
Ο Μιχαήλ ΜαρΜαρινΟς και ή διαπΟλιτιςΜική διαςταςή τΟυ εθνικΟυ υΜνΟυ

633

Ο Μιχαήλ Μαρμαρινός και η διαπολιτισμική
 διάσταση του εθνικού ύμνου

Κυριακή Φραντζή

dry, dry, suddenly cry
  cry, cry, suddenly dry

... ad perpetuum

Μ. Μαρμαρινός
 δ. καμαρωτός

Michael Marmarinos and the Cross-Cultural Aspect of National Anthems: With 
their performance National Hymn (2001), that started with a Greek dinner and ended 
with a prayer, Michael Marmarinos and the theatrical ensemble Double Eros suggested 
an anthropological / postmodern approach to the Greek national anthem. Key points 
in this approach were the investigation of everyday togetherness as a chorus, and a 
dramaturgical method that captured history-in-motion. With the performance as a 
point of departure, the paper examines the archetypal aspects of national anthems as 
signs that cross, and are extended beyond, local cultures by discussing representative 
examples from the oral and written tradition of various ethnicities.

Εισαγωγή 
Οι τρεις τελευταίες δεκαετίες του εικοστού αιώνα παράλληλα με την εκ νέου επινόηση 
της ιστορίας έχουν φέρει στο φως έναν εντυπωσιακό όγκο μελετών που αναθεωρούν 
τις παραδοσιακές αντιλήψεις για την έννοια του έθνους. Aμφισβητούν την αιώνια 
φύση του ή το οριοθετούν ως έθνος-κράτος στους δύο τελευταίους αιώνες του ιστο-
ρικού συνεχούς· αναδεικνύουν τις οικονομικές, πολιτικές και πολιτιστικές συνιστώσες 
του· και ακόμη πιο εντυπωσιακά εστιάζουν στη μυθολογική και φαντασιακή διάστασή 
του (κιτρομηλίδης, URL). ή ανθρωπολογική προσέγγιση παρουσιάζει το έθνος ως 
κατασκευή και νοερή πολιτική κοινότητα (Anderson, 1983), ενώ η διευρυμένη οπτική 
της επιστήμης της ιστορίας ανιχνεύει τη σημασία του και σε μακροπολιτικό και σε 
μικροπολιτικό επίπεδο. ή ανάλυσή του έχει ξεφύγει από τα χέρια των ιστορικών και 
συμπεριλαμβάνει εκτός από τις κυβερνήσεις τα κινήματα, τις οργανώσεις, τις ομάδες 
πίεσης (Liberation, 2007) και τις λογικές των απλών ανθρώπων. 
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ςτο επίκεντρο της ανάλυσης για την συγκρότηση του σύγχρονου αστικού έθνους 
τοποθετούνται οι μηχανισμοί επικοινωνίας, ο πολιτισμός και ο μεταβαλλόμενος 
χαρακτήρας της ταυτότητας. Οι εθνικοί ύμνοι ανήκουν στο χώρο των σημάτων/
συμβόλων, των οποίων η διατήρηση και αναπαραγωγή σε ιδεολογικό επίπεδο είναι 
μέρος της διαδικασίας παραγωγής εθνικών ταυτοτήτων (λέκκας, 2009). Μετέχουν 
στο χώρο της επικοινωνίας, σηματοδοτούν τους τοπικούς πολιτισμούς, και παρά 
την προφορικότητα του χαρακτήρα τους, η διάδοσή τους διευκολύνεται από την 
ύπαρξη εγγράμματης κουλτούρας. παράλληλα ο συμβολισμός έχει μελετηθεί από 
την ψυχανάλυση σαν εκδήλωση του συλλογικού ασυνείδητου, του οποίου η μελέτη 
μετά τον πόλεμο χρησιμοποιήθηκε στην ανάλυση ιστορικών κινημάτων όπως του 
ναζιστικού φαινομένου (Jung, 1989). το πρωτοποριακό θέατρο προχωρώντας ως τις 
βιολογικές, άρα οικουμενικές/μυθολογικές ρίζες της εμπειρίας των ηθοποιών στη 
σκηνή (Barba, 1995· Grotowski, 1995:124–125), και αναιρώντας τη σύμβαση πλατεία/ 
σκηνή μετέχει στην προβληματική για τις συλλογικότητες με τα δικά του εργαλεία. 
επιπλέον η επιρροή του μεταμοντέρνου του επιτρέπει συρραφές και παιχνίδια με υλικό 
από ποικίλες πηγές, και έναν εναλλακτικό τρόπο ανάγνωσης τόσο του κλασσικού 
θεατρικού ρεπερτορίου όσο και της θεωρίας (Ioannidou, 2008).

ή μικροανάλυση που παρουσιάζεται εδώ με σημείο εκκίνησης την παράσταση 
του Μιχαήλ Μαρμαρινού και της θεατρικής ομάδας διπλούς Έρως Εθνικός Ύμνος, 
ξεκινά με μια αναφορά κυρίως στη μη λόγια πλευρά του ελληνικού εθνικού ύμνου 
και σε χαρακτηριστικές μορφές πρόσληψής του στην μεταπολεμική ελλάδα. προ-
χωρεί στην περιγραφή της ανθρωπολογικής και μεταμοντέρνας προσέγγισης που 
ακολούθησε ο σκηνοθέτης στη διάρκεια παραγωγής της παράστασης που εν μέρει η 
μεθοδολογία της προηγείται ιστορικά και ψυχολογικά των κοινωνιών της γραφής. 
τον παρακολουθεί να μετατρέπει μέσα από μια πορεία ελεύθερων συσχετισμών ένα 
στατικό τοπικό σύμβολο σε εργαλείο θεατρικής έρευνας εντός και εκτός εθνικών 
συνόρων. και ακολουθώντας έναν παράλληλο τρόπο εργασίας συνεξετάζει παρα-
δείγματα από διάφορες χώρες που αναδεικνύουν τον πολυδυναμικό έως αρχετυπικό 
χαρακτήρα των εθνικών ύμνων. 

