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Εργασίες μαθητών στο πλαίσιο εκπαιδευτικού – 
πολιτιστικού προγράμματος της γερμανικής γλώσσας



      Συμπληρώθηκαν, το 2006, πενήντα (50) χρόνια από το θάνατο του μεγάλου Γερμανού 
δραματουργού Bertolt Brecht. Αυτό το γεγονός ήταν η αφορμή για να οργανώσουμε ένα σχετικό 
εκπαιδευτικό – πολιτιστικό πρόγραμμα.
   Σταθερή πεποίθησή μας είναι ότι στο μάθημα της ξένης γλώσσας πρέπει να προσεγγίζεται και 
η κουλτούρα της αντίστοιχης χώρας. Να ανοίγονται οι γνωστικοί ορίζοντες των μαθητών-τριών 
μας. Να μπαίνουν στη διαδικασία της αναζήτησης, της έρευνας και της δημιουργικής ανησυχίας. 
Δεν είναι δυνατό να μαθαίνει κανείς μία ξένη γλώσσα, χωρίς να γνωρίζει τίποτε για την ιστορία 
και τον πολιτισμό της.
   Η διδασκαλία, μόνο, της γραμματικής, του συντακτικού και του λεξιλογίου είναι, κατά τη 
γνώμη μας, μια μονοδιάστατη και κουραστική διδασκαλία. Το άνοιγμα του μαθήματος της ξένης 
γλώσσας  σε  τομείς,  όπως  ο  πολιτισμός,  η  ιστορία,  η  επιστήμη,  η  τεχνολογία  αλλά  και  σε 
στοιχεία της καθημερινότητας της ζωής σε μία άλλη χώρα, τη γλώσσα της οποίας διδάσκουμε, 
αποτελεί  έναν ασφαλή δρόμο για να διαμορφώσουμε μαθητές  με γνώση, κριτική σκέψη και 
ερευνητική ικανότητα.
   Το πρόγραμμά μας περιέλαβε τα εξής:

• Συζητήσεις για τον συγγραφέα
• Ανάγνωση ποιημάτων του, καθώς και αποσπασμάτων από τις “Ιστορίες του κ. Κόυνερ”

• Κατανομή, ανά τάξη, για τη μελέτη έργων του Bertolt Brecht:
H πρώτη τάξη ασχολήθηκε με τον “Κύκλο με την κιμωλία”
Η δευτέρα τάξη με τη “Μάνα κουράγιο”
Η τρίτη τάξη με το “Τρόμος και αθλιότητα του Γ΄ Ράιχ”

• Συγκρότηση θεατρικής ομάδας, από μαθητές και των τριών τάξεων, που ανεβάζουν, στις 
22/6/2007, το θεατρικό έργο “Ο κύκλος με την κιμωλία”

• Διάβασμα  των  έργων,  στα  ελληνικά,  και  χαρακτηριστικών  αποσπασμάτων  τους  στα 
γερμανικά ( αξίζει να σημειωθεί, εδώ, και η συμμετοχή μαθητών που παρακολουθούν τα 
γαλλικά, σαν δεύτερη ξένη γλώσσα, και είχαν την επιθυμία να γνωρίσουν το έργο του 
Bertolt Brecht )

• Συζητήσεις για τη συμβολή του συγγραφέα στο θέατρο, καθώς και για τη μελοποίηση 
ποιημάτων του στη Γερμανία και στην Ελλάδα

• Οργάνωση παρακολούθησης της παράστασης “Μάνα κουράγιο”, στη σκηνή του Εθνικού 
θεάτρου

• Διοργάνωση συνάντησης – συζήτησης με την κ. Νάντια Βαλαβάνη, μεταφράστρια και 
μελετήτρια του έργου του B. Brecht, την οποία θέλουμε να ευχαριστήσουμε, μέσα από 
την καρδιά μας για την αμέριστη βοήθειά της

   Το λεύκωμα, που κρατάτε στα χέρια σας, αποτελεί τη σύνοψη των εργασιών των μαθητών 
μας, πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο που τους ανατέθηκε. Το αφιερώνουμε, λοιπόν, στους 
μαθητές και τις μαθήτριές μας, που με τόσο κέφι και μεράκι δούλεψαν μαζί μας, με τα λόγια του 
ίδιου του B. Brecht:

Ήρθα κοντά σας σαν δάσκαλος
Και σαν δάσκαλος θα μπορούσα να φύγω
Μα επειδή μάθαινα, έμεινα
( B. Brecht: “Η καλή συντρόφισσα Μ.Σ.” )

Ηλιούπολη, Μάιος του 2007

Ευγενία Σιούτη – Άννα Μποζατζίδου
Καθηγήτριες της γερμανικής γλώσσας



Υ.Γ.: Θερμές ευχαριστίες οφείλουμε στον κ. Βασίλη Μπελώνια για την αφιλοκερδή εκτύπωση 
της παρούσας έκδοσης.

Για το “εγχείρημα Μπρεχτ” στο 2ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης

   Θα ήθελα την πιο πλατιά δυνατή προβολή για το εγχείρημά σας. 
   Το  εγχείρημα  αυτό,  που θα  μπορούσε ν΄  αποτελέσει  τη  βάση για την  επεξεργασία  ενός 
ουσιαστικού “πιλοτικού” προγράμματος, αποτελεί στην ουσία του μια “παράτολμη” επιχείρηση, 
κυρίως για δύο λόγους.
   Πρώτα, επειδή είναι κάτι ζωντανό, που στην πορεία άλλαζε, διορθωνόταν, συμπληρωνόταν, 
ανάλογα με τις ανάγκες της πραγματικότητας. Έχει, δηλαδή, μέσα του όλη τη δημιουργικότητα 
και την ευελιξία, που τα “πιλοτικά” προγράμματα, έχοντας σταθμίσει όλες τις παραμέτρους κι 
ακολουθώντας  τον  “εύκολο”  δρόμο,  συνήθως  απαγορεύουν  στους  ανθρώπους  που  τ΄ 
αναλαμβάνουν.
   Κατά δεύτερο λόγο, επειδή αποτολμήθηκε - κόντρα σε διάφορες δογματικές απόψεις -  και 
κατόρθωσε να κουρελιάσει το μύθο ότι τα έργα του Μπρεχτ είναι κάτι “δύσκολο” ή, σε κάθε 
περίπτωση,  ακατάλληλα για  μικρότερες  ηλικίες  ως  “βαρετά”.  Απέδειξε,  αντίθετα,  αυτό  που 
ξέρουν  όσοι  έχουν  επαφή μαζί  τους,  ότι  είναι  έργα  βαθιά  λαϊκά,  που δεν  απευθύνονται  σε 
ακροατήρια  καθηγητών  πανεπιστημίου,  αλλά  και  έντονα  απολαυστικά,  καθώς  ο  Μπρεχτ 
θεωρούσε ότι η απόλαυση αποτελεί προϋπόθεση για να υπάρξει έργο τέχνης. Αλήθεια, πόσες 
περιπτώσεις “δύσκολων” ή “βαρετών” έργων ξέρουμε, που να συγκεντρώνουν επί ένα χρόνο σε 
εθελοντική βάση την προσοχή και τη δουλειά μιας ομάδας 13χρονων, 14χρονων και 15χρονων, 
της  οποίας  το  ενδιαφέρον,  όσο προχωρούσε αυτή  η  χρονιά,  ανέβαινε  αντί  να  φθίνει;  Αυτό 
αποκτά μεγαλύτερη σημασία ως συμπέρασμα, αν πάρει κανείς  υπόψη ότι,  για αρκετά από τα 
παιδιά που συμμετείχαν,  τα συγκεκριμένα θεατρικά του Μπρεχτ ήταν τα πρώτα λογοτεχνικά 
βιβλία  που  διάβαζαν  ολόκληρα στη  ζωή  τους.  Έχοντας  περιοριστεί,  μέχρι  τότε,  στις 
“χαραμάδες”, σ’ έναν άλλο κόσμο που προσφέρουν με τ’ αποσπάσματά τους από λογοτεχνικά 
κείμενα, τα βιβλία στο μάθημα της Γλώσσας…   
   Το “εγχείρημα Μπρεχτ” στο Β΄ Γυμνάσιο Ηλιούπολης οφείλεται στο μεράκι και στη θέληση 
μιας μεγάλης ομάδας ανθρώπων. Πριν απ’  όλους, της καθηγήτριας Τζένης Σιούτη, που είχε την 
ιδέα,  το  σχεδίασε  και  το  “καθοδήγησε”  στην  καθημερινή  του  εξέλιξη,  παρεμβαίνοντας 
διορθωτικά όπου χρειαζόταν. Αλλά και της συναδέλφου της, καθηγήτριας Γερμανικών Άννας 
Μποζατζίδου,  που  από  κοινού  ανέλαβε  την  επίβλεψη  της  πραγματοποίησής  του,  και, 
παράλληλα,  των συναδέλφων τους στο σχολείο που, ανεξάρτητα από την ειδικότητα τους, το 
στήριξαν, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή των μαθητών τους. Ολοφάνερα ο ρόλος των γονέων που 
το αγκάλιασαν - κάποιοι, μάλιστα, απ’  αυτούς συμμετείχαν και οι ίδιοι πλάι στα παιδιά τους - 
υπήρξε εξίσου καταλυτικός. Οι μεγάλοι πρωταγωνιστές του όμως είναι αδιαμφισβήτητα τα ίδια  
τα παιδιά: Η ομάδα μαθητών της Α΄, Β΄ και Γ΄ Τάξης, που εδώ κι ένα χρόνο διαβάζουν και 
συζητούν όχι, έστω, κάποιο από τα έργα που έγραψε ο Μπρεχτ ειδικά για μαθητές - π.χ, τη 
σχολική  όπερα  “Αυτός  που  λέει  ναι,  Αυτός  που  λέει  όχι” - αλλά ορισμένα  από  τα 
σημαντικότερα έργα του επικού θεάτρου. Ενώ, ταυτόχρονα, έρχονται σ’ επαφή με την ποίηση 
του Μπρεχτ και κυκλοφορούν με φωτοτυπίες ιστοριών του κ. Κόινερ στην τσέπη!  
   Απ’ αυτά τα παιδιά προέρχονται οι γραπτές εργασίες πάνω στον “Καυκασιανό κύκλο με την  
κιμωλία”  και  τη  “Μάνα  Κουράγιο  και  τα  παιδιά  της”.  Εργασίες  που  αποδείχνουν  ότι 
συνέλαβαν τα κύρια θέματα που θίγουν τα συγκεκριμένα έργα, αυτά με τα οποία χρόνια τώρα 
ασχολείται  η  έρευνα  για  τον  Μπρεχτ.  Ενώ  οι  διατυπώσεις  τους,  από  το  “γερμανό 
μεγαλοσυγγραφέα (!) Μπέρτολτ Μπρεχτ” και τη Μάνα Κουράγιο, για την οποία τ’ ότι “έχει τρία 
παιδιά  από  διαφορετικούς  άντρες… αποκαλύπτει  την  πλούσια  ερωτική  της  ζωή”,  μέχρι  το 
δικαστή  Αζντάκ,  που  “είναι  μάγκας”  και  “παίρνει  απ’   τους  πλούσιους  για  να  δίνει  στους 
φτωχούς  βάζοντας  και  κατιτί  στην τσέπη του”,   δείχνουν ότι  προσέγγισαν τα συγκεκριμένα 



θεατρικά έργα με τα πιο αδιάψευστα κριτήρια: Με τη φρεσκάδα της ματιάς τους και με βάση τα 
συμπεράσματα από τις προσωπικές τους εμπειρίες από την κοινωνική πραγματικότητα. 
   Θέλω  να  σας  ευχαριστήσω,  παιδιά,  για  τη  συζήτηση  που  είχαμε  με  θέμα  τη  “Μάνα 
Κουράγιο”.  Για τις ερωτήσεις σας αλλά και τις απόψεις σας: Από το πώς μπορεί ένα έργο, σε 
μεγάλο μέρος του οποίου ο πόλεμος επαινείται (βάζει τάξη στα πράγματα, ενώ η ειρήνη είναι 
μάνα του χάους, δίνει ψωμί σε όσους ακολουθούν τα στρατεύματα εμπορευόμενοι κλπ), να είναι 
αντιπολεμικό.  Μέχρι  το  πώς  μπορεί  να  λειτουργήσει  ως  εργαλείο  αντιπολεμικής 
διαπαιδαγώγησης των θεατών η προβολή της Μάνας Κουράγιο, ενός πρότυπου σε τελευταία 
ανάλυση αρνητικού, καθώς ενώ έχει πλήρη συνείδηση του τι συμβαίνει με τον πόλεμο, αδυνατεί 
μέχρι τέλους  να δει  τη σχέση ανάμεσα στον πόλεμο, στο θάνατο των παιδιών της και στην 
επιδίωξή της να κερδίσει απ’ αυτόν. Νομίζω ότι και μέσα απ’ τη συζήτηση συλλάβατε το βασικό 
“τέχνασμα” του έργου - και σας άρεσε: Το ότι η Κουράγιο, ενσάρκωση της ψευδαίσθησης των 
καθημερινών  ανθρώπων,  ότι  ακολουθώντας  τους  “κύριους  του  πολέμου”  είναι  δυνατόν  να 
κερδίσουν και οι ίδιοι από έναν πόλεμο, παραμένει ανεπίδεκτη μάθησης από την προσωπική της 
τραγωδία, προκειμένου να “μάθουμε” εμείς οι ίδιοι, οι θεατές.
   Εύχομαι από καρδιάς επιτυχία στη θεατρική παράστασή σας του “Καυκασιανού Κύκλου με 
την κιμωλία”.  Και να συνεχίσετε αυτό που ξεκινήσατε φέτος, την παρέα με μια λογοτεχνία 
κριτική και απολαυστική, για όλη σας τη ζωή! Συνεχίζοντας το διάβασμα αυτό το καλοκαίρι: 
Προσωπικά θα σας πρότεινα πριν απ’  όλα τις “Περιπέτειες του καλού στρατιώτη Σβέικ”, το 
αφήγημα  από  το  οποίο  ο  Μπρεχτ  δανείστηκε  τη  γλώσσα  και  για  τα  δύο  θεατρικά  που 
αποτέλεσαν αντικείμενο των εργασιών σας. Οι περιπέτειες του ήρωά του Γιάροσλαβ Χάσεκ, στα 
πεδία των μαχών του Πρώτου Παγκόσμιου Πόλεμου,  θα σας κάνουν να γελάσετε  όσο λίγα 
βιβλία -  και  θα σας  κάνουν  να σκεφτείτε  για  την εποχή μας  και  για  τον κόσμο που ζούμε 
ταυτόχρονα. 

Αθήνα, Μάιος του 2007

Νάντια Βαλαβάνη



Ο κύκλος με την κιμωλία

Εργασίες μαθητών Α΄ τάξης

   Ο κύκλος με την κιμωλία είναι μια τρυφερή ιστορία μητρότητας, αλλά και μια σαρκαστική 
κωμωδία πάνω στη δικαιοσύνη και στην εξουσία και αφηγείται δυο παράλληλες ιστορίες που 
συναντιούνται. 
   Η πρώτη είναι η ιστορία μιας φτωχής υπηρέτριας, της Γκρούσε, που εργάζεται στο αρχοντικό 
του πρίγκιπα Καζμπέκι. Αναγκάζεται να σώσει το μικρό διάδοχο του θρόνου Μίχελ, που τον 
παρατά η μητέρα του Νατέλα Αμπασβίλι, στη βιασύνη της να φύγει για να γλιτώσει από τους 
επαναστάτες που σκότωσαν τον άντρα της. Τότε η Γκρούσε φεύγει στα βουνά, για να σώσει τη 
ζωή του μικρού πρίγκιπα, που στην αρχή της ήταν βάρος, αλλά σιγά - σιγά μαθαίνει να τον 
αγαπά σαν πραγματική μητέρα του.  
   Η δεύτερη ιστορία, που κινείται παράλληλα, είναι του Αζντάκ, ενός κλεφτοκοτά που έγινε 
δικαστής,  επειδή στην επανάσταση έκρυψε στην καλύβα του τον Μεγάλο Πρίγκιπα και  του 
έσωσε τη ζωή.
   Οι δυο ήρωες συναντιούνται όταν η πραγματική μητέρα του Μίχελ διεκδικεί το παιδί της γιατί 
θέλει  την  περιουσία  που του ανήκει.  Ο δικαστής  Αζντάκ ήταν άνθρωπος του λαού που θα 
χαρακτηρίζαμε “μάγκα” και αυτό που τον ενδιέφερε ήταν η ισότητα και η δικαιοσύνη, οπότε 
τοποθέτησε το μικρό Μίχελ στο κέντρο του κύκλου με την κιμωλία. Οι δυο γυναίκες έπρεπε 
τώρα να τραβήξουν το μωρό από τα χέρια,  η καθεμιά προς το μέρος της, με κίνδυνο να το 
σκοτώσουν. Η Γκρούσε όμως αρνείται να τραβήξει το παιδί από τον κύκλο φοβούμενη μην του 
κάνει κακό και προτιμά να το πάρει η Νατέλα. 
   Τότε ο δικαστής Αζντάκ έκρινε ότι  ο μικρός πρίγκιπας δεν ανήκει  στην πραγματική του 
μητέρα αλλά στη θετή, γιατί αυτή τον αγαπά πραγματικά και δεν διακινδυνεύει να τον πονέσει.
   Στον  “Κύκλο  με  την  κιμωλία”  ο  Μπέρτολτ  Μπρεχτ  συνδυάζει  τη  σκληρή  κριτική  στην 
εξουσία με την ελπίδα του για τον άνθρωπο.



