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1
Αερίζομαι.
Παίρνω αέρα.
Πήρα τον αέρα μου.
Ωρα καλή στην πρύμνη σου κι αέρας στα πανιά σου.
Μου πήρε τον αέρα.
Αερολογάει. Αερολογίες.
Λόγια του αέρα.
Επεα πτερόεντα. Μου ξέφυγε. Μασάει τα λόγια του. Τι μου 

τσαμπουνάς ;
Ποιόν σε έπος φύγειν έρκος όδόντων ;
Ακόμη ο λόγος έστεκε κι η συντυχιά κρατιόταν.
Αέρααα!
Ανεμομαζώματα - διαβολοσκορπίσματα.
Τα αερικά.
Ανεμογκάστρι.
Έγινε καπνός.

Λαϊκές ελληνικές κουβέντες
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To Nilok’i, που σήμαινε Άνεμος, Αέρας ή Ατμόσφαιρα, όπως το 
καταλαβαίνουν οι Νάβαχο, είναι προικισμένο με δυνάμεις που 
δεν αναγνωρίζονται στο δυτικό πολιτισμό. Επικαλύπτοντας ολό
κληρη τη φύση ο Ιερός Άνεμος δίνει ζωή, σκέψη, λόγο και τη 
δύναμη της κίνησης σε όλα τα ζωντανά και χρησιμεύει σαν το 
μέσο επικοινωνίας ανάμεσα σε όλα τα στοιχεία του ζωντανού 
κόσμου [...]. Μ’ αυτή τη σύλληψη η ψυχή των Νάβαχο είναι 
δεμένη με τις εγγενείς δυνάμεις του Σύμπαντος.

fames Kale McNeley, 
Holy wind in Navaho Philosophy, σ. 1
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Τα τραγούδια είναι σκέψεις, που τραγουδιόνται με την ανάσα 
όταν οι άνθρωποι κινούνται από τρανές δυνάμεις κι ο συνηθι
σμένος λόγος δεν είναι αρκετός. 0  άνθρωπος είναι ίδιος μ’ ένα 
κομμάτι πάγο που πάει εδώ κι εκεί με το ρέμα. Οι σκέψεις του 
οδηγούνται από μια ρέουσα δύναμη όταν νιώθει χαρά, όταν νιώ
θει φόβο, όταν νιώθει λύπη. Οι σκέψεις του μπορούν να τον σκε
πάσουν σαν κατακλυσμός, κάνοντας την ανάσα του κοφτή και 
την καρδιά του να βροντάει. Κάτι σαν την καλυτέρευση του και
ρού θα τον κάνει να λιώνει συνέχεια. Και τότε συμβαίνει, εμείς.



που πάντα νιώθουμε πως είμαστε μικροί, να νιώθουμε ακόμη 
πιο μικροί. Και φοβόμαστε να χρησιμοποιήσουμε τις λέξεις. 
Όμως, οι λέξεις που χρειαζόμαστε, γίνεται, κι έρχονται μόνες 
τους. Όταν οι λέξεις που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε ξεπετά- 
γονται μόνες τους, πετυχαίνουμε ένα νέο τραγούδι.

Ο εσχιμώος ποιητής Ορπινγχαλίχ.
C.M. Bowra, Primitive Song. 44

4
0  Δάσκαλος του ζεν Μου-ναν είχε μόνο ένα διάδοχο. Το όνομά 
του ήταν Σορού. Όταν ο Σορού συμπλήρωσε τη μελέτη του στο 
ζεν, ο Μου-ναν τον κάλεσε στο δωμάτιό του. «Γερνάω», του 
είπε «κι απ’ ό,τι ξέρω, Σορού, είσαι ο μοναδικός που θα συνεχί
σεις αυτή τη διδασκαλία. Να ένα βιβλίο. Έχει περάσει από 
Δάσκαλο σε Δάσκαλο εφτά γενιές. Πρόσθεσα κι εγώ πολλές 
εξηγήσεις κατά την αντίληψή μου. Το βιβλίο είναι πολύτιμο και 
το δίνω σε σένα για να δείχνει τη διαδοχή σου».
«Αν το βιβλίο είναι κάτι τόσο σπουδαίο, καλύτερα να το 
κρατήσεις», αποκρίθηκε ο Σορού. «Δέχτηκα το ζεν σου χωρίς 
γράψιμο κι είμαι ευχαριστημένος μ’ αυτό όπως είναι».
«Το ξέρω», είπε ο Μου-ναν. Όμως αυτό το έργο έχει περάσει 
από Δάσκαλο σε Δάσκαλο εφτά γενιές, γ ι’ αυτό μπορείς να το 
κρατήσεις σα σύμβολο του ότι δέχτηκες τη διδασκαλία. Πάρ’ 
το».
Έτυχε οι δυο τους να μιλάνε μπροστά σ’ ένα μαγκάλι
Μόλις ο Σορού αισθάνθηκε το βιβλίο στα χέρια του, το πέταξε
μέσα στ’ αναμμένα κάρβουνα. Δεν είχε την ηδονή της κτήσης.
0  Μου-ναν, που ποτέ άλλοτε δεν είχε θυμώσει, ούρλιαξε: «Τι 
κάνεις!»
Ο Σορού του αντικραύγασε: «Τι λες!»

Σ.Λ. Σχαρτσής. Ζεν, 
Τα κείμενα των λαών
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(Το εαυτό είναι) ο εγκάτοικος ή η ψυχή του κόσμου... Αυτό που 
ξέρουμε είναι πως έχει μια τρυφερή φωνή σαν τη γυναίκα, μια 
φωνή τόσο λεπτή και τρυφερή που ούτε τα παιδιά δεν είναι 
δυνατό να τη φοβηθούν. Αυτό που λέει είναι: Μη φοβάσαι τον 
κόσμο.

Ο εσχιμώος σαμάν Νάτζαγχνιεχ
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Π Ρ Ο ΛΟ Γ Ο Σ
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Είναι ίσως μια δίκαιη ανταπόδοση των πραγμάτων της ζω
ής, ότι ο Marcel Jousse έμεινε στην καρδιά και στο νου των 
μαθητών του (όχι όλων όμως) και έξω από τη βιβλιογραφία 
και άγνωστος σχεδόν στους αναγνώστες βιβλίων. Μόνο που 
βέβαια αυτή η κατάσταση υπάρχει σ’ ένα κόσμο όλο και 
πιο τυποποιημένο, ώστε ένας άνθρωπος του ζωντανού λό
γου, όπως ο Μ. Jousse, εμποδίζεται τεχνητά, να επιβιώσει με 
τους φυσικούς πολιτισμικούς όρους της ζωντανής παράδο
σης. Έτσι η δικαιοσύνη της συνέπειας εμποδίζεται από την 
ψυχρή ουδετερότητα της αδικίας.

Ο Marcel Jousse ήταν ένας ιερωμένος, πανεπιστημιακός 
δάσκαλος της Σορβόννης και γνήσιος χωριάτης («paysan»), 
που έζησε και δίδαξε αρμονικά προς ό,τι θεωρούσε πως του 
υπέβαλλαν οι πρωτογενείς ανθρωπολογικοί όροι. Ήταν 
ένας από εκείνους που προσπάθησαν να συγκρατήσουν την 
ορμή του πολιτισμού μας προς τη μηχανιστική σύμβαση. Οι 
καταστάσεις φάνηκε ότι τον ξεπέρασαν. Στην εποχή, πια, 
της πληροφορικής, όλα μοιάζουν οριστικά τακτοποιημένα 
για ένα «θαυμαστό καινούργιο κόσμο».

Όμως είναι αληθινά έτσι; Ο λόγος έκδοσης αυτού του βι
βλίου είναι η αίσθηση και η πίστη πως στο βάθος τα πράγ
ματα είναι αλλιώς ή, έστω, πως αλλιώτικη είναι η ανάγκη
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των πραγμάτων. Αν, δηλαδή, η ισχύς της συμβατολογικής 
θεώρησης των πραγμάτων, με τη (λανθάνουσα αλλά πρω
ταρχικής σημασίας) στήριξη της γλωσσολογίας και της ση
μειολογίας κατά τον όρο του μακρινού Ερμογενικού «θέ
σει» χαρακτήρα της γλώσσας, επιβάλλεται στη σκέψη και 
στον πολιτισμό μας, αυτό δε σημαίνει ότι πραγματικά αίρε
ται η όποια αλήθεια της πολιτισμικής παράδοσης και η 
ελευθερία των ανθρωπολογικών και οντολογικών όρων. Τα 
πράγματα δε μπορούν ποτέ να γίνουν γράμματα- πρέπει, 
αντίθετα, τα γράμματα να γίνουν πράγματα.

Θεωρούμε λοιπόν ότι το βιβλίο αυτό έχει λόγο ύπαρξης 
τώρα και ότι αυτή την ώρα, που η επιστημονική σκέψη ανα
ζητάει εναγώνια αιμοδότηση από τις πηγές των πραγμάτων, 
μπορεί να παίξει ένα ρόλο ενισχυτικό τέτοιων προθέσεων 
και ανθρώπων στη χώρα μας -που δεν είναι έσχατη στον πο
λιτισμό μας. Καθώς μάλιστα ο Jousse εντάσσεται σε μια μα- 
κρά παράδοση λαών και ανθρώπων που ζούσαν και σκέφτο
νταν με την πράξη της γλώσσας, ο λόγος έκδοσης αυτού του 
βιβλίου μπορεί να πάρει και το χαρακτήρα της πρότασης 
επαναφοράς της σκέψης και της καρδιάς μας στη σύνδεση 
με τη γλώσσα, σε μια πρωτογενή και απλή, πάντα, οργανι- 
κότητα. Κάτι που, νομίζω, είναι σήμερα αναγκαίο στον τό
πο μας.

Προσωπικά, θεωρώ ότι η ανάγκη αυτής της πρότασης 
υπάρχει. Σ’ αυτή την εκτίμηση άγομαι και από την αίσθησή 
μου των πραγμάτων (στα οποία αντιδρώντας έβγαλα βιβλία 
και έκανα ποίηση από την εποχή της πρώιμης και «α
διάβαστης» νεότητάς μου) και από τις ενδείξεις που πληθαί
νουν γύρο μας. Ίσως όλα αυτά είναι μια προσωπική εντύ
πωση και προσπάθεια δικαίωσης μιας προσωπικής πνευμα
τικής και ψυχικής πορείας. Αν είναι έτσι, μένει και η σχετι
κή ευθύνη. Όμως, έτσι κι αλλιώς, η γνώση του έργου του Μ.



ΠΡΟΛΟΓΟΣ 13

Jousse στον τόπο μας και η (ενδεικτική, έστω) αναφορά σε 
λαούς και ανθρώπους (περίπου στο σύνολο της πολιτισμι
κής παράδοσης), των οποίων αυτή αποτελεί συνέχεια, νομί
ζω πως είναι πολύ χρήσιμη για όλους μας.

Και, φυσικά, συνιστά μια πράξη αληθινής δικαιοσύνης 
έναντι ενός ανθρώπου σημαντικού, που θέλησε να τον αφα
νίσει η εμπαθής σύγχρονη επιστήμη. Ο Jousse πρότεινε και 
έβαλε τις βάσεις μιας αληθινής, πραγματικά ανθρωπολογι- 
κής ανθρωπολογίας, οργανικής της πρωτογενούς ανθρώπι
νης έκφρασης και ταιριάζει λοιπόν, και γι’ αυτό μόνο, να 
μελετηθεί με προσοχή, από εμάς τους έλληνες μάλιστα, που 
αυτό το ήθος μάς χαρακτηρίζει στην καθημερινή πράξη της 
ζωής μας.

Έτσι, αυτό το βιβλίο είναι συγκροτημένο μ’ ένα τρόπο 
που κρίθηκε ότι εξυπηρετεί τη διπλή ανάγκη της υπόμνησης 
της μακράς πολιτισμικής παράδοσης των οργανικών ιδεών 
για τη γλώσσα και της γνώσης του έργου του Jousse. Στην ει
σαγωγή γίνεται μια σύντομη ενημέρωση και δίνονται (εν
δεικτικά αλλά, αναγκαστικά, κάπως εκτεταμένα) δείγματα 
μελέτης και κειμένων της οργανικής αντίληψης της γλώσ
σας. Σ’ αυτό περιέλαβα και δείγματα από δικές μου δημοσι
εύσεις, προγενέστερες και μεταγενέστερες της μελέτης μου 
στο Jousse. Στο κύριο μέρος παρουσιάζονται αποσπάσματα 
από το έργο του Jousse, αρκετά για την επαρκή ενημέρωση 
στο έργο του. Ελπίζω ότι το συνολικό βιβλίο δίνει μια συ
γκροτημένη εικόνα της οργανικής ανθρωπολογικής προσέγ
γισης της γλώσσας και της ανθρώπινης πνευματικότητας, 
ώστε να αποδεικνύεται η ανάγκη ύπαρξής του.

Σ. Λ. ΣΚΑΡΤΣΗΣ





Π Ρ Ω Τ Ο  Μ Ε Ρ Ο Σ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ





ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

■sar xar -sr ■ssr
Λ^ίηο,,ίΡοι

1.1. Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΘΕΣΗ TOY Μ. ΖΟΥΣ

Ο γάλλος ανθρωπολόγος και ιερωμένος Μαρσέλ Ζους (Mar
cel Jousse) είναι μια επαναστατική προσωπικότητα και πα
ραμένει, πάνω από τριάντα χρόνια μετά το θάνατό του 
(1962), αμφιλεγόμενος αλλά πιο πολύ αγνοημένος. Στην αρ
χή της σταδιοδρομίας του η παρουσία του είχε σημειωθεί', 
όσο όμως συγκροτούσε το έργο του και, ενώ δίδασκε στη 
Σορβόννη (1932-1957), ο επιστημονικός κόσμος τον ξέχασε 
και θα είχε περιπέσει σε αξεπέραστη λήθη, αν οι πιστοί του 
μαθητές2 δεν είχαν συγκροτήσει μια «Επιτροπή Μελετών 
Μαρσέλ Ζους», που άρχισε να εκδίδει3 ή να επανεκδίδει4 το 
έργο του5.

Ο Ζους είναι εισηγητής μιας ρεαλιστικής ανθρωπολογίας 
βασισμένης σε βιολογικούς-υπαρξιακούς όρους, αιρετικός 
όσο και παραδοσιακός, για μια τυπική, εξωτερική εκτίμηση 
της προσφοράς του. Ενώ δηλαδή αντλεί αποφασιστικά από 
τη λαϊκή παράδοση, παραμερίζει χωρίς δισταγμό την ελλη
νορωμαϊκή φιλολογική παιδεία, κηρύσσοντας τον πόλεμο 
στη γραφή6 και στρεφόμενος στην παλαιότερη παλαιστινια
κή κληρονομιά.

Είναι ένας χωριάτης7, που οι σπουδές8 του τον έκαναν 
κήρυκα της προφορικότητας και της πολιτισμικής παράδο
σής της. Το έργο του λοιπόν, ενώ είναι εξωτερικά πολύπλευ
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ρο9, είναι εσωτερικά οργανικό10 και καταλήγει εκεί που η 
ίδια του η φύση έτεινε, στη θρησκευτική θέαση και πραγμά
τωση. Έτσι ο ακαδημαϊκός δάσκαλος και ο πιστός επιστρέ
φει στην πνευματική του πατρίδα, που είναι και η φυσική 
του πατρίδα: στο χωριό και στη μητέρα του.

Όπως παρουσιάζεται το έργο του Ζους από τις πρώιμες 
εκδόσεις που έκανε ο ίδιος11 και από τις σημειώσεις των μα
θητών του και όσο μπόρεσε ο ίδιος να ελέγξει12, χαρακτηρί
ζεται από μια εσωτερική συνοχή, που του επιτρέπει ν ’ ανα
πτύσσεται σε ομόκεντρους κύκλους ή σε οργανικές δομές. Ο 
ίδιος του ο λόγος, παρ’ όλη τη δύσκολη και ιδιόρρυθμη, σε 
πρώτη όψη, ορολογία του13, είναι μια ακουστική και οπτι
κή1'1 εξωτερική παρουσία των ιδεών του, που η προοδευτική 
τους ανάπτυξη τείνει, φυσιολογικά, προς το ίδιο τους το κέ
ντρο, ώστε όλα να φαίνονται φυσιολογικά και αυτονόητα 
και να δείχνουν ότι ο Ζους είναι άλλο ένα εντυπωσιακό πα
ράδειγμα του πόσο απλές και οικείες είναι οι αληθινά πρω
τότυπες ιδέες όταν δικαιώνονται από τα ίδια τα πράγματα.

Δεν είναι εύκολο λοιπόν να περιγράψει κανένας συνοπτι
κά το έργο του Ζους, μ’ όλο που αυτό είναι συνεχόμενο σε 
μια παλιά παράδοση, στην οποία πάντως αυτός δεν αναφέ- 
ρεται καθόλου, με την εξαίρεση κάποιων άμεσων δασκάλων 
του15. Ένας καλός ίσως τρόπος παρουσίασης της κεντρικής 
του άποψης είναι η επισήμανση ότι ο Ζους ξεκινάει από τη 
ρίζα των πραγμάτων, θέλοντας ίσως να πραγματοποιήσει 
στις ανθρωπιστικές επιστήμες αυτό που άρχιζαν να υλοποι
ούν μερικές θετικές επιστήμες στην εποχή του. Σημαντικό 
είναι, σχετικά, να σημειωθεί ότι ο Ζους δεν αναφέρει πάντα 
τα στοιχεία ή τις διακρίσεις που υπερβαίνει (γ.π. υλικό - 
πνευματικό), ακολουθώντας την οργανική ανάπτυξη των 
ιδεών του. Είναι πάντως ενδεικτικό και βασικής σημασίας 
ότι η ανάπτυξη αυτή των ιδεών του έχει κυριαρχικά γλωσσι
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κό χαρακτήρα· όχι γλωσσολογικό, γιατί η μελέτη του Ζους 
στη γλώσσα δεν παίρνει την απόσταση αντικειμενικής θεώ
ρησης. Στο Ζους η οργανικότητα του κόσμου, αξεχώριστα 
υλικού και πνευματικού, είναι κεντρική ιδέα και φτάνει φυ
σιολογικά ως την κορύφωσή της, τον οργανικό, στην κυριο
λεξία πραγματιστικό, χριστιανικό λόγο, που τον θεωρεί πά
ντως εξέλιξη της παλιάς παλαιστινιακής παράδοσης. Γιατί ο 
Ζους, πριν απ’ όλα και κεντρικά για όλα, είναι ένας χωριά- 
της, κατά τον τύπο του παραδοσιακού παλαιστινιακού χω- 
ριάτη, που ο ίδιος θεωρεί ότι μπορεί να υπάρχει, με άλλα χα
ρακτηριστικά, παντού. Ένας χριστιανός χωριάτης, δηλαδή 
ένας πραγματικός, ολοκληρωμένος, στη γλωσσική πράξη, 
θρησκευτικός άνθρωπος. Η τόλμη των ιδεών του είναι κάπο
τε τόσο προκλητική, ώστε καταλαβαίνει κανένας γιατί έχει 
τόσο πολύ αγνοηθεί μέχρι σήμερα16.

Είναι λοιπόν πιο σωστό και φυσικό να αφεθεί στο μελε
τητή του Ζους η ανάπτυξη ενός ολότελα προσωπικού διαλό
γου με το έργο του. Αλλά είναι, επίσης, νομίζω, αναγκαίο να 
ενταχθεί αυτό το έργο στη μακρά παράδοση, της οποίας 
αποτελεί ένα ανάπτυγμα όσο κι αν ο Ζους δεν εντάσσει τον 
εαυτό του σε αυτή την παράδοση, πράγμα που, πάντως, έχει 
το λόγο του, αφού η παράδοση αυτή δεν είναι φιλολογική ή 
με την τυπική ουσία του όρου επιστημονική και αφού το βα
σικό της χαρακτηριστικό είναι προπαντός ότι δε θέλει να 
ενταχθεί στον κύκλο κάποιων τυπικών θεωρήσεων, αλλά να 
μένει ελεύθερη στη σχέση της με τα πράγματα. Έτσι, γ.π., 
τέτοιες ελεύθερες απόψεις (όσο κι αν ανακαλούν τέτοιες κα
τατάξεις και όσο κι αν η σύγχρονη επιστήμη έτσι τις βλέπει) 
δε μπορούν να ενταχθούν στο σκέλος του «φύσει» χαρακτή
ρα της γλώσσας, έναντι ενός αντίθετου, «θέσει», αφού είναι 
όμοιες πολιτισμικές ιδέες και πράξεις παλιών και πρωτογο
νικών λαών.
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Γι’ αυτό το λόγο, σ’ αυτή την εισαγωγή θα επιμείνουμε 
ιδιαίτερα στην παρουσίαση, συνοπτική όμως, μερικών από 
τις απόψεις, των οποίων ο Ζους είναι ο φυσικός συνεχιστής, 
εντασσόμενος έτσι σε μια παράδοση ολότελα αντίθετη από 
αυτήν της κρατούσας γλωσσολογίας, που αναπτύσσει απο
φασιστικά το άλλο σκέλος του κρατυλικού διλήμματος, του 
«θέσει» χαρακτήρα της γλώσσας.



1.2. Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ 
ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

1.2.0. Ένας κατατοιασμός

Οι σύγχρονες γλωσσολογικές απόψεις, εκτός απ’ το ότι έ
χουν το κύρος και την ισχύ της ενεργητικής παρουσίας, επι
βάλλουν και μια οπτική, από την οποία καθορίζεται και η 
εκτίμηση όλων των παλαιότερων απόψεων. Το γεγονός αυτό, 
βέβαια, παραλλάζει τα πράγματα γενικά και τόσο πιο πολύ, 
όσο πρόκειται για ιδέες και πολιτισμούς λίγο ή πολύ διαφο
ρετικούς από το δικό μας. Και αν λογαριάσει κανείς πόσες 
απόψεις έχουν αλλάξει στη διαδρομή του πολιτισμού, και 
ξεχωριστά των επιστημών, αναγκαστικά, νομίζω, καταλήγει 
να είναι πολύ συγκρατημένος στους καθορισμούς που προ
κύπτουν από την «έπαρση των ζωντανών» έναντι των «νε
κρών» και των διαφορετικών πολιτισμών.

Έχοντας αυτό σταθερά στη σκέψη, μπορούμε να δούμε 
πιο σωστά τις παλιότερες θέσεις για τη γλώσσα. Αυτές είτε 
εκφράζονται με διαφόρων ειδών προσεγγίσεις, σαν αυτές 
που σήμερα ονομάζουμε επιστημονικές, είτε εκδηλώνονται 
στη γλωσσική πράξη και εκφέρονται σα γενικές ιδέες.

Εδώ θα ρίξουμε μερικές σύντομες ματιές σε ανθρώπους 
και θεωρίες, επιμένοντας πιο πολύ σε ό,τι είναι σχετικό με 
αυτά που ο Ζους περιλαμβάνει στη διδασκαλία του, ιδέες
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δηλαδή που θεωρούν τη γλώσσα οργανική των πραγμάτων, 
όχι μόνο για να φανεί η παράδοση στην οποία αυτή εντάσ
σεται, όσο για να γίνει ρεαλιστικότερη η θεώρησή της.

Θα παρουσιαστούν λοιπόν διάφορες γλωσσικές απόψεις 
χωρισμένες, σχηματικά βέβαια, σε ειδολογικές ομάδες. Το 
βάρος θα πέφτει στην παράθεση αποσπασμάτων κειμένων 
και μελετών. Πριν από αυτά γίνεται ένας σύντομος σχολια
σμός, πιο πολύ για κατατοπισμό που θα παραπέμπει στα κεί
μενα και τα αποσπάσματα, των οποίων η επιλογή είναι εν
δεικτική -  όμως παίρνει έκταση αναγκαστικά.
Όπου δε σημειώνεται μεταφραστής, η μετάφραση είναι δική μου.

1.2.1. Μ ερικά πρώτα κείμενα

Η οργανικότητα της γλώσσας είναι, φυσικά, ένα παλιό 
πολιτισμικό δεδομένο. Με πλήρη και σύντομο τρόπο αυτή 
εκφράζεται στον Ηράκλειτο (2.1), που, μέσω του Κρατύλου, 
η διδασκαλία του αποτελεί αφορμή του ομώνυμου Πλατωνι
κού διαλόγου.

Στον Κρατύλο ο Πλάτωνας μελετάει το θέμα της γλώσ
σας με μια δυαδική, όχι πάντως διαζευκτική εκδοχή. Ο 
Ερμογένης και ο Κρατύλος, συζητώντας με το Σωκράτη, εξε
τάζουν αν η γλώσσα υπάρχει «φύσει» ή έχει δημιουργηθεί 
με συμφωνία, και άρα λειτουργεί «θέσει». Η εξέταση είναι 
προσεκτική, δύσκολα όμως παρακολουθείται από ένα τυπι
κό επιστημονικό μάτι. Αυτό φαίνεται αμέσως από την εκτί
μηση των περίφημων «ετυμολογιών» που δίνει ο Πλάτωνας 
και που πολύ συχνά είναι υπερβολικές και φτιαχτές, αλλά 
εκδηλώνουν ένα χαρακτήρα εγγενή στην Πλατωνική φιλο
σοφία (ή και στη Σωκρατική ειρωνεία). Μπορεί πάντως κα
νείς ν’ αντλήσει από τον Κρατύλο πολλά επιχειρήματα για
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το φυσικό και μιμητικό χαρακτήρα της γλώσσας. Αλλά ο 
διάλογος δεν καταλήγει ούτε σ’ αυτήν ούτε σ’ άλλη θέση. 
Παραθέτει μόνο επιχειρήματα και για τις δυο απόψεις, μη 
κλείνοντας (με ένα «επιστημονικό» τρόπο, αναγκαίο ίσως 
για μας) το θέμα τεχνητά, αλλά αφήνοντάς το στο χώρο του. 
Ένα ειδικό θέμα, νομίζω, είναι η φύση και ο ρόλος που ανα
γνωρίζει ο Πλάτωνας στο «νομοθέτη», αυτόν που δημιούρ
γησε τις λέξεις (2.2).

Στη Γένεση της Π. Διαθήκης εκφράζεται η παγκόσμια 
ιδέα της δημιουργικότητας της γλώσσας, που τη βρίσκει κα
νείς σε παλιά και νεότερα κείμενα, στη λαϊκή παράδοση και 
λογοτεχνία και γενικά σε κάθε μορφή παραδοσιακής και 
λαϊκής γλώσσας (2.3). Ένα τέτοιο παράδειγμα, που εκφρά
ζει με απόλυτο τρόπο το χώρο της γλώσσας, έχουμε στον 
Ευαγγελιστή Ιωάννη (2.4). Στον Απόστολο Παύλο βρίσκου
με μια αναφορά στο φαινόμενο της γλωσσολαλίας, που συν
δέεται με την παλιά μορφή της γλωσσικής αλογίας (2.5). Η 
ανατολική γλωσσική παράδοση είναι σταθερή στην αντίλη
ψη της οργανικότητας της γλώσσας. Από το πλήθος των 
σπουδαίων σχετικών κειμένων ξεχωρίζουν ίσως για την 
ομορφιά τους οι Ουπανισάδες, όπου στη γλώσσα αποδίδεται 
απόλυτος, γενετικός χαρακτήρας (2.6). Αυτές οι ιδέες παρου
σιάζονται ή πραγματώνονται σε ολόκληρη την τέχνη. Οι 
ποιητές πραγματοποιούν, σε γλωσσική πράξη, αυτές τις ιδέ
ες, δίνοντας υπόσταση στη γλώσσα τους. Τα πιο γνωστά 
ίσως σύγχρονα παραδείγματα είναι του Baudelaire και του 
Rimbaud (2.7 - 2.8).

Αυτός ο μικρός ενδεικτικός κατάλογος κειμένων μπορεί 
να κλείσει με ένα απόσπασμα από το μανιφέστο που δημοσί
ευσε μια ομάδα γάλλων ποιητών, με ιδέες αντλημένες από τη 
διδασκαλία του Ζους και άλλες σχετικές (2.9).
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1.2.2. Οι μελετητές

1. Οι αρχαίοι φιλόσοφοι και γραμματικοί ασχολήθηκαν 
με το πρόβλημα της φύσης της γλώσσας λιγότερο από όσο οι 
μεταγενέστεροι. Ίσως ο λόγος γι’ αυτό είναι ότι οι γλωσσι
κές συνθήκες της ζωής τους, όπως η κρατούσα προφορικό- 
τητα του λόγου, δεν είχαν οδηγήσει στην ανάγκη τέτοιων 
θεωρήσεων. Εδώ θ’ αναφερθούμε σύντομα στον Αριστοτέλη, 
που έδωσε έμφαση στο ρυθμό (2.10), και ξεχωριστά στο Περί 
συνθέσεως ονομάτων, του Διονυσίου του Αλικαρνασσέα, 
που εξετάζει με απλό, αποτελεσματικό και εύληπτο τρόπο 
διάφορες απόψεις της γλώσσας, δίνοντας, νομίζω, έμφαση 
στα ανθρωπολογικά της χαρακτηριστικά. Ο Διονύσιος θεω
ρεί βασικό ζήτημα την εξέταση του τι και πώς συντίθεται. 
Χρησιμοποιεί κάποτε τρόπο που θα μπορούσαμε, πραγματι
κά, να ονομάσουμε ανθρωπολογικά και δεν ξεχωρίζει πνευ
ματικούς και βιολογικούς όρους, επιμένει μάλιστα ιδιαίτερα 
στη βιολογική και μιμητική φύση της ηχητικότητας της 
γλώσσας (2.11).

2. Από τους μεταγενέστερους φιλοσόφους, είναι πολύ 
αποφασιστικός στην αποδοχή της φυσικής προέλευσης της 
γλώσσας ο Επίκουρος, που ρητά απορρίπτει τη δυνατότητα 
μιας γλωσσικής σύμβασης (2.12) και τον ακολουθεί, και σ’ 
αυτό, ακόμη πιο αποφασιστικός ο Λουκρήτιος (2.13), που ει
ρωνεύεται την άποψη για τον «θέσει» χαρακτήρα της γλώσ
σας.

3. Από την ανάπτυξη των γλωσσικών μελετών στους ελ
ληνιστικούς, τους ρωμαϊκούς, τους μεταγενέστερους και 
τους νεότερους χρόνους, εδώ μας ενδιαφέρουν οι απόψεις οι 
σχετικές με τη φύση της γλώσσας, που στην εποχή μας σχη
ματοποιούνται στη δυαδική τους κατάταξη του «φύσει» και 
«θέσει», που τέθηκε (όχι πάντως αποκλειστικά) στον Κρατύ-
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λο. Η έρευνα έχει συγκεντρώσει τις σχετικές θεωρίες με τρό
πο συνοπτικό, που βοηθάει την ενδεικτική επιλογή απόψε
ων, όπως αυτή που γίνεται εδώ. Ένα τέτοιο βιβλίο είναι το 
Mimologiques του Gerard Genette με τον εύγλωττο υπότιτλο: 
«Ταξίδι στην Κρατυλία»17. Θ’ ακολουθήσουμε τη διαπραγ
μάτευση αυτού του θέματος, σταχυολογώντας αποσπάσμα
τα κειμένων και σημειώνοντας σύντομα μερικές χρήσιμες 
σχετικές ιδέες, ιδιαίτερα όσες υποστηρίζουν την άποψη του 
φυσικού χαρακτήρα της γλώσσας και όσες δίνουν κάποιες 
καίριας σημασίας απαντήσεις σ’ αυτές. Μια πρώτη ενδιαφέ
ρουσα αναφορά γίνεται στον Ουάρωνα, που μιλάει για ηχη- 
τικότητες τραχιές (trux, crux, trans), λείες (lana, luna), χαυνω- 
τικές (hie, hoc), εκτεθειμένες (facilitas), σκληρές (ignotus) ή 
απαλές (aedes)»18.

4. Ο John Wallis αποδίδει ορισμένο νόημα στους ήχους, 
ανάλογα και με τη θέση τους στη λέξη (2.14)19.

5. Συνεχίζοντας απόψεις, όπως αυτές του Λουκρήτιου, του 
Επίκουρου και τις παλιότερες ιδέες διάφορων λαών, ο Johan 
Georg Wachter (1673-1757) δίνει μια επιστημονικότερη χροιά 
στη μελέτη του. Στο βιβλίο του Naturae et scripturae concordia 
γράφει ότι «Primas literarum formes ab instrumentis desumptas 
esse» και «Primas literarum formas instrumentis suis similes 
fuisse». Σημειώνει o Genette: Για τον Wachter, η φύση προμή- 
θευσε όχι μόνο τους ήχους των φωνηέντων και των συμφώ
νων, αλλά ακόμη συγχρόνως τη μορφή των γραμμάτων τους, 
που δεν είχε ανάγκη από «καμιά επινόηση, αλλά ήταν μια 
απλή μίμηση»· ήταν αρκετό να σκεφτεί κανείς τη μορφή των 
φωνητικών οργάνων. Κάθε άλλη έρευνα θα ήταν άχρηστη 
και άλλωστε μάταιη, γιατί σ’ αυτή την πρωτογονική κατά
σταση του ανθρώπινου πνεύματος τα σημεία της γραφής 
έπρεπε να είναι καθαρά και μνημοτεχνικά όσο ήταν δυνατό 
περισσότερο: «nam a similibus similium fit recordatio»20.
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6. Ο Rowland Jones (1722-1774) θεωρεί ότι υπάρχει μια 
παγκόσμια «φυσική» και «ιερογλυφική» γλώσσα, δηλ. μι
μητική (σύμφωνα με το λεξιλόγιο της εποχής) και βασικές 
αναλογίες ανάμεσα στην αγγλική, την κελτική, την αρχέγο- 
νη γλώσσα, την παγκόσμια γλώσσα και την αρχή μιας φυσι
κής μιμητικής γλώσσας21.

7. Τις ίδιες ιδέες με πιο συστηματικό τρόπο αναπτύσσει ο 
«Πρόεδρος» Charles de Brasses (1709-1777) στη Διατριβή για 
τη μηχανική διαμόρφωση της γλώσσας (Π65), όπου η αλή
θεια φύσης και γλώσσας παρουσιάζεται ενιαία (2.15.1). Τη 
φύση των συμφώνων τη χαρακτηρίζει συνδέοντάς την με τα 
σημεία άρθρωσής τους (2.15.2).

Ο de Brasses συνδέει τη γραφή με τον προφορικό λόγο 
(2.15.3). Αναπαράστησε τη γραφή σ’ ένα μιμητικό «οργανι
κό αλφάβητο». Γ.π., τα φωνήεντα παριστάνονται με μια 
γραμμή κάθετη και οριζόντιες πάνω της, τα σύμφωνα με κα
μπύλες και παλμικές γραμμές, σχετίζοντας αυτό το σύστημα 
με τα σημεία άρθρωσης22.

8. Ο Genette συνεχίζει το «ταξίδι του στην Κρατυλία» 
επιμένοντας ιδιαίτερα στους γάλλους μελετητές. Μια σημα
ντική μορφή είναι ο Antoine Court de G0belin, που σ’ ένα εί
δος «ιστορικοφιλολογικής» εγκυκλοπαίδειας, με τον τίτλο Ο 
πρωτογονικός κόσμος, εξεταζόμενος στη Φυσική ιστορία 
του λόγου ή Η προέλευση της γλώσσας και της γραφής 
(1773-1784) αναπτύσσει τις απόψεις του συνεχίζοντας τις 
ιδέες του de Brasses και ορίζοντας εξαρχής: «Η μεγάλη μας 
αρχή, ότι όλα είναι μίμηση». Θεωρεί, παρατηρεί ο Genette, 
ότι (...) με την αναλογία ανάμεσα στους ήχους, τις ιδέες και 
τ’ αντικείμενα, οι άνθρωποι συνεννοούνταν πάντα (...)■ κάθε 
λέξη είχε το λόγο της και αυτός ο λόγος ήταν δεκτός από 
όλους, γιατί δεν ήταν δυνατό να εκλεγεί πιο εικονιστική, πιο 
εκφραστική, πιο φωτεινή λέξη». Μελετάει την ποιότητα των
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φωνηέντων που «εξασθενούν κατεβαίνοντας τους βαθμούς 
της οκτάβας: το α γίνεται e, το e γίνεται ί, το ; γίνεται u κ.λπ. 
Συνδέει τα φωνήεντα με τη φυσιολογία και τα συναισθήμα
τα: Πιστεύει ότι το α «είναι το πιο κοντινό στις κραυγές» 
και λοιπόν το «φυσικό σημείο» της κατάστασης στην οποία 
βρίσκεται κανένας, «άρα της ταυτότητας και της ιδιοκτη
σίας, της κτήσης, της κυριαρχίας». Το ανοιχτό e; «αίσθηση 
της ζωής», -  το κλειστό e «παρμένο από την αναπνοή, της 
οποίας είναι το σημείο και το όνομα» κ.λπ. Η «χειλεϊκή επα
φή » (ρ, b, m) που απαιτεί την πιο μικρή προσπάθεια, είναι το 
φυσικό σημείο της γλυκύτητας· τη βρίσκουμε στις παιδικές 
λέξεις: papa, maman, bonbon, bon, κ.λπ. Η οδοντική επαφή εί
ναι πιο τραχιά, δίνει το d, t: tambours, trompettes κ.λπ. Η ρι
νική τονικότητα (η) χρησιμεύει για την παράσταση δυσάρε
στων αντικειμένων (δε δίνεται όμως παράδειγμα). Όμως, συ
νεχίζει ο Genette, οι αναφερόμενοι ήχοι «που γεννήθηκαν 
από τη σχέση ήχων και τονικοτήτων με τη Φύση» δεν εξα
ντλούν τη μάζα του παγκόσμιου λεξικού. « Όσο πολυάριθ
μες και αν είναι αυτές οι λέξεις, δεν αρκούν για την παρά
σταση του συνόλου των ιδέων: χρειάστηκε λοιπόν να προ
στεθούν άλλες πηγές λέξεων από αυτές για τις οποίες μιλή
σαμε». Αυτές οι πηγές είναι: η ονοματοποιία, ο συνδυασμός 
τονικοτήτων και συμφώνων, η σύνθεση. Αυτές οι τρεις δί
νουν φυσικά αντικείμενα· για το πέρασμα στα πνευματικά 
αντικείμενα «χρησίμεψε η μεταφορά και η χρήση αρνητι
κών λέξεων, με το σχηματισμό λέξεων, κατά αρνητική τονι
κότητα· π.χ. αρχ. ελλ. ηδονή - οδύνη». Έτσι σχηματίστηκε 
αυτή η γόνιμη μάζα των λέξεων «που προμήθευσαν τις 
γλώσσες, χωρίς προσπάθεια, χωρίς κόπο, χωρίς σύμβαση, 
στο βαθμό που ο άνθρωπος τις είχε ανάγκη: η φύση των ιδε
ών που ήθελαν να ζωγραφίσουν έκανε να βρίσκουν στη 
στιγμή τις πιο κατάλληλες λέξεις, και αυτές οι λέξεις διατη
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ρούνταν, μεταδίδονταν, εξαπλώνονταν με τις αποικίες, γιατί 
ήταν τόσο προσαρμοσμένες στο αντικείμενο που προσδιόρι
ζαν, ώστε ήταν περιττό ν’ αναζητηθεί ένα άλλο για να το 
καθορίσει». Η προέλευση του αλφαβήτου βρίσκεται στη ζω
γραφική: «Ήθελαν να ζωγραφίσουν μια ιδέα, αλλά αυτή η 
ιδέα προσδιόριζε ένα αντικείμενο· δεν είχαν λοιπόν παρά να 
ζωγραφίσουν ένα αντικείμενο, παρά να σχεδιάσουν τη μορ
φή, και η ιδέα ζωγραφιζόταν: έτσι έγραφαν με τον τρόπο που 
μιλούσαν. Η Γραφή όπως η Γλώσσα θεμελιώθηκε στη μίμη
ση: όλη τη δαπάνη την έκανε η Φύση».

