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Nεοελληνική πεζογραφία και ποίηση στη σκηνή (ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ)
Θα επιµείνω περισσότερο σε ένα τελευταίο παράδειγµα, που ανήκει στην πρώτη κατηγορία της
κατάταξής µου, για να δώσω µερικές αναλυτικότερες πληροφορίες. Πρόκειται για το ποιµενικό ειδύλλιο
Bοσκοπούλα, άγνωστου Kρητικού ποιητή των αρχών του 17ου αιώνα. Παρουσιάστηκε από την οµάδα
Kανιγκούντα το Mάϊο του 2007 στο Θέατρο Aµόρε, στο πλαίσιο των Δοκιµών του Θεάτρου του Nότου.
Χρησιµοποιήθηκε ολόκληρο το κείµενο χωρίς περικοπές ή επεµβάσεις µε την προσθήκη µιας
εισαγωγικής αφήγησης αυτοσχεδιαστικού χαρακτήρα. Η επεξεργασία του κειµένου ήταν συλλογική. 1
Σύµφωνα µε τον σκηνοθέτη Γιάννη Λεοντάρη «η επιλογή του κειµένου έγινε µε βάση τρία
κριτήρια: το θέµα, τον αφηγηµατικό χαρακτήρα του και την έµµετρη φόρµα. Ως προς το πρώτο κριτήριο: ο
θάνατος από έρωτα, χαρακτηριστικό ροµαντικό µοτίβο, φαντάζει σήµερα ως κάτι ακατανόητο. Η πίστη της
οµάδας µας ότι η επιστροφή στη διαπραγµάτευση των «µεγάλων θεµάτων» όπως αυτό, είναι σήµερα ένα
πολύ σηµαντικό ζητούµενο για τη θεατρική παράσταση και την ποιότητα της σχέσης µε το θεατή, µας
οδήγησε στην επιλογή αυτή. Η Βοσκοπούλα είναι ένα κείµενο τολµηρό µέσα από τη σαφήνεια µε την οποία
κατονοµάζει χωρίς ενοχή, αυτά που σήµερα απαξιούµε να ονοµάσουµε επειδή τα θεωρούµε µεγαλόστοµα.
Είµαστε όµως πεπεισµένοι ότι στην εποχή της φοβίας για τον έρωτα ένα κείµενο που µιλά για τον θάνατο
από έρωτα είναι εντέλει σχεδόν επαναστατικό.
Ο αφηγηµατικός χαρακτήρας του κειµένου ενδιαφέρει την οµάδα ιδιαίτερα καθώς η αφήγηση είναι
µία από τις µεθόδους δουλειάς και επικοινωνίας µεταξύ των ηθοποιών κατά την προετοιµασία των
παραστάσεών µας. Κυρίως όµως µας φαίνεται σηµαντικό να δουλεύουµε την αφήγηση ως πράξη, ως
θεατρική δράση.
Ως προς το τρίτο κριτήριο τέλος, την έµµετρη φόρµα δηλαδή, σχετίζεται µε το ενδιαφέρον της
οµάδας για συστηµατική δουλειά πάνω στην εκφορά του λόγου µέσω µιας συγκεκριµένης φόρµας (στη
Βοσκοπούλα, τη φόρµα του έµµετρου κρητικού ιδιώµατος).»
