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 1. Διζαγωγικές ζκέψεις. 

 Απνηειεί αδηακθηζβήηεηε παξαδνρή, ζρεδφλ κε αμίσζε θαζνιηθεπζηκφηεηαο, 

πσο ε ηέρλε, κε νπνηαδήπνηε κνξθή θαη αλ απηή πξαγκαηψλεηαη, ι.ρ. σο δσγξαθηθφο 

πίλαθαο ή σο πνίεκα, σο κνπζηθή ζχλζεζε ή σο πεδνγξάθεκα ζηνηρεί – ζρεδφλ πάληα 

– ζην θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ, πνιηηηθφ θαη πνιηηηζηηθφ «πεξηθείκελν» ηεο επνρήο (ή 

ηεινζπάλησλ ηεο επνρήο εθείλεο φπνπ αλαθέξεηαη)
1
. Δίλαη ηδίσο γλσζηή θαη 

πνιπαλαιπκέλε ε επηξξνή ηεο αηηηθήο ηξαγσδίαο (αιιά θαη θσκσδίαο) απφ ηηο 

αληηιήςεηο πεξί δηθαίνπ ηεο επνρήο εθείλεο, κε έκθαζε ζηελ Αληηγφλε ηνπ Σνθνθιή. 

Άκεζα ή έκκεζα, ελ φισ ή ελ κέξεη, ξεηά ή ππφξξεηα, ε πξφζιεςε ηνπ δηθαίνπ απφ 

ηνλ ήξσα ηνπ έξγνπ  (εθφζνλ ζηελ εδψ ελδηαθέξνπζα πεξίπησζε κηιάκε γηα ηε 

ινγνηερλία), θαζίζηαηαη εκθαλήο ήδε απφ ηελ πξψηε αλάγλσζή ηνπ, δηφηη ν λφκνο σο 

επηβιεηηθφο παξάγνληαο, επεξεάδεη άκεζα ή έκκεζα ηελ ππφζεζε ηνπ έξγνπ, 

απαγνξεχνληαο, επηηξέπνληαο, ηηκσξψληαο ή ζπγρσξψληαο, ινηδνξψληαο ή 

επηβξαβεχνληαο ζπκπεξηθνξέο θαη δξάζεηο ησλ εξψσλ
2
. Η δε ζχιιεςε ηνπ έξγνπ θαη 

κφλν πνιιάθηο αληιείηαη απφ ην θαζήθνλ ππνηαγήο ζην πξφζηαγκα ηνπ λφκνπ θαη ηνπ 

δηθαίνπ.  

 Καηά ηελ ίδηα ζπιινγηζηηθή πνξεία, θαη ζε φιεο ηηο ρψξεο ππήξμε 

ελδνζπλάθεηα δηθαίνπ θαη ηέρλεο, ζε βαζκφ πνπ νη αληηιήςεηο πεξί δηθαίνπ θαη πεξί 

δηθατθήο νξγάλσζεο ησλ αηφκσλ θαηέζηεζαλ θαη ζέκα ησλ έξγσλ ηέρλεο. Σηελ εδψ 

πξνζεγγηδφκελε γαιιηθή ινγνηερλία, δελ ζα κπνξνχζε έλα έξγν «θιαζηθφ», 

κεγαιεηψδεο, φπσο απηφ ηνπ P. Corneille, Le Cid (εθεμήο: Σηλη) ηνπ 17
νπ

 αη
3
, ε 

ηξαγηθσκσδία απηή λα κελ απνηειεί ad infinitum αξέλα, φπνπ ιακβάλνπλ ρψξα 

εξκελεπηηθέο, θηινινγηθέο ή αθφκε θαη θηινζνθηθέο δηακάρεο. Σπλνπηηθά, πξφθεηηαη 

γηα κηα ηζηνξία, φπνπ ε αγάπε εκθαλίδεηαη ελίνηε ζε αληηζεηηθή ζρέζε κε ην 

θαζήθνλ, ηελ ηηκή ησλ εξψσλ, ελψ ν λφκνο ηνπ ρξένπο απηνχ αθξηβψο ηείλεη λα 

παξαζηηεί πάλσ ζηελ αγάπε. Αλ θαη ν βαζηθφο ήξσαο, ν Rodrigue ζθνηψλεη απφ 

θαζήθνλ (θαη γη’ απνθαηάζηαζε ηεο ηηκήο ηνπ παηξφο ηνπ, Don Diègue) ηνλ παηέξα 

ηεο αγαπεκέλεο ηνπ Chimène, ε αγάπε ηνπ, σζηφζν, δελ ηίζεηαη ελ ακθηβφισ, αιιά 

ζπκβηψλεη κε ην θαζήθνλ. Άιινηε πάιη, νη εμαίζηεο εξσηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ Rodrigue 

