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Η ΗΘΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

ΕΙσαγωΥΥ) 

« Ό έξοπλισμ6ς του &vθpώπoυ μέ τήν δύναμη 

της άvάγvωσης, πιστεύω πώς εliιιxι μv1 ιΧπολύ
τως θεμελιώδης προϋπ6θεση, lJσrε vιX μποΡέ
σει vιX πορευθεϊ στ6v παp6vτα κόσμο: ΚιΧ'αύτή 
νομίζω πώς μΠΟΡεϊ vιX έπιτευχθεϊ μονάχα μέ 

τή μελ'τη τijς λογοτεχν'ας.» 

Ο Joseph Hillis Miller γε:vvlιfttp<ε στfι Βφτζίνια; τό 1928 m( σπού
8α;σε στό Κολλέγιο Oberlin του 'Oχ&:.~o m( στό Haτvaτd. Σ~μερα; 

εΙνα;ι mθ-ηΥητης του Πα;νεπιστημ(ου Iτvine της Κα:λλιφόρνια;. Στην 

ά,P"Ί!J της στα;δι08ρομία;ς του διocκpΙθ-ηχε ώς κριτικός της λογοτεχνία;ς 

της βtκτωpια;VΗς περιό80υ. Τό εργο του πOCνω στόν Chaτles Dickens 
CharJes Dickens: The WorJd ofHis NoveJs (ΤσάΡλς Nτlκενς: Ό κό

σμος των ΜυθιστορημιΧτων του, 1958) πα;ρα;μένει όρόσφο στόν το
μέα; των βtκτωρια;νων σπουδων. •Ωστόσο, μολονότι τό ένδtocφέρoν του 
yt&:. την ΠεΡί080 ocύτη m( τούς συγγρocφεiς της 8έν ά,τόν~σε ποτέ, εΙνα;ι 
κυρίως ώς θεωρψtκός της λογοτεχνία;ς, συνδεδεμένος ά,pχtκά. μέ τη 
σx.oλ~ της Γενεύ'Υ)ζ mf ά,ργότερα; μέ τούς ά,π080μ'Υ)τές ΚPΙTtκOύς του 

[Σ.τ.Κ: 1; σύντομ1j ιχίιτη εtσα.yωyή στό ~ργo του J. Hί1lis Miller βιxmστ1jκε σέ 
mOLxtίι:t που περLέχoνται στόν τόμο Thc John Hopkins Guidc to Litcrary Thcory and 

CrίticΊSm, London, 1994.] 
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Μολονότι στό πρώιμο εrηo του άναγνωρίζονται έπφροές ιΧπό την 

φαινομενολογ(α του Poulet καΙ τόν κοινωνιολογικό συμβολισμό του 
.,. , Ι,, λ ι ι ό'2> ι L.2> ιΚenneth Βurke, ειναι εμφανες απο πο υ νωρΙC; τ ιοιαιτερο ~ιαφερoν 

του γtά τό πώς':rι ΠOΙ1jτικYι γλώσσα καΙ ρητoρικfι ύποβαθμΙζουν 
ιΧπ08ομουν - δλες ΤLc; γνωστικές όιεκόικ~σεις γιά. κατανόηση. "Ηόη 

ιΧπό τά. πρώτα του β~ματα ό MLλερ πλYjροφορεί τόν ιΧναγνώστη οτι 

«οΙ λέξεις του εrηoυ ε!ναι αύτές καθεαυτές τό πρωταρχικό όε80μένο». 
Πρό8ηλο έπΙσης σ' αύτό τό βιβλΙο ε!ναι ένα:. σχJ)μα όιαλε:κτικ~ς ιΧπο

8ιά.ρθρωσης, ή όπο(α, σχηματαά., θά. μπορουσε: νά. γίνει ιΧντιληπτη ώς 
"Ο Α 1.. "1 ι Β" Β 1.. "1 ι Α Γ ι 12> ,« χι ., ιι.TVI.α . οχι ., ιι.TVI.α ». ια παραοειγμα, περιγραφοντας 

τη βασtκfι σχέση μεταξύ Ρίρ καΙ Magwitch στό μυθιστόρημα του 
NτLκενς Great Expectations (Mεγr1λες Προσ30κΙες), ό MLλερ γρά.φει: 
«'Επιλέγοντας νά. ύπηρετησει τόν Μά.ΥκΥουϊτς, ό ΠΙπ μεταμορφώνει 

• ι ι Μ ι 'λ θ ι Γ ι ι Ν ι " Ι Ι ιαυτη τη auVV'IΚ'Y) σε ε ευ ερια. ια τον ταενς, οπως και για τον 

ΚΙΡκε:Υκααρντ, τό ocτομο μπορεί νά. έπtβεβιΧιωθεί μόνο μέσω της Θu
ι Μ ι ., β ι , ...., Ι , fJ.ιv 'ζ Ι,

σιας... ονο η αμοι αια σχεση της αγαπης που r-at εται στην αυ
ταπά.ΡVΗση έπιτuyχά.νει, ένώ τόσο ή ένεργός 8ιεκ8i.κηση της έπιΘUμίας 
οσο καΙ ή παθ1)τικΥι ένατένιση "μεΥά.λων προσ80κιών" ε!ναι κατΜι

κασμένες. •Ο MLλερ συ-ιΥά. έν8Ι8ει, στά. γρσ.πτά. του, σ' αύτψ την 
παρά.όοξη μo~ έπl'XYάληψης, οπου ή ιiλ~εια έμφσ.νΙζεται ώς &Μη, 
καθώς ή λέξη έπσ.ναλαμβά,νει τόν κόσμο, η καθώς καταστρέφει κανεLc; 

τό «νό'Yjμα» του κειμένου μέσα ιΧπό την ί8ια την πρά.ξη της κατανόη
σης. 

Στά. έπόμενα 8ύο βιβλ(α του Μίλερ ~ή 8Lαλεκτικfι έφαρμόζεται 
στψ ιστoρικfι θεώρηση της συνεχους παρουσίας ένός ιΧπόντος Θεου 

στη μεταρoμαντtκfι λογοτεχνία. Γιά. τούς BtκτωριανoΎC; συγγραφείς 

πού έξετά.ζονται στό βιβλίο του The Disappearance ofΟod ( Ήέξα

φdvιση τoίJ ΘεoίJ, 1963) παΙρνει τη μo~ μια. ιΧγχωτ~ς όtλλά. καΙ 
ιXπελε:υθερωτ~ ιΧλληλό8ρσ.σης μεταξύ έμμεσόφας καΙ &μεσότη

τας, οπως στην περίπτωση του Tomas de Quincey, στου όποΙου την 
έξoυθενωτικfι έμμo~ σέ έκτροπέι; καΙ λεπτομέρειες, τό θείο ιiντικε:ι
μενο ε!ναι συνεχώς πανταχου παρόν καΙ ταuτοχρόνως έντελώς ιΧπόν. 

Μέ τό εrηo ΤΟι) Poets ofReaJity (Ποιητές της ΠpxyΜΙXτικ6τητtxι;, 
19(5), ό MLλερ στρέφει την προσοΊ!ι ΤΟι) σέ περισσότερο σύγχρονοuς 
συγγραφείς (W. Β. Yeats, Τ. S, Eliot, Wallace Stevens, William Carlos 
Williams, Joseph Conrad, Dylan Thomas), οΙ όποίοι, ιiντΙθετα μέ τούς 
προγενέστερους τους, προσπά.θησαν νά. θεμελιώσοuν τά. ύπερβιΧταά. 

• ι , .~- ι, 'Ε.. 2> ι • Μ!"1- '-Δf_.
τους ορσ.ματα στο εοω και τωρα. νοεχομενως Ο !JI.C;P αLσuα;νεται 

'. 
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πιό ιΧνετα μέ τόν ΣτηβΕVζ, του όποίου οΙ ρεμβασμοί πάνω στό «τί
ποτε πού δέν εΤναι έδω καί στό τίποτε πού εΤναι», καθρεφτίζουν &μεσα 

την φιλOσoφocή προσέη'ιση στην κριτικ~ του Ίδιου του Μίλερ. 
Τό 1976 ό Μίλερ 8'Υ)μοσίευσε 8ύο &ρθρα τά όπo'iα. υπερασπίζονται 

την άναγκα.ιότητα νά θεωρ~σoυμε την κριτocή υπό την άπoooμψocή 
πρooπτικ~. ΧΡ'Υ)σψοποιε'!: τόν «Μίτο της ,Αριά8V'Y)ζ» ώς πρότυπο γιά 
τό κριτικό παρά80ξο της δόμησης ΈVός κειμενικου λαβυρίνθου, την ~δια 

στιγμ~ πού μ'Υ)Χανευόμαστε ένα.v τρόπο άπόδρασης άπ' αύτόν. Στη 

θέση της λογοκεντρικΊ)ς άψYJyYJματικΊ)ς γΡαμμ9)ς πού θά σκοτώσει τό 
θ-ηρίο, θά. άποκσλύψει την ,Aλ~ια καΙ θά. άνταμεΙΨει τόν άναΓVώστη, 

ό Μίλερ βάζει ένα σxJjμα πολλαπλών άντιστροφων πού ΈVώνει καί 
Ι Ιζ Ι Qι.,,' Ι 'A'~ ι Δ' Ι Φ ιTaUToχpova χωρι ει τον όιρεα, την ρια.ΟV'Y), τον ιοννσο, τη αι

~ 1 Τζ' Ρ , Ι Φ Ι ΝΙ , !1."1 "1 1" λ~R ' 
ορα, τον ων ασκιν, τον Ρ1)νΤριχ ιτσε και <λJV\Oυς σε ΕVα "t'u
ρινθο σημασιών πού προκύπτει άπό την προσπάθειά μας νά κατα.vO~

σουμε τη σημασία του λαβυρίνθου. Στό κείμενο «Stevens' Rock and 
Cήticίsm as Cure ΙΙ» (1876) ό Μίλερ διακρίνει «όξύνοεζ) καΙ μ~ 

κριτικούς στη βάση της «λαβυρινθώ80Uζ προσπάθειας των τελευταίων 
Ι ~ 1 '" λ β' νθ - λ'!:' Σ' να οραπετευσοuν απο τον α υρι .ο των ε..,εων». τοχος των κρι

τικών της ΣχολΊ)ς του Γέ'Υ)λ, μεταξύ των όποΙων θά ΣUγκα.τσλέγαμε 

τόν Jacques Derήda καί τόν Paul De Man, ~ταν νά άποφύγοuν μιά 
«ιXΠOλλώνεtα.» ά.ντιμετώπιση της ΠΡOβλ'Y)ματtκΊ)ς της ιXνάΓVωσης, &ν 
μtι:X τέτοια άντιμετώπιση είχε ώς ΣUνέπεια. τόν άποκλεισμό μιας «διο

ννσtα.ΚΊ)ς» κατάδυσης στίς πολλαπλές σημασίες του κεψένου. 
.Ο Μίλερ έγκα.τέλειψε τ6 Πα.vεπιστημω Johns Hopkins γtι:X τό 

Yale τό 1972. Έκε'!: qραψε τά εργα Fict.ίon and Repetition 
(Mυθoπλασtα χα.1 έπανάληψη, 1982) καΙ The Linguistic Moment (Ή 
γλωσσαή στιγμή, 1985). Μολονότι έξετάζει τό Ίδιον πάνθεον"Αγ

' 'Α - '" 1 _"1' , , ~λ μερικα.vων ΣUΓΓρα.φε:ων οπως και πW\αιοτερα, τα ενοιαγ ων και 

, , .. , , ••1."1 θ ι 1. λ' ,
φεροντα του ειναι τωρα αΠΡ0κ.W\υπτα εωρψικα και 'Υ) γ ωσσα γι

νεται τό έπίκεντρο της μελέτης TOU. Στ6 Muθoπλασtα χα.ί Έmxνά
-f"", ~ , " ,,, Ί'~ '_.1."1 .I_~ I~' "λ'/Ψ'/ οια.κρινει αναμεσα σε ΕVα ε~ooς εΠfΛVW\'Υ)ψ,l~ που οινει εμφα.ση 

, t , 'Η !'."\"':ι.. ,~, JJ , ~ " λ 
στψ ΕVoτητα και εvα. <λJV\O που οινει εμφα.ση στη οιαφορα: το τε ευ

Ta'tO στην πραγματικότητα 8έν είναι διόλου έπα.vά.λ'Y)ΨΎJ, δσο κι &ν 
πρέπει νά έπανσλάβει τό πρωτο γιά νά δια.φΟΡΟΠΟΙ'Υ)θε'!: άπ' αύτό. 

Σ ' Γ"'i ' ""!.'."1"1 λ ' .. ! \.', ,
την .1 Λωσσexη στιγμη, απο T'Y)V <λJV\'Y) π ευρα, ειναι ωtα.ιτερα εμφα.

~ς ~ έπφρo~ του σuνα.8έλφoυ του στό Γέ'Υ)λ, Πώλ ντέ Μάν. Στό εργο 
αύτ6 ~ «)cαθα.ρ~ λέξ'Υ)) (reine Wort) του Benjamin πού ά.να.8ύεται άπ6 
την τoμ~ της γλώσσας σuν8έεται μέ την εννοια της «στιγμΊ)ς» 

87 
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(Augenblick) του ΝΙτσε, ώς μ~ά. ocνιxγκot(α κατά.ΧΡ1jσ1J αιων~6τητας: 
«Ή στιγμ~ εΙναι ~ !δ~α της ~ είκ6να. Είναι στοιχειωμέτη ocπ' αύτην 

/ /... Ι ..~ Ι, [ ,._"1 "Ι ι ( ) ι
σαν να 1jΤotν το ΙοΙΟ της το φαvτα.σμα σ.ε. στα γW\ΛLΚot revenant στο 
κεΙμενο]}). 

