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Για την παράσταση του Σάββα Στρούμπου «Αναφορά για μιαν 

Ακαδημία», με το κείμενο του Φραντς Κάφκα, η οποία παρουσιάστηκε 

στο θέατρο Άττις-Νέος Χώρος. 

 

Ο Σάββας Στρούμπος κατορθώνει έναν σκηνοθετικό άθλο ανεβάζοντας 

στο θέατρο «Άττις» ως «μουσικό θέατρο του τραύματος» τη μετα-

αποικιακή «Αναφορά για μιαν Ακαδημία» του Φραντς Κάφκα, στη 

μετάφραση της Ιωάννας Μεϊτάνη. Μέσα από μια καφκική αλληγορία 

υποταγής ανάλογη της «Σωφρονιστικής αποικίας» (με εκτελεστές, εδώ, 

τους ναύτες/σκλάβους, τον ιμπρεσάριό του και τους ακαδημαϊκούς προς 

τους οποίους απευθύνεται) ο άνθρωπος καταδικάζεται σ’ ένα Καθαρτήριο 

αυτοεξορίας[1]. 

Μέσα σε σκηνικό με μικρά μαύρα κεφάλια του Σπύρου Μπέτση (που 

παραπέμπουν σε ρωμαϊκά ομοιώματα λατρείας των προγόνων ως 

εφέστιων θεών), επτά ταλαντούχοι νέοι ηθοποιοί του «Σημείου Μηδέν» 

εκπαιδευμένοι στη μέθοδο Τερζόπουλου (οι Έλλη Ιγγλίζ, Έβελυν 

Ασουάντ, Ρόζυ Μονάκη, Άννα Μαρκά-Μπονισέλ, Μπάμπης Αλεφάντης, 

Γιάννης Γιαραμαζίδης και Ντίνος Παπαγεωργίου) μεταμορφώνονται 

δεξιοτεχνικά σε κολεκτίβα, σε επτάψυχο καφκικό ανθρωποειδές που 

θρηνεί και σατιρίζει τη συμμόρφωση του ανθρώπου προς τον 

ορθολογισμό της δυτικής κουλτούρας. Ευνουχισμένος και πληγωμένος, ο 

πίθηκος-άνθρωπος–ηθοποιός Rotpeter επιτελεί κατάβαση στη «γκρίζα 

ζώνη» της ύπαρξής του [2], την πρωτόγονη, τη «διονυσιακή». 

Ένα «μικρό ρεύμα αέρα κάτω από τις πατούσες» τού υπενθυμίζει τη 

ζούγκλα απ’ όπου κατάγεται: η μεταφορά του Κάφκα μάς υπενθυμίζει 

πως η «ανθρωπινότητα» είναι ασύμβατη με την πραγματική ελευθερία 

και συνώνυμη με την καταστολή της επιθυμίας. Και πως ένα αρχετυπικό 

τραύμα απόσχισης (το τραύμα του πιθήκου που έχει συλληφθεί κι 

εγκλωβιστεί) είναι το τίμημα του πολιτισμού: «Θεατής και Ηθοποιός 



κινητοποιούνται συνειδησιακά/συγκινησιακά όταν έρχονται σε επαφή μ’ 

αυτή την αίσθηση Ανθρωπινότητας, όταν συνδέονται εκ νέου και βαθιά μ’ 

έναν ολόκληρο κόσμο που έχουν απωλέσει στην ασώματη, αλλοτριωτική 

καθημερινότητα που ζουν. Αυτή είναι και η πιο πολιτική πράξη του 

θεάτρου», γράφει αλλού ο κύριος Στρούμπος [3], που δημιουργεί τη δική 

του εκδοχή «θεάτρου της σκληρότητας».  