Tο ερµηνευτικό σχήµα των τριών ηθοποιών µε µια αφηγήτρια και δύο ερµηνευτές που
αναλαµβάνουν περισσότερους από ένα ρόλους επιλέχτηκε από τη θεατρική οµάδα µε στόχο: «να
αναδείξει και να τονίσει στο έπακρο τον αφηγηµατικό χαρακτήρα του κειµένου αλλά και να λύσει ένα
σηµαντικό πρόβληµα: στη λογοτεχνική αφήγηση (και πάντως αυτό συµβαίνει στη Βοσκοπούλα) ο χώρος
και ο χρόνος του αφηγητή υπονοούνται, το ίδιο και τα κίνητρα που τον οδηγούν στην αφήγηση. Στη
θεατρική συνθήκη ωστόσο, όπου ο αφηγητής έχει σάρκα και οστά, ο χώρος και ο χρόνος του θα πρέπει
να οριστούν µε σαφήνεια, το ίδιο και τα κίνητρά του καθώς η αφήγηση εδώ δεν είναι µόνο ένας
εκφραστικός κώδικας µε νοούµενο αναγνώστη αλλά συγκεκριµένη δράση µε πραγµατικό παραλήπτη, τον
θεατή της παράστασης. Η πρώτη αφηγήτρια εγκιβωτίζει λοιπόν την αφήγηση του κειµένου της
Βοσκοπούλας λύνοντας – ελπίζουµε – τα παραπάνω προβλήµατα και καθιστά τον βοσκό από
εξωδιηγητικό, ενδοδιηγητικό αφηγητή, τον µεταµορφώνει δηλαδή σε ρόλο.»
Tέλος, οι επαναλήψεις του κειµένου στην παράσταση εξυπηρετούν δύο στόχους: την ανάδειξη
του πολυφωνικού χαρακτήρα του, «καθώς πολλαπλασιάζονται οι οπτικές γωνίες µέσα από τις οποίες ο
θεατής προσεγγίζει τα αφηγούµενα γεγονότα» και «την καλύτερη κατανόηση ενός ιδιωµατικού κειµένου

1 Eυχαριστώ θερµα τον σκηνοθέτη κ. Γ. Λεοντάρη που απάντησε µε πολλή προθυµία στο ερωτηµατολόγιό
µας και έθεσε στη διάθεσή µου όλα τα στοιχεία που οδήγησαν τη θεατρική του οµάδα στη δηµιουργία αυτής
της παράστασης.

από τον θεατή, µέσα από την επανάληψη της αφήγησης µε τη βοήθεια ποικίλων εκφραστικών κωδίκων:
αυτοσχεδιασµός, χειρονοµίες, λόγος.»
Tέλος, η πληροφορία του σκηνοθέτη ότι κατά την προετοιµασία της παράστασης µελετήθηκαν οι
διακειµενικές σχέσεις του κειµένου µε άλλα οµοειδή, όπως η Ερωφίλη του Γ. Xορτάτζη, το Pastor Fido του
Guarini και ο Βέρθερος του Γκαίτε, αλλά και µε νεώτερα κείµενα όπως τα Αποσπάσµατα του ερωτικού
λόγου του Ρολάν Μπάρτ, ο Αφηγητής του Βάλτερ Μπένγιαµιν, ποιήµατα της Μαρίας Πολυδούρη, ακόµα
και επιστηµονικές µελέτες που αφορούν στις επιδράσεις της ερωτικής απογοήτευσης στην υγεία,
επιβεβαιώνει την παρατήρησή µου ότι µια θεατρική παρουσίαση αποτελεί και κριτική ανάγνωση του
πρωτότυπου κειµένου.
Aς σηµειωθεί ότι στην παράσταση της Bοσκοπούλας, παρά το ότι µέσω του λόγου διατηρήθηκε
ατόφιο το ισχυρό στοιχείο της κρητικής της ταυτότητας και του αρκαδικού πλαισίου της, προβλήθηκε
ιδιαίτερα ο θεµατικός της πυρήνας: ο απόλυτος έρωτας και ο θάνατος από αγάπη, θέµα διαχρονικό και
αιώνιο. Tο τότε και το τώρα του κειµένου διαγράφονταν καθαρά στο συνοδευτικό υλικό της παράστασης
µε ένα σύντοµο γλωσσάρι για τους θεατές αλλά και µε ένα απόσπασµα του Pολάν Mπαρτ σχετικό µε την
«Aναµονή» (από τα Aποσπάσµατα του ερωτικού λόγου).
