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_ ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΜΙΙΡΟΠΟrΛΟΣ 

ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ Η ΗΕl�Σ:t::ΦΟΝΗ 

.· Στόν Άν-tρέα της Ειρήνης 

TH.rING ΤΟ USE \-\IORDS, AND E\TERr ΑΤΤΕ.ΜΡΤ 
IS Α \\'"HOLLr NE\V SΊΆRΤ, AND Α DIFFERENT 

KIND OF F AILURE 
BECAUSE ΟΚΕ HAS ONLr LEARNT ro· GET ΤΗΕ 

BETTER- OF WORDS 

FOR ΤΗΕ THING ΟΝΕ ΝΟ I..ONGER HAS ΤΟ SAr, 
OR ΤΗΕ \VAr ΙΝ WHICH 

ΟΝΕ IS ΝΟ J.,()NGER DISPOSED ΤΟ SAr ΙΤ. 

�AST COKER 

SO HERE Ι ΑΜ, ΙΝ ΤΗΕ MIDDLE WAr τώρα . 
Σταματημένος μέ δ,τι ξε�ωριά.ζει άπδ τούς Βα.uαρούς� Μά.
·τια Ό-tρcφ.μΞνα. Ή κρίση κάθε πολιτισμικής _κοινότητας έκ
δηλώνετα� παραοειγμ.ατιχά μέ μια κρίση έμπιστοούνης στή 
ί (γραψόμενη)"' γλώσσα. Μέ το Σολωμδ τελείωσε - οέν άρ
χισε ή νεοελληνική ποίηση. 'Άλλωστε μιά. χρίση τ·ης ίδιας 
τής γλώσσας (κι αύτή δλο νά. οίνει δρισμούς της) 1 θεωρη
τιχα εlναι &:δύyατη καί πάντως ποτέ δέ θά. μπορούσε νά. γί
νει άντιληπτή. 'ΓΗΕ UNIVERSE (WΠICH OTIIERS 
CALI. ΊΉΕ LIBRART)� IS COMPOSED· OF ΑΝ INDE-

. FINITE AND PERHAPS INFINITE Nu�IBER OF HE
XAGONAL GALLERIES . . . Ή άξιοπιΌτία τ·ης γραψής έ- . 

ξασψαλίζει τήν έμπιστοσύνη στή γ λιi> σσα οταν τή. χρησιμο
ποιεί σά.ν μέσον, σάν οργανο,· σά.ν άντικείμενο , γυρίζοντας τή 
συζήτηση στά. &ποτελέσμ.ατα. Ή άντικειμένική χρήση τη; 
γλώσσας παράγει ποιοτικCι μεγέθη άπό τήν άπαίτηση να στα
θμισθοϋν ol άξίες γι� νά. έπι.χληθεύεται δ κόσμος· και ή άξι
ολ6γηση έπιζητεί το άpιστούpγημιi της σ_τήν όμοpψιά. μέ φρό
νηση. Τ? άριστούργημα. είναι τά τέλειο και τό τέλος - μι� 
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κeισμική έντέλεια, · μιά θρησκε�τική α.ύθάδεισ.·· &.ποοεικνύειφ 
ΙΙ αρά.γει κριτική πού οέ μπορετ ποτέ να. εlνα.ι � κριτική του, 
Τ:αpα. μόνο ή γλ<Ι,σσα του - γλώσσα. του κυρίου της. "'Αχ, 
κύριε, κύριε �Ιαλακά.ση. Ό πολιτισμός δί'iει έξετά.σει� στά 
ά.ριστουργ.Υι:ιατά. του οπως στόν Κόρακα. ό Τεισία.ς· &.ποκτα. 
πριi)τα ιστορική συνείδηση και &.ργότερα. περνά.ει στην σ.ύ· 
ταp-έσκεια τής ιθαγένειας («έλλψίζειν») Ό Τότε ή ϋπαρξη . 
τοϋ (γραμμένου); &.ριστοuργήματος γίνεται d.μετά.κλητα πι:χ.
ρο.ϋσα και έκείνο άν�γορεύεται σέ πcφά.δοση, παιδεία, λογο· 
κρισία. ΤΗΕ LIBHARr �XISTS ΑΒ ΑΕΤΕΗ.ΝΟ. [] 
ΤΗΕ l)NIVERSE, WITH ITS ELEGANT ENDO�'MENT 
(Η' SHELYES OF ΕΝΙGΜΛΊΊC ,VOLUMES, OF IN
EXHAU.SΊΊHLE STAIHWArs FOR ΤΗΕ TRAVEL
I�R AND LATRINES FOR ΤΗΕ SEATED LIBRARI· 
ΑΝ, CAN ΟΝΙΧ ΒΕ ΤΗΕ WORK OJ.1, Α GOD. . 

