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Πρόλογος

Το θέμα της παιδικής ιχνογράφησης αποτελεί, λόγω του αντικειμένου 
αλλά και της ιστορίας του, μια ενδιαφέρουσα περιοχή της εξελικτικής ψυχο
λογίας. Πρόκειται κυρίως για την πρόκληση και για την εσωτερική εξάρτη
ση ή τον εσωτερικό προσδιορισμό των χαρακτηριστικών και της εξέλιξης 
της παιδικής ιχνογράφησης. Η παρουσίαση των απόψεων της βιβλιογραφίας 
για την παιδική εικαστική θα συμβάλει προφανώς στην πρόκληση ερευνητι
κής διάθεσης και δράσης στους ασχολούμενους με την ψυχολογία και με την 
αγωγή του παιδιού γενικώς.

Οι παιδικές ιχνογραφήσεις δημιουργούνται κυρίως στο σπίτι, γιατί το 
παιδί βρίσκει εκεί όχι μόνον την καθοδήγηση και τα πρότυπα, αλλά και τα 
θέματα που προκαλούν την ιχνογράφηση. Επομένως οι παρατηρήσεις των 
γονέων και την παιδαγωγών στην οικογένεια μπορούν να προσφέρουν ση
μαντικές και αξιόλογες πληροφορίες για τη συμπλήρωση των γνώσεών μας 
επ ί του θέματος της παιδικής ζωγραφικής.

Στην παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια για μια πολύπλευρη θεώρη
ση του αντικειμένου “παιδική ιχνογράφηση", με βάση μια πλούσια βιβλιο
γραφία, προκειμένου να δημιουργήσουμε μια συνολική εικόνα του εντυπω
σιακού αυτού εκφραστικού μέσου. Στη βιβλιογραφία γίνεται σήμερα λόγος 
για μια “επανανακάλυψη" της παιδικής ιχνογράφησης (Richter 1987) ή για 
μια “αναγέννηση του διαφέροντος" για την παιδική αυτή έκφραση (Selfe 
1983).

Το ενδιαφέρον για τ ψ  παιδική ιχνογράφηση στηρίζεται στην άποψη ότι 
η παιδική εικαστική δημιουργία προσφέρει στον ψυχολόγο και στον παιδα
γωγό μαρτυρίες για τη γνωστική και συναισθηματική δομή του αναπτυσσό
μενου ανθρώπου. Η παιδική εικαστική θεωρείται ως μια ιδιάζουσα γλωσσι
κή μορφή, της οποίας πρέπει να μάθουμε το λεξιλόγιο και τη γραμματική, 
προκειμένου να την κατανοήσουμε καλύτερα.
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Ο τίτλος της εργασίας δεν καλύπτει πλήρως το περιεχόμενό της, αφού 
αυτό περιλαμβάνει, εκτός από την εξέλιξη, την ερμηνεία, τη θεραπευτική 
δύναμη, τις πολιτισμικές εξαρτήσεις κ.τλ. της παιδικής ιχνογράφησης. Πι
στεύουμε ότι η μελέτη του παρόντος πονήματος θα βοηθήσει στην καλύτερη 
γνώση της παιδικής εξέλιξης και στη διάγνωση των αποκλίσεων της συμπε
ριφοράς των αναπτυσσομένων.

Ιωάννινα 1997 Δημήτριος Ζάχαρης
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Κεφάλαιο Πρώτο

ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΙΧΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Ο W. Grotzinger (1952/1966 σιο Richter 1987,20) ανάγει τα πρωϊμότατα ι- 

χνογραφικά δημιουργήματα & ένα “περιστροφικό (περιαξονικό) συναίσθημα 
του χώρου”, δηλαδή στην τάση του παιδιού να παριστάνει κυκλικούς σχηματι
σμούς στους οποίους καταγράφονται, κατά τη γνώμη του Grotzinger, γνώσεις 
και ίχνη βιωμάτων, τα οποία φθάνουν πίσω στην προγεννητική ύπαρξη του 
παιδιού, στη διαδικασία του τοκετού και στις πρώτες εξωμήτριες κινητικές του

εμπειρίες. Στο δεύτερο έτος 
το παιδί εγκαταλείπει, κατά 
την άποψή του, αυτά τα 
πρώιμα βιώματα του χώρου 
με τις πρώτες ιχνογραφικές 
δραστηριότητες, τις οποίες 
ο Grotzinger ονομάζει “αρ- 
χέγονο κουβάρι”, και “αρ- 
χέγονο σταυρό”, και στο 
τρίτο έτος επιτυγχάνει δύο 
περαιτέρω ιχνογραφικές 
μορφές: την “αρχέγονη ζικ- 
ζακ γραμμή” και το “αρχέ- 
γονο κουτί”, το οποίο σχη
ματίζει ένα είδος τετραγώ
νου (απεικόνιση 1).Απεικόνιση 1. (Richter 1987,21).
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Μολονότι οι ανωτέρω απόψεις περί των πηγοίν της ιχνογραφικής δημιουρ
γίας προσεγγίζουν τα πορίσματα της προγεννητικής Φυσιολογίας, της Βιολο
γίας και της Ψυχολογίας, εντούτοις παρουσιάζουν ελλείψεις, όσον αφορά την 
επιστημονική τους θεμελίωση. Εξάλλου, κανείς σήμερα δεν μπορεί να αμφι
βάλλει στα σοβαρά, σύμφωνα με τα πορίσματα των επιστημών αυτών, για τη 
συνέχεια της ζωής εντός και εκτός του μητρικού σώματος. Για “πραγματική” 
όμως “ψυχική ζωή” του αγέννητου παιδιού δεν μπορούμε να μιλάμε με απόλυ
τη βεβαιότητα, αν και είναι γνωστό ότι αστάθειες κατά τη διάρκεια της εγκυ
μοσύνης (κακή διατροφή της μητέρας, ελλιπής τροφοδοσία σε οξυγόνο κλπ.) 
διαταράσσουν τους ρυθμιστικούς μηχανισμούς του παιδικού οργανισμού (βλέ
πε Biirgin 1982, Schindler 1982).

1. Τα στάδια της ιχνογραφικής εξέλιξης του παιδιού
j Η περιγραφική έρευνα της παιδικής ιχνογράφησης καταλήγει σε μια ομά
δα διαδοχικών σταδίων της ιχνογραφικής εξέλιξης του παιδιού, τα οποία βέ
βαια δεν ερμηνεύουν πως εμφανίζεται μια μεταβολή στην παιδική ιχνογράφη
ση, προσφέρουν όμως την περιγραφική βάση για προσπάθειες ερμηνείας και 
για διατύπωση θεωριών^ Π.χ. ο Piaget και η Inhelder (1948) παίρνουν ως βάση 
σχεδόν αποκλειστικώς τη διαδοχή των σταδίων του Luquet (1927) και την ερ
μηνεύουν με βάση τις διαδοχικές δομές της λογικής σκέψης (βλέπε και Μ. 
Schuster 1993).

Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα πορίσματα των ερευνών, η εξέλιξη της παιδι
κής ιχνογράφησης διέρχεται από τα ακόλουθα στάδια ή φάσεις:

1.1. Τα κηλιδώματα
Η εξέλιξη των κινητικών και οπτικών δραστηριοτήτων οδηγεί μετά τον πέ

μπτο μήνα της ζωής του παιδιού στη σύλληψη των αντικειμένων με την καθο
δήγηση της όρασης (Mussen κ.ά. 1976,173, Richter 1987, 23). Στη διάρκεια 
αυτής της εξέλιξης παρατηρούνται και οι πιο πρώιμες εκφραστικές δραστη
ριότητες, όπως είναι π.χ. το ιχνομουτζούρωμα*. Ο Maville (1950,189) τονίζει

* Οι ψυχαναλυτές συνδέουν το μουτζούρωμα (κηλίδωμα) με την πρωκτική Libido.To παιδί 
θεωρεί τα κόπρανά του ως δικό του προϊόν και το λέρωμα με τα κόπρανα και το ανακάτεμα 
των κοπράνων είναι μια σεξουαλικώς ευχάριστη δραστηριότητα γι' αυτό (Bomeraann 1981, 
112 κλπ.). Η επέμβαση της καθαριότητας οδηγεί στη χρήση υποκατάστατων πηγών λερώμα- 
τος και ευχαρίστησης (λέρωμα με λάσπη, βρέξιμο με νερό κλπ.), οι οποίες οδηγούν αργότε
ρα στη χρήση του χρώματος και άλλων συγγενών υλικών έκφρασης.
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ότι το ιχνομουτζούρωμα είναι η πιο πρώιμη μορφή της αντικειμενοποίησης, Το 
παιδί, δηλαδή, ανακαλύπτει ότι τα ίχνη που δημιούργησε με το μουντζούρωμα 
είναι δικά του και ότι αυτά διαρκούν, δεν εξαφανίζονται, όπως συμβαίνει με 
τους ήχους και με τους θορύβους. Αυτή η διάρκεια των ιχνομουντζουρωμάτων 
(απεικ. 2) είναι για το παιδί “πηγή ευτυχίας” ,i(Widlocherl974,31) και κατά την 
άποψη του Maville μια από τις βασικές μορφές του ανθρώπινου πολιτισμού. 
Μαζί με τα ίχνη των δακτύλων στους υαλοπίνακες των παραθύρων και στις ε
πιφάνειες των επίπλων, τα ιχνομουντζουρώματα αποτελούν τους προδρόμους 
της αισθητικής παραγωγής (Richter 1987,24).

Απεικόνιση 2. (Richter 1987,25).
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1.2. Το σκαρίφημα
|Τ α  σκαριφήματα είναι οι πιο πρώιμες γραφικές εκδηλιόσεις του παιδιού.’ 

Όλοι οι συγγραφείς θεωρούν ότι η ζωγραφική δραστηριότητα αρχίζει με τη 
φάση του σκαριφήματος, κατά την οποία κυριαρχεί η χαρά από την κίνηση και 
από τη δημιουργία ενός ίχνους, ενώ οι στόχοι παράστασης εμφανίζονται αργό
τερα. Επομένως τα σκαριφήματα διακρίνονται από τα μουντζουρώματα, από 
τη χρησιμοποίηση υλικών, που αφήνουν ίχνος, όπως είναι το μολυβί, ο στυλός, 
το πινέλο, η κιμωλία και από τα αποδεικτικά στοιχεία των ιχνών, όπως είναι 
το χαρτί, η πλάκα (παλαιότερα) και άλλα. Παράλληλα λοιπόν με τα “αρχέγο- 
να” εκφραστικά μέσα (το χέρι και τον τοίχο) αρχίζουν να χρησιιιοποιουνται 
στην αρχή του δευτέρου έτους και τα πολιτισμικά μέσα, δηλαδή το μολυβί, 
στην ευρεία του έννοια και το χαρτί.

Οι παλαιότερες έρευνες ασχολούνται κυρίως με την εξέλιξη της μορφής 
κατά την ηλικία του σκαριφήματος και όχι με το σκαρίφημα ως “συμβαίνον”, 
ως “γίγνεσθαι”. Το σκαρίφημα ως “συμβαίνον” έγινε αντικείμενο έρευνας αρ- 
χικώς από τον Η. Meyers (1950/19714) και εν συνεχεία από την R. Kellogg 
(1959/1970) και από τον Gardner (1980). Ενώ όμως ο Meyers ενδιαφέρθηκε 
για την εξέλιξη, δηλαδή για τη χρονική διαδοχή των δεδομένων του σκαριφή
ματος (συγκρ. απεικ. 3), η Kellogg ενδιαφέρθηκε για τη διαπίστωση βασικών

Απεικόνιση 3.
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στοιχείων των σκαριφημάτων και για τις δυνατότητες συνδυασμού τους (συ- 
γκρ. απεικ. 4) και ο Gardner για τη σχέση μεταξύ του σκαριφήματος ως “συμ- 
βαίνον” και της καλλιτεχνικής έκφρασης (απεικ. 5).

Πολλοί συγγραφείς, όταν ερωτώνται για το περιεχόμενο, δηλαδή για το 
νόημα και για τη σημασία αυτών των σχηματισμών, απαντούν με επιφυλακτι- 
κότητα, μερικοί δε από αυτούς τα θεωρούν ως ορνιθοσκαλίσματα χωρίς νόη
μα. “Η παρατήρηση όμως της ιχνογραφικής διαδικασίας και των συνοδευτι
κών εκδηλώσεων των παιδιών, φαίνεται να ανατρέπει τη θέση ότι το σκαρίφη
μα είναι αποτέλεσμα του ρυθμικού βιώματος του παιδιού και επομένως χωρίς 
σημασία. Ήδη.στη φάση του σκαριφήματος τα παιδιά πειραματίζονται με τις 
δυνατότητες απεικόνισης (παράστασης). Βάση της ομοιότητας δεν είναι βέ
βαια το οπτικό διάγραμμα, αλλά η ομοιότητα π.χ. της παρατηρούμενης κίνησης

I
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Απεικόνιση 4.
(Kellog 1595/1970).
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Απεικόνιση 5.

με την κίνηση της ζωγραφικής” (Schuster 1993,13). Όταν το παιδί των δύο ε
τών κινεί το πινέλο στη μορφή μιας έλλειψης και συγχρόνως λέει ότι “πηγαίνει 
στη γωνία”, η κίνηση του πινέλου γίνεται κίνηση ενός φανταστικού πράγματος 
(Matthews 1984). Στην ηλικία των 2:4 εΐών ιχνογραφεί ένα αεροπλάνο με πολ
λές κυκλικές γραμμές και κατά την ιχνογράφηση λέει: “Αυτό είναι ένα αερο
πλάνο”. Η γραμμή γίνεται εδώ ίχνος κίνησης του αεροπλάνου. Συγχρόνως υ
πάρχει στο παιδί η δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τις γραμμές για την παρα
γωγή οπτικής ομοιότητας. Ένα σταυροειδές σκαρίφημα ονομάζεται επίσης α
εροπλάνο, γιατί μοιάζει με τη μορφή του αεροπλάνου. Μπορούν να εμφανι- 
σθούν συγχρόνως σε μια εικόνα και οι δύο δυνατότητες παράστασης, δηλαδή 
η γραμμή που να παριστάνει ένα ίχνος κάποιας κίνησης και η γραμμή ως όριο 
μιας περιοχής (αντικειμένου).

Κατά τον Richter (1987, 32) η αναλογία μεταξύ ενός αντικειμένου ή γεγο
νότος και της παράστασής του (ιχνογραφήματος), είναι το αξίωμα κάθε εικα-
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σάχης παράστασης. Αν όμως οι 
αναλογίες αυτές πρέπει να θεω
ρηθούν ως εκ των υστέρων ερμη
νείες ιχνογραφικών συμβάντων 
(χωρίς σημασία) του συστήματος 
κίνησης του παιδιού ή αν μπορεί 
να υποτεθεί στο παιδί μια τάση 
απόδοσης (παράστασης) ενός α
ντικειμένου, αυτό εξαρτάται από 
τη γνώμη του παρατηρητή για τη 
σχέση μεταξύ “αισθησιοκινητι- 
κών δραστηριοτήτων, παραστατι
κής δραστηριότητας και ιχνογρα- 
φικής αντικειμενοποίησης, την ο
ποία αποδίδει αυτός στο ιχνο- 
γραφικό προϊόν” (σελ. 32). Η α
πάντηση δηλαδή στην ερώτηση 
για τη σημασία αυτών των σχημα
τισμών (σκαριφημάτων) εξαρτά- 

ται από τη θεωρητική εκτίμηση αυτών των συμβάντων (σχηματισμών), των ο
ποίων ο παραστατικός τους χαρακτήρας δεν έχει ακόμα διαμορφωθεί, δηλαδή 
δεν υπάρχουν σαφείς ομοιότητες μεταξύ αντικειμένου και σκαριφήματος.

I Στην προ του σχήματος φάση αποδίδεται στους σχηματισμούς αυτούς σημασία 
αντικειμένου, τουλάχιστον γλωσσικώς, όταν ο παραστατικός τους χαρακτήρας 
είναι πλήρης. Η θεωρητική εκτίμηση του παρατηρητή παίζει ρόλο στην αξιολό
γηση των παιδικών ιχνογραφήσεων και στη μέση παιδική ηλικία και οδηγεί σε 
αντιτιθέμενες απόψεις για τη σημασία τους (συγκρ. απεικ. 6). Ο Richter (1987,
33) τονίζει ότι από τη συλλογή σκαριφημάτων, που διαθέτει, γίνεται σαφές ότι 
στα σκαριφήματα του δευτέρου έτους διαπιστώνονται αυθόρμητες και συναι
σθηματικές λειτουργίες, όταν ο παρατηρητής είναι σε θέση να διακρίνει και 
να αποδείξει μεταβολές & αυτά. Τα σκαριφήματα 7 και 8 (σελ. 33), τα οποία 
δημιουργήθηκαν σε χρονική απόσταση λίγων λεπτών το ένα από το άλλο, μπο
ρούν κατά το Richter να συνδεθούν με δύο διαφορετικές συναισθηματικές 
διαθέσεις και καταστάσεις. Το σκαρίφημα 7 μπορεί να αποδίδει κατάσταση η
συχίας, ικανοποίησης, ευτυχίας κλπ., αντιθέτως το σκαρίφημα 8 μπορεί να ^  
συνδέεται με κατάσταση οργής, μανίας και λύπης (σκαρίφημα 7 και 8 της U1-7

5
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rich, 1:11 ετών).
Τα ιχνογραφικά δημιουργήμα

τα αυτής της φάσης μπορούν να θε
ωρηθούν και ως φορείς μη εξειδι- 
κευμένων, δηλαδή “πρωτοτυπικών” 
συναισθημάτων. Οι καταστάσεις ε
νώνονται σ* ένα σύστημα αντίθε- 
τών (χαρά-λΰπη, ευχαρίστηση-δυ- 
σαρέσκεια), “πρωτογενών αψιθυ- 
μιών”, δηλαδή έντονων συναισθη
μάτων (Bottenberg 1972,128 κ.π.).
Ο μεγάλος βαθμός γενικότητας αυ- Απεικόνιση 7. 
τού του συστήματος το κάνει πολύ
ελκυστικό για παρατηρήσεις της συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια της ιχνσγρα- 
φικής πράξης.

Τα σκαριφήματα μπορούν κα
τά τον Schuster (1993,14) να ταξι
νομηθούν. Παραπέμπει και αυτός 
στον Grotzinger (1952), ο οποίος 
διακρίνει (όπως αναφέραμε και 
στο υποκεφάλαιο 1), το “αρχέγονο 
κουβάρι”, τον “αρχέγονο σταυρό” 
κλπ., αλλά και στην Kellogg (1969, 
15), η οποία, όπως και άλλοι συγ
γραφείς, περιγράφει την εξέλιξη 
ενός αποθέματος (ρεπερτορίου) 

Απεικόνιση 8. μορφών, από τις οποίες συντίθε
νται οι μετέπειτα ιχνογραφήσεις, 

(βλέπε απεικ. 4). Τόσο ο Schuster (1993,14) όσο και ο Richter (1987,28), θε
ωρούν ότι η ψυχολογική σημασία τέτοιων βασικών μορφών είναι μάλλον μι
κρή. Ο Richter (ό.π.) παρατηρεί: “Η μείωση των σκαριφημάτων σε βασικά 
στοιχεία -όπως η μείωση μιας πρότασης ή κειμένου σε λέξεις ή συλλαβές- αυ
τή καθαυτή δε δίνει καμμιά πληροφορία (γνώση ή ιδέα) για το νόημα, για τη 
σημασία αυτών των πρώιμων δεδομένων της έκφρασης”.

Από ιχνογραφήσεις παιδιών της Αυστραλίας 5 μέχρι 6 ετών, τα οποία έ
χουν εγκαταλείψει την ηλικία του σκαριφήματος, απομόνωσε ο Van Sommers
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(1984) γραφικά στοιχεία, τα οποία δημιουργούνται εκάστοτε με μια γραμμική 
κίνηση, χωρίς διακοπή (συγκρ. απεικ. 9 στο Schuster σελ. 16). Αυτό συμβαίνει 
διότι ο Van Sommers θεωρεί ότι με τα βασικά αυτά στοιχεία, που διαθέτουν 
τα παιδιά της ηλικίας αυτής, δημιουργούν και τις ιχνογραφήσεις τους. Εκτε- 
λούν δηλαδή μια συνθετική εργασία. Εκτός αυτού διαπιστώνει και την ύπαρξη 
ενός αριθμού “διαγραμμάτων” για ορισμένα αντικείμενα/θέματα, τα οποία α
νήκουν στο γραφικό απόθεμα (ρεπερτόριο) των ερευνηθέντων παιδιών και τα 
οποία παριστάνουν επίσης βασικά γραφικά στοιχεία. Όμως για να δεχθούμε 
ότι το παιδί δημιουργεί τις πιο πολύπλοκες μορφές από “γραφήματα”, δηλαδή
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από βασικές μορφές, τότε θα πρέπει αυτά να μην είναι μόνον “κινητικά” γεγο
νότα, αλλά να έχουν και μια οπτική αποταμίευση και επεξεργασία από το παι
δί. Αυτό όμως σημαίνει ότι πρέπει να γνωρίζουμε τις δυνατότητες αντίληψης 
του παιδιού, αν θέλουμε να κατανοήσουμε την πρώιμη παιδική ιχνογράφηση, 
δηλαδή ποια “μορφή” “βλέπουν” τα παιδιά πίσω από τα δικά τους σκαριφήμα
τα (βλέπε Schuster 1993,15).

Ή δη τα βρέφη ηλικίας τριών μηνών, αντιλαμβάνονται γραμμές όταν τους 
βάλλουν μπροστά τους ιχνογραφήσεις. Αντιδρούν’ μ' ένα χαμόγελο & ένα ιχνο- 
γραφημένο ομοίωμα προσώπου, παρατηρεί ο Schuster (oji. 16). Για να δείξει 
ότι στον εγκέφαλο υπάρχουν αντίστοιχες εγκεφαλικές λειτουργίες παραπέ- 
μπει-στους Hubei και Wiesel (1962) και στο Cross (1973). οι οποίοι αναφέρουν 
ότι στον εγκέφαλο της γάτας και του πιθήκου εντοπίσθηκαν υπερπολτ'πλοκα 
κύτταρα, τα οποία αντιδρούν σε γραμμές, αλλά και σε επιμε'ρους πολύπλοκα 
αντικείμενα, όπως είναι το χέρι ενός πιθήκου (βλέπε απεικ. 10 στο Shuster). 
Στα σκαριφήματά του το παιδί αναγνωρίζει ευκολότερα μορφές που είναι γι 
αυτό βιολογικώς σημαντικές και συνδέονται με τις βασικές του εμπειρίες, ό
πως είναι το ανθρώπινο πρόσωπο, παρά τις γεωμετρικές μορφές. Το γεγονός 
αυτό έχει συνέπειες για το “νόημα” που αποδίδεται στο σκαρίφημα

1  »

*  ι  I

Απεικόνιση 10. (Schuster 1993, σελ. 17, απεικόνιση 23).

Σύμφωνα με τους Hocheberg και Brooks (1962) ένα παιδί ηλικίας 19 μη
νών, διακρίνει αυθόρμητα γραμμικές ιχνογραφήσεις και φωτογραφίες χωρίς 
προηγούμενη εμπειρία μ* αυτές. Μοιάζει δηλαδή ως να προλαμβάνει η γραμ
μική ιχνογράφηση μια βαθμίδα της αφομοίωσης του οπτικού ερεθισμού, έτσι 
που αυτή (η ιχνογράφηση) προσαρμόζεται εύκολα και χωρίς πρόβλημα στη
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λειτουργία της κατανόησης της σημασίας ( Shuster 1993,17). Το παιδί βέβαια 
της ηλικίας αυτής αντιλαμβάνεται διαφορετικά τη γραμμική ιχνογράφηση από 
τη φωτογραφία. Ενώ η πρώτη είναι για το παιδί μια αντιπροσώπευση ενός α
ντικειμένου ή προσώπου, η δεύτερη δεν έχει σαφή αντιπροσωπευτική ιδιότητα 
για τα παιδιά. Νομίζουν ότι είναι το ίδιο το φυσικό αντικείμενο. Για το παιδί 
ηλικίας δύο (2) ετών τα αυτοκίνητα που εικονίζονται σ' έναν κατάλογο, είναι 
τα πραγματικά αυτοκίνητα, τα οποία προσπαθεί να βγάλει από το χαρτί (βλέ
πε και Field 1976).

Όταν ένα παιδί ηλικίας 18 μηνών μπορεί να κατανοήσει γραμμικές ιχνο
γραφήσεις που του βάζουν μπροστά του, τότε είναι σε θέση να διακρίνει και 
τυχαίες μορφολογικές ομοιότητες στα δικά του σκαριφήματα. Εκτός αυτού η 
αντίληψη ορισμένων μορφών είναι κληρονομική, δηλαδή δεν είναι αποτέλε
σμα εμπειρίας και μάθησης. Μια τέτοια μορφή είναι το ανθρώπινο πρόσωπο. 
Σε τυχαίες δομές, όπως π.χ. στην επιφάνεια της σελήνης, στα σύννεφα, στους 
ρόζους του ξύλου, βλέπει και ο ενήλικος πρόσωπα, γιατί αυτό το “σχήμα” δε 
χρειάζεται προφανώς πολλά στοιχεία ερεθισμού και στο περιβάλλον υπάρχει 
πάντοτε έτοιμο και κατά προτεραιότητα. Ορισμένες αποκλίσεις στη διάταξη 
των στοιχείων του προσώπου (φρυδιών, ματιών, στόματος, μύτης) δεν τις αντι
λαμβάνεται το παιδί ως λαθεμένες, αλλά προσθέτουν στην ιχνογράφησή του 
μια ορισμένη έκφραση. Για το λόγο αυτό το παιδί διακρίνει συχνά στα τυχαία 
του σκαριφήματα ένα πρόσωπο ευκολότερα από ό,τι άλλα αντικείμενα (Schus
ter 1993,17-18). Τα παιδιά ηλικίας 4-5 ετών αντιδρούν περισσότερο σε φυσιο
γνωμικές ιδιότητες μιας πολυσήμαντης γραμμικής ιχνογράφησης και στο ερώ
τημα, τί είναι ιχνογραφημένο, απαντούν πολύ συχνότερα από ό,τι τα μεγαλύτε
ρα παιδιά, ότι είναι ένα πρόσωπο. Και στα δικά τους σκαριφήματα “βλέπουν” 
εντονότερα ένα πρόσωπο, παρά οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο (βλέπε Meili- 
Dworetzki: 1957, απεικ. 2.4).

Ανακεφαλαίωση

Τα ιχνογραφικά δημιουργήματα της φάσης του σκαριφήματος εμφανίζο
νται κατά την εξέλιξή τους σε μια χρονική διαδοχή, μπορούν όμως να έχουν 
και μια παράλληλη συνύπαρξη ή και σχέση μεταξύ τους. Μπορούν να εντα
χθούν στις ακόλουθες ομάδες (βλέπε Richter 1987,34):

1. Τις μουντζονρωτές αντικειμενοποιήσεις!ιχνοκηλίι5ες: Αυτές είναι αποτέ
λεσμα των πιο πρώιμων δραστηριοτήτων γύρω στον πέμπτο ή έκτο μήνα, χωρίς
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βέβαια να υπάρχουν έγκυρα αποδεικτικά στοιχεία για την πρώιμη αυτή εξέλι
ξη. Το ιχνομσυτζούρωμα συνοδεύεται από τη “λειτουργική χαρά”, από τη “λει
τουργική ευχαρίστηση” (Biihler Κ. 1918,1968) ή από τη “χαρά της κίνησης”, 
αλλά και από ένα διαρκές βίωμα, από την ικανοποίηση για τη διάρκεια του 
“παραχθέντος” ίχνους. Η ψυχαναλυτική ερμηνεία συνδέει το παραγωγικό αυ
τό βίωμα με τις γενετήσιες εμπειρίες της αφόδευσης και με την κοπροφιλία 
των βρεφών, απόψεις οι οποίες ηχούν δογματικά, χωρίς όμως να είναι και 
πλήρως απορριπτέες.

2. Τα ιχνοσκαριφήματα: Αυτά εμφανίζονται κατά τον όγδοο ή ένατο μή
να, όταν δηλαδή το παιδί μπορεί και πιάνει ένα αντικείμενο που αφήνει ίχνος 
και το συντονίζει με τις κινητικές του διαδικασίες. Αυτά τα προϊόντα είναι α
ποτέλεσμα μιας μη κατευθυνόμενης διαδοχής κινήσεων του βαθμιαίου συντο
νισμού οφθαλμού και χεριού. Το ψυχικό τους συμπλήρωμα (αντίστοιχο) είναι 
η ικανοποίηση από τη χρησιμοποίηση του μολυβιού, από τις “επιτυχημένες 
γραμμές”, από την “ικανότητα γραφής” και από την “ικανότητα ζωγραφικής”.

3. Τα εκφραστικά σκαριφήματα: Σ' αυτά κατατάσσονται τα δημιουργή
ματα, στα οποία διακρίνεται η “μετάλλαξη” των “τυχαίων” αποτυπώσεων της 
κίνησης σ' ένα σύστημα χειρονομιών, που καταλήγει στη δημιουργία του “κε-

φαλοπόδαρου* “. Το παιδί είναι τώρα σε θέση να πραγματοποιήσει ένα σχέ
διο κίνησης, δηλαδή να διακόψει κινήσεις, να χρησιμοποιήσει λέξεις, να σύρει 
γραμμές, να σχηματίσει κυκλικές μορφές κλπ. Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζε
ται ως χρόνος γέννησης της ιχνογράφησης (Wallon 1950, Widlocher 1974,30). 
Ο συντονισμός αυτών των κινήσεων οφείλεται προφανώς στη γένεση ενός α
ντιπροσωπευτικού σχήματος (Piaget), ενός γνωστικού χάρτη (Neisser) σε επί
πεδο παράστασης, που επιτρέπει την επανάληψη των σκαριφηματικών χειρο
νομιών. Οι παραστάσεις αρχίζουν ως ίχνη προηγηθέντων αντιδράσεων, οι δε 
πρωτογενείς, οι αρχέγονες αυτές παραστάσεις ή τα ίχνη επιτυγχάνουν μια ε
πανάληψη της αντίδρασης.

Κατά το δέκατο όγδοο λοιπόν μήνα συμβαίνει, κατά τον Piaget (1969), η 
μετάβαση από τα καθαρώς αισθησιοκινητικά στα εικαστικά σχέδια δράσης, τα 
οποία συνοδεύονται από παραστάσεις.

* Ιχνοσκαρίφημα σε μορφή ανθρώπου (βλέπε επόμενο κεφάλαιο).



Τα σιάδια της ιχνογραφικής εξέλιξης του παιδιού 23

4. Το σκαρίφημα-σχεδίασμα: Αυτό το στάδιο εμφανίζεται στην αρχή του 
τέταρτου έτους και βρίσκεται στα όρια της προ-σχηματικής ιχνογράφησης, ό
που επιτελείται η τελική θεμελίωση της εικόνας. Τα στοιχεία παράστασης που 
παρουσιάζει είναι ο κεφαλοπόδαρος, οι κιβωτιοειδείς μορφές (σπιτιών), οι 
κλιμακοειδείς (δενδροειδείς) μορφές κλπ. Παρουσιάζει όμως και κατάλοιπα 
σκαριφημάτων και άλλες, δύσκολα ερμηνεύσιμες μορφές. Σι αυτούς τους σχη
ματισμούς παρατηρείται μια διάσταση μεταξύ των ιχνογραφήσεων ενός αντι
κειμένου και της παράστασης (εικόνας) του αντικειμένου που διαθέτει το παι
δί. Οι ικανότητες ιχνογράφησης του παιδιού πολύ λίγο αντιστοιχούν στις εσω
τερικές δυνατότητες αντιπροσώπευσης που διαθέτει. Αυτό γίνεται σαφές από 
τις δυνατότητες που έχει το παιδί ηλικίας 3 ή 4 ετών να παριστάνει γλωσσικώς 
καταστάσεις, αντικείμενα και γενικώς τα βιώματά του (βλέπε Richter 1987, 
34-35).

1.3. Μεταβατικοί σχηματισμοί από τη φάση του σκαριφήματος 
στη φάση του σχήματος

Ενώ ο Schuster (1993) κατά την περιγραφή της ιχνογραφικής εξέλιξης του 
παιδιού μεταβαίνει αμέσως από τη φάση του σκαριφήματος στη φάση του σχή
ματος, ο Richter (1987) βλέπει μια μεταβατική περίοδο μεταξύ των δύο ανωτέ
ρω φάσεων, στην οποία εντάσσει σχηματισμούς όπως είναι ο “κεφαλοπόδα
ρος” και οι πρώτες απεικονίσεις ζώων, σπιτιών και δέντρων, μορφές δηλαδή 
τις οποίες ο Schuster κατατάσσει στη φάση του σχήματος. Γενετικώς το πρώτο 
ανθρώπινο σχήμα εμφανίζεται, κατά τον Richter (1987, 37-42), στο τέλος του 
τρίτου έτους, κατά κανόνα από τη σύνδεση κυκλικών ή σπειροειδών σχηματι
σμών, δηλαδή “μεμονωμένων κυκλικών σκαριφημάτων”, με ζεύγη γραμμών, ο
ριζόντιων για τα χέρια ή κατακόρυφων για τα πόδια. Η Meili-Dworetzki 
(1957, 69) περιγράφει την ένωση δύο “αντίθετων βασικών μορφών” (κύκλου 
και ευθείας), η οποία παριστάνει τον ήλιο. Θεωρεί ότι ο “κεφαλοπόδαρος” 
(πρώιμη ιχνογραφική μορφή του ανθρώπου) προκύπτει από την απλοποίηση 
του συμβόλου του ήλιου, με την παράλειψη των περισσοτέρων γραμμών, εκτός 
εκείνων που παριστάνουν τα χέρια και τα πόδια. Αντίθετη άποψη εκφράζει ο 
Richter (1987, 4ο), ο οποίος θεωρεί ότι οι απεικονίσεις του ήλιου και του κε- 
φαλοπόδαρου σχηματίζονται συγχρόνως και δεν αποτελεί η μια μορφή απλο
ποίηση της άλλης (σύγκρινε απεικόνιση 11, σελ. 38 στο Richter ό.π.).
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Λπεικ. 11 (Richter 1987,38).

Φαινομενολογικούς πρόκειται εδώ για μορφές, οι οποίες βρίσκονται μεταξύ 
σκαριφήματος και διαφοροποιημένων απεικονίσεων με σαφείς αναλογίες 
προς τα αντικείμενα του ορατού κόσμου. Ως προς το ερώτημα, γιατί τα παιδιά 
σ' αυτή τη φάση εξέλιξης του ιχνογραφήματος παριστάνουν τον άνθρωπο στη 
μορφή του κεφαλοπόδαρου, δηλαδή περιορίζονται στο κεφάλι και στα πόδια 
του ανθρώπου, οι ψυχολόγοι δεν έχουν ενιαία άποψη. Ανάλογα με την ψυχο
λογική σχολή στην οποία ανήκουν (π.χ. αναλυτική ή μορφολογική ψυχολογία) 
ερμηνεύουν και το φαινόμενο του “κεφαλοπόδαρου”. Όλοι όμως, ανεξαρτή
τως σχολής, υποθέτουν ότι η οπτική αντίληψη συγκεντρώνεται σε ορισμένα χα
ρακτηριστικά του αντικειμένου (Nickel 1967,1972). Η Meili-Dworetzki (1957,
117) προσπαθεί να συνδυάσει περισσότερες προσπάθειες ερμηνείας και κυ
ρίως τη μορφολογική ερμηνεία, σύμφωνα με την οποία η ανθρώπινη αντίληψη 
οργανώνει τα επιμέρους σε μια μορφή, αλλά και τη θεωρία ότι η αντίληψη 
συλλαμβάνει επιμέρους στοιχεία, δηλαδή λεπτομέρειες των αντικειμένων. 
Γράφει λοιπόν:

“Μέσα σ' αυτόν τον περιορισμό, εξαιτίας του λιγοστού αριθμού στοιχείων 
και του βαθμού της σύνθεσης για τον οποίο είναι ικανό το παιδί, (ενεργεί) λοι
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πόν η σχετική σπονδαιότητα κάθε μέρους της συνολικής μορφής και μάλιστα 
από δύο απόψεις: την τυπική και τη λειτουργική σπουδαιότητα. Αν τα σκέλη, 
παράλληλα με το κεφάλι, έχουν μια τόση μεγάλη βαρύτητα, αυτό συμβαίνει 
γιατί: 1) στο συνολικό βίωμα του δικού του σώματος είναι σημαντικά για το 
παιδί και έχουν μια καλά προσδιορίσιμη λειτουργία, 2) γιατί αυτά έχουν μερί
διο στο πιο σπουδαίο γνώρισμα της ανθρώπινης μορφής, από μορφολογική ά
ποψη, δηλαδή στην κατακόρυφη στάση και 3) γιατί αυτά ως απλές ευθείες ή 
ως ευθείες με ορθογώνια απόκλιση ... είναι δομημένα με ακρίβεια (σαφή
νεια)”.

Κατά την άποψη του Richter (1987, 41), στον κεφαλοπόδαρο και στα συγ
γενή σκαριφήματα επιτυγχάνει το παιδί να συνδέσει δύο ή περισσότερες γνω
στές του μορφές (γραμμή και κύκλο), οι οποίες στο εξής αντιπροσωπεύουν για 
έναν ορισμένο χρόνο τον άνθρωπο και άλλα αντικείμενα. Δηλαδή το φαινόμε
νο “κεφαλοπόδαρος” και τα άλλα δημιουργήματα του παιδιού της ηλικίας αυ
τής (3-4 ετών), που χαρακτηρίζεται ως μεταβατική φάση, μπορούν να αξιολο
γηθούν ως σχηματικές αντικειμενοποιήσεις, αν ληφθεί υπόψη η (σχετική) ανε
ξαρτησία μεταξύ ιχνογραφικών παραστάσεων από τη μια πλευρά και εσωτερι
κών αντιπροσωπεύσεων από την άλλη.

Επομένως το μορφολογικό υλικό, από το οποίο σχηματίζει το παιδί τις 
πρώτες μορφές με χαρακτήρα παράστασης, είναι τα στοιχεία που διαθέτει και 
τα οποία συνδυάζει και οργανώνει σε νέους πολύπλοκους σχηματισμούς. Υ
πέρ της απόψεως αυτής συνηγορεί και το γεγονός ότι οι πρώτες παραστάσεις 
ζώων (Graewe 1935) δημιουργούνται από το ίδιο μορφολογικό υλικό όπως και 
οι πρώτες παραστάσεις του ανθρώπου και ότι η διαφοροποίηση μεταξύ των 
τόσο διαφορετικών οπτικαίς σχηματισμών εξελίσσεται σχετικώς αργά. Πιθα
νώς υπάρχει στο παιδί ένα πρώιμο “σχήμα του έμβιου όντος” (Graewe 1935, 
253). Εξάλλου φαίνεται ότι η γνώση του παιδιού της ηλικίας αυτής για τα στοι
χεία του ανθριόπινου σχήματος είναι πολύ περισσότερο εξελιγμένη από ό,τι η 
ιχνογραφική τους πραγματοποίηση (Meili-Dworetzki 1957, Poeck/Orgass 
1964) και αυτό οφείλεται προφανώς στην απόσταση μεταξύ του εξωτερικού, 
του ιχνογραφικού και του εσωτερικού μοντέλου του αντικειμένου. Η ιχνογρά
φηση δεν είναι καμιά απλή μεταβίβαση του εσωτερικού μοντέλου στην ιχνο- 
γραφική πραγματοποίηση, αλλά το αποτέλεσμα λειτουργιών μεταβίβασης και 
πράξεων ιχνογραφικής δόμησης, ακόμα και όταν συμφωνήσουμε με τον Piaget 
(1969) ότι το εσωτερικό μοντέλο είναι αποτέλεσμα της εσωτερικοποιημένης α
πομίμησης του αντικειμένου που επεξεργάστηκε η αντίληψη.
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Απεικ. 12. Απεικ. 13. (Richter 1987, 42).

. Οι δυο παραστάσεις δένδρων (απεικ. 12 και 13) των διδύμων Martin και 
Nikolas (4:11 ετών) διασαφηνίζουν το “βαθμό της σύνθεσης”. Μπορεί να πα
ρατηρηθεί επακριβώς σε ποιούς παραγωγικούς συνδυασμούς μπορούν να ε
νωθούν τα σχετικώς λίγα βασικά στοιχεία και να διακριθεί ποιες διαφορετι
κές εκφάνσεις μπορούν να έχουν αυτές οι συνθέσεις, παρά την ομοιότητά 
τους, ίσως λόγω της αμοιβαίας επίδρασης κατά τη διάρκεια της ιχνογράφησης. 
Οι δύο απεικονίσεις δείχνουν επίσης ότι οι δυνατότητες σύνθεσης εγγίζουν τα
χύτατα τα όριά τους κατά τη διάρκεια της εξέλιξης και ότι πρέπει να επακο
λουθήσει μετά μια αναδόμηση του διαμορφωτικού υλικού προς την κατεύθυν
ση μιας μεγαλύτερης εγγύτητας προς το αντικείμενο. Αν αυτή η αναδόμηση 
δεν επακολουθήσει, τότε απολιθώνεται το εκάστοτε επιτευχθέν μορφολογικό 
σύστημα (δηλαδή το σχήμα) και γίνεται ένα στερεότυπο, δηλαδή χάνει τις ατο·: 
μικές του συμμετοχές ή παραλλαγές. Ενώ δηλαδή η σχηματοποίηση είναι ανα
γκαία από καιρό σε καιρό, για να εμπεδωθεί η διάρκεια της μορφής και να εν
σωματωθεί στην “κινητική” και στην “οπτική” μνήμη (Miihle 1971, 57), άλλο 
τόσο είναι αναγκαία και η αναδόμηση σταθεροποιημένων μορφολογικών σχέ
σεων, όταν το απαιτούν ο σκοπός της παράστασης και τα περιεχόμενα της α
νακοίνωσης (βλέπε και Richter 1987,42).

1.4. Η φάση του σχήματος

α) Προσχηματική φάση
Η φάση του σχήματος εμφανίζεται στο τέλος του τέταρτου έτους ως προ

σχηματική φάση. Το παιδί αρχίζει πλέον να οργανώνει στην επιφάνεια του 
χαρτιού τις μορφές που διαθέτει με έναν τρόπο που να μπορεί κανείς να δια
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κρίνει μια εικόνα. Η διαδικασία οργάνωσης οδηγεί σε σταθερε'ς μορφές απει
κόνισης, οι οποίες έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά (Richter 1987,43):

1. Σεβασμό των συντεταγμένων: Η οργάνωση που αναφέραμε ανωτέρω 
χαρακτηρίζεται από τη βαθμιαία προσαρμογή των στοιχείων της εικόνας προς 
τις διαστάσεις “άνω και κάτω”, “δεξιά και αριστερά”, δηλαδή το παιδί μαθαί
νει να χρησιμοποιεί στην ιχνογράφησή του τις συντεταγμένες της επιφάνειας, 
τις οποίες χρησιμοποιούν και οι ενήλικοι.

2. Εσωτερικές διαφοροποιήσεις: Η οργάνωση της εικόνας συνοδεύεται 
από μια διαφοροποίηση του γραφικού σχηματισμού. Τα ιχνογραφικά σύμβολα 
λαμβάνουν βαθμιαίως περισσότερα χαρακτηριστικά, τα οποία εξασφαλίζουν 
μια (επιλεκτική) αναλογία μεταξύ αντικειμένου (ή της εσωτερικής του αντι
προσώπευσης) και της ιχνογράφησης.

3. Διεύρυνση του αριθμού των απεικονιξόμενων αντικειμένων: Ο κύκλος 
των θεμάτων αυξάνεται βαθμιαίως και στο τέλος της προσχηματικής φάσης πε
ριλαμβάνει τα γνωστά αντικείμενα της παιδικής ιχνογράφησης, δηλαδή ανθρώ
πους, ενδύματα, σπίτια, σύννεφα, δρόμους, ζώα (ιδιαίτερα πουλιά, σκυλιά, γά
τες, άλογα, αλλά και ψάρια), αυτοκίνητα, ποδήλατα, πλοία, αεροπλάνα κ.ά. 
(βλέπε Kellogg 1970,114). Μερικά από τα στοιχεία αυτού του συνόλου (ρεπερ
τορίου) συνδέονται με την κατάσταση, εξαρτώνται από τον πολιτισμό και ακο
λουθούν την παράδοση. Το αυτοκίνητο π.χ. παίρνει τη θέση της άμαξας ή του 
κάρου, το οποίο διατηρείται ως αντικείμενο παράστασης στην παιδική ιχνο
γράφηση μόνο σε περιοχές επαρχιών. Η επιλογή των θεμάτων προς ιχνογρά
φηση εξαρτάται επίσης και από την οπτική τους “ακρίβεια”, δηλαδή από την 
εγγύτητά τους προς την “καλή” (και ευκολότερα αναπαραγόμενη) μορφή.

4. Η εικόνα εμφανίζει μια δομή δράσης και αφήγησης: Τα απεικονιζόμε-
να αντικείμενα στην παιδική ιχνογράφηση συσχετίζονται μεταξύ τους (αρχικώς 
χαλαρά) και δημιουργούνται σκηνές δράσης και αφήγησης, οι οποίες αρχικώς εί- /  
ναι οργανωμένες αθροιστικώς (παρατακτικώς) και αργότερα συνίστανται από i-j 
να πολυπλοκότερο δίχτυ συντακτικών και σημασιολογικών σχέσεων,_

Σύμφωνα λοιπόν με το Richter (1987,44), στις παιδικές ιχνογραφήσεις της 
πρώτης σειράς της προσχηματικής φάσης, συναντιόνται δύο τάσεις, η μερική 
διαφοροποίηση της μορφής και η “’’μερική σύνθεση” των στοιχείων της εικό
νας. Συγχρόνως παρατηρείται κατά την περίοδο αυτή μια συχνή αλλαγή από 
τη σταθεροποίηση στη χαλάρωση των μορφών ή στη μείωση του αριθμού τους. 
Δηλαδή το παιδί εγκαταλείπει από καιρό σε καιρό τις γνωστές του και πολύ
πλοκες μορφές παράστασης (π.χ. τις παραστάσεις δένδρων και διδύμων που
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αναφέραμε ανωτέρω, (απεικ. 11 και 12), τις απλοποιεί και ενσωματώνει επι- 
μέρους στοιχεία σ' ένα νέο μορφολογικό σύστημα, το οποίο παρουσιάζει σα
φέστερες αναλογίες προς το αντικείμενο που παριστάνεται ή προς τις σχέσεις 
των αντικειμένων. Η διαδικασία της σχηματοποίησης υπηρετεί την ταχύτητα 
της παράστασης και της διήγησης κατά την ιχνογράφηση, ενώ η χαλάρωση του 
σχήματος υπηρετεί την αναδόμηση και την περαιτέρω εξέλιξη (σύγκρινε και 
απεικ. 14 του αγοριού Sebastian 4:8 ετών που παραθέτει ο Richter ό.π.).

Η εξέλιξη της ικανότητας παράστασης του παιδιού αυτής της φάσης φαίνε
ται και από το ακόλουθο απόσπασμα από τους Lowenfeld/Bittain (1967, 115): 
“Ενα άλλο είδος ιχνογράφησης άρχισε τώρα, δηλαδή ο συνειδητός σχηματι
σμός μορφών... Στην περίοδο του σκαριφήματος το παιδί ήταν μπλεγμένο κυ
ρίως σε αισθησιοκινητική δραστηριότητα, τώρα ασχολείται με την παραγωγή 
μιας (γραφικής) σχέσης προς εκείνο που θέλει να απεικονίσει. Αυτή η σχέση 
παράγει ένα ισχυρό βίωμα επιτυχίας... Το γεγονός ότι το παιδί είναι ικανό τώ
ρα να παραστήσει σε μια δυσδιάστατη επιφάνεια ένα τμήμα του οπτικού του 
κόσμου, είναι μια εμπειρία που συγκινεί και ικανοποιεί... Σ' αυτό το στάδιο ε
ξέλιξης μπορεί κανείς να παρατηρήσει τη μεγαλύτερη ποικιλία μορφών στην
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παράσταση του ενός και του άλλου αντικειμένου. Η διαρκής αναζήτηση για 
νέα σχέδια οδηγεί βαθμιαίως σ' ένα ατομικό πρότυπο παράστασης”.

β) Η ιχνογράφηση μετά το 5ο έτος της ηλικίας τον παιδιού.
Ο Richter (ό.π., 45) παραπέμπει στον όρο “ωριμότητα του έργου” που χρη

σιμοποιήθηκε το πρώτον από τον Κ. Biihler (1967,164). Αναφέρεται στις ιχνο
γραφήσεις του παιδιού μετά από το πέμπτο έτος, δηλαδή μετά από τη φάση 
του σκαριφήματος και του προσχήματος, στις οποίες έχουν διαμορφωθεί τα 
βασικά (γραφικά) χαρακτηριστικά των προσώπων και των αντικειμένων και η 
εξέλιξη των θεμάτων ιχνογράφησης και η οργάνωση των εικόνων που σχημα
τίζει το παιδί έχει φθάσει σ' ένα (προσωρινό) τέλος. Μετά από το χρονικό αυ
τό σημείο η παιδική ιχνογράφηση γίνεται πλουσιότερη σε λεπτομέρειες και σε 
συνδυασμούς, αλλά δεν εμφανίζονται καθόλου πλέον νέα δημιουργήματα. Η 
οριακή ζώνη της “ωριμότητας του έργου” σημαδεύει την αρχή τάσεων παρά
στασης και έκφρασης, οι οποίες συνεχίζονται στην περαιτέρω πορεία της εξέ
λιξης. Οι τάσεις αυτές είναι οι εξής (Richter 1987,46):

1. Η εξατομίκευση του σχεδίου ή της ιδέας της εικόνας: Η ιχνογράφηση του 
παιδιού κερδίζει ως προς την ταυτότητα·, δηλαδή δεν συγχέεται πλέον με άλλες, 
ξένες ιχνογραφήσεις, έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Γενικώς όμως κυριαρ
χούν στις πρώιμες αντικειμενοποιήσεις (ιχνογραφήσεις) των παιδιών μάλλον οι 
γενικές, οι σχετικές με την ηλικία αισθησιοκινητικές δραστηριότητες, οι οποίες 
αντιστοιχούν στις μη εξειδικευμένες εμπειρίες του μικρού παιδιού.

2. Η άνοδος της εκφραστικότητας της εικόνας: Αυτό το δεύτερο χαρακτηρι
στικό της ιχνογραφικής διαδικασίας του παιδιού εμφανίζεται ως άμεσο επακό
λουθο της εξατομίκευσης του ιχνογραφικού συμβάντος (δημιουργήματος). Το 
παιδί ανακαλύπτει βαθμιαίως τις δυνατότητες των μέσων παράστασης να “χαρα
κτηρίσουν” το αντικείμενο (γραφικώς) με μεγαλύτερη ακρίβεια και να επιχειρή
σουν με αυτόν το χαρακτηρισμό συναισθηματικές (παρωθητικές) αξιολογήσεις. 
Το παιδί μεταβάλλει λοιπόν το ιχνογραφικό αντικείμενο και την οργάνωση της 
δομής της εικόνας, για να εκφράσει συναισθηματικές καταστάσεις. |

Αντίθετη άποψη εκφράζουν η Alschuler Β. και η Hattwick (1969, 9). Θεω
ρούν ότι οι παιδικές ιχνογραφήσεις πριν ή μετά από το χρόνο “ωριμότητας του 
έργου” διαθέτουν έναν ανώτατο βαθμό ατομικότητας και εκφραστικής δύνα- *

* Για να τη χάσει μετά πάλι στο σχολείο ή εξαιτίας του σχολείου!
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μης και ότι με την αύξηση της ηλικίας μειώνονται αυτά τα χαρακτηριστικά. 
Γράφουν λοιπόν:

“Παιδιά δύο, τριών και τεσσάρων ετών χρησιμοποιούν αυτε'ς τις συμβατι
κές μορφές μόνο στο βαθμό που αυτές υποκινήθηκαν τεχνητώς... Αποφεύγουν 
τη συμβατική παράσταση και ζωγραφίζουν αφηρημένες σχέσεις και μορφές, 
όταν προσπαθούν να εκφράσουν τις αντιδράσεις τους στις δικές τους, ιδιαίτε
ρα βαθιά αισθανόμενες εμπειρίες”.

Ο Richter (1987, 46), θεωρεί ότι ο όρος “αφηρημένες σχέσεις” δεν χαρα
κτηρίζει με επιτυχία τις μορφές που εμφανίζονται στα όρια μεταξύ σκαριφη- 
ματικών και σχηματικών δημιουργημάτων, γιατί αυτές παριστάνουν μάλλον α
ντικείμενα με πραγματική υπόσταση, μολονότι παρουσιάζουν μια μακρινή ο
μοιότητα με καταστάσεις και αντικείμενα σε πίνακες αφηρημένης ζωγραφι
κής. Στην αφυπνιζόμενη ατομικότητα δεν ανήκει κατά την άποψη του Richter 
μόνον η δυνατότητα να εκφράζεται η ίδια σε αυθόρμητες, “βαθιά αισθανόμε
νες” εκδηλώσεις, αλλά και η ικανότητα να παριστάνει κάτι*.

Απεικόνιση 15.

Σύμφωνα με το Richter, κατά την περίοδο αυτή μπορούν να παρατηρηθούν ενδιαφέρου
σες αντικειμενοποιήσεις (ιχνογραφήσεις), οι οποίες προκύπτουν από έναν παραγωγικό 
συμβιβασμό της συναισθηματικής κινητικής έκφρασης και μιας, οπτικώς ελεγχόμενης, σκό
πιμης μορφής (Figuration). Π.χ. η παράσταση σπιτιού (απεικ. 15) της Rita (κοριτσιού 4:1 ε
τών), δείχνει εποπτικά μια τέτοια παραγωγική σύνδεση σκαριφημάτων και σκόπιμων σχη
ματικών μορφών.
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Μια άλλη στάση έναντι των ιχνογραφήσεων αυτής της φάσης παίρνει ο C. 
Golomb (1974), ο οποίος παρατηρεί ότι: “Μάθαμε ότι το παιδί είναι ένας οξύ- 
νους (κριτικός) παρατηρητής του δικού του έργου... Περισσότερο βέβαια είναι 
έτοιμο να ερμηνεύσει διαφορετικά (να μεταερμηνεύσει) το έργο του παρά να 
ψάξει για μια εναλλακτική μέθοδο, η οποία θα έφερνε τα δημιουργήματά του 
εγγύτερα προς την <πραγματιστική> ιδέα των “αναπτυσσόμενων” (στο Free
man 1980,278).

1.5. Η ιχνογράφηση στη μέση παιδική ηλικία

α) Μορφολογική ανάλυση του ιχνογραφικού (εικαστικού) σχήματος

Ο John-Winde (1981,176) διαπιστώνει ότι “οι αποφάνσεις για τη συνολική 
δομή της ιχνογράφησης... ανήκουν αναμφίβολα στις πιο δύσκολες διαπιστώ
σεις, οι οποίες πουθενά δεν έχουν επιχειρηθεί με συνέπεια”. Στη βιβλιογρα
φία προτείνονται ως μέθοδοι μιας τέτοιας, μη ερμηνευτικής ανάλυσης του ει
καστικού σχήματος κυρίως οι ακόλουθες (Richter 1987,49):

1. Εκτίμηση βάσει ενός καταλόγου χαρακτηριστικών: Αυτή η μέθοδος, 
που αποφαίνεται σε ποια ηλικία και ποια χαρακτηριστικά του παριστανόμε- 
νου αντικειμένου πρέπει να αναμένονται (σύγκρινε Goodeneugh 1926, Harris 
1963 κ.ά.), προσανατολίζεται σχεδόν αποκλειστικά στις μεμονωμένες ιχνογρα
φήσεις, π.χ. στην ιχνογράφηση ανθρώπου, και χρησιμοποιεί αυτές τις αποφάν
σεις για την εκτίμηση της νοημοσύνης, της επίδοσης κλπ.

2. Μέτρηση της χρησιμοποίησης της επιφάνειας, της εκμετάλλευσης 
του φύλλου: Η ποσοτική αυτή μέθοδος χρησιμοποιεί ένα μέτρο επιφάνειας, 
δηλαδή ένα κλισέ (αποτελούμενο από 6 ή 24 τετράγωνα ή ορθογώνια), το ο
ποίο τοποθετείται επάνο) στο χαρτί ιχνογράφησης, για να δείξει την κατανομή 
των μορφολογικών συμβάντιον (ιχνογραφημάτων) και τη συχνότητα των γραμ
μών σε ορισμένα τετράγωνα ή ορθογώνια (σύγκρινε Schetty 1974, John-Winde 
1981,119).

3. Ανάλυση της οργάνωσης του χώρου: Σ' αυτή τη μέθοδο χρησιμοποι
ούνται οι περιγραφικές έννοιες για να χαρακτηρίσουν τη θέση της μορφής ως 
προς τις άλλες στην παιδική ιχνογράφηση, π.χ. η έννοια “διασπορά”, “γραμμή 
βάσης”, “οριζόντια γραμμή”, κατακόρυφη/όρθια γραμμή”, “διασταύρωση”, “ε
πικάλυψη”, “επιπεδοποίηση”, “πλάγια εικόνα” (σύγκρ. Pieper 1958, John- 
Winde 1981). Πραγματικά αυτό το σχέδιο του χώρου που περιγράφεται με τ ις^  
ανωτέρω έννοιες είναι το πιο κατάλληλο για μια μορφολογική ανάλυση της'

.' ϊ '·' 'V
ΐ;-· «..·\ ?
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παιδικής ιχνογράφησης, ενώ το χρωματοσχέδιο (συνδυασμός χρωμάτων) που 
χρησιμοποιεί το παιδί περιέχει πολλά καταστασιακά και ατομικά-συναισθη- 
ματικά χαρακτηριστικά.

4. Εκτίμηση των σχέσεων των αντικειμένων μιας ιχνογράφησης: Μια
τέτοια μέθοδος για την ανάλυση συντακτικών-τυπικών (εξωτερικών) σχέσεων 
πρστάθηκε από τον J. Kaufmann (1975α και b). Παίρνει ως αφετηρία τις μορ
φές σειροθέτησης, τις ομαδοποιήσεις, τις επικεντρώσεις των προσώπων σε μια 
εικαστική δομή, δηλαδή σε μια ιχνογράφηση και παραμελεί κατ’ ανάγκην άλ
λα απεικονισθέντα αντικείμενα στη σχέση τους προς τα πρόσωπα. Μια όμως 
καθαρά μορφολογική εκτίμηση εγκαταλείπεται συνήθως υπέρ μιας “ερμηνευ
τικής περιγραφής” της παιδικής ιχνογράφησης, όπως θα έχουμε την ευκαιρία 
να δείξουμε σε άλλο κεφάλαιο.

β) Χαρακτηριστικά του ιχνογραφικον (εικαστικού) σχήματος
Το ιχνογραφικό σχήμα ενός αντικειμένου της παιδικής ιχνογράφησης πα

ρουσιάζει σ' αυτή τη φάση εξέλιξης ορισμένα χαρακτηριστικά, τα οποία το 
διαφοροποιούν από τις παραστάσεις αντικειμένων των επόμενων φάσεων. 
Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι τα ακόλουθα (Richter 1987,52-54):

1. Διαφοροποιήσεις της κατεύθυνσης: Στις πρώιμες σχηματικές παρα
στάσεις του παιδιού κυριαρχεί το “αξίωμα της ορθογωνικότητας”, δηλαδή τα 
επιμέρους στοιχεία της εικόνας, τα “μοριακά γνωρίσματα”, τοποθετούνται ό
σον το δυνατό ορθογωνίως το ένα προς το άλλο (Miihle 1971, 90). Αυτό το α
ξίωμα έχει περιγράφει ήδη από το Frobel στην “αγωγή του ανθρώπου” (1828). 
Στη φάση του σχήματος χάνεται αυτός ο τρόπος παράστασης προς χάρη μιας 
αναλογικής απόδοσης. Δηλαδή τα στοιχεία της εικόνας τοποθετούνται κατά 
τέτοιο τρόπο ή σε τέτοια σχέση μεταξύ τους, που να ανταποκρίνονται στις α
παιτήσεις της παράστασης, στο περιεχόμενο της ανακοίνωσης (σχέσεις ομοιό
τητας) και στη συνολική δομή της εικόνας. Η παράσταση του σπιτιού από το 
Sebastian (4:8 ετών, απεικ. 14) δείχνει π.χ. ζωντανή τη μετάβαση από τις άκα
μπτες (ορθογώνιες) διαφοροποιήσεις που αφορούν την κατεύθυνση των στοι
χείων της εικόνας προς τις διαφοροποιήσεις που είναι προσανατολισμένες στο 
αντικείμενο.

2. Ακτινογραφική εικόνα και διαφάνεια: Η ακτινογραφική εικόνα μπορεί 
να θεωρηθεί ως ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα του “ύφους” της παι
δικής ιχνογράφησης. Στην ακτινογραφική (διαφανή) εικόνα συνδέονται οι ο
ρατές και οι αόρατες πλευρές του αντικειμένου σε μια “άποψη”. Η ακτινογρα-
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φική εικόνα (ιχνογράφηση) χρησιμέυσε σε πολλούς θεωρητικούς για να στηρί
ξουν τη θέση, ότι το παιδί αρχίζει να ζωγραφίζει μάλλον αυτά που γνωρίζει 
για τα αντικείμενα, και όχι την οπτική τους εμφάνιση, δηλαδή αυτά που βλέπει 
(σύγκρινε Luquet 1927). Η ακτινογραφική εικόνα, όπως δείχνει η ιχνογράφη
ση σπιτιού από το Uwe, ηλικίας 11 ετών (απεικ. 16), αποδεικνύει ότι η “διαφά
νεια”, δηλαδή η ιχνογράφηση όλων όσων γνωρίζει το παιδί για ένα αντικείμε
νο, μπορεί να είναι και σύμπτωμα μιας διαταραχής της εξέλιξης, δηλαδή η ι- 
χνογραφική αντίδραση ενός αναπτυσσόμενου ανθρώπου, ο οποίος παρουσιά
ζει παράξενη, ασυνήθιστη συμπεριφορά.

3. Σημασιολογικό μέγεθος και σημασιολογική προοπτική: Στην τοπολογία

Απεικόνιση 16. (Richter 1987,53).

της ιχνογραφικής επιφάνειας, δηλαδή της δομής (συναρμογής) οριζόντιων 
(γραμμών εδάφους και ουρανού) και κατακόρυφων μορφών (ιχνογραφήσεις 
ανθρώπων, δέντρων) εντυπωσιάζουν συνεχώς μορφές αντικειμένων, οι οποίες 
διακρίνονται από τις άλλες ομάδες μορφών μέσω του μεγέθους τους. Αυτό το 
χαρακτηριστικό της σχηματικής εικόνας, το παίρνει το παιδί από τις προηγού
μενες φάσεις εξέλιξης της εικόνας, όπου το μέγεθος της εικόνας ήταν κάτι τον 
σχετικό (δεν είχε κάποια ιδιαίτερη σημασία), ίσως και κάτι το τυχαίο, γιατί ή
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ιχνογραφική πράξη δεν υποβαλλόταν σ' έναν εκτεταμένο οπτικό έλεγχο. Α
ντίθετα, στην εικόνα της φάσης του σχήματος, αυτό το στοιχείο του αντικειμέ
νου, δηλαδή το μέγεθος (π.χ. ένας υπερβολικά μακρύς βραχίονας) πρέπει να 
τονίζεται, γιατί στον ιχνογράφο (εδώ στο παιδί) (ραίνεται ιδιαίτερα σημαντικό. 
Η έκφραση “σημασιολογική προοπτική” δεν σημαίνει τάστα το διαφορετικό 
από το “σημασιολογικό μέγεθος” αφού δεν πρόκειται περί ενός συστήματος 
προοπτικής παράστασης, όπως στην τέχνη, αλλά για ένα τοπολογικό σύστημα 
(π.χ. απεικ. 14).

4. Παραδειγματική λεπτομέρεια: Αυτό το χαρακτηριστικό έχει στενή 
συγγένεια με το προηγούμενο, αλλά και αναλογίες προς το αρχαϊκό και με
σαιωνικό καλλιτεχνικό ύφος. Για το χαρακτηριστικό ενός προσώπου ή ενός α
ντικειμένου χρησιμοποιεί ο ιχνογράφος μια ιδιαίτερα τονισμένη λεπτομέρεια, 
π.χ. μια π ά α  για “άντρα” ή μακριές κοτσίδες για κορίτσια κλπ. (σύγκρινε επί
σης τον Widlocher 1974, 50). Όπως στην πρώιμη τέχνη, μπορούν τέτοιες λε
πτομέρειες να εκφράζουν και αφηρημένα πράγματα ή αλληγορίες, όπως την 
“αγάπη” (καρδιά), τον “πόνο” (απεικόνιση δακρύων ή για τους κοιλόπονους 
απεικόνιση εντέρων). Ένα εποπτικό παράδειγμα πολύπλοκης αλληγορίας με 
παραδειγματική λεπτομέρεια βρίσκεται στον A. Ude (1984, 75). Σε μια αυτο
παράσταση το εξάχρονο κορίτσι “Betty” σκαριφεί το στόμα του κλειστό, για 
να εκφράσει ότι στο σχολείο μένει το πλείστον σιωπηλό (σύγκρ. απεικ. 17).

Απεικόνιση 17.
(Richter, ό.π., 54).



Τα σιάδια ιης ιχνογραφικής εξέλιξης ίου παιδιού 35

5. Τόση για σαφήνεια (ακρίβεια): Με αυτό το χαρακτηριστικό της σχη
ματικής εικόνας κινούμαστε σιο χώρο των αξιωμάτων και των νόμων της πα
ράστασης, για τους οποίους έγινε λόγος στην αρχή αυτού του υποκεφαλαίου. 
Ο όρος “τάση για σαφήνεια (ακρίβεια)” προέρχεται από τη θεωρία της μορ
φής (Ehrenfels, Wertheimer συγκρ. Metzger 1975) και χαρακτηρίζει την αύξη
ση των μορφολογικών ποιοτήτων σε ορισμένες οπτικές μορφές (σχηματι
σμούς). Σύμφωνα με αυτή την άποψη “προτιμιόνται μονάδες (ενότητες) από 
γραμμές που τείνουν να κλείσουν, να σχηματίσουν δηλαδή ένα κλειστό πεδίο ή 
γραμμές που να περικλείουν μια ορισμένη περιοχή τουλάχιστον μερικώς, πα
ρά μονάδες με ελεύθερα άκρα ή με ελεύθερες διακλαδώσεις” (Metzger 1975, 
219 κατά το Wertheimer). Στη δική μας περίπτωση θα χρησιμοποιείται αυτός ο 
όρος (“τάση για σαφήνεια ή ακρίβεια”) προσωρινώς για να χαρακτηρίζονται 
ορισμένα φαινόμενα της σχηματικής εικόνας, τα οποία συνοψίζονται κάτω α
πό τον όρο “επιπεδοποίηση”. Π.χ. η κιβωτοειδής κατασκευή ενός κάρου ή αυ
τοκινήτου παριστάνεται “από επάνω” (από ύψος), αντίθετα οι τροχοί παριστά- 
νονται ως προσαρτημένες κυκλικές μορφές “από τα πλάγια”, (δηλαδή πλευρι- 
κώς όπως δείχνει η απεικόνιση 18). Τέτοιες σχηματικές εικόνες αποτελούνται 
από έναν συνδυασμό τέτοιων μορφοόν σαφήνειας.

Απεικόνιση 18. (Luquet 1927).
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γ) Αρχές ή  αξιώματα παράστασης για τη σχηματική εικόνα
Τη μορφή οργάνωσης του εικαστικού σχήματος στην παιδική ιχνογράφηση 

προσδιορίζει μια γενική αρχή, ένα γενικό αξίωμα, το οποίο μπορεί να είναι 
φανερό ή να υπονοείται. Ο D. Katz (1906,252) μιλούσε για τη “σκοπιμότητα” 
κάθε αντιπροσώπευσης. Αυτή η σκοπιμότητα γίνεται ορατή στην ιχνογράφηση 
του παιδιού, γιατί είναι έκφραση των ψυχικών δυνάμεων που μορφοποιούν, 
που δημιουργούν μορφές. Η βασική αυτή ιδέα της μορφολογικής ψυχολογίας 
είχε και έχει επιπτώσεις στην άποψη περί “σαφήνειας”, δηλαδή για την προτί
μηση ορισμένων οπτικών μορφών κατά τη δημιουργία της παράστασης. Η ορ
γάνωση της εικόνας θα μπορούσε να είναι επομένως ένα αποτέλεσμα της (πα
ραγωγικής) εύρεσης της μορφής, της μεταβολής της μορφής. Αντιθέτως ο Pi
aget (1969,170) βλέπει να προσδιορίζεται το εικαστικό σχήμα κατά την περίο
δο της μέσης παιδικής ηλικίας από μια απλή παράθεση (παράταξη) στοιχείων. 
Λείπει από τις ιχνογραφήσεις η οργάνωση, η σύνθεση, η δομή των στοιχείων 
που θα άρμοζε στα πολύπλοκα οπτικά δεδομένα. Και η έννοια της “παράθε
σης (παράταξης)” και πολλοί παρόμοιοι χαρακτηρισμοί μπορούν να θεωρη
θούν ως ένα είδος αξιώματος παράστασης, το οποίο χαρακτηρίζει τη φύση της 
σχηματικής διαμόρφωσης.

Ο Pieper (1958) καταλήγει στο συμπέρασμα, μετά από σχετική έρευνα, ότι 
το αξίωμα της “επιπεδοποίησης” χρησιμοποιείται όταν το αντικείμενο ιχνο
γράφησης επιβάλλει υποχρεωτικά μια διασταύρωση, όπως π.χ. συμβαίνει κατά 
την παράσταση επικαλυπτόμενων σειρών από σπίτια ή παιδιά κατά το συρτό 
χορό (σύγκρ. Miihle 1971, 94). Για την αποφυγή της διασταύρωσης ή της επι
κάλυψης το παιδί επιλέγει την επιπεδοποίηση (την εξάπλωση των αντικειμέ
νων, το άνοιγμά τους), γιατί θέλει να απεικονίσει σαφώς τα πρόσωπα ή τα α
ντικείμενα. Για τον ίδιο λόγο συμβαίνουν και μεγεθύνσεις ή σμικρύνσεις των 
επιμέρους παραστάσεων (μορφών). Ως συμπέρασμα από αυτή τη συμπεριφο
ρά απεικόνισης διατυπώνει ο Pieper (1958,142) το ονομασθέν “αξίωμα παρά
στασης” ( βλέπε και Richter 1987,55):

"Η επ ιλογή  και η εφ αρμογή  των διαφόρω ν γνω ρισμάτω ν π α ρ ά 
στα σης θα π ρ ο σ δ ιο ρ ίζετα ι από  την τάση για  την μ εγα λύ τερ η  δ υ 
νατή σαφήνεια  της σύνθεσης και της μορφ ής (δ ιαμόρφ ω σης)”.

Με τον όρο “σύνθεση” εννοεί προφανώς τη θέση και τη σχέση πολλών α
ντικειμένων σε μια παράσταση, ενώ με τον όρο “διαμόρφωση” (σχηματισμό) 
εννοεί απλώς την παράσταση κάθε αντικειμένου.
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Ο ανωτέρω στόχος για σαφήνεια επιτυγχάνεται κατά την άποψη του Pieper 
(1958) με μια “σταθμίζουσα αξιολόγηση” διαφόρων δοκιμασμένων μοντέλων ή 
σχεδίων αξιολόγησης, από τα οποία το παιδί χρησιμοποιεί εκείνο που υπηρετεί το 
ανωτέρω αξίωμα. Γενικώς το γνώρισμα της σχηματικής εικόνας θα μπορούσε κα
νείς να το χαρακτηρίσει και ως τάση για αναγνώριση ή αναδιάκριση (εννοείται 
των αντικειμένων που μεταφέρονται ιχνογραφικώς στο χαρτί). Το παιδί που δε 
θέλει δηλαδή να παριστάνει μόνον, αλλά και να ανακοινώνει, οφείλει να οργανώ
νει τα στοιχεία της εικόνας κατά τέτοιο τρόπο, που τα επιμέρους αντικείμενα και 
η συνολική δομή της εικόνας να μπορούν να ταυτίζονται, δηλαδή να αναγνωρίζο
νται. Αυτή την τάση για αναγνώριση, την οποία θα μπορούσε κανείς μαζί με τον 
Ε. Korzenik (1972) να ονομάσει τάση κατανόησης, διαφοροποιεί τις εικόνες (ι
χνογραφήσεις) της σχηματικής φάσης από τα σκαριφήματα και τις αντικειμενο
ποιήσεις της προσχηματικής φάσης με τον κινητικό-εκφραστικό χαρακτήρα της. 
Αυτή θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ένα αποτέλεσμα διασαφηνίσεων μορφών 
(“τάσεων σαφήνειας”) και προθέσεων αφήγησης. Βεβαίως αυτή η τάση αναγνώ
ρισης ή κατανόησης δεν μπορεί ίσως να ερμηνεύσει όλα τα γνωρίσματα (χαρα
κτηριστικά) της σχηματικής φάσης. Στην περίπτωση π.χ. του “σημασιολογικού με
γέθους” πρόκειται για ένα γεγονός με συναισθηματικό χρωματισμό, το οποίο πρέ
πει να δημιουργήσει (ασυνείδητα) μια ιεραρχία μεταξύ των αντικειμένων της πα
ράστασης. Αυτό σημαίνει ότι η τάση αναγνώρισης ή κατανόησης πιθανώς να ε- 
ξαρτάται και από την συναισθηματική κατάσταση του ιχνσγράφου.

1.6. Η ιχνογράφηση στην τελευταία φάση της παιδικής ηλικίας
,Στο τέλος της μέσης παιδικής ηλικίας, δηλαδή γύρω στο όγδοο ή ένατο 

έτος, συμβαίνει μια μεταβολή στην ιχνογραφική συμπεριφορά του παιδιού. 
Στη μεταβολή αυτή αντιστοιχεί σε νοητικό επίπεδο η αυξανόμενη κυριαρ
χία των συγκεκριμένων λογικών πράξεων. Αυτό το είδος της σκέψης προη
γείται των τυπικών (αφηρημένων) νοητικών πράξεων, οι οποίες διαμορ
φώνονται στην εφηβεία. Σύμφωνα λοιπόν με τα δεδομένα της γνωστικής ή 
της γενετικής ψυχολογίας (π.χ. Piaget), η μετάβαση από τη μεσαία στην τε
λευταία φάση της παιδικής ηλικίας λαμβάνει χώρα στο ένατο έτος και η 
αλλαγή προς την εφηβική ηλικία συντελείται γύρω στο 12ο έτος.

Κατά την άποψη του Richter (1987, 62) δεν έχει γίνει ακόμα μια νέα αξιο
λόγηση τοιν ιχνογραφήσεων για την “παιδική ηλικία της τηλεόρασης” και γι' 
αυτό πρέπει να περιοριστούμε σε μια σύγκριση εικόνων (ιχνογραφήσεων) αυ
τής της τελευταίας σχηματικής φάσης, να δείξουμε εξελικτικές τάσεις και ιδι
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αίτερα γνωρίσματα του φαινομένου, βάσεις και γνωρίσματα αυτής της “δεύτε
ρης σχηματικής φάσης” είναι (Richter ό.π.):

ά) Αύξηση σε λεπτομέρειες ανάλογες προς το αντικείμενο

Τα Tests ιχνογράφησης δείχνουν σαφώς ότι μεταξύ του ένατου και ενδέκα
του ή δωδέκατου έτους λαμβάνει χώρα μια ιδιαίτερη εσωτερική διαφοροποίη
ση της ιχνογράφησης ανθρώπου και ότι αυτή η διαφοροποίηση κινείται προς 
την κατεύθυνση μιας ανάλογης προς το αντικείμενο παράστασης (Harris 
1963). Αυτή η αύξηση σε λεπτομέρειες επεκτείνεται φυσικά και σας υπόλοι
πες ιχνογραφήσεις, π.χ. στην ιχνογράφηση σπιτιού, δέντρου, ζώου, ακόμα και 
όταν αυτές οι διαφοροποιήσεις της μορφής δεν φαίνονται ακριβώς (σύγκρ. 
Meyers 1971, 59, Koch 1972, Hammer 1980). Αυτή η χαρά για τη λεπτομέρεια 
αποδεικνύεται και στις “ελεύθερες” ιχνογραφήσεις, μολονότι δεν μπορεί κα
νείς να τις ονομάσει απόλυτα “ελεύθερες”, αφού αυτές δέχονται ισχυρές επι
δράσεις από τη δευτερογενή κοινωνικοποίηση, που συντελείται στο σχολείο 
και στην ομάδα. Για να δείξει ο Richter (1987,63) τη χαρά του παιδιού για τη 
λεπτομέρεια, παρουσιάζει μια σειρά από τρεις ιχνογραφήσεις της μαθήτριας 
Nicola (11 ετών), η οποία σε χρονική απόσταση περίπου δύο ετών ιχνογράφη
σε το ίδιο αντικείμενο, δηλαδή το θέμα “δέντρο, σπίτι, άνθρωπος”. Στην πρώ
τη ιχνογράφηση αυτής της σειράς (σύγκρ. απεικ. 19) μπορούν να διαπιστω
θούν τυπικά γνωρίσματα της οργάνωσης της εικόνας αυτής της δεύτερης σχη
ματικής φάσης, όπως είναι η ακρίβεια των λεπτομερειών, ο σεβασμός των σχέ
σεων των μεγεθών, η επικλινής εικόνα κλπ.

Στο τέλος αυτής της φάσης, με την οποία πηγαίνει προς το τέλος της και η 
“παιδική ιχνογράφηση”, εκρήγνυται άμεσα αυτή η ζωηρή επιθυμία για λεπτο
μέρεια . Αναδύονται τώρα υψηλής ποιότητας ιχνογραφήσεις με χαρακτήρα 
σχεδιάσματος ή διατομής, οι οποίες περιέχουν ακριβείς ιχνογραφικές και 
γλωσσικές περιγραφές αντικειμένων, π.χ. οχυρωμάτων, πλοίων ή παρόμοιων.
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β) Αναδόμηση του εικαστικού (ιχνογραφικού) σχήματος

Στην λεπτομερή παράσταση του επιμέρους ιχνογραφήματος δεν αντιστοι
χεί οπωσδήποτε η αύξηση της πολυπλοκότητας του συνολικού εικαστικού σχή
ματος. Η εξέλιξη φαίνεται να κινείται μάλλον προς δύο τουλάχιστον κατευ

θύνσεις. Τη μια φορά παρατηρούνται διαφοροποιημένα ιχνογραφήματα μέσα 
σ’ ένα λιγότερο διαφοροποιημένο ή λιγότερο σύνθετο εικαστικό σχήμα και την 
άλλη φορά γίνεται σαφής η προσπάθεια του παιδιού να οργανώσει οπτικώς τη 
συνολική εικόνα (εικαστικό σχήμα) ανάλογη προς το αντικείμενο και όχι να ι
κανοποιείται μόνον με “αντικειμενικές” νησίδες μέσα σε εν μέρει σχηματικές 
ιχνογραφικές δομές. Στην πρώτη περίπτωση θα μπορούσε κανείς να μιλήσει 
για ένα επιλεκτικό ιχνογραφικό σχέδιο, στη δεύτερη για ένα οικολογικό. Η ε
πιλογή του σχεδίου μπορεί να εξαρτάται από διάφορους παράγοντες: Το “α-

Απεικόνιση 19. (Richter ο.π., 63).
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ξίωμα της μεγαλύτερης δυνατής σαφήνειας” (Pieper) απαιτεί βέβαια, κατά πε
ρίπτωση μόνον, τη διαφοροποίηση μιας ορισμένης (επιθυμούμενης) σχέσης 
του αντικειμένου, η οποία βρίσκεται στο κέντρο της προσοχής, του σκοπού της 
αφήγησης ή ολοσδιόλου της εργασίας που έχει ανατεθεί ή αναληφθεί. Άλλα α
ντικείμενα του συμπλέγματος της εικόνας μπορούν αντιθέτως να παραμελη- 
θούν. Από την άλλη μεριά παρατηρούνται με μεγαλύτερη σαφήνεια σ' αυτή 
την ηλικία ορισμένα γνωρίσματα της προσωπικότητας των ιχνογράφων από 
ό,τι στις προηγούμενες φάσεις της εξέλιξης. Η φοβία ή ο φόβος μπορεί να θε
ωρηθούν ως παράδειγμα για ένα κυρίαρχο γνώρισμα της προσωπικότητας, το 
οποίο εκδηλώνεται και στη δομή της ιχνογραφικής παράστασης. Ο R. Limberg
(1981,146) π.χ. διαπίστωσε “τάσεις φυγής από το πεδίο” στις ιχνογραφήσεις 
μαθητών (ηλικίας 12/13 ετών) με υψηλό βαθμό φοβίας: “Σε μια ομάδα με υψη
λό βαθμό φοβίας βρέθηκαν, αυξημένα συμπτώματα οπισθοδρόμησης σε πρώι
μα γενετικώς χαρακτηριστικά ιχνογράφησης... Στη δεύτερη ομάδα με επίσης 
υψηλό βαθμό φοβίας εμφανίσθηκαν χαρακτηριστικά γνωρίσματα, τα οποία ε
πιτρέπουν να βγει το συμπέρασμα μιας “φυγής από το πεδίο”, και μάλιστα σε 
μορφή παραλείψεων σπουδαίων λεπτομερειών, ανηκουσών στο θέμα ιχνογρά
φησης, οι οποίες μαρτυρούσαν μια μερική αποφυγή του στόχου ιχνογράφη
σης” (σύγκρ. απεικ. 20, η οποία αποδίδει την ποδοσφαιρική σκηνή ενός μαθη
τή ηλικίας 13:4 ετών και με δείκτη νοημοσύνης 110). Αντιθέτως, παρατηρήθη
καν στις ιχνογραφήσεις μαθητών με χαμηλή ετοιμότητα φόβου και με λίγα συ
μπτώματα άγχους “γνωρίσματα διαφοροποίησης” στις επιμέρους ιχνογραφή
σεις καθώς και “ισορροπημένη” οργάνωση της εικόνας.

γ) Μεταβολές στη δομή των θεμάτων της ιχνογράφησης

Ενώ η λεπτομερειοποίηση (διαφοροποίηση του σχήματος ανάλογη προς το 
αντικείμενο ιχνογράφησης) και η πολυπλοκότητα (τελειοποίηση του “ρεαλι
στικού” εικαστικού σχήματος) δημιουργούν την εντύπωση μιας συνεπούς πε
ραιτέρω εξέλιξης της ιχνογράφησης προς την κατεύθυνση μιας οπτικοποίησης, 
δηλαδή ενός οπτικού τονισμού στοιχείων της εικόνας που να διεγείρουν την 
προσοχή του παρατηρητή, η στροφή στην επιλογή των θεμάτων ιχνογράφησης 
δείχνει κάτι από την κοινωνική και τη συναισθηματική κατάσταση του ιχνο- 
γράφου στο τέλος της παιδικής ηλικίας. Παλαιότερα η μεταβολή αυτή στα α
ντικείμενα ιχνογράφησης θεωρούνταν ως αλλαγή από την ηλικία των παραμυ-
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Απεικόνιση 20. (Richter ο.π. 65).

θιών και φαντασιών (μέση παιδική ηλικία) στις παραστάσεις του Ροβινσώνα 
στο τέλος της παιδικής και στην αρχή της εφηβικής ηλικίας (Meyers 1971, 28). 
Στην εποχή των “παιδιών της τηλεόρασης” εμφανίζονται παράλληλα με τις 
σκηνές του Ροβινσώνα και διαστημικές φαντασίες, επιθυμίες αυτοκινήτων, πα
ραστάσεις comic και άλλα θέματα που μεταβιβάζονται από τα ΜΜΕ. Αλλά 
και τα ΜΜΕ προσφέρουν πρότυπα για Ροβινσώνες, όπιυς είναι οι ταινίες με 
το “νησί του θησαυρού”, που βλέπουν τα παιδιά στην τηλεόραση και τα ενθου
σιάζουν, τα ωθούν να ζωγραφίζουν συνεχώς πειρατικά πλοία. Στη λογοτεχνία 
υπάρχουν παραδείγματα (Griinewald 1980) ότι και σήμερα τέτοια θέματα 
(πειρατικές επιχειρήσεις, κατακτήσεις παρθένων δασών, ιστορίες κάου-μπόϋ- 
δων, σκηνές από τη μυθολογία)δεν έχουν εκλείψει ακόμα (σύγκρ. Bushoff 
1984 και Richter 1987, απεικ. 21).

Παράλληλα με τα εξωτικά θέματα, τις περιπέτειες και τα επικίνδυνα τολ
μήματα, εισβάλλουν το'ιρα βαθμιαίως στην παιδική ιχνογράφηση της τελευταί
ας φάσης της παιδικής ηλικίας και περιεχόμενα από την πολιτική συμπεριφο
ρά και από τα πολιτικά ήθη και έθιμα. Με αυτόν τον τρόπο λαμβάνει η δομή 
των αντικειμένων τιον σχηματικών εικόνων στην τελευταία της φάση ένα χα-
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Απεικόνιση 21.

ρακτηριστικό ιστορικότητας: Αντικατοπτρίζει συζητήσεις, γνιομες, παραστά
σεις ενηλίκων και οι ιχνογραφήσεις αναπτυσσόμενων αντανακλούν συμβάντα, 
τα οποία φθάνουν από τους πολέμους μέχρι τις συζητήσεις για το περιβάλλον, 
αν παρατηρήσει κανείς τα αποδεικτικά στοιχεία από την ερευνητική ιστορία 
εκατό ετών.

δ) Στοιχεία γελοιογραφίας και ειρωνείας

Παράλληλα με την τάση για χρησιμοποίηση λεπτομερειών ανάλογων προς 
το αντικείμενο ιχνογράφησης, εκδηλώνεται στις ιχνογραφήσεις της τελευταίας 
φάσης της παιδικής ηλικίας (9-12 ετών) και η τάση για υπερβολή, για γελοιο- 
γράφηση, για ειρωνεία, η οποία συχνά συμβαδίζει με μια χονδροποίηση της ε- 
πιμέρους ιχνογράφησης. Σε πολλές περιγραφές της τελευταίας φάσης της εξέ
λιξης θεωρείται αυτή η τάση ως ένα χαρακτηριστικό απελευθέρωσης και στην 
πραγματικότητα αυτή η σκόπιμη γελοιογράφηση αντικειμένων και προσώπων 
στις ιχνογραφήσεις της τελευταίας φάσης της παιδικής ηλικίας (Limberg 1981, 
194, Lowenfeld, Brittain 1967,218) προϋποθέτει μια ορισμένη κυριαρχία των 
μέσων παράστασης, σε αντίθεση με την ακούσια γελοιογράφηση στην πρώιμη
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και στη μεσαία φάση της παιδικής ηλικίας. Βεβαίως αυτή η τάση υπερβολής 
μπορεί να ερμηνευθεί και ως φόβος για μια ανεπαρκή “αντικειμενική” απόδο- 
ση (ιχνογράφηση), ως ανασφάλεια ως προς τις προσωπικές δυνατότητες πα
ράστασης. Π.χ. για τον Ε. Westrich (1968, 46) η γελοιογραφική παράσταση σ' 
αυτήν την ηλικία είναι μάλλον μια “λύση ανάγκης” ή όλως διόλου μια “κατά
θλιψη”, παρά μία παράσταση “δημιουργημένη με συναίσθηση και με σχέδιο 
(πρόθεση)”. Και οι δύο φαινομενικός αντίθετες ερμηνείες δεν αποκλείονται, 
γράφει ο Richter (1987, 67).

1.7. Η σημασία της γραμμής στην φάση του σχήματος
Η γραμμή και ο κύκλος είναι τα δύο βασικά σχήματα, τα οποία χρησιμο

ποιεί το παιδί για να παραστήσει αντικείμενα, καταστάσεις και γεγονότα του 
οπτικού του κόσμου. Η γραμμή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παράσταση 
κάθε έκτασης ή απόστασης (π.χ. χέρια, πόδια), κάθε όγκου ή περιφέρειας 
(π.χ. ο κύκλος για το κεφάλι και το κορμί) ή για “ίχνος κίνησης” (π.χ. ενός λα
γού ή ενός αυτοκινήτου).

Κάθε προσπά
θεια συμβολισμού 
είναι δημιουργία 
μιας μεταφοράς, 
γράφει ο Schuster 
(1993, 20). Ο άν
θρωπος είναι μα
κρύς και στενός 
“όπως μια γραμ
μή” (μεταφορά).
Η ιχνογράφηση εί
ναι στην ουσία της 
μεταφορική σκέ
ψη. Η γραμμή ή η 
τελεία μπορούν να 
υποδηλώνουν την 
ύπαρξη ενός στοι
χείου (π.χ. του μα- Απεικόνιση 22. (Schuster 1993,21) 
τιού, της μύτης, α-
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πεικ. 22.) Ο κεφαλοπόδαρος αποτελεί πιθανό συνδυασμό των δύο σχημάτων, 
γραμμής και κύκλου (σύγκρινε υποκεφ. 1.3.). Είναι πιθανόν επίσης να μην συ
γκεντρώνει το παιδί την προσοχή του στον κορμό, και κυρίως στην κοιλιά, ε
πειδή δεν είναι σημαντική γι’ αυτό, αν και το αίσθημα της πείνας ή και ο κοι
λόπονος αποτελούν συχνούς δυσάρεστους ερεθισμούς για το παιδί και επομέ
νως στρέφουν την προσοχή του σ’ αυτή. Γνωρίζει επίσης ότι υπάρχει κοιλιά 
και ότι αποτελεί συστατικό στοιχείο της ανθρώπινης μορφής, πριν ακόμα μπο
ρέσει να ιχνογραφήσει κεφαλοπόδαρο (Meili - Dworetzki, 1957).

Το κεφάλι του κεφαλοπόδαρου μπορεί να είναι συγχρόνως και κοιλιά. Τέ
τοια παραδείγματα παράστασης δίνει ο Kraft (1982, απεικ. 23 στο Schuster 
1993). Αλλά και ο χώρος μεταξύ των σκελών μπορεί να παραστήσει την κοιλιά 
χωρίς να έχει δική της χάραξη. Αυτή η άποψη στηρίζεται καλά από τους Meili- 
Dworetzki (1957), Arnheim (1974) και Richter (1987).

Ο Winner (1982) αναφέρει ως αιτία για τον κεφαλοπόδαρο και μια προτί
μηση για ακτινοειδή συμμετρία. Από τις αρχικές μορφές του ήλιου προκύπτει 
μια συμμετρική μορφή με 
την παράλειψη των ακτι
νών, η οποία μοιάζει με έ
ναν άντρα και η οποία 
διατηρείται.

Μια άλλη ερμηνεία 
του κεφαλοπόδαρου δίνει 
ο Schuster (1993, 32) με 
τον όρο “αντιληπτική σα
φήνεια”: “Αν και ο κεφα
λοπόδαρος είναι σαφώς 
λάθος” (αφού λείπει ο 
κορμός), εντούτοις δεν 
προκαλεί αρνητική αντί
δραση, ακόμα και στον ε
νήλικο παρατηρητή και 
παρά τα ιχνογραφικά λά
θη μπορεί η σαφήνεια της 
ιχνογράφησης να οδηγή
σει σε πρόσκαιρη διατή
ρηση αυτής της δυνατότη

Απεικόνηση 23. (Schuster 1993,30)
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τας παράστασης”. Ο Schuster (ό.π. 33) αποδίδει το φαινόμενο του κεφαλοπό- 
δαρου στην άγνοια του παιδιού να παραστήσει ιχνογραφικώς μια μορςρη επά
νω στο χαρτί. Αν όμως το παιδί χρησιμοποιήσει, αντί για χαρτί και μολυβί, 
κάποια ειδική μάζα, τότε δημιουργεί έναν άντρα με κορμί (σύγκρ. και Colomb 
1974).

Το φαινόμενο του κεφαλοπόδαρου οφείλεται προφανώς σε πολλές αιτίες. 
Πρώτον, μπορεί να είναι μια προτίμηση για συμμετρία, ή το κεφάλι μπορεί να 
είναι για το παιδί εύκολο να το παραστήσει και να αντιπροσωπεύει κεφάλι και 
κορμί συγχρόνως. Άλλοτε το παιδί ιχνογραφεί το κεφάλι τόσο μεγάλο επάνω 
στο χαρτί, που δεν αφήνει χώρο για το κορμί (βλέπε και υποκεφ. 1.3.).

