
Gospel at Colonus: δωζ’ 

μου έναν ηόπο να 

ξεκουπαζηώ 

Η παξάζηαζε ηνπ Lee Breuer The Gospel at 
Colonus απνηέιεζε έξγν-ζηαζκό γηα ηηο 

ζύγρξνλεο παξαζηάζεηο αξραίνπ δξάκαηνο. 

Παξνπζηάζηεθε γηα πξώηε θνξά ζην 
Μπξνύθιηλ ην 1983. Από ηόηε αθνινύζεζαλ 

αξθεηέο παξαζηάζεηο, κε δηαθνξεηηθνύο ελ 
κέξεη ζπληειεζηέο, κεηαμύ άιισλ ζην 

Φεζηηβάι Αζελώλ ην 2008 θαη ηειεπηαία ζην 

Φεζηηβάι ηνπ Δδηκβνύξγνπ ην 2010. Η αξρηθή 
παξάζηαζε ππήξμε ην απνηέιεζκα 

πεηξακαηηζκνύ ηνπ Lee Breuer  θαη ηεο 

ζεαηξηθήο ηνπ νκάδαο ζηηο αξρέο ηεο 
δεθαεηίαο ηνπ ‟80. 

Ο ηίηινο ηεο παξάζηαζεο δειώλεη ηνπο δύν 
βαζηθνύο άμνλεο ηεο ζθελνζεηηθήο εξκελείαο ηνπ Breuer, Gospel θαη Κνισλόο. 

ε απηό ην ζεκείν ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε όηη ν ζθελνζέηεο έγξαςε εθ λένπ ην θείκελν ηεο 

παξάζηαζεο. Δκπλεύζηεθε από ηνλ Οηδίπνδα επί Θνισλώ ηνπ νθνθιή θαη ελζσκάησζε απνζπάζκαηα 
από ηνλ Οηδίπνδα Τύξαλλν θαη ηελ Αληηγόλε. Γη‟ απηό θαη ην έξγν ραξαθηεξίδεηαη δηαζθεπή. Σα 

πξόζσπα θαη ε πινθή παξακέλνπλ ηα ίδηα. Πξνζηίζεληαη ν ηεξνθήξπθαο, ν νπνίνο ελδηάκεζα ππνδύεηαη 
θαη ηνλ Οηδίπνδα. Σν ξόιν ηνπ Οηδίπνδα έρεη έλαο ηπθιόο ηξαγνπδηζηήο. Η Αληηγόλε έρεη θαη ην ξόιν 

ηνπ Δπαγγειηζηή, κνπζηθέο νκάδεο ζπλνδεύνπλ ην ηξαγνύδη ηνπ Οηδίπνδα θαη ν Υνξόο απαξηίδεηαη από 

αθξνακεξηθαλνύο πηζηνύο. Δπηπιένλ ππάξρεη έλαο Υνξεγόο θαη Φίινο (Choragos) ή Κνξπθαίνο ελόο 
θνπηληέηνπ, θαη έλαο Balladeer, πνπ αθεγείηαη ηελ ηζηνξία ηνπ Πνιπλείθε. Η δηαλνκή ησλ ξόισλ είλαη 

κεγαιύηεξε. Ο ηεξνθήξπθαο ζηελ αξρή ηνπ έξγνπ ελεκεξώλεη ην εθθιεζίαζκα: "I take as my text this 
evening the Book of Oedipus", νξίδνληαο κε απηό ηνλ ηξόπν όηη δελ πξόθεηηαη γηα ην πξσηόηππν αξραίν 

θείκελν αιιά γηα απόζπαζκα από ηεξό βηβιίν, θαη κάιηζηα από ηελ Έμνδν, γηα θάπνηνλ πνπ, ελώ 

αδηθήζεθε, ηηκσξήζεθε σο ακαξησιόο. 

