
~ 1 ~

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: κα ΜΑΡΙΝΑ ΧΕΙΛΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ: ΕΛΕΝΗ ΚΑΖΙΑΝΗ

Α.Μ: 2719

ΘΕΜΑ:

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ

ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΟΥΙΛΛΙΑΜ ΣΑΙΞΠΗΡ,

Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΡΙΧΑΡΔΟΣ Ο Γ’

Ρέθυμνο 2017



~ 2 ~

Στην οικογένειά μου…
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«Πονάω πού βλέπω όλα να σαπίζουν σ’ αυτόν τον τόπο. Στην εξουσία πάντοτε οι
φαύλοι. Κι αν φανεί κάποιος μια μέρα έντιμος, σε δέκα μέρες σκαρτεύει. Φέρνεις

άλλον, βγαίνει χειρότερος»

Αριστοφάνης

«Από τη διεφθαρμένη εξουσία μολύνονται και οι έντιμοι πολίτες κι ακολουθούν
το παράδειγμά τους»

Ευριπίδης
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Περίληψη
Το περιεχόμενο της εργασίας αναφέρεται στην έννοια της εξουσίας και πως

αυτή παρουσιάζεται στο ιστορικό έργο του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ, ο Βασιλιάς Ριχάρδος ο

Γ’. Η εξουσία είναι μία έννοια που τη συναντάμε από την κλασική αρχαιότητα μέχρι

και σήμερα με διάφορες σημασίες από φιλοσόφους και όχι μόνο, καθιστώντας την

στο πέρασμα των χρόνων ως μία έννοια με τεράστιο ενδιαφέρον στον τομέα της

πολιτικής. Η αίγλη της εξουσίας σκιαγραφείται σε ακόμα μία ιστορική μορφή: τον

Ριχάρδο Γ’. Ένας βασιλιάς που το πάθος για την κατάκτηση της εξουσίας, δεν τον

άφησε ήρεμο κατά τη διάρκεια της ζωής του. Βέβαια από δική του επιλογή. Έτσι, το

μεγαλείο της εξουσίας μπορεί να παρασύρει τον κάθε άνθρωπο, από τον πιο αγαθό

έως και τον πιο μισητό. Διότι, ο «καμβάς» της μπορεί να παρασύρει κυβερνήσεις,

καθεστώτα, ηγέτες και να αποθέσει απατηλές ελπίδες στο λαό. Όμως, αν κάποιος την

υποτιμήσει από δελεαστική, μπορεί να γίνει αναμφίβολα επικίνδυνη. Αυτό το

κατανοούμε και μέσα από το βιβλίο του Νικολό Μακιαβέλι, ο Ηγεμόνας.

Περιγράφοντας ότι ο άνθρωπος είναι κακός και λειτουργεί με γνώμονα το συμφέρον

του, έτσι και ο Ριχάρδος Γ’ είναι ένας ήρωας με ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά, γι’

αυτό και τον χαρακτηρίζουν ως έναν μακιαβελικό ηγεμόνα.

Λέξεις Κλειδιά: Εξουσία, Ηγεμόνας, Θέατρο, Ριχάρδος Γ’, Ν. Μακιαβέλι, Ο. Σαίξπηρ.
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Abstract
The subject of this paper refers to the meaning of the term power and how it is

presented in the historical play of William Shakespeare King Richard III. Power is a

notion that is found from classical antiquity until today, and assigned a lot of different

meanings by philosophers and others, making it, with the passage of time, a notion of

immense political interest. The glamour of power is outlined in one more historical

figure: Richard III, a king whose passion for the conquest of power did not let him

rest throughout his lifetime. Of course it was his choice. Thus, the majesty of power

can entice every person, from the purest to the most invidious, because its «canvas»

can mislead governments, regimes, leaders and inspire false hopes in the people.

However, if one underestimates it as not tempting, it can undoubtedly be dangerous.

We can understand this from Niccolò Machiavelli’s book The Prince. In this play it is

suggested that man is mean and acts to his advantage, just like Richard III, who is a

figure with exactly these characteristics, which is why he is recognized as a

“Machiavellian” leader.

Key words: Power, Prince, Theatre, Richard III, N. Machiavelli, W. Shakespeare.
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Πρόλογος
Εκείνο το οποίο με ώθησε να ασχοληθώ με τη συγγραφή της παρούσας

εργασίας, ήταν η μεγαλοπρέπεια της εξουσίας και το ενδιαφέρον μου για την

λογοτεχνία. Έτσι σκέφτηκα να συνδυάσω αυτά τα δύο θέματα: Πολιτική και

Λογοτεχνία. Ο γνωστός συγγραφέας, Ουίλλιαμ Σαίξπηρ, ήταν ένας καλός λόγος για

να με ωθήσει να τον μελετήσω μιας και είναι ένας από τους σπουδαιότερους

συγγραφείς που έχουν μείνει στην ιστορία για την σπουδαιότητα των έργων του. Έτσι

αντικείμενο της μελέτης μου έγινε ο Βασιλιάς Ριχάρδος ο Γ’, ο οποίος παρέμεινε στην

ιστορική μνήμη της Αγγλίας για το πάθος που είχε να καταλάβει το θρόνο. Με άλλα

λόγια, για την κατάκτηση της εξουσίας χωρίς να λογαριάζει οικογένεια και φίλους.

Επομένως, αποφάσισα να μελετήσω το έργο αυτό συνδυάζοντάς το με την έννοια της

εξουσίας.

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω την καθηγήτριά μου, κα Μαρίνα

Χειλά, που με βοήθησε στο ερευνητικό επίπεδο. Τον συμφοιτητή μου, κο

Κωνσταντίνο Ζαχαριά, για την πολύτιμη βοήθειά του σε επιστημονικό και κυρίως

ψυχολογικό επίπεδο. Τέλος, την οικογένειά μου η οποία με εμψύχωνε από μακριά για

να πραγματοποιήσω τους στόχους μου και να συνεχίσω την προσπάθειά μου

προκειμένου να αποκτήσω το πτυχίο μου.
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Εισαγωγή
Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθώ με την έννοια της εξουσίας και πώς αυτή

προσεγγίζεται μέσα από το ιστορικό έργο του διάσημου συγγραφέα, Ουίλλιαμ

Σαίξπηρ, ο Βασιλιάς Ριχάρδος ο Γ’. Όπως πολλοί μελετητές, έτσι και εγώ θα αρχίσω

την εργασία μου περιγράφοντας εν συντομία τη ζωή ενός ανθρώπου που πάλεψε για

να κατακτήσει το όνειρό του μέχρι και το τέλος της ζωής του. Απ’ ότι θα διαπιστώσω

τα κατάφερε και μάλιστα με το παραπάνω. Είδα να ξεδιπλώνεται το ταλέντο του σε

όλες τις μορφές της δραματικής τέχνης, μέσα στα έργα του. Ο τόπος που μεγάλωσε

ήταν καθοριστικός για την εξέλιξή του καθώς μετέδωσε τον δικό του κόσμο, πέρα

από κάθε άλλο συγγραφέα της γενιάς του. Απόδωσε την εποχή του με πάθος μέσα

από την μεγάλη του αγάπη, το θέατρο. Διάφοροι μελετητές τον κατατάσσουν

ανάμεσα στους καλύτερους τραγικούς και σατιρικούς ποιητές χαρακτηρίζοντας το

έργο του ότι είναι ανάλογο με εκείνο της Ιλιάδας και της Οδύσσειας του Ομήρου. Η

συγκίνηση που μεταφέρει, στα έργα του, είναι έντονη και άξια του ονόματός του. Η

εποχή που το δράμα κατέφθασε στο Λονδίνο ήταν σημαντική για να αναδείξει το

ταλέντο του και την ικανότητά του να μεταβαίνει από το ένα είδος στο άλλο. Εκτός

αυτού, ασχολήθηκε και με την ποίηση, αλλά είναι προφανές ότι τον κέρδισε το

θέατρο και κατ’ επέκταση το δράμα. Η πιο σημαντική επιρροή στο έργο του, θα

έλεγα, ότι ήταν οι παραστάσεις που πραγματοποιούνταν εκείνη την εποχή στην

Αγγλία. Ήταν ο μοναδικός που έγραψε δέκα ιστορικά δράματα για τον τόπο του που

σημαίνει, αναμφίβολα, ότι στην σηματοδότηση των ιστορικών έργων του και όχι

μόνο, σημαντικό ρόλο γι’ αυτόν διαδραμάτισε η εποχή του και τα γεγονότα που

συνέβησαν εκείνη την περίοδο στην Αγγλία. Ο Σαίξπηρ έζησε σε μια εποχή που η

μοναρχία ήταν η κύρια μορφή πολιτικής οργάνωσης. Από τη μία, γεύτηκε το

μεγαλείο της βασίλισσας Ελισάβετ και από την άλλη, αντίκρισε το επικίνδυνο και

επαναστατικό πνεύμα της Αναγέννησης. Η αγάπη του για το θέατρο τον οδήγησε στο

Λονδίνο, εκεί όπου κυριαρχούσε η τέχνη αυτή. Στη διάρκεια της ζωής του

μετακινήθηκε από τον ένα θίασο στον άλλο, γνωρίζοντας έτσι αξιόλογους

συναδέλφους, οι οποίοι μετέπειτα έγιναν φίλοι του. Σε όλη αυτή την ανοδική πορεία

η πανούκλα ήταν μία αρρώστια που κατέκλυζε το Λονδίνο εκείνη την εποχή και

βέβαια δεν άφησε ανεπηρέαστο και το θέατρο, με αποτέλεσμα αρκετές φορές οι

θίασοι να κλείσουν. Παρ’ όλα αυτά, ο Σαίξπηρ δεν έχασε το ενδιαφέρον του. Η

ανάπτυξη του θεάτρου στην Αγγλία οφειλόταν στην βασίλισσα Ελισάβετ. Ήταν
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υπέρμαχος της τέχνης αυτής. Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Ιακώβου Α’

αρκετοί Άγγλοι, και ειδικά οι ηθοποιοί, φοβόντουσαν για την κατάληξη της τέχνης

τους. Ευτυχώς για τους ίδιους, ο βασιλιάς ενδιαφερόταν για το θέατρο προσφέροντάς

του ακόμα μεγαλύτερη άνθηση. Πάντως, πέρα από τη ζωή, το έργο, την εποχή του

και το τι σήμαινε το δράμα για εκείνον θα αναφερθώ και σε διάφορους επικριτές του,

όπως είναι ο Βολταίρος, ο Τζωρτζ Μπέρναρντ Σω και κυρίως θα αναλύσω το

περιεχόμενο της επιχειρηματολογίας του Λέοντα Τολστόι στην πραγματεία του με

τίτλο Για τον Σαίξπηρ και το δράμα μία πραγματεία που έχει σκοπό να εκμηδενίσει το

έργο του Σαίξπηρ και να τον κάνει μισητό. Τελικά τα αδύναμα επιχειρήματα του

Τολστόι έχουν ως συνέπεια το μίσος αυτό να στραφεί εναντίον του ίδιου και να

αναδείξει ακόμα περισσότερο το έργο του Σαίξπηρ και τον ίδιο τον Σαίξπηρ ως

θεατρικό συγγραφέα.

Στο δεύτερο κεφάλαιο, θα κάνω λόγο για την εξουσία. Αρχικά, θα παραθέσω

ορισμούς σχετικά με το ζήτημα της εξουσίας, σύμφωνα με τις απόψεις κυρίως

φιλοσόφων, ιστορικών, πολιτικών επιστημόνων, συγγραφέων κ.ά. και έπειτα θα

ασχοληθώ κατά βάση με την έννοιά της συνδέοντάς την ως επί το πλείστον με τη βία

και καταλήγοντας ότι ο ισχυρός είναι αυτός που τελικά κυριαρχεί εις βάρος του

αδυνάτου σε όλες τις φάσεις της ανθρωπότητας. Έτσι, θα ήθελα να παρακινήσω τον

αναγνώστη να του δημιουργηθούν ερωτήματα, συνολικά από το κεφάλαιο αυτό, όπως:

Πώς ασκείται η εξουσία και για ποιο λόγο; Τι κίνητρο έχουν όσοι βρίσκονται στην

εξουσία; Γιατί απέκτησαν εξουσία; Στη συνέχεια, θα κάνω μία εισαγωγή για τη

διάκριση των εξουσιών, συσχετίζοντάς την με τους Έλληνες κλασικούς φιλοσόφους,

δηλαδή τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη καθώς και οι δύο είχαν αναφερθεί στη

διάκριση των εξουσιών, ο κάθε ένας βέβαια προσεγγίζοντάς την με διαφορετικό

τρόπο. Έπειτα, θα περάσω στην εποχή του Σαίξπηρ, δηλαδή την Αναγέννηση, και θα

επισημάνω εν συντομία τις ταραχές που έλαβαν χώρα, με τελικό σκοπό την

παρουσίαση της εξουσίας εκείνη την εποχή. Εκτός αυτού, θα αναφερθώ στον

Διαφωτισμό εστιάζοντας το ενδιαφέρον μου σε δύο φιλοσόφους: τον Μοντεσκιέ και

τον Τζον Λοκ. Και οι δύο συγκαταλέγονται στους στοχαστές του Διαφωτισμού και

τους επέλεξα διότι προβαίνουν σε διάκριση πάνω στο θέμα της εξουσίας που μας

ενδιαφέρει και το θεώρησα απολύτως σημαντικό να το εντάξω στην εργασία μου,

κάνοντας βέβαια μία ανάλυση. Εκτός των άλλων, αναφορικά με τον Λοκ θα

αναφερθώ και στο πώς διακρίνει την έννοια της εξουσίας, αναπτύσσοντας εν

συντομία τα χαρακτηριστικά των τριών διαφορετικών ειδών που συναντάμε στο έργο
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του με τίτλο Δεύτερη Πραγματεία Περί Κυβερνήσεως. Συν τοις άλλοις, θα

παρουσιάσω ένα υποκεφάλαιο σχετικά με την πιο “σύγχρονη” μορφή της εξουσίας

και συγκεκριμένα θα αναλύσω το πώς οι ίδιοι την αντιλαμβάνονταν. Θα αναφερθώ

στους Steven Lukes, Ernesto Laclau και Chantal Mouffe, Max Weber και Michel

Foucault. Την αποκαλώ ως την πιο ‘’σύγχρονη’’ μορφή εξουσίας, διότι οι παραπάνω

φιλόσοφοι εμφανίζονται τον 18ο έως τον 20ο αιώνα οπότε απομακρύνομαι από τις

παλαιότερες διακρίσεις πάνω στην εξουσία και την προσεγγίζω μ’ έναν διαφορετικό

τρόπο, πάντως η ουσία της παραμένει η ίδια. Τέλος, θα κλείσω μ’ ένα υποκεφάλαιο

που θα αφορά τον Σαίξπηρ και την εξουσία, συγκεκριμένα το πώς ο ίδιος την

διαπιστώνει και το πώς την καταγράφει μέσα από την εποχή του, στα έργα του.

Στο τελευταίο κεφάλαιο αυτής της εργασίας, θα ασχοληθώ με το ιστορικό

έργο του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ: ο Βασιλιάς Ριχάρδος ο Γ’ που είναι και το κεντρικό θέμα

της εργασίας μου και θα προσπαθήσω να αναλύσω το πώς προσεγγίζεται η εξουσία

στο περίφημο αυτό έργο. Κατά πρώτον, θα εξιστορήσω το ιστορικό του πλαίσιο,

δηλαδή θα παρουσιάσω εν συντομία τον Πόλεμο των δύο Ρόδων ανάμεσα στους δύο

οίκους: York και Lancaster. Έπειτα, θα μιλήσω για τον ίδιο το βασιλιά Ριχάρδο Γ’

προβαίνοντας αρχικά σε μία βιογραφική αναφορά, κυρίως σε στοιχεία που

σχετίζονται με το χαρακτήρα του, χαρακτηρίζοντας τον κατ’ αυτό τον τρόπο ως έναν

θεατρίνο, όπως σκιαγραφείται από την αρχή έως το τέλος του έργου. Μετά θα

προσπαθήσω να απαντήσω σε ερωτήματα όπως: Πού οφείλεται η κακία του Ριχάρδου

Γ’; Γιατί περιφρονεί τη συνείδηση των ανθρώπων; Είναι η εξωτερική δυσμορφία του

ένας παράγοντας που τον ωθεί να κατακτήσει την εξουσία; Εν συνεχεία, θα

αναφερθώ στο έργο και συγκεκριμένα θα κάνω λόγο για τις επιρροές του Σαίξπηρ

που συνέβαλαν στη συγγραφή του, γιατί ο Σαίξπηρ ασχολήθηκε με το έργο αυτό,

γιατί ο Σαίξπηρ παρουσίασε τον Ριχάρδο Γ’ ως τον απόλυτο «κακό», ποια τα κίνητρα

του Ριχάρδου Γ’ και σε τι αποσκοπεί το υπερφυσικό στοιχείο στο έργο. Ένα από τα

κεντρικά θέματα του έργου αποτελεί ο ‘’εαυτός’’ και η ‘’ψυχή’’ του Ριχάρδου Γ’,

δηλαδή το πώς τα αντιλαμβάνεται. Ο Ριχάρδος Γ’ είναι ένας άνθρωπος που διψάει για

εξουσία, για να κατακτήσει το στέμμα. Γι’ αυτό και η χειραγώγηση όπως και η

δυναμική της γλώσσας είναι δύο σημαντικά όπλα για να ανέβει στο θρόνο. Έτσι τα

θύματά του γίνονται συνένοχοι στην καταστροφή τους. Καταλήγω στο ότι η εξουσία

βασιλεύει στο έργο αυτό, με το ίδιο πάθος που θέλει να γίνει βασιλιάς και ο Ριχάρδος

Γ’. Σε αυτό το σημείο θα παρουσιάσω τα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει ένας

ηγεμόνας, έτσι όπως διατυπώνονται στο βιβλίο του διάσημου φιλοσόφου Νικολό
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Μακιαβέλι: ο Ηγεμόνας. Τα παραθέτω, διότι ο Ριχάρδος Γ’ θεωρείται κατά βάση ως

ένας μακιαβελικός ηγεμόνας όπου πολλά από τα χαρακτηριστικά που αναλύω, τα

συναντάμε και στο πρόσωπο του ίδιου του Ριχάρδου Γ’. Τέλος, θα θέσω ένα

σημαντικό ερώτημα: Πώς συνδέεται ο Ηγεμόνας του Μακιαβέλι με τον Ριχάρδο Γ’;

Επομένως, θα αναπτύξω τις επιρροές που ασκεί ο πρώτος στον δεύτερο και θα

επικεντρωθώ στην έννοια της αρετής, της οποίας ο Ριχάρδος Γ’ υπολείπεται, στην

έννοια του καλού και το πώς ο Μακιαβέλι τα αντιλαμβανόταν, αλλά και το πώς

εμφανίζονται στο έργο.
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1ο Κεφάλαιο: Ο Ουίλλιαμ Σαίξπηρ και το ιστορικό πλαίσιο
1.1 Ο βίος του Ο. Σαίξπηρ

Ο Ουίλλιαμ Σαίξπηρ (1564-1616), θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους

ποιητές και θεατρικούς συγγραφείς. Μεγάλωσε στην Αγγλία και συγκεκριμένα στο

Στράτφορντ. Ο πατέρας του ήταν ο Τζων Σαίξπηρ, ο οποίος ήταν κατασκευαστής

γαντιών αλλά ασχολούταν επίσης, με το εμπόριο μαλλιού, τη ζυθοποιία κ.α. Για

εκείνη την εποχή, λοιπόν, ήταν ένας εύστροφος και πετυχημένος επιχειρηματίας. Το

1561 μάλιστα εξελέγη ταμίας, δηλαδή υπεύθυνος για τα περιουσιακά στοιχεία και τα

έσοδα του συμβουλίου. Το 1565, κατέλαβε θέση δημοτικού συμβούλου και το 1568

εξελέγη διαχειριστής ή δήμαρχος του Στράτφορντ. Ο Σαίξπηρ από μικρή ηλικία

γνώριζε τα πάντα για τις απαιτήσεις του αγοραστικού κοινού, ένα χάρισμα που

απέκτησε από τον πατέρα του. Η μητέρα του, η Μαίρη Άρντεν, ήταν επίσης μία

σημαντική μορφή. Οι Άρντεν ήταν «άρχοντες του Γουώρικ», μίας αριστοκρατικής

οικογένειας. Ο Σαίξπηρ πιθανότατα να αποτύπωσε αυτές τις αριστοκρατικές βλέψεις

και στα έργα του, υποδυόμενος μάλιστα αρκετές φορές βασιλικούς ρόλους. Παρ’ όλα

αυτά, η μητέρα του ανατράφηκε ως αναπόσπαστο μέλος του αγροκτήματος, όπως και

ο πατέρας του. Η σωστή τοποθέτηση για τους γονείς του ήταν ότι κατάγονταν από

μία παμπάλαια αγροτική γενιά, με αριστοκρατικές φιλοδοξίες. Άρα ο Σαίξπηρ

προερχόταν από μία σχετικά εύπορη οικογένεια, στα πλαίσια εκείνης της εποχής.

Επιπλέον, γεννήθηκε και μεγάλωσε μέσα σε μία μεγάλη οικογένεια. Είχε δύο αδελφές

τη Σουζάννα, η μεγαλύτερη αδελφή του, η οποία παρέμεινε αμετακίνητη και

επιφανής καθολική σε όλη της τη ζωή και τη Τζόαν Χαρτ. Ακόμα, είχε τρία αδέλφια

τον Έντμουντ, τον Γκίλμπερτ και τον Ρίτσαρντ. Το 1582 παντρεύτηκε την Ανν

Χάθαγουεϊ και απέκτησαν μία κόρη τον Μάιο του 1583, την Σουζάννα ενώ στις αρχές

του 1581 απέκτησαν τα δίδυμα, Άμνετ και Τζούντιθ (Ακρόυντ, 2010). Ακόμα, το

1597, λίγο πριν αποκτήσει μερίδιο στα κέρδη της «Σφαίρας», αγόρασε το Νιού Πλέις,

το δεύτερο μεγαλύτερο σπίτι στο Στράτφορντ, και το 1601 κληρονόμησε από τον

πατέρα του δύο ακόμα σπίτια στην οδό Χένλευ ενώ η περιουσία του αυξήθηκε

σημαντικά, χάρη στην επιτυχία του θεάτρου «Μπλακφράιαρς» (Kermode, 2011).

Το Στράτφορντ παρέμενε ως μία συντηρητική και παραδοσιακή οικογένεια.

Υπήρχε ένα καθολικό στοιχείο, μέρος του οποίου ήταν και ο Σαίξπηρ. Αυτό δεν

σήμαινε ότι ήταν βαθιά θρησκευόμενος, απλώς συναναστρεφόμενος με τους

καθολικούς ένιωθε οικεία. Πάντως έως τις αρχές του 17ου αιώνα έτεινε να λάβει έναν
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περισσότερο προτεσταντικό χαρακτήρα. Το γεγονός ότι επένδυε σε γη και σε ακίνητα

στην περιοχή του Στράτφορντ για όλη του τη ζωή, μαρτυρεί και την επιρροή που του

ασκούσε μέχρι και το τέλος της ζωής του, το οποίο παρέμεινε το κέντρο της ύπαρξής

του (Ακρόυντ, 2010).

Φοίτησε στο σχολείο από τα επτά έως τα δεκαεπτά του χρόνια και διδάχθηκε

λατινικά, φιλολογία και λογική και ας του καταμαρτυρούν ότι δεν τα γνώριζε

(Δαμιανάκου, 1994α). Ωστόσο, η εκκλησία είχε άμεση επιρροή στον Σαίξπηρ, διότι

ήταν ο χώρος που έμαθε τα πρώτα του γράμματα. Έτσι επηρεάστηκε και άρχισε να

διαβάζει τη Βίβλο, την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Το βιβλικό «χρωμάτισμα» της

σαιξπηρικής γλώσσας, πολλές φορές διατυπώνεται ότι προέρχεται από τα παραπάνω

αναγνώσματα, αλλά φαίνεται ότι τις υιοθετούσε ενστικτωδώς ως τις πλέον διαθέσιμες

μορφές μελωδικής γλώσσας. Τον γοήτευαν ο ήχος και ο ρυθμός. Το ασφαλέστερο και

πιθανότερο συμπέρασμα είναι πως παρά τις πολλαπλές καθολικές διασυνδέσεις του,

δεν διακήρυσσε την πίστη του σε κανένα συγκεκριμένο δόγμα (Ακρόυντ, 2010).

Όμως, παρά το απερίγραπτο ταλέντο του στην περιγραφή του τόπου, ο Σαίξπηρ

πιθανότατα ούτε είδε ποτέ του τη θάλασσα ούτε αντίκρυσε πεδίο μάχης, έτσι

υποστηρίζουν οι σχολιαστές του. Εκτός αυτού, του καταλογίζουν ότι δεν γνώριζε

γεωγραφία, ιστορία και φιλοσοφία (Kott, 1970).

Μερικά χαρακτηριστικά που τον διακατείχαν ήταν η ενεργητικότητα, η

αισιοδοξία, η εσωτερική πνευματική ηρεμία και το αίσθημα συμπόνιας ενώ ήταν και

ένας γενναιόδωρος και καλότροπος άνθρωπος. Οι εικόνες στα έργα του είναι γεμάτες

εξάρσεις, δράση, κίνηση και ελαφρότητα. Τα αναρίθμητα ρητορικά σχήματα,

υποδηλώνουν ότι έχουμε να κάνουμε μ’ έναν άνθρωπο σχεδόν υπερφυσικής

ευστροφίας και ετοιμότητας. Θεωρούνταν γενικά καλοαναθρεμμένος και πραγματικά

«ευγενής», δηλαδή ως ένας άνδρας που διέθετε τις αρετές και τις ιδιότητες ενός

τζέντλεμαν. Αργότερα θα έδειχνε στον κόσμο ότι ήταν πράγματι «καλής ανατροφής».

Ένα ακόμη σημαντικό χαρακτηριστικό που διακατείχε τον Σαίξπηρ ήταν η ατομική

πράξη και η δημιουργία γι’ αυτό και οι σύγχρονοί του, κατά την συναναστροφή τους

με εκείνον, δεν ένιωθαν συντετριμμένοι από την προσωπικότητά του. Διέθετε μία

ασφαλή αίσθηση της αξίας του. Ήταν ένα υπέρτατα πρακτικό πνεύμα και υποδείκνυε

μάλιστα ικανότητες και σε άλλους τομείς της ζωής του (Ακρόυντ, 2010).

Αν και πηγαινοερχόταν στο Λονδίνο είχε πια σταματήσει να γράφει ή να

συνεργάζεται για τη συγγραφή άλλων έργων. Οι τοπικοί και προγονικοί δεσμοί είχαν

μεγάλη ισχύ στην Αγγλία του πρώιμου 17ου αιώνα, οπότε η επάνοδος του Σαίξπηρ
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στο Στράτφορντ με τη λήξη της καριέρας του στο Λονδίνο ήταν φυσιολογική και

αναπόφευκτη. Το 1601 πέθανε ο πατέρας του. Το γεγονός αυτό ήταν καθοριστικό για

τη σύνθεση του Άμλετ. Το 1608 πεθαίνει και η μητέρα του. Το 1616 ξεκίνησε να

δίνει οδηγίες για τη σύνταξη της διαθήκης του, οπότε πιθανότατα να είχε αρχίσει να

υποφέρει από κάποια σοβαρή ασθένεια. Το κείμενο της διαθήκης του συντάχθηκε

στις 25 Μαρτίου το 1616. Πέθανε στις 23 Απριλίου, ημέρα των γενεθλίων του,

έχοντας μόλις συμπληρώσει τα πενήντα τρία του χρόνια. Ορισμένοι διατείνονται ότι

η επιγραφή στον τάφο του, με την περίφημη κατάρα για όποιον μεταφέρει τα οστά

του, γράφτηκε από τον ίδιο (Ακρόυντ, 2010).

1.2 Το έργο του Ο. Σαίξπηρ

Ξεκίνησε ως ένας φιλόδοξος και παραγωγικός δραματουργός. Διακρίθηκε στο

μελόδραμα, στην ιστορία, στη φάρσα και στο λυρικό πάθος. Μπορούσε να κάνει τα

πάντα. Φαινόταν να διαθέτει εκ φύσεως ταλέντο στην κωμωδία, όπου μπορούσε να

αυτοσχεδιάσει αβίαστα. Ωστόσο, μόνο κατά τη διάρκεια της συγγραφής των έργων

του, κατάφερε να ανακαλύψει το όραμά του (Ακρόυντ, 2010). Η φαντασία του είναι

πάντοτε θαυμαστά ρεαλιστική. Δημιουργεί τους δικούς του μύθους (Kott, 1970). Ένα

μέρος του εαυτού του, φυσιολογικά και αναπόφευκτα, ενυπήρχε σε όλους τους

χαρακτήρες του, κι αυτό είναι που τους προσδίδει ζωή. Πηγή της ύπαρξής του είναι ο

ίδιος. Ο 16ος αιώνας ήταν η εποχή του περιπετειώδους και μαχόμενου ατόμου. Αυτό

το άτομο στο αγγλικό θέατρο το συναντάμε και στον Σαίξπηρ. Ο ήρεμος χαρακτήρας

του ταλέντου του και η σχεδόν απρόσωπη ένταση της τέχνης του, έπεισαν πολλούς

κριτικούς του 18ου αιώνα ότι συγγένευε με την ίδια τη φύση. Τα πιο σημαντικά του

έργα ήταν ο Βασιλιάς Ριχάρδος ο Γ’, ως το πιο εκτενές και φιλόδοξο έργο που είχε

γράψει ποτέ και το Αφροδίτη και ο Άδωνης, διασφαλίζοντας τη λογοτεχνική του φήμη

περισσότερο από κάθε άλλο δραματικό του έργο (Ακρόυντ, 2010). Οι πόλοι του

έργου του επιγραμματικά είναι: α) η φιλοδοξία και η αρχομανία, οι συνωμοσίες, οι

προδοσίες και οι σφετερισμοί της εξουσίας στα ιστορικά του δράματα, β) η

απολυταρχία και η τυραννία στα ιστορικά του έργα, γ) η απόσταση ανάμεσα στο

«είναι» και στο «φαίνεσθαι», δ) η μαγεία και ε) οι δοκιμασίες (Πλωρίτης, 2002).

Ο Σαίξπηρ διατηρούσε μια μοναδική επαφή με το παρελθόν του.

Επηρεασμένος από το σπίτι του στο Στράτφορντ, ο φυσικός κόσμος γι’ αυτόν ήταν

άμεσος και προφανής στα έργα του. Είχε μια αγγλική αίσθηση του υπερφυσικού,

προτίμηση που συμβάδιζε με μια αγάπη για τον εντυπωσιασμό σε όλες τις μορφές του.
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Πρόκειται για τη διάρθρωση της ζωής σε μια συντηρητική, τυπολατρική κοινωνία.

Μεμονωμένες λεπτομέρειες αυτή της ζωής αναδύονται στη δραματουργία του με

αληθινά ονόματα τόπων και ανθρώπων. Κανένας άλλος δραματουργός εκείνης της

περιόδου, δεν έχει ασχοληθεί με τη φύση και τη συνέχεια της οικογένειας. Έχουν

υπέρτατη σημασία για τον ίδιο και λειτουργούν σαν μεταφορά για την ίδια την

ανθρώπινη κοινωνία (Ακρόυντ, 2010). Η αγάπη του Σαίξπηρ για το φανταστικό

αρδεύεται πάντα από τη σύγχρονή του πραγματικότητα και χάρη σε τούτο ο κόσμος

που συμπυκνώνει πάνω στη σκηνή γινόταν ακόμα πιο υλικός. Όμως, πάντα ήταν

ολόκληρος ο κόσμος (Kott, 1970).

Την εποχή του Σαίξπηρ το Λονδίνο δεν ήταν πια μια μεσαιωνική πόλη. Είχε

υποστεί ριζική μεταβολή. Είχε γίνει μία αστική μάζα, η οποία είχε σπουδαία σημασία

για τα έργα του Σαίξπηρ. Τελικά εξελίχθηκε ως ένα είδος θεάτρου, δραματουργικού

αυτοσχεδιασμού και θεατρικών παραστάσεων. Ήταν ο κόσμος του. Ο Σαίξπηρ

συνιστά το απόλυτο κέντρο, τον πυρήνα και την πηγή της ίδιας της αγγλικότητας. Η

εποχή που έζησε ήταν η τελευταία για το μεσαιωνικό λειτουργικό δράμα. Ωστόσο,

στην ιστορία του αγγλικού πολιτισμού διακρίνουμε τη συνέχεια, μέρος της οποίας

συνέβαλλε και ο ίδιος καθώς «μετάγγισε» τη μαγεία και το πάθος του παλιού

θρησκευτικού δράματος στις νέες μορφές του θεάτρου. Είναι λάθος να υποθέσουμε

ότι το αγγλικό δράμα ξεκίνησε με την εμφάνιση του Σαίξπηρ. Εκείνος εισήλθε σε ένα

ήδη ορμητικό ρεύμα (Ακρόυντ, 2010).

Το έργο του Σαίξπηρ είναι θείο δώρο για τους ανθρώπους και η κυκλοφορία

του είναι ίση σχεδόν με εκείνη της Αγίας Γραφής. Ο Σαίξπηρ έθρεψε το νεοελληνικό

θέατρο το ίδιο γερά και ζωογόνα όσο ο Αισχύλος, ο Σοφοκλής, ο Ευριπίδης και ο

Αριστοφάνης. Στον αγώνα για τη δημοτική γλώσσα του έθνους, το έργο του Σαίξπηρ

στάθηκε ανεκτίμητος συμπαραστάτης (Δαμιανάκου, 1994δ). Στα έργα του, θίγει

θεολογικά ζητήματα και καμιά φορά δραματοποιεί κάποιο ηθικό δίλημμα που

ανακύπτει από κείμενο του αποστόλου Παύλου. Αλλά ακόμα και όταν δεν πρόκειται

εμφανώς για κάτι τέτοιο είναι βέβαιο ότι η συνήθειά του να μελετά σχολαστικά τη

δύσκολη γλώσσα του εξασφάλισε σημαντικά εφόδια, όπως και η ουμανιστική

κατήχηση στη ρητορική που είχε υποστεί στο σχολείο (Kermode, 2011). Μας κάνει

με το έργο του να δούμε από τι υλικό είμαστε φτιαγμένοι, πόσο ελλιπής είναι η

πνευματική μας μερίδα έναντι εκείνης της κτηνωδίας, πόσο τόπο πιάνει στην ύπαρξή

μας το κακό, ήρθε για να γίνει ένας καθρέπτης της κοινωνίας (Δαμιανάκου, 1994α).
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Ό, τι υπήρξε ο Όμηρος για την κλασική παιδεία της αρχαιότητας, υπήρξε και

ο Σαίξπηρ για την παιδεία των νεοτέρων χρόνων. Για να πλάσει το αθάνατο έργο του,

κάπου τριανταεφτά τραγωδίες, κωμωδίες και ιστορικά δράματα, μαζί με τα περίφημα

σονέτα και δύο - τρία ποιητικά αριστουργήματα, ο Σαίξπηρ άντλησε και πήρε το

υλικό του από παντού: χρονικά, μύθους, φυλλάδες και ιστορίες (Δαμιανάκου, 1994α).

Τα κύρια θέματά του είναι ο καλός και ο κακός βασιλιάς, ο νόμιμος ηγεμόνας, ο

σφετεριστής, ο νόμιμος ηγεμόνας που χάνει τον θρόνο του κ.ά. Αυτή είναι για τον

Σαίξπηρ η εικόνα της ιστορίας (Kott, 1970). Αλλά το πνεύμα που επικρατεί σε όλο το

έργο του είναι πολύ συγγενικό με το πνεύμα που «φυσάει» στην Ιλιάδα, την

Οδύσσεια, την Ορέστεια και τους Όρνιθες. Βέβαια, σαν μεγάλος και αληθινός

ποιητής, δεν μιμείται ποτέ και τίποτα, όσο μεγάλο και θαυμαστό και αν είναι, αλλά

σαν δημιουργός πλάθει τον δικό του κόσμο (Δαμιανάκου, 1994α).

