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0 ΘΡiΑΜΒΟ!Σ ΤΗΣ ΕλλΗΝΚΚήΙ 

Φ:/ϊ�·ΑΟΓΉΑΣ 

του Βασίλη Λαμπρόπουλου 

Από τη στιγμή που τον 180 αιώνα εδέχθη 
να uπηpετήσει το έθνος με αντάλλαγμα 
την ακαδημαϊκή κσ.ι πολιτιστική της άνο
δο, η φιλολογία έγινε αυτό6ουλα μια εθνι-

' 1 1 λ' � κη επιστημη -ενας κ αοος που κατοχυ-
ρώνει την καταγωγή ενός λαού μέσω της 
απομνημείωσης κειμένων/κειμηλίων. Η ελ
ληνική φιλολογία λειτούpγησε και αυτή ως 
αpχαιολογία της γpαμματολογικής και λα

ογpαφιχής παpάοοσης, χωρίς να παpεκκλίνει από το δυτικό πpότυ
πο. Λάμπpυνε τη φυλετική συνέχεια και πολιτιστική ομοιογένεια, ε
ξαχpι6ώνοντας πηγές και ετ.αληθεύοντας καταγωγές. Επίσης, γέ
μισε γυμνάσια και λύκεια της επικρατείας και της ομογένειας με 
αφοσιωμένους καθηγητές! ποu γνωpίζουν γεpή γpαμμσ.τιχή, συντα-

' ' ί ' χτιχο χαι τα σχηματα του Λογου. 
Ποσοτικά η παpαγω� της υπήpξε πενιχpή, όπως αντιλαμ6άνε

ται όποιος αναζητήσει ακόμη και απλά 6οηθήμσ.τα για Έλληνες 
συγγpαφείς, σχολές, τάσεις ή έργα. Η πεpίπτωση Σολωμού και μό
νη δείχνει πόσο λίγο τελικά κοπίασε η επιστήμη και πόσο περιοpι
σμένο υλικό προσέφεpε. Ίσως αντιμετώπισε αντίξοες συνθήκες, ίσως 
χάθηκε μέσα στην έννοια του α.ρχείου. Πάντως, από τον Πολυλά ως 
τον Λ. Πολίτη γενικά η r;ιλο)ογία υπηρέτησε τη λογοτεχνία ως θε-



-12 ΤΟΔΕΝΓΡΟ 
' θ' ' ' θ ' σμο, ως τ.αp1χ1-:α ηχη, ως μνημειο χαι ως παν εο. χωρις να την 

αγαπήσει ως τέχνη. Κι ούτε ήταν φυσικά υποχρεωμένη να την α-
, 

') , e, , ,� γαπησει: r, ετ.ι-:ε ,εση πατpιωτιχου χα ηκοντος εμπεριεχει •ην ιοια 
� ' ' κ ' θ ' ί ί ') ' θ ' ' τη οιχαιωσr, -:τ,ς. α ε αΝ η απο ,αυση ειναι ε νιχα υποπτη. Η Ι 1 � Ι 1 Ι Ι 1 

χατασ-:'J.σΎj αυτη, που οιηρχεσε περιπου εχατον πενηντα χρο-
' ί ί :\= "' ' " ' 1970 ' ' νια, αΛΛα...,ε eιpαμ1-:ιχα τη οεχαετια •ου , οταν π;ν επαυριο των 

εξεγέρσεων -:ου '�8 παρουσιάστηκε μια ριζοσπαστιχ+, αισθητική -
το κίνημα 7�ς θεωρίας της λογοτεχνίας χαt γενικά -:ι;ς τέχνης. Ε
νώ το σαρω-:ιχό εκείνο κίνημα φάνηκε στην αρχή να συνεχtζει πα
λαιότερες σχολές κριτικής (φορμαλισμός, δομισμός, νέ'J. κριτική, ση-

