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δε ν υπάρχει θεωρί α  

Από την πρώτη της εμφάνιση ώς πρόσφατα, η «λογοτε
χνι�1f.θεωρία» στην Ελλάδα άποτέλεσε αντικείμενο ομόθυ
μης και αyανακτισμένης απόρριψης.· Δε.ξιοί και αριστεpο(, 
παράδοσιακοί και προοδευτικοί, εθνολάτpες και. εθνοκτόνοι 
συσπειpώθηκ<Χν ·εναντίον της, με αποκορόφωμα το περίφη
μο «Όλα τα 'χε η Μαριωρή, ο Ντεριντά τής έλειπε». Οι ξένοι 
θεωρητιχοί μεταφράζονταν, για ναΎελοιοποιηθοόν πάραυ
τα. Όμως, εδώ και λίγα χρόνια αυτά σταμάτησαν. Κανείς 
δεν είναι πια κατά της θεωρίας. Όλο και κάποιος την επικα
λείται, όλο και κάποια τη χρησιμοποιεί, όλο και κάποιοι τη 
συζητοόν. Αυτό δεν σημαίνει ότι η θεωρία έγινε επιτέλους 
αποδεχτή. Κάθε άλλο μάλιστα. 

Απλοόστατα, η θεωρητική έρευνα έχει επικρατήσει τόσο 
πολύ σε όλο τον κόσμο (κι όχι μόνο το Δυτικό), που πια κα
νείς εν Ελλάδι δεν τολμά να είναι εναντίον της, για να μη 
φανεί καθυστερημένος. Για καιρό πολό, οι διώκτες της χρά
δ�ιναν γαλλικές, γερμανικές και αμερικανικές μεθόδους του 
1920-30 και προειδοποιοόσαγ τους υποψιασμένους: «Μόδα 
είναι, θα περάσει». «Είδατε πώς άλλαξε γνώμη ο Τοντο
ρόβ; Αφήστε λοιπόν το.ν Τζαίημσον και ξαναπιάστε τον 
Στάινερ»� «Μην τρώτ.ε το κουτόχορτο που τους ταtζουν στο 
αμερικάνικο πανεπιστήμιο». Όμως τα χρόνια πέρασαν και η 
«μόδα» όχι μόνο δεν υποχώρησε αλλά αποδείχτηκε πως 
ήταν μείζον διανοητικό κίνημα, που τελικά συνυφάστηχε με 
την προβληματική μας, την οποία και εξακολουθεί να κaθο-
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ρίζει, σε βαθμό μάλιστα που δεν "κάνουμε" θεωρία, όπως 
παλιά, αλλά σκεφτόμαστε με αυτήν. Δεν κάνουμε πια θεω
ρία καθεαυτή, γιατί είμαστε όλοι θεωρητικοί. Όπως φαίνε
ται σε όλα τα επιστημονικά περιοδικά παγκοσμίου κύρους, 
σήμερα δεν νοείται μη θεωρητικός στοχασμός περί λογοτε
χνίας ή άλλης τέχνης. 

Έτσι, το αντιθεωρητικό στρατόπεδο της Ελλάδος προ
σαρμόστηκε στη νέα πραγματικότητα και άλλαξε τακτική. 
Κανείς ·πια δεν απορρίπτει τη θεωρία. Τώρα όλοι είναι ενα
ντίον των υπερβολών της: «Καλή και χρυσή, αλλά μην το 
παρακάνουμε γιατί θα πέσουμε στο μηδενισμό». Κανείς δεν 
τολμά να την απορρίφει, αλλά και κανείς δεν την εναγκαλί
ζεται. Όλοι την κρατούν σε απόσταση ασφαλείας: «Δεν λέω, 
χρήσιμη, όμως μακριά από ακρότητες. Και προ παντός, σε
β�σμό στο κείμενο». Μας θυμίζουν λοιπόν πως λίγη θεωρία 
μπορεί να μην βλάφτει, αλλά αποστολή μας παραμένει να 
υπηρετούμε το έργο του συγγραφέα. 

Γι' αυτό το λόγο, δεν υπάρχει στην Ελλάδα μελετητής 
που λέγεται ότι εξασκεί φυχαναλυτική, φαινομενολογική, 
γενεαλογική, αποδομητική, φεμινιστική, μεταποικιοκρατική 
ή άλλη λογοτεχνική κριτική. Προσοχή στη διαφορά: ναι μεν 
βρίσκουμε στοιχεία τέτοιων προσεγγίσεων σε μεμονωμένες 
μελέτες, όμως δεν έχουμε, όπως στον υπόλοιπο κόσμο, κρι
τικούς και επι�τήμονες που αφιερώνουν ολόκληρο ή μέγα 
μέρος του έργου τους στον αναστοχασμό μιας σχολής σκέ
φης. Επικρατεί ένας επιφυλακτικός εκλεκτισμός: πολλοί 
.παίρνουν κάτι από διάφορους θεωρητικούς, όμως φυλάγο
νται να μη «χρωματιστούν», να μη φανεί πως ταυτίζονται 
με μια συγκεκριμένη φιλοσοφική κατεύθυνση. 