Ράφαελ Νορθ - Α4

*****

   Σε ένα καυκασιανό χωριό, οι χωρικοί συζητούν με έναν κρατικό υπάλληλο, για κάποιους 
τοπικούς διακανονισμούς. Στο τέλος της συζήτησης θα παιχτεί ένα θεατρικό που αναφέρεται σε 
κάποιον παλιό κινέζικο θρύλο και ονομάζεται “o κύκλος με την κιμωλία”. 
   Τα κύρια πρόσωπα του έργου είναι:  ο κυβερνήτης  Αμπασβίλι,  η γυναίκα του Νατέλα,  η 
υπηρέτρια Γκρούσε, ο στρατιώτης Σίμων και ο δικαστής Αζντάκ.
   Αμπασβίλι: ο κυβερνήτης αυτός ήταν πλούσιος, όμορφος και είχε γυναίκα και παιδί.  Τον 
ενδιέφερε  η  καλοπέρασή  του,  αλλά  καθόλου  ο  λαός  του.  Γύρω  του  διάφοροι  αυλικοί  τον 
κολάκευαν, αλλά και προσπαθούσαν να τον αποδυναμώσουν.
   Γυναίκα του κυβερνήτη: ενδιαφερόταν μόνο για την εξωτερική της εμφάνιση και τα πλούτη 
της. Ήταν αδιάφορη για το τι συνέβαινε γύρω της, ακόμη και για το ίδιο της το παιδί.
   Στρατιώτης Σίμων: ένα απλό παιδί του λαού και αυτός  με ηθικές αξίες και με αρχές. Μένει 
πιστός στο λόγο που έδωσε στην Γκρούσε, της συμπαραστέκεται όσο μπορεί και προσπαθεί να 
την βοηθήσει.
   Δικαστής Αζντάκ:  αν και  δεν είναι  πραγματικός  δικαστής,  προσπαθεί   να φανεί  δίκαιος, 
εξετάζοντας όλες τις παραμέτρους της υπόθεσης. Είναι έξυπνος και πονηρός. Προέρχεται από το 
λαό, αλλά είναι μορφωμένος και ξέρει να αντιμετωπίζει όλους, ανάλογα με το χαρακτήρα τους. 
Είναι αυτός που δίνει σε όλο το έργο την αξία του, μιας και η απόφασή του είναι αμερόληπτη 
και βαθιά ανθρώπινη.
   Υπηρέτρια Γκρούσε: μια απλή κοπέλα του λαού, πιστή και χαρούμενη. Είναι αφοσιωμένη και 
έχει μεγάλες ηθικές αξίες. Δεν διστάζει να διακινδυνέψει τη ζωή της προκειμένου να σώσει ένα 
αβοήθητο παιδί. Επίσης, βάζει στην άκρη την προσωπική της ευτυχία και προσπαθεί με κάθε 
τρόπο να σταθεί σαν μάνα για το παιδί. 
   Ο Μπρεχτ θέλει με το έργο αυτό να δώσει στη δικαιοσύνη μια άλλη διάσταση. Δεν μπορεί η 
δικαιοσύνη να είναι τυφλή και να βασίζεται μόνο σε στοιχεία και αποδείξεις. Πέρα από αυτό 
υπάρχουν  οι  άνθρωποι  με  τα  συναισθήματα  και  τους  χαρακτήρες  τους  που  οδηγούν  και 
διαμορφώνουν τα γεγονότα. Ο πλούτος και η δύναμη έρχονται σε δεύτερη μοίρα και κυριαρχεί η 
αγνή  αγάπη  και  η  αφοσίωση.  Οι  φτωχοί  έχουν   τα  ίδια  δικαιώματα  στην  απονομή  της 
δικαιοσύνης. Ο Μπρεχτ μας παρουσιάζει την άποψή του για τη δικαιοσύνη και την κοινωνία και 
για έναν κόσμο βασισμένο σε νέες αξίες που θα χτιστεί μετά τα λάθη και τα προβλήματα του 
πολέμου και θα στηρίζεται στην κοινωνική δικαιοσύνη και τον ανθρωπισμό.

Δέσποινα Πατσαβού - Α4

*****

   Αυτό το βιβλίο αναφέρεται σε μια κοπέλα, τη Γκρούσε, που ανατρέφει ένα παιδί, το γιο του 
άρχοντα Γκεόργκι  Αμπασβίλι,  όταν το εγκαταλείπει  η μητέρα του.  Μετά από περιπέτειες,  η 
Γκρούσε  και  η  μητέρα  του  παιδιού  καταλήγουν  στα  δικαστήρια.  Το  όνομα  του  βιβλίου 
αναφέρεται στην τελευταία σκηνή, όταν ο δικαστής Αζντάκ, πρέπει να βγάλει την απόφαση. 
Χαράζει έναν Κύκλο από κιμωλία και βάζει μέσα το παιδί.  Όποια γυναίκα θα μπορούσε να 
τραβήξει πιο γερά προς το μέρος της το παιδί, θα ήταν η πραγματική του μητέρα. Η Γκρούσε 
αρνείται να ξεσκίσει το παιδί που ανέθρεψε και ο Αζντάκ αποφασίζει να της δώσει το παιδί, 
αναγνωρίζοντας ότι αυτή το νοιάζεται και το αγαπάει, αν και δεν είναι η φυσική του μητέρα. 
   Ο Μπρεχτ με το βιβλίο του θέλει να παρουσιάσει σε μας τους αναγνώστες το νόημα της 
δικαιοσύνης, τη σημασία της μητρικής αγάπης και την έννοια της οικογένειας. Τη δικαιοσύνη 
την παρουσιάζει,  ειδικά στο τέλος του βιβλίου,  όταν δίνει  στη θετή μητέρα το δικαίωμα να 
διεκδικήσει το μικρό αγόρι.



   Η μητρική αγάπη υπάρχει από την αρχή, όταν η Γκρούσε παίρνει το παιδί, όταν πολεμάει γι’ 
αυτό και  όταν δικαιώνεται.  Επίσης,  φαίνεται  η έννοια  της  οικογένειας,  όταν ο αδερφός της 
Γκρούσε, αν και δεν μπορούσε να την φιλοξενήσει, την πάντρεψε με έναν ετοιμοθάνατο, για να 
νομιμοποιηθεί το μωρό και να βρουν στέγη και φαγητό.
   Στο βιβλίο αυτό η πλοκή αλλάζει συνεχώς. Γι’ αυτό τα αισθήματα που νιώθει κανείς όταν το 
διαβάζει είναι αμέτρητα. Μπορεί κανείς να νιώσει θυμό στην αρχή, όταν η μητέρα του παιδιού 
φεύγει για να σώσει τη ζωή της. Μπορεί κανείς να νιώσει χαρά που το παιδί σώζεται από την 
καμαριέρα, τη Γκρούσε. Μπορεί κανείς να νιώσει αδικία που ο πρώην αρραβωνιαστικός της 
Γκρούσε αρνείται να την ακούσει, να ακούσει δηλαδή την αλήθεια.
   Με αυτό το βιβλίο ο Μπρεχτ φανερώνει μια άλλη πλευρά της δικαιοσύνης. Αυτό το βιβλίο 
είναι ένα από τα θαύματα του Μπρεχτ.

Νεφέλη Λαδά - Α3
Ειρήνη Μιχελακάκη - Α3

*****

   Ο Μπρεχτ γράφει αυτό το βιβλίο θέλοντας να δείξει με αληθοφανή τρόπο την αδικία που 
υπήρχε εκείνη την εποχή και την εύνοια των πλουσίων έναντι των φτωχών. Επίσης, θέλει να 
τοποθετήσει  τους  αναγνώστες  στις  απάνθρωπες  συνθήκες  του  πολέμου.  Οι  άνθρωποι  της 
εξουσίας κοιτούσαν μόνο το συμφέρον τους αδιαφορώντας για τους φτωχούς και ανήμπορους 
συνανθρώπους τους.
   Κατά τη γνώμη μας οι σκηνές που αποδεικνύουν αυτό το συμπέρασμα είναι: η δικαίωση μόνο 
των φτωχών απέναντι στους πλούσιους από τον δικαστή Αζντάκ, η αγάπη και η φροντίδα της 
Γκρούσε σε έναν άγνωστο προς αυτήν παιδί και το ξαφνικό ενδιαφέρον της Νατέλα Αμπασβίλι 
προς το παιδί  της Μίχελ,  όταν κατάλαβε ότι  φροντίζοντάς το,  η εξουσία  και  τα πλούτη θα 
επέστρεφαν πάλι σ’ αυτήν.
   Ο δικαστής Αζντάκ ήταν ένας αδύναμος μα ταυτόχρονα ισχυρός άνθρωπος και παρ΄ότι ήταν 
στα χέρια των πλουσίων,  ήταν συμπονετικός  προς τους φτωχούς,  αφού ήξερε την αδυναμία 
τους.
   Η Γκρούσε ήταν ένας απλός άνθρωπος που νοιαζόταν για τους άλλους και παρ’ ότι δεν είχε 
παιδί  ένιωθε  το μητρικό  αίσθημα φροντίζοντας  και  προσέχοντας  τον  Μίχελ  σαν παιδί  της. 
Τέλος η Νατέλα Αμπασβίλι είναι μια γυναίκα φιλόδοξη και άκαρδη που ενδιαφέρθηκε για το 
παιδί της μόνο όταν κατάλαβε ότι η εξουσία και η περιουσία του δολοφονημένου άντρα της θα 
κατέληγαν στα χέρια του παιδιού της, Μίχελ Αμπασβίλι.
   Πιστεύουμε  ότι  οι  σκηνές  που  αναπτύχθηκαν  προηγουμένως  δείχνουν  τον  πραγματικό 
χαρακτήρα εκείνης της εποχής και γράφοντας το βιβλίο αυτό ο συγγραφέας, αυτές ακριβώς τις 
συνθήκες ήθελε να τονίσει και να καυτηριάσει.
 

Βασιλική Δήμου – Α1
Λουκία Σταθοπούλου - Α5 

*****

    Μπέρτολτ  Μπρεχτ.  Το όνομα  ενός  κορυφαίου  θεατρικού  συγγραφέα όλων των  εποχών 
αναμορφωτή  του  σύγχρονου  θεάτρου.  Γεννήθηκε  το  1898 στην  πόλη  Άουγκσμπουργκ   της 
Βαυαρίας. Σπούδασε Ιατρική στο Μόναχο κι αρχικά εργάστηκε ως νοσοκόμος. Φοιτητής ακόμα, 
άρχισε να γράφει τα πρώτα του έργα και την περίοδο που εργαζόταν ως νοσοκόμος έγραψε το 
ποίημα “Θρύλος  του νεκρού στρατιώτη” και  το θεατρικό  “Βάαλ”.  Το 1924 εγκαταλείπει  το 
Μόναχο και πηγαίνει  στο Βερολίνο.  Εκεί  γράφει την κωμωδία “Ο άντρας είναι άντρας” και 
παρουσιάζει “την όπερα της πεντάρας”, που γνώρισε τεράστια επιτυχία. Όταν ο Χίτλερ ανέβηκε 
στην εξουσία ο Μπρεχτ έφυγε από τη Γερμανία και ύστερα από μια περιπλάνηση σε διάφορες 



Ευρωπαϊκές  χώρες  εγκαταστάθηκε  στην  Αμερική.  Η  περίοδος  της  εξορίας  υπήρξε  για  το 
Γερμανό συγγραφέα η δημιουργικότερη. Στο Βερολίνο επέστρεψε το 1948 και ίδρυσε το θίασο 
“Berliner Ensemble”,  o οποίος ανέβασε πολλά από τα έργα του. Ο Μπρεχτ έγραψε σπουδαία 
έργα:  “Μάνα  Κουράγιο”,  “Ο  Καλός  άνθρωπος  του  Σετσουάν”,  “Τα  οράματα  του  Σιμών 
Μασάρ”,  “Η  Αγία  Ιωάννα  των  σφαγείων”,  “Η  εξαίρεση  κι  ο  κανόνας”,  “Η  Μάνα”,  “Ο 
Καυκασιανός κύκλος με την κιμωλία” και  τελευταίες  του δημιουργίες υπήρξαν η διασκευή του 
σαιξπηρικού  “Κοριολάνου”  και  “Το  συνέδριο  των  ασπροφουχούδων”.  Πέθανε  το  1956,  σε 
ηλικία 58 ετών. 
   Ένα από τα σημαντικότερα έργα του Μπρεχτ είναι “Ο Καυκασιανός κύκλος με την κιμωλία”. 
Ανήκει  στα  έργα  που  ο  μεγάλος  δραματουργός  έγραψε  κατά  τη  διάρκεια  της  εξάχρονης 
παραμονής του στις  ΗΠΑ. Πρωτοπαρουσιάστηκε στη Μινεσότα, το 1948. Το έργο αποτελεί 
χαρακτηριστικό δείγμα της επικής δημιουργίας κι αντλεί μοτίβα από τη Βίβλο, το βουδισμό και 
τον ισλαμισμό, καθώς επίσης κι από ένα κινέζικο κείμενο του 13ου αιώνα. Ο Μπρεχτ αναπτύσσει 
στο έργο του την ιδιαίτερη τεχνική του και την ιδεολογία του και συνδυάζει την σκληρή κριτική 
αλλά και την ελπίδα του για τον άνθρωπο. Το έργο του παρουσιάζεται σαν αναπαράσταση ενός 
παραμυθιού  που  αφηγείται  ένας  τραγουδιστής  στους  κατοίκους  δύο  κολχόζ  στη  μακρινή 
Σιβηρία. Στο παλάτι του κυβερνήτη της Γκρουζινίας Γκεόργκι Αμπασβίλι, όλοι ετοιμάζονται για 
τον  εορτασμό  του  Πάσχα.  Την  ίδια  όμως  ώρα,  ξεσπά  πραξικόπημα  από  τους  πρίγκιπες.  Ο 
κυβερνήτης  αποκεφαλίζεται,  ενώ  η  γυναίκα  του  Νατέλα  Αμπασβίλι  φεύγει  κυνηγημένη 
εγκαταλείποντας το μικρό γιο της. Η Γκρούσε παίρνει το μικρό Μίχελ υπό την προστασία της 
και ξεκινά το ταξίδι της προς το βορρά. Ζητά βοήθεια και καταφύγιο από τους χωρικούς ώστε 
να φυγαδεύσει το παιδί και να το σώσει από τους στρατιώτες που θέλουν να το σκοτώσουν.      
    Με πολύ κόπο, η Γκρούσε, μαζί με το παιδί, φτάνει στα Βόρεια βουνά, στο σπίτι του αδερφού 
της. Ο αδερφός της, για να τους προστατέψει παντρεύει τη Γκρούσε με έναν αγρότη. Ο πόλεμος 
όμως τελειώνει και οι στρατιώτες πια αναζητούν το παιδί για να το παραδώσουν στη φυσική του 
μητέρα.  Έτσι,  αφού  εντοπίζουν  τη  Γκρούσε  με  το  παιδί,  τους  οδηγούν  στην  πρωτεύουσα 
ενώπιον του δικαστή.
  Νέος δικαστής ορίζεται ο Αζντάκ, ένας άνθρωπος με αντισυμβατική ηθική. Όταν έρχεται η 
σειρά της Γκρούσε και της Νατέλα Αμπασβίλι, ο Αζντάκ δεν μπορεί να αποφασίσει σε ποια 
πρέπει  να  δοθεί  το  παιδί,  καθώς  η  μια  επικαλείται  τους  δεσμούς  αίματος  και  η  άλλη τους 
δεσμούς ψυχής.  
    Έτσι ο δικαστής εφαρμόζει το δίκαιο με βάση τον Κύκλο με την Κιμωλία. Ο Αζντάκ που 
“κλέβει μόνο τους πλούσιους και βοηθάει τους φτωχούς”, χωρίς να χάνει ευκαιρία να ρίχνει κάτι 
στην τσέπη του, έκανε περίπου ότι κι ο σοφός της Βίβλου, ο βασιλιάς Σολομών, όταν έφεραν 
ενώπιόν του δύο γυναίκες που διεκδικούσαν ως παιδί τους το ίδιο μωρό. Ο Σολομών διέταξε να 
κόψουν στη μέση το παιδί και να δώσουν το μισό στην κάθε φερόμενη ως μάνα. Ο πρώην 
κλεφτοκοτάς Αζντάκ, σχεδίασε με κιμωλία στο πάτωμα έναν κύκλο κι έβαλε μέσα το μικρό, με 
απλωμένα  σε  έκταση  τα  δύο  του  χέρια.  Διέταξε  να  πιάσει  η  κάθε  μάνα  ένα  χέρι  και  να 
προσπαθήσει να τραβήξει το παιδί έξω από τον κύκλο προς τη μεριά της. Κι όποια το καταφέρει, 
θα το πάρει δικό της. 
   Στην περίπτωση του Σολομώντα αντέδρασε η πραγματική μάνα. Να ζήσει το παιδί, να μην 
κοπεί  στα  δύο,  κι  ας  το  πάρει  η  άλλη.  Στην περίπτωση του  Μπρεχτ,  αντιδρά η  μάνα που 
“πόνεσε” πραγματικά το παιδί, που κόπιασε για να το μεγαλώσει, όχι αυτή που το γέννησε. Δεν 
δέχεται να ασκήσει βία πάνω στο κορμάκι του παιδιού, να το ξεμασχαλιάσει, προκειμένου να το 
φέρει στη μεριά της. Κι εγκαταλείπει την προσπάθεια.
   “Αυτή είναι η αληθινή μάνα”, αποφαίνεται ο Αζντάκ και της δίνει πίσω το παιδί.
   “Ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος από αντιφάσεις”,  λέει  από τη μεριά του ο Μπρεχτ και το 
δείχνει  αυτό  μέσα  από  πολλά  πρόσωπα  στο  έργο.  Η  Γκρούσε  λ.χ.,το  βασικό  πρόσωπο, 
χωριατοπούλα υπηρέτρια στο αρχοντικό του ηγεμόνα της περιοχής, σώζει μεν το αρχοντόπουλο 
όταν αντάρτες σκοτώνουν τον πατέρα του κι η μάνα του το σκάει σαν τρελή για να σωθεί, 
ξεχνώντας την ύπαρξη του παιδιού της, θέλοντας να το ξεφορτωθεί, αφήνοντας σε άλλους τη 



