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Ζ “βαπαξηθή” πεξίνδνο 

Γεξκαλφο δξακαηνπξγφο, ιηκπξεηίζηαο, ζπγγξαθέαο, πνηεηήο, ζεσξεηηθφο ηνπ ζεάηξνπ θαη 

ζθελνζέηεο. Σν έξγν ηνπ, πάλσ απφ δεθαηξείο ρηιηάδεο ζειίδεο, πεξηιακβάλεη ζεαηξηθά 

έξγα, πνηήκαηα, πεδά, ζεσξεηηθά θείκελα γηα ην ζέαηξν, ηνλ θηλεκαηνγξάθν, ηελ ηέρλε, ηε 

ινγνηερλία, κειέηεο, ζρφιηα, ζεκεηψζεηο, εκεξνιφγηα. 

Ο Κπξερη γελλήζεθε ζηηο 10 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1898 ζην 'Ανπγθζκπνπξγθ ηεο Βαπαξίαο. Ζ 

κεηέξα ηνπ, νθία Κπξερη, ην γέλνο Κπξέηζηλγθ, θαηαγφηαλ απφ ην Κέιαλα Γξπκφ: 

 
Ο Κπξερη 

ην 1918. 

Δγώ ν Κπέξηνιη Κπξερη, είκαη απ’ ηνπο κέιαλεο δξπκνύο. 

Ζ κάλα κνπ ζηηο πνιηηείεο κ’ έθεξε 

Νηαλ ήκνπλ αθόκα ζηελ θνηιηά ηεο. Κα ησλ δξπκώλ ε παγσληά  

Θα κείλεη εληόο κνπ σο λα πεζάλσ. … 

Ο παηέξαο ηνπ, Κπέξηρνιλη-Φξίληξηρ Κπξερη δηήζπλε κηα βηνηερλία ραξηηνχ. Δχπνξε νηθνγέλεηα: 

Παλ πινπζηόπαηδν κεγάισζα, 

Νη γνλείο θνιάξν 

Κνπ θόξεζαλ, κ’ έκαζαλ 

πεξέηεο λα΄ρσ θαη κνπ δηδάμαλε ηελ ηέρλε λα δίλσ δηαηαγέο. … 

Καζεηήο αθφκε ζην Γπκλάζην (1908-1916) δεκνζηεχεη ηα πξψηα ηνπ θείκελα, πνηήκαηα θαη δηεγήζεηο, 

ζην πεξηνδηθφ ηνπ ζρνιείνπ ηνπ θαη ζηελ ηνπηθή εθεκεξίδα. Ο αξρηζπληάθηεο ηεο ζα δηεγεζεί πνιχ 

αξγφηεξα ζε έλα άξζξν ηνπ κε ηίηιν Ξσο αλαθάιπςα ηνλ Κπξερη, ηελ πξψηε ηνπο 

ζπλάληεζε: «…αλήθε ήδε ζηελ αξηζηεξά… δίςαγε γηα δσή, ήηαλ νμπδεξθήο, πλεύκα αλήζπρν, δελ 

ελέδηδε ζε ζπλαηζζεκαηηζκνύο… είρε γξάςεη κηα έθζεζε κε θηιεηξεληθό πεξηερόκελν πνπ παξ’νιίγν λα 

ηνπ ζηνηρίζεη ηελ απνβνιή ηνπ από ην ζρνιείν…» 

Σν 1917, γξάθεηαη ζην ηκήκα ινγνηερλίαο ηεο Φηινζνθηθήο ζρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ινχληβηρ 

Καμηκίιηαλ ηνπ Κνλάρνπ, φπνπ παξαθνινπζεί ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ηα καζήκαηα ηνπ 'Αξηνπξ 

Θνχηζεξ, ζεαηξνιφγνπ θαη θίινπ ηνπ Φξαλθ Βέληεθηλη. 

Σν 1918, ηδξχεηαη ην Θίλεκα ησλ παξηαθηζηψλ. Δμέγεξζε θαη αλαθήξπμε ηεο δεκνθξαηίαο ηεο 

Βαπαξίαο ζην Βεξνιίλν. Ο Κπξερη αξρίδεη ηηο ζπνπδέο ηνπ ζηελ ηαηξηθή, νξγαλψλεη κηα βξαδηά πξνο 

ηηκήλ ηνπ Βέληεθηλη πνπ πεζαίλεη ηελ ίδηα ρξνληά (9 Καξηίνπ) θαη ηνλ Οθηψβξην επηζηξαηεχεηαη ζαλ 

λνζνθφκνο. Ζ αγξηφηεηα ηνπ πνιέκνπ εγγξάθεηαη ζην πνίεκα Θξύινο ηνπ λεθξνύ ζηξαηηώηε, πνπ ν 

ίδηνο ζα παξνπζηάζεη ζε έλα θακπαξέ ηνπ Κνλάρνπ παίδνληαο θηζάξα. Όηαλ ζηηο 10 Καίνπ ηνπ 1933, 

νη Λαδί θαίλε δεκφζηα ηα έξγα ηνπ, ηνπ πξνζάπηνπλ, εθηφο ησλ άιισλ, θαη ην φηη έγξαςε ηνλ 

«αλήζηθν» ζξχιν. Σφηε γξάθεη θαη ην πξψην ηνπ ζεαηξηθφ έξγν Βάαι. ην «κνλαρηθφ» Βάαι, 

«ηδηνθπή» πνηεηή-ηξαγνπδηζηή πνπ θαηαζηξέθεη ηνπο πάληεο θαη ηειηθά ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ, ν 

Κπξερη ρξεζηκνπνηεί ηα κνξθηθά ζηνηρεία ηνπ εμπξεζηνληζηηθνχ δξάκαηνο, παξσδεί ην χθνο ηνπ, ηνλ 

ηφλν ηεο "απαγγειίαο αλζξψπνπ πξνο αλζξψπνπο", αληηζηξέθνληαο έηζη ηε ιεηηνπξγία απηνχ ηνπ 

είδνπο. 

Κε ην δεχηεξν ζεαηξηθφ ηνπ (1918-1920) Ρακπνύξια κέζα ζηε λύρηα απνκαθξχλεηαη νξηζηηθά απφ 

ηελ δεζπφδνπζα ινγνηερληθή ηάζε ηεο επνρήο ηνπ, ηνλ εμπξεζηνληζκφ, θαη ζηξέθεηαη πξνο ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα: ε κεηαπνιεκηθή Γεξκαλία, ην Βεξνιίλν ην ρεηκψλα ηνπ 1918, ε λχρηα πνπ νη 

παξηαθηζηέο έθαλαλ επίζεζε ζηε ζπλνηθία ησλ εθεκεξίδσλ νξίδνπλ κε αθξίβεηα ην ρψξν θαη ην 

ρξφλν ηεο δξάζεο. Σα πξφζσπα απνθηνχλ ηαπηφηεηα θαη ηνπνζεηνχληαη ζηελ ηζηνξηθή 

javascript:;


πξαγκαηηθφηεηα. Ο ίδηνο άιισζηε είρε παξαθνινπζήζεη θαη βνεζήζεη, ρσξίο λα πάξεη ελεξγφ κέξνο, 

ην θίλεκα ησλ παξηαθηζηψλ ζην Κφλαρν θαη ην 'Ανπγθζκπνπξγθ θαη είρε ζπλδεζεί κε ηνπο 

ινγνηερληθνχο θαη θαιιηηερληθνχο θχθινπο ηνπ Κνλάρνπ (Θάζπαξ Λέρεξ, Ιίνλ Φνυρηβάλγθεξ, Έξηρ 

Έλγθει, Θαξφια Λέρεξ θ.ά.). Σα Ρακπνύξια αλεβαίλνπλ ζην ζέαηξν Θακκεξζπίιε ηνπ Κνλάρνπ ηνλ 

επηέκβξην ηνπ 1922 θαη ηνπ ραξίδνπλ ην Βξαβείν Θιάηζη. ηελ Διιάδα ην έξγν παξαζηάζεθε γηα 

πξψηε θνξά ζην Θέαηξν Θάππα, ην 1974, ζε κεηάθξαζε Παχινπ Κάηεζε, ζθελνζεζία Αιέμε 

νινκνχ, ζθεληθά-θνζηνχκηα Ησάλλαο Παπαλησλίνπ θαη κνπζηθή Κίκε Πιέζζα. 