rH κρ!ση έμπιστοσύνης στή γλώσσα. δέν εlνα.ι πα.ρα. ένα· 
περιοεικό ψα.ινόμ�νο ποu d.νήκει στή οικαιο6οσία. τής γραμ
ι.ισ.το�ογ(α.ς καt · έκψρά.ζει τό ταυτόχρονο δέος τοϋ ποιητή/ 
γρα.μμαiικοϋ μ.προστα σέ ο,τι έντελώς τελείωσε καί &.νωθεν 
ποφεί36Θη. �ο όλGκληρωτισμός τών &.ριστοuργημά.των συναν
τά τό έπ!καιρο πολιτικό του άνά.λογο στ'ή γλωσσική όπερο
φία τής έξουσίας πο1J τόν μηδενίζει . Το ά.pιστούργημα. νομο
θετεί, ό πολιτ ισμος οικάζει, ή έξοuσία. έκτελεt. Α1)τιΧ σέ μ.ια.. 
έποχή συγκριτικών, 8που τό χειρότερο &κόμα. δέν ήρθε χα.ι 
το κα.λύτερσ ώς τώρα. δεν έξεδόθη. 

)fπα.!νει μέ τ� χ€ρια στις τσέ1tες ή κρίση &.ξιϊi>ν. Σω
στή - μια. πα.ρακμ.Υ1• 'Αναρωτιέται ψωνα.χτά.: πασχίζει νά. 

είναι εlλικριν-fις. 'ΆλλΓι. ή γλώσσα. όπά.ρχει μόνο ώς .ή χρή
aη της. Δέ 6λέπει ό καθρέφτης. Κάθε στοχα.σμός για τή 
γλώσσα ώς γλώσσι:ι. ε!να.ι &.δύνα.τος - καθώς κι α•)τό πού 
λέω. �Η γρα.μ: ια.τικ.ΥJ , ij γλωσσολογία. , .Υι μεταγλώσσα., θεολο

γίες τής γραψής, &.φοϋ &.λλιώς δέν γίνεται . Η"' ΤΗΕ Lr\N
GUAGE OF PHILOSOPREHS IS ΝΟΤ SUIΨICIENT t 

ΤΗΕ ΜUιΤΗ"ΌRΜ· LIBRARr WILL ΗΑ VE PRODU-
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. · CED ΤΗΕ UNPRECEDENTED LANGUAGE REQUI
J\ED, WITH ITS VOCABULARIES AND GRAM�iARS. 
tH γλωσσική έπίγνωση &.ρχίζεt με. τή γραφή - κι &θιJ)?
"(pσ.ψή Μ γίνεται, ετaι ποu &.να.ζrιτα. τή φωνή στην ..,iχώ: 

μνήμα. έσοpών οίκτιρε. Ή δυσπιστία. στή γλώσσα σκηνοθε

τεί μια. κρίση &.ξιώy - και μεταμψιέζει το πρόβλημα τοϋ 

κρα.τuλισμοϋ της νεώτερης έλληνικής γλώσσας σε οημοτικ�
σι.ιό. Ποιος δμως γνι�ρισε μια. κρίση τοϋ προφορικοϋ λόγου 
(χωρις τον PINTER) ; Στου Κούν χέρι μέ χέρι &.ψίσα. 

στό μuαλο τό ν6ημα φσ..νά.ριcι. στή βροχή. ''Ως έδώ. 
ΤΟ SPEEK IS ΤΟ FALL ΙΝΤΟ TAUTOLOGr. 

Μόνο ή γλ<bσσα. εlνα.ι α.uτοτελής: α.ότορuθμίζετα.ι &.νεξάρτητα. 
σ.πό τον Περι6ά.λλοντα., τόν «Πpα.γμα.τικδ» κ6σμο· δεν έ7tα,
ληθεύετα.ι ά.πο τήν ίστορία, &.λλα. συντηρείτσ..ι &πό �-�ν &.ποδο-

.J.. (;; \ " 3! ) 2. , .... • • , ,, \ τικ.1 .:.πιτuχη η uχι 1;.��κο�νων�α: «οεν υπαρχει ουτε μια. 

λέξη να. μοϋ δώσεις»: &.κόμα κα.t τότε. Τ6τέ μ�λιστcι.. Κά.θε 
στοχασμός για. τη γλώσσα δεν μπορεί πcφα. να εlναι σχετλι
αστικός (μέχρι πολυτελείας) , καθώς έπιζητεί τη� καταγω
γή τών όνομάτωv &.πο το μεγαλιθικό κόσμο τών δλόκληρων, 

τG'JV ά.ποκλειστικG>ν σrιίια.σιών. Άπό τον κόσμο α�)τό -κατά.γε
ται 8λη ή Στρα6ίνσκεια κλοουνερt τών μοτίοων τής γλωσ-

. σίκης μεταψυσικης: δ συγγραcpέας, το. σώμα, _το -;τερι.εχόμε
ΥΟ,, οί πpοθέσεις, τ9 άρρητο, .ή σιωπή, κι δ Πουlτσινέλλσ. 

