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Η μελαγχολία και το πολιτικό.
Μια εισαγωγή

έλαλ δξώληα πνπ γίλεηαη παξαγσγηθόο θαη
επηθνηλσληαθόο κε έλαλ ηδηαίηεξν, αζπλήζηζην
ηξόπν. Αληίζεηνο ζηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ Μαξμ1
θαη ηνπ Λνύθαηο2 θαη αλαθεξόκελνο ζε κηα
ηαξαγκέλε ζπδήηεζε ηεο λεόηεξεο θηινζνθίαο
πξόθεηηαη ζηε ζπλέρεηα λα ππνζηεξίμσ όηη ε
κειαγρνιηθή απόζπξζε δελ απνηειεί ζε θακία
πεξίπησζε κηα απνιηηηθή πξάμε αιιά πνιύ
πεξηζζόηεξν ελέρεη έλα δπλακηθό αληίζηαζεο θαη
επαλεθθίλεζεο.

Άνταμ Σίρακ
Πανεπιστήμιο Φράιε Βερολίνου

Δλδερνκέλσο θακία άιιε έλλνηα δελ δηέλπζε κηα
ηόζν δηαθνξνπνηεκέλε ηζηνξία πεξηνρνκέλσλ θαη
πνηνηήησλ θαη δελ αληηζηάζεθε πεξηζζόηεξν ζε
ζπζηεκαηνπνηήζεηο όπσο απηή ηεο κειαγρνιίαο. Μηα
θαηλνκελνινγία ηνπ αλνίθεηνπ ραξαθηεξίδεη ηελ
ηζηνξία ηεο έλλνηαο ηεο κειαγρνιίαο αθήλνληαο
απξνζδηνξηζηίεο θαη ππνλννύκελα. Ήδε ην 400
π.Υ., όηαλ πξσηνεκθαλίζηεθε, ε κειαγρνιία
αλαθεξόηαλ ζε κηα νπζία – ηε κέιαηλα ρνιή – πνπ
ζηελ πξαγκαηηθόηεηα δελ ππάξρεη ζηνλ νξγαληζκό,
ζηελ νπνία όκσο εγγξαθόηαλ ηζρπξή επηξξνή ζηελ
ςπρή θαη ζην κπαιό. Σα αίηηα ηεο κειαγρνιίαο
ηνπνζεηνύληαη ζηε θπζηνινγία-αλαηνκία, αξγόηεξα
επηρεηξείηαη αζηξνινγηθή ή κεηεσξνινγηθή εμήγεζε,
κελ επηηξέπνληαο κηα θαηλνκελνινγηθή πξόζβαζε
ζε απηήλ έσο θαη ηνλ 15ν θαη 16ν αηώλα. Αθόκε θαη
ν νξηζκόο ηεο κειαγρνιίαο ηνπ ύζηεξνπ
κνληεξληζκνύ πνπ επεξεάζηεθε από ηηο
ςπραλαιπηηθέο θαη πνιηηηθέο ζεσξίεο εθθηλνύζε από
ηελ ππόζεζε όηη ε βαξπζπκία ζπλδέεηαη κε ηελ
ακεηάθιεηε απώιεηα ελόο κε ζπγθεθξηκέλνπ
αληηθεηκέλνπ. Όκσο όρη κόλν νη αηηίεο ηεο
κειαγρνιηθήο δηάζεζεο αληηζηέθνληαη ζηελ
αλζξώπηλε ζύιιεςε, αιιά θαη νη ίδηνη νη άλζξσπνηζύκαηά ηεο σζνύληαλ ζε κηα θνηλσληθή «εκηύπαξμε» θαη αληηκεησπίδνληαλ σο απνθιεηζκέλνη.3
Παξά ηελ εμηδαλίθεπζε ηεο κειαγρνιίαο σο

Απνκόλσζε, λαξθηζηζηηθή παιηλδξόκεζε θαη πόλνο
– απηέο είλαη νξηζκέλεο θαηαζηάζεηο πνπ ζπλδένπκε
άκεζα κε ηε κειαγρνιηθή εκπεηξία. Δίλαη ζεκεία
κηαο απνκάθξπλζεο από ηα θνηλσληθά θαη
επηθνηλσληαθά ζπκθξαδόκελα πνπ απνθαιύπηνπλ
κηα νπηζζνρώξεζε πξνο κηα ζηνραζηηθή θαηάζηαζε
θαζώο θαη κηα βαζηθή αληθαλόηεηα: Πξόθεηηαη γηα
ηελ άθημε ζε έλα ζπγθείκελν ακθηβνιίαο θαη
απειπηζίαο, εληόο ηνπ νπνίνπ εδξαηώλεηαη ν ζαθήο
θινληζκόο ηεο δπλαηόηεηαο κηαο επαλέλαξμεο, κηαο
ιύζεο θαη κηαο ζπκθηιίσζεο κε ηε θαηλνκεληθά
ακεηάβιεηε εηθόλα ηνπ θόζκνπ. Αλ αληηιεθζνύκε
ηε κειαγρνιία σο κηα δηαδηθαζία αλαδήηεζεο θαη
ζηνραζκνύ πνπ θηλείηαη ζηελ αθηλεζία, δηζηάδεη θαη
δελ επηθνηλσλείηαη, ηόηε κνηάδεη λα ππνλνεί κηα
ηδηαίηεξε κνλαμηά θαη νπηζζνδξόκεζε.
Η κειαγρνιία – θαη ην θιηληθό ηεο αλάινγν, ε
θαηάζιηςε – αλαθέξεηαη, όπσο επξέσο
ππνζηεξίδεηαη, ζε κηα δηαθνπή ή έλα ηέινο ζηελ
ύπαξμε ελ θνηλσλία. Δίλαη όκσο πξάγκαηη έηζη;
Πξάγκαηη ραξαθηεξίδεη ηνλ κειαγρνιηθό κηα άξζε
ηνπ ελδηαθέξνληόο ηνπ γηα ηνλ θόζκν; Οη
ζπγγξαθείο ησλ παξόλησλ θεηκέλσλ ππνζηεξίδνπλ
ην αληίζεην, απνδεηθλύνπλ όηη ε κειαγρνιηθή
εκπεηξία ηεο απώιεηαο, ηεο απνζηαζηνπνίεζεο, ηνπ
απνθιεηζκνύ είλαη έλα ακθίζεκν γεγνλόο. Γηόηη ε
κειαγρνιία επηηειεί κηα απομάκπςνζη πος δεν
ζημαίνει εξαθάνιζη, κηα εζσζηξέθεηα ηνπ
ππνθεηκέλνπ πνπ ηαπηόρξνλα αθήλεη ίρλε θαη θελά,
απνζηαζεξνπνηεί θνηλσληθά ζπκβόιαηα, ππνζθάπηεη
ηελ θνηλσληθή ιεηηνπξγηθόηεηα θαη
απνηειεζκαηηθόηεηα. Σα παξαδείγκαηα πνπ
ζπδεηνύληαη εδώ ζπκθσλνύλ ζην γεγνλόο όηη ε
κειαγρνιηθή ύπαξμε ελέρεη κηα πνιηηηθή δηάζηαζε
εθόζνλ αληηιακβαλόκαζηε ηνλ κειαγρνιηθό σο
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έθθξαζε ηδηνθπΐαο θαηά ηελ Αλαγέλλεζε θαη ζην
Ρνκαληηζκό, ν βαξύζπκνο γεληθά αληηκεησπηδόηαλ
αξλεηηθά θαη εηδηθόηεξα: θαηεγνξνύληαλ γηα ξνπή
ζηελ ακαξηία, ζεσξνύληαλ άξξσζηνο ή – ζηελ
αξρή ηεο πξώηκεο Μνληέξλαο Δπνρήο – απεηιή ηεο
δηαθσηηζηηθήο ή/θαη θαπηηαιηζηηθήο νπηνπίαο.
Καζόζνλ ν κειαγρνιηθόο πξνζσπνπνηνύζε ηε
ζθνηεηλή πιεπξά θαη ηα αξλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά
ηεο εθβηνκεράληζεο θαη „νηθνλνκηθνπνίεζεο‟
αληηκεησπίζηεθε σο όριεζε ηεο νπηνπηθήο ηδέαο
κηαο ξαζηνλαιηζηηθήο θνηλσληθνπνίεζεο.4

πξνβαιιόκελν ζην κέιινλ, αιιά πνιύ πεξηζζόηεξν
ε αδπλακία δηαηύπσζεο ηεο κίαο θαη κνλαδηθήο
πνιηηηθά ζρεδηαζκέλεο ζηνρνζεζίαο. Τπό απηή ηελ
έλλνηα ε κειαγρνιηθή πνιηηηθή είλαη κηα έκκεζε
πνιηηηθή πνπ έξρεηαη ζην πξνζθήλην κέζσ
αλνινθιήξσησλ ζηνραζηηθώλ δηαδηθαζηώλ, νη
νπνίεο πξνθαινύλ κηα άξζε ησλ νξίσλ κεηαμύ
θαηαλόεζεο θαη κε θαηαλόεζεο. Απηή ε πνιηηηθή
εξγάδεηαη, αλ ζέινπκε, κε κηα αηληγκαηηθή ξεηνξηθή
πνπ κεηαπεδά κεηαμύ αλαγλσζηκόηεηαο θαη κε
αλαγλσζηκόηεηαο θαη αλαθέξεηαη ζε κηα κάιινλ
θπθιηθή επγισηηία.

Σν πξόηδεθη ηνπ κνληεξληζκνύ εμέζεζε ηε
κειαγρνιία σο ηε ζθνηεηλή πιεπξά ελόο νπηνπηθνύ
ζρεδηαζκνύ, ζηνλ νπνίν βαζίζηεθε. Ο βαξύζπκνο
σο ζήκεξα απνθιείεηαη από ηηο εγεκνληθέο
αθεγήζεηο, όπσο π.ρ. ηηο ξνκαληηθέο ζπιιήςεηο ηνπ
έζλνπο, ηεο ζξεζθείαο θαη ηηο εληνιέο ηεο
θαηαλόεζεο, ηνπ ζρεδηαζκνύ θαη ηεο ξύζκηζεο,
θαζώο απηέο θπξηαξρνύληαη από νηθνλνκηθέο θαη
ηδενινγηθέο απαηηήζεηο ηνπ κνληεξληζκνύ
πεξηζσξηνπνηώληαο ηελ θαηάζιηςε ή ηε κειαγρνιία
σο απνζηαζεξνπνηεηηθέο ή θαη άβνιεο παξάπιεπξεο
ζπλέπεηεο κηαο θνηλσληθήο νπηνπίαο. Με αλαθνξά
σζηόζν ζηηο ηδέεο ηνπ Αληόξλν θαη ηνπ Υάηληεγθεξ5
ζα κπνξνύζακε λα πνύκε όηη ε πεξηζσξηνπνηεκέλε
ζέζε ηνπ κειαγρνιηθνύ δελ είλαη ζε θακία
πεξίπησζε κηα ζέζε εθηόο. Κάζε θνηλσληθή
θαληαζίσζε πνπ πξννξίδεηαη λα ιεηηνπξγήζεη σο
ζπγθάιπςε ησλ αληηθάζεσλ, δελ κπνξεί παξά λα
απνηειεί έλα αζηαζέο θαηαζθεύαζκα πνπ είλαη
αδύλαην λα άξεη ηηο ακθηβνιίεο θαη ππό απηή ηελ
έλλνηα κειαγρνιηθέο εθθάλζεηο. Δμ απηνύ ν
Αληόξλν επηρεηξεκαηνινγεί όηη ν κειαγρνιηθόο
ζηνραζκόο νθείιεη λα πξνζκεηξάηαη ζην πεδίν ηνπ
θνηλσληθνύ θαη λα αληηκεησπίδεηαη σο κηα εζσηεξηθή
ζέζε αληίζηαζεο θαη θξηηηθήο. Απηή ε ζθέςε ηνπ
ζπλνςίδεηαη ζην: «ην θαίλεζζαη ιαζξαία ζπλνκηιεί ην αθαλέξσην.»6 Ωζηόζν ζηε κειαγρνιηθή
ζηάζε δελ δηαηππώλεηαη θάπνην ηέινο

Πώο όκσο κπνξεί κηα πνιηηηθή ηνπ κειαγρνιηθνύ λα
δηαηππσζεί ζηελ ηέρλε; Καηά πόζν είλαη δπλαηό λα
αλαγλσξηζηεί ζην πεδίν ηνπ αηζζεηηθνύ; Σα θείκελα
ησλ Βνπξινύκε θαη Υάγεξ π.ρ., ηα νπνία
αζρνινύληαη κε ππνλνεηηθέο δηακαξηπξίεο ή
ζθελνζεηηθέο ηαθηηθέο πνπ αλάγνπλ ηε κειαγρνιία,
ηνλ πόλν θαη ηελ επηζθάιεηα ζε δξακαηνπξγηθό
ζέκα αλαθέξνληαη ζην γεγνλόο όηη ε κειαγρνιία
ζηελ ηέρλε παίδεη έλαλ ζεκαληηθό ξόιν ζηε
δηαηύπσζε κηαο αληίζηαζεο. εηξά θαιιηηερλώλ
δξνπλ πνιηηηθά ζε έλα επξύηεξν πεδίν ηνπ
αηζζεηηθνύ. Θα ήζεια εδώ λα αλαθεξζώ ζε ηη
είδνπο αληηζηαζηαθή ζηξαηεγηθή κπνξεί λα αλαρζεί
ε κειαγρνιηθή ζηάζε ρξεζηκνπνηώληαο σο
παξάδεηγκα ην ζπγθείκελν δηθηαηνξηθώλ
θαζεζηώησλ όπσο ην ιεγόκελν επξσπατθό
Αλαηνιηθό Μπινθ ην δεύηεξν κηζό ηνπ 20νύ αηώλα.
Καηά ηε δηαδηθαζία θαζηέξσζεο ηνπ ζνζηαιηζηηθνύ
ξεαιηζκνύ σο θπξίαξρνπ ηδενινγήκαηνο,
θαζηεξώζεθε παξάιιεια θαη κηα αλεπίζεκε θαη
απαγνξεπκέλε «δεύηεξε δεκόζηα ζθαίξα», εληόο
ηεο νπνίαο εηθαζηηθνί θαη θαιιηηέρλεο ηεο
πεξθόξκαλο πξνζπάζεζαλ, παξά ηελ πξσηνθαλή
ινγνθξηζία θαη ηηο απαγνξεύζεηο, λα ππεξαζπηζηνύλ
ηελ «απηνλνκία» ησλ θαιιηηερλεκάησλ ηνπο θαη λα
εξγαζηνύλ ππό ηε ζπάζε θπξώζεσλ πνπ
εηζέξρνληαλ βαζηά ζηελ ηδησηηθή ηνπο ζθαίξα. Σν
ζηάηνπο ηνπ θαιιηηέρλε ζπλδεόηαλ ππό απηή ηελ
έλλνηα κε κηα αλνίθεηα θηγνύξα „αληη-αγσληζηή‟ πνπ
δηαξθώο απνθιείεηαη από ηα επίζεκα ζπζηήκαηα ηεο
αλαπαξάζηαζεο θαη ζηνηρεηώλεη κε ηελ επηζθαιή
ηνπ παξνπζία ηελ επίζεκε δεκόζηα ζθαίξα. Απηό
ζπλέβαηλε όρη κόλν ιόγσ κηαο ελδερνκέλσο
αλαηξεπηηθήο αηζζεηηθήο γιώζζαο αιιά θπξίσο
ιόγσ κηαο ύπαξμεο ζπλάδνπζαο κε ηελ
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αληηζηαζηαθή ηνπ ηέρλε θαη ιόγσ ηνπ ελαιιαθηηθνύ
ηξόπνπ δσήο ηνπ, όπσο πηζηεπόηαλ.

απόζπξζεο θαη απηνέθζεζεο, απεκπινθήο θαη
απηνζθελνζεζίαο, ζησπήο θαη δηακαξηπξίαο.
Θα ρξεζηκνπνηήζσ εδώ ην ραξαθηεξηζηηθό
παξάδεηγκα ηεο Σςζκεςαζμένηρ Έκθεζηρ (Αηελέρ
Έπγο) [Becsomagolt kiállítás (hiánymű)] (1973)
ηνπ Ούγγξνπ εηθαζηηθνύ θαιιηηέρλε Γθηόξγθη
Γθαιάληατ (György Galántai) (εηθ. 1).8 Η αηζζεηηθή
αξρή ηνπ Γθαιάληατ επεδίσθε αθελόο λα ππαθνύζεη
ζηελ επίζεκε απαγόξεπζε, αιιά αθεηέξνπ λα ηελ
ελζσκαηώζεη ζην έξγν ηνπ. Η Δύα Μπάξηα, ε
επηθεθαιήο ινγνθξίηξηα ππεύζπλε γηα ηνλ ηνκέα
ησλ εηθαζηηθώλ, αςεθώληαο πξνεγνύκελεο
αληίζεηεο γλσκνδνηήζεηο απνθάζηζε ηελ
πξνεγνύκελε ησλ εγθαηλίσλ λα απαγνξεύζεη ηελ
έθζεζε ησλ 2/3 ησλ έξγσλ ηνπ θαιιηηέρλε. Ο
Γθαιάληατ ζηηο 24 ώξεο πνπ απέκελαλ κέρξη ηα
εγθαίληα ζπζθεύαζε ηα απαγνξεπκέλα έξγα θαη ηα
εμέζεζε έηζη. Απηή ε ζηξαηεγηθή απνθηά κηα
ζεαηξηθή δηάζηαζε εθ ηνπ γεγνλόηνο όηη εδώ
έρνπκε λα θάλνπκε κε κηα επηηειεζηηθή παξνπζίαζε
πνπ απνξξέεη από ηελ παξαγσγηθή επίδξαζε ελόο
λόκνπ απαγόξεπζεο ή πνιύ πεξηζζόηεξν ηειείηαη
ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο εθηέιεζεο απηήο ηεο
απαγόξεπζεο. Η ζεκαζία ηεο Σςζκεςαζμένηρ
Έκθεζηρ θνξπθώλεηαη ζηε ρεηξνλνκία ηνπ
Γθαιάληατ λα εθζέζεη ηα θελά ηεο ινγνθξηζίαο θαη
λα ηα θαηαζηήζεη πιηθά ζθελνζεηώληαο κηα
„παξνπζία ελ ηε απνπζία‟ σο δηπιή ξεηνξηθή
θηγνύξα: Γηόηη αθελόο εθηίζεηαη ε απσζεκέλε
ύπαξμε ηεο ινγνθξηηηθήο θαηαπίεζεο θαη αθεηέξνπ
ν „θαζκαηηθόο‟ ραξαθηήξαο κηαο κε ζπζηεκηθήο
ηέρλεο. Αλ ζέινπκε λα επεθηείλνπκε ην δήηεκα πνπ
ηίζεηαη ζηελ έθζεζε ηνπ Γθαιάληατ ηόηε θηάλνπκε
ζηελ εξώηεζε θαηά πόζν είλαη δπλαηό θαη κε πνηνλ
ηξόπν λα εθηεζεί κηα κειαγρνιηθή θαιιηηερληθή
ζηάζε πνπ δηαηππώλεη κηα αδπλακία. Απηό πνπ
πξνβάιιεη ε Σςζκεςαζμένη Έκθεζη είλαη κηα
ηαθηηθή πνπ δελ δηαηππώλεη κηα „θξηηηθή‟ σο επίζεζε
ζην ζύζηεκα. Αληίζεηα ε αληίζηαζε θαη ε παξάδνμε

Δηθόλα 1: Ο Γθηόξγθη Γθαιάληατ κπξνζηά από ην ινγνθξηκέλν
έξγν «Καινθαίξη», κέξνο ηεο ηεηξαινγίαο «Οη ηέζζεξηο επνρέο»
(1971). («πζθεπαζκέλε Έθζεζε», 24.04. – 08.05.1973,
Πνιπηερλείν Βνπδαπέζηεο). Φσηνγξαθία θαη Κόπηξατη: Γθηόξγθη
Γθαιάληατ. Με ηελ επγεληθή ρνξεγία: Artpool Art Research
Center.

Υαξαθηεξηζηηθό ηεο λεν-αβαλγθάξλη ζθελήο ηεο
Πνισλίαο, ηεο Οπγγαξίαο θαη ηεο Σζερνζινβαθίαο
ππήξμε έλαο ζησπειόο ηξόπνο αληίζηαζεο: Υσξίο
λα πξνθαινύλ κε επηζεηηθό ηξόπν ηα όξηα ηεο
ινγνθξηζίαο, νη θαιιηηέρλεο ρξεζηκνπνηνύζαλ κηα
κειαγρνιηθήο πθήο ινγηθή έθθξαζεο, πνπ
αληηπαξέβαιιε δηαξθώο ζηηγκέο απόζπξζεο θαη
ζηηγκέο έθζεζεο. Δθηίζελην ζε κηα πξάμε ηεο
απηναπόζπξζεο, θαζώο ζπρλά π.ρ. παξνπζίαδαλ ηηο
πεξθόξκαλο ηνπο „κόλν‟ σο ηππσκέλεο ζθεληθέο
νδεγίεο ή θσηνγξάθηδαλ ηηο αλαηξεπηηθέο ηνπο
πεξθόξκαλο πνπ πξννξίδνληαλ κόλν γηα ηελ
θάκεξα ώζηε λα έρνπλ απνδεηθηηθά ζηνηρεία. πρλά
όκσο εμέζεηαλ δεκνζία όιε ηνπο ηελ αδπλακία κε
απηνηξαπκαηηζκνύο κεηαθέξνληαο απηή ηε
κειαγρνιηθή ζηηγκή ηεο εμαληηθεηκέληζήο ηνπο7 από
ην ςπρηθό ζην ζσκαηηθό-θπζηνινγηθό επίπεδν. Η
κειαγρνιηθή αληίζηαζε πνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθή
γηα πνιινύο θαιιηηέρλεο ηνπ „πεξηζσξίνπ‟
δηαηππσλόηαλ ζε κηα απόπεηξα ηζνξξόπεζεο κεηαμύ

8

Πβ. ζρεηηθά György Galántai, Júlia Klaniczay (επηκ.): Galántai.
Lifeworks 1968-1993, Βνπδαπέζηε 1996, S. 74-75. Θα ήζεια
εδώ λα επραξηζηήζσ ζεξκά γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπο
ζπλεξγάηεο θαη ζπλεξγάηηδεο ηνπ Artpool Art Research Center
ηεο Βνπδαπέζηεο (György Galántai, Dóra Halasi und Júlia
Klaniczay).

7

Πβ. Sigmund Freud: “Trauer und Melancholie”, ζην: ηνπ ηδίνπ,
Studienausgabe, η. III. Psychologie des Unbewußten,
Φξαλθθνύξηε/Μάηλ 2000, ζει. 193-212.

5

„θπξηαξρία‟ ηεο θαιιηηερληθήο έθθξαζεο είλαη απηή
ε „ειεπζεξία‟ πνπ „δελ είλαη ζρεδόλ ηίπνηα, αιιά
κόλν ζρεδόλ‟, δειαδή ε απόθαζε λα ζπκβηβαζηεί
κε ηελ απαγόξεπζε, ε δηαδηθαζία ηεο εθηέιεζεο ηεο
απαγόξεπζεο, ε επηκνλή ζε έλα ππόινηπν
ζπκβηβαζκνύ πνπ εθηίζεηαη δεκόζηα θαη κπνξεί λα
πξνζιεθζεί.

δηαηππώλεηαη θαη‟αξράο σο απώιεηα ζπζρεηηζκνύ
κε ηνλ θόζκν θαη κε ηνλ άιινλ.
Τπάξρεη κηα ζρεηηθή παξαδνμόηεηα ζρεηηθά κε ην
γεγνλόο όηη ν κειαγρνιηθόο γίλεηαη „αληηιεπηόο‟
θαζώο απνζύξεηαη θαη „δελ πξάηηεη‟. Δηδηθά απηέο νη
ζηηγκέο ηεο – όπσο ζα έιεγε ν Πνι ληε Μαλ – „κε
αλαγλσζηκόηεηαο ηεο κειαγρνιίαο‟ έξρνληαη ζην
επίθεληξν ησλ θεηκέλσλ πνπ αθνινπζνύλ κε ζθνπό
λα δηαηππσζεί κηα πνιηηηθή ζηάζε ηνπ άιινπ, ηνπ
ακθηβάιινληνο, απηνύ πνπ παξαηηείηαη, απηνύ πνπ
απνθιείεηαη.

Η κειαγρνιηθή δηάζεζε κηαο κε ζπζηεκηθήο ηέρλεο
δελ κνπζεηνπνηείηαη βεβαίσο νύηε είλαη απνθιεηζηηθό
ίδηνλ απνιπηαξρηθώλ θαζεζηώησλ. Αθελόο
δηακνξθώλνληαη ζήκεξα ζηε Ρσζία, ζηελ
Οπγγαξία, ζηελ Διιάδα παξάιιειεο θαιιηηερληθέο
δεκόζηεο ζθαίξεο πνπ ρεηξαθεηνύληαη από ηελ
ηέρλε πνπ ειέγρεηαη από ηηο εμνπζίεο, από
αληηδεκνθξαηηθέο λνκνζεζίεο ή εζληθηζηηθέο
ηδενινγίεο. Αθεηέξνπ θαη ζηε δπηηθή ηέρλε κπνξεί
θαλείο λα δηαθξίλεη κειαγρνιηθέο δηαζέζεηο από ηνλ
πεξαζκέλν αηώλα. Αλ ππνζέζεη θαλείο όηη ε ηζηνξηθή
αβαλγθάξλη ππήξμε έλα είδνο πξννδεπηηθήο
απαγόξεπζεο ηεο κειαγρνιίαο, ηόηε ην ζέκα ηνπ
κειαγρνιηθνύ, δηαζπαζκέλνπ ππνθεηκέλνπ έξρεηαη
επηηαθηηθά ζην πξνζθήλην ζηηο παξαζηαηηθέο ηέρλεο
ηνπ δεύηεξνπ κηζνύ ηνπ 20νύ αηώλα: Η
απνδπλάκσζε πνιηηηθώλ νπηνπηώλ, ε δπζθνιία
δηαηύπσζεο θαιιηηερληθώλ ζηάζεσλ, ε δηάδνζε
απνθιηλνπζώλ βηνγξαθηώλ, ε αδπλακία εδξαίσζεο
κηαο ηαπηόηεηαο έθθξαζεο θαη ε παξνπζία
απνπζηώλ θαη θελώλ ζε δηαδηθαζίεο
λνεκαηνδόηεζεο όιν θαη πην πνιύ έξρνληαη ζην
πξνζθήλην ζην ζέαηξν, ζην ρνξό θαη ζηελ ηέρλε ηεο
πεξθόξκαλο. Παληνύ ε κειαγρνιία απνθηά
πιαζηηθόηεηα, όρη ηόζν κέζσ ζπκβαηηθώλ ζεκείσλ
ηνπ ζώκαηνο όπσο π.ρ. ην πξνο ην έδαθνο
ζηξακκέλν βιέκκα, ην γεξκέλν ζην ρέξη θεθάιη ή ε
εύγισηηε ζησπή. Πνιύ πεξηζζόηεξν εκθαλίδνληαη ε
επηζθάιεηα θαη ε δηαθνξεηηθόηεηα σο
ραξαθηεξηζηηθά ηεο κειαγρνιίαο θαη εθθξάδνληαη
κέζα από παξάδνμεο θόξκεο ηεο απηνπξνβνιήο,
ζπλδπάδνληαο ρεηξνλνκίεο ηεο απόζπξζεο θαη
απηνέθζεζεο. ε ηέηνηεο ζθελνζεζίεο ε
κνλαδηθόηεηα θαη ε απόθιηζε εκθαλίδνληαη σο
ζεκεία ηξηβήο όρη ζε δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο π.ρ.
όπσο ζα ζπλέβαηλε ζηελ θιαζηθή δξακαηνπξγία,
αιιά ηε ζηηγκή ηεο επηζηξνθήο ζην Δγώ – εδώ σο
παξάδεηγκα ζα αλαθέξσ ηηο πνιιέο ζόιν
παξαζηάζεηο από ηηο αξρέο ηνπ 2000. Μηα πνιηηηθή
πνπ δηαθξίλεηαη ζε εηθόλεο ηεο κειαγρνιίαο

κηθξ. Ναηάζα ηνπδνπιή
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Μελαγχολία και πολεμική

Η ηέρλε είλαη ην θαηεμνρήλ πεδίν όπνπ δηαλνίγνληαη
άιιεο πηζαλόηεηεο, άιια ελδερόκελα πέξαλ ηεο
λόξκαο. Η ηέρλε είλαη ηθαλή λα θαληαζηεί θαη λα
πξνηείλεη άιινπο ηξόπνπο εθεί πνπ ην πξαγκαηηθό
κνηάδεη θιεηζηό, παγησκέλν. Απηή ε δπλαηόηεηα ηεο
ηέρλεο, κπνξεί λα πεη θαλείο όηη είλαη εμόρσο
πνιηηηθή θαζώο ζπλεπάγεηαη: ακθηζβήηεζε ηνπ
θπξίαξρνπ κνληέινπ, θινληζκό ησλ βεβαηνηήησλ,
δηάλνημε ξσγκώλ ζην θαηλνκεληθά αξξαγέο ζηάηνπο
ησλ πξαγκάησλ, δεκηνπξγία εθήκεξσλ νπηνπηώλ
παληόο είδνπο πνπ δείρλνπλ πξνο ηελ απηνλνκία,
ηελ απηνδηάζεζε, ηνλ απηνπξνζδηνξηζκό. Όκσο ε
αγνξά μέξεη λα εγθνιπώλεη ζηνλ κεγάιν αιεζηηθό
ηεο κύιν θαη λα θαλνληθνπνηεί θάζε ηη πνπ κπνξεί
λα παξνπζηάδεηαη σο άξλεζε ηνπ θπξίαξρνπ
κνληέινπ. Πξόθεηηαη γηα έλα παηρλίδη – ζαλ απηό
ηεο γάηαο κε ην πνληίθη – πνπ ην είδακε λα παίδεηαη
κε δήιν θαηά ηνλ 20ό αηώλα κε ηηο δηάθνξεο
πξσηνπνξίεο θαη ηνλ αζίγαζην κνληεξληζκό ηνπο! Οη
πξσηνπνξίεο εηηήζεθαλ, ηζηνξηθνπνηήζεθαλ θαη
κπήθαλ ζηνλ θαλόλα ίζσο πην γξήγνξα απ’ όζν ζα
πεξίκελε θαλείο. Τν αίηεκα γηα ζπλερή αλαλέσζε
θαη αδηάθνπε θαιιηηερληθή παξαγσγή είλαη απηό
πνπ πάληα θεξδίδεη, πνπ ηζνπεδώλεη ηα πάληα θαη
νξίδεη ηνπο αδήξηηνπο θαλόλεο ηεο αγνξάο ζηνλ
θόζκν ηεο ηέρλεο. Πηαζκέλνο ζε απηά ηα δίρηπα, ν
θαιιηηέρλεο είλαη έλαο δηνξηζκέλνο πξίγθεπαο,
εμόξηζηνο από ην βαζίιεηό ηνπ, κε θαηαζρεκέλν από
ηελ αγνξά όιν ηνλ ρξόλν ηνπ: αγρσκέλνο λα
δειώλεη ζπλέρεηα «παξώλ». Ο θαιιηηέρλεο είλαη ε
εκβιεκαηηθή, πξόηππε κνξθή ηνπ ζεκεξηλνύ
λενθηιειεύζεξνπ κνληέινπ ηεο επηζθαινύο
εξγαζίαο, ηεο εξγαζηαθήο ξεπζηόηεηαο, όπνπ ν
ειεύζεξνο ρξόλνο δελ δηαρσξίδεηαη πιένλ από ηνλ
ρξόλν ηεο εξγαζίαο, όπνπ ε δνπιεηά κπνξεί λα
γίλεηαη από ην ζπίηη, από ην θαθέ, από ην ηειέθσλν
ή ηνλ θπβεξλνρώξν, δσξεάλ, ακηζζί ή κε
επθαηξηαθή ακνηβή. Ο ζύγρξνλνο θαιιηηέρλεο είλαη
απηόο πνπ ιέεη «λαη» ζε θάζε επθαηξία, πνπ
ζπκκεηέρεη ζε εθζέζεηο θαη όρη κόλν δελ ακείβεηαη
αιιά βάδεη από ηελ ηζέπε ηνπ γηα ηελ παξαγσγή
ηνπ έξγνπ ηνπ, πνπ αλεβάδεη παξαζηάζεηο ρσξίο
κπάηδεη, πνπ ζπκκεηέρεη ακηζζί ζε δεκόζηεο

Βασίλης Νούλας

ΑΣΚΤ, Τμήμα Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης

Ω, δηνξηζκέλε Πξίγθεπα, πόζν ζε ληώζσ
δελ ππνθέξσ ην ξαγηζκέλν ρακόγειν ζε θαηάπιεθηα πιήζε
ππνγξάθεηο δηαγγέικαηα πνπ δε δηάβαζεο, απαγγέιιεηο
ηα πνηήκαηα πνπ δελ ζέιεζεο, πξνθαζίδεζαη ηύςεηο
νη πεζακέλνη ζνπ ππαγνξεύνπλ ηώξα ηε δηθή ηνπο θσλή
Νίθνο Αιέμεο Αζιάλνγινπ1

Κακηά θνξά ληώζεηο ηνλ ρξόλν σο έλα νκνηόκνξθν
ζπλερέο ρσξίο δπλαηόηεηα αλαζηνιήο, δηαθπγήο ή
έζησ κηαο ελαιιαγήο… Νηώζεηο παγηδεπκέλνο ζε
έλαλ αδηάπησην ηζόρξνλν ξπζκό απ’ όπνπ ζα
ήζειεο λα μεθύγεηο κέζσ κηαο δηαζηνιήο, κηαο
παύζεο, θάπνηε κπνξεί θαη λα εύρεζαη κηα
δξαζηηθόηεξε αλαθνπή… Σνπ ππνζρέζεθαλ παιάηηα
θη όιν ηνλ ρξόλν ζηε δηάζεζε θαη ζηε θαληαζία
ζνπ, θαη ηώξα ληώζεηο ζαλ δηνξηζκέλνο πξίγθεπαο
λα ηξέρεηο αζζκαίλνληαο πίζσ από κηα
πξαγκαηηθόηεηα όιν θαη πην ηζνπεδσηηθή, πνπ
νινέλα απαηηεί θαη δελ ραξίδεη ηίπνηα, πνπ θαηά
βάζνο αδηαθνξεί. Η κειαγρνιία ζνπ Πξίγθεπα, είλαη
ε δηαςεπζκέλε παηδηθή ζνπ αλεκειηά, είλαη ε νπζία
ηεο αξηζηνθξαηηθήο ζνπ θύζεο. Σε μαλαβξίζθσ,
Πξίγθεπα, ζηε κνξθή ηνπ γξαθέα Μπάξηικππ, ζην
κέζν ηεο πνιύβνπεο Wall Street ηεο Νέαο Υόξθεο,
λα αξλείζαη θάζε δξάζε θαη θάζε δξαζηεξηόηεηα
πξνθέξνληαο κε εξεκία «ζα πξνηηκνύζα όρη».2 Κη
όκσο λα ζηέθεζαη εθεί, λα βξίζθεζαη εθεί, ζην
θέληξν ηεο αθαηάπαπζηεο δξαζηεξηόηεηαο ελόο
ηπθινύ, ηζόρξνλνπ θη αλειενύο θαπηηαιηζκνύ, λα
βξίζθεζαη εθεί κε όιε ηελ ζθαλδαιώδε
ζσκαηηθόηεηά ζνπ, λα επηηειείο ζησπειά κηαλ
άξλεζε.

1

Νίθνο Αιέμεο Αζιάλνγινπ: Ωδές ζηον Πρίγκηπα, Αζήλα 1991.

2

Herman Melville: Μπάρηλμπσ, ο γραθέας, κηθξ. Αζελά
Γεκεηξηάδνπ, Αζήλα 2011.
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ζπδεηήζεηο, ζε θεζηηβάι θ.ιπ., πνπ γίλεηαη ν ίδηνο
παξαγσγόο θαη αηδέληεο ηνπ εαπηνύ ηνπ.3

θαιύηεξα: νη δηάθνξεο θαη δηαθνξεηηθέο
κειαγρνιίεο – λα γίλνπλ κηα ζηξαηεγηθή
απνζηαζεξνπνίεζεο ηνπ θπξίαξρνπ λνήκαηνο; Η
θαηλνκεληθή «έιιεηςε λνήκαηνο» ηεο κειαγρνιίαο
πνπ αδεηάδεη ηνλ θόζκν, είλαη ηαπηόρξνλα θη έλα
κέζνλ δηαζάιεπζεο ηεο ηζρύνο. Γηαηί εθεί πνπ
πξνβάιιεη έλα «λόεκα» ππάξρεη ηζρύο. Η αδπλακία
λνήκαηνο ηεο κειαγρνιίαο ππνλνκεύεη ηελ ηζρύ. Κη
αλνίγεη ρώξν γηα ηελ αλάδπζε ελόο άιινπ θόζκνπ,
ελόο άιινπ λνήκαηνο.