ην αξραίν θείκελν ν Οηδίπνδαο ηνπ νθνθιή αλαδεηά έλα ρώξν λα ελαπνζέζεη ηα βάζαλα θαη ηα ιάζε 

ηνπ θαη λα μεθνπξαζηεί. Σνλ 5o αη π.ρ. ν νθνθιήο ηoλ θέξλεη ζηνλ ηεξό ρώξν ηνπ Κνισλνύ, ζηελ 

Αζήλα. Σν 1983 ν Breuer ηνλ νδεγεί λα δεηήζεη άζπιν ζε κηα πεληεθνζηηαλή εθθιεζία ζηηο ΗΠΑ. Σν 
ζθεληθό δίλεη ζην θνηλό ηεο παξάζηαζεο ηελ αίζζεζε ηεο ζπκκεηνρήο ζηα δξώκελα. «Τπάξρεη έλαο 

άκβσλαο κε θαζίζκαηα γηα ηε ρνξσδία, έλα γηγάληην θόλην δίλεη ηελ εληύπσζε ηνπ νξίδνληα κε ηε 
ζθελή ηεο Ηκέξαο ηεο Κξίζεσο, ζην νπνίν νη πιαλήηεο, ηα θπηά, ηα έληνκα, ηα δώα θαη νη άλζξσπνη 

νξζώλνληαη πξνο ην κέξνο καο από έλα παλόξακα κε ηόζν βάζνο, ώζηε λα αλαπαξηζηά ηελ 

θακππιόηεηα ηεο γεο, ην ηεξό άιζνο ηεο Δδέκ θαη ελ κέξεη ηνπ Κνισλνύ» ζύκθσλα κε ηηο 
ζθελνγξαθηθέο νδεγίεο ηνπ Breuer όπσο θαηαγξάθνληαη ζην ιηκπξέην (Breuer, L. 1989: 3-4, Gussow, 

M. 1983, McDonald, Μ. 2005: 205,). Όηαλ ν Οηδίπνδαο ξσηά πνύ βξίζθεηαη, ν ηξαγνπδηζηήο απαληά κε 
ηελ σδή «Όκνξθε Κνισλέ». 

 

O Earl F.Miller σο Ιεξνθήξπθαο. Φσηνγξάθνο: Kfir 
Bolotin. 



Η κεηαηόπηζε ηεο δξάζεο δελ ραξαθηεξίδεηαη απιά σο κηα 

θαηλνηνκία ηνπ ζθελνζέηε. Απνηειεί δηαθνξνπνίεζε θνκβηθήο 
ζεκαζίαο γηα ηελ εξκελεία ηνπ έξγνπ όπσο ζα απνδεηρζεί 

παξαθάησ. Η αιιαγή ηνπ ρώξνπ ζεκαηνδνηεί κηα δηαθνξεηηθή 
νπηηθή παξά ηελ πξνθαλή νκνηόηεηα, ηελ ηεξόηεηα, πνπ 

εμαθνινπζεί λα δηαζθαιίδεη ηε δπλαηόηεηα έλσζεο κε ην ζείν. 

Όια δηαδξακαηίδνληαη ζε έλα ρώξν όπνπ ηελ εμνπζία έρεη ν 
Θεόο, όρη ν Οηδίπνδαο. 

Ο δεύηεξνο εξκελεπηηθόο άμνλαο, ζπλπθαζκέλνο θαηά ην εηθόο 

θαη ην αλαγθαίν κε ην ρώξν είλαη ε ζξεζθεπηηθή κνπζηθή, ηα 
gospels, ηα θαιά ιόγηα ηνπ Θενύ (the good news of God), απηά 

ηεο Καηλήο Γηαζήθεο. Δίλαη νη ςαικνί πνπ ηξαγνπδνύλ νη 
αθξνακεξηθαλνί ζηηο ζξεζθεπηηθέο ηνπο ηειεηέο ζηηο εθθιεζίεο. 

Καη‟ αλαινγία, Υνξόο ηνπ δξάκαηνο γίλεηαη ην ίδην ην 

εθθιεζίαζκα, πνπ ηαπηόρξνλα παξαθνινπζεί ηα πάζε ηνπ 
Οηδίπνδα, αιιά έρεη ην δηθαίσκα λα θαηαζέζεη ηελ άπνςή ηνπ, 

λα αληηδξάζεη ζηα γεγνλόηα. Σν έξγν ινηπόλ ιεηηνπξγεί 
ηαπηόρξνλα σο ζξεζθεπηηθή ηειεηή θαη σο ζεαηξηθή παξάζηαζε. 

