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Όηαλ ν Μπξερη αθήλεη ην αζηηθό ζέαηξν γηα λα γξάςεη ηα δηδαθηηθά ηνπ έξγα, έρεη 

μεζπάζεη ε θξίζε ηνπ 1929 θαη ην απγό ηνπ θηδηνύ εθθνιάπηεηαη ήδε. Ο ίδηνο, 30 

πεξίπνπ ρξνλώλ ηόηε, ζηελ αθκή ηεο δεκηνπξγηθήο θαη νξγαληθήο ηνπ νξκήο, σο  

δηαλννύκελνο, κπεκέλνο ζρεηηθά πξόζθαηα ζηε καξμηζηηθή ζεσξία, ζεσξεί πσο 

πξέπεη λα πξνζθέξεη κε ην έξγν ηνπ ζηελ ππόζεζε ηεο αθύπληζεο ησλ πιαηηώλ 

ζηξσκάησλ ηνπ ιανύ, μεθηλώληαο από ηνπο καζεηέο, ηνπο εξγάηεο θαη ηε λενιαία. 

Δγθαηαιείπνληαο, ινηπόλ, ην αζηηθό θνηλό, απνθαζίδεη λα θάλεη ‘επαλαζηαηηθή 

ηέρλε’ θαη ζηξέθεηαη ζηε λενιαία, καζεηηθή θαη εξγαηηθή, θαη ζηνπο εξαζηηερληθνύο 

νκίινπο, γηα λα ηνπο δηακνξθώζεη ζε επαλαζηάηεο, δεκηνπξγώληαο έλα λέν είδνο 

ζεάηξνπ, πνπ δελ ζα απνζθνπνύζε ζηελ απόιαπζε θαη ηελ ςπραγσγία, αιιά ζηε 

δηδαζθαιία θαη κάζεζε. Όπσο ζεκεηώλεη ν Δ. Σνπκάρεξ, νη 560.000 πεξίπνπ 

ρνξσδνί, από ηνπο νπνίνπο ην 70% ήηαλ εξγάηεο (Νηνξη, 1975, 86), ζα απνηεινύζαλ 

ην αλζξώπηλν πεδίν γηα ηε δύκσζε ησλ λέσλ ηδεώλ θαη ηε κεηαιακπάδεπζή ηνπο ζηε 

γεξκαληθή θνηλσλία. Γπζηπρώο, θαη ε άιιε πιεπξά, απηή ησλ λαδί, είρε ήδε αξρίζεη 

λα νξγαλώλεη κηα πνιιαπιάζηα ζε κεγέζε θαη εθέ πξνπαγάλδα, κε παξαζηαζηαθά 

κέζα πνιύ πην εληππσζηαθά, πνπ απεπζύλνληαλ ζηα θαηαπηεζκέλα έλζηηθηα θαη ην 

ζπλαίζζεκα, ηπθιώλνληαο θαη εμνβειίδνληαο ηε ινγηθή. Μάρε άληζε, γεγνλόο πνπ 

δελ κπνξνύζε ή πνπ δελ ήζειε λα παξαδερηεί θάζε δηαλννύκελνο ζαλ ηνλ Μπξερη.   

Σε κηα επνρή πνπ, όζνη είραλ ζηξαηεπζεί ζηελ ππόζεζε ηεο εθ βάζξσλ 

αλαδεκηνπξγίαο ηνπ θόζκνπ ζεσξνύζαλ σο πξώηηζην ρξένο ηνπο ηελ πξνβνιή ησλ 

λέσλ αμηώλ θαη καδί ελόο λένπ, επαλαζηαηηθνύ ηξόπνπ ζθέςεο, πνπ ζα αλέηξεπε ηνλ 

παιαηό θόζκν θαη ηηο αμίεο ηνπ, ζε κηα επνρή πνπ νη λέεο δπλάκεηο ηνπ θνκκνπληζκνύ 

έδηλαλ έλαλ ηηηάλην αγώλα γηα ηελ επηθξάηεζή ηνπο ζηελ Δπξώπε, κε ερζξνύο πιένλ 

όρη κόλν ηελ αζηηθή θνηλσλία, αιιά θαη ηα εζληθνζνζηαιηζηηθά θόκκαηα, 

δηαλννύκελνη ζαλ ηνλ Μπξερη ζεώξεζαλ πσο έπξεπε λα αθήζνπλ θαηά κέξνο ηηο 

αζηηθέο καηαηνδνμίεο θαη λα ππεξεηήζνπλ ηελ ππόζεζε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ λένπ 

απηνύ θόζκνπ. Γλώξηδαλ, βέβαηα, όηη δελ αθνινπζνύζαλ ηνλ εύθνιν δξόκν ηεο 

επηηπρίαο θαη ηνπ πινύηνπ. Φηινδνμία ηνπ Μπξερη ήηαλ λα βξεη κηα κνξθή ζεάηξνπ 

θαηάιιειε γηα ηα πξνβιήκαηα ηεο επνρήο ηνπ. Τν Ννέκβξην ηνπ 1927, έγξαςε όηη «ε 

ξηδηθή αλακόξθσζε ηνπ ζεάηξνπ» πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηε «ξηδηθή 

κεηακόξθσζε ηεο λννηξνπίαο ηεο επνρήο καο» (Hayman, 1984, 30). Γηα ην ζθνπό 

απηό θαη, έρνληαο κειεηήζεη ηελ πξαθηηθή ηνπ ηάγκαηνο ησλ Ηεζνπηηώλ, αιιά θαη ηηο 

απόςεηο ηνπ Λνύζεξνπ (Μπξάη, 1974, 116), όπνπ ην ζέαηξν ρξεζηκνπνηνύληαλ σο 

βαζηθό κέζν εθπαίδεπζεο, εγθαηληάδεη κηα παηδαγσγηθή ηνπ ζεάηξνπ, όπνπ ην κείδνλ 

ήηαλ ε καζεηεία θαη ε αλάπηπμε ηεο πνιηηηθήο ζθέςεο ησλ ζεαηώλ, νη νπνίνη δελ ζα 
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 Γηα ην γόληκν δηάινγν πνπ αλαπηύμακε θαη ηε ζπκβνιή ηεο ζηε ζπγγξαθή ηνπ άξζξνπ, 

επραξηζηώ ηε ζπλεξεπλήηξηα Λίλα Μπαζνύθνπ, MΓ ζεαηξνινγίαο, ΠΤΓΔ Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελώλ.     
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παξαθνινπζνύζαλ απιώο ηελ παξάζηαζε, αιιά ζα ηε ζπλδεκηνπξγνύζαλ από θνηλνύ 

κε ηνπο εζνπνηνύο θαη, θαη’ απηόλ ηνλ ηξόπν, ζα εκπιέθνληαλ ελεξγά ζηε 

δηακόξθσζή ηεο (Brecht, GBFA, η.21, 219,396).  

Τα δηδαθηηθά έξγα γξάθνληαη θαη παξνπζηάδνληαη ην έλα κεηά ην άιιν ζηε δηεηία 

1929-1930
2
. Σ’ απηά, απνπζηάδνπλ νη πεξίπινθνη κεραληζκνί, ε πεξίπινθε 

ςπρνινγηθή αλαπαξάζηαζε. Έηζη, επηηξέπεηαη ε επηθέληξσζε ζην νπζηώδεο (ζην 

κύζν θαη ζηα ηδενινγηθά ηνπ παξεπόκελα), ζπλζήθε ηδηαίηεξα ρξήζηκε γηα ηε 

ζεαηξηθή θαη θνηλσληθή δηαπαηδαγώγεζε ησλ λέσλ.  

Βαζηθά ζέκαηα είλαη ε ζρέζε ηνπ αηόκνπ κε ηηο θνηλσληθέο δνκέο, κε ηνπο 

ζπληξόθνπο ή ηνπο αλζξώπνπο, γεληθά, ε ζηάζε ηνπ απέλαληί ηνπο θαη ν ξόινο πνπ 

θαιείηαη λα παίμεη ν άλζξσπνο σο κέινο ηεο θνηλσλίαο. Ζ ζρέζε ηνπ απινύ 

ζπληξόθνπ κε ην Κόκκα, ηα θαζήθνληά ηνπ απέλαληη ζ’ απηό θαη ε θύζε ηεο νξζήο 

δξάζεο. Τίζεληαη επίζεο ηα επίκνλα εξσηήκαηα θαη δηιήκκαηα: ζπλαίλεζε ζηηο 

θνηλσληθέο ή θνκκαηηθέο λόξκεο ή ακθηζβήηεζε ηεο παληνδπλακίαο ηνπ Κόκκαηνο ή 

ηεο Κνηλσλίαο λα αζθεί ηνλ απόιπην έιεγρν ζηε δσή θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηόκνπ 

θαη δηεθδίθεζε ηνπ ζεβαζκνύ ηεο αηνκηθόηεηαο θαη ηεο ειεπζεξίαο ηνπ; Κη αθόκε 

ηίζεηαη ην ζέκα ησλ ζρέζεσλ βίαο θαη εθκεηάιιεπζεο κε ην θνηλσληθό ζύζηεκα πνπ 

ηηο παξάγεη, ην ζέκα ηνπ θαηά πόζνλ είλαη δπλαηόλ λα πξαγκαησζεί ν αλζξσπηζκόο 

κέζα ζηελ αζηηθή θνηλσλία.  