Δίλαη δπλαηή κηα έμνδνο από απηό ηνλ θαύιν
θύθιν; Η κειαγρνιία, γξάθεη ν Παλαγηώηεο
Κνλδύιεο, ραξαθηεξίδεηαη, όπσο θαη ε ζπλείδεζε ελ
γέλεη, από απνβιεπηηθόηεηα: είλαη πάληνηε
κειαγρνιία γηα θάηη.4 Απηή είλαη κηα άπνςε πνπ
κνηάδεη λα αληηηίζεηαη ζην θξνϋδηθό κνληέιν πεξί
ηεο κειαγρνιίαο σο «απώιεηαο ηνπ Δγώ» ή θη
αθόκε σο θαηάξξεπζεο ηνπ λνήκαηνο· ν Κνλδύιεο
απνδίδεη θαη πάιη ζηε κειαγρνιία ηε καρεηηθόηεηα
πνπ ε ςπραλάιπζε έηεηλε λα ηεο αξλεζεί. Μέζα ζηε
κειαγρνιηθή ζεώξεζε ησλ πξαγκάησλ ππάξρεη ε
απαμίσζε θαη ε θξηηηθή, ππάξρεη ε λνζηαιγία (ε
επηζπκία) γηα κηα άιιε εθδνρή ησλ πξαγκάησλ. Ο
Κνλδύιεο ζπλδέεη ηελ κειαγρνιία κε ηελ πνιεκηθή:

Οη ηαθηνπνηεκέλεο πξσηνπνξίεο ζην κνπζείν ηεο
ηζηνξίαο κπνξνύλ λα ελεξγνπνηεζνύλ μαλά. Η ήηηα
ηνπο δελ είλαη νξηζηηθή αιιά επηβεβιεκέλε από ην
θπξίαξρν κνληέιν ηεο αγνξάο. Μέζα από ηελ
άξλεζε, ηελ απόζπξζε, ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ
ρξόλνπ ηεο κειαγρνιίαο «νη πεζακέλνη» κπνξνύλ
λα «ζνπ ππαγνξεύζνπλ ηώξα ηε δηθή ηνπο θσλή»!
Ο ρξόλνο δελ είλαη επζύγξακκνο θαη ηζόρξνλνο
αιιά αλνηρηόο, γεκάηνο κε δπλαηόηεηεο, ππθλώζεηο
θαη αξαηώζεηο. Ο Βάιηεξ Μπέλγηακηλ ιέεη όηη «Η
ηζηνξία είλαη αληηθείκελν κηαο θαηαζθεπήο, ηεο
νπνίαο ν ηόπνο δελ είλαη ν νκνηνγελήο θαη άδεηνο
ρξόλνο, αιιά ν γεκάηνο ηώξα ρξόλνο.»6 Θεσξείηαη
όηη ν αδηάιεηπηνο ρξόλνο ηεο αγνξάο πνπ είλαη
κόληκα πξνζαλαηνιηζκέλνο ζε έλα αδηάθνξν κέιινλ
ελόο γεληθνύ ηδενινγήκαηνο «πξνόδνπ» είλαη ν
γεκάηνο ρξόλνο θη όηη ν ρξόλνο ηνπ κειαγρνιηθνύ
πνπ αξλείηαη απηή ηελ κνλνδξνκηθή πξννπηηθή ηνπ
κέιινληνο είλαη ν άδεηνο, ν θελόο ρξόλνο. Κη όκσο,
αληίζεηα, είλαη ν κειαγρνιηθόο απηόο πνπ δεη
πξαγκαηηθά ζην «εδώ θαη ηώξα» θαη όρη ζε έλα
ζπλερώο αλαβαιιόκελν κέιινλ, είλαη απηόο πνπ
αθήλεηαη κέζα από ηελ παξαίηεζε ηεο ηζρύνο, ηνπ
λνήκαηνο θαη ηνπ άγρνπο γηα ην ζπλερέο «παξόλ»
ζηελ ελδερνκεληθόηεηα ηνπ παξόληνο. Απηόο κπνξεί
λα αθνύζεη ηηο θσλέο ηεο άξλεζεο ησλ ηζηνξηθώλ
πξσηνπνξηώλ θαη λα ηηο απνζπάζεη από ηνλ
θπξίαξρν κεραληζκό ηεο κνπζεηνπνίεζεο ησλ
πάλησλ.

Τν ζεκειηώδεο γλώξηζκα ηεο απαηζηόδνμεο
ζεώξεζεο είλαη ε θπγή από ηελ θνηλσλία θαη
ηνπο αλζξώπνπο κε ηελ ηαπηόρξνλε δηαηήξεζε
ηεο αλαθνξάο ηνπ ππνθεηκέλνπ ζε απηά,
αθξηβώο κέζα θαη κέζσ ηεο θπγήο, ε νπνία
ιεηηνπξγεί ζπγρξόλσο θαη σο παξαίηεζε από
θάζε πξάμε θαη σο πξάμε· γηαηί ε θπγή δελ είλαη
βνπβή, αθόκα θη όηαλ εθείλνο πνπ θεύγεη
ζησπά. Καζ’ εαπηήλ ζεκαηνδνηεί κηα έκπξαθηε
απαμησηηθή θξίζε γηα ηελ αηηία πνπ πξνθάιεζε
απηή
ηελ πλεπκαηηθή
ή
θαη θνηλσληθή
απνζηαζηνπνίεζε,
θαη
ζπγρξόλσο
κηα
πξόζθιεζε πξνο εθείλελ λα αιιάμεη ηελ πνξεία
ηεο, ώζηε λα αμίδεη ηνλ θόπν κηα ελδερόκελε
επαλάθακςε ζηνπο θόιπνπο ηεο. 5

Μέζα από κηα ηέηνηα ακθίζεκε αλάγλσζε ηεο
κειαγρνιίαο σο ιηγόηεξν ή πεξηζζόηεξν
θπξηνιεθηηθήο «θπγήο από θάηη» κπνξνύκε λα
δνύκε ηελ απξαμία ηνπ γξαθέα Μπάξηικππ σο
πξάμε· ηε ζησπή ηνπ κειαγρνιηθνύ σο ιόγν· ηελ
αθηλεζία ηνπ σο θίλεζε· ηελ απόζπξζε σο
πξόζθιεζε! Τη πεξηζώξηα αληίζηαζεο ζηε λόξκα
έρεη ν θαιιηηέρλεο; Μπνξεί ε κειαγρνιία – ή
3

Οη παξαηεξήζεηο απηέο απερνύλ
θαιιηηερληθή ζθελή ηεο Διιάδαο.

ηελ

θαηάζηαζε

ζηελ

4

Παλαγηώηεο Κνλδύιεο: «Μειαγρνιία θαη πνιεκηθή», ζην: ηνπ
ηδίνπ: Μελαγτολία και πολεμική, Αζήλα 2002, ζει. 174.
5

6

Walter Benjamin: Θέζεις για ηη θιλοζοθία ηης ιζηορίας, κηθξ.
Ναηάζα Σηνπδνπιή, από ην πξόγξακκα ηεο παξάζηαζεο ηεο
νκάδαο Nova Melancholia, ρεηκώλαο 2010.
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Τν άπξαγν ζώκα ηνπ γξαθέα Μπάξηικππ ζην
θέληξν κηαο θξελήξνπο δξαζηεξηόηεηαο έξρεηαη
από ην ινγνηερληθό ζύκπαλ ηνπ 19νπ αηώλα, από
ηελ «αθκή ηνπ θαπηηαιηζκνύ» όπσο ζα έιεγε ν
Μπέλγηακηλ, θαη πξνβάιιεηαη ζηε δηθή καο επνρή σο
κηα εμόρσο κειαγρνιηθή πεξθόξκαλο πνπ επηρεηξεί
κηαλ έμνδν θαη καδί δηαηππώλεη κηα εύγισηηε
(παξόηη ζησπειή) πνιεκηθή. Η πηνζέηεζε
κειαγρνιηθώλ ζηξαηεγηθώλ ελέρεη ζπρλά πςειό
ξίζθν. Τν κειαγρνιηθό ζώκα ηνπ γξαθέα
Μπάξηικππ είλαη επηθίλδπλν γηα ηνπο γύξσ ηνπ:
δεκηνπξγεί ακεραλία, ελόριεζε, εγείξεη εξσηήκαηα,
δηαζαιεύεη ηελ ηάμε, απνηειεί έλα ζθάλδαιν· αιιά
είλαη επηθίλδπλν θαη γηα ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηό: ν
Μπάξηικππ ζην ηέινο πεζαίλεη γηαηί αξλείηαη λα
κεηαθηλεζεί, γηαηί αξλείηαη αθόκε θαη λα θάεη.
Τα θείκελα ηνπ αλά ρείξαο ηεύρνπο ηεο πεξηνδηθήο
έθδνζεο ηνπ Κέληξνπ γηα ηελ έξεπλα ησλ
παξαζηαηηθώλ ηερλώλ |Π| επηρεηξνύλ λα αλαδείμνπλ
ηε ζύλδεζε ηεο κειαγρνιίαο κε ηελ πνιεκηθή ηεο
ηέρλεο. Ίζσο απηή ε ζύλδεζε λα είλαη έλαο ηξόπνο
παξνρέηεπζεο ηνπ «θηλδύλνπ» ηεο κειαγρνιίαο από
ην πάζρνλ ππνθείκελν πξνο ηνλ εθεζπραζκέλν
πεξίγπξν.
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Σσην ππάξη:
Το ςχήμα σηρ επιςφάλειαρ

ζπλνδεύζεη. Πεξπαηήζακε ζηε ζησπή. Ήηαλ
αξγά ην απόγεπκα. Αθνύγακε ηνπο ήρνπο ησλ
βεκάησλ καο θαη άιινπο καθξηλνύο. Τν βξάδπ
έθηαλε. Έλαο γείηνλαο καο ραηξέηεζε. Όια ήηαλ
βνπθνιηθά. Καη κεηά βξεζήθακε κπξνζηά ζε έλα
ρνηξνζηάζην, ζηε ζησπή. Έηζη απνθάζηζα λα
κηιήζσ κε ηα γνπξνύληα ρξεζηκνπνηώληαο ηα
ιίγα πνπ γλώξηδα από ηε γιώζζα ηνπο. Σηγά
ζηγά ν δηάινγνο έγηλε πην δσληαλόο θαη ν
Γθνπαηαξί απνθάζηζε λα ζπκκεηάζρεη θη απηόο.
Γεινύζε πνιύ θαη έθαλε θη απηόο όηλθ, όηλθ.
Μπξνζηά ζην ρνηξνζηάζην. Μπξνζηά ζε κηα
ζπιινγηθόηεηα γνπξνπληώλ, ζε κηα πξαγκαηηθή
δηαδηθαζία δσνπνίεζεο. Τν επόκελν πξσί έθπγα,
κπεξδεκέλνο. Έιεγα ζηνλ εαπηό κνπ όηη έλαο
πλεπκαηηθόο άλζξσπνο έρεη ην δηθαίσκα λα είλαη
θάπνηε θαηαηνληθόο, λα λεθξώλεη, λα κηιάεη κε
γνπξνύληα θαηά θαηξνύο όηαλ ηνλ επραξηζηεί.
Γηα λα πσ ηελ αιήζεηα από ηόηε δελ ζηακάηεζα
λα δειεύσ απηή ηελ θαηαηνληθή θαηάζηαζε.
Καηά θαηξνύο, πηάλσ ηνλ εαπηό κνπ ζε απηή ηελ
θαηάζηαζε πξνο ελόριεζε ησλ νηθείσλ κνπ...

Έριν Μάνινγκ
Πανεπιστήμιο Κονκόρντια, Μόντρεαλ

Σε έλα θείκελν γηα ηνλ Γθνπαηαξί, ν Νηειέδ κηιά
γηα δύν Γθνπαηαξί, έλαλ Πηεξ θαη έλαλ Φειίμ (ν
Γθνπαηαξί ιεγόηαλ Πηεξ-Φειίμ). Σύκθσλα κε
ηνλ Νηειέδ, ν έλαο ήηαλ «ζαλ έλα θαηαηνληθό
θεθάιη, έλα ηπθιό, ζθιεξό ζώκα πληγκέλν ζην
ζάλαην, κόιηο βγάιεη ηα γπαιηά ηνπ», ελώ ν
άιινο «κηα αζηξαθηεξή ζπίζα, γεκάηνο πνιιέο
δσέο, ηε ζηηγκή πνπ δξα, πνπ γειά, πνπ
ζθέθηεηαη, πνπ επηηίζεηαη». Απηέο είλαη νη δύν
ζρηδνθξεληθέο δπλάκεηο ελόο αληί-Δγώ. Τν
πέηξσκα θαη ε ζπίζα.1

[Αξγόηεξα] μαλαδηαβάδνληαο νξηζκέλα από απηά
ηα θείκελα αληειήθζελ όηη ε ζησπή ηνπ ζηελ Λα
Μπνξλη δελ ήηαλ κόλν κηα θαηαηνλία αιιά θαη
κηα
βύζηζε
ζε
κηα
ρανηηθή
όζκσζε
(«ραόζκσζε»),
κεηαμύ
ράνπο
θαη
πνιππινθόηεηαο, κηα δηάιπζε, όπνπ ό,ηη έξρεηαη
πξέπεη πξώηα λα γελλεζεί.2

Λίγν κεηά ην ζάλαην ηνπ Φειίμ Γθνπαηαξί, ν Πίηεξ
Πνι Πόικπαξη – αλαιπηήο, θηιόζνθνο – έγξαςε
έλα θείκελν πνπ ηειείσλε κε έλα αλέθδνην ζρεηηθά
κε ηελ εζώηεξε δηηηόηεηα ηνπ Γθνπαηαξί ζέινληαο
λα εμεγήζεη ηελ πνιύπινθε αιιεινδηείζδπζε απηνύ
πνπ ν Νηειέδ νλόκαζε «πέηξσκα θαη ζπίζα». Τν
αλέθδνην αλαθέξεηαη ζε έλα ηαμίδη ζηελ Λα
Μπνξλη, ηελ θιηληθή όπνπ δνύζε θαη εξγαδόηαλ ν
Γθνπαηαξί θαη έρεη σο εμήο:

Καηάθλιυη
Σε δηάθνξα θείκελά ηνπ ζρεηηθά κε ηελ απόπεηξα
επζπγξάκκηζεο θαηάζιηςεο θαη θεθαιαίνπ ζηνλ
θαηξό ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνύ ν Μπίθν (Φξάλθν
Μπεξάξληη) ρξεζηκνπνηεί ηε θηγνύξα ηνπ Γθνπαηαξί
πξνθεηκέλνπ λα δείμεη πώο ηα «ρξόληα ηνπ ρεηκώλα»
επεξέαζαλ ηελ ηθαλόηεηα ηνπ Γθνπαηαξί λα δξα.
Φξεζηκνπνηώληαο ηνλ ηαπηόρξνλα σο παξάδεηγκα
ελόο ζηνραζκνύ ελ ηε πξάμεη αιιά θαη σο
πξνβιεκαηηθή αλαθνξά αληθαηόηεηαο δξάζεο, ν
Μπίθν ηζρπξίδεηαη όηη ε θαηάζιηςε ηνπ Γθνπαηαξί
όρη κόλν ηνλ παξέιπε ελόςεη ηεο δσήο, αιιά ηνλ
ηνπνζέηεζε ζε κηα ζέζε ζηελ νπνία ζηξάθεθε πξνο
ζηόρνπο ζηνπο νπνίνπο δελ πίζηεπε.

Τν
1990,
πεξλώληαο
από
ηε
Γαιιία,
επηζθέθηεθα κε ηνλ Γθνπαηαξί ηελ θιηληθή Λα
Μπνξλη. Φύγακε από ην Παξίζη κε απηνθίλεην
θαη κνπ δήηεζε λα νδεγήζσ εγώ. Δλώ
νδεγνύζα, απηόο απνθνηκήζεθε, έηζη απιά,
ρσξίο ηα γπαιηά ηνπ, πεηξσκέλνο, όπσο ηνλ
πεξηγξάθεη ν Νηειέδ. Δίλαη γλσζηό όηη ν ύπλνο
κπνξεί λα δώζεη ζηνλ θνηκώκελν ηελ εηθόλα ηεο
πέηξαο, αιιά θαη ην άιιν πξσί πνπ μύπλεζε,
δελ είρε αιιάμεη... Πνηέ μαλά δελ ηνλ είρα δεη
έηζη, νύηε ζηα πνιιά ηαμίδηα ηνπ ζηε Βξαδηιία.
Γηα λα μεθύγσ από ηελ άβνιε θαηάζηαζε,
απνθάζηζα λα βγσ λα πεξπαηήζσ κε ην
ζύληξνθό κνπ. Ο Γθνπαηαξί ζέιεζε λα καο

1

Peter Pal Palbert: “Un droit au silence”, ζην: Chimères, 23,
1994, ζει. 9, κηθξ. ηεο ζπγγξ.
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Γηα ηνλ Μπίθν θαίλεηαη ζεκαληηθό λα αληηπαξαβάιεη
ηελ θαηάζιηςε ζηνλ Ανηι-Οιδίποδα θαη ηελ
θαηαζθεπή ηεο επηζπκίαο όπσο πεξηγξάθεηαη εθεί.
Γξάθεη: «Ο Φειίμ δελ επηθεληξώζεθε ζηελ
θαηάζιηςε νύηε σο θηιόζνθνο νύηε σο
ςπραλαιπηήο. [...] Ο Ανηι-Οιδίποσς δελ γλσξίδεη
από θαηάζιηςε. Υπεξπεδά κε κηα ςπρεδειηθή
ελέξγεηα θάζε θαζπζηέξεζε θαη ζθνηάδη.»3
Πξνζσπνπνηώληαο ηνλ Γθνπαηαξί, ν Μπίθν γίλεηαη
ν ίδηνο αλαιπηήο: «Ο Φειίμ, είκαη ζίγνπξνο, ηα
γλώξηδε απηά, αιιά δελ είπε ηίπνηα, νύηε θαλ ζηνλ
εαπηό ηνπ, θαη γη απηό πήγαηλε ζε όιεο απηέο ηηο
ζπγθεληξώζεηο κε αλζξώπνπο πνπ δελ ηνλ
ελδηέθεξαλ, κηινύζε γηα πξάγκαηα πνπ ηνλ
απνζπνύζαλ θαη έθαλε αηέιεησηεο ιίζηεο κε
ξαληεβνύ θαη δηνξίεο. [...] Καη εδώ πάιη λάηε ε ξίδα
ηεο θαηάζιηςεο, ζε απηή ηελ αληθαλόηεηα πνιηηηθήο
βνύιεζεο πνπ δελ είρακε ην ζάξξνο λα
παξαδερηνύκε.»4

πξέπεη λα δξάζνπκε δηόηη «ν αθηηβηζκόο είλαη ε
λαξθηζηζηηθή αληίδξαζε ηνπ ππνθεηκέλνπ ζηελ
αζηείξεπηε θαη δηεηζδπηηθή δύλακε ηνπ θεθαιαίνπ,
κηα αληίδξαζε πνπ ην κόλν πνπ κπνξεί λα θάλεη
είλαη λα αθήζεη ηνλ αθηηβηζηή απνγνεηεπκέλν,
ηαπεηλσκέλν θαη ζε θαηάζιηςε».5
Σηηο επόκελεο ζειίδεο ειπίδσ λα αληηθξνύζσ ηελ
έλλνηα ηεο θαηάζιηςεο όπσο ηελ αληηιακβάλεηαη ν
Μπίθν θαη θπξίσο ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν
αληηιακβάλεηαη ηε ζρέζε θαηάζιηςεο θαη
αθηηβηζκνύ, επηθεληξώλνληαο ζηελ ηζηνξία ηνπ
Πίηεξ Πνι Πόικπεξη θαη ηεο „ραόζκσζεο‟ σο
θεληξηθήο ηεο ζύζηαζεο ηνπ „όρη-εγώ‟ πνπ
θαηαιακβάλεηαη ηαπηόρξνλα από „ην πέηξσκα θαη
ηε ζπίζα‟. Αληηιακβαλόκελε ηελ πξάμε όρη κε ηελ
έλλνηα πνπ ηελ αληηιακβάλεηαη ν
λενθηιειεπζεξηζκόο θαη απνζπώληαο ηελ
θαηάζιηςε από ηα ζηελά όξηα κηαο αηνκηθήο ζιίςεο,
ζέισ λα δηεξεπλήζσ ην ιεηηνπξγηθό πέξαζκα
κεηαμύ „πεηξώκαηνο θαη ζπίζαο‟.

Φξεζηκνπνηώληαο ηε θηιία ηνπ κε ηνλ Γθνπαηαξί, ν
Μπίθν επηρεηξεί κηα παξαπιάλεζε, θαηά ηε γλώκε
κνπ, πνπ αδηθεί θαηάθνξα ηε δηα βίνπ επέλδπζε ηνπ
Γθνπαηαξί ζην πξν-πξνζσπηθό θαη ζπιινγηθό
ππνθείκελν θαη παξαλνεί ηηο κεραλνξξαθίεο ηεο
επηζπκίαο, νη νπνίεο, όπσο ηόζν θαζαξά
πεξηγξάθεηαη ζηνλ Ανηι-Οιδίποδα, δελ αλήθνπλ ζην
άηνκν. Ο Μπίθν επηρεηξεί κηα πξνζέγγηζε πνπ
επηζηξέθεη ζηελ ηαπηόηεηα πξνζδίδνληαο ζηνλ
Γθνπαηαξί ην ζηάηνπο ηνπ αζζελνύο θαη, αθόκε
ρεηξόηεξα, ηζρπξηδόκελνο όηη ν πξνζσπηθόο αγώλαο
ηνπ κε ηελ θαηάζιηςε ηνλ εκπόδηζε λα θάλεη ηε
δνπιεηά ηνπ.

Με απηό δελ επηζπκώ ζε θακία πεξίπησζε λα
ππνβαζκίζσ ηε ζεκαζία ηεο απόιπηεο θαηάιεςεο
ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ ζώκαηνο από ηε
λενθηιειεύζεξε πξαθηηθή. Πξόθεηηαη πξάγκαηη γηα
πξνβιεκαηηθνύο θαηξνύο. Ούηε επηζπκώ λα
ππνλνήζσ όηη ε θαηάζιηςε δελ είλαη έλα ηξνκεξό
πξάγκα, γηαηί είλαη. Απηό πνπ ζέισ λα θάλσ είλαη
λα πξνηείλσ κηα άιινπ ηύπνπ ζπλδηαιιαγή κε ην
ρξόλν ηεο εκπεηξίαο θαη, αληίζεηα κε ηνλ Μπίθν, λα
ππνζηεξίμσ όηη δελ ππάξρνπλ θαη δελ πξέπεη λα
ππάξρνπλ παζεηηθνί θαηξνί. Η θαηάζιηςε δελ
ζπλεπάγεηαη ππνρξεσηηθά απώιεηα ηεο δπλαηόηεηαο
δξάζεο.

Ο Μπίθν έρεη αλάγθε κηα παξαδεηγκαηηθή θηγνύξα
όπσο απηή ηνπ Γθνπαηαξί γηα λα
επηρεηξεκαηνινγήζεη όηη βξηζθόκαζηε ζε θαηξνύο
θαηαζιηπηηθνύο πνπ καο απνκαθξύλνπλ από ηελ
επέλδπζή καο ζηελ πξάμε. Τν επηρείξεκά ηνπ ηελ
ηειεπηαία δεθαεηία είλαη όηη ν λενθηιειεπζεξηζκόο
έρεη απνδπλακώζεη ην ζώκα, ην ζπιινγηθό λεπξηθό
καο ζύζηεκα έρεη θαηαιεθζεί από ηηο δπλάκεηο κηαο
θαπηηαιηζηηθήο επέιαζεο πνπ έρεη ζηακαηήζεη ηηο
πνξείεο καο. Γελ κπνξνύκε θαη πξαγκαηηθά δελ

Η δηθή κνπ κάρε κε ηελ θαηάζιηςε κνπ δίδαμε όηη ε
θαηάζιηςε είλαη έλα ζύλνιν πξαγκάησλ:
εθθξάδεηαη κέζσ πιεζώξαο ηξόπσλ πνπ
εθηείλνληαη από ηε ζιίςε κέρξη ηελ αθόξεζηε πείλα,
από ηελ απώιεηα κέρξη ην άγρνο θαη ηελ αγσλία,
από έλαλ ζηγαλό παληθό κέρξη ηελ απόιπηε θξίζε
παληθνύ, από ηελ αθηλεζία ελόο ζώκαηνο πνπ δελ
είλαη ζε ζέζε λα θηλεζεί κέρξη ην θξελήξεο ζώκα.
Πξάγκαηη, όπσο ελδερνκέλσο έρνπλ αληηιεθζεί
πνιινί από καο πνπ ηελ έρνπκε δήζεη, ε θαηάζιηςε

3

Franco “Bifo” Berardi: Felix Guattari: Thought, Friendship,
and Visionary Cartography, Λνλδίλν 2008, ζει. 11.
4
Ό.π., ζει. 13 (παξαιιαγκέλε κηθξ.).

5

ηνπ ηδίνπ: After the Future, G. Genosco, N. Thoburn (επηκ.),
Όθιαλη 2011, ζει. 7.
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σο θαηλόκελν πξνο αληηκεηώπηζε (εηδηθόηεξα γηα
καο πνπ παίξλνπκε εθιεθηηθνύο αλαζηνιείο
επαλαπξόζιεςεο ζεξνηνλίλεο – SSRI) είλαη πνιύ
ιηγόηεξν δήηεκα ζιίςεο θαη πνιύ πεξηζζόηεξν κηα
κε ειεγρόκελε αίζζεζε ηνπ εαπηνύ. Η θαηάζιηςε
είλαη κε απηή ηελ έλλνηα πνιύ πην θνληά ζηελ
έλλνηα ηνπ άγρνπο ρσξίο απαξαηηήησο λα
εθθξάδεηαη κε ηε κνξθή κόληκεο αγσλίαο. Σηε δηθή
κνπ πεξίπησζε πιεζηάδεη πεξηζζόηεξν ζε έλα
αίζζεκα αδπλακίαο επζπγξάκκηζεο κε ην ρξόλν. Ο
θόζκνο είηε πξνρσξάεη πνιύ γξήγνξα είηε πνιύ
αξγά κε απνηέιεζκα λα γίλεηαη αδύλαηνο ν
ζπγρξνληζκόο. Μνηάδεη ζαλ λα ππάξρνπλ πνηθίιεο
ηαρύηεηεο εληόο ελόο ζπλερνύο κε ζπγρξνληζκέλνπ
δηαρσξηζκνύ. Με ηα θάξκαθα, ε αίζζεζε πνπ έρσ
είλαη όηη είλαη επθνιόηεξν λα ζπγρξνληζηείο θαη όηη
ην πεδίν ζπζρεηηζκώλ ζηαζεξνπνηείηαη αξθεηά ώζηε
είλαη δπλαηή κηα ζπλ-ύπαξμε ελόο ζπκπιέγκαηνο
θόζκσλ. Μπνξώ λα ζπκκεηέρσ. Απηό όκσο ην „εγώ‟
δελ είλαη έλα πξνζσπνπνηεκέλν εγώ. Δίλαη έλα
ζρηδνεηδέο εγώ, όπσο ην πξνζδηνξίδεη ν Νηειέδ
κηιώληαο γηα ηνλ „Πηεξ‟ θαη ηνλ „Φειίμ‟, έλα
ζρηδνεηδέο αληη-εγώ κε ηελ έλλνηα όηη δελ ππάξρεη
κηα απόιπηε ελζσκάησζε, αιιά έλα δηαθαηλόκελν
δπλακηθό ζπλ-ύπαξμεο εληόο εκπεηξηώλ
δηαθνξεηηθώλ ρξνληθνηήησλ, κηα πίζηε ζηνλ θόζκν
σο θηλνύκελν πεδίν όπνπ ν ζπγρξνληζκόο είλαη
δπλαηόο.

ζπιινγηθνπνίεζε είλαη ν ζπγρξνληζκόο κε ηε
„ραόζκσζε‟, κε έλαλ ηξόπν πνπ επεθηείλεη ηελ
ηθαλόηεηα ελόο ζώκαηνο λα δξα.
Καη πάιη δελ ελλνώ λα ππνηηκήζσ ηνλ πόλν, ηε
δπζθνιία αθόκα θαη ηνλ ηξόκν ηεο θαηάζιηςεο νύηε
βέβαηα ην πώο ε αδπλακία καο λα ζπκπνξεπηνύκε
κε ηνλ θόζκν θάλεη αηζζεηή ηε ζησπή αθελόο θαη
ηελ αγσλία καο αθεηέξνπ. Ούηε θαη ζέισ λα
ππαηληρηώ όηη ηα αληηθαηαζιηπηηθά ζα έπξεπε λα
βξίζθνληαη ζηελ θπθινθνξία κε ηελ επθνιία πνπ
απηό ζπκβαίλεη ζήκεξα. Δπηζπκώ απιώο λα κηιήζσ
κέζσ ηεο εκπεηξίαο κνπ θαη ηεο ζπγθηλεηηθήο
ηζηνξίαο ηνπ Πόικπεξη γηα ην „πέηξσκα‟ ηνπ
Γθνπαηαξί ζρεηηθά κε ηελ αλάγθε λα ζθεθηνύκε ην
ρξόλν ζηνλ πεξίπινθν επαλαζπγρξνληζκό ηνπ κε
ηελ εκπεηξία ελ ηε γελέζεη.

Νεσροποικιλόηηηα
Μέζσ ηεο έλλνηαο ηεο λεπξνπνηθηιόηεηαο ζέισ λα
μεθηλήζσ ηε δηεξεύλεζή κνπ κε κηα έκθαζε ζε απηό
πνπ έρσ νλνκάζεη «απηηζηηθή αληίιεςε», ε νπνία
ελ πνιινίο ελλνεί ηελ ηάζε ζηνλ απηηζκό ν θόζκνο
λα γίλεηαη άκεζα θαη ζηαδηαθά αληηιεπηόο. Δίλαη
πνιύ ζπρλό γηα ηνλ απηηζηηθό λα ππνθέξεη από κηα
παξαιύνπζα αγσλία πνπ πξνζκεηξάηαη θαη ζηα
ραξαθηεξηζηηθά ηεο „θαηάζιηςεο‟. Δίλαη επίζεο
ζπρλή ε αλαθνξά ηνπ απηηζηηθνύ ζρεηηθά κε κηα
πεξίεξγε αίζζεζε ηνπ ρξόλνπ: «Η αληίιεςε ηνπ
ρξόλνπ ζηνλ απηηζκό είλαη κέξνο ηεο
πεξηπινθόηεηαο ηεο θαηάζηαζεο. Πνιινί άλζξσπνη
κε απηηζκό αληηιακβάλνληαη ην ρξόλν κε
θαζπζηέξεζε ή απνζπαζκαηηθά γεγνλόο πνπ
ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη δπζθνιία ζηελ θνηλσληθή
αληαιιαγή θαη ζηε κάζεζε.»6 Απηό πνπ επηδηώθσ
ζπζρεηίδνληαο ηελ αληίιεςε ηνπ ρξόλνπ ζηνλ
απηηζκό θαη ηε ρξνληθή αληίιεςε ζην επξύ θάζκα
ηεο θαηάζιηςεο δελ είλαη λα πσ όηη όινη καο
είκαζηε απηηζηηθνί ή όηη όινη νη απηηζηηθνί είλαη
θαηαζιηπηηθνί. Θέισ λα δηεξεπλήζσ θαηά πόζν ε
θαηάζιηςε – σο εκπεηξία ηνπ δηαθνξνπνηεκέλνπ
ρξόλνπ – ζπληάζζεηαη ζην ζπλερέο ηεο απηηζηηθήο

Απηέο νη επζπγξακκίζεηο δελ είλαη δεδνκέλεο
βεβαίσο αιιά πξέπεη λα επηδησρηνύλ θαη λα
παξαρζνύλ. Καη γη απηό έλα αληηθαηαζιηπηηθό είλαη
κόλν ε αξρή. Αλνίγνληαο ην δξόκν γηα κηα ζπλύπαξμε πνπ ελδερνκέλσο επζπγξακκίδεηαη κε ην
ρξόλν ελ ηε γελέζεη έρεη αλάγθε, λνκίδσ, έλαλ
ξηδηθό επαλαπξνζδηνξηζκό ηεο ίδηαο ηεο έλλνηαο ηνπ
επζπγξακκηζκνύ. Απαηηεί απηό πνπ ν Γθνπαηαξί
νλόκαδε ην ζπιινγηθό ππνθείκελν, έλα ζηνραζκό
πάλσ ζην ζπιινγηθό πνπ μεπεξλά ην αηνκηθό. Καη ν
ζπζρεηηζκόο κε απηή ηε ζπιινγηθόηεηα ελ ηε
γελέζεη απαηηεί ηελ εθεύξεζε ηξόπσλ ζπλάληεζεο
όρη απιώο κε ην αλζξώπηλν αιιά κε κηα επξύηεξε
νηθνινγία θόζκσλ όπσο απηνί αλαπηύζζνληαη. Γηαηί
ην ζπιινγηθό σο ηξόπνο ύπαξμεο θαζ‟απηόλ δελ
είλαη απιώο έλαο πνιιαπιαζηαζκόο αηνκηθνηήησλ.
Πνιύ πεξηζζόηεξν είλαη ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ε
δύλακε ηεο γέλεζεο ζπγρξνλίδεηαη κε κηα δηαηνκηθόηεηα πνπ είλαη παξαπάλσ από αλζξώπηλε. Η

6

http://autism.lovetoknow.com/Time_Perception_in_Autism_
Spectrum_Disorder
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αληίιεςεο. Απηό ειπίδσ λα αλαδείμεη ην πεδίν ηεο
λεπξνπνηθηιόηεηαο σο ηόπν πνιηηηθνύ δπλακηθνύ,
πξνσζώληαο έλαλ ζπζρεηηζκό κεηαμύ
λεπξνπνηθηιόηεηαο θαη ζρηδναλάιπζεο όπσο
αλαπηύρζεθε από ηνπο Νηειέδ θαη Γθνπαηαξί.

αηζζάλνκαη ην ρξόλν λα πεξλάεη αξγά, ηελ ίδηα
όκσο ζηηγκή λνκίδσ όηη νύηε εγώ αιιά νύηε θαη
θαλείο άιινο έρεη ρξόλν λα δήζεη. Δίλαη ζαλ λα
ηειεηώλεη ν ρξόλνο.»8
Αλ ε απηηζηηθή αληίιεςε είλαη κηα άκεζε αληίιεςε
ηεο εκπεηξίαο ελ ηε γελέζεη, είλαη θαη κηα άκεζε
αληίιεςε ηνπ ρξόλνπ. Όρη όκσο ελόο ρξόλνπ
κεηξήζηκνπ, αιιά ηνπ άκεζνπ ρξόλνπ ηνπ
γεγνλόηνο. Ο ρξόλνο ηνπ γεγνλόηνο είλαη ν άκεζνο
ρξόλνο, πεξηζζόηεξν εκπεηξηθόο παξά αθεξεκέλνο.
Δίλαη ν ρξόλνο ηνπ όηλθ-όηλθ, ζηελ ηζηνξία ηνπ
Πόικπεξη. Πξόθεηηαη γηα ηε ζηηγκή ηεο
επζπγξάκκηζεο κε ηνλ εαπηό ηνπ, κε ηελ εθηύιημή
ηνπ. Όκσο δελ είλαη ν ρξόλνο πνπ πεξλάεη θαη
κπνξεί λα κεηξεζεί ζην παξόλ. Πξόθεηηαη γηα ην
ηώξα πνπ γίλεηαη αληηιεπηό ζηελ νιόηεηα θαη ηελ
αησληόηεηά ηνπ. Καη γη απηό πεξλάεη ηόζν αξγά,
θαηβξνρζίδνληαο θάζε κεηά ζην πέξαζκά ηνπ.
Δθθξεκέο: πνιύ αξγά, πνιύ γξήγνξα.

Απηηζηηθή νλνκάδσ ηελ αληίιεςε πεδίνπ όπσο ηελ
θαηαλννύλ νη απηηζηηθνί νξίδνληαο ηελ εκπεηξία.
Αληίζεηα κε απηό πνπ ε Αλ Κόξγνπηλ νλνκάδεη
λεπξνηππηθή ηάζε ηεο εκπεηξίαο «όγθσλ», ππάξρεη
ε ηάζε ζηνλ θιαζηθό απηηζκό κηαο άκεζεο
αληίιεςεο ηεο εκπεηξίαο πνπ αξρηθά δελ επλνεί ηνλ
άκεζν δηαρσξηζκό ηνπ πεξηβάιινληνο ζε
ππνθείκελα θαη αληηθείκελα. Η απηηζηηθή αληίιεςε
είλαη ππό απηή ηελ έλλνηα κηα άκεζε πξόζβαζε
ζηνλ θόζκν – κηα άκεζε εκπεηξία ζπζρεηηζκώλ, ε
ηθαλόηεηα ηνπ λα αηζζάλεηαη θαλείο ηε δύλακε ελόο
γεγνλόηνο θαζώο απηό εθηπιίζζεηαη. Μπαίλνληαο ζε
έλα δσκάηην, ε Αλ Κόξγνπηλ θάλεη ιόγν γηα
αληίιεςε όρη ηνπ ηξαπεδηνύ, ηεο πνιπζξόλαο, ησλ
αλζξώπσλ, αιιά ηε ζηαδηαθή εκπεηξία ρξσκαηηθώλ
πεδίσλ, πνπ ηείλνπλ λα απνθηήζνπλ κνξθή. Μηα
νηθνινγία ηεο εκπεηξίαο γίλεηαη άκεζα αληηιεπηή ζε
όινπο ηεο ηνπο ζπζρεηηζκνύο. Καζώο ην
πεξηβάιινλ αξρίδεη λα απνθηά κνξθή, ε δηαθνξά
παξακέλεη ζηελ αληίιεςε ηνπ απηηζηηθνύ: απηό πνπ
ηείλεη λα επηιεγεί από ηελ αληίιεςε δελ
πεξηνξίδεηαη θαζόινπ ζην αλζξώπηλν. Μηα αρηίδα
θσηόο ή ε έληαζε ελόο ήρνπ ή ε πνηόηεηα ελόο
ρξώκαηνο απνδεηθλύνληαη ίζσο πην ειθπζηηθά από
ηε θπζηνγλσκία ελόο άιινπ αλζξώπνπ.

