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Ο BERTOLT BRECHT ΚΑΙ ΣΟ ΘΔΑΣΡΟ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΚΑΙ ΝΔΟΤ:
ΑΤΣΟ ΠΟΤ ΛΔΔΙ ΝΑΙ ΚΑΙ ΑΤΣΟ ΠΟΤ ΛΔΔΙ ΟΥΙ
ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΘΔΑΣΡΟ
«Όπσο ε κεηαβνιή ηεο θύζεο, έηζη θαη ε κεηαβνιή ηεο θνηλσλίαο είλαη
απειεπζεξσηηθή πξάμε θαη, αθξηβώο, ηηο ραξέο κηαο ηέηνηαο απειεπζέξσζεο ζα πξέπεη
λα κεηαδίδεη ην ζέαηξν κηαο επηζηεκνληθήο επνρήο». Με ηα ιφγηα απηά ν ‘πιηζηήο –
καξμηζηήο’ Bertolt Brecht καο θαιεί λα αληηιεθζνχκε ην ζέαηξν σο δηαιεθηηθφ κέζν
αιιαγήο ηνπ θφζκνπ. Κάηη ηέηνην ζα ζπκβεί ράξε ζηελ θαηαιπηηθή επίδξαζε κηαο
λέαο θηινζνθηθήο – αηζζεηηθήο ζεψξεζεο, απηήο ηεο ‘επηζηεκνληθήο επνρήο’, θαηά
ηελ νπνία ε ηέρλε, ζπλπθαζκέλε κε ηε δηαιεθηηθή ζθέςε, ζα αμηνπνηεί ηα
επηηεχγκαηα ηεο επηζηήκεο θαη ζα απνηειεί δηαδηθαζία Γλψζεο (Μάξθαξεο, 1982:1213).
Αληίζεηα, έλα ζέαηξν, φπσο ην αξηζηνηειηθφ θαη αζηηθφ, πνπ πξνζπαζνχλ λα
αλαπαξαζηήζνπλ έλαλ θφζκν ηνλ νπνίν θπβεξλά ε κνίξα, θαη πνπ επηρεηξνχλ λα
βπζίζνπλ ηνπο ζεαηέο ζηα πάζε ησλ εξψσλ θαη ζηε ζπγθίλεζε ηνπ κχζνπ, δελ
αληαπνθξίλεηαη ζην αίηεκα ηεο παξαπάλσ ζεψξεζεο. Γηαηί ν Μπξερη πηζηεχεη φηη ην
παξαδνζηαθφ ζέαηξν κε ην λα δηνγθψλεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε ησλ ζεαηψλ
κέζα ζην κηθξφθνζκν ησλ ραξαθηήξσλ δελ είλαη ηθαλφ λα δψζεη ζηνπο ζεαηέο ηα
κέζα γηα θξηηηθφ ζηνραζκφ θαη έηζη ηνπο απνπξνζαλαηνιίδεη απφ ηνλ θχξην ζηφρν
πνπ είλαη ε θαηαλφεζε θαη αιιαγή ηνπ εαπηνχ θαη ηνπ θφζκνπ (Silberman, 2004:4647). Οξίδνληαο ην ζθνπφ ηνπ ζεάηξνπ ηνπ γξάθεη: «Σθνπόο ηνπ ζεάηξνπ κνπ είλαη λα
μππλήζεη ζηνλ ζεαηή ηελ επηζπκία λα θαηαιάβεη ηελ θνηλσλία ζηελ νπνία δεη θαη λα
κεζνδέςεη ζ’ απηόλ ην κεξάθη λα πάξεη κέξνο ζηελ αιιαγή ηεο» (Μπξερη, 1983:10, Βι.
θαη Μπξερη, 1979). Ο ίδηνο απνξξίπηεη ηα αξηζηνηειηθά ‘θφβνλ θαη έιενο’ ησλ
ζεαηψλ πνπ πξνθαινχλ νη ζπγθξνχζεηο ησλ εξψσλ κεηαμχ ηνπο θαη κε ηελ θνηλσλία,
θαζψο απηέο δελ αθήλνπλ ηνπο ζεαηέο λα αληηιεθζνχλ ηηο αληηθάζεηο ησλ
θνηλσληθψλ ζρέζεσλ πνπ βξίζθνληαη πίζσ απφ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ πξνζψπσλ
(Νηνξη, 1975:66). Μάρεηαη, ινηπφλ ην ζεαηξηθφ θαηεζηεκέλν ην νπνίν εκπνξεχεηαη
ηελ ηέρλε επηδηψθνληαο ηελ αλαπαξαγσγή ησλ θνηλσληθψλ πξνηχπσλ κέζα απφ ηε
δηαζθέδαζε ησλ ζεαηψλ.
Απνγνεηεπκέλνο απφ ην αζηηθφ θνηλφ πνπ, σο νξγαληθφ κέξνο ηνπ ζεαηξηθνχ
θαηεζηεκέλνπ, δελ κπνξνχζε λα αιιάμεη, κηαο θαη απηφ πνπ ήζειε ήηαλ ε ςπραγσγία,
ν Μπξερη απνθαζίδεη λα απεπζπλζεί ζηνπο καζεηέο θαη ηε λενιαία πηζηεχνληαο πσο
είλαη ε θαηαιιειφηεξε νκάδα αλαθνξάο γηα λα δνθηκάζεη ηηο απφςεηο ηνπ. Θεσξεί
φηη ην ζέαηξν είλαη Σέρλε Παηδαγσγηθή θαη απφ απηήλ ηελ άπνςε πξέπεη λα
παηδαγσγεί θαη λα ζηνρεχεη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ ζεαηψλ (Brecht, GBFA, ηνκ.
21:396 θαη Βαιαβάλε, 2004:477). Πξνηείλεη ινηπφλ έλα δηδαθηηθφ ζέαηξν πνπ δελ
απνηειεί ην δξφκν πξνο ην πξντφλ ηεο γλψζεο, αιιά ην ίδην γίλεηαη δηαδηθαζία
γλψζεο (Muir, 1996:37). ’ απηφ ην βαζηά ξηδνζπαζηηθφ ζέαηξν εζνπνηνί θαη ζεαηέο
είλαη καζεηέο ζε κηα ζπιινγηθή δξάζε κε ζθνπφ ηελ αιιαγή. Οη ζεαηέο δελ είλαη
παζεηηθνί θαηαλαισηέο εχπεπηνπ ζεάκαηνο θαη επζπγθίλεηνη δέθηεο ππνβιεηηθνχ
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βηψκαηνο, αιιά ζπκκεηέρνπλ ελεξγά θαη ζπλδηακνξθψλνπλ απφ θνηλνχ ηελ
παξάζηαζε.