Με βάζε ηελ άπνςε ηνπ ζθελνζέηε όηη «ε ηξαγσδία κνηάδεη κε 

εθθιεζηαζηηθή ιεηηνπξγία, κε πλεπκαηηθή άπνςε», όηη έρεη 
«ζξεζθεπηηθό απόερν» πνπ έξρεηαη ζην πξνζθήλην θάζε θνξά 

πνπ αζρνινύκαζηε κε απηό (Breuer, L. 2006), ζα πεξάζνπκε 
ζην εξώηεκα: γηαηί κηα πεληεθνζηηαλή εθθιεζία; 

ε απηό ην ζεκείν ζα πξνρσξήζσ ζε κία ζύληνκε αλαθνξά ζηελ 

ηζηνξία ηεο Δθθιεζίαο ηεο Πεληεθνζηήο, ε νπνία πξνέξρεηαη από 
ην Κίλεκα ηεο Αγηόηεηαο, Holiness Movement. Οη πηζηνί ηεο, θπξίσο νη θησρνί θαη θαηαπηεζκέλνη, έρνπλ 

θπξίσο κία επηδίσμε: ηε ζσηεξία, ηελ θάζαξζε κέζα από ηελ εκβάπηηζε ζην 'Αγην Πλεύκα (Πξαμ. 2:4). 

Έηζη, πιήξεηο ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο, απειεπζεξώλνληαη από ηνλ πιηθό θόζκν θαη κπνξνύλ κε ζώκα θαη 
πλεύκα λα αθνινπζήζνπλ ηε ζέιεζε ηνπ Θενύ (Cusic, D. 2002: 51-2, Orel, G. 2004). 

Καηά ηηο ιαηξεπηηθέο ηειεηέο, νη Πεληεθνζηηαλνί επηδεηθλύνπλ έληνλν ζπλαηζζεκαηηζκό, πνπ απνδίδεηαη 
κε δπλαηήο έληαζεο ηξαγνύδη, θσλέο, θάπνηεο θνξέο θξαπγέο, ρνξό, πνδνθξνηήκαηα, αθόκα θαη 

θύιηζκα ζην δάπεδν. Κύξην ξόιν δηαδξακαηίδεη ν ηεξνθήξπθαο, ν νπνίνο μερσξίδεη γηα ηελ εκβιεκαηηθή 

παξνπζία ηνπ ζηελ ηειεηή θαη ην θαζήθνλ ηνπ λα νδεγήζεη ην εθθιεζίαζκα ζε πλεπκαηηθή αλύςσζε 
(Breuer, l. 1989: xiii-xiv). Σα ζπζηαηηθά ηεο πίζηεο είλαη ην κπζηήξην, ε ζεία έκπλεπζε θαη ηα νξάκαηα. 

Με δπν ιόγηα, ό,ηη δελ κπνξεί λα εξκελεπηεί ζηνλ πιηθό θόζκν. Γη‟ απηό θαη ε Δθθιεζία ηεο 
Πεληεθνζηήο βξίζθεηαη ζηνλ αληίπνδα ηεο 

ινγνθξαηίαο. (Cusic, D. 2002: 52) 

Η κνπζηθή gospel πνπ ηξαγνπδνύλ νη πηζηνί, 
είλαη ε ζπλέρεηα ησλ spirituals, ησλ 

ζξεζθεπηηθώλ αζκάησλ πνπ ηξαγνπδνύζαλ 

έληνλα θαη από ζηήζνπο νη αθξνακεξηθαλνί 
ηόηε πνπ δνύιεπαλ σο πεξηπιαλώκελνη 

ζθιάβνη ζηελ ύπαηζξν θαη ζπγθεληξώλνληαλ 
ζε απηνζρέδηεο ζθελέο γηα λα ιαηξέςνπλ ην 

Θεό (ibid. 47). Σξαγνπδνύζαλ γηα ηελ 

παξεγνξηά πνπ ηνπο πξνζθέξεη ε ραξνύκελε 
πίζηε θαη γηα ηελ αθνζίσζή ηνπο ζην Θεό. 

