
Οι ταύροι και η αθέατη πλευρά του δράματος 

 
Οι Ακζατεσ ψυχζσ του Δθμιτρθ Τηάνθ είναι μια αποκαλυπτικά ϊριμθ ηωγραφικι, με ζντονθ 

προςωπικι τεχνοτροπία, που τθσ δίνει και μια πολυεπίπεδθ διάςταςθ, ο εκ των υςτζρων, 

παραλλθλιςμόσ με τουσ ςτίχουσ του Λόρκα, από το ποίθμα «Μοιρολόι για τον Ιγνάκιο Σάντςεκ 

Μεχίασ». 

Ζνασ φμνοσ ςτθν αγωνία των εςωτερικϊν μασ διεργαςιϊν, τθσ ατομικισ μασ θκικισ, τθσ 

ςυναιςκθματικισ μασ επιβίωςθσ ι ίςωσ και ζνα ελεγείο ςτον αγϊνα για τθν προςωπικι ελευκερία, 

για τθν αυτοτζλεια τθσ ιδιαιτερότθτασ, για τθν υπεράςπιςθ των δικαιωμάτων μασ. 

Ζνασ ςκεπτόμενοσ δθμιουργόσ ςαν τον Τηάνθ, δεν απαςχολικθκε τυχαία με τθν μορφι του ταφρου 

και τουσ μυριάδεσ ςυμβολιςμοφσ του. Δοφλεψε ςχολαςτικά και παλίμψθςτα αυτι τθν μορφι με 

οδθγό το εννοιολογικό τθσ υπόβακρο. Εδϊ ο καλλιτζχνθσ αγωνιά μπροςτά ςτον αςυμβίβαςτο ταφρο 

και τον αγϊνα του, αλλά και μπροςτά ςτθν αγωνία τθσ υπεροχισ του ταυρομάχου ενάντια ςτθν 

δφναμθ τθσ φφςθσ. 

Οι ταυρομαχίεσ και οι ςτίχοι του αδικοχαμζνου ταυρομάχου εμφανίηονται ςαν ελεγεία των 

δικαιωμάτων. Ο ίδιοσ ο Λόρκα μίλθςε ςτο κοινό τθσ Νζασ Υόρκθσ, το 1930, λζγοντασ: Tαυρομαχία: 

ιερόσ ρυκμόσ των πιο κακαρϊν μακθματικϊν, ταυρομαχία: πεικαρχία και τελειότθτα. Σ’ αυτιν το 

κάκε τι είναι μετρθμζνο, μζχρι και θ αγωνία και ο κάνατοσ ο ίδιοσ. 

Η ταυρομαχία είναι ζνα εικονογραφικό πρόςχθμα για τον Τηάνθ, είναι το κεαματικό δρϊμενο που 

ζδωςε τθν ευκαιρία ςτον καλλιτζχνθ να πειραματιςτεί ςτο χρϊμα, ςτθν εικόνα, ςτο ςχιμα, ςτθν 

αφθγθματικι ζνταςθ για να μεταδϊςει τισ ανθςυχίεσ ι και τα μθνφματά του ι απλά τισ ακζατεσ 

ψυχζσ. Με τον τρόπο του μιλά για αυτιν τθν λεπτι γραμμι μεταξφ ιττασ και νίκθσ, υποταγισ και μθ 

υποταγισ, ηωισ και κανάτου και οι ιρωζσ του είναι το ίδιο γενναίοι όςο και ο ιρωασ ταυρομάχοσ 

που νίκθςε τθν αιωνιότθτα ενϊ νικικθκε. 

Η ςαφινεια τθσ ζκφραςθσ του Τηάνθ, δεν παρεμποδίηεται από τισ   αφαιρετικζσ τάςεισ του, που 

τονίηονται από τραχιά περιγράμματα και πλακάτα χρϊματα. Οι ηωγραφιςμζνεσ μορφζσ των 

ςτιβαρϊν ταφρων «εν δράςει», ςε ςτάςθ μάχθσ, διατθροφν τισ ανατομίεσ των ςωμάτων τουσ και τθν 

ευλυγιςία τουσ. Τα ςχθματιςμζνα με δεξιοτεχνία και ευχζρεια ςϊματα παίρνουν ςτάςεισ απίκανεσ 

και εκφραςτικζσ που αν ο ηωγράφοσ δεν είχε αποδϊςει τόςο εξαιρετικά το δραματικό τουσ φφοσ, κα 

ιταν ςαν ακϊα παιχνιδιάρικα ηϊα. Όμωσ, οι μορφζσ τουσ είναι αυτζσ του πρωταγωνιςτι του 

δράματοσ, με «ηωγραφιςμζνθ» τθν αγωνία τθσ επιβίωςθσ και αυτοφ του ατζρμονοσ παιχνιδιοφ 

μεταξφ φπαρξθσ και ανυπαρξίασ. 