Aξίζει να λάβουµε υπόψη, για να φανεί ακριβώς η στενότατη σχέση ακόµη και των πιο
προωθηµένων διασκευών µε το πρωτότυπο κείµενο, ότι στα προγράµµατα που συνοδεύουν τις
παραστάσεις δηµοσιεύονται σχεδόν αποκλειστικά αποσπάσµατα από µελέτες ή άλλο υλικό που
σχετίζεται µε το πρωτότυπο, όπως και γλωσσάρια, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Eίναι προφανές ότι οι
διασκευαστές δεν επιζητούν να κόψουν τον οµφάλιο λώρο µε το αρχικό πεζό ή ποιητικό κείµενο.
Συµπερασµατικά, η στροφή θεατρικών οµάδων σε νεοελληνικά µη θεατρικά κείµενα δηλώνει την
επιθυµία τους να διερευνήσουν τα όρια της θεατρικότητας και την ανάγκη να ξεφύγουν από τους
περιορισµούς του θεατρικού κειµένου. Eπιπλέον κατά τα τελευταία χρόνια η πράξη της αφήγησης
περιλαµβάνεται στους θεατρικούς κώδικες, καθώς διάφορες θεωρίες εξετάζουν τη «δραµατικότητα» των
αφηγηµατικών κειµένων. 2
H χρονική απόσταση αλλά και ο βαθµός δυσκολίας προσέγγισης δεν φαίνεται να αποτελεί
εµπόδιο στην επιλογή κειµένων. Eίναι, πάντως, γεγονός ότι συνολικά οι παραστάσεις αυτές βοηθούν
στην «αναβίωση» ιδιαίτερα των παλαιότερων κειµένων, φέρνοντάς τα σε επαφή και µε νεότερο κοινό.
Mάλιστα, όλο και συχνότερα οι παραστάσεις δεν προϋποθέτουν διασκευές προετοιµασµένες από
θεατρικό συγγραφέα, αλλά αποτελούν οµαδική δουλειά του θιάσου που στηρίζεται ιδιαίτερα
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αυτοσχεδιασµό. Tα νεοελληνικά κείµενα πλέον αποµνηµειώνονται όπως τα κλασικά και θεωρούνται κοινό
κτήµα. Tο έργο δεν αντιµετωπίζεται ως ένα ξεχωριστό δηµιούργηµα που θέτει τους δικούς του,
αποκλειστικούς όρους ερµηνείας και αναπαράστασης αλλά ως µέρος µιας συλλογικής µυθολογίας από
την οποία όλοι µπορούν να αντλήσουν στοιχεία, να την οικειοποιηθούν και να εντοπίσουν συγγένειες µε
αυτήν. Tέλος, ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο αυτών των παραγωγών είναι η ειρωνική αποστασιοποίηση
από το πρωτότυπο κείµενο, γεγονός που σε αρκετές περιπτώσεις αναδεικνύει παράπλευρες πτυχές του.
Kατά την άποψή µου, λοιπόν, στη σηµερινή εποχή, κατά την οποία µιλάµε για το θάνατο του
βιβλίου, η εκ νέου «ανάγνωση» λογοτεχνικών κειµένων όχι µόνο από τους συντελεστές µιας παράστασης
αλλά κυρίως από τους θεατές, όσο αιρετική κι αν είναι, φέρνει ένα αισιόδοξο µήνυµα για την πρόσληψη,
τη διάδοση και εν τέλει τη λειτουργία της νεοελληνικής λογοτεχνίας.
2 Bλ. Γιώργος Π. Πεφάνης, Tο θέατρο και τα σύµβολα. Διαδικασίες Συµβόλισης του Δραµατικού Λόγου.
Eλληνικά Γράµµατα, Aθήνα 1999, σ. 198. Bλ. και την προβληµατική του Συνεδρίου «Mυθιστόρηµα και
θέατρο: Eιδολογικός διάλογος στη Γαλλική Λογοτεχνία», που προανέφερα (σηµ. 5).
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