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Ντάνιελ Μέντελσον 
Ο κριτικός στοχασμός του ανθρώπου των γραμμάτων 
Από τον ΒΑΣΙΛΗ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟ 

ο στοχασμός σημαδεύει ένα στό
χο. Ο στοχαστής εστιάζει τη 
σκέψη του σε ένα σαφώς κα

θορισμένα στόχο. Συλλογίζεται με θε
ωρητική διάθεση συγκεκριμένα φαινό
μενα ή γενικά ζητήματα τοποθετώντας 
τα σε καλλιτεχνικά, φιλοσοφικά, πολιτι
κά και άλλα συμφραζόμενα. Αντλεί από 
τομείς οργανωμένης γνώσης και σέβεται 
τους κανόνες της συστηματικής έρευ
νας. Τον διακρίνουν υψηλός προβλημα
τισμός και διαλεκτική προσέγγιση. Τον 
διαπνέει μια αίσθηση ευθύνης απέναντι 
στα έργα και τους δέκτες τους. Ο στο
χαστής είναι συγκροτημένος, και με την 
σειρά του συγκροτεί. 

Ο στοχαστικός λόγος δεν αναπτύχθη
κε στην κριτική και δοκιμιογραφία της 
νεώτερης Ελλάδας. Αυτή η διαΠίστω
ση είναι κοινή, όμως τόσο απωθημένη 
που αξίζει να επαναλαμβάνεται. Δεν υ
πάρχει τέτοιος λόγος διότι τον απέρρι
ψε η αγορά και τον επισκίασε η λογο
τεχνία. Για παράδειγμα, σήμερα η κριτι
κή σκέψη περιορίζεται στον σχολιασμό 
(Ζήρας, Θεοδοσοπούλου, Κοτζιά, Κου
τσουρέλης, Μαρωνίτης) και την δημο
σιογραφία (Καλαμαράς, Μπακουνάκης, 
Μπογδάνος, Πιμπλής, Σελλά). (Υπάρ
χουν κάποιες αξιόλογες επιστημονικές 
επιδόσεις σε διάφορους κλάδους, όμως 
αυτές προορίζονται για τους ειδικούς). 
Αυτό Που απουσιάζει και από τον σχο
λιασμό και από την δημοσιογραφία εί
ναι το πιο βασικό, η διανόηση. Το έθνος 
αισθάνεται και φαντασιώνεtαι, δεν στο
χάζεται. 

Δεν μας πaραξενεύει (ούτε κανείς έχει 
παραπονεθεί) που το νεοελληνικό δοκί
μιο απουσιάζει από τις παγκόσμιες αν
θολογίες, βιβλιογραφίες και συζητήσεις. 
Τα ελάχιστα έργα που μεταφράστηκαν ή 
αγνοήθηκαν (Λορεντζάτος) ή επικρίθη
καν (ο Οιδίπους του Ράμφου με εισαγω
γή ... Ολυμπίας Δουκάκη). Ο Ελλαδίτης 
δοκιμιογράφος είναι άμοιρος της μεγά
λης παράδοσης του είδους από την Ρω
σία-ώς την Αμερική κι από τον Βρετανι
κό Ρομαντισμό ώς τον Καραϊβικό μετα
μοντερνισμό. Το φάσμα των ενδιαφερό-

Ο Ντάνιελ Μέντελσον σε σχέδιο του Κωνσταντίνου Παπαμιχαλόπουλου. 

ντων του το έχουν ήδη καλύψει ο Πολυ
λάς, ο Αποστολάκης, ο Αργυρίου και ο 
Μαλεβίτσης. 

