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Βασίλης Λαμπρόπουλος 

ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΣΕΩΣ 

στ6 Γρηyόρη 

/!Η 
ΚΖ - •Αύτόν .. , Άλιξιινδρtα. 

νέα έλληνική ποίηση είναι ποίηση τής έΟνικής λαλιάς. Ή 
γλώσσα της εlναι έκείνη τής ίθαγένειας καί ά.πό τήν έποχή τών Χριστόπου
λου καί Βηλαρά προσπαθεί έπίμονα νά ένταχθεί στό φωνούμενο λόγο. οι 
άναγνωρισμένοι ποιητές -Σολωμός, Βαλαωρίτης, Παλαμάς. Σικελιανός. Σε
φέρης, 'Ελύτης. Ρίτσος. 'Αναγνωστάκης- καθιερώθηκαν δταν ή γλώσσα τους , 
μιλήθηκε, δταν ή ποίησή τους έπαψε νά διαβάζεται ώς τέτοια καί άπαλλά
χΟηκε άπό τά έπώδυvα σημάδια τής γραφής. Γιά τή νεοελληνική πνευματική 
συνείδηση, ή γραφή παραμένει πρόβλημα καί ένοχή· πρόβλημα, σάν άδιαφα
νής διαμεσολάβηση τού κόσμου, καί ένοχή σάν παρεκτροπή ά.πό τιi φυσική. 
άμεση έμπειρία. Γιά τό λόγο αύτό, σχεδόν κάΟε ποιητής lσχuρί�εται ώτεγνω
σμένα δτι δέ γράφει άλλά προσπαθεί νά ψάλλει, νά τραγουδήσει, ή νά μιλιi
σει άπλά -νά άπαρνηθεί τήν έργασία του γιά νά κερδίση (δ11λαδή νά έπιδά
λει) τό εργο του. 

Ό Κωνσταντίνος n. Καβάφης παραμένει ό μόνος πού δέν άπαρνήΟηκε: 
«Τήν έργασία μου τήν προσέχω καί τήν άγαπώ». Παραμένει έπίσης ό μόνος 
πού δέν ντράπηκε καί δέν προσπάθησε νά διαφύγει: «Καί μές στήν τέχνη πά
λι, !;εκουράζομαι ά.π' τήν δούλεψή της». Σέ δλη τή διάρκεια τής ώριμης δη
μιου(Ιγίας του, ή ποίησή του 1iταν γιά κείμενα καί τών κειμένων -διάβασμα 
καί γράψιμο γιά τό διάβασμα, 6ι6λία καί ποιήματα γιά βιβλία. ύπαρκτά ή 
φανταστικά. 1 Ή διακειμενικότητα2 τiις κα6αφικτ)ς ποίησης, τό ούθισμά της 
στή γραπτή λογοτεχνική, φιλολογική καί φιλοσοφική παράδοση. έχει περι
γραφεί άπό τό Γρηγόρη Τζουσbάνη στήν πραγματεία Τ/ιe f)οιιία of C. Ι>. Ca
ι•afy. Στή μελέτη αίιτή Οά έπιχειριiσω νά άναλύσω ένα ;τοίημα, «'Εν τψ μηνί 

1. Άπό τήν άποψη αύτi1. ;τλάι στόν Κα6άφη Οά μ;τορούσαν νά τοποθετηθούν δuό ω.
λοι μι:γάλοι τού Μοντερνισμού. ό Vladimir Nabokov καί ό Jorgι: Luis Borgcs. Οί πιό 
φ1μισμ(νες ;τραγματείες τους περί άναγνώσεως (βασισμένες σέ πλαστά fργα) είναι άν
τίστοιχα τό μυθιστόρημα «P:ιlc firc» (1962) καί τό κείμενο «Ί·Ι πορεία πρός τόν Al-Mu' 
Τ;ιsίιη» ( 1937). 
2. Γιά τή διακειμενικότητα. μπορεί κανεί.ς πρόχειρα νά άναφερθεί στά &κόλουθα: 
Julia Kri�ιcνa: Σημcιωτική. Reclιerclιes pοιιr ιιιιι- 1e11ιaιιalyse, (Paris. Scuil. 1969). σrλ. 
145-7 
Roland 13arιhcs: �R<!sponscs». Tel Que/ 47. 1971. 
Roland Barιhcs: �Dc 1 ocuνreau ιcxtc•. Revιιe dΈ:sιlιίιique 3. 1971. 

Jonnιhan Cullcr, Sιrιιcιιιrα/ίsι Poeιics (London. RKP. 1975). σελ. 139-140 
Hcrman Mcycr: Tlιe Poeιics ο/ Qιισιαιίοιι ίιι ιlιe Ειιrομeαιι Nove/ (Pri11ccιon. NJ. Princc
ιon Uniνcrsiιy Prcss, 1977) 
Michacl Rifaιιerre, Serιιioιics ο/ Pσeιry (Bloon1ingιon. lndiana Univι:rsiιy Prcss. 197!!). 
σελ. Ι 15-150 
Τσπy Βcππcιι. Forιnalism αιιd Marxisnι (London. Mcιhucn. 1979), οcλ. 59-60 
Ρ. Malandain -J. dc la Fonιainc. La Fable eι /Ίιιιerιαιe (Pari� Tcmp� Acιucls. 1981) 
Gcoffrcy Harιman, Sανίιιg ιlιe Τeχι. Liιeraιure-Derrida-Plιilosoplιy (Balμmor: Johns 
llopkins Uniνcrsiιy Prc<,s, 1981). passim 
Έπίσης στό έργο τού Harold Bloom μετά τό 1973. 

Άθύρ» (1917), δπου τά προ6λήματα τής γραφής καί τής άνεξάντλητης δια
κειμενικότητάς της συνδυάζονται γιά νά φωτισΟεί τό κύριο Οέμα τής σύγχρο
νης λογοτεχνικής θεωρίας, ή έρμηνεία. Ή έξέταση τού κειμένου θ.ά άρχίσει

, μέσα άπό τό πρίσμα πού παρέχει τό δοκ(μιο τού Georgc Sterner Πcρ ι 
Δυσκολlας3. 

Ό Steiner, ξεκινώντας ά.πό τό έρώτημα «τί έννοούμε δταν λέμε: Αύτό τό 
ποίημα, ή αύτό τό χωρίο σέ αύτό τό ποίημα, εlναι δύσκολο», ά.ποπειράται νά 
διαγράψει μιά θεωρία τιϊς Δυσκολίας, καί διακρίνει τά άκόλουΟα τέσσερα 
είδη (κατά σειρά καί 6αθμό προ6λημ�τικότητας): _ , . 
1. Πραγματικές [Co111ingcntl δυ�κολιες. Πρόκε�ται γιά tκεινε� π�υ άνακ

_
u

πτουν άπό άγνοια σημασιολογικων, έτυμολογικων, 6ιογραφικων, ιστορικων 
κ.ά. πληροφοριών, καί οι όποίες μπορούν νά έπιλυθούν άνατρέχοντας σέ cνα 
άντίστοιχο λεξικό ή άλλο 6οήθημα. 
2. Πραγματολογικές IModall δυσκολίε,. Προέρχονται ά.πό τίς άναγκαίες πο: λιτιστικές διαφορές μεταξύ ίστορικών έποχών καί τόπων. 'Αναφέρονται σε 
στοιχεία ταυτότητος ένός πολιτισμού πού συμπαρασύρονται καί χάνονται 
στό πέρασμα τού χρόνου, καί μόνο ή έμ-Πάθεια τής ίστοριοδι�ικής κα�ανόη
σης πού προσαρμόζεται στό πνεύμα μιάς συγκεκ�ιμένη_ς έποχη? μπορει ένδ

_
ε

χομένως νά τά άνακαλέσει. Δέν εlναι πληροφοριες που μπορουν νά 6ρεθουν 
σέ &α 6ι6λ(ο, άλλά τρόποι αίσθαντικότητας καί άνταπόκρισης πρός τά 
πράγματα πού χαρακτηρίζουν/προσδιορίζουν τ�)ν εύαισΟησία μιάς συγκεκρι
μένης κοινότητας άνθρώπων.