το ύ�οκείμενο . Γινεται μια. σιωπη έντσ.τική κα.t δ πρώτος ύπο

Κριτrις 6γάζει μιιΧ κα.ί κcι.λή τη μάσκα.: J:> AGLIAC:CIO ΝΟΝ 
SON. RIDI. llRA VO. Το ύποκείμενο κα.τα.οικάζετσ�ι σε 

πρωτοτυπία : ενα μεφιστοψελαο συμβόλα�ο τιμης. 'Έτσι �
γι νε κουψος δ BEETHOVEN και δχι δ DR. JOHNSON. 

'Έτσι μέ μιά ταχυδακτυλουργική &.ντιστpοψη ή άπει
ρη δημιουργικότητα τής γλώσσας αναποδογυρίστηκε σέ στέ

ρηση, ελλειψη, &.ουναμία (μισ. &.καταμάχητη έπίοειξη VIR
TlJOSI'Γ� ποu μα.pwρεί έκ μέρους της συγκα.τσ.6α.τικη ά.-
6ροφpοσύνη) .'Η ά.νυπότακτη κα.t &σύλληπτη ά.πειρία της βιώ
νεται οσ:ι κά.τι φθαρμένο κcι.ι πεπεpαqιένο. rou WHO REAU 
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)1Ε�. ARE γοu SURE OF UNDEllSTANDING. M':f 
LANGUAGE; Μένει πικρή 6αθιά. ή &.ναπόοραστη έ��γyφ,� 
. ση της &.ναπόψευκτης γλώσσας. LANGiμGE CONDΓH
ONS EXPERIENCE: τά. πάντα lχουν προγραμματισθεί 
- δέ:ν lχοuν δμως προ6λεψθεί: μιά. ύφηλή πρόνοια. έπιτρέ� 
�ει άπειρες παρτίδες. Ή γλώσσα. εlνα.ι Υ/ γλώσσα. της σκέ
ψης. Τό ϋφιστο (μετά. την &.θα.νασία.), μεταφυσικό αίτημα. 
:tοϋ &.νθpώπου , το α. λ λ ο τής σκέψης, ή σ(lψατικότητα. 
;τοϋ λόγου, τό ιδιόλεκτο, οέ:ν είναι παρά. μετα.λα.ογρα.φικά. λο
γοτεχν�κά. τεχνάσματα ι.:έ: άντικρuστούς καθρέφτες. Αύτά 
περ�οϋν μέ τr1ν &.γάπη. 

Ή · &.γων!α τoiJ άρρητου έρχεται σά.ν χιλια.στικη λύπη, 
. έπίκληση του &.νεκπλήρωτου χρόνου , ένός :οχι ά.κόμα. ! που, 
6ιύ)νετα.ι ώς:οχι έγώ ! 'Όταν ή πρόοδος ά.πείλησε την πα.

λαιά. 6ι6λιeιθ-fικη Καt κα.ταψυγή, καt tό ά.vτίτUΠΟ· τό άντί� 
γρα.ψο, κα.ί το άνά.τuπο τό &.ντίτυπο , ή πα.pά.οοση άρχισε 
νά. πσ.ρα.aίδεται σά.ν ύποκείμενο: α.uτό ά.ποτελεί την έξέχου

σα Κ?ιτικη έΠινόηση τών νεύ)tερων . χρόνων. Στό αρχαίο 
θέtι.τρο &στρσ.ψα.ν cιι προ6ολεϊς γιά. τά .χειρόγραφα τοϋ Αι
σχύλου. Νεκρά. τά. όνόματα, ή στερεοσκοπlα. και ή δημόσια. 

zλε1jη τοσ δράμα.τος. Τελικά. ή κατανάλωση, γιά. νά. ξεφορ
τωf:Jεϊ κα.l τούς ίστορικούς χρόνους της 6ιογραφίας, παρήγα
γε τό σολίι:;τ. Μόλις πcu πρόλαβε δ Αίσχ1jλος νά διαχωρίσει 
-Cίς εύl:Jύνες &πό τό �ργο του. Μέ τό σωρό. 'Ανωνυμία (τυπικη 
Σωκρατική άλαζονεία) �· 

Το ύποκείμενο χα.ρ!ζεται στό χιμαιρικό: πουλά.ει τήν 
πρωτοτυπία, τήν έλαιογpαψία, το ORIGIN AL, τό α.uτόγρα.� 
ψο. Το NEW c/.yοr.Jάζεται γιατί είναι ORIGINAL, Καί. πά.ν-iα 

ο�κείο' δελεάζει χωρίς νά αίψνιδιά.ζει: καινούργια έπανάλη
φη, ά.παλοιφή καί &.θώωση. Ποιός ρώτησε πρώτος; Πά.ντα 

