


Γ Αοrον ΧΑΡΙΝ 

ια το ΒιΒλiο του Τέρι Ιγκλετον «Μετά 
τη θεωρiα» (μετάφραση και εισαγωγή 
Πέγκυ Καρπούzου, επιμέλεια και θε
ώρηση μετάφρασης Αννα Τzούμα, εκ
δόσεις «Μεταiχμιο») έχει γράψει διε
f,οδικά προ καιρού στη «ΒιΒλιοθή
κη» ο Γιώργος Π. Πεφάνης. Από τη 
μεριά μου δεν σκοπεύω να επανέλθω 
ούτε στη διαμάχη του Ιγκλετον με τις 

πολιτισμικές και τις μεταποικιακές σπου
δές ούτε στον' άκρως ειρωνικό τρόπο με τον 
οποiο αντιμετωπizει τον μεταδομιομό και 
την αποδόμηση. Ασφαλώς μπορεi να προ
Βληθούν εκεi πολλές αντιρρήσεις και εν -· 

ότι η θεωρiα στέκει με αμηχανiα μπροστά 
στην ευχέρεια της κριτικής να εκλαμΒάνει 
μια σειρά προϋποθέσεων ως αυτονόητη 
προκειμένου να κάνει τη δουλειά της και ε
ντυπωοιάzεται με την απροθυμiα των κρι
τικών να οδηγήσουν το zήτημα της τέχνης 
μέχρι τις ρίzες του και να προΒληματιοτούν 
για τους Βαθύτερους όρους του διαρκούς 
της γiyνεοθαι. Σύμφωνοι, θα οημεiωνα με 
τη σειρά μου, αλλά το θέμα είναι πως αν 
σταθούμε μόνο στην οντολογiα της λογοτε
χνίας, παράγοντας γενικά οχήματα, υφi
οταται οοΒαρός κiνδυνος να χαθεi κάτι από 
τα πολύ συγκεκριμένα και απτά yνωρiομα

στάσεις, όπως και να 
γiνουν πλήθος πα
ραδοχές. Μένοντας 
σε οικεiα εδάφη, θέ
λω να αποσπάσω α
πό τον Ιγκλετον ορι

Η κριτι κn απ έναντι 

οτn θεωρία 

τα του λογοτεχνικού 
έργου, που μολονότι 
(επιστρέφω στον 
Ιγκλετον) δεν υπάρ
χει τρόπος να μας α
ποκαλυφθεi στην ο

σμένες παρατηρήσεις για τη λειτουργiα της 
θεωρiας της λογοτεχνiας έναντι της λογο
τεχνικής κριτικής, όπως και για τα οημεiα 
στα οποiα οι δύο ουναφεiς αυτοi λόγοι (ου
ναφεiς, άραγε, όντως;) εiναι δυνατόν να α
ποκλiνουν ή και να συγκρούονται. 

Παρατηρώντας πως η θεωρiα της λο
γοτεχνiας έχει έντονα την τάση να αποφεύ
γει την αf,ιολόyηοη του κειμένου, ο Ιyκλε
τον σημειώνει πως μiα από τις προοφιλέ
οτερες συνήθειές της εiναι να θέτει μετα-ε
ρωτήματα. Α ντi ο θεωρητικός να απαντήσει 
στο αν ένα ποiημα αf,izει ή όχι τον κόπο, 
προτιμά να διερωτηθεi για το τι εννοούμε 
όταν χαρακτηρizουμε ένα ποiημα καλό, ό
πως και, πάλι, για το τι εiναι mθανόν να 
καταλαΒαiνουμε όταν το ονομάzουμε κακό. 
Με τη διατύπωση του Ιyκλετον: «Οι κριτι
κοi ουzητούν για ούμΒολα, ενώ οι θεωρητι
κοi θέτουν το ερώτημα με ποιες μυστηριώ
δεις διαδικαοiες ένα πράγμα μπορεi να α
ναπαραστήσει ένα άλλο. Οι κριτικοi μι
λούν για τον χαρακτήρα του Κοριολανού, 
ενώ οι θεωρητικοi διερευνούν πώς ουμΒαi
νει ένα πλέγμα λέf,εων σε μια οελiδα να 
φαiνεται ως πρόσωπο». Εiναι, άραγε, κακό 
αυτό και οδηγεi εκ των πpαγμάτων στη διά
σταση θεωρiας και κριτικής; ·κάθε άλλο, 
λέει μετ' εμφάοεως ο Ιγκλετον: «Κανένα α
πό αυτά τα μετα-ερωτήματα δεν χρειάzεται 
να αντικαταστήσει τα πρωτογενή κριτικd ε
ρωτήματα. Μπορεiς να ρωτήσεις και τα δύο 
εiδη ερωτήσεων μαzi». 

Η διαφορά, σημειώνει ο Ιyκλετον, εiναι 

λότητά του (κάθε ερμηνευτική προσέγγιση 
οχηματizει τη δική της αλήθεια ή μiα από 
τις αλήθειες του έργου), διατηρεi πάντα στο 
εσωτερικό του έναν ενδεχομένως ελάχιστο, 
αλλά, οiγουρα, κοινά συμφωνημένο πυρή
να, ικανό να αποκωδικοποιηθεί χωρiς δυ
σάρεστα παράσιτα. 