Αλλά και η κριτική δεν είναι καλύτε
ρη. Μια ματιά σε περιοδικά όπως ο Νου
μάς, η Νέα Εστία, Τα Νέα Γράμματα, η Ε
πιθεώρηση Τέχνης, τα Μακεδονικά Γράμ
ματα και το Θέατρο προκαλεί θυμηδία. 
Είναι δυνατόν να υπήρχε κοινό που διά
βαζε Θρύλο, Μαλάνο, !. Μ. Παναγιωτό
πουλο, Αυγέρη, Χατζίνη, Σαχίνη ή Δαλ
μάτη; Και όμως τέτοιους διάβασαν, τέ
τοιους εμπιστεύτηκαν, -iέτοιους βρά
βευσαν. Υπήρξαν και ελάχιστες λαμπρές 
εξαιρέσεις (όπως η Κριτική, οι Μαρτυρί
ες/Σημειώσεις, ο Χάρτης και το Πλανόδι
ον), που έδειξαν το χάσμα μεταξύ καλ
λιλογίας και στοχασμού, όμως δεν δημι
ούργησαν παράδοση, όσο κι αν το θέλη
σαν, διότι ο ελλαδίτης κριτικός δεν κρί
νει - αρθρογραφεί και βαθμολογεί.. 

ο ι λόγοι είναι πόλλοί. Ο κριτι
κός είναι δημοσιογραφικά ε
νημερωμένος αλλά φιλοσο

φικά απαίδευτος: γνωρίζει άπειρα για 
πάμπολλους, τα οποία όμως δεν συνι
στούν υποδομή αλλά συμπίλημα περι
στασιακών αναφορών σε κάποιον Έκο 
ή Ζίζεκ που ανέφερε η Liberation, το 
Φιλολογικό Παράρτημα των Times ή 
κάποιο ελλαδικό ιστολόγιο. Έχει γνώ
μες για όλα και γνώσεις για ελάχιστα 
(κυρίως ποτά και ποιήματα). Επικαλεί
ται πανανθρώπινες και αυταπόδεικτες 
αξίες που δεν χρειάζονται τεκμηρίω
ση, μόνο υπεράσπιση από τους κάθε εί
δους «ανθέλληνες». Λατρεύει τον Χά
ρολντ Μπλουμ επειδή επιμένει ότι οι 
σπουδαίοι σχολιαστές αποστηθίζουν, 
ενώ οι κατώτεροι (γυναίκες, αριστε
ροί, τριτοκοσμικοί) αποδομούν. Εργά
ζεται εμπειρικά και χειρωνακτικά χω-

ρίς να διαλέγεται με καμιά παράδοση, 
δυτική ή άλλη: και μόνο το όνομά του 
πάνω από το κείμενο εγγυάται την α
λήθεια των ισχυρισμών του. 

Τέτοιες αποκαρδιωτικές σκέψεις 
προκαλεί μια έστω και μερική επισκό
πηση ενός αξιόλογου στοχαστή, του 
Ντάνιελ Μέντελσον. Οι ερωτήσεις 
που του κάνουν οι Έλληνες συνομιλη
τές του αφορούν την εθνοτική και σε
ξουαλική του ταυτότητα και την αγάπη 
του για την ελληνική λογοτεχνία. Εδώ 
θα παραμερίσουμε αυτά τα απολύτως 
θεμιτά ζητήματα, στα οποία έχει ανα
φερθεί επανειλημμένα, για να δούμε 
την γενικότερη εικόνα του έργου του. 