Τώρα λοιπόν που η θεωρία έγινε αναγκαστικά ανεκτή, 
λόγω παγκοσμίου γοήτρου και όχι περιεχομένου, λειτουργεί 
κάπως σαν τη ζάχαρη ή το αλάτι. «Θα πάρετε λίγη ακόμη 
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Μπάτλερ με τη Γαλανάκη σας; Πώς προτιμάτε τον Παπα
διαμάντη, με Λεβινάς ή με Μπαντιού; Να σας βάλουμε λίγο 
Μπάμπα στον Καζαντζάκη σας ή θα τον πάρετε σκέτο; Πα
ραρίξατε Ζίζεκ στο Βαλτινό και πίκρισε». Σκοπός είναι να 
ταιριάξει η θεωρία με τις φιλολογικές προτιμήσεις του χα� 
θενός, ώστε να τις επιβεβαιώσει, όχι να τις αναστατώσει. 

Η τρέχουσα, μουδιασμένη ανοχή της θεωρίας, θυμίζει 
εκείν�ς τις παλαιότερες αντιδράσεις στο προοδευτικό ροκ: 
μόλις· η μουσική ροκ άρχισε να προχωρεί πέρα από ·το τρί.λε
πτο κουπλέ-ρεφραίν, να πειραματίζεται και να υπονομεύει, 
η ελληνική εκδοχή της (με ελάχιστες εξαιρέσεις) δεν τόλμη
σε να συμπορ�υθεί και προτίμησε να αποφύγει κακοφωνίες 
και παρ(>μοιες «ακρότητες». Και τι έκανε για να δικαιολο
γήσει το συντηρητισμό 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 ΜελΕνα ντυμένη Στέλλα». Η ιδέα 
γοήτευσε και καλλιεργήθηκε σε πολλούς χώρους, με αποτέ
λεσμα να αποκτήσουμε ένα ροκ και ιθαγενές και. οικείο και 
μετριοπαθές -«το ροκ του μέλλοντός μας». Έτσι, δεν ξεφύ
γαμε από τις παλιές και ασφαλείς «τροχιές». 

Ας το παραδεχτούμε πια, πως η επίσημη ελληνική αρι
στερά αντιμετώπισε κάθε πρωτοπορία, τόσο καλλιτεχνική 
όσο και φιλοσοφική, με την ίδια άρνηση. Απέρριφε και το 
ροκ και τον Γκράμσι, και την Αφαίρεση και τον Λυοτάρ, και 
τον Καρυωτάκη και τον Κάλας. Δεν ενδιαφέρθηκε για Φου
τουρισμό (όπως έγινε στη Ρωσία) ή για Τπερεαλισμό (όπως 
στη Γαλλία) ή για σειραϊκή μουσική (όπως στην Ιταλία). 

Έμεινε προσκολλημένη στην παράδοση, την ιθαγένεια, τη 
ρωμιοσύνη, ακριβώς όπως έκαναν και οι πολιτικοί της αντί
παλοι. Αντί να καλλιεργήσει γούστο, άναφε καημούς, αντί 
να δημιουργήσει παιδεία, έσβησε μεράκια. Έτσι, η διαδήλω-
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ση και η απεργία παγιδεότηκαν πολιτιστικά ανάμεσα σε ένα 
μυθολογημένο τσάμικο και ένα. αισθητικοποιημένο ζέίμπέκι
κο. 