Σν 1919, ζηηο 15 Ηαλνπαξίνπ δνινθνλνχληαη ν Θαξι Ιίκπθλερη θαη ε Ρφδα Ινχμεκπνπξγθ. Ο Κπξερη 

θξαηάεη ηε ζεαηξηθή ζηήιε ηεο ζνζηαιηζηηθήο θαη αξγφηεξα θνκκνπληζηηθήο εθεκεξίδαο ηνπ 

'Ανπγθζκπνπξγθ Volkswille (Ιατθή βνύιεζε) έσο ην ηέινο ηνπ 1920, θαη ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ 

δεκνθηιή βαπαξφ θσκηθφ Θαξι Βάιεληηλ γηα ηνλ νπνίν γξάθεη ηα κνλφπξαθηα Κηθξναζηηθόο 

γάκνο, Lux in tenebris, ν Εεηηάλνο ή ν Τόθηνο ζθύινο, Μνξθίδεη ην δηάβνιν, ην Τάξεκα.Σνλ Ηνχιην 

γελληέηαη ν Φξαλθ, γηφο ηεο Πάνπια Κπαλρφιηζεξ θαη ηνπ Κπξερη. 

Σν 1921 αξρίδεη ηε Ενύγθια ησλ πόιεσλ θαη θάλεη δπν ρξφληα λα ηελ ηειεηψζεη: ν Γθάξγθα, 

ππάιιεινο κηαο δαλεηζηηθήο βηβιηνζήθεο ηνπ ηθάγνπ θαη ν ιηλθ, μπιέκπνξνο, ξίρλνληαη ζε έλαλ 

αγψλα αιιειεμφλησζεο. Ο δεχηεξνο ζέιεη λα αγνξάζεη απφ ηνλ πξψην ην κνλαδηθφ πξάγκα πνπ ηνπ 

αλήθεη: ηε γλψζε ηνπ. Σν έξγν έρεη ηε δνκή ελφο αγψλα ππγκαρίαο –πξνζθηινχο ζπνξ ηνπ Κπξερη- 

φπνπ ν θάζε αληίπαινο πξνζπαζεί λα δψζεη ζηνλ άιιν ην ηειεησηηθφ ρηχπεκα. Ο θάζε γχξνο φκσο 

κεηαηξέπεηαη ζε θαχιν θχθιν θη έηζη δελ θαηαιήγεη πνηέ ζηε κεγάιε ζθελή πνπ ζα έδηλε ηε ιχζε ζην 

έξγν. Ο ρξφλνο θπιάεη θαη ζην ηειεπηαίν γχξν ππεξηζρχεη ν Γθάξγθα κφλν θαη κφλν επεηδή είλαη πην 

λένο: 

…Πεκαζία δελ έρεη λα είζαη ν πην ηζρπξόο αιιά ν επηδώλ. Γελ κπνξώ λα ζαο ληθήζσ. Κπνξώ κόλν λα 

ζαο πνδνπαηήζσ ζην ρώκα…. 

Ο Ιεσλίδαο Σξηβηδάο, κε ην Ιατθφ Πεηξακαηηθφ Θέαηξν, ζα δψζεη ηελ πξψηε ειιεληθή εθδνρή 

ηεο Ενύγθιαο ησλ πόιεσλ ην 1979, ζε κεηάθξαζε Θψζηα ηακαηίνπ, ζθεληθά- θνζηνχκηα Γηψξγνπ 

Πάηζα θαη κνπζηθή επηκέιεηα Ιάκπξνπ Ιηάβα. 

Σνλ Λνέκβξην ηνπ 1923, απνηπρεκέλν πξαμηθφπεκα ησλ Υίηιεξ θαη Ινχληεληνξθ, Σα νλφκαηα ηνπ 

Κπξερη θαη ηνπ Φνυρηβάλγθεξ πεξηιακβάλνληαη ζηε ιίζηα ησλ αηφκσλ πνπ ζα ζπιιακβάλνληαλ κεηά 

ηελ επηβνιή ηνπ πξαμηθνπήκαηνο. 

Ζ «βαπαξηθή» πεξίνδνο ηνπ Κπξερη ηειεηψλεη ην 1923 κε ηε δηαζθεπή ηνπ Δδνπάξδνπ Β’ ηνπ 

Κάξιννπ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Φφυρηβαλγθεξ. Σν έξγν κε ηίηιν Ζ δσή ηνπ Δδνπάξδνπ Β’ ηεο 

Αγγιίαοαλεβαίλεη ζην Θάκκεξζπηιε ηνπ Κνλάρνπ ηνλ Κάξηην ηνπ 1924, ζε ζθελνζεζία Κπξερη. Ο 

ζπγγξαθέαο εγθαζίζηαηαη πιένλ κε ηε Καξηάλλα Σζνθ (παληξεχηεθαλ ηνλ Λνέκβξην ηνπ 1922) θαη 

ηελ θφξε ηνπο Υάλλε, ζην Βεξνιίλν, φπνπ γίλεηαη δξακαηνπξγφο ζην Ληφπηζεο Σεάηεξ ηνπ Καμ 

Ράηλραξη, σο ην 1926, καδί κε ηνλ Θαξι Σζνχθκαγεξ. ην ίδην ζέαηξν ν Έξηρ Έλγθει ζθελνζεηεί 

ηε Ενύγθια ησλ πόιεσλ. 

 

Σν “επηθφ” Θέαηξν 

Σνλ Λνέκβξην ηνπ 1924 γελληέηαη θαη ν γηφο ηνπ ηέθαλ απφ ηελ Υειέλε Βάηγθει. 

Δλ ησ κεηαμχ, ε νηθνλνκηθή θξίζε θαη ν πιεζσξηζκφο θαηαζηξέθνπλ ηε κεζαία ηάμε 

θαη εμαζιηψλνπλ ηηο κάδεο ζε αληίζεζε κε ηνπο κεγηζηάλεο ηεο βηνκεραλίαο νη νπνίνη 

πινπηίδνπλ θαζεκεξηλά. Ο Κπξερη κειεηάεη εμαληιεηηθά ην καξμηζκφ. πλεξγάδεηαη κε 

πνιιέο εθεκεξίδεο, φπνπ δεκνζηεχεη πνηήκαηα θαη ζχληνκεο ηζηνξίεο. Γλσξίδεηαη, ην 

1925, κε ηνλ ζθελνζέηε Έξβηλ Πηζθάηνξ, ηνλ δσγξάθν Σδσξηδ Γθξνο θαη ηνλ κπνμέξ 

Πάνπι-άκζνλ Θέξλεξ ηνπ νπνίνπ γξάθεη ηε βηνγξαθία. πκκεηέρεη ζηελ ίδξπζε ηεο «Οκάδαο 1925» 



ηελ θσκσδία ηνπ Ν 'Αληξαο είλαη άληξαο (1924-1925) έλαο θηιήζπρνο θνξηνεθθνξησηήο, ν Γθάιπ 

Γθάπ, πεγαίλνληαο λα αγνξάζεη έλα ςάξη ζηε γπλαίθα ηνπ αλαγθάδεηαη λα πάξεη ηε ζέζε ελφο 

ρακέλνπ ζηξαηηψηε, ηνπ Σδεξάηα Σδηπ. Αλ ην θάλεη είλαη γηαηί δελ έρεη λα ράζεη ηίπνηα. Κπνξεί λα 

δαλείζεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζε νπνηνλδήπνηε θαη νηηδήπνηε. Γέρεηαη λα παξαζπξζεί, λα κπεη ζην ζηξαηφ 

ειπίδνληαο φηη ζα βγάιεη ρξήκαηα. Ζ ζηνιή φκσο ηνλ παγηδεχεη: ν πξνιεηάξηνο πνπ ήηαλ 

κεηακνξθψλεηαη πξψηα ζε έκπνξν –φηαλ δέρεηαη λα πνπιήζεη έλαλ ςεχηηθν ειέθαληα- θαη ζηε 

ζπλέρεηα νξηζηηθά πιένλ ζε ζηξαηηψηε. Ο Γθάιπ Γθάπ βγάδεη ηνλ επηθήδεηφ ηνπ, δελ αλαγλσξίδεη ηε 

γπλαίθα ηνπ θαη κεηαηξέπεηαη ζε άγξην κηιηηαξηζηή. Σν έξγν αλεβαίλεη ην 1928 ζηε Ιατθή θελή ηνπ 

Βεξνιίλνπ κε ηνπο Υάηλξηρ Γθένξγθε θαη Υειέλε Βάηγθει ζε ζθελνζεζία Έξηρ Έλγθει. είρε πξνεγεζεί 

ηνλ Κάξηην ηνπ 1927 ε κεηάδνζε ηνπ απφ ην ξαδηνθσληθφ ζηαζκφ ηνπ Βεξνιίλνπ. 

