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. ο χcχν6νοις χιι( τ6 ίπιτ(μιο τοσ άχρωτηριιισμοσ ιiνιιφέροντιιι στ6ν χυριολεχηχό 
ιιύτοιυνουχισμ6 τών χληριχών. Κιιτ • ιiνιιλογ(ιι 6μως, ιiφοροuν χιίθι έπιχ(ν8υνο 
χοινωνιχά άχρωτηριιισμό τοσ σώμιιτος που μ«ς 8ιίνιισι δ Κύριος. « ·οθcν, άχολού
θως τι;; 'Αποστολιχιi) πιιρόντι Κιινόνι (ΚΓ '), δ 'Αλιξιιν8ρι(ιις Δημήτριος ίχάθηρι, 
χιιτά τ6ν Σωχράτην, τ6ν Ώριγένην, έπιι8ή χιι( ιiπιτ6λμηάι νά ιύνουχ(ιηι τόν 
ίιιυτ6ν του· (ιiγχιιλιί χιι( !λλοι λέγουσιν 6η σοφός �ν δ 'Ωριγένης, ιύρijχι β6τιιν6ν 

τι χιι( φάρμιιχον, μέ τό δποίον έξήριινι τήν ρ(ζιιν τijς σχιρτώσης σιιρχός .. . ΙJ. 
21. Σέ χάποιιι συνάντηση μέ τόν Σιιτιινίi, δ &.γ. Άντώνιος τόν χιιτηγοριίπού 

χιιτιι8ιώχιι τούς μονιιχούς. ((Δέν ιlμιιι έγώ πού τούς πιφιΧζω)) , ιiπιιντcΧει έχείνος. 

(ιΤά βάσιινά τους ιiρχ(ζουν μέσιι τους»). 

22. Πιιριιχλητιχή, τii Τετάρτ-n πρωι 
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ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΠΕΡΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ 

"in deesperation o.f deispiration 
at the diasporation of his diesparation" 

στόv 'Αντρέα τής Μαρίας 

ο Δυτικός πολιτισμός ε!ναι ό πολιτισμός τοϋ βιβλίου καί έ- . 
πομένως ό πολιτισμός της ούτοπίας, δηλαδή της άπόλυτης 

πληρότητας πού ύπόσχεται τό βιβλίο. Καί όπως ά.κpιβώς κάθε 
ούτοπία ·δέν ε!ναι π�ρά ή ίδεατή ένσάρκώση ένός βιβλίου, ή 
ύπόσχεση της δυνατότητάς του νά πραγματωθεί καί νά ταυτι�τεί 
μέ τόν κόσμο, πα:pόμοια καί ή Κριτική (δηλαδή. ή Ρομαντική 
Ποιητική) βασίζεται στήν ούτοπία τοu «πραγματικοu» κειμένου 
καί ύπηρετεί τήν άποκατάστασή του. ' Ολόκληρη ή Κριτική ε!ναι 
μιά αίσθητική μεταφυσική πού ιΜποσκοπεί στήν άνεύρεση ένός 
ύπερβατικοu κέντρου (τοu τόπου της ούτοπίας) καί στή θεσμο
ποίησή του ώς καθοριστικοu γιά τή σημασία καί άξία τοϋ κειμένου·. 
γι αύτό ένδιαφέρθηκε γιά τό πρωτότυπο, τό αύθεντικό καί τό 
κλασικό - δηλαδή γιά τήν άρχή, τήν άλήθεια καί τήν έπιβολή ένός 
ύπερ-κειμένου, δπου έναποτίθεται ή ταυτότητα τοu πολιτισμοu. 
Τό πνεϋμα τοϋ Ρομαντικοu • Ανθρωπισμοu, πού άντιμετώπισε τό 
σύνολο της μεταομηρικης εύρωπαϊκηζ τέχνης ώς ζώσα παρουσία 
καί ίεραρχημένη τάξη, προσδιόρισε τό �ργο μ.έ τίς κατηγορίες της 
πλήρωσης, της άλήθειας, της άμεσότητας, της ύποκειμενι.κότητας, 
καί τό σεβάστηκε ώς παρακαταθήκη Ι θεματοφύλακα τών άξι.ών 
πού συντηρόϋν καί διέπουν τήν πολιτιστική κληρονομιά - γι. αύτό 
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καί ή έρμηνε(α του διεκδικήθηκε άπό κάθε ίδεολογική / έξηγητιχή 
έπιβολή. 

•Η (πολιτική) άναλογία ούτοπ(ας χαί Κριτικης μπορεί νά 
ίδωθεί χαί άπό μιά άλλη πλευρά: 6πως άχριβώς ή ούτοπια δέν ε!ναι 
ή έvτελώς έλεύθερη, άλλ&. ή άπολύτως θεσμική χώρα - ένα 
καθεστώς πραγμάτων 6που ή άπόλυτη παρουσία τών θεσμών τούς 
άποσιωπα καί τούς κρύβει μέσα στήν είχονική τους φυσικότητα- ι 
άνάλογα καί ή Κριτική ύπηρετεί τήν άπόλυτη θεσμοθέτηση της 
τέχνης σέ βαθμό πού ή συμβατικότητα της φύσης της νά προβάλλε-

, ; ' ' ' -, - Τ' ' ό �ι ται σαν κατι φυσικο και να αποσιωπαται. ο ουτοπικ ι:;ργο 
άποτελεί θεμελιώδες συστατικό κάθε έξουσίας στή Δύση γιατί 
ύπόσχεται τή χάρη καί άναπαριστii τή λύτρωση: ύπερβαίνει (μηδε
νίζοντας) τήν έπανάληψή του. ( "Άλλωστε κάθε έξουσια καθιστίi 
έαυτήν άπαραίτητη άντιπαραβάλλοντας μιά στέρηση μέ μιά περίσ
σεια, μιά άνάγκη μέ μιά παροχή). 

'Όμως ή κριτική κρίση ένέχεται σέ δυό πλαστές ύποθέσεις: 
έκείνη της ύπεροχης καί άθωότητας τοu λόγου της καί έκείνη της 
καθολικότητας και διαφάνειας της γλώσσας. 

Ή (Ρομαντική) Κριτική διαμορφώθηκε πάνω στά πρότυπα 
της έκδοτικης τών άρχαίων κειμένων καί της ίδεαλιστικης άρχαιο
λογίας: βασική άρχή της Κλασ•ικης Φιλολογίας στάθηκε ή ( αίσθη
τική) ύπόθεση τοu άκεραίου όλου, καί ή 'ίδια διαμορφώθηκε σέ 
έπιστήμη της άποκατάστασής του. • Η  προσπάθεια άνάγνωσης 
τών έρειπίων (γραπτών, γλυπτικών, άρχιτεκτονικών, κ.ά.) άπέβη 
έπιστροφή στήν άρχαία / άρχική και αίώνια σύνθεση: ή άποκάλυψη 
της καθαρης ίδέας της τελειότητας τοu "Εργο.υ. •Η ένεστώσα 
κατάσταση θεωρήθηκε έκτοπλςισματική καί ώς πρωταρχικός σκο
πός τέθηκε ή έπανόρθωση της συντελεσθείσης καταστροφης της 
παλαιίiς τάξης. ' Η  νοσταλγία της άρμονίας, ένός αίσθητικοu / 
ύπερβατικοu τόπου, έκφράστηκε χαρακτηριστικά μέ τήν έννοια τοu 
μνημείου, όπου φιλοξενήθηκε ή άναπαράσταση της ίερότητας. 'Ο 
άρχαίος τόπος ε!ναι ό τόπος της καταγωγης - καί πάντα άρχή και 
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καταγωγή ζητοuνται ταυτόχρονα σέ μιά έπιστροφή χα( Qυμπί
πτουν στήν ένσάρκωση, δηλαδή τή διεκδίκηση, τοu θείου. 

'Όμως ή συσσώρευση στά έρμηνευτικά ύποj.ινήματα της γνώ
σης ώς πληροφόρηmις και έπεξήγησης έπέφερε βαθμιαία τήν άπο
ξένωση τοu έργου, γιατί τό έπέβαλε στόν κοινό σεβασμό μέ βάση 
τήν έξαχρίβωση της ίστορικης άπόστασης καί διαφορ&ς του, καί ή 
παιδεια, λόγω τών διαρκών έξειδικεύσεών της, έχασε τόν έξηγητι
χό έλεγχο της πολυσημιας του. Τό άδιέξοδο της Κριτιχης έκδηλώ
θηχε μέ τή διατύπωση τοu όντολογικοu προβλήματος της τέχνης: 
Ποιός εΙναι ό ύπαρκτικός τρόπος, δηλαδή ό τόπος τοu έργου; Γιά 
νά όρισθεί τό τί είναι ή τέχνη, πρέπει πρώτα νά προσδιορισθεί τί 
είναι, ποu άκριβώc; βρίσκεται τό έργο τέχνης, τό άντιχείμενο τοu 
θαυμασμοu μας: στήν έμπνευση / πρόθεση τοu δημιουργοu; στήν 
πρόσληψη / άντίδραση τοu άποδέκτη; στή φύση /διάταξη τοu ύλι
χοu του;. στόν ίδεατό χόσμο τών άντιστοιχιών του πρός τήν (έγχό
σμια ή κάποια άνώτ�ρη) πραγματικότητα; ή, 'ίσως, πουθενά, παρά 
μόνο στήν έπιβεβςιίωση της άπουσίας του καί στήν άδυναμία του νά 
' � θ - ' ·� ' ' ' Α ' 'θ ' � αποσεχ ει την ,αουνατοτητα του; πο χα ε μια σιαφορετιχή 
άπάντηση πηγάζει μιά διαφορετική άντίληψη γιά τήν τέχνη χαί μιά 
άντίστοιχη θεωρία Κριτιχης. 

Σταθμό στήν έξέλιξη της Κριτιχης άποτέλεσε ή θεωρία τοu 
Φορμαλισμοu (μέ τίς στρουκτουραλιστικές άπολήξεις της), πού 
πρόβαλε τήν ύλικότητα τοu συγκεκριμένου έργου και έστρεψε τήν 
προσοχή στά συστατικά καί τίς διαστάσεις της. Τό έργο θεωρήθη
κε σάν αύταξία, σάν κόσμος κλειστός καί συνεκτικός, τοu όΠοίου ή 
δικαιωση έμπεριέχεται στή φύση του, στήν καλλιτεχνικότητά του, 
καί δέν μπορεί νά προέλθει άπό όποιαδήποτε ύπέρβασή της. 'Ο 
Φορμαλισμός έπέτυχε νά άφαιρέσει τό κύρος καί τήν πειστικότητα 
άπό τήν έvτυπωσιολογική καί ίδεολογική κpιτική, άλλά διατήρησε 
ένα τελευταίο έπιστημολογικό όχυρό, τή φιλοδοξία της έπιστημο
νιχότητας, καί μιά τελευταία μεταφυσική άρχή, τό ΕΙναι τοu 
έργου. "Ετσι κατέληξε στήν άποψη ότι τό έργο δέν έχει άλλα, 

45 



έξωτερικά σημεία άναφορας, έκτός άπ? τόν έαυτό του, καί άφηγεί
ται τή 8ια8ικασία παραγωγης του. Τό καλλιτέχνημα, λοιπόν, 
ύπάρχει έκεί-πέρα σάν φυσικό άντικείμενο, πληρες στήν έντέ-
λ ' ί λ -

, 'σθ ' β' • • ί εια του, κα προσκα ει την αι ητικη ιωση, η οπο α προσανατο-
λίζεται χαί σαγηνεύεταί άπό τήν όριστιχή έναρμ6νιση των 8ομικών 
του άλληλουχιών. 

