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μπορεί να φτάσουν μόνον όσοι δεν 
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δύσβατα μονοπάτια της».
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Το τραγικό: Η ιδέα και το επιτελεστικό φαινόμενο

Αγγελική Πούλου*

Περίληψη 

Στο παρόν άρθρο προτείνεται η άποψη ότι το τραγικό εκδηλώνεται τόσο ως επιτέλεση όσο 
και ως ιδέα, ότι το τραγικό στο θέατρο είναι χρήσιμο να προσεγγίζεται τόσο ως αισθητική, 
όσο και ως φιλοσοφική κατηγορία∙ η τραγική εμπειρία δεν είναι μόνο του ήρωα πάνω 
στη σκηνή, αλλά και του θεατή και συντελείται όχι μόνο στο επίπεδο της σκέψης και της 
θεωρητικής νοηματοδότησης, αλλά και στον αισθητηριακό κόσμο του θεατή. Οι ήρωες, 
αλλά και οι θεατές, εμφανίζονται ως παίκτες και παίγνια του κόσμου, μέσω της σχέσης που 
αναπτύσσουν με την ψηφιακή τεχνολογία. 

Abstract 

Τhe current paper explores the notion of the tragic in the performances of the ancient Greek 
tragedy and suggests that it is manifested both in terms of logos, characters, thematic con-
flict, that is, as a theory, and at the level of the atmosphere, in the sensory context, that is, 
as a performative phenomenon; it does not depend on character or the idea of guilt by ar-
guing that tragedy must first and foremost be regarded as a matter of tragic experience and, 
at that, must be considered as a theatrical category. Tragic heroes, likewise the audience, 
appear as players and play-things of the world, through the relationship that they develop 
with the digital technology within contemporary theatre performances.

Μπορείς και ν’ απαγάγεις το Θεό
κι ούτε παζάρια

τίποτα
μονάχα να κοιτάζεστε

μοιράζοντας τον πανικό ισότιμα
τον πανικό στα δύο

Γιάννης Στίγκας, Η επείγουσα αγιότητα του Ντύλαν Τόμας, 2010

Ο όρος τραγικό παραπέμπει στην ουσία της τραγωδίας, και αντιστρόφως, 
κάθε τραγωδία μοιάζει να προϋποθέτει την αισθητική κατηγορία του τραγικού, 
συσχέτιση όμως που δεν είναι αμετακίνητη, αφού αμφισβητείται διαρκώς από 
θεω ρητικούς, φιλοσόφους και καλλιτέχνες. Η έννοια του τραγικού άλλοτε κατη-
γοριοποιείται ως αισθητικό φαινόμενο και άλλοτε συνδέεται, κατ’ αρχήν, με το 
βίωμα και τη διαλεκτική της ανθρώπινης ατομικής ύπαρξης (Μπακονικόλα 2005: 

* Η Αγγελική Πούλου είναι Δρ. θεατρικών σπουδών, διδάσκουσα στο Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματο-
γράφου του Ε.Κ.Π.Α. Μέλος της καλλιτεχνικής κολεκτίβας Medea Electronique (www.medeaelectronique.com). 
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7). Στο παρόν άρθρο προτείνεται η άποψη ότι το τραγικό εκδηλώνεται τόσο ως 
επιτέλεση όσο και ως ιδέα, ότι το τραγικό στο θέατρο είναι χρήσιμο να προσεγ-
γίζεται τόσο ως αισθητική όσο και ως φιλοσοφική κατηγορία∙ η τραγική εμπειρία 
δεν είναι μόνο του ήρωα πάνω στη σκηνή, αλλά και του θεατή και συντελείται όχι 
μόνο στο επίπεδο της σκέψης και της θεωρητικής νοηματοδότησης, αλλά και στον 
αισθητηριακό κόσμο του θεατή. Το άρθρο δείχνει τους ήρωες αλλά και τους θεατές 
του ψηφιακού θεάτρου να εμφανίζονται ως παίκτες και παίγνια του κόσμου, μέσω 
της σχέσης που αναπτύσσουν με την ψηφιακή τεχνολογία. 

1. Αριστοτέλης, μετα-τραγικός στοχαστής

Η λέξη τραγικός εντοπίζεται στα αρχαία ελληνικά, αλλά δε συνιστά παρά 
ένα επίθετο για όλα εκείνα που αφορούν στην τραγωδία. Ο Αριστοτέλης είναι ο 
πρώτος που επιχείρησε να συστηματοποιήσει και να γράψει μια θεωρία για την 
τραγωδία και την κωμωδία. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι, επαναλαμβάνο-
ντας τον χαρακτηρισμό του William Marx, «ο πρώτος μετα-τραγικός στοχαστής» 
(Marx 2012: 88). Έφτασε στην Αθήνα τον 4ο αιώνα π.Χ., αρκετές δεκαετίες μετά τον 
θάνατο του Ευριπίδη και του Σοφοκλή, σε μια εποχή όπου τα δραματικά θεάματα 
είχαν εξελιχθεί κατά πολύ και δεν έμοιαζαν πια με την τραγωδία του 5ου αιώνα 
π.Χ. Δε γνώρισε προσωπικά το θέατρο του Σοφοκλή, του Ευριπίδη και του Αισχύ-
λου. Ίσως ένας από τους λόγους για τους οποίους ο Αριστοτέλης έχει ισχύ ακόμη 
και στις μέρες μας, είναι γιατί πρώτος εκείνος βίωσε την κατάσταση στην οποία 
είμαστε αντιμέτωποι σήμερα, δηλαδή την οριστική έλλειψη του χώρου και του 
πλαισίου της τραγωδίας. Εάν εμείς τοποθετούμαστε μετά το τέλος ή την αποτυχία 
της ιδέας του τραγικού, ο Αριστοτέλης βρίσκεται πριν ακόμη και από την ανάδειξη 
της τραγικής ιδέας (Marx 2012: 88-90).

Το τραγικό και η τραγωδία άρχισαν να ταυτίζονται τον 17ο αιώνα με τους 
Γερμανούς Ιδεαλιστές. Όπως παρατηρεί ο Peter Szondi (2002: 7), με τον Αριστο-
τέλη υπάρχει μια ποιητική της τραγωδίας ενώ με τον Schelling υπάρχει μια φιλο-
σοφία του τραγικού. Η τραγική ιδέα, από την εμφάνισή της τον 17ο αιώνα με τον 
Γερμανικό Ιδεαλισμό μέχρι και τις ημέρες μας, διάνοιξε δυνατότητες, τις οποίες ο 
Lambropoulos (2006: 11) κατηγοριοποιεί ως εξής:

Ηθικές δυνατότητες σε σχέση με τις εσωτερικές αντιφάσεις της ιστο-
ρίας και της ελευθερίας. Πολιτικές δυνατότητες μπροστά στην ήττα 
της επανάστασης και τα επακόλουθα διλήμματα της δικαιοσύνης. 
Καλλιτεχνικές δυνατότητες ενάντια στην κατάρρευση των νεο-ανθρω-
πιστικών ειδών και μορφών και τη διάλυση των νεοκλασικών ακροα-
τηρίων. Φιλοσοφικές δυνατότητες μπροστά στις ασυμβίβαστες απαι-
τήσεις του φιλελευθερισμού και του σκεπτικισμού που έλεγξαν τα 
όρια της λογικής.

Για τον λόγο αυτό δε θα έπρεπε να περιθωριοποιηθεί η έννοια του τραγικού 
κατά τη μελέτη της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας, αφού αυτή η ιδέα (η τραγική) συμ-
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βάλλει στη βαθύτερη μελέτη της ανθρώπινης κατάστασης και της κάθε κοινωνίας. 
Παρόλο που η τραγική ιδέα ταυτίστηκε με την τραγωδία, για να αυτονομηθεί στη 
συνέχεια και να θεωρηθεί ίδιον της ανθρώπινης ύπαρξης και της ιστορίας του πολι-
τισμού, δεν περιορίζει τη σκέψη αλλά, αντιθέτως, την εμπλουτίζει: αναζητώντας τον 
τρόπο με τον οποίο κάθε κοινωνία και κουλτούρα νοηματοδοτεί το τραγικό, οδηγού-
μαστε στην εκ βαθέων διερεύνηση της δεδομένης στιγμής και στο πώς κάθε πολιτι-
σμός αντιλαμβάνεται τον άνθρωπο, τη θέση του στον κόσμο, τα όριά του.

2. 20ός - 21ος αιώνας

Στον 20ό αιώνα τίθεται σε αμφισβήτηση η σχέση της τραγωδίας με το τρα-
γικό από τους θεωρητικούς της λογοτεχνίας και του θεάτρου,1 ενώ υποστηρίζεται 
ότι στον μοντερνισμό δεν μπορούν πια να γραφτούν τραγωδίες αφού ο θεός είναι 
νεκρός. Αναμφίβολα, το σύγχρονο τραγικό προκύπτει από το γεγονός ότι «Le Dieu 
du destin est mort» (Ο Θεός του πεπρωμένου είναι νεκρός) (Lacan 1991: 355). Οι 
θυσίες γίνονται πλέον στο όνομα ενός ανήμπορου Πατέρα, είτε στο όνομα μιας 
ασθενούς κοινωνικής τάξης, χωρίς ουσία. Και είναι λόγω αυτού του θανάτου που 
οι θυσίες είναι άδειες από νόημα. Στη νεωτερικότητα δεν υπάρχει Θεός, ούτε τάξη 
του Κόσμου για να κατηγορήσουμε. Με άλλα λόγια, το σύγχρονο τραγικό βασίζεται 
στο γεγονός ότι αφού ο Θεός της μοίρας δεν είναι πλέον τίποτα, ο άνθρωπος ανέ-
λαβε ένα χρέος ακόμη πιο βαρύ, αυτό του να υποστηρίζει τον Λόγο (Verbe). Έτσι ο 
άνθρωπος γίνεται η εγγύηση του Λόγου, καθώς δεν άντεξε την έλλειψη του Θεού 
ή της τάξης του Κόσμου (Perelson 2009). 

Το θέατρο στον 20ό και 21ο αιώνα προσπάθησε να περιθωριοποιήσει τον 
Λόγο ως κέντρο του και πειραματίστηκε με εξελικτικές πρακτικές, πριμοδοτώντας 
το σώμα και τα άλλα στοιχεία της παράστασης. Το μεταμοντέρνο κατηγόρησε την 
ανάγκη για νόημα, για θεωρία, δίνοντας το προβάδισμα στην πρόσληψη από τον 
θεατή, υποστηρίζοντας ότι όλα συντελούνται στο πεδίο της πρόσληψης. Ως εκ 
τούτου φαντάζει μάταιο, περιττό και βίαιο να προσπαθούμε να νοηματοδοτήσου-
με τις τραγωδίες, να ορίσουμε το τραγικό, να συστηματοποιήσουμε τις σκηνικές 
πραγματώσεις ή να βρούμε ιδέες. Κάθε εγχείρημα να δοθεί νόημα στο κείμενο, 
να σχηματιστεί ένα ερμηνευτικό σχήμα, μια «μεγάλη» ή μικρότερη αφήγηση, θεω-
ρείται περιττή, υπερβολική και προβολή του δικού μας πολιτισμού επάνω στα συ-
ντρίμμια ενός άλλου μακρινού πολιτισμού.

Παρομοίως στο θέατρο, η φαινομενολογική προσέγγιση ρίχνει το βάρος όχι 
στην αντικειμενική φύση του δημιουργήματος, όσο στο πώς αυτή εκλαμβάνεται 
από τον θεατή και από την ανάγνωση που εκείνος επιχειρεί. Επιπλέον, δεν έχει 
σημασία το υπόβαθρο, αφού δεν ψάχνουμε να αποκωδικοποιήσουμε σημεία ως 
φορείς νοήματος, αλλά η σπουδή γίνεται στο θέαμα αυτό καθαυτό την ώρα που 
επιτελείται. Κάθε προσπάθεια ερμηνείας είναι υπόθεση του θεατή. Αρκετοί σύγ-
χρονοι θεωρητικοί του θεάτρου, όπως και καλλιτέχνες, υιοθετούν μια τέτοια φαι-

1 Για μια σχετική συζήτηση, βλ. ενδεικτικά Sontag 1966∙ Steiner 1996∙ Dupont 2001∙ Brown & Silverstone 2007∙ 
Abel 2012∙ Marx 2012∙ Lehmann 2016.
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νομενολογική προσέγγιση της θεατρικής πράξης. Για εκείνους, σημείο εκκίνησης 
της αναλυτικής διαδικασίας δεν είναι η παραγωγή της σκηνικής τέχνης αλλά η πρό-
σληψη, δηλαδή οι εμπειρίες και οι εντυπώσεις του θεατή. Το θέατρο είναι ένα παι-
χνίδι πραγματικότητας και όχι παιχνίδι σημασίας, όπου η συνείδηση του κειμένου 
ισορροπεί με την άφθονη σωματικότητα του θεάτρου (Power 2008: 177). Όπως θα 
σχολιαστεί παρακάτω, μια τέτοιου είδους προσέγγιση επηρεάζει επίσης τη θεώ-
ρηση του τραγικού, μετατοπίζοντάς το από το επίπεδο της ιδέας στο επίπεδο της 
σκηνικής εμπειρίας, αδειάζοντας την τραγική εμπειρία από τους χαρακτήρες και 
την έντονη πλοκή.