Σν 1926, κηα λέα παξαιιαγή ηνπ Βάαι, κε ηίηιν Βίνο θαη πνιηηεία ηνπ Βάαι ηνπ αξζεληθνύ, αλεβαίλεη 

ζηε Λέα θελή ηνπ Ληφπηζεο Σεάηεξ ζε δηθή ηνπ ζθελνζεζία. Ο Κπξερη κηιάεη γηα ην “Δπηθφ ζέαηξν”. 

Σν 1927, ν Κπξερη εθδίδεη ην Ξξνζεπρεηάξη ηνπ Κπέξηνιη Κπξερη, κηα ζπιινγή πνηεκάησλ πνπ ηνλ 

πξνεγνχκελν ρξφλν είραλ θπθινθνξήζεη σο Ξξνζεπρεηάξη ηεο ηζέπεο. Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα ηε 

δηαζήθε ηνπ Κπξερη ηεο πξψηεο πεξηφδνπ. ηελ “Δηζαγσγή”, ν ζπγγξαθέαο δίλεη ζηνλ αλαγλψζηε 

νδεγίεο ρξήζεο ησλ πνηεκάησλ απηψλ. δηαηξεί ηε ζπιινγή ζε πέληε κέξε: Γεήζεηο, Αζθήζεηο, 

Σξνληθά, Ταικνί θαη ηξαγνύδηα ηνπ Καραγθόλλπ, Κηθξό εκεξνιόγην ησλ ζαλόλησλ. Ζ ζπιινγή 

θιείλεη κε ην Θαηά ηεο πιάλεο, πνίεκα πνπ ζα πξέπεη λα μαλαδηαβάδεηαη κεηά απφ θάζε αλάγλσζε 

κηαο πεξηθνπήο ηνπ βηβιίνπ θαη κε έλα Ππκπιήξσκα. Σν Ξξνζεπρεηάξη “απνηειεί ην αλίεξν αληίζηνηρν 

ηεο κηθξήο ζχλνςεο πξνηεζηαληηθψλ χκλσλ ζηελ νπνία ν πηζηφο κπνξεί λα βξεί ηξνπάξηα θαηάιιεια 

γηα θάζε πεξίζηαζε ηεο δσήο. Σν έξγν φκσο μεπεξλάεη ηελ παξσδία: είλαη πην θνληά ζηα γξαθηά ηνπ 

Ινχζεξνπ… απνηειεί έλα ζηνραζκφ ζηξακκέλν πξνο ηε καηαηφηεηα θαη ηε κεδακηλφηεηα ηνπ θφζκνπ –

ζε ζχγθξηζε, φρη κε ηελ παληνδπλακία ηνπ Θενχ, αιιά κε ηε δφμα κηαο Φχζεο πνπ φια ηα 

θαηαβξνρζίδεη, πνπ κέζα ηεο ν άλζξσπνο δε είλαη παξά πεξαζηηθφο θαη φπνπ πφιεηο θαη απηνθξαηνξίεο 

εμαθαλίδνληαη, ελψ ζπλερίδνπλ, κέζα ζηελ απνζχλζεζε, λα δηαδέρνληαη ε κία ηελ άιιε νη 

κεηακνξθψζεηο ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ πξαγκάησλ”. 

Σελ ίδηα ρξνληά παίξλεη δηαδχγην απφ ηελ Καξηάλλα Σζνθ. 

Παξάιιεια, ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ ζπλζέηε Θνπξη Βάηι: ην Κηθξό Καραγθόλλπ, ππξήλαο ηεο κεηέπεηηα 

φπεξάο ηνπο 'Αλνδνο θαη πηώζε ηεο πόιεο Καραγθόλλπ, παίδεηαη ηνλ Ηνχιην ζην θεζηηβάι ζχγρξνλεο 

κνπζηθήο ηνπ Κπάληελ – Κπάληελ. Ζ ζπλεξγαζία ηνπο ζπλερίδεηαη θαη ζηελ Όπεξα ηεο 

πεληάξαο,δηαζθεπή ηνπ έξγνπ ηνπ Σδσλ Γθαίπ Ζ όπεξα ηνπ δεηηάλνπ, πνπ κεηέθξαζε ε Διίδακπεη 

Υάνππηκαλ. Παξνπζηάδεηαη ζηηο 31 Απγνχζηνπ ηνπ 1928 ζην ηθκπάνπεξληακ Σεάηεξ ηνπ Βεξνιίλνπ -

ζέαηξν πνπ έκειιε λα γίλεη απφ ην 1954 ε έδξα ηνπ ζηάζνπ ηνπ Κπξερη, ηνπ Κπεξιίλεξ Αλζάκπι- ζε 

ζθελνζεζία Έξηρ Έλγθει, ζθεληθά Θάζπαξ Λέρεξ, κε ηνπο Υάξαιλη Πάνπιζελ, Ρφδα Βαιέηη, Έξηρ 

Πφλην θαη Ιφηε Ιέληα ζηνπο βαζηθνχο ξφινπο. 

 

Πξνο ην “δηδαθηηθφ” έξγν 

Ζ Όπεξα γλψξηζε κεγάιε επηηπρία. Σελ επνκέλε θηφιαο ηεο πξεκηέξαο, ηα 

ηξαγνχδηα ηνπ έξγνπ αθνχγνληαλ ζηνπο δξφκνπο ηνπ Βεξνιίλνπ θαη ζχληνκα 

άλνημε έλα κπαξ κε φλνκα «Ζ Όπεξα ηεο πεληάξαο» φπνπ παηδφηαλ απνθιεηζηηθά ε 

κνπζηθή ηνπ έξγνπ. Ο ππξεηφο πνπ θαηέιαβε ηνπο Βεξνιηλέδνπο γηα ην έξγν, 

πέξαζε θαη ζηελ ππφινηπε Δπξψπε. Σνλ Απξίιην ηνπ 1929 ε Όπεξα παίρηεθε ζην 

Γθξαηο, πξνθαιψληαο επέκβαζε λαδηζηηθψλ νκάδσλ. Σνλ Κάην ηεο ίδηαο ρξνληάο παίρηεθε ζην Θέαηξν 

Πφιζθη ηεο Βαξζνβίαο, ζε ζθελνζεζία Ιένλ ίιιεξ, ηνλ Κάξηην ηνπ 1930 ζην Εάιηζκπνπξγθ, 

πξνθαιψληαο θαη πάιη ηελ επέκβαζε λαδηζηηθψλ νκάδσλ, ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1930 ζην Θέαηξν 

Γσκαηίνπ ηεο Κφζραο ζε ζθελνζεζία Αιεμάληξ Σάηξνθ θαη ζηηο 13 Οθησβξίνπ 1930 εγθαηλίαζε ην 

Σεάηξ Κνλπαξλάο, ζε ζθελνζεζία ηνπ Γθαζηφλ Κπαηί. Σν 1930, πάληα, ε εηαηξεία θηλεκαηνγξαθηθψλ 