• � έσωτερική προσέγγιση τοu Φορμαλισμοu 8ημιούργησε τήν 
καθολική κριτική, ή όποία μελετα τήν ένότητα χαί όλότητα τοu 
καλλιτεχνήματος ώς 8ομης. Σκοπός της στάθηκε ή έπισήμανση 
των 8ιαφοροποιητικών χαρακτηριστικών της τέχνης μέσα άπό τήν 
άνάλυση της ί8ιαιτερότητας συγκεκριμένων �ργων /φαινομένων. 

Σύμφωνα μέ αύτή τήν ·άποψη, ή 8ομή ένυπάρχει στό άντικεί
μενο καί τοu 8ίνει νόημα καί σκοπό, ίσορροπία καί άρμονία. Τό 
εργο θεωρείται τελειωμένο καί τελικό, μιά περίκλειστη όντότητα 
πού άναπαύεται στό 8ικό της άέναο παρόν. • Η  8ομή έξυψώνεται σέ 
αύτοτελή 8ικαίωσή του, καί έπομένως σέ μιά νέα μεταφορά γιά τήν 
καταγωγή καί τήν ποιότητα. "Αν tσχυε αύτή ή ύπόθεση, τότε θά 
άρκοuσε � άναλογία της 8ομης πρός τήν έρμηνεία της γιά νά 
έπαληθευθεί, καί τό εργο θά μεταβάλλονταν σέ κέντρο τοu κόσμου, 
σημείο άναφορας καί έπιβεβαίωσης. 'Όμως τό καλλιτέχνημα 8έ 
8ιαθέτει μιά έγγενή κεντρικότητα, άφοu στερείται ένα ύπερβατικό 

. περιεχόμενο, καί ή άντιστοιχία του πρός τήν προσληπτιχή 8ια8ι
κασία 8έν εtναι άνάλογη, άλλά άνώμαλη. • Η  8ομή εtναι προ"ίόν της 
8ομητικης μας ίκανότητας ώς κατ�ναλωτών της τέχνης, χα( όχι 
ί8ιότητα τοu άντικειμένου: ή έρμηνεία κω8ικοποιεί καί πραγμο- . ποιεί τήν ί8ική της τελεολογία. 

Τ ό ί&ω8ες τοu ά8ιαμεσολάβητου όράματος, της χαθαρης χαί 
άμεσης καλλιτεχνικότητας, άγνοεί τήν άναγχασ.rική άναφοριχότη
τα της γλώσσας. 'Η άναζήτηση της καθολικης παρουσίας παρασύ
ρει τό 8ημιουργό στούς 8ρόμους της σιωπης χα( τό άνι8ιοτελές 
έν8ιαφέρον, 8ηλα8ή ή άναστολή της χρόνιχότητας, άντί νά ό8ηγή
σει στήν ύτcέρβαση της άπροσ8ιοριστίας, 8ημιουργεί τό χάσμα 
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γλώσσας καί βίωσης. Στήν πραγματικότητα, ό καθαρισμός της 
τέχνης θά άπαιτοuσε μιά αύτοκτόνο ά.πάρνηση, πού ή 8ημοσιονο
μία της άπαγορεύει. Τ ό καλλιτέχνημα 8έν εtναι μιά αύθύπαρκτη 
όντότητα, πού ύπάρχει κάπου αύτοτελώς, καί 8έν μπορεί νά !χει 
σάν θέμα τόν έαυτό του, γιατί ά8υ"!ατεί νά τόν γνωρίσει, έφόσον ή 
χαλλιτεχνιχότητά του όρίζεται καί γίνεται κάθε φορά 8ιαφορετικά 
άντιληπτή κατά τόπους, έποχές κ"αί περιστάσεις, σύμφωνα μέ τίς 
έπι.χρατέστερες θεσμίσεις τοu �οήματος. • Η  τέχνη εtναι 8ημόσια, 
σuμπτωματι.χή χι αύθαίρετη. 

Μιλώ μιά γλώσσα θά πεί έννοώ κάτι μέ κάτι άλλο: σημαίνω. 
Γιά τήν παραγωγή τοu νοήματος άπαιτείται ή °!πιβολή στό πλ1jθός 
των σημασιολογικών οίκογενειών όργανικης τάξης - έκείνης .πού 
έξασφαλίζεται μέ τήν όριοθέτηση της χρήσης άπό κανόνες. 'Όμως 
ή τάξη της γλώσσας 8έ 8ιέπεται άπό άντιστοιχίες καί ταυτίσεις, 
άλλά άπό άνομοιότητές καί 8ιαφορισμούς. Τό νόημα 8έ 8ί8ετ

0
αι άπό 

τlς σημασίες παράγεται άπό τήν κατανόηση 8ιαφορικών σχέr,εων 
χαί νοείται μόνο_y ώς άπουσ(α ταυτότητος, κα( έπομέν�ς ώς 
eλλειψη άντικειμένου. Γι αύτό ή αύθαιρετότητα της γλώσσας 8έ 
θέτει πρόβλημά έπάρκειας, άλλά περίσσειας: πάντοτε ύπολείπεται 
κάποιο νοηματικό πλεόνασμα, τοu όπόίου τήν οίκονομία 8έν 
μπορεί νά έλέγξει καμιά σημασιο8ότηση. Αύτό πού συνήθως 
θεωρείται ώς έννοιολογιχ:ή σαφήνεια / 8ιαφάνεια, εtναι άπλώς ή 
προβολή της έξηγητι.χης μας άνασφάλειας / ί8ιοτέλειας στήν 
άναβολή χαί ματαίωση κάθε πληρότητας, στήν άπουσία ένός 
όριστι.χοu σημαινομένου .. Δέν ύπάρχουν άντικείμενα, eργα ή φαινό
μενα, παρά μόνο eννοιες, 8ηλα8ή σημασιολογικές άφαιρέσεις. Οί 
8ιαφορές πού έξασφαλίζουν τήv ιiπειpία των χρήσεων, προκύπτουν 
άπό τήν ταυτόχρονη 8υνατότητα πολλών γλωσσικών παιχνι8ιών 
- χα( κάθε 8ιαφορά ιtναι έρμηνευτι.χης φύσεως. Οί μόνες 8ιαφυγές 
άπό τή θεμελr.ώ8η ταυτολογία της γλώσσας ε!ναι τό &λμα της πί
στης ή ό γλωσσολογικός σκεπτικισμός (πού ισως νά μήν εtναι με-

. ταξύ τους τόσο άσuμβίβαστα όσο φαίνονται). 
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•Η άνάγνωση / πρόσληψη· της τέχνης (όπως καί κάθε κατανόη
ση) ύπακούει άναπόφευκτα στό νόμο τ.ης ταυτότητας: ό φόβος της 
άντίφασης ό8ηγεί στήν άναζήτηση όργανωτικών σχημάτων. ' Ο 
νοϋς άπό τή φύση του έπιζητεί ένεργητικά νά επιβάλει σημασιο8ο-

' ι ι ' λ ι τήσεις πού νά συνέχουν τά μέρη καί τά πραγματα και να απα ει-
φουν τίς άμφισημίες. 'Ο πόθος της τάξεως έκ8ηλώνεται πρώτιστα 
μέ τήν έπιβολή της συνέχειας, της .συνοχης καί της πληρότητας στό 
παιχνί8ι της γλώσσας. "Ετσι ή άνάγνωση π�ίρνει συνήθως τή 
μορφή της άναζήτησης μι&ς κύριας 8ομικης άρχης. "Αν, ομως, ή 
προσέγγιση τοϋ lργου τοϋ άπο8ί8ει ούσιαστικά τή Βική της συνοχή, 
τό lργο Βέν ε!ναι ένα. συμπαγές ολον, άλλά ένα σύστημα άνταγων�
στικών Βομήσεων καί συναφειών. Οί Βεξιοτεχνικές φορμαλιστικες 
περιγραφές έντυπωσιακών 8ομικών σχηματισμών φώτισαν περισ
σότερο τίς προσληπτικές 8ια8ικασίες, παρά τήν αύτονόμία η τή 
μονα8ικότητα των ύπό άνάλυση lργων. ' Από τήν ί8ια του τή 
θέσπιση, τό εργο Βέν, άντιστοιχεί παρά μόνο άντ-αποκρίνεται σ

1
τήν 

περιγραφή του· καί yι αύτό έν8ιαφέρει. Δέν έν8ιαφέρει ή άναγνωρι
ση ούτε ή άνάμνηση παρά μόνο ή έρμηvεία του. Καί ή έρμηνεία Β�ν 
ε!ναι ποτέ έμμενής στό νόημα, οπως καί τό νόημα 8έν ε!ναι έμμενες 
στό lργο. Το νόημα ε!ναι προϊόν σχέσης: ή Βιαφορά πού προκύπτει 

1 Γ ι ι ι ι " t ι ό ι 

άπό ένα σύστημα 8ιακρισεων. ι αυτο και το εργο υπαρχει μ νο σε· 
σχέση μέ άλλα εργα καί εχει νόημα μόνο μέ όρους της τέχνης κάθε 
άλλη έρμηνεία καθιερώνει τά σημεία σάν φυσικά πράγματα ή 
lμφυτους νόμους. 

' � ι ί ι ,, ' • Η  \Sπαρξη τοϋ καλλιτεχνηματος οεν συν σταται σε ενα αντι-
κείμενο, άλλά σέ ένα γεγονός, τήν αίσθητική έπικοινωνία, άφοϋ τό 
εργο Βέν ε!ναι ένας συν8υασμός στοιχείων, άλλά ένας συμφυρμός 
προϋποθέσεων καί ένα συμπίλημα έντάσεων: ή άναστολή της 
ύπαρξης καί παρουσίας του, ή όποία 8ιαρκώς καί ψευ8ώς έπίκειται. 
Τό lργο γνωρίζει τόν έαυτό του ύπό άναdτολή, τόν γνωρίζει ώς 
άπραγμάτωτη 8υνατό'τητα, γιατί τό ί8ιο Βέν άποτελείται άπό 

'θ ' ' ' ' θ' � κάποια συστατικά, άλλά συν-τι εται απο τις επι- εσεις σιαφορετι-
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κών άναγνώσεων / έρμηνειών Ι χρήσεων. Γι αύτό καί ή τέχνη όέν 
συνιστ& ένα σύνολο εργων, άλλά μιά 8ια8οχή ( άντίπαλων). έρμη
νειών: όρίζεται μέσω της καλλιτεχνικότητας. Τ.ό εργο όέν εlναι -
τείνει νά εlναι, προσφέρεται γιά νά εlναι, έπιζητεί νά ύπάρξει. Τ ό 
lρyo Βέν lχει ώς θέμα τόν έαυτό του, παρά μόνο τή έπιζήτηση καί 
τήν έπιθυμία τοϋ άγνωστου καί άπροσ8ιόριστου έαυτοu του. Τό 
lργο Βέν ε!ναι, παρά μόνο λανθάνει ό-έ κάθε πιθανότητα πρόσληψης. 