2.1. Η Μετα-τραγική/ αντι-τραγική εποχή

Υποστηρίζεται συχνά ότι η σύγχρονη εποχή είναι «μετα-τραγική» (Decreus 
2004), καθώς διέπεται από την άρνηση της επιλογής και από τη νοσταλγία τρα-
γικών συναισθημάτων, τα οποία ταυτόχρονα επιμένει να κρύβει και να αρνείται. 
Παρ’ όλα αυτά, η έννοια του τραγικού δεν είναι κενή νοήματος. Η τραγική αίσθη-
ση μεταφράζει μια συγκεκριμένη θέληση δράσης του υποκειμένου, αλλά την ίδια 
στιγμή εκφράζει μια αδυναμία, μια άρνηση, ένα μπλοκάρισμα, μια ανικανότητα 
διαλόγου, και προτείνει μια στάση απόσυρσης, ως αποτέλεσμα διαφόρων στρα-
τηγικών, προδίδοντας μια βαθιά αίσθηση απαισιοδοξίας. Το τραγικό συναίσθημα 
εκδηλώνεται συγχρονικά ως υπαρξιακό ρεύμα που παράγει, ερήμην της μεγάλης 
Ιστορίας, ιστορίες, συναισθήματα ανησυχαστικά, μοναξιάς και κενότητας, που με-
ταφράζονται αρκετά συχνά σε εικόνες απόσυρσης, αδιαφορίας, έλλειψης επικοι-
νωνίας, κοινοτυπίας και ατέλειωτου πληθωρισμού της προσωπικής σφαίρας. Αυτή 
η μετα-τραγική στάση αρέσκεται σε ατομικές και ατομικιστικές απαντήσεις, που 
επιδιώκουν να σβήσουν, όσο το δυνατόν περισσότερο, την τραγική κατάσταση του 
ανθρώπου και τη μεταφυσική θέση που τη χαρακτηρίζει. 

Ο Terry Eagleton (2002) επιχειρεί να αντιταχθεί στις σκεπτικιστικές προσεγ-
γίσεις για το τραγικό και υποστηρίζει ότι οι μελέτες επί του θέματος δεν έχουν 
ακόμα ολοκληρωθεί. Σημειώνει από την αρχή του έργου του ότι δεν αποσκοπεί σε 
μια προβλέψιμη αποδόμηση της τραγωδίας και πως δεν την αντιμετωπίζει ως ιδε-
ολογικό εργαλείο που διαδίδει ψευδείς καθολικότητες, που επικυρώνει τα δεινά 
ως μη αναπόφευκτα, ή που ρομαντικοποιεί το άτομο πάνω από το κοινωνικό. Χω-
ρίς να της εναντιώνεται εξ ολοκλήρου, εκθέτει και σχολιάζει κριτικά την κεντρική 
αντίθεση της αντι-τραγικής πολεμικής: η τραγωδία κατηγορείται ως μια καταπιε-
στική ιδεολογία που θέτει το ευγενές πάνω από τον νόμο, το άτομο πάνω από την 
ομάδα, τον νόμο πάνω από τη δικαιοσύνη. Ο Eagleton αντιπροτείνει πως ο όρος 
θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την περιγραφή αυτού που συμβαίνει στα ανί-
σχυρα άτομα και στις καταπιεσμένες ομάδες. Περιγράφει μια νέα τραγική αίσθη-
ση, που βασίζεται σε μια καινούργια κατανόηση της σύγχρονης δύσκολης θέσης 
του ανθρώπου, ενώ αποφεύγει τη διαμόρφωση ενός νέου ορισμού της τραγωδίας, 
υποστηρίζοντας ότι η φιλοσοφία της τέχνης πάντοτε τροφοδοτούσε με τη δική της 
ατζέντα το δράμα και δεν αντανακλούσε υπάκουα το αντικείμενο μελέτης της. 
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Για τον Eagleton υπάρχει μια τραγική δυσκολία στο κέντρο της δυτικής κουλ-
τούρας, την οποία εντοπίζει στη μάχη του Θανάτου με τον Έρωτα, επηρεασμένος 
από τη σκέψη του Freud στο έργο του Πολιτισμός, Πηγή Δυστυχίας (1930). Το έν-
στικτο του θανάτου παλεύει εντός του ανθρώπου με τον έρωτα, την αγάπη, το έν-
στικτο της δημιουργίας και της ευημερίας. Σύμφωνα με την ανάλυσή του, στη ρίζα 
του πολιτισμού υπάρχει ένας «τραγικός αυτο-ακρωτηριασμός» (Eagleton 2002: 
208), ο οποίος για να λειτουργήσει έχει ανάγκη την άγρια παρωδία του εαυτού 
του. Υπό αυτό το πρίσμα, θεωρείται η ψυχανάλυση ως η τραγωδία της επιθυμίας, 
και το μάθημα που έχει να διδάξει είναι ότι η επιθυμία είναι η τραγωδία της καθη-
μερινής ζωής: μελοδραματική αλλά ταυτόχρονα τόσο κοινότυπη όσο η αναπνοή. Ο 
σύγχρονος τραγικός πρωταγωνιστής είναι διχοτομημένος ανάμεσα στην επιθυμία 
και στο σκοτάδι του κόσμου, παλεύει ανάμεσα στην κουλτούρα και τον θάνατο, 
που δεν είναι διόλου αντίθετα. Αυτή ακριβώς είναι η τραγική διάσταση που μια 
σύγχρονη τραγωδία οφείλει να φέρει στο θέατρο: μια παράξενη γλυκύτητα, που 
προκύπτει από ένα αισθητικό θέαμα, με τα δεινά στον εννοιολογικό πυρήνα του.

2.2. Το τραγικό στην καλλιτεχνική πράξη, 20ός - 21ος αιώνας

Μετά τον Heidegger, η τραγική ιδέα παρήκμασε στη Γερμανία, ενώ η αναζή-
τησή της μεταφέρθηκε στη Γαλλία: Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Roland Barthes, 
Jacques Lacan, Maurice Blanchot, Paul Ricoeur, Réné Girard, Edgar Morin, Gilles 
Deleuze, Jacques Derrida, Hélène Cixous. H τραγωδία και το δράμα αναγεννήθη-
καν: απέναντι στις βιαιότητες του 20ού αιώνα, για να προκαλέσουν την τρέλα των 
ανθρώπων και τις καταχρήσεις της εξουσίας, πολλοί Γάλλοι δραματουργοί στη-
ρίχθηκαν στην αρχαία τραγωδία (J. Anouilh, A. Camus, J. Cocteau, J. Giraudoux), 
όπως και στο σαιξπηρικό δράμα (E. Ionesco, A. Jarry). Μελετώντας τον 20ό και 21ο 
αιώνα, αξίζει να σημειωθεί η μεταβολή των ηρώων σε αντι-ήρωες, στο πλαίσιο του 
μεταμοντέρνου. Ελλείψει καθολικότητας και νοήματος αδειάζει και η ζωή, ενώ η 
δράση δεν έχει περιεχόμενο ή διακύβευμα: «Η ματαιότητα των ανθρώπινων πρά-
ξεων, η αίσθηση της προσωρινότητας και της συντομίας της ζωής, εκφράζονται 
στη λανθάνουσα τραγική διάθεση ή στον ένθερμο ηδονισμό που χαρακτηρίζει τον 
καιρό μας» (Πατσαλίδης 2011). Ο Διόνυσος επέστρεψε, όχι όμως πίσω από μια 
ρομαντική μάσκα αλλά με τα χαρακτηριστικά μιας δύναμης που αναφέρεται γε-
νικότερα στην οντολογική και υπαρξιακή μας κατάσταση και που παρασταίνει τη 
διασπαστική πλευρά, απειλώντας τη συγκρότηση της ταυτότητας. Με τον μεταδο-
μισμό και τον μεταμοντερνισμό, ο Διόνυσος επανέρχεται, όχι ως τραγική θυσία, 
αλλά ως άπειρη εξάπλωση της ισχύος, της ευχαρίστησης, της επιθυμίας για ζωή. Η 
αισθητικοποίηση της τραγικότητας του Nietzsche επαναλαμβάνεται, με τη βιαιό-
τητα και την κτηνωδία. 

Οι καλλιτέχνες, ανασταίνοντας το τραγικό με διαφορετικές μορφές, προσπα-
θούν να πουν κάτι για τον κόσμο, με όλη την απόσταση που προσφέρει το τραγι-
κό. Βέβαια, παρουσιάζουν ένα τραγικό σκληρό, άμεσο και αρνητικό. Η καταστρο-
φή, ως εμπειρία χωρίς όριο και διέξοδο, τέθηκε στο επίκεντρο του θεάτρου τους 
(Judet de la Combe 2010: 17). Το σύγχρονο θέατρο δεν εξετάζει την ανάγκη για 
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τη δημιουρ γία νέων συστημάτων σημασιοδότησης ή νέων οπτικών του κόσμου, 
αλλά προτάσσει τις βάναυσες εκρήξεις βίας, την καθαρή σωματικότητα και το μη 
νόημα. Το τραγικό στη σύγχρονη σκηνή δεν έχει πεθάνει, αλλά πρόκειται για ένα 
ήδη παλιό τραγικό, ήδη σημασιοδοτημένο από τους Ρομαντικούς στις αρχές του 
19ου αιώνα, ως απάντηση στο πιο αισιόδοξο τραγικό του Hegel ή του Schelling. 
Οι σύγχρονοι καλλιτέχνες δεν επιζητούν να δηλώσουν μια συγκροτημένη θέση. Το 
τραγικό της καταστροφής τούς εξυπηρετεί μόνο ως κινητήρας, ως πρόσχημα για 
έναν νέο θεατρικό πειραματισμό. Ωστόσο, η ανάγκη για βεβαιότητα, ακόμη και 
αρνητική, είναι επίμονη. Η τραγική λατρεία του τίποτα, του μη αναπαραστάσιμου, 
παρέχει στις τολμηρές σκηνικές απόπειρες μια ελάχιστη εγγυημένη επικοινωνία.

Οι τραγωδίες δεν απουσιάζουν, κάθε άλλο. Όμως, ο δυτικός πολιτισμός αρ-
κείται στην αποδοκιμασία, χωρίς να επιδιώκει τον θρήνο: βρίσκεται αντιμέτωπος 
με αμέτρητες συμφορές της τρέχουσας πολιτικής ιστορίας, χωρίς όμως έναν χορό 
που να ορίζει την Τύχη. Δεν ακούγονται πια φωνές, τα δάκρυα δεν είναι πλέον 
θρήνος, αλλά μια συναισθηματική ταύτιση με το θύμα, το οποίο και είναι καταδι-
κασμένο σε αποτυχία.

3. Για ένα σύγχρονο τραγικό

Η προσέγγιση του τραγικού (σκηνική ή μη) πυροδοτεί εστίες νοήματος. Η 
τραγωδία συνοδεύει την κουλτούρα της ανθρωπότητας εδώ και πολλούς αιώνες. 
Παρ’ όλα αυτά, δεν επιτρέπει τον ορισμό της, παρόλο που από τον Αριστοτέλη 
μέχρι σήμερα, θεωρητικοί, φιλόσοφοι και καλλιτέχνες εντατικά καταπιάνονται με 
τη δύσκολη άσκηση να την ορίσουν. Μοιάζει με πρόσωπο που ταυτόχρονα γνωρί-
ζουμε και δε γνωρίζουμε. 

Στον απόηχο των πρωτοποριών του 20ού αιώνα, της ηγεμονίας του μεταμο-
ντέρνου και του μεταδραματικού θεάτρου, της ανάπτυξης της τέχνης του περφόρ-
μανς, της πριμοδότησης των ψηφιακών και των μη αναπαραστατικών μορφών τέ-
χνης, της εμπέδωσης του παράλογου, του τυχαίου, του αυτοσχέδιου, δεν υπάρχει 
λόγος να επιμένουμε άλλο στην ανάγκη του μη νοήματος. Το αντίστροφο μάλλον: 
όταν κάθε ανάγκη για νόημα έχει εξοριστεί, όταν όλα θεωρούνται κοινότυπα, όταν 
ο άνθρωπος αναμετριέται με το κενό και όχι με τον θεό, ίσως επιστρέφει η ανάγκη 
για κάποιου είδους θεωρία που να εγγράφεται και να ορίζει μαζί με τη σκηνική 
δράση, το παραστατικό γεγονός. Σε αυτό το σημείο, φαντάζει ενδιαφέρουσα η 
αναζήτηση της έννοιας του σύγχρονου τραγικού και του τρόπου με το οποίο αυτό 
εκφράζεται στο εφήμερο θεατρικό γεγονός. 

Το θέατρο, ακόμη κι εάν δημιουργεί συνάφειες και συνθέσεις στιγμιαίες στις 
παραστάσεις, ακόμη κι εάν το ίδιο λειτουργεί ως έμπνευση για την έννοια του 
τραγικού, παρ' όλα αυτά, δεν πριμοδοτεί τη λογική του ενός και ενιαίου ορισμού. 
Διά τούτο τα ίδια θέματα τίθενται και ξαναδουλεύονται επ’ αόριστον στο θέατρο, 
ακόμη και τα πιο κλασικά τραγικά: καμία «Μήδεια» δεν εξαντλεί τις υπόλοιπες 
επειδή υποτίθεται ότι κατάφερε να είναι πιο τραγική και πιο συμβατή στο τραγικό 
πνεύμα της ηρωίδας. Μια καινούργια «Μήδεια» μπορεί πάντοτε να εκπλήσσει και 
να μοιάζει σαν να είναι η πρώτη, η πρωταρχική (Judet de la Combe 2010: 11-12). 



