηση ότι ένα αυξανόμενο ποσοστό της ανθρωπότητας ζει –τουλάχιστον για 

κάποιο διάστημα– μακριά από την επικράτειά τους, δημιουργούν όλο και 

περισσότερους τέτοιους μη-τόπους, συμπτώματα μιας υπερνεωτερικότητας στην 

οποία «οι άνθρωποι πάντα είναι, και ποτέ δεν είναι σπίτι», εδρεύουν δηλαδή σε 

«άλλους τόπους», σε «μικρά πουθενά».  

Προχωρώντας τη σκέψη του ο Augé, μεταφράζει την κοινωνική τοπογραφία 

της υπερνεωτερικότητας και με συναισθηματικούς/ψυχολογικούς όρους, 

αναφερόμενος και σε τόπους που υφίστανται μέσω των λέξεων που τους επινοούν, και 

υπό αυτή την έννοια, αποτελούν τόπους φανταστικούς – έτσι τους ορίζει. Τους 

περιγράφει ως «κοινότυπες ουτοπίες, κλισέ» και άρα ο όρος ταυτίζεται με την 

φουκωική ουτοπία. Για παράδειγμα, η «οικογενειακή ευδαιμονία» υφίσταται μόνο ως 

ένα τόπος φανταστικός και έτσι, σε αναλογία με την κάθε ιδιαίτερη περίπτωση, μπορεί 

να εκληφθεί ως ουτοπία ή να αναμετρηθεί με την φουκωική ετεροτοπία ψευδαίσθησης 

ή ακόμα και με αυτήν της αντιστάθμισης.  

Εν κατακλείδι, και για να προκύψουν οι απαραίτητες συζεύξεις πριν  

περάσουμε στην δραματολογική μεταφορά των μεθοδολογικών εργαλείων μας, ο μη 

τόπος ορίζεται από τον Augé ως ένας ρευστός, «μισθωμένος» προς κατανάλωση και 

επικοινωνία υπαρκτός χώρος, με κύριο χαρακτηριστικό την υπέρβαση του χρόνου που 

συντελείται εκεί· η συσσωρευτική αυτή χρονική ανακολουθία αφορμάται κατ’ ουσίαν 

από την τρίτη αρχή της φουκωικής ετεροτοπολογίας, τους ετεροχρονισμούς: «η 

ετεροτοπία ξεκινάει να λειτουργεί πλήρως όταν οι άνθρωποι βρίσκονται σε ένα είδος 

απόλυτης ρήξης με τον παραδοσιακό τους χρόνο», υποστηρίζει. Επομένως, ο μη 

τόπος αποτελεί μια σύγχρονη εκδοχή της ετεροτοπολογίας που ενισχύεται από την 

εξάπλωση της ελεύθερης αγοράς και των τεχνολογικών δικτύων επικοινωνίας και 

πληροφορίας σε ολόκληρο τον πλανήτη, και από την ανάδυση μιας οικουμενικής 

κοινωνικής συνείδησης που επιβάλλεται με την παγκοσμιοποίηση. 

                                                            
284Μαρκ Οζέ, «Η δικτατορία του παρόντος», εφ. Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, 3 Ιανουαρίου 2010       
[http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=117268(3/1/2011)]. 
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 Θα επιμείνω, κλείνοντας το κεφάλαιο αυτό, στο θέμα του ξενοδοχείου. Ο 

Φουκώ ήδη φέρει ως επικρατέστερο παράδειγμα ετεροτοπίας τα αμερικανικά μοτέλ, 

που ο Augé τα «επεκτείνει» σε «μεγάλες ξενοδοχειακές αλυσίδες», εμμένοντας στο 

χαρακτηριστικό γνώρισμα της παροδικότητας, όχι μόνο του (μη) τόπου, αλλά και της 

ταυτότητας. Ο μη τόπος ως χώρος του υπερμοντερνισμού εμπεριέχει από την εξής 

αντίθεση, διευκρινίζει ο Augé: έχει να κάνει φυσικά με ανθρώπους (πελάτες, 

επιβάτες, χρήστες, ακροατές), οι οποίοι όμως ταυτοποιούνται μόνο όταν εισέρχονται 

ή όταν φεύγουν:  

 
«Δεν έχουμε πρόσβαση στην κατανάλωση παρά μόνο με τη βοήθεια κωδικών (που 
αφορούν πιστωτικές κάρτες, κάρτες κινητών τηλεφώνων, ειδικές κάρτες που 
διαθέτουν τα μεγάλα ξενδοχεία κτλ). Υπό την οπτική της ατομικής κλίμακας και της 
καρδιάς της πόλης, ο οικουμενικός κόσμος είναι ένας κόσμος ασυνέχειας και 
απαγορεύσεων».285 
 

Κοντολογίς, η «ταυτοποίηση» αυτή λειτουργεί με προθεσμία (timelimit) ως 

διαβατήρια ή εξόδιος «τελετή» και συνεπάγεται αυτό που ο Φουκώ αποκαλεί, στην 

πέμπτη αρχή της ετερετοπολογίας, «έναν παράξενο αποκλεισμό»: «πιστεύεις ότι 

μπαίνεις και, από το γεγονός και μόνο ότι μπαίνεις, αποκλείεσαι». 

 
 
«Οι μη τόποι έρχονται σε αντίθεση με τους τόπους. Αντιπροσωπεύουν τη μείωση του 
δημόσιου ανθρώπου και την άνοδο του αυτο-εμμονικού ανθρώπου. Οι μη τόποι είναι 
τέτοιοι εξαιτίας της μοναχικής διάταξής τους, που θωρακίζεται από μυστικούς 
κωδικούς αφαλείας και αριθμούς πιστωτικών καρτών, από ιδιωτικούς κωδικούς 
πρόσβασης που δημιουργούν ασφάλεια, και μαζί μοναξιά και αποξένωση».286  
 

 

Ο ψευδαισθητικός αυτός αποκλεισμός, που υποτίθεται πως δημιουργεί 

αίσθημα ασφάλειας, και η ταυτόχρονη παροδική αποταυτοποίηση θα αποτελέσουν 

τον δραματουργικό αλλά και σκηνικό μη τόπο, όπου εκτυλίσσεται για παράδειγμα το 

Blasted. 

 

 

 

 

 

                                                            
285 Μαρκ Οζέ, Πού χάθηκε το μέλλον; Πολύτροπον, Αθήνα 2008, σ. 47.  
286 Augé, Non-Places, σ. 103. 
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ΕΜΠΤΟ ΜΕΡΟΣ           

«Έργα και ημέραι...» 
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Trainspotting 

 

 

 

 

 

 

Όταν θα ’ρθείς να με ξεθάψεις απ’ τις στάχτες 

και διώξεις από πάνω μου όλη τη σκουριά 

και ξαναβάλεις τις ρόδες μου σε ράγες 

και εγώ αρχίσω να κυλάω ξανά 

 

Τότε οι λύπες θα με ψάχνουν 

και άνεργες θα θρηνούν 

Θα πέφτουν μανιασμένες οι βροχές 

και θα ρωτούν 

 

Τι έγινε εκείνο το τρένο που έβλεπε 

τα άλλα τρένα να περνούν; 

 

 

 

        Γιάννης Αγγελάκας, ΤΡΥΠΕΣ 
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Τraverse Theatre: Ιrvin Welsh, Τrainspotting (1994): το κινηματογραφικό 
θέατρο στα Μούτρα (in-yer-face film) 
 

 

«In-yer-Beat Generation»: made in Edinburgh 

 

Ο δραματολόγος Χάρι Γκίμπσον (Harry Gibson) είναι αυτός που θα 

διασκευάσει για τη θεατρική σκηνή το ευπώλητο βιβλίο του Ίρβιν Γουέλς (Irvine 

Welsh)287 Trainspotting (1993), το οποίο θα γίνει το σήμα κατατεθέν της κουλτούρας 

του δρόμου/κουλτούρας των ναρκωτικών (drug/street culture) της Βρετανίας του ΄90, 

και συγκεκριμένα της γενιάς του MDMA ή Ecstasy (XTC),288 με τον Γουέλς να 

χαρακτηρίζεται σύντομα ως ο Γουίλιαμ Μπάροουζ (William Burroughs)289 της 

                                                            
287 Ο Ίρβιν Γουέλς γεννήθηκε στο Εδιμβούργο το 1951 (αν και ο ίδιος υποστηρίζει ότι είναι 
γεννημένος το 1958 (βλ. το άρθρο του McKay Ron, «Ron McKay: the real Irvine Welsh?», εφ. The 
Guardian, 11 Αυγούστου 2002 
[http://www.guardian.co.uk/theobserver/1996/feb/04/featuresreview.review (6-5-2010)]. Σπούδασε 
προγραμματισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών, εργάστηκε σε διάφορες δουλειές του ποδαριού, ενώ 
ταυτόχρονα άκουγε και έπαιζε πολλή μουσική ως μέλος ροκ συγκροτημάτων. Το λογοτεχνικό του 
ντεμπούτο γίνεται το 1992 με το Past Ten: Four Stories from a Novel, αλλά η επιτυχία έρχεται με το 
Trainspotting το 1993. Ακολουθούν τα: Marabou Stork Nightmares (1995), Filth (1998), Glue (2001), 
Porno (2002), στο οποίο ξανακαταπιάνεται με τους χαρακτήρες του Trainspotting στην ενήλικη πια 
ζωή τους, The Bedroom Secrets of the Master Chefs (2006), Ιf You Liked School You'll Love Work 
(2007), Crime (2008), Reheated Cabbage (2009), Skagboys (2012). Τα περισσότερα φιγουράρουν στις 
λίστες με τα πιο ευπώλητα βιβλία στη Μ. Βρετανία. Ο Γουέλς έχει γράψει ακόμα δύο θεατρικά έργα: 
Headstate (1994) και You’ll have had your hole (1998), ενώ αρθρογραφεί στα έντυπα Loaded, The 
Guardian, Daily Telegraph. Στη χώρα μας ήρθε το 2005 προσκεκλημένος των εκδόσεων Οξύ, που 
έχουν εκδώσει στα ελληνικά τα περισσότερα βιβλία του, και του πολυχώρου Βios. Ο Γουέλς μιλάει για 
το Trainspotting, σε ζωντανή συνέντευξή του ηχογραφημένη σε βιβλιοπωλείο, με ερωτήσεις από το 
κοινό, τον Αύγουστο του 2007, στον διαδικτυακό τόπο του BBC 
[http://www.bbc.co.uk/worldservice/specials/133_wbc_archive_new/page6.shtml(7/5/2010)]. 
Επίσημος διαδικτυακός τόπος του Ίρβιν Γουέλς είναι το [http://www.irvinewelsh.net/(7/5/2010)]. 
Ενδιαφέρουσες πληροφορίες και στον διαδικτυακό τόπο [http://literature.britishcouncil.org/irvine-
welsh/(7/5/2010)]. 
288 To ecstasy (e), που ονομάζεται και «φάρμακο αναψυχής», καθιερώθηκε ως «φάρμακο για πάρτι» 
και χρησιμοποιείται κυρίως σε μια ειδική κατηγορία κέντρων διασκέδασης και club, τα λεγόμενα acid-
houses, που συνδυάζουν την «ψυχεδελική» μουσική και τον έξαλλο χορό. Η διασκέδαση αυτού του 
είδους ξεκίνησε από τα club του μικρού ισπανικού τουριστικού νησιού Ίμπιζα και σταδιακά 
εξαπλώθηκε σε όλο τον βιομηχανικό κόσμο μαζί με τη μουσική techno. 
[http://zenithmag.wordpress.com/2011/03/18/ecstasy-mdma/(18/6/2011)]. 
289 William Burroughs (1914-1997). Η προσωποποίηση της γενιάς του μπητ, κλόνισε τα θεμέλια του 
αμερικανικού ονείρου γράφοντας το Γυμνό γεύμα, το βιβλίο-σκάνδαλο που έμελλε να αποτελέσει, μαζί 
με το Ουρλιαχτό του Αλεν Γκίνσμπεργκ και το Στον δρόμο του Τζακ Κέρουακ, το σύμβολο της 
παγκόσμιας επανάστασης της αντικουλτούρας στα τέλη της δεκαετίας του '60. Παραθέτω εδώ ένα από 
τα πιο χαρακτηριστικά κείμενα-ομιλίες του που έχουν μελοποιηθεί κατά διαστήματα, (Bill Laswell. 
William S. Burroughs - Words Of Advice),  ενδεικτικό του αναρχικού, έως το τέλος, πνεύματός του. 
Γουίλιαμ Μπάροουζ «Συμβουλές στους νέους» (‘Αdvice for young people’): «Συχνά με ρωτάνε αν 
μπορώ να δώσω συμβουλές στους νέους. Λοιπόν ορίστε μερικές οδηγίες για νέους και γέρους. Ποτέ 
μην επεμβαίνεις σε τσακωμό αγοριού-κοριτσιού. Προσοχή στις πόρνες που λένε ότι δεν θέλουν λεφτά. 
Και βέβαια θέλουν. Αυτό που εννοούν είναι ότι θέλουν περισσότερα λεφτά. Πολύ περισσότερα. Αν 
κάνεις δουλειές με θρησκευόμενο μαλάκα, κοίταξε να τα έχεις όλα γραπτά. Ο λόγος του δεν έχει καμία 
αξία. Όχι όσο ο καλός Θεούλης του λέει πώς να σε ρίξει στη συμφωνία. Απόφυγε τους αποτυχημένους. 
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«χημικής γενιάς παραισθησιογόνων», αφού το Trainspotting έχει σαφείς επιρροές 

από το Junkie (1953), το πρώτο μυθιστόρημα του Μπάροουζ. 

Το σπονδυλωτό αφήγημα του Γουέλς («Μπορεί το βιβλίο μου να γνώρισε 

μεγάλη επιτυχία, αλλά δεν μπορώ να πω ότι ήταν ένα κανονικό μυθιστόρημα. 

Περισσότερο ήταν συλλογή αποσπασματικών ιστοριών, με βάση τις οποίες συνέθεσα 

ένα μυθιστόρημα», θα δηλώσει σε συνέντευξή του ο ίδιος),290 με το μαύρο χιούμορ, 

τις φουτουριστικές προφητείες και την αναρχική στάση ενάντια στο κατεστημένο, 

ακολουθεί πιστά κατά την προσωπική μου εκτίμηση τα χνάρια της γενιάς του μπητ,291 

(beat ή beating Generation) και της blank fiction literature που βασίστηκε επάνω στο 

μυθιστόρημα Generation X (εξού και η μεταθατσερική cruel γενιά απαντάται συχνά 

ως GX από τα αρχικά γράμματα). 

Generation X είναι ο συντομευμένος τίτλος του βιβλίου Generation X: Tales 

for an Accelerated Culture292 (1991) και ανήκει στον Καναδό Nτάγκλας Κόπλαντ 

(Douglas Coupland). Με όρους όπως «McJob»,293 τo μυθιστόρημα αυτό αποτελεί το 

                                                                                                                                                                          
Όλοι ξέρουμε αυτό το είδος. Ό,τι και να κάνουν, όσο καλό κι αν ακούγεται, καταλήγει καταστροφικά. 
Μην συναναστρέφεσαι τρελούς. Πες τους με σταθερότητα: δεν πληρώνομαι για να ακούω μωρολογίες, 
είσαι αμετανόητα ηλίθιος. Μερικοί από σας ίσως συναντηθείτε με τον Σατανά, αν φτάσετε τόσο 
μακριά. Όλες οι ψυχές αξίζουν να σωθούν, τουλάχιστον για έναν παπά, αλλά δεν αξίζουν όλες οι 
ψυχές τόσο ώστε να αγοραστούν, οπότε μπορείτε να το πάρετε ως κοπλιμέντο. Πρώτα δοκιμάζεις τις 
πιο εύκολες περιπτώσεις. Ξέρεις, με λεφτά, με όλα τα λεφτά που υπάρχουν. Αλλά ποιος θέλει να είναι 
ο πιο πλούσιος σε κάποιο νεκροταφείο; Tα λεφτά δεν αξίζουν. Λοιπόν ο χρόνος δίνει τα χειρότερα 
χτυπήματα. Ειδικά κάτω από τη ζώνη. Πώς είναι να σε αρπάζει ένα νεανικό σώμα; Σαν πόκερ, σαν 
«εδώ παπάς, εκεί παπάς», τώρα το βλέπεις, τώρα όχι. Μήπως ξέχασες κάτι, παππού; Για να αισθανθείς 
κάτι, πρέπει να είσαι παρών, πρέπει να είσαι δεκαοχτώ. Δεν είσαι δεκαοχτώ. Είσαι εβδομήνταοχτώ. Ο 
παλιόγερος πούλησε την ψυχή του για ένα στραπόν». 
[http://www.lifo.gr/team/bookroom/28006(10/1/2012)] 
·[http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=YqBIgCb7dv0&t=14(10/1/2012)]. 
290 Συνέντευξη του Ίρβιν Γουέλς στον Θανάση Λάλα, (ιδιαίτερα συντηρητική και πληκτική, ειδικά αν 
ο αναγνώστης τη συγκρίνει με τη διαδικτυακή του ίδιου του Γουέλς με την παρέα των συναδέλφων του 
στο περιοδικό GQ που παραθέτω στη συνέχεια), περιοδικό ΒΗΜΑgazino, 8 Σεπτεμβρίου 2005, σ. 36-
55.  
291 Η μπητ γενιά (beat generation) είναι λογοτεχνικό κίνημα που ξεκίνησε στην Αμερική τις δεκαετίες 
του 1950 και 1960, με εμφανείς επιρροές στις μεταγενέστερες «φυλές» των χίπις και των πανκ-ροκ. 
«Νονός του όρου» υπήρξε ο Τζακ Κέρουακ, που στα 1948 προσπάθησε να αποδώσει με μια λέξη το 
άμεσο περιβάλλον του στον μυθιστοριογράφο John Clellon Holmes. Η λέξη «μπητ» μπορεί να 
σημαίνει ταυτόχρονα ηττημένος, κουρασμένος, χτυπημένος, και την ίδια στιγμή να διατηρεί την 
ηχητική της φύση ως ρυθμικό χτύπημα. Πολύ συχνά χρησιμοποιείται εναλλακτικά και ο όρος μπήτνικ, 
ο οποίος όμως είναι μεταγενέστερος. Οι beat ή beating άντρες καθιερώθηκαν στερεοτυπικά  
(με χαρακτηριστικότερα «σύμβολα» το καπελό τύπου μπερέ, την κιθάρα, την μαριχουάνα, την 
μουσική τζαζ) για να περιγράψουν τον επαναστάτη, τον αντιεξουσιαστή, τον αντισυμβατικό μποέμ 
τύπο. Η λέξη «μπιτ» έχει ερμηνευθεί με διάφορους τρόπους. Από την αρχή πάντως πήρε μια αρνητική, 
υποτιμητική σημασία, έτσι όπως παρουσιαζόταν από τον Τύπο. Στο πεδίο της σοβαρής διανόησης 
δέχθηκε πολύ πιο ξεκάθαρες επιθέσεις: τα σχόλια των διανοουμένων της εποχής ήταν ως επί το 
πλείστον αρνητικά και οι μπίτνικς χαρακτηρίζονταν ανοιχτά ως ψυχοπαθείς. 
292 Douglas Coupland, Generation X, St. Martin's Press, Νέα Υόρκη 1991. 
293 McJob (αργκό): όρος που πρέρχεται από την αλυσίδα γρήγορου φαγητού McDonald’s και ορίζεται 
από τον ίδιο τον Coupland ως εργασία «χαμηλής αμοιβής, με χαμηλό κύρος, χαμηλή αξιοπρέπεια, 
χαμηλό όφελος, χωρίς μέλλον».  
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«λογότυπο» της μεταμοντέρνας αμερικανικής γενιάς που μεγάλωσε μέσα στην 

δεκαετία του ΄80, και απηχεί την αποκαλούμενη blank fiction, δηλαδή «τη μυθιστορία 

του κενού». Η blank fiction αποδίδει το σύνολο μιας γενιάς συγγραφέων των οποίων 

η επιρροή στις ΗΠΑ άρχισε το 1980 και διατηρήθηκε στις φωνές δημιουργών όπως οι 

Ντένις Κούπερ (Denis Cooper), ο Τσακ Παλάνιουκ (Chuck Palahniuk) και ο Μπρετ 

Ήστον Έλλις (Bret Easton Ellis). Μέσα από μια επίπεδη πρόζα χωρίς αφηγηματικές 

δεσμεύσεις, οι συγγραφείς αυτοί καταγράφουν τη σύγχρονη αστική ζωή με όλη τη 

βία, το σεξ, τα ναρκωτικά και τον καταναλωτισμό που κυριαρχούν· καταγράφουν τη 

μηδενιστική, κενή (blank) θέση στην οποία έχουν περιέλθει.  

Προκειμένου να γίνει αντιληπτή η διακειμενική γραφή του Γουέλς, πρέπει στο 

σημείο αυτό να αναφερθούμε σε ζητήματα λογοτεχνίας, που φαίνεται να 

αποσιωπούνται ή να αγνοοούνται από τους βρετανούς μελετητές του in–yer-face· ο 

Μπρετ Έλλις και το μυθιστόρημά του-σταθμός Λιγότερο Από Μηδέν294 (Less Than 

Zero, 1985) αποτέλεσε για την αμερικανική γενιά του ’80 ό,τι ήταν αντίστοιχα για τη 

γενιά των μπητ o Τζακ Κέρουακ (Jack Kerouac), με το κλασικό έργο του Στο δρόμο 

(On the Road, 1948).  

Ο Αμερικανός Έλλις, σε παράλληλη δράση με τους Άγγλους συνομηλίκούς 

του συγγραφείς του in-yer-face, γράφει στα δεκαοχτώ του χρόνια ένα από τα πιο 

σοκαριστικά μυθιστορήματα για την μετα-ρεϊγκανική γενιά, δανειζόμενος τον τίτλο 

από το ομώνυμο τραγούδι του Έλβις Κοστέλο: με γρήγορους κινηματογραφικούς 

ρυθμούς, ο Έλλις μάς αφηγείται σε πρώτο πρόσωπο τις ιστορίες πάμπλουτων 

συνομήλικών του στο Λος Άντζελες, οι οποίοι, μεγαλώνοντας σε σκόρπιες 

οικογένειες της χολιγουντιανής βιομηχανίας, αντίκρυσαν το απόλυτο κενό και 

αντιμετώπισαν τις υπαρξιακές τους αγωνίες περιπλανώμενοι σε πάρτι με άφθονα 

ναρκωτικά και σεξουαλικά όργια. Οι κριτικοί της εποχής θεώρησαν την πλοκή 

υπερβολική, καθώς ο Έλλις μιλούσε ανοιχτά για τις περιπέτειες της αμερικανικής 

νεολαίας, με συμμετοχές σε ομαδικούς βιασμούς που αποτυπώνονταν σε βίντεο και 

αγόρια που γίνονταν αρσενικές πόρνες για να εξασφαλίζουν τη δόση τους. Ο Έλιλς, 

όμως, με σπάνια διορατικότητα και οξυδέρκεια, κατάφερε με μια βίαιη, μινιμαλιστική 

γραφή να περιγράψει το αδιέξοδο μιας παθητικής γενιάς («Για μένα ο τρόμος αυτού 

του βιβλίου ήταν η παθητικότητα, η απόλυτη αδιαφορία», θα δηλώσει), που 

                                                            
294 Μπρετ Ήστον Έλλις, Λιγότερο από μηδέν, μτφ. Ιουλία Ραλλίδη, Σέλας, Αθήνα 1987. Το βιβλίο 
γυρίστηκε και κινηματογραφική ταινία το 1987 από τον σκηνοθέτη Μάρεκ Κανιέβσκα - χωρίς 
ιδιαίτερες αξιώσεις. 
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μεγάλωνε στην Αμερική του Ρέιγκαν και να καταστήσει το μυθιστόρημά του  

σύμβολο μιας ολόκληρης γενιάς που μεταφυτεύτηκε, κατά την προσωπική μου 

εκτίμηση, στην μεταθατσερική Βρετανία, με πρώτον «επίτοκο» τον Ίρβιν Γουέλς.295   

Ο Γουέλς με το, σε μεγάλο ποσοστό αυτοβιογραφικό,296 Trainspotting,297 

οικοδομεί τα θεμέλια της δραματουργίας Στα Μούτρα, φέρνοντας για πρώτη φορά 

στην επιφάνεια την καθημερινότητα της νέας γενιάς, η οποία προέρχεται όχι μόνο 

από την μεσαία εργατική τάξη, αλλά και από μια φτωχή και υποβαθμισμένη γωνιά 

της Βρετανίας, το Λεθ, παλιό λιμάνι του «φεστιβαλικού» Εδιμβούργου, μια 

ετεροτοπία λησμονημένη απ’ όλους («It's shite being Scottish!», λέει ο Ρέντον), όπου 

ο χρόνος κυλάει στις ζωές των πρωταγωνιστών απελπιστικά αργά, ενώ παραδίπλα 

τους ο κόσμος τρέχει με την ταχύτητα της δεκαετίας του ’90.  

                                                            
295 Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η παράλληλη συνέντευξη που έδωσαν ο Έλλις, ο Γουέλς και ο 
επίσης σκωτζέζος συγγραφέας Άλαν Γουόρνερ στο περιοδικό GQ που δημοσίευσε η εφημ. Το Βήμα, 
27 Ιουνίου 1999. Παραθέτω εδώ κάποια αποσπάσματα που, εγώ τουλάχιστον, βρήκα συναρπαστικά: 
Ίρβιν: [απευθυνόμενος στον Έλλις] Όταν πρωτοκυκλοφόρησε το Less than Ζero, υπέθεσα ότι ήσουν 
ένα από εκείνα τα πλούσια κωλόπαιδα που συναντάς στο Λος Αντζελες. Ξέρεις, πλούσια μαμά και 
μπαμπάς, λέσχη, σχολείο στη Ζυρίχη και όλα τα σχετικά. Όταν όμως διάβασα το βιβλίο, σκέφτηκα: 
«Μπάσταρδε». Ως εκείνη τη στιγμή δεν είχα ποτέ θελήσει να γίνω συγγραφέας τουλάχιστον όχι 
συνειδητά. Σίγουρα κάποιο μέρος του μυαλού σου σκέφτεται: «Υπάρχει αυτή η εναλλακτική», δεν 
έκανα όμως τίποτε γι' αυτό. Τότε κυκλοφόρησε το βιβλίο σου και από μια άποψη με ενεργοποίησε, 
από την άλλη όμως με καθυστέρησε και με έβαλε σε σκέψεις: «Αυτός ο τύπος είναι τόσο νέος, πώς 
μπορώ να προλάβω αυτό τον μπάσταρδο;» Μπρετ:Αυτό είναι πολύ παράξενο γιατί, όταν εγώ διάβασα 
τη δουλειά σου, μου δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι εξασκούσες χρόνια την τεχνική σου. Όταν 
πρωτοδιάβασα το Trainspotting σκέφτηκα: «Θεέ μου, αυτός ο άνθρωπος πρέπει να γράφει εδώ και 
χρόνια ώστε να εξασκεί τόσο καλά την τέχνη και να έχει τέτοια άνεση με τον λόγο». Αντιμετώπισα το 
Trainspotting όχι ως κάτι που είχα βιώσει κάποτε προσωπικά ή κάτι με το οποίο μπορούσα να 
ταυτιστώ άμεσα, αλλά ως ένα σπουδαίο κομμάτι γραφής. Και βλέποντάς το ως συγγραφέας 
ερωτεύθηκα το στυλ, τη δομή, τη γλώσσα, την κωμωδία, τον τρόπο που γελούσα δυνατά ειδικά όταν ο 
διάλογος γινόταν πολύ δυσπρόσιτος. Μετά άρχισα να το διαβάζω δυνατά και τότε γέλασα ακόμη 
περισσότερο. Οπότε με εκπλήσσει που σε ακούω να το λες αυτό. Οι ιστορίες στο Acid House έμοιαζαν 
να έχουν το είδος της πλοκής που περιμένεις από κάποιον που γράφει εδώ και καιρό. Όταν σε ακούω, 
λοιπόν, να λες κάτι τέτοιο, σκέφτομαι: «Θεέ μου, αυτό είναι ένα παιδί-θαύμα». Και πάντα 
αναρωτιόμουν κατά πόσο ήταν αυτοβιογραφική η δουλειά σου. Έχεις γράψει ποτέ κάτι εντελώς μέσα 
από τη ζωή σου; Διαβάζοντάς σε νιώθω ότι δεν είναι δυνατόν να έχεις ζήσει κάποια από αυτά τα 
πράγματα, αναρωτιέμαι όμως, π.χ. αν στο Trainspotting υπήρχε το αυτοβιογραφικό στοιχείο. Σου 
συνέβη αυτό; Πάντα με ενδιαφέρει να το μαθαίνω αυτό, ειδικά όμως στη δική σου περίπτωση, επειδή 
οι καταστάσεις που περιγράφεις είναι τόσο ακραίες. Ίρβιν: Το Trainspotting είναι αυτοβιογραφικό. 
Μεγάλο μέρος του αφορά σαφώς τη ζωή μου καθώς και μεγάλο μέρος του Acid House και ένα μέρος 
του Ecstasy. [http://www.tovima.gr/culture/article/?aid=112222 (12/5/2010)].  
296 «Ένα από τα πράγματα που μπορεί να κάνει ένας συγγραφέας μέσω της μυθοπλασίας –και  
μάλιστα πολύ ελκυστικό - είναι, καθώς έρχεται σε επαφή με τον άλλον του εαυτό, με όλα τα υπόλοιπα 
πρόσωπα που θα μπορούσε να είναι, να ακολουθεί όλους τους δρόμους που δεν έχει επιλέξει στη ζωή 
του. Για παράδειγμα στο Trainspotting, υπάρχουν τέσσερις βασικοί χαρακτήρες όλοι εντελώς 
διαφορετικοί μεταξύ τους. Υπήρξε μια στιγμή στη ζωή μου που θα μπορούσα να είμαι ένας από 
αυτούς. Οποιοσδήποτε, δεν έχει σημασία». Συνέντευξη του Ίρβιν Γουέλς στον Θανάση Λάλα, 
περιοδικό ΒΗΜΑgazino, 8 Σεπτεμβρίου 2005, σ 44. 
297 Irvin Welsh, Trainspotting, Vintage Books, Νέα Υόρκη 1993. Το βιβλίο είναι μία σύνθεση ιστοριών 
που χωρίζεται σε εφτά μεγάλα κεφάλαια με τους εξής τίτλους: Kicking/Relapsing/Kicking Again/ 
Blowing It/Exile/Home/Exit. Στην Ελλάδα κυκλοφόρησε πρόσφατα:  Ίρβιν Γουέλς, Trainspotting, 
μτφ. Σόνια Σαλίμπα, Οξύ, Αθήνα 2011. 
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Ο Μαρκ Ρέντον, που είναι και ο κεντρικός ήρωας, ανήκει, μαζί με τα 

φιλαράκια του, σε μια παρέα 25άρηδων «αποτυχημένων» («losers»), που είτε κάνουν 

χρήση ηρωίνης είτε προσπαθούν να αποτοξινωθούν σε άτακτα χρονικά διαστήματα, 

όχι όμως επειδή το θέλουν, αλλά ως επιβεβλημένη θεραπεία της κοινωνίας που 

επιδιώκει να τους κανονικοποιήσει εντός του συστήματός της, στο οποίο επιμένουν 

να παραμένουν ανένταχτοι, γεγονός που ενόχλησε την κοινή γνώμη αφού οι 

ναρκομανείς αυτοί (junkies) δεν εμφανίζονται ως θύματα. Παρόλ’ αυτά το 

Trainspotting –όπως και ο πρωταγωνιστής του– θα καταφέρει να δραπετεύσει από το 

ασφυκτικό επαρχιακό περιβάλλον της Σκωτίας και τις μικρές θεατρικές σκηνές και θα 

μεταφερθεί στο West End του κοσμοπολίτικου Λονδίνου.  

 

 

«It's shite being Scottish!» 

 

Εδώ θα ήθελα να ανοίξω μια μικρή παρένθεση σχετικά με την «εντοπιότητα» 

του in-yer-face, που ενώ καταξιώθηκε και γνώρισε τη μεγάλη εμπορική επιτυχία σε 

θέατρα του Λονδίνου, γεννήθηκε κατ’ ουσίαν σε πιο επαναστατικά εδάφη, και 

συγκεκριμένα στα εδάφη της Σκωτίας. H πανεπιστημιακός, Σκωτζέζα στην 

καταγωγή, Αντριέν Σκάλιον (Adrienne Scullion), με αφορμή το «λαμπερό» 

λονδρέζικο Shopping & Fucking δεν διστάζει να επαναφέρει ένα θέμα ταμπού που 

βασίζεται στην πολιτική αλλά και πολιτισμική αντιπαράθεση μεταξύ των δύο αυτών 

«κρατιδίων», αντιπαραβάλλοντας τη σκληρή, πρωτοπόρα και φύσει αναρχική 

κουλτούρα της Σκωτίας (βλ. Trainspotting) με την ιλουστρασιόν «νιχιλιστική οπτική 

του συρμού» που επικρατεί στο Λονδίνο: «Η διαφορά είναι ζωτικής σημασίας γιατί 

μας φέρνει μπροστά στις κοινωνικές και πολιτισμικές μας ευθύνες»,298 επισημαίνει η 

Σκάλιον. Πράγματι, οι συγγραφείς της Σκωτίας αποτελούν ένα ξεχωριστό ερευνητικό 

πεδίο που δεν μπορεί να καλύψει η παρούσα εργασία, ωστόσο πρέπει να επισημανθεί 

πως η αυτοκρατορική διάθεση της Βρετανίας και η ανέκαθεν εσωτερική της διαμάχη 

με τη Σκωτία δίνουν σαφέστατα το προβάδισμα σε βρετανούς δημιουργούς που 

τυγχάνουν μιας ευρύτερης απήχησης. 

                                                            
298 Adrienne Scullion, «Contemporary Scottish Women Playwrights», όπως παρατίθεται στο: Elaine 
Aston and  Janelle Reinelt, The Cambridge Companion to Modern British Women Playwrights, 
Cambridge University Press, Κέμπρητζ 2000, σ. 114-115. 
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Η Βρετανία, από την δεκαετία του ’90 και μετά, φαίνεται αρκούντως 

απελευθερωμένη δραματουργικά ώστε να μπορεί να απηχεί την προβληματική γύρω 

από το μείζον ζήτημα της εθνικής της ταυτότητας· εφόσον το κράτος της 

θεμελιώνεται επάνω σε ένα κράμα τριών εθνοτήτων με διαφορετικά ιδιοσυγκρασιακά 

χαρακτηριστικά, που μάχονται για την περιφρούρηση της τοπικής-εθνικής τους 

ταυτότητας, εύλογα Ουαλοί, Σκωτζέζοι και Βορειοϊρλανδοί απηχούν μια εξίσου 

διακριτή δραματουργική θέση. Όπως εύστοχα υποδεικνύει ο Σιρτζ, ενώ οι Άγγλοι, 

έχοντας βαθιές ρίζες στη λογοτεχνική κειμενική παράδοση, ειδικεύονται στον 

σοσιαλιστικό ρεαλισμό και στον ειρωνικό τόνο,299 οι Ιρλανδοί διαθέτουν μια 

κωμικοτραγικότητα επενδυμένη με μια νότα λυρισμού, και οι Σκωτζέζοι, που μας 

ενδιαφέρουν εδώ ιδιαίτερα, επιδεικνύουν ένα χάρισμα στον σκληρό ρεαλισμό «με μια 

δόση vaudeville».300 

Αυτού του είδους ο σκληρός ρεαλισμός και η εγχώρια «σκωτζέζικη οργή» για 

έναν τόπο ξεχασμένο απηχείται ως πολιτικό υπόβαθρο στο Trainspotting, μα 

αντιμετωπίζεται πολύ πιο σκωπτικά: ο Γουέλς εξερευνά σε βάθος την απουσία μιας 

πραγματικής εθνικής ταυτότητας της Σκωτίας, κυρίως μέσω του βασικού 

πρωταγωνιστή, του Ρέντον, που εμφανίζει μια απέχθεια και χαρακτηρίζει τους 

Σκωτζέζους ως ένα έθνος που «αποικίστηκε από μαλάκες». Ο Γουέλς υποδεικνύει 

πως η εξιδανικευμένη εικόνα του εμβληματικού συνθήματος «Scotland the Brave» 

(«Σκωτία, η Γενναία») είναι μια ψευδής κληροδοτημένη προπαγάνδα, μία 

συναισθηματική κατασκευή της Σκωτίας χωρίς αναγωγή στο σύγχρονο παρόν, ένα 

είδος νοσταλγικής ετεροτοπίας δηλαδή, που διαιωνίζεται περισότερο σαν επιβολή. 

Ωστόσο, η πολιτική αυτή διάσταση λειαίνεται εκούσια στην κινηματογραφική 

μεταφορά από τον Ντάνι Μπόιλ (Danny Boyle),301 ώστε «να αποτελεί κοινό, οικείο 

τόπο και να μην εξομοιωθεί με ένα παρωχημένο φαινόμενο».302  

                                                            
299 Ο Theodore Shank υποστηρίζει πως: «Αν ο χαρακτηριστικός τόνος του μεγαλύτερου ποσοστού της 
αγγλικής θεατρικής γραφής είναι η ειρωνεία και η αυτο-υποτίμηση, αυτό οφείλεται στην τυπική 
αγγλική αίσθηση ανωτερότητας και αυταρέσκειας». Shank Theodore, «The Multiplicity of British 
Theatre», σ. 4, όπως παρατίθεται στο: Aleks Sierz, Re-writing the Nation:Bristish Theatre Today, 
Methuen, Λονδίνο 2011, σ. 44, υποσημ. 58. 
300 Sierz Aleks, Re-writing the Nation:Bristish Theatre Today, Methuen, Λονδίνο 2011, σ. 44. 
301Trainspotting (1996), Miramax Production. Σκηνοθεσία: Danny Doyle. Διανομή: 
Ewan McGregor: Mark ‘Rent Boy’ Renton, Ewan Bremner: Daniel ‘Spud’ Murphy, 
Jonny Lee Miller: Simon ‘Sick Boy’ Williamson, Kevin McKidd : Tommy MacKenzie 
Robert Carlyle: Begbie, Kelly Macdonald: Diane Coulston, Peter Mullan: Swanney ‘Mother Superior’, 
Eileen Nicholas: Mrs. Renton, Susan Vidler: Allison, Pauline Lynch: Lizzy, Shirley Henderson: Gail, 
Irvine Welsh: Mikey Forrester, Gary Crombie: The Drug Tester, Brianna Maja Harrington: The Baby. 
Το Τrainspotting βρίσκεται στη 10η θέση του British Film Institute (BFI) στη λίστα με τα εκατό 
καλύτερα βρετανικά έργα όλων των εποχών. Το 2004 το περιοδικό Total Film το κατέταξε στην 
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Το Trainspotting, έδρασε ως το εμπορικό όχημα ευρείας διάδοσης του in-yer-

face και σηματοδότησε την απαρχή μιας κινηματογραφικής περιόδου «σοκ»,303 που 

είχε να τροφοδοτηθεί από το Κουρδιστό Πορτοκάλι (A Clockwork Orange, 1971) του 

Στάνλεϋ Κιούμπρικ (Stanley Kubrick). Το βιβλίο, πριν μεταφερθεί με μεγάλη 

επιτυχία στον κινηματογράφο από τον Μπόιλ (1996), είχε δοκιμαστεί, όπως 

προαναφέρθηκε, στη θεατρική σκηνή. Ο Γουέλς ξεκαθαρίζει πως η ιδέα για τη 

θεατρική διασκευή ανήκει εξολοκλήρου στον Χάρι Γκίμπσον, ο οποίος διάβαζε 

δεκάδες θεατρικά έργα για λογαριασμό του Glasgow Citizen Theatre με το οποίο 

συνεργαζόταν εκείνη την εποχή: 

 

«Τα περισσότερα έργα ήταν τόσο χάλια που σκέφτηκα ότι το καλύτερο που είχα να 
κάνω θα ήταν να γράψω κάτι εγώ. Τριγύρναγα στο βιβλιοπωλείο John Smith στο 
Hillhead και ρώτησα την επικεφαλής ποιο ήταν το τελευταίο «καυτό ανάγνωσμα» 
που κυκλοφορούσε. Εκείνη απάντησε πως τους είχε μείνει μόλις ένα απούλητο, και 
μου έφερε το τελευταίο αντίτυπο του Trainspotting, που το είχε ‘βουτήξει’ από τις 
τουαλέτες του προσωπικού. ‘Όλοι το διαβάζουν και όλοι το κλέβουν!’ μου είπε».  

 

 

Πράγματι ο Γκίμπσον διασκεύασε τη θεατρική εκδοχή που σκηνοθέτησε ο Ίαν 

Μπράουν (Ian Brown), η οποία ανέβηκε για πρώτη φορά στο Traverse Τheatre του 

Εδιμβούργου και έκτοτε γνώρισε τεράστια επιτυχία: από το Glasgow Citizens Theatre 

μεταφέρθηκε στο Λονδίνο, έπειτα στο Φεστιβάλ του Εδιμβούργου (1994) και κατόπιν 

στο Λονδίνο και το Bush Theatre (1995), ενώ μετέπειτα στο West End, για να 

                                                                                                                                                                          
τέταρτη θέση των σπουδαιότερων βρετανικών ταινιών όλων των εποχών. Την ίδια χρονιά ψηφίστηκε 
από το κοινό ως το καλύτερο σκωτζέζικο φιλμ, ενώ ο Observer το ανέδειξε, το 2009, ως το καλύτερο 
βρετανικό φιλμ των τελευταίων 25 ετών  
[http://www.guardian.co.uk/film/filmblog/2009/sep/06/observer-top-25-films(2/2/2010)]. Επίσης ήταν 
υποψήφιο για τρία βραβεία της British Academy Film Awards το 1995,  Καλύτερου Διασκευασμένου 
Σενάριου, Καλύτερης Ταινίας και Καλύτερης Βρετανικής Ταινίας. Ο John Hodge πήρε τελικά το 
βραβείο, καθώς και το Βραβείο Καλύτερου Σεναρίου από τα Evening Standard British Film Awards. 
Το φιλμ κέρδισε δεκάδες άλλων βραβείων, ενω ο πρωταγωνιστής του Ewan McGregor κέρδισε το 
βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού από το London Film Critics Circle, BAFTA Scotland Awards και το 
περιοδικό Empire. Το πλήρες σενάριο της ταινίας που υπογράφει ο John Hodge είναι αναρτημένο στις 
διαδικτυακές σελίδες: [http://www.pg.ru/scripts/trainspotting.html(7/5/2010)] 
·[http://www.awesomefilm.com/script/trainspotting.html(7/5/2010)]. 
302 Δήλωση του Boyle, όπως παρατίθεται στο: Sierz, In Yer Face Theatre, σ. 61.  
303 Δειγματοληπτικά αναφέρω τα Μαθήματα Αμερικανικής Ιστορίας (Tony Kaye,1998), το βρετανικό, 
στα ίχνη του Trainspotting, Human Traffic (Justin Kerrigan, 1999), το Ρέκβιεμ για ένα Όνειρο 
(Requiem for a Dream, 2000) του Darren Aronofsky. Οι ταινίες αυτές, με κοινό τόπο τους γρήγορους 
αφηγηματικούς ρυθμούς και μια αληθοφανή, σκοτεινή αλλά και με κυνικά στοιχεία χιούμορ 
ατμόσφαιρα, καταγράφουν διάφορες ακραίες μορφές εξάρτησης ή υιοθέτησης απολυταρχικών 
συμπεριφορών, που οδηγούν τους πρωταγωνιστές στον εγκλεισμό μέσα σε ένα φανταστικό κόσμο 
αυταπάτης και αυτοκαταστροφικής απόγνωσης, και τελικά στον αφανισμό τους από τον πραγματικό 
κόσμο.  Δεν είναι τυχαίο το γεγονός πως όλες οι παραπάνω ταινίες είναι γυρισμένες μέσα στη δεκαετία 
1990-2000. Ο  κινηματογράφος, ως ευρύτερο μέσο, προπορεύεται του θεάτρου. 
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ακολουθήσει διεθνής περιοδεία. Ενδεικτικό της τεράστιας επιτυχίας που γνώρισε το 

Trainspotting, προτού περάσει στη μεγάλη οθόνη, είναι πως μέχρι το 1999 είχε 

μεταφραστεί σε πάνω από δέκα χώρες στην Ευρώπη και είχε παιχθεί, όπως 

χαρακτηριστικά σχολιάζει ο Σιρτζ, «από το Ρίο, έως το Ζάγκρεμπ».304 Πρέπει να 

σημειωθεί ότι η χρήση του ιδιαίτερου σκωτσέζικου ιδιώματος ακολουθήθηκε πιστά 

σε όλες τις εκδοχές του κειμένου, τόσο στη θεατρική, όσο και στην 

κινηματογραφική.305 

Σε σύγκριση με τη θεατρική, η κινηματογραφική μεταφορά ακολούθησε μια 

αφηγηματική ακολουθία μέσα από τα μάτια του κεντρικού χαρακτήρα, του Μαρκ 

Ρέντον· ο Μπόιλ κατάφερε να αποδώσει, με την χρήση μουσικής techno/beat,306 

άπλετο χιούμορ και ποιητικά απροσδόκητες εικόνες που ξεδιπλώνονταν μέσα από τις 

πιο ζοφερές τραγικωμικές καταστάσεις, όπως για παράδειγμα η διάσημη, πλέον, 

σκηνή με τον Μαρκ να καταδύεται με ήχους κλασσικής μουσικής μέσα στις 

σωληνώσεις μιας από τις πιο βρωμερές λεκάνες τουαλέτας, τη «Χειρότερη Τουαλέτα 

της Σκωτίας», όπως μπρεχτικά μας δηλώνει ο Μπόιλ, προκειμένου να βρει ανάμεσα 

στις ακαθαρσίες τη δόση του που έχει αφοδεύσει κατά λάθος, ή ο εφιάλτης του Μαρκ 

στο κρεβάτι του που προσπαθεί να μείνει «καθαρός» από ναρκωτικά: εκεί το παιδικό 

του δωμάτιο αλλάζει οπτική και αρχίζει να συστέλλεται, ενώ οι κουρτίνες, που για 

μοτίβο τους έχουν πολύχρωμα παιδικά τρενάκια –μια μαεστρική έμμεση αναφορά 

στον τίτλο του έργου–  τον πνίγουν. 

Τα σκηνοθετικά αυτά μέσα που χρησιμοποίησε ο Μπόιλ δημιούργησαν μια 

πιο ελκυστική, «ποπ» διάθεση γύρω από τον κόσμο των ναρκωτικών που 

παρουσιάστηκαν ως «ενισχυτές ζωής», γεγονός για το οποίο η πλειοψηφία της 

κριτικής τον κατηγόρησε, και ιδιαίτερα όσοι είχαν την εμπειρία της θεατρικής 

παράστασης, που έφερε έναν ιδιαίτερα ζοφερό και σκοτεινό χαρακτήρα, 

μεταδίδοντας στους θεατές τον εφιάλτη της ηρωίνης: μέσα σε κλειστοφοβικό κλίμα, 

με μερικά ξεχαρβαλωμένα στρώματα, μια λεκάνη τουαλέτας και μερικά κεριά που 

                                                            
304 Sierz, In Yer Face Theatre, σ. 61. Στην Ελλάδα το Trainspotting ανέβηκε διασκευασμένο από την 
ομάδα Trout-Physical Theater,  μτφ. Σόνια Σαλίμπα, διασκευή: Φαίδρα Σούτου, σκην.: Μαρία 
Κατσανδρή και Φαίδρα Σούτου, στο θέατρο Χυτήριο, θεατρ. περ. 2010-2011. 
305 Ενδεικτικό είναι πως η προώθηση της ταινίας στην Αμερική συνοδεύονταν από υποτιτλισμό, 
προκειμένου το κοινό να μπορεί να κατανοήσει την σκληρή σκωτσέζικη προφορά. 
306 To soundtrack της ταινίας έγινε ένα από τα πιο γνωστά μουσικά κομμάτια και παιζόταν στη 
δεκαετία του ’90 σε όλα τα κλαμπς ανά την Ευρώπη. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες που διοργάνωσε το 
Λονδίνο το 2012, το Trainspotting κρατούσε ένα από τα αφηγηματικά νήματα που διέτρεχαν την 
πολιτισμική ιστορική ανασκόπηση που επιχείρησε ο Boyle, ο οποίος και υπέγραψε τη σκηνοθεσία 
μέσα από την χρήση εικόνων και φυσικά βρετανικής ποπ μουσικής.   
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τρεμόπαιζαν, εκτυλίχθηκε η πρώτη αυτή σκηνική απόπειρα του Trainspotting, μια 

«ζωντανή κάθοδος στον Άδη», όπως την περιγράφει ο Σιρτζ, με την υπογραφή του 

σκηνοθέτη Ίαν Μπράουν. Χαρακτηριστικό γεγονός αποτελεί το ότι κατά την διάρκεια 

της παράστασης πολλοί έφταναν στο σημείο να λιποθυμούν σε σκληρές σκηνές, όπως 

αυτή όπου ο ηθοποιός που υποδυόταν τον Τόμι αναπαριστούσε το «χτύπημα» της 

ένεσης ηρωίνης στα γεννητικά του όργανα. 

 

 

Ηρωίνη - Χωριά Διακοπών Πολυνησίας   x 

 

Σε αντίθεση με την ταινία, η παράσταση διατήρησε την υπόθεση του βιβλίου 

και ο Μπράουν έδωσε έμφαση στους τέσσερις βασικούς χαρακτήρες (τον Μαρκ, τον 

Τόμι, τον Φράνκο και την Άλισον),307 που έπαιζαν και όλους τους υπόλοιπους 

ρόλους, ενώ χρησιμοποίησε το μοτίβο της επανάληψης κομβικών φράσεων ή λέξεων 

που λειτούργησαν ως δραματουργικός ιμάντας, ώστε να γίνει σαφής η αφηγηματική 

πλοκή. Η παράσταση αυτή, που πέρασε στη σφαίρα του μύθου, αποτέλεσε 

ουσιαστικά την πρώτη «σκηνική καταγγελία» για την μεταθατσερική, καταδικασμένη 

από τη κοινωνική αναλγησία γενιά, η οποία επιδιώκει να νεκρώσει την οδύνη ενός 

ανύπαρκτου παρόντος: χωρίς εργασία, με σκόρπιες οικογένειες που βυθίζονται 

ολοένα στην ανέχεια και την απελπισία, με μόνο όπλο τους τη βία σε μια κοινωνία 

που την δημιουργεί και την ίδια στιγμή την καταγγέλλει, τα αδέσποτα αυτά παιδιά θα 

γίνουν οι αντιπροσωπευτικές φιγούρες του θεάτρου Στα Μούτρα που  θα εξελιχθεί σε 

πανδημία.308   

Η ζωή για αυτούς είναι μια έννοια χωρίς πραγματικό τόπο, από την οποία 

έχουν εξοριστεί διά παντός· εφόσον η κοινωνία, όπως αυτή βιώνεται, διατηρεί μια 

σχέση αντεστραμμένης αναλογίας ως προς την συνεκτική δομή της, οι ίδιοι 

αποτελούν γνήσια προϊόντα της, και επομένως η βρετανική κοινωνία είναι ένας 

                                                            
307 Η πρώτη αυτή διανομή είχε ως εξής: Ewan Bremner – Renton, Malclom Shields – Begbie, Susan 
Vidler – Alison, James Cunningham Sick Boy/Tommy. 
308 Ωστόσο, η Κέην δεν επηρεάστηκε από το έργο, καθώς βεβαιώνει ότι: «Δεν συνάντησα ποτέ τον 
Ίρβιν Ουέλς του Τrainspotting, ένα έργο που κατά την άποψή μου ούτε στον κινηματογράφο ούτε στο 
θέατρο έμεινε πιστό στο βιβλίο, και ούτε βλέπω να έχουμε τίποτα κοινό με αυτόν». Δήλωση της Κέην, 
όπως παρατίθεται στο πρόγραμμα για την παράσταση Καθαροί Πια, η Νέα Σκηνή [του Λευτέρη 
Βογιατζή], 6 Απριλίου 2001, σ. 157. 
 



148 
 

«χώρος θεμελιωδώς εξωπραγματικός ως προς την ουσία του» (Μ 2012, 260), είναι 

δηλαδή (πια) μια ουτοπία.  

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, οι εικοσάρηδες αντιήρωες του Trainspotting θα 

θελήσουν να δραπετεύσουν και να ζήσουν μέσα από την ηρωίνη μια 

ακριβοπληρωμένη ετεροτοπία ψευδαίσθησης συσσωρευτικού χρόνου αναψυχής, 

προσδίδοντας μια άλλη διάσταση στον χρόνο, «την πιο άσκοπη, την πιο εφήμερη, την 

πιο αβέβαιη». Σε απευθείας αναγωγή προς την φουκωική αρχή των ετεροχρονισμών, 

που ο ίδιος εξομοιώνει με τα χωριά των Διακοπών της Πολυνησίας, η ηρωίνη, τα 

e(cstasy) ή οι άλλες παρισθησιογόνες ουσίες, μετ-ουσιώνονται (κυριολεκτικά) από 

ουσίες χαράς σε χρόνο χαράς – έστω και ληξιπρόθεσμο. Ο μόνος χρόνος που 

εμπεριέχει μια μικρή ακτίδα φωτός ψυχικής ανάπαυλας είναι ο βιωμένος μέσω των 

ναρκωτικών χρόνος, που κάνει ό,τι υπόσχεται: ναρκώνει το αβάστασχτο παρόν.  

 Η ευθραυστότητα της ψευδαίσθησης θα ραγίσει, μα δεν θα διαρρηχθεί από 

τον θάνατο του βρέφους της Άλισον, εξαιτίας ακριβώς της χρήσης ουσιών. Σαν 

ερωτηματικό, ωστόσο, χάσκει αναπάντητο το ερώτημα για το ποιος είναι πραγματικά 

Λυτρωμένος σ’ έναν αριστουργηματικό όσο και ανατριχιαστικό διακειμενικό διάλογο 

που ανοίγει ο Γουέλς –και κατ’ επέκταση όλοι οι υπόλοιποι δημιουργοί γύρω από το 

Trainspotting– με τον Έντουαρντ Μποντ, ο οποίος εξακολουθεί να «στοιχειώνει» το 

βρετανικό θέατρο με μια κληροδοτημένη βρεφοκτονία, που δρα το ίδιο απειλητικά 

για ένα καταδικασμένο, χωρίς ελπίδα, μέλλον. 

 

 

Trainspotting 

 

O τίτλος του Trainspotting εiναι αμφίσημος και ειρωνικός. Κυριολεκτικά 

σημαίνει το (βρετανικό, ως επί το πλείστον) χόμπι, με την μορφή όμως της εμμονής, 

της συλλογής αριθμών και ονομάτων μηχανών στους σιδηροδρομικούς σταθμούς και 

σε άλλα μεταφορικά μέσα (πχ carspotting/planespotting κ.ά.). Στην «αργκό», όμως, 

σημαίνει το χτύπημα της ενέσιμης ηρωίνης, όπου κάθε «χτύπημα» αφήνει ένα 

σκουρόχρωμο γραμμικό σημάδι στις πληγείσες φλέβες του σώματος, γνωστό και ως 

track (τροχιά). Κατ’ επέκταση ο όρος trainspotting είναι αντίστοιχος του junkie και 

δηλώνει τον εθισμό στις ναρκωτικές ουσίες. Ακόμα, η λέξη χρησιμοποιείται ως ρήμα 
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στην αργκό για τον εντοπισμό [spot] του εμπόρου των ναρκωτικών (trainspotting the 

drugdealer).309 

Τόσο στο βιβλίο όσο και στην ταινία, όλες αυτές οι χρήσεις της λέξης 

διατηρούνται, ωστόσο υπάρχει και μια άλλη μπεκετικής υφολογίας χροιά στη λέξη, 

που την αναδεικνύει ο ίδιος ο Ουέλς σε συνέντευξή του,310 όταν δηλώνει πως το 

Trainspotting μοιάζει με μια αέναη αναμονή της ζωής για όλα αυτά που δεν έρχονται 

και μοιάζουν με τρένα που δεν φτάνουν ποτέ στον σταθμό. Άλλωστε, αξίζει να 

αναφερθεί πως μία από τις ιστορίες του βιβλίου, που δεν μεταφέρθηκε στην οθόνη, 

ήταν αυτή όπου ο Γουέλς επιλέγει να ρίξει τίτλους τέλους: ο Μαρκ και ο Μπέτζμπι 

βρίσκονται στον παλιό επιβατικό σταθμό τρένων στο Λεθ (ο οποίος δεν 

χρησιμοποιείται από το 1952) και προσπαθούν να βρουν πού θα ουρήσουν και θα 

χτυπήσουν τη δόση τους. Εκεί, συναντούν ένα γέρο, άστεγο αλκοολικό, που τους 

ρωτάει «αν ‘φτιάχονται’» («if they are "trainspottin»"). Στον δρόμο της επιστροφής 

τους για το σπίτι, ο Mαρκ συνειδητοποιεί πως ο γέρος αλκοολικός ήταν ο πατέρας 

του Μπέτζμπι, ο οποίος είχε εγκαταλείψει την οικογένειά τους πριν από χρόνια. 

Οι άνθρωποι, όπως ακριβώς και τα τρένα στο Trainspotting, είναι κατάλοιπα  

ετεροτοπιών κρίσης που επεκτείνονται στον χρόνο: «Το τρένο είναι μια εξαιρετική 

δέσμη [ετεροτοπικών] σχέσεων, καθώς αποτελεί κάτι με το οποίο κάποιος διέρχεται, 

μέσο με το οποίο κάποιος μπορεί να μεταφερθεί από ένα σημείο σε κάποιο άλλο και 

ταυτόχρονα ένα αντικείμενο που περνάει», μας υπενθυμίζει ο Φουκώ. 311 

 

Τα τρένα και οι άνθρωποι, ενδέχεται να ξαναλειτουργήσουν· αρκεί κάποιος να 

ξαναβάλει τις ρόδες τους σε ράγες.  

                                                            
309 Oι πληροφορίες αυτές προέρχονται από προσωπική έρευνα. Ανεπίσημες, ωστόσο καθόλου 
παραπλανητικές, πληροφορίες υπάρχουν σε λιγότερο συμβατικούς διαδικτυακούς τόπους, όπως για 
παράδειγμα στο πολύ χρήσιμο urban dictionary. Παραθέτω εδώ στα αγγλικά το λήμμα. Ενδεικτικό 
είναι πως  η «ετυμολογικά» ορθότερη ερμηνεία έρχεται δεύτερη: «Τrainspotting:1.shoooting up 
heoroin or the like. Called so because a session will leave a dark linear mark (known as a ‘track’) at the 
site of the affected vein. Harcore users will tend to have multiple sites of injection and will locate, or 
‘spot' an optimum vein - one with minimal ‘tracks’ and discomfort or infection. A hit can be analogous 
to the impactof a locomotive or train. 2. Originated from the British phenomenon of train geeks waiting 
on train platforms, notebooks in hand, recording the types and numbers of trains coming into the 
station[...] Generally involves standing around in bad weather, watching the tracks». 
[http://www.urbandictionary.com/define.php?term=Trainspotting(12/4/2011)]. 
310 Απόσπασμα συνέντευξης στον διαδικτυακό τόπο του BBC, ηχογραφημένη σε βιβλιοπωλείο με 
ερωτήσεις από το κοινό, τον Αύγουστο του 2007 
[http://www.bbc.co.uk/worldservice/specials/133_wbc_archive_new/page6.shtml(7/5/2010)]. 
311 [http://biennale1.thessalonikibiennale.gr/pdf/MICHEL_FOUCAULT_HETEROTOPIAS_GR.pdf 
(19/9/2009)], ή στην έντυπη έκδοση Michel Foucault, Ετεροτοπίες και άλλα κείμενα, μτφ. Τάσος 
Μπέτζελος, Πλέθρον, Αθήνα 2012, σ. 259. 
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Blasted (Έλεος)312 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«To έργο μιλάει για την κρίση της ζωής. Πώς συνεχίζουμε να ζούμε όταν η 
ζωή γίνεται τόσο οδυνηρή, τόσο αφόρητη; Το Blasted είναι στ’ αλήθεια ένα 
αισιόδοξο έργο, γιατί οι χαρακτήρες συνεχίζουν να ξεθάβουν μια ζωή κάτω 
από τα ερείπια».313 

 

 

 

                                                            
312 Το Blasted έχει μεταφραστεί στα ελληνικά ως Έλεος από την Αθηνά Παραπονιάρη: Sarah Kane, 
Έλεος & Φαίδρας Έρως, επιμ. Σάββας Πατσαλίδης, μτφ. Αθηνά Παραπονιάρη, University Studio 
Press, Θεσσαλονίκη 2002. Την μετάφραση αυτή χρησιμοποιώ για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας 
και άρα εφεξής η αναφορά σε παραθέματα θα σημειώνεται μόνο με την αναφορά της σελίδας μέσα σε 
παρένθεση. Aξίζει, παρ’ όλα αυτά, να σημειωθεί ότι, σε κάθε περίπτωση, το μεταφραστικό ζήτημα 
αποτελεί αναντίρρητα θέμα διαρκούς συζήτησης και αντιπαλότητας ανάμεσα σε «αμιγώς» 
μεταφραστές και σε σκηνοθέτες που αναλαμβάνουν οι ίδιοι την μετάφραση δίνοντας έτσι το λεκτικό 
στίγμα της σκηνοθετικής προσέγγισης που επιχειρούν κάθε φορά. Ενδεικτικά αναφέρω πως το κείμενο 
της Κέην έχει προσφάτως μεταφραστεί από την Ρούλα Πατεράκη και τον Αντώνη Γαλέο ως Blasted: 
και εσαρώθησαν για τις ανάγκες της παράστασης του ΚΘΒΕ (θεατρ. περ. 2012-2013) σε σκηνοθεσία 
της ίδιας της Πατεράκη, ενώ για το 2014 έχει προανναγγελθεί μία ακόμη μετάφραση του έργου με τον 
τίτλο Ερείπια στο θέατρο Πορεία, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλοου με τον Ακύλλα Καραζήση και την 
Λένα Παπαληγούρα..  
313 Συνέντευξη της Kέην, όπως παρατίθεται στο: Graham Saunders, About Kane: the Playwright & the 
Work, Faber, Λονδίνο 2009, σ. 61. 
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Royal Court – Sarah Kane, Blasted (1995): τo σήμα κατατεθέν του θεάτρου Στα 
Μούτρα (in-yer-face logo) 
 

 

Blasted 314 

 

«Όταν άρχισα να γράφω το έργο, η αρχική έννοια του blasted ήταν μεθυσμένος, γιατί 
γνώριζα ότι θα έγραφα ένα έργο για έναν άντρα που ήταν διαρκώς μεθυσμένος. Και 
αργότερα στη μέση του έργου, συνειδητοποίησα πως ήταν ένα έργο για τον πόλεμο 
(ΣτΜ to blast=εκρήγνυμαι) και μετά θυμήθηκα τον «καταραμένο χερσότοπο» 
(blasted heath) του Bασιλιά Ληρ. Τέλος, η τελευταία έννοια της λέξης αυτής, όπως τη 
συνειδητοποίησα αργότερα, ήταν πως το blasted στα αγγλικά είναι μια ήπια βρισιά. 
Επομένως για μένα, ο τίτλος είναι απίστευα φορτισμένος, χωρίς ωστόσο να έχει 
συγκεκριμένο ηθικό περιεχόμενο».315  

 

 

Το Έλεος316 έκανε πρεμιέρα στο «Υπερώο» του Royal Court στις 17 

Ιανουαρίου 1995,317 σε σκηνοθεσία του Τζέιμς Μακντόναλ, βοηθού του Στίβεν 

                                                            
314 Το Blasted μαζί με το Cleansed και το Viva Death  αποτελούν μια ημιτελή τριλογία της Κέην, αλλά  
το τρίτο αυτό άγνωστο  έργο της, που εστίαζε στον πυρηνικό πόλεμο, έμεινε τελικά στο  πρώτο 
χειρόγραφο· η Κέην το εγκατέλειψε, και τελικά έγραψε το Crave. 
315 Από συνέντευξη της Κέην, όπως παρατίθεται στο πρόγραμμα της Νέας Σκηνής για την παράσταση 
Καθαροί Πια, 6 Απριλίου 2001, σ. 198. 
316 Ενδεικτική βιβλιογραφία για την ενότητα αυτή: Christopher Wixson, «In ‘Better Places': Space, 
Identity, and Alienation in Sarah Kane's Blasted», Comparative Drama, τμ. 39, τχ. 1 (άνοιξη 2005), σ. 
75-91· Peter Buse, «Trauma and Testimony in Blasted—Kane with Felman», Drama & Theory: 
Critical Approaches to Modern British Drama, Manchester University Press, Mάντσεστερ 2002· Dan 
Rebellato, «Sarah Kane: an Appreciation», New Theatre Quarterly τμ.15, τχ. 3 (1999), σ. 280-281· 
Ιball Helen, Sarah Kane’s Blasted, Continuum, Λονδίνο 2008· Iball Helen, «Room Service:En Suite 
On the Blasted Frontline», Contemporary Theatre Review, τμ.15, τχ.3 (2005), σ. 320-329· 
Κen Urban, «An Ethics of Catastrophe: The theatre of Sarah Kane», PAJ, τμ. 69 (2001)· Aleks Sierz, 
«The element that most outrages: Morality, Censorship and Sarah Kane's Blasted», European Studies, 
τχ. 17 (2001), σ. 225-239· Aleks Sierz, Schnierer Peter Paul, Middeke Martin (επιμ.), The Methuen 
Drama Guide to Contemporary British Playwrights, Methuen, Λονδίνο 2011· Aleks Sierz, «Sarah 
Kane checklist», New Theatre Quarterly, τχ. 67 (Αύγουστος 2001), σ. 285-290· Aleks Sierz, «To 
Recommend a Cure: Beyond Social Realism and In-Yer-Face Theatre. Extending the Code: New 
Forms of Dramatic and Theatrical Expression», Contemporary Drama in English, τχ. 11, Hans-Ulrich 
Mohr and Kerstin Mächler (επιμ.) Trier: Wissenschaftlicher Verlag Trier (2004), σ. 45-62· Aleks Sierz, 
«Sarah Kane», στο: John Bull (επιμ.), British and Irish Dramatists since World War II, 
MI[Miichigan]Thomson Gale, Ντιτρόιτ 2005, σ. 105-14· Annabelle Singer, «Don't Want to Be This: 
The Elusive Sarah Kane», The Drama Review, τχ. 48 (2004), σ. 139-71· Steve Waters, «Sarah Kane: 
From Terror to Trauma», στο: Mary Luckhurst (επιμ.), A Companion to Modern British and Irish 
Drama, 1880-2005, Malden, MA: Blackwell, Λονδίνο 2006, σ. 371-382· Σάββας Πατσαλίδης, 
«Θέατρο ανόσιο, όχι όμως αισχρό: η περίπτωση της Σάρα Κέην», στο Sarah Kane: Έλεος & Φαίδρας 
Έρως, μτφ. Αθηνά Παραπονιάρη, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2002, σ. 20-32 · Έλση 
Σακελλαρίδου, Εισαγωγικό Σημείωμα στο ίδιο (Έλεος & Φαίδρας Έρως) · Graham Saunders, 'Love Me 
or Kill Me': Sarah Kane and the Theatre of Extremes, Manchester University Press, Μάντσεστερ 2002· 
Graham Saunders, About Kane: the Playwright & the Work, Faber, Λονδίνο 2009· Ken Urban, «The 
Body's Cruel Joke: The Comic Theatre of Sarah Kane», στο: Mary Luckhurst, Nadine Holdsworth 
(επιμ.), A Concise Companion to Contemporary British and Irish Drama, Blackwell, Οξφόρδη 2007, 
σ. 149-170 · Peter Morris, «The brand of Kane», Areté, τχ. 4 (2000), σ. 142-55· Tom Sellar, «Truth and 
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Ντάλντρι. Οι αντιδράσεις των κριτικών ήταν λυσσαλέες: ο Γκακ Τίνκερ (Gack 

Tinker, όνομα που έδωσε μετέπειτα η Κέην στον σαδιστή φορέα της εξουσίας Τίνκερ 

του Καθαροί Πια) της Daily Mail (19.1.1995) μιλά για «αηδιαστική γιορτή αίσχους», 

ο Μπίλλιγκτον την ίδια μέρα στον Guardian για «πεολειχία, αυνανισμό, αφόδευση, 

ούρηση, ομοφυλοφιλικό βιασμό, ετεροφυλοφιλικό βιασμό, κανιβαλισμό, 

ανθρωποφαγία – και μάλιστα ενός μωρού – ρούφηγμα ματιού», ενώ ο Τζον Πέτερ 

των Sunday Times (24.1.1995), εξαιρείται: κάνει λόγο για «την εικόνα μιας 

αυτοκαταστροφικής κοινωνίας, χωρίς σκοπό, κτηνώδους, στείρας, κανιβαλιστικής, 

φιλήδονης».  

Η Κέην απαντά στις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι αυτοί που ευθύνονταν 

για τις τρομαχτικές διαστάσεις που έλαβε το έργο της ήταν οι ίδιοι οι κριτικοί που 

προσείλκυσαν με όσα έγραψαν ένα ηδονοβλεπτικό, μη θεατρόφιλο κοινό, με 

αποτέλεσμα το Blasted από πολιτικό κείμενο να μετατραπεί σε διαβατήριο 

διψασμένων για νοσηρότητες θεατών, με το άλλοθι της περιφρούρησης της ηθικής 

τάξης.318 Η κατακραυγή παίρνει διαστάσεις δημόσιου σκανδάλου, που η βρετανική 

κοινωνία είχε να ζήσει από την εποχή του Saved, και η αντιπαράθεση μεταφέρεται 

από τις εφημερίδες στα τηλεοπτικά μέσα.  

 Στον αντίποδα των κριτικών, συγγραφείς όπως ο Μποντ,319 ο Πίντερ, ο 

Γκρεγκ320 υπερασπίστηκαν αυτοβούλως τη νέα αυτή ζωντανή γραφή, και μαζί με 

                                                                                                                                                                          
Dare: Sarah Kane's Blasted», Theater, τμ. 27, τχ. 1 (1996), σ. 29-34· Elaine Aston, Feminist Views on 
The English Stage:Women Playwrights:1990-2000, Cambridge University Press, Κέμπρητζ 2003.  
317 Η Κέην υποστήριζε ότι «το Royal Court δεν ήξερε τι να κάνει με το έργο. Ένιωθαν λίγο αμήχανα, 
σαν να ντρέπονταν γι’αυτό, και προγραμμάτισαν την πρεμιέρα λίγο μετά τα Χριστούγεννα που ο 
κόσμος δεν πολυπηγαίνει στο θέατρο, ελπίζοντας να μη το προσέξουν πολλοί». Η τύχη όμως τα φέρνει 
διαφορετικά. Η ημερομηνία βολεύει τους δημοσιογράφους, με αποτέλεσμα η πρεμιέρα να γίνει σχεδόν 
αποκλειστικά με αυτούς. Sierz, In-Yer-Face-Theatre, σ. 94. 
318 «Πιστεύω πως το σοκ προήλθε από τον Τύπο και όχι από το κοινό, και αυτό πρέπει να 
αποσαφηνιστεί. Ήταν ένα είδος προσωπικής υστερίας για τον κάθε δημοσιογράφο που το κοινό δεν 
την συμμερίστηκε. Υπήρχαν αποχωρήσεις από το θέατρο την στιγμή που το μάτι βγαίνει και τρώγεται, 
αλλά αυτό είναι σχεδόν αναπόφευκτο. Παρόλ’ αυτά δεν υπήρξαν μαζικά παράπονα από τους θεατές, 
αλλά εξ ολοκλήρου από τον Τύπο, και κατά την εκτίμησή μου αυτό έχει να κάνει με την αποτυχία της 
πραγμάτωσης κριτικής σ’ αυτήν την χώρα προκειμένου να αναπτύξει ένα ικανοποιητικά κριτικό 
σύστημα λόγου με το οποίο να μπορεί να μιλήσει για τα έργα αυτά. Η κριτική που έλαβε το Blasted –
σχεδόν χωρίς εξαίρεση– ήταν ένας κατάλογος με βάναυσες πράξεις σαν να ήταν αυτό το βαρόμετρο 
για την αξία του έργου. Και ακριβώς αυτό ήταν το περιεχόμενο των περισσότερων κριτικών – μια 
μικρή σύνοψη του τι συμβαίνει, και από κάτω μια σημείωση για το αν άρεσε ή όχι στους κριτικούς». 
Απόσπασμα από συνέντευξη της Κέην στο ραδιοφωνικό πρόγραμμα του ΒΒC 4, «Start the Week», το 
1995, όπως παρατίθεται στο: Saunders, Αbout Kane, σ. 51.  
319 «Τα έργα της αναμετρώνται προκλητικά με το αδιανόητο, το τελεσίδικο», θα δηλώσει ο Μποντ. 
Edward Bond, «Sarah Kane und Theater», , Theater der Zeit (Μάϊος-Ιούνιος 1999), όπως παρατίθεται 
(μτφ. Αθ. Βαλδραμίδου) στο πρόγραμμα του Καθαροί Πια, η Νέα Σκηνή,  σ. 63 [58-66]. Ο Πίντερ, 
από την άλλη, θα την υπερασπιστεί εξίσου και μετά τον θάνατό της, δηλώνοντας: «Πιστεύω πως είχε 
μια εξαιρετικά ακριβή και επομένως τρομακτική εικόνα για τον κόσμο. Γιατί ο κόσμος είναι ένα 
γαμημένο, φρικτό μέρος. Μάλλον είναι πανέμορφος, αλλά το ανθρώπινο είδος είναι μια σκέτη 
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αυτήν μια άγνωστη, αιρετική εικοσιτριάχρονη από το Έσσεξ, που είχε αναστατώσει 

χωρίς καλά-καλά να το συνειδητοποιήσει ολόκληρο το Λονδίνο, έχοντας 

στοχοποιηθεί ως δημόσια απειλή.321 

Είναι ιδιαίτερα εύστοχος ο Τσίμερμαν (Heiner Zimmermann) όταν 

επισημαίνει πως η σφοδρότητα της οργής των κριτικών δεν δικαιολογείται μόνο από 

τον αποκρουστικό χαρακτήρα των σκηνών κανιβαλισμού ή του ανδρικού σοδομισμού 

(ας μη ξεχνάμε πως δεν ήταν η παρθενική φορά που κάτι παρόμοιο είχε συμβεί· ο 

Χάουαρντ Μπρέντον στο Οι Ρωμαίοι στη Βρετανία ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων το 

1980, όταν επέλεξε μια σκηνή αρσενικού βιασμού ως μεταφορά για τις 

αυτοκρατορικές βρετανικές κατακτήσεις),322 αλλά οφειλόταν σε πολύ πιο βαθείς 

πολιτικούς λόγους, πέρα από τα προφανή ηθικολογικά προσχήματα.  

 

«Το αδίκημα της Κέην ήταν πολλαπλό. Καταρχήν αποκάλυψε τη σαγηνευτική 
σαθρότητα της νεοφιλελεύθερης καπιταλιστικής κοινωνίας, φανερώνοντας τον 
λανθάνοντα φασισμό και σεξισμό της και επισημαίνοντας την ελλοχεύουσα 
παρέκλλιση της υπερεκλεπτυσμένης πολιτιστικής ευπρέπειας στην ανατριχιαστική 
κτηνωδία. Ταυτόχρονα, έδειξε τις σχέσεις αιτίου-αιτιατού ανάμεσα στην προσωπική 
σεξουαλική επιθετικότητα και τον εγχώριο μετααποικιοκρατικό ρατσισμό».323  
 

 

Αν προσθέσει κανείς στα παραπάνω ότι το Έλεος παίζεται καταμεσής του 

εμφύλιου σπαραγμού στη Γιουγκοσλαβία («αν και η λέξη ‘Βοσνία’ δεν ξεστομίζεται 

                                                                                                                                                                          
καταστροφή.[...] Η Σάρα δεν ήταν απλώς παρατηρητής του κόσμου. Ήταν μέρος του», στο: Simon 
Hattenstone, «A sud hurray» (μέρος β΄), εφ. The Guardian, 1 Ιουλίου 2000, όπως παρατίθεται (μτφ. Μ. 
Λαμπράκης) στο πρόγραμμα του Καθαροί Πια, η Νέα Σκηνή, σ. 54 [53-55].  
320 Ο Κρεγκ (David Graig) με επιστολή-ανοιχτή επίθεση στον Guardian (25 Ιανουαρίου 1995), 
αντιπαραβάλλει την επίθεση εναντίον της Kέην με ένα πραγματικό γεγονός βιασμού που ακολούθησε 
τον μεγαλύτερο σεισμό (17 Ιαν. 1995) που είχε συγκλονίσει την Kobe, πόλη της Ιαπωνίας: «Την ίδια 
μέρα που ένα δεκαπεντάχρονο κορίτσι βιάστηκε και δολοφονήθηκε, όλα τα πρωτοσέλιδα ακόμη και 
του Guardian, αισθάνθηκαν την ανάγκη να αφιερώσουν περισσότερο χώρο για να επιτεθούν σε μία 
νέα συγγραφέα που δεν έχει κάνει τίποτα παρά να αναπαριστάνει την διαστροφή που βλέπει γύρω 
της». Saunders, Αbout Kane, σ. 152, σημ 19. 
321«Δεν ήμουν καθόλου σίγουρη ότι το Έλεος θα σόκαρε. Όταν το ’γραφα, δεν πίστευα καν ότι θα 
ανέβει. Πιστεύω ότι είναι σοκαριστικό έργο, αλλά μόνο υπό την έννοια ότι εξίσου σοκαριστικό είναι 
το να κατρακυλάς από τις σκάλες – είναι οδυνηρό και σου υπενθυμίζει το εύθραυστο του εαυτού σου. 
Όμως συνήθως οι άνθρωποι δεν αισθάνονται ότι προσβάλλεται η ηθική τους όταν πέφτουν από μια 
σκάλα». Από συνέντευξη της Κέην, όπως παρατίθεται στο: Sierz, In-Yer-Face-Theatre, σ. 94. 
322 Η περίπτωση του Romans in Britain, ωστόσο, είναι μεμονωμένη και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί 
να θεωρηθεί «προάγγελος» του Blasted.  
323 Heiner Zimmermann, «Theatrical Transgression in Totalitarian and Democratic Societies: 
 Shakespeare as a Trojan Horse and the Scandal of Sarah Kane», στο: Crossing Borders. International 
Drama and Theatre at the Turn of the Millennium: papers given on the occasion of the ninth annual 
conference of the German Society for Contemporary Theatre and Drama in English, επιμ. Bernard 
Reitz, Alyce von Rothkirch, Wissenschaftlicher Verlag Trier, 2001, και σε μτφ. Κατερίνας και 
Παναγιώτας Κωνσταντινάκου στο πρόγραμμα για την παράσταση του Λαχταρώ στη Νέα Σκηνή σ. 
148. 
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ποτέ, είναι αδύνατον να μη σκεφτεί τις αγριότητες που συνέβησαν στα Βαλκάνια την 

ώρα που βλέπεις το Έλεος, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς το πότε γράφτηκε το 

έργο»),324 είναι σχεδόν αυτονόητο γιατί αντιμετωπίστηκε ως ανήθικο και η Κέην 

κηρύχθηκε «εθνικό όνειδος»: όταν ξεκίνησε να γράφει το κείμενο αυτό,325 στο 

πλαίσιο της μεταπτυχιακής της εργασίας στο αντικείμενο της δημιουργικής γραφής 

στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ, η Κέην είχε ήδη ολοκληρώσει το πρώτο μέρος 

με την μορφή που το γνωρίζουμε. 326 Ήρθε όμως αντιμέτωπη με τις εικόνες της 

τηλεόρασης: 

 

«Δούλευα το κείμενο κάποιες μέρες, όταν ένα βράδι άνοιξα την τηλεόραση για να 
κάνω ένα διάλειμμα και είδα στις ειδήσεις το πρόσωπο μιας πολύ ηλικιωμένης 
γυναίκας στη Σρεμπρένιτσα να θρηνεί και να λέει στην κάμερα: ‘ Σας παρακαλώ, σας 
παρακαλώ, κάποιος να μας βοηθήσει, γιατί χρειαζόμαστε τα Ηνωμένα Έθνη να 
έρθουν εδώ και να μας βοηθήσουν’. Σκέφτηκα,  αυτό είναι απολύτως τρομερό και 
εγώ κάθομαι εδώ και γράφω αυτό το γελοίο έργο για δυο ανθρώπους σ’ ένα δωμάτιο; 
Υπάρχει νόημα να συνεχίσω;».327 

 

 

 Η Κέην ταράζεται. Ταράζεται πραγματικά. Κάνει τότε μέσα της την σκέψη 

εκείνη που θα ανατρέψει τα μέχρι τότε θεατρικά δεδομένα στην Μ. Βρετανία: θα 

μεταφέρει σκηνικά όλη την απόγνωση και την ωμή βία ενός πολέμου, για τον οποίο 

συνυπεύθυνοι είναι όλοι, «προσκαλώντας» τον πόλεμο σε ένα δωμάτιο, 

εξαπολύοντας ταυτόχρονα επίθεση σε δύο μέτωπα, ένα πολιτικό και ένα 

                                                            
324 Ken Urban, «An Ethics of Catastrophe: The theatre of Sarah Kane», PAJ, τμ. 69 (2001), σ. 45. 
325 Συναφές θεματικά με τον πόλεμο στη Βοσνία το Coffee (1995) του Μποντ, παρότι γραμμένο για τις 
αγριότητες του πολέμου στη Βοσνία, επανέρχεται σε παλαιότερες ξεπερασμένες φόρμες του 
σουρεαλισμού και αποδεικνύεται κάτι παραπάνω από «χλιαρό», με αμφίβολη επιρροή, ειδικά αν 
συγκριθεί με το «φρέσκο» και μετωπικό στυλ της Κέην. Παρόμοια τύχη είχε και το Pentecost (1994) 
του Ντέιβιντ Έντγκαρντ, που διαδραματίζεται στην εμπόλεμη πρώην Γιουγκοσλαβία. Γεγονός είναι, 
πως ο Μποντ, μαζί με τους υπόλοιπους «στρατευμένους» συγγραφείς της γενιάς του, «ξεβράζονται» 
πια από την ίδια την εποχή του ’90. Αυτή η «εξώστροφη» διάθεση των βρετανών συγγραφέων προς τη 
διεθνή επικαιρότητα εμπεριέχει, ωστόσο, και μια τάση φυγής από τα οξυμένα εγχώρια προβλήματά 
τους και μια ταυτόχρονη ουδετεροποίηση αναφορικά με την εξωτερική πολιτική που ακολουθούν, η 
οποία φαίνεται να «εκκολάπτεται». Για την διαπολιτισμική θεατρική πρακτική της Μ. Βρετανίας και 
το θέμα της πολιτισμικής ταυτότητας που αναπόφευκτα εμπεριέχει η οπτική των συγγραφέων, βλ. το 
πολύ κατατοπιστικό, Ε. Sakellaridou, «Interculturalism - Or The Rape of the Other», Gramma, τχ. 3 
(1995 b), σ. 144-155.  
326 Υπάρχουν δύο προσχέδια του κειμένου που χρονολογούνται το 1993: το ένα η Κέην το 
χρησιμοποιούσε κατά την διάρκεια των προβών που γίνονταν μέσα στο πανεπιστήμιο, ενώ το άλλο 
περιέχει μια σειρά από χειρόγραφες διορθώσεις της. Την πολύτιμη αυτή σημείωση την 
«εκμυστηρεύεται» ο Έρμπαν (Ken Urban) ευχαριστώντας τον Σόντερς (Saunders) που του επέτρεψε 
να μελετήσει τα χειρόγραφα. Ken Urban, «The Body's Cruel Joke: The Comic Theatre of Sarah Kane», 
όπως παρατίθεται στο: Mary Luckhurst and Nadine Holdsworth (επιμ.), A Concise Companion to 
Contemporary British and Irish Drama, Blackwell, Οξφόρδη 2007, σ. 149-170, σημ. 11. 
327 Graham Saunders, Love Me or Kill Me: Sarah Kane and the Theatre of Extremes, Manchester 
University Press, Μάντσεστερ 2002, σ. 38-39. 
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δραματουργικό. Ξεμπροστιάζει την φιλοαμερικανική «cool» εξωτερική πολιτική του 

Μπλερ, ο οποίος, όπως αναλύσαμε διεξοδικά σε προηγούμενο κεφάλαιο, 

συντάσσεται με τους νατοϊκούς βομβαρδισμούς, και ταυτόχρονα αποδιοργανώνει 

πλήρως την συμβατική δραματουργική νόρμα υπονομεύοντάς την – αυτή θα είναι, 

τουλάχιστον, η πεποίθηση πλήθους κριτικών, αλλά και μελετητών της σύγχρονης 

βρετανικής δραματουργίας.328  

Η Κέην κατασκευάζει ένα είδος γραφής που φαίνεται να απηχεί, αλλά τελικά 

δεν ενστερνίζεται, τον ρεαλισμό, κινούμενη στα πιντερικά χνάρια. Το έργο της 

γίνεται αστραπιαία μια ζωντανή ιστοριογραφία. Ο κόσμος της –ο κόσμος μας– είναι 

ένας ανήθικος,329 ζοφερός, δύσοσμος, γεμάτος εκκρίσεις και περιττώματα κόσμος, 

αμπαλαρισμένος στο σκηνικό ενός υπερπολυτελούς ξενοδοχείου στο Ληντς, 

«εφοδιασμένου» με όλες τις σύγχρονες ανέσεις, έτσι ώστε να μπορείς να παραμείνεις 

ευχάριστα σ’ αυτόν χωρίς να χρειαστεί να βγεις έξω, όπως εύστοχα σχολιάζει η 

Άιμπολ (Iball).330 Μπάνιο, τηλεόραση, μίνι μπαρ, τηλέφωνο, εξυπηρέτηση δωματίου, 

ακόμα και ψευδαίσθηση φύσης μ’ ένα μπουκέτο λουλούδια, είναι όλα εδώ. Αφού 

όμως ο «ένδον» κόσμος (Ίαν-Κέητ) παραμένει (ενσυνείδητα ή όχι) αυτιστικός, ο 

ανώνυμος έξω κόσμος (Στρατιώτης), απόγονος του Κέλτη Στρατιώτη του Μπρέντον 

που βίασε έναν Ρωμαίο, οφείλει να εισβάλλει ανοίγοντας μια τρύπα στον τοίχο της 

επισφαλούς αυτής εστίας, για να τον ταρακουνήσει βίαια και ανεπανόρθωτα. Το 

ξενοδοχείο, αίφνης, μετατρέπεται σε πεδίο μαχών στα Βαλκάνια, και η φράση του 

Μποντ επιβεβαιώνεται:  

 

«Το αδύνατο, το ασύλληπτο έχει γίνει το μοιραίο και το αναπόφευκτο».331 

                                                            
328 «[Η Κέην] καταλύοντας επίτηδες τους γεωγραφικούς φραγμούς ανάμεσα σε μια ασφαλή αγγλική 
πόλη (το Ληντς) και το πραγματικό βοσνιακό πεδίο των μαχών, επινοεί μια αποτελεσματική, 
αντιρεαλιστικη στρατηγική, η οποία αφαιρεί από το βρετανικό της ακροατήριο κάθε δικαιολογία 
απενοχοποίησης», βλ. Έλση Σακελλαρίδου, «Νέα Πρόσωπα στο Βρετανικό Πολιτικό Θέατρο», στο: 
Θέατρο–Αισθητική–Πολιτική: Περί-Διαβάζοντας τη Σύγχρονη Βρετανική Σκηνή στο Γύρισμα της 
Χιλιετίας, Παπαζήσης, Αθήνα 2012, σ. 68 [55-76]. 
329 «Δεν πιστεύω πως το Blasted είναι ένα ηθικό έργο, πιστεύω πως είναι ανήθικο και αυτός είναι ένας 
από τους λόγους που οι άνθρωποι αναστατώνονται τόσο πολύ, γιατί δεν υπάρχει διαχωριστική γραμμή 
ηθικής στην οποία να μπορείς να τοποθετηθείς και να ‘βρεις’ την δική σου ηθική ή να κρατήσεις 
απόσταση από το υλικό. Πιστεύω πως υπάρχουν ηθικές μανούβρες στο έργο και αυτό αποτελεί 
πιθανόν ένα από τα πιο ενοχλητικά πράγματα. Υποθέτω πως δεν πρόκειται μόνο για απόλυτη 
κοινωνική διάλυση, αλλά για διάλυση της ανθρώπινης φύσης». Απόσπασμα από συνέντευξη της Κέην 
στο ραδιοφωνικό πρόγραμμα του ΒΒC 4, «Start the Week», το 1995, όπως παρατίθεται στο: Saunders, 
Αbout Kane, σ. 61. 
330 Helen Iball, «Room Service: En Suite On the Blasted Frontline», Contemporary Theatre Review, 
τμ.15, τχ. 3 (2005), σ. 320-329. 
331 Συνέντευξη του Μποντ στην Ι. Κλεφτόγιαννη, εφ. Ελευθεροτυπία, 21 Δεκενβρίου 2001 
[http://archive.enet.gr/online/online_text/c=113,dt=21.12.2001,id=56234276.(12/3/2008)]. 
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 Επιρροές 

 

Το ζήτημα της ανδρικής βίας332 με θύμα την γυναίκα αποτελεί ένα από τα 

αγαπημένα θέματα της Κέην. Σύμφωνα με τον Σόντερς η αμεσότερη επιρροή της για 

το Blasted υπήρξε η Κλερ Μακιντάιαρ (Clare McIntyre) και το έργο της My Heart is 

a Suitcase, που βασίζεται στην πραγματική ιστορία της δολοφονίας ενός κοριτσιού 

που βιάστηκε. Ο Σόντερς εντοπίζει μεγάλη αντιστοιχία στους χαρακτήρες και 

συγκεκριμένα στην εισβολή του Στρατιώτη.333 Ωστόσο, μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα 

εκδοχή που αποκαλύπτει η ίδια η Κέην334 είναι πως τα πρόσωπα του Ίαν και του 

Στρατιώτη ταυτίζονται. Η Κέην δηλώνει σε συνέντευξή της πως ο Στρατιώτης θα 

μπορούσε να είναι η ζωντανή εικονοποίηση της οργισμένης ψυχής του διπολικού Ίαν, 

πράγμα που κάνει αυτόματα την συμπεριφορά του να φαντάζει παιδιάστικη μπρος 

στις κανιβαλιστικές πράξεις του. Ο Ίαν φαίνεται να αυτοτροφοδοτείται με 

ανεξάντλητα αποθέματα οργής, που στόχο έχουν, πέρα από την Κέητ, τον ίδιο του 

τον εαυτό. Η δραματουργική βάση του Στρατιώτη, παρόλ’ αυτά, βασίζεται στην 

πειραματική παράσταση του Ουέλερ (Weller) με τον τίτλο Στρατιώτες. Πρόκειται για 

πραγματικές ιστορίες άγγλων μισθοφόρων στρατιωτών που επέστρεψαν από 

διασκορπισμένα πεδία μάχης ψυχικά διαταραγμένοι.335 Πολλοί από αυτούς, μάλιστα, 

συμμετείχαν οι ίδιοι και στην παράσταση, η οποία, σύμφωνα με τον Σόντερς, 

επηρέασε άμεσα την γραφή της Κέην.  

Πέρα, όμως, από τις παραστασιακές αναφορές, η Κέην δηλώνει ευθαρσώς ότι 

το Blasted έχει σαφείς επιρροές από τους κλασικούς συγγραφείς («εκ των υστέρων 

πιστεύω πως το πρώτο τρίτο του έργου είναι επηρεασμένο από τον Ίψεν και τον 

Πίντερ, το μεσαίο από τον Μπρεχτ και το τελευταίο μέρος από τον Μπέκετ»).336 Η 

Κέην κάνει λόγο για την εμμονή στην ρεαλιστική λεπτομέρεια που παίρνει από τον 

Ίψεν, την ακρίβεια στην ρυθμολογία του λόγου που της χαρίζει ο Πίντερ σε 

συνδυασμό με τον έλεγχο που ο Μπάρκερ και ο Μπέκετ ασκούν στη γλώσσα, τέλος 

                                                            
332 Αν εξετάσουμε το Blasted παράλληλα με άλλες μορφές ανδρικής βίας του 1990 διατρέχοντας της 
βρετανικές κινηματογραφικές παραγωγές έχουμε τον Γυμνό (Naked, 1993) του Michael Lee όπου 
σκιαγραφείται ένας κατά συρροή βιαστής και το Nil by Mouth (1997) του Gary Oldman που μιλά για 
άγρια οικογενειακή βία από πλευράς του πατέρα. Και στις δύο αυτές ταινίες δίνεται βαρύτητα στο 
αρσενικό ως φορέα βίας και κακοποίησης με την γυναίκα να θυματοποιείται. 
333 Graham Saunders συνέντευξη στον Aleks Sierz με αφορμή την έκδοση του βιβλίου του About 
Kane: the playwright & the Work για τον διαδικτυακό τόπο theatrevoice, ηχογραφημένη στις 27 
Αυγούστου 2009 [http://www.theatrevoice.com/10/11/2009)]. 
334Saunders, About Kane, σ. 55-56. 
335 Στην θεματική αυτή εντάσσεται και το μεταγενέστερο Motortown (2005) του Simon Stephens. 
336 Συνέντευξη στον Sierz, 18 Ίανουαρίου 1999, όπως παρατίθεται στο: About Kane, σ. 39, σημ. 5.  
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τον χειρισμό της βίας από τον Σαίξπηρ337 και τον Μποντ, και παραδέχεται πως 

ακολούθησε όλους αυτούς τους δημιουργούς γιατί ανέτρεψαν τις αστικές κοινωνικές 

δομές, αποκαλύπτοντας κρυμμένες αλήθειες.  

Μένοντας στα βασικά, η πλοκή έχει ως εξής: σε ένα δωμάτιο υπερπολυτελούς 

ξενοδοχείου στο Λιντς (ή οπουδήποτε στον κόσμο, επισημαίνει η Κέην στις σκηνικές 

οδηγίες) ο Ίαν, ένας μεσήλικας αλκοολικός δημοσιογράφος τοπικής εφημερίδας, 

χτυπημένος από καρκίνο του πνεύμονα, σε πολύ άσχημη φυσική και ψυχική υγεία, 

φέρνει την Κέητ, ένα νεαρό κακοποιημένο ψυχικά και πιθανώς σεξουαλικά από τον 

πατέρα του κορίτσι, που τραυλίζει όταν αγχώνεται και πάσχει από ένα παράξενο 

είδος επιληπτικών/νεκροφανειακών κρίσεων τις οποίες αργότερα δεν θυμάται, με 

σκοπό να κάνουν σεξ. Ο Ίαν οπλοφορεί, μοιάζει τρομοκρατημένος και κοιτάει 

συνεχώς έξω από το παράθυρο να δει αν τον παρακολουθούν, καθώς είναι 

μπλεγμένος σε μια (πιθανότατα) ακροδεξιά  οργάνωση. Ο Ίαν ασκεί μια περίεργη 

εξουσία επάνω στην Κέητ, αλλά παραμένει θολό αν εκείνη τον θέλει σεξουαλικά ή 

όχι, καθώς και αν έχουν ολοκληρώσει την σχέση τους. Ο Ίαν σε μια κρίση 

νεκροφάνειας της Κέητ προσποιείται ότι την βιάζει έχοντας το πιστόλι στον κρόταφό 

της  και τελειώνει ανάμεσα στα πόδια της, ενώ εκείνη συνέρχεται απότομα και γελάει 

υστερικά. Το επόμενο πρωί, η Κέητ δαγκώνει το πέος του Ίαν και αποδρά από το 

παράθυρο του μπάνιου. Έτσι, όταν ο Στρατιώτης χτυπάει την πόρτα, ο Ίαν του 

ανοίγει πιστεύοντας ότι είναι η υπηρεσία δωματίου με το πρωινό τους. Ο Στρατιώτης 

ζητά διαβατήριο από τον Ίαν και του ανακοινώνει ότι «είναι δική τους η πόλη τώρα», 

εκτοξεύοντας μια χειροβομβίδα που θα διαλύσει το δωμάτιο. Στη συνέχεια, ο 

Στρατιώτης  βιάζει τον Ίαν, του ρουφά τα μάτια, τα τρώει και έπειτα αυτοκτονεί. Η 

Κέητ επιστρέφει στο δωμάτιο κρατώντας  ένα άγνωστο μωρό, το οποίο πεθαίνει, 

σχεδόν αμέσως, στα χέρια της από την πείνα και την αδυναμία. Η Κέητ θάβει το 

μωρό στο πάτωμα. Ο Ίαν την ικετεύει να τον βοηθήσει να αυτοκτονήσει με το 

πιστόλι που υπάρχει, η Κέητ όμως τον ξεγελά και φεύγει για να βρει τροφή. Ο τυφλός 

πια Ίαν, εντελώς μόνος του, αγκαλιάζει το σώμα του νεκρού Στρατιώτη για να 

ζεσταθεί, τρώει το μωρό για να χορτάσει την πείνα του και θάβεται ολοένα πιο βαθιά 

μέσα στο πάτωμα μέχρι που εξέχει μόνο το κεφάλι του, ενώ σταγόνες βροχής 
                                                            
337 Η Κέην αναφέρει πως γράφοντας το Έλεος συνειδητοποίησε πως γράφει για την πατρότητα, γιατί 
διέκρινε μια σύνδεση με τον Βασιλιά Ληρ. Δεν μπορούμε όμως να παραβλέψουμε και την μπεκετική 
μηδενιστική διάθεση. Πρβ. την φράση του Ίαν [...] «Ποιος θέλει παιδιά; Τα φέρνεις στον κόσμο, τα 
μεγαλώνεις, σε μισούν και πεθαίνεις» (σ. 75). Για την διακειμενικότητα Blasted και Βασιλιά Ληρ, βλ. 
το πολύ ενδιαφέρον άρθρο του Graham Saunders, «Out Vile Jelly: Sarah Kane's Blasted and 
Shakespeare's King Lear», New Theatre Quarterly, τμ. 20, τχ.1(2004), σ. 69-78.  
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πέφτουν επάνω του. Η Κέην δίνει την σκηνική οδηγία πως πεθαίνει ανακουφισμένος 

(ή από ανακούφιση: ‘he dies with relief’) και τελικά επανέρχεται σταδιακά εκεί που 

τον είχαμε αφήσει, λέγοντας: «σκατά». Η Κέητ επιστρέφει αιμορραγώντας ανάμεσα 

στα πόδια, κουβαλώντας όμως φαγητό που το μοιράζεται μαζί του. Το έργο κλείνει 

με την Κέητ να ταΐζει τον Ίαν, ενώ εκείνος  της λέει: «ευχαριστώ».  

 

Το Blasted  διεκδικεί την μοναδικότητά του, κυρίως αναφορικά με την φόρμα 

του: 

 
«Η ιδιόμορφη φόρμα του Blasted δεν έχει θεατρικό πρόγονο απ’ όσο ξέρω. 
Τουλάχιστον δεν μπόρεσα να βρω εγώ κάποιον. Πιστεύω πως από τη στιγμή που μια 
θεατρική φόρμα ανακαλύπτεται και χρησιμοποιείται, είναι άχρηστη. Aν το Blasted 
είχε χρησιμοποιήσει μια συμβατική φόρμα, δεν θα λειτουργούσε. Το σοκ δεν 
οφειλόταν στο περιεχόμενο, οφειλόταν στην διευθέτηση του περιεχομένου αυτού 
μέσα σε μια ασυνήθιστη φόρμα που έμπασε το κοινό μέσα στην εμπειρία της 
αποσύνθεσης, του κατακερματισμού. Η ίδια η φύση της εμπειρίας αυτής είναι τέτοια 
που στέκεται αδύνατον για κάποιον να περιχαρακωθεί σε συνάρτηση με το υλικό. Η 
συγγραφέας λίγο πολύ εγκαταλείπει το κοινό, ωθώντας το να επινοήσει την δική του 
εκδοχή απέναντι στο φαντασιακό και το περιεχόμενο, αρνούμενη να τους προσφέρει  
την ασφάλεια που παρέχει η συνήθης φόρμα».338  

 
 

  Οι κριτικοί είχαν έντονες αντιρρήσεις για την άρνηση του Blasted να 

ακολουθήσει τα «παραδοσιακά» μοτίβα, το απορρίπτουν κατηγορηματικά εξαιτίας 

μιας σειράς ρήξεων που εμφανίζει σε σχέση με τον τόπο: εφόσον η δράση 

διαχωρίζεται σε δύο διαμετρικά αντίθετα μέρη, ένα ρεαλιστικό πρώτο μέρος που 

εκτυλίσσεται στο δωμάτιο του ξενοδοχείου και ένα «υπερβατικό» δεύτερο μέρος στα 

ερείπια μιας εμπόλεμης ζώνης, υπάρχει καταφανής προκλητική παραβίαση της 

αριστοτελικής ενότητας όσον φορά τον τόπο, υποστηρίζουν. Την ίδια στιγμή, 

ευδοκιμεί και ένα είδος «επιλεκτικής μνήμης» σε αντιστοιχία με προηγούμενα 

δραματουργικά μοτίβα: για παράδειγμα ο Μπίλλιγκτον προσδιόρισε ως θεμελιώδες 

ελάττωμα την δομή του Blasted («o λόγος που το έργο καταρρέει είναι ότι δεν 

υπάρχει καμία αίσθηση της εξωτερικής πραγματικότητας», αγνοώντας «περιέργως» – 

όπως καυστικά σχολιάζει ο Γουίξον (Wixson) – την παρόμοια θεματική και φόρμα 

του Πίντερ στο περίφημο Πάρτυ Γενεθλίων,339 ενώ ακόμη και ο Σιρτζ αναγνωρίζει 

στο έργο «μια σκόπιμα ασυνήθιστη και προκλητική φόρμα».  

                                                            
338 Sierz, 18 Ιανουαρίου 1999, όπως παρατίθεται στο: Saunders, About Kane, σ. 90-91.  
339 Ο Μπίλλιγκτον υποστηρίζει ότι το Πάρτυ γενεθλίων εξερευνά τη «συνενοχή της αριστοκρατικής 
τάξης στην κυβερνητική βιαιότητα» σαν «μια παραβολή για έναν ασφαλισμένο από μικρόβια 
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Παραθέτω εδώ in extenso ένα απόσπασμα της ίδιας της Κέην που μας λύνει πολλές 

απορίες: 

 

«Υποψιάζομαι πως αν το Blasted ήταν ένα κομμάτι σοσιαλιστικού ρεαλισμού δεν θα 
είχε τέτοια σκληρή αντιμετώπιση. Επιχειρήθηκε φόρμα και περιεχόμενο να 
ταυτιστούν – η φόρμα έχει σημασία. Η πρόθεση στο πρώτο μισό του έργου, αυτή η 
άθλια σοσιαλιστική ψυχολογική και σεξουαλική πρόθεση, αποτελεί σχεδόν 
πρoάγγελο της επικείμενης καταστροφής, και όταν αυτή έρχεται, η κατασκευή 
αποδομείται για να επιτρέψει την είσοδό της. Το έργο διαλύεται σε μία από τις 
επιληπτικές κρίσεις της Κέητ. Η φόρμα αποτελεί μια ευθεία παράλληλη προς την 
αλήθεια του πολέμου τον οποίο απεικονίζει – μία παραδοσιακή φόρμα που βίαια και 
ξαφνικά διαταράσσεται από την είσοδο ενός αναπάντεχου στοιχείου που ωθεί τους 
χαρακτήρες, αλλά και το έργο αυτό καθαυτό, μέσα σε μία χαώδη καταπακτή χωρίς 
λογικές εξηγήσεις. Σε ό,τι αφορά τις αριστοτελικές ενότητες, ο χρόνος και η δράση 
παραβιάζονται, αλλά ο τόπος παραμένει ο ίδιος, γεγονός που προκάλεσε τεράστια 
προσβολή καθώς δημιούργησε άμεση σύνδεση ανάμεσα στην οικογενειακή βία της 
Μ. Βρετανίας και στον εμφύλιο πόλεμο της πρώην Γιουγκοσλαβίας. Το Blasted 
έθεσε την ερώτηση: ‘Τι σχέση μπορεί να έχει ένας συνήθης βιασμός στο Ληντς με 
τον μαζικό βιασμό ως όπλο καταστολής στην Βοσνία;’ Και η απάντηση φάνηκε πως 
ήταν: ‘Πολύ μεγάλη’. Η ενότητα του τόπου προτείνει έναν χάρτινο τοίχο ανάμεσα 
στον ασφαλή και ειρηνικό πολιτισμό της Μ. Βρετανίας και στην χαοτική βία ενός 
εμφυλίου. Ένας τοίχος που μπορεί να σκιστεί οποιαδήποτε στιγμή χωρίς 
προειδοποίηση».340  
 

 

Πράγματι, φαινομενικά το πρώτο μισό στο Blasted  παρασέρνει το κοινό σε 

μια ψευδή αίσθηση νατουραλιστικής ασφάλειας, ενώ το δεύτερο καταργεί την «ζώνη 

ασφαλείας» των θεατών, ανατινάζοντας κυριολεκτικά (to blast) τον υποτιθέμενο 

τέταρτο τοίχο, επιβάλλοντάς μας να αντιμετωπίσουμε κάτι το οποίο εύκολα 

παραμερίζουμε στην καθημερινή ζωή: έναν πόλεμο που μαίνεται δίπλα μας, αλλά όχι 

στο δικό μας τόπο. Υπάρχουν, ωστόσο, και μερικά θετικά σχόλια, όπως για 

παράδειγμα του Τζέιμς Μακντόναλντ (James McDonald) για τον τρόπο που η Κέην 

«απομακρύνει τα ψυχολογικά σήματα και την κοινωνική γεωγραφία που συναντάς σε 

άλλα βρετανικά έργα» ή των Ρίτσαρντ Έιρ (Richard Eyre) και Νίκολας Ράϊτ 

(Nicholas Wright), οι οποίοι ισχυρίζονται ότι η Κέην «ξανάγραψε τον θεατρικό 

χάρτη». Ο Σόντερς, ομοίως, αναγνωρίζει στο έργο της Κέην την απόρριψη, ή 

τουλάχιστον τον χειρισμό των συμβάσεων του ρεαλισμού ως το χαρακτηριστικό 
                                                                                                                                                                          
αριστοκρατικό κόσμο, αποκομμένο από την περιρρέουσα σκληρότητα». «Ανεξαρτήτως της παρόμοιας 
θεματικής σχέσης μεταξύ των δύο, δεν συγχωρεί την παραβίαση της ενότητας του χώρου από την 
Κέην, ακόμη κι αν είναι φαινομενικά ατάραχος από παρόμοια ασάφεια του Πίντερ», επιμένει ο 
Wixson. Christopher Wixson, «In Better Places: Space, Identity, and Alienation in Sarah Kane's 
Blasted», Comparative Drama, τμ. 39, τχ. 1 (άνοιξη 2005), σ. 76 [75-91]. Για την συζήτηση που 
ανοίγει σχετικά με το Πάρτυ Γενεθλίων ο Γουίξον,  βλ. ειδικότερα υποσημ. 13.  
340 Συνέντευξη στον Saunders, 12 Ιουνίου 1999, όπως παρατίθεται στο: Saunders, Αbout Kane, σ. 90. 
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κλειδί της δραματικής στρατηγικής που χρησιμοποιεί στη δουλειά της, και ο Ουίξον 

(Wixson) εντοπίζει τους δεσμούς με το βρετανικό δραματουργικό παρελθόν: 

 
«Η Κέην καταφέρνει ευθαρσώς να ισορροπήσει δύο οντολογίες του σκηνικού χώρου: 
η μια στηρίζεται στην ευελιξία του σαιξπηρικού και μεσαιωνικού δράματος, ενώ η 
άλλη επικαλείται την ασφυκτική αποφασιστικότητα του δράματος του νεροχύτη 
(Kitchen-sink drama). Παραδόξως, η άρνηση της Κέην να υπακούσει στους κανόνες 
του ρεαλισμού ειδικά αυτούς που ασχολούνται με το χώρο, εξόργισε τους κριτικούς 
περισσότερο από τις σοκαριστικές σκηνές των έργων της».341 

 
 

Ποια είναι όμως η δική μας θέση αναφορικά με τον τόπο του Blasted; 

Μπορούμε, άραγε να προσυπογράψουμε αυτόν τον περίφημο διαχωρισμό σε ένα 

ρεαλιστικό και ένα υπερεαλιστικό μέρος; 

 

 

Hotel Blasted342 

 

Με την πρώτη ανάγνωση είναι ήδη ευδιάκριτο ότι ο χώρος θα είναι η μήτρα 

που κυοφορεί τους χαρακτήρες · η εισαγωγική  σκηνική οδηγία απαιτεί: 

 

Ένα πολυτελέστατο δωμάτιο ακριβού ξενοδοχείου στο Ληντς - τόσο ακριβό που θα 
μπορούσε να βρίσκεται σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. (47)  
 
 

Η αρχική αντιπαράθεση της χωροταξικής θέσης ενός πολύ ακριβού δωμάτιου 

ξενοδοχείου343 στο Ληντς και την ίδια στιγμή η εξόριστη από το Ληντς θέση του, 

                                                            
341 Christopher Wixson, «In ‘Better Places': Space, Identity, and Alienation in Sarah Kane's Blasted», 
Comparative Drama, τμ. 39, τχ. 1 (άνοιξη 2005), σ. 77 [75-91], και ηλεκτρονικά στο: 
[http://www.jstor.org/discover/10.2307/41154260?uid=3738128&uid=2129&uid=2&uid=70&uid=4&s
id=21102527967333(5/3/2010)]. 
342 Μέρος του υποκεφαλαίου αυτού παρουσιάστηκε ως ανακοίνωση με τον τίτλο «In-Ye[r]terotopias 
Face: Blasted Hotel», στο συνέδριο ‘Sarah Kane Now: 21st Century Sarah Kane’ (International 
Symposium, 31 Μαρτίου 2012), που διοργανώθηκε από το πανεπιστήμιο του Lincoln, καθώς και στο 
συνέδριο ‘Contemporary British Theatre: Towards a New Canon’, που διοργανώθηκε από το  
School of English, Birmingham City University (16 Oκτωβρίου 2010), με κεντρικούς ομιλητές τους 
Dan Rebellato (Royal Holloway, University of  London - Keynote Address), Chris Megson (Royal 
Holloway, University of London), Graham Saunders (University of Reading), Aleks Sierz (Rose 
Bruford College, Boston University London branch). Τα πορίσματα των συνεδρίων αυτών έχουν 
χρησιμοποιηθεί στην παρούσα εργασία. 
343 Η δραματουργική επιλογή ενός ξενοδοχείου ως χώρου δράσης χρησιμοποιήθηκε και μεταγενέστερα 
από την Κάριλ Τσέρτσιλ, στο Hotel (1997). Το έργο αυτό χωρίζεται σε δύο μέρη: στο πρώτο, οκτώ 
δωμάτια, δεκατέσσερα άτομα –τουρίστες, ζευγάρια, επιχειρηματίες– περνούν μια συνηθισμένη νύχτα 
σε ένα ξενοδοχείο και οι ιστορίες τους διαπλέκονται, δημιουργώντας ένα ενδιαφέρον κολάζ. Στο 
δεύτερο μέρος, ένα μουσικοχορευτικό κομμάτι, παρακολουθούμε δύο παράλληλες νύχτες. Δύο 
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αφού μπορεί να είναι έτερα, δηλαδή οπουδήποτε αλλού, και άρα ακόμα και έξω από 

τον –υποτιθέμενο– διαυγή δημόσιο χαρακτήρα, δίνει αυτόματα το στίγμα της άμεσης 

καλειδοσκοπικής θέσης της Κέην αναφορικά με τα ζητήματα τόπου και την περίεργη 

σύζευξη δημόσιου και ιδιωτικού επάνω στην οποία θα τοποθετήσει τους χαρακτήρες 

της και θα κατασκευάσει τον δραματουργικό εκείνο μηχανισμό που θα ρυθμίσει τις 

ενορμήσεις τους. Βρισκόμαστε, επομένως, αναντίρρητα, στο κέντρο της φουκωικής 

ετεροτοπολογίας, που συνίσταται στην λειτουργία των ετεροτοπιών μεταξύ δύο 

αντίθετων πόλων (έκτη αρχή). 

Με την είσοδό τους στο δωμάτιο του ξενοδοχείου μέσω της σύγχρονης 

«διαβατήριας τελετουργίας» κάποιας Mastercard ή Visa, ο Ίαν και η Κέητ 

εισέρχονται (και άρα, από το γεγονός και μόνο ότι εισέρχονται, αποκλείονται 

σύμφωνα με την πέμπτη αρχή) σε μια «en suite room» – όπως πολύ εύστοχα η Iball344 

χαρακτηρίζει – σε μια νυφική, σχεδόν, σουίτα. Για να μεταφέρουμε με φουκωικούς 

όρους τα δεδομένα μας, ο Ίαν και η Κέητ εισέρχονται στο πιο αντιπροσωπευτικό 

παράδειγμα της πέμπτης αρχής, το μοτέλ στο οποίο υποθάλπεται παράνομη 

σεξουαλική δραστηριότητα: η Κέητ είναι 21 χρονών και ο Ίαν 45, επομένως η Κέητ 

θα μπορούσε να είναι ηλικιακά κόρη του, γεγονός που καθιστά κοινωνικά 

παράνομη/ανήθικη την μεταξύ τους σεξουαλική σχέση. Η διαδικασία αυτή, με την 

φωτεινή επιγραφή του μοτέλ να αναβοσβήνει στην ανάγνωσή μας, μοιάζει σαν 

απόηχος της πρώτης νύχτας γάμου, ένα είδος «εκ νέου διακόρευσης» που 

συνοδεύεται από την πολυτέλεια που εγγυάται το «μικρό πουθενά» της 

υπερπολυτελούς σουίτας, μαζί με μια γερή δόση κίβδηλου ρομαντισμού:  

 

Η  Κέητ κοντοστέκεται στην πόρτα θαυμάζοντας την πολυτέλεια του δωματίου. [...] Η 
Κέητ  κάνει μια βόλτα στο δωμάτιο ανοίγοντας όλα τα συρτάρια, ψαχουλεύοντας τα 
πάντα. Μυρίζει τα λουλούδια και χαμογελάει. (48) 
 
 

Κέητ: Υπέροχα. 

 

Η πεποίθησή μου για το «μίνι αυτό ταξίδι του μέλιτος» (πρώτη αρχή) 

ενισχύεται από το γεγονός πως κατά την διάρκεια του έργου παρακολουθούμε 

                                                                                                                                                                          
άνθρωποι εφευρίσκουν τρόπους να εξαφανιστούν, ενώ ένα ημερολόγιο που βρίσκεται τυχαία στο 
δωμάτιο του ξενοδοχείου, αποκαλύπτει και μια τρίτη εξαφάνιση.  
344Helen Iball, «Room Service: En Suite On the Blasted Frontline», Contemporary Theatre Review, τμ. 
15, τχ. 3(2005), σ. 320-329. 
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αλυσιδωτές σεξουαλικές διεισδύσεις (για να προοικονομήσουμε και το Penetrator 

του Νίλσον) που γίνονται μπροστά στα μάτια μας, αλλά ταυτόχρονα γινόμαστε και 

ωτακουστές σωρείας διεισδύσεων που έχουν συμβεί και οι οποίες εγείρουν 

ερωτηματικά σχετικά με τον ρόλο του θύματος και του θύτη.345  

Εξηγούμαι: ο Ίαν σε μια κρίση νεκροφάνειας της Κέητ προσποιείται ότι την 

βιάζει επί σκηνής, έχοντας το πιστόλι στον κρόταφό της (‘he simulates sex’), ενώ  

μας δημιουργείται τεχνηέντως η υποψία ότι εκείνη έχει υπάρξει θύμα σεξουαλικής 

κακοποίησης από τον πατέρα της και ότι στο αποτρόπαιο αυτό γεγονός οφείλονται οι 

κρίσεις της που την πιάνουν «από τότε που γύρισε ο μπαμπάς» (57)· ο  Ίαν βιάζεται 

επί σκηνής από τον Στρατιώτη· ο Στρατιώτης περιγράφει μια σειρά από ομαδικούς 

βιασμούς γυναικοπαίδων στους οποίους συμμετείχε, αφού έχει εξομολογηθεί πως 

βίασαν και δολοφόνησαν την κοπέλα του, την Κολ, κατά την διάρκεια του πολέμου. 