                                                           
1
  Leureux F,  Panorama des techniques théâtrales en français langue étrangère ζε Enjeux, n° 

35, 1995/06,  p. 120-130. 
2
  Pruner M., Le personnage – approche, fonction, comme sujet d’ un discours dans L’analyse 

des textes de théâtre, Armand Colin, Coll. « 128 », Paris, 2010.  
3
  Ωο έθδνζε αλαθνξάο ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζην εμήο ζην παξφλ άξζξν ε: Corneille P.,  Le Cid,   

Éd. Flammarion, Collection « GF » (n°1414), Paris 2009 (avec Dossier réalisé par Boris Donné).  
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θαη ε αλακθίβνιε ρξεζηκφηεηα ελφο ηέηνηνπ επηθνχ ήξσα γηα ην έζλνο απνηεινχλ 

ηξφπνλ ηηλά ην ιφγν κε απνθαηάζηαζεο ηνπ ηξσζέληνο νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο 

– αγαζνχ ηεο Chimène, πνπ έραζε ηνλ παηέξα ηεο. Φαίλεηαη πσο αλαδεηθλχνληαη 

θάπνηνη ιφγνη αλαπφζπαζηα ζπλδεδεκέλνη κε ηελ επηβίσζε θαη καθξνβηφηεηα ηνπ 

Έζλνπο νιφθιεξνπ θαη νη νπνίνη επηβάιινπλ ηελ θάκςε ησλ αηνκηθψλ δηθαηψκαησλ, 

ίζσο θαη ηελ ππνρψξεζε ηεο δηθαηνζχλεο πνπ αλακθίβνια πθίζηαην ζε 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο, π.ρ. αίηεκα γηα ηηκσξία ηνπ θνληά ηνπ παηξφο.    

 

 2. Η πολιηικής θιλοζοθίας ανάγνωζη ηοσ Cid: To δημόζιο ζσμθέρον ζηο 

έργο. 

 Παξαδνζηαθά ζηε βηβιηνγξαθία, ην ζέκα ηεο «πνιηηηθήο» ζχιιεςεο θαη 

αλάγλσζεο ηνπ Σηλη απνηειεί αλαληίιεθηα έλα απφ ηα βαζηθφηεξα ζεκεία-θιεηδηά γηα 

ηελ νινθιεξσκέλε θαη πνιχπιεπξε εξκελεία ηνπ έξγνπ θαη ηελ νινθιεξσηηθή 

κέζεμε ηνπ αλαγλψζηε ζηελ ζεαηξηθή απφιαπζε
4
. Απνηειεί, σζηφζν, θαη βαζηθφ 

εξγαιείν κειέηεο θαη γηα ηνλ λνκηθφ εθείλν (ή ελ γέλεη ηνλ θνηλσληθφ επηζηήκνλα) 

πνπ επηζπκεί λα κειεηήζεη εγγχηεξα ηηο ζρέζεηο δηθαίνπ θαη ηέρλεο. Σηελ ειιεληθή 

βηβιηνγξαθία, πάλησο, απνπζηάδεη έλα πιήξεο εξκελεπηηθφ βνήζεκα γηα ηελ 

πξνζέγγηζε ηνπ Σηλη, παξά ηελ πιεζψξα βηβιηνγξαθηθψλ πεγψλ γηα ην ίδην έξγν ζην 

εμσηεξηθφ.  

 Γξακκέλν ζηελ θενπδαξρηθή επνρή, αιιά θαη παξαπέκπνληαο ε δξάζε ηνπ ζε 

αξθεηά πξνγελέζηεξνπο αηψλεο, θαη δε ηεο ηζπαληθήο θαη φρη ηεο γαιιηθήο 

εμσηεξηθήο (θαη εζσηεξηθήο) πνιηηηθήο ζθελήο, ν Σηλη απνηειεί έλα ηέιεην θαη 

αξκνληθφ έλαπζκα γηα λα νδεγεζεί ν κειεηεηήο ηνπ εθηφο απφ ηελ ακηγψο πνιηηηθή 

ηνπ εξκελεία, ζε κία νινθιεξσκέλε δηθατθή ηνπ ζχιιεςε. Καη εθφζνλ ηα δεηήκαηα 

ηνπ έξγνπ αθνξνχλ πξσηίζησο ηε ζρέζε ηεο κνλάδαο, ηνπ ππνθεηκέλνπ κε ην ζχλνιν, 

ην θξάηνο (État) θαη ηελ εηζρψξεζε ηνπ θξάηνπο ζηα έξγα ησλ ππεθφσλ ηνπ
5
, 

πνιιάθηο (θαη ζρεδφλ πάληα) δηά ηνπ βαζηιέσο, επθφισο ε αλάιπζε κεηαβαίλεη ζηνλ 

επφκελν ελδηαθέξνληα θαη ζπλαθή πξννξηζκφ: ηε δεκνζηνινγηθή αλάγλσζε ηνπ 

έξγνπ, ήηνη ηελ εξκελεία ηνπ απφ ηελ άπνςε ηνπ Γηθαίνπ, αιιά φρη νπνηνπδήπνηε 

                                                           
4
  Έηζη, εμάιινπ, πξνηείλεηαη θαη ε παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή αλάγλσζε ηνπ έξγνπ, ζε 