ε ζπλεξγαζία κε ηνλ Kurt Weill δηακνξθψλεη έλα είδνο κνπζηθνχ δξάκαηνο πνπ ζα
επηρεηξνχζε λα αθππλίζεη απφ ηε ζπγθίλεζε, θαζψο δελ ζηφρεπε ζηελ ςπραγσγία
αιιά ζηε δηδαζθαιία ησλ λέσλ ζηα ζρνιεία, φρη σο ζεαηψλ αιιά σο δξψλησλ
πξνζψπσλ (Έζζιηλ, 2005: 72). Μέζα ζ’ απηφ ην πλεχκα αλαπηχζζεη κηα ηδηαίηεξε
κνξθή ηεο ζεαηξηθήο ηνπ ηέρλεο, ηα Γηδαθηηθά Έξγα. Με απηά πξνζπαζεί λα δηδάμεη
ζηνπο λένπο ηε δηαιεθηηθή θαη πνιηηηθή ζθέςε. Γελ απνζθνπεί ζην λα ηνπο
ςπραγσγήζεη βπζίδνληάο ηνπο ζην ζπλαηζζεκαηηθφ ηέικα ησλ κχζσλ. Γη’ απηφ θαη
ζηα Γηδαθηηθά ηνπ Έξγα δελ ππάξρνπλ ζεαηέο θαη εζνπνηνί. Όινη είλαη
ζπκκεηέρνληεο, δπλάκεη εζνπνηνί.
TANIKO
Οη παξαπάλσ απφςεηο ηνπ Μπξερη γηα ηελ απνζηνιή ησλ Γηδαθηηθψλ Έξγσλ
γίλνληαη αληηιεπηέο ζην έξγν «Απηόο πνπ ιέεη Ναη θαη απηόο πνπ ιέεη Όρη», ηνπ νπνίνπ
ζα πξνζπαζήζσ λα αλαδείμσ ηελ «παηδαγσγηθή ηεο πιηζηηθήο αζθεηηθήο» (Νηνξη,
1975:95).
Πξφθεηηαη γηα έλα δηδαθηηθφ έξγν πνπ βαζίδεηαη ζην ζεαηξηθφ έξγν ηνπ 15νπ αηψλα
«Taniko [ηαλίθν]» (The Valley-hurling / Τν γθξέκηζκα ζηελ θνηιάδα) ηνπ
ζεκαληηθφηεξνπ ηάπσλα ζπγγξαθέα Zenchiku (1405-1468) ηεο ζρνιήο ηνπ ζεάηξνπ
No, ην νπνίν δηαζθεχαζε ν Μπξερη βαζηζκέλνο ζηε κεηάθξαζε πνπ έθαλε γη’ απηφλ
ε Elisabeth Hauptman απφ ηελ αγγιηθή απφδνζε ηεο ζπιινγήο «The No Plays of
Japan» ηνπ Arthur Waley1.
Ο κχζνο ζην «Taniko» έρεη ζξεζθεπηηθφ ραξαθηήξα θαη αλαθέξεηαη ζε έλαλ
δάζθαιν πνπ μεθηλά καδί κε άιινπο πξνζθπλεηέο γηα ηεξφ πξνζθχλεκα ζ’ έλα βνπλφ.
Έλαο καζεηήο ηνπ, νξθαλφο απφ παηέξα, ηνλ παξαθαιεί λα ηνλ πάξεη καδί ηνπ γηα λα
πξνζεπρεζεί ζηνπο ζενχο γηα ηελ άξξσζηε κεηέξα ηνπ. Παξά ηελ παξάθιεζε ηεο
κεηέξαο λα κε θχγεη, ν καζεηήο αθνινπζεί ην δάζθαιν. ην επηθίλδπλν ηαμίδη, ν
καζεηήο αξξσζηαίλεη θαη δελ έρεη δπλάκεηο λα αθνινπζήζεη ηνπο πξνζθπλεηέο, νη
νπνίνη ζχκθσλα κε ην κεγάιν έζηκν πξέπεη λα ηνλ ξίμνπλ ζηελ ραξάδξα γηα λα κελ
δηαθηλδπλεχζεη ν ζθνπφο ηεο απνζηνιήο. Σν παηδί απνδέρεηαη ηελ ηέιεζε ηνπ εζίκνπ
θαη νη πξνζθπλεηέο κε πφλν ηνλ πεηνχλ ζην γθξεκφ. Οη παξαθιήζεηο ηνπο γηα ηε
ζσηεξία ηνπ παηδηνχ απνδίδνπλ. Έλα πλεχκα εκθαλίδεηαη πνπ αλαζηαίλεη ην παηδί
παίξλνληάο ην ζηα ρέξηα ηνπ.
ηα βήκαηα ηεο αξραίαο ηξαγσδίαο, φπσο ζην παξάδεηγκα ηεο «Ιθηγέλεηαο ελ Απιίδη»
– φπνπ θάζε έζηκν απνξξέεη απφ ηε δχλακε ησλ ζεψλ– έηζη θαη ζην «Taniko» δελ
κπνξεί λα αλαδεηεζεί ε ινγηθή εμήγεζε ησλ θαηαζηάζεσλ θαη θάζε ζηνραζηηθή
δξάζε θαη «αλζξώπηλε ειεπζεξία» απνθιείεηαη. Η κνίξα ησλ αλζξψπσλ θαζνξίδεηαη
απφ ηνπο ζενχο νη νπνίνη δηακνξθψλνπλ ηηο ηχρεο ηνπο θαη ηα φξηα ηεο αλζξψπηλεο
δξάζεο (Μαηδίξε, 1982:15).
ΑΤΣΟ ΠΟΤ ΛΔΔΙ ΝΑΙ
Ο Μπξερη μαλαγξάθεη ην κχζν. ην «Der Jasager» (Απηόο πνπ ιέεη Ναη) έλαο
δάζθαινο κε ηνπο θνηηεηέο ηνπ ζα επηζθεθηνχλ ζπνπδαίνπο γηαηξνχο, πέξα απφ ηα
ςειά βνπλά, γηα λα ηνπο ζπκβνπιεπηνχλ, θαζψο ζηελ πφιε έρεη μεζπάζεη επηδεκία.