Διαχρόνοι και διατόποι του ελληνικού εθνικού ύμνου

Ο ελληνικός εθνικός ύμνος είναι ένα πολυδιάστατο κείμενο το οποίο εκτός από την 
προφανή λογοτεχνική του σημασία, στη διαδικασία της δημιουργίας του περιλαμ-
βάνει όπως πολλά ποιήματα του ςολωμού στοιχεία μουσικής, προφορικότητας και 
παράστασης που παραπέμπουν στον ποιητή τον ίδιο. “Ο Μάντζαρος”, αναφέρεται 
στην μουσική έκδοση του ύμνου από το εργαστήρι παλιάς μουσικής, “διηγόταν 
πως ο ποιητής ετραγούδαγε και αυτός μετά του φίλου του μουσουργού. Βλέπων ο 
ποιητής ότι [...] οι νότες διερμήνευαν την ιδέα της ποιήσεως ανελύετο εις δάκρυα εκ 
της συγκινήσεως. τότε εξαρθείς ως έκστασις ο μελοποιός και έτι πλέον εμπνευσθείς 
εξηκολούθησε γράφων” (πολύτροπον, 1991). Έχει επιπλέον γραφτεί από έναν συγ-
γραφέα που κινούνταν ανάμεσα σε δύο χώρες και δύο γλώσσες, και που η πρώτη του 
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γνώση της ελληνικής ήταν τα προφορικά ελληνικά της μάνας του, της υπηρέτριας 
αγγελικής νίκλη (ςεφέρης, 1974:168). το γεγονός ότι απευθύνεται σε μια ιδεατή 
γυναίκα πολεμίστρια (την ελευθερία), η οποία ταυτίζεται με την ελλάδα και παρου-
σιάζεται στο ποίημα διαδοχικά ανδρειωμένη, βασανισμένη, ταπεινωμένη, αγέρωχη 
και θριαμβεύτρια, έχει ενδεχομένως συμβολική σημασία για τον τρόπο με τον οποίο 
οι Έλληνες έχουν διδαχθεί να αντιλαμβάνονται τις εθνικές και ατομικές τους περι-
πέτειες. επιπλέον αυτή η ρομαντική αναπαράσταση της ελλάδας από το ςολωμό 
χρονολογείται — ίσως καθόλου συμπτωματικά — σε συνθήκες σχεδόν ολοκληρωτικής 
απουσίας τόσο της ελευθερίας όσο και των γυναικών από το δημόσιο βίο. 

ςε ένα πρώτο και αυτονόητο επίπεδο ανάγνωσης, ο ύμνος είναι συνδεδεμένος 
με τους πολλαπλούς αγώνες για ανεξαρτησία στον ελληνικό χώρο τους δύο τελευ-
ταίους αιώνες, και υπήρξε κοινή πηγή έμπνευσης για εθνικιστές, προοδευτικούς και 
φιλελεύθερους. Μεταδόθηκε για παράδειγμα στο τέλος του δελτίου που εκφωνήθηκε 
από τον ραδιοφωνικό σταθμό αθηνών το 1941 όταν οι Γερμανοί έμπαιναν στην έρημη 
πόλη της αθήνας. και απαγγέλθηκε από τον εκφωνητή του παράνομου φοιτητικού 
ραδιοσταθμού του πολυτεχνείου μερικά λεπτά πριν το τανκ σπάσει την πύλη και οι 
στρατιώτες αρχίσουν να πυροβολούν τους διαδηλωτές φοιτητές και πολίτες.

ςε ένα δεύτερο επίπεδο ανάγνωσης ο ελληνικός εθνικός ύμνος υπήρξε αμφισβη-
τούμενο σημείο συλλογικής αναφοράς μετά τον πόλεμο, ακολουθώντας την τύχη 
άλλων συμβόλων ή ιδεών με εθνική σηματοδότηση όπως η σημαία και το ένδοξο 
αρχαίο παρελθόν, εξαιτίας της ευρείας κατά καιρούς χρήση τους σε συμφραζόμενα 
ακραίας πολιτικής ανελευθερίας. ή απομυθοποίηση του εθνικισμού στην ελλάδα 
χρονολογείται από την περίοδο της μεταπολίτευσης, και — με εξαίρεση μια μικρή 

ςκηνή από την παράσταση Εθνικός Ύμνος (2001)