παξαγσγψλ Nero άξρηζε ηα γπξίζκαηα ηεο Όπεξαο ηεο πεληάξαο ζε ζθελνζεζία Γθένξγθ Βίιρεκ 

Πακπζη. Ζ άπνςε ηνπ Κπξερη γηα ηελ θηλεκαηνγξαθηθή εθδνρή δελ ήηαλ ζχκθσλε κε ηνπ Πακπζη 



θαη ησλ παξαγσγψλ. Παξ’φιεο φκσο ηηο αληηξξήζεηο ηνπ ε ηαηλία νινθιεξψζεθε θαη πξνβιήζεθε ζε 

νιφθιεξν ηνλ θφζκν. Ο Κπξερη κε ηνλ Βάηι ήγεηξαλ αγσγή θαηά ησλ ππεπζχλσλ θαη ε δίθε πνπ έγηλε 

ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1930 πξνθάιεζε πνιιά ζρφιηα ηνπ Κπξερη ζε θαηνπηλά ηνπ θείκελα. Πνιχ ζχληνκα 

ε θήκε ηνπ έξγνπ έθηαζε ζηελ Ακεξηθή, φπνπ παξαζηάζεθε γηα πξψηε θνξά ζηηο 13 Απξηιίνπ ηνπ 

1933 ζην Empire Theatre ηεο Λέαο Τφξθεο. 

ηε ρψξα καο ε Όπεξα ηεο πεληάξαο πξσηνπαίρηεθε ην 1962 κε ηίηιν ην Ονκάληζν ηεο πεληάξαο απφ 

ηνλ ζίαζν ηνπ Λίθνπ Υαηδίζθνπ. Ζ παξάζηαζε φκσο πνπ θάλεη επξχηεξα γλσζηή ηελ Όπεξα ζην 

αζελατθφ θνηλφ ηαπηίδεηαη κε ηελ πξψηε ζεαηξηθή ζθελνζεζία ηνπ Επι Ληαζζέλ ζηελ Διιάδα, ζε 

κεηάθξαζε Παχινπ Κάηεζη, δηαζθεπή Επι Ληαζζέλ – Παχινπ Κάηεζη, ζθεληθά Βαζίιε Φσηφπνπινπ, 

θνζηνχκηα Γηνλχζε Φσηφπνπινπ, ελνξρήζηξσζε Ληθεθφξνπ Ρψηα θαη ρνξνγξαθίεο Ιεσλίδα Ληε 

Πηάλ. Ζ πξεκηέξα έγηλε ζηηο 7 Λνεκβξίνπ 1975. Σνλ ξφιν ηεο Σδέλε εξκήλεπζε έσο ηνλ Ηαλνπάξην ε 

Κειίλα Κεξθνχξε θαη ζηε ζπλέρεηα ε Δχα Θνηακαλίδνπ. ην ξφιν ηνπ Καθρήζ ν Λίθνο Θνχξθνπινο. 

πλερίδνληαο ηε ζπλεξγαζία ηνπο, ην Λνέκβξην θαη ην Γεθέκβξην ηνπ 1928, ν Κπξερη θαη ν Βάηι 

εηνηκάδνπλ ην Βεξνιηλέδηθν Οέθβηεκ, θαληάηα γηα ην ξαδηφθσλν, πνπ ζα παηρηεί ζηηο 22 Καίνπ ηνπ 

1929, πξνθαιψληαο επέκβαζε ηεο ινγνθξηζίαο. 

ηηο 7 Φεβξνπαξίνπ παξνπζηάδεηαη ππφ ηε δηεχζπλζε ηνπ Όην Θιέκπεξεξ ζην Βεξνιίλν ε κνπζηθή απφ 

ηελ Όπεξα ηεο πεληάξαο γηα πλεπζηά. Σνλ Απξίιην ν Κπξερη θαη ε Βάηγθει παληξεχνληαη. Ο Κπξερη 

γλσξίδεηαη κε ην θηιφζνθν Βάιηεξ Κπέλγηακηλ. 

ηηο 28 Ηνπιίνπ παίδεηαη ε Ξηήζε ηνπ Ιίληκπεξγθ, κε κνπζηθή ηνπ Θνπξη Βάηι ζηε 

κνπζηθή εβδνκάδα ηνπ Κπάληελ – Κπάληελ. Πξφθεηηαη γηα ηελ πξψηε απφπεηξα ηνπ 

Κπξερη πξνο ην “δηδαθηηθφ” έξγν”. Δδψ εμηζηνξείηαη ν αγψλαο ηνπ Ιίληκπεξγθ θαηά ηελ 

πξψηε ππεξαηιαληηθή πηήζε ηνπ, ε θαηάθηεζε ηνπ ελαέξηνπ ρψξνπ θαη θπξίσο ηεο λέαο 

γλψζεο πνπ απνζπάηαη απφ ην ρψξν ηεο άγλνηαο πνπ είλαη θαη ν ρψξνο ηνπ ζενχ. Σν 

έξγν είλαη θηηαγκέλν έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα πάξνπλ κέξνο φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξα πξφζσπα. Πξνυπνζέηεη απφ ηε κηα έλαλ κεγάιν αξηζκφ κνπζηθψλ, 

ηξαγνπδηζηψλ θαη ερεηηθψλ κέζσλ πνπ λα κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ καγλεηνηαηλία ή δίζθν 

θαη απφ ηελ άιιε κηα πνιπκειή ρνξσδία θαη πνιπάξηζκνπο αλαγλψζηεο. αλ κέιε ηνπ ρνξνχ 

κπνξνχζαλ λα πάξνπλ κέξνο φζνη ζεαηέο ή αθξναηέο ήζειαλ. Υνξφο θαη αλαγλψζηεο είλαη δπν νκάδεο 

πνπ άιινηε απαγγέινπλ θαη ηξαγνπδνχλ καδί, άιινηε ε κηα δηαδέρεηαη ηελ άιιε, άιινηε 

αιιεινζπκπιεξψλνληαη. Ο Κπξερη είρε ηελ πξφζεζε λα εμαζθαιίζεη γηα ηελ Ξηήζε ηελ πιαηχηεξε 

δπλαηή δηάδνζε ζην ξαδηφθσλν θαη ηα ζρνιεία. Φπζηθά πξνθάιεζε ην βέην ησλ αξρψλ ηεο Βατκάξεο. 

Σν ίδην ζπλέβεη θαη κε ηα άιια “δηδαθηηθά” έξγα ηνπ: ην Γηδαθηηθό έξγν ηνπ Κπάληελ-Κπάληελ ζε 

κνπζηθή Πάνπι Υίληεκηη, ζην Φεζηηβάι χγρξνλεο Κνπζηθήο ηνπ Κπάληελ – Κπάληελ, πξνθάιεζε 

ζθάλδαιν, Απηόο πνπ ιέεη Λαη, δίπξαθηε φπεξα ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Βάηι πνπ παξνπζηάζηεθε ζηηο 23 

Ηνπλίνπ 1930 ζην Θεληξηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ηλζηηηνχην ηνπ Βεξνιίλνπ, ην Απηόο πνπ ιέεη Όρη θαη 

ηελΑπόθαζε πνπ αλεβαίλεη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1930 ζην Γθξφζζεο άνπζπηιρανπο ηνπ Βεξνιίλνπ. 

Σνλ Οθηψβξην ηνπ 1930 γελληέηαη ε Κπάξκπαξα, θφξε ηνπ Κπξερη θαη ηεο Βάηγθει. 

Σελ ίδηα ρξνληά ν Κπξερη γξάθεη ην Ζ Δμαίξεζε θαη ν θαλόλαο, πνιπάξηζκα ζεσξεηηθά θείκελα θαη 

αξρίδεη ηε ζπγγξαθή ηεο Αγίαο Ησάλλαο ησλ ζθαγείσλ. 