Corneille, Le Cid, Livret pédagogique Hachette Éducation, Établi par Niloufar SADIGHI, 1999, p. 19.  
5
  Γηα ην ζέκα απηφ θαηαηνπηζηηθή ε κνλνγξαθία ηνπ Prigent M., Le Héros et l’État dans la 

tragédie de Pierre Corneille, Paris, PUF, 1986. 
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θιάδνπ Γηθαίνπ, απνθιεηζηηθά ηνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ. Φπζηθά, ε ζηεγαλνπνίεζε θαη 

ν ζπζηεκαηηθφο ρσξηζκφο ησλ δηθατθψλ θιάδσλ δελ πθίζηαην ηελ επνρή εθείλε, 

νπφηε ζα ήηαλ κνλφπιεπξε θαη επηζηεκνληθά αιπζηηειήο ε αλάγλσζή ηνπ 

απνθιεηζηηθά κε φξνπο ζεκεξηλνχ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ.  

 Θεκέιηνο ιίζνο ηνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, ηνπιάρηζηνλ φπσο ζήκεξα ην 

νξίδνπκε είλαη ε έλλνηα ηνπ δημοζίος ζςμθέπονηορ. Τη λνείηαη, φκσο, σο ηέηνην; 

Υθίζηαηαη κία κεγάιε πνηθηιία εξκελεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ: Δίλαη απιψο ην 

ζπκθέξνλ ησλ πνιιψλ, κήπσο ην ζπκθέξνλ φισλ; Τν ζπκθέξνλ ηνπ θξάηνπο 

μέρσξνπ; Αθφκε φκσο θαη κε ηελ απφδνζε ελφο πιήξνπο θαη ζπλεθηηθνχ νξηζκνχ, 

καθξηά απφ αληηθάζεηο, πιαλάηαη ακείιηθην ην εξψηεκα: «Πνηνο νξίδεη ην δεκφζην 

ζπκθέξνλ»; Γηαρξνληθά, ε ζέζε απηψλ ησλ εξσηεκάησλ απαζρνιεί ηε λνκηθή ζεσξία 

θαη πξάμε. Καη αλ ζηνλ 21
ν
 αη. θαη ζηελ Διιάδα ην δεκφζην ζπκθέξνλ ζεξαπεχεηαη 

κε ηελ πξφβιεςε ηνπ λφκνπ, θάηη ηέηνην αθελφο δελ είλαη δεδνκέλν ζε κηα άιιε ρψξα 

θαη πνιχ πξνγελέζηεξνπ αηψλα, αθεηέξνπ δελ είλαη θαλ ζίγνπξν αλ ν φξνο «δεκφζην 

ζπκθέξνλ» σο terminus technicus φπσο απνδίδεηαη ζήκεξα ε πνιχπινθε απηή 

ελλνηνινγηθή θαηαζθεπή απνδίδεη απφιπηα ηελ θαηάζηαζε ζην ζεαηξηθφ έξγν απηφ
6
.  

Σπλαθείο φξνη δπλάκελνη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ελ πξνθεηκέλσ ζα ήζαλ νη εμήο: 

«ζςμθέπον ηος κπάηοςρ», «λαϊκό ζςμθέπον», «κοινό/δημόζιο καλό», «ζςμθέπον ηηρ 

ομάδαρ» «γενικό ζςμθέπον/ενδιαθέπον» θιπ. Σηε Γαιιία, πάλησο, γηα ηελ πιεξφηεηα 

ησλ εδψ ππνζηεξηδφκελσλ ζέζεσλ πξέπεη λα ππνκλεζηεί φηη θνκβηθή γηα ηελ έλλνηα 

ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο θαη ηελ αλάκεημή ηνπ ζηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ ππήξμε 

αδηακθηζβήηεηα ε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε
7
. Η απνηίλαμε, ή κάιινλ ε πεξηζσξηνπνίεζε 

απηήο ηεο θεληξηθήο-ζπγθεληξσηηθήο νξγάλσζεο πξφζιεςεο ηνπ Γαιιηθνχ θξάηνπο 

ππφ ην Παιαηφ Καζεζηψο, ηδψζεθε ήδε απφ ηνλ Tocqueville
8
.   