Τό lργο καθεαυτό Βέ συνιστα μιά 8ομή, άλλά 8ομείται άπό τή 
λειτουργία του στά πλαίσια ένός παιχνι8ιοu, 8ηλα8ή νοηματο8ο
τείται άπό τή σχέση του πρός ένα σύστημα θεσμικών συμβάσεων 

' ι ' ( ' ' " } ' 'ζ ' Η ' λ ψ Τ - και τοτε μονο και μονον ετσι εμφανι εται. προσ η η ειναι 
ούσιαστικά άπό8οση σημασιών μέ βάση τούς κρατοuντες νόμους 
της αίσθητικης βίωσης, μέ βάση τή συσχέτιση τοu εργου -:- ώς -
άντικειμένου μέ ένα πλέγμα σχέσεων. ( 'Εξυπακούεται ότι όποιο
Βήποτε πράγμα μπορεί ·νά ύποβληθεί σέ αύτή τή όιαόικασία). Στήν 

' ' *111 , ' λ ' ' � ' πραγματικοτητα, το ,εργο σημαινει αποκ ειστικα τις οιαφορες. του 
πρός αύτό τό πλέγμα (πού συνιστα ένα σημειωτικό κώ8ικα), άλλά 
αύτό άκριβώς τό γέγονός θέλει νά άποσιωπήσει προβάλλοντας τή 
φυσικότητα τοu 'έαυτοϋ του. Τό καλλιτέχνημα εlναι ένα πολιστικό 
γεγονός - καί οχι ένα τυχαίο συμβάν η ένα άντικείμενο - πού 
προκύπτει άπό τή σχέση ένός πραγματικοu εργου μέ τόν παραλή
πτη, ή όποία Βιαμεσολαβείται άπό μιά σειρά κω8ίκων (π.χ. 
γλώσσα, παρά8οση, γένη, κ.ά.). Ή αίσθητική έπικοινωνία συνί
στατ�ι στήν ύποστάσιοποίηση τοu άντικειμένου σέ lργο τέχνης τό 
ί8ιο τό άντικείμενο εlναι άφορμή, όχι αίτία. Δέν ύπάρχει άρχικό, 
πρωτότυπο, αύθεντικό, κ�θαρό lργο· ύπάρχει άπλώς μιά Βιάταξη 
ύλικοϋ - χρώματος, λίθου, ήχου, λέξεων, κλπ. - πού ένεργο
ποιείται καί πραγματώνεται Βιαφορετικά σέ κάθε πρόσληψη μέ 
βάση τό κρατοϋν σύστημα αίσθητικών κανόν�ν, οπως ένσαρκώνε
ται στό (σύμ)πλεγμα τών προσ8οκιών τοu παραλήπτη. Ή πρόσ
ληψη άποτελεί τόν όρίζοντα, τό ζωτικό χώρο της καλλιτεχνικότη
τας Βέ συναντ&ται μέ αύτή - τή Βημιουργεί. Τό μόνο πού μπο-
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ροGμε νά γνωρίσουμε άπ6 τήν τέχνη �{ναι τά άποτελέσματα της 
λειτουργίας της ώς τέχνης. 

'Η άναφορικότητα 8έν εΙναι ή περιγραφή της πραγματικότητας 
οϋτε βασίζεται στήν άντιστοιχία νοήματος καί 8ε8ομένων: ε{ναι ή 
χρήση της γλώσσας πού προϋποθέτει μ�ά κοινότητα συμβάσεων. 
'Η σημασία παράγεται άπό τό 8ιαρκές παιχνίδι διαφορας καί 
άναλQγίας, πού άναπτύσσεται μεταξύ των λέξεων καί ειναι ή 
άλλεπάλληλη ύποκατάσταση τοσ άναμενόμενου «πράγματος» μέ 
ένα νέο σημείο. Παρόμοια, τό_ έργο ύφίσταται ( σέ βαθμούς ποικί
λης έντασης καί ίσχύος) μόνον ώς ή έρμηνεία του. Δέν ύπάρχει 
σωστή καί έσφαλμένη έρμηνεία, 8έν ύπάρχει παρερμηνεία ή παρα
νάγνωση, άφοu ή άνάγνωση 8έν ε'Cναι μιά άντικειμενική διακρίβωση 
ένός περιεχομένου, παρά ή άπόδοση νοήματος καί έπομένως ή 
πραγμάτ�ση τοσ eργου. Τό έργο τέχνης λειτουργεί ώς πρόσκληση 
νά έξασχήσουμε τίς σημαίνουσες πρακτικές πού γνωρίζουμε καί νά 
άντλήσουμε άπό αύτές μέτρα ποιοτικης άποτίμησης. Τό έργο . 
τέχνης προσκαλεί τήν πολιτιστική μας ίκανότητα ώς έριiηνευτών 
νά_ κατανοήσουμε τόν κόσμο καί νά τοποθετηθοuμε πρός αύτόν. Γι 
αύτό ή έρμηνεία ε'Cναι «στάσις καί άντίστασις καί μάχη» - μιά 
πράξη δράσης καί βίας, πού δυναμικοποιεί καί πολλαπλασιάζει τό 
νόημα. 

·Η άλήθεια καί ή γνησιότητα άποτελοuν τά 8υό πρόσωπα τοu 
Ν άρκισσου, τοσ 'ίδιου νοσταλγικοu ίνδάλματος της άθωότητας, της 
ώραιότητας καί της αύτάρκειας. 'Όλες οί (συ )ζητήσεις γιά τό 
έσχατο νόημα (όπως π.χ. τό κέντρο της τάξεως, τό αύτόνομο 
ύποκείμενο, ή προέλευση, τό ύπέρτατο σημείο άναφορας) άποδει
κνύονται κυκλικές καί παρακμιαχές: τό νόημα, καθώς καί κάθε του 
κεντρικότητα, παράγεται- δέν άποκαλύπτεται. Γιά νά άρνηθοGμε 
τήν ίδεαλιστική 8ιχοτομία «πράγμα - λέξη>> καί «δεδομένο -
άξία», πρέπει νά άντιληφθοGμε ότι ή κουλτούρα λειτουργεί πάνω 
σέ θεσμικούς κώδικες καί κάθε φορά σuγχροτείται ώς τυποποίηση 
διαδικασιών περιγραφης, άποτίμησης χα( ίεράρχησης. • Η σπουδή 
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της τέχνης πρέπει νά λάβει ύπόψη τίς συμβάσεις, όπου συστημα
τοποιείται τό παιχνίδι τών διαφορώγ καί άναλογιών, καί νά τίς 
έκμεταλλευθεί κατάλληλα· γιατί τό έργο ε'Cν�ι κάθε πολιτισμικά 
ίσχυρή / λειτουργική Ι άποτελεσματική έρμηνεία του; κάθε έρμη
νεία πού προσπαθεί νά έπιβάλει τή δική της έκδοχή - τή δική της 
θέληση της άλήθειας - ώς τή μόνη σωστή: κάθε έρμηνεία πού 
διεκδικεί τήν άπόλαυση καί κατανόηση της τέχνης, δηλαδή τοu 
άγώνα διεκδίκησης της τέχνης. _ 

'Η τέχνη ε'Cναι πολιτιστικός θεσμός, όπως καί ή σημασία εlναι 
σύμβαση. 'Η τέχνη δέν έχει ώς θέμα τόν έαυτό της - άφοu 
άλλωστε ή 'ίδια δέν ύπάρχει, δέν ύφίσταται μέ μιά αίώνια καί 
σταθερή μορφή - άλλά τίς συνθηκες πού ρυθμίζουν τή συντήρηση 
καί διαβίωσή της, δηλαδή τίς έπικοινωνιακές προϋποθέσεις της 
(πού άποτελοσν άντικείμενο μελέτης της Ρητορικης). Τό έργο έχει 
ώς θέμα μόνον έκείνο πού γνωρίζει άπό τόν έαυτό του, έκείνο πού 
τό ένδιαφέρει, έκείν9' πού διεκδικεί: τή θεσμικότητα της τέχνης, ή 
όποία δέ γίνεται νοητή άφηρημένα, άλλά συλλαμβάνεται · στήν 
παραδειγματική . ένσάρκω� της σέ κάποιο άλλο συγκεκριμένο 
έργο. 'Η τέχνη εlναι μιά έμπρακτη κριτική καλλιτεχνημάτωv
εlναι ή κριτική τοσ καλλιτέχνη γιά ό,�ι κοινώς θεωρείται σάν 
τέχνη, διατυπωμένη μέ όρους παρμένους άπό τόν χ�διχα αύτης της 
τέχνης. 'Εκείνο πού κάθε δημιουργός γνωρίζει / παραλαμβάνει 
σάν τέχνη ε'Cναι ή ·χοινή άντίληψη της έποχης του γι αύτή, δηλαδή ή 
κρατΌGσα αίσθητιχή. Αύτός έπιλέγει κάποια έργα πού έκπροσω
ποGν αύτή τήν αίσθητιχή χαί τά άντιμετωπίζει κριτικά. Ούσιαστι
χά ή τέχνη έχει ώς θέ.μα τίς συνθηχες πού τήν έπιτρέπουν / 
άπαγορεύουν / καθορίζουν, όπως . αύτές συγκεκριμενοποιοGνται 
στήν παρουσία / κυκλοφορία όρισμένων φαινομένων Ι έργων. ·Η 
τέχνη έχει ώς θέμα τίς ύπαρχτιχές / θεσμικέs προϋποθέσεις της χαί 
εlναι προπάντων χαί πρωταρχικά μιά χρίση γιά τήν τέχνη - ώς -
θεσμό. · 

Τό καλλιτέχνημα δέν εΙναι άντανάκλαση τοσ κόσμου, άλλά 
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άναπαpάσταση μιας αναγνωσης, της άνάγνωσης πού πpοκάλεσε 
τήν έμφάνισή του. Τή μνήμη αύτης της άνάγνωσης πpοσπαθεί νά 
μιμηθεί ή νά άpνηθεί, νά μεταγpάψει ή νά μεταβάλει, μέ τρόπο πού 
νά τήν άκυρώνει. ( ' Η ρομαντική πρωτοτυπία έξορκίζει μιά ένοχη 
μνήμη).  Σέ κάθε έργο μιά τέτοια μνήμη γυpεύει την άπαλοιφή / 
έξαγοpά της. Τ ό έpγο γιά νά ύπάpξει - 8ηλα8ή γιά νά γίνει -
έπιζητεί νά άποσιωπήσει tή φύση του, να μυθολογήσει τήν τέχνη 
καί νά ύποκαταστήσει τήν άναπαράσταση μέ τήν πpαγματικότητα. 
'Αφοϋ 8έν μποpεί νά ταυτιστεί μέ τό χpονικό καί τοπικό παpόν, 
άναγκάζεται νά ίσχυpισθεί ότι κατονομάζει τό ε!ναι καί νά 8ιεκ8ι
κήσει μιά μεταφυσική πληpότητα. 'Έτσι σκηνοθετεί τή μνήμη του 
μέ τpόπο πού νά θυμίζει τόν κόσμο καί οχι τό θεσμό, 8ηλ. μέ τpόπο 
πού μεταφέpει τήν παpάσταση στούς πόθους τοϋ άπο8έκτη. Τ ό έp
γο πpοσπαθεί νά άpνηθεί ότι τό παpόν του τίθεται ύπό 8ιαpκή 
έπανάληψη. 'Όταν τό έpγο ξεχνιέται, ό παpαλήπτης του θυμαται 
τόν κόσμο καί έφευpίσκει τήν καταγωγή του· όταν τό έργο 
ξεχνιέται, τότε θεωpείται σάν έπανάληψη της άλήθειας. 'Όσο καί 
άν ή τέχνη ύπόσχεται τήν κατάλυση τών σημείων 1 πάντα τό 
καλλιτέχνημα ένθυμείται καί έπιθυμεί τήν έξουσία. 