Σν 1931, δηαζθεπάδεη ηνλ 'Ακιεη γηα ην ξαδηφθσλν θαη ζε ζπλεξγαζία κε ην ζπλζέηε Υαλο 'Αηζιεξ θαη 

ηνλ Γθνχληεξ Βάηδελκπνξλ γξάθεη ηε Κάλα, απφ ην νκψλπκν κπζηζηφξεκα ηνπ Καμίκ Γθφξθη · ζα 

αλεβαζηεί ηελ επφκελε ρξνληά ζην Βεξνιίλν ζε ζθελνζεζία Κπξερη κε ηελ Βάηγθει ζηνλ ξφιν ηνπ 

ηίηινπ. Γλσξίδεηαη κε ηνλ ζνβηεηηθφ ζπγγξαθέα εξγθέη Σξεηηάθνθ. 

Δλ ησ κεηαμχ ην θηικ ηνπ ιάηαλ Ληνχληνβ, ζε ζελάξην ηνπ Κπξερη, Θνύιε Βάκπε απαγνξεχεηαη απφ 

ηελ επηηξνπή ινγνθξηζίαο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ. Σνλ Κάην ηνπ 1932, αθνχ πεξάζεη γηα ηξίηε θνξά 

απφ ηελ Δπηηξνπή παξνπζηάδεηαη, κε κεξηθέο αιιαγέο, ζηνλ θηλεκαηνγξάθν 'Αηξηνπκ. Ο Κπξερη 

πεγαίλεη ζηε Κφζρα γηα ηε ζνβηεηηθή πξεκηέξα ηνπ έξγνπ. Παξαθνινπζεί κε επηκέιεηα ην ζεκηλάξην 



ηνπ Θαξι Θξνο πάλσ ζην καξμηζκφ (Λνέκβξηνο 1932 – Φεβξνπάξηνο 1933), ζηε ρνιή Θαξι Καξμ 

ηνπ Βεξνιίλνπ. 

 

Σν “εζηθφ” ζέαηξν 

Σν 1933 ν Υίηιεξ γίλεηαη Θαγθειάξηνο ηνπ Ράηρ. Σνλ Ηαλνπάξην ε παξάζηαζε 

ηεο Απόθαζεο δηαθφπηεηαη απφ ηελ αζηπλνκία θαη νη ππεχζπλνη γηα ην έξγν θαη ηελ 

παξάζηαζε ελάγνληαη «επί εζράηε πξνδνζία». Οη αξρέο ηνπ Ληάξκζηαη δελ 

επηηξέπνπλ λα πεξηιεθζεί ε Αγία Ησάλλα ησλ ζθαγείσλ ζην ξεπεξηφξην ησλ 

ζεάηξσλ ηεο πφιεο. ηηο 27 Φεβξνπαξίνπ εθδειψλεηαη ε ππξθαγηά ζην Ράηρζηαγθ . Σελ επνκέλε 

αξρίδεη ε εμνξία ηνπ Κπξερη θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. ζα δηαξθέζεη 15 ρξφληα: κέζσ Πξάγαο θαη 

Βηέλλεο ζηελ Διβεηία, ηε νπεδία θαη ηε Φηλιαλδία. Κεηά ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη πάιη ζηελ 

Διβεηία πξνηνχ επηζηξέςεη ζην Βεξνιίλν. ε απηά ηα δεθαπέληε ρξφληα, ρσξίο ρξήκαηα, ρσξίο 

ζέαηξν, δψληαο ζε ρψξεο πνπ δελ κίιαγε ηε γιψζζα ηνπο, ν Κπξερη ζα γξάςεη πάλσ απφ δέθα 

ζεαηξηθά έξγα, πνιιά πνηήκαηα, ζεσξεηηθά θείκελα θαη κπζηζηνξήκαηα. 

Σα έξγα ηεο εμνξίαο δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηα «δηδαθηηθά» ηνπ. Ο Κπξερη, πνπ πξνέβαιιε κηα εζηθή 

ζηάζε ζαλ πξφηππν θάζε πνιηηηθήο δξάζεο, ηψξα δηαρσξίδεη ηελ εζηθή ζπλεηδεηνπνίεζε απφ ηε 

δξάζε.Σα ζεαηξηθά πξφζσπα εκθαλίδνληαη σο κε αζψα, αλ φρη θαη έλνρα, ζχκαηα κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο, ηζηνξηθήο θνηλσλίαο, ηεο θαπηηαιηζηηθήο. Ο Κπξερη καο θαιεί λα απνξξίςνπκε απηή 

ηελ θνηλσλία πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ αιινηξίσζή καο, γηα ηελ νπνία φκσο ν ζεαηήο νθείιεη λα 

αλαγλσξίζεη θαη ηε δηθή ηνπ επζχλε. Ζ εζηθή ζπλεηδεηνπνίεζε, ηεο νπνίαο ε παξάζηαζε απνηειεί ην 

ρψξν θαη ηελ αθνξκή, απαηηεί κηα ζπκπεξηθνξά πνιηηηθή απφ ηνπο ζεαηέο. Σν «εζηθφ» ζέαηξν ηνπ 

Κπξερη αλνίγεη ην δξφκν ζηε ζπλεηδεηή επαλαζηαηηθή πξαθηηθή, αιιά κφλν έκκεζα, δελ ηελ πξνηείλεη 

πνηέ άκεζα. 

Σνλ Ηνχλην ηα Δπηά ζαλάζηκα ακαξηήκαηα ησλ κηθξναζηώλ παίδνληαη ζε κηα κφλν παξάζηαζε, ζην 

Θέαηξν ησλ Ζιπζίσλ Πεδίσλ ζην Παξίζη, ζε κνπζηθή Θνπξη Βάηι θαη ρνξνγξαθία Εσξδ Κπαιαλζίλ.Ο 

Κπξερη, πεξλψληαο απφ ην Παξίζη, θηάλεη ζηε Γαλία, απ’φπνπ νη εζληθνζνζηαιηζηέο απαηηνχλ ηελ 

έθδνζή ηνπ. Οη αξρέο αξλνχληαη. Γξάθεη ην Κπζηζηόξεκα ηεο πεληάξαο πνπ ζα εθδνζεί ζην 

'Aκζηεξληακ. 

Ζ εμάπισζε ηνπ Λαδηζκνχ ππαγνξεχεη ζηνλ Κπξερη ηε ζάηηξα Νξάηηνη θαη Θνπξηάηηνη (1934). 

πλεξγάδεηαη κε δηάθνξα γεξκαλφθσλα πεξηνδηθά πνπ εθδίδνπλ νη εμφξηζηνη. 

Σν 1935 ηαμηδεχεη ζηε Κφζρα. Σνπ αθαηξείηαη ε γεξκαληθή ηζαγέλεηα. Σνλ Ηνχλην ζπκκεηέρεη ζην 

Γηεζλέο ζπλέδξην ζπγγξαθέσλ πνπ γίλεηαη ζην Παξίζη. Γξάθεη ην Ρξόκνο θαη αζιηόηεηα ηνπ Ρξίηνπ 

Οάηρ θαη ην Ξέληε δπζθνιίεο γηα λα γξάςεη θαλείο ηελ αιήζεηα. Κε ηελ επθαηξία ησλ παξαζηάζεσλ 

ηεο Κάλαο απφ ην ίβηι Ρεπέξηνξπ Θήαηεξ, ν Κπξερη πεγαίλεη, καδί κε ηνλ 'Αηζιεξ, ζηε Λέα Τφξθε 

φπνπ ζα παξακείλεη σο ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1936. 

Αξρίδεη ν ηζπαληθφο εκθχιηνο. Σν 1937 ν Κπξερη πεγαίλεη ζην Γηεζλέο ζπλέδξην ζπγγξαθέσλ πνπ 

γίλεηαη ζην Παξίζη κε ζέκα ηνλ πφιεκν ηεο Ηζπαλίαο. Παξνπζηάδεη ηα Ληνπθέθηα ηεο θπξά-Θαξάξ κε ηε 

Βάηγθει. Θα αθνινπζήζνπλ Ν Βίνο ηνπ Γαιηιαίνπ (πξψηε κνξθή ην 1938 κε ηίηιν Ζ γε γπξίδεη), ην 

κπζηζηφξεκα Νη θνκπίλεο ηνπ θπξίνπ Ηνύιηνπ Θαίζαξα. 