 Απνζθνπψληαο ζην κπρφ ηνπ πξνβιήκαηνο θαη δε ζηε ζέαζε ηνπ Σηλη σο 

έξγνπ βαζχηαηα δεκνζηνινγηθνχ πξνβιεκαηηζκνχ, ζα απνπεηξαζνχκε λα 

θαηαινγξαθήζνπκε ηα βαζηθφηεξα ζπζηαηηθά γλσξίζκαηα ηνπ δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο, φπσο απηά αληηθαηνπηξίδνληαη ζηνλ Σηλη: 

                                                           
6
  Γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηθαηνπηξίδεηαη ζηoλ ήξσα ηνπ Corneille, βι. Epalza M. et  

Guellouz S., Le Cid, personnage historique et littéraire, Paris, Maisonneuve et Larose, 1983. 
7
  Weber M., Le Savant et le Politique (avec preface d’ Aron R. et traduction par Freund J.), 

Plon, 1959.  
8
  Αλησλίνπ Θ., Ιζηοπία πολιηικών ιδεών, Ννκ. Βηβιηνζήθε, 2016 ζει. 131 επ.  
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 Ππώηον, ην δεκφζην ζπκθέξνλ είλαη αξθνχλησο αφξηζην, δελ ηπγράλεη 

πάληνηε ζπγθεθξηκέλεο ζεκειίσζεο, δελ έρεη λνκηθή αλαθνξά, δελ ρξεηάδεηαη θαλ - 

ελίνηε - ε επίθιεζε ζπγθεθξηκέλνπ θαη ζαθνχο ιφγνπ γηα ηελ πξνζθπγή ζε απηφ
9
. 

Έηζη, ππφ ηελ επίθιεζε ελφο γεληθνχ (θαη κε επαθξηβψο εμαθξηβψζηκνπ) 

ζπκθέξνληνο ηεο Πνιηηείαο, ν Σηλη πξέπεη λα ιάβεη «άθεζε ακαξηηψλ» (ήηνη ηνπ 

εγθιήκαηφο ηνπ – ράξε ζα ιέγακε ππφ ην θξάηνπο ηνπ ζεκεξηλνχ δηθαίνπ), γηαηί σο 

ππεξήξσαο ζα είλαη ρξήζηκνο γηα ην έζλνο. Σπρλά, ε επίθιεζε απηνχ ηνπ ανξίζηνπ 

δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο γίλεηαη ζε ζπλάξηεζε κε αζαθή, κειινληηθά θαη απξφβιεπηα 

γεγνλφηα θαη ζπκθχξεηαη κε πξνβιέςεηο, εηθαζίεο θαη πξνζσπηθέο θνζκνζεσξίεο, 

φπσο αληαλαθιψληαη δηά ησλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ εξψσλ ζην έξγν. Γηα παξάδεηγκα, 

ε Chimène εκθαλίδεηαη σο ε κνξθή ηεο άθξαο, αιιά θαη άθακπηεο θνξκαιηζηηθήο 

δηθαηνζχλεο ηνπ ηχπνπ: «έζθαιεο θαη άξα ζα ηηκσξεζείο, ρσξίο άιιε πξνυπφζεζε ή 

εμαίξεζε», φηαλ δεηά επίκνλα ηελ ηηκσξία ηνπ Rodrigue γηα ην θφλν ηνπ παηξφο 

ηεο
10

. 

 Σπλαθψο, ην δεκφζην ζπκθέξνλ είλαη άηππν, νκνηάδεη έληνλα κε θψδηθα 

θνηλήο θαη απνδεθηήο ζπκπεξηθνξάο, δελ ιακβάλεη έγγξαθε ππφζηαζε, 

δεκηνπξγψληαο αλαζθάιεηα δηθαίνπ θαη αδπλακία εθ ησλ πξνηέξσλ γλψζεο ηνπ. 

Ίζσο ζθνπίκσο, γηα λα κεηαβάιιεηαη θαηά ην δνθνχλ, αλαιφγσο ησλ εθάζηνηε 

ζπκθεξφλησλ, αιιά – γηαηί φρη; –  θαη  γηα ιφγνπο δξακαηηθνχο. Η κεηακφξθσζή ηνπ 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ πξνζδίδεη έληνλα ηελ αίζζεζε ηνπ εθήκεξνπ, ηνπ 

ad hoc ζπληζηάκελνπ, ηνπ θεπγαιένπ θαη απφ δξακαηηθήο απφςεσο εληζρχεη ηελ 

δξακαηηθφηεηα, ηε δσληάληα θαη ηελ παξαζηαηηθφηεηα ησλ ζθελψλ πνπ έπνληαη ε κία 

ηεο άιιεο
11

 θνκίδνληαο έλα δηαθνξεηηθφ πξφζεκν γηα ην δεκφζην ζπκθέξνλ. 

 Δεύηεπον,  ην δεκφζην ζπκθέξνλ ιακβάλεη έληνλα εζηθή απφρξσζε, 

θαζηζηά ζρεδφλ αδχλαηε ηελ θξηηηθή δηαθνξνπνίεζε Ηζηθήο θαη Γηθαίνπ. Οη εζηθέο 

(απνθιεηζηηθά πιένλ) αμίεο ηεο ηηκήο, ηνπ θαζήθνληνο, ηνπ παηξησηηζκνχ θιπ. 