51Το τραγικό: Η ιδέα και το επιτελεστικό φαινόμενο

Ο Pierre Judet de la Combe (2010: 22) σημειώνει πως όσο ισχυρότερες είναι οι 
θεωρίες με τις οποίες αντιπαραβάλλουμε τα έργα, τα οποία υποτίθεται ότι φω-
τίζουν, τόσο περισσότερο μας δίνεται η ευκαιρία να καταλάβουμε, μέσα στη δια-
φορά τους, αυτό που τα έργα πραγματοποιούν. Ιδωμένες οι θεωρίες του τραγικού 
ως εργαλεία, ως σημεία σύγκρισης, μπορούν να υπηρετήσουν, να συνδράμουν, να 
επαναενεργοποιήσουν την ανανέωση των τραγωδιών και όχι τη διακοπή τους. Οι 
ορισμοί του τραγικού, μέσα από την πρωτότυπη οπτική των φιλοσόφων, μέσα από 
τα ερωτήματα που αφορούν στη θρησκεία, το δίκαιο, τη φύση, την πολιτική, την 
τέχνη, την ελευθερία, διανοίγουν τη δυνατότητα για μια καλύτερη κατανόηση αυ-
τού που οι τραγωδίες, πάνω στα ίδια θέματα, προσπαθούν να πουν ή να πράξουν. 
Παράλληλα, σε ένα δεύτερο επίπεδο βοηθούν στην κατανόηση του δικού μας πο-
λιτισμού και πώς αυτός αντιμετωπίζει τη θρησκεία, την ελευθερία, την πολιτική 
κ.ο.κ. (Poulou 2017: 553-582). 

Η τραγική ιδέα στις παραστάσεις της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας στο 
ψηφιακό θέατρο εκδηλώνεται στο επίπεδο του λόγου, των χαρακτήρων, της θε-
ματικής της σύγκρουσης, δηλαδή ως θεωρία: Παράλληλα και ταυτόχρονα όμως, 
το τραγικό αναπτύσσεται και στο επίπεδο της ατμόσφαιρας, της υλικότητας της 
παράστασης, στο αισθητηριακό πλαίσιο, δηλαδή ως φαινόμενο επιτελεστικό. Το 
τραγικό δεν είναι μια υπαρξιακή κατάσταση, αλλά αποκτά νόημα, συγκεκριμενο-
ποιείται μέσα σε μια αφήγηση, σε μια σειρά γεγονότων. Θα ήταν λαθεμένη τόσο η 
προσπάθεια ορισμού ενός και μόνο τραγικού με ισχύ σε όλες τις τραγωδίες και σε 
όλες τις εποχές, που εκφράζεται μόνο μέσα στην πλοκή, στο κείμενο και στην πρό-
θεση του συγγραφέα, όσο και η άποψη που θα μηδένιζε κάθε διάσταση θεωρίας 
και ιδέας της τραγωδίας, περιορίζοντας την εμπειρία του τραγικού αποκλειστικά 
στις αισθήσεις. 

Η διαπάλη για το εάν υπάρχει μόνο η τραγική ιδέα ή μόνο η τραγική εμπει-
ρία, εδράζεται στην άλλη μεγάλη διαμάχη για το εάν η τραγωδία είναι μύθος ή 
τελετουργία, για το εάν προέχει το κείμενο ή η σκηνή και για το εάν υπάρχει νόημα 
του συγγραφέα ή όλα πλέον μένει να συγκροτηθούν νοηματικά από τον ενεργό 
και συμμετέχοντα στην παραγωγή νοήματος θεατή. Όμως, στον απόηχο της σκέ-
ψης του Vernant, το ζήτημα έγκειται στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο το 
πλαίσιο μπορεί να συνδεθεί με τη μοναδικότητα, δηλαδή πώς να κρατήσουμε μαζί 
τους δύο προσδιορισμούς της στιγμής, ως προϊόντος ενός πλαισίου αλλά κι αυτού 
που ξεφεύγει από το πλαίσιο (Vernant 1996: 463). Να διερευνάται, δηλαδή, πώς 
αυτό που εφευρίσκει η τραγωδία εγγράφεται στο πλαίσιο που της χρησιμεύει ως 
ορίζοντας της σημασίας. Όταν το τραγικό μετατρέπεται αποκλειστικά σε μια λογι-
κά θεμελιωμένη κατηγορία, «απογυμνώνεται από την αίγλη που του προσέδιδε η 
αμφισημία του, αποδυναμώνεται, όταν αποκρυπτογραφείται μόνο στο επίπεδο 
και διαμέσου του κυρίαρχου λογικού, περιθωριοποιώντας τη διάσταση της αισθη-
τικής ηδονής, που έχει κάτι το μαγικό» (Μπακονικόλα 2005: 43).
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3.1 Το τραγικό ως επιτελεστικό φαινόμενο

Η τραγική αίσθηση δε δομείται μόνο στο περιεχόμενο της σύγκρουσης ή 
του ήθους των ηρώων, αλλά και μέσα από τις αισθήσεις, μέσα από το αισθητηρι-
ακό περιβάλλον. Ο φόβος, το έλεος και οποιαδήποτε αίσθηση κάθαρσης βιώνεται 
εξίσου αισθητηριακά, και όχι αποκλειστικά διανοητικά. Εάν οι θεατές του αρχαίου 
θεάτρου, πιστεύοντας στον Θεό και τη μοίρα, φοβόντουσαν μόνο και μόνο στη 
σκέψη των επί σκηνής θεών, σήμερα που δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι παρό-
μοιο, η τραγική αίσθηση δίνεται μέσα από την αισθητική του φόβου: θόρυβοι, 
ατμόσφαιρες, εικόνες. Η υλικότητα της παράστασης ως παράγοντας της τραγικής 
αίσθησης αποτελεί άποψη που έχει υποστηριχθεί από τη Florence Dupont και 
τον Hans Thies-Lehmann στο έργο του Tragedy and Dramatic Theatre. Ο Lehman, 
παρόλο που παραδέχεται ότι η τραγωδία δεν μπορεί να ιδωθεί χωρίς τη θεωρία, 
απορρίπτει τη νοηματοδότηση του τραγικού στο επίπεδο της ιδέας. Αντ’ αυτού, 
προτάσσει τον ορισμό του τραγικού ως «επιτελεστικού φαινομένου» (Lehmann 
2016: 57), το τραγικό ως φαινομενολογία, και την τραγωδία ως «αισθητική του 
τρόμου» (Lehmann 2016: 55): «Το τραγικό ως επιτελεστικό φαινόμενο δεν εξαρ-
τάται από τον χαρακτήρα ή την ιδέα της ενοχής, η τραγωδία πρέπει πρώτα απ’ 
όλα να θεωρηθεί ως ζήτημα της τραγικής εμπειρίας και έτσι, πρέπει να ιδωθεί ως 
θεατρική κατηγορία» (Lehmann 2016: 59).

Ο τρόμος είναι ήδη, επί της ουσίας, αισθητική εμπειρία. Η τραγική ρητορική 
προκύπτει από τον τρόπο που παρουσιάζεται η κατάσταση του ήρωα και από την 
αισθητικοποίηση του φοβισμένου λόγου. Αυτό που είναι συγκεκριμένο στο τρα-
γικό μπορεί να εξηγηθεί μόνο με την έννοια μιας αγνής, σπασμένης αισθητικής 
εμπειρίας. Ή όπως το σημειώνουν οι Bohrer et. al. (2010: 36):

Ο Αριστοτέλης προσδιόρισε τον «τρόμο» (Φόβος) ως ένα καθοριστικό 
χαρακτηριστικό του τραγικού, αλλά δεν το εξερεύνησε ως ένα φαινο-
μενικό γεγονός. Αντίθετα, ο τρόμος συνδέεται με το αντίρροπο συναί-
σθημα του «οίκτου» (Έλεος), δημιουργώντας από κοινού μια δομή που 
οδηγεί στη δημιουργία αυτής της αμφισβητήσιμης κατηγορίας στην 
οποία ο τρόμος εκδιώκεται και πάλι: στην κάθαρση. Είναι το εξαγνιστικό 
αποτέλεσμα της τραγωδίας που προσκαλεί το ακροατήριό της.

Για τον Lehmann (2016: 118), δεν υπάρχει καμία τραγική εμπειρία χωρίς 
την εμπειρία του θέατρου. Κατά συνέπεια, το διακύβευμα για ένα σύγχρονο ανέ-
βασμα της τραγωδίας είναι να αιχμαλωτιστεί ξανά η ριζοσπαστική δυναμική της, 
μέσα από την αναδημιουργία των ανησυχαστικών καταστάσεων που αυτή φέρει. 
Το τραγικό δεν είναι ανεξάρτητο από τις συγκεκριμένες συνθήκες της παράστασης. 
Βέβαια, προχωρά ένα βήμα παραπέρα, υποστηρίζοντας ότι η τραγωδία πρέπει να 
αναζητηθεί όχι στις συγκρούσεις που κυκλώνουν ένα άτομο ή έναν ήρωα στη σκη-
νή, αλλά στο θέατρο και στην παράσταση ως μορφή εμπειρίας που προκαλεί το 
κοινό. Η τραγική εμπειρία εδράζεται λιγότερο στα περιεχόμενα της παράστασης 
και περισσότερο στη μορφή της παράστασης. Στο ίδιο μήκος κύματος βρίσκεται 
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και ο Heinz Bohrer, υποστηρίζοντας την αισθητική ώθηση και παρόρμηση του ατ-
τικού δράματος:

Αυτό που μπορεί να μας πει η λατρευτική ή μη-λατρευτική θέαση της 
τραγωδίας για την πολιτισμική ή κοινωνική ιστορία, την πολιτική ή την 
ψυχολογία –τόσο τότε όσο και τώρα– είναι ότι το δρώμενο της τραγω-
δίας είναι τόσο ακραίο στον τρόμο του και τόσο απότομο στη χρονική 
ολοκλήρωσή του, ώστε να εκπληρώνει τις φαινομενολογικές συνθή-
κες μιας επίσκεψης. (Bohrer et. al. 2010: 38)

Πρόκειται για μια υπερβολική άποψη, αφού στη θεωρητικοποίηση αντιτάσ-
σει τον πρακτικισμό, στον στοχασμό την εμπειρία, ωσάν να είναι δύο διαδικασίες 
που δεν μπορούν να επικοινωνήσουν. Ενώ πρέπει και μπορούν να τεθούν σε σύν-
δεση: θεωρία και πράξη, θεωρία και τέχνη, ειδικό και γενικό. Είναι απλοϊκή και 
χωρίς ποιητική ένταση η μετατροπή (η ανάγνωση) της βιαιότητας του τραγικού 
συμβάντος σε ένα βίαιο θέαμα, δηλαδή η μετατροπή της βίας του συμβάντος που 
εξελίσσεται στον χρόνο του μύθου σε βία κατευθυνόμενη στον θεατή και τις αι-
σθήσεις του. Είναι αλήθεια πως η βία της σύγχρονης σκηνής εισάγει μια επιπρό-
σθετη διάσταση που ο Αριστοτέλης και η θεατρική παράδοση δεν αξιολόγησαν: 
την αιματηρή ηδονοβλεψία. Υπάρχει μια ιδιαίτερη ηδονή, η οποία σχετίζεται με 
την ένταση της παράστασης: χτυπώντας μας βίαια, μας δίνει την αίσθηση ότι ζού-
με πιο έντονα. Αυτή η αιματηρή ηδονοβλεψία έχει διαγράψει μακρά πορεία, από 
το τσίρκο και την αρένα μέχρι τις snuff movies.2 

Πόσο όμως δημιουργική είναι μια τέτοια διαδικασία; Πόσο ανάγκη έχει ο 
σύγχρονος θεατής να βιώνει και εντός του θεάτρου την αιματηρή ηδονοβλεψία 
που είναι παντού γύρω του; Πόσο νόημα έχει να βλέπει απλώς την καταστροφή 
και τη βία, χωρίς εν τέλει να εξηγούνται, να εξευμενίζονται ή να μετατρέπονται 
σε κάτι άλλο; Έχει ο κόσμος του 21ου αιώνα την ίδια ανάγκη αναπαράστασης της 
βίας, όπως για παράδειγμα στον 20ό αιώνα; Ή μήπως τελικά ένα σύγχρονο διακύ-
βευμα θα ήταν ακριβώς αυτή η μεταστροφή της βιαιότητας σε δημιουργική δύνα-
μη, σε αφήγηση, σε ποίηση, σε ομορφιά; Και εάν οι καλλιτέχνες συνεχίσουν στον 
δρόμο της αισθητικής αναπαράστασης και παραγωγής της βίας, μήπως ο κύκλος 
δε θα κλείσει ποτέ, και προκειμένου να εκπλήσσουν τον θεατή θα παίζουν ένα 
αδιέξοδο παιχνίδι; Θα θεωρήσει κανείς, και ορθώς, ότι εδώ εγκαλείται ο τρόπος 
της αιματηρής ηδονοβλεψίας για μη σύνδεση και αναξιοποίηση της πολυσυζητη-
μένης κάθαρσης, για μη εξαγνισμό των παθών. Η βία των τραγικών δρώμενων, 
διαλυόταν, μεταμορφωνόταν, ηρεμούσε, λόγω της πλοκής της τραγωδίας, της αλ-
λαγής της μελωδίας, αλλά και του ότι κάθε τριλογία τραγωδίας ολοκληρωνόταν με 
την παρουσίαση ενός σατυρικού δράματος που «χαλάρωνε» τους θεατές. Είναι, 
λοιπόν, σημαντική η παρατήρηση ότι η αρχαία ελληνική τραγωδία ολοκλήρωνε 
έναν κύκλο, τόσο σε επίπεδο πλοκής όσο και σε επίπεδο αισθήσεων, από τη σύ-
γκρουση, τη βία, το αίμα, σε μια εφήμερη, γαληνεμένη τάξη, γεγονός που πυκνά 

2 Για μια σχετική συζήτηση, βλ. ενδεικτικά Debord 1994∙ Wilson & Hand 2002∙ Artaud 2013∙ Bharucha 2014∙ 
Rodosthenous 2015.
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συχνά αγνοείται από τους σύγχρονους καλλιτέχνες, οι οποίοι εμμένουν αποκλει-
στικά στον τρόμο, τον φόβο, τη βία.