Στιζοανάλσζη
Η απηηζηηθή αληίιεςε είλαη έλα ζύκπησκα πνπ καο
αθνξά όινπο, πνπ όκσο νη ιεγόκελνη λεπξνηππηθνί
βηώλνπλ κόλν ζε εηδηθέο πεξηπηώζεηο. Η θαηάζιηςε
είλαη κία από απηέο. Η επθνξία είλαη κηα άιιε. Σε
απηέο ηηο πεξηπηώζεηο απηό πνπ γίλεηαη αληηιεπηό
είλαη ην επηζθαιέο όξην ηεο ύπαξμεο, όπνπ ε
εκπεηξία είλαη ππό κεηακόξθσζε, όπνπ ην πεδίν
έθθξαζεο ζπληνλίδεηαη κε ηελ ίδηα ηνπ ηελ
εθηύιημε. Η βαζηά ζησπή ηεο θαηάζιηςεο, όηαλ ν
θόζκνο κνηάδεη λα ζπξξηθλώλεηαη, ή ην εζσηεξηθό
άγρνο, όηαλ νη ηαρύηεηεο κνηάδνπλ λα έρνπλ ράζεη
θάζε ζπληνληζκό κε ηνλ γύξσ θόζκν, θαη απηέο
είλαη θαηαζηάζεηο, θαηά ηηο νπνίεο ην πεδίν
ζπρεηηζκώλ πάιιεηαη θαη ε έλλνηα ελόο πξνϋπάξρνληνο εαπηνύ εθπίπηεη. Γηα ηνλ απηηζηηθό
όκσο, απηό είλαη ην θαλνληθό θαη εθθηλώληαο από
απηόλ ην ρξόλν ηνπ γεγνλόηνο δεκηνπξγνύληαη νη
νηθνινγίεο ηεο εκπεηξίαο.

Απηή ε δηαδηθαζηηθή πξνζέγγηζε ζηελ εκπεηξία ελ
ηε γελέζεη θάλεη εκθαηηθόηεξα αληηιεπηό ην
„μερείισκα‟ ηνπ ρξόλνπ. Φπζηθά ε εκπεηξία ηνπ
ρξόλνπ δηαθέξεη από απηηζηηθό ζε απηηζηηθό,
σζηόζν ππάξρνπλ νξηζκέλα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά.
Δπί παξαδείγκαηη, άλζξσπνη ηνπ θάζκαηνο
«εθιακβάλνπλ θάπνηα εξεζίζκαηα,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ρξόλνπ, κε
θαζπζηέξεζε. Κακηά θνξά είλαη δύζθνιν λα
αληηιεθζνύλ όηη πέξαζαλ ώξεο.»7 Καη ζην πιαίζην
ηεο θαηάζιηςεο εθθξάδνληαη παξόκνηα
ζπκπηώκαηα: «Όηαλ πέθησ ζε θαηάζιηςε,

Τν ζηάηνπο ηεο πάιινπζαο ππόζηαζεο όπνπ ν
εαπηόο θαη ν άιινο δελ είλαη αθόκε θαη όπνπ ην

7

http://sfari.org/news-and-opinion/news/2010/
timeperception-problems-may-explain-autism-symptoms
(ηειεπηαία πξόζβαζε ηελ 10.06.2012)
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θαηεγνξηαθό δελ έρεη πξνηεξαηόηεηα, είλαη ελ
πνιινίο απηό πνπ νη Νηειέδ θαη Γθνπαηαξί
πεξηγξάθνπλ σο ην πινύζην ζε γεγνλόηα πεδίν ηεο
ζρηδναλάιπζεο. Απηό ην δπλακηθό πεδίν δελ είλαη
ελζσκαησκέλν ζηνλ πξνζσπνπνηεκέλν ζρηδνθξελή
αιιά δξα ζε απηό πνπ νλνκάδνπλ «ζρηδνεηδή
πόιν»9.

έπαθξν ηε δύλακε κηαο ζσκαηηθόηεηαο πνπ
κνξθνπνηεί ηελ εκπεηξία σο ππεξρεηιίδνλ δπλακηθό,
ππεξρεηιίδνλ όρη ζην ζπζρεηηζκό ηνπ κε ην
ππνθείκελν, αιιά ππεξρεηιίδνλ ζηελ „ραόζκσζή‟
ηνπ, ζηε δύλακή ηνπ λα εθθξαζηεί δηα κέζνπ ηνπ
επηζθαινύο ράζκαηνο κεηαμύ „πεηξώκαηνο θαη
ζπίζαο‟.

Η ζρηδναλάιπζε όπσο ηνλίδεη ν Γθνπαηαξί ζε κηα
ζπλέληεπμε ακέζσο κεηά ηε δεκνζηνπνίεζε ηνπ
Ανηι-Οιδίποδα, δελ απνδεηεί λα «αλαθαιύςεη» ην
αζπλείδεην, αιιά αληίζεηα «λα παξάγεη ηηο δηθέο
ηεο γξακκέο κνλαδηθόηεηαο, ηε δηθή ηεο
ραξηνγξαθία, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, ηε δηθή ηεο
ύπαξμε»10. Καη ην θάλεη ηνύην όρη κέζσ ηεο
αηνκηθόηεηαο αιιά κέζσ ηεο πξν-πξνζσπηθήο
δύλακεο ηνπ ζπιινγηθνύ ππνθεηκέλνπ, κηαο
ζπιινγηθόηεηαο κέζσ ηεο νπνίαο ε εκπεηξία
θαζίζηαηαη πνιιαπιή. Δθθέξνληαο ζε απηό ην
πιαίζην ηε γιώζζα ηεο απηηζηηθήο αληίιεςεο
ηνλίδεηο πώο ε ζρηδναλαιπηηθή δηαδηθαζία πξνσζεί
ηελ πνιιαπιόηεηα ζε κηα αλαδπόκελε νηθνινγία. Η
εκπεηξία θαζίζηαηαη ινηπόλ πνιιαπιή θαη κέζα από
απηή ηελ πνιιαπιόηεηα κπνξεί λα δηαηππσζεί έλαο
ηζρπξηζκόο πεξί ησλ απνηειεζκάησλ ηεο. Όπσο ε
ζπδήηεζε κε ηα γνπξνύληα όπνπ ε δύλακε ηνπ
όηλθ-όηλθ ππεξβαίλεη ηελ πξνζσπηθή θσλή ή αθόκε
θαη ηελ ηδέα ελόο πξνζώπνπ ζρεηηθά κε ην ηη
ζπληζηά ζπδήηεζε, ε πνιιαπιόηεηα ηεο εκπεηξίαο
κέζσ ηνπ ζπιινγηθνύ ππνθεηκέλνπ επηηξέπεη ηελ
αλάδπζε ελόο δηαζπαζκέλνπ, πνιύπινθνπ,
εθθξαζηηθνύ πεδίνπ εθθνξάο. Απηό ην πεδίν
αληηζηέθεηαη ζηελ εξκελεία, δελ κπνξεί λα
αλαισζεί ζε κηα εμήγεζε.

Σπλδπαζκέλε κε ηελ απηηζηηθή αληίιεςε, ε εξγαζία
ηεο ζρηδναλάιπζεο δελ είλαη ε απνθσδηθνπνίεζε
ηεο εκπεηξίαο αιιά ε απνθάιπςε ηξόπσλ έθθξαζεο
πνπ ζέβνληαη ηελ επηζθάιεηά ηεο. Η ώζεζε ηεο
εκπεηξίαο ζηνλ ζρηδνεηδή ηεο πόιν ζεκαίλεη λα
πάξεη θαλείο ζνβαξά ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν νη
κνξθέο ηεο ύπαξμεο γίλνληαη πνιιαπιέο, ακέηξεηεο
ζηε δηαθνξνπνίεζή ηνπο θαη ζηνπο ηξόπνπο εληόο
ηεο πξάμεο.

Ακηιβιζμός
Σηελ πξάμε – ηε δύλακε ηνπ αθηηβηζκνύ –, δελ
πξόθεηηαη πεξί ελόο αηόκνπ. Σηελ θαιύηεξε
πεξίπησζε πξόθεηηαη πεξί ηνπ πώο ην ζπιινγηθό
ιεηηνπξγεί σο ζπιινγηθό ππνθείκελν ζηνπο
πεξίπινθνπο ζπληνληζκνύο ηνπ κε ην ρξόλν ελ ηε
γελέζεη. Η επηζπκία είλαη επαλαζηαηηθή όρη όηαλ
είλαη αηνκηθή (ή έρεη ζηξαθεί εληαληίνλ ηνπ εαπηνύ
ηεο όπσο ζηελ αλάιπζε ηεο θαηάζιηςεο από ηνλ
Μπίθν), αιιά όηαλ δεκηνπξγεί δηαθνξνπνηεκέλα
απνηειέζκαηα. «Καη αλ εμεγνύκε ηελ επηζπκία σο
επαλαζηαηηθή πξαθηηθή είλαη επεηδή πηζηεύνπκε όηη
ε θαπηηαιηζηηθή θνηλσλία κπνξεί λα ππνκείλεη
πνιιέο εθθξάζεηο ελδηαθέξνληνο αιιά θακία
έθθξαζε επηζπκίαο πνπ ζα ήηαλ ηθαλή λα
πξνθαιέζεη έθξεμε ζηηο βαζηθέο δνκέο ηεο.»12 Απηό
πνπ είλαη επαλαζηαηηθό δελ είλαη ε πξάμε θαζ‟απηήλ
αιιά ην άλνηγκα ηεο πξάμεο ζην άξξεην, ζηελ
ππέξβαζή ηεο.

Η ζρηδναλάιπζε είλαη ζπλερώο ζε θίλεζε: είλαη κηα
δηαδηθαζία θαη δηαξθώο ζηελ πιεπξά ηεο
παξαγσγήο. Ό,ηη κπνξεί λα θάλεη ην ζώκα είλαη ην
κάληξα ηνπ. «Γελ κπνξνύκε, δελ πξέπεη λα
επηρεηξήζνπκε λα πεξηγξάςνπκε ην ζρηδνθξεληθό
αληηθείκελν ρσξίο λα ην ζπζρεηίζνπκε κε ηελ
δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο.»11 Πάληα ζπλδεδεκέλε
κε ηελ επηζπκία (επίζεο ζε κηα δηαδηθαζία
παξαγσγήο) ε ζρηδναλάιπζε ρξεζηκνπνηεί ζην

Η ζρηδναλαιπηηθή δηαδηθαζία μεθηλά ηε ζηηγκή πνπ ε
ππέξβαζε εμεηάδεηαη σο πξνο ηα απνηειέζκαηά ηεο.
Απηή ε δηαδηθαζία, όπσο δελ θνπξάδνληαη λα
επαλαιακβάλνπλ νη Νηειέδ θαη Γθνπαηαξί, δελ είλαη
κέζνδνο θαη δελ είλαη ζεξαπεία κε ηελ ηξέρνπζα
έλλνηα ηνπ όξνπ. Δίλαη κηα δξαζηεξηόηεηα, κηα

9

Gilles Deleuze, Félix Guattari: Anti-Oedipus, R. Hurley, M.
Seem (κηθξ.), Μηλεάπνιηο 1983, ζει. 380.
10
Σηνλ: Palbert, ό.π., ζει. 137.
11
Deleuze, Guattari, ό.π., ζει. 6.

12

14

Ό.π., ζει. 455 (παξαιιαγκέλε κηθξ.).

επείγνπζα ηάζε ζηελ θαηεύζπλζε κηαο
απνθέληξσζεο πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ην πεξίεξγν
πεδίν κεηαμύ „πεηξώκαηνο θαη ζπίζαο‟. Δδώ δελ
πθίζηαηαη θάπνηα ηάμε – απιώο έλα ζύλνιν
παξαγσγηθώλ επηδξάζεσλ από ην εύξνο ελόο πεδίνπ
ζε θίλεζε. Όκσο θάηη αλαδύεηαη θαη θακηά θνξά
απηό ην θάηη κπνξεί λα αθνπζηεί ή λα δηαβαζηεί –
έλα ζπιινγηθό όηλθ-όηλθ – εληόο ησλ
επαλαζπρξνληζκώλ πνπ εθεπξίζθεη ε πξάμε. Καη
από απηό μεθηλά λα απνθηά κνξθή θαη λα ζπληίζεηαη
σο δηαθνξά ε λέα αμία γηα απηό πνπ κπνξεί λα
εθθξαζηεί.

δεκηνπξγηθό ζηελ εθεύξεζε λέσλ αμηώλ, λέσλ
ηξόπσλ αμηνιόγεζεο ηξόπσλ δσήο ζηελ αλάδπζε
θαη ηελ εμαθάληζή ηνπο, λέσλ ζπληνληζκώλ κε ην
ρξόλν ηνπ γεγνλόηνο. Γηόηη ε πξάμε, πηζηεύσ, είλαη
απαξαίηεηε αιιά όρη ηθαλή ζπλζήθε. Τα ζπζηήκαηα
δεκηνπξγνύληαη πνιύ γξήγνξα, ην ίδην θαη νη
ζπλήζεηέο καο. Καη αλ απηά ηα ζπζηήκαηα, απηέο νη
ζπλήζεηεο επαλαπξνζαλαηνιηζηνύλ ζηελ
αηνκηθόηεηα κε ηελ έλλνηα ελόο πξν-ππάξρνληνο
ππνθεηκέλνπ ηόηε πξέπεη λα είκαζηε ζίγνπξνη όηη ζα
επέιζεη κηα λέθξσζε ησλ θηλήζεσλ πξνο ηελ
θαηεύζπλζε ηεο λεπξνπνηθηιόηεηαο. Όρη: ε πξάμε
πξέπεη λα επαλεθεπξίζθεηαη δηαξθώο εθ λένπ,
αλαγλσξίδνληαο ηνλ εαπηό ηεο σο γπκλή
δξαζηεξηόηεηα, δξαζηεξηόηεηα πνπ αθόκε δελ έρεη
αθνζησζεί ζε θάπνηνλ ζθνπό ή ζε θάπνην
απνηέιεζκα, αιιά αλνηρηή ζην θάιεζκα θαη ηελ
επηζπκία.

Πξέπεη λα δεκηνπξγεζνύλ λένη ηξόπνη
λεπξνπνηθηιόηεηαο, νη νπνίνη νθείινπλ λα
δηαηππσζνύλ σο δηαθνξά κέζσ πεδίσλ πνπ λα
παξακέλνπλ ελ θηλήζεη, ελ ηε πξάμεη. Η παζνινγία
δελ είλαη ε απάληεζε. Σπλ-ύπαξμε εληόο ηνπ
θάζκαηνο είλαη απαξαίηεηε, εληόο ηνπ εύξνπο ηεο
επηζθάιεηάο ηνπ. Γηόηη όινη έρνπκε πξόζβαζε ζηελ
απηηζηηθή αληίιεςε θαη όινη είκαζηε επηξξεπείο
ζηελ θαηάζιηςε. Γηα όζνπο από καο ε απηηζηηθή
αληίιεςε δελ είλαη εύθνιε ή έξρεηαη πην αξγά, ίζσο
ζα ήηαλ ε ώξα λα κάζνπκε λα δηαθνξνπνηνύκε
πεξηζζόηεξν θαη λα απέρνπκε από ηε γξήγνξε
θαηεγνξηνπνίεζε. Τνύην κάιινλ δελ ζα θέξεη ην
ηέινο ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνύ αιιά ζα ζπλερίζεη
ηελ αθνζησκέλε δηαδηθαζία ηεο εθεύξεζεο ηνπ ηη
κπνξεί λα θάλεη ε δσή όηαλ ζπκβαίλεη δηα κέζνπ
ζπιινγηθώλ αληερήζεσλ πνπ αθνπγθξάδνληαη ηελ
παξαθσλία.

κηθξ. Ναηάζα Σηνπδνπιή

Ο Μπίθν γξάθεη: «Σήκεξα έρνπκε κηα λέα
πνιηηηζκηθή απνζηνιή: λα δήζνπκε ην αλαπόθεπθην
κε κηα ήξεκε ςπρή. Να πξνθαιέζνπκε έλα κεγάιν
θύκα απόζπξζεο, κηα καδηθή απνδέζκεπζε, κηα
ιηπνηαμία από ηε ζθελή ηεο νηθνλνκίαο, κηα κε
ζπκκεηνρή ζην ςεύηηθν ζόνπ ηεο πνιηηηθήο.»13
Μήπσο όκσο απηή ε απνζηνιή δελ ζα ήηαλ ε
ζπληαγή ηεο παζνινγηθνπνίεζεο ηεο θαηάζιηςεο
όπσο ηελ πξνβιέπεη ν Μπίθν; Η πξάμε δελ πξέπεη
λα επηθαιύπηεηαη από ηελ θαπηηαιηζηηθή απαίηεζε
λα θάλνπκε, λα θηηάμνπκε. Σηελ πξάμε ελππάξρεη
θάηη ηειείσο δηαθνξεηηθό: θάηη ην επηζθαιέο αιιά
δεκηνπξγηθό. Όρη δεκηνπξγηθό ζύκθσλα κε ην
θαπηηαιηζηηθό κόην «ην λεόηεξν λέν» αιιά
13

Bifo 2011, ό.π., ζει. 148.
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από ηελ άιιε, αλαδύεηαη ν αβέβαηνο,
ακθηηαιαληεπόκελνο ξπζκόο ηεο παξάζηαζήο ηνπο
(The Fault Lines, 2010). Αθόκε θη αξγόηεξα, όηαλ ε
ζθελή ηίζεηαη ζε θίλεζε κέζσ ησλ πεηξακαηηθώλ
κέζσλ ηνπ Μίιεξ, ρξεζηκνπνηώληαο ζηόξηα θαη
θνπξηίλεο, θάκεξεο θαη πξνηδέθηνξεο, δελ
δεκηνπξγείηαη θαλέλαο δπλακηζκόο θαη θακηά από ηηο
θηλήζεηο δελ αλαπηύζζεηαη απηόκαηα από ηελ
πξνγελέζηεξή ηεο. Απηό πνπ ιακβάλεη ρώξα,
αληηζέησο, είλαη κηα αλαδήηεζε, αλήζπρε θαη
επηζθαιήο, πηζαλώλ ζρέζεσλ.

Γκέρκο Έγκερτ
Πανεπιστήμιο Φράιε Βερολίνου

Ο Μίιεξ, ζαλ πεηξακαηηθόο επηζηήκνλαο, ηνπνζεηεί
καδί ηνπο Γθέκαρεξ θαη ηηνύαξη κέζα ζηελ εηθόλα
ηεο θάκεξαο, κέρξη πνπ ηνπο αθνπκπά αθόκα κε ηελ
θάκεξα θαη κε έλα ζηπιό, δεκηνπξγώληαο κηα
ζπλαξκνιόγεζε θηλήζεσλ θαη ζρέζεσλ. Με ην
ζηπιό ηνπ, επηηειεί ηξπθεξά θαη πάληνηε δηζηαθηηθά
ράδηα πάλσ ζηα ζώκαηά ηνπο θαη ζρεδηάδεη γξακκέο
θαη ζρέζεηο όρη κόλν κεηαμύ ηνπο αιιά θαη αλάκεζα
ζηνλ ηνίρν, ηε θηικαξηζκέλε θαη πξνβαιιόκελε
εηθόλα θαη ην ίδην ηνπ ην ρέξη. Απηά ηα πεηξάκαηα
όκσο δελ νδεγνύλ ζε θαζαξά απνηειέζκαηα, δελ
θέξνπλ πξνηάζεηο κε θαζαξέο δνκέο λνήκαηνο,
νύηε εθθξάδνπλ θαζαξά ζπλαηζζήκαηα. Απηό πνπ
παξακέλεη θεθιεηζκέλν ζε απηά είλαη κάιινλ έλαο
ρώξνο θηλήζεσλ θαη ζρέζεσλ, ν νπνίνο ζα
πεξηγξαθεί παξαθάησ σο δπλεηηθά κειαγρνιηθόο.
ην πξώην θεθάιαην ηνπ βηβιίνπ ηνπ Stanzas1, ν
Σδόξηδην Αγθάκπελ αλαιύεη ηηο ηζηνξηθέο ζπγθιίζεηο
θαη ζπγθξίζεηο, από ηνλ Μεζαίσλα θαη κεηά,
αλάκεζα ζηελ κειαγρνιηθή δηάζεζε θαη ηελ ακαξηία
ηεο αθεδίαο, ζηελ νπνία ήηαλ επάισηνη θπξίσο νη
κνλαρνί. Η αθεδία, ν κεζεκεξηαλόο δαίκνλαο ηεο
«αδξάλεηαο ηεο θαξδηάο» (Trägheit des Herzens2),
ζύκθσλα κε ηνλ Αγθάκπελ, δελ θαζνξίδεηαη κόλν
από ηελ αδξάλεηα αιιά ζπληξνθεύεηαη επίζεο θαη
από ηε ζιίςε: κία «ηιηγγηώδεο θαη ηξνκαγκέλε
απόζπξζε (recessus), θάζε πνπ αληηκεησπίδεη ην
θαζήθνλ πνπ απνξξέεη από ηε ζέζε ηνπ αλζξώπνπ
ελώπηνλ ηνπ πξνζώπνπ ηνπ Θενύ» θαη κηα

THE FAULT LINES © NINA GUNDLACH

ε κηα πξνζσξηλή ζθελή, θσηηζκέλε κε θώηα λένλ
πνπ αλαβνζβήλνπλ, νη ρνξεπηέο θαη ρνξνγξάθνη
Μεγθ ηηνύαξη θαη Φίιηπ Γθέκαρεξ, όπσο επίζεο θαη
ν θαιιηηέρλεο ηνπ βίληεν Βιαληηκίξ Μίιεξ,
ζηέθνληαη ή θάζνληαη ζρεδόλ αθίλεηνη ζε κηα όζν ην
δπλαηόλ κεγαιύηεξε απόζηαζε ν έλαο από ηνλ
άιινλ. Λεζαξγηθνί, ζρεδόλ βαξηεζηεκέλνη, νη
ηηνύαξη θαη Γθέκαρεξ πιεζηάδνπλ ν έλαο ηνλ
άιινλ, παύζε, δηζηάδνπλ θη έπεηηα – ζε κηα ζύειια
θηλήζεσλ – επηηξέπνπλ ζηα ζώκαηά ηνπο λα
ζπγθξνπζηνύλ. Σα ρέξηα ηνπο θηλνύληαη άγξηα ζηνλ
αέξα θη αγθαιηάδνληαη κε βία: ιίγν κεηά,
θαηαξξένπλ θαη πέθηνπλ ζην έδαθνο, όπνπ κέλνπλ,
δίρσο λα θηλνύληαη. Μέζα από απηέο ηηο απόηνκεο
αιιαγέο αλάκεζα ζηε λσζξόηεηα θαη ην δηζηαγκό,
από ηε κηα, θαη ηηο εθξεθηηθέο ζπειιώδεηο θηλήζεηο

1

Giorgio Agamben: Stanzas: Word and Phantasm in Western
Culture, κηθξ. Ronald L. Martinez, Μηλεάπνιηο 1993, ζει. 3-28.
2

Πβ. Walter Benjamin: The Origin of German Tragic Drama,
κηθξ. John Osborne, Λνλδίλν 1998, ζει. 155 (Ο Osborne
κεηαθξάδεη ην Trägheit des Herzens σο «αλία ηεο θαξδηάο»).
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«ηξνκνθξαηεκέλε δηαθπγή καθξηά από απηό ην
νπνίν δελ είλαη δπλαηό λα απνθεπρζεί κε θαλέλαλ
ηξόπν […], έλα ζαλάζηκν θαθό, […] πξάγκαηη, ε
θαη‟ εμνρήλ ζαλάζηκε αζζέλεηα».3

(πιένλ) λα ιάβεη ρώξα άκεζα θαη ακέζσο, θαη ηελ
ίδηα ζηηγκή, είλαη απηή αθξηβώο ε αδπλαηόηεηα πνπ
παξάγεη ηνλ απνζηαζηνπνηεηηθό δεζκό.5 ε απηέο ηηο
ζπγθεθξηκέλεο δπλακηθέο ησλ θηλήζεσλ θαη ζηηο
εγγελείο ζε απηέο παξεκβνιέο ησλ αγγηγκάησλ
δηαπιέθνληαη νη ζπλαηζζεκαηηθέο εληάζεηο πνπ εδώ
πεξηγξάθνληαη σο κειαγρνιηθέο. Η κειαγρνιία ηεο
θίλεζεο δελ πξνζαλαηνιίδεηαη πξνο έλα αληηθείκελν
ην νπνίν ζξελείηαη: δελ είλαη κηα παξειζνληηθή
κνξθή θίλεζεο απηό πνπ εδώ ζξελείηαη. Η ίδηα ε
δπλαηόηεηα ηεο θίλεζεο, ε ύπαξμή ηεο σο θπζηθνύ
δεδνκέλνπ κνηάδεη λα έρεη ραζεί. Οη θηλήζεηο ηνπ
Γθέκαρεξ, εηδηθά, κπνξνύλ λα πεξηγξαθνύλ σο
ζηηγκέο βαξπζπκίαο θαη σο ηξόπνη αληηκεηώπηζήο
ηεο θαη ιηγόηεξν σο κνξθέο εκθαηηθήο επηζπκίαο
γηα θίλεζε. ύκθσλα κε ηελ Κξαζηκίξα Κξνύζθνβα,
πξόθεηηαη γηα «ρεηξνλνκίεο κειαγρνιηθήο απηόακλεζίαο».6 Όκσο απηή ε κειαγρνιία ηεο θίλεζεο
δελ θαηαιήγεη ζε έλα ζηακάηεκα ή κηα αθηλεζία.
Αληηζέησο, είλαη αθξηβώο ην γεγνλόο όηη είλαη
έθθεληξε, όηη είλαη αζύκβαηε κε ηνλ εαπηό ηεο θαη
κε ηηο άιιεο θηλήζεηο απηό πνπ γελλά ηελ αλάγθε
γηα άιιεο, πάληνηε λέεο θηλήζεηο. Ή, γηα λα ηεζεί
δηαθνξεηηθά, νη δπλακηθέο ηεο θίλεζεο δελ
αθηλεηνπνηνύληαη ζηελ εθηύιημή ηνπο αιιά
παξαθηλνύλ δηαξθώο ζε λέεο ζπλαζηξίεο θηλήζεσλ.

THE FAULT LINES © NINA GUNDLACH

Οη ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Αγθάκπελ γηα ηελ
πεξηγξαθή ηεο αδξάλεηαο θαη ηεο κειαγρνιίαο –
«επηκνλή», «εμνπζέλσζε», «αεηθίλεηε βηαζύλε»,
«απόζπξζε» (recessus)4 –πεξηγξάθνπλ δηαλνεηηθέο
θαηαζηάζεηο, αιιά κπνξνύλ επίζεο λα
ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηνλ ραξαθηεξηζκό θηλήζεσλ.
Οη παύζεηο, νη κεηαηνπίζεηο θαζώο θαη ε
επηβξάδπλζε ζηηο θηλήζεηο ησλ ηηνύαξη θαη
Γθέκαρεξ ζα κπνξνύζαλ λα γίλνπλ αληηιεπηέο σο
εθθξάζεηο δηζηαγκνύ, αδξάλεηαο θαη κειαγρνιίαο.
Οη θηλήζεηο απηέο δελ εθθξάδνπλ εζσηεξηθά
ζπλαηζζήκαηα, νύηε είλαη ην απνηέιεζκα ηεο
κειαγρνιηθήο δηάζεζεο ηνπ ρνξεπηή. Η ζρέζε όκσο
πνπ δεκηνπξγείηαη από ηηο ξάζπκεο θηλήζεηο ηνπο
κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο κειαγρνιηθή. Καη ζε
απηή ηε ζρέζε θαηαξγείηαη ε δηάθξηζε κεηαμύ ηνπ
ππνθεηκέλνπ πνπ πελζεί θαη ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ
πελζείηαη. Με απηό ελλννύκε όηη ε ίδηα ε ζρέζε
γίλεηαη ε ζθελή ηεο κειαγρνιίαο, εθεί όπνπ ν
ζξελώλ θαη ην αληηθείκελν πνπ ζξελείηαη
εηζρσξνύλ ν έλαο ζην άιιν: ε ζρέζε δελ κπνξεί

Οη θηλήζεηο απηέο δελ πξέπεη ζπλεπώο λα
αληηκεησπίδνληαη κεκνλσκέλα. Κη απηό επεηδή ηα
ζπλαηζζήκαηα, ηα νπνία έρνπλ πεξηγξαθεί από ηελ
νπδάλ Κ. Λάλγθεξ σο μπαλεηικά (ζε αληηπαξάζεζε

5

Η απνζύλδεζε ηνπ πέλζνπο από ην αληηθείκελό ηνπ ζηε
κειαγρνιία κπνξεί επίζεο λα βξεζεί, αλ θαη κε ηξόπν ειαθξώο
δηαθνξεηηθό, ζηελ θεληξηθή δηάθξηζε πνπ θάλεη ν Φξόηλη
αλάκεζα ζην πέλζνο θαη ηε κειαγρνιία. Δλώ ην πέλζνο είλαη
ζπλδεδεκέλν κε έλα ζπλεηδεηό θαη μεθάζαξα αλαγλσξίζηκν
αληηθείκελν, έλα ηέηνην αληηθείκελν ιείπεη ή είλαη αζύλεηδν ζηε
κειαγρνιία. Απηή ε δηάθξηζε θαζίζηαηαη ηδηαίηεξα μεθάζαξε
ζηελ παξαθάησ θξάζε ηνπ Φξόηλη: «ην πέλζνο είλαη ν θόζκνο
πνπ έρεη γίλεη θησρόο θαη άδεηνο: ζηε κειαγρνιία είλαη ην ίδην
ην εγώ.»
(Sigmund Freud: “Mourning and Melancholia,” ζην: The
Standard Edition of the Complete Psychological Works of
Sigmund Freud, η. XIV (1914-1916)., κηθξ. James Strachey,
Λνλδίλν 1974, ζει. 237-258, εδώ: ζει. 246.)

3

Αgamben, ό.π., ζει. 6. Δπίζεο ζήκεξα, ε αθεδία ζρεηίδεηαη κε
ηελ κειαγρνιία (βι., γηα παξάδεηγκα, Benjamin, ό.π.,
ζει. 155).
4

6

Βι. Krassimira Kruschkova: “Die eigene Leerstelle
festhalten,” ζην: Herbst 2010, ζει. 120-123, εδώ: ζει. 121.

Agamben, ό.π., ζει. 4-6.
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κε ηα προζωπικά)7 αλαδύνληαη κόλν κέζσ ησλ
πνιιαπιώλ εζσηεξηθώλ ζπλδέζεσλ ηνπ ρώξνπ, ηεο
θίλεζεο, ησλ πξνβνιώλ, ηνπ θσηόο θ.ιπ. Απηέο νη
ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο δελ κπνξνύλ λα
απνδνζνύλ ζε κεκνλσκέλα ζεαηξηθά ζηνηρεία –
έλαλ ρνξεπηή, θάπνην άγγηγκα ή θίλεζε, κηα
κνπζηθή πξόηαζε ή θάπνην κέξνο ηνπ ζθεληθνύ
δηάθνζκνπ. Ούηε κπνξνύλ λα πεξηγξαθνύλ κε
δαξβηληθέο θαηεγνξίεο ζπζηεκαηνπνίεζεο
ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ εθθξάζεώλ ηνπο.8 Σν
ζπλαηζζεκαηηθό επίπεδν ηεο θίλεζεο πεξηγξάθεηαη
θαιύηεξα κε απηό πνπ ε ηηνύαξη νλνκάδεη
ζσναιζθημαηικές καηαζηάζεις: «ε απηέο ηηο
θαηαζηάζεηο εξγάδεζαη κε έκκεζνπο ζπζρεηηζκνύο.
Σν ζώκα είλαη έλα πεδίν ζην νπνίν αιιειεπηδξνύλ
κεηαμύ ηνπο νξηζκέλεο δηαλνεηηθέο ξνέο,
ζπλαηζζήκαηα, ελέξγεηεο θαη θηλήζεηο, πξνδίδνληαο
ην γεγνλόο όηη νη αιιειεπηδξάζεηο θαη νη
θαηαζηάζεηο είλαη μέρσξεο κεηαμύ ηνπο».9 Παξ‟ όι‟
απηά, ζπλαηζζεκαηηθά θαη ζσκαηηθά νη

«θαηαζηάζεηο» απηέο απέρνπλ πνιύ από ην λα είλαη
θαζαξέο: ζηε δνπιεηά ηεο ηηνύαξη παξάγνληαη θαη
ηξνπνπνηνύληαη κέζσ αζθήζεσλ θαη ηερληθώλ.10
Παξ‟ όι‟ απηά, ε θαηαζθεπή ζπλαηζζεκάησλ ζηε
ζθελή δελ ελαληηώλεηαη ζηε ζσκαηηθή ηνπο
δηάζηαζε. Γελ ππάξρεη θακία αληίζεζε κεηαμύ ελόο
απζεληηθνύ θαη ππνθεηκεληθνύ ζπλαηζζήκαηνο κηαο
ζεαηξηθήο παξάζηαζεο από ηε κηα, θαη κηαο
αλαπαξαζηαηηθήο «σο αλ» θαηάζηαζεο από ηελ
άιιε. Αληηζέησο, νη ζσναιζθημαηικές καηαζηάζεις,
νη νπνίεο δηαηππώλνληαη θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε
ησλ δηαθνξεηηθώλ επηπέδσλ θαη ζηνηρείσλ ηεο
παξάζηαζεο, ηείλνπλ λα αθπξώλνπλ θαηεγνξηθέο
δηαθξίζεηο όπσο ε „απζεληηθόηεηα‟ θαη ε
„αλαπαξάζηαζε‟. Καλέλα από ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ
παξνπζηάδνληαη από ηνπο ρνξεπηέο δελ
θαζξεθηίδεηαη ζην θνηλό. Απηό πνπ αλαδύεηαη,
αληηζέησο, είλαη κηα ζύλζεζε ζπλαηζζεκάησλ ηα
νπνία έρνπλ πιερζεί αλάκεζα ζηε ζθελή θαη ην
θνηλό, θαη πνπ ζπλδένληαη κε κηα πνηθηιία ηξόπσλ.
πλεπώο, ε κειαγρνιία – όπσο έρεη θαηαλνεζεί σο
ζύλζεζε ή σο θαηάζηαζε – δελ κπνξεί λα εμεγεζεί
από κηα γξακκηθή αθήγεζε. Δληόο ηεο,
αλαπηύζζνληαη δηεξγαζίεο, γξακκέο θαη εζσηεξηθέο
ζπλδέζεηο από κηα πνηθηιία θηλήζεσλ, ελαιιαγώλ
θαη κεηακνξθώζεσλ. Σα ζπλαηζζήκαηα, εληόο ηεο
θίλεζεο ηεο κειαγρνιίαο, δελ εμαληινύλ πνηέ
πιήξσο ηνλ εαπηό ηνπο: βξίζθνληαη εθεί γηα θάηη

7

ηελ έξεπλά ηεο γηα ηε ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε ζηνλ ρνξό, ε
Λάλγθεξ εηζάγεη ηελ έλλνηα ηνπ «κπαιεηηθνύ ζπλαηζζήκαηνο»,
ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη από δύλακε θη έληαζε: «Η ζρεδόλ
νηθνπκεληθή ζύγρπζε ηεο απηό-έθθξαζεο, ηνπ πξνζσπηθνύ
ζπλαηζζήκαηνο κε ην κπαιεηηθό ζπλαίζζεκα γίλεηαη εύθνια
αληηιεπηή εάλ θαλείο ιάβεη ππόςε ηνπ ηηο ζρέζεηο ηνπ ρνξνύ κε
ην ζπλαίζζεκα θαη ηηο ζσκαηηθέο ηνπ εθθξάζεηο. […] Πξνθαλώο
ε πξνζσπηθόηεηα ηεο νκάδαο δελ είλαη έλα αιεζηλό πιάζκα πνπ
ππνθέξεη από θάζε είδνπο επηζέζεηο. Ούηε νη ρνξεπηέο ηνπ θνξ
ληε κπαιέ είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα κηα νξγαληθή κάδα. Όιεο
απηέο νη νληόηεηεο είλαη ζηοιτεία τορού πνπ αλαδύνληαη από
ηελ αιιειεπίδξαζε εηθνληθώλ δπλάκεσλ ηεο „ρσξηθήο έληαζεο‟
θαη ησλ „ζσκαηηθώλ εληάζεσλ‟ θαη ησλ αθόκε ιηγόηεξν
ζπγθεθξηκέλσλ „εληάζεσλ ρνξνύ‟ πνπ δεκηνπξγνύληαη από ηε
κνπζηθή, ηα θώηα, ηνλ δηάθνζκν, ηνλ πνηεηηθό ππαηληγκό θαη
νηηδήπνηε άιιν» (Susanne K. Langer: Feeling and Form. A
Theory of Art Developed From Philosophy in a New Key,
Λνλδίλν 1953, ζει. 183 θ.εμ.).

10

Ο Γθέκαρεξ, πνπ ήξζε ζε επαθή κε ηελ έλλνηα ησλ
«θαηαζηάζεσλ» θαηά ηε δηάξθεηα ελόο ζεκηλαξίνπ κε ηελ
ηηνύαξη ην 1996, ηελ δηαθξίλεη μεθάζαξα από έλλνηεο πνπ
αληηπξνζσπεύνπλ εζώηεξα ζπλαηζζήκαηα όπσο εθείλα πνπ
κπνξνύλ λα βξεζνύλ ζην κνληέξλν ρνξό: «ήκεξα ζα έιεγα όηη
νη θαηαζηάζεηο είλαη έλαο δηαθνξεηηθόο ηξόπνο ηνπ λα
πξνζπαζεί θαλείο λα θαηαλνήζεη ηα ζπλαηζζήκαηα: δειαδή ηα
ζπλαηζζήκαηα πνπ έρεη θαλείο θαη ν ηξόπνο πνπ απηά
ζσκαηνπνηνύληαη. Η παξάδνζε ηνπ κνληέξλνπ ρνξνύ επηρείξεζε
λα αλαθαιέζεη θαη λα αλαπαξαζηήζεη ζπλαηζζήκαηα, ελώ νη
θαηαζηάζεηο κπνξνύλ λα εηδσζνύλ πην πνιύ ζρεηηδόκελεο κε ηα
αηζζήκαηα ή κάιινλ κε ηελ έλλνηα ηεο „αηζζαλόκελεο
αίζζεζεο‟. Σα ζπλαηζζήκαηα έξρνληαη θαη θεύγνπλ, δελ κπνξείο
πάληα λα ηα νλνκαηίζεηο. Μεξηθέο θνξέο πνιιά ζπλαηζζήκαηα
είλαη παξόληα ηελ ίδηα ζηηγκή. Σα ζπλαηζζήκαηα εγγξάθνληαη
ζηελ πεξηνρή ηεο ακεραλίαο, ηεο αγσλίαο ή ηεο επηζπκίαο –
ίζσο απηνί νη όξνη λα είλαη ππεξβνιηθά κεγάινη, αιιά ζπλδένπλ
ηηο θαηαζηάζεηο κε κία „αηζζαλόκελε αίζζεζε‟, κε αηζζεηεξηαθά
δεηήκαηα ηεο ζσκαηηθήο ύπαξμεο, κε κηα αίζζεζε ε νπνία δελ
αλαθέξεηαη άκεζα ζε απηέο κε ηξόπν ζεαηξηθό ή ςπρνινγηθό»
(Philipp Gehmacher, ζην: Stuart, ό.π., ζει. 22).