Έβξηζθαλ έηζη αζθαιή ηξόπν λα αξζξώζνπλ 
κε ιόγν θαη κνπζηθή ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο 

ζθέςεηο ηνπο (ibid. 49). 

ηα ιαηξεπηηθά απηά ηξαγνύδηα θπξηαξρνύζαλ 
ηα κνηίβα θαη ε επαλάιεςε, πνπ δηεπθόιπλαλ 

ηελ απνκλεκόλεπζε ησλ ζηίρσλ αιιά θαη 

δήισλαλ ηαπηόρξνλα ηελ επηζηξνθή ζην Θεό (McDonald, Μ. 2005: 204), θαη ην ζρήκα ηεο εξώηεζεο 
θαη απάληεζεο (call and response) αλάκεζα ζηνλ ηεξνθήξπθα θαη ηνπο πηζηνύο (Cusic, D. 2002: 48). 

Απηό πνπ εληππσζηάδεη είλαη όηη, παξά ηηο ζπλζήθεο ζθιαβηάο, νη πηζηνί είραλ ηελ ειεπζεξία λα 
απηνζρεδηάδνπλ, λα αιιάδνπλ ηνπο ζηίρνπο θαη ηε κεισδία ζην πιαίζην ησλ ζξεζθεπηηθώλ ηνπο 

ηειεηώλ. Ο απηνζρεδηαζκόο, ε ειεπζεξία θαη ε πνηθηιία ζηελ εθηέιεζε ησλ gospels, άξα θαη ην ζηνηρείν 

ηνπ αλαπάληερνπ, απνηεινύλ πηα βαζηθά ζπζηαηηθά απηώλ ησλ ηξαγνπδηώλ. Ο δηάινγνο θαη ε 
δεκνθξαηία πεξλνύζε ζηελ πξάμε κέζα από ηε ζξεζθεία (ibid. 48). Αξγόηεξα, κεηά ηνλ ακεξηθαληθό 

εκθύιην, νη ύκλνη απηνί, θαζώο βξέζεθαλ ζε αζηηθό πεξηβάιινλ, είραλ κεησκέλε έληαζε θαη ςάιινληαλ 
κε πην ήπην ηξόπν. Μόλν νη Πεληεθνζηηαλνί δηαηήξεζαλ ηηο αθξόηεηεο ηεο πξνεγνύκελεο πεξηόδνπ, θαη 

γη‟ απηό ην ιόγν δελ ήηαλ αξεζηνί ζηελ πιεηνλόηεηα ησλ άιισλ Υξηζηηαλώλ πηζηώλ. 

 

Η Bernardine Mitchell ζην ξόιν ηεο 

Αληηγόλεο, ε Jevetta Steele ζην ξόιν 

ηεο Ιζκήλεο θαη Jimmy Carter ζην 
ξόιν ηνπ Οηδίπνδα. Φσηνγξάθνο: 

Kfir Bolotin. 

 

Ο Jeff Bolding θαη ε ρνξσδία gospel Inspirational 
Voices. Φσηνγξάθνο: Kfir Bolotin. 



Ο ζθελνζέηεο ινηπόλ πξνρσξά ζηηο ζπγθεθξηκέλεο επηινγέο πνπ αθνξνύλ ηελ πίζηε, ην ζξεζθεπηηθό 

ρώξν, ηε κνπζηθή θαη ηελ έληνλε εθθνξά ηεο, θαηαιήγνληαο ζε έλα κνπζηθνζεαηξηθό έξγν κε ζνιηζηηθά 
θαη ρνξσδηαθά ηξαγνύδηα gospel, πνπ ραξαθηεξίδνληαη από απιή θαη άκεζε ζηηρνπξγία (Αιεμηάδεο, M. 