Για τον G6belin, σημειώνει ο Genette, «όπως υπάρχει μια 
αρχέγονη» κοινή γλώσσα, υπάρχει προφανώς ένα κοινό 
πρωτόγονο αλφάβητο, από το οποίο προέρχονται όλα τα άλ
λα. Κατά τον G6belin, αυτό το πρωτόγονο αλφάβητο απαρτι
ζόταν από δεκαέξι γράμματα», που ο G6belin τα είχε παρα- 
στήσει σ’ ένα πίνακα του Ιερογλυφικά και πρωτογονικά αλ
φάβητα γραμμάτων. Τα γράμματα έχουν φυσικές αντιστοι
χίες: γ.π. το c παριστάνει το κοίλο της παλάμης· στο R, όπως 
ο ήχος του έτσι και το σχήμα του, παριστάνει την τραχύτη
τα της οξείας μύτης κ.λπ. Αρα, καταλήγει ο Genette, ο G6be- 
lin «προσθέτει ένα μιμολογισμό της γλώσσας, αλλά τον επε
κτείνει και στους ίδιους τους χαρακτήρες της φωνητικής 
γραφής, σε μια ηρωική προσπάθεια να συνδυάσει και να κά
νει, τρόπον τινά, να συμπέσουν οι οδοί της φωνητικής μίμη
σης και της γραφικής μίμησης»23.

9. Στον de Brosses και στον G6belin, η μιμητική αρχή της 
γλώσσας βρίσκει την κορύφωσή της στη γραφή. Στον Charles 
Nodier αναφέρεται ολοκληρωτικά στη γραφή δίνοντας την 
έμφαση στην ονοματοποιία γενικά και ενοποιώντας προφε- 
ρόμενες και γραφόμενες γλώσσες (2.16.1). Εξηγεί ο Genette: 
«Η φωνητική γραφή είναι γι’ αυτόν αναπαράσταση του φω
νητικού ήχου και δε μιλάει στη σκέψη, παρά με «το διάμεσο
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του αφτιού, θυμίζοντάς του το λόγο». Ένα καλό αλφάβητο 
λοιπόν θα ήταν γι’ αυτόν, όπως για τον de Brosses, ένα αλ
φάβητο «οργανικό», δηλαδή φωνομιμητικό, και ευχαριστεί
ται να βρίσκει κάποια τέτοια ίχνη στην ελληνική γραφή, 
υπολείμματα μιας προγενέστερης πιο ευτυχισμένης κατά
στασης, της συλλαβικής ή «ριζικής» γραφής, διάμεσης ανά
μεσα στην ιδεογραφία και το φωνητικό αλφάβητο: «έτσι το 
ξ των ελλήνων έχει την όψη του πριονιού του οποίου εκφρά
ζει το φύσημα- το ψ τους, που θυμίζει στο αφτί το σφύριγμα 
του βέλους, το αναπαριστάνει ακριβώς στα μάτια- και το θ 
τους, που είναι η ονοματοποιία της πράξης του θηλάσματος, 
παριστάνει ένα μαστό με τη θηλή του».

Το τέλειο αλφάβητο δεν υπάρχει, αλλά θα μπορούσε να 
υπάρχει και άρα είναι κάτι που μπορεί να επινοηθεί. Όπως 
παρατηρεί ο Genette, «το τέλειο λοιπόν ή “φιλοσοφικό” αλ
φάβητο, δηλαδή αποτελεσματικό (ένα γράμμα για κάθε ήχο) 
και κανονικό (κάθε ήχος να μιμείται, όπως το ισχυριζόνταν 
ο Nachter, ένα ήχο), δεν υπάρχει πουθενά, αλλά θα μπορούσε 
και άρα θα έπρεπε να υπάρχει, και συνεπώς πρέπει να το επι
νοήσουμε».

Ο Nodier λοιπόν δεν ανάγεται σε μια αρχέγονη γλώσσα, 
γιατί οι πρωτογονικές γλώσσες ήταν φτωχές (2.16.2). Οι γλώσ
σες μοιάζουν στην ιδιοσυγκρασία των λαών. Έτσι, οι γλώσ
σες της Ανατολής και της Μέσης Ανατολής ήταν «γενικά» 
διαυγείς, ευφωνικές και αρμονικές.

Η «οργανική γλώσσα», που αρθρώνεται δηλαδή στα όρ
γανα (του ανθρώπου), «εφαρμόζεται με μια φυσική δράση 
σε όλες τις προσκτήσεις, σε όλες τις μορφές της σκέψης», 
εξηγεί ο Genette, που αναπτύσσει έτσι τις απόψεις του No
dier: «Η ονοματοποιία λοιπόν είναι μια λέξη φτιαχτή από μί
μηση ενός εξωτερικού ήχου (περιλαμβανομένων και των 
κραυγών των ζώων), ο μιμολογισμός μια λέξη φτιαχτή από
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μίμηση μιας κραυγής ή πιο γενικά ενός ανθρώπινου “φωνη
τικού ήχου”. Μαμά και μπαμπάς λοιπόν δεν είναι ονοματο
ποιίες αλλά χαϊδευτικοί μιμολογισμοί», σχηματισμένοι με 
ξεκίνημα από τα πρώτα διχειλικά ψελλίσματα, ή θορύβους 
θηλασμού στο μητρικό μαστό, ή θόρυβο φιλιών (...). Αλλά 
αυτό που ενδιαφέρει το Nodier «δεν είναι η σχέση (...) που 
ενώνει το “αντικείμενο” (διάφραγμα, μητέρα) με την κραυγή 
της, το στοματικό θόρυβο που αυτός προκαλεί (χαχά, μαμά), 
αλλά αυτή που ενώνει με αυτή την κραυγή ή θόρυβο τη λέξη 
τη φτιαγμένη κατά μίμησή τους (ένα χαχά, μια μαμά)».

Ο Bachelard, μεγάλος θαυμαστής του Nodier, εκφράζει 
σχετικές ιδέες. Για το Nodier η μιμητικότητα φαίνεται καθα
ρά στα παιδιά, που «το πνεύμα τους δέχεται τις ουσιώδεις 
πρώτες σκέψεις». Ότι η μιμητικότητα της γλώσσας είναι μια 
πραγματικότητα, αποδεικνύεται, για το Nodier, με ένα απλό 
επιχείρημα: «Γιατί θα ήταν οι γλώσσες τόσο αθώα μιμητι
κές, αν αυτό δεν οφειλόταν στο ότι τις έκανε η μίμηση; Η μί
μηση όμως δεν περιορίζεται στους ήχους, αλλά επεκτείνεται 
και σε ολόκληρες τις λέξεις. Μερικά δείγματα ονοματοποι
ιών του Nodier από το Λεξικό του (Dictionnaire des onomato- 
p6es, 1835): «Agrafe: μίμηση του θορύβου που παράγεται 
από το σκίσιμο του αντικειμένου που αρπάζουν οι αιχμές 
της αγκράφας». Catacombe: η ένωση αυτών των δυο ευτυχι
σμένα παντρεμένων λέξεων παράγει ένα από τα ωραία απο
τελέσματα μίμησης της γλώσσας. Είναι αδύνατο να βρεθεί 
μια συνέχεια ήχων πιο εικονιστικών για ν ’ αποδοθεί η αντή- 
χηση του φερέτρου που κυλάει από βαθμίδα σε βαθμίδα πά
νω στις οξείες γωνίες των πετρών και που σταματάει ξαφνι
κά στη μέση των τάφων. Fleur: από το θόρυβο που κάνει ο ει- 
σπνεόμενος αέρας με το όργανο που δέχεται τα αρώματα του 
λουλουδιού». Σχολιάζοντας την αρχή της αναλογίας που 
χρησιμοποιεί ο Nodier στην ερμηνεία των γλωσσικών φαινο-
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μένων (2.16.4), ο Genette συμπεραίνει: «Η αρχή λοιπόν της 
αναλογίας με μετάθεση, που θεμελιώνει τη μεταφορά, είναι 
το “ευκολυντικό στοιχείο της δημιουργίας των γλωσσών” 
(κατά το Nodier), ακριβώς όπως η αρχή της ονοματοποιίας 
είναι το οργανικό και μηχανικό της στοιχείο. Η μιμητική 
ιδιότητα δε χάνει τίποτα με την αλλαγή, θέλω να πω με το 
πέρασμα απ’ το ένα στο άλλο». «Αλλά», συνεχίζει ο Genette, 
«τι είναι η σύγκριση ή η μεταφορά, αν όχι εικόνα, και εικό
να ποιητική; Η πρώτη πρόοδος της γλώσσας, που είναι το πέ
ρασμα από μια απλή υλική ονοματολογία σε μια αληθινή 
πνευματική δραστηριότητα, είναι συνδεδεμένη με τις ποιη
τικές ικανότητες του ανθρώπινου πνεύματος: «το είδος δε θα 
είχε ποτέ φτάσει σε κάποιο βαθμό τελειότητας, αν δεν ήταν 
γεννημένο ποιητικό».

Η ποιητικότητα είναι εγγενές στοιχείο του ανθρώπου, για 
το Nodier: «(Ο άνθρωπος) ήταν ποιητής όπως ήταν άνθρω
πος, γιατί δε μπορούσε να είναι άλλο πράγμα». Η ποίηση ζει 
και αναπτύσσεται σε φτωχές γλώσσες: « Έξω από μια γλώσ
σα φτωχή δεν υπάρχει καθόλου ποίηση », ενώ στις πλούσιες 
γλώσσες (υπάρχει) η τέχνη και το γούστο· στις πλούσιες 
γλώσσες, η πολυτέλεια της καλλιέργειας και η αφθονία των 
συνωνύμων. Στις φτωχές γλώσσες, η ζωντάνια της έκφρασης 
και η γραφικότητα της εικόνας, στις φτωχές γλώσσες, η ποί
ηση». Έτσι ο Nodier, παρατηρεί ο Genette, υποστηρίζει ό,τι 
και οι μεταγενέστερες προρομαντικές ιδέες του Βίκο, του 
Χέρντερ, του Ρουσσό και άλλων, πως η ποίηση προηγήθηκε 
της πεζογραφίας. Φυσικά θα μπορούσαμε να παρατηρήσου
με ότι οι απόψεις αυτές δεν είναι ειδικά προρομαντικές, 
αφού τις υποστηρίζουν τα ίδια τα πράγματα. Ο Nodier πά
ντως είναι απόλυτος σ’ αυτό το θέμα: «Ο στίχος, γι’ αυτόν, 
είναι η γλώσσα, όπου δεν υπάρχει τίποτα να διορθωθεί». Η 
ποιητική γλώσσα λοιπόν είναι η τέλεια γλώσσα. Αλλά, ση
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μειώνει ο Nodier, «όταν (ο ποιητής και ο γλωσσολόγος) δε 
συνεννοούνται μεταξύ τους, φταίει το ότι ο ένας απ’ τους 
δύο δεν έχει καταλάβει την τέχνη του και δεν ξέρει το χώρο 
της»24.

10. Μια άλλη ενδιαφέρουσα μορφή μιμολογισμού είναι η 
φυσικότητα ή μη της τάξης των λέξεων στη φράση. Δηλ., 
εξηγεί ο Genette, «η φυσικότητα (...) της τάξης (των λέξεων) 
συλλαμβάνεται στην ουσία της σαν πιστότητα στη (χρονι
κή) τάξη της διαδοχής των ιδεών στη σκέψη». Έτσι, γ.π., «ο 
Diderot διακρίνει (...) μια φυσική τάξη από μια επιστημονι
κή τ\ μαθημένη τάξη»25. Για τον Nicolas Beauz6e (1717-1789), 
η ordo naturalis (: η φυσική τάξη) είναι φυσική με τρεις έν
νοιες». Επειδή είναι μιμητική, επειδή είναι παγκόσμια, επει
δή είναι αρχική, δηλ. προγενέστερη των αρχικών της μορ
φών στις διάφορες αρχικές γλώσσες26.

Υπάρχουν όμως διαφορές στην εκτίμηση της αιτιολογίας 
για την τάξη των λέξεων. Ο Genette παρατηρεί ότι ο λογικι- 
στής θεωρεί αιτιολογία του συντακτικού μιμητισμού τη λο
γική. Ο αισθηματικός, τη ροή των αισθημάτων. Οι ρομαντι
κοί τη συνδέουν με εσωτερικές διαθέσεις. Έτσι, γ.π., ο Schle- 
gel ονομάζει «οργανικές» αυτές τις δομές όχι από τη μιμητι- 
κότητα αλλά από τον εσωτερικό τους δυναμισμό27. Αυτή η 
άποψη για τη φύση των δομών, και μάλιστα με τη φύση που 
τους αποδίδει ο προσδιορισμός της «οργανικότητάς» τους, 
είναι, βέβαια, διαμετρικά αντίθετη από αυτήν του σύγχρο
νου δομισμού. Σχολιάζοντας την ποιητική ικανότητα του 
Schlegel να συλλάβει την ιδέα της παγκοσμιότητας των 
γλωσσών και ειδικότερα της ομάδας των ινδοευρωποακών 
γλωσσών, ο Genette παρατηρεί ότι, αν ο Schlegel δεν ήταν 
τυπικός επιστήμονας, όμως «ήταν ένας ιδιοφυής άνθρωπος 
και όταν πρόκειται για την ίδρυση μιας νέας επιστήμης, η 
φαντασία του ποιητή είναι σ’ αυτό ακόμη πιο απαραίτητη
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από την ακρίβεια του επιστήμονα»28. Αλλά αυτή η ιδέα που 
«ταυτίζει την παγκοσμιότητα (της γλώσσας) με τη φυσικό
τητα, τη φυσικότητα με την ανάγκη και πιο ειδικά (...) την 
ανάγκη με το μιμητισμό» και που συνδέεται με την ιδέα μιας 
κοινής γλώσσας στην ανθρωπότητα (όπως για την ινδοευρω- 
παίκή, που γέννησε αυτές τις ιδέες) δε βρήκε, φυσικά, μια 
κοινή αποδοχή29.

11. Εδώ μπορούμε να αναφερθούμε στους γάλλους διαφω
τιστές και ειδικά στον Condillac, το Rousseau και τον Dide
rot.

Ο Etienne Bonnot de Condillac (1717-1780) υποστηρίζει 
πως τα πρώτα ανθρώπινα όντα στην αρχή χρησιμοποιούσαν 
κραυγές.

Ο Codillac, θυμίζοντας το Locke, υποθέτει πως τα πρώτα 
ανθρώπινα όντα χρησιμοποίησαν κραυγές, που έγιναν ση
μεία πάθους και έτσι δημιούργησαν πρώτα «φυσικά τη 
γλώσσα της δράσης». Όμως αφού αυτοί οι άνθρωποι από- 
κτησαν τη συνήθεια να συνδέουν κάποιες ιδέες με συμβατι
κά σημεία, οι φυσικές κραυγές τους χρησιμέυσαν σα μοντέ
λα για να δημιουργήσουν μια νέα γλώσσα. Αρθρωσαν μερι
κούς νέους ήχους και, επαναλαμβάνοντάς τους πολλές φο
ρές και συνδέοντάς τους με κάποια κίνηση που έδειχνε το 
αντικείμενο που ήθελαν να κάνουν να προσεχτεί, απόκτη- 
σαν τη συνήθεια να δίνουν ονόματα στα πράγματα. Οι πρώ
τες πρόοδοι αυτής της γλώσσας υπήρξαν αργές (Δοκίμιο για 
την καταγωγή των ανθρώπινων γνώσεων, έργο όπου ανάγε
ται σε μια μόνο αρχή ό,τι αφορά την ανθρώπινη συνεννόη
ση).

Κάποια εποχή η συζήτηση γινόταν με λόγια και κινήσεις 
μαζί. Η συνήθεια, όπως γίνεται μ’ όλα στη ζωή, παραμέρισε 
αυτά που κάποτε ήταν αναγκαία, κι έμειναν τα λόγια. Για 
πολύ καιρό όμως, στους Ανατολίτες ιδιαίτερα, έμειναν οι κι
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νήσεις. Ο Condillac θεωρεί μορφές γλώσσας το χορό και το 
τραγούδι, εισάγοντας έτσι την επιστήμη που σήμερα αποκα- 
λούμε Σημειολογία. Και η ποίηση μιμείται τη γλώσσα της 
δράσης. Η γλώσσα των ήχων όμως τελειοποιήθηκε κι έγινε η 
πιο κοινή απ’ όλες τις μορφές γλώσσας. Κάθε γλώσσα εκ
φράζει το χαρακτήρα του λαού που τη μιλάει. Η γλώσσα 
λοιπόν ξεκίνησε ενιαία και διαφοροποιήθηκε κατά τις ιδιαί
τερες συνθήκες ζωής των διάφορων λαών. «Τα πράγματα 
που μας φαίνονται τα πιο παράδοξα ήταν τα πιο φυσικά 
στον καιρό τους». Οι άνθρωποι δημιούργησαν πρώτα ονό
ματα για τα πράγματα, μετά για τις καταστάσεις. Η εξέλιξη 
της γλώσσας έφερε την πνευματική εξέλιξη κι αυτή, πάλι, 
την εξέλιξη της γλώσσας.

Έτσι στη σκέψη του Condillac κυριαρχεί το αίτημα της 
φυσικής αναγκαιότητας. Αυτό το αίτημα ήταν το βασικό 
στοιχείο των επόμενων γλωσσολογικών μελετών30.

12. Ο Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) πιστεύει κι αυτός 
στη φυσική αφετηρία της γλώσσας, πηγή της όμως θεωρεί το 
κοινό στις γλώσσες, όχι μια λογική αρχή, την ανάγκη, αλλά 
την προσωπική ανάγκη του κάθε ανθρώπου: «Η πρώτη επι
νόηση του λόγου δεν ξεκίνησε από τις ανάγκες αλλ’ από τα 
πάθη» (Δοκίμιο για την προέλευση των γλωσσών, όπου γίνε
ται λόγος για τη μελωδία και τη μουσική μίμηση· γράφτηκε 
το 1756, εκδόθηκε το 1781). «Μας παρουσιάζουν τη γλώσσα 
των πρώτων ανθρώπων σαν γλώσσα γεωμετρών κι εμείς βλέ
πουμε πως ήταν γλώσσα ποιητών... Δεν ήταν η πείνα ούτε η 
δίψα, αλλά η αγάπη, το μίσος, ο οίκτος, η οργή που τους 
αποσπούσαν τις πρώτες κραυγές... και να γιατί οι πρώτες 
γλώσσες υπήρξαν τραγουδικές και παθιασμένες, πριν να γί
νουν απλές και μελωδιακές»31.

Ο Denis Diderot (1713-1784), ο εμπνευστής της Εγκυκλο
παίδειας, έχει υλιστική αντίληψη της γλώσσας: «Τα αισθη
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τά πράγματα ερέθισαν πρώτα τις αισθήσεις· κι αυτά που συ
γκέντρωναν αρκετές αισθητές ποιότητες ονομάστηκαν πρώ
τα· αυτά είναι τα διάφορα άτομα που συνθέτουν το σύμπαν. 
Στη συνέχεια ξεχώρισαν μεταξύ τους τις αισθητικές ποιότη
τες· τους έδωσαν ονόματα- είναι τα επίθετα. Τέλος, με αφαί
ρεση από αυτές τις αισθητικές ποιότητες, βρήκαν ή νόμισαν 
ότι βρήκαν κάτι κοινό σ’ όλα αυτά τα άτομα, όπως η αδια- 
περατότητα, η έκταση, το χρώμα, το σχήμα κ.λπ., και σχη
μάτισαν τα μεταφυσικά και γενικά ονόματα. Σιγά-σιγά συ
νήθισαν να πιστεύουν πως αυτά τα ονόματα αναπαρασταί- 
νουν πραγματικά όντα: θεώρησαν τις αισθητικές ποιότητες, 
απλά περιστατικά».

Για τη γλώσσα των τεχνών, θεωρεί ότι «ο Ζωγράφος δεί
χνει το ίδιο το αντικείμενο· οι εκφράσεις της Μουσικής και 
του Ποιητή δεν είναι ιερογλυφικά»32.

13. Η ιδέα του μιμητικού χαρακτήρα της γλώσσας εκδη
λώνεται με ένα πιο εσωτερικό τρόπο στον Renan (Για την 
προέλευση της γλώσσας, 1848), που θεωρεί ότι «η επινόηση 
της γλώσσας δεν υπήρξε αποτέλεσμα μιας μακρόχρονης ψη
λάφησης, αλλά μια πρωτογονική έκφραση», γιατί «μιλάω, 
σημαίνει πάντα μεταμορφώνω εκφράσεις σε ιδέες». Έτσι η 
μύηση, όπως σημειώνει ο Genette «ξαναγυρίζει προς τη σω
στή πηγή της μιμητικής κλήσης, που δεν είναι πια η φύση, 
φαινομενική ή σε βάθος, του αντικειμένου της μίμησης, αλ
λά η ψυχή του μιμητή». Ο Ρενάν αντιδιαστέλλει τον ινδοευ- 
ρωπάίκό πολιτισμό από το σημιτικό, στον οποίο στρέφεται η 
προτίμησή του, γιατί τον θεωρεί πιο πραγματιστικό: «Ο ση
μιτικός πολιτισμός αποστρέφεται τον ευρωπαϊκό ιδεαλισμό, 
προτιμάει την ποίηση, τον προφητικό λόγο, τη θρησκεία. 
Από τη μεταφυσική αφαίρεση προτιμάει το φυσικό: Αν πρό
κειται να εκφραστεί ένα ψυχικό αίσθημα, προστρέχει στην 
ψυχική κίνηση που συνήθως είναι το σημείο του». Έτσι,
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γ.π., η οργή είναι η γρήγορη ανάσα, η θέρμη ο κρότος- η επι
θυμία είναι η δίψα ή η χλομάδα- συγχωρώ είναι σκεπάζω ή 
σφογγίζω. Ο Ρενάν παραδέχεται ότι αυτό συμβαίνει και σε 
άλλους πολιτισμούς, αλλά θεωρεί ότι ο σημιτικός διατηρεί 
αμετάβλητη την ένωση αίσθησης και ιδέας. Οι σημιτικές 
γλώσσες είναι πολύ ευαίσθητες και παρατήρησαν χίλιες 
«μιμητικές σχέσεις που μας διαφεύγουν και που ερέθιζαν 
τους πρώτους ανθρώπους». Έτσι, σημειώνει, η αραβική έχει 
500 λέξεις για το λιοντάρι, 1.000 για το σπαθί και 5.744 για 
την καμήλα (2.18.2). Όντας ποιητική η σημιτική γλώσσα, 
δεν ξέρει την υπόταξη του λόγου αλλά τη συνδιάταξη και ο 
σύνδεσμος και «είναι το μυστικό της περιόδου και παίρνει 
τη θέση όλων σχεδόν των άλλων συνδέσμων». Δε μπορούμε, 
βέβαια, να μην παρατηρήσουμε ότι αυτό είναι γενικό χαρα
κτηριστικό του προφορικού λόγου (αφού η προφορικότητα 
δε μπορεί να συνδυαστεί με την υπόταξη, που προύποθέτει 
τη δυνατότητα να μελετάει κανένας κάτι γραμμένο), και πά
ντως είναι τυπικό χαρακτηριστικό και του νεοελληνικού 
προφορικού λόγου33.

14. Οι γάλλοι συμβολιστές ποιητές μελέτησαν τη γλώσσα 
με πάθος και πρωτοτυπία. Ο Mallarm0 σε μια μελέτη του για 
την αγγλική γλώσσα (Μικρή Φιλολογία για τη χρήση των 
μαθητών και του κοινού, οι αγγλικές λέξεις, 1877) εξετάζει 
ποια μορφή παίρνουν μερικές γαλλικές λέξεις και φράσεις 
καθώς περνάνε στην αγγλική γλώσσα. Έτσι, γ.π., το preju
dice προέρχεται όχι από το pr6judice αλλά από το pr6jug6, ή 
το Bellerophon γίνεται Billy Ruffian και το Chat Fiddle γίνε
ται The cat and the fiddle. Κάποτε δηλαδή μια γλώσσα «ούτε 
τεχνητή είναι, ούτε απόλυτα φυσική». Και επειδή οι γλώσ
σες είναι πολλές και έχουν τέτοιες διαφορές, μ’ όλο που η 
φύση τους είναι μιμητική, όμως η ίδια τους η ύπαρξη απο- 
δεικνύει ότι η γλώσσα δεν είναι τέλεια, και, άρα, πρέπει να



Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ 37

γίνει. Αυτό είναι το έργο του ποιητή ή του «σοφού πεζογρά- 
φου». Στη γλώσσα βασικό ρόλο παίζουν οι ρίζες, που είναι 
τα σύμφωνα, ενώ τα φωνήεντα έχουν γραμματικό ρόλο. Τα 
σύμφωνα διακρίνονται κατά τη θέση τους στη λέξη. «Το αρ
χικό σύμφωνο μένει αμετάβλητο, γιατί έχει τη βασική ιδιό
τητα, κάτι σαν τη βασική σημασία της λέξης». Ο Mallarmi 
δίνει ένα πίνακα σημασιών των αρχικών συμφώνων γ.π. το 
β σημαίνει πάχος ή κυκλικότητα και το c ξαφνική και απο
φασιστική επίθεση. Η σημασία των συμφώνων επηρεάζεται 
από το συνδυασμό τους.

Αλλά, παρατηρεί ο Genette, αυτή τη μιμητική ονειροπό
ληση ο Mallarm6 την εφαρμόζει σε μια ξένη γλώσσα, που 
ίσως ο μονοσυλλαβισμός της προσφέρεται για ηχομιμητικές 
μελέτες. Οπωσδήποτε, για το Mallarmi η μελέτη της αγγλι
κής δείχνει ότι, επειδή αυτή δε μπορεί να είναι απόλυτα μι
μητική, αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα του ότι κάτι 
λείπει στη γλώσσα. Αυτή την έλλειψη μπορεί να την ανα
πληρώσει ο στίχος (2.19.2 - 2.19.3)34.

14α. Ο Paul Val6ry, όπως ο Mallarmd, θεωρεί πλήρη την 
ποιητική γλώσσα, δεν πιστεύει όμως στη μιμητικότητά της. 
Ταυτίζει «τον ποιητικό στοχασμό με την κατοχή της γλώσ
σας». «Κάθε λέξη είναι μια στιγμιαία συνένωση ενός ήχου 
και μιας σημασίας που δεν έχουν καμιά σχέση μεταξύ 
τους». Αλλά επειδή «η ευφορία της ποιητικής κατάστασης 
είναι εφήμερη», πρέπει να βρούμε ένα μέσο «να αποκαθι- 
στούμε την ποιητική συγκίνηση κατά βούληση». Το μέσο 
αυτό είναι το ποίημα. Αρα «η ποιητική κατάσταση», παρα
τηρεί ο Genette, είναι μια γλωσσική κατάσταση: υπάρχει 
μια ποιητική κατάσταση της γλώσσας, που διαφέρει από 
την «κανονική» κατάσταση -αυτήν της τρέχουσας γλώσ
σας». Ο Val6ry δίνει την έμφαση στη μορφή: «Η μεγάλη δια
φορά ανάμεσα στην πράξη και την ποίηση είναι ότι η πρώτη
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καταλύεται στη λειτουργία της, η δεύτερη επιβιώνει και 
αναπαράγεται από τη μορφή της», σημειώνει ο Genette. Ο 
ίδιος ο Val6ry το εκφράζει έτσι: «Αν επέτρεπα στον εαυτό 
μου μια λέξη της βιομηχανικής τεχνικής, θα έλεγα ότι η ποι
ητική μορφή επανακτάται αυτόματα». «Αυτή η αυτονομία 
της μορφής», συνεχίζει ο Genette, «αρθρώνεται με δυο τρό
πους. Αλλοτε με τη σημασία και άλλοτε με την πολυσημία 
του ποιητικού μηνύματος».

Τα ποιητικά κείμενα δεν έχουν αντικειμενικότητα. Ο 
Val6ry είναι απόλυτος: «Δεν υπάρχει αληθινή σημασία ενός 
κειμένου». Απορρίπτει, ακόμη, τη «μιμητική αρμονία», απο- 
δίδοντάς την στην κοινή, χυδαία γλώσσα, μ’ όλο που την 
ασκεί, όπως παρατηρεί ο Genette, που δίκαια αναρωτιέται: 
«Τι θα μπορούσε να είναι μια μιμητική αρμονία», που θα 
πρέπει να τη θεωρήσουμε μη προσδιορίσιμη;35

15. Ο Sartre αναπτύσσει μια θεωρία για τη γλώσσα που 
θυμίζει πρωτογονικές αντιλήψεις, που αφορά όμως ειδικά 
την ποιητική της μορφή. Γι’ αυτόν «οι τέχνες γενικά χρησι
μοποιούν ή μάλλον χειρίζονται και διευθετούν πράγματα 
που «υπάρχουν από μόνα τους» και «δεν παραπέμπουν σε 
τίποτα εξωτερικό από αυτά». Η φιλολογία (όχι όμως η ποίη
ση) έχει να κάνει με σημασίες, είναι «η αυτοκρατορία των 
σημείων». Η πράξη χρησιμοποιεί τις λέξεις σαν σημεία. Η 
ποίηση «θεωρεί τις λέξεις πράγματα και όχι σημεία»36.

16. Ο Marcel Proust φαίνεται να συνδέει τον ήχο με το 
νόημα, αλλά, όπως εκτιμάει ο Genette, στην πραγματικότη
τα η «μιμολογική ονειροπόλησή» του προέρχεται από τη ση
μασία που δίνει ο ίδιος αυτός, ο συγγραφέας, από τον οποίο 
εξαρτώνται όλα. Αρα, ένα «όνομα, γ.π., δεν είναι η αιτία της 
αυταπάτης, αλλά είναι ο τόπος, και σ’ αυτό συγκεντρώνεται 
αυτή και αποκρυσταλλώνεται» (2.21 )37.

17. Ο Paul Claudel διατυπώνει διαμετρικά αντίθετες από
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ψεις για τη φύση της γλώσσας στα δυο όρια μιας πεντηκο
νταετίας: «Ο Κρατύλοςέχει δίκιο που λέει ότι υπάρχουν φυ
σικά ονόματα για τα πράγματα» (1904) και: «Κάθε γλώσσα 
είναι σύμβαση» (1952). Ο τρόπος που γεφυρώνεται αυτή η 
αντίθεση είναι η αναγνώριση πληρότητας στην ποιητική 
γλώσσα, που έχει μια αληθινή σημασία, ενώ ο καθημερινός 
κοινός λόγος υποδηλώνει. Κατά τον Claudel, όπως σημειώνει 
ο Genette, στη γλωσσική αντίληψη υπάρχουν τρεις βαθμί
δες: του λαού, που από γλωσσικό ένστικτο κατέχει την ποιη
τική αλήθεια' των «μισοϊκανών», που έχουν χάσει το γλωσ
σικό ένστικτο- και του ποιητή, που, με μια σοφή άγνοια που 
αυτοαναγνωρίζεται, απορρίπτει τις άγονες διορθώσεις στη 
γλώσσα. Οι δυο άκρες ενώνονται στην αλήθεια. Η ποίηση 
λοιπόν, μια «ενστικτώδης κίνηση της γλώσσας», δεν είναι 
δουλειά των ειδικών, και δύσκολα μπορούμε να την ονομά
σουμε τέχνη, αφού βρίσκεται παντού, σε μια φυσική κατά
σταση. Αλλά στον Claudel δεν υπάρχει άποψη για μια φωνη
τική μιμητική πραγματικότητα της γλώσσας. Κατά την έκ
φραση του Genette, είναι «ένας κρατυλισμός της γραφής, 
μια μιμογραφική ονειροπόληση». Συνδέει τα γράμματα με 
την εικόνα της άρθρωσής τους, αποδίδει χρώμα μόνο στα 
φωνήεντα, αλλά, παρ’ όλα αυτά, συνδέει τελικά τα σύμφω
να με τη μιμογραφική παράσταση της γλώσσας. Στη μελέτη 
του δε διακρίνει φωνήεντα και σύμφωνα. Το μοντέλο αυτής 
της γραφής είναι το κινέζικο και το γιαπωνέζικο αλφάβητο. 
Ο Claudel αντιθέτει στον κάθετο χαρακτήρα του «ρωμαϊκού 
γράμματος» τον «οριζόντιο χαρακτήρα» της κινέζικης γρα
φής και, μαζί, τον αναλυτικό στον συνθετικό χαρακτήρα, 
και τη δράση, κίνηση στην ακινησία. Τα λατινικά γράμμα
τα είναι περίπλοκα και αποτελούν στοιχεία νοήματος. Η με
λέτη αυτής της γραφής είναι στην ουσία της μια ανάλυση. 
Κατά το είδος της μελέτης μπορούν να προκύψουν τρεις τύ
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ποι ανάλυσης: Πρώτος τύπος, αυτός στον οποίο η σχέση 
γραφικού σημείου-σημαινομένου είναι η πιο ασθενική. Έ
να παράδειγμα είναι η λέξη toi (2.22.5). Η δεύτερη βαθμίδα 
περιλαμβάνει τη χωρική διάταξη. Αυτό υπάρχει, γ.π., στο 
ΟΜΟ- (και συνδετικό λέξεων), που είναι «τα δυο μάτια κάτω 
από τις αψίδες των φρυδιών». Η τρίτη βαθμίδα εκπροσωπεί
ται λιγότερο και περιλαμβάνει, μαζί με τις χωρικές, και τις 
χρονικές διαστάσεις του αντικειμένου. Αυτό συμβαίνει, γ.π., 
στο Reve (: όνειρα 2.22.7).

Ο Claudel, όπως και οι παλιότεροι της μιμογραφικής 
γλώσσας, αποδίδει σημασίες στα γράμματα (2.22.8). Δηλαδή 
«τα γράμματα», όπως σημειώνει ο Genette, είναι γραφικά 
στοιχεία που «παριστάνουν στοιχειώδεις αξίες, στοιχεία 
νοήματος. Έτσι, γ.π., το c είναι σύμβολο της καθετότητας, 
της ενότητας, το 1 του πηγαιμού και ερχομού. Τα ν, y  είναι η 
δυαδική ενότητα κ.λπ.38

18. Σε μια αυτοβιογραφία του (1948) ο Michel Leiris επι
στρέφει στην παιδική γλώσσα και προχωρώντας τη γλωσσι
κή του μελέτη, φτάνει ως τη συναισθησία και τις ιδέες για 
την οργανικότητα της γλώσσας. Αφετηρία της γλωσσικής 
του μελέτης αποτελεί για τον Leiris κάτι ανάλογο με αυτό 
που συμβαίνει στα παιδιά και σε όλους μας. Αναφερόμενος 
στην επιφωνηματική χρήση της λέξης reusement αντί heure- 
sement (: ευτυχώς) από ένα παιδάκι που είδε πως δεν έσπασε, 
όπως φοβήθηκε, ένα στρατιωτάκι του, σχολιάζει, μιλώντας 
για το παιδί (τον εαυτό του προφανώς): «Αυτή η λέξη, που τη 
χρησιμοποιούσα ως τότε χωρίς καμιά συνείδηση της πραγ
ματικής σημασίας της, σαν ένα καθαρό επιφώνημα, συνδέε
ται με το heureux (: ευτυχισμένος) και, με τη μαγική ιδιότη
τα μιας τέτοιας γειτνίασης, βρίσκεται ξαφνικά δεμένη με 
μια σειρά ακριβών σημασιών». Πάνω σ’ αυτά παρατηρεί ο 
Genette: «Αυτή η κατάσταση, που θα την ονομάσουμε για



Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ 41

συντομία παιδική γλώσσα, ήταν ολότελα ασυνείδητη, απο
καλύπτεται στην εξαφάνισή της -όπως ένας παράδεισος 
στην απώλειά του- και καθορίζεται από την άρνηση αυτού 
που την ακολουθεί, δηλαδή, βέβαια, από την ήρεμη γλωσσο- 
λογική συνείδηση».