Βεβαίως, μια τέτοιου τύπου διαφωνiα 
μπορεi να ουρθεi εις το διηνεκές και οι 
θέσεις στο τέλος να διαμορφωθούν ανάλο
γα με το από ποια σκοπιά έχουμε κληθεi 
να μιλήσουμε - α]Jό τη σκοπιά της θεω
ρίας ή από τη σκοπιά της κριτικής. Παρα
μένει, όμως, παρ' όλα αυτά, πάντα η δυ
νατότητα που έχει προαναφέρει ο Ιγκλε
τον: η δυνατότητα του να ουγκεράσουμε τα 
πρωτογενή ερωτήματα της κριηκής και τα 
μετα-ερωτήματα της θεωρiας και να ρωτή
σουμε «και τα δύο είδη ερωτήσεων μαzί». 
Διόη ρωτώντας και τα δύο εiδη ερωτήσε
ων μαzί, έχουμε σημαντικές πιθανότητες 
να πετύχουμε μια τουλάχιστον διπλή προ
σέγγιση του λογοτεχνκού ανηκειμένου -
μια προσέγγιση που θα διπλασιάσει ή και 
θα πολλαπλασιάσει ης διαστάσεις του, χω
ρiς ταυτόχρονα να το εf,αναγκάσει να πο
ρευτεi σε μια ουμΒιΒαοηκή μέση οδό
μια προσέγγιση που θα τα έχει καταφέρει 
μια χαρά με τους σκοπούς της αν κατορ
θώσει, εν κατακλεiδι, να υποδεif,ει την α
νοιχτή και διαρκώς ερωτημαηκή φύση 
της λογοτεχνίας. 
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ΑΦΙΕΡ ΜΑ 

Ο λοyοτεχν1κός 
θεσμός μάς μαθα i-

, 

νε1 τ1 να σκεφτο-
μαστε χωρ1ς να 
αντ1λαμΒανόμαστε 
τ1 μας έχε1 συμΒεi 

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΜΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ* 

Γιάννης Ψυχάρης, σε ένα άρθρο που 
ητλοφορείται χαρακτηρισηκά 
«Χρόνια και χρόνια», γράφει στην ε
φημερίδα Πολιτεία το 1927 πως ο 
Ελληνισμός είναι πια ώριμος για 
πεzογραφία, και τονίzει: «πεzά θέ
λουμε, πεzά». Αυτή τη φράση Βάzει 
ο Κ. θ. Δημαράς τίτλο στο κεφάλαιο 
της Ιστορίας του που ασχολείται με 

την πεzογραφία της Γενιάς του 1880; Ομως 
αυτό που είχε κατά νου ο Ψυχάρης δεν ή
ταν κάποιο λογοτεχνικό είδος- άλλωστε η 
Ελλάδα έ.Βγαzε πεzά για πολλές δεκαε
τίες. Ο ίδιος δεν ενδιαφερόταν πολύ για τη 
λογοτεχνία, γι' αυτό, αν και την έγραψε, 
δεν τη φρόνησε ιδιαίτερα ούτε και έμεινε 
στην Ιστορία ως λογοτέχνης. Η τεράσηα 
προσφορά του στη λογοτεχνία ήταν αλλού. 
Η φράση που πρόσε�ε ο Δημαράς αναφέ
ρεται στην προετοιμασία της ελληνικής 
κοινωνίας για τη δημιουργία όχι πεzογρα
φίας αλλά αναγνωστών της πεzογραφίας. Ο 
Ψυχάρης δεν ενδιαφέρθηκε να γίνει μεγά
λος λογοτέχνης επειδή στα γραφτά του α
σχολήθηκε με κάη πιο σημανηκό από τη 
λογοτεχνία: έγραψε για να συμ.Βάλει στη 
δημιουργία νέου αναγνωσηκού κοιvού και, 
όπως γνωρίzουμε, το πέτυχε θριαμ.Βευηκά. 

Η συντριπηκή πλειονότητα της νεοελ
ληνικής φιλολογίας και κριηκής συνή-

θως συzητά συγκεκριμένα λογοτεχνήματα 
αποτιμώντας την αισθητική ποιότητα και 
αναλύοντας το .Βαθύτερο νόημά τους. Ενα 
μικρό κομμάτι του ίδιου χώρου ασχολεί
ται όχι με τα έργα καθεαυτά αλλά με την 
πρόσληψή τους, περιγράφοντας πώς δια
.Βάστηκαν από ένα ευρύ ή ειδικό κοινό. 
Και οι δύο ερευνητικές κατευθύνσεις υ
ποθέτουν ότι ένα λογοτέχνημα απευθύ
νεται στο αναγνωστικό κοινό. Δεν θέτουν 
όμως ένα θεμελιώδες ερώτημα: Πώς δη
μουργήθηκε αυτό το κοινό της λογοτε
χνίας; Πώς έμαθε να δ1α.Βάzε1; Πώς δη
λαδή ανέπτυ�ε ης δέουσες τεχνικές και 
στρατηγικές ανάγνωσης; 

Η απάντηση είναι φυσικά όη αυτό το 
κατάφερε δια.Βάzοντας λογοτεχνία. Η λο
γοτεχνία μαθαίνει στον κόσμο να δια.Βά
zει λογοτεχνία ή, ακόμα πιο συγκεκριμέ
να, του μαθαίνει να δια.Βάzει λογοτεχνι
κά. Κανείς δεν γεννιέται με το χάρισμα 
της λογοτεχνικής ανάγνωσης. Αυτό απο
τελεί μια ειδική τεχνική που τη μαθαί
νεις δια.Βάzοντας λογοτεχνία (κι ανηπα
ρα.Βάλλοντάς τη με άλλα είδη γραφής, ό
πως το αστυνομικό δελτίο, η επιστολή και 
το ευαγγέλιο). Η λογοτεχνική κατανόηση 
είναι μια συγκεκριμένη δε�ιότητα που 
την αποκτάμε στην πρά�η, δηλαδή δια
.Βάzοντας λογοτεχνία κι αφομοιώνοντας 
τρόπους με τους οποίους η λογοτεχνία ε
πιzητεί να δια.Βαστεi. 