Πξηλ μεθηλήζνπλ γηα ην ηαμίδη, ν δάζθαινο πεγαίλεη ζην ζπίηη ελφο, νξθαλνχ απφ
Βέβαηα ν Μπξερη ιίγν δηάζηεκα πξηλ (1929) επεξεαζκέλνο απφ ηελ απζηεξφηεηα θαη
θνκςφηεηα ηνπ Θεάηξνπ Νo αμηνπνίεζε ζηνηρεία ηνπ ζηα πξψηα δηδαθηηθά έξγα γηα ην
θαινθαηξηλφ Φεζηηβάι ηνπ Hindemith ζην Baden-Baden (Willett, 1998:21).
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παηέξα, κηθξνχ καζεηή ηνπ πνπ πνιχ θαηξφ απνπζηάδεη απφ ην ζρνιείν, γηα λα
απνραηξεηήζεη απηφλ θαη ηε κεηέξα ηνπ. Πιεξνθνξείηαη φηη ε κεηέξα είλαη άξξσζηε
θαη ην παηδί δεηάεη λα ηνλ πάξεη καδί ηνπ ζην ηαμίδη γηα λα πάξεη θάξκαθα θαη
νδεγίεο γη’ απηήλ. Αλ θαη ε κεηέξα παξαθαιεί ην γην ηεο λα κε θχγεη, απηφο
απνθαζίδεη θαη μεθηλά. Σν ηαμίδη είλαη δχζθνιν θη ελψ ε νκάδα πξνρσξά, ην παηδί
αξξσζηαίλεη κε κπνξψληαο λα ζπλερίζεη. Ο δάζθαινο ηνπ ιέεη φηη ζχκθσλα κε ην
έζηκν πξέπεη λα εγθαηαιεηθζεί γηα λα κελ εκπνδίζεη ηνπο άιινπο λα νινθιεξψζνπλ
ην ζθνπφ ηνπ ηαμηδηνχ. Ωζηφζν, πξνεγνπκέλσο, πξέπεη λα εξσηεζεί αλ ζπκθσλεί λα
κείλεη πίζσ – θαη θαηά ην έζηκν – λα ζπλαηλέζεη. Σν παηδί δεηά λα ην ζθεθηεί θαη
επεηδή θνβάηαη λα κείλεη κφλνο γηα λα πεζάλεη, δεηά λα ηνλ ξίμνπλ ζηε ραξάδξα. Οη
θνηηεηέο αξλνχληαη λα ην απνδερηνχλ, ελψ ν δάζθαινο ηνλίδεη ηελ ππνρξέσζε λα
εθηειέζνπλ ηελ απνζηνιή ηνπο. Απηνί κε κεγάιε ιχπε θαη πφλν θιείλνληαο ηα κάηηα
ηνπο ηνλ ξίρλνπλ ζην γθξεκφ.
Απφ ην «Απηόο πνπ ιέεη Ναη» απνπζηάδεη ην ζξεζθεπηηθφ πεξηερφκελν, πξάγκα πνπ
εμαζζελεί ηελ θιηκάθσζε θαη πξνζδίδεη πιένλ ζηε δηαζθεπή επηζηεκνληθφ θνηλσληθφ θίλεηξν. Δπηπιένλ, ε απνδνρή ηνπ ζαλάηνπ γίλεηαη απφ ην αγφξη κε ηνλ
ηξφπν ησλ ηξηψλ κεραληθψλ ζην «Das Badener Lehrstück vom Einerständnis»
(Γηδαθηηθό έξγν ηνπ Μπάληελ – Μπάληελ γηα ηε ζπλαίλεζε)2 (Hayman, 1984:34). Σν
αγφξη δελ ηαμηδεχεη γηα λα πξνζεπρεζεί γηα ηελ πγεία ηεο κεηέξαο ηνπ, αιιά γηα λα
ηεο θέξεη θάξκαθα, φπσο ραξαθηεξηζηηθά θαίλεηαη απφ ηελ αληηπαξαβνιή ηνπ
γηαπσλέδηθνπ κχζνπ «Ω, πόζε βαζηά επζέβεηα. Βαζηά όζν νη βαζύηεξνη ζηελαγκνί
καο» κε ηε δηαζθεπή ηνπ Μπξερη «Πνιινί ζπκθσλνύλ κε ην ιαζεκέλν, Μα απηόο δελ
ζπκθσλεί κε ηελ αξξώζηηα. Αιιά κε ην όηη πξέπεη λα ζεξαπεπηεί», ελψ ε εθαξκνγή ηνπ
εζίκνπ δελ είλαη απφξξνηα ηεο αξξψζηηαο ηνπ παηδηνχ, αιιά ηεο αδπλακίαο λα
κεηαθεξζεί απφ ην ζηελφ πέξαζκα ηεο ραξάδξαο (Μαηδίξε, 1982: 16). Γελ είλαη
ινηπφλ ε ‘ζξεζθεπηηθή απζαηξεζία’ αιιά ε ‘ινγηθή αλαγθαηφηεηα’ θαη ε «αλζξώπηλε
πξόνδνο» πνπ επηβάιιεη ηελ εθηέιεζε ηνπ εζίκνπ ζην νπνίν ‘ζπλαηλεί’ ην αγφξη.
θέπηεηαη ινγηθά θαη απνθαζίδεη λα θαηαδπζεί ζην ‘ειάρηζην κέγεζνο’ θαη έηζη
ράλνληαο ηνλ εαπηφ ηνπ λα ηνλ μαλαβξεί. Η ζπλάληεζε ηνπ αγνξηνχ κε ην ζάλαην
δείρλεη ην δξφκν ηεο δσήο. Άιισζηε ε ζπζία ηνπ αηφκνπ γηα ην ζχλνιν είλαη απηή
πνπ δείρλεη ην δξφκν ηνπ πνιηηηθά νξζνχ.
Κχξηα απνζηνιή ησλ Γηδαθηηθψλ ηνπ Έξγσλ (Lehrstüke) – θαηά ηελ πξψηε πεξίνδν
– είλαη ε δηδαζθαιία ηεο ζπλαίλεζεο (Einverständnis) θαη φπσο επηζεκαίλεη ν Β. Dort
ε ζπλαίλεζε ζην «Απηόο πνπ ιέεη Ναη» κέζα απφ ηε ζπζία ηνπ αξξψζηνπ γηα ην θνηλφ
θαιφ απνηειεί κηα αλαγθαηφηεηα πνπ δελ αθνξά ζηε ρξηζηηαληθή απηαπάξλεζε γηα ηε
ζσηεξία ηεο ςπρήο, αιιά ζπληζηά αζθεηηθή ζηάζε, είλαη ε εθκάζεζε ηνπ πιηθνχ
θφζκνπ (Νηνξη, 1975:95). Με απηήλ ηελ έλλνηα, ε εζεινχζηα ζπζία ηνπ αηφκνπ
ην «Γηδαθηηθό έξγν ηνπ Μπάληελ – Μπάληελ γηα ηε ζπλαίλεζε» νη ηξεηο κεραληθνί πνπ καδί
κε ηνλ πηιφην πέθηνπλ ζηε γε δεηνχλ βνήζεηα απφ ην πιήζνο πνπ ηνπο ηελ αξλείηαη. Θα
πξέπεη λα δνθηκαζηνχλ κε κηα εμέηαζε ζηε ‘ζπλαίλεζε’ γηα λα κπνξέζνπλ λα ζσζνχλ.
