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Στο  Μετά την πρόβα., µπορούµε να δούµε ολοκληρωµένη την εικόνα των αληθειών και 
των αισθήσεων που συνθέτουν το θεατρικό φαινόµενο στο σύνολό του ,αν παρατηρήσουµε 
τα δεδοµένα των τριών προσώπων,δηλαδή τις ζωές, τις συµπεριφορές και τις σχέσεις  της 
Άννας, της Ραχήλ και του Φόγκλερ ( ο οποίος λειτουργεί ως περσόνα του Μπέργκµαν και 
ως κύριος εκφραστής των απόψεών του). Εφόσον πρόκειται για θεατρικό έργο που µιλάει 
για το θέατρο και όχι για δοκίµιο περί τέχνης, το ενδιαφέρον που παρουσιάζει το Μετά την 
πρόβα εστιάζεται ακριβώς στο διπλό επίπεδο αυτής της πραγµατικότητας: τα ίδια πράγµατα 
περιγράφονται, αναλύονται και ταυτόχρονα παίζονται. Για παράδειγµα, ο Φόγκλερ µιλάει 
στην Άννα για τη στοργή µε την οποία τυλίγει ο σκηνοθέτης την ηθοποιό, ενώ την ίδια 
στιγµή βιώνει όσα λέει, είναι φορέας της ενέργειας των ιδεών του,αφήνοντάς τες να φωτι-
στούν µέσα από το χαµόγελό του και τις αποχρώσεις της φωνής του. Ακολουθούν οι σχο-
λιασµοί της Άννας: η αλληλόδραση των προσώπων προωθείται. Το περιεχόµενο της συζή-
τησης διαπλέκεται µε τη σκηνοθεσία της συζήτησης,το παιχνίδι των ρόλων εξελίσσεται. 
 
Καθώς λοιπόν η έκθεση των προσώπων θέτει εξαρχής το ζήτηµα λειτουργίας αυτής της 
δυαδικής σχέσης ηθοποιού-σκηνοθέτη,η προτεραιότητα της ύπαρξης του ηθοποιού προ-
βάλλει αδιαµφισβήτητη. Ο σκηνοθέτης δεν έχει συναισθήµατα, αναζητεί τη σκηνική αλή-
θεια. Ο ίδιος περιβάλλει µε όλη του τη φροντίδα τα συναισθήµατα των ηθοποιών στην πρό-
βα, σ’ αυτό το ουσιαστικό στάδιο γένεσης της δουλειάς, όπου η  ανάγκη για ακρίβεια και 
πειθαρχία είναι φυσικό να εκφράζονται µε τη συνήθως αυστηρή στάση του σκηνοθέτη προς 
τον ηθοποιό. Οι επικρίσεις του σκηνοθέτη είναι απόδειξη του ενδιαφέροντός του για τον 
ηθοποιό, γι’ αυτό και συχνά καταλήγουν στο να αφυπνίζουν τον ηθοποιό,να τον ερεθίζουν 
συγκινησιακά και  να επιφέρουν το επιθυµητό αποτέλεσµα, που είναι η µετακίνησή του σε 
µια προσδιορισµένη-περισσότερο ή λιγότερο-ψυχοσωµατική κατάσταση. Έτσι ο ηθοποιός 
µπορεί να κάνει υπαρκτή στα χέρια του µια ανύπαρκτη φουρκέτα, όπως ο ταχυδακτυλουρ-
γός κάνει ορατά τα αόρατα. Φυσικά, για να συµβούν όλα αυτά είναι απαραίτητη η επιβε-
βαίωση  και η στήριξη. Ειδικά ο νέος ηθοποιός  χρειάζεται τεκµήρια της εκτίµησης του 
σκηνοθέτη και της πίστης του στις δυνατότητές του. Από την άλλη, ζωτική ανάγκη του 
σκηνοθέτη είναι το θέατρο αλλά για να υπάρξει θέατρο, ο σκηνοθέτης-ηθικός αυτουργός 
της θεατρικής έκφρασης έχει ανάγκη τον ηθοποιό-δράστη. Είναι λοιπόν εξαιρετικά σηµα-
ντική για το θεατράνθρωπο η ανακάλυψη και η υποστήριξη του νέου ηθοποιού. Έτσι, η ανί-
χνευση της υποκριτικής ικανότητας της Άννας απ’ τον καιρό που εκείνη ήταν παιδί, πολύ 
πριν  αποκτήσει οποιαδήποτε υποκριτική συνείδηση, δίνει λαβή για νέα κίνητρα στο Φό-
γκλερ (κι εδώ τίθεται ένα καίριο ζήτηµα, το πώς το φαντασιακό σύµπαν µέσα στο οποίο 
κινείται η ευαισθησία του παιδιού µπορεί να δώσει το στίγµα της γέννησης του µελλοντικού 
ηθοποιού). Γι’ αυτό ακριβώς, για τη σφυρηλάτηση της σχέσης σκηνοθέτη-ηθοποιού και για 
την αµοιβαιότητά της, είναι απαραίτητη η µετάγγιση αυτοπεποίθησης από τον πρώτο στον 
δεύτερο. 
 