Η σημασία του για εμάς έγκειται στη συγκινησιακή εμπειρία που μας

μεταδίδει μέσα από τα έργα του. Οι ήρωες αισθάνονται με ένταση και την ίδια ένταση

προκαλούν και σ’ εμάς (Σήγκελ, 2000). Δεν είναι μόνο λυτρωμένοι από την

λογοτεχνική τους μεριά, αλλά πρώτα από την υποκριτική τους (Δαμιανάκου, 1994δ).

Ο τραγικός ήρωας του Σαίξπηρ υποφέρει όπως υποφέρει επειδή είναι πιο

ολοκληρωμένα ανθρώπινος από τα περισσότερα ανθρώπινα όντα, με εντονότερα

πάθη από αυτά που διαθέτουν οι περισσότεροι άνθρωποι. Είναι μια μεγέθυνση του

κοινού ανθρώπου στην ένταση του πάθους του. Ό,τι είναι απάνθρωπο μέσα μας

αντιστοιχεί σε αυτό που είναι ο αχρείος για τον Σαίξπηρ, που διοικεί τους ανθρώπους

σα να ήταν πράγματα. Από την άλλη, ό,τι είναι ζωντανό και ανθρώπινο μέσα μας,

αντιστοιχεί σε αυτό που είναι τραγικός ήρωας για τον Σαίξπηρ, δηλαδή ένας

άνθρωπος πλούσιος σε ανθρωπισμό του οποίου η ζωτικότητα αποκαλύπτει όλες τις

δυνατότητες της ύπαρξής του (Σήγκελ, 2000).

Τα πρώιμα έργα του είναι γραμμένα στο «καινούριο» ύφος των συγχρόνων

του. Κυρίως επιδεικνύουν ευκολία και όχι επινοητικότητα. Τα ιστορικά δράματά του

είναι ο καθρέπτης που καθρεπτίζει το αυθεντικό πρόσωπο της Αγγλίας σε μια μεγάλη

ιστορική εποχή. Σύμφωνα με τη Lily Campel, «ύφανε τα γεγονότα της αγγλικής

ιστορίας σε συνθέσεις παγκόσμιου ενδιαφέροντος» (Δαμιανάκου, 1994α). Επιπλέον,

η αστική κοινωνία αποκτούσε όλο και βαθύτερα θεαματικά χαρακτηριστικά. Αυτό

έχει υπέρτατη σημασία για την κατανόηση της ιδιοφυίας του Σαίξπηρ, ο οποίος

γνώρισε την επιτυχία σε μια πόλη όπου το δραματικό θέαμα έγινε το κύριο μέσο

κατανόησης της πραγματικότητας. Η επιτυχία του δράματος στο Λονδίνο, δεν είχε
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αντίστοιχο της σε καμία άλλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Το δράμα λειτουργούσε ως

ένα μέσο μετάδοσης κοινωνικών και πολιτικών μηνυμάτων στο κοινό. Δεν ήταν

απλώς μια μορφή ψυχαγωγίας με τη σύγχρονη έννοια, αλλά ωστόσο διατηρούσε το

διδακτικό του κύρος (Ακρόυντ, 2010). Το Σαιξπηρικό δράμα ανυψώνει το αίσθημα

μας για την αξία της ζωής, μεσ’ από τον θρίαμβο, μας «αναζωογονεί μέσα στην

ερημιά μας» (Σήγκελ, 2000). Πλάθει ειρωνικούς συσχετισμούς και παραλληλισμούς

ανάμεσα στην ιπποτική δράση των ευγενών και στην κωμική δράση των κοινών

θνητών, σα να δοκιμάζει την πραγματική δυναμική του θεάτρου. Το ζήτημα μάλλον

είναι περίπλοκο, αλλά υποδεικνύει την ανατρεπτική δυναμική της σκηνής. Έγραψε,

με λίγα λόγια, δέκα έργα αφιερωμένα στην ιστορία της Αγγλίας πολύ περισσότερα

από οποιονδήποτε σύγχρονό του. Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι ήταν γι’ αυτόν κάτι το

ευχάριστο. Η φαντασία της εποχής σίγουρα βοήθησε στην έμπνευσή του (Ακρόυντ,

2010).

Το 1592, είναι πια ένας έξοχος συγγραφέας κωμωδιών, ιστορικών έργων,

φαρσών και τραγωδιών. Ως μεγάλος δραματουργός δεν επαναπαυόταν γι’ αυτό

εφηύρε εκ νέου τα μονοπάτια της ανθρώπινης συνείδησης ώστε να παραμείνει πιστός

στο προσωπικό του όραμα. Η δυνατότητα να μετακινείται από την κωμωδία στο

ιστορικό έργο ή στην τραγωδία, καθώς αναμείγνυε τα είδη σε μεμονωμένες σκηνές,

ακόμα και σε λόγους ήταν ευφάνταστη. Στα τέλη του 17ου αιώνα αναφέρεται ότι ο

Σαίξπηρ «ήταν πολύ καλύτερος ποιητής από ηθοποιός». Σε κάθε περίπτωση

αγαπούσε τόσο τη δουλειά του ηθοποιού όσο και του συγγραφέα όντας στο κέντρο

του δικού του θιάσου. Διαφορετικά δεν θα επέλεγε να τη συνεχίσει. Εντούτοις, είχε

εξασφαλίσει πλήρη απασχόληση στη σημαντικότερη θεατρική εταιρεία της γενιάς

του, υποδυόμενος μικρούς και μεγάλους ρόλους για πάνω από είκοσι χρόνια. Αν μη τι

άλλο, πρέπει να ήταν ένας πολυμήχανος ηθοποιός. Το δράμα ήταν η ιδιάζουσα

δεξιότητα και η ιδιαίτερη ειδικότητά του. Δεν πρέπει επίσης να μας ξεφύγει ο

ορμητικός χαρακτήρας της λογοτεχνικής του φιλοδοξίας και εφευρετικότητας.

Γνώριζε ότι μπορούσε να γράψει ποιητικά αφηγήματα με άνεση, αλλά η

συγκεκριμένη φόρμα δεν συνιστούσε γι’ αυτόν την ίδια θεμελιώδη πρόκληση με το

νεοεμφανισθέν δράμα (Ακρόυντ, 2010).

Σίγουρα ο ίδιος δεν διέκρινε τα είδη μεταξύ τους, δηλαδή σε αρκετά έργα του

το ένα είδος δεν μπορεί να διαχωριστεί από το άλλο. Παρ’ όλα αυτά, παρατηρούμε

κάποιες χωριστές, αλλά συνδεόμενες περιπτώσεις γένεσης της δραματικής του τέχνης.

Όσον αφορά για το μη σεβασμό των κανόνων της δραματικής τέχνης, τον
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κατηγόρησαν άδικα (Ακρόυντ, 2010). Ίσα - ίσα που προσπάθησε να αντλήσει από τις

ίδιες πηγές και να μην πειράξει τους κανόνες, όπως του καταμαρτυρούν. Αλλά οι

κανόνες που υπήρχαν δεν μπορούσαν να κρατήσουν το βάρος του έργου του και

κατέρρευσαν από μόνοι τους (Δαμιανάκου, 1994α).

Δεν ήταν ενάντιος σε ευρείες αναθεωρήσεις και αναδιατυπώσεις του υλικού

του, εφόσον βέβαια το απαιτούσε η περίσταση. Το έργο του βρισκόταν πάντα σε

εξέλιξη. Είχε το χρόνο να τα αναθεωρήσει και να τα βελτιώσει, διότι πολλά από αυτά

δημοσιεύτηκαν πολύ καιρό πριν γραφτούν και ανεβούν στο θεατρικό σανίδι. Πιθανόν

να διέθετε επίσης μια ενστικτώδη αντίληψη της σκηνικής τέχνης, προτού στρέψει την

προσοχή του στην έκφραση. Όταν οι χαρακτήρες «ξεπηδούσαν» από την πένα του,

είχαν ήδη εμπλακεί στο σχέδιό του. Το εύρος της γλώσσας του βάθαινε καθώς

πειραματιζόταν με διάφορες μορφές δράματος. Ήταν απόλυτα συντονισμένος με τη

γλώσσα που τον περιέβαλλε και αφομοίωνε τα πάντα. Είχε τη δυνατότητα να

συνοψίζει τα πολλαπλά αίτια της δράσης με σημαντικές λεπτομέρειες και να επινοεί

εντυπωσιακή πλοκή. Διέθετε τέλεια αίσθηση όσον αφορά τη διαφορά και την αλλαγή

(Ακρόυντ, 2010). Η σκηνή για τον Σαίξπηρ είναι το φυσικό του περιβάλλον, εκεί

όπου λυτρώνονται οι ήρωές του κι αποκαλύπτονται οι παραστατικές τους ομορφιές.

Όσοι δεν το νιώθουν βρίσκονται μακριά απ’ το να αισθανθούν το δημιουργικό του

δαιμόνιο (Δαμιανάκου, 1994δ). Διέπρεπε σε σκηνές στις οποίες η εξουσία ερχόταν

αντιμέτωπη με την αταξία, όπου με την χρήση όρων της καθομιλουμένης και άλλων

τεχνικών η μορφή που εκπροσωπεί την εξουσία μπορεί να επικοινωνήσει με το

αμήχανο πλήθος. Εδώ υποδηλώνεται πάλι, ο δυϊσμός του ιδιοφυούς ταλέντου του

(Ακρόυντ, 2010).

Η ρήξη με τον εαυτό του έχει αναδειχτεί ως το κυριότερο δημοφιλές θέμα

σχολιασμού, πρόκειται όμως για το τυπικό γνώρισμα της ιδιοφυίας του. Ως παιδί της

επαρχίας που ήρθε στο Λονδίνο, ως ηθοποιός με αριστοκρατικές φιλοδοξίες και ως

συγγραφέας διέθετε μεγάλο εύρος στοχασμού. Μπόρεσε να πλάσει έναν κόσμο

πάθους και ονείρου. Σε κάθε διαφωνία ή πολεμική διέκρινε την ανθρώπινη αλήθεια.

Είτε συναντάμε βασιλιάδες είτε παλιάτσους στα έργα του, όλοι είναι μέρος της

χαρακτηριστικής μοναδικότητας του οράματός του. Μην ξεχνάμε ότι ήταν ένας

άνδρας που για να πραγματοποιήσει τα όνειρά του είχε αφήσει πίσω την οικογένειά

του, εκφράζοντας πολλές φορές στα σονέτα του μία απέχθεια προς τον ίδιο του τον

εαυτό (Ακρόυντ, 2010).
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Δεχόταν επιθέσεις για λογοκλοπή. Κάτι που ήταν ένα στερεότυπο στον κόσμο

του θεάτρου. Η μίμηση και ο δανεισμός αποτελούσαν μέρος της τέχνης της σύνθεσης.

Φαίνεται πρωτίστως ότι ήταν λογοκλόπος του εαυτού του, χρησιμοποιώντας ξανά και

ξανά φράσεις, σκηνές και καταστάσεις στα έργα του. Από τα παιδικά του χρόνια είχε

μάθει πως ένα από τα πρώτα χαρακτηριστικά της επινοητικότητας ήταν η μίμηση,

οπότε ο ίδιος μιμούνταν κάθε τι ιδιοφυές (Ακρόυντ, 2010).

Λόγω του λοιμού που έφθασε στο Λονδίνο, ο Σαίξπηρ άρχισε να επιστρέφει

σταδιακά στο Στράτφορντ. Το 1603 με 1604 γίνεται αναφορά ότι ίσως είχε κουραστεί

να παίζει πια στη σκηνή και γι’ αυτό υπήρχαν κάποιες ενδείξεις απόσυρσης. Το 1609,

κυκλοφόρησαν τα «Σονέτα του Σαίξπηρ». Από το 1612 και έπειτα έχουμε στοιχεία

μιας φθίνουσας δραστηριότητας, οι λόγοι της οποίας δεν είναι ξεκάθαροι. Ίσως

οφειλόταν στην επιδείνωση της υγείας του, ίσως στις χαρές του Στράτφορντ και της

ιδιώτευσης, ίσως απλώς στην απώλεια ή στην έλλειψη έμπνευσης και ίσως είχε

πραγματοποιήσει όσα ανέκαθεν ήθελε. Παρόμοιο φαινόμενο δεν είναι ασυνήθιστο

στα τελευταία χρόνια ή μήνες της ζωής ενός συγγραφέα (Ακρόυντ, 2010).

1.3 Το σαιξπηρικό δράμα

Από το τέλος του 18ου αιώνα ο Σαίξπηρ επηρέασε το ευρωπαϊκό δράμα

περισσότερο από κάθε άλλον δραματουργό. Αλλά και η ευρωπαϊκή δραματουργία με

τη σειρά της επηρέασε τα θέατρα όπου παιζόταν ο Σαίξπηρ. Ο Σαίξπηρ ήταν

ζωντανός κατά το μέτρο που ήταν ζωντανή η δραματουργία με τη βοήθεια της οποίας

ερμηνεύονταν τα δράματά του. Αν οι παραστάσεις του Σαίξπηρ είναι ανούσιες και

πληκτικές, αυτό σημαίνει πως όχι μόνο το θέατρο, αλλά και η δραματουργία εκείνης

της εποχής είναι νεκρά. Γεγονός που δίνει στον Σαίξπηρ τον υπεριστορικό και

καθολικό του χαρακτήρα (Kott, 1970).

Τα βασικά θέματα και στοιχεία της δραματουργίας του είναι: α) η αντίθεση

ανάμεσα στο «Είναι και το Φαίνεσθαι» και η σχετικότητα της «Αλήθειας και της

Γνώσης», β) η αρχετυπική συζυγία «Ύβρεως και Νεμέσεως», γ) οι εσωτερικές

αντιφάσεις των αγαθών κυρίως ηρώων, δ) η μοναξιά των ηρώων, τόσο των αγαθών

όσο και των πονηρών. Επιπλέον, η δραματουργία του Σαίξπηρ χωρίζεται σε τρεις

περιόδους: η πρώτη περίοδος αρχίζει το 1590 και τελειώνει το 1599, που γράφει τα

ιστορικά δράματά του. Η δεύτερη περίοδος, απλώνεται από το 1600 ως το 1608, είναι

η περίοδος των μεγάλων τραγωδιών και των «μαύρων κωμωδιών» που στρέφονται με

ιλιγγιώδη αγωνία γύρω στα θέματα του σφετερισμού της εξουσίας, του εγκλήματος
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για την εξουσία και της προδοσίας για την εξουσία. Η τρίτη περίοδος, αρχίζει το 1609

και τελειώνει το 1612-1613, στην οποία τα περισσότερα από τα μισά του έργα, έχουν

θέμα πολιτικό (Πλωρίτης, 2002).

Η ακμή του ιστορικού δράματος δεν κράτησε παρά μιάμιση δεκαετία (από το

1589 ως το 1604). Με την ελισαβετιανή εποχή, τελείωσε και το ιστορικό δράμα. Όσο,

όμως, κράτησε η βασιλεία του ήταν κοσμαγάπητο στο «νεανικό» κοινό του καιρού

εκείνου. Πέρα από την θεατρική εμβέλειά τους, τα ιστορικά δράματα είχαν διδακτικό

και πολιτικό στόχο. Το πολιτικό δίδαγμα ήταν όχι μόνο ο στιγματισμός των εμφύλιων

συγκρούσεων, αλλά και η έξαρση ειρήνης και της ευμάρειας που είχε φέρει η

δυναστεία των Tudor. Τι εννοούσαν όμως λέγοντας «ιστορικά δράματα», στην

ελισαβετιανή εποχή; Τόσο ο Σαίξπηρ όσο και οι άλλοι σύγχρονοί του δραματουργοί

έγραψαν πολλά έργα με θέματα παρμένα από την ιστορία των περασμένων χρόνων.

«ιστορικά δράματα», όμως, ονομάζονταν τότε μόνο τα έργα που αναφέρονταν στην

πρόσφατη αγγλική ιστορία. Τα άλλα, έστω και αν είχαν ιστορικό θέμα, τα

χαρακτήριζαν «τραγωδίες». Ιστορικά δράματα για τους Άγγλους του καιρού εκείνου

ήταν όσα έπαιρναν το δραματικό υλικό τους από τα κοντινά ιστορικά γεγονότα της

χώρας τους και των τεσσάρων τελευταίων αιώνων μετρώντας μαζί και τον αιώνα που

ζούσαν. Ο ΙΕ’ αιώνας ήταν το τέλος της φεουδαρχίας, το τέλος του Εκατονταετούς

πολέμου, ο εμφύλιος Πόλεμος των δύο Ρόδων και η αρχή της Αναγέννησης. Ο

αιώνας αυτός στάθηκε αληθινό μεταλλείο για τον Σαίξπηρ: Ερρίκος Δ’, Ερρίκος Ε’,

Ερρίκος ΣΤ’ και Ριχάρδος Γ’. Στα ιστορικά δράματα της ελισαβετιανής εποχής, και

ειδικά του Σαίξπηρ, οι ήρωες άλλαζαν από έργο σε έργο, αλλά ο αληθινός

πρωταγωνιστής έμενε πάντα η Αγγλία. Όλο το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη

σωτηρία και την ευημερία της, που της εξασφαλίζει η ειρηνική διαβίωση βασιλιάδων

και λαού, αρχόντων και αρχομένων (Πλωρίτης, 2002).

Στα τρία μέρη του Ερρίκου του ΣΤ’ και ειδικότερα στο Β’ και Γ’ Μέρος του

έργου, παρακολουθούμε την αρχή του φρικιαστικού εμφυλίου πολέμου ανάμεσα

στους οίκους των York και των Lancaster για το στέμμα της Αγγλίας. Το τέλος αυτού

του εσωτερικού ολέθρου δίνεται στο αμέσως επόμενο δράμα, τον Βασιλιά Ριχάρδο

τον Γ’ (1592-1593), με επίκεντρο τον σατανικό εκείνο βασιλιά, που ηττάται από τον

κόμη Ρίτσμοντ, τον κατοπινό Ερρίκο Ζ’, τον ιδρυτή της δυναστείας των Tudor. Τα

τρία μέρη του Ερρίκου του ΣΤ’ και ο Βασιλιάς Ριχάρδος ο Γ’, σχηματίζουν την πρώτη

τετραλογία των σαιξπηρικών ιστορικών δραμάτων, τον κύκλο των York και

Lancaster (Πλωρίτης, 2002).
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Ο Σαίξπηρ στα έργα του παρουσιάζει μόνο «κακούς» ή άνομους ή ανίκανους

βασιλιάδες με εξαίρεση τον Ερρίκο Ε’, τον εθνικό ήρωα της αγγλογαλλικής διαμάχης.

Η ερμηνεία που δόθηκε από τους περισσότερους σαιξπηριστές για τη στάση του αυτή

είναι απλή: ο Σαίξπηρ παίρνει για ήρωές του βασιλιάδες εγκληματικούς ή αδύναμους

που προκάλεσαν τόσες συμφορές στον τόπο, ακριβώς για να τονίσει τη νομιμότητα,

την αρετή, τη δικαιοσύνη, την ειρήνη και την ευημερία που είχαν φέρει οι Tudor στην

Αγγλία. Ο Ριχάρδος Γ’ ήταν αδίστακτος φονιάς και ανελέητος τύραννος, ο Ερρίκος

Δ’ σφετεριστής του θρόνου και ηθικός αυτουργός της δολοφονίας του Ριχάρδου Β’, ο

Ριχάρδος Β’ τυραννικός, ο Ερρίκος ΣΤ’ αδύναμος κι άπραγος. Αμαυρώνοντας

εκείνους, τόνιζε τη «θεομηνία» που υπέστη η χώρα και πρόβαλλε έτσι εμμέσως την

αγαθοποιό πολιτική της τυδορικής δυναστείας. Θα μπορούσε, λοιπόν, να

υποστηριχθεί πως ο Σαίξπηρ παρουσιάζει έτσι τους εκπροσώπους της φεουδαρχίας

για να στηλιτεύσει τους ευγενείς που απειλούσαν τον θρόνο και για να υποδηλώσει

πόσο πιο «έντιμη» και «πατριωτική» είναι η συμπεριφορά των βασιλιάδων και

μάλιστα των «μεγάλων» ηγεμόνων της δυναστείας των Tudor. Ο τρομερός οίστρος

της εξουσίας κι ακολασίας, για τους ευγενείς, οπλίζει τα χέρια αδερφών, γονιών,

παιδιών, αντρών και γυναικών για να αποκτήσουν αυτή τη φευγαλέα δύναμη, δηλαδή

την εξουσία η οποία τους κάνει δούλους της, αφού πρώτα τους μεταμόρφωσε σε

φονιάδες, πατροκτόνους και παιδοκτόνους. Στο επίκεντρο είναι η πάλη για την

εξουσία καθώς και τα εγκλήματα, τα οποία προκαλεί η φιλοδοξία του δρώντος

προσώπου (Πλωρίτης, 2002).

Εξωτερικά τα ιστορικά δράματα του Σαίξπηρ μοιάζουν να στοιχίζονται με την

ιδεολογία της εποχής. Στην πραγματικότητα όμως την ξεπερνάνε από έργο σε έργο. Η

θεατρική διαλεκτική του καταλήγει εναντίον της εξουσίας γενικά και της βασιλείας

ειδικότερα, αφού αυτή είναι η υπέρτατη εξουσία. Ποιος εστεμμένος είναι ή μπορεί να

είναι «αθώος»; Κανένας δεν μπορεί να βασιλέψει αθώα. Όλοι οι βασιλιάδες είναι

«αντάρτες και σφετεριστές», σύμφωνα με τον Saint-Just. Και ο Mark Twain θα

προσθέσει: «Δεν υπάρχει θρόνος που να μην αντιπροσωπεύει και ένα έγκλημα». Δεν

αποτελεί, λοιπόν, υπερβολή η διαπίστωση του John Bailey: «Κανένας δημοκράτης

δεν μπορεί να ζητήσει καλύτερο κήρυγμα κατά της προσωπικής μοναρχίας από αυτό

που βρίσκει, από τη μια σκηνή στην άλλη, στα ιστορικά δράματα του Σαίξπηρ»

(Πλωρίτης, 2002).
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1.4 Η Ελισαβετιανή εποχή

Ο Σαίξπηρ ήταν ο μεγαλύτερος ποιητής της Αναγέννησης και ένας από τους

μεγαλύτερους όλων των εποχών (Δαμιανάκου, 1994α). Γεννήθηκε πέντε χρόνια μετά

τη στέψη της Ελισάβετ της Α’ και το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του κύλησε μες

στους περιορισμούς και στην αβεβαιότητα της ατομικιστικής της ηγεμονίας. Έγνοια

της ήταν η σταθερότητα και η οικονομική φερεγγυότητα της Αγγλίας. Γι’ αυτό και

διοχέτευε όλη την ευφυΐα της και τον αυταρχισμό της στην αποφυγή εμφύλιων

ταραχών και εξωτερικών συγκρούσεων. Η Ελισάβετ κατάφερε να ματαιώσει ή να

παρεκτρέψει αρκετές συνωμοσίες κατά του θρόνου της. Ο ανυπόμονος και

αναποφάσιστος τρόπος με τον οποίο ασκούσε την εξουσία, ήταν καθοριστικός για να

ανοίξει τους ορίζοντες της χώρας (Ακρόυντ, 2010). Όλοι οι Tudor είχαν δυνατές

προσωπικότητες, αλλά μόνο η τελευταία τους έδωσε το όνομά της σε μια εποχή. Με

όλα τα σφάλματα του οίκου της, με όλες τις δικές της ιδιοτροπίες αυτή διαμόρφωσε

σ’ έναν ολόκληρο λαό την παθιασμένη αφοσίωση (Δαμιανάκου, 1994α). Παρ’ όλα

αυτά, εξακολουθούσαν να ισχύουν οι μεσαιωνικές προδιαγραφές διακυβέρνησης

όπως η αυστηρή πατρική πειθαρχία. Υπήρχε έντονα η αίσθηση της διαφοράς μεταξύ

των κοινωνικών τάξεων και της ισχύος που παραχωρούνταν σε όσους κατείχαν γη,

αρχές τις οποίες ο Σαίξπηρ τηρούσε πιστά. Ήταν ένας κόσμος κηδεμονίας και

αποκλειστικών προνομίων, εθιμικών κανόνων και αυστηρά τοπικής δικαιοσύνης

(Ακρόυντ, 2010). Αλλά οι αλλαγές που ακολούθησαν, με την ανάδειξη της Αγγλίας

ως θαλασσοκράτειρας και του Λονδίνου ως λαμπρής πρωτεύουσας του κόσμου και

πρώτου εμπορικού κέντρου σταθεροποίησαν τη βασιλεία των Tudor και είχαν

επακόλουθα τόσο ευεργετικά, όσο και καταστροφικά (Δαμιανάκου, 1994α).

Η Αναγέννηση ξεκίνησε από την Ιταλία, όμως το πνεύμα της άρχισε από την

πατρίδα του Λόγου και της Δημοκρατίας, την Ελλάδα. Κέντρο της θεωρείτο η Αγγλία.

Η Αναγέννηση λαχταράει να γνωρίσει την αλήθεια της ζωής, θέλει να τινάξει την

απάτη και να εξετάσει το «κυρίαρχο θέμα» της εξουσίας. Εμφανίζεται μία Νέα Τάξη,

η οποία δεν είναι άλλη από τη θέληση, υψωμένη σε «νόμο», δηλαδή το αίτημα του

αστισμού που ανεβαίνει κυρίαρχος στην εξουσία. Η ελευθερία και η ανθρωπιά ήταν

το ζευγάρι συνθήματα που φούντωσαν στις καρδιές των ανθρώπων της Αναγέννησης.

Πλάθει μορφές τιτανικές, όχι μόνο καλλιτεχνικές και ποιητικές αλλά και πολιτικούς,

τυχοδιώχτες, εφευρέτες και εξερευνητές. Η τάξη του κόσμου συγκλονίζεται από τα

θεμέλια, οι αξίες ανακατατάσσονται και η πίστη συζητιέται. Εκείνο που γεννιέται στο

Λονδίνο είναι η λαϊκή τέχνη, δηλαδή το θέατρο. Καθρεπτίζει αυτή τη μεγάλη εποχή
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της Αναγέννησης με τον αγώνα του παλιού και του νέου, τον αγώνα της εξουσίας

όπως μας δίνεται απλόχερα στο έργο του Σαίξπηρ. Το Λονδίνο παρότι ήταν ένα

πολιτικό-φιλελεύθερο, οικονομικό, εμπορικό και πολιτιστικό κέντρο του κόσμου

βρέθηκε μέσα σε αυτή την αναγεννησιακή δίνη χωρίς να έχει στοιχειώδη μέσα για να

την αντιμετωπίσει. Κυρίως δεν είχε μέσα επικοινωνίας και συγκοινωνίας. Ανάμεσα,

λοιπόν, στο Λονδίνο και την επαρχία μεσολαβούσε το άγνωστο, ύπουλο, και

επικίνδυνο (Δαμιανάκου, 1994α). Την διάσταση ανάμεσα στο στοχασμό και την

πράξη, ανάμεσα στο βασίλειο της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της λογικής από

τη μια, και στην φυσική τάξη και την ιστορία από την άλλη, την ένιωσε ακόμα πιο

οδυνηρά η τελευταία γενιά της Αναγέννησης· η γενιά του Σαίξπηρ. Οι άνθρωποι

εκείνοι είχαν την επίγνωση πώς μια μεγάλη εποχή τελειώνει: το παρόν ήταν

αποκρουστικό και το μέλλον διαγραφόταν ακόμα πιο ζοφερό (Kott, 1970).

Ο Σαίξπηρ, ο πιο αυθεντικός εκπρόσωπος της ελισαβετιανής εποχής, είχε

νιώσει στον ίδιο του τον εαυτό την ευεργετική πνοή του ουμανιστικού

αναγεννησιακού πνεύματος και την «κρύα ανάσα» της εξουσιαστικής απανθρωπιάς

της. Ο ίδιος αποκάλυψε την εποχή του σε όλη της τη δόξα, τη λαμπρότητα, αλλά και

την αθλιότητα, την σκληρότητα και την απανθρωπιά. Ο αγγλικός δραματικός λόγος

εκείνης της εποχής, μαθήτεψε πρώτα στον Σενέκα και τον Πλαύτο. Όμως, σε κανενός

άλλου το έργο όσο του Σαίξπηρ, δεν έχει αποτυπωθεί όλο το πνεύμα της

Αναγέννησης: απόκοτο, μεγαλεπήβολο, τυχοδιωκτικό, φιλελεύθερο, επαναστατικό,

αθεόφοβο, κακούργο, εκδικητικό, αλλά και γεμάτο συγγνώμη, ανθρωπισμό, ανοχή

και συγκατάβαση. Σε κανενός άλλου δραματικού ποιητή το έργο, δεν έχει μπει υπό

κρίση και αμφισβήτηση όλο το κοινωνικό οικοδόμημα, σε όλη του τη συγκρότηση,

συμπεριφορά και σχέση ως προς τις έννοιες και αρχές όπως: εξουσία, ελευθερία,

δικαιοσύνη και δικαιώματα. Μόνο ελάχιστοι είδαν, όπως ο Μπεν Τζόνσον, ότι με τον

Σαίξπηρ η Αναγέννηση έβγαλε ένα στοιχείο ικανό να μετρήσει το απροσμέτρητο.

Ακόμα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι έφθασε το δραματικό είδος σε σημείο, που από

την εποχή του Αισχύλου, κανείς προγενέστερος, σύγχρονος ή μεταγενέστερος δεν

έχει προχωρήσει. Μέσα στη σύντομη ζωή του πρόφτασε να μετρήσει τον κόσμο της

Αναγέννησης, μετρώντας έτσι την ανθρωπότητα ολάκερη στην ποιότητα και την

καθολική της έκφρασή (Δαμιανάκου, 1994α).
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1.5 Το θέατρο κατά την Ελισαβετιανή Εποχή και πως επηρέασε τον Σαίξπηρ

Το 1569 το θέατρο έφθασε στο Στράτφορντ. Εκεί ο νεαρός Σαίξπηρ μπορούσε

να δει τον κόσμο της μεγαλοπρέπειας και του θεάματος. Ασυνείδητα αποκτούσε την

αίσθηση του δραματικού χώρου και την αντίληψη του διαλόγου και της ρητορείας.

Το αγγλικό δράμα πλησίαζε αργά στην ωριμότητά του την ίδια περίοδο με τον

Σαίξπηρ (Ακρόυντ, 2010). Καθώς περνούσε ο καιρός, κάθε κοινωνικό στρώμα

κατέληξε να προτιμά διαφορετικό είδος ψυχαγωγίας, κι έτσι για να ικανοποιηθεί η

ζήτηση, δημιουργήθηκαν από τη μια τα λαϊκά θέατρα και από την άλλη τα ιδιωτικά

(Kermode, 2011).

Αν και αφοσιωμένος στην οικογένεια του ο Σαίξπηρ μαγευόταν όλο και πιο

πολύ από το επάγγελμα του ηθοποιού και από την τέχνη του θεάτρου. Όσα τον είχαν

εντυπωσιάσει ζωηρά όταν ήταν παιδί γίνονταν ακατανίκητα τώρα που ήταν άντρας. Η

επιθυμία του να δουλέψει στο θέατρο, ίσως τον έσπρωξε να παίξει σε κάποιον από

τους θιάσους που εμφανίζονταν στο Στράτφορντ. Ο δρόμος του είχε χαραχτεί και έτσι

αποφάσισε να εγκαταλείψει τον τόπο όπου μεγάλωσε. Σε ολόκληρη την Αγγλία

μονάχα ένας τόπος υπήρχε όπου μπορούσε να πάει ένας ανήσυχος νέος, διψασμένος

για συγκινήσεις και ο τόπος αυτός δεν ήταν άλλος από το Λονδίνο. Την εποχή που

έφθασε ο Σαίξπηρ, το Λονδίνο άρχισε να απολυτρώνεται από τα μεσαιωνικά δεσμά

του. Πρόσφατα είχαν χτιστεί τρία οικοδομήματα ειδικά προορισμένα για παραστάσεις

θεατρικών έργων – τα μοναδικά του είδους τους στην Αγγλία. Δεν είναι γνωστό πως

μπήκε στο θεατρικό σινάφι όταν έφθασε στο Λονδίνο, πάντως ο Σαίξπηρ θα

προσελήφθη αρχικά ως μισθωτός και έπειτα θα πρέπει να δούλεψε σκληρά και να

έκανε συνεχή εξάσκηση. Το κοινό είχε την αξίωση απ’ αυτόν να αναδείξει την

ποίηση των στίχων του θεατρικού συγγραφέα και παράλληλα να πλάσει έναν

αληθοφανή χαρακτήρα (Wright, 2006).

Εντάχθηκε στους Άνδρες της Βασίλισσας το 1587, όμως τον επόμενο χρόνο

προσχώρησε στους Άνδρες του Λόρδου Στρέιντζ. Ωστόσο, η «Αυλαία» ήταν το

θέατρο που έπαιζε. Έπειτα μετακινήθηκε στους Άνδρες του Πέμπροκ, προτού βρει

οριστική στέγη στους Άνδρες του Λόρδου Αρχιθαλαμηπόλου. Αυτό σήμαινε ότι ήταν

ένας άνθρωπος που ακολουθούσε παλιούς γνώριμους και συναδέλφους ηθοποιούς

καθώς ένας θίασος εξελισσόταν σε άλλον. Ήταν πιστός και απεριόριστα φιλόπονος.

Για τον ίδιο ο θίασος θα λειτούργησε ως υποκατάστατο της ήδη υπάρχουσας

οικογένειάς του. Ο Σαίξπηρ προχώρησε στους Άνδρες του Λόρδου

Αρχιθαλαμηπόλου φέρνοντας όλα τα έργα του. Ήταν ο μακροβιότερος θίασος στη



~ 25 ~

θεατρική ιστορία της Αγγλίας, από το 1594 έως το 1642. Οι Άνδρες συνέβαλαν στη

διαμόρφωση του Σαίξπηρ ως συγγραφέα. Τα έργα γενικά ανήκαν στην κυριότητα του

θιάσου ή του θεάτρου και όχι σε κάποιο άτομο. Διέπρεπε σε όλους τους κλάδους της

δραματικής τέχνης και ίσως ήταν εξαίρεση ότι διατηρούσε την κυριότητα των έργων

του. Το αίσθημα αδελφικότητας μεταξύ των ηθοποιών ήταν τόσο ισχυρό, ώστε τα

έργα καθαυτά αντιμετωπίζονταν περίπου ως κοινό κτήμα, μια συλλογική προσπάθεια

που όφειλε να παραμείνει εντός της κοινότητας. Γι’ αυτό και μόνο μετά τον θάνατό

του οι συνάδελφοι του, με μια πράξη ομαδικού σεβασμού, εξέδωσαν επίσημα τα έργα

του (Ακρόυντ, 2010).

Η πανούκλα που έπληξε το Λονδίνο στα 1592 δεν ήταν πρωτόγνωρη συμφορά.