' Η  τέχνη, παγι8ευμένη άνάμεσα στή θεσμικότητα καί τή 
μεταφυσική - 8ηλα8ή στόν έτεpοκαθοpισμό της άπό τή γλώσσα 
καί τή χpονικότητα - κpίνει τίς πpοϋποθέσεις της γιά νά άποκτή
σει τό λόγο της: ή 8ημιουpγία τέχνης ε!ναι μιά άπόπειpα άντιποίη
σης καί άντιθέσπισης τοu νοήματος της τέχνης. 'Επομένως ή τέχνη 
άποτελεί πε8ίο σημειωτικοϋ «άγώνα», όπου 8ιεκ8ικείται ή έpμη
νεία / έπικpάτηση άξιων - 8ηλα8ή ή tεpαpχία -, καί προσ8ιοpίζε
ται μέ βάση τούς κανόνες τών έπικοινωνιακών παιγνίων, καθώς καί 
τίς άλλαγές στούς κανονισμούς, πού κάθε νέα 8ιαιτησία [arbiter 
elegantiae] έπιφέpει. 'Ο νέος 8ημιουργός πpοσπαθεί νά έκτοπίσει 
εναν παίκτη γιά νά πάpει τή θέση του μέ τήν ύπόσχεση μιας ιlλλης, 
άπόλυτης παρουσίας. ' Η tστοpία της τέχνης ε!vαι ή ίστοpία αύτΎ)ς 

52 

της 8ιεκ8ίκησης τοu όpου «τέχνη» απο οσους έπιτυχώς άποκpύ
πτουν τήν έντεχνία. ' Ο  καλλιτέχνης 8ημιουpγεί τούς πpογόνους 
του, άφοϋ, βέβαια, 8ιαλέγει τούς άντιπάλους ·του. 

Τ ό έξηγητικό έpώτημα έπανέpχεται κάποτε μέ άλλοιωμένη 
μοpφή: ύπάpχουν όpια στή βία πού έπιτpέπεται νά άσκηθεί πάνω σέ 
ένα έpγο; 'Όμως ή 'ί8ια ή έννοια τοu έpγου καί τοϋ ύπαpκτικοu του 
τpόπου ε!ναι μιά άπατηλή άντίληψη. Μόνον ό άνταγωνισμός τών 
άντιπάλων άναγνώσεων 8ιατηpεί τή μάχη έν έξελίξει καί τήν 
έκβαση σέ 8ιαpκή άναστολή. Ό τόπος τοu έpγου είναι άκpιβώς ό 
χώpος όπου συγκλίνουν καί συγχpούονται οί 8υνάμεις πού έπιτpέ
πουν / 8ιεκ8ικοuν τήν κατανάλ_ωσή του, 8ηλα8ή τήν άπόσβεση της 
καλλιτεχνικότητας του. 'Ο καλλιτέχνης 8έ 8ημιουpγεί άπλώς γιά 
νά κpίνει ή νά ύποστηpίξει μιά συ�εκpιμένη άποψη γιά τήν τέχνη· 
σκοπεύει νά άπο8είξει έμπpακτα ότι ό θεσμός καί τό έpγο του (καί 
μόνον αύτό) ταυτίζονται - 8ηλα8ή νά άποσιωπήσει τήν ϋπαpξη 
τοϋ θεσμοϋ, νά πpοβάλει τό έpγο του ώς είκόνα της πpαγματικότη
τας καί τήν άναγνώpιση τοu ϋφους του ώς άνάμνηση της άλήθειας. 
Ή τέχνη 8έν μποpεί νά έπιβληθεί παpά μόνο ώς καταγγελία καί 
άντικαθί8pυση της τέχνης: είναι τό 8ιαpκές παιχνί8ι, ό άθυσώπητος 
άγώνας νά άπαpνηθεί τήν τέχνη γιά νά τήν άποκτήσει. 

Γενικά τά καλλιτεχνήματα μποpοϋν νά 8ιακpιθοϋν κατά τήν 
πολιτισμική τους λειτουργικότητα σέ 8υό κατηγοpίες: α) σέ έpγα 
πού 8ιεκ8ικοϋν τήν πpαγματικότητα γιά λογαpιασμό τους, καί β) 
σέ έpyα πού 8ιεκ8ικοϋν τήν τέχνη γιά λογαpιασμό τους. ( 'Εξυπα
κούεται ότι κανένα έpγο �έν άνήκει σταθεpά καί όpιστικά σέ μιά 
μόνο κατηγοpία�, Τ ά πpώτα, τά «pεαλιστικά·))' παpελκύουv τήv 
πλαστότητα της ύπόστασής τους καί παpαπέμπουv στόv «πpαγμα
τικό)> κόσμο. Τά άλλα, τά «μοvτεpvιστικά>) , πpοβάλλουv τή συμβα
τικότητα της φύσης τους καί έτσι άvάγουv στήv παpά8οσή τους. 
'Όλωv οί έπι8ιώξεις και χρήσεις ε!vαι έξουσιαστικές καί μεταξύ 
τους άντίπαλες: τά πpώτα άγνοοϋv (ή κολακεύουν) πpοσποιητά τά 
8εύτερα, ένώ τά 8εύτεpα κατα8ικάζουv καί άποppίπτουv τά πρώτα, 
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έξορίζοντάς τα άπό τό χώρο της τέχνης. •Η  παραπάνω διάκριση 
μπορεί νά άναχθεί άπό τό πολιτικό στό σημειωτικό έπίπεδο καί νά 
τροποποιηθεί άνάλογα: όλα τά έργα τέχνης διεχδιχοϋν1τό καθένα 
γιά λογαριασμό του, τήν ((Πραγματικότητα)) , δηλαδή τή λήθη της 
φύσης τους, άλλά διακρίνονται 1) σέ έχε ίνα Πού τή διεχδιχοϋν 
μαχητικά άπό άλλες μορφές άναπαράστασης καί 2) σέ έκείνα πού 
τήν παραλαμβάνουν άπό τίς κρατοuσες μορφές άναπαράστασης καί 
τήν άναπαράγουν μέ σεβασμό. 'Όλα τά έργα έκφράζουν μιά άποψη 
γιά τήν κωδικότητα της τέχνης, γιά τή φύση καί λειτουργία των 
συμβάσεων πού τήν όριοθετοuν. 'Όμως, ένώ τά μέν διαφωνοϋν μέ 
τό κρατοϋν καθεστώς, έπισημα�νουν τήν προσοχή στήν αι)θ·ιχιρετό
τητα καί προσπαθοuν νά τό άλλάξουν, τά άλλα τό άποδέχονται, τό 
έξυπακούουν, καί ταυτόχρονα τό άποκρύπτουν καί έπιδιώκουν νά 

, • λ θ - ·ο � , , , , � το εκμετα ευ ουν. πωσοηποτε, και στην περιπτωση τών σια-
φωνούντων καί σέ έκείνη των νομοταγών, αύτό πού διακυβεύεται 
ετναι ή αύθεντική γνώση, ό νόμος καί ή τάξη τοϋ κόσμου. · 

Τό καλλιτέχνημα ετναι άπό τή φύση του μιά (έφαρμοσμένη) 
κριτική, μιά (καλλιτεχνική) έρμηνεία άλλων καλλιτεχνημάτων. • Η  
τέχνη ετναι άπό τά είδη της συνεργατικης καί συνεργειακης 
άνάγνωσης, όπου ό παραλήπτης άναμιγνύεται ένεργά στήν αίσθη
τική έπικοινωνίά καί τήν προωθεί. •Η βασική διαφορά αύτοϋ τοϋ 
είδους άνάγνωσης άπό -άλλα (όπως ή Ρητορική, ή Φιλολογία, ή 
'Ιστορία της Τέχνης, ή 'Ερμηνευτιχή,χλπ. ) ετναι ότι έδω ό δέκτης 
άποφασίζει, μετά τό παιχνίδι της αίσθητικης έπιχοινωνίας, νά 
συμπράξει, δηλαδή νά συνεχίσει αύτό · τό παιχνίδι μέ τούς 'ίδιους 
όρους, έκείνους της τέχνης. Κάνω τέχνη σημαίνει έκφέρω γνώμη 
γιά καλλιτεχνικά θέματα / φαινόμενα μέ βάση τούς καθιερωμένους 
όρους διακίνησης της καλλιτεχνικότητας - δηλ. έξυπαχούω ώς 
μέσο συνεννόησης τόν τρέχοντα κώδικα χαλλιτεχνιχi)ς έκφρασης 
χ.αί άντίληψης μέ σκοπό τήν ύποστήριξη ή άναθεώρησή του· χαί 
στίς δυό περιπτώσεις: διεκδικώ τήν τέχνη γιά λογαριασμό μοu 
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ξαναπαίζοντας τό παιχνίδι της τέχνης χα( άντι.στρίφοντοιc; τούς 

ρόλους του. 'Η τέχνη εlναι άντιτέχvησ'ι.c;. 

Τ ά πιό ένδι.αφέροντα χαί πλούσια lργοι ε!νοιι., φυσικά, τά 

μαχητι.χά - έχείνα πού διεκδιχοϋν γι.ά τόν έοιυτό τους μιά 

διοιφορετιχή, νέοι άποψη γιά τήν τέχνή, χοιί ιίγων,(ζοντοιι δυνοιμι.χά 

νά τήν έπιβάλουν. Πρόκειται γιςί έργα μέ όξεί'οι ρητορι.χή οιύτογνω

σία, μέ χωδι.χή άντ(ληψη των κανόνων τοϋ οιίσθητιχοϋ ποιιχνιδιοϋ, 

τούς όreοίους έπιδιώχουν νά άναθεωρήσουν χα( νά οίχειοποιηθοϋν. 