3.2 Η τραγική ιδέα

Η θεωρία δεν μπορεί να διαχωριστεί από το θέατρο. Βέβαια, το θέατρο συν-
θέτει εφήμερους κόσμους, δίνει στιγμιαία τάξη στο χάος του κόσμου, ενώ η φιλο-
σοφία δομεί σχήματα, νοήματα και ολιστικές έννοιες και θεωρήσεις. H τραγωδία 
χρησιμοποιεί η ίδια τα μέσα της θεωρίας. Η απαίτηση για θεωρία, η οποία θα 
ενώσει την ποικιλομορφία των γεγονότων σε μία Αρχή που τα εξηγεί και τα ορ-
γανώνει, είτε η αρχή αυτή είναι θεία είτε ηθική ή πολιτική, είναι έντονα παρούσα 
στα δράματα, αλλά με έναν τρόπο αντεστραμμένο, που θέτει σε ερώτηση και σε 
αλλαγή τον τελεολογικό λόγο της Αρχής. Η θεωρία γίνεται μέσο και θέαμα. Είναι 
παρούσα στην κατασκευή της μοίρας. Οποιαδήποτε καταστροφή είναι η αναγκαία 
συνέπεια της προηγούμενης, την οποία ο ήρωας τελικά προκάλεσε ή κληρονόμη-
σε. Υπάρχει πράγματι εδώ μια αιτιώδης συμμετρία, μια ορθολογικότητα. Όμως 
αυτή η τάξη δεν είναι καθολική, τα πεπρωμένα δεν ισχύουν για όλους. Τα πεπρω-
μένα ακονίζουν, χωρίζουν τα άτομα από την κοινότητά τους και τα συγκροτούν 
σε αξιομνημόνευτες ατομικότητες. Δεν μπορούν να θεωρηθούν ως παραδείγματα 
ορθολογικών γενικών νόμων, αφού η ιστορία τους είναι τερατώδης και μοναδική. 
Ο στόχος φαίνεται να είναι η παραγωγή και η παράστασή της, πάντοτε προβλημα-
τικής, συνοχής των ατόμων. Ο Lehmann, παρότι θιασώτης της αισθητικής φόρμας 
έναντι του περιεχομένου, θα σημειώσει τον βαθύ δεσμό και την αλληλεξάρτηση 
θεάτρου και θεωρίας:

Η ίδια η φιλοσοφία φέρει το αποτύπωμα μιας συγκεκριμένης όψεως 
–μιας απαραίτητης στιγμής θαυμασμού, χωρίς κατανόηση, σε ένα θέ-
αμα. Αυτό το «θεατρικό» στοιχείο φέρνει αμφισημία στη διαδικασία 
της ίδιας της γνώσης: μια στιγμή φαντασίας, αισθητηριακής διαίσθη-
σης και φαντασιακής αναπαράστασης αυτού που απουσιάζει. Ως ζή-
τημα αρχής, είναι καταδικασμένο σε σφάλμα, και όμως αποδεικνύεται 
απολύτως απαραίτητο για να καταστεί δυνατή η γνώση της αλήθειας. 
Κατά συνέπεια, η αναγνώριση του αληθινού δεν μπορεί ποτέ να 
δια χωριστεί πλήρως από την απεικονιστική εμφάνιση του θεά τρου: 
η θεωρία δεν μπορεί να διαχωριστεί από το θεάτρο. (Lehmann 2016: 27)

Στην τραγωδία, το θέατρο συμπορεύεται με τη θεωρία. Ενίοτε την παράγει 
κιόλας, όπως για παράδειγμα στον Αισχύλο. Συνήθως την επικαλείται, την παραθέ-
τει, την κριτικάρει, τη χρησιμοποιεί για να φτιάξει τον δικό του τρόπο αναπαράστα-
σης. Παρομοίως για τον Vernant, η συνάντηση θεάτρου και θεωρίας έχει μια κριτι-
κή διάσταση. Μακριά από μια παθητική αντανάκλαση, αυτή η αναμέτρηση απαιτεί 
ενεργό στοχασμό της κοινωνίας για τον εαυτό της. Στο τραγικό θέαμα, η κοινωνία 
ανακαλεί ποια είναι τα όρια, τα περιθώρια και οι δυσλειτουργίες της, μέσα από την 
απόσταση και την αντιπαράθεση με τον μύθο. Χωρίς να καθρεφτίζει μονόδρομα, 
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σκέπτεται, ερωτά και αμφισβητεί τη διάκριση που η κοινωνία έχει θεσπίσει ανά-
μεσα στο υπεράνθρωπο και στο ζωώδες στοιχείο (Vernant & Vidal-Naquet 2001: 
131). Παρόλο που δεν υπάρχει τραγικό όραμα, πέρα από την τραγωδία και το λο-
γοτεχνικό είδος του οποίου την παράδοση έστησε (Vernant & Vidal-Naquet 2001: 
83), η τραγωδία αναπτύσσει μια συγκεκριμένη «συνείδηση», μια «σκέψη», έναν 
«κόσμο», έναν «άνθρωπο», που μπορούν να χαρακτηριστούν τραγικά.

4. Tο τραγικό ως θεωρία και ως επιτελεστικό φαινόμενο

Το τραγικό στην αρχαία ελληνική τραγωδία είναι ένας τρόπος συμφιλίωσης 
της αισθητικής, της ηθικής και της πολιτικής, και περνά τόσο μέσα από τη νοημα-
τοδότησή του ως ιδέα όσο και μέσα από τη βίωσή του ως εμπειρία. Στην τραγω-
δία, η τραγική εμπειρία συνίσταται στην παράσταση μιας τραγικής ιστορίας, στην 
επίδραση της τραγικής ποιότητας στις αισθήσεις μέσω και της μουσικής, και τέλος, 
στην τραγική σκέψη (Goldhill 1999: 126). Το τραγικό παρουσιάζεται όχι μόνο ως 
τραγική εμπειρία του ήρωα στη σκηνή, μέσα από την πλοκή και τον λόγο, αλλά και 
ως εμπειρία του θεατή μέσα από την υλικότητα της παράστασης: ήχοι, εικόνες, 
περιβάλλοντα, ατμόσφαιρες που απευθύνονται στις αισθήσεις του. Ο φόβος και 
το έλεος, όχι μόνο ως αναπαριστώμενη δράση, αλλά και ως βίωμα του θεατή, όχι 
μόνο μέσα από την ταύτιση με τους ήρωες, αλλά και μέσα από το υλικό περιβάλ-
λον της παράστασης. Προς αυτή την κατεύθυνση, η ψηφιακή τεχνολογία που αξιο-
ποιούν οι σύγχρονοι καλλιτέχνες του θεάτρου αποδεικνύεται πολύτιμη, καθώς 
μπορεί και δομεί περιβάλλοντα, ατμόσφαιρες, νέες εμπειρίες για τις αισθήσεις. 

Στη σύγχρονη θεατρική σκηνή, υπάρχουν παραστάσεις, όπου ο φόβος και το 
έλεος δίνονται και βιώνονται από τον θεατή, όχι μόνο μέσα από το περιεχόμενο 
της αναπαριστώμενης δράσης, αλλά και μέσα από το υλικό σύμπαν της παράστα-
σης. Οι τραγικές συγκρούσεις, τα τρομερά και φοβερά συμβάντα, δε συμβαίνουν 
μόνο σε επίπεδο λόγου, αλλά και στο επίπεδο των αισθήσεων, της ατμόσφαιρας, 
του σώματος, μέσα από τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας και των εφέ της − κάτι 
που σαφώς συνέβαινε και στο αρχαίο θέατρο, με τα μέσα της εποχής. Παράλλη-
λα, η αντίθεση ανθρώπου – θεών, ανθρώπου – κόσμου (τόσο έντονη στην αρχαία 
ελληνική τραγωδία) μοιάζει να υποκαθίσταται στις παραστάσεις του ψηφιακού 
θεάτρου από την αντίθεση ανθρώπου – μηχανής, ανθρώπου – ψηφιακού περιβάλ-
λοντος, φυσικού – τεχνητού. 

Για παράδειγμα, στην Ορέστειά (Μια οργανική κωμωδία;) του o Romeo 
Castellucci (1995) βλέπει τη μετάβαση από τη μητριαρχία στην πατριαρχία (Εικ. 
1-2). Παράλληλα όμως, αναπτύσσεται ένας προβληματισμός για το τεχνητό και το 
φυσικό, για τη σχέση μας με το ζώον, μέσα από την υλικότητα στη σκηνή. Στην εν 
λόγω παράσταση, το τραγικό δεν εκδηλώνεται τόσο σε επίπεδο πλοκής και χαρα-
κτήρων, καθώς ο λόγος είναι εξαιρετικά περιορισμένος. Η τραγική εμπειρία του 
θεατή περνάει μέσα από την ατμόσφαιρα και το περιβάλλον της παράστασης, 
μέσα από τις αισθήσεις και την αισθητική του τρόμου. Ο θεατής βιώνει την ένταση 
της τραγικής σύγκρουσης, όχι τόσο μέσα από τη δύναμη του λόγου αλλά μέσα από 
τα παραμορφωμένα και απόκοσμα σώματα των ηθοποιών, σε συνδυασμό με την 
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τεχνολογικά στημένη ατμόσφαιρα και από την ιδιαίτερη ηχητική/μουσική διάστα-
ση της παράστασης. Μέσα από την επιτελεστική διάσταση των χορικών, σε συνάρ-
τηση με το συναισθηματικό τους περιεχόμενο, το κοινό καλείται να συμμετάσχει 
σε ένα συναγωνίζεσθαι με τη δραματική πράξη που παρουσιάζεται. Παρά το γε-
γονός ότι στο επίπεδο της έκφρασης το κοινό απουσιάζει από την εσύ – εσύ θέση 
(πομπός – ακροατής), τοποθετεί ωστόσο τον εαυτό του στη θέση του εγώ – εμείς 
του χορού (ομιλητής – αφηγητής) (Goldhill 1999: 149).

Η αίσθηση του τραγικού περνά μέσα και από τη σκηνική συνύπαρξη ή και 
αντιπαράθεση τεχνητού και ζωντανού. Οι μηχανές αλώνουν τη σκηνή των έργων της 
ιταλικής ομάδας. Οι μηχανές του 21ου αιώνα, όπως παρατηρεί η Donna Haraway 
(1995: 176), έχουν κάνει εξαιρετικά ασαφείς τις διαφορές ανάμεσα στο φυσικό και 
το τεχνητό, τον νου και το σώμα. Οι μηχανές, τονίζει, είναι ανησυχητικά ζωντανές, 
και εμείς οι ίδιοι τρομακτικά αδρανείς. Η αλληλοδιαπλοκή μηχανών και ανθρώπι-
νου σώματος είναι έντονη στο εικονοκλαστικό θέατρο της Societas Raffaello Sanzio, 
οι οποίοι αξιοποιούν εκτός από την ψηφιακή τεχνολογία – με έμφαση στην τέχνη 
και την τεχνολογία του ήχου – και τις μηχανές: κατασκευές τεράστιες, που μετα-
φέρουν, εμφανίζουν και εξαφανίζουν τα πρόσωπα στη σκηνή, αλλά και τα ζώα. 
Μηχανές, σκοινιά, τροχαλίες, που κάνουν θόρυβο. Στην Ορέστεια υπάρχουν μηχα-
νήματα βαριά και περίπλοκα, τα οποία μπαίνουν σε δράση τροφοδοτούμενα από 
συμπιεσμένο αέρα. Σχολιάζουν τη δράση σαν μια μηχανική χορωδία σε ένα είδος 
περίεργου μπαλέτου. Η Κλυταιμνήστρα μπαίνει και βγαίνει από τη σκηνή μέσα σε 
ένα τροχήλατο διάφανο κουτί. Τα λαγουδάκια – χορός είναι αυτόματα, κουρδίζο-
νται και τρέχουν προς όλες τις κατευθύνσεις, ενώ κάποια στιγμή καταστρέφονται, 
εκρήγνυνται επί σκηνής, ωσάν ο μηχανισμός τους να έχει χαλάσει. Ο Ορέστης είναι 
παθητικός, υπό τη σκιά της Ηλέκτρας και του Πυλάδη, ο οποίος τοποθετεί στον 
ώμο του Ορέστη έναν μηχανισμό – μινιατούρα, που κλείνει το χέρι του πρωταγω-
νιστή με μια ρυθμική κίνηση. Ιδιαίτερα έντονη είναι, λοιπόν, η αντιπαράθεση του 
τεχνητού/μηχανικού/ψηφιακού και του ζωντανού: επί σκηνής υπάρχουν οι μηχα-
νές, οι ηθοποιοί και τα ζώα. Πίθηκοι και άλογα εμφανίζονται στη σκηνή. Οι πίθηκοι 
αποτελούν τον χορό των Ευμενίδων. Στην Ορέστεια του Castellucci, οι μηχανές και 
τα ζώα, δρουν, είναι performers.

