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Ο Ιρλανδικής καταγωγής κριτικός Τέρι Ήγκλετον συνεχίζει να δίνει ένα αξιόλογο έργο μεγάλης ποικιλίας και 
παγκόσμιας εμβέλειας, που διερευνά από πολλές σκοπιές τα διλήμματα της αριστερής σκέψης εδώ και μισό αχεδόν 
αιώνα. Αξίζει όμως να προσεχθεί και ως παράδειγμα σύγχρονου στοχαστή, που ξεκινά από κάποιο γεωγραφικό, 
πολιτιστικό, θρησκευτικό ή άλλο περιθώριο, για να παίξει τελικά επιφανή ρόλο σε κέντρο της Δυτικής έρευνας και 
διανόησης. Από την εποχή του Φραντς Φονόν από τη Μαρτινίκα και του Σ. Λ. Ρ. Τζαίημς από το Τρινιντάντ, ώς 
τον Παλαιστίνιο Έντουαρντ Σαίντ, τον Τζαμαϊκανό Στούαρτ Χώλ, την Αλγερινή Ελέν Σιξού, τον Σλοβένιο Σλαβόι 
Ζίζεκ, την Κινέζο Ραίυ Τσόου και τον Ινδό Χόμι Μπόμπα, μπορούμε να διατρέξουμε μια σειρά στοχαστών όπως ο 
Ήγκλετον, που ξεκίνησαν από ελάσσονες χώρες και εθνικότητες για να γίνουν μείζονες αστέρες στο κριτικό 
στερέωμα. 

Οι συνθήκες που παράγουν τέτοιους κριτικούς συνήθως απηχούν ένα πολιτιστικό περιθώριο και μια 
μεταποικιοκρατική κοινωνία. Οι άνθρωποι αυτοί βγαίνουν από τις παρυφές της Ευρώπης και τις πρώην αποικίες 
της. Είναι εξοικειωμένοι με αυτοκρατορικά καθεστώτα, πολύγλωσσες επικοινωνίες και εθνοτικές μείξεις. 
Αντιλαμβάνονται την κουλτούρα ως ανοιχτό και ανταγωνιστικό πεδίο, όπου επιζητούν να διεκδικήσουν τα 
δικαιώματα της μειονοτικής τους ταυτότητας. Θεωρούν εαυτούς πολίτες του κόσμου που απευθύνονται σε ένα 
οικουμενικό καλλιεργημένο κοινό. Τέλος, διαθέτουν μια εντυπωσιακή γκόμα γνώσης κι ενημέρωσης: ένας 
Ήγκλετον γνωρίζει άριστα τις επίμαχες συζητήσεις των ημερών μας και μπορεί να συμβάλλει σε αυτές με μεγάλη 
άνεση και σύνεση. 

Η διασπορική διάσταση αυτών των κριτικών θυμίζει τις αντίστοιχες τροχιές Ελλήνων στοχαστών, όπως του 
Γρηγόρη Βλαστού προς Αμερική, του Θρασύβουλου Γεωργιάδη προς Γερμανία και του Κορνήλιου Καστοριόδη προς 
Γαλλία. Αλλά δεν χρειάζεται να ζει κανείς μακριά από την πατρίδα του για να αναπτύξει μια ρηξικέλευθη 
προσέγγιση στο πολιτιστικό και να προσφέρει μια κεντρική άποψη από μια έκκεντρη θέση. Ας πάρουμε ένα 
χαρακτηριστικό παράδειγμα. Την επαύριο των πρόσφατων αμερικανικών εκλογών, τοποθετήθηκαν επί του 
θέματος στο παγκόσμια ΜΜΕ ο Γερμανός Χάμπερμας, ο Γάλλος Μποντιού, ο Σλοβένιος Ζίζεκ και η Αμερικανίδα 
Μπάτλερ. Γιατί δεν είδαμε στα ίδια ΜΜΕ την τοποθέτηση ενός Έλληνα στοχαστή; Σίγουρα όχι επειδή δεν 
υπάρχουν στοχαστές και τοποθετήσεις. Τότε, γιατί απουσιάζει η ελληνική εκπροσώπηση οπό όλες τις μείζονες 
κριτικές συζητήσεις; Και πώς θα μπορέσει ένας Ήγκλετον να πληροφορηθεί τις θέσεις Ελλήνων συναδέλφων του 
σε κάποιο επίμαχο θέμα; Η απλούστατη και ταυτόχρονο περίπλοκη απάντηση είναι πως ο ελληνικός φιλολογικός 
προβληματισμός δεν ενδιαφέρεται για τέτοιο πράγματα. Αρκείται σε αυτό που έχει κι αυτό που κάνει. Έτσι, κανείς 
εκτός Ελλάδος δεν επιζητεί να ακούσει μια ελληνική γνώμη {ούτε καν το Φιλολογικό Παράρτημα των Τάιμς για το 
βιβλίο της χρονιάς!) ενώ αντίθετα όλοι προσπαθούν να συμπεριλάβουν τον Ιρλονδό, τον Πολωνό, τον Πακιστονό, 
τον Νιγηριανό, τον Μεξικανό, και τώρα τον Τούρκο διανοούμενο. 