Archived at Flinders University: dspace.flinders.edu.au



κυριακή Φραντζή

636

μερίδα της αριστεράς εξοικειωμένης με ζητήματα αποαποικιοποίησης — συμπαρέσυ-
ρε μεγάλο μέρος του προοδευτικού χώρου με αποτέλεσμα εθνικά θέματα (κύπρος, 
αιγαίο, γενοκτονίες) να έχουν περιορισμένη συναισθηματική απήχηση στο λεξιλόγιο 
της νεοαποκαταστημένης δημοκρατίας (καραμπελιάς, 1998). Ο εθνικός συμβολισμός 
παραμένει μέχρι σήμερα συνδεδεμένος με τις σκοτεινότερες περιόδους της ελληνικής 
ιστορίας, και τα τελευταία 30 χρόνια έχει γίνει επανειλημμένα αντικείμενο χλευασμού, 
ιδιαίτερα ανάμεσα στους νέους. Μια αντίστοιχη στάση από το χώρο της λογοτεχνίας 
υπάρχει στον Μπιντέ του Μάριου χάκκα (1993:67–68), ο οποίος εν καιρώ δικτατορί-
ας αναλογιζόμενος τους ξεσηκωμούς της κατοχής προτείνει τη δική του εκδοχή της 
ελευθερίας του εθνικού ύμνου στη νεοελληνική καταναλωτική κοινωνία. ςε μια πιο 
σύγχρονη ανάγνωση από το θέατρο, ο ςτρατής πασχάλης παραφράζει τον ελληνικό 
εθνικό ύμνο στο έργο του πήτερ Μπρουκ The Man Who (Brook & Estienne, 2005) σε 
ένα αποδομημένο απόσπασμα που ακολουθεί τα μονοπάτια της σκέψης των ψυχικά 
διαταραγμένων ανθρώπων που παρακολουθεί το εν λόγω έργο.

“Good quality memories at a price you can afford”: 
Η παράσταση του θεάτρου Διπλούς Έρως

ή παράσταση του Μιχαήλ Μαρμαρινού Εθνικός Ύμνος το 2001 τάραξε τα νερά της 
μεταπολιτευτικής απώθησης απέναντι στα εθνικά σύμβολα. Ο σκηνοθέτης, με προ-
ηγούμενη καριέρα ηθοποιού και σπουδές στη νευροβιολογία, είχε προηγουμένως 
ανεβάσει πολυσυζητημένες παραστάσεις τραγωδίας, Μίλλερ, κάφκα και ςαίξπηρ 
και είχε αναγνωριστεί για τις διεθνείς του συνεργασίες. αλλά καθώς η σύγχρονη 
ερμηνεία του αρχαίου ελληνικού παρελθόντος στην ελλάδα εξακολουθούσε να 
θεωρείται από λίγο ως πολύ ιεροσυλία, ήταν κυρίως γνωστός στους ειδικούς του 
πειραματικού θεάτρου. 

πρώτο χαρακτηριστικό της παράστασης ήταν ότι βασίστηκε σε υλικό συνεντεύξεων 
προφορικής ιστορίας με σκοπό να αιχμαλωτίσει “μια ιστορία που τρέχει” (Theseum, 
URL). τις συνεντεύξεις πήραν ηθοποιοί της ομάδας Διπλούς Έρως από 50 επώνυμα και 
κυρίως ανώνυμα άτομα της επιλογής τους, και με βάση αυτές χτίστηκε ο αφηγηματι-
κός καμβάς του έργου, ο οποίος, ενώ παραπέμπει συχνά στις ποιητικές, πατριωτικές 
και κοινωνικοπολιτικές συνιστώσες του ύμνου, περιέχει μεγάλο αριθμό μαρτυριών 
και προσωπικών κειμένων: 

εμένα μου θυμίζει μια ιεροτελεστία που κάναμε με τον μπαμπά μου στην κέρκυρα. Ήμουνα 
16. πηγαίναμε από την κουζίνα στο μπαλκόνι, εγώ κράταγα ένα μπρίκι κόκκινο και το 
χτύπαγα μ’ ένα κουτάλι, κι ο πατέρας μου δυο καπάκια από κατσαρόλες. πηγαίναμε από 
την κουζίνα στο μπαλκόνι, είχαμε κι ένα κουρέλι για σημαία... τραγουδάγαμε τον ε. υ. 
και περιμέναμε τη μαμά.

To φιδέ αγίας αικατερίνης τον ξέρετε; ή επαγγελματική κατάληξη κάθε αγίου ήταν το 
μαρτυρικό τέλος. τι σχέση έχει ο φιδές με το μαρτύριο του ανθρώπου; Ή το αλεύρι Μύλων 
αγίου Γεωργίου; τι σχέση έχει ο ε. υ. όταν τον τραγουδούν και σκοτώνουν ανθρώπους; 
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δεν υπάρχει μόνο ένας εθνικός ύμνος. υπάρχουν πολλοί. εθνικός ύμνος στον έρωτα, στο 
θάνατο... εθνικός ύμνος στο χωρισμό! “Famous blue raincoat”, λέοναρντ κοέν. Ο εθνικός 
μου ύμνος! Ξέρετε πώς πάει; “It’s four in the morning, the end of December, I am writ-
ing you now just to see if you are better, New York is cold but I like where I am living...”

Μόνο οι απάτριδες πιστεύουν στον ε. Y. όπως μόνο οι επαρχιώτες πιστεύουν στην Ομό-
νοια... Όπως αυτοί που είναι μόνοι πιστεύουν στην αγάπη. ςαν τον κουνέλλη, σαν τον 
Ξενάκη, σαν τον καστοριάδη, σαν τον Οδυσσέα. 