, , , 
. . . _ 

3. Τακτικές (Tactical] δυσκολιες. Οφειλονται συνηθως στην προσπαθεια το� 
συγγραφέα νά έπι6ραδύν.ει τήν άνάγνωση δημιο_:ιργώ�τας c'.ιβεβ_αι�τητες που 
έπισύρουν τήν προσοχή στή λειτουργικότητα της γλωσσας και της λογοτε
χνίας. Ό προβληματισμός πού προκαλούν άνασύρει λανθάνουσες έ�q-ρα?τ�
χές καί έρμηνευτιχές δυνατότητες. (Εlναι πάντως πιθανό οι δ�σκολιες

, 
αυ

,
τες 

νά προέρχονται καί άπό τ�iν άδυναμία τού συγγραφέα νά 5ρει τεχνικα μεοα 
άνάλογα μέ τ(ς ύψηλέc; του προθέσεις).

, _ . , , 
4. 'Οντολογικές [Ontologica1J δυσκολιες. Προκαλουνται άπό τ11ν αθετηση 
δασικών έπικοινωνιακών κανόνων πού έξαοφαλίζουν τή συνεννόηση συγ
γραφέα-άναγνώστη- άναφέρονται στή φύση τής γ�ώσσα�, στ�ν έπ��κει� τής 
σημασιοδότησης, στή Οεσμικότητα τής λογοτεχνιας και στις προ�ποθεσεις 
τής άνάγνωσης, δημιουργώντας όξύτατα (χαί άναπάντητα) tρωτηματα γιά 
τή δημιουργία χαί τήν πρόσληψη τής ίδιας τής τέχνης. . . . Αύτά εlναι τά τέσσερα είδη δυσκολιών ποί• διακρίνει ό Stcιncr. και τό Οε
μα πού διαπραγματεύεται έχει ίδιαίτερη σημασία γιά τήν έποχή μας. μιά καί 
ό Μοντερνισμός (ήδη άπό τόν καιρό τού Mnllar�e) καλλιέργη�ε μι� σειρά 
στρατηγικών καί θεωριών πού έφεραν τή Δυσκολια

.
στό nροσ�ηνιο της καλ

λιτεχνικής πρακτικής. 'Ενδεικτικά παραδείγματα, δπ�ς τό Fιιιιιeg(Ιf�S Wake 
τού James Joyce, τό Α τού Louis Zukofsky, ή δπερα Dιe Sο/dαιeιι τ

.
ου Bcrn

.
d 

Alois Zimmermann καί ή μεσαία περίοδος τού Jean Luc Godard, υπενθυμι-· 
3. Gcorgc Sιciner. On Dιfficulιy, αιιd Oιlιer Essays (Oxford. Oxford Unινcrsiιy Prcss. 
197!!). σελ. 18-47 _ _ 
4. Ή διδλιογραφία γύρω άπό τήν έννοια τής παράδοσης όγχουται διιιρκως. Γιά μιά 
συνοπτική έnοπτεία διαφορετικών άπόψεων θά πρότεινα τίς παρακάτω μελέτες: 
T.S. Εlίοι Tradiιion αιιd ιlιe /ιιdividua/ Τα/eιιι ([ 1919] Thc Sacrcd Wood, 1920). Jury Tyn
j<ιnoν. Οιι Liιerary Εvο/uιiο_ιι ([/927]). �· Maι

.
cjka-Kr. Ro�orskίl, ι:d>.: Rι-ι�ι/ίιιgs ιιι Rιι-, 

sian Poeιics. Αππ Arbor, Mιchιgan Slaνιc Publιcaιιons. 1978 ). J.L. Borgc>. Ο Kafka �σι 
ο/ Πρόδρομο( του (1951). Harry Lcνin. Tlιe Τrαdιιιοιι of Τrι�d�ιίσrι (Conιcxιs _o,r Crιιι
ci�m. C�mbridgc. Mass., Harνard Univcrsiιy Prcss. 1957). J. Hιllιs Mιllcr, «Τrαdιιιοιι arιd 
/)ifferι-rιce• (π. Diacriιics 2, 1972). Η. Bloom. Τlιι dιa/ecιics ο/ 11οeιιc ιrαdίιιοιι (Α Map of 
Mi>rcnding. Oxford Uniνcrsiιy Press. 1975) 
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ζουν πώς δ σύγχρονος καλλιτέχνης έπωμίστηκε τή Δυσκολία ώς άκέραιο μέ
ρος τού χρέους του καί άγωνίστηκε νά συμφιλιώσει (ή νά προκαλέσει) τό 
κοινό μέ αύτή τήν fδέα. 

Ό Κα6άφης ώς ποιητής εlχε μιά όξύτατη αίσθηση καί έπίγνωση τής παρά
δοσης -τής παράδοσης ώς παρακαταθήκης άξιών, ώς πολιτιστικής κληρονο
μιάς, ώς συντριπτικού μέσου σύγκρισης, ώς άπολεσθέντος παρελθόντος.4 Γι' 
αύτό καί τό πρό6λημα τής έρμηνείας (τής παράδοσης) τόν άπασχόλησε σέ 
δλη τή διάρκεια τής δημιουργικής του καριέρας. Καθώς ή διακειμενικότητα 
διατρέχει τό έργο του, προκύπτει �μμεσα μιά έρμηνευτική θεωρία πού άπα
σχολείται μέ προδλήματα δπως: τί εlναι τό κείμενο, πώς κληροδοτείται καί 
.έπιδιώνει, πώς παραλαμ6άνεται, πώς καταναλίσκεται, πώς άποκαθίσταται, 
κ.ά. Ό ποιητής άνακαλεί πραγματικά ή έπινοεί φανταστικά κείμενα τά 
δποία παραθέτει, μνημονεύει ή ύπαινίσσεται, γιά νά έξετάσει ξανά καί ξανά 
τό έρώτημα: πώς δια6άζουμε; , 

Τό πιό ένδιαφέρον κα6αφικό κείμενο περί έρμηνείας εlναι ταυτόχρονα καί 
Ενας περίτεχνος στοχασμός περί Διδασκαλίας: οcΜέ δυσκολία δια6άζω ... ». 
Άμά πρώτα Ενα γενικό σχόλιο: τό ποίημα αύτό, περισσότερο άπό κάθε άλ
λο τής νέας έλληνικής, εlναι Ενα έργο πού δια6άζεται καί δέν άπαγγέλλεται, 
δηλαδή �να έργο τού γραπτού λόγου. Ό Σολωμός, δ έθνικός μας ποιητής, εt
ναι ό ποιητής τής ένοχης γραφής, δηλαδή τής άδύνατης ποίησης, δπως τήν 
έπέ6αλε δ Ρομαντισμός. Παγιδευμένος άνάμεσα στό έθνικό καί στό άληθές, 
άνάμεσα στό λόγο τής έξουσίας καί σ' έκείνο τής φιλοσοφί.ας, δέν ξέρει νά 
δια6άζει: 

'Αλλά, θεά, δtν ήμπορώ ν' άκούσω τή ιrωνή σου, 
χι cύθύς Ι:yώ τ· 'Ελληνικού χ6σμου νά ηί χαeίσω; 

Ό Κα6άφης, δ μεγάλος μας ποιητής, εlναι δ συγ-γραφέας τής άνοιχτής γρα
φής, δηλαδή τής άναθεωρητικής άνάγνωσης: 

Ά δfv μ' άρtσει τ6 τετράστιχον αύr6. 

-καί γι' αύτό άποκλειστικά ό μόνος 'Έλληνας ποιητής τού Μοντερ
νισμού.5 Στό «'Εν τφ μηνί 'Αθύρ», μέ μιά άμεμπτη καί άμείλικτη φιλολογική 
(κι δχι άπλώς τυπογραφική) τεχνική ύποχρεώνει σέ μιά δύσκολη πρόσληψη 
πού δέν άφήνεται νά ξεχάσει ούτε γιά μιά στιγμή πώς ή άνάγνωση εlναι τής 
γραφής καί πώς ή γραφή, παρά τούς σολωμικούς έξορκισμούς, δέν εtναι tής 
σωτηρίας. 

