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 Από ηνλ ζεαηξνιόγν θαη θξηηηθό Κσλζηαληίλν Μπνύξα 

  

Σην ζνιό ζεαηξηθό λενειιεληθό καο ηνπίν, κε ηνπο …βνπθόινπο, ηηο αληαξέο ηάρακνπ 

πξσηνπνξηαθέο θιαζηθνύξεο, ηελ πιήμε θαη ηηο αξπαρηέο, ηελ θαθνγνπζηηά θαη ηελ αλαγσγή 

ηνπ θηηο ζε …πςειή ηέρλε, μερσξίδεη ε πνηεηηθόηεηα κεξηθώλ αλζξώπσλ πνπ επηκέλνπλ 

πνηνηηθά. Όζν θη αλ ε ηέρλε ηνπο απέρεη ηνπ δηνλπζηαζκνύ, όζν θη αλ πξνζθξνύνπλ ζηα ηείρε 

ηεο βαζηά ζπληεξεηηθήο θαη ρσξηαην-κηθξναζηηθήο ειιεληθήο θνηλσλίαο πνπ δαηκνλνπνηεί 

θάζε ηη δηαθνξεηηθό θαη ηνπ θνξάεη ηα θνπδνύληα ηνπ κεζαησληθνύ «ζαινύ», θάπνηνη 

επηκέλνπλ κεηα-κνληεξληζηηθά, επηδίδνληαη ζε αλαγλώζεηο δξακαηηθώλ θαη κε θεηκέλσλ πνπ 

βαζίδνληαη ζηε κεηαηξνπή θεηκέλνπ θαη εκςύρνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ζε «πιηθό» 

παξάζηαζεο, νδεγώληαο καο ζε κηα λένπ ηύπνπ ζθεληθή «δνπιεία», όπνπ ν ζαδνκαδνρηζηήο 

δπλάζηεο, θενπδάξρεο θαη ηύξαλλνο, βπζζνδνκεί επί εζνπνηώλ θαη θνηλνύ ελίνηε, κε ηε 

ζπγθαηάζεζε ή κε ησλ άκνηξσλ ζεαηώλ θαη ηελ αλαγθαζηηθή (;) ζπκκεηνρή ησλ εζνπνηώλ 

πνπ θηλνύληαη αλάκεζα ζε δύν δηειθπλζηίδεο: ην θάζκα ηεο αλεξγίαο θαη ηεο απαζρόιεζεο 

άλεπ όξσλ θαη νξίσλ. Όπσο θαη ζε όια ηα επαγγέικαηα, εθαξκόδεηαη ε ινγηθή ηνπ 

«πνδήιαηνπ»: θάλεηο πεηάι γηα λα κελ πέζεηο θη ειπίδεηο όηη ην όρεκά ζνπ ζα ζε νδεγήζεη ζε 

θσηεηλόηεξεο πεξηνρέο όζν θη αλ δελ κπνξείο λα παξαβιέςεηο όηη βνπιηάδεηο νινέλα θαη 

πεξηζζόηεξν ζηε ιάζπε ηνπ βάιηνπ πνπ έγηλε ε δσή καο. Βεβαίσο, ν ρξόλνο είλαη θπθιηθόο 

θαη νη πνιηηηζκηθέο, νηθνλνκηθέο ή πνιηηεηαθέο θξίζεηο είλαη πεξηνδηθά θαηλόκελα, άθξσο 

εθκεηαιιεύζηκα από ηνπο θαιιηηέρλεο παληόο είδνπο, ηόζν πνπ λνκίδεηο όηη ιηκνθηνλνύλ 

ρσξίο απηά. Σαο παξέζεζα θάπνηεο γεληθέο ζθέςεηο πξηλ έξζνπκε ζην πξνθείκελν, γηαηί 

βιέπσ όηη από ηηο πξώηεο δεθαεηίεο ηνπ πξνεγνύκελνπ αηώλα κε απνθνξύθσκα ην κέζνλ ηνπ, 

θπξηάξρεζαλ ζηε Γύζε κηα ζεηξά «πξσηνπνξίεο» θαη «-ηζκνί» πνπ άθεζαλ ην ίρλνο ηνπο 

ζηελ – νύησο ή άιισο – βξαδέσο εμειηζζόκελε πνιηηηζηηθή καο ηαπηόηεηα. Δίλαη δύζθνιν λα 