Πολλές φορές στη διάρκεια του εικοστού αιώνα, περιθωριακές ομάδες, σε δυναμικό διάλογο με μητροπολιτικά 
κέντρο, ανέπτυξαν μείζονες θεωρίες λογοτεχνικής ερμηνείας και κριτικής, με διεθνή απήχηση. Μόνο στην 
Ευρώπη, μπορούμε να θυμηθούμε τη σημειωτική ομάδα του Τορτού, τον φορμαλιστικό κύκλο του Λένινγκραντ 
και τον Μαρξιστικό της Βουδαπέστης, τη αχολή πρόσληψης της Κωνστάντσος, την Πράξη του Βελιγραδίου και τις 
πολιτισμικές σπουδές του Μπέρμιγχαμ. Τέτοιο μόρφωμα κριτικής σκέψης δεν έχει προκύψει στην Ελλάδα, όχι 
επειδή δεν υπάρχουν οι συνθήκες {κάθε άλλο μάλιστα!) αλλά επειδή δεν υφίστανται οι επιστημολογικές και 
επιστημονικές προϋποθέσεις. 

Η πρόσφατη επίσκεψη Ήγκλετον, ο οποίος μόλις έγινε επισκέπτης καθηγητής σε Ιρλανδικό πανεπιστήμιο, 
υποδεικνύει πως μια σύγκριση των Νεοελληνικών με τις Ιρλανδικές σπουδές, που παρουσιάζουν εντυπωσιακή 
άνθηση τα τελευταίο χρόνια, θα απέβαινε διαφωτιστική. Δεν θα γίνει όμως τέτοιο ή παρόμοιες συγκρίσεις ον η 
ελληνική πλευρά δεν βλέπει το λόγο, κι έτσι δεν θα υπάρξει ένας Έλληνος Ήγκλετον της κριτικής να κληθεί γιο 
διαλέξεις στη Βρετανία ή την Ιρλανδία. (Και τι πειράζει, θα μου πείτε; Άλλωστε εμείς έχουμε τόσους 
καλύτερους ... ). 
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Ο Ιρλανδικής καταγωγής κριτικός Τέρυ Ήιyκλτον συνεχίζει να δίνει ένα αξιόλογο 

έργο μεγάλης ποικtλίας και παγκόσμιας εμβέλειας που διερευνά από πολλές σκοmές τα 

δ1λήμματα της αριστερής σκέψης εδώ και μισό σχεδόν αιώνα. Αξίζει όμως να προσεχθεί 

και ως παράδειγμα σύγχρονου στοχαστή που ξεκινά από κάποιο γεωγραφικό, 

πολιτιστικό, θρησκευτικό ή άλλο περιθώριο γω. να παίξει τελικά επιφανή ρόλο σε κέντρα 

της Δυτικής έρευνας και διανόησης. Από την εποχή του Φραντς Φανόν από τη 

Μαρτινίκα και του Σ. Λ. Ρ. Τζαίημς από το Τρινιντάντ ώς τον Παλαιστίνιο Έντουαρντ 

Σαίντ, τον Τζαμαϊκανό Στούαρτ Χώλ, την Αλγερινή Ελέν Σιξού, το Σλοβένιο Σλαβόι 

Ζίζεκ, την Κινέζα Ραίυ Τσάου και τον Ινδό Χόμι Μπάμπα μπορούμε να δαιτρέξουμε μαι 

σεφά στοχαστών όπως ο Ήιyκλτον που ξεκίνησαν από· ελάσσονες χώρες και εθνικότητες 

γαι να γίνουν μείζονες αστέρες στο κριτικό στερέωμα. 

Οι συνθήκες που παράγουν τέτοιους κριτικούς συνήθως απηχούν ένα πολιτιστικό 

περιθώριο και μαι μεταποι1Ctοκpατική κοινωνία. Οι άνθρωποι αυτοί βγαίνουν από τις 
παρυφές της Ευρώπης και τις πρώην αποικίες της. Είναι εξοικεu.ομένοι με 

αυτοκρατορικά καθεστώτα, πολύγλωσσες επικοινωνίες και εθνοτικές μείξεις. 