Τα δηδαθηηθά έξγα δηαηππώλνπλ, εθηόο ησλ άιισλ, ην εξώηεκα: πόζν αιεζηλνί ή 

αιινηξησκέλνη είκαζηε ζηηο ζρέζεηο καο; Πξπηαλεύεη ν αιιεινζεβαζκόο ή ε 

εθκεηάιιεπζε ηνπ Άιινπ, γηα λα εμππεξεηήζνπκε ην δηθό καο όθεινο; Δξώηεκα 

ζεκαληηθό ηδηαηηέξσο γηα ηνπο λένπο.  

Τν θαζήθνλ ηεο πξνζθνξάο ηεο δσήο ηνπ αηόκνπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ πςειώλ 

θαη επγεληθώλ ηδαληθώλ θαη, κέζσ απηώλ, γηα ηελ επεκεξία θαη επηπρία ηνπ ζπλόινπ, 

ηίζεηαη επίκνλα θαη επαλέξρεηαη ζε όια ηα δηδαθηηθά ηνπ έξγα, ζηηο πνηθίιεο ηνπ 

εθθάλζεηο, από ηελ άλεπ όξσλ, απόιπηε ζπγθαηάζεζε ηνπ αλζξώπνπ ζηε ζπζία, έσο 

ηε δηαπξαγκάηεπζε κε ηνπο ζπληξόθνπο γηα εμεύξεζε ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ, αιιά 
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 Πξόθεηηαη γηα ηα αθόινπζα έξγα:  

α) Τν πξώην δηδαθηηθό έξγν «Der Flug der Lindberghs» (Η πηήζε ηνπ Λίληκπεξγθ), γξακκέλν 

ην 1928-29, ηηηινθνξείηαη σο ξαδηνθσληθό δηδαθηηθό έξγν γηα αγόξηα θαη θνξίηζηα θαη 

πξσηνπαίρηεθε ζην Φεζηηβάι ηνπ Baden-Baden ηνλ Ηνύιην ηνπ 1929, ζε κνπζηθή Kurt Weill 

θαη Paul Hindemith. Αλαθέξεηαη ζηελ πηήζε ηνπ Λίληκπεξγθ ην 1927 πάλσ από ηνλ 

Αηιαληηθό σθεαλό, ελώ κεηά ηελ πξνζρώξεζε ηνπ ηειεπηαίνπ ζηνπο εζληθνζνζηαιηζηέο ην 

έξγν κεηνλνκάζηεθε ζε «Der Ozeanflug» (Η πηήζε ηνπ Ωθεαλνύ).   

β) Τν επόκελν είλαη ην «Das Badener Lehrstück vom Einerständnis» (Τν δηδαθηηθό έξγν ηνπ 

Μπάληελ-Μπάληελ γηα ηε ζπλαίλεζε) πνπ πξσηνπαίρηεθε ηνλ Ηνύιην ηνπ 1929 ζην νκώλπκν 

κνπζηθό θεζηηβάι, ζε κνπζηθή Ernst Wolf θαη Alfons Dressel. Ο Μπξερη εκπλεύζζεθε ην 

έξγν από ηελ απνηπρεκέλε πξνζπάζεηα ηνπ γάιινπ πηιόηνπ Νηλδεζέξ λα δηαπιεύζεη ηνλ 

Αηιαληηθό από ηελ Αλαηνιή πξνο ηε Γύζε. 

γ) Τν δίπξαθην έξγν «Der Jasager. Der Neinsager» (Απηόο πνπ ιέεη ην Ναη. Απηόο πνπ ιέεη 

Όρη) γξακκέλν ην 1929-30, πξσηνπαξνπζηάζηεθε ηνλ Ηνύλην ηνπ 1930, ζε κνπζηθή Kurt 

Weill.  

δ) Τν έξγν «Die Massnahme» (Τν Μέηξν ή Απόθαζε / The decision), πξσηνπαίρηεθε ην 

1930, ζε κνπζηθή Hans Eisler. 

ε) Τν δηδαθηηθό έξγν «Die Ausnahme und die Regel» (Ζ εμαίξεζε θαη ν θαλόλαο) γξακκέλν 

ην 1930, παξνπζηάζηεθε γηα πξώηε θνξά ηνλ Αύγνπζην ηνπ 1938 ζηελ Παιαηζηίλε. 

ζη) Τν ηειεπηαίν δηδαθηηθό έξγν είλαη νη «Die Horatier und die Kuriatier» (Οξάηηνη θαη 

Κνπξηάηηνη). Γξάθεθε ζηελ εμνξία ην 1933-34, ελώ πξσηνπαξνπζηάζηεθε ην 1958 ζηελ πόιε 

Halle, κεηά ην ζάλαην ηνπ δξακαηνπξγνύ. (Willett, 1992, 33-41).   
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θαη από ηελ ακθηζβήηεζε ηεο παζεηηθήο ππνηαγήο ζηνπο επίδνμνπο ζσηήξεο, σο ηελ 

απνδνρή ηεο αθαίξεζεο ηεο δσήο ηνπ αηόκνπ από ηνπο ζπληξόθνπο, πξνθεηκέλνπ λα 

κε δηαθπβεπζνύλ νη ζθνπνί θαη ηα ζρέδηα ηνπ Κόκκαηνο.  

Ζ απηνζπζία ηνπ αλζξώπνπ γηα ηελ επηηπρία κηαο πςειήο απνζηνιήο εμαίξεηαη 

ζην Γηδαθηηθό έξγν ηνπ Μπάληελ-Μπάληελ γηα ηε ζπλαίλεζε (1929), όπνπ ηέζζεξηο 

αεξνπόξνη, έρνληαο πέζεη ζην έδαθνο, δεηνύλ βνήζεηα από ηνπο αλζξώπνπο. Αληί γηα 

βνήζεηα, όκσο, ηνπο πξνζθέξεηαη κία καζεηεία-δνθηκαζία ζηελ απνδνρή ηνπ 

ζαλάηνπ ηνπο θαη ηεο εθκεδέληζεο ηνπ εγώ ηνπο, ηελ νπνία νη ηξεηο κεραληθνί 

ελζηεξλίδνληαη. Φαίλεηαη όηη απηνί ‘εμειέμαλην ηελ αγαζήλ κεξίδα’ θαη δηθαηώζεθαλ, 

αληίζεηα από ηνλ πηιόην, πνπ δελ ζέιεη λα αθεζεί λα ράζεη ην εγώ ηνπ, ηε θήκε θαη 

ηε δσή ηνπ, όπσο ηνπ δεηνύλ νη εθθξαζηέο ηεο ζεσξίαο ηεο απηαπάξλεζεο. Έηζη, 

απηόο ράλεηαη γη απηνύο. Αληίζεηα, απηνί πνπ δέρηεθαλ λα «πεζάλνπλ ηνλ ζάλαηό 

ηνπο» ζα απνηειέζνπλ ηνπο θνξείο ηεο αιιαγήο θαη ηεο δεκηνπξγίαο ελόο λένπ 

θόζκνπ, ζα ζπζηξαηεπζνύλ μαλά ζε κηα εθζηξαηεία γηα ην θαιό ηεο αλζξσπόηεηαο, 

βειηηώλνληαο ηηο επηδόζεηο ηνπο θαη θηηάρλνληαο θαιύηεξεο κεραλέο. Σηελ 

θαηλνύξγηα απηή θνηλσλία, πνπ ζα έρνπλ θηηάμεη κε ηηο ζπζίεο ηνπο, ζα δηθαησζνύλ. 