γξάςεηο μαλά «ζέαηξν ηνπ παξάινγνπ», είλαη δύζθνιν λα μαλακνληεξλίζεηο, λα αλαηξέςεηο 

ην θαηεζηεκέλν θάλνληάο ην «dad»… Όρη ρσξίο λα επαλαιεθζείο ή λα θαηεγνξεζείο γηα 

έιιεηςε πξσηνηππίαο. 
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Καη ηα ζεαηξηθά έξγα ηεο Μαξίαο Λατλά θαη ην πξόζθαηα αλεβαζζέλ έξγν ηνπ Τζηκάξα 

Τδαλάηνπ κε ηνλ δηαθξηηηθό ηίηιν «Δθθξεκόηεηα – Suspense» πάζρνπλ αθξηβώο σο πξνο 

απηό. Οπδέλ κεηα-κπεθεηηθόλ κεηά ηνλ Μπέθεη. Όπσο νπδέλ ηξαγηθόλ κεηά ηνλ Δπξηπίδε. 

Δίηε ην ζέινπκε είηε όρη πξέπεη λα επηλνήζνπκε άιινπο θώδηθεο, λα επαλεθεύξνπκε ηελ 

ζθεληθή (θαη όρη κόλν) γιώζζα καο, λα ινγνηερλίζνπκε ρσξίο λα ηξαθνύκε κε ηα ςίρνπια 

από ην ηξαπέδη ησλ πξνθαηόρσλ καο, λα αληηκεησπίζνπκε ην θνηλσλνύκελν κήλπκα σο 

απηνζθνπό θη όρη σο πξόθαζε, λα επηιέμνπκε λα ζπλδηαιαγγνύκε κε ηνπο άιινπο επί ηεο 

νπζίαο, ελώπηνο-ελσπίσ, ρσξίο ηα επηά πέπια ηεο Σαιώκεο. Καη ην γπκλό, ην επί ζθελήο 

γπκλό, θαηαιιήισο θσηηζκέλν, είλαη έλα αθόκα θίιηξν, έλα πέπιν, πνπ απνκαθξύλεη ηνλ 

ζεαηή από ην δξώκελν θαη γαξγαιάεη ηηο γελλεηήζηεο νξκέο ηνπ. Όρη πάληα, βεβαίσο, αιιά 

ζηηο πιείζηεο όζεο ησλ πεξηπηώζεσλ. 

  

Όπσο θαη ζηελ πνίεζε θαη ζηε ζύγρξνλε κεηα-κνληέξλα πεδνγξαθία, απαμηώζεθε ε 

εηιηθξηλήο ζρέζε θη επαθή δεκηνπξγνύ-ζπλδεκηνπξγνύ απνδέθηε. Ο θαζείο θαη ην 

παξαιήξεκά ηνπ. Δλδηαθέξνλ βεβαίσο από θνηλσληνινγηθήο πιεπξάο θαη ζεζαπξόο γηα ηνπο 

εξεπλεηέο ηνπ κέιινληνο, όπσο πόηε ζα «μαλαπνύκε ηα ιηγνζηά καο ιόγηα, γηαηί αύξην ε 

ςπρή καο θάλεη παληά;», πόζε ζα μαλαπνύκε «ηα ζύθα-ζύθα θαη ηε ζθάθε-ζθάθε»; Πόηε ζα 

ηνικήζνπκε λα είκαζηε εκείο γπκλνί απέλαληη ζηηο αλεπάξθεηέο καο; Πόηε ζα γξάςνπκε απηά 

πνπ δελ ζα ηνικνύζακε νύηε λα εμνκνινγεζνύκε; 

  

Ο Τζηκάξαο Τδαλάηνο είλαη από απηνύο ηνπο ηνικεξνύο λένπο αλζξώπνπο πνπ κηιάεη γηα ην 

ηώξα κέζα από ην ηώξα. Γελ βαπθαιίδεηαη, δελ αζρεκνλεί απέλαληη ζηελ Αιήζεηα, δελ 

αθνξίδεη. Μηα νιόθιεξε γεληά, ηα «παηδηά Indigo», πνπ βάθνληαη θαη ληύλνληαη ζαλ “imo” 