Μεταξύ 1986, πού ~φθασε στ6 Πotνεπιστημιo Irvine της Kotλιφόρ
/ 1992 • Μ/λ ~ , ., β βλ' ~/ , Ι. Ινια και ,ο ι ερ 01jμοmευσε οκτω ι ια, ουο απο τα οποtot 

f Ι 'ξ , ~ t tI Ι J , ~ 
περιεχουν μερtκot ε αφετLΚot οιαυΥη, οσο και αvτιπρoσωπευτtκot 00

ι Χ / θ .... ' ,ι ;;~ ΙΙ, , 
κιμια. ωρις να απομακρυν ει απο τα ΠΡ01JΎoυμενα ενoιαφερovτOt του, 

ένσωματώνει στά. The Ethics ΟΙReading (Ή ήθεκή της άνάγνωσης) 

καΙ Ver.9ions ΟΙPygma1ion ( Έκ80χές τού Πυγμα:λΙωνα) μι&: «&ότερ1j 
Kριτ~», προορισμέτη νά. ύπερασπιστεί την (πoλιτ~ όΡθότητα» της 

ι ~ / • '!~ 1."1 "Ι ι '!Ι."Ι "Ι '_ ~ ,.. , Ι 
μεθOoOU που ο r.oLOζ r7JV\ot και W\ΛOΙ αΠQQομ1jτες ειχotν εφαρμοσει. 

Κριταός μt μεγά.λ1j έπφρo~ καΙ τOtυτόχρονα σπουδαίος 8ά.σκotλoς, 
OCκατOtπ6V1jτος ύποστηρατης φοιτητων, συναδέλφων καΙ ί&ων, δ Χί
λις Μίλερ, διετέλεσε προέδρος της ,Aμερtκotνικης •ΕταφεΙας Σύγχρο
V1jl; Γλώσσας τό 1986 καΙ ~χει συμμετ&:σχει σέ OCναρ(θμ1jτOt συνέ8ρtot, 
t , Ι , , , t n 7 t , Ον"0 
επιτροπες, σεμιναρtot και Opγotνωσεις. ποια και αν ειναι 1j μοφα της 
ocπο8όμ1jσ1Jς (καΙ δ !διος έπιμένει πώς οΙ σφο8ρές έπιθέσεις πού 8έ

χετotι εΤνOtι δείγμα της ζωτικότητάς της) τό πολύτομο, πλ1jθωραό του 

εΡγΟ φανερώνει την έπιμoν~ της ~ρωLκ:ης (~ καλύτεpoc, OCντL1jρωLκ:ης) 
του α.ΡV1Jσ1Jς νά. κόψει τόν μίτο της 'Αριά.8V1jς, πού 8totτρέχει την 
λαβυρινθώδ1j λoγ~ της λογοτεχνLotς. 

Π ρέπει νά. σου πω γι' αυτό τό μr.κρό δέντρο. 'Έτσι OCρχ(ζει ~ «Mr.κρ~ 

Συκομουριά» του Γοu(λλtotμ Κά.ρλος Γοu(λλtotμς (Σι.rrκεvτ-PωμΈVα 

Ποeήμαm, 1932). Γιατί ocpocye ό πoι"f[t"ής πρέπει νά. πε~ κιΧ.τι στόν 0Cν0t
γνώστη; Ποιά. ύπoχρέωσ1j, ποιός καταναγκασμός ~ ποιά OCνuπέρβλ1jΠΙ 
• ι - • ι:ι~'). '). ι λ' Π I.~... " ό'otνotYΚ1j του εΠΙ!-"""ν\ουν να μι Ύ)σει; OΙvι, ειναι ο νομα; στ ν οποιο 

όφεΙλει νά. ύπotΚOύσει; Τό ύπόλοιπο της «Mr.κρ% ΣυκoμOυριOCς» (ένα 
ι ι Ι" ι "λ "λ ' ) ~ Ι ισυvτoμo ΠΟΙ1jμot με εικοσι τεσσερις ο ους κι ο ους στιχους οεν κανει 

τΙποτε OCMO (τουλάχιστον ~τσι &Ιχνει) OCπό τό νά. περιγρά.φει τό δεντρά.κι 
πού μηaλώνει σιγά-σεγά ΚιΧ! πετιΧει 8υ6 κλωvιipεcχ' που γέρνουν ά.π' τήν 

Ι ι '_Α""?:' ,_ "_' ' ••_.1 Τ' ι ",ΧΟΡψη του omι π~ε1ι'()( σφr.χτuoεμεycχ XONλJ\()(. ι κοινοτερο Ύ) πιο τε

τριμμένο; Τό ΠΟΙ1jμot ~έν φαίνεται νά: ~ει καμιά σoβot~ σχέσ1j μέ 1f}ικές 
θεωρίες καΙ άτομικές ~ κοινωνικές άξΙες, οi)τε δtκotΙOλoγε~ τό έπεϊ:γον του 

μψύματος μέ τό όποιο ξεκινάει. Παρόλα αυτά., δ ΠΟL1jτης έπιμένει Οτι 

πρέπει νά. μOCς πεζ σά.ν νά. ~ιotΚUβεύεται ~τσι κιΧ.ποιο ζ~μot ύΨΙστ:ις 

crΎJμotσΙας. 

" 




ι 
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"Evτoυα.ρντ Σα.ίvτ 

πως θιΧ χocρα:χτηρΙσουμε τό oclτημoc το\) ποtητη νά. μας πει; 'Hθtκό, 

όvτολογtκό -νι μήπως, σ' ενoc βocΘUτερo έπΙπεδο, θρ-ησκευτtκό; 'lπά.ρχε~ 

κt ένocς α.λλος πιθocνός χocρα:χτηρισμός: έπιστημoλOγtκό κocτά. την εν
,,__ ι Ι " Ι Ι '" ,VOtoc OΤt μocς μετocφερεt σε μtocv ocντtκεψεvrxη γνωσYJ που εχει κocτα:χτησει 

ό ΠΟΙ1jτΥις, σε μtά. veritas vos Jiberabit, μιά.ν ά.λήθεtoc πού θιΧ μ&ς ά:πελευ
θεpώσε~. "Ας μ~ λησμo~σoυμε, τέλος, μtά.ν ά:κόμ1j πιθocνότητoc: την ocΙ

σθψ~ διά.στocσYJ· την έπιτ~~ του ποtητη νά. ι:ΧντOCΠΟκΡtθε'i στό ώpocΙ:ο 
, ,,, Ι ., ,,,, λ λ'ξ • ~ ,

με το εΡγΟ του, που ocvτιπpoσωπευει εvoc συνο ο ε εων tκocνων νoc προ

ι , όβ λ" Ι Ι ,~ λ'Ο ~ , ,
σφερουν ocνυστερ ου ΎJ tκocνOΠOΙΎJσYJ -κocτoc ΚOCΠOιO τροπο 0ΎJ CWΎJ κocι 

πOCλι έλευθερΙOC- στόν ά:νocγνώστη. Οί ά:πocντησεις πού θιΧ δώσουμε σ' 

ocυτά. τά. πρoβλ~μocτoc 'tχoυν μεyOCλ1j σYJμocσ(oc, οπως σYJμocσ(oc 'tχει κocί τό 

δτL ~ δέσμ~ μocς στη μιά. -νι στψ α.λλΎJ κocτηγoρΙOC προϋποθέσεων ώς 
πρός τόν ρόλο πού πocΙζει ~ λογοτεχν(oc στψ κoινων~ κoc( την προσω

πtκ~ μocς ζω~ συνεπά.γε:τocι ά:νά.λογες δεσμεύσεις ΚOCΙ στά. σχολεΙ:oc, τά. 

κολέγιoc -νι τά. πocνεπιστημιoc μocς. "Ολoc τά. πpoβλ~μocτoc πού συζψα.με 

ά:φορουν ενoc έρώτημoc' τό έρώτημά. του ytocTi πρέπει νά. διocβά.ζετocι κocΙ 
νά. διδOCσκετOCt ~ λογοτεχνΙoc, οπως κocΙ τό συνocφές θέμoc το\) ποιός ΚOCE τΕ 

Ι 
διΜσκει -νι / ΚOCE σέ ποιό θεσμtκό πλαισιο. 

i 
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'Η tXκocτα.vbαιτη ΠOCΡόρμηση τοϋ πo~'1}Πι νά μ.r.λ~σει γιιί Οσα. εχει 8ε! 
" ξΙ , Ιζ ι Ι' Ι Ι ,,, ό ~L_._"> 'Η
η ερει, ocvτtyup ει κιx~ στον α.vα.yνωστη, τον κριτr.κo η τ v OΙW.l\l.M\O. 
σχέση τοϋ 8α.σκιΧλου μέ τοός μα.θητές του μποΡε! νιί πα.pα.λληλ~στε! μέ 

τη σχέση Μμεσα. στόν ποιητη ΚΙΧΙ τόν ΟΟια.Υνώστη. Διότι ΚΙΧΙ ό 8ckσκι.xλoς 

μέ τη σε~pιί του εχει κιΧτι 8ε! - ΈV ΠPOκεLμένω τό ποίημα.. Κα.Ι ό 
~Ι_._.,,> ξΙ , , , ~ Ι I1'L. ξ.! • v..... Ι .. 
oocoXW\oς εΡεΙ κιχτι που ΕVoεχoμεvως oe;v ι:;ρουν οι W\.ΛO~ κιχι ε~ναι 

ύπoχρεωμέvoς νά τοός τό μετα.φέρει. Κα.( ό Mσκcxλoς ύφΙστα.ται μιά. ffjrxfι 

πίεση ~ πρέπει νά την ύφΙστα.τα.ι, &v ~ 8ι8α.σκα.λία. OCποτελε! OCξΙα.. 
"Αρα., κά.θε κιiλ~ 8ιΞα.κιiλία. κιxτα.λYrfει σ' ένα: πΡέπει vΆ σου πω κιχ( 

συvtστoc μιά. πολό συγκεκριμένη ΚΙΧΙ ξεχωριστη ~θrxfι: την ffjr.κ~ της κιχτιί 

πρόσωπο έπα.φ:ης. •Ο Mσκιiλoς OCvτιμετωπ(ζει τοός σπου8α.στές στψ 
τιίξη, μπροστιί στιί ΟΟιοιχτιί β~βλία., έκμα.~ovτα.ς τό κε(ΜΕvo της 8~8α.

σκιiλία.ς OCπό τό ποΙημα.. 

',,>- ' , ~L.' ..... _Ι , ~ ""...,Α ~ ( ." "λ ' ΙΠOCpOIWL α.υτα., oe;v α.ΠΟΝ\!:.ιετα.ι να. οημιουt' Ι ' jvει ειναι ευκο ο να. το 

Οια.πιστώσουμε) κιΧποια. σόγκρουση OCνάμεσα. στψ ύποχρεώση τοϋ 8α.σκιΧ

λου ocπέvα.vτι στό ποίημα. κιχ( στΙς ύΠΟχΡεώσεις του ocπένα.vτι σέ όρισμέ
1'... "> Ι Π'''''' Ο' 11'.." 11' (,~~νους WV\ouc; πocρα.yovτες. οιοι εινα.ι α.uτoι; ι σπουοσ.στες, η OΙO"""ΙV'ί 

τοϋ 8ιΞα.κτr.κoυ ί8ρόμα.τος, ό κα.vόvα.ς των OCπ08εκτων λoyoτq;ιr.κων ερ

γων (συμπεpr.λα.μβα.voμΈVoυ του κα.vόνα. της OCV<XΥνωσης των έκτός κα.vό

νος κειμένων) κιχί ~ 8t8α.σκόΜΕVΗ i)λη μέ όλες τΙς συνα.κόλoUΘες προϋπο

θέσεις της - οΙ όπο!ες OCποτελοϋν μέρος της συγκεκριμένης τιίξης κα.t 

της 8t8α.σκιiλία.ς του συγκεκριμένου πoι~μα.τoς. Ποιές OCπό α.ύτές τLς 

ύπΟχΡεώσεις θιί εΠΡεπε νά ΠΡοmθοϋv σέ περίπτωση σόΥκρουσης; "Ας 
'ΙΗ. ". 11" ___.. β' ό' f Ι ~ Ι ζ'
υπovι;;σoυμε οτι ο oα.OΛW\oς ρισκει στ ποιημα. κιχτι που otocφερει ρι ικα. 