απνδεηθλχνπλ ην κεγαιείν ησλ θνξλετγηαθψλ εξψσλ, γεγνλφο πνπ θαζηζηά ην έξγν 

επράξηζην ινγνηερληθφ αλάγλσζκα, αιιά θαη απνπεηξάηαη λα αλαδεηήζεη θαη λα 

αλαδείμεη πεξηπηψζεηο ηαχηηζεο κε ηνπο ήξσεο, θάηη πνπ ζπλνςίδεηαη ζηελ εχζηνρε 

                                                           
9
  Έηζη λνείηαη πάλησο θαηαξρήλ θαη ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε, ρσξίο λα απνζηεξείηαη ηεο 

αμηνινγηθήο ηνπ ελλνηoιφγεζεο, βι. αλαιπηηθφηεξα  Γέξνληα Α., Δημόζιο Οικονομικό Δίκαιο, 

Σάθθνπιαο, 2002, ζει. 331.  
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  Acte 2, sc. 7 (νιφθιεξε).  
11

  Petitjean A., Jedynak S., Kerbrat-Orecchioni C., Ryngaert J.-P. et al,  "L'écriture théâtrale". 

In Pratiques, n° 41, 1984/03, 121 p. 
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θξάζε ηνπ Βνιηαίξνπ φηη ην ζέαηξν ηνπ Corneille είλαη έλα «ζρνιείν 

κεγαινςπρίαο»
12

. Η Ηζηθή πάλησο ζην έξγν απηφ δηεθδηθεί ηα πξσηεία ηεο 

εθαξκνγήο, κε ηελ θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα πξνζθπγή ζε θνηλψο παξαδεθηέο εζηθέο 

αμίεο ζπκπεξηθνξάο αιιά θαη ζθέςεο, ελψ ηαπηφρξνλα λνείηαη φρη κφλν σο 

εζηθφηεηα δξάζεο, αιιά θαη εζηθφηεηα θξνλήκαηνο. Οη ζηνραζκνί ησλ πξνζψπσλ, 

ζπρλά εθθξαζζέληεο δηά δξακαηηθψλ κνλνιφγσλ πνπ παξεκβάιινληαη κεηαμχ ησλ 

δηαινγηθψλ ζθελψλ, απνζθνπνχλ ζηελ θαλέξσζε ηνπ εζσηεξηθνχ θφζκνπ ηνπο θαη 

ζηελ πξαγκάησζε ηεο ηαχηηζεο ηνπ θνηλνχ/αλαγλσζηψλ καδί ηνπο.  Θα πξέπεη 

επίζεο, λα πξνζηεζεί ε δηδαθηηθή δηάζεζε πνπ θέξεη ην δεκφζην ζπκθέξνλ ζην έξγν, 

θαζνδεγψληαο ηνλ ήξσα ή/θαη ην ζεαηή λα αθνινπζήζεη έλα ζπγθεθξηκέλν πξφηππν 

δσήο θαη δξάζεο, κηκνχκελνο ηα φζα εθηπιίζζνληαη κπξνζηά ζηα κάηηα ηνπ
13

. 

 Τπίηον, δηθαηνινγνχληαη βαζηέο ηνκέο (ελίνηε ζαλαηεθφξεο ή, πάλησο, 

δπζρεξψο επαλνξζψζηκεο) ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Γίλνληαη έθδειεο νη έλλνηεο 

ηεο απφιπηεο κνλαξρίαο, ηεο εθηεηακέλεο επέκβαζεο ζηελ ηδησηηθή ζθαίξα, ελψ 

θαηαδηθάδεηαη ε απεηζαξρία, ε αλππαθνή. Τν δεκφζην ζπκθέξνλ αγηάδεη ηα κέζα, κε 

κηα άθξσο καθηαβειηθή – ζα ιέγακε – αλάγλσζε, ελ αληηζέζεη κε ηε ζεκεξηλή ηνπ 

έλλνηα, ε νπνία είλαη ζαθέζηεξα ζηελφηεξε θαη δηθαηνινγεί κέρξη θάπνηνπ βαζκνχ 

επεκβάζεηο, ζεκηηνχο πεξηνξηζκνχο ζηα αηνκηθά δηθαηψκαηα
14

. Τν δεκφζην ζπκθέξνλ 

παξνπζηάδεηαη θαη πξαγκαηψλεηαη απφ ηελ νπηηθή ηνπ «νθέινπο» πνπ ζα απνξξεχζεη 

απφ ηελ εθπιήξσζε ηνπ δεκνζίνπ ζθνπνχ γηα ηνλ νπνίν ζεσξεηηθά γίλεηαη ην ίδην 

αληηθείκελν επίθιεζεο.  

