
Ο Έμπορας της Βενετίας για καθηγητές: Εδιμβούργο, Απρίλιος 2018 

 

1η Εργασία  

5 λεπτά έκδοση του έργου χρησιμοποιώντας τα σημεία που αναφέρονται (δείτε ένα άλλο 

έγγραφο). 

 

2η Εργασία  

Περπατήστε γύρω από το χώρο - και όταν φωνάζω ένα πράγμα πηγαίνετε από τη μια 

πλευρά του δωματίου μέχρι την άλλη – τα δύο τελικά άκρα του χώρου αντιπροσωπεύουν 

το συμφωνώ απόλυτα και το άλλο διαφωνώ απόλυτα  - σχετικά με  χρώμα μπλε, marmite, 

περπατώντας μέχρι λόφους κλπ ... Τι μαθαίνετε ο ένας για τον άλλον ???Είναι τυχαίο.Πείτε 

μου πώς αισθάνεστε να ανακαλύψετε ότι απολαμβάνετε τα ίδια πράγματα με αυτό το 

άτομο που είναι δίπλα σας; Είστε περισσότερο ή λιγότερο έτοιμοι να συνεχίσετε να κάνετε 

αυτή τη δραστηριότητα ή όχι; Γιατί; 

Υπάρχει κάποια ευχαρίστηση να γνωρίζετε ότι βρίσκεστε στην πλειοψηφία των ανθρώπων 

που τους αρέσει το ροζ χρώμα; Να είστε ειλικρινείς - θα προτιμούσατε να στέκεστε εκεί που 

είστε ασφαλείς γνωρίζοντας ότι το ροζ είναι ένα καλό χρώμα ή στο άλλο άκρο εφόσον δεν 

σας αρέσει το ροζ χρώμα και να βρίσκεστε μόνοι σας; 

3η Εργασία  

Φανταστείτε έναν μελλοντικό κόσμο όπου όλες οι χώρες είναι οι ίδιες, καθώς δεν υπάρχει 

Ιταλία, Ισπανία, Κολούμπια, Σκωτία κλπ. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες θέσεις που ας πούμε – 

βρίσκονται περισσότεροι Ιταλοί ή περισσότεροι Δανοί ή περισσότεροι Αυστραλοί από 

άλλους. Έτσι, όλοι μιλάνε την ίδια γλώσσα, αλλά υπάρχουν διαφορές - από πού 

προέρχονται αυτές οι διαφορές; 

Λίστα… 

Πολιτισμός 

Κληρονομία 

Συμπεριφορά που μαθαίνεται από τις κοινωνικές μας εμπειρίες - υπόβαθρο και έθιμα 

Τι μας αρέσει και τι δεν μας αρέσει 

Τι αγαπάμε και τι μισούμε. 

Και φανταστείτε αν θέλετε ότι αυτός ο νέος κόσμος ήταν σαν μια πολύ μεγάλη φυλακή - με 

άλλα λόγια, ένα μέρος όπου οι φυλετικές εντάσεις και η εμπορική σκληρότητα εκτελούνται 

καθημερινά με καθαρή θέα. 



Στην καρδιά του Έμπορα της Βενετίας υπάρχει μια πραγματική ένταση ανάμεσα στη 

δικαιοσύνη και το έλεος. Ναι, αφορά επίσης την αγάπη, την εκδίκηση, τη μισαλλοδοξία, τη 

φύση των δεσμών και τις υποχρεώσεις ενός ανθρώπου σε έναν άλλο και από την άποψη 

αυτή ο νόμος πρέπει να είναι αμερόληπτος και να προστατεύει κάθε πολίτη, αλλά δεν είναι 

-  έτσι ερμηνεύεται . 

Για παράδειγμα, ο δούκας δεν είναι πραγματικά αμερόληπτος όταν εκφράζει τον φανερό 

κρίμα για τον Αντόνιο ένα λεπτό, και στη συνέχεια περιγράφει τον Σάιλοκ ως «έναν 

πετρώδη αντίπαλο, έναν απάνθρωπο κακοποιό». Με άλλα λόγια - τον «κρίνει όχι τόσο για 

τις ενέργειές του, αλλά για τη δική του ερμηνεία αυτών των ενεργειών με βάση τις 

προκαταλήψεις του. Πολλές σύγχρονες εκδοχές του παιχνιδιού προσπαθούν να 

επαναπροσδιορίσουν αυτή την ισορροπία. 