8

Έλα πιήζνο ζεσξεηηθώλ πξνζεγγίζεσλ ζρεηηθώλ κε ην
ζπλαίζζεκα, κεηά ηνλ Γαξβίλν, ιακβάλνπλ σο δεδνκέλε κηα
πνηθηιία
αλζξώπηλσλ
ζπλαηζζεκάησλ
θαη
ηελ
επεμεγεκαηηθόηεηά ηνπο κέζσ ηνπ αλζξώπηλνπ ζώκαηνο,
ζπγθεθξηκέλα από δηαθξηηέο εθθξάζεηο ηνπ πξνζώπνπ. Ο Πνι
Έθκαλ, γηα παξάδεηγκα, πεξηγξάθεη ζπλαηζζήκαηα όπσο ν
θόβνο, ν ζπκόο, ε ραξά, ε αεδία θαη άιια, σο δηαθξηηά βαζηθά
ζπλαηζζήκαηα (πβ. Paul Ekman: “Basic Emotions”, ζην: T.
Dalgleish, M. Power (επηκ.): Handbook of Cognition and
Emotion, Σζίηζεζηεξ 1999, ζει. 45-60. Charles Darwin: The
Expression of Emotions in Man and Animals, ηθάγν 1969).
9

Meg Stuart: Damaged Goods – Are we here yet?, J. Peeters
(επηκ.), Νηηδόλ 2010, ζει. 21.
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άιιν, γηα κηα κεηακόξθσζε πνπ δελ ηειεηώλεη πνηέ.
πλεπώο, νη ζπλαηζζεκαηηθέο ζπλζέζεηο ηεο
κειαγρνιίαο δελ κπνξνύλ λα εξκελεπηνύλ σο έλα
νινθιεξσκέλν γεγνλόο, αιιά σο δπλεηηθόηεηα:
«Σν ζθεληθό ζπλαίζζεκα παξ‟ όι‟ απηά παξακέλεη
ζην ηξέκνπιν, ζηελ ηαιάλησζε ησλ δπλαηνηήησλ –
πνηέ ησξηλό, πνηέ παξόλ, αιιά ελ δπλάκεη, ζε κηα
ερεξή απνπζία».11

ζπγρξνληθόηεηα ηεο έλσζεο θαη ηνπ δηαρσξηζκνύ,
κηα ζρέζε θηλήζεσλ δίρσο θαηεύζπλζε.13 Με ηα
ιόγηα ηνπ Μπέλγηακηλ, πξόθεηηαη γηα κηα «θηλεηήξηα
ζηάζε».14
πλεπώο, ε παξάζηαζε ζα κπνξνύζε λα πεξηγξαθεί
ζαλ κηα ζύλζεζε ζρέζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε κηα
ζηηγκή κε δηαζεζηκόηεηαο ηνπ ρξόλνπ: κέζα ζε έλα
πεξίπινθν ζθεληθό πνπ πεξηιακβάλεη όρη κόλν ηηο
θηλήζεηο θαη ηα αγγίγκαηα ησλ ρνξεπηώλ αιιά
επίζεο θαη ηα ηερληθά κέζα, παξνπζηάδεηαη κηα
ξηδνζπαζηηθνπνηεκέλε έλλνηα ηεο κειαγρνιίαο ε
νπνία, αληί λα αλαθέξεηαη πίζσ ζε έλα αληηθείκελν
από ην παξειζόλ, ζέηεη ζε ακθηζβήηεζε ηελ ίδηα ηε
γξακκηθή ρξνλνινγία. Λακβάλνληαο ηνλ ηίηιν ηεο
παξάζηαζεο σο ζεκείν εθθίλεζεο, ε Κξνύζθνβα
δηεξεπλά ηηο πηζαλόηεηεο κηαο α-ρξνληθήο απώιεηαο.

Η κειαγρνιία δελ έρεη κηα δηαθξηηή, δηθή ηεο κνξθή
θαη αςεθά ηε ζπζηεκαηνπνίεζή ηεο. Πην πνιύ
κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο κία ζύλζεζε δηαθνξεηηθώλ
ζπλαηζζεκαηηθώλ θαηαζηάζεσλ: θόβνο ηεο
απώιεηαο, νξγή απέλαληη «ζηνπο ελόρνπο» θαη,
θπζηθά, κηα δίρσο ηέινο αγάπε γηα απηό πνπ έρεη
ραζεί. Οη Μπέλγηακηλ, Φξόηλη, Αγθάκπελ θαη άιινη12
έρνπλ ζεκεηώζεη όηη ε κειαγρνιία είλαη ε
παξαδνμνινγηθή ζρέζε ρσξίο αληηθείκελν, κηα
ζρέζε δίρσο αλαθνξά, πνπ ραξαθηεξίδεηαη από ηε

11

Ρήγκαηα (Fault lines): θάηη ζα έρεη ζπκβεί,
θαη ζα επαλαδνκήζεη, ζα ζπκεζεί ηηο
ηεθηνληθέο ζρηζκέο κεηαμύ ησλ ζσκάησλ,
κεηαμύ ησλ κέζσλ – κόλν εμαηηίαο ηεο
παξαδνμνινγηθήο ηνπο θελόηεηαο. Από
ηελ έλαξμε, κηα εηθόλα από ην παξειζόλ
αρλνθέγγεη, ε νπνία ζα κπνξνύζε λα έρεη
ππάξμεη,
ζα
έρεη
ππάξμεη
εληειώο
δηαθνξεηηθή. Μηα ζθελή ππό ην ζήκα ηνπ
απνραηξεηηζκνύ ε νπνία ζα εηζρσξήζεη
κέζα
ζηελ
πεξίεξγα
κειαγρνιηθή
αλεζπρία ησλ ηερληθώλ αιιαγώλ – ησλ
ρνξνγξαθηθώλ θαη ησλ αιιαγώλ ησλ
κέζσλ.15

Kruschkova, ό.π., ζει. 102.

12

Η παξαδνμνινγηθή δνκή ηεο κειαγρνιίαο, ζε ό,ηη αθνξά ηελ
έληαζε θαη ηελ ακθηζεκία ηεο, έρεη εξεπλεζεί ζε έλα πιήζνο
θεηκέλσλ γηα ηε κειαγρνιία. Ο Μπέλγηακηλ, γηα παξάδεηγκα,
πεξηγξάθεη ην πέλζνο σο «κία πλεπκαηηθή θαηάζηαζε θαηά ηελ
νπνία ην ζπλαίζζεκα αλαδσνγνλεί ηνλ θελό θόζκν κε ηε κνξθή
κηαο κάζθαο θαη πξνθαιεί κηα αινιγμαηική εσταρίζηηζη θαζώο
ηελ αλαζηνράδεηαη» (ό.π., ζει. 139). Ο Φξόηλη πεξηγξάθεη ηελ
έιιεηςε ελόο ζπλεηδεηνύ αληηθεηκέλνπ ζηε κειαγρνιία σο ηελ
πεγή κηαο δπλεηηθήο ζύγθξνπζεο ηεο ακθηζπκίαο, θαηά ηελ
νπνία ε κειαγρνιία κεηαηξέπεηαη ζε κίζνο γηα ηνλ εαπηό: «Απηή
ε δηακάρε πνπ νθείιεηαη ζηελ ακθηζπκία, ε νπνία κεξηθέο
θνξέο εκθαλίδεηαη πεξηζζόηεξν ιόγσ αιεζηλώλ εκπεηξηώλ θαη
κεξηθέο θνξέο από πην δνκηθνύο παξάγνληεο, πξέπεη λα
πξνζκεηξεζεί ζηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο κειαγρνιίαο. Δάλ ε αγάπε
γηα ην αληηθείκελν – κία αγάπε ηελ νπνία δελ είλαη δπλαηό λα
εγθαηαιείςνπκε αλ θαη ην ίδην ην αληηθείκελν έρεη
εγθαηαιεηθζεί – βξίζθεη θαηαθύγην ζηελ λαξθηζζηζηηθή ηαύηηζε,
ηόηε ην κίζνο επηδξά ζην ππνθαζηζηόλ αληηθείκελν,
θαθνπνηώληαο ην, ππνβηβάδνληάο ην, θάλνληάο ην λα ππνθέξεη
θαη εμάγεη κηα ζαδηζηηθή επραξίζηεζε από ην καξηύξηό ηνπ»
(ό.π., ζει. 251). Ο Αγθάκπελ εληνπίδεη ηελ «πξσηαξρηθή
ακθηζεκία» ηνπ «κεζεκεξηαλνύ δαίκνλα» ζε κεζαησληθά
θείκελα: «Δθόζνλ παξακέλεη πξνζθνιιεκέλε ζε απηό πνπ έρεη
θαηαζηεί απξόζηην, ε αθεδία δελ είλαη κόλν κηα θσγή από...
αιιά θαη κηα θσγή προς..., ε νπνία επηθνηλσλεί κε ην
αληηθείκελό ηεο κε ηε κνξθή κηαο άξλεζεο θαη κηαο έιιεηςεο.
Όπσο ζε εθείλεο ηηο απαηειέο κνξθέο νη νπνίεο είλαη δπλαηό λα
εξκελεπηνύλ πόηε κε ηνλ έλαλ, πόηε κε ηνλ άιιν ηξόπν, έηζη θη
όια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δείρλνπλ ζην θνίισκά ηνπο ηελ
νιόηεηα εθείλνπ, από ην νπνίν απηή απνκαθξύλεηαη, θαη θάζε
ρεηξνλνκία πνπ θάλεη θαηά ηε θπγή ηεο είλαη έλα ηεθκήξην ηεο
αληνρήο ηνπ δεζκνύ κε ην αληηθείκελό ηεο» (ό.π., ζει. 7).

Κάηη ζα έρεη ζπάζεη: ζηε κειινληηθόηεηα ελόο
παξειζόληνο εληόο ηνπ παξόληνο αλαδύεηαη ε
δπλεηηθόηεηα κηαο κειαγρνιίαο πνπ απνθεύγεη θάζε
κνξθή γξακκηθήο αθεγεκαηηθόηεηαο. Η πξάμε ηνπ
αγγίγκαηνο πξνθαιεί κηα εηδηθή ζύλζεζε ησλ
θηλήζεσλ θαη ησλ ζρέζεώλ ηνπο κέζα ζηελ
παξάζηαζε: «Σα Ρήγκαηα ηνπ Αγγίγκαηνο» (“The
13

Γηα ηελ έλλνηα ηνπ αγγίγκαηνο σο κηα (ζπλαηζζεηηθή) θίλεζε,
βι. ην άξζξν κνπ “Movements of Touch in MAYBE FOREVER,”
ζην: G. Brandstetter, G. Egert, S. Zubarik (επηκ.): Touching
and to Be Touched. Kinesthesia and Empathy in Dance and
Movement, Βεξνιίλν 2013.
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14

Benjamin, ό.π., ζει.139.

15

Kruschkova, ό.π., ζει. 99.

Fault Lines of Touch”), έλα άγγηγκα ζα είρε ιάβεη
ρώξα, δελ έρεη αθόκε επηζπκβεί, δελ ππήξμε θακία
άκεζε ζρέζε, θακία ελζπλαηζζεηηθή θίλεζε: θαη
όκσο είλαη δπλεηηθά κέξνο ησλ ζρέζεσλ. Οη
ζπλζέζεηο ηεο παξάζηαζεο θαη νη ξηδσκαηηθνί ηεο
δεζκνί εγγξάθνληαη σο κειαγρνιηθνί κέζσ απηώλ
ησλ θηλήζεσλ: κηα γεκάηε έληαζε, δηαξθήο
αλαθνξηθόηεηα, ε νπνία δελ αίξεηαη εληόο κηαο
ελόηεηαο νύηε εληόο κηαο απόιπηεο εληξνπίαο. Κη
όκσο, δελ είλαη ηα κεκνλσκέλα ζηνηρεία – ε
απαζηξάπηνπζα θνπξηίλα ε νπνία ελ ηέιεη πέθηεη
κπξνζηά από ηελ πξνβαιιόκελε εηθόλα ησλ δύν
ρνξεπηώλ, ε κνπζηθή πνπ ηνπο ζπλνδεύεη, ην
δηεξεπλεηηθό θσο-πξνβνιέαο ή νη ελαγώληεο
θηλήζεηο ησλ ρνξεπηώλ – εθείλα πνπ δηακνξθώλνπλ
εδώ ηηο θόξκεο ή ηα ζήκαηα ηεο κειαγρνιίαο. Η
παξάζηαζε ζηεξείηαη ζπλέρεηαο θαη ζπλάθεηαο ιόγσ
ησλ εθηνπηζκέλσλ ηεο ζρέζεσλ, ησλ (α)πηζαλώλ
ζπλαληήζεσλ θαη ησλ πνιιαπιώλ θηλήζεσλ
ζύλδεζεο θαη απνζύλδεζεο. Η κειαγρνιία εδώ είλαη
κάιινλ ην ζπγθεθξηκέλν «κπαιεηηθό ζπλαίζζεκα»
(Λάλγθεξ), ην νπνίν πινπνηείηαη ζην πιαίζην ησλ
ζρέζεσλ πνπ δεκηνπξγνύληαη από ηελ θίλεζε ηνπ
αγγίγκαηνο. «Σα Ρήγκαηα» (“The Fault Lines”): κηα
δπλεηηθά κειαγρνιηθή ζύλζεζε θίλεζεο.

Γηαξθώο ν ρξόλνο, νη θηλήζεηο ηεο παξάζηαζεο
δηαθόπηνληαη, πόηε από ζηηγκέο δηζηαγκνύ, πόηε
από ην μεθίλεκα κηαο «ζύειιαο θηλήζεσλ»17, εθεί
όπνπ έρνπλ αθπξσζεί ε θαηεύζπλζε θαη αιιεινπρία
ησλ θηλήζεσλ. Καη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο ε θίλεζε
δηαιύεηαη ζε έλαλ ζηξόβηιν θαηεπζύλζεσλ, ζε κηα
πνιιαπιόηεηα δπλάκεσλ, νη νπνίεο νύηε κπνξνύλ
λα ζπλαξκνζηνύλ ζε μία θίλεζε νύηε λα νδεγεζνύλ
ζε κηα απόιπηε αθηλεζία. Απηή ε πνιιαπιόηεηα ησλ
θαηεπζύλζεσλ αιιάδεη επίζεο ηηο ζρέζεηο ησλ ίδησλ
ησλ θηλήζεσλ. Η θίλεζε εδώ δελ είλαη νύηε κηα
ζπλαηζζεηηθή θίλεζε-πξνο-έλα-αληηθείκελν, νύηε
απνκαθξύλεηαη από απηό, αιιά κάιινλ ε ίδηα ε
ζρέζε ησλ θηλήζεσλ, έλα πξόζθνκκα ην νπνίν
θαζηζηά αδύλαην ην λα ζρεηηζηεί ε θίλεζε κε έλα
αληηθείκελν – κηα αλαθνξηθόηεηα δίρσο
θαηεύζπλζε, ε πνηθηιία ησλ άπεηξσλ ηάζεσλ.

Η κειαγρνιία δηαιύεη ηελ ελόηεηα ηεο παξάζηαζεο,
ηε γξακκηθόηεηα ηνπ ρξόλνπ ηεο θαη ηηο
θηλεζηνινγηθέο ηεο ζπλζέζεηο. Η θίλεζε δελ
θαζνδεγείηαη πξνο έλα αληηθείκελν, νύηε
πξνέξρεηαη από έλα ππνθείκελν. Σν ίδην ην
ππνθείκελν θαη ην ίδην ην αληηθείκελν κεηαηξέπνληαη
εδώ ζε θηλήζεηο, ζε παξνδηθά κνλνπάηηα κέζα ζηε
κειαγρνιηθή ζύλζεζε ελόο πξνζθόκκαηνο δίρσο
θαηεύζπλζε.16

THE FAULT LINES © EVA WÜRDINGER

(Judith Butler: The Psychic Life of Power.
Subjection, ηάλθνξλη 1997, ζει. 168-69).

16

Η Σδνύληηζ Μπάηιεξ πεξηγξάθεη έλα από απηά ηα κνλνπάηηα
σο ην πηζσγύξηζκα ηνπ εαπηνύ ζηνλ εαπηό. Η Μπάηιεξ, επίζεο,
ζεσξεί ηε κειαγρνιία σο κία θίλεζε πξηλ ην εγώ, ηελ ίδηα
ζηηγκή πνπ ην ππεξβαίλεη. Σν εγώ απνζύξεηαη από ην
αληηθείκελν, πξνο ηνλ εαπηό ηνπ. «[…] κόλν γπξίδνληαο πίζσ
ζηνλ εαπηό κπνξεί ην εγώ λα απνθηήζεη ηελ ηδηόηεηα ηνπ
αληηιεπηνύ αληηθεηκέλνπ. […] Η ζηξνθή από ην αληηθείκελν ζην
εγώ παξάγεη ην εγώ, ην νπνίν ππνθαζηζηά ην εθιηπόλ
αληηθείκελν. Απηή ε παξαγσγή είλαη κηα ηξνπνινγηθή παξαγσγή
θαη νδεγείηαη από ηνλ ςπρηθό θαηαλαγθαζκό ζην λα
αληηθαηαζηήζεη ηα εθιηπόληα αληηθείκελα. πλεπώο, ζηε
κειαγρνιία όρη κόλν ην εγώ αληηθαζηζηά ην αληηθείκελν, αιιά
απηή ε ελέξγεηα αληηθαηάζηαζεο θαζηεξώλεη ην εγώ σο κηα
απαξαίηεηε απόθξηζε ή σο κηα „άκπλα‟ ελάληηα ζηελ απώιεηα»

17

Theories

in

Ο Φξόηλη ρξεζηκνπνηεί ηελ έλλνηα ηνπ Bewegungssturm – κηα
ζύειια θηλήζεσλ – γηα λα πεξηγξάςεη ηηο θηλήζεηο από ην
«κνύζη, ην ρέξη θαη ηηο θεθιηκέλεο Πιάθεο» ζηνλ Μσπζή ηνπ
Μηραήι Αγγέινπ (Sigmund Freud: “The Moses of Michelangelo”,
ζην: The Standard Edition of the Complete Psychological Works
of Sigmund Freud. Volume XIV (1914-1916), κηθξ. J.
Strachey, Λνλδίλν 1981, ζει. 209-236, εδώ: ζει. 228). Ο
Γηόδεθ Φνγθι αλαθέξεηαη ζηελ ίδηα έλλνηα ζηε κειέηε ηνπ On
Tarrying, όπνπ πεξηγξάθεη ηελ εηθόλα ηνπ δηζηαθηηθνύ Μσπζή
σο έλα «δηάγξακκα δπλάκεσλ» θαη κηα «ζύλζεζε ε νπνία
θαζνξίδεηαη από ην απνηέιεζκα ησλ αληηηηζέκελσλ δπλάκεσλ
θαη ηεο ζύγθξνπζήο ηνπο.» (Joseph Vogl: On Tarrying, κηθξ.
H. Müller-Sievers. Λνλδίλν 2011, ζει. 5).
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Οη δπλεηηθά κειαγρνιηθέο θαηαζηάζεηο ηεο
παξάζηαζεο δελ κπνξνύλ λα πεξηνξηζηνύλ ζηνπο
ρνξεπηέο θαη ηα ππνθεηκεληθά ηνπο ζπλαηζζήκαηα,
νύηε κπνξνύλ λα νξγαλώζνπλ κηα κνλαδηθή
αηκόζθαηξα. Η κειαγρνιία, σο κηα ζρεζηαθή δνκή
δηζηαγκνύ, ζπάδεη ηε γξακκηθόηεηα θαη ηελ
πξόζεζε ησλ θηλήζεσλ. Σελ ίδηα ζηηγκή, ε
α/πηζαλόηεηα ησλ ζρέζεσλ πνπ θνηηάδνπλ πξνο ηα
πίζσ δελ απνηειεί απιά αληίβαξν ηεο ππόζρεζεο
πνιιαπιώλ κειινληηθώλ επθαηξηώλ. Αληίζεηα, ζηελ
παξάζηαζε ην παξειζόλ θαη ην κέιινλ βξίζθνληαη
ην έλα ηπιηγκέλν κέζα ζην άιιν, κε ηξόπν ώζηε
από εθεί λα πεγάδεη ε πηζαλόηεηα ελόο
δηαθνξεηηθνύ παξειζόληνο. «Σα Ρήγκαηα» (“The
Fault Lines”): ην θαηόξζσκα ηνπ ζηόρνπ ζα είρε
θαηαζηεί αδύλαην. Οη θαηεπζύλζεηο ζα έρνπλ
πνιιαπιαζηαζηεί. Παξακέλεη αζαθέο ην πνηα
θαηεύζπλζε ζα πάξεη ε θίλεζε θαη ην πξόζθνκκα
θαη ν δηζηαγκόο είλαη ηα κόλα πνπ κέλνπλ. Κινήζοσ
δίτως καηεύθσνζη. Κινήζοσ προς κάθε καηεύθσνζη
ηην ίδια ζηιγμή.

κηθξ.: Μαλώιεο Σζίπνο, Ναηάζα ηνπδνπιή
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Τόποι ιστορίας: Χαλάσματα,
ερείπια και μνήμη

δηνξγάλσζαλ ε „θαηάξξεπζε ηνπ G20‟. Απηέο νη
δηαδειψζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ θπξίσο ζην City
(ην νηθνλνκηθφ θέληξν ηνπ Λνλδίλνπ) θαη γχξσ απφ
ην ExCeL. Τελ 1ε Απξηιίνπ, δηαδεισηέο εηζέβαιαλ
ζπάδνληαο ηδάκηα ζηα γξαθεία ηεο Royal Bank of
Scotland ζην City θαη αλέβεθαλ ζηελ ηαξάηζα ηνπ
θηηξίνπ. Η αζηπλνκία αξγφηεξα απέθιεηζε ηελ
πεξηνρή κπξνζηά απφ ηελ Τξάπεδα ηεο Αγγιίαο,
παγηδεχνληαο φζνπο δηαδεισηέο βξίζθνληαλ
κπξνζηά απφ ην Royal Exchange, ην πξψην
ρξεκαηηζηήξην ηνπ Λνλδίλνπ (κηα ηαθηηθή πνπ έρεη
νλνκαζηεί θαη „kettling‟)· φζνη ζηέθνληαλ εθηφο ηεο
απνθιεηζκέλεο δψλεο είραλ απνκαθξπλζεί απφ ηελ
αζηπλνκία, αιιά παξέκελαλ ζηελ πεξηνρή. Υπήξρε
κηα έληνλε ζεαηξηθφηεηα ζηηο δηαδειψζεηο εθείλεο
ηεο κέξαο: βακκέλα πξφζσπα, θνζηνχκηα θαη
ζθεληθά αληηθείκελα. Κάπνηνη δηαδεισηέο θνξνχζαλ
κπινχδεο κε κελχκαηα ή αλέκηδαλ ζεκαίεο· θάπνηνη
άιινη πνπ ππνδχνληαλ ηνπο „λεθξνχο ηξαπεδίηεο‟,
θνξνχζαλ καησκέλα θνζηνχκηα θαη θξαηνχζαλ
θνχθιεο, ζρεδφλ θπζηθνχ κεγέζνπο, ληπκέλεο ζαλ
ηξαπεδίηεο· δχν άιινη είραλ ληπζεί „ηππφηεο‟ ηεο
Barclay θαη πξνζέθεξαλ νηθνλνκηθνχο παξαδείζνπο
θαη αθνξνιφγεην θεθάιαην· θάπνηεο νκάδεο
δηαδεισηψλ θνξνχζαλ καχξα θαη είραλ θαιπκκέλα
ηα πξφζσπά ηνπο θαη ακέηξεηνη άιινη επηηεινχζαλ
ηελ δηθή ηνπο παξάζηαζε ζε απηφ ην ζέαηξν ηεο
αληηπαγθνζκηνπνίεζεο. Τέινο, ε ζθελνζεζία
νινθιεξψλεηαη κε ηα ειηθφπηεξα ηεο αζηπλνκίαο
πάλσ απφ ηα θεθάιηα καο, ελψ επαλαιακβάλνπκε
„Τίλνο είλαη νη δξφκνη; Γηθνί καο!‟

Φίλιππος Χάγερ
Γκόλντσμιθς, Λονδίνο

Κάζε θσηνγξαθία είλαη ην ίρλνο κηαο πξφηεξεο
θαηάζηαζεο ηνπ θφζκνπ, έλα απνηχπσκα ηνπ πψο
ήηαλ ηα πξάγκαηα. Τν ζχλνιν φισλ ησλ
θσηνγξαθηψλ είλαη ην εξείπην ηνπ θφζκνπ.1

Ξεθηλψληαο απφ ηε θξνυδηθή αλάγλσζε ηεο
κειαγρνιίαο σο κηα παζνινγηθή θαηάζηαζε «πνπ
ζρεηίδεηαη κε ηελ απψιεηα ελφο αληηθεηκέλνπ πνπ
έρεη απνζπξζεί απφ ηελ ζπλείδεζε»2, ζηηο επφκελεο
ζειίδεο ζα κειεηήζσ ηελ απψιεηα ηεο ηζηνξίαο θαη
ηεο ηζηνξηθφηεηαο ζηελ επνρή ηνπ λενθηιειεχζεξνπ
ξαζηνλαιηζκνχ: ε κειαγρνιία, ππνζηεξίδσ, είλαη
έλα πξντφλ ηεο λενθηιειεπζεξνπνίεζεο ηεο
θαζεκεξηλφηεηαο θαη ηεο ακλεζίαο ηνπ „ηέινπο ηεο
ηζηνξίαο‟. Έηζη, κε έλα κειαγρνιηθφ άικα ζηα
ραιάζκαηα ελφο παξειζφληνο (πνπ δελ έρεη
εγγξαθεί αθφκα σο ηζηνξία), απνκαθξχλνκαη απφ
ηελ αληίιεςε ηεο κειαγρνιίαο απφ ηνλ Φξφηλη θαη
(κέζσ ησλ Βάιηεξ Μπέλγηακηλ θαη Μαξθ Οδέ)
αληρλεχσ άιιεο ηζηνξίεο ηνπ πνιηηηθνχ πνπ
γξαηδνπλάλε ηνλ ζχγρξνλν αζηηθφ ηζηφ.

Η επηινγή ησλ δξφκσλ πνπ δηεθδίθεζαλ νη
δηαδεισηέο (ζπκίδνπκε φηη ην City ηνπ Λνλδίλνπ
είλαη ην νηθνλνκηθφ θέληξν ηεο Αγγιηθήο
πξσηεχνπζαο) ζεκεηψλνπλ ηελ ηζηνξηθή ζηηγκή:
ηελ επνκέλε ηνπ παθέηνπ ζσηεξίαο ηνπ
Ακεξηθαληθνχ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ
απεηιήζεθε απφ ηελ θαηάξξεπζε ηεο Lehmann
Brothers ην 2008 θαη ζε θιίκα αλεζπρίαο γηα
εμάπισζε ηεο θξίζεο, νη δηαδεισηέο θαηέιαβαλ
ζπκβνιηθά έλα απφ ηα θέληξα ηνπ θαπηηαιηζκνχ.
Σην κεηαμχ, ζην ExCeL, ρσξίο ηδηαίηεξεο
ελνριήζεηο, νη εγέηεο ηνπ θφζκνπ ζπδεηνχζαλ ηηο
δηθέο ηνπο αλαγλψζεηο ηεο θαιπάδνπζαο θξίζεο, ζε
κηα ζχλνδν πνπ ραηξεηίζηεθε απφ ηα θπξίαξρα κέζα

1.
Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπλφδνπ ηνπ G20 ζην
ζπλεδξηαθφ θαη εθζεζηαθφ θέληξν ExCeL ηνπ
αλαηνιηθνχ Λνλδίλνπ ηνλ Απξίιην ηνπ 2009, ε πφιε
έγηλε ζέαηξν πνιιψλ δηαδειψζεσλ, πνπ
νλνκάζηεθαλ απφ ηηο ζπιινγηθφηεηεο πνπ ηηο

1

Victor Burgin: “Monument and Melancholia”, ζην: U. Staiger,
H. Steiner, A. Webber (επηκ.): Memory Culture and the
Contemporary City, Νέα Υφξθε 2009, ζει.17-31, ζει. 22.
2

Sigmund Freud: “Mourning and Melancholia”, ζην: The
Standard Edition of the Complete Psychological Works of
Sigmund Freud, κηθξ. James Strachey, Λνλδίλν 1976, ζει.
243-258, ζει. 245.

22

σο επηηπρεκέλε.3 Πίζσ ζην City, ζην Bishopsgate,
θάπνηεο άιιεο ζπιινγηθφηεηεο είραλ ζηήζεη ην
Climate Camp, ηελ θαηαζθήλσζε γηα ην
πεξηβάιινλ. Τν θιίκα ήηαλ ενξηαζηηθφ: έπαηδαλ
κνπζηθή θαη ρφξεπαλ αλάκεζα ζε ζθελέο θαη θάησ
απφ πνιχρξσκα ζεκαηάθηα· ζηελ κία άθξε ηνπ
δξφκνπ, έλα παλφ έγξαθε „Η Φχζε δελ δίλεη Παθέηα
Σσηεξίαο.‟ Έλα παζηθηζηηθφ θαη πεξηβαιινληηθά
ζπλεηδεηνπνηεκέλν θαξλαβάιη δηεθδηθνχζε ηνπο
δξφκνπο ηνπ City, κεηακνξθψλνληάο ηνπο ζε
ρψξνπο παηγλίνπ, ηνπ νπνίνπ ε „δσληαλή αηαμία‟
θέξεη ηελ ππφζρεζε κηαο άιιεο ηάμεο.4 Δλφο
θαξλαβαιηνχ πνπ δηαθφπεθε ην βξάδπ ηεο 1εο
Απξηιίνπ, φηαλ ε αζηπλνκία εηζέβαιε θαη εθθέλσζε
ην ρψξν.
Μεηά απφ ρξφληα εθαξκνγήο ηεο πξαθηηθήο πνπ ν
Πηεξ Μπνπξληηέ νλνκάδεη «πνιηηηθή ηεο
απνπνιηηηθνπνίεζεο»5, ε πνιηηηθή έκνηαδε λα
απνθαζίζηαηαη ζηνπο δξφκνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ζπλφδνπ. Οη δηαδειψζεηο ηνπ Απξηιίνπ ηνπ 2009
ήηαλ, απφ ηε κία, νη πξψηεο ζε κηα γελεαινγία πνπ
θαηαιήγεη δπφκηζε ρξφληα αξγφηεξα ζην Occupy
London Stock Exchange (ν βξεηαλφο απφγνλνο ησλ
Διιήλσλ θαη Ιζπαλψλ „αγαλαθηηζκέλσλ πνιηηψλ‟
θαη ησλ Ακεξηθάλσλ ηνπ Occupy Wall Street) θαη,
απφ ηελ άιιε, νη πξψηεο καδηθέο δηαδειψζεηο κεηά
ηηο αληηπνιεκηθέο δηαδειψζεηο ηνπ 2003 (αλ θαη
θαλεξά κηθξφηεξεο). Μεηά απφ δχν πεξίπνπ
δεθαεηίεο „ηέινπο ηεο ηζηνξίαο‟, νη δηαδεισηέο –
δηεθδηθψληαο ην ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη ηνπ αζηηθνχ
ηζηνχ – ακθηζβεηνχλ ηνπο ηξφπνπο παξαγσγήο ηνπ
δεκφζηνπ ρψξνπ κέζα ζηε λενθηιειεχζεξε πφιε. Η
πφιε, έρεη δείμεη ν Αλξί Λεθέκπξ, είλαη έλα βηβιίν
πνπ «πνηέ δελ ηειεηψλεη θαη πεξηέρεη πνιιέο ιεπθέο
ή ζθηζκέλεο ζειίδεο. Γελ είλαη παξά έλα ζρεδίαζκα,
πεξηζζφηεξν κηα ζπιινγή απφ γξαηδνπληέο παξά
γξαθή»6.

Η πφιε ζπλερψο γξάθεηαη, μαλαγξάθεηαη,
μεγξάθεηαη, ζθελνζεηείηαη θαη επηηειείηαη ζηνπο
ηνίρνπο θαη ηνπο δξφκνπο ηεο, δεκηνπξγψληαο έλα
ξεπζηφ πεξηβάιινλ. Απφ ηελ άιιε, ε νιηθή
αλάπιαζε ηνπ Λνλδίλνπ (έθδειε εληφο θαη εθηφο
ηνπ City) επηβάιιεη κηα ζηαζεξή αθήγεζε ηνπ
ρψξνπ πνπ αθνινπζεί ηηο επηηαγέο ηνπ
λενθηιειεχζεξνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηεο νιηζηηθήο
ινγηθήο ηνπ: νη πνιηηηθέο ηδησηηθνπνίεζεο ηνπ
δεκφζηνπ ρψξνπ θαη ησλ δεκφζησλ αγαζψλ
βξίζθνληαη ζην θέληξν απηνχ ηνπ αζηηθνχ
παξαδείγκαηνο. Σηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα
μαλαγξάςνπλ (ζ)ηνλ αζηηθφ ρψξν πέξα απφ ηνλ
θπξίαξρν ιφγν, νη δηαδεισηέο ηνπ Climate Camp
δηεθδίθεζαλ ην δηθαίσκα ζηελ αζηηθή δσή, «έλα
δηθαίσκα ππφ θαηαζθεπή», ζχκθσλα κε ηνλ
Λεθέκπξ, έλα δηθαίσκα ζε κηα «αλαλεσκέλε
επηθέληξσζε, ζε ηφπνπο ζπλάληεζεο [αλαθάιπςεο]
θαη αληαιιαγήο, ζε ξπζκνχο δσήο θαη ρξήζεηο ηνπ
ρξφλνπ, επηηξέπνληαο ηελ πιήξε ρξήζε ησλ

3

G20 leaders Seal $1tn Global Deal‟ BBC News, 2 April 2009.
http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/7979483.stm (ηειεπηαία
πξφζβαζε 22 Μάε 2013).
4

Πβ. Henri Lefebvre: The Urban Revolution, κηθξ. Robert
Bonano, Μηλεάπνιηο θαη Λνλδίλν 2003, ζει.18.
5

Pierre Bourdieu: Firing Back: Against the Tyranny of the
Market 2, κηθξ. L. Wacquant, Λνλδίλν, Νέα Υφξθε 2003, ζει.
38.
6

Lefebvre, φ.π., ζει. 121.
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ζηηγκψλ θαη ησλ ηφπσλ»7. Οη επηηειέζεηο πνπ
ζπλαληάκε ζηηο δηαδειψζεηο γηα ηελ θαηάξξεπζε
ηνπ G20 ελζσκαηψλνπλ ηελ θξηηηθή θαη δηαηάξαμε
ηεο θαπηηαιηζηηθήο αγνξάο θαη ηαπηφρξνλα ηελ
πξφηαζε κηαο λέαο ηάμεο, κέζσ ηεο δσληαλήο
αηαμίαο πνπ πξνήιζε απφ ηελ αληηζηξνθή ξπζκψλ
θαη πηζαλνηήησλ ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ. Απηέο νη
δξακαηνπξγίεο ηνπ πνιηηηθνχ –πξνζσξηλέο
γξαηδνπληέο ζην αζηηθφ ηνπίν – αλαπαξηζηνχλ ηηο
δπλακηθέο ζρέζεηο κεηαμχ αηνκηθνχ θαη ζπιινγηθνχ,
ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ θαη ηεο ρξήζεο ηνπ, πέξα θαη
αλεμάξηεηα ηεο αληαιιαθηηθήο αμίαο θαη ηεο
ηδηνθηεζηαθήο ινγηθήο. Σην θαληαζηαθφ επίπεδν,
απηή ε πνιηηηθή πξαθηηθή δηεθδίθεζε ηα αζηηθά
θνηλά θαη ζε επίπεδν ξεηνξηθήο θαη ζε επίπεδν
επηηέιεζεο: έλαο ζσξφο απφ ραιάζκαηα πνπ
ιεξψλνπλ ην ηαθηηθφ θαη ηδησηηθνπνηεκέλν ζέακα
ηεο λενθηιειεχζεξεο πφιεο.