' ) ) 1 ' ' 1 ' ' μειωτιχη , τ.ο ,u γpηγορα εγινε σα9ες πως σκοπος -:ου ηταν να τις 
υποbάλει σε οpιμ�τατη αναθεώρηση χαι συχνά να τις απορρίψει. Μό
λις οι παpα.οοσιαχές επιστ+,μες του αυθεντικού κατά) αbαν το σοbα
ρό κίνδυνο, αντέδρασαν με διχαιολοyf)μένο μένος. Α ντιχείμενο της 
διαμάχης δεν -�-:αν μια ατ λ·� μεθοδολογία αλλά το νόημα •ου αν
θρωπισμού, 71,ς έρευνας χαι του τ.ανεπιστημίου. Έτσι, η φιλολογία 
πρωτοστάτησε σ•ους διαφόρους «τ.ολέμους της θεωρίας», που διε
ξήχθησαν σε πολλά μέτωπα -θεσμικά, πολιτικά, φι)οσοφικά, χοι-

' ' ') Τ ' ' ') i Μ ' νωνικα- χαι τους εχασε ο ους. ον ενα μετα τον α Ι.ΛΟ . ε μονη 
εξαίρεση -:ην Ελλάδα, όπου ούτε τ.όλεμος δε χρειάστηκε να γίνει. 

Από τη σ-/.οπιά του 21ou αιώνα, cr>αίνεται καθαρά πως η συντριbή 
της φιλολογίας ως κυρίαρχου τρόπου χαι τύπου των ανθρωπιστικών 
χαι κοινωνιχών επιστημών ήταν ιστορικά αναπόφευχ -:τ, μετά την ε
ξάντληση ':ων ετ.ιστημονικών μεθόδων που υπηρέτησαν το μοντερ
νισμό (καθώς και τους ολοκληρωτισμούς) της περιόδου 1910-'40. 
:�λλωστε, η ϊ.ρόσφατη συρρίκνωση επέτρεψε στη φιλολογία να ξα
νασκεφτεί τ.αλαιό7εpες εποχές χαι ετ.ιδόσεις της (πριν επωμισθεί τr; 
ρύθμιση εθνικών αξιών) χαι να bρει χαινούρ)'ιους, συναρπαστικούς 
δρόμους, ιδiως τ.pος μια ριζοσπαστιχοποίηση των εχοοτιχών ζητη-

' Τ) , , , -c , , � � , μσ.των. ε ,ικα, ο. "':ι εχασε σε εςσυσια, το χεροισε σε α...,ιοπιστια, και 
το σημερινό της κύρος είναι ξανά κατοχυρωμένο. Στο μεταξύ, κα
θώς πλάι στον τ.αψιωτισμό bpήχαν τη θέση τους χι άλλες αξίες, 
όπως το δικαίωμα στη διαφορά, οι τ.ολιτιστιχές σπουδές (ένα πλέγ
μα. τάσεων χαι απόψεων, παρά μια σχολή ή ένα δόγμα) κuριά.pχη
σαν παντού,_ από την Κίνα ως τον Καναδά χαι από το Μεξικό ως 
τη Ρωσία. 

Παντού πλην της Ε)J.-άδος · η οποία, όσο χι αν φαίνεται απίθα
νο, όταν η υφή) ιος σuζ ητά Ζtζεχ, εκείνη μελετά Στάινερ. 
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Διότι η ελληνική φιλολογία, αμέσως μόλις κάποιοι οιέοωσαν οει
λά φήμες όπως σημαινόμενο, κώοιχας, οομή ή χα.νόνας, κινητοποί
ησε τον τερt:Χστιο μηχανισμό της και τις διέψευσε. 

Διότι η ελληνική φιλολογία, όταν bρέθηχε αντιμέτωπη με ιδεο
λογική κριτική, απαρνήθηκε γοργά όλους τους τοπογραφικούς μύ
θους που συντηρούσε επί οεχαετίες (Αλαμάνα, Σούλι, Κιλελέρ), ώ
στε να οείξει πως οε θα οεχθεί αριστερά μαθήματα από κανένα. . 

