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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

     Ζ παξνχζα εξγαζία ππνζηεξίδεη φηη νη ηδέεο ηνπ L. S. Vygotsky (1896 – 1934) ζρεηηθά κε 

ηελ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθήο θαληαζίαο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηή επεθηείλεη ηφζν 

ηα αηνκηθά φζν θαη ηα πνιηηηζκηθά λνήκαηα, επεξεάδνληαο έηζη ηελ αλάπηπμε ηφζν ηνπ 

αηφκνπ φζν θαη ηνπ πνιηηηζκνχ, απνηεινχλ έλα άθξσο ρξήζηκν ζεσξεηηθφ ππφβαζξν γηα ηελ 

αλάπηπμε πξαθηηθψλ κεζφδσλ παξέκβαζεο απέλαληη ζηηο θξίζηκεο θαηαζηάζεηο ηεο 

ζεκεξηλήο επνρήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε παξνχζα εξγαζία ππνζηεξίδεη πσο ε δνπιεηά ηνπ 

Vygotsky ηεο νπνίαο απφζηαγκα απνηειεί ε πνιηηηζκηθή – ηζηνξηθή ζεσξία, κπνξεί λα 

απνηειέζεη κία ηδηαίηεξα ρξήζηκε βάζε γηα ηελ εμέηαζε ηεο ζεαηξηθήο ηέρλεο σο έλα 

πνιχηηκν εξγαιείν πξνο ηελ  αλαζπγθξφηεζε ηεο ζεκεξηλήο, ξαγδαία εμειηζζφκελεο 

πξαγκαηηθφηεηαο. 

     Ζ αλάπηπμε ηεο παξαπάλσ ζεψξεζεο ηεο ζεαηξηθήο ηέρλεο σο εξγαιείν αλαζπγθξφηεζεο 

ηεο πξαγκαηηθφηεηαο μεθηλά απφ ηε κία κε ηελ επεμεξγαζία ησλ βαζηθφηεξσλ ζεκαηηθψλ 

ελνηήησλ ηεο πνιηηηζκηθήο – ηζηνξηθήο ζεσξίαο ηνπ Vygotsky ζρεηηθά κε ηνλ αλζξψπηλν 

ςπρηζκφ θαη ην ξφιν ηεο ηέρλεο ζηελ αλάπηπμε απηνχ, θαη απφ ηελ άιιε κε ηελ 

ζπκπιεξσκαηηθή παξνπζίαζε ησλ βαζηθφηεξσλ πηπρψλ ηνπ ζεαηξηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ K. 

Stanislavsky (1863 – 1938), κε ζθνπφ ηελ αλάδεημε ηνπ παξαιιειηζκνχ κεηαμχ ηνπ δξάκαηνο 

ηεο δσήο θαη ηνπ ζεαηξηθνχ δξάκαηνο θαη ζηα δχν ζεσξεηηθά ζπζηήκαηα. Οη βαζηθφηεξεο 

ελφηεηεο νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη έγθεηληαη ζε απηέο ηεο ηέρλεο, ηεο δξάζεο, ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο, ηνπ λνήκαηνο, ηεο θαληαζίαο θαη ηέινο κίαο επξχηεξεο ελφηεηαο, ε νπνία 

θαηέρεη ζεκειηψδε ζέζε θαη ζηα δχν ζεσξεηηθά ζπζηήκαηα, απηή ηνπ «perezhivanie». 

    Ζ εξγαζία ζπλερίδεη κε κία ζπλνπηηθή αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ηφζν ηνπ Vygotsky φζν θαη 

ηνπ Stanislavsky ζρεηηθά κε ην ξφιν ηεο δεκηνπξγηθήο θαληαζίαο θαη ηεο δξακαηηθήο ηέρλεο, 
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θαζψο θαη ηελ ππνγξάκκηζε θάπνησλ παξαδεηγκάησλ πξαθηηθήο εθαξκνγήο ηεο πνιηηηζκηθήο 

– ηζηνξηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ Vygotsky, αθελφο ζε ςπρνζεξαπεπηηθά πιαίζηα, θαη αθεηέξνπ 

ζε πιαίζηα φρη ηφζν ζηελά ζπλδεδεκέλα κε ηελ επηζηήκε ηεο Φπρνινγίαο φζν κε ηελ ηέρλε 

ηνπ ζεάηξνπ, ελψ ηέινο θαηαιήγεη ηνλίδνληαο ηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο απνδνρήο ηεο 

αιιειεμάξηεζήο καο απφ ην πεξηβάιινλ καο, θαζψο θαη ηνλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ηνλ νπνίν 

θαηέρεη ε έλλνηα ηνπ δξάκαηνο ζηελ ππέξβαζε απηήο, ή κε άιια ιφγηα ζηελ αλάπηπμε.  
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1. Ζ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ – ΗΣΟΡΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΣΟΤ VYGOTSKY 

 

1.1. Ζ Σέσνη 

     Οη απφςεηο ηνπ Vygotsky ζρεηηθά κε ηε θχζε θαη ην ξφιν ηεο ηέρλεο δηαηππψζεθαλ 

μεθάζαξα απφ ηνλ ίδην ζε κία πνιχ πξψηκε θάζε ηεο δσήο θαη ηνπ έξγνπ ηνπ, θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηα πξψηα ζπγγξαθηθά ηνπ έξγα ζηα νπνία θαη ζα επηθεληξσζνχκε ζην παξψλ 

θεθάιαην, απηά κε ηίηιν Η Ψςσολογία ηηρ Σέσνηρ θαη Αιζθηηική Αγυγή. ην πξψην έξγν ην 

νπνίν θαη απνηειεί ηελ δηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Vygotsky, ν ίδηνο δηαηππψλεη γηα πξψηε 

θνξά ηελ άπνςε φηη ε ηξαγσδία ηνπ Άκιεη είλαη θηηζκέλε πάλσ ζηελ ζιίςε γηα ηελ 

αλζξψπηλε χπαξμε, θαη φηη ην ηξαγηθφ εδξάδεηαη ζηελ κνηξαία ζχγθξνπζε ηεο αλζξψπηλεο 

βνχιεζεο κε εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο θξαγκνχο (Γαθέξκνο, ππφ δεκνζίεπζε). Καη’ 

απηφλ ηνλ ηξφπν ν Vygotsky αλαδεηθλχεη φηη βάζε ηεο ςπρνινγηθήο επίδξαζεο ηεο ηέρλεο θαη 

θαηά ζπλέπεηα ηνπ ζεαηξηθνχ δξάκαηνο απνηειεί ε ζχγθξνπζε, ε αληηπαξάζεζε θαη ε 

αλαηξνπή θάπνηνπ θαλφλα. Ζ ζχλδεζε ηνπ αλζξσπίλνπ κε ην ζεαηξηθφ δξάκα ινηπφλ, είλαη  

θάηη ην νπνίν αλαδεηθλχεηαη αθφκε θαη ζε απηή ηελ πξψηκε θάζε ηεο δνπιεηάο ηνπ Vygotsky. 

Ζ Αιζθηηική Αγυγή απνηειεί θεθάιαην ελφο επξχηεξνπ έξγνπ ηνπ Vygotsky κε ηίηιν 

Παιδαγυγική Ψςσολογία, ζην νπνίν θαη εθζέηεη ηηο απφςεηο ηνπ ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν ηεο 

αηζζεηηθήο αγσγήο ζηελ θαηάιιεια πξνζαλαηνιηζκέλε κέζεμε ηνπ αηφκνπ ζην θαιιηηερληθφ 

θεθηεκέλν ηεο αλζξσπφηεηαο.  

 

1.1.1. Ζ Φςσολογία ηηρ Σέσνηρ 

     πσο φινη νη κεγάινη ζεσξεηηθνί, θαη εηδηθφηεξα απηνί πνπ δε ζηνρεχνπλ ζε θάηη ιηγφηεξν 

απφ ηε δηακφξθσζε κηαο λέαο επηζηήκεο ηνπ αλζξσπίλνπ είδνπο, έηζη θαη ν Vygotsky 

ελδηαθεξφηαλ γηα φιεο ηηο ζθαίξεο ηεο αλζξψπηλεο γλψζεο (West, 1999, ζει. 48).  πσο 

πιεξνθνξνχκαζηε απφ ηνλ West (1999), ν Vygotsky θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ θνηηεηηθψλ ηνπ 
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ρξφλσλ ζηε Μφζρα (1913 – 1917) ζπνχδαζε ηαηξηθή πξνηνχ ζηξαθεί ζηε λνκηθή, ελψ 

παξάιιεια πξαγκαηνπνηνχζε θαη ηηο κεηαπηπρηαθέο ηνπ ζπνπδέο πάλσ ζηελ ηζηνξία θαη ηε 

θηινζνθία ζε έλα δηαθνξεηηθφ παλεπηζηήκην. Αθφκε, δηαηεξνχζε ην πξψηκν ελδηαθέξνλ ηνπ 

γηα ηε ινγνηερλία θαη ηελ ηέρλε γξάθνληαο κηα ζχληνκε κνλνγξαθή πάλσ ζηελ ηξαγσδία ηνπ 

Άκιεη ην 1915 (ζει. 48). Έλα ρξφλν κεηά, θαη αθνχ αλαζεψξεζε ην παξαπάλσ θνκκάηη, ην 

ππέβαιε σο ηε δηδαθηνξηθή ηνπ δηαηξηβή, ελψ ζηε ζπλέρεηα ε κνλνγξαθή ππνβιεζεί ζε 

εθηεηακέλεο αλαζεσξήζεηο πξνηνχ εκθαληζζεί σο θεθάιαην ζηελ Ψςσολογία ηηρ Σέσνηρ 

(West, 1999, ζει. 48). πσο αλαθέξεη θαη πάιη ν West (1999), κεηαμχ 1916 θαη 1917 ν 

Vygotsky έγξαςε έλα ζεβαζηφ αξηζκφ θξηηηθψλ, εθ ησλ νπνίσλ φιεο ήηαλ πάλσ ζε 

ζπγγξαθείο πνπ άλεθαλ ζην θίλεκα ηνπ ξψζηθνπ ζπκβνιηζκνχ (ζει. 48).        

     Απφ ην 1918 θαη κεηά νη αηζζεηηθέο αληηιήςεηο ηνπ Vygotsky άιιαμαλ, θαζψο ε επίδξαζε 

ηνπ ζπκβνιηζκνχ θαη ηνπ ηκπξεζηνληζκνχ άξρηζε λα ράλεηαη ζηα πιαίζηα κηαο επνρήο 

θνηλσληθψλ αλαηαξαρψλ. Ο Vygotsky ζεσξεί πιένλ ηηο παξαπάλσ πξνζεγγίζεηο 

αλαπνηειεζκαηηθέο, θαη δηαηππψλεη ηελ άπνςε φηη ε θαηαλφεζε ηνπ έξγνπ ηέρλεο δελ ζα 

κπνξνχζε λα επηηεπρζεί ζηα πιαίζηα ηφζν ηεο δεκηνπξγίαο φζν θαη ηεο πξφζιεςήο ηνπ, ιφγσ 

ηεο έιιεηςεο γλψζεσλ πεξί ησλ λφκσλ πνπ ηηο δηέπνπλ (Γαθέξκνο, 2002). Ο ίδηνο επηδεηνχζε 

πιένλ κηα αληηθεηκεληθή κέζνδν αλάιπζεο ηνπ έξγνπ ηέρλεο.  

     Ζ πηνζέηεζε ηεο αληηθεηκεληθήο αλαιπηηθήο κεζφδνπ απφ ηνλ Vygotsky απνηειεί θνκβηθφ 

ζεκείν γηα ηελ αλάπηπμε κηαο ελαιιαθηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο ςπρνινγίαο ηεο ηέρλεο. Ο 

Vygotsky ινηπφλ, απφ ην 1918 θαη κεηά, θαη έληνλα επεξεαζκέλνο ηφζν απφ ην λέν θίλεκα 

ηνπ θνξκαιηζκνχ, φζν θαη απφ ην αληηδξαζηνινγηθφ κνληέιν, απνζηαζηνπνηείηαη απφ ηελ 

ππνθεηκεληθή, ππαξμηζηηθή εξκελεία ησλ θνηηεηηθψλ ηνπ ρξφλσλ θαη ζηξέθεηαη ζηελ 

αλαδήηεζε ηεο θαζαξήο κνξθήο ηεο αηζζεηηθήο αληίδξαζεο, κέζα απφ ηελ αληηθεηκεληθή 

αλάιπζή ηεο (Γαθέξκνο, 2002). 

     Έηζη, επηρεηξψληαο ηελ ππέξβαζε ηνπ αδηεμφδνπ ηνπ ππνθεηκεληζκνχ, θαη επεξεαζκέλνο 
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απφ ηηο λέεο ηάζεηο ηεο επνρήο ηνπ, ν Vygotsky ζπλέδεζε ηελ αληηθεηκεληθή αλάιπζε κε ηελ 

κέζνδν «εξέζηζκα – αληίδξαζε», θαη ηελ έλλνηα ηεο θαζαξήο κνξθήο κε ηελ έλλνηα ηεο 

θφξκαο θαη φρη ηνπ πιηθνχ ή ηνπ πεξηερνκέλνπ.  

     Ζ θξηηηθή ηνπ Vygotsky πάλσ ζηελ αηζζεηηθή θαη ηελ ςπρνινγία θαηεπζπλφηαλ απφ ηελ 

δηαιεθηηθή κέζνδν. θνπφο ηνπ Vygotsky ήηαλ ε απνθάιπςε ησλ εζσηεξηθψλ αληηθάζεσλ 

ησλ ήδε ππαξρνπζψλ ζεσξηψλ, θαη ε αλάπηπμε ησλ δηθψλ ηνπ ζεηηθψλ ζπκπεξαζκάησλ 

αθξηβψο κέζα απφ απηή ηελ αληίζεζε ησλ αληηλνκηψλ, ηφζν εληφο ησλ ίδησλ ησλ ζεσξηψλ 

φζν θαη κεηαμχ απηψλ. ε απηή ηνπ ηελ αμηνιφγεζε, ν Vygotsky αλαθάιπςε θαη ζηηο δχν 

θπξίαξρεο πξνζεγγίζεηο ηελ αληαλάθιαζε κηαο επξχηεξεο θξίζεο (Lima, 1995, ζει. 411). 

Χζηφζν, θαηά ηελ άπνςε ηνπ, απηφ ην αδηέμνδν παξείρε θαη ην πιηθφ γηα ηελ ππέξβαζε ηεο 

θξίζεο κέζσ κηαο δηαιεθηηθήο επαλαηνπνζέηεζεο ησλ πξνβιεκάησλ. ηφρνο ηνπ ινηπφλ ήηαλ 

ε δηαιεχθαλζε ηνπ ξφινπ ηεο ςπρνινγίαο ζηελ αηζζεηηθή, θαη πην ζπγθεθξηκέλα, ε 

δηαιεχθαλζε ηνπ ξφινπ ηεο ςπρνινγίαο ζηελ καξμηζηηθή αηζζεηηθή (Lima, 1995, ζει. 412). 

     ε απηή ηε δηαδηθαζία δηεπθξίλεζεο ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ςπρνινγίαο θαη αηζζεηηθήο, 

απαξαίηεηε ήηαλ θαη ε νξηνζέηεζε ηνπ ραξαθηήξα ηεο ςπρνινγηθήο επηζηήκεο απφ κία 

καξμηζηηθή ζθνπηά. Μηα καξμηζηηθή ςπρνινγία ινηπφλ ζα έπξεπε λα ελζσκαηψλεη κηα 

ηζηνξηθή θαη πιηζηηθή αληίιεςε ηεο αλζξψπηλεο πξαγκαηηθφηεηαο. πσο ραξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξεη ν Lima (1995), ε γλεζηφηεηα ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπ Vygotsky ζηα αηζζεηηθά 

δεηήκαηα πνπ έζεζε ν καξμηζκφο έγθεηηαη ζην φηη ιακβάλνληαο ππφςε ηνπ ηελ γεληθή 

θνηλσληνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ Plekhanov, ε νπνία εμεγνχζε ηελ ηέρλε απφ ηε ζθνπηά ησλ 

ηζηνξηθά δηακεζνιαβεκέλσλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, επηρείξεζε λα ζπγθεθξηκελνπνηήζεη ηνπο 

κεραληζκνχο ηεο αηζζεηηθήο αληίδξαζεο αληηθεηκεληθά,  εθιακβάλνληάο ηελ αηζζεηηθή 

αληίδξαζε σο ιεηηνπξγία ηνπ ίδηνπ ηνπ έξγνπ ηέρλεο (ζει. 412). 

     Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Vygotsky αλέιπζε ην ξφιν ηεο ςπρνινγίαο ζηελ αηζζεηηθή κέζσ ηεο 

δηεπθξίλεζεο ηνπ ελλνηνινγηθνχ θαη ηνπ κεζνδνινγηθνχ δηαρσξηζκνχ κεηαμχ ηδενινγίαο θαη 



 9 

ςπρνινγίαο. χκθσλα κε ηε καξμηζηηθή ζεσξία, νη ηδενινγηθέο κνξθέο ζπλδένληαη κε 

θαζνξηζκέλεο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο δνκέο, θαη ζπλεπψο κεηαβάιινληαη βάζεη απηψλ 

ησλ δνκψλ. Χζηφζν, κηα ηδενινγηθή κνξθή θαίλεηαη λα μεθεχγεη απφ ηνλ παξαπάλσ θαλφλα, 

απηή ηεο επίδξαζεο ησλ έξγσλ ηέρλεο. Με άιια ιφγηα, ε ηθαλφηεηα ησλ έξγσλ ηέρλεο λα 

δεκηνπξγνχλ αηζζεηηθέο αληηδξάζεηο μεπεξλά ην αξρηθφ ηνπο θνηλσληθφ θαη ηζηνξηθφ πιαίζην. 

Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν ινηπφλ, ε καξμηζηηθή ζεσξία επαλαηνπνζεηεί ην ςπρνινγηθφ 

πξφβιεκα ηεο ηέρλεο ζηε βάζε ηνπ ηζηνξηθνχ πιηζκνχ, θαη θαζηζηά αληηθείκελν ηεο 

ςπρνινγίαο ηεο ηέρλεο ηελ ςπρνινγηθή αληίδξαζε θαη ηελ ςπρνινγηθή δνκή ηνπ έξγνπ 

ηέρλεο (Lima, 1995, ζει. 413).  

     Βαζηθφ ππξήλα ηεο αηζζεηηθήο αληίδξαζεο απνηειεί ε ζπλαηζζεκαηηθή εκπεηξία ηεο 

παξαγφκελεο απφ ην έξγν ηέρλεο θχζεο. Απηή ε ςπρνινγηθή βάζε ηεο αηζζεηηθήο εκπεηξίαο 

απνηειεί θαη ην θαηάιιειν αληηθείκελν ηεο ςπρνινγίαο ηεο ηέρλεο (Lima, 1995, ζει. 413). 

πλεπψο γηα ηνλ Vygotsky, ε ςπρνινγία ηεο ηέρλεο κεηαηξέπεηαη ζε θεληξηθή αξρή ηεο 

αηζζεηηθήο σο επηζηήκεο ηεο ηέρλεο, θαη ν ηζηνξηθά δηακεζνιαβεκέλνο θαη θνηλσληθά 

δηακνξθσκέλνο αλζξψπηλνο ςπρηζκφο κεηαηξέπεηαη ζε δνκηθφ θνκκάηη θαη φρη επηθαηλφκελν 

ηνπ θφζκνπ ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, ελψ επεμεγεκαηηθή αξρή απηψλ απνηειεί ε δνκή θαη 

νη κεραληζκνί ηνπ ςπρηζκνχ ζηελ αλάπηπμε θαη ηε ζπγθεθξηκεληθφηεηά ηνπο, θαη φρη ην 

πεξηερφκελν απηψλ (Lima, 1995, ζει. 412 - 413). 

     Ζ δηακφξθσζε απηήο ηεο ελαιιαθηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο ηέρλεο απφ ηνλ Vygotsky, μεθηλά 

κε ηελ εμέηαζε ησλ θπξηφηεξσλ αληηθεηκεληθψλ ςπρνινγηθψλ ζεσξηψλ ηεο ηέρλεο, ζηελ 

νπνία ε επηξξνή ηνπ θνξκαιηζκνχ είλαη δηάρπηε. πγθεθξηκέλα, ν Vygotsky αζθεί έληνλε 

θξηηηθή ζηε κνλφπιεπξε λνεζηαξρηθή πξνζέγγηζε ηεο ζρνιήο ηνπ Potebnya, ε νπνία εμέηαδε 

ηελ ηέρλε σο ηδηάδνπζα γλσζηαθή δηεξγαζία θαη απέθιεηε ηε δπλαηφηεηα θαηαλφεζεο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ πνπ εγείξνπλ έξγα ηέρλεο ρσξίο ζπγθεθξηκέλν πεξηερφκελν (Γαθέξκνο, 

2002). Ζ παξαπάλσ θξηηηθή νδήγεζε ηνλ Vygotsky ζηελ απφξξηςε ηεο θαηαλφεζεο ηεο 
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γλσζηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο ηέρλεο θαη ζηελ απφζπαζε ηεο κνξθήο απφ ην πεξηερφκελν, 

θαζηζηψληαο έηζη αδχλαηε ηελ θαηαλφεζε ησλ ζπζρεηηδφκελσλ κε ην έξγν ηέρλεο 

θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ ηεο επνρήο (Γαθέξκνο, 2002). 

     Ο ξψζηθνο θνξκαιηζκφο αλαπηχρηεθε σο αληίδξαζε ζηελ εμίζσζε ηνπ έξγνπ ηέρλεο κε ην 

δηαλνεηηθφ ηνπ πεξηερφκελν, ηηο ηδέεο θαη ηα γεγνλφηα πνπ παξνπζηάδνληαη κέζσ απηνχ, ηα 

νπνία θαη απνηεινχζαλ αληηθείκελν ησλ αηζζεηηθψλ ζεσξηψλ πνπ πξνζέδηδαλ ζηελ ηέρλε κηα 

δηαλνεηηθή θαη αλαπαξαζηαηηθή ιεηηνπξγία. Ζ «ηέρλε σο θαζαξή κνξθή» θαη ε «ηέρλε σο 

ηερληθή», απνηεινχλ ηηο δχν απφςεηο πνπ ζπκπχθλσλαλ ηελ θνξκαιηζηηθή αληίιεςε (Lima, 

1995, ζει. 414).   

     χκθσλα κε ηνλ Vygotsky, ε ηέρλε απνηειεί δηαδηθαζία κεηακφξθσζεο θαη θαη’ απηή ηελ 

έλλνηα πεξηιακβάλεη ην ζηνηρείν ηεο ηερληθήο, σζηφζν ην ηερληθφ ζηνηρείν απφ κφλν ηνπ 

αδπλαηεί λα εμεγήζεη ηελ θαιιηηερληθή δηαδηθαζία, κηα δηαδηθαζία πνπ πξνθχπηεη κέζσ ηεο 

θαιιηηερληθήο ηερληθήο αιιά αλαθιά πνιιά πεξηζζφηεξα απφ ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία 

απηή θαζαπηή (Lima, 1995, ζει. 414). Αληίζεηα απφ ηνλ θνξκαιηζκφ, ν Vygotsky παξαηεξεί 

φηη ε ηερληθή θαζνξίδεηαη απφ ηνλ ζθνπφ ηεο, θαη ν ζθνπφο θάζε ηερληθήο δηαδηθαζίαο δελ 

είλαη ε ηερληθή δηαδηθαζία απηή θαζαπηή, αιιά ην απνηέιεζκα απηήο. Έηζη, ζπλερίδεη 

πξνζζέηνληαο φηη ην θξηηήξην ηεο θαιιηηερληθήο αμίαο κηαο κνξθήο ηέρλεο πξνυπνζέηεη ηε 

ζπγθεθξηκέλε επίδξαζε απηήο, κε άιια ιφγηα πξνυπνζέηεη ηα ςπρνινγηθά κέζα θαη ηηο 

ςπρνινγηθέο δηαδηθαζίεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ επίδξαζε απηή (Lima, 1995, ζει. 415).   

     Ζ ζπγθξνπζηαθή δηαδηθαζία νξίζηεθε απφ ηνλ θνξκαιηζκφ ν βαζηθφο κεραληζκφο ηεο 

ηέρλεο, ζθνπφο ηεο νπνίαο είλαη ε αλαζπγθξφηεζε ηεο εκπεηξίαο ηνπ θφζκνπ ε νπνία έρεη 

απνδπλακσζεί απφ ηηο ζπλήζεηεο θαη ηνπο απηνκαηηζκνχο. Ο Vygotsky παξαηεξεί φηη ε 

ζπγθξνπζηαθή εκπεηξία ελφο έξγνπ ηέρλεο δελ απνηειεί απηνζθνπφ, αιιά κέζν αλαλέσζεο 

ηεο αληίιεςεο θαη ηεο εκπεηξίαο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο (Lima, 1995, ζει. 415).   

     Ο Vygotsky ινηπφλ απνξξίπηεη ηελ θαηαλφεζε ηεο ηέρλεο σο ηερληθήο, απνδερφκελνο 
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φκσο ηελ θνξκαιηζηηθή αληίιεςε πεξί ζπγθξνπζηαθνχ ραξαθηήξα ηεο ηέρλεο, θαη 

δηεπθξηλίδεη φηη ε βάζε απηνχ έγθεηηαη ζηα αληηζεηηθά ζηνηρεία ηεο κνξθήο ηνπ έξγνπ ηέρλεο. 

Παξαηαχηα, ζηα παξαδείγκαηα πνπ ρξεζηκνπνηεί πξνο ζηήξημε ηεο παξαπάλσ άπνςήο ηνπ, 

αληηθάζθεη ζηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ ιέγνληαο φηη «ε κνξθή ζηε ζπγθεθξηκέλε ζεκαζία ηεο 

δελ ππάξρεη έμσ απφ ην πιηθφ ην νπνίν ζρεκαηίδεη» (Γαθέξκνο, 2002, ζει. 84). Καη’ απηφλ 

ηνλ ηξφπν παξαδέρεηαη φηη ην πεξηερφκελν ηνπ έξγνπ ηέρλεο δελ απνηειεί απιά έλα παζεηηθφ 

πιηθφ, αιιά έρεη κηα πνιχ εηδηθή ζρέζε κε ηε κνξθή, δηαδξακαηίδνληαο πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηε δηακφξθσζε ηεο ίδηαο ηεο κνξθήο (Lima, 1995, ζει. 416).  

          Έηζη ν Vygotsky δηαθσηίδεη κία έσο πξφηηλνο θξπκκέλε ςπρνινγηθή δηάζηαζε ηεο 

θνξκαιηζηηθήο ζεσξίαο, ε νπνία ζεσξεί φηη ην έξγν ηέρλεο ζηνρεχεη ζηελ κεηακφξθσζε 

ζπγθεθξηκέλσλ λνεηηθψλ πξνδηαζέζεσλ κέζσ ηεο εκπεηξίαο ηεο ζχγθξνπζεο. Γηα ηνλ 

Vygotsky ε απνηπρία ηνπ θνξκαιηζκνχ ππνδεηθλχεη ηαπηφρξνλα θαη ηα φξηα ηεο άθξαηεο 

αληηθεηκελνπνίεζεο, αθνχ απηή ηείλεη λα αγλνεί ηελ ςπρνινγηθή δηάζηαζε ηνπ έξγνπ ηέρλεο, 

θαη θαηά ζπλέπεηα αδπλαηεί λα εμεγήζεη ηηο αιιαγέο ηνπ θνηλσληθν – ςπρνινγηθνχ 

πεξηερνκέλνπ ηεο ηέρλεο (Lima, 1995, ζει. 416).  

     ηελ Ψςσολογία ηηρ Σέσνηρ ν Vygotsky παξνπζηάδεη ηελ αλάιπζή ηνπ πάλσ ζηα 

ινγνηερληθά έξγα - Άμλεη, Παπαμύθια ηνπ Krylov,  Απαλή Ανάζα ηνπ Bunin –σο 

παξαδείγκαηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζεσξεηηθνχ ηνπ πιαηζίνπ (Lima, 1995, 418). Κεληξηθή 

αλαθάιπςε ηεο αλάιπζήο ηνπ απηήο απνηειεί ε ζπλαηζζεκαηηθή ζχγθξνπζε πνπ πξνθαιείηαη 

απφ ηα «δχν επίπεδα δξάζεο» ζηελ αλάπηπμε απηψλ ησλ ηζηνξηψλ. πσο αλαθέξεη ν Lima 

(1995), απηή ε ζπλαηζζεκαηηθή ζχγθξνπζε απνηειεί γηα ηνλ Vygotsky ηελ «πξαγκαηηθή 

ςπρνινγηθή βάζε ηεο αηζζεηηθήο αληίδξαζεο», ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηελ εκπινθή καο κε 

ην έξγν ηέρλεο (ζει. 418). Γηα ηνλ Vygotsky ε ζπλαηζζεκαηηθή ζχγθξνπζε πεξηιακβάλεη φρη 

κφλν ηε δηαζπλδεδεκέλε αλάπηπμε ησλ αληηζεηηθψλ ελεξγεηψλ ζην έξγν, αιιά θαη ηελ 

παξνπζίαζε απηψλ ησλ ελεξγεηψλ, ε νπνία θαη ζρεκαηίδεη ηε κνξθή ηνπ έξγνπ, θαη θαη’ 
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επέθηαζε ηελ επίδξαζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αληίζεζε κνξθήο θαη πεξηερνκέλνπ (Lima, 

1995). 

     Έηζη, ζχκθσλα κε ηνλ Μ. Γαθέξκν (2002), βαζηθφ ζπκπέξαζκα ηεο δνπιεηάο ηνπ 

Vygotsky απνηειεί ε παξαδνρή φηη ην έξγν ηέρλεο ελέρεη αληηθάζεηο θαη θαηά ζπλέπεηα ε 

αηζζεηηθή αληίδξαζε πνπ πξνθαιεί αλαπηχζζεηαη ζε δηαθνξεηηθέο αιιεινζπγθξνπφκελεο 

θαηεπζχλζεηο. Έηζη ην άηνκν βηψλεη κία έληνλε ζπλαηζζεκαηηθή αληίζεζε ε νπνία σο 

απνηέιεζκα πξνθαιεί ζην άηνκν ηελ εκπεηξία θάπνηνπ είδνπο βξαρπθπθιψκαηνο. Καηά ηνλ 

Vygotsky ε ζθαίξα ηεο θαληαζίαο είλαη ν ρψξνο ζηνλ νπνίν ζα εθηνλσζεί ε παξαγφκελε απφ 

ην βξαρπθχθισκα λεπξηθή ελέξγεηα ηνπ αηφκνπ θαη ζα επέιζεη ε επίιπζε ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο αληίζεζεο. Απηή αθξηβψο ε δηαδηθαζία ηεο ακνηβαίαο κεηαηξνπήο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ θαη ε επίιπζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο αληίζεζεο, απνηειεί γηα ηνλ Vygotsky 

ηελ νπζία ηεο θάζαξζεο (Γαθέξκνο, 2002, ζει. 84).  

     Ο Lima (1995) αλαθέξεη φηη ν Vygotsky ηνλίδεη ηε δηαιεθηηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ 

θαζεκεξηλψλ ζπλαηζζεκάησλ, δειαδή ησλ «αιεζηλψλ» ζπλαηζζεκαηηθψλ εκπεηξηψλ, θαη ησλ 

αηζζεηηθψλ εκπεηξηψλ (ζει. 419). «Σα πιηθά ηεο ηέρλεο κεηακνξθψλνληαη ζε πιηθά ηεο δσήο» 

(Lima, 1995, ζει. 419). Μπνξνχκε ινηπφλ λα πνχκε φηη, ε θνξκαιηζηηθή αληίιεςε ηεο 

ζχγθξνπζεο δηνξζψλεηαη θαη κεηακνξθψλεηαη απφ ηνλ Vygotsky ζε απηή ηεο ςπρνινγηθήο 

ζχγθξνπζεο ε νπνία δεκηνπξγείηαη απφ ην έξγν ηέρλεο σο ην ππφβαζξν ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

αληίδξαζεο. Τπφ απηή ηελ έλλνηα ινηπφλ ε θξηηηθή επηδνθηκαζία ηεο θνξκαιηζηηθήο 

αληίιεςεο ηεο ζχγθξνπζεο απνηειεί αθεηεξηαθφ ζεκείν γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

ελλνηνινγηθψλ θαηαζθεπψλ ηνπ Vygotsky (Lima, 1995, ζει. 419). 

     Υαξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηνπ έξγνπ ινηπφλ, είλαη φηη πξνθαιεί αιιεινζπγθξνπφκελα 

ζπλαηζζήκαηα θαη κέζσ απηήο ηεο αληηπαξάζεζεο θαη ακνηβαίαο ππέξβαζήο ηνπο επέξρεηαη ε 

θάζαξζε. Σνλίδεη σζηφζν, πσο εάλ εμεηάζνπκε ηελ ηέρλε σο θάζαξζε, ηφηε πξέπεη λα γίλεη 

ζαθέο φηη, ηφζν γηα ηελ πξφζιεςε ηνπ έξγνπ ηέρλεο φζν θαη γηα ηελ ίδηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ, 
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είλαη απαξαίηεηε ε θπξηαξρία θαη ε δεκηνπξγηθή ππέξβαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηνπ ίδηνπ 

ηνπ εαπηνχ, ε νπνία γίλεηαη εθηθηή κέζσ ηνπ κεραληζκνχ ηεο θάζαξζεο, δειαδή κέζσ κηαο 

δεκηνπξγηθήο δηαδηθαζίαο επεμεξγαζίαο ζπλαηζζεκάησλ, ηα νπνία κέζα απφ ζχλζεηεο 

εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο ζα απηφ-ππεξβνχλ(Γαθέξκνο, 2002). ε αληηζηνηρία ινηπφλ κε ηα 

παξαπάλσ, ε ηέρλε γηα ηνλ Vygotsky έρεη ζπγθξνπζηαθφ ραξαθηήξα θαζψο κέζσ ηνπ 

κεραληζκνχ ηεο θάζαξζεο, δεκηνπξγεί θαη ηαπηφρξνλα επηιχεη ζπγθξνχζεηο(Γαθέξκνο, 

2002). 

     Έηζη, φπσο καο πιεξνθνξεί θαη πάιη ν Μ. Γαθέξκνο (2002), ν Vygotsky ηνλίδεη φηη ε  

αληηθαηηθφηεηα θαη ν δπηζκφο ηνπ έξγνπ δελ είλαη απιά θαιιηηερληθή κέζνδνο πξφθιεζεο 

ζπλαηζζεκάησλ, αιιά ηξφπνο χπαξμεο ησλ ίδησλ ησλ απεηθνληδφκελσλ ραξαθηήξσλ. Καζψο 

ε κεηάβαζε απφ ηε κία αθξφηεηα ζηελ άιιε, ε ζχγθξνπζε αιιειναπνθιεηφκελσλ δπλάκεσλ 

θαη ε ακνηβαία εμφλησζή ηνπο, απνηειεί λφκν δηακφξθσζεο θαη θίλεζεο ηεο ίδηαο ηεο 

θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, έηζη θαη νη εζσηεξηθέο αληηθάζεηο ηνπ έξγνπ απνηεινχλ 

κεραληζκφ δπλακηθήο παξνπζίαζεο ησλ εξψσλ θαη μεδηπιψκαηνο ηεο ππφζεζεο. 

πγθεθξηκέλα ζεσξνχζε φηη, «Ο πξαγκαηηθφο θαιιηηέρλεο αλαδεηθλχεη ηελ αληηθαηηθφηεηα 

ησλ δξψλησλ πξνζψπσλ, αλαπαξηζηά θαη επηιέγεη ηνπο ηππηθνχο εθείλνπο ραξαθηήξεο πνπ 

ελζαξθψλνπλ ηηο νπζηαζηηθέο ηάζεηο εμέιημεο ηεο θνηλσληθήο δσήο», αλαδεηθλχνληαο έηζη ηνλ 

ζπγθξνπζηαθφ ραξαθηήξα ηεο ίδηαο ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ (ζει. 86). 

     Γηα ηνλ Vygotsky ε κνξθή δηακεζνιαβεί ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ηέρλεο κέζσ κηαο 

δηαιεθηηθήο δηαδηθαζίαο, απηήο ηεο αληηζεηηθήο, ζπγθξνπζηαθήο ζρέζεο πνπ πξνθαιεί ηε 

δηαιεθηηθή ελφηεηα. Ζ κνξθή «θαηαζηξέθεη» ην πεξηερφκελν, κεηνπζηψλεη ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή επίδξαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ κέζσ ηεο αληηζεηηθήο επίδξαζεο ηεο κνξθήο 

(Lima, 1995, ζει. 419). Μέζσ ινηπφλ κηαο δηαδηθαζίαο πξνθαζνξηζκέλεο, εηδηθήο άξλεζεο ηα 

«αιεζηλά» ζπλαηζζήκαηα ηνπ πεξηερνκέλνπ κεηακνξθψλνληαη ζε αηζζεηηθή εκπεηξία θαη 

απειεπζεξψλνληαη σο θάζαξζε, ελψ αθξηβψο κέζα ζε απηή ηε δηαδηθαζία, ε ζρέζε 
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ππνθεηκέλνπ – αληηθεηκέλνπ κεηαβάιιεηαη (Lima, 1995, ζει. 419).  

     πσο ραξαθηεξηζηηθά καο πιεξνθνξεί ν Lima (1995), ε ςπρνινγηθή δηάζηαζε ηεο 

αηζζεηηθήο εκπεηξίαο δηαπεξλά ηα φξηα ηεο ππνθεηκεληθήο ςπρνινγίαο ηνπ απνκνλσκέλνπ 

αηφκνπ γηα λα αγγίμεη ηηο βαζηθέο ςπρνινγηθέο ηνπ δνκέο ζε φιε ηνλ πινχην θαη ηελ 

πνιππινθφηεηά ησλ ηζηνξηθψλ θαη θνηλσληθψλ ηνπο δηαζηάζεσλ, δηαπεξλά ην δίθηπν ησλ 

ζρέζεσλ ην νπνίν ζπληζηά ηε βάζε ησλ ελδφηεξσλ δνκηθψλ δηαδηθαζηψλ, θαη ην νπνίν κπνξεί 

θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα λα εμεγήζεη ηε δχλακε θαη ηελ έληαζε ηεο επίδξαζεο ηεο ηέρλεο (ζει. 

419).  

     Καηά ηνλ Vygotsky, ζε απηφ αθξηβψο ην ζεκείν ε ηέρλε απνθηά θνηλσληθφ ραξαθηήξα, 

φηαλ δειαδή ν ζπγθξνπζηαθφο ραξαθηήξαο ηεο ηέρλεο ηαπηηζηεί κε ηνλ ζπγθξνπζηαθφ 

ραξαθηήξα ηεο θνηλσληθήο καο πξαγκαηηθφηεηαο κέζσ ηνπ κεραληζκνχ ηεο θάζαξζεο, ηφηε 

ηα θνηλσληθά ζπλαηζζήκαηα γίλνληαη πξνζσπηθά, αλαθαιχπηνληαη, αλαιχνληαη θαη 

αλαζηνράδνληαη, άξα ε ηέρλε θαηαιήγεη λα απνηειεί ηελ «θνηλσληθή ηερληθή ησλ 

αηζζεκάησλ, ην εξγαιείν ηεο θνηλσλίαο κέζσ ηνπ νπνίνπ πξνζειθχνληαη ζηνλ θχθιν ηεο 

θνηλσληθήο δσήο νη πην βαζηέο θαη πξνζσπηθέο πιεπξέο ηεο χπαξμεο καο» (Γαθέξκνο, 2002, 

ζει. 87). Παξά ινηπφλ ηε θνξκαιηζηηθή  εξκελεία ησλ αληηθάζεσλ ηνπ θαιιηηερληθνχ έξγνπ, 

σο απνηέιεζκα ζχγθξνπζεο απνθιεηζηηθά  θαη κφλν κνξθήο – πεξηερνκέλνπ, ν Vygotsky 

θαηνξζψλεη λα αλαδείμεη ηνλ θνηλσληθφ ραξαθηήξα ηεο ηέρλεο θαη ηε ζεκαζία ηεο γηα ηελ 

θνηλσληθή αγσγή ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Έηζη, ε ηέρλε γίλεηαη κέζν εμηζνξξφπεζεο ηνπ 

αλζξψπνπ κε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ζε θξίζηκα ζεκεία ηεο δσήο ηνπ, θαζψο αλνίγεη ην 

δξφκν γηα λα εθθξαζηνχλ θάπνηεο βαζχηεξεο δπλάκεηο καο (Γαθέξκνο, 2002). 

     Θα πξέπεη ινηπφλ λα ηνλίζνπκε φηη αθφκε θαη ζε απηή ηελ ηφζν πξψηκε θάζε ηεο 

αλάπηπμεο ηεο ζεσξίαο ηνπ, «ν L. Vygotsky δελ ακθηζβεηνχζε ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ησλ 

θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ ραξαθηήξα θαη ηεο επηξξνήο ελφο έξγνπ ηέρλεο, 

φκσο ζεσξνχζε φηη ε επίδξαζε απηή δελ είλαη άκεζε, αιιά έκκεζε θαη δηακεζνιαβεκέλε 
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κέζσ ηεο κνξθήο ηνπ έξγνπ ηέρλεο. Άξα, θεληξηθφ ζηνηρείν ηεο ςπρνινγίαο ηεο ηέρλεο είλαη 

ε αλάιπζε ηεο επίδξαζεο ηεο θαιιηηερληθήο κνξθήο ζηε δηακφξθσζε ησλ αλζξσπίλσλ 

ζπλαηζζεκάησλ, πνπ δίρσο ακθηβνιία απνηεινχλ θνηλσληθά ζπλαηζζήκαηα» (Γαθέξκνο, 

2002, ζει. 81). 

     Μπνξνχκε λα πνχκε ινηπφλ φηη ην ιάζνο ησλ θνξκαιηζηψλ θαηά ηελ άπνςε ηνπ Vygotsky 

είλαη φηη δελ αθνινχζεζαλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο κέρξη ηέινπο, λα πξνζπαζήζνπλ δειαδή λα 

θαηαλνήζνπλ ηελ επίδξαζε ηεο ηέρλεο ζηε δσή θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο ηέρλεο ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, πέξα απφ ηελ «αλαλέσζε ηεο αληίιεςεο», θαηεπζπλφκελνη πξνο ηελ 

αλαλέσζε ηνπ ηξφπνπ δξάζεο ηνπ ππνθεηκέλνπ κέζα ζε απηή ηελ πξαγκαηηθφηεηα (Lima, 

1995, ζει. 420). Γηα ηνλ Vygotsky ε θαηαλφεζε ηεο ςπρνινγηθήο δηάζηαζεο ηεο αηζζεηηθήο 

εκπεηξίαο απνηειεί πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο ηεο ηέρλεο σο ελφηεηα ησλ θαληαζηαθψλ θαη 

ζπλαηζζεκαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ αλζξσπίλνπ ππνθεηκέλνπ, θαζψο θαη πξνζπάζεηα 

θαηαλφεζεο ηνπ ξφινπ απηψλ ζηελ αλζξψπηλε αλάπηπμε (Lima, 1995, ζει. 420). 

     Έηζη, ε εκκνλή ηνπ Vygotsky ζηελ δηεξεχλεζε ηεο θαζαξήο κνξθήο ηνπ έξγνπ ηέρλεο 

εμεγείηαη  σο εκκνλή ζηελ δηεξεχλεζε ησλ κέζσλ επίδξαζεο ζηα αλζξψπηλα ζπλαηζζήκαηα, 

θαη θαη’ επέθηαζε ζηελ δηεξεχλεζε ησλ ςπρνινγηθψλ εξγαιείσλ πνπ επηδξνχλ ζηελ 

δηακφξθσζε κηαο θνηλσληθά εληαγκέλεο πξνζσπηθφηεηαο (Γαθέξκνο, 2002).  

     Ο Lima (1995) αλαθέξεη φηη, ζαλ γέθπξα κεηαμχ βηνινγηθνχ θαη θνηλσληθνχ, ε ηέρλε 

απνηειεί γηα ηνλ Vygotsky πεγή πξνζσπηθήο θαη θνηλσληθήο ηζνξξνπίαο. Γηαπεξλψληαο ηνλ 

πεξηνξηζκέλν θχθιν ηεο θαζεκεξηλήο εκπεηξίαο πξνεηνηκάδεη ην ππνθείκελν γηα έλα πνηνηηθφ 

αλαζρεκαηηζκφ απηήο, θινλίδεη ηνπο ήδε ππάξρνληεο, θαη πξνβάιεη λένπο πξνζσπηθνχο θαη 

θνηλσληθνχο νξίδνληεο (ζει. 421). Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη θαη ε ηεξάζηηα εθπαηδεπηηθή 

αμία ηεο ηέρλεο, θαζψο θαη ην ελδηαθέξνλ ηεο θνηλσλίαο γηα ηελ νηθεηνπνίεζε θαη ηελ 

εθκεηάιιεπζε ησλ παηδαγσγηθψλ ηεο δπλαηνηήησλ. ε απηφ ην ζεκείν σζηφζν, ν  Vygotsky 

ηνλίδεη πσο ε παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ηεο ηέρλεο κπνξεί λα γίλεη εθηθηή θαη απνηειεζκαηηθή 
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κφλν εάλ ε ίδηα ε θνηλσλία είλαη θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλε λα δερηεί, λα εθηηκήζεη θαη λα 

δηαηεξήζεη ηηο εζσηεξηθέο δηεξγαζίεο ηεο ηέρλεο, σο ηε ζθαίξα εληφο ηεο νπνίαο ηφζν νη 

εζσηεξηθέο φζν θαη νη εμσηεξηθέο αληηζέζεηο ζα δηαδξακαηίζνπλ ην ξφιν ηνπο πξνο κία 

θαζαξηηθή επίιπζε, αλελφριεηε απφ παξάγνληεο πνπ αλήθνπλ ζε άιιεο ζθαίξεο ηεο 

θνηλσληθήο δσήο (Lima, 1995, ζει. 421). 

     εκαληηθφ ξφιν ινηπφλ δηαδξακαηίδεη γηα ηνλ Vygotsky θαη ε Κξηηηθή ηεο Σέρλεο, ε νπνία 

σο δηαβηβαζηηθφο πνκπφο νξγαλψλεη θαη θαηεπζχλεη ηηο δπλάκεηο πνπ έρεη αλαθηλήζεη ε 

Σέρλε, ζε θνηλσληθά νξζή θαηεχζπλζε. Δδψ ε Σέρλε ζπγθξίλεηαη κε ην θνηλσληθφ εξγαιείν 

ην νπνίν, φπσο θαη ην νπνηνδήπνηε εξγαιείν, εκπεξηέρεη ηεξάζηηεο ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο 

δπλαηφηεηεο θαη αλαιφγσο κε ηνλ ηξφπν ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ κπνξεί λα έρεη είηε ζεηηθή, είηε 

αξλεηηθή θνηλσληθή ιεηηνπξγία (Γαθέξκνο, 2002, ζει. 87).  

     Οη θνηλέο αληηιήςεηο ηνπ Vygotsky θαη ηνπ Stanislavsky ινηπφλ κνηάδνπλ λα αλαδχνληαη 

κέζα απφ ην ζπγθεθξηκέλν έξγν, εηδηθφηεξα αλ αλαινγηζηνχκε ηα ιφγηα ηνπ δεχηεξνπ 

ζρεηηθά κε ηελ αιεζηλή θαιιηηερληθή δεκηνπξγία ε νπνία «δχζθνια πξαγκαηνπνηείηαη, κα 

πνηέ δε ράλεη ηελ αίγιε ηεο. Γίλεηαη κηα ραξά νινέλα πην κεγάιε, δελ παχεη λα πξνρσξεί φιν 

πην βαζηά, ψζπνπ λα αγθαιηάζεη φιν ην είλαη ηνπ θαιιηηέρλε, θαζψο θαη ηνπ ζεαηή. Ο ξφινο, 

πνπ ρηίδεηαη κε αιήζεηα, αλεβαίλεη νινέλα ςειφηεξα, ελψ ν βαζηζκέλνο ζην ζηεξεφηππν 

νινέλα καξαίλεηαη» (ηαληζιάβζθη, 1999, ζει.31). Ο κεγάινο απηφο ζεσξεηηθφο ηνπ ζεάηξνπ 

θαίλεηαη λα ζπκθσλεί κε ηνλ κεγάιν ζεσξεηηθφ ηεο ςπρνινγίαο ζρεηηθά κε ηελ νπζία ηεο 

ηέρλεο ε νπνία θάλεη ηνλ ζεαηή «φρη κνλάρα λα θαηαιάβεη, κα θαη λα δήζεη βαζχηεξα φζα 

γίλνληαη ζηε ζθελή, λα πινπηίζεη ηνλ εζσηεξηθφ ηνπ θφζκν θαη λα θχγεη κε εληππψζεηο, πνπ 

δε ζα ηηο μεζσξηάζεη ν ρξφλνο» (ηαληζιάβζθη, 1999, ζει.17 - 18). 

     πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ, δηαθξίλνπκε φηη ν ξφινο ηεο Φπρνινγίαο ηεο Σέρλεο ζηε γέλεζε 

ηεο πνιηηηζκηθήο – ηζηνξηθήο ζεσξίαο ηνπ Vygotsky θηάλεη πέξα απφ ηηο ζεκαηηθέο πηπρέο ηεο 

δηακεζνιάβεζεο ζηνλ πνιηηηζκφ θαη ζηελ πνιηηηζκηθή – ηζηνξηθή αλάπηπμε, πξνθεηκέλνπ λα 
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πξνζεγγίζεη ηνλ ππξήλα ηεο πνιηηηζκηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο. Έηζη, αλ ζηε ζεσξία ηνπ 

Vygotsky ε ηέρλε απνηειεί ηελ «νξγάλσζε ηεο κειινληηθήο ζπκπεξηθνξάο», ηφηε ν ξφινο 

ηεο θαληαζίαο θαη ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ζηελ ηέρλε κεηαηξέπεηαη ζε θεληξηθφ ραξαθηεξηζηηθφ 

ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αλζξψπηλεο αλάπηπμεο (Lima, 1995, ζει. 422). 

 

1.1.2. Αιζθηηική Αγυγή 

     Πνιχ ζεκαληηθφ απνηειεί ην γεγνλφο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ησλ δηαιέμεσλ πνπ 

πξαγκαηνπνίεζε ν Vygotsky ζε δηάθνξα ηδξχκαηα ηνπ Gomel κεηαμχ 1917 θαη 1924, 

δηαιέμεσλ κε κεγάιε ζεκαηηθή πνηθηιία, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ξψζηθεο ινγνηερλίαο θαη 

γιψζζαο, ηεο αηζζεηηθήο, ηεο ηζηνξίαο ηεο ηέρλεο, θαη ηεο ινγηθήο (West, 1999, ζει. 48 – 

49). πσο αλαθέξεη θαη ν West (1999), ήηαλ πηζαλφηαηα εμαηηίαο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ ζηε 

ρνιή Καζεγεηψλ ηνπ Gomel πνπ ν Vygotsky άξρηζε λα πξαγκαηεχεηαη ηηο παηδαγσγηθέο ηνπ 

κεζφδνπο θαη ηε θχζε ηεο αηζζεηηθήο εκπεηξίαο, εξρφκελνο αληηκέησπνο κε ην γεγνλφο ηεο 

ζεκειηαθά δηαθνξεηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ ίδηνπ ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ απφ ηνπο καζεηέο ηνπ 

(ζει. 48 – 49). Σν 1922 ν Vygotsky πξαγκαηνπνίεζε νκηιία ζε έλα ηνπηθφ ζπλέδξην κε ζέκα 

ηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο ηεο ινγνηερλίαο, θαη ζηε ζπλέρεηα άξρηζε λα επηδίδεηαη ζηελ 

δηεμαγσγή ςπρνινγηθψλ πεηξακάησλ ζρεηηθά κε ηελ πξφζιεςε ησλ ινγνηερληθψλ έξγσλ, ζε 

έλα κηθξφ εξγαζηήξη ςπρνινγίαο ην νπνίν είρε ζηήζεη ζηε ρνιή Καζεγεηψλ (West, 1999, 

ζει. 49). χκθσλα θαη πάιη κε ηνλ West (1999), θαηά ηε δηάξθεηα απηή ηεο πεξηφδνπ ν 

Vygotsky παξέδηδε θαη έλα κάζεκα πάλσ ζηελ ςπρνινγία, δηεμήγαγε δηάθνξα ςπρνινγηθά 

πεηξάκαηα, κειέηεζε εθηεηακέλα ηελ ςπρνινγηθή, εθπαηδεπηηθή θαη παηδαγσγηθή 

βηβιηνγξαθία ηεο επνρή ηνπ, θαη έγξαςε ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο ηνπ Παιδαγυγική 

Ψςσολογία, κέξνο ηεο νπνίαο απνηειεί θαη ην θεθάιαην Αιζθηηική Αγυγή (ζει. 49).      

     Καηά ηνλ Vygotsky ινηπφλ, ε αηζζεηηθή αγσγή απνηειεί αλαγθαία δηάζηαζε ηεο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, δηφηη κέζσ απηήο ην παηδί αλαπηχζζεη ηθαλφηεηεο θξηηηθήο 
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επεμεξγαζίαο ησλ αηζζεηεξηαθψλ δεδνκέλσλ θαη ηελ αλάγθε γηα δεκηνπξγηθή έθθξαζε, 

δειαδή καζαίλεη λα αληηιακβάλεηαη θαη λα δεκηνπξγεί. Ζ αηζζεηηθή αγσγή εηζάγνληαο ηελ 

ηέρλε ζηελ θνηλσληθή ζπλείδεζε, πξνθαιεί ηνλ αηζζεηηθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ, ζπκβάιινληαο έηζη  ζηε κέζεμε ηνπ ζηα θνηλσληθά δξψκελα 

θαη ζηελ θνηλσληθή δεκηνπξγία, ζπλεπψο θαη ζηελ ππέξβαζε ηεο κηδέξηαο θαη ηεο 

απνκφλσζεο ηεο αηνκηθφηεηαο. 

     Ο ξφινο ηεο ηέρλεο γηα ηνλ Vygotsky είλαη πνιχ ζαθήο. Καηά ηελ άπνςή ηνπ, ε ηέρλε δελ 

πξέπεη λα εμσξαΐδεη ηε δσή, νχηε λα απνηειεί κέζν ρεηξαγψγεζεο ηεο ζπλείδεζεο, αιιά 

αληίζεηα πξέπεη λα είλαη, πξψηνλ αιεζηλή θαη λα επεμεξγάδεηαη κε δεκηνπξγηθφ θαη 

ξεαιηζηηθφ ηξφπν ηελ πξαγκαηηθφηεηα, θαη δεχηεξνλ λα πξνάγεη ηηο θαζεκεξηλέο ζπγθηλήζεηο 

κεηαηξέπνληάο ηηο ζε δεκηνπξγηθά βηψκαηα (Γαθέξκνο, 2002). πσο αλαθέξεη ν Μ. 

Γαθέξκνο (2002), ν Vygotsky άζθεζε θξηηηθή ζηελ παηδηθή ινγνηερλία, ε νπνία πξνθαιεί 

εζθαικέλεο αληηιήςεηο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη νδεγεί ζηελ απνζηξνθή απηήο, ζε 

εζθαικέλε ζπκπεξηθνξά θαη ζπρλά ζε ςπρηθά ηξαχκαηα ζηα παηδηά. Γηα ηνλ Vygotsky ηα 

παηδηά είλαη αλαγθαίν λα θαηαλννχλ ηε δηαθνξά αιήζεηαο απφ ηα θαληαζηαθά 

θαηαζθεπάζκαηα, ηε δηαθνξά ηεο πξαγκαηηθφηεηα απφ ηνλ κχζν, θαζψο ε πίζηε ζηελ 

πξαγκαηηθή χπαξμε θάπνηνπ ππεξθπζηθνχ, κπζηθνχ θφζκνπ θαη θαηά ζπλέπεηα ε εμάιεηςε 

δηαθνξάο κχζνπ θαη πξαγκαηηθφηεηαο, εκπνδίδεη θαη δξα αλαζηαιηηθά γηα ηελ ίδηα ηελ 

αηζζεηηθή δξαζηεξηφηεηα (Γαθέξκνο, 2002, ζει. 89 – 90). Άξα απνηειεί άπνςε ηνπ 

Vygotsky φηη ν ηχπνο αγσγήο ν νπνίνο εδξάδεηαη ζηελ ππεξδηφγθσζε θαληαζηαθψλ κνξθψλ 

θαη ζηελ απνθνπή ηνπ παηδηνχ απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ζέηεη θξαγκνχο ζηελ νκαιή λνεηηθή 

αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ (Γαθέξκνο, 2002, ζει. 90).  

    Υσξίο λα απνξξίπηεη σζηφζν ην ξφιν ηεο θαληαζίαο ζην έξγν ηέρλεο, ηνλίδεη φηη κπνξεί ε 

αληίιεςε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο λα είλαη εμσπξαγκαηηθή, ην ζπλαίζζεκα φκσο πνπ 

δνθηκάδνπκε σο απνηέιεζκα ηεο αληίιεςεο απηήο είλαη πξαγκαηηθφ, αθνχ ηα ζπλαηζζήκαηα 
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πνπ βηψλνπκε αζθνχλ πξαγκαηηθή επίδξαζε ζηελ ζπλείδεζε θαη ζηε δξαζηεξηφηεηά καο 

(Γαθέξκνο, 2002). 

     Ο Vygotsky άζθεζε θξηηηθή ζε ηξείο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο αηζζεηηθήο αγσγήο. Ζ 

πξψηε, ε νπνία θαη  ζεσξεί ηελ αηζζεηηθή αγσγή σο κέζν άζθεζεο εζηθήο επίδξαζεο, θαη ην 

έξγν ηέρλεο εηθνλνγξάθεζε θαη επεμήγεζε εζηθψλ θαλφλσλ, κε ζπγθεθξηκέλε επίδξαζε ζηελ 

εζηθή ζπκπεξηθνξά, ζχκθσλα κε ηνλ Vygotsky ελέρεη ηελ απηαπάηε φηη ε εζηθή επίδξαζε 

θάπνηνπ έξγνπ ηέρλεο είλαη ζίγνπξε θαη εμαζθαιηζκέλε. Ο Vygotsky αληίζεηα ζεσξνχζε φηη 

δελ κπνξνχκε λα πξνβιέςνπκε επαθξηβψο ηελ επίδξαζε ηνπ έξγνπ ηέρλεο ζηα παηδηά, θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηζρπξίδεηαη φηη «κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αδπλακίεο ηνπ ζρνιείνπ 

ζπλίζηαηαη ζην φηη δελ ππνινγίδεη φηη ε θαιιηηερληθή ζπγθίλεζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

πνιιαπιέο εξκελείεο θαη ηα πην δηαθνξεηηθά εζηθά δηδάγκαηα. Ζ κεηαθνξά ηεο πξνζνρήο ηνπ 

καζεηή απφ ην έξγν ηέρλεο ζην εζηθφ δίδαγκα έρεη σο αλαπφθεπθηε ζπλέπεηα ηελ 

απνλέθξσζε ηνπ αηζζεηηθνχ βηψκαηνο θαη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ απφ κηα άθξαηε 

εζηθνινγία» (Γαθέξκνο, 2002, ζει. 92). 

    Ο Vygotsky άζθεζε επίζεο θξηηηθή ζηελ πξνζέγγηζε ηεο αηζζεηηθήο αγσγήο σο κέζν 

δηεξεχλεζεο ησλ γλψζεσλ ηνπ καζεηή, ε νπνία φπσο καο πιεξνθνξεί ν Μ. Γαθέξκνο (2002) 

έξρεηαη ζε άκεζε ξήμε κε ηελ πεπνίζεζε ηνπ Vygotsky φηη ην έξγν ηέρλεο απνηειεί ζχλζεην 

πξντφλ επεμεξγαζίαο ζηνηρείσλ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ζηα πιαίζηα ελφο δηαθνξεηηθνχ 

επηπέδνπ κε δηθή ηνπ ηδηαίηεξε ινγηθή, θαη δελ απεηθνλίδεη κε άκεζν θαη θσηνγξαθηθφ ηξφπν 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα (ζει. 92). 

     Σέινο, ζχκθσλα κε ηελ ηξίηε πξνζέγγηζε, ε αηζζεηηθή αγσγή αλάγεηαη ζηελ πξφθιεζε 

ηνπ επράξηζηνπ αηζζήκαηνο πνπ πξνθαιεί ην έξγν ηέρλεο ζην παηδί. Αληίζεηα, ζχκθσλα κε 

ηνλ Vygotsky απηφο πνπ πηνζεηεί ηελ αληίιεςε φηη ε ηέρλε απνηειεί κέζν ηέξςεο θαη 

απφιαπζεο, ηνπνζεηεί ηελ Σέρλε ζηελ ίδηα ζηελ ίδηα ζεηξά κε αληηδξάζεηο εληειψο 

δηαθνξεηηθνχ ραξαθηήξα (Γαθέξκνο, 2002, ζει. 93). 
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     Σνλ θίλδπλν απηφλ ηνλ νπνίν αλαγλψξηδε ν Vygotsky ζε ζρέζε κε ην ζθνπφ θαη ηελ ρξήζε 

ηεο ηέρλεο απφ ην θνηλσληθφ ζχλνιν αλαγλψξηδε πάλσ απφ φια θαη ν Stanislavsky (1977), 

ηνλίδνληαο ζρεδφλ ζε θάζε κάζεκα ηνπ φηη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζηνηρεία ηεο 

πξαγκαηηθά δεκηνπξγηθήο ηέρλεο είλαη απηφ ην νπνίν «ην νλνκάδνπκε ήζνο, πεηζαξρία θη 

αίζζεζε ηεο ζπιινγηθήο πξνζπάζεηαο ζηελ ζεαηξηθή καο δνπιεηά» (ζει. 271), θαη 

πξνηξέπνληαο κνλίκσο ηνπο εζνπνηνχο ηνπ κε ηα εμήο ιφγηα: «λα αλαπηχμεηε κέζα ζαο ηελ 

απαξαίηεηε απηνθπξηαξρία, ην ήζνο θαη ηελ πεηζαξρία ηνπ δεκνζίνπ ιεηηνπξγνχ, ηνπ 

πξννξηζκέλνπ λα δηαδψζεη ζηνλ θφζκν έλα κήλπκα σξαίν, επγεληθφ, πνπ εμπςψλεη» 

(ζει.276). 

     Παξαηεξνχκε ζπκπεξαζκαηηθά ινηπφλ πσο απνηειεί άπνςε ηνπ Vygotsky φηη «ε 

δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία θαζηζηά δπλαηή ηελ δηππνθεηκεληθή αιιειεπίδξαζε; ε ηέρλε ζπλδέεη 

ηνπο αλζξψπνπο ζε πνιιαπιά επίπεδα θαη πξννπηηθέο. Φέξλεη ζην θσο ηηο θξπκκέλεο 

δπλαηφηεηεο ησλ σκψλ πιηθψλ θαη ζπκβφισλ, ελψ παξάιιεια επηηξέπεη ην δίθαην θνηλσληθφ 

ηνπο κνίξαζκα» (Moran θαη John – Steiner, 2003, ζει. 35). Έηζη, ε πξνζπάζεηα ηνπ Vygotsky 

λα κειεηήζεη ηφζν ηνλ ελδφηεξν ραξαθηήξα ηεο ςπρνινγηθήο επίδξαζεο ηεο ηέρλεο, φζν θαη 

ηνλ θνηλσληθφ ηεο ραξαθηήξα, απνηέιεζε πεγή έκπλεπζεο γηα ηελ αλαθάιπςε ηεο ηδέαο ηεο 

δηακεζνιάβεζεο θαη ησλ ςπρνινγηθψλ ζπζηεκάησλ, θαζψο ηνπ ξφινπ ηνπο ζηελ ςπρνινγηθή 

θαη ηελ πνιηηηζκηθή αλάπηπμε (Γαθέξκνο, ππφ δεκνζίεπζε). 

 

1.2. Ζ Γπάζη 

     «O Vygotsky δελ έδσζε έκθαζε ζηνλ δηαρσξηζκφ, αιιά ζηε ζχλδεζε. Ζ κέζνδφο ηνπ 

αθνινπζνχζε ηνλ ηξφπν ζθέςεο θαη ηε ζηάζε ηνπ. Δπηζπκνχζε κεζφδνπο πνπ δίλνπλ έκθαζε 

ζηελ αλάπηπμε σο εμειηζζφκελε δηαδηθαζία…πξνηηκνχζε ηηο ηζηνξηθέο δηαιεθηηθέο κεζφδνπο 

απφ ηηο κεζφδνπο πνπ δηαρσξίδνπλ ην ππνθείκελν απφ ην αληηθείκελν, ην άηνκν απφ ην 

πεξηβάιινλ, ηνλ εξεπλεηή απφ ην ππνθείκελν…ν ίδηνο δνχιεπε ζπιινγηθά θαη 
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ζπλεξγαηηθά…επηζπκνχζε κηα κεζνδνινγία ε νπνία ζα κειεηνχζε ηελ αλάπηπμε ζηελ θίλεζε 

θαη ηελ εμέιημή ηεο. Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν ν εξεπλεηήο δελ θαηνξζψλεη κφλν λα νξίζεη ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί ε λφεζε, αιιά επίζεο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα 

ελειηζζφκελα ζπζηήκαηα θαη ην πεξηβάιινλ ηεο, αλαπηχζζνληαη θαη επεξεάδνπλ ην έλα ην 

άιιν» (Moran θαη John – Steiner, 2003, ζει. 7). πσο άιισζηε ζπκθσλεί θαη ν Veresov 

(2010), έλαο απφ ηνπο θπξηφηεξνπο κειεηεηέο ηεο πνιηηηζκηθήο – ηζηνξηθήο ζεσξίαο ηνπ 

Vygotsky, «γηα ηνλ Vygotsky, ην θχξην ζέκα ηεο ζεσξίαο ηνπ δελ ήηαλ νη αλψηεξεο ςπρηθέο 

ιεηηνπξγίεο σο έρνπλ, αιιά ε δηαδηθαζία ηεο αλάπηπμεο απηψλ. Ζ πνιηηηζκηθή – ηζηνξηθή 

ζεσξία ήηαλ ε ζεσξία ηεο πξνέιεπζεο θαη ηεο αλάπηπμεο ησλ αλσηέξσλ ςπρηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ» (ζει. 83).  

 

1.2.1. Ζ Ηζηοπική – Γιαλεκηική Μέθοδορ 

     χκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο Van der Veer θαη Valsiner, ε πξψηε εθδνρή ηεο πνιηηηζκηθήο – 

ηζηνξηθήο ζεσξίαο ηνπ Vygotsky δηακνξθψζεθε θαηά ηελ πεξίνδν 1928 – 1931, αλ θαη ε 

ππφζεζε πεξί εξγαιεηαθήο κεζφδνπ, ελφο απφ ηα πην ζεκειηψδε ζηνηρεία ηεο πνιηηηζκηθήο 

ηζηνξηθήο πξνζέγγηζεο, είρε ήδε δηαηππσζεί απφ ηνλ Vygotsky απφ ην 1927 (Γαθέξκνο, 2002, 

ζει. 123).  

     πσο καο πιεξνθνξεί ν Μ. Γαθέξκνο (2002), ε εξγαιεηαθή πξνζέγγηζε πξψηνλ 

εμεηάδνληαο ηα άηνκα ζε αιιεινζχλδεζε κε ηνπο άιινπο αλζξψπνπο θαη φρη σο 

απνζπαζκέλε κνλάδα, θαη δεχηεξνλ εμεηάδνληαο ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ αηφκσλ σο 

δηακεζνιαβεκέλεο απφ πιηθά θαη εξγαιεία θαη φρη σο πξντφλ αιιειεπίδξαζεο θαζαξψλ 

ζπλεηδήζεσλ, έρεη σο ζπλέπεηα, αθελφο ηε ζεψξεζε ηεο ζπλείδεζεο σο δηαδηθαζία ξχζκηζεο 

θαη ειέγρνπ ησλ ςπρηθψλ δηαδηθαζηψλ ε νπνία βαζίδεηαη ζηε ρξήζε ςπρνινγηθψλ εξγαιείσλ, 

θαη αθεηέξνπ ηε ζεψξεζε ησλ εξγαιείσλ σο κέζα θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο ηα νπνία 

έρνπλ θαη θνηλσληθή πξνέιεπζε (ζει. 124). χκθσλα ινηπφλ κε ηελ εξγαιεηαθή πξνζέγγηζε, 
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ε νπνία θαη απνηειεί βαζηθφ δνκηθφ θνκκάηη ηεο πνιηηηζκηθήο – ηζηνξηθήο ζεσξίαο, «…ηα 

πνιηηηζκηθά ζεκεία θαη ε ζεκεηαθή δηακεζνιάβεζε είλαη απαξαίηεηα γηα ηε δηαδηθαζία ηεο 

πνηνηηθήο αλαδηνξγάλσζεο ησλ ςπρηθψλ ιεηηνπξγηψλ: Σν ζεκείν σο εξγαιείν 

αλαδηνξγαλψλεη ηε ζπλνιηθή δνκή ησλ ςπρηθψλ ιεηηνπξγηψλ. ρεκαηίδεη έλα δνκηθφ θέληξν 

ην νπνίν θαζνξίδεη ηε ζχλζεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ηε ζρεηηθή ζπνπδαηφηεηα θάζε 

κεκνλσκέλεο ιεηηνπξγίαο. Ζ ελζσκάησζε ελφο ζεκείνπ ζε κία δηαδηθαζία αλαδηακνξθψλεη 

ηε ζπλνιηθή δνκή ησλ ςπρνινγηθψλ ιεηηνπξγηψλ, φπσο αθξηβψο ε ελζσκάησζε ελφο 

εξγαιείνπ αλαδηακνξθψλεη ηε ζπλνιηθή δνκή ηεο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο» (Veresov, 2010, 

ζει. 85 – 86).  

     Παξαηεξνχκε φηη απνηειεί πεπνίζεζε ηνπ Vygotsky φηη ν άλζξσπνο δελ δεκηνχξγεζε 

κφλν ηα εξγαιεία γηα λα ειέγμεη ηηο δπλάκεηο ηεο θχζεο, αιιά θαη ηα ςπρνινγηθά εξγαιεία 

πξνθεηκέλνπ λα ειέγμεη ηελ ίδηα ηνπ ηελ ςπρηθή δξαζηεξηφηεηα, γεγνλφο ην νπνίν 

δηαηππψλεηαη μεθάζαξα απφ ηνλ ίδην φηαλ ιέεη φηη: «Ζ ηζηνξία ηεο εξγαζίαο θαη ε ηζηνξία ηεο 

νκηιίαο δελ κπνξνχλ λα θαηαλνεζνχλ ε κία ρσξίο ηελ άιιε» (Γαθέξκνο, 2002, ζει. 125). Ο 

Vygotsky ινηπφλ μερψξηδε δχν κνξθέο δηακεζνιαβεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηε ρξήζε ησλ 

εξγαιείσλ ζηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηε θχζε, θαη ηε ρξήζε ζεκείσλ σο κέζν 

θνηλσληθήο επηθνηλσλίαο (Γαθέξκνο, 2002, ζει. 143 – 144). Χζηφζν, φπσο πνιχ νξζά 

ζπεχδεη λα ηνλίζεη ν Veresov (2010), ζηελ πνιηηηζκηθή – ηζηνξηθή ζεσξία «ην ζεκείν 

πξνθχπηεη σο απνηέιεζκα ηεο ζχλζεηεο δηαδηθαζίαο ηεο αλάπηπμεο…ην ζεκείν απνηειεί 

λνεηηθφ εξγαιείν ην νπνίν φρη κφλν απιά ππάξρεη , φρη κφλν απιά αλαδηνξγαλψλεη ηε δνκή 

ησλ ιεηηνπξγηψλ, αιιά πξνθχπηεη θαη’ αλαγθαηφηεηα ζηελ δηαδηθαζία ηεο πνιηηηζκηθήο 

αλάπηπμεο ησλ αλσηέξσλ ςπρηθψλ ιεηηνπξγηψλ» (ζει. 86).  

     Έηζη, φπσο αλαθέξεη ν Μ. Γαθέξκνο (2002), απνηειεί άπνςε ηνπ Vygotsky φηη ε 

πξνέιεπζε ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ ζθέςεο θαη γεληθφηεξα ησλ ζπιινγηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ 

ζα πξέπεη λα αλαδεηεζεί ζηελ εξγαζηαθή δξαζηεξηφηεηα ησλ αλζξψπσλ θαη ηδηαίηεξα ζηα 
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εξγαιεία ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ, παξαζέηνληαο ηα ιφγηα ηνπ ίδηνπ ηνπ Vygotsky φηη «Ο 

πνιηηηζκφο είλαη δεκηνχξγεκα ηεο θνηλσληθήο δσήο θαη ηεο θνηλσληθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ 

αλζξψπνπ θαη γη’ απηφ ε ίδηα ε ηνπνζέηεζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο πνιηηηζκηθήο αλάπηπμεο καο 

νδεγεί άκεζα ζην θνηλσληθφ πεδίν ηεο αλάπηπμεο» (ζει. 133). «ε αληίζεζε κε ηελ 

παξαδνζηαθή ςπρνινγία, ε νπνία πεξηγξάθεη ηελ αλάπηπμε ηεο αλζξψπηλεο ζθέςεο σο κία 

δηαδηθαζία ε νπνία επεξεάδεηαη απφ δχν θχξηεο νκάδεο παξαγφλησλ (βηνινγηθνί θαη 

θνηλσληθνί), ε πνιηηηζκηθή – ηζηνξηθή ζεσξία νξίδεη ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ φρη απιά σο 

έλα παξάγνληα, αιιά σο κία πεγή αλάπηπμεο» (Veresov, 2010, ζει. 84). 

     ην βηβιίν ηνπ Ζ Πνιηηηζκηθή – Ηζηνξηθή Θεσξία ηνπ Vygotsky, ν Μ. Γαθέξκνο (2002) 

αλαθέξεη φηη ην 1930, ζην άξζξν ηνπ Vygotsky Πεξί ησλ ςπρνινγηθψλ ζπζηεκάησλ, 

εκθαλίζηεθε ε ηδέα φηη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο αλάπηπμεο θαη ηδηαίηεξα θαηά ηελ ηζηνξηθή 

αλάπηπμε ηεο ζπκπεξηθνξάο, αιιάδνπλ φρη ηφζν νη ίδηεο νη ιεηηνπξγίεο αιιά ηξνπνπνηνχληαη 

νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ιεηηνπξγηψλ, εκθαλίδνληαη δειαδή θαηλνχξηεο νκαδνπνηήζεηο, 

άγλσζηεο ζηηο πξνεγνχκελεο βαζκίδεο, θαη έηζη ε κεηάβαζε απφ ηε κία βαζκίδα ζηελ άιιε 

νπζηαζηηθά δηαθέξεη ζηνπο κεηαζρεκαηηζκνχο ησλ δηαιεηηνπξγηθψλ ζρέζεσλ θαη δνκψλ, θαη 

φρη απιψο ζηηο ελδνιεηηνπξγηθέο αιιαγέο (ζει. 139). Αθξηβψο απηέο νη ζπλερψο 

εμειηζζφκελεο δηαιεηηνπξγηθέο ζρέζεηο θαη δνκέο, νλνκάδνληαη απφ ηνλ Vygotsky ςπρνινγηθά 

ζπζηήκαηα. πσο ζρνιηάδεη θαη ν Veresov (2010) ζρεηηθά κε ηε θχζε ηεο αλάπηπμεο ζηα 

πιαίζηα ηεο ζεσξίαο ηνπ Vygotsky, «ε αλάπηπμε δελ απνηειεί απιά κία αιιαγή. Ζ αλάπηπμε 

δελ απνηειεί νξγαληθή αχμεζε ή σξίκαλζε. Ζ αλάπηπμε δελ είλαη κία ζπιινγή πνζνηηθψλ 

αιιαγψλ. Ζ αλάπηπμε απνηειεί κία πνιχπινθε δηαδηθαζία πνηνηηθψλ αιιαγψλ, 

αλαδηνξγάλσζε ελφο νξηζκέλνπ ζπζηήκαηνο… νη αλψηεξεο ςπρηθέο ιεηηνπξγίεο δελ είλαη 

ρηηζκέλεο πάλσ απφ ηηο ζηνηρεηψδεο δηαδηθαζίεο ζαλ έλα είδνο δεχηεξνπ νξφθνπ, αιιά 

απνηεινχλ λέα ςπρνινγηθά ζπζηήκαηα ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ έλα πνιχπινθν πιέγκα 

ζηνηρεησδψλ ιεηηνπξγηψλ, νη νπνίεο σο ηκήκα ηνπ λένπ ςπρνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ελεξγνχλ 
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θαη νη ίδηεο ζε ζπλάξηεζε κε λένπο λφκνπο» (ζει. 84). Καηαιαβαίλνπκε ινηπφλ πσο ε πην 

ζεκαληηθή θαηάθηεζε απηήο ηεο θάζεο ηεο αλάπηπμεο ηεο πνιηηηζκηθήο – ηζηνξηθήο ζεσξίαο 

ηνπ Vygotsky, ζπλίζηαηαη ζηε πξνζπάζεηα ζπζηεκηθήο δηεξεχλεζεο ηεο ακνηβαίαο ζπλάθεηαο 

ησλ ςπρηθψλ ιεηηνπξγηψλ, θαη ζηε κειέηε ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο δνκήο ηνπο θαηά ηε 

δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ (Γαθέξκνο, 2002, ζει. 140 - 141). 

     Καηά ηελ άπνςε ηνπ Vygotsky, αθεηεξηαθφ ζεκείν γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο πνιηηηζκηθήο 

αλάπηπμεο απνηειεί ε θαηαλφεζε ηφζν ηεο πξσηαξρηθήο, ζπλνιηθήο, αδηαθνξνπνίεηεο 

αηζζεηεξηαθήο πξφζιεςεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, φζν θαη ηεο εκθάληζεο λέσλ δνκψλ, θέληξν 

ησλ νπνίσλ είλαη ην ζεκείν θαη ε ρξεζηκνπνίεζή ηνπ (Γαθέξκνο, 2002, ζει. 147 – 148). Ο 

Veresov (2010) πξνθεηκέλνπ λα εμεγήζεη ην παξαπάλσ θέξλεη ην παξάδεηγκα ηεο αλάπηπμεο 

ηεο δεηθηηθήο ρεηξνλνκίαο απφ ην παηδί ζρνιηάδνληαο φηη ζχκθσλα κε ηελ πνιηηηζκηθή – 

ηζηνξηθή ζεσξία: «Σν παηδί είλαη ην ηειεπηαίν πνπ ζα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηε ρεηξνλνκία ηνπ. 

Σν λφεκα θαη ε ιεηηνπξγία ηεο δεκηνπξγνχληαη αξρηθά απφ ηελ αληηθεηκεληθή θαηάζηαζε θαη 

έπεηηα απφ ηνπο αλζξψπνπο πνπ πεξηβάινπλ ην παηδί. Καηά ζπλέπεηα, ε δεηθηηθή ρεηξνλνκία 

ζηελ αξρή μεθηλά ππνδεηθλχνληαο κέζσ ηεο θίλεζεο απηφ ην νπνίν γίλεηαη θαηαλνεηφ απφ 

ηνπο άιινπο, θαη κφλν αξγφηεξα γίλεηαη δεηθηηθή ρεηξνλνκία γηα ην ίδην ην παηδί» (ζει. 84). 

Έηζη, ζπλερίδεη ν Veresov (2010), «ζχκθσλα κε ηελ πνιηηηζκηθή – ηζηνξηθή ζεσξία: Σν 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ είλαη ε πεγή ηεο εκθάληζεο φισλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αλζξσπίλσλ 

ηδηνηήησλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηα νπνία απνθηνχληαη ζηαδηαθά απφ ην παηδί, ή ε πεγή ηεο 

θνηλσληθήο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ ε νπνία ζπλεπάγεηαη ζηελ δηαδηθαζία ηεο εκπξάγκαηεο 

αιιειεπίδξαζεο ησλ «ηδαληθψλ» θαη ησλ «ππαξθηψλ» κνξθψλ…ηδαληθψλ ππφ ηελ έλλνηα φηη 

δξνπλ σο έλα κνληέιν γηα απηφ ην νπνίν ζα πξέπεη λα επηηεπρζεί σο ην ηέινο ηεο 

αλαπηπμηαθήο πεξηφδνπ», θαη ζπκπιεξψλεη φηη θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν «…ε θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε ιεηηνπξγεί σο κία δηαδηθαζία αιιειεπίδξαζεο ησλ «ηδαληθψλ» θαη 

«ππαξθηψλ» κνξθψλ» (ζει. 85), έλα είδνο αιιειεπίδξαζεο δίρσο ην νπνίν ε πνιηηηζκηθή 
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αλάπηπμε ζα ήηαλ αδχλαηε.  

    χκθσλα κε ηνλ Veresov (2010), ν Vygotsky, εμνηθεησκέλνο θαζψο ήηαλ κε ην Ρψζηθν 

ζέαηξν θαη ηε γιψζζα ηνπ, δαλείζηεθε ηνλ φξν θαηεγνξία πξνθεηκέλνπ λα πεξηγξάςεη απηφ 

ην είδνο αιιειεπίδξαζεο ην νπνίν θαη απνηεινχζε ην βαζηθφ λφκν πνιηηηζκηθήο αλάπηπμεο 

ζηελ ζεσξίαο ηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Vygotsky «ρξεζηκνπνηνχζε ηνλ φξν «θαηεγνξία» γηα 

λα δψζεη έκθαζε ζηνλ ραξαθηήξα ηεο θνηλσληθήο ζρέζεο ε νπνία έγηλε αηνκηθή 

ιεηηνπξγία… κία θνηλσληθή ζρέζε ε νπνία εκθαλίδεηαη σο «θαηεγνξία», δειαδή σο κία 

ζπλαηζζεκαηηθά ρξσκαηηζκέλε θαη βησκέλε ζχγθξνπζε, κία αληίζεζε αλάκεζα ζε δχν 

αλζξψπνπο, έλα δξακαηηθφ γεγνλφο, έλα δξάκα αλάκεζα ζε δχν άηνκα. ληαο 

ζπλαηζζεκαηηθά θαη λνεηηθά βησκέλν σο θνηλσληθφ δξάκα αξγφηεξα κεηαηξέπεηαη ζε 

αηνκηθή ελδν – ςπρνινγηθή θαηεγνξία» (Veresov, 2010, ζει. 88). πκπεξαίλνπκε ινηπφλ φηη, 

φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Μ. Γαθέξκνο (ππφ δεκνζίεπζε), «ε αλαθάιπςε ηεο 

ζπκβνιήο ησλ δηακεζνιαβεηηθψλ κέζσλ (πιηθψλ εξγαιείσλ, ζεκείσλ) ζηελ αλάπηπμε ησλ 

αλσηέξσλ ςπρηθψλ ιεηηνπξγηψλ, θαη ε αλάδεημε ηνπ θνηλσληθνχ ραξαθηήξα εο εκθάληζεο ηνπ 

ςπρηζκνχ, ζεκαηνδφηεζε ηελ εκθάληζε ηεο Πνιηηηζκηθήο – Ηζηνξηθήο Φπρνινγίαο…ζην 

πιαίζην ηεο νπνίαο άξρηζε ε επεμεξγαζία ηεο έλλνηαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο…ζε αληίζεζε κε 

ηελ ζεηηθηζηηθά πξνζαλαηνιηζκέλε ςπρνινγία, ε νπνία εμεηάδεη ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ 

απνζπαζκέλσλ παξακέηξσλ θαη επηκέξνπο ςπρηθψλ ιεηηνπξγηψλ, ε Πνιηηηζκηθή – Ηζηνξηθή 

Φπρνινγία…αλαδεηθλχεη ηα δξψληα ππνθείκελα ζην επξχηεξν θνηλσληθφ – ηζηνξηθφ πιαίζην 

εληφο ηνπ νπνίνπ δξνπλ θαη αλαπηχζζνληαη. Έηζη, ε Πνιηηηζκηθή – Ηζηνξηθή Φπρνινγία 

εκθαλίζηεθε σο ε ςπρνινγία ησλ δξψλησλ ππνθεηκέλσλ θαη ηνπ δξάκαηνο ηεο δσήο».  

     Βιέπνπκε ινηπφλ φηη ε αληίιεςε πεξί θνηλσληθήο πξνέιεπζεο ηνπ αλζξσπίλνπ ςπρηζκνχ 

εμεηάδεηαη σο πξσηεχνπζαο ζεκαζίαο ζπληζηψζα ηεο ςπρηθήο αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπνπ, ελψ 

ζχκθσλα κε ηνλ Vygotsky θαιχηεξν ηξφπν εξκελείαο απηήο ηεο πνιηηηζκηθήο αλάπηπμεο 

απνηειεί ε ηζηνξηθή πξνζέγγηζε, ε νπνία εδξάδεηαη ζηελ αλαπαξάζηαζε ηεο ρξνληθήο 
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αιιεινπρίαο μερσξηζηψλ θαη αλεπαλάιεπησλ γεγνλφησλ θαη πεξηιακβάλεη ηε δηεξεχλεζε 

ησλ πνηνηηθψλ θαη νπζησδψλ κεηαζρεκαηηζκψλ ηνπ αληηθεηκέλνπ, θαζψο απεηθνλίδεη ηε 

δηαδηθαζία αιιαγήο θαη κεηαζρεκαηηζκνχ (Γαθέξκνο, 2002, ζει. 134 - 136). ην ζεκείν 

απηφ λα ζεκεηψζνπκε πσο ε εκκνλή ηνπ Vygotsky κε ηελ έλλνηα ηεο δηακεζνιάβεζεο, θαη 

θαηά ζπλέπεηα κε ηελ ελφηεηα θαη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ, ε νπνία γη' απηφλ 

απνηειεί ηφζν αίηην φζν θαη αηηηαηφ ηεο θίλεζεο, ηεο δξάζεο θαη ηεο αλάπηπμεο, είρε γίλεη 

αληηιεπηή θαη απφ ηνλ Stanislavsky, ν νπνίνο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη: «Ζ ηέρλε αξρίδεη 

κνλάρα απφ ηε ζηηγκή, πνπ δεκηνπξγείηαη απηή ε αδηάζπαζηε γξακκή κε ήρν, θσλή, ζρέδην ή 

θίλεζε. ζν δελ ππάξρνπλ παξά κφλν κεκνλσκέλνη ήρνη, θξαπγέο, λφηεο, μεθσλεηά αληί γηα 

κνπζηθή, κεκνλσκέλεο γξακκέο θαη θνπθίδεο αληί γηα ζρέδην, κεκνλσκέλα ζπαζηηθά 

θνπλήκαηα αληί γηα ζπληνληζκέλε θίλεζε, δελ κπνξεί λα γίλεη ιφγνο γηα κνπζηθή, ηξαγνχδη, 

ζρέδην θαη δσγξαθηθή, ρνξφ, αξρηηεθηνληθή θαη γιππηηθή νχηε, ηέινο, γηα εζνπνηία» 

(ηαληζιάβζθη, 1977, ζει.72). ε θάζε ηνπ ζπγγξαθηθή πξνζπάζεηα ν Stanislavsky φπσο θαη 

ν Vygotsky έζπεπδε λα ηνλίζεη φηη αθξηβψο ιφγσ απηήο ηεο αδηάθνπεο ζχλδεζεο κεηαμχ ησλ 

ζεκείσλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ, δελ κπνξεί θαλείο λα ηα δηαρσξίζεη ζε ζηνηρεία παξά κφλν ζε 

ελφηεηεο, κφλν ηφηε φρη απιψο δελ ράλεηαη ε νπζία ηεο ιεηηνπξγίαο θάζε επξχηεξνπ 

ζπζηήκαηνο,  αιιά αληίζεηα κειεηάηαη επθνιφηεξα θαη επνδψλεηαη. «Ο ξφινο θαη ην έξγν δελ 

πξέπεη λα κείλνπλε θνκκαηηαζκέλα. Σν ζπαζκέλν άγαικα θη ν ζθηζκέλνο κνπζακάο δελ είλαη 

πηα έξγα ηέρλεο, φζν φκνξθα θη αλ βξίζθνπκε ηα θνκκάηηα ηνπο. Μνλάρα γηα λα 

πξνεηνηκάζνπκε ην ξφιν, κεηαρεηξηδφκαζηε ηε δηαίξεζε ζε κηθξέο ελφηεηεο. αλ έξζεη ε 

ζηηγκή ηεο πξαγκαηηθήο δεκηνπξγίαο, ζα ζπγρσλεπηνχλ ζε κεγαιχηεξεο ελφηεηεο. ζν 

κεγαιχηεξεο θαη ιηγφηεξεο νη ππνδηαηξέζεηο, φζν ιηγφηεξν αλαγθαζηείο λα αζρνιεζείο κε 

απηέο, ηφζν επθνιφηεξα ζα ρεηξηζηείο νιφθιεξν ην ξφιν. Ο εζνπνηφο εχθνια θπξηαξρεί απηέο 

ηηο κεγαιχηεξεο ππνδηαηξέζεηο, θηάλεη λα είλαη πξαγκαηηθά νινθιεξσκέλεο. Σφηε, 

αξαδηαζκέλεο ζε φιν ην κάθξνο ηνπ έξγνπ, καο ρξεζηκεχνπλ φπσο νη ζεκαδνχξεο ζηνλ 
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πινεγφ. Μαο δείρλνπλ ηελ πνξεία καο, ηελ αιεζηλή δεκηνπξγηθή καο γξακκή θαη καο 

βνεζνχλ λα κελ πέζνπκε ζηα ξερά θαη ζηνπο πθάινπο» (ηαληζιάβζθη, 1999, ζει.117). 

     Σέινο, φπσο ππνζηεξίδεη ε Watkins (2005), ε δηακφξθσζε ηεο πνιηηηζκηθήο – ηζηνξηθήο 

ζεσξίαο πξνέθπςε ζηα πιαίζηα ηεο γεληθφηεξεο ζπηλνδηθήο νιηζηηθήο ζεψξεζεο ησλ 

πξαγκάησλ πνπ ν Vygotsky πηνζεηνχζε, ελψ νη Moran θαη John – Steiner (2003) ζεκεηψλνπλ 

φηη ζηα πιαίζηα απηήο ηεο ζεψξεζεο ηνπ Vygotsky «Σν αληηθείκελν θαη ην ππνθείκελν 

θαζνξίδνπλ ην έλα ην άιιν; Καλέλα απφ ηα δχν δελ είλαη πξσηαξρηθφ. Ζ θαληαζία θαη ε 

ινγηθή, ε κνξθή θαη ην πεξηερφκελν ελφο έξγνπ ηέρλεο, ην ζψκα θαη ν λνπο, ε λφεζε θαη ην 

ζπλαίζζεκα, ε θχζε θαη ε αλαηξνθή, ε ζεσξία θαη ε πξάμε, νη ζπλεξγάηεο θαη ην έξγν – 

είλαη ζπκπιεξσκαηηθά ην έλα ηνπ άιινπ, ζε κηα δηαιεθηηθή ζρέζε ψζηε θαη ηα δχν πξέπεη λα 

κειεηψληαη καδί  πξνθεηκέλνπ λα πξνθχςεη κηα ζσζηή θαηαλφεζε ηεο αλζξψπηλεο λφεζεο 

θαη ζπκπεξηθνξάο» (ζει. 9). Αθξηβψο απηή ε νιηζηηθή, ζπηλνδηθή ζεψξεζε απνηειεί αθφκα 

έλα ζεκείν ηαχηηζεο κεηαμχ ηεο πνιηηηζκηθήο – ηζηνξηθήο ζεσξίαο θαη ηεο ζεσξίαο ηνπ 

Stanislavsky, θάηη ην νπνίν θαίλεηαη μεθάζαξα φηαλ ηζρπξίδεηαη φηη «ν δεζκφο αλάκεζα ζηελ 

ςπρή θαη ην ζψκα είλαη αδηάζπαζηνο. ηαλ δεη ην έλα, δίλεη δσή θαη ζην άιιν. ε θάζε 

ελέξγεηα κε ην ζψκα, εθηφο απφ ηηο θαζαξά κεραληθέο, ππάξρεη κηα βαζχηεξε πεγή απ’ φπνπ 

πεγάδεη αίζζεκα. Ώζηε ζε θάζε ξφιν έρνπκε δχν αιιειέλδεηεο πιεπξέο, ηελ εζσηεξηθή θαη 

ηελ εμσηεξηθή. Ο θνηλφο αληηθεηκεληθφο ζθνπφο δεκηνπξγεί ηε ζπγγέλεηα αλάκεζά ηνπο θαη 

δπλακψλεη ηνπο δεζκνχο πνπ ηηο ελψλνπλ» (ηαληζιάβζθη, 1999, ζει.147 - 148). Έηζη ε 

δξάζε θαη γηα ηνλ Stanislavsky (1999) είλαη παξάιιεια εμσηεξηθή θαη εζσηεξηθή.  

 

1.3. Σα ςναιζθήμαηα 

     Καηά ηα δχν ηειεπηαία ρξφληα ηεο δσήο ηνπ, ν Vygotsky αζρνιήζεθε εληαηηθά κε ηε 

κειέηε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ ζπλαηζζεκάησλ (Γαθέξκνο, 2002). Απφδεημε γηα ην παξαπάλσ 

γεγνλφο απνηειεί ην ζρεηηθφ ρεηξφγξαθφ ηνπ κε ηειηθφ ηίηιν Θευπία πεπί ςναιζθημάηυν: 



 28 

Μία Θζηοπική – Ψςσολογική Έπεςνα ην νπνίν έρεη δηαζσζεί, αιιά παξέκεηλε αλνινθιήξσην εμ 

αηηίαο ηνπ ζαλάηνπ ηνπ. Ζ αλάιπζε θαη ε ζχγθξηζε ηεο πιηζηηθήο θαη ηεο πλεπκαηνθξαηηθήο 

ηάζεο, φπσο απηέο εθθξάδνληαη ζηελ αλάιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ ζπλαηζζεκάησλ, θαη 

κάιηζηα ε απνθάιπςε ησλ θηινζνθηθψλ ηνπο θαηαβνιψλ, απνηειεί θαη ην βαζηθφ ζέκα απηνχ 

ηνπ ρεηξνγξάθνπ (Γαθέξκνο, 2002). Χζηφζν, νη απφςεηο ηνπ Vygotsky ζρεηηθά κε ηε θχζε 

θαη ην ξφιν ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζην εληαίν ζχζηεκα ηνπ αλζξσπίλνπ 

ςπρηζκνχ, θαζψο θαη ε ζρέζε ηνπο κε ηε ζεαηξηθή ηέρλε, δηαθαίλεηαη κε πνιχ πην 

ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ηφζν ζην άξζξν ηνπ κε ηίηιν Ππορ ηο Ζήηημα ηηρ Ψςσολογίαρ ηηρ Σέσνηρ 

ηος Ηθοποιού , θαζψο θαη ζηελ δηάιεμή ηνπ Σα ςναιζθήμαηα και η Ανάπηςξή ηοςρ ζηην 

Παιδική Ηλικία, έξγα ηα νπνία θαη ζα εμεηάζνπκε.  

 

1.3.1. Ππορ ηο Εήηημα ηηρ Φςσολογίαρ ηηρ Σέσνηρ ηος Ζθοποιού 

     πσο αλαθέξεη ν Μ. Γαθέξκνο (ππφ δεκνζίεπζε), ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηελ 

θαηαλφεζε ησλ αληηιήςεσλ ηνπ Vygotsky γηα ηε ζεαηξηθή ηέρλε θαη ηνλ ξφιν ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ζε απηή, έρεη ε εξγαζία ηνπ Ππορ ηο Ζήηημα ηηρ Ψςσολογίαρ ηηρ Σέσνηρ ηος 

Ηθοποιού, άξζξν ην νπνίν γξάθηεθε ην 1932. ε απηή ηνπ ηελ εξγαζία ινηπφλ ν Vygotsky 

εμεηάδεη ην παξάδνμν ηνπ εζνπνηνχ ηνπ D. Diderot (1713 – 1784) ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε ηελ 

αιεζηλφηεηα ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζηα πιαίζηα ηνπ ζεαηξηθνχ δξάκαηνο,  θαη εθζέηεη ηηο 

αληηιήςεηο ηνπ ζρεηηθά κε ην ζεαηξηθφ ζχζηεκα ηνπ Stanislavsky (Γαθέξκνο, ππφ 

δεκνζίεπζε).  