1.8. Η διάλυση της σχηματικής εικόνας στην αρχή 
της εφηβικής ηλικίας

Στο τέλος της παιδικής ηλικίας, γύρω στο 12ο ή 13ο έτος, διαλύεται η σχη
ματική εικόνα στην παιδική ιχνογράφηση και τη θέση της παίρνουν ποικίλες 
μορφές ιχνογράφησης, όπως αυτές που αναφέραμε στο προηγούμενο υποκε
φάλαιο (μαζική παραγωγή ενδιαφερόντων θεμάτων, όπως είναι οι Ροβινσώ- 
νες, η γελοιογραφική υπερβολή, τα πολιτικά και κοινωνικά θέματα κλπ.). Πα
ράλληλα είναι πιθανόν η διάλυση της σχηματικής εικόνας να γίνεται στη μορ
φή μιας οργάνωσης ή ενσωμάτωσής της σε καλλιτεχνικά σχέδια διαμόρφωσης. 
Θα μπορούσε μάλιστα να μιλήσει κανείς για “τρόπον τινά καλλιτεχνικά” σχέ
δια, αφού φυσικά ο αναπτυσσόμενος αυτής της ηλικίας κινείται ακόμα σ' ένα 
προ-πεδίο (προστάδιο) καλλιτεχνικής διαμόρφωσης (Richter 1987, 68). Σε κά
θε περίπτωση όμως ο νέος, στην αρχή της εφηβικής ηλικίας, θα εξελίξει προτι
μήσεις και θα προσπαθήσει να προσεγγίσει τα μέχρι τώρα εξελιχθέντα μέσα ι
χνογράφησης στις καλλιτεχνικές τάσεις διαμόρφωσης ή να τα ενσωματώσει σ' 
αυτές. Μια τέτοια ενσωμάτωση επιτυγχάνεται καλύτερα σε ένα πραγματικό 
σχέδιο διαμόρφωσης. Οι ιχνογραφήσεις 19 και 31 της μαθήτριας Nicola σε η
λικία 11 και 13:7 ετών αντιστοίχους, δείχνουν πως η αντικειμενική, η “οπτικώς 
τονισμένη” οργάνωση της σχηματικής εικόνας της τελευταίας φάσης της παιδι
κής ηλικίας, η οποία ήταν χαρακτηριστική στην ιχνογράφηση 19, οδηγείται 
προς την κατεύθυνση ενός “τρόπον τινά πραγματισμού (ρεαλισμού)”. Παρά 
την ομοιότητα προσώπων και αντικειμένων στη διάρκεια άνω των δύο και ήμι- 
συ ετών, διαπιστώνονται και χαρακτηριστικές διαφορές, οι οποίες υπηρετούν 
όλες την κατασκευή ενός εικαστικού σχεδίου (εικόνας), το οποίο είναι πιο κο
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ντά στην πραγματικότητα. Η γραμμή του ορίζοντα π.χ. μετατοπίζεται & ένα ε
πίπεδο που να αποδίδει το βάθος του χώρου. Τα δροίντα πρόσωπα έρχονται 
σε σχέση μεταξύ τους και παίρνουν περισσότερο όγκο, τα δέντρα διαφοροποι
ούνται και παριστάνονται περίπου με τη μορφή που φαίνονται στην πραγματι
κότητα, δηλαδή με την οπτική τους εμφάνιση. Αυτήν την πιο κοντά προς την 
πραγματικότητα οργάνωση της παιδικής ιχνογράφησης στην αρχή της εφηβι
κής ηλικίας τη χαρακτηρίζουν οι Lowenfeld / Brittain (1967, 214) ως “ψευδο- 
πραγματικό στάδιο”. Παράλληλα με αυτή την αντικειμενική οργάνωση της ει
κόνας, παρατηρούνται και μεταβατικές μορφές μεταξύ της παιδικής και νεανι
κής (εφηβικής) ιχνογράφησης, όπως είναι αυτή του υπερπραγματισμού (surre- 
alismus*) ή του “εφηβικού σουρεαλισμού”.

Μεταξύ της προεφηβικής (παιδικής) και της εφηβικής ιχνογράφησης υπάρ
χει μια ποιοτική διαφορά, αφού η δεύτερη δεν είναι απλώς μια προσθήκη στην 
πρώτη (σύγκρ. Miihle (1971,18): Στόχος του προεφήβου είναι η πιστή προς το 
φαινόμενο απόδοση του αντικειμένου, ενώ στόχος του εφήβου είναι να εκ- 
φρασθεί ο ίδιος στο παριστανόμενο αντικείμενο. Κατά τον Miihle (1971) οι 
“αυτοδημιούργητοι” σχεδιασμοί της παιδικής ηλικίας δεν έχουν ούτε ποιότητα 
έκφρασης ούτε χαρακτήρα παράστασης με την πλήρη έννοια της λέξης.

Αντιθέτως, ο Richter (1987, 71-72) θεωρεί ότι στην παιδική ιχνογράφηση, 
το αργότερο γύρω από το χρόνο “ωρίμανσης του έργου”, κατασκευάζονται δο
μές επικοινωνίας, ότι δηλαδή στις προθέσεις πληροφόρησης του παιδιού δημι- 
ουργείται από αυτόν το χρόνο ένα σύστημα από μορφές και περιεχόμενα, το 
οποίο περιέχει σημάδια παράστασης και αυτοέκφρασης: Τα σημάδια (γνωρί
σματα) της έκφρασης πρέπει βέβαια να αναζητηθούν στα στοιχεία της παρά
στασης. Αυτά μπορούν να γίνουν ορατά μόνο σε σχέση με τα σημάδια της πα
ράστασης. Επομένως, με την έναρξη της εφηβικής ηλικίας δεν γίνονται άμεσα 
προσπάθειες απομίμησης μορφών της φύσης. Σήμερα ο νέος έχει άλλα πρότυ
πα και η “μεταβολή της δομής” δεν εκτελείται κατά κανόνα στη μετάβαση από 
την πιστή προς το φαινόμενο απόδοση προς τις καλλιτεχνικές-ρεαλιστικές δη
μιουργίες (διαμορφώσεις), αλλά αυτή η μεταβολή συνίσταται στην προσπά
θεια να ενσωματώσει τις “αυτοδημιούργητες” δυνατότητες έκφρασης και πα

* Surrealismus= κατεύθυνση της σύγχρονης λογοτεχνίας και τέχνης, η οποία θέλει να παρι
στάνει καλλιτεχνικώς το ασυνείδητο και ονειρώδες.
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ράστασης σε σχέδια διαμόρφωσης, τα οποία προσπαθούν να προσεγγίσουν ο
ρισμένα “πρότυπα”. Δηλαδή ο αναπτυσσόμενος επιδιώκει να βάζει στην υπη
ρεσία της απομίμησης προδεόομένων εικόνων, τις ικανότητες ιχνογράφησης 
που απόκτησε κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας. Αυτές τις εικόνες προ
σφέρουν στο νέο τα ΜΜΕ σε μορφή τοιχοκολλημάτων (π.χ. των εκάστοτε μο
ντέρνων ομάδων Pop), σε μορφή videoclip, comic, προτιμώμενων ταινιών κλπ. 
Ούτε οι μορφές της φύσης είναι γι’ αυτόν πρότυπα άξια μίμησης, ούτε τα πα
ραδείγματα της “μεγάλης” τέχνης, αλλά ο περιεκτικός τομέας των δευτερενον- 
σών καλλιτεχνικών δημοσιευμάτων 
(Borg 1974), τα οποία είναι οι δί
σκοι, οι ταινίες, η μόδα κλπ.

Τη νεανική ιχνογράφηση δεν τη 
χαρακτηρίζει επομένως η απομί
μηση εμπειρικών (“φυσικών”) δε
δομένων, αλλά η παραλαβή προδε- 
δομένων (“καλλιτεχνικών”) εικό
νων. Ο Richter (1984α, 53) ομιλεί 
περί μιας προσαρμοστικής αντι
προσώπευσης· και προσθέτει ότι 
πέραν από τις προδεδομένες εικό
νες, η νεανική ιχνογράφηση επη
ρεάζεται και από τα ΜΜΕ, από 
την τέχνη των ενηλίκων, από τις 
μεταβαλλόμενες πολιτισμικές μό- 
δες, αλλά μπορεί βέβαια να θεω
ρηθεί και ως συνέχεια των “αυτο- 
δημιούργητων” μορφών (της παιδί- Απεικάνηση 24. (Richter 1987, 73) *

* Η φοβερή μορφή (απεικ. 24) που ιχνογράφησε ο Markus (13 ετών), δείχνει πως μπορεί 
κανείς να φαντασθεί μια τέτοια προσαρμογή. Το μέσο (εδοί το Video), ήταν ο ανάδοχος 
(πρότυπο) αλλά ποιος θα ήθελε να αποκλείσει ότι πίσω από τους προδεδομένους ανατρι- 
χιασακούς φόβους δεν κρύβονται και ατομικοί φόβοι; Ένα άλλο παράδειγμα (απεικ. 25), 
το τρίτο από μια σειρά ιχνογραφήσεων της Nicola (15:3 ετών) δείχνει, ότι παράλληλα με 
την προσπάθεια της άμεσης παραλαβής προδεδομένων εικόνων ή στοιχείων εικόνων υπάρ
χει και μια λιγότερο άμεσα από τα ΜΜΕ επηρεασμένη εξέλιξη στην παιδική ιχνογράφηση 
(Richter ό.π.).
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κής ιχνογράφησης) με νέα, τρόπον 
τινά καλλιτεχνικά μέσα. (Απεικό
νιση 25, Richter, 1987).

“Ο χαρακτήρας αυτών των προ
σαρμοστικών αντιπροσωπεύσεων 
σφραγίζεται και από τα περιεχόμε
να και τους στόχους των εκάστοτε 
συνομηλίκων ομάδων, από το επί
πεδο της εκπαίδευσης και μόρφω
σης και από το κοινωνικοπολιτισμι- 
κό επίπεδο της οικογένειας, το ο
ποίο δεν χρειάζεται να είναι απα- 
ραιτήτως ταυτόσημο με το οικονο
μικό επίπεδο. Για το λόγο αυτό εί
ναι δύσκολο να εξαχθούν γενικά 
πορίσματα για τον “πολιτισμό” των 
νέων, ακόμα και όταν αυτά σχετι- 
κοποιηθούν από την άποψη του κοι
νωνικού στρώματος (σύγκρ. Hartwig 1980): Μερικές προσαρμογές γίνονται 
πλαγίως, μέσω των κοινωνικών ομάδων ή στρωμάτων, μερικές άλλες είναι 
μάλλον περιορισμένες σε (υπο-) πολιτισμικές Νησίδες και η συνολική διαδικα
σία προσαρμογής υπόκειται σε μια συνεχή λειτουργία της μεταβολής. Παρόλη 
όμως τη μεταβλητότητα, τα εικαστικά (ιχνογραφικά) σχήματα των αναπτυσσό
μενων παρουσιάζουν ισχυρά χαρακτηριστικά συμβατικότητας, ιδιαίτερα στην 
αρχή της εφηβικής ηλικίας. Το είδος της παράστασης πρέπει βέβαια να δια- 
κρίνεται από τις “παιδικές ιχνογραφήσεις” και από τις διαμορφώσεις που 
προτιμούν οι ενήλικοι, αλλά συγχρόνως να διαφέρει κατά το δυνατόν λίγο από 
τις ιχνογραφήσεις των συνομηλίκων. Αυτή η προσομοίωση παρέχει στον ιχνο- 
γραφούντα ασφάλεια, την αναγνώριση των “καλλιτεχνικών” του καταβολών 
και την ικανοποίηση να μπορεί να απορρίπτει τις πολιτισμικές ιδέες των ενηλί
κων. Σύμφωνα όμως με παρατηρήσεις του Richter υποχωρεί (σε ορισμένες ο
μάδες) στο τέλος της εφηβικής ηλικίας αυτή η αρνητική στάση κατά της “αι
σθητικής των ενηλίκων” (Richter 1987, 72-73, συγκρ. και απεικ. 26 της μαθή
τριας Elisabeth, ηλικίας 18 ετών, η οποία δείχνει αυτή τη διπολικότητα έναντι 
των προδεδομένων καλλιτεχνικών αντιλήψεων των ενηλίκων).
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Απεικόνιση 26.

1.9. Γ ενικές παρατηρήσεις
Η φάση της παιδικής ιχνογράφησης τελειώνει, σύμφωνα με τις παλαιότερες 

περιγραφε'ς του θέματος, στην προεφηβεία με μια κρίση, η οποία χαρακτηρίζεται 
από την “απιολεια του διαμορφωτικού δυναμικού” της παιδικής ηλικίας. Αυτή την 
παιδική παραστατική ικανότητα προσπαθήσαμε να τη χαρακτηρίσουμε (μαζί με 
το Richter, 1987) ως μοναδική, ιδιότυπη επίδοση του παραστατικού κώδικα, των 
βαθμιδών επεξεργασίας και των μορφών του έκφρασης (σύγκρ. υποκεφ. 1.6.). 
Αυτός ο διαμορφωτικός κιυδικας εκδηλώνεται στα ιχνογραφικά “σχήματα”, τα ο
ποία στο τέλος της παιδικής ηλικίας εμπλουτίζονται με ανάλογα προς το αντικεί
μενο γνωρίσματα (“οπτικοποίηση”).

Ερμηνευόμενη αυτή η οπτικοποίηση (δηλαδή ο εμπλουτισμός με ανάλογα 
προς το αντικείμενο γνωρίσματα) με την έννοια της θεωρίας των σταδίων της σχο
λής της Γενεύης, είναι το αποτέλεσμα μιας “τριπλής προόδου” (σύγκρ. Piaget 
1969,140 κ.π.): 1) μιας "απομίμησης των λεπτομερειών, με μια ευφυή ανάλυση και
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ανακατασκευή του μοντέλου”. Ο αναπτυσσόμενος διαθέτει δηλαδή, με την πάρο
δο του χρόνου, όλο και περισσότερες γνώσεις περί των σχέσεων των αντικειμέ
νων, μπορεί να διακρίνει και οι ιχνογραφικές αντιπροσωπεύσεις παίρνουν όλο 
και περισσότερα χαρακτηριστικά του απομιμηθέντος αντικειμένου (“ανακατα
σκευή”). 2) αυτές οι ιχνογραφικές δραστηριότητες καταλήγουν σε μια μεγαλύτερη 
απόσταση από το “βιοτικό γίγνεσθαι ” του ιχνογραφούντος και από τις σχέσεις των 
αντικειμένων από ό,τι οι “εγωκεντρικές” πράξεις των πρώιμων σταδίων, οι οποίες 
στηρίζονταν στις αισθησιοκινητικές λειτουργίες. Αυτή η απόσταση είναι το αποτέ
λεσμα “ενός χωρισμού αυτού που έρχεται από έξω από αυτό που ανήκει στο Ε
γώ”. 3) ο ιχνογραφών είναι τώρα σε θέση να επιλέξει μεταξύ των επιμέρονς μεθό
δων παράστασης, δηλαδή μπορούν οι διάφορες δυνατότητες παράστασης να 
σταθμισθούν έναντι αλλήλων και να χρησιμοποιηθούν κατόπιν μιας νοηηκής επε
ξεργασίας (μετά από μια διαδικασία σκέψης). Ο αναπτυσσόμενος στο κατώφλι 
προς την εφηβεία διαθέτει λοιπόν έναν εξατομικευμένο κώδικα παράστασης, τον 
οποίο μπορεί βαθμιαίως να τον χρησιμοποιεί συνειδητστερα

Η κρίση παράστασης -για την οποία γίνεται λόγος στο G. Miihle και σε άλλους 
συγγραφείς- η οποία πρέπει να εμφανισθεί μετά την έναρξη της εφηβικής ηλικίας, 
προκύπτει εντούτοις ως επακόλουθο ακριβώς της οπτικοποίησης, της συνειδητής 
απομίμησης και της επιλογής μεταξύ μεθόδων παράστασης. Ό,τι όμως για τους 
θεωρητικούς της μορφής (όπως ο G. Meyers, Ε. Westrich κ,ά.) φαίνεται ως απώ
λεια (παιδικών τάσεων παράστασης και έκφρασης), μπορεί να ερμηνευθεί και με 
καλύτερα επιχειρήματα ως εμπλοκή αυτών των ικανοτήτων στις ιχνογραφικές ε
νέργειες του νέου. Γιατί, αν γενικώς συμβαίνει αυτό, τότε ακολουθεί η “μεταβολή 
της δομής” με τα φαινόμενα κρίσης, τα οποία αυτοί οι συγγραφείς μεταθέτουν 
στην πρώιμη ή στη μεσαία φάση της εφηβείας, δηλαδή κατά τη διάρκεια του τε
λευταίου σταδίου της παιδικής ηλικίας, με τα περιγραφέντα χαρακτηριστικά (τονι
σμό των λεπτομερειών, γελοιογράφηση, αναδόμηση κλπ.). Απεναντίας, μεταξύ 
των ιχνσγραφικών αντιπροσωπεύσεων της τελευταίας φάσης της παιδικής ηλικίας 
και αυτών της πρώιμης εφηβικής ηλικίας υπάρχει, σύμφωνα με το Richter (1987, 
75) μια παρόμοια σχέση σύνδεσης στη συνολική πορεία της εξέλιξης. Επομένως 
τα φαινόμενα κρίσης στις ιχνογραφήσεις της τελευταίας φάσης της παιδικής ηλι
κίας θα πρέπει να θεωρηθούν μόνον ως (προσωρινή) συνέπεια αιφνίδιων προ
σπαθειών για τη χρήση λεπτομερειών, απότομων αλλαγών των θεμάτων και on θα 
εξαφανισθούν όταν ο ιχνογραφών βρει ένα σταθερό σχέδιο εικόνας.

Η άποψη περί της οργανωτικής αναδόμησης θα μπορούσε να βρει ένα στήριγ
μα και στο “νόμο εμπλοκής” (Fiaget/Inhelder, συγκρ. Inheider 1959,148). Σύμφω
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να με αυτόν οι νοητικές πράξεις της εκάστοτε προηγούμενης φάσης εξέλιξης γίνο
νται συστατικό τμήμα της επόμενης. Αυτός ο νόμος μπορεί όμως να παρατηρηθεί 
εποπτικά και στην εξέλιξη των ιχνογραφικών πράξεων, π.χ. κατά την οργάνωση 
των σκαριφηματικών δημιουργημάτων στα πρώτα σταθερά δημιουργήματα της 
μεταβατικής φάσης, κατά την πρόσληψη αυτών των πρώιμων και σταθεροποιημέ
νων μορφών στα πιο διαφοροποιημένα σχηματικά δημιουργήματα (διαμορφώ
σεις) κλπ. Βέβαια η “θεωρία των σταδίων” της σχολής της Γενεύης (στην οποία 
διατυπώθηκε ο νόμος της εμπλοκής) τελειώνει με τη μετάβαση στο στάδι·.. ων α- 
φηρημένων λογικών πράξεων μετά το 11ο ή 12ο έτος. Όμως οι νεότερες εκτιμή
σεις της εξέλιξης επεκτείνουν αυτές τις λογικές πράξεις κατά ένα περαιτέρω στά
διο, αυτό της “διαλεκτικής σκέψης” (Meacham /Riegel 1978,181), γιατί στους επι
στήμονες “δεν επαρκεί η προσφερθείσα από τον Piaget περιγραφή της περιόδου 
των τυπικών (αφηρημένων) νοητικών πράξεων, για να χαρακτηρίσουν πλήρως την 
ώριμη σκέψη του ενηλίκου”. Αυτό το πέμπτο στάδιο περιγράφεται από τους συγ
γραφείς ως περίοδος συνεχιζόμενης μεταβολής. Σ' αυτή ανήκει κυρίως “η δημι
ουργία, η ανοχή και η λύση αντιφάσεων, καθώς και το παιγνίδι με αυτές”.

Αυτή η θεωρητική πρόταση θα μπορούσε, αν γινόταν αντικείμενο περαιτέρω 
επεξεργασίας, να προσφερθεί επίσης ως μοντέλο για την ιχνογραφική ή καλλιτε
χνική συμπεριφορά του αναπτυσσόμενου στην εφηβεία και μετά από αυτή. Βέ
βαια ενσωματώνονται, κατά την άποψη του Richter (1987,76), οι ιχνογραφικοί 
τρόποι παράστασης της απώτερης παιδικής ηλικίας και της προεφηβείας στο σχέ
διο παράστασης του εφήβου, αλλά αυτή η ίδια φάση της νεανικής ιχνογράφησης 
μπορεί να θεωρηθεί ως μια αντιφατική με τον εαυτό της, ανταγωνιστική περίοδος 
μιας τρόπον τινά καλλιτεχνικής διαμόρφωσης. Χαρακτηρίζεται από αλλαγή των 
σχεδίων παράστασης και από την αναζήτηση ενός ατομικού ύφους παράστασης - 
και αυτή η αναζήτηση μπορεί να προσδιορίσει ακόμα και την ώριμη ηλικία, είναι 
δυνατόν μάλιστα να ισχΰσει ως το αξίωμα καλλιτεχνικής δημιουργίας σε εποχές 
“μοντέρνας τέχνης” (συγκρ. Richter 1975). Φυσικά αυτή η εξέλιξη μπορεί να πα
ρατηρηθεί μόνον στους εφήβους και στους ενήλικους, οι οποίοι μπορούν να απα
σχολούνται περαιτέρω με την ικανότητά τους για αντιπροσώπευση (ιχνογράφηση, 
παράσταση) και μπορούν να εισέρχονται εν γένει σ’ αυτό το στάδιο.

Αυτή η άποψη, περί ενός αναγκαίου, από πλευράς εξέλιξης, αντιφατικού (“δια
λεκτικού”) γίγνεσθαι στη συμπεριφορά αντιπροσώπευσης του εφήβου και του ε
νηλίκου, ελευθερώνει επιτέλους αυτή την περίοδο από τήν αναζήτηση για “κρί
σεις”, “χωρισμούς”, “απώλειες” και σχετικοποιεί και τις απόψεις που θέλουν να 
διαχωρίσουν τη μεταβαλλόμενη, ανομοισγενή ιχνογράφηση κατά την εφηβεία σε
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τύπους προσωπικότητας (σύγκρ. Lowenfeld/Brittain 1967,252), όπως στον “οπτι- 
κο-ρεαλιστικό” τόπο ή στον “απτικο-εκφραστικό”. Βέβαια εξελίσσονται κατά την 
περίοδο αυτή και τέτοια “καλλιτεχνικά” χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, αλ
λά καταλήγουν μετά από μια μακρά περίοδο μεταβαλλόμενων αντιφατικών δοκι
μαστικών πράξεων σ' ένα ατομικό ύφος.

Η σκιαγραφηθείσα άποψη θα μπορούσε να ενταχθεί και σ’ ένα κοινωνικό-ψυ- 
χολσγικό σχέδιο εξέλιξης της εφηβείας, το οποίο έχει τη σφραγίδα “της συνέχειας 
στην εξέλιξη της προσωπικότητας” (Ausubel 1968,183). Σύμφωνα με αυτή τη μορ
φή εξέλιξης, οι λειτουργίες ωρίμανσης κατά την εφηβεία διαφέρουν ποιοτικώς α
πό εκείνες της παιδικής ηλικίας, αλλά δεν ξεχωρίζουν από αυτές μέσω φαινομέ
νων κρίσης, όπως βλέπουν άλλοι παρατηρητές με ψυχαναλυτικό προσανατολισμό. 
Πολλά χαρακτηριστικά στην εξέλιξη της εφηβείας μπορούν να συνδεθούν με τις 
σκιαγραφηθείσες ιχνογραφικές (καλλιτεχνικές) μορφές συμπεριφοράς αυτής της 
ηλικίας, όπως π.χ. είναι η ικανότητα για αυτοκριτική (σύγκρ. Ausubel 1968,20) ή 
η δόμηση πολιτικής και κοινωνικής συνείδησης (Adelson 1977,272), η οποία συν
δέεται με τη “διεύρυνση του χρονικού ορίζοντα”: “Παρουσιάζεται βαθμιαίως μια 
συνείδηση για το παρελθόν” και “μια έντονη παράσταση για το μέλλον”. Αλλά και 
η δόμηση μιας απόστασης από το Εγώ και από το “αφελές” σύστημα παράστασης 
(ιχνογράφησης) της παιδικής και της πρώιμης εφηβικής ηλικίας και η παραλαβή 
θεμάτων ιχνογράφησης από το πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον είναι γνωρί
σματα, τα οποία παρατηρήθηκαν στις ιχνογραφήσεις των εφήβων (Richter 1987, 
77). Ο σχηματισμός ομάδων συνομηλίκων νέων (σε υποπολιτισμούς) με όλη τους 
την πίεση για ομοιομορφία κατασταλάζει στην ιχνογράφηση των εφήβων. Αυτή η 
πίεση παρατηρείται κυρίως σ’ αυτό που ονομάσαμε “συμβατικότητα” των ιχνο
γραφήσεων. Από την άλλη πλευρά αυτές οι ομάδες δίνουν τη δυνατότητα στον κά
θε νέο να δημιουργήσει τις πολιτισμικές του εμπειρίες υπό την προστασία άλλων, 
ομοϊδεατών. Ο εκάστοτε ιδιάζων υποπολιτισμός ευνοεί επομένως τη δόμηση ενός 
ενδιάμεσον κόσμου (μετά την παιδική ηλικία και πριν από τον πολιτισμό των ενη
λίκων), ο οποίος μπορεί να εμφανίζει αντιφατικά, ανταγωνιστικά χαρακτηριστι
κά. Αυτός ο υποπολιτισμός επιτρέπει στο νέο να δοκιμάζει την πορεία του προς 
την ενηλικίωση, σε εξάρτηση βέβαια από την ευρύτερη ομάδα ή από το κοινωνι- 
κό-πολιτισμικό στρώμα, στο οποίο είναι ενσωματωμένος ο υποπολιτισμός (Ausu
bel 1968,330). Αλλά και οι μεταβαλλόμενες καλλιτεχνικές αντικειμενοποιήσεις 
των εφήβων θα μπορούσαν επομένως, σε αναλογία προς τις ιδιάζουσες μορφές 
ζωής αυτής της περιόδου, να χαρακτηρισθσύν ως πολιτισμικές δοκιμαστικές πρά
ξεις (βλέπε και Richter, 1987,75-77)
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Κ ε φ ά λ α ιο  δεύτερο

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 

ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΙΧΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

2. Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Η εξέλιξη και η δομή των χωρικών σχέσεων μπορεί να παρακολουθηθεί 

διαδοχικούς και να συσχετισθεί με τα “γνωστικά σχέδια” και με τα “εσωτερικά 
σχήματα”, δηλαδή με τα ψυχικά αντίστοιχα των ιχνογραφημάτων. Ο χαρακτη
ρισμός “χωρικός” ή χωρική σχέση, θα χρησιμοποιείται εδώ ως γενική διατύ
πωση (υπερκείμενη, γενική έννοια) και για τέτοιες αντικειμενοποιήσεις, δηλα
δή απεικονίσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται στη δυσδιάστατη επιφάνεια και 
δεν εμφανίζουν καμιά χωρική παράσταση με την έννοια της προοπτικής ή του 
βάθους.

2.1. Η εξέλιξη του ιχνογραφικοΰ χώρου
Γύρω στον όγδοο μήνα, δηλαδή κατά την περίοδο των αισθησιοκινητικών 

λειτουργιών, αρχίζει το παιδί να εκφράζει τις πρώτες του τάσεις “αντικειμενο- 
ποίησης” με τις δραστηριότητες μουτζουρώματος (κηλίδωσης) των επιφανειών 
που βρίσκει μπροστά του, όπως είναι οι τοίχοι, οι σανίδες, οι χαρτοταινίες 
κλπ. Οι δραστηριότητες αυτές υπόκεινται βαθμιαίως στον έλεγχο της οπτικής 
αντίληψης. Η περίοδος των δραστηριοτήτων κηλίδωσης των επιφανειών διαρ- 
κεί μέχρι το τέλος του δεύτερου και την αρχή του τρίτου έτους με τελική κατά
ληξη έναν κυκλικό σκαριφηματικό σχηματισμό, ο οποίος δείχνει ότι οι κινητι
κές δραστηριότητες του παιδιού ελέγχονται βαθμιαίως τόσο από την οπτική α
ντίληψη, όσο και από τις “αναδυόμενες” προοδευτικά εσωτερικές αναπαρα
στάσεις (εικόνες) των αντικειμένων του εξωτερικού κόσμου. Η οργάνωση

ii
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στην επιφάνεια του χώρου αυτών των πρώιμων αντικειμενοποιήσεων (κηλιδο- 
σκαριφημάτων) διέπεται από δυο βασικές χωρικές σχέσεις (αξιώματα), από 
τη γειτνίαση και από το χωρισμό (Piaget/Inhelder 1971,34). Αυτό σημαίνει ότι 
από τον τέταρτο μήνα η αντίληψη του παιδιού αρχίζει να συντονίζεται και να 
μη συγχωνεύει τα γειτονικά αντικείμενα του χώρου, αλλά να τα διακρίνει, να 
τα διαχωρίζει. Από την παρατήρηση των κηλιδοσκαριφηματικών δραστηριοτή
των του παιδιού, ιδιαίτερα κατά τις τελευταίες τους φάσεις, συμπεραίνεται ότι 
αυτό δεν “ιχνογραφεί” τα δημιουργήματά του το ένα μέσα ή επάνω στο άλλο, 
αλλά κατά την οργάνωσή τους στην επιφάνεια διατηρεί τους “χωρισμούς” και 
δημιουργεί “γειτνιάσεις”, πράγμα που δεν συμβαίνει στις πολύ πρώιμες κινη
τικές αναπαραστάσεις, δηλαδή στις ιχνοκηλίδες. Είναι βέβαια δυνατόν τα ά
κρα των κηλιδοσκαριφημάτων να αλληλοεισδύουν, επειδή οι αισθησιοκινητι- 
κές ιχνοδοτήσεις διαφεύγουν του οπτικού ελέγχου του παιδιού και ακούσια 
καταλήγουν στις παρακείμενες ιχνοκηλίδες. Αυτό το είδος της οργάνωσης του 
χώρου κατά την ηλικία αυτή χαρακτηρίζεται από τον Η. Meyers (1971, 78) ως 
“διασκορπισμένη εικόνα” ή ως “εικόνα των κενών” (Levinstein, 1904). Τυπικά 
χαρακτηριστικά αυτής της πρώιμης οργάνωσης του χώρου παρατηρούνται στη 
“διασκορπισμένη εικόνα” (απεικ. 27) του Ulrich, 1:8 ετών.

Απεικόνιση 27. (Richter 1987,80)
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0  γραφικός χώρος των ιχνογραφήσεων του παιδιού ηλικίας δύο και τριών 
ετών είναι ακόμα “τοπολογικός” (Piaget/Inhelder 1971), δηλαδή είναι δομη
μένος με βάση τις αναφερθείσες σχέσεις “γειτνίαση” και “χωρισμός”, “ανοι- 
κτότητα” και κλειστότητα”, ενώ στους σχηματισμούς (ιχνογραφήσεις) που κα- 
τευθύνονται από την αντίληψη επικρατούν οι “ευκλείδειες παραστάσεις του 
χώρου”, δηλαδή τα διαστήματα, οι αποστάσεις, οι απομακρύνσεις, οι μορφές 
των γωνιών κλπ. κατανοούνται στερεογνωστικά. Ο Richter (1987, 81) θεωρεί 
βέβαια ότι οι ερευνητικές μέθοδοι των Piaget/Inhelder (1971), οι οποίες χρησι
μοποιήθηκαν για τη διαπίστωση πότε και σε ποιά μορφή πραγματοποιείται η 
μετάβαση από τον τοπολογικό στον ευκλείδιο χώρο ή στο χώρο της προοπτι
κής και του βάθους, είναι ιδιαίτερα αμφιλεγόμενες και ότι η ανάλυση των παι
δικών ιχνογραφήσεων από τους ανωτέρω συγγραφείς στηρίζεται στα αποτελέ
σματα των ερευνών του Η. Luquet (1927).

Οι προπες σταθερές μορφές οργάνωσης του ιχνογραφικού χώρου, ιδιαίτε
ρα ως διάκριση του επάνω- κάτω και αριστερά-δεξιά, εμφανίζονται στο τέλος 
της σκαριφηματικής και στην αρχή της προσχηματικής φάσης, μερικοί δε συγ
γραφείς θεωρούν ότι η δόμηση του περιβάλλοντος με βάση τις συντεταγμένες, 
οριζόντια και κατακόρυφη, είναι μια “επίδοση ενδογενούς προγραμματισμέ
νη” (Oerter 1977,333). Μέχρι το πέμπτο έτος όμως, στις ιχνογραφικές αντικει
μενοποιήσεις του παιδιού δεν κυριαρχεί το αξίωμα των συντεταγμένων, οριζό
ντια- κατακόρυφη, αλλά το αξίωμα της “ορθογωνικότητας”, δηλαδή τα στοι
χεία της ιχνογράφησης τοποθετούνται μεταξύ τους σε μορφή ορθής γωνίας.

Η οργάνωση και η παράσταση του χώρου στην παιδική ιχνογράφηση στα
θεροποιείται για ένα μακρό χρονικό διάστημα, όταν εδραιώνεται οριστικά στο 
πεντάχρονο παιδί “η τάση ανόρθωσης” των αντικειμένων της ιχνογράφησης 
και όταν τα στοιχεία της εικόνας εντάσσονται σ* ένα είδος συστήματος συντε
ταγμένων (από επάνω προς τα κάτω και από αριστερά προς τα δεξιά) ή όταν 
το σύστημα αυτό των συντεταγμένων αποτελεί τη βάση της οργάνωσης του χώ
ρου. Η ικανότητα παράστασης του χώρου συμβάλλει επίσης στο να φθάσει η 
εξέλιξη της παιδικής ιχνογράφησης γύρο) στο πέμπτο έτος στο στάδιο της “ω
ριμότητας του έργου”, και να εκπληρώσει επομένως για πρώτη φορά τις 
“προσδοκίες” του παρατηρητή, ίσως και του ιχνογράφου, για ένα παραστατικό 
και ευανάγνωστο σύστημα αντιπροσώπευσης (απεικόνισης) των αντικειμένων, 
αν παραβλέιρει κανείς τις περιπτώσεις ιχνογράφησης των αντικειμένων σε

μορφή επιπεδοποίησης (κάτοψης) ή “ανοίγματος” του αντικειμένου επάν
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θέση ανατροπής γύρο) από έναν κεντρικό άξονα (βλέπε, απεικ. 28) ή σε.^-
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στο φύλλο ιχνογράφησης, ώστε να φαίνονται και τα μη ορατά, λόγω θέσης, 
στοιχεία του (ιχνογράφηση σε μορφή γεωγραφικού χάρτη ή κατοπτική ιχνο
γράφηση, βλέπε Schuster 1993,46, απεικ. 3.3).

Απεικόνιση 29. (Schuster, 1993,46, απεικ. 3.3)

Στη φάση του σχήματος παρατηρείται μια ανόρθωση των αντικειμένων της 
εικόνας, όταν το κάτω μέρος του φύλλου ιχνογράφησης χρησιμοποιείται ως 
βασική γραμμή του γραφικού συστήματος, στην οποία αντιστοιχεί η γραμμή 
του ουρανού. Βασική γραμμή και γραμμή του ουρανού σχηματίζουν ένα είδος 
πλαισίου για την ιχνογραφική παράσταση μεταξύ των δύο γραμμών, (απεικ. 30 
του Jonathan, 6:2 ετών).
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Το χωρικό σχέ
διο “εικόνας-ται- 
νίας” δίνει μια σει
ρά δυνατοτήτων 
στο παιδί που ιχνο- 
γραφεί, να π α ρ ι
στάνει τα αντικεί
μενα σ' ένα μοντέ
λο χώρου. Οι τοπο
λογικές σχέσεις 
των πρώιμων μορ
φών παράστασης 
ενσωματώνονται 
τώρα σ' ένα σύστη

μα χωρικών σχέσεων, που περιλαμβάνουν και ευκλείδειες και προοπτικές 
σχέσεις. Η πλαισίωση π.χ. της εικόνας παριστάνει μια (ευκλείδεια) γεωμετρι
κή μορφή (απεικ. 30), η δε δημιουργία ενός εμπρός-πίσω ή επάνω-κάτω στην 
ιχνογράφηση προδίδει την απαρχή της προοπτικής (Piaget/Inhelder 1971, 
Richter 1987, 82-83). Το παιδί δηλαδή επιδιώκει να παριστάνει τώρα μια σκη
νή “αντικειμενικώς”, γι αυτό παρατηρούνται στις ιχνογραφήσεις του και οι λε
γάμενες “ανατροπές” των αντικειμένων (απεικ. 28). Τα κάθετα αντικείμενα 
(δέντρα, άνθρωποι) εμφανίζονται στην εικόνα αναποδογυρισμένα προς οιαν- 
δήποτε πλευρά, χωρίς να ενοχλείται το παιδί γι' αυτό (βλέπε και Stern 1989, 
514). Ο Stern (1909, 522) θεωρεί ότι στο παιδί υπάρχει μια σχετική ανεξαρτη
σία “μεταξύ των οπτικών παραστάσεων της μορφής του χώρου και της χωρικής 
κατάστασης” στην εικόνα. Αλλά και οι Piaget/Inhelder (1971) θεωρούν ότι το 
φαινόμενο των “ανατροπών” στην παιδική ιχνογράφηση οφείλεται στον ελλι
πή συντονισμό των οπτικών γωνιών στη διάρκεια της μέσης παιδικής ηλικίας.

Η παράσταση του χώρου επάνω στην επιφάνεια του χαρτιού είναι μια επί
δοση μετάφρασης του τρισδιάστατου χώρου των περιεχομένων της αντίληψης 
στο δυσδιάστατο χώρο της ιχνογραφικής επιφάνειας, η οποία όμως εξαρτάται 
από την μόλις εξελισσόμενη ικανότητα αφαίρεσης του παιδιού (βλέπε και Η. 
Lassen 1934,160) και υπόκειται στο αξίωμα της μεγαλύτερης δυνατής σαφή
νειας των περιεχομένων της αφήγησης (Pieper Η. 1958). Οι ανατροπές ή τα 
“ανοίγματα” των αντικειμένων επάνω στο φύλλο ιχνογράφησης μπορούν να 
θεωρηθούν επομένως ως μια παραγωγική λύση του προβλήματος παράστασης
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που αντιμετωπίζει το παιδί, προκειμένου να συμβιβάσει tu περιεχόμενα ανα
κοίνωσης με τις ικανότητες παράστασης, δηλαδή με τις ικανότητες για κατα
σκευή σχε'σεων επιφάνειας και προβολικών σχέσεων. Ο Η. Meyers (1971, 66) 
παρατηρεί δυο είδη σχεδίων χώρου κατά την ιχνογραφική εξέλιξη του παιδι
ού: την “επίπεδη εικόνα” με κυρίαρχες τις ανατροπές και την “εικόνα-ταινία”, 
χωρίς ανατροπές. Φυσικά, μεταξύ των δύο αυτοίν σχεδίων του χοίρου υπάρ
χουν και μικτές μορφές. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν επιτρέπεται να παρα
βλέπουμε την εξάρτηση του μοντέλου του χώρου στην ιχνογράφηση του παιδι
ού από τις εκάοτοτε προθέσεις παράστασης και πληροφόρησης: Το σχέδιο του 
χώρου εξελίσσεται με την ενεργητική αντιπαράθεση του παιδιού με τα προς α
πεικόνιση αντικείμενα και με τις σημασίες τους. Δεν είναι παρούσα η έννοια 
του χώρου πριν από την ιχνογραφική παράσταση, αλλά προκύπτει κατά την ι- 
χνογραφική πραγματοποίηση των αντικειμένων και των θεμάτων (Richter 
1987, 84 και Duborgel 1976, 75).

Η έννοια του χώρου της σχηματικής φάσης της παιδικής ιχνογράφησης α
ναδομείται μετά το ένατο έτος με μια νέα οργάνωση του “Εμπρός” και του 
“Πίσω” στην εικόνα. Μέχρι το ένατο έτος το πρόβλημα της διάταξης των αντι
κειμένων του ενός πίσω από το άλλο λύνεται το πλείστον με διαβάθμιση του ε
νός αντικειμένου πίσω από το άλλο επάνω στο φύλλο ιχνογράφησης ή με την 
“ανατροπή” τους γύρω από μια βασική γραμμή (απεικ. 28). Αυτές οι “ανατρο-

Απεικόνιση 31. (Richter 1987,68).
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πες” (αναποδογυρίσματα) παρατηρούνται σε ορισμένες περιπτώσεις και σε ι
χνογραφήσεις θεμάτων των εφήβων, όπως π.χ. στις ιχνογραφήσεις ποδοσφαι
ριστών στο γήπεδο (απεικ. 20), οι οποίες όμως δε δημιουργούν ιδιαίτερο πρό
βλημα στον παρατηρητή ή στον ίδιο τον ιχνογράφο. Τα θέματα της ιχνογράφη
σης και οι λεπτομέρειές τους διευρύνονται και η τοποθέτηση των αντικειμένων 
στο φύλλο ιχνογράφησης αναδιοργανώνεται.

Το παιδί διευρύνει τη ζώνη της επιφάνειας του εδάφους, σε βαθμό που αυ
τή μπορεί να δεχθεί σειρές δένδρων, διαγώνιους κλπ., φέρει την ουράνια ζώνη 
κοντά στην επιφάνεια του εδάφους και διαμορφώνει έναν ορίζοντα μεταξύ 
των δύο ζωνών (σύγκρ. απεικονίσεις 19 και 31). Ο “ουρανός” και η ατμόσφαι
ρα αντιπροσωπεύεται συχνά από την ανώτερη ζώνη του λευκού φύλλου ιχνο
γράφησης. Η ζώνη του εδάφους επεκτείνεται και διαφοροποιείται σ' ένα ε
μπρόσθιο, ενδιάμεσο και οπίσθιο επίπεδο. Διαμορφώνεται έτσι ένα “βάθος ε
πιφάνειας”, δηλαδή το σύστημα των συντεταγμένων διαβαθμίζεται στο βάθος 
χωρίς να έχουν διαμορφωθεί πλήρως οι προβολικές σχέσεις με την έννοια των 
προοπτικών σμικρύνσεων. Μολονότι η ιχνογράφηση του παιδιού εμφανίζει 
στοιχεία σύνθεσης που δημιουργούν χώρο, δηλαδή λοξούς δρόμους, φράχτες, 
οροσειρές με σύννεφα στο βάθος, εντούτοις οι χωρικές σχέσεις στο σύνολό 
τους είναι ευκλείδιες-γεωμετρικές, όπως δείχνουν τα επιμέρους αντικείμενα ι
χνογράφησης. Αυτά τα αντικείμενα (άνθρωποι, σπίτια, δένδρα κλπ.) δεν έ
χουν πλαστική διαμόρφωση, αλλά είναι τοποθετημένα ως στοιχεία της επιφά
νειας στο σύστημα των ομαδοποιήσεων και των διαστημάτων (Richter 1957, 
85). Πλαστική κατασκευή επιδιώκει το παιδί αρχικώς στα “κυβικά” αντικείμε
να, όπως είναι το σπίτι, το αυτοκίνητο ή τα παρόμοια. Τα ιχνογραφεί “λοξά” 
στο βάθος της επιφάνειας, ώστε να φαίνονται δύο πλευρές των αντικειμένων 
και να προκύπτει η εντύπωση ενός περιορισμένου βάθους στο χώρο. Η “λοξή 
εικόνα” (Meyers 1971, 83) είναι το κύριο χαρακτηριστικό του σχεδίου του χώ
ρου αυτής της ηλικίας και αποτελεί το ενδιάμεσο στάδιο προς την οργανωμένη 
με προοπτική “οριζόντια επιφάνεια” των παιδικών ιχνογραφήσεων. Κατά την 
άποψη του Richter (1987, 86) τα σχέδια του χοίρου αυτής της ηλικίας αντιστοι
χούν μάλλον στο μοντέλο της “ξεδιπλωμένης εικόνας”, δηλαδή της παράστα
σης όλων των πλευρών του αντικειμένου ή του θέματος επάνω στο φύλλο ιχνο
γράφησης (παράβ. απεικ. 32 στο Richter 1987, όπου παριστάνεται “η συγκομι
δή φρούτων” από ένα κορίτσι ηλικίας 10 ετών και απεικ. 33 στο Schuster 
1993). Η απεικόνιση αυτή λέγεται και “γεωγραφική” (χαρτογραφική), γιατί το 
“ξεδίπλωμα” δίνει τη δυνατότητα να διατηρηθεί στην ιχνογράφηση η ταυτό
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χρονη αντίληψη π.χ. της μετώπης και των πλευρών ενός σπιτιού (Schuster 
1993,47).

Το χωρικό σχέδιο της “βαθειάς επιφάνειας” είναι κατά τους Piaget/In-
helder (1971,510) ένα σχέδιο 
αρχόμενης συνολικής δόμη
σης της εικόνας η μιας στοι
χειώδους προοπτικής με την 
παράσταση μιας “συνολικής 
άποψης” του θέματος ή του 
αντικειμένου “υπό μια ορι
σμένη οπτική γω νία”, η ο
ποία είναι τόσο απομακρυ
σμένη, που οι οπτικές γραμ
μές βαίνουν μεταξύ τους πα- 
ραλλήλως! Κατά το σχεδία
σμά αυτού του μοντέλου η ε
σωτερική παράσταση και η

Απεικόνιση 32. (Richter 1987).

έννοια (γνώση) του χώρου του παιδιού 
της ηλικίας 9-10 ετών είναι πιο προχωρη
μένη από ό,τι η ιχνογραφική παράσταση. 
Το παιδί των 9-10 ετών μπορεί να συντο
νίσει τις διαφορετικές και διαδοχικές ο
πτικές γωνίες των αντικειμένων της επι
φάνειας και να τα οργανώσει σε m s εικό
να με συνάφεια των στοιχείων της. Εκτός 
αυτού έχει εξελιχθεί στο παιδί και ένα ε
σωτερικό σχήμα, το οποίο του δίνει τη δυ
νατότητα να προλαμβάνει (φαντάζεται) 
προβολικά τις χωρικές σχέσεις. Σκέπτεται 
από μια ορισμένη θέση και μπορεί να συ
σχετίζει τις χωρικές σχέσεις προς αυτή τη 
θέση που βρίσκεται.

Όλοι οι συγγραφείς, από τον J. Sully 
(1895), τον Kerschensteiner (1905), τον 

■ Luquet (1935) και πολλούς νεότερους, ό
πως ο Ν. Freeman (1980) και ο L. Selfe
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Απεικόνιση 33.
(Schuster 1993,48,3.5)
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(1983), θεωρούν αναγκαία την εξέλιξη στο παιδί μιας αντίληψης του χώρου 
με προοπτική δόμηση, ότι δηλαδή στο τέλος της εξέλιξης της παιδικής ιχνο
γράφησης η παράσταση θα είναι πραγματιστική (“φωτογραφικός ρεαλισμός”, 
Selfe 1983). Η ικανότητα του παιδιού για δημιουργία εικόνων με προοπτική 
του χώρου αποτελεί τώρα τη βάση κάθε ρεαλιστικής οργάνωσης της ιχνογρά
φησης (εικόνας). Κατά την περίοδο των τελευταίων σχηματικών εικόνων πα- 
ρατηρείται η μετάβαση προς την πρόβλεψη προοπτικών σχέσεων από το παιδί. 
Είναι τώρα σε θέση να ενιαιοποιεί τις οπτικές γωνίες, να σμικρύνει γραμμές, 
να μεταβάλλει τις βασικές επιφάνειες των σωμάτων σε ελλειψοειδείς ή παραλ- 
ληλογραμμοειδείς μορφές και να δημιουργεί επομένως σχέσεις προοπτικής. 
Κατορθώνει να κατασκευάζει την προοπτική ως τμήμα γενικών λογικών νομο- 
τελειών (Piaget/Inhelder 1971, 227). Στην περίοδο λοιπόν της πρώιμης νεανι
κής ηλικίας, δηλαδή μετά το 12ο έτος, το παιδί έχει διαμορφώσει την αντίληψη 
και την παράσταση του χώρου σε τέτοιο βαθμό, που είναι ικανό να κατανοεί 
και να δημιουργεί χωρικές σχέσεις με βάθος (προοπτική).

Μολονότι είναι δεδομένη & αυτή την ηλικία η ικανότητα του νέου να σχεδιά
ζει και να οργανώνει τις χωρικές σχέσεις με βάθος (προοπτική), εντούτοις η πα
ρατήρηση έδειξε ότι οι οργανώσεις της ιχνογράφησης (εικόνας) κατά την περίο
δο αυτή εξαρτώνται από καλλιτεχνικά γεγονότα και από τη μόδα των ενηλίκων 
και ότι ο νέος δεν επιδιώκει οπωσδήποτε τη φωτογραφική (ρεαλιστική) παρά
σταση. Δηλαδή η δημιουργία από το νέο χωρικών σχέσεων με προοπτική (βά
θος) εξαρτάται από πολιτισμικές συνθήκες και από συνθήκες του κοινωνικού 
στρώματος και της ομάδας στην οποία ανήκει ο νέος (Richter 1987,87, Schuster 
1993,49). Η Τέχνη και τα ΜΜΕ του προσφέρουν μια πλούσια δυνατότητα επι
λογής πολιτισμικών λύσεων του προβλήματος του χώρου. Η προοπτική διαμόρ
φωση στη νεανική ιχνογράφηση δε μπορεί να εξελιχθεί ανεξάρτητα από τα σύγ
χρονα και ιστορικά καλλιτεχνικά σχέδια του χώρου. Η προοπτική θεωρείται α
πό τους Freeman (1980, 254), Selfe (1983) κ.ά. ως ένα τεχνητό μαθηματικό πρό
βλημα, ενώ κατά την άποψη του Richter (1987, 87 κ.π.) είναι ένα “καλλιτεχνικό 
πρόβλημα”, ένα “στοιχείο ύφους”. Για την κάθε εποχή και για την κάθε περιοχή 
της Τέχνης σημασία δεν έχει μόνο αν έχουν προοπτική, αλλά και ποια προοπτι
κή έχουν (Panofsky 194,108). Έτσι και για την ιχνογράφηση του νέου είναι ση
μαντικό να είναι σχεδιασμένη σε εναλλασσόμενες (μεταβαλόμενες) προοπτικές 
κατασκευές, οι οποίες επιλέγονται για να συνδέσουν ένα “σημασιολογικό πε
ριεχόμενο μ1 ένα αισθητό (εμπειρικό) σύμβολο” (Cassirer στον Panofsky 1964, 
108) και μπορούν να θεωρηθούν ως προστάδια “συμβολικής μορφής” (Cassirer),
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δηλαδή ως πολιτισμικά, συμβατικά γεγονότα. Η απαλλαγή της παιδικής ιχνο
γράφησης από ένα προκαθορισμένο στόχο, π.χ. του “φωτογραφικού ρεαλι
σμού”, έχει ως συνέπεια να κερδίζει αυτή σε αυθυπαρξία και ιδιαιτερότητα που 
ταιριάζει στις εκάστοτε ειδικές λύσεις ενός προβλήματος παράστασης (Richter 
1987,88).

2.2. Η “ορθογωνικότητα ως αποτέλεσμα της τοπολογικής 
αντίληψης του χώρου”

Η μετάβαση της παιδικής ιχνογράφησης από την τοπολογική στην ευκλεί- 
δια παράσταση του χώρου δεν περιλαμβάνει κανένα μεταβατικό στάδιο. Γι’ 
αυτό η καπνοδόχος του σπιτιού ιχνογραφείται από το παιδί κάθετη προς τη 
βασική γραμμή του ιχνογραφούμενου 
αντικειμένου (απεικ. 34 στο Schuster 
1993,55). Τα παιδιά κάτω των 4 ετών 
ιχνογραφούν μέσα σε μια φιάλη ένα 
“κουβάρι” και όχι την επίπεδη επιφά
νεια του νερού που περιέχει. Από την 
ηλικία των 4 μέχρι 9 ετών ιχνογρα
φούν την επιφάνεια του νερού κάθε
τη προς το τοίχωμα της φιάλης, δηλα
δή δημιουργούν μια τοπολογική λύση.
Δε συσχετίζουν την επιφάνεια του νε
ρού, πατά την άποψη των Piaget/In- Απεικόνιση 34. 
helder (1948), με το γενικό σύστημα (Schuster 3.10 a) 
συντονισμού, δηλαδή με την επιφά
νεια του τραπεζιού, στην οποία στηρίζεται η φιάλη. Ακόμα και όταν τα παιδιά 
ηλικίας 6-7 ετών βλέπουν μια φιάλη και μπορούν να παρατηρήσουν τη συμπε
ριφορά της επιφάνειας του νερού στις διαφορετικές στάσεις της φιάλης (κάθε
τη ή πλάγια κτλ. προς τη βάση στήριξης), εντούτοις την ιχνογραφούν κάθετη 
προς το τοίχωμα της φιάλης (απεικ. 35 στο Schuster 1993,56). Μόνον όταν η ι
κανότητα της σκέψης αρχίσει να θέτει στη διάθεσή τους τη δυνατότητα να α
ποταμιεύουν τα δεδομένα της αντίληψης και να γίνεται μια ακριβέστερη πα
ράσταση της πραγματικότητας, τότε επιτυγχάνουν σωστότερες λύσεις του προ
βλήματος. Η προτίμηση της ορθογωνικότητας οφείλεται και κατά την άποψη 
του Frye κ.ά. (1986) στον λαθεμένο υπολογισμό των συντεταγμένων.

Η εμπειρική έρευνα έδειξε ότι η λαθεμένη ορθογωνικότητα μπορεί να ο
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φείλεται και σε εντελώς άλλα αίτια 
από εκείνα που υπέθετε ο Piaget 
και οι συνεργάτες του:

α) Συγκριτική πολιτισμική έρευ
να με παιδιά της Τουρκίας έδειξε 
ότι η λαθεμένη ορθογωνικότητα εί
ναι ένα γενικό χαρακτηριστικό της 
παιδικής ιχνογράφησης (Bayraktar 
1985).

β) Όμως ο Kohlmann κ.ά.
(1983) και ο Kohlmann (1984) απέ
δειξαν ότι τα παιδιά ηλικίας 3 ετών 
ταξινομούν σωστά, ως λοξές ή ευ
θείες, εγκαταστάσεις καμινάδων 
και δέντρων, οι οποίες πέφτουν κα- 
τακόρυφα και κάθετα σε μια επι
κλινή επιφάνεια, δηλαδή ότι γνωρί
ζουν πως πρέπει να εμφανίζεται 
μια ιχνογράφηση, αλλά δε διαθέ
τουν τη “γνώση παραγωγής” για να 
κατασκευάσουν μια οξεία γωνία με 
την γραμμή της επιφάνειας. (Ερώ
τηση του παιδιού: Πώς το κάνου
με;).

γ) Μια “αδυναμία παραγωγής” (με την έννοια μιας κινητικής ανικανότη
τας) δε συζητείται ως ερμηνεία, κατά την άποψη του Schuster (1993, 57), γιατί 
τα παιδιά ήδη από πολύ νωρίς γνοιρίζουν τις λοξές άκρες (γωνίες) της σκεπής 
του σπιτιού και θα ήταν ίσως κινητικώς σε θέση να δημιουργήσουν οξείες και 
αμβλείες γωνίες. Βεβαίως η οριζόντια και η κατακόρυφη είναι ευκολότερες να 
ιχνογραφηθούν, μόνο και μόνο επειδή οι άκρες του φύλλου ιχνογράφησης δί
νουν ένα πρότυπο. Παιδιά ηλικίας 3 μέχρι 5 ετών, μπορούν να ιχνογραφήσουν 
ευκολότερα τα τρίγωνα, όταν το χαρτί είναι ανάλογα διαμορφωμένο, δηλαδή 
σε τρίγωνο (Brittain 1976). Όταν όμως στο χαρτί των παιδιών προσφέρεται, 
κατά τη διάρκεια ενός πειράματος αντιγραφής, μια πλάγια κόκκινη, επομένως 
καλά ορατή γραμμή, δεν αλλάζει το γεγονός αυτό τη λαθεμένη ορθογωνικότη
τα της ιχνογράφησης. Έτσι η “στήριξη” στη μορφή του χαρτιού ως μοναδικής
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ή ακόμη και ως κύριας αιτίας αυτού του ιχνογραφικού λάθους, μπορεί να απο
κλεισθεί (Schuster ό.π. 57).

δ) Είναι επίσης αμφίβολο αν η λαθεμένη “ορθογωνικότητα” όπως τη βλέ
πουν ο Piaget και η Inhelder (1948) πρέπει να αποδοθεί σε μια τρόπον τινά 
διαμορφωμένη έννοια του χώρου, γιατί η ορθογωνικότητα αυτή συναντάται 
και στην ιχνογράφηση ασήμαντων μορφών (Ibbotson και Briant 1976). Μάλ
λον μπορεί να πρόκειται για μια τάση για συμμετρική λύση, κατά την οποία η 
γωνία διχοτομείται (Taylor και Bacharach 1982). Ο Bremer (1985) έδωσε σε 
παιδιά ηλικίας 5 ετών μορφές (απεικ. 36) στις οποίες υπήρχε μια ορθή γωνία. 
Κατά την αντιγραφή των γωνιών από τα παιδιά, αν υπήρχε τάση για ορθογω
νικότητα, η μορφή α θα έπρεπε να σχηματισθεί καλύτερα από τα παιδιά. Ε
ντούτοις τη σχημάτισαν ως συμμετρική, όπως είναι η μορφή b, δηλαδή διχοτο
μημένη σε δύο ίσα τμήματα (γωνίες) και όχι σε μια ορθή γωνία και σε μια αμ
βλεία, όπως είναι το πρότυπο (μορφή α). Το ίδιο συνέβη και κατά την αντι
γραφή της μορφής c. Διχοτομήθηκε όπως και η μορφή d, επειδή υπάρχει στα 
παιδιά η τάση για συμμετρία (βλέπε Schuster ό.π. 57). Ο Schuster (ό.π.) ανα
φέρει ότι παρατηρήθηκε και σε άλλες εργασίες μια τάση για συμμετρικές λύ
σεις (Bremner και Nisbet 1983). Ορθογώνια τα οποία προσφέρθηκαν στα παι
διά διαιρεμένα με μια γραμμή στις σχέσεις 1:1, 2:1 και 3:1, αποδόθηκαν από 
παιδιά ηλικίας 4 ετών περισσότερο με συμμετρική διαίρεση.

Απεικόνιση 36. (Schuster 3.12 a-d)

Ο ορθογώνιος διαμορ
φωμένος κόσμος στον ο
ποίο ζούμε αναφέρεται 
ως ένας από τους πολλούς 
παράγοντες πουπροκα- 
λεί το φαινόμενο της ορ- 
θογωνικότητας. Όμως, ό
πως διαπίστωσε ο Bayrak- 
tar (1985 στο Schuster 
1993, 58), η ορθογωνικό
τητα στην ιχνογράφηση 
παρατηρείται και σε ιχνο
γραφήσεις παιδιών από 
χωριά της Τουρκίας, στα 
οποία ο εξωτερικός κό
σμος δεν εμφανίζει σαφώς
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αυτό το χαρακτηριστικά.
Την ορθογωνικότητα στην ιχνογράφηση της καπνοδόχου ενός σπιτιού μπο

ρεί να τη μειώσει δραστικά η σαφής κατανόηση της δομικής ενσωμάτωσης της 
καπνοδόχου στο σπίτι από τα παιδιά ηλικίας 5 μέχρι 6 ετών, όπως αναφέρει ο 
Van Sommers (1984, απεικ. 37 α-f). Επομένως το χαρακτηριστικό της ορθογω- 
νικότητας στην ιχνογράφηση των παιδιών αυτής της ηλικίας εξαρτάται πολύ 
πιθανόν από την παράσταση του προς απεικόνιση αντικειμένου, αλλά συγχρό
νως και από τυπικούς παράγοντες, όπως είναι η τάση για συμμετρία. Η θέση 
του Piaget περί μιας ειδικής έννοιας του χώρου του παιδιού κατά τη χρονική 
αυτή περίοδο της εξέλιξης φαίνεται να είναι μάλλον απορριπτέα, όσον αφορά 
τουλάχιστον την περίπτωση της λαθεμένης ορθογωνικότητας.

/ Ύ Κ  / Ύ λ

c d e f

Απεικόνιση 37. (Van Sommers 1984).

Ένα γεγονός όμως, το οποίο έχει πλήρως παραβλεφθεί, είναι ότι από την 
πλευρική άποψη του σπιτιού (πλευρική άποψη, απεικ. 38c) η καπνοδόχος ιχνο- 
γραφείται πράγματι με δύο ισομήκεις πλευρές. Από τη μετωπική άποψη (α- 
πεικ. 38α και b) του σπιτιού οι δύο ισομήκεις πλευρές της καπνοδόχου δε φαί
νονται, όπως στην πλευρική άποψη, επομένως θα πρέπει το παιδί με κατάλλη
λη νοητική επεξεργασία να αντιληφθεί ότι πρέπει το ένα πόδι (πλευρά) της 
καπνοδόχου να φαίνεται κομμένο. Είναι εντούτοις φανερό ότι ένα καλά δια- 
πιστώσιμο αποτέλεσμα στην παιδική ιχνογράφηση είναι δυνατόν να προσδιο
ρίζεται από ένα μεγάλο αριθμό παραγόντων.
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m

a b c

Απεικόνιση 38 a - c.

23. Η εξέλιξη της έκφρασης του χρώματος
Μ ολονότι π α ιδ ιά  “ηλικίας δύο μηνών διακρίνουν τέλεια  τα  χρώ ματα  κόκκι

νο, πορτοκαλί, πράσ ινο  κα ι κυανό από το λευκό ανεξάρτητα  α π ό  την πυκνό
τητα  της λάμψ ης” (P ieper 1979, C hurch 1971, O e rte r  1977, 346) κ α ι ήδη α π ό  
την ηλικ ία  τω ν τρ ιώ ν μηνών εξελίσσουν προτιμ ήσ εις γ ια  δ ιά φ ο ρ α  χρώ μ α τα , 

στις δραστηριότητες κηλίδωσης των πα ιδ ιώ ν κυρ ιαρχεί η πυκνότητα (αυτό που 
ο νο μ ά ζε ι ο K lager, 1974, “υλικό  του χρώ μ α το ς”) κα ι ό χ ι ο χα ρ α κ τή ρ α ς  του  

χρώ ματος του υλικού. Δ εν αποκλείετα ι επομένω ς ότι και στις δραστηριότητες 

κηλιδώ ματος, οι ο π ο ίες  δ ιαρκούν  μέχρι το δεύτερο ή τρ ίτο  έτος, ν α  προτιμιό
ντα ι ορ ισμένες φω τεινότητες (χρώ ματα) κατά την εκλογή των υλικών κηλίδω 
σης. Σ ε κά θε  περίπτω ση όμως στην αρχή της εξέλιξης της έκφρασης του χρώ 
ματος τό  π α ιδ ί επ ικο ινω νεί με πολλά υποκατάστατα  των κοπράνω ν, όπω ς ε ί

να ι τα  υπολείμματα  τω ν φ αγητώ ν, τα  χρώ ματα  κλπ., τα  ο π ο ία  χρησ ιμοποιού
νται στα κηλιδώματα (απεικ . 2).

Ο ι γρ α φ ικ ές  σκαριφηματικές δραστηριότητες δεν  είνα ι επηρεασμένες ούτε 
από τη μορφή ούτε από  την αντίληψη του χρώματος, γι* αυτό και δεν συμπερι- 
λαμβάνονται στις έρευνες (Binet, Kiilpe, Katz κ.ά.: σύγκρινε V olkelt 1926, E n 
gel 1935, K leinschm idt 1972, Sharpe 1981) ο ι οπο ίες ασχολούνται με την προ 
σοχή κ α ι με την προτίμηση του χρώ ματος ή της μορφής στην πα ιδ ική  ηλικία. 
Σ ύμ φ ω να  με τ ις  έρ ευ νες  α υτές στα  πρώ τα  χρ ό ν ια  πα ρατηρούντα ι μεταβολές 

μεταξύ προσοχής της μορφής κα ι προσοχής του χρώ ματος, οι οπο ίες εκδηλώ
νοντα ι σε μορφή σ ταδίω ν εξέλιξης. Σ ύμφ ω να  με τον T obie (1926 στον Klin- 
schm idt 1972) μέχρι το 4ο έτος φ α ίνετα ι να  κυρ ια ρχεί η προσοχή του χρώ μα
τος, η ο π ο ία  εν  σ υ νεχε ία  εκτοπ ίζετα ι α π ό  την προτίμηση της μορφής. Κ ατά  
την προτίμηση  του ενός ή του άλλου χαρακτηριστικού  (μ ορφ ής ή χρώ ματος) 
π α ίζε ι ρόλο κ α ι η δομή της ιδιοσυγκρασίας. Δηλαδή υπάρχουν άνθρω ποι που
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“βλέπουν το χρώμα” (Richter 1987, 89).
Η διασαφητική λειτουργία του χρώματος αυξάνει και μετά από τη φάση 

“ωρίμανσης του έργου” στις παιδικές ιχνογραφήσεις. Το χρώμα που χρησιμο
ποιεί το παιδί στην ιχνογράφησή του μπορεί να είναι:

α) Το χρώμα που αντιστοιχεί στο αντικείμενο, που έχει δηλαδή αποταμιευ- 
θεί στις γνώσεις του παιδιού ως γνώρισμα του αντικειμένου. Π.χ. το λιβάδι πα- 
ριστάνεται πράσινο, ο κορμός του δέντρου καφέ κλπ. Το χρώμα αναλαμβάνει 
εδώ τη λειτουργία ενός χαρακτηριστικού της παράστασης (έχει “παραστατική 
αξία”, Jantzen 1951), δίπλα στα άλλα, και μορφή και χρώμα του αντικειμένου 
συνδέονται σ' ένα σαφές σχέδιο αντιπροσώπευσης (χρωματιστός πίνακας 2, 
στο Richter 1987, 97).

β) Χρώμα έκφρασης, δηλαδή προσανατολισμός προς τη συναισθηματική 
ποιότητα των χρωμάτων, η οποία υπηρετεί την άνοδο της έκφρασης στη βάση 
επιλογής χρώματος που προσδιορίζει η προσωπικότητα του ιχνογράφου 
(χρωμ. πίνακας 3), όπως προϋποτίθεται και στα προβολικά Tests χρώματος 
(π.χ. στο “Farbpyramidentest του Pfister, σύγκρ. Schaie Heiss 1964).

Και η χρησιμοποίηση του χρώματος κατά τη σχηματική φάση της παιδικής 
ιχνογράφησης είναι αποτέλεσμα μάθησης, η οποία εκδηλώνεται ως εμπειρία 
στην ανάμειξη διαφόρων χρωματικών τόνων και στην επιλογή χρωμάτων (π.χ. 
σκούρο, ανοιχτό κλπ). Η στερεότυπη επιλογή χρώματος της πρώιμης σχηματι
κής φάσης (όλα τα λιβάδια είναι πράσινα, οι κορμοί των δέντρων καστανοί), 
δίνει τη θέση της σ’ έναν διαφοροποιημένο χρωματισμό (Mosimann 1979,
118). Στο όγδοο προς το ένατο έτος αυξάνει η παραστατική αξία της χρωματι
κής έκφρασης και συμβάλλει στις τάσεις του παιδιού της ηλικίας αυτής για ο- 
πτικοποίηση και λεπτομερειοποίηση των αντικειμένων ιχνογράφησης. Το χρώ
μα αναλαμβάνει τώρα τη λειτουργία να χαρακτηρίσει τα “πράγματα μέσα στο 
χώρο” (Jantzen 1951, 61).

Η χρησιμοποίηση του χρώματος κατά τη σχηματική φάση της παιδικής ι
χνογράφησης προσδιορίζεται επομένως από έναν “αντικειμενικό” (προσανα
τολισμένο στο αντικείμενο) και από έναν υποκειμενικό παράγοντα, δηλαδή 
στην παράσταση του χρώματος αυτής της περιόδου συνυπάρχουν χαρακτηρι
στικά αντίστοιχα προς το αντικείμενο και ατομικά “χρωματικά σύνδρομα” 
(Schaie και Heiss 1964). Η συνύπαρξη αυτή φαίνεται στην εικόνα “άλογο” του 
“Saskia”, την οποία ζωγράφισε σε ηλικία 6:3 ετών (χρωμ. πίνακας 3). Στην α
νώτερη ζώνη της εικόνας (πράσινο λιβάδι, πρασινοκόκκινος ανθώνας, καστα
νό άλογο) κυριαρχούν σαφώς τα αντικειμενικά (φυσικά) χρώματα, ενώ στην
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κατώ τερη ζώνη (κυανό σπίτι, β ιολετί-τριανταφυλλί χω ράφ ι, το επ ικολλημένο 
χα ρτί της καραμέλας) συμβάλλει στην αύξηση της έκφρασης της συνολικής ε ι
κόνας η ατομική επιλογή χρω μάτω ν κα ι ο συνδυασμός των χρωμάτων.

Ο ι A lschuler/H attw ick (1969,15) τονίζουν τις πολύ στενές συνάφ ειες “χρ ώ 
ματος κα ι προσω πικότητας”, παραβλέπουν όμως τις συνθήκες της κατάστασης 

(π.χ. τα  χρώ ματα  που έχουν δο θ ε ί στα πα ιδ ιά  εκ των προτέρω ν) καθώ ς κα ι τα  
α ισθήματα  κα ι τις δ ιαθέσ εις  της στιγμής του ζω γράφου. Ό μ ω ς, σημεία  στήρι
ξη ς γ ια  ερ μ η νεία  της προτίμησης του χρώ μ α τος στην π α ιδ ικ ή  ιχνογρά φ η σ η , 
προσανατολισμένη στην προσω πικότητα του παιδιού, δίνουν ο ι σ τα θερές π ρ ο 
τιμήσεις του χρώ ματος (σύγκρινε G uilford κα ι Sm ith, 1950). Ο  R ich ter (1987, 
91) π α ρ α θ έτει έναν π ίνα κ α  του U . W oelki (1976,226), ο οποίος δε ίχνε ι πω ς α 
ξ ιο λο γο ύν  ο ι  δ ιά φ ο ρ ο ι σ υ γγρ α φ είς  τη συναισθηματική  πο ιότη τα  τω ν επ ιμ έ- 
ρους χρω μάτω ν. Ο ι αξιολογήσ εις αυτές επηρεάζοντα ι β έβ α ια  α π ό  την ψ υ χα 
νάλυση (βλέπε σελ. 70, σχήμα 2).

Στην αρχή  της νεανικής ιχνογράφησης η χρησιμοποίηση κ α ι η δη μ ιουργία  
του χρώ μ α τος υ π ό κ ε ιτα ι στην επ ίδρα σ η  αντιμαχόμενω ν επ ιδ ιώ ξεω ν. Ο  ν έο ς  
π ρ ο τ ιμ ά  τώ ρ α  ή την  π α ρ α σ τα τικ ή  α ξ ία  του χρώ μ α το ς  κα ι τ ε ίν ε ι  π ρ ο ς  ένα ν  

χρω μ α τισμ ό  π ο υ  μ ιμείτα ι τη φύση (χρω ματιστός π ίνα κ α ς 2, “ συλλογή φ ρ ο ύ 
τω ν ”) ή α να κ α λύ π τε ι, υ π ό  την επ ίδρα σ η  καλλ ιτεχν ικώ ν κα τευ θύ νσ εω ν , την  
“α υ τα ξ ία ” του χρώ ματος, ως στοιχείο  αυτόνομου σχεδίου  δημ ιουργίας, όπω ς 

παρατηρούμε στην παράσταση του οδηγού μοτοποδηλάτου του M ichael, 13 ε
τώ ν (χρωματιστός π ίνακας 4). Ο  συνδυασμός χρωμάτων συμβολίζει εδώ  την ε
π ιθ υ μ ία  γ ια  ταχύτητα, “ελευθερία”, φυγή κλπ. Κ αι οι δύο τάσεις, αντικειμενι
κή κα ι υποκειμενική, μπορούν να  συνυπάρξουν παραλλήλως ή να  επηρεάσουν 

κατά  δ ιαλείμματα  το ύφ ος διαμόρφω σης της ζω γραφ ικής του νέου. Α λλά κα ι 

κατά  την πα ιδ ική  ηλικία  μπορούν να  παρατηρηθούν μορφές “αυτόνομης”, λίγο 
συνδεόμενης με το αντικείμενο , έκφ ρασης του χρώ ματος (βλέπε χρω ματιστό 
π ίνα κ α  5 του Jo n a th an , 6 ετών). Γ  ένα  σχήμα  σημαίας χρησ ιμοποιούντα ι τα  

β α σ ικ ά  χ ρ ώ μ α τ α  ω ς  α υ τό ν ο μ α  (σ α φ ώ ς  ο ρ ιο θ ε τ η μ έ ν α )  π ε δ ία  χ ρ ω μ ά τω ν  
(R ich ter 1987,90).
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Χ ρω μ α τισ το ί π ίν α κ ε ς  1 - 6 (R ich te r  1987, 97-98).
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ΣΧ Η Μ Α  2.
Σ ύγκρ ιση  ερμηνειώ ν τω ν χρω μάτω ν από  τους διάφορους συγγρα φ είς 

(Richter 1987,91)

Χρώμα Nanmbnre Margaret (1944) Bitnmmn ftrd  11269). Bach Snsan (1966) .

μαύρο κατάθλιψη απονεκρωμένη εξέλιξη, 
τέλος, θάνατος

μειωμένη ζωτική δύναμη 
κρίσεις λιποθυμίας, ημικρα 
νία (πονοκέφαλος)

λευκό τρόμος, φόβος, 
δυσκολία, ατυχία, 
δυστύχημα

αόριστος, αβέβαιος, 
ενεργητικός, 

απέραντος, οξύς, 
ζωηρός

απώλεια σε ζωτική 
δύναμη (ωχρός)

κόκκινο φόβος, θάρρος, πάθος ταραχή, παρορμητιχή 
ζωή, ενεργητικός

ενεργητικός, φλογερός, 
οξύ στάδιο ασθένειας

κίτρινο ευτυχισμένος, θετική 
διάθεση

καθαρή, υψηλή 
νοημοσύνη

ουράνιο σώμα, χρυσές 
αξίες (σε λάθος 
αντικείμενο^ επικίνδυνη 
κατάσταση της ζωής)

καστανό φόβος σταθερή πραγματικότητα, 
εγγύτητα προς τη γη, 
σωματικότητα (υλικότητα)

σκούρο καστανό=υγιής 
ανοιχτό καστανό= 
σωματική κατάπτωση, 
παρακμή

βιολετί
•

αναποφάσιστος, ασταθής, 
ανήσυχος, φοβία, κατάθλιψη

συγκίνηση, επιληψία, 
σπαστικά συμπτώματα, 
ανυποχώρητη αγωνία

κυανό ευτυχία, ευχαρίστηση παθητικότητα, αφοσίωση, 
σφοδρή επιθυμία για το 
άπειρο και για μητρική 
ασφάλεια

βαθύ κυανό=υγιής 
ανοιχτό κυανό = απόσταση 
(σε συνδυασμό με ανοιχτό 
κίτρινο=τελικό στάδιο 
διάφορων ανίατων αγενειών)
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3. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΉΣ ΓΝΩΣΗΣ 
ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΙΧΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

Σύμφωνα με την άποψη του Luquet (1927 στο Schuster 1993, 61) “το παιδί 
ιχνογραφεί όχι ό,τι βλέπει από τα πράγματα, αλλά ό,τι γνωρίζει”. Η ψυχολογι
κή έρευνα όμως έδειξε ότι η άποψη αυτή δεν έχει γενική ισχύ, γιατί το παιδί 
μπορεί να ιχνογραφήσει λιγότερα αλλά και περισσότερα από ό,τι γνωρίζει για 
τα πράγματα. Ο Volkelt (1930,99) γράφει:

“Ούτε μόνον αυτό που βλέπει το παιδί στο αντικείμενο, ούτε αυτό που ξέ
ρει γι' αυτό, αλλά και τα δύο και κυρίως κάτι πολύ περισσότερο εισέρχεται 
στις πρώιμες ιχνογραφήσεις, και μάλιστα ανάλογα με τη σπουδαιότητα για το 
παιδί και (ανάλογα) με την ιχνογραφική του αντιληπτικότητα και ικανότητα”.

Ο Schuster (1993,61) παρατηρεί ότι το παιδί δε χρειάζεται κατά την ιχνογρά
φηση κανένα πρότυπο, δηλαδή σε καμιά περίπτωση δεν ιχνογραφεί ό,τι βλέπει, 
αλλά τρόπον τινά ό,τι θυμάται, ό,τι γνωρίζει, όχι όμως μόνον για τα πράγματα, αλ
λά και για τις δυνατότητες παράστασης (απεικόνισης).

Οι ανωτέρω απόψεις ως προς τη σχέση της γνώσης ενός αντικειμένου και 
της ιχνογράφησής του από το παιδί στηρίζονται σε εμπειρικές παρατηρήσεις: 
Η Meili-Dworetzki (1957) με τις έρευνες που διενήργησε, διαπίστωσε ότι τα 
μεγαλύτερα παιδιά της προσχολικής ηλικίας, όεν ιχνογραφούν ό,τι γνωρίζουν 
για τον άνθρωπο, αφού στις ιχνογραφήσεις τους παρουσιάζουν περισσότερες 
λεπτομέρειες γιι αυτόν από ό,τι στην προφορική τους περιγραφή. Αντιθέτως 
τα μικρότερα παιδιά προφορικώς περιγράφουν τον άνθρωπο με κορμί ή κοι
λιά, αλλά στην ιχνογράφηση τον παριστάνουν ως “κεφαλοπόδαρο”, δηλαδή 
παραλείπουν το κορμί και την κοιλιά.

Η άποψη ότι τα παιδιά ζωγραφίζουν μάλλον ό,τι γνωρίζουν για τα πράγμα
τα και λιγότερο ό,τι βλέπουν, στηρίζεται στις διαφανείς παραστάσεις (ιχνο
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γραφ ήσεις). Σύμφω να όμως με το Schuster (1993, 61) η δ ιαφ ανής ιχνογρά φ η 
ση έχε ι πολλές α ιτίες κα ι σπανίω ς το πα ιδ ί θέλει να  ιχνογραφήσει “ό,τι γνω ρί
ζε ι” γ ια  ένα  πράγμα . Π.χ. αν το π α ιδ ί ιχνογραφ εί μια βελόνα, περασμένη  μέσα 
& ένα  μήλο, ολόκληρη, το  κάνει όχ ι γ ια τ ί γνω ρίζει ότι αυτή υ πά ρχει μέσα στο 
μήλο, αλλά γ ια τ ί η περιοχή  εντός του διαγράμματος του μήλου προορ ίζετα ι γ ια  
τον “εντός” χώ ρο κ α ι όχι γ ια  την επ ιφ άνεια  του μήλου (σύγκρινε Light κα ι M e 
In to sh , 1980). Α ν ένα  μ ικρό μοντέλο σπιτιού βρ ίσ κετα ι μέσα σ ’ ένα  γυά λ ινο  
δοχείο , ιχνογραφ είτα ι από  τα  π α ιδ ιά  μέσα στο διάγραμμα του γυάλινου δο χεί
ου, α ν  όμ ω ς β ρ ίσ κ ετα ι π ίσ ω  α π ’ αυτό , αλλά  φ α ίνετα ι κ α θ α ρ ά  μ έσ α  α π ό  το  
γυαλί, τότε το ζω γραφίζουν τα  π α ιδ ιά  στο χαρτί πάνω  από το δοχείο . Κ αι ο D. 

W olf (στο W iliats 1985) παρατήρησε ότι ένα  πεντά χρονο  κορίτσι κατά  την ι 
χνογράφηση μιας μπάλλας του τέννις υπό μορφή κύκλου, ιχνογράφησε τη ρ α 
φή της ό χ ι επά νω  στην επ ιφ ά νε ια  (απεικ . 39), αλλά εκτός του δ ιαγρά μ μ α τος 
του κύκλου, που αντιπροσω πεύει την επ ιφ ά νειά  του, ενώ ο εσω τερικός χώ ρος 

του κύκλου αντιπροσω πεύει τον εσωτερικό χώ ρο της μπάλλας. Η  μπάλλα δ ια - 
τέμνει λοιπόν τρόπον τινά  την επ ιφ ά νεια  του χώρου ιχνογράφησης.

Α πό την άλλη πλευρά  το π α ιδ ί δε ζω γραφ ίζει ό,τι βλέπει. Κ αι όταν ακόμα 
τα  π α ιδ ιά  ιχνογραφ ούν ένα  πρότυπο, κάνουν τα  ίδ ια  λάθη όπω ς στην ελεύθε
ρη ιχνογράφηση. Έ ν α  τέτοιο  πα ρ ά δειγμ α  είνα ι η ορθογω νικότητα. Η  κ α π νο 
δόχος του σπιτιού ιχνογραφ είτα ι α πό  το π α ιδ ί ορθογω νίω ς προς την πλάγια  ο 
ροφ ή  του σπ ιτιού , α κόμα  κα ι όταν το α ντ ιγρ ά φ ε ι α πό  ένα  α κ ρ ιβ ές  πρότυπο  
(L iben 1981). Εντούτοις “γνω ρίζουν” σχεδόν όλα τα πα ιδ ιά  ηλικίας 3 μέχρι 5 
ετών πω ς π ρ έπ ε ι να  στηρίζεται μια καπνοδόχος στη βάση της, όταν τα καλούν 
ν α  δ ιαλέξουν  α π ό  π ρ ο δεδο μ ένα  θέματα  (μοντέλα), τα  οπο ία  δε ίχνουν  ο ρ θ ο 
γ ώ ν ιε ς  κ α ι ο ρ θ ές  (κ ά θ ετες) κ α π νο δό χο υ ς  (S chuste r 1993,63. Σ ύ γκ ρ ινε  κ α ι 
P e m er κ. ά. 1984).

Ό τ α ν  το  π α ιδ ί  μ α θ α ίνε ι ν α  ιχνο γρα φ εί, π α ρ α τη ρ ε ί ο  S chuster (ό .π .), δ εν
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σημαίνει ότι προσλαμβάνει οπτικές πληροφορίες από το αντικείμενο ιχνογρά
φησης, αλλά δημιουργεί πάντοτε περισσότερο κατάλληλα σχήματα στη βάση 
του πειραματισμού, της διαδικασίας “δοκιμής και πλάνης” και της μίμησης 
προτύπων και παραδειγμάτων μεγαλύτερων παιδιών. Αυτό δεν ισχύει μόνον 
για τα παιδιά, αλλά και για τον έμπειρο καλλιτέχνη, ο οποίος εξαρτάται πε
ρισσότερο από τα σχήματα που διαθέτει και λιγότερο από τον “ορώμενο” κό
σμο. Έ να τέτοιο παράδειγμα είναι το αποδοθέν από τον Gombrich (1977) 
πρόσωπο του λιονταριού, το οποίο φαίνεται σαν άνθρωπος με βλεφαρίδες, μο
λονότι ο ζωγράφος βεβαιώνει ότι ζωγράφισε κοιτάζοντας ένα πραγματικό λιο
ντάρι. Αυτό που επέτυχε είναι το ανθρώπινο σχήμα και λιγότερο η παράσταση 
του λιονταριού. Επομένως και ο ζωγράφος προσανατολίζεται περισσότερο 
προς ένα σχήμα, παρά προς μια παρατηρούμενη μορφή.

Η κατανόηση της ιχνογραφικής εξέλιξης του παιδιού προϋποθέτει την πα
ρακολούθηση του τρόπου οικοδόμησης της σημαντικής γνώσης, ότι δηλαδή 
πρώτα πρέπει να δημιουργηθεί στη σκέψη μια μορφή ομαδοποίησης της γνώ
σης, δηλαδή ένα “σχήμα” ως βασική έννοια πλήρους σημασίας. Η ομαδοποιη- 
μένη αυτή γνώση (το “σχήμα”) διακρίνεται σε επιμέρους, σε διάφορα είδη 
γνώσης, όπως: γνώση του αντικειμένου, γνώση της απεικόνισης και γνώση 
της εκτέλεσης της απεικόνισης Αυτά τα τρία είδη γνώσης προσδιορίζουν τι 
θα προκύψει στο φύλλο ιχνογράφησης (Schuster 1993, 64).

3.1. Η ένοια του “σχήματος”
Στο κεφάλαιο για την εξέλιξη της παιδικής ιχνογράφησης μιλήσαμε για τη 

φάση του σχήματος (σύγκρινε 1.4). Με τον όρο “σχήμα” εννοείται ο τύπος πα
ράστασης για ένα ορισμένο αντικείμενο. Στη γνωστική Ψυχολογία ο όρος 
“σχήμα” είναι χαρακτηρισμός για τη μορφή οργάνωσης της αποταμιευμένης 
γνώσης. Επειδή το ιχνογραφημένο “σχήμα” είναι πάντοτε αποτέλεσμα αποτα
μίευσης δυνατοτήτων παράστασης και οδηγιών εκτέλεσης, πιθανώς και η παι
δική ιχνογράφηση είναι μια συμπεριφορά που μπορεί να κατανοηθεί μέσω της 
οικοδόμησης σχημάτων, δηλαδή σχεδίων δράσης (Schuster 1993,64-65).

Ως “σχήμα” μπορεί κανείς να χαρακτηρίσει τη γνώση για στεθερές κατα
στάσεις (Schank και Andelson 1977), όπως είναι η καθημερινή φοίτηση στο 
σχολείο, η επίσκεψη σ' ένα νοσοκομείο, η μετάβαση στη λαϊκή αγορά κλπ. Οι 
γνώσεις των παιδιών από την ηλικία των 3 ετών είναι σε μεγάλη έκταση οργα
νωμένες σε σχήματα (Nelson 1989).

Στην περίπτωση της παιδικής ιχνογράφησης το “σχήμα” που την κατευθύ
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ν ε ι περ ιλαμβάνει τις ακόλουθες περ ιοχές γνώσης: τη  γνώση του αντικειμένου, 
τη  γνώση τη ς  απεικόν ισ ης κα ι τη  γνώση τη ς  εκτέλεσης.

α) Η  γνώση του αντικειμένου
Στην περίπτω ση της ιχνογράφησης, η πρώτη περιοχή  της γνώσης, την οπο ία  

π ρ έπ ε ι ο ιχνογράφ ος να  ανακαλέσει στη μνήμη του, είναι η γνώση του αντικει
μένου, π.χ. πω ς φ α ίνετα ι ένας άνθρω πος. Η  γνώση αυτή δεν  οργανώ νει τη δ ια 
δ ικ α σ ία  της ιχνογρά φ η σ η ς, αλλά  π ρ ο σ φ έρ ε ι απλώ ς στον ιχνο γρ α φ ο υ ντα  τα  

πρώ τα  υλικά γ ια  την εκτέλεση του έργου, δηλαδή ότι:
Ο  ά νθ ρ ω π ο ς έχε ι μαλλιά, μάτια , μΰτη, στόμα κα ι αυτιά  (υπερκείμ ενη  έν 

νο ια  “κ εφ ά λ ι”), λαιμό, κορμί, κοιλιά , πό δ ια  κα ι χέρ ια . “Μ εταβλητές θ έσ ε ις” 

ε ίνα ι το μέγεθος της κοιλιάς κα ι το μήκος της μύτης, τα  οπο ία  προσαρμόζονται 
στις εκάστοτε συνθήκες, δηλαδή όταν αναφ έρονται σ*ένα ορισμένο πρόσω πο. 
Ο ι τιμές όμω ς τω ν μεταβλητών θέσεω ν είνα ι σταθερές. Π.χ. ο λαιμός δεν  επ ι

τρ έπ ετα ι ν α  ε ίνα ι μακρύτερος από  το κορμί. Μ ολονότι όμως τα  μ ικρά π α ιδ ιά  
γνω ρίζουν αυτά  τα  χαρακτηριστικά του ανθρώ που, δε μπορούν να  τα  π ρ α γμ α 
τοπο ιήσουν όλα  στην ιχνογράφ ηση. Τη μετατροπή της γνώ σης του α ντικειμ έ
νου σε ιχνογράφηση την περ ιορ ίζουν  η γνώση της απεικόνισης, η γνώση της ε 
κτέλεσης κα ι ο ι δυνατότητες της λεπτής κινητικότητας.

Η  γνώση του αντικειμένου πα ίζε ι σπουδαίο ρόλο στην πα ιδική  ιχνογράφ η

ση, όταν το αντικείμενο ιχνογραφ είτα ι γ ια  πρώτη φορά  Α ργότερα  ενεργοπο ι
ε ίτα ι εκ νέου το σχήμα ιχνογράφησης, δηλαδή το π α ιδ ί χρησιμοποιεί τη δυνα
τότητα απεικόνισης που επινόησε κάποτε, όχι όμως τη “γνώση του αντικειμέ

ν ο υ ”. Τ ο  γ ε γ ο ν ό ς  α υ τό  το  έ δ ε ιξ ε  ο  V an  
Som m ers (1984) σ ' ένα  π ε ίρ α μ ά  του. Έ 
δε ιξε  σε δύο ομ άδες π α ιδ ιώ ν  ηλ ικ ίας 5:6 
μέχρι 7 ετών ένα  αντικείμενο, π.χ. μ ια  βε
ντάλια  ή ένα  μοντέλο σπιτιού. Στην πρώτη 

ο μ ά δα  έδ ε ιξε  π ρ ιν  α π ό  την ιχνογράφ ηση  
τ ις  δ ο μ ικ έ ς  ιδ ιό τη τες  το υ  α ντ ικ ε ιμ έν ο υ , 
π .χ . δ ιέλ υ σ ε  τη β ε ν τ ά λ ια  σε ε π ιμ έ ρ ο υ ς  
φ ύλλα  (α π ε ικ . 40) ή ά νο ιξε  τη μπροστινή 
π λ ευ ρ ά  του σπ ιτιού  (μοντέλου) κ α ι ε ίδ α ν  
τα  π α ιδ ιά  την κα πνοδόχο  να  προχω ρεί κά 
θετη προς το  δά π εδο  (απεικ . 37). Στη δεύ
τερη  ο μ ά δα  ά φ ησε τα  π α ιδ ιά  ν α  πα ρατη- Απεικόνιση 40.



Ποιος είναι ο ρόΛος της γνώσης των αντικειμένων στην ιχνογράφηση 75

ρησουν την εμφάνιση του αντικειμένου, εν συνεχεία τους ζητήθηκε να το ιχνο
γραφήσουν και μετά τους εξήγησε τις δομικές του ιδιότητες.

Η δεύτερη ομάδα, που ιχνογράφησε το αντικείμενο χωρίς προηγούμενη 
γνώση των δομικών του ιδιοτήτων, έκανε και την επόμενη ιχνογράφηση όπως 
την πρώτη, δηλαδή όχι πολύ επιτυχημένη. Αντίθετα, η πρώτη ομάδα, η οποία ι
χνογράφησε για πρώτη φορά μετά την ερμηνεία των δομικών ιδιοτήτων του α
ντικειμένου, έκαμε και τις επόμενες ιχνογραφήσεις καλύτερες. Αυτό σημαίνει 
ότι η πρώτη δοκιμή ιχνογράφησης επηρεάζει καθοριστικά την περαιτέρω εξέ
λιξη. Δηλαδή με την πρώτη προσπάθεια οικοδομείται μια τάξη, μια “λειτουργι
κή ενότητα”, μια στρατηγική. Η υπάρχουσα στρατηγική εμποδίζει την επινόη
ση νέων δυνατοτήτων απεικόνισης και τη νέα εξέταση της γνώσης του αντικει
μένου (σύγκρινε Schuster 1993,65-67).

β) Η  γνώση τη ς  α πεικόν ισ ης

Η δεύτερη περιοχή γνώσης σε μορφή “σχήματος” που πρέπει να ανακληθεί 
στη μνήμη του ιχνογράφου είναι η δυνατότητα και ο τρόπος απεικόνισης χα
ρακτηριστικών του αντικειμένου, δηλαδή η γνώση της απεικόνισης. Αρχικώς η 
γνώση της απεικόνισης απστελείται από δύο κανόνες: Τα επιμήκη αντικείμενα 
παριστάνονται με μια γραμμή και οι κλειστοί όγκοι με μια περιοχή. Στην περί
πτωση ιχνογράφησης ανθρώπου ο κορμός, ενίοτε και το κεφάλι μαζί, παριστά- 
νεται ως ένας όγκος, ενώ τα χέρια και τα πόδια ως επιμήκη πράγματα (σύ- 
γκρινε τον κεφαλοπόδαρο). Το γεγονός ότι τα χέρια τοποθετούνται στον ενι
αίο όγκο κεφαλιού και κορμιού, δείχνει ότι ο καφαλοπόδαρος δεν είναι απο
τέλεσμα έλλειψης γνώσης του αντικειμένου, αλλά έλλειψης γνώσης για απει
κόνιση.