φροντίδα του, όταν η παρουσία του απειλεί τη ζωή της, θεωρώντας τα ρούχα και τα κοσμήματα 
πιο σημαντικά κι εγκαταλείπει το παιδί της.
   Η Γκρούσε όμως, στην οποία ξυπνάει  ίσως το αίσθημα της μητρότητας ή από αγάπη κι 
ανθρωπιά και μόνο, παίρνει το παιδί, περνάει του κόσμου τα βάσανα για να το μεγαλώσει κι έτσι 
αναπόφευκτα το αγάπησε.
   “Φοβερός της καλοσύνης ο πειρασμός”, λέει ο Μπρεχτ. Τη Γκρούσε τη θεωρούν αφελή, γιατί 
μαζεύει και φροντίζει ένα έκθετο παιδί, μπλέκει με το κράτος. Για να επιβιώσει ελίσσεται, λέει 
ψέματα,  γίνεται  πολιτικό  ζώο,  συνειδητοποιείται  και  μαζί  της  συνειδητοποιεί  και  τους 
αναγνώστες ή το κοινό του έργου. Σκοπός του έργου αυτού δεν είναι να συγκινηθεί ο θεατής ή ο 
αναγνώστης, αλλά να καταλάβει αυτό που καταλαβαίνει η Γκρούσε, η οποία υπηρετεί το δίκαιο 
και το καλό, ακόμα κι όταν κινδυνεύει. Η καλοσύνη και η στοργή είναι δυνατότερες ακόμα κι 
από τη φύση, τη μητρότητα. Κάθε πλάσμα ανήκει σε εκείνον που το πονάει και το φροντίζει. 
Ουσιαστικά ο Μπρεχτ λέει πως η γη ανήκει σε αυτούς που τη δουλεύουν.  Η Γκρούσε είναι 
φτωχή υπηρέτρια σε ένα αρχοντικό, είναι θετή μάνα ( μεγαλώνει ένα έκθετο παιδί), είναι απλή, 
υπομένει κακουχίες, διακινδυνεύει τα πάντα, είναι θαρραλέα, τα καταφέρνει παρά τις δυσκολίες, 
δείχνει στοργή, καλοσύνη. Μέσα από το πρόσωπό της ο Μπρεχτ θέλει να περάσει ένα βαθύτερο 
μήνυμα. Ότι η πραγματική μητέρα δεν είναι μόνο αυτή που γεννά ένα παιδί, αλλά κι αυτή που το 
μεγαλώνει και το πονά. 
   Επίσης, μεγάλη εντύπωση μας προκαλεί και το πρόσωπο του Αζντάκ στο έργο. Ο Αζντάκ δεν 
είναι  τίποτε άλλο παρά ένας λαϊκός  άνθρωπος,  φτωχός,  ένας κλεφτοκοτάς,  γίνεται  δικαστής 
τυχαία. Ο Αζντάκ εκμεταλλεύεται τη θέση του δικαστή, επιδιώκοντας στις δίκες μόνο το καλό 
των φτωχών και των ταλαιπωρημένων. Είναι φίλος των φτωχών, παραβιάζει συχνά τους νόμους 
υπέρ τους,  είναι  ένας άνθρωπος με αντισυμβατική ηθική.  Μπορεί  να είναι  πότης,  αλλά έχει 
καρδιά. Είναι αγνός, τίμιος και σοφός. Αυτό τον κάνει να υπερισχύει. Η σοφία του βρίσκεται 
στο τέχνασμα που βρήκε στην υπόθεση της Γκρούσε, τον Κύκλο με την Κιμωλία. Μεροληπτεί ο 
Αζντάκ,  αυτό  είναι  δικαιοσύνη  του  ανθρώπου.  Μόνο  η  δικαιοσύνη  των  ισχυρών  θέλει 
αμερόληπτο  το  δικαστή.  Αφού  ο  νόμος  που  εφαρμόζει  δεν  είναι  λοιπόν  αμερόληπτος, 
προστατεύει ο Αζντάκ τα συμφέροντα των φτωχών. Υπάρχουν και κλεφτοκοτάδες, που από το 
ρεμπελιό  και  την  παρανομία  γίνανε  δικαστές  σοφοί,  όχι  αμερόληπτοι,  σοφοί.  Αυτούς 
αντιπροσωπεύει ο Αζντάκ που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο έργο αφού με τη σοφία του 
κατάλαβε σε ποια γυναίκα έπρεπε να δώσει το παιδί. 
   Γενικά, τα έργα του Μπρεχτ έχουν να μας προσφέρουν πολύτιμα μηνύματα. Σε αυτό το έργο ο 
Μπρεχτ μας μιλά για το κοινωνικό σύστημα, τη δημοκρατία και προβάλλει αξίες ζωής όπως η 
ειρήνη, ο πόλεμος και τα συμφέροντά του, αναδεικνύει αξίες που συντρέχουν στην εποχή μας.
   Ακούγεται  πάντα  γοητευτικός  ο  παραμυθάς  Μπέρτολτ  Μπρεχτ,  αλληγορικός,  βαθύτατα 
πολιτικός, επί της ουσίας θεατρικός, διασκεδαστής με τα όλα του.
 

Αλεξάνδρα Ντέτσικα - Α4

*****
 
   Μεγάλο θαυμασμό μου προκαλεί η σκέψη και η πράξη της Γκρούσε να κρατήσει στη ζωή και 
να αναστήσει το μικρό Μίχελ. Παρόλο που το παιδί δεν ήταν δικό της από γέννα, το λυπήθηκε 
και το πήρε κοντά της. Σκέφτηκε πως αυτό ήταν ένα αθώο μωρό που δεν ξεχωρίζει ανθρώπους 
και δεν είχε δείξει σημάδια αριστοκρατίας και ιδιοτέλειας. Ακόμη, όταν το πήρε μαζί της ήξερε 
ότι αν την έπιαναν θα την κρέμαγαν, αλλά αυτή ρίσκαρε ακόμη και τη ζωή της  γι’ αυτό.
   Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού δεν ήθελε να αφήσει το μικρό Μίχελ, είχε πλέον συνδεθεί μαζί 
του. Υπέμεινε πολλά γι’ αυτό το παιδί, αβάσταχτες κακουχίες, διασχίζοντας τα βουνά, έχασε τα 
υπάρχοντά της για να του εξασφαλίσει το γάλα του, παντρεύτηκε κάποιον που δεν ήθελε και, 
όλα αυτά, ενώ γινόταν εμφύλιος, άρα διέτρεχε μεγάλο κίνδυνο.
   Στο δικαστήριο πάλεψε να κρατήσει κοντά της το παιδί, έκανε τα αδύνατα δυνατά, γιατί ήταν 
πολύ δύσκολο να κερδίσει τη δίκη αφού η μηνύτρια ήταν γυναίκα κυβερνήτη και φυσική μάνα 



του παιδιού. Πάλεψε και,  τελικά, κέρδισε να μην το αφήσει σε ανθρώπους που μόνο για τα 
περιουσιακά του δικαιώματα το “αγαπούσαν”. Τελικά, κέρδισε την εμπιστοσύνη του Αζντάκ , 
του δικαστή της υπόθεσης,  που ήταν  ένας άνθρωπος του λαού,  φτωχός  και άσημος αλλά, 
ταυτόχρονα, και μικροαπατεώνας και άνθρωπος του πιοτού.
   Η Γκρούσε, με δική της, επίσης, θέληση και πρωτοβουλία, ανέθρεψε το μικρό, δεν είχε στο 
μυαλό της να πάρει την περιουσία του, όπως η Νατέλα, η φυσική μητέρα του.
   Με λίγα λόγια η Γκρούσε έβαλε το παιδί πιο πάνω ακόμα κι από τον ίδιο της τον εαυτό.

Μαγδαληνή Γεωργιάδου - Α1

*****

   Αζντάκ: Υπάρχουν κλεφτοκοτάδες που από το ρεμπελιό και την παρανομία γίνανε δικαστές, 
σοφοί, όχι αμερόληπτοι, για παράδειγμα ο Αζντάκ στο έργο του Μπέρτολτ Μπρεχτ, ο κύκλος με 
την  κιμωλία.  Τι  έκανε  ο  εμπειρικός  δικαστής  Αζντάκ  που κλέβει  μόνο τους  πλούσιους  και 
βοηθάει τους φτωχούς, χωρίς να χάνει ευκαιρία να ρίχνει και κάτι στην τσέπη του; Ό,τι έκανε 
περίπου κι ο σοφός της Βίβλου, ο βασιλιάς Σολομών, όταν έφεραν ενώπιόν του δύο γυναίκες 
που διεκδικούσαν ως παιδί τους το ίδιο μωρό. Ο Σολομών διέταξε να κόψουν στη μέση το παιδί 
και να δώσουν μισό στην κάθε φερόμενη ως μάνα. Ο πρώην κλεφτοκοτάς Αζντάκ, παρόλο που 
είχε καταλάβει ότι το παιδί δεν ήταν της Γκρούσε, σχεδίασε με κιμωλία στο πάτωμα έναν κύκλο 
κι έβαλε μέσα του το μικρό με απλωμένα τα δύο του χέρια. Διέταξε να πιάσει η κάθε μάνα ένα 
χέρι και να προσπαθήσει να τραβήξει το παιδί έξω από τον κύκλο προς τη μεριά της κι όποια το 
καταφέρει θα το πάρει δικό της. Στην περίπτωση του Σολομώντα αντέδρασε η πραγματική μάνα. 
Να ζήσει το παιδί. Να μην κοπεί στα δύο, κι ας το πάρει η άλλη. Στην περίπτωση του Μπρεχτ 
αντέδρασε η θετή μάνα που «πόνεσε» πραγματικά το παιδί που κόπιασε για να το μεγαλώσει, 
όχι που το γέννησε. Δεν δέχεται να ασκήσει βία πάνω στο κορμάκι του παιδιού, προκειμένου να 
το  φέρει  στη  μεριά  της,  κι  εγκαταλείπει  την  προσπάθεια.  “Αυτή  είναι  η  αληθινή  μάνα”, 
αποφαίνεται  ο  Αζντάκ  και  της  δίνει  το  παιδί.  Μεροληπτεί  ο  Αζντάκ,  γιατί  υπηρετεί  τη 
δικαιοσύνη του ανθρώπου.       
   Γκρούσε:  Το βασικό πρόσωπο, χωριατοπούλα, υπηρέτρια στο αρχοντικό του ηγεμόνα της 
περιοχής, σώζει το αρχοντόπουλο όταν οι αντάρτες σκοτώνουν τον πατέρα του, και η μάνα του 
το παρατάει  για να σωθεί. Πότε οι περιστάσεις, πότε η ανθρωπιά, της φορτώνουν αυτό το παιδί, 
και περνάει του κόσμου τα βάσανα για να το γλιτώσει απ’ τους κινδύνους που συνεχίζουν να το 
απειλούν. Το μεγαλώνει και αναπόφευκτα το αγαπάει.. 
   Nατέλα Αμπασβίλι:  Όταν είχε την εξουσία στα χέρια της και δεν την απειλούσε κανένας 
κίνδυνος,  φοβόταν το παραμικρό αεράκι που θα μπορούσε να αρρωστήσει  το διάδοχο.  Λέω 
διάδοχο, γιατί έτσι τον αντιμετώπιζε τον Μίχελ, σαν ένα μέσο, που θα μπορούσε να της φέρει 
αργότερα την εξουσία και τα πλούτη του άντρα της στα χέρια της. Η Γκρούσε, αντίθετα, έδωσε 
στο παιδί απλόχερα όλη την τρυφερότητα και τη στοργή που του έλειπε. Χαρακτηριστική σκηνή 
για το πώς αντιμετώπιζε και πόσο αγαπούσε το παιδί η Νατέλα Αμπασβίλι είναι ο τρόπος που 
αντιδράει όταν κινδυνεύει η ζωή της και πρέπει να εγκαταλείψει το σπίτι της. Ενδιαφέρεται πολύ 
περισσότερο για τις γούνες και τα κοσμήματά της, παρά για το παιδί. Έτσι το εγκαταλείπει για 
να  σωθεί.  Αργότερα,  όταν  η  κατάσταση  έχει  ηρεμήσει,  σκέφτεται  ότι  το  παιδί  αξίζει  μια 
περιουσία και  το θέλει πίσω. Έτσι βάζει λυτούς και δεμένους για να το βρει. Στο δικαστήριο δεν 
έχει κανένα πρόβλημα να τραβήξει το παιδί, γιατί δε νοιάστηκε ποτέ πραγματικά γι’ αυτό. 
   Σίμων Χαχάβα: Αρραβωνιάστηκε με την Γκρούσε τη μέρα που ξέσπασε ο πόλεμος κι έδωσαν 
όρκο να παντρευτούν όταν θα τελείωνε ο πόλεμος. Φανταστείτε την έκπληξή του όταν γυρνάει 
από τον πόλεμο και βρίσκει τη Γκρούσε παντρεμένη και με παιδί. Προσπαθεί να του εξηγήσει 
ότι το παιδί δεν είναι δικό της και ότι οι συνθήκες την ανάγκασαν να παντρευτεί, αλλά εκείνη τη 
στιγμή εμφανίζονται οι άνθρωποι που είχε βάλει η Νατέλα Αμπασβίλι να βρουν το παιδί. Η 
Γκρούσε υποστηρίζει ότι το παιδί είναι δικό της κι έτσι ο Σίμων Χαχάβα απογοητεύεται.



   “Ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος από αντιφάσεις”,  λέει  από τη μεριά του ο Μπρεχτ και το 
δείχνει μέσα από πολλά πρόσωπα στο έργο αυτό, αλληγορικά, πολιτικά, ουσιαστικά.
   Ο Κάρολος Κουν είναι ο πρώτος που ανέβασε στην Ελλάδα τον “Κύκλο με την κιμωλία” το 
1956, δηλαδή μόλις 10 χρόνια μετά το γράψιμό του.
 