     Ο Smagorinsky (2011) καο πιεξνθνξεί φηη, γηα λα απαληήζεη ζην εξψηεκα ηνπ πψο νη 

εζνπνηνί επηδίδνληαη ζε πεηζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο παξαζηάζεηο πάλσ ζηε ζθελή πνπ 

ζπγθηλνχλ ην θνηλφ αθφκα θη αλ αθνινπζνχλ επαλαιακβαλφκελα ην ζελάξην θάπνηνπ άιινπ, 

ν Vygotsky απνξξίπηεη ηελ θπξίαξρε πξνζέγγηζε ησλ εκεξψλ ηνπ ε νπνία πεξηιάκβαλε ηελ 

αλάπηπμε ελφο δηαγξάκκαηνο ηεο δνπιεηάο ηνπ επαγγεικαηία εζνπνηνχ (ζει. 333). Γηα ηνλ 
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Vygotsky ε αλάπηπμε ηππνινγηψλ κπνξεί κφλν επηθαλεηαθά λα δηαηππψζεη ην θεληξηθφ 

πξφβιεκα πνπ ν Diderot απνθάιεζε «ην παξάδνμν ηνπ εζνπνηνχ» (Smagorinsky, 2011, ζει. 

334).  

     Σν παξάδνμν ηνπ εζνπνηνχ δηαηππψλεηαη απφ ηνλ Diderot σο εμήο: «ν εζνπνηφο βηψλεη ηα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ αλαπαξηζηά ζηε ζθελή, ή ε  ζπκπεξηθνξά ηνπ απνηειεί πηζεθηζκφ θαη 

κίκεζε θάπνηνπ ηδεαηνχ πξνηχπνπ;» (Γαθέξκνο, 2002). πσο αλαθέξεη ν Μ. Γαθέξκνο 

(2002), «ν Diderot πηνζεηνχζε  ηε δεχηεξε άπνςε, θέξλνληαο ην παξάδεηγκα ελφο εζνπνηνχ 

θαη ηεο ζπδχγνπ ηνπ πνπ, αλ θαη κηζνχζαλ ν έλαο ηνλ άιιν, επάλσ ζηε ζθελή 

ζπκπεξηθεξφληνπζαλ ζαλ παζηαζκέλνη εξαζηέο» (ζει. 238). 

     «πσο ηζρπξίδεηαη ν Diderot, φια ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ εζνπνηνχ θαζψο θαη νη εθθξάζεηο 

ηνπο, ηα νπνία εηζάγνληαη σο ζπζηαηηθφ θνκκάηη ζην ζχζηεκα απαγγειίαο, δελ ππφθεηληαη ζε 

θαλέλα λφκν ελφηεηαο, αιιά επηιέγνληαη θαη παξαηίζεληαη αξκνληθά κε έλα πνιχ 

ζπγθεθξηκέλν ηξφπν. ηελ νπζία, ζην παξάδνμν ηνπ Diderot κπιέθνληαη δχν πξάγκαηα πνπ 

βξίζθνληαη πνιχ θνληά ην έλα ζην άιιν, αιιά πνηέ δελ ζπγρσλεχνληαη πιήξσο. Καηαξρήλ, ν 

Diderot ζεσξεί ηνλ ραξαθηήξα ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ ν εζνπνηφο πξνβάιιεη απφ ηε ζθελή 

σο ηνλ πην ππεξαηνκηθφ, ηδεαηφ. Γελ απνηεινχλ θπζηθά, δσληαλά ζπλαηζζήκαηα ηνπ ελφο ή 

ηνπ άιινπ εζνπνηνχ, είλαη ηερλεηά, πξνθχπηνπλ απφ ηε δεκηνπξγηθή δχλακε ηνπ αλζξψπνπ, 

θαη ππφ απηή ηελ έλλνηα ζα πξέπεη λα ζεσξνχληαη ηερλεηά δεκηνπξγήκαηα φπσο κηα λνπβέια, 

κηα ζνλάηα, ή έλα άγαικα. Έηζη, δηαθέξνπλ ζην πεξηερφκελν απφ ηα αληίζηνηρα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπ ίδηνπ ηνπ εζνπνηνχ. Σα ζπλαηζζήκαηα ηνπ εζνπνηνχ δηαθέξνπλ απφ ηα 

αιεζηλά, δσληαλά ζπλαηζζήκαηα, φρη κνλάρα απφ πιεπξάο πεξηερνκέλνπ, αιιά θαη απφ ηελ 

άπνςε ησλ ηππηθψλ ζπλδέζεσλ θαη ζρεκαηηζκψλ νη νπνίεο θαζνξίδνπλ ηε θχζε ηνπο,» 

(Vygotsky, 1999, ζει. 239). 

    Αληίζεηε πξνζέγγηζε ζην παξαπάλσ δήηεκα ζεκειηψζεθε απφ ηνλ Stanislavsky (Γαθέξκνο, 

2002). ην ζεαηξηθφ ζχζηεκα ηνπ Stanislavsky ε ηέρλε ζα πξέπεη λα απεηθνλίδεη ηελ αιήζεηα 



 30 

ηεο δσήο θαη λα αληαλαθιά ηελ πξαγκαηηθφηεηα φπσο απηή είλαη , φρη λα εμσξαΐδεη θαη λα 

ηδεαηνπνηεί θαηαζηάζεηο (Γαθέξκνο, 2002). Έηζη, ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ βηψλνπλ νη εζνπνηνί 

επί ζθελήο δελ ζα πξέπεη λα είλαη απιψο αιεζνθαλή πξνθεηκέλνπ λα ζπγθηλνχλ ην θνηλφ, 

αιιά απνιχησο αιεζηλά. πγθεθξηκέλα ν ίδηνο ν Stanislavsky (1999) ζην έξγν ηνπ κε ηίηιν 

Έναρ Ηθοποιόρ Δημιοςπγείηαι αλαθέξεη «λα κεηαρεηξίδεζηε πάληα ηα δηθά ζαο αηζζήκαηα. Σν 

λα παξαβείηε απηφ ηνλ θαλφλα ηζνδπλακεί κε ην λα ζθνηψζεηε ην πξφζσπν, πνπ παξηζηάλεηε, 

γηαηί ην ζηεξείηε απφ ηελ παιιφκελε, δσληαλή αλζξψπηλε ςπρή, πνπ είλαη κηα αιεζηλή πεγή 

δσήο γηα ην ξφιν» (ηαληζιάβζθη, 1999, ζει.180 - 181). 

     Ο Vygotsky δηαηππψλεη ηελ άπνςε φηη ε νπζία ηνπ πξνβιήκαηνο έγθεηηαη ζηε ζρέζε 

κεηαμχ ηνπ ηερλεηνχ, παξαγφκελνπ ζπλαηζζήκαηνο ηνπ ξφινπ θαη ησλ αιεζηλψλ, δσληαλψλ, 

θπζηθψλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ εζνπνηνχ πνπ ελζαξθψλεη ην ξφιν, ελψ ζπλερίδεη ιέγνληαο πσο 

ε επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη δπλαηή κφλν κέζσ ηεο θαηαλφεζεο απηήο ηεο ζρέζεο 

(Vygotsky, 1999).  

     χκθσλα κε ηνλ Vygotsky (1999) ινηπφλ, ην βαζηθφ ζηνηρείν πξνο ηελ θαηαλφεζε ηεο 

ζρέζεο κεηαμχ αιεζηλψλ θαη ηερλεηψλ ζπλαηζζεκάησλ, δηαθαίλεηαη κέζα απφ ην ζεαηξηθφ 

ζχζηεκα ηνπ Stanislavsky, απνδεηθλχεηαη κέζα απφ ςπρνθπζηνινγηθέο κειέηεο, θαη αθνξά 

ηελ εθνχζηα πνηφηεηα ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη, «Μφλν έκκεζα, 

δεκηνπξγψληαο έλα πνιχπινθν ζχζηεκα ηδεψλ, ελλνηψλ θαη εηθφλσλ κέξνο ησλ νπνίσλ 

απνηειεί ην ζπλαίζζεκα, κπνξνχκε λα εγείξνπκε ηα απαηηνχκελα ζπλαηζζήκαηα, θαη θαη’ 

απηφ ηνλ ηξφπν λα πξνζδψζνπκε κηα κνλαδηθή, ςπρνινγηθή ρξνηά ζην ζχλνιν ηνπ 

ζπζηήκαηνο σο φινλ, αιιά θαη ζηελ εμσηεξηθή έθθξαζε απηνχ» (Vygotsky, 1999, ζει. 243).  

     Με άιια ιφγηα ηφζν γηα ηνλ Vygotsky, φζν θαη γηα ηνλ Stanislavsky, ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ 

βηψλεη ν εζνπνηφο επί ζθελήο είλαη κελ δηαθνξεηηθά απφ ηα θαζεκεξηλά ζπλαηζζήκαηα, 

σζηφζν απνηεινχλ εμ νινθιήξνπ αιεζηλά ζπλαηζζήκαηα, δεδνκέλνπ ηνπ θνηλνχ κεραληζκνχ 

δηέγεξζήο ηνπο. ε απηφ ην ζεκείν κάιηζηα ν Vygotsky πξνζζέηεη φηη «ζχκθσλα κε ηνλ 
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Gurevich, απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα πεξάζνπλ ηε δηαδηθαζία ηνπ θαιιηηερληθνχ ζρεκαηηζκνχ, (ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπ εζνπνηνχ) δηαθέξνπλ ζε έλαλ αξηζκφ ραξαθηεξηζηηθψλ απφ ηα αληίζηνηρα 

δσληαλά ζπλαηζζήκαηα», θαη θιείλεη ιέγνληαο πσο ζπκθσλεί κε ηνλ Gurevich ζην φηη «ε 

επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο «δελ έγθεηηαη αλάκεζα ζηα δπν άθξα, αιιά ζε έλα δηαθνξεηηθφ 

επίπεδν πνπ θαζηζηά δπλαηή ηε ζεψξεζε ηνπ ζέκαηνο απφ κία δηαθνξεηηθή ζθνπηά»» 

(Vygotsky, 1999, ζει. 243).  

     Ήηαλ ινηπφλ ε κειέηε ηνπ ζεαηξηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ Stanislavsky πνπ επέηξεςε ζηνλ 

Vygotsky λα δεη ην δήηεκα απφ κηα δηαθνξεηηθή ζθνπηά θαη λα θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα 

φηη «ε κεηαθνξά ηνπ παξαδφμνπ ηνπ εζνπνηνχ ζην έδαθνο ηεο αληηθεηκεληθήο ςπρνινγίαο 

ειαηηψλεη άκεζα ηνλ αξηζκφ ησλ άιπησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνεγνπκέλσο απνηεινχζαλ  ηα 

βαζηθά ζπζηαηηθά ηνπ, θαη ηα αληηθαζηζηά κε λέα πξνβιήκαηα ηα νπνία είλαη απνδνηηθά θαη 

αλαιχζηκα» (Vygotsky, 1999, ζει. 243).  

     Έηζη ν Vygotsky, πξνθεηκέλνπ λα δηαιεπθάλεη ηηο ςπρνθπζηνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο 

δνπιεηάο ηνπ εζνπνηνχ, απνξξίπηεη ηηο πξνζεγγίζεηο πνπ βαζίδνληαη ζε ηππνπνηεκέλεο 

ηερληθέο, θαη αληίζεηα δίλεη πξνζνρή ζηνλ ίδην ηνλ εζνπνηφ θαη ζηελ κνλαδηθφηεηα ηεο ίδηαο 

ηνπ ηεο ςπρνινγίαο (Smagorinsky, 2011, ζει. 334). Με αθνξκή ινηπφλ ην ζεαηξηθφ ζχζηεκα 

ηνπ Stanislavsky, ν Vygotsky επαλαηνπνζεηεί ην πξφβιεκα θαη ηζρπξίδεηαη φηη απηέο νη 

ζπλζήθεο είλαη πνιηηηζκηθά θαη ηζηνξηθά ηνπνζεηεκέλεο, κε ζπλέπεηα ε δεκηνπξγηθή δνπιεηά 

ηνπ εζνπνηνχ λα δηαθέξεη απφ επνρή ζε επνρή θαη απφ ζέαηξν ζε ζέαηξν (Smagorinsky, 

2011, ζει. 334).  

     «Ζ ςπρνινγία ηνπ εζνπνηνχ απνηειεί ηζηνξηθή θαη ηαμηθή θαηεγνξία, φρη βηνινγηθή. Καηά 

ζπλέπεηα δελ είλαη νη βηνινγηθνί παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ πξσηαξρηθά ηνλ ραξαθηήξα ησλ 

ζθεληθψλ εκπεηξηψλ ηνπ εζνπνηνχ. Απηέο νη εκπεηξίεο απνηεινχλ θνκκάηη ηεο πνιχπινθεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο θαιιηηερληθήο εξγαζίαο, ε νπνία θαη έρεη κηα ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή, 

ηαμηθή ιεηηνπξγία ηζηνξηθά εγθαζηδξπκέλε απφ ηε ζπλνιηθή θαηάζηαζε ηεο δηαλνεηηθήο 
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αλάπηπμεο ηεο επνρήο θαη ηάμεο, ζπλεπψο νη λφκνη ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο 

δεκηνπξγνχληαη, εξκελεχνληαη θαη δηαπιέθνληαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ ξφινπ κε ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπ εζνπνηνχ, πξέπεη λα αλαιχνληαη πξσηίζησο ζε ηζηνξηθφ επίπεδν, θαη φρη 

ζην επίπεδν ηεο λαηνπξαιηζηηθήο (βηνινγηθήο) ςπρνινγίαο. Μφλν κεηά απφ απηή ηελ 

αλάιπζε κπνξεί λα αλαθχςεη ην εξψηεκα ηνπ πψο ε κία ή άιιε ηζηνξηθή κνξθή ηεο ηέρλεο 

ηνπ εζνπνηνχ είλαη δπλαηή απφ ηε ζθνπηά ησλ βηνινγηθψλ πξνηχπσλ ηνπ λνπ» (Vygotsky, 

1999, ζει. 240). 

     πσο ζρνιηάδεη ν Μ. Γαθέξκνο (2002), «Σν πξαγκαηηθφ παξάδνμν ηεο ζεαηξηθήο ηέρλεο 

ζπλίζηαηαη ζην, φηη γηα λα θαηαλνήζεηο ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ εζνπνηνχ είλαη αλαγθαίν λα 

βγεηο εθηφο ησλ νξίσλ ηνπο θαη λα θαηαλνήζεηο ηε ζχλδεζή ηνπο κε ηηο δηαζέζεηο, ηα 

ζπλαηζζήκαηα, ηα νπνία δηακνξθψλνληαη ζε κία ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθν – ηζηνξηθή 

ζπγθπξία. Σν παξάδνμν ηνπ εζνπνηνχ ηίζεηαη θαη επηιχεηαη απφ ηνλ K. Stanislavsky θαη ηνλ 

L. Vygotsky σο πξφβιεκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο Ηζηνξηθήο Φπρνινγίαο θαη φρη θάπνηαο 

αθεξεκέλεο, ακεηάβιεηεο, αηνκηθήο Φπρνινγίαο» (ζει. 240).  

    Ζ δνπιεηά ηνπ εζνπνηνχ βξίζθεη ινηπφλ ηελ νινθιήξσζή ηεο κφλν φηαλ ηα ζπλαηζζήκαηα 

ηνπ εζνπνηνχ κεηαηξέπνληαη ζε ζπλαηζζήκαηα ησλ ζεαηψλ ηεο παξάζηαζεο, αθνχ θαη απηά 

ηα ίδηα απνηεινχλ θαιιηηερληθή έθθξαζε θαη απνθξπζηάιισκα ησλ δηαζέζεσλ επξχηεξσλ 

ηζηνξηθά ηνπνζεηεκέλσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ (Γαθέξκνο, 2002, ζει. 240). Πάλσ ζε απηφ ν 

Vygotsky αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά: «Ζ κειέηε, ε ζπζηεκαηνπνίεζε θαη ε δηαζχλδεζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ απνηειεί πξσηαξρηθφ ζηφρν ηεο επηζηεκνληθήο ςπρνινγίαο, θαζψο ε 

απάληεζε ζην παξάδνμν ηνπ εζνπνηνχ έγθεηηαη κέζα ζηε ζπλδπαζηηθή ζχλδεζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ κε πνιππινθφηεξα ςπρνινγηθά ζπζηήκαηα, θαη φρη ζηα ζπλαηζζήκαηα ζηελ 

απνκνλσκέλε ηνπο κνξθή. Ζ εκπεηξία ηνπ εζνπνηνχ, ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ, δελ εκθαλίδνληαη 

σο ιεηηνπξγίεο ηεο πξνζσπηθήο δηαλνεηηθήο ηνπ δσήο, αιιά σο θαηλφκελα ηα νπνία έρνπλ 

αληηθεηκεληθφ, θνηλσληθφ λφεκα θαη ζεκαζία ε νπνία απνηειεί ην κεηαβαηηθφ ζηάδην απφ ηελ 
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ςπρνινγία ζηελ ηδενινγία» (Vygotsky, 1999, ζει. 244). Οθείινπκε φκσο λα ζπκπιεξψζνπκε 

φηη ην παξαπάλσ γεγνλφο θαίλεηαη λα εηζάγεηαη θαη απφ ην ζχζηεκα ηνπ Stanislavsky φκσο 

κε ιηγφηεξν άκεζν ηξφπν φηαλ ν ίδηνο ιέεη πσο «Κάζε άηνκν δηακνξθψλεη ηελ εμσηεξηθή ηνπ 

εηθφλα ελφο ήξσα απφ ζηνηρεία παξκέλα απφ ην ίδην ηνλ εαπηφ ηνπ, απφ άιινπο, απφ ηελ  

πξαγκαηηθή δσή ή ηε ζθαίξα ηεο θαληαζίαο, ζχκθσλα κε ηε δηαίζζεζή ηνπ, ηελ 

απηνπαξαηήξεζε ή ηελ παξαηήξεζε ησλ άιισλ. Αληιεί γηα ην ζθνπφ ηνπ απφ ηελ πξνζσπηθή 

ηνπ πείξα απφ ηε δσή ή απφ ηελ πείξα ησλ θίισλ ηνπ, απφ έξγα δσγξαθηθήο ή ραξαθηηθήο, 

ζρεδηάζκαηα, βηβιία, αθεγήζεηο, κπζηζηνξήκαηα ή θη απφ έλα απιφ πεξηζηαηηθφ – απηφ δελ 

έρεη ζεκαζία. Φηάλεη κφλν, φηαλ ζα θάλεη ηελ εμσηεξηθή απηή αλαδήηεζε λα κε ράλεη ηνλ 

εζσηεξηθφ εαπηφ ηνπ» (ηαληζιάβζθη, 1977, ζει.12). 

     πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ, βιέπνπκε φηη ν Vygotsky ζηξεθφκελνο ζηελ ζεαηξηθή ηέρλε 

εληφο ηεο νπνίαο ν άλζξσπνο θαη ε δσή ηνπ ζηελ νιφηεηά ηνπο απνηεινχλ θνκβηθφ ζεκείν, 

θαηφξζσζε λα πηνζεηήζεη κηα πην ειεχζεξε θαη δεκηνπξγηθή ζθνπηά απέλαληη ζηε ζεψξεζε 

ηεο ηέρλεο, κε επαθφινπζν ηνλ παξάιιειν επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ ζέαζεο ηεο ίδηαο 

ηνπ ηεο επηζηήκεο. Απφ απηφ ην ζεκείν θαη κεηά ε έλλνηα ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο γηα ηνλ 

Vygotsky έπαςε λα ηαπηίδεηαη κε ηελ έλλνηα ηνπ ακεηάβιεηνπ θαη ηνπ κεκνλσκέλνπ, ελψ ν 

ίδηνο θαηφξζσζε λα δεη φηη ν δξφκνο πξνο ηελ αληηθεηκεληθφηεηα θαη ηελ αιήζεηα δελ είλαη 

απηφο ηεο απφξξηςεο ηεο δηαιεθηηθήο θαη ηεο ζρεηηθφηεηαο ησλ πξαγκάησλ, αιιά απηφο ηεο 

απνδνρήο ηνπο. πσο άιισζηε ζρνιηάδεη ν Γαθέξκνο (2002),  «ε πνιηηηζκηθή – ηζηνξηθή 

ζεσξία ηνπ Vygotsky απνηειεί έθθξαζε ηεο ελαγψληαο αλαδήηεζεο ηεο βαζηάο θαη ζηέξεαο 

ξίδαο πνπ ελψλεη ηνπο αλζξψπνπο κέζα ζε ζπιινγηθέο, θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο, εληφο ησλ 

νπνίσλ αλαθαιχπηνπλ ηελ αηνκηθή ηνπο ηαπηφηεηα θαη αλαπηχζζνληαη νιφπιεπξα σο 

πξνζσπηθφηεηεο» (ζει. 240). Έρνληαο κεγαιψζεη θαη νη δχν ζε κία επνρή κεγάισλ 

θνηλσληθψλ κεηαζρεκαηηζκψλ, ηφζν ν Vygotsky φζν θαη ν Stanislavsky μεθίλεζαλ ην ηαμίδη 

ηεο δσήο θαη ηνπ έξγνπ ηνπο κε ζηφρν ηελ εχξεζε ηεο αιήζεηαο ηεο αλεπεξέαζηεο απφ ην 
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πξφζθαηξν. Ήηαλ ε εληαηηθή ελαζρφιεζή ηνπο κε ηελ ηέρλε ηνπ ζεάηξνπ ε νπνία ηνπο 

νδήγεζε ζηελ απφξξηςε ησλ πξνηχπσλ ηεο επνρήο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ αιήζεηα, θαη ελ ηέιεη 

ζηελ αλάπηπμε κηαο ζεσξίαο ε νπνία πξνζεγγίδεη ηελ αιήζεηα ησλ πεδίσλ ηνπο ζε 

αιιεινζχλδεζε κε ηελ αιήζεηα φισλ ησλ ππνινίπσλ πεδίσλ ηεο δσήο, κηαο δσήο κέζα ζηνλ 

θφζκν θαη ηνλ ρξφλν. 

 

1.3.2. Σα ςναιζθήμαηα και η Ανάπηςξή ηοςρ ζηην Παιδική Ζλικία 

     Οη απφςεηο ηνπ Vygotsky γηα ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ην ξφιν πνπ απηά δηαδξακαηίδνπλ ζηελ 

πνξεία ηεο αλζξψπηλεο αλάπηπμεο παξνπζηάδνληαη κε πνιχ πεξηεθηηθφ θαη θαηαλνεηφ ηξφπν 

ζηελ δηάιεμή ηνπ κε ηίηιν Σα ςναιζθήμαηα και η Ανάπηςξή ηοςρ ζηην Παιδική Ηλικία. ηελ 

ελ ιφγσ δηάιεμε, ν Vygotsky πξνρσξά ζε κία ζχληνκε παξνπζίαζε ησλ δχν βαζηθφηεξσλ 

λαηνπξαιηζηηθψλ εξκελεηψλ ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ζηε βάζε ηνπ κεραληζηηθνχ πιηζκνχ, φπσο 

απηέο πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηηο δηαθνξεηηθέο εξκελείεο ηεο δαξβηληθήο ζεψξεζεο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ, ελψ ζηε ζπλέρεηα, παξαζέηνληαο ηα ζεκαληηθφηεξα θαηά ηελ άπνςή ηνπ 

ςπρνθπζηνινγηθά δεδνκέλα ηεο επνρήο ηνπ, πξνρσξά ζηελ απφξξηςε ησλ παξαπάλσ 

εξκελεηψλ θαη ζηελ ηειηθή εκπεξηζηαησκέλε δηαηχπσζε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ 

ζπκπεξαζκάησλ.  

     Έηζη μεθηλψληαο απφ ηελ λαηνπξαιηζηηθή εξκελεία ε νπνία ζέιεη ηα αλζξψπηλα 

ζπλαηζζήκαηα λα έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπο ζηηο ζπγθηλεζηαθέο θαη ελζηηθηψδεηο αληηδξάζεηο ησλ 

δψσλ, ν Vygotsky ζρνιηάδεη φηη: «ε αληηζηνηρία κε ην δήηεκα ηεο αιιαγήο ζηελ έληαζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ κεηαμχ πξσηφγνλνπ θαη ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ, ζπλαληάκε ηελ ππφζεζε ηεο 

αδηάθνπεο ζπλέρεηαο ηεο εμειηθηηθήο δηαδηθαζίαο ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ παξαδνρή φηη έλα 

βήκα κπξνζηά ζηελ αλάπηπμε ηεο αλζξψπηλεο δηαλφεζεο, ζπλεπάγεηαη θαη έλα βήκα πίζσ 

ζηελ αλάπηπμε ησλ ζπλαηζζεκάησλ. χκθσλα κε ηνλ Ribot, εθεί έγθεηηαη ε ιακπξή ηζηνξία 

ηεο εμαθάληζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πεδίνπ ηεο δηαλνεηηθήο δσήο» (Vygotsky, 1987, ζει. 326). 



 35 

     πσο καο πιεξνθνξεί ν Μ. Γαθέξκνο (2002), ν Vygotsky δηαθσλνχζε θαη κε ηελ εμέηαζε 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ σο έκθπησλ θαη θαζαξά αληαλαθιαζηηθψλ αληηδξάζεσλ, σο άρξεζησλ 

αηαβηζηηθψλ ππνιεηκκάησλ ησλ πξσηφγνλσλ κνξθψλ, φπσο απηή ηεο ζεσξίαο ησλ James θαη 

Lange, θαζψο απηή έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ ηζηνξηθή εξκελεία ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Ο 

ίδηνο ν Vygotsky κάιηζηα πξνζζέηεη φηη: «ν James δηαρψξηζε μεθάζαξα ηα θαηψηεξα απφ ηα 

αλψηεξα ζπλαηζζήκαηα, θπξίσο ζην δηαλνεηηθφ πεδίν…Απνκφλσζε ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο 

εκπεηξίεο πνπ δηαπιέθνληαη άκεζα κε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο λφεζεο, εθείλεο πνπ απνηεινχλ 

αδηαρψξηζην θνκκάηη ηεο εληαίαο δηαδηθαζίαο ηεο θξίζεο, απφ ηηο νξγαληθέο ηνπο βάζεηο» 

(Vygotsky, 1987, ζει. 327). 

     πκπέξαζκα ινηπφλ ηνπ Vygotsky φζνλ αθνξά ηηο δχν βαζηθφηεξεο λαηνπξαιηζηηθέο 

εξκελείεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ηε δαξβηληθή ζεσξία είλαη φηη 

απηέο θαηέιεμαλ «σο απφδεημε ηνπ φηη δελ ππάξρεη ζχλδεζε αλάκεζα ζε απηφ πνπ ν 

άλζξσπνο θιεξνλφκεζε απφ ηα δψα, θαη ζε απηφ πνπ πξνέθπςε θαηά ηελ ηζηνξηθή πεξίνδν 

ηεο αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπνπ» (Vygotsky, 1987, ζει. 328 – 329). 

     Χζηφζν, πέξα απφ ηελ επίδεημε ηνπ αδηεμφδνπ ζην νπνίν θαη θαηαιήγνπλ νη παξαπάλσ 

ζεσξίεο, δειαδή απηφ ηεο πξν – δηαιεθηηθήο θαη κεηαθπζηθήο αληηπαξάζεζεο κεηαμχ 

αλψηεξσλ θαη θαηψηεξσλ ςπρηθψλ δηαδηθαζηψλ, κεηαμχ λφεζεο θαη παζψλ, ν Vygotsky 

πξνρσξά κέζα απφ ηελ παξάζεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ θπζηνινγηθψλ κειεηψλ ηνπ 

Cannon, θαζψο θαη ησλ ζπκπεξαζκάησλ ησλ ςπρνινγηθψλ κειεηψλ ηνπ Freud, ηνπ Adler, θαη 

ηνπ Buhler, ζην θνκβηθφ ζεκείν ηεο εηζαγσγήο ησλ δηθψλ ηνπ απφςεσλ θαη δεδνκέλσλ ηα 

νπνία ηνλ «πείζνπλ σο πξνο ην γεγνλφο φηη ε κεηάζεζε ηεο επραξίζηεζεο απφ ην απνηέιεζκα 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ πξνζκνλή ηεο δξαζηεξηφηεηαο, δελ απνηειεί άιιν παξά δείγκα ηνπ 

πνηθίινπ εχξνπο ησλ πηζαλψλ αιιαγψλ ζηε ζπλαηζζεκαηηθή δσή, αιιαγέο πνπ απνηεινχλ ην 

βαζηθφ πεξηερφκελν ηεο αλάπηπμεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο δσήο ηνπ παηδηνχ» (Vygotsky, 1987, 

ζει. 334). 
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     Με άιια ιφγηα ν Vygotsky, παξαζέηνληαο ηφζν θπζηνινγηθέο έξεπλεο νη νπνίεο κεηέθεξαλ 

ην θέληξν ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο δσήο απφ ηα φξγαλα ηεο πεξηθέξεηαο ζηνλ εγθέθαιν, φζν θαη 

ςπρνινγηθέο κειέηεο νη νπνίεο απνδείθλπαλ ηελ αλάπηπμε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο δσήο θαηά 

ηελ επξχηεξε αλάπηπμε ηνπ αλζξψπνπ, θαηάθεξε φρη κφλν λα ζπλδέζεη ηα ζπλαηζζήκαηα κε 

ηελ λφεζε, αιιά θαη λα ηα εληάμεη σο ζχλνιν ζηελ εληαία δπλακηθή ηεο αλζξψπηλεο δσήο 

(Vygotsky, 1987). ηελ ζπγθεθξηκέλε δηάιεμε κάιηζηα, ν Vygotsky, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαηππψζεη μεθάζαξα ηηο απφςεηο ηνπ ζρεηηθά κε ην ξφιν ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζηνλ 

αλζξψπηλν ςπρηζκφ ελ γέλεη, ρξεζηκνπνηεί ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ εξεπλψλ ηνπ Lewin 

ζρεηηθά κε ηελ ζχλζεηε δπλακηθή ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ εκπεηξηψλ σο θνκκάηη ηνπ 

επξχηεξνπ ζπζηήκαηνο ησλ λνεηηθψλ δηαδηθαζηψλ (Vygotsky, 1987).  

     Καη ζην ελ ιφγσ έξγν ινηπφλ, ηα ζπλαηζζήκαηα απνηεινχλ παξσζεηηθή δχλακε ηεο 

πξαθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ σο ςπρνζσκαηηθήο ελφηεηαο, θαζψο θαη έθθξαζε 

ηεο ππνθεηκεληθήο ηνπ ζρέζεο πξνο ηνλ θφζκν, ππνηάζζνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο ζηνπο λφκνπο 

ηεο θχζεο θαη δελ είλαη απνηέιεζκα θαζαξήο ζέιεζεο, επηινγήο ή ηεο ππνθεηκεληθήο 

απζαηξεζίαο ηνπ αλζξψπνπ (Γαθέξκνο, 2002).  

     Έηζη, φπσο αλαθέξεη θαη ν Ratner (2000), ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ξφινο ηνπο είλαη 

ζεκειηψδεο ζεκαζίαο ζηελ πνιηηηζκηθή – ηζηνξηθή ζεσξία θαζψο είλαη αιιειεμαξηεκέλα κε 

άιια πνιηηηζκηθά θαηλφκελα, ελψ ε  Menon (2000) ζπκπιεξψλεη φηη γηα ηνλ Vygotsky ηα 

ζπλαηζζήκαηα θαηαλννχληαη σο εθηηκήζεηο ησλ θαηαζηάζεσλ ή ησλ γεγνλφησλ νη νπνίεο 

βαζίδνληαη πάλσ ζηηο θνηλσληθέο λφξκεο, εκπιέθνληαο παξάιιεια ηνλ εαπηφ ζε έλα 

βαζχηεξν θαη πνιχ ζεκαληηθφ βαζκφ. Σν παξαπάλσ γεγνλφο θαίλεηαη μεθάζαξα ζηα ιφγηα 

ηνπ Vygotsky (1987) φηαλ ιέεη φηη «ε πνιχπινθε δπλακηθή ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ 

αληηδξάζεσλ είλαη θνκκάηη ηνπ επξχηεξνπ ζπζηήκαηνο ησλ ςπρνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ» (ζει. 

336), αιιά θαη ηα ιφγηα ηνπ Stanislavsky (1999) δελ απέρνπλ θαη πνιχ φηαλ θη εθείλνο ιέεη 

«ληψζε ην ξφιν ζνπ θη ακέζσο φιεο νη εζσηεξηθέο ζνπ ρνξδέο ζα ελαξκνληζηνχλ, νιφθιεξνο 
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ν θπζηθφο εθθξαζηηθφο κεραληζκφο ζνπ ζα αξρίζεη λα ιεηηνπξγεί. Βξήθακε ινηπφλ ηνλ πξψην 

θαη θπξηφηεξν κάζηνξα – ην αίζζεκα…» (ζει. 249). 

 

1.4. Σο Νόημα 

     Οη απφςεηο ηνπ Vygotsky ζρεηηθά κε ην ξφιν ηνπ λνήκαηνο σο βαζηθφ κεραληζκφ ηνπ 

αλζξσπίλνπ ςπρηζκνχ είλαη δηάρπηεο ζε νιφθιεξν ην έξγν ηεο ψξηκεο πεξηφδνπ ηνπ, σζηφζν 

ην έξγν ζην νπνίν δηαγξάθεηαη νινθιεξσκέλα ε ζέζε ηνπ λνήκαηνο εληφο ηνπ ζπζηήκαηνο 

ηνπ αλζξσπίλνπ ςπρηζκνχ, είλαη ην έξγν ηνπ κε ηίηιν Νόηζη και Ομιλία.  

     πσο καο πιεξνθνξεί ν Μ. Γαθέξκνο (2002), ε ζπγγξαθή ηνπ πξψηνπ θαη ηνπ έβδνκνπ 

θεθάιαην ηνπ βηβιίνπ Νόηζη και Ομιλία ηνπ Vygotsky πξαγκαηνπνηήζεθε πεξί ηα ηέιε ηνπ 

1933 κε αξρέο ηνπ 1934. Καηά ην ζηάδην ηεο ζπγγξαθήο ησλ παξαπάλσ θεθαιαίσλ, ην νπνίν 

θαη απνηειεί ηειηθφ ζηάδην ζπγγξαθήο ηνπ ζπλφινπ ηνπ έξγνπ, ν Vygotsky επεμεξγάδεηαη 

ιεπηνκεξψο ην ήδε ζπζζσξεπκέλν ζε πξνεγνχκελεο θάζεηο πιηθφ, θαη αλαπηχζζεη 

πεξαηηέξσ ηηο θεληξηθέο ηνπ ηδέεο πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμεη ζηελ εμαγσγή ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ ηνπ.  

     Ήηαλ ινηπφλ θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο ηειεπηαίαο ζπγγξαθηθήο πεξηφδνπ θαηά ηελ 

νπνία ν Vygotsky επηρείξεζε λα αλαζπλζέζεη ην φιν βάζεη ηεο γλψζεο ησλ επηκέξνπο πηπρψλ 

ηνπ αληηθεηκέλνπ, θαζψο φπσο αλαθέξεη ε Ρφδεληαι (φπσο αλαθέξεηαη απφ ηνλ Μ. Γαθέξκν, 

2002, ζει. 205), ε ζπλζεηηθή απεηθφληζε ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ επηηξέπεη ηελ 

απεηθφληζε ηεο ελφηεηαο ζηελ πνιπκνξθία θαη ηεο πνιπκνξθίαο ζηελ ελφηεηα, θάηη πνπ 

απνηεινχζε θαη ζηφρν ηνπ Vygotsky. Έηζη θαη εκείο ζα επηθεληξσζνχκε ζηελ επεμεξγαζία 

ηνπ απνηειέζκαηνο απηήο ηεο ηειηθήο ζπγγξαθηθήο πεξηφδνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην 

ηειεπηαίν, έβδνκν θεθάιαην ηνπ έξγνπ, κε ηίηιν κέτη και Λέξη. 
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1.4.1. κέτη και Λέξη 

     ην ζπγθεθξηκέλν έξγν ν Vygotsky επηρεηξεί λα επαλαπξνζδηνξίζεη ην πξφβιεκα ηεο 

ζρέζεο κεηαμχ λφεζεο θαη νκηιίαο κέζα απφ ηελ αληηπαξάζεζε ηεο λέαο ηνπ πξνζέγγηζεο κε 

ηηο άιιεο ππάξρνπζεο, βαζηθφηεξεο θαηά ηελ άπνςή ηνπ, πξνζεγγίζεηο πάλσ ζε απηφ ην 

δήηεκα. Έηζη, αληηηηζέκελνο ηφζν ζηελ ζπκπεξηθνξηζηηθή πξνζέγγηζε ε νπνία ηαπηίδεη 

πιήξσο λφεζε θαη νκηιία, φζν θαη ζηελ αλαιπηηθή πξνζέγγηζε ε νπνία ζέιεη ηε λφεζε 

πιήξσο απνζπαζκέλε απφ ηελ νκηιία θαη ηε δεχηεξε σο απιφ εμσηεξηθφ πεξίβιεκα ηεο 

πξψηεο, δηαηππψλεη ηελ άπνςε φηη ε κέζνδνο ηνπ εδξάδεηαη ζηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ σο εληαίαο νιφηεηαο. Με άιια ιφγηα, φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Μ. 

Γαθέξκνο (2002), εδψ αληηθείκελν έξεπλαο απνηειεί ε γισζζηθά αξζξσκέλε λφεζε θαη φρη ε 

λφεζε ή ε νκηιία απνζπαζκέλεο θαη απνκνλσκέλεο (ζει. 206). 

     Ζ θαηλνηνκία ηνπ Vygotsky έγθεηηαη ζηε δηαίξεζε ηεο εληαίαο νιφηεηαο ηεο γισζζηθήο 

ζθέςεο ζε ελφηεηεο θαη φρη ζε ζηνηρεία, νη νπνίεο θαη εκπεξηέρνπλ ηηο ηδηφηεηεο ηεο νιφηεηαο 

ζε πξσηνγελή κνξθή. Έηζη, ζηνηρεηψδεο κνλάδα αλάιπζεο ηεο νιφηεηαο απνηειεί ζχκθσλα 

κε ηνλ Vygotsky ε ζεκαζία ηεο ιέμεο, ε νπνία θαη απνηειεί γεληθεπηηθή αληαλάθιαζε ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο θαη κέζν θνηλσληθήο επηθνηλσλίαο (Γαθέξκνο, 2002). Ο ίδηνο ν Vygotsky 

αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά: «Μία απνγπκλσκέλε απφ ηε ζεκαζία ηεο ιέμε δελ είλαη ιέμε: 

είλαη έλαο θελφο ήρνο· ζπλεπψο, ε ζεκαζία είλαη έλα απαξαίηεην, ζεκειηψδεο γλψξηζκα ηεο 

ίδηαο ηεο ιέμεο. Δίλαη ε ιέμε πνπ παξαηεξνχκε απφ ηελ εζσηεξηθή πιεπξά» (Βπγθφηζθη, 

1993, ζει. 357). 

     Γεχηεξε πνιχ ζεκαληηθή θαηλνηνκία ηνπ Vygotsky απνηειεί ε εηζαγσγή ηεο γελεηηθήο 

κεζφδνπ ζηηο έξεπλέο ηνπ, θαζψο θαη ην θεληξηθφ ζπκπέξαζκα απηψλ ησλ εξεπλψλ ζρεηηθά 

κε ην δήηεκα ηεο εμέιημεο ηεο ζεκαζίαο ησλ ιέμεσλ ζηα δηαθνξεηηθά ζηάδηα ηεο ςπρηθήο 

αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπνπ (Γαθέξκνο, 2002, ζει. 206).  Πίζσ ινηπφλ απφ ην δήηεκα ηεο 

ζεκαζίαο, θαη ηεο εμέιημεο ηεο ζεκαζίαο ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο ςπρηθήο αλάπηπμεο, 
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θξχβεηαη θαηά ηνλ Vygotsky ην δήηεκα ηεο εζσηεξηθήο νκηιίαο, σο ηε κεηακφξθσζε ηεο 

πξνθνξηθήο νκηιίαο ζε ζθέςε (Γαθέξκνο, 2002). 

     χκθσλα κε ηνλ Vygotsky, ηε κεηακφξθσζε απηή εθθξάδεη ε εγσθεληξηθή νκηιία ηνπ 

παηδηνχ ε νπνία απνηειεί, ζε αληίζεζε κε ηελ άπνςε ηνπ Piaget, κία αλεπαξθψο 

εμαηνκηθεπκέλε θνηλσληθή νκηιία. πσο αλαθέξεη θαη ν Μ. Γαθέξκνο (2002), θαηά ηελ 

άπνςε ηνπ Vygotsky ε εγσθεληξηθή νκηιία είλαη ε νκηιία γηα ηνλ ίδην ηνλ νκηινχληα ε νπνία 

δελ έρεη δηαθνξνπνηεζεί πιήξσο απφ ηελ νκηιία γηα ηνπο άιινπο, θαη εθθξάδεη ηε κεηάβαζε 

απφ ηηο δηαςπρηθέο ζηηο ελδνςπρηθέο ιεηηνπξγίεο (ζει. 207). Ζ εγσθεληξηθή νκηιία ινηπφλ 

απνηειεί πξνζηάδην ηεο εζσηεξηθήο νκηιίαο. 

     Ο Vygotsky παξαηεξεί φηη θαηά ηελ ειηθία ησλ επηά εηψλ πεξίπνπ ε εγσθεληξηθή νκηιία 

ηνπ παηδηνχ ράλεη ηελ ερεηηθή ηεο επέλδπζε θαη αξρίδεη λα κεηαηξέπεηαη ζηαδηαθά ζε 

εζσηεξηθή νκηιία. πγθεθξηκέλα αλαθέξεη φηη: «Ζ πηψζε ηνπ ζπληειεζηή ηεο εγσθεληξηθήο 

γιψζζαο θαη ε κείσζε ηεο θσλεηηθήο ηεο είλαη κφλν θαηλνκεληθά αξλεηηθά θαη ελειηθηηθά 

ζπκπηψκαηα. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ραξαθηεξίδνπλ κία επηδίδνπζα εμέιημε. Πίζσ ηνπο δελ 

θξχβεηαη ν ζάλαηνο, αιιά ε γέλλεζε κηαο θαηλνχξηαο γισζζηθήο κνξθήο» (Βπγθφηζθη, 1993, 

ζει. 390). 

     Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν ε εμσηεξηθή κνξθή ηεο γιψζζαο αξρίδεη λα δηαθνξνπνηείηαη απφ 

ηελ εζσηεξηθή, ή κε άιια ιφγηα, ε γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ ζπλνκηιία κε ηνπο 

ζπλαλζξψπνπο θαη απνηειεί ηελ αληηθεηκελνπνίεζε ηεο ζθέςεο, αξρίδεη λα δηαθνξνπνηείηαη 

απφ ηε γιψζζα ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζπγθξφηεζε ηεο ζθέςεο θαη ε νπνία εθθξάδεη 

ηελ θνηλσληθά δηακεζνιαβεκέλε ζρέζε ηνπ αηφκνπ κε ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ (Γαθέξκνο, 

2002). χκθσλα κε ηνλ Vygotsky ινηπφλ, ζε απηφ ην ζεκείν «…πξαγκαηνπνηείηαη κία 

πξννδεπηηθή δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζηελ εγσθεληξηθή θαη ηελ επηθνηλσληαθή γιψζζα γηαηί 

ην παηδί γίλεηαη ηθαλφ λα ζθέθηεηαη θαη λα θαληάδεηαη ιέμεηο αληί λα ηηο εθθέξεη, δειαδή λα 

ελεξγεί κε ηελ εηθφλα κηαο ιέμεο αληί κε ηε ιέμε ηελ ίδηα» (Βπγθφηζθη, 1993, ζει. 390). 
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     Ο Vygotsky ηνλίδεη σζηφζν πσο ε εζσηεξηθή νκηιία δηαθέξεη απφ ηελ εμσηεξηθή φρη 

κνλάρα σο πξνο ηελ απνπζία ερεηηθήο επέλδπζεο, αιιά θπξίσο σο πξνο ηα δνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο. πγθεθξηκέλα ηνλίδεη ηνλ άθξσο θαηεγνξεκαηηθφ ραξαθηήξα ηεο, ηελ 

απνζπαζκαηηθή ξνή ηνπ ινγνχ θαη ηε ζπρλή ρξήζε ηδησκαηηζκψλ, δνκηθνχο δειαδή 

παξάγνληεο πνπ αλαπφθεπθηα νδεγνχλ φπσο αλαθέξεη θαη ν Μ. Γαθέξκνο (2002) ζην 

ζεκειηψδεο ραξαθηεξηζηηθφ ηεο εζσηεξηθήο γιψζζαο, ην νπνίν ζπλίζηαηαη ζηελ ππεξίζρπζε 

ηνπ λνήκαηνο έλαληη ηεο ζεκαζίαο ησλ ιέμεσλ (ζει. 207).  

     «Οη ιέμεηο κπνξεί λα έρνπλ έλα πνιχ δηαθνξεηηθφ λφεκα απφ απηφ πνπ εθθξάδεηαη ζηε 

ζεκαζία ηνπο. Σν δεηνχκελν ινηπφλ δελ είλαη κφλν ε θαηαλφεζε ηεο ζεκαζίαο ησλ επηκέξνπο 

ιέμεσλ, αιιά ε αλαθάιπςε ηνπ θξπθνχ λνήκαηνο πνπ εθθξάδεηαη ζηνλ κνλφινγν ηνπ 

αηφκνπ κε ηνλ εαπηφ ηνπ» (Γαθέξκνο, 2002, ζει. 207 – 208). 

     Παξαηεξνχκε ινηπφλ, φηη κε ηελ εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηνπ λνήκαηνο ν Vygotsky 

κεηαθέξεη κε έλα πνιχ ιεπηφ ηξφπν ην επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ απφ ηε ζεκαζία ηεο ιέμεο 

ζηε ζεκαζία ηεο πξφηαζεο θαη θαη’ επέθηαζε ζηε ζεκαζία ηνπ θεηκέλνπ, δειαδή φπσο πνιχ 

φκνξθα ηίζεηαη απφ ηνλ Μ. Γαθέξκν (2002) ζηελ δηαπξνηαζηαθή δνκή ηνπ ιφγνπ. Με άιια 

ιφγηα, ν Vygotsky κε ηελ εηζαγσγή κηαο νιηζηηθήο πξφζιεςεο ηνπ ιφγνπ νπζηαζηηθά εηζάγεη 

έλα ζχλνιν ζπκβνιηθψλ, δηακεζνιαβεκέλσλ κελπκάησλ, έλα ζχλνιν ςπρηθψλ δεδνκέλσλ, 

θαη ελ ηέιεη θαζηζηά δπλαηή ηελ αλαθάιπςε ηνπ «θξπθνχ θεηκέλνπ».  