Οι ηθοποιοί με τη σειρά τους θεωρούνται από την ιταλική ομάδα ως η σύν-
θεση ανάμεσα στο ζώο και τη μηχανή. Παίρνουν από το ζώο το σώμα και την πι-
θανότητα να θυσιαστούν. Ο ηθοποιός θυσιάζεται κάθε βράδυ, καίγεται μέσα στο 
βλέμμα του θεατή. Κάτι πρέπει να πεθάνει σε αυτόν. Από την άλλη πλευρά, η επα-
νάληψη, η τάξη, η λειτουργικότητα του ηθοποιού, τον φέρνουν κοντά με τη μηχανή 
και τη μη ανθρώπινη ψυχρότητά τους (Semenowicz 2016: 179). 

Και το ερώτημα που επανέρχεται είναι: «τι είναι ο άνθρωπος» εντέλει; Ερώ-
τημα που βρίσκεται στην καρδιά του προβληματισμού της τραγωδίας. Ενώ παράλ-
ληλα μέσα από την κοινή παρουσία μηχανής και ζωντανών/οργανικών σωμάτων 
ενεργοποιείται η σύγχρονη αντιπαράθεση για τη σχέση με την τεχνολογία.

Με τη σειρά της, στη δική της Ορέστεια, η Katie Mitchell (1999-2000) εστιά-
ζει στην αντίθεση πολιτισμού/δικαίου και βαρβαρότητας/πολέμου/παραλόγου/
βίας. Στη σκηνική εκδοχή της, οι τραγικές συγκρούσεις της τριλογίας του Αισχύλου 
υπηρετούνται μέσα από τη σωματικότητα αλλά και μέσα από το ψηφιακό διπλούν, 
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από το σώμα και το ψηφιακό είδωλο, από την ατμόσφαιρα της φυσικής σωματικής 
συμπαρουσίας, της ανάσας, της ενέργειας των σωμάτων, που συνυπάρχουν με την 
τεχνητή ψηφιακή ατμόσφαιρα, που είναι άκρως εμβυθιστική και που προκαλεί τις 
αισθήσεις του θεατή. Τα λόγια της Κλυταιμνήστρας, οι εκφράσεις του προσώπου 
της, η δύναμη της φωνής της, επιδρούν στον θεατή. Παράλληλα, επαυξάνονται και 
διογκώνονται με την παρουσίασή τους στη μεγάλη οθόνη, με την παγωμένη ή όχι 
εικόνα, καθώς και με τη χρήση του μικροφώνου. Η τραγική εμπειρία δε συνίσταται 
μόνο στο περιεχόμενό της, αλλά και στις σωματικές, αισθητηριακές αντιδράσεις 
που προκαλεί σε αυτούς που τη βιώνουν. Η σκηνοθέτιδα στήνει την αισθητική του 
φόβου και του ελέους, όχι μόνο μέσα από την κειμενική εκδοχή του Ted Hughes, 
αλλά και μέσα από τους μηχανισμούς της σκηνής, εν προκειμένω την ψηφιακή 
τεχνολογία ήχου και εικόνας: εικόνες και ήχοι πολέμου στην οθόνη και στα ηχεία, 
βροντές, βόμβες, εκρήξεις, κύματα, θαλασσοταραχή. Η Κλυταιμνήστρα, αμέσως 
μετά τον φόνο του Αγαμέμνονα, αναφωνεί: «Φόνος στον φόνο, βία στη βία». Ο 
χορός ηχογραφεί τη φράση και πατώντας το repeat την ακούμε ξανά και ξανά. 

Είναι ζητούμενο για κάθε σκηνοθέτη να εντοπίσει, όχι μόνο ποιο είναι το πε-
ριεχόμενο που θέλει να πριμοδοτήσει στην τραγωδία, πού να επιμείνει, αλλά και 
στο πώς, με ποια μέσα, θα κάνει τους θεατές να βυθιστούν στον κόσμο της τραγω-
δίας. Η ψηφιακή τεχνολογία, με τη δυνατότητα κατασκευής περιβαλλόντων, απο-
δεικνύεται πολύτιμο εργαλείο στα χέρια των καλλιτεχνών ώστε να καταφέρουν την 
εμβύθιση των θεατών στον χρόνο του μύθου αλλά και στον χρόνο της θεατρικής 
πράξης/τελετουργίας. Οι νέες τεχνολογίες μπορούν και εγγράφουν τα υποκείμε-
να στο τώρα, στη στιγμή, στον πραγματικό κόσμο, ενώ παράλληλα δύνανται να 
κάνουν και το αντίστροφο: μπορούν να μας μεταφέρουν στον κόσμο του μύθου, 
στον ανιστορικό χρόνο, στον κόσμο της αχρονίας του ονείρου. Αντιστοίχως, στον 
EXPLORER/Prometheus Ontketend των Crew & Urland (2015), το περιβάλλον της 
σκηνής, με την επαυξημένη πραγματικότητά του, καλεί τον θεατή σε μια ξεχωριστή 
εμπειρία (Εικ. 3-5). Οι τραγικές συγκρούσεις εδώ, η συντριβή, η υπέρβαση των 
ηρώων δεν υπηρετείται μέσα από τον λόγο αλλά μέσα από το ηχητικό και εικονικό 
περιβάλλον, με τρόπο που ο θεατής να νιώθει τον άνθρωπο στα όριά του. Παρο-
μοίως, οι εικόνες της παράστασης διέπονται από τη λογική της σύγκρουσης και της 
διαλεκτικής αναίρεσης, όπως συμβαίνει στον τραγικό λόγο.

4.1 Τάξη στο χάος του κόσμου

Δεδομένης της διπλής διάστασης του τραγικού (ως επιτέλεσης αλλά και ως 
θεωρίας, όπου τα δύο αλληλοδιαπλέκονται), η τραγική ιδέα στις παραστάσεις που 
αναφέρθηκαν εκφράζεται σκηνικά μέσα από τις δυνατότητες που προσφέρει η τε-
χνολογία, και άρα μέσα από την αλληλεπίδραση ανθρώπου–τεχνολογίας, γεγονός 
που επηρεάζει και τη θεωρία∙ οι παραστάσεις του ψηφιακού θεάτρου αναδεικνύουν 
μια διαδικασία (την έντονη σχέση του ανθρώπου με την ψηφιακή τεχνολογία), η 
οποία εγγράφεται και στη σύγχρονη ανάγνωση της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας 
και οδηγεί σε συγκεκριμένες ή νέες νοηματοδοτήσεις του τραγικού. Με άλλα 
λόγια, η σκηνοθεσία της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας, με την έντονη και εξεζη-
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τημένη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας, όχι μόνο συμβάλλει στη διαμόρφωση 
της τραγικής εμπειρίας και αίσθησης, αλλά ταυτόχρονα αφήνει αποτυπώματα και 
επηρεάζει τη νοηματοδότηση του τραγικού στις υπό μελέτη παραστάσεις. Ακόμη 
και εάν οι σκηνοθέτες/δες επέλεξαν κάποιο τραγικό έργο για να μιλήσουν για τον 
πόλεμο, την ύβριν, τη θυσία κ.τ.λ., το γεγονός ότι το ανεβάζουν μέσω της ψηφια-
κής τεχνολογίας ανοίγει τον δρόμο και σε άλλα νοήματα, που σχετίζονται με το 
τώρα: ο πολιτισμός του ναρκισσισμού, η απο-ανθρωποποίηση, η δόμηση και η 
αποδόμηση του ανθρώπινου, η παρουσία, η δυνητική πραγματικότητα, το τεχνητό 
και το φυσικό, ο λόγος και ο μη λόγος, o λόγος που δεν αρθρώνεται. Ζητήματα 
που στο βάθος τους σχετίζονται με τις προβληματικές για τα όρια της ανθρώπινης 
ελευθερίας, για τις επιπτώσεις από τη διαρκή υπέρβαση των ορίων, για τη θέση 
του ανθρώπου στον κόσμο. Προβληματικές που θυμίζουν και πάντοτε καταλήγουν 
στο ότι ο άνθρωπος είναι εξαρτώμενο ον, υπόκειται σε όρους, ακόμη κι εάν επι-
χειρεί να υπερβεί αυτή τη φύση του, ακόμη κι εάν η τεχνοεπιστήμη τον κάνει να 
πιστεύει ότι δεν είναι εξαρτώμενος. 

Είναι μεγάλου ενδιαφέροντος η επί σκηνής συνάντηση της ψηφιακής 
τεχνολογίας, που ξανοίγεται στο άγνωστο, στο χωρίς όρια, στο χάος του ανεξε-
ρεύνητου και της υπέρβασης των ορίων, με την αρχαία ελληνική τραγωδία που 
λειτουργούσε ως μια προσπάθεια ορισμού τάξης, στιγμιαίας και εφήμερης (στο 
πλαίσιο της παράστασης), που αφορούσε στη θέση του ανθρώπου μέσα στο 
χάος του κόσμου (Καστοριάδης 1995), απέναντι στη φύση και τους θεούς. Η τρα-
γωδία «πραγματεύε ται ανθρώπινα προτάγματα που τείνουν προς μια νέα τάξη 
πραγμάτων και συχνά μετασχηματίζονται καθ’ οδόν, αλλά πάντα προσκρούουν 
στο χάος του Είναι» (Πεφάνης 2012: 296). Χαρακτηριστικό της ύβρεως είναι ότι 
δεν υπάρχει σύνορο ή όριο, δεν είναι, λοιπόν, η ύβρις απλώς μια αμαρτία ή ένα 
παράπτωμα, αλλά περισσότερο αφορά στην παραβίαση του αυτοπεριορισμού. 
Γι’ αυτό ακριβώς, έχουμε επείγουσα ανάγκη όλα αυτά να περάσουν στη σκηνή, να 
παρασταθούν μέσα από τη συνάντηση με έναν ολόκληρο κατασκευασμένο κόσμο, 
τον κόσμο της τραγωδίας. Ο αγώνας γίνεται για να αναφανεί κάποιο νόημα από 
τα ανθρώπινα πάθη, η τραγωδία καταφάσκει στη διατήρηση της τάξης στον κόσμο 
κόντρα στο άγνωστο. Με αυτό συνδέεται και η τραγική ηδονή, με το αίσθημα τά-
ξης και νοήματος που φέρει στο τέλος η τραγωδία. Εκείνο που δίνει στις συμφορές 
της ελληνικής τραγωδίας αυτή την ιδιαίτερη διάσταση, χωρίς την οποία δεν υπάρ-
χει τραγωδία, δεν είναι το ότι τις θέλησαν εκ των προτέρων οι θεοί, αλλά ότι παίρ-
νουν νόημα σχετιζόμενες με τα μεγάλα προβλήματα της ανθρώπινης υπόστασης. 
Μια ανάγνωση της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας και του τραγικού, που λαμβάνει 
υπόψη της τα σύγχρονα διακυβεύματα του ανθρώπου τα οποία σχετίζονται και με 
την τεχνοεπιστήμη, εκφράζει ένα μέρος του σύγχρονου φαντασιακού, των συγκαι-
ρινών αδιεξόδων, των σύγχρονων διλημμάτων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ψηλαφεί 
σύγχρονες αναζητήσεις για την ανθρώπινη ύπαρξη και κατάσταση: το σπάσιμο των 
ορίων, την ανθρώπινη ελευθερία, τον άνθρωπο και τη συντριβή του. Η σκηνή στις 
υπό ανάλυση παραστάσεις παρασταίνει ακριβώς αυτό: το χάος του κόσμου και 
την προσπάθεια να μπει σε τάξη, τόσο σε εννοιολογικό/δραματικό επίπεδο, όσο 
και σε υλικό/επιτελεστικό επίπεδο. Οι δυνάμεις που συγκρούονται, τα διαφορε-
τικά επίπεδα του κόσμου, οπτικές που συγκρούονται, θεοί και άνθρωποι, ο πάνω 
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και ο κάτω κόσμος, ο στοχασμός και η δράση. Εκτός, λοιπόν, από τον δραματικό 
λόγο και τους ηθοποιούς που είναι φορείς του, το χάος του κόσμου παρασταίνε-
ται και με την ψηφιακή τεχνολογία: καταιγισμός εικόνων, ήχων, παιχνίδι με όλες 
τις διαστάσεις (και οριζόντια και κάθετα), παράσταση του πραγματικού, αλλά και 
κατασκευή δυνητικών περιβαλλόντων, διπλασιασμός σωμάτων, άμεση επικοινω-
νία και αλληλόδραση, αλλά και τηλεπαρουσία. Και όλη αυτή η ροή πληροφοριών, 
ερεθισμάτων, ήχων, εικόνων, αρμονικά, πλην εφήμερα, συνυπάρχει επάνω στη θε-
ατρική σκηνή, όπου όριο είναι το ανθρώπινο σώμα του ηθοποιού, το πλαίσιο του 
θεατρικού γεγονότος, και το βλέμμα του θεατή, το οποίο συνέχει και θέτει σε τάξη 
τα ετερόκλητα αυτά στοιχεία.3