Διότι η ελληνική φιλολογία, αφού ετέθη θέμα χειμενιχότητας, υ
πέγραψε δήλωση μετανοίας και διακήρυξε πως αγαπά το κείμενο 
χαL πως μεταξύ Τωμαοάκη και Βαλέτα υπάρχει τρίτος ορόμος, ε
κείνος του αυτόνομου, ατόφιοt1 λογοτεχνήματος. 

Διότι η ελληνική φιλολογία είναι η μόνη που επιτυχώς καταπο
λέμησε και εξουδετέρωσε την κάθε φιλοσοφία -αισθητική, ηθική, 
πολιτική χ.λτ.. -και διατήρησε αλώbητο τον εμπειρισμό του συλλο
γικού αισθήματος. 

Και τι δεν έχανε αυτή η φιλολογία. για να καλλιεργήσει το και
νούργιο της πάθος, το λογοτεχνικό, και να προλά6ει κάθε φιλοσο
φική αμφι6ολία: έγραψε επιφυλλίδες, αναθεώρησε την πεζογραφική 
παράδοση του 19ου αιώνα, επανατύπωσε λησμονημένα έργα, ξεκί
νησε μεγάλες σειρές κλασικών και απάντων, αφιέρωσε επίσημα ο
λόκληρα έτη σε συγγραφείς, ίδρυσε ειοιχά κέντρα, καθιέρωσε σuνέ
ορια., δημιούργησε καινούργιες πανεπιστημιακές θέσεις και πολλά 
άλλα. Αποτέλεσμα ήταν τα τελευταία. τριάντα γ.pόνια να γνωρίσει 
τη χpυσή της περίοδο και να οώσει από ποσοτική και ποιοτική ά
ποψη το πλουσιότερο έργο της. Η επιτυχία του όλου εγχειρήματος 
στο ελληνόφωνο πανεπιστήμιο της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αυ
στραλίας και της Αγγλίας υπήρξε πλήρης: ο στοχασμός εξέλιπε. 

Η Ελλάοα είναι όντως η μόνη χ ώρα όπου η φιλολογία εξουδε
τέρωσε την απειλή της φιλοσοφίας, χωρίς καν να γίνει πόλεμος. 
Διότι μόνο στη δίκη της φιλολογίας οι επίγονοι του Ζώρα και του 
Δημαρά κατάφεραν να περιφρουρήσουν την εθνική τους αποστολή, 
εγχα.ταλείποντCiς τη γραμματολογία. και ενστερνιζόμενοι τη λογοτε
χνία. - αντικαθιστώντας δηλαοή το γραφτό ως τεκμήριο με το γρα
φτό ως κείμενο. Για παράδειγμα, όταν η θεωρία έθετε ζήτημα οσ
μής, η φιλολ9γία._ :πρόθυμα αποδείκνυε ότι το έθνος έχει οσμή, χαt -
μάλιστα αμιy_ώζ λογοτεχνική. Κι όταν η θεωρία α.μφισbητούσε το 
ύφος, η φιλολογία τόνιζε πωc; το έθνος δια.τηρεί το μοναοιχό του ύ
φος, και μάλιστα απολύτως αισθητικό. Δε γ.pειαζόταν πια να τρέ
χει κανείς σε 6tbλιοθήχες μοναστηριών για να επι6ε6αιώσει τη σuλ-
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λογική ταυτότητα. Μπορούσε να τη 6ρει χαι σε οποιοοήποτε νε
οελληνικό σποuοαστήριο. Αντίστοιχα, όταν στη φοιτητική τσέπη 
πρωτομπήχε ο Μπαρτ, η φιλολογία έφερε αμέσως στο αμφιθέατρο 
τον Εμπειρίκο, όχι επειοή πίστευε στον ποιητή (ούτε χαν τον γνώ
ριζε), αλλά επειοή σχόπευε, πολύ Οιορατιχά, να τον υποbιbάσει σε 
λογοτεχνία, αντιτάσσοντας στο 6αθμό μηοέν της γραφής το 6αθμό 
άριστα μιας νέας, αισθητικής αυτή τη φορά, εθνικοφροσύνης. 