Σύμφωνα με τις έρευνες του Van Sommers (1984) σε παιδιά ηλικίας 5:3 μέ
χρι 6:4 ετών, παρατηρούνται αλλαγές στις ιχνογραφήσεις του ίδιου αντικειμέ
νου, όταν αυτές γίνονται σε μια ορισμένη χρονική απόσταση η μια από την άλ
λη, π.χ. μια εβδομάδα. Κατέγραψε σε βιντεοταινία τη διαδοχή των ιχνογραφι- 
κών γραμμών κατά την ιχνογράφηση του αντικειμένου και σύγκρινε τις διάφο
ρες ιχνογραφήσεις του αντικειμένου του ίδιου παιδιού. Η διαδοχή των γραμ
μών παρατηρήθηκε ότι μπορεί να είναι διαφορετική και στην περίπτωση που 
παράγεται το ίδιο αντικείμενο. Όμως αλλαγές στις ιχνογραφήσεις παράγονται 
μάλλον στο δεύτερο ήμισυ μιας ιχνογράφησης, γιατί αρχικώς σχεδιάζονται τα 
“πλαίσια” αυτής. Συγχρόνως παρατηρήθηκε ότι η πραγματική σταθερότητα 
στην ιχνογράφηση ενός αντικειμένου σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα (α-
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π ε ικ .  4 1 ) δ ε ν  ο φ ε ίλ ε τ α ι  σε 
μ ια  σταθερή  σ υνήθεια  (ρου 
τίνα ) παραγω γής, σ ' έναν α υ 
τοματισμό, αλλά  & ένα  α π ο 
ταμιευμένο γρα φ ικό  σχήμα.

(Στη διαδοχή  τω ν 10 ιχνο
γρ α φ ή σ εω ν  του  κ ά θ ε  π α ιδ ι

ού παρατηρήθηκαν εξελίξεις 
ν έω ν  τεχ ν ικ ώ ν  μάλλον στην 

αρχή  της ιχνογράφησης. Κά- jU j  
θε στο ιχε ίο  στην ιχνογρά φ η 
ση μ π α ίν ε ι σε μ ια  ορ ισ μ ένη  |  ~" 
θέση. Α πεικ . 41).

Η  γνώ ση της απεικόνισης 
α να φ έρ ετα ι τόσο σε μεμονω
μένα  αντικείμενα, όσο κ α ι σε 

γ ε ν ικ ό τε ρ α  π ρ ά γ μ α τα  ή κ α 
τα σ τά σ εις , π .χ . στη σύνδεση  
συνανηκόντω ν μερώ ν ή στην 

παράσταση του βάθους, γ ρ ά 

φ ε ι ο Schuster (1993, 71). Το 
π α ιδ ί ,  γ ρ ά φ ε ι ,  π ρ έ π ε ι  ν α  
γνω ρ ίζε ι μεθόδους σύνδεσης

δ ια φ ό ρ ω ν  σ τ ο ιχ ε ίω ν , ό τα ν  ^ Α ^ χ ό ν ι σ η  41. 
π .χ . ιχ ν ο γ ρ α φ ε ί το ν  ά ν θ ρ ω 

πο . Τ ο  κ ά θ ε  π α ιδ ί χρη σ ιμ οπ ο ιε ί σχετικώ ς στα θερά  το  δ ικό  του “τύπο  σ ύνδε
σης” (Allik κ α ι Laak 1985 στο Schuster ό.π.). Τ α  συμβολικά συστήματα π α ρ ά 
στασης του βάθους ανήκουν επίσης στη γνώση της απεικόνισης, δηλαδή είνα ι 
π ερ ιο χές σχημάτων της.

γ) Η γνώση εκτέλεσης της ιχνογράφησης
Η  τρίτη περ ιοχή  γνώ σης σε μορφή “σχήματος” που  πρ έπ ε ι να  ανακληθεί ε ί

ν α ι η γνώση της εκτέλεσης της ιχνογράφησης. Π ρ έπ ει δηλαδή να  επακολουθή
σουν τα  σχήματα γ ια  την κινητική μετατροπή της γνώ σης του αντικειμένου κα ι 
της α πεικόν ισ η ς σε κ ά π ο ιο  ορατό  αποτέλεσμα. Στην περίπτω ση της ιχνογρά 
φησης π .χ. ανθρώ που, τ ί  ιχνογραφ είτα ι πρώ το κ α ι τ ί  μετά; Α ν  ιχνογραφ ηθούν
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πρώτα τα πόδια και μετά το φόρεμα της μητέρας, τότε θα προκόψει “διαφανής 
εικόνα”. Αυτό σημαίνει ότι η σειρά των επιμέρους ιχνογραφικών πράξεων κα
θορίζει και το τελικό αποτέλεσμα. Τα παιδιά ηλικίας 3 μέχρι 5 ετών ακολου
θουν ένα σχέδιο κατά την ιχνογράφηση ανθρώπου και έξω από τον μηχανικό 
αυτό τρόπο δράσης λησμονούν εύκολα μεμονωμένα στοιχεία του αντικειμέ
νου, επειδή δεν μπορούν να ελέγξουν κριτικά αν έχουν ιχνογραφηθεί όλα τα 
μέρη. Τα μεγαλύτερα όμως παιδιά εντάσσουν τον έλεγχο αυτό στο “πρόγραμ
μα εκτέλεσης” της ιχνογράφησης.

Τα αρχικά λάθη της εκτέλεσης (π.χ. ιχνογράφηση πρώτα των ποδιών και 
μετά του φορέματος της μητέρας) προκαλούν ενίοτε συνέπειες κατά τη διάρ
κεια της ιχνογράφησης, όπως είναι π.χ. η “διαφανής εικόνα”. Τα παιδιά ιχνο
γραφούν τον άνθρωπο από επάνω προς τα κάτω, παριστάνοντας το κεφάλι, ή 
το κεφάλι και το κορμί μαζί, μ' έναν κύκλο. Το γεγονός αυτό έχει συνέπειες 
για τα επόμενα μέρη του ανθρωπίνου σώματος, τα οποία ως προς το μέγεθος 
πρέπει να προσαρμοσθούν στον υπόλοιπο χώρο του φύλλου ιχνογράφησης 
που έχει μείνει μετά την ιχνογράφηση του κεφαλιού και του κορμιού (μαζί ή 
χωριστά). Μερικά παιδιά ιχνογραφούν τα μέρη του σώματος με μια ιχνογρα- 
φική κίνηση, εφαρμόζοντας τη στρατηγική “άμεση ολοκλήρωση”, ενώ άλλα ε
πανέρχονται και επανεξετάζουν τα ιχνογραφηθέντα μέρη από τα κάτω προς 
τα επάνω, συμπληριονοντας εκ των υστέρων λεπτομέρειες που λείπουν, με βά
ση τη στρατηγική: “πήγαινε πίσω, στο ολόκληρο έργο”. Με την τελευταία 
στρατηγική συχνά ξεχνά το παιδί σημεία τα οποία θα πρέπει να ελέγξει ακόμα 
μια φορά. Επίσης η στρατηγική αυτή θέτει μεγαλύτερες απαιτήσεις στη μνήμη, 
ενώ με την άμεση ολοκλήρωση μπορούν να συνσψισθούν όλες οι λεπτομέρειες 
ενός στοιχείου σ' έναν σχεδιασμό.

Όταν το παιδί ιχνογραφεί τα χέρια και τα πόδια κατά ζεύγη, τότε δεν πα
ραλείπει χέρι ή πόδι. Το αντίθετο συμβαίνει όταν το παιδί τα ιχνογραφεί α
κτινοειδούς γύρω από το “κυκλικό” σοίμα, οπότε οφείλει να μετρά μέχρι το 4. 
Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατόν να ξεχάσει την ιχνογράφηση ενός χεριού 
ή ενός ποδιού. Σπουδαίο ρόλο παίζει επίσης η γνώση του αντικειμένου που θέ
λει να ιχνογραφήσει το παιδί. Όταν γνωρίζει π.χ. καλά το τετράγιονο, τότε 
γνωρίζει και τη σειρά των γραμμών που πρέπει να σύρει. Έτσι αρχίζει την ι
χνογράφηση από έπάνω προς τα κάτω και από αριστερά προς τα δεξιά και ε
πιτυγχάνει περίπου το ίδιο μήκος για όλες τις πλευρές. Στην περίπτωση όμως 
που δεν έχει ιχνογραφήσει τετράγιονο, σύρει τις γραμμές σε φορά κυκλική, 
δηλαδή αρχίζει π.χ. από επάνω, συνεχίζει από αριστερά και κάτω διαδοχικώς
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κα ι π ροχω ρεί προς την κάθετη δεξιά  πλευρά. Έ τσ ι το τελικό προϊόν δεν  ε ίνα ι 
το ακρ ιβές τετράγω νο (Yam asaki 1985 στο Schuster 1993, 72).

Α πό όσα αναφ έρθηκαν ανω τέρω  γίνετα ι σαφές ότι η παιδική ιχνογράφηση 
δεν  μ πορεί ν α  θεω ρη θεί οπω σδήποτε ως εξωτερίκευση εσω τερικώ ν αποταμ ι
εύσεων. Γ ια το αποτέλεσμα της ιχνογράφησης συνδυάζονται δ ιάφ ορες εσω τε
ρ ικές οδηγίες, καθώ ς κα ι γλωσσικά, οπτικά και κινητικά σχήματα, κατά τρόπο  
που τα  επ ιμέρους στο ιχεία  μπορούν να  απομονω θούν μόνον κάτω  α π ό  ε ιδ ι
κ ές  συνθήκες. Ε πομένω ς το αποτέλεσμα της ιχνογράφησης δεν μ πορεί να  ερ- 
μηνευθεί ως να  είνα ι ένα  αντικείμενο στην παιδική μνήμη σε οπτική μορφή.

Ο ι A llik/Laak (1985) ζήτησαν από πα ιδ ιά  να  σχηματίσουν την παράσταση 
ενός α νθρώ που  με τρ ε ις  δ ιαφ ορετικούς τρόπους: ως ελεύθερη ιχνογράφ ηση, 

ως κολλημένη εικόνα  από προδοσμένα  χρωματιστά κομμάτια (collage) κα ι ω ς 
συμπλήρωση ενός προδοσμένου κορμιού ή κεφαλιού. Στην περίπτωση που ένα  
χαρακτηριστικό  του ανθρώ που δεν  φαινόταν στην ελεύθερη ιχνογράφηση, το  

απέδω σαν περ ισσότερο σε ελλιπείς ικανότητες παραγω γής ή στο γρα φ ικό  ρ ε 
περτόριο , δηλαδή στη γνώση της απεικόνισης του παιδ ιού , όχι όμως στην εσω 

τερική αντιπροσώ πευση του αντικειμένου. Αντιθέτως, όταν ένα  χαρακτηριστι
κό βρισκόταν κα ι στις τρεις εργασ ίες (ελεύθερη ιχνογράφηση, collage κ α ι συ
μπλήρωση κενώ ν), συμπέραναν ότι υπήρχε εσωτερική αντιπροσώπευση (ε ικό
ν α  του αντικειμένου).

3.2. Σχέση μεταξύ παιδικής ιχνογράφησης και εσωτερικής 
αντιπροσώπευσης

Φ α ίνετα ι ότι ο ι π α ιδ ικ ές  ιχνογραφ ήσεις δεν ε ίνα ι απόδοση της οπτικής ε 
μ πειρ ίας, γρ ά φ ε ι ο Schuster (1993, 76), γ ια τ ί τα  π α ιδ ιά  δεν προσπαθούν ν α  ι
χνογρα φ ή σ ουν  ένα  αντικείμ ενο  από  το μοντέλο του, αλλά ζω γρα φ ίζουν  α πό  

την παράσταση  του αντικειμένου στη μνήμη τους. Δ ιερω τάται λοιπόν, αν ο ι ι
χ νο γ ρ α φ ή σ ε ις  τω ν π α ιδ ιώ ν  ε ίνα ι πιστή απόδοση  τω ν “ εσω τερ ικώ ν λειτουρ
γ ιώ ν ”, δη λα δή  τω ν  οπ τ ικ ώ ν  α π ο τα μ ιεύ σ εω ν . Θ ε ω ρ ε ί όμ ω ς π ιθ α ν ό τερ ο  να  

π ρ ο σ δ ιορ ίζουν  το πω ς ιχνογρα φ είτα ι κάτι τα  αποταμ ιευμένα  “σχήματα ιχνο
γρ ά φ η σ η ς” κα ι όχ ι η γνώση του αντικειμένου ή ο “ανόθευτος αποταμ ιευτής” 
μ ιας οπτικής εμ π ειρ ία ς. Τ ον ίζε ι ότι π ρ έπ ε ι να  προσπαθήσουμε να  βγάλουμε 
συμ περάσ ματα  γ ια  την εσω τερική αντιπροσώ πευση του αντικειμένου (π α ρ ά 
σταση) από  το  ε ίδος της ιχνογράφησης.

Έ ρ ε υ ν ε ς  έδειξα ν  ότι π α ιδ ιά  ηλικίας μεταξύ 7 κα ι 9 ετών ιχνογραφ ούν έναν 
κύβο στην τυπική εξελικτική διαδοχή  (βλέπε απεικ . 42), κ α ι συγχρόνω ς προτι
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μούν την ακριβή προοπτική απόδοση του κύβου, ενώ μικρότερα από 7 ετών 
παιδιά προτιμούν και “ανοικτές εικόνες” (απεικ. 42 b). Θα μπορούσε κανείς 
να επιχειρηματολογήσει, γράφει ο Schuster (ό.π.), ότι το αντικείμενο “κύβος” 
αντιπροσωπεύεται στη μνήμη των πολύ μικρών παιδιών με τις προτάσεις: 
“όλες οι πλευρές είναι ίσες, όλες οι γωνίες είναι ίσες, οι επιφάνειες τέμνο- 
νται” (γλωσσικώς αποταμιευμένη γνώση), και ότι δεν είναι αποταμιευμένη “ο
πτική” πληροφορία. Τότε όμως, συμπεραίνει, δεν θα έπρεπε τα παιδιά να προ
τιμούν έναν προδοσμένο κύβο με προοπτική, μετά από μια δική τους προσπά
θεια ιχνογράφησης.

□  Η ] Q  0 > £Ξ?
α β 42γ δ 3

Απεικόνιση 42. (Schuster 1993,76).

Μια πιο σωστή ερμηνεία, γράφει ο Schuster, (1993,77) είναι να εννοήσου
με την εσωτερική αντιπροσώπευση ως “τρισδιάστατο” πρότυπο (παραπέμπο- 
ντας στο Wimmer και Perner 1979), του οποίου η “προβολή” στην ιχνογραφι- 
κή επιφάνεια προκαλεί τις ίδιες ιχνογραφοτεχνικές δυσκολίες, όπως η ιχνο
γράφηση από το φυσικό πρότυπο. Με αυτή την προϋπόθεση μπορεί κανείς να 
κατανοήσει, γιατί τα παιδιά προτιμούν το προδοσμένο και με προοπτική πρό
τυπο του κύβου. Ενδιαφέρον και χαρακτηριστικό είναι το γεγονός, ότι τα παι
διά δείχνουν την πραγματική μορφή του κύβου στο χώρο, χωρίς όμως να μπο
ρούν να τη φέρουν στη δυσδιάστατη προ
βολή (εδώ παραπέμπει στον Kosslyn κ.ά.
1077). Αντίθετα μια ιχνογράφηση που πε
ριέχει την προοπτική μορφή του κύβου, 
χωρίς όμως να ανακαλύπτεται από το παι
δί (απεικ. 43), αποδίδεται γενικώς σωστά 
από παιδιά ηλικίας 6-7 ετών, παρατηρεί ο 
Schuster (ό.π.), παραπέμποντας τώρα στο 
Phillips κ.α. (1978). Εκείνο, γράφει, που 
κάνει πολύπλοκη την ιχνογράφηση για το 
παιδί είναι η ενεργοποίηση της εσωτερι
κής τρισδιάστατης, οπτικής έννοιας του 
κύβου. (Schuster 1993,77)
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Σ υ νεχ ίζο ντα ς  ο S chuster (ό .π .) θ εω ρ ε ί ότι κ α ι ο ι ο πτικές π λ ά νες  (π .χ . το  
παραλληλόγραμμο του Sander, η οπτική πλάνη του M iiller-Lyer, βλέπε Ζ ά χα 
ρης 1994) προκύπτουν επειδή  ακριβώ ς ενεργοπο ιείτα ι η εσω τερική κ α ι τρ ισ 
διάστατη οπτική έννοια  του κά θε αντικειμένου, δηλαδή μια δυσδιάστατη ιχνο
γράφηση  εννοείτα ι “αυτομάτω ς” ω ς αντιπροσώ πευση ενός τρ ισδιάστατου δ ε 
δομένου. Μ ε άλλες λέξεις  εσω τερικά  μεταφράζεται σ ’ έναν τρισδιάστατο  π α 
ρα στατικό  κόσμο. Α υτό σ η μ α ίνει ότι ο ι γραμμ ικές ιχνογρα φ ή σ εις  δ εν  ερμη 
νεύοντα ι ως επ ίπεδες, αλλά αυτομάτως ως τρισδιάστατες.

Η  εσωτερική (τρισδιάστατη) αντιπροσώπευση ενός αντικειμένου δεν  ε ίνα ι 
μόνον ή οπω σδήποτε “οπτική”, γ ια τ ί κα ι ο ι τυφλοί (πα ιδ ιά  κα ι ενήλικοι) κα τα 
λήγουν στα ίδ ια  αποτελέσματα  ιχνογράφησης, όταν έχουν ένα  ειδ ικό  κοντύλι 
που δη μ ιουργεί στερεές (υψ ω μένες) γραμμές (συγκρ. απεικ . 2.9 κα ι K ennedy 
1985 στο Schuster ό.π.). Ο ι τυφλοί εντάσσουν την οπτική πληροφορία  στο ίδ ιο  
εσω τερικό τρισδιάστατο πρότυπο του κάθε αντικειμένου, δηλαδή καταλήγουν 
στα ίδ ια  αποτελέσματα  ιχνογράφησης, όπω ς και οι μη τυφλοί. Ο ι ιχνογραφ ή
σεις τω ν τυφλών πα ιδ ιώ ν δείχνουν ότι κ α ι αυτά έχουν την ίδ ια  δυσκολία, όταν 

θέλουν να  μεταφέρουν το τρισδιάστατο δεδομένο στη δυσδιάστατη ε π ιφ ά ν ε ια  
Έ τσ ι, ο ι πλευρές π.χ. του τρα πεζιού  “ανο ίγοντα ι”, γ ια  να  επ ιτευχθεί μ ια  δυσ- 
διάστατη παράσταση . Ε ίνα ι π ρ ο φ α νές  ότι ε ίνα ι μια “παγκόσμ ια  πνευματική 

επ ιχείρηση”, πα ρατηρεί ο Schuster, αφού αυτές ο ι “ανοικτές εικόνες” παρατη

ρούνται κα ι σε π α ιδ ιά  (ακόμα κα ι τυφλά) λιγότερο διαφοροποιημένω ν πολιτι
σμών. Α υτό σημαίνει ότι ε ίνα ι αποταμιευμένο ένα  αντίστοιχο, τρισδιάστατο ε 
σω τερικό πρότυπο, το οπο ίο  επ εξεργά ζετα ι πληροφορίες α π ό  όλες τις α ισθη

τη ρ ια κές οδούς (διαύλους) κ α ι επομένω ς δεν  μπορεί να  θεω ρη θεί tog καθαρή  
“οπτική” αποταμίευση. Ε δώ  π ρ έπ ε ι να  α να φ ερθεί ότι ο ι γραμμές κα ι στις πρώ 
ιμες π α ιδ ικ ές  ιχνογραφ ήσεις, π.χ. ω ς “ηλιακές ακτίνες”, αντιπροσω πεύουν μη 
οπτικά  περ ιστατικά , αφ ού  η ηλιακή ακτίνα  δεν  ε ίνα ι ορατή, αλλά  ίσως “συμ
βολ ίζε ι” τη μακρυνή επ ίδραση  του ήλιου. (Ε δώ  β έβ α ια  θα  μπορούσε ν α  υπ ο 
στηρίξει κα νείς  ότι τα  π α ιδ ιά  α πό  μικρά έχουν δε ι το φ ω ς του ήλιου ως γραμ

μή, όταν αυτό α πό  μια χα ρ α μ ά δα  μπα ίνει σ ’ ένα  σκοτεινό δω μάτιο). Ό μ ω ς  η 
γραμμή θ α  μπορούσε να  θεω ρη θεί κα ι ω ς “μέσο σκέψ ης”, ω ς αποταμιεύσιμη 
“αντιπροσώ πευση” γ ια τ ί μ πορεί να  εκπροσω πεί κα ι μη ιδω θέντα (όπω ς στους 
τυφλούς) ή μη ορατά  (όπω ς ο ι ακτίνες) περιστατικά.

Τ ο  μοντέλο (σχέδ ιο ) ενός αντικειμένου δε σχηματίζεται μόνον από οπτικές 
πληροφορίες, α κόμα  κα ι στα π α ιδ ιά  που  έχουν την όρασή τους, αλλά κ α ι από  
απτικές. Α υτές ακριβώ ς ο ι τελευταίες δίνουν την δυνατότητα στα π α ιδ ιά  ν α  α-
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ντιληφθούν την ισότητα των πλευρών και τη γειτνίαση και την ισότητα των επι
φανειών. Η απεικόνιση του κύβου γίνεται επίσης τόσο πολύ δύσκολη και για
τί πρέπει να ιχνογραφηθεί και μη οπτική πληροφορία, η οποία μερικώς αντι
φάσκει προς την οπτική. Κατά κανόνα το αντικείμενο (π.χ. ο κύβος) φέρεται 
κοντά στον παρατηρητή ή ο παρατηρητής κινείται προς το αντικείμενο. Από 
αυτή την εμπειρία της κίνησης μαθαίνονται κατά το Gibson (1982 στο Schuster 
1993, 78) οι “σταθερές” του αντικειμένου. Το παιδί μαθαίνει να μην προσέχει 
τη σμίκρυνση του αντικειμένου, επειδή εξαρτάται από τη θέση του παρατηρη
τή σε σχέση προς το αντικείμενο, ή μάλιστα μαθαίνει να καταπιέζει αντιληπτι- 
κώς αυτή τη σμίκρυνση. Το γνωστό φαινόμενο της σταθερότητας του μεγέθους 
δεν είναι τίποτα άλλο παρά το αποτέλεσμα αυτής της εμπειρίας. Δηλαδή ένα 
απομακρυσμένο, αντικειμενικώς πολύ μικρό αντικείμενο, διορθώνεται υποκει- 
μενικώς αντίστοιχα προς το αληθινό του μέγεθος. Κατά την άποψη του Schus
ter (ο.π.) ο μηχανισμός αυτός της σταθερότητας του μεγέθους υπάρχει ήδη στα 
νεογέννητα σε μη πλήρη (ανεξέλικτη) μορφή. Αυτά προσαρμόζονται γρηγορό
τερα προς το ίδιο αντικείμενο σε διαφορετικά μεγέθη από ότι σε διαφορετικά 
αντικείμενα του ίδιου μεγέθους.

Ο Schuster (1993, 78) καταλήγει: “Επειδή λοιπόν δεν υπάρχει καμιά καθα
ρή “οπτική” αντιπροσώπευση (παράσταση), είναι δυνατόν να εξαχθεί ως συ
μπέρασμα από αυτές τις σκέψεις, ότι το παιδί πρέπει να μάθει ένα ρεπερτόριο 
από δυνατότητες απεικόνισης”.

3.3. Π ω ς επ ιδ ρ ά  η  π α ιδ ικ ή  ιχνο γρ ά φ η σ η  σ τη ν  εσ ω τερ ική  

α ντ ιπ ρ ο σ ώ π ευ σ η  κ α ι σ τ ις  λ ε ιτο υ ρ γ ίε ς  τ η ς  σ κ έψ η ς

Οι οπτικές αντιπροσωπεύσεις, δηλαδή οι εσωτερικές οπτικές παραστάσεις, 
παίζουν σημαντικό ρόλο κατά την ανάκληση στη μνήμη των χαρακτηριστικών 
των αντικειμένου (Schuster 1993, 80). Όταν π.χ. θέλει κανείς να θυμηθεί τον 
αριθμό των παραθύρου μιας κατοικίας, διατρέχει σε επίπεδο παράστασης, δη
λαδή μπροστά στα εσωτερικά του μάτια, την κατοικία.

Η ατομική ιχνογράφηση θα μπορούσε να είναι ένα μέρος του “οπτικού 
σχεδίου”, από το οποίο κερδίζονται μαρτυρίες για τον οπτικό κόσμο. Πριν τα 
παιδιά ιχνογραφήσουν έναν κεφαλοπόδαρο, δηλώνουν τα απαραίτητα για την 
ιχνογράφηση του. Η Meili-Dworetzki (1957, 34) διαπίστωσε τις ακόλουθες συ
χνότητες:

α) Παιδιά τα οποία δεν μπορούν ακόμα να ιχνογραφήσουν άνθρωπο, δεν 
περιλαμβάνουν κατά 56% στις δηλώσεις των μερών το κορμί.
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β) Π α ιδ ιά  που  ιχνογραφ ούν έναν κεφ αλοπόδαρο  δεν  περ ιλαμβάνουν στις 
δηλώ σεις τους το κορμ ί κατά  89%.

γ )  Π α ιδ ιά  που  ιχνογρα φ ούν  ά νθρω πο  με κορμ ί δ εν  π ερ ιλ α μ β ά νο υ ν  στις  

δηλώ σεις τους το κορμί κατά  9% .
Η  ανάμνηση  του κεφ α λοπ ά δα ρου  π ιθα νώ ς κ α τευθύνε ι την  ιχνογρά φ ησ η , 

γ ρ ά φ ε ι ο Schuster (<5.π.) κ α ι έτσι πα ραλείπετα ι η μνεία  του κορμού στη φ άσ η  
του καφαλοπόδαρου. Ό τα ν  όμως δηλώνεται εκ  των προτέρω ν ο κορμός, τότε 
ιχνογραφ είτα ι.

Το ζω γραφ ικό  σχήμα που επ ιτυγχάνει ένα  π α ιδ ί επ ιδρά  στην προτίμηση ή 
μη μιας ιχνογράφ ησης που του παρουσιάζουν μεταξύ άλλων. Αυτό α π έδε ιξε  έ
ρ ευ ν α  τω ν T ay lo r/B ach arach  (1982) σε 335 π α ιδ ιά  η λ ικ ία ς 4 μ έχρ ι 6 ετώ ν. 
Π α ιδ ιά  που  ιχνογραφ ούσαν έναν κεφαλοπόδαρο, τον προτιμούσαν κ α ι τον ε

πέλεγα ν  ως σωστή κ α ι πλήρη ιχνογράφηση ενός ανθρώ που, ενώ  π α ιδ ιά  που  ι
χνογρα φ ούσ α ν  αφ ηρημένα  σκαριφήματα  (ορνιθοσκαλίσματα) δ ιά λεγα ν  την 

πλήρη ανθρώ πινη  μορφή ω ς σωστή απεικόνιση. Ε πομένω ς η επ ιτυγχανόμενη  
μορφή ιχνογράφ ησης του ανθρώ που μπορεί, όπω ς φ αίνεται, ν α  επηρεά σει το ν  

τρόπο  αντίληψης του κόσμου.
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Κεφάλαιο 4ο

4. ΠΑΙΔΙΚΗ ΙΧΝΟΓΡΑΦΗΣΗ 
ΚΑΙ “ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ”

Κατά την άποψη του Levinstein (1904) οι παιδικές ιχνογραφήσεις λαμβά
νουν συχνά το χαρακτήρα “αφηγηματικών εικόνων”. Η άποψη αυτή οδήγησε 
σε έρευνες, κατά τις οποίες κλήθηκαν τα παιδιά να απεικονίσουν σκηνές πα
ραμυθιών, γεγονότα μύθων (Wagner 1913) ή να αποδώσουν ιχνογραφικώς ένα 
επεισόδιο. Ένα τέτοιο επεισόδιο π.χ. ήταν το: “Hans κοίτα στον αέρα”. Με 
βάση αυτό το επεισόδιο έγινε μια διαπολιτισμική έρευνα σε μεγάλες ομάδες 
παιδιών της Αμερικής, Αγγλίας και Γερμανίας, κατά την οποία ζητήθηκε από 
τα παιδιά να ζωγραφίσουν. Οι ερευνητές παρατήρησαν μεγάλες διαφορές με
ταξύ των παιδιών ως προς στην απόδοση των επιμέρους θεμάτων. Το εύρος 
της διασποράς φθάνει από την παράσταση επιμέρους σκηνών, οι οποίες απο
δίδουν ένα μόνο γεγονός της θεματικής αλληλουχίας, μέχρι τα συμπλέγματα 
εικόνων, στα οποία ενσωματώνονται και αλληλοεξαρτώνται περισσότερα γε
γονότα του γίγνεσθαι (της διήγησης) ή παριστάνονται διαδοχικά σε περισσό
τερες εικόνες. Δηλαδή εμφανίζονται ιχνογραφήσεις με διαδοχές εικόνων ήδη 
πριν από την εποχή της γενικής εξάπλωσης των Comics (συγκρ. απεικ. 44, η ο
ποία δείχνει μια τέτοια σειρά εικόνων από την παράσταση της μεγάλης έρευ
νας “Hans κοίτα στον αέρα” του Levinstein, 1905, πίνακας 42, με μια κλασική 
διαίρεση/ ανάλυση μιας αφηγηματικής διαδικασίας σε μια σειρά εικόνων).

Σύμφωνα με την άποψη του Richter (1987,92) το είδος και ο τρόπος της ι- 
χνογραφικής πραγματοποίησης μιας διήγησης εξαρτάται, όπως έδειξαν και οι 
έρευνες των πριυιμων συγγραφέων, από την ηλικία του ιχνογράφου, δηλαδή 
από τους παράγοντες της ψυχοφυσικής ωρίμανσης. Εκτός όμως από το γενικό 
αυτό παράγοντα αποφασιστική είναι και η συμετοχή άλλων παραγόντων, οι ο
ποίοι επιδρούν σε όλες τις ηλικίες, όπως είναι το επίπεδο της νοημοσύνης, οι
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Απεικόνιση 44. (Levinstein 1905 και Richter 1987).

συναισθηματικές καταστάσεις και προϋποθέσεις και, κατά περίσταση, οι τύ
ποι της προσωπικότητας, π.χ. αυτοί που “βλέπουν” μάλλον τη μορφή του αντι
κειμένου και αυτοί που “βλέπουν" μάλλον το χρώμα. Συμβολή στην ιχνογραφι- 
κή πραγματοποίηση έχουν επίσης και τα ειδικά δεδομένα, όπως είναι η μορ
φή του χαρτιού, τα ιχνογραφικά μέσα πραγματοποίησης και η δομή της ίδιας 
της υπό παράσταση αφήγησης. Βλέπουμε λοιπόν ότι ένα αφηγηματικό γίγνε
σθαι δεν παρατηρείται μόνον σε παιδικές ιχνογραφήσεις που θέλουν ή πρέπει 
να παραστήσουν μια προκαθορισμένη ιστορία, αλλά γενικώς το πληροφορια
κό περιεχόμενο της παιδικής ιχνογράφησης μπορεί να θεωρηθεί ως αφήγηση 
εικόνων. Δηλαδή η θεματική αλληλουχία, το περιεχόμενο της διαδοχής (των α
ντικειμένων) κατανοείται ως “αφηγηματική αξία” (Widlocher στο Richter 
ό.π.), την οποία πρέπει να ανακαλύψει κανείς κατά τη θεώρηση και ερμηνεία
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της ιχνογράφησης. Κατά την ερμηνεία αυτή σημαντικό ρόλο παίζουν οι γλωσ
σικές δηλώσεις του ιχνογράφου για την εικόνα που δημιούργησε, ο τίτλος που 
έδωσε σ’ αυτή κ.τ.λ. Μια ανακατασκευή είναι όμως δυνατή μόνον όταν υπάρ
χουν πρωτόκολλα (σημειώσεις) παρατηρήσης για τη διαδικασία της ιχνογρά
φησης (Morgenstern 1937, Alschuler/Hattwick 1947, Bettelheinn 1979, Winni- 
cott 1973, Klager 1984, Mosimann 1979, Leske 1979, Richter 1984). Στις επιμέ- 
ρους αυτές περιπτώσεις πρόκειται κατά κανόνα για την τεκμηρίωση ιδιαίτε
ρων εξελίξεων και δομικών μεταβολών, λόγω γνωστικών και συναισθηματι
κών ιδιατεροτήτων.

4.1. Δ υ ν α τό τη τες  ε ικ ο νο γρ α φ ικ ή ς  δ ιή γ η σ η ς

Προ'πος ο Luquet (1924 και 1927) ασχολήθηκε με το πρόβλημα της “ιχνο- 
γραφικής διήγησης”. Κατά την άποψή του πρόκειται για ένα πρόβλημα μετά
φρασης ενός συνεχούς και βαθμιαίου γίγνεσθαι σε μια ταυτόχρονη συναρμογή 
εικόνων. Αυτός που ιχνογραφεί μεταβιβάζει τη διαδοχή πραγματικών γεγονό
των ή την ευθύγραμμη οργάνωση γλωσσικών πληροφοριών στην ταυτοχρονι- 
κότητα εικονογραφικών σχέσεων. Τόσο στην απλοϊκή τέχνη και στην παιδική 
ιχνογράφηση όσο και στην ανώτερη τέχνη, υπάρχουν διάφορες δυνατότητες 
για τη μεταβίβαση αυτή, τις οποίες ερεύνησε κυρίως ο Luquet και τις εφάρ
μοσε στην ανάλυση της θεματικής δομής της παιδικής ιχνογράφησης. Διακρί
νει δύο βασικές δυνατότητες για τη μετάφραση ενός χρονικού γίγνεσθαι σε 
μια ταυτόχρονη εικονογραφική συναρμογή, δηλαδή σε εικόνες με αλληλουχία 
ή εξάρτηση:

α) Ένα σπουδαίο ή κεντρικό συμβάν της διαδοχικής αλληλουχίας παριστά- 
νεται από τον ιχνογράφο αντιπροσωπευτικούς για το σύνολο των γεγονότων 
της αλληλουχίας. Είναι ο “συμβολικός” τύπος παράστασης των γεγονότων 
(Luquet 1924, 88) ή κατά το Richter (1987, 94) ο αντιπροσωπευτικός τύπος, ε
πειδή εστιάζεται σε ένα συμβάν της αλυσίδας των γεγονότων.

β) Ο ιχνογράφος διατηρεί σε κάποια μορφή τη σειρά των γεγονότων και 
στην εικονογραφική διήγηση, παριστάνοντας τα γεγονότα ή τις δρώσες μορ
φές πολλές φορές σε μια εικόνα ή αναλύοντας το γίγνεσθαι των γεγονότων σε 
μια σειρά εικόνων κατά τρόπο διαδοχικό. Στην πρώτη περίπτωση “ενώνονται 
όλα τα γεγονότα σε μια εικόνα, τα οποία, αντικειμεικώς θεωρούμενα, εμφανί
ζονται σε διαφορετικά χρονικά σημεία..., τελικώς δηλαδή θα επιτρεπόταν μό
νο διαδοχικά να παρασταθούν” (Richter ό.π. 94).

Ο Luquet (ό.π.) ονομάζει αυτές τις εικόνες, με ταυτόχρονη ή σύγχρονη
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μορφή πα ρ ά σ ια σ η ς σειράς γεγονότω ν σε μια εικόνα, δ ιαδοχικό  εικσνογραφι- 
κό  τύπο, ενώ  τις  εικόνες με διακρινόμενη διαίρεση των γεγονότω ν σε περ ισσό
τε ρ ε ς  ιχ ν ο γ ρ α φ ικ ές  δ ια δ ο χ ές  τ ις  χα ρ α κ τη ρ ίζε ι ω ς τύπο  ε ικ ο νο γρ α φ η μ ένω ν  
φύλλων. Α υτο ί ο ι δύο  τύπο ι ιχνογραφ ικής αφήγησης μπορούν ν α  υ π ο δ ια ιρ ε
θούν, α νά λογα  με το  πόσο συχνά επαναλαμβάνονται σε μια ε ικόνα  τα  δρώ ντα 
π ρ ό σ ω π α  ή τα  α ντικείμενα  ω ς φ ο ρείς  σημασιώ ν ή αν  η δ ια δοχή  των εικόνω ν 
ε ίνα ι δομημένη με τρόπο απλό ή πολύπλοκο. Μ ια  σύγκριση τω ν δύο μοντέλων 
της εικονογραφ ικής διήγησης γίνετα ι α πό  το R ichter (1987,95) στο σχήμα 3, 
όπου α ντιπαρατίθετα ι στην “αντιπροσωπευτική αφηγηματική εικόνα” μ ια  δ ια 
φ οροποιημένη  συναρμογή τύπων με διαδοχική παράσταση του γ ίγνεσθα ι.

ΣΧΗΜΑ 3: Δυνατότητες διαίρεσης των ειχονογραφιχών διηγήσεων

Α ντιπροσω πευτικός 
(“συ|. 'ο λ ικ ό ς”) 

τύπος

ταυτόχρονη διαδοχή

/  \
μία  επανά- πολλαπλή 

ληψη επανάληψη

-► διαδοχικός τύπος

I

τύπος ε ικονογραφ η
μένων φύλλων

/  V
απλή πολύπλοκη

διάρθρω ση διάρθρω ση

4.2. Οι αρχές της εικονογραφικής διήγησης
Ο ι ρ ίζ ε ς  τη ς  ε ικ ο ν ο γ ρ α φ ικ ή ς  δ ιή γη σ η ς α ν ά γ ο ν τα ι κ α τά  την  ά π ο ψ η  του  

R ich ter (1987,95) στο τέλος της σκαριφηματικής κ α ι στην αρχή της προσχημα
τικής φάσης. Κ ατά την π ερ ίο δο  αυτή μ πορεί κατά  τη γνώμη του να  δ ιαπ ιστω 
θ ε ί μέσα α π ό  την επ ιμέρους ιχνογράφηση του πα ιδ ιού  μια θεματική αλληλου
χ ία  με περ ιεχόμενο , μια κατευθυντήρια ιδ έα  ή σκέψη. Αυτή η τρόπον τινα  “α 
φηγηματική ω ρίμανση” δεν  ταυτίζεται πάντοτε με την “ωρίμανση του έργου”, 
γ ια τ ί ήδη π ρ ιν  α πό  τη διαμόρφω ση τω ν παριστανόντω ν χαρακτηριστικώ ν γύρω  
στο πέμ πτο  ή έκτος έτος το  π α ιδ ί πρ ο σ π α θ ε ί να  πραγματοποιήσει ιχνογραφ ι- 
κώ ς γεγονότα  με περ ιεχόμενο . Τ α  αφηγηματικά αυτά  στοιχεία  που  προμηνύο- 
ν ια ι  στο τέλος της σκαριφ ηματικής φ άσ ης με το  ονομαζόμενο “σχεδ ιοσ καρ ί
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φημα” διαφεύγουν συχνά της προσοχής του παρατηρητή, γιατί αυτός δεν μπο
ρεί να αποδώσει “νόημα” στα αποτελέσματα των χειρονομιών (σκαριφημά
των) και για το λόγο αυτό υποχρεούται να καταφεύγει στις γλωσσικές πληρο
φορίες του παιδιού για να πληροφορηθεί τι σημαίνουν αυτά που “ζωγράφισε”. 
Όμως αυτές οι γλωσσικές ανακοινώσεις βρίσκονται μόνον σε έμμεση σχέση 
με την ιχνογραφική πραγματοποίηση, δηλαδή το παιδί ανακοινώνει γλωσσι- 
κώς στον παρατηρητή ποιά ιδιαίτερη θεματική σχέση (νόημα) προτιμά κατά τη 
στιγμή της ανακοίνωσης από το μεγαλύτερο πεδίο των εσωτερικών του αντι
προσωπεύσεων, ποια περιεχόμενα (σκέψεις) “εννοεί” στη δεδομένη στιγμή. 
Ο Richter (ό.π.) ομιλεί για μια υπονοούμενη σημασιολογική δομή στα μετα
βατικά γεγονότα (σχεδιοσκαριφήματα). Στην προσχηματική όμως φάση η θε
ματική αλληλουχία (το νόημα) πραγματοποιείται προοδευτικά και εικονογρα- 
φικώς, δίνεται δηλαδή ταυτοχρόνως με την εικόνα.

Η εικονογραφική αφήγηση γίνεται (δυνητικώς) ορατή, όταν ήδη στην προ
σχηματική φάση σταθεροποιείται η οργάνωση των παραστάσεων της παιδικής 
ιχνογράφησης, όταν δηλαδή οι εξωτερικές αντιπροσωπεύσεις αναλαμβάνουν 
μια σταθερότερη σχέση προς τις εσωτερικές. Η πραγματική της κατανόηση ε- 
ξαρτάται από τις (επιπρόσθετες) πληροφορίες του παρατηρητή από τη βιογρα
φία του παιδιού. Αυτή τη σχέση μεταξύ της εικονογραφικής αφήγησης και του

Απεικόνιση 45. (Richter, 1987,96)
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βιοτικού γ ίγνεσ θα ι την ερμηνεύει ο R ichter (1987,95-97) με δύο π α ρα δείγμ α 
τα  αφ ηγημ ατικώ ν εικόνω ν. Σ το  πρώ το π α ρ ά δ ειγμ α  (ε ικ ό να ) ε ίνα ι αρκετή  η 
γνώση γ ια  να  μπορε'σουμε (απεικ.45) να  καταλάβουμε ένα  σχετικώς απλό κα- 

τα σ τα σ ιακό  πλαίσ ιο , το αφηγηματικό  περ ιεχό μ ενο  της ιχνογράφησης. Π ρ ό 
κειτα ι γ ια  την ιχνογράφηση της Λ ίζας (5:5 ετών) με θέμα: “Μ ητέρα, ο πατέρας 
ε ίνα ι άρρω στος στο κρεβάτι, η Λ ίζα  του φ έρ νε ι ψ ά ρ ια ”. Στο δεύτερο π α ρ ά 
δειγμα  (απεικ . 46): “Ο  πατέρας σκοτώνει τη μάγισσα” του Δανιήλ (ηλικίας 5:2 
ετώ ν) π ρ έ π ε ι ο ι γνώ σ εις  γ ια  το καταστασ ιακό πλαίσ ιο  να  συμπληρω θούν με 
πληροφ ορ ίες από  το άμεσο βιοτικό γ ίγνεσθα ι του πα ιδ ιού , γ ια  να  μπορέσει ο 
παρατηρητής να  ανακαλύψ ει ένα  “νόημα” στην πολύ πολύπλοκη εικονογραφι- 

κή δομή. Η  ανάλυση της σειράς των εικόνων του μικρού Δανιήλ αποδεικνύει, 
κατά  την άποψ η του R ich ter (1987, 100), ότι η δομή τω ν εικόνω ν εξυπηρετεί 

την διαλεύκανση της συνάφ ειας του περ ιεχομένου τους. Π ρόκειται γ ια  ένα  ό
νειρο , το οπο ίο  απαιτούσε τόσο τα  ταυτόχρονα στοιχεία  παράστασης, όπω ς ε ί
ν α ι η αντίληψη της μάγισσας, το ά ρπαγμα  του όπλου και τον πυροβολισμό, όσο 
κ α ι τη δ ια δο χ ικ ή  ανάλυση του συμβάντος σε μορφή μ ιας κ ινηματογραφ ικής 
τα ινίας, δηλαδή σε μια σειρά  εικόνων.

Τ α  πρώ ιμα αφηγηματικά σχέδια  στις πα ιδ ικές ιχνογραφήσεις δείχνουν, κα-
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τά την άποψη του Richter (ό.π.), ότι δεν συναντώνται πουθενά “αποσπασματι- 
κε'ς εικόνες”, όπως αναφέρει ο Levinstein (1904, 42). Απλώς οι πρώιμες ιχνο
γραφήσεις των παιδιών είναι μικρής πολυπλοκότητας. Η πυκνότητα της εικο- 
νογραφικής διήγησης γίνεται μεγαλύτερη όσο αυξάνει η πολυπλοκότητα της 
παραστατικής (ιχνογραφικής) δομής. Η αυξανόμενη παραστατική ικανότητα 
του παιδιού του δίνει την δυνατότητα να δημιουργεί σχέσεις σκηνών, να απο
δίδει (ιχνογραφεί) “δρώντα πρόσωπα” στην επικοινωνία τους με αντικείμενα 
που έχουν σημασία, δηλαδή να εξελίσσει μια δραματουργία εικονογραφικής 
διήγησης (αφήγησης). Η αντιπροσώπευση σε μορφή σκηνών μπορεί να προ- 
σφερθεί μόνον με τα ιχνογραφικά μέσα που διαθέτει το παιδί κατά την περίο
δο δημιουργίας της αφηγηματικής εικόνας. Εντούτοις στοιχεία σε μορφή κε- 
φαλοπόδαρων ή παρόμοια δεν είναι αποσπάσματα, αλλά μορφές γίγνεσθαι” 
μιας ορισμένης περιόδου εξέλιξης, γράφει ο Richter (ό.π.).

4.3. Σ χέσ η  μ ετα ξύ  τ η ς  οργά νω σ η ς τ η ς  ε ικ ό να ς  κ α ι το υ  α φ η γ η μ α τ ικ ο ύ  

σ χεδ ίου

Η περαιτέρω οργάνωση της εικόνας στα επόμενα στάδια της σχηματικής φά
σης στη μορφή του εικονοσχήματος έχει ως συνέπεια και την περαιτέρω εξέλιξη 
της αφηγηματικής δομής της παιδικής ιχνογράφησης, δηλαδή την εμφάνιση της 
ονομαζόμενης αφηγηματικής εικόνας (Levinstein 1904, Miihle 1955 1971 κ.α.), 
η οποία μπορεί να ενταχθεί στις κατηγορίες του σχήματος 3 (σελ. 94). Επομέ
νως μετά την “ωρίμανση του έργου” περίοδο δεν εμφανίζονται πλέον νέα σχέ
δια για την παράσταση γεγονότων ή αφηγηματικών περιεχομένων (ιστοριών, 
μύθων, παραμυθιών). Βέβαια στις αφηγηματικές εικόνες κατά τη σχηματική φά
ση κυριαρχούν εκείνες οι ιχνογραφήσεις, από τις οποίες επιλέγεται ένα από τα 
γεγονότα της αλληλουχίας και παρισιάνεται αντιπροσωπευτικούς. Όμως μερικές 
φορές είναι δύσκολο να εντοπισθούν εικόνες διαδοχικού τύπου, γιατί η πολλα
πλή επανάληψη ενός αντικειμένου στην εικόνα είναι δύσκολο να διαπιστωθεί 
ως τέτοια. Διαφεύγει δηλαδή της προσοχής του παρατηρητή η ταυτόχρονη αλ
λά και διαδοχική διασύνδεση των αντικειμένων (θεμάτων). Οι γλωσσικές όμως 
πληροφορίες ή τα σχόλια του ιχνογραφούντος (παιδιού) μπορούν να φανερώ
σουν τη δομή της διήγησης. Είναι φανερό ότι η ανάλυση της αφηγηματικής δο
μής της παιδικής ιχνογράφησης χρειάζεται να σχολιασθεί, να στραφεί στη βιο- 
γραφική κατάσταση και στο βιογραφικό γίγνεσθαι του παιδιού.

Κάθε σκέψη ή παρατήρηση που προχωρεί πέρα από την ανάλυση των τυπι
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κώ ν ε ικονογρα φ ικώ ν (ιχνογρα φ ικώ ν) σχέσεω ν ο φ είλε ι πρώ τα  ν α  β εβ α ιω θ ε ί 
γ ια  την αλληλουχία τσυ περ ιεχομένου, γ ια  τον τρόπο της αφήγησης κ α ι γ ια  τη 
δομή του θέματος (αντικειμένου), π ρ ιν  καταστεί δυνατό να  γ ίνο υ ν  δηλώ σεις 
γ ια  τη σημασία του απεικονισθέντος.

Ε ίπαμε ανω τέρω  ότι η μορφολογική (κα ι συνθετική) δομή του εικονογρα- 

φ ικού σχήματος δεν  υπόκειτα ι σ ’ ένα  “αποσπασματικό”, “συγκρητικό”, π α ρ α 
τακτικό, προσθετικό οργανω τικό αξίω μα, αλλά ότι πρέπ ει να  θεω ρη θεί ως α 
ποτέλεσμα  μιας συμπα ιγνίας οπτικώ ν τάσεω ν δ ια φ ά νε ια ς  κα ι αφηγηματικώ ν 

τάσεων. Δηλαδή το εικονογραφ ικό σχήμα της πα ιδ ικής ιχνογράφησης στη μέ
ση πα ιδ ική  ηλικ ία  φ α ίνετα ι ως μια παραγω γική  σύνθεση δυνατοτήτων π α ρ ά 
στασης κ α ι προθέσεω ν αφήγησης. Επομένω ς ο ι σχηματικές ε ικόνες αυτής της 

φ άσης εξέλιξης είνα ι πάντοτε κα ι αφηγηματικές εικόνες, όπω ς ε ίνα ι πα ρασ τα 
τικές εικόνες, δηλαδή απόδοση αντικειμένω ν ή αλληλουχιών (σχέσεω ν) α ντ ι
κειμένω ν. Ο ι ε ικ ο νο γρ α φ ικ ές αφ η γήσ εις  ε ίνα ι α να γκ α σ μ ένες ν α  κ α τα φ εύ 

γο υ ν  στις αντίστοιχες π ρ ο ς το αντικείμενο  αντιπροσω πεύσεις, ο ι δε α ντ ιπ ρ ο 
σω πεύσεις π ά λ ι θ α  ε ίνα ι “χω ρ ίς νόημα” χω ρίς τα  αφ ηγηματικά  περ ιεχόμ ενα , 
δηλαδή θα  ε ίνα ι φτω χές (σε σημασία) ή εντελώς χω ρίς σημασία.

Η  πα ραγω γική  σύνθεση δυνατοτήτων απεικόνισης κα ι προθέσ εω ν αφ ήγη
σης που  α να φ έρα μ ε ανω τέρω , δεν  είνα ι σε καμιά  περίπτω ση αυτόματος συν
δυασμός των δύο στοιχείων. Η  σύνθεση μπορεί να  είνα ι ποικίλη, α νά λογα  με 

το “βά ρος”, δηλαδή με τη σημασία που λαμβάνει το προς παράσταση π ερ ιεχό 
μενο  κα ι α νά λ ο γα  με τη σ ε ιρ ά  τω ν γεγονότω ν στο β ιω ματικό γ ίγ νεσ θ α ι του 
πα ιδ ιού . Αυτή η σημασία μπορεί να  φ θάνει από ένα προσω ρινό δ ιαφ έρον  γ ια  

ένα  πρόσω πο ή πράγμα , α πό  μια περ ίεργη  αναζήτηση πληροφοριώ ν γ ια  την ι- 
χνογρα φ ική  δημοσίευση τραυματικώ ν βιωμάτων, μέχρι τις ψ υχανα γκασ τικές 
εκδηλώ σεις πα ρανο ϊκώ ν παραστάσεω ν. Η  πυκνότητα της αφηγηματικής δομής 
εξα ρ τά τα ι επομ ένω ς κα ι α πό  την κοινω νική  κα ι συναισθηματική κατάσταση 
του ατόμου που ιχνογραφεί. Σε μερικές ιχνογραφήσεις ή ιχνογραφ ικές σειρές 
βρίσκετα ι στο κέντρο της παράστασης η χα ρ ά  γ ια  την απεικόνιση ενός βιώμα
τος, όπω ς είνα ι αυτό της “συγκομιδής φρούτω ν’ (απεικ. 32). Σε άλλες ιχνογρα
φ ήσ εις  π ρα γμα τοπο ιούντα ι βασανιστικές, π ερ ίφ οβες, ενίοτε πα ρ α νο ϊκές π α 
ραστάσεις με παρόμοια , αλλά μη ταυτόσημα, παραστατικά μέσα.

Τ ο  εύρος της έντασης (του ενδ ια φ έροντος) αυτών των αφηγηματικώ ν π ε 
ρ ιεχομένω ν γ ίνετα ι ορατό, αν  κανείς συγκρίνει την ιχνογράφηση 45 “Μ ητέρα, 
ο πα τέρα ς στο κρεβάτι. Η  Λ ίζα  του φ έρνει ψ ά ρ ια ”, με την παράσταση 47 “Το 
ινδ ιανόπα ιδο  εντός ηλεκτρικής λυχνίας” του αγοριού  Joey, το οποίο  εμφανίζει
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αυτιστικά χαρακτηριστικά και αμυντι- 
κούς μηχανισμούς. Στις ιχνογραφή- 
σεις του αυτοπαρουσιάζεται το αγόρι -.*·*
στο πρόσωπο ενός παιδιού Ινδιάνων 1 ; ; ^ ^ ^ '; ^ /  
μέσα σ’ ένα κλουβί, το οποίο συγκρα-p  
τείται από ένα συρματόσχοινο (βλέπε 
Richter 1987, 100-101, B ettelheim ^|% ^ ; >ι 
1984,401).

Τέλος πρέπει να επιστήσουμε την 
προσοχή σ’ ένα πρόβλημα ορολογίας, 
δηλαδή στη χρήση του χαρακτηρισμού .. ··- ■ 1 i ν ·
“διαδοχικός” για τις εικονογραφικές -‘7:!7 γ./:7 ·· :’■- * r I
σειρές του “τύπου των εικονογραφη- 
μένων φύλλων”. Τόσο ο Paivio (1978), Τ  . ; !
όσο και ο Richter (1987, 102) κάνουν X  *Χ · 
διάκριση μεταξύ μιας διαδοχικής ί 
(γλωσσικής - εννοιολογικής) και μιας ·-··. 
συγχρονικής (εικονογραφικής) οργά- 
νωσης των περιεχομένων της παρά- ··■. ' 
στάσης και αυτή τη διάκριση τη θεω- μ

ρούν ως απόδειξη για τη θέση τους πε- Χ ; χ '--1 Τ
ρί της ανεξαρτησίας και αυτοτέλειας 
των δύο μορφών αντιπροσώπευσης. Ο Απεικόνιση 47.
Richter (ό.π.) θεορεί ότι οι αφηγηματι
κές εικόνες του “τύπου εικονογραφημένο φύλλο” βρίσκονται πιο κοντά στους 
γλωσσικούς τρόπους αφήγησης από τις εικόνες του “αντιπροσωπευτικού τύ
που”. Γι’ αυτό, γράφει, και ο χαρακτηρισμός “διαδοχικός” φαίνεται να δικαιο
λογείται για τις αφηγηματικές εικόνες του τύπου “εικονογραφημένο φύλλο”, 
παρά τις πιθανότητες σύγχυσης.

4.4. Αφηγηματικά σχέδια στη ζωγραφική της τελευταίας 
παιδικής και της πρώιμης εφηβικής ηλικίας

Η τελευταία σχηματική φάση και η εφηβική ιχνογράφηση χαρακτηρίζονται 
μεταξύ άλλων και απο τη διεύρυνση της περιοχής των αντικειμένων και των 
θεμάτων της ιχνογράφησης. Κατά την προεφηβεία ο νέος ασχολείται, κατά τ ο .^ '* *  
Richter (1987,103), όλο και περισσότερο με γεγονότα της εποχής του και με?

™
?Μ

χίΧ
2Χ_
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προκαθορισμένες αλληλουχίες θεμάτων και αντικειμένων, τα οποία του προ
σφέρουν η τέχνη και τα ΜΜΕ. Αρχικώς παριστάνει αυτά τα κοινωνικά και πο
λιτισμικά περιεχόμενα με το “αυτοδημιούργητο” ρεπερτόριο εικονογραφικόίν 
μορφών και στην διάρκεια της εφηβικής ηλικίας προσπαθεί να ενσωματώσει 
αυτό το ρεπερτόριο σε επεξεργασμένες σχηματικές μορφές. Πρόκειται τώρα 
για μια “τρόπον τινα καλλιτεχνική” δομή της νεανικής ιχνογράφησης. Όμως 
τα παραδείγματα των ιχνογραφήσεων της μαθήτριας Nicola, οι οποίες δημι- 
ουργήθηκαν σε χρονικό διάστημα δυο μέχρι τριών ετών (απείκ. 19,32 και 48) 
δείχνουν ότι με την αναδόμηση της εικονογραφικής οργάνωσης προς την κα
τεύθυνση μιας καλλιτεχνικής διαμόρφωσης μπορεί να είναι συνδεδεμένη και 
μια ολοσδιόλου μείωση του αφηγηματικού περιεχομένου, επειδή η δημιουρ
γός (ιχνογράφος) ασχολείται τόσο πολύ με τα “καλλιτεχνικά προβλήματα”,

Απεικόνιση 48.
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που η πρόθεση αφήγησης παίρνει δευτερεύουσα θέση. Η αφήγηση μπορεί να 
παραμεληθεί πλήρως, όταν ο νέος ασχολείται με προβλήματα “αυτόνομης”, 
δηλαδή μη συνδεόμενης με αντικείμενα, τέχνης. Τότε γίνεται το ίδιο το πρό
βλημα της διαμόρφωσης (ιχνογράφησης) περιεχόμενο της παραγωγικής διαδι
κασίας, όπως σε ορισμένες μορφές έκφρασης της σύγχρονης τέχνης (βλέπε 
Richter 1987,103).

Κατά την άποψη του Richter (ό.π.) αυτά τα φτωχά σε αφήγηση εικονογρα- 
φικά σχέδια πρέπει να θεωρηθούν μόνον ως μια παραλλαγή των οιονεί καλ
λιτεχνικών διαμορφώσεων σ’ αυτή τη φάση της νεανικής ηλικίας. Συγχρόνως, 
γράφει, εξελίσσονται άλλα νεανικά εικονογραφικά σχέδια με μεγάλη αφηγη
ματική συμμετοχή. Χρησιμοποιούν προσέτι παραδοσιακά μέσα παράστασης 
(μαυρόασπρη ιχνογράφηση μολυβιού) και αντικείμενα ή θέματα που πρέπει 
να υπηρετούν την αυτοέκφραση, “τη στροφή προς τα ένδον” (Miihle 1955/1977
1). Η εικόνα “Momenta moris” (σκέψου το θάνατο) του Daniel, ηλικίας 14 ε
τών (απεικ. 49) δείχνει πως τα περιεχόμενα που ανακαλύπτονται κατά την εν
δοσκόπηση μπορούν να δημοσιεύονται σε τυπόμορφες στροφές (π.χ. “Memen
to mori”). Αυτή η εικόνα παρουσιάζει συνδυασμούς μεταξύ χριστιανικών στοι
χείων (ο θάνατος ως Χάρος) και στοιχείων της γερμανικής μυθολογίας 
(Wotan)*. Διηγείται σε επεξεργασμένες (μη αυτοδημιούργητες δηλαδή) ιχνο- 
γραφικές μορφές για την εμπειρία του θανάτου. (Richter, 1987,103).

* Wotan ή Wodan = ανώτατος θεός των γερμανών.



Α πεικόνιση 49. (Richter, 1987, 104)
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Κ ε φ ά λ α ι ο  5ο

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ, ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΙΚΑ ΚΑΙ 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ 

ΙΧΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

5. Εισαγωγικές παρατηρήσεις στο πρόβλημα
Εκτός από την “ικανότητα μετάφρασης” του ιχνογράφου από την παράστα

ση του χώρου στο ζωγραφικό σχέδιο του χώρου, πρέπει να ληφθεί υπόψη και 
να ερευνηθεί και η “συνδυαστική ικανότητά” του, γιατί όπως δείχνουν οι πα
ραστάσεις δέντρου των διδύμων Martin και Nicolas (απεικ. 12 και 13) υπάρ
χουν ατομικές διαφορές ή ατομικές παραλλαγές στη δομή της παράστασης. 
Πρέπει βέβαια να ερευνηθεί αν οι ατομικοί συνδυασμοί στην παιδική ιχνο
γράφηση διατηρούνται σχετικώς σταθερά ή αν αναδομούνται πλήρως από και
ρό σε καιρό. Πρέπει εντούτοις να υποθέσουμε ότι το κάθε παιδί, στα πλαίσια 
ενός ειδικού ρεπερτορίου συμβόλων της ηλικίας του, εξελίσσει ιδιαίτερες πα
ραλλαγές μορφών και θεμάτων.

Εκτός όμως από τις ατομικές διαφορές στη συνδυαστική ικανότητα και στο 
ύφος του κάθε ατόμου παρατηρούνται και ιδιαίτερες εξελίξεις στις ιχνογρα
φήσεις, οι οποίες αποκλίνουν από τους εξατομικευμένους, αλλά κανονικούς ι- 
χνογραφικούς συνδυασμούς και εμφανίζουν ασυνήθιστους συνδυασμούς μορ
φών και ασυνήθιστες δομές των θεμάτων. Πολλοί συγγραφείς (Koppitz 1972, 
Selfe 1983 κ.α.) περιγράφουν τέτοιες ιδιαίτερες εξελίξεις, π.χ. επιβραδύνσεις 
της εξέλιξης, καθηλώσεις για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα κ.τ.λ. Η παράστα
ση των ιδιαίτερων εξελίξεων και των δομικών μεταβολών δεν πρέπει να δια- 
χωρισθεί από τη θεώρηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες προκύπτουν.

Η γνώση μας για τις ιδιαίτερες εξελίξεις και τις δομικές μεταβολές προέρ
χονται από έρευνες με παραδοσιακές μεθόδους, κυρίως με τη μορφή Test
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(π.χ. To G oodenough - DAM  - Test). Σημαντικά προβλήματα προς έρευνα  εί
να ι τόσο η σχέση νοημοσύνης κα ι ιχνογραφικής συμπεριφοράς, όσο κα ι η σχέ
ση πα ράξενης (δ ιαταραγμένης) συμπεριφοράς κα ι εικαστικής (ιχνογραφ ικής) 
έκφρασης.

Ο  R ichter (1984 α, 173) προσπαθεί να  συνδέσει ομάδες επ ιδράσεω ν στην ε
ξέλιξη κα ι στη δομή της παιδικής ιχνογράφησης με ομάδες επιπτώσεων (αποτε
λεσμάτων) χω ρίς να  δέχετα ι α ιτιώ δεις σχέσεις μεταξύ συνθηκών επίδρασης κα ι 
αποτελεσμάτων στην ιχνογραφική δομή (σύγκρινε σχήμα 4, R ichter 1987,107).

5.1. Το ατομικό ΰφος στην παιδική ιχνογράφηση
Η  πα ιδ ική  ιχνογράφηση, όπω ς και η “γρ α φ ή ” του κάθε πα ιδ ιού  εμφ ανίζει 

α πό  νω ρ ίς χαρακτηριστικά  ενός ατομικού ύφους. Δηλαδή, ενώ  δ ια τη ρείτα ι η 
“κανονικότητα” του σχήματος ενός αντικειμένου, στα επιμέρους στοιχεία , π.χ. 
στη μορφή με την οπο ία  απεικονίζεται, μένουν βαθμοί ελευθερίας, οι οπο ίο ι ε
π ιτρέπουν να  συμπληρω θεί ατομικώς από το πα ιδ ί. Έ τ σ ι τα  μάτια ενός ανθρώ 
που ή ζώου μπορούν να  απεικονισθούν στη μορφή αυγού, κύκλου ή ενός κατά  
προσέγγιση  ορθογω νίου. Τ α  πόδ ια  μπορούν να  είνα ι γραμμοειδή  ή ωοειδή. Η  
σύνδεση μεταξύ δύο περ ιοχώ ν (μερών) του σώματος μπορεί να  γ ίνε ι με επαφή 
ή με έναν ορισμένο βαθμό διασταύρωσης (Schuster 1993,83).

Τη μορφή απεικόνισης ενός αντικειμένου που χρησιμοποιεί μια φ ορά  ένα  
πα ιδ ί, τη δ ιατηρεί στη συνέχεια  κατά τρόπο συντηρητικό. Την πραγματικότη

τα  αυτή την επ ιβεβα ιώ νει κα ι η J. Kellog (1979,104), η οποία  παρουσιάζει σ ει
ρ ές  ιχνογρα φ ήσ εω ν α νθρώ που  από π α ιδ ιά  ηλικίας 5 ετών (βλέπε απεικ . 50). 

Α πό  τις ιχνογραφ ήσεις αυτές γ ίνετα ι σαφ ές ότι το κάθε π α ιδ ί χρησιμοποιεί ε- 
κάστοτε το ίδ ιο  ανθρώ πινο  σχήμα (όπω ς κα ι τα  πρόσω πα  στους π ίνα κες των 
δ ιαφ όρω ν ζω γράφ ω ν της αναγέννησης έχουν πολύ ομοιότητα μεταξύ τους, ε 
πειδή  το ζω γραφ ικό  σχήμα του κάθε ζω γράφου φ αίνετα ι να  πα ίζει μεγαλύτε
ρο  ρόλο στη ζω γραφική  από  ό,τι το ίδιο το αντικείμενο που ζω γραφ ίζει). Α νιι- 
θέτω ς ο ι ιχνο γρ α φ ή σ εις  α νθρώ που  δ ια φ ό ρ ω ν  π α ιδ ιώ ν  εμφ α νίζουν  μεγάλες 

δ ιαφ ορές. Ο  ταρσός (πέλμα) π.χ. παριστάνεται στην απεικόνιση 50. δ ιαφ ορε
τικά, δηλαδή το ένα  π α ιδ ί τον παριστάνει ως κύκλο, το άλλο ως γραμμή σε ο ρ 
θή γω νία  προς το σκέλος, η σε σχήμα αυγού. Μ πορεί επίσης ο ταρσός να  λεί
π ε ι εντελώς ως ιδ ια ίτερο στοιχείο από την ιχνογράφηση ανθρώπου.

Τ α  πα ιδ ιά , γρ ά φ ε ι ο Schuster (1993, 83) διαθέτουν εν μέρει δύο, κατά κά
π ο ιο  τρόπο  συγγενή, σχήματα  γ ια  την παράσταση  ανθρώ που, όπω ς δείχνουν 
δ ιαφ ορές, μετά από  ακριβή παρατήρηση, στις ομάδες ανθρώ πω ν που ιχνογρα-
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Α πεικόνιση  50.

φεί ένα παιδί. Δηλαδή διαθέτουν ένα “παλαιότερο” και ένα περαιτέρω εξελιγ
μένο σχήμα. Στο πιο εξελιγμένο σχήμα ο “γραμμικός άνδρας” που ιχνογραφεί 
το παιδί φοράει ένα “σακκάκι” ή η μύτη του λαμβάνει τη μορφή του “τριγώ
νου” αντί για τη μορφή του κύκλου (βλέπε απεικ. 50).

Με την έρευνα των ατομικών διαφορών η προσοχή του παρατηρητή κατευ- 
θύνεται πιο έντονα στην εξέλιξη και στη βιογραφία του κάθε παιδιού, παρα
τηρεί ο Schuster (ό.π.). Από τις παρατηρήσεις του αντλούνται σημαντικά στοι
χεία και πολύτιμες πληροφορίες για την ερμηνεία της παιδικής ιχνογράφησης, 
η δε ψυχολογική έρευνα γίνεται περισσότερο γόνιμη όταν η συμπεριφορά του 
παιδιού ερευνάται σε σχέση με το φυσικό βιοτικό του πλαίσιο.

Οι Woif/Smith (1982) παρατήρησαν όλες τις συμβολικές δραστηριότητες 
μιας ομάδας παιδιών για ένα χρονικό διάστημα μερικών ετών και βρήκαν ση
μαντικές διαφορές μεταξύ τους στο ύφος της συμβολικής δραστηριότητας. Έ 
να παιδί ( ο Max) επιτυγχάνει πολύ φιλοπονημένες ιχνογραφήσεις, στις οποίες 
εξελίσσει το παιγνίδι της φαντασίας του. Ένα άλλο (η Molly) αρκείται σε α
πλές γραμμικές ιχνογραφήσεις, οι οποίες λειτουργούν μάλλον ως αφετηρία των 
γλωσσικών της δεξιοτήτων, π.χ. της διήγησης ιστοριών. Έτσι ο Max μπορεί να 
θεωρηθεί ότι έχει μια προτίμηση στην “οπτική” έκφραση και η Molly στη
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“γλωσσική” έκφραση. Ο Max εξελίσσει περαιτέρω τα ιχνογραφικά του σχήμα
τα και φθάνει σε πολύπλοκες παραστάσεις, στις οποίες προσπαθεί να επιτύ
χει οπτική ομοιότητα της ιχνογράφησης με την πραγματικότητα. Αντίθετα η 
Molly, που έχει την ίδια γνωστική προίκα με το Max, δεν εξελίσσει περαιτέρω 
την ιχνογραφική της ικανότητα, γιατί στο παιγνίδι της φαντασίας της προτιμά 
την ανάληψη ρόλων, τις μεταμφιέσεις και τις διηγήσεις ιστοριών. Μερικά παι
διά στρέφονται περισσότερο σε ανθρώπους και στις μεταξύ τους σχέσεις στο 
παιγνίδι της φαντασίας, αντίθετα άλλα ασχολούνται στις ιχνογραφήσεις τους 
και στις ιστορίες τους με αντικείμενα. Εντυπωσιάζει επίσης η υπερβολική απα
σχόληση των παιδιών με σταθερά θέματα, χωρίς αυτό να σημαίνει οπισθοδρό
μηση ή καθήλωση. Οφείλεται στο γεγονός ότι το γνωστό θέμα αποτελεί ασφα
λές υπόβαθρο για έναν πειραματισμό και για καλλιτεχνική ανάπτυξη. Το στα
θερό θέμα ενδέχεται να έχει και προστατευτική λειτουργία κατά την άποψη 
του Schuster (1993,85), δηλαδή να προστατεύει το παιδί από νέες εργασίες, οι 
οποίες το δυσκολεύουν και εμποδίζουν έτσι την ιχνογραφική εξέλιξη.

Η Sullivan (1986) παραθέτει τα ακόλουθα κριτήρια για το διαχωρισμό των 
ιχνογραφούντων σε “οπτικούς” και σε “γλωσσικούς” τύπους:

α) Ο οπτικός τύπος παρουσιάζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
1. Στην ιχνογράφηση: Προσανατολίζεται στο αντικείμενο, αποδίδει μεγά

λη σημασία στην ιχνογραφία, δείχνει επιμέλεια, επεξεργάζεται τη σκηνή της ι
χνογράφησης σ’ όλες τις λεπτομέρειες και χρησιμοποιεί τη γλώσσα για να 
σχολιάσει το προϊόν της ιχνογράφησης.

2. Στην πηλοπλαστική: Εκδηλώνει το διαφέρον του για τις ιδιότητες του 
πηλού και για την αναλογία και τη λεπτομέρεια. Χρησιμοποιεί και εδώ τη 
γλώσσα για το σχολιασμό του προϊόντος, που παράγει με την πηλοπλαστική.

3. Στη διήγηση ιστοριών: (παιγνίδι της φαντασίας με τη γλωσσική έκφρα
ση). Η ιστορία προωθείται με δράση και δεν παρουσιάζει λογική σειρά. Πα
ρατηρούνται επαναλήψεις ή σύντομο τέλος. Δεν παρουσιάζει χρονικά πλαίσια.

4. Στο συμβολικό παιγνίδι: Προσανατολίζεται στο αντικείμενο και το παι
γνίδι περιέχει έντονα φανταστικά στοιχεία, τα οποία αναφέρονται στις οπτι
κές ιδιότητες του αντικειμένου. Παρατηρούνται δραστηριότητες δόμησης και 
σχηματισμός γραμμών και πύργων. Γίνεται γλωσσικός σχολιασμός του προϊό
ντος (κατασκευάσματος).

β. Ο γλωσσικός τύπος παρουσιάζει τα ακόλουθα γνωρίσματα:
1. Στην ιχνογράφηση: Τονίζει το περιεχόμενο της ιχνογράφησης, το οποίο 

ασχολείται με πρόσωπα. Το μέσο (η ιχνογράφηση) γίνεται ορμή για διήγηση
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μιας ιστορίας. Πριν την ιχνογράφηση προβαίνει το παιδί σε σχολιασμό της 
σκηνής που πρόκειται να παραστήσει ή του ιχνογράφου.

2. Στην πηλοπλαστική: Η λεπτομέρεια λείπει από το τελικό προϊόν. Μ’ αυ
τό συνεχίζει το παιδί το παιγνίδι. Προσανατολίζεται κυρίως προς τους ανθρώ
πους και χρησιμοποιεί τη γλώσσα για το σχολιασμό του προϊόντος.

3. Στη διήγηση ιστορίας (παιγνίδι φαντασίας). Η ιστορία που διηγείται το 
παιδί περιέχει αμοιβαίες ενέργειες προσώπων, είναι συνεπώς αυτοβιογραφι- 
κή και περιλαμβάνει πολλούς διαλόγους.

4. Στο συμβολικό παιγνίδι. Το παιδί προσανατολίζεται στους χαρακτήρες 
των προσώπων του παιγνιδιού, χρησιμοποιεί ονομασίες και προβαίνει σε πε
ραιτέρω διακρίσεις (π.χ. ρόλους φύλων). Μεταξύ της μορφής ενός αντικειμέ
νου και του ρόλου που λαμβάνει στο παιγνίδι παρατηρούνται μικρές μόνον 
σχέσεις. Περιλαμβάνει δραματικούς διαλόγους και ιστορίες.

Η ανάλυση των παρατηρήσεων των Wolf/Smith (1982) όσον αφορά το ύφος 
“οπτικός” και “γλωσσικός” έδωσε και ένα μικτό τύπο, ο οποίος αισθάνεται οι
κείος τοσο στις γλωσσικές όσο και στις οπτικές μορφές του παιγνιδιού της φα
ντασίας.

5 .2 . Κ α λ λ ιτ ε χ ν ικ ή  κ α ι  ι χ ν ο γ ρ α φ ικ ή  π ρ ο ίκ α

Στις εποχές που ζητείται από τον καλλιτέχνη “αντικειμενική” παράσταση 
των θεμάτων μπορεί να εκδηλοίνεται η καλλιτεχνική προίκα στην παιδική ι
χνογράφηση, όπως στην περίπτωση του Raul Klee, του οποίου η παιδική ιχνο
γράφηση παρουσίασε στην ηλικία των 9 ετών μια τέλεια κυριαρχία της προο
πτικής (απεικ. 51 στο Winner 1982). Βεβαίως μεγάλη σημασία για την εκδήλω
ση και εξέλιξη μιας καλλιτεχνικής προίκας είναι το ευνοϊκό περιβάλλον, το 
οποίο στην περίπτωση του Picasso ήταν ο δάσκαλος των καλών τεχνών (Si- 
monton 1984).

Μια δυνατότητα για να ανακαλυφθούν δείγματα καλλιτεχνικής δωρε
άς είναι, κατά την άποψη του Pariser (1987), η έρευνα των παιδικών ι
χνογραφήσεων και των νεανικών έργων ονομαστών καλλιτεχνών, όπως 
είναι αυτές του Picasso (από την ηλικία των 9 ετών). Όμως μεταξύ των 
ονομαστών καλλιτεχνών και του κανονικού πληθυσμού δεν παρατηρού
νται ουσιώδεις διαφορές ως προς τις παιδικές ιχνογραφήσεις, αφού και 
στα παιδικά έργα των καλλιτεχνών παρατηρούνται τα φαινόμενα των 
“διαφανών εικόνων” και της μη παράλειψης των καλυμμένων γραμμών.
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iHlfllilVlEfivi :<·: ϊ  γν
Απεικόνιση 51. (Winner 1982).

Και οι πολύ προικισμένοι καλλιτέχνες παρουσιάζουν πολλές μη εντυπακπακές 
παιδικές ιχνογραφήσεις. Για το λόγο αυτό ο Schuster (1993, 89) θεωρεί ότι η 
πρώιμη ανακάλυψη καλλιτεχνικής ικανότητας ή δημιουργικότητας δεν επιτρέ
πεται να στηρίζεται στην ποιότητα των παιδικών ιχνογραφήσεων, αφού σύμ
φωνα με τις παρατηρήσεις του Winner (1982) τα προικισμένα παιδιά ιχνογρα
φούν μεν στην προσχολική ηλικία ρέοντα και ευχερή περιγράμματα των αντι
κειμένων, τελικά όμως καταλήγουν σε μια σχηματική φάση παράστασης, κατά 
την οποία συγκεντρώνουν την προσοχή τους σε ορισμένες λεπτομέρειες των 
θεμάτων ιχνογράφησης και με αυτό τον τρόπο ακυρώνεται η αρχική δυνατόττα 
για μια συνολική σύνθεση της ιχνογραφικής απόδοσης.

Γενικώς όμως τα προκισμένα παιδιά εξελίσσουν από την ηλικία των 9 μέ
χρι 10 ετών την ικανότητα να ιχνογραφούν με προοπτκή, δηλαδή εγκαταλεί
πουν πολύ σύντομα τη φάση της σχηματικής παράστασης και στο 10ο έτος 
μπορεί κανείς κατά το Winner (1982) να προβλέψει το μελλοντικό τους καλλι
τεχνικό ύφος, στη δε πρώιμη εφηβική τους ηλικία επιτυγχάνουν μια υψηλή ω
ριμότητα καλλιτεχνικής δημιουργίας. Δηλαδή, τα προικισμένα παιδιά ελευθε
ρώνονται από το συμβατικό τρόπο ιχνογράφησης και ήδη από την προσχολική 
ηλικία ζωγραφίζουν κατά διαστήματα φυσικά. .·■?
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Η εφαρμογή των Test ιχνογραφικής ή αισθητικής δωρεάς έχει συμβάλλει 
πολΰ λίγο στην ανακάλυψη ταλέντων, παρατηρεί ο Schuster (1993, 88), όμως η 
χρησιμοποίηση του Draw-a-man - Test δίνει τη δυνατότητα να διαπιστώσουμε 
τη σχέση μεταξύ νοημοσύνης και ιχνογραφικής ικανότητας. Αποδεικνύεται δη
λαδή ότι τα προικισμένα παιδιά ιχνογραφούν με περισσότερες λεπτομέρειες 
και κατά τρόπο φυσικότερο από ό,τι τα λιγότερο προκισμένα συνομήλικό 
τους. Στην ιχνογράφηση π.χ. του ανθρώπου τα προικισμένα παιδιά παριστά
νουν τα σκέλη με δύο γραμμές, ενώ τα μη προικισμένα τα ιχνογραφούν με μια 
γραμμή. Παρατηρούνται εντούτοις εξαιρέσεις αυτής της σχέσης μεταξύ νοημο
σύνης και ιχνογραφικής ικανότητας, γιατί και παιδιά που είναι λιγότερο προι
κισμένα, κυρίως τα αυτιστικά, παρουσιάζουν δείγματα μεγάλης ιχνογραφικής

ικανότητας, όπως διαπίστωσε η Selfe (1977). Την εντυπώσιασαν οι ιχνογραφή
σεις της εξάχρονης αυτιστικής Nadia (απεικ. 52 και 53) και προχώρησε στο 
σχηματισμό μιας ομάδας απο 5 αυστιστικά παιδιά, τα οποία παρουσίαζαν βα
ριές μαθησιακές δυσκολίες, αφού η νοημοσύνη τους ήταν δύο τυπικές αποκλί
σεις κάτω του μέσου όρου των παιδιών της ηλικίας τους. Όμως από την ηλικία 
των 5 ετών ξεπερνούσαν τη φάση των διαφανών εικόνων, παρέλειπαν μη ορα
τές γραμμές, χρησιμοποιούσαν ακριβή σμίκρυνση των αντικειμένων και τοπο
θετούσαν ακριβώς τα σχετικά μεγέθη τους στην .απεικόνιση (συγκρ. απεικ. 54
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και 55 στο Selfe 1985). Ιδιαίτερες αισθητικές ικανότητες παρουσιάζουν ενίοτε 
και παιδιά πολύ χαμηλών γνωστικών ικανοτήτων. Ο Klager (1977) αναφέρει 
την περίπτωση του παιδιού Jane C. με σύνδρομο του Down, το οποίο διέθετε 
μεγάλες καλλιτεχνικές ικανότητες. Φαίνεται δηλαδή ότι οι γνωστικές αδυνα
μίες δεν περιλαμβάνουν οπωσδήποτε και τις καλλιτεχνικές ικανότητες. Η δια
πίστωση αυτή δίνει τη δυνατότητα προσφορών για καλλιτεχνική δραστηριότη
τα παρακωλυμένων παιδιών, ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίζονται ως ι- 
σότιμα σε μια περιοχή της ζωής.(βλέπε και Limberg 1978).

Απεικόνιση 55.
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5.3 Κ ο ινω ν ικ ό -π ο λ ιτ ισ μ ικ ό  ε π ίπ εδ ο  τω ν  γονέω ν  κ α ι π α ιδ ικ ή  

ιχνο γρ ά φ η σ η

Γενικώς το ευνοϊκό περιβάλλον θεωρείται ότι έχει μεγάλη σημασία για την 
εκδήλωση και εξέλιξη μιας καλλιτεχνικής προίκας. Στην περίπτωση π.χ. του 
Picasso το ευνοϊκό περιβάλλον αποτέλεσε ο δάσκαλος των καλών τεχνών (Si- 
monton 1984). Το ερώτημα είναι αν το κοινωνικό και πολιτισμικό επίπεδο 
των γονέων, της οικογένειας, έχει, επίδραση στην εξέλιξη της μορφής , αν δη
λαδή μπορεί να αποδειχθεί μια καθυστερημένη δομή της μορφής στις ιχνο
γραφήσεις παιδιών από το κατώτερο κοινωνικό στρώμα, απέναντι σε μια ιδε
ώδη εξέλιξη της μορφής.

Η πρώτη δυσκολία για την απάντηση στο πρόβλημα αυτό παρουσιάζεται 
με την προσπάθεια για τον ορισμό αυτού του επιπέδου της οικογένειαςΗ 
John-Winde (1981,200) κατατάσσει τις οικογένειες σε πέντε κοινωνικά στρώ
ματα, ενώ η A. Staudte (1977, 92) προσδιορίζει το κοινωνικό επίπεδο απο
κλειστικά με βάση το επάγγελμα του πατέρα και διακρίνει μόνον δύο κοινω
νικά στρώματα, το κατώτερο και το μεσαίο.

Η Staudte (1977) υπέθεσε ότι αφού υπάρχουν ταξικές μορφές γλωσσικής 
συμπεριφοράς πρέπει να αναμένονται και “ταξικές” διαφορές στην αισθητική 
συμπεριφορά. Τέτοιες διαφορές μεταξύ των τάξεων διαπιστώθηκαν στη διά
θεση υλικών ιχνογράφησης για τα παιδιά, στην ύπαρξη παιδικών βιβλίων κτ.λ. 
Όμως η συγγραφέας “δε βρήκε καθόλου σχέσεις μεταξύ του κοινωνικού επι
πέδου των παιδιών και της ιχνογραφικής τους συμπεριφοράς” (Staudte 1977, 
194). Εντούτοις τα παιδιά του κατώτερου κοινωνικού στρώματος χρησιμοποι
ούσαν στην ιχνογράφηση μόνον ένα από τα χρώματα που είχαν στη διάθεσή 
τους, στη γλωσσική διάκριση των χρωμάτων παρουσίασαν μικρότερα ποσο
στά επιτυχίας και στις αντιληπτικές τους δραστηριότητες χαμηλότερες επιδό
σεις. Αντιθέτως, οι έρευνες του Η. John-Winde (1981, 200) έδειξαν, τουλάχι
στον υπό μορφή τάσεων, μια εξάρτηση μεταξύ του βαθμού διαφοροποίησης 
των μορφών στην παιδική ιχνογράφιση ήδη από τον πρώτο σχολικό χρόνο 
και του κοινωνικού επιπέδου των γονέων. Όμως αυτή η εξάρτηση (η συνά
φεια) χάνεται πάλι, όταν αναφερόμαστε στη μεταβλητή “ενσωμάτωση” (οργά
νωση), δηλαδή στην πυκνότητα της σχέσης επιμέρους στοιχείων εντός μιας συ
νολικής ιχνογράφησης. Γι’ αυτό η συγγραφέας καταλήγει στο συμπέοασιια ότι 
η σχέση μεταξύ επιπέδου των γονέων και του επιπέδου της μορφής στην παι
δική ιχνογράφηση είναι μικρή (R=0,21), μολονότι στον τέταρτο σχολικό χρό
νο γίνεται κάπως μεγαλύτερη. Γενικώς “παρά τη σημαντικότητα ο βαθμός της



104 Ατομικές διάφορες, ατομική προίκα και ιδιαίτερες εξελίξεις στην παιδική ιχνογράφηση

εξάρτησης παραμένει μέτριος και μόνον οι ακραίες ομάδες του πληθυσμού α
ποκλίνουν σαφώς όσον αφορά το επίπεδο της εξέλιξης της μορφής... Αυτό 
σημαίνει ότι όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο των γονέων, τόσο μεγαλύτερη 
είναι η πιθανότητα τα παιδιά της τέταρτης τάξης να επιτυγχάνουν υψηλότε
ρους βαθμούς στα “κριτήρια” της αξιολόγησης της μορφής”. (John-Winde 
1981,331). Τα αποτελέσματα των ερευνών της John-Winde έρχονται σε αντί
θεση με τις παρατηρήσεις του D. Korzenik (1972), ότι οι υπάρχουντες διαφο
ρές στην ικανότητα παράστασης εξουδετερώνονται κατά τη διάρκεια του σχο
λικού χρόνου.

Ο Richter (1987,109) παρατηρεί ότι:
“... αν πρέπει γενικώς να περιμένουμε επιδράσεις του επιπέδου των γονέ

ων στο επίπεδο της μορφής της παιδικής ιχνογράφησης, τότε από τα ακραία 
κοινωνικά στρώματα (ομάδες) και ενδεχομένως από τις πολιτισμικές συνθή
κες, οι οποίες βέβαια δεν πρέπει να εξισώνονται με τις κοινωνικο-οικονομι- 
κές. Προσωρινώς όμως οι έρευνές μας δεν μας προσφέρουν βοήθεια για μια 
σαφέστερη απάντηση στο ερώτημα, αν μπορεί να αποδειχθεί μια συνάφεια με
ταξύ της εξέλιξης της μορφής στην παιδική ιχνογράφηση και του κοινωνικού- 
πολιτισμικού επιπέδου”.

5.4 Ιδιαίτερες εξελίξεις και παιδική ιχνογράφηση
Στις ιδιαίτερες εξελίξεις του ατόμου υπάγονται οι παραξενιές της συμπερι

φοράς, δηλαδή οι ψυχογενείς διαταραχές στη συμπεριφορά του παιδιού, λόγω 
μιας επίκαιρης σύγκρουσης ή μιας καθήλωσης της προσωπικότητας (Nissen 
1971, Schmidt 1981, Pohlmann 1981). Οι διαταραχές αυτές εκφράζονται ως 
ψυχαναγκασμός, ως διαταραχές επαφής και ως διαταραχές συνοχής (π.χ. ως 
δραπέτευση, αλήτευση, αποφυγή ανάληψης εργασιών και ευθυνών), ως επιθε
τικότητα, ως φόβος, ως εσωστρέφεια, ως κατάθλιψη κ.τ.λ. (Klyge 1976, Kobi 
1977). Δεν υπάρχει ομοφωνία μεταξύ των ερευνητών ως προς την αιτιολογία 
αυτών των ιδιαίτερων εξελίξεων. Για τις παραξενιές που δεν συνοδεύονται ή 
δεν προκαλούνται από εγκεφαλικές δυσλειτουργίες, όπως είναι οι “ψυχοαντι- 
δραστικές” παραξενιές της συμπεριφοράς, αναφέρονται από τους ερευνητές 
ως αιτίες οι διαταραχές στις πρώιμες δομές των σχέσεων.

Η Koppitz (1972) χρησιμοποίησε τα αποτελέσματα του Test “ιχνογράφησε 
έναν άνθρωπο/ άντρα” (Zeichne-einen-Mensch/Mann-Test-ZEM) για την α
ξιολόγηση της εξέλιξης και για την ερμηνεία προβολικών θεμάτων (ιχνογρα
φήσεων). Είναι της άποψης, όπως και η Koilogg (1959), ότι η δομή (το επίπεδο
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εξέλιξης) της παιδικής ιχνογράφησης προσδιορίζεται από την ηλικία και από 
τον βαθμό της ψυχοφυσικής ωρίμανσης. Αντίθετα, το ατομικό ΰφος προσδιορί
ζεται απο την “κατάσταση του συναιθήματος” (Koppitz 1972, 20).__

Η Koppitz (1977, 53) διαπίστωσε ότι όλα τα παιδιά που στο IQ-Test βρί
σκονταν στο μέσο ή πάνω από το μέσο όρο και στο ΖΕΜ - Test κάτω από το 
μέσο όρο, υπέφεραν από βαριά ψυχολογικά προβλήματα και από προβλήματα 
της προσωπικότητας. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, γράφει η Koppitz, το επίπεδο 
του ZEM-Test δείχνει τις πραγματικές δυνατότητες επίδοσης του παιδιού, ενώ 
το αποτέλεσμα του IQ-Test δείχνει το γνωστικό του δυναμικό, που μπορεί ί
σως το παιδί να πραγματοποιήσει, όχι όμως με βεβαιότητα. Όταν το επίπεδο 
των αποτελεσμάτων του ZEM-Test ήταν υψηλότερο από αυτό του IQ, σημειώ
νει η Koppitz, προφανώς διέθεταν τα παιδιά μια κανονική νοημοσύνη, είχαν 
όμως δυσκολίες μάθησης, που οφείλονταν σε πολιτισμική ή κοινωνική ζημιά ή 
σε διαταραχές της ακοής ή της μνήμης.

Τα ανοπέρω ψυχολογικά προβλήματα εκδηλώνονται στις ιχνογραφήσεις με 
χαρακτηριστικά που κατατάσσονται σε τρεις ομάδες: 1) στην ιδιαίτερη ιχνο- 
γραφική ποιότητα ((ρύση) ως σκαριφηματικά υπόλοιπα (σκιάσεις), 2) στα ιδι
αίτερα γνωρίσματα της ανθρώπινης μορφής, 3) στην παράλειψη γνωρισμά
των, τα οποία, σύμφωνα με την ηλικία του παιδιού, θα έπρεπε να έχουν δια
μορφωθεί, π.χ. τα χέρια και τα πόδια. Η Koppitz (1972,104) θεωρεί ότι οι ι
χνογραφήσεις του ZEM-test (“ιχνογράφησε έναν άνθρωπο/άντρα) μπορούν 
να ερμηνευθούν βάσει τριών αρχών (αξιωμάτων):

1) ότι παριστάνουν στο “πως” της ιχνογράφησης, δηλαδή στη μορφή της 
πραγματοποίησης (παράστασης) του αντικειμένου, ένα είδος “εσωτερικής αυ- 
τοπροσωπογραφίας”, ακόμα και όταν το παιδί ιχνογραφεί μια άλλη μορφή ως 
αν είναι αυτό το ίδιο, δηλαδή παριστάνεται στην περίπτωση αυτή π.χ. στη μορ
φή της μητέρας, του φίλου κ.τ.λ.

2) ότι η προβολική παράσταση (ΖΕΜ ιχνογράφηση) περιλαμβάνει δύο 
στοιχεία,δηλαδή μπορεί να είναι έκφραση της παιδικής στάσης έναντι του πε
ριβάλλοντος ή το>ν συγκρούσεων του παιδιού με τα πρόσωπα του περιβάλλο
ντος ή να είναι παράσταση μιας ονειροπόλησης.

3) ότι όταν το παιδί ιχνογραφεί ένα άλλο πρόσωπο ως να είναι αυτό το ί
διο, τότε κατά το χρόνο της ιχνογράφησης συγκεντρώνει στο πρόσωπο αυτό 
την πιο έντονη προσοχή του.

Η ΖΕΜ-ιχνογράφηση του Eric (απεικ. 56), ενός αγοριού 10 ετών (Koppitz 
1972,128), με IQ 103, με δυσκολίες μάθησης, κακές σχέσεις με τους συνομή-
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εξάρτησης παραμένει μέτριος και μόνον οι ακραίες ομάδες του πληθυσμόν α
ποκλίνουν σαφώς όσον αφορά το επίπεδο της εξέλιξης της μορφής... Αυτό 
σημαίνει ότι όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο των γονέων, τόσο μεγαλύτερη 
είναι η πιθανότητα τα παιδιά της τέταρτης τάξης να επιτυγχάνουν υψηλότε
ρους βαθμούς στα “κριτήρια” της αξιολόγησης της μορφής”. (John-Winde 
1981,331). Τα αποτελέσματα των ερευνών της John-Winde έρχονται σε αντί
θεση με τις παρατηρήσεις του D. Korzenik (1972), ότι οι υπάρχουντες διαφο
ρές στην ικανότητα παράστασης εξουδετερώνονται κατά τη διάρκεια του σχο
λικού χρόνου.