4.2 Το σπάσιμο των ορίων

Είναι εξέχουσα η συζήτηση για τα όρια που έχει ανάγκη ο άνθρωπος και η 
κοινωνία, ειδικά τώρα που η τεχνοεπιστήμη εξελίσσεται ραγδαία και η καινοτομία 
πριμοδοτείται διαρκώς. Το ψηφιακό θέατρο, προϊόν της τεχνολογικής εξέλιξης, συ-
νεχώς υιοθετεί τις νέες εφευρέσεις. Οι παραστάσεις τραγωδίας που εξετάζονται, 
ενσωματώνουν και πειραματίζονται με τις νέες τεχνολογίες, φέρνοντας στο προ-
σκήνιο το ζήτημα της σχέσης του ανθρώπου με τον κόσμο, με τα όρια και με την 
υπέρβασή τους. Το θέμα των ορίων είναι εξίσου κεντρικό στην αρχαία τραγωδία. 
Εκεί όπου ο άνθρωπος νοηματοδοτεί την ελευθερία του, ως ελευθερία πράξης, 
έχει ανάγκη μια άλλη ανθρώπινη δύναμη για να δώσει σταθερότητα στη ζωή του 
και να οριοθετηθεί σε ένα περιβάλλον, όπου υποταγμένος στη δύναμη της δρά-
σης, βρίσκεται σε κίνδυνο από την ατελείωτη κίνησή της. Θα έπρεπε να αναρω-
τηθεί κανείς τι θα μπορούσε να παίξει έναν αντίστοιχο ρόλο στον μεταμοντέρνο 
κόσμο της βιοτεχνολογίας. Η Arendt χρεώνει στις σύγχρονες τεχνοεπιστήμες μια 
άρνηση του ανθρώπινου πεπερασμένου, εννοώντας ως ανθρώπινο πεπερασμένο, 
όχι την έλλειψη ελευθερίας, αλλά μια ελευθερία υπό συνθήκες, μια ελευθερία αν-
θρωπιστική (Arendt 2009). Είναι η πόλις που στην αρχαία Αθήνα, μέσω των νόμων 
της, έθετε τα όρια −τα διαρκώς αναθεωρούμενα− από τους ίδιους τους πολίτες 
της. Εξίσου και η τραγωδία (Roviello 2003: 214).

Παραδείγματος χάριν, στην παράσταση Prometheus Ontketend των Urland 
& Crew που προαναφέρθηκε, η μεταμόρφωση των σωμάτων μέσα από τα υπολο-
γιστικά προγράμματα, η αποδόμησή τους σε bits, η διαπλοκή του ψηφιακού με 
το αναλογικό, του δυνητικού περιβάλλοντος και της υλικής πραγματικότητας του 
θεατρικού χώρου είναι διαρκής και καταιγιστική. Υπάρχει όριο; Η ίδια διερώτηση 
προκύπτει με αφορμή την Ορέστεια της Katie Mitchell όπου ο διπλασιασμός του 
εαυτού μέσα από το βίντεο/κάμερα είναι συνεχής, όπου το μικρόφωνο λειτουργεί 
ως προέκταση των πρωταγωνιστών. Ή ακόμη μέσα από τη διασκευασμένη Μή-
δεια των Medea Electronique όπου η δράση μεταμορφώνεται σε βουβές εικόνες 
animations. 

3 Σχετικά με τη συζήτηση, βλ. Belting 2004∙ Auslander 2008∙ Perrot 2013.
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Μια ενδιαφέρουσα τραγική διάσταση είναι ο άνθρωπος που σπάει τα όρια, 
όχι όμως για να οδηγηθεί στο κενό, αλλά δημιουργώντας νέα μετατόπιση ορίων. 
Ή όπως θεωρεί ο Rehm, η κρίση δε σημαίνει χάος, όπως νοηματοδοτείται η λέξη 
σήμερα, αλλά περισσότερο θέτει το ζήτημα της επιλογής ή της απόφασης (Rehm 
2003: 187). Βέβαια, είναι σαφές πως «δεν υπάρχει εξ αντικειμένου τραγικό» (Μα-
λεβίτσης 1992: 18). Τραγική είναι κάθε συντριβή που προκύπτει «από τη συνει-
δητοποίηση της ασυμμετρίας μεταξύ ανθρώπου και κόσμου» (Μαλεβίτσης 1992: 
29). Με το τραγικό στην αρχαιότητα εννοούνταν ο άνθρωπος αντιμέτωπος με το 
θείο που τον διαπερνούσε, ενώ σήμερα, η σύγχρονη κοινωνία διαπερνάται όλο 
και περισσότερο από την ερώτηση του ζωντανού και του τεχνητού. Το τραγικό στην 
αρχαία τραγωδία είναι η σύγκρουση του ανθρώπου με αυτό που τον υπερβαίνει, 
με κάτι εξωτερικό από αυτόν: με τους Θεούς. Είναι, επίσης, το ότι δεν μπορεί να 
ελέγξει τις επιπτώσεις των πράξεών του. Είναι η ύβρις που διαπράττει. Σήμερα το 
τραγικό δε θα μπορούσε να οριστεί με τον ίδιο τρόπο, καθώς ξεμπερδέψαμε με 
τον Θεό. Άρα, δεν μπορεί να γίνεται λόγος για τη σύγκρουση με τον Θεό. Ξεμπερ-
δέψαμε με τον Θεό, αλλά όχι απαραίτητα με ό,τι είναι υπερβατικό, με ό,τι μας 
υπερβαίνει, όπως με τη φύση ή την ιστορία.

Παραμένει έτσι ανοιχτό και ζέον το ζήτημα της σχέσης του ανθρώπου με τον 
κόσμο, όπως και το ζήτημα των επιπτώσεων των πράξεών του. Η ύβρις σήμερα θα 
μπορούσε να είναι το όριο που δεν υπάρχει, το γεγονός πως ο άνθρωπος νομίζει 
ότι εκείνος είναι ο κύριος των πάντων. Ο τραγικός ήρωας είναι τέτοιος, επειδή 
υπόκειται στις επιπτώσεις των επιλογών του τις οποίες δεν ελέγχει. Όπως το θέτει 
ο Αξελός:

Μέσα και μπροστά στον πλήρη και κενό κόσμο που σπρώχνει τον άν-
θρωπο συνεχώς να βγαίνει από τον εαυτό του, να πηγαίνει πάντα αλ-
λού, να πηγαίνει αδιάκοπα «εμπρός» η ίδια πορεία του ανθρώπου και 
οι μεταμορφώσεις του κόσμου έχουν την όψη μιας εποικοδομητικής 
και καταστροφικής περιπλάνησης. Ο άνθρωπος επιθυμεί να γεμίζει 
όλο και περισσότερο το κενό εντός και εκτός του, με τη γνώση του και 
με το πράττειν. Η αγωνία του δεν ηρεμεί. (Αξελός 2005: 113)

Η τεχνική, η ένταση της σχέσης με την τεχνολογία, η ανάπτυξη και τα προ-
τάγματά της, κρατούν στον πυρήνα τους την έννοια του τραγικού: τον άνθρωπο 
που θέλει να βγαίνει από τον εαυτό του, να γνωρίσει. Αντικαθίσταται το θείο, οι 
θεοί, ο Θεός, με το ανθρώπινο. Οι πρώτοι θεοί ήταν κοσμογονικοί: ο κόσμος ήταν 
το έργο τους και δεν έπαυαν να τον κυβερνούν. Ο δικός μας θεός «τριγυρίζει εδώ 
κι εκεί, χωρίς έργο, είναι πιασμένος και συνθλίβεται μέσα στα γρανάζια του κοσμο-
τεχνικού μηχανισμού, ύπατου σκηνοθέτη» (Αξελός 2005: 103).

Σε ό,τι αφορά το ιδεολόγημα της διαρκούς επέκτασης, δεν είναι ταυτολογικό 
χαρακτηριστικό αποκλειστικά του καπιταλισμού, αλλά είναι περισσότερο ίδιον του 
ανθρώπου: από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, η τάση του ανθρώπου είναι να διευ-
ρύνει τα όρια έξω από αυτόν, να εξερευνά ό,τι υπάρχει παραπέρα. Ο Ίκαρος δεν ήταν 
πουλί, ήθελε όμως να γίνει, το επιχείρησε, και συνετρίβη. Άλλες κοινωνίες, διατη-
ρώντας την ύπαρξη του Θεού ή των θεών, έθεταν όριο στην τάση για το παραπέρα, 
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όπως οι αρχαίοι Έλληνες με την κατηγορία της ύβρεως. Συνεπώς, το πρόβλημα θα 
ήταν προτιμότερο να τεθεί στην εξής βάση: Όπως τώρα, έτσι και πάντοτε, ο άνθρω-
πος επιθυμεί τη φυγή, το παραπέρα, το άνοιγμα στο άγνωστο, τη διόγκωση, είναι 
σαν να θέλει να ξεχυθεί στο επέκεινα. Ωστόσο, η μεταμοντέρνα κοινωνία, βαθιά τε-
χνικοποιημένη, βιομηχανική και μη παραδοσιακή, έχει συντελέσει στην απομάγευση 
του κόσμου. Σκότωσε τον θεό και έβαλε στη θέση του τον άνθρωπο. 

Σε αυτό το σημείο ίσως έγκειται το εξής πρόβλημα: τα όρια που ο άνθρωπος 
δε θέτει, σε σχέση και με την τεχνολογία. Η Arendt, στο τέλος του έργου της Η κρίση 
της κουλτούρας, υπενθυμίζει την ερώτηση που συζητήθηκε εκτενώς: Η κατάκτηση 
του διαστήματος από τον άνθρωπο αύξησε ή μίκρυνε τη δική του διάσταση; Το κομ-
βικό στοιχείο της κριτικής της είναι πως η σύγχρονη τεχνική δε μας επιτρέπει να 
γνωρίσουμε και να κατανοήσουμε τι κάνουμε. Παρ’ όλα αυτά, το μόνο βέβαιο είναι 
ότι η ανθρώπινη φύση υπόκειται σε συνθήκες και περιορισμούς (Arendt 1972: 190).

Στον απόηχο του ζητήματος της υπέρβασης των ορίων, προκύπτει το ζήτημα 
της ανθρώπινης ελευθερίας. Η αθηναϊκή πόλη, ως πρώτη ιστορική μορφή ελευ-
θερίας, βασίστηκε στην «πλήρη υποταγή των φιλοδοξιών, των επιθυμιών και των 
αναγκών των πολιτών της στο κοινό καλό και στην αδιαπραγμάτευτη συμμόρφωσή 
τους με τα πατρογονικά έθιμα (πάτριος νόμος): η ηθική ζωή της πόλης δεν είχε 
κανένα περιθώριο για την αυτόνομη ατομικότητα» (Silk 1996: 277). Από την άλλη 
πλευρά, η πόλη «δημιούργησε τις προϋποθέσεις για την αύξηση της υποκειμενικής 
ελευθερίας, την άνοδο της ελεύθερης ατομικότητας που υποστήριξε την ανεξαρτη-
σία της σκέψης, του συναισθήματος και της δράσης, και ήθελε να απελευθερωθεί 
από την προγονική παράδοση της πόλης» (Silk 1996: 277). Κατ’ αντίστοιχο τρόπο, 
και η τραγωδία λειτούργησε ως διαδικασία αυτοπεριορισμού του Αθηναίου πολί-
τη, προσπάθησε να ορίσει και να περιορίσει το ανθρώπινο και το τρέχον, σε σχέση 
με τον κόσμο και το σύμπαν.

4.3 Ο πολιτισμός του Ναρκισσισμού

Τα τελευταία χρόνια, μια συνεχιζόμενη συζήτηση εκτυλίσσεται για την ει-
κόνα στην ιστορία της τέχνης, της φιλοσοφίας και των πολιτισμικών σπουδών, η 
οποία έγινε ακόμη πιο επίκαιρη με την έλευση της media art. Τα νέα μέσα, και 
ιδιαί τερα η τέχνη που πραγματοποιείται μέσω αυτών, θέτει με νέα ένταση και 
ποιότητα την ερώτηση για την εικόνα, η οποία σαγηνεύει, καθίσταται δεσμευτι-
κή, δένει το βλέμμα. Η σύγχρονη τεχνολογία της εικόνας, το βίντεο, εντείνει τη 
μίμηση της εικόνας, τη μιμητική σχέση της με την πραγματικότητα (Dufour 2008: 
30). Ο προβληματισμός για τη σχέση της πραγματικότητας με την εικόνα, στον και-
ρό όπου η επικοινωνία πραγματώνεται επί οθονών και διά των οθονών, κρίνεται 
εξαιρετικά επίκαιρος. Αντιστοίχως, σε σχέση με το ψηφιακό θέατρο αναπτύσσεται 
μεγάλη συζήτηση για τη σχέση του ηθοποιού με την εικόνα του στην οθόνη, για 
τη σχέση της σκηνικής δράσης με την οθόνη και την ψηφιακή εικόνα. Το δράμα 
της εικόνας που βιώνει ο πολιτισμός αποτυπώνεται εξίσου στο ψηφιακό θέατρο, 
καθώς οι θεατές καλούνται για ακόμη μία φορά να συνδιαλλαγούν με αυτή, να 
διαμορφώσουν μια κάποια σχέση. O σύγχρονος πολίτης, στο έντονα οπτικό περι-
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βάλλον που τον περιστοιχίζει, αναπτύσσει ναρκισσιστικές συμπεριφορές, ορμές 
και ένστικτα. Στο ψηφιακό θέατρο, το δράμα του Νάρκισσου τίθεται εκ νέου προς 
συζήτηση. 