Παρ' όλο τον αοιαφιλονίχητο φιλολογικό θρίαμ6ο χαι τους ταχτι
κούς πανηγυρισμούς του, ένα έλασσον πρό6λημα παρέμεινε: η φιλο
λογία εξακολουθεί να προτιμά τους συγγραφείς νεκρούς χαι δυσκο
λεύεται να αντιμετωπίσει το έργο των ζωντανών δημιουργών. Από 
τον καιρό που ειδικεύτηκε στην απομνημείωση, αμέλησε τις ευθύ
νες της αποτίμησης. Ταυτόχρονα, το έθνος απαιτεί κατά καιρούς 
ασψαλείς υποψηφιότητες για το μελλοντικό του κανόνα. Ανταποκρι
νόμενη σε αυτή την απολύτως θεμιτή απαίτηση, και, φροντίζοντας 
πάντα να ακυρώσει προ6ληματισμούς εν τη γενέσει των, η ψιλολο
γία πρότεινε την απόλαυση χαθ' όλα αμελητέων συγγραφέων (που 
μπορούν να συμπτυχθούν στο σuμ6ολιχό όνομα του Τάχη Σινόπου
λου), ενώ ταυτόχρονα αγνόησε εχ συστήματος άλλους (ποu μπο
ρούν να τιμηθούν με το πραγματικό όνομα τόυ Νάνου Βαλαωρίτη). 
Έτσι, οεν είναι περίεργο που οι περισσότερες λογοτεχνικές προτιμή
σεις των φιλολόγων προκαλούν αμηχανία, αν όχι θυμηοία. Όμως 
χαι αυτή η αντίοραση ξεπερνιέται, αν χρειαστεί, με μια αμφισ6ητη
σιαχή 6ρά6ευση, μια σύνταξη, μια προεορία επιτροπής -αρκεί το λο
γοτεχνικό να εξακολουθήσει να ταυτίζεται με το εθνικό. Η ελληνι
κή φιλολογία λειτουργεί σαν τον Μανόλη Καλομοίρη, ο οποίος, μη 
αφήνοντας ποτέ καμία εξέλιξη στην παγκόσμια μουσική να ταράξει 
την εθνική του προσήλωση, συνέχισε να συνθέτει επί δεκαετίες το 
έπος της λε6εντιάς. 

Στο μεταξύ, αισθητικά κριτήρια χαι φιλοσοφικός στοχασμός διέ
φυγαν στη οοχιμιογραφία χαι την ποιητική συγγραφέων' χαι μάλι
στα ενός σε6αστού αριθμού συγγραφέων - για παράδειγμα, στην 
χριτιχή τέχνης της Ελένης Βακαλό, στο περιοοιχό Σημειώσεις, στις 
αφηγήσεις του Δημήτρη Καλοχύρη, στις αρχαιολογικές μελέτες του 
Χαράλαμπου Μπακιρτζή χαι στην αισθητική του Θανάση Χατζό-

λ ' ' ' που ου, για να περιοριστουμε σε περιπτωσεις που αναπτuσσοντ!Χt μα-
κρόχρονα χαι μεθοοιχά. (Διέφυγαν επίσης μαζικά στις ξενόγλωσσες, 
προπάντων αγγλόγλωσσες, φιλολογίες χαι στα .τμήματα επιχοινωνί-
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ας των πανεπιστημίων, αλλά. αυτό το φαινόμενο υπερ6αίνει τα όρια 
αυτού του γραφτού.) Ο προσεχτικός αναγνώστης θα τα οιαχρίνει 
συχνά. χαι στις πλούσιες πειραματικές (μορφικές χαι θεματικές) α
ναζητήσεις της σημερινής μεταμοντέρνας πεζογραφίας χαι ποίησης. 

