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Βασίλης Λαμπρόπουλος 

ΠΡΟΣ ΥΠΕΡ ΑΣΠΙΣΗ 

ΤΗΣ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ 

στό Δημιjτρη Δι1μηροι•Ι.η 

άξιο ίδιαίτερης προσοχής τό γεγονός δτι ή Ρητορική. 
μrτϊι. ά;τό μιά λαμ:τρή ίστορίu είκοσι αίώνων κατά τήν ό:τοία γνωμοl>οτού
σf nέ Οέματα bημόnιου γοί•στοι•. κu,λλιτcχνίας. φιλοσοφίας καί ί:κπαίδευ

nης. crαίνεται ν(ι !'χει nιά ξfΤΙfραστεί. Στι'ιν έ;τοχlι μας. ή Ρητορική θεωρή

θηκε ενας ά:τηρzαιωμι'νο;. παρ(Jbοξο; κλάbο; :τοί• δίκαια παρήλθε μαζί 

μέ τό Νcο-κλαnικισμό . Ή bιαbόητη ρομιι.ντικι1 άπυοτροψή γιά κάθε νομο
θέτηση τή; τι'χνης: εςακολουΟεί νά παραμένfΊ άbιuιι ιλονίκητu δόγμα. Μιά 
ίι.ντιπαρά θεοη. δμω;. τή; Ρητορικ1ϊ; μι' τόν κλά<'>ο ποί• τή διαδέχθηκε. τήν 
Κριτικι1. θά μπορούσf· νά άποβεί διαqωτιστική γιά τιiν καταν6ηση τών 
uuγχρ6νων <'ι.ρχών αίσθητικιϊ; ϊι.πόλαυση; καί bιrιτίμηnης. 

Ή πρώτι 1 διαφορά πού παρατηρcίται Είναι ή άντίΟετη χρονολογική 
τους τάξη: 1] Ρητuρικιi προηγείται. i1 Κριτική cπεται το\1 cρyου. Ή Ρητορι
κή ί>ξασκεί οτι 'ιν τεχνικι'ι τrις ά:τοτελι-:οματικιϊ; σύνθcσης. i1 Κριτική άποτι
μά λογοτεχνικά προϊ6ντu· 1'1 Ρητορικlι 6οηθά τήν ί'ντεχνη καί δραστική 
γρωrι1. ή Κριτικι1 καt:ιοόηγεί τι1 οuθμολογική άνάγνωση· ή Ρητορική συμ
μrτέχει fνεργά στή όημιοι•ρyική διαδικασία. ή Κριτική :τροωθεί τή σωστή 
rϊσπραξη τοί• εργου. 

Ένιίι ή πριοτη προδιαγράφει όbηγίες. 1i δε ύτερ11 κρίνει Cι.ξίες. Στήν 
πραγματικότητα . :::άντως. οί bυό κλίι.δοι /'\έν ε1\'αι τίιοο διαφορετικοί δσο 
φαίνονται. όπως ί•;ιοδεικνί•rι τό γrγονpς uτι ή Κιη τικι1 έμ<rανίστηκε στή 
Δύση τήν ίδια έ:τοχή :τού ή Αίσθητικι1 ιιίηονομήΟηκr άJτό τή Φιλοσοφία , 
uταν στά τέλη τού 18ou αίιονα !1 σ:τουhιi τιiς crίισης καί τιί)ν :τροϋJτοθέσεων 
τού 'Ωραίου διαχώρισε τό άντικείμεν<i της ά.πό τΩ Καλό καί τό 'Αληθές. 
Κατά άνάλογο τρό:το. ή Κριτικι1 βαθμιαία ά:τοσ:τάστηκε ά:τό τή Ρητορική 
καί άποτελεί τό μόνο τμιϊμα της πού (πι6ίωσc. 