Και: «Α contrario, λοιπόν, η παιδική γλώσσα ανακαλύ
πτοντας παλινδρομικά το σύνηθες χαρακτηριστικό της, που 
ήταν η αυτονομία: του ομιλητή έναντι στον άλλο, αφού μι
λούσε γι’ αυτόν τον ίδιο, χωρίς ν’ απευθύνεται σε κανέναν, 
και κάθε ρηματικού στοιχείου έναντι ενός γλωσσολογικού 
συστήματος ακόμη παραγνωρισμένου: Πραγματικά, εννοεί
ται αφ’ εαυτού πως η πρώτη αντινομία ήταν μια αυταπάτη».

Και σχολιάζοντας την παιδική γλωσσική συμπεριφορά, ο 
Genette σημειώνει: «Το παιδί είναι ο κύριος μιας γλώσσας 
που τη θεωρεί “δικό του πράγμα” και που δεν την εξαρτά πα
ρά απ’ τις αποφάσεις του. Δε βρισκόμαστε ακόμη στο μιμο- 
λογισμό, αλλά βρισκόμαστε στην κρατυλική κατάσταση 
της κυρίαρχης ονοματολογίας, όπου ο κοινωνικός σύνδε
σμος δε μετρόιει καθόλου και όλα γίνονται ανάμεσα στις λέ
ξεις, στα “πράγματα” και σ’ αυτόν που αποφασίζει για τη 
σχέση τους». Και καταλήγει στη ριζική εκτίμηση της γλωσ
σικής τάσης του Leiris: «Ο Leiris βρίσκει τη γλώσσα μπρο
στά του, όχι σα μέσον, αλλά σα σκοπό. Το (λογοτεχνικό) έρ
γο είναι γι’ αυτόν αναζήτηση της γλώσσας». Ο Leiris θεωρεί 
ότι η σχολική παιδεία έκανε να χάσει μέσα του την αξία της 
η γλώσσα (2.24.1).

Αυτή τη γλώσσα προσπαθεί να ξαναβρεί. Τα γράμματα 
λοιπόν δεν είναι νεκρά, αλλά «διατρέχονται από την ικμάδα 
μιας πολύτιμης καμπάλα» και έχουν, όπως και για άλλους 
παλαιότερους, αναλογίες με τα πράγματα. Γ.π., το Α είναι 
μια διπλή σκάλα, το /  ένας στρατιωτικός ή μια κολόνα» 
κ.λπ. Όπως παρατηρεί ο Genette, ο Leiris ανάγει το φωνητικό
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ρεπερτόριο σε τρεις τύπους: Γευστικούς: Σε μια κλιμάκωση 
από το βαρύ ως το οξύ, τα φωνήεντα θυμίζουν διάφορες γεύ
σεις, γ.π. το i και το u που είναι «πιο όξινα και πιο ελαφρά, 
θυμίζουν λεμόνι και πράσινα χόρτα. Τα σύμφωνα, γενικά, 
έχουν λιγότερη ουσία αλλά είναι πιο μυώδη και σημαίνουν 
όλα κρέας». Οσφρητικούς: Γ.π., τα ρινικά φωνήεντα (της 
γαλλικής γλώσσας) ανακαλούν «οργανικά αρώματα», τα 
ελαφρά φωνήεντα / και u, λουλούδια. Απτικούς: Εδώ δεν πε
ριλαμβάνονται τα φωνήεντα, αλλά σύμφωνα «μαλακά» 
(αμβλέα), όπως γ.π. τα j, 1, m, η, και «μυτερά», όπως τα g, k, 
b, d, p, t.

Και για το Leiris, γραφή και προφορικός λόγος έχουν ορ
γανική σχέση (2.24.5): Στο 5η «συριστική ηχητικότητά του 
συμφωνεί με το φιδογύρισμά του». To R «κάνει ν ’ ακουστεί 
ένα τραχύ και χαλικωτό κύλισμα την ίδια στιγμή που στέκε
ται ορθό με τον τρόπο ενός απότομου βράχου» κ.λπ. Κάτι 
ανάλογο συμβαίνει και με τις λέξεις. Γ.π. η λέξη Nabucho- 
donosor δίνει στον ασσύριο βασιλιά το «άμετρο μήκος του», 
αλλά το χρυσάφι (or) του φορέματος του βρίσκεται στη ρίζα 
του. Τα παιδιά και οι λαϊκές ετυμολογίες παίζουν με τις λέ
ξεις· γ.π. το ϋ Billancourt (: στο Μπιλλανκούρ) γίνεται habille- 
en-cour (: ντύνει στην αυλή): Είναι ένα παιγνίδι γνωστό και 
στον ελληνικό λαϊκό προφορικό λόγο. Ο Leiris, παίζοντας 
χιουμοριστικά και ποιητικά, δημιουργεί ανάλογες αντιστοι
χίες, γ.π. 6clair - eclipse claire (: αστραπή - αστραπή καθαρή) 
και Waterloo - water, I ’eau (: Βατερλό, νερό: αγγλικά και 
γαλλικά)· στο δεύτερο παράδειγμα, το παιγνίδι συνδυάζει 
λέξεις δύο γλωσσών. Αλλα τέτοια γλωσσικά παιγνίδια του 
Leiris:

1. Φωνητική ανάλυση: ABC - abaisserp. ΑΒΓ - χαμηλώνω, 
υποβιβάζω). 2. Ανάλυση λέξης: (contra-diction -  contract d ’ 
Ixion (: αντίφαση - συμβόλαιο του Ιξίονα). 3. Αντιμετάθεση
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συμφώνων: Source - course (πηγή - πορεία). 4. Ανάπτυξη λέ
ξης σε φράση: fen&tre: faire n6tre un air neuf (: παράθυρο - κά
νουμε δικό μας ένα νέο αέρα). Δηλαδή, όπως σχολιάζει ο 
Genette, «προτείνει ή επιβάλλει τη σύμπτωση της φωνητικής 
αναλογίας και της σημασιολογικής ισοδυναμίας». Ο ίδιος ο 
Leiris λέει για τον εαυτό του ότι «αποσυνθέτει τις λέξεις του 
λεξιλογίου και τις ανασυνιστά σε ποιητικά καλαμπούρια, 
που του φαίνονται πως αποκαλύπτουν την πιο βαθιά ουσία 
τους». Αρα, παρατηρεί ο Genette, ο Leiris δε συμφωνεί με τις 
απόψεις του Κρατύλου (ειδικά για τον φύσει χαρακτήρα της 
γλώσσας), γιατί εκεί θεωρείται ότι τα ονόματα μπορούν να 
δείξουν την ουσία των πραγμάτων, ενώ οι κλασικοί μιμολο- 
γιστές, όπως το εκτιμάει ο Genette, ανάμεσα στην ουσία και 
τη μίμηση, προτιμούσαν τη μίμηση· για τον Leiris «το αλη
θινό νόημα μιας λέξης, που δεν την ξέρουν ούτε η συνήθεια 
ούτε η ετυμολογία, είναι ένα νόημα για τον καθένα από μας, 
μια ιδιαίτερη σημασία, προσωπική, που ο καθένας οφείλει 
να την αποδώσει, κατά την απόλυτη διάθεση του πνεύματός 
του» (και 2.24.7)39.

19. Για τον Francis Ponge (σε βιβλία του του 1961, 1965), 
τα ονόματα των πραγμάτων είναι τέλεια και τα πιο κατάλ
ληλα γι’ αυτά (2.25.1). Οι λέξεις είναι αντικείμενα τρισδιά
στατα. Η τρίτη διάσταση είναι η χρονικότητα. Οι λέξεις 
έχουν ιστορικότητα που τους δίνει πολλές ονομασίες. Αλλά 
σ’ αυτό το πλήθος των σημασιών ο Ponge θεωρεί, όπως ση
μειώνει ο Genette, ότι «ανταποκρίνεται η αντίστροφη αφθο
νία των ομοφωνικών γειτνιάσεων, που θεμελιώνει το παιχνί
δι των έμμεσων αιτιολογικών σχέσεων». Η ετυμολογία είναι 
η επιστήμη «η πιο αναγκαστική για τον ποιητή», αφού οι ρί
ζες των λέξεων έχουν πραγματιστική βάση». Γ.π., στο vo
yage (: ταξίδι) υπάρχει το voir (: βλέπω), το I είναι κάθετο 
στο pin (: πεύκο) και το τριπλό S στο Assyriens (Ασσύριοι) εί
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ναι σαν μια «χτένα που περνάει με δυσκολία στους βοστρύ
χους ενός δέρατος». Η ανάλυση αυτή γίνεται πιο αποκαλυ
πτική όταν εφαρμόζεται σε φράσεις. Έτσι, ο Ponge αναλύει 
την 14 Juillet (εθνική εορτή των γάλλων), βλέποντας πρώτα 
μια λόγχη, μετά μια σημαία απλωμένη «στον άνεμο της εφό
δου» κ.λπ. Έχουμε, πάλι, μια ολική αντίληψη της γλώσ
σας40.

20. Ο Gaston Bachelard θεωρεί τη γλώσσα προγενέστερη 
της σκέψης. Είναι «πάντα λίγο πιο μπροστά από τη σκέψη 
μας, λίγο πιο θερμή από την αγάπη μας», είναι μια «αποθή
κη ικμάδων, λόγος ποτέ ειπωμένος, ιερός σπόρος μιας νέας 
γλώσσας, που οφείλει να σκέφτεται τον κόσμο με ποίηση», 
«μια εικόνα - σύνοψη - φράση όπως αυτή του Joubert (“η 
φλόγα είναι μια υγρή φωτιά”) είναι ένα ανδραγάθημα της 
έκφρασης. Ο λόγος σ’ αυτήν ξεπερνάει τη σκέψη». Έτσι, 
όπως το εκφράζει ο Genette, «η ποιητική ανάγνωση εγκατα- 
λείπεται ολοκληρωτικά σε ονειροπολήσεις λέξεων -με τις 
δυο σημασίες που το ξέρουμε, αφού στην αρχή ονειρεύονται 
οι λέξεις και για να τις ονειρευτεί κανένας με τη σειρά του, 
αρκεί να τις ακούσει να ονειρεύονται, «όπως το παιδί ακού
ει τη θάλασσα στο κοχύλι». Πρέπει κανένας, λέει ο Bache
lard, «να ερευνάει την κοιλότητα των συλλαβών που συνι- 
στούν το ηχητικό οικοδόμημα μιας λέξης». Έτσι, γ.π., το 
vaste (: ευρύς) είναι «μια δύναμη του λόγου», «μια λέξη της 
αναπνοής», που μας μαθαίνει «ν’ αναπνέουμε με τον αέρα 
που στηρίζεται στον ορίζοντα, με την ποιότητα αυτού του α 
που είναι το φωνήεν της απειρότητας».

Ο Bachelard έχει, στη σειρά των θιασωτών του μιμολογι- 
σμού ή μιμοφωνισμού, την ιδιαιτερότητα ότι αποδίδει στη 
γλώσσα σεξουαλικότητα. Αντιθέτει, γ.π., στο θηλ. rividre 
(: ποτάμι) το αρσενικό ruisseau (: ρυάκι) ή στο θηλ. cuilfere 
(: κουτάλι) το αρσενικό couteau (: μαχαίρι), και θεωρεί ότι
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σωστά το eau (: νερό) είναι θηλυκού γένους. Όμως, παρατη
ρεί ο Genette, το ότι το γένος αυτής της λέξης αποδίδει σω
στά τη θηλυκότητα δε σημαίνει ότι αυτός ο ήχος ή ο τρόπος 
γραφής της έχουν τίποτα θηλυκό. Ο Bachelard, σε τέτοια επι
χειρήματα, απαντάει με σκέψεις, όπως ότι οι ήχοι έχουν από 
μόνοι τους αρσενική ή θηλυκή ποιότητα (2.26) και ότι είναι 
φυσικό το αρσενικό γένος στον ήλιο που δίνει φως και το θη
λυκό στη σελήνη που παίρνει. Φυσικά, θα παρατηρούσε 
αμέσως κανείς ότι σε μερικούς λαούς είναι, αντίστροφα, το 
φεγγάρι αρσενικό και ο ήλιος θηλυκός, ή και ότι πράγματα 
βιολογικά αρσενικά και θηλυκά έχουν ονόματα του αντί
στροφου γένους. Αλλά μπορεί, ακόμη, να θυμηθεί κανένας 
τα animus - anima του Γιουνγκ, με τα οποία βέβαια συσχετί
ζονται οι σκέψεις του Bachelard41.

21. Ο Marcel Mauss στη σπουδαία του μελέτη για τη μα
γεία42 μελετάει τη γλώσσα μ’ ένα τρόπο που θα μπορούσαμε 
να ονομάσουμε ανθρωπολογικό, αφού συσχετίζει μορφές 
που σήμερα θα συμπεριλαμβάναμε στο χώρο της σημειολο
γίας ισότιμα και οργανικά. Θεωρεί, γ.π., τις επωδές τελε
τουργίες, στις οποίες ο ρητός και άφατος λόγος είναι σύγ
χρονοι και ταυτόσημοι με τελετουργικές χειρονομίες και 
αντικείμενα (2.27)43.

22. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η μελέτη του Ernst Cas
sirer για τη γλώσσα στη σχέση της με το μύθο44, όπου η φύση 
της γλώσσας ανιχνεύεται, με αναφορά και στις απόψεις του 
Usener, από τη σκοπιά του συμβολικού τους χαρακτήρα 
(αλλά με βασική την ιδέα ότι το σύμβολο δεν παραπέμπει 
έξω από τον εαυτό του), από τη βιωματική της άποψη και, 
τελικά, σε σχέση με το θρησκειολογικό της χαρακτήρα. Ο 
Cassirer αίρει τη διάσταση υλικού-πνευματικού, μορφής-πε- 
ριεχομένου και, θα λέγαμε, κάθε τυπική δυαλιστική άποψη, 
δημιουργώντας, πολύ ρεαλιστικά, νέους ενοποιητικούς ό
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ρους στη γλωσσική του μελέτη και καταλήγει, με ένα ιδιαί
τερο τρόπο, στην παλιά αρχή της ταύτισης γλώσσας-ουσίας. 
Βασικής σημασίας είναι η σκέψη για τη δημιουργία των αρ
χικών λέξεων με την ψυχική-πνευματική έκρηξη, που συνι- 
στούν τα ονόματα των «στιγμιαίων θεών». Η γλώσσα όμως 
δημιουργεί ένα τελικό μοναδικό όνομα, που ταυτίζεται με το 
είναι (2.28).

23. Ο Αντρέι Μπέλυ, ερευνώντας τη μαγεία των λέξεων45, 
αποδίδει οντολογική υπόσταση στη γλώσσα της ποίησης 
(όπως άλλωστε και ο Cassirer46 και τόσοι άλλοι· 2.29).

24. Αλλά και σημειολόγοι του κύρους του Ρολάν Μπαρτ 
έχουν παρουσιάσει κείμενα, όπου η σημειολογία βρίσκεται 
κοντά σε μια «γλωσσική ανθρωπολογία»47 (2.30).

25. Μερικοί σύγχρονοι μελετητές, που καλλιεργούν διά
φορες επιστήμες, μπορεί να θεωρηθεί, νομίζω, ότι εκφράζουν 
απόψεις μιας φυσικής ανθρωπολογίας, με την έννοια της 
αναφοράς στη συγκεκριμένη ανθρώπινη οντότητα.

Ένας τέτοιος συγγραφέας είναι ο Luc Benoist, με το βι
βλίο του Σημεία, Σύμβολα και Μύθοι™. Ο Luc Benoist αντλεί 
τις βασικές του ιδέες και δομεί το βιβλίο του ακολουθώντας 
το Μ. Ζους, στον οποίο αναφέρεται και ρητά, αλλά και εν
δεικτικά μόνο49. Συνδέει τα σύμβολα με τοπικούς και κινητι
κούς όρους, παράγει τη γλώσσα από την κίνηση και ανάγει 
τη γαλλική γλώσσα σε 300 βασικά ρήματα σχετικά με τις αι
σθήσεις. Προφανώς ακολουθώντας το Ζους, δίνει έμφαση 
στο βιολογικό-γλωσσικό ρόλο του ρυθμού και παρατηρεί 
ότι «ο ρυθμός του ατόμου καθορίζει τη μορφή του». Είναι 
μια σταθερά μέσα σε μια κινητικότητα, «μια βιωμένη περιο
δικότητα, λένε οι γιόγκι», και ότι, όπως έχει πολλές φορές 
παρατηρηθεί, ο ρυθμός κάνει ευκολότερη την εργασία «χά
ρη στη συνήχηση μιας αναπνοής που την υπογραμμίζουν τα 
επαγγελματικά (: εργατικά) τραγούδια». Θυμίζει σχετικά
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τις σκέψεις του Ρίλκε ότι «η αναπνοή υπήρξε το λίκνο του 
ρυθμού. Την ακολουθεί, ύστερα από ένα διάστημα αφομοίω
σης του οξυγόνου, μια εκπνοή, η οποία στην πιο στοιχειώδη 
μορφή της εκφράζεται με μια κραυγή». Αυτά, φυσικά, είναι 
οικεία στη γιόγκα και στην ασιατική σκέψη. Ο Benoist συν
δέει γενικά τη σωματική κινητικότητα με τη γλώσσα. Ξεκι
νά από απόψεις της σχετικής γαλλικής παράδοσης (γ.π. συν
δέει την έννοια και τον ήχο του boire [: πίνω] με την κίνηση 
του στόματος που ανοίγει να πιει) και φτάνει στην ολική κί
νηση του ηθοποιού ή του χορευτή, που διδάσκονται ότι, 
πριν από την ομιλία, πρέπει να υπάρχει μια κίνηση να την 
αναγγέλλει ή να την αντικαθιστά. Σχετικά δίνει το παρά
δειγμα εργατών που εργάζονται «σαν ένα μπαλέτο που υπα
κούει στην πνοή είκοσι ανθρώπων που αναπνέουν σαν 
ένας». Αυτή την ολική γλωσσική κινητικότητα συνδέει με 
μια εσωτερική πηγή, αναφερόμενος στην άποψη του G.B. 
Vico και του W. von Humboldt ότι «πριν από κάθε λεκτική 
άρθρωση υπήρχε μια δύναμη εσωτερική, μια παρόρμηση, 
στην οποία αναγνώριζαν την πηγή όλων των μεταφορών και 
η οποία ήταν η αρχαϊκή και εμβρυακή μορφή της θεωρίας 
της σωματικής κίνησης».

Η σκέψη του Benoist γενικά συνοψίζει τις μιμολογικές 
θεωρίες της γαλλικής παράδοσης και συνδέει την κινητικό
τητα και τον ήχο με το νόημα. Σε ένα καίριο σημείο του βι
βλίου του αναφέρει τις «αγγλοσαξονικές» θεωρίες για την 
καταγωγή της γλώσσας50.

26. Ο Joseph Campbell αρχίζει την τρίτομη μελέτη του για 
τη μυθολογία51 εξετάζοντας στον α' τόμο πώς δημιουργήθη- 
κε η ιδιαιτερότητα της ανθρώπινης φύσης από την αντίδρα
σή της στο περιβάλλον. Παρατηρεί ότι «τα βάθη του μυστη
ρίου του εαυτού μας -που είναι τα βάθη όχι μόνο του ανθρώ
που αλλά του ζωντανού κόσμου- δεν έχουν βυθομετρηθεί».



48 ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Τις σκέψεις του συσχετίζει με τη θεωρία του Γιουνγκ για το 
αρχέτυπο: «Η αρχέγονη εικόνα είναι μια μνημονική απόθε
ση, ένα έγγραμμα, που προέρχεται από μια πύκνωση αναρίθ
μητων παρόμοιων εμπειριών (...), η ψυχική έκφραση μιας 
ανατομικά, φυσιολογικά καθορισμένης φυσικής τάσης». Ο 
Campbell αναφέρεται, προφανώς, στην ιδέα του Γιουνγκ για 
το ψυχοειδές, μια οντότητα που υπερβαίνει ή ενοποιεί ψυχή 
και σώμα. Το ζήτημα όμως του πώς ο άνθρωπος διαμορφώνε
ται καθώς διαφοροποιείται, είναι δύσκολο να μελετηθεί 
αποτελεσματικά, γιατί δε μπορούν με ασφάλεια να διακρι- 
θούν σ’ αυτόν κάποια κληρονομικά και κάποια επίκτητα 
χαρακτηριστικά. Την απάντηση δίνει ο Campbell χρησιμο
ποιώντας τη θεωρία του Wolfgang Kohler για εγγενείς δομές 
στο κεντρικό νευρικό σύστημα των ζώων, που είναι αντί
γραφα, κατά κάποιο τρόπο, του ιδιαίτερου περιβάλλοντος 
του κάθε ζώου- αυτές τις δομές ο Kohler ονόμασε «ισόμορ
φα». Για να δείξει πώς μπορεί από την επίδραση του περι
βάλλοντος να προκύψει μεταλλαγή στις αντιδράσεις του ζώ
ου, ο Campbell δίνει το παράδειγμα ενός πειράματος, στο 
οποίο το αρσενικό ενός είδους πεταλούδας προτιμάει για 
ζευγάρωμα μια θηλυκή πεταλούδα σκούρου χρώματος, αλ
λά μπορεί ν’ απατηθεί και να προσελκυστεί από μια τεχνητή 
και πιο σκούρα πεταλούδα. Με τρόπο ανάλογο εξελίχτηκε ο 
άνθρωπος.

Φυσικά, έτσι αίρεται η οριστικότητα ενός χωριστού περι
βάλλοντος, που δεν είναι αναγκαστικά το καλύτερο ή ο μό
νος όρος για την εξέλιξη του ανθρώπου, με ένα σύστημα 
σκέψης που δεν είναι βέβαιο ότι έχει πραγματιστική βάση 
(2.32.2 - 2.32.3).

27. Ο ανθρωπολόγος Desmond Morris, σ’ ένα βιβλίο με το 
χαρακτηριστικό τίτλο Manwatching και υπότιτλο που εξηγεί 
ότι συλλέγονται στοιχεία για την ανθρώπινη συμπεριφορά,
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μελετάει συστηματικά την ανθρώπινη εκφραστικότητα σ’ 
ένα πλήθος μορφές της. Ένα βασικό αφετηριακό σημείο της 
μελέτης του είναι, όπως και στον Campbell, η εκτίμηση ότι 
δύσκολα διακρίνονται οι εγγενείς από τις επίκτητες εκφρά
σεις του ανθρώπου (ο όρος που χρησιμοποιείται είναι ge
stures, αντίστοιχος του γαλλικού gestes). Ο τρόπος που εξη
γείται η συμπεριφορά του ανθρώπου στο περιβάλλον και η 
εξέλιξή του στηρίζεται σε όρους της πληροφορικής και της 
λειτουργίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών: όλα είναι έν
στικτα, προσχεδιασμένα (2.33)52.

28. Η Michfele Montrelay, εξετάζοντας την περίπτωση ενός 
προβληματικού παιδιού, καταλήγει να διατυπώσει μια θεω
ρία για την καταγωγή της γλώσσας από το θηλασμό (που η 
διακοπή του οδηγεί το παιδί στο ψέλλισμα και στην ομιλία) 
και τη σχέση του με το μητρικό σώμα, επιμένοντας στις το
μές και τις παύσεις της ομιλίας, που παίζουν οργανικό ρόλο 
στην ποίηση53.

29. Τις βιολογικές αφετηρίες της φώνησης μελέτησε ο 
Ivan F0nagy σ’ ένα διεξοδικό του άρθρο54. Στην περίληψή 
του σημειώνεται ότι για το συγγραφέα «οι μεταφορές, οι 
ήχοι της γλώσσας, τα φωνήματα είναι έγχρωμα ηχητικά 
αντικείμενα, μεγάλα ή μικρά, ελαφρά ή βαριά, αδύνατα ή 
χοντρά, σκληρά ή μαλακά, λεία ή τραχιά, ξηρά ή υγρά, δια
φανή ή πυκνά». Ο F0nagy χαρακτηρίζει τα γράμματα κατά 
τον οικείο στη σχετική παράδοση τρόπο. Θεωρεί ότι «η με
λωδία εγγράφεται σα χωρική κίνηση». Ο τόνος ανεβαίνει ή 
κατεβαίνει και ερμηνεύεται σα χτύπημα (ictus), πίεση (αγγλ. 
stress). Αυτές οι μεταφορές είναι αρχαίες και πολυάριθμες, 
όσο οι γραμματικές, από την Ελλάδα ως την Κίνα, περνώ
ντας από τη Μογγολία και την Αραβία. Θεωρεί ότι μερικές 
παρατηρήσεις για τη φύση του ήχου των γραμμάτων είναι 
οριστικές. Γ.π., όλοι συμφωνούν ότι το R είναι πιο σκληρό
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από το L, ή ότι τα ουρανικά σύμφωνα, όπως το GN (στο γαλ
λικό agneau - αρνί) είναι υγρά. Αυτό αποδεικνύει ότι αυτές 
οι μεταφορές αποκαλύπτουν πολύ λιγότερη όραση ή ακοή 
απ’ όσο οπτικές και μυϊκές αισθήσεις.

Ακολουθεί μια συστηματική ανάλυση τηςηχητικότητας, 
που επαναφέρει, και ενισχύει με εμπειρικές παρατηρήσεις, 
την παλιά σχετική παράδοση. Γ.π., στο κεφάλαιο «Οι γλυ
κείς ήχοι και ο προφορικός (: στοματικός) ερωτισμός· σημει
ώνεται ότι το L είναι το πιο γλυκό (γλυκύτατου: ελληνικά 
στο κείμενο) ημίφωνο». Παραπέμπει βέβαια στον Κρατύλο 
και θυμίζει ότι, «κατά το Σωκράτη, ο “νομοθέτης” έβαλε το 
L στη λέξη γλυκύς για να μιμηθεί την κίνηση της γλώσσας 
που αισθάνεται ένα γλοιώδες, γλυκίζον, κολλώδες υγρό» 
(Πλάτων, Κρατύλος, 427b).

30. Η αναφορά στην αρχαία παράδοση ανανεώνεται κά
ποτε σε σύγχρονα δημοσιεύματα, που αντλούν από αυτήν 
επιχειρήματα, ίσως προπαντός επειδή της αποδίδεται ένα, 
οικείο σ’ όλους μας, κύρος. Μια τέτοια αναφορά κάνει ο Ro
bert Flacelifcre στον άναρθρο λόγο της Πυθίας, που διαμορ
φώνονταν σε ακατάληπτους, δίσημους πάντως, στίχους55.

Έμφαση στη γενική εκφραστικότητα δίνει ο Oliver Sacks, 
για να εξηγήσει πώς ο «Πρόεδρος» των Η.Π.Α. (μάλλον ανα- 
φέρεται στον R. Reagan) δε μπόρεσε να ξεγελάσει με τα λό
για τους ανθρώπους, όπως οι αφασικοί, που καταλαβαίνουν 
την όλη του εκφραστικότητα. Κάτι ανάλογο φυσικά συμ
βαίνει πάντα με όλους μας. Παρατηρεί λοιπόν ο Sacks για 
τους αφασικούς: «Και αυτό είναι το μυστικό για το ότι οι 
αφασικοί καταλαβαίνουν, ακόμα και αν έχουν πλήρη ακα
τανοησία των λέξεων. Επειδή, και αν οι λέξεις, οι φωνητικές 
κατασκευές per se μπορεί και να μη μεταφέρουν τίποτα, η 
προφορική γλώσσα είναι κανονικά ένα κράμα με “τονισμό” 
τοποθετημένο σε μια εκφραστικότητα η οποία μεταμορφώ
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νει το λεκτικό -και αυτή η εκφραστικότητα είναι τόσο βα
θιά, τόσο ποικίλη, τόσο σύνθετη, τόσο λεπτομερής, που δια
τηρείται πολύ καλά στην αφασία, όταν η κατανόηση των 
λέξεων έχει καταστραφεί. Διατηρείται -και ακόμα πιο πολύ: 
υπερφυσικά ενισχύεται». Και: «Δε μπορεί (ο αφασικός) να 
αντιληφθεί τις λέξεις -  και γι’ αυτό δε μπορεί να ξεγελαστεί 
από αυτές, αλλά αντιλαμβάνεται και κατανοεί με αλάνθα
στη ακρίβεια αυτό που αντιλαμβάνεται, δηλαδή την έκφρα
ση που συνοδεύει τις λέξεις, τη συνολική, την αυθόρμητη 
ακούσια εκφραστικότητα, η οποία δεν επιτρέπει ποτέ υπο
κρισία ή νοθεία, όπως, τόσο εύκολα, οι λέξεις».

Αυτή την άμεση «γλωσσική» αίσθηση έχουν, φυσικά, τα 
ζώα, πράγμα πολύ διδακτικό για τον προσδιορισμό των 
όρων, μέσα στους οποίους πρέπει να εξετασθεί η φύση της 
γλώσσας. Λέει ο Sacks: «Το αναγνωρίζουμε αυτό στα σκυλιά 
και συχνά το χρησιμοποιούμε γι’ αυτό το σκοπό -  ν ’ αντιλη- 
φθούν απατηλές, κακές ή ανεπιθύμητες διαθέσεις, να μας 
πουν ποιον μπορούμε να εμπιστευθούμε, ποιος είναι με το μέ
ρος μας, ποιος έχει δίκιο, όταν εμείς, τόσο ευαίσθητοι στις 
λέξεις, δε μπορούμε να εμπιστευθούμε τα ένστικτά μας»56.

31. Ο A. Leroi-Gourhan, σ’ ένα δίτομο έργο του με το χα
ρακτηριστικό τίτλο Le geste et la parole (: το Κίνημα και ο 
Λόγος)57, μελετάει την ανάπτυξη και εξέλιξη της γραφής σε 
συνάρτηση με την εξέλιξη του λόγου και της πνευματικότη
τας, βαδίζοντας φανερά (αλλά όχι ομολογημένα) στο δρόμο 
του (δασκάλου του) Μ. Ζους (2.35).

32. Έναντι αυτής της μακράς «κρατυλικής» παράδοσης 
για τον «φύσει» χαρακτήρα της γλώσσας, η αντίθετη άπο
ψη, η «Ερμογενική», του «θέσει» χαρακτήρα της γλώσσας, 
βρήκε στην εποχή μας την κορύφωσή της στη διδασκαλία 
του Ferdinand de Saussure, που είναι απόλυτος και οριστικός 
στη διατύπωση της θέσης του: «Ο συνδυασμός αυτός (: σκέ
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ψης-ήχου) παράγει μια μορφή και όχι μια υλική ουσία», «ό
σο κι αν αυτές οι δυο απόψεις είναι αξεχώριστες», όπως «οι 
σελίδες ενός φύλλου χαρτιού» ή, «με άλλα λόγια, η γλώσσα 
είναι μια μορφή και όχι μια υλική ουσία». Ο ίδιος ο ήχος εί
ναι εξωγλωσσικό στοιχείο, δεν περιέχεται στη γλώσσα ο 
υλικός αρθρωμένος λόγος, αλλά το φώνημα, το νοητικό ίν
δαλμά του58. Επιχειρήματα έχει πολλά που έχουν συζητηθεί 
πολύ, και που δεν είναι ανάγκη να αναφερθούν εδώ. Σημειώ
νουμε μόνο πως, όπως ξέρουμε, η επικράτηση των ιδέων του 
Saussure ήταν σχεδόν απόλυτη και μόνο τα τελευταία χρό
νια σημειώνονται κάποιες διαφωνίες, οπωσδήποτε όμως μι
κρότερης σημασίας, από καθαρά γλωσσολογική άποψη. Η 
ανάπτυξη διάφορων σχετικών ιδεών και σχολίων και, ακό
μη, η τεράστια πρόοδος της Σημειολογίας, που ο Saussure εί
χε ευχηθεί την ίδρυσή της, έχουν επιβάλει τη μονοκρατορία 
της «Ερμογενικής» άποψης για τη γλώσσα, χωρίς περιθώρια 
σαν αυτά που, σοφά, αφήνει ο πλατωνικός Κρατύλος.

33. Από τους σημαντικότερους σύγχρονους γλωσσολό
γους, με έργο ευρύ και ποικίλο, και ιδρυτής νέων κατευθύν
σεων στο χώρο των απόψεων για το συμβατικό χαρακτήρα 
της γλώσσας (όπως η σημειωτική ανάλυση των κειμένων) εί
ναι ο Roman Jakobson. Το έργο του είναι ευρύτερα γνωστό 
και γόνιμο. Εδώ αναφέρουμε ένα πρώιμο βιβλίο του59, που 
μελετάει την εξέλιξη της γλώσσας των παιδιών, για να απο
δείξει ότι η γλώσσα δεν έχει φυσιολογικές βάσεις. Η ηχομί
μηση των παιδιών, αναφέρει ο Jakobson, μπορεί να έχει στα
θερές σημασίες (γ.π. krakra σημαίνει κοράκι ή ch-ch, χέρι) ή 
ασταθείς (γ.π. το f  άλλοτε μιμείται τον ήχο αεροπλάνου και 
άλλοτε χρησιμοποιείται για το διώξιμο σκυλιών και πουλε
ρικών). Αλλά μεγαλώνοντας τα παιδιά αποκτούν γλωσσι
κούς φωνηματικούς ήχους και οι παλιοί ηχομιμητνκο{ μ̂ _ 
νουν στις προσωπικές τους στιγμές. Σημειώνει ότι «δεν πρέ
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πει σε καμιά περίπτωση, στο φωνηματικό πεδίο, να συγχέου
με τη γλώσσα, με την αυστηρή έννοια του όρου (δηλαδή σα 
σύστημα συμβατικών σημείων), με τις ηχητικές παραγωγές 
των οποίων η φωνητική μορφή είναι αιτιολογική (motiv6e)». 
Δέχεται πάντως την πραγματικότητα της συναισθησίας. 
Αναφέρει, γ.π., το παράδειγμα μιας τσέχας τριάντα έξι χρο- 
νών, πολύ καλής μουσικού και προικισμένης ζωγράφου, 
στην οποία κάθε ήχος της γλώσσας ανακαλούσε άμεσα ένα 
χρώμα με αποχρώσεις καθαρές και σταθερές.

Η μελέτη του Jakobson θέτει ένα καίριο ζήτημα, αφού 
φαίνεται ν ’ αποδεικνύει ότι η γλώσσα μεταβαίνει, καθώς ο 
άνθρωπος μεγαλώνει, από το φωνητικό ήχο στο φώνημα, και 
έτσι στηρίζει το σύστημα της συμβατικής γλώσσας.

Οι παρατηρήσεις του Jakobson θυμίζουν κάπως μια άλλη 
καίρια παρατήρηση του Claude L0vi-Strauss για τον αφηρη- 
μένο χαρακτήρα των λέξεων στη γλώσσα των ινδιάνων 
chinook, που λένε, γ.π. (αντί: ο κακός άνθρωπος που σκότω
σε το φτωχό παιδί): η κακία του ανθρώπου που σκότωσε τη 
φτώχεια του παιδιού60. Σ’ αυτό το επιχείρημα υπάρχει μια 
προφανής απάντηση, που τη δίνει και η ομάδα Oulipo, ότι οι 
λέξεις κακά και φτώχεια δεν υπάγονται σε διακρίσεις συ
γκεκριμένων και αφηρημένων και ότι είναι και αυτές συγκε
κριμένες όσο κάθε τι άλλο στη γλώσσα61.

34. Ο Genette, κλείνοντας τα Mimologiques του, συγκε
ντρώνει, από τις σύγχρονες έρευνες, επιχειρήματα εναντίον 
των απόψεων για το μίμο λογισμό.

Σημειώνει ότι ιδέες όπως αυτές του I. Grimm ότι «τα φω
νήεντα έχουν προφανώς θηλυκή φύση και τα σύμφωνα αρ
σενικό γένος, δε μπορούν να γίνουν δεκτές, γιατί δύσκολα 
μπορεί να τεθεί όριο ανάμεσα σ’ αυτά τα δυο είδη62.

Απαντώντας στις απόψεις για τη συναισθησία, τις κοινές 
σε πολλούς μελετητές, ο Genette παραθέτει ένα πίνακα που ο
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Etiemble σχημάτισε με τα χρώματα που αποδίδουν στα φω
νήεντα 22 συγγραφείς, και βγάζει το συμπέρασμα ότι «όλα 
τα χρώματα αποδίδονται σε κάθε γράμμα»63.

35. Όμως υπάρχουν μορφές συναισθησίας για τις οποίες 
η σύγχρονη γλωσσολογία είναι θετική. Ο Genette σημειώνει 
ότι «η σχέση ανάμεσα στο ύψος (ή την προτεραιότητα) και 
τη φωτεινότητα των ήχων έχει αρκετά συχνά παρατηρηθεί 
από την αρχή του αιώνα». Ο Jespersen έβλεπε «ένα φυσικό 
συσχετισμό ανάμεσα στους οξείς ήχους (με τους γοργούς 
κραδασμούς) και το φως, και αντίστροφα ανάμεσα στους 
βαρείς ήχους και το σκοτάδι, όπως το δείχνει η συχνή χρήση 
των επιθέτων light (: φωτεινός, ελαφρός) και dark (: σκοτει
νός), όταν μιλάμε για μουσικούς ήχους»64.

36. Ο Genette αναφέρει ακόμη την παρατήρηση του Andr6 
Martinet ότι «η ύπαρξη ενός παγκόσμιου συμβολισμού για 
την περίπτωση μερικών ήχων της γλώσσας (...), που δεν ήταν 
για καιρό παρά μια υπόθεση πιθανή, σήμερα φαίνεται καλά 
βεβαιωμένη (...). Δε χρειάζεται να είναι κανένας μέγας ειδι
κός της αρθρωτικής φωνητικής για να καταλάβει το λόγο τέ
τοιων ταυτίσεων». Στη συνέχεια ο Martinet συγκρίνει τον 
τρόπο άρθρωσης των ι και u, για να καταλήξει ότι είναι προ
φανής η ισότητα i = μικρότητα και υ = πάχος65.