τό ϋψος Κr?.ί τό Gποκείμενο στό λόγο γιά. τη λογοτεχνία ε!-
. ναι άσυμ6!6α.στα (συνήθως ή άντινομια τους παρουσιάζεται 

στις γραμματολογ ί�ς μέ την «άντωνυμία» κλιχσικό - ρομα.ν-
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i:�κό) . Δiv εΙvα.ι eννοιες άvτίθετες, &.λλά &.ντίνομες . "'Ας μή 
συγχέουμε . ΤΗΕ ϊΙΒRΑRϊ IS lJNLHΠTED· AND Cr
(�I...ICf\L. Π cί.ροι.οοί.ιένeιι σέ δ,τ� Κάνει το κακό κακό άς μη 
ζηταμε ενα λόγο γι& την ά.ρετή (δπως π.χ. οί γενικΕ:ζ ύπο
-κεψ.εvικες) '. Χρει6.ζεται · μιά. έπιστημολογική θεωρία περί . 
,)φους ΠΟ'J νά &.γrι.πfλ τΎjν γλιί>σσα γι αuτο ΠΟU φα ίνεται (πώς 
εlνα.ι) : δ μόνος ν6στος·ή Σολ6έιγ , ή Ζυρίχη, το Βι6λίο του 
MALJλRM�. 'Όπως δέ χρειάζεται ή περιστροφή της γης: 
Sl!NRI5E - SUNSET. 

Το ύπσκε ίμενο, ή στο ιχειιί)δης έμπορευμα.τική μονά.δα, 
παρήγα.γε τήν πρωτοτυπία. και συνσ.κόλουθα τήν ίδιοκτησία.. 
Τό πρωτότυπο εργο είναι εpγο κοι.τοχής κα.l έπι6ολής πού 
δ ιαπνέεται &.πο cρουτeιυριστικό α.'ίσθημ7. κα.τψτερότητ�ς πρός 

τήν πα.p&δοση (7:σu του &.πωέμ.ει τΎ)ν τιμ YJ του) : πpωτοτυπεί 
γιατί μειονεκτεί καt έξημμένο διαφημ{ζει την &.ποΧλειστικό
τητα (COPΠHGHT). τ'ljς τέχνης του. Ή θλίψη της 7tpω
τοτυπ{ας (τίτλος γιά. μιά. ψυχοπαθολογία. τοQ v:έου έλληνι
σιιο5) πσ.ράyεται ciτ.o την &να.κάλυψη ένος μά.ταιου κόGμου 
πού ήτοι.ν έδG) &παpά.λλαχτος. ΤΗΕ CERTITUD� ΤΗΑΤ 
EVERYTHING HAS ΒΕΕΝ WRITTEN ΝΕQΛ TES υs 
OR TUHNS US ΙΝΤΟ PHANTOMS. Τώρα οί ρεσ.λιστικές 
ψιλοδοξίες κα.ί οί &γορα.στικες &.ξίες μετρώνται μέ «πολλαπλά», 

BOOKCLUBS καί λαϊκ� κοντσέρτα . 'Ωστ·όσο πάντα κάποιΟ'. 
ΡΟΡ CULTURE μέ κύμ'οα.λα κα.ί τη LINGύA :r�RANCA 
τών · SLEEPING-BAGS τίς ύπιψ6α.ίνει στη συγχpονικη 
1tλημμυρίδα τοu μεθυστικοΟ &.πσπληρωτικοu παρόντος. Στήγ 

t7ψα τιί>ν νέων όνομά.των ή &.ψίσα, τά PAPERBACKS, τό 
-ΩISCOSOUND, ozv ά.νήκουv δέ: μένουν δέ δια.φοpοπ()ιοu

ται. Ή κοσμική μετωνυμία της δημόσιας ισότητας καί τής 

. οποχρεωταijς Ελευθερίας ά.ποκαθιστα. μια _τάξη δμοψωνίας 
·καl κάν?� τδ πρώτ·ο ένικο πρόσωπο (τt λέξεις ή γpcι.μμα:ηκiι, 
τt φαντσ.σμα:yορία. ! ) : &.δια.κρισία. ΊΙ σ.uτοκρατοpία των στάp, 
τώ� σολίστ κα.ί τω; στ.ούντιο νοστοι,λγεί στά Βαuαpικα χp6-

-νια τό οικογενειακό κύτταρο : τή μουσικη δωματ ίου .
. 
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.�Η . πρωτοτυπία Π?Οσοιορίζεται πάντα: αόστηρcΧ. lάτο
pt?Ι.ά, έν<i> έγώ &πό τή οική σου περίσσεια καί σύ &.πό τη 
οική !tOU ?ι.νέzεισ.. Συνήθως διανύει τpείς διαοόχικές ψά.σεις:. 
πpώτα θέλει ν.α σκέπτεται· (άρα νά. ύπάρχει) , ά.ργότερα. ν� 