Ακόμα και αυτι θ ςχεδόν παντελισ ζλλειψθ του παραςτατικοφ ςκθνικοφ ςυντελεί ςτθν 

δραματοποίθςθ τθσ ςτιγμισ, ενϊ τον ίδιο ρόλο διαδραματίηουν και τα καλοδουλεμζνα φόντα με τθν 

πυκνι ανάγλυφθ υφι, τα ομιχλϊδθ περιβάλλοντα, τισ ςκιζσ, τισ βίαιεσ εναλλαγζσ των χρωμάτων και 

του φωτόσ. Ο Δθμιτρθσ Τηάνθσ χρθςιμοποιεί όλα τα εξπρεςιονιςτικά μζςα για να δϊςει τθν ζμφαςθ 

που αναηθτεί ςτον πρωταγωνιςτι του δράματοσ και ςτο κυρίαρχο ουςιαςτικά κεματικό ςθμείο τθσ 

ηωγραφικισ του αφιγθςισ, το ςυναιςκθματικά φορτιςμζνο υπόβακρο και τθν εςωτερικι διεργαςία. 

Κάτι ςαν αυτό που ζγραψε ςτισ «Μζρεσ» ο Σεφζρθσ: Υπάρχει ζνα δράμα του αίματοσ που παίηεται, 

ανάμεςα ςτο φωσ και ςτθ κάλαςςα, εδϊ τριγφρω μασ, και που λίγοι το νιϊκουν. Δεν είναι 

αιςκθςιαςμόσ... 
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Υποςθμείωςθ 
 
Θεωρϊ παράλθψθ να μθν αναφερκϊ περιςςότερο ςτθν εντυπωςιακι άνεςθ του καλλιτζχνθ να 

προςδίδει μια δραματικι αιςκθτικότθτα ςτο ιερό ηϊο. 

Στον ταφρο, το ςφμβολο των κεϊν, των γονιμοποιϊν δυνάμεων ουρανοφ και γθσ, που θ ομορφιά του 

ξεγζλαςε τθν Ευρϊπθ, που λατρεφτθκε ςαν κεόσ από παλιακοφσ πολιτιςμοφσ, που θ μορφι του 

ταυτίςκθκε με τουσ ίδιουσ κεοφσ. Θαρρϊ, πωσ οι όψεισ του ρωμαλζου, ορμθτικοφ ηϊου, που 

υπεριφανα υπεραςπίηεται τον εαυτό του και αγωνίηεται για τθν αξιοπρζπειά του, είναι ίςωσ αυτζσ 

που ζμειναν ςτθν μνιμθ των παιδικϊν του χρόνων. Σίγουρα, δεν είναι τυχαίο πόςο αποτυπϊκθκαν 

μζςα του οι μινϊταυροι, οι ταυρομαχίεσ, τα ταυροκακάψια, γιατί παραςτάςεισ ταφρων 

αναπαριςτοφςαν τα πρϊτα αντικείμενα τζχνθσ που καφμαςε, τα ζργα τθσ μινωικισ τζχνθσ, είτε αυτά 

ιταν πλακίδια από φαγεντιανι, είτε  επιπεδοανάγλυφοι ςτεατίτεσ, είτε τοιχογραφίεσ, είτε «ρυτά» ςε 

ςχιμα κεφαλισ ταφρου είτε ακόμα και φακοειδείσ ςφραγίδεσ. 

Άλλωςτε θ ενότθτα με τουσ ταφρουσ ξεκίνθςε πριν από χρόνια, ςτθν αρχι ςαν ιερι μορφι, πιο 

ςτατικι, μζχρι που ςτθν πορεία, αναηθτϊντασ νζεσ πθγζσ ζκφραςθσ και με όλεσ τισ εςωτερικζσ 

διεργαςίεσ, τα βιϊματα, τισ μνιμεσ τισ ανάγκεσ ζκφραςθσ ο ταφροσ από απλά ιερόσ μετατράπθκε ςε 

μαχθτικό, ςε ταφρο ςφμβολο με τθν ακζατθ ψυχι του. 

 