Κατερίνα Νικλάνοβιτς - Α3

*****

   Ο “Κύκλος με την κιμωλία” είναι ένας δραματικός θρύλος, ένα κινέζικο παραμύθι που η 
τεχνοτροπία  του  είναι  επηρεασμένη  από  το  κινέζικο  θέατρο  που  δίδαξε  τόσα  πολλά  στον 
Μπρεχτ. Στον “Κύκλο με την Κιμωλία”, ο Μπρεχτ εξετάζει το θέμα της ιδιοκτησίας χωρίς να 
λείπουν οι θέσεις του για τον πόλεμο, την ειρήνη, τη θρησκεία, τη δικαιοσύνη . Τα έργα του 
Μπρεχτ,  αντί  να  καταλυθούν  από  το  χρόνο  αντίθετα  τώρα,  προβάλλονται  και  τιμώνται 
περισσότερο παρά ποτέ.  Αυτό το γεγονός  είναι  και  η απόδειξη πως κλείνουν μέσα τους  τα 
στοιχεία  της  διάρκειας.  Έχουν  μέσα  τους  κάτι  από  το  σπέρμα  της  αιώνιας  ανθρώπινης 
υπόστασης. Είναι διαχρονικά.
   Αντί αναλύσεως, γίνεται μία προσπάθεια προσαρμογής στη σύγχρονη πραγματικότητα. Δύο 
Κολχόζ, μια θρησκεία κι ένα παραμύθι χωρίς τέλος. 
  Το παραμύθι  μας έχει  μία αρχή κι αρχίζει  κάπως έτσι:  Μια φορά κι έναν καιρό ήταν δυο 
κολχόζ. Δεν ήταν ούτε κτηνοτροφικά ούτε παραγωγικά και βρίσκονταν πολύ μακριά το ένα από 
τ’ άλλο. Το ένα βρισκόταν στη Δύση και το άλλο στην Ανατολή. Τόσο μακριά. Το ένα, το 
δυτικό, είχε για αρχηγό ένα χοντρό πρίγκιπα και το άλλο, το Ανατολικό, έναν κυβερνήτη. Κι ο 
κυβερνήτης  ήταν  φιλόδοξος,  εγωιστής,  του  άρεσε  η  εξουσία.  Την  εξουσία  του  αυτή  τη 
μεγάλωσε  ενώνοντας  όλα  τα  κομμάτια  που  ανήκαν  στο  Κολχόζ  του  από  τα  παλιά  χρόνια, 
κάνοντάς το έτσι μεγάλο και δυνατό στην Ανατολή.
   Το Δυτικό Κολχόζ ησύχαζε, δε μίλαγε όχι πως τα καλόβλεπε όλα αυτά, εξάλλου πάντα ήθελε 
κάτι πολύτιμο που είχε η Ανατολή. Στην Ανατολή υπήρχε ένας θησαυρός. Ήταν πολύ μεγάλος 
και  σπάνιος.  Μαύρο χρυσάφι  ήταν τ’  όνομά  του.  Τι  να’  κανε  λοιπόν ο  χοντρός  πρίγκιπας, 
κολάκευε τον κυβερνήτη σαν το αγαπημένο του παιδί κι όλο και κάτι κέρδιζε.
   Έτσι ο καιρός περνούσε κι ο κυβερνήτης κράταγε γερά την εξουσία στο έδαφος του Κολχόζ 
του. Και ο λαός του ζούσε εκεί. Ήταν η πατρίδα του. “Σύντροφοι, γιατί ο άνθρωπος αγαπάει την 
πατρίδα του; Γιατί  αυτό το ψωμί εδώ είναι πιο νόστιμο,  ο ουρανός πιο ψηλός, ο αέρας πιο 
αρωματικός, οι φωνές ηχούν δυνατότερα, το έδαφος πατιέται ευκολότερα”.
   “Είναι  σωστό  ένα  κομμάτι  γης  να  το  βλέπουμε  μάλλον  σαν  ένα  εργαλείο  που  μ’  αυτό 
φτιάχνουμε χρήσιμα πράγματα,  αλλά είναι  επίσης σωστό πως πρέπει  να αναγνωρίζουμε την 
αγάπη σε ένα ιδιαίτερο κομμάτι γης”.
   Κι ο κυβερνήτης αναγνώρισε την αγάπη σε ένα ιδιαίτερο κομμάτι γης. Και αυτό ήταν ένα 
μικρό γειτονικό κράτος, που είχε πολύ θησαυρό, πολύ μαύρο χρυσάφι της καλύτερης ποιότητας. 
Εκείνο το κομμάτι γης άξιζε πολλά για τον κυβερνήτη κι έπρεπε να γίνει  δικό του, να γίνει 
ιδιοκτησία του. Σύντομα επιτέθηκε σ’ αυτό το κράτος και είχε: “Τόσους πολλούς στρατιώτες 
στην υπηρεσία του και τόσους πολλούς παραπονούμενους στην αυλή του”. Αλλά αυτό δεν είχε 
καμία σημασία. Ξέσπασε πόλεμος, ο κυβερνήτης επιτέθηκε στο μικρό κράτος κι έγινε σφαγή 
μεγάλη.    Έπεσε όμως στη δυσμένεια του χοντρού πρίγκιπα της Δύσης που χρόνια τώρα ήθελε 
δικό του τον πολύτιμο θησαυρό. Έτσι, βρήκε την αφορμή, και λέγοντας ότι θέλει να φέρει την 
ισορροπία και την τάξη, στέλνει πολλές δυνάμεις από το Κολχόζ του στην Ανατολή. Αυτό που 
έγινε  τότε  ήταν  τρομερό.  Η μάχη έγινε  τα  χαράματα,  το  αίμα  έτρεξε  το  απομεσήμερο.  “Ο 
πρώτος έπεσε μπροστά μου, ο δεύτερος πίσω μου, ο τρίτος δίπλα μου. Τον πρώτο τον πάτησα, 
το δεύτερο τον άφησα, τον τρίτο τον τρύπησε ο λοχαγός.  Ο ένας μου αδερφός πέθανε από 
σίδερο, ο άλλος μου αδερφός πέθανε από καπνό. Μού ’βαλαν φωτιά στο λαιμό, τα χέρια μου 
κρύωναν στα γάντια,  τα πόδια μου στις  κάλτσες.  Έτρωγα ρίζες,  έπινα ζουμί  από βελανίδια, 
κοιμόμουνα σε πέτρες, στο νερό.”



   Και τι απέγινε ο κυβερνήτης; 
 “Η  πόλη  είναι  ήσυχη,  αλλά  γιατί  τόσο  οπλισμένοι;  Το  παλάτι  του  κυβερνήτη  είναι  τόσο 
ειρηνικό, μα γιατί να ’ναι οχυρό;
Τότε γύριζε ο κυβερνήτης στο παλάτι του.
Τότε το οχυρό ήταν παγίδα.
Τότε η χήνα ήταν έτοιμη, ψημένη.
Τότε η χήνα δεν πρόλαβε να φαγωθεί.
Τότε το μεσημέρι δεν ήταν ώρα φαγητού.
Τότε το μεσημέρι ήταν ώρα θανάτου”.
   Και  τον  κυβερνήτη  τον  συλλαμβάνουν  και  τον  φυλακίζουν  και  γρήγορα  -  γρήγορα τον 
δικάζουν και τον καταδικάζουν.
   “ Ώρα σου καλή μεγάλε κύριε! Καταδέξου να βαδίσεις με το κεφάλι ψηλά! Από το παλάτι σου 
σ’ ακολουθούν πολλών εχθρών τα μάτια! Δε χρειάζεσαι πια αρχιτέκτονες, αρκεί ένας μαραγκός. 
Δεν πας σε κανένα νέο παλάτι πια, αλλά σε μια μικρή τρύπα της γης. 
   Κοίταξε μια φορά γύρω σου, τυφλέ! Σ’ αρέσει τι είχες; Ανάμεσα στην πασχαλινή λειτουργία 
και στο φαγητό. Πας προς τα κει, όπου κανείς δεν ξαναγυρίζει”.
   Και τον κυβερνήτη τον κρεμάνε. Το ανατολικό Κολχόζ όμως είχε μια θρησκεία και οι πιστοί 
του ήταν διχασμένοι σε δυο ομάδες. Αυτοί που ήταν με τον κυβερνήτη και οι άλλοι που ήταν με 
το μέρος αυτών που κυβερνούσαν τώρα πια το Κολχόζ. “Και η χώρα  βρισκόταν σε εμφύλιο 
πόλεμο”. Και οι οπαδοί του κυβερνήτη , τι τύχη είχανε; 
“Όταν το σπίτι ενός μεγάλου γκρεμιστεί, ένας σωρός από μικρούς, μαζί θα τσακιστεί. Αυτοί που 
δεν γεύτηκαν από των δυνατών την ευτυχία, μοιράζονται συχνά αυτών τη δυστυχία. Η άμαξα 
που κατρακυλάει, τα ιδρωμένα ζώα, μαζί της στο γκρεμό τραβάει”.
   “Πάντως, ο πόλεμος τελείωσε. Οι στρατιώτες μας γυρίζουν, κιόλας πίσω”.  Και τον πόλεμο θα 
τον πληρώσει ο λαός. “Μόνο, που οι φόροι θα αυξηθούν, γιατί τον πόλεμο θα τον πληρώσουμε 
εμείς”. “Από τους μεγάλους, τον πόλεμο τον κερδίζει η μία πλευρά, αλλά οι στρατιώτες τον 
χάνουν κι από τις δύο πλευρές”.
    Και ο χοντρός πρίγκιπας συνέχιζε να λέει όσα έλεγε και πριν. “Φίλοι μου, χρειαζόμαστε 
ειρήνη και δικαιοσύνη”. Και ήρθε η ειρήνη. “Τα γραφεία είναι γεμάτα , οι υπάλληλοι κάθονται 
ως το δρόμο. Τα ποτάμια ξεχειλίζουν και καταστρέφουν τους αγρούς. Αυτοί, που δεν μπορούν 
να κατεβάσουν το βρακί τους μόνοι τους , κυβερνούν βασίλεια. Δεν μπορούν να μετρήσουν ως 
το τέσσερα, τρώνε όμως οχτώ πιάτα. Οι γεωργοί κοιτάζουν για κανέναν πελάτη και βλέπουν 
μόνο πεινασμένους. Οι υφαντές κάθονται στους αργαλειούς κουρελιασμένοι”. 
   “Ο πόλεμος τελείωσε, να φοβάστε την ειρήνη”. Και τι έγινε μετά; Αλλά το παραμύθι μας δεν 
έχει τέλος , γιατί κανείς δεν μπόρεσε να βρει:
   “Πώς εδώ πρέπει να ανήκει , αυτό που είναι εδώ, σε αυτούς που είναι καλοί γι’ αυτό , δηλαδή 
τα παιδιά στις καλές μητέρες, για να ευδοκιμούν,  τα αμάξια στους καλούς αμαξάδες, για να 
οδηγούνται καλά και η κοιλάδα στους ποτιστές , για να δίνει καρπούς”.

Ζήσης Ζαβέρδας - Α2

*****

   Ο  Μπέρτoλτ  Μπρεχτ  (Άουγκσμπουργκ  1898  –  Βερολίνο  1956)  ήταν  ένας  από  τους 
μεγαλύτερους Γερμανούς θεατρικούς συγγραφείς ή ίσως και ο μεγαλύτερος. Όταν ο Αδόλφος 
Χίτλερ ανέβηκε στην εξουσία εκείνος τράβηξε το δρόμο της εξορίας. Μερικά από τα μέρη που 
επισκέφθηκε ήταν η Ελβετία, η Γαλλία, η Δανία, η Σουηδία και η Ρωσία. Ο κυριότερος σταθμός 
του  ήταν  η  Αμερική  όπου  έγραψε  τα  πιο  δημοφιλή  πλέον  βιβλία  του  και  εργάστηκε  σαν 
σκηνοθέτης  στο  Χόλλιγουντ  ανεβάζοντας  και  κάποια  δικά  του  έργα.  Εκεί  έγραψε  και  τον 
“Καυκασιανό κύκλο με την κιμωλία” (1944-45), το έργο που θα ασχοληθούμε, εμπνευσμένος 
από ένα παλιό κινέζικο θρύλο.



Το έργο αυτό είναι  πολύ ωραίο,  αλλά επειδή έχει  γρήγορες και  πολλές  αλλαγές  το έκανε 
υπερβολικά  δύσκολο  να  παρασταθεί  πάνω  στην  σκηνή.  Ακόμα  χρειαζόταν  ένας  μεγάλος 
αριθμός ηθοποιών και κομπάρσων. Το έργο ανέβηκε στο σανίδι για πρώτη φορά σε αγγλικό 
θέατρο το 1948 και στη Γερμανία,  συγκεκριμένα στο Βερολίνο, το 1954 σε σκηνοθεσία του 
ίδιου του Μπρεχτ.
   Η υπόθεση του έργου αναφέρεται στην ιστορία μιας φτωχής χωριατοπούλας η οποία μετά από 
ένα πραξικόπημα που γίνεται στην κυβέρνηση του κυρίου της αποφασίζει να πάρει το παιδί του 
που η κυρά της και μάνα του εγκαταλείπει στη φυγή της και να το φυγαδέψει πριν το βρουν οι 
επαναστάτες και το σκοτώσουν. Μετά από πολλές περιπέτειες καταφέρνει να φτάσει στο σπίτι 
του αδερφού της πίσω από τα βουνά και εκεί μετά την καταδίωξή της από τους στασιαστές 
αρχίζει ένας νέος κύκλος μαρτυρίων. Η παλαιών αρχών γυναίκα του αδερφού της, καχύποπτη, 
δεν  θέλει  κάποια με  παιδί  χωρίς  πατέρα και  κάνει  τη ζωή της  κοπέλας  δύσκολη.  Λύση θα 
προσπαθήσει να δώσει ο αδερφός της οδηγώντας τη σε ένα λευκό γάμο και καινούρια βάσανα. 
Κάποια στιγμή παρουσιάζεται η βιολογική μητέρα του παιδιού η οποία και το διεκδικεί. Ένας 
τελικά δίκαιος δικαστής προτείνει να βάλουν το παιδί μέσα σε ένα κύκλο από κιμωλία και να το 
τραβήξουν δυνατά τάχα για να μετρήσει ο πιο ισχυρός δεσμός. Η πλούσια δέχτηκε ενώ η θετή 
όχι. Τότε ο δικαστής κατάλαβε ότι η μητέρα του το ήθελε μόνο για να πάρει την περιουσία του 
άντρα της πίσω, ενώ η κοπέλα το αγαπούσε.

Η διαχρονικότητα του  έργου  και του  συγγραφέα

   Ο Μπέρλοτ Μπρεχτ μας έχει δώσει με τον δικό του τρόπο τον τρόπο που τον εξέφραζε;  τα 
προβλήματα  του  τότε  και  του  σήμερα.  Υποκρινόμενοι  τους  ηθικούς  όλοι  συμπεριφέρονται 
άσχημα σε μια γυναίκα με ένα παιδί μόνο και μόνο επειδή αυτό δεν έχει χαρτιά και πατέρα. Το 
φαινόμενο αυτό το συναντάμε και στις μέρες μας παρ’ όλο που θέλω να πιστεύω,  πως έχει 
μετριαστεί  κάπως.  Εκείνο  ωστόσο  που  διαιωνίζεται,  θαρρείς  συνώνυμο  της  αδύναμης 
ανθρώπινης φύσης, είναι η διαφθορά της δικαιοσύνης και της εκκλησίας. Στον “Κύκλο με την 
κιμωλία” ο συγγραφέας παρουσιάζει κληρικούς και δικαστές να “λαδώνονται”, να διορίζονται 
με διόλου αντικειμενικά κριτήρια, να κάνουν κατάχρηση εξουσίας εξυπηρετώντας συμφέροντα. 
Αυτό όμως που θριαμβεύει στο έργο είναι το συναίσθημα της αγνής αγάπης, οι ηθικές αξίες που 
σε κάποιους είναι δυνατές και σε άλλους θαμμένες στο υποσυνείδητό τους, είτε για πάντα, είτε 
με σωτήριες αναλαμπές. Ο Μπρεχτ με σατιρικό τρόπο δίνει όλα τα παραπάνω, στα καλά όπως η 
αγάπη συνήθως στεκόμαστε και τα κουβεντιάζουμε, τα υπόλοιπα συχνά τα προσπερνάμε ίσως 
γιατί  τα  έχουμε  αποδεχτεί.  Μήπως  όμως  πρέπει  ν'  αναρωτηθούμε  αν  η  διαχρονικότητα  του 
συγγραφέα πρέπει να σταματήσει εδώ; Μήπως ό,τι άσχημο εύστοχα παρατηρεί πρέπει επιτέλους 
να διορθωθεί;

Οδυσσέας Πούλος - Α5



Μάνα Κουράγιο
Εργασίες μαθητών Β΄τάξης

  

   Ο Γερμανός μεγαλοσυγγραφέας Μπέρτολτ Μπρεχτ (1896-1956) έχει γράψει σπουδαία έργα. 
Ένα από αυτά είναι “Η Μάνα Κουράγιο και τα παιδιά της”. Το έργο αναφέρεται στη Μάνα 
Κουράγιο και τα τρία της παιδιά, οι οποίοι ζουν σε μια άμαξα και η Μάνα Κουράγιο , για να 
επιβιώσουν μέσα από τον πόλεμο, πουλάει πολεμοφόδια και ποτό στους στρατιώτες.
  Η Μάνα Κουράγιο είναι ευαίσθητη και στοργική ως μάνα γιατί δεν θέλει να αποχωριστεί τα 
παιδιά της και, παράλληλα, είναι δυναμική, έξυπνη και πονηρή γιατί είναι δύσκολο να τα βγάλει 
πέρα με τα τρία της παιδιά και τη δουλειά της, που χρειάζεται εξυπνάδα, μοναχή της κατά τη 
διάρκεια του πολέμου.
  Η Μάνα Κουράγιο θα λέγαμε ότι έχει δύο πλευρές που μας τις παρουσιάζει το κείμενο. Η μία 
της  πλευρά  είναι  η  συμπαθητική  και  η  άλλη  η  αντιπαθητική.  Εμείς  τη  βρίσκουμε  και 



συμπαθητική και αντιπαθητική. Συμπαθητική επειδή προσπαθεί να επιβιώσει και να φροντίσει 
τα παιδιά της σε συνθήκες πολέμου. Από την άλλη πλευρά είναι αντιπαθητική επειδή πουλώντας 
πολεμοφόδια στους στρατιώτες συμβάλλει, κατά κάποιο τρόπο, να συνεχιστεί ο πόλεμος. Ακόμα 
είναι αντιπαθητική γιατί αφού χάνει τα τρία της παιδιά συνεχίζει να κάνει τη δουλειά που έκανε 
με την άμαξά της, χωρίς να σκέφτεται τις συνέπειες, δηλαδή να τη σκοτώσουν.
   Γενικά, ο Μπέρτολτ Μπρεχτ θέλει να μας περάσει ένα αντιπολεμικό μήνυμα δείχνοντάς μας 
πως μπορεί  ο  πόλεμος  να  παρασύρει  τους  αθώους  ανθρώπους και  συγκεκριμένα  την  Μάνα 
Κουράγιο  και  αυτό   φαίνεται  όταν  έχασε  τα  τρία  της  παιδιά  και  συνέχισε  να  πουλάει 
πολεμοφόδια και ποτό για να επιβιώσει.