2010: 315), κε ελαιιαγέο ζηνπο ξπζκνύο, θάπνηεο θνξέο πεξίηερλεο κνπζηθέο θξάζεηο (McDonald, Μ. 
2005: 207, Horan, T. 2010) θαη κε ζηαζεξή θπθιηθή κνξθή. Όπσο έρεη δειώζεη ζε ζπλέληεπμή ηνπ, «ε 

θάζαξζε, πεξλώληαο κέζα από ηνλ έιεν θαη ην θόβν, κπνξεί λα θαηαιήμεη ζηε ραξά». (Hurwitt, R. 

1997).  Η θάζαξζε σο βαζηθό ζπζηαηηθό ηεο αξραίαο ειιεληθήο ηξαγσδίαο θαη ε θάζαξζε κέζα από ηε 
ραξνύκελε πίζηε ζηελ Δθθιεζία ηεο Πεληεθνζηήο γίλεηαη ν ζπλδεηηθόο θξίθνο ηνπ αξραίνπ θεηκέλνπ θαη 

ηεο ζθελνζεηηθήο πξόηαζεο ηνπ Breuer (Brocklehurst, S. 2010, Millar, A. 2010). Η θάζαξζε κέζα από 

ην έληνλν ζπλαίζζεκα είλαη απηό πνπ επηδηώθεη λα πξνθαιέζεη ν ζθελνζέηεο ζην θνηλό (Smith, W. 
1988, Rich, F. 1988, Spencer, Ch. 2010, Davidson, V. 2010, Millar, A. 2010). 

Σα gospels, ηα θαιά λέα όηη ππάξρεη ειεήκσλ Θεόο (Horan, T. 2010), νδεγνύλ ηνλ Οηδίπνδα θαη ην 
βαζαληζκέλν θαη γηα ρξόληα πεξηπιαλώκελν εθθιεζίαζκα ζηελ θάζαξζε κέζα από ηε ιαηξεία, ηελ 

έθζηαζε, ηε ραξά ηεο ιύηξσζεο από ηα δεηλά ηνπ θζαξηνύ θόζκνπ, πέξα από ηηο αδηθίεο ζεώλ θαη 

αλζξώπσλ (Massie, A. 2010). Αξσγόο ζηελ ςπρηθή αλάηαζε ε παγθόζκηα γιώζζα ηεο κνπζηθήο, ην 
ξπζκηθό ρεηξνθξόηεκα θαη ην ηξαγνύδη (Smith, W. 1988, Millar, A. 2010). Η παξάζηαζε κεηαηξέπεηαη 

ζε ζξεζθεπηηθή ηειεηή πνπ νδεγεί ζε νπζηαζηηθή ελδνζθόπεζε. Μέζα από απηή ηε κέζεμε ν Υνξόο-
θνηλό ζηελ εθθιεζία θαη ην πξαγκαηηθό θνηλό ηεο παξάζηαζεο ζπλαληώληαη ζην ρώξν ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο, όρη ηεο ινγηθήο. Σα όξηα αλάκεζα ζηα δύν έξγα πνπ αλαπαξίζηαληαη, απηό ηνπ 

Οηδίπνδα κπξνζηά ζην εθθιεζίαζκα θαη απηό ηνπ Breuer κπξνζηά ζην θνηλό, γίλνληαη ζνιά, θαη ε 
κέζεμε γεληθεύεηαη. Η θάζαξζε αθνξά ηα πξόζσπα ηνπ έξγνπ θαη ην θνηλό ηεο παξάζηαζεο. Σν 

ζξεζθεπηηθό αίζζεκα, κεηά από κηα δσή γεκάηε αδηθίεο, ελώλεη ηνπο αλζξώπνπο κπξνζηά ζηελ 
εκπεηξία ηνπ επηθείκελνπ ζαλάηνπ (Beecham, M. 2010, McMillan, J. 2010). 

Δθόζνλ ε επηινγή ηνπ ρώξνπ θαη ηεο κνπζηθήο επηθέξεη ηόζεο αιιαγέο, ζα αλαξσηηόηαλ θαλείο γηαηί ν 

ζθελνζέηεο επηιέγεη ηνλ Οηδίπνδα επί Κνισλώ θαη όρη έλα ζύγρξνλν έξγν ή έλα έξγν γξακκέλν εηδηθά 
γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξάζηαζεο. 