Σν 1939, ε απεηιή γεξκαληθήο θαηνρήο ηεο Γαλίαο ηνλ ππνρξεψλεη λα θχγεη γηα ηε νπεδία, γηα έλα 

ρξφλν: Ζ αλάθξηζε ηνπ Ινύθνπινπ, Ζ Κάλα-Θνπξάγην θαη ηα παηδηά ηεο, Ν θαιόο άλζξσπνο ηνπ 

Πεηζνπάλ θαη ηα Ξνηήκαηα ηνπ Πβέληκπνξγθ. 

Κεηά ηελ θαηνρή ηεο Γαλίαο θαη ηεο Λνξβεγίαο, εγθαζίζηαηαη ζηελ Φηλιαλδία γξάθνληαο ζεσξεηηθά 

θείκελα γηα ην ζέαηξν θαη ην έξγν Ν Αθέληεο Ξνύληηια θαη ν ππεξέηεο ηνπ Κάηη. 

Σν 1941 πεξλάεη ζηε νβηεηηθή Έλσζε, απφ ηε Κφζρα ζην Βιαληηβνζηφθ θαη απφ θεη κπαξθάξεη ζε έλα 



ζνπεδηθφ θνξηεγφ θαη θηάλεη ζηελ Θαιηθφξληα. Δγθαζίζηαηαη θνληά ζην Υφιιπγνπλη φπνπ 

μαλαβξίζθεη ηνπο Ληέκπιηλ, Φνυρηβάλγθεξ, Πέηεξ Ιφξε, Φξηηο Ιαλγθ, Υαλο 'Αηζιεξ, Πάνπι Ληέζανπ 

θ.ά. Έξγα: Ζ Απνηξέςηκε άλνδνο ηνπ Αξηνύξν Νύη, ηα Νξάκαηα ηεο Πηκόλ Καζάξ ζε ζπλεξγαζία κε 

ηνλ Φνυρηβάλγθεξ. 

Γλσξίδεηαη κε ηνλ Σζάξιη Σζάπιηλ θαη ηνλ Επι Ληαζζέλ. Σν 1942 ζπλαληάεη ηνλ Σένληνξ Αληφξλν θαη 

ηνλ 'Αξλνιλη έλκπεξγθ θαη ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ Φξηηο Ιαλγθ ζην ζελάξην ηεο ηαηλίαο Θαη νη δήκηνη 

πεζαίλνπλ. 

Σν 1943 ν Κπξερη πεγαίλεη ζηε Λέα Τφξθε. ε ζπλεξγαζία κε ηνλ Υ.Ρ.Υέπο θαη ηνλ Γ. Υ. Ωληελ 

δηαζθεπάδνπλ ηε Γνύθηζζα ηνπ Κάιθη ηνπ Γνπέκπζηεξ. Γξάθεη γηα ηνλ εζνπνηφ Πέηεξ Ιφξε ην Ν Πβέηθ 

ζην δεύηεξν παγθόζκην πόιεκν 

Ο κεγάινο ηνπ γηφο ν Φξάλθ, πνπ είρε κείλεη ζηε Γεξκαλία ζθνηψλεηαη ζην αλαηνιηθφ κέησπν. 

Σν 1944, θαη ελψ ζπλεξγάδεηαη ζηε ζπγγξαθή ζελαξίσλ γηα θηλεκαηνγξαθηθά έξγα, γξάθεη 

ηνλ Θαπθαζηαλό θύθιν κε ηελ θηκσιία. Σν έξγν ζε κεηάθξαζε Οδπζζέα Διχηε, ζθελνζεζία Θάξνινπ 

Θνπλ, ζθεληθά-θνζηνχκηα Γηψξγνπ Βαθαιφ θαη κνπζηθή Κάλνπ Υαηδηδάθη παίρηεθε ζηε ζθελή ηνπ 

Τπνγείνπ ηνπ Θεάηξνπ Σέρλεο ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1957 θαη ήηαλ ε πξψηε παξάζηαζε κπξερηηθνχ 

έξγνπ ζε ειιεληθή ζθελή. 

ρεδηάδεη ηνλ Βίν ηνπ Θνκθνύθηνπ θαη ην Εσή θαη ζάλαηνο ηεο Οόδαο Ινύμεκπνπξγθ. Σν 1945 ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ εζνπνηφ Σζαξιο Ιψηνλ γξάθεη ζηα αγγιηθά ηε δεχηεξε κνξθή ηνπ Βίνπ ηνπ 

Γαιηιαίνπ κε ηίηιν Galileo πνπ ζα παξαζηαζεί ην 1947 ζην Ινο 'Αληδειεο Θφξνλεη Θήαηεξ ζε 

ζθελνζεζία ηνπ Σδφδεθ Ιφνπδπ (πξεκηέξα 31 Ηνπιίνπ). 

Γηαζθεπάδεη ζε πνίεκα ην Θνκκνπληζηηθό Καληθέζην. Σν 1946 ηαμίδηα ζηε Λέα Τφξθε. Ζ δηαζθεπή 

ηεο Γνύθηζαο ηνπ Κάιθη παίδεηαη ζηε Βνζηψλε θαη ηε Λέα Τφξθε κε ηελ Κπέξγθλεξ. 

Σν 1947 ν Κπξερη πξνηείλεη ζηνλ Βάηι λα γξάςεη ηε κνπζηθή γηα ην Πβέηθ ζην Γεύηεξν Ξαγθόζκην 

Ξόιεκν. Ο 'Αηζιεξ αλαθξίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Αληηακεξηθα-ληθψλ Δλεξγεηψλ. Ο Θνπξη Βάηι θαη ν 

Κάμνπει 'Αληεξζνλ κεηέρνπλ ζε κηα επηηξνπή δηακαξηπξίαο θαηά ηεο Δπηηξνπήο. ηηο 30 Οθησβξίνπ ν 

Κπξερη αλαθξίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Αληηακεξηθαληθψλ Δλεξγεηψλ ζηελ Οπάζηγθηνλ. Έλα απφ ηα 

κέιε ηεο Δπηηξνπήο είλαη ν Ρίηζαξλη Λίμνλ. Σν επφκελν πξσί, κεηά ηελ αλάθξηζε, θεχγεη γηα ηελ 

Διβεηία. Αζρνιείηαη κε ηε δηαζθεπή ηεο Αληηγόλεο ηνπ νθνθιή ζηε κεηάθξαζε ηνπ Υέιληεξιηλ. 

Σν 1948 εγθαζίζηαηαη θνληά ζηε Επξίρε. Αλεβαίλεη ζην Υνπξ ηεο Διβεηίαο ε Αληηγόλε ζε ζθελνζεζία 

Κπξερη – Λέρεξ κε ηε Βάηγθει ζηνλ νκψλπκν ξφιν. Σνλ Ηνχλην, ζην ανπζπηιράνπδ ηεο Επξίρεο 

παξνπζηάδεηαη γηα πξψηε θνξά ηνπ Ν Αθέληεο Ξνύληηια θαη ν ππεξέηεο ηνπ ν Κάηη, ζε ζθελνζεζία 

Υίξζθειλη θαη Κπξερη. 

Θέιεη λα πάεη ζην Βεξνιίλν, αιιά ε ζχκκαρνη ηνπ αξλνχληαη ηε βίδα πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα δηαζρίζεη 

ηε Γεξκαλία. Σειηθά κε έλα ηζέρηθν δηαβαηήξην πεγαίλεη ζηελ Πξάγα θη απφ θεί θηάλεη ζην Αλαηνιηθφ 

Βεξνιίλν ζηηο 22 Οθησβξίνπ. 