Πριν φορέσουν φουστανέλα στον Φουκώ, ας ξεκαθαρί
σουμε λοιπόν δυο πράγματα. Πρώτον, η θεωρία κινείται στο 
χώρο της επιστημολογίας, όχι της μεθοδολογίας. Δεν προ
σφέρει ερμηνευτικές συνταγές που τις εφαρμόζουμε σε κεί
μενα και φαινόμενα, για να τα καταλάβουμε καλύτερα και 
μετά να βγούμε για σούσι με την παρέα μας, σαν να μην έγι
νε τίποτε. Η θεωρία έφερε μια επανάσταση σε πολλούς κλά
δους, ακριβώς γιατί δεν βελτιώνει τα διαθέσιμ� μέσα, δεν 
παράγει καλότερα αποτελέσματα. Αυτό που κάνει είναι να 
αναθεωρεί, να ανασκευάζει και συχνά να ανατρέπει. Προ
καλεί επιστημολογική σύγχυση, διότι θέτει θέμα θεμελίων. 
Ο θεωρητικός στοχασμός δεν σου μαθαίνει περισσότερα, σου 
αποκαλύπτει καινούργια. Δεν είναι Μάρκος Αυγέρης, Τάσος 
Βουρνάς ή Βάσος Βαρίκας, δεν περιλαμβάνει διαφωνίες Μα
λάνου-Τσίρκα, δεν αξιολογεί αστικά ποιήματα ούτε σοσια

. λιστικά διηγήματα. Όλα αυτά έχουν κάπου τη θέση τους και 
κανείς δεν λέει να σταματήσουν. Η θεωρία όμως είναι σαν 
την ειδοποιό διαφορά μεταξύ Βηλαρά και Σολωμού, Τερζά
κη και Μπεράτη, Τρίτου στεφανιού και Κιβωτ{ου: όταν γνω
ρίσεις το δεύτερο, παύει να σε αφορά το πρώτο. 

Το άλλο ζήτημα είναι πως η θεωρία προέκυψε ως ριζική 
αμφισβήτηση, ασέβ·εια, πρόκληση. Το διάβασμά της εκνευ
ρίζει κι αναστατώνει. Στο χώρο των φιλολογικών σπουδών, 
όπου πρωτοεμφανίστηκε, λειτούργησε ως μια εξέγερση 
αναγνωστών: τα ρομαντικά είδωλα του ωραίου, του διαχρο
νικού, του ταλέντου και του κειμένου γκρεμίστηκαν, και 
μπορέσαμε ξανά να διαβάσουμε άφοβα, δημιουργικά, ιστο
ρικά, υλιστικά, πολιτικά. Η θεωρία ήταν αναρχίά και αυτο
νομία: δεν ήταν σημαίνον-σημαινόμενο, ωμό-μαγειρεμένο, 
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συνειδητό-ασυνείδητο, ευρωκεντρικό-περιθωριακό, αρσενι
κό-θηλυκό, μονοφωνικό-πολυφωνικό, αλλά ήταν σοσιαλι
σμός ή βαρβαρότητα. Ακόμη και σήμερα, η θεωρία κλονίζει 
δομές και βραχυκυκλώνει συστήματα. Αυτό φάνηκε καθαρά 
από τη χρήσιμη αναταραχή που προκάλεσε, όταν στην Ελ
λάδα εισήχθη με επαρκή συνέπεια στην Ιστορία και την Αν� 
θρωπολογία. Με δυο λόγια, αν δεν θορυβεί και δεν απειλεί, 
δεν είναι θεωρία αλλά αίτηση για θέση σε Τμήμα Νεοελλη
νικής' Φιλολογίας. 

Υπάρχει μια μείζων πολιτική αυτοκριτική που δεν έχει 
ακόμα γίνει. Αφορά το βαθύτατο συντηρητισμό της αριστε
ρής αιάθητικήζ, τόσο στη λογοτεχνία όσο και στις άλλες τέ
χνες. Καλώς αναγνωρίζονται στις μέρές μας κριτικοί της 
Επιθεώpησης Τέχνης που αντιστάθηκαν στην κομματική 
γραμμή. Λέει όμως κανείς ότι το έπραξαν στο όνομα μιας 
Βικτωριανής αισθητικής και μιας παράλληλης αντtδρασης 
στο ριζοσπαστικό μοντερνισμό; Σύγκρινε κανείς τη δουλειά 
τους με τα γραφτά σύγχρονών τους στη Δύση, να δει πόσο 
οι Έλληνες ήταν κοντά στον Λήβις και μακριά από τον Ραίη
μον Γουίλλιαμς; Γιατί δεν λέμε ποτέ ότι δεν είχαν ιδέα για 
τον Ρωσικό Φορμαλισμό και τη Σχολή της Φρανκφούρτης; 
Γιατί δεν εκπλησσόμεθα που οι λογοτεχνικές, μουσικές και 
εικαστικές προσεγγίσεις και προτιμήσεις τους δεν διέφεραν 
από εκείνες των συναδέλφων τους στις Εποχές, ακόμη και 
στη Νέα Εστtα, ενώ διέφεραν κατά πολύ από όσους έγρα
φαν στο Πάλι; Το ζήτημα όμως είναι ακόμη γενικότερο. 