Ή άρχή τού ποιήματος συνοψίζει μέ τρόπο άκαριαίο τό δράμα τού Ρο
μαντικού άνθρώπου, καί ίδιαίτερα τού καλλιτέχνη: άπό τήν έποχή πού δ He
gel κήρυξε τήν πτώχευση καί τό τέλος τής τέχνης, άκόμα κι άπό τήν έποχή 
πού δ Hamann (1730-1788) καί δ Blake0757-J827) θεώρησαν τό σημείο άκυ-· 
ρο καί τήν άναφορά ταυτολογία, θεματvποιώντας Ετσι τή γλώσσα, δια6άζου
με μέ δυσκολία. Ό πρώτος στίχος δίνει μιά ύπόσχεση καί στ�iνει μιά παγίδα: 
σέ άντίθεση μέ άλλες περιπτώσεις (δπως π.χ. στό «Καισαρίων») δπου δ ποιη
τής άνατρέχει ρητά σέ κάποιο 6ι6λίο -πρόκειται συνήθως γιά φιλολογική έκ
δοση ή ίστορική μελέτη- έδώ σκηνοΟετείται μιά άπευθείας παραπομπή, ή 
άδιαμεσολάΟητη άναφορά στό πρωτότυπο, «στήν πέτρα τήν άρχαία ... Κα
θώς, δμως, ή άνάγνωση προχωρεί, τό ποίημα στή σύντομη διάρκειά του έξα-

5. Ίσως ή ρήση φανεί άπόλυτη στήν άφοριοτιχότητά της· δέν μ.Μρεί. δμως. άχόμη νά 
έχτιμηθεί ή σημασία της. άφού ή έλληνιχή χριτιχή χαί φtλολογία tξαχολουθούν νά 
άγνοσύν παντελώς τό μείζον πνευματιχό φαινόμενο τού εύρωπαϊχού χαί άμεριχανιχού 
Μοντερνισμού χαί άσχολούνται άπόχλειστιχά μέ bα του μόνο σύμπτωμα. τόν γαλλιχό 
ύπερρεαλιομό. 

κολουθεί νά ύπενθυμίζει τήν άμετάκλητη φθορά τού πρωτοτύπου: «δυσκο
λία .. , οcδιακρίνω», «φθαρμένα», «άκρωτηριασμένες», «6γάζω»· οι δυσκολίες 
παραμένουν άπόρθητες . 

'Επιστρέφοντας στό σχήμα πού πρότεινε δ Sιeiner, παρατηρούμε δτι καί 
τά τέσσερα εtδη δυσκολιών πού διακρίνει άπαντώνται στό ποίημα αύτό. 
'Αρχίζουμε (άντίστροφα) άπό Ενα πέμπτο εtδος, πού δέν άναφέρεται. 
1) Πρόκειται γιά τίς πρακτικές δυσκολίες, έκείνες πού όφείλονται σέ πρα
κτικούς λόγους δπως φθορά, διασπορά, άπώλεια ή παραχάραξη τμημάτων. 
Στό ποίημα, ή πέτρα έχει φθαρεί (άπό καιρικές ή άλλες άλλοιώσεις πού δέν 
διευκρινίζονται) καί κάποια μέρη της hουν έξαλειφθεί. Οί πρακτικές δυ
σκολίες προηγούνται πιά άπό κάθε προσέγγιση τού αύθεντικού εργου -εlναι 
ήδη iχεί. 2) οι πραγματικές δυσκολίες περιλαμ6άνουν τό νόημα τής λέξης 
'Αθύρ καί τών γραμμάτων ΚΖ πού πρέπει νά άντληθεί άπό κατάλληλα λεξι
κά. 3) οι πραγματολογικές δυσκολίες εtναι περισσότερες καί περιλαμ6ά
νουν τόσο τίς συμ6άσεις πού διέπουν τό 'Αλεξανδρινό έπιτάφιο έπίγραμμα 
δσο καί τό «πνεύμα τής έποχής» δπως άπηχείται άμεσα ή �μμεσα σέ αύτό -
π.χ . -ιί άκρι6ώς περικλείει συνδηλωτικά τό γεγονός δτι «γι' 'Αλεξανδρινό 
γράφει 'Αλεξανδρινός». Καί φυσικά, κανένα έγκυκλοπαιδικό 6οήθημα δέν 
μπορεί νά παράσχει έπαρκώς παρόμοιες πληροφορίες. _ 
4) οι τακτικές δυσκολίες εlναι άκόμη περισσότερες καί άνομοιογενεις: πρό
κειται γιά δλόκληρη τήν πράξη τής άνάγνωσης δπως καταστρώνεται καί ταυ
τόχρονα διαρκώς έπι6ραδύνεται καί διαψεύδεται στό ποίημα· ·πρόκειται έπί
σης γιά τό πλήθος τών σημείων στίξης πού δίνουν μιά δωδεκάφθογγη μελω
δική χροιά στοιχειοθετώντας κενά, ρωγμές, σιωπές, καί έμποδίζοντας τήν 
εύκολη συναισθηματική ταύτιση. 5) Τέλος, ύπάρχουν οί όντολογικές δυσκ�
λίες, πού άναφέρονται στήν ίδια τή δυνατότητα τής άνάγνωσης, καί θά μας 
άπασχολήσουν παρακάτω. 

'Από τά πέντε ε�δη, τό πρώτο άφορά τήν παράδοση τού κειμένου, καί 
έπομένως τίς καθαρά ύλικές προϋποθέσεις τής άνάγνωσης· τό δεύτερο καί τό 
τρίτο, τή χρονική άπόσταση τού κειμένου, κ?'ί έπομένως τίς 

.
πολιτιστικέ� 

προϋποθέσεις τής άνάγνωσης· τό τέτ�ρτο, τry διαδικασία ά;αγν�σης τ�υ 
ποιήματος- καί τό πέμπτο, συμπερικλειοντας την προ6ληματικη που προηγη
θηκε, άφορά τίς όντ.ολογικέ� προϋποθέσε�ς τής άνάyvωσης .. Ού�ιαστ

_
ικά, ιό 

διά6ασμα τού άρχαιου κειμενου εlναι μια άλληγορια γι? τη φυ?11 uις άνά: 
γνωσης πού, άς μήν τό ξεχνάμε, ε{ναι πάντα άνάγνωση της γραφης-ουτε του 
σώματος ούτε τής ψυχής. 

'Η κατανόηση ειναι μιά τελεολογική διαδικασία πού περιορίζεται άπό 
προσδοκίες άληθείας καί χαρακτηρίζεται άπό τήν άπαίτηση

_ 
γιά ?λότ:τ�τα: 

καταλήγει πάντοτε σέ t-να συμπέρασμα, ένα άποτέλεσμα, tνα δλον. Υποκει
ται έπίσης στήν άρχή τής ταυτότητας: πρέπει νά ταυτίσει κάτι μέ �άτι ά

.
λλο, 

νά συγκρίνει καί νά διαλέξει. Κατανοώ σημαίνει έπιθέτω συμμετριες και συ
νάγω θετικές σχέσεις σύμφωνα μέ τήν προσδοκία μιάς πληρότητας. :Η σκέΨ_η 
συνεπάγεται πάντα μιά προσπάθεια νά έξαλειφθούν τά χάσματα, οι έγγενεις 
στήν αύθαιρετότητα τής γλώσσας άμφισημίες καί

, 
οί �ντιφάσεις; ή σκέψη λει

τουργεί έφαρμόζοντας σημασιοδοτικές πρακτικες σε 
,
έπινοημενες

. 
διαφο�

ποιητικές σχέσεις. Γιά νά 6ρεί κανείς τό δρόμο του �α στό �α6υρινθο της 
έμπειρίας καί τής γνώσης πρέπει νά παρεμ6άλλει σχηματα διαρκ�ιας, συνά
φειας καί συνοχής στή γλώσσα, έπιλέγοντας διάcpορα παίγνια 

.
και ο:ρατηγι

κές έπικοινωνίας. 'Η κατανόηση άρχ
.
ίζει �ό την 

.
άφετηριακη π�π�θε� 

τής ένότητας τού νοήματος καί καταλ�γει ο;'lν έφευρ�ση 
,
δ.μολογι<J?ν κ�ι έν�ς 

κέντρου άναφοράς, μιάς δομικής άρχης που χρησιμευει ω� ή πηΥΤ) και δ κυ
ριος παράγων κάθε έξήγησης. Κατqνοώ σημαίνει τ�ξινομω, �μαινει έννοη: 
ματώνω, σημαίνει έρμηνεύω· δέν πρόκειται γιά μια κατανομη δεδομένων η 
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μιά διαισθητική σύλληψη τής πραγματικότητας, άλλά γιά τόν κύριο «τρόπο» 
τής άνθρώπινης άνάμιξης στά έγκόσμια. 