Αν στους σωματικούς βιασμούς προσθέσουμε τώρα τους ψυχικούς δηλαδή: α) του 

Στρατιώτη ως θύματος του πολέμου, εφόσον η συνείδησή του αντιδρά στα έκτροπα 

και τελικά αυτοκτονεί, β) του Ίαν από την γυναίκα του Στέλλα που τον ευνούχισε ως 

άντρα, εφόσον αποφάσισε να τον χωρίσει και να γίνει ομοφυλόφιλη, γ) του γιου του 

Μάθιου που τον αγνοεί, αλλά και αντίστροφα τον ψυχικό βιασμό ενός έφηβου με 

έναν απόντα πατέρα, και δ) τον ψυχικό και πιθανότατα και σωματικό βιασμό που έχει 

υποστεί και η μητέρα και ο αδελφός της Κέητ («καθυστερημένο» τον αποκαλεί ο Ίαν) 

από τον πατέρα τους, γίνεται αμέσως αντιληπτό ότι μιλάμε για έναν αέναο κύκλο βίας 

που κλωθογυρνά ένδον, και είναι μαθηματικά βέβαιο πως θα εκραγεί  (blast) και 

δημόσια.  

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, από αυτό το συνονθύλευμα από σεξουαλικές 

διαστροφές, διεισδύσεις, σωματικές εκκρίσεις, μαζί και κ’ έναν ηχηρό γλωσσικό 

βιασμό που υφίσταται η Κέητ από την ανακριτική γλώσσα του Ίαν, η ετεροτοπία 

αποκτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του οίκου ανοχής και καταγγέλλεται ως μια 

ετεροτοπία ψευδαίσθησης (έκτη αρχή), κάνοντας τους υπόλοιπους πραγματικούς 

χώρους – και στην περίπτωσή μας τον πραγματικό χώρο του πολέμου που μαίνεται 

έξω από το ξενοδοχείο – να μοιάζει ακόμη πιο απατηλός, ακόμα και αν η Κέην 

                                                            
345 «Κύρια πηγή σκέψης για μένα, σχετικά με το πώς πραγματώνεται η βία, είναι ο εαυτός μου, και 
κατά κάποιο τρόπο όλοι οι χαρακτήρες είμαι εγώ. Γράφω για ανθρώπους, και από τη στιγμή που και 
εγώ είμαι ένας από αυτούς, οι διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους συμπεριφερόμαστε μου είναι 
περίπου κατανοητοί. Δεν πιστεύω πως ο κόσμος είναι χωρισμένος σε άντρες και γυναίκες, θύματα και 
θύτες». Συνέντευξη της Κέην στις Langridge και Stephenson, Rage and Reason: Women Playwrighs 
on Playwriting, Methuen, Λονδίνο 1997, όπως παρατίθεται στο: Saunders, About Kane, σ. 104. 
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προϊδεάζει  για το αναπόφευκτο με ένα ηχητικό περιβάλλον από πυροβολισμούς που 

ακούγονται απροσδιόριστα τριγύρω και με το πιστόλι που υπάρχει στη σκηνή.  

Είπαμε προηγουμένως ότι οι ετεροτοπίες μπορεί να φαίνονται πως είναι 

ελεύθερα προσβάσιμες, αλλά στην πραγματικότητα εξαναγκαζόμαστε να βρεθούμε 

εκεί, και εφόσον έχουμε εισέλθει σε αυτές βιώνουμε μια μεταιχμιακή κατάσταση 

στην οποία είμαστε συγχρόνως απομονωμένοι και προσπελάσιμοι (πέμπτη αρχή). Η 

επαγγελματική ιδιότητα του Ίαν ως δημοσιογράφου, που πιθανότατα βρίσκεται 

ταυτόχρονα μπλεγμένος -απ’ό,τι αφήνεται να εννοηθεί- σε ακραία δεξιά 

τρομοκρατική  ομάδα με φόνους στην πλάτη του (Ίαν: «΄Εκανα ό,τι μου ανέθεσαν. 

Για το καλό της πατρίδας [...] Παραφύλαξα σε σταθμούς τρένων, κρυφάκουσα 

συνομιλίες κι έκανα σινιάλα, έκανα και τον σωφέρ. Παραλάμβανα κόσμο, 

ξεφορτωνόμουν πτώματα, ό,τι χρειάστηκε»),346 τον εξαναγκάζει (επίσης πιθανότατα) 

να βρεθεί στο ξενοδοχείο πιστεύοντας ότι εκεί θα είναι ασφαλής. Η απομόνωση, 

όμως, που πιστεύει πως έχει, αποδεικνύεται πλασματική, αφού ο Στρατιώτης όχι 

απλώς τον εντοπίζει, αλλά μπαίνει στο δωμάτιο ως επισκέπτης από την πόρτα που 

του ανοίγει ο ίδιος ο Ίαν.  

 

Εδώ θέλω να σταθώ. 

 

 Είναι λανθασμένη η εντύπωση ότι ο Στρατιώτης εισβάλλει στο δωμάτιο 

γκρεμίζοντας τον (όποιο) τοίχο.347 Απεναντίας, θα μπει ανταποκρινόμενος στο 

κοινωνικό νομότυπο, χτυπώντας την πόρτα και όχι εισβάλλοντας από το παράθυρο 

από το οποίο ο Ίαν κοιτούσε με αγωνία αυτούς που τον παρακολουθούσαν. 

Επιπρόσθετα, η είσοδος του Στρατιώτη έρχεται να αντισταθμίσει τη ρατσιστική 

συμπεριφορά του Ίαν, ο οποίος αναφέρεται σε όλους τους πακιστανούς υπαλλήλους 

της υπηρεσίας δωματίου με χαρακτηρισμούς όπως «σκυλάραπα» [61], «γαμιόλη 

σκυλάραπα» [98]: «δώσε τίποτα σε αυτόν το σκυλάραπα που θα φέρει τα 

σάντουιτς… Μπας και γουστάρεις τους σκυλάραπες;… Αναρωτιέμαι αν ο κόπανος 

μιλάει αγγλικά… Τη μισώ αυτήν τη πόλη. Βρωμάει. Έχει γεμίσει σκυλάραπες και 

Πακιστανούς» [28],  φανερώνοντας τις σχέσεις αιτίου-αιτιατού ανάμεσα στην 

προσωπική σεξουαλική επιθετικότητα και τον εγχώριο μετααποικιοκρατικό 
                                                            
346 Έλεος. σ. 89. 
347 Βεβαίως, πρέπει να σημειωθεί εδώ πως υπάρχουν στην Κέην πολλοί απόηχοι πιντερικής υφής ως 
προς το θέμα της υφέρπουσας απειλής που σηματοδοτούν τα «πρόσωπα-εισβολείς», πρβ. ενδεικτικά τα 
έργα του Πίντερ Το Δωμάτιο, Πάρτυ Γενεθλίων, Το Βουβό Γκαρσόνι.  
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ρατσισμό,348 ακριβώς όπως τόσο εύστοχα ανέλυσε ο Τσίμερμαν. Το μεταδραματικό 

σχόλιο της Κέην είναι πολλαπλά καυστικό: ως δίκαιη, νομοτελειακή σχεδόν 

απάντηση, όταν θα ανοίξει η πόρτα στέκεται κάποιος που θα κάνει τον Ίαν να νιώσει 

το ίδιο εξευτελιστικά και απάνθρωπα, όπως ο ίδιος έκανε πριν στους άλλους. 

Επιπλέον, επισημαίνει η Κέην, ο κίνδυνος, ελλοχεύει ένδον, έρχεται ήσυχα από την 

πόρτα και δεν έχει πάντα την όψη που περιμένουμε.  

Αναντίρρητα, το δωμάτιο του ξενοδοχείου ως ετεροτοπία ψευδαίσθησης 

προοικονομεί την ίδια την καταστροφή του: 

 

[...] Η Κέητ  κοιτάζει έξω από το παράθυρο. Ο Ίαν  επιστρέφει στο δωμάτιο. 

Κέητ:  Λες και γίνεται πόλεμος. 

Ο Ίαν δεν κοιτάει.  

 

Η Κέην ενεργοποιεί εδώ ένα είδος «κοσμικού συναγερμού» που σύντομα θα 

χτυπήσει: ο Ίαν δεν κοιτάει τον πόλεμο που μαίνεται, η Κέητ βλέπει αλλά παραμένει 

παθητική θεατής χωρίς να κάνει κάποια ενέργεια, και παρότι ο πόλεμος είναι ακριβώς 

έξω από το παράθυρό τους -σε ένα πραγματικό ή μιντιακό παράθυρο- εκείνοι 

αντιδρούν όπως αν θα επρόκειτο για μια θέση χωρίς πραγματικό χώρο, δηλαδή σαν 

να επρόκειτο για μια ουτοπία. Τυλιγμένοι σφιχτά στις ατομικές, ιδιωτικές τους ζωές, 

ο Ίαν, η Κέητ και η πλειονότητα των βρετανών θεατρόφιλων του 1994, έβλεπαν τον 

πόλεμο της Βοσνίας πέρα και έξω από τους ίδιους, αντιμετωπίζοντάς τον ως θέαμα. 

Δεν είναι τυχαίο που στην πρώτη παράσταση υπήρχε μια γιγάντια οθόνη που «έπαιζε 

βομβαρδισμούς», ούτε που η Κέην, παρόλη την πολυτέλεια του ξενοδοχείου, δεν 

αναφέρει πουθενά στις σκηνικές οδηγίες την ύπαρξη τηλεόρασης, ενώ η αδιόρατη 

συνεχής παρακολούθηση υπονοείται σε όλο το έργο σαν διαρκές σχόλιο αναφορικά 

με τον πανοπτισμό που μας επιβάλλει η παγκοσμιοποίηση: 

 
«Δεν βρισκόμαστε ούτε στις κερκίδες ούτε στην σκηνή, αλλά μέσα στην πανοπτική 
μηχανή, πολιορκημένοι από τις εξουσιαστικές της ενέργειες, των οποίων εμείς οι 
ίδιοι είμαστε οι φορείς, μια και είμαστε ένας από τους μηχανισμούς της».349  

                                                            
348 Η στηλίτευση του ρατσισμού απέναντι στους έγχρωμους και η συσχέτιση του με τον σεξισμό είναι 
κάτι που συναντάμε έντονα σε όλα τα έργα της Κέην, με αποκορύφωση την κινημοταγραφική της 
απόπειρα Δέρμα (Skin, 1997). Αν υιοθέτησουμε την φεμινιστική ματιά της Τζούντιθ Μπάτλερ, ο 
ρατσισμός αυτός σχετίζεται με τη σεξουαλική ανασφάλεια του φορέα του και την ανάγκη 
ετεροπροσδιορισμού του. Judith Butler, Σώματα με Σημασία, μτφ. Πελαγία Μαρκέτου, 
Εκκρεμές, Αθήνα 2008, βλ. ειδικότερα σ. 320-327. 
349 Michel Foucault, Επιτήρηση και τιμωρία, Η γέννηση της φυλακής, μτφ. Κ. Χατζηδήμου, Ι. Ράλλη, 
Ράππα, Αθήνα 1989, σ.285. 
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Αλλά ο πόλεμος, σε αντίθεση με ό,τι μας υπαγορεύει το ένστικτο της 

επιβίωσης, δεν είναι μια ουτοπία, αλλά μια ετεροτοπία ψευδαίσθησης που 

«καταγγέλλει σαν ακόμη πιο απατηλό κάθε πραγματικό χώρο, όλες τις τοποθεσίες 

στο εσωτερικό των οποίων η ανθρώπινη ζωή είναι οριοθετημένη» (έκτη αρχή). Ο 

γάλλος κοινωνικός φιλόσοφος Ζαν Μποντριγιάρ (Jean Baudrillard) μας υπενθυμίζει 

ότι η συγγένεια της βίας με την ιδεοληψία ασφάλειας και ευημερίας δεν είναι άσχετη 

με την δράση των ΜΜΕ, που στοχεύουν να μας ναρκώσουν με την επιβολή μιας 

φιλήσυχης πραγματικότητας εν συγκρίσει με την έτερη πραγματικότητα των άλλων. 

 

«΄Εχουμε δει ότι η συγγένεια της βίας με την ιδεοληψία ασφάλειας και ευημερείας 
δεν είναι τυχαία: η ‘θεαματική’ βία και η ειρήνευση της καθημερινής ζωής είναι 
ομοιογενείς, επειδή είναι και οι δύο εξίσου αφηρημένες και ζουν κι οι δύο από 
μύθους και σημεία. Θα μπορούσαμε να πούμε και ότι η βία της εποχής μας 
εμβολιάζεται στην καθημερινή ζωή σε ομοιοπαθητικές δόσεις –εμβόλιο κατά του 
μοιραίου- για να εξορκίσουμε το φάσμα της πραγματικής ευθραστότητας αυτής της 
ειρηνευμένης ζωής. Γιατί αυτό που στοιχειώνει τον πολιτισμό της αφθονίας είναι πια 
όχι το φάσμα της σπάνης, αλλά το φάσμα της ΕΥΘΡΑΣΤΟΤΗΤΑΣ. Και το φάσμα 
αυτό , πολύ πιο απειλητικό επειδή αφορά στην καθαυτό ισσοροπία των ατομικών και 
συλλογικών δομών, το φάσμα αυτό που πρέπει να ξορκίσουμε πάση θυσία, 
δημιουργείται πράγματι από την εκτροπή της καταναλώνόμενης, διαπλαθόμενης, 
ομοιογενοποιούμενης βίας. [...] Το αληθινό πρόβλημα της βίας τίθεται αλλού. Είναι 
το πρόβλημα της πραγματικής ανεξέλεγκτης βίας που εκκρίνουν ο πλούτος και η 
ασφάλεια, η ευημερία καθώς ολοκληρώνεται. Η βία αυτή χαρακτηρίζεται (ακριβώς 
όπως και η κατανάλωση με τον τρόπο που την έχουμε ορίσει και όχι με την 
επιφανειακή της έννοια) από το γεγονός πως είναι χωρίς σκοπό και χωρίς 
αντικείμενο. Επειδή ακριβώς ζούμε από την παραδοσιακή ιδέα της πρακτικής της 
ευημερίας ως ορθολογικής δραστηριότητας, η εκρηκτική, ασσύληπτη βία, μας 
φαίνεται εκδήλωση πρωτοφανής , ακατανόητη, φαινομενικά αντιφατική με την 
κοινωνική πρόοδο και την αφθονία, επειδή ακριβώς ζούμε από την ηθική αυταπάτη 
του συνειδητού σκοπού [...] η αφθονία και η βία συμβαδίζουν».350  
 
 

Σε πλήρη αντιστοίχιση, το περιβάλλον υπερ-πολυτέλειας (ως υπερ-νεωτερικό) 

και φαινομενικής νηνεμίας προ(σ)καλεί την ωμή βία που θα ακολουθήσει, με 

δραματικό μέσο το πρόσωπο του Στρατιώτη. Αυτή η σοκαριστική συνειδητοποίηση 

της πραγματικής ευθραστότητας της συμβίωσης του παγκόσμιου (global) με το 

τοπικό (local), που στην πραγματικότητα καταγγέλλει την οριοθέτηση της ατομικής 

ζωής, έβγαλε το κοινό έξω από τις συνήθεις, άνετες θέσεις του και εγκαινίασε ένα 

καθαρό ετεροτοπικό τοπίο στο οποίο διασταυρώνονται οι ντόπιες ιστορίες (home 

stories) με τις παγκόσμιες (cosmo stories) ιστορίες, το κοντά (Leeds, Ηνωμένο 

                                                            
350 Ζαν Μποντριγιάρ, Η Καταναλωτική Κοινωνία,  μτφ. Β. Τομανάς, Νησίδες Αθήνα 2000, σ. 215-216. 
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Βασίλειο) με το μακριά (Σρεμπρένιτσα, Βοσνία). Κοντολογίς, υπό αυτήν την έννοια η 

Σάρα Κέην με το Blasted εγκαθιδρύει μια νέα κοινωνική τοπογραφία, ένα νέο 

ετεροτοπικό καθεστώς θεάτρου. 

 

 

«Έχω χέσει και σε καλύτερα μέρη» 

 

Ίαν: Έχω χέσει351 και σε καλύτερα μέρη. (48) 

 

Είναι αδύνατον να μη συνδέσει κανείς αυτή την τόσο πραγματιστική και 

κυνική φράση με την οποία επιλέγει η Κέην να ξεκινήσει το έργο, με την αντίστοιχη 

του Αιδεσιμότατου στο Μάνα Κουράγιο του Μπρεχτ: «και στον πόλεμο χέζεις το ίδιο 

όπως και στην ειρήνη, και ανάμεσα σε δύο μάχες πίνεις μια κούπα μπύρα».352 Για την 

Κέην όπως και για τον Μπρεχτ –σε μια διακειμενική συλλογιστική– ο πόλεμος δεν 

ξεπερνά τον άνθρωπο.  

 

Όπως μας υπενθυμίζει ο Ντόρτ:  

 

«Ο πόλεμος δεν είναι ένα άνωθεν φαινόμενο που ξεφεύγει από την καθημερινή ζωή 
μας. Δεν πρόκειται για μοίρα, ούτε για πυρετό. Πριν από όλα είναι επιχείρηση και 
απαραίτητο μέσο για να αποκατασταθεί η τάξη».353 

 

 

Ο Ίαν, λοιπόν, δεν χέζει στο σπίτι· αφοδεύει μόνο σε πολύ ακριβά δωμάτια 

ξενοδοχείων στα οποία περνάει τη ζωή του. Στην πραγματικότητα, ο Ίαν μοιάζει με 

ζωντανή δραματοποίηση της ίδιας της υπερνεωτερικότητας, με έναν άστεγο 

πολυτελείας, που είναι «πάντα, και ποτέ, στο σπίτι», πρώτον επειδή αντικειμενικά δεν 

έχει σπίτι ως χωρισμένος, και δεύτερον επειδή, λόγω του φόβου πως θα τον 

σκοτώσουν, επιλέγει να ζει σε δωμάτια ξενοδοχείων. Αυτό τουλάχιστον μαρτυρά η 

συμπεριφορά του354 όταν πρωτομπαίνει στο δωμάτιο, η οποία, εν πλήρει αντιθέσει με 

                                                            
351  Αυτή η «σκατολογική» έναρξη βεβαίως δεν μπορεί παρά να μας φέρει στο νου και τον Αλφρέντ 
Ζαρρύ  και το έργο του  Βασιλιάς Υμπύ (1896). 
352 Μπ. Μπρεχτ, Μάνα Κουράγιο, μτφ. Πέτρος Μάρκαρης, Κείμενα, Αθήνα 1971. 
353 Μπερνάρ Ντορτ, Ανάγνωση του Μπρεχτ, μτφ. 'Αννα Φραγκουδάκη, στη σειρά «Θεατρικές 
Δοκιμές», επιμ. Νικηφόρος Παπανδρέου, Κέδρος, Αθήνα 1995, σ.189. 
354 Βλ. σκηνικές οδηγίες: Ο Ίαν πετάει πάνω στο κρεβάτι ένα μικρό πάκο εφημερίδες, κατευθύνεται στο 
μίνι-μπαρ και βάζει μια μεγάλη δόση τζιν. Ρίχνει μια βιαστική ματιά απ’ το παράθυρο στο δρόμο, και 
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την Κέητ που όλα τής είναι πρωτόγνωρα, εμπεριέχει ένα είδος καθημερινότητας355 με 

μικρές ιεραρχίες :  

 

1. Πετάει τις εφημερίδες πάνω στο κρεβάτι. 

2. Σερβίρει τζιν. 

3. Ελέγχει από το παράθυρο. 

4. Κάνει ντους.  

 

 Αυτός ο αυτοκαταστροφικός, αλκοολικός, κυνικός356 μεσήλικας που 

συμπεριφέρεται σεξουαλικά στην πολύ νεότερή του Κέητ σαν να είναι σε πορνείο, 

αποτελεί «άμα τη εμφανίσει» ένα ζωντανό πεδίο ανθρώπου σε κρίση, όχι μόνο 

πνευματικά αλλά και σωματικά· ο Ίαν πολύ συχνά όπως και η Κέητ, εξάλλου, μοιάζει 

να πεθαίνει: 

 
Ο Ίαν πέφτει στα γόνατά του, αφήνει με προσοχή το ποτήρι στο πάτωμα, και 
παρασύρεται στη δίνη του πόνου. Μοιάζει σα να ΄ναι στα τελευταία του. Η καρδιά, τα 
πνευμόνια, το συκώτι και τα νεφρά του σχίζονται από σπασμούς πόνου, κι αυτό τον 
κάνει να βγάζει άθελά του κλαψιάρικους ήχους. (81)  
  

                                                                                                                                                                          
ξαναγυρνά στο δωμάτιο (48). Αξιοσημείωτο είναι πως αυτού του είδους η ρουτίνα θυμίζει σε μεγάλο 
βαθμό  την πρώτη σκηνή από τον Εραστή του Πίντερ (1962). 
355 Μία παρεμφερής καθημερινότητα ως σύμπτωμα της υπερνεωτερικότητας που απηχεί την σύγχρονη 
ζωή και τεκμηριώνει τον όρο του μη τόπου είναι και η κινηματογραφική ταινία του 2009 Up in the Air 
(Ραντεβού στον Αέρα), με τον George Clooney στο ρόλο ενός αμοραλιστή μεγαλοστελέχους 
επιχείρησης που αναλαμβάνει την διεκπεραίωση μαζικών απολύσεων (ειδικός συρρίκνωσης 
εταιρειών). Αυτός λόγω της δουλειάς του βρίσκεται συνεχώς εν κινήσει, από το ένα αεροπλάνο στο 
άλλο, συλλέγοντας μανιωδώς αεροπορικά μίλια και ζώντας αποκλειστικά σε πολυτελή ξενοδοχεία. Αν 
είναι κανείς αρκετά παρατηρητικός, στη σκηνή που ο Clooney βρίσκεται για λίγο στο σπίτι του, θα 
διαπιστώσει πως το σπίτι αυτό είναι ανοίκειο και μοιάζει με δωμάτιο ξενοδοχείου, ακριβώς γιατί η 
αίσθηση του «σπιτικού» είναι άγνωστη στον πρωταγωνιστή, ο οποίος έχει ασυνείδητα οργανώσει τον 
προσωπικό του χώρο με όρους εφήμερης παραμονής. Up in the Air (2009), σκην. Jason Reitman. 
356 «Το χιούμορ, σαν διαδικασία που επιτρέπει την απώθηση της πραγματικότητας και ό,τι οδυνηρό 
διαθέτει, δημιουργείται σε βάρος του οποιουδήποτε» (Αντρέ Μπρετόν, Ανθολογία του μαύρου χιούμορ, 
Αιγόκερως, Αθήνα 1996, σ. 239). Αυτή η διατύπωση αγγίζει τον πυρήνα της λειτουργίας των κωμικών 
στοιχείων του Blasted. Ο Ίαν –βασισμένος σε πραγματικό πρόσωπο που είχε γνωρίσει η Κέην– 
επιβεβαιώνει καλύτερα από τους δύο υπόλοιπους χαρακτήρες τον Μπρετόν, καθώς είναι ο πιο 
αυτοσαρκαστικός χαρακτήρας, στον οποίο η Κέην επενδύει όλο το μαύρο χιούμορ της. Παραθέτω εδώ 
τα πιο τρανταχτά σημεία, καθώς η χρήση του κωμικού στοιχείου αποτελεί αντικείμενο μιας άλλης 
δραματουργικής ανάγνωσης: «Ίαν: Έχεις πρόβλημα με το ζαμπόν; Κέητ: Ψόφιο κρέας. Αίμα. Δεν 
μπορώ να φάω ζώο. Ίαν: Πώς κάνεις έτσι για ένα γουρουνάκι; (53) [...] Κέητ: Πώς μπορείς να 
καπνίζεις με άδειο στομάχι; Ίαν: Δεν είν’ άδειο. Έχει μισό ποτήρι τζιν. (86) [...] Ίαν: Ο χειρούργος μου 
’δειξε ένα κομμάτι χοιρινό σε αποσύνθεση, βρωμοκοπούσε. Το πνευμόνι μου ήταν. [...] Γιατί; Για ποιο 
λόγο; Να με κρατήσουν στη ζωή για να πεθάνω από κίρρωση τρεις μήνες αργότερα». Για μια «κωμική 
ανάγνωση» βλ. Ken Urban, «The Body's Cruel Joke: The Comic Theatre of Sarah Kane», στο: Mary 
Luckhurst and Nadine Holdsworth (επιμ.), A Concise Companion to Contemporary British and Irish 
Drama, Blackwell, Οξφόρδη 2007, σ. 149-170.  
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Στην τελευταία σκηνή ειδικότερα, εκτελεί ένα είδος πρόβας θανάτου, πολύ 

κοντά στην εμπειρία που περιγράφει και βιώνει η Κέητ. Ο Ίαν πεθαίνει μόνο και μόνο 

για να ανακαλύψει πως είναι ζωντανός. «Με ταξιδεύεις σ’ άλλους κόσμους» (76), 

εξομολογείται στην Κέητ όταν προσπαθεί να την πείσει να κάνουν έρωτα, ενώ την 

ίδια στιγμή εκείνη τον επαναφέρει στην δική της πραγματικότητα: «κι εγώ έτσι 

αισθάνομαι όταν με πιάνει κρίση» (77). 

Η Κέητ πάσχει από κρίσεις νεκροφάνειας που της επιτρέπουν να αποδρά 

παρoδικά σε έναν άλλο τόπο και χρόνο· και τραυλίζει, όταν βρίσκεται υπό 

συναισθηματική πίεση – κατάλοιπο της πατρικής σεξουαλικής κακοποίησης:  

 
 

Κέητ:  Δεν ξέρω πώς γίνεται, απλά λιποθυμάω. Μπορεί να κρατήσει μερικά λεπτά 
ή και κάμποσους μήνες καμιά φορά, και μετά επανέρχομαι σαν να μην 
έφυγα καθόλου. (58) [...] Ο κόσμος παύει να υπάρχει, όπως τον ξέρουμε. 
Φαίνεται ίδιος αλλά –ο χρόνος κυλά πολύ αργά. Σαν να παγιδεύομαι σε 
κάποιο όνειρο, χωρίς να μπορώ να ξεφύγω. (77)  

 

 

Στο σημείο αυτό είναι καιρός να ανακτήσουμε τον απαρέγκλιτο όρο της 

ετεροτοπίας: τους ετεροχρονισμούς. Λαμβάνοντας υπόψη πως οι ετεροχρονισμοί δεν 

μπορούν να προσδιοριστούν χρονικά (δραπετεύουν σχεδόν από τον χρόνο), δεν 

νομιμοποιείται κανενός είδους διαχωρισμός του κειμένου σε ένα πρώτο ρεαλιστικό και 

ένα δεύτερο λιγότερο ρεαλιστικό μέρος· ακόμα και τα ίδια τα πρόσωπα, κάτω από τις 

συνθήκες που περιέγραψα παραπάνω, αδυνατούν να υπακούσουν στη συμβατική 

συνθήκη του χρόνου: το παράδοξο, σχεδόν κωμικό, ζευγάρι του Ίαν και της Κέητ 

παρεκκλίνει από τον μέσο όρο και ακροβατεί ανάμεσα στην ετεροτοπία κρίσης και 

την ετεροτοπία απόκλισης. Οι «νεόνυμφοι» φτάνουν στο ξενοδοχείο «σε ένα είδος 

απόλυτης ρήξης με την παραδοσιακή ροή του χρόνου» και αποτελούν ιδανικά 

δραματοποιημένα παραδείγματα στα οποία εγγράφονται ιδιόμορφοι ετεροχρονισμοί. 

Από τη σύμβαση αυτή δεν ξεφεύγει ούτε ο Στρατιώτης, που ομοίως πιστοποιεί με την 

παρουσία του μια ζωντανή ετεροτοπία κρίσης, εφόσον προέρχεται από κάποιο 

στρατόπεδο και είναι ζωντανό κομμάτι του πολέμου. 

Επιστρέφοντας στη συζήτηση για το ξενοδοχείο, θα επιμείνω στο θέμα του 

διαχωρισμού του από τον οικείο τόπο του σπιτιού: ένα ξενοδοχείο μπορεί να 

προσφέρει όλες τις ανέσεις, ωστόσο είναι πολύ πέρα από αυτό που ονομάζουμε 

οικιακό χώρο. Υπάρχει μια αδιόρατη απειλή που το περιτριγυρίζει, η οποία 
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ενεργοποιείται δραματικά κάθε φορά που ακούγονται χτυπήματα στην πόρτα. Αυτή η 

τεχνητή φιλοξενία μπορεί να προσφέρει μόνο τεχνητή ασφάλεια, σε αντίθεση με ένα 

αληθινό σπίτι: 

 

Soldier: At home I'm clean. Like it never happened [48].  
 

Στρατιώτης: Στο σπίτι είμαι καθαρός. Σα να μην έκανα ποτέ τίποτα. [δική μου 
η μτφ.] 

 

 

Το σπίτι ως τόπος παρέχει την αίσθηση ενός αμόλυντου εαυτού, ενός 

νεοβάπτιστου εαυτού που μπορεί και αποδρά από την οδυνηρή μνήμη των βιασμών 

και όλων των αποτρόπαιων εγκλημάτων που έχει διαπράξει· το σπίτι λειτουργεί ως 

τόπος καταφυγίου, που μας δίνει την αίσθηση της οικειότητας, όπως εξάλλου, μας 

εξηγεί και ο Μπασλάρ, επισημαίνοντας ότι «το σπίτι είναι ένα σώμα από εικόνες που 

δίνουν στον άνθρωπο λόγους ή ψευδαισθήσεις σταθερότητας».357 Για τον λόγο αυτό 

επιμένω στην μετάφραση του πρωτότυπου home ως σπίτι και όχι πατρίδα, όπως το 

μεταφράζει η Παραπονιάρη («Στην πατρίδα μου είμαι καθαρός. Σα να μην έγινε ποτέ 

τίποτα»[116]), γιατί μόνο η λέξη σπίτι λειτουργεί λυτρωτικά, επουλωτικά ως τόπος 

ασφάλειας και κατευνασμού, σε αντιδιαστολή με τον μη τόπο όπου ο Στρατιώτης 

βρίσκεται τώρα.  

Παραδόξως, είμαστε σε μια κατάσταση όπου η παραδοσιακή/συμβατική 

έννοια του σπιτιού απουσιάζει ή είναι εξαιρετικά δυσλειτουργική, όπως 

συμπεραίνουμε από τις ενδοοικογενειακές ιστορίες όλων των προσώπων: στη 

δραματουργία της Κέην το σπίτι (το σπιτικό) και η ασφάλεια έχουν μετουσιωθεί σε 

ουτοπία. Η σταθερότητα και η ευτυχία ανήκουν σ’ έναν φανταστικό τόπο, έξω από τα 

όρια της αφήγησης. 

Εντούτοις, για τον Ίαν, τόπος, σπίτι είναι η ίδια η Κέητ, επειδή  νιώθει πως 

εκείνη τον διασφαλίζει από τον θάνατο – αίσθηση που θα τον αυτοεπιβεβαιώσει, αν 

λάβουμε υπόψη το τέλος του έργου, όπου η Κέητ όχι μόνο του δίνει ένα άδειο από 

σφαίρες πιστόλι, εμποδίζοντάς τον να αυτοκτονήσει, αλλά τον φροντίζει όπως μπορεί 

σαν να είχε υπό την προστασία της ένα (δεύτερο) μωρό που το ταϊζει στο στόμα  : 

 

                                                            
357 Gaston Bachelard,  Η ποιητική του χώρου, μτφ. Ελένη Βέλτσου, Ιωάννα Δ. Χατζηνικολή, 
Χατζηνικολή, Αθήνα 1992, σ. 44. 
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Ίαν:  Μαζί σου νιώθω ασφαλής. (86)                          

 

Από τη στιγμή που ο Ίαν είναι άστεγος, επιλέγει να τον «στεγάσει» η 

εφημερίδα του, που είναι μια τοπική εφημερίδα, ενώ ο ίδιος έχει επιλέξει να 

ασχολείται μόνο με το εσωτερικό ρεπορτάζ και όχι το διεθνές («a home journalist 

[who doesn't] cover foreign affairs»).358 Με την δήλωση αυτή του Ίαν, η Κέην 

προ[σ]καλεί το εξωτερικό ρεπορτάζ στην εγχώρια, τοπική βρετανική σκηνή.359 Κάτω 

από αυτές τις συνθήκες το έργο αμείλικτα καταστρέφει αυτό που η Κέην αναφέρει ως 

«ασφάλεια μιας οικογενειακής μορφής».360 Οι χαρακτήρες της Κέην ελπίζουν για ένα 

χώρο, ο οποίος θα τους παρέχει ό,τι και ένα σπίτι που λειτουργεί ως τόπος: ασφάλεια, 

ιδιωτικότητα, το αίσθημα της ικανοποίησης και τη σιγουριά του ανήκειν. Δυστυχώς, 

ο τόπος αυτός έχει μετατραπεί σε ουτοπία και βρίσκουν τους εαυτούς τους χαμένους 

σε έναν μη τόπο, μια ετεροτοπία που μετασχηματίζεται συνεχώς. Ίσως εξαιτίας της 

ανασφάλειας αυτής οι δύο άντρες ωσάν να ήταν ζώα οριοθετούν με τα κόπρανα και 

τα ούρα τους τον ατομικό τους χώρο (ο Ίαν αφοδεύοντας, μόλις μπει στο δωμάτιο, 

και ο Στρατιώτης ουρώντας επάνω στο κρεβάτι, επίσης μπαίνοντας στο δωμάτιο).  

Το ξενοδοχείο μπορεί να αφομοιώνει τις ανέσεις του σπιτιού, αλλά 

προσκρούει σε κάθε ταυτοποίηση, αφού είναι η πιο χαρακτηριστική χωροταξία 

εφήμερης παραμονής, και ως τέτοια είναι ένας καθαρός μη τόπος για να 

ξαναεισαγάγουμε τον Οζέ στη συζήτησή μας. Η «ανώδυνη» και ανώνυμη μοναξιά 

αυτών των μη-τόπων στηρίζεται στην υπέρβαση/συμπύκνωση του χρόνου και 

προσφέρει στον «ένοικο», ο οποίος δεν κατοικεί αλλά βρίσκεται διερχόμενος, την 

ψευδαίσθηση ότι αποτελεί έστω και για λίγο μέρος ενός μεγάλου παγκόσμιου 

συστήματος, ενισχύοντας την πεποίθηση πως το τοπικό [το τοπικιστικό] δεν μπορεί 

πλέον παρά να νοηθεί ως τμήμα του παγκόσμιου πολύπλοκου σύνολου. Ο μη τόπος 

ως χώρος του υπερμοντερνισμού, όπως διαπιστώσαμε και σε προηγούμενο κεφάλαιο 

ενοικείται, από το γεγονός ότι οι άνθρωποι ταυτοποιούνται μόνο όταν εισέρχονται ή 

όταν φεύγουν.  

Αυτό συνεπάγεται δύο κομβικής σημασίας σημεία: 

                                                            
358 Blasted, 48. 
359 Ας μην ξεχνάμε το εσωτερικό ρεπορτάζ για τον βιασμό, από έναν μανιακό δολοφόνο, μιας 
εικοσάχρονης βρετανής τουρίστριας από το Ληντς, που τόσο κυνικά μεταδίδει ο Ίαν από το τηλέφωνο 
του ξενοδοχείου στην εφημερίδα του. Το περιστατικό που αναφέρει είναι πραγματικό και η Κέην το 
μεταφέρει όπως το θυμόταν από τον πατέρα της ο οποίος εργάζονταν, ομοίως, ως τοπικός 
δημοσιογράφος, ενώ δραματουργικά απηχεί και την σταδιακή μεταστροφή του Ίαν σε βιαστή.  
360 Wixson, «In better places», σημ. 7. 
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α) ότι εφόσον οι ετεροχρονισμοί (Φουκώ) και η υπέρβαση του χρόνου (Οζέ) 

σηματοδοτούν την απόλυτη ρήξη των ανθρώπων με τον παραδοσιακό χρόνο, ο 

χρόνος τούς ξεπερνά, χρίζοντας τον (μη) τόπο κατουσίαν άχρονο. 

 

β) ότι η αχρονία αυτή κάνει τον άνθρωπο που βρίσκεται εκτός συμβατικής 

νόρμας να  χάνει την ταυτότητά του (τον «απο-ταυτοποιεί» θα λέγαμε), και άρα σε 

έναν μη τόπο όλα είναι πιθανό να συμβούν. 

 
«Τα μεταφορικά ‘διαλείμματα’ της Κέητ, ένα κρυπτογράφημα τόσο για τον Ίαν όσο 
και για το κοινό, είναι παρόμοια με τις εκρηκτικές στιγμές της Kέην για χωρική 
αναδιαμόρφωση και γραφική βία, υπό την έννοια ότι όλα είναι σε θέση να ξεφύγουν 
στιγμιαία από τα νατουραλιστικά ρεύματα, δημιουργώντας μια γραπτή τρύπα που 
διαταράσσει τα φαινομενολογικά θεμέλια που χτίζουν μια ταυτότητα στο 
περιβάλλον. Οι κρίσεις της υποδηλώνουν επίσης ψυχολογικά ερείσματα που 
αποκρυπτογραφούν ένα περιστασιακό  κίνητρο, όπως συμβαίνει με την Στήλη της 
Ροζέτας.361  
 
Οι διαλείψεις της Κέητ επομένως μας επιτρέπουν να επιχειρήσουμε και πιο 

ριζοσπαστικές ετερετοπικές αναγνώσεις, καθώς επενδύουν καθολικά στους 

ετεροχρονισμούς, γεγονός που μας εξουσιοδοτεί να εκλάβουμε ακόμα και ολόκληρο 

το κείμενο ως μια ψευδαισθητική κρίση της Κέητ που διαρκεί λίγα δευτερόλεπτα. 

Άλλωστε, το χαρακτηριστικό της αυτό την καθιστά αυτόματα ένα δραματικό 

πρόσωπο-καθρέφτη, όπως τον όρισε ο Φουκώ, αφού ανακλά «ένα είδος μεικτής, 

ενδιάμεσης εμπειρίας» και παραπέμπει σε ένα μεταιχμιακό, διπολικό σχεδόν 

χωροταξικό διάστημα, στο οποίο είναι κανείς και δεν είναι.  

Με βάση τις διαπιστώσεις αυτές μπορούμε τώρα να συμπεράνουμε ότι, 

δεδομένης της ετεροτοπίας/του μη τόπου πάνω στον οποίο δομείται το Blasted, είναι 

άτοπο να υποστηρίζει κανείς οποιουδήποτε είδους διαχωρισμό, τόπου ή χρόνου, 

εφόσον a priori η ετεροτοπολογία μπορεί να λειτουργήσει κατά τρόπο τελείως 

διαφορετικό (δεύτερη αρχή) και άρα αποτελεί έναν κυλιόμενο άχρονο 

                                                            
361 Christopher Wixson, «In Better Places’: Space, Identity, and Alienation in Sarah Kane's Blasted», 
Comparative Drama, τμ. 39,  τχ. 1 (άνοιξη 2005), σ. 75-91, και ηλεκτρονικά στο: 
[http://www.jstor.org/discover/10.2307/41154260?uid=3738128&uid=2129&uid=2&uid=70&uid=4&s
id=21102527967333(5/3/2010)]. Ο Wixson συνδέει εδώ το αμφίσημο σύστημα γραφής της Κέην με 
ένα τύπο παλίμψηστου, την Στήλη της Ροζέτας ([‘Rosetta Stone’), υπογραμμίζοντας την 
διαχρονικότητα της πολλαπλής ανάγνωσης που επιδέχεται ένα «ανοιχτό» κείμενο, όπως αυτό του 
Blasted. Παραθέτω εδώ από τον διαδικτυακό τόπο της wikipedia: «Η Στήλη της Ροζέττας είναι μια 
πέτρινη πλάκα από γρανοδιορίτη, που συχνά αναφέρεται λανθασμένα από βασάλτη ή γρανίτη, που 
προέρχεται από τον ναό του Πτολεμαίου Ε΄ του Επιφανούς. Χρονολογείται στο 2ο αιώνα π.Χ. και 
φέρει εγχάρακτη μια επιγραφή σε δύο γλώσσες (αιγυπτιακή και ελληνική) και τρία συστήματα γραφής 
(ιερογλυφικά, δημώδη αιγυπτιακή, ελληνική). Η ανακάλυψη της τρίγλωσσης στήλης αποδείχθηκε 
θεμελιώδους σημασίας» [http://el.wikipedia.org/wiki]. 
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μεταχηματισμό, που ακολουθεί εν προκειμένω την παρακάτω αλληλουχία: 

ξενοδοχείο - μπορντέλο - φυλακή [στην περίπτωση της εγκλωβισμένης Κέητ που το 

σκάει από το παράθυρο, και έπειτα του εγκλωβισμένου από τον Στρατιώτη Ίαν] - 

αναρρωτήριο [και στις δύο περιπτώσεις του ετοιμοθάνατου Ίαν και της ασθενούς 

Κέητ] - πεδίο μάχης , και τελικά νεκροταφείο. 

 

 
Η Κέητ θάβει το μωρό κάτω απ’ τις σανίδες του δαπέδου. Ψάχνει με το βλέμμα 
τριγύρω και βρίσκει δύο κομμάτια ξύλο. Σκίζει τη φόδρα από το μπουφάν του Ίαν και 
δένει τα ξύλα σε σχήμα σταυρού, που τον σφηνώνει ανάμεσα στις σανίδες του 
πατώματος. Μαζεύει λίγα απ΄τα λουλούδια που είναι πεταμένα εδώ κι εκεί και τα βάζει 
κάτω από τον σταυρό (131).  

  
 

 

Νο logo 

 

Εμβαθύνοντας στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του μη τόπου, θέλω 

να σταθώ στο θέμα της αλληλένδετης με αυτόν ανωνυμίας, καθώς ο μη τόπος 

θεμελιώνεται στην εφήμερη παραμονή «ανώνυμων» ατόμων, που χάνουν την 

ταυτότητά τους με την είσοδό τους σε αυτόν, και να την συνδέσω με το φαινόμενο 

των εμπορικών σημάτων (logo). 

Aπό τα μέσα του 1980 – αρχής γενομένης από τις ΗΠΑ– υπάρχει μια σταθερή 

μετατόπιση από την οικονομία της παραγωγής σε έναν πολιτισμό εμπορικών 

σημάτων, των γνωστών ως «logo». Οι εταιρείες πωλούν τώρα «ένα lifestyle», μια 

«επιχειρηματική λύση», μια «εμπειρία».362 Το προϊόν απομακρύνεται από την 

πρωτογενή χρηστική του αξία και σφυρηλατεί μια νέου τύπου σχέση με τους 

καταναλωτές, ένα εμπορικό σήμα που θα μπορούσε να είναι αναγνωρίσιμο και άρα 

ευπώλητο σε ολόκληρο τον κόσμο, μέσα από μια αλυσίδα πανομοιότυπων 

καταστημάτων στα οποία το υπερνεωτερικό υποκείμενο, δηλαδή ο καταναλωτής, να 

μπορεί να προσφεύγει, για να αποδράσει ακριβώς από την ανωνυμία.  

 

«Ένα παράδοξο του μη-τόπου: ένας ξένος, χαμένος σε μια χώρα που δεν γνωρίζει 
(ένας ‘περαστικός ξένος’) μπορεί να νοιώσει σαν στο σπίτι του μόνο και μόνο στην 
ανωνυμία των αυτοκινητόδρομων, των βενζινάδικων, των μεγάλων καταστημάτων 

                                                            
362 Naomi Klein, No Logo, Picador, Νέα Υόρκη 2000, όπως παρατίθεται στο: Ken Urban, «Towards a 
Theory of Cruel Britannia: Coolness, Cruelty, and the ’Nineties», Τheatre Quarterly, τμ. 20, τχ. 4 
(2004), Cambridge University Press, σ. 356 [354-372], υποσημ. 4. 
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και των αλυσίδων ξενοδοχείων. Για αυτόν, ο λογότυπος μιας εταιρείας λιπαντικών 
είναι ένα καθησυχαστικό στίγμα – ανάμεσα στα ράφια του σουπερ μάρκετ, 
προστρέχει με ανακούφιση σε είδη υγιεινής, οικιακά ή είδη διατροφής πιστοποιημένα 
από πολυεθνικές μάρκες».363 

 

 

 Στην εποχή της υπερνεωτερικότητας, λοιπόν, ο λογότυπος δρα 

καθησυχαστικά επιδιώκοντας να φανεί ως τόπος364 μέσα σε ένα περιβάλλον 

ετεροτοπίας, εξού και σε όλους τους μη τόπους συναντούμε μεγάλες αλυσίδες 

καταστημάτων (ξενοδοχείων/εστιατορίων κτλ), που διακλαδώνονται σε ολόκληρο τον 

κόσμο. Αν και ο Γουίξον επιμένει πως η Κέην ξεκινά το κείμενό της με τους όρους 

της παγκοσμιοποίησης, δηλαδή με το φαινόμενο McDonaldization,365 αφού οι 

σκηνικές της οδηγίες μιλούν για ένα υπερπολυτελές ξενοδοχείο που θα μπορούσε να 

είναι σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, πεποίθησή μου είναι πως πρόκειται για 

ανίσχυρη εκτίμηση, αφού ο όρος Mc Donaldization  εμπεριέχει και την ίδια στιγμή 

συνεπάγεται την ύπαρξη συγκεκριμένου λογότυπου που θα έγραφε η Κέην στις 

σκηνικές οδηγίες, για παράδειγμα ‘Metropolitan Hotel’. Αντιθέτως, η Κέην 

αποφεύγει εντελώς οποιοδήποτε logo, όχι γιατί γνωρίζει βεβαίως τα  θεωρητικά 

«χειρουργικά εργαλεία» της παρούσας εργασίας, αλλά γιατί ενστικτωδώς οδηγείται 

στην διεύρυνση και επενδύει στην δραματουργική ανωνυμία, ώστε να  οξύνει το θέμα 

της ευθραστότητας και κατά συνέπεια της υφέρπουσας απειλής στο Blasted και να 

μας οδηγήσει από ένα ανώνυμο ξενοδοχείο, στον ανώνυμο Στρατιώτη,366 στο 

ανώνυμο πεδίο μάχης, με θύματα ανώνυμους νεκρούς στρατιώτες και ανώνυμα νεκρά 
                                                            
363 Augé, Non Places, σ. 106.  
364 Ένα ισχυρό παράδειγμα αποτελεί και η Βασίλισσα της ομορφιάς του Μακντόνα, που θα δούμε στη 
συνέχεια. Εκεί παρακολουθούμε με ποιο τρόπο τα εμπορικά σήματα των τροφίμων λειτουργούν ως 
μεταφορά του ιρλανδικού ζήτηματος της ταυτότητας: μπισκότα μάρκας Κίμπερλι και κέικ μάρκας 
Γιάφα έχουν μετατραπεί σε τόπο στον οποίο προσφεύγουν οι αυτοεξόριστοι χαρακτήρες προκειμένου 
να αγκιστρωθούν σε κάτι που να τους παραπέμπει ευθέως στην πατρίδα τους και άρα σε ένα χώρο 
ασφαλή και οικείο. 
365 Ο όρος «McDonaldization» επινοήθηκε από τον κοινωνιολόγο George Ritzer που τον 
χρησιμοποίησε στο βιβλίο του The McDonaldization of Society: An Investigation into the Changing 
Character of Contemporary Social Life, Pine Forge Press Publication, 1993, και αναφέρεται στην 
αυξανόμενη τυποποίηση και τον εξορθολογισμό της βιομηχανίας, της εργασίας, των προϊόντων που 
καταναλώνονται, ακόμα και στον ομογενοποιημένο τρόπο που η ζωή βιώνεται μέσα σε μια κουλτούρα, 
στα πρότυπα της ομώνυμης αλυσίδας πρόχειρου φαγητού. 
366 Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι και στις δύο εκδοχές των πρώτων σχεδιασμάτων του έργου 
(1993) ο Στρατιώτης ονομάζεται Vladek και αναφέρεται στο Ληντς ως «σερβική πόλη». Όταν 
εμφανιζόταν έλεγε: «Αυτή η πόλη είναι σέρβικη τώρα. Πού είναι το διαβατήριό σου; Είσαι άγγλος 
δημοσιογράφος που μένεις σε ξενοδοχείο άλλης χώρας και δεν έχεις ένα διαβατήριο;». Στην 
παράσταση, όμως, στο Royal Court το 1995, το κείμενο άλλαξε και πήρε την μορφή που ξέρουμε 
σήμερα, ενώ ο Στρατιώτης έμεινε ανώνυμος. Ken Urban, «The Body's Cruel Joke: The Comic Theatre 
of Sarah Kane», στο: Mary Luckhurst and  Nadine Holdsworth (επιμ.), A Concise Companion to 
Contemporary British and Irish Drama, Blackwell, Οξφόρδη 2007, σ. 156 [149-170].  
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μωρά.367 

 

Κέητ:  Δεν ξέρω το όνομά της. 
Ίαν:  Δεν έγινε τίποτα. Δε θα ’χει επισκέπτες. (131) 
 

 

Ένα ανώνυμο νεκροταφείο μοιάζει τώρα το Blasted· έχοντας κυριολεκτικά 

ανατινάξει την συμβατική δραματουργία, η Κέην μας «καλωσορίζει» στο υπαρξιακό, 

ηθικό αλλά και πολιτικό κατακερματισμένο υποσυνείδητο, εδώ που όχι μόνο η 

σύμβαση αλλά και η ίδια η γλώσσα θα καταρρεύσουν: στην πέμπτη και τελευταία 

σκηνή παρατίθενται αποκλειστικά σκηνικές οδηγίες περιγράφοντας μια αλληλουχία 

γρήγορων σκηνών (snap-shots), στις οποίες με τη χρήση του φωτισμού, βλέπουμε 

στιγμές απανθρωποποίησης του Ίαν:  

 

«Ο Ίαν πιάνει πάτο – δεν έχει πιο κάτω γι’ αυτόν πραγματικά. Και εγώ έφτασα σ’ ένα 
σημείο που δεν ήξερα πια τί να κάνω με τις λέξεις, πώς να τις χρησιμοποιήσω. Ήταν 
μια ολοκληρωτική διάλυση της γλώσσας, γι’ αυτό σκέφτηκα πως πρέπει να το δείξω 
καθαρά μέσα από εικόνες, που μου αρέσει να φτιάχνω περισσότερο έτσι κι αλλιώς. Ο 
Ίαν φτάνει στο σημείο που πεθαίνει και είναι στην κόλαση, αλλά όταν επιστρέφει 
συνειδητοποιεί πως βρίσκεται ακριβώς εκεί όπου υπήρξε πρωτύτερα- είναι νεκρός. 
Αν αυτή θα ’ναι μια στιγμή του πιο τρομαχτικού φόβου που βίωσε ποτέ, τότε πρέπει 
να πέσει πολύ χαμηλά».368  

 

 
Πεθαίνει ανακουφισμένος.369 Αρχίζει να βρέχει ανάμεσα από τις τρύπες της στέγης.  
Τελικά. 

 
Ίαν:   Σκατά. (135) 

 

Αυτή η «σκατένια» ανάσταση, ακόμα και ως έκφραση εκνευρισμού  του Ίαν, 

που η βροχή δεν τον αφήνει να πεθάνει με την ησυχία του, είναι μια καθαρή παρωδία, 

ένα σαρκαστικό σχόλιο σχετικά με την πρόσληψη του θρησκευτικού θανάτου ως 

τόπου ανακούφισης και λύτρωσης, που εδώ μετασχηματίζεται σε τόπο φανταστικό, 

                                                            
367 Με αναφορά στο καθολικό έγκλημα της μητρότητας ως απόρροιας της αρσενικής βίας κλείνει 
αντίστοιχα και το βαθιά φεμινιστικό έργο Τέφρα και Σκιά του Πίντερ, που γράφεται το 1996.  Παρά 
την προφανή επιρροή του Πίντερ σε ολόκληρο το σύγχρονο αγγλικό θέατρο, και ιδιαίτερα στην Κέην, 
το Τέφρα και Σκιά μπορεί να λειτουργήσει διακειμενικά: η Ρεβέκκα βρίσκεται σε ένα δωμάτιο με τον 
Ντέβλιν, τον σύντροφό της, και του διηγείται μια ενόρασή της, σύμφωνα με την οποία εκείνος είναι 
ένας αξιωματικός των S.S. που παίρνει τα μωρά από τις αγκαλιές των μανάδων τους, ενώ αυτές 
οδηγούνται σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Χάρολντ Πίντερ, Τέφρα και Σκιά, μτφ.Τζ. Μαστοράκη, 
Καστανιώτης, Αθήνα 2000.  
368 Συνέντευξη στον Saunders, 12 Ιουνίου 1995, όπως παρατίθεται στο: Saunders, About Kane, σ. 57. 
369 Μια άλλη μεταφραστική (και σκηνοθετική ακολούθως) εκδοχή θα ήταν «Πεθαίνει από 
ανακούφιση». Πρβ. ‘He dies with releif’, Blasted, σ. 60. 
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σε ουτοπία. Ο άνθρωπος παραμένει στο ίδιο ακριβώς ετεροτοπικό περιβάλλον, 

τυλιγμένος στα κόπρανα, στα λάθη και τις ενοχές του. Πολύ δηκτική η Κέην σχετικά 

με την αξία και την ιεραρχία του Τύπου και των ΜΜΕ εν γένει,τα οποία υποσκπάπτει 

εξαρχής προσδίδοντας δημοσιογραφική ιδιότητα στον Ίαν, τον βάζει τώρα στην 

τελική φάση εξαθλίωσής του να καθαρίζει τα κόπρανά του με τις εφημερίδες τις 

οποίες βαστούσε όταν πρωτομπήκε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου. 

 Ωστόσο, μικρή ακτίνα φωτός στον τυφλό370 Ίαν αποτελεί η Κέητ: ο πόλεμος 

την ενηλικιώνει απότομα σαν μια διαβατήρια τελετή και επιστρέφει με αίματα να 

τρέχουν ανάμεσα στα πόδια της, αίματα που επιτρέπουν να εικάσουμε πως, ίσως, ο 

βιασμός που υπέστη εν καιρώ πολέμου είναι ο πρώτος σαρκικά πραγματικός βιασμός 

και η ταυτόχρονη παρθενική σεξουαλική διείσδυση που την ενηλικιώνει αιφνίδια και 

ακαριαία. Η Κέητ, στεγνή από λέξεις και με διάθεση πεισματικής επιβίωσης, τρώει με 

όρεξη τα μισοφαγωμένα λουκάνικα του πρωινού, τα μοναδικά τρόφιμα δηλαδή που 

βρήκε, παρότι αρχικά «μας συστήθηκε» ορκισμένη χορτοφάγος· είναι πια, μια άλλη 

Κέητ: από φοβισμένο κοριτσόπουλο έχει μετατραπεί σε ενήλικη γυναίκα που η ζωή 

της ήρθε σαν «γροθιά στα μούτρα» και την ανάγκασε να μεγαλώσει.  

Σαν άλλος Λεν από τους Λυτρωμένους, η Κέητ, που έξω γνώρισε την 

πραγματική σκληρότητα, επιστρέφει και παραμένει γενναία δίπλα στον Ίαν να τον 

κρατά στη ζωή, ταΐζοντάς τον στο στόμα σαν ένα μεγάλο μωρό: μια περίεργου τύπου 

οικογένεια φωτογραφίζεται εδώ από την Κέην, που ίσως να έχει μέλλον, αν λάβουμε 

υπόψη μας πως ο Ίαν αντιλαμβάνεται πραγματικά την ουσία του αφυπνισμένου 

ανθρωπισμού και κλείνει το έργο λέγοντας ένα απλό μα ελπιδοφόρο «ευχαριστώ» 

(136) που απηχεί το μαρξιστικό κληροδότημα του Μποντ στην Κέην και ταυτόχρονα 

δίνει μια ικανοποιητική σοσιαλιστική ανάγνωση που σχεδόν ταυτίζεται με την 

θρησκευτική:  

 
«Και η ίδια η ελπίδα, επειδή είναι εσχατολογική, είναι μια ένδειξη της ανάγκης για 
ελπίδα, είναι μια απόδειξη της ανεπάρκειας του παρόντος, της καταστροφής του 
κόσμου, από την οποία το μέλλον θα σώσει την ανθρωπότητα που πιστεύει και 
ελπίζει».371 

                                                            
370 Βεβαίως εδώ πρόκειται για ένα κλασικό μοτίβο που χρησιμοποιεί η Κέην, αφού στην 
δραματουργική παράδοση, αρχής γενομένης από τον Οιδίποδα και τον Τειρεσία, η τυφλότητα παίζει 
εξαιρετικά σημαντικό ρόλο που διεκδικεί το «συνειδησιακό επείγον». Η τυφλότητα πρωταγωνιστεί 
στον Βασιλιά Ληρ (Γκλόστερ) αλλά και σε πολλά μονόπρακτα του Μπέκετ (Η Συντροφιά, Κομμάτι 
Μονολόγου).  
371 Για μια θεολογική ανάγνωση του Blasted, βλ. Jay Twomey, «Blasted Hope: Theology and Violence 
in Sarah Kane», The Journal of Religion and Theatre, τμ. 6, τχ. 2 (φθινόπωρο 2007), 
[http://www.rtjournal.org/vol_6/no_2/twomey.html(11/10/2010)].  
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Ο Ίαν επιστρέφει από τον θάνατο όταν αρχίζει να βρέχει·372  το ξεκίνημα μιας 

δεύτερης ζωής μέσω της βάπτισης φαίνεται να ξεκινά εδώ.373 Το τελικό «ευχαριστώ» 

μπορεί να αναγνωστεί με τους θρησκευτικούς όρους μιας υποσχεθείσας σωτηρίας: 

έχοντας συμμετάσχει στην φοβερή δυστυχία του κόσμου, ο Ίαν εξαπολύει αυτά τα 

δεινά εναντίον του εαυτού του. Ο θάνατός του είναι μόνο μια συνέπεια αυτού που 

έχει βιώσει, αλλά η επιστροφή του στη ζωή είναι απόδειξη κάποιας ριζοσπαστικής 

εξέλιξης, πέρα από κάθε προσδοκία, είναι μια ελπίδα: επιστρέφει στη ζωή και ίσως 

συνειδητοποιήσει ότι ο πόνος του αποτελεί εφαλτήριο για την πιθανότητα ενός 

διαφορετικού, βελτιωμένου κόσμου, ικανού να δώσει λύτρωση.  

 

Μπορούμε, λοιπόν, να μιλήσουμε για ‘happy end’, ακόμα και εντός πολλών 

εισαγωγικών; 

 

Πεποίθησή μου είναι πως κάτω από το –ας μου επιτραπεί–  προφανές, υπάρχει 

μια άλλη, πιο δύσκαμπτη και οδυνηρή  ανάγνωση· μια βαθιά υπαρξιακή κρίση 

αποτυπώνεται στο τέλος, μια μπεκετική374 μεταγραφή της αέναης, καταδικαστικής 

επαναληπτικότητας, που ακυρώνει ακόμα και τον θάνατο ή πολύ περισσότερο 

ακυρώνει την ύπαρξη οποιασδήποτε θεϊκής  παρέμβασης. Ο Ίαν, ως άλλη Γουίνι 

εξακολουθεί να βρίσκεται θαμμένος ως το λαιμό, ανάμεσα σε κόπρανα και αποφάγια, 

καταδικασμένος να υποφέρει τον ίδιο,  ανυπόφορο  εαυτό του. 

 

 

 

                                                            
372 Ο ήχος της βροχής, που σταδιακά δυναμώνει μέχρι να αρχίζει να στάζει στο πρόσωπο του Ίαν, 
υπήρξε άλλωστε και το μοναδικό ηχητικό περιβάλλον που έντυσε την παρθενική παράσταση του 
Blasted, έπειτα από απαίτηση της ίδιας της Κέην που απέκλεισε οποιαδήποτε μουσική επένδυση. Βλ. 
την συνέντευξη του πρώτου σκηνοθέτη της παράστασης James ΜcDonald, όπως παρατίθεται στο: 
Saunders, About Kane, σ. 91, σημ. 50.  
373 «Η Κέην, που προφανώς δεν είχε τα Πάθη στο μυαλό της όταν το έγραφε, λέει ότι όταν είδε για 
πρώτη φορά το έργο να ανεβαίνει επί σκηνής, ο Ίαν όντως φαινόταν σαν να ήταν ο Χριστός. Ο 
Σόντερς επίσης βλέπει τον Ίαν ως εικόνα του Χριστού, παρόλο που ο ίδιος κατανοεί τον 
παραλληλισμό και πώς μπορεί αυτό να λειτουργήσει σαν παρωδία. «Blasted Hope: Theology and 
Violence in Sarah Kane», σ.116, υποσημ. 26. 
[http://www.rtjournal.org/vol_6/no_2/twomey.html(11/10/2010)].  
374 «Πιστεύω πως οι επιρροές μου είναι εμφανείς. Ναι, φυσικά ο Μπέκετ, αλλά όχι με ιδιαίτερη 
συνείδηση, γιατί πρακτικά όταν γράφω δεν έχω επίγνωση και νομίζω πως αν είσαι συνειδητά 
επηρεασμένος η φωνή σου παύει να είναι αυθεντική. Όμως πατούσα επάνω στον Μπέκετ και επομένως 
δεν αποτελεί έκλπηξη ότι το Blasted τελειώνει με την εικόνα ενός άντρα του οποίου το κεφάλι 
προεξέχει από το πάτωμα και με την βροχή να πέφτει επάνω του από το ταβάνι». Συνέντευξη της Κέην 
στον Sierz, 18 Ιανουαρίου 1999, όπως παρατίθεται στο: Saunders, About Kane, σ. 39, σημ. 5. 



177 
 

Και οι Ευτυχισμένες Μέρες του θα εξακολουθούν. 
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Shopping & Fucking375 (pop/gay in-yer-face) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Η πατρότητα μπορεί να είναι μια νομική υιοθεσία. Ποιος είναι ο πατέρας 
οποιουδήποτε γιου, για να τον αγαπάει ο γιος ή να αγαπήσει αυτός τον γιο; 
[...] Ο αγέννητος γιος χαλάει την ομορφιά. Όταν γεννιέται φέρνει πόνους, 
μοιράζει την στοργή, φέρνει έγνοιες. Είναι ένα αρσενικό. Η ανάπτυξή του 
σημαίνει την πτώση του πατέρα του». 

 
 

Τζέιμς Τζόυς, Οδυσσέας 
 

 

 

 

 

                                                            
375 Η μετάφραση που χρησιμοποιώ είναι αυτή του Θωμά Μοσχόπουλου, που έγινε για την παράσταση 
του έργου, σε δική του σκηνοθεσία, στο Θέατρο του Νότου, θεατρ. περ. 1997-1998, και δημοσιεύεται 
στο βιβλίο-πρόγραμμα της παράστασης, Οξύ, Αθήνα 2007. Εφεξής, τα παραθέματα θα σημειώνονται 
με τον αριθμό της σελίδας σε παρένθεση, ενώ το έργο θα αναφέρεται για λόγους συντομίας ως S & F . 
Το Shopping & Fucking είναι το πρώτο θεατρικό έργο του που καταφτάνει στη χώρα μας, και μάλιστα 
αμέσως: ένα χρόνο μετά από την πρεμιέρα του στο Λονδίνο (1996).  
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Οut of Joint Theatre – Mark Ravenhill, Shopping & Fucking (1996): το θέατρο 
Στα ποπ/ομοφυλόφιλα Μούτρα (in-yer-pop/gay face)   
 

Όπως η Κέην αναφύεται μέσα από το Royal Court και τον Στίβεν Ντάλντρι, 

έτσι και ο Μαξ Στάφορντ Κλαρκ (Max Stafford-Clark), σκηνοθέτης και 

καλλιτεχνικός διευθυντής του θεάτρου Out of Joint and The Temper of Our Time, 

ανακαλύπτει και κυριολεκτικά διαμορφώνει τον Μαρκ Ρέινβενχιλ (Mark Ravenhill), 

ο οποίος θα γαλουχηθεί μέσα από την συστηματοποιημένη διαδικασία της ομαδικής 

γραφής. Η εκπαίδευσή του αυτή κοντά στον Κλαρκ και τον θίασό του, ευθύνεται σε 

πολύ μεγάλο ποσοστό για την διαφοροποίησή του σε σχέση με τους υπόλοιπους 

συγγραφείς του in-yer-face: ο Ρέινβενχιλ, αν και εκπρόσωπος της ομοφυλοφιλικής 

ποπ εκδοχής του θεάτρου Στα Μούτρα, ακολουθεί παραδόξως κλασικές, σχεδόν 

συμβατικές γραμμές, αναφορικά με τη δόμηση της φόρμας:  

 
 
«Ο Ρέινβενχιλ δεν είναι ένας οργισμένος νέος, αλλά μια παράδοξη φιγούρα: τα έργα 
του μπορεί να εξερευνούν τη σύγχρονη ζωή χρησιμοποιώντας gadget, εικόνες της 
ποπ κουλτούρας  και μετα-στρουκτουραλιστικές ιδέες, αλλά οι αξίες του είναι 
παραδοσιακές. Η πρόθεσή του είναι πάντοτε ηθική, η πολιτική του αριστερίζουσα. Οι 
συγγενικές με την μεταμοντέρνα φιλοσοφία [ιδέες] δεν είναι γι’ αυτόν. Προτιμά τις 
παραδοσιακά ανθρωπιστικές αξίες».376 

 

 

O Μαξ Στάνφορντ Κλαρκ, έχοντας αποχωρήσει βεβιασμένα από το τιμόνι του 

Royal Court (στο οποίο τον διαδέχτηκε ο Ντάλντρι), ιδρύει το 1993 τo δικό του 

θέατρο με τον τίτλο «Out of Joint»,377 βασισμένο στον τίτλο αλλά και στην 

δραματουργική πρακτική ενός προηγούμενου θεατρικού σχήματος του «Joint Stock 

Theatre Company» με το οποίο συνεργαζόταν, ενώ ο υπότιτλος The Temper of Our 

Time (το ήθος των καιρών μας) είναι δανεισμένος από τον Άμλετ.  

Ταυτότητα του θεάτρου ήταν η συγγραφή και το ανέβασμα νέων έργων, 

σκηνοθετημένων από τον ίδιο τον Στάφορντ-Κλαρκ ως αποτέλεσμα συλλογικής 

εργασίας κατά την διάρκεια της πρόβας, που όμως στόχευαν πάντα σε μια 

αποκωδικοποίηση του κοινωνικού παρόντος. O Στάφορντ-Κλαρκ, προερχόμενος από 

ένα ισχυρό θέατρο όπως το Royal Court, βρέθηκε αντιμέτωπος με μεγάλες 

                                                            
376 Sierz, In-Yer-Face Theatre, σ. 121. 
377 Out of  joint: εξαρθρωμένο, ακατάστατο, αποπροσανατολισμένο. Eπίσης, στην αργκό σημαίνει 
χωρίς «τσιγαριλίκι». Ο τίτλος παραπέμπει προφανώς στον Άμλετ (Α΄ πράξη, σκ. 5): “The time is out of 
joint”.  



180 
 

οικονομικές δυσκολίες: οι παραγωγές πια ήταν χαμηλού κόστους και απαιτούνταν 

συμπαραγωγές (ανάμεσά τους και με το ίδιο το Court) για την απαραίτητη 

χρηματοδότηση από το Arts Council. Πιστός, όμως, στις επιλογές του, αναζητούσε 

νέους συγγραφείς για να συνεργαστούν με τον ίδιο και τους ηθοποιούς του. Η 

μεθοδολογία που ακολουθούνταν ήταν συγκεκριμένη και στόχευε στην συνειδητή 

δόμηση ενός θεατρικού έργου, με ιδιαίτερο κάθε φορά στόχο ώστε να απηχεί τις 

κοινωνικοπολιτικές συνθήκες και να αποτελεί ένα καθαρό προϊόν του «ήθους των 

καιρών» του. Με αυτόν τον γνώμονα, ο Στάφορντ-Κλαρκ δούλευε συστηματικά μαζί 

με τους ηθοποιούς του, βάσει ελεγχόμενων αυτοσχεδιασμών επάνω σε συγκεκριμένες 

σκηνές που προετοίμαζε έτσι ώστε να υπάρχει ένας ομόκεντρος πυρήνας συνάντησης 

για όλους, που να εξελίσσεται προοδευτικά. 

 

Ο Ρέινβενχιλ αποτυπώνει εδώ την εμπειρία της συνεργασίας του:  

 
«Ο Μαξ είναι πολύ καλός στο να εντοπίζει τα κενά στη συλλογιστική του έργου. 
Κατασκευάζεις χαρακτήρες που πάνε από το Α στο Γ χωρίς να εξερευνήσεις το Β, 
γιατί απλώς θέλεις να συνεχίσεις. […] έχει μεγάλη εμπειρία όσον αφορά τα 
καινούργια έργα που δημιουργούνται μέσα από τις σχέσεις ανάμεσα στον συγγραφέα 
και τους ηθοποιούς, και έτσι αν και είμαι σίγουρος πως το βράδι στο σπίτι του με 
καταριόταν, η παρουσία του το επόμενο πρωί ήταν πολύ-πολύ ήρεμη, πολύ: ‘Λοιπόν 
με τι πράγμα θες να καταπιάνεται η επόμενη σκηνή; Εντάξει, απλώς φύγε, γράψτην 
και φέρ’ την’. Αισθανόσουν πάρα πολύ ασφαλής».378  

 

Αυτή η –φαινομενικά απλή– γραμμική αφήγηση μιας ιστορίας που ανακλά 

κάθε φορά τον κοινωνικό ιστό, ανατροφοδοτεί τη συλλογιστική του Ρέινβενχιλ, ο 

οποίος θα εμβαθύνει στη λειτουργία της αφήγησης ακόμα και όταν υιοθετεί έναν 

σπονδυλωτό άξονα, όπως στην περίπτωση του Shopping & Fucking που αποτελείται 

από δεκατέσσερις σύντομες σκηνές που εκτυλίσσονται με πολύ γρήγορο ρυθμό: η 

εποχή των μεγάλων αφηγήσεων έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί:  

 
«Θεωρώ πως αν και θεωρητικά και φιλοσοφικά μπορώ να κατανοήσω και να βρω 
επιχειρήματα που να υποστηρίζουν με μεγάλο ζήλο ότι η αφήγηση είναι περιττή, 
ανακαλύπτω τελικά πως το να φέρεις ‘εις πέρας’μία λογική αλληλουχία γεγονότων 
είναι κάτι που σε προκαλεί ηθικά, συναισθηματικά αλλά και πολιτικά. Αν 
υποστηρίζεις πως το Α οδηγεί στο Β, κάνεις μια ηθική, μια πολιτική επιλογή, κάνεις 
στον εαυτό σου ερωτήσεις του τύπου: Ποια είναι η ιστορία; Αν αυτό συμβαίνει τώρα, 

                                                            
378 Ο Ρέινβενχιλ σε συνέντευξη στον Ginman, που δόθηκε με την μορφή ανοιχτής διάλεξης- 
συζήτησης στο πανεπιστήμιο Goldsmiths του Λονδίνου τον Νοέμβριο του 2003, βλ. John Ginman, 
«Out Of Joint: Max Stafford- Clark and ‘the Theatre of Our Time’», Contemporary Theatre Review, 
τμ. 13, τχ. 3 (2003), σ. 19 [16-25]. 
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γιατί αργότερα θα συμβεί το επόμενο; Ποιό είναι το ταξίδι στο οποίο μπαίνουμε; Με 
κάνει να υποβάλλω στον εαυτό μου πολλές και διαφορετικές ερωτήσεις…».379   
 

Ο Στάφορντ ανακάλυψε τον Ρέινβενχιλ στην παράσταση I'll Show You Mine, 

ένα σπονδυλωτό έργο με θέμα την ανδρική ομοφυλοφιλία (στο οποίο συμμετείχε με 

κείμενό του και ο Άντονυ Νίλσον), που παρουσιάστηκε σε ένα μικρό θέατρο-παμπ, 

το Finbourοgh. Το δεκάλεπτο κείμενο του Ρέινβενχιλ είχε τίτλο Fist (Γροθιά) και είχε 

την τύχη να το δει ο Στάφορντ Κλαρκ, ο οποίος βρέθηκε εκεί χάρη σε μία πρόσκληση 

που ο ίδιος ο Ρέινβενχιλ του είχε αποστείλει, μάλλον τυπικά, χωρίς να πιστεύει ότι ο 

θρυλικός διευθυντής του Royal Court, όχι μόνο θα παρακολουθούσε το έργο του, 

αλλά και θα τον ρωτούσε αν είχε να του δώσει κάποιο άλλο ολοκληρωμένο κείμενο. 

Ο Ρέινβενχιλ του απάντησε πως είχε. Το Shopping & Fucking γράφτηκε εν μια νυκτί. 

Ο Ρέινβενχιλ είχε πει ψέματα, κερδίζοντας μια θέση ανάμεσα σε εκείνους τους 

συγγραφείς που θα «δώσουν γροθιά στα μούτρα». 

 
 
«Αν και και υπήρχαν πολλοί συγγραφείς που τους θεωρούσα καλούς και 
ενδιαφέροντες, όταν άρχισα να γράφω το 1995, δεν υπήρχε κάποιο έργο που να 
απηχεί την φωνή μου και να δείχνει το πώς ήταν να ζω σ’ εκείνη την εποχή. Υπήρχε 
ένα πολύ συγκεκριμένο κλίμα που δεν μπορούσα να βρω σε κανένα έργο».380 
 

 

Ο Ρέινβενχιλ ομολογεί πως δεν είχε δει το Trainspotting, δεν ήξερε τις ταινίες 

του Ταραντίνο, δεν είχε δει ούτε το Blasted, επηρεασμένος από τις κακές κριτικές. Το 

διάβασε αργότερα με αφορμή μια διπλωματική εργασία κάποιας φοιτήτριας που 

έτυχε να επιτηρεί.  

Γεννημένος το 1966, κατά μία περίεργη σύμπτωση στο Έσσεξ και έχοντας 

φοιτήσει στο ίδιο πανεπιστήμιο με την Κέην –στο πανεπιστήμιο του Μπρίστολ– ο 

Ρέινβενχιλ θα αγαπήσει από μικρός το θέατρο, και θα δουλέψει ως βοηθός στο 

Finbourοgh Theatre, όπου θα κάνει και τις πρώτες σκηνοθετικές του απόπειρες. 

Επίσης θα εργαστεί στο BBC, γράφοντας επεισόδια για μια καθημερινή 

σαπουνόπερα, ενώ αργότερα θα δημιουργήσει το δικό του θεατρικό σχήμα, τους 

Paines Plough,381 το δραματολόγιο του οποίου θα αναθέσει στη Σάρα Κέην.382 

                                                            
379 Στο ίδιο. 
380 John Ginman, «Οut Of Joint: Max Stafford- Clark and ‘the Theatre of Our Time’», Contemporary 
Theatre Review, τόμ. 13, τχ. 3 (2003), σ. 20. 
381 [http://www.painesplough.com(16/5/2010)]. 
382 Η συνεργασία αυτή, όπως θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε παρακάτω, οδήγησε στο Crave. 
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Παράλληλα με το συγγραφικό του έργο, αρθρογραφεί συστηματικά στην εφημερίδα 

The Guardian. 

Η πρώτη γραφή του Shopping & Fucking παραδόθηκε το 1995.  

Ξεκινούσε με: 

 
«Μια παρέα νέων που ζουν σ’ ένα διαμέρισμα και έχουν μια ιστορία να διηγηθούν 
στους άλλους. Οι χαρακτήρες αυτοί είναι ακραίοι, τοποθετημένοι σε ακραίες 
συνθήκες και μιλάνε την γλώσσα της αγοράς. Είναι μεγαλωμένοι σε μια δεκαετία 
όπου ό,τι άξιζε ήταν να αγοράζεις και να πουλάς. Το εμπόριο έχει εισχωρήσει σε 
κάθε πτυχή της ζωής τους. Ακόμα και το σεξ, από ιδιωτική στιγμή, έχει γίνει δημόσια 
συναλλαγή».383 

 

 

Στην αρχή ο τίτλος του έργου ήταν Fucking Diana, αλλά αργότερα άλλαξε, 

όμως ο πονοκέφαλος για την εξεύρεση μιας «κομψής» λύσης παρέμεινε ο ίδιος για 

την παραγωγή του θεάτρου, καθώς η λέξη fuck (the F word, συνηθίζουν να την 

αποκαλούν οι Βρετανοί) είναι απαγορευτική για δημοσίευση. Έτσι, ο τίτλος 

τυπώθηκε με αστεράκια αντί για γράμματα ως Shopping & F***ing:  

 
 
«Η δύναμη που εξακολουθεί να έχει στην εποχή μας αυτή η μονοσύλλαβη λέξη 
[fuck] είναι ευεργετική. Το σοκ που προκαλεί δεν έχει εξαφανιστεί... Η λέξη που 
αρχίζει από ‘F’ εξακολουθεί να ηχεί στα αυτιά των πολλών σαν πυροβολισμός. 
Ακόμα δεν έχει επιτευχθεί ομοφωνία για το αν μπορεί να γράφεται και να τυπώνεται. 
Οι Times είναι υπέρ της φόρμουλας F***».384 

 

Το «κρυμμένο σκάνδαλο» στάθηκε η καλύτερη διαφήμιση για τον Ρέινβενχιλ· 

το έργο γρήγορα συνδέθηκε με την ομοφυλοφιλική κοινότητα και διαδόθηκε ως 

μέρος της κουλτούρας της. Αν και ο ίδιος είναι ομοφυλόφιλος, και οροθετικός, ο 

Ρέινβεχιλ διατηρεί ένα πιο συντηρητικό προφίλ και δεν αποδέχεται ότι εκπροσωπεί το 

gay theatre.  

 
«Η οπτική του είναι αναμφισβήτητα ομοφυλοφιλική […] Όπως ο Τζο Ορτον, με του 
οποίου το αναρχικό πνεύμα έχει συγκριθεί συχνά, ο Ρέινβενχιλ προκαλεί το νευρικό 
σύστημα του κοινού και περνά πάνω από τα όρια που θέτει η εξουσία και η ηθική 
ανοχή, ώστε να ξεμπροστιάσει την ανηθικότητα της γενιάς του. Αυτό λειτουργεί 
ταυτόχρονα ως απελευθερωτικό, αλλά και ως ενοχικό στοιχείο. Έτσι, στον σκηνικό 
κόσμο του Ρέινβενχιλ διεξάγεται μία διαρκής αναμέτρηση ανάμεσα στον φιλήδονο 
και στον ηθικό, τις δυο πλευρές του ίδιου ανθρώπου απ’ τις οποίες  δεν μπορεί να 

                                                            
383 Ο Ρέινβενχιλ σε συνέντευξη στον Σιρτζ στον διαδικτυακό τόπο [http://www.in-yer-facε-
theatre.com(12/2/2010)]. 
384 Μπρέντα Μάντοξ, εφ. The Times, Αύγουστος 1996, όπως παρατίθεται στο: πρόγραμμα της 
παράστασης του Θεάτρου του Νότου, θεατρ. περ. 1997-1998, σ. 9.  
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δραπετεύσει. Η αναμέτρηση αυτή είναι που καταλαμβάνει το πιο σημαντικό μέρος 
της γραφής του και ίσως μπορεί να αποδοθεί στους δεσμούς του με την κλασική 
συγγραφική παράδοση».385 
 

Αντιθέτως, υποστηρίζει πως γράφει για το σύνολο του βρετανικού κοινού, 

που το καλεί να δει το έργο κατάματα: η ανεργία, το εμπορευματοποιημένο σεξ, η 

σωματική και ψυχική κακοποίηση, ο καταναλωτισμός που αντιμετωπίζει τους 

ανθρώπους ως προϊόντα και αριθμούς είναι η καθημερινότητα του Λονδίνου. Ο 

Ρέιβενχιλ δε διστάζει να κάνει μια αυτοαναφορική παράσταση, που ήδη από τον τίτλο 

της ενσαρκώνει τον μεταμοντερνισμό: απευθυνόμενος στους θεατές τούς προσκαλεί 

να αγοράσουν, να καταναλώσουν μια παράσταση που κατακρίνει τον καταναλωτισμό 

ως τρόπο ζωής.  

Το κείμενο πέρασε από περίπου δέκα διαφορετικές εκδοχές, που γράφτηκαν 

σε συνεργασία με τον Στάφορντ Κλαρκ και τους ηθοποιούς σε καθημερινές πρόβες, 

μέχρι να καταλήξει στην πρεμιέρα, την 1η Οκτωβρίου 1996, στο Royal Court που 

είχε μόλις μετακομίσει στο West End – σε συμπαραγωγή, φυσικά, με το Out of Joint. 

Η σκηνοθεσία του Στάφορντ κινήθηκε σε ποπ, χιουμοριστικές γραμμές με μια 

καρτουνίστικη απόδοση των χαρακτήρων, με εξαίρεση τον Γκάρυ τον οποίο φώτισε 

πιο δραματικά. Οι κριτικοί έχοντας δει ήδη πιο σκληρά θεάματα με πρωτεργάτρια την 

Κέην, αντιδρούν ηπιότερα. «Άνιση μεταχείριση» το ονομάζει η Σακελλαρίδου.  

 

Και έχει δίκιο.386  

 

Το γεγονός ότι το έργο δεν εκλαμβάνεται –ίσως εξαιτίας της ειρωνικής ματιάς 

πάνω στην ωμή βρετανική πραγματικότητα στην οποία συχνά καταφεύγει ο 

Ρέινβενχιλ στη γραφή του– ως κοινωνικοπολιτική διαμαρτυρία για την επιβολή του 

«παμφάγου» καταναλωτισμού, τις αισχρές συνθήκες διαβίωσης των νέων, την 

ανεργία, τη σεξουαλική κακοποίηση και την επιβολή του κοινωνικού φύλου, μας 

θέτει σοβαρά ερωτήματα αναφορικά με τους κώδικες πρόσληψης του κοινού. Η 

                                                            
385 Caridad Svich, «Commerce and Morality in the Theatre of Mark Ravenhill», Contemporary Theatre 
Review, τμ. 13, τχ. 1 (2003), σ. 89. 
386 «Η φρίκη που αποπνέουν και τα δύο έργα είναι ισοδύναμη ποσοτικά και είναι άδικο που το έργο 
της Κέην έγινε στόχος της άγριας επίθεσης των κριτικών, ενώ το έργο του Ρέινβενχιλ έγινε σχεδόν 
ομόφωνα αποδεκτό» [...] προφανώς η παρουσίαση από τον Ρέινβεχιλ του κόσμου των ναρκωτικών και 
της δύσκολης θέσης των ομοφυλοφίλων θεωρήθηκαν ως λιγότερο επικίνδυνο θέμα σε σχέση με το 
βοσνιακό-βρετανικό τόπο του Blasted [...] Ένας δεύτερος λόγος για την άγρια απόρριψη της Κέην από 
τους κριτικούς φαίνεται πως ήταν το νεαρό της ηλικίας της και η γυναικεία της ταυτότητα», 
Σακελλαρίδου, 2012, σ. 71-72. 
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κριτική στο σύνολό της αντιδρά θετικά απέναντι σε έναν πνευματώδη ομοφυλόφιλο 

που δεν έχει το «θράσος» της Κέην, και γίνεται πιο δηκτική μόνο αναφορικά με την 

πρόσληψή του κοινού του Γουέστ Εντ: πρόκειται για απόπειρα «εξημέρωσής» του,387 

ή για κοσμικό «ιστορικό γεγονός» που ανοίγει τον δρόμο για τα έργα του 

περιθωρίου;388  

 

Παραθέτω εδώ κάποια αποσπάσματα κριτικών που ψυχανεμίζονται τις αρετές 

του S & F: 

 
«Την πρώτη φορά που είδα το έργο, βγήκα από το θέατρο τρέμοντας. Όταν το 
ξαναείδα, έχοντας πλήρη επίγνωση της φρίκης την οποία επρόκειτο να βιώσω, 
επιβεβαίωσα την αρχική μου εντύπωση ότι ο Mαρκ Ρέινβενχιλ είναι ένας 
συγγραφέας που διαθέτει μεγάλη συμπόνοια και ότι, πέρα απ’ τις αισχρότητες, 
υπάρχει ένα δυνατό αίσθημα ηθικής και μια οδυνηρή αίσθηση απώλειας».389   

 

«Ο James McDonal, σκηνοθέτης του έργου Blasted της Σάρα Κέην, είπε: ‘Αν οι 
άνθρωποι δεν πιστεύουν ότι ο ρατσισμός, η σεξουαλικότητα, η κακοποίηση και η βία 
αποτελούν το κέντρο του κόσμου στον οποίο ζούμε, τότε ζουν σ’ ένα κόσμο 
διαφορετικό απ’ τον δικό μου’. Το ίδιο επιχείρημα θα χρησιμοποιήσω και εγώ για να 
υποστηρίξω το έργο [...] Εκείνο που κάνει το έργο επικίνδυνο για τα ‘στενά’ μυαλά 
είναι το ‘εκνευριστικό’ του χάρισμα να μας ανοίγει τα μάτια στη φρίκη της 
καθημερινής μας ζωής».390 

 

Παρόλη την ταύτιση του ονόματός του με το in-yer-face, η γραφή του 

Ρέινβενχιλ τον κατατάσσει μάλλον πιο κοντά στους κλασικούς – που ο ίδιος θεωρεί 

ανυπέρβλητους και προτρέπει να επιστρέψουμε στα κείμενά τους.391 Aπό το ανέφικτο 

του Τσέχωφ μέχρι τον κυνισμό του Όσκαρ Ουάιλντ, η παρόρμησή του είναι ηθική και 

η ελπίδα του, που την έχει δανειστεί από την Τσέρτσιλ, σταθερή. Ασχολείται με όλη 

την παθολογία της σύγχρονης καταναλωτικής κοινωνίας και την 

κυβερνοπραγματικότητα στη νέα ψηφιακή εποχή.392 Εξετάζει το κοινωνικό φύλο, την 

                                                            
387 Βλ. την κριτική του Σπένσερ που βρίσκει την παράσταση αναποτελεσματική σε έναν τέτοιο 
σκηνικό χώρο, ο οποίος τής στερεί την ωμότητά της. Charles Spencer, «Review of Shopping & 
Fucking», Τheatre Record (18 Ιουνίου-1 Ιουλίου 1997), σ. 806. 
388 Μichael Billington, «Review of Shopping & Fucking», Τheatre Record (18 Ιουνίου-1 Ιουλίου 
1997), σ. 808. 
389 Spencer Charles, εφ. Daily Telegraph, 30 Ioυνίου 1997. 
390 James Christopher, εφ. Sunday Express, 6 Οκτωβρίου 1996, όπως παρατίθεται στο 
 πρόγραμμα της παράστασης του Θεάτρου του Νότου, θεατρ. περ. 1997-1998, Οξύ, Αθήνα 2007, σ. 9. 
391 Άρθρο του Ρέινβενχιλ στην εφ. Guardian, 17 Φεβρουαρίου 2005. 
392 Κυρίως στο Faust is Dead (1997). H Σακελλαρίδου υποστηρίζει ότι «ουσιαστικά το θέατρο του 
Ρέινβενχιλ αντικατροπτίζει όλες τις αμφίσημες εικόνες μιας θεατροποιημένης κοινωνίας,  όπως τη 
φαντάζεται ο Kershaw στο άρθρο του «Dramas of the Performative Society: Theatre at the End of Its 
Tether (2001)», Σακελλαρίδου, Θέατρο-Αισθητική-Πολιτική, σ. 90. Για τους νέους όρους του ψηφιακού 
θεάτρου, όπως το «κυβερνοθέατρο», βλ. το πολύ κατατοπιστικό άρθρο του καθηγητή του 
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σεξουαλικότητα και το ατελέσφορο κοινωνικοπολιτικό κλίμα μέσα στο οποίο οι 

χαρακτήρες του ζουν, ακολουθώντας σε πολλά σημεία την -σε ελεύθερη απόδοση- 

«λογοτεχνία του κενού» (blank fiction), που πρώτος  ο Ντάγκλας Κόπλαντ  

«σφραγίζει», με το μυθιστόρημά του Generation X. 

 

«Τα σχήματα που κληρονομούν οι χαρακτήρες του μέσα στα οποία προσπαθούν να 
επιβιώσουν, σωματοποιούνται ή καταστρέφονται και στην τομή που ενώνει το 
εμπόριο και το σεξ βρίσκονται τα κεντρικά ενδιαφέροντα των κειμένων του».393 

 

 

Η οπτική του Ρέινβενχιλ  είναι θα λέγαμε σοσιαλιστική. Η δόμηση του έργου 

ακολουθεί τον κατακερματισμό του κοινωνικού ιστού και κατά συνέπεια της 

ιδιωτικής ζωής και έτσι σκόπιμα μας παρουσιάζει καταιγιστικά, μικρά επεισόδια σε 

14 σκηνές και όχι δράσεις σε συνέχεια. Η ροή είναι περισσότερο κινηματογραφική 

και μας δίνει την εντύπωση πως βρισκόμαστε πάντα στη μέση μιας συζήτησης, μιας 

αφήγησης, μιας ιστορίας που την ακούμε εν τη εξελίξει της. Ο Ρέινβενχιλ, με σαφείς 

επιρροές από τον κοφτό, στακάτο ήχο του Μάμετ και την ρυθμολογία του Πίντερ, 

δίνει στα πρόσωπά του μια οικεία καθημερινότητα, που όμως διέπεται από περίεργες 

ρωγμές. Τα μικρά καθημερινά επεισόδια που επιλέγει να παρουσιάσει λειτουργούν 

καλειδοσκοπικά και φωτίζουν την μεγάλη εικόνα της παγκοσμιοποίησης μέσα στην 

οποία, αν δεν αναγνωρίσουμε τους εαυτούς μας με τις μικρές ιστορίες μας, δεν θα 

αναγνωρίσουμε την σημασία των γεγονότων που δρουν διαπολιτικά. Η τέχνη της 

αφήγησης, εξάλλου, είναι γνώριμη στον Ρέινβενχιλ, ο οποίος αποδεικνύει μέσα από 

τα δραματικά πρόσωπα πως μπορεί να διαχειριστεί τις αφηγήσεις με τέτοιο τρόπο 

ώστε να μας αφορούν: 

 
 
«Η αφήγηση ιστοριών είναι ένας τρόπος επικοινωνίας με τον κόσμο. Είναι ένας 
τρόπος να διδάσκεις και να μαθαίνεις. Σ’ όλες τις μορφές που παίρνει η επικοινωνία 
μας υπάρχει μια ιστορία. Οτιδήποτε υπάρχει στην τηλεόραση, στις ταινίες ή στις 
ειδήσεις αρχίζει με μια ιστορία. Οι θεωρίες μας για τη δημιουργία, τη φύση του 

                                                                                                                                                                          
Πανεπιστημίου του Warwick, Baz Kershaw, «Dramas of the Performative Society: Theatre at the End 
of Its Tether», New Theatre Quarterly, τμ. 17, τχ. 3 (2001), σ. 210-211. O Kershaw εστιάζει εν γένει το 
ερευνητικό του ενδιαφέρον στην πολιτική των εναλλακτικών μορφών θεάτρου, όπως η performance ή 
τα site specific project, και προσφάτως του ψηφιακού θεάτρου. Η Σακελλαρίδου προσομοιώνει την 
ελπίδα του Kershaw για ανθρώπινη επαφή μέσα στον ψηφιακό μύθο της μετα-ανθρωπότητας με την 
γραφή του Ρέινβενχιλ στο Faust, που καταφέρνει να αναστήσει τον ανθρωπιστικό, ηθικό χαρακήρα 
της, κυρίως μέσα από τον χαρακτήρα του Πητ. «Το θεατρικό ‘ισοζύγιο’ της εικονικής 
πραγματικότητας με την ανθρώπινη πραγματικότητα, ευτυχώς δεν έχει ακόμη επιτευχθεί», σχολιάζει. 
393 Caridad Svich, «Commerce and Morality in the Theatre of  Mark Ravenhill», Contemporary 
Theatre Review. τμ. 13, τχ. 1 (2003), σ. 82 [81-95]. 
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κόσμου ή την πορεία της ανθρωπότητας είναι ιστορίες. Αλλά πάνω απ’ όλα, οι 
ιστορίες και η αφήγησή τους είναι τέχνη».394. 

 

 

«‘Τα λεφτά είναι πολιτισμός’, λέει ο Μπράιαν σαν απόηχος της ιστορικής 

δήλωσης της Θάτσερ: ‘Κοινωνία; Τι είναι αυτό;’», δηλώνει ο Ρέινβενχιλ,395 

εμμένοντας στο θέμα της ανύπαρκτης βρετανικής κοινωνίας που αφήνει τη νέα – 

προερχόμενη από την εργατική τάξη – γενιά να παραπαίει. O Ρέινβενχιλ μας πετάει 

στα μούτρα τα απομεινάρια μιας μεταθατσερικής κοινωνίας κακοποιημένης και 

κουρελιασμένης, όπου η μόνη ελεύθερη επιλογή που μπορεί να έχει κανείς είναι να 

παραγγείλει το χάμπουργκέρ του σκέτο ή με τυρί: 

 

Ρόμπυ:  Και του πετάω: «Κοίτα να δεις, είναι θέμα επιλογής. Για μια, μοναδική,  
φορά στη ζωή σου έχεις την δυνατότητα να επιλέξεις, γι’ αυτό, γαμώ την 
πίστη μου, κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς. (26) 

 

 

Η συνωμοτική σύμπραξη του άκρατου καταναλωτισμού, που συμβαδίζει με 

την εμμονή για ατομική ευτυχία, δεν είναι τωρινή εφεύρεση. Δημιουργήθηκε και 

κληροδοτήθηκε από τη γενιά του Μπράιαν στη γενιά του Ρέινβενχιλ. Η μοναξιά που 

πηγάζει από το S & F σοκάρει περισσότερο από τον τίτλο του· οι σχέσεις στηρίζονται 

στη συναλλαγή, η ηδονή χαρακτηρίζεται ως τέτοια, μόνο εφόσον εξαγοράζεται, τα 

μέλη μιας οικογένειας μπορούν τώρα να αγοραστούν σε τιμή ευκαιρίας: με μία 

Λούλου από την αλυσίδα σούπερ μάρκετ της γειτονιάς μπορείτε να κερδίσετε και ένα 

Γκάρρυ δώρο. Ή και αντίστροφα.  

Τρία αγόρια, ένα κορίτσι και ένας άντρας είναι τα πρόσωπα στο S & F. O 

Μαρκ, ψωνίζοντας μια μέρα σε ένα μεγάλο σούπερ-μάρκετ, αγοράζει τον Ρόμπυ, 

υπάλληλο σε φαστ φουντ, και τη Λούλου, άνεργη ηθοποιό, και τους πάει στο σπίτι 

του. Οι τρεις τους θα γίνουν μια ιδιότυπη «αγοραστή οικογένεια» που τρώει έτοιμα 

γεύματα μικροκυμάτων και κάνει χρήση ηρωίνης. Ο Ρόμπυ ερωτεύεται τον Μαρκ και 

γίνονται ζευγάρι. Ο Μαρκ, όμως, εγκαταλείπει τους πάντες με σκοπό να 

αποτοξινωθεί, αλλά τελικά αποφασίζει να ψωνίσει άλλον εραστή, ώστε να μην 

                                                            
394 Adora Dupree, «The art of storytelling», High Performance τμ. 63, τχ. 16, αρ. 3 (1993) 
[http://www.communityarts.net/readingroom/archivefiles/roots_all2/index.php(5/2/2003)], όπως 
παρατίθεται στο πρόγραμμα της παράστασης: Ο Πουπουλένιος του Μ. Μακντόνα, Θέατρο του Νέου 
Κόσμου, θεατρ. περ. 2005-2006 [χωρίς αρίθμηση σελίδων]. 
395 Sierz, In-Yer-Face Theatre, σ. 132. 
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εμπλακεί συναισθηματικά και καταπατήσει τους όρους της κλινικής που τον θέλει 

καθαρό από κάθε εξάρτηση, ανθρώπινη και χημική. Ο Μαρκ ψωνίζει τον ανήλικο 

(μόλις δεκατεσσάρων απ’ ό,τι θα αποδειχθεί στο τέλος του έργου) Γκάρρυ, αλλά τον 

ερωτεύεται και τον κουβαλά και αυτόν στο σπίτι. Ο Γκάρρυ είναι ανήλικος και το 

έχει σκάσει από το δικό του σπίτι, γιατί ο πατριός του τον κακοποιούσε σεξουαλικά 

επί χρόνια. Παράλληλα, η Λούλου και ο Ρόμπυ αναγκάζονται για να τα βγάλουν πέρα 

να κάνουν τα βαποράκια πουλώντας χάπια ecstasy σε διάφορα club του Λονδίνου. 

Την δουλειά την έχει αναθέσει στη Λούλου η «πατρική φιγούρα» του μεγαλύτερου σε 

ηλικία Μπράιαν, μετά από ακρόαση που υποτίθεται ότι την έκανε για την επιλογή 

κάποιου ρόλου. Η Λούλου απαγγέλλει Τσέχωφ, (το απόσπασμα από τις Τρεις 

Αδελφές ηχεί σαρκαστικό και αυτοαμφισβητούμενο, αφού ο Ρέινβενχιλ το 

χρησιμοποιεί με επίπλαστες συνθήκες, δηλαδή ως το κείμενο μιας 

«καμουφλαρισμένης» ακρόασης για υποψήφιους  ντίλερς), ο Μπράιαν δακρύζει από 

συγκίνηση και την προστάζει να σηκώσει την μπλούζα της για να την τσεκάρει. 

Έπειτα της ανακοινώνει πως «ο ρόλος» για το  βαποράκι είναι δικός της. Η δουλειά 

όμως  χαλάει,  γιατί ο Ρόμπυ, που αποφασίζει να βοηθήσει τη Λούλου, χαρίζει και τα 

300 ecstasy, και ο Μπράιαν τους εκβιάζει πως θα τους σκοτώσει αν δεν του δώσουν 

τα χρήματα. Η Λούλου και ο Ρόμπυ αρχίζουν έναν μαραθώνιο ροζ τηλεφωνημάτων 

προκειμένου να μαζέψουν το απαιτούμενο ποσό. Ταυτόχρονα η συγκατοίκηση και 

των τεσσάρων (δηλ. της Λούλου, του Γκάρρυ, του Μαρκ και του Ρόμπυ) διαταράσσει 

τις ισορροπίες, καθώς ο Ρόμπυ ζηλεύει τον Γκάρρυ. Ένα επικίνδυνο σκηνικό 

σεξουαλικού βιασμού στήνεται με επίκεντρο τον Γκάρυ, που φαίνεται να το επιζητάει 

στην προσπάθειά του να επουλώσει τα ψυχολογικά τραύματα που φέρει από τον 

πατέρα του. Το έργο κλείνει με τον Μπράιαν ικανοποιημένο που έχει πάρει τα 

χρήματά του πίσω, τον Γκάρρυ εκτός δράσης (με ανοιχτά τα ενδεχόμενα όχι μόνο του 

εκδιωγμού του από την νέα του  «οικογένεια», αλλά ενδεχομένως και της δολοφονίας 

του από αυτήν), και τη Λούλου με τον Ρόμπυ να προσπαθούν να ταΐσουν τον Μαρκ 

ενώ εκείνος αρνείται, διαγράφοντας έτσι έναν πλήρη κύκλο. 

Το έργο ξεκινά και τελειώνει με την εικόνα μιας οικογένειας που παρωδείται 

ολοκάθαρα από τον Ρέινβενχιλ: η Λούλου και ο Ρόμπυ396 σαν καλοί γονείς 

                                                            
396 Τα ονόματα του προσώπων προέρχονται από το μουσικό σχήμα των Take That, ενώ η Λούλου είναι 
«βαφτισμένη» από την ενασχόληση του Ρέινβενχιλ με τον Βέντεκιντ και το ομώνυμο θεατρικό, το 
οποίο είχε διασκεύασει για το ραδιόφωνο. Αξιοσημείωτο είναι, πως σε αντίθεση με την 
πρωταγωνίστρια femme fatale του Βέντεκιντ, η εδώ Λούλου είναι σχεδόν αόρατη και όλο το 
δραματουργικό βάρος πέφτει στις ομοφυλοφιλικές σχέσεις μεταξύ των αγοριών.  
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προσπαθούν να ταΐσουν τον Μαρκ από μια σακούλα με junk food που έχουνε 

μπροστά τους. Ο Μαρκ κάνει εμετό και δεν μπορεί να δεχτεί καμία τροφή εξαιτίας 

της ηρωίνης.397  

 
 
«Αυτή η εικόνα του πρόχειρου φαγητού αγκιστρώνει την γενικότερη: η κουλτούρα 
μας είναι αναλώσιμη, ο καταναλωτισμός απορροφά και τα ψώνια και το 
‘πήδημα’».398  
 

 

Ο χώρος που τους πρωτοσυναντάμε, το καθιστικό τους, υπήρξε κάποτε 

«στυλάτος αλλά τώρα πια είναι γυμνός»,399 γράφουν οι σκηνικές οδηγίες, 

υπογραμμίζοντας την συναισθηματική κενότητα και πτώχευση μέσα στις οποίες θα 

τοποθετήσει συνειδητά ο Ρέινβενχιλ τις ζωές των προσώπων του. Ο χώρος, πέρα από 

δραματουργικός, ασκεί και πολιτικό ρόλο καταδεικνύοντας την κατάπτωση της 

βρετανικής κοινωνίας που απέμεινε γυμνή μετά το θατσερικό όνειρο αναβίωσης της 

μεγάλης αυτοκρατορίας· μια διαρρηγμένη ουτοπία. 

 

 

Πρόκειται όμως για τόπο;  

 

 

 

«Με τα ερείπια αυτά έχτισα τη ζωή μου...» 

T.S. Eliot, Η Έρημη Χώρα 
 

 Από τις δεκατέσσερις σκηνές οι έντεκα εκτυλίσσονται σε εσωτερικό χώρο 

(διαμέρισμα ή γκαρσονιέρα των Μαρκ/Λούλου/Ρόμπυ ή του Γκάρυ αντίστοιχα, το 

γραφείο του Μπράιαν), και τρεις σε εξωτερικό: η Σκηνή 5 σε μια παμπ, όπου η 

Λούλου πρέπει να «σπρώξει» τα ecstasy, η Σκηνή 7 στα επείγοντα περιστατικά ενός 

νοσοκομείου, όπου ο Ρόμπυ περιμένει να τον περιθάλψουν από την πάλη που είχε με 

τα πρεζάκια στην παμπ, και η «ομώνυμη Shoping & Fucking» Σκηνή 11, στο 

                                                            
397 Συμβολικά, βεβαίως, ο εμέτος του Μαρκ μπορεί να λειτουργήσει και ως στίγμα της 
υπερπληρότητας, της πληθώρας του καταναλωτισμού στη νέα εποχή.  
398 Michelene Wandor, Post-war British Drama: Looking Back in Gender, Routledge, Λονδίνο 2001, σ. 
228. 
399 Σκηνικές οδηγίες του Ρέινβενχιλ, σ. 14. 
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δοκιμαστήριο του πολυτελούς καταστήματος Harvey Nichols στο Knightsbridge του 

Λονδίνου, όπου ο Μαρκ έχει πάει για ψώνια τον Γκάρυ. Στη σκηνή αυτή 

συνευρίσκονται σεξουαλικά μέσα στο δοκιμαστήριο, ενώ ο Γκάρυ αποκαλύπτει στον 

Μαρκ την πραγματική του ηλικία: είναι μόλις δεκατεσσάρων.  

Η περιγραφή που δίνει ο Ρέινβενιχλ είναι ελλειπτική: η φθορά του σκηνικού 

χώρου που αποτυπώνει στην Σκηνή 1 θυμίζει όχι τόσο σπίτι, όσο τα απομεινάρια ενός 

σπιτικού, ενός τόπου δηλαδή που στο παρελθόν εγγυόταν την ασφάλεια και την 

εξισορρόπηση της δυναμικής των μελών του. Η ερμηνεία του ως  οικείου χώρου 

θαλπωρής, εξάλλου, είναι αδύνατη και από το γεγονός ότι ο Ρέινβεχιλ ανάμεσα στις 

ελάχιστες σκηνικές οδηγίες της Πρώτης Σκηνής τοποθετεί ένα γεύμα πρόχειρου 

«σκουπιδοφαγητού» (junk food),400 σκηνή που θα επαναλάβει και στο τέλος, καθώς 

έχουμε επανάληψη της ίδιας κατάστασης. Το junk food φαίνεται να τροφοδοτεί 

κυριολεκτικά μια junk life γεμάτη junk sex· ακόμα και η εργασία είναι προϊόν του 

junk food, αν αναλογιστούμε πως ο Ρόμπυ δουλεύει σε μια McJob. Τα πρόσωπα που 

μας συστήνει ο Ρέινβενχιλ δεν έχουν ταυτότητα και ιστορία, δεν φαίνεται να 

κατοικούν εκεί·  ενοικούν τον χώρο και το junk food λειτουργεί ως σημείο εκκίνησης 

ενός «ομογενοποιημένου, εφήμερου χώρου, της κυκλοφορίας, της κατανάλωσης και 

της επικοινωνίας» (Augé: 1995,78). Κοντολογίς, βρισκόμαστε σε έναν μη τόπο.  

Στον χώρο αυτό θα συντελεστούν πράγματι όλες οι επιμέρους ιστορίες 

κατανάλωσης και επικοινωνίας, που ανακλώνται καθαρά στην «πρόχειρη 

βιομηχανία» ροζ τηλεφωνημάτων η οποία μετασχηματίζει τον χώρο σε ετεροτοπία 

ψευδαίσθησης κατ’ αναλογία με τον οίκο ανοχής – ιδιαίτερα αν αναλογιστούμε την 

σκηνή αναπαράστασης του ομαδικού βιασμού του Γκάρυ. Όμως, και οι συνεχείς 

απρόσμενες αφίξεις και αποχωρήσεις των προσώπων υπονομεύουν την λειτουργία 

του τόπου (του σπιτικού), που διέπεται από κανόνες. Και αν ακόμα κάποιος διατηρεί 

τις επιφυλάξεις του, η «ομώνυμη» του τίτλου ενδέκατη σκηνή στο υπερπολυτελές 

δοκιμαστήριο του Harvey Nichols – «τόσο υπερπολυτελές που θα μπορούσε να είναι 

σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου», θα τολμούσα να σχολιάσω εδώ με μια σαφή 

                                                            
400 Τα junk food, όταν καταναλώνονται για μεγάλο χρονικό διάστημα, έχουν εθιστικές ιδιότητες και η 
απότομη διακοπή λήψης τέτοιας τροφής μπορεί να προκαλέσει στερητικό σύνδρομο, όπως διαταραχές 
ύπνου, μνήμης και αυτοσυγκέντρωσης, ακόμα και κατάθλιψη. Σύμφωνα με  έρευνα που έκανε το 
Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας (2011), οι επιστήμονες ήρθαν στο συμπέρασμα ότι «όταν 
καταναλώνουμε μία συγκεκριμένη τροφή στο ίδιο μέρος, τότε ο εγκέφαλος συνδέει το φαγητό αυτό με 
το περιβάλλον, κάνοντας μας να συνεχίσουμε να τρώμε αυτήν την συγκεκριμένη τροφή όσο υπάρχουν 
αυτές οι περιβαλλοντικές νύξεις». Έρευνα του University of Southern California, στο διαδικτυακό 
άρθρο της Suzanne Wu, 8/9/ 2011, [https://dornsife.usc.edu/news/stories/1007/habit-makes-bad-food-
too-easy-to-swallow/(19/3/20111)].  
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αναφορά στο Blasted της Κέην και στη συνδεσμολογία που φαίνεται να έχουν τα δύο 

αυτά κείμενα – πιστοποιεί τον υπερνεωτερικό μη τόπο.  

 

 

 

ΜcSex 

 

Θέλω να επιστρέψω εδώ στη συνθήκη της αποκαλούμενης McJob, καθώς 

εκτιμώ πως δίνει εξ ολοκλήρου το στίγμα της cool Britannia του Μπλερ, στην οποία 

αναφερθήκαμε εκτενώς σε προηγούμενο κεφάλαιο. Ο όρος McDonaldization, όπως 

είδαμε,401 αναφέρεται στον επιβεβλημένο ομογενοποιημένο τρόπο που η ζωή βιώνεται 

μέσα σε μια κουλτούρα, στα πρότυπα της ομώνυμης αλυσίδας πρόχειρου φαγητού. 

Κατ’ αναλογία, το Νέο Εργατικό Κόμμα του Μπλερ, υιοθετώντας πλήρως την 

καταναλωτική κουλτούρα της Αμερικής με μια ελαφριά προσαρμογή στους 

«εγχώριους» βρετανικούς στόχους, προώθησε μια μαζικότερη «πολιτιστική 

παραγωγή» του συρμού, ένα εμπορικό σήμα που θα μπορούσε να είναι ευπώλητο σε 

ολόκληρο τον κόσμο, επιβάλλοντας μια «γλώσσα σούπερ μάρκετ σε ολόκληρη την 

κοινωνία»,402 πρακτική την οποία μεταφέρει δραματουργικά ο Ρέινβενχιλ με τον πιο 

κυνικό και ταυτόχρονα πραγματιστικό τρόπο στο S & F. Η γλώσσα του σούπερ 

μάρκετ συνεπάγεται έναν συμπεριφορικό κώδικα σούπερ μάρκετ, που αναπόφευκτα 

εμπεριέχει και την διαχείριση της σεξουαλικότητας. Το υπερνεωτερικό υποκείμενο, 

με την εξάπλωση της ελεύθερης αγοράς και των τεχνολογικών δικτύων επικοινωνίας, 

μπορεί τώρα πια να ψωνίζει ακόμα και με ένα τηλεφώνημα (και λίγο αργότερα με ένα 

«κλικ» στο pc του) έναν σεξουαλικό παρτενέρ.403 

 

«Η αποσύνθεση μιας κοινωνικής τάξης ή μιας κοινωνίας καταλήγει πάντα στον 
ατομικό διασκορπισμό των μελών της και (μεταξύ άλλων) σε μια γνήσια μόλυνση 
της σεξουαλικότητας ως ατομικού κινήτρου και ως κοινωνικής ατμόσφαιρας [...]. 
Φαίνεται ότι μια συλλογικότητα βαριά αποσυντεθειμένη επειδή έχει αποκοπεί από το 

                                                            
401 Βλ. σ. 176, υποσημ. 364. 
402 John Gross, «The Emperor of Ice Cream», New Criterion, (Ιούνιος 1998), όπως παρατίθεται στο: 
Κen Urban, «Towards a Theory of Cruel Britannia: Coolness, Cruelty, and the ’Nineties», Theatre 
Quarterly, τμ. 20, τχ. 4 (Nοέμβριος 2004), Cambridge University Press, σ. 356, υποσημ. 7. Και 
διαδικτυακά στο:[http://www.kenurban.org/sites/default/files/articles/NTQ_CB.pdf (27/3/2011)].  
403 Πρβ. την εμφάνιση των αποκαλούμενων ροζ τηλεφωνικών γραμμών που εδραιώθηκαν στις 
ελεύθερες αγορές ανά τον κόσμο την δεκαετία του ΄90, «με τις ευλογίες» των κρατών που, ενώ 
φαίνονταν ως υπερασπιστές της δημόσιας ηθικής και τις αντιμάχονταν, αντλούσαν τεράστια 
οικονομικά οφέλη από την έμμεση φορολόγηση.  
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παρελθόν της και δεν φαντάζεται το μέλλον της, ξαναγεννιέται σ’ έναν κόσμο σχεδόν 
καθαρό από ενορμήσεις, κι ανακατεύει μέσα στην ίδια πυρετώδη ανικανοποίηση 
τους άμεσους καθορισμούς του κέρδους και του σεξ. Ο κλονισμός των κοινωνικών 
σχέσεων, αυτή η εύθραστη σύγκρουση κι αυτός ο πεισματώδης ανταγωνισμός, που 
αποτελούν την ατμόσφαιρα του οικονομικού κόσμου αντανακλώνται στα νεύρα και 
στις αισθήσεις, και η σεξουαλικότητα, παύοντας να είναι παράγοντας συνοχής και 
κοινής εξύψωσης, γίνεται μια ατομική φρενίτιδα για κέρδος. Απομονώνει τον καθένα 
κατακυριεύοντάς τον».404  

 

 
Επιπλέον, η σεξουαλική δραστηριότητα συστήνεται από τον Ρέινβεχιλ στα 

πρότυπα του Μαρκήσιου Ντε Σαντ. Παρόλο που διανοίγεται εδώ το μεγάλο θέμα της 

επιβεβλημένης έμφυλης ταυτότητας ή της απενοχοποιημένης κατάργησής της, θα 

εστιάσω στο γεγονός ότι η αποδόμηση του σεξουαλικού φύλου των δραματικών 

προσώπων στο S & F εντάσσεται σε ένα μη οριοθετημένο πεδίο εφήμερης 

αναγνώρισης: τα πρόσωπα, ως υπερνεωτερικά υποκείμενα που υπόκεινται στους 

νόμους της παγκόσμιας αγοράς, σε μια αγωνιώδη, διαρκή προσπάθεια 

αυτοπροσδιορισμού τους, ενοικούν και δεν κατοικούν σε κάποιο εφήμερο έτερο 

σώμα,405 δηλαδή ενοικούν σε έναν ρευστό, «μισθωμένο» προς κατανάλωση και 

επικοινωνία χώρο, δίχως ιστορία και ταυτότητα:  

 

Μαρκ: Έχω μια τάση να ορίζω τον εαυτό μου καθαρά και μόνο στα όρια, στα 
όρια που θέτουν οι σχέσεις μου με τους άλλους. Ο εαυτός μου δεν 
καθορίζεται από μόνος του κατάλαβες; (46) […] κοίτα δω, όταν είμαι 
μαζί σου αισθάνομαι ότι έχω ταυτότητα και όταν δεν είσαι μαζί μου 
αισθάνομαι λιγότερο ότι έχω ταυτότητα (49). 

 

Το έτερο σώμα ως μη-τόπος με την έννοια των διερχόμενων «ενοίκων», 

ενισχύεται από τις σημερινές δομές της παραγωγής και της κατανάλωσης που 

επενδύουν σε αυτό ως Κεφάλαιο, μέσα σε μια ακατάπαυστη προπαγάνδα –στα όρια 

της ηθικής τρομοκρατίας– υπέρ της σωτηρίας του σώματος, το οποίο αναδεικνύεται 

σε χρηματιστηριακό δείκτη συναλλαγών με υψηλή ανταλλακτική αξία: 

 
«Όπως ακριβώς πρέπει να παίζουν ο ελεύθερος καθορισμός και το προσωπικό 
ενδιαφέρον –τυπικές αρχές της ατομικής ελευθερίας του εργαζόμενου– για να μπορεί 
η εργασιακή δύναμη να μετατραπεί σε ζήτηση για μισθωτή εργασία και 
ανταλλακτική αξία, έτσι πρέπει και το άτομο να μπορέσει να επανανακύψει το σώμα 
του και να το επενδύσει ναρκισσιστικά – τυπική αρχή της ηδονής – για να μπορέσει η 
δύναμη του πόθου να μετατραπεί σε ζήτηση για αντικείμενα/σημεία που μπορούμε 

                                                            
404 Ζαν Μπoντριγιάρ, Η καταναλωτική κοινωνία, μτφ. Β. Τομανάς, Νησίδες, Αθήνα 2000, σ. 175-176. 
405 Η ερμηνεία αυτή του σώματος ως τόπου που συνιστά μέρος του κόσμου και την ίδια στιγμή είναι 
άξονας της εμφάνισης του κόσμου αφορμάται, βεβαίως, από τη συλλογιστική του Μωρίς Μερλώ-
Ποντύ. 
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να χειριστούμε ορθολογικά. Πρέπει το άτομο να θεωρεί τον εαυτό του αντικείμενο, 
το ωραιότερο αντικείμενο, το πολυτιμότερο υλικό ανταλλαγής, για να μπορέσει να 
θεσπιστεί στο επίπεδο του κατεδαφισμένου σώματος, της κατεδαφισμένης 
σεξουαλικότητας, μια οικονομική διαδικασία αποδοτικότητας».406 

 

Η Λούλου και ο Ρόμπυ αγοράστηκαν από τον Μαρκ προφανώς ως 

σεξουαλικά προϊόντα σε ένα μεγάλο σουπερμάρκετ, δηλαδή σε έναν κυρίαρχο χώρο 

της κατανάλωσης, έναν μη τόπο που συνακόλουθα ενοικείται από πρόσωπα 

διερχόμενα χωρίς ιστορία και χωρίς ταυτότητα. Και τα τρία αυτά πρόσωπα είναι 

αποτελέσματα ή ίσως κάποιο είδος παρενέργειας του μη τόπου και ως τέτοια 

οφείλουμε να τα αντιμετωπίσουμε δραματουργικά.  