Ο Richter (1987,109) παρατηρεί ότι:
“... αν πρέπει γενικώς να περιμένουμε επιδράσεις του επιπέδου των γονέ

ων στο επίπεδο της μορφής της παιδικής ιχνογράφησης, τότε από τα ακραία 
κοινωνικά στρώματα (ομάδες) και ενδεχομένως από τις πολιτισμικές συνθή
κες, οι οποίες βέβαια δεν πρέπει να εξισώνονται με τις κοινωνικο-οικονομι- 
κές. Προσωρινώς όμως οι έρευνές μας δεν μας προσφέρουν βοήθεια για μια 
σαφέστερη απάντηση στο ερώτημα, αν μπορεί να αποδειχθεί μια συνάφεια με
ταξύ της εξέλιξης της μορφής στην παιδική ιχνογράφηση και του κοινωνικού- 
πολιτισμικού επιπέδου”.

S.4 Ιδιαίτερες εξελίξεις και παιδική ιχνογράφηση
Στις ιδιαίτερες εξελίξεις του ατόμου υπάγονται οι παραξενιές της συμπερι

φοράς, δηλαδή οι ψυχογενείς διαταραχές στη συμπεριφορά του παιδιού, λόγω 
μιας επίκαιρης σύγκρουσης ή μιας καθήλωσης της προσωπικότητας (Nissen 
1971, Schmidt 1981, Pohlmann 1981). Οι διαταραχές αυτές εκφράζονται ως 
ψυχαναγκασμός, ως διαταραχές επαφής και ως διαταραχές συνοχής (π.χ. ως 
δραπέτευση, αλήτευση, αποφυγή ανάληψης εργασιών και ευθυνών), ως επιθε
τικότητα, ως φόβος, ως εσωστρέφεια, ως κατάθλιψη κ.τ.λ. (Klyge 1976, Kobi 
1977). Δεν υπάρχει ομοφωνία μεταξύ των ερευνητών ως προς την αιτιολογία 
αυτών των ιδιαίτερων εξελίξεων. Για τις παραξενιές που δεν συνοδεύονται ή 
δεν προκαλούνται από εγκεφαλικές δυσλειτουργίες, όπως είναι οι “ψυχοαντι- 
δραστικές” παραξενιές της συμπεριφοράς, αναφέρονται από τους ερευνητές 
ως αιτίες οι διαταραχές στις πρώιμες δομές των σχέσεων.

Η Koppitz (1972) χρησιμοποίησε τα αποτελέσματα του Test “ιχνογράφησε 
έναν άνθρωπο/ άντρα” (Zeichne-einen-Mensch/Mann-Test-ZEM) για την α
ξιολόγηση της εξέλιξης και για την ερμηνεία προβολικών θεμάτων (ιχνογρα
φήσεων). Είναι της άποψης, όπως και η Kollogg (1959), ότι η δομή (το επίπεδο
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εξέλιξης) της παιδικής ιχνογράφησης προσδιορίζεται από την ηλικία και από 
τον βαθμό της ψυχοφυσικής ωρίμανσης. Αντίθετα, το ατομικό ύφος προσδιορί
ζεται απο την “κατάσταση του συναιθήματος” (Koppitz 1972, 2 0 )^

Η Koppitz (1977, 53) διαπίστωσε ότι όλα τα παιδιά που στο IQ-Test βρί
σκονταν στο μέσο ή πάνω από το μέσο όρο και στο ΖΕΜ - Test κάτω από το 
μέσο όρο, υπέφεραν από βαριά ψυχολογικά προβλήματα και από προβλήματα 
της προσωπικότητας. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, γράφει η Koppitz, το επίπεδο 
του ZEM-Test δείχνει τις πραγματικές δυνατότητες επίδοσης του παιδιού, ενώ 
το αποτέλεσμα του IQ-Test δείχνει το γνωστικό του δυναμικό, που μπορεί ί
σως το παιδί να πραγματοποιήσει, όχι όμως με βεβαιότητα. Όταν το επίπεδο 
των αποτελεσμάτων του ZEM-Test ήταν υψηλότερο από αυτό του IQ, σημειώ
νει η Koppitz, προφανώς διέθεταν τα παιδιά μια κανονική νοημοσύνη, είχαν 
όμως δυσκολίες μάθησης, που οφείλονταν σε πολιτισμική ή κοινωνική ζημιά ή 
σε διαταραχές της ακοής ή της μνήμης.

Τα ανωτέρω ψυχολογικά προβλήματα εκδηλώνονται στις ιχνογραφήσεις με 
χαρακτηριστικά που κατατάσσονται σε τρεις ομάδες: 1) στην ιδιαίτερη ιχνο- 
γραφική ποιότητα (φύση) ως σκαριφηματικά υπόλοιπα (σκιάσεις), 2) στα ιδι
αίτερα γνωρίσματα της ανθρώπινης μορφής, 3) στην παράλειψη γνωρισμά
των, τα οποία, σύμφωνα με την ηλικία του παιδιού, θα έπρεπε να έχουν δια
μορφωθεί, π.χ. τα χέρια και τα πόδια. Η Koppitz (1972,104) θεωρεί ότι οι ι
χνογραφήσεις του ZEM-test (“ιχνογράφησε έναν άνθρωπο/άντρα) μπορούν 
να ερμηνευθούν βάσει τριών αρχών (αξιωμάτων):

1) ότι παριστάνουν στο “πως” της ιχνογράφησης, δηλαδή στη μορφή της 
πραγματοποίησης (παράστασης) του αντικειμένου, ένα είδος “εσωτερικής αυ
τοπροσωπογραφίας”, ακόμα και όταν το παιδί ιχνογραφεί μια άλλη μορφή ως 
αν είναι αυτό το ίδιο, δηλαδή παριστάνεται στην περίπτωση αυτή π.χ. στη μορ
φή της μητέρας, του φίλου κ.τ.λ.

2) ότι η προβολική παράσταση (ΖΕΜ ιχνογράφηση) περιλαμβάνει δύο 
στοιχεία,δηλαδή μπορεί να είναι έκφραση της παιδικής στάσης έναντι του πε
ριβάλλοντος ή των συγκρούσεων του παιδιού με τα πρόσωπα του περιβάλλο
ντος ή να είναι παράσταση μιας ονειροπόλησης.

3) ότι όταν το παιδί ιχνογραφεί ένα άλλο πρόσωπο ως να είναι αυτό το ί
διο, τότε κατά το χρόνο της ιχνογράφησης συγκεντρώνει στο πρόσωπο αυτό 
την πιο έντονη προσοχή του.

Η ΖΕΜ-ιχνογράφηση του Eric (απεικ. 56), ενός αγοριού 10 ετών (Koppitz 
1972,128), με IQ 103, με δυσκολίες μάθησης, κακές σχέσεις με τους συνομή-
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λικους, με στερημένη ζωή, λόγω πολύ χαμηλών εισοδημάτων της οικογένειας, 
προδίδει σαφώς το όνειρό του, που ήταν η θέληση του να είναι ένα σκληρό 
παλλικάρι 18 ή 20 ετών, που θα μπαίνει και θα βγαίνει από τις μπυραρίες κο- 
μπορρημονώντας και με μεγάλα βήματα και θα είναι ξετρελλαμένος με τον 
ανδρισμό του. Η Koppitz (ό.π.) θεωρεί ότι οι συναισθηματικοί παράγοντες 
στην ιχνογράφηση, τα δόντια που φαίνονται, ο λαιμός που λείπει και οι μεγά
λοι και ισχυροί βραχίονες εκφράζουν την ορμητικότητα και την εχθρότητα του 
Eric, αλλά και την επιθετική του στάση έναντι του εαυτού του και του κόσμου.

Η περίπτωση του Eric δείχνει ότι οι ψυχοαντιδραστικές διαταραχές, δηλα
δή οι κοινωνικές και συναισθηματικές διαταραχές, χωρίς καμιά δυνατότητα να 
διαπιστωθούν εγκεφαλικές δυσλειτουργίες, μπορούν να εκδηλώνονται στη 
μορφή της ιχνογράφησης (π.χ. στην έλλειψη του λαιμού), αλλά και στη μετα- 
βλημένη θεματική δομή (π.χ. πολύ σαφής παράσταση των δοντιών). Η διαπί
στωση αυτή θα έπρεπε να έχει ληφθεί υπόψη κατά τον καταρτισμό των κατα
λόγων των κριτηρίων (π.χ. της John-Winde, Staudte κ.α.) που πρέπει να δεί
χνουν τη σχέση μεταξύ της παιδικής ιχνογράφησης και του κοινωνικού - πολι
τισμικού επιπέδου των γονέων, γράφει ο Richter (1987,112).

5.5 Η παιδική ιχνογράφηση ως “Test”
Επειδή η παιδική ιχνογράφηση “λέει” τόσο άμεσα κάτι για τα επίκαιρα συ

ναισθήματα και για το επίπεδο εξέλιξης του παιδιού, μας παρασύρει να τη
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χρησιμοποιήσουμε ως Test σε μια ενιαιοπημένη (σταθερή) κατάσταση, δηλαδή 
ως εργαλείο μέτρησης ψυχικών χαρακτηριστικών, γράφει ο Schuster (1993, 
93). To Test αυτό είναι οικονομικό, δηλαδή εφαρμόζεται με λίγα μέσα, είναι 
εύκολο στην εφαρμογή του και ευχαριστεί τα παιδιά. Τα παιδιά ιχνογρα
φούν χωρίς οδηγίες και οι ιχνογραφήσεις που προκύπτουν επιτρέπουν μια “μη 
αντιδραστική” μέτρηση, αφού το πρόσωπο του πειράματος (το παιδί) δεν αντι
δρά στην κατάσταση της μέτρησης (π.χ. με φόβο). Τέτοιες διαδικασίες (μέθο
δοι) με Test εφαρμόζονται στους συμβουλευτικούς σταθμούς, στην ψυχοθερα
πεία και στην επιστημονική εργασία. Όμως η αξιοπιστία αυτών των μετρήσε
ων, δηλαδή η δυνατότητά τους να μετρούν πραγματικά αυτό που επιδιώκουν 
να μετρούν είναι μάλλον μικρή, η δε γνώση των μεμονωμένων χαρακτηριστι
κών (διαστάσεων) της προσωπικότητας δεν μπορεί να μας βοηθήσει να κατα
νοήσουμε το σύνολο της προσωπικότητας, όπως δεν επαρκεί η γνώση των επι- 
μέρους λέξεων, για να κατανοήσουμε την πρόταση. Όμως η “συνολική εντύ
πωση”, το ύφος μιας ιχνογράφησης, φαίνεται να επιτρέπει μια γνωμοδότηση 
για την προσωπικότητα του παιδιού. Στην περίπτωση αυτή όμως (δηλαδή στην 
οργάνωση ή συσχέτιση πολύπλοκων δομών μιας ιχνογράφησης και στην επα
κόλουθη γνωμοδότηση) παίζει ρόλο και η προσωπικότητα του αξιολογητή, α
φού και οι Hammer/Piotrouski (1953) ισχυρίζονται ότι μπορούν να δείξουν 
συνάφεια μεταξύ επιθετικότητας του αξιολογητή και διαπιστωμένης από αυ
τόν μαθητικής επιθετικότητας. Με άλλες λέξεις, ο επιθετικός αξιολογητής τεί
νει να βλέπει στις ιχνογραφήσεις των παιδιών έκφραση επιθετικότητας. Ο 
Schuster (1993, 93) θεωρεί ότι σε μια τέτοια πολύπλοκη ερμηνευτική επίδοση 
υπάρχουν και ατομικές διαφορές μεταξύ των αξιολογητιόν ως προς την ικανό
τητά τους να βγάζουν συμπεράσματα από την ιχνογράφηση για την κατάσταση 
του παιδιού.

5.5.1 Σχέση μεταξύ παιδικής ιχνογράφησης και νοημοσύνης
Η Goodenough (1926) διέκρινε από τους πρώτους τη σημασία κυρίως της 

παράστασης του ανθρώπου στα πλαίσια της παιδικής ιχνογράφησης ως μέθο
δο για τη μέτρηση και για την εκτίμηση της νοημοσύνης του παιδιού. Η μέθο
δός της είχε μεγάλη επίδραση στην επιστημονική έρευνα της παιδικής ιχνο
γράφησης, γιατί στηρίζεται και στην απλή διεξαγωγή και αξιολόγηση της ιχνο
γράφησης, στην υψηλή παρώθηση με την οποία συμμετείχαν τα παιδιά στο 
Test και στο ιδιαίτερο, μη γλωσσικό υλικό, το οποίο έχει ως βάση το Test. Το 
παιδί καλείται να ιχνογραφήσει έναν άντρα όσο καλά μπορεί και ο αξιόλογη-
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της κα τα γρ ά φ ει πόσο δ ιαφ οροποιημένη  είνα ι η ιχνογράφηση, δηλαδή βαθμο
λογεί την ύπαρξη  στην ιχνογράφηση του άντρα  χεριώ ν, δακτύλων, ενδυμάτων, 
κουμπιώ ν, μαλλιών κ.τ.λ. (βλέπε απεικ . 57 στο Schuster 1993, 94). Στο π α ρ ά 
δειγμ α  που πα ρ α θέτει ο Schuster ο ι 18 βαθμοί δίνονται με βάση τα  ακόλουθα

Α πεικόνιση  57.

γνω ρ ίσ μ α τα  της ιχνογράφησης: κεφ άλι, μαλλιά, μάτια, μύτη, στόμα, μέτωπο, 
α υτιά  στη σωστή θέση, σώ μα κα ι βραχίονες πλαστικοί, δηλαδή που  δεν παρι- 
στάνονται μόνον με μια γραμμή. Τ ο  σύνολο τω ν βαθμώ ν το δ ια ιρ ε ί με το  4, ε
πειδή  κατά  μέσο όρο προσδοκάται ότι η αύξηση θα  είνα ι 4 βαθμοί κατά έτος, 

κ α ι στο πηλίκο προσθέτει την τιμή 3, επειδή  στα τρ ία  πρώ τα έτη δεν  μπορεί το 
π α ιδ ί ν α  επ ιτύχει κ α νένα  βαθμό. Έ τσ ι στο πα ρά δειγμ α  αυτό προκύπτει μια ι- 
χνογρα φ ική  ηλικ ία  (σε α να λογία  πρ ο ς τη νοητική ή τη χρονική  ηλικία) 7,5 ε
τών. Αυτή δ ια ιρ ε ίτα ι με τη χρονική (βιολογική) ηλικία 5,33 κ α ι το πηλίκο που  
προκύπτει (140) πα ρ ισ τά νει το  δείκτη ιχνογράφησης άντρα  σε αναλογία  προς
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το δείκτη νοημοσύνης (IQ). Τη βαθμολόγηση και την εξαγωγή του δείκτη ι
χνογράφησης την πραγματοποίησε με βάση τον Ziler (Mann-Zeichentest, 
Munster 1958).

Οι τιμές των “κριτήριων ποιότητας” (αντικειμενικότητα, αξιοπιστία, εγκυ- 
ρότητα κ.τ.λ) της ψυχολογικής έρευνας ικανοτήτων που επιτεύχθηκαν με το 
“Test ιχνογράφησης άντρα” δεν επιτρέπουν να θεμελιωθεί μια διάγνωση μό
νον με το “Test ιχνογράφησης άντρα”, μολονότι η πολύ λίγο δαπανηρή αυτή 
μέθοδος δίνει μια πρώτη εντύπωση για το πνευματικό επίπεδο εξέλιξης ενός 
παιδιού, γράφει ο Schuster (ό.π.). Όταν, παρατηρεί ο Schuster, υπάρχει μια 
πολύ μεγάλη απόκλιση μεταξύ του “δείκτη ιχνογράφησης άντρα” και των τι
μούν νοημοσύνης από την εφαρμογή άλλων Test στο ίδιο πρόσωπο, τότε αυτό 
θα πρέπει να είναι αφορμή να διευκρινισθεί αν μια χαμηλή επίδοση έχει πιθα
νώς συναισθηματική εξάρτηση.

Η αντικειμενικότητα του “Test ιχνογράφησης άντρα” δείχνει πόσο ανε
ξάρτητο είναι το αποτέλεσμα εφαρμογής του Test από το πρόσωπο που το ε
φαρμόζει και το αξιολογεί, δηλαδή που υπολογίζει τους βαθμούς μιας δεδομέ
νης ιχνογράφησης. Οι οδηγίες του Test είναι τόσο ακριβείς, γράφει ο Schuster 
(ό.π. σελ. 95), που δύο βαθμολογητές μπορούν να καταλήξουν σε συγκρίσιμα 
αποτελέσματα (συγκρ. και Cohen 1964).

Όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία (Reliabilitat) του Test, δηλαδή 
αν π.χ. σε δυο άμεσα συνεχόμενες μετρήσεις στο ίδιο πρόσωπο επιτυχγάνο- 
νται οι ίδιες τιμές, επαναλήψεις μέσα σε λίγες μέρες δίνουν μια μεγάλη μετα
βλητότητα των επιτυγχανόμενων τιμών στο ίδιο πρόσωπο (Rubin κ.α. 1983 στο 
Schuster ό.π.). Αν παρακολουθήσει κανείς, γράφει ο Schuster (ό.π.) τις αυθόρ
μητες ιχνογραφήσεις ενός παιδιού διαχρονικά για μια χρονική περίοδο από 
4:6 μέχρι 10 έτη, τότε θα διαπιστώσει, ιδιαίτερα στα πρώτα χρόνια της έρευ
νας, μια σημαντική μεταβλητότητα των επιτευχθέντων τιμών της νοημοσύνης 
(απεικ. 58 κατά Milkovitch/Landry 1984), που υπολογίστηκαν με βάση το 
“Test ιχνογράφηση άντρα” (ΜΖΤ). Οι διαχρονικές ιχνογραφήσεις απείχαν 
μεταξύ τους 6 μήνες και στην αρχή η διακύμανση των τιμών του IQ στο ίδιο 
πρόσωπο υπερέβαινε τις 30 μονάδες

Έ χει το “Test ιχνογράφηση άντρα” εγκυρότητα (Validitat), δηλαδή μετρά 
πράγματι το χαρακτηριστικό γνώρισμα του προσώπου, το οποίο ο κατασκευα
στής του ισχυρίζεται ότι μετρά; Ο Schuster (1993, 95) παρατηρεί ότι τα “σχή
ματα” της απεικόνισης που χρησιμοποιούνται από τα παιδιά υπόκεινται σε μια 
εποχιακή μεταβολή και ότι η εγκυρότητα του Test στο πέρασμα των δεκαετιών
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Απεικόνιση 58.

δεν  ε ίνα ι οπωσδήποτε δεδομένη, αφού το κάθε “σχήμα” που το Test επ ιδ ιώ κει 
ν α  μετρά δεν  ε ίνα ι σταθερό στο παιδί. Η  απαρίθμηση, γρά φ ει, των ζω γρα φ ι

σμένω ν λεπτομερειώ ν γ ίνετα ι μετά παράλογη, όταν τα μεγαλύτερα πα ιδ ιά  από  
“αισθητικούς” λόγους δεν επιμένουν στις λεπτομέρειες της ιχνογράφησης, ή ό 

ταν λόγω  επικαλύψ εω ν δεν  φαίνοντα ι πλέον λεπτομέρειες, τις οπο ίες θα  μπο
ρούσε να  ζω γρα φ ίσ ει το πα ιδ ί. Η  εγκυρότητα επομένω ς μ πορεί να  θεω ρη θεί 
ως δεδομ ένη  μόνον γ ια  μ ια  χρονική  π ερ ίο δ ο  που  α ρ χ ίζε ι α π ό  το τρ ίτο  έτος 

(γ ια τ ί μέχρι τότε, όπω ς ισχυρίζεται η αξιολόγηση, δεν θα  επιτύγχανε κανένα  
βαθμό το π α ιδ ί) μέχρι το 11 ή 12 έτος, οπότε ο πλούτος τω ν λεπτομερειώ ν της 
ιχνογράφ ησης μειώ νεται πά λι προς χάρη άλλων στόχων.

Μ εγάλη επίδραση στην ιχνογραφική επίδοση έχει κα ι η άσκηση, αφού α- 
ποδεικνύετα ι ότι τα  π α ιδ ιά  που έχουν στο πρόγραμμά τους κα ι διδάσκονται το 
μάθημα της ιχνογράφ ησης επ ιτυγχάνουν μεγαλύτερες τιμές IQ  (νοημοσύνης) 
στο “T est ιχνογράφησης άντρα” από τα  π α ιδ ιά  χω ρίς διδασκαλία  ιχνογράφη
σης. Γ ια  το λόγο αυτό π ρ έπ ε ι να  λαμβάνεται υπόψη κα ι η ιχνογραφική άσκηση 
κατά  τη σύγκριση των επιδόσεω ν διαφ όρω ν ατόμων (βλέπε Schuster ό.π. κα ι 
B um s/V elicier, 1977). Η  σύγκριση των τιμών νοημοσύνης (IQ ) του “Test ιχνο
γράφηση ά ντρα ” με τις σχολικές επ ιδόσεις απέδειξε  ότι το T est έχει μια εγκυ-
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ρότητα, η οποία όμως αφήνει ένα ευρύ περιθώριο για τυχαίες επιδράσεις, ό
πως μας πληροφορεί ο Cohen (1964), μολονότι βέβαια το Test αυτό χρησιμο
ποιείται ακόμα και σήμερα για τη διαπίστωση της σχολικής ικανότητας των 
παιδιών που πρόκειται να φοιτήσουν στο σχολείο. Όπως μας πληροφορούν οι 
Pfeffer/Olowu (1986) παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ παιδιών α- 
φρικανών γονέων με μέσο και κατώτερο εισόδημα, γεγονός που δείχνει πάλι 
τις επιδράσεις της αγωγής στο αποτέλεσμα του Test. Εξάλλου η Koppitz 
(1972) βρίσκει μέσες συνάφειες (διακύμανση στις διάφορες ηλικίες μεταξύ
0.63 και 0.80) μεταξύ των τιμών των Test νοημοσύνης WISC-IQ, Stanford-Bi- 
net και των τιμών του “Test ιχνογράφησης άντρα (ΜΖΤ)”. Η στάθμιση του 
Test έδειξε ότι όταν το δείγμα είναι και αρκετά εκτενές, όπως στην έρευνα 
της Koppitz (1856 μαθητές ηλικίας από 5-12 ετών, ό.π. 1972), τότε προκύπτουν 
στην ιχνογραφική ικανότητα των παιδιών, όπως και σε άλλες περιοχές των 
γνωστικών ικανοτήτων, εποχιακές μεταβολές, σε τέτοιο βαθμό που ο δείκτης ι
χνογράφησης άνδρα (MZQ) 100 θα πρέπει να τοποθετηθεί σήμερα μάλλον 
στην κατώτερη περιοχή της κατανομής επίδοσης. Στις οδηγίες εφαρμογής του 
Test από τον Ziler (1958) δηλώνονται ήδη μεσαίες τιμές MZQ (δείκτη ιχνο
γράφησης άντρα) πάνω από το 100.

Το διαγνιοστικό διαφέρον για την παιδική ιχνογράφηση δεν ενθαρρύνεται 
όταν αυτό το “Test νοημοσύνης” (ΜΤΖ) συνάπτεται απολύτως και με τις τιμές 
νοημοσύνης άλλων, πιο δαπανηρών Test. Κατά την άποψη του Brickenkamps 
(1975) το “Test ιχνογράφηση άντρα” (ΜΖΤ) πρέπει να χρησιμοποιείται σε 
συνδυασμό με άλλα Test, και επειδή τα αποτελέσματα απο την εφαρμογή του 
υπόκεινται σε σημαντικές επιδράσεις άσκησης. Έ χει δηλαδή παρατηρηθεί μια 
βελτίωση του “δείκτη ιχνογράφησης άντρα” (MZQ) μετά την είσοδο των παι
διών στο σχολείο. Τελευταία λαμβάνονται υπόψη σοβαρότερα και πολλές άλ
λες μεταβλητές που μπορούν να επιδράσουν περιοριστικά στο “Test ιχνογρά
φηση άντρα” ή στην ιχνογράφηση του εσωτερικού του ανθρώπου, όπως είναι 
π.χ. το φύλο του ερευνητή (Jensen 1985). Ο Schuster (1993, 97) θεωρεί ότι δεν 
μπορούν να εξαχθούν σε καμιά περίπτωση απλοϊκά συμπεράσματα από τις ι
χνογραφήσεις για το επίπεδο εξέλιξης του παιδιού και παραπέμπει ως προς το 
σημείο αυτό στους Me Whinnie (1971) και Brumback (1977).

5.5.2 Π αιδική ιχνογράφηση και πνευματική καθυστέρηση
Οι μεταβολές στις ιχνογραφήσεις μπορεί να έχουν τις αιτίες τους και σε 

συναισθηματικές (αψιθυμικές) αντιδράσεις, οι οποίες αρχίζουν από τις νευρω-
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τικές διαταραχές και φθάνουν μέχρι της ψυχωτικές ασθένειες, γράφει ο 
Richter (1987,112). Αυτός θεωρεί ότι το “Test ιχνογράφηση άντρα” μας πλη
ροφορεί για το επίπεδο εξέλιξης των πνευματικών λειτουργιών, στην περί
πτωση μόνον, που αυτές δεν έχουν υποστεί βλάβη από νευρωτικούς ή ψυχωτι- 
κούς παράγοντες. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι δύσκολο να αποφανθεί κα
νείς αν η καθυστέρηση της νοημοσύνης ενός ατόμου οφείλεται σε γενικές δια
ταραχές μάθησης ή σε ψυχοαντιδραστικές διαταραχές ή και στα δύο μαζί. Πε
ρισσότερο ισχυοή (ραίνεται η άποψη ότι οι ιγνογραωήσεκ παιδιών ιιε διατα- 
ραχές^θησης^ρίακονται^ηρηλότ££«Αχαμηλότερα^από το επίπεδο της νοη
μοσύνης τους, ανάλογα αν αυτά έχουν ομαλή συναισθηματική σχέση με το πε- 
ριβάλλον τους^δηλαδή αν υπάρχει “συναισθηματιν^ισδρροπία ή α ν -β ρ ώ ^  
νται σε κατάσταση σύγκρουσης (σύγκρινε Abraham 1978,16 και Richter 1984 
a, 143). ~

Η Gietz (1975) ερεύνησε εμπειρικά τις ιχνογραφήσεις 150 νοητικώς καθυ
στερημένων ατόμων ηλικίας 6 μέχρι 21 ετών. Τους διηγήθηκε δυο φορές στη 
διάρκεια ενός έτους μια σύντομη και εποπτική ιστορία με κεντρικά στοιχεία έ
να σπίτι, ένα παιδί, ένα σκύλο και ένα δάσος. Μετά τη διήγηση της ιστορίας 
τους ζήτησε να ζωγραφίσουν μια εικόνα από αυτή την ιστορία. Για την αξιολό
γηση των ιχνογραφήσεων διεύρυνε τις κατηγορίες αξιολόγησης των Goode- 
nough/Ziler (Richter 1987,113) για τους νοητικώς καθυστερημένους “προς τα 
κάτω”, δηλαδή προς τις πρώιμες φάσεις της ιχνογραφικής εξέλιξης και δημι
ούργησε έτσι έναν πιο διαφοροποιημένο κατάλογο με 61 στοιχεία (μονάδες), 
στα οποία συμπεριελήφθηκαν γενικές ιχνογραφικές αντιπροσωπεύσεις (όπως 
είναι το ίχνος, το σκαρίφημα, τα σημασιολογικά σύμβολα, οι σχηματικές μορ
φές κ.τ.λ.), χωρικές μορφές οργάνωσης (η βασική και η ουράνια γραμμή) και 
γνωρίσματα των αντικειμένων της ιστορίας. Οι έρευνες της Gietz περιλαμβά
νουν ένα πολύ μεγάλο και διαφοροποιημένο υλικό. Το ένα τέταρτο αυτών των 
ιχνογραφήσεων των νοητικώς καθυστερημένων ηλικίας 6 μέχρι 21 ετών αντι
στοιχούσε στα διάφορα στάδια της σκαριφηματικής φάσης, αν όμως συμπερι- 
ληφθούν και οι κεφαλοπόδαροι, οι παραστάσεις κορμού και οι πλευρικές 
(προφίλ) παραστάσεις με κριτήριο την “κατεύθυνση”, τότε αντιστοιχούν οι ι
χνογραφήσεις των νοητικώς καθυστερημένων κατά τα δύο τρίτα στις παραστά
σεις παιδιών ηλικίας 5 μέχρι 6 ετών με νοημοσύνη ανάλογη προς την ηλικία 
τους. Οι υπόλοιπες ιχνογραφήσεις αντιστοιχούν σε παιδιά ακόμα χαμηλότερης 
ηλικίας (Gietz 1975, 95). Οι ιχνογραφήσεις των 25 μογγολοειδών (με σύνδρο
μο Dawn) χωρίσθηκαν από το κύριο δείγμα και ερευνήθηκαν χωριστά. Μολο
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νότι τα μέλη αυτής της ομάδας προέρχονταν στο σύνολό τους από το ανώτερο 
κοινωνικό στριόμα, οι ιχνογραφήσεις τους ήταν πολύ κατώτερες από τα αποτε
λέσματα των ιχνογραφήσεων των υπόλοιπων πνευματικώς καθυστερημένων 
(βλέπε και Huygen και Kleinmeyer 1970).

Οι καθυστερήσεις αυτές στην ιχνογραφική εξέλιξη συνεχίζονται και στις ι- 
χνογραφικές παραστάσεις των πνευματικώς κωλυομένων ενηλίκων όπως μας 
πληροφοροούν οι έρευνες της G. Theunissen (1984, 9). Η συγγραφέας περι
γράφει τις ιχνογραφήσεις του κυρίου C., ηλικίας 22 ετών, με βαριά πνευματική 
καθυστέρηση. Ο κύριος C. ζωγραφίζει πάντα σειρές εικόνων με βάση το ίδιο 
αξίωμα, δηλαδή ζωγραφίζει με μαύρα χρώματα δύο μεγάλα ορθογώνια (σύ- 
γκρινε απεικ. 59), τα οποία χωρίζει με κατακόρυφες και οριζόντιες γραμμές 
σε μικρά τετράγωνα. Τη διακόσμηση των τετραγώνων την κάνει επιπόλαια και 
χρησιμοποιεί κατά προτίμηση το κόκκινο ή το κίτρινο χρώμα. Ως εντυπωσια
κότερο χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτοιν των ιχνογραφήσεων αναφέρει η συγ
γραφέας τη γ_εωμετροποίηση της εικόνας, η οποία παρατηρείται σε σχιζοφρε
νείς, αλλά και σε πνευματικώς κωλυομένους με αυτιστική μορφή συμπεριφο
ράς. Στις ιχνογραφήσεις τους συναντάμε ισομήκεις γραμμές, παραλληλία και 
ορθογωνικότητα.

Απεικόνιση 59. Απεικόνιση 60.

H.Theunissen (1984) ακολουθώντας την επιχειραματολογία του Navratil 
(1975) θεωρεί ότι οι γεωμετρικές μορφές ιχνογράφησης υπηρετούν την απώ
θηση συναισθημάτων ή του εκφραστέου, την αντιμετώπιση του φόβου ή την 
κυριαρχία της επιθετικότητας του ιχνογραφούντος. Η ερμηνεία αυτή επαλη- 
Βεΰνεται στη"περίπτωση του κυρίου C. Παράλληλα η γεωμετροποίηση συμβο
λίζει κάγκελα φυλακής και την κατάσταση εντός αυτής. Ο δρόμος προς τα έξω 
είναι “κλεισμένος” για τον κύριο C., επειδή κινδυνεύει ο ίδιος και οι άλλοι.
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Για χρόνια ζούσε κάτω από συνθήκες απομόνωσης στην ψυχιατρική κλινική. 
Ο κύριος C. έχει την τάση της απομόνωσης, όπως δείχνει η παράσταση 60. Σ’ 
αυτή παριστάνονται δύο μορφε'ς, οι οποίες ιχνογραφήθηκαν σύμφωνα μ’ ένα 
απλό γραμμικό δείγμα άντρα. Ο κύριος C. παρε'λειψε μερικά χαρακτηριστικά, 
δηλαδή το λαιμό, τους βραχίονες ή τα δάκτυλα των ποδκύν στη δεύτερη μορ
φή, καθώς και τα μάτια, τη μύτη και το στόμα. Επίσης άλλαξε ή αύξησε τα 
κουμπιά. Η Theunissen θεωρεί πιθανό, η τάση του C. να κλείνει τις μορφε'ς, 
να είναι σύμβολο του “περιορισμού του” (σελ. 34) και της απομόνωσής του, 
πράγμα που ανταποκρίνεται στην κατάσταση της ζωής του.

5.5.3 Ο ι ιχ ν ο γ ρ α φ ή σ ε ις  τω ν ατο'μων με δυ σ κ ο λ ίες  μ ά θ η σ η ς

Για να περιγράφει ο Richter (1987, 115) τις δομικές ιδιαιτερότητες των ι
χνογραφήσεων παιδιών με καθυστέρηση νοημοσύνης, στηρίχθηκε σε ειδικές 
και αδημοσίευτες έρευνες στα πλαίσια πτυχιακών εργασιών (Jahnke 1971, 
Kuhlmann. 1974, Stubner 1977, Schreiber 1978, Lahmann 1978, Anderl 1981), 
τις οποίες υποκίνησε και επόπτευσε ο ίδιος. Γ ια την καλλίτερη παρουσίαση του 
θέματος παραθέτει δυο αντιπροσωπευτικές ιχνογραφήσεις. Η πρώτη είναι 
μιας μαθήτριας κανονικού σχολείου ηλικίας 11 ετών με θέμα “συλλογή φρού
των” και η δεύτερη μιας μαθήτριας ειδικού σχολείου ηλικίας 12 ετών με θέμα 
“φιλονικεία στο χώρο του παιγνιδιού” (απεικ. 61 και 62).

Α πεικόνιση 61. '

V
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Απεικόνιση 62.

Οι ανωτέρω ιχνογραφήσεις αξιολογούνται από τρεις οπτικές γωνίες: από 
το βαθμό της διαφοροποίησης και της δόμησης της εικόνας, από την παράστα
ση του χώρου και από τη δομή του θέματος της ιχνογράφησης.

1) Βαθμός διαφοροποίησης και δόμησης της εικόνας:
Ο όρος διαφοροποίηση αναφέρεται στη διάρθρωση, στην εσωτερική δομή της 

επιμέρους ιχνογράφησης (π.χ. ενός ανθρώπου) στα πλαίσια μιας παράστασης με 
περισσότερα του ενός αντικείμενα (π.χ. “συλλογή φρούτων” απεικ. 61). Αντίθετα 
ο όρος δόμηση χαρακτηρίζει τη συνθετική και συνολική οργάνωση του φύλλου ι
χνογράφησης, δηλαδή του συνόλου των αντικειμένων π.χ. στο θέμα “συλλογή 
φρούτων” ή στο θέμα “φιλονικεία στο χώρο του παιγνιδιού”. Από την οπτική αυ
τή γωνία οι ιχνογραφήσεις των ατόμων με δυσκολίες μάθησης παρουσιάζουν 
“καλουπώσεις” και “σχηματισμούς κλισέ”, δηλαδή τάσεις καθήλωσης σε όλες τις 
ηλικίες. Σ’ αυτές τις καθηλώσεις μπορούν να συνυπολογισθούν τα υπολείμματα 
σκαριφημάτων, των σχημάτων του κύκλου, του σταυρού, του κουτιού κ.τ.λ. και οι 
γενικές καθυστερήσεις στο σχηματισμό ενός ρεπερτορίου μορφών. Οι ανωτέρω 
καθηλώσεις και οι καθυστερήσεις οδηγούν σε εσωτερική διαφοροποίηση των ε
πιμέρους ιχνογραφήσεων και σε μεταβολές στη συνθετική οργάνωση του συνό-
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λου της εικόνας, που δεν αντιστοιχούν στην ηλικία του ιχνσγραφούντος ατόμου 
κα ι έχουν ως αποτέλεσμα τις μηχανικές επαναλήψεις των ίδιων ιχνογραφήσεων 
(π.χ. κύκλων, κουτιών) επάνω  στο φύλλο. Η  διαφοροποίηση και η δόμηση της ει
κόνας παραπέμπουν στην ιχνογραφική έκφραση μικρότερων παιδιώ ν, χω ρίς να  
αντιστοιχούν σ’ αυτή, γρά φ ει ο R ichter (ό.π.). Ο ι ιχνογραφήσεις των ατόμων με 
δυσκολίες μάθησης δίνουν την εντύπωση όχι μόνον του καθυστερημένου, αλλά 
κα ι του διαφορετικού, του αλλοιώτικου, της “ποιοτικής καθυστέρησης”, κατά το 
Bleidick (στο R ichter ό π ) .

2. Π αράσταση  του  χώρου: Η  παράσταση του χώ ρου μ πορεί να  θεω ρη θεί, 
κατά  το R ich ter (1987,117), ω ς δείκτης ότι μια ιχνογραφική παράσταση είνα ι 
αντίστοιχη  π ρ ο ς  την ηλικ ία  του ατόμου, ενώ  η χρήση του χρώ μ α τος σε μ ια  ι
χνογράφηση π ερ ιέχε ι ή τυχα ία  στοιχεία  ή παραπέμπει στη κατάσταση κα ι στο 

συναίσθημα του ατόμου. Γενικώς όμως η παράσταση του χώρου και η οργά νω 
ση της επ ιφ ά ν ε ια ς  του φύλλου ιχνογρά φ ησ ης δε ίχνουν  το επ ίπ εδ ο  μάθησης 
κ α ι τους γνω στικούς τρόπους σ υμ περ ιφ ορά ς του ιχνογραφ ούντος. Σ τις  ιχνο 
γ ρ α φ ή σ ε ις  τω ν κω λυομένω ν στη μάθηση συναντιόνται το πλείστον  σ χήμ α τα  

χώ ρου  της πρώ ιμης πα ιδ ική ς ηλικίας, δηλαδή τοπολογικές οργανώ σεις τω ν ι
χνογραφήσεω ν, στις οπο ίες κυριαρχούν οι στοιχειώ δεις χω ρικές σχέσεις (βλέ
π ε  R ich ter 1987, 79 κ.π). Η  εξέλιξη  των μορφώ ν του βάθους στις ιχνο γρα φ ή 
σεις τω ν κωλυομένων στη μάθηση ατόμων είνα ι πολύ σπάνια , το δε μορφολο- 

γ ικό  επ ίπεδο  των ιχνογραφ ικώ ν παραστάσεώ ν τους χαρακτηρίζεται α πο  την α- 
δ ια φ ο ρ ο π ο ίη τη  οργάνω ση  του χώ ρου  του φύλλου ιχνογρά φ ησ ης κα ι α π ό  τα  

σκαριφηματικά κατάλοιπα.
3. Δ ομή το υ  θ έμ α το ς  τη ς  ιχνο γρά φ η σ η ς: Στο επ ίπ εδ ο  του π ερ ιεχο μ ένο υ  

της ιχνογρά φ η σ η ς, δηλαδή  στη δομή του θέματος, παρατηρούντα ι στις ιχνο 
γρα φ ή σ εις των κωλυομένων στη μάθηση μεταβολές, οι οποίες δεν  διαπιστώ νο
ντα ι στις ιχνογραφ ικές εκφ ράσεις των κανονικώ ν μαθητών. Τ έτοια  συμπτώμα
τα  που διαπιστώ θηκαν στις παραστάσεις των κωλυομένων στη μάθηση είναι τα  

συναισθήματα της εγκατάλειψ ης και της απογοήτευσης, του φόβου χωρισμού, 
αλλά  κα ι του θετικού βιώματος της μοναξιάς (Lahm ann 1978, 79). Π εραιτέρω  
συμπτώματα στις ανω τέρω  ιχνογραφήσεις είναι η επιθετικότητα, η έλλειψη α 

π οσ τα σ ιοπο ίη σ η ς κα ι τα  β ιώ ματα  της αποτυχίας. Ο ι συνα ισθηματικές αυτές 
στάσεις συνενώ νονται ενίοτε σε νευρω τικές σταθεροποιήσεις.

Η  διαπίστωση των ανω τέρω  χαρακτηριστικών στις ιχνογραφήσεις είνα ι δύ
σκολη. Στην ιχνογράφηση π.χ. του ηλικίας 10 ετών M arc (απεικ . 63) εντυπω
σ ιά ζε ι το πλάτος τω ν βραχιόνω ν κα ι της παλάμης, το  οπο ίο  υποδηλώ νει “επ ι
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θετική και αντιδραστική συμπεριφορά” 
κατά την άποψη της Koppitz (1972, 90).
Εντύπωση προκαλεί επίσης η απουσία 
του λαιμού, η ασυμμετρία των μελών 
και η μη αντίστοιχη προς την ηλικία του 
ιχνογράφου διαφοροποίηση της ιχνο
γράφησης γενικώς. Η στροφή της μορ
φής προς τα αριστερά (πλευρική παρά
σταση) είναι κατά την άποψη της Schetty 
(1974) ένδειξη “απαισιόδοξης” συμπε
ριφοράς. Το κατακόρυφο αντικείμενο 
που δείχνει με τα δύο χέρια ίσως παρι
στάνει έναν πύραυλο. Ο Richter (1987,
117) καταλήγει στην άποψη ότι τα μορ- 
φολογικά στοιχεία, το περιεχόμενο και οι επιμέρους δομές αυτής της ιχνογρά
φησης δείχνουν μεταξύ άλλων ανωριμότητα και επιθετικότητα.

Η ανωτέρω ερμηνεία αυτής της ιχνογράφησης πιστοποιήθηκε και από τη 
μετεξέταση με το “ερωτηματολόγιο προσωπικότητας και εξωστρέφειας για 
παιδιά” του Αμβούργου, το ονομαζόμενο HAPEF-K (Hamburger-Person- 
lichkeits- und Extraversionsfragebogen fur Kinder).

5.5.4 Ο ι ιχ ν ο γ ρ α φ ή σ ε ις  π α ιδ ιώ ν  μ ε  εγκ εφ α λ ο λ ε ιτο υ ρ γ ικ ές  δ ια τα ρ α χ ές

Μια ειιπε,ίβική έρευνα του Pohlmana,(Jl^81 )_μας πληροφορεί νια τις επι
πτώσεις των λειτουργικών διαταραχών του εγκεφάλου, των εγκεφαλικώλυα- 
σθενειών και των αντιληπτικών και. κινητικών διαταραχών στην ιχνογραφική 
έκφραση των ατόμοιν. Ο Pohlmann (1981) χρησιμοποίησε ως ομάδα ελέγχου 
τις ιχνογραφήσεις παιδιών με περίεργη μεν συμπεριφορά, δηλαδή παιδιών με 
ψυχοαντιδραστικές διαταραχές, χιυρίς όμως εγκεφαλολειτουργικές διαταρα
χές. Επομένως τα άτομα της ομάδας ελέγχου παρουσιάζουν “παρόμοια συ
μπτώματα όπως παρουσίαζαν τα εγκεφαλολειτουργικώς διαταραγμένα, των 
οποίων όμως οι νευρωτικές εκδηλώσεις ήταν το πλείστον δευτερογενείς, δηλα
δή ήταν αποτέλεσμα όχι ψυχοαντιδραστικών, αλλά εγκεφαλικών διαταρα
χών” (Pohlmann 1981, 9). Η ερευνητική διαδικασία του Pohlmann έκανε σα
φή τη σχετική απόσταση μεταξύ των ιχνογραφήσεων των ατόμων των δυο ο
μάδων με περίεργη συμπεριφορά. Ακολούθως περαθέτουμε συνοπτικώς τα

Α πεικόνιση 63.
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εντυπω σ ιακά  α ποτελέσματα  της έρευνα ς του Pohlm ann, τα  ο π ο ία  δ ια φ ο ρ ο 
ποίησε με βάση την ηλικία των προσώ πω ν της έρευνας κα ι έτσι αποφ εύχθηκαν 
κα τά  το δυνατόν λαθεμένες ερμηνείες, εξα ιτίας ιδια ιτεροτήτω ν της κ ά θε ηλι
κ ία ς (βλ. κα ι R ichter, ό.π., 120-127):

1. Ω ς πρ ο ς τη  δόμηση του χώρου κ α ι τ ις  τά σ εις  δ ιά τα ξη ς τω ν μερώ ν 
του συνόλου πρ ο ς άλληλα

Σ υχνά  α να φ έροντα ι στη β ιβλ ιογραφ ία  δ ιατα ρα χές π.χ. στην αντίληψη της 
σταθερότητας των αντικειμένω ν του χώρου ή στην αντίληψη μορφής - υποβά 
θρου των π α ιδ ιώ ν  που  παρουσιάζουν εγκεφαλολειτουργικές δ ια τα ρα χές (π.χ. 
στο Schm idt 1981). Α ντιθέτω ς ο Pohlm ann (1981, 77) διαπ ίστω σε με βάση τα  
αποτελέσματα του Test ιχνογράφησης “Ο ικογένεια  σε ζώ α” (F IT ) του Brem - 
G rase r (1957) λ ίγα  μόνο γνω ρίσματα  των ιχνογραφ ήσεω ν του α νω τέρω  Test, 
τα  ο π ο ία  υποδηλώ νουν δ ια φ ο ρ ές  στη δόμηση (οργάνω ση) του χώ ρου μεταξύ 

τω ν π α ιδ ιώ ν  με εγκεφ α λολειτουργικές δ ια τα ρ α χές  (H S) κ α ι τω ν π α ιδ ιώ ν  με 

ψ υχοαντιδρασ τκές π α ρ α ξεν ιές  (R S). Σύμφω να με την έρευνα  του Pohlm ann  

(1981) τα  εγκεφαλολειτουργικώ ς δ ιαταραγμ ένα  π α ιδ ιά  προτιμούσαν μ ια  π ε ι-  
θα ρχη μένη  κ α ι δ ιά ρθρω μ ένη  δ ιάταξη  τω ν στο ιχείω ν της ιχνογρά φ η σ η ς που 

π ρ ο σ α να το λ ιζό τα ν  στην βασική  γραμμή, ενώ ·τα ψ υ χο α ντιδρ α σ τικ ά  π α ιδ ιά  
προτιμούσαν το χω ρικό μοντέλο “διασκορπισμένη εικόνα”.

2) Ωο ποοε τη γραφοκινητική λειτουργία: Ο ι ιχνογραφήσεις των πα ιδ ιώ ν με 

εγκεφ α λο λειτο υ ρ γ ικ ές δ ια τα ρ α χές  πα ρουσ ιά ζουν  τρεμουλιαστές εκτελέσεις  
γραμμώ ν κα ι περ ισ σ ότερες δ ιασταυρώ σεις γραμμώ ν από  ό,τι τα  αντιδραστι- 

κώ ς δ ια τα ρ α γμ ένα  π α ιδ ιά . Το γεγο νό ς  αυτό οφ είλετα ι π ιθα νώ ς στις γεν ικ ές  
κ ινητικές δ ια τα ρα χές στα π α ιδ ιά  της πρώ της ομάδας. Τ α  π α ιδ ιά  της δεύτερης 
ο μ ά δ α ς  (R S ) χρη σ ιμ ο π ο ιο ύ σ α ν  π ερ ισ σ ό τερ ο  τη δ ιακεκομ μένη  ή τη γραμμή 
πλεξίματος.

3) Ω ς πρ ο ς τη  δ ιαφ οροποίηση των αντικειμένω ν τη ς  ιχνογράφησης: Σ ε α 
ντίθεση  πρ ο ς την πειραματική  ομάδα, δηλαδή προς τα  π α ιδ ιά  που πα ρουσ ιά 
ζουν εγκεφαλολειτουργικές διαταραχές, η ομάδα ελέγχου (τα πα ιδ ιά  με ψυχο- 
α ντιδρα στικές δ ια τα ρα χές) επέτυχε στην ιχνογράφηση μια περ ισσότερο δ ια 
φοροποιημένη  διαμόρφω ση του κεφαλιού, το λαιμό τον ιχνογράφησε με πλα 
στικότητα κα ι με ρέσυσα μετάβαση προς τον κορμό κα ι προς το κεφάλι. Α κό
μα, η ομ άδα  ελέγχου δεν  παρουσίασε στις ιχνογραφήσεις της πρώ ιμα σχήμα
τα  του κορμού κα ι των σκελών. Τα πα ιδ ιά  με εγκεφαλολειτουργικές δ ιαταρα
χ ές  δεν  σημείω σαν το πλείστον στις ιχνογραφήσεις τους λεπτομέρειες των με
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ρών του σώματος και σε σύγκριση με τα παιδιά της ομάδας ελέγχου τα δημι- 
ουργήματά τους υπήρξαν απλά (Pohlmann 1981, 81). Παρε'λειψαν επίσης τα 
παιδιά αυτά, σε μια συχνότητα άνω του μέσω όρου, “μέρη του σώματος” των 
ζώων που ιχνογραφούσαν.

4) Ως προς τις αναλογίες των απεικονισθέντων ζώων: Έ να ιδιαίτερο χα
ρακτηριστικό γνώρισμα που διέκρινε τις ιχνογραφήσεις των δύο ομάδων υ
πήρξαν οι σχέσεις αναλογίας των μερών του σώματος των ζώων της ιχνογρά
φησής τους. Η σχέση π.χ. κεφαλής κορμού στις ιχνογραφήσεις της πειραματι
κής ομάδας ήταν σε μεγάλο βαθμό κακή, δηλαδή όχι ανάλογη με τη “φυσική” 
αναλογία των δυό αυτών μερών του σώματος των ζώων. Επίσης σημαντικά υ
ψηλότερη ήταν και η δυσαναλογία των διαστάσεων (σχέση μήκους-πλάτους) 
του κορμού στις ιχνογραφήσεις της πειραματικής ομάδας (των παιδιών με ε- 
γκεφαλολειτουργικές διαταραχές), πιθανώς λόγω πλήρους διατάραξης της α
ντίληψης της μορφής και κατά συνέπεια κακής απόδοσής της, αλλά και μιας 
διαταραγμένης, δηλ. καθυστερημένης οπτικοκινητικής λειτουργίας.

5) Ως προς τις αλλαγές των μορφών (παραμορφώσεις): Ο Pohlmann 
(1981,89) στην έννοια “παραμορφώσεις” εντάσσει χαρακτηριστικά αδιαφορο- 
ποίητης παράστασης που αναφέρονται στις “ρίζες των δοντιών”, στα ασυμμε- 
τρικώς παραμορφωμένα κορμιά και στα μη ενσωματωμένα μέλη στον κορμό. 
Τα συμπτώματα αυτά παρουσιάζονται συχνότερα στις ιχνογραφήσεις των παι
διών με εγκεφαλολειτουργικές διαταραχές.

6) Ως προς τις στερεοτυπίες και τις καθηλώσεις:
Στις ιχνογραφήσεις ζώων (Test “οικογένεια σε ζώα”) των παιδιών της πει

ραματικής ομάδας παρατηρήθηκαν σημανιικώς συχνότερες επαναλήψεις μορ
φών (στερεοτυπίες), μορφές ζώων μη ξεκαθαρισμένες ή μη διακριτέες καθώς 
και καλουποειδείς (κλισέ) μορφές και παραστάσεις που ανήκουν στην ηλικία 
του “σκαριφήματος με νόημα”.

7) Ως προς την κίνηση, την έκφραση και την πρωτοτυπία: Οι περίεργες, 
οι πρωτότυπες λεπτομέρειες, οι οποίες εμφανίζονται συχνά στις ιχνογραφή
σεις της πειραματικής ομάδας (Pohlmann 1981,93) έρχονται σε αντίθεση προς 
τις στερεοτυπίες των ιχνογραφήσεών τους. Παρατηρείται επομένως μια αδυ
ναμία των παιδιών με εγκεφαλολειτουργικές διαταραχές να διακρίνουν το 
σπουδαίο από το μη σπουδαίο. Κατά την άποψη του Richter (1987, 120) το 
φαινόμενο αυτό είναι μάλλον ένα γνώρισμα μιας μη σύμφωνης προς την ηλι
κία του παιδιού παράστασης, η οποία εμφανίζεται στις ιχνογραφήσεις των κω
λυόμενων ατόμων. Είναι, γράφει, μια ρωγμή μεταξύ των προθέσεων της ηλι-
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χίας και των παρακωλυμένων ικανοτήτων (κινήσεων) που εκδηλώνονται στις 
ιχνογραφήσεις.

Ο Pohlmann (1981, 70) παραθέτει τη γνωμοδότηση του για μια ιχνογράφη
ση ενός κοριτσιού ηλικίας 8:1 ετών (απεικ. 64 της πειραματικής ομάδας με 
παιδιά με εγκεφαλολειτουργικές διαταραχές), η οποία έχει ως εξής:

“Εδώ γίνονται αμέσως ορατές οι πολλές αποτυχημένες προσπάθειες (μετα
βλητή 69): Επαναλαμβάνονται εντυπωσιακά (μεταβλητή 77 = στερεότυπα εν 
συνόλω) οι περιέργες μορφές ζώων. Τα κεφάλια φαίνονται να τα έχει καταπι
εί το κορμί (μεταβλητή 25), μπορούν να διακριθούν μόνον ως “πρηξίματα” 
του κορμιού, δεν έχουν αυτιά (μεταβλητή 30) και δείχνουν κατά τρόπο στερεό
τυπο μόνον μια διαφοροποίηση σε μορφή τριχών ουράς. Την τάσι) προς τη δυ- 
σαναλογία τη διακρίνει κανείς εντελώς καθαρά στη σχετικώς πολύ μεγάλη 
ουρά και στην ενότητα κεφαλιού - κορμιού, όπου δεν μπορεί πλέον να προσ- 
διορισθεί αν όλα είναι κεφάλι ή αν το κορμί έχει φουσκώσει σαν το μπαλόνι, 
σε μορφή κεφαλιού. Οπωσδήποτε τα σκέλη, που έχουν τη μορφή ριζών δοντι
ού (μεταβλητή 10), δεν συνδέονται μεταξύ τους λειτουργικά και είναι ανεξάρ
τητα. Μια διάκριση (ταύτιση) των ποδιών είναι αδύνατη (μεταβλητή 72). Η πα
ράσταση είναι χονδροειδής - απλοϊκή (μεταβλητή 75), και εμφανίζει μια τρε-
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μουλιαστή εκτέλεση γραμμών (μεταβλητή 1). Γενικώς δίνει την εντύπωση του 
πολύ ανώριμου και παράξενου”.

Ο Richter (1987,121) θεωρεί ότι μπορούν να ερμηνευθσυν και οι “ελεύθε
ρες” ιχνογραφήσεις* παιδιών με εγκεφαλολειτουργικές διαταραχές, όταν υ
πάρχουν, γράφει, επαρκείς πληροφορίες για το παιδί και για τη διαδικασία ι- 
χνσγράψησης. Ο Richter (ojt.) παρουσιάζει την ερμηνεία μιας τέτοιας ιχνο
γράφησης (απεικ. 65) βάσει ενός διεξοδικού πρωτοκόλου (Ostar 1977,44), 
στην οποία (ερμηνεία) συνδέει τις μορφολογικές και δομικές σχέσεις των ι
χνογραφήσεων με τα ατομικά βιογραφικά γεγονότα του ιχνογράφου. Πρόκει
ται για την ελεύθερη ιχνογράφηση ενός κοριτσιού, ηλικίας 11 ετών, το οποίο 
έπασχε από ημιπληγία. Ο Richter (ojt.) παρουσιάζει αυτή την ανάλυση, επει
δή επιδιώκει μια αντίθετη προς τις εκτιμήσεις και αξιολογήσεις του Pohlmann 
(1981) ερμηνεία του θέματος. Βλέπει λοιπόν ο Richter μια ιχνογραφική οπι
σθοδρόμηση του κοριτσιού περίπου κατά 5 έτη, η οποία βέβαια δεν γίνεται αι
σθητή, όπως γράφει, στην εικόνα με την πρώτη ματιά , επειδή η αλληλουχία 
των αντικειμένων της ιχνογραφημένης διήγησης δίνει την εντύπωση της δια
φοροποίησης και της ολοκλήρωσης. Στην εικόνα γίνεται η διήγηση της ιστο
ρίας μιας παγοδρομίας, η οποία γίνεται επάνω σ’ ένα λόφο, στη δεξιά πλευρά 
της ιχνογράφησης. Ο λόφος είναι κάπως ξεκομμένος από τη βασική γραμμή 
και δίνει την εντύπωση του βάθους. Με τα διπλά του διαγράμματα και με τις 
παραλληλοειδείς γραμμές στην επιφάνειά του (σκαριφήματα) εμφανίζει ο λό
φος πλαστικότητα. Τα παιδιά που συμμετέχουν στην παγοδρομία είναι ζω
γραφισμένα μικρότερα απο την μορφή της αυτοπαρισιανόμενης ιχνογράφου 
στην αριστερή πλευρά της εικόνας. Πάνω από τη μορφή της ιχνογράφου υπάρ
χει ένα μεγάλο κόκκινο “χισνοσυννεφο” (αυτοέκφραση), το οποίο περικλείε
ται απο μια μαύρη γραμμή. Μεταξύ της γραμμής του εδάφους και της ουρά
νιας γραμμής, η οποία σημαδεύεται από τον ήλιο, εκτείνεται μια έντονα κυανή 
περιοχή αέρα, η οποία αντιστοιχεί στη χειμωνιάτικη ημέρα.

Μετά από αυτή τη γενική περιγραφή της ιχνογράφησης, την οποία ο 
Richter (1987,122) θεωρεί ότι είναι μια συνήθης ιχνογράφηση, όπως πολλές 
άλλες, προχωρεί ο ίδιος στη βαθύτερη ανάλυσή της και παρατηρεί: Υπάρχουν 
όμως παραξενιές στην ιχνογράφηση, οι οποίες, σε συνδυασμό με τις διευκρι-

* Οι ελεύθερες ιχνογραφήσεις διαστέλλονται από τις ιχνογραφήσεις με προδεδομένα 
θέματα ιχνογράφησης που χρησιμοποίησε ο Pohlmann και από τη δυνατότητα που είχαν τα 
παιδιά να απαντούν υπό μορφή Test, δηλαδή διχστομικως.
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Απεικόνιση 65.

ν ή σ ε ις  το υ  κ ο ρ ιτσ ιο ύ  κ α ι  με τα  α ν α μ ν η σ τ ικ ά  το υ  δ εδο μ ε 'να , δ ίν ο υ ν  μ ια  ε ν τελ ώ ς  

δ ια φ ο ρ ε τ ικ ή  ε ικ ό ν α  τη ς  κ α τά σ τα σ η ς . Η  α ν θ ρ ώ π ιν η  μ ο ρφ ή  σ το  α ρ ισ τ ε ρ ό  ά κ ρ ο  

τη ς  ε ικ ό ν α ς , η ο π ο ία  χ α ρ α κ τ η ρ ίζ ε τ α ι α π ό  έλλ ε ιψ η  τω ν  μ α λ λ ιώ ν , το υ  ε ν ό ς  β ρ α 

χ ίο ν α  κ α ι  το υ  ά κ ρ ο υ  χ ε ρ ιο ύ  α π ό  το ν  ά λ λ ο  β ρ α χ ίο ν α , δ ε ίχ ν ε ι  τη  σ υ μ π ε ρ ιφ ο ρ ά  

τω ν  ά λ λ ω ν  π α ιδ ιώ ν  π ο υ  φ α ίν ο ν τ α ι ν α  π α ίζ ο υ ν  κ α ι ε'να α π ό  α υ τά  σ τη ν  κ ο ρ υ φ ή  

το υ  λ ό φ ο υ  φ α ίν ε τ α ι  σ η κ ω μ έ ν ο  σ α ν  π ο υ λ ί. Γ ια  τη ν  ε ρ μ η ν ε ία  τη ς  α ν α π η ρ ία ς  ο  

R ic h te r  π α ρ α π ε 'μ π ε ι σ τη ν  Ε . K o p p itz  (1 9 7 2 ,9 1 ) , ο  ο π ο ίο ς  θ ε ω ρ ε ί  ότι τα  “ Κ ομ- 

με'να  δ ά κ τ υ λ α "  ε κ φ ρ ά ζ ο υ ν  “ το  σ υ ν α ίσ θ η μ α  τη ς  α ν ε π ά ρ κ ε ια ς .. .  ή τη ν  α ν ικ α ν ό 

τη τα  ν α  δ ρ α  γ ε ν ικ ώ ς ” . Η  ιχ ν ο γ ρ ά φ ο ς  π ά σ χ ε ι  α π ό  σ π α σ τικ ή  η μ ιπ λ η γ ία , α π ο  τη ν  

ο π ο ία  έ π α θ ε  β λά β η  ο  α ρ ισ τ ε ρ ό ς  τη ς  β ρ α χ ίο ν α ς , με ε π α κ ό λ ο υ θ ο  τη  σ τρ α β ή  θ έ 

ση  το υ  ά κ ρ ο υ  χ ε ρ ιο ύ , κ α ι το  α ρ ισ τ ε ρ ό  τη ς  σκε 'λος. Α ρ ρ ώ σ τη σ ε  σ ε  η λ ικ ία  6 ε 

τώ ν , λ ό γ ω  α π ό φ ρ α ξ η ς  ε γ κ ε φ α λ ικ ώ ν  α γ γ ε ίω ν  κ α ι σ ή μ ερ α  α κ ό μ α  έ χ ε ι  κ ε φ α λ ό 

π ο ν ο υ ς , ε ξ α ιτ ία ς  μ ια ς  γ ε ν ικ ή ς  α γ γ ε ια κ ή ς  α σ θ έ ν ε ια ς  το υ  ε γ κ ε φ ά λ ο υ . Τ ο  ίδ ιο  το  

κ ο ρ ίτ σ ι  μ ε τά  τη ν  ιχ ν ο γ ρ ά φ η σ ή  το υ  δ ή λ ω σ ε  στη  δα σκο ίλα : “Τ α  π α ιδ ιά  κ ά ν ο υ ν  

π α γ ο δ ρ ο μ ία  σ το  λ ό φ ο . Κ ο ιτά ω  π ω ς  α υ τά  π α γ ο δ ρ ο μ ο ύ ν . Δ ε ν  μ π ο ρ ώ  εγ ώ  ν α  κ ά - 

νω  π α γ ο δ ρ ο μ ία  μ α ζ ί τ ο υ ς ”. -  \
:Ά·,

U -%S
/κ
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Το συναίσθημα της απομόνωσης, αλλά και της απειλής (αυτό συμβολίζει το 
σύννεφο), της επιβάρυνσης από ανεξήγητα συμβάντα (ημιπληγία) δηλώνονται 
στον παρατηρητή μέσω της συνολικής σύνθεσης της ιχνογραφικής παράστασης 
του κοριτσιού. Η ιχνογράφος έχει αποκλεισθεί από το δεξιό τμήμα της παρά
στασης, που βιώνεται ως θετικό και δείχνει προς το μέλλον και διατελεί κάτω 
από μια διαρκή επιβάρυνση “από επάνω”, από το κεφάλι (που ασθενεί). Ό 
μως η παράσταση του ευχάριστου ήλιου (επάνω δεξιά) και της βασικής γραμ
μής υποδηλώνουν μια επεξεργασία (αντιμετώπιση) των δυσάρεστων βιωμά
των, αφού σ’ αυτή την ιχνογράφηση δεν αποκαλύπτονται καθόλου επιθετικά ή 
αυτοεπιθετικά στοιχεία, όπως συμβαίνει σε άλλες ιχνογραφήσεις σωματικώς 
κωλυομένων ατόμων.

5.5.5 Π αιδική  ιχνογράφ ηση  κα ι π α ιδ ικ ό ς  αυτισμός
Ο Richter (1987,122 κ.π) παραθέτει μερικά παραδείγματα ιχνογραφήσεων 

(απεικ. 66 και 67) που είναι για περιπτώσεις “ποιοτικών διαφορετικοτήτων”

Απεικόνιση 66.
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(κατά  Bleidick 1966), ο ι οπο ίες εγγίζουν τα  ό ρ ια  τω ν νεοσχηματισμώ ν ή π ε ρ 
νούν  π ρ ο ς  την περ ιο χή  αυτών. Τ ις  ιδ ια ίτερ ες  α υτές εξελ ίξε ις  κ α ι μεταβολές 

στη δομή τω ν ιχνογραφήσεω ν τις ονομάζει ο R ichter νεοεικονισμούς.
Ο  R ich ter (ό .π .) π α ρ ο υ σ ιά ζει τ ις δ ιαχρονικές έρευνες τω ν ιχνογρα φ ικώ ν  

(κα ι γλω σσικώ ν) εκδηλώ σεω ν ενός πα ιδ ιού , του οποίου ο “πρώ ιμος π α ιδ ικ ός 

αυτισμός” φ α ίνετα ι κατά  κάποιο  τρόπο βέβαιος (κατά το Leske 1979). Η  ιχνο- 
γραφ ική  παραγω γή, παράλληλα με τη γλωσσική, χρησιμοποιείτα ι γ ια  την π ερ ι
γρ α φ ή  τω ν ιδια ιτεροτήτω ν της συμπεριφ οράς του αυτιστικού πα ιδ ιού , γ ια τ ί 

σ ’ αυτή εκ φ ρά ζοντα ι τα  “ψ υχοπα θολογικά  επ ιμέρους συμπτώ ματα... ά μ εσ α ” 

κ α ι γ ια τ ί η  ιδια ιτερότητα της αρρώ στιας κατανοείτα ι κα ι από  τους μη ειδ ικούς

Απεικόνιση 67.
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παρατηρητές.
0  Richter (ό.π.) περιορίζεται στα τυπολογικά χαρακτηριστικά του χρονι

κής διάρκειας 12 ετών ιχνογραφικού υλικού του παιδιού που αναφέρεται στην 
έρευνα του Leske (1979) και είναι τα ακόλουθα:

1. Νεοεικονισμοί / νεοεικονολογισμοί: Ο Leske (1979, στο Richter ό.π.) 
αναφέρει χαρακτηριστικά των ιχνογραφήσεων από όλες τις φάσεις της ζωής 
του εν λόγω παιδιού, τα οποία περιγράφει ως παράδοξα, “ανόητα”, “παρα
μορφωμένα” (άμορφα) και τα ονομάζει “μυθικά όντα”. Αυτές τις ιχνογρα
φήσεις (απεικ. 66) τις χαρακτηρίζει ως μορφές προερχόμενες από “συγχω
νεύσεις εικόνων”, δηλαδή από “συσσωρεύσεις” στοιχείων ανθρώπινης μορ
φής με γνωρίσματα παραστάσεων αντικειμένων. Οι ιχνογραφήσεις αυτές 
ξεχωρίζουν από τη συνδυαστικότητά τους, όπως αυτή εξελίχθηκε στη σύγ
χρονη τέχνη μέσω διαδικασιών αφαίρεσης (π.χ. στον Picasso). Αλλά και ο 
συνδυασμός λεκτικών συμβόλων και συμβόλων εικόνας που παρουσιάζουν 
συσσωρευτικά οι ιχνογραφήσεις του αυτιστικού νέου παρατηρείται στη νεό
τερη τέχνη. Περαιτέρω ο νέος εκδηλώνει στις ιχνογραφήσεις του ακραίο ε
γωκεντρισμό (“μαγική σκέψη” κατά Leske), ο οποίος σφραγίζει και άλλες 
μορφές συμπεριφοράς του, όπως είναι η αρνητική συμπεριφορά, η αποφυγή 
κοινωνικών επαφών, οι συντμήσεις (συντομογραφίες) στη γλωσσική παρα
γωγή, οι νεολογισμοί (χρήση λέξεων υπό σημασία ή τύπο διαφορετικού του 
συνήθους) και οι κινητικές στερεοτυπίες. Οι ιχνογραφικές και οι γλωσσικές 
αυτές παραγωγές του αυτιστικού νέου προσδιορίζονται κατά την άποψη του 
Leske (1979)'από την “επιδίωξη για τη διατήρηση του περιβάλλοντος όπως 
αυτό είναι” και από την προσπάθεια να υπερνικήσει το φόβο. Την παρα
μόρφωση ο)ς μέσο, ως ύφος (κυρίως στις μορφές της δυσαναλογίας και της 
εσφαλμένης τοποθέτησης) τη θεωρεί ο Leske ως “έκφραση επιθετικών φα
ντασιών” ( Richter ό.π.).

2. Σχηματοποιημένες - ρεαλιστικές παραστάσεις:
Ο αυτιστικός νέος, του οποίου το επίπεδο νοημοσύνης μπορεί να θεωρηθεί 

ως μέσο, παρουσιάζει μια δεύτερη ομάδα ιχνογραφήσεων (απεικ. 67), η οποία 
διαφέρει σαφώς από τις “συγχωνεύσεις εικόνων” (απεικ. 66), εμφανίζεται 
συγχρόνως μ’ αυτές, και επομένως δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αποτέλεσμα 
μιας περαιτέρω εξέλιξης της ιχνογράφησης ανθρώπου. Πρόκειται δηλαδή για 
ιχνογραφήσεις ανθρώπων σε μορφή κούκλας με χαρακτήρα πραγματικό. Αυ
τές οι συγκεκριμένες ιχνογραφήσεις διακρίνονται από τις συγχωνευτικές (α- 
πεικ. 66) από την προσπάθεια του νέου για ακριβή απόδοση κινήσεων και σω-

Α
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ματικών λειτουργιών, σε βαθμό που θα αποδίδονταν από έναν αμύητο παρα
τηρητή σε άλλο ιχνογράφο, γράφει ο Richter (ό.π. σελ. 125). Ο αυτιστικός νέ
ος μπορεί ήδη στην ηλικία των οκτώ ετών περίπου να αλλάξει το “υφολογικό 
μέσο”, να εκφράζεται σ’ ένα φάσμα παραστατικών μέσων, το οποίο ορίζεται 
απο τη μια πλευρά από τις αφηρημένες - γεωμετρίζουσες μορφές και από την 
άλλη από τη ρεαλιστική - σχηματική απόδοση των μορφών, παρατηρεί ο 
Richter (ό.π.). Ο αυτιστικός νέος προσπαθεί στις ιχνογραφήσεις του να ολο
κληρώσει και τα δυο μορφολογικά σχέδια, δηλαδή τη μια φορά τις άσχημες 
μορφές ανθρώπων και την άλλη τις ρεαλιστικές μορφές σε αθλητική δράση. Οι 
τελευταίες προηγούνται λίγο του τρόπου παράστασης της ηλικίας του νέου και 
είναι πιθανόν να εκπληρώνουν έναν αντισταθμιστικό ρόλο, δηλαδή να υπηρε
τούν την εκπλήρωση μιας επιθυμίας, η οποία, λόγω των κινητικών του διατα
ραχών, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στο μάθημα της Γυμναστικές (Leske 
1979,119, στο Richter ό.π.).

Γενικώς οι ιχνογραφήσεις του αυτιστικού νέου δεν είναι μόνον αντίθετες 
προς τις απόψεις των συγγραφέων περί της συνειδητής και αναγκαίας τάσης 
για ρεαλιστική απεικόνιση στην παιδική ιχνογράφηση, αλλά και προς όλες τις 
παρατηρήσεις περί της ενιαίας και αυστηρής εξέλιξης του τρόπου ιχνογράφη
σης και παράστασης του κάθε παιδιού στα πλαίσια του συλλογικού ιχνογραφι- 
κού ρεπερτορίου, γράφει ο Richter (1987,126).

5.5.6 Σχέση της παιδικής ιχνογράφησης με τη  ζωγραφική των περιθωριακών
Με τον όρο “ζωγραφική των περιθωριακών” ο Richter (ό.π. 126) εννοεί 

τις εικονόμορφες εκδηλώσεις ανεκπαίδευτων, δηλαδή “αυτοεκπαιδευμένων” 
παραγωγών (Musgrave), που οι δημιουργίες τους προσεγγίζουν ενίοτε το εί
δος του ακατέργαστου (Dubuffet) και συχνά οι ίδιοι υπέφεραν από ασθένειες 
με ψυχωτικά χαρακτηριστικά (σύγκρ. και Richter 1984 b). Οι δημιουργίες των 
περιθωριακών δεν έχουν συχνά συσχετισθεί με την εξέλιξη της παιδικής ιχνο
γράφησης ούτε προσπάθησε κανείς ποτέ να τις θεωρήσει ως ιδιαίτερες μορ
φές παιδικών καταστάσεων παράστασης και έκφρασης. Πρέπει βεβαίως να έ
χουμε υπόψη μας, γράφει ο Richter (ό.π.) ότι αυτές οι δημιουργίες προέρχο
νται από ενηλίκους, οι οποίοι δρουν με μέσα παιδικής ιχνογραφικής αναπαρά
στασης. Υπάρχει δηλαδή ένα “ρήγμα” μεταξύ ηλικίας και συστήματος έκφρα
σης.

Ο Navratil (1975) καθώς και μερικοί παλαιότεροι συγγραφείς (Morgen- 
thaler 1921, Prinzhom 1922) θεώρησαν ότι οι δημιουργίες των περιθωριακών
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έχουν την ίδια κατεύθυνση με την παιδική ιχνογράφηση, όμως μια συνεπής 
και συνειδητή μεταβίβαση των γνώσεων για τη γένεση και για τη δομή της 
παιδικής ιχνογράφησης στις δημιουργίες των περιθωριακών δεν έχει γίνει 
πουθενά μέχρι τώρα, κατά την άποψη του Richter (1987,127). Η ανάλυση της 
οργάνωσης της ιχνογράφησης “Αδάμ και Εύα στον παράδεισο” (απεικ. 68) 
του περιθωριακού August Walla μπορεί να γίνει κατά την εκτίμηση του 
Richter (ό.π.), μόνον αν θέσει κανείς ως βάση του μορφολογικού ρεπερτορί
ου των εικόνων αυτού του περιθωριακού τα διαφόρου είδους, από διαφορετι
κές ηλικίες προερχόμενα σχήματα της παιδικής ιχνογράφησης.

5.6 To Test “ιχνογράφηση άντρα” ως δείκτης (σύμπτωμα) 
του αυτοσυναισθήματος

To Test “ιχνογράφηση άντρα” χρισιμοποιήθηκε από τους ερευνητές (π.χ. 
Machover 1948, DAP Test για τους ενηλίκους και Koppitz 1972, HFD Test για 
παιδιά) προκειμένου να κάνουν διάγνωση, μέσω των ιχνογραφικών εκδηλώ-
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σεων, της προσωπικότητας των ιχνογράφων. Οι συγγραφείς με ψυχαναλυτικό 
προσανατολισμό αποδίδουν διαγνωστική σπουδαιότητα στα ακόλουθα χαρα
κτηριστικά της ιχνογράφησης άντρα:

1. Το μέγεθος της μορφής του άντρα εκφράζει το αυτοσυναίσθημα, την κυ
ριαρχία.

2. Η θέση, η τοποθέτηση της μορφής του άντρα στο φύλλο ιχνογράφησης 
είναι έκφραση θετικού ή αρνητικού αυτοσυναισθήματος. Π.χ. όταν η μορφή ι- 
χνογραφείται αριστερά και επάνω είναι σύμπτωμα φόβου.

3. Η πλευρική ιχνογράφηση του άντρα (προφίλ) είναι εκδήλωση “δισταγ
μού”.

4. Η γωνία κλίσης της μορφής του άντρα δείχνει το βαθμό της διαταραχής, 
της επιβάρυνσης.

5. Η ποιότητα της γραμμής ιχνογράφησης, π.χ. έντονη, τρεμουλιαστή, δια
κεκομμένη, είναι έκφραση αυτοπεποίθησης ή φόβου.

6. Οι παράλληλες διαγραμμίσεις στο σώμα της μορφής ή στο φύλλο της ι
χνογράφησης είναι εκδήλωση φόβου.

7. Ξυσίματα ή σβησίματα στην ιχνογράφηση είναι επίσης έκφραση φόβου.
8. Οι παραλείψεις μελών της μορφής του άντρα υποδηλώνουν άμυνα και υ

ποχώρηση.
9. Η διαφάνεια (σαφήνεια) τής μορφής προδίδει φόβο ή είναι σύμπτωμα ε

σωτερικής σύγκρουσης του ιχνογράφου.
10. Η παραμόρφωση της μορφής του άντρα, δηλαδή η κακή ιχνογράφηση, 

υποδηλώνει συναισθηματική διαταραχή.
11. Το περιεχόμενο της ιχνογράφησης, π.χ. αν είναι η μορφή του ίδιου ή 

άλλου φύλου από ό,τι ο ιχνογράφος σημαίνει ταύτιση ή μη με το ρόλο του φύ
λου.

Η Koppitz (1972) θεωρεί ότι έχουν σημασία τα ακόλουθα γνωρίσματα των 
ιχνογραφήσεων άντρα:

1. Οι σκιάσεις μερών του σώματος ή μερών του προσώπου σημαίνουν φόβο 
σχετικώς με το σκιασμένο μέρος, όπως π.χ. είναι οι σκιάσεις των άκρων χει- 
ρών παιδιών που “κλίνουν προς τη κλοπή”. Επίσης είναι πιθανή η επιθυμία 
του παιδιού να καλύψει μέρη του σώματος (Koppitz 1972,84 κ.π).

2. Η μεγάλη ασυμμετρία των μελών του σώματος είναι σημάδι ανεπαρκούς 
ελέγχου των ορμών του ιχνογράφου και παρατηρείται κατά την Koppitz (ό.π.) 
σε “ιχνογραφήσεις άντρα” επιθετικών παιδιών.

3. Η πολύ μικρή μορφή του ιχνογραφημένου άντρα εκφράζει ακραία την
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ανασφάλεια του ιχνογράφου, ενώ το ασυνήθιστο μεγεθος δηλώνει μεταφορι
κούς μεγαλοσύνη, το πολύ μικρό κεφάλι τοποθετεί στην εικόνα την πνευματική 
μικρότητα και τα αντίστοιχα συναισθήματα ανεπάρκειας του ιχνογράφου. 
Βεβαίως κατά την αντιστοίχηση ιχνογραφικών γνωρισμάτων και ψυχικής ιδιο
συγκρασίας πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η πολιτισμική εξάρτηση του με
γέθους της ιχνογράφησης άντρα, προκειμένου να αποφεύγονται εσφαλμένες 
ερμηνείες.

4. Τα κοντά χέρια (βραχίονες) εκφράζουν τη δυσκολία επαφής του ιχνο- 
γράφου με τον κόσμο, ενώ τα μεγάλα χέρια μαρτυρούν επιθετικές του ανά- 
γκες.

5. Τα κομμένα χέρια (παλάμες και δάκτυλα) της μορφής υποδηλώνουν συ
ναισθήματα ενοχής ή ανεπάρκειας του ιχνογράφου.

6. Τα ενωμένα σκέλη παραπέμπουν σε σεξουαλικά προβλήματα, σε προ
σπάθειες του ιχνογράφου να ελέγξει τη γενετήσια ορμή ή σε τραυματικές σε
ξουαλικές εμπειρίες του. Πρέπει να σημειωθεί, παρατηρεί ο Schuster (1993, 
98), ότι η σημείωση “ενωμένα” παριστάνει ήδη μια ερμηνεία. Θα μπορούσε, 
γράφει, τα στενά ενωμένα σκέλη στην ιχνογράφηση να σημαίνουν και “ηθικό
τητα” ή “στάση”.

7. Η παράλειψη των ματιών του ιχνογραφημένου άντρα αντιπροσωπεύει 
την άρνηση του ιχνογράφου να θελήσει να δει την πραγματικότητα με τα μάτια 
του, όπως αυτή πράγματι είναι.

8. Η παράλειψη του στόματος σημαίνει πάλι άρνηση του ιχνογράφου να 
πραγματοποιεί κοινωνική επαφή (με τη γλώσσα; ερωτά ο Schuster ό.π).

Ο Schuster (1993, 98) παραθέτει και μια οδηγία για την ερμηνεία του 
χρώματος της ιχνογράφησης, παραπέμποντας συγχρόνως στους Hammer 
(1980) και Klepsch/Logie, 1982, (βλέπε και κεφ. 2.3 της παρούσας εργα
σίας) και παρατηρώντας ότι μόνον μια ακραία χρησιμοποίηση ενός χρώμα
τος δικαιολογεί μια ανάλογη ερμηνεία και ότι πολλές επόμενες μελέτες α- 
ποδεικνύουν και πάλι την αμφίβολη εγκυρότητα καταλόγων χρωμάτων με 
αντίστοιχη ερμηνεία:

1. Το κόκκινο χρώμα: Αντιπροσωπεύει την επιθετικότητα και το ισχυρό συ
ναίσθημα του ιχνογράφου, αλλά και την ευθυμία και τη χαρά του. Για το κόκ
κινο χρώμα ο Furth (1988) αναφέρει ότι σχετίζεται με υποθέσεις ζωτικής ση
μασίας, με ένα “καυτό” πρόβλημα, με έναν κίνδυνο, αλλά μπορεί και να αγ
γέλλει μια οξεία ασθένεια του ιχνογράφου. Το χρώμα μπορεί να λάβει ένα με
γάλο αριθμό σημασιών και το σημασιολογικό κέντρο βάρους τοποθετείται σα-
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φως διαφορετικά στην περίπτωση ενός κεντρικού χρώματος, όπως είναι το 
κόκκινο, συμπεραίνει ο Schuster (ό.π.).

2. Το κίτρινο χρώμα σημαίνει εχθρότητα (εχθροπραξία) και πρώιμη παιδι
κή συμπεριφορά του ιχνογράφου. Όμως μαζί με το πράσινο στην παράσταση 
της εξοχής είναι κανονικό. Κατά την άποψη του Furth (1988) το χρυσοκίτρινο 
χρώμα απεικονίζει κάτι μεγάλης αξίας και το ωχρό κίτρινο είναι δυνατό να 
προβλέπει μια δύσκολη κατάσταση της ζωής. Είναι φανερό ότι οι διάφορες 
ερμηνείες είναι άσχετες μεταξύ τους και οι αποκλίσεις αυτές είναι ένα παρά
δειγμα για τις διάφορες δημοσιεύσεις ως προς τη σημασία του χρώματος, γρά
φει ο Schuster (ό.π.).

3. Το πορτοκαλί χρώμα δείχνει μια καλή σχέση προς το περιβάλλον, αλλά 
μπορεί να ενεργεί και ως “χρώμα προειδοποίησης” για θέσεις που προκαλούν 
φόβο.

4. Το κυανό δείχνει επιφύλαξη και αυτοέλεγχο του ιχνογράφου, το πράσι
νο δείχνει επίσης αυτοέλεγχο, το μαύρο σημαίνει ελεγχόμενες ωθήσεις, πνευ
ματικότητα, αλλά και ψυχαναγκαστικά χαρακτηριστικά, το φαιά εκφράζει 
ντροπαλότητα και το μαύρο και φαιό σε συνδυασμό σημαίνει φοβία και κατά
θλιψη.

Οι σημασίες των χρωμάτων εξαρτώνται από το εκάστοτε πλαίσιο της κα
τάστασης, γράφει ο Schuster (1993,99). Έτσι το κόκκινο χρώμα ενός τριαντά
φυλλου έχει μια εντελώς διαφορετική συναισθηματική σημασία από το κόκκι
νο χρώμα ενός τραύματος που αιμορραγεί. Η ιχνογράφηση που παριστάνει 
κόκκινα τριαντάφυλλα και η ιχνογράφηση βίαιων σκηνών με κόκκινο τονισμό 
εκφράζει μια εντελώς διαφορετική συναισθηματική διάθεση.

Προχωρούμε, μετά από αυτή την παρένθεση για τη σημασία των χρωμά
των που χρησιμοποιεί ο ιχνογράφος, στην περαιτέρω παρουσίαση παρα
δειγμάτων από την Koppitz (1972) για την ερμηνεία της ιχνογράφησης αν
θρώπου, στα πλαίσια εφαρμογής του Test “ιχνογράφηση άντρα”, και για τη 
δυνατότητα που έχει η ιχνογράφηση αυτή να προβάλλει πραγματικά συναι
σθήματα και ονειροπολήσεις του ιχνογράφου (βλέπε Schuster ό.π.).

Η ιχνογράφηση 69 είναι ενός αγοριού που πάσχει από ατροφία των 
μυών και επομένως δυσκολεύεται να τρέξει. Στην ιχνογράφηση παραλεί
πει τα “φοβισμένα πόδια” του, τα οποία αληθινά του “λείπουν”, αφού 
παρά την ύπαρξή τους δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει στη ζωή του ό
πως τα άλλα αγόρια. Αντίθετα, η μικρή Shirley εξισορροπεί τη δική της 
μικρή μορφή με την ιχνογράφηση ενός κοριτσιού με υπερβολικά μεγάλα
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Α πεικόνιση  69.

σκέλη (απεικ. 70)*.
Όπως όμως έδειξε ένας μεγάλος 

αριθμός ερευνών (βλέπε Sehringer 
1983) όλα τα επιμέρους γνωρίσματα 
μιας ιχνογράφησης παρουσιάζουν μια 
μικρή μόνον εγκυρότητα, δηλαδή δεν 
δείχνουν πράγματι την ψυχική διάθε
ση που ισχυρίζονται ότι δείχνουν. Σε 
διαφορετικές ομάδες ισχύουν διαφο
ρετικές σχέσεις μεταξύ χαρακτηριστι
κού γνωρίσματος μιας ιχνογράφησης 
και εκδήλωσης της προσωπικότητας, 
γράφει ο Schuster (ό.π 101). Σε επι
μέρους περιπτώσεις εκφράζονται στα 
Test διαταραχές του σωματικού σχή
ματος του ιχνογράφου (π.χ. υπερβολι
κό βάρος, λιποφιλία) και φόβος, όμως 
οι συνάφειες είναι πολύ χαμηλές και 
δεν επιτρέπουν στην επιμέρους περί- 
πτωση οριστικές ερμηνείες.

Την ανωτέρω άποψη στηρίζουν και

Α πεικόνιση 70.

ι ευρήματα του Wanderer (1969, στο

* Η παράλειψη ποδιών στην ιχνογράφηση άντρα μπορεί να έχει και μεταφορική σήμα· 
σία, δηλαδη να σημαίνει ένα ελλιπές στήριγμα του ιχνογράφου στην πραγματικότητα (α· 
πεικ. 71).



132 Αΐθ|«ο6ζ&οφορ^  στόμιά npcraKOi ιάοέκρεςεξε^

Α πεικόνιση  71.

Schuster ό.π. 101), ο  οπο ίος ε'θεσε στην κρίση 20 ειδικώ ν τις ιχνογραφ ήσεις ε
νός νευρω τικού, ενός ψυχωτικού, ενός πνευμ α πκώ ς καθυστερημένου, ενό ς  ο - 
μοφυλοφιλικού κ α ι ενός κανονικού (που εκπροσω πούσε την ομ άδα  ελέγχου). 
Ο ι ε ιδ ικ ο ί μπόρεσαν να  ταυτίσουν μόνον την ιχνογράφηση του νοη η κώ ς κ α 

θυστερημένου, όμω ς τις άλλες τεσ σερες ομ άδες δεν  μπόρεσαν ν α  τ ις  δ ια κ ρ ί

νουν με βάση την ιχνογράφηση τους. Η  διαπίστωση αυτή στηρίζει α κόμα  π ε 
ρ ισ σ ότερο  την άποψ η , ό η  η ιχνογράφ ηση  δ εν  π ρ έ π ε ι ν α  χρη σ ιμ οπ ο ιε ίτα ι ω ς  
μοναδικό διαγνω στικό μέσο.

Ο ι K lepsch/Logie (1982 στο Schuster 6j ι) θεω ρούν ό η  τη σημασ ία  μ ιας ι
χνογράφησης την αντιλαμβάνεται ο παρατηρητής όταν πα ίρνει τη στάση της ι- 
χνογρα φ η μ ένη ς μορφής κα ι “συνα ισθά νετα ι”, ότα ν  δηλαδή α λλάζει θέση  ή  
ρόλο. Ε ρευνάται λοιπόν το “συναίσθημα” ματς ιχνογραφημένης μορφής με τη 
βοή θεια  των ακόλουθω ν ερωτήσεων:

θ α  συμπαθούσε κανείς τον ιχνογραφημένο; Ε ίνα ι ευτυχισμένος ή λυπημέ
νος; Ε ίνα ι ευγενικός ή αγενής; Σ υνεργάζετα ι καλά με τους άλλους; Ε ίνα ι ήσυ
χο ς  κα ι αμέριμνος; Ε ίναι σε κατάσταση έντασης ή όχι; Ε λέγχει τα  συναισθή- 
ματά  του ή τον  έλεγχον; Ε ίνα ι δραστήριος κ α ι πλήρης ενέργειας; Ε ίνα ι π α θη 
τικός ή  ν ιώ θ ε ι πλήξη; Ε ίνα ι δυνατός ή αδύνατος;
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Η έρευνα του αυτοσυναισθήματος δεν χρησιμοποίησε μόνον ως θέμα ιχνο
γράφησης τον άνθρωπο, αλλά και το “δέντρο”, γιατί η προσωπική κατάσταση 
δεν προβάλλεται μόνον μέσα στο αντικείμενο ιχνογράφησης “άνθρωπος”. Για 
το λόγο αυτό το θέμα “δέντρο” αποτέλεσε τη βάση του δέντρο - Test του Koch 
(1949,1986).

Το ανωτέρω Test προορίζεται μάλλον για κατανόηση της προσωπικότητας 
του προσώπου που υποβάλλεται στην έρευνα, όμως θα μπορούσε να βρεί ε
φαρμογή και στα παιδιά ως Test εξέλιξης, κατά την άποψη του Koch (1989). Η 
οδηγία του δέντρο -Test έχει ως ακολούθως: “Ζωγράφισε ένα οπωροφόρο δέ
ντρο, όσο καλά μπορείς”.

Ο Koch (1986) χρησιμοποίησε ως μέθοδο έρευνας για τη χρονολογική (ε
ξελικτική) διαδρομή της “ιχνογράφησης δέντρου” την υπνωτική χρονική οπι
σθοδρόμηση, προποκολλώντας τα δεδομένα των εκδηλώσεων του εν υπνώσει 
προσώπου της έρευνας.

Παραθέτουμε ένα παράδειγμα ε
νός τέτοιου πρωτοκόλλου (Koch 
1986, 53), στο οποίο εφαρμόζεται η 
μέθοδος της υποβολής και της χρο
νικής οπισθοδρόμησης.

“Υποβολή: Είσαι πέντε χρονών...
Τι σου έφερε ο Άγιος Νικόλαος;*
(Απάντηση του παιδιού) Ο Άγιος 
Νικόλαος έφερε κάστανα, αχλά
δια... και μια βέργα... η μαμά την έ
χει.... Τις τρώω μερικές φορές μ’ αυ
τή.... Έγραψα σ’ ένα χαρτάκι... ζω
γράφισα ένα σπιτάκι...”. Όταν του 
ζητείται να ιχνογραφήσει ακόμα μια 
φορά ένα σπιτάκι και ένα δέντρο, 
λέει: “Θα πάρω ακόμα μια φορά 
κάτι από το Χριστό;” Το πρόσωπο 
του Test πιέζει το μολύβι τόσο πολύ

* Ο Άγιος Νικόλαος της καθολικής Εκκλησίας παίζει το ρόλο του Αγίου Βασιλείου 
στον ορθόδοξο χώρο.
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στο χαρτί που σπάζει δυο φορές η μύτη του. Κρατά το μολύβι σε θέση πολύ κο
ντά προς το χαρτί, όπως συνηθίζουν τα μικρά παιδιά (η απεικ. 72 ιχνογραφεί- 
ται από το πρόσωπο του Test κάτω από την υπνωτική οδηγία να είναι 4 ετών. 
Παρατηρεί κανείς την πλάγια προς τη σκεπή θέση της καπνοδόχου, δηλαδή το 
αξίωμα της ορθογωνικότητας στην ιχνογράφηση της παιδικής ηλικίας, μολονό
τι το πρόσωπο του πειράματος είναι ενήλικο).

Ο Koch δεν έκαμε σύγκριση των ενδεχομένως διασωθεισών παιδικών ιχνο
γραφήσεων του ενηλίκου προσώπου του Test με τις ιχνογραφήσεις του σε κα
τάσταση υποβολής και ύπνωσης. Όμως από τέτοιες δοκιμές σε κατάσταση ύ
πνωσης και από έρευνες σε πολλές χιλιάδες παιδιών προέκυψε ένας πίνακας 
πρώιμων γνωρισμάτων της ιχνογράφησης δέντρου, όπως είναι π.χ. το γραμμο- 
ειδές δέντρο με οριζόντιους κλάδους, η μορφή του ηλίανθου και άλλα χαρα
κτηριστικά που γίνονται ορατά στην απεικ. 73 (Koch 1986).