OCπό τόν όp(ζovτα. προσ80κία.ς τόν όπο!ο προϋποθέτει τό Ι8ιο στό πλα.Ισιο 

τοϋ έγχεφι8Ιου oι8α.σκιiλία.ς, τοϋ σπoυΞα.στr.κoϋ προγρά.μμα.τος ~ τοϋ 

κα.vόνα. των ((μεγά.λων εργων».• Ο Γoυtλλια.μ. "Επσον, εvα.ς OCνα.μφισβ~
τητα. πρotκtσμένoς ocνα.yvώστης, 8~λωνε Οτι ~~ωθε φpfκη μέ τη θεολογία. 
κιχ( την ffjrxfι τοϋ MLλτoν στόν Άπολεσθέντα Παpιi&ισo. τι γίνετα.ι σέ 

μιά. τέτοια. περίστΟΟΠ); "Av τό πο(ημα. προκα.λε! ιppfκη όφεLλoυμε νιΧ τό 
οιΜσκουμε; Κι ύστερα., μέ ποιιΧ κριτηΡΙ\Χ θιί ocπoφα.σtσoυμε γtά. τη 'PPfκη; 

"Α' ΙΗ Ι L.." ,~ , _._,,> " Ι 'Α..._ ι .. .Ι.
ς υπovι;;σoυμε κιχι Πα.ΛΙ οτι ο Ο\Χυ.Ι\Ι.Μ\ος εχει την πεπΟΙV'Ι"'j πως χα.ΤΙ 

ι " , ξΙ JJ, λ' ι ff Ι ., θ' tf Ι " 
σε α.uτα. που εΡεΙ 'Ι εε~ για. εvα. συγκεκριΜΕVO εργο α. εχουν για. εvα.v 

συγκεκριμένο σπουΟα.στη του έπ~ζ~μιo OCποτέλεσμα.. Μέ τοός περισσό



J. HILLIS MILLER Ή ήθική τ9jς dwiγνωση; 91 

τερους σπουδα.στές δέν πα.ρουσι&:ζοντα.ι συνήθως ά.wXλoγα. πρoβλ~μα-τα., 

OCλλιΧ στην υπόθεση έργα.σt:Xζ μα.ς υπ&:ρχει ενα.ς σπουΟα.στης γι& τόν όπo~o 

ό Ο&:σκα.λος Π1.στεύει ()τι τό περΙ ου ό λόγος ~ργo, μολονότι ά.vήκει στόν 

κανόνα., θ&: ~χει ά.ρνψι.κές -ήθLκιΧ συνέπεLεζ. τι θ&: πρέπει νιΧ προmθε~ 

σέ μι&: τέτοια. περΙπτωση; •Η υποχρέωση πρός τό ΠΟΙYjμα-, Υι υποχρέωση 
πρός τό δLOα.κτικό Ίδρυμα- ~ Υι υποχρέωση πρός τόν σπουΟα.στη; "Ας 

πουμε κατ' ά.ρΊ!Jν ()τL κανένα. λογοτεχνικό ~ργo, ά.κόμΥ) κι. α.ν συγχα.τα.
, , , " - " 'Υ. χλ ι ~, ... ,."λεγετα.1. α.να.μεσα. σε εκεινα. που ονομα.φντα.ι α.σLχα., σεν μπορει να. εχει 

ενα. στα.θερ& έπωφελές ά.ποτέλεσμα. ~ μ1.&ν ά.Οι&:κοπα. έπoικoδoμψ1.Κ~ 

έπίδρα.ση στό σύνολο των ά.να.γνωστων πού τό προσεγγίζουν ά.ν&: τούς 

α.ιωνες. Μπορουμε .ν&: βρουμε τ& Π1.ό πα.ρ&:ξενα., τ& πιό ά.πρόσμενα. καΙ 

τ& πιό σκοτειν&: πριkγμα-τα. σέ μεγάλα. XΛα.σr.κ&: ~ργα., οπως στόν Οl3{πο&χ. 

έπ{ Κολωνω του ΣoφoXΛΊj ~ στη Β!βλο. Λέει, γι& πα.ριΧδειγμα-, ό Σο

φoXΛΊjς: «Τό πολύ Π1.ό κα.λύτερο ά.π' όλα. θέ να.τα.νε / ν&: μψ εΙχε κα.νεΙς 

γ~, / ~ μ1.&: πού ~ρθε στό φως, / ν&: rυρνα xεm' όπου ~ρθε μι&:ν ωρα. 
πιό μπρός*». Κα.( ό Mα.τ{)α.~oς: «όστις γ&ρ εχε1., δo{h1σετα.t. α.ύτ<1> κα( 

A.J. ~ ~"" frt" 'AA.J. "'-Δ'πεΡLσσευν,ισετα.ι· οστις οε ουκ εχε1. , ΚOCL u εχει α.ι--v,ρετα.L α.π α.υτου. ια. 

τουτο έν πα.ρα.βολα.ϊ:ς α.ύτο1:ς λα.λω, καΙ ότΙ. βλέποντες ού βλέποοοιν καΙ 

ά.κούοντες ούκ ά.κούουσ1.ν ούδέ συνΙουσ1.ν (13: 12-13). 
ΤέΤΟLες ρ~σεις ά.πα.ιτουν π&:ντα. μL&:ν έξmση, ά.κόμΥ) ΚΙ. α.ν περιορ1.

στουν κατ' ά.ποχλειστικότψα. στ&: συμφρα.ζόμΜ τους καΙ ευκολα. μπο

ρεϊ: '11& συμπερ&:νει κανείς ΟΤ1. Υι όπoια.O~oτε έξmση δέν θ&: ά.πα.λλιΧξει 
" 'f' f f -, λ - ό' β 'r.ι.~ '" 'β λ ' τα. κεψενα. α.πο α.υτο που μα.ς α.πα.σχο ει: τ α. tr'1.O Yj α.μφι ο ο α.πο

τέλεσμ&: τους. 

,Από την α.MYj πλευρ&:, ΠΟLές &.κριβως elVOCL OL fιθι.κές δεσμεύσεις όλων 
έκεΙνων οΙ όποϊ:ο!. ά.ποφα.σΙζουν γι&: ενα.ν σωρό πρ&γμα-τα.; Πρ&:γμα-τα. 

()πως Υι ~ιση έκπα.ιΟευτικων προϋπολογ1.σμων πού ά.φoρoUΝ τίς ά.νθρω
f ~,., .fJ.J. - ~.. _ .1."\ .,' - ~ •. 

Π1.στικες σπουσες, 01. α.μο"!-",,ς των αχσκα.Λων, Yj εΚΠΟVYjση των σπουοσ.
στικων προγρα.μμ&:των, ό προσδιορισμός του δLδα.κτικου χρόνου έργα.

σtα.ς, OL έπιχορmσεις των υποτροφιων, των ύφΥ)γεσιων καΙ των έρευνων, 

OL έκδόσεις των βιβλ(ων κα( οΙ δYjμοσι.εύσεLς των α.ρθρων· κι. ά.κόμYj, 

πριkγμα-τα. όπως τό ΠΟ1.0Ι αι δLΟ&:ξουν στ&: κα.λoκαt.ριν& σεμ,ινιΧρια. κα.L τό 

ποιοΙ αι γΙνουν Uψmτές στό τιΧδε ~ τό δείνα. Ίδρυμα- ά.νθρωπιστικων 

σπουδων. 'Όλα. α.ύτ&: 8έν ά.vήκouν στην κατηγορΙα. του πρέπει νά σου πω, 

* (Μετ.: Ι. Ν. Γρuπocp-η). 
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ωά σέ ΕVα. α:Αλο εΊΟος f π~τα.yης, τό πρέπει νά τούς πεi'ς. •Ο Μάθιου 
"Α λ 'ξΙ , ,~ Ι 'ξΙ Ι ,Ι, , (' θ Ι

ΡVo ντ ε εφρα.σε με ιo~α.ιτερως ο υ τροπο α.υτο το ΠΡεπει υιο ετω

ντα.ς, παρεμπιπτόντως, γιά τόν MLλτoν μιάν έντελως 8ια.φορετιχή Ιδέα. 
, " Ι - "Ε )" ,Ι Ψ ξ Ι 1848 Ι 1849 ,.,α.πο exεtV'tfJ του πσον, οτα.ν εγρα. ε, μετα. υ . κιχι ,σ Ενα. 

γράμμα. στόν φLλo του Arthur Hugh CΙough: 'Όσοι δέιι μΠOpOίJII νά δtα.
a"t ':λλ 'Ω.!. ι , "_a"ty. ~A:" " "ι
ι--σουν ε. ηIIlΚOt, uι:ι πρεπε, να σ'''''f-Λ''ι,Oυν μονο ΙΗ.ΙΛτον XlΧι XlΧΠOιlΧ ΙΧΠΟ 

τιΧ βεβλΕιχ του ΓουέρντσΥουωρθ. ΚΙΧ! τουτο εrναε εύθύνη TOίJ κράτους. 

Μολονότι ζουμε σέ μιά χώρα. οπου τό κράτος δέν ~χει τέτοιες 8tΚIXιo

δοσίες m( μολονότι ~ έλευθερία. βα.σtλεόει στις Ήνωμένες Πoλιτε'Lες m( 
νόμοι λογΟκΡισ(α.ς έν γένει 8έν ύπάρχουν, οΙ ά.πόπεΙΡες έπιβoλΎjς, λογο

κΡιαια.ς ~ &.κόμη m( πρoσχεδια.σμέvY)ς ΚIXτα.στoλΎjς συγκεκριμένων ίοεων 
κιχί στάσεων δέν λείπουν τελείως.• Η λογοκρισία. α.ύτου του τUπoυ πα.
ρα.μένει πάντα. διάχυτη, δέν ~χει πρόδΊJλΊJ μoρφ~ m( δέν έντοπίζετα.ι σέ 
κα.νένα.ν θεσμό γρα.φειοκρα.τικΎ)ς έξουσία.ς. Θά τη βρουμε μOCMoν κάπου 

ωου: στΙς ΟΙα.κΡιτικές ΚΙΧΙ λεπτές ά.ποφάσεις των συ~θως ~πιων m( 
Ι (" Ι Ι d , "')' Ι Ι t

σπlX'Vιως IX'V φτα.νουν ποτε ως εχει lΧ'\ΙΙΧΚΙΧτεμενων σε συνωμοσιες πα.νε

πιστημιlXΚων διευθυντηρ(ων, πού συΥκΡοτουντα.ι ά.πό μαλλον μικρές όμά

δες ά.νθρώπων, οί όποίοι συμμετέχουν κάθε χρόνο σέ ά.τελεΙωτες έπιτρο

πές έπιλοΥης, γράψουν ά.τελε(ωτες συστocτικές έπιστολές κιχί προτά:σεις 

(γιά νά: προωθήσουν πlX'VεπιστημtΙXΚοuς -η νά ρυθμίσουν θέμα.τα. σχετικά 

μέ τόν χρόνο έργα.σΙα.ς), δουλεύουν ώς έκδότες -η ά.πα.σχολουντα.ι σέ συμ

βουλευτικά γρα.φεϊα. κιχί πλείστα. Οσα. ά.κόμΊJ, ων ούκ έστι ά.ριθμός m( 
τέλος. Τό σύστημα. λειτουργεί κα.λά m( δέν θάλεγα. πώς πρέπει νά qEL 
8ια.φορετικά, ά.φου κι δ Τδιος ευΘUνoμα.ι γιά πολλές ά.πό τίς ά.ποφά:σεις του. 

Θέλω, ώστόσο, έδω νά: τον(σω ΟΤΙ ol &νθρωποι των έπιτροπων m( των 
έκδοτικων γρα.φείων qouv μιά πoΛU μεγάλΊJ #JΙXΉ δέσμευσ'Υ). Τή δέσμευ

ση νά: ά.ΠOφocσ(σoυν, έφόσον κρα.τουν τόν τελευτα.ίο λόγο, γιά τό τΙ θά 

τυπωθεί, ποιός θά διδά:ξει m( ποιό θά εΤνα.ι τό ύλικό της Οιδα.σκα.λΙα.ς. 
"Ενα.ς τρόπος γιά νά έπισκοπ-ήσουμε έν συντομία. τό ζ~μα. είνα.ι νά: 

δουμε τις πoΛU σ'Υ)μα.ντικές δtΙXφορές στΙς όποίες μπορεί νά: μiΧς πα.ρα.πέμ

ψουν OL μικρές σχετικως ωα.γές, οπως, έπΙ πα.ρα.8εΙγμα.τι, οί μετα.βολές 
στην έρμψευτΙΧΉ μέθοδο, ποό θάλλουν στις ~μέρες μα.ς, -η, γιά νά σώσω 

εvα. α:Αλο χαρα.κτηριστικό, στην ούσ(α., δμως, 'όχι δtΙXφΟΡετικό πα.ρά:8ειγμα., 

1) έστLIΧσ'Υ) της προσοχ1}ς στά: ΠΡοΥράμμα.τα. της συyκpιτtκΎ)ς φιλΟλογ(α.ς, 
ποό βα.θμια.'ϊoc έξοβελίζουν τό ένδια.φέρον γιά τις έθνtκές λογοτεχν(ες. 

, ~"~ 



J. HILLIS MILLER Ή ήθexή τ-ηι; άνάγνωσης 93 

Τέτοι.α. έρωτημιχτα, έρωτημιχτα YLoc ~ ά:ξ(α κιχί τη χρ~ση της λογοτε

χνία.ς ~ έρωτηματα γι.ci τίς #}ι.κές κιχί πολιτικές εύθύνες τω" συγγραφέων 
, - '" _.1.". (" ", , , .... ' ' '''•._.!....)κιχι των σαOίW.Λων οπως κιχι εκεινων που εΠr.Λεγoυν τους Q(1.UίW.Λους , 

τίθενται τώρα έκ νέου, δστερα ιΧπό μιoc μα.χρci περίοδο Μια.φορΙας. 'Όπως 

πρ6σφα.τα σημείωσε ΚΙΧΙ ό William Beaty Wamer: 'Ένας νέος &vεμος 3!νει 

κ!νηση στιi ψτεpιi της κΡιτιχης. Πρ6κ.ειται γιιi μιιi μετατ6πιση πρ6ς τή 

θεωρ!α κιχ! ταυΤΟχΡ6νως -γιιi lνtx βημα μακpιιi άπ6 αιJτήγ κιχ! τοϋτο 

σημα!νει τ6σο τήν έπικιJpωση η τήν άνιiκtxμιfιη της γJιωσσo-κενrpΙXΗς 

κΡιπκης των τεJιευτα!ων &κtxπένrε πων όσο κιχ! τ6 &voeyμa στ!ς κOl
, , .1 ,,,, < , Οε ' Δ'" '.r.ι λ'

νωνικες, τις ΠΟΛιτικες η τις ιστορικες ωρησεις. εν υπαρχει αμφψο ι.α. 