 

Ας θυμηθούμε εδώ  ξανά τον Augé: 

 

«Οι μη τόποι έρχονται σε αντίθεση με τους τόπους. Αντιπροσωπεύουν τη μείωση του 
δημόσιου ανθρώπου και την άνοδο του αυτο-εμμονικού ανθρώπου. Οι μη τόποι είναι 
τέτοιοι εξαιτίας της μοναχικής διάταξής τους, που θωρακίζεται από μυστικούς 
κωδικούς ασφαλείας και αριθμούς πιστωτικών καρτών, από ιδιωτικούς κωδικούς 
πρόσβασης που δημιουργούν ασφάλεια, και μαζί μοναξιά και αποξένωση».407  
 

 

Αναντίρρητα, όλα τα πρόσωπα στο S & F βιώνουν μια επώδυνη μοναξιά, που 

προσπαθούν να την ξεγελάσουν τρυπώντας τον χρόνο και διανοίγοντας εκ νέου 

γέφυρες ετεροχρονισμών, εδραιώνοντας μια ετερετοπία συσσωρευτικού χρόνου: τα 

ecstasy μπορούν και καταργούν την συμβατική ροή του χρόνου  και λειτουργούν ως 

συσσωρευτικός χρόνος αναψυχής και ταυτόχρονης απόδρασης, σε αντιστοιχία με τα 

επικαλούμενα «χωριά των διακοπών» της Πολυνησίας που αναφέρει ο Φουκώ. Η 

υπέρβαση της βιωμένης ζωής μέσα στο κοσμοπολίτικo Λονδίνο, όπως περιγράφεται, 

έχει την έννοια του κατεπείγοντος: η cool Britannia του Μπλερ εγγυάται τις Mcjobs 

(Ρόμπυ), τις drugjobs (Ρόμπυ/Λούλου) ή τις sexjobs (Γκάρυ). Αυτές είναι οι επιλογές 

μεταξύ των οποίων η νέα γενιά μπορεί να επενδύσει το μέλλον της, υπενθυμίζει ο 

Ρέινβενχιλ. Είναι χαρακτηριστικό το παραλήρημα χαράς του Ρόμπυ για τα 300 

ecstasy: αυτοανακηρύσσεται ο ευεργέτης μιας προσωρινής ουτοπίας, ενός 

φανταστικού τόπου ευτυχίας, και ταυτόχρονα γίνεται αυτός ο αόρατος, ο 

ληξιπρόθεσμος Ρόμπυ, ο «σούπερμαν» που τολμά να τα βάλει με το τέρας του 

καπιταλιστικού συστήματος: 
                                                            
406 Μπoντριγιάρ, Η καταναλωτική κοινωνία, σ. 162.                                                                                                     
407 Augé, Non Places, σ.103. 
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Ρόμπυ:  Και σκέφτομαι: Γάμα  τα λεφτά. Γάμησέ τα όλα. Αυτά που αγοράζεις, 

που πουλάς. Γάμα το το σύστημα. Γάμα τον τον σκατόκοσμο και ας 
γίνουμε ωραίοι. Ωραίοι και ευτυχισμένοι. Με πιάνεις; (53)  

 

 

Βέβαια υπάρχει και η καθεστηκυία πλουτοκρατική γενιά του Μπράιαν που 

δείχνει τον σωστό δρόμο, και αυτός δεν είναι άλλος από το χρήμα. 

 

 

Χωρίς οικογένεια (Ι) 

 
 
Μπράιαν: Γιατί στο τέλος της ημέρας, την ώρα του τελικού απολογισμού, 

πίσω από την ομορφιά, πίσω από τον Θεό, πίσω από τον παράδεισο, 
ξεγύμνωσέ τα  όλα και τι θα βρεις; (στον Ρόμπυ). Εσένα ρωτάω αγόρι 
μου 

Ρόμπυ: Ε... 
Μπράιαν: Έλα γιε μου. 
Ρόμπυ: Ε, να... 
Μπράιαν: Απάντησε στην ερώτηση  
Ρόμπυ: Ε, ο πατέρας; 
Μπράιαν: Συγγνώμη; 
Ρόμπυ: Χωρίς ένα πατέρα να πούμε, δεν μπορείς να τα ’χεις όλα αυτά  
Μπράιαν: Όχι. Όχι. Σκέψου πάλι. Ξαναπροσπάθησε. 
Ρόμπυ: Ξέρω ’γω- 
Μπράιαν: Σκέψου 
Ρόμπυ: Ε, όχι 
Μπράιαν: Τι θα πει όχι; Τι είναι αυτά; Πίσω από την ομορφιά, πίσω απ’ το Θεό, 

πίσω απ’ τον παράδεισο –  
Ρόμπυ:  Τα λεφτά. 
Μπράιαν: Ναι. Μπράβο. Άριστα. Τα λεφτά. (63)    

 

 

Είναι εύκολο άραγε να αντιμετωπίσουμε με ένα βροντόφωνο «κατηγορώ» στη 

νοοτροπία του Μπράιαν, ο οποίος  αδυνατεί να δώσει αρχές, ιδανικά ή οράματα, 

εφόσον τον έχει κληρονομήσει από τον πατέρα του; 

 
 

Μπράιαν: «Πες μου γιε μου», μου λέει ο μπαμπάς μου. «Ποια είναι τα πρώτα 
λόγια της Βίβλου;». «Δεν ξέρω μπαμπά», του λέω. Με κοιτάει λοιπόν, 
με κοιτάει κατάματα και μου λέει: «Τα πρώτα λόγια της Βίβλου, γιε 
μου, είναι...τα λεφτά πρώτα». Τα λεφτά. Πρώτα. [...] Πείτε το μαζί 
μου. Το χρήμα είναι  

 
παύση 
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Μπράιαν:   ΠΕΙΤΕ ΤΟ. Το χρήμα είναι... 
Λούλου & Ρόμπυ: Πολιτισμός (104). 

             
 

Ο σκοπός επιτεύχθηκε: η βίβλος του καπιταλισμού περνάει από γενιά σε 

γενιά,408 εκμηδενίζοντας οτιδήποτε θα μπορούσε να εκληφθεί ως αξιακό σύστημα 

ιδανικών, αφήνοντας το ανεξίτηλο στίγμα ενός ηθικού αναλφαβητισμού. 

Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα, η Λούλου στο μίνι μαρκετ, όταν κλέβει ακάθεκτη 

μια σοκολάτα, ενώ λίγο πριν ένα κορίτσι σωριάζεται στο πάτωμα δίπλα της από 

πυροβολισμό· η Λούλου όμως είναι θριαμβευτής· μαζί με τα αίματα που κουβαλά 

επάνω της έχει κουβαλήσει σπίτι και την σοκολάτα της (Σκηνή 5). Και πάλι η κριτική 

που τυχόν θα της ασκηθεί θα πρέπει να γίνει υπό αυτό το πρίσμα. 

Θέλω να σταθώ στην διόλου τυχαία επαναλαμβανόμενη αναφορά της ταινίας 

κινουμένων σχεδίων της εταιρείας Disney Ο βασιλιάς των λιονταριών (Τhe Lion King, 

1994) μέσα στο έργο. Το Lion King με σαφείς καταβολές από τον Σαίξπηρ και 

συγκεκριμένα τον Άμλετ, αλλά και τον Μακμπέθ, επαναφέρει με παραμυθικές εικόνες 

το θέμα της πατρότητας, που είναι και το κομβικό σημείο του έργου. Το Ο βασιλιάς 

των λιονταριών φαίνεται πως αποτελεί τον εφευρημένο συναισθηματικό εκείνο τόπο 

για τον Μπράιαν στον οποίο επιστρέφει τεχνητά, εφόσον ο ίδιος δεν γνώρισε ποτέ 

παιδική ηλικία κοντά σε έναν τεχνοκράτη πατέρα, που όπως και ο ίδιος ήταν απών 

από την καθημερινότητα του γιου του. Για τον Μπράιαν ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. 

Θεωρεί ότι είναι καλός πατέρας όταν είναι και καλός χρηματοδότης. Ωστόσο, είναι 

απών από την πιο ευτυχισμένη στιγμή του γιου του στο ρεσιτάλ τσέλου και το βλέπει 

δακρύζοντας – με κροκοδείλια, βεβαίως, δάκρυα, σε μια εξαιρετικά δομημένη σκηνή 

παρωδίας από τον Ρέινβενχιλ - στο βίντεο: 

 
«Ο Μπράιαν βουρκώνει όταν βλέπει στο βίντεο τον γιο του να παίζει τσέλο, αλλά 
γρήγορα το αντικαθιστά με την εικόνα ενός αποτυχημένου εργοδότη που 
κακοποιείται βάναυσα. Ο Μπράιαν είναι αυτός που θα μας δώσει το κλειδί για να 
κατανοήσουμε την ξαφνική αλλαγή: ρωτάει τον Ρόμπυ τι νομίζει πως κρύβεται πίσω 

                                                            
408 «Η κεντρική ιδέα του Ρέινβενχιλ είναι ότι μια νέα γενιά, που έχει μάθει να πιστεύει ότι το χρήμα 
είναι Θεός και ο καταναλωτισμός είναι ένα είδος θρησκείας, αποξενώνεται συνεχώς από τα φυσικά 
συναισθήματα. Όχι μόνο μας το δείχνει, αλλά και μας το λέει αυτό που υπαινίσσεται, ότι δηλαδή οι 
νέοι έχουν μολυνθεί από τις καπιταλιστικές αξίες των γερόντων, τους απαλλάσσει από κάθε ηθική 
ευθύνη: θα επιθυμούσαμε να δούμε κάποια αντιπαράθεση μεταξύ της ανήθικης συνείδησης και της 
πρακτικής ανάγκης για το χρήμα. Όμως, προς τιμήν του, ο Ρέινβενχιλ δείχνει ότι ακόμα και σ’ ένα 
κόσμο όπου το σεξ, για λόγους καθαρά εμπορικούς, είναι θεμιτό, εξακολουθούν να επιβιώνουν 
πεισματικά τα αισθήματα της αγάπης και της ζήλειας». Micheal Billington, εφ. The Guardian, 4 
Ιουλίου 1997, όπως παρατίθεται στο: πρόγραμμα της παράστασης του Θεάτρου του Νότου, θεατρ. περ. 
1997-1998, σ. 7.  
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απ’ όλα τα καλά στον κόσμο. ‘Ο πατέρας;’, ρωτάει διστακτικά ο Ρόμπυ. ‘Οχι. Το 
χρήμα’».409  

 

Ο γιος του θα μπορούσε να έχει την ίδια πορεία με τον Γκάρυ ή τη Λούλου, 

μα αυτό δεν του περνάει από το μυαλό, γιατί ο ίδιος τού διαθέτει πολλά χρήματα. Ο 

Μπράιαν αναφέρεται στον δικό του πατέρα, ο οποίος φαίνεται να είχε σημαντική 

επίδραση στην εξέλιξή του, καθώς ό,τι του δίδαξε αποτελεί την προσωπική του 

Βίβλο, ακόμα και αν αυτή είναι η βίβλος του καπιταλισμού. Πέρα από τον ίδιο τον 

Μπράιαν, ο οποίος και φιγουράρει ως πατρικό σύμβολο, στον δραματουργικό 

ορίζοντα ξεπροβάλλει και ο πατέρας του· φαίνεται πως είναι η μοναδική γονεϊκή 

αναφορά που γίνεται, σε σχέση με τα υπόλοιπα πρόσωπα του έργου τα οποία αγνοούν 

την λέξη οικογένεια: ενστικτωδώς, μάλλον, αναπαράγουν ή διατηρούν ως ασυνείδητη 

μνήμη κάποιες εικόνες «βιολογικής προσδοκίας»: 

  

Μαρκ: Κλείνω λοιπόν την συμφωνία, του τα δίνω και σας παίρνω. Δεν χρειάζεται 
να πω τίποτα έχετε δει την συναλλαγή. Και τότε φεύγουμε και σας πάω 
σπίτι μου. Και τότε κοιτάτε το σπίτι κι όταν το βλέπετε, το αναγνωρίζετε. 
Με καταλαβαίνετε; Το ξέρετε το μέρος. (16) 

 

 

Ομοίως φροντίζουν κατά μία περίεργη έννοια ο ένας τον άλλον, μα το 

αποθεματικό τους σταματά στις έτοιμες μερίδες των πρόχειρων γευμάτων για φούρνο 

μικροκυμάτων: οι μερίδες είναι σχεδιασμένες ατομικές, οι ήρωες δεν υποψιάζονται 

καν πως θα μπορούσαν να τις μοιραστούν. Αυτή η εγωπάθεια δεν πηγάζει από 

υστεροβουλία, αλλά από καθαρή άγνοια και έλλειψη εκπαίδευσης που απορρέει από 

την έλλειψη  της παραδοσιακής οικογένειας, ενός τόπου φανταστικού. Μία 

αδιάσπαστη αλυσίδα διαταραγμένων προσώπων καταγράφει ο Ρέινβενχιλ, που 

προέρχονται από ανύπαρκτες ή δυσλειτουργικές οικογένειες, στις οποίες η 

σεξουαλική κακοποίηση έχει σχεδόν παγιωθεί ως μέθοδος πατρικής διαπαιδαγώγησης  

στο πλαίσιο της μεταθατσερικής «κοινωνικής πολιτικής» που διατήρησε και ο 

Μπλερ, και που ο Ρέινβενιχλ καυτηριάζει με τον πιο σαρκαστικό τρόπο: 

 

Γκάρυ: [...] Πάω λοιπόν στην πρόνοια. Και της λέω αυτηνής εκεί: «Κοίτα να 
δεις, απλό είναι: με γαμάει. Μια, δυο, τρεις φορές την βδομάδα έρχεται 
στο δωμάτιό μου. Είναι δυνατός. Με βάζει κάτω και με γαμάει.» «Πόσο 

                                                            
409 Dan Rebellato, Mark Ravenhill: Plays I, Methuen, Λονδίνο 2001, σ. 14. 
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καιρό;» λέει αυτή. «Δυο χρόνια περίπου» της λέω. «Με το που ήρθε 
σπίτι,» της λέω «μετά από κανά εξάμηνο άρχισε». Της τα λέω λοιπόν και 
τι γυρνάει και μου λέει; «Χρησιμοποιεί προφυλακτικό;» 

Μαρκ: Σοβαρά; 
Γκάρυ: [...] Άκου τώρα. Της λέω ότι με γαμάει – και χωρίς προφυλακτικό– και 

μου λέει αυτή – όχι ξέρεις τι γυρνάει και μου λέει; 
Μαρκ:  Όχι δεν ξέρω.  
Γκάρυ: «Νομίζω ότι έχω ένα προσπέκτους; Θα ήθελες να του έδινες ένα 

προσπέκτους;» (54)  
 

 

Η εσαεί αναζήτηση του ιδανικού πατέρα σε λάθος πρόσωπα και το γάντζωμα 

σ’ αυτά είναι η φροϋδική αιτία της ομοφυλοφιλίας, φαίνεται να καταγγέλλει το 

κείμενο: ας μη ξεχνάμε ότι ο Γκάρυ, όπως και ο Τατζ στο Penetrator, αποζητά μια 

επικίνδυνη ηδονή επιδιώκοντας την αναβίωση της σεξουαλικής βίας που ασκούσε 

επάνω του ο πατριός του, ως επιστροφή στον (ασφαλή;) τόπο της παιδικής ηλικίας: το 

μαρτυρά καθαρά η ομαδική σκηνή του βιασμού με πιστόλι, κατσαβίδι, μαχαίρι «ή 

κάτι τέλος πάντων» (101) που φαντασιώνεται επίμονα:  

 
 

Γκάρυ: Η ιστορία μου δεν τελειώνει έτσι. Δε με γαμάει απλώς. Στην ιστορία μου 
έχει πάντα κάτι. Με πάει στο δωμάτιο, μου δένει τα μάτια. Αλλά δεν με 
γαμάει απλώς, έτσι; Όχι αυτός, όχι η ψωλή του. Ένα μαχαίρι. Με γαμάει 
ναι- αλλά με ένα μαχαίρι. Γι’ αυτό.. κάτι πρέπει να έχετε [...]. Θέλω να 
το κάνεις. Έλα. Μπορείς. Γιατί αυτός δεν υπάρχει πουθενά. Είμαι 
δυστυχισμένος. Μου βγαίνει μια στεναχώρια, θα πνιγώ. Και με πονάει. 
Είμαι άρρωστος και δεν πρόκειται να ξαναγίνω ποτέ καλά. (102)  

 

Με φροϋδικούς όρους η φαντασίωσή του αυτή σχετίζεται με την ενοχή που 

έχουν τα πρόσωπα για την επιθυμία τους, η οποία τα οδηγεί σε μια μαζοχιστική ή 

σαδομαζοχιστική εκζήτηση.410 Παράλληλα, η επανάληψη του τραύματος εμπεριέχει 

ασυνείδητα την προοπτική της αυτο-θεραπείας. Ο Τζόρτζιο Αγκάμπεν (Giorgio 

Agamben), στο βιβλίο του Homo sacer: κυρίαρχη εξουσία και γυμνή ζωή, μας δίνει 

μια κοινωνιολογική προσέγγιση του σαδομαζοχισμού: ο σαδομαζοχισμός αποτελεί 

εκείνη την τεχνική της σεξουαλικότητας, που συνίσταται στην ανάδυση της γυμνής 

ζωής του σεξουαλικού παρτενέρ, υποστηρίζει,411 όπου «γυμνή ζωή» νοείται το χωρίς 

                                                            
410 Ο συσχετισμός μαζοχισμού και σαδομαζοχισμού με την ενοχή γίνεται από τον Φρόυντ στα Τρία 
δοκίμια για τη θεωρία της σεξουαλικότητας, που γράφει το 1905, και στο άρθρο του «Ένα παιδί 
κακοποιείται», που γράφει το 1919. Βλ. Σίγκμουντ Φρόυντ, Τρεις μελέτες για τη θεωρία της 
σεξουαλικότητας, μτφ. Λ. Αναγνώστου, Επίκουρος, Αθήνα 1991. 
411Giorgio Agamben: Homo Sacer, Κυρίαρχη εξουσία και γυμνή ζωή, μτφ. Παναγ. Τσιαμούρας, Scripta, 
Αθήνα 2005, σ. 213. 
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δικαιώματα, πρωταρχικό, φονεύσιμο βιοπολιτικό σώμα, εκτεθειμένο σε κάθε είδους 

κακοποίηση.  

Γυμνή και τρομαγμένη είναι η ζωή όχι μόνο του Γκάρυ και του Ρόμπυ, αλλά 

και του Μαρκ και της Λούλου, που παλεύουν να αυτοπροσδιοριστούν και να 

επενδύσουν τους εαυτούς τους κάπου, σε κάποιο ανώτατο ή έστω ταπεινό σκοπό. Η 

Λούλου δανείζεται το κείμενο του Τσέχωφ (που σαφώς έχει και μια μεταδραματική, 

ακόμα και μια μεταθεατρική λειτουργία, αφού ο Ρέινβενιχλ «κλείνει το μάτι» στο 

κοινό σχετικά με την ανεργία των ηθοποιών και τις θυσίες που καλούνται να κάνουν 

προκειμένου να βιοποριστούν - ακόμα ίσως και για να παίζουν στην παράσταση που 

καταναλώνεται μπροστά τους) και το ερμηνεύει χωρίς στηθόδεσμο. Ούτε οι τέχνες 

έχουν καταφέρει να διαφύγουν της ευτέλειας και της ανηθικότητας, καταγγέλει ο 

Ρέινβενιχλ, ούτε καν οι δακρυσμένοι (όπως ο Μπράιαν μπροστά στο μεγαλείο του 

Τσέχωφ) από τα τεκταινόμενα θεατές που βρίσκονται εκεί, όντας κομμάτι του ίδιου 

παμφάγου συστήματος.  

 

 

 

Χωρίς οικογένεια; (ΙΙ) 

 

Ο Έντγκαρ (David Edgar)412 δεν διστάζει να υποστηρίξει ότι αν κάποιος 

αφαιρούσε εντελώς το πρόσωπο της Λούλου από το κείμενο, το έργο δεν θα άλλαζε, 

ενώ η  φεμινιστική οπτική της Ουάντορ (Michelene Wandor) υποστηρίζει ότι η 

Λούλου, όντας η μοναδική γυναίκα, εξοστρακίζεται σταδιακά από το έργο, όπως 

ακριβώς τα ζητήματα του φεμινισμού από την δεκαετία του ’90. Και συνεχίζει :  

 
«Όσον αφορά τους άντρες, η τελική εικόνα είναι βαθιά μηδενιστική. Ούτε τα ψώνια 
[shopping], ούτε το ‘πήδημα’ [fucking] εμφανίζονται ως σημαίνοντα της επιθυμίας ή 
του πάθους, και η βασική αιτία πέφτει στις προηγούμενες, ανεπαρκείς οικογένειες, 
έτσι ώστε οι μετέπειτα γονεϊκοί ρόλοι (οι οικογένειες της επόμενης γενιάς) να 
καθίστανται αδύνατες. Υπό το πρίσμα αυτό, ακόμα και η ομοφυλοφιλία προσφέρει 
μόνο μία σειρά πιθανοτήτων, που περιέχουν μόνο περαιτέρω βία και εκμετάλλευση. 
Οι γυναίκες είναι ανύπαρκτες, και παρουσιάζονται έμμεσα μόνο ως απούσες 
μητέρες».413 
Ωστόσο, προσωπική μου εκτίμηση είναι πως στη σκηνική αναμέτρηση του 

Ρέινβενχιλ ανάμεσα στη φιληδονία και την ηθική, η φιληδονία μοιάζει να βγαίνει 

                                                            
412 David Edgar, «Plays for Today», εφ. Sunday Times, 7 Σεπτεμβρίου 1997.  
413 Michelene Wandor, Post-war British Drama, σ. 229. 
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ηττημένη· ο συγγραφέας μοιάζει να κάνει έκκληση για έναν κόσμο στον οποίο η 

γνήσια δίχως αντάλλαγμα αγάπη μπορεί να υπερβεί τα κακώς κείμενα μιας κοινωνίας 

που δομείται εξ ολοκλήρου επάνω στις καταναλωτικές αξίες – στοιχείο που μπορεί να 

συνηγορήσει υπέρ των δεσμών του με την κλασική συγγραφική παράδοση: 

 
«Υπάρχει πάντα κάποια στιγμή στα έργα μου, που οι χαρακτήρες συνειδητοποιούν 
πως πρέπει να φροντίσουν ο ένας τον άλλον. Να συνδεθούν ο ένας με τον άλλον. 
Καταδικάζουν όλοι την οικογένεια, όμως την ίδια στιγμή αποζητούν μια εναλλακτική 
οικογένεια».414  

 

Η αγάπη,415 ακόμα και στην πιο αδύναμη μορφή της, είναι φορέας ελπίδας, 

επομένως ακόμα και η ύπαρξη μιας αλλοπρόσαλλης οικογένειας που φροντίζει τα 

μέλη της με όποιο τρόπο μπορεί να αντεπεξέλθει, αποτελούμενη από τον Μαρκ τον 

Ρόμπυ και την Λούλου, θα μπορούσε να ερμηνευτεί με τους όρους του (Νέου) 

θεάτρου της Καταστροφής σαν μια ελπίδα που αχνοφαίνεται μέσα στην άδεια και 

σκόρπια κοινωνία της Βρετανίας.  
 
«Έτσι, ενώ ο Ρέινβενχιλ δημιουργεί μια κοινωνία σούπερ-μάρκετ όπου όλοι είναι 
προς πώληση και όλα μπορούν να συσκευαστούν, δείχνει την συμπάθειά του 
προτείνοντας με αρκετή δόση αισιοδοξίας ότι η αγάπη, η φροντίδα και η ανεύρεση 
του καινούργιου μπορούν να επικρατήσουν». 416  

 

Η τελευταία σκηνή μας γυρνάει ξανά στην πρώτη, προϊδεάζοντάς μας για τα 

ανθρώπινα εμπορεύματα του μέλλοντος, μέσα από έναν ανατριχιαστικό μονόλογο 

που ο Ρέινβενχιλ «φύλαξε» στο τέλος για τον Μαρκ· βρισκόμαστε στο τρεις χιλιάδες 

μ.Χ, και οι αγοραπωλησίες εξακολουθούν να λαμβάνουν χώρα σε σούπερ-μάρκετς. 

Μόνο που αυτήν την φορά ο Ρέινβενχιλ τολμά και μιλά για την μεταανθρώπινη 

ταυτότητα (posthuman identity) που καιροφυλακτεί, και που έχει αφαιρέσει την 

δυνατότητα του έναρθρου λόγου: ο μεταανθρώπινος σκλάβος του 

υπερκαταναλωτισμού περιγράφεται μεταλλαγμένος, μουγγός, και φοβισμένος μέχρι 

θανάτου μπροστά στην πιθανότητα της αυτοδιάθεσης.  

  Ωστόσο, μέχρι να φτάσει εκείνη η στιγμή, η καθημερινότητα παραμένει για 

όλους η ίδια· η Λούλου προσπαθεί να ταΐσει τον Μαρκ παρέα με τον Ρόμπυ, ενώ ο 

Γκάρυ πετιέται ως junk body στον κάδο απορριμάτων: η «υιοθεσία» του Μαρκ ήταν 

                                                            
414 Ο Ρέινβενχιλ σε συνέντευξη στον Sierz, στον διαδικτυακό τόπο theatrevoice 
[http://www.theatrevoice.com/category/audio/playwrights-audio/(20/5/2010)]. 
415 Χαρακτηριστική ήταν και η οπτική αυτή στην παράσταση του Μαξ Στάφορντ-Κλαρκ, αφού έκλεινε 
με το μουσικό κομμάτι «Love is the sweetest thing». Sierz, In-Yer-Face Theatre, σ. 127. 
416 Sierz, In-Yer-Face Theatre, σ. 134. 
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εφήμερη και επίπλαστη· το αγορασμένο προϊόν ήταν ληξιπρόθεσμο και μετά την 

κατανάλωσή του ο Γκάρυ επιστρέφει πίσω στην αδέσποτη, οδυνηρή ζωή του.  

Ο Ρέινβενχιλ μας δίνει μια ομοφυλοφιλική ανάγνωση για την οποία διατηρώ 

σοβαρές ενστάσεις: η Λούλου, η μοναδική γυναικεία φιγούρα του έργου, 

ευνουχίζεται όχι μόνο σεξουαλικά, ζώντας ανάμεσα σε ομοφυλόφιλα ζευγάρια, αλλά 

και κοινωνικά, εφόσον καλείται να αντιμετωπίσει μοναχή και να «συγκολλήσει» έναν 

διαρρηγμένο ομοφυλοφιλικό  κόσμο που την έχει αφήσει στο περιθώριο, φυλάσοντας 

γι’ αυτήν αποκλειστικά και μόνο τον ρόλο της τροφού.  

Στο μέλλον, οι άντρες αναμένεται να έχουν πλούσια σεξουαλικά προσόντα,417 

και ενσυναίσθηση που τους φέρνει δάκρυα στα μάτια, αλλά οι γυναίκες, και μαζί τους 

τα ζητήματα της γυναικείας ταυτότητας και της φεμινιστικής ανάγνωσης, 

αποδεικνύονται τόποι εξόριστοι.  

  

Ακόμα και στο τρεις χιλιάδες μ. Χ. 

  

 

 
 
 

                                                            
417 Μαρκ: Εγώ κοιτάζω έναν μεταλλαγμένο. Μερικούς από αυτούς η ραδιενέργεια τους έχει κάνει 
πανάσχημους, τους έχει παραμορφώσει. Αυτός όμως. Ουάου. Τον έχει κάνει...Ηλιοκαμένος, ξανθός, 
μυώδης, και η πούτσα του... ένα μέτρο την έχει [...] S & F, σ.106. 
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Penetrator418  

Τake me home419  
 

With you I'm born again 

With you everything around me lights up 

I feel so detached to you 

I bleary don’t like being away from you 

’cause with you I'm born again 

thats how It feels 

Oh I just love you more then I can say  

 

Things have been so twisted lately 

I feel i've been bored of myself 

I feel like all I do is get fustrated 

and untangled, 

now when I'm with you I don't feel that 

some unknown reason 

 

With you I'm born again 

with you things dont get so twisted 

With you I love more then ever was 

with you I change, to who I'd rather be  

cause i got someone to help me 

Sometimes I just wish I had an idea' 

 

Without you things wouldn't be the same 
cause with you Ι’m born again 
thats’ how it feels 
I just wish upon a star up high in the sky 

                                                            
418 Το κείμενο του Penetrator δεν έχει εκδοθεί στα ελληνικά. Κυκλοφορεί μόνο στα αγγλικά: Anthony 
Neilson, Plays I, Methuen, Λονδίνο 1997. Ωστόσο, έχει μεταφραστεί από τον Γιώργο Παλούμπη, 
σκηνοθέτη της ομάδας ΝΑΜΑ (Penetrator, θέατρο Επί Κολωνώ, θεατρ. περ. 2007-2008), τον οποίο 
ευχαριστώ θερμά που είχε τη ευγενική καλοσύνη να μου την παραχωρήσει. Ως εκ τούτου τα 
παραθέματα θα ακολουθούν την ηλεκτρονική αρίθμηση αυτού του κειμένου που διατηρώ στο αρχείο 
μου και οι σελίδες θα δηλώνονται, όπως και προηγουμένως, σε παρένθεση. Θέλω να σημειώσω πως η 
μετάφραση του Παλούμπη είναι μια σκηνοθετική εκδοχή και έτσι κάποια σημεία του πρωτότυπου 
κειμένου παραλείπονται. Εφεξής, κάθε αναφορά μου σε αυτά τα αμετάφραστα στοιχεία θα δηλώνεται 
μέσα σε παρένθεση με τον αγγλικό εκδοτικό οίκο, και τον αριθμό της σελίδας, πχ. (Methuen, σ. 67). 
Θα ήθελα επίσης να σημειώσω ότι ορθώς κατά την εκτίμησή μου η μετάφραση του Παλούμπη 
διατηρεί τον αγγλικό της τίτλο που στα ελληνικά θα ήταν δύσκολο να αποδοθεί με την ίδια τόλμη που 
εμπεριέχει ο αγγλικός, ο οποίος αποτελεί έναν κατεξοχή «Στα Μούτρα» τίτλο: to penetrate (με σαφή 
σεξουαλική χροιά) σημαίνει διεισδύω/διατρυπώ/διαπερνώ και Penetrator σημαίνει ο διεισδυτής, αλλά 
χρησιμοποιείται κυρίως στην αγγλική για να δηλώσει την φαλλική συσκευή του δονητή.  
419 Ted Nugent, Penetrator, (album), 1984, Atlantic Records. Παραθέτω εδώ τους στίχους από ένα 
κομμάτι του Nugent που θεωρώ πως έχει επηρεάσει πολύ τον Νίλσον, ο οποίος το μεταφέρει με 
εναλλακτικούς δραματουργικους όρους στο δικό του ομότιτλο Penetrator.  
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my only thing I believe in the most is you 
and this love Ι can't make go away 

 

 

Royal Court – Anthony Neilson, Penetrator (1994): μαύρη κωμωδία Στα Μούτρα 
(in-yer-black comedy face) 
 

Αν και στη σκιά του μύθου της Κέην και του Blasted, το Penetratror του 

σκωτσέζου Antony Neilson420 (Άντονυ Νίλσον) αποτελεί και αυτό ένα δυνατό σημείο 

εκκίνησης για την δεκαετία του ’90, και ο ίδιος συγκεντρώνει στα κείμενά του τα πιο 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα του in-yer-face – εξού και συχνά τον αποκαλούν  

«παππού» του θεάτρου Στα Μούτρα. Γραμμένο το 1993, έπειτα από ανάθεση της 

τηλεόρασης του BBC, το Penetratror απορρίφθηκε αρχικά ως τολμηρό για το ευρύ 

κοινό. Aφού ανέβηκε στο Traverse Theatre και πέρασε από το Φεστιβάλ του 

Εδιμβούργου, μεταφέρθηκε ένα χρόνο αργότερα, το 1994, στο Υπερώο του Royal 

Court Theatre στο Λονδίνο, σε σκηνοθεσία του ίδιου του Nίλσον, που έπαιξε και τον 

ρόλο του Μαξ.  

Γεννημένος στο Εδιμβούργο το 1967, ο Άντονι Νίλσον θα μεγαλώσει μέσα σε 

καμαρίνια, πρόβες και περιοδείες, αφού η μητέρα του υπήρξε ηθοποιός και ο πατέρας 

του σκηνοθέτης. Με θεατρικές σπουδές στο Κάρντιφ, θα ξεκινήσει την καριέρα του 

το 1988 στο BBC, σε έναν διαγωνισμό για νέους συγγραφείς, με το ραδιοφωνικό έργο 

Τα χρώματα του βασιλικού ρόδου. Ακολούθησαν έργα για τη σκηνή αλλά και για το 

ραδιόφωνο, που συχνά σκηνοθετούσε και έπαιζε ο ίδιος. Το προσωπικό του όραμα 

για το θέατρο έχει να κάνει με το έντονο συναίσθημα: «όπως πας σε μια καλή συναυλία 

μιας μπάντας που παίζει πανκ ροκ και σε ταρακουνάει». 421 Η αγάπη του Νίλσον για την 

πανκ ροκ αποτυπώνεται και στον ίδιο τον τίτλο του έργου, καθώς το Penetrator είναι 

και τίτλος δίσκου του ροκ κιθαρίστα Ted Nugent (1984, Atlantic Records), και πολλά 

                                                            
420 Αναφέρω εδώ κάποιες διαδικτυακές πηγές ενδεικτικά: 
[http://www.nationaltheatrescotland.com(27/3/20010)] · 
[http://www.guardian.co.uk/stage/2004/aug/26/theatre.edinburghfestival20042(22/2/2010)] · 
[http://www.guardian.co.uk/culture/2009/mar/03/anthony-neilson(22/2/2010)]· 
[http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/theatre-how-deep-is-their-love-paul-taylor-reviews-
penetrator-at-the-royal-court-1400822.html(23/2/2010)] ·[http://blogcritics.org/culture/article/theater-
review-penetrator-in-new-york/page-2/(23/2/2010)].-Anthony Neilson, «Are you sitting comfortably? 
Well, not for long», εφ. The Independent, 12 Δεκεμβρίου 2010  
[http://www.independent.co.uk/news/people/profiles/anthony-neilson-are-you-sitting-comfortably-
well-not-for-long-2158119.html(7/1/2011)]. 
421 Δήλωση του Νίλσον όπως παρατίθεται στο: Sierz, In-Yer-Face-Theatre, σ. 66, 88. 
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από τα μουσικά κομμάτια που περιέχει ο δίσκος φαίνεται να μεταφέρονται 

μυθοπλαστικά σε επεισόδια του έργου.  

Ο Nίλσον γράφει και επεξεργάζεται πάντοτε τα κείμενά του κατά την 

διάρκεια των προβών, που κρατούν όχι πάνω από δυο μήνες, μαζί με τους ηθοποιούς, 

ακολουθώντας ακόμα πιο ανατρεπτικές μεθόδους422 από εκείνες του Ρέινβενχιλ: 

σκόπιμα αφήνει μέρος του έργου αυτοσχεδιαστικό, έτσι ώστε να προκαλούνται 

ισχυρά και αληθινά συναισθήματα από τους ηθοποιούς. Πολέμιος όσων θεωρούν ότι 

το θέατρο είναι μόνο τέχνη, ο Nίλσον, λάτρης των μιούζικαλ, υποστηρίζει πως το 

θέατρο είναι διασκέδαση και υπεύθυνοι για την απουσία του «μέσου θεατή» από την 

πλατεία είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι του θεάτρου:  

 
«Ο μέσος άνθρωπος τρομάζει να πλησιάσει μόνο και μόνο από τα ονόματα που 
δίνουν στα θέατρα: ‘Βασιλικό’, ‘Του Δούκα’ ‘του Πρέσβυ...’».423  
 

Η σοσιαλιστική του τοποθέτηση είναι ειλικρινής: «το θέατρο πρέπει να δώσει 

φωνή στον φτωχό, στον διαφορετικό»,424 υποστηρίζει. Η ζωή του είναι 

αντικομφορμιστική, ο λόγος του ειρωνικός και αυτοσαρκαστικός. Συνειδητά μένει 

μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και των λαμπερών δημοσίων σχέσεων,. Στη 

σκιά των διάσημων συγγραφέων του θεάτρου Στα Μούτρα, ο Nίλσον προσπαθεί να 

μείνει «εκτός» για να είναι σε θέση , όπως λέει, να γράφει για την πραγματική ζωή: 

  

«Προσπαθώ να μένω ‘εκτός’ σε λογικά όρια. Πρέπει να έχεις ιδιωτική ζωή και να 
είσαι ένας κανονικός άνθρωπος, αλλιώς οι άνθρωποι στους οποίους απευθύνεσαι θα 
στενεύουν και θα στενεύουν μέχρι να καταλήξεις να γράφεις έργα για το τι σημαίνει 
να είσαι συγγραφέας ή να είσαι στο θέατρο, και πραγματικά δεν τα αντέχω αυτά!»425  

                                                            
422Ο Nίλσον, έχοντας κερδίσει ήδη την καλλιτεχνική καταξίωση, ήταν αυτός που συμπτωματικά 
σκηνοθέτησε την πρώτη ανάγνωση του Shopping and Fucking του Ρέινβενχιλ, με τον οποίο είχαν 
πρωτογνωριστεί στο Finborοugh Theatre, γράφοντας και οι δύο για το σπονδυλωτό I’ll Show you mine. 
Τις πρόβες μάλιστα του Νίλσον παρακολούθησε και η Κέην, η οποία βρισκόταν τότε στις πρώτες 
αναγνώσεις του Blasted. O Ρέινβενιχλ θυμάται: «Οχτώ μήνες μετά συναντηθήκαμε στην πρεμιέρα 
[Shopping and Fucking ]: ‘Τι είναι αυτό; με πείραξε ο Nίλσον, το γαμάτο ρόκ σοόυ φρίκης;’. Το 
ανέβασμα ήταν πολύ συντηρητικό γι’ αυτόν. Από τότε έχουμε κυκλώσει ο ένας την φιλία του άλλου –
δυο συγγραφείς με παρόμοια θέματα, όμως ο Νίλσον πάντα υποστηρίζει πως εγώ σπάω τα ταμεία. Για 
τον ίδιο, ο καλλιτέχνης που ‘μένει εκτός’ είναι ένας ισχυρός μύθος». Mark Ravenhill, «I want to stay 
pure», εφ. Τhe Guardian, 26 Αυγούστου 2004. 
[http://www.guardian.co.uk/stage/2004/aug/26/theatre.edinburghfestival20042(8/7/2010)]. 
423 Sierz, In-Yer-Face-Theatre, σ. 67. 
424 Στο ίδιο, σ. 88. 
425 Ο Νίλσον εξομολογείται διαδικτυακά στον ιστότοπο του Εθνικού Θεάτρου της Σκωτίας: Αntony 
Neilson, «What is Antony Neilson on?», 2 Μαρτίου 2007 
[http://www.nationaltheatrescotland.com/content/mediaassets/pdf/AnthonyNeilson-interview-Dissocia-
Realism.pdf(16/5/2010)]. 
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Τα έργα του έχουν ανεξίτηλο το προσωπικό του στίγμα· «δεν βασίζονται σε 

προηγούμενα καλούπια. Είναι γυμνά ψυχολογικά και θεατρικά ταξίδια στον 

ανεξευρένητο τρόμο».426 Ο Νίλσον ξεσκεπάζει σεξουαλικές φαντασιώσεις και 

φροϋδικούς φόβους, που αποδίδονται μέσα από έναν χιτσκοκικό φακό, ο οποίος 

ακολουθεί υπόγειες και δαιδαλώδεις, αντικανονικές διαδρομές του ανθρώπινου 

μυαλού:  

 

«Άρχισε να με ενδιαφέρει πολύ το πώς θεατρικοποιείς τις εσωτερικές διεργασίες των 
ανθρώπων, το εσωτερικό του μυαλού τους γιατί α) σου επιτρέπει να κινηθείς όπου 
θες και να δράσεις όπως θες, β) είναι προκλητικό [...]. Πιστεύω ακόμα πως δουλειά 
του θεάτρου είναι να αντικατοπτρίζει αληθινά την φύση της ανθρώπινης κατάστασης, 
ακόμα και αν σου κοστίζει, ακόμα και αν χρειαστεί να γελοιοποιηθείς».427  

 

Θα αναφερθώ ενδεικτικά σε κάποια από τα έργα του για να γίνει αντιληπτή η 

αιφνιδιαστικά ζοφερή και ταραχώδης γραφή του, συνώνυμη κυριολεκτικά της 

ψυχογραφίας του  τρόμου και της αίσθησης του σοκ. 

 Στο πρώτο του έργο, Normal: ο βιαστής του Ντύσσελντορφ (1991), ο Νίλσον 

σκιαγραφεί το πορτραίτο ενός κατά συρροήν υπαρκτού δολοφόνου (serial killer), ο 

οποίος δρούσε στο Ντύσσελντορφ· στο The Censor (1997), μιλά για το σύστημα της 

πορνογραφικής λογοκρισίας· στο Stitching (2002), πραγματεύεται  την τραγωδία στο 

Άουσβιτς, ενώ δεν διστάζει να ενσωματώσει μια σκηνή κατά την οποία μια γυναίκα 

ψαλιδίζει την μήτρα της· για το Recollector (2007), ένα χιτσκοκικό θρίλερ, είναι 

ενδεικτικό ότι το Royal Court αναγκάστηκε να βάλει επιπλέον βοηθητικό προσωπικό 

που μεριμνούσε για όσους έφευγαν σοκαρισμένοι κατά την διάρκεια της παράστασης· 

τέλος, στο The Beautiful word of Dyssosia (2004), ένα από τα πιο σκοτεινά 

υπαρξιακά του κείμενα, καταθέτει τις πολύ δύσκολες προσωπικές συνθήκες που 

βίωσε ο ίδιος.428  

Το Penetratror, που θα μας απασχολήσει εδώ, είναι ένα ψυχολογικό 

αντιπολεμικό θρίλερ με  στοιχεία μαύρης κωμωδίας στα Μούτρα (in-yer-face-black-

                                                            
426 Sierz, In-Yer-Face-Theatre, σ. 86. 
427 Ο Νίλσον εξομολογείται διαδικτυακά στον ιστότοπο του Εθνικού Θεάτρου της Σκωτίας. Αntony 
Neilson, «What is Antony Neilson on?», 2 Μαρτίου 2007. 
[http://www.nationaltheatrescotland.com/content/mediaassets/pdf/AnthonyNeilson-interview-Dissocia-
Realism.pdf(16/5/2010)]. 
428 Ο Nίλσον πάλευε με την αποτοξίνωση από το αλκοόλ και την χρήση ουσιών, με το τέλος μιας 
αυτοκαταστροφικής σχέσης και με την τεράστια αποτυχία του The Lying Kind (2002), μία εμπορική 
κωμωδία που ο ίδιος μίσησε. Η κωμωδία αυτή γράφτηκε ύστερα από παραγγελία του Royal Court, το 
οποίο τον κατηγόρησε δημόσια για τον -εν τέλει- διεκπεραιωτικό, και όχι καλλιτεχνικό τρόπο δουλειάς 
του, γεγονός που του στέρησε την παρουσία στις σκηνές του Λονδίνου για μεγάλο χρονικό διάστημα, 
σε αντίθεση με αυτές της Σκωτίας που προώθησαν έναν συγγραφέα «της χώρας τους». 
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comedy) και φόντο τον πόλεμο του Κόλπου. Είναι ένα έργο με πολλά 

αυτοβιογραφικά στοιχεία.429 Το Penetratror, διεισδύει στον οχυρωμένο ανδρικό 

ψυχισμό και την φιλία, αφήνοντας σταδιακά να ξεσκεπαστεί το φροϋδικό χνάρι της 

ομοφυλοφιλίας, που εντοπίζεται στον τόπο της παιδικής ηλικίας.  

Η κριτική, αν και ανέπτυξε σοβαρές ενστάσεις γύρω από το ζήτημα της 

αμφίσημης ομοφυλοφιλίας και της προβολής της ως ομοφοβίας, υποδέχτηκε το έργο 

μάλλον εγκωμιαστικά, κυρίως για τα συναισθήματα που προκαλεί: ο Observer το είδε 

ως «ένα εξαιρετικά καλογραμμένο αφήγημα, στο οποίο η ρομποτική βία, 

αντικαθίσταται σταδιακά από την διφορούμενη ηθική και την τρυφερότητα», ενώ οι 

Times το αποκάλεσαν «σκληρό έργο από έναν συγγραφέα που συνδυάζει την δυνατή 

σκέψη με το πιο σαρδόνιο χιούμορ». Ο εκδότης του έγκριτου θεατρικού περιοδικού 

Theatre Record Ίαν Χέρμπερτ (Ian Herbert) έγραψε ότι «το περιεχόμενο του έργου 

είναι τόσο ακραίο και ο τρόμος σχεδιασμένος τόσο απαράβλητα, ώστε έφτασα στο 

σημείο ακόμα και εγώ να αναρωτιέμαι αν έπρεπε να ανέβει».430  

Τρεις διαφορετικούς χαρακτήρες μέσα σ’ ένα κλειστοφοβικό καθιστικό με 

πνιγηρή ατμόσφαιρα, που εγκυμονεί ανά πάσα στιγμή την έκρηξη, σκιαγραφεί ο 

Νίλσον: ο Μαξ, ο Άλαν και ο «εισβολέας» στρατιώτης Τατζ συγκρούονται και 

αποκαλύπτονται, ανασύροντας απωθημένα και μυστικά, σ’ ένα περίεργο 

δραματουργικό τρίγωνο. Το έργο ανοίγει ουσιαστικά431 με μία σκηνή παρώδησης της 

συμβατικής πυρηνικής οικογένειας, ακριβώς όπως συμβαίνει και στην πρώτη σκηνή 

του Shopping & Fucking. Ο χώρος δράσης είναι το καθιστικό του Μαξ και του Άλαν.  

 

Ο Νίλσον μας δίνει τις εξής σκηνικές οδηγίες για τον σκηνικό χώρο: 

 

Το καθιστικό ενός νοικιασμένου διαμερίσματος. Είναι φτηνά επιπλωμένο, αν και 
κάποιος προσπάθησε ανεπιτυχώς να παίξει τνο ρόλο του διακοσμητή. Ένα τραπεζάκι 
καφέ πλημμυρισμένο από junk food, διάφορες αφίσες στους τοίχους. Ο χώρος αυτός 
δίνει την αίσθηση πως η αρσενική αξιοπιστία και μια μαλακότερη εκδοχή της μάχονται. 
Φθορές στους τοίχους, στο ταβάνι. Από μακριά ακούγεται η κίνηση του δρόμου. 
(Methuen, σ. 62) 

                                                            
429 Ο Νίλσον το χαρακτηρίζει ως ένα πολύ προσωπικό κείμενο. Βλ. τις σημειώσεις του ίδιου. Anthony 
Neilson, Plays I, Methuen, Λονδίνο 1997, σ. 118-119.  
430 Όλες οι κριτικές, όπως παρατίθονται στο: Sierz, In-Yer-Face-Theatre, σ.76. 
431 Η πρώτη σκηνή του πρωτότυπου κειμένου έχει αφαιρεθεί στην ελληνική μετάφραση και είναι η 
εικόνα ενός πολύ ταλαιπωρημένου άντρα που ενώ κάνει ωτοστόπ ονειρεύεται πως κάνει σεξ με τις 
γυναίκες οδηγούς που σταματούν να τον πάρουν (Methuen, σ. 61-62). Ο Νίλσον μας εισάγει έτσι 
ομαλότερα στον χαρακτήρα του Τατζ και στην πορνογραφική του διάσταση. Ορθώς, όμως, κατά την 
σκηνοθετική μου εκτίμηση επέλεξε να το αφαιρέσει ο Παλούμπης, ώστε να ισχυροποιήσει την 
αναπάντεχη εμφάνισή του στο σπίτι του Μαξ.  
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Βρισκόμαστε εν ολίγοις στον ίδιο σκηνικό χώρο με το S&F με τα ίδια 

στοιχεία φθοράς και παλαιότητας, το ίδιο junk food και μια όμοια παρώδηση 

οικογενειακής καθημερινότητας:432  

  

Άλαν Αυτή είναι η τρίτη σερί φορά που πηγαίνω τα άπλυτα… 
Μαξ Στο ζήτησα; 
Άλαν …κι εσύ δε μου φτιάχνεις ένα τσάι! 
 
    [...] 
 
Μαξ Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί απλά δεν το ζητάς! 
  
 Ο Άλαν χαμογελάει μόνος του. 
  
Μαξ (απ’ έξω) Δεν έχει κούπες. 
Άλαν Γιατί είναι όλες μεσ’ το δωμάτιό σου. 
Μαξ (απ’ έξω) Γαμώτο μου. 

 

 

Ωστόσο, ο χώρος αυτός έχει εμφανείς τις ρωγμές του, όσον αφορά την 

έμφυλη ταυτότητά του, η οποία φαίνεται να βρίσκεται σε μια αντιπαλότητα: από τη 

μια ο αρσενικός, «αξιόπιστος» Μαξ και από την άλλη ο ηπιότερος Άλαν, ένα 

περίεργο ζευγάρι που σύντομα θα πάρει τριγωνική μορφή.  

Σε αντίθεση με το Blasted, ο χώρος πληροί αρχικά τις επιταγές του τόπου: 

πρόκειται για έναν ιδιωτικό προσωπικό χώρο, που διέπεται από συγκεκριμένους 

κανόνες λειτουργίας που έχουν θέσει τα μέλη του, και στην περίπτωσή μας ο Άλαν, 

στον οποίο ο Νίλσον αποδίδει όλα τα χαρακτηριστικά μιας έμφυλης γυναικείας 

συμπεριφορικής ταυτότητας.433 Ο Άλαν είναι εκείνος που ψωνίζει, που πλένει τα 

ρούχα, που μαζεύει τα άπλυτα φλυτζάνια του τσαγιού, που φροντίζει τον Μαξ και 

παράλληλα γκρινιάζει· γκρινιάζει για τα πορνοπεριοδικά που βρίσκει παντού 

καταχωνιασμένα, την αμέτοχη συμπεριφορά του Μαξ στις υποχρεώσεις του σπιτιού, 

γκρινιάζει για τη ζωή του.  

Ο Μαξ, από την άλλη, διατηρεί τον ρόλο του πατέρα ή, σε μια άλλη 

ανάγνωση, ακόμα και τον ρόλο του γιου, αλλά σε κάθε περίπτωση ζει παρασιτικά: 

κάνει κλάμπιγκ, παίρνει σπιντάκια, καπνίζει μαριχουάνα και είναι απών από το σπίτι. 
                                                            
432 Λόγω της παρώδησης του οικιακού περιβάλλοντος, η σκηνή αυτή μπορεί, επίσης, να είναι απόηχος 
της σχέσης του ομοφυλοφιλικού ζευγαριού στη Συλλογή του Πίντερ. 
433 «Σε οποιδήποτε ‘οικιακή ρουτίνα’, ακόμα και όταν πρόκειται μόνο για άντρες που συγκατοικούν, 
πάντα κάποιος από τους δύο θα αναλάβει τον παραδοσιακά γυναικείο ρόλο της νοικοκυράς», σχολιάζει 
ο Νίλσον, ενώ ταυτόχρονα αντικρούει την κριτική που δέχτηκε για τον μισογυνισμό του Μαξ, 
σημειώνοντας πως «ο Μαξ απλώς είχε μια αποτυχημένη σχέση». Sierz, In-Yer-Face-Theatre, σ. 77. 



206 
 

Παρότι η συγκατοίκησή τους στην αρχή υποκρύπτει ομοφυλοφιλική σχέση, γρήγορα 

μαθαίνουμε πως ο Μαξ είναι άνεργος εδώ και πολύ καιρό, έχει πρόσφατα χωρίσει 

από την κοπέλα του τη Λώρα και έχει πέσει σε κατάθλιψη.  

Η Λώρα δεν εμφανίζεται ποτέ στο έργο (που αποτελεί μια καθαρή ανδρική 

διαπραγμάτευση), και το μόνο στοιχείο που έχουμε γι’ αυτήν είναι και αυτό που θα 

αποκαλύψει την απιστία της: μία λούτρινη καμηλοπάρδαλη που είχε δωρίσει στον 

Μαξ και που η ίδια της έβαλε φωτιά και την έκαψε, θα αποδειχτεί τεκμήριο της 

απιστίας της και της σχέσης της με τον Άλαν.  

Ο Άλαν, ελεγκτικός και μυστικοπαθής, με άγνωστη ιδιωτική ζωή και 

σεξουαλική ταυτότητα, παρουσιάζει μια ενδιαφέρουσα δραματουργική αναγωγή με 

τη Λώρα απ’ τον Γυάλινο Κόσμο του Τένεσι Ουίλιαμς: αυτή τη φορά τα γυάλινα 

ζωάκια έχουν αντικατασταθεί από λούτρινα αρκουδάκια, για τα οποία ο Άλαν δείχνει 

μια εμμονική αδυναμία, αταίριαστη με την ηλικία αλλά και το φύλο του: εξακολουθεί 

και κοιμάται μαζί τους, ενώ δεν επιτρέπει στον Μαξ να μιλάει άσχημα γι’ αυτά, πόσο 

μάλλον να τα «στήνει» βάζοντας τα σε περίεργες σεξουαλικές πόζες, όπως συνηθίζει 

για να τον πειράζει.  

 Μια συνηθισμένη μέρα όπως όλες οι άλλες, και ενώ ο Μαξ και ο Άλαν 

σχολιάζουν το πρόγραμμα της τηλεόρασης, σαρκάζοντας τους βομβαρδισμούς στη 

Βαγδάτη («Αν άρχιζαν να βομβαρδίζουν πάλι θα βλέπαμε λίγη καλή τηλεόραση») 

[5], χτυπάει η πόρτα και αναπάντεχα μπαίνει μέσα στο σπίτι τους ο Τατζ, παιδικός 

φίλος του Μαξ που έχει να τον δει πολλά χρόνια.  

Ο Τατζ, μια αινιγματική φιγούρα με αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά και αιφνίδια 

ξεσπάσματα που αγγίζουν την ψυχοπάθεια, μπαίνει στο σπίτι αμίλητος, ανέκφραστος, 

κοιτάζοντας ερευνητικά γύρω του το περιβάλλον. Όταν μιλάει, ο λόγος του είναι 

σπασμωδικός και συνοδεύεται από μεγάλες παύσεις και παραληρήματα. Ο Τατζ –  

στην πορεία μαθαίνουμε πως πρόκειται για παρατσούκλι που του έδωσαν στο 

σχολείο, και μάλιστα σε μια στιγμή σχολικού εκφοβισμού (bullying) στα όρια του 

σοδομισμού που διαδραματίστηκε στα αντρικά ντους– φοράει ένα αιματοβαμμένο 

(Full Metal),434 τζάκετ. Στην επίμονη προσπάθεια του Μαξ να τον κάνει να επανέλθει 

στην πραγματικότητα, ο Τατζ απαντά ότι εκδιώχτηκε από τον στρατό και περιμένει 
                                                            
434 Full Metal Jacket (1987), σκηνοθ. Stanley Kubrick. Έχει ενδιαφέρον πως ο Νίλσον, με μια 
ενδυματολογικού τύπου έμμεση σκηνική οδηγία, δηλαδή αναφέροντας πως το [στρατιωτικό] μπουφάν 
του Τατζ είναι μέσα στα αίματα, μάς μεταφέρει επαγωγικά από τον πόλεμο του Κόλπου στον πόλεμο 
του Βιετνάμ. Το αίμα στο μπουφάν, που όχι μόνο δεν ενοχλεί αλλά ξεχνιέται, δεν μπορεί παρά να μας 
θυμίσει το αντίστοιχο περιστατικό με τη Λούλου στο μίνι μάρκετ στο S & F.  
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μια υψηλή αποζημίωση. Στην πορεία του κειμένου αποδεικνύεται ότι πρόκειται για 

μια ασαφή πληροφορία, αφού ο Τατζ φάσκει και αντιφάσκει. Από τη μια 

εξομολογείται ωμά βανδαλισμούς, βιασμούς, φόνους, σοδομισμό πτωμάτων που έχει 

διαπράξει ο ίδιος στον πόλεμο, από την άλλη τούς κάνει λόγο για τον φόβο μιας 

«μαύρης τρύπας που μπορεί να τον εξαφανίσει». Η σκέψη αυτή, που φαίνεται πως 

εδρεύει στην στρατιωτική του εκπαίδευση, τον καταδυναστεύει και εμπλέκεται με τη 

μνήμη της κακοποίησης από τον πατέρα του –που ίσως να ήταν και πατριός του– τον 

οποίο απορρίπτει επιμένοντας στον Μαξ πως είναι υιοθετημένος.  

Η ατμόσφαιρα, παρά το χιούμορ του Μαξ ακόμα και στις ακραίες στιγμές, 

γίνεται βαριά. Ο Τατζ καταφέρεται εναντίον του Άλαν, τον οποίο δείχνει να συγχέει 

με κάποιον από τους βασανιστές του, που τους αποκαλεί «διεισδυτές» (penetrators). 

Ο Τατζ, όπως προκύπτει από τις σκόρπιες φράσεις του, είναι μισθοφόρος στον 

πόλεμο του Κόλπου. Έχοντας αποκηρύξει το πατρικό του σπίτι, αναζητά κατάλυμα 

στο σπίτι του Μαξ. Οι ωμές διηγήσεις του και η αλλόκοτη συμπεριφορά του 

φοβίζουν πολύ τον Άλαν που ζητάει απ’ τον Μαξ να τον διώξει. Ο Μαξ ωστόσο 

πιστεύει ακόμη στη φιλία τους και ξέρει πως ο ίδιοςμπορεί να αποδειχθεί  σανίδα 

σωτηρίας. Ο Τατζ, σε παραζάλη, αρχίζει να θυμάται αχνά μια πιθανή απόπειρα 

δραπέτευσης από το στρατό: ίσως τελικά να μην έχει απολυθεί, ίσως να δραπέτευσε 

και τώρα να τον κυνηγάνε. Ο ίδιος κάνει μια αναπαράσταση του ομαδικού βιασμού 

που υπέστη στον στρατό. Στην αναπαράσταση, που γίνεται με όρους θεατρικού 

παιχνιδιού, ο Τατζ βάζει στη θέση του εκτελεστή τον Άλαν και εμφανίζει ένα μεγάλο 

μαχαίρι το οποίο ομολογεί πως έχει κλέψει από το στρατό. Ο Τατζ, σε  παράφρονη 

κατάσταση, έχοντας το μαχαίρι στο λαιμό του Άλαν, εκβιάζει τον Μαξ να του 

διηγηθεί «την ιστορία στο δάσος». Εκεί μαθαίνουμε μια παιδική ιστορία που έζησαν 

οι δυο τους, η οποία εμπεριέχει μια καθαρά σεξουαλική σκηνή, που όμως δεν μπορεί 

να καταχωρηθεί με βεβαιότητα ως ομοφυλοφιλική λόγω του νεαρού της ηλικίας τους: 

  

 

[...] «Το γεγονός ότι ο Μαξ αναγκάστηκε από τον Τατζ να κατεβάσει τα παντελόνια 
του δεν είναι ομοσεξουαλικός πόθος. Είναι πολύ απλό να ισχυριστεί κανείς ότι 
τελικά ο Μαξ αποκαλύφθηκε στο τέλος [ως ομοφυλόφιλος]. Στην πραγματικότητα 
είναι πολύ πιο μπερδεμένο και διφορούμενο. Η ουσία της μνήμης βρίσκεται στο 
συναισθηματικό δέσιμο που είχαν ως παιδιά».435 
 

                                                            
435 Ο Νίλσον, όπως παρατίθεται στο: Sierz, In-Yer-Face-Theatre, σ. 78. 
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Παρόλη τη σκηνική επικινδυνότητα που μεταφέρει ο Νίλσον, η βία τελικά 

εκτονώνεται στα αρκουδάκια του Άλαν. Ο Τατζ τα βάζει πρώτα σε στάση 

σοδομισμού, και έπειτα τα κάνει φύλλο και φτερό, ενώ εκστομίζει έναν ακατάπαυστο 

χείμαρρο υβρεολογίου που λειτουργεί ως ηχητικό περιβάλλον πορνό. Λίγο πριν το 

τέλος, μέσω ενός άλλου λούτρινου παιχνιδιού, μιας μικρής καμηλοπάρδαλης, 

αποκαλύπτεται πως ο Άλαν έχει προδώσει τον Μαξ, έχοντας κοιμηθεί με την Λώρα. 

Το έργο κλείνει ήρεμα με τον Άλαν να τρώει μπισκότα που του θυμίζουν τη 

μητέρα του Μαξ, η οποία πάντα τους έδινε γλυκά σε αντίθεση με τη δική του, 

λέγοντάς του: «Μου άρεσε να έρχομαι στο σπίτι σου». 

 

Τake me home 

Ο Τατζ, παρότι βασισμένος σε πραγματικό πρόσωπο από το οποίο 

εμπνεύστηκε ο Νίλσον την ιστορία, έχει πολλά στοιχεία-δάνεια από τα κινούμενα 

σχέδια, όπως θα δούμε στη συνέχεια: 

«Ο πατέρας του ήταν στο αστυνομικό σώμα και έτσι μεγάλωσε σε ένα πολύ 
‘αντρικό’ περιβάλλον. Η κλίση του ήταν ομοφυλοφιλική, αλλά καθώς ήταν αντίθετη 
με ό,τι είχε μάθει να πιστεύει μεγαλώνοντας, κατατάχτηκε στον στρατό ακριβώς για 
να αποδείξει στον εαυτό του ότι ήταν πραγματικός άντρας».436  

 

Τόσο σε αυτοβιογραφικό όσο και σε δραματουργικό επίπεδο, ο γονεϊκός 

ρόλος του πατέρα καταλύεται και η εικόνα είναι, αναντίρρητα, βαθιά μηδενιστική. Ο 

Τατζ αρνείται τον πατέρα του και μιλάει για υιοθεσία, μάλλον ψευδώς, αποφεύγοντας 

οποιαδήποτε συσχέτιση μαζί του. Η στοργή και η αγάπη γι’ αυτόν ήταν ταυτόσημη 

με τον πόνο και τη βία, και έτσι έμαθε να την εκφράζει από παιδί. Ο Τατζ 

αναζητούσε από μικρός την οικογένεια, που για τον ίδιο ήταν ένας φανταστικός 

τόπος, στο σπίτι του Μαξ. Ο Μαξ φαίνεται ότι είναι ο μόνος που προέρχεται από ένα 

φυσιολογικό, συμβατικό οικογενειακό περιβάλλον, με μια μητρική φιγούρα που 

έψηνε σπιτικά μπισκότα, σε αντίθεση με τον Άλαν που φαίνεται πως τον ακολουθεί η 

σκιά μιας καταπιεστικής μαμάς που τον κυνηγούσε για να φορέσει το μπουφάν 

                                                            
436 Ο Νίλσον για το αληθινό πρόσωπο πίσω από τον Τατζ, όπως παρατίθεται στο: Sierz Aleks, In-Yer-
Face-Theatre, σ. 77. Πρβλ. και τις σημειώσεις του ίδιου του Νίλσον αναφορικά με την ιδιότητα του 
πατέρα του Τατζ, όπου τονίζει πως πρέπει μόνο να απηχεί δημόσιο πρόσωπο και όχι εν ανάγκη 
στρατιωτικό: Anthony Neilson, Plays I, Methuen, Λονδίνο 1997, σημ. 9, σ. 119.  
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του.437 Η δική του παιδική ηλικία υπήρξε φυσιολογική. Ο τόπος της μνήμης του Μαξ 

είναι αλώβητος από τραύματα, εξού και αποδεικνύεται ο πιο υγιής ρόλος από τους 

τρεις, προσπαθώντας  μέχρι τελευταία στιγμή να αποκαταστήσει τις ισορροπίες και 

να αντιμετωπίσει τον Τατζ. Η διείσδυση, η καταβύθιση των προσώπων στη μνήμη, 

τους επιβάλλει τον νόστο στην παιδική ηλικία, μια περιοχή της ζωής όπου σύμφωνα 

με τον ίδιο τον συγγραφέα :  

«Η σεξουαλικότητα και ό,τι περίπλοκο κουβαλά μαζί της δεν αποτελεί το κυρίαρχο 
στοιχείο [της παιδικής ηλικίας], γι’ αυτό και οι χαρακτήρες επιθυμούν να 
επιστρέψουν πίσω σ’ αυτήν».438  

 

Το Penetratror μεταφέρει το ανδρικό υποσυνείδητο στη σκηνή. Τα αθώα (;) 

παιδικά αγορίστικα παιχνίδια με όπλα μετατρέπονται σταδιακά σε βίαια παιχνίδια για 

άντρες. Ο Νίλσον, εκμεταλλευόμενος το πρώτο υλικό του θεάτρου, που αποτελεί 

ταυτόχρονα και την πρώτη ύλη του παιδιού, το παιχνίδι, καταφέρνει να 

μεγιστοποιήσει την επικινδυνότητα και την βία που προκαλεί η εμφάνιση του 

μαχαιριού μέσα από μια σκηνή «δραματοποίησης», της οποίας η αμφισημία  

διογκώνει την αγωνία. Το παιχνίδι, όμως, σύμβολο της χαμένης παιδικής αθωότητας, 

αντιπροσωπεύεται πρωτίστως από τα δύο λούτρινα ζωάκια: τα αρκουδάκια του Άλαν 

που είναι εξαρχής πρωταγωνιστές, και τη μικρή καμηλοπάρδαλη του Μαξ της οποίας 

ο ρόλος αποκαλύπτεται μόνο στο τέλος, ανατρέποντας όλα τα δεδομένα. Ο 

σοδομισμός και το κάψιμο των λούτρινων αυτών παιχνιδιών λειτουργούν σαν 

κάτοπτρα ρεαλιστικής βίας, εξεγείροντας το δημόσιο αίσθημα του τρόμου: 

«Από τη στιγμή που το αρκουδάκι τεμαχίζεται, τα πάντα είναι δυνατά. Συμβολίζει 
την καταστροφή της παιδικής ηλικίας. Οι άνθρωποι είναι εξαιρετικά προστατευτικοί 
με τα μαλακά παιχνίδια».439   

 Παρά τις προσπάθειες εξωραϊσμού της, η παιδική ηλικία αποδεινύεται εποχή 

βαρβαρότητας. Το απάνεμο λιμάνι δεν υπάρχει, η νοσταλγία δεν είναι παρά ένας 

εξωραϊσμός της μνήμης. Η βία που έχει υποστεί ο Τατζ γίνεται μπούμεραγκ, σε μια 

προσπάθεια φόνευσης ολόκληρης της παιδικής του «αθώας» ηλικίας, εκτός από μία 
                                                            
437 Άλαν: Με το που μπαίνω, μου την πέφτει να βγάλω το μπουφάν. Με ξέρεις: Μ’ αρέσει να μη βγάζω 
το μπουφάν, αλλά όχι – (μίμηση γκρίνιας) «Δε θα ’χει καμία αξία όταν ξαναβγείς έξω. Δε θα ’χει καμία 
αξία. Δε θα ’χει καμία αξία» Οπότε της λέω, αφού είναι έτσι, όταν είναι καλοκαίρι θα πρέπει να φοράω 
ένα μπουφάν όταν μπαίνω μέσα, έτσι ώστε όταν βγαίνω έξω να έχει αξία που το βγάζω. (Παύση) Δε 
μπορούσε να απαντήσει σ’ αυτό. (2) 
438 Ο Νίλσον, όπως παρατίθεται στο: Sierz, In-Yer-Face-Theatre, σ. 78. 
439 Στο ίδιο, σ. 79. 
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στιγμή-καταφύγιο, που ξεκίνησε σαν μια ζεστή και τρυφερή αίσθηση ασφάλειας μια 

παγωμένη νύχτα σε ένα σκοτεινό δάσος και φέρει μαζί της μια υπόσχεση:  

 
 

Τατζ Είχες τρομάξει. 
Μαξ Κι εσύ. Νομίζαμε ότι θα πεθάνουμε. Άρχισε να κάνει πολύ κρύο. 
Τατζ Και τι κάναμε; 
Μαξ (παύση) Ε… Αγκαλιαστήκαμε. Για να ζεσταθούμε. 
Τατζ Και είπα «Ποιος είναι ο καλύτερός σου φίλος;» 
Μαξ (παύση) Δε θυμάμαι… 
Τατζ Είπα «Ποιος είναι ο καλύτερός σου φίλος;!» 
Μαξ Κι εγώ είπα… είπα «Εσύ είσαι.» 
Τατζ Κι εγώ είπα «Θα είμαστε για πάντα οι καλύτεροι φίλοι;» 
Μαξ Κι εγώ είπα «Ναι». 
Τατζ Ακόμα κι όταν θα είμαστε τριάντα; 
Μαξ Ακόμα κι όταν θα είμαστε τριάντα. 
Τατζ Σαράντα; 
Μαξ Ακόμα κι όταν θα είμαστε σαράντα. 
Τατζ Πενήντα,εξήντα, εβδομήντα, ογδόντα;! 
Μαξ Ενενήντα, εκατό, για πάντα. (Κάθεται) 
Τατζ Και μετά τι έγινε; 
Μαξ (Δεν απαντάει) 
Τατζ Τι έγινε;! 
Μαξ Ξέρεις τι έγινε. 
Τατζ Πες μου! 
Μαξ Μου κατέβασες το παντελόνι. 
Τατζ Και μετά; 
Μαξ Το σλιπάκι. 
  
 Μεγάλη παύση. 
  
Μαξ Ξάπλωσα στα φύλλα. (Παύση) Μου σήκωσες τη μπλούζα. Άκουσες την καρδιά 

μου. 
Τατζ Είχε κρύο. 
Μαξ Ναι, είχε κρύο. 
Τατζ Και σε άγγιξα. 
Μαξ (νεύει) Ναι. 
Τατζ Πού σε άγγιξα; 
Μαξ Μου άγγιξες τ’ αρχίδια. [Με άγγιξες κάτω]. Μου είπες να βήξω. Με γύρισες 

μπρούμυτα και μου άνοιξες τον κώλο. [τα πόδια] 
Τατζ Θυμάσαι τη μυρωδιά μου; 
Μαξ (Νεύει) Ναι. 
Τατζ Κι εγώ θυμάμαι τη δική σου. 
 
 

 

Η εσαεί αναζήτηση αυτής της στιγμής θα γίνει πρωταρχικά η φροϋδική αιτία 

της ομοφυλοφιλίας· στο πρόσωπο του Μαξ ο Τατζ θα βρει την πατρική ασφάλεια, την 

στοργή και τη ζεστασιά· το σώμα του θα γίνει φωλιά και θα κουρνιάσει εκεί. Θα 

ακολουθήσει η ταυτόχρονη αναζήτηση του απόντος πατέρα και ο Τατζ, όπως έχουμε 
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ξαναδιαπιστώσει στο Penetrator, θα ξεκινήσει να αποζητά μια επικίνδυνη ηδονή, 

επιδιώκοντας την αναβίωση της σεξουαλικής βίας που ασκούσαν επάνω του ως 

επιστροφή στον τόπο της παιδικής ηλικίας, έστω και αν αυτός ήταν επισφαλής: το 

μαρτυρά καθαρά η ομαδική σκηνή του βιασμού με το μαχαίρι, όμοια με την σκηνή 

του Γκάρυ στο Shopping & Fucking. Όπως διαπιστώσαμε και προηγουμένως, στο S 

& F, με φροϋδικούς όρους, η φαντασίωση αυτή σχετίζεται με την ενοχή που έχουν τα 

πρόσωπα για την επιθυμία τους, η οποία τα οδηγεί σε μια μαζοχιστική ή 

σαδομαζοχιστική εκζήτηση. Παράλληλα, η επανάληψη του τραύματος εμπεριέχει 

ασυνείδητα την προοπτική της αυτοθεραπείας.  

Η αναζήτηση του ιδανικού πατέρα θα κάνει τον Τατζ να χτυπήσει την πόρτα 

του Μαξ για να επιβεβαιώσει την υπόσχεση που του είχε δώσει: αυτόν τον δρόμο 

ήξερε και τον ίδιο ακολουθεί και τώρα. Για τον Τατζ πατρικό σπίτι και άρα 

προστασία και ασφάλεια δεν είναι το σπίτι του Μαξ, είναι ο ίδιος ο Μαξ: σπίτι μαζί 

και πατρίδα, φίλος, εραστής μαζί και πατέρας. Για τον Τατζ ο Μαξ, όπως η Κέητ για 

τον Ίαν στο Blasted, είναι τόπος και σε αυτόν ξαναγυρνάει. Ίσως μέσα στη φρίκη του 

πολέμου να είναι κάτι παραπάνω από τόπος: ίσως η επιστροφή του Τατζ να είναι μια 

κατακτημένη ουτοπία.  

 
 
Τατζ:  Δεν ξέρεις πώς ήταν. Μες το σκοτάδι. Να είμαι κουλουριασμένος. Μόνο το 

μίσος μου να με κρατάει ζωντανό. Τα χέρια τους πάνω μου. Κι εσύ δεν ήρθες 
ποτέ για μένα. Οι πούτσες τους μες το στόμα μου, μες τον κώλο μου. Ξέρω 
πώς να σκοτώσω έναν άνθρωπο. Δε φοβάμαι. Έχω δει άτομα με κομμένα τα 
αυτιά τους. Έχω δει γκόμενες με πυροβολημένα τα μουνιά τους. Δε φοβάμαι 
το αίμα στα χέρια μου, το καυτό το αίμα να τρέχει στα χέρια μου. Άσε με εκεί 
έξω. Άσε με να κάνω αυτό που κάνω. (τραγουδάει) «Πληγωμένη Ιρακινή – 
στο δρόμο εκεί γυμνή– κάβλες έχω τέτοιες – θα σε πάρω εκεί στις πέτρες – 
τον κώλο σου θα σκίσω – στη μούρη θα σε χύσω, μα το μουνί για τα παιδιά 
στη βάση θα κρατήσω». (Μεγάλη παύση) Ήταν καλύτερα πριν. Πες μου για 
πριν. Πες μου για το δάσος. 

 

Την αφήγηση της υπόσχεσης αυτής χρειάζεται να ακούσει ο Τατζ για να 

επιβεβαιώσει τη μνήμη του, να επιμηκύνει τον χρόνο υπάρξής του:  

 

«Αλλά δεν επιβιώνουν όλες οι ιστορίες –  ούτε και πρέπει. Ίσως μόνον αυτές που 
μιλούν μέσα μας με μυστικούς τρόπους για τις ελπίδες και τους φόβους της ζωής και 
της ύπαρξής μας. Η λογοτεχνία αντέχει στο χρόνο, επειδή αιχμαλωτίζει και προκαλεί 
τη συνείδησή μας μ’ έναν ιδιαίτερο τρόπο». 440 

                                                            
440. Charles McNulty, όπως παρατίθεται στο πρόγραμμα της παράστασης Ο Πουπουλένιος του Μάρτιν 
Μακντόνα,   Θέατρο του Νότου, θέατρο Αμόρε (Εξώστης), σκηνοθ. Βίκυ Γεωργιάδου, θεατρ. περ. 
2005-2006 [χωρίς αρίθμηση σελίδων].  
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Looney Tunes 

 

Το προφίλ του κειμένου βρίθει από την χαρακτηρολογική αισθητική του ’90: 

η «cool» φρασεολογία μεταξύ των φίλων, το πρόγραμμα της τηλεόρασης με σειρές 

σήματα κατατεθέντα για μια Generation X που τώρα έχει μεγαλώσει, όπως οι 

Ντιουκς, Ο Ιππότης της Ασφάλτου, ο Μαγκάιβερ, το Ντάλας, η Δυναστεία, η Ομάδα 

Τζι, η Βιονική Γυναίκα, ο Σογκούν, οι Θάντερκατς, και κυρίως με την αμερικάνικη 

κινηματογραφική παραγωγή κινουμένων σχεδίων να προβάλλεται δυναμικά μέσω 

μιας σειράς ονομάτων-προσωνυμίων που υπογραμμίζουν την τυπολογία των 

χαρακτήρων τους, με ηγετική μορφή αυτή του Τατζ: ο διάβολος της Τασμανίας, που 

συχνά αναφέρεται ως Taz (Τατζ), εμφανίστηκε από την κινηματογραφική εταιρεία 

Warner Bros Looney Tunes το 1964, αλλά το μάρκετινγκ τον προώθησε αργότερα με 

αποτέλεσμα η δημοτικότητά του να απογειωθεί στη δεκαετία του 1990, κυρίως χάρη 

στα video games, όπως τo «Taz-Mania». Ο Νίλσον ακολουθεί το βασικό σκίτσο του 

Τατζ και προσδίδει στον χαρακτήρα του όλα τα ιδιαίτερα γνωρίσματά του:441 ο Τατζ 

ως γκροτέσκο και κωμικό κινούμενο σχέδιο, απεικονίζεται συνήθως ως «ένα 

αδηφάγο ζώο με κέρατα, με παρανοϊκή συμπεριφορά και ελάχιστη υπομονή, το οποίο 

περιστρέφεται με την ταχύτητα ανεμοστρόβιλου παρασύροντας τα πάντα.[...] Η 

ομιλία του, είναι αλλοιωμένη και αποτελεί μια μίξη από βρυχηθμούς, άναρθρες 

κραυγές, γρυλίσματα και μουρμουρητά».442  

Η δραματουργική αναγωγή, που χειρίζεται εδώ πολύ επιδέξια ο Νίλσον 

ανάμεσα στη μορφή αυτή και στον χαρακτήρα του στρατιώτη που έχει επιστρέψει 

από την κόλαση του πολέμου, είναι διαφανής: ο Τατζ έχει απομείνει ένα 

ανθρωποειδές απομεινάρι ενός προηγούμενου λησμονημένου εαυτού, που τρέφεται 

ακόμα από την αδηφάγο όρεξη της μάχης για την οποία τον έχουν εκπαιδεύσει:  

 

Άλαν Εδώ κάνεις λάθος. Δεν τον πέτυχες την τελευταία φορά που είχε σκάσει 
εδώ γύρω! Έχει φάει πλύση εγκεφάλου! Κανονικά! Ήταν εκεί και 
μάθαινε πώς να σκοτώνει κόσμο!  

  
 Ο Μαξ κάνει έναν κοροϊδευτικό ήχο. Ο Άλαν κουνάει το κεφάλι του. 
  

                                                            
441 Στις σημειώσεις του, ωστόσο, ο Νίλσον προτρέπει τους ηθοποιούς που θα αποδώσουν τους 
χαρακτήρες των Μαξ και Άλαν να αλλάζουν την φωνή τους, μετατρέποντας την σε καρτουνίστικη, 
όταν η δράση γίνεται βίαιη,  ώστε να αποφορτίζεται η ατμόσφαιρα. Anthony Neilson, Plays I, Notes, 
Methuen, Λονδίνο 1997, σ. 118, σημ. 7.  
442 [http://www.toonopedia.com/taz1.htm(6/5/2010)]. 
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Άλαν Δεν έχω χρόνο γι’ αυτόν. Λυπάμαι. Έχει γίνει φασίστας! 
Μαξ Μαλακίες! 
Άλαν Σίγουρα πάντως δεν μάθαινε πώς να αγαπάει το Θεό και τα χνουδωτά 

ζωάκια. Έτσι; (Κουνάει το κεφάλι του) Μάθαινε πώς να μισεί τους 
αράπηδες, τις αδελφές, τους Ιρλανδούς και τους Άραβες! Μάθαινε πώς 
να σφάζει τύπους με την ξιφολόγχη, αν είναι δυνατόν…!!! 

Μαξ (τραγουδάει αφελώς) War is stoo-pid and pee-puhl are stoopid…  
Άλαν (δείχνει το τζάκετ) Κι αυτό εδώ τι σημαίνει; «Δεν είναι δικό μου»; !!! 

(Κρύβει τα μάτια του. Ήρεμα) Κατά τη δική μου άποψη όταν πας στο 
στρατό στερείσαι το δικαίωμα να σου φέρονται σαν άνθρωπο! 

 
 

Ανίκανος να αυτοπροσδιοριστεί, έχοντας πρόσφατα απολέσει την τελευταία 

ταυτότητα του μισθοφόρου, είναι άλλο ένα ζωντανό κομμάτι ετεροτοπίας απόκλισης 

του θεάτρου Στα Μούτρα, εφόσον προέρχεται από το πεδίο μάχης κάποιου 

στρατόπεδου. Ο ίδιος, όχι μόνο έχει υπερβεί τα όριά του, αλλά αδυνατεί να συλλάβει 

την ύπαρξή του: όπως και ο Στρατιώτης στο Blasted, o Tατζ έχει διεισδύσει  [to 

penetrate] και έχει βιαστεί, αποκαλύπτοντας όλο το φάσμα της κακοποίησης που 

εμπεριέχει ένας πολέμος :   
 

Τατζ Έχω μπλέξει φίλε. Με κυνηγάνε. 
Μαξ (Παύση) Ποιοι; 
Τατζ (Παύση) Οι Διεισδυτές. [Παλουκωτές] [Χώστες] 
  
 Μεγάλη παύση. Ο Μαξ κοιτάζει τον Άλαν ο οποίος σηκώνει τους ώμους 

μπερδεμένος. 
  
Μαξ Οι Διεισδυτές; 
  
 Παύση. Ο Τατζ νεύει. Πνιγμένοι ήχοι από τηλεόραση του διπλανού 

διαμερίσματος. 
  
Τατζ Είναι από τα υψηλά κλιμάκια. Τους ανακάλυψα. Με ήθελαν να 

συμμετάσχω, αλλά εγώ δεν το ’κανα και τώρα με θέλουν νεκρό. 
  
Άλαν Νεκρό; 
Τατζ (Νεύει. Παύση) Θα με βρουν και θα με σκοτώσουν για να μην το πω 

ποτέ. Και μετά θα καταστρέψουν όλα μου τα αρχεία σα να μην ήμουν
ποτέ εδώ. Μπορούν να το κάνουν αυτό. Τόσο δυνατοί είναι. Μπορούν 
να φτιάξουν έτσι τη φάση που να φαίνεται σα να μην έχεις υπάρξει
ποτέ. 

Άλαν Ναι αλλά εμείς τώρα ξέρουμε… 
Τατζ (Παύση) Μπορεί να σας σκοτώσουν κι εσάς. 
  
 Παύση. Ο Άλαν κοιτάζει το Μαξ. 
  
Άλαν Είπε αυτό που άκουσα; 
  
 Ο Μαξ νεύει. 
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Μαξ Και τι σκατά κάνουν, αυτοί οι… εισηγητές πως τους λένε… 
Τατζ Διεισδυτές. 
Μαξ Διεισδυτές. 
Τατζ Διεισδύουν. 
Άλαν Ε, τι άλλο…; (Χαζή ερώτηση…) 
Μαξ Τι είναι… μυστική υπηρεσία ή...; 
  
 Ο Τατζ κουνάει το κεφάλι του: «όχι» 
  
Τατζ Σου χώνουνε πράματα. (Παύση) Στα χώνουνε στον κώλο. 
Μαξ Στον κώλο; 
Τατζ Σου χώνουνε πράματα. Ό,τι μπορείς να φανταστείς. Τους ανακάλυψα

και με κράτησαν σ’ εκείνο το… σκοτεινό δωμάτιο, ήταν ένα… απλά
ένα σκοτεινό δωμάτιο. Μ’ έσυραν μέσα. Ποτέ δεν είδα τις φάτσες
τους. Με συνέφερναν που και που για να μπορούν να μου κάνουν κι
άλλα πράματα. Πρέπει να ήταν βδομάδες. Δεν ξέρω πόσος καιρός.
Μπορεί και μήνες. 

  
 Μεγάλη παύση. 
  
Άλαν Δε με εκπλήσσει.  
Μαξ Δε σε εκπλήσσει; 
Άλαν (Κουνάει το κεφάλι: «όχι») Έχω ακούσει τέτοιες ιστορίες. Δεν ξέρουμε 

ούτε τα μισά από αυτά που γίνονται σ’ αυτά τα μέρη. Είναι αυτό που 
έλεγα. 

Μαξ Αλλά τους ξέφυγες…; 
Τατζ Προσποιούμουν ότι έπαιρνα τα χάπια μου. Τους περίμενα στο

σκοτεινό δωμάτιο. Αυτή τη φορά ήρθανε τρεις. Είχανε ένα ξύλινο 
παλούκι. Θα μου το έχωναν. 

 (22-24) 
  
 

Ο Νίλσον σκιαγραφεί μια αλυσιδωτή σειρά σεξουαλικών κακοποίησεων και 

ένα ψυχολογικό «δεσμωτηριακό καθεστώς» τρομοκρατίας που ο Τατζ βιώνει 

παιδιόθεν: η βία ξεκινάει από τον ίδιο τον πατέρα του που τον κακοποιούσε 

επανειλημμένα· επανειλημμένα τον κακοποιούσαν εκφοβίζοντάς τον και στο σχολείο 

(bullying), τον κακοποιούσαν στον στρατό και κάπου ανάμεσα σε αυτόν τον 

τρομακτικά τραυματικό ψυχογραφικό χάρτη ο Τατζ απώλεσε κάθε αίσθηση του 

εαυτού του. Από άνθρωπος μετατράπηκε σε ένα αδηφάγο τέρας, που όμως ως άλλος 

μυθικός Ηρακλής443 πρέπει να ταΐσει πρωταρχικά το τέρας της βίας που φωλιάζει 

μέσα του, προκειμένου να επιβιώσει.  

                                                            
443 Βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αυτή τη σύζευξη μεταξύ του Τατζ και του Ηρακλή. Ο Ηρακλής, 
ως ένας υπερήρωας της αρχαίας μυθολογίας, αποτελεί μια γνήσια ετεροτοπική φιγούρα απόκλισης δίχως 
χρόνο και δίχως τόπο: μισθοφόρος του Δία, έχει αφομοιωθεί από τον κόσμο της αγριότητας, κινείται 
με απίστευτες ταχύτητες σαν ανεμοστρόβιλος, έχει ακόρεστη όρεξη και ορμές, ενώ ταυτόχρονα, όπως 
συμβαίνει και με τα κινούμενα σχέδια, διατηρεί «κάτι το νεανικό». Παραθέτω εδώ τον Burkert: «Ο 
Ηρακλής είναι κατάλληλος ιδιαιτέρως για τα γυμναστήρια και τους εφήβους, αφού σε αυτόν τον 
περιπλανώμενο, αγωνιζόμενο, χωρίς καμιά σταθερή έδρα ήρωα ενυπάρχει πάντοτε κάτι νεανικό. 
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Ο Τατζ παλεύει και με τον χρόνο. Η συνθήκη αυτή του είναι άγνωστη. Μικρά 

πουθενά τον περιτριγυρίζουν, θραύσματα μη τόπων που ξεπηδούν από ένα ταραγμένο 

μυαλό:  

 

Τατζ Ήτανε ένας τύπος στην; πώς τη λέγανε; πού ήμουνα; μαντέψτε τι έκανε. (20) 

 

Κάτω από αυτές τις συνθήκες η «κανονικοποίηση» και η επανένταξή του στη 

νόρμα του «υγιούς» κοινωνικού σύνολου –που εδώ παίρνει το πρόσωπο του 

«ιεροκήρυκα» Άλαν, ο οποίος αποδεικνύεται εν τέλει ανήθικος– δεν είναι απλώς ένα 

δυσεπίλυτο πρόβλημα· είναι η προεξόφληση ενός νέου γύρου ιδρυματικών 

ετεροτοπικών σωφρονιστικών ποινών, με στόχο όχι την ενδυνάμωση των 

δημοκρατικών αξιών εντός του κοινωνικού συνόλου αλλά την εκ του ασφαλούς 

άσκηση τρομοκρατίας, βίας και αυθαιρεσίας.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
Κύριο χαρακτηρηστικό των εορτών του Ηρακλέους είναι τα πλούσια γεύματα κρέατος. Στο 
γυμναστήριο του Κυνοσάργους ο Ηρακλής, όταν παρετίθετο γι’ αυτόν το γεύμα, είχε μαζί του 
διακεκριμένους Αθηναίους ως «συνδαιτημόνες» παρασίτους. Γι’ αυτό ο Ηρακλής απεικονίζεται ως 
θύτης, αναφέρεται ως ιδρυτής βωμών και παρουσιάζεται ως εξαιρετικά λαίμαργος· μ’ αυτήν την 
τελευταία ιδιότητα τον εμφανίζει στη θεατρική σκηνή προπάντων η κωμωδία». Walter Burkert, Αρχαία 
ελληνική θρησκεία, μτφ. Νικ. Π. Μπεζαντάκος- Αφροδίτη Αβαγιανού, Καρδαμίτσα, Αθήνα 1993, σ. 
434-439, όπως παρατίθεται στο πρόγραμμα της παράστασης, Ηρακλής, σκηνοθ. Αντρέι Σερμπάν, 
ΚΘΒΕ, θεατρ. περ. 2001-2002, σ.12.  
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Μετά το Μετα-τραυματικό Στρες (PTSD)  

 

Ο Τατζ είναι η ζωντανή απόδειξη της πιο αποτρόπαιης και σαδιστικής 

στρατιωτικής επέμβασης, είναι η ζωντανή απόδειξη ενός κρατικού μηχανισμού που 

υποθάλπει τα βασανιστήρια «μυστικών» παρακρατικών και στρατιωτικών 

οργανώσεων σε μαύρα σκοτεινά δωμάτια, και που επιβεβαιώνει τους χειρότερους 

εφιάλτες των πολιτών της παγκόσμιας κοινότητας, συναντώντας τους 

προγενέστερους πιντερικούς:  

 
 
Τατζ:  Μπορούν να σε εξαφανίσουν. Σαν μια μαύρη τρύπα. Μια μαύρη τρύπα, εκεί 

που πρώτα υπήρχε ένας άνθρωπος   
 

 

Αυτή η γαλούχηση μέσω της διαρκούς τρομοκρατίας έχει ως αποτέλεσμα ο 

Τατζ να παρουσιάζει μια σειρά από περίεργα συμπτώματα: βιώνει 

επαναλαμβανόμενες ενοχλητικές ανακλήσεις των βιασμών, στις οποίες 

περιλαμβάνονται εικόνες ή σκέψεις· πάσχει από αϋπνίες και έχει αναβίωση της 

εμπειρίας (πολλές φορές με παραισθήσεις, ψευδαισθήσεις και αναπαραστάσεις), 

καθώς και εξακολουθητικούς εφιάλτες· διακατέχεται από έντονα αρνητικά 

συναισθήματα όταν θυμάται τα τραυματικά γεγονότα, και παρουσιάζει αίσθημα 

απομάκρυνσης ή αποξένωσης από τους άλλους, ευερεθιστότητα ή εκρήξεις θυμού και 

ιδιαίτερη ανικανότητα να ανακαλέσει μία σημαντική πλευρά του τραύματος. 

 Ο Σάι (Jonathan Shay), ένας από τους κορυφαίους αμερικανούς ψυχιάτρους 

που ειδικεύεται στη θεραπεία βετεράνων του Βιετνάμ, καταθέτει ένα από τα πιο 

πρωτότυπα και πιο σημαντικά επιστημονικά συγγράματα (Achilles in Vietnam: 

Combat Trauma and the Undoing of Character),444 που μελετά διεξοδικά μια 

ασθένεια που, πρόσφατα αναγνωρίστηκε στην ιατρική βιβλιογραφία, το Μετα-

τραυματικό Στρες. Το Μετα-τραυματικό Στρες (Post-Traumatic Shock Disorder ή 

PTSD) καταγράφηκε για πρώτη φορά στους στρατιώτες που πολεμούσαν στον 

Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και αργότερα στο Βιετνάμ, και συνοψίζει την ιδιαίτερη 

                                                            
444 Jonathan Shay, Achilles in Vietnam: Combat Trauma and the Undoing of Character, Atheneum, 
Nέα Yόρκη 1994. Βλ. και την πολύ κατατοπιστική συνέντευξή του Shay στους New York Times: D. 
Sontag και  A. O’ Leary, «Dr. Jonathan Shay on Returning Veterans and Combat Trauma», audio 
interview, εφ. New York Times, 13 Ιανουαρίου 2008 [http://www.nytimes.com/2008/01/13/us/13shay-
interview.html?_r=0(5/6/2011)]. 
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κατάσταση των μάχιμων που επιστρέφουν στην «κανονική  ζωή  του σπιτιού» (home) 

μετά την χρόνια παραμονή τους έξω από το σπίτι, στο πεδίο της μάχης.445  

 Προσωπικές αφηγήσεις ασθενών του ίδιου του Σάι, αποσπάσματα από την 

Ιλιάδα του Ομήρου, καθώς και χωρία από την Αγία Γραφή χρησιμοποιούνται 

διακειμενικά, αποδίδοντας για πρώτη φορά τις βιωματικές εμπειρίες του πολέμου με 

την καταστροφή του ήθους. Ο Σάι οικοδομεί παραλληλισμούς ανάμεσα στον 

αντίκτυπο που είχε ο θάνατος του Πάτροκλου στο πεδίο της μάχης για τον Αχιλλέα - 

ο οποίος αρχικά έπεσε σε χρόνιο πένθος και στη συνέχεια οδηγήθηκε σε μια 

ασίγαστη οργή και εκδίκηση - με τον Πόλεμο του Βιετνάμ. Ο πόλεμος, υπενθυμίζει  ο 

Σάι, δημιουργεί ασυγκράτητη οργή λόγω της εγγενούς αδικίας του· οργή  που 

εντείνεται από το πένθος για τους νεκρούς συγγενείς και φίλους, το οποίο 

«σκοντάφτει» επιπλέον επάνω σε  ένα ανάλγητο κοινωνικό σύστημα δομών.  

Προτείνει, λοιπόν,  την εφαρμογή μιας συγκεκριμένης κοινωνικοπολιτικής 

στρατηγικής μέσω των  «ομάδων  εργασίας καταγραφής πένθους και απωλειών στη 

μάχη» (griefwork)  ως  «κλειδί» για την διατήρηση αυτού που ο ίδιος αποκαλεί 

«ηθική ύπαρξη» (moral existence), κατά τη διάρκεια την μαχών. Σε διαφορετική 

περίπτωση, προειδοποιεί,  συναισθήματα όπως  η ανεξέλεγκτη οργή, η εκδίκηση, η 

ενοχή και το «παγωμένο» πένθος (still grief) διαβρώνουν το ήθος κάθε χαρακτήρα, με 

αποτέλεσμα  να επιστρέφουμε σε έναν φαύλο κύκλο ψευδο-επούλωσης και σε έναν 

προδιαγεγραμμένα διάτρητο κοινωνικό ιστό.  

Παραθέτω εδώ τα κριτήρια διάγνωσης του PTSD, όπως αυτά έχουν 

επιστημονικά τεκμηριωθεί από την Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία (American 

Psychiatric Association), και τα οποία οδηγούν σταδιακά στην «αποδόμηση 

[αντιστροφή] του χαρακτήρα» (the undoing of character):446  

1. Παραμονή στην «τραυματική στιγμή» και ταυτόχρονη απώλεια της 

ικανότητας βασικών νοητικών λειτουργειών. 

2. Αναξιοπιστία στη σύλληψη νοηματοδοτήσεων. 

3. Επίμονη σωματική και πνευματική ενεργοποίηση. 

                                                            
445 Πρβ. και το άρθρο της Αμερικανίδας Rhona Justice-Malloy, η οποία  κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα 
σύζευξη του PTSD με τον Φιλοκτήτη του Σοφοκλή. Rhona Justice-Malloy, «New Imagery for Ancient 
Greek Theatre: Philioctetes, Pain and Male Hysteria», στο: S. Patsalidis & E. Sakelaridou (επιμ.), (Dis) 
Playing Classical Greek Theatre, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 1999, σ. 19. Και διαδικτυακά 
στο: [http://www.didaskalia.net/issues/vol4no2/malloy.html(7/2/2011)]. 
446 Shay, Achilles in Vietnam, και ιδιαίτερα το Tρίτο Μέρος (Part III ): «The Breaking Points of Moral 
Existence-What breaks?», σ.165-180. 
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4. Υπερδιέγερση μπροστά στην πιθανότητα τρομακτικού επερχόμενου κινδύνου, 

που πιθανά να εμπεριέχει ξέσπασμα βίας. 

5. Επίμονη τροφοδότηση της πολιτικής ζωής με στρατηγικές επιβίωσης που 

εφαρμόζονται κατά την διάρκεια της μάχης. 

6. Επίμονη προσδοκία προδοσίας και εκμετάλλευσης. 

7. Εκμηδένιση της ικανότητας για κοινωνική εμπιστοσύνη.  

8. Αυτοκτονικές τάσεις. 

9. Απόγνωση. 

10.  Απομόνωση.  

11. Έλλειψη στόχου.  

12. Συρρίκνωση της ικανότητας για δημοκρατική συμμετοχή. 

Ο Τατζ, για να επιστρέψουμε στο Penetrator, έχοντας βιώσει στο πετσί του τον 

Πόλεμο του Κόλπου, αποτελεί μια ζωντανή καταγραφή όλης αυτής της αποτρόπαιας 

συμπτωματολογίας, που τον καθιστά έναν μόνο από τους ασθενείς του Συνδρόμου 

του Κόλπου (Gulf War syndrome).447  

                                                            
447 Μεγάλο ενδιαφέρον έχει το ότι το Μετα-τραυματικό Στρες είναι μόνο ένα από τα κυριότερα 
συμπτώματα του αμέσως επόμενου μεγάλου πολέμου που ακολουθεί, και που εδώ μας απασχολεί 
ιδαίτερα, του Πολέμου του Κόλπου (Gulf War), γνωστό ιατρικά ως το Σύνδρομο του Κόλπου [Gulf 
War syndrome (GWS), ή και ως Gulf War illness (GWI)]. Πρόκειται για ασθένεια που αναφέρθηκε 
από τους βετεράνους που πολέμησαν το 1991 στον Πόλεμο του Κόλπου και χαρακτηρίζεται από μια 
σειρά από ιατρικά συμπτώματα. Τα συμπτώματα που σχετίζονται με το σύνδρομο αυτό οφείλονται όχι 
μόνο στη  βία που βίωσαν οι στρατιώτες αλλά και στη χρήση χημικών όπλων και συμπεριλαμβάνουν: 
χρόνια κόπωση, απώλεια του ελέγχου των μυών, πονοκεφάλους, ζάλη και απώλεια της ισορροπίας, 
προβλήματα μνήμης, δυσπεψία, δερματικά προβλήματα, δυσκολία στην αναπνοή. Οι θάνατοι από 
καρκίνο του εγκεφάλου, αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (γνωστή και ως νόσος Lou Gehrig), 
σκλήρυνση κατά πλάκας και από ινομυαλγία έχουν πλέον αναγνωριστεί από τα Υπουργεία Αμύνης της 
Μ. Βρετανίας και των ΗΠΑ και συνδέονται με τον πόλεμο του Κόλπου και επισήμως. Στις Ηνωμένες 
Πολιτείες, το 2008, σχετική έρευνα που διεξήχθη για τους βετεράνους του Πολέμου του Κόλπου [Gulf 
War Veterans (GWV)] έδωσε στην κυκλοφορία έκθεση 452 σελίδων, αναφέροντας ότι περίπου 1 
στους 4 των συνολικά 697.000 βετεράνων που υπηρέτησαν στον Πόλεμο του Κόλπου πάσχουν από το 
Σύνδρομο του Κόλπου. Η έκθεση θεωρεί τις τοξικές χημικές ουσίες ως αιτία της ασθένειας και μιλά 
κυρίως για το απεμπλουτισμένο ουράνιο. Ανεξάρτητες έρευνες από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το 
Περιβάλλον, και το Συμβούλιο Υγείας της Ολλανδίας αποκλείουν τον οποιονδήποτε συσχετισμό 
μεταξύ απεμπλουτισμένου ουρανίου και λευχαιμίας ή άλλων ιατρικών προβλήματων που 
καταγράφτηκαν. Ωστόσο, έκτοτε έχει υπάρξει μια αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος για τις επιπτώσεις 
στην υγεία του απεμπλουτισμένου ουρανίου, δεδομένου ότι έχει πρόσφατα συνδεθεί με τη 
νευροτοξικότητα. Μια βρετανική μελέτη που έγινε το 2004 συνέκρινε 24.000 βετεράνους του πολέμου 
του Κόλπου, με μια άλλη ομάδα από 18.000 άνδρες και διαπίστωσαν ότι εκείνοι που είχαν λάβει μέρος 
στον πόλεμο του Κόλπου παρουσιάζουν υπογονιμότητα και έχουν 40 έως 50% περισσότερες 
πιθανότητες να μην είναι σε θέση για αναπαραγωγή. Σημειωτέον ότι σε μια μελέτη των βρετανικών 
στρατευμάτων, ο κίνδυνος δυσπλασίας μεταξύ των κυήσεων που αναφέρθηκαν από τις γυναίκες των 
βετεράνων αυτών ήταν 50% υψηλότερος στους GWVs σε σύγκριση με μη - GWVs, ενώ το ποσοστό 
των αποβολών ήταν 3,4%, έναντι 2,3%. Πολλοί βετεράνοι των ΗΠΑ επίσης, από το 2003, μετά τον εκ 
νέου πόλεμο στο Ιράκ, έχουν αναφέρει μια σειρά σοβαρών προβλημάτων υγείας, 
συμπεριλαμβανομένων των όγκων, της καθημερινής αιματοουρίας, τη σεξουαλικής δυσλειτουργίας, 
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Σαν αποπροσανατόλιστο ανθρωποειδές κινείται, εκφράζεται και δρα ο Τατζ, 

μια εφιαλτική φιγούρα, όπως και ο Στρατιώτης του Blasted που χαρτογραφεί 

ανάγλυφα την διάτρηση ενός ανθρώπου εξαιτίας της  μεθοδευμένης καταστροφής του 

ήθους του  μέσα στις συνθήκες μάχης.  

 

Penetrator – Blasted     x 

Η ομιλία και το λεξιλογιό του Τατζ έχουν περιοριστεί επικίνδυνα πολύ· θύμα 

και θύτης ο ίδιος, έχει μεταμορφωθεί σε ζωντανή σωματική και ηχητική καταγγελία 

της σεξουαλικής κακοποίησης και διαστροφής που έχει υποστεί. Αποκορύφωμα το 

ακατάσχετο σεξουαλικό υβρεολόγιο448 που χρησιμοποιεί με την ροή ασθμαίνοντος 

λόγου, και το οποίο μπορεί να συγκριθεί με τα σκηνικά έκτροπα του Στρατιώτη στο 

Blasted, καθώς πυροδοτεί εξίσου τα αισθήματα καταπληξίας του θεατή.449 Το 

σεξουαλικό αυτό υβρεολόγιο, ως αυτόνομη εφευρημένη δική του γλώσσα, προσδίδει 

στον Τατζ, κατά την εκτίμησή μου, μία νέα και μοναδική για εκείνον ταυτότητα, αν 

και επίπλαστη: την ταυτότητα του ελεύθερου ανθρώπου που χρησιμοποιεί τη 

συγκεκριμένη φρασεολογία σαν πλαστή απόδειξη ελευθερίας και συνάμα εκδίκησης 

στις αρχές εξουσίας που του την επέβαλλαν ως «διδακτική μέθοδο»· ο Τατζ ως 

τρομακτικά κακοποιημένο πλάσμα, γαλουχήθηκε πιθανότατα «στρατιωτικά» με όλο 

το ρατσιστικό, σεξιστικό και κτηνώδες υβρεολόγιο προκειμένου να μπορέσει να γίνει 

                                                                                                                                                                          
ημικρανίες, συχνά μυϊκούς σπασμούς και άλλα συμπτώματα παρόμοια με τα απότοκα συμπτώματα   
του «συνδρόμου του Πόλεμο του Κόλπου». Πηγή:[http://www.news-medical.net/health/What-is-Gulf-
War-Syndrome-%28Greek%29.aspx(8/8/2011). 
448 Τατζ: Όταν ήμασταν στη Γερμανία είχαμε όλες εκείνες τις βιντεοκασέτες στη βάση, ναι, ήτανε με  
κάτι γκόμενες που είχαν μουνιά και πούτσες και ήτανε και αληθινά και ήταν και μια άλλη με έναν τύπο  
που μπορούσε να πάρει πίπα στον εαυτό του αλλά έπρεπε να κάνει κάτι σαν εγχείρηση στην πλάτη του  
για να μπορεί να σκύβει και είχαμε και διάφορες με όλα τα συνηθισμένα αλλά ήτανε και μια με ένα  
κορίτσι να την παίρνει ένας εχθρός απ’ τον κώλο και μια με κάτι γκόμενες να κάνουν πίπες ειλικρινά  
να γλύφουν πούτσες από γουρούνια πού είναι ξέρεις κάπως κατσαρές και μια που μια γκόμενα  
πριονίζει το μουνί της με ένα νήμα ενώ ένας τύπος της βάζει την πούτσα στον κώλο και ένας άλλος  
έχει τον πούτσο του στο… όχι είχε τον πούτσο του στον κώλο του κι εκείνος ο τύπος, είχε έναν πούτσο  
στο δικό του και το μουνί εκείνου του κοριτσιού που ’γλυφε ένα άλλο μουνί που έγλυφε δύο πούτσους  
που ο καθένας τους είχε… 
Ο Μαξ κινείται αρρωστημένος στη θέση του. Η φωνή του Τατζ χάνεται μέχρι το μόνο που μπορούμε να  
ακούσουμε είναι ένας χείμαρρος από μουρμουρητά με τονισμένες αισχρότητες: 
Τατζ: Μουνί – μουνιά – πούτσες – πούτσος – πούτσος – μουνί – πούτσοι – μουνιά – πούτσες [...] 
449 Ο ίδιος ο Νίλσον παραδέχεται πως το να ακούει κάθε βράδι ως ηθοποιός το λεξιλόγιο που 
χρησιμοποιεί η αγορά του φτηνού πορνό που σκόπιμα το συμπεριλαμβάνει ως «ακουστική» σκηνική 
δράση (ο Σιρτζ  εύστοχα την περιγράφει ως «γροθιά στο αυτί» [«in-yer-ear-theatre»]), του προκαλούσε 
αμηχανία και δεύτερες σκέψεις. Βλ. τις σημειώσεις του ίδιου του Νίλσον: Anthony Neilson, Plays I, 
Methuen, Λονδίνο 1997, σ. 118-119.  



220 
 

«δεινός» και «άφοβος»· και τώρα που θεωρεί εαυτόν «ελεύθερο» από όλα αυτά, 

μπορεί και εκδικείται· με το ίδιο νόμισμα.   

Η δραματουργία του Νίλσον συναντά αυτή της Κέην και του Ρέινβενχιλ στην 

φουκωική συλλογιστική και καταδύεται σε μια σκηνική καταγραφή αποκλινουσών 

μορφών της θεσπισμένης κανονικότητας, εγείροντας ταυτόχρονα, μέσα από καυστικό 

χιούμορ,450 ερωτήματα γύρω από τoυς τρόπους με τους οποίους οι αποκλίνοντες της 

ενδεδειγμένης συμπεριφοράς εκπαιδεύονται να πειθαρχούν σε ένα σύστημα θεσμικής 

«ομαλοποίησης». Ο Νίλσον ταυτίζει αυτή την διαδικασία κανονικοποίησης με την 

συμβατική δραματουργική φόρμα του ρεαλισμού, καταγγέλοντάς την:  

 
«Η σύμβαση του ρεαλισμού είναι μέρος μιας συνολικότερης κοινωνικής απόπειρας 
‘κανονικοποίησης’. Προσπαθούν να μειώσουν την κανονικότητα σε μια σειρά 
στοιχείων, από την οποία μπορούμε ή δεν μπορούμε να παρεκκλίνουμε. Όμως αυτό 
μπερδεύει τους ανθρώπους για το πόσο ακριβώς παρεκκλίνουν από την 
κανονικότητα, δημιουργώντας ταυτόχρονα ένα κλίμα μυστηρίου για τον άλλον. 
Θυμάμαι μια συνέντευξη του Ντέιβιντ Λιντς στην οποία τον ρώτησαν ΄γιατί οι 
ταινίες σου είναι τόσο περίεργες;’, και εκείνος απάντησε, ‘βασικά δεν είναι 
περίεργες, είναι απλώς πιο κοντά στην πραγματική ζωή απ΄ ό,τι εσύ [ο 
δημοσιογράφος] έχεις συνηθίσει να βλέπεις’».451  

 

Για τον λόγο αυτόν, στο Penetrator υιοθετεί μια μικτή δραματουργική φόρμα 

που φαινομενικά μπορεί να δείχνει ότι μιμείται αυτήν του Blasted, αλλά στην 

πραγματικότητα πρόκειται για κοινό σκηνικό εκπεφρασμένο αντικείμενο εκείνης της 

στιγμής – που αναλύσαμε διεξοδικά στο ιστορικό κομμάτι της εργασίας μας – το 

οποίο ως προϊόν του ’90 εκδηλώνεται ομόχρονα: την διάτρηση του «ένδον» κόσμου 

από τον έξω και την δημόσια καταγγελία της καταστροφής του ήθους. 

Η κορύφωση του έργου, σε αντίθεση με ό,τι κάποιος θα περίμενε, αντί για 

θορυβώδης είναι ήσυχη, καθημερινή, και έρχεται να συναντήσει το νήμα που ο 

Νίλσον μάς έδωσε στην αρχή: δύο φίλοι που κουβεντιάζουν μασουλώντας μπισκότα 

που φέρουν στη γεύση τους κάτι από την νοσταλγία για τα σπιτικά μπισκότα της 

μαμάς του Μαξ, έναν ακλόνητο γευστικό τόπο. Η προδοσία της αντρικής φιλίας 

                                                            
450 Ο Νίλσον ντύνει τη συνθήκη αυτή με τρόπο περίτεχνο γλωσσικά: γρήγοροι, κοφτοί διάλογοι, λέξεις 
που τονίζουν την προφορικότητα του λόγου και τον κάνουν να ηχεί καθημερινός και ανούσιος, μα 
δομημένος με τρόπο τέτοιο ώστε τα θέματα να ανακύπτουν αναπάντεχα και με καταιγιστικό ρυθμό. Οι 
παύσεις πυροδοτούν την ατμόσφαιρα, ενώ οι επαναλήψεις τονίζουν την αμηχανία και το μυστήριο που 
πλανάται. Ωστόσο, ακόμα και μέσα σ’ αυτό το καθεστώς τρομοκρατίας, το χιούμορ είναι πάντοτε 
κυρίαρχο: παρόλα τα δεινά των τριών αυτών ανθρώπων, ο χρόνος ή καλύτερα οι ετεροχρονισμοί 
φαίνεται να οριοθετούνται από σερβιρίσματα τσαγιού – μια εθιμοτυπική συνήθεια των Βρετανών που 
ο Νίλσον σχολιάζει με τρόπο καυστικό.  
451Brian Logan, «Everyday madness», εφ The Guardian, 14 Αυγούστου 2006. 
[http://www.guardian.co.uk/stage/2006/aug/14/theatre.edinburgh20062(18/9/2009)]. 
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ζυγίζει βαρύτερα. Ο ομοφυλοσυγχρωτισμός είναι και πάλι παρών ως κατακλείδα: ο 

Μαξ θα διώξει τον Άλαν για να μοιραστεί τα μπισκότα του με έναν ψυχοπαθή, 

ομοφυλόφιλο, κατεστραμμένο μισθοφόρο του πόλεμου του Κόλπου, που όμως δεν 

τον πρόδωσε – όχι ακόμα τουλάχιστον–, σε έναν νέο πυρήνα οικογένειας.  

Ανήκει και αυτός στην πάστα εκείνων των δραματικών προσώπων, όπως ο 

Λεν (Saved), η Κέητ (Blasted), η Λούλου (S&F), που επαναδιαπραγματεύονται το 

παρόν μέσα σε συνθήκες καταστροφής.  
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Ο Δίκρανος Ντίσνεϊ452 (The Pitchfork Disney)453  
 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
«Γι’ αυτό το δωμάτιο, το βυθισμένο στην πιο μεγάλη νύχτα, ήξερα τα πάντα, 
είχα διεισδύσει σ’ αυτό, το έφερα μέσα μου, το έκανα να ζει με μια ζωή που 
δεν είναι η ζωή, αλλά είναι πιο δυνατή απ’ αυτή και καμιά δύναμη στον 
κόσμο δεν μπορούσε να κατανικήσει».     
    

       

Μaurice Blanchot, L’ arrêt de mort. 

                                                            
452 Το υλικό για την ενότητα αυτή προέρχεται από συνεντεύξεις που έχει παραχωρήσει κατά καιρούς ο 
Ρίντλεϊ και δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο στους εξής τόπους: Philip Ridley 
[http://www.puffin.co.uk/nf/Author/AuthorPage/0,1000026653,00.html(17/5/2010)]· Paul Taylor, 
«Philip Ridley: «We need to raise tough issues», εφ. The Independent, 3 Μαΐου 2007 
[http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/theatre-dance/features/philip-ridley-we-need-to-
raise-tough-issues-447249.html(17/5/2010)] · Lyn Gardner, «The devil inside», εφ. The Guardian, 
Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου 2005 [http://www.guardian.co.uk/stage/2005/feb/09/theatre3(20/3/2010)]· 
 Ariana Speyer, «Philip Ridley Looks Into Glass Houses», περ. Interview, 16 Ιανουαρίου 2009 
[http://www.interviewmagazine.com/blogs/culture/2009-01-16/philip-ridleys-glass-
houses(20/4/2010)]· Philip Ridley, Heartless. [http://www.indielondon.co.uk/Film-Review/heartless-
philip-ridley-interview> ([4/7//2010)]· Rachel Hulliburton, «Ιnterview: Philip Ridley. The controversial 
writer's latest, Mercury Fur (Menier), has been described as the most shocking British play since Sarah 
Kane's Blasted and has been lambasted accordingly», Theatre Voice, 4 Μαρτίου 
2005[=http://www.theatrevoice.com/listen_now/player/?audioID=275(14/7/2010)]· 
Aleks Sierz, «Ιnterview: Philip Ridley, Leaves of Glass, Theatre Voice, 16 Μαΐου 2007· 
[http://www.theatrevoice.com/listen_now/player/?audioID=482(15/7/2010)]. 
453 Η μετάφραση που ακολουθώ είναι η εξής: Φίλιπ Ρίντλεϊ, Δίκρανος Ντίσνεϊ, μτφ. Μιχάλης Γκίνος- 
Σπύρος Παπαθωμόπουλος, Οξύ, Αθήνα 1996. Το πρωτότυπο κείμενο περιέχεται στη συλλογή: Philip 
Ridley, Plays I (The Pitchfork Disney, The Fastest Clock in the Universe, Ghost from a Perfect Place), 
 Methuen, Λονδίνο 2009. Επαναφέροντας το μεταφραστικό ζήτημα, αξίζει να σημειωθεί πως το 
pitcfork μεταφράζεται λανθασμένα ως «δίκρανος», καθώς  η ακριβής μετάφρασή του θα ήταν μάλλον 
ο «Πηρούνας», δηλαδή αυτός που σε ενοχλεί διαρκώς, σε «πηρουνιάζει» (πηρουνιάζει τα μυαλά,  
πηρουνιάζει την ύπαρξη). Επιπρόσθετα το pitchfork δεν έχει δυο σίδερα, έχει τρία ή παραπάνω. Οι 
μεταφραστές εδώ προσομοίωσαν  πιθανότατα την εικόνα του  pitchfork με το δικράνι που κρατά στις 
λαογραφικές αποσκευές μας ο Χάρος, ως μια απειλητική, εφιαλτική μορφή.  
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Bush Theatre – Philip Ridley, The Pitchfork Disney (1991): το ψυχαναλυτικό 
θέατρο Στα Μούτρα (in-yer-psychoanalytic-face) 

 

Ο Φίλιπ Ρίντλεϊ αποτελεί μια πολύ ξεχωριστή περίπτωση, όχι μόνο για την 

μελέτη του θεάτρου Στα Μούτρα αλλά και της ευρείας καλλιτεχνικής ζωής της Μ. 