να σας πω εγώ ένα τραγούδι; ςτο 2ο π. πόλεμο, η Βραζιλία είχε πάει σα μοίρα αεροπο-
ρίας σ’ ένα αμερικάνικο στρατόπεδο. κάποια στιγμή χρειάστηκε να πουν τον εθνικό τους 
Ύμνο. λένε οι αμερικάνοι το δικό τους, αλλά η Βραζιλία δεν είχε ύμνο. τι να πούμε... τι 
να πούμε... να πούμε την “Ωραία κηπουρό” που την ξέρουμε όλοι; Βάζουν το χέρι στην 
καρδιά και τραγουδάνε: “Γιατί κηπουρέ είσαι τόσο θλιμμένη; Γιατί η καμέλια έβγαλε δυο 
αναστεναγμούς και πέθανε” (Μαρμαρινός, 2001:66–93).

δεύτερο χαρακτηριστικό της παράστασης ήταν το διακειμενικό και διαπολιτισμικό 
στοιχείο. το υλικό των συνεντεύξεων εμπλουτίστηκε με ένα είδος κολλάζ που αντλή-
θηκε από μια ποικιλία ελληνικών και ξένων λόγιων και άλλων πηγών που φωτίζουν 
το θέμα από απρόβλεπτες πλευρές συνδέοντας και αποσυνδέοντάς το από προσδιο-
ρισμούς και αναγνωρίσιμες σημασίες. Οι τίτλοι των κεφαλαίων του βιβλίου που εκδό-
θηκε μετά την παράσταση και τα περιεχόμενά τους που φέρουν το όνομα “χάρτης” 
είναι χαρακτηριστικοί αυτής της διακειμενικής πλοήγησης που δίνει παράλληλα και 
το στίγμα της σκηνικής δομής του έργου. 

•	 το Κεφάλαιον 1 αρχίζει με το κείμενο Ο αφηγητής του Βάλτερ Μπέντζαμιν. 

•	 το Στάσιμον / Window κλείνει με ένα άρθρο του ερίκ ρομέρ από το περιοδικό 
Cahiers du Cinema. 

•	 το Ασανσέρ περιέχει μια ιστορία τυχαίας συνάντησης τυχαίων ανθρώπων σε 
ασανσέρ.

•	 ή Συνέντευξη πλαισιώνεται με το κείμενο του Γιώργου χειμωνά “Ο χρόνος 
και το ςύμβολο”, όπου σημειώνεται ότι “[...] ο ομιλών λόγος είναι μια ατελής 
απόπειρα σήμανσης”.

•	 ή Ξενάγηση λαβαίνει χώρα λεπτομερώς πάνω σ’ ένα πρόσωπο. 

•	 το κεφάλαιο Etat de Siege είναι ένα γαλλικό τραγούδι από την εποχή της επα-
νάστασης και φωτογραφίες μεταναστών από τη Γεωργία που βαδίζουν σ’ ένα 
έρημο τοπίο. 

•	 ςτο Μια Σκηνή ενάντια στη Βαρύτητα, κατά τον Antony Hopkins, “το id [...] 
είναι η πιο δημιουργική πλευρά του εαυτού μας. και μπορούμε να το χρησιμο-
ποιήσουμε όπως νομίζουμε επειδή ζούμε σε έναν καταπιεστικό κόσμο”. 

•	 H 5η Διεθνής περιέχει απαρίθμηση ονομάτων ξένων κρασιών, φωτογραφία 
αστυνομικής σύλληψης και απαντήσεις στην ερώτηση “τι θα πει ξένος”. 
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•	 ή Τελευταία Αδεξιότητα χτίζεται πάνω στην ερώτηση “Για σας τι είναι πόλη; 
τι είναι κωνσταντινούπολη;”. 

•	 Οι Αφιερώσεις περιέχουν μια χειρόγραφη πρόποση “στους γυμνούς γλόμπους 
των μπουρδέλων” [...] “στις διαδρομές των λεωφορείων με τα θολά τζάμια από 
τις ανάσες” [...] “στα άηχα όνειρα”.

•	 ςτη σκηνή Ό,τι απόμεινε από τη Γιουγκοσλαβία “Ο Γιώργος πεΦτει, πέφτει 
στην έναρξη, ο νεκρΟς Γιώργος τραγουδάει ΓιΟυΓκΟςλαΒικα τον καιρό 
των τσιγγάνων. ακούγονται ή προβάλλονται Pristina, Prastevo, Urocevac, 
Kraqujevac, Nice, Beograd, Sarajevo”. 

•	 ςτα Αγαπημένα μου Αντικείμενα διαβάζεται κείμενο οπίσθιας όψης κρέμας 
Nivea.

•	 ςτo κεφάλαιο Τον ξέρετε τον Φειδιππίδη; ακούγονται τα τραγούδια Ο Ξένος 
(χειμερινοί κολυμβητές), Τα παραμύθια της γιαγιάς (χαΐνηδες), Σαν απόκληρος 
γυρίζω (τσιτσάνης,) Dust in the wind (Kansas) και Wish you were here (Pink 
Floyd). 

•	 ςτη Δράση Υποδοχής “Ο Γιώργος χυΜαει μέσα με το κείμενο Wir mussen 
die Toten ausgraben”. 

•	 ςτους 3000 Τυφλούς Βάρδους αναφέρονται κείμενα από την αγία Γραφή και 
το κατά Ματθαίον ευαγγέλιο. 