 Τέηαπηον, ην δεκφζην ζπκθέξνλ δελ είλαη νπδέηεξν ηαμηθά ή αηαμηθφ. Γηά ηεο 

επίθιεζήο ηνπ αθηηλνβνιείηαη ε θενπδαξρηθή δφκεζε ηεο θνηλσλίαο θαη ην κίζνο γηα 

ηνλ αδχλακν θαη ε ηαμηθή δηαθνξνπνίεζε, έθδειε ζπλέπεηα ηεο αθηηλνβφιεζεο ηεο 

θνηλσληθνηθνλνκηθήο νξγάλσζεο ηεο Γαιιίαο ηεο επνρήο νδεγεί ζηε ινηδνξία γηα  

ηνλ αδχλακν (νηθνλνκηθά, ηαμηθά, θνηλσληθά) θαη ζην λα απνκαθξχλεηαη απηφο απφ 

ην θνηλσληθφ ζψκα, ελψ ε γλψκε ηνπ δελ ιακβάλεηαη ππφςε
15

.  
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  Voltaire, «Le théâtre de Corneille est une école de grandeur d’âme» ζε:  Barbafieri C., 

Corneille vu par Voltaire: portrait d’un artiste en poète froid, ed. Presses Universitaires de France, 
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10/2016, ζει. 921-22. 
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 Πέμπηον, θαη’ απηφ ηνλ ηξφπν, νξίδεηαη απφ ηνλ Αλψηαην Άξρνληα (ηνλ 

βαζηιέα), αλάινγα κε ηη «νξέγεηαη» απηφο ηελ θάζε θνξά. Υπνηίζεηαη, σζηφζν, φηη ν 

ίδηνο ην νξίδεη βάζεη ηνπ ζπκθέξνληνο ηεο Πνιηηείαο, θάηη πνπ ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

έξγνπ κε ελάξγεηα θαη ρσξίο ππεξβνιή αθήλεηαη λα δηαθαλεί
16

, δνζέληνο θηφιαο φηη 

νη πεξηζζφηεξεο βαζηιηθέο παξεκβάζεηο απνζθνπνχλ ζηελ πξφιεςε θαη ηελ ακπληηθή 

εηνηκφηεηα ηνπ θξάηνπο. Δίλαη, εμάιινπ, εμίζνπ εκθαλήο ε ηζηνξηθή αλαθνξά πνπ 

θαη απηή κε ηε ζεηξά ηεο αζθεί επίδξαζε ζην δεκφζην ζπκθέξνλ.  Μνιαηαχηα, δελ 

είλαη δηφινπ αζθαιέο, νχηε ζίγνπξν γηα ηνλ ππήθνν φηη ζα ζπλερίζεη λα ηζρχεη έηζη, 

φπσο έγηλε σο άλσ λχμε (ππφ 2 πεξίπησζε). Δπίζεο, ε απνπζία νηαζδήπνηε κνξθήο 

απζηεξνχ, αλεμάξηεηνπ θαη αληηθεηκεληθνχ ειέγρνπ γηα ην αλ εθαξκφζζεθε 

εκπξάθησο ζσζηά απηφ ην δεκφζην ζπκθέξνλ, ήηνη ειέγρνπ απφ έλα δηθαζηηθφ 

φξγαλν ή αξρή επηζθξαγίδεη ηελ απφιπηε θαη αλεμαίξεηε εθαξκνγή ηεο βαζηιηθήο 

βνχιεζεο
17

. Δμάιινπ θαη ε δξάζε ηεο δηνίθεζεο (αλ δπλάκεζα λα θάλνπκε ιφγν ζε 

κηα ηέηνηα επνρή, θαη πνιχ πξηλ ηε δηάθξηζε ησλ εμνπζηψλ) δελ είλαη απηνλφεην φηη 

κπνξεί λα ππαρζεί ζε δηθαζηηθφ έιεγρν απζαηξεζίαο.  

 Έκηον, έθδειεο είλαη επίζεο, αθελφο ε ζπλαηζζεκαηηθή, αθεηέξνπ ε 

ηδενινγηθή αλαθνξά ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Ωο πξνο ηελ πξψηε, απηφ 

ζπκπιέθεηαη κε ζπλαηζζήκαηα αγάπεο (νηθνγελεηαθήο), κίζνπο, έξσηα,  ελψ σο πξνο 

ηε δεχηεξε θπξηαξρεί ν λφκνο ηνπ εξσηζκνχ θαη ηεο ηηκήο, φπσο αλαιχζεθαλ σο άλσ. 