Βρετανίας.  

Αφηγητής ιστοριών είναι ο μόνος χαρακτηρισμός που δίνει ο ίδιος στον εαυτό 

του. Εικαστικός, φωτογράφος, μυθιστοριογράφος, ποιητής, θεατρικός συγγραφέας 

για ενήλικους, παιδιά και εφήβους, σεναριογράφος και σκηνοθέτης, ο Ρίντλεϊ είναι 

ένας πολυβραβευμένος δημιουργός, με διαφορετικά ταλέντα και τεράστια 

εργογραφία, που όμως, αβίαστα, συγκλίνουν στην αρχική προθέσή του: την 

παραμυθία. Γεννημένος το 1964 στην Ανατολική πλευρά του Λονδίνου (East 

London), και συγκεκριμένα στην Bethnal Green, μια φτωχή και υποβιβασμένη 

περιοχή που θα τον σημαδέψει στην πορεία της δουλειάς του, ο Ρίντλεϊ σπούδασε 

εικαστικά στο φημισμένο St. Martin’s School of Art: «Ίσως, αν θέλουμε να είμαστε 

απόλυτα ακριβείς, η δεκαετία του 1990 πρέπει να ξεκινήσει την ιστορία της 

ψάχνοντας πρώτα στη σχολή του St. Martins College of Art και το Goldsmiths 

College», αναφέρει ο Σιρτζ για να δώσει έμφαση στις εικαστικές καταβολές του 

Ρίντλεϊ. Αξίζει να σημειωθεί πως η εικαστική προέλευση του Ρίντλεϊ εκτιμήθηκε από 

την κριτική πολύ πρόσφατα, ενώ προηγουμένως κανείς δεν φαινόταν να 

αντιλαμβάνεται την αξία ενός ζωγράφου που μεταπήδησε στο χώρο της συγγραφής: 

 
«Το θέατρο στην Αγγλία ως παρελκόμενο της λογοτεχνίας, αντιμετωπίζεται σαν 
απόηχος του ένδοξου μυθιστορήματος και όχι σαν συναισθηματική εμπειρία. Το 
θέατρο πρέπει να είναι μια συναισθηματική εμπειρία, και όχι να βρίσκεται δεκαπέντε 
χρόνια πίσω σε σχέση με οποιδήποτε άλλη τέχνη. Ποτέ κανένας δεν θα κοιτάξει έναν 
πίνακα του Σεζάν και θα αρχίσει να αναρωτιέται πόσα μήλα είναι ζωγραφισμένα και 
γιατί».454 
 

 

Η σύλληψή του παραμένει μέχρι και σήμερα οπτική. Οι εικόνες είναι γι αυτόν 

το πιο δυνατό μέσο έκφρασης, γεγονός που ισχυροποιήθηκε μέσα από την 

ανατρεπτική εικαστική έκθεση Sensation,455  η οποία τον συγκλόνισε:  

 

                                                            
454 Ο Ρίντλεϊ σε συνέντευξή του στην Rachel Halliburton για την ιστοσελίδα theatrevoice, 
ηχογραφημένη στις 4 Μαρτίου 2005 [htttp://www.theatrevoice.com/listennow(17/3/2010)]. 
455 Bλ. εδώ, ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ, Κεφ. 3: Η αισθητική του σοκ,  σ. 35.  
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«Ήξερα τους περισσότερους απ’ τους ανθρώπους που πήγαιναν να δουν την 
αμφιλεγόμενη έκθεση Sensation στην Royal Academy το 1997 [...] Όλα τα έργα μου 
έχουν την ευαισθησία αυτής της έκθεσης. Οι μορφές και τα σκηνικά κομμάτια είναι 
φανταχτερά και τραχιά. Η οπτική πλευρά του δράματος για μένα ήταν πάντα ζωτικής 
σημασίας. Πάντα έβλεπα τις μορφές σαν μηχανές συναισθημάτων. Πάντα 
αναζητούσα αυτή τη μια εικονική μορφή, η οποία θα αποδώσει ένα βουβό νόημα, μια 
απροσδιόριστη μορφή αν προτιμάτε».456 
 
  
Η τέχνη της αφήγησης ανανεώθηκε για τον Ρίντλεϊ μέσα από δρόμους 

εικαστικούς: στα δεκαπέντε του χρόνια θα επισκεφτεί την Tate Gallery στο Λονδίνο 

και, όπως δηλώνει, η επίσκεψή του αυτή θα γίνει ο σταθμός για την μετέπειτα εξέλιξή 

του.457 Η μεθοδολογία που ακολουθεί είναι πολύτροπη και συνδυάζει όλες τις μορφές 

τέχνης για να καταλήξει στη σύνθεση μιας ιστορίας· η φωτογραφία,458 τα εικαστικά 

και το θέατρο αποτελούν μία κατασκευή συγκοινωνούντων δοχείων που στοχεύουν 

στην παραμυθία.  

Πράγματι, ο Ρίντλεϊ μπόλιασε τους εφιάλτες του με την δύναμη των εικόνων 

σε μια ταραχώδη δραματουργία, υιοθετώντας την τακτική του σοκ πολύ πριν γίνει 

«του συρμού»: 

 
«Ο Ρίντλεϊ ήταν μπροστά από την εποχή του, υιοθετώντας την τακτική του σοκ πολύ 
πριν το Royal Court φέρει στη θεατρική μόδα την αναπαράστασή του. Στο ξεκίνημα 
της δεκαετίας του ’90, ήταν αυτός που τόλμησε να εξερευνήσει ιδέες που κανείς 
άλλος δεν θα τολμούσε, όμως γρήγορα μερικά από τα σήματα κατατεθέντα της 
γραφής του, όπως οι βίαιες σκηνικές εικόνες, η χυδαία γλώσσα και οι αναφορές στην 

                                                            
456 Aleks Sierz, «Blasted and After: New Writing in British Theatre Today», διάλεξη που έδωσε ο 
Aleks Sierz σε συνάντηση της Society for Theatre Research στο Art Workers Guild, Λονδίνο. 
Ηχογραφήθηκε στις 16 Ιανουαρίου 2010 
[http://www.theatrevoice.com/tran_script/detail/?roundUpID=43(25/3/2010)]. 
457«Είδα έναν πίνακα που λεγόταν The sleeping Fool του Cecil Collins. Τη στιγμή που είδα αυτόν τον 
πίνακα ήταν σαν να έβλεπα έναν παλιό φίλο. Κατάλαβα τα πάντα για την εικόνα. Ήταν τόσο τέλειο 
που με έκανε να νιώθω πως θέλω να κλάψω [...]. Ολόκληρος ο κόσμος των εικαστικών τεχνών και της 
λογοτεχνίας ανοίχτηκε μπροστά μου, με έναν τρόπο που δεν είχε γίνει ποτέ πριν. Και όλα έγιναν από  
την επαφή μου με αυτόν τον πίνακα. Μπορώ να διαιρέσω τη ζωή μου στην προ Cecil Collins εποχή και 
στην μετά Cecil Collins εποχή». Η ζοφερή εικαστική ματιά του Ρίντλεϊ, που αγγίζει τα όρια του 
νοσηρού , ανακλάται στον πιο γνωστό πίνακά του με τίτλο Corvus Cum, που απεικονίζει έναν άντρα 
να εκσπερματώνει ένα μαύρο πουλί. Σε προσωπική έκθεση εμφανίζεται για πρώτη φορά το 1981 στο 
New Contemporaries, ICA, London,  ενώ μέχρι σήμερα έχει εκθέσει έργα του σε όλη σχεδόν την 
Ευρώπη, την Αμερική και την Ιαπωνία, με τελευταία την φωτογραφική έκθεση του Recent Portraits 2 
(2008), ενώ προηγήθηκαν οι εκθέσεις Recent Portraits (2007), East End ( 2007), όλες με κεντρικά 
θέματα πορτρέτα φίλων και τοπία από το ανατολικό Λονδίνο. 
458«Πάντα χρησιμοποιούσα τη φωτογραφία σε ό,τι έκανα. Όχι απλώς στη ζωγραφική αλλά και στη 
συγγραφή. Κυρίως στα τρία πρώτα έργα μου (The Pitchfork Disney, The Fastest Clock in the Universe, 
Ghost from a Perfect Place). Δεν μπορούσα να ξεκινήσω να γράφω για ένα χαρακτήρα μέχρι να 
μπορέσω να δω κάθε πτυχή αυτού του χαρακτήρα στο κεφάλι μου. Έτσι, για να με βοηθήσουν, οι φίλοι 
μου έρχονταν και ντύνονταν και έπαιζαν τριγύρω παίρνοντας πόζες και εγώ τους τραβούσα 
φωτογραφίες». Ο Ρίντλεϊ σε συνέντευξή του στην Rachel Halliburton για την ιστοσελίδα theatrevoice, 
ηχογραφημένη στις 4 Μαρτίου 2005[htttp://www.theatrevoice.com/listennow(17/3/2010)]. 
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ποπ κουλτούρα, έγιναν ‘συνδετήρες’ στη νέα δραματουργία του θεάτρου Στα 
Μούτρα».459 

 

Άλλοτε πιο υπαινικτικά, άλλοτε αμεσότερα και άλλοτε χλευαστικά ο Ρίντλεϊ, 

ένας καθαρά υπαρξιακός συγγραφέας, δεν θα διστάσει να ξεμπροστιάζει μποστά στα 

μάτια μας τις εμμονές του: την αναζήτηση των πολλαπλών εκδοχών της 

υποκειμενικής αλήθειας μέσα από το παρελθόν που τον στοιχειώνει, και τη νοσταλγία 

ως εκλογικευμένη μνήμη. Μέσα του δρουν, εκτός από τον Ίψεν, ο Σαμ Σέπαρντ, ο 

Ζαν Ζενέ, ο Τένεσι Ουίλλιαμς.460 Στο συγγραφικό του DNA καταγράφονται επίσης 

παραμύθια και εφιάλτες της παιδικής ηλικίας αλλά και οι φόβοι της εφηβικής, σε ένα 

μοναδικό κράμα γραφής που πολλές φορές φτάνει στα όρια ενός νιχιλιστικού 

λυρισμού. Με την ίδια άνεση και το αδιαμφισβήτητο ταλέντο του κατορθώνει να 

γράφει από τα πιο ρεαλιστικά, σκληρά και ταυτόχρονα τρυφερά και παρηγορητικά 

έργα για παιδιά, για εφήβους461 αλλά και για ενήλικες, χωρίς να υπάρχουν διακριτά 

όρια. Σχολιάζει παντού την ομοφοβία, τον ρατσισμό, την βία. Οι χαρακτήρες του 

διακρίνονται πάντοτε από την αντιστροφή: πρόκειται είτε για ενήλικες που ζουν ως 

έφηβοι, είτε για εφήβους ή ακόμα και παιδιά που έχουν επωμιστεί γονεϊκές 

υποχρεώσεις. Η θεματολογία του Ρίντλεϊ στα βιβλία για παιδιά, είναι σκληρή και 

χαρακτηρίζεται από μια, ομολογουμένως, σύγχρονη προβληματική. Σε  συνέντευξή 

του για τον εκδοτικό οίκο παιδικών βιβλίων Puffin Books, o Ridley υπήρξε ιδιαίτερα 

εξομολογητικός και αυθεντικός: 

 
                                                            
459 Sierz, In-Yer-Face, σ. 47. 
460 «Κάτι συνδέει την ανατολική άκρη του Λονδίνου και τα βάθη της Ν. Αμερικής και βγάζουν 
δυναμικές, γεροδεμένες γυναίκες και σεξουαλικά μπερδεμένα αρσενικά», ο Ρίντλεϊ όπως παρατίθεται 
στο: Sierz, In-Yer-Face, σ. 45. 
461 Το είδος αυτού του εμψυχωτικού για την καθημερινότητα των νέων παιδιών θεάτρου, με 
κεντρικούς χαρακτήρες εφήβους, έχει εδραιωθεί εκπαιδευτικά εδώ και πολλά χρόνια από το Εθνικό 
Θέατρο της Αγγλίας στο τμήμα «Connections» 
[http://microsites.nationaltheatre.org.uk/12696/platforms/shell-connections-writers-
forum.html(5/6/2009)], το οποίο διανύει πολλά «χιλιόμετρα ζωής» στο Εκπαιδευτικό και 
Επιμορφωτικό Τμήμα του National Theatre. Πρόκειται για τη συστηματική ετήσια ανάθεση σε 
καταξιωμένους συγγραφείς να γράψουν καινούρια πρωτότυπα έργα που να απευθύνονται σε νεανικές 
ηλικίες. Τα έργα αυτά εν συνεχεία παρουσιάζονται από θεατρικές ομάδες νέων σε όλη την Αγγλία. Τα 
σχήματα αυτά καλούνται έπειτα και στο φεστιβάλ Connections για να παρουσιάσουν τη δουλειά τους. 
To Connections (ή Shell Connections καθώς επιχορηγούνταν αποκλειστικά έως το 2007 από την 
πετρελαϊκή εταιρία Shell), εμπεριέχουν στο μεγαλύτερο ποσοστό τους εξαιρετικά κείμενα, με φρέσκια 
ανατρεπτική διάθεση, και κυρίως μια σύγχρονη προβληματική γύρω από θέματα που δεν έχουν ηλικία, 
όπως η κοινωνική ένταξη, ο υφέρπων ρατσισμός, οι σεξουαλικές σχέσεις, η διαδικτυακή μοναξιά, οι 
ατελέσφορες οκογενειακές σχέσεις. 
461 Aleks Sierz, «Blasted and After: New Writing in British Theatre Today», διάλεξη που έδωσε ο 
Aleks Sierz σε συνάντηση της Society for Theatre Research στο Art Workers Guild, Λονδίνο. 
Ηχογραφήθηκε στις 16 Ιανουαρίου 2010 
[http://www.theatrevoice.com/tran_script/detail/?roundUpID=43(25/3/2010)]. 
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«Νομίζω πως το πιο σημαντικό είναι να γράφεις για πράγματα που σχετίζονται με τα 
σημερινά παιδιά. Όταν εγώ μεγάλωνα και άρχιζα να διαβάζω βιβλία για παιδιά, δεν 
φαινόταν να σχετίζονται πραγματικά με πράγματα που περνούσα εγώ. Κάθε παιδί, σε 
κάθε βιβλίο που διάβαζα, φαινόταν να έχει μια μητέρα και έναν πατέρα, και μια πολύ 
σταθερή οικογενειακή ζωή, ζώντας, όπως θα λέγαμε, σε ένα είδος ‘παραδεισένιων’ 
προαστίων [...] και ποτέ δεν διαφωνούσαν. Λοιπόν, αυτή δεν ήταν η δική μου 
εμπειρία μεγαλώνοντας στο East End του Λονδίνου. Ζώντας σε ένα μικροσκοπικό 
διαμέρισμα, ήμουν συνηθισμένος σε πολλούς καβγάδες. Ήμουν συνηθισμένος να μην 
έχω καθόλου χρήματα. Ή η οικογένειά μου να μην έχει καθόλου χρήματα. Και αυτό 
δεν αντικατοπτριζόταν σε κανένα από τα βιβλία που διάβαζα. Λαχταρούσα να 
διαβάζω βιβλία που μιλούσαν για γονείς που διαφωνούσαν και παιδιά χωρίς κήπους 
[...] απλώς για να νιώσω πως δεν ήμουν ο μόνος που περνούσε αυτή την κατάσταση. 
Και αυτό είναι που πραγματικά ήθελα να κάνω με τα βιβλία μου».462 
 

 

Εδώ θέλω να σταθώ, καθώς η ενασχόληση του Ρίντλεϊ με το εφηβικό θέατρο 

μου δίνει την εξαιρετική αφορμή να φωτίσω μία άγνωστη, παράπλευρη δράση του in-

yer-face, αυτή της γνήσιας παιδευτικής του αξίας.463 Δεν είναι τυχαίο πως οι 

αναθέσεις της εθνικής εφηβικής σκηνής γίνονται σε συγγραφείς που προέρχονται από 

τον ευρύτερο χώρο του in-yer-face, ο οποίος, ως ανατρεπτικός, διατηρεί μια αναρχική 

ματιά στα πράγματα που προσιδιάζει στο εφηβικό κοινό.464 Ας μην ξεχνάμε, εξάλλου, 

το νεαρό της ηλικίας των ίδιων των συγγραφέων Στα Μούτρα που γνώρισαν την 

επιτυχία εκεί γύρω στα 25 τους χρόνια. Η δυναμική της γραφής του in- yer-face που 

αφορμάται από το αίσθημα του σοκ -το πιο χαρακτηριστικό ίσως συναίσθημα που 

διέπει το «πέρασμα» από την παιδική στην εφηβική ηλικία-  είναι ο «ιδανικός τόπος» 

                                                            
462 Η σταθερή τοποθέτηση των εφήβων πρωταγωνιστών στα κακόφημα και υποβαθμισμένα προάστια 
του ανατολικού Λονδίνου αποτελεί κοινό τόπο και για το Storyteller Sequence, μια σειρά πέντε 
μονόπρακτων έργων με παραμυθικές ιστορίες και θεατρικές συμβάσεις που αναδιπλώνουν τα 
κρυμμένα ψυχικά τραύματα. Αν και μέχρι τώρα τα έργα που συμπεριλαμβάνονται στη σειρά είναι 
πέντε, o Ρίντλεϊ έχει ανακοινώσει πως η σειρά θα κλείσει στα επτά έργα. Παρόλο που αυτή δεν είναι η 
χρονολογική σειρά με την οποία γράφτηκαν, ο ίδιος o Ρίντλεϊ ταξινομεί τα κείμενα με την εξής 
ακολουθία: Karamazoo (2004), Fairytaleheart (1996), Sparkleshark (1996), Moonfleece (2004), 
Brokenville (2003). Aξίζει να σημειωθεί εδώ ότι το Fairytaleheart (1996) έχει μεταφραστεί στα 
ελληνικά από τον Θ. Μοσχόπουλο και την Ξ. Καλογεροπούλου ως Παραμύθι για Δύο, εγκαινιάζοντας 
το εφηβικό θέατρο στην Ελλάδα με την πρώτη παράστασή του το 1999 στη Μικρή Πόρτα.  
463 Αναφορικά με την παιδευτική χρήση και λειτουργία του θεάτρου Στα Μούτρα ως εγχειρίδιου 
χάραξης εφηβικής εκπαιδευτικής πολιτικής στη σχολική ατζέντα, βλ. και το εξαίρετο άρθρο της 
Σακελλαρίδου, «Κοινωνικοπολιτικές ευαισθησίες στη σύγχρονη σκηνή: το παράδειγμα του σύγχρονου 
αγγλικού και αγγλόφωνου θεάτρου» στον διαδικτυακό τόπο του δικτύου ‘το Θέατρο Στην 
Εκπαίδευση’ [http://www.theatroedu.gr (2/5/2011)]. Σχετικά με την πρόσφατη «ελληνική ανακάλυψη» 
του εφηβικού θεάτρου και την δραστηριότητά του, βλ. και το άρθρο της Ι. Κλεφτόγιαννη, «Θεατές 
μεταξύ παιδικότητας και ενηλικίωσης», εφ Ελευθεροτυπία, 10 Δεκεμβρίου 2011 
[ http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=330934(5/1/20120].  
464 Τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα συγγραφέων του in-yer-face, ο Ρίντλεϊ, αλλά και ο 
Ρέινβενχλ, ο Νίλσον, ο Μάρμπερ (και με βεβαιότητα η Κέην αν ήταν ακόμα εν ζωή) συμμετέχουν 
σταθερά στο Connections: ο Ρίντλεϊ με τέσσερα έργα του: Sparkleshark (1997), Brokenville (2001), 
Chain Play (2001), Moonfleece (2004), ο Ρέιβενιχλ με δύο: Totally Over You (2004), The Citizenship 
(2006), o Νίλσον με το The Seance (2009), ο Μάρμπερ με το The Musicians (2004). 
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για το εφηβικό αγγλικό θέατρο που τολμά να μεταφέρει σκηνικά τα κακώς κείμενα, 

δίχως τον μανδύα του συντηρητισμού και τον φόβο της αναμενόμενης λογοκρισίας.  

Έτσι, η «εφηβική» γραφή του Ρίντλεϊ είναι βαθιά αμοραλιστική και 

προκλητική, χωρίς όμως αυτό να γίνεται αυτοσκοπός. Είναι βάναυσα ειλικρινής. Η 

ανθρώπινη συμπεριφορά βρίσκεται στο μικροσκόπιό του. Ο Ρίντλεϊ, ως γνήσιος 

ανθρωπιστής, έχει κατανόηση για όλους και δεν διαφημίζει λύσεις. Κάθε έργο του 

είναι μια οδυνηρή ψυχανάλυση των γόρδιων οικογενειακών δεσμών και των άφατων 

μυστικών που τους καθορίζουν, μέσα από μοτίβα παραμυθιών. Για τον Ρίντλεϊ το 

θέατρο πρέπει να είναι μια έντονη συναισθηματική εμπειρία:  

 
«Οι ζωές μας είναι χτισμένες πάνω στην τελετουργία. Ο Ζενέ, που τον ‘γνώρισα’ στα 
δεκαέξι μου και από τότε με ακολουθεί, είπε πως ‘δεν μπορείς να νιώσεις κάτι, αν 
προηγουμένως δεν έχεις βρει μια τελετουργία γι’ αυτό’.  Γι’ αυτό πιστεύω πως η δική 
μου δουλειά μου στο θέατρο είναι να δίνω καινούργιες τελετουργίες στο κοινό, ώστε 
να μπορεί να νιώσει καινούργια συναισθήματα, να διευρύνει το μυαλό τους».465   

 

Δριμύς επικριτής των κριτικών, τους οποίους χαρακτηρίζει «αγύρτες 

ηθικοπλάστες», διατηρεί ακόμα «ανοιχτούς λογαριασμούς» με έναν από τους 

παλαιότερους και ισχυρότερους, τον Μάικλ Μπίλλιγκτον του Guardian, 

κατηγορώντας τον ότι ζει εκτός πραγματικότητας όταν σχολιάζει την βία στα έργα 

του, και συγκεκριμένα στο  πολυσυζητημένο Ghosts from a Perfect Place (Επιστροφή 

στον Παράδεισο), ως «ταπεινωτική και πορνογραφική».466  

                                                            
465 Aleks Sierz, «Blasted and After: New Writing in British Theatre Today», διάλεξη που έδωσε ο 
Aleks Sierz σε συνάντηση της Society for Theatre Research στο Art Workers Guild, Λονδίνο. 
Ηχογραφήθηκε στις 16 Ιανουαρίου 2010 
[http://www.theatrevoice.com/tran_script/detail/?roundUpID=43(25/3/2010)]. 
466 Ghosts from a Perfect Place: εδώ ο Ρίντλεϊ αναδεικνύει και πάλι το πρόβλημα της παιδικής 
σεξουαλικής κακοποίησης και των ανομολόγητων οικογενειακών μυστικών, με αφορμή την επιστροφή 
του μεσήλικα μεγαλογκάγκστερ Τράβις στον (άφαντο) ιδανικό τόπο της παιδικής του ηλικίας, το 
νοτιοανατολικό Λονδίνο, όπου θα έρθει αντιμέτωπος με το παρελθόν του στο πρόσωπο της Ρίο, 
εγγονής τής (πρώην ερωμένης του) Τόρτσι. Η μικρή, που αναγκάζεται να εκδίδεται για να τα βγάλει 
πέρα και να συντηρεί τη γιαγιά της, ανήκει σε μια συμμορία έφηβων κοριτσιών που δεν θα διστάσουν 
να εκδικηθούν. Χαρακτηριστικότερη είναι η σκηνή όπου η Ρίο, έχοντας δεμένο τον Τράβις, τον 
απειλεί με ένα ψαλίδι πως θα του κόψει τα γεννητικά όργανα, ενώ γύρω της χορεύουν τα υπόλοιπα 
κορίτσια της συμμορίας της. Για την σκηνή αυτή ο Μπίλλιγκτον έκανε προσωπική επίθεση στον 
Ρίντλεϊ χαρακτηρίζοντας το έργο «ρηχά αντιφεμινιστικό», όπως και «εξευτελιστικό και ημι-
πορνογραφικό αναφορικά με την χρήση  βίας» (Micheal Billinghton, «A litlle blood goes a long way», 
εφ. Τhe Guardian, 20 Απριλίου 1994, όπως αναφέρεται στο: Sierz, In-Yer-Face, σ. 41-42). Αξίζει να 
σημειωθεί πως το Ghosts from a Perfect Place, μεταφρασμένο από την σκηνοθέτρια Αναστασία Ρεβή 
ως Επιστροφή στον Παράδεισο, υπήρξε το πρώτο έργο του Ρίντλεϊ που ανέβηκε στη χώρα μας: Φίλιπ 
Ρίντλεϊ, Επιστροφή στον Παράδεισο, μτφ - σκηνοθ. Αναστασία Ρεβή, ΚΘΒΕ, Μικρό Θέατρο Μονής 
Λαζαριστών, πρόγραμμα του κύκλου 1×4, θεατρ. περ. 2008-2009.  Σημειωτέον ότι στο πρόγραμμα 
αυτό, τα δύο από τα τέσσερα εναλλασσόμενα έργα του κύκλου ανήκαν σε συγγραφείς του in-yer-face 
και σκηνοθετήθηκαν και τα δύο από γυναίκες σκηνοθέτριες. Έτσι, εκτός του Ρίντλεϊ παρουσιάστηκε 
για πρώτη φορά και ένας άλλος βρετανός συγγραφέας, λιγότερο γνωστός, ο Ρίτσαρντ Ζάϊντλικ 
(Richard Zajdlic) με το έργο του Dogs Barking (Σαν τα Σκυλιά) σε μετάφραση και σκηνοθεσία της 
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Μελετώντας κανείς τα έργα του Ρίντλεϊ, γρήγορα διαπιστώνει πως οι κοινοί 

τόποι στα κείμενά του απηχούν την ίδια τη ζωή του. Για τον λόγο αυτόν θα αναφερθώ 

ενδεικτικά σε μερικά έργα του, για να γίνει σαφές τόσο το αυτοβιογραφικό χνάρι, όσο 

και οι εμμονές της γραφής του, έτσι ώστε να υπάρξει ένα σαφές πλαίσιο πριν 

προχωρήσουμε στον Δίκρανο Ντίσνεϊ. 

Θα ξεκινήσω ανορθόδοξα, από το έργο εκείνο που πυροδότησε τις 

αντιδράσεις των κριτικών και στάθηκε η αιτία προστριβής και διάλυσης φιλικών και 

επαγγελματικών σχέσεων για τον Ρίντλεϊ: το Mercury Fur (2005), το οποίο 

διαδραματίζεται σε ένα φανταστικό, τρομακτικό Λονδίνο όπου η μνήμη και η 

γλώσσα έχουν διαβρωθεί. Μια ομάδα νέων ανθρώπων, για να αντεπεξέλθει στους 

δύσκολους καιρούς, κάνει επάγγελμα την προμήθεια εφήβων σε ισχυρούς άντρες, 

προς υλοποίηση των πιο διεστραμμένων σεξουαλικών και νεκροφιλικών 

φαντασιώσεών τους.467 Στο Βrokenville (2003), μετά από μια ολική καταστροφή 

χωρίς όνομα, ανταμώνουν σε ένα χάλασμα οι επιζώντες: ένα παιδί, μια γιαγιά και 

πέντε έφηβοι με τη μνήμη τους χαμένη. «Για να βρούμε τη δύναμη να 

προχωρήσουμε, μπορούμε μόνο να λέμε ιστορίες», λέει η γιαγιά. Και όλοι μπαίνουν 

σε αυτοσχέδιους ρόλους παραμυθιών για να βρουν τα νήματα που τους ξαναδένουν 

με τη ζωή. Θα ήθελα εδώ να σημειώσω την πεποίθησή μου ότι η εργογραφία του 

Ρίντλεϊ στο σύνολό της -με ελάχιστες εξαιρέσεις-, ακριβώς λόγω της εφηβικής χροιάς 

της, δεν εμπίπτει σε διακριτές γραμμές κατηγοριοποίησης κοινού, αλλά διατηρεί 

κάποια σταθερά μοτίβα παντού. Στο «εφηβικό» Zip's Apollo (2005), επί 

παραδείγματι, οι ρόδες από τα καρότσια των σούπερ μάρκετς μπορούν και διαβάζουν 

το ανθρώπινο μυαλό και ο μικρότερος αδελφός έχει αναλάβει την φροντίδα της 

μητέρας του, αντιστρέφοντας τους γονεϊκούς ρόλους. Η μητέρα αυτή είναι κλινήρης 

από κατάθλιψη εξαιτίας της αυτοκτονίας του συζύγου της· η μητέρα του Ρίντλεϊ, 

αντίστοιχα, περνούσε όλα τα απογεύματά της στο κρεβάτι, εξαιτίας μιας χρόνιας 

κατάθλιψης, με αποτέλεσμα ο μικρός Φίλιπ να φροντίζει τόσο την ίδια όσο και τον 

μικρότερο αδελφό του που έπασχε από διαταραχές ύπνου, ανάμεσα στα άλλα λόγω 

                                                                                                                                                                          
Γλυκερίας Καλαϊτζή: Ρίτσαρντ Ζάϊντλικ, Σαν τα Σκυλιά, ΚΘΒΕ, Μικρό Θέατρο Μονής Λαζαριστών, 
κύκλος 1×4, θεατρ. περιοδ. 2008-2009.  
467 Το έργο έγινε η αιτία να απομακρυνθούν από τον Ρίντλεϊ στενοί του φίλοι και να διαλυθεί η 
πολυετής συνεργασία του με τον εκδοτικό οίκο Faber, ο οποίος αρνήθηκε να εκδώσει το κείμενο (που 
το εξέδωσε τελικά ο Methuen). Σε απάντηση στους κριτικούς που χαρακτήριζαν το έργο ως το «προϊόν 
ενός αρρωστημένου μυαλού» και προς υπεράσπισή του, ο σκηνοθέτης του πρώτου ανεβάσματος, John 
Tiffany, δήλωσε ότι το έργο είναι «το προϊόν ενός αρρωστημένου κόσμου, παρά ενός αρρωστημένου 
μυαλού». 
 



229 
 

του θορύβου που προκαλούσε η παμπ η οποία βρισκόταν ακριβώς κάτω από το σπίτι 

τους. Ο Ρίντλεϊ διηγείται πως για να τον καθησυχάζει και να τον ηρεμεί άρχισε να 

φτιάχνει ιστορίες, που πάντα είχαν αφετηρία τον γνωστό, «μικρόκοσμο» του αδελφού 

του, για να τον μεταφέρει στη συνέχεια σε άλλους τόπους φανταστικούς, σε μικρές 

υπέροχες ουτοπίες:  

 
 
«Συνήθιζα να λέω ιστορίες στον αδελφό μου που είναι τρία χρόνια μικρότερος, 
ιστορίες στο κρεβάτι για να κοιμηθεί [...] πριν μάθω να γράφω, συνήθιζα να κάνω 
μικρές ζωγραφιές για να λέω τις ιστορίες μου. Κάτι σαν ιερογλυφικά. Σύμβολα 
ανδρών, γυναικών, πουλιών, κροκοδείλων, λουλουδιών κλπ. Όλα συγκεντρώνονταν 
για να πω μια ιστορία».468 

 

Το κρεβάτι όμως ήταν και ο τόπος του ίδιου του Ρίντλεϊ, αφού έπασχε από 

άσθμα που τον ταλαιπωρούσε πολύ. Έπρεπε να λαμβάνει ένα πολύ ισχυρό φάρμακο 

με έντονη μυρωδιά που, όπως ο ίδιος εξομολογείται, πλανιόταν έπειτα σε ολόκληρο 

το σπίτι. Καθηλωμένος στο κρεβάτι μελετούσε εξονυχιστικά όλους τους ανθρώπους 

που έμπαιναν στο σπίτι τους και έφτιαχνε περίεργες ιστορίες σε τέτοιο βαθμό που η 

μητέρα του τον μάλωνε. Ο Ρίντλεϊ, όμως, όχι μόνο δεν σταμάτησε, αλλά άρχισε να 

ηχογραφεί κρυφά όλες τις συνομιλίες που άκουγε – τακτική που ακολουθεί μέχρι και 

σήμερα προκειμένου να γράφει ρυθμικούς διαλόγους που να ηχούν οικεία 

καθημερινοί.  

Στο έργο του Φύλλα από Γυαλί 469 (Leaves of Glass, 2007) με σαφή αναφορά 

στον Γυάλινο Κόσμο, ο Ρίντλεϊ θέτει στο μικροσκόπιο470 την σχέση δύο αδελφών με 

ενελώς διαφορετική νοοτροπία και στάση ζωής, που θα αναγκαστούν κάποια στιγμή 

να μιλήσουν για ό,τι έκρυβαν επιμελώς μέσα από μια «πολιτικού είδους γλώσσα», 

όπως σχολιάζει ο ίδιος ο συγγραφέας. Οι αυτοβιογραφικές βάσεις είναι πολύ 

καθαρές. Οι γονείς του, σχολιάζει, ακόμα δεν μπορούν να καταλάβουν ποια είναι 

«ακριβώς» η δουλειά του. Με τον αδελφό του αντιλαμβάνονται το κοινό παρελθόν 

εντελώς διαφορετικά. Μιλάει για έναν χάσμα που τους χωρίζει. 

                                                            
468 Ο Ρίντλεϊ σε συνέντευξή του στον Aleks Sierz για την ιστοσελίδα theatrevoice, ηχογραφημένη στις 
16 Μαίου 2007 [ htttp://www.theatrevoice.com/listennow(17/3/2010)]. 
469Το έργο αυτό ανέβηκε και στην ελληνική σκηνή: Φίλιπ Ρίντλεϊ, Φύλλα από Γυαλί,  μτφ. Ευάγγελος 
Τυρόγλου, σκην. Βίκυ Γεωργιάδου, Απλό Θέατρο, θεατρ. περιοδ. 2009 -2010. 
470 «Ήμουν άρρωστος στο κρεβάτι με παροχή οξυγόνου, κάποιες φορές επί βδομάδες. Οι άνθρωποι 
νομίζουν πως δεν μπορείς να ακούσεις όταν βρίσκεσαι σε μάσκα οξυγόνου, οπότε οι μεγάλοι μιλούσαν 
σαν να μην είμαι μπροστά. Μεγάλωσα παρατηρώντας τον κόσμο γύρω μου, είχα μεταπτυχιακό στην 
ψυχολογική διορατικότητα, όντας ένα πολύ άρρωστο παιδί». Ariana Speyer, «Philip Ridley Looks Into 
Glass Houses’», Ιnterview Magazine, 16 Ιανουαρίου 2009 
[http://:www.interviewmagazine.com(23/6/2010)]. 



230 
 

«Όσο μεγαλώνουμε τόσο αποκτάμε εμπειρία για το γεγονός ότι όταν μιλάμε για την 
οικογένειά μας δεν υπάρχει μια και μοναδική αλήθεια. Ακούω την μαμά μου να 
μιλάει για πράγματα που συνέβησαν στην παιδική μου ηλικία και σκέφτομαι ‘όχι, 
καθόλου έτσι δεν έγινε!’ Οι άνθρωποι αναδιασκευάζουν, μοντάρουν».471  
 

Ακόμα και οι κινηματογραφικές απόπειρές του (The Reflecting Skin, 1990, 

Ηeartless, 2009) φέρνουν την οικογένεια σε πρώτο πλάνο, σε περίεργα υπαρξιακά 

θρίλερ γεμάτα από διαστροφικές εξπρεσσιονιστικές εικόνες, που συχνά συνομιλούν 

με αυτές του κινηματογραφιστή Ντέιβιντ Λιντς (David Lynch). 

Η σχέση του, λοπόν, με τον αδελφό του, όπως και με την μητέρα του, η 

δυσεύρετη, ως τόπος, παιδική ηλικία, ο θάνατος και η οδύνη που αφήνει πίσω του, τα 

μυστικά που δύσκολα «ξεχορταριάζονται» από τις οικογένειες, οι ενοχές, τα 

ανομολόγητα οικογενειακά τραύματα, και κυρίως η λειτουργία της μνήμης και η 

σωτήρια παραμυθία των ιστοριών που δένουν τους ανθρώπους μεταξύ τους και τους 

βοηθούν να επιβιώσουν και να συνεχίσουν, είναι τα προσωπικά αποτυπώματα του 

Ρίντλεϊ, που κάνουν το θέατρό του ιδιαίτερα ανθρώπινο και ξεχωριστό, μέσα στην 

συχνά επιτηδευμένη πρόκληση των άλλων συγγραφέων του θεάτρου Στα Μούτρα.  

Εδώ « η γροθιά» ακολουθεί έναν πιο καθημερινό και οικείο για όλους δρόμο 

ως προς την συναισθηματική εμπειρία και το σοκ: ο δρόμος αυτός είναι το 

οικογενειακό περιβάλλον  – εξ ορισμού πολυδαίδαλος και με αναφορές στο παρόν 

του κάθε θεατή ξεχωριστά.  

Ο Ρίντλεϊ ανασύρει όλους τους υπαρξιακούς φόβους, ξεσκεπάζοντας τον 

ένδον τρόμο μέσα από ένα είδος παραμυθικής –ψυχαναλυτικής– δραματουργικής 

φόρμουλας, που ξεδιπλώνεται ανεπιτήδευτα μέσα από την διαδικασία της αφήγησης: 

 

«Η ανάγκη να ακούς ιστορίες και να λες ιστορίες είναι συνυφασμένη με την ύπαρξη 
του ανθρώπου. Είναι η δεύτερη σημαντικότερη ανάγκη του μετά την τροφή και πριν 
την ανάγκη για αγάπη και ασφάλεια. Εκατομμύρια ανθρώπων επιβιώνουν χωρίς 
αγάπη, χωρίς κατάλυμα και ασφάλεια, αλλά σχεδόν κανείς δεν έχει καταφέρει να 
επιβιώσει μέσα στη σιωπή. Το αντίθετο της σιωπής μάς οδηγεί στην αφήγηση. Ο 
ήχος της αφήγησης ιστοριών είναι ο κυρίαρχος ήχος της ζωής μας – από τις μικρές 
αφηγήσεις της καθημερινής μας ζωής μέχρι τις ακατάληπτες αφηγήσεις των 
ψυχοπαθών».472 

 

  

                                                            
471 Στο ίδιο. 
472 Reynolds Price, όπως παρατίθεται στο πρόγραμμα της παράστασης Ο Πουπουλένιος, του Μ. 
Μακντόνα,  μτφ. Χριστίνα Μπάμπου-Παγκουρέλη, σκηνοθ. Βίκυ Γεωργιάδου, θέατρο του Νέου 
Κόσμου, “Αμόρε”, Εξώστης, θεατρ. περ. 2005-2006 [χωρίς αρίθμηση σελίδων]. 
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Ο Δίκρανος Ντίσνεϊ παρουσιάστηκε πρώτη φορά στο κοινό το 1991, στο Bush 

Theatre, σε σκηνοθεσία του Ντομινίκ Ντρόμγκουλ (Dominic Dromgoole),473 που τότε 

ήταν και καλλιτεχνικός διευθυντής του θεάτρου. Ο Σιρτζ αποδίδει την αυθεντικότητα 

της γραφής του, που στην πραγματικότητα άνοιξε τον δρόμο για το θέατρο Στα 

Μούτρα, στο γεγονός ότι υπήρξε ένας αυθεντικός «αουτσάιντερ». Η κριτική τον 

υποδέχτηκε θερμά: ο Τέϊλορ της Independent γράφει ανάμεσα σε άλλα πως «δεν είναι 

ένα έργο που θα ξεχάσετε εύκολα», ο Guardian με τον Μπίλλιγκτον εστιάζει στην 

δυναμική των ηθοποιών και οι Finincial Times εμμένουν στην αίσθηση του θρίλερ 

μέσα από την επαναλαμβανόμενη αφήγηση του εφιάλτη του Πρήσλεϋ για τον 

Δίκρανο, «που φέρνει ένα σφίξιμο στο στομάχι». Ο Ρίντλεϊ, σε συνέντευξή του για 

την παράσταση του Δίκρανου Ντίσνεϊ που δόθηκε στην Ν. Υόρκη (Greenwich Street 

Theatre, 2003), υποστήριξε πως έγραψε ένα έργο για τον νιχιλισμό που προσπαθεί να 

δώσει απάντηση στο νιτσεϊκό ερώτημα του πώς εξακολουθούμε να επιβιώνουμε σε 

έναν κόσμο όπου οι υψηλότερες αξίες καταργούνται, παρασύροντας μαζί τους και 

κάθε έννοια του Θείου: 

 

«Στο πρόσωπο του νιχιλισμού ψάχνουμε παρηγοριά στις ιστορίες σαν να ΄ναι ένας 
τρόπος να επιμηκύνουμε τον χρόνο πριν αυτός μας νικήσει τελεσίδικα. 
Εφευρίσκουμε ένα εξιδανικευμένο παρελθόν, μόνο και μόνο γιατί το παρόν μοιάζει 
αβάστασχτο χωρίς κάτι ανώτερο να πιαστούμε, χωρίς κάποιον να μας 
προστατεύει».474  

 

 

Ας διαπιστώσουμε μαζί γιατί το παρόν στον Δίκρανο Ντίσνεϋ είναι αβάσταχτο. 

 
 
 
Breathless  

 

Στον κόσμο του Δίκρανου Ντίσνεϊ το ασυνείδητο λιμνάζει, εγκυμονώντας 

δυναμικά ξεσπάσματα. Μια υπόγεια μεταφυσική αύρα διαπερνά το έργο: πρόκειται 

άραγε για πραγματικούς ανθρώπους;  

 

                                                            
473 Ο Dromgoole «χτύπησε φλέβα» με την τριλογία των έργων που ανακάλυψε και μαζί με αυτά και 
τους συγγραφείς τους: The Evil Doers (1990) του Chris Hanna, Our Own Kind (1991) του Roy 
MacGregor και The Pitchfork Disney (1991) του Phillip Ridley. 
474 Ken Urban, «Ghosts from an Imperfect Place: Phillip Ridley’s Nostalgia», Modern Drama, τμ. 50, 
τχ. 3 φ(φθινόπωρο 2007), University Of Toronto Press, σ. 328 [325-345]. 
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Δύο εικοσιοκτάχρονα δίδυμα αδέλφια, η Χάλεϋ και ο Πρήσλεϋ, ζουν στο 

παραμελημένο διαμέρισμα των πεθαμένων, εδώ και καιρό, γονιών τους. 

Περιχαρακωμένοι από τον φόβο του έξω κόσμου, ο χρόνος για τους δυο τους έχει 

σταματήσει στην περίοδο που ζούσαν με τους γονείς τους. Kαταβροχθίζουν λαίμαργα 

μόνο σοκολάτες και τρέφονται με τους ονειρικούς εφιάλτες που αναπαράγει ο ένας 

στον άλλο. Μια μέρα ο Πρήσλεϋ, εν αγνοία της Χάλεϋ που έχει αποκοιμηθεί, αφήνει 

τον έξω κόσμο να εισβάλει στο οχυρό τους: με πρόδηλη ομοφυλοφυλική τάση κάνει 

νόημα στον αγγελικά όμορφο Κόσμο Ντίσνεϊ, που βρίσκεται έξω από το παράθυρό 

τους να ανέβει στο σπίτι τους. Ο Κόσμο αποφεύγει οτιδήποτε μπορεί να αποπνέει 

αρρώστια, μαζί και τον Πρήσλεϋ. Το ενδιαφέρον του, όμως, ανανεώνεται όταν 

συνειδητοποιήσει την παρουσία της Χάλεϋ. Κατά τη διάρκεια των βαρετών αφενός, 

αποκαλυπτικών αφετέρου, συζητήσεών τους, ο Πρήσλεϋ θα ξεδιπλώσει πτυχές τις 

παιδικής τους ηλικίας και συμβάντα που τον στιγμάτισαν. Καθόλη τη διάρκεια της 

συναναστροφής τους, ο Κόσμο, προφασιζόμενος την ψευδοεπικύρωση της φιλίας 

τους, θα ασκεί μεγάλη ψυχολογική επιρροή στον Πρήσλεϋ, που όντας σε μεγάλη 

λαχτάρα για επαφή τη δέχεται αβασάνιστα, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα ότι 

πείθεται να δοκιμάσει την αηδιαστική τροφή του· ο Κόσμο είναι ένας ιδιόμορφος 

διασκεδαστής, καταπίνει ζωντανά έντομα, πουλιά, ποντίκια. Ο Πρήσλεϋ θα αρχίσει 

να αφηγείται το αγαπημένο παιχνίδι τους με τη Χάλεϋ, την καταστροφή του κόσμου 

και τον χειρότερο εφιάλτη του, τον Δίκρανο Ντίσνεϋ, τον στυγερό παιδόφιλο 

δολοφόνο ανηλίκων και την τρομακτική περιπέτειά του που δεν τελειώνει ποτέ. Ο 

συνοδός και συνεργάτης του Κόσμο, Δίκρανος Καβαλιέρ, έχει φτάσει έξω από το 

σπίτι με το αυτοκίνητό τους. Ο Πρήσλεϋ σχεδόν εκλιπαρεί τον Κόσμο να μείνει μαζί 

του, αυτός δέχεται να μείνει υπό τον όρο να φωνάξει τον ευέξαπτο Δίκρανο μέσα στο 

σπίτι. Ο απρόσωπος Δίκρανος έρχεται και η επιβλητική, τρομακτική του όψη ταράζει 

τον Πρήσλεϋ, που στέκεται σοκαρισμένος· ο Δίκρανος φορά τα ίδια αστραφτερά 

ρούχα με τον Κόσμο και στο κεφάλι μια δερμάτινη κουκούλα. Ο Κόσμο προτίθεται 

να κάνει μια επίδειξη του σόου τους: ο Δίκρανος χορεύει και τραγουδά πάνω σε μια 

καρέκλα και στο τέλος γίνεται η αποκάλυψη του προσώπου του, που, όπως λέει ο 

Πρήσλεϋ, είναι τόσο τρομακτικό που οι άνθρωποι πληρώνουν για να το δουν. Η 

αποκάλυψη αυτή τη φορά ματαιώνεται γιατί ο Δίκρανος, που του αρέσει πολύ η 

σωματική επαφή, θα αγκαλιάσει τη Χάλεϋ. Καθ’ όλη τη διάρκεια της σκηνής ο 

Πρήσλεϋ είναι πολύ αναστατωμένος και ζητά από τον Κόσμο να επέμβει και να 

αφήσει τη Χάλεϋ και πάλι στον καναπέ. Η αγωνία του Πρήσλεϋ τελειώνει όταν ο 
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Δίκρανος αφήνει τη Χάλεϋ και καταβροχθίζει τη σοκολάτα που βρίσκεται πάνω στο 

τραπέζι. Ο Κόσμο θα προτείνει στον Πρήσλεϋ να κάνει μια βόλτα με τον Δίκρανο για 

να αγοράσουν κι άλλες σοκολάτες και του υπόσχεται πως θα προσέχει τη Χάλεϋ. 

Όταν φύγουν, η Χάλεϋ αρχίζει να παραμιλάει. Ο Κόσμο θα βουτήξει το χέρι του στο 

μπουκάλι με το φάρμακο και θα το βάλει στη θεση της κούκλας που εκείνη βυζαίνει 

για να μπορεί να κοιμηθεί χωρίς εφιάλτες. Η Χάλεϋ πιπιλάει το χέρι του Κόσμο και 

αυτός βαριανασαίνει μέχρι που φτάνει σε οργασμό, ουρλιάζοντας. Ο Πρήσλεϋ που 

μόλις έχει μπει μέσα θα τον τιμωρήσει σπάζοντάς του το δάχτυλο και ο Κόσμο θα 

φύγει πανικόβλητος. Η Χάλεϋ ξυπνά από τον εφιάλτη των νεκρών γονιών και ο 

Πρήσλεϋ την καθησυχάζει λέγοντάς της πως δεν θα αφήσει κανέναν να ξαναμπεί 

σπίτι, ενώ ταυτόχρονα ο Δίκρανος ξαναμπαίνει για το ξεχασμένο σακάκι του Κόσμο 

και τον εκφοβίζει. Ο Πρήσλεϋ, σοκαρισμένος, θα βγάλει μια σπαρακτική κραυγή. 

Πρήσλεϋ και Χάλεϋ επαναλαμβάνουν ψυχαναγκαστικά την ίδια ιστορία τρόμου με 

τους δυο τους χαμένους μέσα σε ένα δάσος.  

 

Οι σκηνικές οδηγίες του Ρίντλεϊ σκιαγραφούν εξαρχής ένα πνιγηρό 

περιβάλλον: 

 

Νύχτα. Ένα αμυδρά φωτισμένο δωμάτιο στο Ήστ Έντ του Λονδίνου. Κεντρική πόρτα με 
πολλούς σύρτες, ένα μαύρο παλτό κρεμασμένο, ένας κομός με συρτάρια, τραπέζι, δύο 
ξεχαρβαλωμένες καρέκλες, δύο πολυθρόνες, ηλεκτρική σόμπα μπροστά από τη μία 
πολυθρόνα, ένα ψυγείο στο βάθος, μία είσοδος οδηγεί σε μικρή κουζίνα. Όλα είναι 
παλιά και ξεβαμμένα. 
Πρήσλευ Στρέι, ένας 28χρονος άντρας στέκεται στο παράθυρο. Βλέπει στο σκοτάδι 
έξω. Φοράει μια βρώμικη πιζάμα, γιλέκο, ξεφτισμένη ζακέτα και παντόφλες. Είναι 
αξύριστος, με μαλλιά πολύ κοντά, κακοκουρεμένα, με κίτρινα μάτια. Χλωμό δέρμα, με 
μαύρους κύκλους κάτω απ’ τα κόκκινα μάτια του.  
Χάλεϋ Στρέι, η 28χρονη αδελφή του Πρήσλεϋ, κάθεται στο τραπέζι. Παίζει με ένα 
μικρό χαρτί περιτυλίγματος σοκολάτας. Φοράει ένα παλιό νυχτικό κάτω από ένα 
τριμμένο πουκάμισο. Τα μαλλιά της είναι μακρύτερα, αλλά επίσης άνισα κομμένα. 
Δόντια και επιδερμίδα όπως του Πρήσλεϋ. Ήχοι από σκυλιά που ουρλιάζουν έξω. Η 
Χάλεϋ φοβισμένη κοιτάζει ανήσυχα τον Πρήσλεϋ. Ο Πρήσλεϋ την κοιτάζει κι εκείνος. 
Τα σκυλιά συνεχίζουν να ουρλιάζουν. Παύση. Οι κραυγές των σκυλιών σβήνουν. Ο 
Πρήσλεϋ κοιτάζει ξανά έξω από το παράθυρο. Η Χάλεϋ συνεχίζει να δείχνει ανήσυχη. 
(24) 

 

 

Η διαλεκτική τού μέσα και του έξω δηλώνεται καθαρά εδώ από τον Ρίντλεϊ: η 

συγκεκριμενοποίηση τού μέσα και η τεράστια διερεύνηση του απέραντου «έξω» 
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πολλαπλασιάζεται από το ηχητικό περιβάλλον θρίλερ και την παρουσία μιας 

ερμητικά κλειστής πόρτας, αμπαρωμένης με «πολλούς σύρτες»: 

 
«Η πόρτα είναι τουλάχιστον μια πρωταρχική εικόνα, η ίδια η καταγωγή της 
ονειροπόλησης, όπου συσσωρεύονται επιθυμίες και πειρασμοί, ο πειρασμός ν’ 
ανοίξουμε το είναι μέχρι τα τρίσβαθά του, η επιθυμία να κατακτήσουμε όλα τα 
επιφυλακτικά ‘είναι’».475  

 

Χάλεϋ: Είναι κλειδωμένη η πόρτα; 
Πρήσλεϋ:   Ναι. 
Χάλεϋ: Όλοι οι σύρτες; 
Πρήσλεϋ: Όλοι. 
Χάλεϋ: Και η αλυσίδα; 
Πρήσλεϋ: Και η αλυσίδα είναι περασμένη. Είμαστε ασφαλισμένοι τέλεια. (39)  

 

Σχεδόν δεν υπάρχει αέρας εδώ. Δεν υπάρχει άδειος χώρος να αναπνεύσεις. 

«Ο χώρος κρατά συμπυκνωμένο τον χρόνο. Σ’ αυτό χρησιμεύει ο χώρος», 

υποστηρίζει ο Μπασλάρ.476 Επομένως,  η συστηματική ψυχολογική μελέτη των 

επιμέρους ψυχικών τόπων του ενδόμυχου βίου των χαρακτήρων του Ρίντλεϊ είναι το 

«κλειδί» για την ανάγνωσή τους: τα δύο αδέλφια αναφύονται δραματουργικά επάνω 

σε έναν εδραιωμένο ετεροχρονισμό, εφόσον ενοικούν το παρόν και κατοικούν στο 

παρελθόν, σε απόλυτη ρήξη με την συμβατική ροή του χρόνου, προσεγγίζοντας 

επικίνδυνα την ετεροτοπία ενός κοιμητηρίου που με φουκωικούς όρους: «ξεκινάει με 

αυτήν ακριβώς την παράξενη ετεροχρονία, την απώλεια της ζωής, και με αυτήν την 

οιονεί αιωνιότητα που δεν σταματάει να αποσυντίθεται και να ξεθωριάζει» (τέταρτη 

Αρχή). Ο Φουκώ εδώ επισημαίνει πως «η ετεροτοπία και η ετεροχρονία 

οργανώνονται και διευθετούνται με έναν σχετικά περίπλοκο τρόπο» και φέρνει ως 

παράδειγμα τα μουσεία και τις βιβλιοθήκες που λειτουργούν ως συσσωρευτές του 

χρόνου. Ως συσσωρευτής του χρόνου, όμως, λειτουργεί κυριολεκτικά και το 

σοκολατένιο σπίτι των διδύμων: ένα μαυσωλείο που έχει καταδικάσει τους 

προσκυνητές του στην αιώνια ενθύμιση, μια χωροταξική ετεροτοπία, ξέχειλη από 

μνήμες στοιβαγμένες στα έπιπλα και στα ερμάρια, τα γεμάτα με ληγμένα φάρμακα, 

που η μυρωδιά τους έχει διαποτίσει τους τοίχους, και ξεθωριασμένες λογιστικές 

αποδείξεις, χαρτογραφημένη επάνω στα απόκοσμα πρόσωπα των διδύμων που είναι 

οι πιο χαρακτηριστικές φιγούρες αποκλινόντων δραματικών προσώπων. 

                                                            
475 Gaston Bachelard, Η ποιητική του χώρου, μτφ. Ελένη Βέλτσου, Ιωάννα Δ. Χατζηνικολή, 
Χατζηνικολή, Αθήνα 1992, και ιδιαίτερα κεφ. 15: «H διαλεκτική του έξω και του μέσα», σ. 247. 
476 Στο ίδιο, σ. 35. 
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 Ερμάρια, σεντούκια και ντουλάπια σαν ένας θησαυρός νοσταλγίας μαρτυρούν τα 

αντικείμενα μιας μυστικής ψυχολογικής ζωής, «είναι μικτά αντικείμενα, αντικείμενα-

υποκείμενα. Έχουν σαν εμάς, από εμάς, για εμάς, μια οικειότητα», τονίζει ο 

Μπασλάρ.477 Πράγματι, χωρίς τα αντικείμενα - υποκείμενα αυτά και το περιεχόμενό 

τους (τα φάρμακα των γονιών, οι κρυμμένες σοκολάτες, τα γραφειοκρατικά έγγραφα, 

οι φωτογραφίες) τα δυο αδέλφια δεν μπορούν να αυτοπροσδιοριστούν, να 

ταυτοποιηθούν. Το σπίτι θυμίζει ολόκληρο μια χωματερή αναμνήσεων με τα δίδυμα 

σε ρόλο ρακοσυλλέκτη να ξεθάβουν και να μεταποιούν χρησιμοποιημένες μνήμες. Το 

παρελθόν στοιχειώνει το παρόν. Η αυταπάτη όμως δεν είναι ένα σφάλμα, αλλά 

προϊόν επιθυμίας σύμφωνα με τον Φρόυντ: το απωθημένο παρελθόν εισάγει μια 

ένταση ή, στην περίπτωση των διδύμων, μια άρνηση του γεγονότος του θανάτου που 

υποκρύπτει μια συνειδητή επιλογή. Βυθισμένα στη «γωνιά τους», ο Πρήσλεϋ και η 

Χάλεϋ Στρέι έχουν αποσυρθεί από τη ζωή, έχοντας εξασφαλίσει την ασφαλή 

τοποθεσία της ακινησίας τους: 

 
«Από πολλές πλευρές η βιωμένη γωνιά αρνείται τη ζωή, περιορίζει τη ζωή, κρύβει τη 
ζωή. Η γωνιά είναι επομένως μια άρνηση του Σύμπαντος».478  

 

 

Ηomesick 

 

Η μνήμη, το πιο ισχυρό γρανάζι στον μηχανισμό της νοσταλγίας, 

πρωταγωνιστεί σε όλα τα έργα του Ρίντλεϊ, τα οποία αποτελούν σύμφωνα με την 

εξαίρετη δημοσίευση του Κεν Έρμπαν (Ken Urban)479 μια ισχυρή υπενθύμιση της 

νοσταλγίας.  

Ο Έρμπαν, ανατρέχοντας στην κλινική ιστορία, υπενθυμίζει πως ο αρχικός 

ορισμός της νοσταλγίας, στα τέλη του 17ου αιώνα και μέχρι τις αρχές του 19ου, ήταν 

ιατρικός και αποτύπωνε ασθένεια προερχόμενη από μεγάλη θλίψη για την απουσία 

από την οικογενειακή εστία και ταυτόχρονα λαχτάρα για επιστροφή στο παρελθόν 

και σε οικείες παρελθούσες καταστάσεις, με σωματική συμπτωματολογία (πυρετός, 

παραισθήσεις) που μπορούσε να οδηγήσει ακόμα και στον θάνατο. Το 1668 ο 

                                                            
477 Gaston Bachelard, Η ποιητική του χώρου, και ιδιαίτερα Κεφ. 3: «Το συρτάρι. Σεντούκια και 
ντουλάπια», σ. 105 [η υπογράμμιση δική μου]. 
478 Στο ίδιο, και ιδιαίτερα κεφ. 6: «Οι Γωνιές», σ. 163-173. 
479 Ken Urban, «Ghosts from an Imperfect Place: Philip Ridley’s Nostalgia», Modern Drama, τμ. 50, 
τχ. 3 (φθινόπωρο 2007), University Of Toronto Press, σ. 325-345. 
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Ελβετός Γιοχάνες Χόφερ (Johannes Hofer), κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της 

διδακτορικής του διατριβής στην ιατρική, ήρθε αντιμέτωπος με ένα νέο είδος 

ασθένειας που βασιζόταν στη βαθιά θλίψη ατόμων τα οποία βρίσκονταν μακριά από 

την πατρική εστία για μεγάλο χρονικό διάστημα, και εντοπιζόταν κυρίως σε 

σπουδαστές ή στρατιώτες. Ο Χόφερ ονόμασε αυτή την ασθένεια νοσταλγία, από την 

ετυμολογία των λέξεων νόστος και άλγος. Έναν περίπου αιώνα μετά, το 1798, ο Kάντ, 

υπενθυμίζει ο Έρμπαν, θα επαναδιατυπώσει τον ορισμό του Χόφερ στην μελέτη του 

«Anthropology from a Pragmatic Point of View», υποστηρίζοντας πως η νόσος δεν 

οφείλεται μόνο στην επιθυμία για επιστροφή στον πατρογονικό τόπο, αλλά και στον 

συγκεκριμένο χρόνο όπου κάποιος έζησε την ανέμελη, νεανική του, ηλικία. Συνεπώς, 

η λαχτάρα πίσω από την νοσταλγία δεν εντοπίζεται μόνο στον τόπο αλλά και σε έναν 

προγενέστερο χρόνο, που φαντάζει ιδανικός. Την ιατρική αυτή διαπίστωση έρχεται να 

ενισχύσει ο Έρμπαν, υπενθυμίζοντας ότι για αιώνες η νοσταλγία ταυτιζόταν με 

ασθένεια και δεν εμπεριείχε καμία χροιά ρομαντικής ανάσυρσης:  

 
 
«Η οικεία γνώση της νοσταλγίας ως συναισθηματικού πόθου για ένα μυθικό 
παρελθόν είναι εφεύρεση του εικοστού αιώνα. [...] Σήμερα, στην καθομιλουμένη, 
νοσταλγία είναι  η εκλογικευμένη μνήμη, το παρελθόν χωρίς την οδύνη».480   

 

 

Με φουκωικούς όρους, επομένως, η νοσταλγία είναι μια μορφή ουτοπίας. 

 

Κάτω από αυτές τις συνθήκες είναι εμφανές ότι οι χαρακτήρες του Ρίντλεϊ 

νοσούν βαριά, είναι κυριολεκτικά homesick: διατηρούν τους εαυτούς τους εν ζωή 

μέσα από την επιλεκτική μνήμη και την παράγωγη διαδικασία συγκάλυψης κάθε 

πιθανής οδύνης.481 Η μνήμη, εξάλλου, είναι ό,τι απομείνει απ’ αυτό που αποφασίζει 

κανείς να διαγράψει: 

 

«Η μνήμη γίνεται το ‘κλειστό πεδίο’ όπου πραγματώνονται δύο αντιθετικές 
διεργασίες: η λήθη, η οποία δεν είναι παθητικό φαινόμενο αλλά ένας μηχανισμός 
κατά του παρελθόντος, και το ‘μνημονικό θραύσμα’, η επιστροφή του 
λησμονημένου, ήτοι μια πράξη αυτού του παρελθόντος, το οποίο στο εξής 
υποτάσσεται στη διαδικασία απόκρυψης και συγκάλυψης».482  

                                                            
480 Urban, «Ghosts From an Imperfect Place», σ. 325-326. 
481 Αξίζει στο σημείο αυτό να επισημανθεί η πιντερική συνάφεια της θεματικής. 
482 Michel de Certeau, Histoire et psychanalyse entre science et fiction, Gallimard, ‘Folio Histoire’, 
Παρίσι 2002, Κεφ. 2: «Ψυχανάλυση και ιστορία», σ. 86, όπως παρατίθεται στο: Μαρκ Οζέ, Πού 
χάθηκε το μέλλον; Πολύτροπον, Αθήνα 2008, σ. 84.  
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Τρομοπαραμυθία 

 

Η εμμονή του Ρίντλεϊ για το παραμυθικό στοιχείο τρόμου αποτυπώνεται 

καθαρά στο βασικό μοτίβο της μυθοπλασίας του: ζωντανοί με όψη νεκρών, κίτρινα 

πρόσωπα και μάτια, μαύρα δόντια, τα 28χρονα δίδυμα, ο Πρήσλεϋ και η Χάρλεϋ 

περιφέρονται αδέσποτα όπως το επώνυμό τους (Stray), όμοια με αρρωστημένα 

φαντάσματα των Χένσελ και Γκρέτελ, μέσα σε ένα «σοκολατόσπιτο», ένα φτωχό και 

φθαρμένο διαμέρισμα του Ανατολικού Λονδίνου.483 Η Χάλεϋ ονειρεύεται ότι ζει σ’ 

ένα σπίτι σοκολατένιο, το οποίο καταβροχθίζει όπως καταβροχθίζει στα όνειρά της κι 

έναν άντρα φτιαγμένο από σοκολάτα - υποκατάστατο μιας σεξουαλικής ζωής 

καταργημένης. Τα δίδυμα έχουν χάσει τους γονείς τους και είναι 

«εγκαταλελειμμένα», εδώ και δέκα χρόνια. Ο θάνατος των γονιών τους σταμάτησε 

αυτόματα την ανάπτυξή τους η οποία παρέμεινε στο στοματικό στάδιο, κατά το οποίο 

το βρέφος λαμβάνει, ως γνωστόν,  ευχαρίστηση από την τροφή: 

 

«Για παράδειγμα, αναλύοντας το Χένσελ και Γκρέτελ, τονίζω την προσπάθεια του 
παιδιού να μείνει προσκολλημένο στους γονείς του, παρόλο που έχει έρθει η ώρα να 
αντιμετωπίσει μόνο του τον κόσμο, καθώς και την ανάγκη να υπερβεί την αρχέγονη 
στοματικότητα, την οποία συμβολίζει το γεγονός ότι τα παιδιά ξετρελαίνονται με το 
σπίτι από μελόψωμο».484  

 

Σύμφωνα με την ψυχαναλυτική προσέγγιση, στα όνειρα και στις παιδικές 

φαντασιώσεις το σπίτι λειτουργεί ως σύμβολο του σώματος της μητέρας, ως πηγή 

διατροφής και ηδονής ταυτόχρονα. Όπως οι Χένσελ και Γκρέτελ θέλησαν να φάνε το 

σπίτι από μελόψωμο, έτσι και εδώ τα δύο αδέρφια, προσπαθώντας να παραμείνουν 

για πάντα προσκολλημένα στους γονείς τους, γερνάνε πρόωρα μέσα σε ένα σπίτι – 

μαυσωλείο, επαναλαμβάνοντας κατασκευασμένες στην παραμικρή τους λεπτομέρεια 

ιστορίες, που τους είναι απαραίτητες για να ξορκίσουν το καταστροφικό παρόν και να 

δοξάσουν το παρελθόν, έναν ιδανικό τόπο, που θα χρησιμοποιήσει στον τίτλο του 

επόμενου έργου του ο Ρίντλεϊ: Φαντάσματα από έναν ιδανικό τόπο. 

Συμβολικά στα παραμύθια όταν κανείς διώκεται από το σπίτι του σημαίνει ότι 

πρέπει να αυτονομηθεί. Η εμπειρία αυτή είναι επώδυνη και ενέχει ψυχολογικούς 

κινδύνους, εξού και ο έξωθεν κόσμος παρουσιάζεται συχνά ως ένα δαιδαλώδες 
                                                            
483 Είναι εντυπωσιακή η δραματουργική σύζευξη που μπορεί να επιχειρήσει κανείς εδώ με την 
Παρέλαση της Λ. Αναγνωστάκη. 
484 Μπρούνο Μπετελχάιμ, Η γοητεία των παραμυθιών: μια ψυχαλυτική προσέγγιση, μτφ. Ε. Αστερίου, 
Γλάρος, Αθήνα 1995, σ. 27. 
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σκοτεινό δάσος με περίεργα πλάσματα. Η Χάλεϋ βλέπει συνεχώς τον ίδιο εφιάλτη, 

που πιθανόν προέκυψε από ένα πραγματικό βίωμα, το οποίο όμως στη συνέχεια 

έλαβε στο μυαλό της τρομακτικές διαστάσεις: βλέπει ότι χάνεται σε ένα ζωολογικό 

κήπο που είχε επισκεφτεί με την οικογένειά της και ότι ψάχνει τους γονείς της 

εναγωνίως, ανακλώντας έτσι το αποκαλούμενο «άγχος του αποχωρισμού» που βιώνει 

το παιδί όταν ξεπερνά την -κατά Φρόυντ- οιδιπόδεια περίοδό του.  

Η Χάλεϋ αδυνατεί να περάσει στο επόμενο στάδιο πνευματικής ωρίμανσης 

και να αποκτήσει εμπιστοσύνη στον εαυτό της και στους άλλους. Εξαρτάται 

συναισθηματικά από τον αδερφό της, που λειτουργεί σαν πατέρας-προστάτης της, 

από τις μνήμες του παρελθόντος και από την κούκλα της, την ποτισμένη ηρεμιστικά, 

ως υποκατάστατο της γονεϊκής φιγούρας που προσφέρει ασφάλεια. Από την άλλη 

πλευρά, όταν ο Πρήσλεϋ περιγράφει την καταστροφή του κόσμου στη Χάλεϋ, εκείνη 

αποκρίνεται «ακούγεται υπέροχο» και ο Πρήσλεϋ απαντά «είναι αναμφισβήτητα 

όμορφο». Ο Πρήσλεϋ και η Χάλεϋ έχουν κατασκευάσει τον δικό τους κατεστραμμένο 

κόσμο: φαντασιώνονται το τέλος του, την μεγαλειώδη καταστροφή του και τον 

αφανισμό όλων των ανθρώπων· εφόσον υπάρξει το τέλος του κόσμου, θα υπάρξει και 

το τέλος του φόβου. Ο φόβος αυτός εκφράζεται από την Χάλεϋ στην αρχή του έργου, 

αλλά όχι από τον Πρήσλεϋ, ενώ δεν αντιμετωπίζεται από κανέναν τους: απωθείται 

και ναρκώνεται, νανουρίζεται. Τα δίδυμα μονίμως απωθούν τον φόβο και 

προσπαθούν να τον υποτάξουν μέσα στην αφήγηση, την παραμυθία, επανα-

λαμβάνομενων φρικιαστικών ιστοριών. 

 Σύμφωνα με τον Φρόυντ, ο καταναγκασμός της επανάληψης δίνει στον 

ασθενή την δυνατότητα να επαναλάβει μεταβιβαστικά το τραυματικό γεγονός (την 

τραυματική νεύρωση) σε μια νέα αχαρτογράφητη κατάσταση, έναν επαγωγικά μη 

τόπο δηλαδή, όπου η απειλή του αρχικού τραύματος δεν υπάρχει. Με την 

θεραπευτική αυτή μέθοδο της επανάληψης –που συχνά παίρνει την μορφή ενός 

τελετουργικού παχνιδιού όμοιου με αυτό που έχουν εφεύρει τα δίδυμα– το αρχικό 

τραύμα σταδιακά απαλείφεται, και η θεραπεία μπορεί να έχει αποτελέσματα, χωρίς, 

όμως και να εξασφαλίζεται.485 Γεννημένες, επομένως, μέσα από τη σκοτεινιά του 

κοινού τραυματικού τους παρελθόντος, οι ιστορίες που αγαπούν να επαναλαμβάνουν 

ο ένας στον άλλον με την ίδια ευλαβική αφηγηματική συνέπεια, αποκτούν χαρακτήρα 

                                                            
485 Sigmund Freud, «Beyond the Pleasure Principle», The Essentials of Psychoanalysis, Penguin, 
Harmnondsworth 1991, σ. 228-239 [218-268], όπως παρατίθεται στο: Σακελλαρίδου, Θέατρο-
Αισθητική –Πολιτική, σ. 155.  
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ζωτικής σημασίας για τα δίδυμα: αν δεν υπάρξουν αυτές, δεν μπορούν να υπάρξουν 

ούτε τα ίδια.  

Η τρομοπαραμυθία νικάει τον χρόνο: το κυνηγητό της Χάλεϋ από τα σκυλιά, 

τo ξεσκισμένο από τα δόντια τους δέρμα, το αίμα της που στάζει μέσα από το στόμα 

τους και η καυτή, βρώμικη ανάσα τους, ο εφιάλτης του Πρήσλεϋ, η γραμμή από αίμα 

που άφηναν στην άσφαλτο τα κατακρεουργημένα γεννητικά του όργανα, το γδαρμένο 

δέρμα του, τα τοξικά απόβλητα που έκαιγαν το κορμί του, το νυστέρι που έμπηγε ο 

γιατρός στα μάτια του, η γεύση της κατσαρίδας και το «κρακ» που έκανε το δάχτυλο 

του Κόσμο όταν αργά και βασανιστικά του το έσπασε ο Πρήσλεϋ, όλη αυτή η 

τρομολαγνεία παραδόξως, λειτουργεί ως δικλείδα ασφαλείας σε μια 

επαναλαμβανόμενη εμμονική διήγηση που πηγαινοέρχεται από τον έναν στον άλλον 

λειτουργώντας ως παροδική ανακούφιση:486 

  

Πρήσλεϋ: Έπρεπε να το ξεφορτωθώ. Αλλά πώς; Σκέφτηκα τους πιο απίθανους  
τρόπους. Να το ρίξω στη λεκάνη της τουαλέτας, να το θάψω, να το 
πετάξω από την ταράτσα. Αλλά στο μεταξύ μια άλλη σκέψη άρχισε να 
σχηματίζεται στο μυαλό μου. [...] έριξα το φίδι στο τηγάνι. Άρχισε να 
σπαρταράει και το δέρμα του έσκασε σαν λουκάνικο. Μου φάνηκε 
αιώνας μέχρι να ψοφήσει. Το μικρό του στόμα άνοιγε κι έκλεινε και τα 
μαύρα του μάτια χυνόντουσαν. Ήταν υπέροχο να το παρακολουθείς. Όλο 
αυτό το κάψιμο και το ζεμάτισμα και το ξεφλούδισμα. Πήρα ένα πιρούνι 
και του τρύπησα το δέρμα. Βρασμένο αίμα ξεπήδησε από τις τρύπες. 
(36-37) 

 

 

Μπροστά σε ένα άγνωστο, ρευστό κόσμο που μπορεί να τους προσφέρει μόνο 

μια αδιάκοπη διαπραγμάτευση ως προϊόν μιας ταυτότητας παρά μια καθορισμένη και 

οριοθετημένη ταυτότητα, προτιμούν να παραμείνουν απλώς τα παιδιά των γονιών 

τους:  

 

Πρήσλεϋ: [...] Όλα κατεστραμμένα. Όλος ο κόσμος καμένη γη.  
Μαύρος ουρανός, μαύρη γη, το μαύρο τίποτα. Μερικές 
περιοχές καπνίζουν ακόμα, σβήνοντας σιγά σιγά από το 
μαλακό χιόνι. 

Χάλεϋ: Ακούγεται υπέροχο. 
Πρήσλεϋ:  Είναι αναμφισβήτητα όμορφο. 
Χάλεϋ: Αλλά Πρήσλεϋ, αν εξαφανίστηκαν όλα... αυτό σημαίνει 
 ότι... είμαστε οι μόνοι που επιζήσαμε. 

                                                            
486 Για μια ενδελεχή ανάγνωση της κατάθλιψης βλ. το πολυ ενδιαφέρον σύγγραμμα της γαλλίδας 
φεμινίστριας, Julia Kristeva, Black Sun. Dipression and Melancholia, Columbia University Press, Νέα 
Υόρκη 1989. 
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Πρήσλεϋ:  Σωστά. 
Χάλεϋ: Και το σπίτι μας το μόνο που έμεινε όρθιο. 
Πρήσλεϋ:  Σωστά. 
Χάλεϋ: Να στέκεται σαν σκοτεινός πύργος στην έρημο. 
Πρήσλεϋ: Σωστά Χάλεϋ. Έτσι ακριβώς μοιάζει. 
Χάλεϋ: Αλλά γιατί εμείς επιζήσαμε Πρήσλεϋ; Γιατί επιζήσαμε να 
 δούμε να τελειώνουν όλα; 
Πρήσλεϋ:  Γιατί είμαστε καλά παιδιά, να γιατί. (35) 

 
 

Ο κόσμος έξω από την πόρτα τους είναι ένα επικίνδυνο μέρος. Ο κόσμος 

όμως είναι εξίσου ή περισσότερο επικίνδυνος μέσα από την πόρτα. Ο Ρίντλεϊ με 

λεπτές αποχρώσεις επαναφέρει το θέμα της ένδον οικογενειακής τρομοκρατίας, που 

υποθάλπει την προσκόλληση και καλλιεργεί ένα κλίμα ομοφοβίας και ξενοφοβίας για 

τον έτερο:487 

 

«Το παραμύθι μάς οδηγεί κρατώντας μας από το χέρι έξω από τρομερές καταστάσεις. 
Η αξία του παραμυθιού έγκειται ακριβώς σε τούτο: στην ικανότητά του να 
παρουσιάζει με φανταστικό τρόπο μια δραματική κατάσταση έντονης διαπάλης και 
πιθανής τραγωδίας, και τελικά να υποδεικνύει την έξοδο από αυτή [...]. Τα 
παραμύθια μιλούν στο παιδί για τα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει 
καθημερινά: την εγκατείλειψη, την έλλειψη αγάπης, τη μοναξιά, την ανυπακοή, το 
φόβο [...]. Μέσα απ’ όσα συμβαίνουν στους πρωταγωνιστές, τα παραμύθια 
προαναγγέλλουν τα μελλοντικά στάδια της ζωής, με τις δυσκολίες που ενδεχομένως 
να παρουσιαστούν και τους τρόπους με τους οποίους θα ξεπεραστούν αυτές οι 
δυσκολίες. Υπό αυτή την έννοια, αποτελούν ένα ολοκληρωμένο σεμινάριο 
εκπαίδευσης για τη ζωή».488  

 

 

Still 

 

Αν ο Δίκρανος Ντίσνεϊ ήταν παιδική ζωγραφιά, θα ήταν μια ζωγραφιά ενός 

παιδιού δυστυχισμένου που αφήνει τα χνάρια των αγωνιών του επάνω στο χαρτί 

αποτυπώνοντας άκαμπτες φιγούρες, θα ήταν μια ζωγραφιά ενός «ακίνητου σπιτιού». 

Σύμφωνα με την Françoise Minkowska: «Αυτή την ακαμψία και αυτή την ακινησία 

[στις παιδικές ζωγραφιές] την ξαναβρίσκουμε στον καπνό της καμινάδας, στις 

                                                            
487 Χάλεϋ: Ένας ξένος. Ω, φύγε από κει, Πρήσλεϋ. Ξέρεις τι έλεγε η μαμά και ο μπαμπάς για τους  
ξένους. Είναι επικίνδυνοι, Πρήσλεϋ. Επικίνδυνοι και διαφορετικοί.  Χτυπάνε γυναίκες και βιάζουν  
παιδιά. Δεν κάνουν πράγματα σαν εμάς. Μας μισούν. Θα μπορούσαν να μας σκοτώσουν αν είχαν την  
ευκαιρία. (39)  
488 Πάολα Σανταγκοστίνο, Πώς να διηγούμαστε ένα παραμύθι, μτφ. Ελένη Γεωργιάδου, Καστανιώτης, 
Αθήνα 2003, όπως παρατίθεται στο πρόγραμμα της παράστασης Ο Πουπουλένιος, του Μ. Μακντόνα,  
μτφ. Χριστίνα Μπάμπου-Παγκουρέλη,  σκηνοθ. Βίκυ Γεωργιάδου,  Θέατρο του Nέου Κόσμου,  θεατρ. 
περ. 2005-2006.  
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κουρτίνες που κρέμονται στα παράθυρα. Τα δέντρα γύρω είναι ολόισια, σαν σκοποί 

που φυλάνε το σπίτι».489 Όρθιος, φρουρός μοιάζει και ο Πρήσλεϋ, που στέκεται 

άγρυπνος δίπλα στο παράθυρο.  

 

«Τα παραμύθια κατορθώνουν να μεταδώσουν με ποικίλες μορφές ότι ο αγώνας 
εναντίον σοβαρών δυσκολιών στη ζωή είναι αναπόφευκτος, είναι ουσιαστικό 
κομμάτι της ανθρώπινης ύπαρξης, όμως αν κανείς δεν λιγοψυχήσει και αντιμετωπίσει 
απτόητος απρόσμενες και συχνά άδικες δοκιμασίες, τότε κυριαρχεί σε όλα τα 
εμπόδια και στο τέλος αναδεικνύεται νικητής».490  
 

Τα δίδυμα του Ρίντλεϊ, σε αντίθεση με τα παραμύθια, αδυνατούν να διαβούν 

αυτήν την ψυχαναλυτική τελετουργία ενηλικίωσης, που αισιόδοξα αποτυπώνει ο 

Μπρούνο Μπέτελχάϊμ (Bruno Bettelheim) στη Γοητεία των παραμυθιών. Αντιθέτως, 

βρίσκονται εγλωβισμένα μέσα σε ένα ανολοκλήρωτο πένθος για τον χαμό των 

γονιών, που παραμένει «ακίνητο», «παγωμένο» («still grieving state») σύμφωνα με 

την ψυχαναλυτική ερμηνεία εδώ και χρόνια. Έχοντας χάσει ή, σε μια πιο αναρχική 

ανάγνωση που ο Ρίντλεϊ μας επιτρέπει να αποπειραθούμε, έχοντας δολοφονήσει τους 

γονείς τους σε μια πιθανή απόπειρα επανορισμού τους (δραματουργικό μοτίβο που θα 

συναντήσουμε και στη Βασίλισσα της ομορφιάς του Μακντόνα με την μητροκτονία), 

ο Πρήσλεϋ και η Χάλεϋ απέμειναν αδέσποτοι χωρίς ταυτότητα να τριγυρνούν 

ανάμεσα στις μνήμες τους. 

  Ο Αμερικανός ψυχαναλυτής Ίρβιν Γιάλομ (Irvin Yalom) πραγματεύεται 

μυθιστοριογραφικά491 τα ψυχοθεραπευτικά του πορίσματα, ανάμεσα στα οποία 

κυρίαρχα είναι αυτά που προέρχονται από συνεδρίες και έχουν ως πυρήνα τους το 

παγωμένο πένθος που προέρχεται από την γονεϊκή απώλεια: η γονεϊκή απώλεια είναι 

μια απώλεια αντικειμένου, δηλαδή μια απώλεια ενός προσώπου που έχει παίξει 

οργανικό ρόλο στη συγκρότηση του είναι του υποκειμένου, που έχει νοηματοδοτήσει 

το υποκείμενο ως τέτοιο. Ο χρόνος της απώλειας αντικειμένου είναι a priori το 

παρελθόν, ως μάρτυρας των περασμένων ευτυχισμένων στιγμών που είθισται να μένει 

ασύνδετος με τον χρόνο του μέλλοντος, ο οποίος ταυτολογείται με τον σκοπό. Το 

αποτέλεσμα είναι το μέλλον να παρακάμπτεται ή να προεξοφλείται ως τετελεσμένο 

                                                            
489 De Van Gogh et Seurat aux dessins d’ enfants, κατάλογος έκθεσης του Παιδαγωγικού Μουσείου 
(1949), με σχόλια της Dr. Françoise Minkowska, σ. 55, όπως παρατίθεται στο: Bachelard, Η ποιητική 
του χώρου, σ. 100. 
490 Bruno Bettelheim, Η γοητεία των παραμυθιών, σ. 17. 
491 Bλ Η Μάνα και το νόημα της ζωής (2007), Ο Δήμιος του έρωτα (2003), Στο ντιβάνι (2002), Στον 
κήπο του Επίκουρου: αφήνοντας πίσω τον τρόμο του θανάτου (2008). 
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παρελθόν και το παρόν να αγνοείται ως «ένα νεκρό παρόν που αρνείται να γίνει 

παρελθόν».492  

Τα δίδυμα μπορούν να εκληφθούν ως πρόδρομοι του ρόλου της Γκρέης στο 

Cleansed (Καθαροί Πια) της Κέην, που το παγωμένο πένθος της για τον νεκρό 

αδελφό της την οδηγεί στην ακατανίκητη επιθυμία να τον ενδυθεί στην κυριολεξία, 

φορώντας τα ρούχα του. Βαθμιαία η Γκρέης αποκτά τις συνήθειες, την ομιλία και τα 

συμπεριφορικά χαρακτηριστικά του Γκράχαμ, και εξυψώνεται στο 

χαρακτηριστικότερο δραματουργικό παράδειγμα του μόνιμα πενθούντος που 

ενσωματώνει το απολεσθέν αντικείμενο αγάπης  στον εαυτό του. Ομοίως, μπορούμε 

να υποθέσουμε πως η Χάρλεϋ και ο Πρήσλεϋ, στην προσπάθειά τους να διατηρήσουν 

ζωντανή την γονεϊκή μνήμη, εγκλωβίζονται για πάντα στο ανολοκλήρωτο πένθος και 

στην παιδική τους ηλικία,  αποκτώντας τα συμπεριφορικά χαρακτηριστικά των δικών 

τους, και σχηματίζοντας ένα αλλοπρόσαλο αιμομικτικό ζευγάρι, ένα είδος 

ετερόκλητης οικογένειας, (άλλης μιας στη διαδρομή του in-yer-face) με πατέρα-

προστάτη τον Πρήσλεϋ, και μητέρα την Χάλεϋ.  

 

 

Αγάπη από ζάχαρη 

 

Η επιθυμία των προσώπων εμπλέκεται ή πολλές φορές συμπορεύεται με τους 

εξωτερικούς τους καταναγκασμούς ή με τη βία που τους ασκείται. Με φροϋδικούς 

όρους θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε πως η μαζοχιστική ή σαδομαζοχιστική 

εκζήτηση της αφηγηματικής τρομοκρατίας των διδύμων εδράζεται στην ενοχή που 

μπορεί να αισθάνονται μπρος στην πιθανή δολοφονία των γονιών τους, ή ισχυρότερα 

μπρος στην ενοχή που αισθάνεται ο Πρήσλεϋ για την κρυπτομοφυλοφιλική του 

επιθυμία. 

 

Πρήσλεϋ:  Έτσι κάθομαι και ο νεαρός παίρνει το πουλί μου στα χέρια του. Αρχίζει 
να μου το παίζει πάνω-κάτω. Μου αρέσει αλλά δεν θέλω. Τον 
παρακαλάω να σταματήσει αλλά μάταια [...]. Φίλησέ με, λέει ο Δίκρανος 
Ντίσνεϊ. Όχι, λέω. Φίλησέ με, λέει ξανά. Ξέρεις ότι το θέλεις. Και το 
θέλω. Είναι τόσο ελκυστικός. Θέλω να φιλήσω τα χείλια του. Μισώ τον 
εαυτό μου που θέλω να τον φιλήσω αλλά το θέλω και δεν μπορώ να 
αντισταθώ. (76-77) 

                                                            
492 Μερλώ Ποντύ, όπως παρατίθεται στο: Δημήτρης Δρένος, «Ιστορίες για γίγαντες, νάνους και 
φιλοσοφικά ζωύφια», Αντί-λογος, περιοδική έκδοση φιλοσοφίας & κριτικής, τχ. 1 (άνοιξη 2012),  
Nησίδες, Θεσσαλονίκη 2012,  σ. 103, υποσημ. 2. 
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 Αυτό το τελευταίο θα μπορούσε να είναι και ένας από τους λόγους που ο 

Ρίντλεϊ κατασκευάζει τον προσωπικό εφιάλτη/φαντασίωση του Πρήσλεϋ (που 

καταλαμβάνει μεγάλο μέρος του έργου) με τον παιδόφιλο δολοφόνο Δίκρανο, που 

παίρνει τελικά την μορφή του ίδιου του Πρήσλεϋ τον οποίο κυνηγάνε για να τον 

λιντσάρουν: μια μορφή ασυνείδητης αυτοτιμωρίας ως απόρροια της ενοχής για την 

αμφίσημη σεξουαλικότητά του. Οι ιστορίες του Πρήσλεϋ δρουν, επομένως, ως ένας 

αφηγηματικός βιασμός, μια σαδομαζοχιστική επιστροφή στο τραύμα. Για ακόμη μια 

φορά στο in-yer-face, η αγάπη, έστω από ζάχαρη, έστω γραμμένη σαν διαφημιστική 

λεζάντα σε ένα αεροπλάνο που περνά, λιώνει σχηματίζοντας πίσω της την λέξη 

ουτοπία:  

 

Πρήσλεϋ: Κάθε νύχτα έχω αυτόν τον εφιάλτη [...] Ξαφνικά είμαι γέρος. [...] Φοβάμαι. 
Πηγαίνω στη μαμά και το μπαμπά και ουρλιάζουν. Δε με αναγνωρίζουν.[...] με 
πετάνε έξω από το σπίτι [...] Στέκομαι στο παγωμένο πεζοδρόμιο και είμαι 
γυμνός. Το πουλί μου είναι μικρό και ζαρωμένο [...] Μια γριά έρχεται κατά 
πάνω μου και με χτυπάει στο κεφάλι με τη τσάντα της. Λέει, θα ’πρέπε να 
ντρέπεσαι.[...] Ολόκληρος άντρας. Μπορεί να σε δει κάνα παιδί. Κι εγώ λέω, 
Μα είμαι παιδί. Είμαι ένα μικρό αγόρι. Δεν είμαι άντρας. Πιστέψτε με, σας 
παρακαλώ.[...] Το πουλί μου τρίβεται στην άσφαλτο. Κόβεται και σκίζεται 
αφήνοντας μια γραμμή από αίμα πίσω μου. Καθώς περνάω από ένα πάγκο με 
εφημερίδες βλέπω με μεγάλα γράμματα, Ο ΔΙΚΡΑΝΟΣ ΝΤΙΣΝΕΪ 
ΞΑΝΑΧΤΥΠΑ. Παίρνω μια εφημερίδα και διαβάζω. Ένας δολοφόνος – που 
λέει τον εαυτό του Ο Δίκρανος Ντίσνεϋ – σκοτώνει παιδιά. Τα κακοποιεί 
σεξουαλικά και μετά τα τρυπάει μέχρι να πεθάνουν με ένα δικράνι. Στο τέλος 
αφήνει μια λαστιχένια κούκλα Μίκυ Μάους πάνω στο ακρωτηριασμένο 
σώμα.[...] Βλέπω το είδωλό μου [...] Μου έχουν δώσει το πρόσωπο του 
Δίκρανου Ντίσνεϋ. Ξαφνικά όλα τα παιδιά δείχνουν εμένα. Αυτός είναι! 
Φωνάζουν. Αυτός είναι! Ο Δίκρανος Ντίσνεϋ! [...] Οι περαστικοί αρχίζουν να 
με κυνηγάνε κι αυτοί. Οι γυναίκες ζητάνε το αίμα μου. Oι άντρες με απειλούν 
με κραυγές. Με μισούν. Θέλουν να με σκοτώσουν. Όλος ο κόσμος με μισεί και 
δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Όλος ο κόσμος ψέλνει, Πέθανε! Πέθανε! Πέθανε! 
Μαζεύουν σπασμένα μπουκάλια, ξύλα, οτιδήποτε για να με χτυπήσουν. 
Κάποιοι κρατούν πολυβόλα και αλυσοπρίονα. [...] Αστυνομικοί και σκυλιά. 
Αστυνομικοί πάνω σε άλογα. Έρχεται και ο Στρατός. Τανκς. Ελικόπτερα. 
Καταδιωκτικά. Φοβάμαι. Τρέχω και τρέχω και τρέχω. [...] Όλος ο κόσμος είναι 
πάνω μου. Με μαχαιρώνει, με σκίζει, με λιανίζει, χτυπώντας, γδέρνοντας, 
μαχαιρώνοντας. Ουρλιάζω, Δεν είμαι ο Δίκρανος Ντίσνεϋ! Είμαι ένα μικρό 
αγόρι. [...] Γλιστράω από τα χέρια τους και τρέχω σε μια στρατιωτική βάση.[...] 
Ένα λαμπερό ασημένιο αεροπλάνο είναι μπροστά μου. Το αεροπλάνο έχει πάνω 
του γραμμένη τη φράση ΑΓΑΠΗ ΑΠΟ ΖΑΧΑΡΗ,493 γράφει. Πηδάω πάνω του 
[...] (75-79) 

 
 

Η αγάπη ως τόπος ασφάλειας, πίστης και κυρίως συγχώρευσης απουσιάζει  

στον κόσμο του Ρίντλεϊ και και από τα χωρία που αφιορούν τη θρησκεία. Τα 

                                                            
493 Η έμφαση του ίδιου του συγγραφέα. 



244 
 

εφιαλτικά όνειρα που βλέπουν ο Πρήσλεϋ και η Χάλεϋ είναι διάσπαρτα από εικόνες 

που εκπέμπουν την απόρριψη: δεν είναι μόνο οι άνθρωποι κάθε ηλικίας που τους 

διώχνουν, τους καταδιώκουν, τους αποδοκιμάζουν, τους χλευάζουν, είναι και η ίδια η 

Εκκλησία.  

Η Χάλεϋ και ο Πρήσλεϋ εμφανίζουν έναν έντονο φόβο για τον έξω κόσμο, 

που στην περίπτωση της Χάλεϋ λαμβάνει τη μορφή μιας φοβικής νεύρωσης: δεν 

θέλει να ξαναβγεί από το σπίτι γιατί την τελευταία φορά που το έκανε της επιτέθηκαν 

επτά σκυλιά· τα ζώα ταυτίζονται με τις ζωώδεις ορμές του ατόμου. Μόνο ο πατέρας - 

κυνηγός μπορεί να τα απομακρύνει. Η Χάλεϋ όμως δεν έχει πατέρα κι ο παπάς, που 

έρχεται να την σώσει σκοτώνοντάς τα, την διώχνει επειδή είναι  αμαρτωλή. Η ελπίδα 

μιας μεταφυσικής σωτηρίας494 πάγωσε και αυτή:  

 

Χάλεϋ:  [...] Δεν θέλω να τον βλέπω θυμωμένο, να πιστεύει ότι τον 
απορρίπτω. Θέλει να με συγχωρέσει αλλά δεν του δίνω την 
ευκαιρία. Τελικά του λέω, φίλησα τα χείλια του Χριστού και 
είχαν γεύση σοκολάτας. Μου λέει πως είμαι μια αμαρτωλή και 
πως πρέπει να μετανοήσω. Τον ρωτάω αν υπάρχει συγχώρεση 
και μου λέει Όχι! Οι αμαρτίες σου είναι πολύ μεγάλες! (31) 

 
 
 

Παρελθόν, παρόν, μέλλον 

 

Ο Κόσμο, όπως μας επισημαίνει ο Ρίντλεϊ στις σκηνικές οδηγίες, έχει 

απειλητικά αγγελική μορφή, ενώ φοράει μαύρο παντελόνι και πανωφόρι κι από μέσα 

κόκκινο γιλέκο με παγιέτες, μαύρο παπιγιόν κι άσπρο πουκάμισο, επίσημο ντύσιμο 

που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα ρακένδυτα αδέρφια και παραπέμπει σε 

ταχυδακτυλουργό, ή ακόμα και στην κλασική εικονογράφηση του πιο γνωστού ήρωα 

του Walt Disney, του Μίκυ Μάους. Ο Δίκρανος είναι ντυμένος με τον ίδιο τρόπο με 

την προσθήκη μιας κουκούλας που καλύπτει το πρόσωπό του. Το κόκκινο και το 

μαύρο θα μπορούσαν σε συμβολικό επίπεδο να υποδηλώνουν τη σεξουαλικότητα και 

το πένθος, στοιχεία που στερούνται τα δυο αδέρφια, καθώς δεν έχουν σεξουαλικές 

σχέσεις και βιώνουν εμμονικά το πένθος από τον θάνατο των γονιών τους όντας σε 

μια μόνιμη και παγωμένη κατάσταση κατάθλιψης. Και σε αυτό το έργο ο τόπος της 

παιδικής ηλικίας παρουσιάζει ρηγματώδεις σχισμές: η σεξουαλική παιδική 

                                                            
494 Ο Ρίντλεϊ, σε άλλο σημείο του κειμένου επιμένει στο ίδιο θέμα και γίνεται ιδιαίτερα καυστικός 
εξομοιώνοντας την Θεία Κοινωνία με μια κατσαρίδα: Ο Δίκρανος Ντίσνεϊ, σ. 67-68 
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κακοποίηση, η διαστροφική οπτική των ενηλίκων που φορούν μάσκες φερμένες από 

τον κόσμο των κινουμένων σχεδίων.  

Ο Κόσμο εξώφθαλμα και ειρωνικά συμβολοποιεί εύλογα τον έξω κόσμο, που 

ο Ρίντλεϊ βάζει να εισβάλλει στον έσω δικό τους.495 Με σατανικά καυστική διάθεση ο 

Ρίντλεϊ χρησιμοποιεί μια οικουμενική λέξη με ελληνικές ρίζες (κόσμος) για το μικρό 

όνομα μιας αλλοπρόσαλης φιγούρας ισοδύναμης  με ολόκληρο το σύμπαν (cosmo), 

που επιβιώνει κάνοντας τις πιο βρώμικες δουλειές: Ο Κόσμο (Cosmo) καταπίνει 

κατσαρίδες και άλλα ερπετά προς τέρψιν του φιλοθεάμονος κοινού, που τον 

πληρώνει προκειμένου να ικανοποιεί τα πιο σαδομαζοχιστικά του ένστικτα. Ο 

Κόσμο, επιπλέον, βιώνει και εκείνος  μια αντιστροφή ρόλων: σε αντίθεση με τα 

δίδυμα,  έχει επωμιστεί τον ρόλο και τις υποχρεώσεις ενός ενήλικα, χωρίς την 

πολυτέλεια της παιδικής ηλικίας. Έμαθε από νωρίς να επιβιώνει στηριγμένος 

αποκλειστικά στις δικές του δυνάμεις. Ο όρος νοσταλγία είναι άγνωστος σ’ αυτόν. Ο 

Κόσμο –ο οποίος αξίζει να σημειωθεί πως στηρίζεται σε υπαρκτό πρόσωπο που ο 

συγγραφέας είδε να δίνει σόου σε κάποια παμπ ένα βράδι–496 ακολουθώντας ακριβώς 

την αντίστροφη πορεία από τα δίδυμα, αποστρέφεται το παρελθόν. Είναι ο μοναδικός 

κάτοικος του παρόντος που εξαναγκάζει τον Πρήσλεϋ να ενταχθεί στο καπιταλιστικό 

παγκόσμιο σύστημα, ακόμα και με την πιο ακραία «επιχειρηματική δράση» 

προκειμένου να επιβιώσει. Ο Κόσμο, όπως και ο Μπράιαν στο S &F, μας μιλά για 

την αξία του χρήματος: τα λεφτά είναι πολιτισμός υπενθύμιζε ο Μπράιαν, τα λεφτά 

είναι αυτοπεποίθηση συμπληρώνει ο Κόσμο:  

 

Κόσμο: Σου αρέσει να μιλάς για το παρελθόν, έτσι; 
Πρήσλεϋ: Είναι βολικό. 
Κόσμο: Βολικό! Νομίζεις ότι το παρελθόν είναι βολικό; 
Πρήσλεϋ: Ναι. 
Κόσμο:  Λοιπόν κάνεις λάθος. Θα σου πω εγώ τι είναι βόλεμα.(Βγάζει ένα μάτσο 
 χρήματα από την τσέπη του και τα πετάει πάνω στο τραπέζι). Αυτό είναι 
 βόλεμα. 

 
Ο Πρήσλεϋ κοιτάζει τα χρήματα. Παύση. 

 
 

Πρήσλεϋ: Τι είναι αυτά;  
Κόσμο: Λεφτά, κύριε Σοκολατάκια. Πολλά λεφτά.  

                                                            
495 Ο Ρίντλεϊ αναφέρει σε συνέντευξή του στον Sierz πως μεγαλώνοντας στο East End 
παρακολουθούσαν μαζί με τον αδελφό του από το παράθυρο όλες τις δοσοληψίες μεταξύ των 
ομοφυλόφιλων: Aleks Sierz για την ιστοσελίδα theatrevoice, ηχογραφημένη στις 16 Μαίου 2007. 
[http://www.theatrevoice.com/listennow(25/6/2009)]. 
496 Sierz, In-Yer-Face, σ. 41. 
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Πρήσλεϋ: Αυτό είναι βόλεμα;  
Κόσμο: Το μεγαλύτερο βόλεμα στον κόσμο. Ξέρεις τι είναι τα λεφτά; Τα λεφτά  
 είναι αυτοπεποίθηση. Θα σου πω κάτι. Κάποτε δεν είχα αυτοπεποίθηση. 
 Και ξέρεις γιατί. 
Πρήσλεϋ: Γιατί; 
Κόσμο:  Γιατί δεν είχα λεφτά. Ένιωθα άχρηστος. Ένιωθα σα να μην ανήκω  

 πoυθενά. Έτσι όπως αιθάνεσαι εσύ, σωστά; (63) 
 

 

«Πρέπει να τα πετάξω έξω από το σύστημά μου», λέει ο Κόσμο κάνοντας 

εμετό,497 αλλά στην ουσία, όπως πολύ εύστοχα επισημαίνει ο Έρμπαν,498 είναι σα να 

αναφέρεται στο παρελθόν του.  

Ο Κόσμο, με πείρα ζωής, ξέρει όχι μόνο να να αναγνωρίζει καταστάσεις αλλά 

και να τις ονοματίζει: «Σίγουρα δεν είσαι ομοφυλόφιλος;» (53) ρωτάει τον Πρήσλεϋ. 

Στην τελευταία σκηνή-παρωδία στοματικού έρωτα, ο Πρίσλεϋ θα κόψει το δάχτυλο-

φαλλό του Κόσμο, τιμωρώντας τον για την ανηθικότητα που διέπραξε σε βάρος της 

αδελφής του να το βάλει στο στόμα της ενώ κοιμόταν εν είδει πεολειχίας. Η Χάλεϋ, 

ως άλλη Ωραία Κοιμωμένη, βυθισμένη σε έναν ποτισμένο από ηρεμιστικά φάρμακα 

ύπνο, θα δεχθεί έτσι μία μορφή σεξουαλικής παρενόχλησης ή μια πρώτη γεύση 

εικονικής εκπαρθένευσης που ως τέτοια συμβαίνει σε ένα μικρό ναρκωμένο πουθενά 

(πρώτη αρχή). Η Χάλεϋ, όπως και η Κέητ στο Blasted βρίσκονται σε παρεμφερή 

«δραματική καταστολή».  

Θέλω να επιμείνω στην διαβατήρια τελετουργία ενηλικίωσης των διδύμων 

που μοιάζει μεν να ενεργοποιείται από τον  Κόσμο και τον Δίκρανο Καβαλιέρ, αλλά  

μένει και αυτή «παγωμένη» και ακίνητη (still), όπως ακριβώς το πένθος τους.  

Η παρουσία των ξένων μέσα στο σπίτι αποδεικνύεται επώδυνη: ο Δίκρανος 

Καβαλιέρ ζωντανεύει τον εφιάλτη του Πρήσλεϋ σε μια ψυχαναλυτική απόπειρα 

αντιμετώπισης του φόβου του: κοντά στην αισθητική εφιαλτικού καρτούν ο 

χαρακτήρας αυτός έχει ένα τόσο τρομακτικό πρόσωπο ώστε εμφανίζεται φορώντας 

κουκούλα, την οποία βγάζει για να αποκαλύψει το πρόσωπό του μέσα σε συνθήκες 

παράστασης στις παμπ ως συνεργάτης του Κόσμο. Χωρίς βασικά όργανα του 

σώματός του, μοιάζει με τρομακτικό, μα άκακο, άγριο ζώο που έχει χάσει τη δύναμή 

του. Ο Δίκρανος Καβαλιέρ, δίχως την ικανότητα έναρθρου λόγου, δηλαδή χωρίς 

γλώσσα και άρα δίχως μνήμη, δίχως δυνατότητα αναπαραγωγής, είναι ένα άφυλο, 

                                                            
497 Η σκηνή μάς μεταφέρει ξανά στην αντίστοιχη του S & F , ως συμβολική πράξη τους ακραίου 
καταναλωτισμού. Πρβλ. και το Plenty του David Hare.   
498 Urban, Ghosts from an Imperfect Place, σ. 330. 
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θλιβερό, αποκρουστικό πλάσμα με απομεινάρια ανθρώπινου ενστίκτου· μία 

σημειωτική αναφορά στην μεταανθρώπινη ταυτότητα (posthuman identity) δηλαδή, 

που φέρει κάτι από τον μονόλογο του Μαρκ στην τελευταία σκηνή του S&F, όπου 

μιλάει για το «μεταλλαγμένο», μουγκό εμπόρευμα του μέλλοντος, έναν 

μεταάνθρωπο. Ο Δίκρανος Καβαλιέρ θα γίνει έτσι ο φροϋδικός καθρέφτης που 

παίρνει το πρόσωπο των χειρότερων φόβων των ηδονοβλεπτών θεατών, οι οποίοι και 

τον πληρώνουν για να βγάλει την κουκούλα του, όπως ακριβώς το κοινό πληρώνει 

εισιτήριο σε μία θεατρική παράσταση για να έρθει αντιμέτωπο με τους πιο μύχιους 

φόβους του. 

 Την ίδια στιγμή, αν υποθέσουμε πως ο Δίκρανος Ντίσνεϋ είναι ένα 

τρομακτικό παραμύθι για τον χρόνο με τα Δίδυμα να ενσαρκώνουν το (νοσταλγικό 

ως ασθένεια) παρελθόν και τον Κόσμο το (κατεπείγον) παρόν, ο Δίκρανος Καβαλιέρ 

ανακλά την συμπτωματολογία ενός ευνουχισμένου μέλλοντος που δεν απέχει πολύ: 

 
«Όταν η γλώσσα αποδομείται και καταρρέει, η μνήμη καταρρέει, όπως επίσης και η 
ικανότητα να λέμε ιστορίες [και άρα να επιβιώνουμε]».499  
 

Οι «εισβολείς» Κόσμο και Δίκρανος Καβαλιέρ, όπως ο Στρατιώτης στο 

Blasted και ο Τατζ στο Penetrator, ευθυγραμμίζονται δραματουργικά με την αιφνίδια 

εισβολή του ρεαλισμού σε ένα ομιχλώδες ετεροτοπικό τοπίο, ως διαρκής και επίμονη 

υπενθύμιση του παρόντος που λαμβάνει την μορφή του κατεπείγοντος.  

Στην πραγματική ψυχαναλυτική παραμυθία, δεν θα ακούσουμε από τον 

Ρίντλεϊ πως τα δίδυμα «έζησαν καλά και εμείς καλύτερα». Αντιθέτως· ο ζόφος του 

ανολοκλήρωτου πένθους  θα τα αιχμαλωτίζει για πάντα.  

 

 

 

 

 

                                                            
499 Ο Ρίντλεϊ σε συνέντευξή του στην Rachel Halliburton για την ιστοσελίδα theatrevoice, 
ηχογραφημένη στις 4 Μαρτίου 2005 [http://www.theatrevoice.com/listennow(11/3/2009)]. 
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Η  Βασίλισσα της ομορφιάς500 (The Beauty Queen of Leenane)501  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
500 Η Βασίλισσα της ομορφιάς, μτφ. Ερρίκος Μπελιές, Ηριδανός, Αθήνα 2008. Τα παραθέματα θα 
σημειώνονται με τον αριθμό της σελίδας σε παρένθεση.  
501 Ενδεικτική βιβλιογραφία για την συγγραφή της ενότητας αυτής: Dermot Bolger (επιμ.), Druids, 
Dudes, and Beauty Queens:The Changing Face of Irish Theatre, New Island, Δουβλίνο 2001· Lilian 
Chambers, Jordan Eamonn Jordan (επιμ.), The Theatre of Martin McDonagh: A world of Savage 
Stories, University of Michigan, Carysfort Press, Μίσιγκαν 2006· Rupert Christiansen, «Eight Days 
that Changed a Couch Potato’s Life», εφ. Sunday Telegraph, 17 Μαρτίου 1996· Michael Coveney, «He 
Compares Himself with the Young Orson Welles. Oh Dear…», εφ. Observer, 1 Δεκεμβρίου 1996, σ. 
13· Michael Billington, «Fabulous Five», εφ. The Guardian, 13 Μαρτίου 1996 
[http://www.guardian.co.uk/culture/uk-edition(22/3/2010)]· H. A Diehl, «Classic Realism, Irish 
Nationalism, and a New Breed of Angry Young Man in Martin McDonagh’s The Beauty Queen of 
Leenane», Journal of Midwest Modern Language Association, τμ. 34, τχ. 2 (2001), σ. 98-117· 
 Patrick J Duffy, «Writing Ireland: Literature and Art in the Representation of Irish Place», στο: 
Graham Brian (επιμ.), In Search of Ireland: A Cultural Geography, Routledge, Λονδίνο 1997· 
Christopher Murray, Twentieth-Century Irish Drama: Mirror Up to a Nation, Manchester St. Martin’s 
P, Μάντσεστερ 199· Ann Dillon Farrelly, “It depends on the fella. And the cat”: Negotiating 
Humanness through the Myth of Irish Identity in the plays of Martin McDonagh, διδακτορική διατριβή, 
Ohio State University, Theatre, 2004 [ http://etd.ohiolink.edu/send-
pdf.cgi/Farrelly%20Ann%20Dillon.pdf?osu1086104442(8/5/2010)]· Joseph Feeney, «Martin 
McDonagh: Dramatist of the West», Studies: An Irish Quarterly Review, τχ. 87 (1998), σ. 24-32 · 
Fintan O’Toole, «Introduction», στο: Martin McDonagh, Plays: One, Methuen, Λονδίνο 1999, σ. 9-17· 
José Lanters, «Playwrights οf the Western World: Synge, Murphy, McDonagh», στο: Stephen Watt, 
Eileen Morgan, Shakir Mustafa (επιμ.), A Century of Irish Drama: Widening the Stage, Indiana UP, 
Bloomington 2000· O’ Fintan Toole, «Martin McDonagh», BOMB τμ. 63 (1998), σ. 62-68· Steven 
Price, «Martin McDonagh: A Staged Irishman», Cycnos, τμ. 18, τχ.1 (18 Σεπτεμβρίου 2008) 
[http://revel.unice.fr/cycnos/index.html?id=1682(18/2/2010)]· Richard Rankin Russell (επιμ.), Martin 
McDonagh: A Casebook, Routledge, Λονδίνο 2007· Matt Wolf, «Martin McDonagh on a Tear: Is New 
York Ready for the New Bad Boy of Irish Theater?», American Theatre (Ιανουάριος 1998), σ. 48-50 · 
Matt Wolf, «Postmark: London: Terrified (and Laughing About It): Who But Martin McDonagh 
Would Dare to Mock Political Violence These Days?», American Theatre (Μάιος-Ιούνιος 2002), σ. 55-
57. 
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The Spinning Wheel502 

Mellow the moonlight to shine is beginning 
Close by the window young Eileen is spinning 
Bent o'er the fire her blind grandmother sitting 
Crooning and moaning and drowsily knitting. 

 
Merrily cheerily noiselessly whirring 

 
Spins the wheel, rings the wheel while the foot's stirring 

Sprightly and lightly and merrily ringing 
Sounds the sweet voice of the young maiden singing. 

 
Eileen, a chara, I hear someone tapping 

'Tis the ivy dear mother against the glass flapping 
Eileen, I surely hear somebody sighing 

'Tis the sound mother dear of the autumn winds dying. 
 

What's the noise I hear at the window I wonder? 
'Tis the little birds chirping, the holly-bush under 

What makes you shoving and moving your stool on 
And singing all wrong the old song of the "Coolin"? 

 
There's a form at the casement, the form of her true love 

And he whispers with face bent, I'm waiting for you love 
Get up from the stool, through the lattice step lightly 

And we'll rove in the grove while the moon's shining brightly. 
 

The maid shakes her head, on her lips lays her fingers 
Steps up from the stool, longs to go and yet lingers 

A frightened glance turns to her drowsy grandmother 
Puts her foot on the stool spins the wheel with the other 

 
Lazily, easily, now swings the wheel round 

Slowly and lowly is heard now the reel's sound 
Noiseless and light to the lattice above her 

The maid steps, then leaps to the arms of her lover. 
 

                                                            
502 The Spinning Wheel (Η ανέμη):παραδοσιακό ιρλανδικό τραγούδι (μπαλάντα) με το οποίο επιλέγει ο 
Μακντόνα να κάνει φινάλε στην τελευταία σκηνή στη Βασίλισσα της ομορφιάς, με την Μωρήν να το 
ακούει απ’ το ραδιόφωνο. Οι στίχοι μιλούν για μια νεαρή παρθένα που προσπαθεί να ξεγλιστρήσει από 
το σπίτι της και τη γιαγιά της, για να συναντήσει τον αγαπημένο της. Η γιαγιά της, όμως, που εκτός 
από πολύ ηλικιωμένη είναι και τυφλή, πιστεύει πως εξακολουθεί να βρίσκεται δίπλα της και να γνέθει 
στην ανέμη. Το τραγούδι αυτό ήταν μεγάλη επιτυχία της διάσημης ιρλανδής τραγουδίστριας Delia 
Murphy (1902-1971), γνωστής και ως «βασίλισσας της Κονεμάρα». Ο τίτλος του Μακντόνα 
υπαινίσσεται προφανώς τον τίτλο των N. M. Chieftains, ενός δημοφιλέστατου συγκροτήματος 
παραδοσιακής ιρλανδικής μουσικής, που έδρασε και ως «πρέσβυς» της ιρλανδικής κουλτούρας, 
περιοδεύοντας δίπλα σε μεγάλα αστέρια της ποπ μουσικής, αλλά και της όπερας, ανά τον κόσμο.  
Βρίσκω ευφυές το εύρημα του Μακντόνα να ενσωματώσει ηχητικά το κατεξοχήν αντικείμενο-
σύμβολο της παραμυθίας, την ανέμη, στην τελευταία αυτή σκηνή, αποδεικνύοντας ότι του αξίζει ο 
τίτλος του γνήσιου ιρλανδού παραμυθά. Πρβ. και την ελληνική παραδοσιακή εκκίνηση των 
παραμυθιών: «Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστ’ της κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να 
αρχινήσει».  
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Slower... and slower... and slower the wheel swings 
Lower... and lower... and lower the reel rings 

Ere the reel and the wheel stop their ringing and moving 
Through the grove the young lovers by moonlight are roving. 