Βέβαια, ή καινούρια έγρήγορση ώς · πρός τό θεσμό, πού άρχιχά 

προσπορίζουν, χαί αύτή μέ τή σειρά της θεσμοποιεί χοιί θεσμο

ποιείται. Τό αi.σθητικό παιχνίδι είναι στήν πραγματιχοτητοι άγώ

νας καί λογομαχία γιά τήν κυριαρχία στή σκηνή της τέχνης: ή 
διεκδίκηση της νομοθετικης ίσχύος πού περιβάλλει τό θεσμό καί ή 
μάταιη προσπάθεια γιά μιά σταθερή έπι.χράτηση. 'Εχεί πού ή 
Κριτική είδε εμπvεuση, γνησιότητα, εi.λικρίνειοι χαί εύγενή άμιλλα, 

δέν ύπάρχει παρά κατοισχευή, ύπόδυση, ένοιντίωση κοιί βία γιά .τήν 

έπιβολή της άπόλυτης τυραννίας: της άπόσβεσης της κοιλλιτεχνί-

κότητας. 

"Οσο καί άν τό έργο φιλοδοξεί τήν όριστικότητοι, πάντα ύπό

κειται σέ είδικούς περιορισμούς πού τό έπηρεάζοuν κοιί τό μετα

βάλλουν. • Η  ζωή του άρχίζει στό περιθώριο, στό σχολιασμό, στήν 

κατάληψη, στήν έρμηνεία του· τό 'ίδιο γίνεται, δέν ύπάρχει. Τό fργο 

-ώς-ύλικό-άντικείμενο παρέχει άπλώς τήν εύκαιρία, δμως ή άξ(οι 

του έξαρτ&ται άπό τή δράση τοϋ νοu - καί ό νοϋς, λόγω της οιύ

τοανοιφορικότητάς του, ύπερβαίνει κάθε εύκοιιρία κοιί κάθε περί

πτωση. "Αν, λοιπόν, ό τόπος τοϋ έργου ε!ναι ό χώρος δπου 

συγκλίνουν / συμφύροVται οί έκάστοτε.θεσμι.χές προϋποθέσεις του, 

τ&rε τό έργο δέν μπορεί νά έχει κάποια σταθερή, άπόλuτη 

αi.σθητική ποιότητα· άντίθετα, ή ποιότητά του προσδιορίζεται κά

θε φορά άναφορικά πρόc; τήv κρατοϋσα αίσθητική άντίληψη. Τό πε

δίο τοϋ άγώνα ε!ναι ή θεσμικότητα της τέχνης, χαί ή έπίδοση χάθε 

έργου πρός τήν κατεύθυνση της άναθεώρησής του, δηλαδή ό βαθμός 
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οίκειοποίησης τοϋ θεσμοϋ της τέχνης άπό τό έργο, άποκα.λείται 
«ποιότητα». 

'Εφόσον τό έργο ε!ναι μιά έμπρακτη έκφορά γνώμης γιά τή 
θεσμικότητα της τέχνης, ή όποια άξία του έξαρταται άπό τήν ίσχύ 
αύτης της γνώμης νά λειτουργΥ)σει μέσα στό νομοθετημένο πλαίσιο 
καί νά έπιτύχει τούς σκοπούς της έξαρταται, 8ηλα8ή, άπό τή 
σημασία της γνώμης του γιά τό θεσμικό status της τέχνης. 
• Επομίνως ή ποιότητα 8έν ε!ναι μιά έμφυτη ί8ιότητα τοϋ έργου, 
άλλά τό άποτέλεσμα της άντ-αγωνιστικης σχέσης του πρός έκείνα 
πού, κρίνει - ή άπό8οση τοu 8ικαίου σέ μιά άπό τίς άντίμαχες 
8υν�μεις. • Η  ποιότητα ταυτίζεται μέ τήv άπήχηση της άποψης 
τοϋ καλλιτεχνήματος γιά τήν τέχνη: ε!ναι ή νομοθετική έξουσία 
πeύ κερ8ίζει ( ή 6χι) τό έργο μέσα άπό τό έπικοινωνιακό παιχνί'8ι 
τοϋ καλλιτεχνικοϋ φαινομένου, καί μέ τήν όποία 8ικαιοuται νά 
κρίνει ρητά άλλα έργα - 8ηλα8ή νά χρησιμοποιείται «έπίσημα» ώς 
κανών μετρήσεως. ( 'Εκείνο -t-ό έργο πού έπιβλήθηκε καί κατέκτη
σε τό οικαίωμα νά κρίνει οιαχρονικά, οιαχωρικά καί 8ιαπολιτισμί
κά κάθε άλλο, άχόμα καί μεταγενέστερο, άποκαλείται κοινώς 
«άριστούργημα». Τό άριστούρyημα ε!ναι τό μνημείο της ιστορίας 
των έρμηνειών του� • Η  ποιότητα ε!ναι, λοιπόν, ή κύρια ύπαρκτική 
κατηγορία τοu έργου: τό έργο ύφίσταται ώς ποιότητα, ώς άξιολό
yηση της θεσμικότητας της τέχνης καί άξία ύπ.ό οιαρκή άναθεώρη
ση. Τ 6 'ίοιο τό καλλιτέχνημα ε!ναι μιά κρίση γιά άλλες ποιότητες 
καί ή κρίση αύτή ύπόκειται μέ τή σειρά της σέ κρίσεις παρόμοιας 
φύσης (παρόλο πού έπιοιώκει νά τίς προλάβει ή νά τίς καταστεί
λει). 

·Η πορεία τοσ Ρομαντισμοσ (άπό. τόνΊaεαλισμό ώς τό Μον
τερνισμό) ε!ναι ή μακρά 8ια8ικασία έσωτερίκευσης - οηλα8ή 
μυθολόγησης - της ποιότητας, ή προσπάθεια νά παρασταθεί ή 
ποιότητα 6χι ώς σχέση, άλλά σάν έσωτερική, έγyενής, αύθύπαρκτη 
·� 6 • έ ή ' � ' ' ' ,, • ιοι τητα - η ν α, τρομερ και μοναοικη ομορφια - ωστε η 
lλλειψη τοσ lργου, ή κατάσταση της οιαρκοuς άναστολης του, νά 
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φανεί σάν παρουσία. • Η  συμπλεγματικότητα αύτης της προσπά
θειας έκοηλώθηκε μέ τή σαρωτική έπανεμφάνιση της έννοιας της 
έπί8ρασης, ή όποία άνέκυψε ώς σύν8ρομο της μνημειακης άντίλη
ψης της παρά8οσης-ώς-tστορίας, οηλα8ή τοσ πολιτισμοu. · Η  
έπί8ραση γίνεται άντικείμενο οέους (καί λογοκρισίας χαί τρομο
κρατίας, άπό σημειωτική άποψη)" όταν ένα καθολικό αίσθημα 
άνασφάλειας καί καθυστέρησης � ή κατάθλιψη Tou ύστερου καί 
6ψιμοu - βαραίνει πάνω στήν παράοοση καί έπιβάλλει σάν 
πρώτιστο άξιολογικό μέτρο τήν καινοτομία - τή θραύση καί 
άπάρνησή της - καί σάν άντίστοιχη αίσθητική άρχή τήν πρωτοτυ
πία, τό «γνώρισμα της μεγαλοφυίας». Στό πνευματικό αύτό 
κλίμα της Καταοίκης καί της έξορίας (πού συνοψίζει περιεκτικά ό 
ρομαντικός έρωτας} ύπάγεται καί ό όλοφυρμός, ό μηοενισμός 
καί ό ναρκισσισμός της Κριτικης. Ρομαντισμός ε!ναι ή άναοίπλωση 
τών λέξεων στόν έαυτό τους. 

• Η τtχνη ώς άν-τ;άγωνιστική οημιουργία Ι συνέργεια ε!ναι ένα 
σοβαρό καί άΠεγνωσμ,ένο παι��8ι ρητορικών τακτικών σέ βάρος 

- - · - 1�0.. ().. '\. 'fi � ι � ι ι • ι ι της μεταφυσικης της ,e:.να παιχνιοι με τα ονοματα, τα 
σχήματα λόγου, τίς κατηγορίες καί τίς έννοιες βασισμένο στούς 
κανόνες τών αίσθητικών συμβάσεων, οί όποίοι 8ιαρκώς τροπο
ποιοuνται καί άλλάζουν κάτω άπό τήν ίσχυρή έρμηνεία τών πιό έ
φευρετικών καί ουναμικών παικτών. Κάθε πολιτιστικό περιβάλλον 
συγκροτείται άπό μιά σύγκρουση κωοίκων καί ίοιωμάτων, ή όποία 
8έν μπορεί νά έπιλυθεί παρά σέ βάρος τοu πνεύματος καί της τέ
χνης, γιατί αύτή συνιστά τό οράμα καί τό ουναμικό της κουλτού
ρας. "Αρα προορισμός τόσ παιχνιοιοu ε!ναι ή συνέχιση καί άνακαί
νισή του, ή άνανέωση τοϋ έν8ιαφέροντος της άπόλαυσης, της έκ
πληξης, τοϋ συναρπασμοu - τοϋ άγώνα. 

'Εκείνο τό έργο πού, παρ όλη τή μαχηηκότητά του, μαρτυρεί 
έπίγνωση της παιγνιώ8ους φύσης του, τό έργο πού οέν κλείνεται 
στήν άποψή του - όσο ένοιαφέρουσα καί έπιβλητική καί άν ε!ναι 
αύτή - παρά μένει «άνοιχτό)) σέ πολλάπλές καί έτερόκλητες 
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άναγνώσεις, παρακινεί (άλλ)έ�άλληλες άντ(παλες έρμηνείες. Τό 
άνοιχτό έργο χαρακτηρ(ζεται άπό πληθωρική περ(σσεια άχριβώς 
έπειδή πρώτο του μέλημα δέν ε!ναι ή ποιότητα - 8ηλα8ή ή ν(κη -
άλλ ' ίσως ή διαθεσιμότητα της ποιότητας - δηλαδή οί όροι τοϋ 
παιχνιδιοϋ: περισσεύει άπό τήν τέχνη (�αρόλο ·πού έκεί άνήκει 
άναπόδραστα), άπό τό ε!δος του, άπό τήν ίστορ(α του, άπό κάθε 
χρήση . του. Δέν έπιτρέπει νά άξιοποιηθεί. 'Εφόδιο έχει τήν 
άπροκάλυπτη αύτογνωσ(α του κα( κύρια στρατηγική: νά έπισύpει 
έμμεσα, άλλά κα( έπ(μονα καί εύφάνταστα, τήν προσοχή στή φύση 
του, στή δική του συμβατικότητα (κα( όχι μόνο σέ έκε(νη τοϋ έργου 
πού κρ(νει). Μέ τόν τρόπο αύτό προκαταλαμβάνει χάθε κρ(ση, χα( 
μάλιστα έκε(νη της Κριτικης. Τό άνοιχτό έργο 8έν ε!ναι έπαναστα
τικό οϋτε έχθρεύεται τήν παράδοση: 8έν ό8ηγεί σέ συμπέρασμα ή 
ύποδειγματική μέθοδο, άλλά σέ άμφιβολ(α χα( άβεβαιότητα. 'Α
νοιχτό ε!ναι τό έργο πού προ(σ)καλεί τή βία της έρμηνείας καί 8έ 
δελεάζει μέ 8όξα καί άσφάλεια τούς έξηγητές ή άλλους άρμοδ(ους. 