Πρόκειται για έναν αντιπροσωπευτι
κό άνθρωπο των γραμμάτων και των 
τεχνών του εικοστού πρώτου αιώνα. 
Είναι κριτικός, δοκιμιογράφος, συγ
γραφέας, μεταφραστής και καθηγη
τής πανεπιστημίου. Δημοσιεύει σε έ
ντυπα, επιθεωρήσεις, εφημερίδες, επι
στημονικά περιοδικά, ιστοσελίδες και· 
μπλογκς. Τα γραφτά του ασχολούνται 
με πεζογραφία, ποίηση, μεταφράσεις, 
βίογραφίες, θέατρο, όπερα, χορό, τέ
χνη, κινηματογράφο, τηλεόραση, μό
δα, πολιτική και άλλα. Δεν εντυπωσι
ολογεί, δηλαδή δεν πρωταγωνιστεί ό
ταν σχολιάζει. Δεν εντυπωσιάζει, δεν 
γράφει για να τον θαυμάσουν. Συγκρί
νει και διαπιστώνει, δεν αποφαίνεται. 
Παρά το μέγα εύρος της παιδείας του 
βάζει φραγμούς και ακολουθεί κανό
νες: κάθε φορά λαμβάνει υπεύθυνα . 
υπ' όψιν τι επικοινωνιακό μέσον χρη
σιμοποιεί και ποιο είναι το κοινό του. 
Δεν κάνει πραγματολογικά λάθη: το 
κάθε τι είναι διασταυρωμένο και ακρι
βές. Δεν έχει ομοιογενείς απόψεις: δεν 
μαντεύεις από την αρχή του κειμένου 
πού θα καταλήξει, επειδή δεν αντλεί 
από μια κοσμοθεωρία. Αυτό που συνέ
χει όλο το έργο του είναι η παιδεία και 
ο συστηματικός στοχασμός, με τον ο
ποίο προσεγγίζει τον δυτικό πολιτισμό 
στο ιστορικό του βάθος και το θεμα
τικό του πλάτος. Τον απασχολούν εξί
σου τόσο το ύφος και είδος κάθε έργου 
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όσο και οι μηχανισμοί παραγωγής και 
κυκλοφορίας του. 

Σε όποιον είναι εθισμένος στην 
ελλαδική κριτική σκέψη ο Μέ
ντελσον επιφυλάσσει δύο εκ

πλήξεις. Πρώτον, αντιμετωπίζει τον α
ναγνώστη σαν συνομιλητή. Επιδιώκει 
να τον κάνει να αισθανθεί ότι συμμετέ
χει σε διάλογο ίσων και τον ενθαρρύ
νει να σχηματίσει την δική του γνώμη. 
Δεύτερο, και πιο ε_ντυπωσιακό, είναι 
πως δεν κάνει μνησίκακες νύξεις για α
νώνυμους συναδέλφους. Στερεί δηλα
δή τον θιασώτη της ελλαδικής κριτικής 
από τη μεγαλύτερη ερμηνευτική του 
απόλαυση, το να διαβάζει ένα κείμενο 
και να σπαζοκεφαλιάζει: «Μα ποιον εν
νοεί εδώ αυτός ο μαλάκας - τον αντί
ζηλό μου; τον εκδότη μου; τον γκόμενό 
μου; τον πρόεδρο της επιτροπής βρα
βείων;». Διαβάζοντας Μέντελσον, α
κόμα κι αν ξέρεις καλά τους πολιτιστι
κούς κύκλους της Ανατολικής Ακτής, 
ποτέ δεν αναρωτιέσαι σε ποιους ανα

. φέρεται, επειδή απλούστατα συλλογί-
ζεται, δεν κουτσομπολεύει. 

Ο Μέντελσον αφορμάται από μεμο
νωμένα έργα για να θέσει γενικά πολι
τιστικά ζητήματα τα οποία προσεγγί
ζει με τα εφόδια μιας σφαιρικής παιδεί
ας κι ενός συστηματικού στοχασμού. 
Αναφέρεται συχνά σε θέματα γρα
φής, μετάφρασης, ερμηνείας, αυτοβι
ογραφίας, θεατρικότητας, φύλου, κα
ταγωγής, έρωτα, πολιτικής, αλλά και 
σε μουσεία, βιβλιοθήκες, βραβεία και 
ταξίδια. Ακόμα κι όταν ο αναγνώστης 
δεν γνωρίζει το αντικείμενό του ή δεν 
ενδιαφέρεται για το θέμα, πάντα απο
κομίζει κάτι αξιόλογο, επειδή ο κριτι
κός μεριμνά για το παρελθόν και το 
μέλλον της δυτικής παράδοσης χρη
σιμοποιώντας μεθοδικά μερικά από τα 
καλύτερα εργαλεία της. 