Ο Breuer, όπσο θαη ζύγρξνλνί ηνπ 

ζθελνζέηεο ζε όιν ηνλ θόζκν, θαηά ηε 
δεθαεηία ηνπ ‟80 πεηξακαηίδνληαη ζε λέεο 

πξνζεγγίζεηο θαη εξκελείεο ηνπ αξραίνπ 
δξάκαηνο. Πξνζπαζνύλ κέζα από ηα αξραία 

θείκελα λα κηιήζνπλ γηα δεηήκαηα πνπ 

απαζρνινύλ ηηο ζύγρξνλεο θνηλσλίεο. ην 
ζπγθεθξηκέλν εγρείξεκα, ζέιεη λα αθεγεζεί 

κηα ηζηνξία κέζα από ηνλ Οηδίπνδα επί 
Θνισλώ θαη κέζα από ηε ζξεζθεία, ηε Βίβιν, 

θείκελν επίζεο αθεγεκαηηθό (Smith, W. 

1988). Ήηαλ θαη ζα παξακέλεη πξόθιεζε 
αληηζπκβαηηθέο πξνζπάζεηεο ζαλ απηή ηνπ Lee 

Breuer λα „κεηαθεξζεί‟ έλα αξραίν πνιηηηζκηθό 

πξντόλ ζε έλαλ πην ζύγρξνλν πνιηηηζκό, κε 
άιινπο θώδηθεο θαη αμίεο. Δίλαη έλα έξγν 

«κεηαθξαζκέλν ζηελ ακεξηθαληθή „γιώζζα‟ 
γηα ακεξηθαλνύο ζεαηέο» (ibid.). Σα gospels 

θαη ε Δθθιεζία ηεο Πεληεθνζηήο απνηεινύλ «κεηαθνξά, πεγή έκπλεπζεο, ηε δσληαλή παξαθαηαζήθε 

ζπλαηζζήκαηνο θαη πλεπκαηηθόηεηαο, πνπ είραλ θαηαιήμεη αθαδεκατθό πξντόλ θαη κνπζεηαθό πιηθό ζην 
ζέαηξό καο» (ibid.). Η πξόζιεςε ηνπ αξραίνπ δξάκαηνο από άιινπο πνιηηηζκνύο έρεη πξνθαιέζεη θαηά 

θαηξνύο πνηθίιεο ζπδεηήζεηο θαη έρεη δώζεη ην έλαπζκα λα αλνίμνπλ λέα εξεπλεηηθά πεδία γύξσ από ηε 
κειέηε, ζεσξεηηθή θαη παξαζηαζηαθή, ηνπ αξραίνπ δξάκαηνο. 

ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, θαη‟ αξρήλ, ην έξγν ηνπ νθνθιή πξνζθέξεη ην πιαίζην, λνεκαηηθό θαη 

ζεαηξηθό, κέζα ζην νπνίν κπνξεί λα θηλεζεί πην επέιηθηα ε νπηηθή ηνπ ζθελνζέηε θαη σο ηέηνην 
ρξεζηκνπνηείηαη (Millar, A. 2010). 

ην έξγν ηνπ νθνθιή ν πεξηπιαλώκελνο Οηδίπνδαο, δέζκηνο ηεο κνίξαο ηνπ, ρσξίο δηάζεζε λα 

δειώζεη κεηακέιεηα γηα ζθάικαηα πνπ δε δηέπξαμε κε ηε ζέιεζή ηνπ θαη ελ γλώζεη ηνπ, αλαδεηά 
δηθαίσζε ζε κηα πόιε «πνπ αζθεί ην δίθαην θαη πξάηηεη κε λόκνπο» (Oed. Col. 913-4). Οη ζενί ηνπ 

θέξζεθαλ απάλζξσπα. Ο Lee Breuer κε ηελ πξόηαζή ηνπ ηνλίδεη θαη ην πνιηηηθό κήλπκα ηνπ 
πξσηόηππνπ έξγνπ. ηνπο αθξνακεξηθαλνύο ζθιάβνπο ην ακεξηθαληθό θξάηνο ππνζρέζεθε ίζα 

δηθαηώκαηα. Οη λόκνη δελ ηεξήζεθαλ, ε ειεπζεξία ηνπο έκεηλε λεθξό γξάκκα. Οη άλζξσπνη ηνπο 

θέξζεθαλ ζθιεξά. Ο αξραίνο Οηδίπνδαο δήηεζε θαηαθύγην ζηνπο αλζξώπνπο, ν λένο καύξνο Οηδίπνδαο 
ζην Θεό. 