. lμπνέετα.ι (οηλα:Sη νΓJ. lχει γνtίJμη) , στό τέλος νά. &.νήκει 
Ό(κα.ί fτσι νά 'χει δίκιο - τό ξένο οίκιο· δ ξένος οέν lχει 6ί
χιο). 'Ό,τι ομως &.νήκει ύπάpχει πισ. στην ιδιοκτησία πού τό. 
νΞμεται κα.ί ύποτα.κτικιΥ. μαθαίνει νά. είναι ύπά.κουο κα.ί εό
χάpιστο. Ι .. ΕΤ ΗΕλVΕΝ ΕΧΙSΊ', THOUGH Μϊ PLACE 
ΒΕ ΙΝ HELL, 1.ΕΤ ΜΕ ΒΕ OU'ΓRAC;Eo AND ΛΝΝΙ

ΗΙιΛ TED, BtJT FOR ΟΝΕ ΙΝS'ΓΑΝΤ, ΙΝ ΟΝΕ BEING � 
Ι�Τ YOUH ENORMOtJS LIBRλHY ΒΕ JUSTIFIED� 
'Ό,τι &.pνεϊται και δ,τι διαφωνεί εlναι ϋψος. 'Ό,τι &.νήκ�ι 
εχ�ι ϋφος .• Η πρωτοτυπία. είναι ή «σχολή» τοϋ ϋφους· εχει 
πέραση. Τό ϋψος (τt νσ. σοϋ κά.νει ;) διαφωνεί' δεν έχει πρω
τ6τυπες &.πόψεις, ϊσως σεv ιχει θετικές ιδιότητες. l\Ιόνο νά. 

. οι(Ι.ψωνεί . Ή οιαψωνία. (DISSONANCE) εlναι ή δ�κή σ.ου 
π_ερίσσεια.: α.uτό. πού γίνεται ά.ντιληπτό χωρίς να τρα.γουοιέ
ται. Σχολιάζει τή μελωδ!α καί συνταιριάζονται στο ά.πόγειο 
τrις άpμον{ας (DISCOHDIA CONCORS) . Το ϋψος είναι ή 
eιύσία. τής τέχνης γιατί δέν είνα.ι ciπαραίτητο, &.λλ&. άπλα. 
(δηλσ.δη μυστικά) έσωτερικά. ?ι.να.γκσ.ίο κα.θώς καί ή τέ-

χνη ) : ζεί κανείς κα.ι χωρίς σ.ότό. Το ϋψος κάνει τ·fι μεγάλη. 

τέχνη · νά μή γίνεται &.ντιληπτΎJ (λάθε 6ιιiJσσ.ς). Ή μεγάλη 
τέχνη πού ά.πολα.μ6άνεται ώς τέτοια. είναι GRAND OPERA: 
&.πσ.ιτεϊ ά.πό τοv «TANNH·A·USER» μπαλέτο. Τό ϋψος εt
να.ι &.νύπα.pκτο άνυΠότακτο &.πρσσσ.pμοστο : ή μ6νη (έ.ρωταά.): 

/-., δυνατή ίθαγένεια� Τό ϋψος είνα.ι μ{μηση - ή πpω�οτυ.π!α.. 
�εpισμ.6ς. Τ zλικά γίνεται καt δ�χως ϋψος: γίνεται σουξέ". Τό 
α.uθενταό ϋφος έκτελείτα.ι έπί σκηνής: ECCO UN ΛRTI
STA ! \ 

Κα.τ& καιρούς οί &.ποκαλυπτικ!ς έποχέ.ς εuαγγελίζον
τα.ι μέ. Σικελίες, πα.νοϋκλες κα.ί κομήτες το τέλος τοΟ κόcψου 
(«SrPHILIZATION1>). η του ά.νθρώπου, κσ.μιά. ομως τb 
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τέλος τοϋ λόγου - &ς σήμερα. Ι SUSPECT ΤΗΛ Ί' ΤΗΕ 
HUMAN SPECIES - ΤΗΕ τJNIQUE Sl>ECIES - IS 
ΛΒΟUΤ ΤΟ · llE EXTINGUISHED , BUT ΤΗΕ LIBRA
Hr \ι\TILL E NDURE : ILLUMINΛTED sοιΙΤΛRϊ· ΙΝ-> ' 

FΙΝΙ'ΓΕ, PERI�"ΈC'ΓLr MOTIONLESS, EQUIPPEn 
WITH PRECIOUS VOLUMES, USELESS, INCORRUP-. 