Τό ύλικό τιiς Ρητορικtiς συνίσταται σt λογοτεχνικά γεγονότα καί οχι 
δrbομένα: 'l Ρητορική bέν άσχολtcίται μέ μι;μονω μcνα κι'ίμενα ι:'ι.λλcι μέ τούς 
τρόπους κυκλοιrορία; καί κατανάλωσι1ς: τuuς:. Σκο:τύ i:χει (κατά τήν έκδο
χή τού Όράη ου ) νά πληροφοριiσει. νίι. πε ίσει. νά εuχαριστήσει καί νά 
συγκινήσει - καί παρόλο ποίι ή [μφuση μπακινείται άνάλογα μέ τί; ίστο

ρικές περιστάσεις, ό προσανατολι σμός πυ<'>ς τίJ κοινό πu(:?uμένει σταθερός. 
Ή μέθοδός της περιλαμοάνrι η1 Οιαμίψφωοη ένϊ1ς: τα�ινuμημένου σuστή
ματο; ι:'ι.ρχιiJν έργασίας ποί• άναφ'ροντω σπi ίιλικι). τl1ν τάξη καί τό ρόλο 

η)� τέχνη; σίιμqωνα μέ καΟιrρωμένες ι'ι!;ίrς - τίς πι�οσbοκίες καί άJταιτή-

σεις τού κοινού - καί τίς έπιτρεπτές παραλλαγές τους - τίς άποδεκτές πα
ραβάσεις τιίιν κανόνων - ώστε νά παρέχει τήν κατάλληλη πολιτιστική κuί 
πολιτική άγωγή καί νά συμμετέχει ούσιαστικά στίς καλλιτεχνικές (καί iiλ
λες δημόσιες) bραστηριότητες. Τά πολυάριθμα έγχειρίl>ια Ρητορική; άπό 
τούς Σοφιmές ώς τούς Διαφωτιστές (παράλληλα μέ έκείνα τών Ι>υό άλλων 
θεμελιακών κλάbων, τής Γρα μματικής καί τής Λογικής) έμπεριέχουν λει
τουργικούς κανόνες σκέψης καί γνώσης καί άνοίyουν τό bρόμο τής σοφίας 
καί τής έπιτuχίας στόν καλλιτέχνη, τό φιλόσοφο, τόν έπιστήμονα καί τόν 
πολιτικό. Ή Ρητορική . (ίJς άσκημtνη εύγλωττία στήν ύπηρrσία τού πρα
κτικού λόγου. ένbιαφέρθηκε γιά τι1 φρόνηση. τή συνέπεια καί τήν πιθανό
τητα - όχι γι.0. τήν άλήθεια καί τήν άρεηi· πριοl:ιmο κριτήριο στάθηκε ή 
ώτοτε/ Γσματικότητα. όχι ή έγκuρότητα τιϊς έπιχειρηματολογίας. 

'Όπω; φαίνεται άπό τήν καταγωγή καί τά ένl>ιαφέροντά της. ή Ρητο

ρική α) άποτιμά. 6) διατυπώνει άρχές καί κανόνες, καί γ) καθοbηγεί : αύ

τά είνιιι τά τρία άναγκαία στάbια τής πορείας της. Ή Κριτικι1 - καί θά 

ήταν σκόπιμο νά φυλαχθεί αύτός δ δρος μάνο γιά τή σύγχρονη (περικομ

μένη) έκbοχή τιϊς Ρητορικής - εlναι μιά αύτόνομη Ρητορικι1, bηλαbή ή Ρη

τορική τής ρομαντικιiς καί νεότερης αύτόνομη; τέχνης. Ένιί> ή Ρητορική 

προόιαγράφει συγγραφικούς κανάνες καί άσκείται πάνω στό δημόσιο γού

στο, ή Κριτική - ενας Ωρος πού πέρασε σέ κοινή (καί συχνά ύποτιμητική) 