                                    Βασίλης Μπότος – Β4
Αλέξανδρος Παπαχρήστος – Β4

*****
  

   Το βιβλίο “Η Μάνα Κουράγιο και τα παιδιά της” αναφέρεται στον τριακονταετή πόλεμο και 
διηγείται την ιστορία της ηρωίδας (Μάνα Κουράγιο) τα χρόνια εκείνα.
   Η Μάνα Μουράγιο έχει στην κατοχή της έναν αραμπά, πάνω στον οποίο έχει κάποια εφόδια 
για τους στρατιώτες, όπως τρόφιμα, όπλα, σφαίρες κτλ. Μαζί με τα τρία της παιδιά, τους δύο 
γιους της και τη μουγκή κόρη της, τριγυρνάει από στρατόπεδο σε στρατόπεδο, πουλώντας στους 
στρατιώτες το εμπόρευμά της.
   Ο ποιητής δεν εστιάζει  στον πόλεμο καθεαυτό,  δεν μας δείχνει  δηλαδή σκηνές  μαχών ή 
πολεμικές αναπαραστάσεις. Προτιμάει να μας περάσει το αντιπολεμικό και ανθρωπιστικό του 
μήνυμα μέσα από τις περιπέτειες ενός κοινού ανθρώπου, της μάνας κουράγιο. Η επιλογή αυτή 
είναι σωστή, γιατί ο απλός λαός υποφέρει ουσιαστικά από τα δεινά του πολέμου, κι εξάλλου 
έτσι η ηρωίδα είναι πιο προσιτή στους αναγνώστες της ιστορίας.
   Η Μάνα Κουράγιο είναι μια γυναίκα, που ο πόλεμος την έχει κάνει σκληρή και αδίστακτη. 
Βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από αυτήν που θα έπρεπε, αντί να είναι εναντίον του πολέμου 
ως φτωχή (εξάλλου μόνο οι πλούσιοι και οι δυνατοί επωφελούνται από τον πόλεμο), αυτή τον 
υπηρετεί.  Έχει  βάλει  σκοπό της ζωής της να επιβιώσει,  και με δυναμισμό προσπαθεί  να τα 
βγάλει  πέρα,  ακόμα  και  σε  αυτές  τις  αντίξοες  συνθήκες.  Αυτό  όμως  την  οδηγεί  σε  μια 
συμπεριφορά απάνθρωπη, μερικές φορές. Όπως, όταν ο ιεραπόστολος της ζήτησε να του δώσει 
επιδέσμους, πανιά, ή άλλα ρούχα για να δέσει τις πληγές των τραυματιών, αυτή κατηγορηματικά 
αρνείται, εκτός αν της δοθούν χρήματα.
   Από την άλλη, είναι κι αυτή ένα από τα πολλά θύματα του πολέμου. Είναι ευαίσθητη (έστω κι 
αν προσπαθεί επιμελώς να το κρύψει). Επίσης, όλα όσα κάνει τα κάνει με  σκοπό να βοηθήσει 
τα παιδιά της τα οποία τα αγαπάει πολύ. Ιδιαίτερα αγαπάει τον μεγάλο, που είναι πολύ γενναίος 
και την κάνει υπερήφανη. Αρνείται να ακολουθήσει τον μάγειρα όταν αυτός της προτείνει να 
φύγουν μαζί και να αφήσουν την κόρη της πίσω. Αυτό δείχνει πόσο πολύ νοιάζεται για αυτήν, 
αφού για χάρη της θυσιάζει την προοπτική μιας καλύτερης ζωής.
  Δυστυχώς  η  μάνα  κουράγιο  χάνει  και  τα  τρία  της  παιδιά  στον  πόλεμο.  Ο  ποιητής  μας 
ενημερώνει για την αντίδρασή της μόνο στους θανάτους του τίμιου γιου της και της μουγκής 
κόρης,  ενώ  την  παρουσιάζει  ανίδεη  για  το  θάνατο  του  μεγάλου.  Έτσι  μπορούμε  μόνο  να 
φανταστούμε την οδύνη της όταν τελικά θα μάθει για τον χαμό του (αγαπημένου) παιδιού της.
   Ο ποιητής, λοιπόν, με το έργο “Η Μάνα Κουράγιο και τα παιδιά της”, μας δείχνει πολύ ωραία 
και έξυπνα πόσο μπορεί να αλλάξει και να αλλοτριωθεί ένας χαρακτήρας, κατά τη διάρκεια του 
πολέμου,  ακόμα  κι  αν  είναι  πολύ  δυνατός.  Έτσι,  δημιουργεί  αίσθημα  αποστροφής  για  τον 
πόλεμο. Το έργο είναι βαθύτατα αντιπολεμικό!    
                                                                                                

Χρυσάνθη Νασιάδη – Β4
  

*****



   Στο θεατρικό  χρονικό  του τριακονταετούς  πολέμου “Μάνα  Κουράγιο”,  η Άννα Φίρλιγκ 
ενσαρκώνει  ένα  από  τα  πρόσωπα  του  Μπρεχτ,  που  αποκτά  (όπως  και  τα   πρόσωπα  των 
περισσότερων έργων του), ανεξάρτητη οντότητα.
   Παρότι ο Μπρεχτ προσπαθεί να παρακινήσει το θεατρικό κοινό να κατανοήσει τη ματαιοδοξία 
του  πολέμου  και  την  αλλοτρίωση  των  ανθρώπων  που  τον  βιώνουν,  δεν  φαίνεται  να  τα 
καταφέρνει, γιατί το συναίσθημα των θεατών λειτουργεί εντελώς διαφορετικά, συμπονά τη μάνα 
και επίσης συμπαραστέκεται στον πόνο της. Μάταια ο Μπρεχτ προσπαθεί να ενοχοποιήσει τη 
συναισθηματική φόρτιση των θεατών για την υποστήριξη στη Μάνα  Κουράγιο και να τονίσει 
τη βαρβαρότητα του πολέμου. Το δίδαγμα που φαίνεται να εισπράττει ο κόσμος είναι το ότι, 
παρά τις   κακουχίες και τα δεινά, ο άνθρωπος μένει στον αγώνα για επιβίωση.
    Η  Μάνα  Κουράγιο,  αυτό  το  τραγικό  πρόσωπο,  πληρώνει  στον  πόλεμο  το  φόρο  που 
πληρώνουν όλοι εκείνοι που ζουν από αυτόν. Έτσι, η Μάνα Κουράγιο χάνει και τα τρία της 
παιδιά, και όμως αν και θυσιάζει ότι πολυτιμότερο έχει στο εμπορικό κέρδος, δε διδάσκεται 
τίποτα από αυτή τη συμφορά  και δε γίνεται καλύτερη. Συνεχίζει να εμπορεύεται μέχρι το τέλος, 
όπου τη βλέπουμε να σέρνει το κάρο της, κατευθυνόμενη προς το μέρος της συνάντησης με το 
στρατό, για να πουλήσει τα  εμπορεύματά της. 
   Ο  Μπρεχτ,  στόχο  είχε  μέσα  από  το  έργο  αυτό  να  τονίσει  την  αρνητική  πλευρά  της 
πρωταγωνίστριας,  της   μάνας  που  επωφελείται  από  τον  πόλεμο,  νεκρωμένη  από  κάθε 
συναίσθημα.  Έχει  γίνει  μέσα στη  δίνη  του  πολέμου  έρμαιο  των  γεγονότων  και   χρειάζεται 
κουράγιο για να επιβιώσει. Το έργο φαίνεται διαχρονικό κι εξαιρετικά επίκαιρο, καθώς πόλεμοι 
πάντα  μαίνονται.  Αναρωτιόμαστε  γιατί  οι  άνθρωποι  επιλέγουν  να  σκοτώνονται  και  να 
βασανίζονται  μεταξύ  επίσης,  με   μόνο  σκοπό  το  συμφέρον.  Σήμερα,  τι  τέλος  άραγε  θα 
καταφέρναμε να δώσουμε στο έργο; Μήπως θα βάζαμε τη μάνα να σκοτώνεται με τα ίδια της τα 
χέρια, αναζητώντας τη λύτρωση;

Παναγιώτης Μπρούσος – Β2

*****

   Χρόνια τώρα ο Μπέρτολτ Μπρεχτ ( Eugen Bertolt Friedrich Brecht ), θεωρείται ένας από τους 
καλύτερους θεατρικούς συγγραφείς της εποχής του. Στο θεατρικό του έργο, “Μάνα Κουράγιο”, 
παρουσιάζει  μια  μάνα  που  τριγυρίζει  με  τα  παιδιά  της  κι  ένα  κάρο,  από  στρατόπεδο  σε 
στρατόπεδο, πουλώντας όπλα κ.ά. Όλα αυτά συμβαίνουν κατά τον τριακονταετή πόλεμο.
   Ο Μπρεχτ παρουσιάζει τη μάνα Κουράγιο σαν μια γυναίκα δυναμική, παμπόνηρη, σκληρή και 
συμφεροντολόγα. Ταυτόχρονα,  μπορεί να δει κανείς μια γυναίκα ευαίσθητη, μια γυναίκα που 
έχει  υποφέρει  και  προσπαθεί  να  επιζήσει,  εκμεταλλευόμενη  την  κατάσταση  που  επικρατεί 
εκείνη την εποχή, δηλαδή τον πόλεμο.
   Το πανούργο μυαλό του Μπρεχτ χρησιμοποίησε αυτή τη γυναίκα σαν παράδειγμα για το τι 
μπορεί να κάνει ο πόλεμος. Δεν δίνει πολλή βάση στις υλικές καταστροφές, αντιθέτως, δείχνει τι 
μπορεί να κάνει ο πόλεμος στο χαρακτήρα του ανθρώπου, στην ψυχολογία του, στον τρόπο που 
σκέφτεται. Δείχνει ότι ο πόλεμος μπορεί να κάνει κάποιον απάνθρωπο, τρομερά εγωιστή και 
ύπουλο. 
   Διαβάζοντας κάποιος τη “Μάνα Κουράγιο”, έχει, σχεδόν, δύο επιλογές: ή να λατρέψει την 
πρωταγωνίστρια νιώθοντας αυτή τη δυναμική προσωπικότητα ή να την αντιπαθήσει βλέποντας 
μόνο τη σκληρή πλευρά αυτής της γυναίκας. Προσωπικά, είμαι από τους ανθρώπους που, όταν 
διάβασαν τη “Μάνα Κουράγιο” τους στάθηκε αδύνατο να αποφασίσουν αν την αντιπαθούν ή 
όχι. Και φαίνεται λογικό, γιατί ο Μπρεχτ έχει χρησιμοποιήσει δύο τύπους γυναίκας στη “Μάνα 
Κουράγιο”: τη στοργική κι ευαίσθητη μητέρα που νοιάζεται για τα παιδιά της και την εγωίστρια, 
πονηρή και πολλές φορές αναίσθητη μάνα. Κι ενώ τη βλέπει κάποιος να μετράει τα λεφτά που 
έχει  κερδίσει  και  να  μη  νοιάζεται  καθόλου  για  τους  ανθρώπους  γύρω  της,  που  ζητάνε 
απελπισμένα βοήθεια, ξαφνικά τη βλέπει αδύναμη, φτωχή ευαίσθητη να αναζητά απελπισμένα 



ένα τρόπο να επιζήσει. Είναι, λοιπόν, πολλοί αυτοί που θα μείνουν αναποφάσιστοι με αυτό το 
έργο του Μπρεχτ. Ο Μπρεχτ, με την προοδευτική πολιτικοκοινωνική του τοποθέτηση, πίστευε 
πως το θέατρο μπορούσε να συντελέσει στην αναμόρφωση της κοινωνίας και στην ευτυχία των 
ανθρώπων. Αυτός, άλλωστε, ήταν ο βασικός σκοπός της ζωής του Μπρεχτ. Στα περισσότερα 
θεατρικά του έργα αποτυπώνει τις εμπειρίες που είχε ως στρατιώτης το 1918 και ως εξόριστος 
το 1933.
   Έχοντας χάσει και ένα παιδί του στον πόλεμο εκφράζει εντονότερα την εναντίωσή του στη 
βία, τη φρίκη και την αθλιότητα του πολέμου. Ο Μπρεχτ πίστευε πως η φύση του ανθρώπου 
είναι εγωιστική, δηλαδή, πως πρώτα σκέφτεται κάποιος τον εαυτό του και μετά συνειδητοποιεί 
τις πράξεις του  στον πόλεμο. Αν και τα περισσότερα έργα του είναι δραματικά, φαίνεται ότι ο 
Μπρεχτ, πίστευε  ότι είναι αδύνατο να σκοτωθεί εντελώς ο πόθος των ανθρώπων για ευτυχία. 
(Να σημειώσουμε ότι ο Μπρεχτ πήρε το 1955 βραβείο ειρήνης από τον Στάλιν).  
     

Μελίνα Πέσχου – Β4

*****

   Ο Μπέρτολτ Μπρεχτ, μέσα από το διήγημα που έγραψε το 1938-39, επιχειρεί να παρουσιάσει 
μια γυναίκα γεμάτη θέληση και δύναμη από τη σκληρή και άδικη ζωή που έζησε αυτή 
και τα  παιδιά της, στη διάρκεια του πολέμου.  Ο  συγγραφέας  θέλει  να  μεταφέρει 
στον αναγνώστη το συναίσθημα της αντιπάθειας για το κεντρικό πρόσωπο.

   Όμως ο στόχος του συγγραφέα δεν επιτυγχάνεται, γιατί η μάνα κουράγιο – με τη εξέλιξη της 
ιστορίας – γίνεται αγαπητή και συμπαθής στους αναγνώστες, επειδή παρά τις αντιξοότητες του 
πόλεμου, αυτή μαζί με τα παιδιά της καταφέρνει να πουλάει εφόδια για να βγάλει χρήματα και 
να επιβιώσει.
   Επίσης, παρουσιάζεται στον αναγνώστη αποφασιστική επειδή δεν μοιρολατρεί στις δύσκολες 
συνθήκες ζωής που επικρατούν αλλά μάχεται για να επιζήσει.
   Σημειώνεται ότι,  όταν χάνει το πρώτο της παιδί κατά την  περίοδο του πόλεμου, εκείνη 
συνεχίζει  να  πουλάει,  παρά  την  στενοχώρια  της  και  αυτό  αποδεικνύει  τη  δύναμη  του 
χαρακτήρα της.
   Τέλος,  ο  Μπέρτολ Μπρεχτ  με αυτό το βιβλίο θέλει  να δείξει  πόσο αρνητική  επιρροή 
ασκεί ο πόλεμος, όχι μόνο στη  σωματική κατάσταση των ανθρώπων αλλά και στην ψυχική 
τους  κατάσταση  και  για  το  πώς  μπορεί  ο  πόλεμος  να  αλλάξει  τις  συμπεριφορές  και  τα 
συναισθήματα των ανθρώπων.

Στράτος Ξυράφης – Β4

   Από το έργο του Μπρεχτ  “Μάνα Κουράγιο” πολύ εντύπωση, μου έκανε:
1. Αρχικά, η εργατικότητα της μάνας κουράγιο απέναντι στις δυσκολίες της  ζωής,  καθώς, 

μέσα από το διήγημα, βλέπουμε πως δεν σταματάει ούτε στιγμή να πουλάει προϊόντα με 
τον αραμπά της για να ζήσει εκείνη και τα παιδιά της με περισσότερες ευκολίες.

2. Ακόμη αξιοθαύμαστη είναι η ικανότητα, θέληση καθώς και το κουράγιο αυτής της μάνας 
για να μεγαλώσει τα παιδιά της. Μάλιστα δείχνει ιδιαίτερη  αδυναμία στην κόρη της, την 
Κατερίνα, η οποία δυστυχώς είναι μουγκή.

3. Επιπλέον, η “Μάνα Κουράγιο” παρουσιάζεται μέσα από το συγκεκριμένο διήγημα 
ως ένα άτομο πολύ δυναμικό που δεν λυγίζει  αλλά αντιστέκεται  σε καθετί  που θα της 
σταθεί εμπόδιο. Χάνοντας λοιπόν και τους δύο γιους της, δεν τα παρατά αλλά συνεχίζει με 
τη κόρη της, παρ’ όλες τις δυστυχίες που την έχουν βρει!

4. Γνωρίζει ότι το πιο σημαντικό πράγμα στον κόσμο είναι να επικρατεί ειρήνη και να είναι 
κάθε άνθρωπος ευτυχισμένος και ελεύθερος.  Παρ’ όλα αυτά,  φαίνεται να αποδέχεται 
κατά κάποιο τρόπο τον πόλεμο, γιατί από αυτόν βγάζει το ψωμί της.

5. Εντύπωση μου έκανε και η στάση της μικρής μουγκής κόρης, της  Κατερίνας, η οποία 
πέθανε  μαρτυρικά,  καθώς προσπαθούσε με  ένα  τύμπανο  να  στείλει  μήνυμα  στην  πόλη 



Χάλλε για μια επερχόμενη επίθεση. Ένα  σχετικά μικρό σε ηλικία κορίτσι βάζει το καλό 
όλων των ανθρώπων πάνω από τον εαυτό της για να τους σώσει.

6. Οι αντιλήψεις των δύο γιων της μάνας (Άιλιφ και Σβάιτσερκαζ), οι οποίοι,  όπως ακριβώς 
και η Κατερίνα, δίνουν τη ζωή τους στον πόλεμο για τη πατρίδα τους και την ελευθερία 
όλης της ανθρωπότητας. Ο μεγάλος γιος πηγαίνει στρατιώτης για λογαριασμό του λοχαγού, 
ενώ ο μικρότερος κρατά το ταμείο του στρατού. Παρ’ όλες τις προσπάθειες της μάνας 
να τους κρατήσει κοντά της, εκείνοι επέλεξαν το δρόμο τους.

