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ΑΠΟ ΤΗΝ TINA
ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ

Τύραννος Μαθήματα πολιτικής
από τον Σαίξπηρ

Το νέο βιβλίο του κορυφαίου οαιξπηριστή Στήβεν Γκρήνμπλατ
Τύραννος Ο Σαίξπηρ και η πολιτική αναλύει τα χαρακτηριστικά των

τυράννων και tic αιώνιες μεθόδους των ακραίων πολιτικών μέοα από τις
τραγωδίες του Ουίλιαμ Σαίξπηρ

Ακολουθώντας

πιστά τα βήματα του
Σαίξπηρ ο πανεπιστημιακός μελετητής

και ιστορικός της λογοτεχνίας
καθηγητής του Χάρβαρντ Στήβεν

Γκρήνμπλατ αποδεικνύει με τον παρεμβατικό
του λόγο ότι είναι πραγματικά ο άνθρωπος

της εποχής του Αν λοιπόν ο Σαίξπηρ με τη
θαυμάσια φιλοσοφική αμεροληψία του

όπως έγραφε γΓ αυτόν ο ρομαντικός Χολέρας

κατάφερε να αποδώσει το πολυδιάστατο
της ανθρώπινης ύπαρξης ο μελετητής Γκρήνμπλατ

προσπαθεί να αποδείξει ότι η μελέτη
των τραγωδιών του Σαίξπηρ είναι ο καλύτερος
τρόπος για να κατανοήσει κανείς τα πρόσωπα
και τις αντιδράσεις και στον σύγχρονο κόσμο
Η ικανότητα του κορυφαίου δραματουργού να
διε ισδύει με άνεση στα άδυτα της ανθρώπινης
ψυχής ειδικά των φορέων της εξουσίας μπορεί

να μας βοηθήσει να εντοπίσουμε και να
κατανοήσουμε πρόσωπα και πράγματα από τη
δική μας σύγχρονη πραγματικότητα για παράδειγμα

την ασυγκράτητη και αχαλίνωτη σχέση
λαϊκισμού διαφθοράς και μνησικακίας που
χαρακτηρίζουν σημερινούς πολιτικούς όπως
ο Ντόναλντ Τραμπ Επομένως ποιος καλύτερος

τρόπος για να μιλήσουμε για τα δόλια μέσα
που μετέρχονται οι αιώνιοι τύραννοι τη μεθοδολογία

τους και τα κεντρικά χαρακτηριστικά
τους από τη μελέτη του Ουίλιαμ Σαίξπηρ

Τουλάχιστον το ρητορικό αυτό ερώτημα
φαίνεται να δεσπόζει στο επίκεντρο της νέας
άκρως ενδιαφέρουσας μελέτης του Στήβεν
Γκρήνμπλατ Ίύραννοζ ο Σαίξπηρ κω η πολιτική
που κυκλοφόρησε από ης εκδόσεις του Μορφωτικού

Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης σε
άρτια μετάφραση του Βόιου Λιαπή Ξεπερνώντας

τις διάφορες ερμηνείες που θέλουν τον
Σαίξπηρ είτε φίλο της μοναρχίας είτε πανούργο
δημαγωγό ο Γκρήνμπλατ θεωρεί άτι η βασική
μέριμνα του κορυφαίου δραματουργού ήταν
να αναδείξει τις πολλαπλές εκδοχές της μεταμόρφωσης

του μονάρχη σε τύραννο η οποία
δεν είναι ποτέ ενιαία ή μονοσήμαντη Ωστόσο
στην περίπτωση του τυράννου έχει κάποια κοινά

χαρακτηριστικά όπως η καχυποψία η δολι
ότητα η άμεσα επίσης συνδεδεμένη με την
προδοσία μόνιμη ανασφάλεια τα οποία χαρακτηρίζουν

όλους τους μονάρχες και ηγέτες που

μετατρέπονται σε ολοκληρωτικούς δικτάτορες
Εξηγώντας αρχικά γιατί ο Σαίξπηρ κατά κύριο
λόγο αναφέρεται σε πραγματικούς ηγεμόνες
της ρωμαϊκής περιόδου ή σε βασιλείς και τυράννους

που κυβέρνησαν κατά την πολυτάραχη

περίοδο του Πολέμου των Ρόδων και
όχι σε πραγματυο1 πρόσωπα της εποχής i
του καθώς υπήρχε απόλυτη και aÖLavo Ι
ητη λογοκρισία ο Γκρήνμπλατ αναλύει
μέσα από τις τραγωδίες του Σαίξπηρ
τον κεντρικό άξονα που διαπερνά τις
συμπεριφορές και τις αντιδράσεις του
τυράννου σε κάθε εποχή Βέβαια στο
σημείο αυτό δείχνει να συμφωνεί με I
την άποψη πολλών κορυφαίων σαιξ

πηριστών όπως ο Ουίλιαμ Χάζλιτ ο Τςορτζ
Στάινερ ή ο Χάρολντ Μπλουμ οι οποίοι διέκριναν

μια εξελικτική κορύφωση στη δραματουργική

πορεία του Σαίξπηρ που ξεκινά από
τις πρώτες πιο αμήχανες συγκρατημένες απόπειρες

χαρακτηρολογικής σκιαγράφησης και
φτάνει στην κορύφωση της βαθιάς ψυχολογικής

ανάλυσης του τι μπορεί να κρύβεται στην
καρδιά και στο μυαλό
του πιο δόλιου ηγεμόνα
Λίακμπε Βασιλιάς Λιρ
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Ο Λόρενς Ολιβα
ως Ριχάρδος ο 3σς