Κατά διαστήματα μάστιζε την Αγγλία επί έναν αιώνα. Η βασίλισσα Ελισάβετ έμεινε

ως το τέλος άγρυπνη πολιτικός και ήξερε πως είχε τη δύναμη να σηκώσει το πεσμένο

ηθικό του λαού. Έτσι ακόμα και στα χρόνια της πανούκλας, όταν η διάθεση στην

Αγγλία ήταν πένθιμη, οι περιοδείες της βασίλισσας δεν χάσανε τίποτα από την

αλλοτινή τους λαμπρότητα. Το 1593, οι θάνατοι από πανούκλα πολλαπλασιάστηκαν

πάλι και διατάχθηκε ξανά το κλείσιμο τω θεάτρων. Το κλείσιμο κράτησε πάνω από

ένα χρόνο, ώσπου η πανούκλα υποχώρησε. Στα χρόνια της πανούκλας δεν

παρουσιάστηκαν αξιόλογα νέα θεατρικά έργα. Εντούτοις, ώσπου να περάσει αυτός ο

φόβος, ό,τι απόμεινε από το θέατρο του Λονδίνου ήταν η ανάμνησή του. Ο Ουίλλιαμ

Σαίξπηρ γύρισε ίσως στο Στράτφορντ κατά διαστήματα στα χρόνια της πανούκλας,

αλλά δεν εγκατέλειψε το Λονδίνο. Παρ’ όλο που τα θέατρα ήταν κλειστά και δεν

υπήρχε ζήτηση νέων έργων, αυτός εξακολούθησε να γράφει ασταμάτητα (Wright,

2006).

Η αξιοθρήνητη οικονομική κατάσταση της Αγγλίας (περίπου στα τέλη 1597)

που τόσο έπληξε το θέατρο, ήταν μόνο ένα από τα προβλήματα που ανησυχούσαν το

λαό. Ένα άλλο πρόβλημα ήταν η βασιλική διαδοχή, που αφότου ανέβηκε η Ελισάβετ

στο θρόνο δεν είχε ρυθμισθεί. Όταν πέθανε η βασίλισσα Ελισάβετ (1603) και

ανέλαβε πια ο Ιάκωβος Α’ της Αγγλίας, όλη η Αγγλία αναρωτιόταν ποια θα ήταν η

στάση του. Οι υπήκοοι λογαριάζανε κατά ποιο τρόπο θα επηρέαζε την πολιτική και

κοινωνική ζωή της Αγγλίας, και πώς θα διατηρούσε την επισφαλή θρησκευτική

ισορροπία ανάμεσα στους Προτεστάντες και τους Καθολικούς. Οι ηθοποιοί που το

επάγγελμά τους με τη στοργή της Ελισάβετ είχε ανέβει τόσο ψηλά, ίσως

αναρωτιόντουσαν τι περιορισμούς θα τους επέβαλλε ενδεχομένως ο νέος μονάρχης.

Αν είχε ακολουθήσει μια αυστηρή πολιτική απέναντι στο θέατρο πολλοί ηθοποιοί θα
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ήταν αναγκασμένοι να ζητήσουν νέο επάγγελμα. Μολαταύτα, ο Ιάκωβος είχε

ακλόνητες αντιλήψεις για το θέατρο και ευτυχώς οι ιδέες του ήταν ευνοϊκές. Το

θέατρο, λοιπόν, στα χρόνια του Ιακώβου Α’ άνθησε περισσότερο από ποτέ. Έτσι,

γεννημένος την εποχή της Ελισάβετ, ο ποιητής πέρασε απρόσκοπτα στην εποχή του

Ιακώβου Α’ (Wright, 2006). Σαφώς ο Σαίξπηρ περνώντας στη νέα αυτή εποχή ήταν

πρόθυμος να αναπλάσει ορισμένα έργα του ώστε κάπου να διακρίνεται η μορφή του

βασιλιά. Έτσι, οι Άνδρες του Λόρδου Αρχιθαλαμηπόλου, μετατράπηκαν στους

Άνδρες του Βασιλιά. Η κοινωνική του θέση βελτιώθηκε σημαντικά. Ήταν το απόγειο

της κοινωνικής του καταξίωσης (Ακρόυντ, 2010).

Το θέατρο τον απασχολούσε σε όλη του τη ζωή. Τόσο κοινωνικά, οικονομικά

και δημιουργικά. Τον 16ο αιώνα, αποτελούσε δύναμη εκδημοκρατισμού. Άλλος

άνθρωπος με το ίδιο εύρος σχέσεων δεν υπήρχε στην εποχή του· ήταν μοναδικά

θεατρικός (Ακρόυντ, 2010). Του άρεσε να παρομοιάζει τη ζωή με θέατρο. Η

παρομοίωση είναι αρχαία, αλλά εκείνος ήταν που της έδωσε βάθος και σαφήνεια

(Kott, 1970). Θα μπορούσε άνετα να εκμεταλλευτεί το ταλέντο του στις εμπορικές

συναλλαγές, αποκτώντας όσες δημόσιες τιμές είχε κερδίσει ο πατέρας του και ακόμα

περισσότερες, αλλά εκείνος επέλεξε το θέατρο. Ίσως η αρχική του φιλοδοξία ήταν να

γίνει ποιητής του βιβλίου και όχι του θεάτρου. Όταν όμως του δόθηκε η δυνατότητα

να αποκτήσει μερίδιο στο θίασο του Λόρδου Αρχιθαλαμηπόλου και στη «Σφαίρα»,

φαίνεται ότι απαρνήθηκε την «καθαρή» ποίηση και έγραφε κυρίως θεατρικά έργα

(Kermode, 2011).

Ο Σαίξπηρ μαζί με έξι συναδέλφους του μίσθωσαν το θέατρο

«Μπλακφράιερς» για εικοσιένα χρόνια. Έπειτα από αυτή την επένδυση, θα λέγαμε,

ότι είχε στην κατοχή του δύο θέατρα μαζί με τη «Σφαίρα». Αυξάνονται, λοιπόν, τα

θεαματικά και λειτουργικά του στοιχεία. Κατά τη διάρκεια μιας παράστασης στο

θέατρο «Σφαίρα», ξέσπασε φωτιά η οποία σήμανε και το τέλος του συνιδιοκτήτη και

από τα δύο θέατρα στα οποία είχε επενδύσει ο Σαίξπηρ. Το θέατρο δεν τον ενδιέφερε

πια οικονομικά. Πιθανόν εγκατέλειψε και τη συγγραφή όταν έδωσε τα μερίδιά του,

βάζοντας πρακτικά τέλος σε μια απόλυτα πραγματιστική καριέρα (Ακρόυντ, 2010).

1.6 Κριτικές εναντίον του Σαίξπηρ

Διάφορες κριτικές παρουσιάσθηκαν για τα έργα του Σαίξπηρ, στις οποίες

γινόταν λόγος για ασάφειες, πλεονασμούς και άλλα τόσα προβλήματα. Βρήκε όμως

τη δικαίωσή του όταν τα έργα του παίχτηκαν από άξιους ηθοποιούς και τότε
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αποκαλύφθηκε η αξία τους. Σύμφωνα με τον Πελοπίδα Κατσέλη, ο Σαίξπηρ έδωσε

στα έργα του όλη τη σπαρταριστή εκείνη οντότητα, που έχουν τα γνήσια θεατρικά

έργα, σαν έκφραση της ζωής και όχι της φιλολογίας (Δαμιανάκου, 1994δ).

Ένας από τους πρώτους επικριτές του Σαίξπηρ, ήταν ο Βολταίρος.

Παρακολουθεί να μεταφράζεται ο Σαίξπηρ στη Γαλλία, αλλά και να τον υμνούν

ιδιαίτερα οι μεταφραστές. Ο Βολταίρος αυτό δεν μπόρεσε να το υποφέρει και έτσι

στις 25-09-1776 που απονεμήθηκαν τα βραβεία της Ακαδημίας, διαβάστηκε ένας

λίβελος από τον ίδιο με τίτλο Κατηγορώ τον Σαίξπηρ. Κυρίως τον κατηγορούσε για

γλώσσα αισχρή κι ανόσια, λόγια άπρεπα, που δε μπορεί να τ’ ακούσουν οι

υψηλότητες της γαλλικής αυλής. Ένας ακόμη επικριτής του Σαίξπηρ, ήταν ο Τζωρτζ

Μπέρναρντ Σω. Ήθελε και αυτός να «ξορκίσει το κακό» που λέγεται Σαίξπηρ και αν

ήταν εφικτό ακόμα και να τον εξαφανίσει. Όμως, για να τον κατηγορήσει στο παρόν

τον παίνευε για το παρελθόν. Ο Τζωρτζ Μπέρναρντ Σω ήθελε περισσότερο να

κατακρίνει τα δημιουργήματα των άλλων από το να δημιουργεί. Τον αντιπαθούσε

κυρίως για τη λαϊκότητα των έργων του. Επίσης, δεν μπορούσε να δεχτεί τον θρίαμβο

του Σαίξπηρ εκατοντάδες χρόνια έπειτα από τον θάνατό του. Σκορπώντας, λοιπόν,

κάθε είδους παραδοξολογίες που δεν είναι τίποτα άλλο πέρα από ζήλιες, κακίες,

περιφρόνηση προς τον Σαίξπηρ για ότι δεν είναι ο ίδιος (Δαμιανάκου, 1994δ).

Στις αρχές του 19ου αιώνα, οι ρομαντικοί Ρώσοι λογοτέχνες λάτρευαν τον

Σαίξπηρ. Απέναντι σε αυτή τη μακρά παράδοση ρωσικής λατρείας του Σαίξπηρ

στέκεται μόνος του ο Τολστόι. Στην πραγματεία του Για τον Σαίξπηρ και το δράμα

επιτίθεται στον Σαίξπηρ, αλλά και σε κριτικούς, στον Τύπο και στην κοινή γνώμη.

Στο τέλος της πραγματείας του απορρίπτει τον κοσμικό χαρακτήρα του θεάτρου και

διατυπώνει το αίτημα για ένα θέατρο θρησκευτικό. Ωστόσο, αν παρακολουθήσει

κανείς την επιχειρηματολογία του συμπεραίνει ότι είναι ένα ξέσπασμα αγανάκτησης.

Η εξύμνηση ενός, από αισθητικής και ηθικής άποψης, απορριπτέου δραματουργού

μοιάζει να είναι η αφορμή της έκφρασης ενός θυμού από έναν άνθρωπο που δεν τον

απασχολεί καθόλου πλέον η αποδοχή του ή η μη από τον κοινωνικό του περίγυρο. Η

αντίθεση του Τολστόι για τον Σαίξπηρ είναι το αποτέλεσμα πολύχρονων και

αλλεπάλληλων προσπαθειών για την αλλαγή της θεώρησης για τον Σαίξπηρ όλων

των μορφωμένων ανθρώπων του χριστιανικού κόσμου. «Η αδιαφιλονίκητη φήμη του

μεγάλου αυτού δημιουργού δεν είναι παρά ένα μεγάλο κακό, όπως άλλωστε και κάθε

αναλήθεια» (Τολστόι, 2016).
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Στη συνέχεια θα παραθέσω το περιεχόμενο του έργου του Σαίξπηρ, σύμφωνα

με τον Τολστόι, ο οποίος ήθελε να αναδείξει τον λόγο που το έργο του Σαίξπηρ δεν

είναι τέλειο, όπως το ορίζουν μελετητές και κριτικοί, αλλά κάτι διαφορετικό. Στον

κάθε άνθρωπο της κοινωνίας μας και της εποχή μας, υποβάλλουν την ιδέα πως ο

Σαίξπηρ είναι ο πιο ιδιοφυής ποιητής και δραματουργός του κόσμου και πως όλα τα

έργα του είναι παραπάνω από τέλεια. Έτσι, ο Τολστόι, προσπαθεί μέσα από ένα έργο

του Σαίξπηρ, τον Βασιλιά Ληρ, να υποδείξει όλες τις ατέλειες που χαρακτηρίζουν και

τα υπόλοιπα θεατρικά έργα του Σαίξπηρ. Ατέλειες διότι όχι μόνο δεν μπορούν να

θεωρηθούν υποδείγματα δραματικής τέχνης, αλλά δεν πληρούν και τις βασικές,

αναγνωρισμένες απ’ όλους προϋποθέσεις για να ονομαστούν «έργα τέχνης». Η

επινόηση καταστάσεων που δεν απορρέουν από τη φυσική εξέλιξη των γεγονότων

και από τους χαρακτήρες, η αναντιστοιχία με το χρόνο και τον τόπο, ενισχύονται από

τις χονδροειδείς «φανφάρες» που ο Σαίξπηρ χρησιμοποιεί συνεχώς σε σημεία που θα

έπρεπε να έχουν ιδιαιτέρως τραγικό χαρακτήρα. Τα πρόσωπα στον Σαίξπηρ

τοποθετούνται σε τραγικές καταστάσεις που είναι απίθανες και δεν προκύπτουν από

τη ροή των γεγονότων, αλλά συμπεριφέρονται κυριολεκτικά αυθαίρετα. Επίσης,

λείπει το βασικό μέσο σκιαγράφησης χαρακτήρων και δεν είναι άλλο πέρα από τη

«γλώσσα», δηλαδή το να μιλάει κάθε πρόσωπο τη δική του, ταιριαστή με το

χαρακτήρα του γλώσσα. Στον Σαίξπηρ κάτι τέτοιο δεν υφίσταται. Αν όλα τα

πρόσωπα έχουν την ίδια πανομοιότυπη γλώσσα χάνεται και η δράση των κινήσεων.

Έτσι στον Σαίξπηρ δεν υπάρχει περιγραφή των χαρακτήρων. Τα πρόσωπα, πάλι, που

ξεχωρίζουν στα έργα του είναι χαρακτήρες δανεισμένοι από παλαιότερα έργα και

όλους αυτούς τους χαρακτήρες όχι μόνο δεν τους ενισχύει, αλλά τους περισσότερους

τους εξασθενεί. Αυτό που στον Σαίξπηρ αποδίδεται στην τέχνη της περιγραφής των

χαρακτήρων του προέρχεται από το γεγονός πως ο ίδιος πράγματι έχει μια

ιδιαιτερότητα που, επιφανειακά και με καλούς ηθοποιούς θα μπορούσε να εμφανιστεί

ως ικανότητα απόδοσης των χαρακτήρων. Η ιδιαιτερότητα αυτή συνίσταται στο ότι ο

Σαίξπηρ ήξερε να παρουσιάζει σκηνές με συναισθηματικές εξάρσεις. Ήξερε να

εκφράζει τις ψυχικές καταστάσεις και συναισθηματικές μεταπτώσεις των προσώπων

του δράματος όχι μόνο με το λόγο, αλλά και με επιφωνήματα, κινήσεις, επαναλήψεις.

Κάτι τέτοια τεχνάσματα εκλαμβάνονται συχνά από τους κριτικούς ως ικανότητα στην

περιγραφή των χαρακτήρων. Βέβαια όσο ισχυρά και να εκφράζεται η

συναισθηματική έξαρση σε μια σκηνή, μία σκηνή δεν μπορεί να αποδώσει το

χαρακτήρα ενός προσώπου, όταν αυτό το πρόσωπο έπειτα από ένα επιφώνημα,
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αρχίζει να μιλάει με άνεση όχι με τη δική του γλώσσα, αλλά με την αυθαίρετη

βούληση του συγγραφέα, με αναντίστοιχα με το χαρακτήρα του λόγια (Τολστόι,

2016).

Τι γίνεται με τα βαθυστόχαστα λόγια και τις δηλώσεις που κάνουν τα

πρόσωπα του δράματος του Σαίξπηρ; Ο Τολστόι απαντά ότι οι δηλώσεις μπορούν να

εκτιμηθούν σε ένα πεζογράφημα, σε μια πραγματεία, αλλά όχι σε ένα δραματικό

καλλιτεχνικό έργο, σκοπός του οποίου είναι να προκαλέσει τον οίκτο γι’ αυτό που

συμβαίνει. Γι’ αυτό και τα λόγια του Σαίξπηρ δεν μπορούν να αποτελέσουν

προτερήματα ενός λογοτεχνικού, ποιητικού έργου. Έτσι, λοιπόν, χωρίς την αίσθηση

του μέτρου δεν μπορείς να είσαι καλλιτέχνης και κυρίως θεατρικός συγγραφέας.

Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Τολστόι, ο Σαίξπηρ δεν διαθέτει αυτή την αίσθηση.

Επιπλέον, από τις πρώτες λέξεις είναι φανερή η υπερβολή: η υπερβολή στα γεγονότα,

στα συναισθήματα και στις εκφράσεις. Φαίνεται πως δεν πιστεύει σε αυτά που γράφει,

πως τα έχει επινοήσει μόνο για το σανίδι προκειμένου να εντυπωσιάσει το κοινό του

(Τολστόι, 2016).

Τίποτα δεν υποδεικνύει τόσο καθαρά την πλήρη απουσία αισθητικής στον

Σαίξπηρ όσο η σύγκρισή του με τον Όμηρο. Τα έργα του Ομήρου είναι καλλιτεχνικά,

ποιητικά, αυτάρκη που τα έχει βιώσει ο συγγραφέας ή οι συγγραφείς του. Τα έργα,

όμως, του Σαίξπηρ είναι δανεισμένα, επιφανειακά, επινοημένα με την ευκαιρία της

συγγραφής τους και δεν έχουν καμία σχέση με την τέχνη και την ποίηση. Από την

άλλη, οι υμνητές του Σαίξπηρ υποστηρίζουν ότι η αξία της κοσμοθεωρίας του είναι

τέτοια που, ακόμα κι αν δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις της αισθητικής, αποκαλύπτει

μια νέα για τους ανθρώπους αντίληψη για τη ζωή που όλες του οι ατέλειες ως

καλλιτέχνη να φαίνονται ανεπαίσθητες (Τολστόι, 2016).

Τρεις είναι οι λόγοι όπου, σύμφωνα με τον Τολστόι, τα έργα του Σαίξπηρ

είναι ελλιπή. Ο πρώτος λόγος έχει σχέση με το περιεχόμενο των έργων του, καθώς

φαίνεται και στις επεξηγήσεις των μεγαλύτερων υμνητών του, αφού είναι η πιο

ποταπή, κακή κοσμοθεωρία στον κόσμο που θεωρεί την εξωτερική υπεροχή των

δυνατών αυτού του κόσμου πραγματικό προνόμιο. Η κοσμοθεωρία αυτή περιφρονεί

τα πλήθη, με άλλα λόγια την εργατική τάξη, απαρνείται κάθε προσπάθεια, που έχει

ως σκοπό να αλλάξει την υπάρχουσα δομή των πραγμάτων. Ο δεύτερος λόγος είναι

ότι με εξαίρεση τις σκηνές στις οποίες παρουσιάζεται κάποια μετατόπιση

συναισθημάτων, λείπει στο έργο του η φυσικότητα στις καταστάσεις, η ξεχωριστή

γλώσσα των δρώντων προσώπων και η αίσθηση του μέτρου, χωρίς τα οποία ένα έργο
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δεν μπορεί να θεωρηθεί καλλιτεχνικό. Ο τρίτος και κυριότερος λόγος είναι η

ειλικρίνεια, η οποία λείπει εντελώς απ’ όλα τα έργα του. Σε όλα τους είναι έκδηλη

μια εσκεμμένη προσποίηση και είναι ολοφάνερο πως παίζει με τις λέξεις (Τολστόι,

2016).

Οι υμνητές του Σαίξπηρ εξέφραζαν τη λύπη τους για την αδυναμία του

Τολστόι να καταλάβει το ασυνήθιστο, υπερφυσικό μεγαλείο του, χωρίς να του

εξηγούν σε τι συνίστανται αυτές οι ομορφιές. Απλώς μιλούσαν με υπερβολές για το

σύνολο του έργου του. Η εξήγηση γι’ αυτή την εκπληκτική φήμη είναι μία: από

εκείνες τις ακαδημαϊκές υποβολές στις οποίες πάντα υπέκυπταν και υποκύπτουν οι

άνθρωποι. Τέτοιες υποβολές πάντα υπήρχαν και θα υπάρχουν σε διάφορους τομείς

της ζωής. Όπως η πίστη στη μαγεία, στην ανάκριση για την αποκάλυψη της αλήθειας

κ.α. Βέβαια με την ανάπτυξη του Τύπου, οι υποβολές αυτές γίνονται ακόμα πιο

εντυπωσιακές. Μόλις κάποιο φαινόμενο λάβει μια κάποια σημασία, τότε τα όργανα

του Τύπου σπεύδουν να δημοσιοποιήσουν αυτή την ξεχωριστή του σημασία, με

αποτέλεσμα το κοινό να του δώσει ακόμα μεγαλύτερη. Συμβαίνει συνεχώς οι

άνθρωποι να αρχίζουν να παινεύουν υπερβολικά ακόμα και τα πιο μηδαμινά σε αξία

έργα και ύστερα όταν τα έργα αυτά δεν ανταποκρίνονται πια στην επικρατούσα

κοσμοθεωρία, να τους είναι αδιάφορα ή να τα ξεχνάνε. Οι τύχες των βιβλίων

εξαρτώνται από την αντίληψη των ανθρώπων που τα διαβάζουν. Τέτοια ήταν η

συμφωνία των έργων του Σαίξπηρ με την κοσμοθεωρία των ανθρώπων από τους

οποίους προέκυψε η φήμη του. Συντηρείται η φήμη αυτή ακόμα και σήμερα, επειδή

τα έργα συνεχίζουν να ανταποκρίνονται στην κοσμοθεωρία των ανθρώπων και την

ενισχύουν (Τολστόι, 2016).

Πράγματι η υποβολή ότι τα έργα του Σαίξπηρ είναι μεγάλα και ιδιοφυή και

αποτελούν το αποκορύφωμα της αισθητικής και ηθικής τελειότητας, προκαλούσε και

προκαλεί μεγάλη βλάβη στους ανθρώπους για δύο λόγους. Αρχικά, λόγω της πτώσης

του δράματος ως διασκέδαση και δεύτερον, τη διαφθορά των ανθρώπων μέσω της

μίμησης. Η ζωή της ανθρωπότητας δεν τελειοποιείται παρά μόνο με την εδραίωση

της θρησκευτικής συνείδησης. Η εδραίωση αυτή πραγματοποιείται μέσα από όλες τις

πλευρές της ανθρώπινης πνευματικής δραστηριότητας. Μία από αυτές είναι η τέχνη

και συγκεκριμένα το δράμα. Το δράμα για να είναι σοβαρή υπόθεση, πρέπει να

υπηρετεί την ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης (Τολστόι, 2016).

Σύμφωνα με τον Τζορτζ Όργουελ, «η αβάσιμη εξύμνηση του Σαίξπηρ» είναι

ένα σημαντικό κακό που ο Τολστόι θεωρεί ότι έχει υποχρέωση να καταπολεμήσει.
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Αυτή, λοιπόν, είναι η ουσία της πραγματείας του Τολστόι. Οι καλλιτεχνικές θεωρίες

του Τολστόι είναι τελείως άχρηστες, γιατί όχι μόνο αρχίζουν με αυθαίρετες

παραδοχές, αλλά στηρίζονται σε αόριστους όρους («ειλικρίνεια», «σημαντικό») που

μπορούν να ερμηνευτούν με όποιο τρόπο θέλει ο καθένας. Το ενδιαφέρον ερώτημα

είναι γιατί έκανε μια τέτοια επίθεση; Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι

χρησιμοποιεί πολλά αδύναμα ή ανειλικρινή επιχειρήματα. Αξίζει να επισημάνουμε

μερικά από αυτά, γιατί αποτελούν ενδείξεις κακόβουλης διάθεσης. Αρχικά, η εξέταση

του Βασιλιά Ληρ δεν είναι «αμερόληπτη». Ο Τολστόι παρερμηνεύει σκόπιμα μια

φράση και αλλάζει ελαφρώς το νόημα μιας άλλης, κάνοντας να φαίνεται ανόητο ένα

σχόλιο που είναι αρκετά εύλογο μέσα στο πραγματικό του πλαίσιο. Καμία από αυτές

τις αλλοιώσεις δεν είναι ιδιαίτερα χονδροειδής από μόνη της, αλλά η σωρευτική τους

επίδραση είναι ότι διογκώνουν την έλλειψη ψυχολογικής συνοχής του έργου. Και

πάλι ο Τολστόι δεν μπορεί να εξηγήσει γιατί τα έργα του Σαίξπηρ εξακολουθούν να

κυκλοφορούν και να παίζονται διακόσια χρόνια μετά το θάνατό του, ενώ όλη του η

περιγραφή για το πώς δημιουργήθηκε η φήμη του αποτελείται από εικασίες

αναμειγμένες με καθαρά λανθασμένους ισχυρισμούς. Επιπρόσθετα, διάφορες

επικρίσεις του αντιφάσκουν μεταξύ τους: όπως ότι ο Σαίξπηρ είναι ένας απλός

ψυχαγωγός, αλλά από την άλλη μεριά βάζει συνεχώς δικές του σκέψεις στο στόμα

των χαρακτήρων του. Συνολικά, είναι δύσκολο να θεωρήσει κανείς ότι οι επικρίσεις

του Τολστόι είναι καλοπροαίρετες. Όπως και να’ χει, είναι αδύνατον να πιστεύει ότι

για έναν αιώνα ή και παραπάνω ολόκληρος ο πολιτισμένος κόσμος ξεγελάστηκε από

ένα τεράστιο εμφανές ψέμα που μόνο αυτός μπόρεσε να το διακρίνει (Τολστόι,

2016).

Ο Τολστόι ίσως δεν ξέρει τι ακριβώς του διαφεύγει στον Σαίξπηρ, αλλά ξέρει

ότι του διαφεύγει κάτι, και είναι αποφασισμένος να το στερήσει και από τους άλλους.

Είναι η διαμάχη ανάμεσα στη θρησκευτική και στην ανθρωπιστική αντιμετώπιση της

ζωής. Η ηθικότητα των μεταγενέστερων τραγωδιών του Σαίξπηρ δεν είναι

θρησκευτική με τη συνηθισμένη έννοια και σίγουρα δεν είναι χριστιανική. Όλες

αυτές οι τραγωδίες αρχίζουν από την ανθρωπιστική παραδοχή ότι η ζωή, αν και

γεμάτη θλίψη, αξίζει τον κόπο να τη ζει κανείς και ότι ο Άνθρωπος είναι ένα ευγενές

πλάσμα, μια πεποίθηση που δεν συμμεριζόταν ο Τολστόι στα γηρατειά του.

Ουσιαστικά, ο Τολστόι πίστευε ότι αν σταματούσαμε να αγωνιζόμαστε θα

μπορούσαμε να απαλλαχτούμε όχι μόνο από τις αμαρτίες μας, αλλά και από όλα τ’

άλλα που μας δένουν πάνω στην επιφάνεια της γης, τότε όλη η επώδυνη διαδικασία
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θα τελείωνε και θα ερχόταν η Βασιλεία των Ουρανών. Τελικά η χριστιανική στάση

είναι ιδιοτελής, αφού στόχος είναι να βρούμε την αιώνια γαλήνη. Η ανθρωπιστική

στάση είναι ότι η πάλη πρέπει να συνεχιστεί και ότι ο θάνατος είναι το τίμημα της

ζωής (Τολστόι, 2016).

Όταν η αντίληψή του τον εγκατέλειψε, δηλαδή ότι χρειάζονται «κάθε είδους

άνθρωποι για να γίνει ο κόσμος», κατέληξε να θεωρεί τα έργα του Σαίξπηρ ως κάτι

επικίνδυνο για τον ίδιο. Όσο περισσότερο άρεσαν στον κόσμο, τόσο λιγότερο θα

άκουγαν τον Τολστόι. Επομένως, δεν θα έπρεπε να επιτρέψει σε κανέναν να

απολαμβάνει τον Σαίξπηρ. Είναι αλήθεια ότι δεν θα το εμπόδιζε με τη βία, αλλά

δυσφημώντας τα έργα του. Χρησιμοποιώντας επιχειρήματα που είναι αντιφατικά

μεταξύ τους ή και αμφίβολης ειλικρίνειας. Ο Τολστόι έστρεψε όλες τις επικριτικές

δυνάμεις του κατά του Σαίξπηρ. Και με ποιο αποτέλεσμα; Σαράντα χρόνια αργότερα

ο Σαίξπηρ εξακολουθεί να είναι τελείως ανεπηρέαστος και δεν έχει απομείνει τίποτα

από αυτή την προσπάθεια συντριβής του πέραν από τις σελίδες μια πραγματείας που

δεν έχει διαβάσει σχεδόν κανείς (Τολστόι, 2016).
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2ο Κεφάλαιο: Η Εξουσία
2.1 Η έννοια της εξουσίας

Σε αυτό το σημείο θα παραθέσω διάφορους ορισμούς σχετικά με την έννοια

της εξουσίας από φιλοσόφους, κοινωνιολόγους, πολιτικούς επιστήμονες, ιστορικούς

και συγγραφείς. Πώς οι ίδιοι αντιλαμβάνονταν την εξουσία; Κατά τη γνώμη του

Πλούταρχου, «πρέπει να τιμούμε με το παραπάνω την εξουσία, οποιαδήποτε εξουσία,

γιατί είναι ιερό πράγμα, το ίδιο και τον άρχοντα». Όπως παρατηρεί ο Αριστοτέλης,

κάθε εξουσία επιδιώκει «τη διάκριση, την υπεροχή, τα προνόμια που προσφέρει το

αξίωμα». «Κάθε εξουσία, έλεγε ο Κομφούκιος, «ξελογιάζει» τον άνθρωπο. Παντού

και πάντοτε διακατέχεται από μεγαλομανία, ματαιοδοξία και επιδειξιμανία. Είναι ένα

διαχρονικό φαινόμενο» (Σιμόπουλος, 1997). Ο Τζον Λοκ επιδίωκε να συλλάβει τη

γενική σημασία της «εξουσίας» όταν όριζε την κατοχή της ως την «ικανότητα να

επιφέρεις, ή την ικανότητα να υποδέχεσαι, οποιαδήποτε αλλαγή». Ο Michel Foucault,

«συνέλαβε την εξουσία τόσο ως σωματική όσο και ως πνευματική, ήταν δε

εντυπωσιασμένος τόσο για την ικανότητα της εξουσίας να επηρεάζει την κρίση όσο

και για την απανταχού παρουσία της αντίστασης στην επιβολή της» (Lukes, 2007).

«Κατά τον Max Weber, «Εξουσία», θα ονομάζεται η πιθανότητα συγκεκριμένων (ή

όλων) διαταγών να υπακουσθούν από μία υποτιθέμενη ανθρώπινη ομάδα. Ο ορισμός,

λοιπόν, δεν εκτείνεται σε κάθε πιθανότητα άσκησης «δύναμης» και «επιρροής» επί

άλλων ανθρώπων» (Weber, 2001). Με άλλα λόγια, «η ισχύς/ εξουσία ήταν η

πιθανότητα των ατόμων να πραγματώσουν τις βουλήσεις τους παρά την αντίσταση

των άλλων». Ο Bruno Latour γράφει πως η «εξουσία» είναι ένας «εύπλαστος και

κενός όρος». Επίσης, «μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένας βολικός τρόπος για να

συνοψίσει τις συνέπειες μιας συλλογικής δράσης», αλλά «δεν μπορεί και να

αιτιολογήσει τι διατηρεί τη συλλογική δράση εν ενεργεία». Και έτσι, επιπόλαια, ο

Latour προτείνει πως «η έννοια της εξουσίας πρέπει να εγκαταλειφθεί». Ο James

Gardner March υποστηρίζει ότι «η εξουσία είναι μια απογοητευτική έννοια», που μας

προσφέρει «εκπληκτικά μικρή στήριξη σε λογικά υποδείγματα πολύπλοκων

συστημάτων κοινωνικής επιλογής». Πρόσθεσε ότι, «το βρίσκουμε σχεδόν αδύνατον

να μιλάμε για την καθημερινή μας ζωή ή για τα μεγάλα κοινωνικά και πολιτικά

φαινόμενα χωρίς να μιλάμε για την εξουσία». Από την άλλη, ο James Scott προτείνει

πως «η απήχηση της εξουσίας παρατηρείται ευκολότερα σε ενέργειες σεβασμού,

υποταγής και κολακείας» και σχολιάζει πως εξουσία σημαίνει «να μη χρειάζεται να
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δράσεις ή, ακριβέστερα, να μπορείς να είσαι πιο αδιάφορος και απρόσεκτος για κάθε

πράξη». Ο Bertrand Russell όρισε την εξουσία ως «την παραγωγή σκοπούμενων

αποτελεσμάτων» (Lukes, 2007). Σύμφωνα με τον C. Wright Mills, «η κορυφαία φάση

της εξουσίας είναι η βία» ενώ για τον Bertrand de Jouvenel η εξουσία είναι εργαλείο

κυριαρχίας. «Εξουσία είναι να προστάζεις και να σε υπακούουν, χωρίς αυτό δεν

υπάρχει εξουσία». Εκτός των άλλων, ο Henry de Montherlant λέει ότι «δεν υπάρχει

εξουσία, υπάρχει κατάχρηση εξουσίας και τίποτα άλλο» (Σιμόπουλος, 1997). Τέλος,

πολλοί συμπεριφοριστές πολιτικοί επιστήμονες «εξομοιώνουν την εξουσία με την

επιτυχία στη λήψη αποφάσεων. Να έχεις εξουσία σημαίνει να κερδίζεις: να

υπερισχύεις των άλλων σε ανταγωνιστικές καταστάσεις. Στην πλάνη αυτή έχουν

υποπέσει εκείνοι που γοητεύονται από την ιδέα ότι εξουσία πρέπει να σημαίνει

οτιδήποτε τίθεται σε λειτουργία όταν ενεργοποιείται η ισχύς. Αυτή η ιδέα έχει

οδηγήσει κοινωνιολόγους και στρατιωτικούς αναλυτές, για παράδειγμα, να

εξομοιώνουν την εξουσία με τα μέσα της, όπως τα πλούτη με την κοινωνική θέση ή

το στρατό με τα όπλα. Επομένως, η εξουσία είναι μια ικανότητα και όχι η άσκηση ή

το μέσον αυτής της ικανότητας» (Lukes, 2007).

Στη συνέχεια θα κάνουμε λόγο για την έννοια της εξουσίας. Αδιατάρακτη και

απροσπέλαστη παρέμεινε η εξουσία ως την εγκαθίδρυση του δημοκρατικού

πολιτεύματος στον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Οι διανοητές του Ε’ και Δ’ αιώνα π.Χ,

φιλόσοφοι, ιστορικοί και ποιητές, επιχειρούν μια εξονυχιστική ανάλυση και ερμηνεία

της εξουσίας. Υπάρχουν δύο μορφές εξουσίας. Το κράτος που κυριαρχεί πάνω σε

άλλο κράτος και η κρατική, η άλλη δύναμη που δεσπόζει πάνω στο λαό, σε ομάδες

πολιτών ή σε άτομα. Εξουσία είναι η έμφυτη τάση των νικητών να επιβάλλουν τη

θέλησή τους στους ηττημένους. Πέραν τούτου, επειδή εξουσία σημαίνει αυταρχισμός,

τρομοκρατία, βία, αυθαιρεσία και αδικοπραγία και ποτέ παραμυθία και

συμπαράσταση, αυτομάτως εκδηλώνεται και η αντίσταση (Σιμόπουλος, 1997).

Από το κατασκεύασμα των νομομαθών της κλασικής εποχής μέχρι τις

σημερινές αντιλήψεις, «συναντάμε μια εξουσία κατ’ ουσίαν αρνητική που

προϋποθέτει αφενός έναν ανώτατο άρχοντα, ρόλος του οποίου είναι να απαγορεύει

και αφετέρου ένα υποκείμενο που πρέπει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο να αποδεχθεί

αυτή την απαγόρευση» (Φουκώ: 2008). Η εξουσία δύναται να μεταφραστεί ως

«επέκταση των δυνατοτήτων πρόσβασης ενός ατόµου σε διαδικασίες λήψης

αποφάσεων µέσω συµµετοχής σε κρίσιµα σώµατα όπως η βουλή, το νοµοθετικό

σώµα ή το διευθυντικό συµβούλιο µίας µεγάλης εταιρείας ή ενός διοικητικού
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οργανισµού. Οπότε, αφορά µία σχέση ανάµεσα σε «συµπαίκτες», δηλαδή ένα σύνολο

δράσεων που επάγουν η µία την άλλη και απαντούν η µία στην άλλη»

(Μαυροζαχαράκης, 2007). Ωστόσο, «θεωρώντας πως η εξουσία επηρεάζει δυσμενώς

τα συμφέροντα εκείνων που υπόκεινται σε αυτήν, δεν προσφέρει τίποτα παραπάνω

από την πιο επιπόλαιη και συζητήσιμη καταγραφή του ποιού των συμφερόντων και

αντιμετωπίζει τα συμφέροντα ενός δρώντος ως ενιαία, παραλείποντας να εξετάσει

διάφορες, αλληλεπιδράσεις και συγκρούσεις ανάμεσα στα συμφέροντα κάποιου»

(Lukes, 2007).