Ευαγγελία Κτενά – Β3

*****

   Η Μάνα Κουράγιο ακολουθεί το στράτευμα με τον αραμπά της, πουλώντας προϊόντα στους 
στρατιώτες.  Όταν χάνει τα τρία παιδιά της, συνεχίζει  αποφασισμένη μόνη της το εμπόριο. 
Αυτό  είναι  το  θέμα  του  αριστουργήματος  του  Μπέρτολτ  Μπρεχτ.  Δεν  πρόκειται  για  μια 
αντιπολεμική προπαγάνδα. Δεν  περιγράφονται  μηχανικά  οι  καταστροφές  και  οι  συμφορές 
του πολέμου. Σκοπός του Μπρεχτ είναι να παρουσιάσει τους απλούς ανθρώπους όχι μόνο σαν 
θύματα αλλά και σαν θύτες.
   Διαβάζοντας ή παρακολουθώντας κάποιος αυτό το θεατρικό έργο έχει πολλούς λόγους να 
προβληματιστεί.  Πρώτον,  εντυπωσιακή  είναι  η  συμπεριφορά  της  “Μάνας Κουράγιο” 
απέναντι στον πόλεμο. Δεν τον  αντιμετωπίζει με μίσος και εχθρότητα, αλλά τον βλέπει σαν 
το  μοναδικό  μέσο  επιβίωσής  της.  Χάρη  σ’  αυτόν,  έχει  δουλειά  και  μπορεί  να  πουλάει  τα 
προϊόντα της για να εξοικονομεί χρήματα. Δεν αλλάζει τη στάση της, όταν χάνει τον ένα γιο 
της, ούτε όταν έρχεται η ειρήνη. Φέρεται σαν να έχει συνθηκολογήσει με τον πόλεμο και το 
θάνατο, για να μπορέσει να σταθεί στη ζωή. Εμένα μου προκαλεί απέχθεια το πόσο σκληρός και 
φιλοπόλεμος μπορεί να είναι ένας άνθρωπος.
   Δεύτερον,  εντύπωση  μου  προκαλεί  αλλά  και  θαυμασμό  η  αποφασιστικότητά  της,  η 
ανθεκτικότητά της, η αισιοδοξία της. Βλέπει πάντα μπροστά και δε  στέκεται στο παρελθόν. 
Ακόμα και όταν χάνει τα παιδιά της. Ακόμα και όταν χάνει τον αραμπά της. Αυτό ήταν και το 
συναίσθημα  του κοινού που παρακολούθησε την πρώτη παράσταση στη Ζυρίχη, αλλά και όλων, 
σχεδόν,  των  ανθρώπων  που  την  έχουν  παρακολουθήσει  μέχρι  σήμερα.  Σε  αντίθεση  με  τον 
Μπρεχτ, που ήθελε να φανεί σαν ένα αρνητικό πρόσωπο που, ούτε στο τέλος, δεν διδάσκεται 
από  τα  δεινά  του  πολέμου.  Παρά  τις  προθέσεις  του  συγγραφέα,  λίγοι  κατάλαβαν  το  πικρό 
δίδαγμα του έργου, την ανικανότητά μας να μάθουμε  απ’  τις  συμφορές  του  πολέμου.  Ένα 
μήνυμα τόσο διαχρονικό, αλλά και επίκαιρο στην εποχή μας.
   Τρίτον,  στο τέλος η Μάνα Κουράγιο εγκαταλειμμένη θεωρεί ότι ο μόνος που της έχει 
μείνει είναι ο γιος της ο Άιλιφ, ο οποίος όμως, χωρίς εκείνη να το ξέρει, εκτελέστηκε λόγω 
παραπτωματικής συμπεριφοράς. Αυτή η τραγικότητα μου προκαλεί μια συμπάθεια γι’ αυτή 
την τραγική φιγούρα.
   Το  γεγονός,  όμως,  που  μου  προκάλεσε  τη  μεγαλύτερη  εντύπωση  ήταν  ο  θάνατος  της 
Κατερίνας, της κόρης της Μάνας Κουράγιο. Η μουγκή της κόρη πεθαίνει χτυπημένη από σφαίρα, 
καθώς  προσπαθεί  μ’  ένα  τύμπανο  να  στείλει  μήνυμα  στην  πόλη Χάλλε  για  μια  επερχόμενη 
επίθεση. Τα καταφέρνει, πάντως. Και το κίνητρό της είναι το πιο αθώο σ’ όλο το έργο. Δεν 
θέλει να αφήσει  μωρά και παιδιά να κακοποιηθούν ή να πεθάνουν. Γιατί πάντα ονειρευόταν να 
γίνει μητέρα. Δεν υποκύπτει σε απειλές και κυρίως στο φόβο του θανάτου. Αγωνίζεται γι’ 
αυτό που πιστεύει.  Κάτι το οποίο λίγοι   έκαναν εκείνη την  εποχή και, δυστυχώς, ακόμα 
λιγότεροι σήμερα.
   Το έργο του Μπέρτολτ Μπρεχτ έχει ως κύριο σκοπό να προβληματίσει για  τον πόλεμο. Να 
δείξει στον άνθρωπο, τι συμφορές και καταστροφές προκαλεί.  Να του περάσει το μήνυμα ότι 
όποιος μπλέκει  με τον πόλεμο πάντα χάνει.  Είναι βαθιά αντιπολεμικό και μέσα απ’ αυτό ο 
συγγραφέας παρουσιάζει και τη δική του εξορία.  Μια εξορία που απέβλεπε στην ειρήνη και 
προήλθε από τον πόλεμο.



Εγώ, ο Μπέρτολτ Μπρεχτ, είμαι από τα μαύρα δάση. 
Στις πολιτείες μ’ έφερε η μητέρα μου. 
Σαν ήμουν μέσα στο κορμί της.
Κι η παγωνιά του δάσους θα μείνει εντός μου ως τη στερνή  μου μέρα. 

   Νικόλας Καλλιάς – Β2                          

*****

   Όταν άρχισα να πρωτοδιαβάζω αυτό το βιβλίο, οφείλω να πω ότι οι  εντυπώσεις μου ήταν πολύ 
διαφορετικές από ότι τώρα.
   Η “ΜΑΝΑ ΚΟΥΡΑΓΙΟ” μου φάνηκε αρχικά σαν μια μητέρα που, παρέα με τον αραμπά της 
και  τα παιδιά,  προσπαθούσε να επιβιώσει  κατά τη  διάρκεια  του  πολέμου.  Ίσως  γι’  αυτό  η 
“Μάνα  κουράγιο”  έχει  δύο  πρόσωπα  που  βασίζονται  σε  αντίθετους  χαρακτήρες.  Υπάρχουν 
στιγμές όπου είναι ιδιαίτερα τρυφερή με τα παιδιά της, όπως επίσης και στιγμές όπου είναι πάρα 
πολύ σκληρή. Και όλα αυτά εξαιτίας του πολέμου. Και το χειρότερο από όλα, είναι ότι ο πόλεμος 
έχει  επιδράσει  τόσο πολύ στην ζωή  της  και  της  έχει  προκαλέσει  τόσο  πόνο,  φέρνοντας  το 
θάνατο των παιδιών της, αλλά, παράλληλα, και πολύ χρήμα, τόσο που η ίδια να μην προτιμά την 
ειρήνη αλλά να είναι σύμμαχος του πολέμου. Παρ’ όλα αυτά, η “Μάνα κουράγιο” δεν παύει να 
είναι μια εργαζόμενη μητέρα, που αγαπά, που νοιάζεται για τα παιδιά της, που πονάει γι’ αυτά, 
που ερωτεύεται, που ζει τη ζωή της και προσπαθεί με το σκληρό της πρόσωπο να επιβιώσει. Είναι 
με λίγα λόγια μοναδική !!!

ΟΙ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΙ ΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟ “ΜΑΝΑ ΚΟΥΡΑΓΙΟ”

1) Ο χαρακτήρας που μου κίνησε από την πρώτη στιγμή το ενδιαφέρον  δεν ήταν η “Μάνα 
κουράγιο”, αλλά η Κατερίνα. Δεν ξέρω γιατί, αλλά πέρα από το πρόβλημα που αντιμετωπίζει 
με την ομιλία, καταφέρνω να διακρίνω έναν αγνό χαρακτήρα, καλόψυχο, που λατρεύει τα παιδιά, 
θέλει να τα βοηθήσει και να λήξει αυτός ο πόλεμος. Έχει υποφέρει αρκετά και ειδικά μία άσχημη 
ουλή που θα εμφανιστεί στο πρόσωπό της, μετά από έναν τραυματισμό, θα κάνει ακόμα πιο 
δύσκολα τα πράγματα γι’ αυτήν. Όλοι θα την αγνοούν και θα τη θεωρούν υπερβολικά άσχημη. 
Μάλιστα, η ίδια η μητέρα της θα την άφηνε και θα έφευγε για πάντα με τον αγαπητικό της, 
χωρίς να την πάρει μαζί της. Βέβαια αυτό προκάλεσε τη μεγαλύτερη θλίψη στην Κατερίνα και 
ήταν έτοιμη να εγκαταλείψει τον αραμπά, αν η “Μάνα κουράγιο” δεν την είχε προλάβει και δεν 
φεύγανε μαζί. Είχαν μείνει οι μόνες από την οικογένεια και προσπαθούσαν να επιβιώσουν μέσα 
στον πόλεμο. Κάτι το οποίο μισούσε η Κατερίνα και στο τέλος έγινε η αφορμή να χάσει την ζωή 
της. Τολμώ να πω ότι είχε ένα ηρωικό τέλος και ήταν πραγματικά πολύ συγκινητική  η στιγμή 
που η Κατερίνα, προς το τέλος, κρατούσε τα τύμπανα για να καταλάβει ο  κόσμος  ότι θα γίνει 
σύντομα επίθεση. Εντύπωση ως προς την Κατερίνα, μου έκανε το ότι είχε ένα πρότυπο και αυτό 
ήταν  η  Υβέττα.  Δοκίμαζε  συχνά  τα  ρούχα  και  τα  παπούτσια  της,  ίσως γιατί  δεν  είχε  τον 
αυθορμητισμό που είχε  αυτή η κοπέλα,  Και  ίσως,  γιατί  ήθελε  να  την ερωτευτεί  και  να την 
προσέξει κάποιος.
2) Επίσης, ο δεύτερος χαρακτήρας που μου έκανε εντύπωση είναι ο Ιεροκήρυκας. Αυτός και η 
“Μάνα κουράγιο” ήταν αρκετά φίλοι και μου άρεσε πολύ που αυτός ήθελε τόσο πολύ να την 
βοηθήσει με τον αραμπά της. Είχαν, μάλιστα, και πολλές κουβέντες οι δύο τους, σχετικά με τον 
πόλεμο. Πολλές φορές τσακώνονταν και έκαναν και την πλάκα τους. Ο Ιεροκήρυκας έτρεφε, 



μάλιστα, και αισθήματα για τη “Μάνα κουράγιο”  και κάθε φορά που της το ανέφερε και ήθελε 
να προχωρήσει και άλλο μαζί της, η “Μάνα κουράγιο”’ γελούσε και δεν το έπαιρνε στα σοβαρά 
ή τον απέρριπτε λέγοντας ότι δεν ήταν αλήθεια, αφού η “Μάνα κουράγιο” ήταν ερωτευμένη με 
το μάγειρα και αυτό ο Ιεροκήρυκας το ήξερε καλά. Παρ’ όλα αυτά,  συνήθιζε στην ιδέα ότι 
πρόκειται να παραμείνει για πάντα φίλος της και συνήθιζε να την βοηθάει σε όλα όσα χρειαζόταν 
για τον αραμπά της και έκανε μαζί της τόσα ταξίδια. Μάλιστα, ο ίδιος για να μην πληγώσει τη 
“Μάνα κουράγιο”, της έκρυψε το θάνατο του δεύτερου παιδιού της και μάλιστα πήγε εκεί που 
το αποκεφάλιζαν. Μου έκανε εντύπωση η στοργικότητά του και η απέραντη αγάπη του για την 
Άννα,  δηλαδή τη  “Μάνα  κουράγιο”.  Νομίζω πως  στο  βιβλίο  του  Μπρεχτ,  ο  Ιεροκήρυκας 
παίζει  έναν  ανεκτίμητο  ρόλο  και  δίνει  θάρρος  στη  “ΜΑΝΑ  ΚΟΥΡΑΓΙΟ”,  καθώς  τη 
συμβουλεύει  πολλές φορές. Είναι το ιδανικό στήριγμά της ! 

Αμαλία Κακούνη – Β4
*****

   Σε κάθε μέρος, σε κάθε πατρίδα, σε κάθε γωνιά του κόσμου, η έννοια της “μάνας” είναι 
μοναδική. Οπότε, φανταζόμαστε τον πόνο και τη δυστυχία της μάνας του μυθιστορήματός μας.
   Είναι μια γυναίκα ταλαιπωρημένη, που μόνη της παλεύει για να επιβιώσει και να συντηρήσει 
την οικογένειά της αξιοπρεπώς. Όταν έμαθε πως οι δυο γιοί της θα έπρεπε να πάνε στον πόλεμο, 
την κατέλαβαν ποικίλα συναισθήματα: θυμός, λύπη, δυστυχία και απόγνωση μαζί.
   Κι όμως, έπρεπε να αντέξει, να σταθεί στα πόδια της  γιατί είχε ακόμα μία κόρη. Μια κόρη 
διαφορετική από τα άλλα παιδιά. Ήταν κωφάλαλη. Γι’ αυτό είχε καθήκον να αντέξει.
   Οι μέρες περνούσαν και η αγωνία κορυφωνόταν, για το αν τα παλικάρια της μάνας ζούσαν. 
Τουλάχιστον, είχε ασχοληθεί με το εμπόριό της !
   Μα η τραγικότητα και η ισοπέδωσή της, έρχονται όταν φτάνει η είδηση ότι τα παιδιά της είναι 
νεκρά.  Και,  δυστυχώς,  δεν  είχε  ούτε  τη  μοναχοκόρη  της.  Η  Κατερίνα  (όπως  την  έλεγαν), 
σκοτώθηκε. Τη σκότωσαν κάποιοι στρατιώτες, όταν προσπαθούσε με τον δικό  της  τρόπο, να 
διαμαρτυρηθεί για τον πόλεμο.
   Τι τραγική φιγούρα η μάνα! Με τη ψυχή της ερείπιο, με την καρδιά της κομματιασμένη. 
Έμεινε  μόνη.  Μα  δεν  κατέρρευσε,  δεν  πέθανε  από  στενοχώρια,  όπως  κανείς  θα  περίμενε. 
Συνέχισε να  ζει,  με  το μόνο πράγμα που της είχε  απομείνει....  Τη μικρή της επιχείρηση, το 

εμπόριο.
Σταμάτης Ηλίου – Β2

   Σ’ αυτό το διήγημα, ο Μπέρτολτ Μπρεχτ θέλει να μας δώσει ένα αντιπολεμικό μήνυμα, το 
οποίο συνδέεται άμεσα με τη “Μάνα κουράγιο”. Αυτή η γυναίκα κουβαλάει μαζί της τα τρία 
παιδιά της (από διαφορετικό πατέρα το καθένα). Και μ’ αυτό θέλει να μας δείξει την πλούσια 
ερωτική ζωή αυτής της γυναίκας. Η γυναίκα αυτή πουλάει μικροπράγματα, όπως σαλάμια και 
αλλαντικά, αλλά ακόμη και όπλα. Και όλα αυτά τα κάνει για να ζήσει αυτή και τα παιδιά της.
   Η  “Μάνα  κουράγιο”,  μέσα  από  το  έργο,  φαίνεται  δυναμική,  πεπειραμένη  (από 
συναισθηματική  ζωή) και  ευαίσθητη.  Επίσης,  μέσα από τα λόγια της  κατά  τη διάρκεια  του 
έργου,  καταλαβαίνουμε  ότι  αυτή  η  ταλαιπωρημένη  γυναίκα  θεωρεί  τα  τρία  παιδιά  της 
αποκλειστική της ιδιοκτησία. Αυτό φαίνεται μέσα στο κείμενο, εκεί που ο λοχαγός ζητάει το 
μεγάλο γιό της στον πόλεμο και εκείνη αρνήθηκε.
       Η “Μάνα Κουράγιο”, με το να δέχεται τον πόλεμο (έστω και από ανάγκη), πληρώνει το 
τίμημα, δηλαδή, χάνει τα παιδιά της ένα – ένα. Εγώ, συγκεκριμένα, τη “Μάνα κουράγιο” τη 
λατρεύω, επειδή σαν χαρακτήρας είναι δυναμικός, πεισματάρης, υπομονετικός. Επίσης, αυτή η 
γυναίκα είναι αυταρχική. Έχει δεχτεί τον πόλεμο, και συμβιβάζεται μ’ αυτόν, προσπαθώντας να 
ζήσει με αξιοπρέπεια αυτή και τα τρία παιδιά της, που όπως αναφέρθηκε πιο πάνω σκοτώνονται 
ένα – ένα.



   Επίσης, τη λατρεύω γιατί έχει δεχτεί τον πόλεμο, όχι για να αποκτήσει τιμές, αλλά για να 
βγάλει λεφτά να ζήσει. Από τον τρόπο που μιλάει, μέσα στο έργο, φαίνεται ότι ήταν μια γυναίκα 
του δρόμου και αμόρφωτη. Όλα αυτά που αναφέρθηκαν παραπάνω είναι στοιχεία τα οποία με 
κάνουν να λατρεύω τη “Μάνα κουράγιο”.

