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Η κuρ1ακαt1κη Α ΥΓΗ 8 Ιουνίου 2001 

Αναγνώσεις 
ΣΕΛIΔΑ 8 

(αν) Μία είναι η ουσία, δεν uπάρχ�ι θεωρία 
πό την πρώτη της εμφάνιση ώς πρόσφατα, η «λογοτεχνική θεωρία» στην Ελλά

α αποτέλεσε αντικείμενο ομόθυμης και αγανακτισμένης απόρριψης. Δεξιοί 
αι αριστεροί, παραδοσιακοί και iφοοδευτικοί, εθνολάτρες και εθνοκτόνοι ε

νώθηκαν εναντίον της, με αποκορύφωμα το περίφημο «'Ο λα τα 'χε η Μαριωρή, ο Ντε
ριντά της έλειπε». Οι ξένοι θεωρητικοί μεταφράζονταν, για να γελοιοποιηθούν πά
ραυτα. Όμως, εδώ και λίγα χρόνια αυτά σταμάτησαν. Κανείς δεν είναι πια κατά της θε
ωρίας. Όλο και κάποιος την επικαλείται, όλο και κάποια την χρησιμοποιεί, όλο και 
κάποιοι την <'Uζητούν. Αυτό δεν σημαίνει ότι η θεωρία έγινε επιτέλους αποδεκτή. Κά
θε άλλο μάλιστα. 

Απλούστατα, η θεωρητική έρευνα έχει επικρατήσει τόσο πολύ σε όλο τον κόσμο 
(κι όχι μόνο το Δυτικό), που πια κανείς εν Ελλάδι δεν τολμά να είναι εναντίον της, για 
να μη φανεί καθυστερημένος. Για καιρό πολύ, οι διώκτες της κρά-

\ 

Πριν φορέσουν φουσιανέλα σιον Φουκώ, ας ξεκαθαρίσουμε λοιπόν δυο πράγμα
τα. Πρώτον, η θεωρία κινείται σιο χώρο της επιστημολογίας, όχι της μεθοδολογίας. Δεν 
προσφέρει ερμηνευτικές συνταγές που τις ε'φαρμόζουμε σε κείμενα και φαινόμενα, 
για να τα καταλάβουμε καλύτερα και μετά να βγούμε με την παρέα μας σαν να μην έ
γινε τίποτε. Η θεωρία έφερε μια επανάσιαση σε πολλούς κλάδους, ακριβώς γιατί 
δεν βελτιώνει τα διαθέσιμα μέσα, δεν παράγει καλύτερα αποτελέσματα. Αυτό που κά
νει είναι να αναθεωρεί, να ανασκευάζει, και συχνά να ανατρέπει. Προκαλεί επιστη
μολογική σύγχυση, διότι θέτει θέμα θεμελίων. Ο θεωρητικός σιοχασμός δεν σου μα
θαίνει περισσότερα, σου αποκαλύπτει καινούργια. Δεν είναι Μάρκος Αυγέρης, Τά
σος Βουρνάς ή Βάσος Βαρίκας, δεν περιλαμβάνει διαφωνίες Μαλάνου-Τσίρκα, δεν 
αξιολογεί ασιικά ποιήματα ούτε σοσιαλισιικά διηγήματα. Όλα αυτά έχουν κάπου την 

θέση τους και κανείς δεν λέει να σιαματήσουν. Η θεωρία όμως εί
δαιναν γαλλικές, γερμανικές και αμερικανικές μεθόδους του 
1920-30 και προειδοποιούσαν τους υπσψιασμένους: «Μόδα εί
ναι, θα περάσει». «Είδατε πώς άλλαξε γνώμη ο Τοντορόβ; Αφήστε 

Του Βασίλη λΑΜΠΡΟΠΟΥ λΟΥ 
ναι σαν την ειδοποιό διαφορά μεταξύ Βηλαρά και Σολωμού, Τερ
ζάκη και Μπεράτη, Κιβωτίου και Τρίτον στεφανιού: όταν γνωρί-