Αληίζεηα, ό,ηη θαηάθεξαλ ζηελ ππάξρνπζα θνηλσλία, δελ κπνξεί αθόκε λα βνεζήζεη 

πξαγκαηηθά ηνλ άλζξσπν. Ο Μπξερη πηζηεύεη ζαλ θαιόο καξμηζηήο –θαη ην 

κεηαθελώλεη απηό ζηα έξγα ηνπ– όηη ζε κηα θαπηηαιηζηηθή θνηλσλία δελ είλαη δπλαηή 

–παξ’ όιεο ηηο πξνζέζεηο– ε επηθξάηεζε ηεο αλζξσπηάο, αθνύ ην θαπηηαιηζηηθό 

ζύζηεκα πλίγεη ζε έλα πεξίπινθν κεραληζκό ζπκθεξόλησλ θαη πξνιήςεσλ ηελ 

αηνκηθή ζέιεζε γηα ην θαιό (Σνισκόο, 1989, 251).  

Σηνπο δηαιόγνπο ηνπ έξγνπ εθθξάδεηαη από ην ρνξό ε ζθιεξή απαίηεζε λα 

απαξλεζνύλ όρη κόλν ηε δσή, αιιά θαη ην εγώ ηνπο θαη όιεο ηηο παξαδνζηαθέο 

εξσηθέο αμίεο ηεο δόμαο, ηεο αλαγλώξηζεο, ηεο πεξεθάληαο, πνπ ιεηηνπξγνύλ σο 

αληίβαξν γηα ηελ απώιεηα ηεο δσήο. Ο έιιελαο ήξσαο ζπζηαδόηαλ γηα ηε δόμα. 

Αθόκε θαη ν ρξηζηηαλόο κάξηπξαο ζπζηαδόηαλ επραξίζησο γηα ηνλ ζηέθαλν ηνπ 

καξηπξίνπ. Σην έξγν ηνπ Μπξερη, ζύκθσλα κε ηνλ καζεηεπόκελν ρνξό, πξέπεη 

θαλείο λα ζπζηαζηεί, ρσξίο λα πεξηκέλεη αλαγλώξηζε, αθνύ πξώηα ζα έρεη απνδερζεί 

ηε κεδακηλόηεηά ηνπ θαη ηελ αλαμηόηεηά ηνπ. Τόηε κόλνλ ζα είλαη έηνηκνο λα 

αλαγελλεζεί θαη λα ζπκβάιεη ζηελ αλαγέλλεζε ηνπ θόζκνπ.   

Τηο ηδέεο ηνπ απηέο αξθεηνί ηηο εξκήλεπζαλ σο κεηαθνξά ζηνηρείσλ ηεο 

ρξηζηηαληθήο εζραηνινγίαο θαη εζηθήο (Νηνξη, 1975, 95∙ Μπξάη, 1974, 191) ή κηαο 

αλαηνιίηηθεο κνηξνιαηξηθήο ππνηαγήο (Willett, 1992, 74,83) ζην έξγν ηνπ αζετζηή 

θαη θνκκνπληζηή Μπξερη. Από ηα ζρνιηθά ηνπ αθόκε ρξόληα, ν Μπξερη είρε εκκνλή 

κε ην πξόβιεκα ηνπ ελόο θαη ησλ πνιιώλ θαη ην πξώην εθεβηθό ηνπ έξγν, κε ηίηιν Η 

Βίβινο, έρεη σο θύξην ζέκα ηνπ πώο λα δήζεη θαλείο ζύκθσλα κε ηηο εληνιέο ηεο 

Βίβινπ (Hayman, 1984, 34). Γελ κπνξνύκε λα κε δηαθξίλνπκε ζην Έξγν γηα ηε 

Σπλαίλεζε ηνλ απόερν ηεο άηεγθηεο απαίηεζεο ηνπ Γηαρβέ γηα παξάδνζε άλεπ όξσλ 

ζην ζέιεκά ηνπ. Ή απιά, γλσξίδνληαο ηελ ηζηνξία ηνπ γεξκαληθνύ πνιηηηζκνύ, λα 

ζεσξήζνπκε θάζε ηέηνηα ζηάζε σο ζηνηρείν ηεο ηδηνζπγθξαζίαο ηνπ γεξκαληθνύ 

ιανύ, πνπ ε θαηεμνρήλ αξεηή ηνπ ήηαλ ε απάξλεζε ηνπ εγώ θαη ε θαζππόηαμή ηνπ 

ζηηο επηηαγέο ηνπ ζπιινγηθνύ κύζνπ πέξαλ θάζε νξίνπ. Καζώο ην έξγν γλώξηζε ηελ 

νκόθσλε απνδνρή ηεο αζηηθήο ηάμεο, ε γεξκαληθή θπβέξλεζε απνθάζηζε λα παίδεηαη 

ζηα ζρνιεία. Από ηελ άιιε, «ε ζηάζε ηνπ Κ.Κ γηα ην έξγν ήηαλ αξλεηηθή θη ν 

ζπγγξαθέαο ηνπ θαηεγνξήζεθε αλνηρηά γηα ξεβηδηνληζκό» (Μπξάη, 1974, 123).    

Ζ ηδέα ηεο εθκεδέληζεο ηνπ εγώ κπξνζηά ζηηο επηηαγέο ηεο νκάδαο, πνπ έρεη 

αλαιάβεη λα εθηειέζεη κηα απνζηνιή, επαλέξρεηαη θαη ζηα άιια δηδαθηηθά έξγα, πνπ 

αθνινπζνύλ ην Έξγν ηεο Σπλαίλεζεο, όπσο ζην Απηόο πνπ ιέεη Ναη, πνπ παίρηεθε ην 
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1930 θαη ζην πεξίθεκν Die Massnahme, πνπ έρεη απνδνζεί σο ην Μέηξν ή Απόθαζε. 

Σηελ πξώηε πεξίπησζε, ε ζπκκόξθσζε ζην έζηκν, πνπ ήζειε λα ζαλαηώλνπλ εθείλνλ 

πνπ δελ ζα κπνξνύζε λα αθνινπζήζεη ηελ ηεξή απνζηνιή, ζπληειείηαη κε ηε 

ζαλάησζε ηνπ αγνξηνύ, ζηελ νπνία ζπγθαηαηίζεηαη ην ίδην. Σηε δεύηεξε πεξίπησζε, 

όηαλ ν λεαξόο ζύληξνθνο αληηιακβάλεηαη ην ιάζνο ηεο απζόξκεηεο, αλζξσπηζηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαη ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο απηνύ ηνπ ιάζνπο γηα ηελ επόδσζε 

ησλ ζθνπώλ ηνπ θνκκνπληζηηθνύ θόκκαηνο, ζπγθαηαηίζεηαη ζηελ ηηκσξία ηνπ θαη ηε 

ζαλάησζή ηνπ.  

Δξώηεκα ζηνπο λένπο: Μήπσο είλαη απάλζξσπε ε ζηξαηησηηθή πεηζαξρία πνπ 

πξνηείλεηαη ζην Μέηξν; Ζ απάληεζε είλαη πξνθαλώο Ναη. Αο αλαξσηεζνύκε όκσο 

κήπσο είλαη απαξαίηεηε ε (απην)πεηζαξρία ζηελ θαζεκεξηλή δξάζε καο, ζηηο απιέο 

θαη ζηηο θξίζηκεο ζηηγκέο ηεο, ώζηε λα ππεξεηεζεί ην ζπκθέξνλ ηνπ ζπλόινπ πέξα 

από ηηο αηνκηθέο καο αλάγθεο.  

Αλ, όκσο, ε νξζόηεηα ηεο θνκκαηηθήο απόθαζεο δελ ηίζεηαη ππό ακθηζβήηεζε 

ζην Μέηξν, ζην Απηόο πνπ ιέεη Ναη, ν Μπξερη ζπκπιήξσζε έλα δεύηεξν κέξνο, κε 

ηίηιν Απηόο πνπ ιέεη Όρη, ζην νπνίν πξνηείλεηαη κηα άιιε αληίδξαζε ηνπ ζύκαηνο ζηε 

ζαλάησζή ηνπ. Σπγθεθξηκέλα, ην άηνκν πςώλεη ην αλάζηεκά ηνπ θαη –λα, επηηέινπο 

θαη ε καξμηζηηθή δηαιεθηηθή–, αληηπξνηείλεη έλαλ θαηλνύξγην θώδηθα ζπκπεξηθνξάο, 

πην επέιηθην, πνπ ζα ιακβάλεη ππόςε ηνπ ηελ αμία ηεο δσήο θαη ηε δηεθδίθεζε ηνπ 

δηθαηώκαηνο ζηε δσή, αθόκε θαη ελάληηα ζηνπο ζθνπνύο θαη ηηο αλάγθεο ηεο νκάδαο. 