Έχουν αναπτυχθεί δύο κεντρικές θεωρίες για την εξουσία. Κατά την πρώτη,

τη «θεωρία της Ανώτατης Αρχής», η εξουσία εκπηγάζει από τον Θεό ή τον ηγεμόνα.

Απορρέει από τη θεϊκή βούληση και ενσαρκώνεται στην απόλυτη μοναρχία. Κατά τη

δεύτερη, η εξουσία είναι αναγκαία για να διασφαλισθεί η υλική και ηθική συνοχή της

κοινότητας (Σιμόπουλος, 1997). Γενικά, η εξουσία δεν συγκροτείται με βάση τις

βουλήσεις (ατομικές ή συλλογικές), ούτε ότι απορρέει από συμφέροντα. Η εξουσία

συγκροτείται και λειτουργεί με βάση εξουσίες, πλήθος ζητημάτων και

αποτελεσμάτων εξουσίας (Φουκώ: 2008).

Η εξουσία ασκείται από ανθρώπινα όντα, τα οποία είναι εξαιρετικά περίπλοκα.

Τα ανθρώπινα πλάσματα σπάνια δρουν με αμιγή κίνητρα. Στην ανθρώπινη φύση, δεν

υπάρχει μόνο το ατομικό συμφέρον, αλλά και ένα γενναιόδωρο στοιχείο καθώς και

μια κακόβουλη χροιά (Olson, 2003). Η εξουσία εφόσον ασκείται, είναι στρατηγική

και τα αποτελέσματά της οφείλονται σε τεχνικές (ή πρακτικές) που ισοδυναμούν με

πολιτικές τακτικές. Η άσκηση της εξουσίας είναι ένας τρόπος δράσης κάποιων πάνω

σε κάποιους άλλους. Δεν υπάρχει εξουσία παρά ασκούμενη από «κάποιους» σε

«άλλους» (Φουκό, 1991). Έτσι έχουμε τη σχέση εξουσιαστή – εξουσιαζόμενου. Ο

εξουσιαστής όταν θέλει να αποκτήσει κάτι, ξέρει ποιον χρησιμοποιεί για βοηθό του.

Διεισδύει, αλλά δεν αφήνει άλλους να διεισδύσουν σε αυτόν. Ο πιο μυστηριώδης

πρέπει να είναι ο ίδιος. Τις σκέψεις του και τις προθέσεις του δεν πρέπει να τις ξέρει

κανείς. Η υγιής δόξα δεν κάνει διαχωρισμούς. Ο εξουσιαστής συγκεντρώνει

ανθρώπους. Οι «σωροί και τα κοπάδια» δεν σημαίνουν τίποτα γι’ αυτόν, εκτός κι αν

τα χρειάζεται για την απόκτηση ανθρώπων (Kanetti, 1971). Ακόμα, «η εξουσία

ασκείται μόνο σε «ελεύθερα υποκείμενα», με την έννοια ότι αυτός επί του οποίου

ασκείται εξουσία, αναγνωρίζεται ως υποκείμενο με ελευθερία δράσης και από τη

στιγμή που εμπλέκεται σε μια σχέση εξουσίας, ένα ολόκληρο πεδίο δυνατοτήτων

ανοίγεται μπροστά του το οποίο περιλαμβάνει απαντήσεις, αντιδράσεις,
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αποτελέσματα και νέες επινοήσεις» (Λυριντζής). Πέραν τούτου, η εξουσία έχει µη

μεταφορικό χαρακτήρα και µη επίκτητο, δηλαδή δεν µεταβιβάζεται κατά απλό τρόπο

από άτοµο σε άτοµο ή από οµάδα σε οµάδα. Η εξουσία, λοιπόν, συγκροτεί ένα

πολυσύνθετο πεδίο σχέσεων «µία πολύ οργανωµένη, ιεραρχική, συντονισµένη

συστάδα σχέσεων» (Μαυροζαχαράκης, 2007).

Μπορούμε να επισημάνουμε την εξουσία σε ολόκληρη την ιστορική πορεία

της ανθρωπότητας, από τα βάθη των αιώνων ως το σύγχρονο κόσμο, από την

απολυταρχία ως τα συνταγματικά και φιλελεύθερα πολιτεύματα. Παντού, ωστόσο,

και πάντοτε το πρόσωπό της είναι το ίδιο, απεχθές και ανήθικο. Το πρόβλημα της

εξουσίας είναι πανάρχαιο, αλλά και δραματικά επίκαιρο. Με έμφαση προβάλλει το

δυσειδές πρόσωπό της στην πλατωνική φιλοσοφία και ηθική. Η ευδαιμονία του

ανθρώπου προϋποθέτει υπεροχή και η υπεροχή εξασφαλίζεται με οποιοδήποτε μέσο,

ακόμα και με τη βία. Υπάρχουν, όμως, νόμοι που καταδικάζουν την αυθαιρεσία και

την αρπακτικότητα των ισχυρών. Αυτοί οι νόμοι, γράφει ο Πλάτων, επιβάλλονται από

τους πολλούς για το δικό τους συμφέρον, με σκοπό να αναχαιτίσουν τους πλεονέκτες

εκφοβίζοντάς τους. Το δίκαιο του ισχυρότερου, αποτελεί το κυρίαρχο

χαρακτηριστικό της εξουσίας. Η λογική της εξουσίας δεσπόζει στον μεσαίωνα και

την αναγέννηση, στους αιώνες του διαφωτισμού και των φιλελεύθερων δημοκρατιών.

Το μήνυμά της είναι το ίδιο σε όλους τους καιρούς: τίποτα δεν αλλάζει, οι ισχυροί θα

υπαγορεύουν επ’ άπειρον τη θέλησή τους. Με όλα τα μέσα, με τη βία, με τον δόλο

και την απάτη. Τα περί εξουσίας ιδεολογήματα των αρχαίων προεκτείνει ο Tomas

Hobbes. Βλέπει στην ανθρώπινη φύση «ένα ακόρεστο πάθος για κυριαρχία που

σβήνει μονάχα με τον θάνατο». Ο άνθρωπος συμπεριφέρεται στον συνάνθρωπό του

σαν «λύκος». Άρα, διαπιστώνει μια αιώνια κατάσταση πολέμου «όλοι εναντίον

όλων» (Σιμόπουλος, 1997).

Εκείνοι που κατακτούν την εξουσία φροντίζουν, να εξουδετερώνουν τους

φανερούς ή κρυφούς ανταγωνιστές τους. Η ιστορία της ανθρωπότητας είναι

ουσιαστικά ο αέναος ανταγωνισμός ηγεμόνων και υποψηφίων, κυρίαρχων σε

τυραννίες ή φιλελεύθερα καθεστώτα για την κατάκτηση της εξουσίας και τη

διατήρησή της με όλα τα μέσα. Από τα βάθη των χιλιετιών ως τον σύγχρονο κόσμο,

παντού και πάντοτε, οι ασκούντες εξουσία πασχίζουν να την κρατήσουν με «νύχια

και με δόντια» και αντιμάχονται με πείσμα τους αντιπάλους τους. Η ιδιοτέλεια και

διαφθορά είναι τα δύο προαιώνια και ανεξάλειπτα χαρακτηριστικά της εξουσίας.

Φιλόσοφοι, ιστορικοί, κοινωνιολόγοι, πολιτικοί επιστήμονες, στοχαστές και κάθε
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λογής άνθρωποι των γραμμάτων συγκλίνουν στη διαπίστωση ότι η εξουσία είναι

σαγηνευτικά ελκυστική και διεφθαρμένη (Σιμόπουλος, 1997).

2.2 Η διάκριση των εξουσιών και η κλασική μορφή της εξουσίας

Στο πρόσωπο του μονάρχη συγκεντρώνονταν όλες οι εκφάνσεις της εξουσίας,

γεγονός που συνεπάγεται την ανέλεγκτη και αυθαίρετη άσκησή της. Η αρχή

διάκρισης των εξουσιών1 ταυτίζεται µε την ιστορική εµφάνιση του συνταγµατισµού,

µε το πρώτο αίτηµα της αστικής τάξης απέναντι στη µοναρχική εξουσία, ήτοι µε το

αίτηµα του περιορισµού της απόλυτης και αυθαίρετης εξουσίας του µονάρχη.

Ακολουθεί, όµως, σε όλα τα στάδια του κινήµατος για τη δηµιουργία του

συνταγµατικού κράτους, καθώς αποτυπώνει την προσπάθεια διανοµής της εξουσίας

µεταξύ των κοινωνικών δυνάµεων της εποχής. ∆ηλαδή, η αρχή διάκρισης των

εξουσιών διαμορφώνεται µέσα στο συγκρουσιακό πλέγµα µεταξύ της αστικής τάξης

μεν και των αντιπροσώπων της, του κοινοβουλίου, που αποτέλεσαν τη νοµοθετική

εξουσία και του µονάρχη δε, ο οποίος εκπροσωπούσε την εκτελεστική εξουσία.

Απώτερος σκοπός της ήταν η αποφυγή της αυθαιρεσίας, ως διαρκές φαινόµενο της

απόλυτης εξουσίας. Συνεπώς, στο συνταγµατικό κράτος ο λαός είναι ο κυρίαρχος και

η πηγή κάθε εξουσίας. Στην κοιτίδα της ήδη, αποβλέπει ουσιαστικά στην άρνηση του

δεσποτισµού2, καθιστώντας την κρατική εξουσία, δεσµευµένη από το ίδιο το

Σύνταγµα. Έτσι, το προέχον δεν είναι ο αυστηρός χωρισµός των εξουσιών, αλλά ο

µετριασµός, η εξισορρόπηση και αλληλανάσχεσή τους µέσω ενός συστήματος που

εγγυάται τις ελευθερίες και τα ατοµικά δικαιώµατα έναντι της αυθαιρεσίας της

εξουσίας (Μανογιαννάκη, 2010).

Στην πραγματικότητα, «η διάκριση των εξουσιών, κυρίως ανάμεσα στη

νομοθετική και την εκτελεστική εξουσία δεν είναι μια απλή τυπική νομική διάκριση,

αλλά αντιστοιχεί ταυτόχρονα σε καθορισμένες σχέσεις πολιτικών δυνάμεων και σε

πραγματικές διαφορές μέσα στη λειτουργία των θεσμών του Κράτους. Η νομοθετική

ή η εκτελεστική αποτελεί έτσι το συγκλίνον σημείο όπου συγκεντρώνεται στο

εσωτερικό της σύνθετης οργάνωσης του Κράτους, η ενιαία θεσμοποιημένη εξουσία:

1 «Όταν το Σύνταγμα ενός Κράτους υιοθετεί ως οργανωτική βάση του πολιτεύματος
την διάκριση των εξουσιών δημιουργούνται τρεις χωριστές κατηγορίες ή ομάδες
οργάνων, κάθε μια από τις οποίες είναι κατά κύριο λόγο αρμόδια για την άσκηση των
πράξεων που ανάγονται σε κάθε λειτουργία. Αυτές οι ομάδες οργάνων αποτελούν την
νομοθετική εξουσία, την διοικητική (εκτελεστική) εξουσία και την δικαστική
εξουσία» (Τζανετάκου).
2 Αρνείται την απόλυτη και τυραννική εξουσία.
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αυτή αντανακλά τον δείκτη των εσωτερικών σχέσεων υποταγής, με εξουσιοδότηση

της εξουσίας, των διαφόρων «εξουσιών» του Κράτους, σ’ αυτή την κυρίαρχη

«εξουσία», που αποτελεί την αρχή ενότητας της Κρατικής εξουσίας» (Πουλαντζάς,

1980).

Η ιστορία της διάκρισης των εξουσιών ξεκινάει στην αρχαία Ελλάδα, από την

εποχή του Πλάτωνα. Ο Πλάτων οραματιζόταν μια ανηλεή κρατική εξουσία στην

Ελλάδα τον Δ’ αιώνα π.Χ (Σιμόπουλος, 1997). Ο μεγάλος Έλληνας φιλόσοφος, σε

έργα του όπως Πολιτεία, Νόμοι υποστήριξε ότι χάριν του λαού υπάρχουν οι άρχοντες,

οι οποίοι μοναδικό σκοπό της αρχής τους θα πρέπει να είναι η ευδαιμονία του.

Πρωταρχικής σημασίας είναι ο διαχωρισμός των πολιτών σε τρεις τάξεις3. Η

τριμερής διαίρεση στην πλατωνική πολιτεία είναι: δημιουργοί, φύλακες-επίκουροι

και φύλακες-άρχοντες (βασιλείς). Η κατώτερη τάξη (δημιουργοί), που είναι η

πολυπληθέστερη, συγκροτείται από τους χειρώνακτες. Είναι βέβαια αποκλεισμένη

από την εξουσία, εργάζεται όμως προστατευμένη και μπορεί να πλουτίζει, ως ένα

σημείο, διότι οι μεγάλες οικονομικές διαφορές δεν είναι επιτρεπτές. Η τάξη αυτή

είναι υποχρεωμένη να συντηρεί, αλλά όχι πλουσιοπάροχα, τις δύο άλλες ηγεμονικές

τάξεις. Οι φύλακες-επίκουροι επωμίζονται στρατιωτικά και διοικητικά καθήκοντα και

γενικά είναι αφοσιωμένοι στην υπηρεσία του κράτους. Η ενασχόληση αυτής της

ολιγάριθμης αρχηγεσίας (ελίτ) είναι εν μέρει πρακτική (διοίκηση του κράτους) και εν

μέρει θεωρητική, δηλαδή ενασχόληση με τις επιστήμες και τη φιλοσοφία.

Αναλαμβάνουν τη διακυβέρνηση και μεριμνούν για την ευδαιμονία ολόκληρης της

πολιτείας. Οι άρχοντες φέρουν την ευθύνη για την εκπαίδευση της νέας γενιάς των

φυλάκων, ζουν μακάρια, επειδή απολαμβάνουν τις πνευματικές ηδονές που μόνο

αυτές διαρκούν και όταν πεθάνουν τιμώνται ως ήρωες. Πρόκειται συνεπώς για μια

αριστοκρατία του πνεύματος, που εξουσιάζει και συνάμα υπηρετεί το πλήθος. Οι

φιλόσοφοι-βασιλείς4 είναι προσωπικότητες που δε διαθέτουν μόνο γνώσεις και

συνθετική σκέψη, αλλά πείρα ζωής, διοικητικές ικανότητες και αδαμάντινο

χαρακτήρα. Αναλαμβάνουν την εξουσία από αίσθηση καθήκοντος για να

διοχετεύσουν μέσα στη νομοθεσία τη σοφία και την ακεραιότητά τους. Δε διαθέτουν

ούτε προσωπική περιουσία, ούτε καν οικογένεια, για να είναι ολόψυχα αφοσιωμένοι

3 Με τον όρο «τάξη» δηλώνεται εδώ η «λειτουργία» μιας ομάδας μέσα στην κοινωνία.
4 Ο όρος «βασιλεύς» στον Πλάτωνα δηλώνει απλώς τον άρχοντα, όχι τον απόλυτο
μονάρχη που αντλεί την εξουσία του από το κληρονομικό δικαίωμα ή από τη θέληση
του Θεού.
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στο κοπιώδες λειτούργημά τους. Η ιδεώδης πολιτεία για την οποία μίλησε ο

φιλόσοφος αποτελεί ένα αρμονικό «όλον», στο οποίο η κάθε ομάδα εξυπηρετεί το

σκοπό της χωρίς να εμπλέκεται στις αρμοδιότητες των υπόλοιπων δύο. Κάθε στοιχείο

μέσα σε αυτή εκπληρώνει τη λειτουργία του δίχως να παρακωλύει τη λειτουργία των

άλλων, καθένας πράττει το έργο που του έχει ανατεθεί και δεν πολυπραγμονεί

(Χανιώτη).

Ορμώμενος από τα διδάγματα του δασκάλου του, ο Αριστοτέλης ανέπτυξε

περισσότερο την ιδέα της διάκρισης των εξουσιών στο έργο του Πολιτικά. Αρχικά,

όταν λέμε “πολίτευμα”, εννοούμε “αρχή, το σώμα δηλαδή που ασκεί τη

διακυβέρνηση στην πόλη” και η “κυβέρνηση” είναι η ύψιστη αρχή στις πόλεις,

αναγκαστικά η ύψιστη αρχή θα είναι ή ένα μόνο άτομο ή λίγα άτομα ή το σύνολο των

πολιτών. Όταν, λοιπόν, ο ένας ή οι λίγοι ή το πλήθος ολόκληρο ασκούν την εξουσία

για την εξυπηρέτηση του κοινού συμφέροντος, αυτά τα πολιτεύματα δεν μπορεί παρά

να είναι ορθά. Όταν, αντίθετα, η εξουσία ασκείται για την εξυπηρέτηση του

ιδιαίτερου συμφέροντος είτε του ενός είτε των λίγων είτε του πλήθους, τα

πολιτεύματα αυτά είναι παρεκκλίσεις και διαστρεβλώσεις των ορθών. Επομένως,

συνηθίζουμε να ονομάζουμε: “βασιλεία” τη μοναρχία που αποβλέπει στο κοινό

συμφέρον και “αριστοκρατία” το πολίτευμα στο οποίο τη διακυβέρνηση ασκούν λίγα

άτομα5. Όταν, τέλος, κυβερνά ο λαός αποβλέποντας στο κοινό συμφέρον, αυτό το

πολίτευμα πήρε το όνομα “πολιτεία”6, μια λέξη που είναι κοινή για όλα τα

πολιτεύματα. Παρεκκλίσεις και διαστρεβλώσεις των πολιτευμάτων που αναφέραμε

είναι: της βασιλείας η “τυραννία”, της αριστοκρατίας η “ολιγαρχία”, της πολιτείας η

“δημοκρατία”. Η τυραννία είναι, πράγματι, μια μοναρχία που υπηρετεί το συμφέρον

του μονάρχη, η ολιγαρχία υπηρετεί το συμφέρον των πλουσίων και η δημοκρατία το

συμφέρον των απόρων, κανένα όμως από τα πολιτεύματα αυτά δεν υπηρετεί το

συμφέρον του συνόλου των πολιτών (Κοπιδάκης, Πατρικίου, Λυπουρλής &

Μωραίτου). Εν τέλει, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, η ‘’πολιτεία’’ θα εξασφαλίσει

5 Το όνομα οφείλεται είτε στο ότι κυβερνούν οι άριστοι είτε στο ότι ασκούν την
εξουσία αποβλέποντας σε ό,τι είναι άριστο για την πόλη και για τα μέλη της.
6 Τον όρο πολιτεία τον βρίσκουμε στον 4ο αι. π.Χ να χρησιμοποιείται και από άλλους
συγγραφείς, ιδίως τους ρήτορες. Δηλώνονταν με αυτόν μη μοναρχικά πολιτεύματα
και η θετική εκδοχή της δημοκρατίας. Εκτροπή αυτού του πολιτεύματος ήταν η
εκδοχή της δημοκρατίας που απέβλεπε στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος μόνο των
απόρων.
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στην πόλη τους σκοπούς της ευδαιμονίας και του ειρηνικού πολιτικού βίου

(Χανιώτη).

2.3 Η εξουσία στην εποχή του Σαίξπηρ, την Αναγέννηση

Ο ΙΣΤ΄ αιώνας ήταν ο «αιώνας των άκρων». Από τη μία, κατακτήσεις

καινούριων κόσμων για το πνεύμα, τις επιστήμες και το εμπόριο, άνοδος καινούριων

τάξεων, ελευθερία συνείδησης και σκέψης, πίστη στον άνθρωπο και από την άλλη,

καταθλιπτική αθλιότητα για τις μεγάλες λαϊκές μάζες του παλαιού κόσμου,

δεσποτισμός, αυταρχία και αμφιβολία για όλα, αρχίζοντας μάλιστα από τον ίδιο τον

άνθρωπο (Πλωρίτης, 2002).

Οι κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές και πολιτισμικές δομές

«ανατινάζονταν». Ο φεουδαρχικός κόσμος ψυχορραγούσε μέσα στις «ασήκωτες

σιδερένιες αρματωσιές» του και μια καινούρια δύναμη έκανε την εμφάνισή της, οι

αστοί. Την οικουμενική κυριαρχία της Εκκλησίας ερχόταν να αντικαταστήσει η

κυριαρχία των κατά τόπους κρατών, με επικεφαλής τους μονάρχες. Στο εσωτερικό

των κρατών, έπαιρνε όλο και μεγαλύτερη σημασία το άτομο, έτσι ο ατομικισμός έγινε

το κυριότερο χαρακτηριστικό της Αναγέννησης (Πλωρίτης, 2002).

Καθώς το άτομο γινόταν το κέντρο του κόσμου, αναπότρεπτο ήταν να

αναζητήσει τα δικαιώµατα του μέσα στο κράτος. Το καινούριο κράτος με την ακραία

συγκέντρωση της εξουσίας στα χέρια του μονάρχη, έφτανε μοιραία στην

απολυταρχία που ήταν αταίριαστο με τον ατομικισμό των ανθρώπων της

Αναγέννησης. Η εξουσία δεν είχε παρά μόνο μία αντίδραση: την καταπίεση, τη

λογοκρισία, την απαγόρευση να συζητούν οι πολίτες τις υποθέσεις του κράτους. Η

κριτική και η επίκριση της εξουσίας χαρακτηρίζονταν ανταρσία και εσχάτη προδοσία.

Πρόβλημα που θα οδηγήσει στις μεγάλες επαναστάσεις των επόμενων αιώνων.

Συνηθίζουμε να θεωρούμε την Αναγέννηση σαν εποχή άνθησης. Εντούτοις, οι

οικονομικές διαφοροποιήσεις και η συρροή πολύτιμων μετάλλων προκάλεσαν

ανεξέλεγκτη ύψωση των τιμών και ανεργία. Την ώρα που οι αστοί άρχιζαν να

σωρεύουν πλούτη, οι λαϊκές τάξεις έπεφταν σε φοβερή αθλιότητα (Πλωρίτης, 2002).

Στην Αναγεννησιακή Αγγλία, στηλίτευε τους μονάρχες πως θέλουν γύρω τους

ανθρώπους που να τους είναι υπηρέτες, σκλάβοι και όχι ανθρώπους που να τους

προσφέρουν χρήσιμες πληροφορίες. Πως μοναδική έγνοιά τους είναι να κατακτούν

καινούρια βασίλεια με κάθε μέσο, νόμιμο ή μη και όχι να κυβερνούν καλά το κράτος

τους. Πως την ασφάλειά τους τη στηρίζουν στην παρεμπόδιση των υπηκόων τους, να
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γίνονται πλούσιοι κι ελεύθεροι. Για να καταλήξουν πως ο λαός τούς κάνει βασιλιάδες

για το συμφέρον του και όχι για το δικό τους. Αρκετοί φιλόσοφοι της πολιτικής

επισήμαιναν τον ρόλο του λαού στα κοινά. Ο William of Ockham θα πει πως: «Όλοι

οι κυβερνήτες αντλούν την εξουσία τους από το λαό τους». Ακόμα, σύμφωνα με τον

George Buchanam: «Πηγή κάθε εξουσίας είναι ο λαός». Ο φιλελεύθερος John

Dryden δεν θα διστάσει να υποστηρίξει πως: «Ο λαός έχει δικαίωμα να φτιάχνει τους

βασιλιάδες του: γιατί οι βασιλιάδες είναι φτιαγμένοι γι’ αυτόν» (Πλωρίτης, 2002).

Κατ’ επέκταση, στο έργο του Σαίξπηρ περισσότερο από κάθε άλλου

αναγεννησιακού ποιητή το έργο, διαπιστώνουμε πόσο το θέμα της εξουσίας είναι

κυρίαρχο, πως το παλιό πιάνεται από το νέο που φέρνει η Αναγέννηση και πόσο

καλός είναι ο Μεσαίωνας για τη νέα εξουσία, όταν την εξυπηρετεί. Μέσα στο έργο

του μας δίνεται η ευκαιρία να διαπιστώσουμε πόσο οι νόμοι και η εξουσία της

Αναγέννησης στηρίζονται στον Μεσαίωνα. Το θέμα της εξουσίας κυριαρχεί και μας

δίνεται η ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τον αγώνα που κάνουν τα άτομα για

επικράτηση κι εξουσία, σε όλες του τις φάσεις και τις εκφάνσεις. Τους ίδιους

ανθρώπους να γίνονται «λύκοι ή αρνιά», θύτες ή θύματα, μισητοί ή αξιολύπητοι

ανάλογα με τη θέση τους στην εξουσία: εξουσιαστές ή θύματα της εξουσίας. Έτσι

κατάφερε να δώσει την εικόνα της εποχής του (Δαμιανάκου, 1994α).

2.4 Η εξουσία κατά την εποχή του Διαφωτισμού

Το πρόβλημα της εξουσίας και της εγγενούς τάσης της προς την αυθαιρεσία

απασχολεί τους πολιτικούς φιλοσόφους από τότε που υπάρχει η πολιτική φιλοσοφία.

Το ζήτημα ξαναήρθε στο προσκήνιο στη νεωτερικότητα, όταν οι διαφωτιστές και

πολιτικοί φιλόσοφοι της εποχής ασχολήθηκαν εκ νέου με την εξουσία, τη

νομιμοποίηση, τον περιορισμό και την άσκησή της. «Η εξουσία τείνει να διαφθείρει,

και η απόλυτη εξουσία διαφθείρει απόλυτα», σύμφωνα με την περίφημη ρήση του

Βρετανού ιστορικού Lord Acton (1834-1902). Αυτό το πρόβλημα έπρεπε να

αντιμετωπιστεί, καθώς αναζητούνταν η βάση μιας εξουσίας που δεν θα σφετεριζόταν

τη δύναμή της. Έτσι, για τον αποκλεισμό (ή περιορισμό) του ενδεχόμενου

αυθαιρεσίας κατά την άσκηση της εξουσίας, οι θεωρητικοί κατέληξαν, για άλλη μια

φορά, αφενός στη θεσμοθέτηση ενός συστήματος κανόνων7 και αφετέρου στη

διάκριση των εξουσιών. Πρόκειται για τη γνωστή αρχή της διάκρισης των εξουσιών,

που εισήγαγε ο Μοντεσκιέ στις αρχές του 18ου αιώνα. Σύμφωνα με αυτή την άποψη οι

7 Δηλαδή, το Σύνταγμα.
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τρεις εξουσίες: η νομοθετική, η δικαστική και η εκτελεστική οφείλουν να ασκούνται

από τρεις διαφορετικούς και ανεξάρτητους θεσμούς διακυβέρνησης. Δηλαδή, οι τρεις

πόλοι εξουσίας, οι τρεις βασικές λειτουργίες του πολιτεύματος πρέπει να είναι

διαχωρισμένες και ανεξάρτητες μεταξύ τους, να είναι διακριτές η μία από την άλλη

(Ψαρρού, 2009). Επιπλέον, κατέγραψε τις βαθιά επηρεασμένες από την αγγλική

πραγματικότητα σκέψεις του στο διάσημο βιβλίο του Το Πνεύμα των νόμων (1748).

Σε αυτό το έργο εκφράζεται από τη μια μεριά η πεποίθηση ότι η εξουσία πρέπει να

ακολουθεί τριμερή διαίρεση, με τέτοιο τρόπο, ώστε σε κάθε ένα από τα είδη εξουσίας

να αντιστοιχούν διακεκριμένα όργανα του κράτους. Ωστόσο, αναγνώρισε ότι η

κατάχρηση εξουσίας είναι μία φυσική ανθρώπινη τάση και ότι κατά συνέπεια, κάθε

κράτος τείνει να εκφυλιστεί σε δεσποτικό, οπότε ως μόνη λύση σε αυτό το πρόβλημα

θεώρησε την αλληλεπίδραση και όχι την αποξένωση της νομοθετικής και

εκτελεστικής εξουσίας (Χανιώτη).

Σε αντίθεση με τον Μοντεσκιέ που αναφέρθηκε στη διάκριση μεταξύ της

νομοθετικής, εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας· για τον Τζον Λοκ η πολιτική

εξουσία, δηλαδή η οργανωμένη εξουσία στα πλαίσια μιας πολιτικής κοινωνίας

υποδιαιρείται σε νομοθετική, εκτελεστική και ομοσπονδιακή εξουσία. Η νομοθετική

εξουσία μεριμνά για τη θέσπιση νόμων και σε αυτήν οφείλουν να υποτάσσονται όλες

οι άλλες εξουσίες. Το νομοθετικό σώμα αφού συσταθεί από την πλειοψηφία, είναι

αρμόδιο να εκφράζει τη γενική βούληση και να προωθεί το γενικό συμφέρον της

κοινωνίας, στοιχεία στα οποία άλλωστε συνίσταται και η ενότητά της. Το νομοθετικό

σώμα8 της κάθε κοινότητας συνέρχεται και ψηφίζει τους νόμους στα χρονικά

διαστήματα που ορίζονται από το αρχικό σύνταγμα της πολιτείας. Η εκτελεστική

εξουσία αντίστοιχα εξαρτάται και συμπληρώνει τη νομοθετική. Όπως άλλωστε

αποκαλύπτει το όνομά της, αυτή μεριμνά για την εκτέλεση των νόμων, συγκαλεί τις

συνεδριάσεις του νομοθετικού σώματος και διαθέτει τη φυσική ισχύ της κοινότητας,

έχει το δικαίωμα άσκησης της βίας. Η ομοσπονδιακή ή φυσική εξουσία στην

πραγματικότητα δεν είναι εύκολο να διαφοροποιηθεί από την εκτελεστική. Ενώ η

εκτελεστική αναλαμβάνει την εφαρμογή των εσωτερικών νόμων της κοινότητας, η

ομοσπονδιακή εξουσία έχει την αρμοδιότητα του πολέμου και της ειρήνης, καθώς και

τη σύναψη συνασπισμών και συμμαχιών. Στην ουσία, η ομοσπονδιακή εξουσία

υπερασπίζεται τα συμφέροντα της κοινότητας στο διεθνή χώρο και αναλαμβάνει την

8 Φαίνεται πως ο φιλόσοφος προκρίνει ένα αντιπροσωπευτικό σώμα.
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προστασία των συμφερόντων ενός πολίτη σε περίπτωση διένεξης με κάποιον εκτός

της κοινότητας. Ο ρόλος και οι υποχρεώσεις της ομοσπονδιακής εξουσίας μας

θυμίζουν τις διπλωματικές αποστολές και απαιτούν μέγιστη επιδεξιότητα στο

χειρισμό περίπλοκων καταστάσεων. Αξίζει να σημειωθεί, πως παρ' ότι οι δύο αυτές

εξουσίες συχνά διακρίνονται, είναι πιθανό να ανατίθενται και στα ίδια πρόσωπα.

Μόνο η απόλυτη διάκριση νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας απαιτείται για την

οργάνωση μιας πολιτικής κοινωνίας, στην οποία η ζωή και η περιουσία των πολιτών

είναι προστατευμένες σε μέγιστο βαθμό (Ρίζου, 2013).

Ο Τζον Λοκ διακρίνει στη Δεύτερη Πραγματεία Περί Κυβερνήσεως τρία

διαφορετικά είδη εξουσίας: την πατρική, την πολιτική και τη δεσποτική εξουσία. Η

πατρική ή γονική εξουσία είναι η εξουσία που έχουν οι γονείς πάνω στα ανήλικα

τέκνα τους. Η εξουσία αυτή θεμελιώνεται στο φυσικό δίκαιο, αφού ο Θεός την

παραχώρησε στους γονείς με σκοπό την προστασία και τη συντήρηση των παιδιών

τους. Η δεσποτική εξουσία είναι η απόλυτη και αυθαίρετη εξουσία που έχει ένας

άνθρωπος πάνω σε κάποιον άλλο. Είναι απόλυτη γιατί εκτείνεται και

συμπεριλαμβάνει μέχρι και το δικαίωμα αφαίρεσης της ζωής ενός ανθρώπου, γι'

αυτόν ακριβώς το λόγο χαρακτηρίζεται από το φιλόσοφο ως νομοθετική εξουσία

ζωής και θανάτου. Η δεσποτική εξουσία προκύπτει όταν οι άνθρωποι εμπλέκονται σε

εμπόλεμες καταστάσεις, γεγονός που οδηγεί τους ηττημένους να περιέλθουν σε

κατάσταση δουλείας. Σε αυτή την εξουσία, λοιπόν, υπόκεινται όσοι έχουν συλληφθεί

κατά τη διάρκεια ενός δίκαιου και νόμιμου πολέμου και έχουν απολέσει το δικαίωμα

στην ιδιοκτησία, αφού έχουν μεταβληθεί σε σκλάβους. Οι άνθρωποι αυτοί στην

πραγματικότητα, έχοντας απεμπολήσει την ελευθερία τους, έχοντας χάσει τις

περιουσίες τους, έχοντας περιέλθει σε κατάσταση δουλείας, δεν μπορούν να

θεωρηθούν μέλη μιας πολιτικής κοινωνίας, της οποίας ο πρωταρχικός σκοπός είναι η

περιφρούρηση της ιδιοκτησίας. Από την άλλη, η πολιτική εξουσία είναι κατ' αρχάς η

εξουσία που διαθέτουν όλοι οι άνθρωποι ενόσω βρίσκονται στη φυσική κατάσταση

να ερμηνεύουν το Φυσικό Νόμο με βάση το Λόγο9 και να τιμωρούν τους παραβάτες

του. Η εξουσία του καθενός μεταβιβάζεται στην κοινωνία, στο συλλογικό σώμα, που

οφείλει να έχει ως σκοπό του τη διαφύλαξη της ζωής, της ασφάλειας, της ελευθερίας

και της περιουσίας των μελών του. Γι' αυτό και δεν μπορεί η εξουσία στην πολιτική

κατάσταση να είναι ούτε αυθαίρετη ούτε απόλυτη, διότι θα υπήρχε ασυμφωνία

9 Έλλογη σκέψη.
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μεταξύ του τύπου και του σκοπού άσκησης της εξουσίας. Συγκεκριμένα η εξουσία

που διαθέτουν οι άνθρωποι στη φυσική κατάσταση μεταβιβάζεται με συμβόλαιο,

δηλαδή με εκούσια συμφωνία και με αμοιβαία συγκατάθεση όλων στο μελλοντικό

φορέα της εξουσίας με απώτερο σκοπό τη διασφάλιση της ιδιοκτησίας των υπηκόων.

Άλλωστε για τους θεωρητικούς του κοινωνικού συμβολαίου, η πολιτική εξουσία

αποκτά νομιμοποίηση μόνο αν το κράτος, δηλαδή η οργανωμένη κοινότητα αποτελεί

εθελοντική συνένωση των πολιτών. Η ουσία της οργανωμένης εξουσίας στην

πολιτική κοινότητα είναι πως η κοινότητα καθίσταται ο επιδιαιτητής, που δίνει τέλος

σε όσες διαμάχες προκύπτουν ανάμεσα στους πολίτες με βάση θεσπισμένους νόμους.

