ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γιουχάρισµα: ένα υποπροϊόν
αυταρχικής εκπαίδευσης;1
ΝΑΤΑΣΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ*

ιουχάρισµα, λέξη τόσο κακόηχη όσο και η
πράξη που σηµαίνει. «Αίσχος! Ντροπή!», «Κατεβείτε απ’ τη θυµέλη!». Αυτές και άλλες παρόµοιες –ή και χειρότερες- αποδοκιµασίες ακούγονται κατά καιρούς στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου
κατά τη διάρκεια παραστάσεων αρχαίου δράµατος.
Μακρά η πορεία ανάλογων αντιδράσεων είτε σε ελληνικές είτε σε ξένες παραγωγές στην Ελλάδα.
Τα αρχαία κείµενα και ο χώρος της Επιδαύρου είναι συνυφασµένα µε την ιστορία του ελληνικού πολιτισµού. Εκτός, όµως, από σηµεία πολιτισµικής αναφοράς, θεωρούνται επίσης ιερά και όσια. Παράλληλα, στη συνείδηση ορισµένων θεατών ο «δόκιµος»
τρόπος αναπαράστασης αρχαίου δράµατος ταυτίζεται µε εκείνον της απλής αναβίωσης από τις αρχές
του προηγούµενου αιώνα. Ένα, δηλαδή, παραστασιακό πρότυπο που λειτουργεί µε ισχύ αξιώµατος και
που συχνά βρήκε µιµητές. Έτσι, παγιώθηκε η άποψη
ότι κάθε άλλη σκηνική ερµηνεία είναι εξ ορισµού
λανθασµένη και συνιστά, κατά τη γνώµη πολλών,
παραστασιακή αυθαιρεσία ή και ασέβεια. Γενιές και
γενιές, λοιπόν, θεατών διαµορφώθηκαν θεατρικά µέσα από µια τέτοια παιδεία, µε αποτέλεσµα να µην
ανέχονται τη διαφορετικότητα και να την απορρίπτουν άκριτα.
Όµως, το αρχαίο δράµα είναι και παγκόσµια πολιτισµική κληρονοµιά. Εκατοντάδες ξένοι ερευνητές
διεθνώς ερµηνεύουν τα αρχαία κείµενα, γεγονός που
προκαλεί περηφάνια, «υπεροψία και µέθη». Είναι
υπερφίαλο, λοιπόν, να διεκδικεί κανείς αποκλειστικότητα στο πώς προσεγγίζεται µέσα από την τέχνη
του θεάτρου ένα τέτοιας εµβέλειας πολιτισµικό προϊόν. Το θέατρο, όπως και κάθε άλλη µορφή τέχνης,
εξελίσσεται µέσα από τον πειραµατισµό και το διάλογο µε την καθηµερινή πραγµατικότητα, διάλογο
που προωθείται και µέσα από τις σύγχρονες σκηνοθετικές προσεγγίσεις. ∆εν µπορώ να σκεφτώ µε ποιο
σκεπτικό µια ηχηρή αποδοκιµασία ή προσβλητική
παρεµβολή θεωρείται δικαίωµα του θεατή, εφόσον
όλα αυτά προσγράφονται σε µια «λογοκριτική» παρέµβαση στη δουλειά του σκηνοθέτη. Έπειτα, ο ατεκµηρίωτος χαρακτηρισµός µιας σκηνοθεσίας ως «αδόκιµης» είναι επικίνδυνα αυταρχικός.
Η πρόσληψη των παραστάσεων αρχαίου δράµατος
από το ελληνικό κοινό, κυρίως µετά το 1974, έχει γίνει αντικείµενο ευρύτατων συζητήσεων και επιστηµονικής έρευνας. Στο συνέδριο «Αθηνών ∆ιάλογοι»
ο καθηγητής Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ Πλάτωνας Μαυροµούστακος στην εισήγησή του «Ideological Parameters in Reactions to Performances of
Ancient Greek Drama at the End of the Twentieth
Century» ανέλυσε εύστοχα τις ιδεολογικές παραµέτρους που ωθούν το ελληνικό κοινό να αποδοκιµάσει µε µεγάλη ένταση σύγχρονες παραστάσεις αρχαίου δράµατος κυρίως στην Επίδαυρο.2
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* Η Νατάσα Μερκούρη είναι φιλόλογος στην ιδιωτική
εκπαίδευση (http://blogs.sch.gr/anmerkouri/)