TIBLE, SECRET . Μποpε�ιά. ψτα.ίει ή μυθολόγηση τώ� 
γ.α+�ένων χειρογράφων (Πλάτων, Βιργίλιος , l\Ιποτιτσέλλ�, 
ΓΧ6γκολ , Βέp ·ιτι , Κάψκα. - aε ψp6ντισα.v) . [�Ιδού Π(Ϊ)ζ 
; , ζ . :;;,τι σω ετC>'.t , ά.ψοϋ πρώτα μuθολογ�ίτα.�, &.πο &.λληλεγyύη 

(α.uτο πού λένε συντεχνία ·!) έτσ.φία.) μυθολογεί. l'ι α.uτο οέ 
1έμε &.κ6μα πώς σιf\θηχε.] Ό θάνατος τrις λογοτεχνίας κα.ί 
της ψ�λοσοφ ίας (ή αύτοκτονίσ. τοϋ ΙΊ ετρώνιου) είνα.ι ή ξε
{:Jωριασμέyη σκηΥογραψία της &.ναπόλησης ένος ύποypσ.ιψι
σμένου οι6λίου .,το &.χα.vες τοϋ 11'0 ϊLES η το5 ULΑCΚ
'ι\'Ειι. ΙΝ ΤΗΕ VAST LillRΛRr Ί'ΗΕΗΕ ARE ΝΟ 
Τ\'\10 IDENTICΛL BOOKS. [ ] ΊΉΕ aBRAHr IS ΤΟ

'ΓΑL AND [ ] ITS SHELVES REGISTER ΑΙ..ιL ΤΗΕ 
POSSIBιE CΟΜΒΙΝΛ Ί'ΙΟΝS 01�� ΤΙΙΕ TV�ΈNTr � 
ODD ORTHOGRAPHICAL srMBOT,S (Λ NUMBEn. 
WIIICH THOUGH ΕΧΤΓιΕΜΕJΧ VAST, IS ΝΟΤ ΙΝ-

, FINITE) : ΙΝ ΟΤΠΕR WORDS, ALL ΤΗΑΤ ΙΤ IS (;I

VEN ΤΟ EXPRESS, ΙΝ ALL ιANGUΛGES. E'ΓERf .. 
THING: [ J ΤΗΕ TRλNS1.ATION Or"' E'1ERr nοοκ 
ΙΝ ALL LΛNGUAGES, 'ΓΗΕ ΙΝΊΊ�ΗΡΟLΑΤΙΟΝS ΟΙ•' 
EVERY ΒΟΟΚ ΙΝ ΑιL BOOKS. Ή ν.Jσ-:α. ένος πολιτ�

σμοQ πού πλΎ/ΗΕι δι�πισ-cώvοντα.ς ��)';, 6piδυ�σε είyα.ι &.p� 
ϊά. 'ή .wρα. πέρα.'σε' κα.ί οημιουpγεί νέα λογοτεχνικά. μοtί6(/� 
γ.αι ένθυμήμσ.τα. ά.πο πcψ.πά.λα.ιους ρψοpικού; κσ�νούς τό
-πους. 'Έτσ� ή σύγχρονη κptτtκiJ δέ.ν ιι..πσpεΙ πσ..pα. v?;. ε!νσ.ι 
ΡητοpιΧ!Ι· 

· 

'Γο �>φ�Χο ίδίωμα τής έποχ·�ς μα.ς είναι ή ποφωοία. Ίf 
τ:σ • . 'JωΟί"', σ..,.l. χιΊ)' ρο -;ο.V.ς τ :f·z,,._,,, ::: (σ.'πο' τλ" l,γω'·ι,., τ- ·' ·n r '-'• >. '.J Λ •'J - • , " � • "' , «..,. ' .;..» ω', « �-
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τpάχων» . ι'δς τούς Κύκλωπες τοΟ JOrCE καί τή «Ρεζέρ6�» 

τοΟ Σα.ο6όποuλοu) είναι δ πιό κριτικός κα.t σο6:χ.ρός σε6α.
σμ1.ς: επrΔν•J\.tΟς; Ί.tσ.στοpικός. ΙΙαίζεt με κάτοπτρα - ενας. 
€ντεyy�-ς ύ�ομνηματισμ6ς. Δια.λά.σσει τά. ά.νισόpροπc<. δια.aο
χ ικά. στ6..aια. τής πι:ψ�.δοσης κα.l κα.τα.pγεί την παρα.οοσια.κή 

. αντίληψη γιCr. τijν έπlοpα.ση (μιά fννοια. πού 6ιάaτηκε ν� 
ά.πα.λλα.γεί ά.πό τα &ριστουργή\ ια.τα. ά.ποοίδοντάς τα. στην έξέλι-. 
ξη κcιt στlς ΚcιpλαυλικΕ:ς μεγα.λοψυtες) . 'Έτσι ό καλλιτέχνης 

συνειδητοποιεί τ(ιν πα..ιγνt�)aη καl ταυτόχρονα. έπιτηρητικό 
p6λο τG>ν κανόνων, δ·:α.·ι 6 '!ιλιο; ούει στον trψo της κομμά.
tια τά γ!Jα.λιά στi μά.τισ. τoiJ δδηγι:.ια. Οί κανόνες 6έ6α.ια. κα.
τiγοντά.ι ά.ι.ό · τήν ί':αpά.δοση .,και ά.ποσκοποuν στΎiν &.να..πα.
ρ�γωγή τως. Έπειδη δμως ά.να.ψέpονται στήν άσκοπη ·κα.l 

5.χρ·ηστη zρΎιση τής γλά1σσσ.ς καl στή μαγική χρΎιση τώ'i 
ύλικών, έπιδέχονται καl πα.ρα.Κα.λοuν νά. διαψωνείς μαζί τόύς:. 