«Πξέπεη πξώηα λα εθκεδεληζηνύλ, λα ζπκθσλήζνπλ κε ην ζάλαην, λα αξλεζνύλ ηνλ εαπηό ηνπο
γηα λα μαλαδήζνπλ ζαλ άιινη απ’ απηνί πνπ είλαη. Πξέπεη λα κάζνπλ λα ζπλαηλνύλ ζε … όια.
… Ο άλζξσπνο πξέπεη λα πεξάζεη από ην ειάρηζην κέγεζόο ηνπ. Απηό είλαη ην ηίκεκα γηα λα
πςσζεί θαλείο ζην επίπεδν ηεο ινγηθήο θαη ηεο Ιζηνξίαο. … Τξεηο κεραληθνί θαη πηιόηνο
θαινύληαη λ’ απαξλεζνύλ όρη κόλν θάζε καηαηνδνμία, θάζε ππεξεθάλεηα, αιιά αθόκα θαη ηελ
πξνζσπηθόηεηά ηνπο, γηα λα απνδείμνπλ έηζη όηη έθηαζαλ ζην ειάρηζην κέγεζόο ηνπο, όηη δελ
ηνπο δεζκεύεη πηα ηίπνηα, νύηε ε πηήζε ηνπο, νύηε ε δόμα ηνπο, νύηε η’ όλνκά ηνπο, νύηε ηα
πξόζσπα πνπ ηνπο πεξηκέλνπλ, νύηε θαλ ε δσή ηνπο». Οη ηξεηο κεραληθνί πεηπραίλνπλ ζηελ
εμέηαζε, ελψ ν πηιφηνο αξλείηαη ην ζάλαην, απνηπγράλεη θαη δελ ζψδεηαη (Νηνξη, 1975:9293).
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ζπλεηδεηνπνηείηαη θαη απνθαζίδεηαη κέζα απφ ηελ επηινγή θαη ην πιεφλαζκα
αιιειεγγχεο γηα ην θνηλσληθφ ζχλνιν. Η ζπκθσλία είλαη πξάμε απηνπξαγκάησζεο
κε ηελ απνδνρή ηνπ ζαλάηνπ σο ππέξηαηεο πξάμεο απηαπάξλεζεο.
«Τν μεξα πσο ζε ηνύην ην ηαμίδη
Μπνξνύζα θαη λα ράζσ ηε δσή κνπ.
Τεο κάλαο κνπ ε ζθέςε
Με ηξάβεμε ζ’ απηό.
Πάξ΄ ηε ην θαιάζη κνπ
Γεκίζηε ην κε θάξκαθα
Κη όηαλ κε ην θαιό γπξίζεηε
Γώζηε ην ζηε κεηέξα κνπ.»
Σν έξγν – ζε κνπζηθή Kurt Weill – πξσηνπαξνπζηάζηεθε ζε κνξθή ζρνιηθήο
φπεξαο απφ καζεηέο θαη εξαζηηερληθή νξρήζηξα ζηηο 23 Ινπλίνπ 1930 ζην Φεζηηβάι
Νέαο Μνπζηθήο ζην Κεληξηθφ Ιλζηηηνχην Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο (Zentralinstitut
für Erziehung) ηνπ Βεξνιίλνπ πξνθαιψληαο πνηθίιεο αληηδξάζεηο απφ θνηλφ θαη
εηδηθνχο.
Σε ζεηηθή θξηηηθή ηεο εμέθξαζε ε αζηηθή θαη ζξεζθεπηηθή δηαλφεζε ζπκβάιινληαο
έηζη ζηελ εππξφζδεθηε παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ ζε πνιιά ηδξχκαηα. Έηζη ν Walter
Dirks ζρνιίαδε φηη ε ζπζία ηνπ παηδηνχ επηβεβαίσλε ηελ θηήζε ηνπ θφζκνπ απφ ην
Θεφ θαη ηελ ππαθνή ηνπ ζην ζέιεκά Σνπ, ελψ ν ζενιφγνο Karl Thieme εξκελεχνληαο
ηελ πξάμε σο απηνζπζία γηα ηελ αλζξσπφηεηα εθζείαδε ηνλ ‘θνκκνπληζηή’ Μπξερη
ιέγνληαο «δελ γλσξίδνπκε θαλέλαλ πνπ ζα κπνξνύζε λα ην δηδάμεη θαιύηεξα κε έλαλ
ηόλν ηόζν άκεζν, όζν απηόο ν άζενο». Άιινη πάιη ελζνπζηαζκέλνη ην ζπλέδεζαλ κε
ηελ Πξσζηθή ππαθνή θαη απηνζπζία (Έζζιηλ, 2005:74). Σελ απνδνθηκαζία ηνπο
σζηφζν εθδήισζαλ θχθινη ηδενινγηθά θαη θηιηθά πξνζθείκελνη ζηνλ Μπξερη, πνπ
δελ απνδέρνληαλ ηελ αληηθαηηθή πξαγκαηηθφηεηα αθελφο ηεο ‘ινγηθήο
ζπκπεξηθνξάο’ ηνπ αγνξηνχ λα αιιάμεη ηε κνίξα θέξλνληαο θάξκαθα ζηε κεηέξα ηνπ
θαη αθεηέξνπ ηεο ‘ζησηθήο ππαθνήο’ ηνπ ζηελ επηηαγή ηνπ ‘παξάινγνπ εζίκνπ’ λα
ζαλαησζεί. Έηζη, ν Frank Warschauer κίιεζε γηα ‘αληηδξαζηηθή ζθέςε’, φπσο
δηαθαίλεηαη απφ ηνλ ηίηιν «Όρη ζ’ απηφλ πνπ ιέεη Ναη» άξζξνπ πνπ δεκνζίεπζε ζηε
«Die Weltbühne». Μεηά ηελ παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ ζηνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ
Karl-Marx ζηελ εξγαηηθή ζπλνηθία Neukölln ηνπ Βεξνιίλνπ απηνί αληέδξαζαλ κε
ακεραλία θαη ηδηαίηεξα ζθιεξή θξηηηθή γηα ηελ αλάγθε εθηέιεζεο ηνπ εζίκνπ. ε