Ό φό6ος τής δυσ-νόησης ή τής παρα-νόησης ύπήρξε άνέκαθεν ή πιό 
άκραία καί έπώδυνη έμ.πειρία. όξύτερη στήν έπείγουσα άμεσότητά της άκό
μα καί άπό τό έρώτημα τού θεού, τό θάνατο ή τόν πόνο. Ή κορυφαία στρα
τηγικi1 μέ τήν όποία έξαοφαλίζεται ή διάσωση τού άνθρώπου άπό τό λαβύ
ρινθο τής αύθαιρετότητας τής γλώσσας εlναι ό κανόνας τής ταυτότητας. 
'Όλα τά συστήματα ταυτοποίησης (δπως οί θεωρίες ούτοπίας. τά πολιτικά 
συστήματα. ό 'Ιδεαλισμός, ό Κρατυλιομός καί ή Λογική) προσπαθούν νά 
ύπερ6ούν τή σχετικότητα καί νά έξαοφαλίσουν Ενα αύθεντικό σημείο άναφο
ράς. 'Αλλά κάθε ιδεατή είκόνα τού κόσμου έχει ταυτολογικό χαρακτήρα. 
Άλλωστε δλες οί κουλτούρες, παρά τ(ς τεράστιες διαφορές τους, μπορούν 
νά ίδωθοϋν οάν όμόλογες άπόπειρες σημειωτικής μετάφρασης- καί τελικά 
κάθε έρμηνεία άποπειράται �ά ταυτίσει τή λέξη μέ τό πράγμα -μέ lνα πράγ
μα. Τό δνειρο μιάς παραδεισιακής, άρχαϊκής καί άρχικής ταυτολογίας λαν
θάνει σέ κάθε μετάφραση. Ή ύπόσχεοη πού παραμονεύει μέσα στό άρκαδικό 
αύτό δνειρο εlναι ή λήθη καί 11 όμοιομορφία. 'Όμως ή μόνη πραγματική ταυ
τολογία εlναι ή σύμπτωση τής γλώσσας μέ τόν έαυτό της, ή όποία άποτελεί 
τόν όρίζοντα τής άνf)ρώπινης κατανόησης. Δέν ύπάρχει πλf1ρης ταυτότης ή 
άπόλυτη όνομαοία. μόνο συμβατικότητα καί όνοματοθεσία. 'Ό,τι λέγεται, 
άναφέρεται οτίς χρήσεις τής γλώσσας: ή γλώσσα μιλά γιά τόν έαυτό της. 'Ερ
μηνεύω σημαίνει μεταφράζω, έξηγώ σημεία μέ άλλα σημεία. Ή ταυτότητα 
εlναι πάντα αύθαίρετη -(να γλωσσικό τέχνασμα πνευματικής έπι6ίωσης πού 
άποτελεί τήν κύρια ρητορική προϋπόθεση τής μετάφρασης καί άνακουφίζει 
τήν άπέλπιδα. άνάγκη τού άνθρώπου νά άνήκει, μεταμφιέζοντας (κοινωνι
κούς) ρόλους σέ (προσωπικές) ύποκειμενικότητες . 

Τό ποίημα «'Εν τφ μηνί 'Αθύρ» περιγράφει τή διαδικασία μιάς άνάγνωσης 
καί έπομένως μιάς έρμηνείας. Τό ύποκείμενο τού ποιήματος, πού θά άποκα
λέοουμε ουμ6ατικά .m!ι 111eι :ιίp;,>6 • προσπαθεί νά διαβάσει καί νά κατανοήοsι 
Ενα άρχαίο κείμενο στ�Ίν πρωτότυπη μορφή του, δηλαδή ώς έπιτύμ6ια έπι
γραφiι. «Μέ δυσχολία» καταφέρνει νά διακρίνει όρισμένα διάσπαρτα ση
μεία. Όμως μιά σειρά άπό διαφορετικής q'ύοεως δυσκολίες τόν έμποδίζουν 
νά συναπαρτίσει fνα πλήρες νόημα. Οί πρώτοι 9 στίχοι άποτελούν άπλώς 
μιά ξερiι άπαρίθμηση τών πληροφοριαχών στοιχείων πού ό ποιητής άποσπά 
άπό τό πρωτότυπο. Ό ΙΟος στίχος άποτελεί μιά παράφραση τών δύο προη
γουι.ιfνων, πού καί αύτι'1 είσάγεται διστακτικά . Τέλος. ό τελευταίος στίχος εl
ναι μιά έπανάληψη. μιά έπανα-γραφή τού τρίτου χωρίς τά εισαγωγικά. 

Ποιό Flναι, λοιπόν. τό έρμηνευτικό άποτέλεομα αύτής τής προσπάθειας:; 
Τί άπέφερε ή άποκωδικοποίηση τού παλαιικού μηνύματος; Τιποτε. Ό ποιη
τής δέν κατάφερε νά μάθει κάτι γιά τό νεκρό, τή ζωή του καί τi1ν έποχή του. 
Τό όνομα, ή ήλικία. τό θρήσκευμα. ή καταγωγή καί ή όδύνη τών φίλων δχι 
μόνο δέν άρκούν. άλλά καί δύσκολα δένουν σέ (να συνολικό νόημα όποιαο
δήποτε σημασίας. Ό στίχος 10 μέ τό άόέξιο συμπέρασμά του ήχεί είρωνικά, 
καθώς άποτελεί τό δριο πού ή έρμηνεία τοϋ ποιητή μπορεί νά φτάσει. στήν 

6. Δηλαδi1 •ύπό διαγραφή�· :ταρά6αλε τά έξής δύο χωρ(α: «Μιά στοχαστική ματιά 
πρός αύτό τό χιίιρο τού ·· Εlναι ·· μ.-ιορεί νά τό γράψει μόνο σάν � .' 11 χρήση τιίι'' δύο 
διασταvρούμινων γραμμών άρχικά μό"ο χeατά σέ ά,,όσταση. ίδιαίτερα τή συνήθεια "(ι 
συ>J,uμ6άνουμε τό ε/,•αι οάν κάτι αύτσδύναμο� (Μarιιη l lcidcggcr: Tlιt' Qιιesιίοιr of 
Βeίιιg, όίγλωση άμερ1κάνικη fκδσση 1958. σελ. 80). �Όσο γιά τήν fννοιιι τής έμ,-ιcι
ρί<ις, εtνιιι tξαιρετιχά ά"σικσνόμητη. Όπως δλες οί έννοιες πού μεταχειρίζομαι έδώ. 
άνι'ικη στήν !στορία τής μrταq:vσιχής καί μπορούμε νά τή χρησψοποιήσοvμε μόνο ίοπό 
Ι>ιαγραφ·ι� (J. Derήda: Of Graι11maιolog_ν l Ι967j. Baltimorc. Jσhns l lσpkιns Unι,·crsιι� 
PrcS\. 1976. οrλ. 60). 

προσπάUεια νά άποκαταστήοει τήν πραγματικότητα. Καί τό τέλος έπανα
λαμ6άνει άμήχανα, κι ίσως μέ κάποια συγκαταβατική σοφία, τήν άρχή: αύτό 
ε{ναι δλο κι δλο πού μπορούμ!' νά ξέρουμε. Ό Λεύκιος κι οί έμπειρίες τής 
ζωής του χάΟηκαν όριστικά κι άμετάκλητα, καί τίποτε δέν μπορεί νά τίς πε
ρισώσει. Ή έρμηνεία μας είναι καταδικασμένη νά ταυτολογεί μέ τίς προϋπο
θέσεις καί τίς συνθήκcς άρΟρωσής της, χωρίς νά μπορεί νά άνακαλέσει τi1 
χαμένη πραγματικόn1τα -καί τή μοναδικότητα μιάς άνθρώπινης ζωής. «Εlν' 
δλ' αύτά τά πράγματα πολύ παληά-». Τί σώθηκε άπό τά νιάτα τού Λεύκιου. 
τή ζωή του καί τίς παρέες του στήν 'Αλεξάνδρεια: Τί μπορούμε έμείς νά μά
θουμε ή νά καταλά6ουμε άπό δλα αύτά: Τίποτα. Ό Λεύκιος πέθανε, οι φί
λοι τόν εκλαψαν. κι έμείς διαβάζουμε -άποκομμένοι άπό τήν άγάπη τους:, ξέ
νοι στόν πόνο τους . 