λοιπόν τον Τζαίημσον και ξαναπιάστε τον Στάινερ». «Μην τρώτε το κουτόχορτο που 
τουςταϊζουν στο αμερικάνικο πανεπιστήμιο». Όμως τα χρόνια πέρασαν και η «μόδα» 
όχι μόνο δεν υποχώρησε αλλά αποδείχτηκε πως ήταν μείζον διανοητικό κίνημα, που 
τελικά συνυφάστηκε με την προβληματική μας, την οποία και εξακολουθεί να καθο
ρίζει, σε βαθμό μάλιστα που δεν «Κάνουμε» θεωρία, όπως παλιά, αλλά σκεφτόμαστε 
με αυτήν. Δεν κάνουμε πια θεωρία καθεαυτή, γιατί είμασιε όλοι θεωρητικοί. Όπως 
φαίνεται σε όλα τα επιστημονικά περιοδικά παγκοσμίου κύρους, σήμερα δεν νοείται 
μη θεωρητικός σιοχασμός περί λογοτεχνίας ή άλλης τέχνης. 

Έτσι, το αντιθεωρητικό σιρατόπεδο της Ελλάδος προσαρμόστηκε στη νέα πραγ
ματικότητα και άλλαξε τακτική. Κανείς πια δεν απορρίπτει τη θεωρία. Τώρα όλοι εί
ναι εναντίον των υπερβολών της": «Καλή και χρυσή αλλά μην το παρακάνουμε γιατί θα 
πέσουμε σιο μηδενισμό». Κανείς δεν τολμά νατην απορρίψει αλλά και κανείς δεντην 
εναγκαλίζεται. Όλοι την κρατούν σε απόσιαση ασφαλείας: «Δε λέω, χρήσιμη, όμως 
μακριά από ακρότητες. Και προ παντός, σεβασμό σιο κείμενο». Μας θυμίζουν λοιπόν 
πως λίγη θεωρία μπορεί να μην βλάφτει αλλά αποστολή μας παραμένει να υπηρε
τούμε το έργο του συγγραφέα. 

Γι' αυτό το λόγο, δεν υπάρχει στην Ελλάδα μελετητής που να λέγεται ότι εξασκεί ψυ
χαναλυτική, φαινομενολογική, γενεαλογική, αποδομητική, φεμινισιική, μεταποι
κιοκρατική ή άλλη λογοτεχνική κριτική. Προσοχή στη διαφορά: ναι μεν βρίσκουμε σιοι
χεία τέτοιων προσεγγίσεων σε μεμονωμένες μελέτες, όμως δεν έχουμε, όπως σιονυ
πό{..οι.πο κόσμο, κριτικούς και επισιήμονcς που αφιcρώνουν ολόκληρο ή μέγα μέρος 
το'υ έργου τους σιον ανασιοχασμό μιας σχολής σκέψης. Επικρατεί ένας επιφυλακτι
κός εκλεκτισμός: πολλοί παίρνουν κάτι από διάφορους θεωρητικούς, όμως φυλάγο
νται να μη «χρωματιστ<'ύν», να μη φανεί πως ταυτίζονται με μια συγκεκριμένη φιλο
σοφική κατεύθυνση. 

Τώρα λοιπόν που η θεωρία έγινε αναγκασιικά ανεκτή, λόγω παγκοσμίου γοήτρου 
και όχι περιεχομένου, λειτουργεί κάπως σαν τη ζάχαρη ή το αλάτι. «Θα πάρετε λίγη 
ακόμη Μπάτλερ με τη Γαλανάκη σας; Πώς προτιμάτε τον Παπαδιαμάντη, με Λεβινάς 
ή με Μπαντιού; Να σας βάλουμε λίγο Μπάμπα σιον Καζαντζάκη σας ή θα τον πάρε
τε σκέτο; Παραρίξατε Ζι'ζεκ σιο Βαλτινό και πίκρισε». Σκοπός είναι να ταιριάξει η θε
ωρία με τις φιλολογικές προτιμήσειςτου καθενός, ώστε να τις επιβεβαιώσει, όχι να τις 
ανασιατώσει. 