έληνλεο ζπδεηήζεηο έζεζαλ εξσηήκαηα φπσο: Οη ζχληξνθνη ηνπ παηδηνχ δελ ζα
έπξεπε λα ηνλ ζψζνπλ πεξλψληαο έλα ζρνηλί γχξσ απφ ην ζψκα ηνπ; Η απφθαζε
ήηαλ πξαγκαηηθά αλαγθαία; Γηαηί ε νκάδα δελ είρε θάλεη ηελ ππφινηπε δηαδξνκή
θνπβαιψληαο ηνλ αζζελή; Οη ελέξγεηεο πνπ πεξίκελε θαλείο απφ ηελ επηρείξεζε
αληηζηάζκηδαλ ηελ ππέξηαηε ζπζία ηνπ παηδηνχ; (Ewen, 1973:194)
ΑΤΣΟ ΠΟΤ ΛΔΔΙ OXI
Ο Μπξερη, ζεβφκελνο ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ησλ παηδηψλ απέλαληη ζηηο θαζηεξσκέλεο
αμίεο θαη ηελ ακθηζβήηεζε ηνπ λνκνηειεηαθνχ ηνπο ραξαθηήξα, πηνζεηεί ηελ θξηηηθή
πνπ δηαηππψζεθε ζηηο αληηδξάζεηο ησλ καζεηψλ ηνπ γπκλαζίνπ Karl-Marx, αιιά θαη
ζηα ζπκπεξάζκαηα απφ ηηο ζπδεηήζεηο κεηαμχ δαζθάισλ θαη καζεηψλ άιισλ
ζρνιείσλ φπνπ παξνπζηάζηεθε ε φπεξα. Μάιηζηα, ζε πνιιά ζρνιεία παξίζηαηαη θαη
ν ίδηνο καδί κε ηνλ Kurt Weill αιιάδνληαο ην έξγν ζχκθσλα κε ηηο πξνηάζεηο ησλ
καζεηψλ. Άιισζηε, ε αληηδνγκαηηθή θαη δηαιεθηηθή ηνπ ζηάζε ηνλ θάλεη λα βιέπεη
ηα θείκελα ζαλ πεηξακαηηθά ζρεδηάζκαηα πνπ κπνξνχλ λα αλαζεσξνχληαη θαη λα
δηαιέγνληαη κεηαμχ ηνπο (Νηνξη, 1975:53).
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Ξαλαγξάθεη ινηπφλ ην κχζν αιιάδνληαο ηνλ ξηδηθά. ηε λέα εθδνρή «Der
Neinsager» (Απηόο πνπ ιέεη Όρη) κηα κνξθσηηθή απνζηνιή ζα πξαγκαηνπνηεζεί πέξα
απφ ηα ςειά βνπλά ζηνπο κεγάινπο δαζθάινπο. Σν αγφξη ζέιεη λα ζπκκεηάζρεη ζην
εξεπλεηηθφ ηαμίδη θαη φηαλ ν δάζθαινο ηνλ ξσηά «ζα κπνξνύζεο όκσο λα δερηείο ό,ηη
κπνξεί λα ζνπ ζπκβεί;» απηφο απαληά ‘λαη’. Σν αίηεκα ηνπ αγνξηνχ γίλεηαη δεθηφ,
αιιά φηαλ ζηε δηαδξνκή αξξσζηαίλεη θαη νη ηξεηο θνηηεηέο πξνηείλνπλ λα ηεξεζεί ην
έζηκν ηεο ξίςεο ηνπ αδχλακνπ ζηε ραξάδξα, ην αγφξη αξλείηαη πσο είλαη άξξσζηνο.
Όηαλ ν δάζθαινο ηνπ δεηά λα απνδερηεί ην κεγάιν έζηκν, απηφο δελ ζπκθσλεί θαη
απαληά ‘φρη’, δεηψληαο ηνπο λα ηνλ ζπλνδεχζνπλ πίζσ ζηε κεηέξα ηνπ. Γάζθαινο
θαη θνηηεηέο, αλ θαη δηαπηζηψλνπλ πφζν ινγηθή είλαη ε επηρεηξεκαηνινγία ηνπ
αγνξηνχ, αλεζπρνχλ φηη γπξίδνληαο ζα αληηκεησπίζνπλ ληξνπή θαη εμεπηειηζκνχο,
αιιά μεπεξλνχλ ην θφβν θαη, θφληξα ζηηο εηξσλείεο θαη ηελ πεξηθξφλεζε,
ζπλνδεχνπλ ην αγφξη πίζσ.
ην «Απηόο πνπ ιέεη Όρη», ν ινγηθφο θαη επηζηεκνληθφο ραξαθηήξαο ηνπ ηαμηδηνχ
είλαη θπξίαξρνο, πξάγκα, βέβαηα, πνπ δελ δηθαηνινγεί ηε βηαζχλε ζηελ εμέιημε ηεο
επηρείξεζεο, ελψ ην κήλπκά ηνπ επηθεληξψλεηαη ζηελ άπνςε φηη ηίπνηα δελ πξέπεη λα
γίλεηαη απφ ζπκκφξθσζε ζε θάπνην έζηκν (Needle & Thomson, 1981:70). Δπηπιένλ,
δελ ππάξρεη ε επηδεκία ηεο πξψηεο δηαζθεπήο θαη, επνκέλσο, αιιάδεη ην επίπεδν
εζηθφηεηαο ηνπ ζθνπνχ πνπ ηψξα γίλεηαη εμεξεπλεηηθφο. Απνπζηάδεη ε χςηζηε
ππνρξέσζε νινθιήξσζεο ηεο εηδηθήο απνζηνιήο γηα ηε ζσηεξία ηεο θνηλσλίαο,
θαζψο ε αλάγθε γηα ηε ζπζία ηνπ αγνξηνχ πεγάδεη απνθιεηζηηθά απφ ην έζηκν πνπ
θαηά ηελ παξάδνζε πξέπεη λα ηεξεζεί, ιφγνο πνπ – ρσξίο λα δπλακηηίδεη ηελ επζχλε
απέλαληη ζην θνηλσληθφ ζχλνιν – κπνξεί λα ακθηζβεηεζεί θαη λα αλαζεσξεζεί. Σν
αγφξη ινηπφλ, πνπ δελ είλαη έλαο yes-man, αιιάδεη ηελ παξάδνζε (Hayman, 1984:35
θαη Ewen, 1973:195).