Κάθε έργο έγγυαται άναρ(θμητες άναγνώσεις χα( κάθε άνά
γνωση μπορεί νά άπο8ειχθεί παρ-�νάγνωση καί παρ-εξήγηση μέ 
βάση μιά διαφορετική 8ιαταξη των στοιχείων τοϋ έργου. Τ ό έργο 
άπό μόνο του δέ σημα(νει τ(ποτε, δέν έπικαλείται κάποια ούσ(α 
έκτός τοϋ κώδικα καί τοϋ θεσμοϋ: ύπονομεύει έμμεσα τούς ίσχυρι
σμοvς του - στό βαθμό πού χάνει χα( τό άντ(θετο. • Η  άνάγνωση 
δέν ε!ναι ή άποκρυπτογράφηση ένός μηνύματος ή ή άποκάλυψη 
κάποιας άλήθειας, παρά ή παραγωγή διαφορών κα( ή άπόδοση 
νοήματος στό έργο άπό τή θέληση της δυνάμεως τοϋ έρμηνευτη, 
πού θέλει νά τό καταλάβει. Ή έρμηνεία 8έν έν8ιαφέρεται νά 
τηρήσει τήν τελεολογία τοϋ έργου, όπως αύτή ύποθετικά έκφράζε
ται στίς προθέσεις, τό περιεχόμενο ή τή δομή του, άλλά έπιδιώκει 
μέ τήν ένεργητική συμμετοχή της νά τοϋ άπο8ώσει αύτή σκοπό χα( 
λόγο ύπαρξης. Βέβαια, ή έννοιολογική άπροσ8ιοριστ(α τοϋ έργου 
ό8ηγεί τόν άπο8έκτη στόν άπέραντο λιχβύρινθο της έρμηνευτικης 
8ριχστηριότητας, άπ ' όπου 8έν ύπάρχει διαφυγή ή άπαλλαγή. • Η  
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μόνη άπάντηση στην όριακή άπορία καί στό όνειρο της έξόδου -
δηλαδή της έγκόσμιας άναφορας - ε!ναι ή β(α καί ή έλευθερία της 
έγκατανόησης: ή νέα δημιουργία. 'Όσο γιά τή σωτηρία, αύτή δέν 
δίδεται στόν κόσμο τοϋτο. -

• Η  τέχνη είνα • ' ' λ ' 11 � ξ ' / � ι η πιο παρα ογη και ενοο η μαχη που οίνει ό 
νοϋς κατά της θνητότητας, άπ�ντώντας στό άναπάντητο μέ τό 
άχατανόητο, τό έργο. Τό αίτημα της μονιμότητας καί της διάρ
κειας, ή άνάγκη έξαγορας της ζωης μέσα στή λότρωση, έκφράζεται 
μέ άπαράμιλλη σαφήνεια στήν πάλη διεκδίκησης της καλλιτεχνικό
τητας: ή άποσιώπηση τοϋ θεσμοϋ είναι ή προσπάθεια καταξίωσης 
της ύλης, έπιβολης μιας έλλογης τάξης καί άναβολης τοϋ θανάτου. 
Τ' λλ ' ' 'ζ ' ' ο κα ιτεχνημα αγωνι εται με τους ρητορικους του τρόπους νά 
άποφύγει τό τέλος έπινοώντας ένα ούτοπικό παρόν. Τό παιχνίδι 
της αίσθητικης έπικοινωνίας, καθώς καί κάθε άλλη νοητική δρα
στηριότητα, όριοθετείται άπό τίς άντίπαλες έννοιες τοϋ χρόνου καί 
της άλήθειας ,οί όποίες διεκδικοϋν τή σκηνή της έμπειpίας: ό,τι 
Κερδίζει ή μιά, άφαιpείται άπό τήν άλλη. 'Όμως οί προϋποθέσεις 
τοϋ παιχνιδιοu δέν καθορίζονται iΧπό τίς συνθΎjκες ή τή συνείδηση 
τοu άτόμου, άλλά δίδονται γραμματικά. Αύτό συνεπάγεται ότι 
κανείς ίσχυρισμός, όσο καί άν είναι σφοδρός ή άπόλυτος, δέν μπορεί 
νά κατακτήσει τή θεσμική άσυλία καί νά γίνει άπό τρόπος (γλώσ
σας) τόπος (βίωσης). Συνεπάγεται, έπίσης, ότι ή ζήτηση της έξου
σία.ς θά παραμείνει ή άνεξάλειπτη πηγή της κοινωνικης βίας, γιατί 
άποτελεί τό θηριώδες ψέμα πού ό άνθρωπος άντιτάσσει στή φθορά 
- ύβρις, άλλά πάντως.άπεγνωσμένη έπίκληση άθανασίας πού κα
μιά πεφωτισμένη έξήγηση δέ θά ηταν ίκανή νά άποσβέσει. 'Απο
μένει, παρά ταϋτα, άνοιχτή ή δυνατότητα έπαναληπτικης κατάρ
γησης τοu θεσμοu πού θέτει έαυτόν ώς είκόνα Καί σκοπό τοϋ κό
σμου. • Η  έρμηνεία δέν έξηγεί - έπαναφέρει στό προσκήνιο τήν ί
στορικότητα της έμπειρίας, άνυπέρβλητη όσο καί άπαράδεκτη.

· 

Δείχνει ότι ή έξουσία διεκδικεί τήν άλήθεια καί ή τέχνη τή χρονι-
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κότητα γιά νά 8ιαψεύσουν τή γλώσσα καί νά μετριάσουν τόv τρόμο 
τοϋ θανάτου. 

•Ο πόθος τοϋ καλλιτεχνήματος νά ύπάρξει καί νά άvαγvωριστεί 
8ιαμεσολαβείται άπό άλλα καλλιτεχνήματα. Τό έργο 8ιαβάζεται 
μέ εργα καί άπό άλλα έργά: 8ιαμεσολαβεί σχέσεις παραληπτών. 
'Έτσι ό κριτικός λόγος 8έ βρίσκεται έξω άπό τήν τέχνη ,άλλά 
άποτελεί συστατική προϋπόθεση της λειτουργίας της. Οί 8ημιουρ
γοί εΙναι κάθε φορά 8υό: έκείνος πού κατασκευάζει καί έκείvος πού 
οίκειοποιείται τό έργο. Γι αύτό ή έρμηνευτική κρίση εΙναι άνάγκη 
νά ύπερβεί τό αίσθημα μcιονεξίας, πού έπέφερε ή Κριτικη, καί vά 
8ιεκ8ικήσει τό ρόλο πού της έπιφυλάσσει τό παιχνί8ι: 8έν ύπερτε
ρεί οϋτε ύπόκειται στή λεγόμενη «8ημιουργική παραγωγή». 'Εκεί-

" ι ι ι ' r " 1) r � νο, ομως, που προεχει να κατανοησει ε ναι οτι ε ναι οευτερογε-
νής, όχι ώς πρός τήν τέχνη, άλλά ώς πρός τή 8ιατύπωση κρίσης, 
άφοϋ ή 'ί8ια ή τέχνη εΙναι άσκηση κριτικης, καί 11) εΙναι άλλογενής, 
άφοϋ 8έν κρίνει τήν τέχνη μέ τούς όρους της (όπως κάνει ή 'ί8ια}' 
άλλά μέ άλλους, 8ιάφορους, πού προέρχονται άπό άλλα συστήματα 
λόγου, 8ηλα8ή άλλα καθεστώτα συμβάσεων. 

Ή ' Ερμηνευτική άντικρίνει μιά κρίση γιά τήν τέχνη καλλιτε
χνικά 8ιατυπωμένη. •Ο ρόλος της 8έν πρέπει νά εΙναι 8ιαιτητιχός, 
ρόλος πού καθορίζει ποιός παίζει σωστά καί ποιός νικιΧ στό 
παιχνί8ι της αίσθητικης έπικοινωνίας, γιατί ώς σκοπός τοϋ παιχνι-
81.οϋ 8έν πρέπει ποτέ νά έπιτραπεί ή νίκη καί έπιχράτηση. Χρέος 
της • Ερμηνευτιχης 8έν ε!ναι νά έπιλύει κατά άρέσκεια τίς 8ιαφορές 
μεταξύ καλλιτεχνών (όπως κάνει ή Κριτική} ,άλλά νά τίς προβάλ
λει καί νά τίς έκθέτει στήν χρίση τών άλλων. Σημασία 8έν εχει «τί 
λέει» τό εργο, άλλά τί κάνει, 8ηλα8ή πώς σχετί εται μέ άλλα. Τ ό 

, γλωσσικο παιχνίοι ε ναι ό τρόπος μας να παριστάνουμε. «Στό 
πράγμα άπο8ί8ουμε ώς κατηγόρημα αύτό πού βρίσκεται μέσα στόν 
τρόπο παράστασής του». Τ ό τί σημαίνεται άποτελεί άπλώς μιά 
λειτουργία τοϋ πώς σημαίνουμε. Γι αυτό ή •Ερμηνευτική 8έν 
πρέπει νά ύποθάλπει τήν οίκειότητα τοϋ έργου, άλλά νά τό κάνει 
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άλλόκοτο καί παρά8οξο, προβάλλοντας όχι τίς άντιστοιχίες, άλλά 
τίς 8ιαφορές, όχι τίς ύποκαταστCfσεις, άλλά τίς συσχετίσεις, όχι τίς 
έ� ' τί άποσυν8έσεις - όχι τήν ένότ τα άλλά τόν --
κερματισ ό. • Η  ·Ερμηνευτική όφείλει νά ύπερασπίζεται τό παι-
...--:::-χvί8ι καί νά φροντίζει γιά τή συντήρηση καί άνανέωσή του, 
καθιστώντας τήν ένότητα καί τήν άκολουθία του προβληματική. 

Τ f t ι t Ι Τ 
. 