 
 

 
 
Royal Court – Martin McDonagh, The Beauty Queen of Leenane (1996): το 
«μεταμφιεσμένο» θέατρο Στα Μούτρα· η ιρλανδική περίπτωση (in-yer-under-
cover-face: the Irish case) 
 
 

«Είμαι παραμυθάς. Η Ιρλανδία έχει μεγάλη παράδοση στους παραμυθάδες που 
συνδέουν την επαρχία. Θα μου άρεσε να επιστρέψω σ’ αυτή τη γυμνή αίσθηση».503 

 

 

Γεννημένος το 1970 στο Κάμπεργουελ, ένα εργατικό προάστιο του Λονδίνου, 

από ιρλανδική οικογένεια που είχε μεταναστεύσει στην Αγγλία, ο Μακντόνα θα 

περάσει όλα τα καλοκαίρια του σαν παιδί στην Κονεμάρα, ένα χωριό της δυτικής 

Ιρλανδίας, από όπου κατάγεται ο πατέρας του. Εκεί, ακούγοντας τις ντοπιολαλιές θα 

θεμελιώσει την ιδιότυπη γραφή του, θέτοντας τον εαυτό του για πρώτη φορά 

αντιμέτωπο με έναν πρωτόλειο λόγο, που θα επεξεργαστεί στη συνέχεια, 

διαμορφώνοντας το προσωπικό του στίγμα. Όταν χρειαστεί, θα αναμοχλεύσει την 

μνήμη του: «Προσπάθησα να θυμηθώ πώς μιλούσαν οι θείες μου»,504 θα πει 

αργότερα. Ο Μακντόνα θα παρατήσει το σχολείο στα δεκαέξι του χρόνια, γιατί οι 

καθηγητές του επέκριναν τα χειρόγραφά του. Οι γονείς του κάποια στιγμή επέλεξαν 

να επιστρέψουν πίσω στην πατρίδα, ενώ εκείνος μαζί με τον μεγαλύτερο αδερφό του 

(και αργότερα γνωστό σεναριογράφο) Τζον-Μάικλ πήραν την απόφαση να 

παραμείνουν στο Λονδίνο και να αφοσιωθούν στη συγγραφή σεναρίων. Πράγματι, 

έστειλαν πολυάριθμα σενάρια στο BBC, που απορρίφθηκαν το ένα μετά το άλλο. Τα 

θεατρικά του έργα επίσης. Όταν ο Ντόμινικ Ντρούμγκοουλ, καλλιτεχνικός 

διευθυντής του Bush Theatre, διάβασε τα πρώτα χειρόγραφα του Μακντόνα, τα 

απέρριψε, καθώς του φάνηκαν πρόχειρα και άστοχα:  

 

                                                            
503 Jack Kroll, «The McDonagh Effect», περιοδ. Newsweek, 16 Μαρτίου 1998, σ. 73. 
504 Sarah Hemming, «Gift of the Gab», εφ. Independent, 2 Δεκεμβρίου 1996, σ. 4. 
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«Δεν υπήρχε τίποτε το αξιοσημείωτα ιρλανδικό σ’ αυτά, μόνο ένας πιντερικός 
μιμητισμός και πολλές εμφανείς επιρροές από όλους μαζί τους Ιρλανδούς, από τον 
Όσκαρ Γουάιλντ, έως τον Τομ Μέρφι, τον Μπέκετ και τον Σινγκ».505 
 
 
Ειδικά την Βασίλισσα της ομορφιάς την σχολίασε ως το πιο αδύναμο έργο της 

Τριλογίας του Λινέιν (Leenane Trilogy),506 και θεώρησε πως οι παράγοντες που 

οδήγησαν τον Μακντόνα σε μικρή συγγραφική πρόοδο ήταν η παρακολούθηση της 

γκαγκστερικής κωμωδίας του Tracy Letts, Killer Joe (1995) και η αναγνωστική 

εξερεύνηση της ιρλανδικής δραματουργίας:  

      
 
«Υπάρχουν πάρα πολλές άμεσες αναφορές σε άλλους συγγραφείς και στα έργα τους· 
η τριλογία δεν είναι τίποτα παραπάνω από ένα μείγμα για σούπα των μεγαλύτερων 
ιρλανδών [συγγραφέων] με μια ‘τζούρα’ άρρωστου πανκ χιούμορ από πάνω. Το 
μεγαλύτερό της προσόν είναι πως είναι διασκεδαστική».507  

 

 

Ο Μακντόνα πνεύμα ιδιόρρυθμο και ασυμβίβαστο, απέκτησε γρήγορα τη 

φήμη του «κακού παιδιού» του θεάτρου, καθώς εμφανιζόταν μεθυσμένος και δεν 

δίσταζε να δίνει προκλητικές ή και υβριστικές απαντήσεις σε θαυμαστές, 

δημοσιογράφους ή ακόμα και συναδέλφους του. Η αγάπη του για τον κινηματογράφο 

(«Αμφιβάλλω πολύ αν έχω δει 20 θεατρικά έργα σ΄ όλη μου τη ζωή. Αντιπαθώ το 

θέατρο, προτιμώ τον κινηματογράφο. Ξεκίνησα να γράφω για το θέατρο όταν 

απέτυχα σε όλα τα υπόλοιπα»),508 είναι αυταπόδεικτη, αφού τα τελευταία χρόνια έχει 

αφιερωθεί στα σενάρια και την σκηνοθεσία ταινιών με μεγάλη επιτυχία, που έφτασε 

έως τα βραβεία Όσκαρ (Six Shooter, βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους για 

το 2006), και το επίσης υποψήφιο για Όσκαρ Επιστροφή στην Μπριζ (Ιn Bruges, 

2008), ενώ το πρόσφατο «Επτά ψυχοπαθείς» έκανε πρεμιέρα στις κινηματογραφικές 

αίθουσες το 2012.  

                                                            
505 Steven Price, «Martin McDonagh: A Staged Irishman», Cycnos, τμ. 18, τχ. 1 (18 Σεπτεμβρίου 2008) 
[http://revel.unice.fr/cycnos/index.html?id=1682(18/2/2010)]. 
506 Η Τριλογία του Λινέιν, εκτός από τη Βασίλισσα της ομορφιάς, περιλαμβάνει τα έργα: Το κρανίο της 
Κονεμάρα και  Μοναξιά στην Άγρια Δύση. Η άλλη, διάσημη τριλογία του είναι η Τριλογία των Νησιών 
Άραν που αποτελείται από τα έργα: Ο σακάτης του Ίνισμαν (1997), Ο υπολοχαγός του Ίνισμορ, (2001) 
και Τα ξωτικά του Ινισίερ. Ωστόσο, σπουδαιότερο κείμενό του είναι Ο Πουπουλένιος (The Pillowman, 
2003), ένα από τα πιο ευφυή δείγματα γραφής του, μια σπουδή επάνω στους μηχανισμούς αφήγησης, 
που τιμήθηκε με το Βραβείο Ολίβιε Καλύτερου Νέου Θεατρικού Έργου. Μάρτιν Μακντόνα, Ο 
Πουπουλένιος, μτφ. Χριστίνας Μπάμπου-Παγκουρέλη, Νεφέλη, Αθήνα 2005.  
507 Dominic Dromgoole, The Full Room: An A-Z of Contemporary Playwriting, Methuen, Λονδίνο 
2000, σ. 197-200. 
508 «Success comes in threes», εφ. Evening Standard,  29 Νοεμβρίου 1996, όπως παρατίθεται στο: 
Price, «Martin McDonagh: A Staged Irishman», υποσημ. 6. 
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Η Βασίλισσα της ομορφιάς ανέβηκε στο Royal Court το 1996.509 Γράφτηκε 

από τον Μακντόνα μέσα σε οχτώ μέρες σε ηλικία 26 χρονών και ήταν η πρώτη του 

απόπειρα γραφής σκηνικού θεάτρου για καθαρά βιοποριστικούς λόγους, αφού όλες οι 

υπόλοιπες που αφορούσαν σε κινηματογραφικά σενάρια και ραδιοφωνικό θέατρο 

ναυαγούσαν για σειρά ετών. Ο Μακντόνα σάρωσε όλα τα θεατρικά βραβεία και 

ανακηρύχθηκε ένας από τους καλύτερους συγγραφείς της νέας γενιάς ιρλανδών 

συγγραφέων. Το 1997 μάλιστα έγινε ο πρώτος συγγραφέας μετά τον Σαίξπηρ που 

είδε τέσσερα έργα του να ανεβαίνουν με επιτυχία στο West-End του Λονδίνου μέσα 

στην ίδια χρονιά. Το Βασιλικό Εθνικό Θέατρο του Λονδίνου τον προσέλαβε ως 

μόνιμο συνεργάτη - συγγραφέα και οι κριτικές συνεχίζονταν ομόφωνα θετικές ως τον 

Υπολοχαγό του Ίνισμορ – το έργο που επί πέντε χρόνια δεν ανέβαινε σε καμία 

λονδρέζικη σκηνή γιατί αναφέρεται στον ΙRΑ. 

Οι περισσότεροι κριτικοί510 υποδέχτηκαν θριαμβευτικά την Βασίλισσα της 

ομορφιάς, συμφωνώντας πως πρόκειται για έναν χαρισματικό συγγραφέα που η 

δύναμή του επαφίεται στην ικανότητά του να «συναντά» τις προσδοκίες του κοινού 

και να εμφυσά νέα ζωή σε προηγούμενες θεατρικές συμβάσεις. Ο Τζον Λαρ (John 

Lar)r του New Yorker511 έκανε λόγο για ένα επικίνδυνο παραμύθι της τοξικής εποχής 

μας, ενώ ο Μάικλ Μπίλλιγκτον έγραψε πως: 

 

                                                            
509 Έκτοτε η Βασίλισσα της ομορφιάς παίζεται συνέχεια και αποτελεί τεράστια εμπορική επιτυχία. Το 
έργο έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στην Ιρλανδία, στο Town Hall Theatre στο Galway, σε σκηνοθ. Garry 
Hynes, την 1η Φεβρουαρίου 1996 και περιόδευσε στη συνέχεια στο Longford, στο Kilkenny και στο 
Limerick. Στο Royal Court Theatre του  West End, έκανε πρεμιέρα στις 29 Φεβρουαρίου 1996. Στη 
συνέχεια, επέστρεψε ξανά στην Ιρλανδία για να ξεκινήσει μια μακρά περιοδεία (Cork, Kerry, 
Limerick, Fermanagh, Donegal, Derry). Η παράσταση επέστρεψε ξανά στο Λονδίνο, αυτή τη φορά στο 
Duke of York’s Theatre, στις 29 Νοεμβρίου 1996, ενώ παρουσιάστηκε και πάλι στο Royal Court ένα 
χρόνο μετά, ως μέρος της Τριλογίας του Λινέιν.Το 1998 το έργο μεταφέρθηκε στην Αμερική στο 
Walter Kerr Theater του off  Broadway. Θα ακολουθήσει διετής περιοδεία στην Αυστραλία, ενώ το 
2000 θα επιστρέψει κα πάλι στην Ιρλανδία για να περιοδεύσει. Το 2010 θα γίνει η «αναβίωση» της 
αρχικής παραγωγής στο Young Vic Theatre στο West End, ενώ κατόπιν θα μεταφερθεί στο Gaiety 
Theatre του Δουβλίνου, για να επιστρέψει ξανά στο Young Vic το 2011. Στην Ελλάδα το έργο 
παίχτηκε πρόσφατα ως εξής: Μάρτιν Μακντόνα, Η βασίλισσα της ομορφιάς, μτφ. Ε. Μπελλιές, σκηνθ. 
Ν. Κοντούρη, Θέατρο Βικτώρια, θεατρ. περ. 2008-2009. Είχε προηγηθεί ένα πρώτο ανέβασμα, την 
περίοδο 1998-1999, με τον τίτλο Ωραία μου βασίλισσα, στο θέατρο «Μπροντγουαίη», σε σκηνοθεσία 
Γιώργου Ρεμούνδου, με τον Θύμιο Καρακατσάνη και την Άννα Βαγενά στους ρόλους της μητέρας και 
της κόρης αντίστοιχα). Επίσης ανέβηκε και από τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου: Μάρτιν Μακντόνα, 
Η Βασίλισσα της ομορφιάς, μτφ. Α. Κοέν, σκηνοθ. Μ. Ζήρα, ΘΟΚ, Θέατρο Νέας Σκηνής, θεατρ. περ. 
2011-2012.   
510 Michael Billington, «First Night: New Themes in Synge-Song Land», εφ. The Guardian, 8 Μαρτίου 
1996, σ. 2 · Sarah Hemming, «Bleak, Black Comedy from Galway», εφ. Financial Times, 12 Μαρτίου 
1996, σ. 21· Jeremy Kingston, «The Mother of All Wars», εφ. The Times, 7 Μαρτίου 1996, σ. 12· Paul 
Taylor, «The Beauty Queen of Leenane», εφ. The Independent, 7 Μαρτίου 1996, σ. 11. 
511 John Lahr,  The New Yorker, 13 Μαρτίου 2006 [http://www.johnlahr.com/reviews-title.html 
(20/2/2010)].  
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«Ο Μακντόνα βλέπει όλους τους χαρακτήρες σαν θύματα της Ιστορίας, του κλίματος 
και της αγροτικής ιρλανδικής περίεργης τάσης ανάμεσα στο ασφυκτικό, μυθικό 
παρελθόν και τις κοινοτoπίες του παγκόσμιου χωριού, όπου κυριαρχούν οι 
αμερικάνικες σαπουνόπερες».512 
 

Ο Πράις (Steven Price)513 διαφωνεί με τον Ντρουμγκόουλ που αποδίδει την 

ιρλανδική παιδεία του Μακντόνα σε συστηματική μελέτη των κλασικών ιρλανδών 

δραματουργών προκειμένου να μπορέσει να τους μιμηθεί, και επισημαίνει πρώτος 

την μεγάλη γνώση της τηλεόρασης και του κινηματογράφου, που ο Μακντόνα έχει 

σαν όπλο στα χέρια του: 

 

«Τα έργα του άρχισαν να παίζονται στις σκηνές του Λονδίνου για πρώτη φορά το 
1996. Ακριβώς ένα χρόνο μετά στο Κανάλι 4 γνώρισε μεγάλη επιτυχία με την 
κωμωδία καταστάσεων Father Ted (Πάτερ Τεντ), γραμμένο από τους Graham 
Linehan και Arthur Mathews. Στην σειρά αυτή –που κράτησε για τρία χρόνια– 
πρωταγωνιστούσαν τρεις ιερείς: ο πάτερ Τεντ, που ήταν αναμειγμένος σε οικονομικό 
σκάνδαλο, ο πάτερ Τζακ που ήταν αλκοολικός και ο πάτερ Ντούγκαλ άξιος 
αντιπρόσωπος του Λινέιν- όπως περιγράφει τον εκεί ιερέα ο Μακντόνα. Οι τρεις 
αυτοί ιερείς ζουν μαζί αναγκαστικά, εξορισμένοι από την Καθολική Εκκλησία σε 
κάποια ιρλανδική απομονωμένη ακτή. Η κωμική πλοκή, η σουρεαλιστική πλάκα, η 
παρωδία της ιρλανδικής λογοτεχνίας, οι στερεοτυπικοί χαρακτήρες, οι μανιερισμοί 
του ιρλανδικού διαλόγου, όλα συναντώνται στην δουλειά του Μακντόνα. Ακόμα και 
αν είχε τελειώσει τα έργα του πριν την προβολή της σειράς, η κωμική του διάθεση 
που μας είναι τόσο οικεία προέρχεται σίγουρα από αυτήν την τυχαία σύμπτωση, 
παρά προκύπτει από μελέτη του ιρλανδικού θεάτρου. [...] Επίσης, ενώ η Βασίλισσα 
της ομορφιάς συγκρίνεται ως ρουτίνα πια με το The Playboy of the Western World 
[Το Καμάρι της Δύσης] του Synge,514 δεν έχει παρατηρηθεί η ομοιότητά της με μια 
άλλη βρετανική κωμωδία καταστάσεων, το Steptoe and Son, μια σειρά του BBC που 
προβαλλόταν από το 1960 έως το 1970, για έναν γιο, τον Χάρολντ, που δεν μπορεί να 
απαλλαγεί από τον ηλικιωμένο του πατέρα προκειμένου να κάνει μια [ερωτική] 
σχέση». 515 
 
  
H Βασίλισσα της ομορφιάς επιβεβαιώνει την ικανότητα του Μακντόνα να 

συνδυάζει την παραδοσιακή αφήγηση με το «άγριο και ειρωνικό χιούμορ της 

μοντέρνας γενιάς».516 Το πάντρεμα του γέλιου με το κλάμα και της ελπίδας με το 

                                                            
512 Micheal Billinghton, «Excessive Talent for Plundering Irish Past», εφ. Guardian Weekly 
[Manchester], 10 Αυγούστου 1997. 
513 Steven Price, «Martin McDonagh: A Staged Irishman», Cycnos, τμ. 18, αρ. 1 (18 Σεπτεμβρίου 
2008) [http://revel.unice.fr/cycnos/index.html?id=1682(18/2/2010)]. 
514 Η Βασίλισσα της ομορφιάς παρουσιάζει πράγματι εξαιρετικές ομοιότητες με ένα παλαιότερο 
κείμενο του Σινγκ, το The Playboy of the Western World (1907): η αγροτική επαρχία, μία γυναίκα με 
καταπιεσμένα συναισθήματα, η εισβολή ενός αρσενικού που θα πυροδοτήσει την δράση και θα 
βαφτιστεί σωτήρας και κυρίως η πατροκτονία (φαντασιακή) που στη Βασίλισσα γίνεται μητροκτονία 
(πραγματική). Παρόλ’ αυτά ο Μακντόνα παραμένει σκοτεινός και απαισιόδοξος με ένα ανοιχτό σε 
αναγνώσεις τέλος, σε αντίθεση με τον Σινγκ που κλείνει το έργο του αισιόδοξα και συμβατικά.  
515 Price, «Martin McDonagh: A Staged Irishman».  
516 Freeney, «Martin McDonagh: Dramatist of the West», σ. 30. 
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έρεβος αποτελεί παράδοση για τους ιρλανδούς συγγραφείς. Η βαναυσότητα χωρίζεται 

από την κωμωδία με μία λεπτή γραμμή, γιατί, όπως ο ίδιος ο Μακντόνα ισχυρίζεται, 

«το ένα φωτίζει το άλλο».517 Όμως, αν και πατά στην ιρλανδική παράδοση, την 

απομυθοποιεί πλήρως και δεν αναλώνεται στην τάση των ιρλανδών συγγραφέων να 

περιχαρακώνουν την ιρλανδική ταυτότητα, ενισχύοντάς την με φοκλόρ εθνικιστικά 

στοιχεία. Αντίθετα, ο Μακντόνα την προσπερνάει επιδεικτικά, βαριεστημένα, 

κρατώντας μόνο ό,τι του είναι χρήσιμο για την μεταμοντέρνα χαρτογράφηση της 

δικής του, σύγχρονης, Ιρλανδίας. 

 
«Τα έργα του Μακντόνα αποπειρώνται να βάλουν ένα τέλος στην ψευδαίσθηση 
αυτή, τινάζοντας την μυθολογία στον αέρα. Ο Μακντόνα έχει επίγνωση του 
παρελθόντος και κατανοεί την αναστάτωση των συγγραφέων όλων των γενεών που 
προηγήθηκαν, αλλά δεν μπορεί να τους συμμεριστεί. Για τον Μακντόνα η απάντηση 
είναι απλή: η ιρλανδική ταυτότητα δεν υπήρξε ποτέ. Αυτό που υπήρξε ήταν μόνο ένα 
προκατασκευασμένο όνειρο που μοιράστηκε σε ανθρώπους καταπιεσμένους για να 
μπορέσουν να πιστέψουν στην σημαντικότητά τους, ένα σχήμα που εξυπηρέτησε τον 
πολύτιμο σκοπό του, όσο και όταν έπρεπε, και που τώρα δεν έχει καμία χρησιμότητα. 
Η Ιρλανδία ξεκινά ένα καινούργιο κεφάλαιο και πρέπει να το κάνει απαλλαγμένη από 
τις αλυσίδες του παρελθόντος, απαλλαγμένη από την ομηρεία του πολέμου, της 
Ιστορίας, της θρησκείας και του ‘εθνοσωτήριου αγώνα’ για ιρλανδική ταυτότητα».518  
 

 

Η μικροσκοπική εικόνα του Λινέιν, θα γίνει έτσι το έμβλημα της απόπειρας 

για μια νέα, «μοντέρνα» ιρλανδική κουλτούρα που παλεύει να βρει χώρο για να 

περάσει, και την ίδια στιγμή να γίνει  αντιπρόσωπος «οποιουδήποτε έθνους 

θρυμματισμένου από τα όνειρα και την απόγνωση» - όπως ποιητικά μας επισημαίνει 

η Vandevelde -519 που αγωνίζεται να αυτοπροσδιοριστεί. 

 

 

 

Ιρλανδική ταυτότητα: wanted (dead or alive) 

 

«Δεν είναι πως δεν θεωρώ τον εαυτό μου ιρλανδό συγγραφέα, απλώς προσπαθώ να 
αποφύγω οποιοδήποτε ερώτημα περί εθνικότητας και έθνους. Πάντα ένιωθα ότι 

                                                            
517 Marion Castleberry, «Comedy and Violence in the Beuty Queen of Leenane», στο: Richard Rankin 
Russell, (επιμ.) Martin Mc Donagh: Α Casebook, Routledge, Λονδίνο 2007, σ. 41. 
518 Farrelly, «It depends on the fella. And the cat»…, σ. 9-10.  
519 Karen Vandevelde, «The Gothic Soap of  Martin McDonagh Theatre Stuff: Critical Essays», όπως 
παρατίθεται στο: Jordan Eamonn, Contemporary Irish Theatre, Caystort, Δουβλίνο 2000, σ. 292-302. 
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βρίσκομαι κάπου ανάμεσα. Περισσότερο απ’ όλα είμαι ένα αγόρι του Λονδίνου, 
αλλά δεν μπορείς να αποφύγεις αυτές τις ιρλανδικές τάσεις».520 

 

Με το ένα πόδι του να πατάει γερά στο κοσμοπολίτικο Λονδίνο και το άλλο 

να τσαλαβουτάει στις λάσπες της ιρλανδικής δυτικής επαρχίας με τη μεγάλη 

παράδοση στην εξιστόρηση ιστοριών521 με τρόπο απαράμιλλο, ο Μακντόνα, θα 

υψώσει την δική του ιδιότυπη και συχνά εγωκεντρική φωνή, προσπαθώντας να 

ισορροπήσει ανάμεσα σε δύο έθνη, δύο ταυτότητες, δύο εαυτούς. Υπό μία έννοια, η 

ταλάντευσή του αυτή, όπως θα διαπιστώσουμε, του επέτρεψε να αποκτήσει μια 

υβριδική ταυτότητα, και να συμβάλει στην οργανική ανάπτυξη μιας κουλτούρας με 

έναν τρόπο πολύ πιο αυθεντικό απ’ ό,τι αν παρέμενε «εντός». Προκειμένου, όμως, να 

κατανοήσουμε το νόημα και την ξεχωριστή θέση που καταλαμβάνει το έργο του, 

σκόπιμο θα ήταν να ανατρέξουμε συνοπτικά στην ιστορία της Ιρλανδίας και μαζί 

στην ιστορία του ιρλανδικού θεάτρου, καθώς «στην ιρλανδική ιστορική εμπειρία, η 

τραγωδία και το θέατρο υπήρξαν τα όργανα ορισμού και συντήρησης της εθνικής 

συνείδησης».522  

 

Παραθέτω εδώ ένα ενδεικτικό χρονολόγιο, υπενθυμίζοντας πως η Ιρλανδία 

υπήρξε η πρώτη αποικία των Βρετανών κατά τον 17ο αιώνα:523 

 

 1846   Ο μεγάλος λιμός: λίγα χρόνια μετά την εξέργεση του 1830, όταν 
σφαγιάστηκαν οι αγρότες που αρνήθηκαν να πληρώσουν την «εισφορά 
της δεκάτης» στον κατακτητή, οι Ιρλανδοί δοκιμάζονται σκληρά. Οι 
Άγγλοι παίρνουν το σιτάρι· η πατάτα, η τροφή των φτωχών, χτυπιέται 
από περονόσπορο και οι σοδειές καταστρέφονται. Περίπου 1.000.000 
άνθρωποι πεθαίνουν από την πείνα και άλλο ένα εκατομμύριο (80% του 
πληθυσμού) μεταναστεύουν στις ΗΠΑ και την Αυστραλία στριμωγμένοι 
σε  σαπιοκάραβα. Η ύπαιθρος στην Ιρλανδία ερημώνει. 

 
                                                            
520 Mimi Kramer, «Three for the Show», εφ. The Times, 4 Αυγούστου 1997, σ. 71-72. 
521 «Πάντα ένιωθα πως αν διηγείσαι καλά μια ιστορία, οι άνθρωποι θα δείξουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον 
απ’ ό,τι θα έδειχναν σε οποιοδήποτε ερώτημα πολιτικής φύσης που θα ανέκυπτε εκείνο τον μήνα ή τον 
χρόνο», δηλώνει ο Μακντόνα, όπως παρατίθεται στο: Mimi Kramer, «Three for the Show», εφ. The 
Times, 4 Αυγούστου 1997, σ. 71-72. 
522 Murray Christopher. Twentieth-Century Irish Drama: Mirror Up to a Nation. Manchester: St. 
Martin’s, Μάντσεστερ 1997, σ.3. 
523 Πηγές: Christopher Murray, Twentieth-Century Irish Drama: Mirror Up to a Nation, Manchester St. 
Martin’s, Μάντσεστερ 1997. [σε ηλεκτρονική μορφή] ·[http://www.imerisia.gr/article(16/5/20101)] · 
[http://www.cosmo.gr/News/England/236282.html(17/5/2010)] 
·[http:/www.geocities.com/CapitolHill/Congress/2435,(17/5/2010)] 
·[http:/www.bbc.co.uk/history(16/5/2010)] 
·[http://www.geocities.com/world_greek_geografia/Europe/Ireland/Ireland.htm.(16/5/2010)]. 
- Δημήτρης Αναστασόπουλος, «IRA: η εξέργεση που κρατά αιώνες», ένθετο. Έψιλον (Κυριακάτικη 
Ελευθεροτυπία), 2 Αυγούστου 2009, σ. 6-20. 
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 1899   Ιρλανδικό Λογοτεχνικό Θέατρο (Irish Literary Theatre 1899): iδρύεται 
από τον Yeats και την Lady Gregory. 

 
 1916    Ξεσπά η «Ιρλανδική Δημοκρατική Εξέργεση του Πάσχα» (Republican  
  Easter Rebellion). 
 
 1919   Ο IRA (Ιρλανδικός Απελευθερωτικός Στρατός) αρχίζει πόλεμο για την 

ανεξαρτησία της Ιρλανδίας ενάντια στην αγγλική κατοχή. 
 
 1920    Η ιρλανδική κυβέρνηση αναγγέλει την δημιουργία του ανεξάρτητου 

κράτους της Ιρλανδίας.  
 
 1921   Λήξη του πολέμου. Η Αγγλοϊρλανδική Συνθήκη δημιουργεί ένα 

ιρλανδικό ανεξάρτητο κράτος στο Βορρά. O IRA διχάζεται σε Επίσημο 
IRA και Προσωρινό IRA. 

 
 1922  Ο IRA ξεκινά καμπάνια ανταρσίας. 
 
 1928   Ίδρυση του Abbey Theatre και του Gate Theatre.  
 
 1955   Το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοινώνει την ανεξαρτησία της Δημοκρατίας 

της Ιρλανδίας, δηλαδή του νότιου και μεγαλύτερου μέρους της χώρας. 
Το βόρειο μέρος της χώρας παρέμεινε υπό βρετανική διοίκηση, οι δε 
κάτοικοι της περιοχής αυτής διχάστηκαν σε αυτούς που ήθελαν ένωση 
με την Ιρλανδία (Καθολικοί) και σε αυτούς που ήθελαν να παραμείνουν 
υπό βρετανική διοίκηση (Προτεστάντες). 

 
 1968   «Τhe Troubles»: πόλεμος μεταξύ Καθολικών- Προτεσταντών. 
 
 1972  «Ματωμένη Κυριακή»524 (‘Bloody Sunday’) στο Ντέρρυ. 
 
 1980   Απεργία πείνας από μέλη του IRA που βρίσκονται στις βρετανικές 

φυλακές Μέιζ και ζητάνε να αναγνωριστούν ως αιχμάλωτοι πολέμου και 
να βελτιωθούν οι απάνθρωπες συνθήκες κράτησής τους, με πρώτο νεκρό 
τον Μπόμπι Σαντς.525  

  
 1980    Ίδρυση του Field Day Theatre 
 
 1985  Υπογράφεται το Αγγλοϊρλανδικό Σύμφωνο Φιλίας. 

                                                            
524 Στα γεγονότα της Ματωμένης αυτής Κυριακής αναφέρεται και το ομώνυμο τραγούδι-ύμνος του 
ιρλανδικού συγκροτήματος U2. O διάσημος Ιρλανδός ροκ-μπλουζ κιθαρίστας Rory Gallengher, 
επίσης, στην περίφημη περιoδεία του Irish Tour 1974, σε μια εποχή που οι σφαίρες έπεφταν βροχή στο 
Μπέλφαστ, είχε δηλώσει πως «αν τον σταματούσαν οι Βρετανοί, θα γινόταν και άλλη εξέγερση». Στον 
κινηματογράφο, τα γεγονότα της Κυριακής του 1972 μεταφέρθηκαν από τον σκηνοθέτη Paul 
Greengrass στο ομότιτλο φιλμ: Bloody Sunday, 2002.  
525 Βλ και την κινηματογραφική μεταφορά στο The Hunger, 2008 (H Πείνα) από τον σκηνοθέτη Steve 
McQueen, με πρωταγωνιστή τον Michael Fassbinder. Άλλες κινηματογραφικές ταινίες με ανάλογο 
ιστορικό περιεχόμενο, κυρίως σε ό,τι αφορά τον IRA, είναι: Μάικλ Κόλινς: Ο Επαναστάτης (1996) του 
Νιλ Τζόρνταν (η πορεία του ηγέτη του IRΑ Μάικλ Κόλινς), Εις το όνομα του Πατρός (1993) του Τζιμ 
Σέρινταν (η αληθινή ιστορία των «Τεσσάρων του Γκίλφορντ», θυμάτων της αντιτρομοκρατικής 
υστερίας στη Μ. Βρετανία, την εποχή που ο IRA μετέφερε τον πόλεμο στην καρδιά του εχθρού), Το 
παιχνίδι των λυγμών (1992) του Νιλ Τζόρνταν, Ο άνεμος χορεύει το κριθάρι (2006) του 
«στρατευμένου» ιρλανδού σκηνοθέτη Κεν Λόουτς (ο εμφύλιος μετά την συμφωνία αυτονομίας). 
 Αξίζει να παρατηρηθεί πως οι περισσότερες ταινίες γυρίζονται και προβάλλονται μέσα στη ταραχώδη 
δεκαετία του ’90 που μας απασχολεί. 
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 1994  Διακήρυξη Ειρήνης με παύση του πυρός του IRA. 
 
 1998  Σύμφωνο του Μπέλφαστ ή Σύμφωνο της Μ. Παρασκευής (διάσπαση  
  IRA). 
 

 Aνάμεσα σε συρράξεις και σπαραγμούς, οι Ιρλανδοί θα βρεθούν 

διχοτομημένοι όχι μόνο εδαφικά αλλά και θρησκευτικά, με αιματηρούς εμφύλιους 

(«Τhe Troubles», 1968) μεταξύ των Καθολικών (της επίσημης θρησκείας τους πριν 

την εισβολή της Αγγλίας που θα επιβάλει με στρατιωτική επιτήρηση τον 

Προτεσταντισμό, στερώντας από τους Καθολικούς ακόμα και το δικαίωμα ψήφου και 

εκπροσώπησης στη Βουλή και επιχειρώντας «θρησκευτικές εκκαθαρρίσεις», βλ.   

«Ματωμένη Κυριακή» στο Ντέρρυ, 1972)  και των Προτεσταντών. Η δράση του IRA 

συνεχίζεται μέχρι το 1985, οπότε υπογράφεται το Αγγλοϊρλανδικό Σύμφωνο Φιλίας 

και το 1994 η Διακήρυξη Ειρήνης με Παύση του Πυρός του IRA. Το 1998 

υπογράφεται το Σύμφωνο του Μπέλφαστ ή Σύμφωνο της Μ. Παρασκευής. Με τη 

συμφωνία αυτή μπορεί να έλαβε τέλος η τριαντάχρονη διαμάχη μεταξύ δυνάμεων της 

μειονότητας των Ιρλανδών Ρεπουμπλικανών Καθολικών και των Προτεσταντών 

(κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους πάνω από 3.600 άνθρωποι), όμως επήλθε ρήξη 

στον πυρήνα του IRA που τελικά διασπάστηκε σε δύο άλλες οργανώσεις τον 

«Αληθινό IRA» και τον «ΙRA Συνέχεια». Οι οργανώσεις αυτές εξακολουθούν να 

αγωνίζονται μέχρι σήμερα ενάντια στην αποικιοκρατία και τον ιμπεριαλισμό των 

Βρετανών για μια ενωμένη Ιρλανδία, εξαπολύοντας συχνά ένοπλες επιδρομές στα 

σύνορα του Μπέλφαστ.  

  

 Στη Βόρεια Ιρλανδία, έως τη στιγμή που γράφονται οι γραμμές αυτές τίποτα 

δεν έχει ακόμη τελειώσει.  

 

 

«Στην Ιρλανδία το έθνος κυρίως παίζεται παρά μιλιέται»526  

 

Με πρώτο ιστοριογραφημένο σταθμό την ίδρυση του Irish Literary Theatre το 

1889, που θα μετεξελιχθεί στο Άμπεϊ Θίατερ (Abbey Theatre)527 του Δουβλίνου το 

                                                            
526 Murray, Twentieth-Century Irish Drama. 
527 To Abbey βρίσκεται σε πλήρη δράση έως σήμερα. Μπορεί να το επισκεφτεί κανείς διαδικτυακά στο 
[http://www.abbeytheatre.ie/(12/3/2010)]. 
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1904 από τους Γέητς (William Butler Yeats), Λαίδη Γκρέγκορι (Lady Augusta 

Gregory) και Έντουαρντ Μάρτιν (Edward Martyn), το ιρλανδικό θέατρο διέσχισε 

έναν αιώνα περνώντας από διάφορα ρεύματα και τάσεις και με δημιουργούς που 

διαμόρφωσαν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του. Επηρεασμένοι αρχικά από τους μύθους 

και τους θρύλους της ιρλανδικής και κέλτικης παράδοσης, ανιχνεύοντας μέσα από 

την τέχνη την εθνική ταυτότητα, συνοδοιπόροι στο όραμα για την ανεξαρτησία της 

πατρίδας και συγκλονισμένοι από τις πληγές του εμφυλίου πολέμου και τον 

ξεριζωμό, οι ιρλανδοί συγγραφείς πέρασαν από τον ρομαντισμό (Γέητς), την 

ηθογραφία (Σινγκ), τον ρεαλισμό (Ο’ Κέιζυ), στο μοντέρνο (εξπρεσιονιστικό – 

ύστερη δραματουργία του O’ Κέιζυ), μετα-μοντέρνο (θέατρο παραλόγου – Μπέκετ) 

για να καταλήξουν στο σύγχρονο πειραματικό θέατρο των πρώτων δεκαετιών του 

21ου αιώνα. Στον αντίποδα του κλασικού Abbey, ιδρύθηκε την ίδια χρονιά (1928) 

στο Δουβλίνο το «ευρωπαϊκό» Γκέιτ Θήατερ (Gate Theatre), που μετέφερε στο 

ιρλανδικό κοινό νέες θεατρικές προτάσεις με κείμενα σύγχρονων ευρωπαίων αλλά 

και αμερικανών συγγραφέων.528 Στη διαδρομή που χάραξε το Abbey, εξέχουσα θέση 

έχει η κοινωνικοπολιτική θεματολογία, που θίγει ζητήματα εξουσίας, ταξικής πάλης, 

αντιιμπεριαλιστικά κι αντιμιλιταριστικά ζητήματα, καθώς και τις μεγάλες «πληγές» 

της φτώχειας, της ανεργίας και της μετανάστευσης, με συνεργασίες σημαντικών 

δραματουργών.529  

Παρόλ’ αυτά η βάση της ιρλανδικής δραματουργίας παραμένει λογοτεχνική. 

Αρκεί να θυμηθούμε μία από τις μεγαλύτερες συγγραφικές μορφές που εμφανίστηκαν 

ποτέ, τον Τζέιμς Τζόυς (James Joyce), και τον Οδυσσέα (1882-1941), το έκτο κατά 

σειρά έργο του, που αποτέλεσε τομή στην ιστορία της πεζογραφίας.530  

 

 Όπως πολύ εύστοχα παρατηρεί ο Μοράς (Morash): 

 

                                                            
528Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως το Gate Theatre έχει μεγάλη παράδοση στα θεατρικά φεστιβάλ και 
στα μεγάλα παραστασιακά αφιερώματα σε συγγραφείς, ανεβάζοντας τα έργα τους στο σύνολό τους. 
Μπορεί κανείς να το επισκεφτεί διαδικτυακά στο [ http://www.gatetheatre.co.uk.(7/6/2010)].  
529 Ενδεικτικά: ο O’ Κέιζυ (Ο΄Casey) με την τριλογία του (The Shadow of the Gunman, Juno and the 
Peacock, The Plough and the Stars) και ο G. B. Shaw (John Bull’s Other Island, Arms and the Man), 
Από το ’50 και μετά το πολιτικό θέατρο αναβιώνει με έργα του Μπήαν (Brendan Behan, The Hostage), 
και το  Field Day Theatre,  το θέατρο που ιδρύθηκε από τον Φρίελ (Brian Friel), για να συναντήσουμε 
την τελευταία εικοσαετία τους Κόνορ Μακφέρσον, Μάρτιν Μακντόνα και το ιρλανδικό πειραματικό 
θέατρο, όπως το διαμόρφωσαν οι νεώτεροι.  
530 Ο Τ. Σ. Έλιοτ το χαρακτήρισε σαν «το βιβλίο στο οποίο χρωστάμε όλοι κι από το οποίο δεν μπορεί 
να ξεφύγει κανείς μας ». 
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«Ο όρος ‘λογοτεχνικό’ υποδηλώνει αφενός ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της 
ιρλανδικής δραματουργίας, και αφετέρου τη συνεχή κυριαρχία του θεατρικού 
συγγραφέα ως κεντρικής μορφής στο σύγχρονο ιρλανδικό θέατρο». 531 
 

Το Abbey Theatre υπήρξε η πρώτη «δραματουργική μήτρα» για την ιρλανδική 

θεατρική γραφή, καθιερώνοντας ένα ιδιότυπο στυλ γραφής με πολλά πρωτότυπα 

γλωσσικά στοιχεία, προερχόμενα από ιρλανδοαγγλικές διαλέκτους, καθώς και μια 

θεματολογία που στόχευε στην υπογράμμιση της εθνικής ταυτότητας και 

συνείδησης.532 Εκτός από τα ηχηρά συγγραφικά ονόματα, το Abbey Theatre έδωσε 

μετέπειτα φωνή και στους Κόνορ Μακφέρσον (Conor McPherson), Φρανκ 

Μακγκίνες (Frank McGuiness), και φυσικά στον Μακντόνα:  

 

« Η νέα αυτή γενιά Ιρλανδών δεν αντιμετωπίζουν το γεγονός ότι είναι Ιρλανδοί ούτε 
σαν κάτι για το οποίο θα έπρεπε συνεχώς να ντρέπονται, ούτε σαν κάτι που το 
αποποιούνται με οποιοδήποτε κόστος. Υπάρχει μια απλή αυτοπεποίθηση στην 
δουλειά τους, που προέρχεται από το γεγονός πως είναι ικανοί να θεωρούν δεδομένη 
την λέξη ‘Ιρλανδός’, μόνο ως επίθετο που καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα διαφορών».533 

 

 

Σε αυτό το φάσμα διαφορών συντίθεται και η δραματουργία του Μακντόνα, 

που έχει βρει πολλούς επικριτές εξαιτίας της διακωμώδησης στα όρια της 

γελοιοποίησης – όπως τον κατηγορούν – της παραδοσιακής Ιρλανδίας στα έργα του. 

Ο διχασμός που έχει προκαλέσει ο Μακντόνα αντιπροσωπεύει μια αθεράπευτη 

πόλωση μέσα στο ίδιο το ιρλανδικό πνεύμα, που μάχεται να ορθοποδήσει μεταξύ της 

νοσταλγίας, (όπως την ορίσαμε στον Ρίντλεϊ) και ενός τρομακτικού και αβέβαιου 

μέλλοντος, επιβεβλημένου από την παγκόσμια αγορά. Δεν είναι μόνο οι μόνιμοι 

κάτοικοι της Ιρλανδίας που νοσούν· είναι και όλοι εκείνοι που μπορεί να 

δραπέτευσαν μακριά, είτε από ανάγκη είτε από επιθυμία για αλλαγή, αλλά 
                                                            
531 Morash Christofer, The World Encyclopedia of Contemporary Theatre, Routledge, Λονδίνο 1994, 
όπως παρατίθεται στο: Θεατρικά Τετράδια, μτφ. Ιφιγ. Ταξοπούλου, τχ. 28 (Μάιος 1995), σ. 21-23. 
532 Στο πλαίσιο αυτό οι ιρλανδοί συγγραφείς θα δώσουν έμφαση στην αρχαία ελληνική τραγωδία 
διασκευάζοντάς την κατά το δοκούν, υιοθετώντας την ως την ενδεικτικότερη σκηνική φόρμουλα για 
να ορίσουν τα προβλήματά τους ως έθνους και να διεκδικήσουν λύσεις. Σήμα κατατεθέν για την 
χαρτογράφηση του παρελθόντος και την διαμόρφωση εθνικής ιρλανδικής ταυτότητας θα γίνει το Field 
Day Theatre Company. Τo Field Day ιδρύεται το 1980 από τους Stephen Rea, Brian Friel, Seamus 
Deane, Seamus Heaney, Davis Hammond, Paul Paulin και ανεβάζει συστηματικά διασκευές αρχαίων 
ελληνικών έργων: The Riot Act (Αντιγόνη, 1984), Seize the Fire (Προμηθέας Δεσμώτης, 1989) του 
Paulin, The Cure at Troy (Φιλοκτήτης, 1990) του Seamus Heaney, Μedea (Μήδεια, 1991) του Brentan 
Kennely. Ειδικότερα τα έργα του Φρίελ, από το ’70 και μετά, αποτέλεσαν το βαρόμετρο μιας ταχύτατα 
μεταβαλλόμενης κοινωνίας, εγκλωβισμένης στην ιστορία της, η οποία  προσπαθεί έως τις μέρες μας να 
αποκτήσει μια ισορροπία ανάμεσα στα τραύματα του παρελθόντος και το μέλλον της παγκόσμιας 
κοινότητας. 
533 Fintan O’ Tool, «Shadows Over Ireland», American Theatre (Ιούλιος- Αύγουστος 1998), σ. 16-19. 
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εξακολουθούν να κουβαλούν αναπόδραστες μνήμες που τους έχουν επιβληθεί 

υποσυνείδητα, για το πώς πρέπει να περιφρουρούν την «ιρλανδικότητά τους», σαν 

ένας άφατος ελεγκτικός μηχανισμός που ενεργοποιείται κατά την απομάκρυνσή τους.  

Παραθέτω εδώ in extenso την Φάρελλυ (Farelly) που δίνει μια ψυχαναλυτική, 

σχεδόν, ερμηνεία του ζητήματος της ιρλανδικής ταυτότητας που οι ιρλανδοί 

συγγραφείς καλούνται να υπερασπιστούν, όχι τόσο ως μια υποβαλλόμενη 

δραματουργική οδό όσο ως μια άγραφη, κληροδοτούμενη από γενιά σε γενιά, 

αναγκαιότητα:  

 
 
«Το ιρλανδικό θέατρο έχει περάσει από πολλά κύματα από την ίδρυση του Abbey 
Theatre και του ‘Ιρλανδικού Λογοτεχνικού Θεάτρου’. Ο Υeats, η Lady Gregory, o 
Synge, o O’ Casey έγραψαν για μια Ιρλανδία που έψαχνε μια εθνική ταυτότητα, 
πιστεύοντας εν μέρει πως υπήρχε κάτι που αποκαλούνταν ‘Ιρλανδικότητα’, το οποίο 
καθόριζε τους Ιρλανδούς. Αν μπορούσαν να βρουν την ταυτότητα αυτή, την 
‘Ιρλανδικότητα’, τότε η χώρα θα μπορούσε να ξεμυτίσει από το καβούκι της 
ομηρείας και το έθνος να γίνει ελεύθερο και ανεξάρτητο. Ο Φρίελ και οι συγγραφείς 
της γενιάς του έγραψαν για μια Ιρλανδία που αναζητά την ταυτότητά της επάνω στα 
χαλάσματα όλων των πολέμων που έγιναν με το σώμα και την διάνοια στο όνομα 
αυτής της ‘Ιρλανδικότητας’.[...] Όλοι αυτοί οι συγγραφείς καταπιάστηκαν, ο καθένας 
με τον τρόπο του, με τις λύπες και τους αγώνες των Ιρλανδών, τρέφοντας φρούδες 
ελπίδες πως ο ίδιος ο λαός από μόνος του, δρώντας ως κοινότητα, θα μπορέσει να 
διαφύγει από το καθεστώς της καταπίεσης και της ομηρείας. Όλοι αυτοί οι 
συγγραφείς είδαν την ιρλανδική ταυτότητα σαν ίαση, σαν το μαγικό ελιξήριο που θα 
σκόρπιζε τα μαύρα σύννεφα του θυελλώδους παρελθόντος, φωτίζοντας ένα 
ελπιδοφόρο μέλλον. Αλλά δεν ήταν οι μόνοι. Η ψευδαισθητική αυτή έρευνα για την 
ανέρευση της ‘Ιρλανδικότητας’ στάθηκε το Ιερό Δισκοπότηρο για τους 
περισσότερους –αν όχι για όλους– τους ιρλανδούς καλλιτέχνες».534  

 

 
 
Η Βασίλισσα της ομορφιάς 
 
 

Στη Βασίλισσα της ομορφιάς ο Μακντόνα βάζει σε πρώτο πλάνο τη βίαιη, 

εξουσιαστική σχέση της εβδομηντάχρονης Μαγκ Φόλαν με την σαραντάχρονη κόρη 

της, Μωρήν. Η Μωρήν έχει άλλες δύο αδελφές, που όμως είναι «αόρατες», και η ίδια 

έχει επωμιστεί την ευθύνη της ηλικιωμένης μητέρας της. Είναι μια σχέση 

αναγκαστικής συμβίωσης κι εξάρτησης· μόνες σ’ ένα απομονωμένο αγροτόσπιτο στη 

                                                            
534 Ann Dillon Farrelly, ‘It depends on the fella. And the cat’: Negotiating Ηumanness through the 
Μyth of Irish Identity in the plays of Martin McDonagh, διδακτορική διατριβή, Ohio State University, 
Theatre, 2004 [ http://etd.ohiolink.edu/send-
pdf.cgi/Farrelly%20Ann%20Dillon.pdf?osu1086104442(8/5/2010)]. 
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δυτική Ιρλανδία, που μαστίζεται από την ανεργία, περνούν τον χρόνο τους βλέποντας 

αμερικάνικες σαπουνόπερες στην τηλεόραση. Η Μαγκ είναι ιδιότροπη και ιδιαίτερα 

καταπιεστική με την κόρη της, την χρησιμοποιεί σχεδόν εκδικητικά σαν υπηρέτρια, 

για να ικανοποιεί κάθε ανάγκη της, ενώ πουθενά δεν διαφαίνεται να πάσχει από 

κάποια ασθένεια. Μία από τις αγαπημένες μικρές εκδικητικές πράξεις της, που αγνοεί 

η Μωρήν, είναι πως αδειάζει το «νυχτερινό της δοχείο» με τα ούρα στον νεροχύτη 

της κουζίνας, ενώ η Μωρήν παραπονιέται καθημερινά για τη δυσωδία. Με την άφιξη 

ενός παλαιού, σχολικού φλερτ της Μωρήν, του Πάτο, που επιστρέφει από την 

Αμερική, η Μωρήν θα επιδιώξει να ξεφύγει από την μητέρα της και να δραπετεύσει 

μαζί του στο όνειρο. Ο Πάτο την θυμάται ακόμα ως τη «Βασίλισσα της ομορφιάς», 

από τον σχολικό χορό όπου εκείνη είχε κερδίσει το βραβείο. Ταυτόχρονα, η Μωρήν 

θα προσπαθήσει να εκδικηθεί με τον δικό της τρόπο την μητέρα της, φέρνοντας τον 

Πάτο σπίτι και φλερτάροντας χυδαία μπροστά της  – ενώ αντιλαμαβανόμαστε πως 

κατ’ ουσίαν παραμένει παρθένα με μηδενική σεξουαλική ζωή. Η Μαγκ περνά στην 

αντεπίθεση και αποκαλύπει στον Πάτο ότι η κόρη της είχε εισαχθεί σε ψυχιατρική 

κλινική στην Αγγλία («έχω τα χαρτιά», φωνάζει) και ότι προσπάθησε να την κάψει 

ζωντανή βάζοντας το χέρι της επάνω στο αναμμένο μάτι της ηλεκτρικής κουζίνας κι 

από πάνω ένα καυτό τηγάνι. Το χέρι της Μαγκ είναι όντως καμμένο. Μετά την 

αναχώρηση του Πάτο για την Αμερική, ο μικρότερος αδελφός του και γείτονάς τους, 

Ρέη φέρνει ένα γράμμα από τον αδελφό του για την Μωρήν. Στο γράμμα τής 

προτείνει να παντρευτούν και να ζήσουν στην Αμερική. Η Μαγκ θα το διαβάσει και 

θα το κάψει στο τζάκι. Όταν θα το καταλάβει η Μωρήν θα δολοφονήσει (;) τη Μαγκ, 

ανοίγοντας το κεφάλι της στα δύο με την μασιά του τζακιού. Το έργο κλείνει με την 

Μωρήν να λικνίζεται στην κουνιστή καρέκλα535 όπου καθόταν η μητέρα της 

ακούγοντας απ’ το ραδιόφωνο το Spinning Wheel, που το αφιερώνουν οι αδελφές της  

«στη μητέρα τους Μαγκ για τα γενέθλιά της». Η Μωρήν με μια βαλίτσα στο χέρι 

φεύγει κλείνοντας πίσω της την πόρτα.  

 

 

 

 

 

                                                            
535 Αναπόφευκτη, βεβαίως, η σύνδεση με το Λίκνο του Μπέκετ. 
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Τόπος; 

 

Μέσα σε έναν καθόλα νατουραλιστικό σκηνικό τόπο, ένα αγροτικό επαρχιακό 

σπίτι, ο Μακντόνα παίζει με τις προσδοκίες του «δράματος του νεροχύτη» 

(κυριολεκτικά) και τραβάει αργά το χαλί κάτω από τα πόδια μας, αποκαλύπτοντας 

πως αυτός ο εκ πρώτης όψεως «παραδοσιακός», ηθογραφικός τόπος, αυτή η 

καθησυχαστική εικόνα οικογενειακής θαλπωρής είναι στην πραγματικότητα ένας 

παραμορφωτικός καθρέφτης που παραπλανά. Μια παρωδία οικογενειακής ζωής 

ξετυλίγεται μπροστά μας, αντίστοιχης με εκείνες που συναντήσαμε στα υπόλοιπα 

έργα του in-yer-face, μόνο που εδώ ο νατουραλισμός του Μακντόνα, στον οποίο 

επιμένει εξαρχής με τις σκηνικές του οδηγίες, ξεγελά: 

 
 

Το καθιστικό και μαζί η κουζίνα ενός αγροτόσπιτου στη δυτική Ιρλανδία. Στην 
αριστερή πλευρά της σκηνής η εξώπορτα. Στον πίσω τοίχο της σκηνής μια μεγάλη 
κουζίνα/σόμπα. Ένα δοχείο με κάρβουνα δίπλα της και μια κουνιστή πολυθρόνα δεξιά 
της. Στην πλευρά του χώρου της κουζίνας μια πόρτα στον πίσω τοίχο οδηγεί στο χολ 
που δεν βλέπει το κοινό. Στον ίδιο χώρο ένας σύγχρονος φούρνος, ένας νεροχύτης και 
μερικά ντουλάπια στον δεξιό τοίχο. Πάνω απ΄τον νεροχύτη ένα παράθυρο με 
εσωτερικό περβάζι, που βλέπει στα χωράφια. Κέντρο δεξιά ένα τραπέζι με δύο 
καρέκλες. Αριστερά κοντά στο προσκήνιο μια μικρή τηλεόραση. Μια ηλεκτρική 
τσαγιέρα και ένα ραδιόφωνο πάνω σε ντουλάπι. Πάνω από την κουζίνα/σόμπα ένας 
Εσταυρωμένος και μια κορνιζαρισμένη φωτογραφία των Τζων και Ρόμπερτ Κένεντυ. 
Δίπλα στην κουζίνα/σόμπα μια μεγάλη μαύρη μασιά. Στον πίσω τοίχο κρέμεται μια 
πετσέτα, από αυτές που αγοράζουν οι τουρίστες, με κεντημένη τη ρήση: «Μακάρι να 
βρίσκεσαι στον Ουρανό, μισή ώρα προτού μάθει ο Σατανάς πως πέθανες». (9) 

 

 

Είναι εμφανές καταρχήν ότι η έκταση και η λεπτομέρεια των σκηνικών 

οδηγιών για τον σκηνικό τόπο που θα κληθεί να φιλοξενήσει την δράση είναι 

μοναδικές στην δραματουργία του in-yer-face, που ως επί το πλείστον υπακούει σε 

μια τηλεγραφική, έως απούσα, καταγραφή σκηνικών οδηγιών. Αντιθέτως εδώ ο 

Μακντόνα ενεργοποιεί μια σημειωτική ανάγνωση: διχασμένοι ανάμεσα στο παρελθόν 

και το παρόν, με δύο κουζίνες, μια παλιά και έναν σύγχρονο φούρνο, να 

στριμώχνονται, με δύο φονικά –όπως θα αποδειχτούν– οικιακά όπλα, μια τσαγιέρα 

και μια μαύρη –ιψενικής υφής– μασιά,  που περιμένει υπομονετικά να δράσει σαν το 

πιστόλι της Έντα Γκάμπλερ, και ένα θριλερικό σλόγκαν («Μακάρι να βρίσκεσαι στον 

Ουρανό, μισή ώρα προτού μάθει ο Σατανάς πως πέθανες») να μας υποδέχεται φαρδύς 
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πλατύς, ο Μακντόνα συστήνει τον τόπο εκείνον που ευθύνεται για τους δυο 

γυναικείους χαρακτήρες που θα δούμε επί σκηνής.  

 Την ορθή χρήση του τόπου έρχεται να υπενθυμίσει η επίσκεψη του Πάτο· ο 

Πάτο δεν είναι ήρωας, θα βαφτιστεί, όμως, ως τέτοιος από την Μωρήν, η οποία θα 

τον χρησιμοποιήσει διπλά: ως μέσο εκδίκησης και ως εισιτήριο για μια καλυτερη 

ζωή. Μπορεί η Γουίλσον (Wilson),536 να κάνει λόγο για την αντιστροφή ενός 

παραμυθιού σε κλασικό μελόδραμα, όμως τίποτα δε συνηγορεί σε αυτό: απεναντίας, 

η παραδοσιακή φόρμα και οι αιώνιες ηθικές αξίες του μελοδράματος είναι εκείνες 

που ανατρέπονται. Αντί το «αχρείο» τρίτο πρόσωπο να μολύνει τον αγνό τόπο στον 

οποίο εισβάλλει, την οικογενειακή εστία, πυροδοτώντας την πλοκή, η πλοκή 

πυροδοτείται επειδή ένα ηθικό στοιχείο εισχωρεί στον τόπο της διαφθοράς· αντί το 

θηλυκό πρόσωπο να είναι φορέας ήθους, γονιμότητας και ζωής, έχει την μυρωδιά 

ξυνισμένων ούρων. 

 Ο Γκρην (Nickolas Grene) στην ανακοίνωσή του «Βlack Ρastoral 1990’s: 

Ιmages of Ireland»,537 έχει επινοήσει τον όρο, «μαύρα ποιμενικά δράματα» (‘black 

pastoral’) προερχόμενο από την μαύρη κωμωδία (black comedy) και το ποιμενικό 

δράμα (pastoral), προκειμένου να περιγράψει έργα που συνειδητά ανατρέπουν την 

προηγούμενη εξιδανικευμένη ζωή στη δυτική Ιρλανδίας, ανασυστήνοντάς την ως 

βίαιη και καθόλου ειδυλλιακή. Στην Βασίλισσα της ομορφιάς αποδεικνύει πως τα 

παραδοσιακά συνήθη μοτίβα της μητέρας, της κόρης και του μετανάστη, που 

συνδέουν τον χώρο του ποιμενικού δράματος με τον κόσμο στον οποίο το κοινό 

κατοικεί, σατιρίζονται και ανατρέπονται εξ ολοκλήρου. Παράλληλα, ο Μακντόνα 

βάζει τους πραγματικούς ανθρώπους να συμμετέχουν σε σχεδόν μπουφόνικες σκηνές 

που προκαλούν το γέλιο στις πιο κρίσιμες στιγμές.  

Γέλιο όμως προκαλεί και η ανορθόδοξη χρήση οικιακών αντικειμένων, που 

αντιστρέφουν κάθε έννοια του ασφαλούς τόπου ενός σπιτικού: η κουζίνα 

μεταμορφώνεται σε δαιμονικο φονικό όργανο: η μαύρη μασιά γίνεται το φονικό όπλο 

που διανοίγει το κρανίο της Μαγκ, η κουνιστή καρέκλα γίνεται το λίκνο του θανάτου, 

το τζάκι από εστία «εικονογραφημένης οικογενειακής ευδαιμονίας» γίνεται ο 

δολοφόνος της ευτυχίας της Μωρήν, αφού εκεί θα κάψει η Μαγκ το γράμμα του 

                                                            
536 Rebecca Wilson, «Macabre Merriment in McDonagh's Melodrama: The Beauty Queen of Leenane», 
στο: Eric Weitz (επιμ.), The power of Laughter: Comedy and Contemporary Irish Theatre, Carysfort P, 
Δουβλίνο 2004, σ. 129-144.  
537 Nickolas Grene, «Black Pastoral: 1990’s Images of Ireland», Litteraria Pragensia, τμ. 20, τχ. 10 
(2006), σ. 67-75. 
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Πάτο· ακόμα και το στοιχείο του νερού, μια άλλη κοιτίδα ζωής μαζί με την τροφή, 

δεν είναι πια τρεχούμενο, αλλά μυρίζει κάτουρο. Τα αντικείμενα στον Μακντόνα 

ξεφεύγουν από τον πρωτογενή συμβολισμό, μετουσιώνονται σε θύτες με 

αυθύπαρκτες ζωές και σκορπίζουν, αν όχι τον θάνατο, τα βασανιστήρια και μια 

στρατηγική τρομοκρατίας: ο νεροχύτης, η κουνιστή καρέκλα, η μασιά του τζακιού, το 

μπαλάκι του τένις, το φόρεμα, το καυτό τσάι, το μάτι της κουζίνας, το γράμμα, ακόμα 

και η (σκονισμένη) βαλίτσα, που μάλλον θα ταξιδέψει την Μωρήν στο ταξίδι του 

τέλους της. 

 

Ακούγεται το Spinning Wheel με την φωνή της Ντέλια Μέρφυ. Η Μωρήν λικνίζεται 
στην πολυθρόνα. Περίπου στον τέταρτο στίχο σηκώνεται ήσυχα, παίρνει την 
σκονισμένη βαλίτσα, τη χαϊδεύει, προχωρεί αργά προς την πόρτα του χωλ, κοιτάζοντας 
για λίγο την κουνιστή πολυθρόνα. Κουνιέται ακόμα αργά. Μικρή παύση. Η Μωρήν 
βγαίνει στο χωλ, κλείνοντας πίσω της την πόρτα. Ακούμε το τραγούδι στο ραδιόφωνο 
ως το τέλος ενώ η πολυθρόνα παύει να κουνιέται και τα φώτα σβήνουν πολύ, πολύ 
αργά. (102-103) 

 

 

Ο Heath A. Diehl σχολαστικά παρατηρεί πως ακόμα και αν η σκηνή αυτή δεν 

είναι πραγματική αλλά ανήκει στην φαντασίωση της Μωρήν, επιβεβαιώνει την 

αδυναμία εύρεσης αφηγηματικών λύσεων, αφού η Μάγκ ακόμα και απούσα 

εξακολουθεί να στοιχειώνει το παρόν της Μωρήν με αυτήν την σαδιστική άλυτη, 

ακόμα και πέρα από τον θάνατο, σχέση μάνας-κόρης. Είναι η απουσία-παρουσία της 

Μαγκ ενισχυτικό στοιχείο για τη ψυχασθένεια της Μωρήν που την αθωώνει σαν 

δολοφόνο, ή μήπως είναι στοιχείο μετατόπισης της αρχικής στάσης της Μωρήν που 

τώρα αισθάνεται ενοχές για την πράξη της; Το σίγουρο είναι ότι ακόμα και αν 

υποθέσουμε πως έχει διαπράξει τον φόνο, εξακολουθεί και βρίσκεται εγκλωβισμένη 

στο «κουκούλι» της μητέρας της: η Μωρήν καθισμένη στην κουνιστή πολυθρόνα έχει 

γίνει η μητέρα της. 

 

«Η Βασίλισσα της ομορφιάς παρουσιάζει στην σκηνή το ανέφικτο του ρεαλισμού 
παράγοντας μια πραγματικότητα χωρίς αλήθεια, μια φόρμα που δεν εγκαταλείπει την 
αφήγηση, αλλά αρνείται να κλείσει με ένα αισιόδοξο ερώτημα».538 

 

 

                                                            
538 Elin Diamon, Unmaking Mimesis:Essays on Feminism and Theater, Routledge, Λονδίνο 1997, σ. 
37. 
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Ο Μακντόνα συνθέτει το πορτραίτο μιας ξεπεσμένης βασίλισσας της 

ομορφιάς, που κατέχει ταυτόχρονα τον ρόλο του θύτη και του θύματος: μέσα στην 

Μωρήν και την Μαγκ κρύβονται όλα τα πρόσωπα της μάνας-Ιρλανδίας και του 

ιρλανδικού λαού, που αλληλοβασανίζονται και δεν διστάζουν να φτάσουν στον φόνο. 

Οι εκφάνσεις της βίας, όμως, ή ακόμα και η φαντασίωσή τους -αν δεχτούμε πως η 

μητροκτονία κατοικεί μόνο μέσα στο ταραγμένο μυαλό της Μωρήν- σχεδόν 

κανονικοποιούνται και φτάνουν να ισοδυναμούν με πράξεις αυτονομίας και 

αυτοδιαχείρισης της ιδιωτικής ζωής, η οποία θα ενεργοποιηθεί εφόσον η Μωρήν 

απαλλαγεί από την Μαγκ, και κατ’ επέκταση οι Ιρλανδοί από την επιβαλλόμενη 

ομοιογενοποίηση της παραδοσιακής ιρλανδικής «ετικετοποιίας»: 

 
« Ο Μακντόνα μέσα από τα έργα του επιχειρεί να ενεργοποιήσει τις συνειδήσεις των 
Ιρλανδών: πρέπει να εξακολουθήσουν να αναζητούν ταυτότητα, αλλά μια ταυτότητα 
ιδιωτική και όχι κοινή, που θα τους απελευθερώσει από το βάρος του παρελθόντος 
και θα εγκαταστήσει εκ νέου τον ανθρωπισμό.  Στον κόσμο του Μακντόνα μπορεί να 
συμβαίνουν τραγικά πράγματα, όμως τίποτα, ποτέ δεν παρουσιάζεται ως τέτοιο. Η 
μόνη τραγωδία για τον Μακντόνα είναι η παθητικότητα, ενώ για τους υπόλοιπους 
ιρλανδούς συγγραφείς η παθητικότητα είναι η μόνη απάντηση στην τραγωδία. [...] Ο 
Μακντόνα δημιουργεί έναν υπερβολικό κόσμο, στον οποίο οι άνθρωποι αψηφούν την 
παράδοση και επινοούν τους δικούς τους ηθικούς κώδικες. Αυτές οι υπερβολικές 
κοινωνίες υπάρχουν για να αφυπνίσουν το κοινό  –και συγκεκριμένα το ιρλανδικό 
κοινό– πως δεν είναι πια απαραίτητο οι ζωές τους να ελέγχονται από τις 
παραδοσιακές φόρμες [...]. Τα έργα του είναι εξαιρετικά αισιόδοξα και η βία που 
κυριαρχεί είναι ένα σύμβολο του πλήρους ελέγχου της ζωής που οι χαρακτήρες έχουν 
στο χέρι τους. Στους κόσμους που δημιουργεί ο Μακντόνα, οι άνθρωποι είναι 
αληθινά υπεύθυνοι για την μοίρα τους και καθοδηγούν τις ψυχές τους».539  

 

 

Η μητροκτονία συμβολοποιεί τον φόνο του τόπου καταγωγής, κατά συνέπεια 

πρόκειται για μια κατ’ αναλογίαν ολοσχερή καταστροφή της πατρίδας και μαζί της 

κάθε (ιρλανδικής ή άλλης) εθνικής ταυτότητας. Στον νέο παγκόσμιο τόπο, με ευθεία 

αναγωγή από το wombic theatre, η εθνογραφία δεν αποδίδεται ως αγιογραφία: η κόρη 

οφείλει να δολοφονήσει την ίδια την μητέρα της, αν θέλει να πάρει το χρίσμα της 

αυτονομίας. Ο όρος wombic (=μητρικός, από τη μήτρα) συναντάται κυρίως ως 

εναλλακτικός του αστικού φεμινιστικού θεάτρου με συναισθηματικές προεκτάσεις 

που παράγουν μια «αγιογραφική» σχέση κόρης-μητέρας. Παρόλο που η Άστον 540 

ταυτίζει το wombic με το αστικό τοπίο, εδώ ο σχεδόν άγριος, απομονωμένος, 

αγροτικός τόπος της ιρλανδικής επαρχίας μοιάζει να «αγκαλιάζει» την μητροκτονία: 

                                                            
539 Farrelly,  “It depends on the fella. And the cat”… , σ. 9-10. 
540 Aston, Feminist Views, σ. 114 υποσημ. 44. 
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«Μπορούμε με ασφάλεια να γελάσουμε στην ιδέα ότι αυτός είναι ο τόπος καταγωγής 
μας, να κοροϊδέψουμε την λατρεία του και να εξορκίσουμε κάθε αίσθηση σεβασμού 
του τόπου αυτού που απαιτείται να έχουμε, παρακολουθώντας τον φόνο της 
μητέρας».541 

 
 

Ο Μακντόνα με μαεστρία καταφέρνει να παίξει με την θεωρία της πρόσληψης 

του κοινού, αφού οι θεατές (και κυρίως οι ιρλανδοί θεατές) θα βρεθούν στο τέλος 

μετέωροι ανάμεσα στον ρόλο του θύματος και του θύτη: 

 
«Η Μωρήν από την πρώτη της κιόλας ατάκα κερδίζει την συμπάθεια του κοινού, και 
συνειδητά ο Μακντόνα εξαρχής ταυτίζει τους θεατές με εκείνη: είναι η φωνή της 
λογικής, της αλήθειας και της ηθικής για το πρώτο μισό του έργου, έτσι ώστε όταν 
στο δεύτερο μέρος η Μωρήν γίνεται δολοφόνος το κοινό έχει ταχθεί τόσο με το 
μέρος της ώστε οι θεατές δεν μπορούν να αποφασίσουν αν αισθάνονται 
τρομοκρατημένοι (και επομένως να παραδεχθούν ότι εξαπατήθηκαν ασπαζόμενοι την 
ταυτότητα ενός δολοφόνου) ή ευγνώμονες (και επομένως να παραδεχθούν την 
διαιώνιση αυτής της λανθασμένης ταυτοποίησης με την μητροκτόνο). Η πραγματική 
ταυτότητα της Μωρήν, όπως και της Ιρλανδίας, θα παραμείνει άγνωστη, 
δημιουργώντας νέα ερωτήματα με άγνωστες προς το παρόν απαντήσεις».542  

 
 

Aπό την άλλη πλευρά, ο Heath A. Diehl, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους 

μελετητές, υποστηρίζει πως η Βασίλισσα της oμορφιάς δεν μπορεί να περιοριστεί 

αυστηρά στην ετικέτα μιας εθνικής παράδοσης ή ενός γένους, αλλά πως ο Μακντόνα 

δημιουργεί μια υβριδική μορφή ψευδορεαλιστικής γραφής, αναμειγνύοντας υλικά 

όπως ο κλασικός ρεαλισμός, η ιρλανδική εθνικότητα και το θέατρο της νέας γενιάς 

που προέρχεται από τα Οργισμένα Νιάτα (αφού σχολιάζει την γύμνια της γερασμένης 

κοινωνικής δομής και στέκεται μακριά από κάθε ελπιδοφόρο μέλλον), υλικά που 

προέρχονται εν μέρει από μία ιστορικά περίπλοκη, μετα-αποικιακή, ιρλανδική 

εμπειρία, σημαδεμένη από την εξορία, την διασπορά και την εσωτερική διαμάχη.  

Αναντίρρητα, από τον Synge και το Riders to the Sea (Καβαλάρηδες στη 

θάλασσα,1904) έως την Lady Gregory (1904) και τον Sean O’ Casey και το Juno and 

the Paycock (Η Ήρα και το Παγόνι, 1924), ο ρεαλισμός είναι η φόρμα που μπορεί να 

εγγυηθεί την ιρλανδικότητα βάσει της παράδοσης και της ιστορίας της και να 

αποδόσει την ιρλανδική ταυτότητα – ή έστω την απόπειρα ανεύρευσής της. Ο Heath 

A. Diehl υιοθετεί τον ορισμό του ρεαλισμού ως «μιας προσπάθειας παραγωγής 
                                                            
541 Grene, «Black Pastoral», σ. 69-70. 
542 Heath A. Diehl, «Classic Realism, Irish Nationalism, and a New Breed of Angry Young», 
 The Journal of the Midwest Modern Language Association (2001), σ. 101-102. 
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συνεκτικών κειμένων στα οποία η [ορθο]λογική [χρήση της] γλώσσας δίνει την 

δυνατότητα να προβάλλουν μια σταθερή έννοια»,543 και υποστηρίζει πως ο 

Μακντόνα σκόπιμα «σπάει» το έργο στα δύο, ξεκινώντας από τον ρεαλισμό για να 

καταδυθεί σε μονοπάτια πολύ πιο ζοφερά: το δεύτερο μέρος του έργου, και 

συγκεκριμένα οι Σκηνές 5 έως 8 είναι αδύνατον να αναγνωστούν ως ρεαλιστικές 

σκηνές, παρότι σκόπιμα ο συγγραφέας τις εμφανίζει ως τέτοιες, καθώς βγάζει απέξω 

κάθε επιστημονικό πλαίσιο που παραδοσιακά ενεργοποιείται στο θέατρο: ενώ 

συνήθως το δεύτερο μισό ενός παραδοσιακά ρεαλιστικού έργου είναι αφιερωμένο 

στην εύρεση λύσης για τα ηθικά διλήμματα που έχουν ανακύψει στο πρώτο μέρος, 

στην Βασίλισσα της ομορφιάς εξακολουθούν να προκύπτουν ερωτήματα, στα οποία 

ούτε οι θεατές ούτε ο ίδιος ο Μακντόνα σκοπεύει να απαντήσει:  

 
 
«Η Ιρλανδία του είναι ένα μέρος, ένας τόπος όπου οι εξουσίες κατακερματίζονται, 
ένας τόπος όπου η εκκλησία, οι πολιτικοί και η οικογένεια δεν μπορούν πια να 
κυριαρχήσουν. Οι μεγάλες ιστορίες του καθολικισμού και του ιρλανδικού εθνικισμού 
έχουν χάσει την κυριαρχία τους επάνω στους χαρακτήρες που κατακλύζονται από 
τηλεόραση και ραδιόφωνο».544  

 

 

Ο Μακντόνα έχει μπροστά του ολόκληρη την εικόνα μια χώρας που 

καταδυναστεύεται εδώ και αιώνες από την κρατική και την θρησκευτική εξουσία, 

αλλά κυρίως από την καταπίεση που άθελά τους ασκούν οι ίδιοι οι Ιρλανδοί στους 

υπόλοιπους Ιρλανδούς για την περιφρούρηση της θρησκείας, των αξιών και των 

παραδόσεών τους, ως μοναδικών όπλων συσπείρωσης και αντιμετώπισης «ξένων 

δαιμονίων»: ο τυφλός καθολικισμός έχει αντικαταστήσει από τον ορθολογισμό. Η 

πίστη στον Θεό ισοδυναμεί με πίστη στον εαυτό, τέτοια που οδηγεί ακόμα και σε 

φόνο. Η Μάγκ και ο Ρέη δεν μπορούν να θυμηθούν το όνομα του ιερέα – μοτίβο που 

επαναλαμβάνεται σε όλα τα έργα του Μακντόνα όταν σαρκάζει κάθε πολιτική, 

θρησκευτική545 ή στρατιωτική αρχή. Οι κάτοικοι του Λινέιν αντιμετωπίζουν την 

                                                            
543 Jill Dolan, «'Lesbian' Sub-jectivity», όπως παρατίθεται στο: Heath A. Diehl, «Classic Realism, Irish 
Nationalism, and a New Breed of Angry Young», The Journal of the Midwest Modern Language 
Association (2001), σ. 101, υποσημ. 42. 
544 Marion Castleberry, «Comedy and Violence in the Bαeuty Queen o f Leenane», όπως παρατίθεται 
στο: R. R Russell, Martin Mc Donagh: Α Casebook, σ. 46. 
545 Ρέη: Ο πατέρας Γουώλς-Γουέλς πουλάει ένα, αλλά τί, ν΄αγοράσω αυτοκίνητο από παπά; 
 Μαγκ: Δεν μ’ αρέσει καθόλου αυτός ο Γουώλς-Γουέλς! Ρέη: Κάποτε έριξε ένα χαστούκι στον Μάρτιν 
Χάνλον. Και χωρίς λόγο. Μαγκ: Μη χειρότερα! Ρέη: Ναι. Αν και ο πατέρας Γουέλς δεν είναι τέτοιος 
χαρακτήρας. Ο πατέρας Γουέλς σπάνια δέρνει, όπως και οι περισσότεροι νέοι παπάδες. Οι πιο παλιοί 
δίναν χαστούκια. Δεν ξέρω γιατί. Μάλλον γιατί έτσι τους μεγαλώσανε και αυτούς. Μαγκ: Στα νέα 
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θρησκεία εξίσου καχύποπτα με την αστυνομία. Η θρησκεία για την οποία χύθηκε 

τόσο ιρλανδικό αίμα ξεπουλάει ό,τι της απέμεινε και προσπαθεί να συντηρηθεί μέσα 

από το ίδιο τρομοκρατικό καθεστώς βίας· και σε αυτήν την περίπτωση όπως και στις 

λοιπές που εντοπίσαμε στο in-yer-face, η άνωθεν σωτηρία είναι ένας τόπος 

φανταστικός: 

 
 «Στα έργα του Μακντόνα οι χαρακτήρες αρνούνται να επιτρέψουν στους 
παραδοσιακά καταπιεστές, τον Θεό, την πατρίδα και την Ιστορία, να επηρεάσουν τις 
ζωές τους. Οι αποφάσεις τους μπορεί να μη θεωρούνται ηθικές σύμφωνα με τα 
κοινωνικά δεδομένα, όμως τις παίρνουν οι ίδιοι, την μοίρα τους την ορίζουν οι ίδιοι, 
πέρα από οποιαδήποτε εθνική παρεμπόδιση».546  

 

Στο έργο, η ζωή των ιρλανδών μεταναστών στη Βρετανία παρουσιάζεται με 

μελανά χρώματα: η Μωρήν έζησε στο Ληντς, όπου εργάστηκε ως καθαρίστρια, κάτω 

από απάνθρωπες συνθήκες:  

 
 
Μωρήν:  […] στο Λήντς δούλευα, καθάριζα γραφεία. Σκέτος βάλτος. Αλλά οι άλλοι 

ήταν Εγγλέζοι, στην πατρίδα τους. «Καθαρίζετε, χαμούρες», μας λέγανε. 
[…] «Άμα δε σ’ αρέσει εδώ, γύρνα στο κωλοχανείο σου», μου λέγανε. (58) 

 

 

Ήταν κι αυτή όπως κι άλλοι Ιρλανδοί  θύμα της ιμπεριαλιστικής πολιτικής της 

Βρετανίας που επεκτείνεται, εκτός από εδαφικά, γλωσσικά και πολιτισμικά: 

 

 
Μωρήν:  Ούτε αυτός ο σταθμός σ’ αρέσει τώρα; 
Μαγκ:  Καμιά φορά βάζει βλακείες. 
Μωρήν:  Ε, όχι δα. Έχει ωραία τραγούδια. Και οι παρουσιαστές μιλάνε σωστά  
 ιρλανδικά. 
Μαγκ:  Να, γι’ αυτό είπα ότι βάζει βλακείες! Γιατί να μη μιλάνε αγγλικά όπως  
 όλος ο κόσμος; 
Μωρήν  Και γιατί να μιλάνε αγγλικά; 
Μαγκ:  Για να καταλαβαίνει ο κόσμος τι λένε. 
Μωρήν:   Σε ποια χώρα ζεις; […] Στην Ιρλανδία ζεις! […] Γιατί να μιλάνε αγγλικά  
 στην Ιρλανδία; 

                                                                                                                                                                          
είπαν ότι ένας παπάς μας έκανε παιδί με μια Αμερικάνα! (22-23). Αξίζει να σημειωθεί πως ο 
Μακντόνα εδώ σχολιάζει ένα πραγματικό περιστατικό: ο Eason Casey, καθολικός επίσκοπος, 
φιλελεύθερος και ακτιβιστής ενάντια στην αμερικανική πολιτική, απασχόλησε τον Τύπο το ’90, όταν 
αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο πως διατηρούσε σχέσεις με μια διαζευγμένη Αμερικανίδα με την οποία 
είχε και παιδί. Ο Casey, πράγματι, ανέλαβε τη ευθύνη, παραιτήθηκε από τη θέση του και υπηρέτησε 
στη συνέχεια ως μέλος διάφορων ανθρωπιστικών αποστολών. Για μια ανάγνωση εστιασμένη στο θέμα 
του Καθολικισμού, βλ. Pocock Srephonic, «The ineffectual Father Welsh/Wolsh?: Anti Catholicism 
and Catholicism in McDonagh’s The Leenane Trilogy», στο: Richard Rankin Russell (επιμ.), Martin 
Mc Donagh: Α Casebook, Routledge, Λονδίνο 2007, σ. 60-76. 
546 Farrelly, “It depends on the fella. Αnd the cat”…, σ. 17.  
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Μαγκ:   […] Με τα ιρλανδικά μπορείς να βρεις δουλειά στην Αγγλία; Δεν 
μπορείς!  

Μωρήν:   [...] Αν οι Εγγλέζοι δε μας κλέβανε τη γλώσσα, δε μας κλέβανε τη χώρα  
 κι ένας Θεός ξέρει τι άλλο, θα είχαμε δουλειές εδώ και δε θα χρειαζότανε  
 να τρέχουμε αλλού να ζητιανεύουμε μια θεσούλα.[…] Να μεγαλώνεις  
 παιδιά που να ξέρουν ότι πρέπει να ζητήσουν ελεημοσύνη απ’ τους  
 Εγγλέζους και τους Αμερικάνους. Αυτό είναι το πρόβλημα. (14, 15) 
 

Οι άθλιες εργασιακές συνθήκες και η άκρως ρατσιστική και ταπεινωτική 

συμπεριφορά που αντιμετώπισε η Μωρήν, είχαν ως αποτέλεσμα να υποστεί νευρικό 

κλονισμό, να εισαχθεί σε ψυχιατρική κλινική και να αναγκαστεί να γυρίσει πίσω στο 

πατρικό της σπίτι. Στο ίδιο πλαίσιο τοποθετεί ο Μακντόνα και τον Πάτο. Στο 

Λονδίνο ο Πάτο είχε αντιμετωπίσει τις ίδιες τρομερές εργασιακές συνθήκες, που τον 

ανάγκασαν να φύγει για την Αμερική: 

 

Πάτο:   […] έπρεπε να γυρίσω πάλι στα σκατά. 
Μωρήν: Στην Αγγλία; Δε σ’ αρέσει; Και γιατί μένεις εκεί; 
Πάτο:  Γιατί εκεί βγάζω λεφτά.[…] Βέβαια, καλή δουλειά δεν υπάρχει εδώ,  
 υποθετικά μιλάω. Εδώ δεν υπάρχει ούτε κακή δουλειά. Δεν υπάρχουν  
 καθόλου δουλειές. Κι όταν βρίσκομαι πάλι εκεί, στο Λονδίνο, και  
 δουλεύω μέσα στη βροχή σα ζώο και βλέπω τους νέους να παίζουνε  
 χαρτιά, να βλαστημάνε και να πίνουνε, αρρωσταίνω, και μετά βλέπω τα  
 κατουρημένα στρώματα που παρατάνε οι γέροι στους δρόμους και το  
 μόνο που με νοιάζει είναι να ’ρθεί η ώρα να σχολάσω… Ε, τότε, όταν  
 είμαι εκεί εύχομαι να ήμουν εδώ. Αλλά, όταν έρχομαι εδώ... Όχι πως θα  
 ‘θελα να βρίσκομαι εκεί. Αλλά ξέρω ότι δεν θέλω να βρίσκομαι κι εδώ  
 […] Στην Αγγλία δε νοιάζονται αν ζεις ή πεθαίνεις […] (43) 

 
 
 
  Η ευχή του να επιστρέψει στο μικρό Λινέιν, όταν βρίσκεται στο Λονδίνο, 

δείχνει ταυτόχρονα μια επιθυμία για μια σταθερή ταυτότητα. Ο Πάτο αναγνωρίζει 

ξεκάθαρα τους τρόπους με τους οποίους οι αμερικανικές και βρετανικές επιρροές 

έχουν αλλάξει για πάντα την πατρίδα του. Μέσω της εμπειρίας του Πάτο και της 

Μωρήν σε μια ξένη χώρα, ο Μακντόνα απεικονίζει μια σύγχρονη Ιρλανδία με 

απάτριδες κατοίκους: 

 
«Μέσα από την εμπειρία του Πάτο και της Μωρήν στο εξωτερικό, ο Μακντόνα δίνει 
το πορτραίτο της σύγχρονης Ιρλανδίας σαν μιας χώρας που δεν μπορεί να 
κατοικηθεί, με τους ανθρώπους της να περιφέρονται άσκοπα και το μέλλον της να 
μοιάζει σαν ανέλπιδη μετάνοια για ένα παρελθόν κενό από νοήματα».547  

 

 

                                                            
547 Diehl, «Classic Realism, Irish Nationalism, and a New Breed of Angry Young», σ. 109. 
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Μωρήν: Έτσι είναι η Ιρλανδία. Πάντα κάποιος φεύγει.  
Πάτο:  Πάντα ερχόμαστε για να φύγουμε. (42) 

   

 

Το αμερικανικό όνειρο, που θα επιδιώξει να ζήσει ο Πάτο φεύγοντας για την 

«Γη της Επαγγελίας», θα γίνει το προσωπικό όνειρο της Μωρήν: θα απεγκλωβιστεί 

από το πνιγηρό περιβάλλον του σπιτιού κι από την ασφυκτική πίεση της μητέρας της. 

Δυστυχώς, όμως, πολύ γρήγορα οι ελπίδες της θα σβήσουν και το αμερικανικό όνειρο 

θα γίνει εφιάλτης. Αντίθετα ο Πάτο, ως αδιάσπαστη συνέχεια μιας οικογένειας 

μεταναστών, θα στεριώσει στην Αμερική. Γυρίζει στην πατρίδα του σαν επισκέπτης 

και τον προσφωνούν με το προσωνύμιο «ο Αμερικάνος». Η εξ Αμερικής βοήθεια όχι 

μόνο «κορνιζάρεται» με την φωτογραφία του Τζων Κένεντυ που βρίσκεται πάνω από 

το τζάκι (υπενθυμίζοντας την επίσκεψη του Κένεντυ στην Ιρλανδία το 1963 – μια 

επίσκεψη που δημιούργησε μια ισχυρή αμερικανική επιρροή στην ιρλανδική 

οικονομία), αλλά κυριολεκτικά θεοποιείται, αφού βρίσκεται δίπλα στον 

Εσταυρωμένο.  

Δίπλα στα αντικείμενα της μετανάστευσης επιστρατεύονται τα αντικείμενα 

εκείνα που μπορούν να εγγυηθούν την «μοιρασμένη γευστικά» παράδοση που μπορεί 

να κρύβεται σε μια κοινή γεύση, ακόμα και αν αυτή έχει ημερομηνία λήξης: η εμμονή 

της Μαγκ με τα μπισκότα Κίμπερλι και το κέικ Τζαφ, καταδεικνύουν την ανάγκη των 

χαρακτήρων για αντικειμενικό ρεαλισμό μέσα στην ομίχλη της μεταμοντέρνας 

σύγχυσής τους.  

 

Όπως, επισημαίνει ο Λάντερς (Lanters):  

 
 
«Επενδύουν το συναισθηματικό τους κεφάλαιο σε καταναλωτικά προϊόντα και στη 
συμπαγή, απαράλλακτη πραγματικότητα των άψυχων αντικειμένων».548.  

 

Τα μπισκότα Κίμπερλι, ο χυλός, το κέικ Τζαφ εγγυώνται ένα συναισθηματικό 

καταφύγιο για όλους, αυτά τα σήματα κατατεθέντα είναι στην κυριολεξία μοναδικά 

απομεινάρια του παρελθόντος, οι χειροπιαστές αποδείξεις μιας ασφαλούς και 

αναγνωρίσιμης ταυτότητας. Ορθά, επομένως, μπορούμε να ορίσουμε τα 

                                                            
548 José Lanters, «Playwrights of the Western World: Synge, Murphy, McDonagh», στο: Stephen Watt, 
Eileen Morgan, Shakir Mustafa (επιμ.), A Century of Irish Drama: Widening the Stage, Indiana UP, 
Bloomington 2000, σ. 218. 
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καταναλωτικά αυτά προϊόντα, που μετουσιώνονται σε αγοραστική παράδοση, ως 

τόπο.549     

Μπροστά στην κορνιζαρισμένη παρελθοντολαγνεία (Μαγκ) και το 

ανισόρροπο παρόν (Μωρήν), το μέλλον της Ιρλανδίας προσωποποιείται στον 

«οργισμένο» μηδενιστή και αδιάφορο Ρέη, που ονειρεύεται να σπάσει «κεφάλια 

μπάτσων» και να δραπετεύσει από την πλήξη και την μοναξιά ενός ερημωμένου 

τοπίου που έχει σαν «σάουντρακ» κέλτικες μπαλάντες. Ο Μακντόνα κλείνει το μάτι 

στην καινούργια γενιά που εντέλει, όσο και αν επιδιώξει να ξεφύγει από όλα αυτά, 

αργά ή γρήγορα θα βρεθεί να πάσχει από την ίδια νοσταλγία για την οποία μέμφονταν 

κυνικά τους παλαιότερους:  

 
«Μπουχτισμένοι από τις μυθικές μπαλάντες των πατεράδων μας, πέσαμε με τα 
μούτρα στον Μπρους Σπρίνγκστιν και τον Τζόνι Ρόττε. Πού να φανταστούμε ότι τα 
βαριά απελπισμένα μοιρολόγια των μεθυσμένων θείων μας θα τα βλέπαμε μια μέρα 
σαν θησαυρό;».550  

 

 

 

Η «ιρλανδικότητα» ως καθρέφτης  

 
«Διαλέξτε την Ιστορία που σας ενδυναμώνει, και όχι την Ιστορία που 
σας κρατά πίσω».551 

 

 

Ως κατακλείδα, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε, με φουκωικούς όρους, πως 

οι Ιρλανδοί, βρισκόμενοι σε ρήξη με τη συμβατική ροή του χρόνου, είναι 

προσκολλημένοι σε έναν τόπο μνήμης που τους εξασφαλίζει μια «προσημειωμένη» 

ταυτότητα, η οποία αναντίρρητα υπερέχει από την αδιάκοπη διαπραγμάτευση που 

επιβάλλει η παγκόσμια κοινότητα του ‘90: 

 

«μεταξύ του καταπιεστικού απρόβλεπτου ενός απείρως ανοιχτού μέλλοντος και 
ωστόσο χωρίς μέλλον, και της περίπλοκης πολλαπλότητας ενός αδιαφανούς 
παρελθόντος, το παρόν έχει γίνει η γνωσιακή κατηγορία τού είναι μας».552  

                                                            
549 Βλ. και εδώ,  σ. 175, σημ. 363. 
550 Dermot Bolger, Druids, Dudes and Beuaty Queens:The Changing Face of Irish Theatre, New 
Island,  2001, όπως παρατίθεται (μτφ. Κοραλία Σωτηριάδου) στο πρόγραμμα του ΘΟΚ για την 
παράσταση Η βασίλισσα της ομορφιάς, μτφ. Α. Κοέν, σκην. Μ. Ζήρα, ΘΟΚ, θέατρο Νέας Σκηνής, 
θεατρ. περ. 2011-2012, σ. 18. 
551 «Choose the history that is enabling to you  rather than one that holds you back», Stephen Rea, όπως 
αναφέρεται στο: Murray, Irish Drama, σ. 208. 
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Ο Μακντόνα σκιαγραφεί τις συνθήκες και τις παραμέτρους της εθνικής 

ταυτότητας μέσα στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης και επισημαίνει το πώς αυτή η 

ταυτότητα μπορεί να υπάρχει και να αναιρείται, σύμφωνα με γεωπολιτικές αλλαγές 

που προκύπτουν από εμπειρίες όπως η εξορία, η διασπορά και η μετανάστευση. Δεν 

θρηνεί, ούτε νοσταλγεί αυτά που πέρασαν, αλλά επισημαίνει την επίδραση που είχαν 

στα γονίδια του ιρλανδικού λαού. Όταν ο Φίνταν O’ Τουλ λέει ότι τα έργα του 

Μακντόνα μιλούν για έναν τόπο που δεν υπάρχει, εννοεί ότι είναι μετέωρα ανάμεσα 

στη πραγματικότητα και την μυθοπλασία, ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν. Η 

Βασίλισσα της ομορφιάς, όπως και τα υπόλοιπα έργα του Μακντόνα, χαρτογραφούν 

μία αναμέτρηση ανάμεσα στην ιρλανδικότητα, την «ιρλανδέζικη μούμια» –για να 

δανειστώ τον χαρακτηρισμό του Μπόλγκερ (Bolger)– και την πραγματική βιωμένη 

καθημερινότητα της σύγχρονης Ιρλανδίας, μπολιασμένης με τους όρους της 

παγκοσμιοποίησης.  

 

«Στην πραγματικότητα ήταν η λαλιά μιας Ιρλανδίας που είχε πια εκλείψει στη 
γενέθλια γη, διατηρούνταν όμως σαν απολίθωμα στο στόμα εκείνων για τους οποίους 
η αίσθηση της πατρίδας καθηλώθηκε τη στιγμή της μετανάστευσης. Ας την πούμε 
‘ιρλανδέζικη μούμια’. Άλλο ένα από τα παράξενα παιχνίδια που παίζει η νοσταλγία ή 
η μοναξιά, να κρατάει δηλαδή την Ιρλανδία του 1950, του 1957 ή του 1962 
αναλλοίωτη στο στόμα της κοινότητας των ξεριζωμένων».553 
 

Τολμώ, επομένως, να ισχυριστώ πως η δραματουργία του Μακντόνα είναι 

ένας μεικτός χώρος, «ένα είδος μεικτής, ενδιάμεσης εμπειρίας» με αναγωγή στον 

φουκωικό καθρέφτη, την ενδιάμεση δηλαδή  χωροταξική θέση μεταξύ ουτοπίας και 

ετεροτοπίας. Ο χώρος αυτός, «που προσπαθεί να κοιτάξει μπροστά ενώ πάντα και 

μόνο αναγκάζεται να κοιτάζει πίσω»,554 πολλαπλασιάζει το είδωλό του από την 

συνθήκη της μετανάστευσης.555 Η γραφή του Μακντόνα υπαγορεύει τον 

                                                                                                                                                                          
552 Nora Pierre, Les lieux de la mémoire, Gallimard, Παρίσι 1992, σ. 24, όπως παρατίθεται στο: Μαρκ 
Οζέ, Πού χάθηκε το μέλλον; [=Où est passé l’avenir?] Πολύτροπον, Αθήνα 2008, σ. 87.  
553 Σχόλιο του Bοlger, με αφορμή την προφορά των βρετανών ηθοποιών που υποδύονται Ιρλανδούς 
στα τηλεοπτικά σίριαλ. Dermot Bolger, Druids, Dudes and Beuaty Queens:The Changing Face of Irish 
Theatre, New Island 2001, όπως παρατίθεται (μτφ. Κοραλία Σωτηριάδου) στο πρόγραμμα για την 
παράσταση Η βασίλισσα της ομορφιάς, σ. 18.  
554 [http://www.wesleyjohnston.com/ireland/famine/emigration.(26/4/2010)]. 
555 Ιδιαίτερη δραστηριότητα παρατηρείται από τα μέσα του 1980 και έπειτα στην παραγωγή 
βρετανικών έργων που αφορούν το μεταναστευτικό, ασκώντας δριμεία κριτική στην εγχώρια 
αποικιοκρατική αντίληψη. Δειγματοληπτικά αναφέρω το έργο της βρετανής Winsome Pinnock με 
τίτλο Talking in Tongues (1991), το οποίο πραγματεύεται την πορεία προσαρμογής και αποδοχής μιας 
έγχρωμης (με καραϊβική καταγωγή) κοπέλας στην αγγλική πραγματικότητα, καθώς και το Europe 
(1994) του David Greig, το οποίο, με σαφή και πιο σκληροπυρηνικό τρόπο, αναφέρεται στο θέμα της 
εισροής μεταναστών από χώρες του τέως ανατολικού μπλοκ και στην δυσκολία της τοπικής κοινωνίας 
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δραματουργικό επανακαθορισμό νοηματοδοτήσεων που έχουν ως αφετηρία τον 

ιρλανδικό ξεριζωμό. Η μετανάστευση εμπεριέχει εξάλλου διαβρωτικούς 

ετεροχρονισμούς που εγκυμονούν κινδύνους, αν σκεφτεί κανείς πως δομούνται επάνω 

σε μια συστημική απόκλισης: 

  

«Παντού στον κόσμο δημιουργούνται νησίδες (στρατόπεδα ‘μετατοπισμένων’ 
στρατόπεδα πολιτικών προσφύγων, παρανόμων χωρίς χαρτιά) που αντιστοιχούν σε 
μια διπλάσια απόσταση από το χρόνο, διότι στο ‘πρόσκαιρο που διαρκεί’, χάνουμε 
την αναφορά στο κατηργημένο παρελθόν και συγχρόνως στο παρακωλυόμενο 
μέλλον. Τα άτομα χάνουν κατ’ αυτόν τον τρόπο την ικανότητά τους να στρατεύονται 
στο ‘παίχνίδι της ζωής’, όπου όλα τους διαβεβαιώνουν ότι έχουν αποκλεισθεί [...] 
Είναι αληθές ότι είναι αποκλεισμένοι από την ιστορία και δεν πρέπει να μας 
εκπλήσσει το γεγονός ότι ο κίνδυνος να τους δούμε να επιστρέφουν μέσω των πλέον 
επικίνδυνων και τρελών διαδρομών, των πλέον απεγνωσμένων και μηδενιστικών, δεν 
απέχει και πολύ».556  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
που αντιμετωπίζει από σωρεία προβλημάτων να αποδεχθεί τους «παρείσακτους ξένους», από τους 
οποίους πρέπει να απαλλαγεί νομιμοποιώντας κάθε μορφή βίας. 
556 Μαρκ Οζέ, Πού χάθηκε το μέλλον;, Πολύτροπον, Αθήνα 2008, σ. 89. 
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Closer557 

 

 

 

When routine bites hard,  
And ambitions are low.  
And resentment rides high,  
But emotions won't grow.  
And we're changing our ways,  
Taking different roads.  
 
Love, love will tear us apart again.  
Love, love will tear us apart again. 
 
Why is the bedroom so cold?  
Turned away on your side.  
Is my timing that flawed?  
Our respect run so dry?  
Yet there's still this appeal,  
That we've kept through our lives.  
 
Love, love will tear us apart again.  
Love, love will tear us apart again.  
 
 
 
    Ίαν Κέρτις, Joy Division 

 

 

                                                            
557 Patrick Marber, Closer, Methuen Modern Plays, Methuen, Λονδίνο 1999. Η μετάφραση που 
χρησιμοποιώ εδώ ανήκει στον Θωμά Μοσχόπουλο: Πάτρικ Μάρμπερ, Τόσο Κοντά, σκηνοθ. 
Θωμάς Μοσχόπουλος, πρόγραμμα παράστασης, Θέατρο του Νότου, θεατρ. περ. 1998-1999,  
Αθήνα 1998. Όλα τα παραθέματα, θα συνοδεύονται με τον αριθμό της σελίδας σε παρένθεση. 
Αξίζει να σημειωθεί πως το Closer είναι το έργο με τα περισσότερα ανεβάσματα στον ελλαδικό 
χώρο, σε σύγκριση με τα υπόλοιπα κείμενα του in-yer-face που εξετάζονται στην παρούσα 
εργασία και που έχουν παρασταθεί από μία μόνο φορά το καθένα. Την παράσταση του θεάτρου 
«Αμόρε» ακολούθησαν: Εξ Επαφής, μτφ.- σκηνοθ. Σταμάτης Φασουλής,  θίασος  Σταμάτη 
Φασουλή, θέατρο «Δημήτρης Χορν», θεατρ. περ.1999-2000 και 2000-2001 σε επανάληψη· Πιο 
Κοντά, μτφ.- σκηνοθ. Γιώργος Κιμούλης, θίασος Γιώργου Κιμούλη, «θέατρο Αθηνών», θεατρ. 
περ.  2008-2009. 
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National (Cottesloe Stage) Theatre – Patrick Marber, Closer (1997): το 
σεξουαλικό θέατρο Στα Μούτρα (in-yer-sex theatre ) 

 

Ο Μάρμπερ, γεννημένος το 1964 στο Λονδίνο, με πανεπιστημιακές σπουδές 

στο Wadham College της Οξφόρδης, απέκτησε από νωρίς μεγάλη συγγραφική 

εμπειρία αφού για σειρά ετών έγραφε και συχνά έπαιζε και ο ίδιος κωμικά κείμενα 

που παρουσιάζονταν ως stand up comedy σε διάφορες παμπ. Aργότερα ασχολήθηκε 

επαγγελματικά με τα σενάρια κωμικών σειρών για το ραδιόφωνο και την τηλεόραη 

του BBC1 και του BBC2, όπως το Knowing Me, Knowing You, το The Day Today – 

μια εκπομπή παρωδία του δελτίου ειδήσεων, και το Pauline Calf's Video Diaries. 

Γνήσια κωμική φλέβα, με κυνικές επιρροές-καταβολές από τον Όρτον, τον Πίντερ 

και κυρίως τον αμερικανό Μάμετ, ο Μάρμπερ θα αναδειχθεί σε έναν από τους 

σημαντικότερους σύγχρονους βρετανούς κωμωδιογράφους.  

Το πρώτο του έργο, Dealer’s Choice, με σαφείς αυτοβιογραφικές αναφορές, 

ανεβαίνει στο Royal National Theatre (1995) σε σκηνοθεσία του ιδίου, μετά από 

πρόταση του καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου Ρίτσαρντ Έϊρ (Richard 

Eyre), ο οποίος ήταν λάτρης του Μάρμπερ από την τηλεοπτική σειρά του Knowing 

Me, Knowing You. Με σαφείς αναφορές στην Λέσχη των Παιχνιδιών (House of 

Games, 1987), στα Οικόπεδα με Θέα (Glengarry Glen Ross, 1992) στον Αμερικανικό 

Βούβαλο (American Buffalo, 1996) του Μάμετ, αλλά και στο Skylight (1995) του 

Ντέιβιντ Χέαρ  (David Hare), ο Μάρμπερ στήνει ολόκληρη την πλοκή πάνω σε μια 

παρτίδα πόκερ558 που παίζεται μέσα σ’ ένα εστιατόριο, δίνοντας μια επιτομή της 

σύγχρονης ανδροκρατούμενης κοινωνίας. Μετά την εμπορική και καλλιτεχνική 

επιτυχία της παράστασης αυτής, του προτάθηκε από το BBC να γράψει μια 

τηλεοπτική προσαρμογή της Δεσποινίδας Τζούλια του Στρίντμπεργκ. Το αποτέλεσμα 

ήταν μια διασκευή του πρωτότυπου με τον τίτλο After Μiss Julia, που θεωρήθηκε ως 

το κατεξοχήν πολιτικό έργο του: η δράση του έργου μεταφέρεται στα 1945 – 

παραμονές της νίκης του Εργατικού κόμματος στις πρώτες μεταπολεμικές εκλογές – 

                                                            
558 Αν και πρώην εθισμένος τζογαδόρος ο Μάρμπερ δεν αναπαριστά πιστά το λεξιλόγιο και την 
ορολογία του παιχνιδιού αλλά ακολουθεί «τις οδηγίες» του Μάμετ, σύμφωνα με τις οποίες ο τρόπος 
που δρουν οι χαρακτήρες και η ρυθμολογία της πλοκής είναι αυτά που πρέπει να ξεδιπλώνονται με την 
ακρίβεια και τις ανατροπές μιας παρτίδας πόκερ, χωρίς όμως να κυριαρχεί ο μιμητισμός της τεχνικής 
ορολογίας: «Όσο πιο ακριβής είναι η γλώσσα του χαρτοπαίχτη και η τεχνική ορολογία που 
εμπεριέχεται σε μια προσπάθεια, τόσο ευκολότερα μπορούμε να υποθέσουμε πως η προσπάθεια αυτή 
είναι φτιαχτή και δεν πείθει κανέναν». Από συνέντευξη του Μάμετ στον Thorstein Veblen την οποία ο 
ίδιος περιέλαβε στο βιβλίο του, David Mamet, Writing in Restaurants: Essays and Prose, Penguin 
Books, USA 1987, όπως παρατίθεται στο: Christopher, Innes Modern British Drama: The Twentieth 
Century, Cambridge University Press, Κέμπρητζ 2002, σ. 429. 
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με την Τζούλια, κόρη του βουλευτή του κόμματος των Εργατικών Πήτερ, που 

σνομπάρει και υποτιμά την εργατική τάξη. Ενδιαφέρον είναι το σχόλιο του ίδιου του 

συγγραφέα:  

  
 «Το έργο δεν είναι μια μεταγραφή του πρωτότυπου. Είναι μάλλον μια εκδοχή. Υπήρξα 
άπιστος στον συγγραφέα, αλλά έχοντας επίγνωση ότι η απιστία θα μπορούσε να είναι 
μια πράξη αγάπης».559 
 

    Αυτή η δουλειά πάνω στη Miss Julia ήταν που τον οδήγησε και στην συγγραφή του 

Closer, καθώς – όπως ο ίδιος δηλώνει – τον έφερε σε επαφή με θεματικές όπως η 

δύναμη της σεξουαλικής επιθυμίας και η πάλη των δύο φύλων, η οποία τις 

περισσότερες φορές καταλήγει σε αγώνα μέχρι θανάτου:  

 
«Δεν με ενοχλεί, όταν χαρακτηρίζουν το έργο κωμωδία. Ξεκινάει ως μια κλασική 
ρομαντική χολλυγουντιανή κωμωδία, αλλά καταλήγει σε ένα είδος μαύρης, ζοφερής 
κωμωδίας του τέλους του αιώνα».560 

 

Το Closer γραμμένο αλλά και σκηνοθετημένο από τον ίδιο τον Μάρμπερ, με 

διακριτές αναφορές στην Προδοσία (1978) του Πίντερ αλλά και στο Ιδιωτικές 

Ζωές561 (1933) του Νόελ Κάουαρντ, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Εθνικό 

Θέατρο του Λονδίνου το 1996, κερδίζοντας τα βραβεία: Καλύτερης Κωμωδίας από 

την Evening Standard, Καλύτερου Νέου Έργου απο τον Critics' Circle Theatre 

Awards και το Drama Desk Award, καθώς και το βραβείο Laurence Olivier για το 

Καλύτερο Νέο Έργο. Παρόλες τις επιφυλάξεις του Μάρμπερ ότι πρόκειται για ένα 

πολύ προσωπικό και αντιεμπορικό έργο, τo Closer κινήθηκε με ταχύτατους ρυθμούς 

και μεταφέρθηκε γρήγορα από την μικρότερη (Cottesloe Theatre) στη μεγαλύτερη 

(Lyttelton Theatre) σκηνή του Εθνικού Θεάτρου και έπειτα στο West End, ακόμα και 

στο Broadway, ενώ μεταφράστηκε και παίχτηκε σε πάνω από πενήντα χώρες. 

«Για μένα ήταν ένα περίεργο, μικρό έργο που δεν θα είχε ανταπόκριση στο ευρύ 
κοινό, γιατί μου φαινόταν πολύ ιδιοσυγκρασιακό. Όμως ανακάλυψα όσο  παιζόταν 

                                                            
559 Graham Saunders, Patrick Marber’s Closer, Modern Theater Guides, London Continuum, Λονδίνο 
2008, σ. 5.  
560 Στο ίδιο, σ. 51. 
561 «Είναι μια υπαινικτική κωμωδία σχέσεων, όπως το Private Lives, για ανθρώπους που δεν μπορούν 
να υπάρξουν ο ένας με τον άλλο, αλλά ούτε ο ένας χωρίς τον άλλο».Ο Μάρμπερ σε συνέντευξή του, 
όπως παρατίθεται στο: L. Gagner, «Closer to the truth?», εφ. Sunday Times, 19 Ιουλίου 1998. 
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πως είχε τελικά ανταπόκριση σε ένα μεγάλο φάσμα θεατών. Είναι μια ιστορία 
αγάπης, και οι άνθρωποι αγαπούν αυτό το είδος. Όταν το έγραφα, όμως, σκεφτόμουν 
ότι ήμουν τρελός και ότι κανείς δεν θα καταλάβει τι θέλω να πω. Αλλά 
κατάλαβαν».562 

 

Ωστόσο, το επόμενο έργο του, με τίτλο το ονοματεπώνυμο ενός μεσήλικα 

αριβίστα ατζέντη ηθοποιών που παλεύει με την αποτυχία, το Howard Catz (2001), 

δεν έτυχε της ίδιας θερμής υποδοχής με το Closer, ούτε από το κοινό ούτε από τους 

κριτικούς. Μέσα στα επόμενα χρόνια, ο Mάρμπερ συμμετέχει σε διάφορες παραγωγές 

και γράφει τηλεοπτικά, και ραδιοφωνικά έργα έως το 2006, οπότε και  επιστρέφει στο 

θέατρο με τον Δον Ζουάν στο Σόχο – μια ελεύθερη διασκευή του μολιερικού Δον 

Ζουάν. Επίσης γράφει σενάρια ταινιών βασισμένα σε νουβέλες –με πιο γνωστό το 

Notes on Α scandal–, σκηνοθετεί στο θέατρο έργα άλλων συγγραφέων, ενώ από το 

2004 διδάσκει σύγχρονο θέατρο στο πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. 

 

 

Closer  

 
Το Closer, που φέρει ως δάνειο τον πρωτότυπο τίτλο δίσκου του post punk 

αγγλικού συγκροτήματος Joy Division,563 είναι καθαρά ειρωνικός. Όπως 

εξομολογείται ο ίδιος ο Μάρμπερ, αφορμή για την συγγραφή του Closer στάθηκε 

μεταξύ άλλων και μια νυχτερινή έξοδος μαζί με τον θίασό του, που έκανε περιοδεία 

στην Ατλάντα της Αμερικής με το Dealer’s Choice, σε ένα κλαμπ με αισθησιακό 

στριπτίζ, όπου είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει τις περίπλοκες σχέσεις εξουσίας που 

διαδραματίζονταν γύρω του, ανάμεσα στις γυναίκες που εργάζονταν εκεί και τους 

θαμώνες. 

Ταυτόχρονα, επιθυμία του ήταν να γράψει ένα έργο στα χνάρια της ταινίας 

του Στίβεν Σόντερμπεργκ (Steven Soderbergh) Σεξ, Ψέμματα και Βιντεοταινίες564 

(1989), που να σχολιάζει παράλληλα «τι συνέβη μετά το φεμινιστικό κίνημα και την 

                                                            
562 Συνέντευξη του Μάρμπερ στον Adrian Ηenniganhttp 
[http://www.bbc.co.uk/films/2004/12/23/patrick_marber_closer_interview.shtml.(12/5/2009)]. 
563 Closer (1980). 
564 «Ένα έναυσμα για να γράψω το έργο, ήταν ότι μετά το Σεξ, Ψέματα και Βιντεοταινίες δεν είχα δει 
τίποτα που να τοποθετεί τις ερωτικές αναζητήσεις της γενιάς μου σε κάποια προοπτική». Από 
συνέντευξη του Μάρμπερ, όπως παρατίθεται στο: T. Shone, «Up Close and Personal», εφ. Sunday 
Times, 26 Oκτωβρίου 1997. 
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εποχή του «Νέου Άντρα», όπου κανείς δεν ξέρει τι πραγματικά γίνεται».565 Αν και, 

όπως ο ίδιος σημειώνει, είναι ένα έργο «για την αγάπη, το σεξ και τα άλλα εγκλήματα 

της καρδιάς»,566 δεν το ονόμασε Αγάπη, έρωτας και άλλα μυστήρια, όπως αρχικά 

σκεφτόταν, για να μην περιορίσει το κοινό σε σχέση με τη θεματολογία του. «Για 

μένα», γράφει, «είναι ένα έργο που μιλάει για την ταυτότητα, την πόλη, τον θάνατο 

και την ανάγκη να κάνεις κάτι πριν πεθάνεις».567 Το κείμενο γράφτηκε σε πολύ 

σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά υπέστη πολλές αλλαγές κατά τη διάρκεια των 

δοκιμών.  

   Πολύς λόγος έγινε, ωστόσο, για  την  σκληρή αντιστικτική γλώσσα 

σεξουαλικού υβρεολογίου του έργου, που ευθύνεται και για την ανθολόγησή του από 

τον Σιρτζ ως «in-yer-ear theatre», μια «ηχητική γροθιά», δηλαδή, στα αυτιά των 

θεατών, που σοκάρει εξίσου – αν όχι περισσότερο – με μια ωμή σκηνή βίας.  

 

 Τον παραθέτω εδώ: 

 

«Επειδή ο άνθρωπος είναι έλλογο ζώο, οι λέξεις συχνά προσβάλλουν περισσότερο 
από τις πράξεις στις οποίες αναφέρονται. Οι λέξεις ταμπού, όπως «γαμήσου» και 
«μουνί», λειτουργούν επειδή τους προσδίδουμε μαγικές δυνάμεις, που τις καθιστούν 
κάτι παραπάνω από απλά σημάδια τα οποία περιγράφουν μια πράξη της πραγματικής 
ζωής. Όπως όλα τα ταμπού, οι λέξεις αυτές ορίζουν την κόκκινη γραμμή που δεν 
πρέπει να ξεπεραστεί. Σε κάθε περίπτωση, η γλώσσα μάς αποκαλύπτει για ποιο 
πράγμα ντρέπεται, τί φοβάται και με τί θυμώνει η κάθε κουλτούρα. Οι σεξουαλικές 
βρισιές, αντίθετα με τους ευφημισμούς που γυροφέρνουν ένα νόημα, στοχεύουν στο 
να γίνουν μια λεκτική πράξη επίθεσης, ένα χαστούκι στα μούτρα. Στο θέατρο, το 
αποτέλεσμα είναι ακόμα πιο έντονο, γιατί εκστομίζονται μπροστά σε τρίτους».568.  

 

 

Ο Σόντερς, από την άλλη, παρατηρεί ότι το Closer δύσκολα τιθασσεύεται 

δραματολογικά : 

 
«Σαν το ερωτηματικό που αιωρείται πάνω από το σημάδι στο πόδι της Άλις, το 
Closer διαρκώς αντικρούει και διαφεύγει από τις εύκολες κατηγοριοποιήσεις σε ένα 
συγκεκριμένο είδος».569 
 

Αρκετοί κριτικοί έχουν υποδείξει την ομοιότητα του Closer με την Προδοσία 

του Πίντερ, όσον αφορά τον ρυθμό, το γλωσσικό ιδίωμα και τη συμμετρική 
                                                            
565 Sierz, In-Yer-Face Theatre, σ. 91. 
566 Στο ίδιο, σ. 91. 
567 L. Gagner, «Closer to the truth?», εφ. Sunday Times, 19 Ιουλίου 1998.  

568 Sierz, In-Yer-FaceTheatre, σ. 7.  
569 Στο ίδιο, σ. 29. 
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ισορροπία των σκηνών. Ωστόσο, παρών είναι και ο απόηχος του Στρίντμπεργκ που 

αποτυπώνεται  στην μάχη των δύο φύλων. Σε κάθε περίπτωση, η κριτική υποδέχτηκε 

το Closer θριαμβευτικά: ο Σπένσερ (Charles Spencer) της Telegraph επισήμανε πως 

«όλες οι λέξεις που ξεκινούσαν με το γράμμα f [fuck] ήταν απόλυτα αιτιολογημένες 

από μια ποιητική σφοδρότητα που τις συνόδευε», ο Kέρτις (Nick Curtis) της Evening 

Standard σημείωσε πως «παρόλες τις λέξεις που ξεκινούσαν με το γράμμα f [fuck ή 

αλλιώς ‘the four-letter word’], η πιο βάρβαρη και σοκαριστική λέξη που ακούστηκε 

ήταν η λέξη ‘αγάπη’», η Mπράουν (Georgina Brown) της Sunday Mail έγραψε ότι 

«πιο σοκαριστική από το γυμνό ήταν η σωματική εγκράτεια σε συνδυασμό με την 

προφορική αγριότητα», ενώ ο Τέιλορ (Paul Taylor) της Independent, έδωσε βαρύτητα 

στον πόλεμο των δύο φύλων και την σεξουαλική ανασφάλεια των αντρών. «Ο 

Μάρμπερ εκθέτει τους άντρες», έγραψε προκαλώντας την αντίδραση του συγγραφέα: 

«Δεν κρατάω καμία ηθική στάση απέναντι στους χαρακτήρες μου. Δεν μισώ τους 

άντρες, απλώς δεν νομίζω ότι είναι τόσο καλοί, όσο γενικά οι γυναίκες».570 Τέλος, 

ενδεικτική της επιτυχίας του Closer ήταν η κριτική του Guardian, που με αφορμή την 

παράσταση στο Μπρόντγουεϊ ανοίγει διάλογο για την «c-word», δηλαδή το αρχικό 

γράμμα της λέξης cunt που παραπέμπει στα γεννητικά όργανα της γυναίκας, ως 

«γλωσσολογική αντικατάσταση της «f-word» [fuck], η οποία φαίνεται να έχει 

απολέσει την προσβλητική της δύναμη. Οι γλωσσολόγοι, υπογραμμίζει ο 

αρθρογράφος, αποκαλούν αυτήν τη διαδικασία της επανάληψης «εννοιολογικό 

κορεσμό» που λειτουργεί σαν τρόπος για να εξορκίσει κανείς το «δηλητήριο της 

λέξης». Το ερώτημα, ωστόσο, που προκύπτει είναι «αν η c-word πρόκειται να 

αποβάλλει το σεξιστικό της περιεχόμενο ως λέξη ταμπού».571 

 

Γλώσσα 

Δώδεκα σκηνές που εκτυλίσσονται σε διαφορετικές χωροταξίες. Δύο άνδρες 

και δύο γυναίκες. Το κείμενο διαθέτει δομική αρμονία και ισορροπία. Ο Σιρτζ 

παρατηρεί ότι στη χορευτική ορολογία θα ήταν «καντρίλλια», ο χορός όπου τα 

ζευγάρια αλλάζουν συνεχώς παρτενέρ.  

                                                            
570 Στο ίδιο, σ. 188, 189, 190. 
571 Andrew Goldman, « A C-change for NY», εφ. The Guardian, 7 Απριλίου 1999 
[http://www.guardian.co.uk/theguardian/1999/apr/07/features11.g21(10/1/2012)].  
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Ο Mάρμπερ λέει :  

«Η ιδέα ήταν να γράψω κάτι, που κάτω από την όμορφη φόρμα του να λαθροβιεί 
όλος ο θυμός και η οργή. Ελπίζω η δραματική δύναμη του έργου να ισορροπήσει 
ανάμεσα στην κομψή δομή και το άκομψο συναίσθημα».572 

 

 

Ο χρόνος είναι γραμμικός. Διαστήματα που μεσολαβούν από σκηνή σε σκηνή 

υπονοούνται από τις σχέσεις που μεταλλάσσονται. Ωστόσο, σε δύο σκηνές ο χρόνος 

παύει να χρησιμοποιείται συμβατικά. Στην Έκτη σκηνή βλέπουμε τον ταυτόχρονο 

χωρισμό των δύο ζευγαριών, ενώ στην Ένατη βλέπουμε την Άννα, στο εστιατόριο, να 

βιώνει ταυτόχρονα τις διαδοχικές συναντήσεις που είχε με τον νυν και τον πρώην 

σύντροφό της. Αυτή η αντισυμβατική χρήση του χρόνου μεγιστοποιεί τη δραματική 

ένταση των σκηνών και εκμεταλλεύεται, ως τα άκρα, τη θεατρική φόρμα, ενώ 

συνάμα κάνει πιο εύληπτη τη ματαιότητα της δράσης των χαρακτήρων.                      