Η γενεαλογία της έννοιας «ναρκισσισμός» αναδεικνύει την ένταση της 
ενασχόλησης με τον εαυτό. Με αυτή την έννοια, με το σχήμα του ναρκισσισμού 
εξετάζεται ο σύγχρονος πολιτισμός που είναι αλωμένος από το ιδανικό της αυθε-
ντικότητας, που αντιμετωπίζει το υποκείμενο ως ανεξάρτητο και αυτόνομο από 
κάθε είδους άλλο παράγοντα. Παράλληλα, υπογραμμίζει την ευπάθεια του ναρ-
κισσιστικού υποκειμένου, διότι ο σύγχρονος Νάρκισσος δε συνδιαλέγεται με ένα 
λαμπρό εγώ, αλλά περισσότερο με ένα εγώ εγκλωβισμένο σε μια φαντασίωση πα-
ντοδυναμίας και θανατηφόρας αυτάρκειας, οικοδομώντας εν τέλει μια θεμελιώδη 
ανικανότητα. Σύμφωνα με το σχόλιο του Σταυρίδη, ο Νάρκισσος «εισέρχεται στην 
εικόνα για να βρει τον άλλον που δεν είναι ο ίδιος. Το δράμα του παράγεται από 
το γεγονός ότι τελικά είναι ο ίδιος. Αντίθετα εκείνος που μιμείται τις σύγχρονες 
εικόνες, επιδιώκοντας να προσεταιριστεί τη μαγική επιρροή τους, προσχωρεί στις 
εικόνες θέλοντας να γίνει εκείνος ο άλλος που εικονίζουν» (Σταυρίδης 2002: 128).

4.4 Ο σύγχρονος Νάρκισσος

Οι σκηνοθέτες του ψηφιακού θεάτρου μοιάζει να επιδίδονται σε μια διπλή 
κίνηση: από τη μία πλευρά, ανεβάζουν το δράμα του ναρκισσιστικού πολιτισμού, 
μιλούν τη γλώσσα του, τον εξερευνούν παραπάνω, εξελίσσουν τις δυνατότητές 
του. Από την άλλη όμως, επιλέγοντας την αρχαία ελληνική τραγωδία, επιστρέφουν 
στο ερώτημα της σχέσης μας με τον κόσμο, με την πραγματικότητα, την εικόνα 
αυτού του κόσμου, την αλήθεια. Παράλληλα, δοκιμάζουν το βλέμμα του θεατή: δί-
νοντάς του τη ζωντανή παρουσία και το ψηφιακό διπλούν της, τον αναγκάζουν να 
επιλέξει οπτική θέασης, του θυμίζουν πως πέρα από τα ψηφία υπάρχει επίσης το 
σώμα και η φωνή, η φυσική παρουσία. Ιδού το δράμα του σύγχρονου ανθρώπου 
που ζει στην πόλη οθόνη (Σταυρίδης 2009), εκεί όπου η διαρκής συνδεσιμότητα εί-
ναι αυταξία που επιβεβαιώνει την ύπαρξη: εκεί όπου όλα πρέπει να καταγραφούν 
και να αναμεταδοθούν, αλλιώς είναι σαν να μην υπήρξαν ποτέ. 

Η Katie Mitchell στην Ορέστειά της, βάζει τους ηθοποιούς να φέρουν φο-
ρητές μικροσκοπικές κάμερες και να τραβούν διαρκώς τον εαυτό τους ή τους συ-
μπρωταγωνιστές τους. Οτιδήποτε συμβαίνει στη σκηνή, ταυτόχρονα φιλμάρεται, 
καταγράφεται, γίνεται εικόνα: κίνηση που θυμίζει τη σύγχρονη φρενίτιδα συνε-
χούς καταγραφής και αναμετάδοσης των πραγμάτων, σαν να μην υπάρχουμε παρά 
μόνο όταν γινόμαστε εικόνα, ωσάν το παρόν να μην υφίσταται εάν δεν συμπυκνω-
θεί σε εικόνα και δε μεταδοθεί σε οθόνη. 

Video imaginem είναι η έκφραση που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ο 
Νάρκισσος του Οβίδιου στις Μεταμορφώσεις. Ο μύθος διηγείται την ιστορία του 
Νάρκισσου, που γοητευμένος από την εικόνα της ομορφιάς του, ερωτεύεται μια 
αντανάκλαση χωρίς συνοχή: νομίζει για σώμα κάτι που δεν είναι παρά μια σκιά. 
Ο Οβίδιος σχολιάζει: «Ό,τι γυρεύεις δεν υπάρχει πουθενά. Μόλις αποστραφείς, 
ό,τι αγαπάς θα χάσεις. Αυτά εδώ που βλέπεις, αντανάκλαση και της μορφής σου 
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ίσκιος είναι» (Οβίδιος 2014: 75). Για να πει ο Νάρκισσος: «Όποιος κι αν είσαι, έξω 
βγες. Γιατί, αγόρι εσύ μοναδικό με ξεγελάς εμένα; Πού φεύγεις όταν σε ζητώ». Για 
να καταλάβει στη συνέχεια: «Εσύ είμαι εγώ! Κατάλαβα και δε με απατά το είδωλό 
μου. Είθε να χώριζα απ’ το σώμα μου το ίδιο να μπορούσα! Ευχή πρωτόφαντη ερα-
στή: θα ’θελα αυτό που αγαπώ να ’τανε μακριά μου» (Οβίδιος 2014: 77). Η Sophie 
-Isabelle Dufour, γράφοντας για την τέχνη του βίντεο, την εικόνα και τον Bill Viola, 
ερμηνεύει τον μύθο του Νάρκισσου διαφορετικά από τα καθιερωμένα. Θεωρεί 
πως το δράμα του Νάρκισσου δεν είναι τόσο το δράμα του έρωτα για τον εαυτό, 
αλλά το δράμα της εικόνας. Επίσης, ο μύθος δεν παρουσιάζει μόνο τους θρήνους 
για τον άπιαστο χαρακτήρα της εικόνας, αλλά αντιμετωπίζει το πιο βασανιστικό 
πρόβλημα, αυτό της τέλειας μίμησης, που δε σημαίνει απλώς τη μίμηση του εαυ-
τού ή ενός πράγματος, αλλά τη μίμηση ενός πράγματος ως εικόνας. Ο μύθος θυ-
μίζει ότι η αρχαιότερη παράδοση της εικόνας είναι η εικόνα μιας απουσίας, ότι η 
εικόνα είναι ταυτόχρονα ομοιότητα και αναπαράσταση του εαυτού της (Dufour 
2008: 28). Σκιά, επιφάνεια αντανάκλασης, διπλασιασμός, καθρέφτισμα: λέξεις 
που δεν αναφέρονται στον στοχασμό για τη μιμητική πιστότητα. Η πρόσληψη μιας 
αντανάκλασης δεν είναι εμπειρία μιας καθαρής επανάληψης, αλλά η είσοδος σε 
έναν κόσμο όπου βασιλεύει ο Άλλος. Η εικόνα μετατοπίζει το βλέμμα για να το 
βάλει στην άβυσσο. Η πτώση του Νάρκισσου δεν είναι παρά αποτέλεσμα μιας μα-
γικής επιρροής που στερεί στον Νάρκισσο τη δυνατότητα να διακρίνει την εικόνα 
από την πραγματικότητα. Όμως, δεν ξεγελιέται απλώς∙ ο μύθος υπαινίσσεται τη 
δύναμη που έχει η εικόνα να καλεί στο εσωτερικό της. Ο Νάρκισσος επιχειρεί μια 
ανέφικτη και τραγική είσοδο στην εικόνα. Προσχωρεί στην εικόνα. Κίνητρό του εί-
ναι η συνάντηση με τον άλλον που δεν είναι παρά η αντανάκλασή του∙ μαγεύεται 
από την εικόνα του ως άλλου. Μοιάζει η προσχώρησή του αυτή να οφείλεται εν 
τέλει, όχι στην απώλεια της ικανότητάς του να διακρίνει την πραγματικότητα από 
το είδωλό της, αλλά καθώς η μαγεμένη εικόνα προσφέρεται σαν ένα αλλού όπου 
βρίσκεται ο επιθυμητός Άλλος – στην απώλεια της ικανότητάς του να διακρίνει τον 
εαυτό του από το περιβάλλον του. Ιδού η πράξη της μιμητικής προσχώρησης στο 
περιβάλλον και η προσχώρηση στην εικόνα, μόνο που φαίνεται πως η κινητήρια 
δύναμή της είναι ακριβώς η αντίστροφη από εκείνη που κινεί τη σύγχρονη μίμηση 
των εικόνων. Σύμφωνα με τη νέα αυτή οπτική απέναντι στον μύθο, ο Νάρκισσος 
ερωτεύτηκε την εικόνα του και όχι τον εαυτό του, θεωρώντας ότι έκανε βασίλειό 
του την εικόνα του και τον κόσμο καθρέπτη: «Ο μυθικός Νάρκισσος πνίγεται ανα-
ζητώντας έναν άλλον που δεν είναι παρά ο εαυτός του. Ο σύγχρονος Νάρκισσος 
ελπίζει να λυτρωθεί από τον τρόμο της ταυτότητας αναζητώντας εκείνον τον άλλον 
που θέλει να γίνει ο εαυτός του. Και στις δύο περιπτώσεις ο κόσμος της εικόνας 
καλεί το άτομο να βυθιστεί μέσα του» (Σταυρίδης 2002: 129).

O Αμερικανός φιλόσοφος Christopher Lasch, στο έργο του The Minimal Self 
(Lasch 1985), θεωρεί, όπως και η Dufour, πως το νόημα της ιστορίας δεν είναι ότι 
ο Νάρκισσος ερωτεύεται τον εαυτό του, αλλά ότι, καθώς αποτυγχάνει να αναγνω-
ρίσει την ίδια του την αντανάκλαση, του λείπει ο τρόπος να εννοήσει τη διαφορά 
ανάμεσα στον εαυτό του και το περιβάλλον του. Το ναρκισσιστικό εγώ, σε αντίθε-
ση με το εξατομικευμένο εγώ του μοντερνισμού, είναι όλο και περισσότερο κενό, 
άδειο περιεχομένου. Επιφανειακά χαλαρός και ανεκτικός, ο σύγχρονος Νάρκισσος 
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στερείται την ασφάλεια της ομάδας και νιώθει ανταγωνιστικά με όλο τον κόσμο, 
με αντάλλαγμα την απόκτηση ανέσεων που μοιράζει η πατερναλιστική εξουσία. 
Άπληστος, στον βαθμό που οι ορέξεις του είναι απεριόριστες, απαιτεί άμεση ικα-
νοποίηση και ζει σε κατάσταση ανήσυχης, διαρκώς ανικανοποίητης επιθυμίας. Η 
ζωή στο τώρα, στη στιγμή, είναι γι’ αυτόν το κυρίαρχο διακύβευμα, η ζωή για τον 
εαυτό μας, και όχι για τους προγόνους ή για τους απογόνους.

5. Επίλογος

Συμπερασματικά, τόσο η τραγωδία ως δρώμενο, όσο και το τραγικό ως ιδέα, 
δικαιωματικά συνεχίζουν να απασχολούν τη χωρίς θεό εποχή, την εποχή όπου δεν 
υπάρχει σύνορο ανάμεσα στον άνθρωπο και τον κόσμο, στις κοινωνίες όπου ο άν-
θρωπος πορεύεται με τα τεχνολογικά προθέματά του και με την αίσθηση του απε-
ριόριστου. Σε αυτές ακριβώς τις κοινωνίες, η αρχαία ελληνική τραγωδία ανεβαίνει, 
απασχολεί, γοητεύει, θέτει σε ανταγωνισμό τον αρχαίο και τον σύγχρονο κόσμο, 
θέτει ερωτήματα, θυμίζει, ελέγχει τα σύγχρονα εργαλεία. Και ο άνθρωπος «δεν 
είναι ούτε ο κύριος ούτε ο δούλος, αλλά εκείνος ο οποίος, πέρα από τον εαυτό του 
τον ίδιο, παίζει −εμπαιζόμενος− το παιχνίδι, καθώς άνθρωπος και “κόσμος” συνι-
στούν ο “καθένας” το διακύβευμα του άλλου» (Αξελός 1995: 103). Η προέλευση 
της δράσης στην αρχαία ελληνική τραγωδία «βρίσκεται πότε στον άνθρωπο και 
πότε έξω από αυτόν, ο ίδιος χαρακτήρας εμφανίζεται μερικές φορές ως παράγο-
ντας και δρων, αιτία και πηγή των ενεργειών του, μερικές φορές βυθισμένος σε 
μια δύναμη που τον ξεπερνά» (Vernant & Vidal-Naquet 2001: 68). Η απόφαση και 
η ευθύνη «περιβάλλουν την τραγωδία με έναν χαρακτήρα αινιγματικό. Παρουσιά-
ζονται ως ερωτήματα που παραμένουν χωρίς τέλος ανοικτά, αντί να φέρνουν μια 
απάντηση σταθερή και κατηγορηματική» (Vernant & Vidal-Naquet 2001: 72) .