Για παράδειγμα, ένα έργο όπως «Το τα
�ίδ1 μου>> του Ψυχάρη μπορεί να δια.Βαστεί 
με πολλούς και διάφορους τρόπους: με τρό
πο γλωσσολογικό (για τις απόψεις του πε
ρί γλώσσας), .Βιογραφικό (για τη zωή του 
συγγραφέα), ιδεολογικό (για τις πολιτικές 
θέσεις του) κ.λπ. Κάθε τρόπος ανάγνωσης 
υπακούει σε διαφορετικούς κανόνες και ε
Ε,άγε1 διαφορετικά συμπεράσματα. Μια 
προσέγγιση που εφαρμόzε1 λογοτεχνικές 
τεχνικές θα «.Βγάλει» το έργο λογοτέχνη
μα. Μια τέτοια προσέγγιση όμως προϋπο
θέτει την ανάλογη αναγνωστική αγωγή. 

Η αγωγή του αναγνώστη (όπως και η α-

γωγή του πολiτη) μεταδίδεται με ποnάλους 
επίσημους και ανεπίσημους φόπους. Στους 
πρώτους ανήκουν το σχολικό ανθολόγιο, 
τα κραηκά .Βρα.Βεία και τα επετειακά αφιε
ρώματα της τηλεόρασης, ενώ στους δεύτε
ρους το πολιτιστικό και εθνικό γόητρο 
συγγραφέων όπως ο Καzαvτzάκης και .Βι
.Βλίων όπως «Το τρίτο στεφάνι». Με τέτοι
ους τρόπους ε�ασκούμεθα στη λογοτεχνι
κή ανάγνωση ώσπου την εσωτερικεύουμε 
πλήρως και αρχizουμε να πιστεύουμε πως 
μια τέτοια προσέγγιση είναι θέμα άμεσης 
επικοιvωνiας μας με ένα λογοτέχνημα κι 
όχι τεχνικών που χρειάστηκε να μάθουμε. 

Συνήθως έχουμε επίγνωση ορισμένων 
μηχαν�σμών χειραγώγησης: η Εκκλησία 
μάς μαθαίνει να πιστεύουμε, ο στρατός να 
υπηρετούμε, το κράτος να υπακούμε, η 
τηλεόραση να .Βλέπουμε, το σχολείο να 
γνωρίzουμε. Αυτοί οι μηχανισμοi έχουν 
ευδιάκριτη θεσμική υπόσταση και ιδεο
λογική ταυτότητα. Υπάρχουν όμως και 
μηχαν�σμοi χειραγώγησης που, επειδή 
δεν ταυτizοντα1 με έναν θεσμό, εiνα1 δύ
σκολο να τους επισημάνουμε και να τους 
ορiσουμε. Για παράδειγμα, τέτοιοι μηχα
νισμοί αφορούν ηθικές αρχές, όπως η ε
λευθερία, και πολιτιστικές α�iες, όπως η 
ομορφιά. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκει 
ένας από τους πιο συνηθισμένους και πιο 
δυσδιάκρηους μηχανισμούς, η κατανά
λωση κειμένων που είναι γνωστή ως λο
γοτεχνική ανάγνωση. 

Μας συγκινεί όντως 
ο Παπαδιαμάντης; 

Επειδή σκεφτόμαστε με .Βάση αυτόνο-
μα έργα κι όχι μέσα παραγωγής νομizου-
με πως ο Παπαδιαμάντης μας συyκινεi 
και ο Σικελιανός μας εμπνέει, ενώ στην 
πραγματικότητα δια.Βάzοντάς τους κινη
τοποιούμε μηχανισμούς αισξ)ητικής ου- . 
γκίνησης και έμπνευσης _πόυ έχ9�ιψμά-
θει από αυτούς και από uΧ.λQυς: όi:Jy.yβ�- ... 

φεiς και κρηικούς. Aιo�pvόi:ιdδf-ϊti�,�-,�:��-�� -�, 
νταποκρινόμαστε λυρ*Ψ σ�(ϊ :-9Ψ4t<i··�}\qj// >�· 



πατριωτικά στην ωδή λησμονώντας πως 
παίzουμε τον ρόλο του αποδέκτη των συ
γκεκριμένων λοχοτεχνικών ειδών. Είναι 
όντως ε6αιρετικά δύσκολο να φανταστού
με πως κάτι που νιώθουμε να πηγάzει Βα
θιά από μέσα μας, στην πραγματικότητα 
προκύπτει επειδή ακολουθούμε σωστά 
κανόνες πρόσληψης που κυριαρχούν 
στην πολιησηκή αγορά. 