Με γλψκνλα ηε ινγηθή θαη ηε γλψζε, ην αγφξη ππεξαζπίδεηαη ηελ αλζξψπηλή ηνπ
αμηνπξέπεηα αξλνχκελν λα ππαθνχζεη ζηελ θαηεζηεκέλε αληίιεςε ηεο εμνπζίαο γηα
ηελ ηήξεζε απζαίξεησλ επηηαγψλ. Ακθηζβεηεί ηηο αηψληεο παξαδνρέο ηεο, θαιψληαο
ζε ζθέςε γηα ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ εζίκνπ θαη απαηηεί ηελ αιιαγή ηνπ. Γελ
εγθισβίδεηαη ζηελ παγίδα κηαο ζπζίαο δίρσο αληίθξηζκα, επεηδή ην ππαγνξεχεη έλα
‘αλφεην’ έζηκν. Αληίζεηα, αληηζηέθεηαη ζηελ παξάδνζε πνπ εγθισβίδεη ηηο δπλάκεηο
γηα ηε γλψζε θαη δηεθδηθεί ηε δεκηνπξγία ελφο θαηλνχξηνπ θφζκνπ κέζα απφ έλα λέν
έζηκν.
Έηζη, ζηελ ππελζχκηζε ηεο δέζκεπζήο ηνπ πσο ζα δερφηαλ φ,ηη παξνπζηαδφηαλ ζην
ηαμίδη, απηφο απαληά: «Η απάληεζε πνπ έδσζα ηόηε ήηαλ ιαζεκέλε, αιιά αθόκα πην
ιαζεκέλε ήηαλ ε εξώηεζή ζαο. Όπνηνο έρεη πεη Α δελ είλαη ππνρξεσκέλνο λα πεη θαη Β.
Γηαηί ζην κεηαμύ κπνξεί λ’ αλαγλσξίζεη όηη ην Α ήηαλ ιάζνο». Καη ην αγφξη ζπλερίδεη:
«Ήζεια λα θέξσ ζηε κεηέξα κνπ θάξκαθα, αιιά ηώξα αξξώζηεζα ν ίδηνο, θη έηζη απηό
δελ είλαη πηα δπλαηό. Σύκθσλα ινηπόλ κε ηελ θαηλνύξηα θαηάζηαζε, ζέισ λα
επηζηξέςσ ακέζσο πίζσ. Καη ζαο παξαθαιώ θη εζάο λα επηζηξέςεηε καδί κνπ γηα
ζπλνδεία. Η έξεπλά ζαο πέξα απ’ ηα βνπλά κπνξεί θάιιηζηα λα πεξηκέλεη ιίγν. Αλ εθεί
πέξα κπνξεί λα δηδαρηεί θαλείο θάηη, ηόηε ζίγνπξα απηό ζα ’λαη όηη ζε κηα ηέηνηα
πεξίπησζε πξέπεη θαλείο λα γπξίδεη πίζσ. Καη όζν γηα ην παιηό, κεγάιν έζηκν, δελ
κπνξώ λα δσ θακηά ινγηθή ζ’ απηό. Μεγαιύηεξε αλάγθε έρνπκε από έλα θαηλνύξην,
κεγάιν έζηκν πνπ ζα πηνζεηήζνπκε ακέζσο, δειαδή ην έζηκν ζε θάζε θαηλνύξηα
πεξίπησζε λα ζθεθηόκαζηε από ηελ αξρή».
ην «Απηόο πνπ ιέεη Όρη» ν Μπξερη δηαθνξνπνηεί ηελ παηδαγσγηθή ηνπ άπνςε γηα
ηε ‘ζπλαίλεζε’ θαη πξαγκαηεχεηαη σο θπξίαξρν ζέκα ηελ αιιαγή ηνπ θφζκνπ κέζα
απφ ηε ζπιινγηθή δξάζε (Νηνξη, 1975:101). Μηιά γηα ηελ αλάγθε λα αιιάδνπλ ηα
αλζξψπηλα, φπσο αιιάδεη ε θχζε. Να ππαθνχεη ν θνηλσληθφο λφκνο ζην θπζηθφ
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λφκν. Μέζα ζ’ απηφ ην πλεχκα, ην αγφξη ηνλίδεη ηελ αλάγθε πξνζαξκνγήο ζηελ
εθάζηνηε λέα πξαγκαηηθφηεηα. Απηή ε ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο δεκηνπξγεί ηηο
πξνυπνζέζεηο γηα κηα δσή πνπ κπνξεί λα ππεξεηεί κε ελεξγεηηθφ ηξφπν θάζε λέα
ζπλζήθε. Κάζε αιιαγή ηεο θαηάζηαζεο απαηηεί δηαθνξνπνηεκέλε ζηάζε θαη απηή
δεκηνπξγεί δηαθνξεηηθή πξαγκαηηθφηεηα. Έηζη ινηπφλ, ην παιηφ έζηκν κπνξεί λα
αιιάμεη θαη έλα θαηλνχξην έζηκν κπνξεί λα πηνζεηεζεί πνπ ζα απερεί ηηο αληηιήςεηο
θαη ηηο αλάγθεο ηεο δεδνκέλεο θαηάζηαζεο.
Βέβαηα, ε αιιαγή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο πξέπεη λα πξνθχπηεη κέζα απφ ηε ζθέςε,
ηελ εξκελεία θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ. Μηα ζηνραζηηθή
θαηάζηαζε πνπ κπνξεί λα εγγπάηαη ινγηθή ζέαζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη
ξηδνζπαζηηθή δξάζε γηα ηελ αλαδηακφξθσζή ηεο. Σν πεξηβάιινλ ινηπφλ πνπ
δεκηνπξγείηαη πξέπεη λα είλαη απνηέιεζκα ζπιινγηθήο θαη δηαξθνχο
δηαπξαγκάηεπζεο θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζε έλαλ εζσηεξηθφ δηάινγν κε ζθνπφ ηελ
αιιαγή ηνπ αηφκνπ κέζα απφ ηελ θνηλσλία.