Το κείμενο δομείται, σχεδόν αποκλειστικά, μέσα από τηλεγραφικούς 

διαλόγους. Κοφτοί και αντιστικτικοί, τονίζουν την έλλειψη του βάθους της 

επικοινωνίας. Η ατάκα αποτελείται από μερικές λέξεις, σπάνια από περισσότερες 

προτάσεις. Υπάρχουν παύσεις, λέξεις υπογραμμισμένες, λέξεις γραμμένες με 

κεφαλαία ή άλλες σε πλαγιογράμματα, που τονίζουν ακόμα περισσότερο τον ρυθμό 

του έργου. Στον ρυθμό αυτόν μπορούμε εύκολα να διακρίνουμε, επίσης, τις 

καταβολές της stand-up comedy. Οι διάλογοι έξυπνοι, διαποτισμένοι με χιούμορ – 

πολλές φορές κυνικό– προκαλούν ένα πικρό γέλιο. Η γλώσσα του Μάρμπερ δεν είναι 

σεμνότυφη, ούτε κατασκευασμένη. Είναι ίσως η πιο ειλικρινής μορφή έκφρασης για 

να διοχετεύσουν τα δραματικά πρόσωπα όλη την οργή και την απελπισία τους, όλη 

τους τη συσσωρευμένη λαχτάρα, ακόμα και σωματική, να αγκιστρωθούν από κάπου. 

Η δυναμική του λόγου είναι τέτοια που γίνεται αυτοδύναμη μορφή βίας η οποία 

ανακυκλώνεται χωρίς διακρίσεις: ο Μάρμπερ κρατάει ίσες αποστάσεις από τα δύο 

φύλα και αποδεικνύει πως οι γυναίκες είναι φορείς βίας εξίσου με τους άντρες:  

 
«Ήθελα πάντα να γράψω για τα μεγάλα, άσχημα αισθήματα, βαλμένα σε μια όμορφη 
φόρμα, που τα κάνει να φαίνονται ακόμα πιο αποκρουστικά [...] Το κυρίως πρόβλημα 
όταν γράφεις για το σεξ είναι η αυτολογοκρισία. Οι άνθρωποι μπορεί να πιστέψουν 
πως πρόκειται για εμένα τον ίδιο. Είναι για μένα, αλλά είναι και για όλους τους 
άλλους που ξέρω, άντρες και γυναίκες. Η δυναμική του προέρχεται από το γεγονός 

                                                            
572 P. Buse, «British Arts Council Contemporary Writters», [http:// www.contemporarywriters.com 
(9/1/2012)]. 
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ότι παρακολουθείς ζωντανά αυτούς τους τόσο προσωπικούς διαλόγους πάνω στη 
σκηνή».573 

 

Ο Μάρμπερ έχει απόλυτο έλεγχο του καλλιτεχνικού του υλικού: η δόμηση του 

ρυθμού έχει την ακρίβεια μουσικής παρτιτούρας, ενώ ισορροπεί ανάμεσα στη 

σκληρότητα των λέξεων, το κυνικό χιούμορ και μία ποιητική φόρμα που δεν του 

επιτρέπει ποτέ να γίνεται χυδαίος. Η πυκνότητα και το ύφος των διαλόγων του 

ισοδυναμεί με μια ιδιότυπη «κλοπή» προσωπικών στιγμών: τα πρόσωπα διέπονται 

από μια απαράμιλλη αληθοφάνεια και συνδιαλέγονται σαν να βρίσκονται πραγματικά 

μόνα μεταξύ τους:574  

«Η ιδέα ήταν πάντα να δημιουργήσω μία όμορφη φόρμα, η οποία θα ωθούσε όλο 
αυτόν τον θυμό και την μανία. Ήλπιζα πως η δραματική δύναμη του έργου θα 
εκπορευόταν μέσα από την εκλεπτυσμένη κατασκευή –το πλάνο που υποφώσκει 
είναι ότι βλέπεις την πρώτη και την τελευταία συνάντηση κάθε ζευγαριού– και το 
ακατέργαστο, άσχημο συναίσθημα».575 
 

 

Αν η γλώσσα είναι απόρροια του κοινωνικού και πολιτιστικού μας κώδικα, 

τότε τα πρόσωπα αυτά είναι τα πιο αντιπροσωπευτικά μιας εποχής που επιμένει 

ακόμα να επιτυγχάνει τεχνολογικά θαύματα και την ίδια στιγμή να γιγαντώνει την 

μοναξιά. Ενδεικτική της σκληρότητας, όχι μόνο της γλώσσας αλλά και των 

σύγχρονων σχέσεων, είναι η «λογοκριτική πολιτική» που ακολουθήθηκε στην  

χολυγουντιανή μεταφορά του Closer.    

Το 2005 το Closer μεταφέρθηκε στην μεγάλη οθόνη σε σκηνοθεσία του 

Νίκολς (Mike Nichols), με την υπογραφή του ίδιου του Μάρμπερ στο σενάριο και  

                                                            
573 Sierz, In-Yer-Face Theater, σ. 191. 
574 Εξίσου κοντά σε αυτήν την «πιντερική» αληθοφάνεια αναφορικά με τον πόλεμο των φύλων 
βρίσκεται και ένα άλλο κείμενο του in-yer-face, τo Dogs Barking (Σαν τα Σκυλιά) του Ρίτσαρντ 
Ζάιντλικ (Richard Zajdlic). Η ψυχική βία και η ωμότητα που παίρνει η αγάπη διαγράφεται εδώ 
μαεστρικά από τον Ζάιντλικ, ο οποίος, με αφορμή ένα διαμέρισμα και το ποιος τελικά θα είναι ο 
ιδιόκτητης του, καταγράφει το τέλος μιας σχέσης φέρνοντας  αντιμέτωπους τους δύο πρώην 
συγκάτοικους και εραστές σ’ έναν ανελέητο αγώνα ψυχικής και φυσικής εξόντωσης που ξεπερνά κάθε 
ηθικό κώδικα. Το έργο έτυχε μιας εξαιρετικής παράστασης και στη χώρα μας: Ρίτσαρντ Ζάιντλικ, Σαν 
τα Σκυλιά, μτφ.-σκηνοθ. Γλυκερία Καλαϊτζή, ΚΘΒΕ, Μικρό Θέατρο Μονής Λαζαριστών, κύκλος 1×4, 
θεατρ. περ. 2008-2009. 
575 Συνέντευξη του Μάρμπερ στον Charles Spencer, στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου που δόθηκε 
στο National Theatre στις 7 Oκτωβρίου 1999. [http://www.nationaltheatre.org.uk.(6/8/2009)]. 
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πρωταγωνιστές τους Julia Roberts,576 Jude Law, Natalie Portman και Clive Owen – ο 

οποίος μάλιστα  έπαιξε και στην πρώτη θεατρική παρουσίαση του έργου το 1996. Ο 

Μάρμπερ επισημαίνει στις συνεντεύξεις του ότι περίμενε την πρόταση κάποιου 

σκηνοθέτη που να εκτιμάει, και στην ιδανική περίπτωση να προέρχεται από τον 

θεατρικό χώρο, για να του παραχωρήσει τα πνευματικά δικαιώματα. Ο Νίκολς, 

έχοντας στο βιογραφικό του ήδη διασκευές από σύγχρονα θεατρικά κείμενα, όπως το 

Ποιος Φοβάται την Βιρτζίνια Γουλφ, το Άγγελλοι στην Αμερική και το Wit, ήταν η 

ιδανική περίπτωση για τον Μάρμπερ, που δεν παραλείπει να τονίζει την άψογη 

συνεργασία τους και την αμέριστη βοήθεια των παραγωγών.  

Ωστόσο, η κινηματογραφική εκδοχή του Closer είναι πολύ πιο εκλεπτυσμένη 

και υπολείπεται σε δυναμική, σε σχέση με το αυθόρμητο ακατέργαστο συναίσθημα 

που οδηγεί τις περισσότερες φορές τους τέσσερις θεατρικούς χαρακτήρες σε 

εμμονικές συμπεριφορές, ενώ έχουν αφαιρεθεί τελείως καίρια σημεία της πλοκής. Για 

παράδειγμα, λείπουν οι αναφορές στην ουλή της Άλις, μέσω της οποίας 

αυτοπροσδιορίζεται, αλλά και ερμηνεύεται από τους υπόλοιπους. Αφαιρούνται 

σκηνές όπου οι χαρακτήρες φτάνουν στα όριά τους, ώστε να διατηρηθεί μια 

«ατσαλάκωτη», αξιοπρεπής εικόνα τους, όπως για παράδειγμα αυτή της συνάντησης 

της Άννας και της Άλις στο ενυδρείο. Παραλείπονται επίσης οι αναφορές στην 

«κρεαταγορά». Αφαιρούνται «δύσκολα» κομμάτια της συζήτησης, όπως αυτό των 

ψεύτικων οργασμών. Αλλά κυρίως, αυτό που λείπει και αλλάζει την ουσία του έργου, 

είναι η τελευταία σκηνή: η Άλις δεν πεθαίνει. Ο κάθε χαρακτήρας εδώ δεν τραβά 

μόνος του τον δικό του δρόμο. Αντίθετα, μια νέα ζωή αρχίζει για την Άλις στη Νέα 

Υόρκη (το ενδεχόμενο ενός νέου ατυχήματος απλώς υπονοείται) και ο Λάρρυ με την 

Άννα είναι ξανά μαζί. Ένα ακόμα χάπι εντ (happy end) προς κατανάλωση θαμπώνει 

την πρωτόλεια δυναμική του έργου. Η δε γλώσσα λειαίνεται επικίνδυνα, χάνοντας 

τον πρωταρχικό της ρόλο ως προϊόντος του σύγχρονου τρόπου ζωής. Ο Μάρμπερ το 

αιτιολογεί χλιαρά577 ως παρελκόμενο της διαφορετικής ηλικίας και ερωτικής 

διάθεσης που είχε όταν πρωτοέγραψε το θεατρικό και όταν το διασκεύασε ως 

σενάριο, αποφεύγοντας έτσι να πλήξει το μέσο συντηρητικό κοινό στο οποίο 

απευθύνεται η αμερικανική βιομηχανία θεάματος. 

 
                                                            
576 Τον ρόλο της Άννας αρχικά κρατούσε η Cate Blanchett, η οποία και τελικά αποσύρθηκε για να 
αντικατασταθεί από την Julia Roberts. 
577 Jenifer Senior, «New York Entertainment», 2000 
[http://nymag.com/nymetro/arts/features/1158/(10/1/2011)]. 
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Ο άλλος ως τόπος 

 

 
Άλις :  ένα κορίτσι της πόλης 
Νταν:  ένας άντρας των προαστίων  
Λάρρυ:  ένας άντρας της πόλης 
Άννα:  μία γυναίκα της εξοχής578 

 

Οι πρώτες σκηνικές οδηγίες του Μάρμπερ ορίζουν τέσσερις διαφορετικούς 

τόπους και άρα τέσσερις διαφορετικές ταυτότητες. Ένα κορίτσι, δύο άντρες και μια 

γυναίκα θα μας δώσουν την «προσωπογραφία» του μητροπολιτικού Λονδίνου της 

δεκαετίας του ’90. Μία στριπτιζέζ (Άλις), ένας συντάκτης νεκρολογιών σε εφημερίδα 

που ονειρεύεται να γίνει συγγραφέας (Νταν), μία -καθολική στο θρήσκευμα- 

φωτογράφος (Άννα) και ένας δερματολόγος με επαρχιακή καταγωγή (Λάρρυ) θα 

διασταυρωθούν μέσα σε δώδεκα συνολικά εικόνες, που καλύπτουν μία χρονική 

περίοδο τριών τουλάχιστων χρόνων. Ο Μάρμπερ, μέσα από τέσσερις διαφορετικούς 

άνθρωπους που προέρχονται από διαφορετικές περιοχές και διαφορετική κοινωνική 

τάξη, με διαφορετικές ηλικίες και «θέλω», κατασκευάζει ένα σεξουαλικό γαϊτανάκι, 

όπως αυτό ξετυλίγεται στα μέσα του ’90, συνθέτοντας την μικρογραφία της cool 

Britannia: 

 
«Μουσικά σχήματα, όπως οι Blur και οι Oasis, καλλιτέχνες, όπως ο Damien Hirst και 
η Tracey Emin, και δραματουργοί, όπως ο Patrick Marber, έγιναν εκπρόσωποι μιας 
νεανικής, ρωμαλέας και δημιουργικής Βρετανίας. Σε ορισμένα επίπεδα, το Closer είναι 
ένα αρχετυπικό έργο, που παρουσιάζει πολλά από τα χαρακτηριστικά που 
συσχετίζονται με τον όρο «Cool Britannia». Από το μητροπολιτικό σκηνικό και τη 
συνειδητή του ψυχρότητα, μέχρι την επιδεικτική ενασχόληση με την επιφανειακή όψη 
των πραγμάτων και τον κυνισμό που συνοδεύει τις πράξεις των πρωταγωνιστών».579  

 

Η πλοκή εν συντομία έχει ως εξής: 

Η Άλις, πρώην χορεύτρια σε strip-club της Ν. Υόρκης, συναντιέται τυχαία στο 

Λονδίνο με τον Νταν: η Άλις πάει να περάσει το δρόμο και ο Νταν την σώζει από 

                                                            
578 Marber, Closer,1997. 
579 Graham Saunders, Patrick Marber’s Closer, Modern Theater Guides, Continuum, Λονδίνο 2008, σ. 
9. 
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δυστύχημα την τελευταία στιγμή. Ο Νταν είναι   συντάκτης νεκρολογιών σε 

εφημερίδα και ονειρεύεται να γίνει συγγραφέας. Οι δυο τους ερωτεύονται και 

αποφασίζουν να συγκατοικήσουν. Ένα χρόνο αργότερα, ο Νταν, που ετοιμάζεται να 

εκδώσει ένα «αυτοβιογραφικό» βιβλίο με θέμα τη ζωή της Άλις, γνωρίζει και 

ερωτεύεται την Άννα, την φωτογράφο που έχει αναλάβει το πορτραίτο του για το 

εξώφυλλο του βιβλίου. Η Άννα δεν ενδίδει και ο Νταν την εκδικείται υιοθετώντας 

την ταυτότητά της σε διαδικτυακό σεξουαλικό ιστότοπο: κλείνει ραντεβού με σκοπό 

το σεξ με τον δερματολόγο Λάρρυ, ο οποίος πηγαίνει ανυποψίαστος στον τόπο του 

ραντεβού, το ενυδρείο του Λονδίνου, και συναντά τυχαία την πραγματική Άννα που 

συχνάζει εκεί. Ο Λάρρυ και η Άννα καταλήγουν να ερωτευθούν και να παντρευτούν. 

Ένα χρόνο μετά, ο Νταν και η Άννα χωρίζουν με τους συντρόφους τους, προκειμένου 

να είναι μαζί (σε μία σκηνή που εκτυλίσσεται παράλληλα). Ο Λάρρυ τα φτιάχνει με 

την Άλις που δουλεύει ξανά σε strip-club. Η Άννα, προκειμένου να της δώσει ο 

Λάρρυ διαζύγιο, κάνει έρωτα μαζί του – κάτι που της στοιχίζει τον χωρισμό της με το 

Νταν. Ο Νταν ξαναγυρίζει στην Άλις και η Άννα στον Λάρρυ. Πολύ σύντομα όμως 

τα ζευγάρια χωρίζουν, καθώς δεν μπορούν να διαχειριστούν το παρελθόν τους. Το 

έργο τελειώνει με τον θάνατο της Άλις από τροχαίο δυστύχημα. Οι τρεις, πλέον, 

συναντιούνται στο Πάρκο του Ταχυδρόμου, πριν αποχαιρετιστούν οριστικά. Εκεί, ο 

Νταν τους αποκαλύπτει ότι η Άλις είχε αλλάξει την πραγματική της ταυτότητα και το 

όνομά της που ήταν Τζέιν Τζόουνς, επιλέγοντας εκείνη ενός κοριτσιού, της Άλις 

Έιρς, που θυσίασε τη ζωή του για να σώσει τρία παιδιά σε μια πυρκαγιά. 

 

Μελετώντας κανείς προσεκτικότερα τις επαγγελματικές ιδιότητες των 

προσώπων, διαπιστώνει ότι όλες έχουν να κάνουν με την έκθεση του εαυτού στους 

άλλους· η ύπαρξή μας φαίνεται να οριοθετείται, μέσω του άλλου: 

 
 
«Τα πρόσωπα απεικονίζονται ερμητικά σφραγισμένα στον εαυτό τους, μακριά από 
την πραγματικότητα, δίνοντας το εγωκεντρικό σχήμα της αποξένωσης και της 
διάσπασης – μια επιτομή δηλαδή της γενιάς του ’90. Τα τέσσερα πρόσωπα υπάρχουν 
μόνο μέσα από τις σχέσεις τους με τους άλλους».580 

 

                                                            
580 Christopher Innes, Modern English Drama: The Twentieth Century, Cambridge University Press, 
Κέημπρητζ 2002, σ. 431. 
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Η διττή αυτή ερμηνεία του έτερου σώματος ως τόπου που συνιστά μέρος του 

κόσμου και την ίδια στιγμή είναι άξονας της εμφάνισης του κόσμου, αφορμάται 

οπωσδήποτε από τη συλλογιστική του Μωρίς Μερλώ-Ποντύ περί δι-

υποκειμενικότητας (intersubjectivity): δίχως τον άλλον, που εγγυάται έναν τόπο 

ασφάλειας και συνύπαρξης η υπόσταση των χαρακτήρων καταργείται. Αν δεν 

υπάρξει ο θεατής, ο ασθενής, ο αναγνώστης, το μοντέλο αντίστοιχα, η Άλις, η Άννα, 

ο Λάρρυ και ο Νταν δεν μπορούν να αυτοπροσδιοριστούν. Επιπρόσθετα, ο άλλος δεν 

ορίζει μόνο την επαγγελματική ταυτότητα, αλλά και τη σεξουαλική: τα πρόσωπα, 

όπως ακριβώς και στην περίπτωση του Ρέινβενχιλ, ως μετανεωτερικά υποκείμενα που 

υπόκεινται στους νόμους του καταναλωτισμού σε μια αγωνιώδη, διαρκή προσπάθεια 

αυτοπροσδιορισμού τους, ενοικούν (και δεν κατοικούν) σε κάποιο εφήμερο έτερο 

σώμα, δηλαδή ενοικούν έναν ρευστό, «μισθωμένο» προς κατανάλωση και 

επικοινωνία χώρο δίχως ιστορία και ταυτότητα.581 Και ενώ η σεξουαλική εμπορία και 

η συναλλαγματική συμπεριφορά  του Shopping & Fucking δεν αποτελεί εκ πρώτης 

όψεως κοινό δραματουργικό πλέγμα, εντούτοις ενισχύεται ύπουλα, αφού αποδρά από 

την καταδικασμένη –όπως καταγγέλουν οι Βρετανοί– Generation X και 

αστικοποιείται, μεταπηδά σε άλλη κοινωνική τάξη και προάγεται: δεν είναι μόνο τα 

αποκαλούμενα junkies της underclass που (ξε)πουλιούνται· είναι οι ευηπόληπτοι 

γιατροί, οι δημοσιογράφοι και οι καλλιτέχνες φωτογράφοι· το σεξουαλικό 

σουπερμάρκετ μιας «καθόλα καθωσπρέπει», μεσήλικης γενιάς αναβοσβήνει τα νέον 

του. Δίχως χημικές ουσίες, μα με τη συνδρομή της τεχνολογίας που γιγαντώνει την 

μοναξιά πίσω από μια οθόνη υπολογιστή, οι χαρακτήρες αυτοί, σηματοδοτώντας την 

άνοδο του αυτο-εμμονικού ανθρώπου, αδυνατούν να παραμείνουν συνεπείς με μία 

μόνο ταυτότητα, με έναν μοναδικό άλλον. Οι ζωές τους μοιάζουν με μια αδιάκοπη 

εσωτερική διαπραγμάτευση του τί τελικά είναι, ποιοί είναι:  

«Ακόμα και ο τρόπος που οι χαρακτήρες παρουσιάζονται, σχεδόν ερμητικά 
αποκομμένοι από τον κόσμο γύρω τους, είναι μια εικόνα απομόνωσης και 
απόσχισης».582  

 

                                                            
581 Θυμίζω εδώ το σχετικό απόσπασμα από το S& F:: “Μαρκ: Έχω μια τάση να ορίζω τον εαυτό μου 
καθαρά και μόνο στα όρια, στα όρια που θέτουν οι σχέσεις μου με τους άλλους. Ο εαυτός μου δεν 
καθορίζεται από μόνος του κατάλαβες; (46) [...] κοίτα δω, όταν είμαι μαζί σου αισθάνομαι ότι έχω 
ταυτότητα και όταν δεν είσαι μαζί μου αισθάνομαι λιγότερο ότι έχω ταυτότητα (49).  
582 Innes, Modern British Drama: Τhe Twentieth Century, σ. 431. 
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Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η χρήση της λέξης «αλήθεια», που ο Μάρμπερ 

φροντίζει να βάζει σκόπιμα συχνά στα χείλη τους, αποτελεί μια προσωπική 

κατασκευή που ανακλά την φουκωική συλλογιστική γύρω από τα «καθεστώτα 

αληθείας» και την ερμηνεία των γεγονότων κάτω από το πρίσμα της ανάγκης 

αποκάλυψης των αλλεπάλληλων στρωμάτων ερμηνείας που προσδίδουν στα 

συμβαίνοντα τον χαρακτήρα του «αυτονόητου». Η αναγωγή αυτή προσωποποιείται 

στην ιδιόμορφη περίπτωση της Άλις, και ακόμα πιο συγκεκριμένα στην αινιγματική 

ουλή της στο πόδι, η προέλευση της οποίας ως το τέλος του έργου παραμένει 

άγνωστη: πρόκειται για ατύχημα ή για κλινική περίπτωση ψυχοσωματικού 

αυτοτραυματισμού που εμφανίζεται ως δερματοστιξία,583 όπως θα διαγνώσει ο 

Λάρρυ; Αν υιοθετήσουμε την δεύτερη και πιο γοητευτική δραματουργικά εκδοχή, η 

Άλις αυτόματα κατηγοριοποιείται ως μια ζωντανή ετεροτοπία απόκλισης που 

θεμελιώνει τον τόπο του σώματος ως δυστοπία και ταυτόχρονα χρησιμοποιεί το 

δυσμορφικό σώμα ως ανεξίτηλο χάρτη μιας οδυνηρής διαδρομής στη μνήμη, μιας 

διαρκούς χαραγμένης υπενθύμισης· βρίσκεται εκεί για να επιβεβαιώνει την 

πολλαπλότητα των εκδοχών «αληθείας» που κουβαλάμε ως «συναισθηματική 

τράπεζα»: 

 
«Η ουλή στο πόδι της, η οποία εξηγείται με διαφορετικούς τρόπους, γίνεται σύμβολο 
των διαφορετικών ιστοριών που λέμε στον εαυτό μας, αναπροσαρμόζοντάς τις κάθε 
φορά, καθώς και των συναισθηματικών τραυμάτων που κουβαλάμε».584 

 

Τα τραύματα αυτά ο Μάρμπερ, τα «καυτηριάζει» και με τα γλωσσικά του 

μέσα. Η πρωτοφανής λεκτική βία που συναντάμε στο Closer μας επανασυνδέει με 

την «πληγωτική γλώσσα» της Μπάτλερ και οι λέξεις μάς χτυπούν καταπρόσωπο. 

Στην ηχητική αυτή ευθεία επίθεση κρύβεται, κατά την Σακελλαρίδου, η πιο 

αυθεντική και διαχρονική υφή της σκληρότητας του in-yer-face, η αποκαλούμενη στο 

ομότιτλο άρθρο της «Καρδιά του καταπρόσωπο θεάτρου» που χτυπάει δυνατά, όχι 

                                                            
583 Η δερματοστιξία έχει στενή συσχέτιση με τις διαταραχές της προσωπικότητας, κυρίως της 
αντικοινωνικής και της περιθωριακής συμπεριφοράς, και μπορεί να αναπληρώσει το κενό ενός 
πληγωμένου εγωισμού. Άλλες ψυχικές νόσοι που έχουν συσχετιστεί στην ιατρική βιβλιογραφία με 
αυξημένη συχνότητα εφαρμογής δερματοστιξίας είναι η μανία και η διπολική διαταραχή. Για την 
εξήγηση του ευρήματος έχει προταθεί ότι τα εν λόγω άτομα έχουν κλίση στη δερματοστιξία εξαιτίας 
της ταυτόχρονης ηδονής που αποκομίζουν από ένα αίσθημα δημιουργίας και της τιμωρίας από την 
επώδυνη διαδικασία εφαρμογής της δερματοστιξίας. 
584 Sierz, In-Yer-Face Theatre, σ. 193-194.  
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μόνο στο Closer αλλά και στα δύο τελευταία έργα που θα μελετήσουμε (Attempts on 

Her Life, Crave). Xαρακτηριστικό παράδειγμα στο οποίο αναφέρεται και η 

Σακελλαρίδου,585 είναι η αβάσταχτη σκηνή Λάρρυ-Άννας, όταν η τελευταία του 

εξομολογείται πως τον απάτησε. Εδώ, παρόλο που η απειλή σωματικής βίας φαίνεται 

να αποκλείεται λεκτικά («Λάρυ: Μήπως ντύθηκες γιατί σκέφτηκες πως θα σε 

χτυπούσα; Άννα: Μ’ έχουν χτυπήσει στο παρελθόν. Λάρυ: Όχι εγώ»), εντούτοις 

μεγιστοποιείται η πιθανότητα επιτέλεσής της. Οι λέξεις όχι απλώς σωματοποιούνται, 

αλλά χαράσσονται ως δερματοστιξία:  

 
«Είναι πολύ πιο δύσκολο να λογοκρίνεις την ακοή απ’ ό,τι την θέαση [...] Ο 
Σοφοκλής ήταν επίσης υποχρεωμένος να εξημερώνει τη θέα των πτωμάτων με το να 
τα καλύπτει ή να τα κρατάει εκτός σκηνής. Αλλά η προσδοκία (απειλή ή υπόσχεση;) 
της άρσης του καλύμματος ή της μετακίνησης του πτώματος επί σκηνής είναι πάντα 
εκεί, ερεθίζοντας τη λαγνεία και τη λαιμαργία του βλέμματος. Η Σάρα Κέην και 
μερικοί άλλοι βρετανοί δραματουργοί της σχολής της ‘νέας κτηνωδίας’ έχουν 
αντιληφθεί αυτές τις δυνατότητες και έχουν αναπτύξει μια αισθητική, η οποία 
αποκαλύπτει το κρυφό αλλά και πιο ανθεκτικό πρόσωπο – την καρδιά – του ‘κατά-
πρόσωπο θεάτρου’».586  

 

Για να επανέλθουμε από την γλωσσική στη σωματική δερματοστιξία, η ουλή 

μπορεί να εκληφθεί με ευρύτερους κοινωνικούς όρους ως η ανοιχτή πληγή της 

σύγχρονης κοινωνίας, όπου ο ατομικισμός είναι η καύσιμη ύλη για τη 

μετανεωτερικότητα και την ευημερία: 

 
«Η Άλις ταυτοποιείται μέσα από την ουλή της, που λειτουργεί σαν ένα υπαρξιακό 
ερώτημα που τίθεται σε αυτήν τη συναισθηματικά διαφθαρμένη κοινωνία, και 
αντιπροσωπεύει την ελπίδα, όχι απλώς ως ιδανικό έρμαιο της ανδρικής φαντασίωσης, 
αλλά ως φευγαλέα ευκαιρία μιας σχέσης με νόημα».587  

 

Ποια είναι όμως η αλήθεια; 

                                                            
585 Έλση Σακελλαρίδου, «Η Όψη και η Καρδιά της Σκληρότητας», Θέατρο-Αισθητική –Πολιτική:Περί-
Διαβάζοντας τη Σύγχρονη Βρετανική Σκηνή στο Γύρισμα της Χιλιετίας, σ. 114-115. 
586 Στο ίδιο, σ. 119. 
587 Innes, Modern English Drama, σ. 432. 



288 
 

Ο Νταν θεωρεί ότι «χωρίς την αλήθεια γινόμαστε ζώα».588 Ωστόσο, η 

υπόθεση ότι η απόλυτη αλήθεια συμβάλλει στη διατήρηση μιας υγιούς σχέσης, 

αποδομείται. Αντιθέτως, η αναζήτησή της γίνεται τιμωρητικό μέσο φιέστας στον 

ανηλεή αγώνα των δύο φύλων. Όταν ο Νταν επιβάλλει στην Άλις την εξομολόγηση 

της αλήθειας για τη σεξουαλική σχέση που είχε με τον Λάρρυ, αντίθετα απ’ ό,τι 

πρέσβευε, αποκτά συμπεριφορά ζώου: χτυπάει δυνατά την Άλις στο πρόσωπο και ο 

Μάρμπερ κλείνει τη σκηνή με την κυνική και πικρή φράση της Άλις: «Υπάρχει μες 

στο κεφάλι σου έστω και μια αληθινή ιδέα;»,589 χωρίς όμως να μας παρέχει κανενός 

είδους καθησυχαστική διαβεβαίωση για το τέλος του βίαιου εαυτού του Νταν:  

«Οι υποψίες και οι εντάσεις ανάμεσα στα δύο φύλα είναι τόσο βαθιές, που είναι 
σχεδόν αδύνατον να παρασταθούν οι σχέσεις τους στη σκηνή. Οι απωστικές δυνάμεις 
μεταξύ τους είναι τόσο έντονες, που κάθε προσπάθεια να τους βάλεις πάνω στην ίδια 
σκηνή μπορεί να καταλήξει μόνο σε σύγκρουση».590 

 

 

Εδώ θα ήθελα να σταθώ. 

 

Ενώ ο Μάρμπερ τοποθετεί την δράση του ανά σκηνή σε διαφορετικές 

χωροταξίες εσωτερικού (διαμερίσματα/στούντιο φωτογραφίας/ιατρείο), αλλά και 

εξωτερικού (νοσοκομείο/γκαλερί/εστιατόριο/πάρκα/ενυδρείο) χώρου, επιλέγει να 

σφραγίσει χωροταξικά την επανασύνδεση του πιο «ρομαντικού» από τα δύο 

ζευγάρια, της Άλις και του Νταν, στο δωμάτιο ενός ξενοδοχείου.  

Λαμβάνοντας υπόψη την ετεροτοπολογία του Φουκώ, βρισκόμαστε 

αναντίρρητα στο πιο αντιπροσωπευτικό παράδειγμα της πέμπτης αρχής, το μοτέλ 

όπου συντελείται ταυτόχρονα ακόμη μία διαδικασία ρομαντικής «εκ νέου» 

εκπαρθένευσης, τόσο σωματικής, εφόσον εκεί η Άλις και ο Νταν ξαναανταμώνουν 

σεξουαλικά, όσο και ψυχικής, με την εξομολόγηση της Άλις που λαμβάνει χώρα εκεί 

ακριβώς, σε μια ετεροτοπία, ένα μικρό πουθενά, που «ευλογεί» την αποταυτοποίηση 

του Νταν και την υιοθέτηση μιας βίαιης συμπεριφοράς. Εξάλλου, δεν είναι διόλου 

τυχαίο, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, ότι εκεί, σε αυτό το μοτέλ, τα διαβατήρια, 

δηλαδή το κατεξοχήν σημειολογικό αντικείμενο ταυτότητας, που ψάχνουν να βρουν 

προκειμένου να ταξιδέψουν στη Ν. Υόρκη, αποδεικνύονται άχρηστα. Όταν ο Νταν θα 
                                                            
588 Στο ίδιο, σ. 134. 
589 Πάτρικ Μάρμπερ, Τόσο Κοντά, μτφ. Θωμάς Μοσχόπουλος, σ. 138. 
590 D. Edgar, State of Play, Faber, Λονδίνο 1999, σ. 50.  
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κάνει το λάθος να ανοίξει την πόρτα και να βγει να αγοράσει τσιγάρα, μια ετεροτοπία 

ψευδαίσθησης, που «καταγγέλλει σαν ακόμη πιο απατηλό κάθε πραγματικό χώρο, 

όλες τις τοποθεσίες στο εσωτερικό των οποίων η ανθρώπινη ζωή είναι οριοθετημένη» 

(έκτη αρχή) θα «καταρρεύσει»: η καθησυχαστική, «ειρηνευμένη» ευθραστότητα της 

προσομοίωσης «οικογενειακής ευτυχίας» θα ραγίσει και θα πέσει με εκκωφαντικό 

θόρυβο:  

 

Άλις: Πού είναι αυτή η αγάπη; Δεν μπορώ να τη δω, δεν μπορώ να την αγγίξω, δεν 
την αισθάνομαι. Την ακούω, ναι. Ακούω κάτι λόγια, αλλά τι να τα κάνω τα 
παχιά σου τα λόγια; (136) 

 

 

«Φύγε. Δεν σ’ αγαπάω πια», θα πει η Άλις στη συνέχεια και ο Νταν θα 

σαστίσει, θα ικετεύσει, θα απειλήσει, και τέλος θα γίνει βίαιος σαν ζώο που διεκδικεί 

το θήραμά του. Η ετεροτοπική τοποθεσία του μοτέλ μοιάζει να «καταπίνει» την 

αγάπη ή, έστω, ό,τι έχει απομείνει από αυτήν: «Όλοι μπορούν να εισέλθουν σε αυτές 

τις ετεροτοπικές τοποθεσίες», υποστηρίζει αυτολεξεί ο Φουκώ, που τον επιστρατεύω 

εδώ ξανά, «αλλά δεν είναι παρά μόνο μια ψευδαίσθηση: πιστεύεις ότι μπαίνεις και 

από το γεγονός και μόνο ότι μπαίνεις, αποκλείεσαι».  

Ο Νταν και η Άλις, ενοικώντας στο δωμάτιο του ξενοδοχείου έχουν 

αποκλείσει το βαθιά διαταραγμένο παρόν τους, τσαλαβουτώντας στα νερά της 

νοσταλγίας. Στον Μάρμπερ όλοι οι χαρακτήρες νοσούν· «χουχουλιάζοντας» μέσα 

στην θαλπωρή ενός απαλλαγμένου από την οδύνη ρομαντισμού, επιδίδονται σε ένα 

ερωτικό γαϊτανάκι κλωθογυρνώντας ο ένας γύρω από τον άλλον σαν το αδράχτι του 

Μακντόνα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Ένατη σκηνή, όπου βλέπουμε την 

Άννα, στο εστιατόριο, να βιώνει ταυτόχρονα τις διαδοχικές συναντήσεις που είχε με 

τον νυν και τον πρώην σύντροφό της σε έναν «εφευρημένο χρόνο» σε ένα άχρονο 

όπου το παρελθόν (η μνήμη) και το παρόν (η πραγματικότητα) μπερδεύονται: η Άννα 

βρίσκεται με τον Νταν για να γιορτάσουν μαζί την πολυπόθητη υπογραφή του 

διαζυγίου της από τον Λάρρυ, όταν όμως ο Νταν  φεύγει από το τραπέζι για να της 

φέρει από το μπαρ το αγαπημένο της ποτό, εμφανίζεται με ένα ποτήρι στο χέρι να της 

το δίνει ο Λάρρυ, σε μια «μαεστρική» δραματουργική στιγμή, όπου η Άννα βιώνει 

την ανάκληση και της προηγούμενης στιγμής, εφόσον το ραντεβού με τον Λάρρυ που 

προηγήθηκε δόθηκε στο ίδιο ακριβώς εστιατόριο όπου βρίσκεται τώρα με τον Νταν.  
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Το μετανεωτερικό υποκείμενο δεν επιδιώκει να σώσει την ψυχή του και να 

εξασφαλίσει μια θέση στον παράδεισο. Θέλει να ζει καλύτερα στο παρόν, θέλει να 

σωθεί «εδώ και τώρα»: όλοι, με εξαίρεση την Άλις, αναλώνουν τις δυνάμεις τους 

ζώντας έντονα, αλλά επιφανειακά, το παρόν. Προσπαθούν να εξοικειωθούν με τον 

«άγνωστο» δίπλα τους – μια λέξη που επαναλαμβάνεται μέσα στο κείμενο, σαν 

απόπειρα να συμφιλιωθούν με το άγνωστο μέσα τους· η Άννα μονολογεί: «Σαν 

τουρίστρια αισθάνομαι».591 Οι σχέσεις τους ανακυκλώνονται σε ένα εξιδανικευμένο 

παρελθόν, έναν τόπο («Νταν: Ήταν η στιγμή της ζωής μου / Άλις: Αυτή εδώ είναι η 

στιγμή της ζωής σου / Νταν:  Ήσουν τέλεια / Άλις: Είμαι ακόμα»).592 

Το μέλλον είναι άγνωστος χρόνος, όπως και η ταυτότητα της «αλήθειας». 

 Το «αυτοβιογραφικό» βιβλίο που γράφει ο Νταν μιλάει για την Άλις, αλλά «αφήνει 

απέξω την αλήθεια»593 της, οι φωτογραφίες «κάνουν τον κόσμο να μοιάζει όμορφος», 

ενώ «οι άνθρωποι σε αυτές, είναι λυπημένοι και μόνοι»,594 οι ευφημισμοί, στις 

νεκρολογίες, μπορούν να αποκαταστήσουν τη φήμη ενός αλκοολικού. Η εμμονή των 

τριών χαρακτήρων για την «αλήθεια» είναι αυτοκαταστροφική, και μόνο η Άλις, που 

επαγγέλλεται το «ανήθικο» επάγγελμα της στριπτιζέζ, αποδεικνύεται  ουσιαστικά 

ηθική και αληθινή· έχοντας αποδεχτεί τον κόσμο γύρω της, προσπαθεί να σωθεί 

υιοθετώντας συνειδητά μια ξένη ταυτότητα: αυτή μιας κοπέλας που έσωσε τρία 

παιδιά από μια πυρκαγιά. Ο διάλογος που ανοίγει εδώ ο Μάρμπερ με τους 

Λυτρωμένους (Saved) του Μποντ είναι ολοκάθαρος και θεμελιώνεται για ακόμη μια 

φορά στη μαρξιστική ανάγνωση της επιβεβλημένης αισιοδοξίας : η Άλις Έϊρς, και η 

αληθινή και η πλαστή, τελικά δεν θα σωθεί, όπως εξάλλου και το βρέφος τής Παμ. 

Φαίνεται, όμως, πως ο θάνατός της Τζέιν Τζόουνς, που είναι το πραγματικό όνομα 

της Άλις, ισοδυναμεί με θυσία και γίνεται καθρέφτης που πάνω του θα δουν το 

είδωλό τους για πρώτη φορά καθαρά οι υπόλοιποι τρεις: η Άλις «σώζει» τρεις 

ανθρώπους, αφού από κάπου μακριά καταφέρνει για πρώτη φορά να τους φέρει 

κοντά, ώστε να αντιμετωπίσουν τις ζωές τους με ειλικρινή διάθεση, γυμνοί από 

ζωντανές ψευδαισθήσεις, επαναπροσδιορίζοντας τις αξίες τους: 

  

«Ο Νταν, ο Λάρρυ και η Άννα, μέσα από την Άλις παίζουν το δικό τους προσωπικό 
παιχνίδι εκπληρώσεων, αλλά μόνο με τον θάνατό της συνειδητοποιούν πως η 
ταυτότητά της υπήρξε μια ζωντανή παράσταση, πως ήταν ‘μία καμία’ για την οποία 

                                                            
591 Πάτρικ Μάρμπερ, Τόσο Κοντά, μτφ. Θωμάς Μοσχόπουλος, σ. 107. 
592 Στο ίδιο, σ. 131-132. 
593 Στο ίδιο, σ. 50. 
594 Στο ίδιο, σ. 49. 
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γνώριζαν το τίποτα, ούτε καν το πραγματικό της όνομα.[...] Με τον θάνατό της ο 
Μάρμπερ όχι μόνο διασφαλίζει την τραγικότητα του χαρακτήρα της, αλλά, 
υπονοώντας πως η Άννα, ο Λάρρυ και ο Νταν ‘σώθηκαν’ χάρη σ’ αυτήν, την οδηγεί 
σε μια ρομαντική υπερβατικότητα. Με αυτόν τον τρόπο η απουσία της Άλις 
μετουσιώνεται σε ένα είδος θεϊκού παρόντος που αγγίζει το φανταστικό, στοιχείο που 
ο Μάρμπερ σιωπηλά καταδικάζει στους χαρακτήρες του».595  
 

 

Ωστόσο, μπορούμε να προσυπογράψουμε την ανάγνωση αυτή; 

 

Ο Μάρμπερ, με τη σκηνή στο Πάρκο του Μνημείου του Ταχυδρόμου στο 

τέλος του έργου, εισάγει τον κυρίαρχο τόπο, και το καίριο σημείο ανάγνωσης του 

έργου του: την μνήμη. Η μνήμη είναι αυτή που μπορεί και δίνει ελπίδα ανανεώνοντας 

την ζωή. Θυμηθείτε, μάς λέει, μια φορά και έναν καιρό τα παιδιά σώζονταν, δεν 

πέθαιναν. Η συλλογική μνήμη γίνεται μνημείο μιας άλλης αλτρουιστικής εποχής, 

όπου κάποιος μπορούσε να επενδύει στους ανθρώπους ή ακόμα μπορούσε να σωθεί 

χάρη σε αυτούς. Η Άλις επένδυσε σε μια ταυτότητα που θα μπορούσε να την σώσει. 

Τελικά όμως κανένας δεν μπόρεσε να σταθεί κοντά της. Η ουλή της είναι ένα 

σύμβολο ανεξίτηλης, ορατής μνήμης που μπορεί να το χρησιμοποιεί κάθε φορά 

ανάλογα με το παραμύθι που προσπαθεί να χωρέσει.  

 

Κάποτε όμως όλα τα παραμύθια τελειώνουν. 

 

Η τελική σκηνή με τους τρεις τους, εκεί, στο Μνημείο, γίνεται το σκηνικό 

φόντο ενός μνημόσυνου, όχι μόνο της Άλις, αλλά των ανεπαρκών σχέσεων μεταξύ 

τους ·μία νεκρή και τρία κατεστραμμένα δραματικά πρόσωπα, συνθέτουν ένα τέλος 

δυστυχές, χωρίς ίχνος εξιλέωσης.΄Ετσι, το Μνημείο του Ταχυδρόμου,596 τόσο 

δραματουργικά όσο και σκηνικά,597 μετουσιώνεται σε ένα είδος μουσείου που με 

                                                            
595 Mary Luckhurst, «Political Point-Scoring: Martin Crimp’s Attempts on her life», Contemporary 
Theatre Review, τμ. 13, τχ. 1 (2003), σ. 54 [47-60].  
596 The Postman’s Park: Πάρκο στο κέντρο του Λονδίνου, σε μικρή απόσταση βόρεια του καθεδρικού 
ναού του Αγίου Παύλου. Το 1900, το πάρκο έγινε μνημείο ηρωικής αυτοθυσίας απλών καθημερινών 
ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους σώζοντας τις ζωές των άλλων και που σε αντίθετη περίπτωση θα 
είχαν ξεχαστεί. Ένας μακρύς τοίχος με κεραμικά πλακίδια όπου αναγράφονται τα στοιχεία των 
ανθρώπων αυτών ορίζει τη μνήμη. Το Πάρκο του Ταχυδρόμου ήταν εγκαταλελειμμένο για πολλά 
χρόνια και το ενδιαφέρον αναζωπυρώθηκε μετά την προβολή της ταινίας του Closer. Ενδεικτικό είναι 
πως μετά από 78 χρόνια, δηλαδή τον Ιούνιο του 2009, προστέθηκε για πρώτη φορά πλακίδιο από την 
επισκοπή του Λονδίνου [http://en.wikipedia.org/wiki/Postman%27s_Park(7/8/2009)]. 
597 Ο Μάρμπερ θεμελίωσε και σκηνικά έναν «τόπο λατρείας» της μνήμης με τα ζωντανά σύμβολα 
αυτών των συναισθηματικών τραυμάτων, όταν ο ίδιος σκηνοθέτησε το Closer, βάζοντας όλα τα 
φροντιστηριακά αντικείμενα που  είχαν προηγουμένως χρησιμοποιηθεί από τους ηθοποιούς  να 
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φουκωικούς όρους ερμηνεύεται ως μια μορφή ετεροτοπίας συσσωρευτικού χρόνου 

(τέταρτη αρχή). 

 

 «Στο γράμμα Σ γράφει σπίτι»  

Η Άλις μπορεί να εκπροσωπεί την νεότερη γενιά, στην πραγματικότητα όμως 

ο Μάρμπερ της προσδίδει τα χαρακτηριστικά και το ύφος ενός παιδιού που υιοθετεί 

έναν ρόλο και τον παίζει μέχρι την τελευταία στιγμή. Η Άλις, ειλικρινής και 

παθιασμένη σαν ένα παιδί, αναζητά ένα πατρικό πρότυπο και επιλέγει από ποιον θα 

αυτοϋιοθετηθεί κάθε φορά, ενώ  στην ατζέντα της έχει μόνο μια (άγνωστη) διεύθυνση 

«Στο γράμμα Σ γράφει σπίτι».598 Όπως, όμως, και τα υπόλοιπα παιδιά του in-yer-face, 

η Άλις δεν θα καταφέρει να επιβιώσει: οι ίδιες οι κοινωνικές δομές την αποβάλλουν 

μαζί με την ελπίδα του μέλλοντος. Όλοι οι χαρακτήρες στο Closer, παρότι 

επιδιώκουν πεισματικά σχεδόν να φτιάξουν οικογένειες, δοκιμάζοντας κάθε πιθανό 

συνδυασμό, δεν τα καταφέρνουν. Η οικογένεια ως τόπος ασφάλειας και συγκρότησης 

εξοβελίζεται για άλλη μια φορά και, όπως εύστοχα παρατηρεί ο Ίνες (Christopher 

Ιnnes), καθώς κανένας από τους χαρακτήρες δεν αφήνει πίσω του απογόνους, η 

κοινωνία αυτή αποδεικνύεται άγονη. Στη θέση των απογόνων χάσκει ένα κενό, το 

οποίο, προκειμένου να επικαλυφθεί, οδηγεί σε ένα εκ νέου κυνήγι οικονομικο-

κοινωνικής ανέλιξης. Διαπιστώνουμε, κοντολογίς, «παρένθετους απότοκους» μιας 

υπερνεωτεριστικής υλιστικής κουλτούρας: 

  

 
«Οι χαρακτήρες αυτοί μπορεί να είναι παθιασμένοι με το σεξ, αλλά είναι ανίκανοι να 
φτιάξουν οικογένεια. Η κοινωνία στην οποία ανήκουν είναι στέρφα και άκληρη δεν 
έχει μέλλον κυριολεκτικά [...] Στον μοντέρνο τρόπο ζωής, η οικογενειακή ζωή είναι 
μια παραίσθηση που υπονομεύεται από την ενοχή και την προδοσία».599  

   

Αντίστοιχα να αυτοϋιοθετηθεί ζητά και ο ο Νταν, που φαίνεται να αναζητά 

μια μητέρα. Η πρώτη σκηνή του με την Άλις στο νοσοκομείο είναι ενδεικτική: ο 

                                                                                                                                                                          
σχηματίζουν  έναν λόφο στο πίσω μέρος της σκηνής: μια φωτογραφία, ένα βιβλίο, ένα ζευγάρι 
παπούτσια, ένα φλυτζάνι τσαγιού, ένα στυλό κτλ. 
598 Πάτρικ Μάρμπερ, Τόσο Κοντά, μτφ. Θωμάς Μοσχόπουλος, Αθήνα 1998, σ. 26. 
599 Innes, Modern English Drama, σ. 432. 
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Νταν μιλάει για τις παιδικές διατροφικές του συνήθειες που τις συντηρεί ως την 

στιγμή που συναντά την Άλις (η κόρα που βγάζει από το ψωμί), και η Άλις «του 

αντιμιλά» όταν εκείνος της κάνει παρατήρηση για το τσιγάρο που καπνίζει, όπως 

πιθανότατα θα έκανε με τον πατέρα της. Ο Ίνες επισημαίνει την προσήλωση που έχει 

ο Μάρμπερ στην θεματική του, ενισχύοντας την αποξένωση, την εσωτερική μοναξιά 

και την αποσύνθεση κάθε κοινωνικού θεσμού, με προσεκτική επιλογή των σκηνικών 

χώρων, αλλά και των αντικειμένων: το δάγκωμα του πράσινου μήλου που αρπάζει η 

Άλις από τον χαρτοφύλακα του Νταν (αναφορά και στην πρώτη σκηνή της Αρκαδίας 

του Τομ Στόπαρντ) θα γίνει το εναρκτήριο λάκτισμα για τον γκρεμισμένο παράδεισο 

που μπορεί πια να φιγουράρει μόνο σαν ταμπέλα νυχτερινού strip-club. Το εκκρεμές 

του Νεύτωνα με τις μεταλλικές του μπάλες που χτυπούν, χωρίς να μπορούν να 

πλησιάζουν η μία την άλλη, από παιχνίδι με το οποίο «σκοτώνει τον χρόνο»  ο Λάρρυ 

στο γραφείο του, γίνεται ένα καθαρό σύμβολο της διαρκούς αλλαγής παρτενέρ στο 

έργο, χωρίς ποτέ τα πρόσωπα να έρχονται πιο κοντά. Το Ενυδρείο, πέρα από τόπος 

συνάντησης της Άννας και του Λάρρυ, θα λειτουργήσει ως κάτοπτρο όπου οι 

άνθρωποι προσπαθούν να αντιληφθούν τους υπόλοιπους ανθρώπους έξω ή μέσα απ’ 

αυτό και ταυτόχρονα θα λειτουργήσει ως θέατρο μέσα στο θέατρο, αφού και οι ίδιοι 

οι θεατές καλούνται να παρακολουθήσουν «φιλτραρισμένα» μέσα από τη σκηνή τα 

πρόσωπα και τις καταστάσεις:  

 
«To θέατρο θα εξακολουθήσει να υπάρχει γιατί φαίνεται πως είναι απαραίτητο οι 
άνθρωποι να μαζεύονται παρέα για να παρακολουθούν τι κάνουν άλλοι άνθρωποι, 
είτε είναι αθλήματα, είτε θέατρο, είτε όπερα, είτε εκκλησία, είτε γάμος, είτε κηδεία. 
Αυτή είναι η πρώτη ύλη στην ζωή των ανθρώπων: να παρακολουθούν τους 
άλλους».600  

  

Η εισβολή του διαδικτύου στη σκηνή 

Ο υπερνεωτερικός οικουμενικός κόσμος του ’90 μας έφερε αντιμέτωπους με 

μια σειρά αντιφάσεων, κυρίως –απ’ ό,τι έχουμε ήδη διαπιστώσει– αναφορικά με την 

οριοθέτηση του τόπου και του χρόνου. Το διαστρεβλωμένο αποτέλεσμα του 

διαδικτύου κατήργησε ασυναίσθητα τα όρια μεταξύ πραγματικού και φανταστικού, 

                                                            
600 Anne Nicholson Weber (επιμ.), Upstaged: Making Theatre in the Media Age, CRC Press, Taylor & 
Francis, Λονδίνο 2006, σ. 92. 
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με αποτέλεσμα, όταν εισερχόμαστε στο θέμα των σχέσων οι χρήστες να 

εγκαταλείπονται (ξανά) στη μοναξιά. Εφόσον η υπέρβαση του χρόνου σηματοδοτεί 

την απόλυτη ρήξη των ανθρώπων με τον παραδοσιακό χρόνο, ο χρόνος και ο τόπος 

τους διαφεύγει.  

Η σεξουαλική πράξη την δεκαετία του ’90, ακολουθώντας την διάσπαση του 

κοινωνικού ιστού, αυτονομείται από κάθε συντροφικό και συναισθηματικό 

περίβλημα και υιοθετεί μια πλουραλιστική φόρμα χωρίς δεσμεύσεις και επώδυνα 

συναισθηματικά αδιέξοδα. Αντιμετωπίζεται πλέον, όπως εύστοχα σχολιάζει ο Σιρτζ, 

«σαν απεγνωσμένη προσπάθεια επικοινωνίας, παρά σαν μέσο απελευθέρωσης».601  

Το Closer είναι το πρώτο έργο στην κατηγορία του in-yer-face που μεταφέρει επί 

σκηνής ένα κατεξοχήν μη τόπο: το διαδίκτυο, την άνευ χωροταξικής θέσης 

«πανδημία» που επιτρέπει την υιοθέτηση οιασδήποτε ταυτότητας (Σκηνή 3):  

 
«Η σκηνή αυτή είναι μια παραδοσιακή σαιξπηρική σκηνή αντιστροφής ρόλων, 
απλώς χρησιμοποιώ την τεχνολογία. Γενικά είμαι καχύποπτος με την υπερβολική 
χρήση της. Είμαι λίγο συντηρητικός, πουριτανός, δεν είμαι από εκείνους τους 
συγγραφείς που μπαίνουν σε φόρουμ και χρησιμοποιούν βίντεο επί σκηνής. Τίποτα 
δεν είναι πιο αυθεντικό από μια καλά ειπωμένη ατάκα [...]. Πιστεύω πως γίνεται ένας 
πόλεμος μεταξύ της τεχνολογίας και της κοινωνίας, που ωθεί μακριά παραδοσιακές 
αξίες όπως το διάβασμα, το γράψιμο, το θέατρο [...]».602 
 

Ο Μάρμπερ, μέσα από μια σπαρταριστά κωμική σκηνή που γίνεται μέσω 

υπολογιστών, φώτισε την εισβολή της σύγχρονης τεχνολογίας στις διαπροσωπικές 

σχέσεις, αφού έκανε ο ίδιος έρευνα  παριστάνοντας μέσω ανταλλαγής μηνυμάτων 

(‘chat’) πως ήταν κάποια άλλη, όπως ακριβώς θα βάλει αργότερα τον Νταν να 

κάνει.603 Άλλωστε, αξίζει να σημειωθεί ανεκδοτολογικά πως όταν πρωτοδιαδόθηκε η 

χρήση ψευδωνύμων, κυρίως στους «χώρους συζητήσεων» (‘chat rooms’) του 

δικτύου, όπου ο καθένας υιοθετούσε όποια ταυτότητα του άρεσε, είχε κυκλοφορήσει 

                                                            
601 Sierz, Ιn-Yer-Face, σ. 179. 
602 Συνέντευξη του Μάρμπερ στην Porter Beth, όπως παρατίθεται στο: Beth Porter, The Net Effect, 
Intellect Books, Λονδίνο 2001, σ. 122. 
603 «Δεν ήμουν καν on line, αλλά ήξερα για τα e-mail και τα chatrooms. Μέσα στον κοινωνικό μου 
κύκλο το internet ξεκινούσε να απογειώνεται. Κατάλαβα ότι επρόκειτο να συμβεί κάτι μεγάλο. Ήταν 
στις εφημερίδες, οι φίλοι μου μιλούσαν γι’ αυτό, ήταν ένα τεράστιο συμβάν, όπως όταν το fax μπήκε 
για πρώτη φορά στη σκηνή [...]. Πιστεύω πως η τεχνολογία είναι πάντοτε δύσκολη υπόθεση μέχρι να 
εγκλιματιστείς. Είμαι τεχνοφοβικός από την φύση μου. Δεν με απασχολεί πολύ. Η ζωή είναι πολύ 
σύντομη για να διαβάζει κανείς όλα αυτά τα manual [...]. Αν δεν υπήρχε το internet θα κατασκεύαζα 
μία άλλη εφαρμογή για την σκηνή. Δυσκολεύομαι να θυμηθώ αν προηγήθηκε η πλοκή του έργου ή η 
ίδια η σκηνή. Δουλεύτηκε οργανικά. Μόνο όταν τελείωσα το έργο συνειδητοποίησα πόσο η σκηνή είχε 
να κάνει με την αποξένωση. Πιθανόν να την ξαναέγραψα για να το κάνω πιο σαφές και σταδιακά ο 
αντίκτυπός της έγινε κωμικός». Συνέντευξη του Μάρμπερ στην Porter, όπως παρατίθεται στο: Porter, 
The Net Effect, σ. 123. 
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μια κλασική πια γελοιογραφία που απεικόνιζε ένα σκύλο να πληκτρολογεί μπροστά 

σε μια οθόνη υπολογιστή, ενώ συγχρόνως εξηγούσε σ’ ένα άλλο σκύλο που 

βρισκόταν δίπλα του: «Στο internet κανένας δεν ξέρει ότι είσαι σκύλος!». 

Με την εισβολή της ψηφιακής τεχνολογίας στη σύγχρονη σκηνή604 και την 

μαζική εξάπλωση της χρήσης του διαδικτύου,605 η αναγκαιότητα ψυχολογικής και 

ταυτοτικής υπερ-προσαρμοστικότητας οδήγησαν στην ανάδυση ενός νέου τύπου 

ατόμου: στις οθόνες και στα μπλογκς, η ζωή δεν είναι αληθινή, παρά μόνο όταν 

αντανακλάται σε αυτές. Ο εαυτός γίνεται παράθυρο και ο άλλος οφθαλμαπάτη. Ένα 

είδος αμφίσημης εμπειρίας, επομένως, φαίνεται να εδραιώνεται εδώ, ένας φουκωικός 

καθρέφτης που ανακλά κυριολεκτικά την αντιπαράθεση του κοντά και του μακριά, 

της σύνδεσης και την αποσύνδεσης, της κοινωνικής δικτύωσης και της μοναξιάς.  

  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
604 Βλ. και Baz Kershaw, The Politics of Performance: Radical Theatre as Cultural Intervention, 
Routledge, Nέα Yόρκη 1992. 
605 Παρότι οι απαρχές του internet τοποθετούνται στη δεκαετία του ’60 (με το περίφημο στρατιωτικό 
δίκτυο των Η.Π.Α. ARPAnet), η μαζική χρήση του διαδικτύου αρχίζει στη δεκαετία του ’90, μετά τη 
διάδοση του γραφικού περιβάλλοντος πλοήγησης, το οποίο κατέστη δυνατό λόγω της ανάπτυξης ενός 
νέου πρωτοκόλλου διασύνδεσης στο ευρωπαϊκό εργαστήριο φυσικής CERN που εδρεύει στην 
Ελβετία. Εκεί έγινε η δημιουργία αυτού που ονομάζουμε Παγκόσμιος Ιστός (World Wide Web -
WWW), από τον Tim Berners Lee και την ομάδα του. Σήμερα πια, οι περισσότεροι χρήστες του 
διαδικτύου ταυτίζουν τον Παγκόσμιο Ιστό με το ίδιο το internet, αν και αυτή είναι μια 
υπεραπλουστευτική γενίκευση που μπορεί να μπερδέψει περισσότερο, παρά να εξηγήσει τη δομή του 
διαδικτύου. Για μια σύντομη επισκόπηση των πρώτων φάσεων της ανάπτυξης του Internet, βλ. 
 Ν. Νεγροπόντης, Ψηφιακός κόσμος, Καστανιώτης, Αθήνα 1995, καθώς και  Μ. Δερτούζος, Τι μέλλει 
γενέσθαι, Νέα Σύνορα-Λιβάνης, Αθήνα 1998, και ειδικότερα Κεφ. 1. 
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Attempts on Her Life 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Γιατί ρε γαμώτο, δεν μπορεί να είναι λίγο πιο όμορφη; Λίγο πιο 
συμπαθητική;…Γιατί να μη σκύβει λίγο να δούμε τον κώλο της; Γιατί να μην 
ξεσπάει σε λυγμούς ώστε να νιώσουμε την ανάγκη να την παρηγορήσουμε;  
 
Αυτή στέκεται εκεί και μας φτύνει. 

 

 
       Σενάριο 12 - Παραδόξως 
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Royal Court – Martin Crimp, Attempts on Her Life (1997): το απόν θέατρο Στα 
Μούτρα (the absent in-yer-face) 

 

«Γίνεται λόγος για καταστροφή και αφυλοποίηση της τέχνης και 
αναφέρονται τα παραδείγματα της μινιμαλιστικής τέχνης, της εννοιολογικής 
τέχνης, της εφήμερης τέχνης, της αντι-τέχνης, μια ολόκληρη αισθητική, 
δηλαδή, της διαφάνειας, της εξαφάνισης και της απενσάρκωσης. Στην 
πραγματικότητα όμως η αισθητική είναι αυτή που υλοποιείται παντού υπό 
μορφή λειτουργική. Γι’ αυτό άλλωστε εξαναγκάστηκε η τέχνη να γίνει 
ελάχιστη, να παίξει την ίδια της την εξαφάνιση. Το κάνει εδώ και έναν αιώνα 
και με όλους τους κανόνες του παιχνιδιού. Επιχειρεί, όπως όλες οι μορφές 
που εξαφανίζονται, να αναδιπλασιαστεί μέσα στην προσομοίωση, σε λίγο 
καιρό όμως θα σβήσει εντελώς παραχωρώντας τη θέση της στο γιγαντιαίο 
τεχνητό μουσείο και στην αποχαλινωμένη διαφήμιση.» 

Jean Baudrillard  

Διαφάνεια του Κακού: Δοκίμιο πάνω στα ακραία φαινόμενα 
 

 

Μέσα στην γενιά των νεαρών Βρετανών δραματουργών, ο Μάρτιν Κριμπ 

(Martin Crimp), στα 41 του χρόνια, με «ευρωπαϊκό αέρα» λόγω της επαγγελματικής 

ενασχόλησής του με την μετάφραση,606 και αριθμώντας ήδη μέσα στο ’90 έναν 

μακρύ κατάλογο θεατρικών έργων που είχαν επισημανθεί από την κριτική για την 

αντιθεατρική τους γλώσσα και την συναισθηματική τους αποστασιοποίηση, θα 

αναδειχθεί ο πιο καινοτόμος δραματουργός της δεκαετίας που ερευνούμε και θα γίνει 

ένα από τα πιο εξαγώγιμα βρετανικά θεατρικά προϊόντα, χάρη στο έργο του Attempts 

on Her Life (1997), μια «μεταμοντέρνα extravagaza».607  

Ο Κριμπ, όπως και η Κέην, αν και αρνήθηκαν608 την κατηγοριοποίησή τους 

ως συγγραφέων του θέατρου Στα Μούτρα, κατάφεραν να επανορίσουν την φόρμα και 

                                                            
606Η αρχή γίνεται με τη μετάφραση-διασκευή του Μισάνθρωπου του Μολιέρου, και ακολουθούν ο 
Ρομπέρτο Τσούκο του Κολτές, οι Καρέκλες και ο Ρινόκερως του Ιονέσκο, οι Δούλες του Ζενέ, ο 
Θρίαμβος του Έρωτα και η Ψευτοϋπηρέτρια του Μαριβώ, ο Γλάρος του Τσέχωφ, το Cruel and Tender 
(Σκληρά και Τρυφερά, 2004) ως διασκευή των Τραχινίων. «Μόνο αν είσαι ιδιοφυής ή μέτριος μπορείς 
να γράφεις ένα έργο το χρόνο, επομένως πρέπει να κάνεις και κάτι άλλο. Πολλοί συγγραφείς γράφουν 
για τον κινηματογράφο ή την τηλεόραση. Εγώ μεταφράζω από τα Γαλλικά. Τα Γαλλικά είναι ο 
κινηματογράφος μου, η τηλεόρασή μου», σχολιάζει ο ίδιος στη συζήτηση με τον Dominic Cavendish 
για το Cruel and Tender στον δικτυακό τόπο www.theatrevoice.com ηχογραφημένη στις 11 Μαΐου 
2004 [http:www.theatrevoice.com(18/6/2010)]. 
607 Vera Gottlieb, «1979 and After: A view», στο: Baz Kershaw (επιμ.), The Cambridge History of 
British Theatre, τμ. 3(1995-), σ. 421. 
608 Όπως χαρακτηριστικά λέει ο ίδιος ο Κριμπ σε συνέντευξή του στην Harriet Devine: «Στο βιβλίο In-
Yer-Face Theatre είμαι μια υποσημείωση, ένα παράρτημα». Συνέντευξη του Κριμπ  στην Harriet 
Devine, «’Δοκιμάζω τις λέξεις’ μια συζήτηση με τον Μάρτιν Κριμπ», μτφ. Νατάσα Κατέρη, Θεατρικά 
Τετράδια, τχ. 52 (Μάρτιος 2009), σ. 5. Ο Merle Tönnies από την άλλη, τον επιβεβαιώνει αναφέροντας 
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το περιεχόμενο της δραματουργίας του· δεν είναι τυχαίο πως είναι οι μοναδικοί δύο 

θεατρικοί συγγραφείς που το σύνολο του έργου τους αποδίδεται με δυο 

«εφευρημένες» λέξεις: «Kanology»609 και «Crimpland». Ο νεολογισμός, 

προερχόμενος από το επίθετο του Κριμπ και τη λέξη land που σημαίνει χώρα, είναι 

ενδεικτικός του εύρους και της ιδιαιτερότητας του έργου του· χρησιμοποιήθηκε για 

πρώτη φορά από τον Ντομινίκ Ντρόμγκουλ (Dominic Dromgoole) στο βιβλίο The 

Full Room: An A-Z of Contemporary Playwriting,610 και αναφέρεται στην θεατρική 

περιοχή την οποία εξερευνά ο Κριμπ μέσα απο τον ιδιαίτερο τρόπο γραφής του. Η 

Crimpland, όπως θα διαπιστώσουμε στη συνέχεια, χαρτογραφείται με πολύ 

συγκεκριμένα δραματουργικά χαρακτηριστικά που συγκροτούν σταδιακά ένα 

προσωπικό θεατρικό «ιδιόλεκτο», εξελίσσοντας νέα μοντέλα αισθητικής αναζήτησης 

και φόρμας στο σύγχρονο θέατρο.611  

Η αφετηρία της συγγραφικής καριέρας του Κριμπ ξεκινά το 1981, όταν 

παίρνει μέρος σε ένα εργαστήριο θεατρικής γραφής, σ’ ένα μικρό θέατρο του 

Λονδίνου, το Orange Tree Theatre. Ο Κριμπ γνωρίζει εκεί τον καλλιτεχνικό 

διευθυντή του θεάτρου, Σαμ Ουώλτερς (Sam Walters), μια καθοριστική συνάντηση 

για την εξέλιξη της πορείας του.612 Αυτός ο πρώτος κύκλος δουλειάς του είναι 

                                                                                                                                                                          
ότι ο Κριμπ με τα έργα του «αντιπρότεινε στο γενικότερο κλίμα της συναισθηματικής υπερβολής, μια 
ηθελημένα χαμηλή θερμοκρασία». Merle Tönnies, «The 'Sensationalist Theatre of Cruelty' in 1990s 
Britain, its 1960s Forebears and the Beginning of the 21st Century», στο: Margarete Rubik, Elke 
Mettinger-Schartmann (επιμ.), (Dis)Continuities. Trends and Traditions in Contemporary Theatre and 
Drama in English: Contemporary Drama in English, τμ. 9 (2002), σ. 66 [ 57-71]. 
609 Kanology: Νεολογισμός από το όνομα της Kane και το επίθεμα –ogy που χρησιμοποιείται για να 
δηλώσει τον ορισμό μιας επιστήμης (πχ. theology, biology κλπ.), ενδεικτικός του εύρους των ερευνών 
που έχουν γίνει για το έργο της Κέην.  
610 Dominic Dromgoole, The Full Room: An A-Z of Contemporary Playwriting, Methuen, Λονδίνο 
2002, σ. 61-63 
611 «Ο Richard Murphy στο βιβλίο του Theorizing the Avant-Garde (1999) αφιερώνει ένα κεφάλαιο 
στις μεταμοντέρνες όψεις της πρωτοπορίας. Οι περιγραφές και οι ορισμοί του δημιουργούν ένα πεδίο 
που θα μπορούσε να φιλοξενήσει τον τύπο θεάτρου που κάνουν οι ανωτέρω συγγραφείς [Κριμπ, 
Μάρμπερ] –ένα θέατρο στο οποίο αποσκοπεί [...] να ‘παρωδήσει’ ή να ‘απο-αισθητοποιήσει’ 
[τυποποιημένες ιδέες] έτσι ώστε να αμφισβητήσει τη θέση αυτών των ιδεών μέσα στο ιδεοληπτικό 
λεξιλόγιο της εποχής, όπως και το ρόλο τους μέσα στη θετική κουλτούρα γενικότερα», όπως 
παρατίθεται στο: Έλση Σακελλαρίδου, «Αισθητικές Συναλλαγές», Θέατρο-Αισθητική–Πολιτική:Περί-
Διαβάζοντας τη Σύγχρονη Βρετανική Σκηνή στο Γύρισμα της Χιλιετίας, σ. 94, υποσημ. 53. 
612Έτσι, τα πρώτα του έργα, Living Remains - Aπομεινάρια ζωής (1982), σε σκηνοθεσία του Sam 
Walters, Four Attempted Acts - Τέσσερις Απόπειρες (1984), σε σκηνοθεσία του Michael Hucks, A 
Variety of Death-Defying Acts - Μια σειρά από νούμερα που αψηφούν το θάνατο (1985), σε σκηνοθεσία 
του Sam Walters, Definitely the Bahamas - Στις Μπαχάμες ασφαλώς (1987), σε σκηνοθεσία του Alee 
McCown, Dealing with Clair- Αντιμετωπίζοντας την Κλαιρ (1988), σε σκηνοθεσία του Sam Walters, 
Play with Repeats - Έργο με επαναλήψεις (1989), σε σκηνοθεσία του Sam Walters, παρουσιάστηκαν 
στο Orange Tree Theatre. Βλ. Aleks Sierz, The Theatre of Martin Crimp , Methuen, Λονδίνο 2006, σ. 
15-19, 20, 22, 25. 
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συνδεδεμένος με την τηλεόραση, αλλά κυρίως με το ραδιόφωνο του BBC.613 Η 

συνεργασία του με το Royal Court Theatre ξεκινάει το 1991 με την ανάγνωση του 

έργου του Getting Attention (Τραβώντας την προσοχή)· το αναλόγιο αυτό οδήγησε σε 

μια πολυετή σχέση, καθώς όλα τα επόμενα έργα του θα ανέβουν για πρώτη φορά στις 

σκηνές του Court.614  

Ας επιχειρήσουμε, όμως, μια σύντομη ξενάγηση στην Crimpland: ήδη από το 

πρώτο του έργο, Aπομεινάρια ζωής (Living Remains), γίνεται φανερή η επίδραση του 

Μπέκετ και η ιδιαιτερότητα μιας γλώσσας με πολλές πιντερικές αναφορές. Με το 

Τέσσερις Απόπειρες (Four Attempted Acts), εκδηλώνεται το ενδιαφέρον του Κριμπ για 

το πεδίο του storytelling, δηλαδή την αφήγηση ιστοριών. Το επόμενό του έργο Μια 

σειρά από νούμερα που αψηφούν το θάνατο (A Variety of Death-Defying Acts), 

«εξετάζει την λεπτή διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στο κανονικό και το παράξενο», 

ενώ με την παράλληλη ενασχόλησή του με το ραδιόφωνο «γίνεται πιο ευαίσθητος ως 

προς τον ρυθμό και την μουσική της γλώσσας».615 Ο Μπίλλιγκτον γράφει για το 

επόμενο κείμενό του, Στις Μπαχάμες ασφαλώς (Definitely the Bahamas): «ο κ. Κριμπ 

έχει ένα σαφές, αξιόλογο ταλέντο στο να ανακαλύπτει την πνευματική ασχήμια, που 

συχνά υποβόσκει κάτω από την πολιτισμένη επιφάνεια».616 Στο Αντιμετωπίζοντας την 

Κλαιρ (Dealing with Clair) παρατηρούμε μια στροφή προς μια πιο σύγχρονη 

κοινωνική θεματολογία. Εδώ ο Κριμπ συστήνει την υπόθεση μυστηρίου, που θα 

συναντήσουμε και σε άλλα έργα, αλλά και τον χαρακτήρα της Κλαιρ, την οποία θα 

                                                            
613Τα έργα Four Attempted Acts -Τέσσερις Απόπειρες (1984) και Definitely the Bahamas -Στις 
Μπαχάμες ασφαλώς (1987), αρχικά ήταν παραγγελίες για το ραδιόφωνο. Μάλιστα το Definitely the 
Bahamas απέσπασε το Βραβείο Θεατρικής Γραφής από το Radio Times. Χαρακτηριστικό είναι ακόμη 
ότι το Play with Repeats γράφτηκε για τις ανάγκες του προγράμματος της Thames TV και αργότερα 
ανεβάστηκε στο Orange Tree, τον Οκτώβριο του 1989. Τo έργο Four Attempted Acts αποτελείται από 
τέσσερα μονόπρακτα: The Appreciation of Μusic, Making Love, Suicide και Taking Leave. Ακόμη, 
είναι σημαντικό να αναφερθεί πως το Definitely the Bahamas, είναι το τρίτο μέρος μιας τριλογίας που 
περιλαμβάνει τα: A Kind of Arden, Spanish Girls και Definitely the Bahamas. Βλ. Aleks Sierz, The 
Theatre of Martin Crimp. 
614 Έτσι, ακολουθούν τα έργα No One Sees the Video - Κανείς δε βλέπει το βίντεο (1990), σε 
σκηνοθεσία του Lindsay Posner, ο οποίος σκηνοθέτησε και το The Treatment - Μεταχείριση (1993), 
έργο που πήρε και το βραβείο «John Whiting», Attempts on Her Life -Απόπειρες (1997) σε σκηνοθεσία 
του Tim Albery, The Country - Στην εξοχή (2000), σε σκηνοθεσία Katie Mitchell, Face to the Wall  -
Με το πρόσωπο στον τοίχο (2002), Advice to Iraqui Women - Συμβουλές σε Ιρακινές (2003), Fewer 
Emergencies - Όλο και λιγότερες καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης (2005), σε σκηνοθεσία του James 
Mcdonald, The City  - Η πόλη (2008), που ανεβάστηκε ταυτόχρονα στη Shaubuehne από τον Thomas 
Ostermeier και στο Royal Court Theatre από την Katie Mitchell, είναι αναγνωρισμένα έργα που έχουν 
μεταφραστεί και παιχτεί σε πολλές ευρωπαϊκές, και όχι μόνο, χώρες. Βλ. Aleks Sierz, The Theatre of 
Martin Crimp, σ. 34, 27, 49, 60, 67, 86, 160. Βλ. επίσης Σοφία  Ευτυχιάδου (επιμ.), «Η θεατρική 
διαδρομή του Μάρτιν Κριμπ», Θεατρικά Τετράδια, τχ. 52 (Μάρτιος 2009), σ. 7-14.  
615 Sierz, The Theatre of Martin Crimp, σ. 19-20. 
616 Στο ίδιο, σ. 20. 
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συναντήσουμε στο Στην εξοχή (The Country) και στο Σε πόλη617 (The City). Και στο 

Έργο με επαναλήψεις (Play with Repeats) γίνεται επίσης φανερή η πολύ έντονη 

επίδραση του Μπέκετ, ενώ η ατμόσφαιρα της αβεβαιότητας και της ανησυχίας 

πυκνώνει. Το Κανείς δεν βλέπει το video (No One Sees the Video), στηριγμένο στην 

εμπειρία του Κριμπ, ο οποίος εργάστηκε για εταιρεία μάρκετινγκ 

απομαγνητοφωνώντας συνεντεύξεις καταναλωτών,618 έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό 

– εκτός από το θέμα της ίδιας της κατανάλωσης – και με το θέμα της γλώσσας. Με το 

Τραβώντας την προσοχή (Getting Attention) θίγεται για πρώτη φορά το θέμα της 

παιδικής κακοποίησης, μέσα από άλλη μια υπόθεση μυστηρίου. Η βία εδώ, πιο 

υπόγεια και παρούσα από ποτέ, αντλεί κάτι από το Saved του Μποντ, ενώ το παιχνίδι 

ανάμεσα στις έννοιες ιδιωτικό - δημόσιο προσδίδει μια ιδιαίτερη θεατρικότητα στο 

έργο. Η θεραπεία619 (Τhe Treatment) είναι ο τίτλος του πρώτου έργου που είναι 

καθαρά συνδεδεμένο με μια πόλη (με τη Νέα Υόρκη συγκεκριμένα), δεν είναι όμως 

το πρώτο έργο που θίγει το θέμα της τέχνης με μια σχεδόν μεταθεατρική ειρωνεία. Ο 

Κριμπ χρησιμοποιεί σαν πρώτη ύλη αληθινά περιστατικά και δημοσιεύσεις στον 

Τύπο: το Τραβώντας την Προσοχή γράφτηκε με αφορμή ένα δημοσίευμα εφημερίδας 

για κακοποίηση παιδιού620 (όλα τα παιδιά του θεάτρου Στα Μούτρα είναι 

ανυπεράσπιστα και καταδικασμένα), ενώ τo Aντιμετωπίζοντας την Κλαιρ (Dealing 

With Clair) αναφέρεται στην μυστηριώδη εξαφάνιση μιας μεσίτριας το 1980, που 

κατά πάσα πιθανότητα δολοφονήθηκε χωρίς ποτέ να βρεθεί το πτώμα της. Στο Με το 

πρόσωπο στον τοίχο (Face to the Wall), ο Κριμπ ασχολείται ακόμη πιο έντονα με το 

ζήτημα του διαχωρισμού θεάτρου και πραγματικότητας, ενώ και πάλι θίγει το θέμα 

της βίας που ασκείται στα παιδιά. Το επόμενο έργο, Όλο και λιγότερες καταστάσεις 

ανάγκης (Fewer Emergencies), πατάει σε έναν από τους θεμέλιους λίθους των 

νεώτερων έργων του: το δίπολο ασφάλειας - κινδύνου.  

Η απογείωση του Κριμπ, όμως, θα γίνει με το Attempts on Her Life (Royal 

Court Theatre Upstairs, 1997, σε σκηνοθεσία Τιμ Άλμπερυ), ένα έργο που αγγίζει τον 

ακραίο πειραματισμό σε μορφή και περιεχόμενο: ο Κριμπ, στα χνάρια της Τσέρτσιλ, 

                                                            
617 Η μτφ. δική μου.  
618 Αξιοσημείωτο είναι πως ο Κριμπ, παράλληλα με την ενασχόλησή του με το θέατρο, εργάζεται και 
ως επαγγελματίας μουσικός, ενώ ταυτόχρονα δουλεύει σε εταιρείες μάρκετινγκ, όπου 
απομαγνητοφωνεί ατομικές και ομαδικές συνεντεύξεις που δίνονται για προϊόντα. Η θητεία του αυτή 
στον τομέα της διαφήμισης άσκησε καθοριστική επιρροή στο έργο του, κάτι που είναι ιδιαίτερα 
εμφανές στη χρήση της γλώσσας και στο λεξιλόγιό του.  
619 Η μτφ. δική μου 
620 Martin Crimp, No One Sees the Video, Getting Attention, Stage Kiss, Nick Hern Books, Λονδίνο 
1991, σ. 7. 
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εφευρίσκει κάθε φορά την φόρμα εκείνη που θα φιλοξενήσει κάθε απόπειρα έργου 

του, σε αντιστοιχία με το θέμα και το περιέχομενό του. Η εμμονή του με την δομή 

τον οδηγεί σε πρωτογενείς καινοτομίες.621 Στο Attempts on her Life, η φόρμα του 

έργου εξαρθρώνεται πλήρως για να επανέλθει στα επόμενά του έργα, The Country 

και Τhe City, που θα ορίσουν την επιστροφή σε μια εκ πρώτης όψεως πιο 

παραδοσιακή δομή. 

Το Attempts on her Life μετά από την πρώτη παρουσίασή του στο Λονδίνο, 

παίχτηκε σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.622 Το έργο - που αποτελείται από δεκαεπτά 

αριθμημένα σενάρια - δίχασε την κριτική: ο Μπίλλιγκτον είδε την Άννα σαν «ένα 

ηθικό όχημα που χρησιμοποίησε ο συγγραφέας για την ισοπέδωση κάθε εγωιστικού ή 

υλιστικού πολιτισμού που στηρίζεται στον φετιχισμό του καταναλωτή», ενώ ο Τέιλορ 

έγραψε πως «ο θεατής θαυμάζει το έργο για την ευφυΐα και την ευελιξία του, στοιχεία 

που χάνονται, όμως, από την αντανακλαστική ασημαντότητά του». Ο Μακώλεϊ 

(Αlastair Macaulay) μίλησε για ένα έργο «φριχτό, μετα-μοντέρνο, μετα-πολιτισμικό, 

μετα-αληθινό, μετα-συναισθηματικό, μετα-γενικώς»,623 ενώ ο Ντε Τζον (Nicolas de 

Jongh) υποστήριξε πως το έργο είναι μια πρόταση «για το πώς θα μοιάζει το τολμηρό 

θέατρο του 21ου αιώνα – και στη σκηνή και στη γραφή». Τέλος, ο Σπένσερ (Charles 

Spencer), σχολιάζοντας την τεχνηέντως ενταγμένη στο κείμενο του Κριμπ (Σενάριο 

11 - Άτιτλο) κριτική που έλαβε η Κέην για το έργο της Φαίδρας Έρως, ότι δηλαδή «η 

καλλιτέχνις θα έπρεπε να υποβληθεί σε ψυχιατρική θεραπεία», την επαναλαμβάνει 

επισημαίνοντας ότι «το έργο δεν χρειάζεται θεατρικό κριτικό, αλλά ψυχίατρο».624  

Ο Κριμπ, έχοντας απόλυτο έλεγχο του υλικού του, κατασκευάζει ένα 

μοναδικά ανοιχτό κείμενο. Ωστόσο η αυτο-ειρωνεία και η αυτο-αντανακλαστικότητα 

του Κριμπ είναι αμείλικτη, αφού πλαισιώνει το σύνολο των «σεναρίων» με 

παραγωγούς, δημιουργούς και σχολιαστές τέχνης, προλαμβάνοντάς τους και 

υπογραμμίζοντας πως ακόμα και η ίδια αυτή παράσταση, το ίδιο το έργο, είναι τελικά 

                                                            
621 Anne Tipton σε ηχογραφημένη συζήτηση για το Theatre Voice 
[http://www.theatrevoice.com/listen_now/player/?audioID=306 (16/4/2011)]. 
622 Σημαντικές στιγμές στη σκηνική διαδρομή του έργου ήταν οι παραστάσεις της Katie Mitchell, που 
το σκηνοθέτησε για το Piccolo Teatro του Μιλάνου το 1999, και του Gerhard Willert, που το 
σκηνοθέτησε τo 1998 στο Μόναχο. Στην Ελλάδα, το Attempts on Her Life ανεβάστηκε τον Απρίλιο 
του 1999 στο Εθνικό Θέατρο, σε σκηνοθεσία Άσπας Τομπούλη, και από την Ομάδα «Απόπειρες» τον 
Οκτώβριο του 2007, σε σκηνοθεσία Αθανασίας Καραγιαννοπούλου, στο Θέατρο Ιλίσια-Ντενίση.  
623Sierz, The Theatre of Martin Crimp, Methuen, σ. 52. 
624 Nicolas de Jongh, Εvening Standard, 13 Mαρτίου 1997· Alaster Macauly, Financial Times, 15 
Mαρτίου 1997 · Michael Billington, The Guardian,13 Mαρτίου 1997· Charles Spencer, Daily 
Telegraph, 21 Μαΐου 1996, όπως παρατίθενται στο: Sierz, The Theatre of Martin Crimp, σ. 51-52, 
υποσημ. 6. 
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ένα προϊόν προς κατανάλωση: το κοινό είναι ό,τι καταναλώνει, ό,τι επιλέγει να 

αγοράσει – και επιλέγει να αγοράσει την ταυτότητα του μεταμοντέρνου αποδομιστή 

θεατή, του οξυδερκούς κριτικού τέχνης, του συντηρητικού ακαδημαϊκού:  

 

«Η εκτίμησή μου είναι πως οι περισσότεροι κριτικοί του Λονδίνου ‘τσίμπησαν’ την 
ιδεολογική γραμμή που ο Κριμπ τους πέταξε σαν ειρωνικό δόλωμα. Τυφλοί στα 
προφανή μεταμοντέρνα πειράγματα του είδους ‘η αναζήτηση νοήματος είναι χωρίς 
νοήμα’, και χωρίς να διερωτώνται για τον σκοπό του Κριμπ να επιμένει σταθερά σε 
ολόκληρο το κείμενο στην υπέρτατη ειρωνεία, οι κριτικοί πίστεψαν αφελώς στην 
ιδέα πως το κείμενο και η παράσταση ίσως είναι ένα επίπεδο λούστρο».625  

 

Ελάχιστα, μα εξαιρετικά πυκνά και χρήσιμα, είναι τα δεδομένα που δίνει ο 

Κριμπ για το έργο του: το πρώτο είναι ότι το έργο «είναι φτιαγμένο για ένα θίασο 

ηθοποιών που η σύνθεσή του πρέπει να αντανακλά τη σύνθεση όλου του κόσμου 

πέραν του θεάτρου». Το δεύτερο, ότι κάθε σενάριο «πρέπει να ξεδιπλωθεί σαν ένας 

διαφορετικός κόσμος – μια διαφορετική εικόνα που θα εκθέτει με τον πιο ειρωνικό 

τρόπο την αλήθεια». Το τρίτο και το τέταρτο ρητά υποδεικνύουν την ροή της 

γλώσσας, διευκρινίζοντας πότε ο λόγος σταματά, πότε ξεκινά και πώς διαχωρίζονται 

κατά κάποιο τρόπο οι ατάκες μεταξύ τους, με την εισαγωγή των κατάλληλων 

σημείων στίξης.626 Αυτό συμβαίνει γιατί κανένα απόσπασμα ή χωρίο δεν αποδίδεται 

σε κάποιο πρόσωπο. Δεν υπάρχει διανομή, ούτε κατανεμημένοι χαρακτήρες· οι 

διάλογοι διαχωρίζονται μόνο από παύλες ( - ). 

 
«Ρώτησα τον Μάρτιν: ‘Ποιά είναι τελικά η Άννα;’ Κι εκείνος μου απάντησε: ‘ Μα 
ένα θεατρικό μέσο’».627. 

 

 

 Η Άννα είναι ένα θεατρικό όχημα λοιπόν, μια απουσία που χαρτογραφείται 

μέσα από τις αφηγήσεις άλλων, φτάνοντας στα όρια της αυτοαναφορικότητας (στο 

Σενάριο 6 αναφέρεται ως «η απουσία ενός χαρακτήρα») και της διακειμενικότητας 

όπου το ένα σενάριο βρίσκεται σε ανοιχτή συνομιλία με τα επόμενα. Με ακρίβεια και 

συμμετρικότητα ο Κριμπ οδηγεί την σειρά των σεναρίων από το συγκεκριμένο στο 

αφηρημένο, από τις φωνές που ακούγονται καθαρά στην θεατρική πολυφωνία του 
                                                            
625 Mary Luckhurst, «Political Point-Scoring: Martin Crimp’s, Attempts on her Life», Contemporary 
Theatre Review, τμ. l, τχ. 1.1 (2003), σ. 48-49 [ 47-60 ].  
626 «Μία παύλα (―) στην αρχή κάθε ατάκας υποδεικνύει την αλλαγή του ομιλητή. Αν δεν υπάρχει 
παύλα μετά από Παύση, σημαίνει πως ο ίδιος ο ομιλητής συνεχίζει να μιλά».«Μια κάθετος ( / ) 
επισημαίνει τη διακοπή στη μέση μιας φράσης και την σύγχρονη παρέμβαση άλλου ομιλητή».  
Εισαγωγικές οδηγίες του Κριμπ, Απόπειρες, μτφ. Α. Καραγγιανοπούλου, σ. 21. 
627Συνέντευξη του Σιρτζ στην Ann Tipton στις 4 Μαΐου 2005, όπως παρατίθεται στο: Sierz, The 
Theatre of Martin Crimp, σ 51, υποσημ. 7. 
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άναρχου πλήθους, από την μία γλώσσα στις πολλές και στην ταυτόχρονη μετάφρασή 

τους. Δεν διστάζει ακόμη να χρησιμοποιήσει και μπρεχτικά στοιχεία (Σενάριο 14 – 

Το κορίτσι της διπλανής πόρτας) και εκφράσεις από αληθινές τηλεοπτικές 

διαφημίσεις και καταχωρήσεις, προκειμένου να υποσκελίσει επαγωγικά την 

θεατρικότητα. Το έργο είναι το αποτέλεσμα μιας πολύχρονης προσπάθειας του Κριμπ 

να συνδυάσει την φόρμα με το περιεχόμενο: 

 
«[...] οι Απόπειρες είναι ένα είδος αντι-έργου, αν θέλεις. Έγραφα μικρά κομμάτια σαν 
κι αυτά για χρόνια, και μετά έλεγα ‘Όχι, όχι, δεν είναι έργο αυτό’. Αργότερα όμως, 
νομίζω ότι πρέπει να ήταν κάποια στιγμή τη δεκαετία του 1990, όταν ένιωσα ότι η 
δουλειά εδώ ήταν πολύ συντηρητική, σκέφτηκα: ‘Γιατί όχι, γιατί να μην μπορεί να 
είναι έργο αυτό; Δεν είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να αφορά το Royal Court;’. Κι 
έτσι, το ότι γνώριζα ότι χρωστούσα κατά μια έννοια σ’ αυτό το θέατρο ένα έργο, μου 
έδωσε δύναμη. [...] Η γραφή μου συνήθως αποτελείται από κομμάτια που αναζητούν 
ένα σπίτι, και για μένα είναι πάντα δύσκολο να βρω αυτό το σπίτι. Στις Απόπειρες, η 
ιδέα ήταν η Άννα, αυτό ήταν το συνεκτικό στοιχείο [...].628  

 

H άρρητη βία που εγείρει συνεχώς ερωτήματα, οι άκρως δυσάρεστοι 

χαρακτήρες –μια συνεχής άσκηση αποστασιοποίησης– που επιδιώκει να πλάθει, η 

υποδόρια και αμφίσημη γραφή του σε συνδυασμό με την ειρωνική του διάθεση 

απέναντι στην ίδια την πρόσληψη του θεατρικού γεγονότος, συνιστούν ένα 

προκλητικό, μεταδραματικό θέατρο που ορίζει έναν από τους τόπους της Crimpland: 

 
«Το έργο του Κριμπ είναι δύσκολο. Τα κείμενά του είναι πειραματικά στη μορφή, 
ενώ το περιεχόμενό τους έχει κάτι το ανησυχητικό. Παρόλο που ‘ζωντανεύουν’ χάρη 
στο παιχνίδι της ανατροπής των δραματικών συμβάσεων και είναι συχνά πληθωρικά 
στο παιχνίδι της γλώσσας, σπάνια παρακινούν το κοινό να ταυτιστεί με τους ήρωες. 
Αντίθετα, το προκαλούν να κρατήσει αποστάσεις. Και να σκεφτεί».629 

 

Η γραφή του Κριμπ, παρότι έχει ευρωπαϊκές καταβολές (Ιονέσκο, Αρτώ, 

Πιραντέλλο, Καμύ), ανήκει στην εμμονική εκείνη δραματουργική παράδοση που 

έλκεται από συγγραφείς όπως ο Πίντερ και ο Μπέκετ, οι οποίοι εξετάζουν την 

γλώσσα με τρόπο που η «γλώσσα του έργου γίνεται κατά κάποιον τρόπο το 

αντικείμενο του έργου»,630 και τοποθετεί τις λέξεις του στο χαρτί σαν να επρόκειτο 

                                                            
628 Συνέντευξη με την Harriet Devine στον τόμo Looking Back: Playwrights at the Royal Court (1956-
2006), Faber, Λονδίνο 2006, σ. 81-90, και στα ελληνικά (μτφ. Νατάσα Κατέρη): «”Δοκιμάζω τις 
λέξεις”. Μια συζήτηση με τον Μάρτιν Κριμπ», Θεατρικά Τετράδια, τχ. 52 (Μάρτιος 2009), σ. 6. 
629 Sierz, The Theatre of Martin Crimp, σ. 140. 
630Dan Rebellato σε ηχογραφημένη συζήτηση για το Theatre Voice 
[http://www.theatrevoice.com/listen_now/player/?audioID=306 (16/4/2011)]. 
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για νότες επάνω σε παρτιτούρα,631 δημιουργώντας έτσι «έναν ρυθμό που δεν μπορεί 

κανείς να τον αγνοήσει».632 Αυτή η ρυθμολογία σίγουρα παραπέμπει στον Μάμετ, με 

τον οποίο έχει πολλά κοινά στον τρόπο που χρησιμοποιεί τις παύσεις και τις 

διακοπές.633 Ωστόσο, σε αντίθεση με τον Μάμετ, ο λόγος του Κριμπ παρότι υπακούει 

εξίσου στην «ανυποταγή» του προφορικού λόγου, δύσκολα «οικειοποιείται», με 

αποτέλεσμα να ηχεί τόσο « οικείος προφορικός» που σχεδόν ξενίζει : 

 
« Η προϋπηρεσία του συγγραφέα σε απομαγνητοφωνήσεις για εταιρεία μάρκετινγκ 
δίνει μια προφορική ποιότητα διακοπών, επαναλήψεων, λαθών και δισταγμών. 
Ταυτόχρονα όμως, μέσα από την ίδια διαδικασία, η γλώσσα μετατρέπεται σε κάτι 
αφηρημένο, ποιητικό, κάτι μουσικό· ένα παράξενο μείγμα πιστότητας 
υπερρεαλιστικού διαλόγου που όμως είναι παράξενος, υπερκόσμιος και ποιητικός 
ταυτόχρονα».634 

 

Ο Κριμπ δημιουργεί το προσωπικό του γλωσσικό στίγμα, που ηχεί σχεδόν 

κλινικό και αποστειρωμένο από οποιοδήποτε συναισθηματισμό. Η ρυθμολογία του 

είναι αυστηρή και πειθαρχημένη σαν μουσική σύνθεση και ενισχύεται από τα σημεία 

στίξης που αποτελούν, ουσιαστικά, και τις μοναδικές σκηνικές υποδείξεις του. Ο 

Κριμπ ευθαρσώς αμφισβητεί την βρετανική λογοτεχνική παράδοση του 

νατουραλισμού και του κοινωνικού ρεαλισμού,635 καταρρίπτει την έννοια του 

δραματικού προσώπου και ασκεί δριμεία πολιτική και κοινωνική κριτική στην 

μετανεωτερική πραγματικότητα. Η ιδιαιτερότητα της γραφής του τον καθιστά 

καινοτόμο και ρηξικέλευθο, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς πως την περίοδο που 

αρχίζει να αναπτύσσεται η καριέρα του στη Βρετανία το θέατρο έχει αρχίσει να 

συνυφαίνεται ολοένα και περισσότερο με εμπορικούς όρους, με τις παραγωγές να 

μετατρέπονται σε προϊόντα και τους θεατές σε καταναλωτές. 

 

 

                                                            
631 Άλλωστε ο ίδιος ο Κριμπ έχει δηλώσει πως βλέπει το θέατρο «ως μια δριμεία δοκιμασία της 
γλώσσας, της γλώσσας που χρησιμοποιούμε κάθε μέρα. Την εκθέτει, την εμπλουτίζει, ή την 
αποκαλύπτει. […] Γιατί μόνο όταν ακούς τις λέξεις να αρθρώνονται τις δοκιμάζεις πραγματικά […] 
Δοκιμάζω τις λέξεις, και αυτό είναι το μουσικό μου όργανο». Συνέντευξη του  Κριμπ στην Harriet 
Devine, «‘Δοκιμάζω τις λέξεις’ μια συζήτηση με τον Μάρτιν Κριμπ», Θεατρικά Τετράδια, τχ. 52 
(Μάρτιος 2009), σ. 6.  
632 Auriol Smith σε ηχογραφημένη συζήτηση για το Theatre Voice 
[http://www.theatrevoice.com/listen_now/player/?audioID=306 (16/4/2011)]. 
633 Lindsay Posner σε ηχογραφημένη συζήτηση για το Theatre Voice 
[http://www.theatrevoice.com/listen_now/player/?audioID=306 (16/4/2011)]. 
634Dan Rebellato σε ηχογραφημένη συζήτηση για το Theatre Voice 
[http://www.theatrevoice.com/listen_now/player/?audioID=306 (16/4/2011)]. 
635 Sierz, The Theatre of Martin Crimp , σ. 2. 
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Γυναίκα: το ωραιότερο «καταναλωτικό αγαθό» 

 

Ένα από τα κυρίαρχα δραματουργικά μοτίβα που συνθέτει ο Κριμπ, είναι οι 

κυοφορούμενες εξουσιαστικές σχέσεις στο σχήμα  θύμα-θύτης που μεταφέρει στο 

κοινό την εμπειρία ενός «ηθικού ιλίγγου»,636 όπως το χαρακτηρίζει ο Ρεμπελλάτο. Ο 

Κριμπ δίνει φωνή –μεροληπτικά σχεδόν– στις γυναίκες, δημιουργώντας 

πολυδιάστατους γυναικείους χαρακτήρες και δίνοντάς τους την δύναμη να τονίσουν 

τον ρόλο τους ως θυμάτων της ανδρικής βίας, χωρίς βέβαια να προσπερνά το γεγονός 

ότι και οι ίδιες μπορούν να την ασκήσουν κατά περίπτωση.637 Ενδιαφέρον 

παρουσιάζει το γεγονός πως, παρότι ο Κριμπ αντιμάχεται την κατηγοριοποίησή του 

ως συγγραφέα του θεάτρου Στα Μούτρα, η θεματολογία του έρχεται και συναντά 

έναν από τους πιο εδραιωμένους κοινούς τόπους της δραματουργίας του ’90: την 

απουσία της γυναίκας και την κατεξοχήν παρουσία της (όπου αυτή υφίσταται) ως 

θύματος. Η δραματουργία του βρίθει από προβληματικές γυναικείες μορφές που 

έχουν πέσει θύματα κακοποίησης, σεξουαλικής ή ψυχολογικής, με σταθερό 

παρονομαστή τα κακοποιημένα παιδιά που υπόκεινται σε παρόμοια μεταχείριση ως 

«συγκοινωνούντα δοχεία».638 Ας μη ξεχνάμε, άλλωστε, πως η δεκαετία του ’90 

βρίσκει τις συνεκτικές δυνάμεις του φεμινισμού απούσες μέσα σε τεμαχισμένα 

προσομοιώματα «οικογενειακής εστίας».  

Αυτόν ακριβώς τον εξοστρακισμό της γυναίκας ο Κριμπ τον μετουσιώνει σε 

δράση στο Attempts on Her Life. Στα δεκαεπτά σενάρια του έργου ακούμε να μιλούν 

τρίτα πρόσωπα για την Άννα. Η Άννα είναι μια παρουσία που απουσιάζει, ωστόσο 

«καταναλώνεται» με όλους τους δυνατούς τρόπους, ακόμα και εν τη απουσία της. Ο 

Κριμπ, έχοντας αφομοιώσει την θεωρητική σκέψη του Ζαν Μποντριγιάρ,639 που 

μελετά τη γλώσσα των αντικειμένων που μας περιβάλλουν αποδεικνύοντας ότι 

αρθρώνουν λόγο για τις αξίες, τις επιθυμίες και τις ελπίδες του ιδιοκτήτη τους, και 

βασιζόμενος στην πολύχρονη εργασιακή εμπειρία του στον τομέα της διαφήμισης, 
                                                            
636 Dan Rebellato σε ηχογραφημένη συζήτηση για το Theatre Voice 
[http://www.theatrevoice.com/listen_now/player/?audioID=306 (16/4/2011)]. 
637 Ιδιαίτερα από την εποχή που γράφει το The Country (Στην Εξοχή), ο Κριμπ επαναπροσδιορίζει τη 
θέση του αυτή. Οι ρόλοι του θύματος και του θύτη αρχίζουν να εναλλάσσονται και ο ίδιος δηλώνει 
πως ψάχνει να βρει μια προοπτική συμπάθειας απέναντι στους ανδρικούς χαρακτήρες – προοπτική που 
ανακαλύπτει στο The City. Ηχογραφημένη συνέντευξη του Κριμπ για το Theatre Voice 
[http://www.theatrevoice.com/listen_now/player/?audioID=179 (16/4/2011)]. 
638 Παραδείγματα τέτοιων έργων του Κριμπ: Dealing with Clair, Getting Attention, Fewer 
Emergencies, The City.  
639 Ζαν Μποντριγιάρ,  Η καταναλωτική κοινωνία [=La société de consommation, 1970], μτφ. Βασίλης 
Τομανάς, Νησίδες, Αθήνα 2000. 
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παραδίδει ένα εγχειρίδιο «κυρίαρχης ανάγνωσης του γυναικείου φύλου», 

σχολιάζοντας υποδόρια τον περιοριστικό εκείνο ρόλο που οι δομές της 

υπερκαταναλωτικής κοινωνίας του έχουν προσδώσει:  

 
«Η οικονομία του εμπορίου κατακλύζεται από την γυναικεία σεξουαλικότητα που 
λανσάρεται ως αγαθό, αλλά με την παγκοσμιοποίηση της αγοράς το ‘αγαθό αυτό’ 
γίνεται περισσότερο από ποτέ διεθνές φαινόμενο.[...] Η Άννυ στις Απόπειρες 
καταδεικνύει μια υποχρεωτική επιθυμία να παρασκευαστεί με βάση τη γυναίκα το 
πιο πολυμορφικά απρόβλεπτο, το απόλυτο καταναλωτικό προϊόν στην παγκόσμια 
οικονομία, ένα αγαθό που ανακαλύφθηκε μόνο και μόνο για να γίνει συναλλαγματικό 
είδος, να εγγυηθεί τη σοδειά του ‘πιο σέξι σενάριου για κάθε καταναλωτή’».640 [βλ. 
Σενάριο 5- Η κάμερα σ’ αγαπάει]. 

 

Η αναπαράσταση της γυναίκας ως θύματος σεξουαλικής εκμετάλλευσης ή 

κακοποίησης επανέρχεται σταθερά στη δραματουργία του Κριμπ. 

Περιθωριοποιημένες ή σιωπηλές, οι γυναίκες στα κείμενά του υποφέρουν ή ακόμα 

και αυτοκτονούν, όπως υποδηλώνει και ο τίτλος του έργου που εξετάζουμε: 

 
«Στο έργο του Κριμπ Αντιμετωπίζοντας την Κλαιρ, η Κλαιρ απλώς εξαφανίζεται 
αρνούμενη την αναμέτρηση ή την διαπραγμάτευση και έτσι σιωπά, όμως αυτό που 
υποννοείται βαθύτερα είναι πως δεν υπάρχει κανένας ασφαλής τόπος για αυτήν. [Δεν 
υπάρχει] κανένας τόπος αποδεσμευμένος από την σεξουαλική και καταναλωτική 
εκμετάλλευση των γυναικών [...]».641 
 

Η μελέτη της φεμινίστριας πανεπιστημιακού και σκηνοθέτριας Λάκχερστ για 

τις Απόπειρες, με αφορμή την παράσταση που σκηνοθέτησε η ίδια,642 εστιάζει στις 

σκηνικές δυσκολίες που υπάρχουν σε αυτού του είδους την αναπαράσταση του 

γυναικείου φύλου και, ενώ αρχικά επισημαίνει πως το έργο εγείρει τα πιο 

ριζοσπαστικά ερωτήματα στο σύγχρονο δυτικό θέατρο μετά τον Μπέκετ, καταλήγει 

στο συμπέρασμα πως ο Κριμπ διαχειρίζεται το γυναικείο ζήτημα επιφανειακά και 

μονότονα χωρίς να έχει εμβαθύνει στην θεωρία του Κοινωνικού Φύλου, ενώ στα 

επιχειρήματά της εντάσσει και την αποτυχημένη του προσπάθεια – κατά την 

ομολογία του ίδιου του Κριμπ – να γράψει το αντίστοιχο Attempts on His Life [η 

έμφαση δική μου]: 

 

                                                            
640 Mary Luckhurst, «Political Point-Scoring: Martin Crimp’s Attempts on her life», Contemporary 
Theatre Review, τμ. 13, τχ. 1 (2003), σ. 54-55.  
641 Στο ίδιο. 
642 Η παράσταση αποτέλεσε την εορταστική εκδήλωση προς τιμήν του σκηνοθέτη και καλλιτεχνικού 
διευθυντή στο Royal Court επί σειρά ετών, Max Stafford- Clark, για την ανακήρυξή του σε επίτιμο 
καθηγητή του York University και δόθηκε στις 27 Μαΐου 2002 στο Dixon Drama Studio.  
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«Η αναπαράσταση του ανδρικού φύλου στον Κριμπ είναι τόσο υπερβολικά αρνητική 
που δεν αφήνει κανένα περιθώριο να εξερευνήσει κάποιο νέο έδαφος, παρά μόνο 
άλλη μια σφαγή. Οι Απόπειρες αποτελούν αναμφίβολα ορόσημο για την θεατρική 
φόρμα, αλλά αν ο Κριμπ επιδιώκει την πρόοδο ως συγγραφέας είναι ανάγκη να 
υιοθετήσει μια πιο εξελιγμένη προσέγγιση σε θέματα όπως αυτό».643 

 

 

Για ανδροκρατούμενη κουλτούρα και απουσία της Γυναίκας και της 

πραγματικής διάστασής της, κάνει λόγο και ο Τσίμερμαν (Heiner Zimmermann):  

 
 
«[Η Άννα είναι] μια σύνθεση από καθρέφτες όπου αντανακλώνται –με τρόπο 
σατιρικό– οι πιο πολλες από τις αντιφατικές εικόνες μιας μεταμοντέρνας γυναίκας [... 
]. Οι ομιλητές προκαλούν τις αντανακλάσεις της Άννας σε διάφορα μέσα, όπως 
φωτογραφίες, μηνύματα στον τηλεφωνητή, διαφημίσεις, ανακρίσεις και δίκες, 
σημειώματα αυτοχειρίας και προσωπικά αντικείμενα [...]. Το έργο καταγγέλλει την 
απουσία της Γυναίκας από μια κουλτούρα όπου η οπτική του Άντρα σε σχέση με τη 
Γυναίκα καλύπτει την πραγματικότητά της».644 

 

 

Αttempts on Her Life 

 

Ο Κριμπ, όπως θα διαπιστώσουμε, θα καταφέρει να αρθρώσει έναν 

μεταδραματικό λόγο και να ενισχύσει την μποντριγιαρική πεποίθηση πως η σύγχρονη 

τέχνη δεν είναι παρά μια οικουμενική καταναλωτική εμπειρία (Σενάριο 2 - Τραγωδία 

έρωτα και ιδεολογίας, Σενάριο 3- Πίστη στον Εαυτό μας, Σενάριο11- Άτιτλο), όπως ο 

μαζικός τουρισμός: 

 
«Η σύγχρονη τέχνη απειλείται διαρκώς από την κυρίαρχη πλανητική κατανάλωση. Η 
οργάνωση της καλλιτεχνικής ζωής μέσω των ιδρυμάτων, των διεθνών εκθέσεων και 
των φόρουμ διαμορφώνει μια αγορά τέχνης που έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά της 
γενικής φιλελεύθερης αγοράς. Αυτή η κατάσταση προτάσσει αντίθετα την 
αναγκαιότητα μιας αποστασιοποιημένης τέχνης, που δεν αφήνει να επηρεαστεί από 
την κυρίαρχη κουλτούρα (ο Ντιμπιφέ [Jean Dubuffet] έγραφε στις αρχές της 
δεκαετίας του 1980 στο λίβελό του Πνιγηρή Κουλτούρα [Asphyxiante Culture, 
Editions de Minuit, Paris 1986] ότι πρώτιστο καθήκον του καλλιτέχνη είναι να 
ξεφύγει από την κουλτούρα). Αλλά αναδεικνύει επίσης τη δυσκολία αυτής της 
ευκταίας ‘αποστασιοποίησης’».645  

 
                                                            
643 Mary Luckhurst, «Political Point-Scoring: Martin Crimp’s Attempts on her life», Contemporary 
Theatre Review, τμ. 13, τχ. 1 (2003), σ. 60. 
644 Heiner Zimmermann, «Images of  Women in M. Crimp’s Attempts on Her Lifez», European Journal 
of English studies (2003), σ. 81,79, 84, όπως παρατίθεται στο: Sierz, The Theatre of Martin Crimp, σ. 
54, υποσημ. 13. 
645 Μαρκ Οζέ, Πού χάθηκε το μέλλον; Πολύτροπον, Αθήνα 2008, σ. 59. 
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Xαρακτηριστικότερη σκηνική αναγωγή αποτελεί το Σενάριο 11: εδώ οι 

κριτικοί τέχνης αναλύουν τις απόπειρες αυτοχειρίας της Άννυ ως μικρά έργα τέχνης, 

χωρίς να αναζητούν γιατί αυτοκτόνησε. Οι εμβόλιμες σκόρπιες λέξεις 

χρησιμοποιούνται μόνο και μόνο για να εντείνουν την αχρηστία τους και να 

δημιουργήσουν μια αλλόκοτη αποστασιοποίηση. Ο Κριμπ φλερτάρει με 

μεταμοντέρνα κλισέ που υπαινίσσονται ότι η τέχνη είναι απολιτική, άσχετη με την 

ηθική, και ότι νοηματοδοτείται μόνο αυτοαναφορικά.  

Βαθιά μου πεποίθηση είναι, κάθε φορά που επανέρχομαι στο Σενάριο αυτό, 

ότι παρουσιάζει ετεροχρονισμένα ανατριχιαστικές ομοιότητες με τις πολλαπλές 

ερμηνείες που αποπειράθηκαν να δώσουν στην αυτοχειρία της Κέην («σ’ έναν κόσμο 

όπου το θέατρο έχει πεθάνει… μας προσφέρει το θέαμα της ίδιας της ζωής…είναι το 

αντικείμενο του ίδιου της του εαυτού»), και την κοντόφθαλμη προσέγγιση του έργου 

της ως «ανεπίδοτες κραυγές βοηθείας». Ο ίδιος ο Κριμπ, που υπήρξε προσωπικός της 

φίλος και την εκτιμούσε βαθύτατα, δημοσίευσε ένα πολύ πικρό και αληθινά 

εξομολογητικό κείμενο γύρω από το τι επακολούθησε του θανάτου της στους 

συγγραφικούς κύκλους της Αγγλίας: «Αυτή η τερατώδης αυτοπροβολή! Όχι μόνο 

έδωσε νόημα στη ζωή της τελειώνοντάς την, αλλά έδωσε νόημα και στο έργο της, 

σχεδόν σκόπιμα!» Το κείμενο αυτό, με τον τίτλο «Όταν η συγγραφέας αυτοκτονεί», 

περιέχεται στον δεύτερο τόμο των θεατρικών του έργων («Αντί εισαγωγής»), όπου 

γράφει τέσσερις ιδιότυπες πρόζες, υπό τον τίτλο «Τέσσερις ανεπιθύμητες σκέψεις». 

Προσωπική μου άποψη παραμένει πως ο Κριμπ προτίμησε μέχρι και σήμερα που 

γράφονται αυτές οι γραμμές να διατηρήσει την Κέην στον προσωπικό χώρο της 

μνήμης του, χωρίς να παρασυρθεί σε επικερδέστατα «λογοτεχνικά» μνημόσυνα, 

συνεστιάσεις, ομιλίες και φλύαρες πολλαπλές εκδοτικές απόπειρες, όπως, σχεδόν 

χωρίς εξαίρεση, όλοι οι στενοί της συνάδελφοι και φίλοι.646  

Για να επιστρέψουμε όμως στον πυρήνα της γραφής του, η αποστασιοποίηση 

αυτή θα αποτελέσει οδηγό για το σύνολο του έργου του, και θα συνδεθεί άρρηκτα με 

την δραματουργία της απουσίας που εγκαθιδρύεται μέσα στη δεκαετία του ’90: η 

εξαφάνιση όχι μόνο του δραματικού κειμένου και του δραματικού προσώπου,647 αλλά 

                                                            
646 « Σας παρακαλώ μη μη κομματιάσετε για να βρείτε πώς πέθανα». Σάρα Κέην, Ψύχωση 4.48, μτφ. Ρ. 
Πατεράκη- Α. Γαλέος, Κοάν, Αθήνα 2011, σ. 57. 
647 Παραθέτω εδώ ένα απόσπασμα συνέντευξης του Κριμπ στην Ι. Κλεφτόγιαννη, εφ. Ελευθεροτυπία, 
10 Νοεμβρίου 2007, που θεωρώ πως λύνει πολλές απορίες: «ΙΚ: Στις Απόπειρες δίνετε τη σαφή 
οδηγία: ‘Το έργο έχει γραφτεί για μια ομάδα ηθοποιών που η σύνθεσή της απηχεί τη σύνθεση του 
κόσμου πέρα από το θέατρο’. Τι ακριβώς εννοείτε; ΜΚ: Κάτι πολύ απλό: το έργο επιτρέπει να 
μετάσχουν άνθρωποι που συχνά αποκλείονται από τα ‘mainstream’  θέατρα - τουλάχιστον στην 
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και του ίδιου του συγγραφέα648 αποτελεί μια πρωτογενή θεατρική πρώτη ύλη που 

εδραιώθηκε με το Attempts on Her Life. Στο επιχείρημα αυτό συνεργεί και ο ίδιος ο 

τίτλος του έργου που λειτουργεί σαν «ανοιχτός διακόπτης».  