 Έβδομον, γίλεηαη πξνθαλήο ε αληηπαξάζεζε ηδησηηθήο δηθαηνζχλεο 

(εθδίθεζεο θαη απηνδηθίαο) έλαληη ηνπ Γηθαίνπ ηεο Πνιηηείαο
18

. Ο Σηλη ζεσξείηαη κία 

θνξπθαία ζηηγκή ζηελ ηζηνξία ηεο αλάδπζεο ηνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, ηφζν ζηε 

Γαιιία, ηελ θνηηίδα ησλ δεκνζηνινγηθψλ κεηακνξθψζεσλ, φζν θαη ζηελ 

αθηηλνβφιεζε θαη ζε άιιεο έλλνκεο ηάμεηο ηεο Δπξψπεο, φπσο π.ρ. ε Διιάδα. Σε 

απηφλ επξίζθνληαη δηάρπηα ηα ζεκάδηα ηεο ηάζεο ππνρψξεζεο ηεο απηνδηθίαο πξνο 

φθεινο κηαο πην νξγαλσκέλεο, ζπζηεκαηνπνηεκέλεο δηθαηνζχλεο εξεηδφκελεο ζε έλα 

δηθαζηηθφ ζχζηεκα ειέγρνπ ηεο απζαηξεζίαο, ηεο εγθιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο.  

Πνηα, φκσο, γεγνλφηα απνηεινχλ ην έξεηζκα ηνπ παληνδχλακνπ απηνχ 

δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο; Καηαξράο, ε θιεξνλφκεζε (κε ηε κνξθή αθφκε θαη ηεο 
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  Μελνπδάθνο Κ., Ομιλία με θέμα: «Νομιμόηηηα, Δημόζιο ζςμθέπον και αποηελεζμαηικόρ 
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  Couprie A., P. Corneille, Le Cid, ed. Hatier, coll. Profil d’une œuvre, Paris, 2006, p. 78.  
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βηνινγηθήο ζπλέρεηαο – ηνπ αίκαηνο, “mon sang” ιέεη ν Don Diègue) ελφο πάιαη πνηέ 

ζπζηήκαηνο αμηψλ, φπσο κεηαβηβάζηεθε απφ ηνπο πξνγφλνπο ζηελ παξνχζα (ζην 

έξγν) γεληά. Η αδηάιεηπηε κεηαβίβαζε θσδίθσλ ζπκπεξηθνξάο ελζηαιάδεη ζηνπο 

ήξσεο αθελφο ην θαζήθνλ ηήξεζεο ησλ εληνιψλ απηψλ θαηά γξάκκα, αθεηέξνπ ηνπο 

σζεί λα γίλνπλ άμηνη ζπλερηζηέο ησλ πξνγφλσλ, κεηαβηβάδνληαο θαη ζηελ αθφινπζε 

γεληά ηηο αμίεο ηνπο κε κηα ad infinitum (;) πνξεία
19

. Τν δεκφζην ζπκθέξνλ, έηζη, 

θείηαη εθηφο γξαπηνχ δηθαίνπ, κάιινλ επξίζθεηαη ραξαγκέλν ζηελ θνηλή ζπλείδεζε, 

κηα ζπιινγηθφηεηα πνπ απαξηίδεηαη απφ έλα ζχλνιν πεηζήλην, επθπβέξλεην θαη 

ππνηαγκέλν ζην λφκν ηνπ βαζηιέσο (θαηά βάζε), ν νπνίνο εθθξάδνληαο δηά ηνπ 

νλφκαηφο ηνπ ην δεκφζην ζπκθέξνλ πξνβαίλεη ζε παξεκβάζεηο γηα ην θαιφ ηνπ 

θξάηνπο ηνπ θαη πάληα εγθαίξσο, ρσξίο ηελ παξακηθξή θαζπζηέξεζε.       

 

3. Αληθοθάνεια ηοσ δημοζίοσ ζσμθέρονηος ή μσθοπλαζία; Καηαληκηικές 

ζκέψεις.  

Τν επφκελν εξψηεκα πνπ ζα καο απαζρνιήζεη είλαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ην 

δεκφζην ζπκθέξνλ ζηνλ Σηλη εκθαλίδεη ηα σο άλσ ραξαθηεξηζηηθά, σο απφξξνηα ηεο 

κπζνπιαζίαο, ήηνη σο απνηέιεζκα επηζηξάηεπζήο ηνπο γηα ηελ ζσζηή δφκεζε ηεο 

ππφζεζεο ηνπ έξγνπ. Δίλαη πξάγκαηη, σο έλα βαζκφ νξζφ λα ππνηεζεί φηη ζε θάζε 

ζεαηξηθφ (θαη φρη κφλν) έξγν, ε ππφζεζε παξνπζηάδεη ηελ απαηηνχκελε ζπκκεηξία, 

ράξε ζε θάπνηα coup de théâtre
20

, ηα νπνία μαθληθψο εκθαληδφκελα – θαη σο εθ 

ηνχηνπ θφληξα ζε θάζε πξνζδνθία ηνπ αλακελφκελνπ – ζπληεινχλ ζηελ θάκςε κηαο 

αλσκαιίαο ηεο ππφζεζεο πνπ είρε παξνπζηαζηεί ή ζε έλα αδηεμφδν πνπ είρε 

πξνθιεζεί σο απφξξνηα θάπνησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ππφζεζεο. Σηελ πεξίπησζε 