Η δεκνθξαηία, έλα πξόζσπν κε θύξνο θαη αμηνπηζηία, δειαδή ν Θεζέαο θαη ν ηεξνθήξπθαο αληίζηνηρα, 
θαη ν ηεξόο ρώξνο απνηεινύλ αλαγθαία θαη ηθαλή ζπλζήθε ηζνλνκίαο, ηζνηηκίαο θαη απόδνζεο 

δηθαηνζύλεο. ην αξραίν θείκελν θπξηαξρεί ε δεκνθξαηία, ζην λεόηεξν ν ηεξόο ρώξνο, πνπ όκσο 

 

Η Jevetta Steele θαη νη Inspirational 

Voices. Φσηνγξάθνο: Kfir Bolotin. 



δηαζθαιίδεη ηε ζπιινγηθόηεηα, ηελ από θνηλνύ ζπλεηζθνξά, ηελ ειεύζεξε έθθξαζε ηνπ ιόγνπ. 'Aζπιν 

γηα ηνπο απαληαρνύ αδηθεκέλνπο αλά ηηο ρηιηεηίεο είλαη ε δεκνθξαηία, είηε σο πνιίηεπκα είηε σο 
ζπιινγηθή έθθξαζε κέζα από ηε ζξεζθεία. Οη δύν πνιηηηζκνί κε αμίεο θαηλνκεληθά αζύκβαηεο κεηαμύ 

ηνπο ζπλαληηνύληαη ζηε δεκνθξαηηθή θαη ειεύζεξε ζθέςε θαη πξαθηηθή. Η ιύηξσζε βέβαηα έξρεηαη 
ηειηθά κέζα από ην ζάλαην, θνηλό παξνλνκαζηή όισλ. 

Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε παξάζηαζε έρνπλ δηαηππσζεί επηθπιάμεηο, αθόκα θαη ελζηάζεηο, γηα ηνλ ηξόπν 

«πνπ ζπλδπάδνληαη ηα ζηνηρεία ηεο αξραίαο ειιεληθήο, άξα πξν-ρξηζηηαληθήο, πνίεζεο κε ζθεληθέο ή 
ηειεζηηθέο πξαθηηθέο π.ρ. ηεο Δθθιεζίαο ηεο Πεληεθνζηήο, όηαλ κάιηζηα ην όλνκα ηνπ Υξηζηνύ δελ 

αλαθέξεηαη θαζόινπ ζην έξγν» (Αιεμηάδεο, M. 2010: 316. Δπίζεο βι. Rich, F. 1988, Spencer, Ch. 

2010, Davidson, V. 2010). Δπίζεο έρεη επηζεκαλζεί θαη ην γεγνλόο όηη ηα gospels βξίζθνληαη ζηνλ 
αληίπνδα ηεο αξραίαο ειιεληθήο ηξαγσδίαο εθόζνλ απαιύλνπλ ηα αλζξώπηλα δξάκαηα ππνζρόκελα ηε 

κεηά ζάλαηνλ επηπρία (McDonald, Μ. 2005: 206). Βαζηθόο εξκελεπηηθόο δείθηεο ηεο ζθελνζεζίαο 
απνηειεί ην ίδην ην δήηεκα πνπ θαη‟ εμνρήλ απαζρνιεί ηνλ ζθελνζέηε θαη ηνλ σζεί ζηηο ζπγθεθξηκέλεο 

επηινγέο. Όηαλ ην δεηνύκελν είλαη ε κέζεμε, ε θάζαξζε κέζα από ηε ραξνύκελε πίζηε, ε ειεπζεξία ηεο 

ςπρήο, ηεο ζθέςεο θαη ηνπ ιόγνπ, ν ελζνπζηαζκόο ηνπ θνηλνύ (Breuer, L. 1989: ix), ηόηε ηέηνηεο 
ηζηνξηθήο νπηηθήο εξκελείεο εζηηάδνπλ παξάπιεπξα θαη ε αλάιπζε ελδερνκέλσο απνπξνζαλαηνιίδεηαη. 