Καη ε νκάδα αιιάδεη ηελ πξναπνθαζηζκέλε πνξεία ηεο, αλαγλσξίδνληαο όηη ε αμία 

ηεο δσήο είλαη θάηη πνιύ ζεκαληηθόηεξν από ηελ απαξέγθιηηε εθηέιεζε 

πξνεηιεκκέλσλ απνθάζεσλ.  

Μνιαηαύηα, ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο, κπνξνύκε λα δηαθξίλνπκε ηελ ηάζε ηνπ 

Μπξερη λα πξνηάζζεη, απέλαληη ζηελ αζηηθή αληίιεςε πεξί εζηθήο θαη αλζξσπηζκνύ, 

ηελ εθάζηνηε ζπκθέξνπζα γηα ηελ αιιαγή ηεο θνηλσλίαο ζηάζε, όπσο απηή ζα 

ππαγνξεπόηαλ από ηελ θνκκνπληζηηθή ζεσξία θαη πξαθηηθή. Έηζη, εξκελεύεηαη ε 

δηθαίσζε ηεο ζαλάησζεο ηνπ λεαξνύ ζπληξόθνπ από ηνπο ζπληξόθνπο αγθηηάηνξεο, 

όηαλ εθείλνη θξίλνπλ όηη ε ζπκπνλεηηθή, απζόξκεηε ζηάζε ηνπ θάζε άιιν παξά 

βνεζνύζε ηνπο ζθνπνύο ηνπ Κόκκαηνο (Μέηξν). Σην ίδην πιαίζην, ην αίηεκα ησλ 

αεξνπόξσλ ζηνπο αλζξώπνπο γηα βνήζεηα (Έξγν γηα ηε Σπλαίλεζε), αληηκεησπίδεηαη 

από ηνλ δηδαζθόκελν ρνξό κε άξλεζε ηεο βνήζεηαο θαη ηελ απαίηεζε ηεο ζπλαίλεζεο 

ζην ζάλαην. Αληίζεηα, εθεί πνπ δελ δηαθπβεπόηαλ ην ζπκθέξνλ ηνπ Κόκκαηνο, 

θαίλεηαη λα γίλεηαη δεθηή ε δηαπξαγκάηεπζε ηεο αληηκεηώπηζεο ησλ εκπνδίσλ γηα ηελ 

επηηπρία ηεο απνζηνιήο (Απηόο πνπ ιέεη Ναη. Απηόο πνπ ιέεη Όρη). 

Όζνλ αθνξά ηελ αληίδξαζε γηα ηηο αληηαλζξσπηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ 

παξνπζίαδε ζ’ απηά ηα έξγα,  ν Μπξερη, ζηε Θεσξία ηνπ δηδαθηηθνύ έξγνπ (Μπξερη, 

1977, 107) αλέθεξε όηη: «Γελ είλαη θαζόινπ απαξαίηεην λα αλαπαξηζηάλνληαη κόλν 

ζεηηθέο πξάμεηο θαη ζηάζεηο πνπ ζεσξνύληαη ζεηηθέο από θνηλσληθή άπνςε. 

Παηδαγσγηθά απνηειέζκαηα πξέπεη λα αλακέλνληαη θαη από ηελ (όζν γίλεηαη πην 

κεγαιεηώδε) απόδνζε αληηθνηλσληθώλ πξάμεσλ θαη ζηάζεσλ». Σρεηηθά, επίζεο, κε ην 

δηδαθηηθό έξγν Τν Μέηξν, επηζεκαίλεη ζηα ζρεηηθά ζρόιηα πνπ έγξαςε όηη «ν ζηόρνο 

ηνπ δηδαθηηθνύ έξγνπ είλαη λα δείμεη κηα πνιηηηθά ιαζεκέλε ζπκπεξηθνξά θη έηζη λα 

δηδάμεη ζσζηή πνιηηηθή ζπκπεξηθνξά» (Μπξερη, 1977, 116)  

Έηζη, αλππνρώξεηε ήηαλ ε επηκνλή ηνπ λα μαλαδείμεη ηε ζθελή ηνπ 

αθξσηεξηαζκνύ ηνπ θπξίνπ Σκηη από ηνπο θιόνπλ, ζην Έξγν γηα ηε Σπλαίλεζε. «Δλώ 

ην πιήζνο, θαηά ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ θηικ πνπ έδεηρλε λεθξνύο αλζξώπνπο, 

εθδήισλε κεγάιε αλεζπρία θαη δπζαξέζθεηα, ν Μπξερη, πνπ βξηζθόηαλ πάλσ ζηε 

ζθελή θαη επελέβαηλε δηαξθώο, έδσζε εληνιή ζηνλ νκηιεηή λα θσλάμεη ζην ηέινο “Θα 
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μαλαδνύκε ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ ζαλάηνπ πνπ έγηλε δεθηή κε δπζθνξία” θαη ε ηαηλία 

μαλαπξνβιήζεθε» (Μπξερη, 1977, 108). Ζ ίδηα επηκνλή ζηελ αλάδεημε ηεο θπξηαξρίαο 

ηνπ θαθνύ ζηηο αλζξώπηλεο ζρέζεηο σο ζηνηρείνπ εηδνινγηθνύ ηεο θαπηηαιηζηηθήο 

θνηλσλίαο είλαη εκθαλήο θαη ζε άιια έξγα ηνπ, όηαλ, π.ρ., ν ρνξόο αξλείηαη ηε 

βνήζεηα ζηνπο αεξνπόξνπο, κε ην αμίσκα πνπ πξνθύπηεη από ηα ληνθνπκέληα όηη «ν 

άλζξσπνο δε βνεζά ηνλ άλζξσπν». Σηόρνο ηνπ είλαη λα αλαδείμεη όηη ε ρξηζηηαληθνύ 

ηύπνπ βνήζεηα, ε αλζξσπηζηηθή, θηιαλζξσπηθή ιεγόκελε, είλαη κέξνο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ηεο εθκεηάιιεπζεο, ην δηεπθνιύλεη λα δηαησλίδεηαη, όπσο θαίλεηαη θαη 

ζην Έξγν ηνπ Μπάληελ-Μπάληελ θαη ζην Μέηξν, όπνπ ν λεαξόο ζύληξνθνο, 

ζπγθηλνύκελνο από ηελ θαθνπάζεζε ησλ εξγαηώλ, ηξέρεη λα ηνπο αλαθνπθίζεη 

πξνζσξηλά, αιιά ε αλαθνύθηζε πνπ ηνπο πξνζθέξεη ηνπο απνκαθξύλεη από ηελ 

επαλαζηαηηθή δηεθδίθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο θαη δηεπθνιύλεη ην ζύζηεκα ηεο 

εθκεηάιιεπζεο: «Όζν επηθξαηεί ε βία, ζνπ αξλνύληαη ηε βνήζεηα. Όηαλ δελ επηθξαηεί 

πηα ε βία, δελ ζα ππάξρεη αλάγθε γηα βνήζεηα. Άξα, δελ πξέπεη λα δεηάηε ηε βνήζεηα, 

αιιά λα θαηαξγήζεηε ηε βία. Βνήζεηα θαη βία απνηεινύλ έλα ζύλνιν θαη ην ζύλνιν 

απηό πξέπεη λα κεηαβιεζεί», ιέεη ζην Έξγν ηνπ Μπάληελ-Μπάληελ γηα ηε Σπλαίλεζε. 

Σην ίδην πλεύκα, παξνπζηάδεηαη εηξσληθά ν αθξσηεξηαζκόο σο βνήζεηα: όηαλ ν 

θύξηνο Σκηη δεηά λα αλαθνπθίζνπλ ηα κέιε ηνπ από ηνπο πόλνπο, νη θιόνπλ ηα 

αθξσηεξηάδνπλ. Να πώο βνεζνύλ νη άλζξσπνη ηνπο αλζξώπνπο. Νόκνο ηεο αζηηθήο 

θνηλσλίαο είλαη ε εθκεηάιιεπζε ηνπ αδύλακνπ θαη ηνπ θησρνύ από ηνλ πινύζην θαη 

ην δπλαηό θη απηή ηελ εθκεηάιιεπζε δελ είλαη επαλαζηαηηθό θαη σθέιηκν λα ηελ 

παιεύεη θαλείο κε ηα κέζα ηνπ αζηηθνύ αλζξσπηζκνύ θαη ηα ζρεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

(ζπκπόληα, νίθην, ελζνπζηαζκό, ζπγθίλεζε), αιιά κε ηελ θαηάδεημε ηεο 

εθκεηάιιεπζεο, ώζηε λα πξνθαιέζεη ηελ εμέγεξζε ησλ ζπκάησλ. Απηή ε ηδέα 

πξνβάιιεηαη θαη ζην έξγν Η εμαίξεζε θαη ν Καλόλαο, όπνπ, ζύκθσλα κε ηελ αζηηθή 

ινγηθή θαη εζηθή ηνπ εθκεηαιιεπηή, ζεσξήζεθε απίζαλν λα ηξέθεη ν ηαιαίπσξνο 

εξγάηεο αηζζήκαηα αιιειεγγύεο απέλαληη ζηνλ εξγνδόηε ηνπ. Βάζεη ηεο ίδηαο αξρήο, 

ην δηθαζηήξην έθξηλε όηη ε θίλεζε ηνπ εξγάηε λα πξνζθέξεη λεξό ζηνλ έκπνξν πνπ 

ηνλ εθκεηαιιεπόηαλ, δίθαηα παξεμεγήζεθε απ’ απηόλ σο απεηιή θαηά ηεο δσήο ηνπ. 