" , θ ' "'1" Ψ ", λ -, - λοτι τετοιες εωΡΎ)σεις σεν επα αν ποτε να αποτε ουν μερος των ογο

τεχνικών σπουδων, σέ ολΎ) τη διocρκεια της σύγχρOVΎ)ς Ιστορίας τους 

ΙστορΙα πού δέν είναι παρoc προtόν του δLα.cpωτισμOυ του 180υ αΙώνα κιχι 

της έπα.κόλOυθYjς &νθισης του ΡOμαντLσμOυ. 'Η κoινωναrι δι.ciσταση ιΧπα

σχόλφε, βεβαίως, σταθερoc ΚΙΧΙ τόν Μocθιου"Αρνολντ, ό όποίος έΠΎ)ρέα.σε 

κιχτoc μείζονα λόγο την ά.νOCπτυξΎ) των ά.νθρωπισταων σπουδων στην 

'Aμερα~. •Η σχέση λογοτεχνίας κιχί κοινωνία.ς ιΧπασχόλησε Ιδιαίτερα κιχ( 
τόν Φρ~ριχ Σtλλερ, μιoc πολύ εντoVΎ) έπιρρo~ του"Αρνολντ. ΟΙ Έπι

στο-'ιές περ! της αΕσθητΙΧΗς άγωγης τοϋ ΆVΘpώπoυ του ΣΙλλερ μετocγ

γισαν στον"Αρνολντ μιoc κOCπως πα.ρα.ΠΟΙΎ)μένΎ) έκδοχή των διερευνψεων 

του Κά.ντ στην Κριτική της Κρ!σης ώς πρός τό έρώτημα του Wι ή τέχνΎ) 

μπορεί: νά. γΙνει ή γέφυρα. ά.νά.μεσα στψ έπιστημολογία. κα.ι ~ ~θι~ κιχ( 

νoc λειτουmσει ώς «σύμβολο» της τελεuτα(ας. Γι.ci 1'όν ΣΙλλερ, ή αΙσθΎ)
, • 'Τ ., , , λευ'" • -"" β'λ '" ταΎ) εμπειρια. ε~ναι απο τη μια. π ρα ενα αUΤUΣυνα.μO ασι ειο σιασυν

δεδεμένων στοιχείων, πού έκδΎ)λώνονται όπως οΙ χορευ-ηκές φιγουρες, 
ι Ι, 1 'Υ. (Υ. , Ι t Ι ; Ι 1 1'..1'\ 

ΚΙΧΙ, σαν τον χορο, γνωριφυν ως οριο μονο τον εαυτο τους απο τψ fλΛΛΎ), 

ό Τδιος αύτός, αUτOαΠOμOνωμένOς κόσμος -~α ά.ντικείμενο αΙσθΎ)τι.κης 

ένα:τΈVισης χωρίς την παραμικρ~ πρα.κτι~ ιΧξία- προσφέρει ~α πολύ 

Ισχυρό πρότυπο YLOC την όργά.vωση της πολιτΟΟ)ς κιxt της κοινωνίας. 
"Α_ 'Σ'λλ λ' , '-'λ, , Οε ' , ", ...Α_ ,
VΤαν ο ι ερ μι α.ει για. «αιVV,ΙΤΙΚΟ κιχ στως», εννοει με «χιιvc:στως» 

'" " ' '/: ' .A::;:,,,~ " ~ ι 'Ι: ισυο πρα.γματα: τις «ε",ωτερικες σ!JΓV'JΛ-'""ς» κιχι τψ «ΠΟΛΙΤικη ε",ουσ,α». 

Τό αΕσθψαό βα.σ(λειο ύπΊjρξε οντως τό «σιJμβoλO» της κοινωνι.κης καΙ 

της πολιτι.κης ~θι.κης. Τό πocρε-δωσε, ώστόσο, των ά.νθρώπων μέσα στψ 

κοινωνία ύπα.κούει σέ κα.νόνες πού είναι τόσο έξα.να.γκα.σταο( όσο κιχ( 

έκε!νοι του χορου - κιχ( ιΧπό α~~ αποψΎ) ή δΎ)μoφ~λ~ζ μεταφορά. του 
Σtλλερ, σύμφωνα μέ την όποΙα ή τέχνΎ) έξ~σώνετα.~ μέ τό παιχν(δ~, σέ 

κιxμ~ά: περΙπτωση δέν είναι τόσο ιΧθώα. όσο φαίνεται. 

! 

~ 
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'Η έξέλιξΎj των λoγoτεxyr.κων σποοοων στfrι 'Aμερ~ κα:τά. τόν 20ό 
, , , , ) , ~ '\ ι , ~Ι, 'θ 

α.ιωνιχ συνεχισε νιχ OCν<Xπιxραγει πor.κιJ\oτρoπως την πρoεφ,l,,~Ισιx. α.ντι ε

σΎj' ά.ντΙθεσΎj ά.νά.μεσα. στfrι ά.ντιλΎjψη της λογοτφ(ιχ.ς ώς α.Uτεξούσιοu κα:( 

άπομονωμένοu χώροu (ώς ά.ντr.κειμένοu ά.νι.8ιοτελους α.ΙσθητOOjς ΕUχα.ρΙ

στησΎjς) κα:( στfrι Ι8έα. μιiiς τ~ πού qet τη 8ύνα.μΎj ΜλOC κα:( την 
όΠOχρέωσΎj νOC κι.νΎjτOΠOι~σει τΕς πoλιτr.κές κα:Ι τΕς Ψr.κές 8uνocμεις της 
Eστoρr.κ~ς πριx.γμιx.τr.κότητιx.ς. 'Η ιx.Uτoιx.πoΚΙXΛoύΜΕWΙ «Νέα Kp,τtx'ή», πού 

~ρώθΎjκε στΙς 8εκα:ετίες του'40 κα:( του '50, ~τεινε πρός την πρώτη 
__ ~α. _. Ι Ι Ι Ι Ι UΘ ι .ι$, ι 

κα:τεΙΙ\J\ΝσΎj, α.ποyuμνωνοντιχ.ς τα. ΠOΙΊJμιx.τα. κα:ι τα. μ ιστOΡΊJμιx.τα.,/ τα. 

θεα.τρr.κOC εργα. άπό την ~θr.κ~, την κoινων~ κα:Ι την πoλιτ~ τοuς συ
νOCφεtιx.. 

Κιχ.νέν<Χς 8έν OCμφιβOCλλει γιά. την πιχ.λιχ.ιά. κα:( έγνωσμένΊ) 8tιx.πΙστωσΎj 

6τι ~ ά.νocγνωσΎj του •Oμ~ΡOI) κα:( του Σα.(ξΠΊJΡ, του Μιλτον κα:Ι του 

ΧέμΙνΥΟUα.LΊJ ~ του Φωχνερ κα:Ι της Βιρτζίνια. Γούλφ συνιστOC oιισtιx.στr.κό 

στοιχεΤο της πιx.νεπιστημtιx.Κ~ς μόpφωσΎjς. Κα.νέν<Χς έΠΙσΎjς 8έν OCμφιβOCλ

λει ότι ~ ά.νά.yνωσΎj των !8ιων συΥΥρα.φέων θά. άπ08ώσει κιχλύτεροιις 

8f.ΚΊJγόρoιις, γtιx.τρoύς, έπιστημονες, γρα.φειoχρOCτες, έπιχεφΊJμιx.τίες ~ 
στριχ.τιωτες. Πιχ.ρόλιχ. α.ίιτOC, ό ά::χρtβ~ς τρόπος της μετOCβιx.σης ~ της 8tιx.

περιx.(ωσΎjς άπό τΙς λoγoτφr.κές σποΟΟές στην έπιx.yyελμιx.τ~ 8ρα.στη

ρι6τψα. 8έν qet μελετηθεί: μέ σα.φΨεtιx.. ToUτo ά.ντικα:τοπτρΙζει έν8εχο
μένως μtά.ν δψη των πιχ.νεπιστημιιχ.χων πρoγριx.μμOCτων γιά. την όποίιχ. οΙ 

'υπΕΎΘUΝoι 8έν qouv ξεκα:θιχ.ρισμένΊ) γνώμΊJ κι οδτε πολuεν8tιx.φέροντα.ι νά. 
άπoκτησouν. 'Η ΕUτιιχής κα:τOCλΊJξΊJ του ζητημιχ.τος έξα.ρτOCτα.ι κα:τά. πOCσα. 

πιθα.ν6τψα. άπό τό ~ θOC τ6 θεω~σοuμε 8ε80μένο ~ θOC τό προσπερά.

σοuμεχωρΕς νά πουμε Μξη. 'ίπά.ρχει !σως έν προκειμένω ~ α.'lσθησΎj πού 

έντοπΙζει ~ Winnie Verloc στόν Μιιστικό Πpiκτopα του Κ6νριχ.ντ: «τά 
, ι"L _ , , Ι ~" R.:IJ_~ 

πραγματιΧ CNi:Y πηγrx,νoυν ΧιΧ& τοσο ΠΟΛΙΙ εeς J-N"V<A, .» 

Μίιχ. άπό τίς μορφές πού qet πOCΡει ιx.Uτη ~ εμμεσΎj σιω~ εΤνιχ.ι ~ 
πρoγριx.μμιx.τ~ ά.νιx.στoλ~ χOCθε συζ~τησης γύρω άπό θέμιχ.τα. κοσμοιχ.ντι

λ~Ψεων (όπως κα:Ι των πριx.χτr.κων τοιις έπιπτώσεων) στη Νέα. Kριτ~' 

ά.νιx.στoλ~ πού έπιβεβωώθηκε σχετr.κOC πρόσφιχ.τα. σ' Μ ρωμιχ.λιχ.f:ο 80κί
μιο του Cleanth Brooks, όποΙ) έπιχ.να.τίθεντα.ι τά. άξιώμιχ.τα. της Νέιχ.ς 

- Ι • Ι , - Ι ., t Ι θ I~ λ'ΚρΙΤf.ΚΊJς κα:ι ocnr.κρouonoct ορισμενες α.πο τις νεοτερες με Οσους με ετης 

της λογοτφίιχ.ς: 

ΣτΕς πρωτες γραμμές του'Απολεσθέντος Πα.ριχ.8εΙσου ό Mtλτoν μας 

Με, ότe σκοπός του ε[vιx, ((νά. 8r.κιx.tώσει τόν θεό στά. μOCτια. του άνθρώ

<. 
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O.~i"_' φ...! 'l7'.•_N Ν Ι 'β'~ ι ό .
που». υσι::ι.ς υγος. EιXl:;ινO, ομως, που πpαγμιxτt.XιΧ 'Λεπουμε (JT. εΡγΟ 

elVCΙ& μtιi άpισrOυpγημtxπκή φιλοτεχνημένη Iσrop{α κατασrάσεων σrόν 

Oύprxνό, σrήν κόλαση )((χι σrή γ9j, μέ σκηνές σπουδαία εlκoνoγραφημένες 

)((Χ{ πλήΡει.ς μεγrx).ε{Oυ καΙ δέους, σ' έv<x πλrx!σιο ήΡωικων)((Χ{ δpιψ.rxΤOυp

γtκά &φογα σχεδιασμένων πράξεων. Μέ δυό λόγια, γενεές έπ{ γενεων 

άναγνωσrων συμφωνοαν σι ΈVΙX - σrό γη ή σπου&χιότητα τοα ΠOΙήμtx

τος ΣW{ΣΤΙXΤαι σrήν άπόσrαση τήν όπο{α κΡιχτάει άπό οιαδήποπ συγκε

κριμένη θεολοyooJ θεώρηση. 'Εκτ{μηση πού έπιβεβαιώνεται )((Χ{ άπό τό 

γεγονός γτι κάποιοι μπορεέ vι:i έχουν άπορρ(ψει έξόλοκλήρου τή θεολογ(α 
- Mι'!~ 2" , I'L. ιι..., ι ι a_ - "Α ,>_-Δ

του wιτoν, wvια ~ "'Λουν σrαματησει vcι wωροuν τον 'ΠΟru:;ouεντα. 

Π_A.ι~ ",,",n:) " ,>ι 1
uψιMJεLσο t-' Ι ",",00 )((Χι OυσεαστtΚo εΡγο . 

ΚOCθε τιμ~ στόν Brook:s καΙ στή.J έπα.νOCστα.σΊ'j ποό τόσα. πoΛλOC b<α.νε 
γιOC νOC έπιφέρει στη 8ι8α.aκα.λΙα. της λογοτεχν(α.ς στην 'Αμεραή μέ τη 
στρo~ στη μέθΟΟο της έκ του ΣUνεγγυς MγνωσΊ'jζ. Έντοότοις, ~ τόσο 

OCπόλυτη ocπoκo~ του Άπολεοθέντ-ος Πφδε{σου OCπό τες θεολογικές 

καΙ τες ~θιχές του ~ρές, μέ την πα.ριΧκα.μψ7J του έρωτημα.τος γιOC τό 
'θ' '(.1, •• '" " ό'λ λ....LJL·__·Πι 'Ι' ' τι α. συνεΓ""'ινε α.ν κα.ποιος επα.φνε τ ν ΛΠΟ e(JV{i.~ αρ«οεισο στα. 

σOβαρOC κα.Ι έφιiρμoζε τες 8ιαχηρόξεις του στόν πρα.γμα.τικό κόσμο των 

f!3ικων OCπoφOCσεων, ~7JYt'i τόν Brook:s σ' ενα. εΊ8ος έκχu8α.ϊσμoυ του 

πoι~μα.τoς καΙ κιίνει τό ζ~μα. της 8ι8α.aκα.λ(α.ς του εύOCλωτO στό έπι

χεί.ρ7)μα. οτι 8έν εχει θέσΊ'j σέ κανένα. ΣUγχρOνO σπου8α.στικό πρόγρα.μμα.. 

"Αν δ Άπολεσθεlς Πrxpάδε,σoς 8έν εΙνα.ι τ(ποτε wo OCπό μιOC «ώρα(α 
[σrop{α;» μέ μεγα.λειώ8εις σκψές, έξα.φετικOC ζωγρα.φισμένες, 8έν θOC 

μπορουσε &ρα.γε ~ 8ι8α.aκα.λ(α. του στή.J τάξ7J νOC OCντLκα.τα.στα.θε'i έξ !σου 
κα.λOC -Ύj κα.( κα.λότερα.- ά:πό ένα. θέα.μα. τύπου Cecil Β. De Mill, μέ 
Iλ·.l.<:' J.A ", , , " <:. !:' ' , ι Σ' ,

Χ ωωες ψοποιους να. τρεχουν πα.νω-κα.τω 7J οε<"ια.-α.ριστερα.; τα. μεγα.