Ο Lee Breuer δειώλεη ππέξκαρνο ηεο ζύλζεζεο, ησλ λέσλ ζπλδπαζκώλ (Breuer, L. 2006). Οη 
πξνηάζεηο ηνπ είλαη πξντόλ έξεπλαο θαη κειέηεο θαη όρη επηπόιαηεο επηινγήο. Ωο ζθελνζέηεο, δειώλεη 

ζζελαξά ηελ παξνπζία ηνπ κέζα από ηελ πξνζσπηθή ηνπ εξκελεία θιαζηθώλ έξγσλ. Σα παξαπάλσ 

επηβεβαηώλνληαη από ηελ παξάζηαζε πνπ εμεηάδνπκε. Η παξάζηαζε The Gospel at Colonus δελ 
πθίζηαηαη κόλν σο απηόλνκν πνιηηηζηηθό γεγνλόο, πξννξηζκέλν απιώο λα παξνπζηαζηεί ζε δηεζλή 

θεζηηβάι. Η θαηλνηνκία ηνπ ζθελνζέηε ην θαζηζηά θαη θαίξην πνιηηηθό ζρόιην ζηε ζύγρξνλή ηνπ 
πξαγκαηηθόηεηα. 
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merkouri@otenet.gr 

Ζ εηζήγεζε παξνπζηάζηεθε ζηηο εξγαζίεο ηεο 3εο Δβδνκάδαο Αξραίνπ Γξάκαηνο κε ηίηιν 

«Σπλαξπαζηηθέο δηαδξνκέο ηνπ ζύγρξνλνπ Σρνιείνπ ζηνπο κπζηηθνύο δξόκνπο ηνπ Γηνλύζνπ», πνπ 

δηνξγάλσζε ε Νέα Γεληά Εεξίδε θαη ε ΓΓΔ Αλαηνιηθήο Αηηηθήο, ζε ζπλεξγαζία κε ην Θέληξν Έξεπλαο 
θαη Πξαθηηθώλ Δθαξκνγώλ ηνπ Αξραίνπ Γξάκαηνο «Γεζκνί», ζηελ Αζήλα, 11-13 Μαξηίνπ 2011. 

Θεξκέο επραξηζηίεο ζηνπο Μελά Αιεμηάδε, αλαπιεξσηή θαζεγεηή ηνπ Τκήκαηνο Θεαηξηθώλ Σπνπδώλ, 
ΔΘΠΑ, θαη Γξ. Μνπζηθώλ Σπνπδώλ Μαξγαξίηα Αιεμνκαλσιάθε γηα ηε βνήζεηά ηνπο ζε δεηήκαηα 

βηβιηνγξαθίαο, θαζώο θαη ηνλ Μάθε Παπαζπύξνπ, κνπζηθό, γηα ηηο ζαθείο επεμεγήζεηο ηνπ ζε ζέκαηα 

κνπζηθήο νξνινγίαο. 

Οη θσηνγξαθίεο πξνέξρνληαη από ηελ παξάζηαζε πνπ δόζεθε ηνλ Αύγνπζην ηνπ 2010 ζην Edinburgh 

Playhouse, ζην πιαίζην ηνπ Φεζηηβάι ηνπ Δδηκβνύξγνπ. Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο ζηνλ Lee Breuer θαη ηελ 
Sharon Levy από ηελ εηαηξία παξαγσγήο Dovetail γηα ηελ εμνπζηνδόηεζε λα ρξεζηκνπνηήζσ ην 

ζπγθεθξηκέλν ςεθηαθό πιηθό ζηελ παξνύζα δεκνζίεπζε. 
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