Ο έκπνξνο, όηαλ είδε ηνλ εξγάηε λα έξρεηαη ηξέρνληαο πξνο ην κέξνο ηνπ, λόκηζε πσο 

απηό πνπ θξαηνύζε δελ ήηαλ παγνύξη, γηα λα ηνπ δώζεη λεξό, αιιά πέηξα γηα λα ηνλ 

ζθνηώζεη. Ο ππξνβνιηζκόο, ινηπόλ, θαη ε δνινθνλία ηνπ εξγάηε ζεσξήζεθε ζαλ 

θπζηθή πξάμε απηνάκπλαο ηνπ εκπόξνπ, νπόηε ν ηειεπηαίνο δελ όθεηιε λα 

απνδεκηώζεη ηε ρήξα ηνπ δνινθνλεκέλνπ εξγάηε. 

Αληηιακβαλόκαζηε, ινηπόλ, πσο ζηόρνο ηνπ Μπξερη κέζα από απηά θπξίσο ηα 

κηθξά, ειάζζνλα έξγα ηνπ, ήηαλ αθελόο λα αλαδείμεη άκεζα θαη κε ζπληνκία, ρσξίο 

λα απνζπά ηελ πξνζνρή ησλ ζεαηώλ κε ζύλζεηνπο κύζνπο θαη ήξσεο, ην ππάξρνλ 

Καθό ηεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ αλζξώπνπ από ηνλ άλζξσπν, πνπ αιινηώλεη θαη 

αιινηξηώλεη ηηο ζρέζεηο θαη, αθεηέξνπ, λα πξνβάιεη ηε κέζνδν πνπ ζα νδεγήζεη 

ζεαηέο θαη εζνπνηνύο ζηε γλώζε θαη ηε δξάζε γηα ηελ αλαηξνπή απηνύ ηνπ Καθνύ. 

Κη απηή ε δξάζε ζα πξέπεη λα ζπληειεζηεί, όρη κε ζπλαηζζεκαηηθά θίλεηξα, αιιά κε 

θξηηήξηα πνπ, όπσο αλαθέξεη ν ίδηνο ζηα γξαπηά ηνπ γηα ηα δηδαθηηθά έξγα, πεγάδνπλ 

από ηε «γλώζε ηνπ αιθαβεηάξηνπ ηνπ δηαιεθηηθνύ πιηζκνύ». Καη ζπλερίδεη: «Γηα 

κεξηθνύο εζηθνύο όξνπο, όπσο δηθαηνζύλε, ειεπζεξία, αλζξσπηά θνθ., πνπ ππάξρνπλ 

ζην „Μέηξν‟, ηζρύεη απηό πνπ είπε ν Λέληλ γηα ηελ εζηθή: “Τελ εζηθή καο ηελ αληινύκε 

από ηα ζπκθέξνληα ηεο πξνιεηαξηαθήο ηαμηθήο πάιεο”». (Μπξερη, 1977, 115).   

Γηα λα θαηαιάβνπκε αθόκε ην πλεύκα ηνπ θαη ην πιαίζην δεκηνπξγίαο απηώλ 

ησλ έξγσλ, αμίδεη λα παξαζέζνπκε όζα γξάθεη ν ίδηνο γηα ηε ζεσξία ηνπ δηδαθηηθνύ 

έξγνπ: «Τν δηδαθηηθό έξγν δηδάζθεη κε ην λα παίδεηαη, θη όρη κε ην λα βιέπεηαη. 
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Οπζηαζηηθά, γηα ην δηδαθηηθό έξγν δελ είλαη απαξαίηεηνο νύηε έλαο ζεαηήο, σζηόζν ν 

ζεαηήο κπνξεί θπζηθά λα αμηνπνηεζεί. Τν δηδαθηηθό έξγν βαζίδεηαη ζηελ πξνζδνθία όηη 

εθείλνο πνπ παίδεη κπνξεί λα επεξεαζηεί θνηλσληθά, κε ηελ εθηέιεζε νξηζκέλσλ 

ηξόπσλ δξάζεο, κε ηε ιήςε νξηζκέλσλ ζηάζεσλ, κε ηελ απόδνζε νξηζκέλσλ ιόγσλ 

θιπ. Μεγάιν ξόιν παίδεη ζ‟ απηό […] ε θξηηηθή πνπ αζθείηαη ζηα πξόηππα πνπ 

παξνπζηάδνληαη, κε έλα ζηνραζηηθό δηαθνξεηηθό παίμηκν» (Μπξερη, 1977, 106-107).  

Σηα ιόγηα απηά ζπγθεληξώλεηαη ε επαλαζηαηηθή πξόηαζε ηνπ Μπξερη γηα ηε 

ζρέζε ηνπ ζεάηξνπ κε ηελ θνηλσλία θαη ην ξόιν ηνπ ζ’ απηήλ. Τν λα κελ ζηνρεύεη ην 

ζέαηξν ζηελ απόιαπζε ηεο παξαθνινύζεζεο, αιιά λα γίλεη ν ρώξνο 

ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο ηεο λννηξνπίαο κέζα από ην παίμηκν ηνπ έξγνπ, πνπ δελ ζα 

είλαη ππόζεζε κόλν ησλ επαγγεικαηηώλ εζνπνηώλ, αιιά θαζελόο πνπ ζα κπνξεί λα 

παίξλεη κέξνο ζηε δηαδηθαζία αλεβάζκαηνο κηαο παξάζηαζεο. 

Τν γεγνλόο αθόκε όηη απηά ηα έξγα ηξνπνπνηνύληαλ αλάινγα κε ηηο αληηδξάζεηο 

ησλ εκπιεθόκελσλ, ηόζν ησλ εζνπνηώλ, όζν θαη ηνπ θνηλνύ, θη όηη ήηαλ αλνηρηά ζηελ 

αλαδηαπξαγκάηεπζή ηνπο, πηζηνπνηείηαη ηόζν από ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία 

(Μπέλγηακηλ, 1977, 39), όζν θαη από ηα ζρόιηα ηνπ ίδηνπ ηνπ Μπξερη. Γξάθεη 

ζρεηηθά (1977, 107): «Η θόξκα ησλ δηδαθηηθώλ έξγσλ είλαη απζηεξή, όκσο κόλν γηα 

λα κπνξνύλ επθνιόηεξα λα πξνζηεζνύλ επξήκαηα θαη κέξε επηθαηξόηεηαο (Σην “Οη 

Οξάηηνη θαη νη Κνπξηάηηνη” κπνξεί π.ρ. πξηλ από θάζε κάρε λα πξαγκαηνπνηείηαη κηα 

ειεύζεξε ιεθηηθή κνλνκαρία αλάκεζα ζηνπο „ζηξαηεγνύο‟, ζην Μέηξν κπνξνύλ λα 

πξνζηεζνύλ ειεύζεξα νιόθιεξεο ζθελέο θηι.) […] Κη ελώ δειώλεη πσο «είλαη 

απαξαίηεηε ε πλεπκαηηθή γλώζε νιόθιεξνπ ηνπ έξγνπ», ζπκπιεξώλεη ακέζσο όηη 

«σζηόζν, δελ είλαη ζθόπηκν λα ζπκπιεξσζεί ε δηδαζθαιία ηνπ έξγνπ πξηλ από ην 

παίμηκό ηνπ». 

Παξαηεξνύκε, έηζη, θαη ζηα ηειεπηαία απηά ζρόιηα ηελ ξηδνζπαζηηθή αληίιεςε 

γηα ηε δπλαηόηεηα ηεο δηακόξθσζεο ηνπ έξγνπ από όινπο ηνπο εκπιεθόκελνπο, θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο παξάζηαζεο. Πξνηάζεηο πνπ ράξαμαλ λένπο 

νξίδνληεο γηα ηε δπλακηθή ηεο ηέρλεο ηνπ ζεάηξνπ. 