Οι έρευνες και τα ερωτηματολόγια στα παιδιά δίνουν 
απαντήσεις, όπως ότι ο ήχος ava φαίνεται πιο μεγάλος από 
τον ήχο afa, το slid πιο βαρύ από το slit, το i φωτεινό, το u 
σκοτεινό, το ταρσενικό, το 1 θηλυκό. Αλλά ο Sv. Todorov πα
ρατηρεί ότι τέτοιες απαντήσεις προκύπτουν από συσχετι
σμούς. Γ.π., το α δεν είναι μεγάλο καθεαυτό αλλά σε σύγκρι
ση με το i και ότι «δεν είναι λοιπόν ένας ήχος που μοιάζει με 
μια μορφή, αλλά μια σχέση ήχου με μια σχέση μορφής»^ Η 
λύση δηλαδή οδηγεί προς τη δυαδική αντίθεση της σύγχρο
νης γλωσσολογίας και τις αφηρημένες δομές.
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37. Ο Genette αναφέρει και κάποιες πολύ προσεκτικές πα
ρατηρήσεις του Jakobson για το θέμα της συναισθησίας: «Ο 
συμβολισμός των ήχων είναι μια σχέση αναντίρρητα αντι
κειμενική, εδραιωμένη σε μια συνάφεια ανάμεσα σε διάφο
ρους αισθητηριακούς τρόπους, ιδιαίτερα ανάμεσα σε οπτι
κές και ακουστικές αισθήσεις».

Τα αποτελέσματα των ερευνών δεν είναι ασφαλή, γιατί 
δεν είναι επαρκή «από ψυχολογική και/ή γλωσσολογική 
άποψη ». Θα έπρεπε να μελετιόνται απλοί ήχοι αντί για σύνο
λα. Αν ρωτούσαμε ποιος από τους δύο ήχους i και υ είναι πιο 
σκοτεινός, για κάποιους αυτό δε θα είχε νόημα, «αλλά δύ
σκολα θα βρίσκαμε και έναν μόνο που να βεβαιώσει ότι το i 
είναι το πιο σκοτεινό από τα δύο».

38. Ο Genette διατυπώνει την άποψή του πάνω σ’ αυτά 
έτσι: «Η συμβολιστική ικανότητα των ήχων της γλώσσας εί
ναι προφανής, η ακριβέστερα a priori βέβαιη: όπως κάθε εί
δος φυσικού φαινομένου, οι ήχοι της γλώσσας έχουν αισθη
τηριακά χαρακτηριστικά- είναι περισσότερο ή λιγότερο 
οξείς ή βαρείς, τραχείς ή γλυκείς, λεπτοί ή ευρείς κ.λπ. και 
αυτά τα χαρακτηριστικά βρίσκονται αναπόφευκτα σε έμμε
ση ή πλάγια (συναισθησιακή) αναλογική σχέση με τα άλλα 
φυσικά φαινόμενα. Σχέση έμμεση εν μέρει σταθερή και πα
γκόσμια, εν μέρει ασταθής και υποκειμενική, αλλά της οποί
ας ο πυρήνας αντικειμενικότητας είναι σήμερα βεβαιωμέ
νος και άλλωστε (...) μάλλον κοινή. Το πραγματικό ζήτημα 
(...) είναι να ξέρουμε (...) αν η γλώσσα σέβεται και επενδύει 
στη λειτουργία της αυτές τις μιμητικές ικανότητες»67.

39. Σχετικά με τα ζευγάρια ήχων λέξεων του τύπου pif- 
paf (που οι λατόμοι του Φοντενεμπλό τους δίνουν την έν
νοια: πολύ ανθεκτικός - πέτρα καλής ποιότητας) ή patati- 
patata, στους οποίους εναλλάσσονται τα i και a, ο Maurice 
Grammond κάνει την εκτίμηση ότι τα υψηλά φωνήεντα έ
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χουν, για λόγους αδιευκρίνιστους, «αξία πρότασης και τα 
χαμηλά απόδοσης»68.

40. Μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση του Genette είναι οτι 
η σύμβαση δεν είναι αρχική στις λέξεις, αλλά έχει επισυμβεί 
και είναι «ένα ιστορικό όχι ένα φυσικό γεγονός». Και προ
σθέτει: «Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι οι γλώσσες είναι 
συμβατικές στην ουσία τους». Και «μένει λοιπόν η πιθανό
τητα (...) η λέξη να προσαρμόζει σιγά σιγά τη σημασία της 
στη μορφή της». Σ’ αυτό πιστεύει ο Jespersen και το ονομά
ζει «δευτερογενή μιμητισμό ή συμβολισμό». Και ο Genette 
παρατηρεί ότι η θεωρία αυτή υποστηρίζει τελικά ότι οι πιο 
εκφραστικές λέξεις οφείλουν να επιβιώσουν πιο πολύ από 
τις άλλες. Ο ίδιος ο Jespersen θέτει το θέμα έτσι: «Αν ο ήχος 
μιας λέξης ήταν ή γινόταν με κάποιο τρόπο εκφραστικός 
-α ς  πούμε, αν μια λέξη που περιείχε το φωνήεν i σε καλή θέ
ση εσήμαινε “μικρό” ή “κάτι μικρό”-  τότε ο ήχος ασκούσε 
μια ισχυρή επίδραση κερδίζοντας για τη λέξη τη λαϊκή έν
νοια· αυτό οδήγησε τους ανθρώπους να προτιμούν αυτή τη 
λέξη από άλλες που δεν έχουν το ίδιο πλεονέκτημα». Αυτό, 
ακόμη, βοηθούσε τις λέξεις να επιβιώσουν. Έτσι με το χρό
νο (και δε συνέβη αυτό στην πρωτογονική εποχή) αναπτυσ
σόταν ο αριθμός των «εκφράσεων όπου ο ήχος και το νόημα 
ενώθηκαν με τους δεσμούς ενός γάμου πιο στενού, που ποτέ 
δε γνώρισαν οι μακρινοί μας πρόγονοι»69.

41. Ο Genette (παραπέμποντας και στα Cours, 169, 164), 
επαναφέρει τις απόψεις του Saussure, τις ριζικά απορριπτι
κές κάθε ιδέας φυσικής ποιότητας στη γλώσσα (ότι «είναι 
αδύνατο ο ήχος, στοιχείο υλικό, να ανήκει αφεαυτού στη 
γλώσσα» και «ότι το ουσιώδες στη γλώσσα είναι ξένο στο 
φωνητικό χαρακτήρα του γλωσσολογικού σημείου»), χρη
σιμοποιώντας τες σα βασικό επιχείρημα κατά του μιμολογι- 
σμού70. Όπως το διατύπωσε ο ίδιος, «το φώνημα δεν είναι
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ήχος και η γλώσσα δε συνίσταται από ήχους αλλά από φω
νήματα»: βασικές απόψεις της σύγχρονης γλωσσολογίας.

42. Ο γλωσσοψυχολόγος Karl Biihler, σ’ ένα άρθρο του 
(1933), σημειώνει ο Genette, θεωρεί ότι υπάρχει στη γλώσσα 
«μια τάση ζωγραφικής με τη βοήθεια των ήχων της γλώσ
σας, όχι μόνο στους ποιητές, αλλά στη γλώσσα γενικά, μια 
τάση που εκφράζει “μια δίψα για συγκεκριμένη πραγματι
κότητα”, “μια επιθυμία να ξαναβρεί την επαφή με το αισθη
τό πραγματικό”, γιατί η ανθρώπινη γλώσσα έχει μια “εικονι
στική δυνατότητα”, χάρη στον εκπληκτικό της πλούτο απο
χρώσεων». Υπάρχει μια «αρχέγονη απόφαση της γλώσσας 
προς τη μίμηση και την αποφυγή της σύμβασης»71.

43. Ο Genette παρουσιάζει επιχειρήματα αντλημένα από 
τις σύγχρονες επιστημονικές παρατηρήσεις, για ν ’ απορρί- 
ψει το μιμολογισμό. Ένα τέτοιο επιχείρημα είναι ότι υπάρ
χει αντινομία ανάμεσα στο φώνημα και στον ήχο, που φαί
νεται στις περιπτώσεις που το ίδιο φώνημα υπάρχει με πάνω 
από μια μορφές σε διάφορα ιδιώματα ή γλώσσες, όπως συμ
βαίνει με το α, που είναι κλειστό και ανοιχτό στη γαλλική, 
δηλαδή δυο φωνήματα, αλλά ένα στα αγγλικά: ένα επιχεί
ρημα που φαίνεται απλό, σαφές και συντριπτικό για το μι- 
μολογισμό72.

44. Στους παλιούς λαούς και στους πρωτογόνους γενικά 
η γλώσσα έχει φυσική, οντολογική υπόσταση. Γ.π., στους 
αιγύπτιους το όνομα είναι (όπως σε πολλούς λαούς) ένα εί
δος ψυχής. Σ’ ένα ύμνο στο θεό Ρα διαβάζουμε: «Είμαι αυ
τός που έχει πολλά ονόματα και πολλές μορφές (...). Ο πατέ
ρας μου και η μητέρα μου μού είπαν τ’ όνομά μου, είναι 
κρυμμένο μέσα στο σώμα μου από την εποχή της γέννησής 
μου, ώστε καμιά μαγική δύναμη να μη μπορεί να δοθεί σε 
όποιον θέλει να με καταραστεί». Στα ακκαδικά το είμαι και 
το ονομάζω είναι συνώνυμα και το οτιδήποτε λέγεται ό,τι
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έχει όνομα. Οι κέλτες θεωρούσαν το όνομα συνώνυμο της 
αναπνοής και της ψυχής73 και ξέρουμε ότι το λατινικό ani- 
ma (ψυχή) είναι ομόρριζο του ελληνικού άνεμος, που ίσως 
δεν απέχουν πολύ από τα ινδικά πράνα και σφότα.

45. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αρχαίες ινδι
κές μελέτες οι σχετικές με το σφότα. Τη φύση αυτής της 
γλωσσικής οντότητας περιγράφει η Kristeva:

Η θεωρία του σφότα συναντιέται πρώτη φορά στον Patan- 
jali, που έζησε στις αρχές της χριστιανικής εποχής και έχει 
γράψει σχόλια στις Sutra του Panini, καθώς και στις vSrtika 
του Katyana. Αυτή η θεωρία, εξαιρετικά ευφυής και ασυνή
θιστη για το δικό μας τρόπο σκέψης, προκαλεί αμηχανία 
στους σύγχρονους μελετητές. Μερικοί φιλόσοφοι και γραμ
ματικοί πιστεύουν πως ο όρος σφότα υποδηλώνει ένα πρωτό
τυπο της λέξης που η λέξη η ίδια εμπεριέχει από τη φύση 
της. Για άλλους, πρόκειται για την ηχητικότητα της λέξης 
στην ολότητά της και σαν φορέα μιας σημασίας ανεξάρτη
τα από το συνδυασμό των γραμμάτων: το σφότα δεν είναι 
ακριβώς οι ήχοι μιας λέξης με τη σειρά των γραμμάτων της, 
αλλά οι ήχοι ή κάτι ανάλογο μ’ αυτούς που έχει χυθεί στο 
καλούπι μιας αδιαίρετης ολότητας. Έτσι, την ώρα της προ
φοράς, οι ήχοι έρχονται με τη σειρά ο ένας μετά τον άλλο, 
αλλά το σφότα δεν εμφανίζεται, παρά στο τέλος της άρθρω
σης όλων των ήχων της λέξης, τη στιγμή που οι ήχοι της 
μορφολογικής ολότητας προφέρονται μαζί με τη σημασία 
που αυτή εμπεριέχει. Ετυμολογικά σφότα σημαίνει «έκρηξη, 
διάρρηξη», και επομένως αυτό όπου η σημασία εκρήγνυται, 
διαχέεται, βλαστάνει, γεννιέται.

Ο μεγάλος γραμματικός Panini διέκρινε τους ήχους του λό
γου, dhvani, από το σφότα που το συλλαμβάνει περισσότερο 
σαν μια μήτρα των γραμμάτων με φωνήεντα μακρά και βρα
χέα. Για τον Παταντζάλι το σφότα μοιάζει να είναι βασικά
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μια δομή, μια σειρά από σύμφωνα και φωνήεντα βραχέα και 
μακρά, ή, όπως λέμε σήμερα και όπως το ερμηνεύει ο J. 
Brough, «μια διαδοχή από φωνηματικές ενότητες» (το σφότα 
μπορεί να αντιπροσωπεύεται ακόμα κι από ένα μόνο γράμμα).

Η θεωρία του σφότα όμως βρήκε την πλήρη ανάπτυξή της 
στον Bhartrhari. Σ’ αυτόν η θεωρία του σφότα αναπτύσσεται 
και αλλάζει αισθητά. Έγινε δυνατό να διαπιστωθεί ότι στον 
Μπαρτρχάρι το σφότα γίνεται «το οντολογικό θεμέλιο της 
γλώσσας». Πραγματικά, το σφότα δεν είναι πια αρθρώσιμο, 
είναι αυτό που διαμορφώνει λανθανόντως την προφορά και 
τον ήχο της ομιλίας, το αντιληπτικό ή σημαίνον επικαθορι- 
στικό στοιχείο, θα μπορούσαμε να πούμε, αν αυτή η θεωρία 
δεν ήταν ολόκληρη βουτηγμένη στην πραγματικότητα και 
αν δε στηριζόταν τόσο στο υλικό της πραγματικότητας, 
στην οποία η γλωσσολογική πρακτική μετέχει καθώς την 
εκδηλώνει.

Στον Μπαρτρχάρι λοιπόν, όπως σημειώνει η Kristeva: «α. 
Ο ήχος (το “σημαίνον”) δεν είναι ένα απλό εξωτερικό της 
ονομασίας (“σημαινόμενο”) αλλά το αποτέλεσμα σε σπέρμα. 
Η μοντέρνα γλωσσολογία αρχίζει μόλις να μελετάει το ρόλο 
του σημαίνοντος στη διαμόρφωση της σημασίας, 

β. Η ονομασία είναι μια διαδικασία, 
γ. Επομένως η μορφολογία (“παρεμβαλλόμενα φωνητικά 

στοιχεία”, λέει ο Μπαρτρχάρι), δεν υπάρχει πια, “ο χωρισμός 
σε μέρη (του λόγου) είναι απατηλός”.

Η σημασία υπάρχει από μια καθορισμένη σύνταξη, “μια 
ορισμένη σειρά διαδοχής”» (2.36)74.

Η θεωρία του σφότα συνδέεται στενά με την ιδέα για το 
πράνα, μια μη διαπιστωμένη εμπειρικά οντότητα, που δια
πνέει και εμψυχώνει τα πάντα και κάνει δυνατό το σφότα, 
την ομιλία και κάθε εκδήλωση της ανθρώπινης οντότητας, 
και τις πράξεις μαζί φυσικά75.
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Σχετικές με το σφότα και το πράνα μορφές είναι βέβαια 
οι μάντρα, άλογες φράσεις, μικρές ή και πολύ εκτεταμενες 
οι ποικίλες μάνταλα και οι σχετικές μορφές, από το τατουάζ 
ως τα αμμογραφήματα των Νάβαχο και το ταρό. Όμοιες με 
τις μάνταλα είναι οι ινδικές γιάντρα και οι μούντρα, εκφρα
στικές κινήσεις. Το όλο αυτό γλωσσικό σύστημα συνεκφρά- 
ζεται προφορικά ή γραπτά σε λέξεις (αντίστοιχες στο είναι 
του Cassirer και, βέβαια, του Παρμενίδη) όπως το ινδικό 
Om76.

46. Μ’ αυτή τη σειρά γλωσσικών μορφών συνδέεται το 
σπουδαίο κινέζικο βιβλίο I Ching, που στα ζευγάρια των τρι- 
γράμμων του περιλαμβάνει και εξαντλεί κάθε γλωσσική έκ
φραση και πνευματική σύλληψη, όπως το εκτίμησαν και το 
εκτιμούν ανατολικοί σοφοί και μελετητές, στους οποίους ο 
Γιουνγκ περιλαμβάνεται και με μια σπουδαία του σχετική 
μελέτη (2.40).

47. Στον ίδιο χώρο εντάσσονται οι μελέτες των μυστικι- 
στών όλων των εποχών και θεωρίες, όπως αυτή των κραδα
σμών, που μ’ όλο ότι ακούγονται ακραίες για τα επιστημονι
κά μας μέτρα, όμως βρίσκονται κοντά σε σύγχρονες, ψυχρές 
επιστημονικές διαπιστώσεις. Οι κραδασμοί είναι κοινή αφε
τηρία πραγμάτων, πνευματικών δραστηριοτήτων και γλωσ
σικών μορφών77.

48. Θα κλείσουμε αυτή τη σειρά αναφορών σε μελετητές 
του οργανικού χαρακτήρα της γλώσσας με τρεις λογοτέ
χνες: τον Whitman, τον Emerson και τον Paz.

Ο Walt Whitman, μελετώντας την «αργκό» στην Αμερική, 
δίνει παραδείγματα για να δείξει το συγκεκριμένο χαρακτή
ρα της γλώσσας γενικά: «Ο όρος σωστός σημαίνει στην κυ
ριολεξία απλός, ευθύς. Λάθος σημαίνει αρχικά στραβό, δια
στρεβλωμένο. Η ακεραιότητα σημαίνει μοναδικότητα. Το 
πνεύμα σημαίνει ανάσα ή φλόγα. Ένα υπεροπτικό άτομο
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ήταν κάποιος που σήκωνε τα φρύδια του. Να προσβάλλεις 
κάποιον σήμαινε να ορμάς επάνω του. Αν επηρέαζες κάποι
ον, κύλαγες απλώς μέσα του. Η εβραϊκή λέξη που αποδίδε
ται: προφητεία σήμαινε να κοχλάζεις και να αναβλύζεις 
σαν πηγή. Ο λάτρης κόχλαζε με το πνεύμα του Θεού μέσα 
του, που ανάβλυζε απ’ αυτόν σαν πηγή. Ο Whitman διατυ
πώνει τολμηρές σκέψεις όπως: «Ίσως η γλώσσα μοιάζει πε
ρισσότερο μ’ ένα πελώριο ζωντανό σώμα, ή με το αιώνιο ζω
ντανό σώμα των σωμάτων».

Σε ένα άλλο άρθρο για το γλωσσικό χαρακτήρα της φω
νής σημειώνει: «Πέρα από κάθε άλλη δύναμη και ομορφιά, 
υπάρχει κάτι στην ποιότητα και στη δύναμη της σωστής φω
νής (τα σχολεία την ονομάζουν χρώμα, τόνο), που αγγίζει 
την ψυχή, την άβυσσο»78.

49. Ανάλογες σκέψεις κάνει ο Ralph Waldo Emerson. Θεω
ρεί ότι κάθε λεκτική μας έκφραση συνοδεύεται από κάποιο 
«υλικό φαινόμενο». Οι λέξεις έχουν συγκεκριμένο χαρακτή
ρα. Ο άνθρωπος «τοποθετείται στο κέντρο των πλασμάτων 
και μια αχτίνα συγγένειας περνάει από κάθε άλλο πλάσμα 
σ’ αυτόν». Ανατρέχει προς τα πίσω στην ιστορία και διαπι
στώνει ότι η γλώσσα, κατά την παιδική ηλικία, οπότε είναι 
καθαρή ποίηση, γίνεται όλο και πιο παραστατική1 ήτοι, εκ
φράζει τα πνευματικά γεγονότα με σύμβολα παρμένα από 
τον φυσικό περίγυρο. Τα ίδια σύμβολα αποτελούν τα πρω
ταρχικά στοιχεία όλων των γλωσσών. Πέραν τούτου, έχει 
παρατηρηθεί ότι οι μεταφορικές εικόνες σ’ όλες τις γλώσσες 
έχουν μια συγγένεια έμπνευσης μεταξύ τους και, με τη χρή
ση συμβόλων από τον φυσικό κόσμο, αποκτούν μεγάλη εκ
φραστική δύναμη. Απ’ αυτά πηγάζει η γλώσσα και σ’ αυτά 
καταλήγει. «Υπήρξαν πολλοί ένδοξοι συγγραφείς που χάθη
καν, γιατί είχαν αποκοπεί από τη γλώσσα, που αντλούσε χυ
μούς κατευθείαν από τη φύση». Η υλικότητα της γλώσσας
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εκδηλώνεται με την εικονικότητα: «Όταν ένας άνθρωπος 
αναπτύσσει με σοβαρό τρόπο τις σκέψεις του, θ’ ανακαλύ
ψει στην πρόοδο της ομιλίας του ότι πάντοτε μια υλική εικό
να, περισσότερο ή λιγότερο ευδιάκριτη, προβάλλει στο νου 
του ενόσω σκέπτεται, και η εικόνα αυτή ντύνει ούτως ειπείν 
το στοχασμό του (...). Αυτός ο εικονισμός γίνεται στιγμιαία. 
Είναι το μίγμα της εμπειρίας με την προσπάθεια που κατα
βάλλει ο νους εκείνη τη στιγμή. Είναι η ολοκληρωμένη δη
μιουργία. Είναι το προϊόν που προκύπτει από την Αρχική 
Πηγή διαμέσου των εργαλείων που προνοητικά η ίδια τούτη 
κατασκεύασε».

Η φύση είναι ο βασικός μας δάσκαλος (2.41). Υπάρχει 
μια συγγένεια πνεύματος και ύλης που «δεν τη φαντάστηκε 
κάποιος ποιητής, αλλά υπάρχει με τη θέληση του Θεού, κι 
ως εκ τούτου μπορεί να διαπιστωθεί από όλους τους ανθρώ
πους». Σημειώνει τη μεγάλη αξία που έχουν «οι αξιομνημό
νευτοι λόγοι καθώς και οι παροιμίες των λαών». Και συμπε
ραίνει ότι «φαίνεται πως υπάρχει μια αναγκαιότητα στο 
πνεύμα να εκδηλώνεται με υλική μορφή »79.

50. Τέλος ο Octavio Paz, συνοπτικά και απλά, ζητάει την 
αποκατάσταση των απόψεων για τη γλώσσα στη συμφωνία 
τους με το γλωσσικό φαινόμενο. Η γλώσσα είναι υλική και 
οργανική (2.42)80.

51. Από τους έλληνες μελετητές μπορούμε ν ’ αναφέρουμε 
μερικούς που δημοσίευσαν μελέτες σχετικές με τις ξένες.

Ενδιαφέρουσα είναι η μελέτη του Θρ. Γεωργιάδη «Οντο
λογία της γλώσσας - Γλώσσα και ρυθμός», όπου προσεγγίζει 
τη φυσική οργανικότητα της γλώσσας από τη σκοπιά της 
μουσικής και του μουσικού ρυθμού, υπερβάλλοντας ίσως 
λίγο στην εκτίμηση των χαρακτηριστικών της αρχαίας ελ
ληνικής γλώσσας (2.43)81.

52. Η πιο συστηματική μελέτη για την ηχομίμηση της ελ-
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ληνικής έγινε από το Βασ. Α. Καλογερά σ’ ένα βιβλίο-λεξι- 
κό. Ο Καλογεράς θεωρεί ότι είναι ηχομιμητικό ένα σύνολο 
λέξεων ως 30% της γλώσσας, που στους πρωτόγονους, μαζί 
με τις επαναλήψεις, φτάνει το 60%. Αναφέρει διάφορες από
ψεις και ιδέες σχετικά με την ηχομιμητική φύση της γλώσ
σας και συστηματικά όλους τους φυσικούς ήχους και κρό
τους, από τις κραυγές των ζώων ως τους φυσικούς ανθρώπι
νους ήχους όλων των ειδών, αυτοτελείς και σε σχέση με το 
περιβάλλον (γ.π., το ξύσιμο των νυχιών) και κάθε είδους 
γλωσσική άρθρωση. Κάνει μια αναδρομή στους αρχαίους 
συγγραφείς που εκφράζουν σχετικές απόψεις ξεκινώντας 
από τον Κρατύλο, απ’ όπου σημειώνει μια χαρακτηριστική 
φράση: «Μίμημα φωνή έκείνου δ μιμείται καί όνομάζει ό μι
μούμενος τή φωνή δ άν μιμήται» (421b). Αναφέρει μια σκέ
ψη του Αριστοτέλη για τη γλώσσα των πουλιών: «Χρώνται 
οί όρνιθες τή γλώττη καί πρός έρμηνείαν άλλήλοις, πάντες 
μέν, έτεροι δ’ έτέρων μάλλον, ώστ’ έπ’ ένίων καί μάθησιν δο- 
κεϊν παρ’ άλλήλοις»: μια πολύ σημαντική πρώιμη παρατή
ρηση «ζωογλωσσολογίας».

Σημειώνει βέβαια και τις απόψεις του Επίκουρου (παρα- 
πέμποντας και στη μελέτη του Χρ. Θεοδωρίδη, Αθήνα 1954), 
γ.π., ότι η γλώσσα γεννήθηκε από αυθόρμητους ήχους και 
από επιφωνήματα δείξης και παραθέτει μια σχετική φράση 
του Λουκρήτιου (από το De rerurn natura): At varios linguae 
sonitus natura subegit mittere, et utilitas expressit nomina re
rum non alia longe ratione atque ipsa videtur protrahere ad ge- 
stum pueros infantia linguae, cum facit ut digito quae sint prae- 
sentia monstrent (: Αλλά διάφορους ήχους της γλώσσας ανα
γκάζει η φύση να προφερθούν, και η χρησιμότητα εκφράζει 
τα ονόματα των πραγμάτων όχι με πολύ διαφορετικό τρόπο 
απ’ όσο φαίνεται η ίδια να ωθεί στην κίνηση τα παιδιά η 
γλωσσική αλογία, όταν οδηγεί να δείχνουν με το δάχτυλο
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όσα είναι παρόντα). Αναφέρεται, βέβαια, στο Διονύσιο Αλι- 
καρνασσέα (Περί συνθέσεως ονομάτων), και σημειώνει τη 
φράση του: «Μεγάλη δε δ’ δντων άρχή καί διδάσκαλος ή φύ- 
σις, ή ποιούσα μιμητικούς καί θετικούς ήμάς των όνομά- 
των».

Σημειώνει ακόμη μια παρατήρηση του Ωριγένη (Κατά 
Κέλσου, 1, 24, απ. 146): «Λόγος (...) ό περί φύσεως όνομάτων, 
πότερον, ώς οΐεται ’Αριστοτέλης, θέσει έστί τά ράγματα, ή, 
ώς νομίζουσιν οί άπό Στοάς, φύσει, μιμουμένων των πρώτων 
φωνών τά πράγματα, καθ’ ών τά όνόματα, καθό καί στοι
χεία τινα της έτυμολογίας εισάγουσιν».

Αναφέρει μια άποψη του Paul Regnaud (1888) ότι «ένας 
μεγάλος αριθμός από φιλοσόφους και γλωσσολόγους 
(Leibniz, Kenan, Whitney, Μ. Rabier, Ch. Nodier κ.ά) έχουν 
διατυπώσει τη γνώμη, ότι η αυθόρμητη προσπάθεια του αν
θρώπου να ομιλήσει στηρίζεται στις φωνές των ζώων και 
στους θορύβους της φύσης. Η μίμηση των ήχων αυτών υπήρ
ξε επίσης η απαρχή της σημασίας που εδόθηκε σε άλλα έμ
ψυχα ή αντικείμενα που εκπηγάζουν απ’ αυτά». Και κάνει 
μια σύντομη αναδρομή σε σχετικές απόψεις διαφόρων μελε
τητών82.

53. Μια βασική δομή, την «αντισυμμετρία», μελετάει ο 
Φ.Ι. Κακριδής. Είναι μια δυαδική, «φωτογραφική» δομή, 
στην οποία τα δυο μισά (συντακτικά, τονικά κ.ά) αντικατο
πτρίζονται. Είναι ένα γλωσσικό φαινόμενο που ο Κακριδής 
βρίσκει στα ελληνικά και αλλού. Βέβαια, η αντισυμμετρία 
θα πρέπει να θεωρηθεί ένα μόνο παράδειγμα τέτοιων δο
μών83.

54. Ο Μ.Γ. Μερακλής, σε μια μελέτη του για τις λαογρα- 
φικές παρετυμολογίες (γ.π. έφαγες αρνί και αρνήστηςμε, τυ
ρί και τύραννός με), σημειώνει ότι «η σχέση του λαϊκού αν
θρώπου (...) με τη γλώσσα είναι πιο αδέσμευτη και ελεύθερη
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ως προς την ανάληψη γλωσσοπλαστικών πρωτοβουλιών». 
Έμφαση δίνει στο στοιχείο της ακουστικότητας, επειδή, 
γ.π., «το “νόημα” των λέξεων είναι σχεδόν πλήρως ακουστι
κό» και «εξελίσσεται και σαν ένα είδος μουσικής». Ο αγρο
τικός άνθρωπος «φτάνει στη νόηση μέσω της αίσθησης». 
Στη λαϊκή γλώσσα η «ομοηχία εξελίσσεται και σε νοηματι
κή σχέση, υπάρχει τελικά ως εκδήλωση ενός αισθητοκρατι- 
κού δυναμικού μηχανισμού, που παράγει, μαζί με άλλους 
μηχανισμούς, γλώσσα- στην περίπτωσή μας, ηχητική γλώσ
σα»84.

55. Ο Ανδρέας Μπελεζίνης μελέτησε διεξοδικά το φαινό
μενο της γλωσσολαλίας, που αναφέρει ο Απόστολος Παύλος 
(1,5). Αρχίζει τη μελέτη με την αναφορά του Ωριγένη στον 
Κέλσο που μιλάει για ανώνυμους περιπλανώμενους προφή
τες που εκινούντο «δήθεν ως θεσπεζόμενοι». Το κήρυγμά 
τους περιείχε δυο μέρη: στο πρώτο ο προφήτης παρουσιαζό
ταν ως θεός, γιος θεού, θείο πνεύμα και προφήτης- στο δεύτε
ρο «ταϋτα έντεινάμενοι (αφού, δηλαδή, επεξέτειναν διά μα
κρών τους επιπληκτικούς και προγνωστικούς λόγους της 
προφητείας) προστιθέασιν έφ’ έξης άγνωστα καί πάροιστρα 
καί πάντη άδηλα, ών τό μέν γνώμα ούδείς άν έχων νουν 
εύρεΐν δύναιτο- άσαφή γάρ καί τό μηδέν (: ολωσδιόλου), ά- 
νοήτιμ δέ ή γόητι παντί περί παντός άφορμών, δπη βούλεται, 
τό λεχθέν σφετερίζεσθαι».

Αυτό ίσως δεν είναι γλωσσολαλία, λέει ο Μπελεζίνης, αλ
λά είναι γλωσσολαλία όσα αναφέρει ο Απόστολος Παύλος 
(ΠροςΚορινθίους Επιστολή, Α' 14.1-26). Στο παράδειγμα του 
Αποστόλου Παύλου άντρες και γυναίκες, ίσως πιο πολύ γυ
ναίκες, μιλούν ξαφνικά «με λόγο ακατάληπτο, όχι εύσημο, 
όχι διαρθρωμένο κατά τις ισχύουσες γλωσσικές συνθήκες 
του τοπικού ή οποιουδήποτε άλλου γλωσσικού συστήμα
τος».
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Ο Μπελεζίνης σημειώνει ότι «πρέπει ν ’ αποκλείσουμε 
απολύτως ότι χρησιμοποιούσαν ένα μυστικό κώδικα (...) οι 
μαρτυρίες της Καινής Διαθήκης εννοούν όσους ξεχωρίζουν 
σαφώς (...) τη γλωσσολαλία από την ξενογλωσσία». «Η 
γλωσσολαλία αποτελούσε εκστατική γλωσσική πράξη, αυ
θόρμητη, ελεύθερη, αχειραγώτητη και αντισυμβολική σε 
όλα τα επίπεδα των γραμμάτων, χωρίς, πιθανώς, να εξαιρεί
ται και το φωνολογικό». Όμως «ο πνευματοφόρος απευθύνε
ται αποκλειστικά στο Θεό, δεν επικοινωνεί με το εκκλησία
σμα». Θεωρεί ότι είναι φυσικός ο συσχετισμός με τα πλατω
νικά χωρία, όπου η ποιητική λειτουργία παραβάλλεται με 
τη μανία και τη μαντική (και, βέβαια, θα προσθέταμε, είναι 
σχετικές οι ποικίλες καταστάσεις «ενθουσιασμού», έκστα
σης, κατοχής κ.λπ. σ’ ολόκληρο τον κόσμο). Ο Μπελεζίνης, 
άλλωστε, πιστεύει ότι «η γλωσσολαλία στο σύνολό της απο
τελούσε “σημείο” πνευματοκαταληψίας». Υπενθυμίζει ακό
μη ανάλογες καταστάσεις στον Αλέξανδρον ή Ψευδόμαντιν 
του Λουκιανού. Για το χαρακτήρα της γλωσσολαλίας ση
μειώνει: «Πιθανολογούμε ότι συχνά ο γλωσσολάλος διερμή
νευε σε συμβατικό και σημαίνοντα λόγο όσα προηγουμένως 
άσημα και λαλικά εξέφραζε ο ίδιος -συνθήκη που θα διαπι
στώσουμε, κατά την ισχύουσα αναλογία, και στην περιοχή 
της ποίησης. Με βεβαιότητα ωστόσο μπορούμε να πούμε ότι 
συνηθέστερα αφού γλωσσολαλούσαν πολλοί μαζί -πάνω 
από τρεις- σηκώνονταν κατά βούλησιν άλλοι πιστοί, κατέ- 
χοντες το χάρισμα της ερμηνείας, και διαμεσολαβούσαν 
ανάμεσα στον γλωσσολάλο και τη λατρευτική κοινότητα». 
Δε δέχεται όμως ότι μπορεί να ερμηνευθεί η γλωσσολαλία με 
«μεθόδους και προτάσεις “κρατυλικές”, φροϋδικές, λεττρι- 
στικές κ.λπ.». Η γλωσσολαλία ήταν γλώσσα. «Ο λαλών μυ
στήρια και ο διερμηνεύων (: γιατί υπήρχαν τέτοιοι “διερμη- 
νευτές”) εξέφεραν και αναγνώριζαν “σημεία”».
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Η γλωσσολαλία συνδέεται και με άλλες πρακτικές. Ο 
Μπελεζίνης αναφέρει τον επίσκοπο Λουγδούνου Ειρηναίο 
(2ος αι. μ.Χ.), που, σημειώνοντας την αγανάκτησή του, εκ
θέτει ότι ο Γνωστικός Μάρκος προτρέπει «μια επίδοξο προ- 
φήτιδα και γλωσσολάλο: “Άνοιξον το στόμα σου και λάλη- 
σον ό,τι δήποτε”». Μετά «συγκατήρχοντο εις τό έν», σε 
ερωτική πράξη. Στη συνέχεια ο Μπελεζίνης αναφέρεται 
στους αιγυπτιακούς παπύρους και στις ποικίλες μορφές α- 
λογίας.

Η όλη μελέτη κινείται από το ενδιαφέρον του συγγραφέα 
για την προσέγγιση του ζητήματος της αλογίας στην ποίη
ση. Η ποίηση «από την ίδια της τη φύση, κατατείνει προς 
την αμεσότητα και τη σωματικότητα της γλώσσας»: μια ση
μαντική παρατήρηση δηλωτική μιας διάθεσης που λανθάνει 
στο λόγο του συγγραφέα.

Όπως είναι φυσικό, ο Μπελεζίνης αναφέρεται στην ονο
ματοποιία, που θεωρεί ότι είναι μια μορφή ταυτοσημίας, μέ
νει όμως κάπως επιφυλακτικός: «Ταυτοσημία αναγνωρίζου
με στις λεγάμενες ηχομιμήσεις (“γνήσιες ονοματοποιίες”, 
κατά το F. de Saussure) και τις γραμματικές ονοματοποιίες. 
Από τις πρώτες θα αποκλείσουμε τις περιπτώσεις εκείνες κα
τά τις οποίες έχουμε ακριβέστατη λίγο πολύ μίμηση της φω
νής ζώων από προικισμένους και ασκημένους μίμους ή ιδιώ
τες, που, όπως έξαφνα οι κυνηγοί μας, παραπλανούν τα θη
ράματα αναπαράγοντας με τα φωνητικά τους όργανα το λά- 
λημα πουλιών κ.λπ. Μας ενδιαφέρουν μόνο οι ενδογλωσσι- 
κές ηχομιμήσεις, που ενώ εντάσσονται σε αρθρωμένο λόγο 
και επιδέχονται στοιχειώδεις, έστω, γλωσσικές κατηγοριο
ποιήσεις (λ.χ. το φρτ της σαύρας από το Αξιόν Εστί του 
Οδυσσέα Ελύτη), δεν εμφανίζουν συστηματική γραμματική 
μορφολογία». Και παραθέτει δυο ορισμούς του Γεωργίου 
Χοιροβοσκού και έναν του Κοκονδρίου για την ονοματοποι
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ία: Για το Γεώργιο Χοιροβοσκό, «όνοματοποίία έστί λέξις 
κατά μίμησιν καί όμοιότητά τινα τοϋ σημαινομένου γεγο- 
νυΐα ώς όταν τις τούς άσήμους κτύπους φωτιάς όνομάζη, άϊ 
είσι πυράς, ξύλου, λίθου καί των όμοιων»: είναι ένας ευρύς 
ορισμός που θεωρεί ονοματοποιία και το διαβιδικό «φωνήν 
έδωκαν αί νεφέλαι» (ψαλμός 76, 18). Ο Μπελεζίνης δέχεται 
το δεύτερο ορισμό του ίδιου γραμματικού, που θεωρεί την 
ονοματοποιία «λέξιν ή μέρος λόγου πεποιημένου κατά μίμη- 
σιν των άποτελουμένων ήχων ή φωνής». Στον ορισμό του 
Κοκονδρίου ότι «ονοματοποιία έστί λέξις υπό τού ποιητοϋ 
παρά τάς των ήχων ίδιοτήτας μιμητικώς κατεσκευασμένη», 
ο Μπελεζίνης σημειώνει την έμφαση «παρά τάς τών ήχων 
ίδιοτήτας». Θεωρεί όμως ότι «η ονοματοποία, ακόμη, (...) 
προσβάλλεται από την αρχή της συμβατικότητας του γλωσ
σικού σημείου». Και δίνει το επιχείρημα: «Ποιος έξαφνα 
ακούγοντας τους ήχους mbu mbu σε τελετουργικό αφρικά- 
νικο άσμα, θα συλλάβει ότι πρόκειται για μίμηση κραυγής 
υαίνης;». Και ολοκληρώνει την εξέτασή του με μερικά προ
σεκτικά συμπεράσματα: « Όσο και να φανεί παράδοξο, ασή
μια και ταυτοσημία, μολονότι εμφανίζονταν ως διαμετρικά 
αντίθετες ροπές, συμπίπτουν προς την κατεύθυνση μιας πο
λυδύναμης ανασηματοδότησης μέσα στο γλωσσικό περι
βάλλον στο οποίο εντάσσονται και μέσα στο οποίο συλλει
τουργούν. Η ταυτοσημία, χωρίς άλλο, παρά τον περιθωρια
κό της χαρακτήρα απεικονίζει τη σωματική (και κοσμική) 
διάσταση της γλώσσας, παρακάμπτοντας τις έμμεσες, μολο
νότι εξίσου εγγενείς και σύγχρονες, διαδικασίες υποκατά
στασης. Η ασημία από την άλλη μεριά αρνείται ριζικά τις 
θεσμισμένες και ελέγξιμες απολιθώσεις της σημασίας. Και η 
μία και η άλλη υπακούουν σε ανάγκες, στη χειρότερη περί
πτωση, και σε ρύθμιση, στην καλύτερη, κοινωνίας και επι
κοινωνίας. Αλλά τόσο η κοινωνία όσο και η επικοινωνία δεν
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τελούνται αν, και κατά την πιο αυθόρμητη γλωσσική πρά
ξη, δεν τίθενται σήματα και δεν αναπηδούν σημασίες. Η 
απάντηση αυτή είναι εσωτερική, όπως θα δούμε και στην 
ποίηση ».