«Τν εξείπην», ιέεη ν Μαξθ Οδέ, είλαη «απφλ απφ ηνλ
θφζκν καο ησλ εηθφλσλ, ησλ αλαπαξαζηάζεσλ θαη
ησλ αλαζπζηάζεσλ, απφ ηνλ βίαην θφζκν καο, ηνπ
νπνίνπ ηα ραιάζκαηα δελ πξνιαβαίλνπλ πηα λα
γίλνπλ εξείπηα»8. Κνίηα απηφ πνπ δελ είλαη πηα εδψ,
βπζίζνπ ζηε κλήκε θαη αλάθηεζε ηα εξείπηα·
μαλαθηηάμε εξείπηα απφ ηα ραιάζκαηα· δεκηνχξγεζε
έλα λνεξφ ελζχκην ησλ εξεηπίσλ πνπ δελ πξφιαβαλ
λα ζρεκαηηζηνχλ. Τψξα βιέπεηο ηελ εηθφλα,
δηαβάδεηο ην θείκελν, αλαθαιχπηεηο ηελ πθή ηνπ.
Δίλαη αλακλεζηηθφ ή ελζχκην; Η δηαδήισζε
βξίζθεηαη ήδε ζην παξειζφλ θαη ην „ηψξα‟
(„Jetztzeit‟ ζηελ νξνινγία ηνπ Βάιηεξ Μπέλγηακηλ)
είλαη γεκάην κε ηε κειαγρνιία ηνπ κεηά.
„Γηαδήισζα φιε κέξα θαη ην κφλν πνπ θέξδηζα ήηαλ
απηφ ην άζιην θνκκάηη θηκσιία...‟ Οη πξνζδνθίεο
δηαςεχζηεθαλ. Η επαλάζηαζε πνπ, θαηά ηνλ Μαξμ
(κέζσ Μπέλγηακηλ), πξνυπνζέηεη ην δηαιεθηηθφ
«άικα ζηνλ αλνηρηφ αέξα ηεο ηζηνξίαο»9, δελ ζα
ζπκβεί, ηνπιάρηζηνλ φρη ζήκεξα. Δίλαη έλα απφλ
εξείπην, έλα εξείπην πνπ απέηπρε λα δεκηνπξγεζεί,
έλα αλαιψζηκν εξείπην. Έλα εξείπην κλήκεο.

2.
Αλ αθνχζεηο πξνζεθηηθά, κπνξεί λα αθνχζεηο ηνλ
ήρν ηεο θηκσιίαο θαζψο γξαηδνπλάεη ηνλ πέηξηλν
ηνίρν. Μεηά ζα αθνχζεηο ηελ θηκσιία λα ζπάεη θαη
ην ζπαζκέλν θνκκάηη λα ρηππάεη ζην έδαθνο. Ή
κήπσο ε θηκσιία έγηλε ζθφλε πνπ παζπαιίδεη ην
πεδνδξφκην έμσ απφ ηελ Τξάπεδα ηεο Αγγιίαο; Η
θηκσιία ήηαλ πνιχ κηθξή γηα λα θαηαθέξεη λα
νινθιεξψζεη ηε γξαθή. Σαλ, φπσο έγξαθε ηελ
ιέμε „θηκσιία‟, ε γαιάδηα ζθφλε λα αληηιήθζεθε
ηελ καηαηφηεηα ηεο χπαξμεο θαη ηνπ ζηφρνπ ηεο θαη
απνθάζηζε λα απηνδηαιπζεί· θαη ηψξα θείηαη
αλάκεζα ζηα ππφινηπα ραιάζκαηα ηεο ζεκεξηλήο
κάρεο κεηαμχ δηαδεισηψλ θαη αζηπλνκίαο. Αλ
αθνχζεηο πάιη, ζα αθνχζεηο ηνπο ζνξχβνπο ηνπ
δξφκνπ: πέηαια πάλσ ζε άζθαιην, ζπαζκέλα
γπαιηά, ζεηξήλεο, θσλέο, ζπλζήκαηα, ρηππήκαηα κε
γθινπ, νπξιηαρηά πφλνπ, νπξιηαρηά νξγήο, κπφηεο
θαη παπνχηζηα, δηαθνξεηηθέο θσλέο. Ή ίζσο λα
αθνχζεηο ηα βήκαηα ηνπ απνγνεηεπκέλνπ
δηαδεισηή λα απνκαθξχλνληαη απφ ηνλ ηνίρν.

7

Henri Lefebvre: “The Right to the City”, ζην: Writings on
Cities, κηθξ. E. Kofman, E. Lebas, Ομθφξδε 1996, ζει. 63181, ζει. 179.

8
9

Αλαθ. ζηνλ Burgin, φ.π., ζει. 28.

Walter Benjamin: “Theses on the Philosophy of History”, ζην:
Illuminations, κηθξ. H. Zorn, Λνλδίλν 1999, ζει. 245-255,
ζει. 253-253.
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3.

δηαβάηεο»13 εγγξάθεθε απζφξκεηα πάλσ ζε έλα
θαιπκκέλν άγαικα κπξνζηά απφ ην Royal
Exchange. ΄Δζησ θαη πξνζσξηλά, ην ελζχκην
δηέθνςε ηε ινγηθή ηνπ αξρείνπ ε νπνία «παξέρεη
ζπλνρή» ζηηο αθεγήζεηο ησλ κλεκείσλ·14 αιιά
ππήξμε θαη ην ίδην ζχκα ηεο ίδηαο αξξψζηηαο πνπ
ζθφησζε ηνλ κλεκνλεπζέληα: γηα λα εκθαληζηεί ην
άγαικα θάπνηαο ζεκαίλνπζαο ηζηνξηθήο
πξνζσπηθφηεηαο, ν ζάλαηνο ηνπ Τφκιηλζνλ ζα
ζβήζεη ζηελ αθάλεηα, θαζψο ην θφληξα-πιαθέ ζην
νπνίν είλαη γξακκέλα θαη θνιιεκέλα ηα ζεκεηψκαηα
θαη ηα αληηθείκελα πνπ βξίζθνληαη γχξσ ηνπ ζα
απνκαθξπλζνχλ. Οη «„άηαθηεο θαη εθξεθηηθέο‟
επηηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο»15, δεκηνχξγεζαλ έλα
πξνζσξηλφ τόπο μνήμης, έλα εθήκεξν θαη άηαθην
ελζχκην απφλησλ εξεηπίσλ.

Λνλδίλν 1ε Απξηιίνπ 2009: Ο Ίαλ Τφκιηλζνλ,
εθεκεξηδνπψιεο, πξνζπαζεί λα πάεη ζπίηη ηνπ
θαη πεξπαηάεη ζηελ King William Street, θνληά
ζηελ Τξάπεδα ηεο Αγγιίαο, ζηηο 19:00, αιιά
παγηδεχεηαη απφ έλα πιήζνο δηαδεισηψλ θαη
θαηαιήγεη ζηελ αζηπλνκηθή γξακκή απ‟ φπνπ
θαη
απνκαθξχλεηαη.
Λίγν
αξγφηεξα,
δνθηκάδνληαο
κηα
δηαθνξεηηθή
δηαδξνκή,
πεξπαηάεη ζην πιάη ηνπ Royal Exchange. Έλα
θινκπ ηνλ ρηππάεη θαη ν αζηπλνκηθφο ηνλ
ζπξψρλεη ζην έδαθνο. Δθείλνο ζεθψλεηαη θαη
απνκαθξχλεηαη γηα λα θαηαξξεχζεη ζηηο 19:25
ιίγν πην πέξα ζην Cornhill. Σην ζεκείν θζάλνπλ
λνζνθφκνη ηεο αζηπλνκίαο, αιιά κεηά απφ ιίγν
πεζαίλεη.10

Οη ζπλζήθεο ηνπ ζαλάηνπ ηνπ Τφκιηλζνλ
δεκηνχξγεζαλ έληνλε αληηπαξάζεζε ηηο επφκελεο
κέξεο θαζψο, ελψ ην πφξηζκα ηνπ ηαηξνδηθαζηή
έδεημε φηη ν Τφκιηλζνλ πέζαλε απφ αλαθνπή
θαξδηάο, κεξηθέο κέξεο αξγφηεξα ε εθεκεξίδα The
Guardian δεκνζηνπνίεζε νπηηθφ πιηθφ πνπ δείρλεη
έλαλ αζηπλνκηθφ λα επηηίζεηαη ζηνλ άληξα κε ην
γθινπ ηνπ.11 Οη δηαδεισηέο ζεψξεζαλ άκεζα
ππεχζπλε ηελ αζηπλνκηθή βία γηα ηνλ ζάλαην ηνπ
Τφκιηλζνλ θαη έζηεζαλ έλα ελζχκην πξνο ηηκήλ ηνπ
κπξνζηά απφ ην Royal Exchange, ζην νπνίν
άλζξσπνη θνιινχζαλ ζεκεηψκαηα αιιειεγγχεο,
πέλζνπο, νξγήο θαη πφλνπ.
Οη Φφπθηλο θαη Οξ πξνηείλνπλ φηη ηα ελζχκηα
«επαθίνληαη ζηηο […] επηηειέζεηο ησλ δηαβαηψλ,
απνθξίλνληαη ζηα αθαζφξηζηα αθεγήκαηα πνπ
παξάγνληαη απφ ηηο ππνθεηκεληθφηεηεο ησλ
επηζθεπηψλ ζηνπο τόπους μνήμης (lieux de
memoire)»12. Τν ελζχκην ηνπ Τφκιηλζνλ
δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ επηηειεζηηθή εξγαζία ησλ
επηζθεπηψλ: απηή ε «παξαγσγή κλήκεο απφ ηνπο

Τν ζψκα ηνπ Τφκιηλζνλ αληηκεησπίζηεθε αξρηθά σο
αλαιψζηκν: «ηελ επφκελε κέξα, ε αζηπλνκία
ελεκέξσζε ηνπο δεκνζηνγξάθνπο φηη [ν λεθξφο]
δελ ήηαλ δηαδεισηήο, φηη δελ είρε εκπιαθεί κε ηελ
αζηπλνκία ή ζε θάπνηα ζχγθξνπζε θαη φηη πέζαλε
απφ θπζηθά αίηηα εθηφο ηεο αζηπλνκηθήο

10

„Ian Tomlinson Death: PC Cleared‟, BBC News, 17 September
2012.http://www.bbc.co.uk/news/uk-10728685
(ηειεπηαία πξφζβαζε 22 Μάε 2013).
11

„Video of Police Attack on Ian Tomlinson‟ The Guardian, 7
April 2009
http://www.guardian.co.uk/uk/video/2009/apr/07/g20-policeassault-video (ηειεπηαία πξφζβαζε 22 Μάε 2013).
12

D.J. Hopkins, Shelley Orr: “Memory/Memorial/Performance:
Lower Manhattan, 1776/2001”, ζην: Performance and the City,
D.J. Hopkins, S. Orr, Κ. Solga (επηκ.), Μπάδηλγζηνθ, Νέα Υφξθε
2009, ζει. 33-50, ζει. 46.
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13

.π.

14

.π.

15

.π.

πεξηκέηξνπ»16. Αξγφηεξα, φηαλ ην ζψκα ηνπ
Τφκιηλζνλ έγηλε (κέζσ ησλ κέζσλ) νξαηφ, ε
αζηπλνκία αλαδήηεζε επζχλεο γηα ηνλ ζάλαηφ ηνπ.
Η Αζελά Αζαλαζίνπ ζηηο ζπδεηήζεηο ηεο κε ηελ
Τδνχληηζ Μπάηιεξ αλαθέξεη φηη «φζν θάπνηα
ζψκαηα ζα ζεσξνχληαη αλαιψζηκα, ζα
απνξξίπηνληαη θαη ζα παξακέλνπλ αθαλή, ε ηδέα
ηνπ αλαιψζηκνπ ζα είλαη ζπλπθαζκέλε κε ινγηθέο
θαη πξαθηηθέο απνθηήλσζεο θαη λεθξνπνιηηηθήο»17.
Τα ιφγηα ηεο Αζαλαζίνπ ζαλ λα απερνχλ ην ελζχκην
κπξνζηά απφ ην Royal Exchange, ην νπνίν θαινχζε
ηνλ επηζθέπηε λα αλαγλσξίζεη ην ζψκα ηνπ
Τφκιηλζνλ ζε κηα πξνζπάζεηα λα εμνξθηζηνχλ νη
πξαθηηθέο ηεο απνθηήλσζεο θαη ηεο λεθξνπνιηηηθήο
θαη λα δηαηεξήζεη ην δξσλ ππνθείκελν ηνλ
αλζξσπηζκφ ηνπ. Μνηάδεη δηπιά εηξσληθφ φηη ην
ελζχκην ελφο αλαιψζηκνπ ζψκαηνο είλαη θαη ην ίδην
αλαιψζηκν, θαζψο θάπνηνο κπνξεί λα δηαηεξήζεη
ηνλ αλζξσπηζκφ ηνπ κφλν κέζα απφ ηελ εθήκεξε
θαη ζπιινγηθή παξαγσγή κλήκεο: αλ φρη γηα άιινλ
ιφγν, γηα ράξε ηεο κλήκεο.

ζηε λενθηιειεχζεξε ακλεζία, εκείο κπνξνχκε κφλν
λα επηρεηξνχκε άικα ζην παξειζφλ θαη λα
αληρλεχνπκε ηα απφληα εξείπηα ηεο ηζηνξίαο· λα
νξζψλνπκε επηηειεζηηθά ελζχκηα ηεο ίδηαο ηεο
ηζηνξίαο: απνζπαζκαηηθά, αηειή θαη άζθνπα.

Μνήμη
Σην θείκελφ ηνπ γηα ηνλ Πξνπζη, ν Μπέλγηακηλ
γξάθεη γηα ηε θχζε ηελ κλήκεο: «ελψ ε εκπεηξία
ελφο γεγνλφηνο θαηαιήγεη θάπνπ, ηνπιάρηζηνλ ζηελ
ζθαίξα ηνπ εκπεηξηθνχ, ε αλάκλεζε ελφο γεγνλφηνο
δελ έρεη φξηα, θαζψο είλαη απιά έλα θιεηδί γηα φια
φζα ζπλέβεζαλ πξηλ θαη κεηά απφ απηφ»18. Γηα ηνλ
Μπέλγηακηλ, ε αλάκλεζε, ζαλ ηελ ηζηνξηνγξαθία,
είλαη έλα άικα ζην παξειζφλ ζε κηα ρξνληθφηεηα
γεκάηε απφ ην ηψξα. Η κλήκε ζπάληα θαηνηθεί ζηα
κλεκεία: ε ηζηνξία κέζα ζηε λενθηιειεχζεξε πφιε
θξπζηαιιψλεηαη ζε έλα ζηαζεξφ θαη πξνεηξεκέλν
αθήγεκα – εηπσκέλν ζε αλ-ηζηνξηθφ ρξφλν. Δλάληηα
16

„G20 fatality: How Police View of Ian Tomlinson Death
Changed‟, The Guardian, 8 April 2009.
http://www.guardian.co.uk/uk/2009/apr/08/ian-tomlinsong20-death-official-police-account (ηειεπηαία πξφζβαζε 22 May
2013).
17

Judith Butler, Athena Athanasiou: Dispossession: The
Performative in the Political, Κέηκπξηηδ, Μφιληελ 2013, ζει.
147.
18

Walter Benjamin: “Picturing Proust”, One-way Street and
Other Writings, κηθξ. J.A. Underwood, Λνλδίλν 2009, ζει.
126-142, ζει. 128.
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Προς μια μελαγχολική αισθητική
του κινηματογράφου

φηη φπσο θαη ε πξψηε ηαηλία, έηζη θαη ε ζχγρξνλε
εθδνρή ηεο δηαθαηέρνληαη έκκνλα – ηφζν ζεκαηηθά
φζν θαη αηζζεηηθά – απφ ηα θάζκαηα ηεο
θαηάζιηςεο, ηεο εμάξηεζεο θαη ηεο απηνθηνλίαο.
ην Oslo, ζηε ζθελή πνπ δηαδέρεηαη ηελ
ελαξθηήξηα, ν πξσηαγσληζηήο Άληεξο ζηέθεηαη
κπξνζηά ζε έλαλ ξένληα πνηακφ αλαινγηδφκελνο
(απηφ πνπ ζχληνκα απνθαιχπηεηαη φηη είλαη:) ηελ
απηνθηνλία (βι. εηθφλεο Η & ΗΗ). Κηα κεζαίαο
δηάξθεηαο ιήςε κε ηνλ Άληεξο πιάηε μεθηλάεη κε ην
εθηφο εζηίαζεο θεθάιη ηνπ ζε πξψην πιάλν, θαη ην
λεξφ ηνπ πνηακνχ ζην πίζσ πιάλν, ζε απφιπηε
εζηίαζε, λα θπκαηίδεη ειαθξά θαζψο πεξηβάιιεη ην
θεθάιη. Αιιαγή βάζνπο εζηίαζεο (rack focus). Σν
θεθάιη ζην πξψην πιάλν ηψξα είλαη ζσζηά
εζηηαζκέλν, ελψ ην λεξφ ζην πίζσ πιάλν είλαη
εθηφο εζηίαζεο.

Άνταμ Σιμάνσκι
Πανεπιστήμιο Κονκόρντια, Μόντρεαλ

Θαηάζιηςε: πεξηζζφηεξν απφ κηα πεγή πλεπκαηηθνχ
πφλνπ, είλαη έλαο ηξφπνο δσήο
Αιέλ Δξελκπέξγθ1
Ζ επαλάζηαζε εμαληιείηαη ζηηο κνξηαθέο κεηαιιάμεηο
ηεο ηέρλεο
Φειίμ Γθνπαηαξί 2

Γελ ππάξρεη κηα «κειαγρνιηθή αηζζεηηθή» ηνπ
θηλεκαηνγξάθνπ πνπ λα είλαη ήδε ζρεκαηηζκέλε θαη
παγησκέλε, έμσ θαη πέξα απφ ηνπο νξηζκέλνπο θάζε
θνξά ηφπνπο ηεο εθδήισζήο ηεο, δηφηη ην δήηεκα
ηεο κειαγρνιηθήο αηζζεηηθήο – φπσο θαη ηεο ίδηαο
ηεο κειαγρνιίαο – πξέπεη λα ην πξνζεγγίδνπκε μαλά
θαη μαλά εληφο ησλ θξίζηκσλ ελψζεσλ θάζε
αηζζεηηθήο ζπλαξκνγήο. Θάλνληαο αθξηβψο απηφ,
ζα εμεηάζσ έλα ζπγθεθξηκέλν θηλεκαηνγξαθηθφ
πιάλν πνπ απνηειεί κέξνο ηεο ηαηλίαο Oslo, August
31st (Γηφαθηκ Σξίεξ 2011). Θα αλαιχζσ απηφ ην
κνλαδηθφ πιάλν αλαδεηψληαο ηη είδνπο αλαδπφκελν
κνξθηθφ λφεκα θαη πνιηηηθά δηαθπβεχκαηα κπνξνχλ
λα ππνζηεξίδνπλ ηελ εηεξνγέλεηα ησλ ζχγρξνλσλ
πξνζπαζεηψλ λα θαληαζηεί θαλείο θηλεκαηνγξαθηθά
ην κειαγρνιηθφ.

Γηα κηα ζηηγκή, θαηά ηελ νπνία ζθέθηεηαη ηελ
πξννπηηθή λα βάιεη ηέινο ζηε δσή ηνπ, ν Άληεξο
θηλεκαηνγξαθείηαη ζαλ λα θαηαιακβάλεη έλα
δηαθνξεηηθφ νπηηθφ επίπεδν απ‟ φ,ηη ν πεξηβάιισλ
ρψξνο∙ ζαλ λα απνζπάηαη απφ ην πεξηβάιινλ φπνπ
θαηνηθεί. ην πξψην κηζφ ηνπ πιάλνπ ηεο αιιαγήο
βάζνπο εζηίαζεο, φηαλ ην λεξφ είλαη ζε εζηίαζε, ην
θεθάιη θαη ην πάλσ κέξνο ηνπ ζψκαηνο ηνπ Άληεξο
θαζξεθηίδνπλ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή εζσηεξηθή
θαηάζηαζή ηνπ θαη απνδίδνληαη εθηφο εζηίαζεο,
ζνιά θαη ακβιπκκέλα. ην δεχηεξν κηζφ ηνπ
πιάλνπ φπνπ ην θεθάιη ηνπ Άληεξο είλαη ζε
εζηίαζε, ν πεξηβάιισλ θφζκνο γίλεηαη κηα
ζπγθερπκέλε, βαξηά άισο πνπ ηνλ πεξηθπθιψλεη.
Σν λεξφ θαη νη θπκαηηζκνί ηνπ, ν θφζκνο θαη ν
πινχηνο ηνπ, ακβιχλνληαη απφ ηελ απαιή εζηίαζε.
Κφλν κηα νκηριψδεο θπαλή κάδα απνκέλεη∙ έλα
αδηαθαλέο «απφζπαζκα» αθαηξεκέλν απφ ηνλ
θφζκν. Κε ηξφπν εηξσληθφ, ηξαγηθφ, ην
«απφζπαζκα» απηφ αλαδεηθλχεηαη ζηνλ θφζκν θαη
ζην θνζκνείδσιν ηνπ Άληεξο. Ίζσο λα είλαη κφλν ε
ηδηαίηεξε νπηηθή ηνπ κειαγρνιηθνχ αλζξψπνπ πνπ
παξαθσιχεηαη απφ απηή ηελ αδηαθάλεηα θαη ίζσο
κφλν απηφο λα κπνξεί λα ληψζεη ηελ επψδπλε –
ζπρλά παξαιπηηθή – έληαζή ηεο, σζηφζν εδψ,
απηφο ν κειαγρνιηθφο θφζκνο ππάξρεη
αληηθεηκεληθά. Ο θφζκνο έρεη αδεηάζεη απ‟ φιν ην
θαηλνθαλέο δπλακηθφ ηνπ, έρεη αλαρζεί ζε έλαλ
ηφπν πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηαο γηα δξάζε, φπνπ ε
δηαζηνιή / ζπζηνιή ηνπ ηαλπζηή παξαγσγήο

Ζ ηαηλία Oslo είλαη έλα πξφζθαην ξηκέηθ ηεο ηαηλίαο
ηνπ Ινπί Και Le feu follet (1963). Πνιιά κπνξνχλ
λα εηπσζνχλ γηα απηέο ηηο δπν ηαηλίεο, πνπ
βαζίδνληαη ζην νκψλπκν κπζηζηφξεκα ηνπ Πηεξ
Ληξηέ Ια Ρνζέι, αιιά εδψ ζα αξθεζηνχκε λα πνχκε
1

Alain Ehrenberg: The Weariness of the Self: Diagnosing the
History of Depression in the Contemporary Age, κηθξ. Enrico
Caouette, Jacob Homel, David Homel, Don Winkler, Κφληξεαι,
Θίλγθζηνλ 2010, ζει. 230.
2

Félix Guattari: Soft Subversions: Texts and Interviews 19771985, κηθξ. Chet Wiener, Emily Wittman, Sylvère Lotringer
(επηκ.), Ινο Άληδειεο 2009, ζει. 264.
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αληηθαζίζηαηαη απφ ηα αλειαζηηθά θξάγκαηα ηνπ
πξν-θαζνξηζκέλνπ. Απηφ είλαη έλα πιάλν φπνπ ν
Άληεξο βιέπεη ην κέιινλ σο α-δχλαην (ζηεξεκέλν
δπλαηνηήησλ), σο «ήδε θζαξκέλν». Θαη έηζη είλαη!
Γελ βξηζθφκαζηε ζην βαζίιεην ησλ ππνθεηκεληθψλ
παξαηζζήζεσλ, ηνπ νλείξνπ ή ησλ εηθφλσλ
αλάκλεζεο. Σν κειαγρνιηθφ φξακα είλαη απφηνθν
κηαο κειαγρνιηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, πεγάδεη απφ
ηηο ζρέζεηο εληφο ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ. Ο
Άληεξο θαη ν ρψξνο πνπ ηνλ πεξηβάιιεη είλαη
νληφηεηεο κε ζπκβαηέο· ε εζηίαζε ζην έλα
ζπλεπάγεηαη ην ζβήζηκν ηεο πεξηπινθφηεηαο θαη ηνπ
δπλακηθνχ ηνπ άιινπ.

εμαηνκίθεπζεο πνπ είλαη ην θιεηδί γηα θάζε δπλαηή
ζχιιεςε ελφο κε-θαηαζιηπηηθνχ γίγλεζζαη.
Ο θφζκνο είλαη απνζηεξεκέλνο απφ ην δπλακηθφ
ηνπ· γηα ηνλ κειαγρνιηθφ πνπ αλαδχεηαη θαη
εγθιείεηαη, φπσο ν Άληεξο, κέζα ζην αθαηξεκέλν
«απφζπαζκα», θαλείο δελ κνηάδεη λα είλαη ππφινγνο
γηα ηελ παζνινγηθή απηή θαηάζηαζε ησλ
πξαγκάησλ εθηφο απφ ηνλ ίδην. Σν λα είζαη ην
ππνθείκελν πνπ γελλά έλαλ θφζκν ζηεξεκέλν
δπλαηνηήησλ, φπνπ θαλείο δελ είλαη
θαινδερνχκελνο, φπνπ ε δσή ηνπ θαζελφο ππάξρεη
σο κηα κεγάιε αζπκβαηφηεηα πνπ ρξήδεη
μεξηδψκαηνο, είλαη έλαο απφ ηνπο πνιινχο ηξφκνπο
ηεο κειαγρνιίαο. Απηή ε αληη-παξαγσγηθή δχλακε
παξαγσγήο ηεο ίδηαο ηνπ ηεο ζιίςεο είλαη ε
εληχπσζε πνπ ε κειαγρνιία ραξίδεη ζην
κειαγρνιηθφ ππνθείκελν. Θη απφ εδψ είλαη εχθνιν
λα εμεγήζεη θαλείο ην κίζνο πξνο ηνλ εαπηφ πνπ
ηφζν ζπρλά ραξαθηεξίδεη ηα κειαγρνιηθά άηνκα.
Ωζηφζν δελ είλαη ν κειαγρνιηθφο πνπ θέξεη ηελ
επζχλε γηα ηελ αδπλακία απνθπγήο ηεο ζιίςεο
εληφο ηεο νπνίαο δεη. Απιψο έηζη ληψζεη. ζελ ε
απηφ-δηαησληδφκελε, θπθιηθή θχζε ηεο
κειαγρνιίαο, θνηλά αλαθεξφκελε σο θαησθεξήο
ζπείξα. Σν δήηεκα ηεο ζεξαπείαο είλαη ινηπφλ (ππφ
απηή ηελ νπηηθή) ην πψο λα αλαδσνγνλήζεηο θαη λα
επαλαθνξηίζεηο κε δπλαηφηεηεο ηνλ θφζκν, λα
επηθέξεηο ξσγκέο ζην αθαηξεκέλν «απφζπαζκα»
ελφο φια-έρνπλ-εηπσζεί-θη-έρνπλ-γίλεη ζχκπαληνο
φπνπ κέζα ηνπ εγθισβίδεηαη ην κειαγρνιηθφ άηνκν.

Ζ εζηίαζε ηεο θάκεξαο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα
δεκηνπξγήζεη κηα θαζαξή δηαθνξά αλάκεζα ζην
πξψην πιάλν θαη ην θφλην, δηαθνξά πνπ νδεγεί ζε
κηα είτε είτε θαηάζηαζε θαη αθήλεη κηθξφ πεξηζψξην
θίλεζεο ή ελεξγήο ζπλδηαιιαγήο κε ηνλ
πεξηβάιινληα ρψξν, εθφζνλ ηα ζεκεία ζηελ
εηθαζηηθή γιψζζα (είηε ηα ζεκεία ηνπ αλζξψπνπ
είηε ηνπ πεξηβάιινληνο) ηέκλνπλ ην έλα ην άιιν
κέζσ παξακφξθσζεο ηεο ζχλζεζεο. Τπάξρεη είηε
έλαο θφζκνο αβάζηαρηεο πεξηπινθφηεηαο πνπ
θαηαθιχδεη ην απνζαξξπκέλν ππνθείκελν πνπ δελ
κπνξεί λα βγάιεη θαλέλα λφεκα απφ απηφ (πνπ γηα
εθείλν είλαη) ην ράνο, είηε έλα απνμελσκέλν
ππνθείκελν ην νπνίν δεη ζηνλ αθαηξεκέλν
«απνζπαζκέλν» θφζκν ηνπ, απνζηεξεκέλν απφ
θάζε δσηηθή κειινληηθφηεηα, απφ θάζε αλαδπφκελε
ζηέξεα άθξε απ‟ φπνπ ζα κπνξνχζε λα θξαηεζεί
ψζηε λα θαηαζηήζεη ηνλ θφζκν αλαγλψζηκν θαη
πάιη. Ζ Θαηάζηαζε, ζηεξνχκελεο δπλακηθνχ θαη
δπλακηθήο, θαηαπλίγεη ηε Γξάζε, αθήλνληαο κηθξή
ή θαζφινπ δπλαηφηεηα γηα ηελ θαηαζθεπή κηαο
θαηλνχξηαο Θαηάζηαζεο (θαη δελ είλαη ζχκπησζε φηη
ν Ληειέδ αλνίγεη ην βηβιίν ηνπ πεξί ηεο
ρξνλνεηθφλαο κε ηνλ Umberto D, κηα ηδηαίηεξα
κειαγρνιηθή ηαηλία)3. Δίηε ν θφζκνο είηε ε ζέζε ηνπ
αηφκνπ ζ‟ απηφλ απνκέλνπλ αδεηαζκέλνη απφ ηελ
θαηλνθαλή ηνπο πεξηπινθφηεηα, θαζψο ην εγγελέο
παξαγσγηθφ δπλακηθφ ηνπ θφζκνπ κεηαηξέπεηαη ζε
έλα έσιν δίπνιν άηνκν/θφζκνο, ηνπ νπνίνπ ε
ινγηθή ηνπ είτε είτε ζπλζιίβεη ηε δσηηθφηεηα ηεο

Τπφ έλα νξηζκέλν θσο, απηφ ην δήηεκα είλαη
ζχκθσλν κε ηηο ζεσξεηηθνπνηήζεηο ηεο κειαγρνιίαο
σο απψιεηαο ηνπ ειέγρνπ (mastery). Απηή ε
απψιεηα ηνπ ειέγρνπ (αληί ηνπ απσιεζζέληνο
αληηθεηκέλνπ), απνηειεί έλα θεληξηθφ αμίσκα ζην
δνθίκην ηνπ Εαλ Οπξί γηα ηε κειαγρνιία θαη ηε βία,4
επαλεκθαλίδεηαη ζην κνληέιν θαηάζιηςεο ηνπ
Κάξηηλ ηιάηλκαλ σο απνθηεκέλε αληθαλφηεηα,5
ζηελ πεξηγξαθή ηεο κειαγρνιίαο πνπ θάλεη ν Σφκαο
Φνπμ σο αζπγρξνλίαο αλάκεζα ζηνλ ρξφλν θαη ηνλ

4

Jean Oury: “Violence et mélancolie”, ζην: Actes du colloque
de Milan 1977: Tome 1, Παξίζη 1978, ζει. 21-35.
3

5

Gilles Deleuze: Cinema 2: The Time-Image, κηθξ. Hugh
Tomlinson, Robert Galeta, Κηλεάπνιηο 1989.

Martin Seligman: Helplessness: On Depression, Development,
and Death, Λέα Τφξθε 1975.
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εαπηφ θαη αλάκεζα ζηνλ ρξφλν θαη ηνλ θφζκν,6 θαη
πιαληέηαη ζηηο ζθηέο θηινζνθηθψλ έξγσλ φπσο ηα
Minima Moralia ηνπ Αληφξλν7 θαη ην Τι είναι η
υιλοσουία; ησλ Ληειέδ θαη Γθνπαηαξί.8 Παξφηη ε
έλλνηα ηνπ ειέγρνπ επηηξέπεη ηελ απνκάθξπλζε απφ
«ην (απσιεζζέλ) αληηθείκελν» σο νληνινγηθφ
έδαθνο ηεο κειαγρνιίαο, πξνζαλαηνιίδεη σζηφζν
θαη πάιη ηε κειαγρνιία γχξσ απφ ηελ απνηπρία κηαο
ππνθεηκεληθήο ιεηηνπξγίαο – ηελ απνηπρία ελφο
αηφκνπ λα ειέγμεη κηα δεδνκέλε θαηάζηαζε, λα
ειέγμεη «ηε δσή ηνπ». Πάλησο, ν θηλεκαηνγξάθνο
κάο δίλεη ηελ επθαηξία λα ζθεθηνχκε δηαθνξεηηθά,
φπσο κπνξνχκε λα ην θάλνπκε ζε ζρέζε κε ην παξά
πάλσ αλαθεξφκελν πιάλν απφ ηελ ηαηλία Oslo, θαη
λα δνχκε ηηο «ειεχζεξεο πιάγηεο ππνθεηκεληθέο»
ιεηηνπξγίεο σο έλαλ ρεηξηζηή αηζζεηηθήο ζηελ
θαξδηά ησλ αληηιεπηηθψλ εηθφλσλ ηεο ηαηλίαο. Γελ
πξέπεη λα ζθεθηφκαζηε ηελ έλλνηα ηνπ ειέγρνπ κε
φξνπο ηθαλφηεηαο ελφο αηφκνπ λα αζθήζεη κηα
παληνδχλακε επίδξαζε ζε κηα δεδνκέλε πεξίζηαζε,
ή λα ειέγμεη ην απνηέιεζκα κηαο δεδνκέλεο
θαηάζηαζεο, αιιά κπνξνχκε πην παξαγσγηθά λα
ηελ ζθεθηνχκε σο ηελ ηθαλφηεηα λα βξεη θαλείο έλα
επίπεδν ζηαζεξφηεηαο κπξνζηά ζην ράνο, επίπεδν
πνπ ζα δηεπθφιπλε ηελ εθ λένπ εμαηνκίθεπζε ηνπ
εαπηνχ θαη ηνπ θφζκνπ ηνπ, ην ζπάζηκν ησλ
θαηαζιηπηηθψλ κνηίβσλ.

εμσηεξηθεπκέλε επηθνηλσληαθή ζπκπεξηθνξά φπσο
εθθξάζεηο πξνζψπνπ, ζσκαηηθέο πφδεο θ.ιπ. – κηα
ηέηνηα αληηκεηψπηζε ζα έηεηλε ηαπηφρξνλα ζην λα
(επαλα)θέξεη ζηεξεφηππα θαη λα ελδπλακψζεη ηελ
αίζζεζε φηη ε θαηάζιηςε κπνξεί λα αλαρζεί ζε έλα
ζχλνιν επαλάγλσζησλ νξαηψλ λχμεσλ θαη
επνκέλσο λα δηαγηγλψζθεηαη θαη λα αληηκεησπίδεηαη
κε επθνιία θαη βηάζε. Πξνθεηκέλνπ λα νπηηθνπνηήζεη
ηελ απνγχκλσζε απφ δπλαηφηεηεο πνπ έρεη ππνζηεί
ν θφζκνο ηνπ κειαγρνιηθνχ, ην Oslo κάο πξνζθέξεη
κηα «ειεχζεξε πιάγηα ππνθεηκεληθή» νπηηθή ηεο
κειαγρνιίαο ηνπ Άληεξο, φπνπ ην φξακα ηνπ ήξσα
γηα ηνλ θφζκν δελ καο κεηαθέξεηαη «κέζα απφ ηε
καηηά ηνπ» αιιά, αληίζεηα, «κεηακνξθψλεηαη θη
αληηθαηνπηξίδεηαη» κέζα απφ έλα θαζαξφ πιάλν
αληηθεηκεληθφηεηαο έμσ απφ ηνλ εαπηφ ηνπ ήξσα θαη
κέζσ ηεο ελζπλείδεηεο ρξήζεο ηνπ χθνπο ηεο ίδηαο
ηεο ηαηλίαο.9 Ζ κεηακφξθσζε θαη ν
αληηθαηνπηξηζκφο γίλνληαη εκθαλείο κέζσ
πθνινγηθήο εθθξαζηηθφηεηαο φπσο ηνπ πιάλνπ κε
ηελ αιιαγή βάζνπο πεδίνπ φπνπ αδχλαηεο νπηηθέο –
αληηθεηκεληθέο νπηηθέο ππνθεηκεληθήο αίζζεζεο ή
ππνθεηκεληθά νξάκαηα αληηθεηκεληθψλ θαηλνκέλσλ
– παίξλνπλ δσή. Θαζψο ε κειαγρνιία είλαη έλαο μη
επικοινωνήσιμος πφλνο θαη κηα μη επικοινωνήσιμη
ζιίςε,10 ρξεηαδφκαζηε απηέο ηηο αδχλαηεο νπηηθέο
γηαηί έηζη δηθαηψλνληαη νη πεξηπινθέο ηεο
κειαγρνιίαο.

Ζ νκνξθηά θαη ε νμπδέξθεηα ηεο ζθελήο κε ηελ
αιιαγή βάζνπο εζηίαζεο ζην Oslo έγθεηηαη ζην φηη
ππνλνεί φηη ε κειαγρνιία δελ θαηνηθεί ζε θάζε
ζηαζεξή, πεξηγξακκέλε εζσηεξηθφηεηα, είηε απηή
είλαη ην ζψκα ή ν λνπο ηνπ Άληεξο, θαη πνπ ζα
κπνξνχζε ηφηε λα αλαπαξαζηαζεί κέζσ κηαο
ζηηιηδαξηζκέλεο γσλίαο ιήςεο πνπ ζα δηθαίσλε
απηή ηελ εζσηεξηθφηεηα, αιιά ζηελ ππνθεηκεληθή
απνηπρία γηα επηηέιεζε ειέγρνπ. Αθφκε, ε ιήςε
δελ πηνζεηεί κηα «παξαηεξεηηθή» νπηηθή, ηέηνηα πνπ
λα ζεσξεί φηη ε θαηάζιηςε ζα κπνξνχζε λα
νπηηθνπνηεζεί κέζα απφ ηελ πξνζθπγή ζε κηα

Ζ παξνπζία ηνπ «ειεχζεξνπ πιάγηνπ
ππνθεηκεληθνχ» θαλεξψλεη κηα απξνζδηνξηζηία θαη
κηα ακθηζεκία πνπ ζπκπαξαζχξνπλ ην φινλ κηαο
δεδνκέλεο ηαηλίαο. Ωο φξνο, ην ειεχζεξν
ππνθεηκεληθφ πξνέξρεηαη απφ ηε θηινινγηθή
αλάιπζε θαη αλαθέξεηαη ζε έλα ζπλνλζχιεπκα απφ
εθθεξφκελα φπνπ ν ππνθεηκεληθφο (επζχο,
πξνζσπηθφο) ιφγνο αλαδηπιψλεη ηνλ αληηθεηκεληθφ
(πιάγην, αθεγεκαηηθφ) ιφγν νδεγψληαο ζε έλα
κείγκα ππνθεηκεληθψλ θαη αληηθεηκεληθψλ ζέζεσλ
ηνπ ππνθεηκέλνπ πνπ ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα
ήηαλ θαζαξά δηαρσξηζκέλεο θαη πξννξηζκέλεο νη
κελ γηα ηνλ «ραξαθηήξα» θαη νη δε γηα ηελ
«αθήγεζε». ηνλ θηλεκαηνγξάθν, ν επζχο ιφγνο

6

Thomas Fuchs: “Melancholia as a Desynchronization: Towards
a
Psychopathology
of
Interpersonal
Time”,
ζην:
Psychopathology 34 (2001), ζει. 179-186.
7

Theodor W. Adorno: Minima Moralia: Reflections from
Damaged Life, κηθξ. E. F. N. Jephcott, Ινλδίλν 1978.