Δεν είναι καθόλου περίεργο πως, την εποχή που πανεπιστημια
κή χαι περιστασιακή φιλολογία διαπρέπουν στο αμφιθέατρο, στο πο
λιτιστικό κέντρο χαι στον Τύπο, οι δημιουργοί παραπονιούνται όλο 
χαι περισσότερο για την ελλιπή χριτιχή πρόσληψη του έργου τους. 
Ο λόγος είναι απλούστατα ότι οι φιλόλογοι χαι οι συπραφείς ακο
λουθούν πλέον πολύ διαφορετικούς δρόμους, με αποτέλεσμα ο Χέ
γκελ, ο Φρόυντ, ο Αντόρνο χαι ο Φουχώ (συνθηματικά. ονόματα χαι 
πάλι) να έχουν απορριφθεί από τους πρώτους χαι να έχουν υιοθε
τηθεί από τους τελευταίους. Πώς είναι δυνατόν να αναλύσει κανείς 
Ερση Σωτηροπούλου χαι Μισέλ Φά.ις με σταθμά φτιαγμένα για την 
Ιωάννα Αναγνώστου-Μπουχου6ά.λα χαι τον Αλέξη Πάρνη; Στο χώ
ρο της ελληνικής σκέψης, οι συγγραφείς αποτέλεσαν πολύ συχνά. 
την πρωτοπορία, όχι επειδή η λογοτεχνία προηγείται της χριτιχής 
(όπως έχει την ιδιοτελή αφέλεια να ισχυρίζεται μόνον η κριτική) 
αλλά. επειδή ο χρ.ιτιχός στοχασμός, απ' όΠου χι αν προέρχεται, ό
ταν είναι όντως κριτικός, υπερέχει της εθνικής φιλολογίας. 

Ειδικοί σε άλλους χλά.οους, όπως η ιστορία, η ανθρωπολογία, η 
πολιτική θεωρία και η κοινωνιολογία, απορούν πώς είναι δυνατό σή
μερα φιλόλογοι χαι κριτικοί να υπερασπίζονται δημόσια και δια μα
κρόν την ύπαρξη του συγγραφέα, της τέχνης, του νοήματος, της 
ουσίας χαι πολλών παρόμοιων εννοιών, όταν οι περισσότερες επιστή
μες έχουν προ πολλού ξεπεράσει τέτοια ζητήματα. Πλανώνται ό
μως αν νομίζουν πως ο χλά.οος που κατά.φερε να προστατεύσει τη 
νεοελληνική γραμματεία και γλώσσα από χά.θε ξενόφερτη θεωpία, 
χά.θε ξενόδουλο περιοοαό χαι ξενότροπο όρο, θα αφήσει ιδέες του 
συρμού (και . τους  χα τ ά. χα νόνα  θηλυπρεπείς εκφραστές των και 
γραικύλους συνοδοιπόρους, όπως συχνά. καταγγέλλεται) να απειλή-

λ λ, � ξ' , ψ' Α , , , σουν τη α ια που οεν ερει αr:ο εμα. χομα χι οταν ειναι ανα-
γκασμένη εχ των περιστάσεων να ασχοληθεί με θέματα φύλου, ε
τερότητας, διαπολιτισμαότητας, συγκρητισμού ή πολυσημίας, η ελ
ληνική φιλολογία γνωρίζει χαλά. πώς να τα χάνει να υπηρετήσουν, 
αντί να απειλήσουν, την εθνική ταυτότητα χαι αισθητική- πώς να 
τα χάνει να επι6ε6αιώσοuν το 6αθύτερο ελληνικό χαραχτήρα του 
λογοτεχνικού κειμένου. Ο σύλλογος χουλοuροπωλών Πατρών κατα
τρόπωσε οριστικά. τον Ντεριντά χαι θα ήταν σο6αρή παράλειψη να 
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μην αναγνωρίσουμε τη νίκη τοu, οιότι τότε οεν θα αντιληφθούμε τον 
6αθύτατα προορομιχό τηc; χαρακτηρα. Όπως -:ο παρελθόν, έτσι και 
το μέλλον ανήκει στη φιλολογία. 

Ο Βασίλης \cιμπρό-;:οuλος είναι χαθηyr;:Ύ;ς Νέων Ελληνικών xcιt Σuyι(ρι
τιχής Λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο -:ου Μί-:σιγχι:χν. 