Η εξέταση αυτή βοηθάει τον Μπελεζίνη να μελετήσει 
άλογες φράσεις στον Ελύτη και τον Εμπειρικό85.

56. Ο Θανάσης Νάκας έχει δημοσιεύσει μια μελέτη για τη 
λεξική αντίθεση, όπου εξετάζει εξαντλητικά αυτή τη δομή86.

57. Ο Δημήτρης Τσινικόπουλος, αναζητώντας την ποίηση 
στο Ευαγγέλιο, κατατάσσει σε στίχους τον καταλογάδην 
λόγο, βρίσκοντας, με τρόπο εντυπωσιακό, ρυθμικές δομές, 
που θυμίζουν τον τρόπο του Ζους (και, βέβαια, τις οικείες 
δομές, γ.π., το τριαδικό σχήμα κ.ά., που έχουν τόσο μελετη
θεί, από τον Κ. Ρωμαίο, το Ι.Θ. Κακριδή κ.ά.)87.

58. Σε δικά μου βιβλία και άρθρα σχετικά με την οργανι- 
κότητα της γλώσσας πρότεινα μια ακραία άποψη απόλυτης 
ταύτισης υποκειμένου-αντικειμένου, μέχρι το χώρο του (όχι 
αρνητικού αλλά γενετικού) τίποτα, εκφρασμένη στο Μικρό 
δοκίμιο για τη γλώσσα (2.44)88. Μελετώντας το δημοτικό δε
καπεντασύλλαβο, διαπίστωσα ότι δεν υπάρχουν δυο όμοιοι 
δεκαπεντασύλλαβοι, έστω και μόνο από την άποψη της τονι
κότητας, των τομών και των γραμματικών ειδών, και ότι στη 
γλώσσα οι μορφές, στατιστικά, κινούνται με αρμονικές ανα
λογίες, γ.π., οι δισύλλαβες λέξεις είναι περίπου διπλάσιες 
από τις μονοσύλλαβες89. Από την όλη μελέτη βγήκαν συμπε
ράσματα για τη φύση της γλώσσας γενικά. Ένα μέρος αυ
τής της μελέτης, που εξετάζει τα στοιχεία της γλώσσας, εκ- 
δόθηκε χωριστά90. Όμοιο πνεύμα υπάρχει στο βιβλίο μου 
Προτάσεις για το δημοτικό τραγούδι9'. Την άποψή μου για 
τη γλώσσα εφάρμοσα σε μελέτες για το δημοτικό τραγούδι, 
τα κείμενα των λαών, την παιδική γλώσσα, την αλογία, τα 
στοιχεία της γλώσσας και το λαϊκό λόγο92.
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59. Οι σύγχρονοι μελετητές των πρωτογονικών γλωσσών 
έχουν, νομίζω, βοηθήσει με τρόπο ουσιαστικό στην αντίλη
ψη της φύσης της γλώσσας, στο γενικότερο ανθρωπολογικό 
πεδίο, είτε με την άποψη των Mythologiques του Claude L6vi- 
Strauss, είτε με πιο ελεύθερες θεωρήσεις. Τέτοιες είναι οι πα
ρατηρήσεις του Cassirer93 και άλλων, που αντλούν ριζικές 
σκέψεις από αυτούς τους ανθρώπους «χωρίς γραφή», που 
δεν τους συγχέει πια κανείς με τους αγρότες ή τα παιδιά. Η 
Kristeva αναφέρει μια μελέτη της G. Calame-Griaule. Για 
τους Ντογγόν η ίδια λέξη se σημαίνει «την ιδιότητα που ξε
χωρίζει τον άνθρωπο από το ζώο, τη γλώσσα με τη σοσσιρια- 
κή έννοια του όρου, της γλώσσας μιας ομάδας ανθρώπων 
της διαφορετικής από μιας άλλης, τη λέξη μόνο, το λόγο και 
τους τρόπους του: υποκείμενο, ερώτηση, συζήτηση, απόφα
ση, κρίση, απαγγελία κ.λπ.». Η «γλώσσα» είναι κάποτε συ
νώνυμη της «πράξης». «Λόγος» είναι το αποτέλεσμα της 
πράξης, ένα πλεχτό ύφασμα ή μια τσάπα. Ο κόσμος είναι λό
γος. Μια τεράστια αρχιτεκτονική συνδέει την ατομική με 
την κοινωνική ζωή και τον κόσμο. Συγχρόνως «αυτά τα “λό
για” συστηματοποιούνται σύμφωνα με “μυθικά” γεγονότα 
που δικαιολογούν από τη μια μεριά την ψυχολογική ή κοι
νωνική τους αξία και από την άλλη τον αριθμό τους, που η 
τάξη του είναι συμβολική, στην κατάληξή του». Αναφέρει 
ακόμη μια μελέτη της D. Zahan για τους Μπάμπαρα, που 
«θεωρούν τη γλώσσα φυσικό φαινόμενο». Διακρίνουν «μια 
πρώτη έκφραση, ανέκφραστη ακόμη, που είναι τμήμα του 
αρχέγονου λόγου του Θεού» και «απομονώνουν επίσης το 
υλικό υπόστρωμα της λέξης». Ένα ρητό τους λέει: «Τον άν
θρωπο μπορείς να τον πιάσεις απ’ το λόγο του στόματός 
του». Η γλώσσα για τους Μπάμπαρα είναι «σεξουαλική». 
«Το κάθε όργανο του σώματος σχηματίζει το λόγο. Ολόκλη
ρο το σώμα (...) συμμετέχει στην άρθρωση του λόγου». Κάτι



Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ 71

ανάλογο κάνουν οι Ντογγόν. Γενικά, για τους πρωτογόνους, 
η γλώσσα είναι οργανική με τα πράγματα, το μύθο, τους 
αριθμούς, τις κοινωνικές καταστάσεις και εξελίξεις (2.45)94.

Ανάλογα είναι τα συστήματα γραφής πλήρους γλώσσας, 
όπως όλα τα σημαντικά γραφικά συστήματα. Ένα τέτοιο 
σύστημα γραφής, αρκετά πολύπλοκο για τη δική μας αντι
ληπτικότητα, είναι η πρωτογονική γραφή των Ντογγόν, που 
παράγεται και παράγει τον κόσμο από την εικόνα του κο- 
σμογονικού αυγού95.

60. Όμως, η γραφή και ο απλός προφορικός λόγος δεν εί
ναι ξεχωριστές γλωσσικές μορφές, αλλά οργανικές στην όλη 
εκφραστικότητα του ανθρώπου. Σ’ αυτήν περιλαμβάνονται 
διάφορα ιδιαίτερα ή ιδιόρρυθμα συστήματα, όπως τα σήμα
τα καπνού, τα θεραπευτικά σχέδια, τα τατουάζ και η γλώσ
σα του ταμ-ταμ και της μάσκας. Για το γλωσσικό τους χα
ρακτήρα και τη διαφορά τους από τη γλώσσα, όπως την ξέ
ρει ο δυτικός άνθρωπος, γράφει ο Titinga Fr6deric Dacere, που 
σημειώνει ότι «η μάθηση της γλώσσας των ταμ-ταμ κρατού
σε ως δέκα χρόνια. Η γλώσσα αυτή ήταν σύνθετη και δεν 
παράθετε “λέξεις” αλλά αντιλήψεις». Οι «φράσεις αρχίζουν 
στον ενεστώτα και τελειώνουν στον αόριστο». Φυσικά το 
μήνυμα δεν περνάει από το άτομο, αλλά από το πνεύμα του 
δημιουργού συνθέτη του ταμπούρλου που το εκφράζει με 
τον ήχο. Έτσι αυτή η λαϊκή λογοτεχνία είναι «ενόργανη». 
Κάτι ανάλογο συμβαίνει με τη μάσκα (προφανώς εννοείται 
και ο μασκοφόρος). Η «Μάσκα είναι ένα ζωντανό ον που 
έχει τη γλώσσα του, που επιτρέπει ένα διάλογο ανάμεσα 
στους ανθρώπους και στους θεούς, στους ζωντανούς και 
στα πνεύματα». Η έκφρασή της «είναι αποκλειστικά η χει
ρονομία»96.

61. Αυτή η κάπως μακριά, αλλά παρ’ όλ’ αυτά πολύ εν
δεικτική παρουσίαση των απόψεων για την οργανικότητα
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της γλώσσας μπορεί να κλείσει με μια υπόμνηση του ριζι
κού, πλούσιου και διδακτικού χαρακτήρα της παιδικής 
γλώσσας. Το ενδιαφέρον γι’ αυτήν μπορεί να δικαιολογηθεί, 
νομίζω, και μόνο αν παραδεχθούμε ότι η φύση της -και η 
φύση της γλώσσας- σε καθαρά ανθρωπολογικό επίπεδο δεν 
ταυτίζεται με τη γνώση μας γι’ αυτήν και ότι η απροκατά
ληπτη παρατήρησή της μπορεί, ακριβώς, να γίνει πηγή γνώ
σης.
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ΣΗ Μ ΕΙΩ ΣΕΙΣ

(Οπου δε σημειώνεται αλλιώς, οι σημειώσεις είναι του μεταφραστή).

1. Γ.π., από τον R. Jakobson, όπως το σημειώνει ο Πέτρος Κολακλί- 
δης («Ο ιδ ιότυπος χαρα κτή ρας των δημοτικών τραγουδιών», Πρακτι
κά Τέταρτου Συμποσίου Ποίησης, Γνώση, Αθήνα, 1985, 288-9), που 
χρησιμοποιεί τη δ ιδασ καλία  του. Όπως σημειώνει η «Επιτροπή Μελε
τών Μ. Jousse που κάνει την εισαγωγή στην Anthropologie du Geste (σ. 
13), η σύνθεσή του, Le Style Oral, είχε εντυπω σιάσει τους Marcel 
Brion, Maurice Martin du Gard, L6once de Grandmaison και Gaston Fes- 
sard. Στην Ελλάδα, η πρώτη και η μόνη, από όσο ξέρω, αναφορά στο 
Ζους έγινε από το Δ.Σ. Λουκάτο («Τι έγραψε ο κληρικός ανθρωπολό
γος Marcel Jousse», Πασχαλινά και της Ανοιξης, Φ ιλιππότης, Αθήνα, 
1980).

2. Οι μαθητές αυτοί ίδρυσαν την «Επιτροπή Μελετών Μ. Jousse» 
και το Ίδρυμα  Μ αρσέλ Ζους, όπου παρουσίασαν το έργο του (μόνο 
ένα  μέρος του, καθώς φαίνεται). Α νάμεσά τους ξεχωρίζει η Gabrielle 
Baron. Ο ίδιος ο Ζους αναφέρει στα  βιβλία  του μερικούς μαθητές του 
που καλλιέργησαν διάφορες επιστήμες, και ανάμεσά  τους το Samuel 
Baud-Bovy. Μ ιλώντας γ ια  τα  «ρετσ ιτατίβα» και αναφερόμενος ο Ζους 
στον Fauriel (L'Anthropologie du Geste, 179), σημειώνει: «Δυστυχώς, 
έχουν δώσει, σ ’ α υτά  τα  ρετσ ιτατίβα  του παραδοσιακού προφορικού 
Στιλ, το ίδιο εκχυδά ίστικό  όνομα “λα ϊκ ά  τραγούδια”. Αυτό έκανε ο 
Fauriel συλλέγοντας τ ις  πιο ωραίες συνθέσεις του φολκλορικού προ
φορικού Στιλ και βάζοντας τον τίτλο: Δημοτικά τραγούδια της σύγ
χρονης Ελλάδας. Αρκεί άλλωστε να  διαβάσει κανείς την ενδιαφέρου
σα εισαγωγή του γ ια  να  α ισθανθεί πόσο βρισκόμαστε μακριά  α π ’ τα 
δικά μας λα ϊκ ά  τραγούδια  και από τις δικές μας λαϊκές μελωδίες. Ο 
πιστός μαθητής του εργαστηρίου μας, ο Baud-Bovy, παρουσίασε όλα 
α υτά  μ ’ ένα  σοφό και ελκυστικό έκτυπο τρόπο» (La chanson populaire 
grecque du Dodecanese, Paris, 1936). Η εργασία  αυτή του Baud-Bovy, 
που βασίζετα ι στην ιδέα της ταλάντευσης, επηρέασε τις κατοπινές 
μελέτες, ως τις τελευταίες (δες Γρ. Σηφάκης, Για μια Ποιητική του 
Ελληνικού Δημοτικού Τραγουδιού, Π ανεπιστημιακές εκδόσεις Κρή
της, Ηράκλειο, 1988). Ο Baud-Bovy όμως δεν αναφέρει το Ζους, όπως 
δεν τον αναφέρει ένας άλλος σημαντικός ανθρωπολόγος, ο A. Leroi- 
Gourhan, που στηρίχτηκε κι αυτός στο δάσκαλό του γ ια  τη σύλληψη
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των βασικών ιδεών του δίτομου έργου του Le geste et la parole, Tech
nique et Langage, La Memoire et le Rythme' α υτά  τα  σημειώνει και ο 
Maurice Houis στον Πρόλογο του Le Parlant. la Parole et la Souffle 
(Albin Michel, 1964, 1965, σ. 10). Έ τσ ι δημιουργήθηκε, υπό την επί
δραση του Ζους, μ ια  παράδοση που δεν ξέρει την καταγω γή της, 
όπως, γ.π., φαίνεται στο βιβλίο του Luc Benoist Σημεία, σύμβολα καί 
μύθοι (μετάφρ. Αριστέα Παρίση, Κ αρδαμίτσα, Αθήνα 1992), που στη
ρίζεται και αντλεί τη δομή και την ουσ ία  του από το Ζους, τον αναφέ
ρει όμως σύντομα μόνο (σσ. 19-20).

3. L ’Anthropologie du Geste (1974), La manducation de la Parole 
(1975) και Le Parlant, laParole, et le Souffle (1978).

4. Le Style Oral (1981).
5. O Maurice Houis, στον Πρόλογο του Le Parlant, la Parole et le 

Souffle (σ. 10) αναφέρει ότι «μένει ανέκδοτο το σύνολο των δακτυλο
γραφημένων παραδόσεών του». Αλλά το καθαυτό έργο του Ζους ήταν 
ακριβώς οι παραδόσεις του. Η Gabriel Baron στο ίδιο έργο (σ. 9) σημει
ώνει: «Οι δημοσιεύσεις του Ζους ήταν προπαντός βοηθητικά μνήμης 
γ ια  τους ακροατές των μαθημάτων του. Γ ι’ αυτό μας φάνηκε απαραί
τητο να  αναλύσουμε την πυκνότητα  των κειμένων του με πολυάριθ
μες και σημαντικές σημειώσεις αντλημένες από τα  προφορικά του 
μαθήματα» (Σε σημείωση προσθέτει: «Αυτά τα  προφορικά μαθήματα 
που έχουν καταγραφεί με στερεοτυπία  κ α τ ’ εντολήν του, ο Ζους μας 
τα  εμπιστεύθηκε προσωπικά. Η δ ιδασκαλία  του εκτείνεται σε μια πε
ρίοδο εικοσιπέντε χρόνων, α π ’ το 1932 ως το 1957». Και κλείνει με μια 
φράση ενδεικτική της διάθεσης των μαθητών του γ ια  το Ζους: 
« Έ χουμε έτσι τον καθηγητή ζω ντανό να  εξηγεί τη γραπτή σελίδα 
του»).

6. Αυτή την εντύπωση μπορεί να  αποκομίσει κανένας μελετώντας 
το έργο του Ζους στις πιο εμφαντικές του απόψεις, η αλήθεια  είναι 
όμως ότι ο Ζους στρέφεται εναντίον του κυρ ια ρχικού  ρόλου των βι
βλίων.

7. Ο όρος αυτός έχει στο έργο του Ζους μ ια  ρ ιζική  σημασία, αφού 
«χωριάτες» θεωρεί όλους τους αυθεντικούς ανθρώ πους και ξεχωρι
στά  τους Δώδεκα Αποστόλους. Η «Επιτροπή Μελετών Μ. Ζους» στην 
Εισαγωγή της στο Le Style Oral (σ. 21) σημειώνει: «Από την πρώιμη 
παιδική του ηλικ ία , ο Μαρσέλ Ζους είχε μάθει το Ευαγγέλιο από τα 
χείλη  της ορφανής και σχεδόν αγράμματης μητέρας του, που κι αυτή 
το είχε μάθει από την ολότελα αγράμματη γ ια γ ιά  του. Μ πορούσε να 
υπάρχει γ ι ’ αυτόν καλύτερη προετοιμασία, γ ια  να  καταλάβει αυτό 
που είναι ένας ζω ντανός Λόγος που μεταδίδεται παραδοσ ιακά  από γε
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ν ιά  σε γενιά;». Και ο ίδ ιος ο Ζους αναφερόταν με ιδιαίτερη έμφαση σε 
αυτό το γεγονός: «Σας έχω πει πολλές φορές πως αυτό που φέρνω το 
χρωστάω στη μητέρα μου. Μπορώ πραγματικά  να  φέρω κάτι καινούρ
γιο χάρη στη γλω σσολογική και παραλίγο να  πω εμπειρική, διαμόρ
φωση της μητέρας μου. Μ όλις ε ίχα  γεννηθεί, και πάνω  στην κούνια  
μου λέγονταν τραγουδάκια . Η μητέρα μου είχε μ ια  τρομερή μνήμη. 
Την είχε αναθρέψει και της είχε μάθει προφορικά όλα τα  παλιά  τρα
γούδια της Σαρτ που ήξερε η ολότελα αγράμματη γ ια γ ιά  μου» (Le 
Style Oral, 6). Όπως παρατηρεί η «Επιτροπή» (ό.π., 10), «ο Ζους ετοι
μάστηκε γ ια  το γ ιγάντιο  έργο του από την παιδική του ζωή στο χωριό, 
σε πλήρη επαφή με το στοιχειακό, αντικειμενικό και συγκεκριμένο 
πραγματικό».

8. 0  Ζους είχε, και τους αναφέρει και ο ίδιος, σημαντικούς δασκά
λους. Η «Επιτροπή» σημειώνει: «Ή ταν, το 1922, μαθητής των Pierre 
Janet, Georges Dumas, Henri Delacroix, Jean-Pierre Rousselot, Antoine 
Meillet κ .ά .» (Εισαγωγή, στην Anthropologie du Geste, 11) 0  ίδ ιος o 
Ζους σημειώνει: «Συνάντησα  την Ψυχολογία της Συμπεριφοράς του 
Pierre Janet και το Κινητικό σχήμα του Μπερξόν». Από τους δασκά
λους του όμως αναφέρεται ιδ ια ίτερα  στον Jean-Pierre Rousselot (ό.π. 
11).

9. Η «Επιτροπή», αναφέρει τον Frediric Leftvre που παρατηρεί, σ ’ 
ένα έργο του γ ια  τον Μ. Ζους, ότι εντυπω σιάζει σ ’ αυτόν «η ικα νότη 
τα  με την οποία κινείτα ι σε τόσες τεχνικές που, ως σήμερα, δε συνα
ντιούνται παρά  μεμονωμένα σε πολλούς ειδικούς. Φ υσιολογία, νευ- 
ρολογία, ρυθμολογία, εμπειρική φωνητική, γλω σσολογία, ψυχολογία , 
εθνολογία κ.λπ. Όλες αυτές οι επιστήμες θα  έρθουν, με τις αντίστοι- 
χές τους μεθόδους και τον περισσότερο ή λιγότερο τελειοποιημένο 
εξοπλισμό τους, να  φέρουν στον απα ιτητικό παρατηρητή στοιχεία  
αποτελεσματικά απογυμνωμένα από κάθε προσωπικό χαρακτήρα». 
Και ο Μ. Houis (Le Parlant, la Parole et le Souffle, 10) σημειώνει ότι 
έχουν προταθεί μελέτες του Ζους ιατρικές, όπως του Dr. Joseph Mor- 
laas), φ ιλολογικής κριτικής, παιδαγω γικής, Β ιβλικής εξηγητικής, φι
λοσοφίας1 ιδ ια ίτερης σ ημασ ίας είνα ι η μελέτη της π ιστής του μαθή
τρ ιας Gabrielle Baron. Η «Επιτροπή» (ό.π. 13) παρατηρεί ότι «οι αν- 
θρωπολογικές εργασίες του Μ. Ζους έχουν στόχο την αναζήτηση ενός 
δεσμού ανάμεσα  στις παιδαγωγικές, ψυχολογικές, εθνολογικές μελέ
τες».

10. Ολόκληρο το έργο του είνα ι μ ια  απάντηση σ ’ αυτή την ερώτη
ση: «Πώς οι άνθρωποι, τοποθετημένοι μέσα στις αέναες πράξεις του 
σύμπαντος, αντιδρούν σ ’ αυτές τις πράξεις κ α ι κρατάνε από αυτές
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την ανάμνηση;» (Μ. Houis, ό.π., 11). Οπως παρατηρεί ο J. MorlaSs (La 
Manducation de la Parole, 16), αναφερόμενος σε μ ια  γνω στή φράση του 
Ζους: «Λέγοντας, πολύ σεμνά, αλλά  ολότελα αληθινά , Φέρνω λίγα, 
ενοποιώ”, ο Ζους μεταφράζει τον εαυτό του».

11. To Le style Oral κ αι άρθρα σε περιοδικά.
12. Η αρρώ στια και ο θάνατός του εμπόδισαν ν α  ολοκληρώ σει τον 

έλεγχο της Anthropologie du Geste κα ι του τρ ίτου κεφαλαίου της για  
το Φορμουλισμό («Επιτροπή», 7). Η προσπάθεια  σύνθεσης που έκα
ναν οι εκδότες δεν είνα ι δυνατό να  δημιουργεί και ενότητα  ύφους. Η 
«Επιτροπή» σημειώνει σχετικά  με την Anthropologie du Geste (26); 
«Δεν πρέπει να  εκπλήττεται κανείς από κάποια  έλλειψη ομοιογένειας 
στο στιλ  των δύο πρώτων κεφαλαίων: Το “ομιλούμενο σ τιλ” εμφανίζε
τα ι σ ’ α υτά  καθαρά  εδώ κι εκεί κ α ι δε θα  μπορούσαμε άλλωστε να  το 
κατηγορήσουμε, το αντίθετο μάλιστα. Αυτό οφείλεται στο ότι ο Ζους 
είχε αναλάβει τη σύνταξή τους από τις  προφορικές του διδασκαλίες, 
που του είχε διαφυλάξει η στερεοτυπία. Είχε εμπιστευθεί στη συνερ- 
γάτιδά  του Gabrielle Baron τη φροντίδα της μεταγραφής και διατήρη
σής τους». Σε σημείωση σ χετικά  με το «ομιλούμενο στιλ» τονίζεται: 
«Λέμε πραγματικά  “ομιλούμενο σ τιλ” και όχι “προφορικό στιλ”, σύμ
φωνα με τη θλιβερή σύγχυση που τείνει ν α  καθιερωθεί τελευταία. Το 
ομιλούμενο στιλ  είνα ι ατομικό. Το προφορικό στιλ, αντίθετα, είναι 
παραδοσιακό και υπακούει σε μνημοτεχνικούς νόμους (παραλληλι
σμό, φορμουλισμό, ομοηχίες ή ομοιοκαταληξίες, ρυθμομελωδία), 
αφού είνα ι ακριβώς καμωμένο γ ια  ν α  σ υγκρατείτα ι με μ ια  απλή 
ακρόαση. Αυτό δε συμβαίνει με το ομιλούμενο στιλ. Αλλά είτε προφο
ρικό στιλ  είτε ομιλούμενο στιλ  μπορούν στη συνέχεια  να  καταγρα
φούν χω ρίς από αυτό ν α  α λλάζει ο ιδ ια ίτερος χα ρ α κτή ρας τους».

13. Π αραλλάζοντας σημασίες και δημιουργώ ντας (συνήθως από 
λατιν ικές ρίζες και με ετυμολογική ακρίβεια , στη γλώ σσα του) δι
κούς του όρους, ο Ζους καθιέρωσε μ ια  ορολογία  που ξενίζει ή και δυ
σκολεύει τη μελέτη των βιβλίων του. Εδώ, προσπάθησα ν ’ αποδώσω, 
όσο γίνεται ακριβέστερα και μέσα στις α νάγκες συσχετιστικώ ν δια
κρίσεων, την ουσ ία  αυτής της ορολογίας, φ τάνοντας κάποτε σε νεο
λογισμούς, όπως μιμησμός, ή ριζικές α νασημαινολογήσεις όπως κίνη
μα  (αποδίδοντας το geste, που γ ια  το Ζους σημαίνει: κάθε είδους κίνη
ση, μεταβολή, αλλαγή, και όχι α να γκ ασ τικ ά  μόνο σωματική).

14. Οπτική, με την έννοια  της δομικής γεω μετρικής γραφής και το- 
πογράφησης, που ο Ζους ονομάζει «ρυθμοτυπογραφία»· συνήθως 
ακολουθεί την τριαδική δόμηση με δυο χω ρισμένα μέρη στην πρώτη 
γραμμή κι ένα  τρίτο στη μέση της επόμενης. Ο Ζους ακολουθεί σ υχνά
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στον προφορικό του λόγο αυτή τη δομή, που θεωρεί ότι είνα ι φυσική 
στη γλώσσα, ξεκινώ ντας από τη δυαδική ταλάντευση.

15. Αναφέρει ιδ ια ίτερα  (εκτός από τον Jean-Pierre Rousselot) τον 
Pierre Janet.

16. Η τόλμη και η ιδ ια ιτερότητα  του Ζους στη θεώρηση του χ ρ ι
στιανισμού και προπαντός το ότι στράφηκε εναντίον της ελληνορω
μαϊκής παράδοσης (που τη σχέτιζε με τον πολιτισμό της γραφής αντι- 
θέτοντάς την στην π αλα ισ τιν ιακή  παράδοση του προφορικού λόγου), 
ήταν ίσως οι κύριο ι λόγοι που οξύνθηκε η διάθεση αγνόησης του προ
κλητικού γ ια  την τυπική ορθόδοξη επιστημονική αντίληψ η έργου 
του. Ο ίδ ιος σημειώνει πώς γεννήθηκε μέσα του η γλωσσική του στά 
ση: «Κ άποια δεδομένη στιγμή είπα  στον εαυτό μου: “Είναι παράξενο. 
Αυτές οι ελληνικές ρίζες είνα ι πάντα  ένα  είδος φωνητικών κυμάτω ν”. 
Έ χετε ένα ήχο; Έ χει πάντα  σημασία. Θέλει να  πει: παίρνω, ξύνω, 
σπρώχνω κ.λπ., ακριβώ ς όπως τα  μ ικρά  κ ινήματα  ή σχέδια  που έβλε
πα πάνω στη μούμια  μου» (: Αναφέρεται στο «Επεισόδιο της μού
μιας», που αφηγείται ο ίδ ιος (Le Style Oral, 13).

17. Editions du Seuil, Po0tique, Paris, 1976.
18. O n. 391.
19. Ό.π. 49-52 και 56.
20. Ό.π. 73-4. Τα λ α τ ιν ικ ά  σημαίνουν: Ο τίτλος του βιβλίου: «Συμ

φωνία φύσης και γραφής». Οι υπόλοιπες φράσεις: «Πώς οι πρώτες 
μορφές των γραμμάτων αντλήθηκαν από τα  εργαλεία», «Πώς οι πρώ
τες μορφές των γραμμάτω ν υπήρξαν όμοιες με τα  εργαλεία  τους», και 
«Γιατί η καταγραφή των ομοίων γίνεται από τα  όμοια».

21. Ό.π. 78-9.
22. Ό.π. 85, 92, 102.
23. Ό.π. 120, 129, 133-6, 137-41, 142, 143-7, 148.
24. Ό.π. 150, 151, 153, 165, 166, 169, 170, 171-3, 175, 177.
25. Ό.π. 183, 186,203.
26. Ό.π. 213-5.
27. Ό.π. 225-6.
28. Ό.π. 227.
29. Ο.π. 228-9.
30. Julia Kristeva, Le langage, cet inconnu, Une initiation 4 la lingui- 

stique, Editions du Seuil, 1981, 174-8.
31. Ό.π. 178-80.
32. Ό.π. 180-1.
33. Genetle, ό.π. 240, 241, 242-3, 251.
34. Ό.π. 2 6 0 - 1 ,262-3, 268, 271-7.
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35. Ο.π. 278, 283, 285, 286, 289, 290, 293.
36. Ο.π. 296.
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1. Ηράκλειτος

Συνάψιες δλα καί ούχ όλα, συμφερόμενον διαφερόμενον, 
συνοδόν δίοδον καί έκ πάντων έν καί έξ ένός πάντα.

Η. Diels - W. Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker, 
a', an. 10, Weidmann, 1974.

2. Πλάτων

2.1. EPM. Καί μήν έγωγε, ώ Σώκρατες, πολλάκις δή καί 
τούτο: διαλεχθείς καί άλλοις πολλοϊς, ού δύναμαι πεισθήναι 
ώς άλλη τις όρθότης όνόματος ή συνθήκη καί όμολογία. 
Έμοί γάρ δοκεΐ δτι άν τίς τφ θήται δνομα, τούτο είναι τό 
όρθόν καί άν αύθίς γε έτερον μεταθήται, έκείνο δέ μηκέτι 
καλή, ούδέν ήττον τό ύστερον δρθως έχειν τού προτέρου, 
ώσπερ τοΐς οίκέταις ήμεΐς μετατιθέμεθα [ούδέν ήττον τοΰτ’ 
είναι τό όρθόν τό μετατεθέν τού πρότερον κειμένου]· ού γάρ 
φύσει έκάστφ πεφυκέναι δνομα ούδέν ούδενί, άλλά νόμφ 
καί έθει τών έθισάντων τε καί καλούντων, εί δέ π φ  άλλη 
έχει, έτοιμος έγωγε καί μανθάνειν καί άκούειν (...).

2.2. ΣΩ. Όνομα άρα διδασκαλικόν τί έστιν δργανον καί
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διακριτικόν της ουσίας ώσπερ κερκίς ύφάσματος.
2.3. ΣΩ. Νομοθέτου άρα έργώ χρήσεται ό διδασκαλικός 

όταν όνόματι χρηται;
ΕΡΜ. Δοκεϊ μοι.
ΣΩ. Νομοθέτης δέ σοι δοκεί πάς είναι άνήρ η ό τήν τέχνην 

έχων;
ΕΡΜ. Ό  τήν τέχνην.
2.4. ΣΩ. ΤΑρ’ ούν, ώ βέλτιστε, καί τό έκάστμ» φύσει πεφυ- 

κός όνομα τόν νομοθέτην έκεϊνον εις τούς φθόγγους καί τάς 
συλλαβάς δει έπίστασθαι τιθέναι, καί βλέποντα πρός αυτό 
έκεΐνο δ έστιν όνομα, πάντα τά όνόματα ποιεΐν τε καί τίθε- 
σθαι, εί μέλλει κύριος είναι όνομάτων θέτης; εί δέ μή εις τάς 
αύτάς συλλαβάς έκαστος ό νομοθέτης τίθησιν, ούδέν δει 
τούτο ά<μφί>γνοεΐν ούδέ γάρ εις τόν αυτόν σίδηρον άπας 
χαλκεύς τίθησιν, τού αύτοΰ ένεκα ποιων τό αυτό δργανον 
άλλ’ δμως, έως άν τήν αυτήν ιδέαν άποδιδφ έάντε έν &λλφ 
σιδήρςο, δμως όρθώς έχει τό δργανον, έάντε ένθάδε έάντε έν 
βαρβάροις τις ποιη· ή γάρ;

ΕΡΜ. Πάνυ γε.
2.5. ΣΩ. Νομοθέτου δέ γε, ώς έοικεν, όνομα, έπιστάτην 

έχοντος διαλεκτικόν άνδρα, εί μέλλει καλώς όνόματα θήσε- 
σθαι.

ΕΡΜ. Έστι ταΰτα.
2.6. ΣΩ. (...) νΗδη φαίνεται (...) φύσει τέ τινα όρθότητα 

έχον είναι τό όνομα καί ού παντός άνδρός έπίστασθαι 
[καλώς] αυτό πράγματι ότςοούν θέσθαν ή ού;

ΕΡΜ. Πάνυ γε.
2.7. ΕΡΜ. Καί τί λέγει, ώ Σώκρατες, "Ομηρος περί όνομά- 

των, καί πού.
ΣΩ. Πολλαχοΰ- μέγιστα δέ καί κάλλιστα έν οίς διορίζει 

έπί τοΐς αύτοΐς & τε οί άνθρωποι όνόματα καλοϋσι καί οί θε
οί.
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(Πιό κάτω αναφέρει δυο στίχους:
"Ον Ξάνθον καλέουσι θεοί, άνδρες δέ Σκάμανδρον.

Ιλιάδα, Υ74.
Χαλκίδα κικλήσκουσι θεοί, άνδρες δέ κύμινδιν.

Ιλιάδα, Ξ291.)
2.8. ΣΩ. Είκός δέ μάλιστα ημάς εύρεϊν τά όρθώς κείμενα 

περί τά άεί δντα καί πεφυκότα. Έσπουδάσθαι γάρ ένταΰθα 
μάλιστα πρέπει τήν θέσιν των όνομάτων ίσως δ’ ένια αυτών 
καί υπό θειοτέρας δυνάμεως ή τής των άνθρώπων έτέθη.

ΕΡΜ. Δοκεΐς μοι καλώς λέγειν, ώ Σώκρατες.
2.9. ΣΩ. Εΐ τις ζητοϊ ταϋτα κατά τήν Ελληνικήν φωνήν 

ώς είκότως κεΐται, άλλά μή κατ’ έκείνην έξ ής τό άνομα τυγ
χάνει δν, οίσθα δτι άποροί άν.

ΕΡΜ. Είκότως τε.
(: Ο λόγος για τα ονόματα που οι Έλληνες «παρά τών 

βαρβάρων είλήφασιν»).
2.10. ΣΩ. ΤΩ μακάριε, ούν οίσθ’ ότι τά πρώτα όνόματα τε- 

θέντα κατακέχωσται ήδη υπό τών βουλομένων τραγωδεΐν 
αύτά, περιτιθέντων γράμματα καί έξαιρούντων εύστομίας 
ένεκα καί πανταχή στρεφόντων, καί ύπό τοϋ καλλωπισμού 
καί ύπό τοϋ χρόνου.