στην περίφημη
ταινία
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ΜΕΛΕΤΗ

ΕΤΗΒΕΝ
ΓΚΡΗΝΜΠΛΑΤ

Τύραννος
Ο Σαίξπηρ

και η πολιτική
Μτφρ βάιος Λιαπής

Εκδόσεις
Μορφωτικό Ίδρυμα
Εθνικής Τραπέζης

l£Ä_:272

Ο Ερρίκος ΣΤ δολοφονείται τελικά από
τον Ριχάρδο ο οποίος φαίνεται ήδη οπό εκείνη

τη στιγμή να γνωρίζει όπως όλοι σχεδόν
οι τύραννοι πως είμαι ολομόναχος Πρόκειται

για έναν ακόμα μοχθηρό εξουσιαστή
έναν αψίκορο μονάρχη που πεθαίνει άφιλος
έχοντας από πολύ νωρίς στερηθεί την αγάπη

ιδού άλλη μια καίρια επισήμανση του Σαίξπηρ

σε εποχές που η ψυχανάλυση δεν υπήρχε
καν ως ιδέα Ωστόσο η μαγεία του Σαίξπηρ δεν
έγκειται τόσο στην ικανή δραματουργική επεξεργασία

των χαρακτηριστικών του τυράννου
αλλά όλων όσοι τον περιτριγυρίζουν από τον
πιο απλό αυλικό έως τον πιο δεινό συνωμότη
αν και όπως γράφει χαρακτηριστικά ο Γκρήν
μπλατ Καταγράφοντας τα διάφορα είδη των
ανθρώπων που γίνονται νεροχουβαλητές στον

μύλο του τυράννου κινδυνεύουμε να παραβλέψουμε

την πιο συναρπαστική πλευρά της
θεατρικής ιδιοφυΐας του Σαίξπηρ αυτή δεν
είναι ούτε η συγκρότηση αφηρημένων κατηγοριών

ούτε η διαβάθμιση της συνενοχής αλλά
η ολοζώντανη αλησμόνητη ανασύνθεση της
βιωμένης εμπειρίας Δηλαδή τόσο οι κατώτεροι

στη βαθμίδα κόλακες όσο και οι δευτερεύοντες

χαρακτήρες όπως ο ξάδελφος και
πολιτικός δεξιοτέχνης του Ριχάρδου Κλάρενς
αναλύονται σε βάθος εκδηλώνοντας διάφορες
ιδιότητες μηδενιστών πάσης φύσεως συμψε
ρονταλόγων ή απλώς τυχαίων μπερτάδουλων
κάθε λογής εξουσίας τις οποίες είχε παρατηρήσει

ως άνθρωπος του κόσμου και της εποχής
του ο ίδιος ο Σαίξπηρ κρατώντας πάντα τις
δέουσες αποστάοεις

Ωστόσο υπάρχουν κάποιοι που κερδίζουν
τη σαφή συμπαράσταση του Σαίξπηρ και
αυτοί είναι οι απλοί ανώνυμοι και άγνωστοι
χαρακτήρες εκφραοτές των μεσαίων και
κατώτερων στρωμάτων απ όπου άλλωστε
προερχόταν και ο ίδιος ικανοί ωστόσο να διασώσουν

την ελπίδα και την πίστη του ποιητή
στο ανθρώπινο είδος Γιατί μπορεί ο Γκρήν
μπλατ να μην ασπάζεται ακριβώς τις θεωρίες
του Τζορτζ Κίτον ή του Αρνολντ Κετλ που
ήθελαν τον Εαίξπηρ σαφή υποστηρικτή του
αμεσοδημοκρατικού ιδεώδους αλλά όπως και
εκείνοι πρεσβεύει πως οι σεμνοί και ταπεινοί
ή ακόμα και τρελοί αυτοί χαρακτήρες είναι
που υψώνουν αληθινό σθένος και συντρίβουν
τη δολιότητα του τυράννου Από τους απλούς
στρατιώτες στον Ερρίκο Σ1 που του απευθύνονται

με θάρρος και ευθύτητα έως τον ανώνυμο

υπηρέτη στον ΒααύάάΛφ οι χαρακτήρες
αυτοί ενσαρκώνουν σύμφωνα με τον Γκρήν
μπλατ την ίδια την ουσία της λαϊκής αντίστασης

στην τυραννία Ενίοτε το πληρώνουν με
τη ζωή τους αλλά εν τέλει αποδεικνύουν την
πραγματική αλήθεια έναντι του ψεύδους και
φυσικά αντιλαμβάνονται όπως εκείνοι οι δυο
δήμαρχοι Μάρουλλος και Φλάβιος στον ΙσΰΛιο

Καίοαρύ ότι ούτε ο ενθουσιασμός ταυ πλήθους
ούτε η απόλυτη εξέγερση είναι σύμμαχοι της
πραγματικής φρόνησης του ανθρώπου μόνο
η πραγματική συναίσθηση των ορίων της 60

ναμής του Ξέρουν για παράδειγμα ότι πρέπει

να κόψουν τα πούπουλα από τις δυνατές
φτερούγες του Καίσαρα προτού μεγαλώσουν
ώστε να κρατήσει το πέταγμα σε μέτριο υψος
καινά μην ανυψωθεί πιο πάνω από όσο φτάνει

μάτι ανθρώπου κι έτσι όλους θα μας έχει
πάντα υπόδουλους και φοβισμένους Ποιος
άλλος μπορεί να μιλήσει λοιπόν με τέτοιο
ποιητικό τρόπο και πολιτική ακρίβεια από τον
Σαίξπηρ δείχνοντας βαθιά διορατικότητα και
σπάνια ενσυναίοθηση Μονάχα αυτός
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