Γξάθεη ην Κηθξό όξγαλν γηα ην ζέαηξν. «… Γνπιεηά ηνπ ζεάηξνπ από παιηά, όπσο θαη ησλ άιισλ 

ηερλώλ είλαη λα ςπραγσγεί ηνπο αλζξώπνπο. Απηή ε δνπιεηά ηνπ πξνζδίδεη πάληα ην ηδηαίηεξό ηνπ 

γόεηξν θαη δελ ρξεηάδεηαη άιιε ηαπηόηεηα από ηε δηαζθέδαζε […] δελ ζα έπξεπε θαλ λα ηνπ 

απαηηήζνπλ λα δηδάμεη, πάλησο, ηίπνηα ην σθέιηκν […] Ρν ζέαηξν πξέπεη λα παξακείλεη θάηη νιόηεια 

πεξηηηό, πνπ ζεκαίλεη βέβαηα όηη δνύκε γηα ην πεξηηηό…» 

Σν Ληφπηζεο Σεάηεξ ηνλ θαιεί λα ζθελνζεηήζεη ηε Κάλα-θνπξάγην καδί κε ηνλ Έλγθει. Ζ πξεκηέξα ζα 

δνζεί ζηηο 11 Ηαλνπαξίνπ 1949, κε ηε Βάηγθει ζην ξφιν ηεο Κάλαο. 

 



Ζ δηαιεθηηθή ηεο παξάζηαζεο: Κπεξιίλεξ Αλζάκπι 

Ρηο δπζθνιίεο ησλ βνπλώλ ηηο μεπεξάζακε. 

ηώξα έρνπκε λα αληηκεησπίζνπκε 

ηηο δπζθνιίεο ησλ πεδηάδσλ 

Σνλ επηέκβξην ηνπ 1949 ηδξχεη κε ηε Βάηγθει ην Κπεξιίλεξ Αλζάκπι. ηηο 12 

Γεθεκβξίνπ, πξψηε παξάζηαζε ζην Ληφπηζεο Σεάηεξ κε ην Ν Αθέληεο Ξνύληηια θαη ν 

ππεξέηεο ηνπ ν Κάηη, ζε ζθελνζεζία Κπξερη – Έλγθει. 

7 Οθησβξίνπ: αλαγγειία ηεο ίδξπζεο ηεο Ιατθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Γεξκαλίαο. 

Ο Κπξερη γξάθεη ηηο Κέξεο ηεο Θνκκνύλαο. 

Σν 1950 παίξλεη ηελ απζηξηαθή ηζαγέλεηα. Δπηδηψθεη ηελ επηζηξνθή ηνπ Πέηεξ Ιφξε απφ ηελ Ακεξηθή 

θαη ηνπ πξνηείλεη λα παίμεη 'Ακιεη ζην Κπεξιίλεξ. Αλεβαίλεη ζην Ληφπηζεο Σεάηεξ ε δηαζθεπή ηνπ 

έξγνπ ηνπ Ιεληο ν Νηθνδηδάζθαινο ζε ζθελνζεζία Κπξερη. Γίλεηαη κέινο ηεο Αθαδεκίαο ησλ Σερλψλ 

ηνπ Βεξνιίλνπ, εγθαζίζηαηαη ζην Κπνχθνβ γξάθεη ηα Κπνπθνβηαλά ειεγεία θαη παξάιιεια 

δηαζθεπάδεη κε ηνλ Πάνπι Ληεζάνπ ζε φπεξα ηελ Αλάθξηζε ηνπ Ινύθνπινπ, ε νπνία παίδεηαη ζηηο 17 

Καξηίνπ ηνπ 1951 ζηελ Θξαηηθή Όπεξα ηνπ Βεξνιίλνπ. Ιφγσ πνιηηηθψλ δηαθσληψλ νη παξαζηάζεηο 

δηαθφπηνληαη γηα λα μαλαξρίζνπλ, αθνχ νη Κπξερη θαη Ληεζάνπ θάλνπλ νξηζκέλεο αιιαγέο, ζηηο 12 

Οθησβξίνπ κε ηίηιν Ζ Θαηαδίθε ηνπ Ινύθνπινπ. ρεηηθά κε «απηέο» ηηο αιιαγέο ν Κπξερη είρε 

εξσηεζεί απφ ηνπο δεκνζηνγξάθνπο φηαλ είρε πάεη ζην Παξίζη ην 1955 κε ην Κπεξιίλεξ Αλζάκπι. Ζ 

απάληεζή ηνπ ήηαλ «… ζπδεηάκε δηαξθώο ηα έξγα καο κε ηνπο ζεαηέο. Όηαλ έρνπλ δίθην κεηξάκε ηε 

γλώκε ηνπο. Κε ηελ θπβέξλεζε ζπκβαίλεη ην ίδην. Θνπβέληηαζα ηξεηζήκηζε ώξεο κε δηάθνξνπο 

ππνπξγνύο θαη ηνλ ίδην ηνλ πξσζππνπξγό γηα ην Ινύθνπιν. Δίραλ αληίξξεζε γηα ελλέα ζεκεία. Πηα 

επηά είρα δίθην εγώ θαη θξάηεζα ηελ άπνςή κνπ, ζηα δύν είραλ δίθην εθείλνη θαη άιιαμα ην θείκελν.» 

ηηο 26 επηεκβξίνπ ηνπ 1951 γξάθεη κηα Αλνηρηή επηζηνιή ζηνπο γεξκαλνύο ζπγγξαθείο θαη 

θαιιηηέρλεο. Ωο ζπγγξαθέαο πξνηείλεη ηα εμήο: 

[…]  

Ξιήξε ειεπζεξία ηνπ βηβιίνπ, ππό έλαλ πεξηνξηζκό. 

Ξιήξε ειεπζεξία ηνπ ζεάηξνπ, ππό έλαλ πεξηνξηζκό.  

Ξιήξε ειεπζεξία ησλ θαιώλ ηερλώλ ππό έλαλ πεξηνξηζκό. 

Ξιήξε ειεπζεξία ηεο κνπζηθήο, ππό έλαλ πεξηνξηζκό. 

Ξιήξε ειεπζεξία ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, ππό έλαλ πεξηνξηζκό. 

Ν πεξηνξηζκόο: θακκία ειεπζεξία γηα γξαπηά θαη έξγα ηέρλεο πνπ εμπκλνύλ ηνλ πόιεκν ή ηνλ 

παξνπζηάδνπλ σο αλαπόθεπθην, θαη γηα εθείλνπο πνπ ππνζηεξίδνπλ ην κίζνο κεηαμύ ησλ ιαώλ. 

[…] 

Θεσξεηηθά θείκελα κε ηίηιν Ζ Γηαιεθηηθή ζην ζέαηξν. Αξρίδεη ηε δηαζθεπή ηνπ Θνξηνιαλνύ. 

Γεκνζηεχεηαη ε Θεαηξηθή πξάμε, έλα ζπιινγηθφ έξγν, κε θείκελα, ζρφιηα θαη θσηνγξαθίεο γηα ηηο 

παξαζηάζεηο ησλ έμε πξψησλ έξγσλ πνπ αλέβαζε ην Κπεξιίλεξ Αλζάκπι θαη γηα ηε δνπιεηά ηνπ 

ζπγθξνηήκαηνο. 

Σν 1952 ην Κπεξιίλεξ Αλζάκπι πεξηνδεχεη ζηελ Πνισλία. ηηο 16 Λνεκβξίνπ παίδεη ηα Ληνπθέθηα ηεο 

θπξά-Θαξξάξ ζην Ληφπηζεο Σεάηεξ. Σελ επφκελε ρξνληά (1953) παξνπζηάδεη ην πξψην ζεαηξηθφ έξγν 

ηνπ Έξβηλ ηξηηκάηεξ Θαηζγθξάκπελ ζην ίδην ζέαηξν ζε ζθελνζεζία Κπξερη. 

Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1953 ν Κπξερη δεηεί ράξε γηα ηνπο Ρφδεκπεξγθ. Κε αθνξκή ηελ εξγαηηθή 

εμέγεξζε ζην αλαηνιηθφ Βεξνιίλν, ν Κπξερη ζηέιλεη κία επηζηνιή ζηνλ Βάιηεξ Οχικπξηρη. Οη 

εθεκεξίδεο δεκνζηεχνπλ κφλν ηελ ηειεπηαία θξάζε απφ ην γξάκκα, ζηελ νπνία εθθξάδεη ηελ 

αιιειεγγχε ηνπ ζην θαζεζηψο. Ο Κπξερη δηεπθξηλίδεη ηε ζέζε ηνπ κε θείκελφ ηνπ ζηηο 23 Ηνπλίνπ 

ζηελ εθεκεξίδα Λέα Γεξκαλία, φξγαλν ηνπ Θ.Θ. ηεο Ι.Γ. ηεο Γεξκαλίαο. Θάλεη θξηηηθή ζηελ 



πνιηηηζηηθή πνιηηηθή ηεο Ι.Γ. ηεο Γεξκαλίαο. Αξρίδεη λα δνπιεχεη πάλσ ζην ηειεπηαίν ζεαηξηθφ ηνπ 

έξγν Ρνπξαληώ ή ην ζπλέδξην ησλ αζπξνξνπράδσλ. 

Αξρίδεη ε έθδνζε ησλ Θεαηξηθψλ έξγσλ ηνπ Κπξερη, ζηε Γπηηθή θαη Αλαηνιηθή Γεξκαλία. 

Σν 1954, ην Κπεξιίλεξ Αλζάκπι ζα εγθαηαζηαζεί ηειηθά ζην ηθεξκπάνπεξληακ. Σνλ Κάξηην 

αλεβάδνπλ Γνλ Ενπάλ ηνπ Κνιηέξνπ ζε δηαζθεπή Κπξερη θαη ζθελνζεζία Κπελφ Κπεζφλ. ηνλ 

Οθηψβξην ηνλ Θαπθαζηαλό θύθιν κε ηελ θηκσιία, ζε ζθελνζεζία Κπξερη κε ηελ Βάηγθει, ηνλ Κπνπο 

θαη ηελ Αγγέιηθα Υνχξβηηο θαη ηνλ Ηνχιην ηαμηδεχνπλ ζην Παξίζη φπνπ παίξλνπλ κέξνο ζην πξψην 

Γηεζλέο Φεζηηβάι Θεάηξνπ κε ηε Κάλα Θνπξάγην θαη ηε Ππαζκέλε ζηάκλα ηνπ Θιάηζη. ηηο 21 

Γεθεκβξίνπ απνλέκεηαη ζηνλ Κπξερη ην Βξαβείν ηάιηλ. 

Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1955 ζθελνζεηεί ηε Κάρε ηνπ ρεηκώλα ηνπ Γηνράλεο Κπέρεξ κε ην Κπεξιίλεξ θαη 

ζπκκεηέρνπλ ζην δεχηεξν Γηεζλέο Φεζηηβάι Θεάηξνπ ζην Παξίζη κε ην έξγν Ν Θύθινο κε ηελ θηκσιία. 

Ο Κπξερη παίξλεη κέξνο ζην πλέδξην ησλ Οπαδψλ ηεο Δηξήλεο, ζηε Γξέζδε, ζην ζπλέδξην ηνπ Πελ 

Θιακπ ζην Ακβνχξγν θαη ζην ζεαηξηθφ ζπλέδξην ηνπ Ληάξκζηαη κε ηελ αλαθνίλσζε: «Κπνξεί ν 

ζχγρξνλνο θφζκνο λα απνδνζεί ζην ζέαηξν;». 

ηηο 15 Καίνπ γξάθεη κία επηζηνιή ζηελ Αθαδεκία Σερλψλ ηνπ Βεξνιίλνπ γαη ην ηη πξέπεη λα γίλεη 

κεηά ηνλ ζάλαηφ ηνπ.Σνλ Γεθέκβξην αξρίδεη ηηο δνθηκέο ηνπ Βίνπ ηνπ Γαιηιαίνπ ζην Κπεξιίλεξ. 

Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1956 ζπκκεηέρεη ζην 4ν πλέδξην Γεξκαλψλ πγγξαθέσλ. 

Σνλ Φεβξνπάξην πεγαίλεη ζην Κηιάλν γηα ην αλέβαζκα ηεο Όπεξαο ηεο πεληάξαο απφ ην Πίθθνιν 

Σεάηξν ζε ζθελνζεζία Σδηφξηδην ηξέιεξ. Οη κέξεο πνπ έκεηλε ζην Κηιάλν ήηαλ κεηξεκέλεο. Ιίγν πξηλ 

θχγεη ζπλαληήζεθε κε ην ηξέιεξ ζην δσκάηηφ ηνπ κπξνζηά ζε έλα παλεηφλε θαη κηα κηθξή θνξεηή 

γξαθνκεραλή Οιηβέηηη. «Κ’εθείλελ έγξαςε ην ηειεπηαίν θηλάιε ηεο Όπεξαο, απηό πνπ ρξεζηκνπνίεζα 

ζηε δηθή κνπ παξάζηαζε. Έλα θηλάιε πνπ ν Κπξερη δελ ην κεηέθξαζε γηα ην Κπεξιίλεξ Αλζάκπι, θαη 

πνηέ δελ βξέζεθε αλάκεζα ζηα ρεηξόγξαθά ηνπ, πξάγκα πνπ αλαζηάησζε ηνπο βεξνιηλέδνπο θίινπο 

κνπ… γηα κέλα αληίζεηα, απηή ήηαλ κηα ραξαθηεξηζηηθή ρεηξνλνκία ελόο αλζξώπνπ όπσο ν Κπξερη, 

ραξαθηεξηζηηθή γηα ηε γελλαηνδσξία, ηελ έκπλεπζή ηνπ, ηελ αδπλακία ηνπ λα θάλεη ππνινγηζκνύο…» 

ηηο αξρέο Καίνπ λνζειεχεηαη ζην λνζνθνκείν κε βαξηά γξίππε. 

ηηο 10 Απγνχζηνπ δηεπζχλεη γηα ηειεπηαία θνξά δνθηκή ηνπ Βίνπ ηνπ Γαιηιαίνπ. 

Ο Κπξερη πεζαίλεη ζηηο 14 Απγνχζηνπ ιίγν πξηλ απφ ηα κεζάλπρηα απφ έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ, 

ζην ζπίηη ηνπ, ζην Βεξνιίλν. 

Θεδεχεηαη ζηηο 17 Απγνχζηνπ ζην λεθξνηαθείν ηνπ Ληνξνηεελθξίληρνθ, θνληά ζηνλ ηάθν ηνπ 

Υέγθει. 

ηηο 18 Απγνχζηνπ, γίλεηαη ηηκεηηθή εθδήισζε γηα ηε κλήκε ηνπ ζην Κπεξιίλεξ Αλζάκπι. Κίιεζαλ ν 

Γθένξγθ Ινχθαηο, ν Βάιηεξ Οχικπξηρη θαη ν Γηνράλλεο Κπέρεξ: «… Ξνηόο από ηνπο ζπγγξαθείο καο 

κπόξεζε λα ζπλδέζεη πινύην ζθέςεο θαη ιατθή απιόηεηα έθθξαζεο; Ξνηόο κπόξεζε λα κηιήζεη κε 

ηόζε ηξπθεξόηεηα γηα ηελ ηξαρύηεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ; Ξνηόο κπόξεζε λα είλαη ζπρξόλσο ηόζν 

ηζρπξνγλώκσλ θαη ηόζν απαιόο θαη λα δώζεη κηα ηέηνηα ζθιεξόηεηα ζηηο ιέμεηο ηεο ηξπθεξόηεηαο; 

Ξνηόο ρξνληθνγξάθνο ηεο επνρήο καο κπόξεζε λα δηαθξίλεη κε δηαύγεηα ηηο θαιέο κέξεο πνπ επξόθεηην 

λα έξζνπλ; Ξνηόο θαηάιαβε, όπσο εθείλνο, ηε δεζηαζηά ηεο κεηξηθήο αγάπεο, ηεο αζέαηεο κεηξηθήο 

αγάπεο πνπ πάληα θηλδπλεύεη; Κήπσο δελ ππήξμε πάληα ν θαιύηεξνο ζύληξνθόο καο θαη γηα ηνπο 

λένπο έλαο πηζηόο θίινο πνπ πνηέ δελ ηνπο δηέςεπζε; …» 

Κίξθα Θενδσξνπνχινπ 
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