10

Όταν εκπαιδευτικοί και
µαθητές συµµετέχουν στην
οµαδική καλλιτεχνική
διαδικασία, αναπτύσσουν
δηµοκρατική σκέψη γιατί όλοι
εργάζονται µε γνώµονα τη
δηµοκρατική πρακτική

Παρατηρείται λοιπόν πρόβληµα στην εκπαίδευση
των θεατών. Κατ’ αναλογία προς τον επαρκή αναγνώστη, υπάρχει ανάγκη να διαµορφώσουµε τον
επαρκή θεατή. Το αρχαίο ελληνικό δράµα και οι παραστάσεις του αποτελούν ιδανικό πεδίο από τη µια
γιατί είναι οικείο «µάθηµα», που όλοι συναντούν στα
χρόνια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, έστω και αργά, από την άλλη γιατί πρόκειται για προϊόν δηµοκρατίας, για λαϊκό θέαµα, κάτι που στις µέρες µας
ισχύει τυπικά µόνο για το σύνολο των πραγµατικών
και δυνάµει θεατών. Τι έχει µεγαλύτερη σηµασία: να
συρρέουν όλοι στο θέατρο για να δώσουν το «παρών» ή να κατανοούν όλοι ό,τι βλέπουν επί σκηνής,
άρα να διαλέγονται µε το έργο τέχνης; Ακόµα και το
πιο απροσπέλαστο.
Ως τώρα έχει γίνει σαφές ότι οι αγκυλώσεις του
παρελθόντος και η άγνοια δεν µπορούν να αποτελούν κριτήρια για το σύγχρονο και το µελλοντικό θεατή. Μείζον κεφάλαιο, η γνώση και η παιδεία που
προαπαιτείται για να κρίνει κανείς µια θεατρική παράσταση ως καλλιτεχνικό γεγονός. Το σχολείο λοιπόν καλείται να καλύψει άλλη µια ανάγκη, εφόσον
είναι ο βασικός φορέας γνώσης και κοινωνικοποίησης µέσα από την τέχνη και τον πολιτισµό, που θα
βοηθήσει στη διαµόρφωση νέων θεατών. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, σε επίπεδο σχολικών εγχειριδίων, δίνει την αφόρµηση αλλά δεν εξασφαλίζει
την υλοποίηση, ούτε βέβαια και τη συνέχεια.
Μέθοδοι όπως η βιωµατική προσέγγιση του αρχαίου δράµατος στο σχολείο είναι αποτελεσµατικοί.
Αδιαµφισβήτητα πλέον, µέσα από την πρακτική του
θεάτρου ο µαθητής εκπαιδεύεται στη συλλογικότητα
και το διάλογο. Η επαφή µε την καλλιτεχνική δηµιουργία, ιδίως από την πλευρά του δηµιουργού, του
παρέχει δρόµους έκφρασης και παρρησία να στηρίξει τις προτάσεις του. Οι βιωµατικές τεχνικές όµως
εφαρµόζονται αποσπασµατικά, γι’ αυτό και συχνά
ατελέσφορα. Μαθητικές παραστάσεις αρχαίου δράµατος βέβαια παρουσιάζονται ήδη από τη µεταπολίτευση. Όµως πόσοι εκπαιδευτικοί που εµψυχώνουν