Κι όμως, ένα κίνημα όπως ο Δημοτικι
σμός δεν έφερε νέα είδη τόσο όσο δημι
ούργησε νέους αναγνώστες προωθώντας 
αλλιώτικες αναγνωστικές συμπεριφορές. 
Δεν είναι λοιπόν τυχαίο που είχε μια τόσο 
εκτεταμένη γλωσσική και εκπαιδευτική 
πολιτική. Η λογοτεχνική ανάγνωση συνι
στά μια πειθαρχία με το δικό της σύστημα 
συμπεριφοράς, μια πειθαρχία ατομική ( ό
πως, ας πούμε, η πειθαρχία ατομικής υγι
εινής ή ένδυσης), η οποία καθορίzει πώς 
οφείλει να αισθάνεται, να σκέφτεται, να 
λειτουργεί ο σωστός αναγνώστης. Ο Δημο
τικιομός αποτέλεσε ένα μεγάλο εγχείρη
μα κατασκευής αναγ νωστών με πολύ συ
γκεκριμένα χαρακτηριστικά, τους οποίους 
εκπαίδευσε ώστε να ερμηνεύουν λογοτε
χνία με νέες μεθόδους και να παράγουν 
άλ λες συγκινήσεις και απολαύσεις. 
Προηγουμένως, αναγ νώστες κατασκεύα
zαν οι πανεπιστημιακοί διαγωνισμοί του 
19ου αιώνα, οι οποίοι, ως γνωστόν, παρή
γαν ταυτόχρονα και το λογοτέχνημα και 
την ορθή ανάγνωσή του. Παρόμοιας κλί
μακας αλλά ατομικό αυτή τη φορά εγχεί
ρημα αποτελεί το κριτικό έργο του Γιώρ
γου Σεφέρη, το οποίο συνίσταται σε μαθή
ματα αναγ νωστικής αγωγής, μαθήματα δη
λαδή που δεν δείχνουν πώς να διαΒάσεις 
λογοτεχνία αλλά (και εδώ είναι το θεμε
λιώδες) πώς να γίνεις αναγ νώστης, πώς να 
επιθυμήσεις και να καλλιεργήσεις μια δι
κή σου αναγνωστική πειθαρχία. 

Εδώ πρέπει να τονιστεί και πάλι ότι δεν 
μιλάμε καθόλου για διαφορετικές προσεγ
γίσεις της λογοτεχνίας ούτε για προτιμή
σεις του αναγνωστικού κοινού αλλά για κά-

η θεμελιώδες: μιλάμε για την εκμάθηση 
της ίδιας της λογοτεχνικής ανάγνωσης και 
για την εφαρμογή των πειθαρχικών της 
κανόνων στον ίδιο τον εαυτό του αναγνώ
στη, ο οποίος αναγνώστης αποκτά έτσι ένα 
δυσπρόσιτο Βάθος και εmδίδεται στην ε-
6ιχνiαση αυτού του Βάθους μέσω ερμηνευ
τικών ασκήσεων (ας πούμε, στο έργο της Τ. 
Γκρίτση ΜιλλιέG ή του Επαμ. Γονατά). 

Σε τι αποσκοπεί όμως μια τέτοια εθε
λούσια πειθαρχία; Και γιατί πρέπει μεγά
λα τμήματα του πληθυσμού να χειραγω
γηθούν ώστε να γίνουν πειθήνιοι ανα
γ νώστες; Απώτερος σκοπός είναι να απο
κτήσουν μια προσωπική πειθαρχία, μια 
πειθαρχία ατομικής ταυτότητας που θα 
τους κάνει σύγχρονα άτομα, κι αυτή θα 
τους τη δώσει ο Παλαμάς (κι όχι η πατρί
δα, η εκκλησία, η οικογένεια) ώστε να πι
στέψουν ότι τη διάλε�αν μόνοι τους και 
κανείς δεν τους την επέΒαλε. Η ατομική 
πειθαρχία που καλλιεργεί η προσωπική 
ανάγνωση θα τους υπαγορεύσει να κάνουν 
λελογισμένες επιλογές (για την τά6η, το 
φύλο, την ηθική ή την ψήφο τους) τις ο
ποίες θα τηρήσουν με συνέπεια και χωρίς 
ε�ωτερικό καταναγκασμό, θεωρώντας πως 
έκαναν ελεύθερη επιλογή. (Ας μην �ε
χνάμε πως κάποιοι διάλε�αν ανάμεσα σε 
ΚΚΕ-ε�. και ΚΚΕ-εσ. ανάλογα με το πώς 
διάΒαzαν τον Μάριο Χάκκα.) 

Το άλλο μέγα όφελος της ατομικότητας 
που αποκτά κανείς ως αναγνώστης είναι 
πως με αυτήν μπορεί να ενταχθεί σε μια 
συλλογικότητα όπου θα δικα10ύται γνώ
μης και θα τύχει σεΒασμού. Οση προσο
χή του στερούν στην οικογένεια, στη δου
λειά και στην οργάνωση θα την αποκτή
σει στον φιλολογικό κύκλο της συν τρο
φιάς, του ΒιΒλιοπωλείου και του περιοδι
κού. Εκεί θα έχει τη ν ευκαιρία να απο
δεί�ει στους άλλους ότι έχει καλλιεργή
σει τον εαυτό του ή, ακριΒέστερα, ότι έχει 
επινοήσει έναν εναλλακτικό εαυτό μέσω 
της αναγνωστικής αυτοπειθαρχίας. (Κά
ποιοι γίνονται αναγνώστες ποίησης όπως 

άλλοι γίνοται χειμερινοί κολυμΒητές ή 
συ νδρομητές στην όπερα). 