9

8

10

Gilles Deleuze: Cinema 1: The Movement-Image, κηθξ. Hugh
Tomlinson, Barbara Haberjam, Κηλεάπνιηο 1986, ζει. 74.

Gilles Deleuze, Félix Guattari: What is Philosophy?, Λέα
Τφξθε 1994.

Julia Kristeva: Soleil Noir: Dépression et mélancolie, Παξίζη
1987, ζει. 13.
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κπνξεί ζηνηρεησδψο λα απνδνζεί κε ηε ιήςε απφ
νπηηθή γσλία θαη ν πιάγηνο ιφγνο κε ηελ επί
καθξφλ ιήςε πνπ είλαη απνζηαζηνπνηεκέλε απφ
θάζε ηδηαίηεξε νπηηθή γσλία. ε ηέηνηεο πεξηζηάζεηο
ρξήζεο ηνπ θηλεκαηνγξαθηθνχ ειεχζεξνπ πιάγηνπ
ππνθεηκεληθνχ, ην εζσηεξηθφ άγρνο ηνπ
κειαγρνιηθνχ απιψλεηαη ζε νιφθιεξε ηελ ηαηλία,
θαη φκσο ηαπηφρξνλα, νη κεηαιιάμεηο ηνπ
πεξηβάιινληα ρψξνπ, πνπ δηπιά αληηθαηνπηξίδνπλ
αιιά θαη απνθαιχπηνπλ ην κχρην ζπλαίζζεκα ηνπ
κειαγρνιηθνχ ππνθεηκέλνπ, «θαδξάξνπλ» εθ λένπ
ην ππνθεηκεληθφ ηνπ φξακα έηζη ψζηε απηφ ην
ηειεπηαίν λα κελ δηαθεχγεη πνηέ απφ ηελ
πξαγκαηηθφηεηα ηνπ θφζκνπ πξνο έλα απαηειφ,
θαληαζηηθφ, ή ππεξθπζηθφ επίπεδν χπαξμεο. ε
αληηδηαζηνιή πξνο ηελ ηπραηφηεηα πνπ ηφζν ζπρλά
ραξαθηεξίδεη ηελ πεξηγξαθή ηεο ππνθεηκεληθήο
εκπεηξίαο, ζην Oslo δελ ππάξρεη πνηέ ε παξακηθξή
ακθηβνιία σο πξνο ηε γλεζηφηεηα ηνπ πφλνπ ηνπ
κειαγρνιηθνχ θαη ηεο αίζζεζεο ηνπ αλίζρπξνπ δηφηη
ηα ζηνηρεία απηά έρνπλ νπηηθνπνηεζεί σο ζηαζεξά
εβξηζθφκελα ελ ησ θφζκσ.

αιιά έλα πξάγκα είλαη ζίγνπξν: «ην λα είζαη
κειαγρνιηθφο» – σο κνξθή πίζηεο ζηνλ θφζκν –
είλαη ζπλεπαθφινπζα κηα ζεξαπεπηηθά πνιηηηθή
αμίσζε λα αιιάμεηο ηνλ θφζκν. Ή, φπσο γξάθεη ν
Ενδέπ Ραθαλέι Η ξα: «Ζ ζεξαπεία πξνηνχ
ζειήζεηο λα ξσηήζεηο „Πψο κπνξψ λα ζεξαπεπηψ;‟
πξνυπνζέηεη κηα πξνεγνχκελε εξψηεζε: „Πνηα
πξαγκαηηθφηεηα πξέπεη λα πξαγκαησζεί;‟».11
ζελ ε πολιτική αισθητική ηνπ κειαγρνιηθνχ
θηλεκαηνγξάθνπ!

κηθξ. Βαζίιεο Λνχιαο

Η μελαγχολία είναι μια νοσηρή μορυή πίστης στον
κόσμο.
Γηα ηνλ ιφγν απηφ, κηα αηζζεηηθή ηεο κειαγρνιίαο
νθείιεη ζπλερψο λα αλαδσνγνλεί ηνλ εαπηφ ηεο
επηζηξέθνληαο ζην δήηεκα ηεο χπαξμεο ελ ησ
θφζκσ. Ίζσο απηφο λα είλαη ν ιφγνο πνπ νη ζπφξνη
γηα έλαλ ζχγρξνλν θηλεκαηνγξάθν ηεο κειαγρνιίαο
κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ ζε δηάθνξνπο «Λένπο
Ρεαιηζκνχο»: Λένο Ακεξηθαληθφο Ρεαιηζκφο (Θέιη
Ράηραξη), ρνιή ηνπ Βεξνιίλνπ (Θξίζηηαλ Πέηδνιλη,
Οχιξηρ Θέιεξ θαη Άλγθεια άλειεθ), Λένο
Σατβαλέδηθνο Θηλεκαηνγξάθνο (Σζάη Κηλγθ-Ιηαλγθ,
Υνπ Υζηάν-Υζηελ) θ.ιπ. Ζ νθεηιή απηψλ ησλ
θηλεκαηνγξαθηζηψλ, εηδηθά ηεο ρνιήο ηνπ
Βεξνιίλνπ, ζε έλαλ «νξηζκέλν ξεαιηζκφ» ηνπ
Παδνιίλη θαη ζηελ Κόκκινη έρημο ηνπ Αληνληφλη
είλαη αλακθηζβήηεηε. Κειαγρνιηθή αηζζεηηθή,
λενξεαιηζηηθή αηζζεηηθή, πνιηηηθή αηζζεηηθή,
ζεξαπεπηηθή αηζζεηηθή. Οη δηαζπλδέζεηο αλάκεζά
ηνπο έρνπλ σξηκάζεη θαη κπνξνχλ λα γίλνπλ.
Θα ήζεια λα θιείζσ απηφ ην άξζξν κε κηα
επηζηξνθή ζην ζεξαπεπηηθά πνιηηηθφ εξψηεκα ηνπ
πψο λα μαλαθνξηίζεηο κε ην δπλακηθφ ηνπ ηνλ
θφζκν. Ζ απάληεζε είλαη αλνηρηή γηα πεηξακαηηζκφ

11

Josep Rafanell I Orra: En Finir Avec Le Capitalisme
Thérapeutique: Soin, Politique Et Communauté, Παξίζη 2011,
ζει. 284.
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ηέηνησλ άζρεκσλ ζπλαηζζεκάησλ; Πνηνο άκεζνο θαη
ζπγθεθξηκέλνο ρψξνο θαη ρξφλνο επηβάιιεη ηελ
άξλεζε; Κε πνηνπο ηξφπνπο ην γξάςηκν γηα ηε
κειαγρνιία (εθφζνλ απηφ ην θείκελν δελ κπνξεί λα
είλαη κηα θξαπγή), ή πην ζπγθεθξηκέλα ε επηζπκία
γηα πεξηνξηζκφ ηεο ζεκαζίαο ηεο, πεξηπιέθεηαη απφ
ην γεγνλφο φηη ην αληηθείκελν κειέηεο κπνξεί λα
πξνζεγγηζηεί κφλν κέζσ ηεο αλακφριεπζεο
ππνθεηκεληθψλ ζπλαηζζεκάησλ, ηα νπνία κε ηε
ζεηξά ηνπο είλαη αξλεηηθά;

Υπατία Βουρλούμη
Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Interweaving Performance
Cultures, Βερολίνο

Απηή ε απξνκειέηεηε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε,
επξηζθφκελε ζπλερψο ππφ αίξεζε, εθθηλεί απφ ηελ
πεπνίζεζε φηη νη δηαζεηηθέο (affective) απνθξίζεηο
δηακνξθψλνπλ θαη ηηο ζεσξεηηθέο. Σνχην πξνθχπηεη
ζην ηζηνξηθά θνξηηζκέλν πεδίν φπνπ ηα φξηα
αλάκεζα ζην ππνθεηκεληθφ θαη ζην αληηθεηκεληθφ
έρνπλ απνζηαζεξνπνηεζεί. Δπνκέλσο, θαζψο
απνπεηξάηαη λα θαηαπηαζηεί κε ηα παξαπάλσ
εξσηήκαηα, ην παξφλ δνθίκην ζα αλακεηξεζεί κε
ηνπο επίκνλνπο ηξφπνπο, κε ηνπο νπνίνπο «ε
ππνθεηκεληθή δηάζηαζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, θαζψο
κνηάδεη λα ππνζθάπηεη ηελ αμηνπηζηία ηνπ σο
αληηθεηκέλνπ ςλιστικήρ έξεπλαο, ζπλεπάγεηαη
δπζθνιίεο γηα ηνπο ζχγρξνλνπο ζεσξεηηθνχο.»4 Ζ
ηάλ Λγθάη ζπλερίδεη:

Σν ελ ιφγσ θείκελν πξέπεη λα μεθηλήζεη λα κηιά γηα
ζπλαηζζήκαηα πεξί ζπλαηζζεκάησλ,
αλαγλσξίδνληαο φηη νη παξαθάησ ζθέςεηο, ζηελ
πξνζπάζεηά ηνπο «λα κηιήζνπλ άκεζα γηα ην
άκεζν»1, αλαδχνληαη απφ κηα ρξνληθφηεηα θαη κηα
ππνθεηκεληθφηεηα πνπ βξίζθνληαη ζε δηαξθή
δηαδηθαζία άξζεο. Σν ξίζθν εδψ έγθεηηαη ζην
γεγνλφο φηη απηέο νη ξένπζεο ζπλαηζζεκαηηθέο
θαηαζηάζεηο ζπιιακβάλνληαη κέζσ ησλ λφκσλ ηεο
γξαθήο. Παξφια απηά, έρνληαο επίγλσζε ηεο
πξνεηδνπνίεζεο ηνπ Αληφξλν ζηελ αθηέξσζή ηνπ
ζην Minima Moralia πεξί ηεο «ζπλελνρήο φισλ
απηψλ πνπ έξρνληαη θαηά πξφζσπν κε αλείπσηα
ζπιινγηθά γεγνλφηα θαη κηινχλ γηα αηνκηθά
ζέκαηα…»2, δελ κπνξψ, θαζψο γξάθσ, θαη
αλαδεηψληαο αθφκε ηνλ τπόπο γηα λα γξάςσ πεξί
κειαγρνιίαο, λα βξσ θάπνηνλ ηξφπν γξαθήο πνπ λα
κελ μεθηλά απφ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ γελληνχληαη
εξαιτίαρ ησλ ζπιινγηθψλ γεγνλφησλ. Θάπνηα απφ ηα
βαζχηεξα απφ απηά πνπ μεπήδεζαλ θαζψο έιαβα
ηελ πξφζθιεζε γηα έλα θείκελν κε ζέκα ηε
κειαγρνιία, ηελ πνιηηηθή θαη ηελ πεξθφξκαλο, ήηαλ
ζπκφο, απφγλσζε, εθλεπξηζκφο, απνγνήηεπζε. Ζ
απφπεηξα γξαθήο κε ζέκα ηελ αξλεηηθή
ζπλαηζζεκαηηθή δηάζεζε πνπ νλνκάδεηαη
κειαγρνιία, ζε απηφ ην ζπγθεθξηκέλν ρξφλν θαη
ρψξν, έθεξε ζηελ επηθάλεηα κηα ζεηξά
ζπλαηζζεκάησλ ηα νπνία ε ηάλ Λγθάη νλνκάδεη
«άζρεκα».3 Ση ζεκαίλεη λα εθθηλείο απφ ην βίσκα

Σα
ζπλαηζζήκαηα
είλαη
ζεκειησδψο
«θνηλσληθά», φπσο είλαη νη ζεζκνί θαη νη
ζπιινγηθέο πξαθηηθέο, πνπ έρνπλ απνηειέζεη ηα
πην παξαδνζηαθά αληηθείκελα ηζηνξηθηζηηθήο
θξηηηθήο (θάηη πνπ ν Ράηκνλη Γνπίιηακο ήηαλ
ίζσο ν πξψηνο πνπ επηζήκαλε ζηελ αλάιπζή
ηνπ
ζρεηηθά
κε
ηηο
«δνκέο
ησλ
ζπλαηζζεκάησλ»), θαη είλαη ηφζν «πιηθά» φζν
θαη ηα γισζζηθά ζεκεία θαη νη ζεκαζίεο, πνπ
έρνπλ
απνηειέζεη
ηα
πην
παξαδνζηαθά
αληηθείκελα ηνπ ινγνηερληθνχ θνξκαιηζκνχ.
Παξφηη ην ζπλαίζζεκα δελ είλαη αλαγψγηκν
ζηνπο ζεζκνχο, ηηο ζπιινγηθέο πξαθηηθέο ή ηηο
γισζζηθέο ζεκαζηνδνηήζεηο, είλαη σζηφζν ζηνλ
ίδην βαζκφ θνηλσληθά παξφλ…5

Θαζψο ζπλαηζζαλφκαζηε θαη δηαηζζαλφκαζηε ηνλ
δξφκν καο κέζα ζηνλ θφζκν, ηα θνηλσληθψο
πξαγκαηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη νη αηζζεηεξηαθέο
ηνπο πνιιαπιφηεηεο κάο θαζνξίδνπλ. Ωζηφζν, ζην

1

Theodor Adorno: “Dedication”, ζην: Minima Moralia, Λέα
Τφξθε 2005, ζει. 15.
2
.π., ζει. 18.
3
Sianne Ngai: Ugly Feelings, Θέηκπξηηδ ΚΑ 2005.
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.π., ζει. 24.
.π., ζει. 25.

κέηξν πνπ ηα ζπλαηζζήκαηα είλαη κεηαβαηηθέο
δηαδηθαζίεο, αθαλφληζηα πεξάζκαηα πνπ δελ
ππάξρνπλ ζε απνκφλσζε απφ άιια παξνδηθά
ζπλαηζζήκαηα, ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο είλαη
εμίζνπ θαζνξηζηηθά, ε αθαζνξηζηία εληείλεηαη. ην
παξφλ, κε ελδηαθέξνπλ νη ηξφπνη, κε ηνπο νπνίνπο
απηνί νη ζπζρεηηζκνί δηακνξθψλνπλ ππνθεηκεληθέο
θαη ζπιινγηθέο δξάζεηο, θαζψο θαη πψο απηέο κε ηε
ζεηξά ηνπο απειεπζεξψλνπλ δπλάκεηο πνπ
επεξεάδνπλ πνηθίινπο δηαζεηηθνχο ηφπνπο. Πψο
ζπλαηζζήκαηα ζρεηηθά κε ηε κειαγρνιία πνπ
γελλήζεθαλ εληφο κηαο ζεκαίλνπζαο αθήγεζεο
ππάξρνπλ ηαπηφρξνλα θαη σο θχκαηα άκνξθσλ
εληάζεσλ. Πψο ε αιιειεπίδξαζε θαη ζπλαξκνγή
απηψλ ησλ ζπλσζνχκελσλ δπλάκεσλ, πνπ
ηαπηφρξνλα γελληνχληαη θαη βαζίδνληαη ζε δηαζεηηθή
αθαζνξηζηία, ελδέρεηαη λα ζρεηίδνληαη κε ηελ
πνιηηηθή δξάζε θαη ηελ πεξθφξκαλο. Οκνίσο κε ηελ
Λγθάη ρξεζηκνπνηψ εδψ ηνπο φξνπο «αίζζεκα» θαη
«ζπλαίζζεκα» (affect θαη feeling) αδηαθνξνπνίεηα,
παξφηη αλαγλσξίδσ αλάκεζά ηνπο κηα «ηξνπνινγηθή
δηαθνξά βαζκνχ, παξά κηα κνξθηθή δηαθνξά
πνηφηεηαο ή είδνπο». ε απηφ ην πιαίζην
αλαδεηθλχεηαη ε „πνιηηηθή ηνπ αηζζήκαηνο‟ (politics
of affect). Ζ Λγθάη ελδηαθέξεηαη λα δεη πψο ηα
ειάζζνλα άζρεκα ζπλαηζζήκαηα πνπ αλαιχεη, φπσο
ν εθλεπξηζκφο, ν θζφλνο, ην άγρνο θαη ε
«αθαηαιιειφηεηα απηψλ ησλ αδχλακσλ
ζπλαηζζεκάησλ γηα δπλακηθή ή κε δηθνξνχκελε
δξάζε», αληηηηζέκελα ζε πην δπλαηά αηζζήκαηα
φπσο ν θφβνο ή ε νξγή, κπνξνχλ ηειηθά λα καο
βνεζήζνπλ λα κειεηήζνπκε ζπιινγηθέο θαη
αηνκηθέο «θαηαζηάζεηο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ
κπινθαξηζκέλε ή παξαθσιπκέλε δξάζε».6 Σα
ζπλαηζζήκαηα πνπ εγείξνληαη ζε ζρέζε κε ηελ
κειαγρνιία είλαη πάληα ζπλαηζζήκαηα πνπ αθνξνχλ
ζηελ πνιηηηθή θαη ηελ πεξθφξκαλο.

ζπλερψο κεηαβαιιφκελα ζπλαηζζήκαηα, φπσο
ελζνπζηαζκφο, απνγνήηεπζε, πηθξία, πηζαλφηεηα,
παξαίηεζε θαη ιαρηάξα ζπλσζνχληαη θαη
πνιιαπιαζηάδνληαη, επηδεηψληαο άξζξσζε θαη
αλαπαξάζηαζε. Δπίκνλεο πξαθηηθέο ζηε
ζπιινγηθφηεηα, ζηελ νηθνδφκεζε εθρχνπλ θαη
δηαπξαγκαηεχνληαη, θαηνηθνχλ θαη θαηνηθνχληαη απφ
ζπλαηζζήκαηα, ηα νπνία αλαθχπηνπλ «ζην κέζν
κηαο ελδηάκεζεο θαηάζηαζεο: ζηελ ηθαλφηεηα λα
επελεξγείο θαη λα είζαη δέθηεο επελέξγεηαο», φπσο
γξάθνπλ νη Γθξέγθνξη ηγθγνπφξζ θαη Κειίζα
Γθξεγθ.7 Απηέο «νη δπλάκεηο θαη νη δπλάκεηο
ζπλάληεζεο»8 ζεκαηνδνηνχλ ην πψο ην ζψκα καο
αλήθεη ή δελ αλήθεη ζηνλ θφζκν κέζσ δηαξθνχο
αγψλα, επηηέιεζεο, δξάζεο, κεηακνξθψλνληαο
εαπηφλ ζε θνηλφ θηήκα εληφο ηνπ κε θνηλνχ.
πλππάξρνληαο κε ζηφρν κηα ξηδνζπαζηηθή αιιαγή,
πξνζπεξλψληαο ηπθιέο γσλίεο, ςάρλνληαο
θαηαθχγην απφ ηα ρεκηθά κέζα ζε ζηνέο,
βνεζψληαο ν έλαο ηνλ άιιν λα θηάζνπκε ζε απηφ
πνπ είλαη εδψ, αιιά φρη αθφκε.
Έληνλεο δπλάκεηο θαη δπλάκεηο ζπλάληεζεο θαζψο
θαη νη αληερήζεηο ηνπο αθζνλνχλ ζηελ ειιεληθή
δεκφζηα ζθαίξα. πλαηζζήκαηα θαη δξάζεηο,
άζρεκα ή φρη θαη ηφζν άζρεκα, εθιχνληαη απφ ηηο
πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπκε βηψλνληαο ζεηξέο
θξηρηψλ ζρεκαηηζκψλ δηακέζνπ πνιιαπιψλ θαη
αζρεκάηηζησλ γίγλεζζαη. Κφιηο πξηλ απφ ιίγεο
κέξεο, ζηηο 11 Ηνπλίνπ 2013, ν Έιιελαο
Πξσζππνπξγφο ακαξάο έθιεηζε, ρσξίο
πξνεγνχκελε δηαπξαγκάηεπζε ή πξνεηδνπνίεζε,
ηελ Δζληθή Ραδηνηειεφξαζε ΔΡΣ θαη φια ηα ηκεκάηά
ηεο, απνιχνληαο κε κηα θίλεζε φινπο ηνπο
εξγαδνκέλνπο ηεο. Απηή ε ρσξίο πξνεγνχκελν
ελέξγεηα (ρσξίο ηελ έγθξηζε ηνπ Θνηλνβνπιίνπ θαη
κε ηε δηαθνπή ηνπ ζήκαηνο λα γίλεηαη ζπλνδεία
αζηπλνκίαο) δηθαηνινγείηαη σο έλα αλαγθαίν κέηξν
ιηηφηεηαο ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ε θπβέξλεζε αξλείηαη
λα απνθεξχμεη ξεηά ηνλ ξαηζηζκφ θαη λα πεξάζεη
έλα λέν αληη-ξαηζηζηηθφ λνκνζρέδην ζηε Βνπιή.
Βαζηθά γίλεηαη πιένλ θαλεξφ φηη ε Λέα Γεκνθξαηία
κπνξεί λα είλαη αλνηρηή ζε κηα ζπκκαρία κε
θνηλνβνπιεπηηθά κέιε ηεο λενλαδηζηηθήο Υξπζήο

ήκεξα, αληηκεησπίδνπκε ή/θαη παξάγνπκε πνιιέο
παξαθσιπκέλεο θαηαζηάζεηο. πλαληνχκε δηαξθψο
ζπιινγηθά αδηέμνδα, ζπγθξνχζεηο, νξκέο,
εζσηεξηθφηεηεο, θσλέο, επηζπκίεο. Θαζψο
νξγαλψλνπκε ηηο ζθέςεηο θαη ηηο δξάζεηο καο,
αλαθχπηνπλ θνηλά ζπλαηζζήκαηα, λεθειψδε ζηάδηα
ηαπηφρξνλεο ειπίδαο θαη απνζάξξπλζεο. Δληφο
κνλαδηθψλ „γεληθψλ ζπλειεχζεσλ‟ κνλαδηθνηήησλ,
6

7

Gregory J. Seigworth, Melissa Gregg (επηκ.): The Affect
Theory Reader, Ληάξακ 2010, ζει. 1.
8
.π., ζει. 2.

.π., ζει. 27.
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Απγήο (απηή ηε ζηηγκή ηξίην θφκκα ζηηο εζληθέο
ζθπγκνκεηξήζεηο) εάλ απηφ εγγπάηαη ηελ εμνπζία
ζηηο επφκελεο εθινγέο.

επηθπξσκέλνπ θαζηζηηθνχ νξγαληζκνχ πνπ
πεξηπνιεί ηνπο δξφκνπο θαη ηε Βνπιή.
Απέλαληη ζε ηέηνηεο εμειίμεηο δηαζέηνπκε ιίγν ρξφλν
γηα δηζηαγκνχο θαη κειαγρνιηθέο ελαηελίζεηο.
Πξέπεη λα ζηξαθνχκε αιιά θαη λα αληηζηαζνχκε
ζην γεγνλφο φηη κηα ζεηξά απφ ηζηνξηθέο ήηηεο,
πξνδνζίεο, ζθάικαηα θαη θέξδε πξνο φθεινο ηνπ
θαζηζκνχ δεκηνπξγνχλ κηα Αξηζηεξά πνπ αθφκε
βξίζθεη ρξφλν λα ζξελεί. ην βηβιίν ηεο Ο
Κομμοςνιστικόρ Οπίζονταρ ε Σδφληη Ληηλ αζρνιείηαη
κε απηφ πνπ ε Γνπέληη Κπξάνπλ απνθαιεί
αληίζηαζε ζε κηα «αξηζηεξή κειαγρνιία»,
αλαγλσξίδνληαο ζε απηήλ ηελ ηδέα ηε δπλαηφηεηα
ελφο επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηεο θνκκνπληζηηθήο
επηζπκίαο ζην παξφλ. Ζ Ληηλ σζηφζν αζθεί θξηηηθή
ζηε δηάγλσζε ηεο Κπξάνπλ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία
ε «αξηζηεξή κειαγρνιία» ηνπ Βάιηεξ Κπέλγηακηλ
αθνξά απιά ηε ζπλζήθε ηνχ λα είλαη θαλείο
πξνζθνιιεκέλνο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή
αλάιπζε θαη ζε έλα ηδαληθφ ή αθφκε θαη ζηελ
απνηπρία ηνπ. Κέζα απφ κηα επαλαλάγλσζε ηνπ
άξζξνπ «Κειαγρνιία ηεο Αξηζηεξάο» πνπ έγξαςε ν
Κπέλγηακηλ ην 1931 σο θξηηηθή ζηελ πνίεζε ηνπ
Έξηρ Θέζηλεξ, ε Ληηλ ππνζηεξίδεη: «ε πξνζέγγηζε
ηνπ Κπέλγηακηλ ηεο κειαγρνιίαο ηεο Αξηζηεξάο
ππνλνεί κηα δηαθνξεηηθνχ είδνπο απψιεηα: ηελ
πξνδνζία ησλ επαλαζηαηηθψλ ηδαληθψλ…».10
Θεσξψληαο έηζη ηνλ θνκκνπληζκφ σο έλα
«απσιεζζέλ αληηθείκελν» γηα ηελ κειαγρνιηθή
αξηζηεξά, ε Ληηλ κέζα απφ ην «Πέλζνο θαη
Κειαγρνιία» ηνπ Φξφηλη επηρεηξεί λα εκβαζχλεη ηελ
αλάιπζε ηεο πάλσ ζηηο „δνκέο ησλ ζπλαηζζεκάησλ‟
ηεο Αξηζηεξάο. Γηα ηελ Ληηλ, ε γλσζηή
δηαθνξνπνίεζε ηνπ Φξφηλη κεηαμχ πέλζνπο θαη
κειαγρνιίαο, φπνπ ην πέλζνο κπνξεί ελ επζέησ
ρξφλσ λα απνθφςεη ηνλ πελζνχληα απφ ην
απσιεζζέλ αληηθείκελν ελψ ε κειαγρνιία είλαη ε
επίκνλε πξνζθφιιεζε ζε απηφ πνπ έρεη απσιεζζεί,
θσηίδεη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε
κειαγρνιηθή πξνζθφιιεζε ηεο Αξηζηεξάο θαη ε
ηαχηηζε κε ηνλ εαπηφ ηεο σο απσιεζζέλ
αληηθείκελν νδεγεί ζηελ εζσηεξίθεπζε θαη ζηελ
αλαηξνθνδφηεζε ηεο ίδηαο ηεο πξνζθφιιεζεο. Ζ
Ληηλ δίλεη έκθαζε «ζηνλ ζπκβηβαζκφ ηνπ αξηζηεξνχ

Σελ ίδηα ζηηγκή, ζηελ άιιε άθξε ηνπ Αηγαίνπ, νη
πνιίηεο ζηελ Σνπξθία αληηκεησπίδνπλ απηφεηνη
αληιίεο λεξνχ ππφ πίεζε, ρεκηθά, μχιν, ιαζηηρέληεο
ζθαίξεο θαη δαθξπγφλα εδψ θαη 22 εκέξεο ηψξα.
Απηφ πνπ μεθίλεζε ζηηο 28 Καΐνπ 2013 σο
παξέκβαζε κηαο κηθξήο νκάδαο αθηηβηζηψλ πνπ
ζεψξεζαλ φηη πξέπεη λα πξνζηαηεχζνπλ έλα πάξθν
ζην Ίζηαλκπνπι, θιηκαθψζεθε ζε κηα πιαηεηά
δηακαξηπξία ελάληηα ζε κηα απηαξρηθή,
θνληακεληαιηζηηθή, λενθηιειεχζεξε θπβέξλεζε.
Θαζψο καο θπξηεχεη ε θφπσζε, θνηηάκε πέξα απφ ηε
ζάιαζζα ζηελ Σνπξθία θαη πέξα απφ άιιεο
ζάιαζζεο (κηαο πνπ απηή ηε ζηηγκή θαη ε Βξαδηιία
νξζψλεη αληη-θαπηηαιηζηηθή θσλή), πξνο άιια πεδία
αγψλα θαη πξνο ζάιαζζεο αγσληζηηθήο Ηζηνξίαο, γηα
λα αληιήζνπκε έκπλεπζε, καζήκαηα, ζπλαηζζήκαηα
αιιειεγγχεο θαη θνηλνηηθφηεηαο, επξηζθφκελνη
ζήκεξα, ζηελ Διιάδα αληηκέησπνη κε ην αδηαλφεην.
Απηή ε εμάληιεζε, λνκίδσ, απνξξέεη απφ κηα ζεηξά
επίκνλσλ θηλήζεσλ πνπ έρνπλ εκθαληζηεί ηα
ηειεπηαία ρξφληα: νη εμεγέξζεηο ηνπ 2008, ε
θαηάιεςε ηεο πιαηείαο πληάγκαηνο, νη
δηαδειψζεηο ελάληηα ζηα κέηξα ιηηφηεηαο θαη
ηδησηηθνπνίεζεο, νη καδηθέο γεληθέο απεξγίεο, νη
θαηαιήςεηο ζε παλεπηζηήκηα, λνζνθνκεία,
εξγνζηάζηα, ζέαηξα, ζρνιεία θαη εγθαηαιειεηκκέλα
θηήξηα, νη απηνζρέδηεο ζπλειεχζεηο ζηηο γεηηνληέο
θαη ηα δίθηπα ππνζηήξημεο, νη ελαιιαθηηθέο κνξθέο
αληαιιαγήο θαη αμηψλ. Θη φκσο, φπσο έγξαςε
θάπνηε ε Ρφδα Ινχμελκπνπξγθ, είκαζηε εμίζνπ
ελήκεξνη θαη ζρεηηθά κε κηα ζεηξά ηζηνξηθέο ήηηεο
θαη «ηελ αληίθαζε, ζηα πξψηκα ζηάδηα ηεο
επαλαζηαηηθήο δηαδηθαζίαο, κεηαμχ ηεο απνζηνιήο
πνπ ηίζεηαη κε επίηαζε θαη ηεο απνπζίαο θάζε
πξνυπάξρνπζαο ζπλζήθεο πξνο εθπιήξσζή
ηεο…».9 Έλαο ζσξφο απφ εκπφδηα γίλνληαη ινηπφλ
ηα πξναπαηηνχκελα θαη ηα πιηθά γηα ηελ θαηαζθεπή.
Ζ ησξηλή καο εμάληιεζε κπνξεί φκσο θαη λα
νθείιεηαη ζην ζνθ θαη ηε ζπλεπαγφκελε ακεραλία
πνπ πξνθαιεί ε αζχιιεπηε άλνδνο ελφο θξαηηθά

9

10

Rosa Luxemburg: “Order Prevails in Berlin”, http://
www.marxists.org/ archive/luxemburg/ 1919/01/14.htm

Jodi Dean: The Communist Horizon (Pocket Communism),
Λέα Τφξθε 2012, ζει. 170.
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κειαγρνιηθνχ», ν νπνίνο κε ηα ιφγηα ηνπ
Κπέλγηακηλ ππνθχπηεη ζε «απηαξέζθεηα θαη
κνηξνιαηξία» πνπ θαηαιήγνπλ ζηε «κεηακφξθσζε
ηνπ πνιηηηθνχ αγψλα απφ κηα επηηαθηηθή απφθαζε
ζε έλα αληηθείκελν εδνλήο, απφ έλα κέζν
παξαγσγήο ζε έλα πξντφλ θαηαλάισζεο.»11 Απηέο
νη ζρέζεηο κπνξνχλ λα θαηαλνεζνχλ σο «βάλαπζα
νπηηκηζηηθέο», φπσο γξάθεη ε Ινξίλ Κπέξιαλη. Ο
„βάλαπζνο νπηηκηζκφο‟ είλαη απηφο «ν αληηθαηηθφο
δεζκφο θαηά ηνλ νπνίν ε πξνζθφιιεζε ζε έλα
αληηθείκελν θξαηά θάπνηνλ ζηε δσή ελψ ηελ ίδηα
ζηηγκή απηφ ην αληηθείκελν απνηειεί ηξνρνπέδε
ζηελ εμέιημή ηνπ».12 Θαηά παξφκνην ηξφπν κε ηελ
θξηηηθή ηεο Ληηλ φζνλ αθνξά ηε ζπιινγηθή
κειαγρνιηθή πξνζθφιιεζε ζηνλ θνκκνπληζκφ σο
απσιεζζέλ αληηθείκελν, ε έλλνηα ηεο Κπέξιαλη γηα
ην „βάλαπζν νπηηκηζκφ‟ ππνγξακκίδεη φηη απηφ πνπ
πξνέρεη είλαη ην πψο ζρεηηδφκαζηε κε ηα
αληηθείκελα, φρη νη πνηφηεηεο ησλ αληηθεηκέλσλ
θαζαπηψλ, αιιά «πψο καζαίλνπκε λα είκαζηε ζε
ζρέζε», φηη ην αληηθείκελφ καο είλαη ζρέζε. Ζ Ληηλ
αλαδεηθλχεη ην θαηλφκελν ησλ θηλεκάησλ Occupy
σο ζρέζεηο, νη νπνίεο επηηεινχλ κηα ξήμε, κηα
δηαθνπή ζηε κειαγρνιηθή παξαίηεζε ζην αδήξηην
ηνπ θαπηηαιηζκνχ. Κηιψληαο εληφο ηνπ
ακεξηθαληθνχ ζπγθείκελνπ, ε Ληηλ εθθξάδεη ηελ
επηζπκία ηεο γηα κηα νξγαλσκέλε Αξηζηεξά, ηελ
νπνία νη θηλεηνπνηήζεηο θαη νη ζπλειεχζεηο
απέηπραλ λα δεκηνπξγήζνπλ.