δε γίνετ7.� χωplς οuτε μ6νο μέ α.ότούς. 'Όμως �uτot είvσ.t. 
8,τι &.πομένει. Άπό τήν έπα.νά.σταση rι παλινόρθω�η . 

'Άπο τήν αόθα.φετότητα. του σημείου δέν εξάγεται. ή 
r.pοσωπική έλεuθερία , ά.λλά. οί έπικοινώνιακές σuμ6άσzις· αύ

τές σ•.ηιστοϋν τήν ύψηλή και ά.κp ι6ή τάξη τοϋ κόσμου,· πο& 

μόνο ιϊέ τήν παρ�.6ίασ·Ιι τrις (τΎJν Πτώση) �ποκτ&. �νοισ�cpέ

ρον. ()(κανόνες τ·�ζ τέχνης έπιτpέπουν (κσ.l άύτσt) μιά. δυα.-
. 
οικ-,1. επΩ,vγrι: συμμόpcpωση η π�ρά6αση . ΙΝ TRUTII, T}fE 

LIBRΛRr INCLUDES ΛLL VERBAL
. 

STRUCTUHES� 

ΛιL VΛRiλTIONS PERl\ΠTTED Br ΤΗΕ TWENTr \ 
- l�T/E .OR'IΊ-lOΩHλl)IIIC'AIJ SYMBOIJS, BUT ΝΟΤ' 
Λ SINGϊF. EXAMPLE OF ΛΒSΟιUΊΈ NONSENSE. 
�Η ύψολσγία. ιιπσpεί νΓJ. γίνει ή σύγχρονη &.pιστστελικiι Ρη
τοp�κ+ι: μιά κανονιστική · κριτική ποu θεωpεί cΧ.φετrιριακά. τή, 

λογοτεχνία. ώς θεσμό 6ασιq1.ένο στ·όν καθολικότερο Οεσμ� 
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t�ζ γ λ(i>σσα.ς; έξεtά.ζ€ι Πι cpύσγj κα.ι · -tά. γένη της κσλ νομο
θετετ έπιτρέποντα.ς σε άλλους νά. ε!να.ι νομοτσ.γείς καί σέ· άλ"' 
λους έπανσ.στάτες (&.πό τό Μπαλκόνι)

_
. Το ϋψος είναι &.λλό-

. Κο�ο· ή μ�νιlρα (ή &.πομίμησ·ή του)... πρω-cότυπη. Δεν ύπ�ρ·· 
χει πρωτότυπο ϋφος (στήν καλύτερη περ ίπτωση α.ότό είvοcϊ 
-tα�τολογία) . Το ϋψος δεν ύπάρχει: φαίνεται Α WAY Α 
LONE Α LAST Α LOVED Α J...ONG ΤΗΕ ποίηση είναι 

8,τι γίνεται &.ντιληπτο σrχν Ποίηση &.πδ τδν καφδ τοϋ Πει

σlστρατου . 

ΊΙ νοσταλγία. τής ποίησης (,της ά.λήθεια.ς, της &.pετiις: 
,. της κοιvότ·ητα.ς, η/ς πα.τρίοοcς - ολα. οuσια.στικα. θηλuκcψ 

είναι ήμερ-ίjσιος νόστος σέ· &.ρχές κα.ι ιδέες ποu πcφιστοϋy 
τήν &.θωότψα χωριατοπούλα. τών "Αλπεων. Ι HAVE WAN

DERED ΙΝ SEARCH OF Α ΒΟΟΚ, PERHΛPS ΤΗΕ · 
CATALOGιJE OF CATAIΔGlJES. Ή νοστ7.λγία. νοσταλ
γεί το ψαQ χωρlς ψύλο. Στδ κλαμένα «πια» χα.ρίζο�ν έ·ισ.. 
πλαστικό NEW. Άπο τήν έμπορία. νοστα.λγετ τή θεωρία., <Χπό 
τό 6ι6λίο τήν πpοψορικότητα, &.πδ τό σώμα. τδ «χέρι σου». 
Jlσ.ρά.δοση εΙνα.ι τό έγκεκριμέ·ιο [ ϋψος] , πρωτοτυπ ία. ή ει� 
λικρινής μίμηση. 