λα. πα.νεπιστημια. της 8υηκ=ijς 'Aμερικ1jς τOC 8ι8α.κτικOC προγΡάμμα.τα. γιOC 

τόν Μί.λτον εΤθιστα.ι νOC όργα.vώνoντα.ι μόνο μί.α. φορά κάθε τρί.α. χρόνια. 

λόγω της πoΛU περιορισμέν7)ς ζ~σΊ'jς. "Αν τό α.ύτΟΟόνα.μο βασί.λειο τ% 

α.Ισθ7)τικ1jς OCποκόπτετα.ι ά:πό την έπιστημολογί.α. κα.( την f!3ικ~, &ν ~ 
λογοτεχνί.α. OCξιολογείτω κυρίως ώς θέα.μα., ώς έπΙ ~ πα.ρουσια. κα.Ι 

ώς «αίσθημα» (όπως τό θέλεL τό rnμο της λέξ7Jζ ((αΙσθητική»), τότε 

~ ί8ια.LτεΡ7J α.ύτη ά.νθρώπιτη Mγκ7J μπορεί νrX !.κα.νΟΠΟΙ7Jθε'i: καΙ μέ πoΛU 

1. CΙeanth Brooks Τά ΠΡωτε1ιχ τοϋ σuπpιxφι!α. The Missoun' ReVΊew, 6.2 (1983), σσ. 

161-172. 

95 



96 ΠΟΙΗΣΗ 6 

εuκολότεροuς τρόποuς, οπως Υι τηλεόρα.Ο"1) ΚOCί τό σι.νεμιi - πp&.γμoc που 

Μ μας ιχπιxλλά.ξε~ κocΙ ιχπό τΉv ύποχρέωΟ"1) νά ύποβλη&υμε στη βά.σα.vo 

της ι:XνιryνωO"1)ς ~ της έχμιiθηO"1)ς κoc~νoύρy~ων λεξ~oγΙων. 

ΛΙα.v προσφάτως, ώστόσο, Υι σχέΟ"1) της λογοτqyf.σ.ζ μέ τΉv #Jocή, τΉv 

tmOPLOC ΚOCί τΉv κo~νωνία: ~ρθε ξα.vά ΣτΉv πρώτη γpα:μμ~: α:ότό ,ouM
χιστον &txνouv OΧ~ μόνο οι λογοτqytxές σποu8ές κocΙ τά δtδα:χτοοΧ προ

γρ&'μμα:τα:, ι:ΧλΜ ΚOCί πολλές ιχπόψεις που δr.α:τuπώθηκocν τόν τελεuτα:!o 

κocφό σέ &ρθρα., βιβλΙα:, έπιστημονιχές έπιθεωρ~σεις, ΣUμπόσ~α: ΚOCί ΣU

νέδρ~α:. Σημα:ντtxές ΣUζητησεις πρoχα:λε~ ~δη τό ιχνα:βα:θμισμένο ΚOCί ό

πωσδ~oτε ΣUνθετότεpO ~μεpα: έν8~α:φέρoν γ~ά την κοινωνιολογία: της 

λογοτqyf.σ.ζ, πού έν μέρει ελχεt την κocτα:γω~ ,ou ι:Χπό ενα.v θάλερό 
κoc( μέ γερ&' θεμελιωμένο πνευμoc- χλά80 της ι:Xμερtχocνtκ1ις μα:ρξιστικ:ης 

κριτιχ:ης. Τό ρευμα: α:ύτό, σέ ο,τt ιχψορoc τΉv EόpώΠ't), όφεtλε~ πολλά στόν 

Μισέλ Φοuκώ, ένω στό ΥηΥενές ,ou σκέλος έΥΥράφοντα:ι οΙ Fredeήc 
Jameson, Edward Said, Gayarti Spivak, Frank Lentήcchίa κocΙ &MOt. Πολ
Μ ιχπό τά νέα: λα:μπρά μuάλά, άλλά κoc( άΡκετο( ι:Χπό τούς πάλα:ιότεροuς, 

κocθιερωμένοuς στοχα:στές, έπιστρέφοuν, στη δι8α:σχα:λΙα:, στά γρα:πτά. ~ 

στΙς πρoτά.σε~ς τοuς γιά. ύψrJγεσ(ες, στΙς σxέσε~ς της λογοτεχνΙα:ς μέ την 

ΙστορΙα:, την ~θικ~ έπιλo~ κocΙ τΙς δημόσιες ιχποφάσεις. Κα:Ι τουτο ~χει 

νά χά.νει τόσο μέ τΙς τρέχουσες κoινωνtxές κocΙ πoλ~τtxές σuνθ:ηκες (σu

μπεριλα:μβα.voμέν'1jς της κocτάστα:O"1)ς της πα:ιδε(α:ς στην •Aμερικ~), οσο 
κoc( μέ τες γλωσσo-χεντρ~χές ιχνα:yνωστtxές μεθόδους, ot όπoLες τόσο 
πολύ βρέθηχα.v στό κέντρο της πρoσoχΊjς κα:τά. τη διά.ρκεια: των τελεu

τα:(ων σα:ρά.ντα: έτων. Κάλως ~ χα:χως, οΙ λoγoτεχνtxές σποuδές στην 
'Α 'ιι.,Ι,Ι ξ ζ' λ" , _'Ι'μερLΚY), fJ.ΛΛα: α:ν ρι LΚOC πρoσα.vα:τo ~σμo μετα: τον στρουκτοuρW\ισμο, 

τη O"1)μειωτ~~, τΉv ιχποΜμηΟ"1) κoc( τόν μετα:δομισμό. 

'Η πλέον πρoχλητocή ~ κocΙ ένoχλητocή ιχπό τις γλωσσo-χεντρtxές με

θόδους εΤνα:ι άνα:μφιβόλως Υι ιχποΜμηΟ"1), πού &σχησε τεp&.στ~α: έπΙδρα.Ο"1), 

ένω τΉv Τδr.α: στ~γμ~ δέχτηκε τρoμα:χτtxές έπ~θέσεLς. οι έπιθέσεις προ:ηλ
l1 __ . 1 ~, '" Ι θ , , Ι Ι ~ ξ' , Ι , 
vσ.ν τοσο α:πο τα: α:ριστερα. οσο κoc~ α:πο τα: οε ια:: α:πο ΣUντηρητΙΚΟUς, 

" ι, ι γ, "~' ι, _ t\, t" Ι λ' 
οπως κocι α:πο ριφσπα:στες, που ε~Oιχεuτηχα.v στην ΟΙΚQOομηΟ"1) ενος πο υ 

, ~'λ 'Η "" ~ ξ , • , A-..,,~ ι
α:τομικου στu . χpΙΤLΚY) α:πο τα: οε r.α: επιχεντρων,jΛ"- στο κocτα:στρo

φικό ερΥΟ πού έπιτελε~ Υι ιχπ08όμηΟ"1) ώς πρός τη λογοτqy(α:· Υι χpιτocή 

ιχπό τά. άΡιστερά προτίμησε τη μo~ του έλ~τισμoυ ΚOCί της σuντα:UτΙσηζ 

μέ τό σύστημoc. Δύσκολο νά ι:Xντ~1)φθε~ χα.vε(ς πως Μ μπopoUσε νά 
,ι , ι \.': ι ι Φ ι , ~"'l l~"" i L t 
~ΣΧUoυν κoc~ τα: ουο τα:uτoχρoνως. α:ινετα:ι κocπως πα:ρW\ογο, WVVJ. η 

http:��.��.vo
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ά.π~όμησ1) ά.πείλ-φε τη σuvε(8ησ1) περΙ ά.ρε....ης ά.μφοτέρων των πλευρων. 

'Η ά.π~όμησ1) έκπροσωπεΊ: την κορυφιχΙΙΧ αιχμ.~ της σ1)μερινης σύ"'(Κρου

σ1)ς, οντας ό κεvτραός μοχλός της μετα:τόΠΙσ1)ζ γr.ιX την όποία: μι.Μει ό 

William Beaty Wamer, καΙ 0έν μπορεΊ: νά: προσ8ιοριστεΊ: ~ νιΧ όροθετηθε'i:, 
&ιpou συστα:τ~ της προϋπόθεσ1) εlvαι ~ πα:ρΜοχΙι μr.ας ά.8r.άκOΠΊ)ζ κινη

ταότη·~α.ς: μέσα: στην 'ι8ια: γλώσσα: ~ ά.πό τη μιOC γλώσσα: στψ C1Xλη. 

Σίγουρο &κόμη εΙνα:ι ότι 8ΈV μποροσμε νιΧ την όρίσο\)με ά.πλώς ώς εvα:ν 

τρόπο ά.νά:Υνωσης Μμεσα: σέ άλλους. "Οπως πα:ρα:τηροϊ.ίσε πρΙν &'πό 

λίγο καφό ό Ζά:κ ΝτερριντOC2, ~ ά.π~όμησ1) στην 'Aμεp~ εφεΡε στψ 
έπιφά:νεια: εvα: πλΤ/)ος 8υνιΧμεων (πολιταων, ψικων, θρησκευταων, τε

1:Jολογαων, ά.κα:8ημα:Ί:κων, έΠα:ΥΥελμα:ταων καΙ θεσμικων), ένω πα:ρά:λ
ληλα: έπα:ιξε κι ΕVα:ν πιό συγκεκριμένο ρόλο ώς οια:οαα:σΙα: έρμηνεΙας 

των κειμένων καΙ (περισσότερο) των όρων πού &ιpopow την Myνω~ 

κης τους. Σέ ολες α:ύτές τΙς περιοχές ~ ά.π~όμησ1) σ1)μα:το8ότησε τερά:στιες 

rrόν Cι:λλn.yές, OCνα:στα:τώνoντας την ά.κα:8ημα:iJdι κοινότητα: καΙ οχι μόνον α:ύ, 
erίc την. 

!ολ
puζ, 

Γtά: νιΧ έξετOCσoυμε έν συντομΙα: τη σχέσ1) της ά.π~όμ'Yjσ1)ς μέ την" " :oc 1) 
, Ι ι J.A ' ι λ ι ι ,t Ι , ι θ" 
επιστpoψYj στα: ψαα:, τα: πο ιταα: και τα: ιστοραα: ερωτημα:τα: α: ΠΡεπειΤΗV 

fχε~ vOC έξotκειωθoσμε μέ κά:ποια: πρά:Υμα:τα:. •Η &'πο8όμ'Yjσ1), λοιπόν, ά.φεvός 
(συ- ά.μφισβ~σε όρισμένες ά.πό τις Πα:Ρα:800ια:κές θεωρίες γιOC τη με-λέτη....ης 

000 λoyoτ~(ας καΙ ά.φετέρο\) πρότεινε νέες μεθό80υς γιά: τη συνέχΙσ1) ά:λΜ 

~όσo καΙ την όργά:v~ της σέ θεσμαό έπΙπεοο. ΟΙ καινούργιες μέθ~oι άπο

λευ- oεΙχτηκα:v έξα:φετtκά: l.σχυρές, 1.δίως στό πεδΙο των ά.να:yvώσεων των 

πψ λoγoτ~αων καΙ φtλoσoφαων κειμένων πού δοκίμασαν ό ντέ Μά:ν καΙ 

σμ6, ό Ντερριντά:. 

; με
Η ά.π~όμ'YJσ1) ά.μφισβ~σε τη θεωρΙΙΧ οτι τό λoγoτ~αό εργο μΠΟΡεΊ: 

οψ. νιΧ λοΥιστεΊ: έπΙ τη βά.σει ....ης &'τομοά)ς σφρα:Υ(8ας τοσ συγγραφέα: ΤΟ\)' 

(OUς, ά.μφισβ~σε έπΙσης την πεποΙθφ-ιι Οτι ~ ιστορία: της λoyoτ~(ας ~ κα:ι 

ιτoλtJ ~ ΙστορΙΙΧ καθ' έα:UΤΗν μπορεί νιΧ γίνουν κατανo'Yjτές ώς ΕVα: σύνολο κα

«σtj, t 

θορισμένων «περιόδων», πού Oια:8έχovτω ~ μr.ιX την C1Xλη σύμφωνα: μέ τό 

πρότυπο μr.ας oιoVΕΊ: όργανοά)ς Mπτυξ'Yjζ (μεταφορές ά.νσλόγου τύπου 
I't'ρο

LτOOι 
~ισης 

ltνιΧ 2. Jacques Derrida Mνημόσ!Jvo. MemoUes for ΡΒυΙ de Man (New York, 1986), σσ. 3
43.M~ 
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άσκοuν μιά.ν ι:Xκotταμάχητη ~λξ'1) τΙς :xpφtμOΠOΙ'1)σα κι ό ~διoς στό 

παρόν κεΙμενο, μtλώντας γtά. τή.J «άνάπτυξη» των λογΟΤεΥΥαων σπου

δων στή.J 'Aμερtκ~, γtά. ~ «Μεσ1)) της θεωρίας της λογΟΤεΥΥίας ~ γtά. 
τόν τρόπο πού ό Κά.ντ έyΈWΗσε τόν Σιλλερ, ό ΣιΜερ τόν"Αρνολντ, ό 
"Α .., ό Τ f..,.., , "'" ζ" 1_.ll , ~! ,

ΡνΟΛντ τ ν ΡIJ\ΛΙYΚ και ΟΛΟΙ μα. Ι τις <Χννρωπιστικες σπουΟξ;ς στ'1) 

χώρα μας. πως άκριβως, ~pαγε, λειτουργοuν ~ μετά.βα.<Πj, ~ μετάταξ'1) 

~ ~ μετα.γω~ πού ΠΡOUπOθέΤOυν ολοι α:UτOΙ OL όρισμοΙ;)' ~ άποοόμφ'1) 
ά,μφισβ1ιτησε έπιπροσθέτως τή.J πίστ'1) ότι τά καλά καΙ ~ξια εργα τέΥΥης 
" (,,' ι.., , " ) " ~"'O'" !-~ ,εχουν '1) οφεfJ\ουν να εχουν ενα μοναοΙΚΟ, αμετι:χ ετο '1) και cxoιαΡΡ'1)κτα 
ένιαϊο μ~ννμα.· κι ιΧκόμ'1) άμφισβ1ιτησε την Ιδέα ότι ~ γλώσσα γενικά καί 

~ γλώσσα της λογΟΤεΥΥ(ας εΙδικότερα είναι πρωτίστως άναφορικές, μέ 

την έννοια ότι κατά πρωτο λόγο Ονομα.τοθετουν ~α έξωγλωσσικό κα

θεστώς πραγμάτων, έξαρτώντας τή.J άξία του άπό την άκρίβεια καί τη 

δύναμ'1) της περιγραφ1jς του. 'Η άπooόμ'1)<Πj, τέλος, έοειξε, μέ μεΥά.λ'1) 

ύπομοτη καΙ έπιμοτη, καΙ μέ τή.J πρoσεκτ~ άνά.yνω<Πj τόσο των λογο

ΤεΥΥαων οσο κα( των φιλoσoφtκων κειμένων, δτ. οΙ γλωσσικές μορφές 

δέν φυτρώνουν oLκψ έπιφοιτησεως στό σωμα. της λoγoτεyyLας, άλλά ΟΤΙ 

όλόκλ'1)Ρ'1) ~ γλώσσα (μα.ζΙ μέ έκε('V'1)ν της λoγoτεyyLας) θεμελιώνεται, 

πέρα ώς πέρα, καΙ άπό κoρυφΎjς ~ως ονύχων, σέ γλωσσικές μορφές. 