•	 ςτο Ρομαντισμό αντιγράφεται κείμενο παλαιότερης παράστασης, και στα Décor 
de Nuit διαβάζονται αποσπάσματα από τον “Οδηγό χρήσης για τον καπιταλισμό 
και τη σχιζοφρένεια” και από το δοκίμιο “ενάντια στην ερμηνεία” της Susan 
Sontag (Μαρμαρινός, 2001:328–333). 

ςκηνή από την παράσταση Εθνικός Ύμνος (2001)
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το έργο επίσης ανέβηκε σε μια από τις πολυπολιτισμικές και υποβαθμισμένες 
γειτονιές της αθήνας και τα κείμενά του απηχούν τις καταλυτικές αλλαγές που σημει-
ώθηκαν στο πολιτισμικό τοπίο της πόλης εξ αιτίας της εισροής ενός εκατομμυρίου 
μεταναστών, ιδιαίτερα μετά την πτώση της ςοβιετίας τα προηγούμενα είκοσι χρόνια. 
θέματα όπως ο πόλεμος στην πρώην Γιουγκοσλαβία και ο διάλογος για την ευρω-
παϊκή ενοποίηση και την παγκοσμιοποίηση συνυφαίνονται με ή αρθρώνονται στο 
υλικό της παράστασης μέσα από φωνές ανθρώπων της διπλανής πόρτας ακυρώνο-
ντας μονοδιάστατες αντιλήψεις για την ιστορία και την προσωπική ή εθνική ταυτό-
τητα. επιπλέον η ίδια η παράσταση μετά την παρουσίασή της στο αθηναϊκό κοινό, 
ενσωματώθηκε σε ένα ευρύτερο θεατρικό πρόγραμμα που συμπεριέλαβε και άλλες 
χώρες της ευρώπης αρχής γενομένης από την τιφλίδα της Γεωργίας όπου ανέβηκε 
σε συνεργασία με ντόπιους ηθοποιούς παράγοντας άλλα κείμενα. 

τρίτο χαρακτηριστικό της παράστασης ήταν ότι το θέμα του εθνικού ύμνου χρησι-
μοποιήθηκε ως όχημα για τη μελέτη της ομαδικότητας, “του τροπισμού των ανθρώπων 
προς τις συναθροίσεις”, εντός και εκτός σκηνής και συνόρων, με αφόρμηση τη λει-
τουργία του χορού στην αρχαία τραγωδία. τα δρώμενα λάβαιναν χώρα γύρω από ένα 
πολύ μεγάλο τραπέζι όπου οι ηθοποιοί συγκάθονταν και συνέτρωγαν με τους θεατές, 
και παραστήθηκαν σαν μια καθημερινή συμπτωματική ομαδική πράξη των ανθρώπων 
της πόλης: σε μια συνέντευξη, στο μετρό, στα φανάρια του δρόμου, σε μια ξενάγηση, 
σε μια πλατεία, στην ουρά του ταχυδρομείου, στη στάση, στο ασανσέρ, σε μια χορω-
δία. των ανθρώπων δηλαδή όπως παρουσιάζονται στο χορό της αρχαίας τραγωδίας. 

Ο χορός με μια κουβέντα αισθάνομαι ότι είναι το ασυνείδητο των ανθρώπων. είναι εκεί 
που συμβαίνουν τα ρίγη ενός πράγματος [...] επάνω του διαγράφεται το ίχνος του τι τρέ-
χει [...] είναι η έννοια της συλλογικότητας ο χορός, η οποία ευτυχώς υπάρχει διαρκώς ... 
ςυνεχώς έχουμε στιγμές χορού γύρω μας... (Μαρμαρινός, θησείον/DVD, 2007).

το έργο άνοιγε με ένα χρονολόγιο συλλογικών και προσωπικών γεγονότων υπό 
τον ήχο της φράσης “Good memories in a price you can afford” από μια παλιά δια-
φημιστική αφίσα της Kodak. ςτο καταληκτικό του δρώμενο οι ηθοποιοί χόρευαν 
σε ζευγάρια με υπόκρουση το Russian dance του Tοm Waits, άλλαζαν ζευγάρι όταν 
ακουγόταν η μαγική λέξη “αλλαγή” και φώναζαν στο χορευτή με μάσκα-κεφάλι 
μινώταυρου “Βγάλε τη μάσκα! θα σκάσεις!’”. Όσοι απόμεναν, συνέχιζαν πετώντας 
ένα-ένα τα ρούχα τους, ενώ οι υπόλοιποι σημείωναν σε ένα χάρτη της αθήνας “πού 
βρίσκει κανείς νέους, πού γέρους [...] πού φιλήθηκαν για πρώτη φορά, πού χώρισαν 
[...] κι ακόμα ένα σημείο πού έκλαψαν. Για κάτι”. Ο χάρτης γινόταν πανώ που έδειχναν 
στο κοινό φωνάζοντας τόπους και πρόσωπα της πόλης προσωπικής επιλογής τους. 
ακολουθούσε ξενόγλωσση σύνοψη και μια σειρά προστακτικών υποδείξεων στους 
ηθοποιούς — “Say something!” — που διακόπτονταν από ψελλίσματα του Πάτερ 
Ημών από την ηθοποιό-μοντέλο που το πρόσωπό της είχε χρησιμεύσει ως παράδειγμα 
ιστορίας προηγουμένως (Theseum /DVD, 2007).