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να επιμείνω λίγο στην απόδοση του τίτλου στην 

ελληνική μετάφραση, που κατά την γνώμη μου παραβλέπει ένα πολύ σημαντικό 

κομμάτι της δραματουργίας του Κριμπ: αυτό της φεμινιστικής ανάγνωσης. Εφόσον ο 

Κριμπ κάνει χρήση της αντωνυμίας her προσδιορίζοντας το [θηλυκό] γένος σε έναν 

εκ πρώτης όψεως αόριστο [η έμφαση δική μου] τίτλο, βρίσκω εξαιρετικά άστοχο να 

μεταφράζεται στη γλώσσα μας και να εκδίδεται ως Απόπειρες,649 παραλείποντας έτσι 

τον πυρήνα του έργου: οι απόπειρες δεν είναι γενικές και απροσδιόριστες, είναι 

απόπειρες ερμηνείας για εκείνην, για μια γυναίκα που εξ ορισμού παραμένει 

ανώνυμη, είναι απόπειρες επάνω [στη] σύνθεση του παζλ της ζωής της (on her life), 

                                                                                                                                                                          
Αγγλία. Ηθοποιοί από άλλες χώρες και οποιασδήποτε ηλικίας. ΙΚ : Στο ίδιο έργο, καμία ατάκα δεν 
εκφέρεται από συγκεκριμένο πρόσωπο, ούτε προσδιορίζεται πόσοι ηθοποιοί παίζουν. Τα πάντα είναι 
τρομακτικά ‘ανοικτά’. Υπάρχει συγκεκριμένος λόγος που υπαγόρευσε αυτή τη μορφή; ΜΚ: Απ' τη 
στιγμή που παίρνεις την απόφαση να γράψεις ένα έργο με έναν συγκεκριμένο τρόπο, για να αφηγηθείς 
και όχι να ‘υποδυθείς’ ένα δράμα, η ‘ανοιχτοσύνη’ γίνεται αναπόφευκτη. Πόσο δε μάλλον όταν δεν 
υπάρχει ανάγκη να σχηματίσεις ένα καστ ηθοποιών. ΙΚ: Σε 17 φαινομενικά ασύνδετες σκηνές δίνονται 
αντιφατικές περιγραφές της άγνωστης πρωταγωνίστριας, της Άννας: πρώην τρομοκράτισσα, αλλά και 
πορνοστάρ και καλλιτέχνις, ακόμη και αυτοκίνητο... Γιατί παίζετε τόσο πολύ με την ταυτότητα; ΜΚ: 
Οι πολλαπλές ταυτότητες της Άννας ήταν κομμάτι μιας πεισματάρικης ‘χειρονομίας’ να σπάσω όλους 
τους κανόνες. Ενα θεατρικό έργο παραδοσιακά οφείλει να έχει έναν κεντρικό χαρακτήρα, όπως ο 
Άμλετ ή η Μήδεια. Οι Απόπειρες δεν διαθέτουν κανένα. Θα έλεγες μάλιστα ότι γελοιοποιούν την ιδέα 
ενός κεντρικού ήρωα. Σκοπίμως ανατρέπουν την ιδέα του χαρακτήρα – αν με τη λέξη χαρακτήρα 
εννοούμε ‘πρωταγωνιστής’. ΙΚ: Αναρωτιέμαι αν μέσω της θραυσματικότητας που υπάρχει στις 
Απόπειρες προκαλείτε το κοινό να επαναπροσδιορίσει τις ιδέες του για το τί είναι θεατρικό έργο. ΜΚ: 
Νομίζω, περισσότερο τον δικό μου εαυτό ρωτούσα. Σήμερα δεν έχουν απομείνει κανόνες στις φόρμες 
της τέχνης. Κάθε φορά που επιθυμείς να φτιάξεις κάτι, πρέπει να εφεύρεις τους δικούς σου κανόνες. 
Δεν είμαι πάντως σίγουρος για τη λέξη ‘θραυσματικότητα’. Οι Απόπειρες δεν είναι έργο θραυσματικό 
ή δύσκολο με τον τρόπο που είναι τα μοντερνιστικά πειράματα του Έλιοτ και της Βιρτζίνια Γουλφ. 
Διαθέτει μια γερή αρχιτεκτονική που γειώνεται στην αφήγηση» 
648 Όπως πολύ εύστοχα συμπεραίνει η Σακελλαρίδου, παρ’ όλο τον εξώφθαλμο «θάνατο» του 
συγγραφέα, «ο Κριμπ, όπως και ο Μάρμπερ δίνουν την δική τους προσωπική θεατρική εκδοχή του 
μεταανθρώπινου και του μεταδραματικού, συμβάλλοντας σημαντικά στη συνεχιζόμενη θεωρητική 
συζήτηση γύρω από την ανάκτηση της προνομιακής θέσης για το σύγχρονο θεατρικό συγγραφέα». 
Elizabeth Sakellaridou, «Exporting an Aesthetic, Importing Another? Experimental (Ad)ventures in 
Contemporary British Theatre», Gramma, τχ. 10 (2002), σ. 157-170.  
649 Mάρτιν Κριμπ, Απόπειρες, μτφ. Αθανασία Καραγιαννοπούλου, Αιώρα, Αθήνα 2007. Η μετάφραση 
παρουσιάζει και άλλα προβλήματα, καθώς δεν διαχωρίζει το κείμενο της παράστασης από το 
πρωτότυπο, με αποτέλεσμα κεντρικά σημεία του έργου να παρανοούνται, να χάνονται εντελώς ή, 
ακόμα χειρότερα, να επιβάλλονται με την τοποθέτηση μικρών εισαγωγικών παραθεμάτων πριν από την 
έναρξη κάθε Σεναρίου, γεγονός που αμβλύνει την πρόσληψη του ακριβούς κειμένου και χειραγωγεί σε 
μεγάλο βαθμό τον αναγνώστη – κάτι που έρχεται σε πλήρη αντιδιαστολή με την συλλογιστική και την 
γραφή του Κριμπ. Ωστόσο, για την διευκόλυνση του αναγνώστη τα παραθέματα θα προέρχονται από 
αυτήν την μετάφραση και θα δηλώνεται σε παρένθεση ο αριθμός της αντίστοιχης σελίδας. Να 
σημειωθεί εδώ ότι η πρώτη μετάφραση του έργου από την Άσπα Τομπούλη, για την παράσταση που 
σκηνοθέτησε η ίδια στο Εθνικό Θέατρο, φαίνεται ακριβέστερη ήδη από τον τίτλο της, που ήταν: 
Απόπειρες Ζωής (1999). Δυστυχώς, όμως, η μετάφραση αυτή δεν έχει εκδοθεί και δεν στάθηκε 
δυνατόν να φτάσει στα χέρια μου.  
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της ταυτότητάς της, ή απόπειρες κατά της ζωής της με σαφείς υπόνοιες για απόπειρες 

αυτοκτονίας της (εξού και ένας προτεινόμενος τίτλος θα μπορούσε να είναι 

Αυτοκτονίες της) ή ακόμα και Δολοφονίες της [αυτής της γυναίκας/her), μέσα από 

«δεκαεπτά σενάρια για το θέατρο», όπως συγκεκριμένα αναφέρεται στον υπότιτλο. Ο 

τίτλος είναι υποδόρια βίαιος καθώς φαίνεται να ασκεί a priori μια σειρά 

συγκεκριμένων συστάσεων για μια γυναίκα για την οποία, εφόσον γνωρίσουμε, θα 

είμαστε ήδη προκατειλημμένοι:  

 
 
«Το έργο (Attempts on Her Life) καταπιάνεται με αυτό το μεγάλο ερώτημα: πώς 
φτάνουμε να γνωρίσουμε τον άλλο; Ο Κριμπ υπονοεί ότι η διαδικασία της γνωριμίας 
δεν είναι ποτέ ουδέτερη, και μάλιστα, ότι το υποκείμενο διαπράττει μια πράξη βίας 
στο αντικείμενο που θέλει να γνωρίσει».650  

 
 

Κάθε σενάριο από τα δεκαεπτά είναι «ανεπικύρωτο» και παρουσιάζει μια 

σχεδόν αυθαίρετη ανάγνωση για ένα πρόσωπο που είναι διαρκώς απόν και 

ονομάζεται Άννα, αλλά και Άννυ, Αννιούσκα και κάποτε Αννούλα, με αποτέλεσμα η 

αλήθεια να γίνεται ολοένα πιο θολή και ρευστή.  

 
«Ο στόχος του Κριμπ δεν είναι μονάχα να μας κάνει να αναρωτηθούμε αν 
πραγματικά γνωρίζουμε ένα άλλο ανθρώπινο ον, αλλά και αν μπορούμε να 
αποδεχτούμε τους άλλους ανθρώπους σαν αυτόνομες υπάρξεις, ελευθερώνοντάς τους 
παντελώς από το καλούπι όπου τους έχουμε τοποθετήσει. Αυτό το πετυχαίνει, 
κάνοντας μεν μια τολμηρή δήλωση, παίζοντας δε κι ένα παιχνίδι με τις προσδοκίες 
του κοινού σχετικά με το πώς συνδέονται οι σκηνές αυτές με την αφήγηση».651  

 

Κάθε σενάριο επιχειρεί να προσδώσει έναν τόπο, μία ταυτότητα στο πρόσωπο 

της Άννας, που στοιχειοθετείται πάντα μέσα από αφηγήσεις τρίτων· η Άννα 

προσδιορίζεται αποκλειστικά μέσω των άλλων, χωρίς η ίδια να μπορεί να απορρίψει 

ή να επιβεβαιώσει τις ερμηνείες τους. Στα Σενάρια μιλούν για την Άννα φίλοι, οι 

γονείς της, εραστές, κριτικοί τέχνης, ανακριτές, ερευνητές, συνοριακοί φύλακες, 

καλλιτέχνες. Η Άννα δεν ανήκει σε κάποιο συγκεκριμένο μέρος, διασχίζει τις 

ηπείρους και την εντοπίζουμε σε αρκετές ευρωπαϊκές πόλεις. Η ηλικία της ορίζεται 

από δεκαπέντε έως πενήντα χρόνων. Η Άννα είναι ο παραλήπτης μιας σειράς 

τηλεφωνικών μηνυμάτων εκ των οποίων κάποια είναι απειλητικά· είναι θύμα 

                                                            
650 Ken Urban, «Review of Attempts on her Life by Martin Crimp at Soho Rep, New York», όπως 
δημοσιεύθηκε στο:[http://nytheatre.com/reviews.aspx (3/5/2011)]. 
651 David Greig, όπως παρατίθεται στο: Sierz, The Theatre of Martin Crimp, Methuen, σ. 53, υποσημ. 
11. 
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εμφύλιου σπαραγμού· είναι μια σούπερ-σταρ· είναι τουριστική ξεναγός· είναι 

αυτοκίνητο· είναι διεθνής τρομοκράτισσα· είναι ιδιοφυής φυσικός· είναι εικαστική 

καλλιτέχνις· είναι το νεκρό διαμελισμένο παιδί ενός πρόσφυγα· είναι θύμα των 

εξωγήινων· είναι το κορίτσι της διπλανής πόρτας· είναι πορνοστάρ. Η αναζήτηση της 

ταυτότητας της Άννας, με τον τρόπο αυτό, γίνεται το δραματικό σύμβολο της 

υπερνεωτερικής πραγματικότητας, στην οποία η ταυτότητα αποτελεί πεδίο αδιάκοπης 

διαπραγμάτευσης και εφήμερων προσδιορισμών, και όχι δηλωτικό τόπου. Είναι, 

επομένως, όπως επισημαίνει ο Τσίμερμαν, μια σύνθεση από καθρέφτες «όπου 

αντανακλώνται –με τρόπο σατιρικό– πολλές από τις αντιφατικές εικόνες μιας μετα-

μοντέρνας γυναίκας».652 

Ο Κριμπ συνδιαλέγεται σκωπτικά με τον ρόλο που αποδίδεται στη γυναίκα 

και που συγκλίνει κατά κύριο λόγο στην δίχως έλεος χρήση της ως «καταναλωτικού 

αγαθού». Ακόμα και στο Σενάριο 9 - Η απειλή της διεθνούς τρομοκρατίας, η Άννα 

μπορεί να παίρνει την ταυτότητα μιας τρομοκράτισσας, αλλά στο τέλος γίνεται και η 

ίδια θύμα της καταναλωτικής αγοράς, καθώς πουλάει την ίδια την εικόνα της στη 

Vogue, εξαργυρώνοντάς την ανταποδοτικά. Έτσι, στο σενάριο αυτό η Άννα, και σε 

δεύτερο επίπεδο η ίδια η τρομοκρατία, γίνεται «του συρμού» και καταναλώνει 

αδηφάγα την ίδια την εικόνα της.  

Ο Κριμπ, όμως, γίνεται ιδιαίτερα καταγγελτικός στο θέμα της κακοποίησης 

ανηλίκων και της ελλειμματικής ή και απούσας κοινωνικής μέριμνας (Σενάριο 16 -

Πορνό)653 των παιδιών: στο μαγγανοπήγαδο της βίας, υπενθυμίζει ο Κριμπ, μαζί με 

τις γυναίκες δένονται και τα παιδιά. Χαρακτηριστικότερο σενάριο εδώ είναι το 

Σενάριο 12- Παραδόξως. Η Άνιουσκα είναι ένα παιδί και είναι κλεισμένο σε δύο 

σακούλες, γιατί προφανώς είναι ένα παιδί νεκρό και κακοποιημένο, τεμαχισμένο. Το 

κορίτσι είναι το θύμα ενός ακόμη πολέμου που όλοι αποδέχονται στωικά ως 

αναπόφευκτη πραγματικότητα. Η μητέρα, μαζί με τη νεκρή Άνιουσκα μέσα σε δύο 

«καλά κλεισμένες πλαστικές σακούλες», βρίσκονται στο πίσω κάθισμα ενός 

αυτοκινήτου.  

                                                            
652 Heiner Zimmerman, «Images of woman in Martin Crimp’s Attempts on her life», European Journal 
of English Studies, τμ. 7, τχ. 1 (Απρίλιος 2003), σ.79 [ 69-85]. 
653 Σενάριο 16 - Πορνό: εδώ μια πολύ νέα γυναίκα, πιθανότατα ανήλικη έφηβη, υποφέρει, σχεδόν ζει 
έναν συμβολικό θάνατο. Ο Κριμπ εσκεμμένα βάζει την ηθοποιό Άννι που πρέπει να υπερασπιστεί τον 
ρόλο της και την Άννι-πρόσωπο που συμβολίζει την ταυτότητα της εργάτριας του σεξ: η αφήγηση των 
λεπτομερειών κάνει και τις δύο να φοβούνται την σκηνή. Το σενάριο αυτό περιέχει και την μοναδική 
σκηνική οδηγία για το τσιγγάνικο βιολί, που κλιμακώνει την αντίθεση, μια στιγμή που μου θυμίζει 
πάντα την αντίστοιχης ψυχικής έντασης σκηνή από το Κουκλόσπιτο του Ίψεν, με τη Νόρα να χορεύει 
επάνω στο τραπέζι ταραντέλα σε έξαψη.  
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Δύο πλαστικές σακούλες. 

 

Αυτά είναι τα μόνα αντικείμενα-σημεία που τους αναλογούν: στο αξιολογικό 

σύστημα κατανάλωσης οι δύο αυτές γυναίκες, ζωντανές ή νεκρές, αξίζουν όσο δύο 

μαύρες πλαστικές σακούλες σκουπιδιών και «ναι, ναι, ναι, εντελώς παράδοξα... 

κανένας δεν ρωτάει γιατί ένα παιδί να είναι κλεισμένο σε δύο σακούλες. Αντί για μία. 

Παραδόξως» [96]. Επιπρόσθετα, διακρίνω εδώ μια συνομιλία με το τελευταίο 

Σενάριο 17 - Φρεσκοκατεψυγμένο) που μας μεταφέρει σε έναν άλλο τεμαχισμό 

νεκρού παιδιού, αλλά και στον ταυτόχρονο κατακερματισμό της υπερπληροφόρησης 

που «μπαγιατεύει» πολύ εύκολα: εν μέσω των παράλληλων διαλόγων εκτυλίσσεται 

ένα λογοπαίγνιο που παραμέπει σε μια πολύ γνωστή, για το βρετανικό κοινό, 

δολοφονία παιδιού και ένα άρθρο για τον φρέσκο σολωμό, που ο Κριμπ τα συνενώνει 

με μεγάλη μαεστρία: το άρθρο μιλάει για τον «προσδιορισμό της λέξης «φρέσκος». 

Τι σημαίνει κυριολεκτικά η λέξη φρέσκος μέσα στη φράση «φρέσκος σολωμός;». 

Μπορεί να σημαίνει «φρεσκοκατεψυγμένος», αλλά ως σολωμός ή ως πτώμα; Ο 

ομιλητής (-τρια) εξηγεί ότι το άρθρο που διάβασε η Άννυ μιλούσε για τον δολοφόνο 

που «είχε πάρει και το παιδί του για να τον βλέπει να σκοτώνει τη μάνα του άλλου 

παιδιού».  

Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να αναφερθεί, για λόγους κατανόησης της 

διακειμενικότητας, η εμμονή του Κριμπ στις αφηγήσεις ιστοριών βάσει 

ειδησεογραφικών αποκομμάτων και μάλιστα, κυρίως, του εγκληματολογικού 

ρεπορτάζ: το 1998 γράφεται ένα θεατρικό κείμενο που στηρίζεται σε ένα πραγματικό 

γεγονός, την δολοφονία δύο μικρών κοριτσιών. Πρόκειται για το σύνθετο και 

σκοτεινό, Frozen (Birmingham Repertory Theatre, 1998) της Μπράιονι Λέιβερι 

(Bryony Lavery), έργο στο οποίο το θέμα της κακοποίησης και δολοφονίας ενός 

παιδιού και συγκεκριμένα της 10χρονης Ρόνα (πρόκειται για σεξουαλική δολοφονία) 

αποδίδεται μέσα από τρεις φωνές με την μορφή παράλληλων συνεντεύξεων - 

εξομολογήσεων: της μητέρας του νεκρού παιδιού, μιας καθηγήτριας ψυχιατρικής και 

του ίδιου του δολοφόνου. Το περιστατικό της δολοφονίας παρουσιάζεται μέσα από 

μια δραματουργική τελετή κάθαρσης για όλους τους εμπλεκόμενους. Το απόσταγμα 

του έργου είναι πως η κακοποίηση με την μορφή της παιδοφιλίας δεν είναι ατομικό 
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χαρακτηριστικό, αλλά ανάγεται σε έναν επαναλαμβανόμενο κύκλο οικογενειακής 

βίας.654 

Όπως και με τις πλαστικές σακούλες, και σ’ αυτό το τελευταίο Σενάριο, που 

λειτουργεί επιλογικά, ο Κριμπ μάς υπενθυμίζει ότι στην τρέχουσα καθημερινότητά 

μας η είδηση ενός θανάτου, ακόμα και του πιο τραγικού, χάνεται πολύ γρήγορα μέσα 

στις πληροφορίες που αφορούν τον μικρόκοσμο της ζωής μας.  

  

 

 

Κάπως αστείο (;)655 

 

Με αυτόν τον ειρωνικό τίτλο ο Κριμπ, με το Σενάριο 10, κάνει για πρώτη 

φορά «αναστροφή» στη δραματική φόρμα και μέσα από έναν μονόλογο επαναφέρει 

στο τραπέζι (της κουζίνας συγκεκριμένα) το θέμα της ανδρικής βίας και της παιδικής 

κακοποίησης, ασκώντας παράλληλα δριμεία κριτική στην αμερικανική εκπαιδευτική 

πολιτική, που εκκολάπτει την ξενοφοβία και την ομοφοβία πολλαπλασιάζοντας με 

τον τρόπο αυτό τα περιστατικά βίας. Ταυτόχρονα σαρκάζει το αμερικανικό όνειρο 

της αγίας οικογένειας. 

Στο Σενάριο αυτό –που φλερτάρει με τον ρεαλισμό– η μητέρα είναι 

αλκοολική, ο πατέρας, που υπήρξε αλκοολικός και μάλλον ιδιαίτερα βίαιος, έχει 

αυτοκτονήσει και ο γιος, που είναι και ο πρωταγωνιστής της ιστορίας στην μοναδική 

περίπτωση ενιαίου αφηγηματικού λόγου μέσα στο Attempts on Her Life, ανήκει στο 

αμερικανικό φασιστικό κίνημα του «survivalism», που είναι: 

 
«Η οργανωμένη προσπάθεια κάποιου να εξασφαλίσει με δικά του μέσα την επιβίωση 
του ίδιου ή της κοινωνικής ή εθνικής ομάδας στην οποία ανήκει. Στην Αμερική 
δρουν οργανωμένοι survivalists ενάντια στο κατεστημένο που «απειλεί την 
ακεραιότητά τους», έχουν οπλικές εγκαταστάσεις και ενίοτε επιτίθενται στους 
«στόχους» τους (βλ. επίθεση του Timothy Mc Veigh στο Ομοσπονδιακό Κτίριο της 
Οκλαχόμα, 1995)».656 

                                                            
654 Ας σημειωθε ότι σύμφωνα με την Aston οι δύο γυναικείες φιγούρες στο Frozen παρουσιάζονται 
κοινωνικά ενεργές, συμμετέχοντας στον δημόσιο βίο, μέσω της εμπειρίας και της γνώσης τους, σε 
αντίθεση με τον άντρα. Elaine Aston, Feminist Views on the English stage: Women Playwrights, 1990-
2000, Cambridge University Press, Κέιμπριτζ 2003, σ. 54-56.  
655 Το ερωτηματικό δικό μου. 
656 Οι Timothy Mc Veigh και Terry Nichols ανατινάζουν το Ομοσπονδιακό Κτίριο της Οκλαχόμα 
Alfred P. Murrah, στις 19 Απριλίου του 1995. Από την έκρηξη της βόμβας που είχαν τοποθετήσει, 
υπήρξαν 168 θύματα, ανάμεσα στα οποία 19 παιδιά, αφού στο κτίριο στεγαζόταν και παιδικός 
σταθμός. Ο Mc Veigh, αναφερόμενος στο θάνατο των 19 παιδιών κατά την επίθεση, κάνει λόγο για 
«παράπλευρη απώλεια». Οι Lou Mitchell και Dan Herbeck, συγγραφείς του βιβλίου American 
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Για πρώτη φορά το πρωταγωνιστικό πρόσωπο του σεναρίου δεν είναι η Άννα, 

αλλά ένας άντρας που έρχεται να επισκεφτεί με την δική του πια οικογένεια την 

μητέρα του: «μαθαίνουμε πως αυτός είναι επικεφαλής αξιωματικός μιας ολόκληρης 

ομάδας κοινώς σκεπτόμενων ατόμων που έχουν οπλιστεί όχι από δίψα για αίμα, αλλά 

από ανάγκη, γιατί έχουμε να κάνουμε με πόλεμο».(79) Και η Άννα, που είναι η 

γυναίκα του, εξηγεί στη Μητέρα του, στην οποία επιστρέφει μετά από πολλά χρόνια, 

ότι: 

 
«Δεν πιστεύουν στους φόρους και στο κράτος πρόνοιας και σε τέτοιες μαλακίες. Και 
πως ο πόλεμος είναι πόλεμος…ενάντια στις μακριά από μας παλιαδερφές…στους 
εμπόρους κρακ και στους Μαύρους…στους Εβραίους συνωμότες και στις απόπειρές 
τους να ξαναγράψουν την Ιστορία…είναι μια σταυροφορία ενάντια στις 
εκφυλισμένες εικόνες που πλασάρονται ως Τέχνη…ενάντια σε όλους αυτούς που μας 
απαγορεύουν να κρατάμε όπλα».(79-80) 

 

 

Ο Κριμπ εδώ κάνει αναφορά σε ένα μοντέλο τεμαχισμένης οικογένειας που 

αποτέλεσε το πρόπλασμα για την ενηλικίωση ενός ταραγμένου νοητικά και βίαιου 

ανθρώπου.  

 
«Εκείνος βέβαια, έχει ετοιμάσει στη μάνα του μια έκπληξη και εκείνη κοιτάζει έξω 
από το παράθυρο και βλέπει δύο μικρούτσικα παιδάκια, τα εγγόνια της και τη νύφη 
της, την Άννα. Όλοι μαζί ζουν μακριά από την πόλη με την πεποίθηση πως ο 
Άνθρωπος, όντας ελεύθερος απέναντι στο Θεό, μπορεί μόνος του να σφυρηλατήσει 
τη μοίρα του, χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε μέσο για να προστατεύσει την 
οικογένειά του». (79) 

 
 

 

Η Άννα με τον άντρα της έχουν δημιουργήσει το πρότυπο της τέλειας 

οικογένειας, μιας οικογένειας όπου όλα κυλούν αρμονικά και μέσα στην ευτυχία: 

 
 «Και είναι πραγματικά συγκινητικό το πώς αυτός φροντίζει τα παιδιά τους… 
Ξέρετε, η εικόνα ενός μυστήριου άντρα που το παίζει απλός οικογενειάρχης. Γιατί η 
οικογένεια είναι ο πυρήνας της ζωής μας και τέτοια». (80) 

 

 

                                                                                                                                                                          
Terrorist: Timothy McVeigh and the Oklahoma City Bombing, γράφουν ότι ο 32χρονος δράστης τούς 
εξομολογήθηκε πως η βομβιστική ενέργεια έγινε προκειμένου να εκδικηθεί το FBI για τις επιθέσεις 
του στο Idaho το 1992 και στο Waco του Texas το 1993 κατά του David Koresh, αρχηγού 
θρησκευτικής αίρεσης.  
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Ο Κριμπ σατιρίζει την ηθικολογία και την παθολογία της σύγχρονης 

κοινωνίας, που επιλέγει να παραβλέπει την πραγματικότητα πίσω από την εικόνα, 

ενώ παράλληλα διεισδύει στη σφαίρα του προσωπικού χώρου.657  

 

«Κατάφερε τελικά να βρεί το -πώς το λένε;- τη δύναμη να συγχωρήσει τη μάνα 
του… για τον αλκοολισμό της… για το ότι αυτή έφταιγε που ο πατέρας του έχασε 
την πίστη στον εαυτό του κι αυτοκτόνησε… και έτσι τώρα, μάνα και γιος, γελάνε και 
κλαίνε μαζί, μέσα στην ίδια κουζίνα που αυτός καθόταν σα μικρό αγοράκι κι έβλεπε 
τους γονείς του να καβγαδίζουν φριχτά. Κι υπάρχουν ακόμα οι χαραγματιές που 
έκανε με το πιρούνι του πάνω στο ξύλινο τραπέζι. Γιατί, καταλαβαίνετε τώρα, όλα 
είναι θέμα συνειρμών κι αμέσως ξαναζούμε τραγελαφικές μνήμες». (78) 
 

 

Η εικόνα της αψεγάδιαστης, ειδυλλιακής οικογένειας εμπεριέχει τη βία και το 

μίσος, μόνο που αυτή τη φορά η βία διογκώνεται καλειδοσκοπικά και από 

ενδοοικογενειακή υπόθεση μετατρέπεται σε κοινωνική τρομοκρατία, προασπιζόμενη 

το ερμητικό, εσωστρεφές, «ασφαλές», ιδανικό οικογενειακό περιβάλλον σε σχήμα 

«φωλιάς». Εφόσον ανάμεσα στις εγκληματικές ιδεολογίες του ναζισμού είναι η άρια 

φυλή να μένει καθαρή από κάθε πρόσμιξη, να αυτοαναπαράγεται και να είναι 

αυτάρκης, το survivalism «ευλογεί» οποιαδήποτε μορφή βίας σε όσους 

«υπανθρώπους» είναι έξω από αυτό. Δεν μετέχουν όλοι στην ιδιότητα του ανθρώπου 

και επομένως η βία δεν γνωρίζει ηθικούς περιορισμούς.  

 Στη θεματική αυτή επιμένει ο Κριμπ και με ένα εντελώς διαφορετικό -

κυριολεκτικά- όχημα, αυτό μιας διαφήμισης αυτοκινήτου στο Σενάριο 7 - Η 

καινούργια Άννυ. Στο αμάξι αυτό: 

 

«Δεν υπάρχει θέση για γύφτους… για τους εκφυλισμένους… τους διανοητικά 
καθυστερημένους… δεν υπάρχει θέση για Άραβες, Εβραίους, Τούρκους, Κούρδους, 
Μαύρους… και γενικά για οποιοδήποτε απόβρασμα της κοινωνίας» (66) [...] κανείς 
δε μπορεί να βιάσει ή να σκοτώσει μια γυναίκα μέσα στο Άννυ και έπειτα να πετάξει 
το πτώμα της μαζί με αποτσίγαρα στο πρώτο φανάρι…Το πίσω κάθισμα του Άννυ δε 
λερώθηκε ποτέ από σπέρμα, από αίμα από μπύρα, από σάλιο». (67-68) 

 
 

Ο Κριμπ με αυτόν τον τρόπο σχολιάζει ξανά τη βία, τον ρατσισμό και τον 

φόβο που γεννά η αφθονία, με την κλιμακωτή παρουσίαση βίαιων σκηνών, 

ξεκινώντας από τη λαμπερή και τέλεια εικονική πραγματικότητα της διαφήμισης.658 

                                                            
657 Wandor, Post-war British Drama, σ. 18. 
658 Μποντριγιάρ,  Η καταναλωτική κοινωνία, σ. 158-159, 215. 
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Η απουσία ως δραματουργία αληθείας 

 

Ο Κριμπ, απορρίπτοντας την άποψη ότι το έργο είναι ένα αντικείμενο που 

περιέχει το κρυμμένο νόημα μιας κυρίαρχης αλήθειας, γίνεται έμπρακτος εκφραστής 

της θεωρίας της πρόσληψης659 και δίνει στη σκηνή μια εναλλακτική και διαδραστική 

ανάγνωση μέσα από την αλληλεπίδραση των στοιχείων που διαθέτει κάθε φορά στο 

έργο του και της εμπειρίας των ίδιων των θεατών: 

 

«Κατά τον ίδιο τρόπο η ερμηνεία δεν συνεπάγεται την ανακάλυψη ενός 
καθορισμένου νοήματος μέσα στο κείμενο, αλλά τη βίωση του έργου καθώς 
εκτυλίσσεται αυτή η διαδικασία».660 

 

Η διαδικασία όμως, αυτή καθαυτή, είναι ύπουλα δαιδαλώδης: ο Κριμπ 

απογυμνώνει τους παραδοσιακούς μηχανισμούς της αφήγησης και προχωρά ακόμα 

παραπέρα, «μεταποιώντας» την αφηγηματοποίηση σε γλωσσική δράση,661 

κατασκευάζοντας Σενάρια με λέξεις ή λόγους (speeches) απογυμνωμένους από 

οποιαδήποτε σκηνική/συγγραφική οδηγία (με μία εξαίρεση στο Σενάριο 16), τα οποία 

σενάρια ενώ φαινομενικά οδηγούν σε μια σειρά παρεκκλίσεων, αποτελούν 

                                                            
659 Η θεωρία της πρόσληψης αφορμάται από την αναγνωστική ανταπόκριση και  αναπτύχθηκε κυρίως 
στηνΑμερική, ως αντίδραση στον φορμαλισμό της Νέας Κριτικής  με κυρίαρχα ονόματα τους 
Γερμανούς Hans Robert Jauss και Wolfαng Iser. Αποτελεί μία μεθοδολογική κατεύθυνση που 
επιχειρηματολογεί υπέρ της ανόδου του αναγνώστη και διακρίνει τις τρέχουσες επιστημονικές 
ερμηνείες που δομούνται γύρω από την ίδια την πράξη της ανάγνωσης. Ειδικότερα, αντιτίθεται στο 
«αναφορικό μοντέλο», όπου ο αναγνώστης καλείται να κυνηγήσει μια αλήθεια κρυμμένη στις πτυχές 
ύφανσης του κειμένου, και προτείνει εναλλακτικά μια διαδραστική θεωρία της ανάγνωσης. 
Συγκεκριμένα, η έννοια του ορίζοντα προσδοκιών του αναγνωστικού κοινού ενός λογοτεχνικού έργου, 
δηλ. το σύνολο της λογοτεχνικής-πολιτισμικής περιουσίας του αναγνώστη, που αυτός προσδοκά (και 
βλέπει) να πραγματοποιείται στο λογοτεχνικό έργο, παίζει κεντρικό ρόλο στη θεωρία του Jauss: τα ίδια 
τα κείμενα και οι λογοτεχνικές παραδόσεις μεταβάλλονται ενεργά σε συνάρτηση με τους ποικίλους 
ιστορικούς «ορίζοντες» μέσα στους οποίους προσλαμβάνονται. Το μοντέλο ανάγνωσης του Iser, από 
την άλλη, εξαναγκάζει τον αναγνώστη να συνειδητοποιήσει εκ νέου και με κριτικό τρόπο τους 
συνηθισμένους κώδικες και τις προσδοκίες του: αντί να ενισχύει τις δεδομένες αντιλήψεις μας, το 
αξιόλογο λογοτεχνικό έργο, υποστηρίζει, παραβιάζει ή καταπατά αυτούς τους συνηθισμένους τρόπους 
θέασης και έτσι μας διδάσκει νέους κώδικες κατανόησης· οι συμβατικές μας υποθέσεις 
«ανοικειώνονται» σε σημείο που να  μπορούμε να τις κρίνουμε και έτσι να τις αναθεωρήσουμε: αν, 
επομένως, με τις στρατηγικές της ανάγνωσης μεταβάλλουμε το κείμενο, συγχρόνως και το κείμενο 
μπορεί να μεταβάλλει εμάς. Βλ. και Robert C. Holub, Θεωρία της πρόσληψης:μια κριτική εισαγωγή, 
μτφ. Κωνσταντίνα Τσακοπούλου, Μεταίχμιο, Αθήνα 2001, και ειδικότερα Κεφ. 5: «Προβλήματα και 
Προοπτικές», σ. 257-286.  
660 Robert C. Holub, Θεωρία της πρόσληψης, σ. 272. 
661 Όπως εντοπίζει η Σακελλαρίδου, της οποίας το ερευνητικό ενδιαφέρον εστιάζεται κατά πολύ στη 
φαινομενολογία του λόγου: «Το έργο του Κριμπ θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πολύ καλό 
παράδειγμα ακόμα και για την πολιτική ανάλυση της επιτελεστικότητας της γλώσσας, την οποία 
επιχειρεί η Αμερικανίδα θεωρητικός Judith Butler». Έλση Σακελλαρίδου, «Η Όψη και η Καρδιά της 
Σκληρότητας», Θέατρο-Αισθητική–Πολιτική:Περί-Διαβάζοντας τη Σύγχρονη Βρετανική Σκηνή στο 
Γύρισμα της Χιλιετίας, σ.106. 
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αναπλασμένες ιστορίες δημιουργικής παρανόησης που προκαλούν την 

μετασχηματιστική διαδικασία αντιληπτικότητας του θεατή.  

Το in-yer-face theatre, όπως έχουμε ήδη διαπιστώσει, δεν εξαντλείται σε μια 

ωμή εικονοποιία της σκληρότητας, αλλά μετατρέπεται σε γλωσσική δράση και 

επενδύει σε αυτό που ο Μερλώ-Ποντύ662 ονομάζει λεκτικές εικόνες, δηλαδή στην 

εξίσου απογυμνωμένη σοκαριστική αίσθηση που μένει από τη χρήση της γλώσσας. 

Οι λεκτικές αυτές εικόνες έχουν την ιδιότητα να μετασχηματίζουν το ορατό, το 

πραγματιστικό, σε αόρατο και συμβολικό και αντιστρόφως. Είναι πολύ εύστοχη, 

επομένως, η Σακελλαρίδου όταν μας συστήνει φαινομενολογικές ερμηνείες του 

ιδιόλεκτου του Κριμπ, 663 μέσα από έτερους ερευνητικούς δρόμους:  

 
«Υπάρχουν και άλλες πιο επιτηδευμένες στρατηγικές που εδρεύουν μέσα στη 
γλώσσα και των οποίων η σκηνική δυναμική μόνο πολύ πρόσφατα έχει εκτιμηθεί, 
μέσω της κριτικής θεωρίας που αναπτύχθηκε γύρω από παρακλάδια της φιλοσοφίας 
της γλώσσας.664 Η θεωρία των «γλωσσικών πράξεων» (speech act theory) του J. L. 
Austin, η φαινομενολογία της γλώσσας του Merleau-Ponty και η έρευνα της Judith 
Butler επάνω στην «πληγωτική γλώσσα» (injurious speech) μπορούν να ρίξουν 
ικανοποιητικό φως [...]. Ο Μάρτιν Κριμπ φαίνεται να έχει αντιληφθεί απολύτως τη 
δυναμική τέτοιων μεταλλαγών για τη σύγχρονη θεατρική γραφή. Το θεατρικό του 
κείμενο Attempts on Her Life μπορεί να θεωρηθεί ως ένα ιδεώδες έργο-σπουδή για 
την εφαρμογή της θεωρίας των «λεκτικών πράξεων» στη θεατρική πρακτική».665 
  
Ο Κριμπ ακολουθεί τον Ρολάν Μπαρτ (Roland Barthes) και καταθέτει μια 

αυθεντική, ολοκληρωμένη, σκηνική πρόταση της ερμηνευτικής προσέγγισης που είχε 

ταράξει τα νερά στις έως τότε επικρατούσες θεωρίες πρόσληψης της λογοτεχνίας: ο 

Μπαρτ θα ήταν περήφανος, ο «θάνατος του συγγραφέα» (The Death of the Author, 

1967),666 έχει πια παγιωθεί.667  

Ο διάλογος γίνεται επαναληπτικός και παράλογος, ενώ το ύφος είναι σκοτεινό 

και πλησιάζει τον πεσιμισμό, διατηρώντας την ίδια στιγμή μια κλινική 

                                                            
662 Merleau-Ponty Maurice, The Phenomenology of Perception, Routledge, Λονδίνο 1962. 
663 Για μια φαινομενολογική ερμηνεία του έργου του Κριμπ, βλ.το πολύ πρόσφατο βιβλίο της Vicky 
Angelaki, The Plays of Martin Crimp: Making Theatre Strange, Palgrave Macmillan, Λονδίνο 2012. 
664 Επιλεκτικά μπορούμε να αναφέρουμε το βιβλίο της Shoshana Felman, The Literary Speech Act: 
Don Juan with J. L. Austin, or Seduction in Two Languages (1983) και το Speech Acts and Literary 
Theory (1990) του Sandy Petrey. 
665 Έλση Σακελλαρίδου, «Η Όψη και η Καρδιά της Σκληρότητας», Θέατρο-Αισθητική–Πολιτική:Περί-
Διαβάζοντας τη Σύγχρονη Βρετανική Σκηνή στο Γύρισμα της Χιλιετίας, σ.43-51 
666 Παρωδία αυτού του σημαδιακού κειμένου του Μπαρτ αποτελεί το βιβλίο της Adrian Page, The 
Death of The Playwright? Modern British Drama and Literary Theory, Palgrave Macmillan, Λονδίνο 
1992. 
667 Ενδιαφέρον παρουσιάζει πως η έννοια της πατρότητας του κειμένου είχε απασχολήσει την ίδια 
περίοδο και τον Φουκώ στο κείμενό του «What is an author?». Βλ. Michel Foucault, «What is an 
Author?», μτφ. Donald F. Bouchard and Sherry Simon, στο: Donald F. Bouchard (επιμ.), Language, 
Counter-Memory, Practice, Cornell University Press, Ιthaca, Nέα Υόρκη 1977, σ. 124-127.  
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σχεδόν,ειρωνεία,668 που συχνά γίνεται εμφανής και μέσα από την έντονη 

αυτοαναφορικότητα, αφήνοντας τα πρόσωπα (τα δραματικά αλλά και τα σκηνικά, 

δηλαδή τους ηθοποιούς που βρίσκονται σε αμηχανία μπροστά στην έλλειψη ρόλων ή 

οδηγιών),669 μετέωρα, δίχως καμιά συγγραφική πρόθεση, να ακροβατούν  διαρκώς 

ανάμεσα στο πραγματικό και στο μη-πραγματικό, στο αληθινό και στο ψευδές: 

 
«Υπάρχει μια ασάφεια [στα έργα του Κριμπ] γύρω από το αν μια από τις φρικτές 
εμπειρίες [που περιγράφονται] είναι πραγματική ή πλαστή».670  
 

Αυτή η αμφισημία («φαινομενικά φτιάχνει μια πολύ σταθερή ιστορία, αλλά 

στη συνέχεια της αφαιρεί κομμάτια μετατρέποντάς την σε σπαζοκεφαλιά»),671 που 

δημιουργεί το κείμενο, εντείνεται από τη σύγκρουση μιας φαινομενικής 

κανονικότητας με κάτι το απροσδιόριστα άγνωστο, ακατονόμαστο, που διενεργείται 

υπόγεια και υποδεικνύει ένα δεύτερο κείμενο πίσω από τις λέξεις που ακούγονται. 

Κάτω από την επιφάνεια του λόγου, ένα πλέγμα άρρητων συνομωσιών που δεν 

αποκαλύπτονται ποτέ· μια υφέρπουσα απειλή, η αλήθεια, διαχέεται παντού. Ο Κριμπ 

μοιάζει ιδανικός να κατασκευάζει μέσω της γλώσσας ανεπικύρωτα, ανερμάτιστα 

έργα στα χνάρια του Μπέκετ και του Πίντερ. 

Η φραστική σκληρότητα του Κριμπ, σε συνδυασμό με την απουσία 

συναισθήματος, μεταμορφώνει τη γλώσσα, άλλοτε σε στυγνό και βίαιο εργαλείο 

(«γλώσσας μίσους»/ hate language), άλλοτε σε σημειολογική ορολογία και άλλοτε σε 

γλώσσα της μιντιακής αγοράς. Διασχίζοντας μια διαδρομή χαραγμένη με ακρίβεια672 

                                                            
668 Ο Σιρτζ θεωρεί το ότι αυτή η ειρωνεία συμπυκνώνεται στη σκηνική οδηγία που συχνά δίνει ο 
Κριμπ: «faint laugh» («αχνό γέλιο»). Το αχνό γέλιο μπαίνει εκεί ακριβώς που δεν ταιριάζει, εκεί που 
δεν υπάρχει τίποτα το αστείο, αλλά αντίθετα κάτι τραγικό, θλιβερό ή εξαιρετικά άβολο συμβαίνει, και 
όπως χαρακτηριστικά το περιγράφει ο Σιρτζ, πρόκειται για γέλιο «που κολλάει στο λαιμό». Sierz, The 
Theatre of Martin Crimp, σ. 128. Ο ίδιος ο Κριμπ από την άλλη, υποστηρίζει ότι τα έργα του φέρουν 
το στίγμα της σάτιρας, εκλύοντας κριτική, «όπως το ουράνιο εκλύει ραδιενέργεια. Όμως το ουράνιο 
έχει πολλές άλλες ιδιότητες […] Υπάρχει μια ανθρώπινη διάσταση [στα έργα] πολύ πιο σημαντική από 
την ιδεολογική». Ηχογραφημένη συνέντευξη του Κριμπ για το Theatre Voice 
[http://www.theatrevoice.com/listen_now/player/?audioID=179 (16/4/2011)]. 
669Για το θέμα αυτό βλ. και το εξαιρετικό άρθρο του Η. Zimmermann, «Martin Crimp, Attempts on Her 
Life: Postdramatic, Postmodern, Satiric?», Contemporray Drama in English, τχ. 9 (2002), σ. 105-125. 
670 Dan Rebellato σε ηχογραφημένη συζήτηση για το Theatre Voice 
[http://www.theatrevoice.com/listen_now/player/?audioID=306 (16/4/2011)]. 
671 Auriol Smith σε ηχογραφημένη συζήτηση για το Theatre Voice 
[http://www.theatrevoice.com/listen_now/player/?audioID=306 (16/4/2011)]. 
672 Η Σάρα Κέην αποδίδει με δικά της λόγια την περίπτωση του Κριμπ: «Είναι αμετανόητα ενάντιος 
στον συναισθηματισμό, με αιχμηρές, απότομες κορυφώσεις. Το έργο του, χωρίς να επιζητεί την 
προσοχή, τον καθιστά έναν από τους ελάχιστους αληθινούς ανανεωτές της θεατρικής γραφής. 
Εξελίσσει συνεχώς τη σκηνική του γλώσσα για να πετύχει μεγαλύτερη ακρίβεια στη θεατρική 
έκφραση, παντρεύοντας τον ρυθμό και την τεχνική με την αληθινή ομορφιά. Η ακρίβειά του μαγεύει». 
Δήλωση της Σάρας Κέην, η οποία επιλέγει τον Κριμπ μετά από έρευνα του Guardian που ζήτησε από 
τους άγγλους θεατρικούς συγγραφείς να μιλήσουν για τον δικό τους αγαπημένο συγγραφέα. Βλ. Egan 
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από την εκλογίκευση στην πλήρη αναρχία, από τις προτάσεις στις μεμονωμένες 

λέξεις, ο Κριμπ καταδεικνύει ειρωνικά την αναποτελεσματικότητά τους, ενισχύοντας 

την μία γλώσσα με πολλές άλλες σε ταυτόχρονη μετάφραση. Ο κατακερματισμός 

αυτός του λόγου και η παράλληλη αντιπαράθεσή του, που γίνεται ιδιαίτερα αισθητή 

όσο φτάνουμε προς το τέλος του έργου, δηλαδή στα Σενάρια 16 - Πορνό, και 17- 

Φρεσκοκατεψυγμένο, αποτελεί πέρα από μία μετα-αποδόμηση, ένα σχόλιο για την 

κανονικοποίηση του υποκειμένου στα όρια που η κοινωνία τού θέτει:  

 
 

«Η εμφάνιση του παράλογου εκλαμβάνεται ως απώλεια διαύγειας ή ως απώλεια 
νοητικής σαφήνειας. Ο κατακερματισμός αυτός σπάει τον κώδικα μέσω του οποίου η 
ιδεολογία και η γλώσσα συνεργούν ώστε να κανονικοποιήσουν το άτομο».673  

 

 

Ο Κριμπ απο-δραματοποεί κάθε εκδοχή αλήθειας, απομακρύνεται από κάθε 

τελεολογική σκοπιά και αντιμάχεται την καθολική αποδοχή του «αυτονόητου» και 

της ερμηνείας του· αντιθέτως φαίνεται να ασπάζεται τη φουκωική «συμβαντοποίηση» 

(événementialisation), δηλαδή «την μοναδικότητα των όσων συμβαίνουν στον κόσμο 

και την ανάγκη για αποκάλυψη των αλλεπάλληλων στρωμάτων ερμηνείας που 

προσέδωσαν στα συμβαίνοντα τον χαρακτήρα της ‘αυτονόητης αλήθειας’, 

καλύπτοντας έτσι την πολλαπλότητα των συστατικών παραγόντων που την 

μορφοποίησαν». Με την χρήση της συστημικής, ο Κριμπ, ανασκάπτει τους 

σχηματισμούς του λόγου και αφορίζει τα «καθεστώτα αλήθειας» διερωτώμενος, όχι 

μόνο πώς προσδιορίζονται, αλλά και ποιοι είναι οι μηχανισμοί πρόσληψης μέσα από 

τους οποίους νομιμοποιούνται. 

 

 

 

Attempts on a «multi-non place» 

 

Συμπερασματικά, οι Απόπειρες είναι ένα γιγάντιο κολάζ από πρόσωπα, έθνη, 

φυλές, ταυτότητες, είναι ένας πολυσχηματικός μη τόπος που ανακλά εμφανώς την 

παγκοσμιοποίηση. Η ρευστότητα και ο αποδεκατισμός του σύγχρονου ανθρώπου από  
                                                                                                                                                                          
Caroline, «The Playwright’s playwright», εφ. The Guardian, 1998, όπως παρατίθεται στο: Sierz, Τhe 
Theatre of Martin Crimp, σ. 55-56, σημ. 17.  
673 Clara Agusti-Escada, «Short Circuits of Desire: Language and Power in Martin Crimp’s Αttempts on 
Her Life», Ariel, τμ. 36, τχ. 3-4 (Ιούλ.-Αύγ. 2005), σ. 104 [103-126]. 
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τη νέα επιβαλλόμενη παγκόσμια τάξη πραγμάτων αποκλείουν την διατήρηση κάθε 

σταθεράς και αξίας. Οι πολεμικές συρράξεις, το μεταναστευτικό ρεύμα (Σενάριο 3 - 

Πίστη στον Εαυτό μας, Σενάριο 7- Το Νέο Άννυ) εξελίσσονται σε πανδημία 

απελπισίας και πατρίδα γίνεται κάθε τόπος ικανός να προσφέρει βιωσιμότητα μέσα 

σε ένα οικονομικό σύστημα που σταδιακά καταρρέει. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες 

διαβίωσης καμία ταυτότητα δεν μπορεί να διατηρηθεί αναλλοίωτη· αντιθέτως, οι 

ταυτότητες είναι παροδικές, εφήμερες και αναδιανέμονται ανάλογα με τις συνθήκες: 

η μετανάστρια (Σενάριο 12 - Παραδόξως), η τρομοκράτισσα (Σενάριο 9 - Η απειλή 

της διεθνούς τρομοκρατίας), η πόρνη (Σενάριο16 - Πορνό) ακόμα και η καλλιτέχνις 

(Σενάριο 6 - Ο μπαμπάς και η μαμά, Σενάριο 2 - Τραγωδία έρωτα και ιδεολογίας) ή η 

αυτόχειρας (Σενάριο 11- Άτιτλο). 

Το ίδιο το χρηματοοικονομικό σύστημα επιβάλλει την ανάγκη που θα 

υπαγορεύσει την επόμενη ταυτότητα. Παρ’ όλα αυτά, στις σύγχρονες δυτικές 

καταναλωτικές κοινωνίες μία είναι η ταυτότητα που δεν χάνει ποτέ την αξία της: η 

ταυτότητα του ιδιοκτήτη· η ιδιοκτησία αποτελεί τόπο, και κάθε μορφή ξένου 

ανάγεται σε μηχανισμό επαπειλούμενης βίας απέναντι στην ιδιοκτησία και άρα 

απέναντι στο υπάρχον παγκόσμιο οικονομικό σύστημα που ανάγει τα πάντα σε 

εμποροπανήγυρη:  

«Λένε πως το μεγάλο εγχείρημα της Δύσης συνίσταται στο ότι υπήγαγε όλο τον 
κόσμο στο κράτος του εμπορίου, στο ότι παρέδωσε όλα τα πράγματα στη μοίρα του 
εμπορεύματος. Και όμως, το μέγα επίτευγμα της Δύσης είναι μάλλον η 
αισθητικοποίηση του κόσμου, η κοσμοπολίτικη σκηνοθεσία του, η εικονοθέτησή 
του, η σημειολογική οργάνωσή του. Αυτό που παρακολουθούμε, πέρα από 
εμπορευματικούς υλισμούς, είναι μια σημειουργία παντός πράγματος μέσω της 
διαφήμισης, των μέσων και των εικόνων. Ακόμη και το πιο περιθωριακό πράγμα, το 
πιο κοινότοπο και το πιο άσεμνο αισθητικοποιείται, κουλτουροποιείται, 
μουσειοποιείται».674 

 

Η παραγωγή ξενοφοβικών αντιλήψεων και πρακτικών, η υιοθέτηση 

τρομοκρατικών τακτικών που αγγίζουν τα όρια της τρομολαγνείας (Σενάριο 10 - 

Κάπως αστείο) αποτελούν τους αποτελεσματικότερους μηχανισμούς γιγάντωσης του 

παγκόσμιου καταναλωτικού συστήματος. Όλοι οι ομιλητές των σεναρίων μάχονται 

να διασφαλίσουν τον τόπο της Άννυ: όλοι επιζητούν να την αποκτήσουν να γίνουν οι 

                                                            
674 Ζαν Μποντριγιάρ, Η διαφάνεια του κακού. Δοκίμιο πάνω στα ακραία φαινόμενα, μτφ. Ζήση Σαρίκα, 
Εξάντας-Νήματα, Αθήνα 1996, σ 36. 



321 
 

ζωντανοί καταναλωτές της, να ξεκινήσουν το ανελέητο κυνήγι της – όπως εύστοχα το 

χαρακτηρίζει η Λάκχερστ.675  

Το κυνήγι αυτό, όμως, φαίνεται πως εξελίσσεται σε λαθροθηρία και δεν 

σταματά καθώς οι ομιλητές ή ακόμα και οι ίδιοι οι θεατές, που καλούνται να 

δομήσουν την αφήγηση, ποτέ δεν είναι αρκετά ικανοποιημένοι με το σενάριο που 

κατασκευάζουν με αποτέλεσμα στο τελευταίο σενάριο να φτάνουμε σε μια 

πολυσύνθετη, πολύγλωσση, πολυεθνική, κατακερματισμένη Άννυ, ένα προσομοίωμα 

δηλαδή του σύγχρονου υπερνεωτερικού «πολλλαπλού-μη τόπου» (multi-non-place), 

όπως θα τολμούσα να ορίσω.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
675 Luckhurst, «Political Point-Scoring: Martin Crimp’s Attempts on her Life», σ. 59. 



322 
 

 
 
Crave (Λαχταρώ)676 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Επιθυμία για βαθύ πόνο. Όταν το πάθος έχει περάσει, αφήνει πίσω του μία 
σκοτεινή λαχτάρα για τον εαυτό του και, καθώς χάνεται, μας ρίχνει μία 
δελεαστική ματιά. Επομένως πρέπει να υπήρχε ένα είδος ηδονής στο 
μαστίγωμα που δεχτήκαμε από αυτό. Αντίθετα, τα πιο μετρημένα 
συναισθήματα φαίνονται ανούσια. Όπως φαίνεται, προτιμούμε την πιο βίαιη 
μη ηδονή από την άτονη ηδονή». 

  

      

Νίτσε, Ανθρώπινο, πολύ ανθρώπινο [606]  

 

 

 

 

                                                            
676 Το Crave έχει μεταφραστεί από την Τζένη Μαστοράκη ως Λαχταρώ για την παράσταση της Nέας  
Σκηνής σε σκηνοθεσία Λευτέρη Βογιατζή, θεατρ. περ. 2003-2004. Την μετάφραση αυτή χρησιμοποιώ, 
σημειώνοντας στα παραθέματα τον αριθμό της σελίδας σε παρένθεση. Το Crave μεταφράστηκε και πιο 
πρόσφατα ως Δίψα από τον Κωνσταντίνο Αλέξη Αλάτση (Κοάν, Αθήνα 2010), ωστόσο θεωρώ την 
μετάφραση της Μαστοράκη πιο ποιητική και εσωστρεφή, όπως αρμόζει στο πρωτότυπο. O τίτλος, 
εύλογα, παραμένει ανοιχτό πεδίο δοκιμής καθώς είναι πολυσήμαντος:  
[to] crave = ποθώ/λαχταρώ/επιθυμώ σφοδρά. Ωστόσο, στα γερμανικά έχει μεταφραστεί ως Gier που 
δηλώνει όπως γράφει στο σημείωμα του ο Αλάτσης «κάτι σαν απληστία ή βουλιμία» Υπάρχει κι αυτή 
η έννοια στο crave, ενώ στα γαλλικά το Manque ή En Manque δηλώνει την στέρηση/σε στέρηση. Ο 
τίτλος Δίψα όπως θα διαπιστώσουμε στη συνέχεια, είναι σε ανοιχτό διάλογο με τον Τ. Σ. Έλιοτ και την 
Έρημη Χώρα.  
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Paines Plough – Sarah Kane, Crave (1998): οι λέξεις σαν γροθιά  Στα Μούτρα  
 

Το Λαχταρώ είναι η σπαρακτικότερη κραυγή βοήθειας που έβγαλε η Κέην 

λίγο πριν γίνει μύθος: ήρεμη, σχεδόν σιωπηλή, με μόνο όπλο της αυτή την φορά τις 

ίδιες τις λέξεις και όχι τις αναπαραστατικές εικόνες βίας του Blasted ή του 

Cleansed,677 που, όσο και αν φαίνεται παράδοξο, γράφεται μέσα στην ίδια χρονιά 

(1998) με το Crave. 

 

Θα ήθελα, εδώ πριν προχωρήσω να αιτιολογήσω την επιλογή μου. 

 

Καταθέτω σκόπιμα την ανάλυσή μου επάνω στο Λαχταρώ και όχι πάνω στο 

Καθαροί Πια, καθώς εκτιμώ πως το Λαχταρώ αποτελεί μια αυθύπαρκτη και μοναδική 

περίπτωση θεάτρου Στα Μούτρα, ένα κείμενο που η ανομοιογένειά του εν συγκρίσει 

με τα υπόλοιπα, και κυρίως με τα άλλα κείμενα της ίδιας της Κέην, 

επιχειρηματολογεί υπέρ της πολυσυλλεκτικότητας του in-yer-face. Θα αναφερθώ, 

επομένως, συνοπτικά στο Καθαροί Πια (Cleansed), καταγράφοντας τις κυριότερες 

σκέψεις μου.  

Το Καθαροί Πια, με όλη την εικονοποιία του πάσχοντος σώματος, πρόδηλα 

εντάσσεται στην υπό μελέτη δραματουργία ως ζωντανή καταγγελία της εξουσίας και 

των πειθαρχικών συστημάτων, ενώ μελετάται συνήθως είτε ως σημειολογική 

διερεύνηση στα Αποσπάσματα του ερωτικού λόγου του Μπαρτ, είτε ως ιστορικό 

σχόλιο στο Ολοκαύτωμα, «αναφορικά με την μεταμοντέρνα κοινωνικοπολιτική 

εμπειρία», όπως εκτιμά η Σακελλαρίδου. 678  

                                                            
677 Το Καθαροί Πια προηγήθηκε παραστασιακά  και στη χώρα μας. Την πανελλήνια πρώτη «σύσταση» 
της Σάρας Κέην σε μετάφραση της Τζένης Μαστοράκη ανέλαβε η Νέα Σκηνή του Λευτέρη Βογιατζή, 
ο οποίος έπαιξε και τον ρόλο του Τίνκερ. Αξίζει, μάλιστα να σημειωθεί ότι ο Βογιατζής, που πέθανε 
την άνοιξη του 2013, ζήτησε να ταφεί με το κοστούμι που φόραγε ως Τίνκερ. Παρόλο που στη 
θεατρική συνείδηση η παράσταση έχει αγγίξει σήμερα τα όρια του μύθου, οι κριτικές τότε υπήρξαν 
αντιφατικές. Παραθέτω εδώ κάποιες ενδεικτικά: Κώστας Γεωργουσόπουλος, «Το προτεσταντικό 
υπογάστριο», εφ. Τα Νέα, 5-6/1/2002· Ματίνα Καλτάκη, «Καθαροί, πια. Το τρίγωνο του έρωτα της 
βίας, της κατάθλιψης», εφ. Επενδυτής, 6/6/2001· Στέλλα Λοΐζου, «Ούτε ποτέ αγνός», εφ. Το Βήμα, 
25/11/2001· Σπύρος Παγιατάκης, «Μια τόσο τρυφερή ακραία αγριότητα», εφ. Η Καθημερινή, 24/9/ 
2001.  
678 Κατά την Σακελλαρίδου, η περίπτωση του Καθαροί Πια (1998) μπορεί να μελετάται συγκριτικά με 
δύο άλλα κείμενα της βρετανικής θεατρικής ιστορίας,  που έχουν για πυρήνα τους την εμπειρία του 
Ολοκαυτώματος: το Τέφρα και Σκιά (1996) του Χάρολντ Πίντερ και το Ουντ (1999) του Χάουαρντ 
Μπάρκερ,  «ως μια αυτόνομη υπόθεση εργασίας αναφορικά με την μεταμοντέρνα κοινωνικοπολιτική 
εμπειρία». Σακελλαρίδου, «Λόγος Ερωτικός Αλλά Τίνος;”, Θέατρο-Αισθητική–Πολιτική:Περί-
Διαβάζοντας τη Σύγχρονη Βρετανική Σκηνή στο Γύρισμα της Χιλιετίας, σ.145-181. 
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Προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι η φιλοσοφική σκέψη, που διατρέχει 

υπόγεια το Καθαροί Πια, παραπέμπει εξολοκλήρου στην ανάλυση του ιατρικού 

βλέμματος που επιχειρεί ο Φουκώ στη Γέννηση της κλινικής, στην κριτική που ασκεί 

στη λογική και τη γνώση στη Δίψα της γνώσης, καθώς και στον λανθάνοντα φασισμό 

της σύγχρονης κοινωνίας στο Επιτήρηση και Τιμωρία. Πρόδηλα, ο σκηνικός χώρος 

που ορίζει η Κέην εμπεριέχει όλους τους δυνατούς μετασχηματισμούς μιας 

ετεροτοπίας, αφού πρόκειται για μια ανοιχτή τοποθεσία τύπου ‘camp’, που 

μεταφράζεται ταυτόχρονα ως στρατόπεδο συγκέντρωσης, πανεπιστημιακό ή 

ψυχιατρικό ίδρυμα. Το στρατόπεδο είναι ο κατεξοχήν αξεπέραστος βιοπολιτικός 

χώρος, όπου το σώμα γυμνό και ανώνυμο βρίσκεται στην απόλυτη διάθεση μιας 

ανεξέλεγκτης δύναμης (Τίνκερ) χωρίς πολιτικά δικαιώματα. Ο Φουκώ θεωρεί ότι η 

σχέση εξουσίας και γνώσης είναι αδιάρρηκτη και η Κέην «μεταποιεί» τη σχέση αυτή 

σκηνικά, με σκληρά βασανιστήρια επάνω σε σώματα που έχουν σχεδόν απο-

υλοποιηθεί και ανάγονται σε παγιδευμένους μη τόπους στους οποίους, στο πλαίσιο 

της «κανονικοποίσής» τους, μπορεί να συμβεί οτιδήποτε. Αναμφίβολα, πίσω από τη 

ριζοσπαστική διαμαρτυρία ενάντια στην εξαναγκαστική προσαρμογή του ατόμου και 

την συμμόρφωσή του στις κοινωνικές δομές, υπάρχει η επώδυνη προσωπική εμπειρία 

της ίδιας της Κέην από τα διάφορα ψυχιατρικά ιδρύματα όπου είχε νοσηλευτεί: το 

Καθαροί Πια αφιερώνεται στη πτέρυγα ΕS3 του τελευταίου τέτοιου ιδρύματος στο 

Λονδίνο, στο οποίο είχε νοσηλευτεί. Πρόκειται για το νοσοκομείο Maudsley –το 

πρώην διαβόητο Badlam– του οποίου οι έγκλειστοι αντιμετωπίζονταν από την κοινή 

γνώμη ως «ανθρωποειδή». 

Κοντολογίς, το Καθαροί Πια, παρά την καταφανώς οργουελική του 

προέλευση, είναι a priori μια σπουδή στη φουκωική συλλογιστική γύρω από τα 

«καθεστώτα αληθείας», μια σκηνική κατάθεση των κριτηρίων γύρω από τα οποία η 

δυτική κοινωνία εγκαθιδρύει διαχωριστικές γραμμές για τους αποκλεισμένους, 

υποβάλλοντάς τους σε ένα λεπτομερές σύστημα πειθαρχίας και «ομαλοποίησης».  

Nα επιστρέψουμε όμως στο λιγότερο θορυβώδες, και για εμένα περισσότερο 

ενδιαφέρον, Crave. 
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«Ι crave white on white and black»679  

 

Η Σάρα Κέην θα ταράξει και πάλι τα νερά, αυτή τη φορά με την ποιητική της 

υπόσταση και την ικανότητά της να τρυπάει τις μύχιες σκέψεις της ανθρώπινης 

ψυχής, χαρτογραφώντας ετεροτοπίες που διαφαίνονται μόνο με τις λέξεις. Το in-yer 

face-theatre εδώ μετασχηματίζεται, υπενθυμίζοντας πως η σκηνική (φαινομενική) 

αδράνεια είναι εξίσου αφοπλιστική με τον κατακλυσμό εικόνων· εδώ, οι λέξεις είναι 

που δρουν, και μάλιστα δρουν τόσο επιτελεστικά, που σχεδόν «σωματοποιούνται» 

παράγοντας μια εναλλακτική όψη βίας που μας χτυπάει κατάμουτρα, και συνιστούν 

την αποκαλούμενη «πληγωτική γλώσσα» (injurious speech) που ερευνά, όπως είδαμε 

η Μπάτλερ (Judith Butler). 

 

 

C  Τις σιχαίνομαι τις λέξεις που με κρατούν στη ζωή (115) 

 

 

Η Κέην όντας η ίδια πληγωμένη, με προσωπικό φόντο τα απομεινάρια ενός 

μεγάλου έρωτα που της άφησε βαθιά τραύματα –πιθανότατα στην Αμερική όπου 

παρέδωσε μαθήματα θεατρικής γραφής για αρκετούς μήνες– τολμά να ξετυλίξει το 

κουβάρι με τις αγωνίες, τα παράπονα και τις ευχές της, καταγγέλλοντας και την ίδια 

στιγμή λαχταρώντας την αγάπη ή ακριβέστερα την απουσία της. Την ίδια στιγμή  η 

βρετανική κριτική λαχταρούσε ένα νέο σκανδαλοθηρικό γεγονός, και εκείνη, άθελά 

της, το προσφέρει ξανά: αυτή η συγγραφέας τολμά να ενδυθεί τη γραφή μιας άλλης, 

άγνωστης έως τότε Κέην, τολμά να διαφοροποιηθεί από τα προηγούμενα έργα της και 

να ροκανίσει μόνη της, λέξη-λέξη, την αλυσίδα της επιγραφής που σύσσωμη η 

βρετανική κριτική έσπευσε να της φορέσει γύρω από το λαιμό για να μην κυκλοφορεί 

αδέσποτη, και άρα επικίνδυνη. Όπως διαπιστώσαμε προηγούμενως, με το πρώτο της 

έργο, το Blasted, η  Κέην αποκάλυψε την νοσηρή ηδονοβλεψία της βρετανικής 

κοινωνίας και κυνηγήθηκε ανελέητα. Η ανθρωποθηρία αυτή την οδήγησε στην 

ανέρευση νέων οδών προκειμένου να δοκιμαστεί ως συγγραφέας, και όχι σαν 

γεγονός: η Βίκυ Φέδερστοουν, η σκηνοθέτις της πρώτης παράστασης-αναλόγιο του 

                                                            
679 Crave, σ. 174. 
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Crave από τον θίασο Paines Plough με καλλιτεχνικό διευθυντή τον Ρέινβενχιλ,680 

θυμάται πως το πρώτο σχεδίασμα του αναλογίου γεννήθηκε μέσα σε μόλις τρεις 

μέρες, στο πλαίσιο των «θεατρικών Αναλόγιων της Παρασκευής», όπου κείμενα που 

δεν ξεπερνούσαν τα 45 λεπτά διαβάζονταν για πρώτη φορά κατά την διάρκεια του 

μεσημεριανού διαλείμματος. Η Φέδερστοουν πείθει την Κέην να γράψει κάτι «στα 

γρήγορα», προκειμένου να καλύψει το κενό που δημιουργήθηκε στο πρόγραμμα 

επειδή η συγγραφέας Ρεμπέκα Πρίτσαρντ (Rebecca Prichard), η ενώ επρόκειτο να 

έχει έτοιμο κάποιο θεατρικό έργο που της είχε ανατεθεί, δεν πρόλαβε να το 

παραδώσει. Η Κέην συμφωνεί και αποφασίζει να αναβαφτιστεί Marie Kelvednon, 

υιοθετώντας ταυτόχρονα ένα υπερβατικό βιογραφικό:681 

 
«Αφενός [η Σάρα] το έβλεπε ως αστείο. Marie ήταν το δεύτερό της όνομα, και 
Kelvednon είναι μια πόλη δίπλα στην πόλη που γεννήθηκε. Αφετέρου, υπήρχε και 
ένας εξαιρετικά σοβαρός λόγος. Της είχε κοστίσει πολύ χρόνο η προσπάθεια που 
έκανε για να απαλλαγεί από τις αρνητικές συνέπειες του Βlasted. Ήθελε πολύ να 
γράψει κάτι που θα κρινόταν αυτό καθαυτό, ανεξάρτητα από την ταυτότητα του 
συγγραφέα».682 

 

Η πρώτη αυτή παράσταση-αναλόγιο ανέβηκε το 1998 με τέσσερις καρέκλες 

και τραπεζάκια που πάνω τους είχαν ποτήρια με νερό για να μπορούν να πιουν οι 

ηθοποιοί όταν διψάσουν. Τίποτε άλλο. Ο υποκριτικός τους κώδικας, όπως τον 

ερμηνεύει η Άστον (Elaine Aston), παρέπεμπε σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση σε 

ψυχίατρο,683 καθώς οι ηθοποιοί απευθύνονταν άμεσα στο κοινό, με την γνωστή 

μέθοδο της παρείσφρυσης του λόγου του ενός στον λόγο του άλλου. Το αποτέλεσμα 

ήταν ότι οι θεατές είχαν τον ρόλο του ακροατή/ψυχοθεραπευτή. Ο κριτικός Πολ 

                                                            
680 H πρώτη επαφή της Κέην με τους Paines Plough έγινε απευθείας από τον Ρέινβενχιλ που ως 
καλλιτεχνικός διευθυντής του θιάσου είχε ζητήσει από την Κέην μόνιμη συνεργασία στον τομέα του 
δραματολογίου. Πράγματι, η Κέην είχε συγκροτήσει ένα φυτώριο νέων συγγραφέων τους οποίους 
κατηύθυνε, ενώ παράλληλα «ανίχνευε» ό,τι θεωρούσε ενδιαφέρον από τα δεκάδες κείμενα που 
κατέφταναν στον θίασο. Περισσότερες πληροφορίες για τους Paines Plough στην ιστοσελίδα τους 
[http://www.painesplough.com(8/3/2011)]. 
681 «Η Μαρί Κέλβεντνον [=Kelvednon Ηatch, κωμόπολη του Essex όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε η 
Κέην] είναι είκοσι πέντε χρονών. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Γερμανία, στις βάσεις των Βρετανικών 
Ενόπλων Δυνάμεων [...] δούλεψε κατά διαστήματα οδηγός σε πειρατικό ταξί, συνοδός γενικών 
καθηκόντων στις περιοδείες των Manic Street Preachers [...] Σήμερα μένει στο Κέημπριτζσιαρ μαζί με 
τον γάτο της τον Γκροτόσφσκι». Το αναλυτικό  βιογραφικό της παρατίθεται στο: πρόγραμμα του 
Λαχταρώ, η Νέα Σκηνή, θεατρική περίοδος 2003-2004, σ. 9.  
682 Heiner Zimmermann, «Theatrical Transgression in Totalitarian and Democratic Societies: 
 Shakespeare as a Trojan Horse and the Scandal of Sarah Kane», στο: Crossing Borders. International 
Drama and Theatre at the Turn of the Millennium: papers given on the occasion of the ninth annual 
conference of the German Society for Contemporary Theatre and Drama in English., επιμ. Bernard 
Reitz και Alyce von Rothkirch, Wissenschaftlicher Verlag Trier, 2001, και σε μτφ. Κατ. και  Παναγ. 
Κωνσταντινάκου στο πρόγραμμα του Λαχταρώ, η Νέα Σκηνή, θεατρ. περίοδ. 2003-2004,  σ. 170. 
683 Aston, Feminist Views, σ. 95-95.  
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Τέιλορ (Paul Taylor),684 αν και πολέμιος της Κέην, μετά τον θάνατό της έγραψε για 

το Crave ότι τα τέσσερα αυτά πρόσωπα, καθισμένα στις περιστρεφόμενες καρέκλες 

τους, μοιάζουν με καλεσμένους ενός μεταφυσικού σόου εξομολόγησης στην 

τηλεόραση, με την διαφορά ότι η Κέην δεν βασίζει το υλικό της σε μεμονωμένα 

υποκείμενα που προκαλούν μελοδραματισμό, αλλά μιλάει εκ βαθέων για τα ψυχικά 

τραύματα των ανθρώπων: 

 
«Για μένα το Λαχταρώ είναι το πιο απαισιόδοξο έργο που έχω γράψει ως τώρα, 
παρόλο που δεν περιέχει ίχνος σωματικής βίας και είναι ένα πολύ ήσυχο έργο. Μέσα 
στο κείμενο λέει κάποιος ‘σα να φυγε ένα βάρος’, και από εκείνη τη στιγμή όλα 
μοιάζουν να γίνονται όλο και πιο ελπιδοφόρα. Στην πραγματικότητα όλα τα πρόσωπα 
του έργου είναι παραιτημένα. Είναι το πρώτο έργο που βάζω τα πρόσωπα να λένε 
‘σκατά, άντε να φεύγω’. Στο Καθαροί Πια δεν πεθαίνει η αγάπη αλλά είναι μια 
τελευταία σανίδα σωτηρίας, και μάλλον γι’ αυτό ακριβώς μου φαίνεται τώρα πια 
ξένο. Αντίθετα το Λαχταρώ γράφτηκε σε μια περίοδο που η πίστη μου είχε 
εξασθενήσει».685  

 

Το Crave παραμένει το πιο ερμητικό, μηδενιστικό και σκοτεινό έργο της 

Κέην, η οποία λαχταρά να αγαπηθεί και να αγκιστρωθεί από κάπου μέχρι και την 

ύστατη στιγμή. Λιτό, «μινιμαλιστικό» και «σχετικό με την γλώσσα», κατά την ίδια 

την Κέην,686 χωρίς περίσσιες εικονογραφίες, με οδυνηρή ασάλευτη ησυχία σε σχέση 

με τα προηγούμενα έργα της και μια μοναξιά που γιγαντώνεται φράση τη φράση 

μέχρι που ο θάνατος μοιάζει βάλσαμο, το Λαχταρώ με μια μόνη λέξη αποτυπώνει δυο 

χρόνους: το παρελθόν και το ανύπαρκτο μέλλον, μια λαχτάρα για όσα δεν ζήσαμε, 

μια λαχτάρα για ζωή, μια λαχτάρα για απαλλαγή από την επώδυνη λαχτάρα. 

Ενδεικτικό της ασίγαστης αυτής λαχτάρας για αγάπη είναι και ο ίδιος ο τίτλος του 

ποιητικού αυτού έργου, όπου το ενεργητικό του ρήματος (Crave) δηλώνει την 

διεκδίκηση του, σε αντίθεση με τους προηγούμενους τίτλους, που περιέχουν 

παθητική φωνή με την κατάληξη -ed (Blasted, Cleansed).  

 

 

C  Χρειάζομαι ένα θαύμα για να με σώσει (98)  

 

                                                            
684 Paul Taylor, «Features», εφ. Independent,  23 Φεβρουαρίου 1999, όπως παρατίθεται στο:Wandor, 
Post-war British Drama, σ. 95, υποσημ. 59. 
685 Από συνέντευξη της Κέην, όπως παρατίθεται στο: Saunders, About Kane, και σε μτφ. Κ. 
Κωνσταντινάκου στο πρόγραμμα  του Λαχταρώ, η  Νέα Σκηνή, θεατρ. περ. 2003-2004, σ. 183.                                                  
686 Από συνέντευξη της Κέην στον Nils Tabert, όπως παρατίθεται στο: Saunders, ‘Love me or Kill me’, 
σ. 11. 
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Αφηγηματικά κουρέλια, λοιπόν, προσπαθεί να κεντήσει η Κέην σε ένα 

σκοτεινό patchwork με νήματα από ζωές μπερδεμένες και ανήμπορες μέσα σε ένα 

αδιέξοδο παρόν: μία μεσήλικη άτεκνη μητέρα (το άτεκνη εδώ με ένα μεγάλο 

ερωτηματικό να αιωρείται, αφού η Μ προσδιορίζεται ως Mother = Μητέρα, που 

ψάχνει απεγνωσμένα την αγάπη που έχει αργήσει ανεπανόρθωτα προκειμένου να 

κάνει ένα παιδί και ταυτόχρονα προσπαθεί να ανακτήσει τη σχέση της με την κόρη 

της), μία κόρη (C= Child), που ψάχνει απεγνωσμένα σανίδα σωτηρίας μπροστά στο 

θάνατο της μητέρας της ή προσποιείται τον αφανισμό της μητέρας της προκειμένου 

να μην την κυνηγά η μνήμη, ενώ την ίδια στιγμή η ίδια γίνεται το σκοτεινό 

αντικείμενο του πόθου για τον Α (A= Auser/Author), που αρχικά φλερτάρει και στη 

συνέχεια απορρίπτει χλευαστικά την Μ παραδομένος στα δικά του πάθη, ένα 

μικρότερο αγόρι (Β= Boy) που μισεί τη Μητέρα του· όλοι μονολογούν, όλοι γίνονται 

λαθραία ωτακουστές στις ζωές των υπολοίπων ή είναι μέρος τους, αλλά επιδιώκουν 

να το ξεχάσουν, να σβήσουν τις μνήμες, να μπορέσουν να ξεστομίσουν κάτι, έστω 

και αν είναι ψέμα, όπως η C: 

 

C  Για μένα είσαι νεκρή (73) 

 

 

Αυτή είναι η εναρκτήρια φράση του έργου και θα γίνει πλοηγός μας στη νέα 

ετεροτοπία ψευδαίσθησης στην οποία μας οδηγεί βίαια η Κέην, χωρίς προηγούμενη 

προειδοποίηση, σε μια αντιστοιχία νεκροταφείου, σε μια «αιωνιότητα όπου δεν 

σταματάει να αποσυντίθεται και να ξεθωριάζει» και η οποία «θα καταγγέλλει σαν 

ακόμη πιο απατηλό κάθε πραγματικό χώρο, όλες τις τοποθεσίες στο εσωτερικό των 

οποίων η ανθρώπινη ζωή είναι οριοθετημένη» (έκτη αρχή). Οι ζωές των A, B, C και 

M επιδιώκουν να οριοθετηθούν μέσα από την στέρηση που υπερπηδά τον χρόνο.  

 

Σε κάθε περίπτωση βρισκόμαστε σε μια ετερετοπία: 

 
B  Αυτός ο τόπος. 
C  Πτέρυγα Ι-Ες –Τρία (ES3) (118) 

   [...] 
Α  Μια γαμημένη μαύρη τρύπα μισερής αγάπης (121) 
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Είτε σε ένα σαρτρικό Κεκλεισμένων των θυρών υπαρξιακό κοιμητήριο, είτε σε 

μια ψυχιατρική κλινική, τα πρόσωπα, ή μάλλον οι φωνές των Α, Β, C, M, ανήκουν σε 

άτομα με αποκλίνουσα συμπεριφορά σε σχέση με τον μέσο όρο ή κανόνα, που όμως 

υπερασπίζονται την αλήθεια τους. Πρόκειται για ανθρώπους που στην ουσία 

αποτελούν τον ορισμό της ετεροτοπίας απόκλισης. Οι φωνές αυτές πίστεψαν 

λανθασμένα ότι εισχώρησαν στον τόπο της αγάπης, αλλά η αγάπη αποδείχθηκε 

ουτοπία, ένας εξόριστος τόπος. Οι Α, Β, C, M δίνουν το στίγμα μιας φλύαρης 

ετεροτοπίας, που τους αποκλείει από το «κανονιστικό» κοινωνικό σύνολο των υγιών 

και τους κατηγοριοποιεί σε μια αυτόνομη, μικρότερη μονάδα ετεροτοπίας απόκλισης: 

τους νοσούντες/πάσχοντες από λαχτάρα για αγάπη, τους πάσχοντες από ανεκπλήρωτο 

έρωτα.  

Ο πάσχων από ανεκπλήρωτο έρωτα/αγάπη ανακυκλώνει διαρκώς το παρελθόν 

ως δικλείδα ασφαλείας (τόπος) και βρίσκεται αυτόματα σε ένα είδος απόλυτης ρήξης 

με τον παραδοσιακό χρόνο που ορίζει την συμβατότητα με τον περίγυρο. Μεταβαίνει, 

λοιπόν, σε ένα παράξενο είδους αποκλεισμού: είναι ά-τοπος, ά-πατρις. Το στερητικό 

αυτό σύνδρομο τον οριοθετεί, αλλά ταυτόχρονα καταγγέλλει ως ακόμα πιο απατηλό 

κάθε πραγματικό χώρο έξω από την μνήμη του. Η αδράνεια, ως απόρροια της 

ολοκληρωτικής κατάληψης της μνήμης και κατεξοχήν κλινικό σύμπτωμα της 

κατάθλιψης,  θα επισφραγίσει την ετεροτοπία κρίσης/απόκλισης, αφού κυριαρχεί ως 

δομικό στοιχείο της φόρμας «σε μια κοινωνία όπου οι δραστηριότητες αναψυχής 

είναι ο κανόνας και η αδράνεια αποτελεί μια μορφή απόκλισης» (πρώτη αρχή).  

Οι φωνές αυτές αντί διανομής εκπροσωπούνται από τέσσερα γράμματα και 

φαίνεται να έχουν κοινωνικά προσδιορισμένο φύλο (gender). Η συμβολή εδώ της 

εξαίρετης μεταφράστριας Τζένης Μαστοράκη, η οποία μας προμηθεύει με πολύτιμα 

στοιχεία είναι καθοριστική: πρόκειται για τους Α, Β, C, Μ, και επεξηγεί:687  

 

A: 

Author  (Συγγραφέας αλλά και Αυτουργός)  

Abuser  (Αυτός που Κακοποιεί - με όλους τους τρόπους) 

Aleister  Crowley (Αντίχριστος αιρεσιάρχης και Μάγος) 

 

 

                                                            
687 Λαχταρώ, σ. 41, 68. 
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B: 

Boy (Aγόρι) και  

Brother (Αδελφός) 

 

C:  

Child (Παιδί) 

 

M:  

Mother (Μητέρα)  

 

 

Η ηλικία τους μπορεί να προσδιοριστεί, αλλά δεν είναι σημαντική εφόσον 

πρόκειται για ένοικους ετεροτοπίας (πώς αλήθεια, υπολογίζει κανείς τον χρόνο σε 

«μια γαμημένη τρύπα μισερής αγάπης»;).688 Οι φωνές αυτές πότε λειτουργούν 

συμπληρωματικά, πότε αφαιρετικά. Συχνά ειρωνεύονται η μία την άλλη, καγχάζουν, 

κατηγορούν, ικετεύουν, διψούν για στήριξη, κατανόηση, συμπόνοια και τελικά 

θάνατο: 

 
 
Κείνος που ήταν ζωντανός τώρα έχει πεθάνει 
Εμείς πούμασταν ζωντανοί τώρα πεθαίνουμε 
Με λίγη υπομονή 689 

  

 

Η Βίκυ Φέδερστοουν εκτιμά ότι η μοναξιά που αναβλύζει στο Λαχταρώ είναι   

αναμβισβήτητα προϊόν της πόλης, της απομόνωσης και της μοναξιάς του ατόμου 

«μέσα στο πλήθος του αστικού τοπίου» και συγγενεύει με την Έρημη Χώρα.690 

                                                            
688 Λαχταρώ, σ. 121. 
689 T. S. Eliot The Waste Land, μτφ. Λέανδρος Βατάκας, Εξάντας, Αθήνα 1994, σ. 135, στιχ. 328-330. 
690 Έρημη Χώρα (The Waste Land): Δημοσιεύεται το 1922 στο πρώτο τεύχος του περιοδικού Κριτήριο. 
Η ακριβής περίοδος κατ;a την οποία γράφτηκε παραμένει άγνωστη. Πιθανόν ένα σημαντικό μέρος του 
ποιήματος να άρχισε να προετοιμάζεται αρχές του 1921. Οι πρώτες εκδοχές του διέφεραν σημαντικά 
απο την τελική μορφή και είχαν περίπου διπλάσια έκταση. Σημαντική συμβολή στη διαμόρφωση του 
ποιήματος είχε ο Έζρα Πάουντ, ο οποίος χαρακτήρισε την Έρημη Χώρα ως «δικαίωση του κινήματος 
του μοντέρνου πειράματος». Η Έρημη Χώρα αποτελείται από πέντε ποιήματα-κεφάλαια: Η ταφή του 
νεκρού, Μια παρτίδα σκάκι, Το κήρυγμα της φωτιάς, Θάνατος από πνιγμό, Τι είπε ο κεραυνός. Ο Έλιοτ, 
με στέρεη ιστορική γνώση, βαθιά ευαισθησία και έντονη μεταφυσική διάθεση θα επηρεάσει βαθύτατα 
την αγγλόφωνη λογοτεχνία, « ζωγραφίζοντας» με λέξεις τη λαίλαπα που άφησε πίσω του ο Α΄ 
Παγκόσμιος Πόλεμος και  θα κάνει ένα αμιγώς πολιτικό σχόλιο πάνω στους αμέτρητους νεκρούς, τις 
υλικές καταστροφές, και κυρίως την ψυχική έρημο που αφήνει πίσω του ο πόλεμος, αρθρώνοντας 
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Πράγματι, η λαχτάρα ολονών να αγκιστρωθούν πάνω σε ένα κομμάτι αναίμακτης 

αγάπης είναι ερημωτική, μονάχα βράχια θυμίζει δίχως νερό, μονάχα δίψα691 για ζωή 

και όχι ζωή: 

 
 
Νερό δεν έχει εδώ, μονάχα βράχια.[...] 
Αν ήτανε βράχια θα σταματάγαμε να πιούμε 
Σε βράχια ανάμεσα δεν γίνεται να ξαποστάσεις μήτε και να σκεφτείς [...] 
Μήτε να σταθείς μπορείς εδώ, μήτε να ξαπλώσεις ή να καθήσεις 
Μήτε και σιωπή βρίσκεις σε τούτα τα βουνά [...] 
 
Αν είχε νερό692 [...] 
 

 
 
 
Α  Μόνο η αγάπη μπορεί να με σώσει κι η αγάπη με ρήμαξε (100). 

 

 

Η αγάπη και η μάχη ανάμεσα στον εαυτό και στον έρωτα,693 μάχη που 

υφέρπει σε ολόκληρο το έργο της Κέην, είναι άφαντη, απούσα, εξόριστη σε τόπο 

φανταστικό και προσπερνά φευγαλέα με μόνη παρακαταθήκη ένα τεράστιο κενό 

παρόντος που τροφοδοτείται αποκλειστικά από το παρελθόν: η μνήμη είναι σε κάθε 

περίπτωση η μόνη υπαίτια για τα εμμονικά δεινά μας και η μάχη για την απαλλαγή 

από αυτή είναι άνιση και ισοδυναμεί με θάνατο – κι αυτός με λίγη ακόμα υπομονή:  

 

C  Να γλιτώσω απ’ τη μνήμη (133)  

 

γράφει η Κέην διά στόματος C, μία σελίδα πριν το τέλος, για να οδηγηθεί στο 

ομαδικό παράγγελμα και ταυτόχρονη ικεσία:  

 

 

ΟΛΟΙ  Ξέχνα (133) 

 
                                                                                                                                                                          
ταυτόχρονα την προσωπική του αγωνία για το μέλλον της Αγγλίας. Η Έρημη Χώρα θα αποτελέσει 
ποίημα -τομή για τα ευρωπαϊκά ποιητικά πρότυπα.  
691 Εδώ είναι εμφανής η επιλογή της μετάφρασης του Αλάτση ως Δίψα. 
692 Τ. S Eliot, The WasteLand, μτφ. Λέανδρος Βατάκας, Εξάντας, Αθήνα 1994, σ. 135, στιχ. 331-346.  
693 «Η διαμάχη ανάμεσα στον Έρωτα και τον Εαυτό στοιχειώνει το έργο, όπως συμβαίνει και στο 
Καθαροί Πια. Ωστόσο, στο Λαχταρώ αισθάνεται κανείς πως η γραφή της έχει απελευθερωθεί, καθώς 
τα πρόσωπα διασπώνται τελείως και η εικονοποιία μετατρέπεται από σωματική σε λεκτική». David 
Greig, στο: Sarah Kane, Complete Plays, και ελληνικά (μτφ. Κ. Κωνσταντινάκου) στο πρόγραμμα του 
Καθαροί Πια, η Νέα Σκηνή, 6 Απριλίου 2001, σ. 90. 
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Το ξετύλιγμα της μνήμης δεν ακολουθεί μια γραμμική αφήγηση, αλλά 

αποτελεί μια απόπειρα ψυχαναλυτικής αφήγησης, η οποία εύλογα δεν εντάσσεται 

ούτε σε κανονιστικές δραματουργικές φόρμες, ούτε στη συμβατική ροή του χρόνου. 

Ποιο είναι το παρόν των φωνών αυτών και πού θεμελιώνεται; Άγνωστο. Ένα νεκρό 

παρόν που αρνείται να γίνει παρελθόν, μια εξουθενωτική αλυσίδα ετεροχρονισμών 

που συμπλέκονται, αντιμάχονται, σιωπούν. Η μνήμη είναι ο μόνος τόπος και δρα 

επιμεριστικά ως ατομική πυξίδα για την κάθε φωνή χωριστά.  

 

 

Ασκήσεις διακειμενικότητας 

 

«Και στα δύο τελευταία έργα η δραματουργία θέτει στο περιθώριο την παρουσία 
(δηλ. την ξεκάθαρη πλοκή και τη χρήση των ακραίων διηγηματικών μέσων των 
προηγούμενων κειμένων) και μεταφέρει το κέντρο του βάρους στην απουσία και στη 
μεταφορά. Η υπόθεση κατακερματίζεται σε χιλιάδες δυνατές ιστορίες που 
εναλλάσσονται μεταξύ τους μέσα σε μια συνεχή και αδιάσπαστη λυρική ροή που 
διακόπτεται από απότομες δραματουργικές εναλλαγές».694  

 

 

Η Κέην, έχοντας ακόμα από τα σχολικά της χρόνια στα αυτιά της την ηχηρή 

φωνή του Τ. Σ. Έλιοτ και της Έρημης Χώρας, και με πρόσφατη την ανάγνωση του 

Attempts on Her Life του Μάρτιν Κριμπ και του Pre-Paradise Now του Ράινερ 

Βέρνερ Φασμπίντερ  (Rainer Werner Fassbinder) που την συνεπαίρνουν, δημιουργεί 

μια αναγνωρίσιμη, μια ατόφια συγγραφική μήτρα που μέσα της θα κουρνιάσουν 

τέσσερις φωνές. Οι επιρροές ή καλύτερα οι ακριβείς μεταφορές που κάνει σε αυτό 

της το κείμενο είναι σχεδόν ανεξάντλητες, καθώς «ξεσηκώνει» ιστορίες από παντού: 

τη Bίβλο, τον αιρετικό μάγο Κρόουλευ (Aleister Crowley), στίχους από τραγούδια, 

σκόρπιες ατάκες από τηλεοπτικές σειρές – και η λίστα συνεχίζεται. Το εντυπωσιακό 

στοιχείο, όμως, είναι πως μέσα σε ένα τόσο θορυβώδες φόντο η Κέην διατηρεί την 

απουσία ως συνδετικό άξονα.  

 

 

                                                            
694 Εισαγωγή στην ιταλική έκδοση (Einaudi, Τορίνο): Sarah Kane, Tutto il teatro, όπως παρατίθεται 
(μτφ. Χ. Ζώνιου) στο πρόγραμμα του Καθαροί Πια, η Νέα Σκηνή, σ. 110. 
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Έρημη Χώρα  

 

«Ο καημένος ο Τ.Σ. Έλιοτ: ένας προπάτορας υπό όρους. Κάθε φορά που τον 
ακουμπάει η Σάρα Κέην, με όποιον τρόπο, την πιστεύω δεν την πιστεύω. Τον 
παρακολουθεί στενά. Τον παραμονεύει. Τον ανταγωνίζεται, ίσως. Αναπαράγει στο 
Λαχταρώ παρόμοιες και ανόμοιες πρώτες ύλες».695 

 

 

Ο Έλιοτ στην Έρημη Χώρα κουβαλά ιστορικές και μυθολογικές αποσκευές, 

ακόμα και κομμάτια της ινδουιστικής παράδοσης, τα οποία δεν παραλείπει να 

αναλύει σχολαστικά σε δικές του υποσημειώσεις που συνοδεύουν την έκδοση. 

Ωστόσο, φαίνεται ότι η Κέην δεν θέλησε να επαναλάβει το ατόπημα αυτό: 

 
 
«Είναι φανερό ότι το έργο είναι σε μεγάλο βαθμό βασισμένο στην Έρημη Χώρα και 
βαθιά επηρεασμένο από αυτήν. Είχα λοιπόν να επιλέξω αν θα έγραφα συνοδευτικές 
και επεξηγηματικές σημειώσεις ή όχι. Όμως, αυτό που συνέβη στον κακομοίρη τον 
Τ. Σ. Έλιοτ – και βάζω στοίχημα ότι το μετάνιωνε για όλη του τη ζωή – ήταν ότι οι 
πάντες ενδιαφέρθηκαν περισσότερο για τις σημειώσεις και λιγότερο για το ίδιο το 
ποίημα, γιατί πώς μπορείς να καταλάβεις το ποίημα χωρίς αυτές; Ειλικρινά δεν ήθελα 
να μου συμβεί κάτι τέτοιο. Επίσης έβλεπα ότι το παράρτημα θα έβγαινε μεγαλύτερο 
από το ίδιο το έργο, πράγμα εντελώς γελοίο. Έτσι, κατέληξα ότι το δίλημμα ήταν 
στην ουσία απλό: ή εξηγώ τα πάντα (και αναγκάζομαι να μιλήσω με λεπτομέρειες για 
τη ζωή μου, πράγμα που δε θέλω καθόλου να κάνω) ή δεν εξηγώ τίποτα».696  

 
 

 

Ο μύθος όμως που τύλιξε αναπόφευκτα την συγγραφική της πορεία μετά τον 

θάνατό της οδήγησε σε μια ειρωνικά παράλληλη διαδρομή με αυτήν του Έλιοτ, 

καθώς ό,τι στοιχεία είχε διαθέσει η ίδια σε συνεντεύξεις και σε άρθρα της άρχισαν με 

φρενήρεις ρυθμούς να συμβολοποιούνται και να επεξηγούνται διεξοδικά μέσα στα 

κείμενά της και ειδικά στα δύο τελευταία, το Λαχταρώ και την Ψύχωση 4.48. Το 

αποτέλεσμα είναι η ευρεία κυκλοφορία ενός «αυτοβιογραφικού παραρτήματος» μέσα 

από τα λεγόμενα της ίδιας της Κέην που τελικά συνοδεύει σχεδόν αδιάκριτα τα έργα 

αυτά, τα οποία και αντιμετωπίζονται σήμερα από τους μελετητές ως αυτοαναφορικά.  

 

 

 
                                                            
695 Τζένη Μαστοράκη, σημειώσεις για την μετάφραση, στο πρόγραμμα του Λαχταρώ, η Νέα Σκηνή, 
θεατρ. περ. 2003-2004, σ. 44. 
696 Συνέντευξη της Κέην στον Graham Saunders, όπως παρατίθεται (μτφ. Κ. Κωνσταντινάκου) στο 
πρόγραμμα του Λαχταρώ, η Νέα Σκηνή, θεατρ. περ. 2003-2004, σ. 173.                                                                                        
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Pre-Paradise Sorry Now & Attempts on Her Life 

 

Ένα ακόμη κείμενο που την επηρέασε ριζικά ήταν το θεατρικό έργο Pre-

Paradise Sorry Now του  Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ (Rainer Werner Fassbinder).697 

Ο Φασμπίντερ σπάει την ενοχική σιωπή της ναζιστικής Γερμανίας και σαν απάντηση 

στο Living Theatre, που ένα χρόνο πριν (1968), κατά την περιοδεία του στην 

Ευρώπη, ανεβάζει την ομαδική και βασισμένη σε αυτοσχεδιασμούς δημιουργία του 

Paradise Now προωθώντας τον ιδανικό, απαλλαγμένο από κάθε σχέση εξουσίας 

τόπο, αφήνει το προσωπικό του στίγμα για μια κοινωνία στην οποία,  όπως δηλώνει 

μετά λύπης, «ο παράδεισος δεν υπάρχει ούτε σαν προθάλαμος». Η βία, η κοινωνική 

ανισότητα, η διαφθορά και η οικονομική εκμετάλλευση θα σφραγίζουν πάντοτε τον 

κόσμο που μας περιβάλλει. Από τις σχέσεις εξουσίας και μάλιστα τις πιο 

σαδομαζοχιστικές δεν διαφεύγει ούτε ο έρωτας. Αυτός είναι και ο ερωτικός κόσμος 

που μας μεταφέρει, εξάλλου, και  η Κέην:  

 
 
«Η αγάπη [θεωρείται] πηγή εμμονών και διαφθοράς, μέσο χειραγώγησης, αιτία 
νευρικών κλονισμών. [Η Κέην] φαίνεται να λέει ότι σε κάθε διαπροσωπική σχέση 
είναι αναπόφευκτο να εκδηλωθεί κάποια μορφή ‘αποικιοκρατίας’, κάποιος από τους 
δύο θα γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης ή θα ενεργοποιηθούν οι εξουσιαστικές 
δομές».698 
 
 

Επιπλέον, η κινηματογραφική ματιά του Φασμπίντερ, με την αβίαστη 

εναλλαγή των (πολλαπλών προσώπων) σε συνδυασμό με την χρήση βιβλικών 

                                                            
697 Pre-Paradise Sorry Now (1969): το έργο αυτό του Φασμπίντερ, από τους κυριότερους 
εκπροσώπους του Νέου Κύματος στον Γερμανικό Κινηματογράφο, είναι μια εφιαλτική εξερεύνηση 
της ανθρώπινης βίας υπό το πρίσμα του φασισμού ως καθημερινής πρακτικής, με εμφανείς επιρροές 
από τον Μπρεχτ και τον Αρτώ. Γραμμένο με κινηματογραφικό ρυθμό, σύντομες σκηνές και σωρεία 
προσώπων, το Pre-Paradise Sorry Now βασίζεται σε με μια πραγματική υπόθεση: το περιβόητο 
αγγλικό ζευγάρι δολοφόνων μικρών παιδιών «Moors Murders», δηλ. του Ίαν Μπρέιντυ και της Μάιρα 
Χίνλεϊ, που δρούσαν στην Αγγλία στις αρχές της δεκαετίας του 1960. Ανάμεσα στις 6 αφηγήσεις που 
τους αφορούν και τους 9 φανταστικούς διαλόγους μεταξύ τους, παρεμβάλλονται χριστιανικοί ψαλμοί, 
αλλά και σύντομες σκηνές όπου κάθε φορά δύο πρόσωπα συμμαχούν εναντίον ενός τρίτου. Ο 
Φασμπίντερ χρησιμοποιεί τους δολοφόνους και την επιθυμία τους για έναν νεοφασιστικό 
«παράδεισο», ενώ ταυτόχρονα τους γελοιοποιεί με γκροτέσκ στοιχεία τοποθετώντας τους στο κέντρο 
ενός περιθωριακού τσίρκου γεμάτου με πόρνες, τραβεστί, θύτες και θύματα που όλοι τους αλέθονται 
στον αέναο κύκλο της βίας. Ο Φασμπίντερ μάς ταξιδεύει σε μια ανατριχιαστική κάθοδο στη σκοτεινή 
καρδιά της ανθρώπινης συμπεριφοράς, μιλώντας παράλληλα ανοιχτά για τη Γερμανία της εποχής του. 
Στην Ελλάδα το έργο ανέβηκε, διατηρώντας τον πρωτότυπο τίτλο, σε μετάφραση και σκηνοθεσία 
Δαμιανού Κωνσταντινίδη (Στούντιο Κοιτώνες, Θεσσαλονίκη 2004). Για περισσσότερες πληροφορίες 
βλ. τον διαδικτυακό τόπο της ομάδας =Angelus Novus [http://www.angelusnovus.gr (7/3/2008)]. 
698 Κριτική του Μπίλιγκτον για το Crave, όπως παρατίθεται στο Saunders, Αbout Kane, και στα 
ελληνικά (μτφ. Κ.Κωνσταντινάκου)  στο πρόγραμμα του Λαχταρώ, η  Νέα Σκηνή, θεατρ. περ. 2003-
2004, σ. 181. 
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περικοπών και ψαλμωδιών, άνοιξε τον δρόμο στην Κέην για την σύλληψη μιας 

εντελώς νέας γραφής, επηρεασμένης από την ελευθερία που δίνει  ο Φασμπίντερ στη 

μοναδική του σκηνική οδηγία, ότι δηλαδή ο καθένας μπορεί να χειριστεί το 

ετερόκλητο υλικό του Pre-Paradise Sorry Now όπως επιθυμεί. Την ίδια ελευθερία 

ανακαλύπτει ταυτόχρονα και η Κέην στον μέντορά της Μάρτιν Κριμπ: 

 
 
 «Αυτό που με συναρπάζει στο έργο του Κριμπ είναι η μουσικότητά του. Όταν τον 
γνώρισα δεν ξαφνιάστηκα μόλις κατάλαβα ότι γνωρίζει τον Μπαχ απίστευτα καλά. Η 
γραφή του είναι συμπυκνωμένη και γεμάτη αντιστίξεις. Είναι λάθος να θεωρήσει 
κανείς ότι η γλώσσα του είναι ρεαλιστική: δεν είναι. Σε πρώτο επίπεδο μοιάζει με τον 
καθημερινό λόγο, επειδή είναι τέτοια η φύση του υλικού που εξετάζει. Αλλά 
πρόκειται μόνο για επιφανειακή ομοιότητα. Το έργο του Μάρτιν Κριμπ είναι 
αδυσώπητο λόγω της ωμής σκληρότητάς του: ο συγγραφέας έχει μια εξαιρετικά 
καθαρή ματιά πάνω στη σύγχρονη ζωή, βαθιά ριζωμένη στην ειρωνεία». 699 
 
 
 
Αυτή ακριβώς η μαθηματική στίξη του κειμένου που οδηγεί στην ευλαβική 

διατήρηση του ρυθμού και κατά συνέπεια σε μια μουσικότητα γοήτευσε ιδιαίτερα την 

Κέην, που δεν άργησε να υιοθετήσει παρόμοια τακτική στα χνάρια της ποιητικής 

έκφρασης και του αυστηρού ρυθμού του Έλιοτ, του Κριμπ, του Πίντερ, του Μπέκετ, 

μετατρέποντας μια μοναχική, ωστόσο, και ιδιάζουσα εξελικτική συγγραφική πορεία, 

την δική της, σε ένα σύμπλεγμα φωνών. Το Λαχταρώ δεν είναι τελικά παρά ένα 

μουσικό αντιστικτικό ποίημα που συντίθεται θαρρείς επάνω στις  αντιστικτικές 

παρτιτούρες του Μπαχ:  

 
 
«Ήθελα να μάθω πόσο καλή ποήτρια μπορούσα να είμαι, γράφοντας ταυτόχρονα 
έργα για το θέατρο [...] να πειραματιστώ με τη μορφή, τη γλώσσα, το ρυθμό και τη 
μουσική. [...] Στο Λαχταρώ ήξερα το ρυθμό, αλλά δεν ήξερα τα ακριβή λόγια. Σε μια 
δυο περιπτώσεις χρησιμοποίησα νότες, κατέγραψα το ρυθμό μόνο, δίχως λόγια». 700 

 

 

Όταν, όμως, η Κέην θα επιλέξει να τοποθετήσει τις λέξεις της θα 

μεγαλουργήσει: η φόρμα με το περιεχόμενο ενοποιούνται· κάτω από το βάρος της 

μνήμης τα σώματα αδρανοποιούνται και οι λέξεις αυτονομούνται, σωματοποιούνται. 

Η λειτουργία αυτή ενεργοποιεί τη γλωσσική δράση ολοκληρωτικά.  

                                                            
699 Willert Gerhard, Θεατρικά Τετράδια, τχ. 52 (2009), σ. 17. 
700 Saunders, About Kane, όπως παρατίθεται (μτφ. Κ. Κωνσταντινάκου) στο πρόγραμμα του Λαχταρώ, 
η  Νέα Σκηνή, θεατρ. περ. 2003-2004, σ. 168.                                                                                         
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Η οικογένεια και η αγάπη ως ουτοπία 
 

Στον κόσμο της Κέην η οικογένεια είναι παραμορφωτική και αποτελεί  «θέση 

χωρίς πραγματικό χώρο, που διατηρεί με τον πραγματικό χώρο της κοινωνίας μία 

σχέση αντεστραμμένης αναλογίας» και άρα, όπως και σε όλη την δραματουργία του 

in-yer-face, με φουκωικούς όρους ισοδυναμεί με ουτοπία, τόπο φανταστικό.  

Στο Λαχταρώ το θέμα του πατέρα ως φορέα της ανδρικής βίας επανέρχεται 

μέσα από τη σχέση που διαφαίνεται ανάμεσα στη νεαρή C και στον μεσήλικα Α, και 

εύλογα φέρνει στο νου την σχέση της Κέητ και του Ίαν στο Blasted, χωρίς και πάλι 

τα όρια θύματος-θύτη να είναι διακριτά. Η ίδια η Κέην, εξάλλου, θεωρεί πως υπάρχει 

ένα ορατό νήμα που ενώνει το Έλεος, το Καθαροί Πια και το Λαχταρώ. Πράγματι ο Α 

αφηγείται μια νύχτα σε ξενοδοχείο, ενώ ο Β χρησιμοποιεί το ίδιο αυτοσαρκαστικό 

και μηδενιστικό χιούμορ του Ίαν. Η παράγωγη κακοποίηση των παιδιών ως 

χαρακτηριστικό γνώρισμα της ανδρικής συμπεριφοράς στοιχειώνει την Kέην. Το 

ζήτημα του πατέρα ως προαγωγού ή φορέα βίας και εν γένει του βιασμού και της 

κακοποίησης των γυναικών (σωματικής / ψυχικής / κοινωνικής), αποτελεί ένα από τα 

θέματα εκείνα στα οποία η συγγραφέας έρχεται και ξανάρχεται, διαγράφοντας 

ομόκεντρους δραματουργικούς κύκλους, μόνο που αυτή τη φορά, σε αντίθεση με το 

Blasted, η μνήμη θα είναι το όχημά μας και όχι η σκηνική απεικόνιση της βίας:  
 
 
A  Σ’ έναν παράδρομο της εθνικής οδού… μέσα σ’ ένα 

 παρκαρισμένο αυτοκίνητο, είναι ένα μαύρο κοριτσάκι στη 
 θέση του συνοδηγού. Ο Παππούς ξεκουμπώνει το παντελόνι 

 του και από το σώβρακό του πετιέται το - Μεγάλο και 
 βυσσινί. 
C  Δε νιώθω τίποτα, τίποτα. Δε νιώθω τίποτα. 
Α  Κι όταν το κοριτσάκι βάζει τα κλάματα ο πατέρας από το 

 πίσω κάθισμα λέει, συγγνώμη, αλλά πρώτη φορά κάνει έτσι. 
                                   […] 

Α  Κι από τότε, όσο και αν δε μπορεί να θυμηθεί ούτε και 
 να ξεχάσει μπορεί. 

 […] 
C Όπου κι αν πάω, μπροστά μου τον βλέπω. Τις πινακίδες 

 τις γνωρίζω, το αμάξι το γνωρίζω, τι φαντάστηκε; Πως δεν 
 τα γνωρίζω;  (77-78) 
 
 

  Το φροϋδικό μοντέλο, όμως, που διαγράφει το Λαχταρώ δεν εξαντλείται εδώ, 

αφού αντίστοιχα η μητρότητα σταδιακά εξοστρακίζεται, αποκαθηλώνεται με την 

αντίστοιχη απόπειρα της κόρης να λυτρωθεί από την μητέρα της, ακόμα και [ότ]αν 

αυτή είναι νεκρή, υπενθυμίζοντάς μας το εναλλακτικό του αστικού φεμινιστικού 
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θεάτρου αποκαλούμενο wombic theatre (το οποίο προάγει την συγκρουσιακή  σχέση 

μάνας και κόρης και την ανπόφευκτη  «μητροκτονία» ως εισιτήριο στην αυτόνομη, 

ενήλικη ζωή της κόρης).701 Εδώ θα ανοίξω μία μικρή παρένθεση: η Κέην φαίνεται να 

έχει δεχτεί μεγάλη επιρροή από την, αμερικανικής καταγωγής, κυριότερη εκπρόσωπο 

του γυναικείου ομοφυλοφυλικού θεάτρου Φίλις Νάγκυ (Philis Nagy). Η Άστον 

επισημαίνει πως «το γράψιμό της συνδέει τις ανησυχίες του φύλου και της 

σεξουαλικότητας σε έναν ευρύ καμβά κοινωνικών και πολιτιστικών θεμάτων».702 Η 

Nάγκυ με το έργο της Butterfly Kiss (1994) ανατρέπει τα αστικά ετεροφυλοφιλικά 

δεδομένα και πυροδοτεί τα κοινωνικά πρότυπα του wombic theatre, ενώ 

επαναπροσδιορίζει την σχέση μάνας-κόρης μέσα από μια πιο ρεαλιστική και σκληρή 

ματιά,703 δηλώνοντας:  

 

«Έχω κουραστεί να βλέπω έργα για μητέρες και κόρες όπου όλοι είναι τόσο καλοί, ο 
ένας με τον άλλο. Το Butterfly Kiss δεν έχει να κάνει με μητέρες και κόρες που είναι 
καλές η μία με την άλλη. Το ίχνος της βίας που περνά από την μητέρα στην κόρη και 
η πράξη της μητροκτονίας, ενώ θεωρείται ψυχολογικά αναγκαστική, αποδεικνύεται 
τελικά και πολιτική, καθώς υποδεικνύει την βίαιη έξοδό μας από ό,τι μας είναι οικείο 
[ως διέξοδο προς την ελευθερία]».704  
 

Η ιστορία του Butterfly Kiss είναι η απομυθοποποίηση της αμερικανικής 

«ιδεατής» οικογένειας (με έναν σαφώς λιγότερο υποδόριο, ωστόσο το ίδιο 

αποτελεσματικό τρόπο, από αυτόν του Κριμπ στο Σενάριο10 - Κάπως αστείο), 

δείχνοντας ότι η οικογενειακή βία φωλιάζει ως απόρροια της συγκαλυμμένης 

κοινωνικής βίας, με αποτέλεσμα η κόρη Λίλυ να προβεί στο τέλος του έργου σε 

μητροκτονία. Η Λίλυ, όντας στην φυλακή θα αποπειραθεί να κατανοήσει τα γεγονότα 

που την οδήγησαν στον φόνο μέσα από ένα ψυχογραφικό φλας-μπακ. Το ξετύλιγμα 

της μνήμης, ακριβώς όπως και στο Crave, δεν ακολουθεί μια γραμμική οριοθέτηση, 

αλλά αποτελεί μια απόπειρα ψυχαναλυτικής αφήγησης, η οποία εύλογα δεν 

εντάσσεται σε δραματουργικές νόρμες. Η αποσπασματική μνήμη είναι και εδώ 

πρωταγωνιστής και συγκροτεί ένα είδος ετεροτοπίας, με το παρόν να απουσιάζει:  

                                                            
701 Πρβλ. και την ειρωνική μεταφορά του wombic στη Βασίλισσα της ομορφιάς του Μακντόνα (1996), 
παρόλο που η Aston [Feminist Views, σ. 114 υποσημ. 44] διαχωρίζει το αστικό από  το απομονωμένο, 
αγροτικό περιβάλλον της ιρλανδικής επαρχίας ως «ενεργό τροφοδότη» της μητροκτονίας. 
702 Aston, Feminist Views, σ. 112. 
703 Στο πολύ ευαίσθητο αυτό θέμα, πρβλ. και το πολύ ειλικρινές και συγκινητικό άρθρο της Βελγίδας 
φιλοσόφου  Luce Irigaray,  «And The One Dosen’t Stir Without The Other», μτφ. Hélène Vivienne 
Wenzel, Signs, τμ. 7, τχ. 1 (1981), σ. 60-67. 
704 Aston, Feminist Views, σ. 112. 
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C   Για μένα είσαι νεκρή (73)  

 

Κάθε απόπειρα νοητής δολοφονίας, επομένως, εκτός από απόπειρα 

απόσπασης και ενηλικίωσης, είναι ταυτόχρονα και επιθυμία για επιστροφή στην 

μήτρα, στον μόνο ασφαλή και ευτυχή τόπο ;oπου λαχταράμε να επιστρέψουμε, και 

εύλογα ισοδυναμεί με ουτοπία: 

 

C   Ευτυχής και ελεύθερη (135) 

 

Όμως η εικόνα της καλής μάνας με τα στήθη «μπαλόνια γεμάτα με γάλα» (A 

Κοιτάζω το στήθος της/ C Ένα μπαλόνι με γάλα/ Μ Αργά ή γρήγορα/ C Μια 

φυσαλίδα με αίμα),705 ξεγλιστρά συνεχώς και τα στήθη μεταμορφώνονται σε 

φυσαλίδες αίματος: η κόρη, το παιδί καταδικάζεται για πάντα στο προ-οιδίπόδειο 

στάδιο της στοματικότητας, εξού και η λαχτάρα για αναζήτηση παρηγοριάς σε 

κάποιον τρίτο, που όμως δεν θα σταθεί ποτέ πραγματικό καταφύγιο. Η C επιμένει ότι 

θυμάται τους παπούδες της να ερωτροτοπούν, ενώ η Μ τη διαβεβαιώνει πως αυτό 

είναι αδύνατον αφού η δική της μητέρα (της Μ) πέθανε προτού να γεννήσει η Μ την 

C. Οι μνήμες, όμως, ακόμη και φροϋδικές, υπάρχουν και ο αγώνας των τεσσάρων 

αυτών φωνών είναι να αποδεσμευτούν από αυτές, να σβήσουν το παρελθόν. Η μάχη 

αυτή είναι άνιση και ισοδυναμεί με καταστροφή: 

 
 

«Ο κόσμος εντός του οποίου γεννιέται το παιδί θα του είναι πάντοτε –αναγκαστικά – 
ξένος. Σύμφωνα με την ορολογία του Ζακ Λακάν, γεννιόμαστε στον κόσμο του 
Άλλου, και  το γεγονός ότι έναν τέτοιο κόσμο θα τον νιώθουμε πάντοτε άλλο προς 
εμάς, καθώς και το ότι ποτέ δεν θα νιώσουμε απόλυτα προσαρμοσμένοι ή άνετα σε 
αυτόν, συνιστά την πηγή της δημιουργικότητάς μας, όπως ακριβώς και την πηγή της 
βίας μας».706 
 

 

Το Λαχταρώ προσομοιώνει σκηνικά τους δύο ενδογενείς άξονες της Έρημης 

Χώρας: τη μνήμη και την αναπόφευκτα συνακόλουθη ενεργοποίηση μιας βαθιάς 

επιθυμίας [λαχτάρας] για την αναβίωση της ζωής, ενώ η τελευταία εξαντλείται και 

ξοδεύεται· στερεύει. Η άνιση μάχη, δηλαδή, της μνήμης με τη λήθη. Οι γυναικείες 

                                                            
705 Λαχταρώ, σ. 105. 
706 Terry Eagleton, «Nature and Violence: the prefaces of Edward Bond», Critical Quarterly, τμ. 26, 
τχ. 1 και 2 (άνοιξη-καλοκαίρι 1984) σ. 127-135, όπως παρατίθεται στο πρόγραμμα του ΚΘΒΕ για την 
παράσταση Λυτρωμένοι, μτφ. Γ. Δεληβοριά, θεατρ. περιοδ. 2001-2002, σ. 27. 
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μορφές στο σύνολο της Έρημης Χώρας (ίσως και εξαιτίας της κρυπτο-

ομοφυλοφιλικής επιθυμίας του ίδιου του Έλιοτ), σκιαγραφούνται απωθητικές, 

φοβισμένες, έρημες, στείρες, λαχταρώντας απεγνωσμένα ένα παιδί. Διεφθαρμένες ή 

ανίκανες, έχουν κακοποιηθεί με ποικίλλους τρόπους αλλά δεν θέλουν να πεθάνουν 

ολομόναχες. Βρίσκονται κάτω από το σταυρό, όπως η Μαρία Μαγδαληνή που φέρνει 

Πασχαλιές στην Έρημη Χώρα. Βλέπουν την απουσία και, παρόλο που επιθυμούν να 

κοιτάξουν πιο μπροστά, πιο ψηλά, πιο μακριά, καταλήγουν να βιώνουν την απώλεια. 

Μέσα στον πόνο τους αναζητάνε το φως. Επιτακτικά. Και το φως έρχεται σαν 

επιθανάτια προσευχή, όπως το φως της Κέην στην τελευταία φράση του Λαχταρώ. 

Στον αντίποδα οι ανδρικές φιγούρες στο Crave, αντιμετωπίζουν και εκείνες άλλες 

μορφές «αναπηρίας», κυρίως ψυχικής: ρημαγμένοι και αυτοί από τον πόνο, πνίγονται, 

πεθαίνουν, κακοποιούν, καταλύονται απο τις επιθυμίες τους και επιμένουν να 

ψάχνουν την αγάπη, έστω και με βίαιο τρόπο.  