     ηελ έξεπλά ηνπ πάλσ ζην λφεκα θαη ηελ αιιειεμάξηεζή ηνπ κε πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο 

θαη ζπλαηζζήκαηα, ν Vygotsky δαλείζηεθε ηφζν απφ ηνλ Γάιιν ςπρνιφγν F. Paulhan φζν θαη 

απφ ηνλ Ρψζν ζεαηξηθφ ζθελνζέηε Stanislavsky. Απνηειεί πεπνίζεζε ηνπ Stanislavsky φηη 

«Σα γξάκκαηα, ηηο ζπιιαβέο, ηηο ιέμεηο, δελ ηα ρεη βξεη κνλαρφο ηνπ ν άλζξσπνο, ηνπ ηα 

έρνπλ ππνβάιεη ην έλζηηθηφ ηνπ, νη παξνξκήζεηο ηνπ, ε ίδηα ε θχζε, ν ρξφλνο θη ν ηφπνο» 

(ηαληζιάβζθη, 1977, ζει.98). πγθεθξηκέλα, φπσο αλαθέξνπλ νη Mahn θαη John – Steiner 

(2008), ν Stanislavsky ήηαλ ν πξψηνο ν νπνίνο εξεχλεζε ζρεηηθά κε ην λφεκα ησλ ιέμεσλ 
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πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζεη ηα θίλεηξα ησλ ραξαθηήξσλ πίζσ απφ απηφ θαη έηζη λα βνεζήζεη 

ηνπο εζνπνηνχο ηνπ λα εθθξάζνπλ απηά ηα θίλεηξα κέζσ ησλ ρεηξνλνκηψλ, ηνπ ηνληζκνχ, ηνπ 

θσλεηηθνχ εχξνπο θαη ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ ηφλνπ. «Οη πην απιέο ιέμεηο, πνπ κεηαβηβάδνπλ 

ζπκπιέγκαηα ηδεψλ, κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ βαζηά ηηο απφςεηο καο γηα ηνλ θφζκν. Γελ είλαη 

ρσξίο αηηία πνπ ε ιέμε έγηλε ε πην ζπγθεθξηκέλε έθθξαζε ηεο ζθέςεο ηνπ αλζξψπνπ. Μηα 

ιέμε κπνξεί λα δηεγείξεη φιεο ηηο αηζζήζεηο ηνπ, θαη ηηο πέληε» (ηαληζιάβζθη, 1977, 

ζει.126). Έηζη, νη Mahn θαη John – Steiner (2008) θαηαιήγνπλ πσο ε εμνηθείσζε θαη ν 

ζαπκαζκφο ηνπ Vygotsky γηα ην έξγν ηνπ Stanislavsky ζπλέβαιε ζηελ θαηαλφεζή ηνπ 

ζρεηηθά κε ην λφεκα ηεο ιέμεο, ελψ φζνλ αθνξά ηνλ δαλεηζκφ ηνπ Vygotsky απφ ηνλ 

Paulhan, ππνζηεξίδνπλ φηη ν Vygotsky ρξεζηκνπνίεζε ηε δηάθξηζε κεηαμχ ηνπ αηνκηθνχ 

λνήκαηνο ηεο ιέμεο θαη ηεο επξχηεξεο ζεκαζίαο απηήο, πξνθεηκέλνπ λα εμεγήζεη ηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν έλα άηνκν ρξεζηκνπνηεί ηε γιψζζα γηα λα αηρκαισηίζεη θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη 

πην ζπγθηλεζηαθέο πηπρέο ηεο θνηλσληθήο ζπλαλαζηξνθήο.  

     Οη παξαπάλσ επηξξνέο είλαη εκθαλήο φηαλ ν Vygotsky αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά φηη: 

«Μπνξεί θαλείο, φπσο ιέεη ν Νηνζηνγηέθζθη, λα εθθξάζεη φιεο ηηο ζθέςεηο, ηα αηζζήκαηα, 

αθφκε θαη νιφθιεξνπο ζπιινγηζκνχο, κε κία κφλν ιέμε. Απηφ είλαη δπλαηφ, φηαλ ν ηνληζκφο 

απνδίδεη ηελ εζσηεξηθή ςπρνινγηθή επαθή ησλ ζπλνκηιεηψλ, κέζσ ηεο νπνίαο γίλεηαη 

θαηαλνεηφ ην λφεκα ηεο αληίζηνηρεο ιέμεο» (Βπγθφηζθη, 1993, ζει. 409). Δλψ θάπνπ αιινχ 

ζπκπιεξψλεη φηη: «Ζ ζθέςε δελ είλαη αθφκε ν ηειεπηαίνο αλαβαζκφο ζε φιε απηή ηελ 

δηαδηθαζία. Γελ πξνθχπηεη ε ίδηα απφ κηα άιιε ζθέςε, αιιά απφ ηελ πεξηνρή ησλ θηλήηξσλ 

ηεο ζπλεηδήζεψο καο, φπνπ πεξηιακβάλνληαη νη νξκέο θαη νη αλάγθεο καο, ηα ελδηαθέξνληα 

θαη νη παξσζήζεηο καο, ηα πάζε θαη νη ζπγθηλήζεηο καο…Αλ ζπγθξίλακε ηελ ζθέςε κε έλα 

θξεκαζκέλν ζχλλεθν, πνπ μεζπά ζε κηα βξνρή ιέμεσλ, γηα λα δηαηεξήζνπκε ηε κεηαθνξά ζα 

εμνκνηψζνπκε ην θίλεηξν ηεο ζθέςεο κε ηνλ άλεκν πνπ θηλεί ηα ζχλλεθα» (Βπγθφηζθη, 1993, 

ζει. 430). Μέζα ινηπφλ απφ ηε κειέηε ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ ππνζηξψκαηνο ησλ εθθξάζεσλ 
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θαη ηελ αλάιπζή ηνπ πάλσ ζην λφεκα ηεο ιέμεο, ν Vygotsky θαηφξζσζε λα πξνζεγγίζεη ηηο 

πην θξπθέο, πνιχπινθεο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο πηπρέο ηεο λφεζεο θαη ηεο γιψζζαο.   

     πσο ππνδεηθλχεη ν Luria (1987), o Vygotsky εζηηάδνληαο ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή πηπρή 

ηεο γιψζζαο, κεηέηξεςε ην λφεκα ζε θεληξηθφ άμνλα ηεο ζεσξίαο ηνπ. πγθεθξηκέλα γξάθεη: 

«Γίρσο ηε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο ηεο ιέμεο κε ηα θίλεηξα, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηελ 

πξνζσπηθφηεηα, ε αλάιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο γιψζζαο θαη ηεο λφεζεο παξακέλεη αηειήο. 

Ο Vygotsky δελ θαηάθεξε λα κειεηήζεη απηά ηα δεηήκαηα εηο βάζνο. Χζηφζν, είλαη 

ζεκαληηθφ λα ηνλίζνπκε φηη ε ζρέζε κεηαμχ ζεκαζίαο θαη λνήκαηνο, θαη ε ζρέζε κεηαμχ 

λφεζεο θαη ζπλαηζζήκαηνο, απνηεινχλ ηελ εζηίαζε ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο ηεο δνπιεηάο 

ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ ηεο δσήο ηνπ Vygotsky» (Luria, 1987, ζει. 369).  

     ε απηφ ην ζεκείν απαξαίηεηε θξίλεηαη ε αλαθνξά καο ζην γεγνλφο φηη θαηά ηελ δηάξθεηα 

ελφο ζπλεδξίνπ κε ηνπο ζηελφηεξνχο ηνπ ζπλαδέιθνπο ην 1933, ν Vygotsky θάλεη μεθάζαξν 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηεί ηελ έλλνηα ηνπ λνήκαηνο ηεο ιέμεο θαη αλαθέξεη 

ραξαθηεξηζηηθά: «Σν λφεκα δελ απνηειεί ην άζξνηζκα φισλ ησλ ςπρηθψλ δηαδηθαζηψλ νη 

νπνίεο θξχβνληαη πίζσ απφ ηε ιέμε. Σν λφεκα είλαη θάηη πνιχ πην ζπγθεθξηκέλν – είλαη ε 

εζσηεξηθή δνκή ηεο ζπκβνιηθήο δηαδηθαζίαο» (Mahn, 2012, ζει. 104).  

     Έρνληαο ινηπφλ κία άθξσο θξηηηθή ζηάζε απέλαληη ζηηο θπξίαξρεο ζεσξίεο ηεο επνρήο ηνπ 

ζρεηηθά κε ηε ζρέζε ηεο λφεζεο θαη ηεο νκηιίαο, ν Vygotsky (1987) γξάθεη φηη «φιεο έρνπλ 

παξαιείςεη ηελ γελίθεπζε ε νπνία είλαη έκθπηε ζηε ιέμε, απηφλ ηνλ κνλαδηθφ ηξφπν 

αληαλάθιαζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ζηε ζπλείδεζε» (ζει. 249). Απνηειεί ινηπφλ ζεκειηψδε 

άπνςε ηνπ Vygotsky φηη ε ηθαλφηεηα γηα γελίθεπζε αλαπηχζζεηαη θαζψο ηα παηδηά 

θαηαθηνχλ ηε γιψζζα θαη αξρίδνπλ λα αλαπηχζζνπλ δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ έλλνηεο, 

αλαπαξηζηψληαο έηζη θαη δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ζθέςεο. πσο αλαθέξεη θαη ε Mahn (2012), 

γηα ηνλ Vygotsky ηφζν ην λφεκα ην νπνίν δεκηνπξγείηαη εληφο ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο γισζζηθά 

αξζξσκέλεο ζθέςεο, φζν θαη ε δφκεζε ηεο γελίθεπζεο, αιιάδνπλ φζν ηα παηδηά θαηαθηνχλ 
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κηα λέα θαη δηεπξπκέλε θαηαλφεζε δηαθνξεηηθψλ ελλνηψλ (ζει. 113).  

    Βιέπνπκε ινηπφλ φηη ζην έξγν ηνπ Νόηζη και Ομιλία ν Vygotsky, κέζσ κηαο ιεπηνκεξνχο 

αλάιπζεο ηεο γελεηηθήο, ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο δνκήο ησλ δηαδηθαζηψλ κέζσ ησλ νπνίσλ ηα 

παηδηά εζσηεξηθεχνπλ θαη νξγαλψλνπλ ην λφεκα θαηά ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, 

πεξηγξάθεη ηελ πξνέιεπζε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ λνήκαηνο ησλ ιέμεσλ σο ηελ ζεκειηψδε 

κνλάδα ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο γισζζηθά αξζξσκέλεο ζθέςεο. πσο καο πιεξνθνξεί ε Mahn 

(2012), βάζε απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο απνηειεί ε ηθαλφηεηα ηνπ παηδηνχ λα γεληθεχεη 

ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζπκβνιηθή αλαπαξάζηαζε ζηε λνεκαηνδνηεκέλε επηθνηλσλία ηνπ (ζει. 

100). Με ιίγα ιφγηα, ε αλάιπζε ηνπ Vygotsky ζρεηηθά κε ηελ θαηαζθεπή ηεο γελίθεπζεο 

ζηελ γισζζηθά αξζξσκέλε ζθέςε, είλαη θεληξηθή γηα ηελ εμέηαζε ηνπ ηξφπνπ πνπ ηα παηδηά 

λνεκαηνδνηνχλ ηνλ θνηλσληθφ  θαη πνιηηηζκηθφ ηνπο θφζκν (Mahn, 2012, ζει. 100).  

     χκθσλα κε ηα παξαπάλσ ινηπφλ, θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα ην νπνίν θαηά ηελ 

άπνςε ηνπ Vygotsky έγθεηηαη ζην φηη «ίζσο ζα έπξεπε λα ζεσξήζνπκε ην λφεκα ηεο ιέμεο 

φρη κνλάρα σο ηελ ελφηεηα ηεο λφεζεο θαη ηεο νκηιίαο, αιιά σο ηελ ελφηεηα ηεο γελίθεπζεο 

θαη ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο, κία ελφηεηα ηεο δηαλφεζεο θαη ηεο επηθνηλσλίαο» 

(Vygotsky, 1987, ζει. 49). Δλψ, ν Stanislavsky καο παξνηξχλεη λα ζθεθηνχκε «πφζα 

πξάγκαηα κπνξνχλ λα κπνπλ κέζα ζε κία ιέμε ή θξάζε, πφζν πινχζηα είλαη ε γιψζζα. Δίλαη 

δπλαηή, φρη απφ κνλάρε ηεο, αιιά φηαλ θαη φζν κεηαβηβάδεη θάηη απ’ ηελ αλζξψπηλε ςπρή, 

απ’ ην αλζξψπηλν πλεχκα» (ηαληζιάβζθη, 1977, ζει.94 - 95). 

 

1.5. Ζ Φανηαζία 

     πσο αλαθέξνπλ νη Moran θαη John – Steiner (2003), ιηγφηεξν γλσζηή παξακέλεη ε 

δνπιεηά ηνπ Vygotsky ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εθαξκνγή ηεο δεκηνπξγηθήο 

θαληαζίαο, ε νπνία έγθεηηαη ζην γεληθφηεξν πιαίζην αλάπηπμεο ηεο πνιηηηζκηθήο – ηζηνξηθήο 

ζεσξίαο αιιά θαη ζην εηδηθφηεξν πιαίζην δχν ζρεηηθψλ έξγσλ θαη κίαο ζρεηηθήο δηάιεμεο: Η 
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Φανηαζία και η Δημιοςπγικόηηηα ζηην Παιδική Ηλικία ην 1930, Η Φανηαζία και η 

Δημιοςπγικόηηηα ζηην Εθηβική Ηλικία ην 1931, θαη Η Φανηαζία και η Ανάπηςξή ηηρ ζηην 

Παιδική Ηλικία ην 1932. Ο  Smolucha (φπσο αλαθέξεηαη απφ ηηο Moran θαη John – Steiner, 

2003), ζπλφςηζε απηή ηε δνπιεηά θαη ζπκπέξαλε φηη ε δεκηνπξγηθή θαληαζία απνηειεί έλα 

ζηνρν-θαηεπζπλφκελν, πνιηηηζκηθά δηακεζνιαβεκέλν ςπρνινγηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν 

πξνθχπηεη απφ ηελ εζσηεξίθεπζε ηνπ παηδηθνχ παηρληδηνχ θαη ηελ ιεηηνπξγηθή δηαπινθή ηεο 

θαληαζίαο θαη ηεο ζθέςεο ζε έλλνηεο (ζει. 1). ην παξψλ θεθάιαην ζα αζρνιεζνχκε κε ηελ 

επεμεξγαζία ηνπ σξηκφηεξνπ απφ ηα παξαπάλσ έξγα, δειαδή ηε δηάιεμε ηνπ Vygotsky 

ζρεηηθά κε ηελ δεκηνπξγηθή θαληαζία ην 1932.  

 

1.5.1. Ζ Φανηαζία και η Ανάπηςξή ηηρ ζηην Παιδική Ζλικία 

     Ζ ζπγθεθξηκέλε, απνηειεί δηάιεμε ηνπ Vygotsky ε νπνία εξεπλά ην δήηεκα ηεο 

δεκηνπξγηθήο θχζεο ηεο θαληαζίαο θαη ην ξφιν πνπ απηή δηαδξακαηίδεη ζην ζχλνιν ηνπ 

αλζξψπηλνπ ςπρηζκνχ. Ζ ελ ιφγσ έξεπλα μεθηλά κε ηελ θξηηηθή ηφζν ηεο ζπζρεηηζηηθήο 

πξνζέγγηζεο ηεο θαληαζίαο απφ ηνλ Ribot θαη ηνλ Wundt, φζν ηεο ηδεαιηζηηθή πξνζέγγηζεο 

ηεο θαληαζίαο απφ ηνλ Freud θαη ηνλ Piaget, θαη ζπλερίδεη κε ηελ παξάζεζε εξεπλψλ νη 

νπνίεο θαηά ηελ άπνςε ηνπ Vygotsky απνδεηθλχνπλ μεθάζαξα ηε ζηελή ζχλδεζε ηεο 

θαληαζίαο κε ην ζχλνιν ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ αλζξσπίλνπ ςπρηζκνχ, θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο 

λφεζεο θαη ηνπ ζπλαηζζήκαηνο.  

     Ο Vygotsky ινηπφλ απνξξίπηεη ηε ζπζρεηηζηηθή ζεψξεζε, ε νπνία ζεσξεί ηελ θαληαζία 

σο ζπλδπαζκφ ζηνηρείσλ θαη εηθφλσλ πνπ ππάξρνπλ ήδε ζηελ αλζξψπηλε ζπλείδεζε θαη θαη’ 

επέθηαζε ηελ αλαγάγεη ζε άιιεο πλεπκαηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ ιεηηνπξγία 

ηεο κλήκεο (Vygotsky, 1987). Ηζρπξίδεηαη, φηη νη ςπρνιφγνη πνπ πηνζεηνχλ ηελ ζπζρεηηζηηθή 

πξνζέγγηζε ηεο θαληαζίαο «απνδεηθλχνπλ μεθάζαξα ηελ πξαγκαηηθή βάζε ηεο θαληαζίαο, ηε 

ζχλδεζε κεηαμχ θαληαζίαο θαη ζπζζσξεπκέλσλ ζε πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο 
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εληππψζεσλ…απνηπγράλνπλ φκσο λα επηιχζνπλ ην άιιν κηζφ ηνπ πξνβιήκαηνο, λα 

επηδείμνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε θαληαζία αλαπαξηζηά απηέο ηηο ζπζζσξεπκέλεο 

εληππψζεηο ζε κία ηειείσο λέα κνξθή…αιιά αληίζεηα πξνο ηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο ην 

απνθεχγνπλ…ηζρπξηδφκελνη φηη απηνί νη λένη ζπλδπαζκνί πξνθχπηνπλ απιψο ηπραία» 

(Vygotsky, 1987, ζει. 340). Με άιια ιφγηα, θαηά ηελ άπνςε ηνπ Vygotsky, ε ζπζρεηηζηηθή 

ςπρνινγία πίζηεπε φηη «ε θαληαζία ελφο αηφκνπ πεξηνξίδεηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ εηθφλσλ 

ηνλ νπνίν έρεη θαηαθηήζεη κέζα απφ ηελ ζπζρεηηζηηθή δηαδηθαζία» άξα θαη φηη «ην εχξνο ησλ 

πηζαλψλ ζπλδπαζκψλ ζηελ θαληαζία είλαη πεξηνξηζκέλν», αδπλαηψληαο έηζη λα εμεγήζεη ηελ 

δεκηνπξγηθή θχζε ηεο θαληαζίαο, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ λένπ θαη 

δελ γλσξίδεη πεξηνξηζκνχο (Vygotsky, 1987, ζει. 341). 

     ζνλ αθνξά ηελ ηδεαιηζηηθή πξνζέγγηζε, ν Vygotsky (1987), αζθεί θξηηηθή ζηηο απφςεηο 

ηνπ Freud θαη ηνπ Piaget νη νπνίνη θαηά ηελ άπνςή ηνπ, γηα λα απνθχγνπλ ην πξφβιεκα ηεο 

δεκηνπξγηθήο θχζεο ηεο θαληαζίαο ην κεηαηξέπνπλ ζε βαζηθή ηνπο αξρή, ηζρπξηδφκελνη φηη 

«ε αλζξψπηλε ζπλείδεζε έρεη κία έκθπηε δεκηνπξγηθή βάζε» (ζει. 341), θάλνληαο 

παξάιιεια μεθάζαξν φηη «ζηελ αξρηθή ηεο κνξθή, ε θαληαζία ζεσξείηαη σο κηα 

ππνζπλείδεηε δξαζηεξηφηεηα, σο κηα δξαζηεξηφηεηα ππνβνεζνχκελε φρη απφ ηελ επίγλσζε 

ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, αιιά απφ ηελ επίηεπμε ηεο απφιαπζεο. Θεσξείηαη σο κηα κε θνηλσληθή 

θαη κε επηθνηλσλήζηκε κνξθή δξαζηεξηφηεηαο» (ζει. 344).  

     Ο Vygotsky (1987) ζρνιηάδεη κε πνιχ γιαθπξφ ηξφπν φηη «εθεί φπνπ ε ζπζρεηηζηηθή 

ςπρνινγία αλάγαγε ηελ θαληαζία ζηελ κλήκε, νη ηδεαιηζηέο πξνζπάζεζαλ λα απνδείμνπλ φηη 

ε κλήκε δελ είλαη άιιν απφ κηα εηδηθή κνξθή ηεο θαληαζίαο» (ζει. 341 – 342), θαη 

θαηαιήγεη ζηελ άπνςε φηη θνηλφ ζθάικα θαη ησλ δχν παξαπάλσ πξνζεγγίζεσλ απνηειεί ην 

γεγνλφο φηη «θαη νη δχν πξνζέγγηζαλ ην πξφβιεκα κεηαθπζηθά, αλαπαξηζηψληαο ην 

πξφβιεκα ηεο ζπλείδεζεο σο έκθπηα αλαπαξαγσγηθφ» (ζει. 342). πσο αλαθέξεη 

ραξαθηεξηζηηθά ε Gajdamaschko, είλαη απνιχησο εκθαλέο φηη ε βαζηθφηεξε ζεσξεηηθή 
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αληηπαξάζεζε πάλσ  ζηελ αλάπηπμε ηεο θαληαζίαο έγθεηηαη απέλαληη ζε εθείλνπο νη νπνίνη 

ηνλίδνπλ ηνλ ππνζπλείδεην, απηηζηηθφ, απζφξκεην ραξαθηήξα ηεο θαληαζίαο, φπσο ηνλ Freud 

θαη ηνλ Piaget, θαη ζε απηνχο πνπ πηνζεηνχλ ηηο απφςεηο ηνπ Vygotsky, ν νπνίνο ζεσξεί ηελ 

θαληαζία σο κία ελεξγή, ζπλεηδεηή δηαδηθαζία θαηαζθεπήο λνήκαηνο, κηα εθδήισζε ηεο 

θαλνληθήο ζθέςεο, θαη πάλσ απφ φια κηα πνιηηηζκηθή, ςπρνινγηθή ιεηηνπξγία (ζει. 36).  

     Καηά ηελ άπνςε ηνπ Vygotsky (1987), ε επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο δεκηνπξγηθήο 

θχζεο ηεο θαληαζίαο άξρηζε λα πξνζεγγίδεηαη κφλν αθνχ απηφ κεηαθέξζεθε ζην πιάλν ηεο 

γελεηηθήο θαη ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο, φπνπ θαη ακθηζβεηήζεθε ε πξσηφγνλε θχζε 

ηεο θαληαζίαο θαη ηεο απηηζηηθήο ζθέςεο. Έηζη, εξεπλεηέο κε έληνλν βηνινγηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ φπσο ηνλ Bleuler ζεκείσζαλ φηη «θαλέλα δψν δελ ζα επηβίσλε νχηε κία 

κνλαδηθή κέξα εάλ ε δηαλνεηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα δελ ζπλδεφηαλ εμ αξρήο κε ην ζχλνιν 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο δσήο ηνπ» (ζει. 344) θαη φηη «απφ ηα αξραία ρξφληα ν δξφκνο γηα 

ηελ πξαγκαηηθή επραξίζηεζε ήηαλ κέζσ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, θαη φρη κέζσ θάπνηαο 

παξέθθιηζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο» (ζει. 345).  

     ηελ ελ ιφγσ εξγαζία ν Vygotsky (1987) ηνλίδεη ην γεγνλφο φηη αλάκεζα ζηηο κειέηεο πνπ 

ακθηζβήηεζαλ ηελ θαληαζηαθή βάζε ηεο ζθέςεο, ή κε άιια ιφγηα ηνλ πξσηφγνλν ραξαθηήξα 

ηεο θαληαζίαο, ζπλαληά θαλείο πνιχ ζεκαληηθά δεδνκέλα ηα νπνία απνδεηθλχνπλ ηε ζηελή 

ζρέζε αλάκεζα ζηελ αλάπηπμε ηνπ ιφγνπ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο θαληαζίαο. πγθεθξηκέλα, 

δηαηππψλεη φηη κέζα απφ ηηο έξεπλεο ηνπ Bleuler απνδεηθλχεηαη πσο: «Ζ νκηιία δίλεη ζην 

παηδί ηελ δπλαηφηεηα λα απειεπζεξσζεί απφ ηελ δχλακε ηεο άκεζεο εληχπσζεο θαη λα 

μεπεξάζεη ηα φξηά ηνπ. Σν παηδί κπνξεί λα εθθξάζεη κε ιέμεηο απηφ πνπ δελ ζπκπίπηεη κε ηελ 

αθξηβή δηεπζέηεζε ησλ αληηθεηκέλσλ ή ησλ αλαπαξαζηάζεσλ…ε δηακφξθσζε ησλ ελλνηψλ 

πνπ ζεκαηνδνηεί ηελ αξρή ηεο κεηαβαηηθήο ειηθίαο απνηειεί εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ 

παξάγνληα ζηελ αλάπηπμε ησλ δηαθνξεηηθφηεξσλ θαη πνιππινθφηεξσλ ζπλδπαζκψλ, 

ελνπνηήζεσλ θαη ζπλδέζεσλ νη νπνίεο κπνξνχλ λα εγθαζηδξπζνχλ αλάκεζα ζηα ζηνηρεία ηεο 
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εκπεηξίαο» (ζει. 346). Ζ θαληαζία ινηπφλ γηα ηνλ Vygotsky δελ έρεη πξσηφγνλν, κε 

θνηλσληθφ, κε επηθνηλσλήζηκν, θαη αθξαία ζπλαηζζεκαηηθφ ραξαθηήξα, θαη απφδεημε γη’ απηφ 

απνηειεί ε ζηελή ζχλδεζή ηεο κε ηελ επξχηεξε αλάπηπμε ηνπ αλζξψπνπ θαη δεη κε ηελ 

γισζζηθή αλάπηπμε.   

     ην ζεκείν απηφ, φπσο ζρνιηάδεη ε Gajdamaschko, δηαθαίλεηαη ε άπνςε ηνπ Vygotsky φηη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο ε θαληαζία αλαπηχζζεηαη ελζσκαηψλνληαο θαηλνχξηα 

δηακεζνιαβεηηθά κέζα, θαη ζπλεπψο αιιάδνληαο νιφθιεξε ηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγίαο ηεο. 

Έηζη, κία άιιε ζεκαληηθή ηθαλφηεηα αλαπηχζζεηαη καδί κε ηε θαληαζία, ε ηθαλφηεηα ηεο 

κεηαθνξάο κηαο ιεηηνπξγίαο απφ ην έλα αληηθείκελν ζε έλα άιιν ην νπνίν πξνεγνπκέλσο δελ 

θαηείρε απηή ηε ιεηηνπξγία. χκθσλα κε ηνλ Vygotsky ινηπφλ, ε αλάπηπμε ηεο θαληαζίαο 

είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ αλάπηπμε ηεο ζπκβνιηθήο ηθαλφηεηαο ζην παηδί, θαη 

ζεκεηψλεη πσο απηή ε ηθαλφηεηα θαζηζηά ην παηδί ηθαλφ λα κάζεη πψο λα δηακεζνιαβεί κηα 

θαηάζηαζε κε ηε ρξήζε ζπκβφισλ – θάηη ην νπνίν αξγφηεξα ζα θαλεί θξίζηκν φηαλ ην παηδί 

καζαίλεη λα δηαβάδεη θαη λα γξάθεη (ζει. 38 – 39).  

     Ο Vygotsky (1987) σζηφζν ηνλίδεη φηη ε δξαζηεξηφηεηα ηεο θαληαζίαο δελ έρεη άδηθα 

ζπλδεζεί κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ρσξίο βέβαηα απηφ λα ζπλεπάγεηαη θαη ηελ 

απνζχλδεζή ηεο απφ ηελ ξεαιηζηηθή ζθέςε. πγθεθξηκέλα ηζρπξίδεηαη φηη «ε θίλεζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ καο ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο θαληαζίαο», ελψ έπεηηα 

ζπκπιεξψλεη φηη «ε θαληαζία δελ απνηειεί ηελ κνλαδηθή κνξθή ζθέςεο ε νπνία ζπλδέεηαη 

κε ηα ζπλαηζζήκαηα» (Vygotsky, 1987, ζει. 347). Ο Stanislavsky γηα αθφκε κία θνξά 

θαίλεηαη λα κνηξάδεηαη θνηλέο απφςεηο κε ηνλ Vygotsky, θαζψο πηζηεχεη πσο «…ε θαληαζία, 

αλ θαη δίρσο ζψκα ή πιηθή ππφζηαζε, κπνξεί αληαλαθιαζηηθά λα επεξεάζεη ην ζψκα καο θαη 

λα ην βάιεη ζε δξάζε. Ζ ηδηφηεηα απηή έρεη ηελ πην κεγάιε ζπνπδαηφηεηα ζηελ ηερληθή καο 

γηα ηελ πξφθιεζε ηεο ζπγθίλεζεο» (ηαληζιάβζθη, 1999, ζει.71 - 72). 

     Γηα ηνλ Vygotsky (1987) ινηπφλ, εμίζνπ ζεκαληηθφ απνηειεί ην ζπκπέξαζκα Bleuler 
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ζρεηηθά κε ηελ θαηεπζπλφκελε θχζε ηεο θαληαζίαο, ε νπνία θαη ζπλδέεηαη άκεζα κε ην πεδίν 

ηεο θαιιηηερληθήο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ησλ αλαθαιχςεσλ, γη’ απηφ ζεκεηψλεη 

ραξαθηεξηζηηθά φηη «αλ αλαινγηζηνχκε ηε κνξθή ηεο θαληαζίαο ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηελ 

θαηλνηνκία θαη άιιεο κνξθέο παξέκβαζεο πάλσ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, βιέπνπκε φηη ε 

θαληαζία δελ ππνθηλείηαη απφ ηα ππνθεηκεληθά θαπξίηζηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ινγηθήο» 

(ζει. 348). 

     Πξνο ην ηέινο ηεο δηάιεμήο ηνπ, ν Vygotsky πξνρσξά πνιχ έληερλα ζηελ δηαηχπσζε ησλ 

βαζηθψλ ηνπ ζπκπεξαζκάησλ, θαη ζηελ επίιπζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο δεκηνπξγηθήο θχζε ηεο 

θαληαζίαο. Έηζη αλαθέξεη: «πσο έρνπκε δηαπηζηψζεη, ν ξεκαηηθφο ραξαθηήξαο ηεο ζθέςεο 

είλαη έκθπηνο ηφζν ζηελ θαληαζία φζν θαη ζηελ ξεαιηζηηθή ζθέςε. Δπίζεο, έρνπκε 

δηαπηζηψζεη ε θαηεπζπληηθφηεηα θαη ε ζπλεηδεηφηεηα ηεο ζθέςεο, ε παξνπζία θηλήηξσλ θαη 

ζηφρσλ, κπνξνχλ λα βξεζνχλ ηφζν ζηηο απηηζηηθέο φζν θαη ζηηο ξεαιηζηηθέο κνξθέο 

ζθέςεο…ηειηθψο, ηφζν ε απηηζηηθή φζν θαη ε ξεαιηζηηθή ζθέςε, ραξαθηεξίδνληαη ζπρλά 

απφ πςειά επίπεδα ζπγθίλεζεο ή ζπλαηζζήκαηνο…ζπκπεξαζκαηηθά, ε εκθαλήο, κεηαθπζηθή 

θαη πξσηνγελήο αληίζεζε ε νπνία έρεη εγθαζηδξπζεί αλάκεζα ζηελ απηηζηηθή θαη ξεαιηζηηθή 

ζθέςε, είλαη ςεχηηθε θαη εζθαικέλε» (Vygotsky, 1987, ζει. 348). 

      Ο Vygotsky (1987) ινηπφλ δείρλεη μεθάζαξα πσο «ε θαληαζία απνηειεί κηα ζχλζεηε 

κνξθή δξαζηεξηφηεηαο ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ ελνπνίεζε δηαθνξεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ κε 

κνλαδηθέο ζρέζεηο. Απηνχ ηνπ είδνπο ζχλζεηεο δξαζηεξηφηεηαο, ε νπνία μεπεξλά ηα φξηα ηεο 

δηαδηθαζίαο πνπ είζηζηαη λα νλνκάδνπκε ιεηηνπξγίεο, κπνξεί λα νλνκαζηεί σο έλα 

ςπρνινγηθφ ζχζηεκα» (ζει. 348), ελψ ην ζεκείν θιεηδί πξνο ηελ θαηαλφεζε απηνχ ηνπ 

ζπζηήκαηνο απνηειεί «ε βαζηθή ηδηφηεηα ηεο θαληαζίαο, φηη ε ζπλείδεζε έρεη αθεηεξηαθφ 

ζεκείν ηελ πξαγκαηηθφηεηα…θακία αθξηβήο επίγλσζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο δελ είλαη εθηθηή 

δίρσο θάπνην βαζκφ θαληαζίαο, δίρσο θάπνην βαζκφ αηψξεζεο απφ ηηο άκεζεο, ζπκπαγείο θαη 

απνκνλσκέλεο εληππψζεηο ζηηο νπνίεο θαη παξνπζηάδεηαη απηή ε πξαγκαηηθφηεηα ζε 



 49 

ζηνηρεηψδεηο δξάζεηο ηεο ζπλείδεζεο» (ζει. 349) θαη θαηαιήγεη ιέγνληαο φηη « κία πην βαζηά 

εηζρψξεζε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απαηηεί ηε ζπκκεηνρή ηεο ζπλείδεζεο ζε κηα πην ειεχζεξε 

ζρέζε κε ηα ζηνηρεία απηήο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ηελ αλαρψξεζε ηεο ζπλείδεζεο απφ ηηο 

εμσηεξηθέο θαη εκθαλείο πηπρέο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ δίδνληαη άκεζα ζηελ αληίιεςε. Σν 

απνηέιεζκα είλαη φηη ε δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο πξαγκαηνπνηείηαη ε επίγλσζε ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο, γίλεηαη πην ζχλζεηε θαη πινχζηα» (ζει. 349). Ο Vygotsky κε ιίγα ιφγηα 

αλαθέξεηαη ζε απηή ηελ ίδηα ζχλδεζε ηεο θαληαζίαο κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ζηελ νπνία 

αλαθέξεηαη θαη ν Stanislavsky ν νπνίνο δίλεη έκθαζε ζην φηη «πξέπεη λα θαληαζηείο θάπνηα 

βάζε γηα ηα ιφγηα ζαλ δηθαηνινγία γηα λα ηα πεηο. Κη αθφκε πεξηζζφηεξν, πξέπεη λα 

πξνζπαζήζεηο λα ζρεκαηίζεηο γηα δηθφ ζνπ ινγαξηαζκφ κηα θαζαξή εηθφλα εθείλνπ, πνπ 

δεκηνπξγείο κε ηελ θαληαζία ζνπ. ηαλ εθπιεξψζεηο φιεο απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο, ηφηε ηα 

ιφγηα ελφο άιινπ γίλνληαη δηθά ζνπ, γίλνληαη εθείλα, πνπ ίζα – ίζα ρξεηάδεζαη θαη ηφηε πηα 

μέξεηο» (ηαληζιάβζθη, 1977, ζει.132) ή φηαλ δηαηππψλεη ηε θξάζε: «Μελ πξνζπαζείηε λα 

απαιιαγείηε απφ απηή ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Ίζα – ίζα, λα ηε βάδεηε θη απηή κέζα ζηε 

θαληαζηηθή ζαο δσή» (ηαληζιάβζθη, 1999, ζει.61). 

     Έηζη, γηα ηνλ Vygotsky ε θαληαζία θαη ε δεκηνπξγηθφηεηα ε νπνία βαζίδεηαη πάλσ ζε 

απηή ηε θαληαζία, απνηειεί ην βαζηθφ ξπζκηζηηθφ ζχζηεκα ηνπ αλζξσπίλνπ ςπρηζκνχ, 

θαζψο ζπλδέεηαη κε ηελ ηθαλφηεηα ηεο αηψξεζεο πάλσ απφ ηελ επίγεηα, ζπκπαγή 

πξαγκαηηθφηεηα, ηελ ηθαλφηεηα ηεο ζθαηξηθήο ζεψξεζεο ησλ πξαγκάησλ θαη θαη’ επέθηαζε 

κε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αλζξψπνπ λα εηζάγεη ζε απηή ηελ πξαγκαηηθφηεηα ην λέν, πεπνίζεζε 

πνπ άιισζηε είλαη δηάρπηε θαη ζηα ιφγηα ηνπ Stanislavsky φηαλ ηζρπξίδεηαη φηη «…ην εάλ 

ιεηηνπξγεί ζαλ αλπςσηηθφο κνριφο, πνπ καο θέξλεη έμσ απφ ηνλ θφζκν ηεο άκεζεο 

πξαγκαηηθφηεηαο, ζηε ζθαίξα ηεο θαληαζίαο» (ηαληζιάβζθη, 1999, ζει.47). 

 πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ε Gajdamaschko, o Vygotsky πίζηεπε φηη απνιχησο ηα 

πάληα γχξσ καο ηα νπνία έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ ην αλζξψπηλν ρέξη, νιφθιεξνο ν θφζκνο 
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ηνπ αλζξσπίλνπ πνιηηηζκνχ ζηελ δηαθνξεηηθφηεηά ηνπ απφ ηνλ θπζηθφ θφζκν, φια είλαη 

πξντφλ ηεο αλζξψπηλεο θαληαζίαο (ζει. 39).  

 

1.6. Ζ Έννοια «Perezhivanie» 

     πσο καο πιεξνθνξεί ε Fakhrutdinova (2010), ήηαλ κεηαμχ 1880 θαη 1890 φηαλ ν 

Wilhelm Dilthey πξφηεηλε ηελ θαηεγνξία ηνπ ζπλαηζζήκαηνο σο ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν ηεο 

ςπρνινγίαο. Ο ίδηνο έλησζε πσο νη λφκνη ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ, δειαδή νη λφκνη ηνπ 

θπζηθνχ θαη βηνινγηθνχ θφζκνπ δελ απερνχλ ζηελ δηαλνεηηθή πξαγκαηηθφηεηα (ζει. 31). Ο 

Dilthey έγξαςε πσο ε βαζηθή δηάθξηζε κεηαμχ ησλ επηζηεκψλ ηνπ πλεχκαηνο θαη ησλ 

θπζηθψλ επηζηεκψλ έγθεηηαη ζην φηη ζηηο ηειεπηαίεο νη πιεξνθνξίεο πξνθχπηνπλ δίρσο ηε 

δηακεζνιάβεζε ησλ αηζζήζεσλ, σο μερσξηζηά θαηλφκελα, ελψ ζηηο επηζηήκεο ηνπ πλεχκαηνο 

πξνθχπηνπλ απφ κέζα καο σο πξαγκαηηθφηεηα, σο ζπγθεθξηκέλεο δσληαλέο ζπλδέζεηο 

(Fakhrutdinova, 2010, ζει. 32).  

     Ζ Dmitrieva, φπσο αλαθέξεηαη απφ ηελ Fakhrutdinova (2010), ιέεη ραξαθηεξηζηηθά φηη 

«εμεγνχκε ηε θχζε, αιιά θαηαλννχκε ηελ πλεπκαηηθή δσή» (ζει. 32). «Ζ εζσηεξηθή 

εκπεηξία παξέρεη ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ καο επεξεάδνπλ ηε ζχλδεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ σο 

μερσξηζηψλ κεξψλ ηεο πλεπκαηηθήο δσήο ζε έλα εληαίν φιν. Σν βησκέλν ζχλνιν εδψ είλαη 

πξσηαξρηθφ, ε δηάθξηζε ησλ μερσξηζηψλ κεξψλ ηνπ είλαη κεηαγελέζηεξεο 

ζεκαζίαο…πξφθεηηαη γηα ηα εηδηθά ζπλδεδεκέλα ζχλνια ηα νπνία είλαη εμ αξρήο θαη ζηελ 

πνξεία δεδνκέλα; Ζ δσή παληνχ ππάξρεη κφλν ππφ ηελ κνξθή ελφο ζπλδεδεκέλνπ ζπλφινπ 

(Fakhrutdinova, 2010, ζει. 32). 

     ηελ Ρσζία, ην πξψην άηνκν ην νπνίν δηαηχπσζε ηελ ςπρνινγηθή θαηεγνξία ηνπ 

«perezhivanie» ήηαλ ν Lev S. Vygotsky, o νπνίνο θαη ηελ πξφηεηλε σο ηε δπλακηθή κνλάδα 

ηεο ζπλείδεζεο (Fakhrutdinova, 2010, ζει. 32). χκθσλα ινηπφλ κε ηελ Fakhrutdinova 

(2010), ν Vygotsky έβιεπε ηελ αλάπηπμε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλζξψπηλεο δσήο σο ηελ 
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ηζηνξία ηνπ «perezhivanie» ε νπνία θαη δηακνξθψλεη ηελ πξνζσπηθφηεηα (ζει. 33). 

πγθεθξηκέλα, ν Vygotsky ζεσξνχζε φηη «κέζα ζην «perezhivanie» ελππάξρεη απφ ηε κία 

πιεπξά ην πεξηβάιινλ θαη ε ζρέζε ηνπ κε εκέλα, θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά ηα μερσξηζηά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηάο κνπ» (Fakhrutdinova, 2010, ζει. 33). Καη’ απηφλ ηνλ 

ηξφπν ινηπφλ, εμαηηίαο ηνπ «perezhivanie» ε δχλακε ηνπ πεξηβάιινληνο απνθηά 

θαζνδεγεηηθή ζεκαζία, έηζη θαη ην έξγν ηνπ Vygotsky ζην νπνίν θαίλεηαη μεθάζαξα ν ξφινο 

θαη ε ζέζε ηεο έλλνηαο «perezhivanie» ζην ζχζηεκα ηνπ αλζξσπίλνπ ςπρηζκνχ, έρεη ηνλ 

ηίηιν Σο Ζήηημα ηος Πεπιβάλλονηορ. 

 

1.6.1. Σο Εήηημα ηος Πεπιβάλλονηορ 

     πσο αλαθέξεη ε Mahn (2012), πξνθεηκέλνπ λα κειεηήζεη ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηα άηνκα 

θαη ηηο θνηλσληθέο, πνιηηηζκηθέο, θπζηθέο θαη ηζηνξηθέο πεγέο αλάπηπμήο ηνπο, ν Vygotsky 

ρξεζηκνπνηεί ηελ έλλνηα «perezhivanie» (ζει. 111). Ο Vygotsky ινηπφλ εθιακβάλεη ην 

πεξηβάιινλ επξέσο, θαη πεξηθιείεη ζε απηφ νιφθιεξν «ην ζχλνιν ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ», 

κία θξάζε πνπ ρξεζηκνπνηεί ζην έξγν ηνπ ν Marx πξνθεηκέλνπ λα πεξηγξάςεη ηελ νπζία ηεο 

αλζξσπφηεηαο (Mahn, 2012, ζει. 111). 

     Ο ίδηνο ν Vygotsky ζην άξζξν ηνπ κε ηίηιν Σο Ζήηημα ηος Πεπιβάλλονηορ γξάθεη: «Οη 

βαζηθφηεξνη παξάγνληεο νη νπνίνη εμεγνχλ ηελ επίδξαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ 

ςπρνινγηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ, θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ ελζπλείδεησλ πξνζσπηθνηήησλ 

ηνπο, θαηαζθεπάδνληαη απφ ην «perezhivanie» ηνπο» (Van der Veer and Valsiner, 1994, ζει. 

339). Απηφο ν φξνο ινηπφλ αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη άλζξσπνη εθιακβάλνπλ 

θαη βηψλνπλ ζπλαηζζεκαηηθά ηηο αιιειεπηδξάζεηο κε ηηο θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο κέζα ζηηο 

νπνίεο θαη αλαπηχζζνληαη. 

     «Σν «perezhivanie» απνηειεί ηελ ελφηεηα ζηελ νπνία απφ ηε κία πιεπξά, ζε κία 

αδηαρψξηζηε θαηάζηαζε, παξνπζηάδεηαη ην πεξηβάιινλ, δειαδή απηφ ην νπνίν βηψλεηαη – ην 
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«perezhivanie» πάληα ζρεηίδεηαη κε θάηη πνπ βξίζθεηαη εθηφο ηνπ αηφκνπ – θαη απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, απηφ ην νπνίν παξνπζηάδεηαη είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν εγψ ν ίδηνο ην βηψλσ, 

δειαδή ζην «perezhivanie» παξνπζηάδνληαη φια ηα πξνζσπηθά θαη πεξηβαιινληηθά 

ραξαθηεξηζηηθά; φια φζα έρνπλ επηιερζεί απφ ην πεξηβάιινλ, θαη φινη νη παξάγνληεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζσπηθφηεηα καο θαη έρνπλ επηιερζεί απφ ηελ πξνζσπηθφηεηα, φιεο νη 

ηδηφηεηεο ηνπ ραξαθηήξα ηεο, ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο, ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ην ππφ 

δηεξεχλεζε γεγνλφο. Έηζη, ζην «perezhivanie» εξρφκαζηε πάληα αληηκέησπνη κε κία 

αδηαρψξηζηε ελφηεηα πξνζσπηθψλ θαη θαηαζηαζηαθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ηα νπνία είλαη 

εκθαλή ζην «perezhivanie» » (Van der Veer and Valsiner, 1994, ζει. 342).  

      Καηά ηελ γλψκε καο δελ ππάξρεη επαξθήο κεηάθξαζε ηνπ ξψζηθνπ φξνπ «perezhivanie», 

θάηη πνπ ζπλάδεη κε ηελ άπνςε ησλ κεηαθξαζηψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άξζξνπ ηνπ Vygotsky, 

νη νπνίνη ζεκεηψλνπλ ζηνλ επίινγν ηνπ άξζξνπ φηη: «Ο ξψζηθνο φξνο «perezhivanie» 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εθθξάζεη ηελ ηδέα φηη ε ίδηα αληηθεηκεληθή θαηάζηαζε είλαη δπλαηφλ 

λα εξκελεπζεί, λα εθιεθζεί, λα βησζεί απφ δηαθνξεηηθά παηδηά κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. 

Οχηε ν φξνο «ζπλαηζζεκαηηθή εκπεηξία», νχηε ν φξνο «εξκελεία» απνηεινχλ επαξθείο 

κεηαθξάζεηο ηνπ νπζηαζηηθνχ» (Van der Veer and Valsiner, 1994, ζει. 354). 

    Ο ίδηνο ν Vygotsky πεξηγξάθεη ηνλ φξν «perezhivanie» σο εμήο: «Σν «perezhivanie» ην 

νπνίν πξνθχπηεη απφ νπνηαδήπνηε θαηάζηαζε ή νπνηαδήπνηε πηπρή ηνπ πεξηβάιινληνο 

θαζνξίδεη ην είδνο ηεο επίδξαζεο πνπ απηή ε θαηάζηαζε ή ην πεξηβάιινλ ζα έρεη πάλσ ζην 

παηδί. πλεπψο δελ είλαη θάπνηνο απφ απηνχο ηνπο ίδηνπο ηνπο παξάγνληεο (αλ ζθεθηνχκε 

δίρσο αλαθνξά ζην παηδί) ν νπνίνο ζα θαζνξίζεη ηελ κειινληηθή πνξεία αλάπηπμήο ηνπ, αιιά 

ε δηάζιαζε απηψλ ησλ παξαγφλησλ κέζα απφ ην πξίζκα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εκπεηξίαο 

(perezhivanie) ηνπ παηδηνχ» (Van der Veer and Valsiner, 1994, ζει. 338 – 339).  

     Έηζη, φπσο ζρνιηάδεη ε Mahn (2012), ν Vygotsky θάλεη μεθάζαξν κε ηα παξαπάλσ ιφγηα 

φηη ην «perezhivanie» απνηειεί ηελ ελφηεηα, ηε ζρέζε αλάκεζα ζην άηνκν θαη ην πεξηβάιινλ, 
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θαη φηη θαηά ζπλέπεηα ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν εθιακβάλεηαη θαη λνεκαηνδνηείηαη, ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα επεξεάδεη ην πεξηβάιινλ, φρη αληηθεηκεληθά αιιά αληηιεπηηθά, ή κε άιια 

ιφγηα, φηη ε έλλνηα ηνπ «perezhivanie», ε εκπεηξία ζε κία θνηλσληθή θαηάζηαζε αλάπηπμεο, 

απνηειεί έλλνηα θιεηδί γηα ηνλ ξφιν πνπ παίδνπλ νη θνηλσληθέο δηαδηθαζίεο ζηελ αλάπηπμε 

ηνπ αηφκνπ (ζει. 112 – 113). ε απηφ ην ζεκείν κάιηζηα ν Van der Veer (φπσο αλαθέξεηαη 

απφ ηελ Ferholt, 2009) πξνζζέηεη φηη ν Vygotsky κε ηελ έλλνηα ηνπ «perezhivanie» 

«αηρκαισηίδεη ηελ ηδέα ηεο αλάπηπμεο, εκκέλνληαο ζηνλ ζπλερψο κεηαβαιιφκελν ραξαθηήξα 

ησλ εξκελεηψλ ή ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ εκπεηξηψλ (νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο εμαξηψληαη 

απφ ην κεηαβαιιφκελν λφεκα ησλ ιέμεσλ, κηα άιιε κνλάδα αλάιπζεο ηνπ Vygotsky».  

     πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ ζα ιέγακε φηη ε έλλνηα «perezhivanie» είλαη ν ξψζηθνο φξνο ν 

νπνίνο θαηά ηελ άπνςε ηνπ Vygotsky πεξηγξάθεη ηε ζχλδεζε κεηαμχ ππνθεηκέλνπ θαη 

αληηθεηκέλνπ, θαη απνηειεί ηε βάζε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θαληαζίαο, ηεο λνεκαηνδφηεζεο 

θαη ηεο αηζζεηηθήο αληίδξαζεο, θαη θαη’ επέθηαζε ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν έλα άηνκν ή κία 

θνηλσλία ζπλδέεηαη κε ηα αληηθείκελα, ηα άιια άηνκα θαη ηηο θαηαζηάζεηο γχξσ ηνπ, θαη ελ 

ηέιεη θαζνξίδεη ηη είλαη αληηιεπηηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά πξαγκαηηθφ γη’ απηφ ην άηνκν (Van 

der Veer, 1994). Με άιια ιφγηα, ην «perezhivanie» σο ηε ζρέζε αλάκεζα ζε πξνζσπηθά θαη 

θαηαζηαζηαθά ραξαθηεξηζηηθά, απνηειεί ην κεραληζκφ ν νπνίνο ζα ππξνδνηήζεη ή φρη ηε 

ζχγθξνπζε θαη θαηά ζπλέπεηα ηε θαληαζία, θαη ν νπνίνο ζα ηξνπνπνηεζεί σο απνηέιεζκα ηεο 

επίιπζεο απηήο ηεο ζχγθξνπζεο. Χζηφζν, φπσο επηζεκαίλεη ε Ferholt (2009), ν φξνο 

«perezhivanie» ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά σο θάηη δηαθνξεηηθφ απφ κηα θαζεκεξηλή 

ιέμε ζην ζεαηξηθφ ζχζηεκα ηνπ Stanislavsky. πγθεθξηκέλα ζρνιηάδεη φηη: «γηα ηνλ 

Stanislavsky ν φξνο «perezhivanie» απνηειεί εξγαιείν ην νπνίν δίλεη ζηνπο εζνπνηνχο ηε 

δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγνχλ ραξαθηήξεο απφ ηηο δηθέο ηνπο επαλαβησκέλεο, παξειζνληηθέο 

εκπεηξίεο. Οη εζνπνηνί δεκηνπξγνχλ έλα ραξαθηήξα αλαβηψλνληαο ηηο δηθέο ηνπο 

απηνβηνγξαθηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο κλήκεο, θαη θαζψο ηα ζπλαηζζήκαηα δηεγείξνληαη απφ 
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θπζηθέο δξάζεηο…». «Απηφ έρεη ηε κεγαιχηεξε ζπνπδαηφηεηα γηα ηε δεκηνπξγηθή εξγαζία. 

Σν λα δεη ν θαιιηηέρλεο ην ξφιν ηνπ..» (ηαληζιάβζθη, 1999, ζει.15). 
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2. Ζ ΓΡΑΜΑΣΗΚΖ ΣΔΥΝΖ Χ ΥΧΡΟ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ ΣΖ ΕΧΖ 

 

2.1. Ζ Θεαηπική Σέσνη ηος Stanislavsky 

     χκθσλα κε ηνλ Gordon (2009), ν Stanislavsky απνηειεί ηνλ πξψην επαγγεικαηία ηνπ 

ζεάηξνπ ν νπνίνο έζεζε πξνο πξνβιεκαηηζκφ ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ ηερληθή ηνπ εζνπνηνχ ζηε 

δεκηνπξγία κηαο ζθελήο (ζει. 38). «Ο Stanislavsky εηζήγαγε κηα ηδέα ηειείσο λέα γηα ηε 

δπηηθή παξάδνζε ηεο εζνπνηίαο – ηελ ηδέα φηη ε θαληαζία ηνπ εζνπνηνχ κπνξεί λα 

αλαπηπρζεί κέζσ ηεο ζπζηεκαηηθήο εμάζθεζεο. Πξηλ ηνλ Stanislavsky ε εθπαίδεπζε ησλ 

επξσπαίσλ εζνπνηψλ ήηαλ σο επί ησ πιείζηνλ κηα ζπκπησκαηηθή ππφζεζε. Οη πεξηζζφηεξνη 

εζνπνηνί κάζαηλαλ ηελ ηέρλε ηνπο παίδνληαο κηθξνχο ξφινπο ζε επαξρηαθέο παξαγσγέο, 

απνθηψληαο νπνηαδήπνηε γλψζε πεξί εζνπνηίαο παξαηεξψληαο ηνπο επηζθεπηφκελνπο 

αζηέξεο ή ηνπο βαζηθνχο εζνπνηνχο ηεο εηαηξίαο ηνπο. Δθφζνλ ινηπφλ ηνλ 19
ν
 αηψλα ε 

εζνπνηία ήηαλ ε ίδηα κηα ηέρλε κίκεζεο, ήηαλ ινγηθφ νη εθπαηδεπφκελνη θαη 

πξσηνεκθαληδφκελνη εζνπνηνί λα πξέπεη λα κειεηήζνπλ θαη λα κηκεζνχλ ηα κεγάια πξφηππα 

ηεο ηέρλεο» (Gordon, 2009, ζει. 38). ρεηηθά κάιηζηα κε ην παξαπάλσ γεγνλφο ν Chambers 

(2002) ζρνιηάδεη πσο έλαο απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε ζεσξία ηνπ 

Stanislavsky έρεη ππάξμεη ακθηιεγφκελε θαη παξεμεγεκέλε είλαη ε θαηάρξεζή ηεο θαηά ηε 

ζηαιηληθή δεθαεηία ηνπ 1930, νπφηε θαη ρξεζηκνπνηήζεθε σο έλα φπιν επίζεζεο θαηά ηνπ 

θνξκαιηζκνχ ή ησλ ζπκβαηηθψλ κεζφδσλ ζεαηξηθήο παξνπζίαζεο νη νπνίνη θαη δελ 

πξνσζνχζαλ ηελ θαηάζηαζε ηνπ ελεξγνχ εζνπνηνχ (ζει. 723). 

     πσο καο ελεκεξψλεη θαη πάιη ν Gordon (2009) «αλ θαη ελεξγά εκπιεθφκελνο ζηελ 

ζθηαγξάθεζε ηεο εζνπνηίαο απφ ην 1906 κέρξη θαη ην ζάλαηφ ηνπ ην 1938, ν Stanislavsky 

εξγάζηεθε πεξηζζφηεξν σο επαγγεικαηίαο παξά σο θηιφζνθνο, θαη ην ζχζηεκα πξνέθπςε 

ζηαδηαθά ζαλ κηα ζεηξά πξαθηηθψλ νδεγηψλ ζε ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα πνπ ζπλαληψληαη 

ζηελ πξφβα ή ηελ παξάζηαζε. πλερψο δνθίκαδε θαη αλαζεσξνχζε ηηο ηδέεο ηνπ, θαη έηζη, 
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ελψ έλαο αξηζκφο βαζηθψλ ζηνηρείσλ παξέκελε ζηαζεξφο θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο θαξηέξαο 

ηνπ,  απηά ηα ίδηα επαλαδηαπξαγκαηεχνληαλ κέζα ζε κία δηαιεθηηθή δηαδηθαζία, θαηά ηελ 

νπνία νη ηδέεο πξνέξρνληαλ απφ ζπγθεθξηκέλα πεηξάκαηα θαη ζεσξίεο, δνθηκαζκέλεο κέζα 

απφ ηελ πξφβα θαη ηελ παξάζηαζε» (ζει. 39). Δίλαη γεγνλφο ινηπφλ πσο «ην παξαπάλσ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δνπιεηάο ηνπ Stanislavsky πξνθάιεζε ηεξάζηηα ζχγρπζε ζρεηηθά κε ηη 

είλαη θαη ηη δελ είλαη απζεληηθά ε ζεσξία ηνπ Stanislavsky, αθνχ έλαο κεγάινο αξηζκφο 

ζπνπδαζηψλ θαη ζπλεξγαηψλ ηνπ άθεζαλ ηελ MAT (Moscow Art Theatre) αλά θαηξνχο, 

έρνληαο δηδαρηεί δηάθνξεο εθδνρέο ηνπ ζπζηήκαηνο θαζψο ην δηδάρηεθαλ ζε ζπγθεθξηκέλεο 

θάζεηο ηεο πξαθηηθήο ηνπ» (Gordon, 2009, ζει. 39).  

     Καηαιαβαίλνπκε πνιχ ζχληνκα ινηπφλ φηη ν ηξφπνο ζεψξεζεο ηεο ζεαηξηθήο ηέρλεο απφ 

ηνλ Stanislavsky δελ είλαη θάηη απιφ. Ζ δηαιεθηηθή απνηειεί ηελ πξνζέγγηζε ηελ νπνία 

αθνινχζεζε ν Stanislavsky πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη έλα ζηφρν ν νπνίνο γηα ηνλ ίδην κφλν 

δηαιεθηηθά ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί, θάηη πνπ αλαπφθεπθηα πξνθάιεζε ζχγρπζε ηφζν 

εληφο ηνπ ίδηνπ ηνπ έξγνπ ηνπ Stanislavsky, φζν θαη εθηφο απηνχ, ζηελ πξφζιεςε θαη ηε 

δηάδνζε δειαδή ησλ ηδεψλ ηνπ. ε απηφ ην ζεκείν κάιηζηα ν Gordon (2009) ζρνιηάδεη πσο 

«ε κέζνδνο ησλ θπζηθψλ ελεξγεηψλ ήηαλ έλαο ηξφπνο ζχλζεζεο ησλ δηαιεθηηθά αληηζεηηθψλ 

ηερληθψλ ηεο ςπρνινγηθήο θαη ζσκαηηθήο εθπαίδεπζεο, κέζσ κηαο ζηξαηεγηθήο εθπαίδεπζεο 

θαη πξφβαο, ησλ νπνίσλ ε ζχλζεζε πεξηιάκβαλε κηα ςπρνθπζηνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο 

πξφβαο. Δλψ ε εθπαίδεπζε αξθεηέο θνξέο απαηηεί έλα βαζκφ δηαρσξηζκνχ αλάκεζα ζηηο 

ζσκαηηθέο θαη πλεπκαηηθέο πηπρέο ηνπ εζνπνηνχ, ε δηαδηθαζία ηεο πξφβαο ελφο ξφινπ ζεσξεί 

ηελ ςπρνζσκαηηθή ελφηεηα ηνπ εζνπνηνχ σο δεδνκέλν. Γηα λα θαηαλνήζεη θαλείο ην 

παξάδνμν ηεο ηειεπηαίαο κνξθήο ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ Stanislavsky είλαη ρξήζηκνο ν 

εληνπηζκφο ηεο δηαιεθηηθήο δηαδηθαζίαο αλάπηπμήο ηνπ» (ζει. 39). 

     Ζ Sharon Marie Carnicke (2009), κία απφ ηνπο θαηεμνρήλ κειεηεηέο ηνπ Stanislavsky, καο 

πιεξνθνξεί πσο «έλαο ράξηεο ν νπνίνο εληνπίδεη ηε κεηαλάζηεπζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ 
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Konstantin Sergeevich Stanislavsky αλά ηνλ θφζκν ζα καο έδεηρλε δχν βαζηθά ζεκεία: ηε 

Νέα Τφξθε θαη ηε Μφζρα. Καη ζηηο δχν πφιεηο νη εζνπνηνί άδξαμαλ ηε δνπιεηά ηνπ 

Stanislavsky σο πξσηαξρηθή θαη νπζηψδε…θαη ηα δχν ζεαηξηθά θέληξα δεκηνχξγεζαλ 

βαζηζκέλεο ζηελ παξάδνζε πξνζεγγίζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο νη νπνίεο κεηαγελέζηεξα 

επεθηάζεθαλ αλά ηνλ θφζκν» (ζει. 7). Χζηφζν, ζπλερίδεη, «ελψ ηα δχν θέληξα ήπηαλ απφ ηελ 

ίδηα πεγή, ε δεκηνπξγηθή αλάγλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξνρψξεζε ζε δηαθνξεηηθά κνλνπάηηα, 

εγθαζηδξχνληαο φρη κφλν αληηζεηηθέο κεηαμχ ηνπο παξαδφζεηο, αιιά θαη  αληηζεηηθέο κεηαμχ 

ηνπο αιήζεηεο γηα ηε δνπιεηά ηνπ δηδαζθάινπ…ελ νιίγνηο, ηα δχν δφγκαηα αλαπηχρζεθαλ 

απφ ηε ίδηα πεγή, ην θαζέλα απνθηψληαο ηελ ηζρχ ηεο μεθάζαξεο εμνπζίαο εληφο ηεο δηθηάο 

ηνπ θνπιηνχξαο, ελψ ε πεγή ε ίδηα ππέθπςε ζε έλα ζνιφ θαη νκηριψδεο παξειζφλ» (ζει. 8). 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ελψ ε Ακεξηθή αληαπνθξίζεθε ζην ελδηαθέξνλ ηνπ Stanislavsky γηα ηελ 

ςπρνινγία, ε πξνθαλψο καξμηζηηθή νβηεηηθή Έλσζε πξνηίκεζε ηνλ πιηζκφ ησλ ζπκπαγψλ 

θπζηθψλ ελεξγεηψλ (Leach, 2004). Σα ιφγηα ηεο Carnicke (2009) είλαη θάηη παξαπάλσ απφ 

θαηάιιεια γηα λα πεξηγξάςνπκε ην γεγνλφο φηη «ν Stanislavsky δελ ήηαλ απηφ πνπ θαηλφηαλ 

πξνο ηα ηέιε ηνπ 20
νπ

 αηψλα…ε κπζηθή ηνπ εηθφλα δεκηνπξγήζεθε απφ ελζνπζηψδεηο 

Ακεξηθάλνπο νη νπνίνη έθιηλαλ πξνο ηηο πξψηκεο δηδαζθαιίεο ηνπ ζρεηηθά κε ηελ 

ζεκαληηθφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ζπλαηζζήκαηνο ζηελ εζνπνηία, θαη απφ νβηεηηθνχο 

ηδενιφγνπο νη νπνίνη επέκελαλ πσο νη πξναηζζήζεηο ηνπ Stanislavsky ζρεηηθά κε ην βηνινγηθφ 

- θπζηνινγηθφ ππφβαζξν ηεο εζνπνηίαο ήηαλ ηφζν απφιπηεο φζν θαη νη λφκνη ηεο 

ξεθιεμνινγίαο…έηζη, ε «Μέζνδνο» ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη ε «Μέζνδνο ησλ Φπζηθψλ 

Δλεξγεηψλ» ζηελ ΔΓ εγθαζίδξπζαλ ηελ θνηλή αιιά θαζφινπ νινθιεξσκέλε γλψζε 

ζρεηηθά κε απηφλ» (ζει. 3).  

     πσο αλαθέξεη ν Leach (2004), «ε θιεξνλνκηά ηνπ Stanislavsky είλαη κπεξδεκέλε αθελφο 

εμαηηίαο ησλ δηθψλ ηνπ αζπλεπεηψλ θαη αθεηέξνπ εμαηηίαο ησλ θαληαζηνπιεμηψλ ηεο 

παγθφζκηαο ηζηνξίαο. Κάηη ην νπνίν δηαγξάθεηαη ζαθψο ζηελ πεξίπησζε ησλ βηβιίσλ ηνπ».  
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Απφδεημε γηα ηελ παξαπάλσ άπνςε απνηειεί άιισζηε θαη ε παξαηήξεζή ηεο Carnicke φηη «ε 

αλάγλσζε ηνπ Stanislavsky ζηα αγγιηθά απνδείρζεθε ηειείσο δηαθνξεηηθή εκπεηξία απφ ηελ 

αλάγλσζή ηνπ ζηα ξψζηθα. Δίδα έλα ηεξάζηην, εηξσληθφ θελφ ζε απηφ πνπ ν δάζθαιφο κνπ 

ζεσξνχζε φηη είλαη ε δηδαζθαιία ηνπ Stanislavsky θαη ζε απηφ πνπ θαηλφηαλ λα είλαη ζηα 

ξψζηθα» (Carnicke, 2009, ζει. 12). Καηαλννχκε ινηπφλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν πσο ην ηη 

λνκίδνπκε φηη είλαη ην ζχζηεκα ηνπ Stanislavsky είλαη απνηέιεζκα ηφζν ηνπ πιαηζίνπ ηεο 

δεκηνπξγίαο ηνπ, φζν θαη απηνχ ηεο δηάδνζήο ηνπ, θαζψο θαη ηα δχν ιεηηνχξγεζαλ 

παξεκπνδηζηηθά ζηελ απνθάιπςε ηεο δηαιεθηηθήο πξνζέγγηζήο ηνπ. 

     Δίλαη γεγνλφο πσο ν Stanislavsky αλαδεηνχζε ζρεδφλ καλησδψο έλα ηξφπν λα πξνζεγγίζεη 

ηελ νπζία ηεο έκπλεπζεο θαη ηεο θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο. Ζ αλαδήηεζή ηνπ απηή σζηφζν 

είρε κηα πνιχ ζπγθεθξηκέλε ρξνηά. Ο ίδηνο αλαθέξεη: «Με ηελ πξνζδνθία απηψλ ησλ λέσλ 

ζξηάκβσλ ηεο επηζηήκεο έλησζα πσο δελ κνπ κέλεη λα θάλσ αιιηψο απφ ην λα αθηεξψζσ ηνλ 

θφπν θαη ηελ ελέξγεηά κνπ ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζηε κειέηε ηεο Γεκηνπξγηθήο Φχζεο  - φρη 

γηα λα κάζσ λα δεκηνπξγψ ζηε ζέζε ηεο, αιιά λα αλαδεηψ πιάγηνπο, θπθιηθνχο δξφκνπο γηα 

λα ηελ πξνζεγγίζσ, φρη γηα λα κειεηήζσ ηελ έκπλεπζε απηή θαζαπηή, αιιά κνλάρα λα βξσ 

κεξηθά κνλνπάηηα πνπ νδεγνχλ ζε απηή» (Stanislavsky, 1979, ζει. 297). πσο ζρνιηάδεη ν 

Jonathan Pitches (2006), ζε απηφ ην ζεκείν θξχβεηαη θαη ε νπζία ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ 

Stanislavsky ε νπνία θαη έγθεηηαη ζην θπλήγη ηεο ινγηθνπνίεζεο ηεο έκπλεπζεο, ζηελ 

νξγάλσζε  ηεο δνπιεηάο ηνπ ζε κηα ζπζηεκαηηθή αλάιπζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο εζνπνηίαο 

(ζει. 26). 

     Ζ αλαδήηεζε ινηπφλ ηεο πνξείαο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ Stanislavsky καο 

δείρλεη φηη ν ίδηνο αξρηθά ζηξέθεηαη ζηελ επηζηήκε πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ηνλ ζηφρν ηνπ, 

θάηη ην νπνίν δηαγξάθεηαη νινθάζαξα ζηα ιφγηα ηνπ φηαλ γξάθεη: « Υξεηαδφκαζηαλ κηα λέα 

αξρή. Υξεηαδφκαζηαλ  λέεο βάζεηο θαη ζεκέιηα επηθπξσκέλα απφ ηε γλψζε θαη ηνπο λφκνπο 

ηεο θχζεο…ζα εξσηεζεί: «Μπνξεί λα ππάξμεη έλα ζχζηεκα γηα ηε δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία; 
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Έρεη πξάγκαηη λφκνπο νη νπνίνη ηζρχνπλ δηαρξνληθά;» ε ζπγθεθξηκέλεο πηπρέο ηνπ 

ζπζηήκαηνο, φπσο ηελ ςπρνινγηθή θαη ηελ ζσκαηηθή, ππάξρνπλ θαζνιηθνί λφκνη, παληνηηλνί, 

θαη γηα φιεο ηηο δεκηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο. Δίλαη αλακθηζβήηεηνη, απφιπηα ζπλεηδεηνί, 

δνθηκαζκέλνη απφ ηελ επηζηήκε θαη επηθπξσκέλα αιεζηλνί» (Stanislavsky, 1980b, ζει. 483). 

πλερίδνληαο σζηφζν ηελ αλαδήηεζε καο παξαηεξνχκε πσο ν ίδηνο αξγφηεξα δείρλεη λα 

ζεσξεί ηελ ηέρλε θαη ηελ επηζηήκε αζπκβίβαζηεο κεηαμχ ηνπο, ρξεζηκνπνηψληαο φκσο 

ηαπηφρξνλα κία άθξσο επηζηεκνληθή νξνινγία γηα ην απνδείμεη. πγθεθξηκέλα γξάθεη: «Μελ 

αλαδεηάηε αθαδεκατθά θαη επηζηεκνληθά παξάγσγα. Δκείο ζην ζέαηξν έρνπκε ην δηθφ καο 

ιεμηθφ, ηελ νξνινγία ησλ εζνπνηψλ καο ε νπνία έρεη πξνθχςεη απφ ηε δσή» (Stanislavsky, 

1958, ζει. 35). Παξαηεξνχκε ζπλεπψο πσο ε άπνςε ηνπ Stanislavsky ζρεηηθά κε ηε ζρέζε 

ηεο ζεαηξηθήο ηέρλεο κε ηελ επηζηήκε απνηειεί κηα άπνςε πνπ άιιαδε, εμειηζζφηαλ θαη 

θαηλνκεληθά δελ ήηαλ ηφζν μεθάζαξε.  

     Ο Pitches (2006) παξαηεξεί ραξαθηεξηζηηθά φηη κηα πην πξνζεθηηθή αλάιπζε ηεο 

πξαθηηθήο ηνπ Stanislavsky απνθαιχπηεη κηα αδηάζπαζηε ζπλέρεηα αλάκεζα ζηηο ηδέεο ηνπ 

θαη ην ζχζηεκα κε ηελ επηζηήκε, ελψ ζπλερίδεη ζρνιηάδνληαο πσο ε εμέιημε ησλ ηδεψλ ηνπ 

Stanislavsky δηαθαίλεηαη εληνλφηαηα θαηά ηε ζχγθξηζε ηεο πξψηκεο κε ηελ ψξηκε πεξίνδν 

ηνπ. Παξαηεξεί ινηπφλ πσο ελψ θαηά ηελ πξψηκε πεξίνδν, δειαδή απφ ην 1909 έσο ην 1912, 

νη ηδέεο ηνπ ήηαλ πεξηζζφηεξν βαζηζκέλεο ζε έλα ςπρνινγηθφ κνηίβν ζθέςεο θαη έδεηρλε κηα 

εκπηζηνζχλε ζηα ζπλαηζζήκαηα, αξγφηεξα, θαηά ηελ ψξηκε πεξίνδν, δειαδή κεηαμχ 1935 

θαη 1938, απηή ε ηπθιή εκπηζηνζχλε ηείλεη λα εμαζζελεί θαη ζηε ζέζε ηεο κπαίλεη ε 

δέζκεπζε ηνπ Stanislavsky ζε έλα ζθεπηηθφ αηηηψδνπο ζπλάθεηαο (ζει. 4 – 5). Ο Whyman 

(2008) κάιηζηα πξνζζέηεη πσο «ν ιφγνο ησλ αιιαγψλ ζηελ έκθαζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν 

εμεγνχζε ηηο κεζφδνπο ηνπ ήηαλ θαηά βάζε πξαθηηθφο, θαζψο ε αλαδήηεζε λέσλ ηξφπσλ λα 

εμεγεί ηηο κεζφδνπο εζνπνηίαο ήηαλ έλαο ηξφπνο λα δηαηεξεί ηε δνπιεηά ηνπ θξέζθηα θαη 

επίζεο πνιηηηθή. Ήηαλ ππνρξεσκέλνο λα βξεη κηα νξνινγία γηα λα πεξηγξάςεη ηε δνπιεηά ηνπ 
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ε νπνία ζα ζπκβάδηδε κε ηηο απμαλφκελα πηεζηηθέο νβηεηηθέο κεζνδνινγίεο. Ζ εγθαζίδξπζε 

ηεο επηζηήκεο ηνπ Sechenov θαη ηνπ Pavlov θαη νη ζεσξίεο ησλ εμαξηεκέλσλ 

αληαλαθιαζηηθψλ σο ηελ επηζηήκε ηεο νβηεηηθήο θνηλσλίαο ζπκπεξηιάκβαλε ηελ απφξξηςε 

ηνπ βηηαιηζκνχ ηεο ζπζρεηηζηηθήο ςπρνινγίαο, θαη ηελ κεηαβνιή παξαδείγκαηνο ζηηο 

αληηιήςεηο ηνπ γηα ην ζπλαίζζεκα. Χζηφζν, αλ θαη ν Stanislavsky επηρείξεζε λα 

πξαγκαηνπνηήζεη κηα αιιαγή δελ απέξξηςε ηηο πξσηχηεξεο αληηιήςεηο ηνπ νη νπνίεο θαη 

θπξηαξρνχζαλ ζηελ πξαθηηθή ηνπ» (ζει. 38). Έηζη, βιέπνπκε πσο κπνξεί ν Stanislavsky λα 

κεηέζεηε ζπλερψο ην θέληξν βάξνπο κεηαμχ ςπρνινγηθνχ θαη θπζηνινγηθνχ, σζηφζν 

παξέκελε πάληα πεπεηζκέλνο γηα ηελ αιιειεμάξηεζή ηνπο (Pitches, 2006, ζει. 11). 

     Πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ην ζηφρν ηνπ, δειαδή ηε δεκηνπξγίαο ελφο ζπζηήκαηνο 

πξνζέγγηζεο ηεο δεκηνπξγηθήο θαηάζηαζεο ηνπ εζνπνηνχ, ν Stanislavsky μεθίλεζε απφ ην 

καθξν-επίπεδν θαη πξνρψξεζε ζην κίθξν – επίπεδν επεμεξγαζίαο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

εζνπνηίαο, γεγνλφο ην νπνίν ζχκθσλα κε ηνλ Pitches (2006) δίλεη απφ κφλν ηνπ κηα 

αλαπηπμηαθή ρξνηά ζηελ πξνζέγγηζή ηνπ. «Δάλ ε δεκηνπξγηθή θαηάζηαζε δελ κπνξεί λα 

δακαζηεί κε ηε κία, δελ κπνξεί άξαγε λα επηηεπρζεί θνκκάηη - θνκκάηη, δνκψληαο δειαδή ην 

ζχλνιν απφ ηα κέξε ηνπ;» (Benedetti, 1989, ζει. 30). πσο πιεξνθνξνχκαζηε ινηπφλ απφ 

ηνλ Whyman (2008) «ν Stanislavsky δηαρσξίδεη ηελ εθπαίδεπζε ηνπ εζνπνηνχ ζηε δνπιεηά 

πάλσ ζηελ εκπεηξία (perezhivanie), ηελ εζσηεξηθή ζπλαηζζεκαηηθή θαη πλεπκαηηθή δνπιεηά, 

ηε δνπιεηά πάλσ ζηελ ελζάξθσζε (voploscenie), ηελ εμσηεξηθή έθθξαζε, θαη ζηε δνπιεηά 

πάλσ ζην ξφιν, φπσο απηφ ππνδεηθλχεηαη θαη απφ ηνπο ηίηινπο ησλ ηξηψλ ηνπ βηβιίσλ Έναρ 

Ηθοποιόρ Δημιοςπγείηαι, Μέπορ Ππώηο – Η Δημιοςπγική Διαδικαζία ηηρ Εμπειπίαρ, Μέπορ 

Δεύηεπο – Η Δημιοςπγική Διαδικαζία ηηρ Ενζάπκυζηρ, και Πλάθονηαρ Ένα Ρόλο» (ζει. 38). 

Χζηφζν, ζην ζεκείν απηφ επηβάιιεηαη λα ζεκεηψζνπκε ηα ιφγηα ηεο Bella Merlin (2003) ε 

νπνία ηνλίδεη πσο ν παξαπάλσ δηαρσξηζκφο νθείιεηαη ζηελ επηκνλή ησλ Ακεξηθαλψλ 

εθδνηψλ ηνπ Stanislavsky θαη φρη ζε απφθαζε ηνπ ίδηνπ, εμαηηίαο ηνπ κεγάινπ κεγέζνπο ηνπ 
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έξγνπ ην νπνίν έρεη πξνηείλεη αξρηθά ν Stanislavsky, ζην νπνίν θαη γηλφηαλ ε παξάιιειε 

παξνπζίαζε ηφζν ηεο εζσηεξηθήο, ςπρνινγηθήο δνπιεηάο ηνπ εζνπνηνχ, φζν θαη ηεο 

εμσηεξηθήο, ζσκαηηθήο δνπιεηάο ηνπ (ζει. 39). 

     O Whyman (2008) πεξηγξάθεη φηη: «ην ζρέδην ηνπ Stanislavsky ν «Υάξηεο ηεο Δκπεηξίαο» 

κε ηηο ζπλνδεπηηθέο ηνπ πεξηγξαθέο ζπκπεξηιακβαλφηαλ ζηα ρεηξφγξαθα ηα νπνία 

επεμεξγαδφηαλ ην 1935, θαη κπνξνχλ λα εθιεθζνχλ σο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζθεθηφηαλ ην 

ζχζηεκα θαηά ηελ ηειεπηαία πεξίνδν ηεο δσήο ηνπ. Σν ζρέδην κέζα ζην θείκελν έρεη ηνλ 

ηίηιν «Ο Υάξηεο ηνπ πζηήκαηνο». Απηφ είλαη ην φλνκα ην νπνίν δφζεθε απφ ηνπο εθδφηεο 

ηνπ Stanislavsky αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κέζα ζηηο ζεκεηψζεηο ηνπ έρεη ηνλ ηίηιν «Ο 

Υάξηεο ηεο Δκπεηξίαο», ππνδεηθλχνληαο ηε ζεκαζία ηεο έλλνηαο γηα ηνλ ίδην. Σν δηάγξακκα 

έρεη ην ζρήκα ελφο δεχγνπο πλεπκφλσλ, πεξηιακβάλνληαο φιεο ηηο πηπρέο ηεο εκπεηξίαο 

(perezhivanie) θαη ηεο ελζάξθσζεο (voploscenie), θαη κία ξαρνθνθαιηά, ε νπνία θαη 

αλαπαξηζηά ην ξφιν» (ζει. 38 – 39). Ο φξνο «perezhivanie» πεξηιακβάλεη φια εθείλα ηα 

ζηνηρεία ηα νπνία ν Stanislavsky έζεζε ζε πξνηεξαηφηεηα ζε ζρέζε κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

έθθξαζε ηνπ εζνπνηνχ, «ην λα βηψλεηο, πθίζηαζαη ή λα επηδείο απφ θάηη» (Whyman, 2008, 

ζει. 49). 

     πσο αλαθέξεη θαη πάιη ν Whyman (2008), «ν Stanislavsky έγξαςε πσο ν Diderot 

παξεμεγήζεθε: «ιέεη φηη δελ κπνξείο λα βηψλεηο ηα ίδηα ζπλαηζζήκαηα φπσο ζηελ θαζεκεξηλή 

δσή, ιέεη φηη…κπνξείο λα δεηο κε πξαγκαηηθά μαλαγελλεκέλα ζπλαηζζήκαηα, ιέεη φηη εκείο, 

φηη κπνξείο λα δεηο επηηεδεπκέλα ζπλαηζζήκαηα. Ο Diderot δελ έγηλε θαηαλνεηφο, θαηά ηνλ 

ίδην ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην ππέξνρν βηβιίν ηνπ Tolstoy δελ έγηλε θαηαλνεηφ» (ζει. 46). Με ηα 

παξαπάλσ απηά ιφγηα ν Stanislavsky ηνλίδεη ηελ πηζαλφηεηα ε εκπεηξία λα είλαη ςεχηηθε θαη 

ζπκπιεξψλεη φηη «φινη ληψζνπλ θάηη, βηψλνπλ θάηη θάζε ζηηγκή ηεο δσήο ηνπο, εάλ δελ 

έλησζαλ θάηη ζα ήηαλ λεθξνί…αιιά ην εξψηεκα είλαη ηη βηψλεη θαη ληψζεη ν θαιιηηέρλεο» 

(Whyman, 2008, ζει. 58). ε απηφ ινηπφλ ην ζεκείν ν Stanislavsky δηαγξάθεη ηφζν ηελ 
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έλλνηα ηνπ «perezhivanie» φζν θαη φια φζα δελ είλαη ην «perezhivanie». Ο Roach (φπσο 

αλαθέξεηαη απφ ηνλ Whyman, 2008) ζεκεηψλεη πσο ν  Diderot είπε φηη «θάζε ζηάζε είλαη 

ςεχηηθε θαη ηηπνηέληα; θάζε δξάζε είλαη  φκνξθε θαη αιεζηλή» (ζει. 44). «Γηα ηνλ 

Stanislavsky ε δξάζε επί ζθελήο πξέπεη παξνκνίσο λα είλαη αιεζηλή; δελ ππάξρνπλ 

ζεαηξηθέο ρεηξνλνκίεο. Δίλαη γλσζηφ φηη ν Stanislavsky ζηελ αλαδήηεζή ηνπ γηα ηελ 

αιεζηλφηεηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο έθθξαζεο, κεηαηνπίζηεθε απφ ην ζπλαίζζεκα ζηε δξάζε, 

απφ ηελ εκπηζηνζχλε ζηελ εκπεηξία, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηερληθήο ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο κλήκεο, ζηελ κέζνδν ησλ θπζηθψλ ελεξγεηψλ, σο ηνλ ηξφπν παξαγσγήο 

ζπλαηζζεκάησλ ζηελ εζνπνηία» (Whyman, 2008, ζει. 44). 

     Παξαηεξνχκε ινηπφλ πσο απφ έλα ζεκείν θαη κεηά θαηά ηελ εμέιημε ηεο ζεσξίαο ηνπ, θαη 

ζπγθεθξηκέλα θαηά ηελ χζηεξε πεξίνδν ηεο δνπιεηάο ηνπ, ν Stanislavsky πηνζέηεζε ηελ 

αληίιεςε φηη ε γξακκή ηεο δξάζεο ζε έλα ξφιν είλαη ν δξφκνο πξνο ην ζπλαίζζεκα. ε απηή 

ηε θάζε ηεο δνπιεηάο ηνπ ε δξάζε θαη ην ζπλαίζζεκα είλαη αδηαρψξηζηα. «Πάλσ ζηε ζθελή 

εάλ ζπάζεη ε εζσηεξηθή δσή έλαο εζνπνηφο δελ κπνξεί πιένλ λα θαηαλνεί ηη ιέγεηαη ή 

πξάηηεηαη θαη ζηακαηά λα έρεη νπνηνπδήπνηε είδνπο επηζπκίεο ή ζπλαηζζήκαηα. Ο εζνπνηφο 

θαη ην θνκκάηη, κε απιά ιφγηα, δνπλ κέζσ απηψλ ησλ αδηάζπαζησλ γξακκψλ. Απηφ είλαη πνπ 

δίλεη δσή θαη θίλεζε ζε φζα δηαδξακαηίδνληαη. Αθήζηε απηέο ηηο γξακκέο λα δηαθνπνχλ θαη ε  

δσή ζηακαηά» (Stanislavsky, 1980a, ζει. 254). πσο ηνλίδεη ε Carnicke (2009), «ππάξρνπλ 

πνιιέο γξακκέο ζπλπθαζκέλεο καδί» (ζει. 2), γξακκέο νη νπνίεο θαζνξίδνληαη θαη 

ζπλπθαίλνληαη απφ ην θείκελν, ελψ είλαη αθξηβψο απηή ε ζπλνρή ηνπο πνπ πξνθαιεί ηελ 

θίλεζε, ηε δξάζε θαη ηα ζπλαηζζήκαηα. 

    πσο πνιχ ζσζηά ζρνιηάδεη ν Pitches (2006), «είλαη ε πξνζέγγηζε ηνπ θεηκέλνπ ε νπνία 

ζέηεη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο απφ ηνλ εζνπνηφ: λα ζθέθηεηαη εθ ησλ πξνηέξσλ, ζθφπηκα 

θαη ελεξγά. Αιιά ελψ φια απηά ηα εξεζίζκαηα ζπλσκνηνχλ γηα λα παξέρνπλ κηα νξκή 

θίλεζεο πξνο ηα εκπξφο, ν εζνπνηφο ηαπηφρξνλα παξεκπνδίδεηαη απφ ηα πξνβιήκαηα ηα 
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νπνία πεξηιακβάλεη ην έξγν θαη απφ ηε δξάζε ησλ άιισλ. Δλζσκαησκέλν ζην έξγν είλαη θαη 

ην πξφβιεκα ην νπνίν πξέπεη λα επηιπζεί. Έηζη, ν εζνπνηφο ηνπ Stanislavsky θηλεηνπνηείηαη 

απφ ηελ έληαζε αλάκεζα ζηε δξάζε θαη ηελ αληίδξαζε…» (ζει. 27). Καη ζπλερίδεη 

αλαιχνληαο φηη: «…είλαη ν ππέξ – ζθνπφο, ή γηα ηελ αθξίβεηα ην ππέξ – έξγν ην νπνίν 

παξέρεη ηε δηάηαμε ηεο επηξξνήο, ηε δχλακε πνπ ζα θέξεη φια ηα ζπζηαηηθά δεηήκαηα ζε κία 

ζεηξά: «φζν πςειφηεξε ε ινγνηερληθή δνπιεηά, ηφζν κεγαιχηεξε ε έιμε ηνπ ππέξ – 

ζθνπνχ»… Πέξαλ ησλ κηθξψλ ζθνπψλ κε ηνπο νπνίνπο αζρνιείηαη ν εζνπνηφο ζε ηνπηθφ 

επίπεδν, θάζε ραξαθηήξαο έρεη κηα νιηθή αλάγθε ή θηλεηνπνίεζε – ηνλ ππέξ – ζθνπφ. Καη 

πάιη απηφ εθθξάδεηαη κε φξνπο δξάζεο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ είλαη λα ζπλελψζεη φιεο ηηο 

αηνκηθέο δξάζεηο ηνπ ραξαθηήξα» (Pitches, 2006, ζει. 32).  

    Ο ίδηνο ν Stanislavsky (1980a) παξαδέρεηαη πσο «θάζε δξάζε ζπλαληά κηα αληίδξαζε ε 

νπνία κε ηε ζεηξά ηεο εληζρχεη ηελ πξψηε. ε θάζε έξγν, εθηφο ηεο βαζηθήο δξάζεο 

βξίζθνπκε ηελ αληίζεηή ηεο αληίδξαζε. Απηφ είλαη επηπρέο θαζψο ην αλαπφθεπθην 

απνηέιεζκα ηνπ είλαη πεξηζζφηεξε δξάζε. Υξεηαδφκαζηε απηή ηε ξήμε κεηαμχ ησλ ζθνπψλ, 

θαη φια ηα πξνβιήκαηα πξνο επίιπζε ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ απηή. Πξνθαινχλ 

δξαζηεξηφηεηα ε νπνία είλαη ε βάζε ηεο ηέρλεο καο» (ζει. 278). πσο ζπκπιεξψλεη ν 

Pitches (2006), γηα ηνλ Stanislavsky «θάζε ραξαθηήξαο εμειίζζεηαη κέζα ζην έξγν κέζσ κηαο 

ζεηξάο ξήμεσλ κε ηνπο άιινπο ραξαθηήξεο. Απηέο νη ζπγθξνχζεηο είλαη ακνηβαία 

παξαγσγηθέο, παξέρνληαο αλαλεσκέλε ψζεζε ζηνλ εζνπνηφ κέρξη λα ζπκβεί ε επφκελε 

ζχγθξνπζε. Καη πάιη, είλαη ε δξάζε ε νπνία απνηειεί ην πξντφλ απηήο ηεο ζπληαγήο, 

δηαηεξψληαο ηελ νξκή ηνπ έξγνπ…γηα ηνλ Stanislavsky ε ζχγθξνπζε απνηειεί ην δσηηθφ 

αίκα ηνπ έξγνπ…» (ζει. 32 – 33). 

     Θα πξέπεη ινηπφλ λα είλαη μεθάζαξν κέρξη ηψξα πσο γηα ηνλ Stanislavsky δξάζε ζεκαίλεη 

κηα ζεηξά απφ εκπφδηα ηα νπνία πξέπεη λα μεπεξαζηνχλ. Σν αλαπηπμηαθφ ζθεπηηθφ ινηπφλ ηνπ 

Stanislavsky είλαη δηάρπην ζηε ζεσξία ηνπ, αθνχ γη’ απηφλ ην πξνεγνχκελν πξέπεη λα 
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θαηαζηξαθεί, λα αιιάμεη πξνθεηκέλνπ λα έξζεη ην επφκελν, ελψ ηαπηφρξνλα ηνλίδεη ζπλερψο 

ηνλ πξσηαξρηθφ ξφιν ηεο ζπλεξγαζίαο αθξηβψο ζηελ εκθάληζε ηεο ζχγθξνπζεο, ηεο 

θαηαζηξνθήο θαη ελ ηέιεη ηεο θίλεζεο πξνο ηα κπξνο, δειαδή ηεο αλάπηπμεο. «Ο εζνπνηφο 

ελψλεη κηα αλαπηπμηαθή δνκή  πξνβιεκάησλ θαη ηα επηιχεη ζηε δξάζε. Μηα λέα δξάζε 

γελληέηαη απφ ηελ πξνεγνχκελε θαζψο ν ξφινο εμειίζζεηαη θαηά κήθνο κηαο δηαπγψο 

θαζνξηζκέλεο γξακκήο αηηηψδνπο ζπλάθεηαο. Δληππψλεηαη πάλσ ζηνπο καζεηέο ηνπ πφζν 

αλαγθαίν είλαη απηή ε αιπζίδα λα παξακείλεη άζηθηε…πξάγκαηη γηα ηνλ Stanislavsky απηή ε 

ζεηξά δξάζεσλ είλαη ζπλψλπκε κε ηε δσή» (Pitches, 2006, ζει. 29). Δπηπιένλ κάιηζηα 

απφδεημε ηεο δηαιεθηηθήο θαη αλαπηπμηαθήο πξνζέγγηζεο ηνπ Stanislavsky απνηειεί θαη ε 

αληίιεςή ηνπ  γηα ην ρξφλν. «Γελ κπνξεί λα ππάξμεη παξφλ…δίρσο έλα παξειζφλ. Σν παξφλ 

πξνθχπηεη θπζηθά απφ ην παξειζφλ. Σν παξειζφλ είλαη νη ξίδεο απφ ηηο νπνίεο ην παξφλ 

αλαπηχζζεηαη; ην παξφλ ρσξίο θάπνην παξειζφλ καξαίλεηαη φπσο ην θπηφ πνπ ηνπ έρνπλ 

θφςεη ηηο ξίδεο. Έλαο εζνπνηφο πξέπεη πάληα λα ληψζεη πσο ην παξειζφλ ηνπ ξφινπ βξίζθεηαη 

πίζσ ηνπ…Μα νχηε ην παξφλ ππάξρεη δίρσο ηελ πξννπηηθή ηνπ κέιινληνο, ηα φλεηξα γη’ 

απηφ, ηηο ππνζέζεηο θαη ηηο λχμεηο ζρεηηθά κε απηφ» (Stanislavsky, 1981, ζει. 16). 

     Ο Whyman (2008) ζρνιηάδεη πσο γηα ηνλ Stanislavsky ην εζσηεξηθφ πεξηερφκελν 

(ζπλαίζζεκα) είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλν κε ηελ εμσηεξηθή κνξθή (δξάζε), ελψ εμεγεί 

παξαζέηνληαο ηα ιφγηα ηεο Carnicke φηη «ζην ζχζηεκα ε δσή ηνπ αλζξσπίλνπ πλεχκαηνο ηνπ 

ξφινπ είλαη ζπλερήο κε ηε δσή ηνπ αλζξσπίλνπ ζψκαηνο πάλσ ζηε ζθελή» (ζει. 63). «Ζ 

θπζηθή ζπζθεπή ηνπ εζνπνηνχ – ν κεραληζκφο ηνπ εζνπνηνχ φπσο ζπρλά ηνλ απνθαινχζε ν 

Stanislavsky – έπξεπε λα αλαπηπρζεί ζε απφιπην ζπληνληζκφ κε ηηο εζσηεξηθέο ηνπ ηδηφηεηεο. 

ε φιεο ηνπ ηηο δηδαζθαιίεο απηή ε αξρή ηεο ςπρνζσκαηηθήο ελνπνίεζεο είλαη ε πην 

ζεκειηψδεο» (Pitches, 2006, ζει. 37). Αθξάδαληε πεπνίζεζε ινηπφλ ηνπ Stanislavsky ήηαλ 

φηη «ν εζνπνηφο ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλφο λα κεηαδίδεη ηελ  εκπεηξία (perezhivanie) ζην θνηλφ 

κέζσ ησλ θαηάιιεισλ εμσηεξηθψλ κέζσλ, ή κε απιά ιφγηα κέζσ ηεο ελζάξθσζεο 
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(voploscenie) ηνπ ραξαθηήξα: «πξνθεηκέλνπ λα αληηθαηνπηξίζεηο ηελ αλεπαίζζεηε θαη ζπρλά 

ππνζπλείδεηε δσή, είλαη απαξαίηεην λα δηαζέηεηο άξηζηα αληαλαθιαζηηθά θαη εμαηξεηηθά 

αλεπηπγκέλν θσλεηηθφ θαη ζσκαηηθφ εμνπιηζκφ»» (Whyman, 2008, ζει. 105).  

     Με άιια ιφγηα νη ηδέεο ηνπ Stanislavsky ζρεηηθά κε ην «voploscenie» ζρεηίδνληαη θαηά 

βάζε κε ηελ αλάπηπμε ηεο εμσηεξηθήο αίζζεζεο ηνπ εαπηνχ επί ζθελήο. πσο καο 

πιεξνθνξεί ν Pitches (2006), ν Stanislavsky ζηξέθεηαη αθφκα θαη ζε κεραληθέο κεηαθνξέο 

πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ηελ θαηαλφεζε ηνπ ζσζηνχ ηξφπνπ ζέαζεο ηνπ ζψκαηνο απφ ηνπο 

εζνπνηνχο ηνπ. Έηζη παξαιιειίδεη ην αλζξψπηλν ζψκα κε έλα ηξαίλν, ν κεραληθφο ηνπ 

νπνίνπ έρεη ηνλ έιεγρν ηεο κεραλήο ηνπ θαη είλαη εμαηξεηηθά επαίζζεηνο ζηηο πνιχπινθεο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ, έρνληαο ζπλεπψο ηελ δπλαηφηεηα λα αληιήζεη ηηο κέγηζηεο δπλαηφηεηεο απφ 

απηή. Γηα ηνλ Stanislavsky ινηπφλ, ν εζνπνηφο ζα πξέπεη λα επηδηψμεη έλα αληίζηνηρν επίπεδν 

ειέγρνπ πάλσ ζηνλ δηθφ ηνπ ζσκαηηθφ κεραληζκφ, θάηη ην νπνίν βέβαηα απαηηεί κηα λέα 

αλάιπζε ησλ πην ζεκειησδψλ πηπρψλ ηεο ζπκπεξηθνξάο θαζψο θαη ηελ κάζεζε λέσλ. 

Παξαηεξνχκε ινηπφλ πσο «γηα ηνλ Stanislavsky νπνηαδήπνηε έκθαζε δίδεηαη πάλσ ζηνλ 

εμσηεξηθφ, θηλεηηθφ κεραληζκφ ηνπ εζνπνηνχ, πξέπεη πάληνηε λα εμεηάδεηαη ππφ ην θσο ηεο 

εζσηεξηθήο, ζπλαηζζεκαηηθήο ηνπ δνπιεηάο (Pitches, 2006, ζει. 40). Με άιια ιφγηα γηα ηνλ 

Stanislavsky ην έξγν ηεο ζθέςεο θαη ηεο ςπρήο πξέπεη λα ζπλάδεη κε ην αλάινγν έξγν ηνπ 

ζψκαηνο, δηαθνξεηηθά ην έλα παξεκπνδίδεη ην έξγν ηνπ άιινπ, ε νιηζηηθή δειαδή 

πξνζέγγηζε ηνπ Stanislavsky έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη γηα ηνλ ίδην ε εκπεηξία ηεο δσήο, 

δξακαηηθή ή κε, δελ λνείηαη εθηφο ηεο θπζηθήο χπαξμεο, ηνπ ζψκαηνο.  

     πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ παξαηεξνχκε πσο θαζφιε ηελ πνξεία ηεο εμέιημήο ηνπ ην 

ζχζηεκα ηνπ Stanislavsky απνηειεί θαηά βάζε κηα δηαιεθηηθή θαη αλαπηπμηαθή ζεσξία κε 

θνκβηθέο έλλνηεο φπσο απηέο ηεο δξάζεο θαη ηεο θίλεζεο, ή φπσο ραξαθηεξηζηηθά ζρνιηάδεη ν 

Pitches (2006) φηη ην ζχζηεκα ηνπ Stanislavsky «είλαη θαηά βάζε έλα ζχζηεκα ηεο θίλεζεο 

ζε θίλεζε» (ζει. 42). «Ο Stanislavsky αλαπηχζζεη κηα δηαδηθαζία γηα ηελ πξνζέγγηζε ηνπ 
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ραξαθηήξα ε νπνία αθνινπζεί έλα θαληαζηηθφ κνλνπάηη. Σα εάλ θαη νη δνζκέλεο ζπλζήθεο, 

ηα νπνία είλαη ζπληζηψζεο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, απαηηνχλ απφ ηνλ εζνπνηφ λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηε θαληαζία ηνπ, επηηξέπνληάο ηνπ λα πξνζεγγίζεη ηνλ άιιν κέζσ ηεο 

δηεξεχλεζεο ησλ δηθψλ ηνπ αηζζεκάησλ, ε νπνία νδεγεί ζε κία δηαδηθαζία θαζνιίθεπζεο» 

(Pitruzzella, 2004, ζει. 56). «Απηφ ην νπνίν ν Stanislavsky νλφκαδε 

ζχζηεκα...πεξηιακβάλεη...ηελ αληίιεςε ηνπ Stanislavsky φηη ε ζηηγκή πξνο ζηηγκή εθηέιεζε 

ηνπ ξφινπ απνηειεί ηελ παξνληηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη αιήζεηα ηνπ εζνπνηνχ...ηελ επηκειή 

ηνπ εμέηαζε ηεο δηπιήο ζπλεηδεηφηεηαο ηνπ εζνπνηνχ θαηά ηε δεκηνπξγία...ηελ άπνςή ηνπ 

πσο ε ελζπλαίζζεζε κπνξεί λα απνηειέζεη πνιχ πην ηζρπξή θηλεηήξηα δχλακε γηα 

δεκηνπξγηθφηεηα απφ ην πξνζσπηθφ ζπλαίζζεκα... ηελ ηδέα πσο ε παξαηήξεζε ησλ άιισλ 

είλαη ηζάμηα ηεο παξαηήξεζεο ηνπ εαπηνχ...» (Carnicke, 2009, ζει. 3).  

 

2.2. Σο Γπάμα ζηη Θεαηπική Σέσνη 

     χκθσλα ινηπφλ κε ηνλ Stanislavsky θαη ηνλ Vygotsky, θαζψο φπσο είδακε νη απφςεηο 

ηνπο έρνπλ κία πνιχ ζεκαληηθή ζπλάθεηα, ζην ζεαηξηθφ δξάκα ν εζνπνηφο βηψλεη κία 

αληίζηνηρε  ζχγθξνπζε κε εθείλε πνπ βηψλεη θάζε θνηλσληθφ νλ ηνπ νπνίνπ ε δξάζε είλαη 

δηακεζνιαβεκέλε απφ ζεκεία, είηε θπζηθά, είηε ηερλεηά. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Stanislavsky 

έδσζε έκθαζε ζην κεραληζκφ ηνπ «perezhivanie», ην νπνίν κπνξεί λα κελ ην εμήγεζε κε 

ηνπο ίδηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο επηρείξεζε λα ην θάλεη ν Vygotsky, σζηφζν δηαηχπσζε 

μεθάζαξα ην γεγνλφο φηη απηφο ν κεραληζκφο απνηειεί θαη ηνλ κνλαδηθφ δξφκν ηνπ 

δεκηνπξγηθνχ θαιιηηέρλε πξνθεηκέλνπ λα θηάζεη ηελ ηέρλε ηνπ. Ο Gillett (2012) ζρνιηάδεη 

φηη: «Ο ππξήλαο, ν ζεκέιηνο ιίζνο, ην άιθα θαη ην σκέγα, ην απνιχησο απαξαίηεην ζηνηρείν 

ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ Stanislavsky, ρσξίο ην νπνίν δελ ζα είρε ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ 

επηξξνή ηελ νπνία έρεη αθφκε, είλαη ε πίζηε ηνπ ζηελ εκπεηξία» (ζει. 1). 

     Καη γηα ηνλ Stanislavsky ινηπφλ ην «perezhivanie» απνηειεί ηνλ κεραληζκφ κέζσ ηνπ 
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νπνίνπ ν εζνπνηφο ζα βηψζεη θαη ζα επηιχζεη ζπγθξνχζεηο, πάληα κε ηε βνήζεηα ηνπ 

εξγαιείνπ ηεο θαληαζίαο. Σν «perezhivanie» αληηπξνζσπεχεη ηε ζρέζε αλάκεζα ζην «είκαη» 

ηνπ εζνπνηνχ θαη ζην «δελ είκαη» ηνπ ραξαθηήξα, ή κε άιια ιφγηα, αληηπξνζσπεχεη ηε ζρέζε 

αλάκεζα ζηνλ εζνπνηφ θαη ηα πξνζσπηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά, φια απηά πνπ θνπβαιά κέζα 

ηνπ απφ ην παξειζφλ, θαη ην πεξηβάιινλ, ην νπνίν ζην ζέαηξν δηακνξθψλεηαη βάζεη ησλ 

απαηηήζεσλ ηνπ ξφινπ. «Κάζε δξάζε ζπλαληά κία αληίδξαζε, πνπ θη απηή πάιη θάλεη 

εληνλφηεξε ηελ πξψηε. ε θάζε έξγν, εθηφο απ’ ηελ θχξηα δξάζε, βξίζθνπκε θαη κηα δξάζε 

αληίζεηε ζε απηήλ, κία αληίπξαμε. Απηφ είλαη επηχρεκα, γηαηί έρεη ζαλ αλαπφθεπθην 

απνηέιεζκα πεξηζζφηεξε δξάζε. Υξεηαδφκαζηε απηή ηε ζχγθξνπζε ησλ ζθνπψλ θη φια ηα 

πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγεί θαη πνπ πξέπεη λα ιπζνχλ. Έρνπλ ζα ζπλέπεηα ηε 

δξαζηεξηφηεηα, πνπ είλαη ε βάζε ηεο ηέρλεο καο» (ηαληζιάβζθη, 1999, ζει.285 - 286). 

χκθσλα ινηπφλ θαη πάιη κε ηνλ Gillett (2012), «απηή ε εκπεηξία ηεο δξάζεο θαη ηεο 

δηάδξαζεο…σζείηαη απφ ηελ θαληαζία θαη φρη ηελ λφεζε, απφ ηελ αίζζεζε ηνπ έξγνπ, φρη 

απφ ηελ δηέγεξζε θινητθψλ δνκψλ, ελψ ηνπνζεηεί ην «εγψ ν εζνπνηφο» ζηηο ζπλζήθεο ηνπ 

ραξαθηήξα, ζε αληίζεζε απφ ην λα ηνλ απνκνλψλεη απφ απηέο» (ζει. 2). 

     Ο Stanislavsky φπσο θαη ν Vygotsky πίζηεπε φηη ην «perezhivanie» είλαη ν δξφκνο ν 

νπνίνο πξέπεη λα ππνζηεί αιιαγέο πξνθεηκέλνπ λα καο νδεγήζεη εθεί πνπ ζέινπκε, ελψ ε 

θαληαζία είλαη ην κέζν ην νπνίν ζα καο βνεζήζεη λα δεκηνπξγήζνπκε απηέο ηηο αιιαγέο. Ζ 

αιιαγή ινηπφλ ζην «perezhivanie» ζα έξζεη κφλν εθφζνλ ε θαληαζία ξπζκίζεη θαηάιιεια 

θαη ηζνξξνπεκέλα φινπο ηνπο άιινπο κεραληζκνχο ηνπο νπνίνπο πεξηθιείεη ην 

«perezhivanie», κφλν εθφζνλ ν εζνπνηφο κε ηε βνήζεηα ηεο θαληαζίαο ζέζεη ζε ζπλεξγαζία 

φια ηα ζπζηήκαηα ηνπ ςπρηζκνχ ηνπ, ηα νπνία θαη ζα δεκηνπξγήζνπλ ηα ζεκεία, πιηθά ή 

ςπρνινγηθά, πνπ ζα ηνλ βνεζήζνπλ λα απηφ-ππεξβεί. «Μνλάρα φηαλ κειεηήζνπκε νιφθιεξν 

ην έξγν θαη ζρεκαηίζνπκε κία εηθφλα ηεο γεληθήο ηνπ πξννπηηθήο, ζα είκαζηε ζε ζέζε λα 

ζπληαηξηάζνπκε ζσζηά ηα δηάθνξα επίπεδα, λα ζπλδπάζνπκε αηζζεηηθά ηα δηάθνξα κέξε, λα 
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ηα ζπγρσλεχζνπκε, ζηελ έθθξαζή ηνπο κε ηνλ ιφγν, ζε αξκνληθή θαη νινθιεξσκέλε κνξθή» 

(ηαληζιάβζθη, 1977, ζει.164). «Απηή ε εκπεηξία ζεκαίλεη ηελ πνξεία κέζα απφ κία 

νξγαληθή δηαδηθαζία, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ θπζηθή, ςπρηθή, θπζηνινγηθή, ζπλαηζζεκαηηθή 

ππφζηαζε, ζε αληίζεζε κε ηελ ζπγθξφηεζε κηαο εμσηεξηθήο κνξθήο δηακέζσ ελφο ζπλφινπ 

θιντηθψλ επηινγψλ. Πεξλάκε κέζα απφ ελεξγέο, θαληαζηηθέο αλαδεηήζεηο ρξεζηκνπνηψληαο 

ηνλ ίδην ηνλ εαπηφ καο, πξνθεηκέλνπ λα κεηακνξθσζνχκε ζε θάηη άιιν…» (Gillett, 2012, 

ζει. 1). Πάλσ ζε απηφ κάιηζηα ν ίδηνο ν Stanislavsky (φπσο αλαθέξεηαη απφ ηνλ Gillett, 

2012) αλαθέξεη φηη: «…ηα μερσξηζηά ζηνηρεία ηεο ηέρλεο δελ κπνξνχλ λα εθπιεξψζνπλ ηνπο 

ζθνπνχο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο πεξηζζφηεξν απ’ φηη ηα μερσξηζηά ζηνηρεία ηνπ αέξα κπνξνχλ 

λα εμππεξεηήζνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ αλζξψπνπ λα αλαπλέεη» (ζει. 2). 

     Πξνθεηκέλνπ σζηφζν λα ην πεηχρεη απηφ ν εζνπνηφο ζα πξέπεη λα αησξεζεί πάλσ απφ ην 

ζχλνιν ηνπ «perezhivanie», λα θνηηάμεη ζθαηξηθά θαη ζπγρξνληθά ηνλ δξφκν ν νπνίνο ζα ηνλ 

νδεγήζεη ζηνλ πξννξηζκφ πνπ επηζπκεί, λα αλαζπκεζεί δειαδή ηα ππάξρνληα γη’ απηφλ 

ζεκεία, φζν θαη ηνλ πξννξηζκφ ηνπ, ηνλ ξφιν ηνπ, ηηο θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο επηζπκεί λα 

πξνζαξκνζηεί. Δλψ ν Gillett (2012) σο εζνπνηφο ν ίδηνο ζρνιηάδεη: «ια ηα δεδνκέλα ηα 

νπνία καο έρνπλ δνζεί πξέπεη λα δηπιηζηνχλ κέζα ζε κία εμέδξα εθηφμεπζεο απφ ηελ νπνία 

θαη ν εζνπνηφο ζα εηζέιζεη ζηε ζθελή. Απηή παξέρεηαη απφ…κία ζχληνκε αλαζχκεζε ηνπ 

πνηνο είκαη, πνπ βξίζθνκαη – πνπ έρσ βξεζεί θαη πνπ πάσ – θαη γηαηί είκαη εθεί, γεκάηε απφ 

νπηηθέο εηθφλεο, θαληαζηηθνχο ήρνπο, γεχζεηο θαη κπξσδηέο πνπ αλακηγλχνληαη κε ην ρψξν 

θαη ην ρξφλν…απηφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αλαθάιπςε ηνπ ηη θάλεηο, είλαη απηφ ην νπνίν 

ζέιεηο λα θάλεηο, απηφ ην νπνίν πξνζπαζείο λα πεηχρεηο, ην δεηνχκελν…» (ζει. 5). Με άιια 

ιφγηα «ην παξειζφλ…αλαδεκηνπξγείηαη φρη απιά κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο…αιιά ηνπ 

κέιινληνο (Schechner, 1985, ζει. 79).  

     Έηζη, ζε αληηζηνηρία ηφζν κε ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ Stanislavsky φζν θαη ηνπ Vygotsky, ε 

δνπιεηά ηνπ εζνπνηνχ είλαη δεκηνπξγηθή κφλν εάλ απηφο θαηαθέξεη κε ηε βνήζεηα ηεο 
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θαληαζίαο λα αλαζπγθξνηήζεη, λα εμηζνξξνπήζεη ην «perezhivanie» ηνπ, δειαδή ηνλ εαπηφ 

ηνπ σο άηνκν ην νπνίν δεη κέζα ζε κία ζπγθεθξηκέλε πνιηηηζκηθή θαη ηζηνξηθή 

πξαγκαηηθφηεηα κε ην πεξηβάιινλ ηνπ ξφινπ ηνπ, ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ πεξηιακβάλεη έλα 

δηαθνξεηηθφ ραξαθηήξα ν νπνίνο δεη ζε κία δηαθνξεηηθή πνιηηηζκηθή θαη ηζηνξηθή 

πξαγκαηηθφηεηα. Δδψ ε θαληαζία είλαη δεκηνπξγηθή, θαζψο πξνθχπηεη απφ ηε ζπλνιηθή 

ζεψξεζε ηεο επξχηεξεο πξαγκαηηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ, αληηιεπηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή, θαη 

θαηεπζχλεηαη επίζεο ζε κία επξχηεξε, αιιά δηαθνξεηηθή πξαγκαηηθφηεηα, απηή ηνπ 

ραξαθηήξα. Μπνξεί ινηπφλ ην απνηέιεζκα ην νπνίν πξνθχπηεη λα είλαη θηηζκέλν κε 

πξνζαλαηνιηζκφ πξνο κία πξαγκαηηθφηεηα ε νπνία είλαη δηαθνξεηηθή, θαληαζηηθή, αιιά ην 

ίδην ην απνηέιεζκα δελ παχεη λα είλαη πξαγκαηηθφ. Ζ Robbins (2007) ζρνιηάδεη ην 

«perezhivanie» σο ηελ άγθπξα ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο δσήο, ελψ ν Gillett (2012) ζπκπιεξψλεη 

πσο ην νξγαληθφ παίμηκν αλαπηχζζεηαη γηα λα αδξάμεη ην νηθνπκεληθφ ην νπνίν έξρεηαη 

απεπζείαο απφ ηα βάζε ηεο αλζξψπηλεο εκπεηξίαο, θαη ηέινο θάπνηνο θαζεγεηήο ζε κία 

δξακαηηθή ζρνιή είπε φηη κπνξεί νη ζθάιεο πνπ ρηίδνπκε λα είλαη θαληαζηηθέο φκσο ηα 

ινπινχδηα πνπ ελ ηέιεη ζα θφςνπκε είλαη αιεζηλά.   

 

2.3. Σο Γπάμα ζηην Καθημεπινή Ευή 

     πσο αλαθέξεη ν Valsiner (2001) «Ζ αλάπηπμε ηεο ζεκεηαθήο δηακεζνιάβεζεο ησλ 

ςπρνινγηθψλ ιεηηνπξγηψλ πεξηιακβάλεη ηελ θαηαζθεπή θαη ηελ ρξήζε ζπκβφισλ γηα ηελ 

ξχζκηζε ηφζν ησλ δηαπξνζσπηθψλ φζν θαη ησλ ελδνπξνζσπηθψλ ςπρνινγηθψλ 

δηαδηθαζηψλ…θαίλεηαη πσο ε ζεκεηαθή δηακεζνιάβεζε νδεγεί ηφζν ζηελ δεκηνπξγία 

ςπρνινγηθψλ πξνβιεκάησλ φζν θαη ζηελ επίιπζε ηνπο. Ζ ζεκεηαθή δηακεζνιάβεζε 

εγγπάηαη ηφζν ηελ αθακςία φζν θαη ηελ επθακςία ησλ αλζξσπίλσλ ςπρνινγηθψλ 

ζπζηεκάησλ, κέζσ ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο αθαηξεηηθήο γελίθεπζεο θαη ηεο πιαηζηνηηθήο 

ζπγθεθξηκελνπνίεζεο» (ζει. 84). 
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     Βιέπνπκε ινηπφλ φηη ε αλζξψπηλε δξάζε είλαη δηακεζνιαβεκέλε απφ ζεκεία, είηε θπζηθά 

είηε πνιηηηζκηθά. Κάπνηεο θνξέο ε δξάζε καο ζπλαληά σο εκπφδην απηά ηα ίδηα ηα ζεκεία ηα 

νπνία ζε πξνεγνχκελεο θάζεηο ηεο αλάπηπμήο δηεπθφιπλαλ ηελ δξάζε καο, θαη απηή αθξηβψο 

είλαη ε ζηηγκή θαηά ηελ νπνία εξρφκελνη ζε ζχγθξνπζε κε ηα ζεκεία απηά, αλαγθαδφκαζηε 

λα απνθνπνχκε απφ απηά, λα αησξεζνχκε πάλσ απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ε νπνία ηα 

πεξηιακβάλεη, θαη λα ηα αλαηξέςνπκε είηε κεηαζέηνληάο ηα ζε έλα λέν πιαίζην, είηε 

αλαπηχζζνληαο λέα ζεκεία, ηα νπνία φρη κφλν δελ ζα εκπνδίδνπλ ηε δξάζε καο, αιιά ζα ηελ 

επνδψλνπλ. Απηέο νη ζηηγκέο απνηεινχλ αθξηβψο ηηο ζηηγκέο θαηά ηηο νπνίεο ε θαληαζία 

απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν εξγαιείν γηα ηελ κεηάβαζε απφ ηνλ έλα βαζκφ αλάπηπμεο ζηνλ 

άιιν. 

     Ο ίδηνο ν Vygotsky (φπσο αλαθέξεηαη απφ ηνλ Smolucha, 1992) ηνλίδεη φηη «φηαλ 

βξηζθφκαζηε ζηελ δηαδηθαζία θαηαλφεζεο ή ζηελ δηαδηθαζία ηεο πξαθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, 

θάηη λέν είλαη απαξαίηεην, ίζσο κηα ζπκπαγήο θαηαζθεπή ή κηα λέα εηθφλα ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο, ή ηε δεκηνπξγία κίαο λέαο ηδέαο, ηφηε εκθαλίδεηαη ε θαληαζία» (ζει. 62). 

     Οη Moran θαη John – Steiner (2003) ζπκθσλνχλ φηη: «Σα ζεκεία, ηα ςπρνινγηθά εξγαιεία 

θαη ηα έξγα ηέρλεο είλαη ηα κέζα δηακέζσ ησλ νπνίσλ επηθνηλσλείηαη ε δηαλφεζε θαη ν 

πνιηηηζκφο. Σα ππάξρνληα εξγαιεία θαη ζχκβνια απνηεινχλ ηηο ελζσκαησκέλεο ζθέςεηο θαη 

ηδέεο ησλ αλζξψπσλ νη νπνίνη έρνπλ πεξάζεη απφ ηελ ηζηνξία καο. ηαλ ηα ήδε ππάξρνληα 

εξγαιεία θαη ζχκβνια δελ εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο καο ηφηε δεκηνπξγνχκε λέα: ηέηνηα 

«δεκηνπξγεκέλα εξεζίζκαηα» καο βνεζνχλ λα παίξλνπκε απνθάζεηο» (ζει. 25 – 26) 

     Ζ Mahn (2012) ινηπφλ ζεκεηψλεη φηη αληίζεηα κε ηνπο ππφινηπνπο ςπρνιφγνπο ηεο επνρήο 

ηνπ, ν Vygotsky αλέιπζε ηνλ αλζξψπηλν ςπρηζκφ θαη ηελ ζπλείδεζε σο αιιεινζπλδεδεκέλα 

ζπζηήκαηα, εμεηάδνληαο θαηά ζπλέπεηα θαη ηηο ςπρνινγηθέο ιεηηνπξγίεο σο δηαδηθαζίεο 

αιιεινζρεηηδφκελεο ζε ζπζηήκαηα. πγθεθξηκέλα αλαθέξεη φηη γηα ηνλ Vygotsky «ηα 

εζψηεξα ζπζηήκαηα ηνπ αλζξσπίλνπ ςπρηζκνχ έρνπλ σο βάζε ηνπο ηελ ελφηεηα ηνπ 
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εγθεθάινπ θαη ηεο λφεζεο, θαη ελεξγνπνηνχληαη θαη δηακνξθψλνληαη κέζσ ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ησλ αηζζήζεσλ θαη ηεο επηθνηλσληαθήο δηάδξαζεο ζε ζπγθεθξηκέλεο 

θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο ηεο αλάπηπμεο. Ζ εμέηαζε ηνπ Vygotsky ζρεηηθά κε ηελ πξνέιεπζε 

θαη ηελ αλάπηπμε ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο νκηιίαο θαη ηεο λφεζεο, θαη ηεο ελνπνίεζεο ηνπο ζε 

έλα ζχζηεκα κε ππξήλα ηνπ ην λφεκα, έγθεηηαη ζηελ αληίιεςε ηνπ αλζξσπίλνπ ςπρηζκνχ σο 

ην ζχζηεκα ησλ ζπζηεκάησλ» (ζει. 101 – 102). «Ζ ζπγθξφηεζε ηνπ λνήκαηνο θαζνξίδεηαη 

απφ ηελ ζπζηεκηθή ζπγθξφηεζε ηεο ζπλείδεζεο» παξαδέρεηαη ν ίδηνο ν Vygotsky (1987) 

(ζει. 44). 

     ηελ πνιηηηζκηθή – ηζηνξηθή ζεσξία ηνπ Vygotsky ινηπφλ ην λφεκα ηαπηίδεηαη κε ηελ 

γελίθεπζε. Χζηφζν εδψ ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε απηφ ην νπνίν ηνλίδεη θαη ε Mahn (2012) 

φηαλ ιέεη φηη ζηελ πνιηηηζκηθή – ηζηνξηθή ζεσξία, ν φξνο γελίθεπζε ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ 

Vygotsky γηα λα αλαθεξζεί ζηελ πλεπκαηηθή πξάμε ηεο αθαίξεζεο απφ ην ζπγθεθξηκέλν 

αληηθείκελν ζηελ αλάπηπμε ηεο έλλνηαο ηνπ αληηθεηκέλνπ ζηηο πνιιαπιέο εθθάλζεηο ηνπ, θαη 

φρη πξνθεηκέλνπ λα ζπγθξίλεη ην γεληθφ κε ην ηνπηθφ λφεκα (ζει. 106).  

     «Κάζε γελίθεπζε πεξηιακβάλεη ηελ αθαίξεζε απφ θάπνηεο πηπρέο ηνπ αξρηθνχ ζεκείνπ 

θαη ηεο αλαθνξάο ηνπ. Μέζσ ηεο αθαίξεζεο ην παξφλ ζεκείν ζα ζπλδεζεί κε ην 

πξνεγνπκέλσο δεκηνπξγεκέλν ζεκείν. πλεπψο, ε αθαίξεζε ζπλεπάγεηαη ηνλ ζρεκαηηζκφ 

ελφο λένπ φινπ, εληφο ηνπ νπνίνπ φια ηα θνκκάηηα ελψλνληαη. Ζ ππνθεηκεληθή γελίθεπζε 

επηηξέπεη ζην άηνκν ηελ ελνπνίεζε δηαθνξεηηθψλ πξνζσπηθψλ εκπεηξηψλ ηνπ παξειζφληνο 

κε κία λέα εκπεηξία. Μέζσ ηεο ρξήζεο ησλ ζεκείσλ, ηα αλζξψπηλα φληα κπνξνχλ λα 

αλέξρνληαη θάζε ρξνληθά θαη ρσξηθά πιαηζησκέλε δξαζηεξηφηεηα…ε γεληθεπζηκφηεηα είλαη 

ε ηάζε ελφο ζεκείνπ λα δεκηνπξγεί κηα αθεξεκέλε αληαλάθιαζε πάλσ ζην αξρηθφ πιαίζην. 

Πξνθεηκέλνπ φκσο λα ζπκβεί απηφ, ην ζεκείν απνθφπηεηαη απφ ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν 

πξνέθπςε θαη κεηαθέξεηαη ζε έλα άιιν, λέν πιαίζην» (Valsiner, 2001, ζει. 90). 

     Ο  Vygotsky ινηπφλ ζθέθηεθε φηη ην ζχζηεκα ηεο δεκηνπξγηθήο θαληαζίαο αλαπηχζζεηαη 
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πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζεη ηα άηνκα ζηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, θαη φηη 

θαζψο νη ςπρηθέο ιεηηνπξγίεο αλαπηχζζνληαη δηαιεθηηθά, ην άηνκν γίλεηαη ηθαλφ λα πηνζεηεί 

κηα πην ειεχζεξε νπηηθή, θαη λα θαζνξίδεηαη ιηγφηεξν απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ (Moran θαη 

John – Steiner, 2003, ζει. 22). πσο άιισζηε αλαθέξεη θαη ν Stanislavsky πάλσ ζε απηφ 

«θαηαθεχγνπκε ζε κεζφδνπο πξνζαξκνγήο ζε θάζε ινγήο επηθνηλσλία, αθφκε θαη ζηελ 

επηθνηλσλία κε ηνλ εαπηφ καο, γηαηί είκαζηε αλαγθαζκέλνη λα ιακβάλνπκε ππφςε ηελ ςπρηθή 

καο θαηάζηαζε ζε θάζε δνζκέλε ζηηγκή» (ηαληζιάβζθη, 1999, ζει.230). 

 

2.4. Ζ Γεζμεςηικόηηηα ηος Γπάμαηορ για Αλλαγή 

     πσο αλαθέξεη ν Blunden (2012), o Vygotsky πξνζέγγηζε ηελ πνιηηηζκηθή δηακφξθσζε 

ηνπ ςπρηζκνχ κέζσ ηεο κειέηεο ηεο ζπιινγηθήο ρξήζεο ησλ θαηαζθεπψλ ηνπ επξχηεξνπ 

πνιηηηζκνχ ζηηο θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο, ηηο νπνίεο ζεσξεί επίζεο πξντφλ ηνπ πνιηηηζκνχ, θαη 

παξαηήξεζε φηη «ε έλλνηα πξνθχπηεη θαη δηακνξθψλεηαη εληφο κία ζχλζεηεο δηαδηθαζίαο ε 

νπνία θαηεπζχλεηαη πξνο ηελ νινθιήξσζε θάπνηνπ ζθνπνχ…ζθνπνί πνπ ηίζεληαη απφ ην 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ γηα ηνλ έθεβν πνπ σξηκάδεη – ζηφρνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ είζνδν 

ηνπ ζηελ πνιηηηζκηθή, επαγγεικαηηθή θαη θνηλσληθή δσή ηνπ θφζκνπ ησλ ελειίθσλ». Οη 

ιφγνη ινηπφλ γηα ηνπο νπνίνπο ε ζεαηξηθή ηέρλε ζεσξείηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία σο ε 

θαηαιιειφηεξε κνξθή ηέρλεο ε νπνία κπνξεί λα απνηειέζεη ην πξνζνδνθφξν έδαθνο γηα ηελ 

αηνκηθή θαη ηελ θνηλσληθή αλαζπγθξφηεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο είλαη θξπκκέλνη αθξηβψο 

ζηα παξαπάλσ ιφγηα ηνπ Vygotsky.  

     Ο Fyodor Vasilyuk είλαη ςπρνζεξαπεπηήο ν νπνίνο έρεη εληξπθήζεη ζηηο ηδέεο ηνπ 

Vygotsky, θαη ν νπνίνο ζην βηβιίν ηνπ κε ηίηιν Η Ψςσολογία ηηρ Εμπειπίαρ αλαιχεη ην ξφιν 

πνπ έρνπλ νη ζηφρνη ζηελ θνηλσληθά δηακεζνιαβεκέλε δξάζε ησλ αλζξψπσλ, αιιά θαη γηα 

ηνλ δηθφ ηνπ ζηφρν λα «θαηαζθεπάζεη κία ζεσξία ησλ ςπρνινγηθψλ  δηαδηθαζηψλ κέζσ ησλ 

νπνίσλ ν άλζξσπνο αληηκεησπίδεη ηηο θξίζηκεο θαηαζηάζεηο ζηε δσή. Απηέο νη δηαδηθαζίεο 
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πεξηγξάθνληαη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ζηα Ρψζηθα απφ ηε ιέμε perezhivanie…εδψ ην 

perezhivanie ζεκαίλεη ηελ άκεζε αίζζεζε ή εκπεηξία κηαο ςπρνινγηθήο θαηάζηαζεο ή 

δηαδηθαζίαο απφ ην ππνθείκελν. Πξνηείλνπκε ηε ρξήζε απηνχ ηνπ φξνπ γηα λα νξίζνπκε ηελ 

ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ κφρζνπ κέζσ ηνπ νπνίνπ έλα άηνκν μεπεξλά 

θαη ληθά κηα θξίζε, αλαθηά ηε ρακέλε πλεπκαηηθή ηζνξξνπία, αλαβηψλεη ην ρακέλν λφεκα ηεο 

χπαξμεο» (Vasilyuk, 1991, ζει. 5). 

     πσο καο πιεξνθνξεί ε Ferholt (2009), «o Vasilyuk πξνζαξκφδεη ηε ρξήζε ηνπ φξνπ 

«perezhivanie» απφ ηνλ Vygotsky γηα λα πεξηγξάςεη κηα κνξθή ελδν-ππνθεηκεληθφηεηαο θαηά 

ηελ νπνία βάδνπκε ηνπο εαπηνχο καο ζηηο ηζηνξίεο ησλ άιισλ κε ζθνπφ λα απνθηήζνπκε ηελ 

πξνλνεηηθφηεηα πνπ καο επηηξέπεη λα πξνρσξήζνπκε. Πεξηγξάθεη ην «perezhivanie» σο ηνλ 

εζσηεξηθφ θαη ππνθεηκεληθφ κφρζν ηνπ «κπαίλσ κέζα», ν νπνίνο δελ επηηπγράλεηαη κφλν κε 

ηελ λφεζε αιιά αληίζεηα πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ηεο δσήο ή ηεο ζπλεηδεζηαθήο 

θαηάζηαζεο». Έηζη, ζπλερίδεη ιέγνληαο φηη «παξφιν πνπ γηα ηνλ Vasilyuk ην «perezhivanie» 

απνηειεί ηελ άκεζε αίζζεζε ή εκπεηξία ησλ ςπρηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ, έλα 

άιιν άηνκν είλαη απαξαίηεην γη’ απηή ηελ εκπεηξία. Δίλαη απηφο ν ζπλππνινγηζκφο ηνπ άιινπ 

ν νπνίνο επηηξέπεη ζην άηνκν λα μεπεξάζεη θαη λα ληθήζεη ηελ απφγλσζε κέζσ ηνπ 

«perezhivanie»». Οη απφςεηο ηνπ Stanislavsky δε, θαίλεηαη φηη δελ απέρνπλ θαη πνιχ φηαλ ν 

ίδηνο δειψλεη: «Να γηαηί ε παξνπζία ζαο ηφζν θνληά κνπ, ην βιέκκα ζαο θαξθσκέλν βαζεηά 

κέζα ζην είλαη κνπ, φρη κφλν δελ κνπ έθεξαλ ακεραλία, αιιά αληίζεηα κε παξαθηλνχζαλ. 

Υαηξφκνπλα λα ζαο θνηηάδσ κε απζάδεηα θαηάκαηα θη αηζζαλφκνπλα ηελ ίδηα ζηηγκή, πσο 

είρα ην δηθαίσκα λα ην θάλσ ρσξίο θφβν» (ηαληζιάβζθη, 1977, ζει.33). 

     Ο Blunden (2012) ηνλίδεη φηη «κεηαθξαζκέλν αλεπαξθψο σο «εκπεηξία» ή σο «βησκέλε 

εκπεηξία», ην «perezhivanie» θαηαλνείηαη σο ηελ ελεξγή δηαδηθαζία ζε απηφ ην νπνίν 

απνθαιείηαη «ζρέδην δσήο»» παξαζέηνληαο ηα ιφγηα ηνπ ίδηνπ ηνπ Vasilyuk: «Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ έληνλνπ πφλνπ ην «perezhivanie» κεηαηξέπεηαη ζε θαηεπζπληήξηα 
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δξαζηεξηφηεηα ηνπ αηφκνπ». Καη ζπλερίδεη εθθξάδνληαο ηελ άπνςε φηη «νη άλζξσπνη 

εθιακβάλνπλ ηελ θαηλνκεληθή κνξθή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ «ζρεδίνπ δσήο» ηνπο σο ην 

νπζηψδεο πεξηερφκελν ζην νπνίν θαη βαζίδεηαη ε πξνζσπηθφηεηα ηνπο. Ο ζεξαπεπηήο 

θαλεξψλεη κε ηνπο φξνπο ησλ αμηψλ ηνπ ππνθεηκέλνπ φηη ην εκθαλέο αληηθείκελν ην νπνίν 

ηίζεηαη ζε δνθηκαζία απφ ηελ θξίζε κπνξεί λα ζπιιεθζεί ζε έλα βαζχηεξν επίπεδν. πλεπψο 

είλαη κέζα απφ ηε ίδηα ηελ αλάπηπμε ησλ ζρεδίσλ ηνπ ίδηνπ ηνπ ππνθεηκέλνπ, πνπ ην 

ππνθείκελν ζα βξεη ην δξφκν λα πξνρσξήζεη θαη λα αλαθαηαζθεπάζεη ηα θίλεηξα θαη ηελ 

ηαπηφηεηά ηνπ, ζε ζπλέρεηα κε ηνλ πξνεγνχκελν εαπηφ ηνπ».  

     Ο Gillett (2012) γξάθεη: «Καζψο απνξξνθψ θαη δέρνκαη ηηο ζπλζήθεο θαη ηηο δξάζεηο, ηηο 

ιέμεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα, ηηο ρεηξνλνκίεο, ηηο εθθξάζεηο ησλ άιισλ αλζξψπσλ, πξνρσξψ ζε 

ζρέδηα, ζθνπνχο, θίλεηξα, επηζπκίεο. ινη απηνί νη φξνη πξνήιζαλ αξρηθά απφ ηελ ξψζηθε 

ιέμε «zadacha», ηελ νπνία ν Benedetti κεηαθξάδεη σο ζθνπφ…είλαη κία «εζσηεξηθή 

επηζπκία» ε νπνία ζε νδεγεί λα πάξεηο απηφ ην νπνίν δεηάο ζε κία δεδνκέλε θαηάζηαζε…ε 

αλάγθε λα αλαθαιχςεηο ηη θξχβεηαη πίζσ απ’ φια απηά» (ζει. 7). Βιέπνπκε ινηπφλ φηη «ηα 

ζρέδηα είλαη ν ππνθεηκεληθφ θαη αληηθεηκεληθφο ζχλδεζκνο αλάκεζα ζηε δηακφξθσζε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο θαη ζηε δηακφξθσζε ηεο θνηλφηεηαο» (Blunden, 2012). 

     Σα ιφγηα ηνπ Blunden (2012) είλαη παξαπάλσ απφ θαηάιιεια γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ 

ζπκπεξάζκαηφο καο φηη «ε ζπλεξγαζία είλαη ζπλεπψο ε νπζία ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, ε 

θφιια ε νπνία θξαηά ηελ θνηλσλία ελσκέλε παξάγνληαο θαη αλαπαξάγνληαο ηηο κνξθέο ηεο, 

θαη παξέρνληαο δσέο κε λφεκα γηα ηνπο πνιίηεο ηεο…κπνξεί λα ιάβεη πνιιέο κνξθέο αιιά 

παξακέλεη πάληα ε πεγή θάζε θνηλσληθνχ δεζκνχ…απνηειεί ηελ θξίζηκε ζρέζε ε νπνία 

ζπλνδεχεη ηφζν ηελ ζχκπλνηα φζν θαη ηε ζχγθξνπζε. Ο ζηφρνο κπνξεί λα είλαη θνηλφο αιιά 

νη δηαθνξεηηθέο κνξθέο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά απηνχ ηνπ ζηφρνπ είλαη πνπ δεζκεχνπλ ηνλ 

έλα κε ηνλ άιιν ζε έλα ζπλεξγαηηθφ ζρέδην, θαη είλαη απηή ε θξίζηκε δέζκεπζε αλάκεζα ζηηο 

δηαθνξεηηθέο έλλνηεο, ζπλδπαζηηθά κε ηηο λφξκεο ηεο ζπλεξγαζίαο ε νπνία θάλεη ηα 
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ζπλεξγαηηθά ζρέδηα δεκηνπξγηθά». 

     ηα παξαπάλσ ιφγηα ινηπφλ θξχβεηαη ε νπζία ηνπ επηρεηξήκαηφο καο, ε νπζία ηεο 

ιεηηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο ηφζν ηνπ αλζξσπίλνπ ςπρηζκνχ, ηφζν ηνπ ζεαηξηθνχ δξάκαηνο, 

φζν θαη ηεο θνηλσλίαο νιφθιεξεο. Ζ ζπλεξγαζία θαη ν θνηλφο ζηφρνο είλαη νη έλλνηεο νη 

νπνίεο αλαπαξηζηνχλ νινθιεξσκέλα ηελ αλεμαξηεζία θαη ηελ αιιειεμάξηεζε πνπ νδεγνχλ 

ηφζν ηα άηνκα φζν θαη ηηο θνηλσλίεο ζηελ θίλεζε θαη ηελ αλάπηπμε.  

     Χζηφζν εδψ ε ζπλεξγαζία, φπσο λνείηαη θαη ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο πνιηηηζκηθήο – 

ηζηνξηθήο ζεσξίαο, απαηηεί δέζκεπζε, ελψ ε ίδηα εξεπλήηξηα ηνλίδεη φηη νη παξαπάλσ έλλνηεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη «ζε ξήμε θαη αληίζεζε κε ηα ππνθείκελα ηα νπνία εξγάδνληαη καδί εληφο 

ηνπ πιαηζίνπ κηαο ζηαζεξά θαη ηεξαξρηθά θαηεπζπλφκελεο επηρείξεζεο, ή ηα νπνία 

αληαιιάζζνπλ πξντφληα θαη ππεξεζίεο ζηα πιαίζηα ηεο αγνξάο. Δίλαη ε θαηάζηαζε ησλ 

ακνηβαία αλεμάξηεησλ θαη ηαπηφρξνλα δεζκεπκέλσλ ζε έλα θνηλφ ζρέδην ππνθεηκέλσλ ε 

νπνία δίλεη ζηε ζπλεξγαζία ηελ δεκηνπξγηθή δπλαηφηεηα, θαη ε νπνία απνηειεί πεγή ζρεδφλ 

φισλ ησλ δεκηνπξγηθψλ βηνκεραληψλ θαη απνηειεζκαηηθψλ απνθξίζεσλ ζε θαηαζηάζεηο 

έθηαθηεο αλάγθεο». πσο ιέεη άιισζηε θαη ν Gillett (2012) «ην απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ 

εκπεηξία είλαη ε δεκηνπξγία ηεο εζσηεξηθήο παξφξκεζεο ε νπνία θέξλεη ηε δξάζε πνπ ζα 

ιχζεη ην πξφβιεκα, θαη είλαη απηέο νη παξνξκήζεηο πνπ καο νδεγνχλ ζηε δξάζε ηνπ έξγνπ, 

φπσο νη εθξήμεηο θαπζίκνπ ζε κία κεραλή» (ζει. 8). Έηζη, βιέπνπκε πσο «ππάξρεη θαη κία 

άιιε ζπνπδαία πιεπξά ζε έλα αληηθεηκεληθφ ζθνπφ : πξέπεη, φρη κφλν λα είλαη πηζηεπηφο, 

αιιά θαη λα ηξαβάεη, λα ζπγθηλεί ηνλ εζνπνηφ, ψζηε λα ηνλ ζπξψρλεη ζηελ πξαγκαηνπνίεζή 

ηνπ. α καγλήηεο κε ηελ έιμε ηνπ πξνθαιεί ηε δεκηνπξγηθή ζέιεζε ηνπ εζνπνηνχ. ηαλ ζε 

έλαλ αληηθεηκεληθφ ζθνπφ βξίζθνπκε απηέο ηηο απαξαίηεηεο ηδηφηεηεο, ηνλ νλνκάδνπκε 

δεκηνπξγηθφ» (ηαληζιάβζθη, 1999, ζει.122). 

     Καλείο θαη ηίπνηα ινηπφλ δελ κπνξεί λα μερσξίζεη ην πξσηαξρηθφ ζεκείν. Σφζν ζην 

ζέαηξν φζν θαη ζηελ ίδηα ηε δσή είλαη αδχλαηνλ λα πεη θαλείο αλ είλαη ε δέζκεπζε ζηα 
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ζεκεία, ζηα ζρέδηα ε νπνία πξνθαιεί ηελ παξφξκεζε γηα δξάζε ή αλ είλαη ε ίδηα ε 

παξφξκεζε ε νπνία καο νδεγεί ζηε απηή ηε δέζκεπζε. O Blunden (2012) πάλησο θαηαιήγεη 

πσο «πνπζελά δελ είλαη πεξηζζφηεξν αλαγλσξηζκέλν απφ ηηο ηέρλεο θαη ηηο επηζηήκεο φηη ε 

«ζπλεξγαζία» θαη ην «ζρέδην» δελ είλαη απιά ζπλδεδεκέλα αιιά ζπλψλπκα. Ζ ζπλεξγαζία 

δελ έρεη λφεκα δίρσο λα είλαη ζπλεξγαζία πάλσ ζε έλα ζρέδην…έλα ζπλεξγαηηθφ ζρέδην – φρη 

θάπνην ζρέδην ην νπνίν πξνθχπηεη απφ ηα βάζε ηεο ςπρήο θάπνηνπ αηφκνπ, αιιά κία 

πνιηηηζκηθή – ηζηνξηθή δξαζηεξηφηεηα ε νπνία δηεθπεξαηψλεηαη ζε θνηλσληθφ έδαθνο, θαη ε 

νπνία πξνθχπηεη θαη θηλεηνπνηείηαη απφ ηα άηνκα πνπ ζπλεξγάδνληαη πάλσ ζε απηή».  

     Ο Gillett (2012) κλεκνλεχεη ηνλ Stanislavsky ν νπνίνο «επηκέλεη κε ηνλ πξψην θαλφλα ηνπ 

δηαιφγνπ: απεξηφξηζηε πξνζνρή ζηνπο ζπλαδέιθνπο ζαο…ε εκπεηξία κπνξεί λα πξνθχςεη 

κνλάρα αλ αθνχκε θαη απαληάκε, πξνρσξάκε ζε δξάζεηο θαη αληηδξάζεηο, πξνζαξκνδφκαζηε 

απζφξκεηα ζε θάζε λέα παξφξκεζε…πξέπεη λα επηθνηλσλνχκε κε νπνηνλδήπνηε είλαη 

απέλαληί καο…» (ζει. 6). Ο Stanislavsky ινηπφλ, φζν θαη ν Vygotsky, ζεσξεηηθνί πνπ 

παηνχζαλ κε ην έλα πφδη ζηελ ηέρλε θαη ην άιιν ζηελ ςπρνινγία, ζπλεηδεηνπνίεζαλ πξψηνη 

φηη ην «perezhivanie» δελ απνηειεί απιά ην κνλαδηθφ δξφκν ζπγθξφηεζεο ηεο ζρέζεο καο κε 

ην πεξηβάιινλ καο, ηεο ζπλνιηθήο εηθφλαο καο γηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα, αιιά θαη ην 

κνλαδηθφ δξφκν αλαζπγθξφηεζεο απηήο, θαη φηη ε έλλνηα ηνπ ζπλεξγαηηθνχ ζρεδίνπ 

αληηπξνζσπεχεη φια απηά ηα νπνία ελζσκαηψλεη ε ζεαηξηθή ηέρλε. Ζ ζεαηξηθή ηέρλε ινηπφλ 

δελ απνηειεί απιά κηα ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εζνπνηψλ, κεηαμχ ησλ ραξαθηήξσλ, ή κεηαμχ 

ησλ εζνπνηψλ θαη ησλ ραξαθηήξσλ κε ην θνηλφ, αιιά πάλσ απφ φια απνηειεί ηελ ακνηβαία 

ελεξγνπνίεζε θαη ζπλεξγαζία φισλ ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ αλζξσπίλνπ ςπρηζκνχ. 

     ια ηα παξαπάλσ πεξπαηάλε ηνλ ίδην δξφκν, ηνλ δξφκν ηνπ «perezhivanie», πξνθεηκέλνπ 

κε ηελ βνήζεηα ηεο δεκηνπξγηθήο θαληαζίαο λα αλαζπγθξνηεζνχλ θαη λα εμηζνξξνπεζνχλ, 

γηαηί φια απηά απνηεινχλ ζπζηήκαηα ελφο επξχηεξν ζπζηήκαηνο, απηφ ηεο δσήο.  Καη’ απηφλ 

ηνλ ηξφπν ζηε ζεαηξηθή ηέρλε επηηειείηαη ε ίδηα εξγαζία, ν ίδηνο κφρζνο ζε πνιιαπιά 
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επίπεδα, αθνχ εθεί ηα φξηα κεηαμχ ςπρηθνχ θαη πιηθνχ, ππνθεηκεληθνχ θαη θνηλσληθνχ 

ράλνληαη, ζην ζέαηξν είκαζηε έκπξαθηα θαη ζχγρξνλα φινη δεκηνπξγνί. «Ζ ηέρλε είλαη ε 

θνηλσλία κέζα καο, θαη αθφκα θη αλ ε δξάζε ηεο πξαγκαηνπνηείηαη απφ έλα θαη κνλαδηθφ 

άηνκν, δελ ζεκαίλεη φηη ε νπζία ηεο είλαη αηνκηθή» (Vygotsky, 1971, ζει. 249).  

     Παξαηεξνχκε ινηπφλ φηη ε θάζαξζε έξρεηαη θαη ζηε δσή φπσο θαη ζην ζέαηξν, δειαδή 

κέζα απφ ηε δεκηνπξγία ζπγθξνχζεσλ κε εκπφδηα, ζεκεία, θαη ηελ επίιπζε απηψλ κέζσ ηεο 

αλάπηπμεο λέσλ ζεκείσλ ζηνλ ρψξν ηεο θαληαζίαο. Έηζη, ε ζεαηξηθή ηέρλε απνηειεί ην 

θαηαιιειφηεξν έδαθνο γηα κία εμηζνξξνπεκέλε αλαζπγθξφηεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ή κε 

άιια ιφγηα, ην δξάκα ζην ζέαηξν είλαη ν θαηαιιειφηεξνο ρψξνο γηα ηελ δηαπξαγκάηεπζε ηνπ 

δξάκαηνο ηεο δσήο.  «πσο ην παηρλίδη γηα ηα παηδηά, ε δεκηνπξγηθφηεηα δεκηνπξγεί κηα 

δψλε εγγχηεξεο αλάπηπμεο γηα ηνπο ελήιηθεο ψζηε λα καζαίλνπλ θαη λα ζπλεηζθέξνπλ 

αδηάθνπα ζηνλ πνιηηηζκφ ηνπο. Βνεζά ηνπο αλζξψπνπο λα πξνζαξκφδνληαη ελεξγά  ζην 

πεξηβάιινλ ηνπο θαη λα ηξνπνπνηνχλ απηφ ην πεξηβάιινλ γηα ηνπο ίδηνπο…ε 

δεκηνπξγηθφηεηα πξαγκαηνπνηεί ηηο έκθπηεο, θξπκκέλεο δπλαηφηεηεο ησλ αλζξψπσλ θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο; ρη κφλν δηεπξχλεη φηη αηνκηθά θαη ζπιινγηθά έρνπκε θαηαθέξεη, αιιά θαη 

φηη κπνξνχκε θαη πξφθεηηαη λα θαηαθέξνπκε» (Moran θαη John – Steiner, 2003, ζει. 5).  