Ηλίας Ντάσιος – Β4

   Πενηνταένα  χρόνια  συμπληρώνονται  φέτος  από  το  θάνατο  του  Μπέρτολτ  Μπρεχτ,  του 
συγγραφέα  που  θεωρείται  από  τις  κορυφαίες  φυσιογνωμίες  της  θεατρικής  τέχνης  και  της 
επαναστατικής  ποίησης.  Τη  “Μάνα  Κουράγιο”  την  έγραψε  το  1938  με  1939,  όταν  ο 
χιτλερισμός κυριαρχούσε στη Γερμανία και ο αναπότρεπτος πόλεμος απειλούσε να καταστρέψει 
την Ευρώπη. Πρόκειται για ένα έργο με ανθρώπινη ευαισθησία και κοινωνικό προβληματισμό, 
είναι μια κριτική ματιά στην αλλοτρίωση που υφίσταται η ανθρώπινη φύση μέσα στη δίνη του 
πολέμου και παράλληλα ένα σκληρό διαχρονικό σχόλιο για τους μηχανισμούς της εξουσίας, μέσα 
από την καυστική  σάτιρα,  το ανατρεπτικό χιούμορ και  την κοφτερή λεπίδα της  γραφής του 
Μπρεχτ.
   Η Άννα Φίρλινγκ, γνωστή με το όνομα Μάνα Κουράγιο, είναι μία γυναίκα που περιπλανιέται 
με  τον  αραμπά της  για  χρόνια  ολόκληρα,  μέσα στην παγωμένη Πολωνία,  τη Βαυαρία,  την 
Ιταλία  και,  κυρίως,  τη  Γερμανία,  κατά  τη  διάρκεια  ενός  θρησκευτικού  πολέμου  μεταξύ 
Ευαγγελικών και Καθολικών, τον 17ο αιώνα.
   Το έργο χωρίζεται σε εικόνες, στις οποίες η πείνα, η κατάπτωση και η ισοπέδωση των αξιών 
διογκώνονται  μέχρι  την  πλήρη  εξαθλίωση  της  ανθρώπινης  υπόστασης.  Η  Μάνα  Κουράγιο 
πουλά εμπορεύματα, όπλα και ό,τι άλλο μπορεί να  προμηθευτεί για να επιβιώσει. Ο πόλεμος 
φαίνεται να τη συμφέρει με την άνοδο των  τιμών που επιφέρει και η ειρήνη να την απειλεί. 
Μέσα από τις συμβουλές που δίνει στα τρία της παιδιά - όλα από διαφορετικό άντρα - και τις 
κουβέντες  της  με  τους  ανθρώπους  που  συναντά  και  που περιστασιακά τη  συνοδεύουν  στις 
περιπλανήσεις  της,  το  Μάγειρα,  τον  Ιεροκήρυκα,  ή  ακόμα  και  την  Υβέτ,  προβάλλει  η 
προσαρμοστικότητα της στις καταστάσεις και το εμπορικό της πνεύμα.
   Τα τρία της παιδιά σκοτώνονται, κάθε φορά που εκείνη λείπει για δουλειές. Ο Τυροκόμος, που 
γίνεται ταμίας ενός στρατηγού, χάρη στην άδολη τιμιότητά του, σκοτώνεται από στρατιώτες, 
γιατί αρνείται να τους παραδώσει το ταμείο που του έχουν εμπιστευτεί, αλλά και γιατί η Μάνα 
Κουράγιο χρονοτριβεί μέχρι να πληρώσει ολόκληρο το ποσό εξαγοράς της ζωής του.
   Ο Άιλιφ, που στρατολογείται από νωρίς και επιδίδεται σε όλες τις δυνατές  βιαιότητες που 
μπορεί  να  διαπράξει  ένας  στρατιώτης,  αν  και  προσωρινά  επιβραβεύεται  γι’  αυτές,  τελικά 
εκτελείται σε ένα σύντομο διάλειμμα ειρήνης.
   Τέλος, η μουγκή κόρη της Κατρίν, αντικείμενο χλευασμού για την ασχήμια και την παράταιρη, 
για εκείνους τους καιρούς, ευαισθησία της, πληρώνει με τη ζωή της την τόλμη της να χτυπήσει 
το ταμπούρλο για να ειδοποιήσει την πόλη και τη μητέρα της ότι επίκειται  επίθεση από τον 
εχθρό.
   Η Μάνα  Κουράγιο  δεν  αποτελεί  μια  αντιφατική  προσωπικότητα,  απλώς  είναι  μια  πολύ 
αρνητική προσωπικότητα, που δεν μπορεί να προκαλέσει στο θεατή τον οίκτο, αλλά την οργή. 
Όσο συγκινητική και αν φαντάζει η εικόνα της μάνας, που έχει χάσει και τα τρία της παιδιά στον 
πόλεμο και συνεχίζει μόνη το δρόμο της, τραβώντας  τον αραμπά της, το δάκρυ δεν πρέπει να 
εμφανίζεται στα μάτια του θεατή. Οι φθηνοί μελοδραματισμοί δεν αφορούν ένα συγγραφέα, 
όπως ο Μπρεχτ, που είχε σκοπό να ερεθίσει και να ενεργοποιήσει, όχι το συναίσθημα, αλλά τη 
σκέψη του κοινού.
   Η πρώτη παράσταση του έργου, που δόθηκε τον Απρίλιο του 1941 στη  Ζυρίχη, πέτυχε το 
ακριβώς  αντίθετο:  τη  μέγιστη  συγκίνηση  για  την  “ηρωίδα”  μάνα.  Στην  παράσταση  του 
Βερολίνου το 1949,  ο  Μπρεχτ  ανέλαβε τη σκηνοθεσία,  προκειμένου  το  όραμά του να γίνει 
πραγματικότητα. Όμως και αυτήν τη φορά, ο αρνητισμός που εκπέμπει ο χαρακτήρας της Άννας 
Φίρλινγκ δεν έγινε αντιληπτός.



   Η άποψή μου, λοιπόν, πάνω στο βιβλίο του Μπέρτολτ Μπρεχτ, “Μάνα Κουράγιο”, αποτελεί 
ακόμα μία από εκείνες τις απόψεις που ήθελαν τη Μάνα Κουράγιο, “ηρωίδα”, χωρίς βέβαια να 
δικαιολογώ τις πράξεις της (δηλαδή, η μάνα  πουλώντας όπλα στους φαντάρους, ήταν ηθικός 
αυτουργός, διότι οι φαντάροι μ’ αυτά θα πολεμούσαν και θα χάνονταν έτσι ζωές), ακόμα και αν 
όλα αυτά τα έκανε για τα παιδιά της και όχι για προσωπική της ευχαρίστηση.
   Επιπλέον, όσο αφορά το χαρακτήρα και τα συναισθήματα της μάνας για τα παιδιά της, καθώς 
και τα συναισθήματα που ξυπνάει το διήγημα του Μπρεχτ, θα τα χαρακτήριζα ανάμικτα, αφού 
υπάρχουν  ανατροπές  στη  συμπεριφορά  της  Μάνας  Κουράγιο.  Από  τη  μία  πλευρά,  η  μάνα 
εμφανίζεται  ευαίσθητη,  με  τρυφερότητα  και  συμπόνια  για  τα παιδιά της,  και  από την άλλη 
παρουσιάζεται σαν δυναμική  προσωπικότητα – ειδικά, στο τέλος είναι μια γυναίκα που είναι 
άξια  θαυμασμού με  το  κουράγιο  που δείχνει  μετά  από όλα τα  γεγονότα  που είχαν  συμβεί, 
δηλαδή, το θάνατο των τριών παιδιών της – παρ’ όλα αυτά, όμως, είναι αρκετές φορές ψυχρή 
έως μισητή θα μπορούσα να πω.
   Η βαθύτερη ουσία του έργου, δεν βρίσκεται στον αντιπολεμικό του χαρακτήρα, αλλά στο 
γεγονός  ότι  δείχνει  τον  απλό  άνθρωπο,  πώς  συμπεριφέρεται  ακόμα  και  σε  καιρό  πολέμου, 
κυνηγώντας το κέρδος. Δεν θεωρεί  ο Μπρεχτ τον απλό  άνθρωπο που κερδοσκοπεί  σε καιρό 
πολέμου ως θύμα μόνο, αλλά και ως θύτη, έστω κι αν ό,τι κάνει το κάνει για την επιβίωσή του. 
Τα μηνύματα του έργου και η φιγούρα της μάνας με τον αραμπά, να τραβά μόνη της το δρόμο 
στο τέλος, εξουσιάζουν ακόμα τη σκέψη μας, αφήνοντας έντονη την αμφιβολία. 

Όλγα Μπιάκη - Β4



  Τρόμος και αθλιότητα του Γ΄ Ράιχ

Εργασίες μαθητών Γ΄ τάξης

   Τρόμος και αθλιότητα του τρίτου ράιχ. Αυτός ο τίτλος είναι ο ιδανικότερος για ένα έργο όπως 
αυτό. Ένα έργο που αποτυπώνει το φόβο και την αβεβαιότητα που κυριαρχεί κατά 
τα  χρόνια  της  χιτλερικής  κατοχής  στη  Γερμανία.  Ο  Μπρεχτ  εμφανίζει  τη 
φυσιογνωμία  της  γερμανικής  κοινωνίας  τα  χρόνια  εκείνα  από  πολλές 
διαφορετικές σκοπιές.

Το  έργο  αυτό  είναι  κάτι  το  τρομερά  ριζοσπαστικό  κι  επαναστατικό  και  γι’  αυτό 
αποδοκιμάστηκε και καταδικάστηκε από τους τότε εξουσιαστές.  Όπως και τα υπόλοιπα βιβλία 
του έτσι και τούτο ρίχτηκε στην πυρά, ενώ του αφαιρέθηκε και η γερμανική ιθαγένεια. Λίγο πριν 
αυτοεξοριστεί ο Μπρεχτ έγινε μαρξιστής, κάτι που εξηγεί και την απόφασή του αυτή.

Σημαντικό σ’ αυτό το έργο είναι το γεγονός ότι ο συγγραφέας δίνει  στον αναγνώστη να 
καταλάβει πώς είχαν τα πράγματα την εποχή εκείνη. Χρησιμοποιώντας γεγονότα καθημερινά και 
συνηθισμένα για τότε (όπως  π.χ. η εξόντωση μαρξιστών ή  oι συλλήψεις για καταστολή τυχόν 
τέτοιων  φρονημάτων).  Έτσι  νιώθουμε  πως  πραγματικά  γεγονότα  όπως  αυτά  δεν  ήταν 
ασυνήθιστα, όπως ασυνήθιστος δεν ήταν και ο φόβος που υπήρχε στο λαό.

Όπως προειπώθηκε,  αυτή η αβεβαιότητα δίνεται  μέσα από τα μάτια  πολλών  ανθρώπων. 
Γονέων  των  οποίων  τα  παιδιά  είναι  μέλη  της  χιτλερικής  νεολαίας  και  δεν  μπορούν  να 
εμπιστευθούν  τα ίδια  τους  τα  παιδιά,  Εβραίων που δεν αντέχουν την προκατάληψη και την 
αποστροφή που δέχονται, καταδιωκόμενων μαρξιστών αλλά κυρίως μικροαστικών οικογενειών 
που βιώνουν γεγονότα απάνθρωπα, δίχως να μπορούν να αντιδράσουν, βυθισμένοι στην άγνοια 
που τους έχει “επιβάλει” ο Φύρερ (ο πόλεμος στην Ισπανία που κόστισε τη ζωή σε τόσους 
νέους  στρατιώτες).  Σ’  αυτό  παίζει  ρόλο  και  το  ότι  η  πλοκή  μεταφέρεται  σε  πολλές 
τοποθεσίες, από στρατόπεδα συγκέντρωσης μέχρι σε σπίτια μικροαστών, ανθρώπων της Ες -Α 
αλλά και συνοικιακά μαγαζιά.

Ο  φόβος  φαίνεται  να  κυριεύει  ακόμα  και  τους  υψηλά  ιστάμενους,  όπως  δικαστές  που 
δειλιάζουν να πάρουν αποφάσεις εις βάρος του καθεστώτος ή αξιωματούχους που “αυστηροί 
είναι  μόνο  για  τα  φρονήματα».  Σκάνδαλα,  επίσης,  που αποκαλύπτονται,  όπως  αυτά  που 
σχετίζονται  με  τον  κλήρο  και  ο  σκοταδισμός  για  τις  ανακαλύψεις  και  την  ανάπτυξη  των 
επιστημών (μονόπρακτο 10 και 8 αντίστοιχα) επιβεβαιώνουν πως τίποτα πλέον δεν ανθούσε στη 
χιτλερική Γερμανία.

Πέρα όμως από την εικόνα, που μας δίνεται για τη ζωή των Γερμανών, βασικότατες είναι οι 
ιδέες  που εμφανίζονται,  τόσο αυτές  του  μαρξιστή αλλά και ανθρωπιστή Μπρεχτ,  όσο και 
αυτές του χιτλερικού καθεστώτος. Ενδεικτική αλλά και τολμηρότατη για την εποχή εκείνη η 
φράση “να  ζεις  και να αφήνεις  και τους άλλους να ζουν”,  που,  μάλιστα,  ακούγεται  από  το 
στόμα ενός άνδρα της Ες –Α, αλλά και το ξέσπασμα της Εβραίας  συζύγου που μεταφέρει 
ανθρωπιστικά μηνύματα, καθώς φεύγει για πάντα  μακριά από τον άνδρα της και τη νοσηρή 
κοινωνία  στην  οποία  ζούσε  έως  τότε.  Σε  αντιδιαστολή,  βλέπουμε  αξιωματούχους  να  είναι 
αμείλικτοι δίχως έλεος και ως φερέφωνα να μεταφέρουν τις απόψεις του Χίτλερ περί αρείας 
φυλής.
   Από τα όσα βλέπουμε το έργο αυτό δίνει κάποιες βασικές αρχές, κάποια βασικά στοιχεία: 
το φόβο, την αβεβαιότητα, την άγνοια. Αλλά και  την εναλλαγή και την αντίθεση των ιδεών 
αρχόντων – αρχομένων (σκοταδισμός - φιλελευθερισμός και ανθρωπισμός - απόψεις Χίτλερ - 



Μπρεχτ)  κι  επομένως  την  εικόνα  ενός  καζανιού  που  βράζει,  όπως  άλλωστε ήταν τότε η 
Γερμανία.

Ζωή Κατσιπέρη - Γ2



Παράρτημα

( Συμβολή, στην εργασία των μαθητών, της κας Ζαβέρδα, μητέρας μαθητή του σχολείου )