ηνπ έξγνπ απηνχ, βξηζθφκαζηε αθξηβψο ζην κεηαίρκην ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ απηψλ: 

αθελφο ε ζπκκεηξία ηεο ππφζεζεο πεξηζψδεηαη απφ απξφζκελεο παξεκβάζεηο – πνπ 

πξνζνκνηάδνπλ κε ηνλ κεραληζκνχ ηνπ «απφ κεραλήο Θενχ», π.ρ. κε ηε βαζηιηθή 

παξέκβαζε θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο αίηεζεο ηεο Chimène πεξί ηνπ δηθαζηηθνχ 

αγψλνο
21

, αθεηέξνπ ε θαίξηα παξέκβαζε ηνπ βαζηιηά ζην θιείζηκν ηνπ έξγνπ, φπνπ 

θαίλεηαη πσο ην δεκφζην ζπκθέξνλ ιεηηνπξγεί ζε έλα χζηεξν ζηάδην, επηβάιινληαο 
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  Cassou-Noguès A., Corneille, Biographie, Analyse littéraire,  Étude detaillée des principales 
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  Acte IV, dernière sc,, φπνπ ν βαζηιεχο κεξνιεπηεί ππέξ ηνπ εζληθνχ ήξσα Rodrigue.  
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πάιη αζξφα επέκβαζε ζηα αηνκηθά (νηθνγελεηαθά) αγαζά, απηή ηε θνξά κε ηελ 

επηβνιή (!) ηνπ γάκνπ
22

. 

Πάλησο, φζν θαη αλ ην δεκφζην ζπκθέξνλ απνηειεί δηθαηνινγεηηθφ ιφγν 

θάκςεο ή αγλφεζεο ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ, απέρεη πνιχ απφ ην λα 

ραξαθηεξηζηεί αιάζεην ή λα δηεθδηθήζεη ηε ζέζε ηνπ ηεξνχ θαη απαξαβίαζηνπ 

αγαζνχ. Γίλεηαη κλεία γηα ηελ αλζξψπηλε δηάζηαζε πνπ απηφ θέξεη, δηά ηεο αλαθνξάο 

ζηνλ βαζηιηά θαη ερέγγπν νξζήο εθαξκνγήο ηνπ ζπληζηά ελ πνιινίο ε εκπηζηνζχλε 

πνπ ηα ζχλνιν θέξεη γηα ην βαζηιηά ηνπ. Σην πξφζσπφ ηνπ, ν ιαφο βιέπεη ηελ 

λνκηκνπνηεκέλε εμνπζία θαη κηα ππφζρεζε νξζήο θαη αληηθεηκεληθήο ηήξεζεο ηνπ 

λφκνπ, κε ην βιέκκα ζην ζπκθέξνλ ηνπ ιανχ σο ζπλφινπ θαη ηνπ θξάηνπο, σο 

νληφηεηαο πνπ εκπεξηέρεη ην ιαφ θαη θέξεη ζπγθεθξηκέλα ζχλνξα
23

.  

Δλ θαηαθιείδη, φζν θαη αλ νπνηαδήπνηε δεκνζηνινγηθή αλάγλσζε θηλδπλεχεη 

λα εμαληιεζεί ζε κηα ακηγψο ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ έξγνπ, ζπκβαίλεη ην αθξηβψο 

αληίζεην: ε λνκηθή «νηθνηνπία» ησλ δηεπζεηήζεσλ ησλ ελεξγεηψλ ησλ πξνζψπσλ ζην 

έξγν, δηπθαίλεη θαη εμειίζζεη ηελ άπνςε ηνπ αλαγλψζηε γηα ηελ γφληκε θαη 

παξαγσγηθή επαθή ηνπ κε ην αξηζηνχξγεκα απηφ. Πξνζθέξεη φκσο θαη ζην λνκηθφ 

ζεσξεηηθφ έλα πινχζην νπινζηάζην ηδεψλ, αλαθαηεπζχλνληαο ηε ζθέςε ηνπ απφ ηε 

ζηείξα πξαθηηθή εθαξκνγή ζηελ αλαδήηεζε ηεο απαξρήο ηνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, ηφηε 

πνπ εμέιηπαλ σο επί ην πιείζηνλ νη γξαπηέο πεγέο θαη νη βαζηθέο ηνπ αμηνινγηθέο 

έλλνηεο επαθίελην ζηελ ελδερνκεληθφηεηα ηεο εκπηζηνζχλεο ζηνλ ηζρπξφ.  
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23
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