χρήση μ6λις τό 170 αίιίJνα - ί:ξηγεί καί άποτιμά μεμονωμένα λογοτεχνικά 

έργα - μιά πρακτική iiγνωστη στούς κλασικούς θεωρητικούς (τουλάχιστον 

ώς τά ύπομνήματα τιί>ν Άλεξανl>ρινών άλληγοριστών ). Ή Ρητορική παί

ζει ενα κανονιστικό ρόλο στι'J βαθμό πού θέτει κριτήρια 6ασισμ[να οτήν 

άναλυτική σπουόή τών συμuάοεων τής α1οθητικής ί':πικοινωνίας- ή δικα

στική λειτουργία τϊιc Κριτικi1ς tγκειται στΊiν άποδοχή τών κριτηρίων πού 

παραόίόονται Cι.πό τά άριστοuργι1ματα ή τίς έπιταγές άλλων έπιστημονι

κών κλάbων. 'Η Ρ ητορικl1 έκτιμά τή λογοπχνία σύμφωνα μέ τίς aπαιτή

σει; μιάς κανυνιοτ1κi1; Ποιητικιiς. ένώ ή Κριτική οαθμολογεί τό καλλιτέ

χνημα σάν cιποτι'λf<ψα μιάς ίbιωτικής συναισflηματικ1ϊς έκφρασης σύμφω

να μέ τά πnότιιπη μιι'ι; :τrριγραφικιϊ; Θεωρία; τής Λογοτεχνίας. Στήν 

;τριίηη πrρί:ττι11οη. τά :τοιοτικ(1 μέτρο είναι ή συνέπεια τής συμμόρφωσης 

:τρός τοl•ς κανάνι·; τι;ς rπικοινωνιακής πράξη;. στή δεύτερη. ή τελειότητα 

τής παραβίασης τιί)ν κuν<'>νων τιiς πολιτιστικής παράδοση;. Ή ΚριτικiJ. 

καί tόιαίτερα ή άποκληρωμένη. έπικαιρική της έκφανση. ή 6ι6λιοκρισία. 

σταματά στιiν άποτίμηση. άψ1νοντας: τή διαμάρφωση Ι διατύπωση άξιών 

στήν Λίσθητική · ()[ν είναι τίποτε περισσότερο άπό μιά Ρητορική τής μή 

χρήσιμη; τέχνης - μιίι. άσκοπη Ρητορική . 

Μετά τήν έξαιρfτική f:ξFιδίκευση καί όιαμερισματοποίηση τής Κριτι-

κής ύπό τή σαγηνεuτικιi έπιστημοσύνη τού κυρίαρχου στρουκτουραλιστι-

κού «Παραόείγματος». ό δράμος πρός ενα έπάμενο στάδιο άκεραίωσης καί 

συνεργασίας άπαιΗi τήν έπανrνταξη τής Κριτικιϊς στή δημιουργική διαδι

κασία. τή συμφιλί.ωnη τή; Κριτικής- άόρανοi1ς σήμερα στήν άντικειμενι-
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κότητά της -μέ τά nτοιχεία έγγrνούς κριτικότητας τής καλλιτεχνικής πα

ραγωγής . 'Η έρμηνrι• τικι1 κριτικιi μετέχει καί στήν τέχνη καί στήν έπιστή-

μη χωρίς τελικά νϊι άνήκει :τcη•ΑΕ\•ά. Μετά τή δύση τού Μετα- Μοντερνι-
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ομού-τής αύτιστικής έπιδεξιότητας-καί μέ τήν πάρο/)ο τής τυπογραφίας
κι άς ύπενθυμισθεί πώς ή Κριτική προϋποθέτει λειτουργικά τήν τυπογρα
φία· σήμερα πού τά δυό άλλα μέλη τού μεσαιωνικού Trivium, ή Γραμματι
κή καί ή Λογική, θάλλουν σέ παραγωγικότητα καί ποικιλία. ή άποκατά
σταση τού λειτουργικού ρόλου τής Ρητορικ1iς γίνεται έπιτακτική - καί 
έπείγει. 