Θά πρέπει νά διευκρινιστεί έμφατικά δτι τό ποίημα δέν είναι μιά κριτική 
τής ίδιας τής έρμηνείας άλλά τών προi.JποΟέοεών της καί τών άναπαραστατι
κών προκαταλήψεων ποί1 συγχέονται μέ αύτές. Δέ διαμφιο6ηiείται ή έρμη
νεία καθεαυτή άλλά οί προϋποθέσεις (καί ή δυνατότητα ) τής άπόλυτης έγκυ
ρότητάς της. Ή έρμηνεία είναι ό τρόπος μας νά ύπάρχουμε, νά καταλαβαί
νουμε καί νά δρούμε. προβάλλοντας τίς έμπειρίες μας στόν όρίζοντα τής 
γλώσσας. Πάντοτε (χα( άναπόφευκτα) cρμηνεύουμε -δέν μπορούμε παρά νά 
έρμηνεύουμε. 'Όμως πώς έρμηνεύουμ!' :  καί πρός τί; Τό ποίημα άποτελεί μιά 
κριτική τής παραστατικ1iς έρμηνείας. έκείνης: πού άναζητεί χιμαιρικά τήν 
άλήθεια τού μηνύματος προσπαθώντας νά άποκαταστήσει τήν πραγματικό
τητα τού νοήματος. 

Σίιμφωνα μέ τίς άρχές τής παραστατικότητας (δπως π.χ. έκτίθενται στό 
Τrαcιαιιιs Logico-Plιilosoplιicιιs τού Wiιιgcnstein, 1921). άφού ή γλιί>οσα σχε
τίζεται έγγενώς μέ τόν κόσμο, κάΟε πρόταση πού [χει νόημα καί μιά ΟετικιΊ 
τιμή άληΟείας άποτελεί μιά πλήρη είκόνα τής πραγματικότητας γιατί καθρε
<rτίζει μιά συγκεκριμένη κατάσταση. Αύτή ή ίδεαλιστική ύπόΟεση στρέq;ει 
τήν προσοχή στήν άναφορικότητα τής άνΟρώπινης έπικοινωνίας καί παραμε
λεί ηi μελέτη τών πραγματικών καί σημειωτιχών προϋποθέσειον της. Πάντο
τε κατα-λα6αίνουμε άλλά κάθε φορά κατα-,•οούμε διαφορετικά. Ή Οεμελιψ
δης αύθαιρετότητα τής γλώσσας (πού ή τέχνη καί ή φλοοοφία άπό τήν έπο
χή τού Ρομαντισμού 6ιώνουν ώς τρόμο τής άνεπάρκειας καί τής 
έλαττωματικότητας)7 δημιουργεί προφανώς Ενα πρό6λημα σημασιολογικού 
πληθωρισμού πού καμιά οικονομία τής σημασιοόότησης δέν μπορεί νά έλέγ
ξει, άφού ότιδ1iποτε είναι δυνάμει σημαντιχ6. Τό νόημα παράγεται άπό τή 
χρ1iση τών σημείων οέ μιά γλώσσα και δχι άπό τήν άντιστοιχία τους πρός τά 
πράγματα πού έκπροοωπούν: δέν ύπ(ιρχουν σταθερά σημαινόμενα -όντικεί
μενα, �ργα ή φαινόμενα. Ή δυσαναλογία μεταξύ γλώσσας καί κόσμου μα
ταιώνει κάθε τελεσίδικη άναφορά καί άρνείται νά δώσει στήν έρμηνευτική 
μας άναοφάλεια fνα Ιιπερϋατικό σημασιολογικό καταφύγιο. Ή ριζική άνα
ποφασιστικότητα τού νοήματος άντιτίθεται στή λογική άναγκαιότητα μιάς 
φυσικής σχέσης μεταξύ τής γνώσης καί τού άντικειμένου της. 

'Ανάλογα μέ τή δεδομένη ίστορική στιγμή καί τόν κοινωνικό χώρο, πα
ράγονται πάντα διαφορετικά νοήματα οέ κάθε κουλτούρα, καΟώς ή κυρίαρ
χη ίσορροπία/τάξη καί έναλλακτικά ίδεολογικά συστήματα άνταγωνίζονται 
γιά τιiν έξουοία. Τό νόημα δέν είναι αύτό πού ή άτομική συνείδηση βιώνει. 
έννοεί ή κατανοεί. Οί ποικίλες λειτουργίες τών γλωσσικών δομών διαιωνί
ζουν τήν άπροσδιοριστία καί άνομοιογένεια κάθε Λόγου. Κοινοί δροι δπως 

7. � Τό κύριο έρώτημα γιά τiι  σύγχρονη έnοχi1 έξαρτάται ό.πό αύτό, συγχεκριμένα ό.πό 
τό άν μιά γνήσια άναγνώριση. όηλαδi1 μιά άναγνώριση τής άληθείας. ε{ναι bvνατή». 
(Hegel: Wnke ιιι zκ•αιιzίg Βιιιιd�rι. 1979. Τόμ. 10: «Enιyklop<tdic dcr ph1Ισsophιschcn 
Wissenschafιcn» 111, σrλ. 242. :ταρ. 4.\5). 
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άλήθεια-ψέμα, όρθό-έσφαλμένο, πραγματικό καί μή-πραγματικό. ούσιαστι
κά άναφέρονται σέ σχέσεις μεταξύ προτάσεων καί τή νομιμότητα/έyκυρότητα 
πού κερδίζουν σέ συγκεκριμένες κοινότητες έρμηνευτών. Ή ά.πόδοση νοήμα
τος εlναι μιά Lστορικά προσδιορισμένη διαδικασία έπινόήσης καί δχι μιά 
άσφαλής διεργασία άνακάλυψης καί άνάκτησης. 'Αναπόφευκτα τό νόημα 
παραμένει άνθρωποκεντρικό έκ φύσεως καί έκ-κεντρικό έκ κατανομής. 
'Ενώ, λοιπόν, ή Αίσθητική, ή Ρομαντική φιλοσοφία τού ώρα(ου, ά.πασχολεί
ται μέ τό τί εlναι τό καλλιτέχνημα καί γιατί εlναι όμορφο, ή πολυσημία τού 
νοήματος διατηρεί τή δύναμή της καί κρατά τήν αύθεντικότητά του ά.πρόσι
τη. Καί ένώ ή Κριτική ώς έφαρμοσμένη Αίσθητική φιλοδοξεί νά φθάσει τήν 
κυριολεξία, τήν άκρί6εια καί τήν άλήθεια, δ πληθωρισμός έξακολουθεί μόνι
μα νά χαρακτηρίζει τήν οικονομία τής σημασιοδότησης. 

Τό ποίημα πού μάς ά.παοχολεί ά.ποτελεί κριτική τής παραστατικής έρμη
νείας δπως προσδιορίστηκε άπό τήν Αισθητική καί άσκήθηκε ά.πό τήν Κριτι
κή -τής έρμηνείας πού 6λέπει τό έργο τέχνης (καθώς καί κάθε κείμενο καί 
κάθε σημείο) σάν άναπαράσταση ένός άντικειμένου. φαινομένου ή tδ.έας
σάν έκφραση τής άληθείας. Παρουσιάζοντας μιά άπόπειρα άνά-γνωσης ή 
δποία συναντά μιά σειρά ποικίλων δυσκολιών πού δυσχεραίνουν τήν ά.πο
κάλυψη κ..ι. δδηγούν στήν ά.πό-γνωση, τό ποίημα δραματοποιεί τήν άδυνα
μία τής έρμηνείας νά ιχνηλατήσει τήν καταγωγή τού σημείου. Ή έρμηνεία 
δέν εlναι ά.ποκάλυψη άλλά έπανά-ληψη: παρα-λαμ6άνει καί έπ-ανα
λαμδάνει αύτό πού fχει ήδη εtπωθεUγραφεί άφαιρώντας τά είσαγωγικά8 
(δπως γίνεται στόν τελευταίο στίχο). Στά περιθώρια τής έλευθερίας της θά 
άναφερθούμε παρακάτω. 