Η τρέχουσα, μουδιασμένη ανοχή της θεωρίας, θυμίζει εκείνες τις παλαιότερες α
ντιδράσεις σιο προοδευτικό ροκ: μόλις η μουσική ροκ άρχισε να προχωρεί πέρα από 
το τρίλεπτο κουπλέ-ρεφραίν, να πειραμhτίζεται και να υπονομεύει, η ελληνική εκδοχή 
της (με ελάχιστες εξαιρέσεις) δεν τόλμησε νa συιiπορευθεί και προτίμησε να αποφύγει 
κακοφωνίες, και παρόμοιες «ακρότητες». Και τι έκανε για να δικαιολογήσει το συ
ντηρητισμό της; Ισχυρίστηκε πως δεν υπάρχει λόγος να διακινδυνεύσουμε τίποτε, 
διότι ήδη έχουμε το δικό μας ροκ: «Βασιλειάδου και Αυλωνίτης ... κι η Βλαχοπούλου 
στη Σαραντάρα ... και η Μελίνα ντυμένη Στέλλα». Η ιδέα γοήτευσε και καλλιεργήθηκε 
σε πολλούς χώρους, με αποτέλεσμα να αποκτήσουμε ένα ροκ και ιθαγενές και οι
κείο και μετριοπαθές -«to ροκ του μέλλοντός μας». Έτσι, δεν ξεφύγαμε από τις πα
λιές και ασφαλείς <<τροχιές». 

Ας το παραδεχτούμε πια, πως η επίσημη ελληνική αριστερά αντιμετώπισε κάθε 
πρωτοπορία, τόσο καλλιτεχνική όσο και φιλοσοφική, με την ίδια άρνηση. Απέρριψε 
και το ροκ και το•ι Γκράμσι, και την Αφαίρεση.και τον Λυοτάρ, και τον Καρυωτάκη και 
τον Κάλας. Δεν ενδιαφέρθηκε για Φουτουρισμό (όπως έγινε στη Ρωσία) ή για Υ.περ
ρεαλισμό (όπως �:η Γαλλία) ή για σειραϊκή μουσική (όπως στην Ιταλία). Έμεινε 
προσκολλημένη ο\ ·iν παράδοση, την ιθαγένεια, τη ρωμιοσύνη, ακριβώς όπως έκα
ναν και οι πολ1 ·,ικοί της αντίπαλοι. Αντί να καλλιεργήσει γούσιο, άναψε καημόύς, α
ντί να δημιουργήσει παιδεία, έσβησε μεράκια. Έτσι, η διαδήλωση και η απεργία πα
γιδεύτηκαν πολιτισιικά ανάμεσα σε ένα μυθολογημένο τσάμικο και ένα αισθητικο
ποιημένο ζεϊμπέκικο. 

σεις το πρώτο, παύει να σε αφορά το δεύτερο. 
· 

Το δεύτερο ζήτημα είναι πως η θεωρία προέκυψε ως ριζική αμφισβήτηση, ασέ
βεια, πρόκληση. Το διάβασμά της εκνευρίζει κι αναστατώνει. Στο χώρο των φιλολο
γικών σπουδών, όπου πρωτοεμφανίστηκε, λειτούργησε ως μια εξέγερση αναγνω
σιών: τα ρομαντικά είδωλα του ωραίου, του διαχρονικού, του ταλέντου και του κει
μένου γκρεμίστηκαν, και μπορέσαμε ξανά να διαβάσουμε άφοβα, δημιουργικά, ι
στορικά, υλιστικά, πολιτικά. Η θεωρία_ήταν αναρχία και αυτονομία: δεν ήταν σημαί
νον-σημαινόμενο, ωμό-μαγειρεμένο, συνέιδητό-ασυνείδητο, ευρωκεντρικό-περι
θωριακό, αρσενικό-θη�υκό, μονοφωνικό-πολυφωνικό, αλλά ήταν σοσιαλισμός ή 
βαρβαρότητα. Ακόμη και σήμερα, η θεωρί.α κλονίζει δομές και βραχυκυκλώνει συστήματα. 
Αυτό φάνηκε καθαρά από τη χρήσιμη αναταραχή που προκάλεσε, όταν στην Ελλάδα 
εισήχθη, με πλήρη συνέπεια, στην Ιστορία και την Ανθρωπολογία. Με δυο λόγια, αν 
δεν θορυβεί και δεν απειλεί, δεν είναι θεωρία αλλά αίτηση για θέση σε Τμήμα Φιλο
λογίας. 