Το πόσο μας γεμίzει η υποτέλεια του α
ναγνώστη φαί νεται προπαντός όταν ο 
συγγραφέας μάς την επισημαίνει κι ε
μείς, αντί να τον υποψιαστούμε, νομίzου
με πως μας κλείνει συνένοχα το μάτι και 
κολακευόμαστε επειδή τάχα μας θεωρεί ι
οάG1ούς του. Πεzογράφοι όπως ο Μένης 
Κουμανταρέας, η Ζ. Ζατέλλη, ο Παύλος 
Μάτεσις και η Ιωάν να Καρυστιάνη αρέ
σουν σταθερά διότι συνθέτουν αφηγήμα
τα που ικανοποιούν την ανάγκη μας να 
αισθανθούμε επαρκείς, προσφέροντάς 
μας ερμηνευτικές δυσκολίες με τις οποί
ες πάντα τα Βγάzουμε πέρα. Αποθέωση 
της ρητής συγγραφικής τυραν νίας που α
ποκαλείται «αναγνωστική απόλαυση» συ
νιστά το δαιμόν10 μυθιστόρημα του Ιταλο 
ΚαλΒίνο «Α ν μια χειμωνιάτικη νύχτα έ
νας τα6ιδ1ώτης», του οποίου αποκλειστι
κό θέμα είναι η κάθε φορά που κάποιος 
το διαΒάzει. Το ΒιΒλίο θεματίzει απροκά
λυπτα τη ν ίδια την αναγ νωστική χειρα
γώγηση που μας επιΒάλλει, προκαλώ
ντας μας, αν τολμούμε, να μην το διαΒά
σουμε λογοτεχνικά και να μην του δο
θούμε απόλυτα. Είναι σχεδόν αδύνατο. 

Τιμώντας τις αισθητικές 
κορυφώσεις 

Ενώ η καθιερωμένη λογοτεχνική προ
σέγγιση της λογοτεχνίας τιμά τις αισθητι
κές κορυφώσεις του είδους, μια θεσμική 
προσέγγιση αναγνωρizει τη συμΒολή πολύ 
περισσότερων έργων. Για παράδειγμα, επι
σημαίνει πως ο ρόλος ενός Μενέλαου Λου
ντέμη ή ενός Αντώνη Σαμαράκη δεν ήταν 
να γράψουν «σπουδαία» έργα αλλά να ε
�οικειώσουν όσο γίνεται περισσότερους 
Ελληνες με τις απαιτήσεις της λογοτεχνι
κής ανάγνωσης. Αυτή η ανάγ νωση συνιστά 
μια περίπλοκη ποδηγεσία που σου επι
Βάλ λει τεχνικές αυτο-ενδοσκόπησης, τε
χνικές με τις οποίες κάνεις ο ίδιος τον εαυ-
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τό σου υποκείμενο κα� τον κρί
νεις. Στη λογοτεχνική ανάγνω
ση δεν υπόκε�ται το κείμενο αλ
λά αυτός που το διαΒάzει. Προ
φανώς αυτό δεν είνα� κάη ευχά
ριστο ή υγιές: για ποιο λόγο να 
υποΒάλεις εαυτόν σε τέτοια δο
κιμασία; Εt,αφεηκά δημο φιλή 
ΒlΒλία, όπως το «Ενα παιδί με
τράει τ' άστρα» κα� «Το λάθος», 
σε εισάγουν στην αναγνωσηκή 
πειθαρχία με τρόπους που σε 
κάνουν να την αισθάνεσαι όχι 
σαν σύστημα ποδηγεσίας αλλά 
σαν προσωπική αυτο-ανακάλυ
ψη: σε κάνουν να νιώσεις t,αφ
νικά πως έχεις έναν Βαθύτερο, 
καλύτερο εαυτό και είσαι υπε
ρήφανος που τον συνάντησες. 
Από εδώ και πέρα θα αφοσιω
θείς στην καλλιέργειά του. 
Οπως θα ανηληφθείς σύντομα, 
είσαι πλέον έτοιμος για τον Πα
παδιαμάντη. 

Οσα ισχύουν για την πρό
��1111ιr/3ληψη λογοτεχνημάτων ισχύ-

ουν εt,ίσου για την πρόσληψη 
όλων των έργων τέχνης: για 
να απολαύσεις αισθηηκά μια 
σονάτα κα� μια ελα10γραφία 
πρέπει να έχεις εκπα�δευθεί 
στην κατανάλωση κλασικής 
μουσικής και zωγραφικής και 
επίσης να είσα� εt,οικειωμέ
νος με θεσμούς που διακι
νούν σονάτες και ελαιογρα
φίες, όπως η συναυλία και 
το μουσείο. Αλλιώς, από 
μόνα τους, τα έργα δεν σου 
λένε τίποτε. Ομως η ανά
γνωση είναι η πιο ενδια
φέρουσα περίπτωση κατα-

νάλωσης τέχνης διόη εί
ναι κάη που κάνουμε μόν01 

μας στον εαυτό μας, χω
ρίς να χρειαzόμαστε ένα 
εντυπωσιακό περlΒάλ
λον ή τη συμμετοχή 
άλλων. 