Ο αναγνώστης της Athens Review of 
Books θα έχει ήδη αγανακτήσει με τις 
διαπιστώσεις μου και θα διαμαρτύρε
ται: «Μα κι εμείς στην πατρίδα μας αυ
τό δεν κάνουμε; Σε τι υστερούμε από 
τους ξένους;». Αλλά στα ερωτήματα 
αυτά απαντούν οι ίδιοι οι ξένοι εδώ 
και δύο αιώνες, αδιαφορώντας παντε
λώς για τον ελληνικό στοχασμό επει
δή τον αναζήτησαν και δεν τον βρή
καν. Έτό-ι μεταφράζουν από Καβάφη, 
Καρυωτάκη, Ελύτη και Ρίτσο ώς Πα
τρίκιο, Ρουκ, Δημουλά, Λαϊνά, Βλαβια
νό και Χουλιάρα αλλά κανένα σχολι
αστή τους. Από ένα προσεκτικό διά
βασμα του Μέντελσον θα μπορούσε 
κάποτε να ξεκινήσει μια συζήτηση όχι 
για το πόσο διαβασμένοι είναι οι Ελ
λαδίτες, αλλά για το γιατί ο νεώτερος 
πολιτισμός τους έχει κάνει τον στοχα
σμό δομικά αδύνατο και θεσμικά ανε
πίτρεπτο. 
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Η έλλειψη πεπαιδευμένου στο
χασμού δεν εντοπίζεται μόνο 
σε εφημερίδες, περιοδικά, προ

γράμματα παραστάσεων και το διαδί
κτυο. Κυριαρχεί σε όλο το πολιτιστικό 
πεδίο. Τα αρχεία είναι δυσπρόσιτα, οι 
αρχαιολογικοί χώροι κλειστοί, οι βιβλι
οθήκες αφιλόξενες, οι πινακοθήκες υπό 
ανακαίνιση, τα διατηρητέα εγκαταλειμ
μένα, τα σπουδαστήρια ανενημέρωτα. 
Αυτά δεν συμβαίνουν λόγω οικονομι
κής ένδειας ή διοικητικής δυσκαμψίας, 

. αλλά λόγω μορφωτικής και στοχαστι
κής ραστώνης. Δεν φταίει η τρέχουσα 
κρίση για τέτοιες θλιβερές καταστάσεις 
που επικρατούν τουλάχιστον εδώ και 
ένα αιώνα. Λίγα ιδρύματα λειτουργούν 
επειδή λίγοι έχουν στοχαστεί τι θα όφει
λαν να εξυπηρετούν αυτά τα ιδρύματα. 
Στην Ελλάδα τα μνημεία, τα άπαντα, τα 
γλυπτά, τα χειρόγραφα, τα ντοκουμέ
ντα είναι όλα στην θέση τους. Αυτό αρ
κεί, επειδή η αξία τους θεωρείται αυτα
πόδεικτη. Ο στοχασμός θα κινδύνευε να 
τα αμφισβητήσει. Χρειάζονται συντή
ρηση, όχι διανόηση. 

Αντίθετα, τα πολυσχιδή γραπτά του 
Μέντελσον βγαίνουν από μια ερεθιστι
κή τριβή με έργα, θεσμούς, συνομιλη
τές και διακυβεύματα. Απηχούν πολ
λούς επάλληλους πολιτιστικούς κύ
κλους, που εφάπτονται ή συγκρούο
νται αλλά πάν;rως βρίσκονται σε δι
αφορετικά είδη επαφής. Είναι έργα ε
νός δραστήριου ανθρώπου των γραμ
μάτων και των τεχνών που συμμετέχει 
στα τεκταινόμενα της εποχής του α
ποτιμώντας προηγούμενες εποχές και 
προετοιμάζοντας επόμενες. 