Σ’ αυτή τη συλλογική διαδικασία,στην προετοιµασία µιας παράστασης, ένα ακόµη πολύτι-
µο στοιχείο είναι η εµπιστοσύνη του σκηνοθέτη στον εαυτό του, µια και η θεατρική πράξη, 
υπόθεση λεπτή και δύσκολη, µοιάζει µε ακροβασία σε τεντωµένο σκοινί. Ζωογόνος δύναµη 
για το Φόγκλερ είναι η σιγουριά του πως ξέρει να πει τις κατάλληλες λέξεις στους ηθο-
ποιούς, κι αυτή η βεβαιότητα πηγάζει απ’ την αγάπη του γι’ αυτούς. Επιπλέον, τον κάνει να 
µην αναστέλλει τις πρωτοβουλίες τους, να σέβεται τους δηµιουργικούς τους ρυθµούς, να 
χειρίζεται επιδέξια τυχόν εκφραστική ή επικοινωνιακή τους δυστοκία. Ο ίδιος διαχωρίζει µε 
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σαφήνεια την παρουσία του στο θέατρο από την καθηµερινή του δραστηριότητα (δεν αντέ-
χει την αλήθεια κατ’ ιδίαν, τον ενδιαφέρει µόνο ό,τι συµβαίνει επί σκηνής και πληρώνει 
σιωπηλά το τίµηµα αυτού του διχασµού µεταξύ θεάτρου και πραγµατικότητας, τον οποίον 
έχει άλλωστε αποδεχτεί). Αντίστοιχα, ζητά από τους ηθοποιούς να µη µεταφέρουν τη σκη-
νική συµπεριφορά και έκφραση στην καθηµερινότητα. Επισηµαίνει πόσο φθοροποιός συ-
νήθεια είναι η «ιδιωτική ηθοποιός» που κουβαλά η Άννα, και που αποδεικνύεται ένα προ-
σωπείο, µία συνειδητή άµυνα του ηθοποιού στην πεζότητα των συµβατικών εξωθεατρικών 
συναναστροφών. 
 
Όντας ικανός να βάζει τον εαυτό του στη θέση του ηθοποιού και γνωρίζοντας θεωρητικά 
και πρακτικά την ανατοµία µιας τέτοιας θέσης, έστω κι αν ο ίδιος απέχει από την υποκριτι-
κή διαδικασία, ο σκηνοθέτης έχει ακόµη πιο ουσιώδεις απαιτήσεις από τον ηθοποιό. Ζητά 
απ’ αυτόν την προϋπόθεση της τεχνικής, νοητικής και σωµατικής εκπαίδευσης· απ’ ό,τι 
φαίνεται, κάτι τέτοιο κερδίζεται τελικά µέσα στο επάγγελµα και όχι µέσα στο κλίµα απο-
προσανατολισµού των δραµατικών σχολών. Είναι µέσα στο επαγγελµατικό θέατρο που ο 
ηθοποιός κατακτά και κάποιο άλλο σηµαντικό προσόν: το να µαθαίνει να ακούει, να εντάσ-
σει την ατοµικότητα του στο σύνολο των συναδέλφων του. Ο ηθοποιός πρέπει να χαρακτη-
ρίζεται από το θεατρικό του ήθος, η συνέπεια στις αρχές του συνδέεται άµεσα µε τη συνει-
δητή θέλησή του να επικοινωνήσει µε τους υπόλοιπους ηθοποιούς. αλλά και µε το κοινό. Η 
ζωντανή αυτή µετάδοση των αισθηµάτων περιλαµβάνει επίσης µία σιωπηρή συµφωνία µε-
ταξύ των δύο µερών: πρόκειται για τη σύµβαση. «Όλα παριστάνονται, τίποτα δεν είναι». 
Άρα τα αντικείµενα διαδραµατίζουν ρόλο συµβολικό είτε µηδενικό. Επιβάλλεται η αποτί-
ναξη των περιττών στοιχείων (σ’ αυτό το σηµείο υπογραµµίζεται το πώς ο νατουραλισµός 
µπορεί να αποµακρύνει το θέατρο από την ουσία), ώστε να επιτευχθεί η σκηνική λιτότητα, 
καθώς και η κυριαρχία του τρίπτυχου «λόγος, ηθοποιός, θεατής».Ωστόσο το θέατρο είναι 
παιχνίδι, και η σοβαρότητα δεν είναι τίποτα περισσότερο ή λιγότερο από µία λέξη, γι’ αυτό 
ο ηθοποιός δεν πρέπει να απαρνείται την παιδικότητά του…Εκείνη είναι που θα τον προ-
στατέψει από έναν εγκεφαλικό έλεγχο και µία αυτεπίγνωση  που θα µπορούσαν να τροχο-
πεδήσουν τον αυθορµητισµό του. 
 