Το π10 πρόσφατο πα
ράδειγμα επ�τυχούς 

!!Ι!Ι!Ιkατασκευής ανα
. γνωστών είναι η 

οίηση της Κ.Δ. 
(Ολοι γνωρίzουμε 
όη πρόκεηαι για 

μέλος της Ακαδη
μίας Αθηνών 

αλλά εδώ ας 
κρατήσουμε 
μόνο τα αρ
χικά του ο-

νόματός της για να μη δημιουρ
γηθεί η εσφαλμένη εντύπωση 
πως ένα συγκεκριμένο άτομο 
σχεδίασε και κατασκεύασε μό
νη της ένα ολόκληρο κοινό. 
Μας ενδιαφέρουν πολιησηκοί 
μηχανισμοί, όχι μεμονωμένοι 
δημιουργοί.) Η ποίηση αυτή α
ποτελεί σήμερα το αρηότερο 
λογοτεχνικό σύστημα για την 
εκπαίδευση αναγνωστών ελλη
νικής λογοτεχνίας. Σε η πράγ
μα τους εκπα�δεύε�; Είνα� πα01-
φανές διόη το αναγγέλλουν οι 
τίτλοι των ποιημάτων: «Αυτοσυ
ντήρηση», «Ασυγκινησία», 
«Απαρηγορία», «Ακαφίω>, 
«Αναερείπωση», «Απροσδο
κίες». Οταν αποστηθίzεις τους 
αναγκαίους κώδικες και κατα
φέρνεις να γίνεις επαρκής ανα
γνώστης αυτών των ποmμάτων, 
επ�τυγχάνε�ς πολλά. Πρώτα, α
ποκτάς εσωτερικό κόσμο, ελέγ
χεις τα συναισθήματά σου κα� α
ναπτύσσεις μια προΒλημαηκή 
στάση Βίου. Η διακριηκή με
λαγχολία σε εντάσσει σε έναν 
κύκλο εκλεπτυσμένης αισθα
νηκότητας, ενώ η ειρωνεία σού 
δίνει την ανωτερότητα ανθρώ
που με επιφυλακηκή απόστα
ση από τα πράγματα. Η α�σθη
ηκή απόλαυση σε παίρνει μα
κριά από την καθημερινή μι
κρότητα. Η δημόσια αναγνώρι
ση της συγγραφέως δικα�ώνει 
ης καλλιτεχνικές σου προημή
σεις. Με δυο λόγια, έχεις πια έ
ναν εαυτό καθαρό και αλώΒητο, 
αυτόν που καταλαΒαίνει την 
ποίηση της Κ.Δ. 

Στο μεταt,ύ, ο θεσμός της λο
γοτεχνίας σε έχει Βάλει σε μια 
αωθηηκή πειθαρχία (με τα δι
κά της αυστηρά κρηήρια περί 
καλού και κακού) και σου έχει 
εμφυσήσει έναν συγκεκριμένο 
ψυχισμό. Σου έχε� μάθει πώς 
να αισθάνεσαι, η να σκέφτε
σαι, η να αποδέχεσαι. Ομως 
δεν ανηλαμΒάνεσαι η σου έχει 
συμΒεί διόη αυτό έχει γίνει στο 
όνομα μιας μοναδικής ελευθε
ρίας, της προ σωπικής ελευθε
ρίας του γούστου. Δεν σε πει
ράzουν οι κανόνες γιατί αισθά
νεσα� πως έχεις ποληογραφη
θεί σε ένα περlΒάλλον που «έ
χε� γούστο». Δεν διαμαρτύρε
σαι που μπορεί να μείνεις για 
πάντα στο «πρώτο σκαλί» αφού 

έχεις πια γίνει «πολίτης εις 
των ιδεών την πόλι». 

Δεν συzητείται πως η Κ.Δ. 
είναι αt,ιόλογη ποιήτρια και οι 
στίχοι της έχουν εμπλουτίσει 
τη zωή χιλιάδων ανθρώπων, α
γνώστων και διασήμων. Ούτε 
ΒεΒαίως και το όη ο Ψυχάρης 
έπαιt,ε αt,ιοπρόσεκτο ρόλο στα 
ήνευμαηκά πράγματα. Αt,ίzει 
όμως να θυμόμαστε επίσης 
πως το έργο τους πέτυχε να α
ναγάγει ένα είδος γραφής σε 
«λογοτεχνία» και εκπαίδευσε 
ανθρώπους στη λογοτεχνική 
ανάγνωση ώστε να μπορούν 
να πειθαρχήσούν εαυτούς αντί 
να χρειάzεται να πειθαρχη
θούν από άλλους. 

Ειδικευμένοι 
ερμηνευτές 

Υπάρχει μια μικρή κατηγο
ρία συγγραφέων η οποία δεν 
παράγει μέσους αναγνώστες 
(δηλαδή το ευρύ κοινό των Βι
Βλιοπωλείων) αλλά ειδικευμέ
νους ερμηνευτές (δηλαδή μια 
ελίτ κριηκών · και επιστημό
νων). Τέτοιοι συγγραφείς είναι 
ο Εγγονόπουλος, ο Παπαδίτσας, 
ο Χειμωνάς κα� ο Δ. Δημητριά
δης. Με τον συστημαηκό τους 
ερμηησμό δημιουργούν όχι ένα 
καλλιεργημένο κοwό αλλά την 
πνευματική ηγεσία η οποία θα 
καθιερώσει κανόνες και ιεραρ
χίες, πρότυπα και εγχειρίδια. 
Δεν ενδιαφέρονται να γίνουν 
ούτε εθνικοί ούτε καν δημο φι
λείς. Προσφέρουν την ύψιστη 
αναγνωσηκή πρόκληση, εκεί
νη της αποκρυπτογράφησης, η 
οποiα υπόσχεται τη μέγιστη α
ναγνωσηκή εμπειρία, εκείνη 
που είναι ανώτερη κι από την α
πόλαυση - την άσκηση. Ο ειδι
κός αναγνώστης έχει t,επεράσει 
την απόλαυση και ασκείται 
(σαν ιερομόναχος) στην ερμη
νεία, μαθαίνοντας να ελέγχει τα 
λογοτεχνικά του πάθη ώσπου 
να αποκηρύt,ει κάθε αμφlΒολiα 
και υποψία και να μπορεί να 
zήσε� μόνο με Σαχτούρη. (Και 
για να μη γελιόμαστε, τόσο ο 
συγγραφέας αυτού του άρθρου 
ό σο κα� οι αναγνώστες που θα 
το τελειώσουν είναι εyκάτοικοι 
σε zακυθινό t,ωκλή01.) 