Ειδικές διαφορές στις πρώιμες ιχνογραφήσεις δέντρου παρατηρήθηκαν με
ταξύ των φύλων (Gabriel 1979). Έτσι στην ηλικία από τα 3 μέχρι τα 6 χρόνια 
τα κορίτσια ιχνογραφούν τους κλάδους του δέντρου ως μεγάλο στρογγυλό

Α πεικόνιση  73.
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σχήμα, ως έναν μεγάλο κύκλο, ενώ τα αγόρια της ίδιας ηλικίας ιχνογραφούν 
τους κλάδους του δέντρου υπό μορφή γραμμών (“γραμμοειδείς”). Όμως και οι 
δύο ομάδες ζωγραφίζουν τους κλάδους και σε μορφή μπαλονιού.

Οι πρώιμες μορφές απεικόνισης δέντρου επιτρέπουν να διακρίνουμε στο 
πρόσωπο που υποβάλλεται στο Test μορφές οπισθοδρόμησης της εξέλιξης. 
Αυτό σημαίνει ότι τα πρώιμα χαρακτηριστικά της εξέλιξης της ιχνογράφησης 
μπορούν να εμφανισθούν όχι μόνον σε παιδιά ηλικίας 5 μέχρι 6 ετών με κανο
νική εξέλιξη, αλλά και σε έναν νοητικώς αδύνατο νέο ηλικίας 15 ετών, και σε 
έναν ευφυή και νευρωτικό ενήλικο.

Ο Koch (1986) παρατήρησε ότι σε υπνωτικές καταστάσεις θυμού το άτομο 
παράγει ιχνογραφήσεις δέντρου, οι οποίες εμφανίζουν τον πρώιμο γραμμικό 
κλάδο, γιατί κατά την άποψή του στην κατάσταση του θυμού ενεργοποιείται το 
“πρωτόγονο στρώμα” του προσώπου. Όμως από τα χαρακτηριστικά της ιχνο
γράφησης δέντρου υπάρχει κυρίως η δυνατότητα μιας διάγνωσης του χαρα
κτήρα του ιχνογράφου. Παράλληλα ερευνάται βέβαια, αν οι ιχνογραφήσεις 
είναι ανάλογες προς την ηλικία ή όχι.

Ο Schuster (1993,102) θεωρεί ότι χαραματιές ή κοιλώματα στο ιχνογραφη- 
μένο δέντρο (βλέπε απεικ. 74) μπορούν να ερμηνευθούν ως τραύματα ή ατυ
χήματα του ιχνογράφου κατά τη διάρκεια της εξέλιξης. Η σύγκριση, γράφει, 
του σημείου της χαραματιάς και του συνολικού ύφους του ιχνογραφημένου δέ
ντρου είναι δυνατόν να μας βοηθήσει 
να συμπεράνουμε το χρονικό σημείο 
της εξελικτικής διαταραχής.

Έ να  τρίτο Test για τη διάγνωση 
της συναισθηματικής κατάστασης του 
παιδιού στα πλαίσια της οικογένειας 
είναι το Test “οικογένεια σε ζώα” του 
Brem-Graser (1970). Προκειμένου ο 
ερευνητής να παρωθήσει το παιδί να 
ιχνογραφήσει τα πρόσωπα της οικο
γένειας του και τον εαυτό του σε μορ
φή ζώων, του δίνει την ακόλουθη οδη
γία κατά τρόπο διηγηματικό (Brem- 
Graser 1970,29).

“Ξέρεις βέβαια ότι στα παραμύ
θια οι άνθρωποι γίνονται πολλές φο Α πεικόνιση 74.
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ρές ζώα και τα ζώα άνθρωποι. Φαντάσου λοιπόν η οικογένεια σου να γινόταν 
μια φορά οικογένεια ζώων και ζωγράφισε' τους όλους και τον εαυτό σου ως 
ζώα. Σε παρακαλώ να βάζεις αριθμούς στα ζώα με τη σειρά που τα ζωγραφί
ζεις και κάτω από κάθε ζώο να γράφεις ποιον παριστάνει και ποιο ζώο είναι. 
Δεν μας ενδιαφέρει να ζωγραφίσεις ωραία, αλλά μας ενδιαφέρει να δούμε τι 
θέλεις εσύ να ζωγραφίσεις”.

Τον πατέρα τον ιχνογραφούν τα παιδιά το πλείστον με τη μορφή του ελέ
φαντα, του αλόγου, του φιδιού, του σκύλου ή του λαγού. Τη μητέρα την παρι
στάνουν ως πουλί, ως λαγό, ως σκύλο, ως φίδι και ως άλογο. Από τις συνεντεύ
ξεις των παιδιών φαίνεται ποιες ιδιότητες αποδίδουν στα ζώα. Άλλη βέβαια 
σημασία αποδίδει η πολιτισμική παράδοση στην κάθε εικόνα ζώου. Το πουλί 
π.χ. χαρακτηρίζεται ως αγγελιοφόρος των θεών, σ’ αυτό διαβάζει ο άνθρωπος 
το πεπρωμένο του, το πουλί που μπαίνει στο σπίτι σημαίνει ευτυχία κ.τ,λ.

Σημασία για τον ερευνητή δεν έχει μόνο το περιεχόμενο των παιδικών ι
χνογραφήσεων, δηλαδή τα ζώα που ιχνογραφεί το παιδί, τα μέλη της οικογέ
νειας που παριστάνει με αυτά, η εκφραστική συμπριφορά των ζώων, αλλά και 
η τυπική πλευρά της ιχνογράφησης. Αξιολογείται π.χ. το πάχος ή η δομή των 
γραμμών, καθώς και το σχετικό μέγεθος και η διάταξη των μορφών στο φύλλο 
της ιχνογράφησης. Η αξιολόγηση αναφέρεται συνοπτικώς στο βίωμα ασφάλει
ας του παιδιού - ιχνογράφου (εδώ γίνεται αναφορά στους παραδοσιακούς ρό
λους μητέρας, αδελφών και πατέρα), στο βίωμα επαφής και στο βίωμα της δύ
ναμης!

Τις κατευθυντήριες γραμμές της αξιολόγησης τις συμπληροίνουν πολλά πα
ραδείγματα με ανάλογες περιπτώσεις. Όμως η διαγνωστική χρησιμοποίηση 
της ιχνογράφησης δεν οδηγεί πάντοτε σε επιτυχείς διαγνώσεις χωρίς την α
κριβή εξέταση του παιδιού, γράφει ο Schuster (ό.π. 105), γιατί η μεταφορική 
έκφραση του παιδιού, όπως είναι η παράσταση της οικογένειάς του σε μορφή 
ζώων, δεν είναι εύκολο να ερμηνευθεί από τον αξιολογητή.

Παραθέτουμε ακολούθως την περίπτωση του δωδεκάχρονου Wolfgang 
(Brem-Graser 1970), ο οποίος τύραννό γονείς και προγονείς με τις υπερβολι
κές του απαιτήσεις, το σκάει πότε-πότε απο το σχολείο, παρουσιάζει χαμηλή 
επίδοση και δε δείχνει καμιά ετοιμότητα για μάθηση και επίδοση. Η συμπερι
φορά του αυτή υπήρξε αιτία να προσφύγουν οι γονείς του σε συμβουλευτικό 
σταθμό. Η ιχνογράφησή του (απεικ. 75) παριστάνει τον πατέρα του με τη μορ
φή αλόγου, την μητέρα του με τη μορφή τίγρης και τον ίδιο με τη μορφή πουλι
ού.
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ΤΤ —ί*. ^   ̂ ^ ^

gang διαιρείται από τον Εν 
Brem-Graser σε οχτώ ·.»■-r

που ιχνογραφεί, συμπε- 
ραίνεται η διεγερσιμότη- Απεικόνιση 75
τα των συναισθημάτων
του, αλλά χαι μια στάση “άστο να πηγαίνει”. Η σχίαση της ιχνογράφησης πα- 
ραπε'μπει στην επικυριαρχία των συναισθημάτων επί της λογιχής.

2. Τη διαδοχιχή σειρά των μορφών (ζοδων) της ιχνογράφησης:
Ο Wolfgang ιχνογραφεί πρώτο τον πατέρα με τη μορφή του αλόγου. Αυτό 

σημαίνει ότι σ’ αυτόν αποδίδεται μια ιδιαίτερη σημασία από την πλευρά του ι- 
χνογράφου.

3. Την παράσταση της οικογένειας με όμοια ή με διαφορετικά ζώα: Ο 
Wolfgang παριστάνει τον πατέρα και τη μητέρα με ζώα της στεριάς, ενώ ο ί
διος αυτοπαριστάνεται σαν πουλί που πετά, και οι τρεις τους όμως κοιτάζουν 
προς την ίδια κατεύθυνση.

4. Την ομαδοποίηση της οικογένειας: Προηγείται ο πατέρας και ακολουθεί 
η μητέρα, ενώ ο Wolfgang αιωρείται πάνω από αυτούς.

5. Τη σχέση του μεγέθους των μορφών με το πραγματικό τους μέγεθος: 
Μόνον ο Wolfgang αυτοπαριστάνεται σε σημαντική μεγέθυνση.

6. Τη συμπεριφορά των ζώων: Ο αετός (Wolfgang) θα μπορούσε ανά πάσα 
στιγμή να ορμήσει.

7. Το χαρακτήρα των ζώων: Το άλογο (πατέρας) είναι αξιόπιστο, μπορεί ό
μως να είναι ευαίσθητο και δαγκανιάρικο. Η τίγρη (μητέρα) είναι ισχυρή, αλ
λά και επικίνδυνη. Ο αετός (Wolfgang) είναι ο βασιλιάς των πουλιών, ισχυρός, 
αλλά και αδιάκριτος.

8. Την ερμηνεία σε σχέση με την προβληματική συμπεριφορά του παιδιού:
Η αιαίρηση πάνω από τους γονείς εκφράζει κυριαρχία. Υπάρχει μια αντίφαση ̂
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μεταξύ του θέματος ιχνογράφησης “υπερήφανος αετός” και του κατεβασμένου 
κεφαλιού του αετού. Αυτό ερμηνεύεται από τον Brem-Graser (1970) ως έντα
ση μεταξύ του “θέλω να είμαι ανεξάρτητος” και του “οφείλω να είμαι εξαρτη
μένος”.

Το να θέλει κανείς να είναι αετός “κοστίζει” πολύτιμη ενέργεια, η οποία 
εμποδίζει την ετοιμότητα επιστράτευσης δυνάμεων σε άλλη θέση, γράφει ο 
Brem-Graser (ό.π.). Ο συμβουλευτικός σταθμός στον οποίο προσέφυγε η οι
κογένεια, λόγω της προβληματικής συμπεριφοράς του Wolfgang, θεωρεί ότι η 
βελτίωση της σχέσης του πολυάσχολου πατέρα με το γιο του είναι η προϋπό
θεση για να μπορέσει ο Wolfgang να συνδεθεί με μια θετική πατρική εικόνα.

Παρόμοιες διαγνωστικές τεχνικές περιλαμβάνουν και άλλα Test ιχνογρά
φησης, όπως π.χ. είναι το Test “ιχνογράφηση οικογένειας σε μια δραστηριότη
τα” (Kinetic family test, KFT, Burns / Kaufman 1970), το Test “ιχνογράφηση 
σπιτιού - δέντρου - προσώπου” (house, tree-person-Test, HTPT, Bruck / Ham
mer 1969) ή το Test ιχνογράφησης του διαγράμματος της προσωπικής κατοι
κίας. Στην τελευταία περίπτωση στοιχεία για τη διάγνωση της συναισθηματι
κής κατάστασης του παιδιού είναι η μεταφορικότητα του μεγέθους των δωμα
τίων ή η παράλειψη δωματίων (βλέπε Fine 1978). Η αντίδραση του παιδιού 
στις επιβαρύνσεις διαπιστώνεται με το “draw a person in the rain” Test (Veri- 
nis κ.α. 1974), το δε Test “inside of the bodys” των Tait/Ascher (1955) κάνει 
υποδείξεις σε περιπτώσεις ψυχοσωματικών δυσκολιών. Στο Test αυτό υπερτο
νίζεται η ασθενής δομή του σώματος ή παραλείπεται (βλέπε και Schuster ό.π. 
106).

Κατά την άποψη του Schuster (ό.π.) οι ιχνογραφικές αμοιβαίες ενέργειες 
στα πλαίσια εφαρμογής ενός Test ιχνογράφησης μεταβάλονται σε θεραπευτι
κή δραστηριότητα, όταν τα αποτελέσματά του γίνονται αντικείμενο συζήτησης 
με το παιδί. Στην περίπτωση αυτή οι ιχνογραφήσεις επιτρέπουν τη συγκέντρω
ση στατιστικών τιμών με βάση την εμπειρία, για το πως τα παιδιά επικοινω
νούν. Στις περιπτώσεις αυτές η ερμηνεία των στοιχείων από την εφαρμογή των 
Test είναι πολυσήμαντη, αφού η παράλειψη ή το υπερβολικό μέγεθος των αυ
τιών στο Test “ιχνογράφηση άντρα” από τα βαρύκοα παιδιά μπορεί να παρα
πέμπει στο πρόβλημα των παιδιών αυτών. Επομένως δεν υπάρχει μονοσήμα
ντη σχέση μεταξύ μιας προβληματικής κατάστασης του παιδιού και ενός ιχνο- 
γραφικού χαρακτηριστικού. Η ερμηνεία ιχνογραφικών και γλωσσικών στοι
χείων του παιδιού από την εφαρμογή αντίστοιχων Test και η συνακόλουθη 
διάγνωση για τη συναισθηματική κατάσταση του πρέπει να επιβεβαιώνεται
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και από άλλες πηγές. Το παιδί δίνει στην εργασία του πολλές απρόβλεπτες ερ
μηνείες, παρά τις σταθερές οδηγίες του Test, όπως δείχνει η απεικόνιση 76. 
Στο Test “οικογένεια σε ζώα” η Brigit μεταβάλλει τις οικόσιτες γάτες Matzy 
και Mandy σε ανθρώπους, γιατί οι άνθρωποι είναι ήδη ζώα. Ο Schuster (1993, 
107) παρατηρεί ότι το γεγονός της μεταβολής των ζώων σε ανθρώπους είναι 
ένα παράδειγμα, για το πως τα παιδιά υπερβαίνουν δημιουργικά μια δεδομένη 
οδηγία του Test και ιχνογραφούν κάτι περισσότερο από αυτό που τους ζητεί
ται (στην ανωτέρω περίπτωση να ζωγραφίσουν μια οικογένεια σε μορφή ζώ
ων).

f
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Κεφάλαιο 6ο

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΙΧΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ4

Στις περισσότερες περιγραφές της παιδικής ιχνογράφησης η αξιολόγηση, 
δηλ. η “ποιότητα της λύσης και της επίδοσης” (Ebert 1967) περιλαμβάνεται στους 
στοχασμούς για τις δυνατότητες ερμηνείας της. Τόσο οι παλαιότεροι, όσο και οι 
νεότεροι συγγραφείς εκπλήσσονται μπροστά στο φαινόμενο “παιδική ιχνογρά
φηση”, και μάλιστα μερικοί το θεωρούν ως προβολές του ψυχικού γίγνεσθαι, αλ
λά δε θεωρούν ότι υπάρχει θέμα αξιολόγησης. Μόνον λίγοι συγγραφείς, κυρίως 
της μουσικής αγωγής, επεδίωκαν την αξιολόγηση της επιμέρους ιχνογράφησης 
σε σχέση με μια σειρά άλλων ιχνογραφήσεων ή σε σχέση με άλλες, χαρακτηρι
στικές για την εκάστοτε ηλικία, λύσεις ενός ιχνογραφικού προβλήματος.

Η διατύπωση “λύση ενός ιχνογραφικού προβλήματος” συνδέει το θέμα με τις 
απόψεις' “περί παραγωγικού γίγνεσθαι”, αλλά εδώ δεν γίνεται καμιά απολύτως 
ταύτιση της “παιδικής τέχνης” και της τέχνης του ενηλίκου. Αντιθέτως, επιδιώκεται 
διάκριση μεταξύ της παραγωγικής ατομικότητας του παιδιού και της παραγωγικής 
υποκειμενικότητας του καλλιτέχνη ή των “προαισθητικών” λύσεων (Volkelt 1929), 
δηλαδή των παιδικών ιχνογραφήσεων και των αισθητικών καλλιτεχνικών λύσεων. 
Κοινό γνώρισμα και των δύο λύσεων, προ-αισθητικών και καλλιτεχνικών, είναι ότι 
δεν πρέπει να αξιολογηθούν με βάση “εξωαισθητικά κριτήρια”. Εξιυαισθητικό * 
κριτήριο για την αξιολόγηση ενός έργου τέχνης και μιας παιδικής ιχνογράφησης 
είναι π.χ. η εκτίμηση της ψυχικής κατάστασης του παραγωγού, της αρρώστειας ή 
της υγείας του, καθαυτές λαμβανόμενες. Όμως εκείνο ου ενδιαφέρει την αξιολό
γηση δεν είναι η αρρώστια ή η παραξενιά τσυ παραγωγού (σύγκρ. απεικ. 47 “ηλε
κτρισμένο παιδί των ινδιάνιυν”), αλλά η ποιότητα έκφρασης.

Συνήθως οι περισσότεροι συγγραφείς δεν αξιολογούν μόνον τις ιχνογραφήσεις 
ή τον παιδικό τρόπο ιχνογράφησης, γιατί χρησιμοποιούν κριτήρια τα οποία δεν 
βγήκαν από το ίδιο το φαινόμενο της παιδικής ιχνογράφησης ως τέτοιο, αλλά πε
ρισσότερο τις συμβατικές (πατροπαράδοτες) μορφές έκφρασης. Για το λόγο αυτό 
χάνουν τα περισσότερα παιδιά στην ηλικία των οκτώ ή εννέα ετώ τη “φυσική” τους 
ικανότητα για “αυθόρμητη αυτοέκφραση” (βλέπε R. Alschuler και Β. Hattwick
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1969,9 κ.π). Χαρακτηριστικό των ανωτέρω τάσεων αξιολόγησης είναι κατά την ά
ποψη του Richter (1987,208) ότι δεν αξιολογούνται οι ίδιες οι ιχνογραφικές αντι
κειμενοποιήσεις, αλλά η παιδική ηλικία.

Το πρόβλημα της αξιολόγησης της επιμέρους ιχνογραφικής λύσης πρέπει κατά 
το Richter (1987,208) να περιορισθεί στα ακόλουθα σημεία:

1. Η ποιότητα της λύσης ενός προβλήματος ιχνογράφησης πρέπει να αξιο
λογηθεί στη βάση του ατομικού και χαρακτηριστικού για την κάθε ηλικία ρε
περτορίου. Δηλαδή για να αξιολογήσουμε μια ιχνογράφηση ως επιτυχή ή λιγό
τερο επιτυχή πρέπει να τη συσχετίσουμε με τις άλλες ιχνογραφήσεις του κάθε 
ιχνογράφου, αλλά και με τις δυνατές επιδόσεις στη φάση της ηλικίας του, δη
λαδή του σταδίου εξέλιξης (ορθολογιστική ποιότητα).

2. Πρέπει να ερωτάται εκάστοτε αν η λύση (η ιχνογράφηση του αντικειμέ
νου) παρουσιάζει περισσότερο ή λιγότερο αναλογίες προς την περιγραφεΐσα 
κατάσταση του αντικειμένου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι επιδιώκεται ένας “α
περίσκεπτος φυσιοκρατισμός”, ο οποίος βλέπει τον ανώτατο στόχο σε μια μη
χανική αναπαραγωγή της φύσης (Kolb 1925, 62), αλλά επειδή οι ιχνογραφή
σεις διαμορφώνονται στις φυσικές μορφές ( ή ψυχολογικώς εκφραζόμενο: στις 
αντιπροσωπεύσεις της αντίληψης), πρέπει και η αξιολόγηση της ιχνογραφικής 
ποιότητας να στηρίζεται στην εγγύτητα ή την απόσταση προς αυτά τα αντικεί
μενα της φύσης (ποιότητα παράστασης).

3. Η εικαστική λύση πρέπει να φανερώνει και ιδιαίτερα (ιδιάζοντα) σημασιο- 
λογικά περιεχόμενα, δηλαδή δεν πρέπει να επιμένει μόνον παραδειγματικά για 
τις δυνατότητες παράστασης που έχουν τα παιδιά μιας ορισμένης ηλικίας, να προ
σφέρει τρόπον τινα ένα απόσπασμα από το παραστατικό ρεπερτόριο, ως να μην εί-' 
χε καμιά συμμετοχή σ’ αυτό ο ιχνογράφος ως άτομο. Βεβαίως αυτή η άποψη οδη
γεί πάλι στους στροβιλισμούς των ερμηνευτικών προσπελάσεων, γράφει ο Richter. 
Ο ίδιος όμως θεωρεί οτι αν προσδοκούμε από το έργο τέχνης παραπομπές στο 
“ανθρώπινο - σημαντικό” (Hegel 1955), τότε οφείλουμε να ανακαλύψουμε στην 
παιδική ιχνογράφηση σημάδια ενός εξατομικευμένου παιδικού- σημαντικού και να 
μπορούμε να το αξιολογήσουμε.

4. Κατά την άποψη του Richter (ό jt. 209) δυσκολότερο από όλα είναι ίσως η α
ξιολόγηση του ενιαίου της λύσης (παράστασης), δηλαδή αυτού που χαρακτηρίζεται 
ως “ολότητα”. Στην ποιότητα του ενιαίου συρρέουν όλα τα προαναφερθέντα στοι
χεία ποιότητας, γι’ αυτό ο Richter συμφωνεί με τον Ebert (1967,50 κ.π), ο οποίος 
βλέπει σ’ αυτό το ενιαίο “ένα σημαντικό στοιχείο” για την πρωτοτυπία της εικαστι
κής λύσης. Όμως ο Richter δεν εννοείτο ενιαίο του παιδικού έργου ως μια παρά
πλευρη ύπαρξη έργου ή συνύπαρξη στοιχείων της δομής, ελεύθερης εντάσεων ή α
ναθέσεων. Και ο Richter καταλήγει (ό.π. 209):



Τα προβλήματα της αξιολόγησης της παιδικής ιχνογράφησης 143

“Σε κάθε περίπτωση δεν είναι αρκετό να διαιρεί κανείς το φύλλο ιχνογρά
φησης σε τετράγωνα ή ορθογώνια και να υπολογίζει την πλήρωση των επιμέ- 
ρους πεδίων με ένα είδος μαθηματικού τύπου, αν θέλει να έρθει στα ίχνη της 
πρωτοτυπίας της εικαστικής λύσης”.

6.1. Π α ιδα γω γ ικ ή  α ξ ιολόγησ η  τω ν  π α ιδ ικ ώ ν  ιχνο γρ α φ ή σ εω ν
Ο Ebert (1967, 95) θεωρεί ότι οι παιδαγωγικοί μας σκοποί είναι εκείνοι που 

μας ιοθούν να ασχολούμαστε με τον πλούτο των μορφών που διαθέτουν τα παιδιά, 
να τον χρησιμοποιούμε επωφελώς για μαθησιακές λειτουργίες και για περαιτέρω 
προσδιορισμούς στόχων. Αλλά και ο Richter (1987,144) θεωρεί αυτονόητο ότι 
στις πρακτικής ή θεωρητικής φύσης εργασίες που δίδονται στα παιδιά πρέπει να 
συμφωνούν οι “παιδαγωγικοί σκοποί’ με το χαρακτηριστικό για κάθε ηλικία ρε
περτόριο “αυτοεπεξεργασμένων” μορφών, δηλαδή οι παιδαγωγικοί στόχοι να μην 
υπερβαίνουν τις δυνάμεις του παιδιού σε δυνατότητα εικαστικής μορφοποίησης α
ντικειμένων και θεμάτων. Διαφορετικά δεν θα είναι δυνατόν να αρχίσουν μαθη
σιακές διαδικασίες στα παιδιά. Στα πρώτα μάλιστα σχολικά χρόνια, γράφει ο 
Richter (ό.π.), τα παιδιά έχουν περιορισμένες δυνατότητες ιχνογράφησης θεμά
των και αντικειμένων, το εύρος της γνωστικής τους διείσδυσης σε προδεδομένα 
έργα τέχνης δεν είναι μεγάλο, παρά την επικρατούσα άποψη περί μιας “γνήσιας 
καλλιτεχνικής στάσης του παιδιού” (Meyers 1950,1957,1968) και μιας απεριόρι
στης ικανότητας παράστασης κοινωνικών και πολιτικών περιεχομένου (Henkel 
στο Richter ό.π). Εντούτοις στη Διδακτική σπάνια γίνεται αντικείμενο σκέψης η 
δυνατότητα έκφρασης και απεικόνισης στην κάθε ηλικία. Αντίθετα διατυπώνεται 
η απαίτηση ότι πρέπει να εξελιχθεί στο παιδί η ικανότητα αντίληψης, να ισχυρο
ποιηθεί το διαφέρον του και να διαφοροποιηθούν (εξελιχθούν) οι γνωστικοί και 
οι συναισθηματικοί τρόποι επέμβασής του, προκειμένου να δώσει ένα ιστορικό 
νόημα στην παράσταση της πραγματικότητας, π.χ. στην παράσταση ενός φρουρίου 
(βλέπε Α  καιΤ. Knauf, 1980).

Το πρόβλημα για τις δυνατότητες παράστασης (απεικόνισης) και κατανόη
σης του παιδιού πρέπει να ενδιαφέρει όχι μόνον την παιδαγωγική της τέχνης, 
αλλά όλα τα μαθήματα , στα οποία χρησιμοποιείται υλικό απεικόνισης και ε- 
ποπτείας. Οι γνώσεις μας για την ιχνογραφική έκφραση του παιδιού θα χρησι
μοποιούνταν στην περίπτωση αυτή ως δείκτης για το εκάστοτε επίπεδο κατα
νόησης πληροφοριών (Widlocher 1974, 42), όπως αντιλαμβάνονταν οι 
Piaget/inhelder (1971) τις παραστάσεις χωρικών σχέσεων στην παιδική ιχνο
γράφηση ως δείκτη για την εκάστοτε κατανόηση του παιδιού εννοιολογικών 
και χωρικών σχέσεων. Παράλληλα θα πρέπει να ερευνηθεί σε ποιό βαθμό κα
τανοεί το υπό εξέλιξη άτομο, δηλαδή το παιδί, τις εικαστικές πληροφορίες, τις
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οπ ο ίες  δεν  μ πορεί ακόμα  το ίδιο  να  απεικονίσει.
Έ ντο ν η  δ ια φ ω νία  υ π ά ρ χε ι μεταξύ των θεω ρητικώ ν της π α ιδα γω γικ ή ς ω ς 

προς τη σημασία της εικόνας κα ι γενικώ ς της εποπτείας στη μάθηση. Ο  Vogel 
(1875) τάχθηκε “κατά  της κυριαρχίας των εικόνω ν” στη δ ιδασκαλία  κ α ι μάθη
ση κ α ι υπε'ρ των γλωσσικών και εννοιολογικώ ν λειτουργιώ ν μάθησης. Η  δ ια 
μάχη ως προς τη σχε'ση του “κόσμου της γλώ σσας” (W horf στο R ichter 1987, 
145) κ α ι του “κόσμου της ε ικόνας” (Piaget) δ ιαρκεί ακόμα. Ο  Bollnow (1966, 
9) μιλούσε γ ια  εχθρότητα κατά  της γλώ σσας” ενώ ο Lem pp (1979, 73) θεω ρεί 
ότι είμαστε “σήμερα... κάθοδόν να  γίνουμε κα θαρά  οπτικά  όντα, μια δ ια δ ικ α 
σ ία  στην ο πο ία  προσφε'ρει μια σπουδα ία  συνδρομή η τηλεόραση”.

Ε π ικ ρ α τε ί η άποψ η ότι η προσεκτική  πα ιδαγω γική  ανάλυση της π α ιδ ικ ή ς 
ζω γραφ ικής ε ίνα ι δυνατόν να  προσφ έρει γνώ σεις ως προς την κατανόηση της 
ε ικ ό να ς στις δ ιά φ ο ρ ες  ηλικ ίες της πα ιδ ική ς εξέλ ιξης κα ι ω ς π ρ ο ς  τη γένεσ η  
κα ι τη δομή ανάλογω ν (εικαστικώ ν) πληροφοριώ ν. Η  ανάλυση αυτή μ πορεί 
ν α  δε ίξε ι επίσης πόσο διαφ ορετικά  εκδηλώνεται η πα ιδική  σκέψη και η αίσθη
ση στο σύστημα της ζω γραφ ικής αναπαράστασης (R ichter 1984,145).

Για να  δείξει ο Ebert (1967) π ω ; τα πα ιδιά  μεταξύ του τρίτου και του εβδόμου 
έτους της ηλικίας τους παριστάνουν (ιχνογραφούν) ορισμένα προδεδομένα θέμα
τα  (π.χ. ένα  λεωφορείο, μια άμαξα) παρατήρησε την ιχνογραφική εξέλιξη ενός α 
γοριού. Η  ερευνά του είχε ως αντικείμενο το ερώτημα, κατά πόσο υποκινούν κα ι 
απασχολούν το πα ιδ ί αντικειμενικά διαφέροντα και κατά πόσο επιδρούν στην εύ
ρεση και στην ερμηνεία της μορφής παρωθήσεις που προκαλούνται από συναισθη
ματικές και γνωστικές λειτουργίες κατά την πορεία  της εργασίας (Ebert 1967,11).

Η  έρευνα  του E bert π ρ έπ ε ι να  δώ σει απάντηση σε δύο είδη προβλημάτων: 
Π ρώ τον αν είνα ι δυνατή μια διδασκαλία  της τέχνης που να  είναι προσανατολι
σμένη σε ποιότητες της μορφής τω ν αντικειμένω ν κα ι που να  επ ιδ ιώ κει π ο ιό 
τητα  της μορφής κ α ι δεύτερον στα δ ιδακτικά  προβλήματα κατά τη διδασκαλία  
της τέχνης, γ ρ ά φ ε ι ο  R ich ter (ό.π.).

Η  αξιολόγηση  της π α ιδ ικ ή ς  ιχνογράφ ησης του E b ert (1967 ,32  κπ .) ε ίνα ι 
προσανατολισμένη στη μορφή και στην εξέλιξή της, χω ρίς βέβα ια  να  παραλεί- 
π ετα ι α π ό  την ανάλυση κ α ι η θεματική της ιχνογάφησης, αλλά και χω ρίς να  
συσχετίζεται με τους στόχους και τη β ιογραφ ία  του ιχνογράφου. Η  οργάνωση 
της εικόνα ς έχε ι κατά  τον E bert (1967) μόνον παραστατική (απεικονιστική) 
κ α ι κα μ ιά  σημασιολογική λειτουργία . Τ α  “σημασιολογικά περ ιεχόμενα  είνα ι 
α ρχικώ ς σαφή στον ίδιο τον ιχνογράφ ο αποκλειστικά, στον παρατηρητή... γ ε 
ν ικώ ς απροσπέλαστα” (1967,43) Σ ’ αυτόν απομένει η ανάλυση των οργανω τι
κώ ν δομώ ν της ιχνογράφ ησης κ α ι των μορφολογικώ ν επ ιδ ιώ ξεω ν, ο ι ο πο ίες  
μπορούν να  ανακαλυφθούν στην εικόνα , με βάση τις περ ιγρα φ ικές έννοιες της
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Α πεικόνιση 77.

ψυχολογίας της ολότητας ή της μορφής (Miihle, Metzger κ.ά). Η σαφήνεια και 
η επιτυχία των ιχνογραφήσεων μπορεί να διαπιστωθεί μόνον με την ανάλυση 
των “τάσεων οργάνωσης”, δηλαδή αν οι ιχνογραφήσεις χαρακτηρίζονται από 
το αξίωμα της ολότητας και της κλειστότητας ή αν αυτές είναι “κενές” και αλ

λοτριωμένες (1967, 31, 
βλέπε και απεικονίσεις 
77,78,79).

Για την ανάλυση 
των παιδικών ιχνογρα
φήσεων, δηλαδή για  
την απάντηση στο ερώ
τημα αν στην παιδική 
ζωγραφική μπορούν να 
αποδειχθούν επιδρά
σεις του κοινωνικού-οι- 
κονομικού επιπέδου 
των γονέων, η John- 
Winde (1981) κατα
σκεύασε ένα όργανο α
ξιολόγησης. Το όργανο 
αυτό περιλαμβάνει 
τέσσερες κατηγορίες: 
τη διαφοροποίηση της 
εικόνας, την οργάνωση 
της εικόνας, τη δομή 
της εικόνας και την ο
λική αξιολόγηση της ει
κόνας.

Η διαφοροποίηση 
περιγράφει τον ε 
μπλουτισμό της επιμέ- 
ρους μορφής με λεπτο
μέρειες κατά τη διάρ
κεια της εξέλιξης, δη
λαδή κατά τη μετάβαση 
από το ένα στάδιο εξέ- 

_ λιξης στο άλλο. Η ορ-
Α πεικόνιση 79.

Α πεικόνιση 78.
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γάνωση αναφέρεται στην πυκνότητα της σχέσης των επιμέρους στοιχείων μέ
σα σ’ ένα ιχνογράφημα. Μόνον αυτό το κριτήριο δείχνει τη νέα επίδοση του 
παιδιού, που είναι ο έλεγχος της ιχνογράφησης με βάση την οπτική πραγματι
κότητα. Η δόμηση περιλαμβάνει την εκτίμηση της συνολικής σύλληψης της ει
κόνας με βάση “περιγραφικές έννοιες”, όπως είναι η έννοια “εικαστικό σχέ
διο”, “νοηματικό σύνολο” κ.τ.λ., δηλαδή διατυπώσεις που χαρακτηρίζουν τόσο 
συνθετικές - συντακτικές, όσο και σημασιολογικές συνδέσεις. Τα θέματα ε- 
ρευνώνται βέβαια μόνον ως προς το φαινομενικό τους νόημα και την αντικει
μενική τους σημασία. Η ολική αξιολόγηση περιλαμβάνει την εκτίμηση της συ
νολικής εικόνας βάσει των αναφερθέντων κριτηρίων, αλλά τώρα από τέσσερις 
ειδικούς εμπειρογνώμονες.

6.2 Ψυχολογική αξιολόγηση των παιδικών ιχνογραφήσεων
Οι ψυχολογικές προτάσεις για την εκτίμηση της παιδικής ιχνογράφησης 

θεωρούν οτι η ιχνογραφική εξέλιξη του παιδιού μπορεί να διαιρεθεί σε στάδια 
ή περιόδους εξέλιξης (βλέπε κεφάλαιο πρώτο). Όλοι σχεδόν οι ερευνητές της 
παιδικής ιχνογράφησης συμφωνούν σε μια τριχστόμηση της ιχνογραφικής εξέ
λιξης, δηλαδή στο στάδιο του σκαριφήματος, στο στάδιο του σχήματος και στο 
στάδιο της τρόπον τινα καλλιτεχνικής διαμόρφωσης της ιχνογράφησης (βλέπε 
Richter 1976,132 κ.π.).Πολλές θεωρίες διαίρεσης της ιχνογραφικής εξέλιξης 
του παιδιού παρεμβάλλουν μια μεταβατική φάση μεταξύ του σταδίου του σκα
ριφήματος και του σταδίου του σχήματος ή μεταξύ του σταδίου του σχήματος 
και της τρόπον τινα καλλιτεχνικής απεικόνισης. Έτσι προκύπτει το σχήμα μιας 
πενταφασικής διαίρεσης, η οποία περιλαμβάνει τρεις μεγάλες εξελικτικές πε
ριόδους και δύο μικρές. Αυτές οι μικρές περίοδοι (φάσεις) έχουν ένα είδος 
αρθρωτικής λειτουργίας μεταξύ των μεγάλων, σχετικώς ενιαίων περιόδων ή 
σταδίων εξέλιξης (Richter 1987,153).

Τα ανωτέρω μοντέλα διαίρεσης της εξέλιξης επιτρέπουν την ένταξη ιχνο- 
γραφικών γεγονότων σε ορισμένες φάσεις της ψυχοφυσικής εξέλιξης του παι
διού και την εκτίμηση της “ιχνογραφικής του ηλικίας”, η οποία δεν ταυτίζεται 
υποχρεωτικά με την χρονική του ηλικία. Όλες οι έρευνες προσδιορίζουν την 
ιχνογραφική ηλικία, μολονότι η διαγνωστική αξία των καθαρών μοντέλων δι
αίρεσης της ιχνογραφικής εξέλιξης πρέπει να θεωρηθεί ως σχετικώς μικρή, 
γιατί δεν μπορεί να δικαιολογήσει τις ατομικές μορφές απεικόνισης και τις ει
δικές εξελικτικές αποχρώσεις.
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Η Griffiths (1935/1949) διακρίνει έντεκα στάδια* της ιχνογραφικής εξέλι
ξης, η οποία αρχίζει με το “στάδιο του αδιαφοροποίητου σκαριφήματος” και 
καταλήγει στην “παράσταση ενός θέματος σε μορφή μιας σειράς εικόνων”.

Κατά τη διάρκεια αυτών των σταδίων πραγματοποιείται, κατά την άποψη 
της συγγραφέα, η βαθμιαία διαμόρφωση μιας “άκρως πολύπλοκης παράστα
σης” (1949, 210 κ.π.). Η Griffiths περιγράφει ως ακολούθως την εξέλιξη αυ
τή:

“Αρχικώς παρατηρούνται μόνον ασαφείς, χωρίς νόημα γραμμές..., μετά α
κολουθεί ένα στάδιο του συνδυασμού αυτών των γραμμών σε απλές μορφές. 
Αυτές οι μορφές τίθενται αρχικώς η μια δίπλα στην άλλη μόνον στην κατεύ
θυνση της κίνησής τους, σύντομα όμως συσχετίζονται κατά έναν όλο και πολύ
πλοκο τρόπο και αποδίδουν έναν αυξανόμενο αριθμό αντικειμένων. Αυτά τα 
αντικείμενα παρατίθενται πάλι αρχικώς και εν συνεχεία παίρνουν τη θέση 
τους σε μια στενότερη σχεσιακή συναρμογή και έτσι αποκτά η εικόνα η ίδια έ
να ιδιαίτερο θεμέλιο στο νέο σχέδιο ιχνογράφησης που διαμορφώνει το παιδί 
με την δημιουργία στο φύλλο ιχνογράφησης μιας σειράς εικόνων (ενδέκατο 
στάδιο εξέλιξης).

Την ανωτέρω βαθμιαία εξέλιξη της ικανότητας παράστασης δείχνει η συγ
γραφέας σε πολλά παραδείγματα, στα οποία παρουσιάζει εποπτικώς κυρίως 
την επικάλυψη και διασταύρωση των σταδίων. Ότι δηλαδή η κάθε πορεία κί
νησης προς την πολύπλοκη “εικόνα” περιέχει αφενός μεν “προλήψεις” επόμε
νων χαρακτηριστικών της ιχνογραφικής εξέλιξης, αφετέρου δε και κατάλοιπα 
(αναμνήσεις) προηγούμενων συμβάντων, δηλαδή ιχνογραφικών παραστάσεων 
(π.χ. η απεικόνιση 80 έχει δημιουργηθεί κατά την άποψή της με ιχνογραφικά 
μέσα του δεύτερου σταδίου, περιέχει όμως γνωρίσματα του τρίτου και τέταρ-

* 1) Στάδιο του αδιαφοροποίητου σκαριφήματος, 2) Εμφάνιση ακατέργαστων (άτε
χνων) γεωμετρικών μορφών, το πλείστον κύκλων και τετράγωνων που παριστάνουν πόρτες, 
παράθυρα, μήλα, κουδούνια, 3) Στο τρίτο στάδιο παριστάνονται περαιτέρω αντικείμενα με 
σύνδεση γραμμών και τετραγώνων και γραμμών και κύκλων. 4) Συνδυασμός κύκλων και 
γραμών σε περαιτέρο) σχηματισμούς, το πλείστον ανθριόπινες μορφές, αλλά στο πρώιμο 
στάδιο. 5) Παράλληλη παραγωγή πολλών σχηματισμών, χωρίς δυνατότητα διάκρισης, 6) 
Τάση συγκέντρωσης σ’ ένα αντικείμενο ιχνογράφησης, επιμελέστερη εργασία, υποδήλωση 
λεπτομερειών. 7) Περαιτέρω συμπαραθέσεις σχηματισμών με διάκριση των ιχνογραφήσε
ων, 8) Μερική σύνθεση, δηλαδή ορισμένη συσχέτιση μερικών χαρακτηριστικών, 9) Στάδιο 
της καθαρής εικόνας, δηλαδή μια τάση να ιχνογραφηθεί μόνον μια εικόνα. 10) Πολλαπλα
σιασμός εικόνων με καθαρή τη χαρά του παιδιού για την παράσταση, 11) Εξέλιξη ενός θέ
ματος σε μορφή μιας σειράς εικόνων.
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του σταδίου). Τ α  επ ιμέρους στάδια  δ ιακρ ίνοντα ι μεν μεταξύ τους, όμω ς δεν  
π ρ έπ ε ι ν α  εννοηθούν ως σταθερές βαθμίδες, αλλά ως αλληλοσυμπλέκόμενες, 
α σ τα θείς  δ ια δ ο χές  γεγονότω ν. Π α ρα τηρείτα ι δηλαδή μ ια  εξελικτική  π ο ρ ε ία  
π ρ ο ς την ικανότητα ιχνογραφικής παράστασης τω ν αντικειμένω ν κα ι γ εγο νό 
των, όμως αυτή είνα ι ενταγμένη στην εξέλιξη των γνωστικών και τω ν πα ρα γω 
γικώ ν (δημιουργικώ ν) ικανοτήτων.

Απεικόνιση 80. (Griffints 1949 και Richter 1987).

Η  ψ υχολογική  εκτίμηση των π α ιδ ικ ώ ν  ιχνογρα φ ήσ εω ν π ερ ιέλα β ε  κ α ι τη 
δυνατότητα να  διαπιστω θούν σχέσεις μεταξύ:

α ) τω ν ιχνογραφ ικώ ν παραστάσεω ν κα ι των αποτελεσμάτων των Tests νοη
μοσύνης,

β) της αξιολόγησης τω ν ιχνογραφήσεω ν κα ι των σχολικών επιδόσεω ν, 
γ ) της αξιολόγησης των ιχνογραφήσεω ν κα ι των παρατηρήσεω ν της συμπε

ρ ιφ ο ρ ά ς (C. C oerper, W. H agen κα ι Η. Thom ae, 1954).
Τ ο  σχήμα γνω μοδότησης των ιχνογραφήσεω ν που δημιούργησαν ο ι ανω τέ

ρω  ερευνητές είχε ως στόχο να συνενώ σει τρεις πλευρές της ιχνογράφησης: 
α ) την εξέλιξη της παράστασης από  το “σκαρίφω μα” μέχρι την αντικειμε

νική παράσταση με προοπτική,
β) τη δόμηση της εικόνας, η οπο ία  να  π ερ ιέχει το βαθμό της διαμόρφωσης 

α π ό  συνθετική άποψη κα ι μάλιστα όσον α φ ορά  την ιχνογραφική δομή της ε ι
κόνας, σε πέντε βαθμίδες γνωμοδότησης:

1. ιχνογραφικώ ς πολύ λίγο δομημένη, 2. ιχνσγραφικώς μερικώς δομημένη, 3.

*; ί,
■ ·ΐ
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ιχνογραφικώς δομημένη, 4. ιχνογραφικώς - εικαστική δομή. 5. ιχνογραφικώς στε
ρεότυπη ή 1) ζωγραφικώς - λίγο δομημένη... κ,λ,π. μέχρι ζωγραφικός θολή.

γ) την ποιότητα της επιφάνειας, δηλαδή την εκμετάλευση και την πλήρωση 
(γέμιση) του φύλλου ιχνογράφησης ποσοτικός και ποιοτικός. Η πλευρά αυτή 
της ιχνογράφησης αξιολογήθηκε βάσει ενός επίσης πεντάβαθμου σχήματος 
που αρχίζει από το “καμιά πλήρωση”, “μέτρια εκμετάλευση του χώρου”, μέχρι 
“πυκνή πλήρωση - έγχρωμη - εκτεταμένη, μέχρι πλήρη εκμετάλευση του χώ
ρου” (Engels 1954,142 κ.π. Rabenstein 1972,13 κ.π.).

Η ανάλυση της ιχνογραφικής εξέλιξης του παιδιού έδειξε σύμφωνα με τα 
στοιχεία που έδωσε ο Ebert (1954,144 κ.π.), μια κανονική και χαρακτηριστι
κή για κάθε ηλικία κατανομή των αποτελεσμάτων ιχνογράφησης στις ανωτέρω 
φάσεις της ιχνογραφικής εξέλιξης. Ως προς την χρησιμοποίηση π.χ. του σχή
ματος στην ιχνογράφηση παρατηρήθηκε μια “συσσώρευση” (συγκέντρωση του 
μεγίστου αριθμού προσόπων του δείγματος στις μεσαίες τιμές - κανονική κα
μπύλη του Gaus) στις ιχνογραφήσεις μεταξύ 6ου και 7ου έτους της ηλικίας, η 
οποία διήρκησε μέχρι τα επόμενα σχολικά έτη. Ο βαθμός της δόμησης αυξά
νει επίσης με την ηλικία των παιδιών και φθάνει το κριτήριο της “εικαστικής 
δομής” (5η βαθμίδα), εκτός από ένα μέρος των ιχνογραφήσεων που μένει α- 
δόμητο και από τους εννιάχρονους. Η ποιότητα της επιφάνειας του φύλλου ι
χνογράφησης αυξάνει επίσης με την ηλικία, δηλαδή μειώνονται τα σκαριφη- 
ματικά στοιχεία από 19,8% στο πρότο σχολικό έτος σε 1,49% στο δεύτερο και 
αυξάνει η τάση ιχνογράφησης των αντικειμένων στις βασικές γραμμές του 
φύλλου (Rabenstein 1972,30 κ.π.).

Όσον αφορά τη σχέση παιδικής ιχνογράφησης και αποτελεσμάτων Test 
νοημοσύνης ή παιδικής ιχνογράφησης και σχολικής επίδοσης, ο Rabenstein
(1972,48) γράφει:

“Υψηλός βαθμός στο Test νοημοσύνης και καλός δομημένη ιχνογράφηση 
και αντιστρόφως χαμηλός βαθμός... και λίγο δομημένη ιχνογράφηση συμπί
πτουν πολύ συχνότερα από ό,τι το αντίθετο... Η μη τυχαία συμπόρευση υψηλού 
βαθμού στο Test νοημοσύνης με καλός δομημένες ιχνογραφήσεις στηρίζεται 
σε μια εσωτερική συγγένεια των απαιτουμένων επιδόσεων στις ελεύθερες ι
χνογραφήσεις και στις εργασίες του Test. Μάλιστα πρόκειται τόσο στην ελεύ
θερη ιχνογράφηση, όσο και στη λύση των προβλημάτων του Test για λειτουρ
γίες αναδόμησης, οι οποίες γενικός μοιάζουν μεταξύ τους”.

Η ανωτέρο) άποψη του Rabenstein δεν μπορεί να απορριφθεί, γράφει ο 
Richter (1987,157), γιατί και η συστοιχία του Test που εφάρμοσε περιείχε μια 
σειρά ιχνογραφικων εργασιών. Επίσης παρατηρήθηκε υψηλή συνάφεια μετά-
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ξύ της εξέλιξης στην ικανότητα απεικόνισης (των παιδιών) και των επιδόσεων 
τους στο Test νοημοσύνης. Δηλαδή, “παιδιά με υψηλό γενικό βαθμό στο Test 
νοημοσύνης ιχνογραφούσαν συχνότερα παραστάσεις εγγύτερες προς την 
πραγματικότητα, δηλαδή πιο αντικειμενικές από ό,τι παιδιά με χαμηλότερο 
βαθμό” (Rabenstein 1972, 51). Η εικόνα που παρουσίασε η σύγκριση σχολι
κών επιδόσεων (γνωμοδοτήσεις δασκάλων) και παραστάσεων της ελεύθερης 
ιχνογράφησης δεν ήταν εντελώς ενιαία, όπως η περιγραφείσα σχέση παιδικής 
ιχνογράφησης και αποτελεσμάτων στο Test νοημοσύνης. Η γνωμοδότηση των 
δασκάλων έγινε με βάση ορισμένα κριτήρια που άρχιζαν από την ικανότητα 
“συγκέντρωσης” / “μάθησης” και έφθαναν μέχρι το κριτήριο της “φαντασίας” 
και του “ρυθμού εργασίας” του παιδιού. Καλή συμφωνία σημειώθηκε μεταξύ 
της γνωμοδότησης για τη “γλωσσική έκφραση” και για το επίπεδο του εικαστι
κού τύπου και της εξέλιξης της ικανότητας παράστασης, γιατί, κατά την άποψη 
του Rabenstein (1972,61), στη “γλωσσική διαμόρφωση” (συζήτηση κατά τη δι
δασκαλία, έκθεση και τα παρόμοια) απαιτούνται πιθανώς παρόμοιες επιδό
σεις όπως στην ιχνογράφηση.

Ο Rabenstein (1972) περιγράφει είκοσι περιπτώσεις ιχνογραφικής εξέλι
ξης, στις οποίες η ερευνητική διαδικασία (συμπεριλαμβανομένων: του IQ- 
Test, του αναμνηστικού, του ερωτηματολογίου και της παρατήρησης της συ
μπεριφοράς του κάθε υποκειμένου) συνοψίζεται σε ένα είδος ψυχολογικής 
βιογραφίας. Από τις είκοσι αυτές ψυχολογικές βιογραφίες τρεις περιέχουν και 
τις ιχνογραφήσεις των παιδιών και αποτελούν τρόπον τινα ένα είδος εικονο- 
βιογραφίας. Από τις τρεις αυτές εικονοβιογραφίες οι δύο παρουσιάζουν μια 
κανονική πορεία εξέλιξης, η οποία αρχίζει με τις προσχηματικές ιχνογραφή
σεις των περίπου οκτάχρονων και καταλήγει με τις ιχνογραφήσεις του τύπου 
“τρόπου τινα καλλιτεχνική παράσταση”. Σ’ αυτή τη συνεχή ιχνογραφική εξέλι
ξη αντιστοιχεί η ψυχολογική εκτίμηση (αξιολόγηση) της εκδίπλωσης της κάθε 
προσωπικότητας. Ο Richter (1987, 158) αναφέρεται σε δύο ιχνογραφήσεις 
που περιλαμβάνονται στην έρευνα του Rabenstein, οι οποίες κατά την άποψή 
του δείχνουν σαφώς τις μεταβολές στην ιχνογράφηση μεταξύ της τελευταίας 
φάσης της παιδικής ηλικίας και της πρώιμης νεανικής και οι οποίες αποδει- 
κνύουν την ενσωμάτωση εικαστικών στοιχείων της παιδικής ιχνογράφησης 
στις “τρόπον τινα καλλιτεχνικές” μορφοποιήσεις της νεανικής ιχνογράφησης. 
Πρόκειται για τις παραστάσεις πλοίου του δεκάχρονου και μετέπειτα δεκατε- 
τράχρονου Gunther Kr. (απεικονίσεις 81 και 82), την πορεία των οποίων ο 
Rabenstein εκτιμά ως μια συνεχή πορεία “από μια κάπως αδέξια διακοσμητι- 
κή διάταξη (απεικ. 81) σε μια πρωτότυπη, ισορροπημένη και σχεδόν τέλεια
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Α π εικ ό ν ισ η  82.

διαμόρφωση” (απεικ. 82).
Η τρίτη εικονοβιογραφία που αναφέρει ο Rabenstein περιέχει ιχνογραφή

σεις ενός αγοριού, του Paul D., με παραξενιές στην έκφραση και στη συμπερι
φορά. Στις ιχνογραφήσεις του αγοριού φαίνεται η σχέση της βιογραφίας (των 
συμβάντων της ζωής του παιδιού) με το εκφραστικό του γίγνεσθαι. Οι απεικο
νίσεις 83 και 84 αποδίδουν τις ιχνογραφήσεις του Paul D. του 1952 και 1954 α- 
ντιστοίχως, ενώ οι απεικονίσεις 85 και 86 παριστάνουν τις ιχνογραφήσεις του 
1955 (απεικ. 85) και του 1958 (απεικ. 86). Παρατηρείται δηλαδή μια βαθμιαία 
οπισθοδρόμηση σε πρωτόγονες μορφές ιχνογραφικής έκφρασης με την αύξη
ση της ηλικίας του Paul D. (γεννηθέντος στις 23.4.1945).

Παραθέτουμε ακολούθως την ιχνογραφική και την ψυχική εξέλιξη του 
Paul D., όπως την περιγράφει ο Rabenstein (1960/1972):

Απεικόνιση 85. Απεικόνιση 86.
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PAUL D., γεννηθείς 23.4.1945, ή γλωσσικές διαταραχές και ιχνογραφική εξε 
λιξη (Rabenstein 1960 και Richter 1987,159-161).

Περιβαλλοντική κατάσταση: Δεύτερο από 
τρία παιδιά, αυστηρός πατέρας, μέτριο εισό
δημα και στενόχωρες συνθήκες κατοικίας.

Ιχνογραφική εξέλιξη Ψυχική εξέλιξη

I. Ακόμα και στις κρίσιμες φάσεις 
της ψυχικής του εξέλιξης δεν μπο
ρούν να παρατηρηθούν στις ιχνογρα
φήσεις του παιδιού καθόλου ακραίες 
αλλαγές. Έχουν τάξη στη διαμόρφω
ση της επιφάνειας (μέχρι την εικόνα 
του 1995) και δείχνουν την προσπά
θεια για έγχρωμη, τρόπον τινά επι
μελή διαμόρφωση.

II. 1952. Το παιδί ιχνογραφεί σε 
μια βασική γραμμή αραδιασμένα, λί
γο διαφοροποιημένα σχήματα. Έ 
ντονες και πάνω από τη γραμμή ο- 
ριοθέτησης εξερχόμενες γραμμές 
κατά την πλήρωση της επιφάνειας υ
ποδηλώνουν παρορμητικές, ακυβέρ
νητες τάσεις (χαρακτηριστικά).

1953: Το παιδί δείχνει μια πιο 
διαφοροποιημένη και πιο τελειοποι
ημένη σχηματική παράσταση κατά τη 
συνέχιση της διακοσμητικής συμπε
ριφοράς. Ελέγχει τη χρήση του μολυ
βιού και του πινέλου κατά την ιχνο
γράφηση, η οποία τώρα γίνεται ου- 
σιωδώς ευκολότερη και πιο κατευθυ- 
νόμενη απ’ ό,τι στο προηγούμενο έ-

Συναισθηματικά κανονικός, ανά
γκη για επαφή, μολονότι από καιρό 
σε καιρό διαταραγμένος στην επαφή, 
επιθυμία για επίδοση, επιδόσεις νοη
μοσύνης κάτω του μέσου και μέχρι 
το μέσο όρο.

1952: Το παιδί, με μια κάτω του 
μέσου όρου νοημοσύνη, δείχνει έναν 
πρωτόγονο τρόπο εργασίας. Στη συ
μπεριφορά του ενεργεί στενόχωρα 
με αναστολές και ανελεύθερο. Πα
ρουσιάζει κινητική ανησυχία και 
γλωσσική διαταραχή.

1953: Η γενική του σωματική κα
τάσταση βελτιώθηκε πολύ. Υπάρχει 
ακόμα μια ελαφριά γλωσσική διατα
ραχή. Εκτός αυτού δεν γίνεται καμιά 
άλλη δήλωση.

■%

. -Λ·..
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τος. Η ιχνογράφηση είναι τρυφερή. 
Το ισορροπημένο (ομοιόμορφο) α- 
ράδιασμα των μορφών εκτοπίζεται 
με την έξαρση και απομόνωση του 
κυρίου θέματος. Καλά εξισορροπη
μένη παράσταση του χώρου.

1954: Ως προς την παράσταση αν- 
θρώπων ή ζοίων το παιδί βρίσκεται 
ακόμα στη βαθμίδα του σχήματος, 
προσπαθεί όμως να συνεχίσει την 
παράσταση της εικόνας που άρχισε 
το 1952. Περισσότερες βασικές 
γραμμές παρατηρούνται. Οι ενδιάμε
σες επιφάνειες κατανοούνται (υς πε
δία και οι γραμμές συνδέονται μετα
ξύ τους με δρόμους ή με γέμιση των 
επιφανεκόν. Η χρήση του μολυβιού 
και του πινέλου δεν είναι τόσο σίγου
ρη όπως το 1953, η γενική εντύπωση 
είναι: “ανασφαλής”. Η διευθέτηση 
του χώρου φαίνεται να μην έχει εξε
λιχθεί, γιατί η εικόνα δεν έχει ακόμα 
καταλήξει σε μια ενιαία διαμόρφο>ση 
του χοίρου. Μέχρι εδοί παρουσιάζε
ται μια πρόοδος της ιχνογραφικής ε
ξέλιξης.

1955: Δημιουργείται η εντύπωση 
μιας μεταμέλειας ή παραίτησης στη 
διαμόρφοιση. Αν ληφθούν υπόψη οι 
προηγούμενες εργασίες, η εικόνα 
μπορεί να χαρακτηρισθεί ως ανεπι
τυχής προσπάθεια μιας αντικειμενι
κής απόδοσης της μορφής. Το αποτέ
λεσμα είναι ένα λίγο διαρθρωμένο 
σχήμα, άτονη, τρεμουλιαστή χρήση

1954: Το παιδί είναι πάλι ελλιπο- 
βαρές, έχει ένα γλωσσικό σφάλμα (ε
λάττωμα). Στη συμπεριφορά του πα
ρουσιάζει ανασφάλεια και ανησυχία. 
Κατά την εργασία του ο Paul ασχο- 
λείται με σοβαρότητα με το αντικεί
μενο.

1955: Τραυλίζει, ψευδίζει, ενου- 
ρεί, δειλιάζει, δείχνει αναστολές και 
κρίσεις μανίας. Παρουσιάζει μικρή 
αυτοπεποίθηση και σιγουριά.

Λ ν · 'η
V ·
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του μολυβιού ή του πινέλου, ελαφρά 
διακρινόμενη γέμιση. Δεν έχει επι
τευχθεί ούτε μια διαμόρφωση του 
σχήματος του σώματος (ανθρώπου ή 
ζώου), ούτε μια διακοσμητική δια
μόρφωση, ούτε η διευθέτηση των ει
κόνων στην επιφάνεια. Είναι σχεδόν 
σαν να έχει χάσει το παιδί τα μέσα 
διαμόρφωσης.

1958: Οπισθοδρόμηση σε πρωτό
γονη μορφή. Πάλι έντονη, σχεδόν ορ
μητική χρήση του μολυβιού (κατα
σκευή γραμμών κ.τ.λ.) κατά τη γέμι
ση, το ίδιο όπως στην ιχνογράφηση 
του εξάχρονου. Η άλλοτε εμφανι- 
σθείσα χαρά για το ποικιλόχρωμο 
παρατηρείται και πάλι στην ανάμιξη 
χρωμάτων της γέμισης. Αυστηρή συμ
μετρία στη διευθέτηση του χώρου.

III. Η ιχνογραφική εξέλιξη του 
παιδιού δείχνει μέχρι το 1954 προό
δους σε διάφορους τομείς. Το παιδί 
προχωρεί ψηλαφιστά από την πρωτό
γονη διευθέτηση επί μιας βασικής 
γραμμής σε μια μορφή εικόνας που 
γεμίζει την επιφάνεια, από το απλό 
στο πιο διαφοροποιημένο σχήμα. Με 
την είσοδο στο 1955 διακόπτεται η ε
ξέλιξη. Το 1958 το παιδί τολμά να 
χρησιμοποιεί μόνον πρωτόγονους τύ
πους διαμόρφωσης.

1958: Έντονος τραυλισμός με 
στρεβλώσεις, μορφασμούς. Δεν υ
πάρχει πλέον δυνατότητα συνεννόη
σης μ’ αυτόν, στην κριτική ικανότητα 
δεν είναι πλέον αυτοτελής (ανεξάρ
τητος). Βούληση για επίδοση, αλλά 
καμιά ικανότητα διάρκειας.

Δυστυχώς λείπουν μέχρι το 1954 
λεπτομερείς δηλώσεις. Αλλά υποδει
κνύεται ότι η γλωσσική διαταραχή 
βελτιώθηκε και ότι ο Paul εργάζεται 
με σοβαρότητα. Το 1955 αρχίζουν 
μαζί με τη σημαντική χειροτέρευση 
της γλωσσικής διαταραχής η κρίση 
του αυτοσυναισθήματος και μια δια
ταραχή της επαφής (σελ. 95 κΛ.).
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Η εκτίμηση των επιμέρους μορφών ιχνογράφησης (ανθρώπων - ζώων) μπορεί 
να είναι ποσοτική και ποιοτική. Το κοινό όλων των Test ιχνογράφησης (θεματι
κών και μη θεματικών)*, που έχουν ως πρότυπο το “Draw-A - Mann - Test - 
(DAM)”, είναι ότι θέλουν να φθάσουν στην εκτίμηση των ιχνογραφικών επιδόσε
ων, συχνά σε συνδυασμό με άλλα Test ή ως συμπλήρωση άλλων Tests, και ότι ό
λες αυτές οι διαδικασίες (τα Test) χρησιμοποιούν ποσοτικές μεθόδους. Οι μέθο
δοι αυτές είναι οικονομικές ως προς το χρόνο εφαρμογής και ως προς την αξιο
ποίηση των αποτελεσμάτων και μπορούν να εφαρμοσθούν ομαδικώς. Είναι ακό
μα “διαδικασίες βουβές”, δηλαδή η εφαρμογή του Test δεν είναι γλωσσική. Έτσι 
προκαλούνται επιδόσεις του ατόμου που βρίσκονται εκτός του πεδίου ικανοτήτων 
της νοημοσύνης, που έχουν γλωσσική επίδραση. Θεωρητικώς κρινόμενο οι διαδι
κασίες εκτίμησης στηρίζονται σε εξωτερικά κριτήρια, όπως είναι οι σχολικές επι
δόσεις, η κρίση του δασκάλου και το γενικό Test νοημοσύνης.

Με βάση το DAM - Test (Goodenough 1926) ο D. Β. Harris (1963) δημι
ούργησε ένα “αναθεωρημένο” και “διευρυμένο” μοντέλο εκτίμησης της παιδι
κής ιχνογράφησης, με αφετηρία την υπόθεση (Harris 1963, 7) ότι η ιχνογρα- 
φική παράσταση οποιουδήποτε αντικειμένου στην παιδική ζωγραφική αποκα
λύπτει την ικανότητα του παιδιού να διακρίνει τις διαφορές του αντικειμένου 
από τα άλλα αντικείμενα, οι οποίες διαφορές, ως διακριτικά γνωρίσματα α
νήκουν σε μια τάξη υπό μορφή παραστατικού σχεδίου (έννοιας). Αυτό το σχέ
διο του αντικειμένου (π.χ. της ανθρώπινης μορφής) μπορεί κατά την άποψη 
του Harris (ό.π.) να γίνει ένας χρήσιμος δείκτης για την αυξανόμενη πολυπλο- 
κότητα μιας γενικής αντιληπτικής ικανότητας. Σ’ αυτή την αναθεωρημένη 
πρόταση γίνεται αντιδιαστολή του εικαστικού σχεδίου, δηλαδή της εικόνας ε
νός αντικειμένου (ως αποτέλεσμα των επιδόσεων της αντίληψης και της νοη
μοσύνης να διαχωρίζει, δηλαδή να διακρίνει χαρακτηριστικά γνωρίσματα) α
πό το παραστατικό ή από το εννοιολογικό σχέδιο του αντικειμένου. Έτσι δεν 
βγαίνει πλέον συμπέρασμα άμεσα από την ικανότητα ιχνογράφησης ενός αντι
κειμένου για την επίδοση της νοημοσύνης του ατόμου. Ο Η. Β. Harris (1963, 
37 κ.π.) διαχωρίζει τη δική του άποψη περί της ιχνογραφικής αντιπροσώπευ
σης από τις ψυχαναλυτικές ή και από άλλες προτάσεις, οι οποίες βλέπουν στο 
ιχνογραφικό γίγνεσθαι την προβολή αψιθυμικών περιεχομένων και θεμάτων 
στα ιχνογραφημένα αντικείμενα.

* Θεματικά είναι τα Test ιχνογράφησης οτα οποία ζητείται από το πρόσωπο του πειράμα
τος η “ελεύθερη” ιχνογραφική απόδοση ενός θέματος ή μιας εικόνας (ανθρώπου, δέντρου, σπι
τιού κ.τ.λ.), ενώ μη θεματικά Tests είναι αυτά που ζητούν το σχεδίασμα γεωμετρικών και σιερε- 
ομετρικών σχηματισμών, γι’ αυτό λέγοντα και αφηρημένες γεωμετρικές μέθοδοι.
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Κεφάλαιο 7ο

Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΙΧΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

7. Εισαγωγικές παρατηρήσεις
“Κάθε παιδί αρχίζει από ένα τρόπον τινα πολιτισμικό σημείο μηδέν και δη

μιουργεί τη δική του ατομική - βιογραφική παράδοση στην αντιπαράθεσή του 
με φυσικές μορφές και με κοινωνικά - πολιτισμικά πρότυπα.. Αυτή η απόστα
ση από τα πολιτισμικά φαινόμενα και την παράδοσή τους φαίνεται να είναι έ
να χαρακτηριστικό γνώρισμα της παιδικής ζωγραφικής γενικώς” (Richter 
1987,13ο).

Η “ανεξαρτησία” της παιδικής ιχνογράφησης από την πολιτισμική παράδο
ση οδήγησε τη Meili-Dworetski (1957,131) στην άποψη για την ύπαρξη ενός 
“αυτοδημιουργητου συμβολισμού” στην παιδική ιχνογράφηση ή κατά το 
Richter (ό.π.) των “αυτοδημιούργητων σχηματισμών” (μορφών).

Ενώ κατά το R. Cardinal (1979, 30) μερικοί δημιουργοί κάνουν ιδιαίτερες 
“προσπάθειες να εξελίξουν πολύπλοκους γλωσσικούς και ζωγραφικούς κώδι
κες, στους οποίους μπορούν να κρύψουν τις ιδέες τους”, τα παιδιά και οι νέοι 
δεν φαίνεται να έχουν αυτή την πρόθεση. Αντιθέτως θέλουν να εκφρασθούν, 
να ανακοινώσουν κάτι από τον εαυτό τους, στοχεύουν οι ιχνογραφήσεις τους 
άμεσα σ’ έναν απέναντι, σ’ έναν ή σε περισσότερους “συντρόφους”.

Οι δυσκολίες κατανόησης της παιδικής ιχνογράφισης όπως και των συγγε
νών μορφών έκφρασης (παιδική πλαστική και ποίηση) είναι δομικού είδους, 
βρίσκονται στην ίδια τη φύση αυτού του μέσου έκφρασης, γράφει ο Richter 
(ό.π. 131).

Η πρόσβαση στο νόημα, στη σημασία των καλλιτεχνικών αντικειμενοποιή- 
σεων γίνεται μέσω των εξής οδών (Richter ό.π. 131 κ.π.):

1. Μέσω της υλικής τους βάσης: Οι παραστάσεις (“ιδέες”) του δημιουρ
γού “εμφανίζονται” σ’ έναν αισθητό, υλικό σχηματισμό, δηλαδή στο λινό ύφα
σμα, στο ξύλο, στα χρώματα, στην άργιλλο ή στον ορείχαλκο κ.τ.λ. Δηλαδή το
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καλλιτεχνικό δημιούργημα έχει “διπλό πρόσωπο” (Ν. Hartmann), ο δημιουρ
γός βγάζει στο “φως” μέσω των υλικών κάτι το εσωτερικό, το επινοηθέν. Αυτό 
το “εσωτερικό” που εκδηλώνεται στα χρησιμοποιούμενα υλικά παραπέμπει 
στους σκοπούς του καλλιτέχνη. Επομένως η επιλογή και η μεταχείριση των υ
λικών, το είδος της επεξεργασίας τους, ο υπερχρωματισμός ή τα παρόμοια 
παραπέμπουν στο εσωτερικό καλλιτεχνικό σχέδιο και στις μεταβολές του κατά 
τη διάρκεια της πραγματοποίησης του από τον καλλιτέχνη. Για το λόγο αυτό οι 
θεωρητικοί της τέχνης του 19ου αιώνα μίλησαν για την “ψυχική εξάρτηση του 
έργου τέχνης”.

Στην παιδική ιχνογράφηση την υλική βάση του εκφραστικού γίγνεσθαι την 
αποτελούν τα “απλά”, τα καθημερινά υλικά. Σ’ αυτά ανήκουν τα πρώιμα ιχνο- 
παραγωγικά υλικά, όπως είναι “το χέρι και ο τοίχος” ή το “μολύβι, το χρώμα 
και το χαρτί”. Τα υλικά αυτά αποτελούν την αρχή κάθε καλλιτεχνικής έκφρα
σης και παρά τη μειωμένη υλική της βάση η παιδική ζωγραφική διατηρεί τη δι
πλή της φύση, το “διπλό πρόσωπό” της, δηλαδή στη δημιουργία του παιδιού με 
τα απλά υλικά “εμφανίζεται” κάτι το εσωτερικό, κάτι το νοερό, το συναισθη
ματικό, το μη υλικό (Richter ό.π. 133).

2. Μέσω της μορφής τους: Η ερμηνεία του νοήματος του καλλιτεχνικού έρ
γου μέσω της μορφής του περιλαμβάνει τις ειδικές σχέσεις χρώματος - μορ
φής, την κατανομή των αντικειμένων (μορφών, δημιουργιών) στην επιφάνεια 
του χαρτιού, τη χωρική οργάνωση του έργου κ.τ.λ. Δηλαδή γίνεται προσπάθεια 
κατανόησης του “περιεχομένου των εικόνων” μέσω των δομικών τους σχέσε
ων. Αυτές οι προτάσεις ερμηνείας εκκινούν βέβαια από το ίδιο το έργο, δηλα
δή προσπαθούν να συμπεράνουν τις νοηματικές (εσωτερικές) σχέσεις μέσω 
των μορφολογικών - δομικών σχέσεων, μέσω ανάλυσης της δομής (Richter 
ό.π.), όμως δεν έπαιξαν κανένα ρόλο στην ερμηνεία των παιδικών ιχνογραφή
σεων, μολονότι ενεργούν με ανάλογες σκέψεις για τη σχέση δομής της εικό
νας, (π.χ. αριστερά - δεξιά, επάνω - κάτω, σχηματισμοί χαρακτηριστικών ση
μείων στην ιχνογράφηση) και σημασίας (Schetty 1974, Kaufmann 1975 a και b 
John Winde 1981 κ.α).

3. Μέσω του περιεχομένου των έργων τέχνης: Η ανάλυση των έργων της 
τέχνης στηρίζεται και στην αποκωδικοποίηση (ερμηνεία) των σχέσεων των α
ντικειμένων της εικόνας. Η ερμηνεία του περιεχομένου (“εικονολογία”) των 
απεικονισμένων αντικειμένων και των συμπλεγμάτων των αντικειμένων γίνε
ται βάσει καταθέσεων για το νόημα του έργου. Μια τέτοια ανάλυση περιεχο
μένου της παιδικής ιχνογράφησης, ανάλογη με τις μεθόδους της επιστήμης της 
τέχνης, είναι δύσκολη, γιατί, ενώ ο καλλιτέχνης έχει την ικανότητα να συλλαμ-
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βάνει παρόντα θέματα και πολιτισμικά πρότυπα και να τα πραγματοποιεί 
καλλιτεχνικός, το παιδί αρχίζει από την αρχή να δημιουργεί αντικείμενα ει
κόνων με ενεργητική αντιπαράθεση με αντικείμενα της φύσης και με κοινωνι
κά και πολιτισμικά δεδομένα.

Οι επιστήμονες της τέχνης χρησιμοποιούν μια μέθοδο ανάλυσης των έργων 
τέχνης, η οποία στηρίζεται στην αποκωδικοποίηση των σχέσεων των θεμάτων 
ζιογραφικής. Η ανάλυση του περιεχομένου των απεικονιζομένων αντικειμέ
νων γίνεται βάσει των ερμηνευτικών δηλώσεων για την νοηματική συνάφεια 
του έργου. Η εφαρμογή όμως ανάλογων μεθόδων ανάλυσης της παιδικής ι
χνογράφησης συναντά τα προβλήματα που αναφέρουμε. Γιατί ενώ ο καλλιτέ
χνης παίρνει υπάρχοντα θέματα, πολιτισμικά πρότυπα κ.τ.λ., τονίζει το ιδιαίτε
ρο, το μοναδικό κάθε αντικειμένου ή θέματος και το πραγματοποιεί καλλιτε
χνικούς, το παιδί αρχίζει από την αρχή να εξελίσσει εικονογραφικά αντικείμε
να και θέματα σε μια ενεργητική αντιπαράθεση με φυσικά αντικείμενα και με 
κοινωνικά - πολιτισμικά δεδομένα. Η προέλευση των θεμάτων των έργων τέ
χνης είναι καλλιτεχνική - ιστορική και η ερμηνεία τους γίνεται με βάση αυτό 
το δεδομένο. Αντίθετα, κατά την ερμηνεία των παιδικών ιχνογραφήσεων εμ
φανίζονται ατομικές εξελίξεις θεμάτων και αντικειμένων παράστασης σε μια 
ορισμένη περίοδο της ζο)ής του ιχνογράφου επί τη βάσει βέβαια συλλογικών 
εξελίξεων. Δυστυχούς όμως, γράφει ο Richter (ό.π. 135), η εξέλιξη των θεμά
των στην παιδική ζωγραφική, η γένεση και η λήξη τους, η χρονική τους εμφά- #
νιση κ.τ,λ. είναι ελλιπώς τεκμηριιυμένα, γιατί στο προσκήνιο του διαφέροντος 
τοιν ερευνών στέκονταν οι “μορφές γένεσης”, κατά Salber, δηλαδή η εξέλιξη 
των μορφών και η εξέλιξη των θεμάτων ιχνογράφησης. Το περιεχόμενο όμως 
δεν παριστάνεται χαρτογραφικά όπως η εξέλιξη της μορφής.

Οι εκπρόσωποι ενός δομικού - αναλυτικού τρόπου θεώρησης της παιδικής 
ιχνογράφησης συμφωνούν με την ψυχολογία του προσοίπου το)ν Biihler, Stern 
κ.ά., με την ψυχολογία της μορφής (Arnheim, Metzger κ.ά.) και με τη γνωστική 
ψυχολογία (Piaget κ.α.), ενώ οι αναλυτές του θέματος ανήκουν στην πλευρά 
της ψυχανάλυσης. Παρά τα προβλήματα που προέρχονται από τις δύο ανα- 
φερθείσες προτάσεις ερμηνείας (δομικοαναλυτική και ψυχαναλυτική), δεν 
πρέπει να παραβλέψουμε ότι η συναγωγή του νοήματος και στην παιδική ιχνο
γράφηση πρέπει να θεωρείται ως αποτέλεσμα της ανάλυσης της μορφής και 
της αποκωδικοποίησης του θέματος. Μόνον ένας συνθετικός τρόπος θεώρη
σης (σύνδεση των δυο προτάσεων) θα μπορούσε και κατά την άποψη του 
Richter (1987,135) να ερμηνεύσει κατάλληλα το φαινόμενο της παιδικής ιχνο
γράφησης.
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4. Μάη* της εξέλιξης: Η μέθοδος αντή αναζητά να ερμηνεύσει τις ιστορι
κές εξαρτήσεις ενός έργου τέχνης ή μιας εξέλιξης της τέχνης και να αναζητή
σει τη θέση τους σε μια ιστορική ακολουθία. Οι παλαιάτερο* ιστορικοί της τέ
χνης θεωρούσαν σπ η εξέλιξη του ναούς είχε αρχή, περιόδους άνθησης και 
παρακμή, ότι δηλαδή η ιστορία της τέχνης χαρακτηριζόταν από ένα κυματο
ειδές επάνω και κάτω, από ιγηλή εξέλιξη και παρακμή. Ομως στην αρχή τον 
20ου αιώνα άρχισε να διαμορφώνεται η άπονη ότι η εξέλιξη της τέχνης προ
χωρεί ευθΟγραμμα και αδιάκοπα και on τα επιμέρους εποχικά ύφη πρέπει να  
θεωρούνται της ίδιας αξίας.

Αυτή η υφο/αγική-ιστορική μέθοδος επηρέασε με ποικίλους τρόπους την 
προσέγγιση και την- κατανόηση των φαινομένων της παιδικής ζωγραφικής και 
τις μεθόδους ερμηνείας της. μολονάη δεν έχει διαπιστωθεί παραλληλία μετα
ξύ του ύφους της τέχνης και του ύφους της παιδικής ιχνογράφησης.

5. Μάη» τη κοινωνίας: Οι προτάσεις ερμηνείας που χρησιμοποιούν κοινω
νικές μεθόδους προϋποθέτουν on “οι πολιπσμικοί σχηματισμοί... είναι κοινω
νικοί (σχημαησμοί)... Αυτοί στη διάρκεια της εξέλιξής τους μπορούν να απο
κτήσουν χαρακτηριστικά. τα οποία δεν προέρχονται από την κοινωνική τους ε
ξέλιξη και από αυτά (τα χαρακτηριστικά) δεν γίνονται προσιτοί, εντούτοις 
διατηρούν, όπως αυτοί διαμορφώνονται πάντοτε, το χαρακτήρα τους ως συ
μπτώματα του ίδιου κοινωνικού Είναι, ως έκφραση των ίδιων διαφερόντων*. 
(Hauser 1970,293 κπ.). Κατά την άποφη του Richter (ojl, 136) τέτοιοι μ σνο  
αιπώδεις. συχνά υλισπκοί τρόποι θεώρησης οδηγούν σε γενικεύσεις και ακυ
ρώνουν τις αποφάσεις του δημιουργικού ατόμου, γιατί διερωτάται, που μπο
ρούν να διαπιστωθούν “συμπτώματα κοινωνικής ύπαρξης" στον κυβισμό*. Α
ναθέτω ; οι εκπρόσωποι της εμπειρικής κοινωνιαλσγίας (Silbermann 1973, 
48) ομιλούν για “μια πολλαπλότητα σημείων στήριξης, η οποία θα πρέπει να ο 
δηγήσει στο να  αποτύχει ο σχεδιασμός μιας αυστηρά κοινωνικής εικόνας της 
μορφής της τέχνης".

Στη δομή των θεμάτων της παιδικής ζωγραφικής διαπιστώνονται βέβαια α 
ντανακλάσεις “κοινωνικών διαφερόντων" (π.χ. στα πολεμικά θεικπα και στα 
θέματα της ναζισπκής εποχής), αλλά δε έχει αποδειχθει μέχρι τώρα σαφώς, 
αν τα θέματα αυτά έχουν σφραγισθεί και από ταξικούς και κοινωνικούς παρά
γοντες. Συμπτώματα κοινωνικής ύπαρξης στην παιδική ζωγραφική διαπκπω- 
νονται μόνον από την επίδραση των μικροκοινωνικών σχηματισμών, δηλαδή

* Κτβωμός: Tryvorgeucia xarr αρχών τον 20οι· atom , σιην αχοία «upan̂ xina ρω 
βοσ| παρουσίαση ανπχπμήιβν ή τω ν σχιχχίΰα τ νονζ.
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από την οικογένεια, από τη μικρή ομάδα κ.τ.λ.
6. Μέσω της αξίας: Στην περιοχή της τέχνης ανακόπτουν τα ερωτήματα ως 

προς τη φύση του έργου τέχνης, ως προς την γνωστική (γνωσιολογική) αξία 
της τέχνης, ως προς τη λειτουργία της στην κοινωνία και τα παρόμοια. Για την 
ερμηνεία της παιδικής ιχνογράφησης είναι σημαντικά τα ερωτήματα για τη 
φύση, για τη θεωρητική αξία του φαινομένου ως εκφραστικού μέσου μεταξύ 
άλλων, για τη λειτουργία του, δηλαδή για την επίδρασή του στη ζωή του παιδι
ού και για το επίπεδο της επιμέρους ιχνογράφησης (Richter 1987,137).

7. Μέσω του υποκειμένου: Καμιά ανάλυση έργου τέχνης δεν τελειώνει χω
ρίς παραπομπές στη βιογραφική κατάσταση του καλλιτέχνη, εντούτοις όμως η 
“βιογραφία” από μόνη της δεν μπορεί να θεωρηθεί ως επιστημονικούς ασφα
λής μέθοδος πρόσβασης στο έργο τέχνης, γιατί δεν φαίνονται στον ορίζοντα 
αυτοτελείς θεωρητικές προτάσεις για μια βιογραφική έρευνα του καλλιτεχνι
κού δημιουργήματος, γράφει ο Richter (1993,137) Από νωρίς όμως ήταν οι 
προσεγγίσεις αυτές (αφελώς) ψυχολογίζουσες, δηλαδή ορισμένες καταστά
σεις της διέγερσης, της έκπληξης, του πόνου, της ηδονής, οι οποίες θα έπρεπε 
να ερμηνευθούν πρώτα από το βιοτικό γίγνεσθαι, συνδέθηκαν με τρόπους έκ
φρασης του παραγωγικού γίγνεσθαι, το μοιραίως συμβάν εχρησιμοποιείτο 
για την ερμηνεία εικαστικών γεγονότων. Όταν όμως στο τέλος του 18ου αιώνα 
διαμορφώθηκαν έννοιες για την περιγραφή “συναισθηματικών δυνάμεων...”, 
έγινε δυνατό να συσχετισθούν εσωτερικές λειτουργίες (ιδιοφυία, δύναμη φα
ντασίας και κατανόηση) και εξωτερικά γεγονότα. Γενικώς άρχισαν να ανα- 
ζητούνται αποδείξεις για την άποψη ότι ένα έργο τέχνης απεικονίζει την προ
σωπικότητα του καλλιτέχνη.

Η θεωρία των αψιθυμιών της ψυχανάλυσης συνέδεσε τη σύλληψη και την ε
κτέλεση ενός έργου τέχνης με ψυχοδυναμικούς προσδιορισμούς, ο δε Ο. Rank 
και ο Η. Sachs (1913) θεώρησαν την καλλιτεχνική δράση ως “μια φυγή από 
την πραγματικότητα και ως οπισθοδρόμηση σε πρώιμες παιδικές πηγές ηδο
νής” (1965,91).

Η έρευνα της παιδικής ιχνογράφησης άρχισε από πολύ νωρίς (Sully 1897, 
Levinstein 1904 κ.α.) να αναζητά τέτοιες σχέσεις μεταξύ της εξέλιξης της προ
σωπικότητας και της γένεσης της εικόνας, που να υπερβαίνουν την ορατή σχέ
ση μεταξύ της εξέλιξης της μορφής της εικόνας στην ιχνογράφηση και των ψυ
χοφυσικών λειτουργιών ωρίμανσης του παιδιού. Με αυτόν τον τρόπο συνυπο
λογίζονται ως παράγοντες της παιδικής ιχνογράφησης τόσο τα ατομικά χαρα
κτηριστικά της προσωπικότητας του παιδιού, όσο και τα βιογραφικά του γεγο
νότα.
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7.1 Η μεταφορά στην παιδική ιχνογράφηση
Υπάρχουν δυο είδη ανακοίνωσης: η γλωσσική και η εικονογραφική. Η ά

ποψη αυτή στηρίζεται στην “θεωρία των δύο κωδίκων” του Paivio (1978), η ο
ποία σχετίζεται με τις αντιλήψεις του Piaget (1969) για τις γλωσσικές και 
μορφολογικές παραστατικές αντιπροσωπεύσεις. Η γλωσσική ανακοίνωση 
χρησιμοποιεί ως μέσο επικοινωνίας τα σημεία (σήματα), δηλαδή τις λέξεις και 
η μη γλωσσική (εικαστική) χρησιμοποιεί ως μέσο την εικόνα, δηλαδή το σύμ
βολο. Ο γλωσσικός τρόπος έκφρασης και κατανόησης στηρίζεται σιο αξίωμα 
του “κατά το δοκούν”, ενώ ο εικαστικός τρόπος έκφρασης στο αξίωμα της πα- 
ρωθητικότητας. Στη γλώσσα η σχέση μεταξύ της υλικής, δηλαδή της φωνητικής 
ή γραφικής πραγματοποίησης μιας λέξης (“φωνητική εικόνα”, “έκφραση” ή 
"σημαίνον”) και του “περιεχομένου” της λέξης, που ονομάζεται “σημασία”, 
“νόημα” ή “σημειωθέν”, είναι αυθαίρετη (Welte 1974, 736, Frank 1977, 
Richter 1987, 140). Αντίθετα η σύνδεση μεταξύ της γραφικής, ζωγραφικής, 
πλαστικής κ.τ.λ. πραγματοποίησης ενός αντικειμένου και του εμπειρικού του 
αντιστοίχου, δηλαδή του φυσικού αντικειμένου, δεν μπορεί να ονομασθεί αυ
θαίρετη, γιατί στη σύνδεση αυτή “υπάρχει μέχρι σ’ έναν ορισμένο βαθμό μια 
φυσική σχέση μεταξύ ονομασίας και ονομασθέντος”. (De Saussure 1967,158, 
στο Richter ό.π.).

Στα συστήματα παράστασης (απεικόνισης) το καλλιτεχνικό προϊόν έχει ο
μοιότητα με το εμπειρικό αντικείμενο, γράφει ο Richter (ό.π.), αλλά παρά την 
ομοιότητα ή αναλογία μεταξύ του υλικού καλλιτεχνικού προϊόντος και του 
συμβολιζόμενου φυσικού αντικειμένου η σχέση η ίδια δεν είναι τόσο υποχρε
ωτική όπως στη γλωσσική κατανόηση. Η εικόνα ως συγκεφαλαίωση (σύνοψη) 
τέτοιων σχέσεων είναι πολυσήμαντη και έχει ανάγκη ερμηνείας. Η πολυσημα- 
ντικότητα εισέρχεται και στη γλώσσα, γράφει ο Richter, όταν στη θέση των 
“υποχρεωτικών προσδιορισμών" μπαίνει ο ποιητικός λόγος, δηλαδή σιη θέση 
του επιχειρήματος μπαίνει η μεταφορά. Στην περίπτωση αυτή κυριαρχούν και 
στη γλωσσική χρήση “συμβολικές σχέσεις μεταξύ ονόματος και ονομαζόμε
νου”. Ο Richter παραπέμπει στο Frank (1977,39) ο οποίος επισημαίνει:

“Η μεταφορικότητα της συμβολικής γλωσσικής χρήσης υποσκάπτει τις συμ
βατικές σημασίες... των λέξεων μέσω ενός καλά υπολογισμένου σημασιολογι- 
κού κλονισμού”.

Ως χαρακτηριστικό του συμβολικού αναφέρει ο Richter (ό.π. 141) την επο- 
ατιχότητα , η οποία εκφράζεται ως “εντύπωση”, τη “συμπύκνωση” 
και τη μεταφορά σημασίας. Η μεταφορά σημασίας προκύπτει από τη συμπύ
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κνωση, γράφει ο Richter, γιατί όταν η περιγραφή ενός μαραινόμενου δέντρου 
(στο C.D. Friedrich) θεωρείται ως εικόνα, δηλαδή ως συμβολισμός για τη γή
ρανση, για το θάνατο και για την ελπίδα για ένα επέκεινα, τότε στην παράστα
ση του δέντρου αποδίδεται κάτι, μεταβιβάζεται κάτι σ’ αυτή, κάτι που δεν θα 
ταίριαζε σ’ αυτή αν υπήρχε σε μια “καθαρή” μορφή. Η μεταβίβαση σημασίας 
είναι αξίωμα κάθε γλωσσικής και εικαστικής “σύγκρισης” και το κυρίαρχο 
χαρακτηριστικό του συμβολικού (Schleiermacher 1931,107, Η. Cohen 1969).

Στην ψυχαναλυτική θεωρία χρησιμοποιείται παράλληλα μ ε τη μεταφορά 
και τη συμπύκνωση και ο όρος υποκατάσταση ή μετακίνηση. Δηλαδή στο όνει
ρο ή στην υστερία ή στη νεύρωση αντικαθίσταται ένα απρόσιτο, ένα κρυφό πε
ριεχόμενο με ένα προσιτό (φανερό).

Από τα ανωτέρω εκτεθέντα έγινε σαφές ότι η μεταφορά είναι μια μορφή 
γλωσσικής και εικαστικής επικοινωνίας (γλωσσική και οπτική μεταφορά), κα
τά την οποία η σημασία μεταβιβάζεται με ένα “το ίδιο - όπως” (Schuster 1993,
119). Πρόκειται για μια “σύγκριση” σε επίπεδο εικόνας. 'Οταν π.χ. το παιδί 
λέει: “Η μαμά είναι (όπως) ένας ελέφαντας” κάνει χρήση κυρίως των ιδιοτή
των “πελώριος”, “υπερδύναμος”, “δυσκίνητος”, αλλά και της ιδιότητας “καλό
καρδος”. Η μεταφορά αυτή δε γίνεται μόνον με βάση την “οπτική” ομοιότητα, 
αλλά και με τη γενική γνώση του ελέφαντα, η οποία είναι αποταμιευμένη σε 
γλωσσική μορφή. Επομένως στη γλωσσική μεταφορά συνυπάρχει η “οπτική 
μεταφορά” της χοντρής μαμάς και δίνει στη γλωσσική μορφή της έναν ευχάρι
στο τόνο, γράφει ο Schuster (ό.π.).

Η περιοχή των εικαστικών δραστηριοτήτων έχει σε κεντρική θέση την οπτι
κή μεταφορά, η οποία στηρίζεται στην ομοιότητα, μικρή ή μεγάλη, μεταξύ του 
φυσικού αντικειμένου και της ιχνογραφικής παράστασης, όπως συμβαίνει π.χ. 
στην περίπτωση του κεφαλοπόδαρου, όπου ένας κύκλος παριστάνει το κεφάλι 
και οι γραμμές παριστάνουν πόδια και χέρια. Το ίδιο ισχύει και στην περιοχή 
του ίδιου χρώματος δύο πραγμάτων, το οποίο αποτελεί στοιχείο της οπτικής 
ομοιότητας, δηλαδή του “όμοιο-όπως” (Schuster ό.π.).

Είναι πιθανό η οπτική και η γλωσσική μεταφορά να ανήκει σε διαφορετι
κές γνωστικές λειτουργίες και να εξελίσσεται σε διαφορετικές ηλικίες, αφού 
όπως έδειξαν μελέτες, οι μεταφορές που στηρίζονται σε οπτική ομοιότητα κα- 
τανοούνται από τα παιδιά νωρίτερα από ότι οι μεταφορές, οι οποίες χρησιμο
ποιούν μια μη ορατή ιδιότητα ενός συγκριθέντος στοιχείου (συστατικού μέ
ρους ενός όλου). Οπτικές μεταφορές είναι οι ακόλουθες περιγραφές: “Τα ά
σπρα σύννεφα είναι σαν βαμβάκι”, “το χιόνι είναι σαν κρέμα ξυρίσματος” 
(βλέπε και Winner κ.α. 1980, Schuster 1993,119).
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Οι αφηρημένες καταστάσεις και τα αφηρημένα περιεχόμενα δεν μπορούν 
να εκφρασθούν γλωσσικώς. Πρέπει για το λόγο αυτό να μετατραπούν σε εικό
νες με μεταφορική σημασία. Έτσι η δύναμη ενός ηγέτη εκφράζεται με το με
γάλο του μέγεθος, με τη μορφή ενός γίγαντα, η αξία της θρησκείας παριστάνε- 
ται μεταφορικώς με το καθαρό λευκό ένδυμα του ιερέα. Υπάρχει στις περι
πτώσεις αυτές συνδυασμός γλωσσικών και οπτικών μεταφορών. Στα όνειρα 
παρατηρείται μια σχέση αντικατάστασης, π.χ. η άρνηση μπορεί στο όνειρο του 
υποκειμένου να εμφανίζεται ως μια καύση ή η επερχόμενη αρρώστεια ως φω
τιά. Αυτή η σχέση αντικατάστασης χαρακτηρίζεται ως “συμβολισμός”, ένας ό
ρος που χρησιμοποιείται απο την ψυχανάλυση.

Το παιδί, λόγω της μικρής του ιχνογραφικής ικανότητας, χρησιμοποιεί ει- 
κονογλωσσικές μεταφορές. Έτσι, εκφράζει τη θετική, την ευχάριστη διάθεσή 
του με έναν ήλιο και την αρνητική, τη δυσάρεστη διάθεση με βροχή και χαλά
ζι, δηλαδή παριστάνει την ψυχική του κατάσταση σε μορφή καιρού. Οι μετα
φορές αυτές χρησιμοποιούνται τόσο στο όνειρο, όσο και στην ονειροπόληση. 
Το παιδί μπορεί να μετατρέψει στην εικόνα την κακοποίησή του ή γενικώς την 
τιμωρία του σε βροχή, σε χιόνι ή σε χαλάζι (βλέπε Schuster ό.π).