Φυσικά, η λειτουργία του ηθοποιού αντανακλάται κατεξοχήν στη σχέση του µε το ρόλο, µε 
το θεατρικό πρόσωπο. Αυτός το γεννά και το σκοτώνει µέσα από τη διαδικασία της ενσάρ-
κωσης. Παρόλ’ αυτά ο Φόγκλερ, βρισκόµενος σε µια σκηνοθετική ηλικία όπου ο χρόνος 
παύει να λειτουργεί αθροιστικά αλλά ακολουθεί αφαιρετική πορεία, συσχετίζει τον ανθρώ-
πινο θάνατο και τη ζωή µε την ανεξάρτητη ύπαρξη των θεατρικών προσώπων· αυτά µοιά-
ζουν να ζουν στη σιωπή της σκηνής, σαν να διεκδικούν την αυτονοµία τους,έξω από το σώ-
µα και το µυαλό των ηθοποιών. Έτσι σηµασιοδοτείται η άρση της «παντοδυναµίας» του 
ζωντανού ηθοποιού που ανασταίνει το νεκρό ρόλο. Αντίστοιχα, ο προηγούµενος ερµηνευ-
τής ενός ρόλου συνεχίζει να υπάρχει µέσα από την ποιότητα της ερµηνείας του. Είναι επο-
µένως δικαιολογηµένη η ανασφάλεια της Άννας για την ερµηνεία της στο   Ονειρόδραµα 
,εφόσον το συγκεκριµένο ρόλο έχει σηµαδέψει µε την ερµηνεία  της µία πεθαµένη αλλά µε-
γάλη ηθοποιός. Αντίθετα, το στοιχείο εκείνο του θεατρικού φαινοµένου απέναντι στο οποίο 
ο ηθοποιός και –πρωτίστως-ο σκηνοθέτης προτάσσουν την ελευθερία των κανόνων του θε-
ατρικού παιχνιδιού, είναι το κείµενο. Οι δικαιοδοσίες του σκηνοθέτη ως προς το χειρισµό 
του θεατρικού έργου δεν οριοθετούνται, ο βιασµός του κειµένου γίνεται  πολλές φορές α-
ποδεκτός από την κριτική και από το κοινό. Εντούτοις, πάντα οφείλει να διασφαλίζεται η 
πραγµάτωση των προθέσεων του έργου, γι’αυτό ο σκηνοθέτης συχνά παραβλέπει οδηγίες ή 
ατυχείς επιλογές του συγγραφέα, που κατά τη γνώµη του αλλοιώνουν το πνεύµα του έργου.  
 
