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Του Νικοv ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΥ σόφουs κ. λπ., όταν κανείs μιλούσε 

• ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 1 Η μ�ντ�ρνα ε-
ποχη γεννησε 

το τραγικό. Σε αυτήν τη «γέννα», 
σαν ένα σκοτεινό φωs σε μια εποχή 
μεγάλων ταχυτήτων, στέκεται ο 
Βασίληs Λαμπρόπουλοs, καθηγη
τήs Νεοελληνικών Σπουδών στην 
Εδρα Καβάφη του Πανεπιστημίου 
του Μίσιγκαν, για να μιλήσει επί 
τηs ουσίαs για μεγάλα ιδεολογικά 
ρεύματα των τελευταίων 200 χρό
νων. Ο ρομαyτισμόs του 1790, ο υ
παρξισμόs του 1920, ο ριζοσπαστι
σμόs του 1960 πυροδοτήθηκαν από 
την ιδέα του «τραγικού» και σαν 

' κύκλοι αλλαγήs στοιχειοθετούν τη 
σκέψη που καθορίζει ακόμη πολλέs 
από τιs προκαταλήψειs μαs, αλλά 
και τιs πεποιθήσειs μαs. Το «The 
Tragic Idea», το νέο βιβλίο του Βα
σίλη Λαμπρόπουλου, γράφτηκε κα
τά παραγγελίαν για μια σειρά του 
βρετανικού οίκου Duckworth. 

Οικουμενική έννοια 
«Σε αυτήν τη σειρά, που ξεκίνη

σε πριν από τρία περίπου χρόνια», 
λέει ο Βασίληs Λαμπρόπουλοs, «τα 
βιβλία συζητούν αρχαίεs ιδέεs και 
έννοιεs στο πλαίσιο του παρόντοs. 
Εξετάζουν δηλαδή την τρέχουσα 
σημασιοδότηση και κυκλοφορία 
τουs». Η ουσία του βιβλίου εστιάζει 
στο να καταδείξει πόσο μοντέρνα 
είναι η ιδi;α του τραγικού αντίθετα 
από τη γενική εντύπωση. 

�<Το δικό μου βιβλίο», εξηγεί ο 
Βασίληs Λαμπρόπουλοs, «δείχνει 
πώs οι Γερμανοί Ρομαντικοί, αρχί
ζονταs με τον Σίλλερ, εξάγουν από 
την τραγωδία ωs θεατρικό είδοs μια 

Ο καθ. Νεοελλnνικών Σπουδών στο Παν. του Μίσιγκαν Βασίλnς Λα

μπρόπουλος, που στο νέο του βιβλίο διερευνά mν ιδέα του τραγικού. 

αφρρημένη και οικουμενική έν
νοια, το τραγικό. Σταδιακά το απο
δίδουν σε διάφορεs ανθρώπινεs ε
μπειρίεs και αρχέs - την ελευθερία, 
την αγάπη, την αγωνία, την αρρώ
στια ή και τη ζωή γgνικά. 

»Αυτή η επινόηση συνιστά μεγά-

λη καινοτομία διότι, όπωs δείχνουν 
οι π,ρώτεs σελίδεs του βιβλίΟΊ:J που 
μιλούν για την τραγωδία στον πρώ
ιμο και μέσο 180 αιώνα,

, 
από τουs 

αρχαίουs Ελληνεs ώs τουs Γάλλουs, 
Αγγλουs και Γερμανούs διαφωτι-

. στέs κριτικούs, συγγραφείs, φιλο-

. για το "τραγικό" αναφερόταν σε 
πράγματα τηs τραγωδίαs -πλοκή, 
συναισθήματα, κ. λπ. - και ποτέ σε 
πράγματα εξωθεατρικά, όπωs η αν
θρώπινη μοίρα». 

Ρομαντικό και μοντέρνο 
Η οργάνωση του βίβλίου στοιχει-

9θετεί μέσα από την προβολή στο
χαστών και συγγραφέων, από τον 
Ντέιβιντ Χιουμ ώs τον Μάρτιν Χάι
ντεγκερ, μια καλειδοσκοπική και 
tαυτόχρονα χειρουργική μελέτη 
τηs ιστορίαs τηs έννοιαs του τραγι
κού. «Το βιβλίο είναι ίσωs δύσκολο 
διότι ασχολείται με μια κατεξοχήν 
φιλοσοφική ένν'οια. Είναι όμωs 
γραμμένο με τέτοιο .τρόπο για να 
χρησιμεύσει και ωs εισαγωγή ή εγ
χειρίδιο. Γι' αυτό και όλα τα κεφά
λαια είναι σύντομα». Η ευρύτατη ε
πιλογή συγγραφέων οδηγεί σε ένα 
νέο χάρτη γύρω απ_ό τιs ιδέεs του 
τραγικού που αρχικά εξέβαλε στη 
δυτική σκέψη ο ρομαντισμόs, η ι
δέα του ήρωα, τηs αγάπηs, του πά
θουs, του θανάτου, τηs φθοράs, τηs 
θυσίcis. 

«Συνεπώs η προσέγγισή μου 
στιs θεωρίεs του τραγικού είναι πιο 
πολύ μικροσκοπική παρά μακρο
σκοπική. Καλύπτω 150 χρόνια από 
τον Σίλλερ ώ� τον Χάιντεγκερ. Θα 
μπορούσα να προχωρήσω σε μετα
γενέστερουs στοχαστέs, αλλά ο εκ
δοτικόs οίκοs έχει θέσει όριο σελί
δων στη σειρά αυτή και επίσηs ώs 
τη δεκαετία του 1930 τα πλαίσια 
τηs συζήτησηs είχαν βασικά τεθεί». 
Υπάρχει όμωs γέφυρα για το μέλ
λον καθώs «η χρησιμότητα του ό
ρου δεν έχει εξαντληθεί». 