Δμάιινπ, ήηαλ ν Μπξερη απηόο πνπ, κέζα ζηνλ επαλαζηαηηθό ππξεηό ηνπ γηα ηε 

δεκηνπξγία ελόο λένπ ζεάηξνπ, ζπλέιαβε θαη πινπνίεζε ηελ ηδέα λα ρξεζηκνπνηήζεη 

σο εθηειεζηέο ησλ έξγσλ ηνπ εθείλνπο «γηα ηνπο νπνίνπο πξννξίδνληαη θαη πνπ είλαη 

νη κόλνη πνπ κπνξνύλ λα αμηνπνηήζνπλ [απηέο ηηο εθδειώζεηο]: ρνξσδίεο εξγαηώλ, 

εξαζηηερληθνί ζίαζνη, καζεηηθέο ρνξσδίεο θαη καζεηηθέο νξρήζηξεο, δειαδή εθείλνη 

πνπ νύηε πιεξώλνπλ γηα ηελ ηέρλε, νύηε πιεξώλνληαη από ηελ ηέρλε, παξά ζέινπλ λα 

θάλνπλ ηέρλε» (Μπξερη, 1977, 111).  

Απνθαιππηηθή ηεο αθνζίσζήο ηνπ ζηελ πνιηηηθή δηδαρή θαη ηελ αλακόξθσζε 

ησλ ζπκπαηξησηώλ ηνπ κέζσ ηνπ έξγνπ ηνπ είλαη θαη ε πιεξνθνξία όηη ζηνπο ζεαηέο 

ηεο παξάζηαζεο ηνπ Μέηξνπ ην 1930, καδί κε ην θείκελν ηνπ έξγνπ κνηξαδόηαλ θαη 

έλα εξσηεκαηνιόγην κε ηα εμήο εξσηήκαηα: «‘Πηζηεύεηε πσο κηα ηέηνηα εθδήισζε 

έρεη πνιηηηθή δηδαθηηθή αμία γηα ην ζεαηή; Πηζηεύεηε πσο κηα ηέηνηα εθδήισζε έρεη 

πνιηηηθή δηδαθηηθή αμία γηα ηνπο εθηειεζηέο (εζνπνηνύο θαη ρνξό); Δλάληηα ζε πνηα 

από ηηο δηδαθηηθέο ηάζεηο πνπ πεξηέρνληαη ζην Μέηξν έρεηε πνιηηηθέο αληηξξήζεηο; 

Πηζηεύεηε όηη ε κνξθή ηεο εθδήισζήο καο είλαη ε ζσζηή γηα ηνλ πνιηηηθό ζαο ζηόρν; 

Θα κπνξνύζαηε λα καο πξνηείλεηε θη άιιεο κνξθέο;» (Μπξερη, 1977, 116) 

Φσξίο λα ππεξβάιιεη θαλείο, κπνξεί λα ππνζηεξίμεη όηη όιε ε ζεώξεζε θαη 

πξαθηηθή ηεο ζύγρξνλεο ζεαηξηθήο πξσηνπνξίαο θαη ηνπ ζεάηξνπ ζηελ εθπαίδεπζε 

εκπεξηέρεηαη ζηε κπξερηηθή ζθέςε.   

Ζ ζέζε γηα ελεξγεηηθή εκπινθή ησλ ζεαηώλ ζηε δηεμαγσγή ηεο παξάζηαζεο 

κέζσ δηεξεύλεζεο θαζηζηά αθόκα θαη ζήκεξα ηηο ζέζεηο ηνπ Μπξερη επηζηεκνληθά 
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έγθπξεο γηα ηνλ ηξόπν πνπ καζαίλεη ν άλζξσπνο. Οη ζεαηέο, όπσο θαη νη λένη ζην 

ζύγρξνλν ςπρνθνηλσληθό θαη πνιηηηθό πεξηβάιινλ αληίζηνηρα, δελ κπνξνύλ λα 

παξακέλνπλ κε ηνπο παζεηηθνύο ηνπο ξόινπο. Γελ αθήλνληαη ζηελ απόιαπζε ησλ 

θαηαζηάζεσλ, αιιά εκπιέθνληαη ζε θξηηηθή δηεξεύλεζε ησλ ξόισλ (Kinzer, 1997) κε 

ζηνραζκό θαη ρξήζε εξεπλεηηθώλ εξγαιείσλ όπσο ζεκεηώζεηο, εκεξνιόγηα θαη 

εξσηεκαηνιόγηα. Υπό ην πξίζκα ηεο θξηηηθήο ζεσξίαο νινέλα θαη πην επηηαθηηθά νη 

θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο επηζηήκεο πξνζβιέπνπλ ζηνλ θξηηηθά ζθεπηόκελν πνιίηε 

πνπ δξα πνιηηηθά.  

Από ηα δηδαθηηθά έξγα ηνπ Μπξερη εγείξνληαη ινηπόλ εξσηήκαηα γηα ηελ επνρή 

καο, όπσο: Πώο εηζπξάηηνπλ νη λένη ην θνηλσληθό ζύζηεκα κέζα ζην νπνίν δηαβηνύλ;  

Πώο νη αληηιήςεηο ηνπο δηαιέγνληαη κε ηηο απόςεηο πνπ εθθξάδνληαη ζηα έξγα; Πώο ν 

δηάινγνο απηόο κπνξεί λα δώζεη ώζεζε ζηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε θαη λα κπνιηάζεη ηε 

δξάζε ηνπο ζηελ θνηλσλία; Σηελ επνρή πνπ δνύκε, ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε, πώο ζα 

αληηιεθζνύλ νη λένη όηη ην αιεζηλό πξόβιεκα δελ είλαη ε έιιεηςε ρξεκάησλ γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε βαζηθώλ ή θαη πεξηηηώλ αλαγθώλ, αιιά ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα. Πώο 

ζα ζρεκαηίζνπλ λνεηηθέο εηθόλεο γηα ηε θύζε θαη ηελ αλαηνκία ησλ θνηλσληθώλ 

πξνβιεκάησλ; Πώο ζα νηθνδνκήζνπλ ην θνζκνείδσιό ηνπο  κε ηα κεζνδνινγηθά 

εξγαιεία ηνπ θξηηηθνύ ζηνραζκνύ. Πώο ζα αληρλεύζνπλ ηνλ πνιηηηθό ππξήλα ησλ 

θνηλσληθώλ θαηαζηάζεσλ. Πώο ζα κεηνπζηώζνπλ ηε δηαλνεηηθή δηαδηθαζία ζε 

δσληαλή πξάμε ησλ πνιηηηθώλ αγώλσλ. Τν Θέαηξν Forum θαη άιιεο ζπλαθείο 

ζεαηξηθέο ηερληθέο (Παπαδόπνπινο, 2010) κπνξνύλ λα δηαδξακαηίζνπλ θαζνξηζηηθό 

ξόιν ζηελ εξγαζηεξηαθή ελαζρόιεζε κε ηα δηδαθηηθά έξγα.  

 

Δ η δ η θ ό η ε ξ α  ε ξ σ η ή κ α η α  π ν π  η ί ζ ε λ η α η  ζ η ν π ο  λ έ ν π ο  

• Δίλαη ζεκηηή ε ζαλάησζε θάπνηνπ γηα ην θαιό ηνπ αγώλα;  

• Πώο νη ζεκεξηλνί λένη θξίλνπλ ηελ απόιπηε ππαθνή θαη ζπλαίλεζε ζην Μέηξν; 

• Ζ ηζρύο ηεο αλαγθαηόηεηαο αξθεί γηα λα απαληεζεί ην ύςηζην απηό εζηθό δίιεκκα; 

(Μέηξν).   

• Ζ αηηηνιόγεζε ησλ πξάμεσλ εμαξηάηαη από ηα απνηειέζκαηά ηνπο;  

• Δίλαη ζεκηηή ε αγσληζηηθή βία ελάληηα ζηε βία ησλ θαηαπηεζηώλ (θπβεξλήζεσλ θαη 

νηθνλνκηθώλ νξγαληζκώλ ζηελ επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο); π.ρ. Γέλνβα 2001.  