Ή περίτεχνη qύνθεση τού κειμένου αύτού τονίζει τήν άδυναμία τής έρ
μηνείας νά ιχνηλατήσει δχι άπλώς τήν καταγωγή τού σημείου (ά.πό κάποιο 
πραγματικό γεγονός) άλλά καί τήν προέλευσή του (άπό κά.πρια γνήσια πρό
θεση). Ή κατάργηση τής άληθείας συνδυάζεται μέ τήν άρνηση τής έννοίας 
τού ύποκειμένου. Τό γεγονός δτι τό ποίημα γράφτηκε γιά νά δια6άζεται κι 
δχι γιά νά ά.παγγέλλεται τονίζει δυό πράγματα. Πρώτα, δτι δέν ύπάρχει κα
μιά φωνή πίσω ά.πό τό κείμενο, καμιά πρόθεση πίσω ά.πό τό νόημα.9 Κανείς 
δέ μιλά πίσω ά.πό τό πένθος γιατί οί φίλοι έφυγαν κα( τό πήραν γιά πάντα 
μαζί τους. Μπορεί κάτι νά γράφτηκε σχετικά, άλλά τώρα πιά άνάμεσα σ' 
έμάς καί σ' αύτό παρεμ6άλλονται δλες οι δυνατές δυσκολίες τής άνάγνωσης 
πού δημιουργεί τό πέρασμα τού χρόνου. Τά δάκρυα tγιναν κείμενο, ή όδύνη 
έγινε μήνυμα, ή άγάπη άθυρμα στίς έρμηνευτικές αύθαιρεσίες, tδιοτέλειες 
καί άτασθαλίες τών έπιγενομένων. Ή γραφή σκοτώνει τό ύποκείμενο, καί 
μόνο ή μεταφυσική άνάγκη τού ρομαντικού άναγνώστη συνεχίζει νά άναζητά 
μιά φωνή πίσω ά.πό τά σημάδια στό χαρτί, μιά ψυχή πίσω άπό τό «Ψυ[χ]ήν». 
Κανείς φιλολογικός μόχθος δέν μπορεί νά μάς έξασφαλίσει lνα συγγραφέα. 

Τό δεύτερο καί έξίσου σημαντικό πράγμα πού τονίζει ή τυπογραφική 
έμφάνιση τού ποιήματος εlναι r'j' ά.ποκλειστική καί ά.ποκλεισμένη ιδιωτικότη
τα τής άνάγνωσής του. Καί ή δική μας άνάγνωση αύτού τού κειμένου γιά μιά 
παντοτινά χαμένη φωνή δέν μπορεί νά fχει τή δική της φωνή -εlναι άναγκα-

8. Δέν κατάφερα νά μεταφράσω τό άκόλουθο παράθεμα. άλλά τό δίνω άγγλικά: «Eνe
ry ιcxt. bcing iιsclf thc intertexι of anoιher ιcxt, bclongs to ιhc inιcrtcxtual. which musι 
not bc confuscd with a tcxι's origins: ιο scarch for ιhe 'sourccs or and 'inΠucncc upon' a 
work is ιο saιisfy ιhc myιh of filiation. Thc quotations from which a ιeχι is consιructed 
are anonyinous. irrcνόcablc, and yeι already read: ιhey arc quoιaιions wiιhouι quoιaιion 
marks•. (R. Barthes, From Work ιο Τeχι ( 1971 (. J.V.Harari. ed .. Ταιuα/ Sιraιegies, Cor
ncll Uniνersity Press. 1979, σελ. 77). 
9. Ό Dcrrida άποδομεί τή λογοκεντρική tννοια τής «φωνής• στό κεφάλαιο «Γλωοοο
λογία καί Γραμματολογία•. Of Grtιmmaιology. op. cit. 

στικά προσωπική, σιωπηλή. μή-κοινωνίσιμη. Δέν μπορείς νά τό διαβάσεις σέ 
άλλον κι έτσι νά τό μοιραστείς -μπορείς μόνο νά τό άναγνώσεις «άπό μέσα 
σου>>' αύτή ή έμπειρία εlναι έπώδυνα δική σου καί μόνο δική σου. Ή έρμη
νεία εlναι διπλά ά.ποκομμένη ά.πό τήν άλήθεια -καί ά.πό έκείνη τού άντικει
μένου καί ά.πό έκείνη τού ύποκειμένου της. Όχι μόνο δέν μπορούμε νά περι
σώσουμε τήν αύθεντικότητα τού πρωτοτύπου άλλά οiίτε κάν τή γνησιότητα 
τής δικής μας προσέγγισης. Τόσο τό τί έννοεί δ συγγραφέας δσο καί τό τί κα
ταλαβαίνει δ άναγνώστης άποτελούν ούτοπίες τής Κριτικής (ώς τή σύγχρονη 
γερμανική Αίσθητική τής Πρόσληψης111) πού άναζητά τήν ύπερ6ατική της 
φαντασίωση -τό χαμένο κέντρο, πού ή φιλοσοφία τό εlπε ούσία καί τό εύλό
γησε. 'Η άμείλικτη πραγματικότητα τής γλώσσας καί τής κατανόησης εlναι 
πώς ούσιαστικά κανείς δέν ξέρει πόσο άγαπήθηκαν δ Λεύκιος η ό Καβάφης 
(ή έκείνος πού ύπογράφει αύτή.τή μελέτη). 

Ή τελευταία παρατήρηση μάς φέρνει σέ Ενα άλλο έπίπεδο, έκείνο τής κρυ
πτής αύτοαναφορικότητας τού ποιήματος, πού δέ θίξαμε ώς τώρα. Τά σχό
λια πού προηγήθηκαν άφορούσαν τή διαδικασία τής άνάγνωσης τής έπιτά- · 
φιας έπιγραφής άπό τόν ποιητή. Όμως κι έμείς μέ τή σειρά μας κάνουμε κά
τι άνάλογο: διαβάζουμε τό ποίημα πού άποτελεί τήν έπιτάφια έπιγραφή τής 
έμπειρίας τού ποιητή, τήν έπιτάφια έπιγραφή τής έμπειρίας τής άνάγνωσης 
μιάς έπιτάφιας έπιγραφtiς. Ό ποιητής δέν κατάφερε νά άνασύρει άπό τό άρ
χαίο κείμενο δποιαδήποτε άλήθεια· ποιά άλήθεια ά.ποκομίσαμε έμείς ά.πό τό 
ποίημα; Ό ποιητής δέν έμαθε τίποτε γιά τόν πραγματικό Λεύκιο (-πολύ πε
ρισσότερο γιά τόν άνώνυμο συγγραφέα τού έπιγράμματος)· τί μάθαμε έμείς 
γιά τόν πραγματικό Καβάφη; Καί στίς δυό περιπτώσεις-τtποτα. Ή ά.ποκρυ
πτογράφηση τής έπιγραφής άναλογεί στήν άποκρυπτογράφηση τού ποιήμα
τος, καί έτσι δραματοποιείται τό πέμπτο εlδος δυσκολίας πού θίξαμε στήν 
άρχή, ή όντολογική. Άναγιγνώσκουμε Ενα ποίημα γιά τήν άνάγνωση καί τίς 
δυσκολίες της. 'Εκείνη ή άνάγνωση συνάντησε καί τά τέσσερα είδη πραγμα
τιστικών δυσκολιών χωρίς νά έπαληθεύσει τίς παραστατικές της προσδοκίες. 
Ή δική μας συναντά τήν όντολογική δυσκολία πού άναφέρεται στίς ίδιες τίς 
προϋποθέσεις μιάς άναπαραστατικής έρμηνείας. 