Αυτή είναι και η απαρχή της νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας της πολιτικής

κοινωνίας, που συνίσταται στο να κρίνει, σύμφωνα με πάγιους νόμους, ποιες ποινές

πρέπει να επιδικάζονται σε αδικήματα που διαπράττονται εντός των ορίων της

κοινότητας. Αντίστοιχα, η πολιτεία διαθέτει και εξουσία πολέμου και ειρήνης, αφού

δύναται να αποφασίζει υπέρ μιας πολεμικής σύρραξης, σε περίπτωση που η πολιτική

κοινότητα βλάπτεται από εξωτερικούς παράγοντες. Σύμφωνα με τον ορισμό που μας

δίνει ο Τζον Λοκ: «Πολιτική εξουσία είναι το δικαίωμα θέσπισης νόμων, όπου

προβλέπεται η ποινή του θανάτου και κατ' επέκταση όλες οι μικρότερες ποινές, με

στόχο το διακανονισμό και την προφύλαξη της ιδιοκτησίας – όπως και το δικαίωμα

της χρήσης της υλικής δύναμης της πολιτικής κοινότητας για την εφαρμογή των

νόμων και την άμυνά της από εξωτερική προσβολή και όλ' αυτά μόνο για χάρη του

κοινού καλού» (Ρίζου, 2013).

2.5 Η σύγχρονη μορφή της εξουσίας

Κατά τον Steven Lukes, η εξουσία ως κυριαρχία είναι η ικανότητα να

περιορίζει κανείς τις επιλογές των άλλων, να τους εξαναγκάζει ή να εξασφαλίζει τη

συμμόρφωσή τους εμποδίζοντάς τους από το να ζουν όπως υπαγορεύουν η ίδια τους

η φύση και η κρίση. Ακόμα, η εξουσία ως κυριαρχία θα είναι παρούσα οπουδήποτε

αυτή προάγει ή δεν βλάπτει τα συμφέροντα των ισχυρών και επηρεάζει αρνητικά τα

συμφέροντα εκείνων που υπόκεινται σε αυτήν. Είμαστε όλοι υποταγμένα υποκείμενα,

«συγκροτημένα» από την εξουσία και άρα το σύγχρονο άτομο είναι ένα «προϊόν» της

εξουσίας (Lukes, 2007).

Ο Laclau υποστηρίζει ότι η φύση της εξουσίας δεν είναι απόλυτη, διότι σε

αυτήν την περίπτωση δεν θα μπορούσε να γίνει ορατή ανάμεσά μας με τη μορφή μιας

πληθώρας εξουσιών. Κατά συνέπεια, δεν μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε τις
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προϋποθέσεις της νομιμότητάς της, διότι για να θεωρηθεί νόμιμη στον απόλυτο

βαθμό χρειάζεται να πηγάζει από τον Θεό. Ο Laclau και η Mouffe, επιχειρούν να

δείξουν πως η αρνητικότητα παίζει καταστατικό ρόλο στη διαμόρφωση της

ταυτότητας που λαμβάνει χώρα μέσα σ’ ένα πολύπλοκο σύνολο από σχέσεις εξουσίας

και επιτυγχάνουν τον στόχο τους μέσω της εννοιολόγησης της κατηγορίας της

ηγεμονίας και των ανταγωνισμών, όπου εδράζεται και η εξουσία (Ζαράλη, 2009).

Σύμφωνα με τον Max Weber: «Καμία εξουσία δεν αρκείται εκουσίως απλώς

μόνο με τα υλικά ή μόνο συναισθηματικά ή μόνο ορθολογικά κατά την αξία κίνητρα

ως πιθανότητες διατήρησής της. Πολύ περισσότερο, κάθε εξουσία επιδιώκει την

αφύπνιση και συντήρηση της πίστης στη «νομιμότητά» της». Είναι, λοιπόν, σκόπιμο

να διαχωρίσουμε τα είδη εξουσίας σύμφωνα με την απαίτηση νομιμότητας που είναι

αντιστοίχως τυπική γι’ αυτά. Υπάρχουν τρεις καθαροί τύποι εξουσίας. Ο πρώτος είναι

ορθολογικού χαρακτήρα. θα πρέπει «να στηρίζεται στην πίστη περί του σύννομου

χαρακτήρα θεσπισμένων διατάξεων και του δικαιώματος διατύπωσης οδηγιών από

εκείνους που έχουν κληθεί από αυτές τις διατάξεις προς άσκηση της εξουσίας. Η

υπακοή, σε αυτό τον τύπο, στρέφεται στη σύννομα θεσπισμένη, αντικειμενική,

απρόσωπη διάταξη καθώς και στον προϊστάμενο, που έχει οριστεί από αυτήν, λόγω

της τυπικής νομιμότητας των διαταγών του και εντός του πεδίου ισχύος των

τελευταίων». Ο δεύτερος τύπος, είναι παραδοσιακού χαρακτήρα, δηλαδή θα πρέπει

«να στηρίζεται στην καθημερινή πίστη περί της ιερότητας παλαιόθεν ισχυουσών

παραδόσεων και περί της νομιμότητας εκείνων των φορέων που έχουν κληθεί από

αυτές τις παραδόσεις προς άσκηση της αρχής. Η υπακοή εδώ στρέφεται στο πρόσωπο

που έχει κληθεί από την παράδοση και στον εξουσιαστή που είναι δεσμευμένος από

αυτήν»10. Τέλος, ο τρίτος τύπος, σύμφωνα με τον Max Weber, είναι χαρισματικού

χαρακτήρα. Σε αυτό τον τύπο θα πρέπει «να στηρίζεται στην εξαιρετική αφοσίωση,

στην ιερότητα ή την ηρωική δύναμη ή την πρότυπη στάση ενός προσώπου και των

διατάξεων που έχουν αποκαλυφθεί ή δημιουργηθεί από αυτό. Η υπακοή θα στρέφεται

στον χαρισματικό πιστοποιημένο ηγέτη» (Weber, 2001).

Ο Michel Foucault επιλέγει να εξετάσει την έννοια της εξουσίας

αποφεύγοντας να την ανάγει στον κεντρικό μηχανισμό της κυρίαρχης κοινωνικής

τάξης ή στην οικονομική κυριαρχία. Και αυτό διότι διαβλέπει ότι η εξουσία εμποτίζει

όλο το σώμα της κοινωνίας μέσω μιας πολλαπλότητας μηχανισμών, πρακτικών,

10 Στο πεδίο ισχύος της.
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σχέσεων και τεχνικών όπως: οι φυλακές, τα εργοστάσια, τα νοσοκομεία και οι

ψυχιατρικές κλινικές. Συνεχίζοντας με την ανάλυση της έννοιας της εξουσίας, ο

Michel Foucault βλέπει σε αυτήν δύο διαστάσεις: μία αρνητική, νομική,

απαγορευτική και καταπιεστική εξουσία, που ήταν ευρέως διαδεδομένη στην

παράδοση του παρελθόντος και μία θετική, παραγωγική εξουσία. Ο ίδιος

προσπάθησε να διατυπώσει το ζήτημα γύρω από την εξουσία όχι με δικαιικούς όρους,

διότι είχε ήδη αρχίσει να θεωρεί αυτήν την αρνητική σύλληψη της εξουσίας

θεωρητικά ανεπαρκή, αλλά με όρους τεχνολογίας και στρατηγικής. Αυτή, λοιπόν, η

παραγωγική εξουσία «[…] διασχίζει τα πράγματα, παράγει πράγματα, επιφέρει ηδονή,

μορφές ηδονής, παράγει λόγο». Ο Michel Foucault πιστεύει πώς αν η εξουσία ήταν

μόνο καταπιεστική και απαγορευτική, οι άνθρωποι δεν θα υπάκουαν σε αυτήν.

Αντίθετα, ο ίδιος την αντιμετωπίζει ως ένα παραγωγικό πλέγμα που καλύπτει

ολόκληρη την κοινωνία και που ο ρόλος της δεν είναι η καταπίεση. Όπως σχολιάζει

και η Judith Butler, στον Michel Foucault «η εξουσία δεν είναι αυτό στο οποίο απλώς

εναντιωνόμαστε, αλλά είναι επίσης αυτό από το οποίο εξαρτόμαστε για την ύπαρξή

μας και αυτό που τρέφουμε και διατηρούμε σε αυτό που είμαστε». Αντικείμενο της

μελέτης του ορίζει ο Michel Foucault αυτούς ακριβώς τους θετικούς μηχανισμούς της

εξουσίας. Κατά την άποψή του, αυτή η νομική και αρνητική λειτουργία της εξουσίας

καλλιεργήθηκε από τη μοναρχία κατά τα χρόνια του Μεσαίωνα, καθώς αυτή

προσπαθούσε να επιβληθεί επί των φεουδαρχών. Ο Michel Foucault προβάλει το

αίτημα του να απομακρυνθούμε από αυτήν την εξουσία του νόμου και της

απαγόρευσης, γιατί αρνείται την ανθρώπινη υποκειμενικότητα, απαγορεύει την

ελευθερία και διαστρεβλώνει την αλήθεια για τις κοινωνικές σχέσεις (Ζαράλη, 2009).

Ο Michel Foucault έγραψε ότι η εξουσία «είναι ανεκτή μόνο υπό την προϋπόθεση ότι

αποκρύπτει ένα ουσιαστικό της κομμάτι. Η επιτυχία της είναι ανάλογη προς την

ικανότητά της να κρύβει τους ίδιους τους μηχανισμούς της». Ακόμα, έγραψε ότι «η

εξουσία είναι πανταχού παρούσα και δεν μπορούν να υπάρξουν προσωπικότητες που

διαμορφώνονται ανεξάρτητα από τις συνέπειες της». Και για τον ίδιο η κυριαρχία

υπάρχει όπου «οι σχέσεις εξουσίας παγιώνονται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να είναι

μονίμως ασύμμετρες, και το περιθώριο της ελευθερίας να είναι εξαιρετικά

περιορισμένο» (Lukes, 2007). Με άλλα λόγια, ο Michel Foucault δε δέχεται ότι η

εξουσία έχει κυρίως ή μόνο καταπιεστικό χαρακτήρα, ο οποίος προκύπτει από τη

δύναμη του νόμου ή του ηγεμόνα. «Όταν ορίζουμε τα αποτελέσματα της εξουσίας ως

καταπίεση, υιοθετούμε μια καθαρά νομική αντίληψη της εξουσίας. Ταυτίζουμε την
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εξουσία με ένα νόμο που λέει “όχι”. Η εξουσία θεωρείται ότι φέρει τη δύναμη μιας

απαγόρευσης. Αν η εξουσία δεν ήταν ποτέ τίποτε άλλο παρά καταπιεστική, αν ποτέ

δεν έκανε τίποτε άλλο από το να λέει “όχι”, νομίζετε ότι θα την υπάκουαν οι

άνθρωποι; Αυτό που κάνει την εξουσία να κρατάει γερά, αυτό που την κάνει

παραδεκτή είναι το ότι δε βαραίνει απλώς πάνω μας σαν μια δύναμη που λέει “όχι”,

αλλά ότι διαπερνά τα πράγματα, παράγει νόημα, επιφέρει απόλαυση, μορφές γνώσης,

παράγει λόγο. Πρέπει να θεωρηθεί ως παραγωγικό πλέγμα που καλύπτει ολόκληρο το

κοινωνικό σώμα και όχι ως αρνητική βαθμίδα που ρόλος της είναι η καταπίεση»

(Λυριντζής).

2.6 Σαίξπηρ και εξουσία

Η μελέτη αυτή εστιάζει στην πολιτική πλευρά του σαιξπηρικού έργου. Και

αποτολμά ένα τέτοιο εγχείρημα, επειδή η πλευρά αυτή είναι από τις λιγότερο

σχολιασμένες μέσα στον ωκεανό της σαιξπηρικής βιβλιογραφίας. Πράγμα περίεργο,

αφού το πολιτικό πρόβλημα αποτελεί έναν από τους κύριους θεματικούς πόλους του

μέγιστου Ελισαβετιανού, τόσο στα ιστορικά δράματά του όσο και στις τραγωδίες του.

Ο Σαίξπηρ δεν ήταν δυνατό να μην εγκύψει στο θέμα της εξουσίας, που βαθύτατα

επηρεάζει τις τύχες και τις σκέψεις, τις πράξεις και τις σχέσεις λαών και ατόμων. Και

συνακόλουθα, αποτελεί θέμα κατεξοχήν δραματικό. Πολλοί διατείνονται πως ο

ποιητής ήταν υπέρμαχος της απόλυτης μοναρχίας, της ιεραρχίας, της τάξης και

«μισόδημος», εχθρός του λαού. Αντίθετα, άλλοι υποστηρίζουν πως στάθηκε οξύς

επικριτής της εξουσίας, αναγκαίου κακού και πηγής πλείστων δεινών για χώρες και

λαούς (Πλωρίτης, 2002).

Ανάμεσα στα προβλήματα που απασχόλησαν τον Σαίξπηρ, το πρόβλημα της

εξουσίας κατέχει καίρια θέση. Από τα ιστορικά δράματά του ως τις κωμωδίες του,

από τις μεγάλες τραγωδίες ως τα έργα της δύσης του, προσεγγίζει το θέμα αυτό απ’

όλες τις πλευρές, εμβαθύνοντας όλο και πιο πολύ στη διερεύνησή του.

«Συντηρητικοί» κριτικοί, παλιοί και νεότεροι, υποστηρίζουν πως τα έργα του

Σαίξπηρ αποτελούν «καθρέπτες» της ελισαβετιανής πολιτικής και του τυδοριανού

«μύθου», κηρύγματα υπέρ της μοναρχίας, της ιεραρχίας και του κατεστημένου

(Πλωρίτης, 2002).

Ζώντας σε μιαν εκρηκτική εποχή, ο Σαίξπηρ είχε συνειδητοποιήσει πολύ

γρήγορα τι ρόλο παίζει η εξουσία στις τύχες του τόπου του και κάθε τόπου. Είχε

διαγνώσει τη λειτουργία της εξουσίας και των κακουργιών της, τις μεθόδους και τις
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συνέπειες που διεκτραγώδησε στα περισσότερα έργα του και που θα μπορούσαμε να

τα εικονίσουμε σχηματικά έτσι: Αρχομανία – Αγώνας για την εξουσία – Κατάκτηση

της εξουσίας – Άσκηση της εξουσίας – Κατάχρηση της εξουσίας – Πτώση του

εξουσιαστή. Αναλυτικότερα: α) θα προβάλλει το πάθος για την εξουσία και τα πάθη

των άλλων μέσα από τα εγκλήματα που στρώνουν το δρόμο προς αυτήν, μέσα στα

ιστορικά δράματά του (π.χ. ο Βασιλιάς Ριχάρδος ο Γ’), β) τα πάθη του ίδιου του

αρχολάγνου, αφού αποκτήσει την εξουσία (π.χ. Ερρίκος ο ΣΤ’), γ) ασύγκριτα τα πάθη

των θυμάτων τους, του λαού, ο οποίος δεν «γράφει την ιστορία», αλλά που η ιστορία

γράφεται με τον πόνο του. Πόλεμοι εξωτερικοί και εμφύλιοι, ματαιοδοξία και

αλαζονείες των «δυνατών», απληστία και διαφθορά των «κρατούντων», όλο εκείνο

το αιματηρό «πανηγύρι της δύναμης» και γύρω από τη δύναμη έχει μια κατάληξη: το

ρήμαγμα της χώρας, τον τρόμο και την καταπίεση, τη δυστυχία του λαού, τις

ατελείωτες αλληλοσφαγές. Ο Σαίξπηρ υποδεικνύει πως η εξουθένωσή τους είναι ο

αναπότρεπτος καρπός των δικών τους αδικοπραγιών, των αντιδράσεων που προκαλεί

η «ιστορική αναγκαιότητα». Έχοντας απόλυτη γνώση της μάστιγας που αποτελεί για

όλους ο άκρατος πόθος για την εξουσία και η άμετρη άσκησή της, ο ποιητής

οραματίζεται τον ιδανικό κυβερνήτη (Πλωρίτης, 2002).

Ο Σαίξπηρ πίστευε ότι η ιστορία είναι μια αδιάκοπη αλυσίδα βίας. Έβλεπε το

κακό να γεννάει το κακό, κάθε έγκλημα να φέρνει καινούριο, το βασίλειο να πέφτει

στα χέρια του ισχυρότερου. Με άλλα λόγια ένας ωμός αγώνας για την εξουσία. Ο

«μηχανισμός» που φέρνει όλη αυτή την θηριωδία, τη βία, την προδοσία δεν είναι

άλλος από την τάξη της ιστορίας, όπου ο βασιλιάς είναι ελέω θεού. Η βασιλική

εξουσία πηγάζει από τον Θεό και κάθε εξουσία πάνω στη γη είναι απλώς

αντανάκλαση της εξουσίας του βασιλιά (Kott, 1970). Οι βασιλιάδες σκοτώνουν για

να κερδίσουν την εξουσία, κι άμα την κερδίσουν, σκοτώνουν πάλι για να την

κρατήσουν. Γιατί, μαζί με τη δύναμη που τους χάρισε ο φόνος, θρονιάζεται μέσα τους

ο φόβος. Ο φόβος μη χάσουν αυτό που άνομα απόκτησαν και που αναπότρεπτα,

πρέπει άνομα να το διατηρήσουν (Πλωρίτης, 2002).

Οι ανθρώπινες κοινωνίες δεν μπορούν να βιώσουν χωρίς εξουσία, αλλά η

εξουσία κάνει συχνά τη ζωή αβίωτη τόσο για κείνους που εξουσιάζονται, όσο και γι’

αυτούς που εξουσιάζουν. Μπορούμε να πούμε ότι ο Σαίξπηρ διαπιστώνει την

αλλοτρίωση που δημιουργεί σε κυβερνώντες και κυβερνώμενους η εξουσία. Αυτός ο

πόθος κυριαρχίας που σπρώχνει ακατανίκητα τους ανθρώπους προς την εξουσία, την

οποία «πρέπει» να κατακτήσουν ακόμα και με το έγκλημα. Ίσως αντιταχθεί πως αιτία
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αυτής της αθλιότητας δεν είναι η εξουσία καθαυτή, αλλά η κατάχρησή της. Τότε,

όμως, προβαίνει ένα άλλο ερώτημα: Μπορεί να υπάρξει εξουσία χωρίς κατάχρηση

της δύναμής της; Η «κατάχρηση» δεν είναι αναπόσπαστο στοιχείο της; Μια τέτοια

απάντηση μοιάζει να δίνει συχνά ο Σαίξπηρ, όταν παρουσιάζει όλους εκείνους τους

βασιλιάδες, τους ευγενείς, τους πολιτικούς, τους πολέμαρχους («καλούς» ή «κακούς»)

που κάνουν όλοι κατάχρηση της εξουσίας τους, που τη μετατρέπουν σε όργανο

ικανοποίησης του εγωισμού τους, σε εργαλείο προσωπικού κέρδους. Τελικά, ο

ποιητής φθάνει στην απομυθοποίησή της και μάλιστα της βασιλικής εξουσίας. Από

την αρχή έως το τέλος της δραματουργίας του προβάλλει τη ματαιότητά της και την

ευτελή ύλη της (Πλωρίτης, 2002).

Ο Σαίξπηρ ήταν βαθιά ανθρώπινο πνεύμα, γεμάτος κατανόηση και συμπόνια

για τα «ανθρώπεια»11. Στα πρόσωπά του βλέπουμε συχνά τον εαυτό μας, όπως

πιστεύουμε ότι είναι ή όπως φοβόμαστε ότι μπορεί να είναι ή όπως θα θέλαμε να

είναι ή όπως δεν θα θέλαμε ποτέ να είναι. Συμμετείχε στους πόνους που οι άνθρωποι

επιβάλλουν στους εαυτούς τους και στις οδύνες όπου τους υποβάλλουν οι

συνάνθρωποί τους. Γι’ αυτό και σάρκαζε κάθε εξουσία που καταντά τυραννία, απάτη,

διαφθορά, εκμετάλλευση, όλεθρος· κάθε εξουσία που δημιουργείται για τους απλούς

ανθρώπους, αλλά τελικά απανθρωπίζεται και τους απανθρωπίζει (Πλωρίτης, 2002).

11 Την αδελφότητα όλων των ανθρώπων και την κοινή μοίρα τους εκφράζει ο
σύγχρονος του Σαίξπηρ ποιητής John DONNE σ’ ένα ονομαστό χωρίο των
Αφοσιώσεών του (Devotions, έκδ. 1624).
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3ο Κεφάλαιο: Ριχάρδος ο Γ’
3.1 Ο Πόλεμος των δύο Ρόδων

Πώς νέες πολεμικές περιπέτειες ανάμεσα σε Αγγλία και Γαλλία

εξουδετέρωσαν όλα όσα είχε κερδίσει κατά τις πολεμικές επιχειρήσεις του ο Ερρίκος

ο Ε’ και πώς το ξέσπασμα του μακροχρόνιου πολέμου ανάμεσα στους δύο οίκους:

York και Lancaster περνάει στους Tudor; Οι βασιλιάδες, ακόμη και στην εποχή του

Σαίξπηρ, ήταν απόλυτοι μονάρχες και δεν ενδιαφέρονταν για λαϊκή θέληση και

συναίνεση. Ωστόσο, οι Tudor αναγκάστηκαν να κάνουν μεταρρυθμίσεις στα

εκκλησιαστικά ζητήματα όμως, είχαν αποκτήσει τέτοια δύναμη που καθήκον ήταν το

θέλημα του βασιλιά κι όχι το θέλημα του θεού. Με τη διαμάχη ανάμεσα σε Σόμερσετ

και Πλανταγενέτη, που εκπροσωπούν αντίστοιχα τους οίκους Lancaster και York,

μπαίνει κι ο «θεμέλιος λίθος» για τον Πόλεμο των δύο Ρόδων (Δαμιανάκου, 1994α).

Ο Πόλεμος των δύο Ρόδων διήρκεσε από το 1455 έως το 1487 και διεξήχθη

μεταξύ των οίκων του York και Lancaster, όπως προαναφέραμε, με αφορμή τη

διεκδίκηση του Αγγλικού θρόνου (Weir, 2012). Στο ξεκίνημά τους, οι York και

Lancaster ήταν μία και μόνο οικογένεια: οι Πλανταγενέτες (Αδαμαρέτσος, 2015). Το

όνομα τους οφείλεται στα εμβλήματα των δύο αντιμαχόμενων οίκων: το λευκό ρόδο

του οίκου York και το κόκκινο ρόδο του οίκου Lancaster. Ο όρος χρησιμοποιήθηκε

ευρέως τον 19ο αιώνα, μετά την έκδοση του μυθιστορήματος ‘’Anne of Geierstein’’

του σερ Γουόλτερ Σκοτ. Ο Σκοτ βασίστηκε σε μια σκηνή από το θεατρικό έργο του

Σαίξπηρ με τίτλο Ερρίκος ο ΣΤ' Πρώτο Μέρος, όπου ένας απλός καυγάς ανάμεσα σε

εκπροσώπους των δύο οίκων τους έκανε να φοράνε στο καπέλο τους αντίστοιχα ένα

άσπρο ή ένα κόκκινο τριαντάφυλλο (Καρύδας, 2010).

Μολαταύτα, ο Πόλεμος των δύο Ρόδων δεν είχε συγκρούσεις με την

παραδοσιακή έννοια και σίγουρα οι συμμετέχοντες δεν τον θεωρούσαν ως πόλεμο.

Στην πραγματικότητα επρόκειτο για μια παρατεταμένη διαμάχη ανάμεσα σε δύο

παρακλάδια της βασιλικής οικογένειας. Το γεγονός που προκάλεσε την αντιπαράθεση

ήταν η ανατροπή του Ριχάρδου του Β’ από τον Ερρίκο Μπόλινμπροκ, δούκα του

Lancaster το 1399. Ακολούθησε μισός αιώνας γεμάτος ραδιουργίες, προδοσίες και

δολοφονίες, διανθισμένος με μικροαψιμαχίες, όμως μόλις το 1455 έγινε η πρώτη

πραγματική μάχη. Παρόλο που αυτό το διάστημα ο θρόνος άλλαξε χέρια τρεις φορές

μεταξύ των δύο πλευρών και ο Εδουάρδος Δ’ και ο Ερρίκος ΣΤ’ κατέλαβαν τον

θρόνο δύο φορές, το μεγαλύτερο τμήμα της Αγγλίας δεν επηρεάστηκε από τη
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διαμάχη. Παρ’ όλα αυτά, η συντριπτική νίκη των York στο Towton το 1461

παραμένει η μεγαλύτερη και πιο αιματηρή μάχη που διεξήχθη ποτέ επί βρετανικού

εδάφους (Λόυντ & Μίτσινσον, 2017).

Μετά τη δολοφονία του Ερρίκου ΣΤ’, το 1471, ακολούθησαν τρεις βασιλείς

από τον οίκο των York: ο Εδουάρδος Δ’, ο Εδουάρδος Ε’ και ο Ριχάρδος Γ΄. Παρόλο,

που ο Ερρίκος Tudor, ο άνθρωπος που άρπαξε τον θρόνο από τον Ριχάρδο Γ’ για να

γίνει ο βασιλιάς Ερρίκος Ζ’, ήταν τυπικά του οίκου των Lancaster, πραγματική του

πρόθεση ήταν να ξεκινήσει μια νέα δυναστεία που να φέρει το όνομά του. Η

δημιουργία του ερυθρόλευκου ρόδου του Tudor αποτέλεσε μια εξαιρετική κίνηση για

την εποχή, καθώς συνένωνε το λευκό ρόδο των York με το κόκκινο ρόδο των

Lancaster, συμβολίζοντας το νέο ενωμένο βασίλειο. Στην πραγματικότητα μέχρι τότε

το ρόδο ήταν απλώς ένα από τα πολλά επίσημα σύμβολα που χρησιμοποιούσε η κάθε

πλευρά. Οι περισσότεροι στρατιώτες ήταν επίστρατοι ή μισθοφόροι, που συνήθως

έφεραν τα διακριτικά του άμεσου φεουδάρχη ή εργοδότη τους. Ακόμη και στο

Μπόσγουορθ Φιλντ το 1485, στην κορυφαία μάχη που έθεσε τέλος στη διαμάχη, ο

Ερρίκος του οίκου Lancaster πολέμησε υπό τον κόκκινο δράκο της Ουαλίας, ενώ ο

Ριχάρδος Γ’ του οίκου των York υπό το προσωπικό του σύμβολο, έναν λευκό κάπρο

(Λόυντ & Μίτσινσον, 2017).

Ήδη από το 1450 πολλοί θεωρούσαν τον Ερρίκο ΣΤ’ ανίκανο να κυβερνήσει

και η μικρή δυναστεία των βασιλέων που προέρχονταν από τον οίκο Lancaster

μαστιζόταν από ζητήματα νομιμότητας, ενώ ο οίκος York πίστευε ότι είχε

προνομιακά δικαιώματα στη διεκδίκηση του θρόνου. Η αυξανόμενη δυσαρέσκεια των

πολιτών, η ανεξέλεγκτη ύπαρξη ευγενών με ιδιωτικούς στρατούς και η διαφθορά

στην βασιλική αυλή δημιουργούσε πρόσφορο πολιτικό κλίμα για εμφύλιο πόλεμο

(Weir, 2012).

Οι γνώμες διίστανται ως προς την ακριβή έναρξη και λήξη του Πολέμου των

δύο Ρόδων όμως, οι ένοπλες συγκρούσεις επικεντρώνονται κατά την περίοδο 1455-

1485. Ωστόσο, ο ανταγωνισμός μεταξύ των δύο οίκων, ξεκίνησε με την ανατροπή του

βασιλιά Ριχάρδου Β’ της Αγγλίας από τον ξάδερφό του, Ερρίκο Μπόλινμπροκ, δούκα

του Lancaster, το 1399. Ο Μπόλινμπροκ, στέφθηκε ως Ερρίκος Δ’, παρότι δεν είχε

ισχυρά δικαιώματα στον θρόνο και έγινε ανεκτός μόνο επειδή ήταν δημοφιλής. Ο

κληρονόμος του Ερρίκος Ε’, ήταν πολύ καλός στρατιωτικός και απέκτησε

δικαιώματα εξουσίας, χωρίς όμως να υπολείπεται σε εχθρούς. Ένας από αυτούς ήταν

ο Ριχάρδος κόμης του Cambridge, γιος του Edmund του Langley και εγγονός του
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βασιλιά Εδουάρδου Γ’ της Αγγλίας, ο οποίος εκτελέσθηκε το 1415 για προδοσία

κατά την έναρξη της εκστρατείας που οδήγησε στη μάχη του Agincourt. Η σύζυγος

του, Άννα Μόρτιμερ, είχε επίσης δικαιώματα στο θρόνο, λόγω καταγωγής από τον

Εδουάρδο Γ’. Ο γιος τους Ριχάρδος Β’, δούκας του York, όταν μεγάλωσε

αμφισβήτησε τον βασιλιά Ερρίκο ΣΤ’ της Αγγλίας διεκδικώντας το στέμμα. Εκτός

των άλλων, τα προβλήματα που είχαν προκαλέσει την σύγκρουση σύντομα

επανεμφανίστηκαν, ιδιαίτερα το ζήτημα του κατά πόσον ο δούκας του York

Εδουάρδος12 θα αναλάβει τον θρόνο. Η βασίλισσα Μαργαρίτα αρνήθηκε να δεχθεί

οποιαδήποτε λύση που θα αποκλήρωνε τον γιο της και κατέστησε σαφές ότι θα

ανεχθεί την κατάσταση μόνο για όσο χρονικό διάστημα ο δούκας του York και οι

σύμμαχοί του, συνέχιζαν να διατηρούν την στρατιωτική υπεροχή τους (Weir, 2012).

Στα χρόνια μέχρι το 1459 και οι δύο πλευρές συνέχισαν να αυξάνουν τις

ένοπλες δυνάμεις, με τη βασίλισσα να προκαλεί επιστράτευση για πρώτη φορά στην

Αγγλία. Οι εχθροπραξίες επαναλήφθηκαν στις 23 Σεπτεμβρίου το 1459 στη μάχη του

Blore Heath στο Staffordshire, όταν μεγάλη στρατιωτική δύναμη του Lancaster

απέτυχε να αποτρέψει αντίστοιχη δύναμη του York. Η μάχη του Northampton στις 10

Ιουλίου 1460 αποδείχθηκε ακόμη πιο καταστροφική για τους Lancaster. Στρατιωτική

δύναμη του York υπό τον Ριχάρδο Neville, κόμη του Warwick με τη βοήθεια

προδοσίας στις τάξεις του Lancaster, συλλαμβάνει τον βασιλιά Ερρίκο ΣΤ’. Η

βασίλισσα Μαργαρίτα ωστόσο, καταφέρνει να διαφύγει και αμέσως οργανώνει νέο

στρατό στην Ουαλία και τη βόρεια Αγγλία, μεταφέροντας την έδρα της στο York.

Αποκτά δε πλεονέκτημα στη μάχη του Wakefield στις 30 Δεκεμβρίου 1460, όταν

καταστρέφεται ο στρατός του δούκα του York και του κόμη του Salisbury. Η

Μαργαρίτα διατάσσει τον αποκεφαλισμό τους και την τοποθέτηση των κεφαλών στις

πύλες του York. Τη νίκη αυτή ακολουθεί μια ακόμη στο St. Albans (δεύτερη μάχη)

στις 22 Φεβρουαρίου 1461, κατά την οποία νικά τις δυνάμεις του κόμη του

Warwick που απελευθερώνει τον σύζυγό της. Όμως, η επιτυχία των Lancaster υπήρξε

προσωρινή, καθότι είχε ήδη ορισθεί ως υποψήφιος διάδοχος ο μεγαλύτερος υιός του

δούκα Εδουάρδου, ένας εξαιρετικός πολεμιστής που επικράτησε των Lancaster στη

μάχη του Towton το 1461 για να γίνει ο βασιλιάς Εδουάρδος Δ’ της Αγγλίας. Με την

Μαργαρίτα να εγκαταλείπει την χώρα ο Εδουάρδος Δ’ κυβέρνησε ειρηνικά επί δέκα

έτη (Weir, 2012).

12 Γιος της βασίλισσας Μαργαρίτας και του Ερρίκου ΣΤ’.
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Υπήρξαν δύο εξεγέρσεις των Lancaster, οι οποίες οδήγησαν σε συγκρούσεις.

Η πρώτη στη μάχη του Moor Hedgeley στις 25 Απριλίου 1464 και η δεύτερη

στη μάχη του Hexham στις 15 Μαΐου 1464, οι οποίες έληξαν νικηφόρα για τους York

υπό τον λόρδο Montagu. Ωστόσο, ο μέντορας του Εδουάρδου Δ’, ο ισχυρός Ριχάρδος

Neville, κόμης του Warwick, άλλαξε στρατόπεδο αφού είχε παραμερισθεί από το

νεαρό βασιλιά και μετέφερε την υποστήριξή του στη βασίλισσα Μαργαρίτα,

θριαμβεύοντας επί του Εδουάρδου Δ’ στη μάχη του Edgecote Moor στις 26 Ιουλίου

1469, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την αποκατάσταση του Ερρίκου ΣΤ’ στο θρόνο το

1470. Η νίκη του Warwick ήταν προσωρινή. Με τη βοήθεια της Βουργουνδίας13, ο

Εδουάρδος Δ’ επέστρεψε και νίκησε τον Warwick στη μάχη του Barnet το 1471. Οι

υπόλοιπες δυνάμεις του Lancaster καταστράφηκαν στη μάχη του Tewkesbury στην

οποία σκοτώθηκε και ο διάδοχος του θρόνου. Ο Ερρίκος ΣΤ’ δολοφονήθηκε λίγο

αργότερα, στις 14 Μαΐου 1471, με αποτέλεσμα την ενδυνάμωση των York. Η ειρήνη

αποκαταστάθηκε για το υπόλοιπο της βασιλείας του Εδουάρδου Δ’, ο οποίος πέθανε

ξαφνικά το 1483 ενώ ο διάδοχός του Εδουάρδος Ε’, ήταν μόλις δώδεκα ετών (Weir,

2012).

Ο Ριχάρδος Γ’14, αναλαμβάνει την προστασία του νεαρού βασιλιά και του

μικρότερου αδελφού του κρατώντας τους στον Πύργο του Λονδίνου. Έχοντας

«εξασφαλίσει» τα αγόρια, ο Ριχάρδος Γ’ ισχυρίζεται ότι ο γάμος του Εδουάρδου Δ’

με την Ελισάβετ Woodville ήταν παράνομος και ως εκ τούτου το ίδιο και τα δύο

αγόρια. Οι δύο πρίγκιπες σύντομα «εξαφανίζονται»15 και το Κοινοβούλιο δίδει τον

θρόνο στον Ριχάρδο Γ’. Ο Ριχάρδος Γ’ ήταν η καλύτερη λύση για τους York, από το

να κυβερνούν οι μικροί διάδοχοι βασιζόμενοι σε συμβούλους και αντιβασιλείς (Weir,

2012).

Οι ελπίδες των Lancaster από την άλλη πλευρά, επικεντρώνονται στον Ερρίκο

Τudor του οποίου ο πατέρας Edmund Tudor, κόμης του Richmond, ήταν νόθος

ετεροθαλής αδελφός του Ερρίκου ΣΤ’. Η διεκδίκηση του θρόνου ήλθε μέσω της

μητέρας του, Μαργαρίτας Beaufort, αλλά προσβλήθηκε από τον εγγονό του

Εδουάρδου Γ’, ο οποίος ήταν επίσης παράνομος (Weir, 2012).

Οι δυνάμεις του Tudor νικούν τον Ριχάρδο Γ’ στη μάχη του Μπόσγουορθ

Φιλντ το 1485 και ο Ερρίκος στέφεται βασιλιάς ως Ερρίκος Ζ’ της Αγγλίας. Ενισχύει

13 Γαλλικό κρατίδιο της εποχής.
14 Αδελφός του Εδουάρδου Δ’.
15 Πιστεύεται ότι δολοφονήθηκαν.
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δε περαιτέρω τη θέση του νυμφευόμενος την Ελισάβετ του York, κόρη του

Εδουάρδου Δ’ και ισχυρότερη διάδοχο του οίκου των York. Η επανένωση των δύο

οίκων είχε ως φυσικό επακόλουθο την ένωση των δύο εμβλημάτων (λευκό και

κόκκινο τριαντάφυλλο) στο ερυθρόλευκο τριαντάφυλλο του οίκου Tudor. Επιπλέον,

ο Ερρίκος Ζ’ διασφάλισε τη θέση του εκτελώντας κάθε επίδοξο διεκδικητή, πολιτική

την οποία συνέχισε και ο υιός του Ερρίκος Η’ (Weir, 2012).