ΑΤΣΟ ΠΟΤ ΛΔΔΙ ΝΑΙ ΚΑΙ ΑΤΣΟ ΠΟΤ ΛΔΔΙ ΟΥΙ
Με ηε δεκηνπξγία ηνπ «Απηόο πνπ ιέεη Όρη», ν ‘επηζηήκνλαο’ Μπξερη
πεηξακαηίδεηαη κε ηελ ‘άιιε’ άπνςε θαη δηακνξθψλεη κηα δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε
ηεο θαηάζηαζεο. Μέζα απφ ηα δπν αληηζεηηθά ζπκπεξάζκαηα πξνηείλεη δηαθνξεηηθέο
ιχζεηο, ηνλίδνληαο, έηζη, κηα δηαιεθηηθή πξνζέγγηζε ‘ησλ άθξσλ’ θαη δεηά ηα δχν
έξγα λα παίδνληαη καδί, θαζψο απνηεινχλ δχν ζπκπιεξσκαηηθέο εθδνρέο, κέξε ελφο
εληαίνπ έξγνπ, ηνπ «Απηόο πνπ ιέεη Ναη θαη απηόο πνπ ιέεη Όρη». (Ewen, 1973:195)
Η δηαδνρηθή παξνπζίαζε ησλ έξγσλ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα
δνθηκάζνπλ δηαθνξεηηθέο, αιιά κε αιιειναλαηξνχκελεο αλαγλψζεηο θαη δξάζεηο
ζηελ εξκελεία θαη θαηαλφεζε ησλ θνηλσληθψλ θαηαζηάζεσλ. Έηζη, αλάινγα κε ηελ
θαηάζηαζε κπνξεί λα αιιάδεη θαη ε ζπκπεξηθνξά, πξάγκα πνπ απνηππψλεηαη αθελφο
ζηελ θνηλσληθή επηηαγή ηεο απηνζπζίαο ηνπ ελφο γηα ράξε ησλ πνιιψλ σο ινγηθήο
πξάμεο ζην «Απηόο πνπ ιέεη Ναη», αθεηέξνπ ζηε κε αλαγθαηφηεηα γηα ηελ ηήξεζε
ελφο εζίκνπ ζε βάξνο ηεο αλζξψπηλεο δσήο, φηαλ δελ εμππεξεηείηαη θάπνηνο εζηθφο
ζθνπφο ζην «Απηόο πνπ ιέεη Όρη».
Η ελαιιαγή ησλ ξφισλ είλαη έλαο δηάινγνο αλάκεζα ζηε ζπλαίλεζε θαη ηελ αλάγθε
λα αιιάμεη ν θφζκνο, κηα δηαξθήο κεηάβαζε θαη άζθεζε γηα ηελ αλάιεςε ηεο
‘άιιεο’ ζέζεο. Σν παίμηκν ηνπ έξγνπ είλαη πνξεία δνθηκαζίαο θαη γλψζεο, φπνπ ε
έκθαζε δίλεηαη ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο θαη ζηελ ελαιιαγή ησλ νπηηθψλ
πξνζεγγίζεσλ.
ην «Απηόο πνπ ιέεη Ναη θαη απηόο πνπ ιέεη Όρη» ν Μπξερη πξνηείλεη ζηνπο
ζπκκεηέρνληεο – εζνπνηνχο, παηδηά θαη λένπο, ηελ απνζηαζηνπνίεζε (Distanzierung)
σο κέζνδν γηα λα δεκηνπξγήζεη ην παξαμέληζκα (Verfremdungseffekt)3. Άιισζηε, ε
φπεξα κέζα απφ ην ηξαγνχδη δεκηνπξγνχζε ηηο πξνυπνζέζεηο γηα απνζηαζηνπνίεζε
θαη δελ ηνπο επέηξεπε λα ζπγθηλνχληαη απφ ηε καγεία ηνπ κχζνπ. Σνπο δεηά λα δξνπλ
δηαιεθηηθά ηφζν πάλσ ζηε ζπλαίλεζε θαη ηελ αιιαγή φζν θαη κεηαμχ ζθελήο θαη
πιαηείαο δνθηκάδνληαο ηηο πξνζσπηθέο ηνπο ιχζεηο κε θξηηηθφ παίμηκν. Να
παξαηεξνχλ βιέπνληαο φρη κε ην ζπλήζε ηξφπν, αιιά λα αλαιακβάλνπλ ξφιν
δηακεζνιάβεζεο θαη απηνπαξαηήξεζεο, λα ακθηβάιινπλ θαη λα αλαξσηηνχληαη πάλσ
ζηε ζθελή γηα ηηο δηθέο ηνπο αληηιήςεηο θαη πξαθηηθέο. Να κελ ππνδχνληαη, αιιά απφ
απφζηαζε λα δείρλνπλ ηελ εθάζηνηε ζπκπεξηθνξά. Κη αθφκα λα αθήλνπλ λα
δηαθαίλεηαη ε δηθή ηνπο άπνςε κέζα απφ έλαλ πεηξακαηηζκφ πνπ ηνπο επηηξέπεη λα
ζεσξνχλ θαη λα αλαζεσξνχλ ηα γεγνλφηα ρσξίο λα ηαπηίδνληαη ζπλαηζζεκαηηθά κε ην
3
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ραξαθηήξα (Μάξθαξεο, 1982:39). Κη φια απηά ζπκβαίλνπλ πάλσ ζηε ζθελή πνπ
παχεη λα είλαη απνκαθξπζκέλε απφ ηελ πιαηεία θαη κεηαηξέπεηαη ζε κηα εμέδξα ηεο
(Νηνξη, 1975:223).
Ο ΜΠΡΔΥΣ ΚΑΙ ΣΟ ΘΔΑΣΡΟ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΚΑΙ ΝΔΟΤ ΗΜΔΡΑ
ηηο κέξεο καο θάζε παξάζηαζε πξέπεη λα απερεί ηελ αλάγθε ησλ ζχγρξνλσλ
αλήιηθσλ ζεαηψλ φρη κφλν γηα ςπραγσγία αιιά θπξίσο γηα γλψζε. Ωζηφζν, απηφ πνπ
θαίλεηαη λα θπξηαξρεί ζήκεξα ζηηο παηδηθέο ζθελέο, είλαη ην αληηπαηδαγσγηθφ ζέαηξν,
ζχκθσλα κε ηελ παηδαγσγηθή άπνςε ηνπ Μπξερη γηα ην δηδαθηηθφ ζέαηξν – ζρνιείν,
ην νπνίν ζηφρν έρεη λα αζθεί ηε δηαιεθηηθή θαη πνιηηηθή ζθέςε ησλ ζπκκεηερφλησλ.
Η θξηηηθή ζθέςε γηα ηε βειηίσζε θαη ηελ αιιαγή δελ κπνξεί παξά λα θαιιηεξγεζεί
κέζα απφ ηε κεηακφξθσζε ησλ παξαδνζηαθψλ ζεαηψλ, απφ παζεηηθνχο ζε
ελεξγεηηθνχο. Κη απηφ ζα γίλεη φηαλ ε πξνζσπηθή ηνπο ζπκκεηνρή κπνξεί λα
ζπκβάιεη ζηε ζπιινγηθή δξάζε ησλ εζνπνηψλ ζηε ζθελή.