Ίσως κάποιος θά άντέτεινε δτι ή άνάγνωση τής έπιγραφtiς δίνει τουλάχι
στον κάποιες πραγματικές πληροφορίες γιά τό νεκρό -όνομα, ήλικία, θρη
σκεία κλπ. Έστω. Όμως τί πληροφορίες δίνει ή άνάγνωση τού ποιήματος 
γιά τόν άναγνώστη τής έπιγραφής; ά.πολύτως καμία. Άν κανείς δέν καταδέ
χεται νά άνατρέξει στή σκανδαλοθηρική έξηγητική τής παραδοσιακής καβα
φικής έπιφυλλιδογραφίας11, τότε τό ίδιο τό ποίημα δέ δίνει' καμιά ένδειξη 
γιά τήν ποιότητα τής έμπειρίας τής άνάγνωσης πού εlχε δ ποιητής: άν μαθαί
νουμε λίγα άσήμαντα πράγματα γιά τό Λεύκιο, γιά τόν Καβάφη δέν ξέρουμε 
τίποτα. 'Ακόμα παραπέρα: άν �να κείμενο μπορεί τυχόν νά δώσει κάποιες 
πληροφορίες, τό καλλιτεχνικό κείμενο καί γενικά ή λογοτεχνία δέν «μάς 
λέει» ά.πολύτως τίποτε. Ή άνάγνωση ώς έξεύρεση καί ά.ποκατάσταση κά-

ιυ. Σχετικά μέ τή σύγχρονη αύτή αιοθητική φαινομενολογική θεωρία μπορεί κανείς νά 
κατατοπισθεί άπό τό κεφάλαιο The Recepιion of Liιeraιure: Theory and Pracιice of ·Re
zepιion.sδsιJιeιik•, D.W. FokkemaΠrυd Kunne-Ibseh: Theorie:ι of Liιeraιure in ιhe Twen
ιiιιh Cenιury. London, C. Hursι, 1977)· νά προχωρήσει στίς άνθολογ(ες Jane Tomkins, 
ed.: Readtr-Respon.se Criιicisπι (Johns Hopkins Uniνersiιy Press, 1980) καί S.R.Suleiman 
- 1. Crosman, eds.: The Reader in ιhe Τeχι (Pήoeeιon Uniνersiιy Press, 1981)' καί νά bιι· 
δοθεί ειδικότερα στό lQΎo τών Wolfgand Iser, Hans Robcrt Jauss, Norman Holland καί 
Sιanlcy Fish. 
11. Ή άμάθεια τής νεοελληνικής κριτικής χαί ό χειρωνακτικός έμπειρισμός τής φιλο
λογίας συνεχίζουν νά λυμαίνονται τό χώρο· δέν ύπάρχει καμιά ποιοτική διαφορά μετα
ξύ (σχεδόν) δλων τών κειμένων πού μεοολά6ηοαν άπό τήν άσέλyεια τού Μαλάνου ώς 
τή νεκροφιλία τών πρόσφατων δημοσιευμάτων. 
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ποιας άλήθειας (πού μπορεί νά άναφέρεται στήν ίδιωτική ή δημόσια πραγ
ματικότητα) εlναι έντελώς άδύνατη. Μά τότε τ( διαβάζουμε; καί γιατί διαβά
ζουμε; 

Ή άπάντηση στό πρώτο έρώτημα -συνοπτική. γιά νά μείνουμε στά πλαί
σια αύτής τής μελέτης- εlναι: δέ διαβάζουμε έξομολογήσεις. άποκαλύψεις, 
περιγραφές ή μαρτυρίες, άλλά κείμενα γι' άλλα κείμενα ad infinitum. 'Όπως 
ύπενθυμίζει έπίμονα αύτό τό ποίημα, δια6άζουμε γραπτά· καί δπως ύποδη
λώνει τό άνά χείρας γραπτό, διαβάζουμε γράφοντας. 

Άς διευκρινιστεί πώς ή άρνητική όντολογία τής άνάγνωσης/έρμηνείας 
πού σκιαγραφήσαμε μέ βάση τό .. ·εν τψ μηνί Άθύρ». ή άρνητική αυτή 'Ερ
μηνευτική πού άφορά κάθε άπόπειρα κατανόησης (δπου συμπεριλαμβάνεται 
κι δλη ή τέχνη) δέ διακατέχεται καθόλου άπό μηδενιστικές τύψεις. Κι έδώ 
χρειάζεται μιά σύντομη παρέκοαση. 'Από τήν έποχή τής παρακμής τού Νεο
κλασικισμού. ή τέχνη (καί ή κριτική καί ή φιλοσοφία) άπασχολείται �μμονα 
μέ τή διακοπή τής αίσθητικής έπικοινωνίας καί τίς δυσκολίες πού τή διαιω
νίζουν, ένώ τό χάσμα γλώσσας καί πραγματικότητας, νοήματος καί κόσμου, 
μοιάζει άγεφύρωτο. Ή παράδοση fχασε σέ χρησιμότητα δ,τι κέρδισε σέ κύ
ρος, καί ή τέχνη άρχισε νά θεματίζει τό δυσάγωγον τού κώδικα καί τό άόύ
νατον τής πρόσληψης, κάνοντας έτσι τήν άτελέσφορη λειτουργικότητά της 
άποκλειστικό της θέμα. Ή γλώσσα θεωρήθηκε ώς cνα έλαττωματικό σύστη
μα άντιστοιχιών πού άρχισε νά φθείρεται καί fπαψε νά εlναι άρκετά ίσχυρό 
καί πλούσιο γιά νά μεταφέρει καί νά μεταδώσει τήν προσωπική έκφραση . Ή 
άμεση σχέση μεταξύ ύποκειμένου καί άντικειμένου. άντίληψης καί πραγμα
τικότητας, σκέψης καί ύπαρξης. έχασε τήν όντολογική της δάση καί τήν ύπο
στήριξη τής έμπιστοσ:ύνης τής κοινότητας. Συνακόλουθα. οί άξιολογικές έν
νοιες μεταφέρθηκαν καί άπομονώθηκαν στίς προθέσεις τού ύποκειμένου. Ή 
γλώ

.
σσα ΟεωρήΟηκε τό καίριο σημάδι τής πτώσης τού άνθρώπου άπό τή φυ

σικη τdυ κατάσταση -οάν τιμωρία τού θεού γιά τό άμάρτημα τής γνώσης. 
σάν άρρώστια τής σκέψης καί όργανική διαστροφή. 

Ή φυγή πρός τήν έξορία πού σφράγισε (καί συχνά καθόρισε) τή μοίρα 
τών Ρομαντικών δέν ήταν παρά μιά ένεργητική άναζήτηση μέοψ τής τέχνηc 
τού παραδείσου πέρα άπό τή γλώσσα· ύπήρξε ή ϋοτατη προσπάΟεια γιά μιό 
νοσταλγική έπιστροφή τού σκεπτομένου ύποκειμένου στόν έδεμικό χώρο τής 
ουσ(ας, δπου τό δνομα ίσοδυ;ναμεί μέ τήν παρουσία τού άντικειμένου πού 
προσδιορίζει, μέ σκοπό νά άποκατασταΟεί ξανά τό χαμένο λεξιλόγιο τής κοι
νής ευαισΟησίας τού δποίου ή σύνταξη άντικατοπτρίζει τήν τάξη τού κό
σμου. Ή Πτώση (στήν άναπαραστατικότητα. στά κυκλικά tρcίπια τής Βα-
6έλ, στή σύγχυση τών γλωσσών, στό λα6ύριν0ο τής οιολιοθήκης. στό μουσείο 
τού πολιτισμού12) έξηγήθηκε άπό τή θεολογία τής Κρίσης σάν άπώλεια τής 
πρωταρχικής άθωότητας καί διάρρηξη τής άπόλυτης ταυτότητας πού ή τέχνη 
(καθώς καί ό πατριωτισμός) δέν μπορούσε πιά νά ύποκαταοτί1σει ή άπαλύ
νει . 

�Η Άποδομητική Κρ�τική πού έμ.πνεύσΟηκαν οί έπίγονοι τού άμερικα
νι�ου Στρουκτουρaλισ�ου άπό t1] φιλοσοφία τού J acque Derrida " . διαμορ
φωθηκε άπό τά τέλη της δεκαετιας τού 1960 ώς μιά ρητορική τής Πτιi>σης 

12. , Δές
,
tνδεικτικά τά �εί)!ενα τοϋ Borgcs «'Η 'Ολική Βι6λιοθήκη" (1939). «Τ(ι Κυκλι

κά Ερεuτια» { 1 940) και " Η Βιβλιοθήκη τής Βα6έλιο ( 1941 ) .  
13 .  Ή ίδrολογική αύτή στροφή χρονολογείται bιίσημα ό.Jιό τή δι(ιλt!;η τού Dcrrιda: 
«Δομή. Σημείο κ�ί Πι;ιιχνίδι �ό Λόγο _τών 'Ε..-τιστημών τού ΆνΟρώπου•. πού ΜΟηκε 
στό συμπόσιο •<?ι Γλώσσες της Κριτικης καί τών 'Επιστημών τού ΆνΟρ<iιπου• ( 1%6) 
στό Johns Hopkιns Humanιtιcs Cenιcr καί δημοσιεύτηκε στό ΙΙραχτικ{ι (R. Macksc) -
Ε. Donato. cd�.: The Sιrιιcιuralίsι Conιroνersy. Johns Hopkιns Unl\Crsιι) Prc<,\, 1970). 