,Από τη στιγμ~ πού ~ yνώ<Πj των μορφών του λόγου υπάγεται κατά 
παρά.oO<Πj στις σποuOές της P'1)τoptκΎ)ς, θά. μπορούσαμε νά ποuμε ΟΤΙ ~ 

ά.νακατάταξ'1) Υι ~ άνιxσWταξ'1) της Oι8ασκα.λLας της λoγoτεyyLας την όποία 

πρότεινε ~ άπ08όμ'1)<Πj άνακαλε!: τη χαμ'1)λ~ θέ<Πj πού κατιχλάμβοοιε ~ 
Ρ'1)τoρ~ στις άνθρωπιστικές σπουδές της μεσαιωνικΎjς πι:xνεΠΙστ'1)μιι:xκΎjς 

έκπιχ(oευ<Πjζ. 'Η p'Y)τop~ βρισκόταν στην κoρ~ του τριμεροϊίς μεσαιω

νtκO;; tιivium (μέ τη λoγ~ καΙ τη γpαμμικ~ νά ιΧκολουθουν κατά πόοας), 

άλλά τό rOto τό trivium ~ταν μιά βαθμίοα πιό κάτω άπό τό quadήνium, 
πού περιAOCμβανε τέσσερα μέρ'1): τή.J ά.ριθμ'1)τtκ~, τη γεωμετρία, τή.J ά,

στρονομία καί τη μoυσ~. 'Η κατάστα<Πj ψαν σίγουΡιχ &'πλούστερ'1) 

τότε, άλλά. τό tri.vium συνεχίζει νά. άποτελεϊ: μέχρι χιχ( ~μερα τη βά.<Πj 
των άνθρωπισταων σποuOων. 'Η άΠ08όμ'1)<Πj άνανέωσε τη P'1)τoρ~ 

μελετώντας τόν ρόλο πού παίζουν ο[ μορφές το\) λόγου χιχ( άμφισβ~ 

την άρμ08ιόφα τόσο της γpαμμα.τtκΎ)ς οσο καΙ της Ρ'1)τ0PtκΎ)ς νά. πε

ριχαρακώνουν χιχ( νά κιxνovαpxouv τή.J τρoπoλoγ~ δtά.στα<Πj της γλώσ

σας. 

-, 
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Δέν έκπλ~σσει τ6 δτι πολλοί εI8α;v σέ αύτη τη νέα fflOLot της ρψο
ραης μιOCν ocπολιhως ocρνψα~ ΚΙΧΙ ocπεLλ1JΤodj σ1jμotσLιx, ποό ({lφεΡε τ6ν 

κ6σμο πάνω-κάτω», ocπέ8εtξε τψ «κΡΙση στiς σπου8ές της cήyλtx9jς 

φιλολογ{αρ) ~ «κατέστρεψε τΙς λογοτεχνικές σπου8ές» γιά νά OCνιxφεpθω 

στoUς τΙτλους τριων πρόσφιχτων έπιθέσεων ποό έπιχεΙρφα;v έπικριτές 

της ocπ086μφ1Jς: δ John SearΡ, δ Walter Jackson Bate4 ΚΙXL ό Rene Wel
lek5. ΚαΙ οι τρεις βασΙζovται στψ παρερμψεΙα του στόχου τους. 'Έχουν 

την τocσ1j νά κάνουν τό OCvτLΚε(μενO στό όποtο έπιτιθενται νά: λέει κάτι 

γελοιωοως 8ιαφορεταό ocπό αUτό ποό ~ει εΙπωθεϊ: στψ ΠΡΙΧΓΜΙΧτα6τη

τα ~ νά: ocποσιωπουν (ώς έιΧν έπρόκειτο περΙ OCπλης ocβλεψ(ιχς ~ ocπροσε

ξΙιχς) τ6 γεγονός 5τι 0& Ί8ιοι μόνο ocψευ8ε'Lς μάρτυρες οέν είναι γιOC τ6 
θέμιχ. ar , για πα!""""ειγμιχ, Εμπ εκεται σε μLot ατε ειωτη or.cxμ.otχ1J'Ο Se Ι '...,ι~ 'λ' " , 'λ '1" 

, ό ό ", , ''ι' Βλ' ,."με τ ν στ χο του χωρις Κ<Χ\Ι να τον κιχτονομιχ'οει. επουμε σε αυτες τις 

πολεμικές οιιχκεκριμένους ΚΙΧθηγψές ocπό εγκυρα πα;v€Πιστημια νOC χά

νουν κάθε συνιxΙσθησ1j 0Cκιx01Jμιχϊκ7jς εUθύV1jς κιχ! νά: χτυπουν τuφλOC κάτι 

τό όποίο, προφιχνως, 8έν πpoσπά:θησα;v οί)τε νά τό πάρουν στOC σοβιχρOC 

ΚΙXt νOC τό 8Lotβocσoυν οuτε νOC τ6 κιχτΙΧΛιΧ,βουν. 'Επιθέσεις αUτoυ του εΊ80υς 

σΙγουριχ 8έν 'έχουν κιxμtά σχέσ1j μέ τψ ψodj της ocνάγνωσ1jς δπως προ

σπιχθω νOC την όρίσω έοω. 

Οί αΙτLες αύτης της παρά:λΟΥΥ)ς OCνιx8Ιπλω~ μιχς είναι σαφέστατα 

γνωστές. ΝΟταν μέσα σέ ενα έπιστημολογαό ΚΙΧθεστώς παρατηρoυvται 

θεμελιώ8εις μεταβολές, μεταβολές πού &:λλά,ζουν έξυπιxρχ1jι; τό σόστηΜΙΧ 

ΚΙΧ( έκ πιxριxλλ~λoυ έπι8ρουν τόσο στό πα;vεπιστημιo 5σο ΚΙXL στψ κοι

νωνΙα, τότε lSσοι νιώθουν /)ΤΙ ~oυν βολευτεί στψ πpoτεΡΙXLιx συνθipaJ 

βιώνουν τΙς σόγχΡονες έξελΙξεις ((σdν ένα: χτυπητ6 σημd8ι της σύγχυσης 

σrήν όποΙα !χει Περιέλθει ή έποχή μας, μέ όλα πΧ όρόσημιχ νιi !χουν 
, - ι .,.u:ι..,. ι ι '1:. ~, ι ι 'Ου Ι
ΙXφΑVιστεε, τα Π<λν,ι να ΤΡεχουν avε",εΛεγκτ-α προς πασ'α κατευ νση κα 

τ6 τt γvωplζει πωός νιi μψ τ6 ξέρε, ΚΙXVΈVCXς (μLλάει δ sίr Leicester 
Dedlock στό Bleak House το\) NτLκενς). 'Όπως κι &ν ~ει, πάντως, ~ 

3. John Searle Ό άνι=03oγtιpισμέYoς κ6σμα;. Thc Ncw York RcVΊcw of BQQks, 27 
('Όχτ. 1983), σσ. 74-78. 

4. Walter Jackson Bate Ή κp!σr; Πjς άγγλικη.; ψιλολογ{ας. Harvard MBgazίM, 85 
σ- (1982), σσ. 46-53. 

5. Rene Wellek ΉΚ«ΤιXaτpαpή των λογοτεχνικων σποu&;;ν. Thc Ncw Critcιion (Δεχ. 

1983), σσ. 1-8. 

99 



100 ΠΟΙΗΣΗ 6 

κα.ινοόργι.α. μo~ της πocραOoσιωάjς ρητοροά)ς εχει μετrxΤΡιχπεΤ ~δη σέ 
α~ ι I .. ....AJ. "<:!> <:!>_... ι , ι , , 
vε;σμo: mrx Fv,lμrxTrx κα.ι mrx oΙσw<.ΤΙΚΙX ΠΡΟγριxμμrxτrx, στις rxνrxνεωμενες 

ι ,,~.!~ ι ι λ ι & ' ι _ ~ ιλογοτεχνικες σπο""""" mrx νεrx οΥοτεχνικιχ,l επιστημονικιχ περιUOΙΚΙΧ. 

, Η OCπ08όμηση &ρχίζει έπΙσης νιΧ έΠYJρε&:ζει σημrxvτr.κιX τη φιλοσοφ(rx στψ 
'Aμερr.κ~ κα.Ε, οπως τό qω κιόλrxς σημειώσε~, τό κυριότερο OCτοό της 

είναι ΙSτι μέ την &νrxβιXθμιση της Ρ'Υ)τοροά)ς OCvτrxποκρΙνετ.:χ.ι στις πρrxy

μrxτr.κές κοινωνικές &νιΧΥκε:ς των πrxνεπιστημ(ων μrxς ~μερrx. Και ύπό 
,; Ι f1 ".... f , Ι Ι ~ ι .... 

rxυτοuς τους ορους, το νεο σχημrx στη ΡΊJΤOΡr.κYJ .;«χι σπrι ερμψε~rx των 

κειμένω'ιι θ&: ό'8mσει στό ζ'Υ)τούμενο των ~μερων μrxς: τη ΣUνδεση της 

γλώσσrxς κα.Ι της λoγoτεχνΙrxς μέ την κοινωνία: m.( τψ LmopErx. 
Τό ocvτεπιχεΙρημrx ύπ&:ρχει: ~ πrxρrxχώρηση της λoγoτεχνΙrxς στην κοι

νων(rx m( την ~θ~ δημιουργεί τ6ν κίνδυνο της λογοκρ~σΙrxς OCπό τοός 
καλοθελ'Υ)τές ποό δέν κα.τιχλrxβrxΙνοuν τ&: κεΙμενrx τ&: όποΊα. διrxβ&:ζoυν ~ τις 
,~ f l.Ι::' " - '''~' f 'Α λ~"A' ό(xΙυν,/,f.Κες w."ιες τις οποιες Trx totrx ενσωμrxτωνoυν. ντι "'t"t"rxνομrxι τ 

βιΧρΟζ της ενστrxσης, κα.Ι ξέρω Οτι ~ ένεργός ε~σooΧiJ της λoγoτεχνΙrxς 

στψ κοινωνία: (εξω, oηλrx3~, πλέον OCπ6 τ6ν περιορισμένο χωρο της 

προσωπOOjς ζώ=ιjς) συνεπιΧΥετrxι ένrxν σωρό κιν8ύνους, πού &ρχΙζουν OCπό 

τΙς έπιπ6λrxι.ες πrxρερμψεtες κα.Ι φτ&:νουν ώς τη ~ λογοκρισία: την 

όποία: μπορεί ν&: ~σoυν όμ&:8ες σuyκε:κριμένων συμφερόντων. Στις 

ocντφρ~σεις (Χύτές θci ocπrxντησω οιττως. πρωτον: κα.θώς τό lλεyrx κα.Ι 

προεισrxyωγr.κιX, qουμε ~oη μι&: δι&:χυτη, συχν&: &8ιόΡιχΠ) κα.ι κα.τci πciσrx 

πιθrxν6Τ'Υ)τrx πολό πιό έποονοUVYJ μo~ λoyoκρισιrxς OCπό Ι)σους είνrxι 

έπιφορτισμένοι μέ &κα.8-ημrx'ίκά. ~ έκ8oτr.κιX κα.θήκοντrx κα.Ε τίς έπιλογές 
, λλ ι θ ι" ι Ν ""β Ι ~ •τους - κα.ι πο rx rx ειχrxμε vrx κερo~σoυμε (χν ε yrxtvrxv στο φως οι 

προϋποθέσεις (Χύτων των έπιλογων, σέ μιci OCνoιχτη συζi)τηση γιci τη 

λειτουργία: κα.( τίς προοπτικές τους. Δεύτερον: ~ &Μη ΙSψη της έλευθεpΙrxς 

πού προσφέρει ~ κα.θrxρ~ (XtσθYJτ~ μετrxβιXλλει τη λογοτεχν(rx σ' ένα. 
OCβλrxβές, ιiχρηστo m( έν τέλει ά.πλώς έξωτερr.κό στολΙΟι, πού κοσμεί 
&8όνrxμrx μιci πολό χρ~σιμη, πρrxκτ~ κα.( σoβrxρ~ iργrxσLrx: έκεΙνην της 