Ήταν δρώμενα που ιδωμένα από την πλευρά του θεατή ανακαλούσαν γνώρι-
μα γεγονότα της ελληνικής και παγκόσμιας ιστορίας, διαδηλώσεις με συνθήματα 
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προσωπικού χαρακτήρα, την τεχνοκρατική προστακτική λειτουργία της αγγλικής 
γλώσσας σε ένα άναυδο καθημερινό άτομο, και τη θριαμβική ανταπόκριση του 
τελευταίου μέσα από μια προσευχή που βρίσκει την απάντηση στον ουρανό, στο 
θεό, στη μεταφυσική στην συλλογική εθνική ή πνευματική ιστορία. ςυνολικά στην 
παράσταση οι ηθοποιοί λειτούργησαν ως ντοκουμέντα της ιστορίας που συμβαίνει 
τώρα, ως ντοκουμέντα της πόλης τους, και ως ντοκουμέντα της προσωπικής ιστορίας 
τους (Theseum, URL). Με τον τρόπο αυτό ένα εθνικό σύμβολο που εν πολλοίς θεωρείται 
νεκρό (“μια χαρά πτώμα είναι” αναφέρεται σε μια συνέντευξη), ένα σημείο συγκινησιακά 
και ιδεολογικά βεβαρημένο, πολυσυζητημένο και γι’ αυτό αφανές, ανασύρθηκε από 
την αφάνεια, απόκτησε άλλη διάσταση, κυριολεκτικά αναστήθηκε.

“Μέσα μας οι φωνές του κόσμου”: Η διαπολιτισμικότητα 
των εθνικών ύμνων
ή συνεξέταση των ύμνων πενήντα χωρών με παράλληλη χρήση βιβλιογραφίας από το 
διαδίκτυο1 που έγινε με αφορμή την παράσταση έφερε στο φως ενδεικτικά  ευρήματα 
που αναδεικνύουν το διαπολιτισμικό τους χαρακτήρα. Οι ύμνοι συνδέονται ιστορικά 
με την αναζήτηση συγκρότησης εθνικής ταυτότητας σε παγκόσμια κλίμακα. ςταθμοί 
στην εμφάνισή τους ήταν η αμερικανική και γαλλική επανάσταση, οι ευρωπαϊκές 
επαναστάσεις του 1848 και τα αντιαποικιακά κινήματα του εικοστού αιώνα. αν και 
αρχικά σηματοδότησαν μοναρχικά καθεστώτα και τη δημιουργία εθνικών κρατών, 
η εμφάνισή τους σε ευρεία κλίμακα συμπίπτει με τα αντιμοναρχικά κινήματα του 
δέκατου ένατου αιώνα. Οι αρχαιότεροι, όπως κατά σειρά ο δανικός, ο ολλανδικός, 
ο βρετανικός, ο ισπανικός και ο γαλλικός, αντιπροσώπευσαν τις μητροπόλεις στις 
χώρες επιρροής τους εντός και εκτός ευρώπης. ή αντικατάστασή τους από τοπικούς 
ύμνους εγγράφεται στις διαδικασίες συλλογικής χειραφέτησης, αν και συχνά ο ξένος 
βασιλιάς ή βασίλισσα αντικαθίσταται στη διατύπωσή τους από το θεό, τον τοπικό 
σουλτάνο ή τον προφήτη.

Οι ύμνοι προωθούν στερεότυπα και εμμονές, ιδανικά και ιδεολογίες σε εθνικά, 
θρησκευτικά και φυλετικά ζητήματα, και τους πολλαπλούς συσχετισμούς των ομά-
δων εξουσίας τοπικά και παγκόσμια. ςτην ιστορία των ρωσικών εθνικών ύμνων για 
παράδειγμα, ο πρώτος γράφτηκε σε μουσική του βρετανικού· με την απομάκρυνση 
του τσάρου τον διαδέχτηκε η Μασσαλιώτιδα των Εργατών, η οποία σύντομα έδωσε 
τη θέση της στον Ύμνο της Σοσιαλιστικής Διεθνούς (1917), η οποία υπό την επί-
βλεψη του ςτάλιν αντικαταστάθηκε από έναν νέο ύμνο (1944) που την περίοδο της 
αποσταλινοποίησης έμεινε βουβός (ορχηστρικός). νέοι στίχοι γράφτηκαν ως τη 
διάλυση της ςοβιετικής Ένωσης (1991), έκτοτε ο ύμνος έμεινε πάλι βουβός, και το 

1 δεκατρείς της ανατολικής και δυτικής ευρώπης, δέκα της αφρικής, έντεκα της ασίας, δύο και επτά 
της Βόρειας και λατινικής αμερικής αντίστοιχα, και δύο της Ωκεανίας. παρά την ευρύτατη τοπική 
και λαϊκή τους απήχηση, οι εθνικοί ύμνοι στο σύνολό τους είναι μάλλον καταφρονεμένο θέμα στην 
διεθνή βιβλιογραφία. αναλυτικά οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν ήταν δημοσιογραφικές, ιστοσελίδες 
κρατικών οργανισμών, και ως επί το πλείστον η εγκυκλοπαίδεια Wikipedia.
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2001 ο πρόεδρος πούτιν συμμετείχε 
στη συγγραφή νέων στίχων που εξυ-
μνούν μια ρωσία δυνατή και ευρύχωρη, 
εμπιστευμένη από το θεό σε όλες τις 
γενιές των ρώσων (New York Times, 
2000). ανάλογες τροποποιήσεις έγι-
ναν και στον κινεζικό ύμνο, o οποίος 
γράφτηκε σε μια φυλακή της κουομι-
τάγκ το 1934 από έναν διακεκριμένο 
αριστερό διανοούμενο που αργότερα 
πέθανε στη φυλακή το 1968 στη διάρ-
κεια της πολιτιστικής επανάστασης.