7.2. Η εξέλιξη της κατανόησης μεταφορών στο παιδί.
Η εξέλιξη της κατανόησης των γλωσσικών μεταφορών συνδέεται με την 

σημασία των λέξεων. Η σημασία της κάθε λέξης αποτελείται από στοιχεία, 
τα οποία δημιουργούνται βαθμιαίος κατά τη διάρκεια της εξέλιξης του ατό
μου στα πλαίσια της αντιπαράθεσής του με τις πραγματικές καταστάσεις της 
ζωής, όπως έδειξε μια έρευνα του Gertner (1978). Ο συγγραφέας ισχυρίζεται 
ότι τα παιδιά ηλικίας 10 ετών μπορούν να κατανοήσουν τη φράση “πουλώ την 
ψυχή μου”, γιατί γνωρίζουν πρώτα τα σημασιολογικά συστατικά μέρη του συμ
βολαίου και της μεταφοράς χρήματος στη λέξη “πουλώ”. Ο Asch και ο Ν- 
erlove (1960) διαπίστωσαν ότι τα παιδιά ηλικίας 6-7 ετών μπορούν να χρησι
μοποιήσουν επίθετα, π.χ. “σκληρός” και “μαλακός” σε φυσικά και σε ψυχικά 
χαρακτηριστικά. Οπωσδήποτε όμως οι μεταφορές που παίρνουν ως βάση των 
συγκρινόμενων αντικειμένων μη υλικές ομοιότητες, κατανοούνται αργότερα. 
Αντιθέτως, τα απλά συναισθήματα (χαρά ή λύπη) μπορούν να κατανοηθούν σε 
μεταφορική μορφή και από μερικά παιδιά ηλικίας 3-4 ετών (βλέπε Schuster 
1993,122). Γενικώς όμως απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση μετα
φορών «ραίνεται να είναι η γνώση των συνδεομένων αντικειμένων ή θεμ«ίτων 
(μεταβλητών), π.χ. στη φράση “πουλάω την ψυχή μου” πρέπει να είναι γνοκττή 
η έννοια των λέξεων “πουλάω” και “ψυχή” (βλέπε Waggoner και Palermo
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1989).
Τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας έχουν την ικανότητα να αποκωδικοποι- 

σύν μεταφορές, όταν το περιεχόμενο τους είναι κατανοητό από την κατάσταση 
(Vosniadou κ.α. 1984, Gardner 1974). Κατά την παραγωγή μεταφορών μπορεί 
το παιδί να χρησιμοποιεί τις γνώσεις που διαθέτει, ενώ η κατανόηση μιας προ- 
ϋπάρχουσας μεταφοράς απαιτεί συχνά γνώσεις που δεν υπάρχουν στο παιδί. 
Τα παιδιά μπορούν εύκολα να καταλάβουν μεταφορές που στηρίζονται σε συ
νηθισμένες ιδιότητες των αντικειμένων (π.χ. μπάλα - αυγό, ήλιος - πορτοκάλι), 
όχι όμως και μεταφορές ορθολογικές, αυτές δηλαδή που στηρίζονται σε ομοι
ότητες σχέσεων (ή λειτουργιών) των συγκρινόμενων αντικειμένων (π.χ. σκεπή 
- καπέλο, παράθυρο - μάτι).

Οι ιχνογραφικές (οπτικές) μεταφορές στηρίζονται το πλείστον σε απλές ι
διότητες, όπως π.χ. είναι η μορφή. Ο Winkel (1979) αναφέρει την περίπτωση 
ενός αγοριού ηλικίας 3 ετών, το οποίο συνέκρινε ένα μολύβι με μια βελόνα. 
Αυτό δείχνει ότι μπορεί να παρατηρείται στα παιδιά μια πρώιμη κατανόηση ο
πτικών μεταφορών. Ο Gertner (1978) έδειξε ότι παιδιά της προσχολικής ηλι
κίας μπορούν να βάλουν σε σχέση αναλογίας μέρη ενός βουνού ή δέντρου με 
μέρη του ανθρωπίνου σώματος, γιατί δεν απαιτείται καμιά ειδική γνώση σε 
τέτοιες περιπτώσεις.

Ο σχηματισμός μεταφορών παρατηρείται σε όλους τους πολιτισμούς και 
κατανοείται από όλες τις ηλικίες, όταν στηρίζεται σε ανθρώπινες βασικές ε
μπειρίες, όπως είναι π.χ. η εμπειρία του μεγάλου (ισχυρού) και του μικρού (α
δύνατου, νικημένου), η μεταφορά του “επάνω” (ουρανός) και του “Κάτω” (κό
λαση), του “δεξιός” (επιτήδειος) και “αριστερός” (αδέξιος). Πέραν των πολι
τισμικών διαφορτυν στον τομέα των εμπειριών, προκύπτουν στον άνθρωπο και 
κοινές εμπειρίες, οι οποίες μαθαίνονται στα πρώιμα στάδια της εξέλιξης (βλέ
πε Schuster 1993,124).

Στην ηλικία των τριών ετών, δηλαδή μετά τη φάση του σκαριφήματος, επι
τυγχάνει το παιδί την παραγωγή οπτικών σχέσεων του τύπου “το ίδιο - όπως” 
ή του “όμοιος - όπως”. Η κατακόρυφος αποκτά ένα κοινό σημασιολογικό στοι
χείο με την ανθρώπινη μορφή. Τα ανωτέρω σημαίνουν ότι οι συνειδητές και οι 
σχεδιασμένες οπτικές μεταφορές στην πρώιμη παιδική ηλικία είναι απεριόρι
στες και πολύπλοκες. Όμως και τα μικρά παιδιά μπορούν να εκφράσουν τη 
συναισθηματική τους κατάσταση σε μια οπτική γλώοσα και γενικώς να εξελί
ξουν μεταφορές. Έ να παιδί δύο ετών χαρακτηρίζει π.χ. την κόκκινη μπάλλα 
ως μήλο και κάνει πως την τρώει, χωρίς να συγχέει τη μπάλλα με το μήλο, ούτε 
να υπεργενικεύει τη λέξη μήλο. Δημιουργεί όμως μια οπτική μεταφορά. Οι με
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ταφορές αυτές οπήν πρώιμη παιδική ηλικία αναφέρονται σε ορατά χαρακτηρι
στικά των αντικειμένων (βλέπε Schuster 1993,124).

Τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιούν στις ιχνογραφήσεις τους το “σημα- 
σιολογικό μέγεθος”, δηλαδή να ζωγραφίζουν ένα πρόσωπο “μεγάλο” και όταν 
το φυσικό του μέγεθος είναι μικρό, αλλά έχει μεγάλη σημασία για το παιδί 
(π.χ. η μητέρα). Σύμφωνα με έρευνα των Wallach/Legett (1972) τα παιδιά ζω
γραφίζουν π.χ. τον Άγιο Βασίλειο μεγαλύτερο πριν από την πρωτοχρονιά από 
ό,τι στους υπόλοιπους μήνες του χρόνου.

Η δημιουργία μεταφορών συνδέεται συχνά στη θεραπευτική βιβλιογραφία 
με τη διαβίβαση πληροφοριών από το ασυνείδητο, στο οποίο αποδίδεται μια 
“δεύτερη νοημοσύνη” (Schuster ό.π. 125). Η μεταφορά στην περίπτωση αυτή 
έχει “συμπτωματική” αξία, δηλαδή είναι σύμπτωμα ενός ψυχολογικού προβλή
ματος του παιδιού. Το σεξουαλικώς κακοποιημένο παιδί παραλείπει στη ζω
γραφική του το βραχίονα του συγγενούς προσώπου που το κακοποίησε ή τον

υπερτονίζει (απεικ. 87), δηλαδή 
ενεργεί στο πεδίο της “εικόνας” 
όπως στο πεδίο της “ζωής”. 
Προσπαθεί με άλλες λέξεις να α- 
ποφύγει τον ερεθισμό που του 
προκαλεί φόβο (τον παραλείπει) 
ή που τον αισθάνεται ως “πελώ
ριο, βίαιο” (τον υπερτονίζει). Ό 
ταν οι γονείς δεν αγαπούν τον 
παιδί ή θεωρεί το ίδιο ότι δεν το 
αγαπούν, στην ιχνογράφηση της 
οικογένειάς του ζωγραφίζει τον 
εαυτό του στην εικόνα πολύ μα
κριά από αυτούς, όπως συμβαίνει 
ή νομίζει ότι συμβαίνει και στη 
ζωή. Η εικαστική γλώσσα, η 
γλώσσα της εικόνας είναι αποκα
λυπτική για τον έμπειρο θερα

πευτή που χρησιμοποιεί την τέχνη και τις μορφές ως μέσα θεραπείας (μορφο
θεραπεία ή τεχνοθεραπεία). Όμως η εικαστική γλώσσα δεν μπορεί να θεωρη
θεί καθόλου ως κατασκευασμένη μεταφορά, αλλά ως σύμπτωμα κάποιου προ
βλήματος. Το παιδί δρα απέναντι στην εικόνα με τις ίδιες ακριβώς δυνάμεις 
που δρα και απέναντι στη ζωή, γράφει ο Schuster (ό.π. 126). Η εικαστική

ί

Απεικόνιση 87.
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γλώσσα δεν είναι διοργανωμένη για να κατανοείται και δεν κατανοείται και 
από το ίδιο το παιδί. Εντούτοις το μαύρο (πένθιμο) χρώμα και η αριστερό
στροφη κίνηση του παριστανόμενου (απεικ. 76) αντιστοιχούν στη διάθεση του 
παιδιού να δραπετεύσει προς τα πίσω. Δηλαδή δεν ελέγχει το παιδί τη δημι
ουργία του (εικόνα), αλλά ελέγχεται το ίδιο από τις νευρικές του λειτουργίες 
(από το φόβο της κακοποίησης). Η έντονη, η “μαινόμενη” γραμμή που χρησι
μοποιεί το παιδί στην απεικόνιση οφείλεται στην επιθετική του διάθεση και α
ποτελεί σύμπτωμα ενός κινητικού συστήματος με οργάνωση επιθετική (βλέπε 
Schuster ό.π. 126).

Παρά τη συμπτωματική λειτουργία της εικόνας, είναι γεγονός ότι υπάρχει 
στο παιδί ήδη από την πρώιμη ηλικία η εικονογλωσσική ικανότητα, δηλαδή η 
εικονογλώσσα (ή γλώσσα της εικόνας), η οποία οφείλεται στις εικαστικές νοη- 
τικές λειτουργίες, που εξελίσσονται πριν και παράλληλα προς την εξέλιξη της 
γλώσσας. Ο Piaget (1975, 229) αναφέρει την περίπτωση δύο παιδιών ηλικίας 
5:8 και 6 ετών, τα οποία μετατρέπουν στο όνειρό τους την κατάστασή τους 
(π.χ. την ενόχληση του στομαχιού ή τη διέγερση του ανδρικού γεννητικού ορ
γάνου) σε εικόνα. Το πρώτο όνειρο έχει ως ακολούθως:

“Ονειρεύτηκα ότι είχα φάει μια χοντρή πέτρα. Τότε η γιαγιά είπε: Μη την 
τρως, θα σε πονέσει το στομάχι σου:” Και το δεύτερο όνειρο, που οφείλεται 
στη διέγερση:

“Σ’ αυτή τη λεκάνη είδα ένα χλωρό φασόλι, ήταν τόσο μεγάλο, που γέμιζε 
όλη τη λεκάνη. Γινόταν ολοένα χοντρότερο και χοντρότερο...”.

Αυτά τα αποτελέσματα της εικαστικής σκέψης δεν πρέπει να τα εννοήσου
με ως μεταβιβάσεις πληροφοριών με σαφή σχέση μεταξύ εικόνας του ονείρου 
και σημασίας. Δεν υπάρχει δηλαδή ένας κατάλογος εικαστικών σημασιών, αλ
λά μόνον μια επίκαιρη εκάστοτε κατανόηση ή και παρανόηση της ειδικής ει
καστικής μεταβίβασης πληροφοριών (επικοινωνίας). Αντίθετα, η συμπτωματι
κή μεταφορά κατανοείται ίσως σαφέστερα, γιατί μπορούν εδώ να δημιουργη- 
θούν ορισμένοι κανόνες αντιστοίχησης ιχνογραφικού χαρακτηριστικού και 
ψυχικής κατάστασης (Schuster ό.π. 127).

Τόσο το όνειρο, όσο και η εικόνα (ζωγραφιά) θεωρούνται από την ψυχα
ναλυτική οπτική ως “πεδίο έκφρασης του ασυνειδήτου”. Όνειρο και εικόνα (ι
χνογράφηση) και επομένως το ασυνείδητο μπορούν να αναλυθούν με τα μέσα 
που ερμηνεύονται τα σύμβολα και με την προϋπόθεση ότι θα ληφθούν υπόψη 
οι μηχανισμοί της συμπύκνωσης και της απώθησης (Widlocher 1974). Το ασυ
νείδητο δεν εκδηλώνεται στη “σχηματική” λύση (παράσταση) του ιχνογράφου 
αλλά στην αστόχαστη γραμμή, η οποία ερμηνεύεται πάλι προβολικά από το
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παιδί και ανάλογα προς την ερμηνεία της ενσωματώνεται στην ιχνογράφηση. 
Η λεπτομέρεια της πρώτης ιχνογράφησης σε αντιστοιχία προς την ασυνείδητη 
θεματική ελκύει την προσοχή. Ο Widlocher (1974,160) πιστεύει ότι η εκδήλω
ση της πρώτης πρόθεσης του παιδιού για ιχνογράφηση επιτρέπει να αναγνώ- 
σουμε τα “μεγάλα κυρίαρχα θέματα”.

Το δυσάρεστο για το παιδί περιστατικό ή αντικείμενο παραλείπεται στην 
ιχνογράφηση και έτσι η τελική εικόνα που επιλέγεται “δεν θυμίζει σαφώς το 
αντικείμενο” (Piaget 1975, 224), με αποτέλεσμα να λαμβάνει αυτό τη μορφή 
του “συμβόλου” της ψυχανάλυσης, που σε αντίθεση προς τη μεταφορική εικα
στική γλώσσα, κρύβει τη σημασία τσυ, δηλαδή “συμβολίζει” (βλέπε και Schus
ter ό.π. 128).

Οι ψυχαναλυτές συνδέουν την εικαστική μεταφορικότητα με τη θεωρία της 
ψυχανάλυσης. Έτσι, η Eckstaedt (1984) αναλύει μια παιδική ιχνογράφηση του 
μετέπειτα ζωγράφου Paul Klee, ο οποίος σε ηλικία 4 περίπου ετών ιχνογρά
φησε μια εικόνα (απεικ. 88) με βάση ένα πρότυπο (απεικ. 89). Το πρότυπο α-

ναφέρεται σε μια ιστορία, στην οποία γίνεται διήγηση για τη γάτα Μιμή που 
τη βρήκε και τη φροντίζει η κυρία Grenouillet. Ο σκύλος της κυρίας ζηλεύει 
στην αρχή τη γάτα, μετά όμως γίνονται φίλοι και προσφέρουν στην κυρία τους 
από κοινού μια ανθοδέσμη. Η ιχνογράφηση παίρνει αργότερα τον τίτλο: “Η 
Μιμή προσφέρει στην κυρία Grenouillet μια ανθοδέσμη”.

Την ανωτέρω κατάσταση, που περιλαμβάνει η ιστορία και η ιχνογράφηση 
του Klee, τη χαρακτηρίζει η Eckstaedt ως “οιδιπόδεια” κατάσταση, σύμφωνα 
πάντα με τα στάδια εξέλιξης του παιδιού που εκπροσωπεί η ίδια. Έτσι, η κυ
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ρία Grenouillet παριστάνει τη μητέρα και η Μιμή το μικρό Paul Klee, από τις 
ημερολογιακές σημειώσεις του οποίου συμπεραίνει ότι η σχέση του προς τους 
γονείς του είναι αποστασιοποιημένη και ότι είναι το δεύτερο παιδί της οικογέ
νειας. Ο σκύλος παριστάνει ένα “ζηλότυπο” μεγαλύτερο παιδί. Στην ιχνογρά
φηση του Klee λύνεται η οιδιπόδεια σύγκρουση με την παράλειψη του αντιζή
λου, δηλαδή του σκύλου, που εκπροσωπείτο μεγαλύτερο αδελφό (απεικ. 88).

Στην ιχνογράφηση ο Klee (απεικ. 88) κατασκευάζει τη σεξουαλική του 
ταυτότητα και εκφράζει κατά την άποψη της Eckstaedt (1984) και τη σεξουαλι
κή σχέση προς τη μητέρα με τον τονισμό της ουράς της Μιμής, δηλαδή του Κ- 
lee. Τα όρθια αυτιά και η όρθια ανθοδέσμη ερμηνεύονται ως φαλλικά σύμβο
λα! Ο Klee πνευματικοποιεί με τις καλλιτεχνικές του ικανότητες την οιδιπό
δεια σύγκρουση, δηλαδή μεταλλάσσει τις γενετήσιες ενέργειες σε πολιτισμική

(ιχνογραφική) μορφή, σε καλλιτεχνική δημιουργία. Είναι πιθανόν όμως ο Κ- 
lee να χρησιμοποιεί τον αμυντικό μηχανισμό που λέγεται “ικανοποίηση με τη 
φαντασία”. Κατά την άποψη της Eckstaedt η ασυνείδητη σύγκρουση και η λύ
ση της στην ιχνογράφηση μπορούν να βιωθούν από τον παρατηρητή, όμως η 
άποψη αυτή κλονίζεται, κατα το Schuster (1993,128), αφού στην ιχνογράφηση 
του Klee δεν παριστάνεται η Μιμή, αλλά ο αντίζηλός της ο Αζώρ, ο σκύλος.

Στην εικαστική μεταφορικότητα του Klee διαπιστώνεται αφ’ ενός μεν το 
φαινόμενο της “συμπτωματικής” εικαστικής γλώσσας, που δείχνει ότι στην ι
χνογράφηση το παιδί ενεργεί όπως στην πραγματικότητα, δηλαδή αποφεύγει 
π.χ. αντικείμενα που φοβάται και αφετέρου το φαινόμενο της πληροφοριακής 
μεταφορικότητας, δηλαδή της πρώιμης ικανότητάς του να διαβιβάζει πληρο
φορίες (να επικοινωνεί) σε μορφή εικαστικών σημασιών και ενδεχομένως να 
συμβολίζει με την ιχνογράφηση σημασίες.

Απεικόνιση 89.
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Ο Schuster (1993,129) θεωρεί ότι η βάση της μεταφοράς σ’ ένα Test, όπως 
είναι το “οικογένεια σε ζώα”, είναι οι γνώσεις του παιδιού για ιδιότητες ζώων, 
οι οποίες στηρίζονται στα βιώματα του και στα διάφορα παραμύθια, π.χ. στο 
παραμύθι “ο λύκος τρώει τη γιαγιά”. Γι’ αυτό είναι ένα επικίνδυνο ζώο. Η μέ
λισσα θεωρείται επικίνδυνη, γιατί μπορεί να τσιμπήσει τα παιδιά, θεωρείται 
όμως και εργατική, γιατί παράγει το γλυκό μέλι. Διάφορες εκφράσεις εμφανί
ζουν το γάιδαρο και την καμήλα ως κουτά ζώα.

Τα ανωτέρω παραδείγματα παρέχουν πληροφορίες στα παιδιά, που μπο
ρούν να χρησιμοποιηθούν στις πληροφοριακές μεταφορές. Όταν λοιπόν το 
παιδί κληθεί να ζωγραφίσει μια οικογένεια σε μορφή ζώων, θα ψάξει για α
ντιστοιχίες όσον αφορά τέτοιες ιδιότητες (επικίνδυνος, εργατικός, κουτός) και 
θα ιχνογραφήσει ζώα με ιδιότητες αντίστοιχες με τις ιδιότητες του πατέρα, της 
μητέρας, των αδελφών κ,τ.λ.

Πρόβλημα πρός έρευνα αποτελεί το συνειρμικό (παραστατικό) πεδίο 
των ζωικών ειδών στα παιδιά, κατά πόσο αυτό το συνειρμικό πεδίο, στο ο
ποίο διάφορα ζώα βρίσκονται μπροστά στα μάτια των παιδιών, είναι ενιαίο, 
δηλαδή κατά πόσο όλα τα παιδιά έχουν κοινές παραστάσεις για τα διάφο
ρα ζώα και αν η μετέπειτα ερμηνεία των ιχνογραφήσεων στο Test “οικογέ
νεια σε ζώα” είναι δικαιολογημένη μέσω του προευρεθέντος ενιαίου συ
νειρμικού πεδίου, γράφει ο Schuster (ό.π.). Εκτός αυτού η εικόνα του κάθε 
ζώου μεταβάλλεται μέσω της παιδικής λογοτεχνίας και της παράστασης των 
ιδιοτήτων του στα πλαίσια του πολιτισμού. Έτσι ο χαριτωμένος δράκος του 
παιδικού βιβλίου εξουδετερώνει την κακή φήμη του ως επιθετικού και φλο
γοβόλου ζώου.

Μολονότι η εικαστική επιλογή, δηλαδή η ιχνογράφηση ενός παιδιού, που 
χαρακτηρίζεται ως πληροφοριακή μεταφορά, είναι λιγότερο ή περισσότερο 
συνειδητή, δίνει εντούτοις τη δυνατότητα μιας βαθύτερης διόρασης στην κα
τάσταση του παιδιού από ότι η γλωσσική έκφραση. Αναφέρθηκαν επίσης και 
τα εικαστικά συστήματα σκέψης. Μια άλλη πληροφορική αξία των μεταφο
ρών (π.χ. των ζωικών μεταφορών) μπορεί να οφείλεται και στην προσφορά 
πολλών δυνατοτήτων απάντησης, αφού το κάθε μέλος της οικογένειας του παι
διού μπορεί να αναγνωρισθεί σε μια δέσμη ιδιοτήτων ενός υποψηφίου προς ι
χνογράφηση ζώου.

Η προτίμηση των παιδιών για την εικαστική αντί για τη γλωσσική έκφραση 
οφείλεται στο γεγονός ότι αυτά έχουν ισχυρές αναστολές να χαρακτηρίσουν 
γλωσσικώς π.χ. τον επικίνδυνο πατέρα ως αδίστακτο και ως οξύθυμο, ακόμα 
και όταν διαθέτουν αυτές τις λέξεις στο ενεργητικό τους λόγο. ΓΓ αυτό παρά
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γουν περισσότερο άφοβα, δηλαδή χωρίς αναστολές, την εικαστική γλώσσα, η 
οποία δεν είναι αποκωδικοποιημένη και από αυτά τα ίδια.

7.3 Οι “συμπτωματικές” και οι “πληροφοριακές” μεταφορές 
του κακοποιημένου παιδιού

Το παιδί εκφράζεται εικαστικά και στις περιπτώσεις της κακοποίησης ή 
της κακομεταχείρησής του από τους άλλους. Ο τομέας αυτός ερευνήθηκε από 
τους συγγραφείς με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο Manning (1987) π.χ. σχημάτισε 
τρεις ομάδες παιδιών, την πρώτη από παιδιά κακοποιημένα, τη δεύτερη από 
παιδιά επιθετικών οικογενειών και την τρίτη από παιδιά “κανονικών” οικογε
νειών, και τους ζήτησε να ιχνογραφήσουν μια μέρα όπως αυτά την προτιμούν 
να είναι. Με βάση τη σχετική βιβλιογραφία (π.χ. του Precker 1950) έγινε σύ
γκριση των ακόλουθων χαρακτηριστικών από τις ιχνογραφήσεις των τριών ο
μάδων παιδιών: . ,

1. Κακοκαιρία: βροχή, χιόνι, χα- ' ' '  -— ' ' - - λ  ' 
λάζι, αέρας.

2. Υπερβολικό μέγεθος ιχνογρα- ■ #./ ·.
φήσεων ή υπερβολικός τονισμός ε- ν ΐ .. · . ’
νός ορισμένου καιρού. ί'.'! 'Ί „ .·:■? ν

και το 4,2 των ομάδων ελέγχου. Τα
κακοποιημένα παιδιά ιχνογραφούν πολύ μεγάλες υδατοπτώσεις, τις οποίες 
διαπερνούν μέχρι τον πυρήνα του σώματός τους (απεικ. 90 και 91). Ο μηχανι
σμός της προβολής παριστάνει το περιβάλλον που κακοποιεί το παιδί με τον
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κακό καιρό, δηλαδή το κακό περιβάλλον προβάλλεται στον κακό καιρό. Αυ
τός, ως πελώριος και παντοδύναμος, προσβάλλει τα παιδιά, εισβάλλει σιη ζωή 
τους, όπως η βία των γονέων, χωρίς να μπορούν τα ίδια να αμυνθούν.

Στην καταθυμική* (αψιθυμική ή την κατ’ επιθυμία) βίωση των εικόνων, μια 
παγκόσμια εικαστική γλώσσα, ο καιρός στην ιχνογράφηση του ατόμου ισχύει 
ως δείκτης της παρούσας του διάθεσης (Leuner 1985). Η εικαστκή μεταφορά 
δε διακρίνεται βέβαια με την πρώτη ματιά, αλλά μετά σαφέστατα. Οι πελώ
ριες υδατοπτώσεις είναι τα κτυπήματα, τα οποία δεν μπορεί να αποφύγει το 
παιδί. Σαφής γίνεται στις ιχνογραφήσεις των παιδιών και η σεξουαλική κακο
ποίηση. Ο Cohen και ο Phelps (1985) ζήτησαν από μια ομάδα παιδιών να ζω
γραφίσουν:

α) Έ να σπίτι, έναν άνθρωπο και ένα δέντρο,
β) την οικογένεια τους σε μια δραστηριότητα και
γ) να ιχνογραφήσουν μια εικόνα χωρίς θέμα. “Σύμπτωμα” σεξουαλικής κα

κοποίησης θεωρήθηκαν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά των ιχνογραφήσεων:
1. Το 75% του σπιτιού είναι κόκκινο.
Το σπίτι και το δέντρο ως εικόνα αντιπροσωπεύουν το πρόσωπο, ό,τι δεν 

μπορεί να εκφρασθεί στο πρόσωπο μπορεί να πραγματοποιηθεί (εκφρασθεί) 
σε καλυμμένη εικαστική ή γλωσσική μορφή στο σπίτι ή στο δέντρο, γράφει ο 
Schuster (ό.π. 132).

2. Το σπίτι έχει μόνον ένα και μοναδικό παράθυρο ή
3. Έ να παράθυρο διαφέρει από τα άλλα.
Τα παράθυρα συμβολίζουν πιθανώς για τους συγγραφείς τα σωματικά α

νοίγματα, τα οποία με τη σεξουαλική κακοποίηση μπαίνουν στο κέντρο της 
προσοχής, παρατηρεί ο Schuster (ό.π).

4. Το δέντρο ή
5. Η καπνοδόχος έχουν φαλλικές μορφές.
6. Ένα πρόσωπο είναι πλήρως χρωματισμένο
7 . Το πρόσωπο είναι κρυμμένο σ’ ένα αντικείμενο. Με τα χαρακτηριστικά 

5 και 6 εκφράζεται η εικαστική επιθυμία να κρυφθεί (αντί γι’ αυτό στέκεται το 
δέντρο ή το σπίτι) ή να κρύψει την αιμομιξία.

8. Ένα βίαιο περιεχόμενο της εικόνας.
9. Χρώμα ή

* Καταθυμική βίωση εικόνων: Είναι μια μορφή θεραπείας, η οποία ενεργοποιεί εικόνες 
(ιχνογραφήσεις) “σύμφωνες με την ψυχή” (δηλαδή με την ψυχική κατάσταση του ατόμου).
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10. Το σπίτι ή
11. Το παιδί λείπει στην ιχνογρά

φηση
12. Η άρνηση του παιδιού να ι

χνογραφήσει την οικογένειά του.
Οι συγγραφείς (Cohen και 

Phelps 1985) χρησιμοποίησαν ως ο
μάδα ελέγχου μια ομάδα παιδιών, τα 
οποία βρίσκονταν σε κλινική θερα
πεία λόγω συναισθηματικών διατα
ραχών. Η έρευνα έδειξε ότι η ομάδα 
- αιμομιξία παρουσίασε τα περισσό
τερα από τα μνημονευθέντα χαρα
κτηριστικά (οι απεικονίσεις 90 και 
92 δείχνουν φαλλικά δέντρα και 
φαλλικές καπνοδόχους στις ιχνογρα
φήσεις σεξουαλικώς κακοποιηθέ- 
ντων παιδιών).

Απεικόνιση 93.

f \ r

Απεικόνιση 92.

Αλλοι ερευνητές μνημονεύουν ως 
σύμπτωμα σεξουαλικής κακοποίησης τα 
ελλείποντα χέρια στην ιχνογράφηση αν
θρώπου, γιατί το παιδί φοβάται ότι θα 
το κακοποιήσουν σεξουαλικώς (παρά
βαλε απεικόνιση 93 πατέρα και παιδιού) 
ή τον τονισμό των γεννητικών οργάνων, 
τα οποία δεν συγκεντρώνουν κατά κανό
να την προσοχή του παιδιού κατά την ι
χνογράφηση υπό ομαλές οικογενειακές 
συνθήκες (βλέπε Me Causland και 
Wolbert 1981, Goodwin 1982, Baum- 
gardt 1985). Τα περισσότερα σεξουαλι
κώς κακοποιημένα παιδιά δεν ιχνογρα
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φούν καθόλου το βιαστή ή τον σβήνουν αν προηγουμένως τον έχουν ιχνογρα
φήσει.

Ό,τι δεν μπορεί ή δεν θέλει να εκφράσει γλωσσικώς το παιδί, δηλαδή τα 
συναισθήματα και τα περιστατικά της ζωής του, τα παριστάνει στην ιχνογρά
φηση. Ενώ όμως το παιδί ιχνογραφεί το βιαστή με σαφή φαλλό, εντούτοις δί
νει την ερμηνεία ότι πρόκειται για διακόσμηση ή ότι δεν σημαίνει τίποτα. Η ι
χνογράφηση του κακοποιημένου παιδιού, από το οποίο ζητήθηκε να ιχνογρα
φήσει τι του συνέβη, παριστάνει μια πλήρως ασυνάρτητη εικόνα των συμβά
ντων (απεικ. 94 κατά Burgess κ.ά. 1981). Στην παράσταση γίνεται σαφές το 
βίωμα της πλήρους αποσυναρμογής του σώματος. Διακρίνεται το “μέλος του 
αγοριού” και το “μέλος του κοριτσιού”, τα οποία συναντήθηκαν στο βιασμό. 
Τα ανωτέρω συμβάντα δεν θα μπορούσε να τα εκφράσει το παιδί γλωσσικώς. 
Θα είχε τη δυνατότητα να πει μόνον ότι ο νέος του έβγαλε τα ρούχα και μπήκε 
από πάνω του. Ίσως η γλωσσική έκφραση ανεστάλη ή εμποδίσθηκε, λόγω 
ντροπής ή λόγω απειλής για ποινή. Πιθανόν όμως να οφειλόταν η αδυναμία 
της γλωσσικής έκφρασης και στην απουσία των σωστών εννοιών για την έκ
φραση των περιστατικών.

Στην περίπτωση που το κακοποιημένο παιδί κληθεί να ιχνογραφήσει ολό
κληρη την οικογένειά του, τότε παριστάνει τον εαυτό του μεγαλύτερο από τη 
μητέρα του. Αυτό είναι επακόλουθο της νέας του σχέσης προς τον πατέρα, 
γράφει ο Schuster (1993,132). Τέτοια φαινόμενα παρατηρούνται και όταν τα 
παιδιά ζωγραφίζουν την οικογένεια σε μορφή μιας κινούμενης σκηνής ζώων,

Απεικόνιση 94.
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χωρίς όμως να επαληθεύονται υποχρεωτικώς και σε κάθε μεμονωμένη περί
πτωση, γιατί τα παιδιά ζωγραφίζουν συχνά τον πατέρα και την μητέρα με τη 
μορφή διαφορετικού είδους ζώου (π.χ. τον πατέρα ως σκύλο και τη μητέρα ως 
γάτα. Βλέπε και Niesenbaum-Jones 1985).

Η συμπτωματική μεταφορικότητα ερμηνεύει την παράλειψη ή τη μεγένθυ- 
ση στοιχείων της ιχνογράφησης, που προκαλούν στο παιδί φόβο. Το ίδιο ισχύ
ει και για τον τονισμό διαφόρων μερών ή μελών του σώματος, όπως π.χ. των 
γεννητικών οργάνων, τα οποία βρίσκονται έντονα στο κέντρο της ζωής του 
παιδιού. Η αλληγορικότητα των υδατοπτώσεων και η μεταφορικότητα των πα
ραθύρων του σπιτιού ή διαφόρων ζωικών ειδών είναι μια μορφή εικαστικής 
σκέψης, η οποία δημιουργεί την “ως-αν” σχέση, χωρίς προφανώς τη συναίσθη
ση του παιδιού. Έτσι στο θέμα ιχνογράφησης “μια προτιμώμενη μέρα” εκφρά
ζεται η προσωπική κατάσταση του ιχνογράφου, προβάλλεται σ’ αυτή. Παιδιά 
που κακοποιήθηκαν σεξουαλικώς από τους γονείς τους, δηλαδή τα θύματα της 
αιμομιξίας, ζωγραφίζουν τα λουλούδια χωρίς τα φύλλα τους ή με κατεβασμένα 
τα κεφάλια τους (Goodwin 1982). Στην κάθε ιχνογράφηση προβάλλονται οι 
βασικότερες πλευρές της προσωπικής ζωής του ιχνογράφου. Οι προσωπικές 
αυτές καταστάσεις μπορούν να αποκωδικοποιηθούν μόνον από έναν έμπειρο 
με το κάθε θέμα και με τις μεταφορικές του διαστάσεις παρατηρητή. Αυτές οι 
προσωπικές καταστάσεις της ζωής του ιχνογράφου εκδηλώνονται στο διά
γραμμα της κατοικίας ή στην ιχνογράφηση του σπιτιού ή του δέντρου ή σε ο- 
ποιοδήποτε θέμα που παριστάνεται εικαστικώς.

Οι εικαστικές μεταφορές των παιδιών δεν είναι μονοσήμαντες. Είναι δυνα
τόν δηλαδή να αποτελούν συμψηφιστικές φαντασίες, αλλά και αποτύπωση της 
πραγματικότητας. Μια τέτοια συμψηφιστική φαντασία (ή ονειροπόληση) είναι 
η απεικόνιση 95 (Gmelin 1978). Ο καθένας φαντάζεται μια πολύ ισχυρή πα
τρική μορφή, που θα βρίσκεται σε πολύ στενή επαφή με τη μητέρα, αλλά ο ι- 
χνογράφος ως νόθο παιδί δεν έχει πατέρα και γι’ αυτό τον προσθέτει φαντα
στικά στην ιχνογράφηση πριν από την ολοκλήρωση της (βλέπε την υπερβολικά 
μεγάλη ανδρική μορφή αριστερά στην απεικ. 95). Επιθυμεί δηλαδή επειγό
ντως έναν ισχυρό πατέρα που θα μπορούσε να συνεννοηθεί καλά με τη μητέρα 
του. Μπορεί επίσης η μεταφορά να είναι μια “διόρθωση” της πραγματικότη
τας, όταν π.χ. ο πραγματικός κυρίαρχος στην οικογένεια και ισχυρός πατέρας 
παριστάνεται από το παιδί στην “οικογένεια υπό μορφή ζώων” ως μεγενθυμέ- 
νο ραβδί. Ενίοτε όμως το μέγεθος της μορφής (ιχνογράφησης) του πατέρα βρί
σκεται σε αντιστοιχία με το φυσικό του μέγεθος και αντιπροσωπεύει την πραγ
ματική του δύναμη στην οικογένεια. Οι προβολικές δημιουργίες των παιδιών
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Απεικόνιση 95.

παρουσιάζουν δυσκολία στην ερμηνεία τους. Για το λόγο αυτό απαιτείται μια 
εκ των προτέρων ενημέρωση του ερευνητή-ερμηνευτή των ιχνογραφήσεων ως 
προς την προσωπική κατάσταση του ιχνογράφου, ώστε να είναι σε θέση να α- 
ποφανθεί, αν πρόκειται για δημιουργήματα της φαντασίας ή για πραγματικές 
συνθήκες.

Η δυνητική πολυσημαντικότητα της ιχνογράφησης “προστατεύει” την ερμη
νεία των μεταφορών από την επέμβαση του εμπειρικού ελέγχου (στατιστικών 
δεδομένων). Έτσι η μεγάλη μορφή του πατέρα μπορεί να σημαίνει ότι είναι 
κυρίαρχος, μπορεί όμως να σημαίνει ότι είναι πλήρως σεβαστός. Σε κάθε πε
ρίπτωση όμως τα χαρακτηριστικά της ιχνογράφησης αντικατοπτρίζουν την κα
τάσταση του παιδιού (βλέπε Schuster 1993,135-136).

7.4 Η ερμηνεία των μεταφορών
Από την οπτική γωνία του θεραπευτή του παιδιού παρουσιάζονται στην 

παιδική ιχνογράφηση χαρακτηριστικά, τα οποία εκφράζονται σαφώς και δεί
χνουν τις δυσκολίες, τα παθήματα και γενικώς την κατάσταση του παιδιού. Ό 
μως η αυστηρή επιστημονική και εμπειρική έρευνα (το στατιστικό Test) απορ
ρίπτει τέτοια χαρακτηριστικά, π.χ. τα χαρακτηριστικά ιχνογράφησης ανθρώ
που του Machover (1948),με το επιχείρημα ότι η αξιοπιστία και η εγκυρότητά 
τους είναι αμφίβολη (βλέπε Swenson 1968, Roback 1968, Schuster 1993). Πα- 
ρατηρείται εν προκειμένω μια αντιπαλότητα μεταξύ της ψυχαναλυτικής επε
ξεργασίας των επιμέρους περιπτώσεων και της επιστημονικής και εμπειρικής 
(στατιστικής) ψυχολογίας. Όμως ο θεραπευτής χρειάζεται έναν “κατάλογο
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χαρακτηριστικών” της παιδικής ιχνογράφησης με επιστημονική εγκυρότητα 
για να έχει η υποκειμενική ερμηνεία της παιδικής εικαστικής έκφρασης μια α
ντικειμενική βάση.

Υπάρχει δηλαδή ο κίνδυνος να βλέπει κανείς σε μια ομάδα περιπτώσεων 
μια “φαινομενική” σχέση ή κανονικότητα, γιατί η ανθρώπινη νοημοσύνη είναι 
οργανωμένη για την ανακάλυψη συμμετριών, δηλαδή κανονικοτήτων και εκεί 
που αντικειμενικά δεν υπάρχουν (όπως π.χ. συμβαίνει με την παρακολούθηση 
επί μακρόν στην τηλεόραση μιας εικόνας η οποία δημιουργεί την εντύπωση 
κανονικών διαδοχών σημείων εκεί που υπάρχουν μόνο τυχαίες ακολουθίες). 
Ασκημένοι και μη ασκημένοι αξιολογητές των αποτελεσμάτων του Test “ιχνο
γράφηση άντρα” “έβλεπαν” συνειρμούς μεταξύ χαρακτηριστικών της ιχνογρά
φησης και ψυχικής προϋπόθεσης στον ιχνογράφο, οι οποίοι δεν δικαιολογού
νταν από το υλικό της ιχνογράφησης (Chapman και Chapman 1967). Απο την 
άλλη πλευρίτη μαντικό ρόλο για την εμφάνιση ενός χαρακτηριστικού στην ι
χνογράφηση παίζουν οι ευρύτερες κοινωνικές και πολιτισμικές (και θρησκευ
τικές) συνθήκες. Ενώ λοιπόν νομίζουμε ότι παιδιά που έχουν μικρή αυτοσυνεί
δηση (αυτοπεποίθηση) ιχνογραφούν πολύ μικρές μορφές ανθρώπων (και αυτό 
παρατηρείται πράγματι στην ψυχολογική πράξη), εντούτοις παιδιά της Τουρ
κίας εμφανίζουν αυτό το χαρακτηριστικό στις ιχνογραφήσεις τους, δηλαδή ι
χνογραφούν μικρότερους κατά μέσο όρο ανθρώπους, χωρίς να έχουν μικρότε
ρη αυτοπεποίθηση (Schuster 1993,137). Η σχέση μεταξύ μεγέθους της μορ
φής στο Test “ιχνογράφηση άντρα” και αυτοσυνείδησης του ιχνογράφου θα 
μπορούσε να επιβεβαιωθεί σ’ ένα μικτό ερευνητικό δείγμα από παιδιά της 
Τουρκίας και παιδιά μιας άλλης δυτικής χώρας.

Η ύπαρξη σχέσης μεταξύ ενός χαρακτηριστικού της ιχνογράφησης και ψυ
χικής κατάστασης μπορεί να υπάρχει κάτω από ορισμένες συνθήκες, όχι όμως 
αναγκαστικά. Στην περίπτωση λοιπόν που μερικά παιδιά ζωγραφίζουν ανθρώ
πους με εμφανή τα γεννητικά τους όργανα, μπορεί αυτό να υποδηλώνει μια 
σεξουαλική κακοποίηση, μπορεί όμως να είναι και έκφραση επίκαιρων βιω
μάτων τους ή σκέψεών τους για την προέλευσή τους, για το πως γίνονται.

Για την παραγωγή ενός χαρακτηριστικού της ιχνογράφησης, εκτός απο τη 
σχέση του με την ψυχική κατάσταση του παιδιού, μπορεί να υπάρξουν και άλλα 
αίτια, τα οποία είναι δυνατόν να αποδειχθούν με στατιστικές μεθόδους έρευνας 
και ανάλυσης/Γιατί μπορεί μεν η ανθρώπινη διαίσθηση να ανακαλύπτει μια εκ
πληκτική κανονικότητα του τύπου/“Οταν εμφανίζεται το χαρακτηριστικό XX, 
τότε ισχύει η ιδιότητα ΧΨ”, αυτή Ομως δεν επαληθεύεται εμπειρικά. Η παράλει
ψη π.χ. του λαιμού στην ιχνογράφηση άντρα μπορεί να οφείλεται στην επιθυμία
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του παιδιού να προστατεύσει την ιδιαίτερα ευαίσθητη αυτή περιοχή, αλλά μπορεί 
και να οφείλεται και στη μικρή ικανότητα ιχνογράφησης, δηλαδή αυτό το χαρα
κτηριστικό της ιχνογράφησης ενδέχεται να εξαρτάται όχι από έναν κεντρικό ψυ
χολογικό παράγοντα (ψυχική κατάσταση), αλλά από μια ακραία (ευρύτερη) 
προϋπόθεση του παιδιού, όπως είναι η ικανότητα ιχνογράφησης. Για το λόγο αυ
τό καταβάλλεται προσπάθεια να κρατηθούν σταθερές όσο το δυνατόν περισσό
τερες ακραίες προϋποθέσεις του παιδιού στα Test ιχνογράφησης, για να είναι 
πιο ακριβής η εκτίμηση της μεταφορικής εικαστικής γλώσσας του παιδιού. Ό 
μως, όσο περισσότερες προϋποθέσεις υπάρχουν για τη γένεση ενός χαρακτηρι
στικού στην ιχνογράφηση ανθρώπου, τόσο δυσκολότερη γίνεται η επιλογή του 
δείγματος μιας έρευνας (Schuster o j l, 137-138).

Εντυπωσιακές σχέσεις μεταξύ ιχνογράφησης και κατάστασης της ζωής 
προκύπτουν στην πολύπλοκη σχέση μεταξύ του κόσμου του βιώματος και της 
βιογραφίας του παιδιού. Αντίθετα το μεμονωμένο χαρακτηριστικό, αποσυνδε
μένο από τη βιογραφία του παιδιού και από την ειδική του κατάσταση, δεν έ
χει καμιά προγνωστική αξία. Αντί λοιπόν να καταρτισθούν κατάλογοι χαρα
κτηριστικών για την ερμηνεία των ιχνογραφήσεων, είναι προτιμότερο να υπο
δειχθούν στους θεραπευτές και στους γονείς ορισμένα αξιώματα (αρχές) της 
μεταφορικής σκέψης, με τα οποία θα μπορούν να ερμηνεύουν σωστά την εικα
στική διαβίβαση πληροφοριών ενός παιδιού (παράβαλε απεικ. 96). Εδώ οι 
κόκκινες, στην πρωτότυπη ιχνογράφηση, χειρόσφαιρες και τα κόκκινα άκρα 
των σκελών του πατέρα αποκωδικοποιούνται ως μεταφορική διαβίβαση πλη
ροφορίας, μόνον ότα πληροφορείται κανείς ότι ο πατέρας έπιασε στην παγίδα 
ένα ποντίκι.

Απεικόνιση 96.
(Schuster 1993,138)

. ν  ’ ·· /  -



Η ερμηνεία της παιδικής ιχνογράφησης 179

7.5 Θ έσ η  τ η ς  μ ο ρ φ ή ς  στο  φ ύλλο  ιχν ο γ ρ ά φ η σ η ς  κ α ι μ ετα φ ο ρ ικ ή  ερ μ η ν ε ία
Πολλές μεταφορικές σημασίες είναι δυνατόν να έχει ο χώρος του φύλλου 

ιχνογράφησης, ανάλογα με τον πολιτισμό στον οποίο ανήκει ο ιχνογράφος. Έ 
τσι, η αριστερή και η δεξιά πλευρά της εικόνας γι’ αυτούς που γράφουν από α
ριστερά προς τα δεξιά μπορεί να αντιπροσωπεύουν το παρελθόν και το μέλ
λον ή το “δεξιά” να αντιπροσωπεύει την προς τα εμπρός ή την ανδρική δρα
στηριότητα και το αριστερά να αντιπροσωπεύει το “συντηρητικό” και το “γυ
ναικείο” (Cassirer 1964 στο Schuster 1993,138 κ.π.) Η μικρότερη ικανότητα 
του αριστερού χεριού δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς (αδέξιος), η δε γλωσσι
κή μεταφορά χρησιμοποιεί τη διάκριση μιας ενέργειας σε επιδέξια και αδέ
ξια. Μεταφορική σημασία έχει και η θέση στην οποία κάθεται ή τοποθετείται 
κανείς να καθήσει. Έτσι, στο μυστικό δείπνο ο Ιούδας (κακός) τοποθετείται 
στα αριστερά του Χριστού (βλέπε και Jakobi 1969).

Η μεταφορικότητα ως προς το ανθρώπινο σώμα και τις αισθήσεις του έχει 
προσανατολισμό από επάνω και από κάτω. Επάνω είναι το κεφάλι, που αντι
προσωπεύει το πνεύμα, το φως, τον ουρανό, το θείο, το καλό, κάτω είναι το 
καθαρά σωματικό, οι ορμές, η γη, η αρχή, η πηγή. Ο άνθρωπος (το παιδί) ανα
πτύσσεται προς τα επάνω με αφετηρία το κάτω, τη γη.

Η μεταφορική ερμηνεία του ιχνογραφημένου δέντρου είναι πιο μονοσήμα
ντη, δηλαδή πιο σαφέστερη. Στο κάτω μέρος του δέντρου είναι η ρίζα που α
ντιπροσωπεύει το σταθερό (π.χ. ρίζωσε, δηλαδή σταθεροποιήθηκε το δέντρο 
και μεταφορικά, σε μορφή δέντρου, ο άνθρωπος). Το επάνω μέρος αντιπρο
σωπεύει την εξέλιξη, τον καρπό της ζωής, το άνθος, την προέκταση στον αέρα.

Οι συζητήσεις του θεραπευτή ή του ερμηνευτή με το παιδί δίνουν τη δυνα
τότητα σύγκρισης της ιχνογράφησης με τα βιογραφικά γεγονότα. Με τον τρό
πο αυτό οι ιχνογραφήσεις αποτελούν πηγή πληροφοριών και γνώσεων. Στις 
συζητήσεις αυτές γίνεται διευκρίνηση κατά πόσο περνάει στην ιχνογράφηση 
μια στιγμιαία διάθεση ή μια διαρκής κατάσταση του παιδιού, αν προβάλλονται 
στον ίδιο βαθμό “ονειροπολήσεις” και η επίκαιρη κατάσταση. Όπως στην παι- 
γνιοθεραπεία έτσι και εδώ γίνεται με τη συζήτηση η μετάβαση από την ιχνο
γράφηση στη θεραπεία. Δηλαδή το παιδί συνειδητοποιεί τα συναισθήματά του 
που απεικονίζονται στην ιχνογράφηση και τις επιδιώξεις του και συνεργάζεται 
με το θεραπευτή για τη λύση των προβλημάτων του (βλέπε Schuster ό.π.).

7.6 Μ έθ ο δο ι ερ μ η νε ία ς  τ η ς  π α ιδ ικ ή ς  ιχν ο γ ρ ά φ η σ η ς
Ο Richter (1987,142) διακρίνει τρεις μεθόδους ή προτάσεις ερμηνείας της 

παιδικής ιχνογράφησης: την κριτική μέθοδο, την ερμηνευτική μέθοδο και την 
αξιολογική μέθοδο.
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α) Η  κρ ιτική  (γνω μοδοτική) μέθοδος. Αυτή ενδ ιαφ έρετα ι γ ια  την εξέλιξη 
της μορφής, δηλαδή γ ια  τη μορφογένηση, στην πα ιδική  ιχνογράφηση, συμπερι
λαμβανομένω ν κα ι τω ν απεικονιστικώ ν σημασιών, δηλαδή των νοημάτων της 
απεικόνισης, αλλά κα ι των νοημάτων (σημασιών) των αντικειμένω ν της α πει
κόνισης. Ο ι ανω τέρω  προσ εγγ ίσ εις  της πα ιδ ικής ιχνογράφησης συμπεριλαμ- 
β ά νοντα ι στην έννο ια  “γνω μοδότηση” (έκφ ραση  κρίσης), επειδή  στην π ερ ί
πτωση αυτή εκφ ράζετα ι μια κρίση (γνώμη) γ ια  τη δομή μορφής-περιεχομένσυ 
στις ιχνογραφήσεις, όσον α φ ορά  κυρίως τη σχολική ωριμότητα, τις γνω στικές 
ικανότητες του ιχνογρά φ ου  γ ια  το, ειδ ικό  κατά  ηλικία, επ ίπ εδο  παράστασης 
(εκτέλεσης) τω ν ιχνογραφήσεω ν του. Ε ίνα ι αυτό που χαρακτηρίζουμε ως “η
λικ ία  ιχνογράφησης άντρα” *. Το επ ίπεδο  της ιχνογράφησης διαπιστώ νεται ό 
ταν συγκριθούν ο ι ιχνογραφ ήσεις του ατόμου με έναν κατά το δυνατόν μεγάλο 
αριθμό ιχνογραφήσεω ν μιας ομάδας κα ι καταταχθούν έτσι σ ' ένα  ορισμένο ε
π ίπ εδο  εξέλιξης.

Α υτές ο ι γνω μοδοτήσ εις  γ ίνοντα ι με μεγάλη αξιοπ ιστία , γ ια τ ί η ανάλυση 
κατευθύνετα ι μόνο στη μορφή του αντικειμένου της ιχνογράφησης, δηλαδή στη 
“ μορφ ογένεση” (Salber 1958), στην “υπό γ ίγνεσθα ι μορφή” κα ι στη σημασία 
του αντικειμένου ιχνογράφησης (M iihle 1955, W itt Kower 1979). Α υτό σημαί
ν ε ι ότι στο περ ιεχόμενο  περ ιλαμβάνεται μόνον η “λεκτική” σημασία των α π ει
κ ο ν ισ μ έν ω ν  αντικειμένω ν κα ι παραλείποντα ι ο ι μεταφορικές ή ο ι συμπυκνω
μένες (“συμβολικές”) νοηματικές σχέσεις. Κ ατά την άποψη ορισμένω ν ψ υχο
λόγων, σ ’ αυτή την απεικόνιση των αντιπροσώ πω ν της αντίληψης βρίσκεται εν  
γ έ ν ε ι η λειτουργία  της π α ιδ ική ς ιχνογράφησης, δηλαδή “κάθε μορφή αυτου 
του ιχνο γρα φ ικ ο υ  συστήματος σημαίνει μόνον αυτό το ίδ ιο  κα ι τίποτα  άλλο 
π α ρ α π έρ α ”, δεν  έ χε ι κα μ ιά  μεταφορική  ή συμβολική σημασία (M iihle 1955, 
155).

Ο  R ichter (1987,142) δ ια φ ω νεί μ’ αυτή τη ριζοσπαστική, όπω ς την ονομά
ζει, θέση, γ ια τ ί ο ι αντικειμενικές εικαστικές μορφές δεν  επιτρέπουν μια μετα
χείρ ιση  ως να  ε ίνα ι λέξεις ή φωνητικοί σχηματισμοί. Α ντιθέτω ς είνα ι δυνατή 
μ ια  ανάλυση των εικαστικών μορφών αναφορικώ ς με τη σημασία του αντικει
μένου που παριστάνουν, ή όπω ς γρ ά φ ε ι ο Panofsky (1932,1975), με το “φ α ινο
μενικό τους νόημα”, με το νόημα αυτου που παριστάνουν, που φαίνεται. Μ ια 
τέτο ια  γνωμοδότηση (κριτική) κινείτα ι στο προ-πεδίο  της ερμηνείας, γ ιατί μ ια  
ερμηνευτική πρόταση εξηγεί τη δομή της εικόνας, χω ρίς να  μπαίνει σε συμβο
λικές ποιότητες της ιχνογράφησης, δηλαδή στη συμπύκνωση κα ι στη μεταβίβα
ση (μεταφορά).

• Παράβαλε: “νοηιικη ηλικία'* και “χρονική ηλικία".
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β) Η ερμηνευτική μέθοδος: Η μέθοδος αυτή αναφέρεται στην τυπική δο
μή της ιχνογράφησης ως φορέα των πολυστρωματικών (“συμπυκνωμένων”) 
σημασιών, αφού θεωρεί ότι στην τυπική (μορφολογική) δομή της μεταφέρο- 
νται σημασίες, δηλαδή το φαινομενικό νόημα. Σύμφωνα μ’ αυτή την άποψη, 
οι απεικονιστικές αντικειμενοποιήσεις των παιδιών (οι ιχνογραφήσεις) δεν 
είναι μόνον αντιπροσωπεύσεις των δεδομένων της αντίληψης, αλλά ως αυ
τοτελείς εκδηλώσεις μεταβιβάζουν και περιεχόμενα, τα οποία προέρχονται 
από τη βιογραφία, από το “βιοτικό γίγνεσθαι” του παιδιού. Τόσο τα παιδιά 
όσο και οι έφηβοι εκφράζουν ιχνογραφικώς τα του εαυτού τους και τα των 
σχέσεών τους με το περιβάλλον (Piaget στο Richter 1987,143). Περιέχουν 
δηλαδή οι ιχνογραφήσεις συμβολικές πληροφορίες. Γι’ αυτό είναι ανάγκη 
να ερμηνευθούν.

Η ερμηνευτική μέθοδος είναι περισσότερο υποχρεωμένη από ό,τι η κριτική 
μέθοδος να στραφεί σε μια θεωρία της προσωπικότητας, γιατί η πρώτη πρέπει 
να απαντήσει στο πρόβλημα της εξάρτησης της ιχνογράφησης από υποσυνεί
δητα (κρυφά) περιεχόμενα (Habermas 1973,267).

Ο Richter (ό.π.), ακολουθώντας το Habermas, ονομάζει τη διαδικασία 
επιβεβαίωσης των σημασιών, που εδράζονται βαθιά στο υποσυνείδητο του 
ατόμου, ερμηνευτική ανάλυση των βαθιών στρωμάτων του υποσυνειδήτου. 
Αντίθετα, τις ερμηνείες που αναλύουν τα συναισθηματικά, αλλά γενικώς 
φανερά, δηλαδή προσιτά περιεχόμενα τις ταυτίζει με την κλασσική έννοια 
της εξήγησης.

γ) Η αξιολογική μέθοδος: Η μέθοδος αυτή επιδιώκει να διαπιστώσει το ε
πίπεδο ή το ύψος, δηλαδή την ποιότητα μιας ιχνογράφησης ή μιας ομάδας ι
χνογραφήσεων. Αυτό προϋποθέτει, γράφει ο Richter (ό.π. 143), ότι στις παιδι
κές ιχνογραφήσεις υπάρχουν ποιοτικές βαθμίδες, όπως είναι δυνατόν να υ
πάρχουν διαβαθμίσεις (ποιότητες) και μέσα στα έργα ενός καλλιτέχνη ή μετα
ξύ των έργων διαφόρων καλλιτεχνών της ίδιας εποχής.

Η βιβλιογραφία που αναφέρεται στην παιδική ιχνογράφηση περιέχει αξιο
λογικές εκφράσεις τόσο για το φαινόμενο “παιδική ιχνογράφηση” καθαυτό, 
δηλαδή ως αντικείμενο, όσο και για μια δεδομένη ιχνογράφηση ή για μια ομά
δα ιχνογραφήσεων. Στην τελευταία περίπτωση γίνεται σύγκριση μεταξύ μιας 
π.χ. “σκόπιμης και συνεπούς” εκτέλεσης μιας ιχνογράφησης και μιας “αδιάφο
ρης και αμελούς” (W. Ebert 1967, 18). Έτσι η ποιότητα της ιχνογράφησης 
παίρνει αξιολογικό περιεχόμενο.
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7.7  Π α ιδ α γ ω γ ικ έ ς  κ α ι φ ιλ ο σ ο φ ικ ές  · α νθ ρ ω π ο λ ο γ ικ ές  π ρ ο σ εγ γ ίσ ε ις  
τ η ς  π α ιδ ικ ή ς  ιχ ν ο γ ρ ά φ η σ η ς

Ο ι π α ιδα γω γικές κα ι φ ιλοσοφ ικές - ανθρω πολογικές προσεγγίσεις της π α ι
δ ικής ιχνογράφ ησης υπερβαίνουν* την αξιολόγηση της μορφολογικής δομής, 
των αναλογιώ ν κα ι της αντικειμενικής σημασίας ή του φαινομενικού νοήμα
τος του ιχνογραφ ήματος κα ι δ ιακρίνοντα ι από τις ψυχολογικές προσεγγίσεις 
(ερμηνείες) από  την άμεση σχέση τους προς την ιχνογράφηση, δηλαδή προς το 
έργο  του πα ιδ ιού . Ενώ  οι ψυχολογικές προσεγγίσεις χρησιμοποιούν την πα ιδ ι
κή ιχνογράφηση ως μέσο γ ια  να  δείξουν την εξέλιξη της αντίληψης, το πνευμα
τικό επ ίπεδο  κα ι τις “βασικές συγκρούσεις” του παιδιού, ο ι πα ιδαγω γικές κα ι 
ο ι φ ιλοσοφικές προσεγγίσεις  ενδιαφέρονται γ ια  τη σχέση του πα ιδ ιού  π ρ ο ς το  
έρ γο  του , γ ια  τ ις  π α ιδ ικ έ ς  μ ορφ ές πα ράσ τα σ η ς κα ι έκ φ ρ α σ η ς “κ α θ α υ τές” . 
Π ρ ό κ ε ιτα ι γ ια  μ ια  π ερ ιγρ α φ ικ ή  ανάλυση της π α ιδ ικ ή ς  ιχνογράφ ησ ης, όπω ς 
αυτή γ ίνετα ι σ αφ ής στο π α ρ ά δ ειγμ α  ανάλυσης της ιχνογράφ ησης της μικρής 
Saskia (ηλ ικ ία ς 5:9 ετώ ν) που  α να φ έρουν  ο ι σ υγγρα φ είς  R uh lo ff κ α ι V eld- 
kam p (1983, απεικ . 97) κα ι περ ιλαμβάνει τρ ία  επ ίπεδα:

1. Το μορφολογικό επ ίπ εδ ο , στο οποίο  περ ιγράφ οντα ι κατά  τρόπο δ ια φ ο 
ροποιημένο μορφολογικές ομάδες κα ι παρουσιάζονται μορφολογικές σχέσεις 
(σχέσεις στη σύνθεση της μορφής), π.χ. “Τ α  σκέλη είνα ι τοποθετημένα στο κα
τώ τερο ά κρο  του ω οειδούς σώματος...”. Επισημαίνονται επίσης μορφ ογενετι
κ ές  ιδ ια ιτερότητες (π.χ. “σκαριφηματικές γραμμές”), γίνετα ι χαρακτηρισμός ι
δ ια ίτερω ν γνω ρισμάτω ν της εξέλιξης (π.χ. “το σχήμα της κατασκευής των αν
θρώ πινω ν μορφώ ν α π ό  ω οειδείς  σχηματισμούς”) κα ι μερικώς γίνετα ι κριτική 
εξέταση  τω ν ιχνογραφ ημένω ν μορφών (π.χ. “μη διαμορφ ω μένο”). Λ αμβάνο- 
ν τα ι επίσης υπόψη δ ιαδ ικα σ ίες της ιχνογραφικής πορείας.

2. Το επ ίπ εδ ο  του περ ιεχομένου, στο οπο ίο  συνδέονται μεταξύ τους χα ρα 
κτηρισμοί φ αινομένω ν (π.χ. “Υ ποδήματα με στολίδια” της μητέρας) κ α ι ερμη
νευτικές (“συμβολικές”) αναλύσεις γ ια  την ομαδοποίηση των προσώ πω ν (π.χ. 
“Κ α ι όταν η ελαφ ρά  κλίση του προσώπου... δημιουργεί την εντύπωση, ότι αυτή 
στρέφ ετα ι π ρ ο ς  τη μητέρα”).

* Προχωρούν πιο πέρα από την απλή εκτίμηση της μορφής, των αναλογίων κ.τλ. του ι
χνογραφήματος.
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3. Το επίπεδο των σημασιολογιών αναλύσεων, στο οποίο ερμηνεύουν 
τους σχηματισμούς ομάδων, στην οικογενειακή εικόνα που ιχνογράφησε η 
Saskia (απεικ. 97), και την ιεραρχική θέση των προσώπων σ’ αυτή την ομάδα 
(π.χ. “πρόσωπα αναφοράς”, “απομονωμένος”, “κέντρο” κ.τ.λ.), βάσει των μορ- 
φολογικών εντάξεων των επιμέρους προσώπων της κατάστασης που απεικονί
ζεται. Ερμηνεύονται επίσης όχι μόνον οι “σχέσεις” μεταξύ των μορφών της ει
κόνας, αλλά και εσωτερικά γνωρίσματα της κάθε μορφής (μορφή στόματος, 
μύτης, ματιών κ.τ.λ) θεωρούνται ως “φιλικά” ή μη. Γίνονται υποθέσεις για ύ
παρξη μιας ιδιαίτερης θέσης των γυναικών στην απεικονισμένη οικογένεια, 
λόγω του ιδιαίτερου ύψους και της ποιότητας της ιχνογράφησης των ανθρώπι
νων μορφών με γυναικεία χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Κατά την άποψη του 
Richter (1987,167) από την ερμηνευτική αυτή περιγραφή της απεικόνισης 97 
απουσιάζει η σύνδεση των ερμηνευτικών καταθέσεων με τη βιογραφία του 
παιδιού και η επιβεβαίωση των συμπερασμάτων με αναμνηστικά στοιχεία μέ
σω συνεντεύξεων ή ερωτηματολογίων. Στη περίπτωση όμως αυτή θα εγκατα- 
λειπόταν ο “ενδοϊχνογραφικός” (ο στηριζόμενος στο ίδιο το έργο) χαρακτή
ρας της ερμηνείας, για χάρη μιας βιογραφικής - αναμνηστικής ανάλυσης.

Ο παιδαγωγός και θεωρητικός της τέχνης Μ. Klager (1974) προβαίνει στην
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ανάλυση της πα ιδ ικής ιχνογράφησης με βάση εννέα  κατηγορίες. Το θεωρητικά 
πλαίσ ιο  αυτής της ανάλυσης είνα ι το ακόλουθο (βλε'πε κα ι R ichter 1987,167):

1. Χ ρησιμοποιεί την έννοια  “παιδική τέχνη” γ ια  να  υπογραμμίσει “τον α ι
σθητικό χαρακτήρα  αυτών των προϊόντω ν της πα ιδ ικής σκέψης κα ι της π α ιδ ι
κής δημιουργικής χα ρ ά ς” κα ι γ ια τ ί θεω ρεί τις πα ιδ ικ ές  ιχνογραφ ήσεις ως “α 
π ο δε ίξε ις  του ανθρω πισμού”, των οποίω ν η α ξ ία  παραμένει ακόμα κα ι όταν ο 
ιχνογραφούν “δεν καταλαβαίνει πλέον τα έργα  του ή όταν δεν μπορεί πλέον να  
θυμηθεί τις ε ικόνες του κα ι τις συνδεμένες μ’ αυτές ιδέες, παραστάσεις κα ι συ
ναισθήματα  ή όταν δε θέλει” (Klager 1974,8).

2. Β λέπει ο Klager στις πα ιδ ικές ιχνογραφήσεις ένα  χαρακτηριστικό “πρω 
τόγονης δημιουργικότητας”. Α υτές όμως στηρίχθηκαν ίσως σε προϋποθέσ εις  
που  α ν α φ έρ ε ι ο M aslow  (1971), δηλαδή στην “α σ φ ά λ ε ια ”, στο “συναίσθημα 
της σ υνανηκότητα ς” (ο ικειότη τα ς), στην “α ξ ιο π ρ έπ ε ια ”, στην “α γ ά π η ”, στο 
“σ εβ α σ μ ό ” κ α ι στην “ εκτίμηση” (όπω ς στην περ ίπτω ση  των ιχνογραφ ήσ εω ν 
των δικώ ν του πα ιδ ιώ ν).

3. Ο  Klager συνοψ ίζει κάτω α πό  τη γενική  έννοια  “μορφολογικές πρα γμα 
τικότητες” τις δ ιά φ ο ρ ες φ άσεις της ιχνογραφικής εξέλιξης κα ι τις συγκρίνει με 
τις απόψ εις άλλων συγγραφέω ν, όπω ς της M eili-Dworetzki, της Kellogg κ.α. 
Σ τις παρατηρήσεις του (Klager 1974,10) σημειώνει ότι τα  δ ικά  του π α ιδ ιά  διέ- 
τρεξα ν  τις δ ιά φ ο ρ ες φ άσ εις με διαφορετική  ταχύτητα, υπερπήδησαν μάλιστα 
ορισμένες φ άσ εις ή παρατηρήθηκε μερικές φ ορές ένα  είδος “ταυτοχρονικότη- 
τα ς”, δηλαδή συνύπαρξης μορφών πρω ιμότερου κα ι νεότερου σταδίου εξέλι
ξης της πα ιδ ική ς ιχνογράφησης.

4. Κ ατά την άποψ η του Klager (1974,13) ο ι “περ ιγραφ ικές κα ι ο ι αναλυτι
κ ές  εκφ ρά σεις γ ια  την πα ιδική  ζω γραφική .. παριστάνουν ένα  είδος θεώρησης 
της τέχνη ς”. Το σχήμα αυτό της θεώρησης της τέχνης περ ιλαμβάνει εννέα  κ α 
τη γ ο ρ ίε ς , σ τ ις  ο π ο ίε ς  εμ π ερ ιέ χ ο ν τα ι σ το ιχ ε ία  της θ ε ω ρ ία ς  της τέχνη ς  (S. 
Langers 1948, 1965) κα ι της ψ υχολογίας της αντίληψης κα ι της μορφής (μορ- 
φολογική  ψ υχολογία). Στις καλλιτεχνικές κατηγορίες ανήκουν η “πολυσημα- 
ντικότητα”, η “ταυτοχρονικότητα”*, το “ειδ ικό”, το “σχετικό”, η “επινόηση της 
μ ο ρ φ ή ς”, η “δ ια φ ά ν ε ια  κ α ι η μεταβολή”, η “χα ρ ά  γ ια  χρώ μα, μορφή κ α ι ί

* Ο ταυτοχρονικός (συνοπτικός) χαρακτήρας προκύπτει από την ταυτόχρονη παρουσία 
των οπτικών στοιχείων.
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χνος”, η “σημαντικότητα και η εκφραστικότητα του περιβάλλοντος” και τα “ο
πτικά στοιχεία και αξιώματα”.

Οι κατηγορίες “πολυσημαντικότητα” και “ταυτοχρονικότητα” οφείλονται στο 
συμβολικό χαρακτήρα που ε'χουν οι εικαστικές εκδηλώσεις και το “ίχνος”. Η 
“σημαντικότητα και η εκφραστικότητα” του περιβάλλοντος ανάγονται στην τάση 
του ιχνογράφου (παιδιού) για “φυσιογνωμική θεώρηση των πραγμάτων”, δηλαδή 
στην τάση να εμψυχώνει τα άψυχα πράγματα, να τα προσωποποιεί (ανθρωπομορ
φισμός). Η κατηγορία “οπτικά στοιχεία και αρχές” περιλαμβάνει αντιληπτικές έν
νοιες, όπως είναι η σχέση μορφής και υποβάθρου, η εγγύτητα, η ακρίβεια κ.τ.λ. 
της εικαστικής δομής της παιδικής ιχνογράφησης. Το “ειδικό” μιας ιχνογράφησης 
(εικαστικής έκφρασης) συνάγεται από το ότι τόσο η ερμηνεία όσο και η πραγμα
τοποίηση μιας μορφής δεν είναι γενικώς δεσμευτικές όπως είναι η γλώσσα, αλλά 
από το ότι στους νέους εικαστικούς σχηματισμούς λαμβάνουν νέες εννοιολογικές 
σχέσεις (σημασίες). Η ιδιατερότητα αυτή των εικαστικών εκφράσεων συνεπάγε
ται και την κατηγορία του “σχετικού”, ότι δηλαδή η σημασία χρώματος και μορ
φής εξαρτάται από την εκάστοτε σχέση (κατάσταση), αφού δεν υπάρχει λεξιλόγιο 
αυστηρώς προσδιορισμένο, το οποίο να εκφράζει συμβατικές σημασίες που ανα- 
φέρονται στο συναίσθημα (συναισθηματικές καταστάσεις). Η επινόηση της μορ
φής” (π.χ. πελώριο και δύσμορφο κεφάλι) είναι μια περαιτέρω κατηγορία της 
παιδικής τέχνης, όπως είναι και η “διαφάνεια και μεταβολή”, δηλαδή η παρουσία
ση στην ιχνογράφηση προσωπικών και σουρρεαλιστικιόν (εξωπραγματικών) πα
ραστάσεων (π.χ. διεύρυνση της ταυτότητας με προσθήκη πολλών κεφαλιών) από 
τη μια πλευρά και η μεταβολή κανονικής γνώσης για ένα αντικείμενο στο αντίθετο 
(π.χ. μαλακό πλοίο με οξείες μορφές επάνω σε σκληρό νερό). Για τον προσδιορι
σμό αυτιύν των κατηγοριών ανάλυσης της παιδικής ιχνογράφησης ξεκινά ο Klager 
από την ιδιαιτερότητα της “εποπτικής σκέψης” του παιδιού, η οποία εκδηλώνεται 
στους μορφολογικούς σχηματισμούς (π.χ. ακτινογραφικές, διαφανείς εικόνες) που 
υπερβαίνουν την αποσπασματική και προοπτική θεώρηση του ενηλίκου. Στην επο
πτική σκέψη του παιδιού οφείλεται και η χαρά για το χρο'ψα, για τη μορφή και για 
το ίχνος κατά την ιχνογράφηση. Η “σημαντικότητα και η εκφραστικότητα του πε
ριβάλλοντος” οφείλονται στην τάση για “φυσιογνωμική θεώρηση των πραγμά
των” (εμψύχωση άψυχων, ανθρωπομορφισμός) στην παιδική ηλικία.

7.8 Ψ υ χ ο λ ο γ ικ ή  ερ μ η νευ τ ικ ή  π ρ ο σ έγγ ισ η  τ η ς  π α ιδ ικ ή ς  ιχ ν ο γ ρ ά φ η σ η ς
Ο Κ. Biihler (1958) θεωρεί ότι στις ιχνογραφικές απεικονίσεις μπορούν να 

αποκαλυφθούν οι αψιθυμικές καταστάσεις και τα κίνητρα του ιχνογράφου. Τα 
περιεχόμενα όμως αυτά αποτελούν στοιχείο ενός ψυχικού γίγνεσθαι, το οποίο



186 Η ερμηνεία της ηαιβικιΐς ιχνογράφησης

δεν  μ πορεί ν α  δ ια χω ρ ιο θ ε ί σ’ ένα  κρυφό κ α ι σ ’ ένα  φ ανερό  τμήμα. Α ντιθέτω ς 
μεταξύ του συνειδητού κ α ι του ασυνειδήτου συμβολισμού* υ π ά ρ χε ι ‘‘πλήρης 
συνέχεια ”, όπω ς δέχετα ι κ α ι ο Piaget (1969,263).

Στα πρώ ιμα έργα  του ο Κ. Biihler δεν συγκέντρωσε την προσοχή του στο π ε 
ριεχόμενο των παιδικώ ν ιχνογραφήσεων, αλλά ενδιαφέρθηκε μόνον για  την εξέ
λιξη της μορφής τους. Στο μετέπειτα έργο του (1967) θεώρησε αναγκαίο “ν α  μελε
τήσει την παιδική ιχνογράφηση κυρίως ως έκφραση της ατομικής παιδικής προ
σωπικότητας” (σ ελ  164). Την ιχνογράφηση (απεικ. 98) του M artin (5:2 ετών) την 
προσεγγίζει με δύο τρόπους: Α φενός μεν την αξιολογεί, δηλαδή αναλύει την εξέ
λιξη της μορφής, αφετέρου δε την ερμηνεύει Η  διαδικασία αυτή συνδέει δύο δρό
μους εισόδου στην παιδική εικαστική δημιουργία. Δ ιερευνά τα μέσα έκφρασης 
που χρησιμοποιεί το πα ιδ ί κατά την παράσταση των “συναισθηματικών του ανα
γκώ ν”, ταλαντευόμενος βέβαια στο ερώτημα της ενότητας μέσων παράστασης και 
σημασίας, αφού να ι μεν μερικά στοιχεία της ιχνογράφησης (απεικ. 98) πα ραπ έ
μπουν σε μια κατάσταση σύγκρουσης στη σχέση μητέρας-παιδιού, περιέχουν δη
λαδή συμβολικές σημασίες, άλλα όμως στοιχεία της εικόνας παραμένουν αντικει
μενικά (δηλαδή αποδίδουν απλώς τα σχήματα των αντικειμένων και προσώπων) 
κα ι επομένως είναι φτωχά σε σημασία  Ο  Κ. Biihler δ ια ιρεί με αυτόν τον τρόπο το 
σύστημα παράστασης κα ι έκφρασης μιας εικόνας σε στοιχεία  “συμβολικά” (με 
πλήρη δηλαδή σημασία) και σε στοιχεία “αντικεμενικά” (δηλαδή φτωχά σε σημα
σία), ή σε “απλές αποδόσεις’ αντικειμένων**.

Η  διχοτόμηση αυτή φ έρει μέσα της μια αντίφαση και δεν ανταποκρίνεται 
στην άποψ η ότι τα  απεικονιξόμενα  αντικείμενα είνα ι συγχρόνω ς και στον ίδ ιο  
βαθμό φ ο ρείς  περ ιεχομένω ν ανακοίνωσης (βλέπε R ichter 1987,178).

Ο  Κ. B iihler (1958) δ ε ίχνε ι τη δ ια φ ο ρ ά  θεώρησης μεταξύ της εξελικτικής 
ψυχολογίας κα ι της έρευνας της προσωπικότητας στην ιχνογράφηση του αγορι
ού M artin (ηλικίας 5:2 ετών) με θέμα: “η μητέρα - λαγός με άρρωστο π α ιδ ί στο 
σπ ίτι” (απεικ . 98). Α πό την οπτική της εξελικτικής ψ υχολογίας η ιχνογράφηση 
είνα ι ώριμη ως έργο, παρατηρεί ο Biihler, γιατί ο λαγός διακρίνεται σαφώς α 
π ό  τα  χαρακτηριστικά του γνωρίσματα που είναι η ουρά και τα  αυτιά. Δ ιακρί- 
νοντα ι σαφώ ς επίσης το τραπέζι, το κρεβάτι κα ι το λαγουδάκι που κοιτάζει από 
το κ ρ εβ ά τ ι Κ ατά τη δ ιάρκεια  της ιχνογράφησης το πα ιδ ί δήλωσε ότι τα  δύο άλ
λα  αντικείμενα είνα ι ο καθρέφτης και ένα  ακόμα ζευγάρι αυτιά γ ια  να  αλλάζει 
η μητέρα. Σημειώ νεται όμως, πάλι από  εξελικτικής σκοπιάς, ότι το μορφολογικό

* Ο ασυνείδητος συμβολωμός είναι επακόλουθο της απώθησης αψιθυμοαάν περιεχομένων.
** Στα αντικειμενικά στοιχεία αντιστοιχεί το πολό-κολό ένα “νόημα φαινομένου” ή το 

"νόημα αωού που φαίνεται'’ (φαινομενικό νάημα).
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σχήμα δεν προχώρησε πολύ πέρα από το στάδιο του κεφαλοπόδαρου και ότι τα 
άκρα ιχνογραφούνται μονοδιάστατα, δηλαδή ως γραμμές. Η ιχνογράφηση εμ
φανίζει όμως καλή πλευρική απεικόνιση (ιχνογράφηση ενός μόνον ματιού), κάτι 
που δείχνει καλή νοημοσύνη και ικανότητα παρατήρησης.

Η ιδιότυπη μορφή του σπιτιού συν
δέεται ίσως με το αυγό του Πάσχα, 
γράφει ο Biihler. Ο τίτλος της ιχνο
γράφησης δείχνει επίσης ότι απεικο- 
νίσθηκε μια σκηνή, όπου τα στοιχεία 
της σχετίζονται προς τη συνολική ιδέα.

Από την οπτική της έρευνας της προ
σωπικότητας ο Κ. Biihler θεωρεί ότι ο 
ασκημένος παρατηρητής θα αντιληφθεί 
την ιδιαίτερη σημασία που έχει το κλει
στό σπίτι (χωρίς παράθυρα), το κλειστό 
κύκλωμα που σχηματίζει ο καπνός με
ταξύ των δύο καπνοδόχων του σπιτιού, 
καθώς και το άνοιγμα στο κάτω μέρος 
που παριστάνει προφανώς την είσοδο 
και την έξοδο. Αυτά τα θέματα, που εμ
φανίζονται συχνά στην παιδική ιχνο
γράφηση, έχουν σύμφωνα με την εμπει
ρία (γράφει ο Biihler), μια ιδιαίτερη ση
μασία. Διερωτάται δηλαδή κανείς τι θέ
λει να εκφράσειτο παιδί με τον πλήρη αποκλεισμό και ποιον κλείνει μέσα ή έξω. 
Το στοιχείο αυτό μπορεί ο ψυχολόγος να το διαπιστώσει από την κατάσταση 
στην οποία δημιουργήθηκε η ιχνογράφηση*.

Η ιχνογράφηση άντρα/ανθρώπου χρησιμοποιήθηκε αρχικώς ως μέθοδος

* "... Ο Martin έμεινε απομονωμένος με τη μητέρα του 6 εβδομάδες, λόγω ασθένειας α
πό οστρακιά. Όλα όσα χρειάζονταν και οι δύο, τα είχαν στο δωμάτιο. Το φαγητό δινόταν 
μέσω της σχισμάδας της πόρτας. Το παιδί ήταν ζηλότυπο έναντι των αδελφών του και έδει
χνε πολύ ευχαριστημένο που μπορούσε να έχει τη μητέρα του πλήρως για τον εαυτό του. Ό 
ταν η απομόνωση χαλάρωσε, ο Martin ήταν σαφώς ανήσυχος και ήθελε να συνεχίσει την 
κατάσταση της κοινής απομόνωσης με κάθε τρόπο. Όταν η οικογένεια ενώθηκε πάλι, επε- 
δίωκε ο Martin ακόμα ένα χρονικό διάστημα να ισχυροποιήσει το δικαίωμα του για απο
κλειστική κατοχή με αδιάκοπη απασχόληση της μητέρας.

Βάσει αυτών των πληροφοριών μπορεί να απαντηθεί το ερώτημα, τι θέλει να εκφράσει 
ο Martin: προφανώς εκείνη την κατάσταση της απομόνωσης με τη μητέρα, το κλείσιμο προς 
το έξω, το οποίο επιθυμεί να παρατείνει. Οι κλειστές κυκλικές γραμμές συμβολίζουν τον α-
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γ ια  τη μέτρηση της νοημοσύνης (G oodenough 1926, G oodenough κα ι H arris 
1950, H arris 1963). Η  K oppitz (1968 γερμανικά  1972) δεν  χρησιμοποίησε τις έ 
ρ ευνες της μόνον γ ια  να  δ ιαπ ιστώ σει το επ ίπ εδο  της ιχνογρα φ ική ς εξέλιξης 
κα ι κα τ’ επέκταση τη νοημοσύνη των παιδιώ ν, αλλά κα ι γ ια  να  θέσει τις βάσεις 
γ ια  μ ια  εκτίμηση, υπό  μορφή T est, των προβολικώ ν περ ιεχομ ένω ν  τω ν ιχνο
γραφ ήσεω ν του ανθρώ που. Μ αζί δηλαδή με τα  γνω ρίσματα της εξέλιξης του 
κ ά θ ε  π α ιδ ιο ύ  επ ιδ ιώ κ ετα ι κα ι η κατανόηση τω ν “συναισθηματικώ ν π α ρ α γ ό 
ντω ν” (K oppitz 1972,17 κ.π.). To Test “ιχνογράφησε έναν ά ντρα ” επιτρέπει, 
κα τά  την K oppitz  (ό .π. 18), "... ν α  γνω ρίσει κ α νε ίς  το στάδιο  εξέλ ιξης ενός 
πα ιδ ιού  κ α ι τις συνανθρώ πινες σχέσεις τους, δηλαδή τη στάση του έναντι του 
εαυτού του κ α ι των προσώ πω ν που είναι σημαντικά στη ζωή του... Ο ι ιχνογρα
φ ήσεις μπορούν να  αντικατοπτρίζουν κα ι στενοχώ ριες (α γω νίες, δυσφ ορίες) 
κα ι φόβους, που βαρύνουν το π α ιδ ί στη δεδομένη στιγμή, συνειδητά ή ασυνεί
δητα”.

Η  Ε. K oppitz  (σύγκρ ινε κεφ . 5.4. κα ι 5.5) στηριζόμενη στις α π ό ψ εις  της 
“ψ υχολογίας των σχέσεω ν” βλέπει βέβα ια  στις ιχνογραφήσεις τω ν πα ιδ ιώ ν  α 
συνείδητα κίνητρα ενεργά , θεω ρεί όμως ότι η ιχνογράφηση δεν  προσδιορ ίζε
τα ι α πό  το ασυνείδητο, αλλά ότι δίπλα  στα αψ ιθυμικά  (συναισθηματικά) συ
νεργούν κα ι καταστασ ιακά κα ι ατομικά στοιχεία . Η  ιχνογράφηση είνα ι δηλα
δή “ένα  είδος προσω πογρα φ ία ς από  το εσωτερικό ενός πα ιδ ιού  στη δεδομένη 
στιγμή” (ό.π.). Ό π ω ς  κα ι ο Κ. Biihler (1958/1967,164 κ π .) , έτσι κα ι η Koppitz 
δ ιακρ ίνε ι στην ιχνογράφηση μια “δομή” και ένα  “ύφ ος”. Στη μορφολσγική ορ 
γάνω ση, δηλαδή  στη δομή, εκφ ρά ζετα ι κα τά  την άποψ ή της (όπω ς κα ι κ α τά  
την άποψ η της R. Kellogg) η ηλικία κα ι ο  ψυχολογικός βαθμός ωρίμανσης του 
π α ιδ ιο ύ , ενώ  στο “ύ φ ο ς” * εκ φ ρ ά ζετα ι η συναισθηματκή  του δ ιά θ εσ η  κ α ι η 
σχέση του π ρ ο ς το  περ ιβάλλον (K oppitz 1972,20).

ποκλεισμό... Το λαγουδάκι στο κρεβάτι είναι φυσικά ο ίδιος ο Martin, τη μητέρα (λαγό) την 
ταυτίζει με τη δική του. Τα αυτιά στον τοίχο συμβολίζουν όλα όσα χρειάζεται κανείς, για να 
είναι ανεξάρτητος από το εξωτερικό περιβάλλον. Ο ψυχολόγος βρίσκει στην ιχνογράφηση 
του Martin στοιχεία της άμεσης παράστασης (το παιδί στο κρεβάτι με τη μητέρα στο τραπέ
ζι είναι μια απλή απόδοση της πραγματικής κατάστασης, στην οποία βρίσκεται), αναμιγμέ- 
να με στοιχεία της συμβολικής παράστασης (κλειστές γραμμές, αυτιά).
, Σε συνδυασμό με την προϊστορία... η ιχνογράφηση δίνει στον κλινικό ψυχολόγο εξήγη

ση για την κατάσταση σύγκρουσης και για τη σχέση μητέρας παιδιού του μικρού ιχνσγρά- 
φου”. (Κ. Biihler 1967,164 κπ).

* ύφος =  η συνολική οργάνωση της ιχνογράφησης που αναφέρεται σε μορφή - περιε
χόμενο.
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Η Koppitz (1972) εντυπωσιάστηκε από το γεγονός ότι “όλα τα παιδιά των 
οποίων το αποτέλεσμα στο Test ήταν στο μέσο ή άνω του μέσου όρου και στο 
Test ιχνογράφησης άντρα (ZEM-Test) ήταν κάτω του μέσου όρου, υπέφεραν 
από βαριά ψυχολογικά προβλήματα της προσωπικότητας” (1972, 53). Η Kop
pitz, σχημάτισε έναν πίνακα 30 γνωρισμάτων παιδιών με αποδείξιμες παρα
ξενιές (επιθετικότητα, ψυχοσωματικές δυσκολίες, κλοπή κ.τ.λ.) που παρατηρή
θηκαν στο Test “ιχνογράφησε έναν άντρα” (ZEM-Test) με βάση τη σύγκριση 
72 ιχνογραφήσεων τους με 72 αντίστοιχες ιχνογραφήσεις μαθητών ενός κανο
νικού σχολείου. Θεωρεί όμως ότι η ύπαρξη ενός μόνον τέτοιου γνωρίσματος 
(παράγοντα) στην “ιχνογράφηση άντρα” δεν αποδεικνΰει και την ύπαρξη συ
ναισθηματικής διαταραχής. Όμως η σύμπτωση δύο ή περισσότερων παραγό
ντων (γνωρισμάτων) δείχνουν με μεγάλη βεβαιότητα την ύπαρξη συναισθημα
τικών προβλημάτων και ανικανοποίητων συνανθρώπινων σχέσεων (Koppitz 
1972,63 και 69).

Οι 30 συναισθηματικοί παράγοντες (γνωρίσματα) στο Test “ιχνογράφησε 
έναν άντρα”, που δείχνουν την ύπαρξη συναισθηματικών διαταραχών, είναι 
οι ακόλουθοι (Koppitz 1972,91).

1. Ανεπαρκής οργάνωση της ιχνογράφησης.
2. Σκίαση του προσώπου.
3. Σκίαση του σώματος, των άκρων.
4. Σκίαση των χεριών (παλάμης-δακτύλων), του λαιμού.
5. Ασυμμετρίατων άκρων.
6. Λοξή (πλάγια) κλίση της μορφής
7. Μικρή μορφή
8. Μεγάλη μορφή
9. Διαφάνεια
10. Πολύ μικρό κεφάλι.
11. Μάτια που στραβίζουν προς τα μέσα (δηλαδή γυρίζουν προς τη μύτη).
12. Δόντια.
13. Μικροί βραχίονες.
14. Μεγάλοι βραχίονες.
15. Προσκείμενοι βραχίονες
16. Μεγάλα χέρια (παλάμες - δάχτυλα)
17. Κομμένα χέρια
18. Ενωμένα (κολλημένα) κάτω άκρα.
19. Γεννητικά όργανα.
20. Τεράστια, παράξενη μορφή.
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21. Τ ρεις  μορφές.
22. Σ ύννεφ α
23. Κ ανένα  μάτι
24. Έ λλε ιψ η  μύτης
25. Έ λλειψ η  στόματος
26. Έ λλειψ η  σώματος
27. Κ ανένας βραχίονας
28. Κ ανένα  σκέλος
29. Κ ανένα  π ό δ ι
30. Έ λλειψ η  λαιμού

Η  K oppitz (1972, 91) μας πληροφ ορεί ότι “ ιχνογραφ ήσεις ά ντρα ” με κομ
μένα  χέρ ια  (παλάμες- δάχτυλα) ή παράσταση βραχιόνω ν χω ρίς παλάμες ή δά 
χτυλα παρατηρήθηκαν σε ασθενείς συμβουλευτικών σταθμών, σε πα ιδ ιά  με ε
γκεφ α λικές βλάβες κα ι σε μαθητές ειδικώ ν τάξεων. Επίσης αυτή η παράσταση 
πα ρ α τη ρ ή θη κ ε  σ υχνό τερ α  στις ιχνο γρα φ ή σ εις  τω ν ντροπαλώ ν π α ιδ ιώ ν  α π ό  
ό ,τι στις “ ιχνο γρ α φ ή σ εις  ά ντρ α ” (Z E M -T est) των εμφανώ ς επ ιθετ ικώ ν  π α ι
διών. Η  ίδ ια  συχνότητα ιχνογράφησης κομμένων παλαμών - δακτύλων π α ρ α 
τηρήθηκε ακόμα  κα ι σε π α ιδ ιά  που  είχαν κλέψει κα ι τα  οποία  είχαν ψυχοσω 
ματικές δυσκολίες. Η  K oppitz (ό .π.) προσθέτει ότι τα  κομμένα χ έρ ια  στις “ ι
χνογρα φ ή σ εις ά ντρ α ” φ α ίνετα ι να  εκφράζουν το συναίσθημα α νεπ ά ρ κ εια ς ή 
ενοχής, εξα ιτίας κακώ ν πρά ξεω ν ή γενικώ ς ανικανότητας να δρουν. Π α ρ α π έ
μπει επίσης στο M achover, ο οποίος παρατήρησε ότι η παράλειψη των άκρω ν 
χερ ιώ ν  (παλάμης-δαχτύλω ν) σε μ ια  ιχνογράφηση δείχνει συναισθήματα ενο
χής του πα ιδ ιού , τα  ο πο ία  σχετίζονται με κλοπή ή με ανεπαρκή σχολική επ ίδο
ση ή με το φ όβο ευνουχισμού. Αυτή η υπόθεση στηρίχθηκε στο ιστορικό ασθέ
ν ε ια ς  π α ιδ ιώ ν  που  ιχνο γρα φ ο ύ σ α ν  όλες τις μορφ ές χω ρ ίς χέρ ια . Η  K oppitz 
καταλήγει ότι: επειδή  τα  κομμένα χέρ ια  στην “ ιχνογράφηση άντρα” σχετίζο
ντα ι με μια ποικ ιλ ία  στάσεων κα ι φόβων, δεν μπορύμε να  προσδιορίσουμε αν 
ένα  π α ιδ ί υ π ο φ έρ ει από συναισθήματα πνευματικής ή ψυχικής ανεπάρκειας ή 
αμηχανίας ή ενοχής ή φόβου ή από  όλα αυτά τα  φαινόμενα. Μ πορούμε μόνον 
ν α  διαπιστώ σουμε ότι το π α ιδ ί είνα ι δ ιαταραγμένο και ότι α ισθάνεται αναλό- 
γω ς. Η  α ιτία  του φόβου κα ι της δ ιαταραχής π ρ έπ ε ι να  προσδιορ ισ θεί με συ
μπληρωματικά Test, με ερωτηματολόγιο, με συνένευξη και με παρατήρηση.

Μ ε βάση  την ανάλυση  κ α ι ερ μ η νεία  δύο  ιχνογρα φ ήσ εω ν (α π εικ . 99 κ α ι 
100) η K oppitz  (1972, 11 κ .π .) α π ο δ ε ικ νύ ε ι ότι τα  ασυνήθη χαρα κτη ρ ιστικά  
στις ιχνογραφ ήσεις ανθρώ πω ν (Ζ Ε Μ ) έχουν μ ια  λειτουργία  υπόδειξης, δηλα-
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δη δείχνουν τα προβλήματα της ζωής του ιχνογράφου, την επίκαιρη σύγκρου
ση, τις διαρκείς ψυχοσωματικές δυσκολίες ή τις εγκεφαλοργανικές διαταρα
χές. Η προσωρινή διάγνωση πρέπει επομένως να επιβεβαιωθεί μέσω διερευ
νητικών συνομιλιών με τον ιχνογράφο και μέσω επιπρόσθετων Test. Περαιτέ
ρω πρέπει να γίνει επανέλεγχος στη θεραπευτική κατάσταση. Η σύγκριση των 
δύο ιχνογραφήσεων (99 και 100) δείχνει και τον προσανατολισμό του τρόπου 
θεώρησης προς τη βιογραφία του παιδιού, ο οποίος (τρόπος θεώρησης) δεν 
εργάζεται με προκατασκευασμένα (κλινικά συμπτωματολογικά) ευρήματα, 
αλλά προσπαθεί να αποκαλύψει καθημερινές δομές σχέσεων.