2.11. ΣΩ. Φέρε, τί οίει σύ είναι τό αίτιον κληθήναι έκάστςο 
τών δντων; άρ ούν έκεΐνο τό τά όνόματα θέμενον;

ΕΡΜ. Πάντως που.
ΣΩ. Ούκοϋν διάνοια άν είη τοϋτο ή θεών ή άνθρώπων ή 

άμφότερα;
ΕΡΜ. Ναι.
ΣΩ. Ούκοϋν τό καλέσαν τά πράγματα καί τό καλοϋν 

ταύτόν έστιν τοϋτο; διάνοια;
ΕΡΜ. Φαίνεται.
2.12. ΣΩ. Πρώτον μέν τοίνυν τό ρώ έμοιγε φαίνεται ώσπερ 

δργανον είναι πάσης τής κινήσεως, ήν ούδ’ είπομεν δι’ δ τι
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έχει τοϋτο τό όνομα· άλλά γάρ δήλον ότι ίεσις βούλεται 
είναι· ού γάρ ήτα έχρώμεθα άλλά εϊ τό παλαιόν. Ή δέ άρχή 
άπό τού «κίειν» -ξενικόν δέ τούνομα- τοϋτο δ’ έστίν ίέναι. 
Ει οΰν τις τό παλαιόν αύτής εύροι όνομα εις τήν ήμετέραν 
φωνήν συμβαϊνον, «'ίεσις» άν όρθώς καλοίτο· νϋν δέ άπό τε 
τού ξενικού τού κίειν καί άπό τής τού ήτα μεταβολής καί 
τής τού νϋ ένθέσεως «κίνησις» κέκληται, έδει δέ «κιείνησιν» 
καλεϊσθαι [ή είσιν], Ή δέ στάσις άπόφασις τού ίέναι βούλε
ται είναι, διά δέ τόν καλλωπισμόν «στάσις» ώνόμασται. Τό 
δέ ούν βω τό στοιχείον, ώσπερ λέγω, καλόν έδοξεν δργανον 
είναι τής κινήσεως τφ τά όνόματα τιθεμένφ, πρός τό άφομοι- 
οϋν τή φορά, πολλαχοΰ γοΰν χρήται αύτφ είς αύτήν πρώτον 
μέν έν αύτώ τφ «βεΐν» καί «ροή» διά τούτου τού γράμματος 
τήν φοράν μιμείται, εϊτα έν τφ «τρόμφ», είτα «κρούειν», 
«θραύειν», «έρείκειν», «θρύπτειν», «κερματίζειν», «ρυμ- 
βεΐν», πάντα ταϋτα τό πολύ άπεικάζει διά τού ρώ. Έώ<ρα> 
γάρ οίμαι τήν γλώτταν έν τούτςο ήκιστα μένουσαν, μάλιστα 
δέ σειομένην διό φαίνεται μοι τούτφ πρός ταϋτα κατακε- 
χρήσθαι. Τφ δέ αύ ιώτα πρός τά λεπτά πάντα, ά δή μάλιστα 
διά πάντων ίοι άν. Διά ταϋτα τό «ίέναι» καί τό «'ίεσθαι» διά 
τοΰ Ιώτα άπομιμείται, ώσπερ γε διά τοΰ φεΐ καί τοϋ ψεϊ καί 
τοΰ σίγμα καί τοΰ ζήτα, ότι πνευματώδη τά γράμματα, πά
ντα τά τοιαϋτα μεμίμηται αύτοΐς όνομάζων, οΐον τό «ψυ
χρόν» καί τό «ζέον» καί τό «σείεσθαι» καί δλως σεισμόν. 
Καί δταν πού τό φυσώδες μιμήται, πανταχοϋ ένταΰθα ώς τό 
πολύ τά τοιαϋτα γράμματα έπιφέρειν φαίνεται ό τά όνόματα 
τιθέμενος. Τής δ’ αύ τοΰ δέλτα συμπιέσεως καί τοϋ ταΰ καί 
άπερείσεως τής γλώττης τήν δύναμιν χρήσιμον φαίνεται 
ήγήσασθαι πρός τήν μίμησιν τοΰ «δεσμοΰ» καί τής «στάσε
ως». "Οτι δέ όλισθάνει μάλιστα έν τφ λάμβδα ή γλώττα κατι- 
δών, άφομοιών ώνόμασε τά τε «λεία» καί αύτό τό «δλισθά- 
νειν» καί τό «λιπαρόν» καί τό «κολλώδες» καί τάλλα πάντα
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τά τοιαΰτα. Ή ι δέ δλισθανούσης τής γλώττης άντιλαμβάνε- 
ται ή τοϋ γάμμα δύναμις, τό «γλίσχρον» άπεμιμήσατο καί 
«γλυκύ» καί «γλοιώδες». Τοϋ δ’ αύ νϋ τό είσω αισθόμενος 
τής φωνής, τό «ένδον» καί τά «έντός» ώνόμασεν, ώς άφο- 
μοιών τοΐς γράμμασι τά έργα. Τό δ’ αύ άλφα τφ «μεγάλη» 
άπέδωκε, καί τφ «μήκει» τό ήτα, ότι μεγάλα τά γράμματα. 
ΕΙς δέ τό «γογγύλον» τοϋ ού δεόμενος σημείου, τοΰτο 
πλεΐστον αύτφ εις τό όνομα ένεκέρασεν. Καί τ&λλα ούτω 
φαίνεται προσβιβάζειν καί κατά γράμματα καί κατά συλ- 
λαβάς έκάστφ τών όνων σημεϊόν τε καί όνομα ποιων ό νομο- 
θέτης, έκ δέ τούτων τά λοιπά ήδη αύτοίς τούτοις συντιθέναι 
άπομιμούμενος. Αύτη μοι φαίνεται, ώ Έρμόγενες, βούλευ- 
σθαι είναι ή τών όνομάτων όρθότης, εί μή τι άλλο Κρατύλος 
όδε λέγει.

2.13. ΣΩ. Ούκοΰν (...) τό όνομα όμολογεΐς μίμημά τι είναι 
τοϋ πράγματος;

ΚΡ. Πάντων μάλιστα.
2.14. ΣΩ. Γελοία (...), ώ Κρατύλε, ύπό τών όνομάτων πάθοι 

άν έκεΐνα ών όνόματά έστιν τά όνόματα, εί πάντα πανταχή 
αύτοίς όμοιωθείη. διττά γάρ άν πού πάντα γένοιτο, καί ούκ 
άν έχοι αύτών είπεΐν <ούδείς> ούδέτερον όπότερόν έστι τό 
μέν αύτό, τό δέ όνομα.

ΚΡ. ’Αληθή λέγεις.
2.15. ΣΩ. (...) Ούκοΰν εϊπερ έσται τό όνομα όμοιον τώ 

πράγματι, άναγκαΐον πεφυκέναι τά στοιχεία όμοια τοΐς 
πράγμασιν, έξ ών τά πρώτα όνόματά τις συνθήσει; ώδε δέ λέ
γω· άρά ποτ’ άν τις συνέθηκεν ό νυνδή έλέγομεν ζωγράφημα 
δμοιόν τφ τών δντων, εί μή φύσει ύπήρχε φαρμακεία όμοια 
όντα, έξ ών συντίθεται τά ζωγραφούμενα, έκείνοις ά μι
μείται ή γραφική' ή άδύνατον;

ΚΡ. ’Αδύνατον.
ΣΩ. Ούκοΰν ώσαύτως καί όνόματα ούκ άν ποτέ όμοια γέ-
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νοιτο ούδενί, ει μή υπάρξει έκεΐνα πρώτον όμοιότητά τινα 
έχοντα, έξ ών συντίθεται τά δνόματα, έκείνοις ών έστι τά 
όνόματα μιμήματα; έστι δέ, έξ ών συνθετέον, στοιχεία;

ΚΡ. Ναι.
ΣΩ. Ήδη τοίνυν καί σύ κοινώνη τοϋ λόγου ούπερ άρτι 

Έρμογένης, φέρε, καλώς σοι δοκοΰμεν λέγειν ότι τό ρώ τη 
φορά καί κινήσει καί σκληρότητι προσέοικεν, ή ού καλώς;

ΚΡ. Καλώς έμοιγε.
ΣΩ. Τό δέ λάμβδα τφ λείςο καί μαλακφ καί οϊς νυνδή έλέ- 

γομεν;
ΚΡ. Ναι.
ΣΩ. Οίσθα ούν ότι έπί τ<Ε> αύτφ ήμεΐς μέν φαμεν «σκληρό- 

της» Έρετριηςδέ «σκληροτήρ»;
ΚΡ. Πάνυ γε.
ΣΩ. Πότερον ούν τό τε ρώ καί τό σίγμα έοικεν άμφότερα 

τφ αύτφ, καί δηλοΐ έκείνοις τε τό αυτό τελευτώντος τού βώ 
καί ήμίν τού σίγμα, ή τοΐς έτέροις ήμών ού δηλοΐ;

ΚΡ. Δηλοΐ μέν ούν άμφοτέροις.
ΣΩ. Πότερον ή όμοια τυγχάνει όντα τό ρώ καί τό σίγμα, ή

ή μή;
ΚΡ. Ήι όμοια.
ΣΩ. Ή  ούν όμοιά έστι πανταχη;
ΚΡ. Πρός γε τόίσως φοράν δηλοΰν.
ΣΩ. Ή καί τό λάμβδα έγκείμενον; ού τό έναντίον δηλοΐ 

σκληρότητος;
ΚΡ. Ίσως γάρ ούκ όρθώς έγκειται, ώ Σώκρατες· ώσπερ καί 

ά νυνδή σύ πρός Έρμογένη έλεγες έξαιρών τε καί έντιθείς 
γράμματα ού δέοι, καί όρθώς έδόκεις έμοιγε, καί νϋν Ισως 
άντί τοϋ λάμβδα ρώ δει λέγειν.

ΣΩ. Εύ λέγεις, τί ούν; νϋν ώς λέγομεν, ούδέν μανθάνομεν 
άλλήλων, έπειδάν τις φη «σκληρόν», ούδέ οίσθα σύ νϋν ότι 
έγώ λέγω;
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ΚΡ. Έγωγε, διά γε τό έθος, ώ φίλτατε.
ΣΩ. Έθος δέ λέγων οΐει τι διάφορον λέγειν συνθήκης; ή 

άλλο τι λέγεις τό έθος ή ότι έγώ, όταν τοϋτο φθέγγωμαι, δια
νοούμαι έκεΐνο, σύ δέ γιγνώσκεις ότι έκεΐνο διανοούμαι; ού 
τούτο λέγεις;

ΚΡ. Ναί.
ΣΩ. Ούκοΰν ει γιγνώσκεις έμοΰ φθεγγομένου, δήλωμα σοι 

γίγνεται παρ’ έμοΰ;
ΚΡ. Ναί.
ΣΩ. ’Από τού άνομοίου γε ή ό διανοούμενος φθέγγομαι, 

είπερ τό λάμβδα άνόμοιόν έστι τή ή φής σύ σκληρότητα ει δέ 
τούτο ούτως έχει, τί άλλο ή αυτός σαυτφ συνέθου καί σοι γί- 
γνεται ή όρθότης τού όνόματος συνθήκη, επειδή γε δηλοϊ καί 
τά όμοια καί τά άνόμοια γράμματα, έθους τε καί συνθήκης 
τυχόντα; εί δ’ ότι μάλιστα μή έστι τό έθος συνθήκη, ούκ άν 
καλώς έτι έχοι λέγειν τήν όμοιότητα δήλωμα είναι, άλλά τό 
έθος· έκεΐνο γάρ, ως έοικε, καί όμοίφ καί άνομοίφ δηλοϊ. έπει- 
δή δέ ταΰτα συγχωροΰμεν, ώ Κρατύλε -τήν γάρ σιγήν σου 
συγχώρησιν θήσω- άναγκαϊόν που καί συνθήκην τι καί έθος 
συμβάλλεσθαι πρός δήλωσιν ών διανοούμενοι λέγομεν έπεί, 
ώ βέλτιστε, ει θέλεις έπί τόν άριθμόν έλθεΐν, όθεν οιει έξειν 
όνόματα όμοια ένί έκάστφ τών άριθμών έπενεγκεΐν, έάν μή 
έφς τι τήν σήν ομολογίαν καί συνθήκην κύρος έχειν τών όνο- 
μάτων όρθότητος πέρι; έμοί μέν ούν καί αύτφ άρέσκει μέν κα
τά τό δυνατόν όμοια είναι τά όνόματα τοΐς πράγμασιν άλλά 
μή ώς άληθώς, τό τού Έρμογένους, γλίσχρα ή ή όλκή αύτη 
τής όμοιότητος, άναγκαΐον δέ ή καί τφ φορτικφ τούτφ προ- 
σχρήσθαι, τή συνθήκη, εις όνομάτων όρθότητα. έπεί ίσως κα
τά γε τό δυνατόν κάλλιστ’ άν λέγοιτο όταν ή πάσιν ή ώς πλεί- 
στοις όμοίοις λέγηται, τούτο δ’ έστί προσήκουσιν, άίσχιστα 
δέ τουναντίον, τόδε δέ μοι έτι είπέ μετά ταΰτα, τίνα ήμΐν δύνα- 
μιν έχει τά όνόματα καί τί φώμεν αυτά καλόν άπεργάζεσθαι;
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ΚΡ. Διδάσκειν έμοιγε δοκεϊ, ώ Σώκρατες, καί τούτο πάνυ 
άπλοΰν είναι, δς άν τά όνόματα έπίστηται, έπίστασθαι καί 
τά πράγματα.

ΣΩ. Ίσως γάρ, ώ Κρατύλε, τό τοιόνδε λέγεις, ώς έπειδάν 
τις είδη τό δνομα οίόν έστιν -έστι δέ οΐόνπερ τό πράγμα- 
είσεται δή καί τό πράγμα, έπείπερ δμοιον τυγχάνει δν τφ 
όνόματι, τέχνη δέ μία άρ’ έστίν ή αυτή πάντων των άλλή- 
λοις όμοιων, κατά τούτο δή μοι δοκεϊς λέγειν ώς δς άν τά 
όνόματα είδη εϊσεται καί τά πράγματα.

ΚΡ. ’Αληθέστατα λέγεις.
2.16. ΚΡ. Οίμαι μέν έγώ τόν άληθέστατον λόγον περί τού

των είναι, ώ Σώκρατες, μείζω τινα δύναμιν είναι ή άνθρωπεί- 
αν τήν θεμένην τά πρώτα όνόματα τοΐς πράγμασιν, ώστε 
άναγκαϊον είναι όρθώς έχειν.

2.17. ΣΩ. Άλλ’ ουδέ γνώσιν είναι φάναι είκός, ώ Κρατύλε, 
εί μεταπίπτει πάντα χρήματα καί μηδέν μένει, εί μέν γάρ 
αυτό τούτο, ή γνώσις, τού γνώσις είναι μή μεταπίπτει, μένοι 
τε άν άεί ή γνώσις καί είη γνώσις. εί δέ καί αυτό τό είδος με
ταπίπτει τής γνώσεως, άμα τ’ άν μεταπίπτοι εις άλλο είδος 
γνώσεως καί ούκ άν είη γνώσις· εί δέ άεί μεταπίπτει, άεί ούκ 
άν είη γνώσις, καί έκ τούτου τού λόγου ούτε τό γνωσόμενον 
ούτε τό γνωσθησόμενον άν είη. εί δέ έστι μέν άεί τό γι- 
γνώσκον, έστι δέ τό γιγνωσκόμενον, έστι δέ τό καλόν, έστι δέ 
τό άγαθόν, έστι δέ έν έκαστον τών δντων, ού μοι φαίνεται 
ταΰτα δμοια όντα, ά νΰν ήμεΐς λέγομεν, ροη ούδέν οϋδέ 
φορά· ταύτ’ ούν πότερόν ποτέ ούτως έχει ή έκείνως ώς οί πε
ρί ‘Ηράκλειτόν τε λέγουσιν καί άλλοι πολλοί, μή ού ράδιον 
ή έπισκέψασθαι, ουδέ πάνυ νοΰν έχοντος άνθρώπου έπιτρέ- 
ψαντα όνόμασιν αυτόν καί τήν αυτού ψυχήν θεραπεύειν, 
πεπιστευκότα έκείνοις καί τοΐς θεμένοις αυτά, διισχυρίζε- 
σθαι ώς τι είδότα, καί αύτοΰ τε καί τών δντων καταγιγνώ- 
σκειν ώς ούδέν ύγιές ούδενός, άλλά πάντα ώσπερ κεράμια
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ί>εϊ, καί άτεχνώς ώσπερ οί κατάρρςο νοσοϋντες άνθρωποι 
ούτως οΐεσθαι καί τά πράγματα διακεΐσθαι, ύπό ρεύματός τε 
καί κατάρρου πάντα [τά] χρήματα έχεσθαι. ίσως δέ καί ού. 
σκοπεϊσθαι ούν χρή άνδρείως τε καί εύ, καί μή ραδίως άπο- 
δέχεσθαι -έτι γάρ νέος εΐ καί ήλικίαν έχεις- σκεψάμενον δέ, 
έάν εύρης, μεταδιδόναι καί έμοί.

ΚΡ. ’Αλλά ποιήσω ταϋτα. εΰ μέντοι ΐσθι, ώ Σώκρατες, ότι 
ούδέ νυνί άσκέπτως έχω, άλλά μοι σκοπουμένςο καί πράγμα
τα έχοντι πολύ μάλλον έκείνως φαίνεται έχειν ώς Ηράκλει
τος λέγει.

ΣΩ. Εις αύθις τοίνυν με, ώ έταϊρε, διδάξεις, έπειδάν ήκης- 
νυν δέ, ώσπερ παρεσκεύασαι, πορεύου είς άγρόν προπέμψει 
δέ σε καί Έρμογένης δδε.

ΚΡ. Ταϋτ’ Ισται, ώ Σώκρατες, άλλά καί σύ πειρώ έτι έννο- 
εΐν ταϋτα ήδη.

Κρατύλος 384c 388c 388c 389& 390c 391b■ 39Id- 397b■ 409c 
414c 416c■ 426c 426c-427& 430c 432& 434a-435c 440a-440e.

3. Π αλαιό Διαθήκη

(...) Καί είπεν ό Θεός Γενηθήτω φως, καί έγένετο φώς καί 
εΐδεν ό Θεός ότι καλόν...

Καί είπεν ό Θεός Γενηθήτω στερέωμα έν μέσιρ τού ύδατος 
καί έστω διαχωρίζον άνά μέσον ύδατος καί ύδατος. Καί έγέ
νετο ούτως καί έποίησεν ό Θεός τό στερέωμα... καί έκάλεσεν 
ό Θεός τό στερέωμα ουρανόν καί εΐδεν ό Θεός ότι καλόν (...)

Γένεσις
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4. Καινή Διαθήκη

Έν άρχή ήν ό Λόγος καί ό Λόγος ήν πρός τόν Θεόν, καί 
Θεός ήν ό Λόγος.

Ούτος ήν έν άρχή πρός τόν Θεόν.
Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον, 1,1,2.

5. Απόστολος Παύλος

Ζηλοϋτε δέ τά πνευματικά, μάλλον δέϊνα προφητεύητε. ό 
γάρ λαλών γλώσση ούκ άνθρώποις λαλεϊ, άλλά τφ  Θεφ· 
ούδείς γάρ άκούει, πνεύματι δέ λαλεϊ μυστήρια· ό δέ προφη- 
τεύων άνθρώποις λαλεϊ οικοδομήν καί παράκλησιν καί πα
ραμυθίαν. ό λαλών γλώσση έαυτόν οίκοδομεΐ, ό δέ προφη- 
τεύων έκκλησίαν οίκοδομεΐ. θέλω δέ πάντας ύμάς λαλεΐν 
γλώσσαις, μάλλον δέϊνα προφητεύητε- μείζων γάρ ό προφη- 
τεύων ή ό λαλών γλώσσαις, έκτός εί μή διερμηνεύη, ϊνα ή 
έκκλησία οικοδομήν λάβη. νυνί δέ, άδελφοί, έάν έλθω πρός 
ύμάς γλώσσαις λαλών, τί ύμάς ωφελήσω, έάν μή ύμΐν λαλή- 
σω ή έν άποκαλύψει ή έν γνώσει ή έν προφητείά ή έν διδαχή; 
όμως τά άψυχα φωνήν διδόντα, είτε αύλός εϊτε κιθάρα, έάν 
διαστολήν τοΐς φθόγγοις μή δφ, πώς γνωσθήσεται τό αύλού- 
μενον ή τό κιθαριζόμενον; καί γάρ έάν άδηλον φωνήν σάλ- 
πιγξ δφ, τίς παρασκευάσεται εις πόλεμον; ούτω καί ύμεΐς διά 
τής γλώσσης έάν μή εύσημον λόγον δώτε, πώς γνωσθήσεται 
τό λαλούμενον; έσεσθε γάρ εις άέρα λαλοΰντες. τοσαύτα, εί 
τύχοι, γένη φωνών έστίν έν κοσμώ, καί ούδέν αύτών άφω- 
νον. έάν ούν μή είδώ τήν δύναμιν τής φωνής, έσομαι τφ λα- 
λοΰντι βάρβαρος καί ό λαλών έν έμοί βάρβαρος, ούτω καί 
ύμεΐς έπεί ζηλωταί έστε πνευμάτων, πρός τήν οικοδομήν τής 
έκκλησίας ζητείτε ϊνα περισσεύητε. Διόπερ ό λαλών γλώσση
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προσευχέσθω 'ίνα διερμηνεύη· έάν γάρ προσεύχομαι 
γλώσση, τό πνεϋμά μου προσεύχεται, ό δέ νους μου άκαρπος 
έστι. τί ούν έστι; προσεύξομαι τφ πνεύματι, προσεύξομαι δέ 
καί τφ νοΐ· ψαλφ τφ πνεύματι, ψαλώ δέ καί τφ νοί. έπεί έάν 
εύλογήσης τφ πνεύματι, ό άναπληρών τόν τόπον τού ιδιώτου 
πώς έρεΐ τό άμήν έπί τη ση εύχαριστίψ, έπειδή τί λέγεις ούκ 
οίδε; σύ μέν γάρ καλώς εύχαριστεΐς, άλλ’ ό έτερος ούκ οίκο- 
δομεΐται. εύχαριστώ τφ Θεφ μου πάντων ύμφν μάλλον 
γλόσσαις λαλΦν άλλ’ έν έκκλησίψ θέλω πέντε λόγους διά 
τού νοός μου λαλησαι, ϊνα καί άλλους κατηχήσω, ή μυρίους 
λόγους έν γλώσση. ’Αδελφοί, μή παιδία γίνεσθε ταϊς φρεσίν, 
άλλά τη κακίςχ νηπιάζετε, ταϊς δέ φρεσί τέλειοι γίνεσθε. έν 
τφ νόμφ γέγραπται ότι έν έτερογλώσσοις καί έν χείλεσιν έτέ- 
ροις λαλήσω τφ λαφ τού τφ, καί ούδ’ ούτως εισακούσονταί 
μου, λέγει Κύριος, ώστε αί γλώσσαι εις σημεΐόν είσιν ού τοίς 
πιστεύουσιν, άλλά τοϊς άπίστοις· ή δέ προφητεία ού τοίς άπί- 
στοις, άλλά τοίς πιστεύουσιν. Έάν ούν συνέλθη ή έκκλησία 
όλη έπί τό αυτό καί πάντες γλόσσαις λαλώσιν, είσέλθωσι δε 
ίδιώται ή άπιστοι, ούκ έροΰσιν ότι μαίνεσθε; έάν δέ πάνες 
προητεύωσιν, είσέλθη δέ τις άπιστος ή ιδιώτης, έλέγχεται 
υπό πάντων, άνακρίνεται ύπό πάντων, καί ούτω τά κρυπτά 
τής καρδίας αύτοϋ φανερά γίνεται- καί ούτω πεσών έπί πρό- 
σωπον προσκυνήσει τφ Θεφ, άπαγγέλλων ότι ό Θεός όντως 
έν ύμΐν έστι.

Επιστολή προς Κορινθίους Α', 14.1-14.26.

6.1. Κένα ουπανισάδ

Αυτό που δε μπορεί να ειπωθεί με τα λόγια αλλά που μ’ 
αυτό λέγονται τα λόγια: Ξέρε πως αυτό είναι μόνο ο Μπράχ- 
μαν, το Πνεύμα- και όχι ό,τι οι άνθρωποι λατρεύουν εδώ.
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Αυτό που δε μπορεί να σκεφτεί ο νους αλλά που μ’ αυτό 
μπορεί ο νους να σκεφτεί: Ξέρε πως αυτό είναι ο Μπράχμαν, 
το Πνεύμα· και όχι ό,τι οι άνθρωποι λατρεύουν εδώ.

Αυτό που δε μπορεί να ιδωθεί με το μάτι αλλά που το μάτι 
βλέπει μ’ αυτό: Ξέρε πως αυτό είναι ο Μπράχμαν, το Πνεύ
μα- και όχι ό,τι οι άνθρωποι λατρεύουν εδώ.

Αυτό που δε μπορεί ν’ ακουστεί με το αφτί, αλλά που το 
αφτί μπορεί ν ’ ακούει μ’ αυτό: Ξέρε πως αυτό είναι ο 
Μπράχμαν, το Πνεύμα- και όχι ό,τι οι άνθρωποι λατρεύουν 
εδώ.

Αυτό που δε μπορεί να εισπνευθεί με την αναπνοή, αλλά 
που μ’ αυτό εισπνέεται η αναπνοή: Ξέρε πως αυτό είναι ο 
Μπράχμαν, το Πνεύμα- και όχι ό,τι οι άνθρωποι λατρεύουν 
εδώ.

Σωκρ. Λ. Σκαρτσής, Ουπανισάδες, Τα κείμενα των λαών,
Καστανιώτης, 1989, 21-2.

6.2. Μ αντούκια ουπανισάδ

Ομ. Η αιώνια Αέξη είναι όλα- ό,τι ήταν, ό,τι είναι κι ό,τι 
θα είναι και ό,τι είναι πέρα στην αιωνιότητα. Όλα είναι ΟΜ.

Ο Μπράχμαν είναι όλα κι ο Ατμαν είναι Μπράχμαν. Ο 
Ατμαν, το εαυτό, έχει τέσσερους όρους.

Ο. π., 17.

7. Charles Baudelaire

CORRESPONDANCES
La Nature est un temple ού de vivants piliers 
Laissent parfois sortir de confuses paroles; 
L’homme y passe £ travers des forets de symboles
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Qui l’observent avec des regards familiers.

Comme de longs echos qui de loin se confondent 
Dans une tenebreuse et profonde unit6,
Vaste comme la nuit et comme la clart6,
Les parfums, les couleurs et les sons se r6pondent.

11 est des parfums frais comme des chairs d’enfants,
Doux comme les haurbois, verts comme les prairies,
-  Et d’ autres, corrompus, riches et triomphants,

Ayant l’expansion des choses infinies,
Comme l’ambre, le muse, le benjoin et l’encens,
Qui chantent les transports de l’esprit et des sens.

Les Fleurs du Mai, 10.

ΑΝΤΙΜΙΛΗΜΑΤΑ
'Ενας ναός με ζωντανές κολόνες είν’ η Πλάση, 
που λόγια ανεξιχνίαστα κάποτε ψιθυρίζουν 
ο άνθρωπος περνά απ’ αυτά των σύμβολων τα δάση, 
που τον κοιτάζουν φιλικά σάμπως να τον γνωρίζουν.

Όπως οι μακραντίλαλοι από πέρα σαν κυλούνε, 
γίνονται μόνο μια βουή βαθιά και σκοτεινή, 
πλατιά σα νύχτα και σα μια φεγγοβολή ορθρινή, 
χρώματα κ’ ήχοι κ’ ευωδιές αντάμα τους μιλούνε.

Είν’ ευωδιές ολόδροσες σαν σάρκες παιδικές 
σαν τα λιβάδια πράσινες, σαν τους αυλούς γλυκές-
-  κ’ είν’ άλλες θριαμβευτικές, πλούσιες κ’ εκφυλισμένες,

που όμοια με τα πράγματα τ’ ατέρμο ν’ απλωμένες,
-  όπως του μόσχου, του άμπαρου, του λίβανου τα μύρα- 
του νου και των αισθήσεων μάς τραγουδούν την πύρα.

[μετάφρ. Γ. Σημηριώτης]
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8. Arthur Rimbaud

VOYELLES

A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu: voyelles, 
je dirai quelque jour vos naissances latentes:
A, noir corset velu des mouhes iclatantes 
Qui bombinent autour des puanteurs cruelles,

Golfes d’ombre; E, candeurs des vapeurs et des tentes,
Lances des glaciers fiers, rois blancs, frissons d’ombelles;
1, pourpres, sang crachi, rire des lfevres belles 
Dans la colire ou les ivresses pinitentes;

U, cycles, vibrements divins des mers virides,
Paix des patis semis d’animaux, paix des rides 
Que l’alchimie imprime aux grands fronts studieux;

O, suprime Clairon plein des strideurs itranges,
Silences traversis des Mondes et des Anges:
-  O l’Omiga, rayon violet de Ses Yeux!

Po6sies, 78-9.

ΦΩΝΗΕΝΤΑ

A μαύρο, E άσπρο, 1 κόκκινο, Ο μπλάβο, Υ σμαραγδί, 
θα ειπώ πώς ήρθατε κρυφά στον κόσμο μια φορά.
Α μαύρος χνουδωτός κορσές σ’ έντομα αστραφτερά 
που σ’ ανυπόφορες βρωμιές γυροβολούνε ομάδι,

ισκιεροί κόρφοι. Ε βαποριών, σκηνών ασπράδα τόση, 
ρήγας λευκός, παγωτατζή δόρυ, ρίγη ανθών.
Τούτα πορφύρες, αιμόφτυσμα, γέλοιο ωραίων χειλιών 
σ’ ώρα θυμού ή μάνητας που έχουμε μετανιώσει.

Υ, κύκλος, θεϊκοί παλμοί σε θάλασσα αγριεμένη,
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αγρών σιγή με ζωντανά, ειρήνη τυπωμένη 
αλχημικά, σε μέτωπα μεγάλα και σοφά.

Ο, σάλπιγγα που ξαπολνά στριγγές δαιμονισμένες,
Κόσμων κι’ Αγγέλων σιωπές μακροταξιδεμένες.
Ω μέγα, από τα μάτια του ακτίνα βιολετιά.

[Ν. Στρατάκης, 238-9]

9. Μ ανιφέστο του περ. Change «Με άλλα λόγια»
Η γλώσσα, αλλάζοντας, αλλάζει τα πράγματα. Συνοδεύ

οντας όλα τα άλλα υλικά κινήματα των ανθρώπων.
Αλλά η γλώσσα είναι χτυπημένη από την προκατάληψη 

που επιτίθεται στα μεγάλα διαφανή. Αυτή που είναι το ίδιο 
το κίνημα, μουσκεμένη στα πιοτά του πόθου, διαποτισμένη 
στο νερό της γεύσης, περνάει για το αόρατο ή την αφαίρεση. 
Στα μάτια του προκαταλειμμένου ιδεαλιστή -ή  θετικιστή- 
περνάει για μη πραγματική, ενώ αυτή δίνει στο πραγματικό 
παρουσία και ορατότητα. Δείχνει, πιο γρήγορα από το χέρι. 
Είναι το ανθρώπινο χέρι μεταφερμένο με μια ταχύτητα σχε
δόν χωρίς όρια. Τη χωρίς όρια δύναμη της μεταβολής, αυτή 
θα τη σχεδιάσει.

Επιφορτισμένη, καθόλου να επικοινωνήσει, αλλά έτσι να 
μεταφέρει και να μεταμορφώνει. Και έτσι, κινούμενη διπλά 
χωρίς διακοπή.

Σηκώνω με τα χέρια μου ένα φράγμα αντίθετα σ’ ένα 
ρεύμα νερού: το νερό θ’ ανεβεί, αλλά επίσης θα μετατεθεί 
και θα ξεχειλίσει από κάθε πλευρά και θα κινηθεί εκεί.

Η γλώσσα κάνει το νερό του σώματος ν’ ανεβεί. Από αυ
τή φορτίζεται και κυλάει, απ’ όλες τις πλευρές, άρδευση των 
μακρινών εδαφών. Μεταμόρφωση των απομακρυσμένων δυ
νάμεων. Αλλαγή του νερού σε φωτιά και σε τύπο.

Αρ. 6, 1970.
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10. Αριστοτέλης

10.1. Τά γάρ όνόματα μιμήματά έστιν ύπήρξεν δέ καί ή 
φωνή πάντων μιμητικώτατον των μορίων ήμΐν διό καί αί τέ- 
χναι συνέστησαν ή τε ραψωδία καί ή υποκριτική καί άλλα 
γε.

10.2. Περαίνεται δέ άριθμφ πάντα· ό δέ του σχήματος τής 
λέξεως άριθμός ρυθμός έστιν, ου καί τά μέτρα τμητά. Διό δει 
βυθμόν τόν λόγον έχειν.

Τέχνη ρητορική, Γ 1404α, 1408b.

11. Διονύσιος Αλικαρνασσεύς

11.1. Δοκεΐ δέ μοι τής συνθετικής έπιστήμης τρία έργα 
είναι· έν μέν, Ιδείν, μετά τίνος άρμοττόμενον πέφυκε καλήν 
καί ήδεϊαν λήψεσθαι συζυγίαν έτερον δέ, γνώναι των 
άρμόττεσθαι μελλόντων πρός άλληλα, πώς άν έκαστον σχη- 
ματισθέν κρείττονα φαίνεσθαι ποιήσειε τήν άρμονίαν τρί
τον δ’, εί τι δείται μετασκευής τών λαμβανομένων, άφαιρέ- 
σεως λέγω καί προσθήκης καί άλλοιώσεως, γνώναι τε πώς 
καί πρός τήν μέλλουσαν χρείαν οίκείως έξεργάσασθαι.

11.2. Καί γάρ ταΰτα (: τά κώλα) άρμόσας πρός άλληλα 
δει, ώς οικεία φαίνεσθαι καί φίλα.

11.3. Πολλοί δέ δή που σχηματισμοί καί τής λέξεώς είσιν, 
ώσπερ καί τής διανοίας- ούς ούχ οίόν τε κεφαλαιωδώς περι- 
λαβεΐν Ισως δέ καί άπειροι, περί ών πολύς ό λόγος, καί βα- 
θεΐα ή θεωρία, ου δή τό αύτό δύναται ποιείν τό αύτό κώλον 
ούτω σχηματισθέν, ή ούτως.

11.4. Ό  δή πολυφωνότατος τών ποιητών "Ομηρος, δταν 
μέν ώραν δψεως εύμόρφου καί κάλλους ήδονής έπαγωγός 
έπιδείξασθαι βούληται, τών τε φωνηέντων τοίς κρατίστοις
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χρήσεται, καί των ήμιφώνων τοΐς μαλακωτάτοις, καί ού κα- 
ταπυκνώσει τοΐς άφώνοις τάς συλλαβής, ουδέ συγκόψει 
τούς ήχους, παρατιθείς άλλήλοις τα δυσέκφορα, πραείαν δέ 
τινα ποιήσει αρμονίαν των γραμμάτων καί ρέουσαν άλύπως 
διά τής άκοής.

11.5. Πρώτον μέν δή θεώρημα τούτο τών έν ταΐς συλλα- 
βαίας παθών, έτερον δέ τοιόνδε, τών γραμμάτων πολλάς έχό- 
ντων διαφοράς ού μόνον παρά τα μήκη καί τάς βραχύτητας, 
άλλά καί παρά τούς ήχους, (...), πάσα άνάγκη τάς έκ τούτων 
συνισταμένας συλλαβάς, ή διά τούτων πλεκομένας, άμα τήν 
τε ιδίαν έκάστου σώζειν δύναμιν, καί τήν κοινήν άπάντων, 
ή γίνηται διά τής κράσεώς τε καί της παραθέσεως αυτών έξ 
ών μαλακαί τε φωναί γίνονται καί σκληραία, καί λεΐαι καί 
τραχεΐαι, γυκαίνουσαί τε τήν άκοήν καί πικραίνουσαι, καί 
στύφουσαι καί διαχέουσαι, καί πάσαν τήν άλλην κατα
σκευάζονται διάθεσιν φυσικήν αύται δ’ είσί μυρίαι τό 
πλήθος δσαι.

Ταΰτα δή καταμαθόντες οί χαριέστατοι ποιητών τε καί 
συγγραφέων, τά μέν αυτοί τε κατασκευάζουσιν όνόματα, 
συμπλέκοντες έπιτηδείως άλλήλοις τά γράμματα, καί τάς 
συλλαβάς δέ οικείως, οΐς άν βούλωνται παραστήσαι πάθεσι, 
ποικίλως φιλοτεχνοΰσιν, ώς ποιεί πολλάκις "Ομηρος· έπί μέν 
προσηνέμων αίγιαλών τή παρεκτάσει τών συλλαβών τόν 
άπαυστον έμφαίνειν βουλόμενος ήχον.

11.6. Καί αύτοί τε δή κατασκευάζουσιν οί ποιηταί καί 
λογογράφοι, πρός χρήμα όρώντες, οίκεία καί δηλωτικά τών 
υποκειμένων τά όνόματα, ώσπερ έφην πολλά δέ καί παρά 
τών έμπροσθεν λαμβάνουσιν, ώς έκεΐνοι κατεσκεύασαν, 
όσα μιμητικώτατα τών πραγμάτων έστίν ώς έχει ταυτί-

‘Ροχθεΐ γάρ μέγα κύμα ποτί ξερόν ήπείροιο.
Αύτός δέ κλάγξας πέτετο πνοιήσ’ άνέμοιο.
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Αίγιαλφ μεγάλη βρέμεται, σμαραγδεΐ δέ τε πόντος.
Σκέπτετ’ ό'ίστών τε ροιζον καί δοϋπον άκόντων.

μεγάλη τούτων άρχή καί διδάσκαλος ή φύσις, ή ποιούσα μι
μητικούς ήμάς καί θετικούς των όνομάτων, οΐς δηλοΰται τά 
πράγματα, κατά τινας εύλόγους καί κινητικάς διανοίας 
όμοιότητας- ύφ’ ών έδιδάχθημεν ταύρων σε μυκήματα λέ- 
γειν, καί χρεμετισμούς'ίππων, καί φρυαγμούς τράγων, πρός 
τε βρόμον καί πάταγον άνέμων, καί συριγμόν κάλων, καί 
άλλα τούτοις όμοια παμπληθή, τά μέν φωνής μιμητικά, τά δέ 
μορφής, τά δ’ έργου, τά δέ πάθους, τά δέ κινήσεως, τά δ’ ήρε- 
μίας, τά δ’ άλλου χρήματος ότουδήποτε, περί ών είρηται 
πολλά τοΐς πρό ήμών τά κράτιστα δέ νέμω, ως πρώτςο τόν 
υπέρ έτυμολογίας είσάγοντι λόγον, Πλάτωνι τφ Σωκρατικφ, 
πολλαχή μέν καί άλλοθι, μάλιστα δέ έν τφ Κρατύλ·ρ.

Dionyssii Halicamassensis, 
Opera omnia, 23-4, 26, 27-8, 47, 49.