•  Ο δπηζκόο ηνπ Μπξερη ζην Μέηξν είλαη γηα καο ζηαηηθόο ή απινπζηεπηηθόο;   

•  Πώο ζα εμεηάζνπκε δηαιεθηηθά ηελ θνηλσλία ζήκεξα, κε ηελ πνιππινθόηεηά ηεο;  

• Πώο κπνξνύκε ζηνλ θακβά ησλ κπξερηηθώλ έξγσλ λα εληνπίζνπκε ζύγρξνλεο 

ζπλζήθεο θαη ζηάζεηο δσήο ή αληηζέζεηο κε ην ζήκεξα;  

•  Πώο θξίλνπκε ηα κνληέια δξάζεο πνπ πξνηείλνληαη ζε απηά;  

• Πώο κπνξνύκε λα ηα κεηαβάινπκε, λα ηα πξνζαξκόζνπκε ζηνπο αγώλεο ηεο επνρήο 

καο, ζύκθσλα κε ηηο πξνζιακβάλνπζεο θη επαηζζεζίεο ηνπ ζεκεξηλνύ αλζξώπνπ;   

• Πνην λόεκα κπνξεί λα πξνζιάβεη ν ζύγρξνλνο αγσληζηηθόο νπκαληζκόο;  

• Πώο είλαη δπλαηό λα θαιιηεξγεζεί ην ζύγρξνλν αγσληζηηθό νπκαληζηηθό ήζνο;  

• Τν όηη ν Μπξερη ‘ήηαλ επίζεκα, δεισκέλα θνκκνπληζηήο’ επεξεάδεη ηελ πξόζιεςή 

καο;  

• Πώο ζπκπεξηθέξνληαη νη λένη απέλαληη ζηηο ηδενινγηθέο θαηεγνξηνπνηήζεηο;  

• Έρνπλ νη λένη ηελ επθαηξία λα αληηιεθζνύλ όηη ‘νη ηδέεο πξνζδηνξίδνληαη από ηηο 

θνηλσληθέο πεξηζηάζεηο θη όρη νη θνηλσληθέο πεξηζηάζεηο από ηηο ηδέεο’ (Hayman, 

1984, 31).  

 

Τν ζέαηξν ζπρλά εμαληιείηαη ζηελ ππεξεζία ησλ επηηαγώλ ηεο καδηθήο θνπιηνύξαο. 

Δθεζπραζκόο, αδξαλνπνίεζε ηεο ζθέςεο, αλαπαξαγσγή παξαδεδνκέλσλ αμηώλ θαη 
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αλαγθώλ. Αζθαιηζηηθή δηθιείδα πνπ εθηνλώλεη ηηο θξίζεηο, ζπλνδνηπόξνο ηνπ 

θαηεζηεκέλνπ. 

Όκσο ζηε ζθελή ηνπ ζεάηξνπ, κπνξεί λα δσληαλέςεη κεησλπκηθά νηηδήπνηε, λα 

ζπληειεζηεί ε ζήκαλζε νπνηαζδήπνηε πηπρήο ηνπ αληηθεηκεληθά ππαξθηνύ. Τν θνηλό 

απνηειεί κηα δσληαλή δηάλνηα, ην έξγν είλαη έλα δηαιεθηηθό μεδίπισκα ηεο θνηλσλίαο 

θαη ε παξάζηαζε κηα θαιιηηερληθή απνδεηθηηθή θόξκα. Ο θαιιηηέρλεο ζέηεη 

εξσηήκαηα, δηαηππώλεη πξνβιήκαηα. Ο ζεαηήο ηα εμεξεπλά θαη ηα δηαρεηξίδεηαη.  

Τν ζέαηξν αληηπαιεύεη ηε ζπλήζεηα. Αλαθαιύπηνπκε κε απηνλόεηεο, 

αλεμεξεύλεηεο δηαζηάζεηο ηεο πξαγκαηηθόηεηαο. Απνθιίλνπζα νπηηθή. Έλα ξάπηζκα 

ζηελ θαζνζίσζε ηεο ζπγθιίλνπζαο λόεζεο, όπσο απηή νηθνδνκείηαη ζηηο ηππηθέο 

δηαδηθαζίεο εθπαίδεπζεο (αξσγνύ θαη ζηπινβάηε ηνπ ζπζηήκαηνο). Τν ζέαηξν σο 

δηαδηθαζία απηό-έξεπλαο. Γελ έρεη ιόγν ύπαξμεο αλ πξόθεηηαη λα θαζαγηάζεη ηελ 

εμεκεξσκέλε ζπλείδεζή καο. Αληίζεηα, λα εθζέζεη ηε γύκληα ηνπ εμαγξησκέλνπ 

αζπλείδεηνπ, ηελ αλαξρία πνπ απνηειεί ην ππόζηξσκα ηνπ ηαθηνπνηεκέλνπ. Γεληθά 

ζηε δσή ιέκε ην κάζεκά καο. Τα κελύκαηα πνπ ζηέιλνπκε είλαη θνξκαξηζκέλα 

ππνγείσο κε έλαλ πνιύ ύπνπιν ηξόπν. νξζνινγηθόηεηα ηνπ θαηεζηεκέλνπ ησλ 

θνηλσληθώλ κεραληζκώλ. Δληαζζόκελνο ζην θνηλσληθό ζύλνιν θαη νξγαλώλνληαο ηε 

δξαζηεξηόηεηά ηνπ, ν άλζξσπνο πιεξώλεη έλα πάξα πνιύ βαξύ ηίκεκα: ράλεη ηνλ 

εαπηό ηνπ. Όια απηά ηα ζηξώκαηα πνιηηηζκνύ έρνπλ ηηο ζπλέπεηέο ηνπο. Σην ζέαηξν 

ζπκβαίλεη ε αληίζηξνθε δηαδηθαζία. Ο εζνπνηόο ζην ζέαηξν ςάρλεη ην real time. 

Δπηδηώθεη λα ππάξμεη ζην ‘εγώ’, ‘εδώ’, ‘ηώξα’. Καηαξγεί ηε κεραληθή όξαζε, ηε 

κεραληθή αθνή, ηε κεραληθή αίζζεζε θαη επηζπκία, ην κεραληθό θόβν.  

Φάξε ζηελ αλζξσπνπνηεηηθή ηνπο δηάζηαζε, ηα δηδαθηηθά έξγα ηνπ Μπξερη 

βξίζθνπλ ηε ζέζε ηνπο ζηα ζύγρξνλα πξνγξάκκαηα ζεαηξηθήο παηδείαο. Μέζα από 

ηελ ςπρνζσκαηηθή ζπκκεηνρή, νη λένη έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα απνθσδηθνπνηνύλ ην 

θνηλσληθό πεξηβάιινλ, λα αλαθαιύπηνπλ ην μεδίπισκα ησλ δηαιεθηηθώλ ζρέζεσλ 

ησλ θνηλσληθώλ ξόισλ βηώλνληάο ην ελεξγεηηθά, λα εξεπλήζνπλ ηελ πξαγκαηηθόηεηα 

ζηα πνιιά ηεο πξόζσπα. Τα έξγα απηά εκπίπηνπλ ζε κηα παηδαγσγηθή πνπ 

ελζαξξύλεη ηνλ πξνβιεκαηηζκό θαη ηε ζπλεηδεηνπνίεζε, ηε δηεξεύλεζε ηνπ όξνπ 

πνιηηηθόο, ηελ επίγλσζε όηη ε ύπαξμή καο έρεη ραξαθηήξα πνιηηηθό αθόκε θαη ζηηο 

παξακηθξέο ηεο εθθάλζεηο. Οη ζπκκεηέρνληεο θαηαλννύλ ηνπο εαπηνύο ηνπο 

παίδνληαο. Ζ θαηαλόεζε ηνπ εαπηνύ δελ καζαίλεηαη, αιιά βηώλεηαη.  

Δπίζεο ε ελαιιαγή ησλ ξόισλ εληζρύεη ηελ ζύγρξνλε άπνςε ησλ θνηλσληθώλ 

επηζηεκώλ γηα ηελ απνδνρή ηεο ζέζεο ηνπ άιινπ κέζα από ηελ πηνζέηεζε πνηθίισλ 

νπηηθώλ γσληώλ. Ζ πξόζθιεζε ηνπ Μπξερη ζην Μέηξν νη εζνπνηνί λα αλαιακβάλνπλ 

ηνπο ξόινπο ηνπ λένπ ζπληξόθνπ, ηνπ αγθηηάηνξα θαη ηνπ ρνξνύ θαηαδεηθλύεη ηελ 

επηζηεκνληθή αμία ηεο κεζόδνπ ηνπ ζηε ζύγρξνλε εθαξκνγή ησλ δηδαθηηθώλ έξγσλ.  