Υπάρχει μια μείζων αυτοκριτική, που δεν έχει ακόμα γίνει. Αφορά το βαθύτατο συ
ντηρητισμό της αριστερής αισθητικής, τόσο στη λογοτεχνία όσο και στις άλλες τέ
χνες. Καλώς αναγνωρίζονται σιις μέρες μας κριτικοί της Επιθεώρησης Τέχνης που 
αντιστάθηκαν στην κομματική γραμμή. Λέει όμως κανείς ότι αντισιάθηκαν στο όνο
μα μιας Βικτωριανής αισθητικής και μιας παράλληλης αντίδρασης σιο ριζοσπαστικό 
μοντερνισμό; Σύγκρινε κανείς τη δουλειά τους με τα γραφτά σύγχρονών τους στη 
Δύση, να δει πόσο οι Έλληνες ήταν κοντά σιον Λήβις και μακριά από τον Ραίημον Γου
ίλλιαμς; Γιατί δεν λέμε ποτέ ότι δεν είχαν ιδέα για τον Ρωσικό Φορμαλισμό και τη Σχο
λή της Φρανκφούρτης; Γιατί δεν εκπλησσόμεθα που οι λογοτεχνικές, μουσικές και ει
καστικές προσεγγίσεις και προτιμήσεις τους δεν διέφεραν από εκείνες των συνα
δέλφων τους στις Εποχές, ακόμη και στη Νέα Εστία, ενώ διέφεραν κατά πολύ από ό
σους έγραφαν στο Πάλι; Το ζήτημα όμως είναι ακόμη γενικότερο. 

Από τον Δεύτερο Πόλεμο ώς σήμερα, τα ελληνικά αρισιερά έντυπα ζουν μια σχι
ζοφρένεια: οι κοινωνικο-οικονομικές και οι καλλιτεχνο-πολιτιστικές σελίδες τους 
μιλούν διαφορετικές γλώσσες και προωθούν διαφορετικά προτάγματα. Μια ριζο
σπαστική πολιτική συνυπάρχει με μια συντηρητική κουλτούρα (βαθιά αντίφαση που 
ενσάρκωσαν πλείσιοι αρισιεροί διανοούμενοι, από τον Ρίτσο ώς τον Θεοδωράκη 
και τον Τάσσο ). Το μόνο έντυπο όπου οι συγγραφείς ανέλυαν με τον ίδιο τρόπο, τό
σο τεκταινόμενα πολιτικής όσο και φαινόμενα τέχνης, ήταν οι Μαρτυρίες, οι οποίες 
πρέπει να αποτελέσουν το μέτρο μελλοντικών συγκρίσεων. 

Η σημερινή πρόκληση για τις φιλολογικές και γενικά πολιτιστικές σπουδές στην 
Ελλάδα απηχεί την ανέκαθεν προβληματική σχέση της αρισιερής σκέψης με τη ανα
τρεπτική φιλοσοφία και κουλτούρα: τι προτιμούν οι προοδευτικοί φιλόλογοι, κριτικοί 
και δοκιμιογράφοι -μια θεωρία λάιτ, εκλεκτική, επιφυλακτική, συμφιλιωτική, η ο
ποία δεν αμφισβητεί τίποτε ούτε δυσαρεστεί κανένα αλλά απλώς επικυρώνει με νέ
ους τρόπους το ισχύον και το κρατούν ή μια θεωρία δύσπιστη, εκκωφαντική, ανατρε
πτική, που δεν θέλει πια να ερμηνεύει «αρισιουργήματα» αλλά να αλλάξει τον κανό
να; Το ερώτημα είναι βασικό: η παγκόσμια θεωρί.α ήταν πάντα και παραμένει αρισιερή / 
-πότε η ελληνική αριστερά θα τολμήσει να γίνει θεωρητική; 

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος κατέχει τήν'Εδρα Κ Π. Καβάφη 
στο Πανεπιστήμιο τον Μίσιγκαν 
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Το αφιέρωμα ολοκληρώνεται την επόμενη Κuριακή 

Γράφουν: Νάντια ΒΑλΑΒΑΝΗ, Τιτίκα ΑΗΜΗΤΡΟΥ λΙΑ 
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