ηεο ζχκβαζεο, ην ίδην ην έξγν ηεο πιαηείαο θαζψο
εμειηζζφηαλ, ηελ ηπραηφηεηα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ
απνπζία ελφο πξντφληνο, ηελ παξνληηθφηεηα ηεο
ζηηγκήο. Θαζψο απηά γίλνληαλ νξαηά, ε
ελζηηθηψδεο δη-αίζζεζε ηνπ θαηλνχξηνπ
επαπμήζεθε. Κνπ έθαλε σζηφζν επίζεο εληχπσζε
θαη ην πψο ε γιψζζα πνπ επηδεηνχζε λα μερπζεί
νξκεηηθά απφ απηφ ην άκνξθν, αθέθαιν θφξνπκ
ζπρλά παγησλφηαλ ηειηθά ζε απηήλ ηελ Κπαηιεξηθή
έλλνηα ηνπ „παξαζεηηθνχ πεξηνξηζκνχ‟. Ιφγνο θαη
επηηνληζκνί θάλεθαλ λα ππαθνχνπλ ζηνπο ίδηνπο
απηνχο ζεζκνχο πνπ επηδεηνχζαλ λα απνδνκήζνπλ
θαη λα αλακνξθψζνπλ. Θη φκσο, ηελ ίδηα ζηηγκή,
κέζα ζηε ζπλέιεπζε, έηζη φπσο φινη επηρεηξνχζακε
λα βξνχκε ηξφπνπο λα κηιήζνπκε, ππήξρε δηάρπηνο
θαη απηφο ν πάληα παξψλ ηξφκνο ηεο δπλαηφηεηαο.
Ζ απηνζρέδηα, ε εθ ηνπ πξνρείξνπ ζπλέιεπζε ηνπ
πληάγκαηνο θαη νη εθαηνληάδεο ζπλειεχζεηο ζηηο
γεηηνληέο πνπ αθνινχζεζαλ είλαη πεξθφξκαλο
αγνξαθηιίαο, φπσο θαη ε ιατθή ζπλέιεπζε πνπ
ζρεκαηίδεηαη επί ηνπ παξφληνο κπξνζηά απφ ηηο
θηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΔΡΣ. Απηέο είλαη
θαίξηεο θαη αλαπφθεπθηεο ζηηγκέο θαη ρψξνη πνπ
καο πξνζθέξνπλ ηξφπνπο λα (επη)θνηλσλήζνπκε
ελψ αθφκε ςάρλνπκε ηε γιψζζα καο, κηιψληαο
ζηελ ηζηνξία θαη ην κέιινλ. Οθείινπκε λα
απαξλεζνχκε ηελ απηαξέζθεηα θαη ην ζπκβηβαζκφ
φηαλ ηέηνηνπ είδνπο ξήμεηο θαλεξψλνληαη
απαηηψληαο πεξαηηέξσ ζπγθξφηεζε απφ εκάο θαη
κέζσ εκψλ. Οθείινπκε λα απαξλεζνχκε ην
βνχιηαγκα ζηελ „αξηζηεξή κειαγρνιία‟ εάλ ζέινπκε
αθφκε λα βξνχκε, γηα λα παξαζέζνπκε ηνλ Φξελη
Κφηελ, ν νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ παξαζέηεη ηνλ
Λαζάληει Καθί, «new words, new worlds».13

Ζ πξνζθφιιεζε ζε έλα ζηαζεξφ ηδαληθφ,
απνηέιεζκα κηαο ηάζεο πνπ αλαπνιεί αιιά δελ
κπνξεί λα κνξθνπνηήζεη ηνλ εαπηφ ηεο ζε ζρέζε κε
ηηο επείγνπζεο αλάγθεο ηνπ εδψ θαη ηψξα, είλαη
κάιινλ ππαξθηή ζηε ζεκεξηλή ειιεληθή Αξηζηεξά.
Απηή ήηαλ αθξηβψο ε αίζζεζε πνπ είρα φηαλ
παξαβξέζεθα ζηελ απηνζρέδηα ιατθή ζπλέιεπζε
πνπ ιάκβαλε ρψξα ζηελ πιαηεία πληάγκαηνο ην
θαινθαίξη ηνπ 2011, κηα θαηάιεςε πνπ κε ηε ζεηξά
ηεο ήηαλ θαηεηιεκκέλε απφ ηδηαηηεξφηεηεο,
ηδηνηππίεο θαη ηζηνξηθά δεηήκαηα ηεο ειιεληθήο
Αξηζηεξάο. Πεξηθεξφκνπλ ζε κηα αγοπά ηνπ 21νπ
αηψλα φπνπ θαλείο κπνξνχζε λα αλαγλσξίζεη ηελ
εππιαζηφηεηα θαη ην εθήκεξν ηνπ ζπγθείκελνπ θαη

Ήηαλ Κάηνο ηνπ 2013, αθξηβψο δχν ρξφληα κεηά
ηελ θαηάιεςε ηεο πιαηείαο πληάγκαηνο, φηαλ
αλέβεθα κε ην αζαλζέξ ζηνλ ηέηαξην φξνθν ελφο
κηθξνχ δηακεξίζκαηνο κηαο πνιπθαηνηθίαο ζην
θέληξν ηεο Αζήλαο. Υακειά θαζίζκαηα,
ζηξηκσγκέλα ζηε ζεηξά κπξνζηά απφ έλαλ ηνίρν,
αηέληδαλ ηελ αλνηρηή θνπδίλα, ην θαζηζηηθφ θαη ηε
γπάιηλε πφξηα ηνπ κπάληνπ. Θαζίζακε θάησ φζν

11
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.π., ζει. 162-163.
http://societyandspace.com/2013/03/22/interview-withlauren-berlant/

Fred Moten: “Black Mo‟nin”, ζην: Loss: the Politics of
Mourning, David L. Eng, David Kazanjian (επηκ.), Κπέξθιετ
2003, ζει. 73.
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κπνξνχζακε πην καδεκέλνη θαη πεξηκέλακε λα
αξρίζεη ε πεξθφξκαλο. Λεθξνί ινγνηέρλεο ζε κηα
θαζκαηηθή ζεηξά απφ καπξφαζπξεο εηθφλεο
θνιιεκέλεο ζηνλ ηνίρν, ζηχισλαλ ην βιέκκα ηνπο
πίζσ απφ ηα θεθάιηα καο. Δπξφθεηην λα γίλνπκε
κάξηπξεο ελφο κχρηνπ νηθηαθνχ ζθεληθνχ φπνπ
θπξηαξρνχζε ε παξνπζία ησλ δφκπη, ηνπ αίκαηνο,
ησλ θηελψλ εθέ γθξαλ γθηληφι κε καθαξφληα θαη
θφθθηλε ζάιηζα, ησλ παξάθσλσλ κνπζηθψλ
απνδφζεσλ πνίεζεο ζην ζπλζεζάηδεξ, ηνπ queer
έξσηα θαη ελφο εξσηηθνχ ρνξνχ πνπ θνξπθψζεθε
ζηηο δνλήζεηο ησλ θξαπγψλ κηαο γπκλήο γπλαίθαο
θαιπκκέλεο κε θφθθηλε κπνγηά πνπ έζηαδε αλαξρία.
Κηα πεξθφξκαλο δηάξθεηαο κίαο ψξαο φπνπ ζθελέο
απφ B-movies ηξφκνπ έδηλαλ ηε ζέζε ηνπο ζε
ηξπθεξά πνηήκαηα θαη γπκλά ράδηα, θαη φπνπ
ζηηγκέο ζπγθηλεηηθήο αθηλεζίαο θαη κηθξνζθνπηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ ελαιιάζζνληαλ κε θπκαηηζκνχο
ζαπθηθψλ ελαγθαιηζκψλ θάησ απφ γνχληλα παιηά∙
φια απηά ζθελνζεηεκέλα γχξσ απφ ηελ πνηεηηθή
ζπιινγή ηνπ Κίιηνπ αρηνχξε Εκτοπλάσματα, ζηελ
νπνία γίλεηαη ιφγνο γηα ηε θηιία, ην ζάλαην θαη ηελ
απψιεηα.

ηε κεηακνξθνχκελε ζθελή ελφο πάγθνπ θνπδίλαο,
λεξνρχηε θαη δξχηλνπ παξθέ ζαινληνχ, απφ ηελ ίδηα
ηελ πεξθφξκαλο, φπσο θαη απφ ην θνηλφ πνπ
εηζέξρεηαη ζε κηα ηδησηηθή ζθαίξα, παξάγνληαο κηα
ζεηξά ζρέζεσλ θαη απνηειεζκάησλ, ηφζν ζηνπο
ζεαηέο φζν θαη ζηνπο εζνπνηνχο πνπ παίδνπλ ηνπο
λεθξνχο θαη ηνπο λεθξν-δψληαλνπο.

Ζ πεξθφξκαλο Εκτοπλάσματα ηεο νκάδαο Nova
Melancholia αξλήζεθε ηελ ηνμηθή θαλνληθφηεηα θαη
εθήκεξα δηάλνημε κέζα απφ «λέεο» δηθνξνχκελεο
θαη απηνζρέδηεο κειαγρνιίεο, ηελ πηζαλφηεηα γηα
δηαθνξεηηθέο ζρέζεηο θαη αλα-δηαξζξψζεηο ηνπ
ρψξνπ, ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ησλ ζσκάησλ. ε
θαηξνχο αλαγθαηφηεηαο θαη πεηξακαηηζκνχ ην
δεκφζην θαη ην ηδησηηθφ αλαδηπιψλνληαη ην έλα
εληφο ηνπ άιινπ, δεδνκέλνπ φηη, φπσο γξάθεη ε
Κπέξιαλη, «θαηακεζήο ζε φιν απηφ ην ράνο, ζηελ
θξίζε θαη ηελ αδηθία κπξνζηά καο, ε επηζπκία γηα
ελαιιαθηηθά πξίζκαηα πνπ παξάγνπλ ηελ αίζζεζε –
αλ φρη ην ζθεληθφ – κηαο θνηλσληθφηεηαο πην θηιηθήο
θαη πην βηψζηκεο είλαη απιψο έλα άιιν φλνκα ηεο
επηζπκίαο γηα ην πνιηηηθφ».14 ηε ζπγθεθξηκέλε
πεξίπησζε, εμαηηίαο ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ έρνπλ νη
παξαζηάζεηο πεληρξνχ πξνυπνινγηζκνχ πνπ
πξνζθέξνληαη ρσξίο αληίηηκν, ν ζθελνζέηεο
Βαζίιεο Λνχιαο αλνίγεη ην ζπίηη ηνπ ζην θνηλφ
κεηαηξέπνληάο ην ζε ζθελή ελφο άιινπ ηξφπνπ
θνηλσληθφηεηαο θαη θαηνηθεζηκφηεηαο. Απηή ε
δηαζεηηθή ηζρχο ηεο ζπλάληεζεο μεδηπιψλεηαη απφ
14

ΔΘΣΟΠΙΑΚΑΣΑ © Nova Melancholia

Γηφηη ηα δφκπη πνπ παξαπαηνχλ ζην δηακέξηζκα ηνπ
Λνχια απερνχλ εθείλα πνπ ζηνηρεηψλνπλ ηνπο
δξφκνπο ηεο Λέαο Τφξθεο θαη ηνπ Ινλδίλνπ. Ο
Σάβηα Ληφλγθν γξάθνληαο γηα ηηο πξφβεο θαη ηηο
δφκπη-πεξθφξκαλο ζην πιαίζην ηνπ θηλήκαηνο
Occupy ζε Ακεξηθή θαη Αγγιία, παξαηεξεί πψο νη
πνξείεο ησλ δφκπη, πεξηραξαθσκέλεο κέζα ζηηο
αξρηηεθηνληθέο ηεο νηθνλνκίαο, ηεο ζξεζθείαο θαη
ηνπ θξάηνπο, δείρλνπλ πσο έρνπκε «δνκπηνπνηεζεί»
απφ ην θεθάιαην ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή
απειεπζεξψλνπλ έλα δπλακηθφ ελδερφκελν γηα

Lauren Berlant: Cruel Optimism, Ληάξακ 2010, ζει. 227.
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«απφ-δνκπηνπνίεζε».15 Οη πνξείεο ησλ δφκπη πνπ
βνινδέξλαλε ζηηο θαηαζθελψζεηο δηακαξηπξίαο
θαζψο θαη ε ελζάξθσζε απφ ηηο ηέζζεξηο γπλαίθεο
πεξθφξκεξ ησλ λεθξνδψληαλσλ πνπ ζέξλνπλ ηα
βήκαηά ηνπο θαη γεκίδνπλ αίκαηα ζην δηακέξηζκα
ηνπ Λνχια, γίλνληαη «κηα ζπζζσξεπηηθή ζηξαηεγηθή
γηα πνιηηηθνπνηεκέλνπο, άλαξρνπο ρνξνχο». Θα
ήζεια λα ζηνραζηψ πάλσ ζηελ έλλνηα ηνπ Ληφλγθν
πεξί «ζπζζσξεπηηθψλ ζηξαηεγηθψλ γηα
πνιηηηθνπνηεκέλνπο, άλαξρνπο ρνξνχο»16 θαζψο
απηνί νη ηειεπηαίνη εκθαλίδνληαη ζε ζθελέο θαη
κπαιθφληα, ζε θνπδίλεο, εμεγέξζεηο, δηαδειψζεηο,
γεληθέο ζπλειεχζεηο, δξφκνπο γεκάηνπο θαπλνγφλα
θαη κέζα απφ λέεο «ζθελέο θαηάιεςεο» πνπ
ραξαθηεξίδνληαη απφ πνιηηηθνπνηεκέλε, άλαξρε
αθηλεζία. Κηα αξγή ζπλαίζζεζε αγγίγκαηνο ελ ησ
κέζσ νξγήο θαη ζθνδξφηεηαο πνπ απνξξπζκίδεη ηε
ρξνληθφηεηα, ηελ επζχγξακκε αθήγεζε, ην ρψξν.
Απηή ήηαλ θαλεξή ζηηο πνιιέο αθηλεζίεο πνπ
ζπλέβαηλαλ πιάη ζηε θξελίηηδα ηεο πεξθφξκαλο ηεο
Nova Melancholia, φπσο ζηα πξνο ζηηγκήλ πηψκαηα
(θαη ηε ζπλαξπαζηηθά φκνξθε ζηηγκή ηεο
κηθξνζθνπηθήο πεξηζηξνθήο ελφο μχιηλνπ πνληηθνχ
ηνπνζεηεκέλνπ πάλσ ζε έλα θνκκάηη πάγνπ πνπ
θαζψο έιησλε έθαλε ηνλ πνληηθφ λα γιηζηξά κέζα
ζε έλα ηεγάλη πνπ ζεξκαηλφηαλ απφ έλα αλακκέλν
γθαδάθη αθνπκπηζκέλν ζην πάησκα). Απηή ε
ζπλαίζζεζε αγγίγκαηνο θαη αθηλεζίαο ήηαλ επίζεο
θαλεξή θαη ζηελ θεξαπλνβνιεκέλε εξεκία ηνπ
«αλζξψπνπ πνπ ζηέθεη». Υηεο εκθαλίζηεθε κηα
δηαθνξεηηθή εηθφλα απφ ηνπο αγψλεο πνπ
ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ Σνπξθία. Κεηά απφ ζρεδφλ
ηξεηο βδνκάδεο δηαξθψλ καρψλ κε ηελ θξαηηθή
αζηπλνκία, έλαο άλζξσπνο ζηέθεηαη αθίλεηνο,
κφλνο ηνπ, ζε κηα αδεηαζκέλε δηα ηεο βίαο πιαηεία.
Θνηηάδεη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ησλ ηεξάζηησλ παλφ
πνπ θέξνπλ εζληθηζηηθέο εηθφλεο θαη ζχκβνια θαη
ζηέθεηαη αθίλεηνο γηα ψξεο, ραιαξφο, ηα ρέξηα ζηηο
ηζέπεο, έσο φηνπ φιν θαη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη
αθνινπζνχλ ην παξάδεηγκά ηνπ, κηκνχληαη ηε ζηάζε
ηνπ, φξζηα ζψκαηα πνπ ζηέθνληαη εληειψο αθίλεηα
ζηελ πιαηεία Σαμίκ, ζην ρψξν πνπ ήηαλ θαη ζα είλαη
μαλά έλα πεδίν κάρεο.

http://www.rightnow.io/breaking-news/taksim-turkey_bn_
1371374939596.html

Δίκαζηε ζηνηρεησκέλνη απφ απηά ηα δφκπη θαη απφ
απηέο ηηο αθηλεζίεο πνπ δειψλνπλ ηελ άξλεζε ηεο
εμαθάληζεο, ηελ άξλεζε ηεο αλαηζζεζίαο. Απηή δελ
είλαη νχηε ε πξψηε νχηε ε ηειεπηαία θνξά πνπ νη
δσληαλνί θαη νη πεζακέλνη αληηζηέθνληαη
πηνζεηψληαο ηέηνηνπο ηξφπνπο. Απηέο νη
πεξθφξκαλο – νη απηνζρεδηαζκνί, νη πεηξακαηηζκνί,
νη αλα-δηεπζεηήζεηο, νη αλάγθεο, νη επηζπκίεο, νη
νξκέο επαλεκςχρσζεο επξηζθφκελσλ αληηθεηκέλσλ,
πιηθψλ, ηζηνξηψλ, ζσκάησλ θαη ρψξσλ θαη
αληαπφθξηζεο ζηελ παξαθσιπκέλε δξάζε –
θαλεξψλνπλ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο είκαζηε
ζηνηρεησκέλνη απφ λέεο γιψζζεο θαη θφζκνπο, δηφηη
απηά ηα ηειεπηαία πάληνηε ήηαλ θαη είλαη ήδε
παξφληα.
Σα δφκπη, ηα θαληάζκαηα, ηα πνηεηηθά εγθψκηα πνπ
παξνπζηάζηεθαλ ζην κηθξφ δηακέξηζκα ηνπ Λνχια
θαη νη εηθφλεο ησλ φξζησλ ζσκάησλ πνπ ζηέθνληαη
κφλα ηνπο θαη πιεζαίλνπλ ζηε δεκφζηα ζθαίξα ηεο
Σνπξθίαο θαη ζηα θνηλσληθά κέζα ζηνηρεηψλνπλ,
αλαζηαηψλνπλ, απνζηαζεξνπνηνχλ, ελψ
ηαπηφρξνλα ηα αηζζαλφκαζηε σο γλψξηκα. Οη
ηδηαίηεξεο θαη θνηλέο ζπλζήθεο παξαγσγήο ηνπο, νη

15

Tavia Nyong‟o: “The Scene of Occupation”, ζην: TDR: The
Drama Review 56:4 (T216) Υεηκψλαο 2012, ζει. 142.
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πεξηνξηζκνί θαη ε επηκνλή ηνπο θαλεξψλνπλ ην πψο
– κε ηα ιφγηα ηεο Έηβεξη Γθφξληνλ – ε νπηνπία
«ππάξρεη σο θάηη πεξηζζφηεξν απφ έλα ζηνηρεηφ»:

θαη αληίιεςε ηνπ παξφληνο θαη, δίρσο λα ζέινπλ λα
παξαγλσξίζνπλ ηηο δνθηκαζίεο θαη ηελ θαηάζιηςε
πνπ αθζνλνχλ ζηελ ειιεληθή δεκφζηα ζθαίξα
απηέο ηηο κέξεο, απνξξένπλ απφ κηα ζχγρπζε ζε
ζρέζε κε απηφ πνπ κνηάδεη ζήκεξα ζαλ κηα
ππνρψξεζε απφ ηνλ αγψλα.

Τπάξρεη φηαλ δελ δηαθξίλνπκε θαλέλαλ νδπλεξφ
δηαρσξηζκφ αλάκεζα ζηνλ θφζκν ηνπ νλείξνπ
θαη
ζηνλ
πξαγκαηηθφ
θφζκν∙
φηαλ
ν
επαλαζηαηηθφο ρξφλνο δελ ζηακαηάεη ηνλ θφζκν
αιιά είλαη θαζεκεξηλφ κέξνο ηνπ∙ φηαλ νη
αλάγθεο θαη νη επηζπκίεο θαη νη επελδχζεηο έρνπλ
ήδε αλαθαηαζθεπαζζεί∙ φηαλ κηα δεχηεξε θχζε
ή έλα έθην αηζζεηήξην φξγαλν έρεη ήδε
αλαπηπρζεί θαη ξηδψζεη. Τπάξρεη φηαλ ην
νπηνπηθφ δελ είλαη ην κέιινλ σο κηα απφιπηε
ξήμε κε ην παξειζφλ θαη κε ην παξφλ, αιιά
έλαο ηξφπνο λα δεηο ζην εδψ θαη ηψξα… Δίλαη ε
άξζξσζε ηνπ θνηλσληθνχ θηλήκαηνο ππφ ηε
γεληθή έλλνηα ηνπ φξνπ: ην ζπλερηδφκελν
ρηίζηκν ελφο ελαιιαθηηθνχ πνιηηηζκνχ, κε ηε
δηθή ηνπ ινγηθή, κε ηε δηθή ηνπ εζηία, θαη κε ην
δηθφ ηνπ ζχζηεκα αμηψλ. 17

Θαη σζηφζν, θαηά ηξφπν ελδηαθέξνληα θαη
παξάδνμν, ε επηζπκία κνπ γηα έλα πεξηνξηζκφ ηεο
κειαγρνιίαο θηλήζεθε θαη‟ αλάγθε κέζα ζε
κειαγρνιηθέο πεξθφξκαλο θαη ζπλαηζζήκαηα:
αθνχγνληαο κε δαθξπζκέλα κάηηα ηελ πνίεζε ηεο
πεξθφξκαλο ζην κηθξφ αζελατθφ δηακέξηζκα,
δηαθξίλνληαο ην κειαγρνιηθφ ηξέκνπιν ζην
θαηαξακέλν ηξέθιηζκα ησλ δφκπη, αληηθξίδνληαο
εηθφλεο αληηζηεθφκελεο ζησπήο. Ζ θνηλή καο
αδπλαηφηεηα γηα αλνζία απέλαληη ζηελ κειαγρνιία
απαηηεί κηα δηαθνξεηηθή ζρέζε κε απηήλ, απαηηεί
ηελ άξζε ηεο πξνλνκηαθφηεηάο ηεο, επηηξέπνληαο
ζην αλαπφθεπθην ηεο κειαγρνιίαο λα καο θέξεη πην
θνληά αληί λα καο ζπξψρλεη πην καθξηά. Λα
αλνηρηνχκε γηα λα πεξάζεη απφ κέζα καο, γηα λα ηελ
αηζζαλζνχκε, λα νκνινγήζνπκε πιήξσο ηελ
χπαξμή ηεο σο έληαζε αιιά φρη σο ηδηνθηεζία,
αλαγλσξίδνληαο ηε ζπλχπαξμή ηεο κε θχκαηα
δηαζεηηθψλ ππνκλήζεσλ (θαη ππνιεηκκάησλ) πνπ
μερχλνληαη απφ πεξθφξκαλο άληζσλ δηαρσξηζκψλ.
Οη πξάμεηο αληίζηαζεο ζηνλ εμαλδξαπνδηζκφ,
ζσκαηηθέο, γισζζηθέο ή ζπλαηζζεκαηηθέο, θαη‟
αλάγθε ειεπζεξψλνπλ δπλάκεηο πνπ δηαρένληαη απφ
ηελ θαηάξξεπζε ηεο δηάθξηζεο κεηαμχ ππνθεηκέλνπ
θαη αληηθεηκέλνπ. ε απηήλ ηελ απνζχλζεζε νη
επηζπκίεο ξένπλ θαη εθβάιινπλ απφ εκάο ηελ ίδηα
ζηηγκή πνπ ν θφζκνο θαη νη ζπλαηζζεκαηηθέο
δηαζέζεηο πνπ βξίζθνληαη εθηφο καο θαζνξίδνπλ.
ηεθφκαζηε αλάκεζα, ελ ησ κέζσ, ελψ εθιχνπκε
αηζζήκαηα, απηνζρεδηάδνληαο, αλαδεηψληαο κηα
γιψζζα γη‟ απηά θαη ζπλεπψο έλαλ θφζκν γη‟ απηά,
εμαηηίαο απηψλ πνπ ζηνηρεηψλνπλ, εμαηηίαο απηνχ
πνπ είλαη πηζαλφ. Δίλαη ην άγλσζην πνπ καο βγάδεη
απφ ηε κειαγρνιία, ε ζπλζήθε ηνπ λα κελ
γλσξίδεηο, ε απάξλεζε ηνπ αλαπφθεπθηνπ πνπ
μέξνπκε φηη έρνπκε ηελ απηελέξγεηα λα
κεηαβάινπκε. Ζ αλάγθε λα θαληαδφκαζηε, λα
ιαρηαξάκε, λα νξακαηηδφκαζηε θαη λα πξάηηνπκε
ζην παξφλ, ρσξίο ζηγνπξηά, είλαη ν δσηηθφο
πεηξακαηηζκφο πνπ έρεη σο πεγέο ηνπ ην ζψκα, ην
κπαιφ, ην ρψξν, ησλ νπνίσλ νη δπλαηφηεηεο είλαη

Ζ Γθφξληνλ θαη νη παξαπάλσ πεξθφξκαλο ηνπ λα
«δεηο ζην εδψ θαη ηψξα», απνηεινχλ απνδνρέο
ζπλεηδεηά ζηνηρεησκέλεο απφ ην θάληαζκα ηεο
νπηνπίαο πνπ είλαη εδψ, παξφλ. Ζ νπηνπία «ππάξρεη
σο θάηη πεξηζζφηεξν απφ έλα ζηνηρεηφ» δηφηη είλαη
ηφζν θνηλσληθά πξαγκαηηθή φζν θαη ην ζπλαίζζεκα,
φζν θαη νη απηέο πεξθφξκαλο πνπ ηελ θαινχλ ζηε
δσή. Σα δηαθπβεχκαηα είλαη πςειά, ην ζψκα
βξίζθεηαη ζε θίλδπλν, κεγάια ξίζθα θαη ηαιαηπσξίεο
ππνθέξνληαη ζηελ θαζεκεξηλή βίσζε ηνπ
νπηνπηθνχ. Κηα νινθιεξσηηθή κειαγρνιία δελ
παίξλεη ξίζθα, αξλείηαη λα αξλεζεί ην απσιεζζέλ
αληηθείκελφ ηεο, ηελ πξνζθφιιεζή ηεο, ηνλ εαπηφ
ηεο. Καο επηηξέπεη λα ππνθχςνπκε ζε κηα κνλαρηθή
ζιίςε, πνπ είλαη πηθξακέλε απφ ην θνηλσληθφ απφ
ην νπνίν θαη απνκαθξχλεηαη. Οθείινπκε λα
αξλεζνχκε κηα γεληθεπκέλε κειαγρνιία φηαλ απηή
δηθαηνινγεί ηελ παξαίηεζε, φηαλ απηή πξνηηκά ηελ
απφζπξζε απφ ην ζπιινγηθφ αγψλα θαη ηελ ειπίδα,
λα επηπιήμνπκε ηελ απην-ηθαλνπνίεζε ηεο σο
πλεπκαηηθή πξνδνζία. Σα άζρεκα ζπλαηζζήκαηα
πνπ θέληξηζαλ ην γξάςηκν απηνχ ηνπ θεηκέλνπ
επηδεηνχλ λα αληηζηαζνχλ ζε κηα ηέηνηα αλάγλσζε
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άπεηξεο θαη κπζηεξηψδεηο. Σν λα γλσξίδεηο θαη λα κε
γλσξίδεηο είλαη δξάζε σο κχεζε, σο
παξνληνπνίεζε, σο πξφζθιεζε ζηε δεκηνπξγία
δπλάκεσλ, θηλήζεσλ, πεξθφξκαλο, κεραλψλ ηνπ
εδψ θαη ηψξα θαη ηνπ κέιινληνο∙ απηέο είλαη νη
ζηξαηεγηθέο κέζσ απηνχ πνπ ν Ληάγθιαο Θξηκπ
απνθαιεί «πέλζνο θαη καρεηηθφηεηα»18, λέεο
κειαγρνιίεο, λέεο καρεηηθφηεηεο, λέεο αληηθαζηζηηθέο δξάζεηο.

θαηαιακβάλνπκε λένπο θφζκνπο, λέεο ιέμεηο,
νηθεηφηεηεο, θξηηηθά δνλνχκελεο θφξκεο θαη ήρνπο
εμαηηίαο άζρεκσλ θαη φκνξθσλ ζπλαηζζεκάησλ.
Αθνχκε γηα ζψκαηα πνπ κάρνληαη θαη κεηά
ζηέθνληαη αθίλεηα θαη κεηά κάρνληαη: βιέπνπκε
ζψκαηα πνπ ππεξβαίλνπλ απηφ ζην νπνίν
αληηζηέθνληαη. Οη ππνκλήζεηο, ηα ππνιείκκαηα
ξένπλ. Διπίδνπκε. πλ-θηλνχκαζηε.

Θαζψο ηειεηψλσ εδψ, θαη άιιεο εηθφλεο απφ
πξφζθαηξεο κνξθέο πνπ ζηέθνληαη αθίλεηεο καδί, κε
ηα κάηηα θαξθσκέλα ζηνλ ίδην νξίδνληα, μερχλνληαη
απφ ηνπο δξφκνπο ηνπ Ίζηαλκπνπι θαη απφ άιιεο
πφιεηο ηεο Σνπξθίαο. Κηα εηθφλα δείρλεη έλα λέν
άληξα λα ζηέθεηαη ζηα γφλαηα δίπια ζε έλα άδεην
αλαπεξηθφ θαξνηζάθη, πίζσ ηνπ ζηε ζεηξά κηα
ειηθησκέλε γπλαίθα θαη έλαο άληξαο, ζαλ
αγάικαηα. Άιιεο εηθφλεο δείρλνπλ νκάδεο απφ
αθίλεηεο κνξθέο λα ππθλψλνπλ ζηα πεξάζκαηα ησλ
δξφκσλ, ησλ δηαβάζεσλ, ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη
αηζζεκάησλ, λα ζηέθνληαη καδί αιιά ρσξηζηά, λα
θνηηνχλ ζηελ ίδηα θαηεχζπλζε, λα δηαβάδνπλ βηβιία,
λα κειεηνχλ απνζπάζκαηα.

κηθξ. Βαζίιεο Λνχιαο, Τπαηία Βνπξινχκε, Λαηάζα ηνπδνπιή

Απηέο νη ελζπλείδεηεο πεξθφξκαλο ηεο
δηαθνξνπνίεζεο, ηεο αηνκηθήο θαη ζπιινγηθήο
πνιηηηθήο χπαξμεο πνπ επη-ηνλίδνπλ θαη έηζη
δεκηνπξγνχλ ρψξνπο θαη ρξφλνπο θνηλσληθήο
θηλεηνπνίεζεο, εθθξάδνπλ ζπλαηζζήκαηα πνπ
αξλνχληαη. Θαη κε ην λα αξλνχληαη λα κελ
αηζζάλνληαη δξνπλ πιηθά σο ζεκεία αλαθνξάο
απάληεζεο ζηελ παξαθσιπκέλε δξάζε, ζηα
κπινθαξίζκαηα. Θνληηλέο θαη καθξηλέο πιαηείεο
γεκίδνπλ κε βία θαη θαπλφ, αδεηάδνπλ, γεκίδνπλ
μαλά. Ενχκε θαη βιέπνπκε ηεξάζηηεο ιηηαλείεο,
πνηάκηα δηακαξηπξίαο, πξσηνηππίεο,
απνθαζηζηηθφηεηεο, αλζεθηηθφηεηεο, δνχκε θαη
βιέπνπκε θηελσδίεο θαη αληεθδηθήζεηο. Βιέπνπκε
ην θαζηζκφ λα αιιάδεη πξφζσπα θαη ηξφπνπο.
πγθεληξσλφκαζηε, καδεπφκαζηε, ζρεδηάδνπκε ζε
ρψξνπο κεγάινπο ή κηθξνχο, ζεζκηθνχο, δεκφζηνπο
ή ηδησηηθνχο, ζπκκεηέρνπκε ζε επηζπκίεο πνπ
βξήθαλ ηελ πιηθή ηνπο έθθξαζε, δεκηνπξγνχκε θαη
18

Douglas Crimp: “Mourning and Militancy”, October 51
(1989): 3-18.
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Θρηνώντας την κληρονομιά,
πενθώντας την παράσταση.
Η μελαγχολία της κριτικής

πξνεγνχκελνπ αηψλα νη Έιιελεο επαγγεικαηίεο ηνπ
ζεάηξνπ ζηξάθεθαλ ζηελ Δπξψπε (εθείλε ηελ
επνρή ζηα ζθελνζεηηθά πξφηππα ησλ Μαμ
Ράηλραξλη θαη Αληξέ Αληνπάλ) ζηελ πξνζπάζεηά
ηνπο λα ραξάμνπλ έλα δξφκν γηα ην λέν ειιεληθφ
ζέαηξν. Η επηζηξνθή ζηελ θιαζηθή αξραηφηεηα είρε
ήδε δηαηππσζεί σο αίηεκα απφ ηνλ ειιεληθφ
δηαθσηηζκφ ελψ θαηά ηνλ 19ν αηψλα δηάθνξνη
ηζηνξηθνί ζεσξνχζαλ ηελ ηζηνξία ηεο Διιάδαο απφ
ηελ αξραηφηεηα σο ζήκεξα σο εληαία επηκέλνληαο
ζηε ζπλέρεηα ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο. Οη δπν απηέο
ηδενινγηθέο ηάζεηο έζεζαλ ηε βάζε γηα ηε
δεκηνπξγία κηαο εζληθήο ηαπηφηεηαο πνπ θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ 20νχ αηψλα ελδπλακψζεθε σο
απφξξνηα ηεο θαηάξξεπζεο ηνπ νηθνπκεληθνχ
Διιεληζκνχ ην 1922.

Γιώργος Σαμπατακάκης
Πανεπιστήμιο Πατρών

Ιζηνξία – Μλήκε – Όλεηξν
Σν παξφλ άξζξν βαζίδεηαη ζε ηξία ζεσξεηηθά
αμηψκαηα:
1. Η κειαγρνιία είλαη έλαο ηδενινγηθφο κεραληζκφο
κεγέζπλζεο θαη ελζσκάησζεο: «ε κειαγρνιία σο
εζσηεξηθή θαηάζηαζε φρη κφλν θαζηζηά πέλζηκα
αληηθείκελα ειθπζηηθά, αιιά έρεη θαη άιιε κηα πην
ζεκαληηθή ζπλέπεηα: ππνζηεξίδεη ηελ απηναπνμέλσζε, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ζπλεπάγεηαη
ηαχηηζε κε θάζε είδνπο αληηθείκελα. Σν
απνζαξξπκέλν άηνκν είλαη πηζαλφ λα ράζεη ηνλ
εαπηφ ηνπ ζηα ηπραία ζπγθείκελα ηνπ
πεξηβάιινληφο ηνπ ελζσκαηψλνληάο ηα κέζσ κηα
αδηάθνξεο έληαζεο πνπ δελ ζα πξνζδηνξίδεηαη πηα
απφ ηηο πξνεγνχκελεο πξνηηκήζεηο ηνπ.»1
2. Η κειαγρνιία είλαη έλα πνιηηηζκηθφ θαηλφκελν.2
3. Η ζηξνθή ζηε κειαγρνιία είλαη ηζηνξηθά
ζπλδεδεκέλε κε ην ηέινο ησλ νπηνπηψλ.3

Ο ηδενινγηθφο φξνο «αλαβίσζε» ηνπ
αξραηνειιεληθνχ δξάκαηνο ρξεζηκνπνηήζεθε
επξέσο θπξίσο ζηελ Διιάδα κε ζθνπφ λα
πξνσζεζεί ε θαληαζίσζε γηα ηελ αλάζηαζε ηεο
εζληθήο θιεξνλνκηάο θαη ε ζέζπηζε κηαο
αξραηνπξεπνχο ζθεληθήο πξαθηηθήο, ε νπνία
ππνηίζεηαη φηη λνκηκνπνηεί έλαλ απζεληηθφ ηξφπν
«γξαθήο», αδηάξξεθην απφ ην καθξηλφ παξειζφλ
σο ζήκεξα. εκείν εθθίλεζεο ησλ ζηξαηεγηθψλ
αλαβίσζεο ππήξμε ε επηζπκία θαηαζθεπήο κηαο
εζληθήο ηαπηφηεηαο πνπ αθελφο ζα επηβεβαίσλε ηε
ζπλέρεηα ελφο ζψνπ θαη αβιαβνχο ειιεληθνχ
πνιηηηζκνχ θαη αθεηέξνπ (εηδηθά ιφγσ ηεο εκκνλήο
ηεο Γχζεο κε ηελ θιαζηθή Διιάδα απφ ηελ
Αλαγέλλεζε θαη εμήο) ζα επαλαηνπνζεηνχζε ηε
«λέα» Διιάδα απφ ηελ πεξηθέξεηα ηνπ
«ηνπξηζηηθνχ» βιέκκαηνο πίζσ ζηελ θνηλφηεηα ηεο
Γχζεο. Η δηαηχπσζε απηήο ηεο παγησκέλεο εζληθήο
ηαπηφηεηαο πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο παξαζηάζεηο
κέζσ ηεο επηινγήο εθείλσλ ησλ εηθνληθψλ
ζηνηρείσλ ηεο «Διιεληθφηεηαο» πνπ ζα
αλαθαινχζαλ έλα παξειζφλ ελ δφμε
(ζηηιηδαξηζκέλν παίμηκν, ζπξέρθνξ, αξραηνθαλήο
δηάηαμε ηνπ ρψξνπ, αξραηνπξεπή θνζηνχκηα,
παξαζηάζεηο ζε αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θ.ιπ.).
Πξσηεχνπζα απνζηνιή απηνχ ηνπ «ζηξαηεγηθνχ»
ζρεδίνπ ήηαλ λα θαηαζηήζεη απηή ηελ θιεξνλνκηά
αλαδεκηνπξγψληαο ηηο απζεληηθέο εηθφλεο ηεο
Διιεληθφηεηαο κε ζθνπφ λα κεηαθέξεη ην θνηλφ ζε
έλα εξσηθφ θαη θαζαγηαζκέλν παξειζφλ:

Μηα κειαγρνιηθή δηάζεζε γηα φ,ηη έρεη απσιεζζεί
ππήξμε θαηά θαηξνχο θεληξηθή ζηελ αηζζεηηθή ηεο
λεφηεξεο Διιάδαο. Απφ ηηο αξρέο ηνπ
1

Siegfried Kracauer: Theory of Film: The Re-Demption of
Physical Reality, Ομθφξδε & Νέα Τφξθε 1960, ζει. 17.
2

Π.ρ.: Robert Burton: Anatomy of Melancholy (1621), επηκ.
Thomas C. Faulkner, Nicolas K. Kiessling θαη Rhonda L. Blair,
κε εηζαγ., ζρφιηα ηνπ J. B. Bamborough (Ομθφξδε 1989–94),
φπνπ ε κειαγρνιία δελ απνηειεί απιψο κηα αζζέλεηα
ζπγθεθξηκέλσλ αηφκσλ, αιιά επεθηείλεηαη ζε πνιηηηζκηθφ
ζχκπησκα ηνπ θαηξνχ. Δπίζεο, γηα κηα αλάιπζε ηεο
κειαγρνιίαο σο πνιηηηζκηθνχ θαηλνκέλνπ: J. E. Chamberlin:
“An Anatomy of Cultural Melancholy”, ζην: Journal of the
History of Ideas, η. 42, 1981, ζει. 691-705.
3

Wolf Lepenies: “Neue Einleitung. Das Ende der Utopie und die
Wiederkehr der Melancholie”, ζην: ηνπ ηδίνπ, Melancholie und
Gesellschaft, Φξαλθθνχξηε/Μάηλ 1998, ζει. vii–xxviii.