Η σύγκριση από την Koppitz δύο ιχνογραφήσεων με το ίδιο θέμα (“ορει
βάτης”) δείχνει σαφώς το ατομικό σημασιολογικό περιεχόμενο των παιδικών 
ιχνογραφήσεων (Richter, 1987,182). Η ιχνογράφηση 99 είναι του εντεκάχρο- 
νου Carl, ενός αγοριού με υψηλή νοημοσύνη. Οι γονείς του είχαν θέσεις υψη
λούς στόχους γι’ αυτόν, γράφει η Koppitz (1972,11), το δε αγόρι δείχνει στην 
ιχνογράφησή του ότι θεωρεί αυτούς τους στόχους των γονέων του ως ένα υ
ψηλό και απότομο βουνό, το οποίο μπορεί και θέλει να το κατακτήσει, να ανέ
βει στην κορυφή. Η Koppitz θεωρεί την ιχνογράφηση τεχνικώς αδέξια και α- 
νατομικώς λαθεμένη, όμως δεν αμφιβάλλει ότι το αγόρι κρατιέται αποφασιστι
κά σιον τοίχο του βράχου με τα χέρια του και με τα πόδια του. Η έκφρασή 
του αποκαλύπτει την εμπιστοσύνη που έχει στον εαυτό του ότι μπορεί να φθά- 
σει στην κορυφή του βουνού. Ο Carl ήταν ένας επιμελής μαθητής, με πολύ κα
λή επίδοση στο σχολείο και επομένως ανταποκρινόταν στο υψηλό επίπεδο φι
λοδοξίας των γονέων του.

Η Koppitz ερμηνεύει ως εξής την ιχνογράφηση 100 με το ίδιο θέμα (“ορει
βάτης”): Αποτελεί, γράφει μια οξεία αντίθεση προς την ιχνογράφηση 99. Εί
ναι έργο ενός αγοριού ηλικίας 10:6 ετών με νοημοσύνη λίγο υψηλότερη του 
μέσου όρου. Οι γονείς του ήταν φιλόδοξοι και απαιτούσαν από το γιό τους ε
πιδόσεις άνω των δυνάμεών του. Ο Bill άρχισε να κλείνεται στον εαυτό του 
και ταυτόχρονα παρουσίασε ενούρηση και ανεξήγητους πόνους στο στομάχι. 
Η ιχνογράφησή του (απεικ. 100) δείχνει έναν ορειβάτη σε δύσκολη κατάστα
ση. Κρέμεται πιασμένος με τα δάκτυλά του από μια προεξοχή βράχου, δεν 
μπορεί να κινηθεί, το σχοινί δεν τον στηρίζει, είναι αποκομμένος από τον κό
σμο, δεν ελπίζει σε βοήθεια και επειδή δεν μπορεί να κοιτάζει, παραλείπει 
στην ιχνογραφημένη του μορφή τα μάτια και το στόμα. Αλλά και στην καθημε
ρινή του ζωή ο Bill δεν ομιλεί με άλλους, ούτε εκδηλώνεται. Γενικώς ο Bill κλεί- 
σθηκε στον εαυτό του και ήταν δυστυχισμένος, αφού προσπαθούσε να ανεβάζει 
την επίδοσή του, αλλά δεν το επιτύγχανε. Η ιχνογράφησή του βοήθησε τον
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Απεικόνιση 99

πατέρα του να καταλάβει ότι το παιδί του δεν ήταν όπως νόμιζε, αλλά ότι χρει
αζόταν στήριξή για να κερδίσει την εμπιστοσύνη στον εαυτό του.

Μια όμοια περίπτωση υπεραπαίτησης αναφέρει και ο E.F. Hammer (1980, 
32 κ.π.). Πρόκειται για ένα δωδεκάχρονο αγόρι με δείκτη νοημοσύνης 150, 
του οποίου οι γονείς είχαν πανεπιστημιακή μόρφωση και το πίεζαν σε τέτοιο 
βαθμό να αυξήσει την επίδοσή του, που αυτό παρουσίασε μια ανάρμοστη αυ
τοαντίληψη* *. Η ιχνογράφηση του στο Test “ιχνογράφησε έναν άντρα” κατα
λαμβάνει ενα εκατοστό της διαθέσιμης επιφάνειας στο φύλλο ιχνογράφησης.

Η S.A. Schetty (1974,9) υποθέτει “ότι οι δυνατότητες έκφρασης διαταραγ- 
μένων στη συμπεριφορά παιδιών διαφέρουν από τις δυνατότητες έκφρασης 
συνομήλικων,μη διαταραγμένων σιη συμπεριφορά παιδιών”. Η υπόθεση αυτή 
στηρίζεται στην αποδοχή ότι στην παιδική ιχνογράφηση αντικατοπτρίζεται “η 
ανθρώπινη κατάσταση” του ιχνογράφου και ότι η εικαστική αυτή απόδειξη της 
ανθρώπινης έκφρασης μπορεί να ερευνηθεί “φαινομενολογικά”, δηλαδή να 
γίνει αναφορά στα “φαινόμενα” (ιχνογραφήσεις).

Υ','Μι,
* Οι γονείς του δεν του επέτρεπαν να ικανοποιεί βασικές του ανάγκες, όπως ήταν η τη

λεόραση, τα comiks και η λεμονάδα. : ;
λ

/ .
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Η S.A Schetty (1974) χρησιμοποιεί την έννοια της προβολής, την οποία ορί- 
ζει ως εξής:

“Ο άνθρωπος τείνει στο να βλε'πει τον κόσμο με έναν ανθρωπόμορφο τρό
πο σύμφωνα με τη δική του προσωπική εικόνα. Αυτό διευκολύνει προβολικές 
απόψεις στην ιχνογράφηση σπιτιού, δέντρου, προσώπου, ζώων ή άλλων εννοι
ών... Ο πυρήνας αυτής της ανθρωπόμορφης θεώρησης του κόσμου είναι ο μη
χανισμός της προβολής. Η προβολή ορίζεται ως η ψυχολογική λειτουργία μέ
σω της οποίας αποδίδουμε στα αντικείμενα του περιβάλλοντος (πρόσωπα, 
ζώα, πράγματα) δικές μας ιδιότητες, συναισθήματα, στάσεις και επιθυμίες. 
Το περιεχόμενο της προβολής μπορεί να είναι, αλλά και να μην είναι, συνει
δητό στο πρόσωπο ως τμήμα του εαυτού του (του Εγώ του). Από αυτή την άπο
ψη η έννοια της προβολής πρέπει εδώ να εννοηθεί ευρύτερα από ό,τι η αρχική 
έννοια προβολής του Freud, η οποία υπέθετε ότι το περιεχόμενο της προβολής 
είναι πάντοτε απωθημένο... Στρεβλώσεις (παραμορφώσεις) στην έννοια της 
προβολής υπάρχουν σε τόσο μεγάλη έκταση όσο:

- η προβολή έχει μια αμυντική λειτουργία (προβολή με την έννοια του 
Freud),

- εξωτερικά, μονόπλευρα ή επιφανειακά δεδομένα του αντικειμένου εφο
διάζονται με σημασίες, οι οποίες απορρέουν από την προσωπική ζωή του υπο
κειμένου και δεν συμφωνούν με την πραγματική ή πλήρη εικόνα του αντικει
μένου” (Schetty 1974,12 κ.π.).

Ο βαθμός της στρέβλωσης της αντίληψης των αντικειμένων και επομένως 
της απεικόνισης (ιχνογράφησης) εξαρτάται, κατά την άποψη της Schetty, από 
την βαρύτατητα της συναισθηματικής διαταραχής. Σε αντίθεση προς τους δια- 
ταραγμένους οι ομαλώς αναπτυσσόμενοι άνθρωποι τείνουν προς μια αντικει
μενική απεικόνιση των αντικειμένων και των προσώπων, με κάποια τρόπον τι- 
να προσωπική απόδοση σημασίας σ’ αυτά, αλλά χωρίς καταπίεση (υποκατά
σταση, απώθηση, πνευματικότητα, ποίηση, κ,τ.λ.) αψιθυμικών ή ασυνείδητων 
περιεχομένων, την επίδραση των οποίων αρνείται το Εγώ (Richter 1987,185).

Η Schetty ορίζει ως ακολούθως τα αξιώματα ερμηνείας της ιχνογράφησης 
(1974,126 κ.π.).

“Στην ερμηνεία των ιχνογραφήσεων προσπαθούμε πρώτα να περιγράφου
με την γραφική έκφραση..., δεύτερον προσπαθούμε να συσχετίσουμε το πε
ριεχόμενο της ιχνογράφησης με τις γνώσεις μας για την πνευματική εξέλιξη 
και με τις δυνατότητες έκφρασης της εμπειρίας*. Προσέτι προϋποθέτουμε ότι

* Εννοείται του ιχνογράφου.
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υπάρχουν προσωπικώς διαμορφωμένοι τρόποι έκφρασης, γνώσεις των μύ
θων, της ερμηνείας των ονείρων, του γενικού συμβολισμού”.

Η γραφική έκφραση (μορφολογία) περιλαμβάνει και την κατανομή του 
χώρου, δηλαδή της επιφάνειας του φύλλου ιχνογράφησης. Ο γραφολόγος Μ. 
Rulver (1931) προτείνει ένα σταυρωτό σχήμα κατανομής του χώρου της γρα
πτής εικόνας, όπου η ανώτερη ζώνη παριστάνει το πνευματικό (γνωστικό, ηθι
κό - θρησκευτικό) η κατώτερη το υλικό (φυσικό, ερωτικό), και η μεσαία ζώνη 
περιλαμβάνει τα στοιχεία του ατομικού, του παροντικού, του Εγώ. Αριστερά 
του σταυρού μπορούν να μπουν οι σχέσεις του Εγώ προς το παρελθόν, η εσω
στρέφεια και η οπισθοδρόμηση, δεξιά οι μελλοντικές σχέσεις, το επιδιωκόμε- 
νο, η εξωστρέφεια.

Και ο Ε. Cassirer (1956/ 1965) αποδίδει σημασία στην κατανομή του χώ
ρου: “Το επάνω και κάτω, το δεξιά και αριστερά δεν είναι... ισότιμες κατευ
θύνσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να ανταλλαχθούν μεταξύ τους χωρίς μεταβο
λή, γιατί σ’ αυτές (τις θέσεις) αντιστοιχούν εντελώς διαφορετικές ομάδες ορ
γανικών αισθήσεων*, ποιοτικώς ιδιότυπων (μοναδικών), μη περαιτέρω απλο- 
ποιήσιμων προσδιορισμών”.

Η Σ.Α. Schetty εντάσσει στην κατανομή του χώρου και τις κενές θέσεις ή 
τις απαγορευμένες περιοχές (L  Corman 1967). Τα παρακωλυμένα, τα κατα- 
θλιπτικά πρόσωπα δεν γεμίζουν την άνω επιφάνεια του φύλλου, την κάτω ά
κρη του φύλλου τη χρησιμοποιούν ως ζώνη φυγής και απόσυρσης. Η S.A. 
Schetty (1974) αποδίδει στην κατανομή του χώρου ένα μεγάλο βάρος κατά την 
ερμηνεία της μορφολογίας των ιχνογραφήσεων.

Ειδικές υποδείξεις για χαρακτηριστικά της προσωπικότητας έχει κατά την 
άποψη της ο τρόπος δημιουργίας των γραμμών, η πίεση του μολυβιού, οι μορ
φές κίνησης του μολυβιού επάνω στο φύλλο ιχνογράφησης, οι σκιάσεις και οι 
ενισχύσεις των γραμμών, οι διαγραφές (σβησίματα) και οι αποξέσεις. Σε αντί
θεση προς την καλλιτεχνική χρήση της σκίασης, η σκίαση στην παιδική ιχνο
γράφηση (ή καλύτερα οι “διπλές γραμμές”, τα “υπολείμματα σκαριφημάτων”) 
μπορεί να είναι έκφραση φόβου και ανασφάλειας, αλλά και πλεονάζουσας κι
νητικότητας ή χαράς για κίνηση. Στο φαινόμενο της σκίασης αποδεικνύεται 
δηλαδή εποπτικά η διπλή αξία του ιχνογραφικού συμβολισμού. Επίσης η “α
πόξεση” μπορεί να είναι σημάδι αυθόρμητης δυσαρέσκειας και μάλιστα φό
βου έκφρασης, αλλά και προσπάθεια ελεγχόμενης βελτίωσης. Ιδιαίτερη ση

* Στις οργανικές αισθήσεις ανήκει π.χ. η όρθια στάση του άνθρωπον, η οποία καθορίζει 
ένα επάνω και κάτω και τον δένει σε μια ορισμένη χωρική τάξη.

Λ I
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μασία αποδίδει η Schetty και στη συμμετρία ή ασυμμετρία των μορφών ιχνο
γράφησης. Έτσι, οι διαταραχές στην κατασκευή συμμετρικών μορφών όπως 
είναι και η ιχνογράφηση ανθρώπου υποδηλώνουν ότι ο ιχνογράφος δεν ελέγ
χει τις κινήσεις του, όπως συμβαίνει στην περίπτωση των ατόμων με σωματικές 
αναπηρίες. Αντίθετα ο υπερτονισμός της συμμετρίας των μορφών κατά την ι
χνογράφηση συναντάται στους ανασφαλείς και ψυχαναγκαστικούς.

Το χρώμα που χρησιμοποιείται στην ιχνογράφηση έχει πατά τη Schetty 
(1974, 47) το στοιχείο της “αψιθυμικής προσωπικής σημασίας”, χωρίς να πα
ραβλέπει και τις δυσκολίες ερμηνείας της χρήσης του χρώματος στην παιδική 
ιχνογράφηση. Στηριζόμενη και σε άλλους συγγραφείς, θεωρεί μεν ότι τα προ
σαρμοσμένα παιδιά χρησιμοποιούν κυρίως τα ζεστά χρώματα, ενώ τα κλειστά, 
τα ανεξάρτητα και τα επιθετικά προτιμούν τα ουδέτερα χρώματα, όμως απο- 
δεικνύει ότι η χρήση του χρώματος στην ιχνογράφηση εξαρτάται από τις συν
θήκες της κατάστασης και ότι δεν μπορεί να γίνει σωστή ερμηνεία χωρίς να 
γνωρίζουμε αυτή τη μεταβολή.

Μεγάλες δυσκολίες, κατά τη Schetty, παρουσιάζει η ανάλυση του περιεχο
μένου της παιδικής ιχνογράφησης. Το επίπεδο του περιεχομένου είναι προφα
νώς για τη συγγραφέα ένας ιδιαίτερος τρόπος έκφρασης, παράλληλα με το 
μορφολογικό επίπεδο. Μόνο στο επίπεδο του περιεχομένου ανήκει κατά την 
άποψή της το αξίωμα της αντιπροσώπευσης, δηλαδή της “παράστασης του α
ντικειμένου σε μια ορισμένη κατάσταση” (1974, 48 κ.π.). Η αναλογία μεταξύ 
του εμπειρικού αντικειμένου και του σχήματος της εικόνας δεν επαρκεί για 
να επιτρέψει μια ματιά στους συνειρμούς και στις φαντασίες του ιχνογράφου. 
Η ερμηνεία του περιεχομένου της ιχνογράφησης απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις 
για το πρόσωπο του ιχνογράφου (προσωπικά προβλήματα, επιδιώξεις, επιθυ
μίες και λοιπά γνωρίσματα της προσωπικότητας). Οι γνώσεις αυτές εξασφαλί
ζονται με διάφορα ψυχοδιαγνωστικά μέσα, αλλά και μέσω μιας θεραπευτικής 
σχέσης, κατά την οποία η ερμηνεία διευκολύνεται και από την εμπειρία και α
πό την επιστημονική πρόταση του ερμηνευτή.

Για την ερμηνεία των σημαντικών θεμάτων της παιδικής εικαστικής έκφρα
σης (άνθρωπος, σπίτι, δρόμος, μέσα συγκοινωνίας, νερό, γη, ζώα κ,τ.λ.) χρη
σιμοποιεί η συγγραφέας (1974, 50, κπ.) τις ψυχαναλυτικές - συμβολικές, τις 
πολιτισμικές - ανθρωπολογικές προτάσεις ερμηνείας, με τάση προς τη συ- 
μπτωματολογική ερμηνεία, (βλέπε Richter 1987, 188). Αποδίδει δηλαδή στα 
σύμβολα (αντικείμενα) σταθερές σημασίες. Τη Γη τη θεωρεί ως ένα σύμβολο, 
το οποίο κατατάσσει στους “μεγάλους αρχέτυπους”. Γράφει λοιπόν (1974,55):

“Η Γη έχει τη σημασία της ασφάλειας. Η έκφραση “και τα δύο πόδια στη
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γη” σημαίνει συνείδηση (γνώση), αίσθηση της πραγματικότητας. Η γη βρίσκε
ται σε σχέση με την τρέφουσα μητέρα, με τη γονιμότητα. Αυτή στολίζεται στις 
ιχνογραφήσεις το πλείστον με δέντρα και λουλούδια. Από τη γη εμφανίζονται 
και πέτρες και βράχοι. Αυτά σημαίνουν το διαρκές, την πυκνότητα και μπο
ρούν με τη μορφή τους, φαλλική ή στρογγυλή, να έχουν μια αντρική ή γυναι
κεία σημασία. Ένας πετρώδης δρόμος μπορεί να εκφράζει ένα σκληρό, δύ
σκολο, πλήρες αντιστάσεων μελλοντικό σχέδιο (ιδέα, σκέψη)”.

Η Schetty (1974) εφάρμοσε την ακόλουθη μέθοδο, για να ερευνήσει και να 
εκτιμήσει την εκμετάλευση του χώρου ιχνογράφησης από το παιδιά:

1) Χρησιμοποίησε δυο ομάδες παιδιών. Η μια περιελάμβανε κανονικά παι
διά του σχολείου και η άλλη διαταραγμένους στη συμπεριφορά αναπτυσσόμε
νους” με στόχο να ερευνήσει τις “χαρακτηριστικές για την ηλικία των παιδιών 
συνήθειες στην εκμετάλευση του χώρου, μέσω ενός σταθμισμένου φύλλου”. 2) 
Έδωσε και στις δύο ομάδες παιδιών ένα φύλλο ιχνογράφησης (DIN Α4) διαι
ρεμένο σε 16 ισομεγέθη ορθογώνια, για να απαριθμήσει εκείνα που χρησιμο
ποίησαν τα παιδιά για όλη την ιχνογράφηση και εκείνα που χρησιμοποίησαν 
μόνον για την οικογένεια. Το κριτήριο αυτό δείχνει, κατά την άποψη της 
Schetty (1974, 79 κ.π.), πως βιώνει το παιδί την οικογένειά του σε σχέση προς 
το περιβάλλον του. Μια ιχνογράφηση, στην οποία η οικογένεια ιχνογραφείται 
από το παιδί πολύ μικρή, στην κάτω άκρη του φύλλου και σε κενό χώρο, δηλα
δή χωρίς κανένα βάθος ή χωρίς λεπτομέρειες, ερμηνεύεται διαφορετικά από 
ό,τι μια ιχνογράφηση στην οποία η οικογένεια είναι τοποθετημένη στο κέντρο 
και σ’ ένα χώρο, ο οποίος είναι ισόρροπα κατανεμημένος και είναι εφοδια
σμένος με λεπτομέρειες. Κυρίαρχο κριτήριο για τη σχέση των παριστανόμε- 
νων προσώπων μεταξύ τους γίνεται δηλαδή η διάταξη των ιχνογραφημένων 
μορφών στην επιφάνεια του φύλλου, αν δηλαδή τα μέλη της οικογένειας στέ
κονται μπροστά από κάποιο βάθος, επάνω σε μια γραμμή βάσης (εδάφους), 
στην άκρη του φύλλου ή αν “κρέμονται στο χώρο”. Η ιχνογράφηση της οικογέ
νειας ανταποκρίνεται στην ηλικία π.χ. των 8 ετών αν, κατά την άποψη της 
Schetty, σ’ όλες τις ιχνογραφήσεις εμφανίζεται τουλάχιστον μια γραμμή βάσης 
(εδάφους).

Η αξιολόγηση των ιχνογραφήσεων των δύο ανωτέρω ομάδων με βάση τα 
γνωρίσματα “εκμετάλευση του χώρου” και “γραμμή βάσης” έδειξε ότι:

α) Ως προς την “εκμετάλλευση του χώρου”
Μεταξύ των οκτάχρονων κανονικών και των οχτάχρονων διαταραγμένων 

στη συμπεριφορά δεν υπάρχει καμιά σημαντική διαφορά στην εκμετάλευση 
του χώρου για την οικογένεια. Και οι δύο ομάδες χρησιμοποιούν από 1 μέχρι



Η ερμηνεία της παιδικής ιχνογράφησης 197

8 τετραγωνικά εκατοστά, δηλαδή εκμεταλεύονται τον μισό και λιγότερο από 
τον μισό χώρο του φύλλου για την παράσταση της οικογένειας, την οποία ιχνο
γραφούν το πλείστον στο κατώτερο ήμισυ του φύλλου ιχνογράφησης. Και 
στους εννιάχρονους δεν υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων 
στην εκμετάλευση του χώρου για την οικογένεια, μόνον που σ’ αυτούς υπάρχει 
η τάση να εκμεταλεύονται περισσότερο από τον μισό χώρο του φύλλου για την 
παράσταση της οικογένειας, δηλ. περισσότερα από 8 τ.ε. Και αυτοί ιχνογρα
φούν την οικογένεια το πλείστον στο κατώτερο μέρος του φύλλου. Στους δε
κάχρονους υπάρχει σημαντική διαφορά στην εκμετάλευση του χώρου του φύλ
λου για την ιχνογράφηση της οικογένειας μεταξύ των δύο ομάδων, κανονικών 
και διαταραγμένων (Κ και Δ). Τα κανονικά παιδιά (Κ) τείνουν να χρησιμο
ποιούν περισσότερο από το ήμισυ του φύλλου για την παράσταση της οικογέ
νειας, ενώ τα διαταραγμένα (Δ) στη συμπεριφορά εκμεταλεύονται μάλλον το 
μισό ή λιγότερο του μισού του φύλλου για την οικογένεια.

Η σύγκριση των δύο ομάδων, γράφει η Schetty (1974, 79 κ.π.), δείχνει την 
τάση για εξάπλωση της οικογένειας στο χώρο, δηλαδή η οικογένεια “εκμεταλ
λεύεται” από ηλικία σε ηλικία περισσότερο χώρο, κάτι που σχετίζεται με τη 
φυσική και ψυχική εξέλιξη των παιδιών. Μόνο που οι δεκάχρονοι της ομάδας 
Δ (διαταραγμένοι) δεν μπορούν να ακολουθήσουν αυτή την πορεία εξάπλω- 
σης της οικογένειας. Δείχνουν, κατά την άποψη της Schetty, μια εξελικτική 
διαταραχή στη σχέση τους προς το περιβάλλον, δηλαδή δεν εκμεταλεύονται το 
χώρο, σύμφωνα με την ηλικία τους. Το ερώτημα για τη Schetty είναι, γιατί εμ
φανίζεται για πριότη φορά στους δεκάχρονους η διάσιαση στη σχέση οικογέ
νεια - περιβάλλον.

β) Ως προς τη γραμμή βάσης (χωρική σχέση). Το κριτήριο αυτό ελέγχει μια 
ποιοτική αξία, δηλαδή στο πως τοποθετείται και παριστάνεται η οικογένεια 
σε σχέση προς το χώρο, προς το περιβάλλον.

Οι κανονικοί (Κ) οκτάχρονοι χρησιμοποιούν πολύ συχνότερα τη βασική 
γραμμή του χώρου, ενώ οι διαταραγμένοι (Δ) χρησιμοποιούν πολύ συχνότερα 
την άκρη (το περιθοίριο) του φύλλου. Δηλαδή παρατηρούνται πολύ συχνότερα 
στους διαταραγμένους ιχνογραφήσεις χωρίς βάση απ’ ό,τι στους κανονικούς 
οκτάχρονους.

Στους εννιάχρονους δεν παρατηρούνται, κατά τη Schetty, σημαντικές δια
φορές στη χρησιμοποίηση μιας βασικής γραμμής (γραμμής εδάφους) ή στην ι
χνογράφηση στο περιθώριο μεταξύ των δύο ομάδων (Κ και Δ). Και στις δύο ο
μάδες παρατηρούνται ιχνογραφήσεις χωρίς έδαφος (βάση) χωρίς σημαντική 
διαφορά. Σημαντικότητα μεταξύ των δύο ομάδων παρουσιάζει εντούτοις η κα
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τανομή του αριθμοί) των ιχνογραφήσεων αναφορικός με τις τρεις κατηγορίες, 
δηλαδή ιχνογράφηση της οικογένειας επί της βασικής γραμμής, στο άκρο του 
φύλλου, χωρίς έδαφος (βάση).

Στους δεκάχρονους υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο ομά
δων (Κ και Δ). Τα κανονικά παιδιά χρησιμοποιούν με μεγαλύτερη συχνότητα 
μια βασική γραμμή έναντι των διαταραγμένων στη συμπεριφορά. Τα δεύτερα 
διαφέρουν σημαντικά προς τα πρώτα στη χρησιμοποίηση του περιθωρίου.

Η Schetty (1974,79 κ.π.) θεωρεί ότι τα παιδιά που ιχνογραφούν την οικο
γένεια επάνω σε μια βασική γραμμή (γραμμή εδάφους) ανταποκρίνονται ως 
προς την ιχνογραφική τους εξέλιξη στον κανόνα της ηλικίας τους, ενώ αυτά 
που ιχνογραφούν στην άκρη του φύλλου, δεν έχουν φθάσει ακόμα την ιχνο- 
γραφική εξέλιξη της ηλικίας τους.

Η Schetty βλέπει τη βασική γραμμή στην ηλικία αυτή ως ένα φαινόμενο ε
ξέλιξης και ως ένα σύμβολο με το οποίο εκφράζει το παιδί τη σχέση του προς 
το χώρο. Δηλαδή το παιδί που ιχνογραφεί μια βασική γραμμή, κατασκευάζει 
και ορίζει από μόνο του και από τη δική του οπτική γωνία μια χωρική σχέση, 
ενώ το παιδί που ιχνογραφεί στο άκρο του φύλλου, χρησιμοποιεί μια οριοθέ- 
τηση (περιορισμό) που ήδη διαθέτει. Η Schetty έχει τη γνώμη ότι ένα παιδί 
που χρησιμοποιεί υπάρχουσες δυνατότητες, διαφέρει στη συμπεριφορά του α
πό εκείνο που δημιουργεί μόνο του τις δυνατότητες.

Εξελικτική ερμηνεία* πρέπει κατά τη Schetty να έχουν τα γνωρίσματα “επί 
της βασικής γραμμής” ή “στο άκρο του φύλλου”, ενώ το γνώρισμα “χωρίς έδα
φος” πρέπει να ερμηνευθεί από την άποψη του περιεχομένου της ιχνογράφη
σης. Οι ιχνογραφήσεις χωρίς έδαφος (βάση) παρουσιάζονται και στις δύο ο
μάδες σ’ όλες τις ηλικίες (8,9 και 10 ετών) και δημιουργούν την εντύπωση του 
“αβοήθητου”, της “αβεβαιότητας”, του δυνάμενου να προσβληθεί. Μπορεί, 
γράφει η Schetty, να είναι η οικογένεια ισόρροπα κατανεμημένη στο χώρο του 
φύλλου, εντούτοις δίνει την εντύπωση ότι κρέμεται στον αέρα. Συμπεραίνει 
λοιπόν ότι η ερμηνεία μιας τέτοιας ιχνογράφησης, όταν αφορά τις ηλικίες α
πό οκτώ έως δέκα ετών, ακριβώς στο περιεχόμενο έκφρασης πρέπει να ανα- 
φέρεται.

Κατά την άποψη του Richter (1987, 190) η ερμηνευτική πρόταση της 
Schetty στη βάση της έλλειψης ή μη της βασικής γραμμής στην ιχνογράφηση 
των παιδιών των ανωτέρω ηλικιών, δείχνει τις δυνατότητες και τις αδυναμίες 
της, τις θετικές και τις αρνητικές της πλευρές. Τη θεωρεί εντούτοις ως θετικό

* Να ερμηνευθούν ως ένδειξη ιχνογραφικής εξέλιξης ή καθυστέρησης”.
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τερη από τις άλλες ερμηνευτικές διαδικασίες, επειδή στρέφει την προσοχή της 
στις συνθετικές δομές της ιχνογράφησης και επειδή προσπαθεί να συσχετίσει 
τη δομική συναρμογή της εικόνας με ορισμένα χαρακτηριστικά της προσωπι
κότητας. Η ερμηνεία της ιχνογράφησης της οικογένειας στηρίζεται σε ορισμέ
να χαρακτηριστικά για το έργο κριτήρια, όπως είναι η “χρησιμοποίηση του 
χώρου” η “χωρική σχέση”, οι “ομαδοποιήσεις”, αλλά και η “εκλογή του χρώ
ματος”.

Ο Richter (ό.π.) θεωρεί ότι το περιεχόμενο του θέματος ιχνογράφησης 
λαμβάνεται πολύ λίγο υπόψη στη συνολική ανάλυση της ιχνογράφησης της οι
κογένειας. Μολονότι, γράφει, εντυπωσιάζεται η Schetty από το γεγονός ότι τα 
διαταραγμένα παιδιά περιορίζονται αποκλειστικά στην πρόσκληση “ιχνογρά
φησε την οικογένειά σου” και δεν συμπληρώνουν τις ιχνογραφήσεις τους με 
τον ήλιο, με τον ουρανό, με λουλούδια και προσθέτουν στις μορφές πολύ λίγες 
ειδικές λεπτομέρειες, εντούτοις δε βγάζει καθόλου συμπεράσματα για την ερ
μηνεία των ιχνογραφήσεων από αυτές τις διαπιστώσεις. Παρόλες τις επιση
μάνσεις αυτές και τις κριτικές παρατηρήσεις ο Richter αναγνωρίζει ότι η ερ
μηνευτική πρόταση της Schetty ανταποκρίνεται καλύτερα στη δομή της εικό
νας της παιδικής ιχνογράφησης από ό,τι οι άλλες ψυχολογικές προτάσεις.

Μια παραλλαγή στην “παράσταση της οικογένειας” παρουσίασε η L. 
Brem-Graser (1967/1975) με την προσθήκη ενός νέου στοιχείου: της σκηνοθέ- 
τησης, της δραματοποίησης. Η οδηγία προς τα παιδιά είνα τώρα η εξής: “Ιχνο
γράφησε την οικογένειά σου σε ζώα”. Θεωρεί ότι το “οικογενειακό δράμα” 
παριστάνεται, σκηνοθετείται ευκολότερα σ’ αυτή την καλυμμένη μορφή. Βάση 
της μεθόδου αυτής είναι κατά τη συγγραφέα η προβολική ιχνογράφηση, η δε 
επιστημονική της θεμελίωση απαιτεί να αποδειχθεί: α) ότι η σχέση του παιδι
ού στις διάφορες ηλικίες προς το ζώο είναι εξασφαλισμένη και β) ότι η ιχνο- 
γραφημένη οικογένεια ζώων είναι φορέας προβολής των βιωμένων οικογε
νειακών συνθηκών. Γράφει λοιπόν η Brem - Graser (1975,10):

“Την αφετηρία της μεθόδου αποτελεί η θεματικώς προσδιορισμένη προβο
λική ιχνογράφηση... Για μια επιστημονική θεμελίωση αυτής της πρότασης α
παιτούνται δύο αποδείξεις: Πρώτον οφείλει να εξασφαλισθεί η σχέση του ση
μερινού ανθρώπου, ιδιαίτερα του παιδιού στις διάφορες ηλικίες, προς το ζώο, 
δεύτερον πρέπει να αποδειχθεί ότι η ιχνογραφημένη οικογένεια ζώων είναι 
προβολικός φορέας των βιωμένων οικογενειακών συνθηκών”.

Για να εκπληρώσει αυτή την απαίτηση η συγγραφέας κατασκεύασε, μετά 
από τρεις διαδοχικές έρευνες σε δύο χιλιάδες παιδιά, το Test “οικογένεια σε 
ζώα” (Familie in Tiere - FIT), το οποίο στηρίζεται στην πιθανή ταύτιση του α
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ναπτυσσόμενου ανθρώπου με ορισμένα ζώα, στην απόδοση σ’ αυτά ορισμένων 
ειδικών ανθρώπινων ιδιοτήτων και στην εγκυρότητα της σχέσης μεταξύ της ι- 
χνογραφικής παράστασης μορφών ζώων με ανθρωπόμορφα χαρακτηριστικά 
(ιδιότητες) και του βιογραφικού γίγνεσθαι του ιχνογράφου.

Για να κατανοηθεί όμως η κατεύθυνση προς την οποία κινείται η προβολή, 
πρέπει να συμπληρωθεί η ερμηνεία του περιεχομένου, η οποία στηρίζεται στη 
φυσική παράσταση των ζώων μαζί με τις ανθρώπινες ιδιότητές τους, με την ερ
μηνεία των τυπικών (μορφολογικών) μέσων παράστασης. Στην παράσταση 
π.χ. ενός λιονταριού μπορεί να διαπιστωθεί μόνον από την εκτέλεση της γραμ
μής (αν δηλαδή είναι δυνατή, μεγάλη ή άτολμη, διατακτική, αναποφάσιστη), 
αν το θέμα της ιχνογράφησης αντιστοιχεί σε μια πραγματικώς υπάρχουσα θέ
ση του ιχνογράφου στον αστερισμό της οικογένειας ή αν προέρχεται μάλλον 
από μια επιθυμητή παράσταση ή παράσταση φόβου.

Ως κριτήρια της τυπικής ερμηνευτικής πρότασης θεωρεί η Brem-Graser 
(1975,63 κπ.) τα ακόλουθα:

1) Τη δομή της γραμμής: Στη δομή της γραμμής της ιχνογράφησης ανήκει ο “χα
ρακτήρας της “ (αδύνατη ή ισχυρή, πλατιά ή στενή), “η ιχνογραφική πίεση” στο 
χαρτί, “το πλάτος της γραμμής”, η “ευστοχία” ή οι “διαταραχές” της γραμμής.

2) Τη μεταχείριση της επιφάνειας: Αυτή περιλαμβάνει τα χαρακτηριστικά 
διαγραμμάτωσης (σχεδιασμού) της μορφής της ιχνογράφησης (διάγραμμα ζω
γραφιάς) τη “σκίαση”, την “πλήρωση της ιχνογραφικής επιφάνειας με παράλλη
λες γραμμές” και το “μαύρισμα”. Κατά την άποψη του Richter (1987,192) δεν 
συναντά κανείς στις ιχνογραφήσεις μέχρι το 11 ή 12 έτος “σκίαση” ή πλήρωση 
της επιφάνειας με παράλληλες γραμμές (για “σκίαση” δες απεικόνιση 17).

3) Τη μεταχείριση της μορφής: Στο κριτήριο αυτό η Brem-Graser υπολογί
ζει το αντιθετικό ζεύγος “μεγάλες - μικρές” μορφές, δηλαδή το “σημασιολογι- 
κό μέγεθος”. Σύμφωνα μ’ αυτό η μεγάλη μορφή από θετική άποψη υποδηλώνει 
ενθουσιασμό, αυτοσυνείδηση και από αρνητική άποψη παραπέμπει σε “ελα
φρότητα” (ελαφρομυαλιά), σε “αδυναμία αίσθησης της πραγματικότητας”. Η 
μικρή μορφή εκπροσωπεί την “ιδιαιτερότητα” (του ιχνογράφου), την “περί
σκεψη”, την “ακρίβεια”, αλλά και τη “μικρότητα”, το αδύνατο αυτοσυναίσθη
μα κ.τ.λ.

Στην ερμηνευτική διαδικασία περιλαμβάνονται επίσης και άλλες οπτικές 
γωνίες ανάλυσης, όπως είναι η “διαδοχική σειρά ιχνογράφησης των ζώων”, 
η “ομαδοποίηση της ζωόμορφης οικογένειας” οι “εκφραστικοί μορφασμοί 
των ζώων” κ.τ.λ. (Brem - Graser 1975,128 κ.π.).
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7.9. Ψυχαναλυτικές ερμηνευτικές προτάσεις της παιδικής 
ιχνογράφησης

Οι ερμηνευτές της παιδικής ιχνογράφησης ψυχαναλυτικού προσανατολι
σμού θεωρούν ότι κοντά στις φανερές και βατές στη συμβολική ανάλυση μορ
φές της παιδικής ιχνογράφησης υπάρχουν προς ανακάλυψη και κρυμμένες ση
μασίες, οι οποίες μόνον με την “ερμηνευτική του βάθους” (Habermas 1973) 
μπορούν να φωτισθούν. Κατά την άποψη του Habermas (σελ. 267 κ.π.) στις ι
χνογραφήσεις (εικόνες) φανερώνεται και “το κρυφό περιεχόμενο ενός στο 
συγγραφέα απρόσιτου, αποξενωμένου, αλλά όμως σ’ αυτόν ανήκον τμήμα του 
προσανατολισμού του. Ο Freud δημιούργησε τη διατύπωση περί μιας εσωτερι
κής αλλοδαπής..., για να σημειώσει το χαρακτήρα της αποξένωσης ενός τάχα 
στο υποκείμενο πλήρως οικείου” (εννοείται στοιχείου).

Αυτή η “εσωτερική Αλλοδαπή” δε διαθέτει καμιά ειδική μορφή “έκφρα
σης”, γι’ αυτό και τα περιεχόμενα της ψυχικής αυτής περιοχής είναι αναγκα
σμένα να χρησιμοποιούν ως φορέα έκφρασης το φανερό συμβολισμό. Τον υλι
κό φορέα για τα κρυφά περιεχόμενα αποτελούν, ομού λαμβανόμενα, η “μορ
φή γένεσης” , η σημασία του αντικειμένου και ο φανερός συμβολισμός. Με 
άλλες λέξεις τα κρυφά περιεχόμενα εκδηλώνονται στα φανερά και τα φανερά 
με τη σειρά τους εκφράζονται στις ειδικές και χαρακτηριστικές για την παιδί-. 
κή ιχνογράφηση σχέσεις μορφής περιεχομένου.

Ο στόχος της ψυχαναλυτικής ερμηνείας είναι να αχρηστεύσει τους μηχανι
σμούς της μεταμφίεσης, γιατί με αυτή τη μεταμφίεση διαβαίνουν τα ασυνείδη
τα περιεχόμενα τους φραγμούς της λογοκρισίας. Η μεταμφίεση αυτή είναι το 
αποτέλεσμα της απώθησης, δηλαδή της μετάβασης του λογοκριμένου περιεχο
μένου σ’ ένα φανερό, μη λογοκριμένο. Αυτός ο μηχανισμός της “συμβολικής 
μεταβίβασης” παρουσιάζεται ισοβάθμως δίπλα στο μηχανισμό της συμπύκνω
σης που βλέπουμε σε κάθε συμβολική έκφραση.

Ως κριτήριο ένταξης μιας ερμηνείας της παιδικής ιχνογράφησης στις ψυχα
ναλυτικές προτάσεις ισχύει ο υπολογισμός του ρόλου του ασυνειδήτου στην ι
χνογράφηση. Αν δηλαδή αυτό έχει μια καθοριστική επίδραση, τότε η ιχνογρά
φηση πρέπει να ερμηνευθεί μόνον με ψυχαναλυτικές μεθόδους.

Ερμηνευτικές προτάσεις, οι οποίες ανήκουν σ’ αυτό το χώρο μπορούν να 
θεωρηθούν οι ακόλουθες:

α) Η ψυχοδυναμική θεωρία (της προσωπικότητας και η ιχνογραφική παρά
σταση).
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β) Η παιδική ιχνογράφηση ως μυστική αποκάλυψη (βλέπε Richter 1987, 
196).

Η ψυχοδυναμική θεωρία στηρίζεται στη ακόλουθη θεωρητική αφετηρία: 
Το παιδί οφείλει να ιχνογραφήσει και ενώ ιχνογραφεί μεταβιβάζει τα κρυμμέ
να ψυχικά περιεχόμενα στις ιχνογραφουμενες μορφές (Hammer κ.α. 1980). 
Τα κρυφά περιεχόμενα των ιχνογραφήσεων πρέπει εν συνεχεία να αποκαλυ
φθούν με ψυχαναλυτική επέμβαση.

Κατά την άποψη του Hammer (1980,21 κ.π.) οι ψυχοδυναμικοί δείκτες που 
μεταβιβάζονται στην προβολική ιχνογράφηση μπορούν να ανακαλυφθούν, α
φού χρησιμοποιηθούν διάφορες αποδεικτικές πηγές, όπως είναι η πληροφορία 
για το υποκείμενο, οι ελεύθεροι συνειρμοί, η μετάφραση συμβόλων βάσει ε
φαρμοσμένων αναλύσεων και η σύγκριση μιας ιχνογράφησης με μια σειρά άλ
λων ιχνογραφήσεων ή ιχνογραφήσεων με δεδομένα που ανακαλύφθηκαν στο 
Rorschach-Test ή στο TAT (=Thematic-Apperception-Test). Οι πληροφορίες 
αυτές συνδέονται μεταξύ τους με τη χρησιμοποίηση της μεθόδου της εσωτερι
κής συνοχής, που είναι η κύρια μέθοδος των κλινικών ερευνητών.

Η ανάλυση της προβολικής ιχνογράφησης στηρίζεται κατά το Hammer κ,α. 
(1980) στις ακόλουθες βάσεις:

α) Στη χρησιμοποίηση γενικών ψυχαναλυτικών και λαογραφικών σημα
σιών των συμβόλων, που λαμβάνονται από τις κλινικές έρευνες ονείρων, τέ
χνης, μύθων, φαντασιών και άλλων δραστηριοτήτων, οι οποίες επηρεάζονται 
από ασυνείδητους παράγοντες.

β) Στην κλινική εμπειρία με τους μηχανισμούς της απώθησης και υποκατά
στασης καθώς και με έναν μεγάλο αριθμό παθολογικών φαινομένων, ιδιαίτε
ρα των φαινομένων μετατροπής ακατανίκητων ισχυρών βιωμάτων σε σωματι
κά συμπτώματα, των ιδεών καταδίωξης, των φοβιών και των ψυχωτικών κατα
στάσεων, οι οποίες κατανοούνται μόνον στο πλαίσιο μιας θεωρίας περί συμ
βολισμού.

γ) Στο άνοιγμα του συμβολισμού μέσω της απασχόλησης με τους συνειρ
μούς του ασθενούς

δ) Στην εμπειρική σαφήνεια και γνώση, η οποία μπορεί να παρουσιασθεί 
στις διάφορες περιπτώσεις ιχνογραφήσεων, ασθενών κ.τ.λ.

ε) Στη ροή των ελεύθερων συμβολισμών από το ασυνείδητο του ψυχωτικού 
στα φύλλα της ιχνογράφησης.

στ) Στη σχέση μεταξύ των προβολικών ιχνογραφήσεων, οι οποίες δημι- 
ουργήθηκαν στους ενδιάμεσους χώρους κατά τη διάρκεια της θεραπείας
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και της κλινικής εικόνας (της προσωπικότητας) κατά το χρόνο παραγωγής 
της ιχνογράφησης.

Η ερμηνευτική αυτή πρόταση στηρίζεται σε πολλές παραπομπές σε εμπει
ρικές και αναλυτικές έρευνες ιχνογραφήσεων προσώπων με προβληματική συ
μπεριφορά και ιδιαίτερα σε έρευνες στις οποίες συσχετίζεται η ιχνογραφική 
συμπεριφορά με άλλα συμπτώματα “βασικών αναγκών και συγκρούσεων” και 
δίνει τη δυνατότητα ελέγχου της εικαστικής έκφρασης με βάση τη συνολική 
εικόνα της προσωπικότητας του ιχνογράφου.

Ο P.D. Hammer ενιαιοποιεί ή ταυτίζει τρόπον τινα την έκφραση, το χαρα
κτήρα της προσωπικότητας του ιχνογράφου και την ιχνογραφική προβολή. Το 
θεώρημα της “εσωτερικής συνάφειας (συνοχής)” δεν επιτρέπει καθόλου από
ψεις για ενδοατομικά ρήγματα, ανταγωνιστικές τάσεις και εντάσεις στη δομή 
της προσωπικότητας του καθενός. Ο άνθρωπος κατά το Hammer (1980, 23 
κπ.) τείνει να θεωρεί ανθρωπομορφικώς τον κόσμο, δηλαδή ως εικόνα του ε
αυτού του. Το γεγονός αυτό διευκολύνει την ανακάλυψη προβολικών στοιχεί
ων στην ιχνογράφηση ενός σπιτιού, δέντρου, προσώπου, ζώου ή σε οποιαδή
ποτε άλλη παράσταση. Η ανθρωπομορφική θεώρηση του περιβάλλοντος οφεί
λεται κατά το Hammer στο μηχανισμό της προβολής, δηλαδή στη δυναμική 
τάση του ατόμου να αποδίδει προσωπικά του συναισθήματα, ποιότητες, γνωρί
σματα του χαρακτήρα και συγκρούσεις στα αντικείμενα (ανθρώπους, ζώα, 
πράγματα) του περιβάλλοντος. Το περιεχόμενο της προβολής ως τμήμα του Ε
γώ του μπορεί να είναι συνειδητό ή μη συνειδητό στο πρόσωπο. Η προβολή 
κατά το Hammer μπορεί να έχει αμυντική λειτουργία (με την έννοια του 
Freud), δηλαδή να λειτουργεί ως αμυντικός μηχανισμός, όπως συμβαίνει με 
τους αμυντικούς μηχανισμούς της απώθησης, της υποκατάστασης, της πνευμα- 
τικοποίησης,* του συμψηφισμού, της ταύτισης, της οπισθοδρόμησης κ.τ.λ. 
Μπορεί επίσης στην προβολή να εφοδιάζονται ασήμαντα ή επιφανειακά δε
δομένα του αντικειμένου με σημασίες από την προσωπική ζωή του υποκειμέ
νου, οι οποίες δεν συμφωνούν με την πραγματική ή την όλη εικόνα του αντι
κειμένου. Τέλος μπορεί να αποδίδονται στο αντικείμενο ποιότητες, την ύπαρ
ξη των οποίων αρνείται στον εαυτό του το υποκείμενο (και εδώ πάλι υπάρχει 
προβολή με την έννοια που της αποδίδει ο Freud).

* Πνευματικοποίηση = μεταβολή (μεταμόρφωση, αλλαγή) ασυνείδητων ωθήσεων σε ω
θήσεις για πνευματκές επιδόσεις, κατά το Freud η αποσεξουαλικοποίηση των ορμών της Li
bido σε πολιτισμικούς στόχους (καλλιτεχνικούς, ηθικούς, θρησκευτικούς, επιστημονικούς).
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Τα ακόλουθα εικαστικά γνωρίσματα δείχνουν τις προβολικές μεταβιβάσεις 
και τους αμυντικούς μηχανισμούς (Hammer 1980,62 κ.π.).

1) Η διαδοχή των ιχνογραφήσεων μιας εικόνας (π.χ. στο Test σπίτι-δέ- 
ντρο-πρόσωπο) ερμηνεύει το επίπεδο των ορμών και την πραγματική δύναμη 
του υποκειμένου. Η διαδοχή ιχνογράφησης των ανωτέρω στοιχείων του θέμα
τος ιχνογράφησης δείχνει επίσης το βάρος που αποδίδει ο ιχνογράφος στα ε- 
πιμέρους θέματα (σπίτι, δέντρο, πρόσωπο). Η εικαστική αποδιοργάνωση, δη
λαδή η άτακτη ιχνογράφηση των επιμέρους στοιχείων μιας κατάστασης δεί
χνει ελλιπή αυτοέλεγχο ή και συγκεχυμένη σκέψη.

2) Το μέγεθος της ιχνογράφησης: Αυτό δείχνει την αυτοεικόνα του ιχνο- 
γράφου. Έτσι στις υπερμεγέθεις μορφές και στις έντονα εκφραστικές παρα
στάσεις χεριών και δοντιών μπορούν να διαγνωσθουν κοινωνικές και συναι
σθηματικές απογοητεύσεις και οι εξ αυτών εκπηγάξουσες επιθετικότητες. Α- 
ντιθέτως οι πολύ μικρές ιχνογραφήσεις (σε σχέση πάντα με το μέγεθος του ι- 
χνογραφικού χαρτιού) υποδηλώνουν φοβία, στενοχώρια και ντροπαλότητα.

3) Η πίεση του μολυβιού επάνω στο φύλλο ιχνογράφησης θεωρείται ως 
δείκτης του επιπέδου της ενεργητικότητας του ιχνογράφου. Δηλαδή τα παιδιά 
που ιχνογραφούν με μεγάλη πίεση στο χαρτί μπορούν να επιβληθούν καλύτε
ρα ενώ τα καταπιεσμένα και συνεσταλμένα παιδιά ιχνογραφούν με λεπτές, δη
λαδή χωρίς πίεση (του μολυβιού) γραμμές. Επίσης οι ιχνογραφικές κινήσεις 
και διαμορφώσεις των διαταραγμένων στη συμπεριφορά ατόμων χαρακτηρί
ζονται από ισχυρές πιέσεις του μολυβιού.

4. Ο κτύπος του μολυβιού επάνω στο ιχνογραφικό χαρτί είναι ένα χαρα
κτηριστικό της εκφραστικής κίνησης που παρατηρείται κατά τον Hammer 
στους ενηλίκους με ψυχοαντιδραστικές διαταραχές. Σε αντίθεση προς τις κα
νονικές ιχνογραφήσεις, στις οποίες οι γραμμές σύρονται ελεγχόμενες και γεν
ναιόδωρα, στις ιχνογραφήσεις των δειλών και ανασφαλών παιδιών διαπιστώ
νονται διακεκομμένες και άτονες εκτελέσεις γραμμών, ενώ στα επιθετικά 
παιδιά παρατηρούνται οδοντωτές και έντονες (χοντρές) γραμμές.

5) Ο Hammer συσχετίζει την παρουσία ή την έλλειψη λεπτομερειών στην 
ιχνογράφηση ή τις υπερ-σαφείς διαφοροποιήσεις με ορισμένες εικόνες της 
προσωπικότητας. Π.χ. η έλλειψη διαφοροποιήσεων στο αντικείμενο ή στο θέ
μα της ιχνογράφησης αντίστοιχης προς την ηλικία του ιχνογράφου υποδηλώ
νει ύπαρξη λειτουργειών άμυνας και άρνησης στο υποκειμένο. Αντιθέτως, η ύ
παρξη υπερακριβών παραστάσεων στην ιχνογράφηση παραπέμπει στην ύπαρ
ξη ψυχικής αποδιοργάνωσης (ψυχωτικών καταστάσεων).

6) Μεγάλη σημασία αποδίδει ο Hammer στη συμμετρία ή ασυμμετρία των
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μορφών της ιχνογράφησης. Θεωρεί ότι αυτή είναι “στοιχειώδες αξιώμα της 
μορφής” και όταν λείπει από την ιχνογράφηση, τότε αποτελεί ένδειξη ανα
σφάλειας στη συναισθηματική ζωή του ιχνογράφου. Αν πάλι υπερχρησιμοποι- 
είται η συμμετρική κατανομή των μορφών στο φύλλο ιχνογράφησης, τότε υπο
δηλώνεται η ύπαρξη άκαμπτης δομής της προσωπικότητας, μιας προσωπικό
τητας δηλαδή, η οποία αδυνατεί να προσαρμοσθεί γρήγορα σε μεταβαλλόμε
νες συνθήκες της κατάστασης.

7) Ένα περαιτέρω εκφραστικό γνώρισμα του ιχνογράφου είναι κατά το 
Hammer η θέση ιχνογράφησης των αντικειμένων επάνω στο ιχνογραφικό χαρτί. 
Παραπέμπει στον I. Jolles, ο οποίος πληροφορεί ότι τα παιδιά του δημοτικού 
σχολείου προτιμούν το αριστερό άνω τέταρτο του φύλλου ιχνογράφησης και ό
τι αυξανομένης της ηλικίας η θέση αυτή μεταβάλλεται με κατεύθυνση το κέ
ντρο του φύλλου ιχνογράφησης. Το εκφραστικό αυτό γνώρισμα συνδέεται, ό
πως αναφέρθηκε και στο θέμα της εκμετάλευσης του χώρου του φύλλου ιχνο
γράφησης, με ορισμένα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας.

8) Το εκφραστικό γνώρισμα της κίνησης των ιχνογραφημένων μορφών έ
χει σχέση κατά το Hammer με ιδιαίτερη πνευματική ικανότητα του ιχνογρά- 
φου. Τα ευφυή παιδιά παριστάνουν μορφές σε κίνηση, π.χ. ανθρώπους να 
περπατούν ή να τρέχουν, πουλιά που πετούν. Τα πνευματικώς κωλυόμενα ή 
γνωστικώς καθυστερημένα παιδιά ιχνογραφούν σπανιότερα τις μορφές σε 
κατάσταση κίνησης.

Οι απόψεις του P.D. Hammer περί των μηχανισμών της ιχνογραφικής προ
βολής και της αποκρυπτογράφησής τους προσεγγίζουν τις απόψεις και άλλων 
συγγραφέων για το ίδιο θέμα (βλέπε Κ. Machover, I. Jolles, Μ. Naumburg,
I.N.Buck κ .) Εντούτοις η Μ. Machover και άλλοι αναζητούν άλλα συμπτώμα
τα για τις παράξενες κλινικώς μορφές συμπεριφοράς. Το ξύσιμο ή σβήσιμο 
π.χ. τα βλέπει η Machover ως ένα ιδιαίτερο και σπουδαίο γνοίρισμα ορισμέ
νων καταστάσεων σύγκρουσης και όχι ως μια δυσκολία του παιδιού να ιχνο
γραφήσει μια μορφή, με συνέπεια να χρησιμοποιεί ως λύση το σβήσιμο. Επί
σης η Machover τείνει προς μια συμπτωματολογική ερμηνεία, αφού συσχετίζει 
τα επιμέρους στοιχεία μιας ιχνογράφησης (π.χ. μεγάλη μύτη, παπούτσια, γρα
βάτες κ.τ.λ.) με σταθερές σημασίες, κυρίως γενετήσιες. Στις παραστάσεις πα- 
πουτσιών, καπέλλων, τσιγάρων και πυροβόλων όπλων βλέπει η Machover γε
νετήσια σύμβολα.

Το ακόλουθο παράδειγμα (Machover 1980,121 κ.π.) δείχνει μια ψυχαναλυ
τική μέθοδο ερμηνείας παιδικών ιχνογραφήσεων με κλινικό προσανατολισμό.

Πρόκειται για ένα οκτάχρονο παιδί με “μέση νοημοσύνη”, το οποίο είχε
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Απεικόνιση 101.

δυσκολίες στην εκμάθηση της πρώτης ανάγνωσης. Κατά τις πληροφορίες της 
συγγραφε'α οι γονείς του παιδιού ήταν εργαζόμενοι και αυτό έμενε συχνά μό
νο του στο σπίτι ή ήταν υπό την εποπτεία του δωδεκάχρονου και αθλητικού α
δελφού του.

Ήταν μάλλον τρυφερής και θηλυκής κορμοστασιάς, αλλά στις επαφές του 
με μικρότερα παιδιά βίαιο. Απέφευγε τη φιλονικεία με τον αδελφό του και έ
δειχνε φοβισμένο έναντι των ενηλίκων και χρησιμοποιούσε μια φτωχή και 
πρώιμη νηπιακή γλο'ισσα. Ήταν κινητικό και οι ιχνογραφήσεις δεν έδιναν την 
ευκαιρία για αυτοέκφραση (απεικ. 101 Α και Β). Έδειχνε διαφέρον και προ
σοχή κατά την ιχνογράφηση και ζωγράφιζε λεπτομέρειες.

Οι συνειρμοί (συνδέσεις) που δόθηκαν από το παιδί κατά την περιγραφή 
των ιχνογραφήσεων του ήταν κατά τη Machover μια ανάμειξη δικών του ιδια- 
ζόντων γνωρισμάτων του χαρακτήρα, συναισθημάτων ενοχής και έντονων επι
θυμιών. Την ανδρική μορφή (απεικ. 101 Α) την περιέγραψε ως σκληρή, ισχυ
ρή και εμφανίσιμη, αλλά με αδύνατους βραχίονες (το παιδί έχει προβλήματα 
κυριαρχίας, επειδή είναι αριστερόχειρας). Η ανδρική μορφή πρέπει κατά το 
παιδί να παριστάνει έναν ηθοποιό που διαβάζει ένα ποίημα. (Το παιδί είναι 
συγκρατημένο, άτολμο, δειλό, επιφυλακτικό. Στο σχολείο έχει μείνει πίσω. Για 
το λόγο αυτό ο δάσκαλος δεν το καλεί να απαγγείλει ποίημα ή να διαβάσει
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λογοτεχνικό έργο). Αγαπά τη μητέρα του περισσότερο από κάθε άλλον, επει
δή αυτή δεν το δέρνει (Η Machover βλέπει εδώ ταύτιση με τη μητέρα. Αυτή η 
ταύτιση διαπιστώνεται εύκολα στην όλη συμπεριφορά του παιδιού). Το κεφάλι 
της ανδρικής μορφής χαρακτηρίσθηκε (από το παιδί) ως το πιο επιτυχημένο 
τμήμα της σωματικής παράστασης (ερμηνεία: στο σχολείο τα παιδιά που έ
χουν μείνει πίσω, αποδίδουν μεγάλη αξία στις λειτουργίες του κεφαλιού). Το 
παριστανόμενο πρόσωπο (μορφή 101 Α) έχει μια δεκατετράχρονη αδελφή, τη 
μορφή 101 Β (Ερμηνεία: το αγόρι θα προτιμούσε μια μεγαλύτερη αδελφή ως 
βοηθό της μητέρας, για να εποπτεύει τον αδελφό του). Το κορίτσι της ιχνογρά
φησης περιγράφεται ως η μεγαλύτερη αδελφή του αγοριού (101 Α). Αυτή κά
νει παράξενες σάλτσες, δεν τρώει τα γεύματά της, θέλει να γίνει καλλιτέχνης 
όταν μεγαλώσει (Ερμηνεία: Αυτό θα ήθελε και ο ιχνογράφος, δηλαδή το παι
δί).

Το οκτάχρονο αγόρι τελειώνει τους συνειρμούς του για την εικόνα του κο
ριτσιού με την παρατήρηση: “ένας καλλιτέχνης, αυτός είμαι εγώ” (σημειώνει η 
Machover).

Η Machover βλέπει μια πολύ έντονη φαντασία στο μέγεθος των ιχνογρα- 
φημένων μορφών, στον πλούτο των λεπτομερειών, στην επιμέλεια της εκτέλε
σης, στην άρνηση του αγοριού να σταματήσει την ιχνογράφηση, μέχρι να ικα
νοποιηθεί πλήρως με την παράσταση και με το βαθμό του συμβολικού περιε
χομένου που περιέχουν οι ιχνογραφήσεις. Το αγόρι γεμίζει όλο το χώρο του 
φύλλου ιχνογράφησης για να τοποθετήσει τις μορφές και να επεκτείνει τα χέ
ρια-μέχρι τα άκρα του φύλλου (ερμηνεία: Η ορμή του παιδιού να συμμετέχει 
ανακόπτεται στις κοινωνικές σχέσεις λόγω της δειλίας του). Το παιδί δεν δημι
ουργεί τις γραμμές στην ιχνογράφηση με τρόπο ενιαίο ως προς την πίεση του 
μολυβιού και ως προς την επιτηδειότητα. Αυτό προδίδει κατά τη Machover έ
νταση, ανασφάλεια και συναισθηματική αστάθεια. Η μετωπική παράσταση 
των μορφών είναι κατά τη Machover αντίστοιχη προς την ηλικία, προς το επί
πεδο της νοημοσύνης και προς την ικανότητα του παιδιού να βλέπει κατά πρό
σωπο τα προβλήματα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει το παιδί στα ανδρικά χαρακτηριστικά της παράστα
σης, π.χ στο μουστάκι, στην πίπα, στη μικρή γραβάτα, στην έντονη ζώνη και 
στη μεγάλη και χωρίς λειτουργική σημασία για το ιχνογραφημένο πρόσωπο 
αρπάγη (τσουγκράνα). Η Machover διερωτάται αν αυτή είναι ένα σύμβολο 
φαλλού. Το κομμάτι της γραβάτας και τα κουμπιά στο άνοιγμα του παντελονι
ού δημιουργούν την εντύπωση ύπαρξης συναισθημάτων γενετήσιας κατωτερό
τητας (κατά τη Machover σε σύγκριση ίσως με τον αδελφό του) και πρώιμης
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απασχόλησης σ’ αυτόν τον τομέα (αυνανισμός). Η Machover παρατηρεί τα ε
ξής: Το ίδιο το αγόρι αισθάνεται αδικημένο από αυτή την άποτρη και χαρακτη
ρίζεται ως δειλό.

Η Machover βλέπει μια πρωτότυπη παράσταση στις τσέπες της γυναικείας 
μορφής, η οποία προδίδει συγκέντρωση της σεξουαλικότητας (Libido) στη μη
τέρα. Στις τσέπες, που τοποθετήθηκαν στο ύψος του στήθους της μητέρας, ι- 
χνογραφήθηκαν τα πρόσωπα του Joe (του ιχνογράφου) και του Fox (του α
δελφού). Ολόκληρες οι μορφές των αγοριών ιχνογραφήθηκαν κάτω από τις 
τσέπες και ο Joe παριστάνει τον εαυτό του δυο φορές μεγαλύτερο από το Fox, 
μολονότι είναι μικρότερος στην πραγματικότητα από αυτόν.

Το κορίτσι (η γυναικεία μορφή) φέρει ίσως μια γιορταστική ενδυμασία. Το 
παιδί λέει ότι το κορίτσι με το στολισμένο φόρεμά του πηγαίνει στο σχολείο 
με την τσάντα (Ερμηνεία: το σχολείο είναι πηγή απογοήτευσης για τον ιχνο- 
γράφο και αισθάνεται οτι οι καλύτεροι βαθμοί θα τον έκαναν πιο αποδεκτό α
πό τη μητέρα).

Το στολίδι στην περιοχή των γεννητικών οργάνων της γυναικείας μορφής, 
το οποίο σβήστηκε και ιχνογραφήθηκε πάλι (σημαίνει σύγκρουση κατά τη 
Machover ), ερμηνεύεται ως άστρο του Δαβίδ (ο πατέρας του ιχνογράφου - 
παιδιού είναι εβραίος και η μητέρα του ειδωλολάτρισσα).

Η A. Abraham (1963 και 1978) θεωρεί ότι “η αναγκαία σύνθεση των προ
βολικών και εκφραστικών πλευρών οφείλει να οδηγήσει σε μια σύνθετη (πο- 
λυστρωματική) αξιολόγηση, στη βάση της οποίας ορισμένες πλευρές ελέγχουν 
άλλες. Κάθε πλευρά λαμβάνει το σωστό της νόημα μόνον εντός και μέσω του 
συνόλου των δεδομένων, αλλά η σχέση τους δεν είναι απαραιτήτως ταυτόση
μη ή απόλυτης συμφωνίας. Η κανονική προσωπικότητα, “ενότητα στην πολλα
πλότητα”, παρουσιάζει κατ’ ανάγκην μια ετερογένεια γνωρισμάτων. Υπάρ
χουν επομένως διαφορετικοί βαθμοί ενότητας και σταθερότητας των ιχνογρα- 
φικών πλευρών, όπως υπάρχουν διαφορετικοί βαθμοί της οργάνωσης και ενό
τητας της προσωπικότητας” (Abraham 1978,82).

Η Abraham ερευνά το πρόβλημα, κατά πόσο μπορεί να είναι στενή ή ευρεία 
η σημασία ενός στοιχείου του αντικειμένου ιχνογράφησης, αν αυτό το στοιχείο 
πρέπει ή μπορεί να συσχετισθεί με ατομικά βιώματα, με γεγονότα της κατάστα
σης κ.τ.λ. ή αν σε κάθε περίπτωση προσδιορίζεται από την ιστορία των συγκρού
σεων και των γενικών της νομοτελειών, όπως προσδιορίζεται το εκάστστε περιε
χόμενο της λέξης (= ιδεογραφική ερμηνεία κατά την Abraham).

Η ψυχαναλυτική ερμηνευτική μέθοδος βλέπει την παιδική ιχνογράφηση ως 
μυστική αποκάλυψη. Ένα από τα χαρακτηριστικά αυτής της μεθόδου ερμηνεί
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ας είναι η αναζήτηση της σχέσης της δομής του θέματος ή του τρόπου διήγησης 
(ιχνογράφησης) και της ψυχαναλυτικής αποκρυπτογράφησης. Όμως το μυστι
κό που πρέπει να ανακαλυφθεί δεν κρύβεται σε μια κρυπτογράφηση (ιερογλυ
φικό κατά Freud, 1961,224) του τύπου “μυστικό σταυρόλεξο”, αλλά του τύ
πο “αίνιγμα εικόνων” (Lacan 1975, 107). Στην περίπτωση του αινίγματος 
(γρίφου) εικόνων πρέπει να γίνει μεταβίβαση μιας ιχνογραφικής και γενικώς 
μιας εικαστικής παράστασης σ’ ένα λεκτικό νόημα, σ’ ένα κείμενο.

Σύμφωνα λοιπόν με την ψυχαναλυτική ερμηνευτική μέθοδο η ιχνογραφική 
(εικαστική) μορφή έχει τη “δομή μιας πρότασης”, ανάλογης προς το όνειρο. 
Δηλαδή οι ιχνογραφήσεις (παραστάσεις αντικειμένων)είναι συνδεμένες με τέ
τοιο τρόπο με τις σημασιολογικές τους αλυσίδες, όπως οι μορφές των λέξεων 
με το περιεχόμενό τους.

Η μέθοδος της μετάφρασης των εικαστικών (ιχνογραφικών) εκδηλώσεων 
των παιδιών σε κείμενο παρατηρείται σε συγγραφείς που θεωρούν ότι ανή
κουν στην “κλασική” ψυχανάλυση και συμπεριλαμβάνουν την ιχνογράφηση ως 
διαγνωστικό ή θεραπευτικό μέσο στη διαδικασία της ανάλυσης (π.χ. η Μ. Κ- 
lein 1961). Συχνά μάλιστα χρησιμοποιείται η ιχνογράφηση ως μέσο επικοινω
νίας, όταν η αναλυτική συνομιλία είναι διαταραγμένη ή όταν στερεύει εντε
λώς.
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Κ εφ ά λα ιο  8ο

Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΓΕΝΙΚΩΣ

Είπαμε ότι οι παιδικές ιχνογραφήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 
μέσο διάγνωσης της προσωπικότητας του παιδιού. Σημειώσαμε επίσης ότι η 
μεταφορική ερμηνεία των παιδικών ιχνογραφήσεων βάζει τα θεμέλια για την 
“κατανόηση” της εικαστικής γλώσσας, δηλαδή της εικονογλώσσας. Μ’ αυτή 
την έννοια επιτυγχάνεται η είσοδος στον τρόπο κατανόησης του κόσμου από 
το παιδί και η οικοδόμηση μιας εικαστικής επικοινωνίας με αυτό για θεραπευ
τικούς σκοπούς.

Για τη θεραπεία των παιδιών και των εφήβων προτιμιόνται ως υλικό αφετη
ρίας τα προϊόντα της φαντασίας, τα οποία παράγονται με επιλεγμένα υλικά 
παιγνίδια (σκηνο-Test, κόσμο-Test)*.

Με την παιγνιοθεραπεία μπορεί το παιδί να δραστηριοποιήσει τις φαντα
σίες του κατά βούληση, τις οποίες ο θεραπευτής συνοδεύει με τη μορφή μιας 
μη κατευθυνόμενης συνομιλίας. Η παραγωγή φαντασιών μπορεί να παρακο
λουθηθεί όχι μόνον στο παιγνίδι, αλλά και στην ιχνογράφηση ή και στη διαδι
κασία της ιχνογράφησης (Schuster 1993,141). Στην ιχνογράφηση αντικειμενο- 
ποιείται η φαντασία κατά τρόπο που διευκολύνει τον παρατηρητή κατά την α
νάλυσή της. Η ιχνογράφηση και η ζωγραφική γενικώς ως “μη γλωσσική επι
κοινωνία” ανταποκρίνεται στις δυνατότητες έκφρασης του παιδιού και ειδικώς

* Sceno-Test = Προβολικό Test για τη διαπίστωση ασυνείδητων συγκρούσεων. Το υλι
κό αποτελείται από μια οικογένεια εύκαμπτων κουκλομορφών, που ενεργοποιούν τη συ- 
ναισθηματικότητα, και που μπορούν να παριστάνουν χαρακτηριστικά πρόσωπα του περι
βάλλοντος, και από ένα επιλεγμένο συμπληρωματικό υλικό. Το πρόσωπο του πειράματος υ
ποκινείται να παραστησει μια σκηνή μετά από ελεύθερη έμπνευση (ξαφνική ιδέα).
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του γλωσσικώς παρακωλυμένου παιδιού, του οποίου δηλαδή η κανονική 
γλωσσική του εξέλιξη δεν είναι δεδομένη . Η ζωγραφοθεραπεία δίνει αποτε
λεσματική δυνατότητα επικοινωνίας σε παιδιά π.χ. που τραυλίζουν και τα ο
ποία κυριαρχούνται από το φόβο της ομιλίας, ή σε αυτιστικά παιδιά, τα οποία 
δεν έχουν επαφή με το περιβάλλον. Αυτά παρουσιάζουν μεγάλες ιχνογραφι- 
κές ικανότητες (πιθανώς λόγω της γλωσσικής καθυστέρησης) και έρχονται σε 
επαφή με το περιβάλλον με τα εικαστικά μέσα. Η μη καθοδηγούμενη ή ημικα- 
θοδηγούμενη παραγωγή φαντασιών με τα εικαστικά μέσα παρωθεί τα παιδιά 
να πηγαίνουν στο θεραπευτή και να τον εμπιστεύονται, γιατί η εικαστική έκ
φραση είναι αυθόρμητη και ευχάριστη σ’ αυτά. Αντίθετα η γλωσσική έκφραση 
της βούλησης και της γνώμης κατά τη διάρκεια της θεραπείας τους επιφυλάσ
σει συχνά κακές εμπειρίες (λόγω προφανώς των αποτυχιών τους). Χάνουν την 
εμπιστοσύνη στον εαυατό τους, έχουν αναστολές και δεν εκδηλώνουν τα αρ
νητικά τους συναισθήματα στα μέλη της οικογένειάς τους. Αντίθετα η επικοι
νωνία με την εικαστική δίοδο δεν είναι ή είναι λίγο συνειδητή και τα παιδιά 
φανερώνουν τον ψυχικό τους κόσμο παρά τις ισχυρές αναστολές τους.

Η ζωγραφοθεραπεία δεν είναι παντοδύναμη, γιατί το παιδί είναι ενσωμα
τωμένο στο “σύστημα συμπεριφοράς της οικογένειας”. Επομένως δεν μπορεί 
να θεωρηθεί το παιδί εκ των προτέρων ως ένας ασθενής, ο οποίος είναι αιτία 
διαταραχής της συμβίωσης στην οικογένεια. Είναι πιο πιθανό, παρατηρεί ο 
Schuster (1993,142), τα συμπτώματα του παιδιού να είναι αντίδραση σε δια
ταραχές της συμβίωσης στην οικογένεια. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να συ- 
μπεριληφθεί στη θεραπεία ολόκληρο το σύστημα της οικογένειας. Το παιδί 
που αντιδρά με κρίσεις μανίας στις επιθέσεις των μεγαλύτερων αδελφών του 
δεν θεραπεύεται, αν δεν σταματήσουν οι επιθέσεις αυτές. Το παιδί δηλαδή 
δεν μπορεί να αλλάξει τις συνθήκες της οικογένειας με την αλλαγή της δικής 
του συμπεριφοράς.

Οι βάσεις της τεχνοθεραπείας είναι κυρίως ψυχαναλυτικές (Kramer 1975), 
με μηχανισμούς την κάθαρση και την πνευματικοποίηση. Το διαγνωστικό παι
γνίδι με το υλικό του κοσμο-Test (Lowenfeld 1957) καταλήγει και σε θερα
πεία. Οι αντιδράσεις του παιδιού στο παιγνίδι μπορούν να εξουδετερώσουν, 
να εκτονώσουν τις συσσωρευμένες και εμποδισμένες αψιθυμίες και εν συνε
χεία μπορεί να επικοινωνήσει με το περιβάλλον του.

Η αποευαισθητοποίηση ή απεξάρτηση είναι ένα άλλο αξίωμα, το οποίο 
μπορεί να ερμηνεύσει την επίδραση της ζωγραφοθεραπείας ή της παιγνιοθε- 
ραπείας, γράφει ο Schuster (ό.π. 142). Η θεραπεία της συμπεριφοράς του παι
διού επιτυγχάνεται από το γεγονός ότι το παιδί αντιπαρατίθεται, κατά την ι
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χνογράφηση ή κατά το παιγνίδι, με τα συναισθήματα του και με τους φόβους 
του σ’ ένα περιβάλλον ήρεμο και “ανταγωνιστικό του φόβου”. Έτσι, η σύνδε
ση μεταξύ του προκαλούντος το φόβο ερεθισμού και του φόβου του παιδιού 
μπορεί να εξαφανισθεί.

Θεραπευτική μπορεί να είναι η εικαστική έκφραση και γιατί το εικαστικό 
υλικό της φαντασίας μπορεί να μεταβιβασθεί στη γλωσσική σκέψη* και στο 
συνειδητό σχεδίασμά της συμπεριφοράς. Επίσης η ζωγραφοθεραπεία δημι
ουργεί ένα ευνοϊκό κλίμα για αυτοθεραπεία, γιατί η εκτίμηση και η προσοχή 
του θεραπευτή ενεργοποιεί τις δυνάμεις του παιδιού, ζωγραφίζει με ευχαρί
στηση και γίνεται υπερήφανο για τις επιδόσεις του.

Η εικαστική παραγωγή μπορεί να γίνει στη ζωγραφική, στο παιγνίδι, και 
στην κοινή δράση, μπορεί όμως να ενεργοποιηθεί και στη φαντασία ως ονει
ροπόληση. Η παραγωγική δύναμη της παιδικής ιχνογράφησης μειώνεται από 
την περιορισμένη γνώση απεικόνισης και από τα σχήματα ζωγραφικής που 
διαθέτει το παιδί. Μεγαλύτερες δυνατότητες εικαστικής δημιουργίας από αυ
τές που διαθέτει το παιδί ή το παιδί που έχει δυσκολίες εικαστικής έκφρασης, 
επιτρέπει η εργασία με Collage.

Τα όρια της ζωγραφικής επιδεξιότητας παρακάμπτονται και με τα φαντα
στικά ταξίδια, δηλαδή όταν τα παιδιά κλείνουν τα μάτια τους και αφήνουν τον 
εαυτό τους σ’ ένα φανταστικό ταξίδι ή σε μια ονειροπόληση (Oaklander 1984, 
13-14). Μετά το φανταστικό ταξίδι ενεργοποιούνται οι εικαστικές λειτουρ
γίες της σκέψης χωρίς τους συνειδητούς περιορισμούς της “εικαστικότητας”** 
ορισμένων υλικών καλλιτεχνικής παράστασης. Με τον τρόπο αυτόν προκύ
πτουν πιο ασυνήθιστες θεματικώς παιδικές ιχνογραφήσεις από ό,τι κατά την ε
λεύθερη επιλογή του θέματος ή κατά τον ορισμό του θέματος χωρίς όμως τη 
διήγηση ενός φανταστικού ταξιδιού. Στο φανταστικό ταξίδι βρίσκουν τα παι
διά τον “προσωπικό τους χώρο” (απεικ. 102 και 103 στο Schuster ό.π., 144).

Ο Schuster (ό.π.) παρατηρεί ότι τα παιδιά μπορούν αργότερα να ταυτι- 
σθούν με τμήματα της εικόνας (ιχνογράφησης), να τα παρουσιάσουν στο διά
λογο με το θεραπευτή και να βιώσουν τη σύμπραξη εσωτερικών δυνάμεων, τις 
οποίες συνειδητοποιούσαν μέχρι τώρα μόνον από τα αποτελέσματά τους. Εί
ναι οι ψυχικές δυνάμεις που διαρκώς μένουν στη μειοψηφία του συνόλου των 
εσωτερικών δυνάμεων και οι οποίες τείνουν προς την “κωλυσιεργία”. Ο συμ-

* Γλωσσική σκέψη = σκέψη μέσω της ομιλουμενης λέξης (γλώσσας).
** Εικαστικότητα ενός υλικού = η δυνατότητα χρησιμοποίησής του για εικαστική έκ

φραση (δημιουργία).
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Απεικόνιση 102.

Απεικόνιση 103.

βιβασμός των “αντίθετων εσωτερικών όιαφερόντων” μπορεί να είναι σημαντι
κά ωφέλιμος στη θεραπεία των παιδιών.

Η εικαστική έκφραση της δυναμικής της παιδικής προσωπικότητας είναι 
διττής φύσης:

α) Είναι μια επικοινωνία από το παιδί προς τον ενήλικο, η οποία μπορεί να 
βοηθήσει το παιδί ή τον ενήλικο να σκεφθεί διαφορετικά και με νέο τρόπο για 
ορισμένα περιεχόμενα, και
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β) μια “ενδοπροσωπική επικοινωνία”, κατά την οποία το παιδί συνειδητο
ποιεί την προσωπική του κατάσταση και μπορεί να επέμβει τρόπον τινα κυ
βερνητικός στη συμπεριφορά του, με την έννοια του αυτοελέγχου.

Α πεικόνιση  105.
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Απεικόνιση 107.

Μ ια  ενδοπροσω πική  επ ικο ινω νία  παρισ τάνουν ο ι ιχνογραφ ήσ εις ενός α γο 
ρ ιο ύ  που  ήταν άρρω στο α π ο  κα ρκίνο  (F u rth . 1988). Α πό  την εικόνα  104, η ο 
π ο ία  ιχνογραφ ήθηκε εννέα  μήνες π ρ ιν  α π ό  τη διάγνω ση της α σ θένειας, εκδη
λώ νετα ι μ ια  κατάσταση εξάντλησης κ α ι γή ρα τος. Η  έκφ ραση  έκπληξης κ α ι 
θαυμασμού δ ίνε ι την εντύπω ση ότι το  π α ιδ ί ε ίχε  ήδη συμφ ιλιω θεί με το  θάνατό  
του. Κ ατά  την άποψ η του  θεραπευτή  ο  μακρύς λα ιμός προβλέπει την εισαγω γή
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σωλήνα στο λάρυγγα του, για την χορήγηση οροΰ. Οι κύκλοι γύρω από τα χέ
ρια δηλώνουν ότι το παιδί εμποδιζόταν από τη μητέρα του να παίζει, για να ε
ξοικονομεί δυνάμεις. Γενικώς η ιχνογράφηση προβλέπει το πεπρωμένο του. 
Οι ιχνογραφήσεις 105,106,107 έγιναν στο νοσοκομείο και αντικατοπτρίζουν 
την ψυχική κατάσταση με την πρόοδο της ασθένειας. Ο θεραπευτής βλέπει 
στις ιχνογραφήσεις αυτές ένα παιδί το οποίο αυτοπαριστάνεται με γελαστό 
πρόσωπο ακόμα και στο προχωρημένο στάδιο της αρρώστιας του.

Στη ζωγραφοθεραπεία ως “ενδοπροσωπική” εικαστική επικοινωνία το παι
δί προβάλλει την ψυχική του κατάσταση στην εικαστική φαντασία και ο θερα
πευτής βοηθά για τη γλωσσική μετάφραση. Ο Schuster γράφει (1993,148).

“Το όνειρο “παίζει” εικαστική σκέψη ούτως ειπείν εκ των “έσω” προς τα 
“έξω” στη σκηνή της συνείδησης”.

Κατά την άποψη του Schuster (ό.π) και ο θεραπευτής μπορεί να δράσει ει- 
καστικώς. “Παρομοίως θα μπορούσε κανείς με τελετουργίες ή με έργα τέχνης 
ή με εικαστικές - συμβολικές επεμβάσεις να εισαγάγει περιεχόμενα στις ασυ
νείδητες εικαστικές νοητικές λειτουργίες”. Έτσι τα προβλήματα που δημιουρ- 
γούνται π.χ. από τον πρόωρο απογαλακτισμό θεραπεύονται με υποκατάστατες 
ικανοποιήσεις, όπως μας πληροφορεί η Sechehaye (1951). Σε μια τέτοια περί
πτωση προσφέρθηκαν στο παιδί μήλα, τα οποία προηγουμένως είχαν συνδεθεί 
εικαστικώς με το στήθος. Το παιδί δάγκωνε με ευχαρίστηση τα μήλα και ικα
νοποιούσε εκ των υστέρων μια αρχέγονη βασική ανάγκη. Το αποτέλεσμα, 
σύμφωνα με τη συγγραφέα, ήταν οι χειροπιαστές μεταβολές της συμπεριφο
ράς του παιδιού.

Η ζήλεια και οι διαταραχές της συμπεριφοράς των παιδιών μπορούν να θε- 
ραπευθούν με το “παιγνίδι του μπέμπη”. Με την επιστροφή του μεγαλύτερου 
παιδιού στο ρόλο αυτό παίρνει τη διαβεβαίωση κατά τρόπο “μη γλωσσικό”, 
δηλαδή σε εικαστικό “καλλιτεχνικό” παιγνίδι, ότι το αγαπούν οι γονείς όπως 
αγαπούν και το μπέμπη.

Ο Bettelheim (1977) χαρακτηρίζει τα παραμύθια ως “θεραπευτικές” φα
ντασίες, οι οποίες ερμηνεύουν την ερχόμενη εξέλιξη (κατάσταση πραγμάτων) 
σε εικονική - παιδική μορφή και προετοιμάζουν το παιδί για δύσκολες κατα
στάσεις που θα προκαλούν και φόβο. Π.χ. το παραμύθι με το “αγκαθωτό τρια
ντάφυλλο” φωτογραφίζει τη θεματική της σεξουαλικής ωρίμανσης του κορι
τσιού, το οποίο λυτρώνεται από την κατάσταση αναμονής μετά από πολύ χρό
νο από τον πρίγκιπα-γαμπρό. Το παραμύθι επιτρέπει επίσης στο παιδί να ε- 
πεξεργασθεί επιθετικά συναισθήματα και να τα βιώσει αντιπροσωπευτικώς 
στη δράση του παραμυθιού. Δίνει εκ των προτέρων τη θεματική (περιεχόμε
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νο) και με τον τρόπο αυτό το παιδί δεν εξελίσσει οπωσδήποτε συναισθήματα 
ενοχής εξαιτίας της φαντασίας αυτής. “Οι εικόνες των βιβλίων με παραμύ
θια, οι οποίες αρε'σουν πολύ στα παιδιά και συγκροτούνται για πολύ χρόνο, 
εικονογραφούν τα κύρια σημεία της δράσης και είναι στην κύρια ε'ννοιά τους 
τεχνοθεραπεία, με την έννοια ότι ένα έργο τέχνης (το παραμύθι) γίνεται συ
νεργάτης της θεραπείας” γράφει ο Schuster (1993,148).

Στο παιγνίδι του ρόλου μπορούν να προ-λαμβάνονιαι και να υπερνικώνται 
δύσκολα για το παιδί γεγονότα σε εικαστική μορφή π.χ. μια χειρουργική επέμ
βαση, στην οποία πρέπει να υποβληθεί το παιδί, ιχνογραφείται από το ίδιο, σε 
συνεργασία με την κλινική στην ποία θα χειρουργηθεί, σε όλες της τις φάσεις 
(π.χ. άφιξη του παιδιού στο νοσοκομείο, δωμάτιο με το κρεβάτι, νοσοκόμες, έ
ξοδος από το νοσοκομείο μετά την επιτυχή εγχείρηση). Η πρόληψη (πρόβλε
ψη) του επιτυχούς τέλους του προβλήματος σε εικαστική μορφή δίνει αυτοπε
ποίθηση και βεβαιότητα και μειώνει σημαντικά το φόβο κατά τη διάρκεια της 
παραμονής στο νοσοκομείο. Η επικοινωνία με το παιδί γίνεται σε εικαστική 
μορφή, γνωρίζει τι θα συμβεί και μειώνεται ο φόβος του από την ανασφάλεια. 
Η εικόνα της “καλής” εξόδου από το νοσοκομείο, την οποία ιχνογράφησε, κα
τευθύνει τη σκέψη για τη μελλοντική κατάσταση, δηλαδή για τη χειρουργική ε
πέμβαση στην οποία θα υποβληθεί. Η τεχνοθεραπεία χρησιμοποιείται ακόμα 
και για τη θεραπεία της δυσκοιλιότητας (Teller 1986). Οι ασθενείς παριστά
νουν εικαστικώς (με πλαστιλίνη) πως θα φαινόταν η επιτυχής λύση αυτού του 
προβλήματος (απεικ. 108). Τέτοιες εικαστικές φαντασίες ή ονειροπολήσεις 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν καλύτερα από τη γλωσσική έκφραση για τη ρύθ
μιση της πράξης, γιατί η εικαστική εκτέλεση συνδέεται με τη σημαντική κατά
σταση.

Αυτή τη μορφή αντιμετώπισης της ανασφάλειας μπορούν να την εφαρμό
σουν στα παιδιά τους οι γονείς σε διάφορες καταστάσεις, όπως είναι η πρώτη 
ημέρα στο σχολείο για τους αρχάριους μαθητές, μια εκδρομή με τους συμμα
θητές που προκαλεί φόβο, μια επίσκεψη στον οδοντίατρο κ.τ.λ. (βλέπε Schus
ter 1993,150).

Μεταβατικά αντικείμενα στη ζωγραφοθεραπεία μπορεί να είναι τα αντι
κείμενα που φέρνουν τύχη καθώς και τα φυλαχτά. Σε μερικούς πολιτισμούς 
(π.χ. στην Ταϋλάνδη), τέτοια αντικείμενα παίζουν σπουδαίο ρόλο, γιατί χαρί
ζουν στους ανθρώπους αυτοπεποίθηση και φέρνουν επιτυχία και ευτυχία. Μέ
σω της κλασικής εξάρτησης ή της μεταφορικής επικοινωνίας τα παιδιά μπο
ρούν να οικοδομούν τέτοιες σχέσεις με αντικείμενα, που χορηγούν βεβαιότη
τα και ασφάλεια (Schuster 1993,150-151 και Wellendorf 1984,63).
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Απεικόνιση 108. (Schuster 1993,149).

Κάθε θεραπευτής μπορεί να επιλέξει το κατάλληλο κατά την άποψή του 
μέσο για την εικαστική εξέλιξη του παιδιού (π.χ. η εργασία με μάσκες, η αυ
θόρμητη αναπνευστική κίνηση που αποτυπώνεται στο χαρτί με χρώμα, η θεμα
τική ιχνογράφηση). Πιο σπουδαίο όμως από τις τεχνικές και τα υλικά είναι η 
αγάπη προς το παιδί και η συγκέντρωση στη μεταφορική - εικαστική επικοινω
νία. Αυτή είναι η βάση της ζωγραφοθεραπείας. Οι εικαστικές παραγωγές των
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π α ιδ ιώ ν  ε ίν α ι μόνον μ ια  αφορμή γ ια  συνομιλία , δ ίνουν  χώ ρο  γ ια  υ π ο θ έσ εις , 
αλλά  καθόλου ικανή βάση γ ια  δ ιαγνώ σεις. Χ ω ρίς τις πληροφ ορίες γ ια  τη β ιο- 
γρα φ ική  κατάσταση του π α ιδ ιού  δεν μ πορεί ν α  δ ια π ισ τω θεί αν ένα  χαρακτηρι
στικό της ιχνογράφ ησης π ρ ο έρχετα ι α πό  μ ια  ιδ ια ίτερη  βιω ματική κατάσταση, 
α π ό  τα  ιδ ια ίτερ α  χαρακτηριστικά  του εκάστοτε επ ιπέδου  εξέλιξης ή α π ό  υπ ο 
κ ινή σ εις του εκάστοτε επ ιπέδου  εξέλιξης (Schuster 1993,151-152).
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Κ εφ ά λα ιο  9ο

ΠΑΙΔΙΚΗ ΙΧΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ 
- ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ

Ορισμένοι “νόμοι” της ανθρώπινης συμπεριφοράς θεωρούνται υπερχρονι- 
κοί και υπερπολιτισμικοί. Ως παγκόσμια φαινόμενα θεωρούνται επίσης τα 
στάδια της ιχνογραφικής εξέλιξης του παιδιού καθώς και ορισμένα χαρακτη
ριστικά της παιδικής ιχνογράφησης όπως είναι π.χ. η “λαθεμένη ορθογωνικό- 
τητα” και η αποφυγή των επικαλύψεων (Wilson 1985). Τέλος, τα συνθετικά 
στοιχεία των “εικονογλωσσιυν”, δηλαδή τα “γραφήματα”, είναι κοινά σε όλους 
τους πολιτισμούς (βλέπε ταξινόμηση των σκαριφημάτων κατά την Kellogg 
1959). Από τις ανωτέρω βασικές μορφές, δηλαδή τα γραφήματα ή σκαριφήμα
τα, δημιουργούνιαι εικόνες και πολύπλοκα σκαριφηματικά γεγονότα.

Οι επιδράσεις του εκάστοτε πολιτισμού στο ιχνογραφικό σύστημα της παι
δικής ιχνογράφησης γίνονται σαφείς, αν αυτό το εννοήσουμε ως “εικονογλώσ- 
σα”, ως γλώσσα των εικόνων, σε αναλογία προς τη γλώσσα των λέξεων. Όπως 
η γλώσσα των λέξεων έχει έναν κοινό, έστω περιορισμένο, αριθμό φθόγγων, 
από τους οποίους αποτελούνται οι διάφορες γλώσσες, έτσι και οι εικονογλώσ- 
σες περιλαμβάνουν κοινά (παγκόσμια) πολιτισμικά στοιχεία (βλέπε Schuster 
1993,109).

9.1. Δ ια φ ο ρ ές σ τ ις  ιχ ν ο γ ρ α φ ή σ ε ις  τω ν  δ ια φ ό ρ ω ν π ο λ ιτ ισ μ ώ ν
Έρευνες για τις επιδράσεις πολιτισμικών δεδομένων στις παιδικές ιχνο

γραφήσεις παρουσίασαν τα τελευταία τριάντα χρόνια ο Η. Egen (1976), ο W. 
Dennis (1960,1966) και η Meili-Dworetzki (1982). Ο Η. Egen (1967,13 κ.π.) 
προσπάθησε να πάρει ως κριτήριο, για τις “εξαρτημένες από το περιβάλλον 
μορφές ύφους”, τις εκφάνσεις του σχήματος του οφθαλμού στις παραστάσεις 
του κεφαλιού στις χώρες της άπω Ανατολής (κυρίως της Ιαπωνία) και στις χώ
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ρες της Δυτικής Ευρώπης και τις αντιπαράθεσε σε έναν συγκριτικό πίνακα. 
Βεβαίως το υλικό που παρουσίασε αυτός και το υλικό της Meili-Dworetzki, 
δείχνει ότι τόσο στην Ιαπωνία, όσο και στη Δυτική Ευρώπη (Ελβετία) εμφανί
ζονται στρογγυλά μάτια στις ιχνογραφήσεις των μικρότεροι παιδιών και ότι 
στις πρώιμες ηλικίες δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν καθόλου διαφορές 
στις παραστάσεις των ματιών. Αντίθετα, τα μεγαλύτερα παιδιά προσαρμόζουν 
τα ιχνογραφικά τους σχήματα στα “πολιτισμικά” σχήματα απεικόνισης, τα ο
ποία μεταβιβάζονται σ’ αυτά, κυρίως από τα μέσα επικοινωνίας.

Η Meili-Dworetzki (1982) συγκέντρωσε ιχνογραφήσεις παιδιών της Ιαπω
νίας και της Ελβετίας από το 1978-1980 και διαπίστωσε τις ακόλουθες γενικές 
διαφορές:

1. Το επίπεδο εξέλιξης των ιαπωνικών παιδικών ιχνογραφήσεων είναι υ
ψηλότερο του επιπέδου των ελβετικών. Δεν παρατηρείται στις ιαπωνικές ιχνο
γραφήσεις η βαθμίδα του “γνωστικού ρεαλισμού”, δηλαδή, είναι προσανατο
λισμένες πολύ περισσότερο στην οπτική μορφή (τα παιδιά ζωγραφίζουν ό,τι 
βλέπουν και όχι ό,τι γνωρίζουν για τα αντικείμενα) από ό,τι οι ελβετικές ιχνο
γραφήσεις. Πολλές ιαπωνικές ιχνογραφήσεις που παρουσιάζει η Meili-D
woretzki συγκρίνονται ως προς την ιχνογραφική επιτηδειότητα με τις ιχνογρα
φήσεις ιδιαίτερα προικισμένων (κατά ένα μέρος αυτιστικών) παιδιών (π.χ. α- 
πεικ. 109).