.Από τον Δεύτερο Πόλεμο ως σήμερα, τα ελληνικά αριστε
ρά έντυπα ζουν μια σχιζοφρένεια: οι κοινωνικο-οικονομικές 
σελίδες τους μιλούν διαφορετικές γλώσσες και προωθούν 
διαφορετικά π.ροτάγματα από τις καλλιτεχνο-πολιτιστικές. 
Μια ριζοσπαστική πολιτική συνυπάρχει με μια συντηρητική 
κουλτούρα (βαθιά αντίφαση που ενσάρκωσαν πλείστοι αρι-
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στεροί διανοούμενοι, από τον Ρίτσο ως τον Θεοδωράκη και 

τον Α. Τaσσο). Το μόνο έντυπο όπου οι συγγραφείς ανέλυαν 

με τον ίδιο τρόπο τόσο τεκταινόμενα πολιτικής όσο και φαι
νόμενα τέχνης ήταν οι Μαρτυρ{ες, οι οποίες πρέπει να απο

τελέσουν το μέτρο μελλοντικών συγκρίσεων. 
>..Γ\ 

Η σημερινή πρόκληση για τις φιλολογικές και παρεμφε-

ρείς σπουδές στην Ελλάδα απηχεί την ανέκαθεν προβλημα

τική aχέση της αριστερής σκέψης με την ανατρεπτική φιλο
σοφία και κουλτούρα: τι προτιμούν οι προοδευτικοί φιλόλο
γοι, κριτικοί και δοκιμιογράφοι -μια θεωρία λάιτ, εκλεκτική, 

επιφυλακτική, συμφιλιωτική, η οποία δεν αμφισβητεί τίποτε 
ούτε δυσαρεστεί κανέναν αλλά απλώς επικυρώνει με νέους 

τρόπους το ισχύον και το κρατούν ή μια θεωρία δύσπιστη, 
εκκωφαντική, ανατρεπτική, που δεν θέλει πια να ερμηνεύει 

«αριστουργήματα» αλλά να αλλάξει τον κανόνα; Το ερώτη
μα είναι βασικό: η παγκόσμια θεωρία ήταν πάντα και πα
ραμένει αριστερή -πότε η ελληνική αριστερά θα τολμήσει 
να γίνει θεωρητική; 
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31. Νάντια Βαλαβάνη Μετά τον Μάη του '68: η αρισ και η μετανεωτερικότητ 
Μετά από μια πολιτική ήττα, δεν ξεστ τίζουν μόνο οι 

άνθρώποι αλλά και οι ιδέες. Το συμπέρα μα όμως ενός απ' 
τους πρωτεργάτες του γαλλικού Μάη, τ υ Αλέν Ζοσμάρ, ότι 
αν δεν είχε προηγηθεί ο Μάης του '68 εν θα είχε υπάρξει ο 
νεοσυντηρητιόμός, οδηγεί πολύ μ κριά. Πρώτον, επειδή 
υπονοεί ?τι πίσω από τις ιδέες, π στη συνέχεια κυριάρχη
σαν, βρίσκεται ο βασικός πυρήν ς ιδεών του ίδιου του Μάη, 
και όχι η διαστροφή τους. Δεύ ρον, επειδή ανάγει αυτές τις 
ιδέες στη διαπάλη σε μια τοτελή σφαίρα ιδεών, ξεχνώ
ντας την υλική βάση διαμ . φώσής τους, τη νεοφιλελεύθερη 
αναδιάρθρωση: τη βαθύ ρη καπιταλιστική ανασυγκρότηση 
από την εποχή της υπέ βασης, μέσω του κεϋνσιανού μοντέ
λου, του μεγάλου κρ του '29-'30. 

Σωστότερο είνα το συμπέρασμα πολλών άλλων, μεταξύ 
των οποίων, για π ράδειγμα, του Άλεξ Καλίνικος, ότι οι ιδέ
ες της μετανεω ερικότητας είναι αντανάκλαση των ευκαι
ριών «για έν περκαταναλωτικό τρόπο ζωής, που προσέ
φερε ο καπ αλισμός στα ανώτερα υπαλληλικά στρώματα 
τη δεκαετί του '80, σε συνδυασμό με την πολιτική απογοή
τευση το 1968».ω Ή του Κονστάντσο Πρέβε: στο γεγονός 
ότι στ πολυεθνικό και κοσμοπολίτικο Παρίσι υπήρχαν οι 

1. Alex Callinikos, Against Post-modernism: Α Marxist critique, Poiity 
ess, Cambridge 1989, σ. 7. 