πρoετo~ yιci την &πόκτηση μ!.&ς έπrxyyελμrxτoά)ς θέσης στ6ν κόσμο 

της τεχνολογοά)ς κα.( βιομ-ηχrxνοά)ς κoινωνtrxς. ΟΙ σπoυOrxστές κrxTrxM

βrxΙνoυν &μέσως που πιΧει τό ρευμrx. ΟΙ έγγΡιχφές στci λoyoτεχνr.κιX προ

yρOCμμrxTrx των πrxνεπtστ'Y)μΙων μειώνοντrxι ρrxy8rxΊα. κα.Ε ~ διciθεση yιci 

προσφορ&: έλrxττώνετrxι θεrxμrxτr.κιX, &φου δλες οΙ OCvτΙστoιxες σπουδές 

&8uvrxToiJv πιci νιΧ πrxΙξουν τόν ρόλο της προπrxΡΙXΣΚΕU=ιjς των σπoυOrxστων 
γιci τψ ocτoμr.κ~ κrx( τη δημόσι.α. ζω~ μετci τψ &πoφo(τη~ τους. Δέν 
θέλω νci πω δτι οΙ σπoυOrxστές σκέφτοvτrxι τψ έκπrx(Οευ~ τους ώς 

έργιχλείο - ε!νrxι OCρκετ&: εξυπνοι γιci νci τό ocπoφUγoυν. 'Έχουν, Ι)μως, 

-, 
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τΙς περισσότερες φορές, Μ πολu ΙΣΧUρό ενσηκτο γr.ά τό τΕ μετράει καΙ 
, ,,,~, , γ i Κ -!t_ • _... ' '..Α...- ''''' " 

το τι εχει ΟUVOCμΎj στΎj ."ωΎj. ιχτιχνοουν υη Ύj ΠιλΛΙΧΙΙΧ ΙΧΙυνψΙΚΥ) οεν rqμ 

πλέον σπoυaιxιιx σYjμα.σΙιx καΙ &ΤΙ ένδεχομένως δb.ι ήταν ποτέ πειστική 
μπορεt, ώστόσο, ν<Χ χρφψοποιεtΤΙΧL άκόμΎj σέ 8ιoLΚYjτικό-θεσμικό έπΙ

πεδο, έφόσον ού&:τεροποιεt κατ εvαν τρόπο τη λογοτεχνΙιχ μέσω της 

είισεβους &.πόδoσYjς τιμων στις γενικές της &.ξίες, καΙ, ετσι, την καθιστoc 

πιχριχχρΥίμα. ά.δr.άφoΡΎj γr.ά τόν καθ' 1]μέριχν βίο. Στό μετΙΧξύ, τό πανεπι
στημιο μπορεt νά. σuνεχΙζει ιXτcXριxχo τις έργιχσίες του, μέ την πιχροx:fJ 

πολλιχπλων ύΠΎjρεσιωV στην έπιστημονοο), την τεχνολογοο) κιχι τη βιο
, ό ., 	 , '" 'γ , , h 

μΎJΧανLΚYj κοιv 'tYjτΙX: ανιxπτuσσoντας και ooκιμα.φvτας τιχ καινoυργtιx ar

dware καΙ software των ύπολογιστων, aΎjμιοuργώντας τΙς σuvθYjκες γt<x 

την έμπέδωσYj της σuvεργιxσίιxς μέ τόν βωμΊ/χανικό τομέΙΧ (πρωταρχικό 

γνώρισμα. της σύγχρoVΊjζ άκαδΎjμιxίΚης σκYjVYjι;) -1), έν κατιχκλεΙ8ι, mo
ποιώντας τη σuMoγoo) ιXΠΙXEτησYj γr.ά ενιχν καθολικό θεσμό, ΕVαν θεσμό 

πού Μ ξέριη τ<Χ πOCvτιx καί θά. ε!νιχι ύπεUθuνoς γr.ά τ<Χ πOCvτιx, στό πλιxLσιo~ 
της πλ~ρoυς Ισχύος του όρθου λόγου ό όποίος κατέχει καΙ προσδιορίζει της 

ΙΠό 	 όλες τις πανεΠΙστΎjμtιxκές λειτουργίες σήμερα.. Nihil est sinc rationc: τΙ
τψ 	 ποτε χωρΙς λογοο)6. 'I80u, λοιπόν, τό πρέπει των ά.δ~ριτωv δεσΜΕUσεων 

ι ~ , " 	 ι λ' , '~i"" , t
~τΙ; 	 που oυνocστε' )OUV το ΣUΓΧΡoνo πανεπΙστΎjμιO, πο u ΜΙXΚρtιx, ΙΧV't"""",ως, ιχπο 

, 	 έxεtvo τό «πΡέπει κάπ wi σοϋ πω)) των ΠOΙΎjτωv.κιχι 

Ρ 

,ίvιxι 

l)γές Μολοvότι 1] πρόκλΊjσYj μπορεt πά.pιxuτιx νά. μετιχπέσει στό έρώτημα. γι<Χ 
, '.JJ\' "λ"λ 'ζο • λ ' τον ποιον ψΙΚΟ, κοινωνικο και πο ιτικο ρο Ο πιχι υν οι ογοτεχνικεςιζ οΙ 

ίτή 	 σπουδές στην 'Αμεροο), 1] πιxριxκμ~ 8ΈV θά. στιχμιχτησει καΙ τά. Τμ~μα.τιx 
της ΆγγλικYjς Φιλολογίιχς 8ΈV Μ π<Χψουν ν<Χ έπανιχκά.μπτουν στις πιχ:ρt«ι; 
λιχιότερες, τΙς πιxpιx800tιxκές τους ocρμ08ιό'tYjτες, όπως κιχι στην ομορΥ)Μ 

σμεt 	 περΙ ιxΙσ&ητικYjς ά.vτΙλm. Θ<Χ πρέπει νά. βρουμε κά.ποτε την τόλμΎj καΙ 

,της 	 ν<Χ ιXvαρωτηθoυμε, 5.ν 1] θεoλoγLιx το1) Άπoλεoθένroς Πrxpιx&lσoυ προ

6σμο 	 κσJ..εt -1) οχι φplκΎj, 5.ν ό ΣοφοκλΥίς εχει δΙΚιο στις ιΧπόψει.ς πού 8tιxτuπώνει 

ri).oc	γιά. τ<Χ ιXvθρώπιvoc (κι 5.ν εχει, νOC 80υμε πως Μ πρέπει νά. μ<Χθουμε ν<Χ 

προ-	 ένεργοϋμε σέ καθΎjμερι~ βά.σYj) κι 5.ν έΠΙσYjς 1] George Eliot εχει 8000 

1γιά. 
)UΔΈς 6. Jacques Deπioo Ή 'Αρχή του Λόγου: τό πrxνεπεστ-!;μιo dπό τΉv οπτική γων{a των 

στων έτοάΡων του. Μετώρρασ7) άπό τOC Ύιxλλιχιk: Catheήne Porter κιχι Edward Ρ. Moms, Diac

,Δb.ι ritics, 13 (1983), σσ. 3-20. 
Τό κείμενο <Χότό τou J. Hίllis Miller περιέχe:τα.ι στό βιβλίο Theoιy Now and Then,ιζ ώς 

London, 1991.
)μως, 

101 



102 ΠΟΙΗΣΗ 6 

OΤωJ ΥΡώΡει στό MiddJemarch: « "Όλοι μας, (3ιxpεfς xαl γεώ&ις η rivdεpo, 

xαl tlνriλαφpo" βασtxll,ζόμαστε ιΧπό τΕς μεταφοΡές μας κιχ! μΟ'Ραία ύπο

κύπτουμε aτή δύνtxμή τους.)} Σέ σχέσfj μέ τoUτo τό τελευτoc!ο, σέ πε

ρΙπτωσfj πού Ισχύει, θά πρέπει έπιπλέον νά &.νocρωτηθουμε, 0Cν δ τρόπος 

μέ τόν δποΤο 8ιΜσκουμε τη Υλώσσoc ΚΙXL τη λΟΥΟΤεχνΙoc εΤνocι δ έν&8εΙΥ
, " Ι, β-'-"' '" •aπ .<:- , ΝΑ λ' " μενος ιχυτος που επι W\Λετocι. οιεσΟΥ)ποτε μετ"'t"Ο ες κι ωJ συνε

, 1_.-'-"' ' , (" Ι" .. )' ι'"
πocyovτocι υ.νυ.ΛοΥες ωJlXΡωτYJσεις οσο σfjμωJτLΚες κι ωJ εινα.ι. , οφεlJ\ουμε 

ι ξ ι " , " QJ. β -'."1. ι λ " Ι , ,
νoc ερουμε οτι μονο ετσι uα. ΥW\ουμε τη OYGτεx;.ιιoc OCΠΟ το σt.1'(Xpoνo 

πocνεπιστημtIXΚό περιθώριο.• Η συζ'ήτησfj έξ ω.ου πρός ocύτη την κιχ
τεύθυνσfj πΥ)Υoc(νει κιχΜ στΙς ~μέρες μocς, έπεt8~ &.κριβώς τόσοι πολλο( 

'tχoυν τLς Τ8tες &.νocρωτησεtς, &.κόμΥ) κι OΤωJ πεΡΙι:Ρρονουν την t&ολΟΥΙOC 

των λoyoτεχνtκων σπου8ων μέ την όποΙoc ΚΙΧΙ Βέν &.ποκλεΙετocι νά ~χoυν 

πocλιoύς λoyocpιocσμoύς. 

Θά συνιστουσε προπέτεLΙX &.πό μέρους μου νά εtκάσω έν έκτάσει τό 

μέλλον της νέocς ~θtκΎjς της &.νάγνωσfjς.•Ο κιχινούΡΥιος ρόλος των λο
Υοτεχ;.ιικων σπουΒων θά προκύψει μόνο μέσoc &.πό ενocν σοβ!Χρό κιχ( έπι

μονο 8ιάλΟΥΟ μετocξύ yερovτoτέρων ΚΙXL νεοτέρων, συντηρητtκων ΚΙΧΙ ρι

ζοσπαστων (κιχτά τη ι:pιλoλoyι~, βεβocΙως, MOLIX), θεωpητtκων, ίστορι
κων της λoyoτεχν(ocς, ΠωJεπιστημιιxκων κιxθY)ΎYJτων κιχ( μocρξιστων ~ 

φεμινιστριων.• Η ολΥ) ύπόθεσfj &.πocιτετ μεγάλο πνευμocτtκό θάρρος, κιχ
θώς ΚΙΧΙ βoύλY)σfj ώστε νά &.ναστocλoυν όρισμένoc έyκιxθιBpυμένoc συμφέρο

ΙΛi.' • tI " Ι , 'λ ξ ι (Ι ,Ι
vτoc, W\ΛOC οι οροι YLIX τη ΥονιμΥ) ocνε t Υ) της υπocρχoυν στoc σιyoυρoc. 

"Οπως κι 0Cν εΤνocι,. θά Boκtμάσω νά πεΡΙΥράΨω σέ yενtκές yρocμμές τό 

τΙ χρεtάζετOCΙ ytά νά ζocνOCΥΙνει έπLκιxψo στη 8ι8ocσκιxλΙOC της λOYoτεχνιocς 

τό πocλocιό ΚΙXL οίκετο Υιά μOCς πλέον «(πρέπει κιfr, νd σου πω» των 

ποιητων. 

•Η πpωτOCPΧtκ~ ~~ ύπoχρέωσfj του &χσκά:λου της λoyoτεχνΙocς &.
νocι:ρέpετocι στό λoyoτεx;.ιtκό ~pyo. "Αν ύι:ρΙστocτocι σύyκpoυσfj &νάμεσoc στό 
εΡΥΟ ΚΙXL στην ύπoχρέ~ του πρός τούς σπουΒocστές ~ τό ΠωJεπιστη

, '1<:-' ό " !l 'ξ" ., , ~ ,
μιιχκο ωρυμoc, Υ) πρoτερocι τητoc ΠYJΎocινει στο "ΡΥΟ ε OCΙΤLlXζ ενος ocουσω

ΠΥ)του νόμου της &.νάΥνωσΥ)ζ. Μολονότι κάποιος μπορε! νά σιω~σει Υιά 

κάτι πού εχει 8ε'!: σ' bJoc εΡΥΟ τό όπο!ο 8έν οιΜσκει, όι:ρεLλει &πocρocιτητως 
νά μtλ~σει (κιχΙ νά μα.ς πε'!: περΙ τίνος πΡ6κειτocι) Υιά δπoιoB~oτε εΡΥΟ 

ΒιΜσκει. 'Όλες οι ύπoχρεώσεtς ξεκινουν &.πό την πράξΥ) της &.νάyνωσfjς 

'. 
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, ι • ι '', t 1 Ι βλ' (:, Ι Ι .., 
ΚOCι τOC OCιτημotτOC ΎJ τις ocπocιτησεις που επει ο ocvocγνωστης να. ενσω

μotτώνει τό ~ργo. Kocλή OCwiγνωσYj σYjμotΙνει ιXντικocνOνr.κή OCwiγνωσYj ΚOCί 
, '" ι Ι Ι , tι " 
OCντr.κocvOνr.κΎj ocvocγνωσYj σYjμotινει με τη σεφoc της οτι ειμotστε προετοι

μotσμένOΙ νιΧ OCνιxκιxλόψoυμε ιXπρoσOό>αjτOC στοιχεϊ.oc, στοιχεϊ.oc πού πιθocνόν 

vOC σοκ&:ρουν ~ ΚOCί νιΧ σκocν8ocλεσOυν, ά:κόμΎJ ΚOCί σέ ~ργOC του κocνόνOC 
~ κυρίως σέ ~ργOC ΚOC( συγγρocφε'Lς του κocνόνα.: στόν 'ΌμΎJΡO, τόν Δocντη, 

τόν ΣOCίξΠYJΡ, τόν Μίλτον, τόν Γουέρντσγουωρθ ~ κocί τόν"Αρνολντ (στόν 

Έμπεδοκλη στήν Α!τνα , έπί πocρ0c8ε(γμotτι, ~ σ' έκεϊ.νoc τoc πocρocξενoc 

βιβλίoc ποό ηΡOCψε πρός τό τέλος της ζω% του). Μέ OCντr.κocvoνLΚή ιΧνιΧ
γνωσYj 8έν έwoω Μ.ν κριτr.κό σχετr.κισμό ~ τη μετocθεσYj του νOήμotΤOς 

στοός «ώμους τoίJ ιiwxγνώστη» (μέ τό ~ργo ιΧποκτoc την έλευθερίoc voc 
ΠOCΡOCπέμπει οπου κocτεβεϊ του κocθενός), OCMOC τό ά:κρtβως OCντ(θετo: την 
OCντocπ6κρισYj στήν λέξιν του κειμένου - κ&:τι, 8υστuχως, ~χι κocΙ τόσο 

σιJ'Πjθισμένo, ώρου ~ λέξις 8έν ~ει σχέσYj οϋτε μέ οσoc θOC ζΎjτOόσocμε ιΧπό 

τό κείμενο voc λέει, ούτε μέ τΙς προσδοκίες ποό θOC θέλocμε voc έκπλΎJρώσει 
τό βιβλίο. 