Η αφηγηματική μετάθεση του Κάφκα (βλ. και τη «Μεταμόρφωση») είναι 

τεκμήριο της βαρβαρότητας που έχει υποστεί ο «φυσικός» άνθρωπος, 

καθώς έχει πρόσβαση στην «πιθηκίσια» του καταγωγή μόνο μέσω των 

αφηγήσεων άλλων. Ο Κάφκα είχε γράψει μια πρωτοπρόσωπη 

ομοδιηγητική αναφορά του αφηγητή για τη συνάντησή του με τον 

ιμπρεσάριο (που ξεκινά σε πρώτο πληθυντικό πρόσωπο: «Εμείς –δηλαδή ο 

αφηγητής και ο αναγνώστης από κοινού– γνωρίζουμε καλά τον πίθηκο 

Rotpeter, καθώς η φήμη του έχει προηγηθεί του ιδίου»). Κατόπιν, 

συνεχίζοντας την απόπειρά του για διαμεσολαβημένο λόγο, είχε γράψει 

μια συζήτηση ανάμεσα στον επισκέπτη και τον ίδιο τον Rotpeter. 

Ακολουθούσε η γνωστή «Αναφορά σε μιαν Ακαδημία» και η ενότητα 

έκλεινε με το γράμμα ενός από τους δασκάλους του Rotpeter. 

Ο «εξανθρωπισμός» που δεν συνοδεύεται από τη δυνατότητα 

επεξεργασίας της απώλειας και από το «βαρύ πένθος» που της αρμόζει, 

κρύβει ένα θρήνο «μη επιτελεσμένο». Η νέα ταυτότητα ισοδυναμεί με την 

περφόρμανς: ο πίθηκος μπορεί να συνεχίσει να ζει, μόνον 

«αυτοαναπαριστώμενος». Τον εγκλεισμό στο κλουβί τον διαδέχεται ο 

εγκλεισμός στην κανονικότητα: όταν μιλά την ανθρώπινη γλώσσα, όλοι 

μένουν έκπληκτοι! Aνάμεσα στον ζωολογικό κήπο του Αμβούργου και 

στο music hall επιλέγει το δεύτερο, που θα του δώσει τη μοναδική 

δυνατότητα διαφυγής. Γρήγορα αποκτά το μορφωτικό επίπεδο του μέσου 

Ευρωπαίου, που κατ’ ουσίαν έχει παραιτηθεί οριστικά από την υπαρξιακή 

ελευθερία. Επί σκηνής απογυμνώνεται καθημερινά κι επαναλαμβάνει 

ενώπιον όλων, εν είδει καρναβαλικής θεατρικής παράστασης, όλα τα 

μαρτύρια που έχει υποστεί. Με τον ιμπρεσάριό του να κάθεται δίπλα του, 

αφού επισκεφθεί συνέδρια, επιστημονικές συγκεντρώσεις και δείπνα με 

ειδικούς, αμείβεται με την ερωτική συντροφιά ενός ημιεξημερωμένου 

θηλυκού χιμπαντζή, όμως δεν γυρίζει καν να κοιτάξει τη θηλυκή του 

ερωμένη, γιατί εκείνη έχει στο βλέμμα «την τρέλα ενός τρομαγμένου, 

εκπαιδευμένου ζώου!» Και αυτό δεν το αντέχει! 



«Ο άνθρωπος που ήταν πίθηκος γίνεται ηθοποιός για να μπορεί να 

εκφράζει το τραύμα του, για να μην πάψει ποτέ να μιλάει γι’ αυτό», 

σημειώνει ο σκηνοθέτης στο εισαγωγικό του σημείωμα, που με τη γεμάτη 

υπαρξιακή αγωνία αλληγορία που διερευνά τη φύση του ηθοποιού στις 

μέρες μας, τα κίνητρά του, το αίσθημα ανοικειότητας και το βαθύ πένθος 

ταυτότητας που βιώνει απεμπολεί τις ρίζες του και τον «γαστρικό» τρόπο 

αντίληψης του ζώου. Και αυτό το κάνει, όχι παρουσιάζοντας την 

«Αναφορά» του πιθήκου στην Ακαδημία ως διαμεσολαβημένη απάντηση, 

αλλά επιλέγοντας να παρουσιάσει τον ίδιο τον πίθηκο στο κοινό και 

αναγκάζοντάς το, έτσι να ακούσει την αφήγησή του ως κείμενο 

φιλοσοφικό. 
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