 

2.5. Γπαμαηοθεπαπεία και Γπαμαηικό Παισνίδι 

     Ζ έλλνηα ηεο δξακαηνζεξαπείαο, φπσο θαη νη πεξηζζφηεξεο επξέσο δηαδεδνκέλεο έλλνηεο 

νη νπνίεο αλήθνπλ ζην πεδίν ηεο Φπρνινγίαο, απνηειεί κία έλλνηα ε νπνία ζα κπνξνχζε λα 

νξηζηεί πνιχ εχθνια κε έλα νξηζκφ, ή αθφκε θαιχηεξα κε ηελ παξάζεζε ελφο 

ζπλνλζπιεχκαηνο νξηζκψλ. Ζ παξαπάλσ ηδέα, αλ θαη αθνχγεηαη πνιχ ειθπζηηθή, δελ επαξθεί 

γηα ην ζθνπφ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θεθαιαίνπ. Χζηφζν, κπνξεί λα απνηειέζεη αθεηεξηαθφ 

ζεκείν γηα ηελ αλάδεημε ηεο βαζχηεξεο θαη νπζηαζηηθήο ζρέζεο πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηα 
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πεδία ηεο Γξακαηνζεξαπείαο, ηεο Πνιηηηζκηθήο – Ηζηνξηθήο Θεσξίαο ηνπ Vygotsky θαη ηνπ 

πζηήκαηνο ηνπ Stanislavsky.  

     Ξεθηλψληαο ινηπφλ, ζχκθσλα κε ηνλ Read Johnson (φπσο αλαθέξεηαη απφ ηελ Jennings, 

1994, ζει. 17), «ε δξακαηνζεξαπεία, φπσο θαη νη άιιεο ζεξαπείεο κέζσ δεκηνπξγηθψλ 

ηερλψλ, απνηειεί ηελ εθαξκνγή ελφο δεκηνπξγηθνχ κέζνπ γηα ςπρνζεξαπεία. πγθεθξηκέλα, 

ε δξακαηνζεξαπεία αλαθέξεηαη ζε εθείλεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο εληφο ησλ νπνίσλ ππάξρεη κία 

εγθαζηδξπκέλε ζεξαπεπηηθή θαηαλφεζε κεηαμχ πειάηε θαη ζεξαπεπηή, θαη φπνπ νη 

ζεξαπεπηηθνί ζθνπνί είλαη πξσηαξρηθνί θαη φρη ζπκπιεξσκαηηθνί ηεο ηξέρνπζαο 

δξαζηεξηφηεηαο». Με ηελ παξαπάλσ δηαηχπσζε, ε νπνία θαη απνηειεί κία απφ ηηο πην ζπρλά 

ρξεζηκνπνηνχκελεο απφ επαγγεικαηίεο, νδεγνχκαζηε ακέζσο κπξνζηά ζην γεγνλφο ηεο 

«δεκφζηαο ζπδήηεζεο αλάκεζα ζε εθείλνπο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε δξακαηνζεξαπεία σο 

βαζηζκέλε ζην δξάκα θαη ζε εθείλνπο πνπ ηελ βιέπνπλ σο ςπρνζεξαπεία» (Jennings, 1994, 

ζει. 18). πσο ζρνιηάδεη ε Jennings (1994), «σο επί ησ πιείζηνλ, έηζη θαη ν παξαπάλσ 

νξηζκφο ππεξαζπίδεηαη έλα είδνο εθιεθηηζκνχ ν νπνίνο θάζε άιιν παξά αλαθιά ηε 

δξακαηνζεξαπεία σο κηα αξρή κε ηε δηθή ηεο γιψζζα βαζηζκέλε ζην ζέαηξν θαη ην δξάκα», 

θαη ζπλερίδεη ηνλίδνληαο ηα ιφγηα ηνπ Jones φηη «απηφ πνπ πξέπεη λα ζπκβεί είλαη ε 

δξακαηνζεξαπεία λα απνθηήζεη ηνλ δηθφ ηεο μεθάζαξν πξνζαλαηνιηζκφ ζρεηηθά κε ηηο 

δηαδηθαζίεο ηεο, ηνλ δηθφ ηεο ηξφπν πεξηγξαθήο θαη θαζνξηζκνχ απηψλ  ησλ νπνίσλ πξάγκαηη 

κπνξνχλ λα ζπκβνχλ εληφο κηαο νκάδαο δξακαηνζεξαπείαο» (ζει. 18).  

     Ζ Jennings (1994) ινηπφλ, νξίδεη ηε δξακαηνζεξαπεία σο ηελ «εηδηθή εθαξκνγή ησλ 

δνκψλ ηνπ ζεάηξνπ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ δξάκαηνο κε κία δεδεισκέλε πξφζεζε ε νπνία 

είλαη ε ζεξαπεία» (ζει. 17), θαη δηεπθξηλίδεη πσο ε δξακαηνζεξαπεία απηή θαζαπηή απνηειεί 

ηελ «επνχισζε κέζσ δξάκαηνο, ε νπνία κε ηε ρξήζε δξακαηηθψλ δνκψλ επηηξέπεη ζηνλ 

πειάηε λα θεξδίζεη επίγλσζε θαη λα αλαθαιχςεη ζπλαηζζήκαηα ζε έλα μερσξηζηφ ρψξν, ζε 

πξαγκαηηθφ θαη θαληαζηηθφ ρξφλν, εληφο κηαο θνηλσληθήο ζπλάληεζεο» (ζει. 19). Με άιια 
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ιφγηα, ε Jennings (1994) ζεσξεί ηνπο δξακαηνζεξαπεπηέο «φρη σο ςπρνζεξαπεπηέο, αιιά σο 

δεκηνπξγηθνχο θαιιηηέρλεο, θαη ηελ δξακαηνζεξαπεία σο έλα επάγγεικα ηνπ νπνίνπ νη ξίδεο 

είλαη βαζηά ξηδσκέλεο ζηελ ζεαηξηθή ηέρλε. Γη’ απηήλ, ε δξακαηνζεξαπεία είλαη κηα κνξθή 

ηέρλεο ε νπνία ζπλερψο αλαλεψλεη ηε δεκηνπξγηθφηεηα ηνπ πειάηε θαη ηνπ ζεξαπεπηή» (ζει. 

17).  

     Γελ ζα κπνξνχζακε σζηφζν λα κελ αλαθεξζνχκε ζηνλ ηξέρσλ νξηζκφ ηεο 

δξακαηνζεξαπείαο ν νπνίνο έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Βξεηαληθή Δηαηξία Γξακαηνζεξαπεπηψλ, 

θαη ν νπνίνο ζεσξεί φηη ε «δξακαηνζεξαπεία απνηειεί ηελ επί ζθνπψ ρξήζε ηνπ δξάκαηνο 

θαη ησλ ζεαηξηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ ζρεηηθψλ ηερληθψλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη 

ζεξαπεπηηθνί ζηφρνη ηεο αλαθνχθηζεο ζπκπησκάησλ, ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαη ζσκαηηθήο 

νινθιήξσζεο θαη πξνζσπηθήο αλάπηπμεο» (Chesner, 1994, ζει. 114 – 115). Ζ 

δξακαηνζεξαπεία δειαδή, φπσο καο ελεκεξψλεη θαη ν Salvo Pitruzzella (2004), «επηρεηξεί λα 

ζαξψζεη ηε δξακαηηθή δηαδηθαζία γηα λα θαηαλνήζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί. 

Πξνθεηκέλνπ λα ην θάλεη απηφ, θαηαθεχγεη φρη κφλν ζε θαιιηηερληθά εξγαιεία ηα νπνία 

ζρεηίδνληαη κε ηε δηαίζζεζε, ηελ πνηεηηθή θαληαζία θαη ην αηζζεηηθφ ζπλαίζζεκα, αιιά θαη 

ζε επηζηεκνληθά εξγαιεία ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηε ζθέςε, ηελ επαγσγή θαη ηελ εκπεηξηθή 

έξεπλα. Ζ ζχγθξηζε ινηπφλ κε θηινζνθηθά, ςπρνινγηθά, θνηλσληνινγηθά θαη αλζξσπνινγηθά 

κνληέια είλαη αλαπφθεπθηε...» (ζει. 7). Καηαλννχκε ζπλεπψο, ην γεγνλφο ηεο χπαξμεο 

πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ κνληέισλ ηα νπνία πξνζεγγίδνπλ κελ αιιά δελ ηαπηίδνληαη δε κε ηελ 

δξακαηνζεξαπεία απηή θαζαπηή, θαζψο θαη ην γεγνλφο ηεο αλαγθαηφηεηαο ηνπ δηαρσξηζκνχ 

αλάκεζα ζε απηά θαη ζην κνληέιν ηεο δξακαηνζεξαπείαο ην νπνίν θαη έρεη σο βάζε ηνπ ην 

ίδην ην δξάκα, φπσο ην λνεί θαη ην θαηαλνεί ηφζν ν Vygotsky φζν θαη ν Stanislavsky. 

     Σν ςπρφδξακα απνηειεί έλα απφ απηά ηα κνληέια, ην νπνίν κάιηζηα πνιινί ηείλνπλ λα 

ζπγρένπλ κε ηελ δξακαηνζεξαπεία. πσο ηνλίδεη θαη πάιη ε Jennings (1994), «ε 

δξακαηνζεξαπεία, αληίζεηα κε ην ςπρφδξακα θαη ηελ ςπρνζεξαπεία Gestalt, κε ηα νπνία έρεη 
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θαη πνιιά θνηλά, δελ έρεη κία θνηλψο απνδεθηή βάζε θαη ζαθψο θαζνξηζκέλεο δνκέο νη 

νπνίεο λα ζεκειηψλνπλ ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ πξαθηηθή ηεο. Ζ πξαθηηθή ηεο 

δξακαηνζεξαπείαο θπκαίλεηαη απφ ηε δηαλνεηηθή αλαδήηεζε ηεο κεηαθνξάο ζε έλα 

αημπεξηθφ θείκελν θαη ηνπ λνήκαηνο γηα ην άηνκν, ζηελ ρξήζε ηνπ αγγίγκαηνο θαη ηελ απιή 

κίκεζε κε άηνκα κε ζνβαξέο εγθεθαιηθέο βιάβεο» (ζει. 26). Ζ δηαθνξά αλάκεζα ζην 

ςπρφδξακα θαη ηελ δξακαηνζεξαπεία έγθεηηαη ζηελ «ηθαλφηεηα ηεο δξακαηνζεξαπείαο λα 

ρξεζηκνπνηεί κηα απφκαθξε ηζηνξία, κηα κεηαθνξηθή ηζηνξία, κηα ηέηνηα κεηαθνξά, ε νπνία 

δελ απνηειεί απιά κία ηζηνξία, αιιά αλνίγεη πεξηζζφηεξα κνλνπάηηα θαη γηα πεξηζζφηεξνπο 

αλζξψπνπο» (Jennings, 1994, ζει. 178). πσο καο πιεξνθνξεί ε Chesner (1994), «ζηελ 

πξάμε απηφ ζεκαίλεη πσο ν ςπρνδξακαηηζηήο ρξεζηκνπνηεί έλα πην αθξηβή ράξηε γηα ηε 

δφκεζε ηνπ ςπρνδξακαηηθνχ ηαμηδηνχ, θαη απηφ αλαθιά κηα πην αθξηβή ζεξαπεπηηθή 

ζθνπηκφηεηα», ελψ ε Mooli Lahad (φπσο αλαθέξεηαη απφ ηελ Jennings, 1994, ζει. 178) 

ζπκπιεξψλεη πσο «απηφ είλαη έλα απφ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο δξακαηνζεξαπείαο: φηη 

κπνξνχκε λα ζεξαπεχζνπκε ρσξίο λα ηαπηνπνηήζνπκε ην γεγνλφο – κέζσ ηεο 

απνζηαζηνπνίεζεο. Γελ ρξεηάδεηαη λα ζέηνπκε ην εξψηεκα «ηη ζεκαίλεη απηφ γηα εζέλα;» φιε 

ηελ ψξα, θαη αξθεηέο θνξέο δελ ππάξρεη θακία αλάγθε γη’ απηφ, ελψ είλαη αδχλαην ζην 

ςπρφδξακα λα κελ ξσηήζεηο «ηη ζεκαίλεη απηφ γηα εζέλα;» αθνχ ην ςπρφδξακα είλαη ελ ηέιεη 

ε αλαπαξάζηαζε ηεο δσή ζνπ κε πνιινχο ηξφπνπο». 

     Ο Courtney (φπσο αλαθέξεηαη απφ ηελ Ann Cattanach, 1994, ζει. 34) αλαθέξεη φηη «ε 

δξακαηηθή δξάζε δεκηνπξγεί έλα θαληαζηηθφ παξφλ εθηφο ηνπ παξειζφληνο θαη ηνπ 

κέιινληνο, θαη καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα αληηκεησπίζνπκε ηηο εκπεηξίεο ηεο δσήο ζε έλα 

ιεηηνπξγηθφ θαη ζπκβνιηθφ επίπεδν. ηαλ εμεξεπλνχκε ην θαληαζηηθφ παξφλ ην νπνίν έρνπκε 

δεκηνπξγήζεη ζην δξάκα, εκπιεθφκαζηε κε έλα πην βαζχ θαη πξνζσπηθφ ηξφπν». «Ζ 

αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ εζνπνηνχ εγθαζηδξχεη έλα άιιν ηχπν πξαγκαηηθφηεηαο – 

απηφλ ηεο δξακαηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο – ε νπνία κέζσ ηεο δξακαηηθήο απνζηαζηνπνίεζεο 
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δεκηνπξγεί ηνλ ζπκβνιηθφ ρψξν, ρξφλν θαη δξάζε. Δίλαη εληφο απηήο ηεο δξακαηηθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο, φπσο απηή αληηπαξαβάιιεηαη κε ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα, φπνπ νη 

δξακαηνζεξαπεπηέο κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ ζεξαπεπηηθά...» (Jennings, 1994, ζει. 3). Ο 

Roger Grainger (1997) κε ηε ζεηξά ηνπ ηνλίδεη πσο ε δξακαηηθή πξαγκαηηθφηεηα είλαη «κηα 

ηδηαίηεξε θαη αζθαιήο κνξθή πξαγκαηηθφηεηαο εληφο ηεο νπνίαο ν θαζέλαο είλαη ειεχζεξνο 

λα πεηξακαηηζηεί» (ζει. 2), ελψ ε Jennings (1994) ζπκπιεξψλεη πσο «ε δξακαηνζεξαπεία 

θαζηζηά δπλαηή ηε δεκηνπξγία ηεο δξακαηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη θαηά ζπλέπεηα ηε 

δξακαηηθή απνζηαζηνπνίεζε» (ζει. 6). «Σν θαληαζηηθφ παξφλ δελ απνηειεί ηελ πξαγκαηηθή 

δσή καο θαη έηζη κπνξνχκε λα  εμεξεπλήζνπκε, απνζηαζηνπνηεκέλνη κε αζθάιεηα απφ ηελ 

θαζεκεξηλή καο εκπεηξία. Μαζαίλνπκε λα πξνζαξκνδφκαζηε ζην ρξφλν, παίδνληαο εθηφο 

ρξφλνπ, εληφο ηνπ κεηαβαηηθνχ ρψξνπ ηεο δξακαηνζεξαπεπηηθήο νκάδαο, φπνπ κπνξνχκε λα 

εμεξεπλήζνπκε ην ηαμίδη ηεο δσήο κέζσ ηνπ εάλ ηεο θαληαζίαο» (Ann Cattanach, 1994, ζει. 

34). Έηζη, «ε βαζηθή δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη ην ζέαηξν θαη θαηά ζπλέπεηα ε 

δξακαηνζεξαπεία, είλαη απηή ηεο δξακαηηθήο ή αηζζεηηθήο απνζηαζηνπνίεζεο, ε νπνία 

παξαδφμσο καο επηηξέπεη λα βηψλνπκε ηελ πξαγκαηηθφηεηα ζε έλα βαζχηεξν επίπεδν. ην 

ςπρφδξακα αληηζέησο, νη πειάηεο δνπιεχνπλ άκεζα κε ην δηθφ ηνπο πιηθφ. ηελ 

δξακαηνζεξαπεία ε ηζηνξία, ν κχζνο, ην δξάκα απηφ θαζαπηφ γίλεηαη ε ηζηνξία φισλ θαη ην 

δξάκα ηνπ πειάηε δελ εξκελεχεηαη. Απηφ, ηνπ επηηξέπεη λα ηαμηδεχεη αικαησδψο αλάκεζα 

ζηελ ππνθεηκεληθή θαη αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα, απφ ηνλ κηθξφθνζκν ζηνλ 

καθξφθνζκν» (Jennings, 1994, ζει. 23).  

     Ο Salvo Pitruzzella (2004) αλαθέξεη φηη, ζχκθσλα κε ηνλ Wilshire «ε αλαπαξάζηαζε 

απνηειεί έλα βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ: ηελ δηακφξθσζε ηεο 

αηνκηθήο ηαπηφηεηαο κέζσ ηεο ζπλερνχο ηαιαληεπηηθήο θίλεζεο αλάκεζα ζηελ κηκεηηθή 

εκπινθή θαη ζηελ απεκπινθή απφ απηή. Ζ θχζε ηνπ ζεάηξνπ είλαη απηή ηεο εθηέιεζεο θαη 

εξκελείαο. Ο εζνπνηφο αλαπαξηζηά ηνλ ραξαθηήξα θαη ν ραξαθηήξαο αλαπαξηζηά θαζέλα απφ 
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ηα κέιε ηνπ θνηλνχ. Χζηφζν, ν εζνπνηφο δελ είλαη νινθιεξσηηθά θαη κφληκα ν ραξαθηήξαο, 

αθξηβψο φπσο εκείο δελ είκαζηε ν Οηδίπνδαο, αθφκα θαη αλ κηκεηηθά βξίζθνπκε ζηνηρεία ηνπ 

Οηδίπνδα κέζα καο. Ο εζνπνηφο αλαπαξηζηά ηνλ ραξαθηήξα θαη θαηά έλα πεξίεξγν ηξφπν 

γίλεηαη απηφο, αιιά φρη νινθιεξσηηθά. Καηά ηελ αλαπαξάζηαζε λνείηαη κία πξνζέγγηζε ηνπ 

ραξαθηήξα ε νπνία απνηειεί κηκεηηθή αλαγλψξηζε, αιιά ηαπηφρξνλα θαη κηα εξκελεία. Σν λα 

εξκελεχεηο ζεκαίλεη λα νδεγείο ηα ζηνηρεία ηα νπνία είλαη εθηφο απφ εζέλα, ζε κνξθέο νη 

νπνίεο είλαη ζπκβαηέο κε ηνπο θψδηθεο θαη ηηο δνκέο πνπ ξπζκίδνπλ ηελ αιιειεπίδξαζή ζνπ 

κε ηνλ θφζκν, θαη είλαη επηθνηλσλήζηκεο. Ζ εθηέιεζε / εξκελεία απνηειεί παξνπζία / 

απνπζία, θαηνρή / απφζηαζε. Ο ζεαηήο ν νπνίνο εηζέξρεηαη ζε κία κηκεηηθή ζρέζε 

(ηαπηνπνίεζεο θαη απνρσξηζκνχ) κε ηνλ εζνπνηφ πνπ εθηειεί / εξκελεχεη ηνλ ραξαθηήξα, κε 

ηε ζεηξά ηνπ βιέπεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζε απηή ηελ εθηέιεζε / εξκελεία, θαη ζπλεπψο ηελ 

λνεκαηνδνηεί. Μία αλάινγε δηαδηθαζία ζπκβαίλεη θαη ζηε δσή» (ζει. 45). «Γνκψ ηνλ εαπηφ 

κνπ σο άηνκν κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο εθηέιεζεο / εξκελείαο» ζπκθσλεί θαη ν ίδηνο ν 

Pitruzzella (2004), ελψ δίλεη έκθαζε ζην γεγνλφο φηη «ην ζέαηξν παξέρεη ηελ επθαηξία 

πξνθεηκέλνπ απηφ ην είδνο παηρληδηνχ λα εθδεισζεί θαη λα ζπκβεί αλνηθηά, κέζσ ηνπ 

κνηξάζκαηνο θάπνησλ απιψλ θαλφλσλ αλάκεζα ζηνλ εζνπνηφ θαη ηνλ ζεαηή. Ο πξψηνο 

απνηειεί ηελ απνδνρή ηνπ παξαδφμνπ ηνπ εάλ, ην νπνίν κπνξνχκε λα απνθαιέζνπκε 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ έθθξαζε ηνπ Coleridge σο «ζθφπηκε αηψξεζε δπζπηζηίαο». Απηφ ην 

νπνίν ζπκβαίλεη ζηε ζθελή δελ είλαη πξαγκαηηθφ κε ηελ έλλνηα πνπ ν ζθχινο, ην ηξαπέδη θαη 

νη ζπλάδειθνί κνπ είλαη πξαγκαηηθνί γηα εκέλα, αιιά κπνξψ θαη πξέπεη λα ζπκπεξηθεξζψ 

ιεο θαη είλαη. Απηφ, αιεζεχεη ηφζν γηα ηνλ εζνπνηφ ν νπνίνο δίλεη απηφ πνπ ε Perussia 

απνθαιεί ελεξγή παξάζηαζε, φζν θαη γηα ηνλ ζεαηή ν νπνίνο πθίζηαηαη θαηά θχξην ιφγν 

κηκεηηθή αλαγλψξηζε. Σν παξάδνμν ηνπ εάλ είλαη ε πφξηα ε νπνία καο επηηξέπεη λα 

δηαζρίζνπκε ηα φξηα αλάκεζα ζηνλ θφζκν θαη ηνλ «θφζκν» » (ζει. 45 – 46). 
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     Ο Wilshire (φπσο αλαθέξεηαη απφ ηνλ Salvo Pitruzzella, 2004, ζει. 46) ηζρπξίδεηαη πσο 

«ην ιακπχξηζκα ηνπ θαληαζηηθνχ ραξαθηήξα απνηειεί ηνλ ρψξν εληφο ηνπ νπνίνπ ν εζνπνηφο 

επηζηξέθεη πίζσ ζηνλ εαπηφ ηνπ κέζσ ηνπ θνηλνχ, θαη ηα κέιε ηνπ θνηλνχ επηζηξέθνπλ ζηνπο 

εαπηνχο ηνπο κέζσ ηνπ εζνπνηνχ. Έλα παηρλίδη ακνηβαίνπ θαζξεθηίζκαηνο. Σν θνηλφ σζεί ηα 

θνηλψο ζπγθξνηεκέλα θνκκάηηα ηνπ ζψκαηνο ηνπ εζνπνηνχ ζηελ επηζεψξεζε φισλ. Ο 

εζνπνηφο ιακβάλεη ηελ εμνπζία απφ ην θνηλφ θαη ην θνηλφ απφ ηνλ εζνπνηφ. Δίλαη επεηδή νη 

ραξαθηήξεο είλαη θαληαζηηθνί πνπ κπνξνχκε λα θηάζνπκε ζηα άθξα θαη λα εκπιαθνχκε ζε 

πξάγκαηα ηα νπνία ππφ θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο δελ ζα ηνικνχζακε λα πξνζεγγίζνπκε». Καη’ 

απηφλ ηνλ ηξφπν, «ν ζεαηξηθφο ραξαθηήξαο δεη εληφο ηεο δηαηέκλνπζαο πεξηνρήο αλάκεζα 

ζηνλ θφζκν θαη ηνλ «θφζκν». Απηή ε πεξηνρή, ηελ νπνία απνθαινχκε δξακαηηθή 

πξαγκαηηθφηεηα, κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ν ρσξνρξφλνο ηεο δπλαηφηεηαο, ν νπνίνο είλαη 

ηαπηφρξνλα πεπεξαζκέλνο (αθνχ θαζνξίδεηαη απφ έλα πιαίζην θαλφλσλ θαη είλαη 

αδηαρψξηζηα ζπλδεδεκέλνο κε ηα ζηνηρεία ηνπ θφζκνπ – ηελ ζσκαηηθή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ 

εζνπνηνχ) θαη απεξηφξηζηνο (επεηδή νη πεξηνξηζκνί ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ κπνξνχλ λα 

αθπξσζνχλ, θαη επεηδή απνθαιχπηεη φιεο ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ λνήκαηνο)» (Salvo Pitruzzella, 

2004, ζει. 47). χκθσλα θαη πάιη κε ηνλ Wilshire (φπσο αλαθέξεηαη απφ ηνλ Salvo 

Pitruzzella, 2004, ζει. 47), «ν θφζκνο θαη ν «θφζκνο» παίδνπλ ν έλαο ζηα ρέξηα ηνπ άιινπ, ή 

δελ ππάξρεη θαλ ην παηρλίδη. Γελ κπνξνχκε λα αληηιεθζνχκε ηνλ θφζκν κε ηνπο φξνπο ηνπ, 

θαη κεηά λα ειέγμνπκε γηα λα δνχκε εάλ νη φξνη ηνπ «θφζκνπ» ηνλ αλαθινχλ κε αθξίβεηα, 

εθφζνλ ε αίζζεζε πνπ έρνπκε γηα ηνλ θφζκν έρεη ήδε θαζνξηζηεί ελ κέξεη απφ ηνλ «θφζκν» 

ηνπ παηρληδηνχ. Οχηε θπζηθά κπνξνχκε λα απνθξππηνγξαθήζνπκε ηνλ «θφζκν» ηνπ 

παηρληδηνχ κε φξνπο πνπ αλήθνπλ απνθιεηζηηθά ζε απηφλ, θαζψο ε αίζζεζή ηνπ απνηειεί κηα 

εξκελεία θαη αλάπηπμε ηεο αίζζεζεο ηνπ θφζκνπ». Παξαηεξνχκε ινηπφλ, πσο ζην δξάκα «ε 

θαληαζία ελψλεη ζε έλα κνλαδηθφ ζρεκαηηζκφ νιφθιεξν ην εχξνο ησλ δηαθνξψλ θαη ησλ 

αλαινγηψλ, θάλνληαο απηφλ ηνλ ζρεκαηηζκφ δπλακηθφ θαη ππνθείκελν ζε πεηξάκαηα θαη 
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κεηακνξθψζεηο…νη νπνίεο…κπνξνχλ λα ζπκβνχλ κνλάρα ζην πιαίζην ηνπ ζεβαζκνχ κηαο 

ζρεζηαθήο ακνηβαηφηεηαο» (Pitruzzella, 2004, ζει. 91). 

     πσο ζρνιηάδεη ε Jennings (1994), «ε δξακαηηθή απφζηαζε επηηξέπεη ζην άηνκν, εζνπνηφ 

ή ζεαηή, ην πέξαζκα κπξνο – πίζσ αλάκεζα ζε δχν πιάλα: ην ππνθεηκεληθφ θαη ην 

αληηθεηκεληθφ», θαη ζπλερίδεη θαηαιήγνληαο πσο «ην δξάκα ζπλεπψο απνηειεί ηνλ 

δηαρσξηζκφ ηνπ εαπηνχ απφ ηνλ κε εαπηφ εληφο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ρσξνρξφλνπ» (ζει. 14 – 

15). ρεηηθά ινηπφλ κε ην παξαπάλσ, ν Grainger (φπσο αλαθέξεηαη απφ ηελ Ann Cattanach, 

1994, ζει. 134) γξάθεη: «Δπηιέγσ έλα αληηθείκελν απφ ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν θαη ηνπ απνδίδσ 

κηα ηαπηφηεηα, έηζη ψζηε, εθηφο ηνπ φηη είλαη δηθφ κνπ, ηψξα αλήθεη ζηνλ εαπηφ ηνπ, θάηη ην 

νπνίν πξψηα θαη πξσηίζησο επηηπγράλεηαη καζαίλνληαο λα παίδνπκε». «Σν παηρλίδη είλαη ν 

ρψξνο φπνπ ην παηδί καζαίλεη θαη αλαπηχζζεη κηα θαηαλφεζε ηνπ ηη είλαη «εγψ» θαη ηη «φρη 

εγψ», ν ρψξνο φπνπ ην παηδί κπνξεί λα αλαθαιχςεη ηε ζρέζε ηνπ κε ηνλ θφζκν έμσ απφ ηνλ 

εαπηφ ηνπ. Σν παηρλίδη είλαη ν ρψξνο ηεο δηαιεχθαλζεο θαη δηάθξηζεο ησλ αληηθεηκέλσλ θαη 

ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηνλ εαπηφ» ζπκθσλεί ε Ann Cattanach (1994), θαη γίλεηαη πην 

ζπγθεθξηκέλε ιέγνληαο φηη «ηα παηδηά πξέπεη λα παίδνπλ σο έλα ηξφπν λα δηαιεπθάλνπλ ηα 

πξάγκαηα. Σα παηδηά παίδνπλ γηα λα δψζνπλ λφεκα ζηηο εκπεηξίεο ηνπο, θαη ηα παηδηά ηα 

νπνία αληηκεησπίδνπλ θάπνην πξφβιεκα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ην παηρλίδη γηα ηελ 

επίιπζε άιπησλ πξνβιεκάησλ ηνπ παξειζφληνο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε παξνληηθψλ 

αλεζπρηψλ, θαη ηελ πξνεηνηκαζία γηα ην κέιινλ θαη ησλ έξγσλ ηνπ» (ζει. 134).  

     Καηά ηελ άπνςε ηνπ Pitruzzella (2004), ην παηρλίδη δηαπεξλάηαη απφ «…κηα θνηλή αξρή 

δηαζθέδαζεο, αλαηαξαρήο, ειεχζεξνπ απηνζρεδηαζκνχ θαη αλάιαθξεο δσηηθήο πιεξφηεηαο. 

ην αληίζεην άθξν, απηή ε αηειείσηε θαη πεγαία αθζνλία απνξξνθάηαη ζρεδφλ 

νινθιεξσηηθά θαη ηηζαζεχεηαη, απφ κία ζπκπιεξσκαηηθή ηάζε, αληίζεηε απφ ζπγθεθξηκέλεο 

απφςεηο ζηελ αλαξρηθή θαη άζηαηε θχζε ηνπ: έλα εληεηλφκελν αίηεκα λα ππνθχςεη ζε 

κεξηθέο απζαίξεηεο, ππνρξεσηηθέο, ζθφπηκα παξεκπνδηζηηθέο ζπκβάζεηο» (ζει. 81). «Οη 
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δηαδηθαζίεο ηεο δξακαηηθήο νκάδαο ζηε δξακαηνζεξαπεία αλαπηχζζνληαη θαηά κήθνο απηνχ 

ηνπ δπλακηθνχ κνηίβνπ. Παξέρνπλ ζηηγκέο θαηά ηηο νπνίεο ην ράνο θαη ε ζχγρπζε είλαη 

απφιπηα, επηηξέπνληάο καο λα κάζνπκε λα αληηκεησπίδνπκε ηηο αβεβαηφηεηεο θαη ηηο ζηηγκέο 

απψιεηαο ειέγρνπ πάλσ ζηα πξάγκαηα, νη νπνίεο ηφζν ζπρλά ιακβάλνπλ ρψξα ζηε δσή καο, 

ηαπηφρξνλα φκσο παξέρνπλ ζηηγκέο γλεζηφηεηαο, παξζεληθφηεηαο θαη δεκηνπξγηθήο 

αληζνξξνπίαο, απφ ηηο νπνίεο, κέζσ κηαο δηαδηθαζίαο δηεπζέηεζεο ε νπνία νδεγεί ζηε κνξθή 

θαη ηελ επηθνηλσλία, λέεο δνκέο κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ» (Pitruzzella, 2004, ζει. 82). Έηζη, 

γηα ηνλ Pitruzzella (2004) «ε δξακαηηθή δνπιεηά είλαη ζηνλ κεγαιχηεξν βαζκφ ηεο κία 

εγθαζίδξπζε νξίσλ. Ζ ζθνπηκφηεηα δελ είλαη ε δηαηήξεζε απηψλ κε κία ακπληηθή έλλνηα, 

αιιά ε ππέξβαζε απηψλ εθνπζίσο, επηηπγράλνληαο λέα επίγλσζε ηεο ππέξβαζήο ηνπο. Ζ 

δξακαηηθή ζπκθσλία βαζίδεηαη πάλσ ζε κία ζπγθεθξηκέλε κεηαεπηθνηλσληαθή δηαχγεηα ε 

νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ζηεξίδεηαη ζε κηα ηδηαίηεξε ππνδήισζε ηνπ ρψξνπ σο δξακαηηθφ ρψξν, 

κε κία δηάθξηζε αλάκεζα ζηε ζθελή – ηελ πεξηνρή ηνπ εάλ – θαη ζην θνηλφ – ηελ πεξηνρή ηνπ 

εδψ θαη ηψξα – ε νπνία πξέπεη λα δηαηεξεζεί θαη λα εληζρπζεί θαηά ηε δηάξθεηα φιεο ηεο 

δηαδηθαζίαο. Ζ πξνζηαζία απφ ηε εηζβνιή ηνπ άιινπ εγγπάηαη, θαζψο νη λνεκαηνδνηεκέλεο 

αιιειεπηδξάζεηο αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο πεξηιακβάλνληαη εληφο ελφο πιαηζίνπ («απηφ 

είλαη παηρλίδη» ή «απηφ είλαη δξάκα») αλαγλσξίζηκνπ ηφζν κέζσ ηνπ θαζνξηζκνχ ηνπ απφ 

δειψζεηο θαη ρσξηθέο ελδείμεηο, φζν θαη κέζσ ηεο δξάζεο» (ζει. 141).  

     Παξαηεξνχκε ινηπφλ πσο ππάξρεη κία «…αλαινγία αλάκεζα ζηηο πξσηαξρηθέο δνκέο ηνπ 

δξάκαηνο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ δηέπνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο ζρεζηαθήο πξνζσπηθφηεηαο, 

ηφζν ζε ελδνπξνζσπηθφ φζν θαη ζε δηαπξνζσπηθφ επίπεδν» (Pitruzzella, 2004, ζει. 8). πσο 

καο πιεξνθνξεί ν Phil Jones (2007), ζηελ δξακαηνζεξαπεία ππάξρεη κία άκεζε ζχλδεζε 

αλάκεζα ζηε δσή θαη ην δξάκα, ε νπνία απνηειεί ζθνπηκφηεηα θαη αλαγθαηφηεηα γηα ηε 

δηαδηθαζία ηε αιιαγήο ζηε δξακαηνζεξαπεία. Γηα ηελ αθξίβεηα επηζεκαίλεη φηη «αλ ε 

ζχλδεζε απηή δελ ππήξρε ηφηε ν πειάηεο ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγήζεη θαη λα δηαηεξήζεη 
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έλα μερσξηζηφ θφζκν δξακαηνζεξαπείαο. Απηφ ζα ήηαλ αληί – ζεξαπεπηηθφ. Κάζε αιιαγή, 

θάζε λένο ηξφπνο χπαξμεο, ζθέςεο, λέεο ζρέζεηο ή αλαθαιχςεηο κπνξνχλ λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ απνθνκκέλα εληφο ηνπ δξακαηνζεξαπεπηηθνχ ρψξνπ. Ο πειάηεο ινηπφλ δελ 

ζα ήηαλ ηθαλφο λα θέξεη ηηο εκπεηξίεο ηεο δσήο ηνπ ζηελ δξακαηνζεξαπεία, νχηε ζα κπνξνχζε 

λα εηζάγεη ηηο εληφο ηεο δξακαηνζεξαπείαο εκπεηξίεο ζηε δσή εθηφο ησλ ζπλεδξηψλ ή ηεο 

νκάδαο» (ζει. 118).  «Ζ δξακαηνζεξαπεία είλαη ζηα ζεκέιηά ηεο βησκαηηθή παξά ηερληθή», 

ηνλίδεη θαη ν Pitruzzella (2004), «απνηειεί έλα ηδηαίηεξν ρψξν θαη ρξφλν πνπ ζπκβαίλεη ζην 

ελδηάκεζν, έρνληαο ην ξφιν ηνπ θαησθιηνχ ελφο πην πξνζσπηθνχ κέιινληνο – κηα εκπεηξία 

αλαλέσζεο πξνο αλαγλψξηζε θαη ελζχκεζε» (ζει. xii). 

     πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη θαη ε Jennings (1994) «ηα παηδηά παίδνπλ ηνπο θφβνπο 

ηνπ παξειζφληνο, πξνβάξνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπο θαη πξνζδνθνχλ λέα γεγνλφηα κέζσ ησλ 

δηαθφξσλ κνξθψλ ηνπ παηρληδηνχ. Σν δξακαηηθφ παηρλίδη απνηειεί θπζηθή απνθνξχθσζε ηνπ 

αλαπηπμηαθνχ δξάκαηνο…κέζσ ηνπ νπνίνπ νη άλζξσπνη αλαπηχζζνπλ ζεξαπεπηηθνχο 

κεραληζκνχο νη νπνίνη ηνπο βνεζνχλ λα αληηκεησπίδνπλ ηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή θαη ην 

απξνζδφθεην; κέζσ ηεο εθηέιεζεο σζνχκαζηε ζηελ πξάμε – ε δξακαηνπνίεζε καο βνεζά λα 

δξνχκε. Μαζαίλνπκε πψο λα δξνχκε κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ζην δξακαηηθφ παηρλίδη φπνπ 

έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηχμνπκε κία πνηθηιία θαηάιιεισλ ξφισλ θαη ζπκπεξηθνξψλ. 

Μαζαίλνπκε ζρεηηθά κε ην απνηέιεζκα ησλ επηινγψλ καο, πξνβάξνπκε ηηο δεμηφηεηεο πνπ 

ίζσο αξγφηεξα ρξεηαζηνχκε ζηε δσή, έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα πξνεθβάιινπκε ζην κέιινλ 

θαη λα αμηνινγήζνπκε ηφζν ηηο πξαγκαηηθφηεηεο φζν θαη ηα φλεηξά καο…ηα ζεκέιηα ηεο 

πξνιεπηηθήο δξακαηνζεξαπείαο έγθεηληαη εληφο ησλ πξψηκσλ ρξφλσλ ηεο δσήο, ελψ αξθεηέο 

θνξέο αλαθαιχπηνπκε φηη αξθεηνί ελήιηθεο έρνπλ αλάγθε λα εκπιαθνχλ κε ην δξακαηηθφ 

παηρλίδη γηα αθφκα κηα θνξά, πξνθεηκέλνπ λα ελεξγνπνηήζνπλ ηελ απηνζεξαπεία» (ζει. 5).       

     Ζ Ann Cattanach (1994) πηζηεχεη φηη «ε αλαπηπμηαθή ζπλέρεηα θαιχπηεη νιφθιεξν ην 

εχξνο δσήο, θαη φρη απιά ηα γεγνλφηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο. Ζ αλάπηπμε ζπλερίδεηαη θαη ζηελ 
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ελήιηθε ειηθία; δνχκε ζην ρξφλν», θαη παξαζέηεη ηελ πξφηαζε ηεο Phillida Salmon «φηη ε 

εκπεηξία ηνπ ρξφλνπ είλαη πνιχ πην πνιχπινθε θαη επαίζζεηε απφ φζν ζπλήζσο 

παξαδερφκαζηε, ηφζν ψζηε, φινη θέξνπκε κέζα καο θάηη απφ ηνπο αλζξψπνπο πνπ ήκαζηαλ 

θαη ζα είκαζηε, θαη κφλν φηαλ αγθαιηάζνπκε παξά απνξξίςνπκε φιεο ηηο θάζεηο ηεο δσήο 

καο, ζα κπνξέζνπκε λα δψζνπκε έλα νινθιεξσκέλν λφεκα ζην πξνζσπηθφ καο πεπξσκέλν, 

ζηνπ νπνίνπ ηε δεκηνπξγία έρνπκε εκπιαθεί» (ζει. 29). πσο καο πιεξνθνξεί ινηπφλ ε ίδηα, 

ην αλαπηπμηαθφ κνληέιν απνηειεί εθείλν ην κνληέιν δξακαηνζεξαπείαο ην νπνίν «εμεηάδεη ηε 

δεκηνπξγηθή δσή ησλ πειαηψλ σο θνκκάηη φινπ ηνπ ηαμηδηνχ ηεο δσήο ηνπο. Σν ζέκα απηνχ 

ηνπ κνληέινπ είλαη ε επεμεξγαζία θαη ε επαλεπεμεξγαζία ησλ ζηαδίσλ θαη ησλ αιιαγψλ ηεο 

δσήο ησλ αηφκσλ θαη ησλ νκάδσλ. Απηφ ην είδνο επεμεξγαζίαο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηελ 

αιιαγή, ηε ξνή θαη ηηο κεηακνξθψζεηο νη νπνίεο έρνπλ βησζεί εληφο ησλ θνηλσληθψλ, 

πνιηηηζκηθψλ θαη ςπρνινγηθψλ πηπρψλ ηεο δσήο: ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν παιεχνπκε λα 

ελνπνηήζνπκε ηα αληηθξνπφκελα ζηνηρεία ηεο εκπεηξίαο καο. ηαλ απηή ε πάιε δηεξεπλάηαη 

ζπκβνιηθά, κέζσ ησλ θαληαζηηθψλ ηζηνξηψλ πνπ δεκηνπξγνχκε ζηε δξακαηνζεξαπεία, ηφηε 

ε ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο απνθαηάζηαζε ηεο δσήο κέζσ ηεο 

ηέρλεο» (Ann Cattanach, 1994, ζει. 28).  

     χκθσλα κε ηνλ David Read Johnson (φπσο αλαθέξεηαη απφ ηελ Ann Cattanach, 1994, 

ζει. 29), ελψ άιια παξαδείγκαηα ζεσξνχλ ηελ αλζξψπηλε δπζιεηηνπξγία σο απνηέιεζκα 

θάπνηνπ παξάγνληα ν νπνίνο είηε ιείπεη, είηε βξίζθεηαη εθηφο ηζνξξνπίαο, επηδηψθνληαο ηε 

δηεπζέηεζε απηψλ ησλ παξαγφλησλ, ε αλαπηπμηαθή ζθνπηά βιέπεη ηηο αλζξψπηλεο δηαηαξαρέο 

σο έλα εκπφδην – θψιπκα ή κία παχζε ζηελ αλάπηπμε. Ζ ζεξαπεία ινηπφλ πεξηιακβάλεη 

αξρηθά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πνχ ζηελ αλαπηπμηαθή ζπλέρεηα ην άηνκν ζηακάηεζε ηνλ εαπηφ 

ηνπ, θαη έπεηηα ηελ αξρή ηνπ ηαμηδηνχ, θαη πάιη κε ηε ζπληξνθηά θαη ηελ θαζνδήγεζε ηνπ 

ζεξαπεπηή. πγθεθξηκέλα, ν Johnson δειψλεη φηη «ε αλαπηπμηαθή πξνζέγγηζε δνπιεχεη κε 

δηαδηθαζίεο θαη ζπλέρεηεο, θαη φρη κε ιίζηεο παηρληδηψλ θαη ηερληθψλ κε ηνλ ζεξαπεπηή λα 
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γλσξίδεη εθ ησλ πξνηέξσλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ νη πειάηεο θηλνχληαη γηα λα 

πξνρσξήζνπλ ή λα ππνρσξήζνπλ εληφο ηεο αλαπηπμηαθήο ζπλέρεηαο» (Cattanach, 1994, ζει. 

29), ελψ κε ηελ παξαπάλσ άπνςε θαίλεηαη λα ζπκθσλεί θαη ε Mary Booker (2011) φηαλ 

αλαθέξεη φηη «ε αλάπηπμε θαη ε ζεξαπεία είλαη δηαδηθαζίεο. ην αλαπηπμηαθφ δξάκα δελ είλαη 

ε ηζηνξία ή ηα βνεζήκαηα ή ε δξάζε πνπ απνηεινχλ ην επίθεληξν ηεο ζεξαπείαο. 

Πεξηζζφηεξν είλαη ε δηαδηθαζία πνπ ζπκβαίλεη εληφο θαη γχξσ απφ απηέο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο» (ζει. 20). Απφδεημε κάιηζηα ησλ παξαπάλσ παξαδνρψλ, απνηειεί θαηά ηελ 

άπνςε ηνπ Pitruzzella (2004) ην γεγνλφο φηη ε δξακαηνπξγία ηεο δξακαηνζεξαπείαο είλαη 

δπλακηθή – φρη άθακπηε ή δεκέλε ζε έλα θείκελν, αιιά αληηζέησο ζε δηαξθή κεηακφξθσζε, 

θάηη ην νπνίν επηβεβαηψλεη ηελ αξρή φηη ε δσή δελ ππφθεηηαη ζε έλα θαζνξηζκέλν ζελάξην, 

γξακκέλν απφ άιινπο, απφ εμσηεξηθέο ζπλζήθεο ή απφ αλζξψπηλε αδπλακία. Μπνξνχκε λα 

γξάςνπκε ην θείκελν ηεο δσήο καο θαη λα ην ηξνπνπνηήζνπκε αλάινγα κε ηηο επηζπκίεο θαη 

ηηο αλάγθεο καο, δηαπξαγκαηεπφκελνη απηή ηε κεηακφξθσζε κε ηνπο άιινπο, ππφ ηνπο φξνπο 

ηνπ ζεβαζκνχ θαη ηεο ζπλεξγαζίαο.   

     πσο καο πιεξνθνξεί ε Jennings (1994), ππξήλαο ηνπ κνληέινπ ηεο δξακαηνζεξαπείαο, 

φπσο κέρξη ηψξα ηελ πεξηγξάθνπκε, είλαη φηη νη δξακαηνζεξαπεπηηθέο ζπλεδξίεο κπνξνχλ λα 

έρνπλ ηε δνκή κηαο ζεαηξηθήο παξαγσγήο. πγθεθξηκέλα αλαθέξεη: «Ζ πξφβα ή ζπλεδξία 

δνκείηαη έηζη ψζηε λα επηηξέςεη ζηνπο πειάηεο – εζνπνηνχο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ζψκα 

ηνπο, λα αλαπηχμνπλ ηνπο ραξαθηεξηζκνχο ηνπο εληφο ελφο ξφινπ θαη λα εκπιέμνπλ ηε 

δηάλνηά ηνπο. Μέζσ πξνβνιηθψλ ηερληθψλ, νη πειάηεο βνεζνχληαη λα εθθξάζνπλ ηνπο 

εαπηνχο ηνπο θαη λα δψζνπλ θσλή ζηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο επηζπκίεο ηνπο δηάκεζν ηνπ 

δξάκαηνο. Ο ζεξαπεπηήο θαη ηα άιια κέιε ηεο νκάδαο θαηέρνπλ ηαπηφρξνλα ην ξφιν ηνπ 

θνηλνχ θαη ηνπ εζνπνηνχ, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ απηφ ην νπνίν ν Boal απνθαιεί «ζεαηέο» - 

ζεαηέο θαη εζνπνηνί ηαπηφρξνλα. Καζψο νη ζεαηέο παξαθνινπζνχλ ην δξάκα ησλ άιισλ, 

βιέπνπλ ζηηο ηζηνξίεο ηνπο πνιιαπινχο θαζξέπηεο ηνπ εαπηνχ ηνπο» (ζει. 23). πσο 
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ζρνιηάδνπλ νη Grainger θαη Duggan (φπσο αλαθέξνληαη ζηνλ Pitruzzella, 2004, ζει. 73), 

«κέζσ ηεο δξακαηηθήο πξάμεο, ηεο έκπξαθηεο ελζσκάησζεο ησλ θαληαζηηθψλ δνκψλ, κέζσ 

ηεο εθηέιεζεο απηψλ κπξνζηά ζην θνηλφ, κηα απεηξνζχλε δπλαηνηήησλ δσληαλεχεη θαη 

ζπλεπψο καξηπξείηαη θαη βηψλεηαη», ελψ ν Pitruzzella (2004) ζπκθσλεί ηνλίδνληαο πσο 

«κέζα απφ ηηο δξακαηηθέο δηαδηθαζίεο, απηνί ηνπο νπνίνπο ν Peter Brook απνθάιεζε 

ζθξαγηζκέλεο ςπρέο, κπνξνχλ λα βξνπλ κηα κεηαθνξηθή δπλαηφηεηα λα απνθαιπθζνχλ κε ηε 

κνξθή εηθφλσλ νη νπνίεο γίλνληαη θνηλή θιεξνλνκηά, ζπάδνληαο ηηο αιπζίδεο ηεο 

απνκφλσζεο θαη εθζέηνληαο ηνλ εαπηφ ηνπο σο ζεκεία ζπλάληεζεο» (ζει. xii). Σν ζέαηξν 

ινηπφλ, κέζσ ηνπ ζεάκαηνο καο βνεζά λα θαηαλνήζνπκε πνηνη είκαζηε θαη πνπ βξηζθφκαζηε 

κέζα ζηνλ θφζκν, λα απνδερηνχκε ηε ζπγγέλεηά καο κε ηα ηέξαηα, ή κε άιια ιφγηα λα 

κεγεζχλνπκε ην πεδίν ηεο χπαξμήο καο, καο πιεξνθνξεί ε Jennings (1994), θαη θαηαιήγεη 

ζην ζπκπέξαζκα φηη «απηφ ην νπνίν θαζίζηαηαη απαξαίηεην γηα ην ζεξαπεπηηθφ απνηέιεζκα 

ηεο δξακαηνζεξαπείαο είλαη ην άιιν άηνκν θαη έλαο εηδηθφο ρψξνο» (ζει. 23).  