Πολλοί θεωρούν ότι η ανάδειξη του Ερρίκου Ζ’ στο θρόνο σηματοδοτεί και

τη λήξη του Πολέμου των δύο Ρόδων. Ωστόσο, η πραγματική λήξη επέρχεται με

τη μάχη του Stoke το 1487, η οποία προέκυψε από την εμφάνιση ενός διεκδικητή του

θρόνου, ονόματι Lambert Simnel, ο οποίος παρουσίαζε εκπληκτική ομοιότητα με τον

νεαρό κόμη του Warwick, τον τελευταίο επιζώντα διεκδικητή του θρόνου από τον

οίκο των York 16. Στη μάχη του Stoke, ο Ερρίκος Ζ’ με επικεφαλής τον John de la

Pole, κόμη του Lincoln17, νίκησε τις δυνάμεις του Simnel εξουδετερώνοντας έτσι

οριστικά τον οίκο York (Weir, 2012). Βάζοντας ένα τέλος στον Πόλεμο των δύο

Ρόδων και εγκαινιάζοντας τη δυναστεία των Tudor, η οποία θα βασιλεύσει συνεχώς

σε Αγγλία και Ουαλία για εκατόν δέκα έξι χρόνια (Καρύδας, 2010).

3.2 Ο βίος του Ριχάρδου Γ’

«Ο Βασιλιάς παραμένει το κεντρικό πρόσωπο σε ολόκληρο το νομικό

οικοδόμημα της Δύσης. Αν έρθουμε στη γενική οργάνωση του νομικού συστήματος

της Δύσης, θα δούμε, ότι ουσιαστικά ασχολούνται με το Βασιλιά, τα δικαιώματά του,

την εξουσία και τους πιθανούς περιορισμούς της. Όταν μιλάμε γι’ αυτά τα

μεγαλειώδη οικοδομήματα της νομικής σκέψης και γνώσης, μιλάμε για τη βασιλική

εξουσία. Σε μια κοινωνία όπως εκείνη του 17ου αιώνα, το σώμα του βασιλιά δεν

αποτελούσε μεταφορά, αλλά πολιτική πραγματικότητα: η φυσική παρουσία του ήταν

απαραίτητη για τη λειτουργία της μοναρχίας. Ο βασιλιάς ήταν πηγή εξουσίας και

δικαιοσύνης. Η ίδια του η ύπαρξη, ως θέλημα Θεού, ήταν πηγή νόμου και εξουσίας»

(Φουκώ: 2008).

Ο Ριχάρδος Γ΄ (2 Οκτωβρίου 1452 - 22 Αυγούστου 1485) ήταν βασιλιάς

της Αγγλίας (1483 - 1485), ο τελευταίος βασιλιάς του οίκου των York και ο

τελευταίος βασιλιάς της δυναστείας των Πλανταγενετών. Γεννήθηκε στο κάστρο

16 Το σχέδιο ήταν καταδικασμένο από την αρχή, διότι ο νεαρός κόμης ήταν ζωντανός
και στη φυλακή, ώστε ουδείς είχε αμφιβολία ότι ο Simnel ήταν απατεώνας.
17 Ο οποίος είχε συμφιλιωθεί με τον Ερρίκο μετά την μάχη του Μπόσγουορθ Φιλντ.

https://el.wikipedia.org/wiki/2_%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1452
https://el.wikipedia.org/wiki/22_%CE%91%CF%85%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1485
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/1483
https://el.wikipedia.org/wiki/1485
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του Φόθερινγκεϊ, νεώτερος γιος του Ριχάρδου του York και της Σεσίλ Νέβιλ. Σε

μικρή ηλικία στάλθηκε στο κάστρο του Γουένσλιντεϊλ υπό την κηδεμονία του

Ριχάρδου Νέβιλ, 16ου κόμη του York. Την εποχή του θανάτου του πατέρα του και του

αδελφού του Εδμόνδου στη μάχη του Γουέικφιλντ, ο Ριχάρδος Γ’ ήταν ακόμα παιδί

υπό την επίβλεψη του Γουόρικ. Κατά την διάρκεια της βασιλείας του Εδουάρδου Δ΄,

απέδειξε τις ικανότητες του ως στρατιωτικός αρχηγός, ανταμείφθηκε με πολλά εδάφη

στην βόρεια Αγγλία και τον τίτλο του δούκα του Γλόστερ. Έγινε ο ισχυρότερος και

πλουσιότερος ευγενής της εποχής του και ήταν ο ισχυρότερος βοηθός του Εδουάρδου

Δ΄, σε αντίθεση με τον άλλο του αδελφό, Γεώργιο Πλανταγενέτη, 1ο δούκα του

Κλάρενς, που εκτελέστηκε για προδοσία. Με τον θάνατο του αδελφού του

Εδουάρδου Δ΄, στις 9 Απριλίου 1483, του οποίου οι δυο γιοί ήταν ακόμα ανήλικοι: ο

μεν διάδοχος Εδουάρδος Ε΄ ήταν δώδεκα ετών και ο δε μικρότερος αδελφός του

Ριχάρδος του York εννέα. Ο Ριχάρδος Γ’ εκτόπισε τους φρουρούς, φυλάκισε τον

Εδουάρδο και τον μικρότερο αδελφό του στον πύργο του Λονδίνου. Από εκεί και

πέρα, παντού κυκλοφορούσαν φήμες ότι ο Ριχάρδος Γ’ σκότωσε τα ανίψια του.

Έπειτα, συγκάλεσε το Κοινοβούλιο και ανακήρυξε τα ανίψια του νόθα παιδιά του

αδελφού του, βασιλιά Εδουάρδου Δ΄. Για να πετύχει τον σκοπό του, χρησιμοποίησε

την μαρτυρία ενός επισκόπου, που δήλωσε ότι πάντρεψε τον Εδουάρδο Δ΄ με

την Ελεονώρα Μπάτλερ, ενώ ήταν ήδη παντρεμένος με την Ελισάβετ Γούντβιλ, τη

γυναίκα του. Έτσι, ο Ριχάρδος Γ’ μέσω του Κοινοβουλίου ανακηρύχθηκε νόμιμος

βασιλιάς στις 26 Ιουνίου 1483 και τον Ιούλιο έγινε και τυπικά η στέψη του

στο αββαείο του Ουέστμινστερ (Αδαμαρέτσος, 2015).

Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του έγιναν δύο σημαντικές εξεγέρσεις: η

πρώτη το 1483 από τον Ερρίκο Στάφορντ, 2ο κόμη του Μπάκιγχαμ, η οποία

καταστάλθηκε με την εκτέλεση του δούκα και η δεύτερη το 1485 από τον Ερρίκο

Tudor, 2ο κόμη του Ρίτσμοντ, και τον θείο του, Τζάσπερ. Αναλυτικότερα για τη

δεύτερη εξέγερση: στις 22 Αυγούστου 1485 αντιμετώπισε τις δυνάμεις του Ερρίκου

Tudor στη μάχη του Μπόσγουορθ Φιλντ, κατά την διάρκεια της οποίας

εγκαταλείφθηκε από τον Τόμας Στάνλευ, 1ο κόμη του Ντέρμπι, τον Γουλιέλμο

Στάνλευ και τον Ερρίκο Πέρσυ. Οι δυνάμεις του διαλύθηκαν, η συντριβή του ήταν

βέβαιη, αλλά ο Ερρίκος Tudor τα βρήκε πολύ δυσκολότερα από ό,τι υπολόγιζε, αφού

ο Ριχάρδος Γ’ πολέμησε σκληρά με μεγάλη γενναιότητα, αν και ήταν χωρίς άλογο.

Κατάφερε μόνος του να σκοτώσει τους ακολούθους του Ερρίκου Tudor, ενώ ο ίδιος

σκοτώθηκε λίγο πριν φτάσει στον ίδιο τον Ερρίκο. Το νεκρό σώμα του Ριχάρδου Γ’

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CF%8C%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CF%8A&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%BF%CF%85%CE%AD%CE%BD%CF%83%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%8A%CE%BB&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%AC%CF%87%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%93%CE%BF%CF%85%CE%AD%CE%B9%CE%BA%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%BD%CF%84&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B4%CE%BF%CF%85%CE%AC%CF%81%CE%B4%CE%BF%CF%82_%CE%94%CE%84_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%BA%CE%BB%CF%8C%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/9_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1483
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BB%CE%B5%CE%BF%CE%BD%CF%8E%CF%81%CE%B1_%CE%9C%CF%80%CE%AC%CF%84%CE%BB%CE%B5%CF%81&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%AC%CE%B2%CE%B5%CF%84_%CE%93%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B2%CE%B9%CE%BB
https://el.wikipedia.org/wiki/26_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1483
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B2%CE%B2%CE%B1%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9F%CF%85%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/1483
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%88%CF%81%CE%B9%CE%BA_%CE%A3%CF%84%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BD%CF%84,_2%CE%BF%CF%82_%CE%BA%CF%8C%CE%BC%CE%B7%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CF%80%CE%AC%CE%BA%CE%B9%CE%B3%CF%87%CE%B1%CE%BC&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/1485
https://el.wikipedia.org/wiki/22_%CE%91%CF%85%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1485
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CF%87%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CF%80%CF%8C%CF%83%CE%B3%CE%BF%CF%85%CE%BF%CF%81%CE%B8
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περιφέρθηκε στους δρόμους και τάφηκε στην εκκλησία του Λέστερ, όπου κατά μία

παράδοση με την διάλυση του μοναστηριού τα οστά του ρίχτηκαν στον διπλανό

ποταμό Σόαρ, ενώ μια άλλη παράδοση έλεγε ότι βρίσκονταν ακόμα στο Λέστερ. Η

δεύτερη παράδοση αποδείχτηκε αληθινή, όταν το 2012, βρέθηκε από αρχαιολόγους

ένας ανθρώπινος σκελετός κάτω από ένα πάρκινγκ στο Λέστερ. Το 2013,

επιστήμονες του Πανεπιστημίου του Λέστερ ανακοίνωσαν μετά από τεστ DNA πως

είναι βέβαιοι ότι έχουν βρει το κρανίο του βασιλιά. Τον διαδέχθηκε ο ίδιος ο νικητής

του, Ερρίκος Tudor, ως Ερρίκος Ζ΄, που νομιμοποίησε την διαδοχή του, αφού

παντρεύτηκε την Ελισάβετ του οίκου York. Ο Ριχάρδος Γ’ είχε παντρευτεί την Άννα

Νέβιλ18 και είχε μαζί της έναν γιο, τον Εδουάρδο Πλανταγενέτη (1473 - 1484). Μετά

τον θάνατο του ανήλικου γιου του, ο Ριχάρδος Γ’ όρισε ως διάδοχο τον Εδουάρδο19,

που εκτελέστηκε το 1499 με διαταγή του Ερρίκου Ζ΄. Με την πτώση του τελειώνει

για την Αγγλία η δυναστεία των Πλανταγενετών που βασίλευσε από το 1154 με την

άνοδο του Ερρίκου του Β΄ (Αδαμαρέτσος, 2015).

Ο Ριχάρδος Γ’ περισσότερο περιφρονεί τους ανθρώπους παρά τους μισεί.

Θέλει να εκμεταλλευτεί τα αληθινά πάθη. Ο κόσμος είναι ποταπός. Είχε δίκιο και το

γεγονός αυτό είναι που τον κατέστρεψε. Ήταν η προσωποποίηση της ευφυίας. Δεν

είχε αυταπάτες, έλεγε ψέματα μόνο στους άλλους και ποτέ στον εαυτό του. Αποσπά

τη συμπάθειά μας, έστω και παρά τη θέλησή μας. Οπωσδήποτε, μας είναι αδύνατο να

τον αγνοήσουμε (Kott, 1970). Θεατρίνος από την αρχή ως το τέλος, υποκρίνεται

αδιάκοπα τον αγγελικά αθώο. Σαρκάζει τα πάντα: από την αρετή ως την υπόληψη,

από τις γυναίκες και τον έρωτα έως τους ανθρώπους όλους για τη «λειψή

εγωλατρεία» τους, η οποία αφθονεί σε αυτόν (Πλωρίτης, 2002).

Η περιφρόνηση για τη συνείδηση των άλλων είναι αυτή που του επιτρέπει να

βλέπει την κενότητα των προθέσεών τους για την αρετή και έτσι να κατανοεί τα

εγωιστικά τους κίνητρα καλύτερα από τους ίδιους. Αυτός ο συνδυασμός απόκρυψης

και υποτιθέμενης διείσδυσης στις καρδιές των άλλων είναι το κλειδί για την

φαινομενικά υπερφυσική ικανότητα του Ριχάρδου Γ’ να αδειάζει την ανθρώπινη

θάλασσα που αρχικά τον χωρίζει από το στέμμα που αναζητά (Hebert, 2015). Η

συνείδησή του, η υποταγμένη σε μια σιδερένια θέληση, ξυπνάει μόνο στο τέλος και

18 Κόρη του κόμη του Γουόρικ, η οποία είχε παντρευτεί στον πρώτο της γάμο τον
Εδουάρδο του Ουέστμινστερ, γιο του Ερρίκου ΣΤ’, στις 12 Ιουνίου 1472.
19 Κόμη του Γουόρικ, νεώτερο γιο του αδελφού του, δούκα του Κλάρενς και της
Ισαβέλλας Νέβιλ.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/2012
https://el.wikipedia.org/wiki/2013
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%86%CE%BD%CE%BD%CE%B1_%CE%9D%CE%AD%CE%B2%CE%B9%CE%BB&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%86%CE%BD%CE%BD%CE%B1_%CE%9D%CE%AD%CE%B2%CE%B9%CE%BB&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/1473
https://el.wikipedia.org/wiki/1484
https://el.wikipedia.org/wiki/1499
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/1154
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CF%81%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%84_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82


~ 57 ~

αυτό όταν το κορμί του βρίσκεται σε ύπνο, δηλαδή όταν η επιτήρηση του νου έχει

χαλαρωθεί. Τότε, βλέπει φοβερά προφητικά όνειρα. Ως τη μοιραία στιγμή όπου ο

εσωτερικός αγώνας θ’ αποδειχτεί άνισος και η Δίκη θα του στοιχειώσει τον ύπνο.

Μόνος του επωμίζεται όλο το βάρος της ευθύνης και μόνος του τερματίζει τη ζωή του

μέσα σε μια τιτανική υπερένταση, σ’ έναν ηρωικό και απεγνωσμένο σφαδασμό

(Αδαμαρέτσος, 2015).

Ο Ριχάρδος Γ’ πιστεύει ότι, από τη στιγμή που η σωματική του διάπλαση δεν

του επιτρέπει να απολαύσει τις γήινες χαρές που θα επιθυμούσε, τότε θα κυνηγήσει,

παντί τρόπω, τον θρόνο. Νιώθει ότι αδικήθηκε από τη Φύση, λες και τον απέρριψε η

ίδια η μήτρα της μητέρας του, και έτσι αναζητεί παρηγοριά στη μήτρα του κακού. Η

περίπτωσή του είναι ένα από τα πρώτα θεατρικά παραδείγματα πολυσύνθετης και

δυσερμήνευτης «πάσχουσας» προσωπικότητας. Ο Ριχάρδος Γ’ κινείται βάση σχεδίου.

Πρωταγωνιστεί σε μια (δια)πλοκή δικής του κατασκευής, όπου του δίνεται η

ευκαιρία, εκμεταλλευόμενος την ίδια τη σωματική του ιδιαιτερότητα, να αναζητήσει

επιτελεστικές δυνατότητες που θα τον βοηθήσουν να πρωταγωνιστήσει στη σκηνή

του κόσμου. Στο (μετα)δράμα του είναι σαφής η διασύνδεση που επιχειρεί να κάνει ο

Σαίξπηρ ανάμεσα στη σωματική εικόνα και το τερατώδες, διασύνδεση αρκετά

διαδεδομένη στην ανθρωποκεντρική Αναγέννηση. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο που όλοι

οι συντελεστές του δράματος αναφέρονται στο σώμα, όπως διόλου σύμπτωση δεν

είναι που από αυτό εκκινούν και οι δύο εντελώς διαφορετικές προσεγγίσεις του έργου

τα τελευταία τετρακόσια περίπου χρόνια. Η μία είναι εκείνη που μεγεθύνει την

παραμόρφωση ώστε να δικαιολογήσει τις αποτρόπαιες πράξεις του βασιλιά και η

άλλη είναι εκείνη που την υποβιβάζει ώστε να αναδείξει και άλλα στοιχεία από τον

χαρακτήρα του, όπως η ρητορική της ίντριγκας. Όπως και να το δει κανείς, το πάσχον

σώμα του Ριχάρδου Γ’ προβάλλεται από τον Σαίξπηρ σαν μια μεταφορά της

διαφορετικότητας. Ξέρει να χρησιμοποιεί τις σωματικές του δυσλειτουργίες για να

ελέγχει τις αντιδράσεις του κοινού, να εκμαιεύει τη συμπάθεια και κατανόησή του

ώστε να επιτύχει αυτό που έχει θέσει ως στόχο: να εκδικηθεί έναν κόσμο που δεν τον

αγαπά. Απ’ αυτήν την άποψη, η προσωπικότητα του Ριχάρδου Γ’ έχει πολλά κοινά με

το μεσαιωνικό δράμα, όπου πρωταγωνιστεί η «κακία». Ο Ριχάρδος Γ’ έλκει τις

επιτελεστικές του αφετηρίες κατευθείαν από αυτήν την παράδοση, κάτι που μεριμνεί

να υπογραμμίσει ο συγγραφέας προικίζοντάς τον με αστείρευτη ενέργεια και χιούμορ,

βάζοντάς τον να σκέφτεται δυνατά, να συνομιλεί με το κοινό, να μοιράζεται μυστικά
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του, να παίζει και να εμπαίζει τους πάντες εκμεταλλευόμενος τη διπλή κωδικοποίηση

της (θεατρικής) γλώσσας και των νοημάτων (Πατσαλίδης, 2016).

Άνθρωποι σαν το Ριχάρδο Γ’ κινούν τα νήματα της ανθρωπότητας, αλλάζουν

τον κόσμο και προχωρούν την ζωή σε όρια πέρα από το κανονικό. Όσοι τον βλέπουν

«μοχθηρό» κάνουν λάθος. Ο Ριχάρδος Γ’ δυναστεύει τους αδύναμους. Υποτάσσει

τους επαρμένους. Καταβαραθρώνει τους ονειροπαρμένους. Συντρίβει όσους ξέχασαν

την ουσία της ζωής. Να παλεύεις και να προχωράς κάθε στιγμή. Είναι μια καθαρή,

μια διάφανη προσωπικότητα. Από την αρχή ξεκαθαρίζει τη στάση του, τους λόγους

και το σχέδιό του. «Ορμάει» στον σκοπό, με καθαρό μυαλό και υπολογισμένο σχέδιο.

Πετυχαίνει ακριβώς γιατί δεν παραβιάζει κανένα ανθρώπινο νόμο. Απλά

παρακολουθεί και χρησιμοποιεί την μικρότητα των ανθρώπων. Γιατί ο Ριχάρδος Γ’

μπροστά στην κατάκτηση του στόχου ενεργεί με καθαρότητα, ψυχραιμία και διαύγεια.

Αλλά μόλις την αποκτάει διολισθαίνει και διηθίζεται στην αρχομανία. Όχι γιατί

απέκτησε την εξουσία με όλα τα μέσα, αλλά γιατί πέτυχε αυτό το οποίο από την αρχή

φαινόταν αδύναμο. Από την αρχή μέχρι το τέλος παραμένει πιστός στην ιδέα της

κατάκτησης της εξουσίας, οργανώνει το σχέδιό του βασιζόμενος στην μικροπρέπεια,

στις αδυναμίες και στον εγωισμό των υπολοίπων. Ακαταπόνητος και πάνω απ’ όλα

ειλικρινής με τον εαυτό του, ο Ριχάρδος Γ’ είναι ένας ήρωας που σε συναρπάζει,

καθώς οι κινήσεις του για την κατάληψη της εξουσίας είναι γεμάτες αλήθεια και

στιβαρότητα, σκληρές, αλλά τέλεια σχεδιασμένες και εκτελεσμένες. Ένας αληθινός

χαρακτήρας, ακλόνητος μπροστά σε κάθε «ηθικό» εμπόδιο (Αδαμαρέτσος, 2015).

Ο Ριχάρδος Γ’ είναι ο τελευταίος από τους άγγλους πρίγκιπες του Σαίξπηρ

που απέκτησε και κατείχε το στέμμα με κακόβουλα μέσα. Ήταν η κορυφή της

δεξιότητας, η κακή υποκρισία, η απεριόριστη φιλοδοξία και η βία. Ήταν ένας

μακιαβελικός ηγεμόνας, με την έννοια ότι ήταν ένας άνθρωπος με αυτοπεποίθηση,

ένας υπεράνθρωπος ήρωας του οποίου το εμπνευσμένο μυαλό επικεντρώθηκε στην

επίτευξη ενός μάταιου τέλους. «Η συνείδηση δεν είναι παρά μια λέξη που οι δειλοί

χρησιμοποιούν, για τη διατήρηση του ισχυρού φόβου. Τα δυνατά μας χέρια είναι η

συνείδησή μας, τα σπαθιά ο νόμος μας. Ας προχωρήσουμε. Ας ενταχθούμε με

γενναιότητα και ας σκεφτούμε. Αν δε φτάσουμε στον παράδεισο, τότε χέρι-χέρι θα

πάμε στην κόλαση»20. Οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι ο Ριχάρδος Γ’ του Σαίξπηρ

δεν είναι ο Ριχάρδος Γ’ της ιστορίας. Ότι ο δραματουργός τον εκθέτει σε ένα πολύ

20 Σαίξπηρ Ο., Ο Βασιλιάς Ριχάρδος ο Γ’, σελ. 169.
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πιο σκοτεινό φως. Η αλήθεια είναι ότι στη μελέτη των ιστορικών αρχείων, η

απειλητική πλευρά του Ριχάρδου Γ’ δεν είναι πιο μαύρη στον Σαίξπηρ απ’ ότι στην

ιστορία, με τη μόνη διαφορά ότι ο Σαίξπηρ αποτύπωσε μόνο αυτή την πλευρά, ενώ η

ιστορία καταγράφει την κοινοβουλευτική του ικανότητα, την ευσπλαχνία του στους

φίλους και οπαδούς του, την επαγρύπνησή του στην υπεράσπιση της Αγγλίας από

τους εχθρούς και τη διανοητική του λαμπρότητά. Ο σαιξπηρικός Ριχάρδος Γ’,

διαμορφώνεται και διευρύνεται «προκειμένου να εστιάσει σε πολιτικά θέματα και

στις ανθρώπινες συνέπειές τους». Προειδοποιεί για τους μηχανισμούς των

απολυταρχικών καθεστώτων και των σύγχρονων δημαγωγών που συγκριτικά μ’

εκείνον, δεν είναι λιγότερο αιμοδιψείς. Ένας άνθρωπος «με ώριμη ηθική συνείδηση

που την παραμερίζει θεληματικά», εκμεταλλευόμενος τις αδυναμίες του

περιβάλλοντός του για να πετύχει στη ζωή του με τον πιο αμείλικτο τρόπο (Κιούση,

2016). Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του αδελφού του Εδουάρδου, ο Ριχάρδος Γ’

είχε δείξει ότι κατείχε τις ιδιότητες που ταιριάζουν σ’ έναν άνθρωπο για να κατέχει

μια υψηλή θέση και έχοντας μεγαλώσει σε μια αδυσώπητη εποχή, δεν είχε καμία

διστακτικότητα στο άνοιγμα του δρόμου του με μία ανελέητη σφαγή (Stark, 1930).

3.3 «Ο Βασιλιάς Ριχάρδος ο Γ’» και η σχέση του με την εξουσία

Ακόμα και στα πατριωτικά ιστορικά δράματά του, ο Σαίξπηρ κατόρθωσε να

δώσει χαρακτήρα στους παλιούς βασιλιάδες και βασίλισσες της αγγλικής ιστορίας και

να τους παρουσιάσει σαν πειστικά ανθρώπινα πλάσματα. Η ικανότητα στο χειρισμό

των ιστορικών θεμάτων μεγάλωνε συνεχώς από τότε που είχε γράψει τον Ερρίκο ΣΤ’.

Σαν συμπλήρωμα της τριλογίας εκείνης που εξιστορεί τον Πόλεμο των δύο Ρόδων,

έγραψε τον Βασιλιά Ριχάρδο Γ’, ένα από τα λίγα έργα που ο κεντρικός του ήρωάς

είναι αχρείος (Wright, 2006). Το έργο αυτό το τελευταίο της τετραλογίας γράφτηκε

και πρωτοπαίχτηκε ανάμεσα στο 1591-1593 και πρωτοδημοσιεύτηκε το 1597. Αντλεί

το θέμα του από την αγγλική ιστορία και εστιάζει στην προσωπικότητα του Δούκα

του Γλόστερ, τον Ριχάρδο Γ΄. Θεματικά αναφέρεται στο τέλος της εμφύλιας διαμάχης

ανάμεσα στους οίκους των York και των Lancaster για τη διαδοχή του αγγλικού

θρόνου (1455-1487), την άνοδο και την πτώση του Ριχάρδου Γ’, τελευταίου βασιλιά

της Αγγλίας από τον οίκο των York και την ήττα του από τον Κόμη Ρίτσμοντ, Ερρίκο

Ζ΄, πρώτο βασιλιά της δυναστείας των Tudor (Ταμπάκη, Σπυριδοπούλου & Αλτουβά,

2015). Οι πηγές από τις οποίες άντλησε υλικό για το θέμα του είναι οι χρονικογράφοι

Ραφαήλ Χόλινσεντ, Τόμας Μορ και Έντουαρντ Χέηλ (Δαμιανάκου, 1994α) ενώ
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επίδραση άσκησαν και οι ιδέες του Νικολό Μακιαβέλι, όπως εκφράζονται στο

κορυφαίο έργο του o Ηγεμόνας (1532). Λογοτεχνικό πρότυπο του έργου αποτέλεσε

ένα πρωτόλειο που γράφτηκε λίγα χρόνια πριν από τον Τζωρτζ Πηλ με τίτλο η

πραγματική τραγωδία του Ριχάρδου Γ΄ (περίπου το 1591), το οποίο επεξεργάστηκε

δραματουργικά ο Σαίξπηρ. Κατά συνέπεια, το περιεχόμενο του δράματος είναι σε

μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα της άποψης που είχε διαμορφωθεί για τα γεγονότα τη

δεδομένη χρονική περίοδο και δεν βασίζεται στα πραγματικά ιστορικά γεγονότα

(Ταμπάκη, Σπυριδοπούλου & Αλτουβά, 2015).

Μερικοί άνθρωποι στις πολύ δύσκολες στιγμές τους, όταν φτάνουν στο

απόλυτο μηδέν της ύπαρξής τους, κοιτάζουν το βασανισμένο είδωλό τους στον

καθρέπτη και γελάνε. Οι συμφορές και τα δεινά μπορούν να μας εμπνεύσουν ένα

ιδιότυπο χιούμορ, που δεν κρύβει παρά βαθύτατη ειρωνεία και σαρκαστικό βλέμμα

στη μοίρα που κάποιοι «Θεοί» ή άγνωστες αιτίες μας όρισαν. Με τον παραπάνω

τρόπο ξεκινάει μία ιστορία αληλλοσφαγιασμού για την κατάκτηση της εξουσίας,

διαρκών μηχανορραφιών και αλλεπάλληλων διαδοχών στην κατοχή του «μήλου της

έριδος». Γυναίκες να κινούν τα νήματα με την δύναμη της σεξουαλικότητάς τους,

πολεμιστές να διαπραγματεύονται με την δύναμη του σπαθιού τους και αλαζόνες

ηγεμόνες να κυβερνούν με βάση τις φιλήδονες ορμές τους. Οι λύσεις που δόθηκαν

όσον αφορά τις δολοφονίες των βασικών πρωταγωνιστών ήταν πολύ εύστοχες. Κάθε

πρόσωπο που έφευγε από την ιστορία, επέστρεφε ως αιματοβαμμένος διεκδικητής της

νέας ιδιότητάς του. Με αυτόν τον τρόπο, γινόταν εύληπτη η κυκλικότητα της

εξέλιξης, το πως ανακυκλώνονται συνεχώς οι ίδιες ποιότητες έστω και με

διαφορετικά χαρακτηριστικά, που καταλήγουν πάντοτε στο ίδιο πρόσωπο: τον

αιμοσταγή σφετεριστή της εξουσίας (Πρασσά, 2010).

Το καθοριστικό στοιχείο που βάρυνε στην απόφαση του Σαίξπηρ

να ασχοληθεί με τον Βασιλιά Ριχάρδο Γ' είναι προφανώς η αδιευκρίνιστη εξαφάνιση,

ήτοι δολοφονία, των ανιψιών του Εδουάρδου και Ριχάρδου, ένα γεγονός εξόχως

σοκαριστικό για την κοινωνία της εποχής. Ωστόσο, αποδίδει στον Ριχάρδο Γ’ ηρωικά

χαρακτηριστικά μέσα από τις μακιαβελικές του πρακτικές, αντιπαραβάλλοντας την

ασυναγώνιστη πολιτική τέχνη των επιχειρημάτων και της αφοπλιστικής πειθούς

θέλοντας να καταστήσει γοητευτική μια φυσική ασχήμια και να μεταμορφώσει την

υποκρισία σε μια χαριτωμένα αφελή συμπεριφορά. Ο σαιξπηρικός Ριχάρδος Γ’ είναι

ένα κράμμα τραγικού προσώπου που ζει για την εξουσία και την οποία αδυνατεί

τελικά να διαχειριστεί, μετατρέποντάς την σε ψύχωση (Παπαγιαννάκης, 2017).
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Στην εποχή του Σαίξπηρ, η βασίλισσα Ελισάβετ Α’ ήταν στο θρόνο όταν

γράφτηκε ο Βασιλιάς Ριχάρδος ο Γ’, η οποία προερχόταν από τον οίκο των Tudor. Ως

θεατρικός συγγραφέας στην Αγγλία του 16ου αιώνα, ο Σαίξπηρ έπρεπε να έχει την

εύνοια εκείνων που ήταν στην εξουσία, που θεωρητικά θα μπορούσαν να τον

βοηθήσουν να κάνει ή να μην κάνει καριέρα. Συνεπώς, η απεικόνιση του Ριχάρδου Γ’

ως άσχημου και μισητού κακοποιού μπορεί να είχε σχεδιαστεί για να δημιουργήσει

μια ένδοξη ενθρόνιση για τον Ερρίκο Ζ’, στο τέλος του έργου. Αν ο Σαίξπηρ

απεικόνιζε τον Ριχάρδο Γ’ ως ήρωα, τότε ο Ερρίκος Ζ’ θα μπορούσε να φαινόταν ως

ο κακός που σφετερίστηκε το θρόνο του Ριχάρδου Γ’ και ο Σαίξπηρ θα μπορούσε να

είχε χάσει την εύνοια της βασίλισσας Ελισάβετ. Φυσικά, αυτές οι πολιτικές υποθέσεις

δεν είναι καθόλου το επίκεντρο του έργου. Ο Σαίξπηρ διερευνά αποκλειστικά την

ψυχολογία του κακού ξεπερνώντας με αυτό τον τρόπο την απλή προπαγάνδα

(SparkNotes Editors, 2002).

Το έργο ανοίγει με τον Ριχάρδο Γ’, να μπαίνει στη σκηνή ‘’μόνος’’. Μετά από

έναν από τους πολλούς μονολόγους, που αρχίζει κοντά στο τέλος του Ερρίκου ΣΤ’. Ο

Ριχάρδος Γ’ κατασκοπεύει τον αδελφό του Κλάρενς και επιβάλει τις δικές του

σκέψεις να «φωλιάσουν» μέσα στην ψυχή του αδελφού του. Στο συνεχές μπέρδεμα

του μυαλού του, αντιμετωπίζει την ψυχή του ως κρησφύγετο για κακόφημα σενάρια,

γνωρίζοντας ότι οι καρδιές των ανθρώπων κρύβονται η μία από την άλλη πιστεύοντας

ότι ο Θεός ούτε τις βλέπει ούτε νοιάζεται γι’ αυτές. Όπως αποκαλύπτεται από αυτό

και από πολλές άλλες σκηνές, ο ίδιος βλέπει και νοιάζεται για την ψυχή του, έστω και

αν θέλει ν’ αρνηθεί ότι έχει ψυχή με την παραδοσιακή έννοια. Αυτά που άλλοτε

καταλαβαίνει και άλλοτε παρερμηνεύει ο Ριχάρδος Γ’ για τον εαυτό του, ειδικά όταν

σκέφτεται μόνος του, αναδεικνύονται ως κεντρικό θέμα του έργου (Hebert, 2015).

Πώς μπορούμε να κατανοήσουμε τα κίνητρα του σκόπιμου κακοποιού

Ριχάρδου Γ’; Οι λόγοι για την αποφασιστικότητά του γίνονται σαφέστεροι όταν

εξετάζουμε αρκετές από τις πράξεις και ομιλίες του. Στον Ερρίκο ΣΤ’, όταν ο

πατέρας του ο δούκας του York συμφωνεί να τον αφήσει να φορέσει το στέμμα μέχρι

το θάνατό του, ο Ριχάρδος Γ’ προσπαθεί να τον πείσει ότι «ο όρκος δεν έχει καμιά

σπουδαιότητα» και ότι πρέπει να πάρει το θρόνο πίσω με δύναμη. «Πόσο ωραίο είναι

να φοράς ένα στέμμα», αναπολεί. Όταν μαθαίνει το θάνατο του πατέρα του στα χέρια

της βασίλισσας Μαργαρίτας, ο Ριχάρδος Γ’ ανακοινώνει ότι έχει «μεγάλο φορτίο

στην καρδιά του», να «εκδικηθεί για τον θάνατο του πατέρα του ή να πεθάνει ένδοξος

επιχειρώντας το». Αφού βοήθησε τον αδελφό του να απομακρύνει τον Ερρίκο ΣΤ’
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και τη Μαργαρίτα, ο Ριχάρδος Γ’ αναμένει ότι ο Έντουαρντ θα παντρευτεί με

γνώμονα την εξασφάλιση της γαλλικής υποστήριξης. Όμως, όταν ο Έντουαρντ

εγκαταλείπει τους εθνικούς λόγους, για την αγάπη της Λαίδης Γκρέυ, ο Ριχάρδος Γ’

τον καταδικάζει, δηλώνοντας ότι η επιθυμία της ‘’ψυχής’’ του είναι να κατακτήσει

τον τίτλο του Έντουαρντ για τον εαυτό του, έστω κι αν αυτό σημαίνει την

εξολόθρευση των δικών του αδελφών και των αθώων ανιψιών του. Εδώ ο Ριχάρδος

Γ’ διστάζει, όχι στην ανηθικότητα των αιματηρών πράξεων που μελετά, αλλά στις

πιθανότητες επιτυχίας του (Hebert, 2015).

Από την αρχή, ο Ριχάρδος Γ’ εμφανίζεται ως ένας άνθρωπος που οδηγείται

από την πολιτική φιλοδοξία του, πρόθυμος να διακινδυνεύσει τη ζωή του και να

νομιμοποιήσει πράξεις εξαπάτησης και βίας για την επίτευξη εξουσίας και δόξας.