Υπάρχει, τέλος, και μια ελά
χιστη ομάδα συγγραφέων που 
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δεν θεωρούν τον αναγνώστη υ
ποχεiριό τους αλλά συμπαiκτη 
τους σε ένα ευφάνταστο παJ.ΧVί
δι. Τα ΒJ.6λiα τους δεν παρά
γουν παραλήπτες λογοτεχνiας 
αλλά συν-yραφεiς, δηλαδή συ
νεργάτες. Α ντi να μας υπο.Βάλ
λουν σε ασκήσεις αυτοελέγχου, 
μας παραιανούν να ανησταθού
με σε αυτοπαθεiς απολαύσεις 
και να συμ.Βάλλουμε ενεργά 
στην παραγωγή έργου. Στην κα
τηγορiα αυτή ανήκουν η ποiη
ση της Ελένης Βακαλό και του 
Νάνου Βαλαωρiτη, τα «Στοιχεiα 
για τη δεκαετiα του '60» του 
Θανάση Βαλτwού, η «ΠοΙΚiλη 
ιστορiα» του Δημήτρη Καλοκύ

ρη, το «ΕλληVΙΚό σταυρόλεsο» 
του Θωμά Σκάσση, η «Ελληvl
κή αϋπνiα» του Μισέλ Φάις, το 
«Φανταστικό μουσεiο» του Χρή
στου Χρυσόπουλου και «Ο κα
θρέφτης και το πρiσμα» του 
Μάκη Καραyιάvνη. Ι διαiτερα 
τα δύο τελευταiα ΒJ.6λiα περιέ
χουν εντυπωσιακές αποδομή
σεις της λογοτεχνiας ως θεσμού 
κατευνασμού και καταστολής ο 
οποiος προωθεi μια συγκεκρι
μένη πειθαρχiα, την αισθηηκή 
συμπεριφορά. 

Η ανηεsουσιασηκή, συμμε
τοχική γραφή θυμizει με τρό
πο που μας σοκάρει και μας 
μπερδεύει όη αυτό που θεω
ρούμε Βαθύτερο εαυτό μας δεν 
αποτελεi παρά έναν συγκερα
σμό αναyνωσηκών συνηθειών 
και αυτό που νομizουμε συ
ναισθημαηκό μας κόσμο α
ντανακλά απλώς αισθηηκές 
προημήσεις. Μας παρακινεi 
επίσης να λογαριάσουμε η θα 
γινόταν αν μια μέρα όσοι γρά
φουμε κι όσοι διαΒάzουμε ε
παναστατούσαμε εναντiον της 
«μεγάλης τέχνης>>, yκρεμizα
με τα εiδωλα της ενδοσκοπι
κής ανάγνωσης και επιστρέ
φαμε τη δημιουργiα στους δη
μιουργικούς. Ισως όμως κι αυ
τό παραμεiνει ένα ... φιλολογι
κό όνειρο, μιας κι έχουμε 
πλέον εθιστεi στα δεσμά της 
λογοτεχνικής απόλαυσης με 
την οποiα, όπως ωμά παραδε
χόταν η παλιά διαφήμιση του 
Αρλεκιν, sεχνιόμαστε. 

* Ο Βασiλnς Λαpπpόπουλος κα

rέχε1 rnv έδpα Κ. Π. Κα13άφn aro 

Πavεπ1ari1.p10 rου Mi01yκav 
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Ομορφιά που ενώνει 
Δημ1ουρyiες χησμένες με μαστορ1ά κα1 μόχθο 

ψώθηκαν απειλητικά! Χώρωαν! Δiχα
σαν! Περήφανα γ1α τους ποταμούς ωμά
των που 'τρεsαν στα ρ1zά τους: τα κάστρα! 

(Μα κω πόσες φορές η Ιστορiα δεν τα τι
μώρησε, λησμονημένα εκεi που δεν α
ποτελούν πια σύνορο, δiχως τiποτε να 
φυλάsουν πλέ ον από κανέναν, φαντά
σματα με πύλες θεόρατες, που τις δ1α
βαiνε�ς ατιμωρητi, να συμΒολιzουν μο-

ναχά το μάταω τρis1μο δοντιών ανθρώπου προς 
άνθρωπο: «Από δω δεν περνάς!») 

Υψώθηκαν αγέρωχα! Ενωσαν, 
δεisαν τον δρόμο. Ανηπαλον αλ
λον απ' το νερό δεν εiχαν! Δ1ευ
κόλυναν μ' αγαθό πάντα σκοπό, 
πρωκωμένα ωόρροπα με χάρη 
κω δύναμη: τα γεφυρω! (Τ1 αντi
θεση! ... Η iδια η Φύση που τη νι
κησαν, τ' αγκαλ1άzει σαν πωδ1ά 

μάλλον, παρά καλληεχνικης χωρις κω ν' α
ποδιωχνουν φυσικα το ωρωο, όπου το πrω
χαiνουν , μ1λάνε από μονες τους. Δriχνουν το 
μεyαλεiο αλλά κα ι rην εγκατάλε�ψη. τη γεν 
νωότητα των θεμελιωτών οσο κω την :απε�νή 
χρησ�μοθη ρiα rων εrπγενrοτrρων. Λινοντας 
φωνή στα τοπια, εsηyουν το αναποτρεπτο δε 
σ�μο του θρυλου κω της πρόληψης μr τα γε
φύρ1α ... θα μπορουσαν, σiyουρα. να .βελτιω 
θούν με την επέμ.βαση της συγχρονης τεχνο

λοyiας, μα 01 υπευθυνω του τομου 
προτiμησαν σκόπιμα την καταγρα 
φη του πραγματικού, παρα την ω
ραωπωηση με τα .βαθυyάλαzα νε
ρά σκανδινα.βικου τύπου ... 