2. Οι ιαπωνικές ιχνογραφήσεις είναι μεγαλύτερες των ελβετικών.
3. Στις εικαστικές δημιουργίες των παιδιών της Ιαπωνίας χρησιμοποιού

νται άλλες “προδιαγραφές”. Το κεφάλι ξεχωρίζει καλά από τον κορμό, τα μά
τια είναι υπερβολικά μεγάλα και μαύρα και παρουσιάζουν γυαλιστερά ση
μεία. Τα πόδια παριστάνονται μετωπικά, τα μαλλιά είναι μαύρα (απεικ. 109).

Μετά την παρουσίαση αυτών των γενικών διαφορών μεταξύ των παιδικών 
ιχνογραφήσεων της Ιαπωνίας και της Ελβετίας, θα προσπαθήσουμε να παρου
σιάσουμε λεπτομερέστερα τις διαφορές, όπως μας τις περιγράφει με τις έρευ- 
νές της η Meili-Dwortzki (1982). Στις έρευνές της αυτές δεν περιέλαβε μόνον 
το κριτήριο “σχήμα του οφθαλμού”, αλλά και μια σειρά άλλα κριτήρια που α- 
ναφέρονται στη μορφή ή στο περιεχόμενο της ιχνογράφησης. Με τον τρόπο 
αυτόν η έρευνα οδηγήθηκε σε έναν προσδιορισμό “υφών” στην παιδική ιχνο
γράφηση, τα οποία έχουν πολιτισμική σύνδεση. Η έρευνα στηρίχθηκε σε 494 
παιδικές ιχνογραφήσεις της Ιαπωνίας και σε 800 ιχνογραφήσεις παιδιών της 
Ελβετίας. Διαπίστωσε τις ακόλουθες διαφορές:
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Α πεικόνιση 109.

1. Ω ς π ρ ο ς  τ ις  σω ματικές αναλογίες κα ι το  σ χήμ α  του κεφαλιού.

Η Meili-Dworetzki παρατήρησε διαφορές μεταξύ των ιχνογραφήσεων αν
θρώπου των παιδιών της Ελβετίας και της Ιαπωνίας, οι οποίες αναφέρονται 
στο μήκος των σκελών και στο μέγεθος της κεφαλής. Τα παιδιά της Ελβετίας 
ιχνογραφούν τον άνθρωπο με μακριά σκέλη (απεικ. 110 ιχνογράφηση κορι
τσιού της Ελβετίας της πρώτης τάξης του Δημ. Σχολείου). Αντίθετα, στις ιχνο
γραφήσεις των παιδιών της Ιαπωνίας της ίδιας ηλικίας κυριαρχεί το μεγάλο 
κεφάλι (απεικ. 111 κοριτσιού Α τάξης της Ιαπωνίας). Η Meili-Dworetzki απο
δίδει το φαινόμενο αυτό στις πραγματικές διαφορές των σωματικών αναλο
γιών στους δύο λαούς (πολιτισμούς), αλλά και στην τάση των παιδιών της Ια
πωνίας να διαμορφώνουν το κεφάλι του ανθρώπου με τρίγωνα ή τετράγωνα 
στοιχεία, ενώ τα παιδιά της Ελβετίας παριστάνουν το κεφάλι σχεδόν αποκλει
στικά με κυκλικά ή ωοειδή στοιχεία. Αυτό σημαίνει ότι κάθε ιχνογράφος αντι
δρά σε ορισμένα αντιληπτικά δεδομένα με μια ορισμένη αναδιοργάνωση αμε
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τάβλητων σταθερών βασικών μορφών (σχημάτων). Συγκεκριμένα, κάθε ιχνο- 
γραφική μεταβολή πρέπει να στηρίζεται σιο ρεπερτόριο των υπάρχουσών σε 
κάθε ιχνογράφο βασικών μορφών (Kellogg-Gestalts, απεικ. 4). Και για τις πα
ραστάσεις των μαλλιών τα παιδιά της Ιαπωνίας έχουν εξελίξει ένα συνδεμένο 
με τον πολιτισμό σχήμα, το οποίο κατά την άποψη της Meili-Dworetzki, θα 
μπορούσε να αντιστοιχεί στα πραγματικά δεδομένα των κομμώσεων των γυ
ναικών της Ιαπωνίας.

2. Ως προς τις παραστάσεις των ματιών και της μύτης:

Η Meili-Dworetzki θεωρεί ότι οι μεγαλύτερες διαφορές μεταξύ των ιχνο
γραφήσεων των παιδιών της Ιαπωνίας και της Ελβετίας παρατηρούνται στις 
παραστάσεις των ματιών. Τα παιδιά της Ιαπωνίας έχουν την τάση να ιχνο
γραφούν μεγαλύτερα μάτια με τονισμένη την ίριδα και με έξαρση των φρυ- 
διών. Γενικώς η παράσταση των ματιών είναι πιο εκφραστική και πιο διαφο
ροποιημένη από την αντίστοιχη των παιδιών της Ελβετίας. Για την ερμηνεία 
αυτών των φαινομένων επικαλείται η Meili-Dworetzki τις πραγματικές διαφο
ρές στις αναλογίες του προσώπου και τη σημασία που έχει για το ιδεώδες της 
ομορφιάς των γυναικών της Ιαπωνίας η εκφραστική διαμόρφωση της περιο
χής των ματιών, σύμφωνα με τα δυτικά πρότυπα. Καθιστά επίσης υπεύθυνη γι’ 
αυτή την ιδιαιτερότητα και τη σημασία της όρασης γενικώς στον ιαπωνικό πο
λιτισμό. Διαπιστώνει επίσης την τάση υποτίμησης της μύτης με την παράλειψη 
των ρινικών γραμμών ή οπών στις ιχνογραφήσεις των παιδιών της Ιαπωνίας.

3. Ως προς τον κορμό και τη θέση των άκρων.

Στις ιχνογραφήσεις των παιδιών της Ελβετίας υπάρχει η τάση να χρησιμο- 
πιούνται στρογγυλά σχήματα για την παράσταση του κορμού (απεικ. 112 αγό
ρι, Ελβετία, 6:2 ετών). Αντίθετα, στις ιχνογραφήσεις των παιδιών της Ιαπω
νίας φαίνεται να προτιμιόνται γωνιακά σχήματα για το σκοπό αυτό (απεικ. 
113: κορίτσι, Ιαπωνία, Β τάξη). Η Meili-Dworetzki (1982, 101) θεωρεί ότι το 
φαινόμενο αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι στις ιχνογραφήσεις των παιδιών 
της Ελβετίας υπάρχει “ένας τονισμός του τρισδιάστατου, ιδιαίτερα της σωματι- 
κότητας ως σύνολο των απτικών και ενδοσωματικών εμπειριών”. Εκτός αυτού 
προτιμάται μάλλον στα Ιαπωνικά σχολικά βιβλία ένας πραγματικός - αντικει
μενικός τρόπος παράστασης, ενώ στην Ελβετία κυριαρχούν παιγνιώδεις και 
παραμυθικές δημιουργίες, στις οποίες παίξουν ρόλο και μη ρεαλιστικοί συν
δυασμοί μορφών.
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• 4

Ως προς την παράσταση των άκρων οι ιχνογραφήσεις των παιδιών της Ια
πωνίας χαρακτηρίζονται από τις πρώιμες διαφοροποιήσεις, π.χ. διπλή γραμμή 
στην απόδοση των χεριών και ποδιών (“δυσδιάστατο”) έναντι της “μονοδιά
στατης” εκτέλεσης. Χαρακτηριστική ελβετική παραλλαγή θεωρεί η Meili-D- 
woretzki την παράσταση του ανθρώπου με υψωμένα χέρια (απεικ. 110 και 
112). Τα κορίτσια της Ιαπωνίας παριστάνουν τον άνθρωπο με τα σκέλη ενωμέ
να, ενώ αγόρια και κορίτσια παραλείπουν τα δάκτυλα ή και τον ταρσό των 
σκελών ή παριστάνουν τα σκέλη μετωπικά (απεικ. 111 και 113).
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Η Meili-Dworetzki (1982,158), συγκεφαλαιώνοντας, διαπιστώνει ότι οι πα
ρατηρούμενες διαφορε'ς στην παράσταση του ανθρώπου μεταξύ των παιδιών 
της Ελβετίας και της Ιαπωνίας πρέπει να αναχθούν μέχρις έναν ορισμένο βαθ
μό στις αντίστοιχες διαφορές του ιδιοσυγκρασιακού τύπου (της σωματικής κα
τάστασης). Αυτές παριστάνουν τη μήτρα τρόπον τινα, από την οποία εξελίσ
σονται τα “διαπολιτισμικά χαρακτηριστικά”. Ως τέτοια χαρακτηριστικά ανα
φέρει τα ειδικά π.χ. για το κάθε φύλο γνωρίσματα της παράστασης. Έτσι, τα 
παιδιά της Ιαπωνίας χρησιμοποιούν ορισμένα σωματικά γνωρίσματα για τη 
διάκριση των φύλων (κόμμωση, μορφές ματιών, μορφές κεφαλιού), ενώ τα 
παιδιά της Ελβετίας, εκτός από το μουστάκι και τα γένια, χρησιμοποιούν για 
τη διάκριση των φύλων κυρίως παρελκόμενα αντικείμενα, όπως είναι η πίπα 
και το ραβδί. Στις ιχνογραφήσεις των παιδιών της Ιαπωνίας τονίζονται εντονό
τερα τα ειδικά για τους ρόλους των φύλων γνωρίσματα (π.χ. κομψά κορίτσια 
και δυνατά αγόρια) από ό,τι στις ιχνογραφήσεις των παιδιών της Ελβετίας.

Οι πολιτισμικές επιδράσεις στην παιδική ιχνογράφηση παρουσιάζονται 
μάλλον στη μερική δομή των θεμάτων (δηλαδή σε επιμέρους σημεία, π.χ. δομή 
ματιών, σχήμα κορμού κ.λ.π) και όχι στη βασική μορφολογική δομή* ή ακόμα 
καλύτερα παρουσιάζονται στον τρόπο σχηματισμού των γραμμών ή στον τρό
πο κίνησης του χεριού για τη δημιουργία γραμμών, κατά το Wolff (1929, 66) 
στην “εκτέλεση των γραμμών”.

Και στις ιχνογραφήσεις παιδιών της Ιαπωνίας δεν εμφανίζονται ουσιωδώς 
άλλοι μορφολογικοί σχηματισμοί, δεν παρουσιάζονται καθόλου πολιτισμικοί 
νεολογισμοί, αλλά τα υπάρχοντα στοιχεία του ρεπερτορίου χρησιμοποιούνται 
για την παράσταση πολιτισμικώς εξαρτημένων θεμάτων, π.χ. των κομμώσεων, 
των μορφών των υποδημάτων και άλλων διακριτικών της μόδας σημείων, μου
σικών οργάνων κ.τ.λ. (συγκρ. Meili - Dworetzki 1982,122). Η πολιτισμική ε
ξάρτηση τέτοιων θεματικών στοιχείων αποδείχτηκε και σε έρευνα του W. 
Dennis (1959), ο οποίος, στις ιχνογραφήσεις παιδιών από το Kyoto, παρατή
ρησε την ύπαρξη μουστακιών στην ιχνογράφηση σε μεγάλη συχνότητα, κάτι 
που δεν παρατήρησε η Meili-Dworetski (1982,128).

Σε μια άλλη έρευνά της η Meili-Dworetzki (1981, 8 κ.π.) σύγκρινε το ιχνο- 
γραφικό ύφος (τα γνωρίσματα της μορφής της ιχνογράφησης ανθρώπου) των 
τουρκόπαιδων και των ελβετόπαιδων. Συγκέντρωσε δύο κατηγορίες ιχνογρα
φήσεων ανθρώπου για τα τουρκόπαιδα α) ιχνογραφήσεις ανθρώπου που προ

* βασική μορφολογική δομή = το βασικό σχήμα τον ανθρώπινου σώματος.
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έρχονταν από τουρκόπαιδα του νηπιαγωγείου και του σχολείου της Τουρκίας 
και β) ιχνογραφήσεις ανθρώπου από τουρκόπαιδα, τα οποία φοιτούσαν σε νη
πιαγωγεία και σχολεία της Ελβετίας. Τις ανωτέρω ιχνογραφήσεις ανθρώπου 
τις συνέκρινε με αντίστοιχες ιχνογραφήσεις ελβετόπαιδων της ίδιας ηλικίας 
από την πόλη της Βέρνης, από την επαρχία της Βέρνης και από τη Βασιλεία. 
Στόχος της Meili-Dworetzki ήταν να ερευνήσει τα αρχικά “εθνοκεντρικά” 
μορφολογικά χαρακτηριστικά των τουρκόπαιδων της Τουρκίας και τις μεταβο
λές τους στις ιχνογραφήσεις των τουρκόπαιδων κατά την παραμονή τους στην 
Ελβετία. Από το σύνολο των ιδιαίτερων γνωρισμάτων, τα οποία διαπίστωσε 
στις ιχνογραφήσεις των παιδιών της Κωνσταντινούπολης (μεταξύ άλλων: “τά
ση για σμίκρυνση” των μορφών, “γραμμοειδή μάτια”, “περισσότερα φρύδια”, 
κυριαρχία του ορθογωνίου ή κιβωτιοειδούς κορμού) σε σύγκριση με τις ιχνο
γραφήσεις των ελβετόπαιδων (σύγκρ. απεικ. 114) επέλεξε μόνον τη σμίκρυνση 
(μικρογράφηση της ανθρώπινης μορφής) και τον υπερτονισμό των φρυδιών, 
προκειμένου να διενεργήσει τη διαπολιτισμική σύγκριση.

Η Meili-Dworetzki παρατήρησε τις ιχνογραφικές δραστηριότητες τσυρκό- 
παιδων σε ελβετικά σχολεία και διαπίστωσε μια “κατάσταση σύγκρουσης” ό
ταν τους δίνονταν μεγάλα φύλλα ιχνογράφησης, ενώ αυτά είχαν την τάση να ι
χνογραφούν ανθρώπους σε μικρή μορφή. Παρουσίαζαν αντιδράσεις ενόχλη
σης και προσπαθούσαν να προσαρμόσουν την ανθρώπινη μορφή στο μέγεθος 
του φύλλου. Η προσπάθεια αυτή είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία δυσανά
λογων μορφών, δηλαδή πολύ μικρών σκελών, κομμένων σκελών ή παρόμοιων. 
Η Meili-Dworetzki (1981,115 κ.π.) ερμηνεύει ως έξης τα ευρήματάτης:

Απεικόνιση 114.
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1. Η σύγκριση ιχνογραφήσεων (ανθρώπου) παιδιών της Κωνσταντινούπο
λης και της Ελβετίας έδωσε δυο διαφορετικά πρότυπα διαμόρφωσης (ιχνο
γράφησης). Τα δύο αυτά πρότυπα ιχνογράφησης θεωρήθηκαν προσωρινά ως 
έκφραση έντονης διαφορετικότητας των ψυχοκοινωνικών κατευθυντήριων ει
κόνων (εμπειριών) όσον αφορά την εξάπλωση στο χώρο και ως έκφραση της 
ευθυμίας. Από τα 10 γνωρίσματα που δείχνουν τις διαφορές συζητήθηκαν διε
ξοδικό μόνον δύο: το μέγεθος της ιχνογράφησης και η συχνότητα των φρυ- 
διών. Το πρώτο συσχετίσθηκε με τη δομή της αυταξίας, με την αυτοπεποίθηση 
και με τις εκπαιδευτικές συνθήκες και το δεύτερο (συσχετίσθηκε) με τον 
προσανατολισμό προς το πρόσωπο της μητέρας και των άλλων ανθρώπων.

2. Όσον αφορά τη μεταβολή του ύφους της ιχνογράφησης του παιδιού του 
ξένου εργάτη, αυτή προσφέρει ένα στήριγμα στο ερώτημα για το ποιόν των 
ευκολότερα και δυσκολότερα μεταβλητών μερών της μορφής....

Στις πιο σαφείς λεπτομέρειες της επιφάνειας (στόμα, κουμπιά) και στα 
άκρα που περιβάλλουν το απροσδιόριστο κέντρο αρχίζει η αναδόμηση και η 
προσέγγιση προς το πρότυπο του περιβάλλοντος. Δυσκολότερη είναι η ανα
δόμηση στη ζώνη του κορμού, στην περιοχή στην οποία εδρεύουν εμπειρίες 
από το ίδιο μας το σώμα, όπως είναι η ένταση και η χαλάρωση, ο φόβος και 
η εύθυμη διέγερση, πρωκτικά και αφροδίσια αισθήματα, με τις λιγότερο ή 
περισσότερο ισχυρές ανακηρύξεις τους σε ταμπού (άθικτα, ανεπίτρεπτα για 
συζήτηση).

3. Ευρήματα από έρευνες στο φυσικό πεδίο (ιδιαίτερες αναθέσεις εργα
σιών εκ μέρους του δασκάλου, χρησιμοποίηση ειδικών μεθόδων, καθημερινές 
παρατηρήσεις, κείμενα σχολικών βιβλίων κ.α.) μπορούν να βοηθήσουν για να 
γίνουν ορατές επιδρώσες δυνάμεις στην πολιτισμική τους έκφραση, οι οποίες 
σχετίζονται με ιδιαιτέρως συχνά εμφανιζόμενα μορφολογικά γνωρίσματα, ό
πως προσπαθήσαμε να δείξουμε στην προκειμένη πρόταση. Αν το εννοήσου
με έτσι το πράγμα, τότε η ανθρωποεικόνα των παιδιών μας πολιτισμικής πε
ριοχής είναι στην ιδιαίτερή της έκφραση προϊόν της αμοιβαίας επίδρασης με
ταξύ ατόμου και κοινωνίας, πολύπλοκη στο παιδί του ξένου εργάτη, λόγω της 
αντιπαράθεσής του με δύο κοινωνίες, αυτής της χώρας προέλευσης των γονέ
ων και αυτής του ευρύτερου περιβάλλοντος.

4. Οι παρατηρήσεις όσον αφορά το μέγεθος (της ιχνογράφησης του αν
θρώπου) και των φρυδιών έδειξαν, ότι η μεταβολή του προτύπου μπορεί να
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συνοδεύεται με μια συνειδητή πηδαλιούχηση της πράξης, μια πηδαλιούχηση, η 
οποία μπορεί να αναφέρεται όχι μόνον στη γραφική (ιχνογραφική) και στη γε
νική ψυχική εξέλιξη, αλλά και στο σώμα και να οδηγήσει σε κρίσεις συνειδη- 
τοποίησης, ιδιαίτερα στο κορίτσι, το οποίο βλέπει περισσότερο από ό,τι το α
γόρι πλεονεκτήματα στους κανόνες της χώρας υποδοχής απέναντι στους κανό
νες της Τουρκίας, οι οποίες είναι ακόμα υποταγμένοι περισσότερο στον αυ
στηρό πατριαρχισμό.

5. Αντιστοίχως προς τις παρατηρήσεις στην ατομική ιχνογραφική εξέλιξη 
του παιδιού, το οποίο δημιουργεί ενίοτε υπερμεγέθη σκέλη ή έναν υπερμεγέθη 
λαιμό, πριν να εμφανισθούν οι αναλογίες των μεγεθών, έγιναν φανερές τέτοι
ες εξισωτικές τάσεις όσον αφορά το μέγεθος της ιχνογράφησης σε νέους με
τανάστες. Είδαμε την απόκλιση από τη μικρότητα (την τάση για μικρές μορ
φές) προς την άλλη πλευρά - υπερμεγέθεις μορφές - με την ταυτόχρονη δυσκο
λία να προσαρμόσουν τη συνολική δομή της μορφής στο στόχο “μεγαλύτερη” 
(εννοείται μορφή). Αυτό μπορεί να αντανακλά τη γενική δυσκολία της εξέλι
ξης, στην οποία είνα εκτεθειμένο το παιδί των αλλοδαπών, όταν αυτό οφείλει 
να αναζητήσει συμβιβασμούς μεταξύ των κατευθυντήριων ιδεών και συνηθει
ών δύο πολιτισμικών περιοχών.

Ο Wilson Β και ο Wilson Μ. (1984) ζήτησαν από παιδιά μιας μεγάλης πό
λης της Ιαπωνίας και ενός μικρού αιγυπτιακού χωριού να ιχνογραφήσουν μια 
συνεχή εικονογραφημένη ιστορία. Τα παιδιά της Ιαπωνίας τελείωσαν την ι
χνογράφηση καλύτερα από τα παιδιά της Αιγύπτου σ’ όλα τα συγκρίσιμα με
γέθη, γιατί τα πρώτα είχαν και το κατάλληλο πρότυπο σε όλες τις μνημονευ- 
θείσες ιχνογραφικές σειρές. Μάλιστα στις εικονο-ιστορίες των παιδιών της Ια
πωνίας έλειπαν τα τυπικά χαρακτηριστικά της παιδικής ιχνογράφησης. Βρέ
θηκαν δηλαδή πολλαπλές επικαλύψεις αντικειμένων, στις οποίες παραλείπο- 
νταν με ακρίβεια καλυμμένες γραμμές. Γενικώς στον ισλαμικό κόσμο το 70% 
των παιδιών ιχνογραφούν τον κορμό του ανθρώπου ορθογώνιο, έναντι 4% 
στην Ευρώπη και στην Αμερική (Wilson 1985).

Ο Schuster (1993, 111) θεωρεί ως αιτίες τέτοιων χαρακτηριστικών: α) το 
πολτισμικό πρότυπο, β) την πολιτισμική προσφορά εικόνων σε comics και σε 
εικονογραφήσεις παραμυθιών. Στις πολύ διαδεδομένες έγχρωμες ξυλογρα
φίες καθώς και σε τετράδια Comics παριστάνονται ονομαστά πρόσωπα ή και 
ηθοποιοί σε μεγάλη σχετικώς μορφή (απεικ. 115) και γ) τις πολιτισμικές αξίες, 
οι οποίες αντικατοπτρίζονται στην παιδική ιχνογράφηση.

Η κροσσοειδής κοπή των μαλλιών των γυναικών της Ιαπωνίας και η λόγω
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κράσεως σκοτεινή κόρη των οφθαλμών προσδιορίζουν και αντίστοιχα χαρα
κτηριστικά της παιδικής ιχνογράφησης στην Ιαπωνία. Σπουδαίο ρόλο παίζει ε
πίσης το πρότυπο απεικόνισης μιας παιδικής εφημερίδας της Ιαπωνίας. Τα 
παιδιά ιχνογραφούν τους άντρες κατά κανόνα σπανούς, όπως είναι το πρότυ
πο. Ως διακριτικό γνώρισμα των φύλων, αφού δεν υπάρχουν τα γένια στους 
άντρες, διαμορφώνονται ειδικά για τους άντρες και τις γυναίκες το στόμα, η 
μύτη και το περίγραμμα του προσώπου από τα παιδιά της Ιαπωνίας.

Ο ιαπωνικός πολιτισμός με την εικονογραφή του (εικονόμορφα γράμματα) 
και την πλούσια προσφορά εικόνων προσδιορίζει διαφορετικά την οπτική δια
φοροποίηση από ό,τι ο δυτικός πολιτισμός. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι 
υπάρχει στην Ιαπωνία ένα εικονομέσο (Comic-Medium), το οποίο προσφέρει 
ιχνογραφικά πρότυπα. Είναι οι λεγόμενες εικονο-ιστορίες (Comics), οι οποίες 
είναι ευρύτατα εξαπλωμένες. Επίσης κυκλοφορούν βιβλία προς “συμπλήρωση 
ζωγραφικής” (απεικ. 116).

Η ανωτέρω πολιτισμική επίδραση είναι βαθιά και πολυστρωματική. Γι’ αυ
τό και παραμένει σχετικώς άθικτη και όταν στα σύγχρονα ιαπωνικά βιβλία πα
ρατηρούνται πολλές “ευρωπαϊκές” και αμερικανικές παραστάσεις. Οι γονείς 
της Ιαπωνίας υπέστησαν πλήρως την επίδραση του ιαπωνικού πολιτισμού κατά 
την παιδική τους ηλικία και αυτή την επίδραση, δηλαδή τις ιχνογραφικές συν
θήκες, τη μεταβιβάζουν στα παιδιά τους και όταν αυτά ζουν κάτω από τις πολι
τισμικές επιδράσεις της χώρας υποδοχής. Οι εικονογράφοι παραμυθιών και οι 
ιχνογράφοι των ιαπωνικών τευχών comics έμαθαν και αυτοί κατά την παιδική
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τους ηλικία το σύστημα ζω
γραφικής του πολιτισμού 
τους. Έτσι διατηρείται η πα
ράδοση της παιδικής ιχνο
γράφησης πέρα και πάνω από 
τις γενιές, μολονότι μεταβάλ
λεται η επίκαιρη προσφορά 
εικόνων, αφού τα παιδιά ζού- 
σαν σε ελβετικό περιβάλλον.
Γίνεται επομένως κατανοητό 
ότι και μέσα στα πλαίσια ενός 
ξένου για το παιδί της Ιαπω
νίας πολιτισμού, μπορεί να εί
ναι μεγάλη η επίδραση της οι
κογένειας στην παιδική ιχνο
γράφηση. Αυτό απέδειξε του
λάχιστον μια έρευνα της 
Meili-Dworetzki (1982), η ο
ποία είχε ως αντικείμενο την 
παιδική ιχνογράφηση μιας ια
πωνικής τάξης, στην Ελβετία.
Στην περίπτωση αυτή καθορι
στική επίδραση έχουν οι γονείς και οι συνομήλικοι των παιδιών, οι οποίοι δί
νουν το πρότυπο για την ιχνογράφηση. Αλλά και η επίδραση του περιβάλλο
ντος είναι σημαντική, αφού ένα πεντάχρονο κορίτσι, η Doris, που έζησε ένα 
χρόνο στην Ιαπωνία, δεν ιχνογραφεί σχηματικά, όπως οι Ευρωπαίοι συνομήλι
κοί της. Αντιθέτως, προσλαμβάνει το ιαπωνικό ρεπερτόριο μορφών με την ο
πτική του ομοιότητα (απεικ. 117) Σημαντικό ρόλο παίζει εδώ το πρότυπο της 
ομάδας αναφοράς του ατόμου (που αποτελείται από πρόσωπα της ίδιας ηλι
κίας, των ίδιων διαφερόντων, της ίδιας κοινωνικής προέλευσης), το οποίο ε
πηρεάζεται έντονα στη δράση και στην κρίση του.

Το πόσο έντονα η παιδική ιχνογράφηση προσδιορίζεται από την προσφορά 
εικόνων του περιβάλλοντος το αποδεικνύει η μελέτη των ιχνογραφήσεων παι
διών ενός απομονωμένου αιγυπτιακού χωριού και μιας αιγυπτιακής πόλης από 
τους Wilson Β. και Wilson Μ. (1984). Οι ανωτέρω ερευνητές διαπίστωσαν ότι 
το γραφικό λεξιλόγιο και η επιλογή θεμάτων ιχνογράφησης ήταν πολύ περιο
ρισμένα στο χωριό. Η παιδική ιχνογράφηση δεν μπόρεσε να εξελιχθεί σ’ αυτή
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την πολιτισμική φτώχια. Η τοπική τέχνη δεν προσέφερε κάτι το διαφορετικά, 
τα δε μικρότερα παιδιά είχαν ως πρότυπο μόνον τις ιχνογραφήσεις των μεγα
λύτερων παιδιών. Γίνεται επομένως σαφές ότι η “καλλιτεχνική δημιουργία” 
στην παιδική ιχνογράφηση δεν προάγεται με την απομάκρυνση των εξωτερι
κών επιδράσεων, αλλά με την υποκίνηση από έναν πλούσιο και διαφοροποιη
μένο πολιτισμό μορφών.

Τις ίδιες διαπιστώσεις έκαμε και ο Dennis (1960) σε παιδιά των Βεδουΐ- 
νων, τα οποία δε δέχονται επιδράσεις από το δικό τους πολιτισμό. Τα πρότυ
πά τους είναι οι διακοσμητικοί σχηματισμοί σε όπλα, μαντήλια και χαλιά. Στην 
“ιχνογράφηση άντρα” παρήγαγαν μικρές μορφές, των οποίων το κεφάλι παρι- 
στανόταν ως κύκλος. Γενικώς οι ιχνογραφήσεις όλων των ηλικιών (παιδιών, ε
φήβων και ενηλίκων) ήταν πολύ λιγότερο διαφοροποιημένες από τις παραστά
σεις ανθρώπου αντίστοιχων ομάδων της Ευρώπης. Ο δείκτης νοημοσύνης 
(IQ) ιχνογράφησης άντρα ήταν 52 μέχρι 55 εκτός από ένα δεκατετράχρονο α
γόρι που είχε IQ 90.

Κατά την άποψη του Richter (1987, 350) η σύγκριση των ιχνογραφήσεων 
των παιδιών της Ελβετίας και των παιδιών της Ιαπωνίας χωλαίνει, γιατί τα δε
δομένα δεν είναι συγκρίσιμα, αφού συσχετίζονται ιχνογραφήσεις περίπου συ
νομήλικων παιδιών διαφορετικών χωρών και πολιτισμών, οι οποίες δημιουρ- 
γήθηκαν κάτω από μη ομοιογενείς και ελεγχόμενες πειραματικές συνθήκες, ό
πως είναι οι οδηγίες, το υλικό της ιχνογράφησης και η αξιολόγηση. Επίσης δε 
γίνεται διάκριση μεταξύ ενδογενών και εξωγενών παραγόντων της ιχνογρά
φησης, αν δηλαδή οι διαφορές στη μορφολογική δομή των ιχνογραφήσεων αν
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θρώπου ανάγονται στο διαφορετικά σχήμα (διαφορετική εικόνα) του ανθρώ
πινου σώματος που έχουν τα παιδιά των δυο χωρών (π.χ. τα παιδιά της Ιαπω
νίας έχουν την εικόνα ενός κοντού ανθρώπου με μαύρα μάτια και μαλλιά, εξο
γκωμένο πρόσωπο κ.τ,λ.) και επομένως στη διαφορετική αυτοαντίληψη, ή αν 
οι διαφορές αυτές ανάγονται στις επιδράσεις των διαφορετικών πολιτισμών 
και των διαφορετικών φυσικών κλιματολογικών και γεωλογικών δεδομένων. 
Διαφορετικές πολιτισμικές επιδράσεις ασκούν κατά την άποψη του Richter 
(ό.π.) η διαφορετική εικόνα και η μορφή των γραμμάτων και της γραφής της 
ιαπωνικής γλώσσας, την οποία δεν έλαβε υπόψη της κατά τη σύγκριση των ι
χνογραφήσεων των παιδιών της Ελβετίας και της Ιαπωνίας η Meili-Dworetzki. 
Οι επιδράσεις αυτές θα μπορούσαν να διαπιστωθούν κατά την άποψή του αν 
η συγγραφέας είχε συγκρίνει την εξέλιξη και τη δομή των σκαριφηματικών δη
μιουργημάτων στις παιδικές ιχνογραφήσεις των δύο πληθυσμών. Αλλά και 
για τη διαφορετική “εθνική αυτοαντίληψη” που ισχυρίζεται η συγγραφέας ότι 
εκφράζεται στη δομή των θεμάτων ιχνογράφησης και στη μορφολογική οργά
νωση (π.χ. στις αναλογίες μεγεθών της ανθρώπινης μορφής), αναφέρει μια ο
λόκληρη δέσμη δυνατοτήτων επίδρασης χωρίς να τις προσδιορίζει με ακρί
βεια, επιχειρηματολογεί ο Richter (ό.π.). Για τη δομή των θεμάτων (ιχνογρά
φησης) δεν μπορεί κανείς να εκφράσει τίποτα, κατά την άποψη του Richter, 
γιατί οι λίγες ιχνογραφήσεις των Βεδουϊνων έχουν ως αντικείμενο μόνο τον 
άνθρωπο.

9.2 Η  επ ίδρ α σ η  τω ν  π ο λ ιτ ισ μ ικ ώ ν  αξιώ ν σ τη ν  π α ιδ ικ ή  ιχν ο γ ρ ά φ η σ η
Προσδιοριστικοί παράγοντες της παιδικής ιχνογράφησης είναι κατά την 

άποψη του Schuster (1993,114) οι αισθητικές αξίες του κάθε λαού και η ε- 
πιδιωκόμενη ταύτιση με αυτές ή με αξίες άλλων λαών. Έτσι, τα παιδιά των 
μαύρων παριστάνουν στις ιχνογραφήσεις τους τον άνθρωπο με λευκό χρώ
μα, ενώ τα ίδια και τα μέλη της κοινωνίας του έχουν μαύρο χρώμα. Τα παι
διά της Ιαπωνίας ιχνογραφούν για αισθητικούς λόγους μικρές τις μύτες των 
ανθρώπων. Σπανίζουν επίσης στις ιχνογραφήσεις γυναικείων μορφών τα 
γελαστά πρόσωπα, όπως συμβαίνει στις ιχνογραφήσεις των παιδιών της Ευ
ρώπης, γιατί η μιμική θεωρείται στους Ιάπωνες “απρεπής”, κυρίως στις γυ
ναίκες. Η αμυγδαλοειδής μορφή των ματιών δε θεωρείται ως ιδεώδες ομορ
φιάς, γ ι’ αυτό και σπανίζει από τις παιδικές ιχνογραφήσεις που παριστά
νουν τα ωραία και μεγάλα “παιδικά μάτια’. Η γαμψή μύτη είναι αποκρου- 
στική και χαρακτηριστικό της μάγισσας για τον ευρωπαϊκό χώρο. Όμως 
στις ιχνογραφήσεις ενός παιδιού της Ιαπωνίας μπορεί η γαμψή μύτη να εί
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ναι ένα χαρακτηριστικό της τόλμης (απεικ. 115).
Οι ιχνογραφήσεις ανθρώπου εκφράζουν και τη διαφοροποίηση των φυλών 

με βάση τους ρόλους τους. Έτσι, τα παιδιά των Φιλιππινών, που προέρχονται 
από οικογένειες με παραδοσιακή ανάθεση ρόλου του φύλου στα πρόσωπα, ι
χνογραφούν σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι τα παιδιά της Αμερικής τα ειδικά 
για το κάθε φύλο χαρακτηριστικά (Rabin και Limuaco 1959, Laosa κ.ά. 1974).

Οι κοινωνίες που απαγορεύουν σε μεγάλο βαθμό την επιθετικότητα των 
παιδιών (π.χ. στην Ταϋλάνδη, στη Γερμανία, στην Ταϊβάν) παρουσιάζουν παι
δικές ιχνογραφήσεις με αυξημένα επιθετικά περιεχόμενα. Αντιθέτως, οι πολι
τισμοί που ανέχονται την παιδική επιθετικότητα (Ιαπωνία, Συρία) εμφανίζουν 
λίγα επιθετικά περιεχόμενα σιις παιδικές ιχνογραφήσεις (Gardiner 1969). Ο 
Schuster (1993,114) αμφιβάλλει αν αυτό το αποτέλεσμα μπορεί να παρουσια- 
σθεί και σήμερα, αφού το παιδαγωγικό ύφος των άμεσων προσώπων αναφο
ράς μεταβάλλεται.

Εκτός από τις πολιτισμικές διαφορές υπάρχουν και κοινά χαρακτηριστικά 
στην παιδική ιχνογράφηση όλων των λαών. Π.χ. η σχηματική κατασκευή και η 
προσπάθεια να αποφευχθούν οι διασταυρώσεις των γραμμών κατά την ιχνο
γράφηση των αντικειμένων παραπέμπουν σε παγκόσμιες ομοιομορφίες στην 
ανθρώπινη εξέλιξη. Αυτές οι ομοιομορφίες συχνά υπερεκτιμώνται και υπστι- 
μάται ο προσδιορισμός της συμπεριφοράς του ανθρώπου από τον πολιτισμό 
και από την ιστορία.

Σημαντική βοήθεια στη διερεύνηση των επιδράσεων των μεταβαλλόμενων 
κανόνων, των ιχνογραφικών προτύπων και της καλλιτεχνικής υποκίνησης στην 
παιδική ιχνογράφηση θα μπορούσε να προσφέρει μια συλλογή παιδικών ιχνο
γραφήσεων διαφόρων εποχών της ίδιας χώρας ή περιοχής.

9.3 Π α ιδ ικ ή  ιχν ο γ ρ ά φ η σ η  κ α ι σ εξο υ α λ ικ ό τη τα
Η σεξουαλικότητα, η “εσωτερική αλλοδοπή” του Freud (1915), εκδηλώνε

ται στις ιχνογραφήσεις του παιδιού, οι οποίες, ενώ ανήκουν στον πολιτισμό 
του, παραμελήθηκαν επί μακρόν από τους ερευνητές, επειδή οι παραστάσεις 
ερωτικών και σεξουαλικών περιεχομένων δε συμβιβάζονταν με την εικόνα του 
παιδιού και με τον εκφραστικό του κόσμο, όπως αυτοί τον έβλεπαν. Οι “κρυ
φές παιδικές ιχνογραφήσεις” (Koch 1980) σε τοίχους, σε υπόγειες διαβάσεις, 
σε πόρτες τουαλετών και οι εγχαράξεις σε θρανία θεωρούνταν ανήθικες και 
μόνον από το 1960 άρχισαν να έλκουν την προσοχή των εθνολόγων και των ι
στορικών της τέχνης (Brassai 1960). Ο W. Zoller (1977,170 κ.π.) ερεύνησε 
342 “σκαριφήματα θρανίου” ως προς τα θέματα και ως προς το περιεχόμενό
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τους και διαπίστωσε ότι το 29% αυτών των εγχαράξεων και ιχνογραφήσεων 
παρουσίαζαν έναν σαφή “σεξουαλικό τονισμό” και το 20% αποτελούσε ένα 
μίγμα σεξουαλικών και επιθετικών περιεχομένων.

Οι ιχνογραφήσεις με ερωτικά και σεξουαλικά περιεχόμενα οφείλονται κα
τά τους ερευνητές στις εχθρικές και καταπιεστικές έναντι της παιδικής σεξου
αλικότητας τάσεις και συμπεριφορές της σύγχρονης κοινωνίας. Γενικώς οι σε
ξουαλικές εκδηλώσεις παιδιών και νέων είναι ανεπιθύμητες στις πολύ ανα
πτυγμένες βιομηχανικώς “σύγχρονες κοινωνίες” (Koch 1980, 8). Η παρατήρη
ση αυτή δείχνει το απαγορευμένο, το ανεπίτρεπτο (Tambu) αυτών των αντι- 
κειμενοποιήσεων (ιχνογραφικών εκδηλώσεων).

Οι ιχνογραφικές παραστάσεις με ερωτικά και σεξουαλικά περιεχόμενα 
διακρίνονται σε δύο τύπους με πολύ διαφορετικό χαρακτήρα:

α) παραστάσεις με παρασεξουαλικά γνωρίσματα, όπως είναι η ιχνογρά
φηση γεννητικών οργάνων, και β) παραστάσεις με τονισμένα ερωτικά και σε
ξουαλικά θέματα, στις οποίες αντικειμενοποιείται η ανθρώπινη σεξουαλικό
τητα (Richter 1987,354).

Ο Richter (ό.π.) θεωρεί ότι ιχνογραφήσεις του προπου τύπου παρατηρού
νται σε παιδιά του νηπιαγωγείου και του σχολείου. Μια τέτοια είναι π.χ. η ι
χνογράφηση 118, ενός μαθητή 6 ή 7 ετών, η οποία παριστάνει ένα αγόρι με 
διακριτικό γνώρισμα το σύμβολο του πέους και ένα κορίτσι, το οποίο έχει ως 
διακριτικό γνώρισμα το φουστάνι. Το τρίτο μέλος της παράστασης δεν παίζει 
κανένα σεξουαλικό ρόλο. Η παράσταση του πέους και του φουστανιού είναι ί-

Α πεικόνιση  118.
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σως η “παραδειγματική λεπτομέ
ρεια” γράφει ο Richter. Ο ιχνογρά- 
φος χρησιμοποιεί ένα εξέχον 
γνώρισμα του φύλου, για να χαρα
κτηρίσει ένα πρόσωπο. Ο Richter 
(ό.π.) ερμηνεύει ως ακολούθως την 
παράσταση αυτή: “Εγώ (το αγόρι) 
παίζω μ’ αυτή (το κορίτσι). Κατα- 
λαβαινόμαστε, θέλει ο ένας τον άλ
λον. Για το μικρό δεν έχω τίποτα 
να πω”.

Στη συνέχεια ο Richter περι
γράφει τον δεύτερο τύπο των ιχνο
γραφήσεων, φέροντας ως παρά
δειγμα την εγχάραξη 119 (σελ.
355) στην τουαλέτα του σχολείου.
Η παράσταση αυτή έχει ερωτικό 
και σεξουαλικό περιεχόμενο και 
προέρχεται από μαθητή του δημο
τικού σχολείου. Θέμα της ιχνογράφησης είναι τα γυναικεία γεννητικά όργανα 
και γνωρίσματα. Δηλαδή η περιέργεια του μαθητή αναφέρεται στο “άλλο φύ
λο”. Τονίζονται ιδιαίτερα τα στήθη και το γεννητικό όργανο της γυναίκας μέ
σω της σημασιολογικής οπτικής γωνίας και του σημασιολογικού μεγέθους, το 
οποίο ενισχύεται με τη συμβολική γραφή, που είναι το παραπέμπον βέλος για 
το γεννητικό όργανο της γυναίκας. Η προσπάθεια του ιχνογράφου να συγκε
ντρώσει την προσοχή στα σημασιολογικά γνωρίσματα των προσώπων της πα
ράστασης εκδηλώνεται στην οπισθοδρόμηση της υπόλοιπης μορφής των προ
σώπων σε πρώιμες παιδικές ιχνογραφήσεις ανθρώπου. Οι ιχνογραφήσεις του 
δευτέρου αυτού τύπου δεν έχουν σχέση με το επικοινωνιακό και εκφραστικό 
περιεχόμενο των “κανονικών” παιδικών ιχνογραφήσεων, εντούτοις δεν πρέ
πει, κατά την άποψη του Richter, να τις εκτιμήσουμε ως απρεπείς και πορνο
γραφικές εξαιτίας των εξάρσεων και του τονισμού ορισμένων περιοχών του 
σώματος (“σημασιολογικό μέγεθος”), των διασαφηνίσεων μέσω των λεπτομε
ρειών της ιχνογράφησης (“λεπτομερειοποίηση”) και των υπερβολών (“ειρω
νεία και γελοιογραφία). Η στάση αυτή προδίδει έλλειψη εξοικείωσης με το 
παιδικό ύφος έκφρασης.

Ο Richter (1987, 356) αναφέρει τα ακόλουθα γνωρίσματα της ερωτογρα-
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φικής εικαστικής έκφρασης των παιδιών:
α) Τονισμό των λεπτομερειών με ταυτόχρονη οπισθοδρόμηση της μορφής 

σε πρώιμα σιάδια εξέλιξης. Το παιδί (ιχνογράφος) προσπαθεί να διασαφηνί
σει, δηλαδή να εξάρει, τις ερωτικές και σεξουαλικές σχέσεις, παραμελώντας 
τα ήδη διαμορφωμένα σχήματα του εικαστικού του ρεπερτορίου.

β) Επίδραση των ερωτικών και σεξουαλικών παραστάσεων των ΜΜΕ, οι

οποίες σιην παιδική εικονογλώσσα (ιχνογράφηση ανθρώπου) εισέρχονται ως 
ταυτόχρονη παρουσία στην ίδια μορφή ανδρικών και γυναικείων γνωρισμάτων 
του φύλου (σύγκρινε απεικ. 120), οι οποίες, κατά την άποψη του Richter (ό.π.) 
δεν έχουν καμιά σχέση με τις καλλιτεχνικές παραστάσεις ερμαφρόδιτων ή αν- 
δρογυναικών του Jurgens (1984), γιατί η έννοια του φύλου στα εφτάχρονα παι
διά είναι τόσο πλατιά, που τέτοιοι συνδυασμοί ανδρικών και γυναικείων σε-
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Απεικόνιση 121.

ξουαλικώ ν οργάνω ν στην ίδ ια  μορφή ε ίνα ι “νοητοί”, δηλαδή θεμιτοί.
γ )  Η  ε ικ ό να  (ιχνο γρά φ η σ η ) α π ευ θύ νετα ι π ρ ο ς  ένα  ορισμένο παραλήπτη  

κ α ι δεν  επ ιτρ έπ ετα ι ν α  βγει στη δημοσιότητα. Ιχνογραφήσεις τέτοιου ε ίδους 
εμφ ανίζοντα ι κα τά  την άποψη του R ichter στην τελευταία φάση της πα ιδ ικής 
ηλικ ίας (δω δέκατο  έτος) κα ι φ θάνουν στην πλήρη εξέλιξή τους στην εφηβική 
ηλικία. Ο  νέο ς  β ιώ νει όμως, μέσω των ερωτικών εικόνων των Μ Μ Ε, τον υπο
βλητικό χα ρα κή ρα  αυτών τω ν ιχνογραφήσεω ν κ α ι γίνετα ι από  παραγω γός κα
τα ναλω τής όπω ς δ ε ίχ ν ε ι η απεικόν ισ η  121 σε μ ια  τουαλέτα  επαγγελματικού 
σχολείου. Σ ’ αυτή φ α ίνετα ι η εξάρτηση του νέου (ιχνσγράφου) από  τα  πρότυ
π α  τω ν Μ Μ Ε.

ί ]δ) Ε κφ ραστική  αύξηση κ α ι αναδόμηση της ιχνογράφ ησης στην υπη ρεσ ία  
της διασάφησης, της ερμηνείας κα ι της αφομοίωσης (επεξεργασ ίας) σεξουαλι
κώ ν πα ρασ τά σ εω ν που  προκαλούν φόβο. Ο ι ερω τικές κα ι σεξουαλικές ω θή
σεις , που  ενερ γο π ο ιε ί ο αναπτυσσόμενος κατά  τη δ ιά ρκεια  της ψυχοφυσικής 
τΰυ εξέλιξης, προκαλούν βεβαίω ς κα ι εντάσεις, στενοχώ ριες κα ι φόβους, αλλά 
κ α ι κάτι το ευχάριστο, κάτι που  π ίεζε  γ ια  ικανοποίηση κα ι γ ια  ηδονή.

Ύ -
Τ
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Η "ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ” ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Με τον όρο “αισθητική ευ
αισθησία” εννοείται η ικανό
τητα του παιδιού να αντιλαμ
βάνεται τη συναισθηματική έκ
φραση, την ιχνογραφική επί
δοση (την ηλικία του ιχνογρά- 
φσυ) και τη διάθεση ή το ύφος 
της εικόνας.

Όταν τα παιδιά καλούνται 
να συνεχίσουν την ιχνογράφη
ση σε προδεδομένες, τρόπον 
τινα ημιτελείς εικόνες ως προς 
την γραμμική τους εκτέλεση 
και τη διάθεση (ευχάριστη ή 
δυσάρεστη ατμόσφαιρα, α- 
πεικ. 122) παρατηρούνται τα 
ακόλουθα αποτελέσματα 
(Carothers και Gardner 
(1979):

α) Τα εξάχρονα παιδιά συ
μπληρώνουν τις εικόνες τυχαί- 
ως κάθε φορά, δηλαδή μια ει
κόνα, στην οποία κυριαρχεί 
μια ατμόσφαιρα λύπης, ενδέ-

Απεικόνιση 122.
(Βλέπε και Schuster 1993,154)
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Απεικόνιση 121.

ξουαλικών οργάνων αιην ίδια μορφή είναι “νοητοί”, δηλαδή θεμιτοί.
γ) Η εικόνα (ιχνογράφηση) απευθύνεται προς ένα ορισμένο παραλήπτη 

και δεν επιτρέπεται να βγεί σιη δημοσιότητα. Ιχνογραφήσεις τέτοιου είδους 
εμφανίζονται κατά την άποψη του Richter σιην τελευταία φάση της παιδικής 
ηλικίας (δωδέκατο έτος) και φθάνουν στην πλήρη εξέλιξή τους στην εφηβική 
ηλικία. Ο νέος βιώνει όμως, μέσω των ερωτικών εικόνων των ΜΜΕ, τον υπο
βλητικό χαρακήρα αυτών των ιχνογραφήσεων και γίνεται από παραγωγός κα
ταναλωτής όπως δείχνει η απεικόνιση 121 σε μια τουαλέτα επαγγελματικού 
σχολείου. Σ’ αυτή φαίνεται η εξάρτηση του νέου (ιχνογράφου) από τα πρότυ- 

\ πάτων ΜΜΕ.
ί |δ) Εκφραστική αύξηση και αναδόμηση της ιχνογράφησης στην υπηρεσία 

\ της διασάφησης, της ερμηνείας και της αφομοίωσης (επεξεργασίας) σεξουαλι- 
1 κων παραστάσεων που προκαλούν φόβο. Οι ερωτικές και σεξουαλικές ωθή- 

σέίις, που ενεργοποιεί ο αναπτυσσόμενος κατά τη διάρκεια της ψυχοφυσικής 
του εξέλιξης, προκαλούν βεβαίως και εντάσεις, στενοχώριες και φόβους, αλλά 
και κάτι το ευχάριστο, κάτι που πίεζε για ικανοποίηση και για ηδονή.

»>-
/ m
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Η “ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ” ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Με τον όρο “αισθητική ευ
αισθησία” εννοείται η ικανό
τητα του παιδιού να αντιλαμ
βάνεται τη συναισθηματική έκ
φραση, την ιχνογραφική επί
δοση (την ηλικία του ιχνογρά- 
φου) και τη διάθεση ή το ύφος 
της εικόνας.

'Οταν τα παιδιά καλούνται 
να συνεχίσουν την ιχνογράφη
ση σε προδεδομένες, τρόπον 
τινα ημιτελείς εικόνες ως προς 
την γραμμική τους εκτέλεση 
και τη διάθεση (ευχάριστη ή 
δυσάρεστη ατμόσφαιρα, α- 
πεικ. 122) παρατηρούνται τα 
ακόλουθα αποτελέσματα 
(Carothers και G ardner 
(1979):

α) Τα εξάχρονα παιδιά συ
μπληρώνουν τις εικόνες τυχαί- 
ως κάθε φορά, δηλαδή μια ει
κόνα, στην οποία κυριαρχεί 
μια ατμόσφαιρα λύπης, ενδέ-

Απεικόνιση 122.
(Βλέπε και Schuster 1993,154)
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χεται να τη συμπληρώσουν με την ιχνογράφηση του ήλιου και αντιστρόφως, 
μια εικόνα με ευχάριστη ατμόσφαιρα τη συνεχίζουν με την παράσταση μαύ
ρων σύννεφων.

β) Τα εννιάχρονα παιδιά κάνουν ως επί το πλείστον τη σωστή επιλογή 
στην περίπτωση που θα τους δοθούν οι ημιτελείς εικόνες, δηλώνουν σωστά 
πως πρέπει να συμπληρωθούν, δηλαδή επιλέγουν τη σωστή λύση, όμως δεν 
μπορούν τα ίδια να τις παραγάγουν πάντοτε.

γ) Τη σωστή λύση και τη συμπλήρωση (επιλογή και παραγωγή) βρίσκουν 
τα παιδιά από την ηλικία των 11 ετών. Επίσης μια έρευνα του Blak κ.ά. (1972) 
έδειξε (κατά την άποψή τους) ότι τα παιδιά από πολύ νωρίς, ήδη από την ηλι
κία των 5 ετών, έχουν την ικανότητα να αντιλαμβάνονται τις διαθέσεις που κυ
ριαρχούν σε αφηρημένες εικόνες, δηλαδή ότι μπορούν να αντιλαμβάνονται, 
αλλά και να παράγουν “σκόπιμη” έκφραση (δυσάρεστη ή ευχάριστη) στις ι
χνογραφήσεις τους, να πλησιάζουν με άλλες λέξεις την έκφραση του ενήλικου 
καλλιτέχνη.

Όσον αφορά την ευαισθησία του παιδιού για την ποιότητα της απεικόνισης 
και τη χωρική οργάνωση της εικόνας (επίδοση του δημιουργού) και κατά συ
νέπεια την ικανότητά του να εκτιμά την ηλικία του δημιουργού, παρατηρού
νται τα εξής (Feinburg 1987):

α) Η μορφή του κεφαλοπόδαρου (απεικ. 123) παρακινεί τα παιδιά ηλικίας 
7 μέχρι 10 ετών να υποθέσουν ότι ο δημιουργός είναι ένα παιδί της προσχολι- 
κής ηλικίας, β) Μολονότι παρατηρείται στην εικόνα παράλειψη καλυμμένων 
γραμμών, μια επίδοση που επιτυγχάνεται κυρίως από παιδιά μεγαλύτερης η
λικίας, τα παιδιά δεν το αναφέρουν καθόλου αυτό, γ) Η χωρική οργάνωση της 
εικόνας (π.χ. παράλειψη καλυμμένων γραμμών) ως κριτήριο της ηλικίας του 
δημιουργού χρησιμοποιείται μόνον 
από τα παιδιά ηλικίας 11 μέχρι 12 ε
τών.

Η ευαισθησία του παιδιού για τη 
διάκριση του ύφους μιας εικόνας 
και επομένως για την ομαδοποίηση 
εικόνων σύμφωνα με την ομοιότητα 
του ύφους τους, εμφανίζεται γύρω 
στο δέκατο έτος. Τα μικρότερα παι
διά ομαδοποιούν τις εικόνες σύμ
φωνα με το περιεχόμενο, δηλαδή 
θέτουν ως κριτήριο της ομοιότητας

Απεικόνιση 123.
(Βλ. και Schuster 1993,155).
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τους όχι το ζωγραφικό ύφος, αλλά το περιεχόμενο της απεικόνισης (Gardner 
1976). Η άσκηση μπορεί βέβαια να βελτιώσει την ικανότητα των παιδιών να 
διακρίνουν το ύφος ενός ζωγράφου και να το διαστέλλουν από το ύφος παρά
στασης άλλων ζωγράφων, όπως διαπίστωσαν ο Gardner (1972) και ο Silver- 
man κ.ά. (1975). Όταν τα παιδιά δεν μπορούν να ομαδοποιούν τις εικόνες 
σύμφωνα με το περιεχόμενό τους (π.χ. όταν είναι αφηρημένο), τότε είναι σε 
θέση να ομαδοποιούν με βάση υφολογικά γνωρίσματα ακόμα και τα εξάχρονα 
παιδιά στον ίδιο βαθμό όπως και οι ενήλικοι (Gardner 1970), γιατί σύμφωνα 
και με τους Hardiman / Zernich (1985) το περιεχόμενο της απεικόνισης, τρό
πον τινα, τα τυφλώνει. Ταξινόμηση των εικόνων με κριτήριο το ύφος της ιχνο
γράφησης μπορούν να κάμουν ακόμα και τα παιδιά ηλικίας τριών ετών, όταν 
τους δοθούν τρεις εικόνες του ίδιου περιεχομένου (π.χ. νεκρή φύση ή προσω
πογραφίες ή τοπία), από τις οποίες οι δύο έχουν το ίδιο ζωγραφικό ύφος και η 
τρίτη σαφώς διαφορετικό. Αναφέρονται τα τρίχρονα παιδιά κυρίως σε συναι
σθηματικές πλευρές της εικόνας (π.χ. “μπορεί κανείς να μυρίσει το χορτάρι”, 
σε αντίθεση με τα παιδιά ηλικίας 4 μέχρι 5 ετών που κάνουν παρατηρήσεις 
μάλλον για  το περιεχόμενο της απεικόνισης, όπως διαπίστωσαν οι 
Steinberg/Deloache (1986).

Κατά την άποψή του Gardner (1973, 226) τα παιδιά είναι απολύτως ευαί
σθητα ως προς την αντίληψη “αισθητικών” διαφορών στις εικόνες, και στην 
περίπτωση απλών ερεθισμών (ιχνογραφήσεων) χωρίς εικαστική σημασία μπο
ρούν να ενεργούν με αισθητικούς κανόνες ενηλίκων ακόμα και τα παιδιά της 
προσχολικής ηλικίας. Ο Gardner (ό.π.) γράφει:

“Θα μπορούσε κανείς να πάει μακρύτερα και να ισχυρισθεί, ότι τα μικρό
τερα παιδιά έχουν καλύτερη ρυθμική ευαισθησία* να κατασκευάζουν κομψό
τερες εικόνες από άποψη μορερης από ό,τι οι πλείστοι των ενηλίκων”. Και πε
ραιτέρω (1973, 243): “Τα παιδιά τείνουν να προτιμούν απλούστερες και αντι
κειμενικές εργασίες, ενώ οι ειδικοί προτιμούν πολυπλοκότερες και κομψές α
πό άποψη μορφής εργασίες”.

Τα παιδιά ταξινομούν τα αντικείμενα σύμφωνα με το χρώμα τους ή σύμ
φωνα με τη μορφή τους. Θεωρείται πάντως ότι είναι ωριμότερη η διάκριση 
των παιδιών όταν ταξινομούν τους ερεθισμούς σύμφωνα με τη μορφή τους και 
παραβλέπουν το αρχικώς κυρίαρχο χαρακτηριστικό των αντικειμένων, που ή
ταν το “χρώμα”, δηλαδή μπορούν να αποκεντρώνοναι από αυτό (Harrison 
1988). Από εξελικτική σκοπιά τα μικρότερα παιδιά ταξινομούν τα αντικείμενα

* ρυθμική ευαισθησία = ευαισθησία αντίληψης επαναλαμβανόμενων ομοιοτήτων σε ει
κόνες.
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πρώτα σύμφωνα με το χρώμα τους και αργότερα σύμφωνα με τη μορφή τους.
Κυρίαρχο γνώρισμα στις ιχνογραφήσεις είναι για τα παιδιά το περιεχόμε

νο της εικόνας. Τα άλλα “αισθητικά” γνωρίσματα υποχωρούν κατά την αξιο
λόγηση της ιχνογράφησης από τα παιδιά. Από την ηλικία όμως των 11 με'χρι 12 
ετών κυριαρχούν εντονότερα στην αντίληψη του παιδιού υφολογικά και αισθη
τικά γνωρίσματα της ιχνογράφησης. Εντούτοις οι λειτουργίες και οι διαδικα- · 
σίες που οδηγούν τον καλλιτέχνη σε έργα με τα γνωρίσματα της δημιουργικό
τητας και της ωραιότητας διαφέρουν μόνον ως προς το βαθμό από εκείνες που 
οδηγούν το παιδί στην επιτυχία των ίδιων αισθητικών γνωρισμάτων στην ιχνο
γράφηση (βλέπε και Winner 1982,175).

Η εξέλιξη των αισθητικών προτιμήσεων των παιδιών με την αύξηση της η
λικίας δεν μπορεί να αποδειχθεί μέσω των παιδικών ιχνογραφήσεων, γιατί τα 
παιδιά προτιμούν τις ιχνογραφήσεις των ενηλίκων έναντι των δικών τους 
(Booth 1974. Draw -a- man -Test), η δε προοπτική και ακριβής απόδοση ενός 
κύβου προτιμάται από τα παιδιά όλων των ηλικιών έναντι των δικών τους ιχνο
γραφήσεων του κύβου (βλέπε Kosslyn κ.α 1977). Εντούτοις οι αισθητικές α
ντιδράσεις των παιδιών και των νέων αποκλίνουν σε μερικά σημεία από τους 
αισθητικούς κανόνες των ενηλίκων. Ο Machotka (1966) απέδειξε ότι τα παι
διά της σχολικής ηλικίας προτιμούν χρωματιστές και αντικειμενικές παραστά
σεις, οι οποίες έχουν καλλιτεχνική διάταξη, δηλαδή είναι αρμονικές και σα
φείς. Για το λόγο αυτό τα παιδικά βιβλία είναι εικονογραφημένα με παιγνίδια 
κάι εικόνες πολύχρωμες, οι παραστάσεις σε παιδικά και σε εικονογραφημένα 
βιβλία είναι αποκλειστικώς αντικειμενικές, η πλειοψηφία των εικονογραφή
σεων και των ιχνογραφήσεων είναι πλούσια σε λεπτομέρειες και αντικειμενι
κή , δηλαδή εγγύς προς την πραγματικότητα.

Την προτίμηση των παιδιών ηλικίας 4 μέχρι 6 ετών προς τις αντικειμενικές ι
χνογραφήσεις αναφέρει και η Danset-Leger (1975). Τα ίδια αποτελέσματα βρί
σκει η ερευνήτρια και στα παιδιά ηλικίας 6 μέχρι 8 ετών. Δηλαδή η πλήρως αντι- 
κεμενική παράσταση αρέσει στα παιδιά περισσότερο από ό,τι μια καλλιτεχνική, 
δηλαδή η σύμφωνη με ένα ύφος παράσταση. “Η προτίμηση φυσικών εικόνων α
πό τα παιδιά κατανοείται”, γράφει ο Schuster (1993,158), “όταν λαμβάνει κα
νείς υπόψη του πως δικαιολογούν τα παιδιά τα κριτήρια προτίμησής τους. Τα 
παιδιά της προσχολικής ηλικίας αξιολογούν τις εικόνες λιγότερο σύμφωνα με 
ποιοτικά γνωρίσματα της παράστασης και περισσότερο ως προς το αν τους αρέ
σει το περιεχόμενο της απεικόνισης”. Η προτίμηση των παιδιών της προσχολι
κής ηλικίας για μορφές ζώων ή ανθρώπων εξαρτάται από το ποιες ιδιότητες εί
χαν αυτές οι μορφές στα βιβλία και στα παραμύθια (Blagouaderhina 1968,
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Gardner 1973, Ehrenzweig 1974). Η εικόνα έχει για το παιδί τη λειτουργία να ε
πιτρέψει να γίνει πραγματικότητα ό,τι δεν υπάρχει πραγματικά. Αυτό κατορθώ
νεται τόσο καλύτερα, όσο φυσικότερη είναι η παράσταση. Γενικώς τα παιδιά 
προτιμούν ερεθισμούς που διευκολύνουν την αντίληψη του νοήματος. Δεν προτι
μούν τις μη φυσικές εικόνες, γιατί θέλουν να διακρίνουν μέσα από τις σκιές, τις 
επικαλύψεις και τις σμικρύνσεις το σταθερό αντικείμενο και προσπαθούν και τα 
ίδια να επιτύχουν τη φυσική παράσταση του κόσμου. Ιδιαίτερα τα παιδιά της 
προσχολικής ηλικίας προτιμούν τα πιο φωτεινά χρώματα, τη φυσική παράσταση 
και το περιεχόμενο προς το οποίο έχουν μια σχέση (Schuster ό.π. 159).

Τα παιδιά ηλικίας 7-9 ετών πιστεύουν ότι τα έργα τέχνης κατασκευάζονται 
πιθανώς στο εργοστάσιο. Την επίδοσή τους στην ιχνογράφηση την αξιολογούν 
ως προς το πόσο πολύ το αντικείμενο που ιχνογράφησαν έχει απεικονισθεί 
φυσικό, δηλαδή αντικειμενικό. Κατά τον ίδιο τρόπο αξιολογούν τα παιδιά της 
ηλικίας αυτής και τα έργα τέχνης. Θεωρούν ενίοτε τις φωτογραφίες ανώτερες 
από τις ζωγραφισμένες εικόνες και πιστεύουν ότι οι μηχανές κάνουν καλύτε
ρες εικόνες από τους ανθρώπους.

Σ’ αυτό το στάδιο εξέλιξης μαθαίνουν τα παιδιά με μεγάλη προθυμία τους 
κανόνες της προοπτικής και της μίξης των χρωμάτων για να προσεγγίσουν το 
στόχο τους, που είναι η αντικειμενική απόδοση της φύσης (Winner 1982).

Ο Schuster (1993,160) παραπέμπτει στην ηθική εξέλιξη του παιδιού κατά 
τον Kohlberg (1974), για να παρατηρήσει ότι από την ηλικία των 13 μέχρι 20 ε- 
τιόν όλα τα κριτήρια, βεβαίιυς και τα αισθητικά, γίνονται σχετικά, και αυτό θα 
μπορούσε να είναι ένας λόγος που υποχωρεί το διαφέρον για την αισθητική 
παραγωγή. Από την άλλη πλευρά όμως υπάρχουν σ’ αυτή την περίοδο εξέλιξης 
(13-20 ετο>ν) και άτομα που μπορούν να αξιολογούν και να εκτιμούν το ύφος, 
τη σύνθεση, την εκφραστικότητα και τις αισθητικές ιδιότητες ενός έργου τέ
χνης. Αυτό εξαρτάται βέβαια σημαντικά από το βαθμό που το περιβάλλον 
και τα σχολεία πραγματεύονται αυτά τα θέματα και τα φέρνουν στη συνείδηση 
του αναπτυσσόμενου νέου. Η αξιολόγηση της τέχνης και των έργων της από 
το παιδί είναι αποτέλεσμα της γνωστικής εξέλιξης και της εξέλιξης των γνώ- 
σεών του (Kohlberg, Piaget).

Μερικοί συγγραφείς θεωρούν ότι το αισθητικό κριτήριο του παιδιού εξε
λίσσεται κατά στάδια, όπως εξελίσσεται η σκέψη (Piaget 1946) και το ηθικό 
κριτήριο (Kohlberg 1974). Η αισθητική συμμετοχή γίνεται δυνατή, κατά την ά
ποψη του Parsons (1976), για πρώτη φορά στο στάδιο των συγκεκριμένων λο
γικών πράξεων, στο οποίο τα παιδιά μπορούν να κατανοούν και να εφαρμό
ζουν κανόνες απεικόνισης, τα δε στάδια εξέλιξης που φαντάσθηκε βαίνουν
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παράλληλα προς τη διάσταση “αποκέντρωση” (του παιδιού) από προσωπικούς 
συνειρμούς και από το περιεχόμενο απεικόνισης. Τα σιάδια αυτά είναι κατά 
τον Parsons τα ακόλουθα τέσσερα:

α) Το παιδί εκτιμά (αξιολογεί) το αντικείμενο απεικόνισης ή μόνο τους υ
ποκειμενικούς συνειρμούς που προκύπτουν μέσω του αντικειμένου απεικόνι
σης.

β) Το παιδί διακρίνει μερικούς κανόνες για ένα επιτυχημένο έργο τέχνης, 
π.χ. αν αυτό ανταποκρίνεται στους κανόνες αντικειμενικής παράστασης ή αν 
έχει επιτευχθεί καλά το ιχνογραφηθέν θέμα.

γ) Οι νέοι προσπαθούν να διακρίνουν τι επιδιώκει να επιτύχει ο καλλιτέ
χνης. Οι πιθανοί κανόνες αξιολόγησης είναι πολλοί και δεν εξαρτώνται πλέον 
από το περιεχόμενο απεικόνισης.

δ) Τα αισθητικά κριτήρια αξιολόγησης αναζητούνται στην εικόνα και όχι 
μόνον στην προσωπική αντίδραση.

Ο Gardner (1980) παρουσιάζει μια άλλη ακολουθία σταδίων εξέλιξης του 
αισθητικού κριτηρίου, την ακόλουθη (βλέπε και Schuster 1993).

α) Στα πρώτα δύο χρόνια μαθαίνει το παιδί να αντιλαμβάνεται και να δια
κρίνει τα πρόσωπα και τα πράγματα του περιβάλλοντος. Προτιμά ερεθισμούς 
που βρίσκονται σε μια κλιμακούμενη αντίθεση προς ερεθισμούς που ήδη γνω
ρίζει.

β) Το στάδιο της διάκρισης συμβόλων, δηλαδή των κανόνων απεικόνισης 
(2 μέχρι 7 ετών). Το παιδί μπορεί να μάθει τη σημασία ενός μεγάλου αριθμού 
συμβόλων. Βάση για την προτίμηση μιας ιχνογράφησης είναι το περιεχόμενο, 
η σημασία. Μια εικόνα ονομάζεται σύμφωνα με το αντικείμενο που παριστά
νει, π.χ. χαρακτηρίζεται ως “ένα άλογο” και όχι ως εικόνα ενός αλόγου. Τα 
παιδιά προτιμούν τα πιο φωτεινά χρώματα. Παιδιά ηλικίας 4 και 5 ετών μπο
ρούν να αξιολογήσουν ακόμα και αφηρημένες διαμορφώσεις (Winner 1982).

γ) Το στάδιο της προτίμησης της αντικειμενικής απεικόνισης (7 μέχρι 9 ε
τών). Παράλληλα με την κυριαρχία και την τήρηση κανόνων και συμφωνιών 
στο παιγνίδι και στο σχολείο το παιδί της ηλικίας αυτής εμμένει στους κανόνες 
της αντικειμενικής απεικόνισης και θεωρεί ανώτερη τη φωτογραφία από τις 
άλλες απεικονίσεις (Winner 1982). Τις αποκλίσεις από τους κανόνες της αντι
κειμενικής απεικόνισης τις χαρακτηρίζει ως αδέξιες και ανόητες. Όπως όμως 
απέδειξαν ο Silverman κ.ά. (1975) μπορούν τα παιδιά αυτής της ηλικίας με 
κατάλληλη άσκηση να διακρίνουν το ύφος και τους ζωγράφους των διαφόρων 
έργων. Το γεγονός όμως ότι τα αγόρια θεωρούν ενίοτε τα αντικείμενα της τέ- 
χνης ως “μη ανδρικά”, μπορεί να προκαλέσει παρακώλυση στην εξέλιξη του η
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θικού κριτηρίου (Garfunkel 1980 και Schuster 1993,162).
δ) Το στάδιο της αρχόμενης αισθητικής ευαισθησίας (9 μέχρι 13 ετών). Τα 

παιδιά μπορούν τώρα να διακρίνουν καλύτερα φαντασία και πραγματικότητα, 
αρχίζουν να αξιολογούν τις εκφραστικές ποιότητες ενός έργου τέχνης, έχουν 
την ικανότητα να κατανοούν και να παράγουν παρωδίες"1 και να επιτυγχάνουν 
υφολογικές διακρίσεις. Αρχίζουν τώρα να ανακαλύπτουν στη μόδα και στη 
γλώσσα το προσωπικό τους ύφος και είδος της έκφρασης (Gardner 1980).

ε) Η κρίση του αισθητικού κριτηρίου (13 μέχρι 20 ετών). Πολλοί νέοι της η
λικίας αυτής απομακρύνονται από την τέχνη και παραιτούνται από κάθε καλ
λιτεχνική δραστηριότητα. Διακρίνουν τη σχετικότητα της προτίμησης (γού
στου) και μάλιστα μερικοί θεωρούν ότι δεν υπάρχουν κανόνες, σύμφωνα με 
τους οποίους θα μπορούσαν να αξιολογηθούν τα αισθητικά αντικείμενα. Τα 
κριτήρια σχετικοποιούνται, όπως και στην περίπτωση των σταδίων της ηθικής 
εξέλιξης. Κατά κανόνα όμως μπορούν οι έφηβοι να εκτιμήσουν τις εκφραστι
κές ποιότητες μιας εικόνας, το ύφος, το σκοπό του καλλιτέχνη (βλέπε Schus
ter 1993,163). Υπάρχουν φυσικά σημαντικές διατομικές διαφορές στα πλαί
σια των ανωτέρω σταδίων εξέλιξης του αισθητικού κριτηρίου.

Η δημιουργική ικανότητα στην παιδική ιχνογράφηση φαίνεται να αρχίζει 
ήδη από το πέμπτο έτος. Σύμφωνα με το Schuster (1993,163) οι παιδικές ιχνο
γραφήσεις της ηλικίας αυτής θα μπορούσαν να είναι έργο και ενηλίκων καλ
λιτεχνών. Παρουσιάζουν πρωτότυπες, δηλαδή ασυνήθιστες λύσεις. Το παιδί με 
τα λίγα ιχνογραφικά σχήματα που διαθέτει πρέπει να απεικονίσει έναν πλού
σιο οπτικό κόσμο και να φθάσει σε εικαστικές λύσεις, τις οποίες μπορεί να ε
πινοήσει, αλλά και να τις δανεισθεί από άλλους. Η πρωτότυπη λύση προκύ
πτει όχι από τη γνώση ενός εικαστικού κανόνα, γράφει ο Schuster (ό.π.), αλ
λά από την ανάγκη να βρεθεί μια κάποια λύση.

Με αυτό ακριβώς τον τρόπον πραγματοποιούνται “υπεργενικεύσεις” ή “υ- 
περδιακρίσεις” κατά τη χρησιμοποίηση των εννοιών. Το παιδί, επειδή δεν 
μπορεί να στηριχθεί σε μια περιεκτική γνώση της εικαστικής, επιτυγχάνει τις 
εικαστικές λύσεις μέσω συγκρίσεων και αναλογιών. Από αυτή την έλλειψη α
κριβούς μπορούν να προκόψουν “δημιουργικά” αποτελέσματα (από την οπτική 
βέβαια του ενηλίκου).

Δημιουργικότητα, δηλαδή μη συμβατική ελευθερία στη χρησιμοποίηση των 
χρωμάτων, δε σημαίνει και αυθαιρεσία, αλλά συνειδητή καλλιτεχνική απόφα-

* παρωδία = κωμική - σατυρική μεταμόρφωση (μετασχηματισμός) ή απομίμηση ενός 
καλλιτεχνικού έργου ή του ύφους ενός καλλιτέχνη.
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οη στη βάση της ακριβούς γνώ σης του πραγματικού χρώ ματος (όπω ς στην π ε 
ρίπτωση του γαλάζιου  αλόγου του Franz M arc). Α ντίθετα  το π α ιδ ί θ α  μπορού
σε ν α  ζω γρα φ ίσει ένα  γα λά ζιο  άλογο, γ ια τ ί το π ινέλο  ήταν ήδη βυθισμένο στο 
γαλάζιο  χρώ μα.

Ο ι πρω τότυπες λύσεις στην πρώ ιμη  πα ιδ ική  ιχνογράφηση οφ είλοντα ι στο 
γεγονός ότι το  π α ιδ ί ανακαλύπτει τον κόσμο του “συμπερασματικώς”, ενώ  α ρ 
γότερα  ιχνο γρ α φ εί “συμβατικότερα” α πό  τ ις  πλούσιες γνώ σεις σε σχήματα α 
πεικόν ισ ης που  δ ια θέτει, γ ρ ά φ ε ι ο Schuster (ό .π .). Ό μ ω ς  η δημιουργικότητα 
αυτή είνα ι “ατομική”, γ ια τ ί άλλα  π α ιδ ιά  κάνουν ή έχουν κάμει σε άλλους χρό
νους τις ίδ ιες α νακαλύψ εις (βλέπε Schuster και\νο5ΰ1ιελ 1986).

Ό σ ο ν  α φ ο ρ ά  την καμπύλη της δημ ιουργικότητας ο ι Sm olucha/Sm olucha 
(1985) βρίσκουν μ ια  καμπύλη των τιμών δημιουργικότητας σε μορφή J , ενώ  ο  
G ardner (1980) βρ ίσκει μ ια  καμπύλη σε μορφή U , που κατ’ αυτόν σημαίνει ό 
τ ι η πα ιδ ική  δημιουργικότητα ε ίνα ι πολύ μεγάλη. Το αποτέλεσμα αυτό οφ είλε
τα ι κατά  τους πρώ τους στο γεγο νό ς  ότι ο  G ard n er δ εν  ερεύνησε ο μ ά δ ες  σύ
γκρ ισης ενηλίκων.

ί-
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Κ εφάλα ιο  11ο

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΙΧΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

1. Η παιδική ιχνογράφηση αποτελεί ένα πολύτιμο αντικείμενο έρευνας της 
γνωστικής εξελικτικής ψυχολογίας, γιατί τα φαινόμενά της είναι η ιδανική βά
ση της ανάλυσης για την βαθύτερη κατανόηση της ίδιας της παιδικής ιχνο
γράφησης και της εξέλιξης των πνευματικών λειτουργιών του παιδιού.

Η γνωστική ψυχολογία μας βοήθησε να κατανοήσουμε καλύτερα, γιατί οι 
παιδικές ιχνογραφήσεις αποκλίνουν από μια ορισμένη άποψη απο τις ιχνο
γραφήσεις των ενηλίκων, δηλαδή από τη φυσική απόδοση των αντικειμένων. 
Η “προοπτική” παράσταση ως τελικός στόχος της ιχνογραφικής εξέλιξης δεν 
αντιστοιχεί στην αντιληπτική εμπειρία του παιδιού, η οποία απομονώνει μια 
μορφή από το περιβάλλον της και παραβλέπει τις διαφορές μεγέθους (λόγω 
π.χ.αποστάσεως).

Τα φαινόμενα της παιδικής ιχνογράφησης ερμηνεύονται απο τα λειτουργι
κά γνωρίσματα του γνωστικού μηχανισμού κατά τη διάρκεια της εξέλιξής του. 
Μερικά γνωρίσματα της παιδικής ιχνογράφησης κατανοούνται από τις περιο
ρισμένες δυνατότητες του οπτικού μικροαποταμιευτή. Η οπτική μικρομνήμη έ
χει μικρή δυναμικότητα κατά ην πρώιμη παιδική ηλικία (Phillios 1983) και 
μόνον στην ηλικία των 6 μέχρι 7 ετών παρουσιάζει μια έντονη εξέλιξη. Τα παι
διά δεν μπορούν να αποδιυσουν μια μορφή που είδαν. Για να το επιτύχουν α
νακαλούν “σχήματα” ιχνογράφησης από τη μακρομνήμη. Διαγραμματικές ι
χνογραφήσεις, δηλαδή παραστάσεις σε μορφή διαγραμμάτων* επιδιώκονται 
μόνον όταν έχει εξελιχθεί· επαρκώς η οπτική μικρομνήμη. Τους περιορισμούς 
του μικροαποταμιευτή θα μπορούσε το παιδί να τους παρακάμψει, αν κατά την 
ιχνογράφηση είχε το βλέμμα του στο αντικείμενο. Η ιχνογράφηση όμως αυτή 
απαιτεί έναν ανώτερο κινητικό έλεγχο (Schuster 1993, 168).

2. Αμφισβητείται το απόλυτο κύρος ορισμένων κλασικών θέσεων για την παιδική ι
χνογράφηση, όπως:

* διάγραμμα = η οπακη εμφάνιση ενός ανακειμενσυ.
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α) τα  π α ιδ ιά  ζω γραφ ίζουν ό,τι γνω ρίζουν,
β) η λαθεμένη ορθογω νικότητα μερικών γραμμικώ ν συνδέσεω ν οφείλετα ι 

στην τοπολογική κατανόηση του χώρου,
γ) τα  π α ιδ ιά  ε ίνα ι γενικώ ς δημιουργικότερα,
δ) η πα ιδ ική  ιχνογράφηση επ ιτρέπει ένα  βλέμμα σ α ς  εσω τερικές αποταμι

εύσεις ή τουλάχιστο δ ίνε ι σ αφ είς γνώ σεις γ ια  την προσω πικότητα του παιδ ιού.
3) Α να γνω ρ ίζετα ι γεν ικ ώ ς η ισχύς τω ν ακόλουθω ν νέω ν  θέσ εω ν  γ ια  την 

πα ιδ ική  ιχνογράφηση:
α) Τ α  π α ιδ ιά  ιχνογραφ ούν ένα  α να κείμ ενο  έτσι όπω ς το ιχνογράφησαν μια 

φ ο ρά  στο παρελθόν. Το όνομα του αντικειμένου α να κα λεί κινητικές κα ι οπτι
κ ές  αναμνήσεις. Ε ίνα ι π ιθανόν  ν α  ε ίνα ι η γνώση τμημάτων του αντικειμένου 
τακτοποιημένη ιερ α ρ χ ικ ά  σε μ ικρότερες δέσμες γνώ σεω ν.

β) Ό τα ν  τα  π α ιδ ιά  δεν έχουν ιχνογραφήσει ακόμα  το  αντικείμενο, προσθέ
τουν κατά  το δυνατόν κάτι επ ιπλέον σ ’ ένα  γνω στό αντικείμενο (π,χ. το  μακρύ 
φ όρεμ α  στην ήδη ιχνογραφημένη γυνα ίκα).

4) Μ ερικά  φ α ινόμενα  οφ είλοντα ι σε περ ισσότερες από  μια αιτίες. Η  δ ια 
φ α νής ή ακτινολογική  ιχνογράφ ηση δημιουργείτα ι όταν a t μ ια υπάρχουσα  ι
χνογράφηση  προστίθετα ι κάτι ακόμα, όπω ς π.χ. προστίθεται σε μια μορφή ένα  
μακρύ φ όρεμ α  (G oodnow  1977). Η  δ ιαφ α νή ς εικόνα  μ πορεί όμως ν α  προκό
ψ ε ι κ α ι όταν δύο αντικείμενα  βρίσκονται στον ίδ ιο  τόπο (θέση), όπω ς μ ια  βε
λόνα  που δ ιέρχετα ι μέσα α π ό  ένα  μήλο.

5) Η  συγκέντρωση της προσοχής στους “γνω στικούς” πα ράγοντες της π α ι
δ ικής ιχνογράφ ησης παραμέλησε την περα ιτέρω  έρευνα  της συναισθηματικής 
π λ ευ ρ ά ς αυτού του φ α ινομ ένου , θ α  μπορούσε κ α νε ίς  ν α  φ α ντα σ θεί ότι ένα  
π α ιδ ί  συχνά  επ εξερ γά ζετα ι ένα  ορ ισμένο θέμ α  πολλές φ ορές αυθορμήτω ς ή 
κατόπιν  υποκίνησης κα ι προκύπτουν γνώ σεις, γ ια  το πώ ς μπορεί να  μεταφερ
θ ε ί  το  συναίσθημα στην ιχνογράφηση. Σ ε δ ιαφ ορετικά  άτομα είνα ι δυνατόν να  
υ π ά ρ ξο υ ν  δ ια φ ο ρ ετ ικ ο ί τύπο ι της μ ετα φ ορά ς του συναισθήματος σε γνω ρ ί
σματα  της ιχνογράφησης.

6) Κ ατά  την ιχνογράφ ηση  πα ρα τη ρείτα ι μ ια  γλωσσική ή οπτική πηδαλιού
χηση της δ ια δ ικ α σ ία ς . Τ ο  π α ιδ ί, όταν ζω γρα φ ίζε ι τα  δάκτυλα ή τα πόδ ια , με
τρ ά ε ι συγχρόνω ς, γ ια  ν α  επ ιτύχει το  σωστό αριθμό. Δηλαδή δε ζω γρ α φ ίζε ι 
κ ά π ο ια  τρ ό π ο ν  τ ινα  αποταμ ιευμένη  στη μακρομνήμη ή μικρομνήμη εικόνα , 
α λ λ ά  έ χ ε ι  π ρ ο φ α ν ώ ς  μ ια  λ ιγό τερ ο  ή π ερ ισ σ ό τερ ο  γλω σσική  γνώ ση  ότι τα  
ζώ α  έχουν  τέσ σ ερα  π ό δ ια  κ α ι ο ι ά νθ ρ ω π ο ι πέντε δάκτυλα. Π όδια  κα ι δάκτυ
λα  τοπ οθετούντα ι συχνά  κ α ι οπτικώ ς ω ς ένα  α ρά δ ια σ μ α  γραμμώ ν, π α ρ ά  σε 
κ ά π ο ια  μορφή οπτικής ομοιότητας πρ ο ς το αντικείμενο  (ζώ ο ή άνθρω πο , συ-
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Α πεικόνιση  124.

γκρινε απεικ. 124).
Ο Κ. Biihler (1949,124) γράφει: Σχη θέση των συγκεκριμένων εικόνων 

μπαίνουν έννοιες, η γλωσσικός διατυπωμένη γνώση κυριαρχεί τη μνήμη του”. 
Και περαιτέρω (σελ. 132): Η γλώσσα κατέστρεψε αρχικώς την ιχνογράφηση 
και μετά την κατάπιε...”. Με τις ανωτέρω παρατηρήσεις ο Biihler μας προειδο
ποιεί ότι ο νέος δεν ευχαριστείται πλέον καθόλου με τις μη αντικειμενικές ι
χνογραφήσεις.

Το παιδί μπορεί επίσης μέσω συνεντεύξεως να μας εξηγήσει “πως ιχνο
γραφεί μια εικόνα”. Όταν όμως δεν γνωρίζει (γλωσσικός) πως περπατάει π.χ. 
ένας σκύλος, αρνείται να τον ζωγραφίσει. Επίσης η ονομασία ενός αντικειμέ
νου μεταβάλλει την ιχνογράφηση. Αυτό έδειξαν έρευνες των Brenmer/Moore 
(1984). Άφησαν εξάχρονα παιδιά να δουν μια καφετιέρα που είχε καλυμμένη 
τη λαβή της. Αν τα παιδιά πριν από την ιχνογράφηση ονόμαζαν το αντικείμε
νο, τότε η καλυμμένη λαβή της καφετιέρας ζωγραφιζόταν συχνότερα.

Γλωσσικές και οπτικές αποταμιεύσεις αντικειμένου στη μακρομνήμη συ
ναντιόνται στην ιχνογράφηση του παιδιού, αλλά η συμμετοχή των γλωσσικών 
επιδόσεων δεν προκύπτει πλήρως από τη μεταγνώση για την ιχνογράφηση, 
γράφει ο Schuster (1993,171). Θα μπορούσε όμως κανείς, γράφει, να ερευνή
σει με τη μέθοδο της επιλεκτικής παρακώλυσης ποιές θέσεις της ιχνογράφη
σης παρενοχλσύνται από ταυτόχρονες γλωσσικές εργασίες, όταν π.χ. το παιδί 
οφείλει να μετρά κατά τη διάρκεια της ιχνογράφησης των χεριών και των πο
διών.
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Τέλος το ερώτημα πως τα γλωσσικούς καθυστερημένα παιδιά, π.χ. τα αυτι- 
στικά, μπορούν να επιτύχουν έξοχες ιχνογραφικές επιδόσεις, δείχνει ότι υ
πάρχει η δυνατότητα της κινητικής αποταμίευσης, δηλαδή μιας λειτουργίας η 
οποία δεν εξαρτάται από τη νοημοσύνη. Και πάλι είναι πιθανόν το τελικό 
προϊόν της παιδικής ιχνογράφησης να πραγματοποιείται από διαφορετικές 
γνωστικές επιδόσεις σε διαφορετικές περιπτώσεις.

7) Τα παιδιά δεν αλλάζουν το ιχνογραφικό σχήμα ενός αντικειμένου που έ
χουν ήδη μια φορά επιλέξει για την παράστασή του. Δεν είναι βέβαια σαφές 
πως εναλλάσσονται μεταξύ τους τα σχήματα ιχνογράφησης ανθρώπου ενός 
παιδιού, ένα πρόβλημα το οποίο θα μπορούσε να ερευνηθεί σε μια διαχρονική 
έρευνα. Προσέτι υπάρχουν λίγες συστηματικές γνώσεις για το ποια μεταβλη
τότητα έχει ένα σχήμα σε διάφορες εργασίες σε μια ορισμένη ομάδα παιδιών 
της ίδιας ηλικίας. Όπως δείχνει η απεικόνιση 139 το μέγεθος του σχήματος 
μιας γυναίκας μπορεί να είναι μεταβλητό, όχι όμως και η κατεύθυνση των χε
ριών. Αυτό αποδεικνύεται, αν ζητήσουμε από το παιδί να ιχνογραφήσει μια 
μητέρα που έχει πιάσει ένα παιδί από το χέρι. Αντί να ζωγραφίσει τα χέρια 
της μητέρας προς την κατεύθυνση του χεριού του παιδιού, ζωγραφίζει το παι
δί πιο ψηλά στην επιφάνεια του χαρτιού, για να μπορούν τα χέρια τους να συ
ναντιούνται.

8) Οι γραμμές της παιδικής ιχνογράφησης δεν παράγονται αναγκαστικούς 
από την οπτική εμπειρία , αλλά οι οπτικές εμπειρίες μπορούν και αυτές να 
σχηματίσουν ένα μοντέλο (σχήμα) του χώρου και μιας αντιπροσώπευσης (ι
χνογράφησης) αντικειμένούν. Αυτό τουλάχιστον αποδεικνύουν οι ιχνογραφή
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σεις τυφλών παιδιών. Σε μερικό η παιδική ιχνογράφηση αντιστοιχεί περισσό
τερο στην απτική παρά στην οπτική εμπειρία.

9) Έχουν προκόψει ενδείξεις ότι η ιχνογράφηση επεμβαίνει στις νοητικές 
λειτουργίες. Η πρώτη ιχνογράφηση, μαζί με μια ενδεχόμενη αποτυχία και με 
τυχαίες αποκλίσεις των γραμμών, επηρεάζει τις επόμενες ιχνογραφήσεις (van 
Sonmers 1984). Η μορφή του κεφαλοπόδαρου γίνεται ανακλητική βοήθεια για 
τα ανθρώπινα σωματικά τμήματα. Η σκέψη του ιχνογράφου μεταβάλλεται ό
ταν ζωγραφίζει μια εικόνα.

Σύμφωνα με το Steiner (1980) ρόλο στους πολλαπλασιασμούς από μνήμης 
παίζουν και οι οπτικές νοητικές λειτουργίες. Τέτοιες οπτικές λειτουργίες οικο- 
δομουνται στο οπτικό εννοιολογικό ρεπερτόριο της παιδικής ιχνογράφησης.

Περισσότερο προσέχονται οι συναισθηματικές συνέπειες της ιχνογράφη
σης. Η εικόνα επιτρέπει μια προβολή προς το μέλλον και μια επικοινωνία με 
οπτικά στρώματα της σκέψης, η οποία αξιοποιείται στη θεραπεία. Τα παιδιά ι
χνογραφούν ευχαρίστως και γιατί η ιχνογράφηση παριστάνει το σκηνικό για 
το παιγνίδι της φαντασίας και μπορεί πρόθυμα να χορηγήσει ένα κομμάτι της 
πραγματικότητας σε κάθε ονειροπόληση, αλλά και σε κάθε παράσταση φόβου.
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ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ

Σελ. 73, σ τίχος 21, α ντ ί ένο ια , α ντικα τέσ τησ ε με έννο ια .
Σελ. 141, σ τίχος 20, ου εν δ ια φ έρ ε ι, α ντικα τέσ τησ ε με πο υ  ενδ ια φ έρ ε ι.
Σ ελ . 167, σ τίχος 3, (α π ε ικ . 76), α ντικα τέσ τησ ε με (α π ε ικ . 87).
Σ ελ . 178, σ τίχος 23, ότα, α ντικα τέσ τησ ε με όταν.
Σ ελ . 180, σ τίχος 2, μ ορφ ογένη σ η , α ντικα τέσ τησ ε με μο ρ φ ο γένεσ η .
Σ ελ . 186, στίχος 20, “α ντ ικ εμ εν ικ ά ” , α ντικα τέσ τησ ε με α ντ ικ ε ιμ εν ικ ά .
Σ ελ . 191, σ τίχος 13, θ έσ ε ις , αντικα τέσ τησ ε με θέσ ει.
Σ ελ . 192, υποσ ημ . com iks, αντικα τέσ τησ ε με com ics.
Σ ελ . 194, σ τίχος 18, Η  Σ .Α . α ντικα τέσ τησ ε με Η  S.A .
Σ ελ . 221, τελ ευ τα ία  σ ε ιρ ά , τη ς Ια π ω ν ία , α ντ ικα τέσ τη σ ε με την Ια π ω ν ία .
Σ ελ . 258, σ τίχος 35 M iim ster, α ντ ικα τέσ τη σ ε με M unster.
Σ ελ . 260, σ τίχος 39, K inderzeicnunger, α ντικα τέσ τησ ε με K inderze ichnungen . 
Σελ. 263, σ τίχος 24, Psycologie, α ντικα τέσ τησ ε με Phychologie.
Σελ. 265, B iJdprache, αντικατέσ τησ ε με B ildsprache.
Σ ελ . 268, L iesbaum , αντικατέσ τησ ε με L iebesbaum .
Σ ελ . 270, “sch u ch te rn en , αντικα τέσ τησ ε με schuch te rnen
Σ ελ , 271, A ngstbeitschaft, αντικα τέσ τησ ε με A ngstbere itschaft
Σ ελ . 271, V e rab re itu n g , α ντικα τέσ τησ ε με V e ra rb e itu n g
Σ ελ . 273, G estaltp lsychologie , α ντ ικα τέσ τησ ε με G estaltpsycho log ie
Σ ελ . 275, P adadgog ische, α ντικα τέσ τησ ε με Padagogische
Σ ελ . 284, V o rsh u lk in d ern , αντικατέσ τησ ε με V orsch u lk in d ern
Σ ελ . 286, K insterz iehung , αντικατέσ τησ ε με K unste rz iehung
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