έξρνληαη λα καο θαηαζέζνπλ ζεαηξηθώο ηελ άπνςή ηνπο γηα ηνλ δηεθζαξκέλνλ θόζκν πνπ 

ηνπο παξαδώζακε. Άγγεινη κε ηνκάξηα ιύθσλ θη ακλνί ζε ζώκαηα αλζξώπσλ. Γελ 

θαηαιαβαίλνπλ, δελ κπνξνύλ λα πξνζαξκνζηνύλ, δελ κπνξνύλ λα ζπγθεληξώζνπλ ηελ 

πξνζνρή ηνπο ζηελ ςεπδαηζζεηηθή αληίιεςή καο γηα ηελ πξαγκαηηθόηεηα. Γηαθξίλνληαη από 

ππεξθηλεηηθόηεηα, ζύλδξνκν αδπλακίαο ζπγθεληξώζεσο, θξίζεηο θαηαζιίςεσο θη απάζεηα, 

ππαξμηαθό θελό θη απηνθαηαζηξνθηθέο ηάζεηο. Με ιίγα ιόγηα, απνηύρακε ζύγρξνλνη 

κεζήιηθεο. Ο θόζκνο πνπ παξαδώζακε ζηνπο ηξηαληάξεδεο όδεη παληαρόζελ. Τα «παηδηά» ζα 

κείλεη αησλίσο πξνζηαηεπόκελν είδνο ππό εμαθάληζηλ, κέρξη λα θέξνπλ – θη αξρίδνπλ λα 
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θέξλνπλ – ηα δηθά ηνπο «παηδηά ησλ παηδηώλ», πνπ ειπίδνπκε λα είλαη πην δξαζηηθά θαη 

βηηξηνιηθά από ηνπο «κσβ» γνλείο ηνπο. Κάπνηνη κηιάλε γηα ηα «crystal children» (πνπ 

γελλήζεθαλ κεηαμύ 2000 θαη 2012) θη άιινη γηα ηα παηδηά κε βαζηά κπιε αύξα, πνπ 

γελληνύληαη από ην 2013 θαη κεηά. Τόζεο κεγάιεο αιιαγέο κέζα ζε ιίγεο δεθαεηίεο! Μήπσο 

πεξλάκε από ηνλ Homo erectus ζηνλ Homo sapiens πάξα πνιύ γξήγνξα; Vertigo. Ναπηία. 

Αεδία. Απξαμία. Ακεραλία. 

  

Απηέο νη ζθέςεηο κνπ γελλήζεθαλ ζην κπαιό παξαθνινπζώληαο ην ελδηαθέξνλ έξγν ηνπ 

Τζηκάξα Τδαλάηνπ, δηα ζθελνζεηηθήο αηξεηηθήο ρεηξόο Βαζίιε Ννύια (ηη όλνκα θη απηό! 

Μεδεληζηηθό!!!) θαη κε εμαίξεηνπο εζνπνηνύο ζε γπκλέο θσλεηηθέο θαη εηθαζηηθέο επηδόζεηο. 

Όζν γηα ηελ ππνθξηηηθή, καθξάλ ηεο αζηηθήο απαίηεζεο γηα άθξηηε ηαύηηζε ζεαηή-

πξσηαγσληζηή, ππεξέηεζε ην όξακα ζπγγξαθέα-ζθελνζέηε κε ηνλ πιένλ ζπλδεκηνπξγηθό 

ηξόπν. Κάηη αιιάδεη ζην ζεαηξηθό ηνπίν ηεο Διιάδαο. Τν κέιινλ κνηάδεη κε ην παξειζόλ, θη 

όκσο θάηη θηλείηαη – έζησ θη αλεπαίζζεηα. Κξαηήζηε ην όλνκα Τζηκάξαο Τδαλάηνο. Κηλείηαη 

κε επθνιία αίινπξνπ – έηζη αδύλαηνο θαη γπκλαζκέλνο πνπ είλαη – κεηαμύ ππνθξηηηθήο-

ζθελνζεζίαο-ζπγγξαθήο-social media-δηαδηθηπαθήο πνίεζεο ρσξίο (;) βιέςεηο εγγξαθήο 

ππνζεθώλ ζηελ αησληόηεηα (ή κήπσο όρη; – πνηνο μέξεη; Ίδσκελ). 

 