Όµως υπάρχουν πολλά ερωτήµατα, φθοροποιά και κουραστικά, που συµπυκνώνονται σε 
ένα καίριο βασανιστικό ζήτηµα: στη φθορά του ηθοποιού από το χρόνο και από τις προσω-
πικές του εµπειρίες. Αυτή η τροµακτική αµφιβολία, το άγχος και ο πανικός του ηθοποιού 
µπροστά στην ενδεχόµενη κάµψη της υποκριτικής του απόδοσης  προκαλούν την κορύφω-
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ση της υπαρξιακής του αγωνίας. Απέναντι στη Ραχήλ, η οποία αισθάνεται πλέον ξοφληµένη 
ως άνθρωπος επειδή έχει συνειδητά απολέσει την καλλιτεχνική της ακεραιότητα και την 
πρότερη δύναµη του υποκριτικού της οργάνου, ο σκηνοθέτης είναι αµείλικτα ξεκάθαρος. Η 
πρόβα δεν έχει ψυχοθεραπευτικές  ιδιότητες. Ο Φόγκλερ προτάσσει το αίσθηµα ευθύνης, 
σύµφωνα µε το οποίο η δουλειά στο θέατρο οφείλει να είναι απαλλαγµένη από το προσωπι-
κό στοιχείο και να περιφρουρείται από την καθηµερινότητα. Και για τον ηθοποιό και για το 
σκηνοθέτη το θέατρο είναι ζωτική ανάγκη, συχνά όµως η απεγνωσµένη προσπάθεια του 
πρώτου για δηµιουργία και αυτοπραγµάτωση  συγκρούεται µε τις  απαιτήσεις για πειθαρχία 
και βελτίωση που θέτει ο δεύτερος. Γίνεται έτσι ανάγλυφη η αντιπαράθεση ζωής και τέ-
χνης, αφού αυτές οι δύο µπορεί να ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόµους µέσα στο ίδιο 
σώµα· ο ηθοποιός καταβάλλεται από τις προσωπικές του αδυναµίες και χωρίζεται από το 
άλλο του µισό, το σκηνοθέτη. 
 
Αλλά ούτως ή άλλως κι αυτός ο τελευταίος βιώνει τα δικά του συναισθήµατα µέσα στο χω-
ροχρόνο της µοναξιάς. Το µυαλό του είναι µία οθόνη όπου αδιάκοπα προβάλλονται οι σκέ-
ψεις του γύρω απ’ τη δουλειά, φέροντας πάντα τη σφραγίδα αυτής της µοναξιάς. Ταυτό-
χρονα, εντείνονται οι δράσεις που ενισχύουν την υπαρξιακή του οδύνη: όσο ο χρόνος φέρει 
µαζί του την ωριµότητα της τέχνης και την εµβάθυνση, τόσο το θέµα της θνητότητας επα-
νέρχεται. Στην επικοινωνία Άννας-Φόγκλερ ,η παλιά και η νέα γενιά ψυχογραφούνται ανε-
λέητα. Μετά την πρόβα είναι φανερή η αναγκαιότητα του ψυχολογικού παιχνιδιού ηθο-
ποιού-σκηνοθέτη, όπου ο ένας προσχεδιάζει και κινεί τα νήµατα, ενώ ο άλλος ακολουθεί 
προβλέποντας σχεδόν την επόµενη κίνηση του πρώτου. Μέσα δηλαδή στο θεατρικό φαινό-
µενο τα όρια των λειτουργιών του ηθοποιού και του σκηνοθέτη συγχέονται, κάποτε επικίν-
δυνα, αφού ο ένας φτάνει στο σηµείο να απειλεί την ψυχολογική ασφάλεια του άλλου. Τώ-
ρα πια είναι δυνατό για τον ηθοποιό, που λίγο πριν άφηνε τον εαυτό του στα χέρια του 
σκηνοθέτη, να κατευθύνει τη σχέση τους  σύµφωνα µε τη δική του βούληση. Οι σχέσεις 
αυτές µπορούν να πάρουν ποικίλους συναισθηµατικούς δρόµους, µε συνέπειες αναπόδρα-
στες για την πορεία της πρόβας: έτσι ο σκηνοθέτης θα κληθεί για άλλη µια φορά να κατα-
λάβει τον ηθοποιό, να αποκρυπτογραφήσει την αλήθεια πίσω από τα φαινόµενα της 
εξωσκηνικής συµπεριφοράς και να σταµατήσει τις ίντριγκες προσποίησης-
πραγµατικότητας. Η λειτουργία του θεάτρου στηρίζεται σε µια ιδιαίτερα ασταθή ισορροπία, 
η περιπέτεια της πρόβας µπορεί να αποβεί πολύ επώδυνη, και γι’ αυτό ο Φόγκλερ δε 
ριψοκινδυνεύει στενότερες σχέσεις µε την Άννα, όσο κι αν την επιθυµεί. Περιορίζεται στο 
να εξετάσει τις πιθανότητες µιας τέτοιας εξέλιξης. ∆εν υπάρχει βέβαια κάποια 
δεοντολογική αρχή σε όλα αυτά, απλώς η ζωική ανάγκη του σκηνοθέτη για θέατρο, όπως 
άλλωστε και του ηθοποιού, υπερβαίνει οποιαδήποτε ανθρώπινη ανάγκη.   
 
 

 