[ 

πού θέτει τή στέρηση σάν τή θεμελιώοη ύπαρξιακή κατηγορία. θεωρεί τήν 
άτέρμονη άνακύκληση τής έρμηνείας σάν κύριο χαρακτηριστικό τής έγκό
σμιας άνθρώπινης καταδίκης, καί έπιδίδεται μέ δεξιοτεχνία καί ήδονιστική 
άπόγνωση σέ θρήνους γιά τήν άπώλεια τού σημαινομένου, τού άντικειμένου. 
τού έργου. τού ύποκειμένου, τού Άλλου καί τού θεού -οέ μιά χιλιαστική 
άναδρομική προφητεία γιά τήν πρώτη (καί άνεπανόρθωτα χαμένη) άρχή, 
άποκαλύπτοyτας lτσι μέ τή λανθάνουσα νοσταλγία της τόν άνιστορικό της 
προσανατολισμό καί τή θρησκευτική της καταγωγή. 

Ή τρέχουσα (φιλοσοφική, κριτική, ψυχαναλυτική κ.ά) Οεολογία τής 
πτώσης τής σκέψης στή γλώσσα lχει συγκεντρώσει �α μακρύ κατάλογο (αι
σθητικών) άμαρτημ.άτων πού διαπράττει δ καθυστερημένος ρομαντικός δια
νοούμενος: ή Κριτική σάν άναγκαίο σφάλμα πού άσχολείται μέ ένα ώραίο 
ψέμα (Hillis Miller), ή αυτοαναφορικότητα τού έργου σάν ρητορικό ψεύδος 
κατά τής άπουσίας (de Man), ή έξέγερση τού ταλαντούχου άναγνώστη κατά 
τού ίσχυρού συγγραφέα (Bloom), ή φυγή τής πραγματικότητας στά διάκενα 
τής σιωπής (Macherey), ή άπόπειρα τής λογικής νά καθαρίσει τήν κοινή 
γλώσσα (Booth) καί ή άποκάλυψη τού Εlναι μέσφ μιάς γραμματολογίας τής 
ούσίας (Hirsch). Στά πλαίσια αύτού τού ρεπερτόριου, ή γλώσσα θεωρείται 
σάν τείσις γιά τήν ϋ6ρη τής αυτοστοχαστικότητας καί άπορρίπτεται σάν μά
ταιο ύποκατάστατο τής άληθινής γνώσης καί φυλακή τού πνεύματος. 'Αλλά 
εlναι ή ίδια ή γλώσσα πού όχι μόνο ύποβάλλει τήν άναγκαιότητα άλλά έπί
σης παρέχει τά μέσα καί τίς ευκαιρίες γιά τήν (άπατηλή) κριτική της: 1l 
γλωσσική έπίγνωση συγκαθορίζεται άπό τίς λειτουργίες τής ίδιας τής γλώσ
σας. 'Η Ρομαντική θεολογία τής στέρησης, τής άλλοτρίωσης καί τής έγκό
σμιας έξορίας (πού σήμερα χρησιμοποιεί τή φωνή τής ύπαρξιστικής θεματο
ποίησης τής γλώσσας καί τήν τεχνική τής αυτιστικής είρωνείας) προσπαθεί 
μάταια νά άγνοήσει τήν άνθηρή πολιτική έπιτυχία τών μοντερνιστικών ταχυ
δακτυλουργιών της καί νά έπιδείξει τό μηδενισμό της. Ή παλαιά ούτοπία 
πού έμπνέει αυτούς τούς μυστικιστικούς καί άποκρυφικούς στοχασμούς εl
ναι τό κρατυλικό δνειρο τής ταύτισης σημαίνοντος-σημαινομένου· καί πρό
κειται νά έξακολουθήσουν νά διακατέχονται άπό τήν άγωνία τού έπικειμέ
νου Τέλους14 δσο έξακολουΟοίιν νά άγνοούν τίς κοινωνικές συμ6άσεις πού 
διέπουν τίς σημειωτικές άνταλλαγ�ς. δηλαδή τήν άνθρώπινη έπικοινωνία. Ή 
κοινή, ή καθημερινή γλώσσα 6ρίσκεται σέ θαυμάσια ύγεία καί δέ χρειάζεται 
προστασία. ξέρει νά προστατεύεται άποτελεσματικά καί νά ευνοεί τή δη
μιουργικότητα καί τήν έφευρετικότητα, δπως άγωνίστηκε νά άποδείξει δ 
WitΙgcnstein μετά τό 1933. 01 ρομαντικές έννοιες τής άνεπάρκειας, τής άδυ
ναμίας καί τής άνικανότητας εlναι καθαρά αίσθητικής φύσεως καί άποτε
λούν συνήθως τακτικές δικαιολογίες πού (δήθεν) έξηγούν επαγγελματικές 
άποτυχίες. Ί-1 ένδεχόμενη άπειλή (iΊ καί πόζα) ένός μηδενιστικού σχετικι
σμού πού θά πήγαζε άπό τήν έγωκεντρική αυτανακλαστικότητα τού άναγνώ
στη/έρμηνευτή στήν πραγματικότητα δέν ύπάρχει, γιατί είναι ή γλώσσα πού 
προσπορίζει κα( έπιτρέπει καί τήν ταυτολογία καί τήν αυτογνωσία. καί πού 
μέ η)ν άπεριόριστη καί άνεξάντλητι1 φύση της, άκόμα κι δταν δίνει τήν έντύ
πωση δτι στρέφεται κατά τού έαυτού της, τελικά δμιλεί καί άρθρώνει ένα κό
σμο γιά τόν άνθρωπο -καί έτσι άποδεικνύεται έγκυρη καί άξιόπιστη. 

Αυτή εlναι ουσιαστικά ή 6α0ύτατη κατάφαση καί τής έπικοινωνίας γενι
κά καί τής τέχνης ειδικά πού συνιστά τό ποίημα τού Καβάφη. Ό ποιητής δέν 
έμαΟε τίποτε γιά τό Λεύκιο ή τό συγγραφέα τής έπιγραφής- δμως διά6ασε 
καί κατάλα6ε. Τό κύρος καί ή άξία αυτού πού κατάλα6ε δέ σταθμίζεται μέ 

14. Ύπσνοώ τήν περιεκτική tπιοκόπηση τού θέματος άπό τόν Frank Kcrmodc ( Tlιe 
.'ieιιse of an Ειιdίιιg. Oxfσrd U111vcr<,1ιy Prc<.ς, 1%6). 
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δάση τήν άλήθεια του άλλά τήν έπικοινωνιακή του δύναμη -κι αύτή μαρτυ
ρείται καί έπικυρώνεται άπό τό γεγονός δτι έ'γινε τέχνη τό πο(ημα •<Εν τψ 
μηνί 'Αθύρ». Ό άναγνώστης, μέ τή σειρά του, δέν μπορεί νά μάθει (μέσα 
άπό τό ποίημα) τίποτε γιά τόν Κα6άφη· πρέπει δμως νά διαδάσει καί νά κα
ταλά6ει. Τό κύρος καί ή άξία αύτού πού θά καταλά6ει δέ σταθμίζονται μέ 
6άση τήν άλήθεια του (π.χ. τίς προθέσεις τού ποιητή ή τήν όρθότητα τών λό
γων του) άλλά τή χρήση του. Σημασία δέν fχει τ{ άλλά πώς καταλα6αίνουμε 
-καί τί κάνουμε μετά. {Αύτή εlναι καί ή δποια 6αρύτητα τής ύπογραφής πού 
φέρει αύτή ή φιλολογική μελέτη). 

Εlς πείσμα δλων τών δυσκολιών, ύλικών, πολιτιστικών καί όντολογι
κών, εlς πείσμα τής άπό-στασης καί τής άπ-ουσίας, � έρμηνεία πρέπει νά 
προχωρήσει σέ Ενα δημιουργικό συμπέρασμα, δηλαδή νά παραγάγει fργο· 
αύτό θά μείνει δταν θά φύγουν οι φ(λοι. Βλέπομεv yάρ aeτι δι' lοόπrρου lv 
αίvίyμ ατι: αύτή εlναι ή μοίρα, ή έλευθερία καί ή δόξα τής έρμηνε(ας. Δια6ά
ζω θά πεί γράφω, έρμηνεύω θά πεί δημιουργώ. 

Έν τφ μφί · ΛθύQ 1982 
ΒΑΙΣfΙΛΗΣ ΙΛΑIΜΠΡΟ[ΠIΟΥ ΛΟΣ 