Σν «Απηόο πνπ ιέεη Ναη θαη απηόο πνπ ιέεη Όρη» είλαη έλα Γηδαθηηθφ Έξγν πνπ
έγξαςε ν Μπξερη γηα παηδηά θαη λένπο θαη ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ γηα ηα
Γηδαθηηθά Έξγα, απηά λα αλαηεζνχλ «ζ’ απηνύο ζηνπο νπνίνπο απεπζύλνληαη θαη
αλήθνπλ, ζ’ απηνύο δειαδή πνπ δελ είλαη αγνξαζηέο θαη έκπνξνη ηέρλεο, πνπ ζέινπλ
κόλν λα θάλνπλ ηέρλε»4. Ο Μπξερη ηνλίδεη: «Τν δηδαθηηθό έξγν δηδάζθεη κε ην λα
παίδεηαη θη όρη κε ην λα βιέπεηαη. Οπζηαζηηθά γηα ην δηδαθηηθό έξγν δελ είλαη
απαξαίηεηνο νύηε έλαο ζεαηήο.…Τν δηδαθηηθό έξγν βαζίδεηαη ζηελ πξνζδνθία όηη
εθείλνο πνπ παίδεη κπνξεί λα επεξεαζηεί θνηλσληθά, κε ηελ εθηέιεζε νξηζκέλσλ
ηξόπσλ δξάζεο, κε ηε ιήςε νξηζκέλσλ ζηάζεσλ… Οη εθηειεζηέο έρνπλ ην θαζήθνλ λα
καζαίλνπλ δηδάζθνληαο» (Μπξερη, 1977:106). Σα Γηδαθηηθά Έξγα, ινηπφλ, δελ
απεπζχλνληαη ζε ζεαηέο, αιιά ζε ζπκκεηέρνληεο πνπ ζθνπφ έρνπλ λα καζεηεχζνπλ.
Δπνκέλσο, ζην έξγν δελ ππάξρνπλ ζεαηέο, αθνχ φινη είλαη ελεξγά πξφζσπα ζε κηα
ζπιινγηθή δξάζε πνπ κε θξηηηθή απνζηαζηνπνίεζε καζαίλνπλ απφ ηα γεγνλφηα –
παξαβνιέο.
’ έλα κεηακνληέξλν πιένλ δηδαθηηθφ ζέαηξν γηα παηδηά θαη λένπο ζήκεξα,
ζθελνζέηεο, εζνπνηνί θαη ζπληειεζηέο κε δηαιεθηηθή θαη πνιηηηθή ζθέςε,
επηζηεκνληθή γλψζε θαη πίζηε ζηνλ άλζξσπν κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ κηα λέα
ζεαηξηθή πξαγκαηηθφηεηα – θνληά ζηελ ππάξρνπζα γηα ηε ζχγθξηζε ηεο ζρεηηθήο
έξεπλαο – φπνπ ην δηαθνξεηηθφ θαη παξήγνξν ζα είλαη ε απνπζία ησλ παξαδνζηαθψλ
ζεαηψλ. Πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε, ηα δηδαθηηθά έξγα, ηα πην θαηλνηφκα σο πξνο
ηε κνξθή έξγα ηνπ Μπξερη – θαη εηδηθφηεξα ην «Απηόο πνπ ιέεη Ναη θαη απηόο πνπ
ιέεη Όρη» – κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ φηη θαη ζήκεξα απνηεινχλ εμαηξεηηθή βάζε γηα ηε
ζεαηξηθή έξεπλα θαη ηηο εθαξκνγέο ηεο ζην κέιινλ (Βαιαβάλε, 2004:441-442 θαη
Silberman, 2004:49-50). Η απφιαπζε ηεο πνιπζξφλαο κε ηα πνπθνξλ θαη ηελ
θνθαθφια κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί απφ ηε δξάζε φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ
απφθηεζε ηεο εκπεηξίαο κέζα απφ ηε ζεαηξηθή έθθξαζε θαη ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ
αληηθάζεσλ ηεο θνηλσλίαο. Να θαηαλνήζνπλ νη ζεκεξηλνί λένη πσο απηφ πνπ παίδεηαη
ζηε ζθελή δελ είλαη κφλν ν κχζνο, ην κεγάιν ςέκα φπνπ ζα ραζνχλ θαη ζα ράζνπλ
ηελ ειεπζεξία λα αιιάμνπλ ηε δσή ηνπο. Να ηνπο απνθαιπθζεί πσο ζηε ζθεληθή
πξαγκαηηθφηεηα θξχβεηαη ε δηθή ηνπο δσή, κέζα απφ ηηο αληηθαηηθέο ζπκπεξηθνξέο
θαη ηελ αλαληηζηνηρία αλάκεζα ζηα ιφγηα θαη ηα έξγα, ηελ νπνία πξέπεη λα
Απφζπαζκα απφ επηζηνιή ηνπ Μπξερη ζηελ θαιιηηερληθή δηεχζπλζε ηεο Νέαο Μνπζηθήο
ηνπ Βεξνιίλνπ ζηηο 12 Μαΐνπ 1930 ζηηο Παξαηεξήζεηο πάλσ ζην Μέηξν: Anmerkungen zum
Badener Lehrstück (Παξαηεξήζεηο γηα ην Γηδαθηηθό έξγν ηνπ Μπάληελ – Μπάληελ), Άπαληα,
VII, ζ. 1030 (Μπξερη, 1977: 111).
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θαηαιάβνπλ θαιά. Να απνθηήζνπλ ηε γλψζε ηεο θχζεο ηνπο εξεπλψληαο θπξίσο ηε
ζπκπεξηθνξά θαη ηηο απφςεηο – φπνπ ελππάξρνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα θαη νη ηδέεο – ησλ
ραξαθηήξσλ ζηε δηαιεθηηθή ζπλάληεζε ηνπ παιηνχ κε ην λέν5. Άιισζηε, απηφ πνπ
κπνξεί λα εγγπεζεί ηελ αιιαγή είλαη ε ‘ελεξγεηηθή δνθηκαζία’ κε ζηφρν ηελ αιιαγή
ησλ ζηάζεσλ, ησλ αληηιήςεσλ θαη ηεο θαζεκεξηλήο πξαθηηθήο θαη ζπκπεξηθνξάο.
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