Ι -ι ι � Ι 1 r ο ερμηνευτ-ικο ερωτη.μα ειναι: ποια ει.ναι η υ-ομη, ποιο ε ναι 
τό 

_
Ύεγονός της κατανόησης; 'Αντικείμε'JΟ της • Ερμηvευτικης 81έν 

ειναι τό εργο, άλλά οί τρόποι της πραγ�άτωσής το � - ό ι τό 
καλλιτέχνημα, άλλά τό αίσθητικό γεγονός. •Η •Ερμηνευτική 
άπορρίπτει τήν άντικειμενικότητα - ε'ίτε αύτή άναφέρεται στήν 
ύπαρξη τών έργων ε'ίτε στήν ίστορική τους τοποθέτηση. •Η 
έρμηνεία άσκείται σέ σημεία καί 8ί8εται μέ σημεία· πρόκειται γιά 
σημειωτική μετάφραση: όταν έρμηνεύω, άλλάζω σημειωτικό έπί
πε8ο. ' Ερμηνεία 8έν �!ναι ή ύπακοή σέ εναν έπικοινωνιακό κανόνα, 
άλλά μιά προσωπική χρήση του, πού 8έν άποκλείει τήν παράβαση. 
' Η  συμμόρφωση πρός ενα κανόνα ε!ναι μιά πρακτική: 8έν άκολου
θεί κανείς ένα κανόνα ί8ιωτικά. 'Η χρήση ένός κανόνα είναι όμιλία 
καί έκ8ήλωση προσωπικης έλευθερίας: έκφέρεται καί άπευθύνεται. 
Βέβαια, κάθε έρμηνεία έπιτρέπεται άπό τή 8υνατότητα άλλων καί 
γίνεται πάντα σέ βάρος &.λλων, άφοϋ προϋποθέτει έπιλογή καί 
άπόρριψη: αύτή είναι ή βία πού 8ραστηριοποιεί τά έργα. Πρέπει, 
ομως, νά πάψει νά θεωρείται σάν ενα άπό τά στά8ια της χρήσης -
όπως ή άνάλυση, ή ταξινόμηση, ή άποτίμηση, κλπ. - καί νά 
ταυτιστεί μέ ενα ί8ιαίτερο εί8ος της: τήν άλληγόρηση. Τό άλλο τοϋ 
έργου, πού έμπραγματώνει τό 'ί8ιο /είναι του, εΙναι ή άλληγορική 
έρμηνεία. 

·Ο νοϋς έργάζεται καί πραγματεύεται έπινοώντας καί συν8υά
ζοντας άναλογίες: 8έν ύπάρχει κατανόηση χωρίς άναλογία. 'Όμως 
οί άναλογίες 8έν εΙναι. έγγενείς στά πράγματα, παρά μόνο στή 
σύνταξη. "Αν ή •Ερμηνευτική έν8ιαφέρεται περισσότερο γιά τή 
ζωτικότητα της κρίσης παρά γιά τήν έγκυρότητα της γνώσης, τότε 
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δέν μπορεί νά άποδεχθεί άναλογικά πρότυπα, 6πως ή πραγματικό
τητα, ή αύθεντικότητα ή ή ποιότητα, άλλά πρέπει νά καλλιεργήσει 
τή διαρκή άπελευθέρωση της νοηματοδότησης άπό ταυτιστικές 
άποδόσεις.:) 'Όταν ή Κριτική θορυβηθεί έπαρκώς καί άντιληφθεί 6τι 
άναπόφευκτα άποτελεί μέρος τοϋ σοβαροϋ παιχνιδιοϋ της τέχνης, 
τότε θά μεταβληθεί σέ μιά •Ερμηνευτική της ίκανότητας τοϋ 
άνθρώπόυ νά άνταποκρίνεται στό αίσθητικό γεγονός, μιά Έρμη
νευτική της αίσθητικης άνταπόκρισης. Χρέος της Φιλοσοφικης 
• Ερμηνευτικης εΙναι ή κατανόηση της κατανόησης: ή ρήξη μέ τούς 
θεσμούς πού διαμεσολαβοϋν τό άληθές καί τό ίερό θεματοποιώντας 
τή θεμελιακή αύθαιρετότητα τω� έπικοινωνιακών συμβάσεων. ·Η 
αίσθητική έρμηνεία, είδικότερα, ύποδεικνύει μέ ποιό εμπρακτο 
τρόπο ένας ένεργητικός άναγνώστης / παραλήπτης eκρινε τή 
θεσμικότητα της τέχνης, έπισημαίνοντας δτι καί αύτός ύπάγεται 
σέ αύτή, άφοϋ τή διεκδικεί γιά λογαριασμό του. •Η •Ερμηνευτική 
ύπονομεύει τήν άθωότητα, τήν καθαρότητα καί τή φυσικότητά -
τίς προϋΠοθέσεις της άναλογικης χρίσης. 

'Εν τούτοις, δέν ύπάρχει άλλος δρόμος διαφυγijς της έρμηνευ
τικης διαδικασίας άπό τήν προέκταση τοϋ λαβύρινθου. Κάθε νέα 
έρμηνεία εrναι άναγκασμένη νά δώσει ξανά τή «μάχη των βιβλίων)), 
τή μάχη 'Αρχαίων καί Συγχρόνων, δπου τίποτε δέν εΙναι βέβαιο ή 
τελεσίδικο. Κάθε έρμηνεία εΙναι μιά νέα (άνα)διάταξη τοϋ χάους, 
τοϋ παρελθόντος, τών γενών καί της βιβλιοθήκης. Μπορεί, 6μως, 
νά άποφύγει τήν ψευδαίσθηση της άντικειμενικότητας καί τό 
φανατισμό τοϋ κομματισμοϋ μέ δυό τρόπους,. πού πρέπει νά 
άναχθοϋν σέ άρχές συμπεριφορας. 

Α) 'Εκθέτοντας ποιά εΙναι ή δική της θέση στό παιχνίδι καί 
πώς καί ή θέση αύτή προβλέπεται άπό τούς κανονισμούς καί 
έξυπακούεται γιά τήν τέλεση τοϋ άγώνα. Δείχνοντας έπίγνωση 
της ρητορικης φύσης της, ύποδεικνύει 6τι σκοπός (καί άξία) της 
• Ερμηνευτικης εΙναι ή προαγωγή της κριτικης σκέψης. ( 'Εδώ ή 
σημασία "μιας ίδιαίτερης μορφης βίας, της παρωδίας, μπορεί νά 
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σταθεί άποφασιστική� 'Αφοϋ ή έ:ρμηνεία άποτελεί μέρος τοϋ 

παιχνιδιοu, είναι καί αύτή μιά αίσθητική δραστηριότητα� 

Β) 'Εκθέτοντας τή θεσμική φύση τοϋ παιχνιδιοϋ της αίσθητι

. κΎjς έπικοινωνίας καί τονίζοντας τήν έξάρτηση των άξιων ( πο� οί 

άλλοι χειροκροτοϋν) άπό τίς δοσμένες συμβάσεις. Έπισημαίνον-
' ' ' � , ' - ' ' 

τας ότι οί άξίες είναι αγωνιστικες επιοοσεις, που μετρωνται με την 

καθιερωμένη βαθμολογική κλίμακά (καί δέν eχουν αύτόνομη ίσχύ), 

άποκαλύπτει τή μερικότητα τών άρχών της Αίσθητικης καί έπι

τρέπει τό πέρασμα άπό τή σημανάλυση στή σημιοκλασία. 

•Ο έρμηνευτής πρέπει νά γνωρίζει δτι δέν ύπάρχει χώρος 

σημασιολογικά προνομιοuχος πρέπει ό ίδιος νά έφεύρει τή δομή 

καί νά άποδώσει τό νόημα, καλλιεργώντας παράλληλα τήν πολυδυ-
, ' 'λ ' θ - , , 

ναμία καί τήν άμφισημια του: οφει ει να αντιστα ει στη γοητεια 

της ύπόθεσης ένός άκέραιου όλου καί νά μή δώσει άπολυτότητα / 

όριστικότητα στήν έ:ρμηνεία του. 'Επισύροντας τήν προσοχή στή 

στοιχειακή συμβατικοτητα, πρέπει νά άποτρέψει τήν αύτοματο

ποίηση, πού έπέρχεται άπό τήν άγκύλωση της κατανόησης σέ 

μορφές φαντασιακ'1)ς συνοχης καί φυσικότητας, όπου σημείο καί 
' Β'β • ό r ' ' ' άντικείμενο ταυτιζονται. ε αια, η καταν ηση ε ναι κατ αναγκη 

μιά τελεολογική διαδικασία· άν, όμως, κανείς άφεθεί καί πεισθεί 

άπό τά ρητορικά σχήματα, καί θεωρήσει τήν άκολουθία των 

νοημάτων λογική καί τήν άλληλουχία τους αύτονόητη, άν θεωρήσει 

τά μέρη ίσόρροπα καί τό όλον άρτιο, τότε έπιτελεί μιά ίδεαλιστική 

άνάγ\ιωση. 'Αλλά στήν έ:ρμηνεία δέν διακυβεύεται ή άλήθεια τοϋ 

eργου παρά ή διαθεσιμότητά του. Γι αύτό ό έρμηνευτής πρέπει νά 

διευκολύνει τόν έννοιολοyικό πληθωρισμό καί τή σημασιολογική 

εύφορία κάνοντας τό εργο διαρκώς άλλόκοτο, αίφνιδιάζοντας τίς 

προσδοκίες (καί τίς έπιθυμίες) πού προκαλοϋν τήν άδρανή πρόσλη

ψη, δείχνοντας πώς ή περίσσειά του πλεονάζει άπό κάθε πολιτι

σμικό πρότυπο της τέχνης. 

Τ ό εργο δομείται άπό τή σχέση του μέ τίς περιστάσεις της 

πρόσληψής του καί άπό τίς συμβάσεις τοϋ γένους καί τοϋ είδους 
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του ο" ' ' ' 'σθ ' 8 ' , πως ενσαρκωνονται στις αι ητικ�ς προσ οκιες τοu παραλή-
πτη. (Καί ή έκπλήρωση τοu πόθου εΙναι γλωσσικό φαινόμενο: ή 
σύμπτωση προσ8οκίας καί χρήσης�. •Η  Ρητορική της τέχνης 
μελετα τά καλλιτεχνικά άποτελέσματα καί περιγράφει τήν αίσθη
τική μας ίκανότητα - τίς σημασιο8οτ�κές 8ια8ικασίες μέ τίς 
όποίες χαρακτηρίζουμε καί έρμηνεύουμε τά καλλιτεχνήματα· περι-

ρ ι ι t ι ι ι ι c ι 8 ' γ αφει _τους εκαστοτε κανονες κατα τους οποιους ιαφορες μονά8ες 
καί στοιχεία άναπτύσουν μεταξύ τους σχέσεις καί λειτουργοuν ώς 
πολιτιστικά φαινόμενα ( 8ηλα8ή σημεία), καί εί8ικότερα το.ύς όρους 
πρόκυψης των αίσθητικών άπό τά σημειωτικά άντικείμενα. • Η  
Ρητορική συνιστα τή μέθο8ο ( καί τήν αύτογvωσία) της • Ερμηνευ
τικης. Θεωρεί τό νόημα προβληματικό καί έρευνα τίς συvθηκες καί 
παραμέτρους της πρόσληψης τοu καλλιτεχνήματος - 8ηλα8ή τήν 
αίσθητική προσληπτικότητα: ποιοί όροι καί περιορισμοί καθιστοϋν 
8ιάφορες σημαίνουσες πρακτικές 8υνητικές άναγvώσεις πού έναπο
θέτουν τάξη καί σημασία στό έργο. •Η Ρητορική, ώς θεωρία της 
πρόσληψης, έξετάζει τή σύγκρουση των 8υνητικών άναγvώσεων, 
πού άλληγορικά προτείνει τό καλλιτέχνημα, μέ τίς τεχνικές έννοη
μάτωσης πού έπιστρατεύει ό 8έκτης - σύγκρουση άπό τήν όποία 
κάθε φορά προκύπτει τό «έργο» ώς ή έρμηνεία του. • Η  Ρητορική 
θέτει τίς προϋποθέσεις της πολλαπλης άνάγvωσης, πού 8έν έπι
τρέπει νά άναχθεί σέ κάποιο στατικό ύπερβατικό «περιεχόμενο», 
άλλά συμβάλλει στή 8ια8ικασία 8ιάχυσης καί πολλαπλασιασμου 
του νοήματος. 