Ι CONSIDERED ΤΗΛΤ EVEN ΙΝ ΤΗΕ HUMAN 

LANGUAGES THERE. IS ΝΟ PROPOSITION ΤΗΑΤ 
DOES ΝΟΤ ·IMl)Lr ΤΗΕ ENTIRE UNI'Ί/ERSE. ΊΙ προ

σωπική εuθ1νη, τό άπαρά.δστο rιθος, τοσ χειμι�νσ.. ή Ι1 εpσε
ψόνη, είναι ή γλώσσα. .ιi>ς ϋφος, ώς ύπέρ6α.ση τής ήθικής cιί

Α.ονομ ίας, ι\>ς παράδοση στήν έγκλε ιστική ταυτότητα μιας 
νομοτέλειας πού πpσ6λέπεt κ.ά.θε λόγο έπιζητώντας τή σωτή

pίri χάρη της προοωπι�ής �Χψρ.α.σης� Ή πΟ:.ρά.οοση πα.pα.δί-, 

71 ' \ 



οεταt και σώζεται. ·rφός είναι ιs.,τι·. σώζει· τό οεύτε"pο ένοι· 
)(W π�όσωπο. 

10. Γ. «ΤΗΕ QtJESTION IS», SAID ALICE, «WIJE· · 
ΤΠΕR rου CAN ΜΑΚΕ WORDS ΜΕΛΝ so MANr 
DIF�'ERENT THINGS». «ΤΗΕ QUESTION IS», SAID 
HUMPTr DlJMPTr' «\ι\ΉΙCΗ IS ΊΌ ΒΕ MASTER 
ΤΗΛΤ'S ΛΙ.ι». 

Σημ.: Ί'ά. πeρισσότeρα ι!γγλιχ& παριχθeματα προέρχονται d.πό τό 
ι:ΤΗΕ ιlBRARr οι; BABEL• τoiJ BOHGES. 
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ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟf •jι 

ΦΑΙΝΟΙ\ΙΈΝΟΛΟΓΙΑ τ.ογ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

1. Οί σκέψεις , .πού άκολουθοϋν οέν ά.Ποτελοσν μα.νι· 
· ψέστο μέ το σύvθη:ια: πίσω στο κείμενο >κ�Δ οϋτε σΧοπεύουν 

yά, άποδείξουν δτι τό κείμενο είναι τδ αντικειμενικό πvεϋ
μα. Κά.θε άλλο , θέλουν άπλά καλ μόνο να πεpιyρά.ψοuν το 
'Κείμενο· &ποψεύγουy νά. τδ άναλύσουv έπιστημοvικά η νά. το 
!ξτ1γi1σουν νοητικά.· άpκοϋνται σέ μιά πpιJ)τη προγνωστική 
προσέγγιση , ποu ά.νσ .. μφισ6r1τητα ε!να.t και ή δυσκολότερη ώς 
έyχείρημα. Παpόλ?.. αύτά. τολμοϋν. Οί άλλες οπτικες γω
'ιίίες είναι γιά. τούς είδtκΙJύς (π.χ. σημασιολόγους, &ρμηνευ
τές κ.ά.) . 

2. . Τι είναι λοιπόν τό κείμενο κά.τω άπό τις προι>ποθέ

σεις, πού μα.ς προσψέpει ή προ-γνωστική αύτή προσέγγιση; 

Τό κείμεvο είναι μηχανισμος εκφρσ,σης του λόγου. Κεί
ιιενeι σημα!·ιει έμ.ψάνιση ένός λόγου, μιας Ο"'..ιέψγις κα.t &ξα· 
φά.νιση �νός τρόπου , μια.ς μοpψ-Υjς. Τό κείμ_ε.νο.·πεpικλείει τήv 

ά.ντινομίσ.. της έτι:�κpά.τησης τοϋ ψεύδους και τής φανέρωσης 
·της άλήθειας. Το κείι1εvο ψαντά.ζει σάν διαδικασία. αποκά
λυψης του Ετvαι1 σ-::ή πpαγματικότητα ομως δέv είναι πα.pά. 
μιά πpα.γμα.τικότητσ. γεμάτη πάθος. 

·Τό κείμενο είνάι μηχανισμός ό ρ θ ο λ ο γ ι κ ο π ο ί�
η σ η ς τ ή ς σ κ έ ψ η ς και δ �αθικασίά. μ υ θ ο π ο ι

η σ η ς τ ο � λ ό γ ο υ. Είναι τό πεδίο , 8που συyκpού
CΝτσ.ι τό λογ�κδ με τό μυθικό στοιχείο. Κεί:ι.ενο σημα.ίvει &.
π<Ι)λεια της_ ίεpότητας κr.ι.ί κ�τά.κτησrι τής ούσίας. Το κεί

t ιεvο γε'ιν6.ει τήν ίδεολeιγί(/. κ�� σκστι:,νει τήν ψσ..ντα.-:;ία. Κ εί · 
tι.ε·;ο σημαίνει τό·ι &φσ.νισί�..,; τής δημιουργικ6τητuς τής σκci

ψης καl συνάμα. την ύ�Ξp6σ.όη τΎις κεν6τητσ.ς τ·ης σκέψ·ης. 
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