Έστω θεμιτά μέχρι το σημείο που ο Ριχάρδος Γ’ επιδιώκει αυτά τα πράγματα για το

συμφέρον της οικογένειάς του, κατόπιν όμως τα αναζητά μόνο για εκείνον. Στη

συνέχεια, ο Ριχάρδος Γ’ φαίνεται λιγότερο σίγουρος για την επιθυμία της ‘’ψυχής’’

του και αμφιταλαντεύεται ανάμεσα σε μια πορεία ευχαρίστησης που σχετίζεται με

την ‘’αδύναμη φύση’’ του και σε μια πολιτική πορεία που θα απαιτούσε φαινομενικά

υπερφυσικές δυνάμεις όπως να αδειάσει τη «θάλασσα με μια κουτάλα, να πνίξει

περισσότερους ναυτικούς από μια γοργόνα, να σκοτώσει περισσότερους από το

βασιλίσκο21, να αλλάξει το σχήμα του σώματος όπως ο Πρωτέας»22. Μελετημένα

προσεκτικά, όμως, τα λόγια του Ριχάρδου Γ’ θέτουν ερωτήματα όχι μόνο για τη

δυνατότητα πραγματοποίησης, αλλά και για το καλό σκοπό του στόχου του. Όταν ο

Ριχάρδος Γ’ μιλάει στον πατέρα του για «όλους όσους ποιητές υποκρίνονται

ευδαιμονία και χαρά», φαίνεται να υποδηλώνει ότι ο παράδεισος είναι ένα ψέμα και η

γήινη δύναμη είναι η αληθινή πηγή της ευτυχίας. Με την πάροδο του χρόνου

εμφανίζεται έτοιμος να θυσιάσει την οικογένειά του για να πετύχει τις προσωπικές

του φιλοδοξίες. Όταν ακριβώς ο Ριχάρδος Γ’ λαμβάνει την επιδιωκόμενη ανταμοιβή

του και αποκτάει το στέμμα, τότε τα σχέδιά του όπως και η ψυχή του αρχίζουν να

αποσυντίθενται. Το ερώτημα τι καλό αναζητά ο Ριχάρδος Γ’ μέσω της κακότητάς του

γίνεται: Αν ο σκοπός των ανθρώπινων πράξεων υπόκειται ή δεν υπόκειται στην

ανθρώπινη βούληση; Κατά ειρωνικό τρόπο, ακριβώς με την ερώτηση αυτή ο

21 Φίδι που σκότωνε με το βλέμμα.
22 Σαίξπηρ Ο., Ερρίκος ο ΣΤ’ Τρίτο Μέρος, σελ. 87.
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Ριχάρδος Γ’ εκπληρώνει την υπόσχεσή του να στείλει τον «εγκληματικό μέντορά του,

δηλαδή τον Μακιαβέλι, στο θρανίο»23 (Hebert, 2015).

Ο Ριχάρδος Γ’ δεν διερευνά την αιτία του κακού στον ανθρώπινο νου του όσο

διερευνά τη λειτουργία του για να χειριστεί, να ελέγξει και να πληγώσει τους άλλους

για το δικό του κέρδος. Κεντρικό στοιχείο αυτής της πτυχής του έργου είναι η ιδέα

ότι τα θύματά του είναι συνένοχοι στην καταστροφή τους. Ακριβώς όπως η Λαίδη

Άννα αφήνει τον εαυτό της να παρασυρθεί από τον Ριχάρδο Γ’, παρότι είχε υποπέσει

στην αντίληψή της ότι επρόκειτο να της κάνει κακό ακόμα και να τη σκοτώσει

(SparkNotes Editors, 2002). Επομένως, ένα από τα πρώτα αριστουργήματα της

κριτικής του Ριχάρδου Γ’ είναι η περιβόητη «αποπλάνηση» της Λαίδης Άννας24.

Διακόσιοι είκοσι στίχοι φτάνουν για να γοητεύσει την «απαρηγόρητη» Άννα, που τον

έλουζε με φοβερότερες βρισιές και κατάρες. Μαγεύεται εύκολα από τις κολακείες

του για την ομορφιά της και τους όρκους του πως της σκότωσε άντρα και πεθερό

μόνο και μόνο από έρωτα για εκείνη. Έτσι πείθεται τόσο, ώστε δέχεται το δαχτυλίδι

των αρραβώνων τους. Μοιάζει, λοιπόν, δικαιωμένος χωρίς να χάνει την αυτογνωσία

και την αυτοειρωνεία του. Άλλο τόσο διάστημα θα χρειαστεί για να «τυλίξει» την

βασίλισσα Ελισάβετ25 που ο Ριχάρδος Γ’ είχε σκοτώσει τον αδερφό της και τους τρεις

γιους της. Από αυτήν ζητά το χέρι της κόρης της, με το ίδιο επιχείρημα, πως τάχα

έγιναν όλα για την αγάπη της, ενώ η Ελισάβετ ενδίδει για να σώσει το παιδί της

(Πλωρίτης, 2002). Αυτό ήταν ένα έξυπνο κομμάτι από τη μακιαβελική πολιτική για

να θεμελιώσει την εξουσία του (Stark, 1930). Οι άλλοι χαρακτήρες επιτρέπουν στον

εαυτό τους να παρασυρθούν από το χάρισμα του και να παραβλέψουν την

ανιδιοτέλεια και τη βίαιη συμπεριφορά του. Αυτή η τάση αντανακλάται στη σχέση

του Ριχάρδου Γ’ με το κοινό για μεγάλο μέρος του έργου. Παρόλο που το κοινό

ενδέχεται να απορρίπτει τις ενέργειές του οι γλαφυροί, λαμπεροί και αποκαλυπτικοί

μονόλογοί του κάνουν τους περισσότερους θεατές να τον συμπαθήσουν και ακόμη να

θέλουν να επιτύχει τον σκοπό του παρά την προφανή κακία του. Οι σκηνές με τη

συζήτηση των απλών ανθρώπων (Πράξη ΙΙ), η ομιλία του Μπάκιγχαμ στις μάζες, η

σκηνή του συμβολαιογράφου και η αποδοχή του στέμματος από τον Ριχάρδο Γ’

23 Σαίξπηρ Ο., Ερρίκος ο ΣΤ’ Τρίτο Μέρος, σελ. 87. Ανάλυση στο υποκεφάλαιο 3.5.
24 Χήρα του Εδουάρδου, πρίγκιπα της Ουαλίας, γιου του βασιλιά Ερρίκου του ΣΤ’,
μετέπειτα παντρεμένη με τον Δούκα Γλόστερ.
25 Χήρα του βασιλιά Ερρίκου του ΣΤ’.
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(Πράξη ΙΙΙ) δείχνουν πως το δράμα στο βασιλικό παλάτι επηρεάζει τη ζωή των

κοινών ανθρώπων και έξω από τα βασιλικά τείχη (SparkNotes Editors, 2002).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο σαιξπηρικό κείμενο παρουσιάζει η δυναμική της

γλώσσας. Η γλώσσα για την αναρρίχηση στην εξουσία είναι ένα σημαντικό όπλο για

το Ριχάρδο Γ’. Είναι αυτή που αιχμαλωτίζει την Λαίδη Άννα, που φυλακίζει τον

αδελφό του Κλάρενς, που κατηγορεί τον βασιλιά για το θάνατο του αδελφού του, που

πετυχαίνει την εκτέλεση του Χάστινγκς και ταυτόχρονα τον οδηγεί στην αναγόρευσή

του ως μεγάλου ηγεμόνα. Όταν οι λεκτικές του δεξιότητες μπορούν να αποκρουστούν

από τους αντιπάλους του, μόνο τότε χρησιμοποιεί σκληρή βία γιατί υπάρχει ο

κίνδυνος να δουν ξεκάθαρα την πανούργα στρατηγική του και να τον αντικρούσουν

(Ρίζου, 2016).

Ο Ριχάρδος Γ’ έχει έναν εξαιρετικό αριθμό υπερφυσικών στοιχείων. Μερικά

από αυτά τα στοιχεία είναι: η προφητική κατάρα της Μαργαρίτας, τα προφητικά

όνειρα του Κλάρενς και του Στάνλευ, οι ισχυρισμοί του Ριχάρδου Γ’ σχετικά με την

μαγεία της Ελισάβετ και η συνεχής συσχέτιση του με δαίμονες, η σύγκριση του

Ριχάρδου Γ’ με τον Πρωτέα, η συζήτηση των πριγκίπων με τα φαντάσματα των

νεκρών θείων τους και η παρέλαση έντεκα φαντασμάτων που επισκέπτονται τον

Ριχάρδο Γ’ και τον Ρίτσμοντ τη νύχτα πριν τη μάχη. Αυτά τα υπερφυσικά στοιχεία

χρησιμεύουν για να δημιουργήσουν μια ατμόσφαιρα έντονου φόβου και θλίψης που

ταιριάζει με την κακία και τον κακό εσωτερικό εαυτό του Ριχάρδου Γ’ και επίσης για

να αυξήσουν την αίσθηση ότι η βασιλεία του είναι έμφυτα κακή, μετατρέποντας την

Αγγλία σε ένα είδος κόλασης. Ακόμα, το μοτίβο των προφητικών ονείρων είναι μέρος

της μεγαλύτερης προσέγγισης του έργου με το υπερφυσικό. Ο Κλάρενς και ο Στάνλευ

έχουν δει και οι δύο όνειρα που προβλέπουν το μέλλον και έχουν σημαντικό

συμβολισμό. Για παράδειγμα, το όνειρο του Κλάρενς ενέχει τον Ριχάρδο Γ’ που

προκαλεί το πνιγμό του στη θάλασσα. Αμέσως μετά, πνίγεται σε ένα δοχείο κρασιού

από δολοφόνους που προσέλαβε ο Ριχάρδος Γ’. Επιπλέον, στο όνειρο του Στάνλευ, ο

Χάστινγκς26 σκοτώνεται από ένα αγριογούρουνο. Αμέσως μετά, όμως, ο Ριχάρδος Γ’

χωρίς κανένα ενδοιασμό διέταξε την εκτέλεση του Λόρδου Χάστινγκς (SparkNotes

Editors, 2002).

26Ο Ριχάρδος Γ’ κατηγόρησε τη βασίλισσα μητέρα του ότι τον πολεμούσε με ξόρκια.
Έτσι, χρησιμοποίησε τον τραυματισμένο αριστερό του βραχίονα ως μέσο για να
αποδείξει τη δύναμη που είχαν τα ξόρκια της μητέρας του πάνω του. Ο Λόρδος
Χάστινγκς δίστασε να πιστέψει αυτή την κατηγορία για μαγεία και αποκεφαλίστηκε
χωρίς δίκη (Stark, 1930).
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Τα φαντάσματα στην τελευταία πράξη δεν είναι απλά ψυχολογικά

συμπτώματα, αλλά θεϊκά μηνύματα. Οι νεκροί δεν επιβιώνουν μόνο ως μνήμη, αλλά

και ως μέρος της δομής της πραγματικότητας. Ο Ριχάρδος Γ’ μπορεί να κομπάζει ότι

τα λόγια των θυμάτων του είναι ακίνδυνα, όμως βαθιά μέσα του νιώθει την απειλή

που συνοδεύει τις κατάρες τους. «Τι! Φοβάμαι τον εαυτό μου; Εδώ δεν είναι άλλος

κανείς: ο Ρίτσαρντ αγαπάει τον Ρίτσαρντ..»27 (Πατσαλίδης, 2016). Ενώ κοιμάται τον

τρομάζουν, όσο δε θα τον τρόμαζαν «δέκα χιλιάδες άντρες»28. Μάταια όταν η μέρα

ξημερώνει «πολεμάει σαν λιοντάρι», όμως το άλογό του σκοτώνεται και λέει το

περίφημο που έμεινε να λέγεται: «Ένα άλογο! έν’ άλογο! το βασίλειό μου για έν’

άλογο!»29. Το τέλος του έχει σημάνει. Συμπλέκεται με τον αντίπαλό του, τον

Ρίτσμοντ και έπειτα απ’ τη συμπλοκή ο δεύτερος γυρίζει νικητής κρατώντας λάφυρο

το στέμμα. Κανένα άλογο δεν μπορεί να τον σώσει, διότι το άλογο δεν το ζητάει για

να δραπετεύσει παρά για να πολεμήσει. Μα η κατάσταση δεν πολεμιέται πια γιατί ο

ίδιος ο εαυτός του τον πρόδωσε, γιατί τα τόσα απάνθρωπα εγκλήματά του δεν του

εξασφάλισαν την ανάλογη απανθρωπιά παρά τον άφησαν έρμαιο στο φόβο και στη

κρίση της ανθρωπιάς και της συνείδησης, που ούτε ο ίδιος ούτε άλλος ως την

τελευταία στιγμή υποψιαζόταν σ’ αυτόν. Ωστόσο, ο Ριχάρδος ο Γ’ είναι ο πιο

συνεπής στις επιδιώξεις του, διότι χωρίς ψευδαισθήσεις γνωρίζει πως δεν υπάρχει

άλλος χριστιανικότερος τρόπος για να κατακτήσει την εξουσία. Τα μέσα που

μεταχειρίζεται, είναι τα συνήθη που χρησιμοποιούν οι ιερείς και οι ιέρειες της

εξουσίας. Ο Ριχάρδος Γ’ είναι ο πιο τέλειος, ο ιδανικός τύπος εξουσιαστή. Και αν όχι

ο σημερινός, ο αυριανός εκπρόσωπός της μπορεί αντί «το βασίλειο μου για ένα

άλογο», να φωνάξει «τον πλανήτη μου για έναν πύραυλο…» (Δαμιανάκου, 1994α).

Ως ιστορικό έργο, εστιάζει το ενδιαφέρον του στις συνέπειες της

συμπεριφοράς των φορέων της εξουσίας και στις προτάσεις που αναφέρονται στην

καλή νομοθέτηση και διακυβέρνηση. Είναι σημαντικό ότι ο απλός λαός αρχίζει να

φοβάται και να δυσπιστεί στον Ριχάρδο Γ’ πολύ πριν από τους περισσότερους

ευγενείς στο παλάτι και ότι η αντίθεση του απλού ανθρώπου στον Ριχάρδο Γ’ είναι

μία από τις κύριες δυνάμεις που επιτρέπει στον Κόμη Ρίτσμοντ να τον ανατρέψει. Με

αυτούς τους τρόπους, ο Ριχάρδος Γ’ διερευνά την ιδέα ότι η ηθική δικαιοσύνη ενός

27 Σαίξπηρ Ο., Ο Βασιλιάς Ριχάρδος ο Γ’, σελ. 164.
28 Σαίξπηρ Ο., Ο Βασιλιάς Ριχάρδος ο Γ’, σελ. 165.
29 Σαίξπηρ Ο., Ο Βασιλιάς Ριχάρδος ο Γ’, σελ. 172.



~ 66 ~

πολιτικού ηγεμόνα έχει άμεση σχέση με την κατάσταση (πορεία) του κράτους. Ένα

κράτος με καλό κυβερνήτη θα τείνει να προοδεύει, ενώ ένα κράτος μ’ έναν κακό

ηγέτη σε μεγάλο βαθμό θα τείνει να υποφέρει (SparkNotes Editors, 2002).

Με την απαράμιλλη τεχνική του, ο Σαίξπηρ αντλεί από την ιστορία και

δημιουργεί έναν βίαιο, αποτρόπαιο και συγχρόνως «γοητευτικό» ήρωα, για να

διερευνήσει ένα προσφιλές του θέμα: την ακόρεστη δίψα για εξουσία, τη ζάλη που

την ακολουθεί και την αναπόφευκτη πτώση, σ’ έναν κόσμο που ζει και

αναπαράγεται μέσα από τη βία και τη σκληρότητα αντλεί υλικό από την ιστορία

εκείνης της εποχής (Καναβάκη, 2015). Με το έργο τούτο, ο Σαίξπηρ χαρτογραφεί το

πρόβλημα της εξουσίας όπως αυτό συνυφαίνεται με τους δαιδάλους της ανθρώπινης

φύσης και ενσαρκώνει τη δύναμη του Κακού. Η εξουσία και η με κάθε τρόπο

διεκδίκησή της στοιχειώνουν στην κυριολεξία την ιστορία τη Μεγάλης Βρετανίας και

οπωσδήποτε η περίπτωση του δαιμονικού Ριχάρδου Γ’ δεν είναι η μόνη. Ωστόσο, το

συγκεκριμένο έργο συσπειρώνει στοιχεία που παραπέμπουν στη λαϊκή παράδοση της

Βρετανίας, γραπτής και προφορικής, γεγονός που ενδυναμώνει και δραματουργικά το

εγχείρημα του Σαίξπηρ. Γιατί οπωσδήποτε μια παράθεση ιστορικών γεγονότων όσο

ευφάνταστη και ηρωϊκή και αν είναι, πάντοτε έχει ανάγκη το καρύκευμα του

δημιουργού για να καταστεί πιο παραστατική, αν όχι αμφιλεγόμενη και άρα θεατρικά

πιο ενεργή. Κάτι που συνέβη σίγουρα με τον Ριχάρδο Γ' (Παπαγιαννάκης, 2017).

Ο Ριχάρδος Γ’ είναι ο πιο ολοκληρωμένος εκπρόσωπος της εξουσίας μέσα σε

όλα τα ιστορικά δράματα του Σαίξπηρ, λέγοντας: «Μίλησε συ για μένα, και πες τι

έκαμα», πετάει στη σκηνή το κομμένο κεφάλι του Σόμερσετ. Μας δείχνει το

αθεόφοβο πρόσωπο της εξουσίας σε όλη την τερατώδη και απάνθρωπη δόξα του. Το

έγκλημα του Ριχάρδου Γ’ είναι έγκλημα πολιτικής εξουσίας. Χωρίς καημό και

μεταμέλεια. Αυτοσαρκαζόμενος, προλαβαίνει τον σαρκασμό των άλλων, αλλά δεν

έχει περιθώρια επιλογής, υπερασπίζοντας ό, τι κέρδισε, με τα μέσα που τα κέρδισε, με

τα ίδια μέσα προσπαθεί να τα διαφεντέψει (Δαμιανάκου, 1994α).

Έμεινε για πάντα στην κοινή μνήμη σαν η προσωποποίηση του

αιματοβαμμένου αρχομανούς. Οι θρήνοι και οι φοβερές κατάρες τόσο της

Μαργαρίτας30 όσο και της Ελισάβετ31 και της μητέρας του Ριχάρδου Γ’, Δούκισσας

του York, υπαγορεύονται όχι μόνο από τον πόνο για τη σφαγή των αντρών και

παιδιών τους, αλλά και από την οργή για την απώλεια του θρόνου και της εξουσίας.

30 Γυναίκα του Ερρίκου ΣΤ’.
31 Γυναίκα του Εδουάρδου Δ’ και ύστερα χήρα.
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Είτε άντρας είτε γυναίκα το σχήμα μένει το ίδιο: φιλοδοξία και δίψα για εξουσία,

κατάκτηση εξουσίας με κάθε μέσο, άσκηση εξουσίας μέσα στον φόβο και την

τρομοκρατία ύστερα και τέλος γκρέμισμα από την εξουσία. Την αδυναμία του

κορμιού του Ριχάρδου Γ’ μόνο η δύναμη της εξουσίας μπορεί να την εξαφανίσει, και

όταν θα μπορεί «να διατάζει αυτούς που είναι από κείνον πιο καλοφτιαγμένοι»32 τότε

η ασκήμια του θα γίνει ομορφιά, πιο όμορφη από τη δική τους (Πλωρίτης, 2002).

Σε έναν κόσμο που καταρρέει, ο Ριχάρδος Γ΄, με τους μηχανισμούς εξουσίας

και τον αέναο κύκλο του αίματος να φορτίζεται με νέες σημασίες και αλήθειες,

μπορεί να κυνηγάει την εξουσία ως παιχνίδι, ως μία πρόφαση για να γκρεμίσει κάθε

έννοια ηθικής και νομιμότητας αποκαλύπτοντας την κενότητα των περιεχομένων τους.

Μιας ηθικής που έγινε απλώς και μόνον για να παραβιάζεται και μιας νομιμότητας

που λειτουργεί ως νομιμοφάνεια. Απόλυτα συνειδητά διεκδικεί την εξουσία, ως

παιχνίδι μόνον αυτοπραγμάτωσης, για να την εκχυδαϊσει ανελέητα στα μάτια μας

(Τζαμαργιάς).

Η στιγμή που ο Ριχάρδος Γ’ κυριεύεται από φόβο είναι η σκηνή με τα

φαντάσματα, όπως προαναφέραμε, πριν από τη μοιραία μάχη του Μπόσγουορθ

Φιλντ33. Είναι η μοναδική στιγμή που γίνεται ένας «κοινός άνθρωπος», ένα

τρομαγμένο ανθρώπινο ον, που δεν μπορεί να βρει οίκτο και έλεος ούτε στον εαυτό

του για τον εαυτό του. Ο απάνθρωπος Ριχάρδος Γ’ εξανθρωπίζεται, για μια στιγμή,

κάτω από το βάρος του αίματος και του φόβου. Η δραματική πορεία του από το

έγκλημα στην εξουσία, από την εξουσία στο έγκλημα και στον θάνατο, η τόσο

αργοπορημένη «αναγνώριση του εαυτού του» μέσα στον τρόμο και την απόγνωση

και η τελική οικτρή συντριβή του μέσα στο κενό αποτελούν την τραγική απόδειξη

πως η φιλοδοξία «δεν είναι παρά σκιά ονείρου». Στο «κυρίαρχο πρόβλημα» της

εξουσίας, συνείδηση χωρίς δύναμη είναι απρόσφορη, αλλά δύναμη χωρίς συνείδηση

είναι τυραννία. Τα τελευταία θύματά της είναι οι ίδιοι οι τύραννοι. Αλλά για το τέλος

τους δεν υπάρχει ούτε οίκτος ούτε έλεος. Ο Σαίξπηρ αναγνωρίζει πως η καταπάτηση

του δίκιου από την εξουσία, η τυραννική άσκηση της εξουσίας, δικαιώνει την

αντίσταση και την εξέγερση κατά της εξουσίας. Γιατί η άδικη εξουσία παύει να είναι

νόμιμη και η νόμιμη γίνεται η εξέγερση εναντίον της. «Το δίκαιον μεταβαίνει»,

καθώς έλεγε ο Αισχύλος, φεύγει απ’ τον εξουσιαστή και πάει με το μέρος του

εξουσιαζόμενου (Πλωρίτης, 2002).

32 Σαίξπηρ Ο., Ερρίκος ο ΣΤ’ Τρίτο Μέρος, σελ. 87.
33 Πράξη V, σκηνή 3.
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Υπάρχει μια παλαιά παροιμία που λέει ότι η εξουσία είναι διεφθαρμένη και

τόσο η ιστορία όσο και η λογοτεχνία έχουν παραδείγματα που δείχνουν την αλήθεια

αυτής της δήλωσης. Ένα από τα πιο διάσημα αυτά παραδείγματα είναι το έργο που

μελετάμε. Ο Ριχάρδος Γ’ δεν χρειάζεται την εξουσία για να τον διαφθείρει. Έχει

ανάγκη μόνο την ιδέα της. Από τον αρχικό του μονόλογο είναι ένας θυμωμένος και

ζηλότυπος άνθρωπος. Μισεί τους αδελφούς του επειδή γεννήθηκαν χωρίς

παραμορφώσεις, σε αντίθεση μ’ εκείνον. Η ζήλεια του επεκτείνεται και στους τίτλους

του αδελφού του. Ο μεγαλύτερος αδελφός του, ο Έντουαρντ, είναι ο βασιλιάς της

Αγγλίας και ο άλλος αδελφός του, ο Κλάρενς, είναι ο επόμενος στη σειρά. Πιστεύει

αληθινά ότι «η δύναμη που θα λάβει από το θρόνο» θα ξεπεράσει οποιαδήποτε από

τις αδυναμίες της ζωής του. Η εμμονή του για την απόκτηση δύναμης στρεβλώνει το

μυαλό του και του επιτρέπει να χρησιμοποιήσει τα ψέματα και τις δολοφονίες που

απαιτούνται για να κατακτήσει το θρόνο, ακόμα και με τον πιο απάνθρωπο τρόπο

(Sands, 2014).

Ολόκληρο το έργο δείχνει τι μπορεί να συμβεί όταν δοθεί υπερβολική έμφαση

στην εξουσία. Ο Ριχάρδος Γ’ αποτελεί παράδειγμα για το τι πρέπει να

εγκαταλείψουμε όταν η εξουσία είναι ο μοναδικός μας στόχος. Τρέφει τον εαυτό του

από την οικογένειά του, τους φίλους του για να καταλάβει το θρόνο. Ο Σαίξπηρ

δείχνει πως η εξουσία μπορεί να αλλάξει κάποιον όταν την χάσει. Δείχνει ότι η

απώλεια της τελειώνει είτε με το θάνατο είτε με την κατάθλιψη και την απελπισία. Η

ανάγνωση του Ριχάρδου Γ’ πρέπει να δώσει μια σοβαρή υπενθύμιση στις

ανησυχητικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η εξουσία, σε όσους εμπλέκονται με

αυτήν (Sands, 2014).

3.4 Τα χαρακτηριστικά του ορθού ηγεμόνα

Σε αυτό το σημείο θα αναλύσω τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να διαθέτει

ένας ορθός ηγεμόνας, σύμφωνα με τον Μακιαβέλι. Αρχικά, ένας άνθρωπος που θέλει

να κάνει πάντα τον καλό είναι λογικό να καταστραφεί ανάμεσα σε τόσους κακούς.

Γι’ αυτό, είναι απαραίτητο σ’ έναν ηγεμόνα που θέλει να διατηρήσει την εξουσία του

να μάθει, να μην είναι καλός και να χρησιμοποιεί ή όχι αυτή τη γνώση ανάλογα με τις

ανάγκες που προκύπτουν. Όλοι οι άνθρωποι και ειδικά οι ηγεμόνες χαρακτηρίζονται

με μερικές από εκείνες τις ιδιότητες που τους προσδίδουν έπαινο ή ψόγο. Έτσι, άλλος

θεωρείται γενναιόδωρος και άλλος τσιγκούνης, άλλος θεωρείται ευεργέτης και άλλος

άρπαγας, άλλος άσπλαχνος και άλλος σπλαχνικός κ.ά. Όλες αυτές τις ιδιότητες δεν θα
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μπορούσε να τις κατέχει ένας ηγεμόνας, αλλά ούτε και να τις τηρεί στην εντέλεια,

διότι η ανθρώπινη φύση δεν του το επιτρέπει34 (Μακιαβέλι, 2013). Άρα

υποστηρίζοντας ότι η ανθρώπινη φύση είναι αδύνατο να επιτρέψει τη συνύπαρξη

όλων αυτών των αρετών σε μια προσωπικότητα, είναι αναγκαία η ικανότητά του να

δείχνει ότι τις κατέχει ώστε να διατηρήσει την εξουσία του. Ένας ηγεμόνας, λοιπόν,

πρέπει να αποφεύγει συμπεριφορές που θα προκαλέσουν το μίσος και την

περιφρόνηση από το λαό, αντίθετα θα πρέπει να φαίνεται γενναιόδωρος,

ευσπλαχνικός, συγκαταβατικός και συνεπής.

Ένα χαρακτηριστικό που πρέπει να διαθέτει ένας ορθός ηγεμόνας είναι: να

είναι τσιγκούνης, παρά γενναιόδωρος. Υποσκελίζει τη γενναιοδωρία, θεωρώντας την

επιβλαβή για την οικονομική διαχείριση και υποστηρίζει πως η λιτότητα είναι η

πλέον σοφή πολιτική άμυνας στα γυρίσματα της τύχης. Ένας άνθρωπος για να

αποκτήσει τη φήμη του γενναιόδωρου θα πρέπει να μην παραλείψει κανενός είδους

πολυτέλεια. Αυτό θα είχε ως απόρροια να ξοδέψει όλη την περιουσία του και να

αναγκαστεί στο τέλος να επιβαρύνει το λαό με φόρους για να αποκτήσει χρήματα.

Κατ’ επέκταση οι δυσβάστακτοι φόροι θα προκαλέσουν το μίσος του λαού και η

εικόνα του θα αμαυρωθεί. Άρα ένας ηγεμόνας μην μπορώντας να χρησιμοποιήσει την

αρετή του γενναιόδωρου, δεν πρέπει να νοιαστεί αν θα τον ονομάσουν τσιγκούνη,

γιατί με τον καιρό θα θεωρηθεί όλο και πιο γενναιόδωρος. Με άλλα λόγια, σιγά - σιγά

θα γίνεται όλο και πιο γενναιόδωρος με όλους εκείνους από τους οποίους δεν παίρνει,

και που είναι αναρίθμητοι, και τσιγκούνης με όλους εκείνους στους οποίους δεν δίνει,

και που είναι λίγοι. Ένας ηγεμόνας για να μπορεί να αμυνθεί, για να μην γίνει φτωχός

και αξιολύπητος είναι προτιμότερο να γίνει τσιγκούνης, διότι η τσιγκουνιά είναι ένα

ελάττωμα που προκαλεί κακή φήμη χωρίς μίσος και κατ’ επέκταση του επιτρέπει να

κυβερνά, ενώ η γενναιοδωρία από την άλλη σε οδηγεί να γίνεις αξιολύπητος και να

εκτίθεσαι στην φήμη του άρπαγα που προκαλεί κακοφημία και μίσος35 (Μακιαβέλι,

2013).

Ένα άλλο χαρακτηριστικό που πρέπει να έχει ένας ορθός ηγεμόνας είναι: να

είναι σκληρός, παρά ευσπλαχνικός. Ένας ηγεμόνας θα πρέπει να μη νοιάζεται για την

άσχημη φήμη του σκληρού, για να μπορέσει να κρατήσει τους υπηκόους του

ενωμένους και πιστούς. Ωστόσο, σημαντικό είναι να λειτουργεί με ανθρωπιά και

σύνεση για να μην γίνει απερίσκεπτος. Πρέπει να προκαλεί τον φόβο ώστε αν δεν

34 Μακιαβέλι Ν., Ο Ηγεμόνας, σελ. 87-88.
35Μακιαβέλι Ν., Ο Ηγεμόνας, σελ. 88-91.
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κερδίζει την αγάπη, τουλάχιστον να αποφεύγει το μίσος36 (Μακιαβέλι, 2013). Η

σκληρότητα σε αντίθεση με την ευσπλαχνία λειτουργεί καταλυτικά στην κοινωνική

συνοχή και στην πειθαρχία του όχλου και του στρατεύματος καθώς υπάρχει ο

κίνδυνος να φανεί αναποφάσιστος τόσο στον πόλεμο όσο και στην πολιτική.

Προκειμένου να αποφύγει αναταραχές που οφείλονται στην απληστία, στο ψέμα,

στην αχαριστία και στην υποκρισία των ανθρώπων θα πρέπει να αποφασίζει άμεσα με

αυστηρότητα και προνοητικότητα ώστε να διατηρήσει την εξουσία του περιορίζοντας

τις πιθανότητες μιας ενδεχόμενης αμφισβήτησής του.

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό που πρέπει να διαθέτει ο ορθός ηγεμόνας είναι:

καλύτερα να αθετεί τις υποσχέσεις του, αν η διατήρησή τους είναι εις βάρος των

συμφερόντων του. Ένας άνθρωπος είναι απαραίτητο να ξέρει να δρα και ως θηρίο

και ως άνθρωπος. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι ένας καινούριος ηγεμόνας, δεν μπορεί

να τηρεί όλα εκείνα για τα οποία οι άνθρωποι κρίνονται καλοί, επειδή είναι συχνά

αναγκασμένος για να διατηρήσει την εξουσία, να ενεργήσει αντίθετα στη συνέπεια,

την ευσπλαχνία, την ανθρωπιά και την ευσέβεια. Γι’ αυτό πρέπει να προτιμά το καλό,

αν μπορεί, αλλά να ξέρει να γυρνά στο κακό, όταν είναι ανάγκη37 (Μακιαβέλι, 2013).

Σημείο αναφοράς εδώ αποτελεί το ίδιο το πρόσωπο του κυβερνήτη και όχι η θέση του

στην κοινωνία που ξεχωρίζει από το σύνολο που καθοδηγεί.

Επιπλέον, ένα ακόμη χαρακτηριστικό που πρέπει να έχει ο ορθός ηγεμόνας

είναι: να πρέπει να αποφεύγει να κάνει τον εαυτό του μισητό και περιφρονημένο. Η

καλή θέληση του λαού είναι η καλύτερη άμυνα από οποιοδήποτε φρούριο και στρατό.

Γίνεται μισητός όταν αρπάζει και σφετερίζεται το βιος και τις γυναίκες των υπηκόων

του, ενώ γίνεται αξιοκαταφρόνητος όταν θεωρείται ασταθής, επιπόλαιος, μαλθακός

και αναποφάσιστος. Οι αποφάσεις του πρέπει να είναι αμετάκλητες ώστε να μη

σκεφτεί κανείς να τον εξαπατήσει και δύσκολα να συνωμοτήσει εναντίον του. Ένας

ηγεμόνας πρέπει να φοβάται δύο πράγματα: τους υπηκόους και τους ισχυρούς ξένους.

Σχετικά με το πρώτο, θα πρέπει να αποφύγει να είναι μισητός και αξιοκαταφρόνητος

κρατώντας το λαό ικανοποιημένο μαζί του, έτσι ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε

συνωμοσία. Αναφορικά με το δεύτερο, για να προστατευτεί πρέπει να διαθέτει καλό

εξοπλισμό, να είναι καλά οργανωμένος και να έχει συμπεριφερθεί έτσι όπως έχει πει.

Άρα αν ο ηγεμόνας έχει δίπλα του τους νόμους, το κράτος και κυρίως το λαό τότε δεν

36 Μακιαβέλι Ν., Ο Ηγεμόνας, σελ. 92-93.
37 Μακιαβέλι Ν., Ο Ηγεμόνας, σελ. 96-98.
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πρέπει να φοβάται τίποτα και κανέναν38. Συνετό είναι αν οι ηγεμόνες δεν μπορούν να

αποφύγουν το μίσος μερικών, πρέπει πρώτα να προσπαθήσουν να μην είναι μισητοί

από το σύνολο και αν δεν κατορθώσουν ούτε αυτό, τότε τουλάχιστον να αποφύγουν

το μίσος του συνόλου που είναι πιο ισχυρό39 (Μακιαβέλι, 2013). Ως εκ τούτου, είναι

περισσότερο αναγκαίο ένας ηγεμόνας να ικανοποιεί κυρίως τον λαό του, διότι ο λαός

διαθέτει περισσότερη δύναμη απ’ αυτόν.

Ο Ηγεμόνας του Μακιαβέλι ενεργεί αντίθετα από την ηθική, τη συμπόνια, την

ανθρωπιά, τη θρησκεία με μόνο σκοπό να διατηρήσει την εξουσία του είτε

πραγματοποιώντας καλά έργα είτε κακά. Γράφει για την πολιτική σαν να ήταν

σκοπός. Επίσης, αυτό που πρέπει να αποφύγει ένας ηγεμόνας, σύμφωνα με τον ίδιο,

πάση θυσία είναι το μίσος. Ακόμα, αναγνωρίζει τη δύναμη των περιστάσεων και

εναρμονίζει την συμπεριφορά του σύμφωνα με αυτά που προστάζει η εποχή του.

Πρέπει να καθοδηγείται από την επιταγή της αναγκαιότητας, να παραμένει σταθερός

σε αυτό που θεωρεί σωστό όταν μπορεί, αλλά να ξέρει και πως να κάνει το άδικο

όταν είναι ανάγκη. Οφείλει να διατηρεί την υπάρχουσα κατάσταση πραγμάτων και το

σύστημα διακυβέρνησης που επικρατεί υπό τον έλεγχό του. Τέλος, χρησιμοποιεί ως

βασικό θεμέλιο του κράτους του, τους καλούς νόμους και τον καλό στρατό, ο οποίος

μάλιστα είναι και το κλειδί της επιτυχίας του κυβερνήτη.