12. Ετήκουρος

’Αλλά μήν ύποληπτέον καί τήν φύσιν πολλά καί παντοϊα 
υπό αύτΦν των πραγμάτων διδαχθήναί τε καί άναγκα- 
σθήναι, τόν δέ λογισμόν τά υπό ταύτης παρεγγυηθέντα 
ύστερον έπακριβοΰν καί προσεξευρίσκειν έν μέν τισι θάτ- 
τον, έν δέ τισι βραδύτερον καί έν μέν τισι περιόδοις καί χρό- 
νοις [άπό τών άπό τού άπειρου] <κατά μείζους έπιδόσεις>, έν 
δέ τισι κατ’ έλάττους. "Οθεν καί τά όνόματα έξ αρχής μή θέ
σει γενέσθαι, άλλ’ αύτάς τάς φύσεις τών άνθρώπων καθ’ 
έκαστα έθνη Ιδια πασχούσας πάθη καί ίδια λαμβανούσας 
φαντάσματα ιδίως τόν άέρα έκπέμπειν στελλόμενον ύφ’ έκά- 
στων τών παθών καί τών φαντασμάτων, ώς άν ποτέ καί ή πα
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ρά τούς τόπους των έθνών διαφορά ή' ύστερον δέ κοινώς 
καθ’ έκαστα έθνη τά Ιδια τεθήναι πρός τό τάς δηλώσεις 
ήττον άμφιβόλους γενέσθαι άλλήλοις καί συντομωτέρως δη- 
λουμένας- τινά δέ καί ού συνορώμενα πράγματα είσφέρο- 
ντας τούς συνειδότας παρεγγυήσαί τινας φθόγγους τούς 
άναγκασθέντας άναφωνήσαι, τούς δέ τφ λογισμώ έλομένους 
κατά τήν πλείστην αίτίαν ούτως έρμηνεϋσαι.

Πρός ‘Ηρόδοτον, 75-6.

13. Λουκρήτιος

13.1. Γιατί τα ίδια άτομα που σχηματίζουν τον ουρανό, 
τη θάλασσα, τις στεριές, τα ποτάμια, τον ήλιο, σχηματίζουν 
επίσης τις θημωνιές, τα δέντρα, τα ζωντανά όντα. Αλλά οι 
μίξεις, η τάξη των συνδυασμών, οι κινήσεις διαφέρουν. 
Έτσι, σε κάθε σημείο των στίχων μας, βλέπεις ένα πλήθος 
γραμμάτων κοινών σ’ ένα πλήθος λέξεων, κι όμως πρέπει ν ’ 
αναγνωρίσεις πως στίχοι και λέξεις διαφέρουν και με το 
νόημα και με τον ήχο. Τέτοια είναι η δύναμη των γραμμά
των με την αλλαγή μόνο της τάξης τους. Όσο για τις αρχές 
των πραγμάτων, βάζουν σε δράση πολύ περισσότερα μέσα 
για να δημιουργήσουν τα πιο ποικίλα όντα.

13.2. Με την αλλαγή της θέσης τους τα ίδια άτομα παρά
γουν τη φωτιά και το ξύλο (ignis και lignum), όπως οι δυο λέ
ξεις ligna και ignis, ενώ έχουν τους ίδιους ήχους, διακρίνο- 
νται μεταξύ τους απ’ τη σημασία τους που προκύπτει απ’ τη 
διαφορετική διάταξη αυτών των ήχων.

13.3. Όσο για τους διάφορους ήχους της γλώσσας, είναι η 
φύση που ωθεί τους ανθρώπους να τους προφέρουν, και εί
ναι η ανάγκη που κάνει να γεννηθούν τα ονόματα των πραγ
μάτων...
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Το να σκεφτούμε λοιπόν πως ένας άνθρωπος μπόρεσε να 
δώσει σε κάθε πράγμα το όνομά του και ότι οι άλλοι έμαθαν 
απ’ αυτόν τα πρώτα στοιχεία της γλώσσας, είναι αληθινά 
παραφροσύνη. Αν αυτός μπόρεσε να ορίσει κάθε πράγμα με 
τ’ όνομά του, να προφέρει τους διάφορους ήχους της γλώσ
σας, γιατί να υποθέσουμε ότι και άλλοι θα μπορούσαν να το 
κάνουν την ίδια εποχή μ’ αυτόν; Επιπλέον, αν οι άλλοι δεν 
είχαν χρησιμοποιήσει μεταξύ τους την ομιλία, από πού του 
ήρθε η έννοια της χρησιμότητάς της; Από ποιον του ήρθε το 
πρώτο προνόμιο να ξέρει αυτό που ήθελε να κάνει και να 
έχει ένα καθαρό όραμα γι’ αυτό; Επίσης ένας μόνο άνθρω
πος δε μπορούσε να εξαναγκάσει ένα ολόκληρο πλήθος και, 
δαμάζοντας την αντίστασή του, να το κάνει να συμφωνήσει 
να μάθει τ’ όνομα κάθε πράγματος, κι έπειτα, το να βρεις μέ
σα να διδάξεις, να πείσεις βωβούς γι’ αυτό που είναι ανάγκη 
να κάνουν, δεν είναι, ούτε αυτό, εύκολο πράγμα: ποτέ δε θα 
προσφέρονταν σε κάτι τέτοιο. Ποτέ δεν θα άντεχαν πάνω 
από μια φορά να τους γδέρνουν τ’ αφτιά με τους ήχους μιας 
άγνωστης φωνής.

De rerum natura, Extraits du Latin, 
parCr. Georgin (1, 823-9, 907, v 1028-50).

14. John Wallis

To str δείχνει έντονη προσπάθεια· το st λιγότερο έντονη· 
το thr βίαιη κίνηση· το wr πλαγιότητα ή συστροφή' το br βί
αιη θραύση· το ash στο τέλος της λέξης, κάτι καθαρό και 
οξύ' το ing: «το κουδούνισμα της κατάληξης ng και του οξέ
ος φωνήεντος i δείχνουν ένα είδος επιμήκυνσης μιας ελάχι
στης κίνησης ή μιας δόνησης που καταλήγει να σβήσει αλ
λά χωρίς απότομη διακοπή». Έτσι ταύτιση ήχου-νοήματος
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έχουμε σε λέξεις όπως: squeek, squeat, squele, squall, screek, 
shreek, shrill, sharp κ.ά.

Genette 49-52.

15. Charles de Brosses

15.1. Ο πρώτος κανόνας, ο πιο απλός που δείχνει τη φύση 
της διαμόρφωσης των λέξεων είναι ότι αυτές είναι αληθινές: 
δηλαδή ότι αναπαριστάνουν το ονομαζόμενο αντικείμενο 
όσο είναι δυνατό καλύτερα στο φωνητικό όργανο να το 
αναπαραστήσει. Η αλήθεια των λέξεων, όπως και αυτή των 
ιδεών, συνίσταται στη συμφωνία τους με τα πράγματα: γι’ 
αυτό η τέχνη να βρίσκεις την προέλευση των λέξεων ονομά
στηκε ετυμολογία, δηλαδή αληθινή ομιλία· έτυμος, αληθι
νός- λόγος, μίλημα (από το έτος, αληθινός, αυτός που είναι, 
ή από το είμί, είμαι). Καμιά αμφιβολία ότι τα πρώτα ονόμα
τα υπήρξαν ταιριασμένα με τη φύση των πραγμάτων που εκ
φράζουν το να κρίνεις διαφορετικά, θα εσήμαινε πως πι
στεύεις ότι οι άνθρωποι είναι παράφρονες: γιατί θα εσήμαι- 
νε πως λες ότι ο σκοπός τους με το μίλημά τους δεν ήταν το 
να συνεννοηθούν.

15.2. Τα χείλη χτυπάνε, ή σφυρίζουν ο λάρυγγας πνέει ■ η 
γλώσσα και ο ουρανίσκος κυλάνε, ψαύουν ή σφυρίζουν η 
μύτη σφυρίζει.

15.3. «(Το χέρι) μπορούσε να παραστήσει τ’ αντικείμενα 
κατά την όραση με κινήσεις ή σχεδιάζοντας την εικόνα 
τους». (Οι γραφές είναι ποικίλες και διαφορετικής αξίας. Τις 
ταξινομεί σε τρεις ομάδες από δυο κατηγορίες. Μια από αυ
τές) «παγιώνει την όψη του ίδιου του ονόματος του αντικει
μένου. Η θαυμαστή σύνδεση της ακοής με την όραση που 
πραγματοποιούμε, γίνεται διαμέσου αυτής».

Genette, 85, 95, 118.
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16. Charles Nodier

16.1 Τα ονόματα των πραγμάτων, λεγάμενα, υπήρξαν η 
μίμηση των ήχων τους και τα ονόματα των πραγμάτων, 
γραμμένα, η μίμηση της μορφής τους. Η ονοματοποιία λοι
πόν είναι ο τύπος των προφερόμενων γλωσσών, και το ιερο
γλυφικό, ο τύπος των γραφόμενων γλωσσών.

16.2. Η γλώσσα που μιλήθηκε στην πρώτη ανθρώπινη φυ
λή εξέφραζε ένα τόσο μικρό αριθμό αναγκαίων ιδεών, που, 
αν έχει μείνει ριζική κάπου, αυτό είναι σ’ ένα πολύ μικρό 
αριθμό λέξεων.

16.3. Η επέκταση ριζικών ήχων που εκφράζουν ένα 
πράγμα θορυβώδες σε αισθήσεις μιας άλλης τάξης δεν είναι 
δύσκολο να κατανοηθεί. Από αισθήματα του ανθρώπου, δεν 
υπάρχει παρά κάποιος αριθμός που ταιριάζουν στην ακοή, 
όμως, καθώς ο λόγος απευθύνεται σ’ αυτή την αίσθηση και 
μέσω αυτού μεταδίδεται το σημείο του αντικειμένου που 
μας ελκύει, όλες οι εκφράσεις φαίνονται διαμορφωμένες γι’ 
αυτήν. Οι ήχοι δε μπορούν από μόνοι τους να εκφράσουν τα 
αισθήματα της όρασης, της αφής και της γεύσης, αλλά αυ
τά τα αισθήματα μπορούν να συγκριθούν μέχρι ένα ορισμέ
νο σημείο με αυτά της ακοής και να εκδηλωθούν με τη βοή- 
θειά τους. Αυτές οι συγκρίσεις εξάλλου δεν έχουν τίποτα 
που να μην είναι φυσικό και εύκολο. Όλες οι γλώσσες χρω
στούν σ’ αυτές τις εικόνες τους και όλα συντείνουν να δεί
ξουν ότι η γλώσσα του αρχέγονου ανθρώπου ήταν εικονι
στική.

Όταν, για παράδειγμα, λέμε πως ένα χρώμα είναι εκρη
κτικό (6clatante), μ’ αυτό δεν εννοούμε καθόλου ότι ένα χρώ
μα μπορεί να παραγάγει στο ακουστικό όργανο ένα βίαιο 
θόρυβο, όπως αυτός του οποίου είναι έκφραση η ρίζα της λέ
ξης εκρηκτικός (6clatant)· αλλά ότι αυτό το χρώμα παράγει
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στο οπτικό όργανο μια ζωηρή και δυνατή αίσθηση όπως αυ
τή με την οποία τη συγκρίνουμε.

16.4. Το πρώτο έργο της σκέψης, όταν αυτή έλκεται από 
μια νέα αντίληψη, είναι (...) να το συσχετίσει με προγενέστε
ρες αντιλήψεις που της μοιάζουν, αν όχι με τη φύση της 
ακριβώς, τουλάχιστον στον τρόπο με τον οποίο ενεργούσαν 
στην ψυχή όταν τις υφιστάμεθα για πρώτη φορά, και είναι 
αυτός ο συσχετισμός που την ονομάζει. Είναι τόσο πιο ξαφ
νικό, όσο η οργάνωση, στην οποία δρα, υπηρετείται από πιο 
ευαίσθητες αισθήσεις, και αυτό το στοιχείο του ξαφνικού 
στην αποδοχή των σχέσεων των πραγμάτων είναι ακριβώς 
αυτό που ονομάζουμε πνεύμα. Καταλαβαίνει κανείς, μετά 
από αυτό, άνετα γιατί όλες οι ευχάριστες ιδέες εκφράστη
καν με ήχους ρευστούς, όλες οι πικρές ιδέες με ήχους τρα
χείς. Ο άνθρωπος που είναι μάρτυρας ενός εγκλήματος ή που 
ακούει να το διηγούνται βγάζει την ίδια κραυγή μ’ αυτόν 
που καίγεται από ένα καυτό σίδερο ή που πατάει την ουρά 
ενός φιδιού· και ο λόγος του, αυθόρμητος τότε όπως η κραυ
γή του, έχει χρωματίσει με αρθρώσεις ομόφωνες ή πολύ κο
ντινές, αισθήματα ανάλογα μόλο που είναι διαφορετικά. Οι 
γλώσσες δε μπόρεσαν να γίνουν αλλιώς.

Genette, 150, 166, 175-6, 177.

17. Jean-Jacques Rousseau

«Η πρώτη γλώσσα» χαρακτηρίζεται από τις λίγες αρθρώ
σεις· κάποια σύμφωνα παρεμβεβλημένα εξαλείφοντας τη 
χασμωδία των φωνηέντων αρκούσαν για να τα κάνουν να 
κυλάνε σαν να προφέρονται εύκολα. Σε ανταπόδοση, οι 
ήχοι ήταν πολύ ποικίλοι και η ποικιλία των τόνων θα πολ
λαπλασίαζε τις ίδιες φωνές: η ποσότητα, ο ρυθμός θα ήταν
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νέες πηγές συνδυασμών, σε τρόπο που οι φωνές, οι ήχοι, οι 
τόνοι, ο αριθμός, που ανήκουν στη φύση, αφήνοντας λίγα 
πράγματα να κάνουν οι στοματικές αρθρώσεις, θα τραγου
δούσαν αντί να μιλάνε.

Genette, 397.

18. Ernest Renan

18.1. Θα έφερνε κανένας μάταια σαν επιχείρημα ενα
ντίον αυτής της θεωρίας (της ονοματοποιίας) τη διαφορά 
των αρθρώσεων με τις οποίες οι διάφοροι λαοί έχουν εκφρά- 
σει ένα ταυτόσημο φυσικό γεγονός. Πραγματικά, το ίδιο 
αντικείμενο παρουσιάζεται στις αισθήσεις με χίλια πρόσω
πα, από τα οποία κάθε γνωστική οικογένεια διάλεξε κατά τη 
διάθεσή της αυτό που της φάνηκε χαρακτηριστικό. Ας πά
ρουμε για παράδειγμα τον κεραυνό. Όσο λίγο καθορισμένο 
και αν είναι ένα τέτοιο φαινόμενο, προκαλεί διαφορετικά 
την προσοχή του ανθρώπου και μπορεί εξίσου να παρουσια
στεί σαν ένας υπόκωφος κρότος ή σαν ένα σπάσιμο ή σαν 
μια ξαφνική έκρηξη φωτός κ.λπ. Ο Adelung λέει πως συγκέ
ντρωσε γι’ αυτόν πάνω από 353 λέξεις, όλες παρμένες από τις 
ινδοευρωπαίκές γλώσσες και όλες προφανώς διαμορφωμένες 
από τη φύση.

18.2. Αυτό που διακρίνει τη σημιτική οικογένεια είναι 
πως η πρωτογονική ένωση της αίσθησης και της ιδέας διατη
ρείται σ’ αυτήν πάντα, είναι πως ο ένας από τους δυο όρους 
δεν έκανε ποτέ να ξεχαστεί ο άλλος, όπως αυτό έγινε στις 
άριες γλώσσες, είναι πως ο ιδεαλισμός, με ένα λόγο, δεν 
ασκήθηκε σ’ αυτήν μ’ ένα τρόπο πλήρη· έτσι, που σε κάθε 
λέξη νομίζει κανείς πως ακούει ακόμη την ηχώ των πρωτο
γονικών αισθημάτων που καθόρισαν την εκλογή των πρώ
των ονοματολογιών.
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18.3. (Μια τέτοια γλώσσα, τόσο υλική στο λεξικό και τό
σο λίγο λογοκρατική στη γραμματική της, δεν προσφέρεται 
προφανώς για καμιά διανοητική θεώρηση). «Το να φαντα
στεί κανείς ένα Αριστοτέλη ή ένα Καντ μ’ ένα τέτοιο όργανο 
δεν είναι καθόλου πιο δυνατό από το να συλλάβει κανένας 
ένα ποίημα όπως αυτό του Ιώβ γραμμένο στις μεταφυσικές 
και συλλογιστικές γλώσσες μας».

Genette, 243, 250-1, 251.

19. St6phane Mallarm6

19.1. Ο στίχος δεν είναι άλλο από μια τέλεια λέξη, ευρεία, 
αυτογενής.

19.2. Ο στίχος, που από πολλές λέξεις συνθέτει μια λέξη 
ολική, νέα, ξένη στη γλώσσα και σα μαγευτική (...) αρνού- 
μενος, με μια κυριαρχική κίνηση, την τύχη που παραμένει 
στους όρους παρά το τέχνασμα της αλλιώτικής της εμβάπτι- 
σης στη σημασία και την ηχητικότητα.

19.3. Ο στίχος βρίσκεται παντού στη γλώσσα όπου υπάρ
χει ρυθμός, παντού, εκτός απ’ τις αφίσες και τις τέταρτες σε
λίδες των εφημερίδων. Στο γένος που ονομάζεται πρόζα, 
υπάρχουν στίχοι, κάποτε θαυμαστοί, όλων των ρυθμών. Αλ
λά στ’ αλήθεια δεν υπάρχει πρόζα: υπάρχει το αλφάβητο 
και στίχοι περισσότερο ή λιγότερο μεστοί: περισσότερο ή λι
γότερο χαλαροί. Κάθε φορά που υπάρχει προσπάθεια για 
στιλ, υπάρχει στιχοποιία.

Genette, 275, 276.

20. Paul Val6ry

20.1. Ανάμεσα στη Φωνή και τη Σκέψη, ανάμεσα στη
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Σκέψη και τη Βίωση, ανάμεσα στην Παρουσία και την 
Απουσία, ταλαντεύεται το ποιητικό εκκρεμές. Από αυτή την 
ανάλυση συνάγεται ότι η αξία ενός ποιήματος εδράζεται 
στην αδιαλυτότητα του ήχου και της σημασίας.

20.2. Τα πράγματα δε σημαίνουν τίποτα. Εντούτοις καθέ
να τους έχει ένα νόημα. Με το σημασία πρέπει να εννοήσου
με μια κάποια συμβατική σχέση που μετατρέπει ένα πράγμα 
παρόν σε υποκατάστατο ενός πράγματος απόντος· με το 
νόημα εννοούν τη μετοχή σε μια παρούσα κατάσταση, στην 
οντότητά της, στην οντότητα άλλων πραγματικοτήτων, πα
ρουσιών ή απουσιών, ορατών ή αόρατων, και, από το ένα 
στο άλλο, στο σύμπαν. Η σημασία επιφέρεται απέξω στο 
αντικείμενο με μία σημασιακή πρόθεση· το νόημα είναι μια 
φυσική ποιότητα των πραγμάτων η πρώτη είναι μια υπερ
βατική σχέση ενός αντικειμένου μ’ ένα άλλο, η δεύτερη εί
ναι μια υπερβατικότητα που πέφτει στη σταθερότητα.

Genette 290, 297-8.

21. Marcel Proust

Με τη βοήθεια αυτής της βαριάς συλλαβής του ονόματος 
της Πάρμας, όπου δεν κυκλοφορεί καθόλου αέρας· και όλων 
αυτών που την είχαν κάνει να απορροφήσει από τη γλυκύ- 
τητα του Σταντάλ και την αντανάκλαση των βιολετών.

Genette 318.

22. Paul Claudel

22.1. Ο ποιητής δε χρησιμοποιεί τις λέξεις με τον ίδιο τρό
πο (: όπως ο καθημερινός λόγος), τις χρησιμοποιεί όχι για τη
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χρησιμότητά τους, αλλά για να δημιουργήσει από όλα αυτά 
τα ηχητικά φαντάσματα που βάζει η λέξη στη διάθεσή του- 
ένα πίνακα συγχρόνως κατανοητό και θελκτικό.

22.2. Και όμως καμιά επίδειξη δε θα πείσει ένα ποιητή ότι 
δεν υπάρχει σχέση ανάμεσα στον ήχο και το νόημα μιας λέ
ξης, αλλιώς θα έπρεπε να εγκαταλείψει το επάγγελμά του. 
Και, όμοια, είναι τόσο παράλογο να πιστέψει κανείς ότι το 
αλφάβητο είναι η σύνοψη και το ίχνος όλων των πράξεων, 
όλων των κινημάτων, όλων των τάσεων, και κατά συνέπεια 
όλων των αισθημάτων της ανθρωπότητας στο χώρο της δη
μιουργίας που την περιβάλλει;

22.3. Η αντίληψη μιας λέξης που προφέρουμε και που 
ακούμε δεν είναι, για έναν πολιτισμένο, γεγονός μόνο του 
αφτιού και του στόματος. Αναμιγνύει σ’ αυτά πάντα κάποια 
γραφική αναπαράσταση που μας εμποδίζει να συγχέουμε με 
όμοιους ήχους άλλα διαφορετικά νοήματα.

22.4. Είναι αρκετά πιθανό (...) ότι τα γράμματα ήταν στην 
πρωτογονική κατάσταση ένα είδος σχηματικού σχεδίου του 
οργάνου μας της ομιλίας τη στιγμή που προφέρει το καθένα 
απ’ αυτά. Ο ίδιος λόγος που οδήγησε τον ομιλητή να χρησι
μοποιήσει αυτόν ή εκείνο τον ήχο, για να εκφράσει αυτήν ή 
εκείνη την ιδέα, ξαναβρίσκεται στη γραφική αναπαράσταση 
αυτού του προφορικού κινήματος, θέλω να πω στο γράμμα.

22.5. (Στο ίοί) Η κάθετος του t είναι η εξαιρετική αναπα
ράσταση του αντικειμένου που σταματάει το βλέμμα μας, 
της ενότητας, κάποιος προς τον οποίο είμαστε στραμμένοι· η 
παύλα του ί δείχνει τη διεύθυνση, την κλήση, η ένωση του ο 
και του ί είναι ο τύπος κάθε διφθόγγου, η τελεία στο ί είναι 
το μάτι του άλλου όπου καρφώνουμε το μάτι μας.

22.6. To locomotive είναι «ένα αληθινό σχέδιο για παιδιά. 
Πρώτα πρώτα το μάκρος της λέξης είναι η εικόνα της εικό
νας του ζώου. To I είναι ο καπνός, το ο οι τροχοί και ο λέβη
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τας, το m τα πιστόνια, το ί μαρτυρία της ταχύτητας, όπως το 
auto με τον τρόπο μιας τηλεγραφικής κολόνας, ή και μπιέλα, 
ν το λεβιέ, / είναι η σφυρίχτρα, e είναι ο γάντζος της ανάρ
τησης και η υπογράμμιση είναι οι ράγες».

22.7. To REVE είναι ολόκληρο μια ζωγραφιά. Υπάρχει η 
πεταλούδα που είναι η περισπωμένη. Υπάρχει ο κυνηγός ο 
οπλισμένος με το δίχτυ που προχωράει το πόδι κυνηγώντας 
αυτό το φευγαλέο πραγματάκι. Με μια σκάλα, είναι το Ε, 
προσπαθεί να το πιάσει. Τείνει προς αυτό το μπράτσο, στο 
ανάποδο του απρόσθικτου σημείου, και είναι το V. Μάταια, 
δε μένει πια παρά η σκάλα.

22.8. To X  είναι πρώτα πρώτα ένα σταυροδρόμι, το ση
μείο συνάντησης τεσσάρων διευθύνσεων. Το συγκρίνω με 
μια καρδιά που αναπνέει και γεμίζει ως τις άκρες της μια 
ισορροπημένη αντιστοιχία συνεπειών. Οι τέσσερες γωνίες 
που οι δυο κλάδοι καθορίζουν, συνιστούν την αρχή κάθε 
επίπεδης γεωμετρίας, ενώ γινόμενοι φτερά με την περιστρο
φή τους, δημιουργούν τη σφαίρα. To X  βρίσκεται στο κέντρο 
κάθε μέτρου και κάθε δημιουργίας. Είναι το Δέντρο, είναι ο 
Γίγαντας με τα ανοιγμένα πόδια που στηρίζουν τον ουρανό. 
Είναι το σημείο του πολλαπλασιασμού. Και είναι το σημείο 
του σταυρού που χρησίμευε για υπογραφή στους αμαθείς.

Genette, 331, 334-5, 335-6, 337, 341, 343, 343-4, 344.

23. Victor Hugo

23.1. Έχετε προσέξει πόσο γραφικό γράμμα είναι το Υ, 
που έχει αναρίθμητες σημασίες; Το δέντρο είναι ένα Υ· η 
ένωση δυο δρόμων είναι ένα Υ- η συρροή δυο ποταμών είναι 
ένα Υ' το κεφάλι του βοδιού ή του γαϊδάρου είναι Υ· το πο
τήρι πάνω στο πόδι του είναι ένα Υ· ο ικέτης που υψώνει τα 
χέρια του είναι ένα Υ.
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Αλλωστε αυτή η παρατήρηση μπορεί να επεκταθεί σε 
όλα όσα στοιχειωδώς συνιστούν την ανθρώπινη γραφή. Όλα 
όσα βρίσκονται στη δημοτική γλώσσα χύθηκαν εκεί από 
την ιερατική γλώσσα. Το ιερογλυφικό είναι η αναγκαία ρί
ζα του χαρακτήρα. Όλα τα γράμματα ήταν αρχικά εικόνες. 
Η ανθρώπινη κοινωνικότητα, ο κόσμος, ο άνθρωπος ολόκλη
ρος βρίσκεται στο αλφάβητο. Η μουσική, η αστρονομία, η 
φιλοσοφία, όλες οι επιστήμες έχουν σ’ αυτό το σημείο αφε
τηρίας τους, αδιόρατο, αλλά πραγματικό· και αυτό πρέπει 
να είναι. Το αλφάβητο είναι μια πηγή. Α είναι η στέγη, το 
αέτωμα με την τραβέρσα του, η αψίδα, arx r\ είναι το αγκά
λιασμα δυο φίλων που φιλιούνται και σφίγγουν τα χέρια (...) 
ζ είναι (...) η αστραπή, είναι ο Θεός.

Έτσι πρώτα το σπίτι του ανθρώπου και η αρχιτεκτονική 
του, μετά το σώμα του ανθρώπου (...). Μετά η δικαιοσύνη, η 
μουσική, η εκκλησία (...). Τέλος το σχέδιο του Θεού, να τι 
περιέχει το αλφάβητο. Θα ήταν δυνατό επίσης, για μερικούς 
από αυτούς τους μυστηριώδεις κατασκευαστές των γλωσ
σών που έχτισαν τις βάσεις της ανθρώπινης μνήμης και που 
ξεχνόιει η ανθρώπινη μνήμη το Α, το Ε, το Η (h), το /, το Κ, το 
L, το Μ, το Ν, το Τ, το V, Υ, το X  και το Ζ να μην υπήρξαν τί
ποτα άλλο, από τα σκόρπια μέλη της σκαλωσιάς του ναού.

23.2. Δε θα μπορούσαμε να [λείπει μια λέξη στο χφ] ότι τα 
φωνήεντα υπάρχουν για το βλέμμα σχεδόν για το αφτί, και 
ότι ζωγραφίζουν χρώματα; Τα βλέπουμε το α και το ί είναι 
φωνήεντα άσπρα και λαμπερά. Το ο είναι ένα φωνήεν κόκκι
νο. To e και το η είναι φωνήεντα γαλάζια. Το υ είναι το μαύ
ρο φωνήεν. Είναι αξιοσημείωτο ότι σχεδόν όλες οι λέξεις 
που εκφράζουν την ιδέα του φωτός περιέχουν α και i και κά
ποτε και τα δυο γράμματα.

Genetic 336, 397.
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24. Michel Leins

24.1. Από τότε που έμαθα να διαβάζω, να γράφω, να χρη
σιμοποιώ αυτά τα ακουστικά ή γραφικά σημεία για καθορι
σμένους σκοπούς (είτε είναι ωφελιμιστικοί είτε όχι), η γλώσ
σα χάθηκε σχεδόν για μένα, μειωμένη στον καθαρό ανθρώ
πινο ρόλο του εργαλείου.

24.2. Αν πιστεύω, λέγοντας αλφάβητο, πως είμαι ένας που 
τρώει γλώσσα, η αυταπάτη παγιώνεται με το διάμεσο του βι
βλίου.

24.3. Μ’ ένα λόγο, αλφάβητο είναι κάτι που κρατάς στα 
δόντια σου, όταν το προφέρεις πραγματικά ή νοερά, αυτό 
που λέμε συγκεκριμένη λέξη και που γεμίζει με ένα ευδιά
κριτο περιεχόμενο την κοιλότητα που περιλαμβάνεται ανά
μεσα στο λάρυγγα, τη γλώσσα, τα δόντια και τον ουρανί
σκο... Μη μασάς τα λόγια σου, (...), το να έχεις ένα τόνο πι
κρό, οξύ, ξεχασμένο, μελένιο: τόσες εκφράσεις που δείχνουν 
η καθεμιά με τον τρόπο της, πόσο στη σκέψη όλων ο λόγος 
μένει δεμένος στον τόπο προέλευσής του, τη στοματική κοι
λότητα.

24.4. Αν, από την άποψη και μόνο της λογικής, το αλφά
βητο αποκαλύπτει από, την περιοχή της όρασης, φωνήεντα 
και σύμφωνα, που είναι θόρυβοι που φτάνουν στο αφτί αφού 
βγουν από το στόμα, αποκαλύπτουν, σίγουρα στην περιοχή 
της ακοής, αλλά συμμετέχουν επίσης, σε κάποιο βαθμό, όρ
γανα γεύσης, αφού είναι στο άντρο του λάρυγγα και κάτω 
από το θόλο του ουρανίσκου, όπου ανεβαίνει και κατεβαίνει 
εναλλακτικά ο σταλαγμίτης της γλώσσας, που γεννιούνται 
τα αέρινα κινήματα από τα οποία είναι καμωμένη η σάρκα 
των φωνηέντων και των συμφώνων, θεοτήτων θερμασμένων 
σ’ αυτό το σπήλαιο κι εκεί ψημένων σε σιγανή φωτιά σαν 
ανάμεσα στα τοιχώματα ενός αλχημικού αγγείου. Στο οπτι



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 113

κό καλειδοσκόπιο των χαρακτήρων, τίποτα δε μας εμποδίζει 
-αν αυτό μας διασκεδάζει- να προσθέσουμε ένα ακουστικό 
καλειδοσκόπιο και ακόμη ένα γευστικό καλειδοσκόπιο· δε 
θα λείπει παρά η αφή και η όσφρηση για να είναι πλήρης η 
ευχαρίστηση.

24.5. Στο αλφάβητο, υπάρχει συνάντηση στοιχείων ποικί
λων προελεύσεων: σύστημα γραφής είναι κατ’ αρχήν ένας 
κατάλογος οπτικών σημείων, που απευθύνονται στα μάτια, 
προτείνοντάς τους ένα στοκ εικόνων αλλά, όντας μεταγρα
φή της γλώσσας, βρίσκεται σε αντιστοιχία επίσης με ηχητι
κά συνθετικά αυτού του τελευταίου που αποκτάει, από αυ
τό το γεγονός, μια αξία για την ακοή, καθώς καθένας από 
τους χαρακτήρες από τους οποίους αποτελείται γίνεται το 
ακριβές αντίστοιχο ενός ήχου πραγματικού και υποθετικού 
και όχι πια μόνο ενός σχήματος, λείας μόνο της όρασης· τέ
λος, αφού οι λέξεις είναι μέσον γραφής, ηχητικά σημεία 
πραγμάτων και ιδεών, αυτό δε γίνεται χωρίς εξίσου να δε
χτεί από την προαιώνια σχέση της με αυτά τα πράγματα και 
αυτές τις ιδέες κάτι που να μπορεί ν’ αναστατώσει τη διά
νοια εξεγείροντας αυτή την αυταπάτη σαν κάποιας πράξης 
πρόνοιας που περιλαμβάνει στην επεξεργασία της ομιλούμε- 
νης γλώσσας για να δημιουργήσει από αυτή την έκφραση 
την ισοδύναμη της αληθινής φύσης των πραγμάτων, και θα 
παίξει εξίσου ρόλο στη σύσταση της γραπτής γλώσσας και 
θα δημιουργήσει από τα γράμματα -που δεν είναι εντούτοις 
παρά σημεία αυθαίρετα εκλεγμένα- το ένδυμα, δηλαδή το 
ίδιο το σώμα αυτών των λέξεων, αυτές τις ίδιες σε σχέση στε
νής οικειότητας (και αυτό, με κάθε αιωνιότητα) με το βάθος 
των πραγμάτων.

24.6. Το να δείξεις ένα αντικείμενο με μια έκφραση που 
θα του αντιστοιχούσε, όχι μεταφορικά αλλά κυριολεκτικά, 
θα είχε σαν αναγκαίο αποτέλεσμα τη γνώση της ίδιας της
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ουσίας αυτού του αντικειμένου, πράγμα που είναι αδύνατο, 
αφού δε μπορούμε να γνωρίσουμε παρά τα φαινόμενα, όχι 
τα πράγματα καθεαυτά.

24.7. Η ετυμολογία είναι μια επιστήμη ολότελα μάταια 
που δε διδάσκει τίποτα για το αληθινό νόημα μιας λέξης, δη
λαδή την ιδιαίτερη, προσωπική σημασία, που καθένας οφεί
λει στον εαυτό του να της αποδώσει, κατά την απόλυτη αρέ
σκεια του πνεύματός του. Όσο για το έθιμο, περισσεύει να 
πω ότι είναι το πιο χαμηλό κριτήριο στο οποίο μπορεί κανείς 
ν’ αναφερθεί.

Genette 354, 357, 358, 359-60, 372, 373.

25. Francis Ponge

25.1. Ίσως, αυτό που κάνει τόσο δύσκολη τη δουλειά 
μου, είναι ότι το όνομα της μιμόζας είναι ήδη τέλειο. Γνωρί
ζοντας και το δενδρύλλιο και το όνομα της μιμόζας, γίνεται 
δύσκολο να βρεις κάτι καλύτερο για να προσδιορίσεις το 
πράγμα από το όνομά του το ίδιο.

25.2. (Οι λέξεις συνιστούν αυτές οι ίδιες) «ένα συγκεκρι
μένο κόσμο, τόσο πυκνό, τόσο υπαρκτό όσο ο εξωτερικός 
κόσμος». (Όπως κάθε αντικείμενο, η λέξη έχει το πάχος της 
και τις τρεις διαστάσεις της, όχι στο διάστημα, αλλά, πιο λε
πτά, μια) «για το μάτι», (την άλλη) «για το αφτί και ίσως η 
άλλη είναι κάτι σαν τη σημασία τους» (...) «ίσως η λέξη εί
ναι ένα αντικείμενο με τρεις διαστάσεις, άρα πραγματικά 
ένα αντικείμενο. Αλλά η τρίτη διάσταση βρίσκεται μέσα σ’ 
αυτή τη σημασία».

25.3. Όλες οι λέξεις όλων των γλωσσών, και προπαντός 
των γλωσσών που έχουν μια φιλολογία, όπως η γερμανική, η 
γαλλική, και που έχουν επίσης -πώς να το πω, που προέρχο
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νται από άλλες γλώσσες που έχουν ήδη μνημεία, όπως η λα
τινική, αυτές οι λέξεις, κάθε λέξη, είναι μια κολόνα του λε
ξικού, είναι ένα πράγμα που έχει έκταση, ακόμη και στο 
διάστημα, στο λεξικό, αλλά είναι επίσης ένα πράγμα που 
έχει ιστορία, που έχει αλλάξει νόημα, που έχει μια, δυο, 
τρεις, τέσσερες, πέντε, έξι σημασίες.

25.4. Καμιά αμφιβολία ότι η φιλολογία μπαίνει μέσα μας 
όλο και λιγότερο από τα αφτιά, βγαίνει από μας όλο και λι
γότερο από το στόμα... Καμιά αμφιβολία ότι περνάει (μπαί
νει και βγαίνει) όλο και πιο πολύ από τα μάτια.

Genette 377, 378, 381.

26. Gaston Bachelaid

26.1. Αν προφέρουμε τη λέξη ψυχή σε όλη της την αερική 
πληρότητα με πίστη στη φανταστική ζωή, στη σωστή στιγμή 
που βάζουμε σε συμφωνία τη λέξη με την ανάσα, θα κατα
λάβουμε πως δεν αποκτάει ακριβή ήχο παρά στο τέλος της 
ανάσας. Για να εκφράσουμε τη λέξη ψυχή από το βάθος της 
φαντασίας, η ανάσα πρέπει να δώσει και τα τελευταία της 
αποθέματα. Είναι μια από αυτές τις σπάνιες λέξεις που ολο
κληρώνουν μια αναπνοή. Η καθαρά αερική φαντασία θα 
την ήθελε πάντα στο τέλος της φράσης. Σ’ αυτή τη φαντα
στική ζωή της ανάσας, η ψυχή μας είναι πάντα ο τελευταίος 
στεναγμός μας. Είναι ένα λίγο ψυχής που ξαναενώνεται με 
μια παγκόσμια ψυχή.

26.2. Με τη χαρά του ν’ ακούει ο άνθρωπος συνδυάζει τη 
χαρά της ενεργητικής ομιλίας, τη χαρά όλης της φυσιογνω
μίας που εκφράζει το ταλέντο του του μιμητή. Ο ήχος δεν εί
ναι παρά ένα μέρος του μιμολογισμού.

26.3. Φαίνεται πως υπάρχουν ονόματα που το γένος τους
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καθορίστηκε με μια πιο συνεπή συλλογιστική, που έκανε να 
διακριθεί, ακόμη και στα πράγματα που δεν έχουν φύλο, ένα 
είδος απομακρυσμένης αναλογίας με αυτή τη μεγάλη φυσι
κή διάκριση που, κατά την έκφραση του Milton, είναι η αρ
χή της ζωής όλων των όντων.