Αντtλαμβάνονται την κουλτούρα ως ανοιχ;ιό και ανταγωνιστικό πεδίο όπου επιζητούν να 

διεκδικήσουν τα δικαιώματα της μειονοτικής τους ταυτότητας. Θεωρούν εαυτούς 

πολίτες του κόσμου που απευθύνονται σε ένα οικουμενικό καλλιεργημένο κοινό. Τέλος, 

δαιθέτουν μια εντυπωσιακή ΎJCάμα γνώσης n ενημέρωσης: ένας Ήιyκλτον γνωρίζει 



άριστα τις επίμαχες σuζητήσεις ταιν ημερών μας mι μπορεί να συμβάλλει σε αuτt.ς με 

μεγάλη άνεση mι σύνεση. 
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Η διασπορucή δuίσταση αuτών των ιφιτucών θuμ.ίζει τις αντimοιιες τροχιές 

Ελλήνων στσχασtών όπιος. τοu Γρηγόρη Βλαστού προς Αμερική, του Θρασύβουλου 

Γεωρ'ytάδη προς Γερμανία mι του Κορνήλωυ Κασrοριάδη προς Γαλλiα. ΑλΜι. δεν 

χρειάζεται να ζει κανείς μακριά από την πατρίδα του για να αναπώξει μn ρηξι1Cέλευθη 

προσέγγιση στα πολιτιστικά mι να προσφέρει μn χεντρucή άποψη από μn έιcιcεντρη 

θέση. Ας πάρουμε ένα χαρακτηριστucό παράδειyμα. Την επαύρω των 1φόσφατων 

αμερuαινιχών ειcλσyών ταιι:οθειήθηmν επί του θέματος σια χαyιώσμ:ια ΜΜΕ ο 

Γερμανός Χάμπερμας, ο Γάλλος Μ1αιντιο6, ο Σλοβtνιος Ζiζειc mι η Αμερuαινίδα 
Μπάτλερ. Γnτi δεν είδαμε στα ίδn ΜΜΕ την τοποθέτηση ενός Έλληνα στοχαστή; 

Σίγοuρα {yyJ. επειδή δεν υπάρχουν στ� mι 10Π0θειήσεις. Τότε -yuιτί ωιουσιάζει η 

ελληνucή εισφοσώπηση από όλες� μείζονες κριτυct.ς σuζητήσεις; Και 2ι(ος θα 
μπορέσει ένας Ήγιcλτον να πληροφορηθεί τις θέσεις Εnήναιν σuναδέλφαιν wu σε 

κάποιο επίμαχο θtμα; Η ωιλούσιατη και ταuτδιρονα zερbrlοκη ωaίνιηση εiναι �ο 
ελληνucός φιλολσyιιcός χροβληματισμός δεν ενδιαφέρεται 'fΙΔ τέτο1α- πράyματα. 
Αριcεf:tαι σε αυτά που έχει κι αυτά που κάνει. Οι λόγοι είναι παλιοί και πολλοί αλλά εδώ 

θα περιοριστούμε σε πέντε. 
1. Ο ρόλος του Έnηνα χριτucοο είναι εθνοaωδαymyιχός: σιcοχός του δηλαδή 

είναι η διωια1δcryώ'yηση του εθνικού κοινού. Προοοχή: η διωια1δcryώ'yηση είναι κατά 

κανόνα εθνucή αλλά lYιJ. αναγκασιucά, μπορεί να είναι και άλλα πράyματα. Όμως πάντα 

πpοσποθέτει ένα mινό εθνuαί ομοωγενt.ς και μοναδucό. Εωμέναις δεν την ενδιαφέρει 



πώς θα μπορούσε να απευθυνθεί σε ένα διεθνές (δψαδή μη εθνικό) κοινό με δι1Cούς του 

όρους mι δεν βλέπει το 'λfyyo να ασχοληθεί με ΊCάτι τέτοω. 

2. Η διαπαtδαγώyηση συνίσταται στην χ:α.λλιέρ'yεια μιας στάσης χοο θα 
μπορούσε να ωιοκληθεt ''κειμενοπάθεια" (όπως λέμε "ωραωπάθεια" ή ''ηδuπάθεαι"). 