•Η κocλή ocνocγνωσYj 8έν εΤνα.ι τόσο συ'jyό φιχινόμενο ~ τoυλOCχιστoν 8έν 
εΤνα.ι τόσο συ'jyό οσο ένδεχομένως φΙXΝΤocζ6μocστε. Kocλoι OCνocγνωστες 

εΙνocι πολλές φορές έκεϊ.νοι πού γρOCcρoυν κocί κocλoc, ένω ~ κocλή ιXνιXγνωσYj 

σέ κocμιoc περΙπτωσYj 8έν ιΧπορρέει ocίιτονοήτως ιΧπό τίς ((θεωΡΎjτr.κές» 

προϋποθέσεις. •Η θεωρΙoc της λoγoτε'jyLocς μπορεϊ. voc 8ιεuκoλόνει 0CλM 
κoc( voc πocρεμπoo(σει την κocλή ocνφωσYj κoc( ά.λεμονο σέ όποιον προστρέ
χει σέ κείμενα. &.πλως ytoc νιΧ έπr.κuρώσει τη θεωρίoc του - θoc βρεϊ. χωρίς 

δuσκoλίoc ocύτό πού ζΎjτOCει, OCMOC 8έν θOC ~ει 8ιι:χβιίσει τεποτε.• Η κocλ-ή 
&.νιXγνωσYj ό8wεϊ. συνήθως οχι στήν άμέριστη έπιβεβ<XίωσYj, OCMOC στη 
διocψεu<ΠJ ~ την έκ βocθρων ΤΡOΠOΠOΙΎJσYj της θεωρLocς: ~ ocξεπέρocστη 

ά.νι:irκΎJ τ% 8ι8ocσκocλLocς της λoγoτε'jyΙocς 8έν εΤνocι ~ θεωρΙoc 0CλM ~ 
ocνocγνωσYj - ~ μoνα.8LΚή lκocv~oc νιΧ βλέπουμε τό OCντικεΙμενό μocς (τό 

~oc- ΠOΙΎJμot, τό μUΘιστόΡΎJμot κocί τό θεocτρr.κό ~ τό φιλοσοφικό t:pγo) ώς 

I(fOC στό ά.λΎjθως ~ει, yt& voc δocνειστω ytoc MλΎJ fLtoc cρoρOC fLtoc φρOCσYj του"Αρνολντ. 
, l... ._•••Λ 'Ψ "_Α,ιι: " λ " , 

ρtιστη ΘΜ α. fJ.YfJJIJ.1JI.U οιιμε τoc πιο π~ενα. κocι εκπ φικoc πρocγμotτα. στους 

..'\. - ,. ~, 1/..., ό _'\. ' , , " Ο' .::. ι"
;ά8υσώ lVI.<λ.σr.κoιις, ocρκει να. ""λ.ουμε τ fLUW\O για. νoc το κocνoυμε. t .κJ\OCσr.κOΙ, ειτε 

στίς βιβλωθ1jκες κoc( moc βιβλιoπωλεϊ.oc βρίσκοντα.ι εΤτε moc poccpι.oc του~ιγιA 
- Τ" " , β/''ι:ι.~ I~' λ ισπιτιου μocς, εινoct ετοιμοι, οπως τοσες Οt'1-""ς που οεν ειτοumσocvJιτητως 

στόν ΠΡOγρocμμocτισμένO τους χρόνο, vOC έκρocγOυν, &.ν ύπocρξει ~ συνδρομήrrε εΡγΟ 

f.γνωσYjς του t:pγOU ΚOC( της &.νιΧγνωσής του. •Η ένέργει.oc ΚOCί τ6 #Jr.κό ocποτέλεσμot 
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ocύτης της συν8ρoμi)ζ εΤνα.ι πέρα.ν πιΧσης cXμφιβoλW:ς, ιΧλλά. τό πως άχρι

β&ζ Μ qouv στό μέλλον τά πpάγμ<tτα. ιΧ8υνα.τοUμε προσώΡα.ς νά τό 
συζ1jτψουμε. 

ΜΙα. &πό τLς πρώτιστες οεσμεόσεις της νέιχς f{Jr:κ!iJς τ1jζ &vάyvωσης 

εΊνα.ι ~ φιλoλoγ~ της &γωyfj. 'Η ot8ιxσκιxλία. της λoγoτεχνW:ς όφεLλει 

VΆ σT1jpίζετα.ι στ1rv &γά1t1j κιχ( τη φροντ(Οα. γtά τη γλώσσα., δπως κιχ( γιά 

δσα. ~ γλώσσα. μπορεί vΆ κώιει.• Η μελέτη των κειμένων πρέπει νά 
έκκι.νεΊ: &πό τη fλώσσα. κιχ( vΆ μψ &πoκλεΙvει ποτέ &πό α.iYr1μ. Τό 

κυριότερο μέσον της πΡέπει άχόμ1j νά εΤνα.ι ~ πocpα.πoμ,τη, μ<tζΙ μέ τΙς 

συζ1Jτiισεις ποό κάτι τέτοιο προιχπα.ιτε'L, ΈVω ώς βάσ1j της όφεLλει νά qet 
τη P1jTop~ }~Ι την ΠΟΙ1jΤ~ ~ imoploc τ1jζ λογοτεχνΙιχς κιχί τό 

ρεπερτόριο των (Οεων ποό qouv &πoτuπωθεΊ: στη λογοτεχνία. Οια.μέσου 
των α.1.ώνων ~pχoντα.ι μετά. 'Η &vα.Υκιχιότητα. της έστιOCσ1jζ στη γλώσσα. 

εΤvα.ι κιχτά πάσα. πιθα.vότητα. ~ πλέον έπψιχχη &πό δλιχ έκείνα. ποό qω 

ύπOσT1jρίξει μέχρι στιYμi)ζ. Μοιάζει μ&λλον ύπερβολικό νά περιμένει 
κα.vεLς δτι τά διάφορα. πooιεπΙσT1jμtιxκά τμ-ήμ<tτα. τ1jζ •Α"((λικης Φtλoλo
γίιχς κιχί των &χλων σUyχρoνων γλωσσων θά πα.ρα.tτηθΟUν &πό τό oικα.tω

μά τους νά διΜσκουν οιεξοδικά τά πάντα. έκτός &πό τό κεντρικό τους 

&vτικε(μεvo ~ δτι Μ συγκεντρώσουν τψ προσοχή τους στό μόνο όντως 

σ1jμ<ιvτικό ~pyo, πού εΊνα.ι ~ Οιδα.σκιχλία. τ1jζ κιχλης &vάyvωσης. "Αν, έ

ντoUτOtζ, ~ κιχλ-ή &vάyv~ συvιστΙX &πocpα.Ιτητo θεμέλιο γtά τό κιχλό 

γράψιμο, ~ κιχτάδειξ1j α.Uτo;) το;) τόσο πp601jλoυ στόχου tσως φιx.vερώσει 

πόσο oόmα.στ~ μπορεί vΆ κιχτα.στεΊ: ~ συWΠιχΡξ1j της Oιδα.σκιxλW:ς της 

&vάyvωσης μέ τη 8t8ιxΣΚΙXΛία. τ1jζ γριxφi)ζ. •Εξ &χλου τά έρωτημ<tτα. μέ 
τά όποΊ:ιχ &ρχισα. ιχότό τό κεΙμενο, γιά τόν ρόλο τ1jζ λoγoΤΕΧV(ιxς στην 

κoινων~ Ψ~, τψ Ιστορία. κιχ! τψ έxπ6v1jσ1j της πολιτικης, Μ γ(νουν 

πιό προσιτά μόνο μέ τη yνώσ1j της γλώσσιχς - το;) τ( εΤνα.ι ΚΙΧΙ τΙ κώιει, 

του τε μπορουμε vΆ κιίνουμε μα.ζ( της κιχ( τΙ όχι. 

Τελειώνω μέ ένα. άχόμ1j ΧιχΡιχκτηριστικό τ1jζ νέιχς ψικης της ΜΥνω

σ1jς, όπως τό βλέπω νά έξελ(σσετα.ι. Μποροuμε vΆ ΠOOl1JYUρΙσουμε μέ 

&λΥ/)ιν-ή χα.ρά γtά τό γεγονός ότι ot 'Ηνωμένες ΠολιτεΊ:ες qouv &ρχΙσει 
vΆ πιχρα.8έχοντα.ι ΟΤΙ εΤνα.ι μιά πoλυγλωσσ~ κιχ( όχι μoνoγλωσσ~ χώρα. 

~ γιά τό δτι ~ Οι8α.σκιχλία. των γλωσσων qet προχωρ-ήσει ΈVΤΥπωσtιxκά 
άχόμ1j κιχ( σέ οευτερεόουσες σ1jμα.σΙΙXς σπouδα.στικά πpoypάμμ<tτα. 
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κιίποιοι μπα1νουν στις μέρες μας στό πανεπιστήμιο γνωρΙζοντα.; ηδ1) 

κιχΜ μι&. δεύτερ1) γλώσσα., ένω τό κέντρο βά.ρους των λογΟΤεΥΥικων 

σποοοων εχει μετtxΚtV1)θεϊ:, όπως τό ελεγιχ κιχ( ά:ρχLκιί, ά:πό τη μελέτη των 

έθνr.κων λογΟΤεΥΥιων στή συγκριταή ψιλολογιιχ η στις διεπιστημoνr.κές 

προσεγγΙσεις. 01. έξελ(ξεLζ ΙΧύτές, ώστόσο, έγεΙρουν ά:μψtβoλ(eς γιά. την 
[8έιχ της μετιχψριχσιμότητα.;, την όποιιχ ά:π08έχονταν Ot πιχλιχιότεροι έκ
πρόσωποι της συγχριτOOjς ψιλολογΙα.;. •Η μετά.ψριx~ &:ντιμετωπΙζετιχι 
πλέον σ1)μεριχ ΏC; πρόβλ1)μιχ, ώς μι&. «τοπαή» κεψιχλιχιώ80υς ένδιιχψέρο

ντος, πού προοψέρετιχι 6χι γιά. λUσεις άλλά. γιά. μελέτη. •Η νέιχ ΠΟΙ1)ταή 
κιχ( ρψοραή ξεκιν&.ει ά:πό την ά:π080χή μιί:Χς μ~ μετιχψριχσιμότητα.; κιχ

θώς περνίΧμε ά:πό γλώσσιχ σέ γλώσσιχ (ΚΙXΛΌc; oo1JγΌC; γιά. νά. συνει81)τΟ

πoι~σoυμε ιχύτό τό 8ε80μένο εΙνιχι τό 'Έργο τοϋ ΜεταιΡΡιχστη του Β&.λ

τερ Μπένγιιχμιν - μιά. κιίπως βεβιιxσμέvtι ά:πό8~ του γεpμανr.κoσ Die 
Aufgabe des Ubι:πsetzers). ToUτo 8έν ~μιxΙνει ότι εΙνιχι προτιμότερο ν&. 
μ~ 8tιxβά.σoυμε τ(ποτε, &ν 8έ κιχτέχουμε τη γλώσσιχ, ά:πό τόν 'Όμ1)ΡΟ, 

τόν Δά.ντ1), τόν ΝτεκιίΡτ, τόν Χέγκελ, τόν Τολστόι, τόν ΜπωντλιχΙρ η 

κιχ( τόν ϊοιο τόν Μπένγιιχμιν, όπως, σύμψωνιχ μέ τη ρ~~ το\) "ΑΡνολντ, 
., ~I ξ' '.... ' θ' Ι ι <:O'NR ι)'" ι ΜΙ" ι ,οσοι οεν ερουν εΛΛΨr.κιx ιχ πρεπει νιχ Ο""t'ιχφυν μονο l.Ι\τον κιχι εν 

μέρει ΓουέντσγουωΡθ. 
Μολονότι εΙνιχι δύσκολο νά. όρ(σουμε τό κιχλύτερο, ~ κιχλύτεΡ1) οιιχθέ

σιμ1) μετά.ψριx~ εΙνιχι πιΧ.ντιχ μιά. Λu~. Κιχ( ιχύτό π&.λι ύπό τόν όρο ότι 

έμπιστευόμιχστε μιά. μετά.ψ~ 6σο έμπιστευόμιχστε μι&. οευτερεύουσιχ 

μελέτη η τ&. λεγόμe:νιx ΈVός 8ιxσκ&.λou γιά. ενιχ συγκεκριμένο λoγoτεyyr.κό 

~ ψιλoσOΨr.κό εργο. "Αν 8έν θέλουμε ν&. χ&.σουμε την έλπιδιχ μας γιά. τό 
Οτι κιίτι μποροσμε ν&. βρουμε ά:πό την ούσιιχ του κειμένου, θά. πρέπει ν&. 

ά:νιχτρέξουμε στό πρωτότυπο - κιχ( τoUτo (~ύπoχρέω~ του ά:νιχγνώστη 

ν&. &:ντιχποκριθεϊ: στΙς κιχθ' έιχυτές ά:ΠΙXιτησεLζ του εργου) πΙΧριχμένει ~ πιό 

έπιταχταή ά:ρχή της 1fJ~c; της ά:νά.γνω~. 
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