ή διαπραγμάτευση δύναμης που 
αντικατοπτρίζεται στο χρονικό κα-
θιέρωσης των εθνικών ύμνων δεν 
είναι ούτε ιδεολογικά καθαρή, ούτε 
ευθύγραμμη. Οι σχετικές διαμάχες ή 
δημοσκοπήσεις στην περίπτωση της 
αργεντινής, χιλής, αυστραλίας, νέας ζηλανδίας, ιταλίας, πολωνίας και Γερμανί-
ας κράτησαν μέχρι και εκατό χρόνια. παρά τη δεδηλωμένη πρόθεση ρήξης με το 
παρελθόν που πολλοί από αυτούς αντιπροσωπεύουν, δέχτηκαν συχνά ιδεολογικές 
και πολιτισμικές επιρροές απευθείας από το αντίπαλο δέος. Ή αντίστροφα, ενώ η 
εθνικότητα των δημιουργών τους ήταν ίδια με τους καταπιεστές, οι ίδιοι συμμάχησαν 
με την εξεγερμένη τοπική δύναμη. ή μουσική του ύμνου της αργεντινής γράφτηκε 
από έναν ισπανό στον αγώνα κατά των ισπανών αποίκων. ή γαλλική Μασσαλιώτιδα 
γράφτηκε για μία κατεξοχήν αντιμοναρχική επανάσταση, αλλά ο στιχουργός της 
λόγω των φιλοβασιλικών αισθημάτων του γλύτωσε μετά βίας την γκιλοτίνα. Ο ινδι-
κός παραγγέλθηκε σαν παιάνας πίστης στο Βρετανό βασιλιά, αλλά ο ραμπιντρανάθ 
ταγκόρ που τον έγραψε επέμενε ότι δεν τον αφιέρωσε σε κανένα Γεώργιο 5o, αλλά 
στο ςυλλογικό νου της ινδίας (Datta, 2004). και ο ιρλανδός που έγραψε τον ύμνο 
της νέας ζηλανδίας περιέλαβε κρυφά σ’ αυτόν τα μυθικά τρία αστέρια της γνώσης 
που ανέμιζαν στις σημαίες των Μαορί κατά τις συγκρούσεις τους με τους πρώτους 
αποίκους (Telegraph, 2004).

ή κειμενική ανάλυση των εθνικών ύμνων διαφόρων χωρών αναδεικνύει παλαιά 
και νέα εθνικά προβλήματα που απασχολούν τους πολίτες τους, χαρακτηριστικά γεω-
γραφικά, γλωσσικά και συναισθηματικά τοπία, καθώς και μια ορισμένη στάση των 
μελών της κοινότητας την οποία εκπροσωπούν απέναντι στη ζωή και στον κόσμο. 
ςτο λεξιλόγιό τους συχνές είναι οι αναφορές στο θεό και στην μακροημέρευση των 
εκπροσώπων του, στον πόλεμο, την ελευθερία/σκλαβιά και στην αδελφοσύνη/ενότητα. 

ςκηνή από την παράσταση Εθνικός 
Ύμνος (2001)
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κάποιοι είναι δίγλωσσοι ή πολύγλωσσοι, άλλοι παραπέμπουν σε πολλαπλά πρό-
σωπα, τόπους ή φυλές, ενώ σε μεγάλες γεωπολιτισμικές ενότητες (λατινική αμερική, 
αφρική, αραβικές και σλαβόφωνες χώρες) μοιράζονται τον ίδιο δημιουργό, το ίδιο 
όραμα ή είναι ταυτόσημοι. αισθητά διαφοροποιημένο είναι το περιεχόμενό τους 
σε χώρες που αποτίναξαν σχετικά πρόσφατα την αποικιοκρατία (Γκάνα, ςενεγάλη, 
α. τιμόρ, αλγερία), ενώ το μουσικό λεξιλόγιο ορισμένων δανείζεται στοιχεία από 
τοπικά παιδικά ή πολύ μακρινά τραγούδια (ισραήλ, τανζανία, κένυα). 

Ένα ευρύ φάσμα ερασιτεχνών και μη εμπλέκεται στη συγγραφή των στίχων και τη 
σύνθεση της μουσικής των ύμνων: από νεαρούς επαναστάτες, παιδαγωγούς, ιεραπό-
στολους, δημοσιογράφους έως ανθρώπους των τεχνών και των γραμμάτων, κυρίως 
άσημους αλλά και διάσημους, όπως συνθέτες της κλασικής και σύγχρονης μουσικής, 
γνωστούς ποιητές, επιφανείς πολιτικούς και κάποτε πολιτικούς διανοητές διεθνούς 
κύρους (Senghor, ςενεγάλη). ςτην λατινική αμερική προέρχονται κατά παράδοση 
από το χώρο του θεάτρου και της όπερας, ενώ πολλοί γράφτηκαν σε χώρους εξεγέρ-
σεων ή στη φυλακή και οι δημιουργοί τους στη συνέχεια δολοφονήθηκαν (α. τιμόρ, 
Γουινέα Μπισσάου, κούβα).