•Η νοσταλγία του κόσμου. μέσα στή γλώσσα, πού θέτει ώς 
ύπαρκτιχό μας τρόπο τήν έλλειψη .συνιστα τή ρητορική της Πτώ
σης: μιά θρηνω8ία γιά τήν άπώλεια του πράγματος, τοϋ έργου, του 
σημαινομένου, τοu ύποχειμένου, του άλλου - μιά αποκαλυπτική 
προφητεία της Πρώτης 'Αρχης μιά έβpα'ίχή τύψη. Καί όμως, ότι 
ξέρουμε εΙναι ή γλώσσα χαί αύτό πού έχουμε νά πουμε άναφέρεται 
(μεταφορικά) στή γλώσσα - γιατί μόνο άν κατέχεις μιά γλώσσα 
έχεις κάτι νά πείς όλα τά άλλα εΙναι μεταφορά χαί μετάφραση. • Η 
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γλώσσα θεωρήθηκε σάν τείσις της ύβρεως χα( λόγος της Βαβέλ, 
χατα8ιχάστηχε σάν ύποχατάστατο της γνώσης χαί φυλακή τοϋ 
πνεύματος. Καί όμως, ή 'ί8ια ή γλώσσα πού _προτείνει τήν άναγ
χαιότητα 8ίνει χαί τήν (ύποτιθέμεvη) 8υνατότητα (χαί τούς όρους) 
της χριτιχης της. • Η  θεολογία της στέρησης χαί της έγκόσμιας 
έξορίας, πού σήμερα έχει τή φωνή τοu γλωσσοχεντριχοu ύπαρξι
σμοu χα( της αύτιστιχης είρωνείας μάταια έπιμένει νά άγvοεί ή νά 
8ιαψεύ8ει τήν άνθηρότητα της γραφης της χαL νά έπι8εχνύει τόν 
μη8ενισμό της. • Η  σύγχρονη κριτική χρίση έχει νά 8ιαλέξει 
άνάμεσα σέ 8υό κύρια ρεπερτόρια: τά άποχαλυπτικά παιχνί8ια καί 
τά έρμηνευτιχά παιχνί8ια. Σπάνια ή 8ιάχριση Ι 8ιάσταση θεολο
γίας χαί φιλοσοφίας εΙχε γίνει όξύτερη. 

Τό άνοιχτό έργο καί ή γόνιμη, άσύμβατη πρός αύτό έρμηνεία 
έπαναθέτουν 8ιαρχώς τό πρόβλημα της άξίας, παρακάμπτοντας 
τόν πειρασμό της όρ�στιχης βαθμολόγησης χαί άναφερόμενοι σέ 
θεσμικούς κανόνες xrtί πολιτιστικά παιχνί8ια, 8ηλα8ή σέ ρητορικές 
καταστάσεις. • Η  -

'
Ερμηνευτική προβάλλει τή σχετικότητά των 

άξιων - τό γεγ,ονός της άποσπασματιχότητας χαί συμβατιχότη
τάς τους - χαί χατα8εικνύει ότι αύτός εΙναι γενικά ό μονα8ιχός 
χώρος όπου 8ρα / νοεί τό άνθρώπινο πνεϋμα: ότι οί άλήθειες, τά 
γεγονότα, τά 8ε8ομένα, οί ί8έες 8έν εΙναι παρά άξιολογικοί «τρό-' 
ποι», 8ηλα8ή έρμηνευτικοί τροπισμοί. Μιά άντιθετιχή καί άντίπα
λη •Ερμηνευτική εΙναι όπωσ8ήποτε παράβαση καί παραβίαση τ�ν 
άπο8είξεων: ή άποχάλυψη της άξιολογιχijς φύσης κάθε έρωτήμα
τος, μιά έπιστημολογική κριτική τοu 8ιχαιϊκοu συστήματος πού 
κάθε φορά έπιχρατεί χciί 8ιεχ8ιχεί (8ηλα8ή έπιζητεί νά ταυτι�τεί 
μέ) τήν πραγματικότητα. • Η άληθινή άντίσταση 8έν άσχείται στό 
σύστημα - γιατί τότε θά εΙχε έξουσιαστιχό χαραχτήρα χα( θcί 
έτεινε νά σφετεριστεί αίσθητιχές λειτουpγί�ς - άλλά στή συστη
ματικότητα, πού όργανώνει σέ πειθαρχίες τόν κόσμο. • Η  άντίστα-, 
ση άντιβαίνει στήν έπLβολή χcίθε άλήθειας χαί άσκείται ώς χατά-
8ειξη των κατηγοριών των προϋποθέσεών της. •Η  άντίσταση 
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άποτελεί τό ρητορικό ήθος της, • Ερμηνευτιχης, άφοu ή Ρητοριχή 
ώς έπιστημολογία τοu λόγου χαταδειχνύει τούς «τρόπουζ)) Χ<Χ( τά 
«σχήματα» τά δποία σχηματοποιοuν χαί μεταμφιέζουν τή μ(μηση . 
σέ άναπαράσταση, τή σχέση σέ ίδιότητα, τήν άξία. σέ όντολογιχή 
κατηγορία. "� ή έρμηνεί� δέv μπορεί ποτέ νά 

'
τελειωθεί, αύτό 

όφείλεται στήν lλλειψη άντι-χειμέvου, άφοu χάθε σημείο συνιστα 
ήδη έξ δρισμοu έρμηνεία κάποιου άλλου, έτσι ώστε χάθε διασάφη
ση νά καταλήγει σέ διαστροφή. Τό άπατηλό βάθος τοu Ιργου, πού 
άποκαλείται «μήνυμα» ή «περιεχόμενο».δέν ε!ναι η;α.ftά ή άβυσσος 

- • 'λλ λ - · • έ� ' '(lι\)f ' ' • ό των . επα η ων μεταφραστιχων επιπ οων, που ._ χατω απ 
κάθε σημασιοδότηση. • Η ιiντίσταση ε!ναι μιά άπεγνωσμένη πράξη 
αύτοσυντήρησης της σκέψης μέσα στόν άπειλητιχό χλοιό τών 
άντικρυστών καθρεφτών, της ταυτολογίας της γλώσσας - μιά 
πράξη έλευθερίας πού θέτει τή ζωή πάνω άπό χάθε δρισμό χαί 
περιγραφή της, τό παίξιμο πάνω άπό χάθε παιχνίδι. 

•Η άξιολογία ε!ναι ή άναπόφευχτη ίεράρχηση πού lπεται Κάθε 
συστηματικης διάταξης. •Η •Ερμηνευτική ώς έπιστημολογία της 
γνωσιολογίας λειτουργεί χριτιχά σάν μιά Ρητορική της άξιολογίας 
καί προσπαθεί νά άναπτύξει lναν κριτικό λόγο χωρίς προνόμια 
καταγωγης, τάξης χαί ταυτότητας, δ δποίος νά ύπενθυμίζει τή 
γλωσσική φύση κάθε δήλωσης: τό άναπόφευχτο χαί άνυπέρβλητο 
τοu δρίζοντα της γλώσσας� πού ε!ναι δ δρίζονταsτης σκέψης. Στό 
τέλος μιας τέτοιας έρευνας (πού ε!ναι μόνο μιά φαινομενική στάση) 
δέν καιροφυλακτεί δ μηδενισμός της έγωπαθοϋς άναδίπλωσης της 
έρμηνείας στόν έαυτό της, άφοu χαί ή ταυτολογία χα( ή έσχατη 
έπίγνωσή της έπιτρέποvται χα( πάλι άπό μιά άπειρη χα( άνεξάν
τλητη γλώσσα, πού άχόμα χαί 6ταν (προσποιητά) θέτει ώς 
πρόβλημα τή φύση της, δμιλεί χα( fτσι έπιβεβαιώνεται / έπαλη
θεύεται. 
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ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΟΖΑΝΗΣ 

Η ΧΑΡΑ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ ΟΧΘΗΣ 

ή 
Η ΣΗΨΗ ΤΟΥ «ΘΕΣΠΕΣΙΟΥ ΠΤΩΜΑΤΟΣ» 

1 .  Μέσα στήν (( Όχτάνα)) τό Θεσπέσιο Πτώμα της ποιητι
χης τοu 'Ανδρέα 'Εμπειρίχου σήπεται στό τέρμα της φανταστικης 

· του περιπέτειας. Στό τέρμα τοu δρόμου πού δδηγεί οχι στήν δμιλία 
γιά τό θάνατο, άλλά στήν τελειωτική καταφυγή νά ε!ναι θάνατος, 
άπορία θανάτου, αtqθηση πού δ θάνατος τήν καταλήγει. 

2. Λεπτουργημένο τό όραμα τοϋ Θεσπεσίου Πτώματος μέσα 
άπό ψυχικές έχρ�ξεις ποιητικών Πυρήνων, κόσμων άλλότριων πού 
προκύπτουν άπ'ό άλλότριες συναντήσεις λέξεων χαί είκόνων, μέ τήν 
α'Εσθηση τQu διαρκώς νέου, συνέθετε μιάν έδεμιχή προοπτική.
Μέσα σ '  <ιύτή τήν προοπτική, μόνον ή ((έλευθερί<ι)) τοu ύπερπρ«γ
ματιχοu, οίχοδομημέvη πάνω στό πτώμα τοϋ φαινομενιχοu, μπο
ροuσε νά χωρέσει. Μόνον οί «μεθυσμένες λέξειρ) άποτελοuσαν τόν 
πυρηνα της έχ τών ύστέρων τραγικότητας, μιας τραγικότητας πού 
ό διονυσιασμός τών αίσ.θήσεων τήν έστρεφε ά�πάντεχα ένάvτια 
στό φώς, ένάvτια στήν γλυκερότητα της ίσότονης εύωχίας τοu 
Αίγαίου. 

Εlναι τά βλέφαρά μου διάφανες αύλαίες 

'Όταν τdνοlγω βλi.πω . έμπpός μου δ, τι κι ιiν τύχει 

''Όταν τά κλεlvω βλέπω έμπpός μου δ, τι ποθώ 
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