Ακολούθως, καμιά από τις τέσσερις φωνές της Κέην δεν θα μπορέσει να 

κουρνιάσει στην αγάπη, και η απουσία τη,ς όπως σημειώνει πολύ εύστοχα η 

Γουάντορ (Wandor), συνεπάγεται τον θάνατο: 

 
 
«Για να μπορέσεις να αντέξεις την βιαιότητα ενός κατεστραμμένου και 
καταστροφικού κόσμου χρειάζεται μια αγάπη απόλυτη, υπερβολική, γιατί δίχως 
αυτήν, όπως η Κέην το απέδειξε αφαιρώντας την ίδια της την ζωή, ίσως να μην 
επιβιώσουμε».707  

 

 

 

Ποιός να ’ναι ο τρίτος που πάντα δίπλα σου βαδίζει; 

 

Η τελική εικόνα του φωτός μπολιάζει την γέννηση με τον θάνατο σε μια 

διακειμενική σύζευξη του Μπέκετ με τις θεολογικές αντιλήψεις, για την πορεία προς 

το μεταθανάτιο τούνελ μιας δεύτερης ζωής και της παρθενικής έξοδου από τη μήτρα 

προς το φως. Το Λαχταρώ, όπως και το Έλεος και το Καθαροί Πια, οδεύουν αμείλικτα 

προς ένα αμφίσημα λυτρωτικό τέλος – ένα είδος φωτεινής πτώσης. Η αμφισημία 

έγκειται στο γεγονός ότι η «πτώση» αυτή είναι ταυτόχρονα λυτρωτική και 

θανατηφόρα.  Το υποφώσκον θρησκευτικό περιβάλλον στο οποίο ανατράφηκε  (και 

από το οποίο, τελικά, μάλλον δεν κατάφερε να δραπετεύσει η Κέην, παρότι το 
                                                            
707 Elaine Aston, Feminist Views, σ. 97. 
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αποκήρυξε στα δεκαοχτώ της χρόνια αποφασίζοντας να γίνει άθεη)708 είναι κι εδώ 

παρόν και συνοδεύει το μίασμα των ενοχών πριν την απόπειρα αυτοχειρίας:  

 

Β   Σκοτωσέ με. (μικρή παύση) (135) 

 
«Η ανακούφιση που είναι πιθανό να νιώσει κανείς προς το τέλος του έργου είναι 
παραπλανητική. Για παράδειγμα, αποσπασματικά παραθέματα από τη Βίβλο [...] μαζί 
με φράσεις όπως ‘Μια ελεύθερη πτώση/ Μέσα μέσα στο φως/ Δυνατό άσπρο φως’ 
μπορεί φαινομενικά να δίνουν κάποιο είδος ελπίδας. Όμως, το αγαθοεργό αυτό φως 
δεν είναι τίποτα άλλο από την παρηγοριά που βρίσκουν τα πρόσωπα αποδεχόμενα 
τον ομαδικό θάνατο».709  

 

Α   Μια ελεύθερη πτώση 
Β   Μέσα μέσα στο φως 
C Δυνατό άσπρο φως 
Α  Ουκ έσται τέλος 
C   Για μένα είσαι νεκρή. 
Μ  Ωσαννά. Ωσαννά. 
Β  Και εις τους αιώνας των αιώνων 
Α  Ευτυχής 
Β  Τόσο ευτυχής 
C  Ευτυχής και ελεύθερη. (135) 

 
 

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να παραθέσω και πάλι τον Έλιοτ,710 γιατί βρίσκω 

πραγματικά συγκινητικό και γνήσιο τον τρόπο που λειτουργεί ως στίξη στην 

ερημωτική, προσωπική ζωή της Κέην, που διαθλάται μέσα από το κουαρτέτο των 

φωνών του Λαχταρώ: 

 
 
                                                            
708 Οι γονείς της Κέην ήταν χριστιανοί και στα εφηβικά της χρόνια  η ίδια πρώτα μεταπήδησε στην 
αίρεση της Χριστιανικής Εκκλησίας των Ευαγγελιστών, και  στη συνέχεια δήλωσε άθεη. Παρότι 
υπάρχει μια έντονη φημολογία γύρω από το αυστηρό, σχεδόν θρησκόληπτο οικιακό περιβάλλον όπου 
μεγάλωσε, τίποτα δεν έχει επιβεβαιωθεί. Ο αδελφός της Σάιμον Κέην, στις δηλώσεις του φάσκει και 
αντιφάσκει, όπως σχολιάζει ο δημοσιογράφος του Guardian  Simon Hattenstone. Παραθέτω εδώ 
κάποια ενδεικτικά αποσπάσματα: «Τον καιρό του θανάτου της, είχε περάσει στον Τύπο ότι ο μπαμπάς 
και η μαμά μάς είχαν επιβάλει κάποια τρελή αίρεση. Στην πραγματικότητα δεν ήταν έτσι. Θα έλεγα ότι 
η Σάρα ήταν η πιο ένθερμη [...] Πηγαίναμε σε μια εκκλησία με κάτι παράξενους ανθρώπους. Διάβαζαν 
τη Βίβλο τελείως κυριολεκτικά. Και όταν το κάνεις αυτό, σίγουρα καταλήγεις με αλλόκοτες απόψεις». 
Simon Hattenstone, «Ένα θλιμμένο ζήτω!», εφ. Τhe Guardian, 1 Ιουλίου 2007, όπως παρατίθεται 
στο:Σάρα Κέην, 4.48 Ψύχωση, μτφ. Ρ. Πατεράκη-Α. Γαλέος, Κοάν, Αθήνα 2001, σ. 86-87. 
709 Saunders, Αbout Kane, όπως παρατίθεται (μτφ. Κ. Κωνσταντινάκου) στο πρόγραμμα του Λαχταρώ, 
η  Νέα Σκηνή, θεατρ. περ. 2003-2004, σ. 183.                                                                                         
710 «Σημ.: Έναυσμα για τους παρακάτω στίχους αποτέλεσε η περιγραφή κάποιας από τις εξερευνήσεις 
της Ανταρκτικής (δεν θυμούμαι καλά ποιας, όμως θαρρώ κάποιας του Shackleton)· αναφέρθηκε πως οι 
εξευρενητές, όταν πια βρίσκονταν στα όρια των δυνάμεών τους, είχαν τη μόνιμη παραίσθηση πως 
υπήρχε ένα παραπάνω μέλος απ’ όσους μετρούσαν». T. S Eliot The Waste Land στο τόμο T. S Eliot. 
Τα Ποιήματα: 1909-1962, μτφ. Λέανδρος Βατάκας, Εξάντας, Αθήνα 1994, σ. 149, σημ. για τον στίχο 
360. 
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Ποιός νά ’ναι ο τρίτος που πάντα δίπλα σου βαδίζει; 
Όταν μετρώ, είμαστε μονάχα εσύ κι εγώ       
Μα σαν κοιτάζω πέρα μακριά την άσπρη στράτα  
Είναι πάντοτε κάποιος ακόμη που δίπλα σου βαδίζει    
Γλιστρώντας τυλιγμένος σε σκουρόχρωμο μανδύα, κουκουλωμένος 
Δεν ξέρω αν είναι άντρας ή γυναίκα 
Μ’ αυτός, στο άλλο σου πλευρό ποιός είναι;   

 
Τ.S. Eliot, What the Thunder Said, στιχ. 360.  

 
 

 

Η  Κέην εμφανίζεται ως έτερος εξευρενητής που παρουσιάζει παραισθήσεις 

τώρα που οι δυνάμεις της την εγκαταλείπουν, λίγους μήνες πριν οδηγηθεί στην 

αυτοχειρία, με την ίδια να βρίσκεται στο οριακό, μεταιχμιακό εκείνο σημείο, το 

liminal space, τον φουκωικό καθρέφτη: η Κέην μετράει πάντα κάποιο επιπλέον 

πρόσωπο, κάποια επιπλέον φωνή απ’ όσες στην πραγματικότητα ήταν μαζί της, έναν 

ή μία ακόμα που θαρρείς έχει εφεύρει για να την προσέχει και να την αγαπάει, μα 

στην πραγματικότητα βρίσκεται πάντα με έναν άνθρωπο μείον. Αυτήν την σκέψη 

εξάλλου επιτείνει και η αοριστία του ενός ή των πολλών προσώπων στην Ψύχωση. Η 

Κέην, αυταπόδειχτα εδώ, μέσα στη δίνη του μυαλού και της ψυχής της, αρχίζει και 

χάνει έναν έναν όλους τους εαυτούς και τις φωνές της λογικής, της συνείδησης, της 

μνήμης της. Μέσα της σχοινοβατεί η ανύπαρκτη μητέρα που δεν πρόλαβε να γίνει: 

 

 
C Ξυπνάω και λέω πως θα μου ’ρθε περίοδος, ή μάλλον πως δε θα μου σταμάτησε  
 ποτέ, γιατί δεν είναι τρεις μέρες που θα μου τελείωσε.  

 
Μ  Σαν ν’ αδειάζει η φωτιά από μέσα μου. 

 
C  Σαν ν’ αδειάζουν τα μέσα μου.  

 
B  Δε νιώθω τίποτα, τίποτα. Δε νιώθω τίποτα. Δε νιώθω τίποτα τίποτα. Δε νιώθω  
 τίποτα.  (74-75)  
 
Μ  Κάθομαι και λέω παντού πως είμαι έγκυος. Μου λένε. Μα πώς; Τι παίρνεις; 

Τους λέω, Ήπια ένα μπουκάλι πόρτο, έκανα δυο τρία τσιγάρα και γάμησα έναν 
άγνωστο (73) [...] Θέλω παιδί … Περνάει ο καιρός κι εγώ δεν έχω καιρό. (76) 
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 Σχοινοβατούν, η αρσενική και η θηλυκή πλευρά της ως άλλος ελιοτικός 

Τειρεσίας711που «σπαρταράει ανάμεσα σε ντροπή κι ενοχή», ο συγγραφέας που 

μαστιγώνει τις πιο μύχιες σκέψεις της, ο εραστής που δεν είχε, η ερωμένη που την 

απέρριψε, το μικρό παιδί, μέχρι που όλες σμίγουν σε μια τελεσίδικη λυτρωτική 

απόφαση, «ευτυχής και ελεύθερη»: την αυτοκτονία.  

 

Είναι όμως όντως τελεσίδικη; 

 

 
Μ:  Αν αυτοκτονήσεις, θ’ αναγκαστείς να επιστρέψεις και να τα  

 ξαναπεράσεις. Όλα. Και πάλι. (120) 
 

 

Ο «σισύφειος θάνατος» ή, αν προτιμάτε, το θέμα της παρώδησης της 

Ανάστασης που δανείζεται από τον Μπέκετ ως θεματική, σε συνδυασμό με τις –

εικάζω- θρησκευτικές ενοχές περί αυτοχειρίας, που  μάλλον δεν εγκατέλειψαν ποτέ 

την Κέην, επιστρέφει και πάλι εδώ τοποθετημένο σε μια φράση που μας γυρίζει στο 

Blasted, όταν η μπεκετική φιγούρα του Ίαν της τελευταίας σκηνής, θαμμένου κάτω 

από τα συντρίμμια με το κεφάλι του να εξέχει και την βροχή να πέφτει επάνω του, 

μιλάει αφού έχει πεθάνει (;) επιστρέφοντας ακριβώς στην ίδια αβάσταχτη ζωή. 

Η τιμωρία χάσκει πάνω από τα κεφάλια, ακόμα και νεκρά. Το ότι η Κέην 

αρνείται απόλυτα την οποιαδήποτε ανακούφιση στο τέλος του Λαχταρώ, μας 

παραπέμπει στο οικογενειακό της περιβάλλον: κάτω από την σκιά μιας αυστηρά 

χριστιανικής οικογένειας που ανήκε στο τάγμα των Ευαγγελιστών, η Κέην 

ανατράφηκε μέχρι και την εφηβεία της πιστεύοντας στην Δευτέρα Παρουσία. Η 

αγωνία της για τον θάνατο ήταν τέτοια που σε πολλές συνεντεύξεις της παραδέχεται 

κάτι που θα κάνει πράξη και φόρμα στο Crave: ότι στο μυαλό της φώλιαζαν όλες οι 

φωνές που την ωθούσαν κάθε φορά ή όχι στην αυτοχειρία, και άρα όλοι οι 

χαρακτήρες είναι θραύσματα του ίδιου τμήματος, είναι όψεις του εαυτού μας που δεν 

είναι ποτέ ενιαίος. Η αποσπασματικότητα επομένως και η αποδοχή της 

πολλαπλότητας και της πολυφωνίας θα είναι αυτή που θα την καθιερώσει σαν 

συγγραφέα και σκεπτόμενο πολίτη του κόσμου, και όχι σαν προϊόν εύκολης 

κατηγοριοποίησης («Δεν είμαι εμπόρευμα, είμαι άνθρωπος», είχε απαντήσει στον 
                                                            
711 «Η διαλυμένη ερμαφρόδιτη που δεν πίστευε παρά μόνο στον εαυτό της - τον βρίσκει στ’ αλήθεια να 
ξεχειλίζει το δωμάτιο και παρακαλάει ποτέ να μην ξυπνήσει από τον εφιάλτη». Σάρα Κέην, Ψύχωση 
4.48, σ. 168 
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Ρέινβενχιλ, όταν της ζήτησε να κάνει διαφήμιση του Crave για τον θίασό του)·712 δεν 

ξέρω τι είναι η γυναικεία γραφή, θα δηλώσει όταν θα προσπαθήσουν να την εντάξουν 

στην τρίτη γενιά μεταφεμινιστριών συγγραφέων και κυρίως σαν επίγονο της 

Τσέρτσιλ:713 

 
«Δεν γράφω για την πολιτική των φύλων. Γράφω για προβλήματα που οι άνθρωποι 
αντιμετωπίζουμε. Μία υπέρβαση στην πολιτική βάσει του φύλου (ή βάσει της φυλής 
ή της κοινωνικής τάξης) αποτελεί απομάκρυνση από το κυρίως πρόβλημά μας. Η 
διάκριση βάση της κοινωνικής τάξης, ή του φύλου και του γένους είναι συμπτώμτατα 
κοινωνιών που βασίζονται στη βία ή στην απειλή της βίας, όχι το αποτέλεσμά τους. 
Η μοναδική μου ευθύνη σαν συγγραφέα είναι απέναντι στην αλήθεια, όσο δυσάρεστη 
κι αν είναι. Δεν έχω καμία ευθύνη σαν γυναίκα συγγραφέας, γιατί δεν πιστεύω πως 
κάτι τέτοιο υφίσταται. Όταν ο κόσμος μιλάει για μένα, μιλάει σα να είμαι 
συγγραφέας, αυτό είμαι και όχι κάτι βάσει της ηλικίας, της κοινωνικής μου τάξης, 
της σεξουαλικότητας ή της φυλής μου. Δεν θέλω να είμαι εκπρόσωπος καμιάς 
βιολογικής ή κοινωνικής ομάδας, της οποίας απλώς τυχαίνει να αποτελώ μέρος. 
Είμαι αυτό που είμαι. Όχι αυτό που θέλουν οι άλλοι να είμαι».714 

  

 

Αν σταθούμε στην περίπτωση του Α, η Κέην του αποδίδει την ευθύνη 

ολόκληρου του έργου. Σε σχέση με τα υπόλοιπα πρόσωπα ο Α διαφοροποιείται: όλες 

οι υπόλοιπες φωνές φαίνεται να έχουν στερέψει από λέξεις, ενώ ο Α, στον αντίποδα 

όλων, είναι ο μόνος που χρησιμοποιεί μακροσκελείς μονολόγους.715 Ο Ντέιβιντ 

Γκρεγκ  (David Greig) επισημαίνει: 

 

«Ο μονολόγος του Α,  αν δεν είναι κιόλας πασίγνωστος, θα είναι ανθολογήσιμος στο 
μέλλον γιατί, παρά τις πολύ συγκεκριμένες και απτές του λεπτομέρειες, το κοινό δεν 
έχει την αίσθηση ότι παρακολουθεί αυτοβιογραφικά στοιχεία της Κέην ή του 

                                                            
712 Ομότιτλο άρθρο του Ρέιβενχιλ, δημοσιευμένο στο Theater heute (Απρίλιος 1999), όπως 
παρατίθεται (μτφ. Χ. Ζώνιου) στο πρόγραμα του Λαχταρώ, η Νέα Σκηνή, θεατρ. περ. 2003-2004, σ. 
122. 
713 Παράδοξο είναι το γεγονός ότι ενώ η Κέην φαίνεται ότι ασπαζόταν την αντιουσιοκρατική αντίληψη 
για την πολιτική και επιζητούσε την άγραφη πολιτική ταυτότητα του όντος, δηλαδή το να μην 
καθορίζεται ο άνθρωπος σύμφωνα με την καταγωγή, την ηλικία, το φύλο ή τη θρησκεία και όλοι οι 
άνθρωποι ανεξαιρέτως να έχουν πολιτικά δικαιώματα, ωστόσο το σχήμα αυτό λειτούργησε ακριβώς ως 
όχημα ένταξής της στην τρίτη γενιά του γυναικείου ομοφυλοφιλικού φεμινισμού.  
714 Συνέντευξη στις Langridge και Stephenson, 1997, όπως παρατίθεται στο: Saunders, Αbout Kane, σ. 
104. 
715 Αξίζει να σημειωθεί πως ο μονόλογος αυτός εμπεριέχει θραύσματα προηγούμενης δουλειάς της 
Κέην. Η Κέην, όταν ήταν φοιτήτρια στο πανεπιστήμιο του Μπρίστολ έγραψε μια σειρά τριών 
μονολόγων με τον τίτλο Sick που ανέβηκαν στο Φεστιβάλ του Εδιμβούργου. To Sick με εμφανείς 
κοινωνικοπολιτικούς προβληματισμούς γύρω από το θέμα της γυναικείας ομοφυλοφιλίας, περιλάμβανε 
τα: Comic Monologue, Starved (Λιμασμένος) και What She Said (Αυτό που εκείνη έλεγε). Οι μονόλογοι 
αυτοί, παρότι δεν δημοσιεύτηκαν ποτέ, ξεπροβάλλουν ανακυκλωμένοι σε μικρά θραύσματα, τόσο στο 
Λαχταρώ όσο και στην Ψύχωση 4.48, όπως συμπεραίνει ο Σόντερς. Graham Saunders συνέντευξη στον 
Aleks Sierz με αφορμή την έκδοση του βιβλίου του About Kane: the playwright & the Work για τον 
διαδικτυακό τόπο theatrevoice, ηχογραφημένη στις 27/08/09 [http://theatrevoice(7/8/20010)].  
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συγκεκριμένου προσώπου, αλλά γίνεται κομμάτι του καθενός που έχει νιώσει 
λαχτάρα, πόθο και συντριβή». 716  
 

Έτσι ο μονόλογος αυτονομείται και μετουσιώνεται σε έναν συναισθηματικό 

οικουμενικό τόπο. Το γεγονός ότι η φωνή του Α αντιστοιχεί στον/στη συγγραφέα μάς 

ορίζει ταυτόχρονα έναν μεταδραματικό τόπο, αφού, αν η φώνη του Α πάψει να ηχεί, 

το έργο αυτόματα ως μετακείμενο παύει να υπάρχει. Όπως στον Μπέκετ, τα πρόσωπα 

όμοια αναμένουν σε μια τελματωμένη προσδοκία πιστοποιώντας τους φουκωικούς 

ετεροχρονισμούς (τέταρτη αρχή): 

 
 
«Κανένας ποτέ δεν εξέφρασε με τόση ακρίβεια αυτή την διαλεκτική του χρόνου και 
του αντιχρόνου, που θεμελιώνει επίσης ολόκληρο το έργο του Προυστ. [...] Του 
Προυστ δέσμιου στα δεσμά του χρόνου που ψάχνει να συλλάβει πέρα απ’ αυτόν, με 
τη μνήμη, με την τέχνη, ένα ουσιαστικό εγώ απελευθερωμένο απ΄ τον χρόνο, που θα 
είναι το ‘αληθινό εγώ’. Μήπως αυτό είναι κι ο Γκοντό; Αντικείμενο μιας αναμονής, ο 
Γκοντό είναι το ιδεατό περίγραμμα μιας απουσίας».717 
 
 

Ο λόγος χρησιμοποιείται σαν μια εσωτερική μουσική έξω από τον 

χωροχρόνο, αλλά πηγάζει από τη συνείδηση, από το βαθύτερο εγώ του ανθρώπου. Τα 

πρόσωπα της Κέην φθείρονται από έργο σε έργο, χάνουν την ύλη τους, την πολεμική 

τους διάθεση, τον έρωτα, χάνουν τις λέξεις τους, και τελικά απομένουν μοναχικές 

έτερες συνειδήσεις που στροβιλίζονται στον άνεμο της αγωνίας και της ανυπαρξίας 

ώσπου και αυτές να φτάσουν στην ηρεμία της ακινησίας και της σιωπής. Άλλωστε η 

Κέην διαγράφει όμοκεντρους κύκλους μέχρι να φτάσει στην απόλυτη εσωτερικότητα 

– σχεδόν αυτιστικότητα: από τον μη τόπο μιας ευρύτερης πολεμικής σύρραξης 

(Blasted) σε μια παρωδία οικογένειας (Φαίδρας Έρως), αργότερα σ’ ένα ζευγάρι 

εραστών (Cleansed), έπειτα σε έναν μόνο άνθρωπο και στις πολλαπλές εσωτερικές 

φωνές του (Crave), τέλος στην ίδια την συνείδηση ως καθρέφτη (Ψύχωση 4.48). 

Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που επέλεξα να κλείσω και εγώ τον δικό μου κύκλο, 

που ολοκληρώνεται κάπου εδώ, όπως τον διέγραψα εξαρχής: με το λάκτισμα της 

Κέην.  

 

 

                                                            
716 Αναφέρεται στο άρθρο του Σόντερς, όπως παρατίθεται στο πρόγραμμα του Λαχταρώ, η  Νέα 
Σκηνή, σ. 180. 
717 Geneviève Serreau, «Ο Μπέκετ και ο Γκοντό», μτφ. Ε. Βαφειάδη, Θεατρικά Τετράδια, τχ. 35, 
(Φεβρουάριος 2000), σ. 14.  
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Και κάτι τελευταίο·  

 

όλοι οι χαρακτήρες που πλάθει η Κέην είναι κατασκευασμένοι από το ίδιο 

υλικό· μοιράζονται την ίδια λαχτάρα (Crave) για ένα χώρο που να ανταποκρίνεται 

στις ιδιότητες του τόπου, όπως η ασφάλεια, η προστασία, το ανήκειν, αλλά τους 

βρίσκουμε να περιπλανώνται πάντα στους ίδιους σκοτεινούς δρόμους της 

ετεροτοπίας. Έτσι, το σύνολο του έργου της Κέην μοιάζει με μια αντίστροφη 

μέτρηση ετερετοπολογίας και μια ταυτόχρονη χαρτογράφηση της φουκωικής σκέψης: 

από το Blasted στο Καθαροί πια (1998) και στο Λαχταρώ (1998), οι χαρακτήρες της 

είναι το ίδιο εγκλωβισμένοι, στερημένοι και ακάθαρτοι, δίχως σταγόνα λύτρωσης για 

ό,τι τους πονά. Στο Καθαροί πια (1998), η Kέην φυλακίζει τα πρόσωπα σε ένα 

ψυχιατρικό νοσοκομείο που λειτουργεί κεκαλυμμένα κάτω από τον μανδύα μιας 

πανεπιστημιούπολης, στο Λαχταρώ (1998) οι Α, Β, C και Μ είναι αναπόδραστοι 

συγκάτοικοι στην ουτοπία του έρωτα. Τέλος, στο 4:48 Ψύχωση (2000) η Kέην 

καταδύεται σε μια οδυνηρή εξευρεύνηση του πόνου και τολμά να διασχίσει το 

διπολικό χωροταξικό διάστημα στο οποίο είναι κανείς και δεν είναι, τολμά να 

εγγράψει τη στιγμή του αποπροσανατολισμού και της μετάβασης μεταξύ της 

υπάρχουσας και της «άλλης» πλευράς, να εξερευνήσει τον πιο αμφίσημο και 

επικίνδυνο χώρο που ο Φουκώ εντοπίζει μεταξύ ουτοπίας και ετεροτοπίας και 

προσδιορίζει ως καθρέφτη: η Κέην τολμά να κοιταχτεί στον καθρέφτη και να δει τον 

εαυτό της όπως είναι: 

 
 
 
 
«Εγώ τον εαυτό μου δεν συνάντησα ποτέ, 
 Εμένα που το πρόσωπό μου 
 είναι κολλημένο στην πίσω όψη του μυαλού μου. 
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Ανοίξτε τις κουρτίνες σας παρακαλώ»718 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
718 Ψύχωση 4.48. σ. 62.  Η Sarah Kane γεννήθηκε στο Έσσεξ στις 3 Φεβρουαρίου του 1971 και 
αυτοκτόνησε σε ηλικία 28 ετών -μετά από αποτυχημένες προηγούμενες προσπάθειες- με τα κορδόνια 
των παπουτσιών της στην κλινική Μaudsley του  Λονδίνου όπου είχε εισαχθεί για πολλοστή φορά με 
διπολική κατάθλιψη. Και οι δύο γονείς της ήταν δημοσιογράφοι και ιδιαιτέρως θρήσκοι - ανήκαν στην 
χριστιανική αίρεση Ευαγγελιστών Νewborn Christians, που αργότερα η Κέην απέρριψε και εξελίχθηκε 
σε άθεη. Αγαπούσε πολύ το ποδόσφαιρο –υπήρξε φανατική  της Μanchester United- και τη μουσική. 
Όπως αναφέρει ο James Mac Donald (βλ. πρόγραμμα της παράστασης Λαχταρώ, Νέα Σκηνή, θεατρ. 
περιοδ. 2003-2004, σ. 199-200), «μπορεί κάποιος να γράψει διατριβή πάνω στα πολυάριθμα 
παραθέματα στίχων που υπάρχουν στο έργο της, από τους: Joy Division, Pixies, Ben Harper, 
Radiohead, Polly Harvey, Tinderstics, ακόμα και Elvis Presley». Έγραφε, σκηνοθετούσε και πολλές 
φορές έπαιζε η ίδια τόσο στα έργα της όσο και των άλλων. Στη σύντομη ζωή της η Κέην 
πειραματίστηκε με τη φόρμα, αλλά και την γλώσσα που μαρτυρά αλήθειες αποκρουστικές και 
αδυσώπητες. Tα έργα της -όπως συμβαίνει συνήθως- έτυχαν θερμής υποδοχής πρώτα εκτός Μ. 
Βρετανίας, στην Ευρώπη και  κυρίως στη Γερμανία, επηρεάζοντας ιδιαίτερα την ματιά σύγχρονων 
σκηνοθετών, όπως του Thomas Ostermeier, ο οποίος ανέβασε το Λαχταρώ (Gier) τo 2000  στη 
Schaubuehne, αλλά και του  Falk Richter. Στην πατρίδα της, η Κέην εκτιμήθηκε μαζί με το σύνολο του 
έργου της, του οποίου η μελέτη «χρίστηκε» ‘kanology’ μετά την τραγική αυτοχειρία της. «Αυτό που 
με τρόμαζε ήταν το βάθος του τρόμου και της αγωνίας της [...] όπως και να έχει ήταν ένα κορίτσι με 
καταπληκτικό χιούμορ,  ήταν πολύ εύθυμος άνθρωπος», είχε δηλώσει ο Πίντερ για εκείνη. Οι διαρκείς 
προσπάθειες ανίχνευσης αυτοβιογραφικών σημείων στο έργο της ως ανεπίδοτων κλήσεων βοήθειας 
κάτω από το μύθο που εύκολα πλέκει η αυτοχειρία, καταδικάζει τελικά τα κείμενά της -όπως πολύ 
εύστοχα υπογραμμίζει ο David Greig στην «Εισαγωγή» του στα  Άπαντά της (Sarah Kane Complete 
Plays, Methuen Λονδίνο 2001)-, σε «παλίμψηστα που μόλις και θα διακρίνονται κάτω από τον όγκο 
των σχολίων». Η εργοβιογραφία της Κέην είναι η εξής: Sick (Comic Monologue), Starved 
(Λιμασμένος), και What The Said (Αυτό που εκείνη έλεγε-αδημοσίευτα/άπαικτα Bristol Univ), Βlasted 
(Έλεος, 1995, Royal Court), Skin (1995 London Film Festival, 1997, Channel 4), Phaedra’s Love 
(Φαίδρας  Ερως, 1997, Gate Theatre), Cleansed (Καθαροί Πια, 1998, Royal Court), Crave (Λαχταρώ, 
1998, Traverse Theatre Edinburgh και  Royal Court), Psychosis 4:48 (Ψύχωση 4:48 ,2000, Royal 
Court) . Μεγάλο σκηνικό αφιέρωμα , τέλος, με το σύνολο των έργων της πραγματοποιήθηκε στο Royal 
Court (Ιουν. 2001) με τον τίτλο Sarah Kane Season.   
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1. Θέατρο μάχιμης ηθικής  
 

 
«Στο πρόσωπο του νιχιλισμού ψάχνουμε παρηγοριά στις ιστορίες σαν να’ναι 
ένας τρόπος να επιμηκύνουμε τον χρόνο πριν αυτός μας νικήσει τελεσίδικα. 
Εφευρίσκουμε ένα εξιδανικευμένο παρελθόν, μόνο και μόνο γιατί το παρόν 
μοιάζει αβάσταχτο χωρίς κάτι ανώτερο να πιαστούμε, χωρίς κάποιον να μας 
προστατεύει».  

Ken Urban719 
 

Λίγο πριν την ολοκλήρωση αυτής της εργασίας, θα ήθελα να επιστρέψω και 

πάλι εκεί απ’ όπου ξεκίνησα, καταθέτοντας αυτή την φορά τις τελευταίες απόπειρες 

ορισμού, που διαφοροποιούνται από την υπάρχουσα βιβλιογραφία και που έρχονται 

ως προσωπική κατακλείδα, αναφορικά με την έρευνά μου πάνω στην δραματουργία 

του in-yer-face με άξονα τα μεθοδολογικά εργαλεία που έχω εξαρχής θέσει. Πριν 

προχωρήσω, όμως, θα ήθελα πρωτίστως να ανοίξω μία μικρή παρένθεση, 

καταθέτoντας μια διαφορετική άποψη που συζητήθηκε στην πιο πρόσφατη (2012) 

απόπειρα επανορισμού του in-yer-fac,e στο διεθνές επιστημονικό συμπόσιο «Kane 

Now: 21st Century Sarah Kane», που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο του Λίνκολν.720  

Στο συνέδριο αυτό ο πανεπιστημιακός Άλεξ Μάνγκολντ (Alex Mangold) με 

την ανακοίνωσή του, μέρος της διδακτορικής του διατριβής,721 πρότεινε τον ορισμό 

του in-yer-face ως «Νεοτραγικού» («new-tragic»). Συγκεκριμένα, ο Μάνγκολντ 

ταυτίζει το παραστατικό Νεοτραγικό με την εργογραφία της Kέην, εστιάζοντας στους 

χαρακτήρες της ή σε ό,τι έχει απομείνει από αυτούς, με άξονα την αναγκαιότητα 

επαναδιαπραγμάτευσης της θέσης και της λειτουργίας του θεατή: το Νεοτραγικό 

(προ)απαιτεί την δημιουργία/κατασκευή ενός «υβριδικού» θεατή, και επομένως το 

Νεοτραγικό ορίζεται με όρους όχι πια των θεωριών πρόσληψης του κοινού, αλλά με 

όρους συμμετοχής του, επισημαίνει ο Μάνγκολντ. Υπό αυτήν την έννοια, όμως, 

αφενός ο ορισμός του Νεοτραγικού εφάπτεται με όλους τους προηγούμενους 

ορισμούς που διερευνήσαμε, και αφετέρου είναι ο μοναδικός που δεν διαχωρίζει κατά 

την προσωπική μου κρίση την ιδιάζουσα περίπτωση του in-yer-face, καθώς o 

                                                            
719 Ken Urban, «Ghosts from an Imperfect Place: Phillip Ridley’s Nostalgia», Modern Drama, τμ. 50, 
τχ. 3 (Φθινόπωρο 2007), University Of Toronto Press, σ. 328. 
720 Kane Now: 21st Century Sarah Kane (31 Μαρτίου 2012, Lincoln University) 
[http://www.lincoln.ac.uk/home/campuslife/whatson/eventsconferences/(1/11/2011). Στο συνέδριο 
συμμετείχε και η γράφουσα με την ανακοίνωσή της «Hotel Blasted  (project II)» 
721 Alex Mangold, «Τhe Empty Ι: Sarah Κane and The Aesthetics of the New Tragic», διδακτορική 
διατριβή, Department of Theatre Film and Television Studies, Aberystwyth University, Iούλιος 2010. 
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υβριδικός θεατής είναι μέρος της μεταδραματικής φόρμας σε όλες τις σύγχρονες 

μορφές θεάματος.  

 

Για τον λόγο αυτό παραθέτω εδώ την πολύ χρήσιμη επισήμανση της 

Βαροπούλου: 

 

«Το θέατρο, επιµένοντας στις µετα-δραµατικές φόρµες, επιδιώκει τη συνύπαρξη µε 
την περφόρµανς, τις εικαστικές εγκαταστάσεις, το ντοκουµέντο. Αξιοποιώντας 
εξάλλου την ιδέα της συµµετοχής, το θέατρο ανοίγεται όλο και περισσότερο σε 
διάφορες οµάδες ερασιτεχνών, στα ίδια τα παιδιά ή στους θεατές που εµφανίζονται 
να πρωταγωνιστούν πλάι στους επαγγελµατίες καλλιτέχνες. Αυτή η «απο-
αισθητικοποίηση» του θεάτρου υλοποιείται καθώς το πραγµατικό, το real, εκτοπίζει 
από το θέαµα ένα µέρος της µυθοπλασίας και της θεατρικής ψευδαίσθησης. Καθώς η 
οµαδική κατάσταση και το κοινό παιχνίδι ανάµεσα στους παρευρισκοµένους 
στοχεύει κατά κύριο λόγο στις απρόβλεπτες, τις δυνητικές πλευρές της θεατρικής 
επικοινωνίας και όχι στην αισθητική διάσταση του τελειωµένου καλλιτεχνικού 
προϊόντος. Καθώς επίσης το ίδιο το «πολιτιστικό πεδίο» γίνεται συστατικό κοµµάτι 
της θεατρικής δράσης κάθε φορά που οι κοινωνικές οµάδες, οι κοινότητες, οι φορείς, 
οι χώροι και οι τόποι εντάσσονται οργανικά στο θεατρικό δρώµενο».722 

 

 

Συνεχίζοντας την περιδιάβαση στις πρόσφατες απόπειρες ορισμού, θα 

αναφερθώ εν συνεχεία στον Έρμπαν. Με αφορμή τον προτεινόμενο από τον Έρμπαν 

(Ken Urban) όρο του «μάχιμου νιχιλισμού» (active nihilism),723 αντί του in-yer-face, 

θα ενισχύσω την αρχική μου πεποίθηση πως το θέατρο, αυτό παρά την αναρχική του 

χροιά, είναι βαθιά ηθικό, καθώς η ενδογενής ορμή της συγκεκριμένης δραματουργίας 

επαγγέλλεται την πραγμάτωση του (θεατή) εαυτού μας σε (δρώσα) ύπαρξη μέσα από 

οριακές καταστάσεις, οδηγώντας τον σε μια βίαιη έξοδο (αντίδραση) και σε μία 

επαναξιολόγηση των μέχρι πρότινος ηθικών κατηγορημάτων.  

Πιο συγκεκριμένα, ο Έρμπαν, σε μια απόπειρα να αποδώσει την «πολύπαθη»  

νιτσεϊκή συλλογιστική περί νιχιλισμού,724 υποστηρίζει πως η δραματoυργία του in-

yer-face καταδεικνύει μεν την πορεία μιας κοινωνίας σε βαθιά κρίση, ανίκανης να 

τροφοδοτήσει οράματα και ρηξικέλευθες αλλαγές, αλλά την ίδια στιγμή αποτελεί ένα 

ζωντανό πεδίο ανοιχτής σύγκρουσης ανάμεσα στον θεατή και τη συνείδησή του, που 

                                                            
722 Ελένη Βαροπούλου, «Μεταξύ τέχνης και πολιτικής δράσης», εφ. Το Βήμα της Κυριακής, 1 
Ιανουαρίου 2012. 
723 Ken Urban, «Cruel Βritannia», όπως παρατίθεται στο: Rebecca D'monte, Graham Saunders (επιμ.), 
Cool Britannia? British Political Drama in The 1990s, Palgrave, Λονδίνο 2007, σ. 38-55.  
724 Νιχιλισμός, από το λατινικό nihil (=μηδέν). Τον όρο εισήγαγε πρώτος ο Ιβάν Τουργκένιεφ για να 
χαρακτηρίσει τον Μπαζάρωφ, βασικό ήρωα του μυθιστορήματός του Πατέρες και γιοί (1862).  
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σταδιακά οδηγεί στην αναθεώρηση του κοινωνικού παρόντος και την επιτάχυνση 

ανάληψης μικρών δράσεων. Υπό αυτήν την έννοια ο Έρμπαν εδραιώνει την θέση πως 

το in-yer-face αποτελεί ένα σκηνικό είδος μάχιμου, ενεργητικού νιχιλισμού, 

«μεταγράφοντας» τη νιτσεϊκή συλλογιστική: 

  

«Τι σημαίνει όμως νιχιλισμός; Ότι οι υψηλότερες αξίες αυτοεκκενώνονται· ο σκοπός 
εκλείπει· τα ‘γιατί’ δεν βρίσκουν απαντήσεις. [...[ Είναι διφορούμενος... Σαν 
ενεργητικός νιχιλισμός... μπορεί να είναι σημάδι δύναμης... μια βίαιη ορμή 
καταστροφής... ο νιχιλισμός μπορεί να είναι καλός οιωνός...».725  
 
      

Παρά το γεγονός ότι δεν είναι της παρούσας εργασίας μια εκτενής ανάλυση 

της φιλοσοφικής θεώρησης του Νίτσε,726πρέπει να διευκρινήσουμε πως ο μηδενισμός 

ή νιχιλισμός,727 όπως νοείται σήμερα, που τείνει να γίνει μια λέξη του συρμού 

συνώνυμη της ολοκληρωτικής άρνησης συγγενεύοντας στενά με τον αμοραλισμό, δεν 

αντιστοιχεί σε καμία περίπτωση στον νιτσεϊκό όρο: ο Νίτσε, φαίνεται να περιγράφει 

στα βιβλία του τη σταδιακή αλλά αυξανόμενη παρακμή του δυτικού ανθρώπου σε μία 

κατάσταση όπου καμιά αξία δεν τον εντυπωσιάζει και όπου στην πραγματικότητα τις 

αξίες τις «αναμασά» χωρίς να σημαίνουν απολύτως τίποτα – και αυτό θεωρεί ο Νίτσε 

ως επικείμενη απειλή. Η κατάρρευση αυτή όλων των προηγούμενων αξιακών 

                                                            
725 F. Nietzsche, The Will to Power, μτφ.-επιμ. W. Kaufman και R. J. Hollingdale, Vintage, Νέα Υόρκη 
1968, σ. 9, όπως παρατίθεται στο: Ken Urban, «Cruel Britannia», βλ. Rebecca D'Monte, Graham 
Saunders (επιμ.), Cool Britannia? British Political Drama In The 1990s, Palgrave, Λονδίνο 2007, σ. 
44, σημ.15 και  σ. 45, σημ. 18, αντίστοιχα.  
726 Η «σύνοψη» της συλλογιστικής του Νίτσε που επιχειρώ εδώ απλουστευμένα βασίζεται στα 
συγγράματα: Michael Tanner (επιμ.), Nietzsche: A Very Short Introduction, Oxford University Press, 
Οξφόρδη 2001·Simon Blackburn (επιμ.), Εthics: A Very Short Introduction, Oxford University Press, 
Οξφόρδη 2001· Michael Inwood (επιμ.), Martin Heidegger:A Very Short Introduction, Oxford 
University Press, 2002· Γιώργος Χατζηβασιλείου, «Διαλεκτική εσωτερικότητας-εξωτερικότητας με 
εργαλειακό επίκεντρο τη σκέψη του Μ. Heidegger», Διπλωματική εργασία στο Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του τομέα Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 2009 · 
Γιώργος Χατζηβασιλείου, «Η ιστορική ανάδυση του μηδενισμού στον Νίτσε», περιοδ. αντί-λογος, τχ. 
2,  Ευρασία, Αθήνα [υπό έκδοση]. 
727 «Μηδενισμός ή vιχιλισμός: στον όρο μηδενισμός ή νιχιλισμός περιλαμβάνεται κάθε θεωρία με την 
οποία υποστηρίζεται κάποια αξιοσημείωτη άρνηση [...]. Ο φιλόσοφος του οποίου το όνομα κυρίως 
συνδυάστηκε με το μηδενισμό ήταν ο Νίτσε, ο οποίος επέμεινε στην κρίση που διέρχεται ο δυτικός 
πολιτισμός και παράλληλα προς την απαξίωση και την καταδίκη του τελευταίου αυτού, προέβαλε το 
αίτημα της καταστροφής των αξιών επί των οποίων έχει οικοδομηθεί αυτός, ευθυγραμμιζόμενος, 
όμως, προς το πνεύμα του ρωσικού μηδενισμού. Ο Νίτσε, πέρα από την απαξιωτική στάση του 
απέναντι στον παρόντα δυτικό πολιτισμό απέβλεπε σ’ ένα μέλλον, όπως ο ίδιος το οραματιζόταν· 
επιζητούσε την καταστροφή των υπαρχουσών αξιών με στόχο τη θεμελίωση νέων αξιών στην 
προοπτική της έλευσης του υπερανθρώπου. Η διδασκαλία του Νίτσε για το μηδενισμό δεν αποτελεί 
μια ολοκληρωτικά στείρα άρνηση των πάντων, αλλά μία μεταξίωση των αξιών, ήγουν μια αλλαγή του 
υφιστάμενου ανθρώπινου πολιτισμού σ’ έναν καλύτερο πολιτισμό των ανθρώπων» - βλ. Θεοδόσιος 
Πελεγρίνης, «Μηδενισμός» (λήμμα), Λεξικό της Φιλοσοφίας, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2009, σ. 
391-392. 
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συστημάτων και των ηθικών προσταγών (που έχουν κληροδοτηθεί σε ένα βαθιά 

ριζωμένο σύστημα αξιών) αφενός, και η επανεγκαθίδρυση νέων που συντάσσονται 

από τις επιταγές του κάθε παρόντος αφετέρου, συνιστά για τον Νίτσε την έννοια του 

νιχιλισμού, που ισοδυναμεί με μία μεταξίωση των αξιών.  

 

« Ο μηδενισμός λοιπόν του Νίτσε δε σηματοδοτεί κάτι το αρνητικό, μια συνθήκη 
πτώσης και παρακμής, ούτε αρνείται κάθε υπαρξιακό νόημα. Με άλλα λόγια: ο Νίτσε 
δεν αφουγκράζεται τον διάχυτο πεσιμισμό που συνοδεύει τον παραδοσιακό 
μηδενισμό, αφού όχι μόνο αναγνωρίζει τη δυνατότητα βελτίωσης της ανθρώπινης 
ζωής σε βάθος ιστορικού χρόνου, αλλά και αφιερώνει μεγάλο μέρος του έργου του 
ακριβώς για να μιλήσει για αυτό: για τη δυνατότητα έλευσης του «υπεράνθρωπου». 
Η φιλοσοφία του είναι μια εργώδης προσπάθεια προετοιμασίας του εδάφους 
(ξεριζώματος των παλιών καρπών και σποράς νέων) απ’ όπου θα αρχίσει να 
αναφύεται ο νέος άνθρωπος. [...] Δε συνιστά μια διακήρυξη αθεϊσμού το έργο του 
Νίτσε˙ δεν είναι μια απαξιωτική πραγμάτευση πάνω στο θεολογικό «δια ταύτα». 
Είναι μια βαθιά περιγραφή των αναγκών αλλά και του πεπρωμένου της Δύσης, από 
τη σκοπιά μιας κατ’ ουσίαν πρακτικής (ηθικής) και πολιτικής φιλοσοφίας».728 
 

 

 Η διαπίστωση αυτή εδραιώνεται στο γεγονός ότι η συνειδητοποίηση της 

έλλειψης ηθικών αξιών στον κόσμο, αν και επώδυνη, λειτουργεί ως ευκαιρία να 

δημιουργηθούν νέες αξίες, που θα αναφύονται όχι στη μεταφυσική αλλά στην 

πραγματική τους διάσταση: 

 
 
« Στη βάση αυτής της νέας ανατέλλουσας πραγματικότητας, η οποία δε θα στηρίζεται 
πια στην προσδοκία ενός «επουράνιου» μεταφυσικού ή θρησκευτικού κόσμου, αλλά 
θα ριζώνει στην ίδια τη «Γη», στο «νόημα της Γης» που διακηρύσσει ο 
Ζαρατούστρα, σε έναν εγκόσμιο δηλαδή πραγματισμό, ο Γερμανός στοχαστής 
προ(σ)καλεί τη δυτική κουλτούρα να οικοδομήσει έναν ριζικά καινούργιου νοήματος 
αξιακό κώδικα. Έναν κώδικα ο οποίος, απαλλαγμένος από «αντικειμενικές» 
(εκλαμβανόμενες ως διαχρονικές και οικουμενικές) ηθικές επιταγές που στραγγίζουν 
την αυτονομία του ατόμου, θα παρωθεί τον άνθρωπο προς μια ουσιαστικότερη σχέση 
με τον ίδιο. Θα τον παρωθεί προς μια αυτο-επινόηση της προσωπικότητας του, ώστε 
πρωτίστως ο ίδιος να αποτελεί τον δημιουργό, τον «καλλιτέχνη», του εαυτού του. Το 
νιτσεϊκό πρόταγμα στο βάθος είναι ο «υπεράνθρωπος»: η ανάδυση των πολιτισμικών 
εκείνων συνθηκών που θα δώσουν τη δυνατότητα (αλλά όχι τη βεβαιότητα) στο 
υποκείμενο να μην αφομοιωθεί από μια μαζική κουλτούρα, από μια «αγελαία ηθική», 
αλλά να αποτελέσει ο ίδιος τον σμιλευτή της ατομικότητάς του».729    
 

Με άξονα το νιτσεϊκό αυτό πρόσταγμα περί  δόμησης ενός ριζικά καινούργιου  

αξιακού κώδικα ηθικής, λοιπόν, δρουν και ενδοδραματουργικά τα δραματικά πρόσωπα 
                                                            
728 Γιώργος Χατζηβασιλείου, «Η ιστορική ανάδυση του μηδενισμού στον Νίτσε», αντί-λογος. 
Περιοδική έκδοση φιλοσοφίας & κριτικής, τχ. 2,  Ευρασία, Αθήνα [υπό έκδοση]. 
729 Στο ίδιο. 
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του in-yer-face, επαληθεύοντας με την συμπεριφορά τους, αυτήν την -ας μου 

επιτραπεί- μάχιμη ηθική, η οποία επαναθεμελιώνεται ως τόπος μοναδικός μέσα στο 

σκοτεινό τοπίο της καταστροφής. Τα δραματικά πρόσωπα εδραιώνουν με την 

συμπεριφορά τους νέους αξιακούς κώδικες, ηθικές επιταγές που εξαργυρώνονται 

δραματουργικά σε αναλογία με τις νέες αδιέξοδες συνθήκες. Η ηθική κάνει την 

εμφάνισή της υπόγεια και χωρίς εντυπωσιασμούς, σχεδόν αναπάντεχα·  

Ο Μαρκ στο Trainspotting αφήνει το μερίδιο των χρημάτων που του αναλογεί 

στον πιο ανίσχυρο χαρακτήρα της παρέας για να μπορέσει να συνεχίσει τη ζωή του, η 

Κέητ κάθεται δίπλα στον τυφλό και νεκρωμένο Ίαν ταΐζοντάς τον στο στόμα και 

αρνείται να γίνει το μέσο αυτοχειρίας του, η Λούλου και ο Ρόμπυ στο Shopping & 

Fucking ταΐζουν τον Μαρκ που αναρρώνει από άλλη μία απόπειρα απεξάρτησης, o 

Μαξ στο Penetrator θα διώξει τον υποτιθέμενο φίλο του Άλαν που τον πρόδωσε για 

να μοιραστεί τα μπισκότα του με έναν ψυχοπαθή μισθοφόρο, θύμα και θύτη του 

Πολέμου του Κόλπου, που όμως είναι πραγματικός φίλος του και έχει επιλέξει να τον 

περιθάλψει, στον Δίκρανο Ντίσνεϊ τα δίδυμα Χάλεϋ και Πρήσλεϋ παραμένουν μαζί 

αναβιώνοντας τους εφιάλτες τους μέχρι το τέλος του κ(Κ)όσμου τους, στη Βασίλισσα 

της ομορφιάς η Μωρήν, παρόλο που διαπράττει μητροκτονία, δεν διαθέτει το σύνηθες 

«προφίλ» του θύτη, αλλά διώκεται από τις ερινύες του μυαλού της που δεν της 

επιτρέπουν να βυθιστεί στο λίκνο της λήθης, μα εξακολουθούν να την ταλανίζουν 

μαρτυρώντας έναν ηθικό πόλεμο που λαμβάνει χώρα μέσα της. Στο Closer, ο θάνατoς 

της Τζέιν Τζόουνς, που είναι το πραγματικό όνομα της Άλις, γίνεται καθρέφτης που 

πάνω του θα δουν το είδωλό τους, για πρώτη φορά αληθινά, η Άννα, ο Ντάνυ και ο 

Λάρρυ.  Τέλος, στο Λαχταρώ, με εμφανή τα σημάδια ψυχικής κόπωσης, οι φωνές των 

Α,  Β, C, Μ  λαχταρούν να επαναποκτήσουν, με εγγυητικούς όρους που θα 

προβλέπουν –και θα αποτρέπουν– κάθε ενδεχόμενο τραύμα, την πίστη στους 

ανθρώπους. 

Με βάση όλες τις παραπάνω διαπιστώσεις, επομένως, δεν θα δίσταζα να 

αντιπροτείνω τον ορισμό: θέατρο μάχιμης ηθικής.  
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2. Θέατρο ετεροτοπολογίας 
 

 

Στη δεκαετία του ’90 συναντάμε σκηνικούς κόσμους- ετεροτοπίες που ως τέτοιες 

εμπεριέχουν την ιδιότητα του άχρονου και την ικανότητα μετασχηματισμών βάσει της 

ετεροτοπολογικής συλλογιστικής του Φουκώ. Οι σκηνικοί αυτοί κόσμοι 

συγκροτούνται ως ετεροτοπίες κρίσης ή απόκλισης και, παρότι δεν συνδέονται εκ 

πρώτης όψεως με έννοιες και πολιτικά ιστορικά γεγονότα αλλά παρουσιάζουν 

κατακερματισμένους κοινωνικούς θεσμούς και σχέσεις αναγκαστικής 

συμπεριφορικής προσαρμογής, καταγράφουν σε κάθε περίπτωση την κατάργηση του 

προσωπικού, ιδιωτικού χώρου που συνεπάγεται την ασφάλεια και την προστασία. 

Οι μη τόποι, όπως διαπιστώσαμε, έρχονται σε αντίθεση με τους τόπους· 

αντιπροσωπεύουν την άνοδο του αυτο-εμμονικού, υπερνεωτερικού ανθρώπου. Ως εκ 

τούτου, όλα τα πρόσωπα της δραματουργίας του in-yer-face είναι αποτελέσματα ή ίσως 

κάποιο είδος παρενέργειας μη τόπων ή ετεροτοπιών κρίσης και απόκλισης, και ως 

τέτοια οφείλουμε να τα αντιμετωπίσουμε δραματουργικά, και όχι με τα συνήθη 

κριτήρια της χαρακτηρολογίας του ρεαλισμού.  

Συνακόλουθα, το σπίτι ως ο χαρακτηριστικότερος τέτοιος χώρος, o oποίος 

παρέχει την αίσθηση ενός αμόλυντου εαυτού που μπορεί και αποδρά από την όποια 

οδυνηρή μνήμη βυθίζοντας τον κάτοικό του σε μια καθησυχαστική ρουτίνα, έχει 

απολέσει όλα τα χαρακτηριστικά του και έχει μετουσιωθεί σε θέση εξόριστη δίχως 

τόπο, μια υπερνεωτερική ουτοπία δηλαδή. Κατ’ επέκταση και οι αλλοτινοί κάτοικοι 

του τόπου αυτού, δηλαδή τα μέλη της οικογένειας στην παραδοσιακή συμβατική της 

μορφή, έχουν μετουσιωθεί σε διερχόμενους ενοίκους, έχοντας απολέσει την 

ικανότητα για συμβίωση.  

Αυτός ο εξοβελισμός της οικογένειας οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην 

απουσία όχι μόνο των γυναικείων ρόλων (Attempts on her life) που είναι πια σχεδόν 

παρείσακτοι (όπως για παράδειγμα η Λώρα στο Penetrator), αλλά και των 

γυναικείων δραματικών προσώπων που χρησιμοποιήθηκαν κατά κόρον το ’80 ως 

συμβολικά μητρικά πρότυπα: η προγενέστερη εμμονή με τη δραματική φιγούρα της 

μητέρας αλλάζει κατεύθυνση και δείχνει καθαρά προς την μεριά του πατέρα. Ο 

πατέρας, απών ή παρών, είναι τώρα ο δραματουργικός άξονας στο in-yer-face. Ο 

πατέρας περιγράφεται πάντα ως αρνητική φιγούρα, είναι φορέας της οικογενειακής 

βίας που εμπεριέχει ρητά την σεξουαλική παιδική κακοποίηση και η γονεϊκή απουσία 
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του, σε συνδυασμό με την απροσδιόριστη απειλή που φέρει, χαράσσει ανεξίτηλα 

παιδικά τραύματα, που φέρουν όλοι ανεξαιρέτως οι χαρακτήρες στο in-yer-face σε 

όποια ηλικία και αν τους συναντούμε.  

Αυτή η έλλειψη της υγιούς πατρικής σχέσης αποκτά ογκολιθικές διαστάσεις 

στην εξέλιξη των παιδιών που ξοδεύουν ολόκληρη την μετέπειτα ζωή τους 

«αδέσποτα», σε μια αγωνιώδη προσπάθεια να ανακαλύψουν τον ιδανικό πατέρα μέσα 

από εξίσου ατελέσφορες –συνήθως ομοφυλοφυλικές– σχέσεις που φέρουν το στίγμα 

του σαδομαζοχισμού, όσον αφορά τους γιους. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Γκάρυ στο S & 

F, όπως και ο Τατζ στο Penetrator, αποζητά μια επικίνδυνη ηδονή επιδιώκοντας την 

αναβίωση της σεξουαλικής βίας που ασκούσε επάνω του ο πατριός του ως επιστροφή 

στον «τόπο» της παιδικής ηλικίας. Ο Τατζ αρνείται τον πατέρα του και μιλάει για 

υιοθεσία, μάλλον πλαστή, αποφεύγοντας οποιαδήποτε συσχέτιση μαζί του, ενώ από 

μικρός αναζητούσε την οικογένεια, που για τον ίδιο ήταν ένας τόπος φανταστικός, 

στο σπίτι του Μαξ και αργότερα στον ίδιο τον Μαξ.  

Στις κόρες, από την άλλη πλευρά, τα ψυχικά τραύματα της πατρικής βίας 

σωματοποιούνται εξίσου, αλλά από πιο ενδοσκοπικές διεργασίες: η Κέητ στο Blasted 

τραυλίζει και πέφτει σε «μικρούς θανάτους», «από τότε που ο πατέρας της επέστρεψε 

σπίτι», η Χάλεϋ στον Δίκρανο Ντίσνεϋ πέφτει, επίσης, σε καταστολή υποβοηθούμενη 

από υπνωτικά φάρμακα καθώς πάσχει από διαταραχές ύπνου με εφιάλτες που 

σκιαγραφούν μια τουλάχιστον προβληματική σχέση με τον νεκρό πατέρα της, η Άννα 

όπως και η Άλις στο Closer, παρότι σε διαφορετική ηλικία, έχουν υπάρξει θύματα 

κακοποίησης με αποτέλεσμα να την αποδέχονται ως «φυσική αντίδραση» («Δεν είναι 

η πρώτη φορά», απαντάει η Άννα στον Λάρρυ, όταν πιστεύει ότι εκείνος θα την 

χτυπήσει), ενώ η Άλις με την επανάληψη του τραύματος στο σώμα της 

(δερματοστιξία), που ο Μάρμπερ το περιγράφει απλά ως «ουλή», πασχίζει να 

αυτοθεραπευτεί. Τέλος, στο Λαχταρώ η C υποβάλλει το σώμα της σε μια σειρά 

καταναγκασμών («θέλω το σώμα μου να λιμάξει όπως λιμάζει η ψυχή μου», 

εξομολογείται, στην προσπάθειά της να απαλλαγεί από την οδυνηρή μνήμη της 

κακοποίησης που έχει δεχτεί από τον Α (abuser).  

Κοντολογίς, στον υπερνεωτερικό, δραματουργικό κόσμο του ’90, η 

οικογένεια μοιάζει με θολό φόντο σε ένα αποθαρρυντικό παρόν, μια σύγχρονη 

δυστοπία, και η υγιής «συμβατική» προηγούμενη φόρμα της, ουτοπία. Ο 

θατσερισμός, αν και επαγγέλθηκε την προστασία του θεσμού, εντούτοις τον οδήγησε 

στη διάλυση κι άφησε τα παιδιά απροστάτευτα, «αδέσποτα», καθώς κατάργησε το 
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κράτος πρόνοιας. Η οικογένεια παύει να υφίσταται ως θεσμός ή σύνδεσμος 

διαπροσωπικών σχέσεων και το άκουσμά της ενεργοποιεί μια λησμονημένη μνήμη: 

στο  S & F για παράδειγμα, ο πατέρας του (πατρικού «πρότυπου») Μπράιαν είναι η 

μοναδική γονεϊκή αναφορά που γίνεται σε σχέση με τα υπόλοιπα πρόσωπα του έργου, 

τα οποία ή αγνοούν την λέξη οικογένεια και, ενστικτωδώς μάλλον, αναπαράγουν ως 

ασυνείδητη μνήμη κάποιες εικόνες «βιολογικής προσδοκίας» ή την διαγράφουν 

παντελώς από το ασυνείδητό τους, γιατί είναι ταυτόσημη με την σωματική και την 

ψυχική οδύνη. Ωστόσο, το ενδιαφέρον εδώ, στην περίπτωση του S & F, είναι ότι τα 

πρόσωπα διατηρούν το αρχέγονο ένστικτο που θα τα οδηγήσει στην αγορά μιας 

οικογένειας από ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ, έναν χαρακτηριστικό μη τόπο δηλαδή: 

εφόσον ο Μαρκ αισθάνεται ότι χρειάζεται μια οικογένεια και αγνοεί το πώς θα την 

φτιάξει, αποφασίζει να κάνει το κατάλληλο shopping για να την αποκτήσει· δρα 

επομένως ως γνήσιο προϊόν της υπερνεωτερικής εποχής του. Στο S & F δεν είναι 

μόνο οι πρωταγωνιστές της ιστορίας που είναι χωρίς οικογένεια· εξίσου αδέσποτος 

και μόνος είναι ο [αόρατος] γιος του Μπράιαν, που μεγαλώνει εν τη απουσία του 

πατέρα του ο οποίος φαίνεται που βλέπει τον γιο του μόνο σε βίντεο. Ομοίως, στο 

Blasted δεν είναι μόνο η οικογένεια της Κέητ που είναι κατακερματισμένη με την ίδια 

να πάσχει από νεκροληψία και τον αδελφό της να έχει διανοητικά προβλήματα· είναι 

και η [πρώην] οικογένεια του Ίαν: ο γιος του τον αγνοεί επιδεικτικά, ενώ η πρώην 

γυναίκα του Στέλλα, αποκτώντας ομοφυλοφιλικές σεξουαλικές προτιμήσεις –ως μια 

in-yer-face αντίδραση απέναντι στην αντρική βία– τον έχει εγκαταλείψει.  

Μέσα σε αυτόν τον φαύλο κύκλο, επόμενο είναι ότι ματαιώνεται κάθε 

απόπειρα (ευτυχούς) κυοφορίας της νέας γενιάς: είναι συγκλονιστικό το πώς 

παγιώνεται η βρεφοκτονία στο in-yer-face, σε μια αδιασάλευτη συνέχεια από το 

Saved του Μποντ, ως καταγγελία του ακυρωμένου μέλλοντος. Στο Trainspotting, σε 

μια από τις πιο σκληρές σκηνές, το βρέφος –που είναι παθητικός χρήστης ήδη από 

την κοιλιά της Άλισον– πεθαίνει εγκαταλειμμένο και ξεχασμένο στην κούνια του, 

ενώ η ηρωινομανής μητέρα του και η παρέα της ανακαλύπτουν το νεκρό κορμάκι του 

σχεδόν ένα μήνα μετά σε πλήρη σήψη· στο Blasted, το ανώνυμο μωρό, θύμα του 

πολέμου, πεθαίνει στην αγκαλιά της Κέητ λίγο πριν εκείνη εξοικειωθεί με την ιδέα 

της μητρότητας (και αυτό ίσως εξηγεί την μεταστροφή της απέναντι στον Ίαν, τον 

οποίο και θα φροντίσει για πρώτη φορά), ενώ αργότερα το ίδιο νεκρό μωρό τρώγεται 

καννιβαλιστικά από τον λιμασμένο Ίαν (ίσως μια  in-yer-face εκδοχή του Κρόνου που 

τρώει τα παιδιά του) · στο Shopping & Fucking η εικόνα είναι βαθιά μηδενιστική: οι 
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ομοφυλοφιλικές ανδρικές σχέσεις καθιστούν εξίσου αδύνατους τους γονεϊκούς 

ρόλους. Ακόμα και σε «προπλάσματα» ομοφυλοφιλικής οικογένειας, η βία και η 

εκμετάλλευση υπερτερούν. Γυναίκες, όπως η Λούλου, είναι ευνουχισμένες και 

αγνοούν την μητρική τους, εν δυνάμει, υπόσταση, που ασυνείδητα «ξεσπά» στην 

φροντίδα του Μαρκ τον οποίο προσπαθεί να ταΐσει. Στο Penetrator η απουσία της 

γυναίκας είναι σκηνική πραγματικότητα, αφού η μοναδική γυναίκα που αναφέρεται, 

η Λώρα, δεν εμφανίζεται ποτέ και τα τρία αγόρια συνθέτουν ένα παράξενο είδος 

οικογένειας. Στον Δίκρανο Ντίσνεϊ, η σχέση των διδύμων περνά ξυστά από την 

αιμομιξία: η Χάρλεϋ και ο Πρήσλεϋ, στην προσπάθειά τους να διατηρήσουν ζωντανή 

την γονεϊκή μνήμη και να παραμείνουν παιδιά, αποκτούν τα συμπεριφορικά 

χαρακτηριστικά των γονιών τους, σχηματίζοντας ένα αλλοπρόσαλλο αιμομικτικό 

ζευγάρι, ένα είδος ετερόκλητης οικογένειας χωρίς παιδιά αλλά από παιδιά. 

Καταργημένη με τον τρόπο της, παρότι εδρεύει σε αυτήν, είναι η μητρότητα 

και στην Βασίλισσα της ομορφιάς, εφόσον η Μωρήν στερεύει σεξουαλικά μέρα με τη 

μέρα δίπλα στην μητριαρχική καταδυνάστευση της δικής της μητέρας, της Μαγκ, ενώ 

η τελευταία σκηνή με την Μωρήν να λικνίζεται στην κουνιστή πολυθρόνα της Μαγκ 

εμπεριέχει πάντοτε τον κίνδυνο η Μωρήν να εξελιχθεί σε μια επόμενη Μαγκ. Στο 

Clοser τα πιθανά παιδιά της Άννας, του Νταν, του Λάρρυ που θα έρχονταν στον 

κόσμο, συνθλίβονται ακόμα και ως λέξεις στο στόμα τους κάτω από το βάρος των 

απαιτήσεων της καριέρας τους: παρότι, οι χαρακτήρες στο Closer επιδιώκουν να 

φτιάξουν οικογένειες, δοκιμάζοντας κάθε πιθανό συνδυασμό, η οικογένεια ως τόπος 

ασφάλειας και συγκρότησης εξοβελίζεται για άλλη μια φορά, αφήνοντας πίσω μια 

κοινωνία στείρα που επενδύει αποκλειστικά στην οικονομικο-κοινωνική ανέλιξη. 

Παρόλ’ αυτά, εξασκούνται στους εν δυνάμει γονεϊκούς ρόλους τους επάνω στην 

Άλις, η οποία πεισματικά επιμένει να αυτοϋιοθετηθεί –ως αυθεντικά αδέσποτο παιδί 

του in-yer-face– από κάποιο σπίτι, για να μπορεί να σημειώσει στην ατζέντα της στο 

γράμμα «Σ» τη λέξη «σπίτι». Η ανοιχτή γονεϊκή δοκιμή της Άννας, του Νταν και του 

Λάρρυ, αποδεικνύεται, ωστόσο, καταστροφική και οδηγεί την Άλις στον θάνατο· 

όπως και τα υπόλοιπα μικρά και μεγαλύτερα παιδιά του in-yer-face, η Άλις δεν θα 

καταφέρει να επιβιώσει: οι ίδιες οι κοινωνικές δομές την αποβάλλουν μαζί με την 

ελπίδα του μέλλοντος. Στο Attempts on Her Life, ο Κριμπ καγχάζει πάνω από το 

πτώμα της «αγίας οικογένειας» το οποίο τεμαχίζει με κυνισμό και βαθιά 

περισυλλογή, προβάλλοντας την παιδοκτονία και την παιδική κακοποίηση σε όλα, 

σχεδόν, τα Σενάρια. Η εικόνα της αψεγάδιαστης, ειδυλλιακής οικογένειας εμπεριέχει 
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τη βία και το μίσος, στοιχεία που διογκώνονται καλειδοσκοπικά και μετατρέπονται 

σταδιακά σε κοινωνική τρομοκρατία. Ιδιαίτερα καταγγελτικός, ο Κριμπ επιμένει στο 

θέμα της βίας και της κακοποίησης των ανηλίκων και της απούσας κοινωνικής 

μέριμνας (Σενάριο 16 - Πορνό, Σενάριο 12-Παραδόξως). Πουθενά και σε κανένα 

τόπο τα παιδιά και οι μητέρες τους δεν μπορούν να νιώθουν ασφαλείς και 

προστατευμένοι. Τέλος, στο Λαχταρώ καταγράφεται όλη η απέλπιδα προσπάθεια των 

γυναικών (Μ, C) να αποκτήσουν παιδί και την ίδια στιγμή να απαλλαγούν από το 

βάρος της καταδυνάστευσης της μνήμης από τις δικές τους μάνες, επιδιώκοντας μια 

φαντασιακή μητροκτονία την οποία η Ιρλανδή Μωρήν θα τολμήσει να διαπράξει 

στην Βασίλισσα της ομορφιάς με αντίτιμο την «ελευθερία» της.  

Τα πρόσωπα, κοντολογίς, μπροστά στην έλλειψη ουσιαστικής οικογενειακής 

θαλπωρής, αγκιστρώνονται με πεισματική επιμονή σε όσους νιώθουν πιο κοντά, 

χτίζοντας μικροπυρηνικές εστίες φροντίδας, μια «προσομοίωση οικογένειας» της 

υπερνεωτερικής εποχής, όπου ο «άλλος», ανεξαρτήτως φύλου ή βιολογικής 

συγγένειας, ορίζεται ως ο νέος τόπος: για τον Ίαν είναι η Κέητ (Blasted), για τον 

Γκάρυ ο Μαρκ και αντίστροφα (S & F), για τον Τατζ ο Μαξ, για τα δίδυμα Χάλεϋ και 

Πρήσλεϋ ο ένας για τον άλλον, για την Μωρήν -παρόλο που θα το συνειδητοποιήσει 

ετεροχρονισμένα οδυνηρά- η Μαγκ, για την Άλις ο Νταν (Closer), για τον Α είναι η 

C (Crave). 

Στην ατζέντα όλων αυτών των προσώπων, στο γράμμα «Σ» δεν γράφει 

«σπίτι»,  όπως ονειρεύεται η Άλις, αλλά τα αρχικά του ονόματος εκείνου που έχουν 

επιλέξει να είναι το σπίτι τους.  

 

 

 

3. Glocal theatre  

 

Ο Πολέμος του Κόλπου, αναντίρρητα, ταυτίστηκε με μια νέα τηλεοπτική ηθική. Ο 

συστηματικός βομβαρδισμός εικόνων, ταυτόχρονα με τους πραγματικούς 

βομβαρδισμούς, δημιουργεί ένα πλέγμα παγκοσμιοποίησης που αφορμάται από την 

ταυτόχρονη υπέρβαση του τόπου και του χρόνου, με την παραδοσιακή συμβατική 

χρήση που γνωρίζαμε έως τότε. Η υπέρβαση αυτή εδραιώνεται με την παράλληλη 

είσοδο του διαδικτύου και της ψηφιακής τεχνολογίας, που οικοδομούν έναν 

παγκόσμιο μη τόπο. Οι πολίτες ανά τον κόσμο, σοκαρισμένοι, καθηλώνονται σε ένα 
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πρωτοφανές συναρπαστικό θέαμα, ενισχύοντας ταυτόχρονα το πλεονέκτημα του 

«από τον καναπέ ασφαλούς τόπου τους», όπως διαπιστώσαμε στο Blasted της Κέην 

και στο Penetrator του Νίλσον, στα οποία θίγεται κυνικά αυτή η υπνωτική 

τηλεθέαση. Ο ρόλος της εικόνας τώρα είναι άκρως διφορούμενος: γιατί, ενώ εξαίρει 

το γεγονός, συγχρόνως το κρατά σε ομηρεία. «Δρα ως πολλαπλασιασμός επ’ άπειρον 

και συγχρόνως ως αντιπερισπασμός και εξουδετέρωση του γεγονότος. Μέσω της 

εικόνας το γεγονός καταναλώνεται, με την έννοια ότι αυτή το κατατρώει, αλλά και το 

προσφέρει προς κατανάλωση».730 Επιλεγμένα «γεγονότα» διοχετεύονται ως «είδηση» 

στοχεύοντας σε μια υπεραπλουστευμένη ερμηνεία τους, και όχι στη διερεύνηση των 

πολλαπλών εκδοχών της αλήθειας:  

 
«Όσο πιο πολύ κυνηγάμε το ‘πραγματικό’ στα μαζικά ηλεκτρονικά μέσα, τόσο πιο 
πολύ επιβάλλεται (αυτή) η ‘αλήθεια’ της τηλεόρασης ή του ραδιοφώνου που ορίζει 
ότι η πρώτη λειτουργία κάθε μηνύματος είναι να παραπέμπει σ’ ένα άλλο μήνυμα. 
[...] Συνδιαλεγόμενα όμως έτσι με τον εαυτό τους, είναι φανερό ότι τα μαζικά μέσα 
επιβάλλουν ένα ολόκληρο σύστημα κατάτμησης και ερμηνείας του κόσμου».731  

 

Η νέα τηλεοπτική πραγματικότητα διαχέει αυθαίρετες αποφάνσεις σχετικά με 

την ερμηνεία των γεγονότων, και βάσει των αποφάνσεων αυτών προβάλλει 

κανονιστικά σχήματα που ανταποκρίνονται προς την κατασκευασμένη (από το ίδιο το 

μέσο) πραγματικότητα. Αυτός είναι και ένας επιπρόσθετος λόγος για το σοκ που 

προκάλεσε η Kέην με το Blasted: υπενθύμισε στους Βρετανούς την συνυπαιτιότητά 

τους για τους βομβαρδισμούς στη Βοσνία, βγάζοντάς τους από την βολική θέση τους. 

Ο Καστοριάδης μας υπενθυμίζει ότι η ο πόλεμος και η  βία συγκοινωνούν με την 

αφθονία και την ιδεοληψία της ευημερίας και  του καταναλωτισμού, που προωθούν 

τα ΜΜΕ με σκοπό την επιβολή μιας φιλήσυχης, «έτερης» πραγματικότητας, που 

υπολειτουργεί παράγοντας όχι σκεπτόμενους πολίτες, αλλά διαβρωμένους, 

υπνωτισμένους  καταναλωτές:  

 

Τον παραθέτω εδώ:  

« Η σύγκρουση ήδη προχωράει για τα καλά πέρα από την περίπτωση του Σαντάμ 
Χουσεΐν και του Ιράκ. Υπάρχει μέσα σε μια διαδικασία αυτό-μετασχηματισμού της 
σε μια αντιπαράθεση ανάμεσα, από τη μια μεριά, σε κοινωνίες που κρατήθηκαν στις 

                                                            
730 Ζαν Μποντριγιάρ,  Το πνεύμα της τρομοκρατίας, μτφ. Πάρις Μπουρλάκης, Κριτική, Αθήνα 2001, σ. 
41, 39. 
731 Ζαν Μποντριγιάρ, «Η κουλτούρα των μαζικών μέσων», στο: K. Krauss, T. Adorno, Jean 
Baudrilliard (συλλογικό), Η κουλτούρα των Μέσων. Μαζική Κοινωνία και Πολιτιστική Βιομηχανία, Κ. 
Λιβιεράτος, Τ. Φραγκούλης, (επιμ.), Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1991, σ. 259. 
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δαγκάνες ενός ανυποχώρητου θρησκευτικού φαντασιακού, που πλέον επανα-
δραστηριοποιείται και επαν-ενισχύεται, και, από την άλλη, στις Δυτικές κοινωνίες οι 
οποίες, με τον έναν τρόπο ή τον άλλον, έχουν ξεπεράσει αυτό το φαντασιακό, αλλά 
έχουν αποδειχθεί ανίκανες να μεταδώσουν στο υπόλοιπο του κόσμου οτιδήποτε άλλο 
εκτός από τις τεχνικές του πολέμου και τη χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Τα 
πολυβόλα και οι τηλεοράσεις μάλλον, παρά το habeas corpus,732 αποδείχθηκαν ότι 
είναι εξαγώγιμα. Σε αυτή την κατάσταση και οι δύο πλευρές βρίσκονται σε κρίση. 
Αυτό που έχει σημασία για μας στη Δύση είναι ότι η παρούσα κατάσταση των 
κοινωνιών μας τις καθιστά ανίκανες να ασκήσουν οποιαδήποτε άλλη πέρα από την 
υλική επιρροή. Μια κοινωνία αφιερωμένη στο πνεύμα του καταναλωτή, που ξοδεύει 
χρήματα και κάνει ζάπινγκ στην τηλεόραση, δεν μπορεί να διαβρώσει την 
ανθρωπολογική πυγμή του Κορανίου ή, για να πάρουμε ένα άλλο παράδειγμα, του 
Ινδουισμού. Απαθείς πολίτες, θρονιασμένοι στους μικρούς τους ιδιωτικούς κόσμους, 
δεν προσφέρουν παραδείγματα προς μίμηση ή εξώθηση για στοχασμό σε ανθρώπους 
που, χαμένοι στο μοντέρνο κόσμο τους, πισωγυρίζουν στην εθνική και θρησκευτική 
τους ταυτότητα».733 

 

Είπαμε προηγουμένως ότι οι ετεροτοπίες μπορεί να φαίνονται ελεύθερα 

προσβάσιμες, αλλά στην πραγματικότητα εξαναγκαζόμαστε να βρεθούμε εκεί, και 

εφόσον έχουμε εισέλθει σε αυτές βιώνουμε μια μεταιχμιακή κατάσταση, στην οποία 

είμαστε συγχρόνως απομονωμένοι και προσπελάσιμοι (πέμπτη αρχή).  

Το in-yer-face «εισάγει» για πρώτη φορά, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, 

έναν χαρακτήρα-απόρροια της ετεροτοπολογίας, ο οποίος συγκεντρώνει 

χαρακτηριστικά στοιχεία που μας επιτρέπουν να τον κατηγοριοποιήσουμε ως τύπο. Ο 

τύπος αυτός διατηρεί τον νέο ρόλο του αναπάντεχου επισκέπτη, ο οποίος 

«εισβάλλει» ενεργοποιώντας το καταργημένο παρόν ως ζωντανή υπενθύμιση των 

επιπτώσεων της παγκοσμιοποιημένης ζωής και αποτελεί μια καταγγελία της 

εφησυχασμένης κοινωνικής μας συνείδησης. Η εμφάνισή του ακολουθείται από 

έξαρση βίας και ακραία ψυχοσωματικά σύνδρομα ως μερική εικονοποίηση του 

Συνδρόμου του Κόλπου και αποδεικνύει το εύθραυστο ετεροτοπικό παρόν των 

υπόλοιπων χαρακτήρων. Συγκεκριμένα, πρόκειται για έναν αναπάντεχο επισκέπτη-

στρατιώτη, σκηνικό επίγονο όλων των απρόσμενων πιντερικών εισβολέων (και κατ’ 

επέκταση ιψενικών επισκεπτών) που κινούν τα γρανάζια της πλοκής. Ο αναπάντεχος 

εισβολέας του ’90, ωστόσο, διαφοροποιείται από την ίδια την εποχή, καθώς δομείται 

δραματουργικά επάνω στους εξής άξονες: 

                                                            
732 Ηabeas corpus: θεσμός του αγγλοσαξονικού δικαίου, που αποσκοπεί στην προστασία της ατομικής 
ελευθερίας του πολίτη έναντι της αυθαίρετης σύλληψης.  
733 Κορνήλιος Καστοριάδης, «La Guerre du Golfe mise à plat», Libération, Παρίσι 5 Φεβρουαρίου 
1991[http://www.terminal119.gr/(7/3/2010)]. 
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α) στην διείσδυση (penetration) του πολέμου ως ετεροτοπίας ψευδαίσθησης που 

καταγγέλλει σαν ακόμη πιο απατηλό τον ένδον χώρο μέσα στον οποίο η «ειρηνευμένη 

καθημερινότητα» διαρρηγνύεται.  

β) στην εδραίωση του πάσχοντος σώματος ως μη τόπου και την ταυτόχρονη 

«σωματοποιημένη καταγγελία» της διαστροφικής βίας του πολέμου. Ο Στρατιώτης 

απηχεί την έννοια της βιοεξουσίας στο όψιμο έργο του Φουκώ, που σημαίνει, 

ακριβώς, την δυνατότητα της εξουσίας να εγγράφεται στο ίδιο το ανθρώπινο σώμα, 

ένα «σωματοποιημένο» ζωντανό μη τόπο, χωρίς πολιτικά δικαιώματα, χωρίς 

νομικές ή ηθικές διαμεσολαβήσεις, και να διαπλάθει ωμά, σωματικά τα υποκείμενά 

της. Η κατά Τζόρτζιο Αγκάμπεν (Giorgio Agamben) «γυμνή ζωή»,734 δηλαδή το 

χωρίς δικαιώματα, πρωταρχικό, φονεύσιμο βιοπολιτικό σώμα, εκτεθειμένο σε κάθε 

είδους κακοποίηση, επανέρχεται διαρκώς στην δραματουργία του in-yer-face σαν 

ένας απρόσκλητος επισκέπτης που χτυπά την πόρτα.  

Το σώμα ως μη-τόπος ενισχύεται επιπρόσθετα από τις σημερινές δομές της 

παραγωγής και της κατανάλωσης που επενδύουν σε αυτό ως Σεξουαλικό Κεφάλαιο, 

με υψηλή ανταλλακτική αξία σε μια ακατάπαυστη προπαγάνδα στα όρια της ηθικής 

τρομοκρατίας. Ο σεξουαλικός αποπροσανατολισμός των δραματικών προσώπων στο 

in-yer-face διαβάζεται, επομένως, σαν μια διαρκής και αγωνιώδης προσπάθεια 

αυτοπροσδιορισμού τους την εποχή της υπερνεωτερικότητας, στην οποία η ταυτότητα 

είναι το προϊόν μιας αδιάκοπης διαπραγμάτευσης: μέσα από πολλαπλά έτερα σώματα- 

μη τόπους τα οποία «ενοικούν σε έναν ρευστό ‘μισθωμένο’ προς κατανάλωση και 

επικοινωνία χώρο, δίχως ιστορία και ταυτότητα», οι χαρακτήρες του in-yer-face 

πασχίζουν να αγκιστρωθούν από κάπου μέσα σε έναν ρευστό χρόνο. 

Η σοκαριστική συνειδητοποίηση αυτού ακριβώς του χρονικού συνεχούς και 

της πραγματικής ευθραυστότητας της συμβίωσης του παγκόσμιου (global) με το 

τοπικό (local), μετέβαλε την γνωσιακή κατηγορία τού είναι μας και εγκαινίασε ένα 

νεοεισαχθέν ετεροτοπικό τοπίο στο οποίο διασταυρώνονται οι ιδιωτικές ιστορίες 

(home stories) με τις παγκόσμιες (cosmo stories), το κοντά με το μακριά, το 

«ηγεμονικό» παρόν με τη μνήμη ως τόπο μήτρας.  

 Κοντολογίς, εγκαινίασε ένα νέο ετεροτοπικό δραματουργικό χώρο  για τον 

οποίο θα υιοθετήσω τον όρο glocal (local+global) theatre.  

                                                            
734 Giorgio Agamben: Homo Sacer: Κυρίαρχη εξουσία και γυμνή ζωή, μτφ. Παναγ. Τσιαμούρας, 
Scripta, Αθήνα 2005, σ. 213.  
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H εδραίωση του όρου αυτού πυροδοτείται στην αλλαγή της χιλιετίας, και έτσι  

τούτη εδώ η  εργασία κλείνει όπως ακριβώς ξεκίνησε: με μία έκρηξη (Blast-ed)   

 

 

4. Από τον τόπο στον απόλυτο τόπο  

 

Στην αλλαγή της χιλιετίας η ανθρωπότητα ήρθε αντιμέτωπη με εκείνο το 

παγκόσμιο γεγονός που συμπυκνώνει εντός του όλα τα γεγονότα που «ποτέ δεν 

συνέβησαν»,735 τη διπλή έκρηξη στο World Trade Center και την συνακόλουθη 

«κήρυξη του πολέμου κατά της τρομοκρατίας»: 

 

«Ο σημαντικός όρος εδώ είναι ‘κήρυξη’. Ίσως από το 1939 να μην έχουμε 
χρησιμοποιήσει την έκφραση ‘κήρυξη πολέμου’. Η κήρυξη πολέμου είναι το 
αποτέλεσμα αναγγελίας, που διαγράφει το παρελθόν για να μετατρέψει τα πνεύματα 
στην προσμονή και τη συνέχεια. Είναι το πέρασμα στη νομιμοποιημένη βία σε κάθε 
περίπτωση νόμιμη». 736  

 

Ο πόλεμος του Ιράκ με την ιστοριαγραφημένη ημερομηνία της 11ης 

Σεπτεμβρίου του 2001 και την από αέρος διάτρηση των Δίδυμων Πύργων στο 

Παγκόσμιο Κέντρο του καπιταλισμού, έφερε, επομένως, για πρώτη φορά την 

ανθρωπότητα αντιμέτωπη με «το απόλυτο γεγονός»: την αιφνιδιαστική μεταβολή του 

οριστικού τόπου σε μη τόπο και την ταυτόχρονη «επινόηση» του «αντι-

τρομοκρατικού» πολέμου: πρόκειται για τον πρώτο στην κυριολεξία παγκόσμιο 

πόλεμο, «αφού το διακύβευμά του είναι η ίδια η παγκοσμιοποίηση», όπως πολύ 

εύστοχα τον ερμηνεύει ο Μποντριγιάρ, «και όχι η ψευδαισθητική εικόνα μιας 

σύγκρουσης πολιτισμών ή θρησκειών».737 Η υβριδική αυτή τρομοκρατία, ως 

αυτοάνοσο νόσημα του ίδιου του κυρίαρχου συστήματος, που αρέσκονταν να αγνοεί 

ότι κάθε υπερμεγέθης δύναμη εκλύει ανάλογη ποσότητα βούλησης για τον αφανισμό 

της (γίνεται δηλαδή «συνεργός του ίδιου του αφανισμού της»),738 θα τροφοδοτήσει 

ομόχρονα την θεατρική πράξη στην αλλαγή της χιλιετίας με έτερες του in-yer-face 

πρώτες ύλες που θα διυλιστούν παρασκευάζοντας ένα νέο είδους θεάτρου, το 

                                                            
735 Μποντριγιάρ, Το πνεύμα της τρομοκρατίας, σ. 8. 
736 Οζέ, Πού χάθηκε το μέλλον; σ. 101-102. 
737 Μποντριγιάρ, Το πνεύμα της τρομοκρατίας, σ. 17-18. 
738 Στο ίδιο, σ. 11. 
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αποκαλούμενο «θέατρο τεκμηρίωσης» (documentary/doc theatre) και το «ομιλούν 

θέατρο» ή «θέατρο συνεντεύξεων» (verbatim theatre).739  

Με τον όρο αυτόν σηματοδοτείται μία κατηγορία θεάτρου τεκμηρίωσης που 

στηρίζεται κατά μεγάλο ποσοστό σε ακουστικά ντοκουμέντα που έχουν ηχογραφηθεί 

κατόπιν προσωπικών συνεντεύξεων και αφορούν πραγματικά γεγονότα, παγκόσμιας 

ή κοινοτικής εμβέλειας, τα οποία παρίστανται πιστά. Παράλληλα, το θέατρο αυτό θα 

επικαιροποιήσει την αρχαία ελληνική τραγωδία μέσα από τις πολυάριθμες σκηνικές 

μεταγραφές της (με σημαντικότερη το Cruel amd Tender του Mάρτιν Κριμπ – μια 

ελεύθερη απόδοση των Τραχινίων του Σοφοκλή),740 που έρχονται να υπενθυμίσουν 

με την διαχρονικότητά τους το διαρκές αίτημα ενός ανθρωπισμού που πρέπει 

αδιάλειπτα  να επανορίζουμε μέσα σε καιρούς χαλεπούς.  

 

   

5. This is the end (?) 

 

Κάτω από αυτές τις νέες συνθήκες, το in-yer-face, ενώ πρωταγωνίστησε στις 

βρετανικές σκηνές το ’90, στις αρχές της νέας χιλιετίας  παραγκωνίζεται ως 

«ληξιπρόθεσμο» δραματουργικό προϊόν (παρά κάποια μεμονωμένα «κύκνεια 

άσματα» που εμφανίζονται πάντοτε σε τέτοιες περιπτώσεις),741 και παραδίδει τη 

σκυτάλη στην ενσωμάτωση άμεσων πολιτικών και ηθικών διεκδικήσεων και στην 

σταδιακή εκτόπιση της θεατρικής ψευδαίσθησης, με παράλληλη έξοδο από τον 

                                                            
739 Πρόκειται για έργα όπως το The Power of Yes του David Hare, που αναφέρεται στην παγκόσμια 
οικονομική κρίση, το Ossama the Hero του Denis Kelly, που βιογραφεί την ζωή και την δράση του 
Οσάμα Μπιν Λάντεν, καθώς επίσης και τα έργα The Permanent Way του David Hare ή το Come Out 
Eli του Alecky Blythe και το Black Watch του Gregory Burke. Ο Sierz αναφορικά με την δράση των 
βρετανών συγγραφέων σημειώνει πως το ομιλούν θέατρο την δεκαετία του ’90 ήταν η απάντηση στα 
reality show της τηλεόρασης. Πρβ. και «Blasted and After: New Writing in British Theatre Today» 
διάλεξη που έδωσε ο Aleks Sierz σε συνάντηση του Society for Theatre Research στο Art Workers 
Guild, Λονδίνο. Ηχογραφήθηκε στις 16 Φεβρουαρίου 2010 
[http://www.theatrevoice.com/tran_script/detail/?roundUpID=43(18/5/2011)]. 
740 Για μια συγκριτική δραματολογική ανάλυση των δύο αυτών κειμένων, βλ. και την ανακοίνωσή μου 
με τίτλο «Οι μεταγραφές της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας στην παγκόσμια σκηνή ως κοινωνική 
καταγγελία: ο ‘αντιτρομοκρατικός πόλεμος’ και η περίπτωση του Cruel and Tender (Σκληρά και 
Τρυφερά) a version after Sophocles’ Trachiniae του Martin Crimp». Η ανακοίνωση παρουσιάστηκε 
στο συνεδρίου για τα είκοσι χρόνια του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών με 
τίτλο «Από τη χώρα των κειμένων στο βασίλειο της σκηνής» (26-29 Ιιανουαρίου 2011), 
[http://20theatre.wordpress.com/speakers/2/3/20130]. 
741 Χαρακτηριστικότερο εξ αυτών το San Diego (2003) του David Greig: ένα κατάμουτρα 
μεταδραματικό κείμενο που μεταφέρει τον μύθο της Κέην με ήρωες την ίδια και τον Κρεγκ –που 
υπήρξαν και πολύ καλοί φίλοι– με εμφανείς διακειμενικές επιρροές από το Attempts on Her Life (All 
Messages Deleted), το Blue/Orange του Τζο Πένχολ, το The Wonderful World of Dissosia του Νίλσον, 
το Pool (Νo Water) του Ρέινβενχιλ, το Cruel and Tender του Κριμπ. 
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παραδοσιακό σκηνικό χώρο σε περισσότερο δημόσια θεάματα όπως η performance ή 

τα live installations. Το κατά πόσον η προσκόλληση στην αισθητική της βίας 

αποτέλεσε εφήμερη μόδα του συρμού ή υπηρέτησε μια βαθύτερη ψυχοκοινωνική 

επιθυμία, αποτελεί ακόμα ανοιχτό πεδίο συζήτησης. Πεποίθησή μου είναι ότι το in-

yer-face, μαζί με την αισθητική του σοκ, θα εξακολουθεί να μεταλαμπαδεύεται σε 

όποιο τόπο μαστίζεται από την βία και την απελπισία που έπληξε την περίοδο εκείνη 

την μεταθατσερική Μ. Βρετανία, ως «ανταποδοτική δραματουργία-απάντηση» στην 

αναλγησία του κοινωνικοπολιτικών δομών. Άρα και η ελληνική, ιστορική μας στιγμή, 

επιβάλλεται να το κυοφορεί (αν όχι να δώσει σύντομα δείγματα γραφής) ως μια υγιή 

συγγραφική και καλλιτεχνική εν γένει αντίδραση απέναντι σε μια πρωτόγνωρα 

επώδυνη επιβίωση που μας επιβάλλεται δογματικά και που αντικατέστησε άρδην την 

ζωή όπως την ορίζαμε κάποτε. Αξίζει να αναφερθεί πως την τελευταία δεκαετία 

(2000-2010) το in-yer face «καθρεφτίζεται», πια, έστω και παραστασιογραφικά, στα 

εγχώρια ύδατά μας με σήμα κατατεθέν –και πάλι– το Blasted, που ενώ την δεκαετία 

του ’90 «αγνοούνταν», άρχισε να χαρτογραφείται σταθερά στα ελληνικά 

δραματολόγια μέσα στο 2000.742   

Όσον αφορά την επιρροή του στην Ευρώπη, εκτιμώ πως η in-yer-face εποχή 

μπολιάστηκε κυρίως με τον σύγχρονο γερμανικό εξπρεσιονισμό ανατροφοδοτώντας 

την παρούσα εποχή με την αισθητική του καταστροφισμού και με εξαιρετικά ευφυείς 

νέους δημιουργούς –αυτή τη φορά σκηνοθέτες– που πρωταγωνιστούν στην 

παγκόσμια σκηνή, όπως ο Οστερμάιερ (Thomas Ostermeier), ο Βέγκαρντ (Vinge 

Vegard) καθώς και άλλοι, όπως ο «αιρετικός» Ιταλός Καστελλούτσι (Romeo 

Castellucci). Η αισθητική της βίας, έχοντας περάσει σε επόμενο κεφάλαιο, 

απομακρύνεται από το κείμενο και τις λέξεις και βρίσκεται στα χέρια όχι πια των 

θεατρικών συγγραφέων, αλλά των σκηνοθετών. Με πολλαπλούς σκηνικούς όρους, και 

καταργώντας κάθε ωραιοποίηση, οι σκηνοθέτες αυτοί κατατέμνουν με χειρουργικό 

νυστέρι την πρόσληψη και την απόδοση της βίας που έρχεται με την αίσθηση του 

κατεπείγοντος, διαρρηγνύοντας τον πραγματικό χρόνο θέασης των θεατών. Οι ίδιοι οι 

θεατές γίνονται απροειδοποίητα μέρος του απόλυτου καταστροφισμού και 

                                                            
742 Βλ. την παραστασιογραφία Blasted: Έλεος, μτφ. Α. Παραπονιάρη, σκηνοθ. Θ. Βελισσάρης Ακτίς 
Αελίου, θεατρ. περ. 2007· Blasted, σκην. Αντζ. Μπρούσκου, «Θέατρο Δωματίου»/Θέατρο του Νέου 
Κόσμου, θεατρ. περ. 2007· Και...εσαρώθησαν, μτφ. Ρ. Πατεράκη - Α. Γαλέος, σκηνοθ. Ρ. Πατεράκη, 
ΚΘΒΕ, θεατρ. περ. 2012-013. Τέλος για την θεατρ. περ. 2013- 2014 έχει προαναγγελθεί η παράσταση 
του έργου υπό τον τίτλο Ερείπια σε σκηνοθ. Δημήτρη Τάρλοου, στο θέατρο Πορεία. 
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κατακλύζονται από το ολοένα και πιο ασφυκτικό αίσθημα της τρομοκρατίας που 

διεξάγεται μπροστά στα μάτια τους.  

 

Και η ιστορία, η μικρή και η μεγάλη, επαναλαμβάνεται.    
 

 

6. Υστερόγραφο:  

Ο ήλιος δεν δύει ποτέ στην Βρετανική Αυτοκρατορία 

 

Αν και οι Βρετανοί διακατέχονται από τον μόνιμο (και ομολογουμένως 

ακατανόητο) φόβο εξάντλησης των αποθεμάτων σκηνικής έμπνευσης και κειμενικής 

ανανέωσης του θεάτρου τους, ο «αδιάκοπα επαναχαρτογραφούμενος χώρος της 

βρετανικής σκηνής», όπως εύστοχα σχολιάζει η Σακελλαρίδου,743 θα αποτελεί καθώς 

φαίνεται για χρόνια ανοιχτό πεδίο έρευνας για μελλοντικούς μελετητές. Η 

ευπλαστότητα και η εγρήγορση της βρετανικής θεατρικής γραφής είναι 

αξιοθαύμαστη, και παρόλη την εύθραυστη ισορροπία ανάμεσα στα στενά 

εθνοκρατικά της όρια και το  «αυτοκρατορικό» της βλέμμα προς τον υπόλοιπο 

κόσμο, πρόκειται για ένα θέατρο που ανταποκρίνεται συστηματικά και μεθοδικά προς 

κάθε εξωτερικό ερέθισμα, σε πείσμα όλων.  

Παρά την προβληματική γύρω από το μείζον ζήτημα της εθνικής ταυτότητας 

της Βρετανίας στην εποχή της παγκοσμιοποίησης –εφόσον το κράτος της 

θεμελιώνεται επάνω σε ένα κράμα τριών εθνοτήτων (Βρετανοί/Ουαλλοί/Σκωτσέζοι) 

με διαφορετικά ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά, εθνοτήτων που μάχονται για την 

περιφρούρηση της τοπικής/εθνικής τους ταυτότητας – η δραματουργία του in-yer-

face δεν επικαλύπτεται από αυτές τις εθνικές διαφορές, ακόμα και στην περίπτωση 

του Ιρλανδού Μακντόνα ή και του Σκωτσέζου Νίλσον. Η ανθρωπολόγος Κέιτ Φοξ 

(Kate Fox) μπορεί να ισχυρίζεται πως «Στη Μ. Βρετανία οι εθνικοί μετανάστες αν μη 

τι άλλο παρουσιάζουν ιδιαίτερο αυξανόμενο ενδιαφέρον για την διάσπαση της 

πολιτιστικής τους ταυτότητας, κάνοντας τους Άγγλους ακόμα πιο ευέξαπτους σχετικά 

με το θέμα της δικής τους κρίσης πολιτιστικής ταυτότητας»,744 παρόλ’ αυτά φαίνεται 

                                                            
743 Έλση Σακελλαρίδου, Θέατρο-Αισθητική–Πολιτική:Περί-Διαβάζοντας τη Σύγχρονη Βρετανική Σκηνή 
στο Γύρισμα της Χιλιετίας, Παπαζήσης, Αθήνα 2012, σ. 20.     
744 Fox Cate, Watcing the English: The Ηidden Rules of English Behaviour, Hodder & Stoughton, 
Λονδίνο 2009, όπως παρατίθεται στο: Aleks Sierz, Re-writing the Nation: Bristish Theatre Today, 
Methuen, Λονδίνο 2011, σ. 3, υποσημ. 6. 
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πως η σφοδρότητα της δεκαετίας του ’90 είναι τόσο μεγάλη που σκεπάζει τόσο τα 

εθνικιστικά προβλήματα, όσο και την αποικιοκρατική συμπεριφορά των Βρετανών 

έναντι όλων των άλλων «μεταναστών», τα θέματα των οποίων θα ανακύψουν στο 

βρετανικό θέατρο μετά το 2000, με την άνοδο της ακροδεξιάς σε ολόκληρη την 

Ευρώπη. 

Εύλογα, ο θατσερικός καπιταλισμός επέφερε ιδεολογικές και ηθικές 

διαβρώσεις στην αριστερά και γενικότερα στον κοινωνικό ιστό της χώρας. Τα 

περισσότερα από τα έργα μπορούν να θεωρηθούν ότι είναι εσωστρεφή και αφορούν 

κυρίως την αγγλική εντοπιότητα, λειτουργούν όμως καλειδοσκοπικά καταφέρνοντας 

να ξεπεράσουν τα εθνικά όρια και να αφορούν σε οικουμενική θεματολογία, 

στοχεύοντας στην παγκόσμια κοινωνικοπολιτική αφύπνιση.  

Αναντίρρητα, το βρετανικό θέατρο έχει βαθιές ρίζες στη λογοτεχνική κειμενική 

παράδοση με αποτέλεσμα να περιορίζεται σε ένα εγχώριο είδος ρεαλισμού με έναν 

ταυτόχρονα ειρωνικό τόνο. Ακόμα και στην αναρχική περίπτωση του in-yer-face, η 

κειμενική γραφή κατέχει τα σκήπτρα. Αισθητικά ο αγγλικός ρεαλισμός σπάνια 

«λοξοδρομεί» και τολμάει να πειραματιστεί με την φόρμα ή να πλησιάσει το 

μεταφυσικό.745 Το βάρος της λογοτεχνικής παράδοσης είναι πράγματι μεγάλο, αν 

αναλογιστεί κανείς πως οι συγγραφείς του in-yer-face έχουν ασυνείδητα γαλουχηθεί 

με αυτό, αφού παρά το νεαρό της ηλικίας τους, που θα ευλογούσε κάθε είδους 

πειραματισμό, εκείνοι ευλαβικά δομούν τα έργα τους επάνω στον λόγο.  

 Ωστόσο, η γενιά των Στα Μούτρα συγγραφέων δεν δύναται να διεκδικεί 

κανενός είδους «αυτοχθονία» στην παγκόσμια λογοτεχνία.  

Αντιθέτως, θα υποστήριζα ότι αποτελεί σκηνική μεταγραφή ή καλύτερα 

μεταφύτευση στα βρετανικά εδάφη της αμερικανικής αναρχικής οπτικής ματιάς της 

αποκαλούμενης μπητ (beat ή beating) γενιάς η οποία μετεξελίχθηκε στα τέλη του ’80 

σε γενιά της blank fiction literature. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό, πόσο ελλιπής 

παραμένει η εγχώρια βρετανική βιβλιογραφία, η οποία  εξαντλείται στην ανάλυση 

της παραστασιογραφίας ή της κριτικογραφίας και της αέναης συζήτησης περί οπτικής 

λογοκρισίας γύρω από την δραματουργία του ’90. Πουθενά δεν κατάφερα να 

εντοπίσω έστω μία μικρή αναφορά σε οφθαλμοφανή στοιχεία «επιγονικής» 

συγκριτικής δραματουργίας, αναφορικά με την προϋπάρχουσα γενιά των μπητ ή την 

blank finction, γεγονός που επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά την ένδεια ευρύτερων 
                                                            
745 Ηχογραφημένη συζήτηση για το Theatre Voice 
[http://www.theatrevoice.com/listen_now/player/?audioID=306 (12/4/2011)]. 
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γνώσεων της βρετανικής νοοτροπίας· διακειμενικές αναγνώσεις – όπως αυτή της beat 

generation – που για μένα υπήρξαν βέβαιες, στην βρετανική βιβλιογραφία είναι 

ηχηρά απούσες.746 

 H οπτική αυτή των βρετανών επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά την 

«αυτοκρατορική» πρόσληψη που υιοθετούν για τα λογοτεχνικά προϊόντα τους, τα 

οποία παρά την τεράστια εξαγωγική τους δύναμη ως επακόλουθο της οικονομικής 

τους δύναμης –τέτοιας που τερματίζει a priori οποιαδήποτε απόπειρα σύγκρισης με 

την εξαγωγική δύναμη θεατρικών προϊόντων ασθενέστερων κρατών, όπως για 

παράδειγμα της Ελλάδας, διατηρούν πάντοτε μια αντιστρόφως «αυτιστική» 

περιχαράκωση.  

 Εδώ θα ήθελα να σταθώ επιχειρώντας ένα είδος αυτοκριτικής, για να 

επισημάνω ότι, παρά τον κίνδυνο που διατρέχει ένας ερευνητής να αφομοιωθεί από 

το ίδιο το υλικό του αλλοιώνοντας την κριτική του ικανότητα, θεωρώ πως τόσο ο 

χρόνος που απαιτήθηκε για την ολοκλήρωση αυτής της εργασίας, όσο και η 

προσωπική μου «αυτοψία» στα γρανάζια που κινούν το σύστημα του  βρετανικού 

θεάτρου μέσα από τις μεταπτυχιακές σπουδές μου, τις συχνές επισκέψεις στη Γηραιά 

Αλβιώνα, και κυρίως τα εξαιρετικά χρήσιμα συνέδρια για το σύχρονο βρετανικό 

θέατρο που παρακολούθησα είτε ως ακροάτρια, είτε ως ομιλήτρια, μου εξασφάλισαν 

την  πολύτιμη απόσταση από το υλικό, που κατά την εκτίμησή μου κάθε ερευνητής 

οφείλει να πάρει από το αντικείμενο της μελέτης του. Έχοντας βιώσει –

κυριολεκτικά– ζωντανά μεγάλο μέρος της βιβλιογραφίας μου, δηλαδή έχοντας την 

τύχη να συζητήσω και να συναναστραφώ μελετητές του in-yer-face, όπως ο Άλεξ 

Σιρτζ, ο Γκράχαμ Σώντερς, ο Νταν Ρεμπελλάτο, ο Κεν Έρμπαν, ο Ντέιβιντ Γκρεγκ  

και άλλοι, μπορώ με βεβαιότητα να ισχυριστώ ότι η επιρροή του in-yer-face σήμερα 

διατηρείται κυρίως ως ακαδημαϊκό φόρουμ, παρά ως σκηνική πρακτική. 

 Τα ακαδημαϊκά αυτά φόρουμ αποδίδουν μεγάλα χρηματικά οφέλη για τα 

πανεπιστημιακά ιδρύματα που τα οργανώνουν, των οποίων διδάσκοντες είναι 

συνήθως οι ομιλητές. Με τον τρόπο αυτό ανακυκλώνεται ένα εξαιρετικά 

μεθοδευμένο σύστημα διαρκούς ανακίνησης του in-yer-face, το οποίο όμως σπάνια 

συμβάλλει σε μια πρωτότυπη αναθεώρησή του, και αναλώνεται σε μια συχνά 

εμμονική καταγραφή λεπτομερειών που τροφοδοτεί τον εκδοτικό μηχανισμό 

παραγωγής. Το αποτέλεσμα είναι πως η βρετανική βιβλιογραφία βρίθει την τελευταία 
                                                            
746 Πρβ.την συγκριτική ανάλυση του Trainspotting που επιχειρώ στην παρούσα εργασία, στο 
ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΡΟΣ: «Έργα και ημέραι». 
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δεκαετία από πολυάριθμους τίτλους που εύλογα εξυπηρετούν τα πανεπιστημιακά 

τμήματα (τα οποία  πλέον έχουν εντάξει στον οδηγό σπουδών τους το in-yer-face ως 

προσφερόμενο μάθημα), ωστόσο δεν είναι όλοι το ίδιο αξιόπιστοι. Η απομυθοποίηση 

αυτή εκτιμώ πως ενίσχυσε το πλαίσιο της εργασίας μου, με ώθησε να επιχειρήσω με 

την ανάλυσή μου μια πιο συγκριτική (και λιγότερο εσωστρεφή) παρουσίαση των 

«πρωταγωνιστών συγγραφέων»  και των έργων τους, όχι ως βρετανικής επινόησης, 

αλλά ως αλυσιδωτής αντίδρασης στα γεγονότα που κυοφορήθηκαν το’90.  

 Για ποιο λόγο, όμως, συγγραφείς και κείμενα του in-yer-face, δηλαδή οι  

φορείς της αγγλικής γλώσσας και του θεατρικού πολιτισμού, έχουν καταγραφεί στην 

κοινή συνείδηση ως μία αυτόνομη δραματουργική «αγιογραφία»; Πού οφείλεται η 

έλλειψη κοσμπολιτισμού της Μ. Βρετανίας,  η περίφημη εσωστρέφεια και ο –ας μου 

επιτραπεί– «επαρχιωτισμός» τους;  

 Όλες οι συνδηλώσεις του σκηνικού κειμένου εγγράφονται στη βαθύτερη 

δόμηση της βρετανικής ταυτότητας, οικοδομώντας το «περίφημο» αίσθημα 

ανωτερότητας που τους διακατέχει, και που οι ίδιοι πρώτοι επιδιώκουν να 

ειρωνευτούν, σε μια προσπάθεια εξάλειψής του:  

 
 

«Αν ο χαρακτηριστικός τόνος του μεγαλύτερου ποσοστού της αγγλικής θεατρικής 
γραφής είναι η ειρωνεία και η αυτοϋποτίμηση, αυτό οφείλεται στην τυπική αγγλική 
αίσθηση ανωτερότητας και αυταρέσκειας». 747 

 

  

Ήδη από το 1922, η Βρετανική Αυτοκρατορία κυριαρχούσε σε ένα πληθυσμό 

περίπου 458 εκατομμυρίων, το ένα τέταρτο του παγκόσμιου πληθυσμού, και κάλυπτε 

περισσότερο από 33.670.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ένα τέταρτο περίπου της 

συνολικής έκτασης ξηράς της Γης. Στο ύψιστο σημείο της δύναμής της, συχνά 

λεγόταν ότι «ο ήλιος δεν δύει ποτέ στην Βρετανική Αυτοκρατορία».  

 

Πράγματι.  

 

Με χιλιάδες εκτάσεις και την εξάπλωσή της σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του 

κόσμου, ο ήλιος πάντα θα ανέτειλε σε τουλάχιστον ένα από τα πολυάριθμα εδάφη 

της. Τα δημογραφικά στοιχεία της ίδιας της Βρετανίας άλλαξαν μετά τον Δεύτερο 
                                                            
747 Theodore Shank, «The Multiplicity of British Theatre», στο: Theodore Shank (επιμ.), Contemporary 
British Theatre, Macmillan, Λονδίνο 1994, σ. 18.  
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Παγκόσμιο Πόλεμο, λόγω της μετανάστευσης στη Βρετανία από τις πρώην αποικίες 

της (κυρίως από την Καραϊβική, το Πακιστάν και φυσικά την Ινδία). Οι άποικοι στην 

Ιρλανδία από τη Μεγάλη Βρετανία έχουν αφήσει το σημάδι τους με τη μορφή 

διαχωρισμένων καθολικών και προτεσταντικών κοινοτήτων στη βόρεια Ιρλανδία. 

Εκατομμύρια ανθρώπων μετακινήθηκαν προς και από βρετανικές αποικίες, με 

μεγάλο αριθμό Ινδών που μετανάστευσαν σε άλλα μέρη της αυτοκρατορίας.  

Σήμερα, η Βρετανία διατηρεί την κυριαρχία σε πάνω από 14 περιοχές έξω από 

τις Βρετανικές Νήσους, οι οποίες μετονομάστηκαν σε Βρετανικά Υπερπόντια Εδάφη 

το 2002.748 Η εγκαθίδρυση της αγγλικής γλώσσας ως παγκόσμιας γλώσσας από το 

δεύτερο μισό του 20ού αιώνα (που εύλογα υποστηρίχθηκε από τις ΗΠΑ οι οποίες 

αρχικά σχηματίστηκαν από βρετανικές αποικίες), η διατήρηση του εθνικού τους 

νομίσματος μέσα στην κατ’ ευφημισμόν «Ενωμένη Ευρώπη», το αγγλικό 

κοινοβουλευτικό σύστημα και το αγγλικό κοινό δίκαιο για τα νομικά συστήματα που 

λειτούργησε ως πρότυπο για πολλές πρώην αποικίες, τα ατομικά και ομαδικά 

αθλήματα που αναπτύχθηκαν στη Βρετανία (ιδιαίτερα το ποδόσφαιρο, το κρίκετ, το 

τένις και το γκολφ), το αυτοκρατορικό σύστημα ως επιλογή του συστήματος 

μέτρησης, η σύμβαση της οδήγησης στην αριστερή πλευρά του δρόμου, μαρτυρούν 

μια μεθοδευμένη στρατηγική υπέρ της μονοκρατορίας της Βρετανίας, καθώς και μια 

συνακόλουθη «εκστρατεία νοσταλγίας». 

 Η αναγωγή της νοσταλγίας ως κοινωνικοπολιτικής εθνικής ασθένειας της 

Βρετανίας (νοσταλγίας για μια αυτοκρατορία που ανήκει οριστικά στο παρελθόν) 

διαθλάται, μάλιστα, στην δήλωση του ίδιου του Μπλερ, ο οποίος, εν μέσω της 

διεθνούς κατακραυγής για την «αυτιστική» εικόνα που παρουσιάζει η Αγγλία 

μπροστά στους νέους πυλώνες της παγκοσμιοποίησης, αναγκάζεται το 1998  να 

δηλώσει:  

 

 
«Θέλω να δουν την Μ. Βρετανία σαν ένα παλλόμενο, μοντέρνο τόπο, γιατί οι χώρες 
που είναι περιχαρακωμένες από την νοσταλγία δεν μπορούν να οικοδομήσουν ένα 
ισχυρό μέλλον».749 

                                                            
748Πηγές για τα στοιχεία που παρατίθενται: 
[http://el.wikipedia.org/wiki/Βρετανική_Αυτοκρατορία(27/3/2010)] ·P. J. Marshall, The Cambridge 
Illustrated History of the British Empire, Cambridge University Press, Kέμπρητζ, 1996 ·Ronald Hyam, 
Britain's Imperial Century, 1815-1914: A Study of Empire and Expansion, Palgrave Macmillan, 
Λονδίνο, 2002. 
749 Τony Blair, εφ. Sunday Times, 5 Απριλίου 1998 
[http://www.thesundaytimes.co.uk/sto/public/sitesearch.do?querystring=Tony+Blair%27s+accusation+
that.+%27countries+wrapped+in+nostalgia+can&sectionId=2&p=sto&bl=on&pf=all(21/3/2011)]. 
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Όπως πολύ εύστοχα σχολιάζει ο Έρμπαν:  

 
«Ο εχθρός δεν θα ήταν μια πολυπολιτισμική Αγγλία, αλλά μια αυτιστική Αγγλία 
εγκλωβισμένη στη συντηρητική και ρατσιστική ιστορία της, μια Αγγλία που φοβάται 
να αλλάξει».750 

 

 

Ο κίνδυνος αυτός ελλοχεύει ακόμα. 

 

H «δυσανεξία» στο in-yer-face με την μορφή δυσμενούς κριτικής, δηλαδή με 

την μορφή του μονοπωλίου πάνω σε συγκεκριμένα μέσα έκφρασης με στόχο την 

καταπάτηση της ελευθερίας έκφρασης, λειτούργησε τελικά σαν ένα ζωντανό 

ερωτηματικό για τον προσδιορισμό των ηθικών αξιωμάτων που οι ίδιοι οι Βρετανοί 

κλήθηκαν να επαναπροσδιορίσουν ως μέρος του παγκόσμιου τόπου.  Το ερωτηματικό 

αυτό αιωρείται ακόμη επάνω από τα κεφάλια τους. 

 

 

 Όπως, εξάλλου, και από τα δικά μας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
750 Ken Urban, «Ghosts from an Imperfect Place: Phillip Ridley’s Nostalgia», Modern Drama, τμ. 50, 
τχ. 3 (φθινόπωρο 2007), University Of Toronto Press, σ. 337 [325-345] .  
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ΕΠΙΛΟΓOΣ    

   

H ζοφερή δίνη της δραματουργίας του in-yer-face είναι γνήσιο προϊόν της 

υπερνεωτερικότητας και της παρελκόμενης οικουμενοποίησης, και ως εκ τούτου  

συνίσταται κατά κύριο λόγο στην αδυναμία διαχείρισης της υπέρβασης του μέτρου, 

του χρόνου και του τόπου κάτω από το βάρος της νέας παγκόσμιας πραγματικότητας 

του ΄90. Σήμερα, ο χρόνος αποτελεί πλέον αντικείμενο μιας συνεχούς επιτάχυνσης, 

που παρουσιάζει το αίσθημα «του επείγοντος». Η συγκριτική μελέτη των 

επιλεγμένων έργων απέδειξε πως τα κείμενα αυτά «συγκατοικούν» σε ένα επισφαλές, 

ανησυχητικά βίαιο παρόν, έναν μετέωρο τόπο, ο οποίος στραγγαλίζει κάθε 

ενδεχόμενη μελλοντική δράση.  

Με γνώμονα τα παραπάνω, κατέληξα στο συμπέρασμα πως ο 

ανθρωπολογικός στοχασμός πάνω στον χρόνο και στον τόπο μετατρέπεται σε κριτική 

ανασκευή των ψευδών βεβαιοτήτων της σημερινής ιδεολογίας, μεταποιώντας τους 

μέχρι πρότινος τόπους σε μη-τόπους (ετεροτοπίες), ή ακόμα και εξορίζοντάς τους σε 

θέσεις χωρίς πραγματικό χώρο (ουτοπίες). Βρισκόμαστε, δηλαδή, σε μια κατάσταση 

όπου ο τόπος και ο χρόνος δεν μπορούν πλέον να γίνουν αντιληπτοί με τον ίδιο 

τρόπο, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να βρίσκονται σε ένα είδος απόλυτης ρήξης με 

ό,τι εκλαμβανόταν πριν ως δεδομένο.  

Κάτω από αυτές τις συνθήκες φαίνεται να ισχυροποιείται η ανάγκη 

ανάγνωσης του in-yer-face theatre με όρους κοινωνικοπολιτικούς, καθώς το είδος 

αυτού του θεάτρου αποτελεί ακριβώς ένα ζωντανό ανθρωπογεωγραφικό εύρημα, ένα 

«πολιτιστικό τεχνούργημα», που ανακλά, μέσα από την δραματολογική, την 

κοινωνική αλλαγή της νέας παγκόσμιας/τοπικής (glocal) υπερνεωτερικής 

πραγματικότητας στην δεκαετία του ’90.  

Στην πραγματικότητα του σημερινού κόσμου, τόποι και μη-τόποι 

περιπλέκονται και εμπλέκονται, γι’ αυτό βαθιά μου πεποίθηση είναι  ότι το in-yer-

face πληροί, όπως διαπιστώσαμε, όλες εκείνες τις προϋποθέσεις ώστε να μπορεί να 

επανοριστεί πολλαπλά είτε ως θέατρο ετεροτοπολογίας, είτε ως glocal theatre στη νέα 

χρονοχωρική σύμπραξη που βιώνουμε. 

 Είναι χωρίς αμφιβολία αλόγιστο για έναν ερευνητή να συσσωρεύει στις 

τελευταίες σελίδες της εργασίας του εικόνες και σκέψεις, πεποιθήσεις εφήμερες. 

Παρολ’ αυτά, θα επικαλεστώ τον Μπασλάρ για να ντύσω αυτόν τον ενδοσκοπικό 

επίλογο, επιχειρώντας να χαρτογραφήσω την προσωπική μου τοπογραφία:  
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«Οι λέξεις – το φαντάζομαι συχνά – είναι μικρά σπίτια με κελάρι και σιταποθήκη. Η 
κοινή σημασία ζει στο ισόγειο έτοιμη πάντα για ‘εξωτερική συναλλαγή’ με τους 
άλλους, δίχως καμιά δυσκολία, με την προϋπόθεση να μην ονειροπολεί κανείς από 
τους συναλλασσόμενους. Όταν ανεβαίνουμε τα σκαλιά στο σπίτι της λέξης, 
ονειρευόμαστε, χανόμαστε μέσα στους μακρινούς διαδρόμους μιας αβέβαιης 
ετυμολογίας, αναζητάμε μέσα στις λέξεις θησαυρούς ανεύρεστους. Το ανέβασμα και 
το κατέβασμα μέσα στις ίδιες τις λέξεις, συνιστά τη ζωή του ποιητή. Το ν’ ανέβει 
πολύ ψηλά, το να κατέβει πολύ χαμηλά επιτρέπεται στον ποιητή που ενώνει το γήινο 
με το ουράνιο [...]».751  
 

 

Τολμώντας να παραφράσω τούτη την μοναδικά ποιητική αναγωγή, θα 

πρόσθετα πως το ανέβασμα και το κατέβασμα μέσα στις ίδιες τις λέξεις, ενώ το 

πάτωμα γλιστράει και εσύ πέφτεις «με τα Μούτρα» ατενίζοντας τις σκονισμένες 

λέξεις ανάποδα, συνιστά τη ζωή του θεατρικού συγγραφέα.  

 

 

Καμιά φορά και του θεατρικού ερευνητή. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
751 Μπασλάρ, Η ποιητική του χώρου, σ.173. 
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