     «Σν δξάκα απνηειεί θνηλσληθή ζπλάληεζε εληφο ελφο μερσξηζηνχ ρψξνπ θαη ρξφλνπ. Οη 

εζνπνηνί θαη νη ζεαηέο θηλνχληαη αλάκεζα ζηνλ πξαγκαηηθφ θαη ηνλ θαληαζηηθφ ρξφλν, ζηελ 

επίγεηα θαη ηελ δξακαηηθή πξαγκαηηθφηεηα» (Jennings, 1994, ζει. 15). Ο Pitruzzella (2004) 

ηνλίδεη φηη ηα θαζνιηθά ζπλαηζζήκαηα ηνπ ραξαθηήξα εθθξάδνληαη κέζα απφ ηνλ εζνπνηφ φρη 

σο αθεξεκέλεο έλλνηεο, αιιά κε ηελ αξεηή ηνπ αλήθεηλ ζε έλα εχξνο δπλαηνηήησλ νη νπνίεο 

ζπλδένπλ ηνλ αλζξψπηλν θφζκν κε ηνλ θφζκν ηεο θαληαζίαο, θαη φηη απηή ε ξνή θαληαζίαο / 

ζπλαηζζήκαηνο κέζσ ηνπ κχζνπ, δειαδή ηνπ αθεγεκαηηθνχ πιαηζίνπ, απνηειεί ηνλ ίδην ηχπν 

δηαδηθαζίαο πνπ ζπκβαίλεη ζην ζεαηξηθφ θνηλφ. χκθσλα κε ηελ Meldrum (1994), «ν 

εζνπνηφο ζε ζηηγκέο έρεη ηελ επίγλσζε φηη κέζσ ηνπ ραξαθηήξα εθθξάδεη θάπνηα απφ ηα δηθά 

ηνπ βαζχηαηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηδέεο σο άηνκν θαη θαιιηηέρλεο, θαη φηη απηφ, δεδνκέλεο ηεο 

ζησπήο ηνπ θνηλνχ, εθθξάδεη επίζεο ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο ηδέεο ησλ άιισλ» (ζει. 79). 

Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, «…ζην ζέαηξν, θάζε απφθξηζή καο βνεζά ηνπο εζνπνηνχο λα 
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δηακνξθψζνπλ ην δξάκα αλάινγα κε ηηο πξνζδνθίεο θαη ηελ ελέξγεηά καο, έηζη ψζηε 

πξαγκαηηθά λα απνηεινχκε κέξνο ηεο παξάζηαζεο; κηα πνιχ ζεκαληηθή δηάζηαζε ηεο 

ζεαηξηθήο δηαδηθαζίαο» (Jennings, 1994, ζει. 1). Έηζη, απηφ ην νπνίν ζπκβαίλεη επί ζθελήο 

δελ απνηειεί απιή αλαπαξάζηαζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ βξίζθεηαη εθηφο ζθελήο, αιιά 

κηα ηεξνηειεζηία ζην ηέινο ηεο νπνίαο ηφζν νη εζνπνηνί φζν θαη νη ζεαηέο αιιάδνπλ σο 

απνηέιεζκα (Pitruzzella, 2004). 

     Οη O’Neil θαη Lambert (φπσο αλαθέξνληαη απφ ηελ Jennings, 1994, ζει. 14) βεβαηψλνπλ 

φηη «ην δξάκα είλαη θαη’ νπζία θνηλσληθφ θαη πεξηιακβάλεη ηελ επαθή, ηελ επηθνηλσλία θαη 

ηελ δηαπξαγκάηεπζε ηνπ λνήκαηνο. Ζ νκαδηθή θχζε ηεο δνπιεηάο επηβάιιεη ζπγθεθξηκέλεο 

πηέζεηο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, αιιά επίζεο θέξλεη θαη αμηνζεκείσηεο επηβξαβεχζεηο». ρεηηθά 

κε ην παξαπάλσ ν Salvo Pitruzzella (2004) ηνλίδεη πσο φινη φζνη ζπκκεηέρνπλ ζην δξάκα 

«πξέπεη λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο εθεπξεηηθφηεηαο, απζνξκεηηζκνχ θαη θαληαζίαο νη νπνίεο 

ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα ελζσκαηψζνπλ ηηο ηζηνξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζπιινγηθέο 

αιιειεπηδξάζεηο επί ζθελήο; φπσο επίζεο θαη ηθαλφηεηεο πξνζνρήο, δηαίζζεζεο θαη 

εκπάζεηαο νη νπνίεο ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα ζπκκεηέρνπλ παξαγσγηθά ζηε δεκηνπξγηθή 

δηαδηθαζία ηεο νκάδαο» (ζει. 4). πλεπψο, γηα ηνπο παξαπάλσ εξεπλεηέο νη ζηφρνη ηεο 

δξακαηνζεξαπείαο είλαη μεθάζαξνη θαη έγθεηληαη αθελφο ζηελ βειηίσζε ηεο απηναληίιεςεο 

ησλ αλζξψπσλ κέζσ ηεο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο δηεχξπλζεο ηνπ ξεπεξηνξίνπ ησλ 

δηαζέζηκσλ ξφισλ, θαη αθεηέξνπ ζηελ παξάιιειε αλάπηπμε ηεο θαληαζίαο, ησλ 

δηαπξνζσπηθψλ ηθαλνηήησλ θαη ηεο επηθνηλσλίαο. Ο Gordon Wiseman (φπσο αλαθέξεηαη απφ 

ηελ Jennings, 1994, ζει. 168) σζηφζν ζρνιηάδεη ζρεηηθά κε ηνπο ζηφρνπο ηεο 

δξακαηνζεξαπείαο φηη «πξφθεηηαη γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ δξάκαηνο θαη ηνπ ζεάηξνπ γηα 

ηελ ελζάξξπλζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, κηαο απζφξκεηεο ελέξγεηαο, αιιά επίζεο θαη γηα λα 

γίλνπκε ηθαλνί λα εμεηάζνπκε ηνκείο ζεκαζίαο θαη γηα λα βνεζεζνχκε ζηελ αλαθάιπςε ηνπ 

πνηνί είκαζηε, πνχ είκαζηε, θαη ίζσο αθφκε γηαηί είκαζηε, θαη γηα λα γίλνπκε ηθαλνί λα 
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ρξεζηκνπνηνχκε φιε απηή ηελ αλάπηπμε, φιε απηή ηε γλψζε θαη ηε κάζεζε γηα λα 

εμειηρζνχκε ζαλ αλζξψπηλα φληα, θαη σο αλζξψπηλα φληα λα κνηξαζηνχκε ν έλαο κε ηνλ άιιν 

θαη λα εξγαζηνχκε ζπλεξγαηηθά, αληίζεηα κε ην λα είκαζηε αηνκηθηζηέο θαη αληαγσληζηηθνί 

θαη λα απνθιείνπκε ηνπο εαπηνχο καο».  

    «Σν ζέαηξν απηφ θαζαπηφ κπνξεί λα καο εκπλεχζεη πξνο ηελ επίιπζε ή ηελ αιιαγή 

πξαγκάησλ ζηε δσή καο, ή ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο ζπκπεξηθνξάο καο. ζν 

πην πεπεηξακέλνη γηλφκαζηε ζην εχξνο ησλ ξφισλ καο, ηφζν πην εμνπιηζκέλνη είκαζηε γηα ηελ 

επηβίσζε ζε κία ξαγδαία εμειηζζφκελε θνηλσλία» ζεκεηψλεη ε Jennings (1994, ζει. 6). 

«Χζηφζν, είλαη ζεκαληηθφ λα ζπκφκαζηε πσο νη ξφινη καο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλνη κε 

ηνλ εζσηεξηθφ καο εαπηφ. Γελ είλαη απιά γξήγνξεο αιιαγέο ελδπκαζίαο. Ζ εζσηεξηθή καο 

δσή θηλεηνπνηεί ηνπο ξφινπο θαη ηνπο πξνβάιιεη ζηηο θνηλσληθέο καο ζπλαλαζηξνθέο. Δάλ 

επηζπκνχκε λα αιιάμνπκε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ξφινπ καο, απηφ ρξεηάδεηαη λα επηηεπρζεί 

κέζσ ηεο ελεξγήο εκπινθήο καο ζε έλα λέν ξφιν; ε ελφξαζε απφ κφλε ηεο ζπρλά δελ αξθεί 

λα θέξεη δηαξθή απνηειέζκαηα…» ζπλερίδεη (Jennings, 1994, ζει. 6). Με ηα παξαπάλσ ιφγηα 

ηεο Jennings ινηπφλ, εξρφκαζηε αληηκέησπνη κε ηελ πηπρή εθείλε ηεο δξακαηνζεξαπείαο ε 

νπνία θαη απνηειεί θαη’ εμνρήλ αμηνπνίεζε κίαο απφ ηηο βαζηθφηεξεο πηπρέο ηνπ ζεαηξηθνχ 

ζπζηήκαηνο  ηνπ Stanislavsky, ηελ νπνία δελ πξφιαβε ή δελ θαηάθεξε λα αμηνπνηήζεη ζηα 

πιαίζηα ηεο ηζηνξηθήο – πνιηηηζκηθήο ηνπ ζεσξίαο ηνπ ν Vygotsky, απηή ηεο ελζάξθσζεο.  

     Ο Phil Jones (2007) ινηπφλ, αλαθέξεη ζε απφιπηε ζπκθσλία κε ηηο απφςεηο ηνπ 

Stanislavsky φηη «ην ζψκα ησλ εζνπνηψλ εθθξάδεη ηελ θαληαζία ηνπο. Σα ζψκαηα ηνπο, ηνπο 

βνεζνχλ λα αλαθαιχςνπλ ηηο θαληαζηηθέο ηνπο ηδέεο. Ζ θαληαζία ηνπ θνηλνχ δεζκεχεηαη απφ 

ηηο ζσκαηηθέο εθθξάζεηο ηνπ εζνπνηνχ κέζσ ηεο θίλεζεο, ηνπ ήρνπ θαη ηεο δηάδξαζεο κε 

ηνπο άιινπο…ν εζνπνηφο αλαθαιχπηεη θαη εθθξάδεη ξφινπο, ηδέεο θαη ζρέζεηο κέζσ ηνπ 

πξνζψπνπ, ησλ ρεξηψλ θαη ηεο θίλεζεο – κέζσ ηνπ ζψκαηνο. Σν θνηλφ ζα βηψζεη ην ζέαηξν 

πξσηίζησο σο ηηο ζσκαηηθέο εθθξάζεηο ζην ρψξν ηεο ζθελήο» (ζει. 225). «ηελ 
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δξακαηνζεξαπεία, ην ζψκα ηνπ πειάηε είλαη παξφκνηαο ζεκαζίαο» (Phil Jones, 2007, ζει. 

225).  

     πσο καο πιεξνθνξεί ε Chesner (1994), «φηαλ εθθξαδφκαζηε κέζσ ηεο δξάζεο, 

εκπιεθφκαζηε ζε ζσκαηηθφ επίπεδν. Ζ παξνπζία ηεο ζσκαηηθήο θίλεζεο θαη ε δπλαηφηεηα 

ζσκαηηθήο επαθήο εληφο ηεο ζεξαπεπηηθήο ζπλεδξίαο έρεη κία ηζρπξή επηξξνή. Τπάξρεη κία 

βαζηά ζρέζε αλάκεζα ζην ζψκα, ηηο αηζζήζεηο, ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο θαη ηηο δηαλνεηηθέο 

θαηαζηάζεηο. Με ηελ εκπινθή ζε ζσκαηηθφ επίπεδν, ν πειάηεο έρεη επθνιφηεξε πξφζβαζε 

ζην ζπλαηζζεκαηηθφ θαη εζσηεξηθφ ηνπ θφζκν. Απηή ε ίδηα ζχλδεζε κεηαμχ ηνπ ζσκαηηθνχ 

θαη ηνπ ςπρηθνχ ελεκεξψλεη ηε δνπιεηά θαη ηελ εμάζθεζε ηνπ εζνπνηνχ, ν νπνίνο καζαίλεη 

ηε θσλεηηθή θαη ζσκαηηθή πιαζηηθφηεηα πξνθεηκέλνπ λα ελζαξθψζεη έλα δξακαηηθφ ξφιν 

πην απνηειεζκαηηθά. Υσξίο απηή ηελ εμάζθεζε, ην εχξνο ησλ εθθξάζεψλ ηνπο παξακέλεη 

πεξηνξηζκέλν ζην ζχλεζεο, θαη ίζσο θαηαιήμνπλ λα παίδνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο ζε θάζε ξφιν. 

Γηα ηνλ πειάηε ζηε ζεξαπεία, ε ζσκαηηθή εκπινθή ζεκαίλεη ηαπηφρξνλα κία πιεξέζηεξε 

έθθξαζε ηνπ ζχλεζεο εαπηνχ, θαζψο επίζεο θαη ηελ επθαηξία πηνζέηεζεο λέσλ ελαιιαθηηθψλ 

ξφισλ ζηε δξάζε» (ζει. 115). Με ιίγα ιφγηα, φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Courtney 

(φπσο αλαθέξεηαη απφ ηνλ Phil Jones, 2007, ζει. 114), «ε δξακαηηθή γλψζε δελ απνθηάηαη 

κέζσ ηεο απνθνπήο, αιιά κέζσ ηεο έκπξαθηεο θαη ζσκαηηθήο εκπινθήο», ελψ ν Phil Jones 

(2007) ζπκθσλεί δειψλνληαο φηη «ζπκκεηέρνληαο ζσκαηηθά ζε κία δξαζηεξηφηεηα, ην ζψκα 

θαη ην κπαιφ ζπλεξγάδνληαη καδί ζηελ αλαθάιπςε. Σα δεηήκαηα ζπλαληψληαη θαη 

ζπλεηδεηνπνηνχληαη κέζσ ηεο θπζηθήο ελζάξθσζεο» (ζει. 114).  

     Ο Phil Jones (2007) ηνλίδεη φηη «ν δξακαηνζεξαπεπηηθφο ρψξνο θαη ε δξακαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα επηηξέπνπλ ζην άηνκν λα αλαθαιχςεη δπλαηφηεηεο θαη ηξφπνπο λα 

ρξεζηκνπνηεί ην ζψκα ηνπ…κέζσ ηεο δξακαηηθήο πξνβνιήο, ν πειάηεο εκπιέθεηαη 

πξνζσπηθά ζηηο πξνζσπνπνηήζεηο πνπ δεκηνπξγεί. Ο πειάηεο κπνξεί λα αλαπηχμεη κία λέα 

ζρέζε κε ην ζψκα ηνπ θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνπο άιινπο αλζξψπνπο δηακέζσ 
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ηνπ ζψκαηφο ηνπ. Σν δξακαηηθφ ζψκα ηνπ πειάηε έρεη άιιεο δηθαηνδνζίεο απφ ην θαζεκεξηλφ 

ηνπ ζψκα» (ζει. 229 - 230). «Καζψο ην ζψκα ηνπ αηφκνπ ζπκκεηέρεη ζηε δξακαηηθή πξάμε, 

κπνξεί λα νδεγεζεί ζε κία απμεκέλε επίγλσζε ηνπ εχξνπο θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ 

ζψκαηφο ηνπ. Με ηελ εκπινθή ηνπ ζψκαηφο ηνπ ζην δξάκα έλα άηνκν απνθηά πεξηζζφηεξε 

απηνεπίγλσζε κε ηελ έλλνηα φηη είλαη ηθαλφ λα πξνζέμεη ην ζψκα ηνπ, ηε ζρέζε ηνπ κε απηφ, 

θαζψο θαη ηηο θνηλσληθέο ή πξνζσπηθέο δπλάκεηο πνπ ην επεξεάδνπλ» (Phil Jones, 2007, ζει. 

239). Ο Pitruzzella (2004) κε ηε ζεηξά ηνπ ζπκπιεξψλεη ηελ παξαπάλσ άπνςε δειψλνληαο 

πσο «ηα αηζζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά κέζσ ησλ νπνίσλ εθδειψλεηαη ην δξάκα…κπνξνχλ λα 

ζεσξεζνχλ ζεκάδηα κέζσ ησλ νπνίσλ απνθαιχπηεηαη ν εζσηεξηθφο θφζκνο ηνπ εζνπνηνχ 

ζηε ζρέζε ηνπ κε ηνπο άιινπο εληφο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πιαηζίνπ ην νπνίν νξίδεηαη απφ ην 

εάλ. πλεπψο, απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά κπνξνχλ λα καο πνπλ ζρεηηθά κε ηηο εζσηεξηθέο δσέο 

ησλ αλζξψπσλ. Ζ παξαδνρή απηψλ κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο αλζξψπνπο λα αλαγλσξίζνπλ 

ηηο δηάθνξεο θαηαζηάζεηο θαη παξάγνληεο πνπ πεξηνξίδνπλ θαη δηαζηξεβιψλνπλ ηηο ζρέζεηο 

πνπ έρνπκε κε ηνπο άιινπο θαη κε ηνπο εαπηνχο καο, θαη λα κεηψζνπλ ηε δχλακή ηνπο πάλσ 

καο» (ζει. 9).  

      πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ, παξαηεξνχκε φηη φπσο ζρνιηάδεη θαη ε Mooli Lahad (φπσο 

αλαθέξεηαη απφ ηελ Jennings, 1994, ζει. 178) «ην εζσηεξηθφ δξάκα ιακβάλεη ρψξα δηαξθψο 

ζε φιεο ηηο ζεξαπείεο, αιιά ην πξαγκαηηθφ δξάκα είλαη κνλαδηθφ ζηε δξακαηνζεξαπεία». Σα 

ιφγηα ηεο Mooli Lahad (φπσο αλαθέξεηαη απφ ηελ Jennings, 1994, ζει 177 - 178) είλαη θάηη 

παξαπάλσ απφ θαηάιιεια γηα λα πεξηγξάςνπλ ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηεο δξακαηνζεξαπείαο, ε 

νπνία κε ηε ζεηξά ηεο έγθεηηαη ζηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ δξάκαηνο σο κνξθή ηέρλεο, φηαλ ιέεη: 

«Ζ δξακαηνζεξαπεία είλαη γηα κέλα ν ζπλδπαζκφο ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο ησλ ηερλψλ ε νπνία 

πξνθχπηεη κέζα απφ ηε δξακαηηθή πξάμε. Με ηα παξαπάλσ ελλνψ φηη ε δξακαηνζεξαπεία, 

αληίζεηα κε ηηο άιιεο ζεξαπείεο κέζσ ηέρλεο, θαζηζηά ηφζν ηνλ ζεξαπεπηή φζν θαη ηνπο 

πειάηεο ηθαλνχο λα θηλνχληαη κέζσ δηαθνξεηηθψλ κέζσλ, λα εμεξεπλνχλ δηαθνξεηηθνχο 
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ηνκείο, θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ην δξακαηηθφ ζηνηρείν σο κία ζθάια ή σο έλα ζεκείν θακπήο 

ησλ πξαγκάησλ…απηφ ην νπνίν πξνηείλσ είλαη φηη ε δξακαηνζεξαπεία ρξεζηκνπνηεί ηηο 

άιιεο ηέρλεο σο πξνζέξκαλζε ή σο ζηαζκνχο ζα ιέγακε φπνπ πξάγκαηα κπνξνχλ λα 

ζπκβνχλ θαη ε ζεξαπεία λα ιάβεη ρψξα. Χζηφζν, ην γεγνλφο ηεο αλαπαξάζηαζεο, ηεο ίδηαο 

ηεο ζσκαηηθήο εθηέιεζεο, ε αλάιεςε ελφο ξφινπ, ε δηαπξαγκάηεπζε κε ηνπο άιινπο, ην 

παηρλίδη ησλ ξφισλ κε ηνπο άιινπο, ζεσξψ φηη πξνρσξά έλα βήκα παξαπέξα – θηλεηνπνηεί. 

Πηζηεχσ ζηελ πνιχδηαζηαηηθφηεηα ησλ αλζξσπίλσλ φλησλ, θαη γη’ απηφ, ζχκθσλα κε ηελ 

αληίιεςή κνπ, ζεσξψ φηη ε δξακαηνζεξαπεία είλαη ε κφλε πνιπδηάζηαηε ή 

πνιππαξαδεηγκαηηθή ηερληθή απφ ηηο ζεξαπείεο ηέρλεο. Οη ππφινηπεο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηνχλ δηάθνξα κέζα, αιιά ε κφλε ε νπνία θαηέρεη πνιιαπιή δηάζηαζε είλαη ε 

δξακαηνζεξαπεία, εθφζνλ ρξεζηκνπνηεί φιεο ηηο παξαπάλσ δηαδηθαζίεο». 

     Καη γηα ηελ Jennings (1994) «ην ζέαηξν είλαη κνλαδηθφ σο πξνο ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα 

ελζσκαηψλεη αξθεηέο κνξθέο ηέρλεο φπσο θαη αξθεηέο πηπρέο ηνπ εαπηνχ. ε θακία άιιε 

δνκή δελ κπνξεί ε ηέρλε, ε κνπζηθή, ν ρνξφο, ην παηρλίδη, ε ηζηνξία θαη ην δξάκα λα 

ελψλνληαη ζε κία κνλαδηθή νληφηεηα; ζπκκεηέρνπκε ζηελ αληηπαξάζεζε νπηηθψλ εηθφλσλ, 

ήρσλ, θηλήζεσλ, ιεθηηθψλ δειψζεσλ ζε αηζζεηηθά, ζπλαηζζεκαηηθά θαη λνεηηθά επίπεδα» 

(ζει. 3). «Σν ζέαηξν θαη ην δξάκα καο εκπιέθνπλ ηαπηφρξνλα ζε πνιιαπιά επίπεδα» 

(Jennings, 1994, ζει. 2). Με βάζε ηα παξαπάλσ ινηπφλ, δελ είλαη δηφινπ άμην απνξίαο ην 

γεγνλφο φηη, φπσο καο πιεξνθνξεί θαη πάιη ε Jennings (1994), ε δξακαηηθή ηέρλε «έρεη 

αλαθεξπρηεί απφ πνιινχο σ ηελ πην επηθίλδπλε απφ ηηο ηέρλεο θαη είρε απνθιεηζζεί απφ ηελ 

ηδαληθή πνιηηεία ηνπ Πιάησλα, ελψ επίζεο είρε εθδησρζεί απφ ηελ εθθιεζία θαηά ηνλ 

Μεζαίσλα» (ζει. 3).  
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2.6. Ζ Δπικαιπόηηηα ηηρ Πολιηιζμικήρ – Ηζηοπικήρ Θευπίαρ 

     Ο Pitruzzella (2004) ζρνιηάδεη φηη «…ην πξφβιεκα ηνπ «εγψ»…ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ηηο 

επηπηψζεηο ηεο ηάζεο ηεο ζθέςεο, άξρηζε κε ηνλ Καξηέζην ν νπνίνο βιέπεη ζηελ 

ζπλεηδεηφηεηα θαη ηελ απηνγλσζία σο ηελ ζεκειηψδε πνηφηεηα πνπ επηβεβαηψλεη ηελ χπαξμή 

καο. Σν παξαπάλσ παξάδεηγκα έπαημε εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ ξφιν ζηε γέλλεζε θαη ηελ 

αλάπηπμε ηεο κνληέξλαο ζθέςεο. Αλ ην «ζθέθηνκαη» εγγπάηαη ηελ χπαξμε ελφο ζθεπηφκελνπ 

αλζξψπνπ, ζπλεπάγεηαη πσο ν λνπο κπνξεί λα γλσξίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνλ θφζκν. Έλα 

ζηνηρείν ειέγρνπ θαη θπξηαξρίαο ππνλνείηαη: εάλ γλσξίδσ ηνλ θφζκν, ηνλ θαηαθηψ θαη κπνξψ 

λα ηνλ δηακνξθψζσ γηα λα ηαηξηάδεη ζηηο αλάγθεο κνπ. Ο ινγηθφο θαη ζπλεηδεηφο εαπηφο 

κεηαηξέπεηαη ζηνλ απφιπην πξσηαγσληζηή ηεο παγθφζκηαο ζθελήο, νη ζθηέο δηαιχνληαη, θαη ε 

αλζξσπφηεηα πξνρσξά πξνο ην κεγαιεηψδεο θαη πξννδεπηηθφ πεπξσκέλν ηεο. Ζ ηζηνξία 

απέδεημε πσο ην παξαπάλσ ήηαλ κία κεγάιε ςεπδαίζζεζε. Πνηέ ε αλζξσπφηεηα δελ έδεημε 

ηε ζθνηεηλή πιεπξά ηεο κε ηφζν ππεξνπηηθφ θαη θαηαζηξνθηθφ ηξφπν φπσο ζηελ παξνχζα 

επνρή ηεο ξαγδαίαο επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο εμέιημεο» (ζει. 20). 

     πσο αλαθέξνπλ νη Moran θαη John – Steiner (2003), «ζε κία ζχγρξνλε θνηλσλία ηεο 

πιεξνθνξίαο, ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο, ε δεκηνπξγηθφηεηα έρεη κεηαηξαπεί ζε 

αλαγθαηφηεηα γηα ηελ επίηεπμε ηεο ςπρηθήο πγείαο. Γελ κπνξεί πιένλ λα ζεσξείηαη σο είδνο 

πνιπηειείαο; Δίλαη απαξαίηεηε γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο ηθαλφηεηαο ηεο θνηλσλίαο λα 

αλαπηχζζεηαη θαη λα εξγάδεηαη ππφ ζπλζήθεο ξαγδαίαο αιιαγήο. Οη θνηλσλίεο έρνπλ γίλεη 

παγθφζκηεο θαη νη άλζξσπνη πξέπεη λα κάζνπλ λα δηαδξνχλ κε ηελ δηαθνξεηηθφηεηα ησλ 

άιισλ» (ζει. 3). 

    Ζ Martsinkovskaya (2009) ζπκθσλεί φηη πιένλ «νη δηαδηθαζίεο θνηλσληθνπνίεζεο θαη 

θαηαζθεπήο ηεο ηαπηφηεηαο κειεηψληαη ζε αιιεινζχλδεζε κε ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο 

εκπεηξίεο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηε ζηάζε ηνπ αηφκνπ απέλαληη ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη ζηνλ 

θνηλσληθφ θφζκν. πλεπψο νη εκπεηξίεο δελ λννχληαη σο εηδηθέο ζπληζηψζεο ηνπ αηφκνπ, 
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αιιά σο κεραληζκνί πνπ επηηξέπνπλ ηε ζχλδεζε κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ πηπρψλ ηεο 

ηαπηφηεηαο ζε έλα εληαίν φιν, θαη θαη’ επέθηαζε ηελ νξγαληθή ζχλδεζε ηεο θνηλσληθν – 

πνιηηηζκηθήο θαη πξνζσπηθήο ηαπηφηεηαο, παξέρνληαο έηζη ηελ πξφζβαζε ζηε δηαδηθαζία ηεο 

θνηλσληθνπνίεζεο ζε έλα θφζκν πνπ ζπλερψο αιιάδεη». 

     Σν κέιινλ ζηηο κέξεο καο ιφγσ ησλ ζπλερψλ αιιαγψλ παξνπζηάδεηαη ακθίβνιν, ελψ 

απέλαληη ζε απηή ηελ ακθηβνιία ηφζν ν θαζέλαο καο μερσξηζηά, φζν θαη ηα θνηλσληθά 

ηδξχκαηα θαη νη θνηλσλίεο νιφθιεξεο αληηκεησπίδνπλ ηεξάζηηεο δπζθνιίεο σο πξνο ηνλ ηξφπν 

δξάζεο ηνπο. ε απηφ αθξηβψο ην ζεκείν νη Moran θαη John – Steiner (2003) πξνηείλνπλ φηη: 

«Οη έλλνηεο ηνπ Vygotsky ζρεηηθά κε ηε θαηαζθεπή ηνπ λνήκαηνο, ηελ αλάπηπμε ηεο 

θαληαζίαο θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, θαη ηελ ζπκπιεξσκαηηθή αλάπηπμε ησλ αηφκσλ θαη 

ησλ πνιηηηζκψλ παξέρνπλ ηηο βάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαπάλσ δεηεκάησλ. Ζ 

δηαιεθηηθή θαη ε ζπλζεηηθή κέζνδνο ηνπ Vygotsky γίλεηαη βηψζηκν κνληέιν αλάπηπμεο θαη 

δξάζεο» (ζει. 3). 

     χκθσλα κε ηελ πνιηηηζκηθή – ηζηνξηθή ζεσξία ηνπ Vygotsky νη επηζηήκεο θαη δεη νη 

αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο, φπσο θαηεμνρήλ απνηειεί ε επηζηήκε ηεο Φπρνινγίαο, δε ζα πξέπεη 

λα μερλνχλ φηη αληηθείκελφ ηνπο απνηειεί ν άλζξσπνο θαη ε δσή ηνπ, ε νπνία θαη είλαη 

δηακεζνιαβεκέλε. Απνηειεί ινηπφλ άπνςε ηνπ Vygotsky φηη ε πηνζέηεζε κηαο δηαιεθηηθήο 

θαη ηζηνξηθήο πξνζέγγηζεο απφ ηηο επηζηήκεο, ζα ηνπο επηηξέςεη λα δψζνπλ ιχζεηο φρη 

κνλάρα ζηα αδηέμνδα ησλ αλζξψπσλ πνπ ππεξεηνχλ, αιιά θαη ζηα δηθά ηνπο, κε θπξίαξρν 

παξάδεηγκα απηφ ηεο θξίζεο ζηελ επηζηήκε ηεο Φπρνινγίαο. ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία 

κάιηζηα γίλεηαη ε πξφηαζε φηη ε ελαζρφιεζε κε ηελ ζεαηξηθή ηέρλε φπσο ηελ λνεί ν 

Vygotsky θαη ν Stanislavsky, κέζσ ηεο δεκηνπξγηθήο ειεπζεξίαο πνπ παξέρεη, επηηξέπεη 

αθελφο ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο δηακεζνιαβεκέλεο δξάζεο ησλ αλζξψπσλ, θαη αθεηέξνπ ηελ 

αλάπηπμε εθείλσλ ησλ εξγαιείσλ γηα ηελ ππέξβαζε ησλ εκπνδίσλ, ησλ αλαπηπμηαθψλ 

θξίζεσλ, πνπ πξνθχπηνπλ αθξηβψο απφ απηή ηε δηακεζνιαβεκέλε δξάζε ηνπο. Απφδεημε 
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κάιηζηα ηεο κνλαδηθφηεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζεαηξηθήο ηέρλεο σο πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε, απνηειεί ε εμέιημε ηεο ίδηαο ηεο πνιηηηζκηθήο – ηζηνξηθήο ζεσξίαο ηνπ 

Vygotsky, ν νπνίνο κέζσ ηεο ελαζρφιεζήο ηνπ κε ηε ζεαηξηθή ηέρλε θαηφξζσζε λα ππεξβεί 

ηα εκπφδηα ησλ πξψηκσλ απφςεψλ ηνπ φπσο απηέο εθθξάδνληαη ζηελ Ψςσολογία ηηρ Σέσνηρ 

θαη λα πξαγκαηνπνηήζεη έλα ηεξάζηην άικα ζηελ αλάπηπμε ηεο ζεσξίαο ηνπ, άικα ην νπνίν 

εθθξάδεηαη μεθάζαξα ζηελ Ψςσολογία ηηρ Σέσνηρ ηος Ηθοποιού. 

     Ο Valsiner (2001) ινηπφλ ζεκεηψλεη ζε ζρέζε κε ηελ παξαπάλσ πξφηαζε φηη: «Ζ ηζηνξηθή 

άπνςε είλαη ζπλερψο πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο ην άκεζν κέιινλ ησλ παξνληηθψλ 

ςπρνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ. Ζ έκθαζε ζηε ζεκεηαθή δηακεζνιάβεζε επηηξέπεη ηελ αλίρλεπζε 

ησλ αλαπηπμηαθψλ γεγνλφησλ πξηλ αθφκα απηά ζπκβνχλ, κέζσ ηεο κειέηεο ηεο ζηηγκήο πνπ 

πξνθχπηνπλ. Σν επίθεληξν ησλ εξεπλεηψλ δηαηεξείηαη ζηελ δηαδηθαζία ηνπ παξφληνο, ζηε 

βάζε ηεο πξνζδνθίαο ησλ κειινληηθά άκεζσλ πηζαλνηήησλ θαη κέζσ ηεο ζπγθξφηεζεο ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο απφ απηέο ηηο πξνζδνθψκελεο πηζαλφηεηεο» (ζει. 86). 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

     χκθσλα κε ηελ Πνιηηηζκηθή – Ηζηνξηθή Θεσξία ηνπ Vygotsky, ε πξαγκαηηθφηεηα ελφο 

αηφκνπ ή κηαο θνηλσλίαο εμαξηάηαη απφ ηελ εκπεηξία ηεο πξαγκαηηθφηεηαο απηήο, δειαδή ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα άηνκα ή νη θνηλσλίεο θαηαλννχλ ηφζν αληηιεπηηθά φζν θαη 

ζπλαηζζεκαηηθά ην πσο ηνπο επεξεάδεη ε πξαγκαηηθφηεηά ηνπο, θάηη ην νπνίν ηαπηίδεηαη κε 

ηνλ ηξφπν πνπ θαηαλννχλ ηε ζρέζε ηνπο κε ην πεξηβάιινλ ηνπο, θαη ζε ηειηθή αλάιπζε κε ην 

βαζκφ αλάπηπμεο ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο λα γεληθεχνπλ, δειαδή κε ην βαζκφ αλάπηπμεο ηεο 

δεκηνπξγηθήο ηνπο θαληαζίαο. 

     Σφζν ζηελ Πνιηηηζκηθή – Ηζηνξηθή Φπρνινγία ηνπ Vygotsky φζν θαη ζην χζηεκα ηνπ  

Stanislavsky ην πεξηβάιινλ θαη ε αιιειεμάξηεζή καο απφ απηφ θαηέρεη θνκβηθή ζέζε. Καη νη 

δχν κεγάινη ζεσξεηηθνί, έρνληαο θνηλέο κεηαμχ ηνπο επηξξνέο θαη βηψκαηα, ζεσξνχζαλ πσο ε 

απνδνρή ηεο αιιειεμάξηεζεο καο απφ ην πεξηβάιινλ απνηειεί αλαγθαίν ζηνηρείν γηα ηελ 

επίηεπμε ηεο ππέξβαζεο απηήο, ελψ ε δξάζε, ην ζπλαίζζεκα, ην λφεκα, ε θαληαζία, ε ηέρλε 

θαζψο θαη ε έλλνηα «perezhivanie» απνηεινχλ ελφηεηεο νη νπνίεο εθθξάδνπλ αθξηβψο απηφ, 

ηελ δπλαηφηεηα γηα ειεπζεξία θαη αλεμαξηεζία κέζσ ηεο απνδνρήο ηεο δέζκεπζεο θαη 

αιιειεμάξηεζήο καο απφ ην πεξηβάιινλ καο, πιηθφ ή άπιν, παξνληηθφ ή φρη, αηνκηθφ ή 

θνηλσληθφ.  

    Υξεζηκνπνηψληαο ηελ θαληαζία καο αλαπηχζζνπκε ηελ ηθαλφηεηά καο λα γεληθεχνπκε, λα 

παίξλνπκε ηελ απαξαίηεηε απφζηαζε απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηά καο, ε νπνία θαη ζα καο 

επηηξέςεη φρη κφλν ηελ δηαθνξεηηθή ζέαζε απηήο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, αιιά θαη ηελ 

αλάπηπμε εθείλσλ ησλ δηακεζνιαβεηηθψλ ζεκείσλ ηα νπνία ζηελ επηζηξνθή καο ζα καο 

επηηξέςνπλ λα ηελ ηξνπνπνηήζνπκε. Έηζη, φπσο απνδεηθλχεηαη, ε ζεαηξηθή ηέρλε δελ 

απνηειεί απιά ε ίδηα έλα ζεκείν δηακεζνιάβεζεο, αιιά πάλσ απφ φια απνηειεί κία κνξθή 

ηέρλεο ε νπνία ελζσκαηψλνληαο κε αθξηβψο ηνλ ίδην ηξφπν αθξηβψο ηα ίδηα ζπζηήκαηα κε 
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ηνλ αλζξψπηλν ςπρηζκφ, ζπζηήκαηα ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα λνεζνχλ ην θαζέλα μερσξηζηά 

αιιά κνλάρα σο εληαίν φιν, θαηαθέξλεη κέζσ ηεο θαληαζίαο φρη κφλν λα αλαδείμεη θαη λα 

θάλεη απνδεθηή ηελ αιιειεμάξηεζή καο απφ ην πεξηβάιινλ, αιιά θαη λα καο βνεζήζεη λα 

αλαπηχμνπκε ηα θαηάιιεια εξγαιεία γηα ηελ ππέξβαζε απηήο, κε ζεκαληηθφηεξν εξγαιείν 

απηψλ ηε δεκηνπξγηθή καο θαληαζία.  

     Πην ζπγθεθξηκέλα, φηαλ ν Vygotsky δηαηχπσζε ηνλ βαζηθφ λφκν ςπρηθήο – πνιηηηζκηθήο 

αλάπηπμεο, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν «…νπνηαδήπνηε ιεηηνπξγία ηεο πνιηηηζκηθήο αλάπηπμεο 

ηνπ παηδηνχ εκθαλίδεηαη ζην πξνζθήλην δχν θνξέο, ελλνψληαο ζε δχν πιάλα…αξρηθά 

εκθαλίδεηαη αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο σο κία δηα – ςπρνινγηθή θαηεγνξία θαη έπεηηα εληφο 

ηνπ παηδηνχ σο κία ελδν – ςπρνινγηθή θαηεγνξία…» (Veresov, 2010, ζει. 87), νπζηαζηηθά 

φξηζε ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο σο ηελ πεγή αλάπηπμεο ησλ αλζξσπίλσλ ςπρηθψλ ιεηηνπξγηψλ, 

κία εθ ησλ νπνίσλ είλαη θαη ε θαληαζία. Χζηφζν, ν ίδηνο έζπεπζε λα δηεπθξηλίζεη ην είδνο 

ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ πνπ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ πεγή αλάπηπμεο ησλ ςπρηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ, σο εθείλεο νη θνηλσληθέο ζρέζεηο νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηε δηαδηθαζία 

αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ «ηδαληθψλ» θαη «ππαξθηψλ» κνξθψλ. Σν ζέαηξν θαίλεηαη λα 

ηαπηίδεηαη κε ην παξαπάλσ είδνο θνηλσληθψλ ζρέζεσλ,  δηφηη αθελφο ην πεξηερφκελφ ηνπ 

θαηά θχξην ιφγν πεξηιακβάλεη αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ «ππαξθηψλ» θαη «ηδαληθψλ» κνξθψλ 

(δξακαηηθέο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ θαη εληφο ησλ ραξαθηήξσλ ηνπ ζεαηξηθνχ έξγνπ), θαη 

αθεηέξνπ δηφηη ε ίδηα ε κνξθή ηνπ είλαη «ηδαληθή», κε «ππαξθηή», απνηειψληαο έηζη ην ίδην 

ηκήκα ηεο δηαδηθαζίαο απηήο ηεο αιιειεπίδξαζεο (αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ζεαηξηθνχ έξγνπ 

θαη εζνπνηψλ, θαζψο θαη κεηαμχ ζεαηξηθνχ έξγνπ θαη ζεαηψλ). 

     Δπηπξφζζεηα, ην δξάκα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαίλεηαη λα ηαπηίδεηαη κε ην δξάκα ηεο 

ζεαηξηθήο ηέρλεο, φρη κνλάρα δηφηη θαη ηα δχν είλαη δηακεζνιαβεκέλα απφ θνηλά ζεκεία, 

θαζψο ην δεχηεξν αλαπαξηζηά ην πξψην, αιιά θαηά βάζε δηφηη φπσο νη θνηλσληθέο ζρέζεηο 

δηακεζνιαβνχλ ην ζχλνιν ηεο δηαδηθαζίαο αιιειεπίδξαζεο «ππαξθηψλ» θαη «ηδαληθψλ» 
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κνξθψλ κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ, έηζη θαη ην ζέαηξν απνηειεί δξαζηεξηφηεηα δηακεζνιάβεζεο, 

δειαδή δξαζηεξηφηεηα ε νπνία δηακεζνιαβεί ηε δηαδηθαζία αιιειεπίδξαζεο «ππαξθηψλ» 

θαη «ηδαληθψλ» κνξθψλ ηφζν κεηαμχ ηνπ ζεαηξηθνχ έξγνπ θαη ησλ εζνπνηψλ, φζν θαη κεηαμχ 

ηνπ ζεαηξηθνχ έξγνπ θαη ησλ ζεαηψλ. 

     Ζ ηδηαηηεξφηεηα ηεο δξακαηηθήο ηέρλεο λα απνηειεί ε ίδηα «ηδαληθή» κνξθή κε ηελ έλλνηα 

ηνπ κε ππαξθηνχ, αιιά παξάιιεια λα πξνζνκνηάδεη ηφζν πνιχ κε «ππαξθηή» κνξθή, ηελ 

θαζηζηά ην θαηαιιειφηεξν ζεκείν θαη ηαπηφρξνλα ηελ θαηαιιειφηεξν είδνο ελέξγεηαο 

αλάπηπμεο ησλ ςπρηθψλ ιεηηνπξγηψλ. Απηφο ήηαλ θαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε απνθάιπςε 

«ηεο γλήζηαο κνξθήο ηεο νπνηαδήπνηε ςπρηθήο ιεηηνπξγίαο, ηεο κνξθήο ησλ θνηλσληθψλ 

ζρέζεσλ, νλνκάζηεθε απφ ηνλ Vygotsky μεθάζαξα θαη αλνηρηά – ην δξάκα» (Veresov, 2010, 

ζει. 88). Έηζη, ε ζεαηξηθή ηέρλε απνηειεί ην έδαθνο ζην νπνίν ε θαληαζία σο βαζηθφηεξνο 

ξπζκηζηηθφο παξάγνληαο ηνπ αλζξσπίλνπ ςπρηζκνχ βξίζθεη ηνλ θαηαιιειφηεξν θαη πην 

νινθιεξσκέλν πξνζαλαηνιηζκφ ηεο, άξα θαη ην έδαθνο γηα ηελ επίηεπμε κηαο θαηάιιεια 

πξνζαλαηνιηζκέλεο θαη νινθιεξσκέλεο αλαζπγθξφηεζεο ηεο αηνκηθήο θαη θνηλσληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο.   

     Σα παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα είλαη πνιχ ζεκαληηθά γηα κία αλαζεψξεζε ηνπ ηξφπνπ κε 

ηνλ νπνίν ηα άηνκα θαη νη θνηλσλίεο λννχλ ηε θχζε θαη ηε ρξεζηκφηεηα ηεο ζεαηξηθήο 

ηέρλεο, θαζψο επίζεο θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νη επηζηήκεο λννχλ ηηο ηέρλεο θαζψο θαη 

ηελ ίδηα ηνπο ηε θχζε. Παξαηεξνχκε πσο ε αλάπηπμε ζε νπνηνδήπνηε πεδίν ηεο αλζξψπηλεο 

δσήο δελ κπνξεί λα λνεζεί δίρσο ηελ αλάπηπμε φισλ ησλ ππνινίπσλ, δίρσο δειαδή ηελ 

ακνηβαία ζπλεξγαζία θαη ακνηβαία ππέξβαζή ηνπο γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ λένπ κε ηε 

βνήζεηα ηεο δεκηνπξγηθήο θαληαζίαο. Ζ νπνηαδήπνηε είδνπο θξίζε ινηπφλ απνηειεί θάηη ην 

επηιχζηκν ζηα πιαίζηα ηεο πνιηηηζκηθήο - ηζηνξηθήο ζεσξίαο, ελψ ε ζχγθξηζή ηεο κε ην 

ζεσξεηηθφ ζχζηεκα ηνπ Stanislavsky καο νδεγεί αθφκα έλα βήκα κπξνζηά θαλεξψλνληαο 

λέεο, αλεμεξεχλεηεο πηπρέο ηεο, πηπρέο νη νπνίεο δε ζα κπνξνχζαλ λα θαλεξσζνχλ παξά 
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κφλν κέζα απφ ην εγρείξεκα ηεο έκπξαθηεο εθαξκνγήο απηήο κέζσ ηεο δξακαηηθήο ηέρλεο, 

επηβεβαηψλνληαο έηζη γηα αθφκα κηα θνξά ηνλ ηζρπξηζκφ ηεο γηα δηαιεθηηθή θαη ελφηεηα 

κεηαμχ ζεσξίαο θαη πξάμεο, πλεπκαηηθνχ θαη πιηθνχ, επηζηήκεο θαη ηέρλεο. 

     Χζηφζν, ζην ηειηθφ απηφ ζεκείν ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ην έξγν ηνπ Vygotsky απφ 

κφλν ηνπ θηάλεη ηνπο 274 ηίηινπο, ελψ ν αξηζκφο ησλ εξγαζηψλ πάλσ ζε απηφ ην έξγν είλαη 

επίζεο αξθεηά κεγάινο. Δπηπιένλ, έγθεηηαη ηφζν ζηε θχζε ησλ πξαγκάησλ πνπ κειεηά ν 

Vygotsky, φζν θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηιέγεη λα ηα κειεηά, ην γεγνλφο φηη νη 

ζπλδέζεηο πνπ πξνθχπηνπλ είλαη θάηη παξαπάλσ απφ πνιιαπιέο. Ζ παξαπάλσ 

πξαγκαηηθφηεηα ηζρχεη βεβαίσο θαη γηα ην έξγν ηνπ Stanislavsky θαη ησλ κειεηεηψλ ηνπ. 

Καηά ζπλέπεηα θαηαλννχκε εχθνια ην γεγνλφο φηη ζηφρν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνηέιεζε 

κία πεξηεθηηθή θαη ζπλεθηηθή παξνπζίαζε ηεο νπζίαο ηεο πνιηηηζκηθήο – ηζηνξηθήο ζεσξίαο, 

ηεο ζπλάθεηάο ηεο κε ηελ έλλνηα ηνπ δξάκαηνο φπσο ην λνεί ν Stanislavsky, ησλ δπλαηνηήησλ 

ηεο λα απνηειέζεη ηε βάζε πάλσ ζηελ νπνία ζα πξνθχςεη ε αηνκηθή θαη ε θνηλσληθή 

αλάπηπμε, θαη θαηά ζπλέπεηα ηεο αλάγθεο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα.  
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