µαθητικές θεατρικές οµάδες έχουν επιµορφωθεί
ώστε να γνωρίζουν τι σηµαίνει σκηνική ερµηνεία
ενός αρχαίου δράµατος, ποια γνώση του θεατρικού
κώδικα και της πρακτικής του θεάτρου απαιτεί η
προσπάθεια αυτή, προκειµένου η παράσταση να βρεθεί σε γόνιµο διάλογο µε τη σχολική κοινότητα, ακόµα και µε την ίδια την κοινωνία;
Έπειτα, ενώ στην Ελλάδα είναι άγνωστη γη, στη
διεθνή κοινότητα αποτελεί ήδη πεδίο έρευνας: Σε
προγράµµατα θεατρικής παιδείας, σε εκπαιδευτικούς
και µαθητές παρέχεται, µέσα από συστηµατική επιµόρφωση, η θεωρητική γνώση και τα εργαλεία, ώστε
όλη η εκπαιδευτική κοινότητα να αποκτήσει τα απαραίτητα αισθητικά κριτήρια ανάλυσης και αξιολόγησης µιας παράστασης. Ταυτόχρονα οι ενδιαφερόµενοι παρακολουθούν και ενηµερώνονται για την τρέχουσα θεατρική δραστηριότητα. Αυτονόητα προκύπτει ότι ο µαθητής που σήµερα διαθέτει στέρεη θεωρητική γνώση και τα κατάλληλα εργαλεία, εξελίσσεται αύριο σε ψύχραιµο θεατή, χωρίς καχυποψία και
ιδεολογικά βάρη να συµπαρασύρουν την κρίση του.
Και δεν επιτρέπει αυτά τα κριτήρια να πλαγιοκοπούνται από όρους της ηθικής, θρησκευτικής και µη,
ή όρους συναισθηµατικούς.
Για να συνοψίσουµε, όταν εκπαιδευτικοί και µαθητές συµµετέχουν στην οµαδική καλλιτεχνική διαδικασία, αναπτύσσουν δηµοκρατική σκέψη γιατί
όλοι εργάζονται µε γνώµονα τη δηµοκρατική πρακτική. Μαθαίνοντας να ακούει κανείς µε νηφαλιότητα, να κατανοεί πλήρως και να αξιολογεί τεκµηριωµένα κάθε πρόταση, εκπαιδεύεται στην υπεύθυνη
αντιµετώπιση οποιουδήποτε ζητήµατος αφορά την
οµάδα, το σύνολο. Η εκπαίδευση της κοινότητας, βέβαια, αποκλείει εξ ορισµού την προχειρότητα και την
επιπόλαιη αντιµετώπιση. Γι’ αυτό και οφείλει να βασίζεται σε σοβαρό σχεδιασµό και όχι σε κινήσεις εντυπωσιασµού.
Είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι ο παραπάνω
προβληµατισµός σχετικά µε τους νέους θεατές αποτελεί µία από τις τέσσερις θεµατικές ενότητες του
επόµενου παγκόσµιου συνεδρίου για το Θέατρο στην
Εκπαίδευση. Αν µη τι άλλο, σηµατοδοτείται διεθνώς
στροφή προς µια εκπαίδευση που επιδιώκει να είναι
ουσιαστικά συµµετοχική.
Όσο λοιπόν το θέατρο συνοµιλεί µε την κοινωνία
και η τέχνη συµπορεύεται µε την πολιτική σκέψη µέσα στο σχολείο, διδάσκεται ενεργά η δηµοκρατία. Η
σκηνική ερµηνεία του αρχαίου δράµατος, ένα τρόπος
«παίδευσης» των πολιτών σε συνθήκες δηµοκρατίας,
δε σταµατά όταν σβήνουν τα φώτα του θεάτρου. Συνεχίζει να διαλέγεται µε τους θεατές - µέλη µιας κοινωνίας. Γιατί οι µαθητές ως νέοι θεατές να αποκλειστούν από νωρίς από αυτή τη συζήτηση, ιδίως σε µια
κοινωνία σε κρίση;
y
1. Το παρόν κείµενο βασίζεται σε άρθρο που δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό Αθήναζε (2009), τ.26, 21-3.
2. Το πλήρες κείµενο στα αγγλικά έχει αναρτηθεί στο
ηλεκτρονικό περιοδικό του συνεδρίου www.athensdialogues.org/e-journal (ενότητα Logos & Art).