Βιβλιογραφία 

Αξελός Κ. 2005. Μεταμορφώσεις, Κλείσιμο – Άνοιγμα, Αθήνα: Εστία. 

Abel L. 2012. Metatheatre: A New View of Dramatic Form, New York: LLC.

Arendt H. 1972. La crise de la culture, μτφρ. P. Lévy, Paris: Gallimard. 

Arendt 2009. Η ανθρώπινη κατάσταση (vita activa), μτφρ. Γ. Λυκιαρδόπουλος & Σ. 
Ροζάνης, Αθήνα: Γνώση. 

Artaud A. 2013. Το θέατρο και το είδωλό του, μτφρ. Π. Μάτεσις, Αθήνα: Δωδώνη. 

Auslander P. 2008. Liveness: Performance in a mediatized culture, London/New 
York: Routledge.

Belting H. 2004. Pour une anthropologie des images, Paris: Gallimard.



65Το τραγικό: Η ιδέα και το επιτελεστικό φαινόμενο

Bharucha R. 2014. Terror and Performance, London/New York: Routledge. 

Bohrer Κ.Η., Nye S. & Felski R. 2010. «The Tragic: A question of art, not Philosophy 
of history», New Literary History 41 (1): 35-51.

Brown S.A. & Silverstone C. 2007. Tragedy in transition, Oxford: Blackwell. 

Decreus F. 2004. «Le Masque Tragique Et Sa Présence Dans Une Société Post-tra-
gique», Théâtre, Tragique Et Modernité: XIXe & XXe Siècles: 11-35.

Debord G. 1994. The Society of the Spectacle, New York: Zone. 

Dufour S.I. 2008. L’image vidéo d’Ovide à Bill Viola, Paris: Archibooks. 

Dupont F. 2001. L’insignifiance tragique, Paris: Gallimard. 

Eagleton Τ. 2002. Sweet Violence, the Idea of the Tragic, London/New York: Wiley 
– Blackwell. 

Goldhill S. 1999. Performance culture and Athenian democracy, Cambridge: Cam-
bridge University Press.

Haraway D. 1989. «A Manifesto for Cyborgs: Science, Technology, and Socialist Fem-
inism in the 1980’s», στο: Ε. Weed (επιμ.), Coming to Terms: Feminism, Theory, Pol-
itics, London: Routledge: 65-107.

Judet de la Combe P. 2010. Les tragédies grecques sont-elles tragiques, Montrouge: 
Bayard.

Καστοριάδης Κ. 2001. Ανθρωπολογία, πολιτική φιλοσοφία. Πέντε διαλέξεις στη Βό-
ρειο Ελλάδα, Αθήνα: Ύψιλον. 

Lacan J. 1991. Le Séminaire, Livre VIII (1960 – 1961), Le transfert, Paris: Seuil.

Lambropoulos V. 2006. The tragic idea, London: Duckworth. 

Lasch C. 1985. The Minimal Self, Psychic Survival in Troubled Times, New York: W.W. 
Norton & Company. 

Lehmann H.T. 2016. Tragedy and dramatic theatre, μτφρ. E. Butler, Oxford: Routledge.

Μαλεβίτσης Χ. 1992. Περί του τραγικού, Αθήνα: Ευθύνη. 

Μπακονικόλα Χ. 2005. Το τραγικό, η τραγωδία και ο φιλόσοφος, Αθήνα: Εκδόσεις 
Καρδαμίτσα.

Marx W. 2012. Le tombeau d’Oedipe: Pour une tragédie sans tragique, Paris: Les 
éditions de Minuit.

Οβιδίου Μεταμορφώσεων Βιβλίο Τρίτο, 2014. μτφρ. Τ. Νικολόπουλος, Αθήνα: Στιγμή.



66Αγγελική Πούλου

Πατσαλίδης Σ. «Περί Πραγματικότητας και μεταμοντέρνου θεάτρου», στο: http://
savaspatsalidis.blogspot.gr/2011/02/t – jacques – lacan – t – georges – bataille – 
1.html. Ανακτήθηκε: 10/06/2019. 

Πεφάνης Γ. 2012. «Φιλοσοφικές παρατηρήσεις του Καστοριάδη στην αττική τρα-
γωδία», Λογείον, Αθήνα: 256-283. 

Perelson S. 2009. «Le tragique contemporain: quelques réflexions sur le sujet, le 
désir et la fin de l’analyse», Figures de la psychanalyse 18: 205-219.

Perrot E. 2013. Les usages de la vidéo en direct au théâtre chez Ivo Van Hove, Paris: 
Διδακτορική Διατριβή, Université de la Sorbonne Nouvelle & Université du Québec 
à Montréal. 

Power C. 2008. Presence in Play: A critique of Presence in the theatre, Amsterdam/
New York: Rodopi.

Poulou A. 2017. La mise en scène de la tragédie grecque dans l’ère numérique, Πα-
ρίσι/Αθήνα: Διδακτορική Διατριβή, Université de la Sorbonne Nouvelle-Paris 3 & 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

Rodosthenous G. 2015. Theatre as Voyeurism, Houndmills, Basingstoke/Hampshire: 
Palgrave Macmillan. 

Rush R. 2003. Radical theatre: Greek Tragedy and the modern world, London/New 
York: Bloomsbury. 

Semenowicz D. (επιμ.) 2016. The Theatre of Romeo Castellucci and Socìetas Raffael-
lo Sanzio, From Icon to Iconoclasm, From Word to Image, From Symbol to Allegory, 
London/New York: Palgrave Macmillan. 

Silk M.S. (επιμ.) 1996. Tragedy and the Tragic, Oxford: Clarendon Press. 

Σταυρίδης Σ. 2009. Από την πόλη οθόνη στην πόλη σκηνή, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Sontag S.1966. Against Interpretation, New York: Farrar.

Szondi P. 2002. An essay on the tragic, Stanford: Stanford University Press.

Steiner G. 1996. The Death of the tragedy, New Haven/London: Yale University Press. 

Vernant J.P. 1996. Entre mythe et politique, Paris: Seuil.

Wilson M. & Hand R. 2002. Grand Guignol, The French Theatre of Horror, Exeter: 
Exeter University Press.

Vernant J.& Vidal-Naquet J.P. 2001. Mythe et Tragédie en Grèce ancienne,Τόμος 1, 
Paris: La Découverte.



67Το τραγικό: Η ιδέα και το επιτελεστικό φαινόμενο

Εικ. 1: Ορέστεια, R. Castellucci, Photo Guido Mencari.



68Αγγελική Πούλου

Εικ. 2: Ορέστεια, R. Castellucci, Photo Guido Mencari.



69Το τραγικό: Η ιδέα και το επιτελεστικό φαινόμενο

Εικ. 3: Prometheus Ontketend, Urland & Crew.



70Αγγελική Πούλου

Εικ. 4: Prometheus Ontketend, Urland & Crew.



71Το τραγικό: Η ιδέα και το επιτελεστικό φαινόμενο

Εικ. 5: Prometheus Ontketend, Urland & Crew.





Στα ελληνικά η λέξη «κρίση» συμπυκνώνει τουλάχιστον δύο μεγάλες κατηγορίες 
νοημάτων. Αφενός, παραπέμπει στις έννοιες της απόφασης, της άποψης ή της 
γνώμης και, σε στενή συνάφεια με αυτές, στις έννοιες της κριτικής, της αξιολόγησης 
και της δίκης. Έτσι κάποιας/ου η «κρίση» μπορεί, παραδείγματος χάρη, να επηρεαστεί 
από την υπερβολική χρήση αλκοόλ∙ οι δικαστικοί, οι δημόσιοι υπάλληλοι αλλά και τα 
επιστημονικά άρθρα περνάνε από «κρίση». Αφετέρου, παραπέμπει στις καταστάσεις 
εκείνες, στις οποίες η αναπαραγωγή της προηγούμενης, της κανονικής ή ομαλής 
συνθήκης είναι δύσκολη ή αδύνατη. Έτσι, για παράδειγμα, κάνουμε λόγο για «κρίση» 
άσθματος όταν το αναπνευστικό σύστημα δεν λειτουργεί κανονικά ή για οικονομική 
«κρίση» όταν το οικονομικό σύστημα δεν αναπαράγει ομαλά τον εαυτό του.

Η πρώτη σημασία προκύπτει από το αρχαιοελληνικό ρήμα «κρίνω», το οποίο αρχικά 
σήμαινε «διαχωρίζω», αλλά αρκετά νωρίς (στα ομηρικά χρόνια), επίσης, «αποφασίζω». 
Η δεύτερη σημασία, η οποία είναι και μεταφορική, προκύπτει –σύμφωνα με τους 
περισσότερους λεξικογράφους– ως μεταφραστικό δάνειο ή αντιδάνειο από τα 
λατινικά ή τις λατινογενείς γλώσσες. Η «κρίση» έγινε crisis (λατ., αγγλ. & ισπ.), crise 
(γαλλ.) και crisi (ιταλ.) και κατόπιν «κρίση». Με αυτό τον τρόπο, ενώ τα λατινικά, οι 
λατινογενείς γλώσσες και τα αγγλικά έχουν δύο όρους για να αποτυπώνουν τις δύο 
διαφορετικές οικογένειες σημασιών (iudicium, judgement, jugement, juicio, giudizio 
για την «κρίση» και crisis, crise, crisi για την «κρίση»), τα ελληνικά περιορίζονται σε 
μία και μόνη λέξη, την κρίση.

Κατά ενδιαφέροντα τρόπο, ήδη από τα αρχαία ελληνικά, μπορούμε να ανιχνεύσουμε 
κάποιες χρήσεις της λέξης, οι οποίες συμπυκνώνουν και τις δύο σημασίες. Έτσι, η 
«κρίσις» μπορεί να σημαίνει το κρίσιμο σημείο μιας αρρώστιας, το σημείο όπου 
“αποφασίζεται” η τύχη της ζωής του ασθενούς. Επίσης, κατά ενδιαφέροντα τρόπο, η 
φιλοσοφία, σε ανεξάρτητους μεταξύ τους κλάδους, έχει φέρει κοντά τις δύο σημασίες, 
οι οποίες συμπυκνώνονται στη μία και μοναδική ελληνική λέξη. Για παράδειγμα, στη 
φιλοσοφία και την ιστοριογραφία της επιστήμης η κρίση σηματοδοτεί μια κατάσταση, 
κατά την οποία το κυρίαρχο Παράδειγμα αδυνατεί να αναπαραγάγει ομαλά την 
κυριαρχία του εξαιτίας μιας πλειάδας εμπειρικών ανωμαλιών. Η κατάσταση αυτή, 
παράλληλα, ωθεί στην όξυνση της κριτικής και στην ανάληψη μιας σειράς αποφάσεων 
ή αξιολογήσεων, οι οποίες δεν ήταν διαθέσιμες στο παρελθόν. Αντίστοιχα, αλλά 
με αρκετές διαφορές, στον χώρο της πρακτικής φιλοσοφίας, η έννοια της κρίσης 
σηματοδοτεί την απουσία εγκαθιδρυμένων κριτηρίων για την ανάληψη και τη 
νοηματοδότηση μιας πράξης – κατάσταση η οποία αναγκαία ωθεί στην κριτική και 
την απόφαση.

Μοιάζει, λοιπόν, η κρίση όντως «να γεννά ευκαιρίες», όχι όμως αυτές που εννοούν 
οι επιτήδειοι της αναπαραγωγής της υπάρχουσας κατάστασης. Η ‘‘κρίση’’ επισύρει 
‘κρίση’. Κρίση λοιπόν…
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K. MAΡΞ

«Δεν υπάρχει βασιλική οδός για την 
επιστήμη, και στις φωτεινές κορυφές της  
μπορεί να φτάσουν μόνον όσοι δεν 
φοβούνται τον κόπο να διασχίσουν τα 
δύσβατα μονοπάτια της».

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Ένας ρεαλισμός για την εκφρασ τική

χειραφέτηση του καλλιτέχνη
 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΟΥΛΟΥ
Το τραγικό:

Η ιδέα και  το επιτελεσ τικό φαινόμενο 

STEFAN DONATH
Protest  Choruses:

Rethink ing the Aestheticisation of  the Pol it ical  

Γ ΙΩΡΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
Η ελληνο-αλβανική αν τιφασισ τική

συνεργασία σ τη διάρκεια
του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου

ΝΙΚΟΣ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ
Η κρίση των κομμάτων

ΣΠΥΡΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
Σημείωση για το άρθρο του Ν.  Πουλαν τζά

«Η κρίση των κομμάτων»


