
 

 

 

 

Συνεχίζονται οι παραστάσεις του εμβληματικού έργου του Τζον 

Όσμπορν, Οργισμένα Νιάτα σε σκηνοθεσία Μαρίας Κυριάκου 

Γραμμένο το 1955, το έργο με πρωτότυπο τίτλο  Look Back in Anger, σηματοδότησε 

ένα νέο κίνημα στο θέατρο, αυτό των «οργισμένων συγγραφέων».  Για πρώτη φορά 

στην αγγλική σκηνή ακούστηκε η φωνή της μεταπολεμικής νέας γενιάς και τα 

προβλήματά της, μέσα από την φόρμα του ωμού ρεαλισμού, προκαλώντας έντονες 

αντιδράσεις σε κοινό και κριτικούς. «Το μεγαλύτερο επίτευγμα του Όσμπορν», 

αναφέρει ο μεγάλος σκηνοθέτης Πήτερ Μπρουκ, «είναι πως έδωσε μορφή σε 

έννοιες, που κανείς μέχρι τότε δεν μπορούσε να συγκεκριμενοποιήσει». Βαθιά 

πολιτικό, το έργο καταφέρνει να μιλήσει για τη μοναξιά, την έλλειψη επικοινωνίας, 

τις κοινωνικές αντιθέσεις, τον έρωτα, αλλά και το χάσμα ανάμεσα στην 

προηγούμενη γενιά και την επόμενη, παντρεύοντας την ιδεολογία με την 

πραγματική ζωή,  και ταυτίζοντας την ανθρώπινη ύπαρξη με την πολιτική της 

υπόσταση. 

Τα Οργισμένα Νιάτα παρουσιάζουν τη ζωή του Τζίμμυ και της Άλισον Πόρτερ, ενός 

ζευγαριού που ζει σε μια μεγάλη πόλη στα Μίντλαντς. Αυτός, από εργατική τάξη, 

είναι μορφωμένος, απαιτητικός και κριτικός ενάντια στο κατεστημένο. Αυτή, από 

αριστοκρατική οικογένεια, μεγαλωμένη σε μια υπερπροστατευμένη ζωή μέσα στην 

οποία «δεν ήξερε πως είχε γεννηθεί» όπως την αποκαλεί ο Τζίμμυ. Συγκάτοικός 

τους ο Κλιφ, καλύτερος φίλος του Τζίμμυ. Η απέχθεια του Τζίμμυ για την 

αριστοκρατία, μετουσιώνεται σε μια συνεχή επίθεση ενάντια στην Άλισον, η οποία 

φαίνεται να έχει χάσει όλες τις αντιστάσεις της. Ο Κλιφ προσπαθεί να κρατά τις 

ισορροπίες μεταξύ του ζευγαριού, μέχρι που εμφανίζεται η Ελένα, μια παλιά φίλη 

της Άλισον. Και τότε όλα ανατρέπονται...  
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