Σκοπός της είναι το εθνικό κοινό να αναπτύξει ένα τυφλό πάθος Ύtα το λσyοτεχνιιcό 

κείμενο καθεαuτό mι ταuτόχρονα μια παθητucή στάση προς αuτό ώστε να το πιστεύει 

χαιρiς ποτέ να το αμφισβητεί και να τοu δίνεται χωρiς ποτέ να τσυ αντιmέιcεται. Η 

κεψενοπάθεαι κριτικών και αναγνωστιbν βρiσιcει ωφα.if.ς ειcφάνσεις σε εκδηλώσεις 

Σολαιμολατρε{ας, Καβαφωι:ληξία.ς και Σεφερολαγνείας. 
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3. Η πα1δαγωyucή αποστολή και ο εθνικός προσανατολισμός δημωuρyούν μια 

έντονη εσωστρέφεια. Η ένταση προέρχεται από μια δuιριcή αίσθηση· ανησuχίας. Ο 

Έλληνας κριτικός αwθάνεται την �να εχαγρωινεί γιατί 1aίντα κάτι χάποu 

τεπαίνεται mι δ1ωΕλέιcεται - μια 1φ00ΎΟΥyή καθηyητού, μια επιτραιιή βραβείων, ένας 

κρατucός δwρ10μός, μ.10 βιβλωη>ισiα εφημερίδας, ένα αφlέρωμα περιοδucού. Δεν έχει 

τον καιρό να παραιcολοuθήσει ρεt)ματα και χεφάματα ποο �ελλίσσονιαι εκτός συνόρrον 

διότι ο δικός τσυ χώρος, χοο μοlάζει να ωιειλείται από &νtΟ'ύ, ωaιιτεί όλη του την 

προσσχή. Η δημόσια αποστολή ωι:ερκεράζει � ανάγκης οποιαδήχοτε πνεuματucή 

περιέργεαι. 

4. Μεyαλαιμέvος με το σύνθημα "ελεuθερiα ή θάνατος", ο Έλληνας κριτικός 

αναγνωρiζει την έννοια της σκλαβ1άς αλλά iYxJ. της ωι:οuαοκρατiας. Έτσι κοιτάζοντας 

τον λσyοτεχ,νικό μας χάρτη βλέπει μόνο uπόδοuλες n � περωχές αδuνατώντας 

να αντιληφθεί την 10τορική πραγματucότητα της Ζα1Cύνθοu, της Βιζ'ύης, της Σμύρνης και 

της Βρcifλας. Το ι&ολόyημα "� wαφikς" F.ξοβtλιαε ωrό την τοχσyραφiα τοu 



νέοu ελληνισμού την εμ.πεφfα της αποιmκρατfας όπως εκείνο των "αποδήμων" την 
πραγματικότητα της διασποράς, n όταν στις μέρες μας αποua.οκρατfα mι διασπορά 

έχοuν τόσο εμπλοuτίσει τον παγκόσμω στσχασμό, παραμένουν εννοωλσyικά 

απροσπέλαστες στην εyιώρια κριτική. 

5. Ο Έλλην κριτucός δεν αωθάνειαι ποτέ ούτε πως υστερεί ούτε πως μειονεκτεί. 

Δεν νοιώθει δηλαδή χρονικά mθοοτερημένος ούτε ποωτικά κατώτερος, όπως συνήθως 

συμβαίνει με τον Ρώσο, τον ΑfΥΥεντινό, τον Ιάπmνα mι όλοuς τοuς άλλους που 

προέκuψαν από το Εuρmπαϊκό περιθώρω (αρχίζοντας βεβαiως από τοuς Γερμανούς 

Διαφαιτιστt-ς). Καταφέρνει να ξεπερνά εUκολα τέιοuι αισθήματα με δυο 

συμπληρmματucσύς τρόπους. Ο πρώτος είναι φυσucά η αναφορά στους πρσyόνοuς: 

εφόσον μέyα μέρος της σ6yχρονης κριτικής σιcέ'Ι"}ς αναφέρεται σuχνά στους αρχαiοt>ς, 
γιατί να ασχοληθεί ο Έλληνας μαζί της όταν (λfyym m.ταyαιyής, γειwyραφίας κλπ.) έχει 

άμεση πρόσβαση στις πηyές; Ο δεύτερος τρόπος είναι η γνmσιή δημωuργ{α mταλόγmν 

με νεώτερους ΈΛληνες ποu υποτίθεται πως συμπορεύτηκαν ή mι προηγήθηκαν από 

ξένοuς συναδtλφοος: π.οιός ο λόyος να ασχοληθο6με με ξενδyλιοοσοuς κω δύσβατους 

συγyραφεiς όταν μπορούμε να είμαστε mnόcpom>ι; 
Γuι λόyοuς όπως οι ανmτέρω, η wηνιιcή κρm.ιcή χαραιcτηρfζεται από μuι 