Δίλαη έξγα αλνηρηά πξνο δηαπξαγκάηεπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ, ηξνπνπνίεζε ηεο 

πινθήο, κε απηνζρεδηαζκνύο θιπ. Γίλεηαη ζηνπο λένπο ε δπλαηόηεηα λα εξγαζηνύλ 

επαγσγηθά (αθνύ δηεξεπλήζνπλ ηα δεδνκέλα, λα πξνρσξήζνπλ ζηελ εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ), λα ζπλζέζνπλ ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπο.  

Άιισζηε θάζε θαιιηηερληθή δεκηνπξγία κπνξεί λα απνηειεί πξν-θείκελν θαη 

βάζε γηα ηε δνθηκή θαη γέλλεζε κηαο λέαο. Ζ αλνηρηόηεηα θαη ε αιιαγή –

παξαθξάδνληαο ηα ιόγηα ηνπ πνηεηή– είλαη ζύκκαρνο όισλ καο. Λνηπόλ, θάηη πξέπεη 

λα θάλνπκε. Τν εξώηεκα είλαη πξνο πνηα θαηεύζπλζε θαη κε πνηα παηδεία; Ζ κεγάιε 

αιιαγή, απηή ηεο έκπξαθηεο θαζεκεξηλήο πνιηηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη πξαθηηθήο 

καο θέξλεη ελώπηνλ ησλ επζπλώλ καο. Ζ αιιαγή ζηελ νπηηθή πνπ θέξλεη θάζε λέα 

γεληά ζα πξέπεη λα ηελ βγάδεη ζε αλνηρηνύο νξίδνληεο θαη όρη όπσο ζα έιεγε θη ν M. 

Wekwerth (2004, 80) ζηα ζπληξίκκηα ηεο θαηεδάθηζεο.     
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Τν πείξακα ηνπ Μπξερη δελ βξήθε ηε ζπλέρεηά ηνπ ζηε ζεαηξηθή δεκηνπξγία ηνπ 

ίδηνπ, αθνύ, θη όηαλ μαλαγύξηζε ζηελ Αλαηνιηθή Γεξκαλία δελ έλησζε ηελ αλάγθε ή 

δελ κπόξεζε λα ην ζπλερίζεη. Δλέπλεπζε, όκσο, άιινπο δεκηνπξγνύο ζε άιιεο ρώξεο 

πνπ ζέιεζαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ζέαηξν γηα λα δώζνπλ θσλή θαη ειπίδα γηα 

αιιαγή ζηνπο εξγάηεο ησλ πόιεσλ, ζηα ζύκαηα ηεο εθκεηάιιεπζεο, ζηνπο θησρνύο 

θαη θαηαπηεζκέλνπο, όπσο π.ρ. ν A. Boal, κε ‘ην ζέαηξν ηνπ θαηαπηεζκέλνπ’, ν P. 

Brook, θ.ά. 

Κόληξα ζηελ απηάξεζθε ζηγνπξηά όζσλ δηαηείλνληαη πσο ε Τέρλε δελ κπνξεί λα 

αιιάμεη ηνλ Κόζκν, ππάξρνπλ θάζε ηόζν εθείλνη πνπ ηνικνύλ λα ακθηζβεηήζνπλ 

απηή ηε βεβαηόηεηα, δνθηκάδνληαο κε ειπίδα θαη πίζηε λα ελεξγνπνηήζνπλ ηελ 

πιαζηνπξγό δύλακε θαη λα ηε κεηαηξέςνπλ ζην θσο πνπ θαίεη.  

Ενύκε ζε θαηξνύο απηαξρηθνπνίεζεο, αγλσζηηθηζκνύ πνπ θνληνξηνπνηεί ηελ 

ειπίδα θαη ηνλ άλζξσπν, ηδενινγηθνύ εθθπιηζκνύ πνπ θαίλεηαη λα θαζηζηά 

ηειεζίδηθα κε αλαγλώζηκεο ηηο ιέμεηο. Σε επνρή ηνλεζθηθήο ξηλνθεξίηηδαο. Ο Μπξερη 

δίλεη ζηνπο εζνπνηνύο-ζεαηέο ηε δπλαηόηεηα λα αλαξσηεζνύλ: Υπάξρεη ηξόπνο λα 

κελ είκαη ξηλόθεξνο, ζε θαηξνύο ζθνηεηλνύο;   

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

B r e c h t ,  B .  (2005). Bertolt Brecht. Ausgewählte Werke in sechs Bänden. Frankfurt 

am Main: Suhrkamp Verlag.  

B r e c h t ,  B .  Grosse kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe [GBFA], 30 

ηνκ. Berlin, Weimar, Suhrkamp, Frankfurt, Aufbau Verlag  

H a ym a n ,  R .  (1984). Contemporary Playwrights. Bertolt Brecht. The Plays. 

London: Heinemann.  

K i n z e r ,  C .  (1997). Brecht and Theatre Pedagogy. Σην M. van Dijk (Ed.),  I‟ m Still 

Here. The Brecht Yearbook 22 / Ich bin noch da. Das Brecht-Jahrbuch 22 (ζζ. 205-

213). Ontario: University of Waterloo.   

Μ π έ λ γ η α κ η λ ,  Β .  (1977). Γνθίκηα γηα ηνλ Μπξερη. (κηθξ. Ν. Κνινβόο). Αζήλα: 

Πύιε. 

Μ π ξ ε ρ η ,  Μ π .  (1977). Ο Μπξερη εξκελεύεη Μπξερη. (κηθξ. Α. Βεξπθνθάθε). 

Αζήλα: Νέα Σύλνξα.  

Μ π ξ ε ρ η ,  Μ π .  (1979). Μηθξό Όξγαλν γηα ην Θέαηξν. Σην Από ηνλ Αξηζηνηέιε 

ζηνλ Μπξερη. (κηθξ. Α. Βεξπθνθάθε). (ζζ. 233-280). Αζήλα: Κάιβνο.   

Μ π ξ ά η ,  Γ .  (1974). Μπέξηνιη Μπξερη. Ο θαιόο άλζξσπνο ηνπ Άνπγθζκπνπξγθ. 

Αζήλα: Πιεηάο.  

Ν η ν ξ η ,  Μ π .  (1975). Αλάγλσζε ηνπ Μπξερη. (κηθξ. Α.Φξαγθνπδάθε). Αζήλα: 

Κέδξνο.  

Π α π α δ ό π ν π ι ν ο ,  Σ .  (2010). Παηδαγσγηθή ηνπ Θεάηξνπ. Αζήλα: Απηνέθδνζε. 

Σ ν ι σ κ ό ο ,  Α .  (1989). Θεαηξηθό Λεμηθό. Πξόζσπα θαη πξάγκαηα ζην παγθόζκην 

ζέαηξν. Αζήλα: Κέδξνο. 

W e k w e r t h ,  M .  (2004). Τη θαηαινγίδεη θαλείο ζηνλ Μπξερη;, Σην Ν. Βαιαβάλε 

(επηκ.), Μπέξηνιη Μπξερη, Κξηηηθέο Πξνζεγγίζεηο. (ζζ. 55-81). (κηθξ. Γ. Μαξάθαο). 

Αζήλα: Πνιύηξνπνλ.   

W i l l e t t ,  J .  (1992). The Theatre of Bertolt Brecht. A study of eight aspects. 

London: Methuen Drama. 

  

 

 



10 

 

 

 

ΠΗΓΔ 

B r e c h t ,  B .  (1966). Die Massnahme. Σην B. Brecht. Lehrstücke. (ζζ. 23-48). 

Berlin: Suhrkamp Verlag.  

B r e c h t ,  B .  (1966). Das Badener Lehrstück vom Einerständnis. Σην B. Brecht. 

Lehrstücke. (ζζ. 179-196). Berlin: Suhrkamp Verlag. 

B r e c h t ,  B .  (2005). Der Flug der Lindberghs. Σην B. Brecht. Ausgewählte Werke in 

sechs Bänden. (ζζ. 285-302). Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.  

Μ π ξ ε ρ η ,  Μ π .  (1961). Ζ εμαίξεζε θη ν θαλόλαο. (κηθξ. Κ. Κνπινπθάθνο). 

Δπηζεώξεζε Τέρλεο, 83, 460-475. 

Μ π ξ ε ρ η ,  Μ π .  (1983). Απηόο πνπ ιέεη Ναη θαη απηόο πνπ ιέεη Όρη. (κηθξ. Σ. 

Μαηδίξε), Αζήλα: Γσδώλε 

Μ π ξ ε ρ η ,  Μ π .  (2012). Οξάηηνη θαη Κνπξηάηηνη. (κηθξ. Ν. Αβξακίδνπ). Θέκαηα 

Παηδείαο, 49-50, 185-195. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