της, κω ποτέ δεν τ' άφησε ά εργα! Αναζητώντας 
τα πέτρινα γεφύρια 

Ο άνθρωπος μόνο, με ης αυθαiρε- της Ελλάδας 

Απο την αλλη, 01 τεχνικοi rης 
τυπογραφiας θα μπορουσαν να κά 
νουν κάτι περωσότερο γω ν' απο
φευχθεi ο ασχημος «κόκκος» ρά
στερ σ' ορωμενους ουρανους. τα 
στιyματα απ' τους ιοiγκους της 
όφσετ(π.χ. σελ.331.3 61, 440,416 
κ.α), ή ( άνωα κονφαστα. 01 μι
κρες επiσης φωτογραφ1ες, bεμενrς 

τες επεμβάσε1ς του, κάπο1ες φορές «ΛΙΒΑΝΗΣ», ΕΓΧΡ. ΕΙΚΟΝ' 
τ' αχρηστεύε1 αλλαzοντας ώς κω ΜΕΓ ΣΧΗΜΑ. ΣΕΛ. 512. € 70 
των ποταμών το διάβα ... ) 

Την αναzήτηση των παραδοωακών γεφσ 
ρ1ών της Ελλάδας, που με μόχθο κω κούραση 
χτιστήκαν, δiχως της Επωτήμης συνδρομή, με 
της Τέχνης μοναχά τα μυστικά κω το μεράκι 
των ανωνυμων μαστόρων (προτου εμφανι
στούν 01 επώνυμω μη χανικοi, τα μπετόν κω 
01 άψυχες τεχνικές ετωρεiες), την καταγραφή 
των πετρόχτιστων εκεινων θαυμάτων έβαλε 
σκοπό zωής, κάνοντάς το κω διασκέδαση α
ντάμα, η Ε. Μπεληγιάννη, κω συγκέντρωσε 
υπομονεηκά, σε πέντε χρόνια μέσα, ουτε λiγο 
ούτε πολύ, 750 δεiγματα απ' όλη την Ελλάδα. 

Κρύ ο ή λωπύρι, με άπειρο πεiσμα, τη φω
τογραφ1κή στον ώμο κω μετροτα1νiες στον σά 
κο, κατεβαiνοντας φαράγγ1α, κυνηγωντας την 
καταλληλότερη γωνiα λήψης κω 01 όχθες α
πότομες, να μην προσφέρονται παρά σε κα
τσικιωα πόδ1α-, μ' αποκλε�στικό οδηγο τις 
πλη ροφορiες των ντόπιων ενiοτε, η εsερεύ
νηση αsizει Καl σαν αυτοσκοπός! Αυτό μας με 
ταφέρε�, δiχως κω να το εκφράzε� ρητα, μέσα 
στο έργο η συγγραφέας! 

Στους υποτiτλους των φωτοyραφ1ών αποθη
σαυρizετα1 γλαφυρά κάθε δ1αθέσ�μη πληρο 
φορiα y1α τα yεφύρω, το �δωiτερο όνομα, ο 
τρόπος προσπέλασης, ο χρόνος κατασκευής, 
τα χαρακτη ρωτικά τους, η καλή ή κακή συ
ντή ρηση, οι τυχόν μετατροπές, η σημερινή 
τους χρήση, ακόμα κω 01 σχετικές λαϊκές πα 
ραδόσε�ς, όποτε τυχόν υπάρχουν. 

01 φωτοyραφiες, αρχηεκτονικής αντiληψης 

με τις ολοσελ1δες, rων σημανπκοτε,ρων κατα 
σκευών, θεμηές, αλλα 01 71 rελευταιrς «ανα
φορές» (δiχως να εsηγεiτα ι πουθενά γιατι εμ 
φανizοντω sεχωρες Καl με τόσο μ1κροσκοπι
κές ε�κόνες) θα 'πρεπι ή δωλου να μη μπουν 
η να συμπερ1ληφθουν σωστά. Χρηωμες ακο· 
μα θα 'ταν κα ι αρχηεκτοv1κές αποτυπώσεις, 
κω τοπογραφικά σχεδ1αyράμματα για τον γr 
ωγραφικό εντοπωμό των πω δυσπρόσηων, 
που κι άλλους θα παρακ1νούσαν να τα Βρουν, 
γ1α να θαυμάσουν απο κοντά rn σπάνια ομορ
φια τους μα iσως zητούμε πολλα, κα1 το κε
φ1 ενός .β1.βλ10υ δεν καταλήγε� πάντα σ' εfΞ,ο· 
νυχωτική επωτημονική έρευνα. Μπορri μά 
λ10ια να Ό.βηνε, να εsατμιzοταν, αν ενιωθr 
πόσα απαηε� πάντα η σχολαστικότητα των ε::_ 
δημονων, που τοσο σπανια .βyωνουν πια στον 
πηyωμο yω την Ιθάκη οπωαν επιτελου( 
«Ιθάκη»! , πνιγμενω δ1αρκως στη συλλογη 
των προυποθεηκων γνωστικών <<nrρyαμη-
νών» κω εχεγγύων ... 

Τα «Πέτρινα yεφυρια» rης Μπrληγιάννη α 
ποτελούν .β1.βλ10 αναφορας οχι coffee table 

book, κατά την sιπασμάρα των «αγγ λομαθημέ
νων» της rποχης! κ1 ασφαλώς θα συμβάλουν 
στην επανεκτiμηση, rη διάσωση κα ι rnv ανα 
δε�sη των λαμπρών όσο κω f,εχασμrνων αυτών 
επηευyμάτων παραδοσ1ακής αρχηεκτονικης. 

ΣτΑΝΤΗΣ Ρ. ΑποποΛΙΔΗΣ 
stand[ςapo.ςto]jιHs ,, γahoo.gΓ 
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