Αί!τή ή ύπεράσπισή της /)έν ύποστηρίζει. φυσικά. μιά έπιστροφή στίς 
Σχολαστικές μεθόδους η τήν υίοθέτηση άπολιθωμένων άπόψεων· άντίθε
τα, ή άνανέωσή της θά μπορούσε νά ώφεληθεί έξαιρετικά άπό τίς άνατο
μικές τεχνικές τής 'Υφολογίας (άπό τό Ρωσικό Φορμαλισμό ώς τή Γαλλική 
Σημειοανάλυση) καί τίς Κυβερνητικές άπόψεις τής Σημειολογίας γιά τήν 
έπικοινωνία. Ούτε. 6έ6αια. θά έπρεπε νά παραβλεφθούν οί διεκδικήσεις 
γιά ά.πόλυτη έξουσία πού καί οί δύο κλάδοι έμμεσα έκφράζουν - ή Ρητο
ρική ζητώντας νά προστατέψει τό κοινό ά.πό τή χυδαιότητα καί τή δια
φθορά, ή Κριτική έπιδιώκοντας νά χειραγωγήσει τίς ά.ντιδράσεις τού άνα
γνώστη: ό δάσκαλος τής Ρητορικής έπιθέτει νόμους. ό δέ κριτικός έyκυρες 
έξηγήσεις. 

"Ενα άντικείμενο δομείται ώς έργο τέχνης μέσα σέ μιά συγκεκριμένη 
ρητορική κατάσταση πού όρίζεται άπό τίς συμοάσεις τής άνάγνωσης, τίς 
αiσθητικές προσδοκίες τού άναγνωστικού κοινού, καί τίς συνθήκες κατα
νάλωσής του ώς καλλιτεχνήματος. Ρητορική πρέπει νά εlναι ή μελέτη τής 
αίσθητικής ίκανότητας πού έπιτρέπει τήν πολλαπλότητα τών έρμηνειών. 
Δέν έξετάζει τά καλλιτεχνικά μέσα η άποτελέσματα άλλά τίς προϋποθέ
σεις τής πειστικότητας. Περιγράφει πρώτα τίς σημασιολογικές διαδικα
σίες τής αίσθητικής διατίμησης, ϋστερα τούς κανόνες τών σημαινουσών 
πρακτικών πού δημιουργούν σχέσεις έφευρίσκοντας καί κατανέμοντας 
bιάφορα στοιχεία καί μονάbες στό έργο. καί τέλος τίς έπικοινωνιακές 
προϋποθέσεις τής έμφάνισης συγκεκριμένων σημειωτικών ά.ντικειμένων 
ώς έργων τέχνης. Ή Ρητορική εlναι ή εύριστική μέθοδος τής 'Ερμηνευτι
κής - μιά θεωρία όχι τής πρόσληψης άλλά τής προσληπτικότητας. μιά ση
μειωτική θεωρία τής τέχνης ώς θεσμού, πού προσδιορίζει πως όρισμένες 
πρακτικές έξελίσσονται σέ αiσθητική ί.κανότητα καί διαμορφώνουν ενα 
ά.ντικείμενο σέ καλλιτέχνημα. Ή Ρητορική έξετάζει τό εύρος τών στρατη
γικών Επιλογών πού διαθέτει τό κοινό, τίς μεθόδους άπο-κωδικοποίησης 
πού έπιστρατεύονται σέ μιά αίσθητική έρμηνεία. τά πρότυπα πού καθορί
ζονται ώτό τό κυρίαρχο γούστο. καθώς καί τή σύγκρουση τών έρμηνειών 
μέ δρους άνταγωνιστικών τακτικών. 

Τελικά άποθαρρύνει τήν εύκολη καταφυγιi σέ κάποιο στατικό. ύπερ-
6ατικό «περιεχόμενο», εύνοεί τόν πολλαπλασιασμό τών ά.ναγνώσεων, καί 
συμοάλλει στήν πολυδυναμία. άποκέντρωση καί διάχυση τού νοήματος. 
Μιά συνθετική κριτική θά μπορούσε έτσι καί πάλι νά άποκηiσει δικαίωμα 
λόγου καί συμμετοχής σέ δλη τή διάρκεια τής καλλιτεχνικής έπικοι νωνίuς 
- ά.πό τή σύλληψη καί τήν έκτέλεση ώς τήν παραγωγιi καί τήν κατανάλωση 
τού έργου. 
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