εσmστρέφεuι mι αuτάρκεuι: κάθεται σιην άκρη της και κάνει ήσuχα την δοuλεuί της 

χrορiς να ανοίγει ιcοuβέντα με κανένα. Αναλίσιc:εται στις διd.ς της m.ι μόνο συζητήσεις, 
ιmνοποιημένη που δεν wcολοοθεί αλλότριες μό&ς m.ι δεν χέφτει θ6μα ξένων 

συμφερόντων. Βλbιει τοuς Ήp:λτον να έρχονται m.ι να παρέρχονται χmρfς να τοuς 

αφήνει να θορυβήσουν τις εσώτατες βεβα� της. 
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Βέβαια τα έργα της δεν μεταφράζονται σι,.ώόν ποτέ, ιcι αν uπάρξει κάποια 

εξαίρεση (όπως στα απλucά, παλαιότερα δοκίμια του Λορενtζάτου mι πρόσφατα η 

συζήτηση του Οtδfποδα από το Ράμφο ), αποδεucν6εται ατuχέστατη διότι το ξένο κοινό 

μένει άναυδο από την ένδεια της σκέψης. Συνακόλουθα, ο Έλλην κριτucός, ακόμη κι 

όταν συμβαίνει να mπαίνει σε συνέδρια του εξrοτεριιcσό, απουσιάζει από τις μείζονες 

τάσεις mι διαμάχες του παγκόσμιου φ1λoλoyucou, ερμηνευτικού και άλλου σισχασμού. 

Κανεiς εκτός Ελλάδος δεν επιζητεί να ακσ6σει μια �ηνιχή γνώμη ( σ6τε mν το 

ΦW>λογικό Παράρτημα των Τάιμς ΎU1 τα βιβλiα της χρονιάς!) ενώ αντίθετα όλοι 

προσπαθούν να σuμπερ1λάβοuν τον Ιρλανδό, τον Πολωνό, τον Παnστανό, τον 

Νιγηριανό, τον Μεξιmνό, και τώρα και τον Τούρ1e0 δωνοσ6μενο. 
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Πολλές φορές στη δ1άρχεια του εucοστο6 αιώνα πφιθrοριαιcές ομάδες, σε 

δυναμικό διάλσyο με μητρωιολιτucά κέντρα, ανέaτuξαν μείζονες &αιρW; λοyοτqνικής 

ερμηνείας και κριτucής με διεθνή ωtήιηση. Μόνο στην Ευρώπη, μπορσ6με να 

θuμηθούμε τη σημεωm.κή ομάδα του ΤαρτοU, το φορμαλιστucό ιώκλο του Λένινγ1Cραντ 

και τον Μαρξιστucό της Βοuδαπέσιης, τη σχολή χρόσληφης της Κιονσtάντσας, την 
Πράξη του Βελιγραδίου και τις πολιτισμuctς σποuδ� του Μπέρμιyχαμ. Τέτοιο μόρφαιμα 

κριτιιcής σιcέψης δεν έχει προιώφει στην Ε� iYxJ. επειδή δεν υπ.άρχουν οι συνθήκες 

(κάθε άλλο μάλtστα!) αλλά επειδή δεν uφίmανται οι επισιημολογικές και επισιημονικές 

προfuιοθέσεις. 

Η χρόσφατη επίσκmpη Ή-yκλτον, ο οποiος μόλ1ς έγινε εmσκέπιης καθηγητής σε 

Ιρλανδικό πανεπισιήμω, uποδειιcνUει παις μuι ούγιcριση των Νεοdληνuccbν με τις 
Ιρλανδuct.ς σποuδ�, που παρουσιάζουν ενrοιιοχnωcή άνθηση τα τελευταία χρόνια, θα 
απέβαινε διαφωτιστucή. Δεν θα γiνει όμως τέtοια ή wρδμοw.ς σvyιφiσεις αν η εUηνucή 



πλευρά δεν βλέπει το 'λirfo� κι έτσι δεν θα υπάρξει ένας ΈUηνας Ήyιcλτον της κριτι1Cής 

να κληθεί ιyια δuιλf.ξεις στην Βρετανfα ή την Ιρλανδiα. (Και τι πειράζει, θα μου πείτε; 

Άλλ.αιστε εμείς έχοομε τόσους καλύτερους ... ) 

*Ο Βασίλης Λαμπρόποuλος κατέχει την ΝεοεUηνι1Cή Έδρα Κ. Π. Καβάφη στα 

Τμήματα Κλασucής και Συyιφιτucής Φ1λολογίας τοu Πανεχιστημίοu τοu 

Μίσιγκαν. 
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