   Ένα από τα σημαντικότερα “ανοίγματα” στο θέατρο, που συνέβησαν μέσα στο πρώτο μισό 
του αιώνα μας, είναι η “νέα θεατρική τακτική” που εγκαινίασε ο Μπρεχτ με την προβολή του 
θεωρητικού και δημιουργικού του έργου, αλλά και με τη μοναδική εφαρμογή τους πάνω στη 
σκηνή.  Οι  παραστάσεις  του  “Μπερλίνερ  Ανσάμπλ”  στάθηκαν  μια  επανάσταση  και 
εξακολουθούν να επηρεάζουν δημιουργικά το θέατρο. Το “επικό θέατρο” είναι μια κάθετη τομή, 
ένας κύκλος και των τριών στοιχείων που αποτελούν το φαινόμενο θέατρο: έργο – παράσταση - 
κοινό. Ο Μπρεχτ είδε και θέλησε το κοινό, όχι σαν παθητικό δέκτη, αλλά μια ζωντανή διάνοια. 
Ως ποιο βαθμό πέτυχε τον αντικειμενικό του σκοπό δεν είναι θέμα αυτού του προλόγου, εκείνο 
όμως  που  παραμένει  αναμφισβήτητο  γεγονός  είναι  ότι  ο  Μπρεχτ  δημιούργησε  ένα  μεγάλο 
“άνοιγμα” και  επέτρεψε  να πνεύσουν στο θέατρο όλοι  εκείνοι  οι  αναγεννητικοί  άνεμοι  που 
χρειαζόταν.
   “Έζησα ανάμεσα στους ανθρώπους τον καιρό της ανταρσίας και επαναστάτησα κι εγώ μαζί 
τους”, λέει ο Μπρεχτ στο “Ποίημα προς τους νέους”. Και αυτή είναι η στάση του απέναντι στη 
ζωή και την τέχνη: “Εν αρχή ην η επανάστασις”. 
   Στη διαλυμένη  Γερμανία  του 1920 οι  νέοι  φλέγονταν  από τον  πόθο της  ανταρσίας.  Της 
ανταρσίας κάθε είδους: της πολιτικής, της πνευματικής,  της καλλιτεχνικής. Τα παλιά είδωλα 
είχαν χρεοκοπήσει και γκρεμιστεί, μαζί με το μεγάλο Ράιχ και τον Κάιζερ. Το αστικό θέατρο 
παύει πια να απασχολεί. Το ανθρώπινο κύμα πρέπει να απεικονιστεί “εν δράσει”, μέσα στο χώρο 
και στο χρόνο, να εκφράσει την αγωνία όχι του Ενός, αλλά του Συνόλου, την τραγωδία όχι του 
Ατόμου, αλλά του Πλήθους. “Εκείνο που έχει σημασία δεν είναι οι σχέσεις του ανθρώπου με 
τον εαυτό του ούτε με το θεό, αλλά με την Κοινωνία. Η μοίρα των μαζών είναι το ηρωικό θέμα 
της  καινούργιας  δραματουργίας”,  έλεγε  ο  κομμουνιστής  σκηνοθέτης  Erwin Piscator με  τον 
οποίο συνεργάστηκε ο Μπρεχτ και που οι κοινωνικές και αισθητικές του ιδέες τον οδήγησαν 
γρήγορα στο Μαρξισμό.  
   Ο Μπρεχτ δεν είναι επαναστάτης μόνο στις ιδέες, αλλά και στη μορφή του θεάτρου. Τα έργα 
του δεν ακολουθούν την πεπατημένη του παλαιότερου θεάτρου. Ο χρόνος και ο χρόνος στα έργα 
του έχουν σχετική σημασία. Η αφήγηση, η μουσική, το τραγούδι και ο χορός βρίσκονται σε 
αδιάσπαστη συνοχή με το ποιητικό λόγο και τη δραματική πράξη.
   Ο ίδιος ο Μπρεχτ το εξηγεί ως εξής: “Ένας άνθρωπος που αγωνιά είναι κάτι πραγματικό, αλλά 
αν αρχίσει  να  τραγουδάει,  ο  θεατής  μεταφέρεται  σε  σφαίρα μαγείας,  και  τόσο περισσότερο 
χαίρεται το θέαμα, όσο πιο έντονη είναι η μαγεία αυτή”.
   Είπαν πως τα έργα το Μπρεχτ δεν είναι “θέατρο”. Και σίγουρα δεν είναι με τα καλούπια της 
αστικής σκηνής. Αλλά ότι δεν εξελίσσεται πεθαίνει.
   Ο Μπρεχτ επαναστατεί προς την τραγική μοίρα του ανθρώπου. Όλο το έργο του διαπνέεται 
από βαθύτατη αγωνία για την ανθρώπινη δυστυχία. Η αγωνία του αυτή, η συμπόνια αυτή τον 
οδηγούν στην ανταρσία, αλλά μόνο και μόνο για να ανοίξει ο δρόμος για την απελευθέρωση του 
ανθρώπου για το  αύριο.  Και  αυτό  βέβαια  που θα οδηγήσει  τον άνθρωπο του Μπρεχτ  στην 
απελευθέρωση είναι η αγάπη, η μόνη τελικά ελευθερία που απομένει στον άνθρωπο της εποχής 
μας και κάθε εποχής.
   Τα έργα του Μπρεχτ αντί να καταλυθούν από το χρόνο, αντίθετα, προβάλλονται και τιμούνται 
τώρα περισσότερο, παρά ποτέ, γιατί κλείνουν μέσα τους τα στοιχειά της διάρκειας, όπως και η 
αιώνια ανθρώπινη υπόσταση.
   Από  τον  “Καλό  άνθρωπο  του  Σετσουάν”,  ατενίζοντας  με  ελπίδα  τη  σωστή  λύση, 
προσδοκώντας  την  τελική  απελευθέρωση  του  ανθρώπου  για  το  αύριο  και  νοιώθοντας  την 
αδυναμία του να προχωρήσει προς το παρόν, λέει στον “Καλό άνθρωπο του Σετσουάν” (καλό 
-κακό): “Εμείς που θελήσαμε να ανοίξουμε το δρόμο της φιλίας, δεν μπορέσαμε να γίνουμε 



φίλοι. Αλλά εσείς, όταν θα έρθει η ώρα που ο άνθρωπος θα απλώσει το χέρι του στον άνθρωπο, 
συλλογιστείτε μας με επιείκεια”. 
   Πρέπει οι καλοί να γίνουνε κακοί για να μην τους παρασύρει η κακότητα; Δεν μπορεί, μια 
κάποια λύση πρέπει να υπάρχει.

Έργα:

Βάαλ, Baal,1913
Τύμπανα μέσα στη νύχτα, Trommeln in der Nacht, 1921
Ο άντρας είναι άντρας, Mann ist Mann, 1926
Μαχαγκόνυ, Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny, 1927
Η εξαίρεση και ο κανόνας, Die Ausnahme und die Regel, 1930
Η μάνα, Die Mutter, 1931
Η όπερα της πεντάρας, Die Dreigroschenoper, 1928
Τρόμος και αθλιότητα του τρίτου Ράιχ, Furcht und Elend des Dritten Reichs, 1935

Εξορία  :  
Μάνα Κουράγιο, Mutter Courage und ihre Kinder, 1938
Γαλιλαίος, Leben des Galilei, 1939
Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν, Der gute Mensch von Setsuan, 1940
Ο κύκλος με την κιμωλία, Der Kaukasische Kreidekreis, 1945

Μάνα     Κουράγιο   – ( Mutter Courage und ihre Kinder, 1938-39 )  

   Ο Μπρεχτ ονομάζει το “Μάνα Κουράγιο”: “Χρονικό του Τριακονταετούς πολέμου (1618-
1648)”. O Μπρεχτ δεν κάνει όμως ιστορία. Το έργο το έχει εμπνευστεί από τα αφηγήματα του 
γερμανού Ποιητή του 17ου αιώνα  Grimmelshausen (ο ήρωάς του ο Simplizissimus έχει μείνει 
κλασσικός στη γερμανική λογοτεχνία).
   Το “Μάνα Κουράγιο” είναι η τραγωδία του ανθρώπου στον πόλεμο.
   Το κλειδί για την ερμηνεία του έργου είναι η εποχή και το κλίμα που γράφτηκε.
   Το 1938 ο Μπρεχτ ήταν εξόριστος στις Σκανδιναβικές χώρες. Από το 1933 περνούσε από τόπο 
σε τόπο όπως η Μάνα Κουράγιο σέρνει το καρότσι με τις πραμάτειες της και την οικογένειά της.
“Διασχίζαμε την πάλη των τάξεων, αλλάζοντας χώρες πιο συχνά, παρά παπούτσια”, λέει η Μάνα 
Κουράγιο.  Σ’ αυτή τη γυναίκα, σ’ αυτή την ιστορία, σ’ αυτό το καρότσι, ο Μπρεχτ είδε το 
σύμβολο της εξορίας του και γενικά της Εξορίας. Και αυτή η εξορία γινόταν ακόμα πιο τραχιά 
επειδή τα σύννεφα του χιτλερισμού μαζεύονταν πάνω από την πατρίδα του και από την Ευρώπη 
ολόκληρη. Ο χιτλερισμός που ο Μπρεχτ είχε αγωνιστεί να αποτρέψει βασίλευε στη Γερμανία. 
Και το φοβερότερο… ο πόλεμος ήταν πολύ κοντά.
   Ο Μπρεχτ  εξόριστος  και  κυνηγημένος  γράφει  το  “Μάνα Κουράγιο”.  Είναι  έργο  για  τον 
πόλεμο,  είναι  έργο  ενάντια  στον  πόλεμο.  Αλλά  το  έργο  δεν  είναι  μια  κοινή  αντιπολεμική 
προπαγάνδα. Δεν είναι απλό έργο όπου προβάλλονται μηχανικά οι καταστροφές του πολέμου 
και οι συμφορές του ανθρώπου από τον πόλεμο. Ο Μπρεχτ προχωρεί πιο βαθιά. Παρουσιάζει το 
ρόλο που παίζουν οι απλοί άνθρωποι στον πόλεμο. Δεν είναι μόνο θύματα του πολέμου αλλά 
είναι δράστες του πολέμου κι αυτοί. Μπορεί χωρίς τη θέλησή τους, αλλά είναι δράστες. Δεν 
είναι αθώοι,  έχουν κι αυτοί  την ενοχή τους. Μόνο που αυτή η ενοχή τους πηγάζει από την 
ανάγκη.
Οι απλοί άνθρωποι βρίσκονται, χωρίς να τους ρωτήσει κανείς, μπερδεμένοι στα γρανάζια του 
πολέμου. Βλέπουν τους μεγάλους να υποκινούν, να οργανώνουν τον πόλεμο, να κερδίζουν απ’ 
αυτόν. Δεν μπορούν να τον αποφύγουν και γι’ αυτό κι αυτοί πρέπει να κερδίσουν κάτι. Γίνονται 



έμποροι του πολέμου. Μεταμορφώνουν το θάνατο σε κέρδος. “Ο πόλεμος τρέφει καλύτερα τους 
ανθρώπους, γίνεται για το καλό του εμπορίου”, παραδέχονται. 
   Έτσι και  η Άννα Φίρλιγκ,  η “Μάνα”, γυρίζει  με το καρότσι  της όλα τα στρατόπεδα και 
πουλάει την πραμάτεια της σ’ όλους τους στρατούς, ο πόλεμος είναι το ψωμί της. Αφού δεν 
μπορεί να τον αποφύγει, του γυρεύει να την ταΐσει.
   Και  φτάνει  η  ίδια  να  δίνει  το  προσκλητήριο  της  σφαγής  λέγοντας:  “Η  άνοιξη  έρχεται, 
σηκωθείτε  χριστιανοί!  Το χιόνι λιώνει πάνω από τους πεθαμένους.  Και καθετί που σέρνεται 
ακόμη στα πόδια του, ξαναρχίζει τον πόλεμο πάνω στους μεγάλους δρόμους”.
   Η Άννα Φίρλιγκ συμβιβάζεται με τον πόλεμο και το θάνατο. Συνθηκολογεί με το κακό για να 
μπορέσει να σταθεί έστω και παραπατώντας στη ζωή.
   Αλλά ακόμα κι  όποιος  κερδίζει  στον πόλεμο,  ακόμα κι  ο  πιο κακός  έμπορος,  πρέπει  να 
πληρώσει το φόρο του. Και η Άννα Φίρλιγκ θα πληρώσει. Θα αγοράσει το ταπεινό της κέρδος 
με το ακριβότερο νόμισμα: τη ζωή των παιδιών της. Όσο κρατάει αυτός ο διάλογός της με το 
θάνατο, τα παιδιά της θα χαθούν ένα - ένα και θα την αφήσουν μόνη να σέρνει το άδειο της 
καρότσι στα ατελείωτα πεδία της σφαγής. Από την ανάγκη της ζωής προσπαθεί να ζήσει από το 
θάνατο, μα ο θάνατος της αφαιρεί το μόνο φως της ζωής της: τη Μητρότητα. 
   Μόνη στους γυμνούς δρόμους δεν της μένει άλλη συντροφιά από το τραγούδι της:

Στην ήττα ή στη νίκη
όλοι βγαίνουνε χαμένοι.
Ντυμένοι κουρέλια, τρώγοντας ακαθαρσίες,
Λέμε σφίγγοντας τα δόντια:
Ένα θαύμα
Πρέπει να γίνει, ας μείνουμε στις γραμμές μας.

Γαλιλαίος   -( Das Leben des Galilei, 1937-39 )  

   Γραμμένο  στην εξορία,  όπως  τα περισσότερα και  τα σπουδαιότερα  έργα του Μπρεχτ,  ο 
“Γαλιλαίος” είναι  το μοναδικό πρωτότυπο βιογραφικό έργο του γερμανού δραματουργού (Ο 
Εδουάρδος Β΄ είναι διασκευή απ’ το ιστορικό δράμα του Marlowe.) 
   Στις δεκαπέντε εικόνες του έργου ο Μπρεχτ διηγείται καίρια σημεία από τη ζωή του μεγάλου 
Ιταλού αστρονόμου που ακολουθώντας τον Κοπέρνικο διατύπωσε τη θεωρία για την κίνηση της 
γης κι απέδειξε ότι η γη δεν είναι παρά ένας ασήμαντος πλανήτης που γυρίζει γύρω από τον ήλιο 
(μια ελάχιστη κουκίδα μέσα στο σύμπαν). 
   Οι καινούργιες αυτές θεωρίες ήταν στα χρόνια εκείνα (μέσα 17ου αιώνα) επαναστατικές, όχι 
μόνο για την επιστήμη, αλλά και την κοινωνία και το κυριότερο για τη θρησκεία Στην Ιταλία η 
Εκκλησία ήταν μεγάλη δύναμη. Δεν ανεχόταν τίποτα που θα κλόνιζε τα δόγματά της. Για αιώνες 
είχε  κηρύξει  πως  η  Γη ήταν το  κέντρο  του  κόσμου,  ο  άνθρωπος  κυρίαρχος  της  γης  και  η 
θρησκεία ήταν ο οδηγητής και σωτήρας του ανθρώπου. Η Εκκλησία ήταν η υψηλότερη εξουσία 
της Δημιουργίας.
   Ξαφνικά όμως μερικοί άπιστοι ήρθαν να κλονίσουν και να ανατρέψουν αυτή την τάξη, δηλ. να 
γκρεμίσουν την επιβολή της θρησκείας στο λαό. Και η Εκκλησία αμύνεται με το φανατισμό. 
Ένας Καρδινάλιος στο “Γαλιλαίο” του Μπρεχτ εκφράζει την εκκλησιαστική θέση:
   “Ο  άνθρωπος  είναι  το  κόσμημα  της  Δημιουργίας,  το  υψηλότερο  και  τελειότερο  και 
προσφιλέστερο έργο του Θεού. Πως θα ήταν δυνατόν, ένα τόσο θαυμάσιο δημιούργημα να το 
εξορίσει ο Θεός σ’ ένα αδιόρατο μικρό κάστρο, καταδικασμένο να κυλά αιωνίως σε μια μακρινή 
γωνιά του σύμπαντος; Εκεί θα έστελνε ο Θεός τον Υιόν του;”
   Ένας ιεροεξεταστής έχει πιο ωμούς συλλογισμούς:
   “Οι  άνθρωποι  αυτοί  αμφιβάλλουν  για  τα  πάντα.  Θα  στηρίξουμε  λοιπόν  την  ανθρώπινη 
κοινωνία στην αμφιβολία και όχι στην Πίστη;”



   Ο Γαλιλαίος σ’ όλα αυτά αντιπαρατάσσει την καθαρότητα της επιστημονικής έρευνας και της 
αλήθειας:
   “Οι παλιοί καιροί πέρασαν και ξανανοίγει μια καινούργια εποχή…. Εκεί που χιλιάδες χρόνια 
είχε θρονιαστεί η Πίστη, θρονιάζει τώρα η Αμφιβολία.” 
   Και αλλού:
   “Πιστεύω στον άνθρωπο, δηλαδή στο Λογικό του ανθρώπου… Η σκέψη είναι μια από της 
μεγαλύτερες ηδονές του ανθρώπινου γένους…”
   Και αλλού, όταν τον ρωτάει ένας από τους συνεργάτες του τρομαγμένος:
   “Τότε που είναι ο Θεός;” Ο Γαλιλαίος αποκρίνεται: “Μέσα μας ή πουθενά”…
   Αυτή την πάλη Θρησκείας και Επιστήμης, Δόγματος και Σκέψης, Πίστης και Αμφιβολίας 
δραματοποιεί ο Μπρεχτ στο Γαλιλαίο.
   Και, φυσικά, η θέση του βρίσκεται με το μέρος της προόδου, της αλήθειας, της ελευθερίας. 
Χωρίς όμως να εξιδανικεύει το Γαλιλαίο του, το αντίθετο. Ο Γαλιλαίος του Μπρεχτ δεν είναι 
ένας  απόκοσμος  μάρτυρας  της  επιστήμης.  Έχει  κι  αυτός  αδυναμίες:  το  φαΐ,  το  κρασί… 
απαρνιέται τις θεωρίες του μπροστά στην Ιερή Εξέταση. Λυγίζει από το φόβο για τον σωματικό 
πόνο και τίποτε άλλο…
   Ο Μπρεχτ απογυμνώνει τον ήρωά του, τον κάνει άνθρωπο, για να τον φέρει κοντύτερα σε μας, 
για να μπορούμε να κατανοήσουμε τις αδυναμίες του, να τον ζυγώσουμε σαν όμοιό μας.
   Σε ένα σημείο του έργου, ο μαθητής που ο Γαλιλαίος αγαπάει πιο πολύ, λέει για τον δάσκαλό 
του την ώρα της αποκήρυξης των πιστεύω του Γαλιλαίου:
   “Αλίμονο στη χώρα που δεν έχει ήρωες”
   Και ο αντιηρωικός Μπρεχτ απαντάει με το στόμα του Γαλιλαίου:
   “Αλίμονο στη χώρα που έχει ανάγκη από ήρωες”, εννοώντας πως οι χώρες έχουν ανάγκη από 
ανθρώπους και όχι από θρύλους και πως είναι αξιοθρήνητες όταν χρειάζονται είδωλα για να 
σταθούν στα πόδια τους.
   Γι’ αυτό και ο Γαλιλαίος λέει σαν κατακλείδα της ζωής, της σοφίας του και της προσωπικής 
του εμπειρίας:
   “Πιστεύω πως μοναδικός σκοπός της επιστήμης είναι τούτος: να αλαφρώσει το μόχθο της 
ανθρώπινης ύπαρξης. Ειδεμή, οι καινούργιες μηχανές δεν θα χρησιμεύουν παρά για καινούργια 
μαρτύρια και καινούργια δουλειά”
   Ο Μπρεχτ στο “Γαλιλαίο” πιστεύει πως η πρόοδος δεν σφυρηλατείται με τους ήρωες, αλλά με 
το ανώνυμο πλήθος και  πως μόνο η επιστήμη, η γνώση και  η αλήθεια  μπορούν να κάνουν 
κατοικήσιμο αυτόν τον πλανήτη. 



Αφίσα του Γκέρχαρτ Μπούνκε για τα 80 χρόνια
από τη γέννηση του Μπ. Μπρεχτ

Η επιγραφή λέει:

“Προτιμώ να εκφράζομαι με κάποια ασάφεια,
για να με καταλαβαίνουν καλύτερα”
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