είναι επομένως προϊόντα τέχνης ως επί το πλείστον στρατευμένης και ταπεινής 
που προορίζονται για τελετουργίες εξέγερσης και συμμόρφωσης, ενώ ταυτόχρονα, με 
όρους παράστασης είναι έργα που συνεχίζονται. κάθε φορά που αυτή η παράσταση 
λαβαίνει χώρα, ένα άλλο εξίσου ενδιαφέρον έργο διαδραματίζεται γύρω από τη σκηνή 
και στα παρασκήνια όπως λόγιες ερμηνείες, διορθωτικές/λογοκριτικές παρεμβάσεις, 

ςκηνή από την παράσταση Εθνικός Ύμνος (2001)
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διασκευές και παρωδίες των ιδεολογικών και άλλων σημάτων τους. ανοίγουν και 
κλείνουν δρώμενα σε μαζικούς χώρους (σχολεία, γήπεδα, τηλεόραση, ραδιοσταθ-
μούς), ταξιδεύουν με τον άνεμο, δανείζουν και δανείζονται λόγια και μουσικές, ή 
διασκευάζονται ευρύτατα, όπως η Μασσαλιώτιδα της οποίας οι κειμενικές επιρροές 
ανιχνεύονται στους ύμνους του περού, της χιλής, της ρωσίας και του Βελγίου, και 
η μουσική της απηχεί σε συνθέσεις των ςούμαν, Μπερλιόζ, λιστ, τσαϊκόφσκι και 
σε δύο σύγχρονες διασκευές της, τζαζ και ρέγκε. τέλος κάποιοι εθνικοί ύμνοι λόγω 
αμφιβολιών για το σκοτεινό παρελθόν τους παραμένουν ως σήμερα βουβοί (ισπα-
νία), ενώ άλλοι όπως ο ιαπωνικός (Japan Times, 2006) ξεσηκώνουν ακόμα πράξεις 
απείθειας και άρνησης συμμόρφωσης στο άκαμπτο τυπικό τους. 

Συμπέρασμα 

ή σύγχρονη προβληματική για το έθνος θυμίζει συχνά φαντάσματα του ιαπωνικού 
θεάτρου νο, μια ομάδα διαταραγμένων πνευμάτων καταδικασμένων να περιπλα-
νώνται στο διηνεκές λόγω της προσκόλλησής τους σε πολεμοχαρείς ιδέες για την 
περηφάνια και την πατρίδα (Japan Arts Council, 2004). Ο νους μπορεί πράγματι 
να παίζει παράξενα παιχνίδια, όχι μόνο στους υπέρμαχους του εθνικισμού, αλλά 
και στους επικριτές τους. αν, φέρ’ ειπείν, οι πρώτοι αναλύονται ως εκφραστές μιας 
ιστορικής ιδεολογίας με ταξικό προσδιορισμό, οι δεύτεροι εντάσσονται σε μια ευνο-
ημένη σύγχρονη κοινωνική ομάδα, εκείνη των διεθνιστών μορφωμένων (Sydney 
Morning Herald, 2007). ή αξία της παράστασης του Μιχαήλ Μαρμαρινού έγκειται 
στο ότι αναζητά απαντήσεις σε ένα τρίτο χώρο, μεταξύ ενστίκτου και συνείδησης, 
μεταθέτοντας το διάλογο για το έθνος στις συγκινησιακές, σωματικές και εντέλει 
ενεργειακές εκδηλώσεις της ομαδικότητας στον σύγχρονο κόσμο, στην οποία το 
άτομο — άποψη του σκηνοθέτη — δεν χάνεται αλλά συμπαρασύρεται σε άλλους 
κανόνες. ιδωμένες έτσι οι εθνότητες τοποθετούνται στο συνεχές της κάθε μορφής 
συλλογικότητας που έχει πάντοτε προφορικά, γραπτά ή άλλα σημεία αναφοράς που 
σηματοδοτούν τη σύσταση και εγγυώνται τη συνέχισή της. ιδωμένος έτσι ο εθνι-
κός συμβολισμός οδηγεί στη θάλασσα του συλλογικού ασυνείδητου, “την περιοχή 
της κοινής ψυχολογικής κληρονομιάς του ανθρώπινου είδους”, και στα φροϋδικά 
αρχέτυπα που δημιουργούν “μύθους, θρησκείες και φιλοσοφίες που χαρακτηρίζουν 
ιστορικές εποχές και έθνη στο σύνολό τους” (Jung, 1964:76, 79, 107). το συλλογικό 
ασυνείδητο έχει εικόνες, κινήσεις, αναταράξεις και μαύρες τρύπες, μπορεί να παρά-
γει εξίσου σημεία και τέρατα, και αυτό εξηγεί την έλξη, απώθηση και την αμφιθυμία 
απέναντί του. από την άποψη αυτή οι εθνικοί ύμνοι έχουν αρχετυπική λειτουργία 
και ανήκουν στην περιοχή του μύθου που είναι απαραίτητος όσο και η λογική για 
την επιβίωση του ανθρώπινου είδους. ή παράσταση Εθνικός Ύμνος ήταν ένα λαμπρό 
δείγμα δημιουργικής προσέγγισής τους.
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