Τρεις καταληκτήριες διευκρινίσεις. 
Αναφέρομαι μόνο σε συγγραφείς που 
ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα. Α
ναφέρομαι μόνο στις ανθρωπιστικές ε
πιστήμες, όχι στις κοινωνικές (ιστορία, 
ανθρωπολογία, κοινωνιολογία κ.λπ.), 
όπου τα πράγματα είναι καλύτερα. Α
ναφέρομαι μόνο σε όσους ασχολού
vται με τον δοκιμιακό και κριτικό λόγο, 
όχι με τους λεγόμενους δημόσιους δι
ανοούμενους ούτε με όσους έχουν μό
νο επιστημονικά δημοσιεύματα, επει
δή ο χώρος είναι πολύ περιορισμένος. 
Τέλος, ναι, υπάρχουν και ελάχιστες α
ξιολογότατες περιπτώσεις οξυδερκών 
στοχαστών, αλλά, εφόσον ο κριτικός 
λόγος δεν κυκλοφορεί εκτός Ελλάδος, 
αναγκαστικά κι αυτοί οι στοχαστές α
πευθύνονται ενδοσκοπικά σε ένα εγ
χώριο κοινό και δεν αφήνουν διαδό
χούς (όπως έγινε με τον Νικολαρείζη, 
την Βακαλό και τον Λεωτσάκο). Τελι
κά έχουν την ίδια τύχη με τις γάτες τ' 
Αϊ-Νικόλα: 

Τι να σου κάνουν οι ταλαίπωρες 
Παλεύοντας και πίνοντας μέρα και νύχτα 
το α/μα το φαρμακερό των ερπετών. 
Αιώνες φαρμάκι· γενιές φαρμάκι. 
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ 

Lυca Giuliani ,.,,.._ 
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ΙΟΑΜιΗΣ ΝΥΛΟΝΟΠΩVΛΟΣ 

Luca Gίulίanί (επιμ.) 

Αρ1στουργήματα της Αρχαίας Τέχνης 

Τέχνπ. σύμφωνα με τπν αρχαία σπμασία τns λέξns (τεχνικrΊ. 

τέχνασμα. τεχνοτροπία. δεξιοτεχνία). είναι κάθε δπμιούργπμα 

που φανερώνει -iπν ικανότπτα και επινοπτικότπτα του ανθρώ

που να δαμάζει τπν ύλπ. είτε προκαλώνταs τον θαυμασμό του 

θεατrΊ για το αισθπτικό αποτέλεσμα είτε καθπλώνοντάs τον με 

τπν τεχνικrΊ αρτιότπτα. nα ποιο λ6yο κ6nοια έργα θεωρn
θnκαν n θεωρούνται αριστοuρynμαrα; Ορισμένεs nτuxέs 

αυτού του πολύπλοκου θέματοs φωτίζονται από τα δοκίμια 

που συγκεντρώνει ο τόμοs. 

Οι συγγραφείs. διακεκριμένοι αρχαιολόγοι και ιστορικοί τπs 

ελλπνικrΊs και ρωμαϊκrΊs τέχνπs. επέλεξαν επτά γλυπτά και ένα 

αρχιτεκτόνπμα από τnν ελλπνικrΊ και ρωμαϊκrΊ αρχαιότπτα για 

να εξετάσουν ποικιλία θεμάτων. από τεχνικέs και κατασκευα

στικέs λεπτομέρειεs ώs τπν πρόσλπψπ ενόs έργου αιώνεs 

μετά τπ δπμιουργία του. Οι επιλογέs των συγγραφέων θα 

ξαφνιάσουν όσουs ταυτίζουν τπν αρχαία τέχνπ με τnν καλλιτε

χνικn δπμιουργία τπs κλασικrΊs ΑθrΊναs. θυμίζονταs πόσο 

πολυδιάστατπ είναι π ιστορία τπs αρχαίαs τέχνπs. 

Το βιβλίο. γραμμένο για το ευρύ κοινό και φοιτπτέs. δεν είναι 

εγχειρίδιο έτοιμπs γνώσπs. αλλά άσκnσn ματιάs και κρίσns. 
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