Ενώ ο Σάιλοκ είναι προφανώς πιο πολύπλοκος από αυτό που υπονοεί, χρησιμοποιεί και τον 

νόμο στις προσπάθειές του να σκοτώσει τον Αντόνιο. Η νομικιστική του στάση αντιτίθεται 

στην εύστοχη έκκληση της Πόρσιας για έλεος. Αλλά όταν επανειλημμένα έρχεται 

αντιμέτωπος με το πέτρινο τείχος της επιμονής του στην επιστολή του νόμου, αποκρίνεται 

σε είδος, μετατρέποντας τα τραπέζια σε αυτόν με μια νομική τεχνική, την σταλαγματιά του 

αίματος και επιβάλλει τις νομικές κυρώσεις που έχει υποστεί. Όταν ζητάει από τον Αντόνιο 

ποιο έλεος μπορεί να δείξει στον Σάιλοκ, ο Αντόνιο ζητά από το δικαστήριο να απαλλάξει 

τον Σάιλοκ από την κατάσχεση των αγαθών του - αλλά με την προϋπόθεση ότι θα αφήσει 

όλα τα υπάρχοντά του στον μισητό χριστιανό γαμπρό του και, πιο αμφιλεγόμενα, γίνεται 

Χριστιανός. Είναι αυτό το έλεος ή μια μορφή εκδίκησης; 

Η δραματοποίηση της σκηνής από τον Σαίξπηρ μας αρνείται οποιοδήποτε απλή άσπρη 

μαύρη απόφαση: η μελετημένη ασάφεια του εδώ είναι το πιο ακραίο παράδειγμα της 

εξισορρόπησης των θεμάτων σε όλο το έργο. 

Διαβάστε αυτό το απόσπασμα από τον Michael Radford, διευθυντή της έκδοσης 2004 του 

MOV με τον Al Pacino ως Shylock. 

"Ο Shylock είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να ανεχθεί οποιαδήποτε κακοποίηση γιατί 

μπορεί να κάνει το δρόμο του μέσα από αυτό. Είναι πολύ περήφανος για την κληρονομιά 

του. Αλλά όταν η κόρη του σπάσει την πίστη, είναι πάρα πολύ δύσκολο γι 'αυτόν. Αυτό 

συμβαίνει συνεχώς στη Βρετανία. Ενώ κάνουμε αυτή την ταινία, ένας άνθρωπος στο 

Γιορκσάιρ, ένας Αφγανός, δολοφόνησε την κόρη του για να παντρευτεί έναν χριστιανό. Και 

έσπασε η καρδιά του. Δεν είναι κακός άνθρωπος. Ήταν απλά ότι ο κόσμος του ήταν 

διαλυμένος. 

"Αυτό συμβαίνει με τον Σάιλοκ. Αλλά αυτό που δεν μπορείς να κάνεις είναι να πάρεις τις 

δυστυχίες του αγώνα σου στους ώμους σου και να προχωρήσεις σε μία αποστολή 

εκδίκησης ενός ατόμου ». 

Αλλά… 

Όταν ακούμε αυτή την ομιλία ... 



Δεν έχει εβραϊκά μάτια; Δεν έχει εβραΪκό χέρι, όργανα, διαστάσεις, αισθήσεις, αγάπη, 

πάθη; Τροφοδοτείται με το ίδιο φαγητό, βλάπτεται με τα ίδια όπλα, υπόκειται στις ίδιες 

ασθένειες, θεραπεύεται με τα ίδια μέσα, θερμαίνεται και ψύχεται από τον ίδιο χειμώνα και 

καλοκαίρι, όπως ένας χριστιανός; Αν μας τσιμπήσετε, δεν αιμορραγούμε; Αν μας 

δηλητηριάσετε, δεν πεθαίνουμε; 

Τι πιστεύουμε; 