3.5 Οι επιρροές του Ν. Μακιαβέλι στον Ριχάρδο Γ’
Στο έργο ο Βασιλιάς Ριχάρδος ο Γ’ βλέπουμε την εικόνα της πολιτικής πράξης

στην καθαρή της μορφή, απογυμνωμένη από κάθε μυθολογία. Η πολιτική είναι γι’

αυτόν μια τέχνη που σκοπός της είναι η εξουσία (Kott, 1970). Το ιστορικό αυτό έργο

επικεντρώνεται στην άνοδο και την πτώση ενός ανθρώπου λαμπρού, αλλά

αδίστακτου και πονηρού που ισχυρίζεται εκ των υστέρων ότι θα στείλει τον

«εγκληματικό Μακιαβέλι στο θρανίο»40. Ο Ριχάρδος Γ’ συνεχίζει να σκοτώνει, να

εξαπατά και να σκορπάει τρόμο στο δρόμο του, μέσα από τα πτώματα των φίλων του

και της οικογένειάς του, για να κατακτήσει το στέμμα της Αγγλίας, μόνο που χάνει

αυτό το πολυπόθητο έπαθλο λόγω της δικής του ξαφνικής προσωπικής και πολιτικής

πτώσης. Οι μελετητές έχουν υποστηρίξει πειστικά ότι εδώ, όπως και αλλού, ο

Σαίξπηρ χρησιμοποιεί τη δραματική του τέχνη για να εκτιμήσει τις συνέπειες της

περίφημης πολιτικής φιλοσοφίας του Νικολό Μακιαβέλι, αλλά εκφράζεται κάποια

38 Μακιαβέλι Ν., Ο Ηγεμόνας, σελ. 99-101.
39 Μακιαβέλι Ν., Ο Ηγεμόνας, σελ. 104.
40 Σαίξπηρ Ο., Ερρίκος ο ΣΤ’ Τρίτο Μέρος, σελ. 87.
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αμφιβολία όσον αφορά το μάθημα που πρέπει να πάρουμε από τον ‘’θάνατο που

άξιζε’’ στον Ριχάρδο Γ’. Παρά το έξυπνο πνεύμα του Ριχάρδου Γ’ και τις αρχικές

επιτυχίες του ενάντια σε όλες τις αντιξοότητες, σημειώνεται ότι υπολείπεται της

εξυπνάδας που ο Μακιαβέλι αναφέρει στον Ηγεμόνα, όπως αποδεικνύεται όχι μόνο

από τις συγκρατημένες φιλοδοξίες και τα λάθη τακτικής του, αλλά και από την

ανικανότητά του να απαλλαγεί από τις τύψεις της συνείδησής του. Στο βαθμό που

βλέπουμε τον Ριχάρδο Γ’ ως έναν πραγματικό, αλλά αποτυχημένο ήρωα του

Μακιαβέλι, παραμένει δύσκολο να προσδιοριστεί σε ποιο βαθμό η κριτική για τον

Ριχάρδο Γ’ του Σαίξπηρ είναι μια κριτική για τον Μακιαβέλι. Ωστόσο, ο λόγος από

τον Σαίξπηρ των επιτυχιών και των αποτυχιών του Ριχάρδου Γ’, αν εξεταστούν υπό

το πρίσμα σχετικών κλασικών κειμένων, επισημαίνουν μοιραία ελαττώματα στο λόγο

του Μακιαβέλι για τη λογική, τη συνείδηση και το σκοπό των ανθρώπινων ενεργειών.

Αυτές οι πηγές μας βοηθούν να διαπιστώσουμε ότι η έννοια του αντικειμενικού

καλού, αν και δεν μπορεί να προσφέρει απλές λύσεις για τα σύνθετα προβλήματα της

πολιτικής ζωής αποτελεί όμως τη βασική συνιστώσα οποιασδήποτε ουσιαστικής και

συνεκτικής κατανόησης της ανθρώπινης δράσης. Ο βαθμός στον οποίο ένας

άνθρωπος απομακρύνεται από το αντικειμενικό καλό είναι, κατά συνέπεια, ο βαθμός

στον οποίο όχι μόνο στερεί τον εαυτό του από τις απαραίτητες συνθήκες για την

ευτυχία, αλλά αναπτύσσει επίσης έναν χαρακτήρα αντίθετο στη δική του φύση, έτσι

διχάζεται με τον εαυτό του. Αυτό με τη σειρά του μας βοηθά να βλέπουμε την τελική

κατάληξη του Ριχάρδου Γ’ στην τρέλα ως ένδειξη της τύχης που ακόμη και ο

‘’καλύτερος’’ μακιαβελικός πολιτικός ή η κοινωνία προορίζεται να έχει (Hebert,

2015).

Οι μελετητές ορθώς υποστήριξαν ότι ο Ριχάρδος Γ’ είναι σίγουρα, αν και όχι

απόλυτα, ένας μακιαβελικός χαρακτήρας στην ψυχολογία, ηθική και στρατηγική του.

Ο Μακιαβέλι απορρίπτει την κλασική ιδέα του αντικειμενικά καλού του οποίου η

αναζήτηση μπορεί να μας καθοδηγεί και στο όνομα του οποίου ρυθμίζονται τα πάθη

και οι ενέργειές μας. Ο Μακιαβέλι διδάσκει τους ηγεμόνες ότι «το καλό είναι ένα

πολύ φυσικό και συνηθισμένο πράγμα το οποίο επιθυμούμε να αποκτήσουμε» και

αυτό επιτυγχάνεται όταν κάποιος κατακτά αυτό που επιθυμεί και το οποίο είναι το

μοναδικό αντικειμενικό κριτήριο προκειμένου να κρίνουμε τις ενέργειες των

ανθρώπων41 (Hebert, 2015).

41 Μακιαβέλι Ν., Ο Ηγεμόνας, κεφάλαιο 3.
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Ο Μακιαβέλι πιστεύει ότι όλοι οι άνδρες μοιράζονται ορισμένα πρότυπα

επιθυμίας και τους χωρίζει σε δύο ομάδες: οι άνδρες που επιθυμούν να μένουν μόνοι

στην απόλαυση της ιδιοκτησίας τους, τις γυναίκες και τις ιδιωτικές απολαύσεις και οι

μεγάλοι άνδρες, που είναι πρόθυμοι να σκοτώσουν και να διακινδυνεύσουν να

σκοτωθούν στον αγώνα για εξουσία42. Αυτή η τακτική του πάθους βασίζεται στις

στρατηγικές συμβουλές του Μακιαβέλι στους ηγεμόνες. Είναι απαραίτητο ο

ηγεμόνας να είναι έτοιμος να προδώσει τους φίλους του, να αθετήσει τις υποσχέσεις

του ακόμη και να δολοφονήσει τους αθώους για να εξαλείψει τους τωρινούς και

μελλοντικούς αντιπάλους του43. Αλλά επειδή η συντριπτική πλειονότητα των

ανθρώπων δεν επιθυμούν ούτε κανόνα ούτε πρότυπα ηθικής, ο ηγεμόνας που

εξασφαλίζει την υλική ευημερία των υπηκόων του και καταδικάζει τα θύματά του

θεωρώντας τα ως πραγματικούς ή δυνητικούς καταπιεστές του λαού θα έχει πάντα

την πλειοψηφία στο πλευρό του, όσο διάστημα αυτός αρκεί να φροντίζει, να κρύβει ή

να νομιμοποιεί τις πιο σοκαριστικές πράξεις του και να εμφανίζεται ανά πάσα στιγμή

έτσι όπως δεν είναι στην καρδιά του, δηλαδή «ευσπλαχνικός, πιστός, ανθρώπινος,

ειλικρινής και θρησκευόμενος»44. Οι μεγαλύτεροι από όλους τους ηγεμόνες είναι

εκείνοι όπως: ο Μωυσής, ο Κύρος, ο Ρωμύλος και ο Θησέας, οι οποίοι συνδύαζαν με

επιτυχία την αδίστακτη δύναμη με την θρησκευτική απάτη, αποδίδοντας τις πράξεις

τους στον Θεό ή στους θεούς, κερδίζοντας έτσι δόξα για τους εαυτούς τους, εδάφη

για τους λαούς τους και ευτυχία για όλους45 (Hebert, 2015).

Οι σκέψεις, οι ενέργειες και τα επιτεύγματα του Ριχάρδου Γ’ του Σαίξπηρ

δείχνουν ότι ήταν επιμελής μαθητής του Μακιαβέλι. Από την αρχή ο Ριχάρδος Γ’ έχει

την τάση να εξασφαλίζει δύναμη και περιφρόνηση για οποιονδήποτε. Ακόμη και όταν

φαίνεται να διστάζει να επιλέξει μια ζωή με ευχαρίστηση ή με διαταγές, ο Ριχάρδος

Γ’ το κάνει στο όνομα της υποκειμενικής του επιθυμίας υπολογίζοντας και πάλι αυτό

που είναι δυνατό παρά αυτό που συνειδητά είναι εγγενώς καλό. Από τη στιγμή που

έχει αποφασίσει μια πορεία, ο Ριχάρδος Γ’ είναι αριστοτεχνικός στο να την υπηρετεί

με συνέπεια δείχνοντας τον εαυτό του πρόθυμο και ικανό όχι μόνο να αγωνιστεί με

θάρρος, αλλά και να παραβιάζει όρκους, να σκοτώνει τους ανήμπορους και αθώους,

42 Μακιαβέλι Ν., Ο Ηγεμόνας, κεφάλαιο 9.
43 Μακιαβέλι Ν., Ο Ηγεμόνας, κεφάλαιο 3.
44 Μακιαβέλι Ν., Ο Ηγεμόνας, κεφάλαιο 18.
45 Μακιαβέλι Ν., Ο Ηγεμόνας, κεφάλαιο 6.
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να λέει περίτεχνα ψέματα, να υποτάσσει τις ηθικές και θρησκευτικές αρετές και να

προδίδει δεξιοτεχνικά εκείνους που είναι πολύ κοντά σε αυτόν. Σε κάποιες από τις πιο

εντυπωσιακές σκηνές του έργου, ο Ριχάρδος Γ’ ομολογεί στον εαυτό του και στο

κοινό ότι χρησιμοποιεί και απορρίπτει οποιονδήποτε με τον οποίο σχηματίζει ή

προωθεί μια φαινομενικά ειλικρινή συμμαχία. Εν τέλει, ο Ριχάρδος Γ’ αποτυγχάνει

και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι για τον Μακιαβέλι η αποτυχία είναι η μόνη αμαρτία.

Συνεπώς, οι μελετητές είναι σωστοί όταν εξετάζουν το χαρακτήρα του Ριχάρδου Γ’

για τα γνωρίσματα που ο Μακιαβέλι θα αποδοκίμαζε. Είναι αλήθεια, για παράδειγμα,

ότι οι φιλοδοξίες του Ριχάρδου Γ’ είναι χαμηλές για τα μακιαβελικά πρότυπα. O

Σαίξπηρ μας θυμίζει επανειλημμένα ότι ο Ριχάρδος Γ’ επιδιώκει το στέμμα της

Αγγλίας χωρίς καμία σκέψη, να ξανακερδίσει τα εδάφη της στη Γαλλία και ποτέ δεν

βλέπουμε τον Ριχάρδο Γ’ να προτείνει κάποιο άλλο μεγάλο όραμα για την Αγγλία. Τα

όνειρα του για το στέμμα μοιάζουν να αναμειγνύονται με τη λύπη του για την

ανικανότητά του για αγάπη και με μια εμμονή για μικροαστική εκδίκηση, έχοντας

λίγη αναφορά σε οποιαδήποτε δόξα μπορεί να καταφέρει. Μάλιστα παρά όλα του τα

τεχνάσματα και τις υποκρισίες του, δεν καταφέρνει να κατασκευάσει έναν μύθο ικανό

να τον μεγεθύνει στα μάτια του λαού. Στην πραγματικότητα μέχρι να κερδίσει το

στέμμα, ο Ριχάρδος Γ’ φαίνεται να μην σκέφτεται με ποιο τρόπο θα το κρατήσει. Δεν

υπάρχει καμία αμφιβολία, λοιπόν, ότι ο Ριχάρδος Γ’ υπολείπεται των αρετών των

μεγαλύτερων ηγεμόνων τους οποίους ο Μακιαβέλι θεωρεί ως πρότυπα μίμησης

(Hebert, 2015).

Όπως φαίνεται από την περίπτωση του Αγαθοκλή, ο οποίος ήταν ένας Σικελός

στρατιώτης που εξαπάτησε και δολοφόνησε τους φίλους και την οικογένειά του για

να πάρει την βασιλεία των Συρακουσών, ο Μακιαβέλι υποστηρίζει ότι οι μέθοδοι

αυτές κάνουν και για τους άνδρες των οποίων οι επιθυμίες περιορίζονται στην

ασφαλή κατοχή εξουσίας όλη τη διάρκεια της ζωής τους με μόνο κόστος την

κολακεία των μελλοντικών γενεών. Ο Ριχάρδος Γ’, όπως και ο Αγαθοκλής,

καταλαμβάνει την εξουσία κερδίζοντας τη φήμη ενός τυράννου. Όμως, ο δεύτερος σε

αντίθεση με τον πρώτο, είναι σε θέση να κερδίσει και να διατηρήσει το βασίλειό του

‘’με πολλές αποφασιστικές και επικίνδυνες πολιτικές’’. Στο πρώτο μισό του έργου,

όμως, ο Ριχάρδος Γ’ είναι τουλάχιστον ικανός στη χρήση τέτοιων πολιτικών. Αυτό

είναι εμφανές ακόμη και όταν οι μελετητές κατηγορούν τον Ριχάρδο Γ’ για τα πιο

αδύναμα σημεία του όπως οι σχέσεις του με τον λαό. Παρ’ όλα αυτά, ο Ριχάρδος Γ’

παρουσιάζεται ως υπερασπιστής των ιδιωτικών συμφερόντων του λαού, ακριβώς
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όπως ο Μακιαβέλι συμβουλεύει τους ηγεμόνες να κάνουν. Αν και ο λαός δεν

παρασύρεται από αυτή τη ρητορική, τουλάχιστον αποπροσανατολίζεται με αυτή. Εάν

ο Ριχάρδος Γ’ συνέχιζε με αυτό το πνεύμα, θα μπορούσε τελικά να «ικανοποιήσει»

τους ανθρώπους αρκετά καλά για να εξασφαλίσει τη βασιλεία του, αν όχι τη φήμη

του. Αντίθετα, ο Ριχάρδος Γ’ φαίνεται να χάνει τα μυαλά του μόλις κερδίζει το

στέμμα, παραπαίοντας έτσι στη χρήση των «επικίνδυνων πολιτικών». Είναι αυτή η

απώλεια πνεύματος για την οποία πρέπει να αναλογιστούμε, αν μπορούμε να

καταλάβουμε από το μάθημα της πτώσης του (Hebert, 2015).

Σε αυτό το σημείο θα αναλογιστούμε τα κίνητρα του Ριχάρδου Γ’ αναφορικά

με την κατανόηση του εαυτού του. Εδώ, ο McGrail στρέφει την προσοχή μας στον

αγώνα του Ριχάρδου Γ’, που εμφανίζεται στους πολλούς μονολόγους του, να

προσπαθεί να κατανοήσει τον εαυτό του, δηλαδή ότι διαθέτει «εαυτό» και όχι «ψυχή».

Το να έχεις ψυχή σημαίνει ότι η ύπαρξη και η εσωτερική ζωή του ατόμου,

συμπεριλαμβανομένων των παθών, των κινήτρων και των λόγων του, είναι εγγενώς

κατευθυνόμενες προς μια ευτυχία που ορίζεται από μια αντικειμενική καλή στάση

στην κορυφή της πραγματικής τάξης των πραγμάτων. Εάν ο άνθρωπος έχει ψυχή, ο

χαρακτήρας του και όλες οι πράξεις του μπορούν να κριθούν υπό το φως αυτής της

κατάστασης και οι όποιες σκέψεις, πράξεις και συνήθειες είναι αντίθετες με τη ψυχή

του είναι από μόνες τους διαταραγμένες και επιβλαβείς, ανεξάρτητα από τις

εξωτερικές συνέπειες. Όπως το θέτει ο Κικέρων, «ο άνθρωπος που δεν θα υπακούσει

στη λογική46 θα φύγει από τον εαυτό του και αψηφώντας την ανθρώπινη φύση, θα

υποστεί τις μεγαλύτερες τιμωρίες από αυτό το γεγονός, ακόμη και αν δραπετεύει από

άλλα πράγματα που επίσης θεωρούνται τιμωρίες». Η ύπαρξη ενός «εαυτού»

προϋποθέτει, αντιθέτως, ότι δεν υπάρχει ουσιώδης τάξη στη φύση, δεν υπάρχει

κανένα σύμπλεγμα ή κοσμικό σύμβολο και κατ’ επέκταση κανένα αντικειμενικό

πρότυπο για να κρίνουμε την εσωτερική ή εξωτερική κατάσταση των ανθρώπων.

Αυτή η άποψη συσχετίζεται με τις διδασκαλίες του Μακιαβέλι, δηλαδή ότι το μόνο

κριτήριο των ανθρώπινων πράξεων είναι η επιτυχία τους στην επίτευξη των

υποκειμενικών επιθυμιών. Ότι η μόνη αλήθεια που έχει σημασία είναι η «πραγματική

αλήθεια» και ότι η τύχη ή η φύση, αυτά που είναι εκτός του ελέγχου μας, είναι κάτι

46 Η σωστή λογική είναι σύμφωνη με τη φύση.
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που πρέπει να κατακτηθούν και να μην μελετηθούν, να μην αντιγραφούν ή να μην

υποταχθούν47 (Hebert, 2015).

Ο McGrail «υποστηρίζει πειστικά ότι ο Ριχάρδος Γ’ αντιπροσωπεύει ένα

σχόλιο του Σαίξπηρ για το αν είναι δυνατό για έναν άνθρωπο να είναι εντελώς κακός

για να προωθήσει τους δικούς του σκοπούς». Παρά την αποτυχία του Ριχάρδου Γ’, ο

McGrail διστάζει να υιοθετήσει μια «απλή ηθική ανάγνωση» που θα θεωρούσε την

κατάρρευση του Ριχάρδου Γ’ ως δικαίωση της ύπαρξης της ψυχής. Έτσι διακρίνει τον

Ριχάρδο Γ’ από τον Μακιαβέλι σε δύο κρίσιμα σημεία. Πρώτον, διαπιστώνει ότι η

δυσαρέσκεια του Ριχάρδου Γ’ για την αποκρουστική του φύση την οποία κατηγορεί

ότι του «παραμόρφωσε» τα εξωτερικά χαρακτηριστικά που θα του επέτρεπαν τον

έρωτα, προϋποθέτει μια κακοήθη υπηρεσία από την πλευρά της φύσης, η οποία

αντιτίθεται στην αδιαφορία που θα της προσδιόριζε ο Μακιαβέλι. Δεύτερον, θεωρεί

ότι ο «τελευταίος μονόλογος» του Ριχάρδου Γ’, όπου επισημαίνεται η απώλεια του

μυαλού του πριν από τη μάχη του Μπόσγουορθ Φιλντ, αποκαλύπτει ότι: «δεν

γνωρίζει αν θεωρεί ότι έχει ψυχή … ή ότι είναι ένας εαυτός». Ο Μακιαβέλι ρίχνει την

ευθύνη για την αποτυχία κατά κύριο λόγο στα λάθη του Ριχάρδου Γ’. Παρά την

εξυπνάδα του και λόγω της σκληρότητάς του, ο Ριχάρδος Γ’ ‘’πηγαίνει πολύ μακριά

προς την επίτευξη των σκοπών του, χωρίς να τους καταλαβαίνει’’. Από την πλευρά

του, ο Μακιαβέλι ‘’υποτιμά’’ τον βαθμό στον οποίο η κακότητα της φύσης είναι

πιθανό να διαστρεβλώσει την επιθυμία των μαθητών του για εξουσία και ως εκ

τούτου να τους ‘’καθοδηγεί (αυτή η επιθυμία) απερίσκεπτα’’. Η άποψη αυτής της

κριτικής του Μακιαβέλι καταγράφει κάτι από τη λεπτότητα με την οποία ο Σαίξπηρ

αντιμετωπίζει τα προβλήματα της πολιτικής και της πολιτικής φιλοσοφίας (Hebert,

2015).

Ο Μακιαβέλι απορρίπτει τον κλασικό απολογισμό της ανθρώπινης δράσης,

που στηρίζεται σε φανταστικούς λόγους, υποστηρίζοντας ότι: «Ένας άνθρωπος που

θέλει να κάνει ένα καλό πρέπει να καταστρέψει αναπόφευκτα πολλούς που δεν είναι

καλοί». Έτσι ώστε, «είναι απαραίτητο για τον ηγεμόνα, αν θέλει να διατηρήσει την

εξουσία του, να μάθει πώς να μην είναι καλός»48. Γι’ αυτό το λόγο, ο Μακιαβέλι θα

μπορούσε να θεωρηθεί ελκυστικός για ένα σύνολο καλών, εκείνων που συνδέονται

με την ευημερία και την εξουσία, ενώ απορρίπτει εκείνα που έχουν ρίζες στην ηθική

αρχή. Ωστόσο, με μεγαλύτερη προσοχή, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ο

47 Μακιαβέλι Ν., Ο Ηγεμόνας, κεφάλαια 3, 15, 25.
48 Μακιαβέλι Ν., Ο Ηγεμόνας, κεφάλαιο 15.
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Μακιαβέλι έχει αναπτύξει τη θεωρία του ενάντια στο καλό των ηθικών αρχών γιατί

αρνείται την ύπαρξη οποιουδήποτε αντικειμενικού καλού. Ακόμη και όταν ο

Μακιαβέλι ισχυρίζεται ότι αναγνωρίζει πρότυπα στις επιθυμίες των ανθρώπων, δεν

μπορεί να παρουσιάσει αυτά τα πρότυπα ως ηθικά δεσμευτικά και μόνο η ικανότητα

να επιτύχει κανείς τις επιθυμίες του, είναι ένα έγκυρο μέτρο της αξίας τους και κανείς

δεν κατηγορείται για την επιδίωξη μιας επιθυμίας που μπορεί να τον ικανοποιήσει49.

Η λογική, για τον Μακιαβέλι, περιλαμβάνει την καταστολή κάποιων επιθυμιών, έτσι

ώστε να μπορούν να ικανοποιήσουν τις επιθυμίες τους και άλλοι. Ο επιτυχημένος

ηγεμόνας, για παράδειγμα, «απέχει από την περιουσία των πολιτών του ... και από τις

γυναίκες τους»50. Ωστόσο, αν η προτίμηση του ηγεμόνα για εξουσία είναι πιο πάνω

από την ευχαρίστηση, σύμφωνα με την άποψη του Μακιαβέλι, δεν είναι και δεν

μπορεί να καθοριστεί από τη λογική, γιατί η λογική δεν έχει πρόσβαση σ’ ένα μέτρο

με το οποίο να κρίνεται ποια επιθυμία είναι ανώτερη από την άλλη. Ο Μακιαβέλι

διδάσκει στους ανθρώπους να κατακτούν τη φύση ή την τύχη στο όνομα της

επιθυμίας, αλλά η φύση είναι συγχρόνως και η πηγή της επιθυμίας και της

δυνατότητας όλων να το ικανοποιήσει. Ως εκ τούτου, ο ηγεμόνας πρέπει να υποτάξει

ένα μέρος της φύσης σε μια άλλη, χωρίς καθοδήγηση ως προς το ποιο μέρος πρέπει

να επικρατήσει. Το ένα μένει μ’ έναν φαύλο κύκλο στον οποίο η επιτυχία μετράται με

την εκπλήρωση της επιθυμίας και η επιθυμία μετράται από τις πιθανότητες επιτυχίας

της, χωρίς να υπάρχει μια αξιόπιστη βάση για να πιστέψουμε ότι η ικανοποίηση

οποιασδήποτε ιδιαίτερης επιθυμίας είναι πραγματικά ικανοποιητική. Εν ολίγοις, όπως

οι μεταμοντέρνοι φιλόσοφοι έκτοτε έχουν καταστήσει σαφές και όπως ο Σαίξπηρ

δείχνει στον Ριχάρδο Γ’, ο Μακιαβέλι φαίνεται να μας προσφέρει την επιλογή ενός

συνόλου καλών έναντι ενός άλλου, αλλά στην πραγματικότητα μας σπρώχνει να

δημιουργήσουμε το καλό για τον εαυτό μας ή όπως το θέτει ο Ριχάρδος Γ’, να

φτιάξουμε τον δικό μας παράδεισο (Hebert, 2015).

Η διδασκαλία του Μακιαβέλι δεν προσφέρει καμία καλύτερη βάση για να

εξηγήσει αν ο καλός Ριχάρδος Γ’ έπρεπε να παραιτηθεί ή αν ο Ριχάρδος Γ’ έπρεπε

να επιδιώξει απλά να πάρει το στέμμα. Για τους Μακιαβελικούς λόγους είναι λογικό

να συμπεράνει κανείς ότι ο Ριχάρδος Γ’, όπως και ο σύγχρονος άνθρωπος, εάν δεν

έχει αντικειμενική εκτίμηση του καλού είναι ελεύθερος όχι μόνο να κάνει ό, τι πρέπει

να κάνει για να επιτύχει τις επιθυμίες του, αλλά και να επιθυμεί οτιδήποτε θέλει και

49 Μακιαβέλι Ν., Ο Ηγεμόνας, κεφάλαιο 3.
50Μακιαβέλι Ν., Ο Ηγεμόνας, κεφάλαιο 17.
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έτσι να διευκολύνουμε το δρόμο για την ευτυχία του καθένα. Ωστόσο, τουλάχιστον,

πρέπει να αναρωτηθούμε αν είναι λογικό ή ρεαλιστικό, να αρνηθούμε την ύπαρξη

μιας αντικειμενικής ηθικής τάξης ικανής να μας καθοδηγήσει στην πραγματική

ευτυχία, μόνο για να τοποθετήσουμε την πίστη μας στην ικανότητα των ανθρώπων να

δημιουργούν από το τίποτα έναν τεχνητό στόχο ικανό να μας δώσει ένα

ικανοποιητικό υποκατάστατο της ευτυχίας. Η προσεκτική εξέταση της επιδίωξης του

Ριχάρδου Γ’ για την αυτοδημιούργητη ανταμοιβή του, η προφανής δυσαρέσκεια του

με την τελική ανταμοιβή του και την επακόλουθη απώλεια τόσο των κινήτρων όσο

και της λογικής, δείχνουν τη θεώρηση του Σαίξπηρ για την αδυναμία διατήρησης μιας

συνεκτικής θεωρίας ή επιτυχημένης πρακτικής ανθρώπινης δράσης χωρίς αναφορά

στο αντικειμενικό καλό (Hebert, 2015).

Κάτω από την κηδεμονία του Μακιαβέλι, ο Ριχάρδος Γ’ προσπαθεί να

απορρίψει όλες τις εξαρτήσεις κάνοντας τον δικό του παράδεισο καθώς και τη δική

του πορεία προς αυτόν. Μεταξύ των τρόπων ζωής που ο Ριχάρδος Γ’ απορρίπτει

κοροϊδευτικά είναι αυτός της περισυλλογής: δεν έχει «χαρά .... να κατασκοπεύει αυτή

τη σκιά του στον ήλιο και να μιλάει για τη δική του παραμόρφωση». Από τον

Πλάτωνα, ο ήλιος αντιπροσώπευε την εικόνα του καλού, στο φως του οποίου μπορεί

κανείς να βάλει στη σωστή σειρά τόσο τις ψυχές όσο και τις πόλεις, χωρίς το οποίο ο

καθένας μπορεί μόνο να είναι και να παραμένει παραμορφωμένος. Όμως, ο Ριχάρδος

Γ’, ο οποίος περιγράφει τον εαυτό του ως έναν ‘’γεννημένο τόσο ψηλά’’ που

‘’παίζει ... με τον άνεμο και περιφρονεί τον ήλιο’’, ποτέ δεν αναφέρεται στον ήλιο

χωρίς χλευασμό ή ειρωνεία. Πιο φανερά, όταν αναφέρεται στην εξουσία του, το μόνο

πράγμα που μπορεί να δει στο φως του ήλιου είναι η δική του σκιά. Στη διάσημη

εικόνα του Σωκράτη, ο καθένας μας γεννιέται σε μια σπηλιά, τη σπηλιά της πολιτικής

κοινωνίας, όπου είμαστε έτοιμοι να παρακολουθήσουμε σκιές στον τοίχο: απόψεις

για πράγματα όπως η δικαιοσύνη που παίρνουμε για την πραγματικότητα. Μόνο με

την απαιτούμενη προσπάθεια μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτό το σπήλαιο και να

βγούμε στο φως του ήλιου, το καλό όπως γίνεται αντιληπτό από τη λογική, είναι

δυνατόν να ανακαλύψουμε την αλήθεια μέσα από αυτά τα ίδια πράγματα. Ωστόσο, ο

Ριχάρδος Γ’, όπως ο Μακιαβέλι, θεωρεί το ίδιο το καλό συμβατικό ή ‘’φανταστικό’’,

προβάλλοντας τον εαυτό του ως ανώτερο από τους συνανθρώπους του σπηλαίου

χωρίς να χρειάζεται να κάνει την επίπονη άνοδο προς το γνήσιο καλό για το οποίο ο

Σωκράτης μιλάει. Ακριβώς λόγω αυτού του εσωτερικού κενού ο Ριχάρδος σχηματίζει

γνώμη χωρίς να χρειάζεται να ακολουθήσει την αλήθεια, μια τάση που έχει καταλήξει
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να χαρακτηρίζει τόσο τον σύγχρονο όσο και τον μεταμοντέρνο πολιτισμό, αφήνει τον

Ριχάρδο Γ’ παγιδευμένο με όλη του την γνήσια λάμψη και τον υποτιθέμενο ρεαλισμό,

σ’ ένα βασίλειο ονείρων των οποίων η εκπλήρωση δεν φέρνει καμία πραγματική

ικανοποίηση. Η αποτυχία του Ριχάρδου Γ’ αποδεικνύει όχι ότι είναι πάρα πολύ

αδύναμος για να ζήσει χωρίς το καλό, αλλά μάλλον ότι η ανθρώπινη ψυχή δεν μπορεί

να ευδοκιμήσει χωρίς το καλό όπως το ανθρώπινο σώμα χωρίς τον ήλιο.

Οποιοσδήποτε άνθρωπος ή κοινωνία που αρνείται αυτή την εξάρτηση μπορεί να

αναμένει να πάρει την ανταμοιβή που της αξίζει, όπως ο Ριχάρδος Γ’ (Hebert, 2015).

Σε κάθε περίπτωση εκείνο που μας άφησε ο Σαίξπηρ στο έργο, επί το

πλείστον, είναι το πορτρέτο ενός ήρωα που εύκολα θα του απέδιδε κάποιος την

περιγραφή «μακιαβελική προσωπικότητα», όπως αυτή διατυπώνεται στο εγχειρίδιο

του εκ Φλωρεντίας ουμανιστή Νικολό Μακιαβέλι με τίτλο o Ηγεμόνας (1532)

(Πατσαλίδης, 2016).
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Επίλογος
Κύριο μέλημα των όσων προηγήθηκαν αποτέλεσε η παρουσίαση της εξουσίας

μέσα από την σκοπιά του ηγέτη και τις επιρροές της εξουσίας στον ίδιο. Διαπίστωσα

ότι ο ηγέτης, σε οποιαδήποτε εποχή και να βρίσκεται, σε συνδυασμό με την εξουσία,

γίνεται γι’ αυτόν μία πολιτική και ως εκ τούτου, «η πολιτική γίνεται απλώς μια τέχνη

για την κατάληψη και τη διατήρηση της εξουσίας» (Kott, 1970). Σύμφωνα με τον

Αριστοτέλη, «η πολιτική διαφθείρει με αποτέλεσμα να αποτελεί χαρακτηριστικό της

εξουσίας, οποιασδήποτε εξουσίας και παρεπόμενο των αξιωμάτων» (Σιμόπουλος,

1997). Έτσι και στο έργο που μελέτησα, ο Βασιλιάς Ριχάρδος ο Γ’, και μόνο ή σκέψη

για απόκτηση εξουσίας είχε ως αποτέλεσμα να τον διαφθείρει και να τον εντάξει ως

τον «απόλυτα κακό». Κατά την περίοδο της βασιλείας του γινόταν όλο και πιο έντονο

το πάθος του για δύναμη και κυριαρχία. Όπως, σε κάθε εξουσία επέρχεται και ένα

έντονο τέλος, όχι πάντα βέβαια, έτσι και στην περίπτωση του Ριχάρδου Γ’ το τέλος

του ήταν βίαιο, σκληρό όπως ακριβώς και η ζωή του.

Ωστόσο, μιας και μίλησα για εποχή, «η μοναρχία δημιούργησε μέσα στο

κοινωνικό σώμα μια ξεχωριστή δύναμη, την εξουσία, έναν μηχανισμό με τη δική του

ζωή, τα δικά του συμφέροντα και τους δικούς του σκοπούς. Ο μεσαίωνας είναι

συνώνυμο της φρίκης και της βαρβαρότητας της εξουσίας. Οι μηχανισμοί της

μοναρχίας τελειοποιούνται με την εξουσία να «τυλίγει» την κοινωνία και να δεσπόζει

σε ανθρώπους και αγαθά» (Σιμόπουλος, 1997).

«Ο ηγέτης, καταρχάς, οφείλει να είναι αξιόπιστος· να έχει ηθική ακεραιότητα

και να χαρακτηρίζεται από συνέπεια λόγων και έργων· να λαμβάνει πρωτοβουλίες

και να πληρώνει το τίμημα άστοχων επιλογών· να διαθέτει αυτοπεποίθηση και υψηλή

αυτοεκτίμηση, όχι όμως αλαζονεία· να διαθέτει κύρος και σοβαρότητα και να είναι

σταθερός· να διαθέτει στιβαρότητα και αυτοπειθαρχία στην προσωπική του ζωή· να

προτάσσεται τελικά ως αρχετυπικό μοντέλο. Τα πρόσωπα που χάνουν την αίσθηση

του μέτρου και είναι τυφλωμένα από τις εμμονές τους καταλήγουν δυστυχείς

υπάρξεις, με άδοξο τέλος επειδή ακριβώς δε διαθέτουν τον προσήκοντα

αυτοσεβασμό» (Παπαγεωργίου, 2014).

Οι οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές ανακατατάξεις κατέστησαν

απαραίτητη τη «διακίνηση των φαινομένων της εξουσίας έτσι ώστε να φτάνουν μέχρι

τα άτομα, μέχρι τα σώματά τους, τις χειρονομίες τους, μέχρι την οποιαδήποτε

καθημερινή τους επίδοση. Έπρεπε η εξουσία, ακόμη κι όταν ασκούνταν σε ένα
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σύνολο ανθρώπων, να είναι αποτελεσματική σαν να ασκούνταν σ’ έναν μόνο

άνθρωπο» (Φουκώ: 2008). Οι μεταβολές που συνέβησαν στην ανθρώπινη κοινότητα

από τη δυνατότητα εξουσίας να περιορίζει το ρόλο μεγάλων λαών έως το σημείο

εξανδραποδισμού τους και οι αλλαγές που φέρνει στις ανθρώπινες κοινωνίες η

εξέλιξη της τεχνολογίας, ανατρέπει την πορεία των οικονομικών, πολιτικών,

πολιτισμικών σχέσεων και μαζί όλους τους νόμους, τις αξίες, τις αρχές του

προσκηνίου και του παρασκηνίου. Πνευματικές ενώσεις, πανεπιστήμια, δικαιώματα

του ανθρώπου και του πολίτη δεν υφίστανται παρά μόνο κέντρα εξουσίας από τα

οποία απορρέει κάθε πραγματική εξουσία και δύναμη απ’ όπου εκλύεται όλη η

αθλιότητα, η κακουργία και η δυστυχία πάνω στον πλανήτη (Δαμιανάκου, 1994δ).
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