40

θαη έρεη ην δηθαίσκα λα θξίλεη ηνλ θαζέλα θαη λα
δηδάζθεη εζηθή).7

[...] ε παξαδνμφηεηα ηνπ Έζλνπο σο θνηλσληθήο
δεκηνπξγίαο κάιινλ ελππάξρεη ζηελ ίδηα ηελ
εζληθνπνηεηηθή δηαδηθαζία, κέζσ ηεο νπνίαο ε
θνηλσλία
θαζηζηά
ηα
κέιε
ηεο
εζληθά
ππνθείκελα. Απηή ε δηαδηθαζία ζπλίζηαηαη ζηελ
θαηαζθεπή κηαο ηζηνξηθά αθξηβνχο εζληθήο
θαληαζίωζεο: έλαλ άμνλα γχξσ απφ ηνλ νπνίν
εθηπιίζζεηαη κηα εκπεηξία εζληθφηεηαο. 4

Οη θξηηηθνί πνπ ζεσξνχλ εαπηνχο ζεκαηνθχιαθεο
ηεο «απζεληηθήο» Διιεληθφηεηαο ληψζνπλ ηελ
ππνρξέσζε λα πξνζηαηεχζνπλ έλα ζθελνζεηηθφ
κνληέιν πνπ ρξεζηκνπνηεί ηε κίκεζε σο βαζηθφ
εξγαιείν (φρη κφλν ζηελ θαηεχζπλζε ηεο κίκεζεο
ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ επί ζθελήο, αιιά ζηελ
θαηεχζπλζε ηνπ αληηθαηνπηξηζκνχ ηεο πξαγκαηηθήο
Διιεληθφηεηαο). ε απηφ ην πιαίζην, είλαη
πξαγκαηηθά ηδηφκνξθε ε εκκνλή νξηζκέλσλ
Διιήλσλ θξηηηθψλ κε ηελ αξηζηνηειηθή Πνηεηηθή,
δειαδή κε ηα αμηνινγηθά θξηηήξηα8 ελφο
αλαγλσζηηθνχ, θαη φρη παξαζηαζηνινγηθνχ,
κνληέινπ βαζχηαηα αληηζεαηξηθνχ. Θα δψζσ έλα
απιφ παξάδεηγκα απφ ηνλ ηχπν: ζηελ θξηηηθή
ΔΛΔΟ ΓΙΥΩ ΦΟΒΟ δηαβάδνπκε φηη ζε κηα
ζπγθεθξηκέλε παξάζηαζε: «Πξνδφζεθε ν Μχζνο
[…]. Απνδπλακψζεθε ε ιέμηο […]. Γνινθνλήζεθε ν
ιπξηζκφο […]. Ννζεχηεθε ε φςηο […]. Η ππνθξηηηθή
αλέηξεςε ηα ήζε θαη ηηο δηάλνηεο […]»9 – φια
δειαδή ηα θαηά πνηόλ κέξε ηεο ηξαγσδίαο θαηά ηνλ
Αξηζηνηέιε. Σν αμηνινγηθφ εξγαιείν πνπ θαίλεηαη
λα ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θφξνλ εθθηλεί απφ κηα
γεληθεπηηθή πηνζέηεζε ελφο αξηζηνηειηθνχ ηχπνπ
κνληέινπ γηα ην ζέαηξν, φπσο απηή ηνπ
Γεσξγνπζφπνπινπ:

ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, παξαζηάζεηο αξραίνπ
δξάκαηνο εμαληινχληαλ ζε κηα εζληθή εζσζηξέθεηα,
δεδνκέλνπ φηη ε εζληθή θαληαζίσζε
εμσηεξηθεπφηαλ κέζσ ηεο επηζπκίαο αληαλάθιαζεο
κηαο απζεληηθήο θιεξνλνκηάο. ε έλα ηέηνην
ηδενινγηθφ πιαίζην ν ειιεληθφο πνιηηηζκφο θαιείηαη
λα δηαηξαλψζεη ην αηζζεηηθφ κεγαιείν ηεο
νηθνπκεληθήο επξπζκίαο θαη αξκνλίαο αλαθαιψληαο
ην ξνκαληηθφ ηδαληθφ ηεο επγελνύο απιόηεηαο θαη
ηεο ζηωπειήο κεγαινζύλεο (Edle Einfalt und stille
Größe).5
Απηηζκόο – Πέλζνο θαη Μειαγρνιία
Η δηαζχλδεζε ηεο Διιεληθφηεηαο6 κε ην έλδνμν
παξειζφλ θαηέζηε δπλαηή κέζσ ελφο δεκνζίνπ
ιφγνπ φπσο είλαη νη ζεαηξηθέο θξηηηθέο, νη νπνίεο
ππήξμαλ νη απφζηνινη θαη ζεκαηνθχιαθεο ηεο
«απζεληηθήο» Διιεληθφηεηαο. Πξηλ πξνρσξήζσ ζε
παξαδείγκαηα, ζα ήζεια λα αλαθέξσ ηα δχν
θεληξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο λενειιεληθήο
θξηηηθήο: 1. έλαο θεηκεληθφο νπκαληζκφο (ε ηδέα φηη
ην θείκελν ελέρεη πξνζέζεηο – θχζε, ηδενινγία,
ζθελνζεηηθέο θαη ζθεληθέο ληηξεθηίβεο – πνπ ν
ζθελνζέηεο νθείιεη λα επεμεγήζεη επί ζθελήο) θαη
2. κηα εζηθή νξζφηεηα (ε πίζηε φηη ν θξηηηθφο είλαη
θπζηθψ ησ ηξφπσ αλψηεξνο απφ ηνλ «κέζν» ζεαηή

Θέαηξν δελ είλαη νη ηδέεο· ζέαηξν είλαη ε κίκεζε
πξάμεσο ζπνπδαίαο ή θαχιεο θαη ε πξάμε είλαη
δξάζε κε ήζνο· ήζνο πάιη είλαη δηακνλή,
ελδηαίηεκα θαη θαη‟ αθνινπζία ηξφπνο δσήο. 10

7

Πβ. ην δηθφ κνπ «Μίκεζηο – Ήζνο – Γηάλνηα: Οη εζλνθεληξηθέο
παξάκεηξνη ηεο λενειιεληθήο θξηηηθήο», ζην: Επηζηεκνληθή
Επηζεώξεζε Τερλώλ ηνπ Θεάκαηνο, η. 1, 2009, ζει. 185-223.
8

Υαξαθηεξηζηηθφο είλαη ν ηίηινο θξηηηθήο ηνπ Γεσξγνπζφπνπινπ
«Μνξθή ελαληίνλ Μηκήζεσο», ΤΑ ΝΕΑ, 27.07.2002, γηα ην
πξφηδεθη Θεβαϊθή Μαλία (2002) ηνπ Κξαηηθνχ Θεάηξνπ ηνπ
Düsseldorf, ζηελ νπνία κεηαμχ άιισλ ζεκεηψλεη φηη ππάξρεη
θάηη «πνπ καο παγηδεχεη, σο παηδεία ζπρλά, ζηα επξσπατθά
ζηεξεφηππα θαη καο ζηεξεί απφ κηα απζεληηθή καηηά πάλσ ζηελ
αξραία καο θιεξνλνκηά».

4

Stathis
Gourgouris:
Dream
Nation:
Enlightenment,
Colonization, and the Institution of Modern Greece, ηάλθνξλη
1996, ζει. 28.
5

Johann J. Winckelmann: Kleine Schriften zur Geschichte der
Kunst des Altertums, επηκ. H. Uhde-Bernays, Λεηςία 1925
[1755], ζει. 81.

9

Κψζηαο Γεσξγνπζφπνπινο: Κιεηδηά θαη Κώδηθεο Θεάηξνπ Ι.
Αξραίν Δξάκα, Αζήλα 1982, ζει. 75, 160-64.

6

ρεηηθά κε ηελ ηδενινγία πεξί «Διιεληθφηεηαο» πβ. Γεκήηξεο
Σδηφβαο: Οη κεηακνξθώζεηο ηνπ εζληζκνύ θαη ην ηδενιόγεκα ηεο
ειιεληθόηεηαο ζην κεζνπόιεκν, Αζήλα 1989, 2ε έθδ. 2002.

10

Σνπ ηδίνπ: «Διιεληθφηεηα θαη ζέαηξν», ζην: Σζανχζεο, Γ. Γ.
(επηκ.), Ειιεληζκόο – Ειιεληθόηεηα: Ιδενινγηθνί θαη βηωκαηηθνί
άμνλεο ηεο λενειιεληθήο θνηλωλίαο, Αζήλα 2001, ζει. 208.

41

ηνπ πξνυπνζέηνπλ ην θείκελν»15 θαη κάιηζηα ηε
«ζσζηή εξκελεία»16 ηνπ (θαη θηάλνπκε ζηε δεθαεηία
ηνπ 1980). Σν δε ηξνκνθξαηηθφηεξν φισλ είλαη λα
θεξχηηεη ν θξηηηθφο πσο «ε πξσηνηππία είλαη
θαηαθπγή ησλ επνρψλ ηεο παξαθκήο θαη παξαθκή
είλαη ε ιύζε ζπλέρεηαο ηεο παξάδνζεο», εθφζνλ ζε
θάπνηα θείκελα ππάξρεη «έλα θιεηδί, έλαο δεζπφδσλ
ηφλνο» ζχκθσλα κε ηα νπνία «ην πξφβιεκα ηεο
κνξθήο αλάγεηαη ζε κηα γεληθή ιύζε»17 θαη δελ
επηηξέπεη θακία ζθελνζεηηθή «ζθνπηκφηεηα
έμσζελ»18 ηνπ θεηκέλνπ, πνπ ζα πξνδίδεη ηνλ κύζνλ,
«ην κέγηζηνλ πάλησλ θαηά ηνλ Αξηζηνηέιε»19. Η
πξνηξνπή λα εληαρζεί ν παξεθηξαπείο ζθελνζέηεο
ζηελ «πεηζαξρεκέλε» ζηνλ θξηηηθφ «ζπληερλία»20
έηζη, ψζηε λα κε βξεζεί απνκνλσκέλνο ζηε
δηαθνξεηηθφηεηά ηνπ, εμππεξεηεί ηελ θαηά ηε γλψκε
ηνπ θξηηηθνχ επηβεβιεκέλε ζπκκφξθσζε ηνπ
ζθελνζέηε πξνο ηελ παξάδνζε, δεδνκέλνπ φηη ν
πξψηνο αηζζάλεηαη ζεκαηνθχιαθάο ηεο. Άιινηε
πάιη, νη θξηηηθνί επηθαινχληαη κηα αλαπφθεπθηε ηεξή
θχζε ή θάπνηα εληειή πθή, νη νπνίεο θαζηζηνχλ ηα
θείκελα εξκελεπηηθψο ζπληειεζκέλα απφ ηε
ζπγγξαθή ηνπο θαη ζρεδφλ θαζαγηαζκέλα κε κία
απφιπηε εξκελεία. Γηα παξάδεηγκα, ν Καξαγάηζεο, ν
νπνίνο γξάθεη κε κηα ζπγθξνηεκέλε βεβαηφηεηα γηα
ηα αμηνινγηθά ηνπ θξηηήξηα (πνπ ζπρλά εθηξέπεηαη
ζε κηα απαζηξάπηνπζα ινγνηερληθή εηξσλεία, φηαλ
νη επηινγέο ησλ ζθελνζεηψλ ή θαη ησλ ζπγγξαθέσλ
δε ζπλάδνπλ κε ηα γνχζηα ηνπ), ζεσξεί ηελ
επιαβηθή ηήξεζε ηνπ «πλεχκαηνο» ηνπ θεηκέλνπ
βαζηθφ αμηνινγηθφ θξηηήξην, αλ θαη πάληα ν ίδηνο
είλαη πνπ έρεη θαζνξίζεη ην λφεκα εθ πξννηκίνπ ζηε
δξακαηνινγηθή αλάιπζε ηνπ έξγνπ. Μέζσ απηνχ ν
θξηηηθφο πξνβάιιεη ην γνχζην θαη ην Δγψ ηνπ ηφζν
εμφθζαικα ζην θνηλφ πνπ ζρεδφλ ηνπο ζέξλεη πξνο
ηελ πιεπξά ηνπ: ζηελ θξηηηθή ηνπ γηα κηα
παξάζηαζε ηνπ Δζληθνχ Θεάηξνπ ηνπ Κπκβειίλνπ
ηνπ αίμπεξ ην 1957 νκνινγεί φηη δελ θαηαιαβαίλεη
γηα πνηνλ ιφγν θάπνηνο επηιέγεη λα αλεβάζεη ην έξγν

Η εκκνλή πνιιψλ Διιήλσλ θξηηηθψλ κε ηε
δηαηήξεζε ηνπ ηξαγηθνύ ήζνπο11, αθφκε θη αλ απηφ
«κνηξαίσο ζα πξνζδηνξηζζή απφ αηζζεηηθέο
αληηιήςεηο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο αγσγέο θαη
δεθηηθφηεηεο ηνπ ζεκεξηλνχ θαηξνχ», εμππεξεηεί ηε
ζπληήξεζε ηνπ ηδεώδνπο πιαηζίνπ ηεο ηξαγηθήο
πξάμεωο12 κέζα απφ ηελ επιαβηθή πεξηθξνχξεζε
ηνπ ιφγνπ, ηεο «πνηεηηθήο νπζίαο»13 ησλ θεηκέλσλ.
ε απηφ ην πιαίζην, θάπνηνη θξηηηθνί πξνβάιινπλ ηηο
αλακνλέο ηνπο πξνο ηνπο πξαθηηθνχο σο έκκεζε
ζπκβνπιή ζπκκφξθσζεο κε ηηο απφςεηο ηνπο. Έηζη
θάπνηνη θξηηηθνί ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950 ζεσξνχλ
πξνυπφζεζε ηεο αηζζεηηθήο ζπγθίλεζεο πνπ ζα
δεκηνπξγεί κηα ζχγρξνλε παξάζηαζε αξραίαο
ηξαγσδίαο, ηελ αλαινγηθή αλαδεκηνπξγία ηνπ
ηξαγηθνχ ήζνπο πξνο ηε ζχγρξνλε δεθηηθφηεηα κε
ζχγρξνλα κέζα. Βαζηθφ εξγαιείν απηήο ηεο
αλαδεκηνπξγίαο ζα ήηαλ «ηφλσζε ηεο επηβνιήο ηνπ
ιφγνπ», ν νπνίνο ζα δεκηνπξγεί ζπλαηζζήκαηα «ηεο
ίδηαο πθήο θαη ηεο απηήο εληάζεσο ζηελ ςπρή ηνπ
ζχγρξνλνπ ζεαηή». Καη πην ζπγθεθξηκέλα, «Μεηά ηε
κνξθηθή απφδνζε ηεο αηκφζθαηξαο ηεο αξραίαο
ηξαγσδίαο – γηα λα δεκηνπξγεζνχλ θαηά έλαλ ηξφπν
νη πξνυπνζέζεηο ηεο λνεηηθήο κεηαθνξάο – θαη ηελ
εκθάληζε πιαζηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ πνπ αλάγνληαη
ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ ζθελνζέηε, ν ππνθξηηήο ζα
εθθξάζε ην […] „πξφδειν πάζνο‟, γηα λα
επαθνινπζήζε ε ζπκβνιή ηνπ ρνξνχ ν νπνίνο ζα
δεκηνπξγήζε ην „θξχθηνλ πάζνο‟»14. ε απηή ηελ
πεξίπησζε, ζηφρνο δελ είλαη ε ςεπδαίζζεζε, αιιά ε
παξαίζζεζε, ηθαλή λα κεηαθέξεη ην ζχγρξνλν ζεαηή
πίζσ ζην πςειφ αξραηνειιεληθφ παξειζφλ.
Αθφκα θαη θξηηηθνί πνπ ηδενινγηθνπνιηηηθά απέρνπλ
παξαζάγγεο απφ ηνλ Υνπξκνχδην, θαίλεηαη πσο
εκκέλνπλ ζηνλ παξαδνζηαθφ θεηκελνθεληξηζκφ
δειψλνληαο φηη «ην αξραίν δξάκα θαη ε παξάζηαζή
11

Ο Αηκίιηνο Υνπξκνχδηνο (Εξωηήκαηα πξνο ηε Σθίγγα. Από ηνλ
Γθαίηε ζηνλ Πηξαληέιιν θαη ηνλ Νηύξξελκαη, Αζήλα 1986)
ζεσξεί πξνυπφζεζε ηεο αηζζεηηθήο ζπγθίλεζεο (ζει. 13-14,
127-133, 169) πνπ ζα δεκηνπξγεί κηα ζχγρξνλε παξάζηαζε
αξραίαο ηξαγσδίαο, ηελ αλαινγηθή αλαδεκηνπξγία ηνπ ηξαγηθνχ
ήζνπο πξνο ηε ζχγρξνλε δεθηηθφηεηα κε ζχγρξνλα κέζα (ζει.
51-60, 85, 91-2, 237-8).

15

ηάζεο Γξνκάδνο: Αξραίν Δξάκα: Κξηηηθέο, Αζήλα 1983, ζει.
205.

12

Αηκίιηνο Υνπξκνχδηνο: Τν Αξραίν Δξάκα: Μειεηήκαηα, Αζήλα
1978, ζει. 243.

16

Γεσξγνπζφπνπινο 1982, φ.π., ζει. 98.

17

Ό.π., ζει. 98 (ε ππνγξάκκηζε ηνπ γξάθνληνο).

18

Ό.π., ζει. 75.

13

Ό.π., ζει. 52.

19

Ό.π., ζει. 236.

14

Υνπξκνχδηνο 1986, φ.π., ζει. 13-14.

20

Ό.π., ζει. 98.
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απηφ θαη εηξσληθά πξνζζέηεη: «ηνχην, αλακθηβφισο,
ζεκαίλεη πσο ν άμεζηνο εγθέθαιφο κνπ – ν θαζαπηφ
αγξνίθνο – δελ δχλαηαη λα ζπιιάβε ηελ ζαημπήξεηνλ
κεγαινθπΐαλ ελ φιε ηεο ηε εθηάζεη. πλεπψο
θαηάπηπζηνο εγψ ν δχζηπρνο!»21. Άιινηε πάιη, ε
κνξθηθή ζχζηαζε ησλ θεηκέλσλ κεηαθξάδεηαη ζε
«εληειέρεηα»22, απφ ηελ νπνία ν ζθελνζέηεο δελ
επηηξέπεηαη λα απνθιίλεη. Καη φπσο ζεκεηψλεη
ραξαθηεξηζηηθά ν Σάζνο Ληγλάδεο «ζηελ πεξίπησζε
πνπ κηα ζθελνζεζία αλαηξέςεη απηή ηελ ηζνξξνπία
ηνπ είδνπο – θαη ζπλήζσο ηελ αλαηξέπεη ζηηο κέξεο
καο – δελ αλαηξέπεη κηα ηεξφηεηα, αλαηξέπεη κηα
δχζε θαη πξνθαιεί ηεξαηνγνλία. […] Η ηξαγσδία
ιεηηνπξγεί κέζα απφ ηε θχζε ηεο. Όηαλ δελ
ιεηηνπξγεί κέζσ απηήο, ιεηηνπξγεί σο ηέξαο. Όηαλ
ην ρνξηθφ ην θάλνπκε επεηζφδην θαη κνηξάδνπκε ηα
ιφγηα ζηνπο ρνξεπηέο, αλαηξέπνπκε κηα θχζε,
αζειγνύκε ζηελ θχζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο.
Δίλαη ζα λα δίλνπκε κηα φπεξα, ρσξίο λα
ηξαγνπδάκε…»23.

Δμππαθνχεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε ησλ
«ξηδνζπαζηηθψλ» παξαζηάζεσλ ην επηηειεζηηθφ
ζηνηρείν αληηθξνχεη απηέο ηηο αλαθνξέο ησλ νπνίσλ
ε πξνεγνχκελε απνδνρή πξνεξρφηαλ απφ ηελ
επαλάιεςε παξαδεδνκέλσλ πξαθηηθψλ. Καη φπσο ην
έζεζε θαη ν Ράηκνλη Γνπίιηακο:
Ο ξηδνζπαζηηζκφο κνηάδεη λα πξνζθέξεη έλαλ
δξφκν απνθπγήο δνγκαηηθψλ θαη κνλνκεξψλ
αλαθνξψλ ελψ επηβεβαηψλεη ηελ αλάγθε
δξαζηηθήο θαη εθ βάζξσλ αιιαγήο.25

Γηα ηνλ Βάιηεξ Μπέλγηακηλ, ε πνιηηηζκηθή
κειαγρνιία γηα φ,ηη ράζεθε εκπνδίδεη ηελ πνιηηηθή
δξάζε θαη νδεγεί αλαπφθεπθηα ζε «απηαξέζθεηα θαη
κνηξνιαηξία»24. Απηνχ ηνπ ηχπνπ ε πνιηηηζκηθή
κνηξνιαηξία παξαηεξείηαη θαη ζηε ζχγρξνλε Διιάδα.
Οδεγεκέλνη απφ ηελ επηζπκία ηνπο γηα πνιηηηζκηθή
θψηηζε, πνιινί θξηηηθνί δεκηνχξγεζαλ θξηηηθνχο
κεραληζκνχο λεθξνινγηψλ θαη επηθεδείσλ
ππνθέξνληαο απφ εζλνθεληξηθή κειαγρνιία γηα ην
ρακφ ηεο απζεληηθήο ειιεληθφηεηαο. ήκεξα πηα
πθίζηαηαη έλαο ζαθήο δηαρσξηζκφο κεηαμχ ηεο
ζθεληθήο δηαηχπσζεο κηαο θιεξνλνκηάο
θσδηθνπνηεκέλεο ζε κηα ζεηξά ζηεξενηππηθψλ
αλαθνξψλ πνπ παξαπέκπνπλ ζε κηα ππνηηζέκελε
απζεληηθή ειιεληθφηεηα θαη κηαο ξηδνζπαζηηθήο
αηζζεηηθήο ηεο κεηα-παξαδνζηαθφηεηαο.
21

Μ. Καξαγάηζεο: Κξηηηθή Θεάηξνπ 1946-1960, επηκ. Ι.
Βηβηιάθεο, Αζήλα 1999, ζει. 504-6.
22

Σάζνο Ληγλάδεο: Τν δώνλ θαη ην ηέξαο: Πνηεηηθή θαη
ππνθξηηηθή ιεηηνπξγία ηνπ αξραίνπ ειιεληθνύ δξάκαηνο, Αζήλα
1988, ζει. 138.
23

Απη., ζει. 27 (ε ππνγξάκκηζε ηνπ γξάθνληνο).

24

Walter Benjamin: Selected Writings II, Κέηκπξηηδ 1999, ζει.
425. Γηα κηα θαιή αλάιπζε ζρεηηθά κε ηε κειαγρνιία θαη ηνλ
Μπέλγηακηλ
βι.
Jonathan
Flatley:
Affective
Mapping:
Melancholia and the Politics of Modernism, Κέηκπξηηδ MA 2008,
ζει. 28-64.

25

Raymond Williams: Keywords: A Vocabulary of Culture and
Society, Λνλδίλν 1976, ζει. 210.
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Ξένη εγώ

ξίδεο πνπ κε θξαηνύλ κέζα ηεο θαη πάληα ζηελ ίδηα
ζέζε, όπσο ηηο αληηιακβάλεηαη ν θαζέλαο όηαλ
πξνζπαζεί λα απνκαθξπλζεί από ηνλ ηόπν πνπ
νλνκάδεη ζπίηη ηνπ. Τν Χεηκσληάηηθν Ταμίδη πνπ
παιηόηεξα ζπρλά ζπλόδεπα – λνκίδσ όηη θαλέλα
άιιν έξγν ηέρλεο δελ ζεκαίλεη πην πνιιά γηα κέλα
– αιιά ηη ιέσ; Σπλόδεπα έλα ηαμίδη πνπ εμ αξρήο
πξέπεη λα είλαη αζπλόδεπην; Τν ζπλόδεπα θπζηθά
κόλν ζην πηάλν, ην Χεηκσληάηηθν Ταμίδη ινηπόλ ησλ
Βίιρεικ Μίιεξ/ Φξαληο Σνύκπεξη είλαη έλα έξγν
ηεο απαηξίαο, από ηελ νπνία δελ απνκαθξύλεζαη
νύηε μαλαγπξίδεηο. Τν θείκελν ελόο ιηπνηάθηε (όπσο
ήηαλ ν Μίιεξ) πνπ ηνλ παξαθνινπζνύλ ηα θνξάθηα,
απηά ηα ζαπκάζηα δώα, νη ραθηέδεο πνπ ηνλ
θαηαζθνπεύνπλ, απηόλ πνπ απνκαθξύλζεθε
παξαλόκσο από ην ζηξάηεπκα, ην θείκελν ελόο
πνηεηή, ηνπ Βίιρεικ Μίιεξ, ην νπνίν απνηειεί
επίζεο ην ζθειεηό ηεο κνπζηθήο, απηό πνπ
ζπγθξαηεί ηε κνπζηθή θαη ζπγθξαηείηαη από ηε
κνπζηθή, πνπ όκσο είλαη κηα πνξεία ζην ρξόλν, κηα
πνξεία ζηε ζηαζηκόηεηα, ν ηξαγνπδηζηήο ζηέθεηαη,
ν πηαλίζηαο θάζεηαη, δελ θνπληνύληαη ζπηζακή, ην
πηάλν παξαείλαη βαξύ γηα λα κεηαθηλεζεί, ελώ ε
κνπζηθή ζπγθηλεί ηνπο αλζξώπνπο, πην εύθνιε είλαη
ε εζσηεξηθή θίλεζε από ηελ εμσηεξηθή, απηό
ηνπιάρηζηνλ ιέσ ζηνλ εαπηό κνπ, εθόζνλ γηα κέλα
ζπαλίσο ππάξρεη ην έμσ, λαη, ινηπόλ, ηη ήζεια λα
πσ; Θα κπνξνύζα λα ην έρσ πεη ακέζσο: Απηό ην
θείκελν ελόο ιηπνηάθηε ινηπόλ πνπ ζέιεη λα πάεη
ζηελ αγαπεκέλε ηνπ, αλαινγίδεηαη δηαξθώο ηε δηθή
ηνπ απαηξία. Ο άληξαο αλαρσξεί γηα λα μεθύγεη
από ην ζηξάηεπκα ζην νπνίν αλήθεη. Γελ αλαρσξεί
γηα λα πάεη θάπνπ, αλαρσξεί γηα λα δηαθύγεη. Καη
βπζίδεηαη ηόζν κέζα ηνπ πνπ μερλά ηνλ θόζκν γύξσ
ηνπ. Μήπσο γηαηί έρεη μεράζεη θαη ηνλ ίδην ηνπ ηνλ
εαπηό; Έλαο ζηέθεη εθεί, λαη, θη εγώ ζηέθσ εθεί θαη
ν θόζκνο πεξλά, ην πεπξσκέλν κηαο άπξαγεο, ζα
έιεγε θαλείο. Καη αλ δελ κπνξείο λα θνπλεζείο,
πξέπεη λα γίλεηο ν ίδηνο ην πεπξσκέλν ζνπ, ρσξίο
εμεγήζεηο, δηόηη απηό ζα ήηαλ ήδε δηαθήξπμε!,
πξέπεη λα θάλεηο πεπξσκέλν ζνπ ην γεγνλόο όηη δελ
κπνξείο λα θύγεηο θαη πξέπεη λα επεθηείλεηο απηή ηε
ζηηγκή, δελ πεηξάδεη, ρξόλνο ππάξρεη απεξηόξηζηνο,
δηόηη εθεί πνπ νη άιινη πξνρσξνύλ, εζύ ζηέθεζαη θαη
ζηελ παζεηηθή θίλεζε, ζηελ απξαμία, ην λεξό
εξγάδεηαη θαη ιηώλεη ό,ηη ππάξρεη θάησ από ηα πόδηα
ζνπ. ια πεξλνύλ, εθηόο από κέλα. Εσ ζηελ
εγγύηεηα θαη ε γεηηνληά κνπ είκαη εγώ πνπ

Fremd bin ich
Ελφρίντε Γέλινεκ

Πάληα θάηη κηιάεη ζηα θείκελά κνπ, αιιά πνηνο
κηιάεη θαη πώο; Σην Χεηκσληάηηθν Ταμίδη κνπ πεξλάεη
κπξνζηά από απηή ηελ νκηινύζα ην ηνπίν. Κάπνηα
κηιάεη ζηάζηκε. Λόγσ δηαηαξαρώλ παληθνύ δελ κνπ
είλαη δπλαηό λα παξαιάβσ απηό ην βξαβείν, γηα ην
νπνίν πνιύ ραίξνκαη, θαη δπζηπρώο – απηό αθξηβώο
δα πεξηγξάθσ – δελ κπνξώ πιένλ θαιά θαιά νύηε
ζηα ηεο δσήο λα ζπκκεηάζρσ. Πξόθεηηαη ινηπόλ γηα
έλα ηαμίδη επί ηόπνπ, νύηε θαλ ζηελ αλακνλή, δηόηη
αλακέλνληαο όιν θαη θάηη κπνξεί λα έξζεη θάπνηε.
Ήδε θαη ε πνξεία είλαη δύζθνιε, ζα κπνξνύζε λα
πεη θαλείο πσο είλαη κηα πνξεία πξνο ηνλ αθαληζκό
ρσξίο λα κεηαθηλεζείο ζπηζακή. Ο νξγαλνπαίρηεο
ζηέθεη μππόιεηνο ζηνλ πάγν θαη θάπνηε ε
ζεξκόηεηα ησλ πνδηώλ ηνπ σο ύζηαηε ελέξγεηα ζα
ιηώζεη ηνλ πάγν θαη ζα ηνλ ξνπθήμεη όπσο θαη ηα
εγθαηαιειεηκκέλα ζθπιηά ζπλνξηνθύιαθεο ηεο
πξώελ Λατθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Γεξκαλίαο πνπ
πεξηγξάθεη ε Μαξί-Λνπίδε Σέξεξ ζε έλα από ηα
ινγνηερληθά ξεπνξηάδ ηεο. Καλείο δελ λνηάδεηαη πηα
γηα ηα ζθπιηά, ηα ζύλνξα πνπ θάπνηε θύιαγαλ, δελ
ππάξρνπλ πηα θαη απηά, ζηε ζύγρπζή ηνπο, ηξέρνπλ
ζε θύθιν όζν θηάλεη ε αιπζίδα ηνπο, κέρξη ε
ζεξκόηεηα ησλ πνδηώλ ηνπο λα ιηώζεη ηνλ πάγν, λα
βνπιηάμνπλ ζηελ ηξύπα θαη λα πληγνύλ ζην θξύν
περηό πγξό.
Τη καζαίλεη θαλείο ζηε ζηαζηκόηεηα; Απηό πνπ
βιέπεη γύξσ από ην ζεκείν ζην νπνίν ζηέθεηαη;
Απηό πνπ ήδε γλσξίδεη; Μπνξεί λα ην πεη θαλείο αλ
δελ θνπληέηαη ζπηζακή; Αλ δελ ππάξρεη δηέμνδνο
ζηε ζηαζηκόηεηα, ην πνιύ πνπ κπνξείο λα κάζεηο
είλαη ε ιήζε, αιιά επ’ απηνύ δελ δηαζέηεηο θακία
δύλακε. Γύλακε έηζη θη αιιηώο θαλείο δελ έρεη πηα.
Μήπσο είλαη ε ζηαζηκόηεηα κηα επηζηξνθή ζην
ζπίηη; Φηάζακε ή κήπσο κπνξνύκε αθόκε λα
ειπίδνπκε όηη ζα θύγνπκε; Ννκίδσ όηη εηδηθά ζε
απηή ηε ζηαζηκόηεηα, εληόο ηεο νπνίαο γξάθσ, έρσ
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παξαζύξνκαη ζαλ άλεκνο ή ζαλ θαπλόο ρσξίο λα
κπνξώ λα θνπλεζώ. Ζ απνμέλσζε ηνπ εξγάηε, ε
απώιεηα ηνπ εαπηνύ ηνπ θαη ε αληηθαηάζηαζή ηνπ
από ηε κεραλή (ζπλ ε αδηαλόεηε δπζηπρία πνπ
ελέζθεςε ζε ηόζνπο πνιινύο ζηελ πξώηε θάζε ηεο
εθβηνκεράληζεο) είλαη κόλν έλαο ηξόπνο
απνμέλσζεο. Ζ «ρξνληθή» επίδξαζε ηεο κεραλήο
είλαη αηώληα, ιέεη ν Μαξμ, θαζώο απηή ε ηειεπηαία
θαηαιακβάλεη δηαξθώο λέα πεδία παξαγσγήο θαη
ξίρλεη απηόλ πνπ ηε ρεηξίδεηαη ζηελ απνμέλσζε θη
απηή θαηαιακβάλεη ηα πάληα, ηηο ζπλζήθεο
εξγαζίαο θαη ηα πξντόληα, θη απηά πςώλνληαη πάλσ
από απηόλ πνπ ηα δεκηνύξγεζε, ηνλ εξγάηε, ζαλ
ζπειιώδεο κνίξα, έλα ζθνηάδη πνπ δελ ππνρσξεί
πηα πνηέ. Τν κέζν ηεο εξγαζίαο ληθά ηνλ εξγάηε πνπ
αγσλίδεηαη ελάληηα ζηελ ήηηα ηνπ, είλαη όκσο έλαο
ρακέλνο αγώλαο.

λα ζηαζνύλ θνληά κνπ αιιηώο θπξηνιεθηηθά δελ
κπνξώ λα ηα πηάζσ θαη ε θίλεζε έξρεηαη από θάηη
θαη θάπνηνλ άιινλ). Τα πνηήκαηα ηνπ Μίιεξ πνπ
ώζεζαλ ηνλ Σνύκπεξη λα μεθηλήζεη ην έξγν ηνπ, σο
δηαδηθαζία ην αληίζεην ελόο απηόκαηνπ ζπζηήκαηνο,
πνπ ειαηηώλεη ηε ρεηξνλαθηηθή εξγαζία θαη ξίρλεη
ηηο ηηκέο ησλ πξντόλησλ (θαη πνπ πνιιαπιαζηάδεη
ηελ παξαγσγή, λαη, ζηα ρξόληα ηνπ Μαξμ ηα
πξντόληα ήηαλ ρξήζηκα, ηώξα απιώο είλαη εδώ), ν
απόηνκνο ρείκαξξνο πνπ μαθληθά πξνθαιεί κηα
θξελήξε θίλεζε ζην λεξόκπιν, ν νπνίνο νύηε πνπ
θαηαιαβαίλεη ηη ηνλ βξήθε, έηζη θαη ηα ηζηηάηα ζε
απηά ηα πνηήκαηα κνύ πξνθαινύλ θάηη, κε
ηνπνζεηνύλ ζε κηα ζέζε πνπ δελ κνπ αλήθεη ώζηε
λα κελ μέξσ πηα πνύ είκαη, είλαη θαη λεξό ζην δηθό
κνπ κύιν ινηπόλ. ρη, δελ είλαη αιήζεηα, δελ μέξσ
ηη είλαη, απηά ηα ηζηηάηα αιιά ηα ρξεηάδνκαη γηα λα
πάσ κπξνζηά ζηε ζηαζηκόηεηά κνπ. Πξνηειεπηαίεο
ιέμεηο. Τηο ηειεπηαίεο ηηο ρξεηάδνκαη γηα λα
επραξηζηήζσ γη απηό ην βξαβείν ηελ επηηξνπή, ηελ
πόιε Μίιρατκ, ην ζέαηξν Μίλρελεξ Κακεξζπίιε,
ρσξίο ην νπνίν δελ ζα ππήξρε έξγν, θαη ηηο θαη ηνπο
εζνπνηνύο ππό ηνλ Γηόραλ Σίκνλο πνπ ηόζν
ζαπκάζηα ην παξνπζίαζαλ ώζηε λα πηζηεύεη θαλείο
όηη ε παξάζηαζε είλαη ην θείκελό κνπ, απηό όκσο
είλαη κόλν έλα κηθξό κέξνο, ην κεγαιύηεξν είλαη ε
δνπιεηά απηώλ ησλ αλζξώπσλ, θαη ρσξίο ηε
βνήζεηα θακίαο κεραλήο, ρξεηάδνκαη ινηπόλ απηέο
ηηο ιέμεηο γηα λα πσ επραξηζηώ. Άιιεο δελ έρσ.
Ίζσο θαη λα έρσ, αιιά ηώξα δελ κπνξώ λα ηηο βξσ.

Απηή ηελ απαηξία πνπ αθνξά ζηελ ηζηνξία ηνπ
θόζκνπ θαη ηεο αλζξσπόηεηαο δελ πξνζπαζώ θαλ
λα ηε ζπιιάβσ. Δγώ πεξηγξάθσ ην ηαμίδη ζηε
ζηαζηκόηεηα. κσο ηα πάληα είλαη ζηαζηκόηεηα,
αθόκε θη αλ νη άλζξσπνη κνηάδνπλ λα θηλνύληαη.
Πίζσ ηνπο νξζώλεηαη ην ζθνηάδη ζα ζθεληθό
ζεάηξνπ από ην νπνίν δελ κπνξνύλ λα μεθύγνπλ.
Πξνζπάζεζα λα ζπιιάβσ ηε δηθή κνπ ζηαζηκόηεηα
κε ιέμεηο πεξηπιάλεζεο, δεηώληαο ηε βνήζεηα
θάπνησλ άιισλ, όπσο αο πνύκε κηαο λεαξήο
θνπέιαο πνπ είρε απαρζεί σο παηδί, θπιαθίζηεθε ζε
έλαλ κηθξνζθνπηθό ρώξν πίζσ από έλα ηζηκεληέλην
βνύισκα (ζαλ ην ηδίλη ζην κπνπθάιη) θαη όηαλ
βγήθε, έπξεπε λα εξγάδεηαη, λα εξγάδεηαη, λα
εξγάδεηαη. Μηα πην αθξαία κνξθή απνμέλσζεο δελ
κνπ έξρεηαη ζην κπαιό θαη ρσξίο λα ρξεηάδεηαη θαη
θακία κεραλή. Θέισ λα πσ θαη κηα ιέμε ζρεηηθά κε
ην γεγνλόο όηη ην θείκελό κνπ ζπρλά
ραξαθηεξίδεηαη θνιάδ. Γελ είλαη. πσο πάληα,
ρξεζηκνπνηώ απιώο κεκνλσκέλα ηζηηάηα γηα λα
δηαλνίμσ ζηε ζηαζηκόηεηα θάπνηνπ είδνπο πόξηεο,
ζεκεία θακπήο ζε κηα μέλε γιώζζα, ζηελ νπνία
δέλσ εγώ κεηά κε ηε δηθή κνπ (νύηε απηή ε
δηαδηθαζία είλαη δπλακηθή δηόηη ηίπνηα δελ εθηειώ
δπλακηθά, αληίζεηα, ό,ηη ζπλδέεηαη κε θάηη άιιν
πξέπεη πξώηα λα ζηαζεί, αιιηώο δελ βξίζθσ ηνπο
αξκνύο θαη ηα άγθηζηξα, θαη αλ ηα έβξηζθα, ζα ήηαλ
ην ρέξη κνπ απνιύησο αζηαζέο θαη δελ ζα
κπνξνύζα πνηέ ζηε δσή κνπ λα ηα ζπλδέζσ, ηα δύν
κέξε πνπ ην έλα είλαη εθεί γηα ην άιιν. ια πξέπεη
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