26.4. Αν το α και το /' είναι τα χαρακτηριστικά φωνήεντα 
του θηλυκού σ’ όλες τις γλώσσες, αυτό οφείλεται χωρίς αμ
φιβολία στο ότι αυτά τα φωνήεντα είναι πιο κατάλληλα από 
τους ανδρικούς ήχους ο και u για το θηλυκό όργανο.

26.5. Το αρσενικό είναι το γένος της εξωτερικής δράσης 
και επεξεργασίας (...). Το ν’ αγαπάς τα πράγματα για τη χρή
ση τους είναι αρσενικό (...). Το θηλυκό είναι το γένος της θέ
ασης και της βαθιάς κοινωνίας με το φυσικό βάθος (...). 
Αλλά το να τ’ αγαπάς (: τα πράγματα) βαθιά, γι’ αυτά τα 
ίδια, με τη βραδύτητα του θηλυκού, αυτό μας μπάζει στο λα
βύρινθο της εσώτερης φύσης των πραγμάτων.

Genette, 166, 385, 387-8, 390.

27. Marcel Mauss

27.1 Κάθε τελετουργική χειρονομία εξάλλου αντιστοιχεί 
σε μία φράση, αφού υπάρχει πάντοτε ένα ελάχιστο αναπα
ράστασης μέσα από το οποίο εκφράζονται η φύση και ο 
σκοπός της τελετουργίας, έστω κι αν αυτό γίνεται σε μια 
εσωτερική (άφατη) γλώσσα. Γι’ αυτό το λόγο λέμε πως δεν 
υπάρχει στην πραγματικότητα βουβή τελετουργία γιατί η 
φαινομενική σιωπή δεν εμποδίζει την υπονοούμενη εκείνη 
επωδή που είναι η συνείδηση της επιθυμίας. Απ’ αυτή τη 
σκοπιά, η πρακτική τελετουργία δεν είναι άλλο από τη με
τάφραση αυτής της βουβής μαγικής επωδής· η χειρονομία 
είναι σημείο και γλώσσα. Λόγια και έργα ισοδυναμούν απο
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λύτως και γι’ αυτό βλέπουμε ότι οι παραστάσεις των πρακτι
κών τελετουργιών μάς παρουσιάζονται υπό μορφή επωδών. 
Χωρίς φυσική τυπική πράξη, με τη φωνή του, την πνοή του, 
ή ακόμα και με την επιθυμία του, ένας μάγος δημιουργεί, 
εξαφανίζει, κατευθύνει, αποπέμπει, κάνει τα πάντα.

Το γεγονός ότι κάθε επωδή είναι μαγική φράση και κάθε 
πρακτική τελετουργία είναι δυνάμει μια μαγική φράση, 
αποδεικνύει ήδη τον φορμαλιστικό χαρακτήρα ολόκληρης 
της μαγείας. Για τις επωδές κανείς ποτέ δεν αμφισβήτησε ότι 
αποτελούσαν τελετουργίες κι αυτό γιατί είναι παραδοσια
κές, τυπικές και περιβάλλονται με μια δραστικότητα ιδιότυ
πη. Κανείς ωστόσο δεν ισχυρίστηκε ποτέ ότι οι λέξεις μπο
ρούν να υλοποιήσουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Για τις 
πρακτικές τελετουργίες το γεγονός είναι λιγότερο προφανές· 
γιατί υπάρχει μια στενότερη σχέση, άλλοτε λογική άλλοτε 
μάλιστα εμπειρική, ανάμεσα στην τελετουργία και το επιθυ
μητό αποτέλεσμα. Είναι βέβαιο ότι τα ατμόλουτρα και τα 
μαγικά χρίσματα ανακούφιζαν στ’ αλήθεια τους αρρώ
στους. Ωστόσο στην πραγματικότητα οι δύο σειρές τελε
τουργιών έχουν τα ίδια γνωρίσματα και οδηγούν στις ίδιες 
παρατηρήσεις. Και οι δύο λαμβάνουν χώρα μέσα σ’ έναν 
κόσμο αφύσικο, μη ομαλό.

Οι επωδές διατυπώνονται σε μια ειδική γλώσσα, που εί
ναι η γλώσσα των θεών, των πνευμάτων, της μαγείας. Τα δύο 
ίσως πιο εντυπωσιακών διαστάσεων φαινόμενα αυτού του 
είδους είναι η χρήση στη Μαλαισία του bh&sahantu (γλώσσα 
των πνευμάτων) και στους Εσκιμώους της γλώσσας των αν- 
γκεκόκ. Για την Ελλάδα, ο Ιάμβλιχος μας πληροφορεί ότι τα 
Εφέσια Γράμματα είναι η γλώσσα των θεών.

27.2. Η παράξενη και αλλόκοτη φύση των πρακτικών τε
λετουργιών αντιστοιχεί στα αινίγματα και στα ψελλίσματα 
των λεκτικών τελετουργιών. Μακριά από το να αποτελεί
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απλή έκφραση ατομικών αισθημάτων, η μαγεία επιβάλλει 
ανά πάσα στιγμή τις χειρονομίες και τις ρήσεις της. Όλα εί
ναι καθορισμένα και προσδιορισμένα με ακρίβεια. Επιβάλ
λει μετρική και μελοποιία. Οι μαγικοί τύποι πρέπει να ψιθυ- 
ριστούν ή να τραγουδηθούν πάνω σ’ έναν ειδικό τόνο, σ’ 
έναν ειδικό ρυθμό.

Σχεδίασμα..., 136, 137.

28. Ernst Cassirer
28.1. Όλα τα σχήματα τα οποία παράγει η επιστήμη για 

να ταξινομήσει, να οργανώσει και να συνοψίσει τα φαινό
μενα του πραγματικού κόσμου αποδεικνύεται πως είναι αυ
θαίρετα -αιθέρια οικοδομήματα του νου που δεν εκφράζουν 
τη φύση των πραγμάτων αλλά τη φύση του νου. Έτσι η γνώ
ση, όπως κι ο μύθος, η γλώσσα και η τέχνη, έχει υποβιβασθεί 
σ’ ένα είδος πλάσματος της φαντασίας -  ένα είδος μυθιστο
ρίας το οποίο γίνεται δεκτό για τη χρησιμότητά του, αλλά 
δεν πρέπει να μετράται με κάποιο αυστηρό μέτρο αλήθειας, 
αλλιώς θα διαλυθεί στο μηδέν.

28.2. Έτσι οι συγκεκριμένες συμβολικές μορφές δεν είναι 
μιμήσεις, αλλά όργανα της πραγματικότητας, αφού μόνο με 
τη δική τους επενέργεια κάθε τι πραγματικό καθίσταται 
αντικείμενο διανοητικής σύλληψης και σαν τέτοιο γίνεται 
ορατό για μας.

28.3. Όπως έχει πει ο Wilhelm von Humboldt σχετικά με 
το πρόβλημα της γλώσσας: «Ο άνθρωπος βιώνει τα αντικεί
μενά του κυρίως -στην πραγματικότητα μπορούμε να πούμε 
αποκλειστικά, αφού τα αισθήματά του κι η δράση του στη
ρίζονται στις αντιλήψεις του- όπως του τα παρουσιάζει η 
γλώσσα. Με την ίδια διαδικασία με την οποία γνέθει τη 
γλώσσα από την ίδια του την ύπαρξη, τυλίγεται στα νήματά
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της- και κάθε γλώσσα χαράζει ένα μαγικό κύκλο γύρω από 
το λαό στον οποίο ανήκει, έναν κύκλο από τον οποίο δεν 
μπορεί να ξεφύγει κανείς παρά μόνο για να μπει σ’ έναν άλ
λο».

Αυτό ισχύει, ίσως, ακόμη περισσότερο για τις βασικές 
μυθικές συλλήψεις της ανθρωπότητας απ’ όσο ισχύει για τη 
γλώσσα. Αυτές οι συλλήψεις δεν ξεδιαλέγονται από ένα προ- 
κατασκευασμένο κόσμο του Είναι, δεν είναι απλά προϊόντα 
φαντασίας τα οποία αναδύονται υπό αεριώδη μορφή από τη 
στερεή, εμπειρική, πραγματική ύπαρξη, για να πλανηθούν 
πάνω από τον υπαρκτό κόσμο σαν μια φωτεινή άχνη· για 
την πρωτόγονη συνείδηση αντιπροσωπεύουν την ολότητα 
του Είναι. Η μυθική μορφή της σύλληψης δεν είναι κάτι επι
πρόσθετο σε ορισμένα σαφή στοιχεία της εμπειρικής ύπαρ
ξης· απεναντίας η ίδια η πρωτογενής «εμπειρία» βυθίζεται 
στον φαντασιώδη κόσμο του μύθου και διαποτίζεται από 
την ατμόσφαιρά του. Ο άνθρωπος συμβιώνει με τα πράγμα
τα μόνο στο βαθμό που συμβιώνει με τις μορφές αυτές· απο
καλύπτει την πραγματικότητα στον εαυτό του, και τον εαυ
τό του στην πραγματικότητα κατά τρόπον ώστε ν’ αφήνει 
τον εαυτό του και το περιβάλλον να εισχωρούν μέσα σ’ αυ
τό το εύπλαστο μέσον, με το οποίο δεν έρχονται απλώς σ’ 
επαφή, αλλά συγχωνεύονται αμοιβαία.

28.4. Όποτε συλλαμβάνεται για πρώτη φορά η ιδέα ενός 
ιδιαίτερου θεού, προικίζεται μ’ ένα ιδιαίτερο όνομα, το 
οποίο παράγεται από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα η 
οποία γέννησε τη θεότητα. Στο βαθμό που το όνομα αυτό νο
είται και λαμβάνεται στην αρχική του έννοια, τα όρια της 
σημασίας του ταυτίζονται με τα όρια των δυνάμεων του θε
ού' διά του ονόματός του ο θεός μένει μονίμως προσκολλη- 
μένος στο περιορισμένο πεδίο για το οποίο πλάστηκε αρχι
κά. Εντελώς διαφορετικά συμβαίνει, ωστόσο, αν διαμέσου
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ενός περιστατικού φωνητικών μεταβολών ή απαρχαίωσης 
της ρηματικής του ρίζας το όνομα χάσει το νόημά του και 
το σύνδεσμό του με τη ζωντανή γλώσσα. Τότε το όνομα δεν 
υποβάλλει πλέον σ’ εκείνους που το χρησιμοποιούν την ιδέα 
μιας μοναδικής δραστηριότητας, προς την οποία πρέπει να 
συνδέεται αποκλειστικά ο φορέας του ονόματος. Η λέξη γί
νεται κύριο όνομα -κ ι αυτό δηλώνει, όπως ακριβώς το βα- 
φτιστικό όνομα ενός ανθρώπου, την έννοια μιας προσωπικό
τητας. Έτσι γεννιέται ένα νέο Ον το οποίο εξακολουθεί να 
εξελίσσεται βάσει ενός δικού του νόμου. Η έννοια του επιμέ- 
ρους θεού, η οποία εξέφραζε μιαν ορισμένη δραστηριότητα 
μάλλον παρά μια ορισμένη ουσία, πετυχαίνει τώρα την προ
σωποποίησή της και εμφανίζεται, μπορούμε να πούμε, εν
σαρκωμένη. Ο θεός αυτός μπορεί τώρα να δρα και να πάσχει 
σαν ένα ανθρώπινο πλάσμα- μετέχει σε κάθε είδους πράξεις, 
και αντί να ολοκληρώνεται εντελώς σε μια λειτουργία, συν
δέεται μ’ αυτήν ως ανεξάρτητο υποκείμενο. Τα πολυάριθμα 
θεϊκά ονόματα τα οποία δήλωναν αρχικά έναν αντίστοιχο 
αριθμό σαφώς διακεκριμένων επιμέρους θεών συγχωνεύο
νται τώρα σε «μια» προσωπικότητα που προκύπτει από τη 
συγχώνευση αυτή- μετατρέπονται στις ποικίλες επωνυμίες 
αυτού του Όντος, εκφράζοντας διάφορες πλευρές της φύσης 
του, της δύναμής του και των ορίων του.

28.5. Αυτό το βλέμμα, το οποίο του έχει κάνει την πιο ζω
ηρή εντύπωση μέσα στο μυαλό του, που ανεξαρτητοποιείται 
από όλες τις άλλες ιδιότητες της όρασης και της αφής, που 
προβάλλεται και εισχωρεί βαθύτατα, μέσα στην εμπειρία 
του -«Α! εσύ είσαι που βελάζεις!»— εγγράφεται μέσα του· 
αισθάνεται ότι το έχει αναγνωρίσει ανθρώπινα, το έχει ερ
μηνεύσει, επειδή το γνωρίζει μέσω κάποιας ιδιότητας. Μέσω 
κάποιας ιδιότητας, κι ύστερα λοιπόν τι; Και αυτό σημαίνει 
τίποτ’ άλλο από το ότι το γνωρίζει μέσω μιας εσωτερικά ση-
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μαίνουσας λέξης; Ο ήχος του βελάσματος, που κατ’ αυτό 
τον τρόπο συλλαμβάνεται από τον άνθρωπο ως το χαρακτη
ριστικό του προβάτου, γίνεται διά του μέσου της σκέψης το 
όνομα του προβάτου, ακόμη κι αν η γλώσσα του δεν είχε πο
τέ επιχειρήσει να το προφέρει.

28.6. Στο σημείο αυτό μπορούμε γι’ άλλη μια φορά να κα
θοδηγηθούμε από την εξέταση του πώς γεννήθηκαν οι «στιγ
μιαίοι θεοί». Μολονότι ένας τέτοιος θεός είναι, κατά τη γέ- 
νεσή του, το πλάσμα μιας στιγμής, μολονότι οφείλει την 
ύπαρξή του σε μια εντελώς συγκεκριμένη και μοναδική, μη
δέποτε επαναλαμβανόμενη, κατάσταση, πετυχαίνει ωστόσο 
μιαν ορισμένη στερεότητα, η οποία τον υψώνει πολύ πιο πά
νω από την τυχαία αυτή συνθήκη της γένεσής του. Από τη 
στιγμή που αποκόβεται από την άμεση ανάγκη, από τον 
στιγμιαίο φόβο ή τη στιγμιαία ελπίδα, γίνεται ένα ανεξάρ
τητο ον, το οποίο από εδώ και στο εξής ζει βάσει δικού του 
νόμου, και έχει αποκτήσει μορφή και διάρκεια. Εμφανίζεται 
στους ανθρώπους όχι ως ένα πλάσμα της στιγμής, αλλά ως 
αντικειμενική και ανώτερη δύναμη την οποία λατρεύουν 
και στην οποία η λατρεία τους προσδίδει ολοένα πιο σαφή 
μορφή. Η εικόνα του στιγμιαίου θεού δε διατηρεί απλώς την 
ανάμνηση του τι ακριβώς σήμαινε και ήταν -απολύτρωση 
από το φόβο, εκπλήρωση μιας επιθυμίας και μιας ελπίδας -  
αλλά διατηρείται και παραμένει πολύ καιρό μετά την εξα
σθένιση και την πλήρη τελικά εξαφάνιση της ανάμνησης 
αυτής.

Η ίδια λειτουργία την οποία εκτελεί η εικόνα του Θεού, η 
ίδια τάση για διαρκή ύπαρξη, μπορεί να αποδοθεί στους 
έναρθρους ήχους της γλώσσας. Η λέξη, όπως ένας θεός ή 
ένας δαίμονας, τίθεται ενώπιον του ανθρώπου όχι ως δικό 
του δημιούργημα, αλλά ως αυθύπαρκτη και αυτοδύναμη 
οντότητα, ως αντικειμενική πραγματικότητα. Μόλις ξεπη-
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δήσει ο σπινθήρας, μόλις η ένταση και η συγκίνηση της 
στιγμής εκφορτισθεί στη λέξη ή στη μυθική εικόνα, πραγμα
τοποιείται μια μεταβολή στην ανθρώπινη ψυχικότητα: η 
εσωτερική διέγερση η οποία αποτελούσε απλή υποκειμενική 
κατάσταση έχει χαθεί κι έχει διαλυθεί στην αντικειμενική 
μορφή του μύθου ή του λόγου. Και από τη στιγμή αυτή μπο
ρεί ν’ αρχίσει μια αύξουσα αντικειμενοποίηση.

28.7. Μόνο η παρούσα πραγματικότητα, όπως την τονίζει 
και τη διαμορφώνει η μυθική ή γλωσσική αντίληψη, κατα
λαμβάνει ολόκληρη την υποκειμενική σφαίρα. Έτσι αυτό 
το εμπειρικό περιεχόμενο θα πρέπει να δεσπόζει πρακτικά σ’ 
ολόκληρο τον εμπειρικό κόσμο. Δεν υπάρχει τίποτα επιπλέ
ον ή πέραν αυτού βάσει του οποίου θα μπορούσε να εκτιμη- 
θεί ή με το οποίο θα μπορούσε να συγκριθεί- η παρουσία του 
και μόνο είναι το σύνολο κάθε Όντος. Στο σημείο αυτό, η 
λέξη η οποία δηλώνει αυτό το περιεχόμενο της σκέψης, δεν 
είναι απλό συμβατικό σύμβολο, αλλά βρίσκεται αξεδιάλυτα 
συγχωνευμένη με το αντικείμενό της. Η συνειδητή εμπειρία 
δε συγχωνεύεται απλώς με τη λέξη, αλλά ολοκληρώνεται 
απ’ αυτήν. Ό,τι έχει προσδιορισθεί διαμέσου ενός ονόματος, 
στο εξής δεν είναι απλώς πραγματικό, είναι η Πραγματικό
τητα. Η ενδεχομενικότητα μεταξύ «συμβόλου» και «νοήμα
τος» αίρεται- στη θέση μιας λίγο πολύ επαρκούς «εκφράσε- 
ως» βρίσκουμε μια σχέση ταυτότητας, τέλειας συμφωνίας 
μεταξύ «εικόνας» και «αντικειμένου», μεταξύ του ονόματος 
και του πράγματος.

28.8. Η ουσιαστική ταυτότητα ανάμεσα στη λέξη και σε 
ό,τι σημαίνει γίνεται ακόμη πιο φανερή αν την αντικρίσου
με όχι από την αντικειμενική σκοπιά αλλά από μια υποκει
μενική οπτική γωνία. Διότι ακόμη και το εγώ ενός προσώ
που, το ίδιο του το υποκείμενο και η ίδια του η προσωπικό
τητα, συνδέεται αναπόσπαστα, στη μυθική σκέψη, με το
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όνομά του. Εδώ το όνομα δεν είναι σε καμιά περίπτωση ένα 
απλό σύμβολο, αλλά αποτελεί μέρος της προσωπικής περι
ουσίας του φορέα του.

28.9. Το όνομα ενός πράγματος δεν καθορίζεται από κά
ποια βούληση. Οι άνθρωποι δεν επινοούν κάποιο αυθαίρετο 
ηχητικό σύμπλεγμα για να το παρουσιάσουν ως σημείο ενός 
ορισμένου αντικειμένου, όπως θα έκανε κανείς για ένα σύμ
βολο. Η πνευματική διέγερση εξαιτίας κάποιου αντικειμέ
νου που παρουσιάζεται στον εξωτερικό κόσμο παρέχει και 
την ευκαιρία και τα μέσα της ονοματοποίησής του. Ό,τι 
προσλαμβάνει το εγώ από τη συνάντησή του με το μη-εγώ εί
ναι αισθητηριακές εντυπώσεις, και οι ζωηρότερες απ’ αυτές 
αγωνίζονται φυσικά να βρουν λεκτική έκφραση- είναι οι 
βάσεις των επιμέρους ονομασιών που δοκιμάζει το πλήθος 
των ομιλούντων.

28.10. Αν, τώρα, παραβάλουμε αυτή τη μορφή λογικής 
σύλληψης διαμέσου κατηγοριών όπως είναι τα είδη και τα 
γένη με την πρωτόγονη μορφή της μυθικής και γλωσσικής 
σύλληψης, διαπιστώνουμε αμέσως ότι αντιπροσωπεύουν 
δύο τελείως διαφορετικές τάσεις της σκέψης. Ενώ στην πρώ
τη πραγματοποιείται μια ομόκεντρη επέκταση σε διαρκώς 
διευρυνόμενες σφαίρες αντίληψης και σύλληψης, βλέπουμε 
την αντίθετη ακριβώς κίνηση σκέψης να προκαλεί τον μυθι
κό σχηματισμό εννοιών. Η νοητική αντίληψη δε διευρύνεται 
αλλά συμπτύσσεται- αποστάζεται, ας πούμε, σ’ ένα μοναδι
κό σημείο. Μόνο μ’ αυτή τη διαδικασία απόσταξης βρίσκε
ται και εξάγεται η ιδιαίτερη εκείνη ουσία η οποία πρόκειται 
να κομίσει τον ειδικό τόνο της «σημασίας». Όλος ο φωτι
σμός συγκεντρώνεται σ’ ένα εστιακό σημείο «νοήματος», 
ενώ καθετί που βρίσκεται έξω απ’ αυτά τα εστιακά σημεία 
της λεκτικής ή μυθικής σύλληψης παραμένει πρακτικά αό
ρατο.
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28.11. Η λογική σκέψη είναι πάντα υποχρεωμένη να κα- 
τευθύνεται προσεκτικά προς την επέκταση των εννοιών η 
κλασική συλλογιστική λογική δεν είναι τελικά παρά ένα 
σύστημα κανόνων για να συνδέονται, να εντάσσονται και 
να επιβάλλονται η μια πάνω στην άλλη οι έννοιες. Οι συλ
λήψεις όμως που είναι ενσωματωμένες στη γλώσσα και τον 
μύθο δεν πρέπει να λαμβάνονται κατ’ έκταση αλλά κατ’ 
ένταση· όχι ποσοτικά αλλά ποιοτικά. Η ποσότητα ανάγεται 
σε μια απολύτως τυχαία ιδιότητα, σε κάτι σχετικά ασήμα
ντο- και αδιάφορο. Δύο λογικές έννοιες, ενταγμένες κάτω 
από την αμέσως ανώτερη κατηγορία, ως το πλησιέστερο γέ
νος (genus proximum), διατηρούν τα ιδιαίτερα χαρακτηρι
στικά τους παρά τη σχέση στην οποία έχουν εισέλθει. Στη 
μυθικο-θρησκευτική σκέψη, όμως, επικρατεί η αντίθετη 
ακριβώς τάση. Εδώ διαπιστώνουμε ότι λειτουργεί ένας νό
μος ο οποίος θα έπρεπε στην πράξη να ονομαστεί νόμος της 
ισοπέδωσης και της εξάλειψης των ειδικών διαφορών. Κάθε 
μέρος ενός συνόλου είναι το ίδιο το σύνολο- κάθε δείγμα του 
είδους είναι ισοδύναμο με ολόκληρο το είδος. Το μέρος δεν 
αντιπροσωπεύει απλώς το όλον, ή το δείγμα την κατηγορία 
του- είναι ταυτόσημα με την ολότητα στην οποία ανήκουν.

28.12. Είναι ο Λόγος, είναι η γλώσσα που αποκαλύπτει 
αληθινά στον άνθρωπο τον κόσμο εκείνο ο οποίος βρίσκεται 
περισσότερο κοντά του από κάθε κόσμο φυσικών αντικειμέ
νων και αφορά την ευτυχία του και τη δυστυχία του αμεσό
τερου από την εξωτερική φύση. Διότι η γλώσσα είναι που 
καθιστά δυνατή την ύπαρξή του σε μια κοινότητα- και μόνο 
σε μια κοινωνία, σε σχέση με ένα «Εσύ» μπορεί η υποκειμε- 
νικότητά του να επιβεβαιωθεί ως ένα «Εγώ». Εδώ όμως πάλι 
η δημιουργική πράξη, ενώ βρίσκεται εν προόδω, δεν ανα
γνωρίζεται ως τέτοια- όλη η ενέργεια του πνευματικού αυ
τού επιτεύγματος προβάλλεται στο αποτέλεσμά του, και εμ
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φανίζεται συνδεδεμένη με το αντικείμενο εκείνο από το 
οποίο μοιάζει να απορρέει ως διαμέσου της σκέψης. Εδώ, 
επίσης, όπως και στην περίπτωση των εργαλείων και των ορ
γάνων, κάθε αυθορμητισμός γίνεται αισθητός ως δεκτικότη
τα, κάθε δημιουργικότητα ως ύπαρξη, και κάθε προϊόν της 
υποκειμενικότητας ως εν πολλοίς υποστασιοποίηση. Και 
όμως αυτή ακριβώς η υποστασιοποίηση του Λόγου έχει απο
φασιστική σημασία για την ανάπτυξη της ανθρώπινης ψυ- 
χικότητας. Διότι είναι η πρώτη μορφή με την οποία μπορεί 
να γίνει αντιληπτή η πνευματική δύναμη που ενυπάρχει στη 
γλώσσα- ο Λόγος, πριν καταστεί δυνατό να κατανοηθεί ως 
ένα ιδεατό εργαλείο, ως ένα όργανο του νου, και ως μια θε
μελιώδης λειτουργία κατά την κατασκευή και την ανάπτυ
ξη της πνευματικής πραγματικότητας, πρέπει να συλληφθεί 
κατά τον μυθικό τρόπο, ως αυθύπαρκτη ουσία και δύναμη.

28.13. Για τη μυθική σκέψη, (...) το Είναι δεν αποτελεί 
απλώς ένα κατηγόρημα, αλλά σ’ ένα ορισμένο στάδιο εξέλι
ξης γίνεται πρακτικά το Κατηγόρημα των Κατηγορημάτων 
γίνεται η έκφραση η οποία μας επιτρέπει να εντάσσουμε 
όλες τις ιδιότητες του Θεού κάτω από μια μοναδική επικεφα
λίδα.

28.14. Δεν υπάρχει παρά ένας μόνο εφαρμόσιμος προσδιο
ρισμός εκτός απ’ αυτόν του Δημιουργού, του Πλάστη θεών 
και ανθρώπων, που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε 
γι’ αυτόν, δηλαδή ο προσδιορισμός «καθαρό Είναι». Δημι
ουργεί, δε δημιουργείται, γεννά, δε γεννάται, είναι ο Ων, ο 
Αμετάβλητος εν παντί, ο Πανταχού Παρών. Έτσι «Είναι 
από την αρχή», «Είναι προαιώνιος»· ό,τι υπάρχει είναι μετα
γενέστερό του. Εδώ όλα τα μεμονωμένα, συγκεκριμένα και 
ιδιαίτερα θεία ονόματα έχουν συγχωνευθεί στο μοναδικό 
όνομα του «Είναι»· το θείο αποκλείει από τον εαυτό του 
όλες τις επιμέρους ιδιότητες, δεν μπορεί να σημανθεί διαμέ
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σου οτιδήποτε άλλου, αλλά μπορεί μόνο να αυτοσημανθεί.
Αν η μεταφορά, υπό τη γενική έννοιά της, δεν αποτελεί 

μόνο μια ορισμένη ανάπτυξη του λόγου, αλλά πρέπει να θε
ωρηθεί ως μια από τις ουσιαστικές του προϋποθέσεις -τότε 
κάθε προσπάθεια να κατανοήσουμε τη λειτουργία της μας 
ξαναφέρνει, γι’ άλλη μια φορά, στη χαρακτηριστική μορφή 
της λεκτικής σύλληψης. Αυτός ο τρόπος σύλληψης έχει την 
απώτατη πηγή του στην ίδια διαδικασία συμπύκνωσης, στη 
σύμπτυξη των αισθητηριακών εμπειριών, η οποία εισάγει 
αρχικά κάθε μεμονωμένη λεκτική έννοια. Αν υποθέσουμε 
πως αυτή η συμπύκνωση συμβαίνει συνεπεία διαφόρων 
εμπειριών, και σε διάφορα επίπεδα, έτσι ώστε δυο διαφορετι
κά αντιληπτικά συμπλέγματα να είναι δυνατόν να παρά
γουν το ίδιο είδος «ουσίας» ως εσώτερη σημασία τους, που 
τους δίνει το νόημά τους, τότε σ’ αυτό ακριβώς το σημείο θα 
έπρεπε να περιμένουμε την πρώτη και σταθερότατη από τις 
σχέσεις που μπορεί να εγκαθιδρύσει η γλώσσα· διότι, όπως 
το άνευ ονόματος δεν υπάρχει για τη γλώσσα, αλλά τείνει 
να περάσει στο απόλυτο σκοτάδι, έτσι και οποιαδήποτε 
πράγματα έχουν την ίδια ονομασία είναι απολύτως όμοια. Η 
ομοιότητα της λεκτικής όψης κάνει την ετερογένεια μεταξύ 
των υπό συζήτηση αισθήσεων να γίνεται ολοένα και σκοτει
νότερη και τελικά να χάνεται εντελώς.

Γλώσσα και μύθος, 
σ. 27, 28. 29, 51, 57, 61, 63, 107-8, 111.

29. Αντρέι Μ πέλυ

29.1. Η ποιητική γλώσσα είναι γλώσσα με το αληθινό 
νόημα της λέξης- η κύρια σημασία της βρίσκεται στο γεγο
νός ότι δεν προσπαθεί ν ’ αποδείξει τίποτα με λέξεις· η ποιητι-
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κή γλώσσα μαζεύει λέξεις που το ολικό τους άθροισμα δίνει 
μιαν εικόνα- η λογική σημασία αυτής της εικόνας είναι αό
ριστη· η εικόνα είν’ επίσης αόριστη οπτικά έτσι ώστε εμείς 
οι ίδιοι πρέπει να γεμίζουμε τη ζωντανή γλώσσα με γνώση 
και δημιουργία- η αίσθηση μιας ζωντανής γλώσσας εικόνων 
μας κεντρίζει προς τη δημιουργική δραστηριότητα· σε κάθε 
ζωντανό άνθρωπο αυτή η γλώσσα ξεκινάει μια σειρά δρα
στηριοτήτων και ιδού η ποιητική εικόνα πλήρως δημιουρ- 
γημένη -από κάθε άνθρωπο. Η μεταφορική ομιλία παράγει 
εικόνες- κάθε άνθρωπος στο άκουσμα της ζωντανής λέξης 
γίνετ’ ένα κομμάτι καλλιτέχνη. Η ζωντανή λέξη (μεταφορά, 
παρομοίωση, επίθετο) είν’ ένας σπόρος που βλαστάνει στην 
ψυχή· υπόσχεται χιλιάδες άνθη· στην ψυχή του ενός μεγα
λώνει σαν λευκό τριαντάφυλλο, στην ψυχή του άλλου σαν 
ένας γαλάζιος ανθός καλαμποκιού. Το νόημα της ζωντανής 
ομιλίας δεν έγκειται καθόλου στη λογική της σημασία -η 
ίδια η λογική είν’ ένα προϊόν ομιλίας- δεν είναι δίχως αιτία 
που η προϋπόθεση των λογικών αποφάνσεων είναι η δημι
ουργική προσταγή να τις θεωρούμε σαν τέτοιες για ειδικούς 
σκοπούς- αλλά αυτοί οι σκοποί δεν καλύπτουν κατά κανένα 
τρόπο τον πραγματικό σκοπό της γλώσσας σαν οργάνου επι
κοινωνίας. Το κύριο έργο της ομιλίας είναι να δημιουργεί 
νέες εικόνες και να διαπερνάει τις ψυχές των ανθρώπων με 
τη λαμπρή μεγαλοπρέπεια αυτών των εικόνων και να σκεπά
ζει μ’ αυτήν τον κόσμο. Η ανέλιξη της γλώσσας δεν είναι 
διόλου μια συστηματική εξάλειψη του μεταφορικού περιε
χομένου των λέξεων μια λέξη δίχως μεταφορικό περιεχόμε
νο είναι μια αφηρημένη έννοια- μια αφηρημένη έννοια πε
ρατώνει τη διαδικασία της καθυπόταξης της φύσης από τον 
άνθρωπο· μ’ αυτή την έννοια, η ανθρωπότητα, σε ορισμένα 
στάδια ανάπτυξης, υψώνει ναούς της γνώσης έξω από τη ζω
ντανή γλώσσα. Τότε επακολουθεί μια νέα ανάγκη για δημι
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ουργία. Η «λέξη-σπόρος» που ήταν θαμμένη στο βυθό του 
ασυνειδήτου φουσκώνει και σπάζει το ξερό της κέλυφος 
(την έννοια) ξεπετάγοντας ένα καινούργιο βλαστό’ αυτό το 
ξαναζωντάνεμα της λέξης σημαδεύει μια νέα περίοδο πολι
τισμού- οι χθεσινοί γέροντες της κουλτούρας, υπό την πίεση 
των νέων λέξεων, εγκαταλείπουν τους ναούς τους, ξαναγυ- 
ρίζουν στα δάση και στους αγρούς για να εκφωνήσουν ένα 
ξόρκι και να υποτάξουν και πάλι τη φύση: η λέξη αποτινά- 
ζει το εννοιακό της κέλυφος κι αστράφτει με αδιάφθορη, 
βαρβαρική ποικιλία χρωμάτων.

Τέτοιες εποχές συνοδεύονται από μια εισβολή της οίησης 
στο βασίλειο της ορολογικής γλώσσας, και από την εισβολή 
του πνεύματος της μουσικής στην ποίηση· η μουσική δύνα
μη του ήχου ξαναγεννιέται στη λέξη· γι’ άλλη μια φορά αιχ
μαλωτιζόμαστε όχι από το νόημα αλλά από τον ήχο των λέ
ξεων μέσα σ’ αυτό τον ενθουσιασμό αισθανόμαστε ασυνεί
δητα πως το βαθύτερο ζωτικό νόημα της λέξης, κρυμμένο 
στην ίδια την έκφραση του ήχου και της εικόνας, πρέπει να 
είναι μια δημιουργική λέξη. Η δημιουργική λέξη “[λόγος] οι- 
κοδομεί τον κόσμο.

29.2. Η ζωντανή λέξη (ο λόγος-σάρκα) είν’ ένας οργανι
σμός στην ακμή του (...). Η λέξη-εικόνα είναι σαν μια ζω
ντανή ανθρώπινη ύπαρξη- δημιουργεί, επηρεάζει και μετα
βάλλει το περιεχόμενό της. Μια καθημερινή, πεζή λέξη, μια 
λέξη που έχει χάσει τον ήχο της και την περιγραφικότητα 
των εικόνων της, χωρίς να έχει φτάσει ακόμα να γίνει ένας 
ιδεώδης όρος, είναι ένα όζον, σηπόμενο πτώμα.

29.3. Η ποίηση συνδέεται άμεσα με τη γλωσσική και μέ
σω αυτής με τη μυθική δημιουργία- η δύναμη της εικόνας εί
ναι ευθέως ανάλογη με την πίστη (αν και όχι τη συνειδητή 
πίστη) στην ύπαρξη αυτής της εικόνας. Φυσικά όταν λέω 
«το φεγγάρι είν’ ένα λευκό κέρατο» δε διαβεβαιώνω ενσυ
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νείδητα την ύπαρξη ενός μυθικού ζώου που βλέπω το κέρα
τό του με τη μορφή του μισοφέγγαρου στον ουρανό- όμως 
στο βαθύτερο σημείο της δημιουργικής μου αυτο-επιβεβαίω- 
σης δεν μπορώ παρά να πιστεύω στην ύπαρξη κάποιας πραγ
ματικότητας, της οποίας το σύμβολο ή η παράσταση είναι η 
μεταφορική εικόνα που δημιούργησα.

Ο ποιητικός λόγος συνδέεται άμεσα με τη μυθική δημι
ουργία- η προσπάθεια για μεταφορικό συνταίριασμα των λέ
ξεων είν’ ένα βασικό χαρακτηριστικό της ποίησης.

Η πραγματική δημιουργική δύναμη δε μετριέται με τη 
συνείδηση - η συνείδηση έρχεται πάντα μετά τη δημιουργία- 
η προσπάθεια για το συνταίριασμα λέξεων και συνεπώς για 
τη δημιουργία εικόνων που γεννιούνται από ένα νέο λεκτικό 
σχηματισμό είν’ ενδεικτική του ότι η βάση για μια δημιουρ
γική κατάφαση της ζωής είναι ζωντανή, ανεξαρτήτως, εάν η 
συνείδηση δικαιώνει αυτή την προσπάθεια ή όχι. Μια τέ
τοια κατάφαση προς τη δημιουργική δύναμη των λέξεων εί
ναι θρησκευτική- υπάρχει παρά τη συνείδηση.

Κι έτσι ο νέος λόγος της ζωής αναθρέφεται από την ποίη
ση σε μιαν εποχή γενικής παρακμής. Εντρυφούμε στις λέξεις 
επειδή έχουμε συνειδητοποιήσει τη σημασία νέων, μαγικών 
λέξεων με τις οποίες μπορούμε πάλι και πάλι να ξορκίζουμε 
το σκοτάδι της νύχτας που μας φοβίζει από ψηλά. Είμαστε 
ζωντανοί ακόμη, αλλά είμαστε ζωντανοί γιατί στηριζόμα
στε στις λέξεις.

Το παιχνίδι με τις λέξεις χαρακτηρίζει τη νιότη- κάτω 
από τη σκόνη των συντριμμάτων της παρηκμασμένης κουλ
τούρας κάνουμε ξόρκια κι επικλήσεις χρησιμοποιώντας 
τους ήχους των λέξεων. Ξέρουμε πως αυτό θα ’ναι η μόνη 
κληρονομιά των παιδιών μας.

Τα παιδιά μας θα σφυρηλατήσουνε το νέο σύμβολο πί- 
στεως με φωτεινές λέξεις- η κρίση της γνώσης θα φανεί σ’
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αυτούς πως είναι μόνο ο θάνατος των γερασμένων λέξεων. Η 
ανθρωπότητα ζει όσο υπάρχει η ποίηση της γλώσσας· η ποί
ηση της γλώσσας υπάρχει.

Ζούμε.
Η μαγεία  των λέξεων, 14-18, 31-2.

30. Roland Barthes

Ο πολύφλοισβος όγκος μιας άγνωστης γλώσσας αποτελεί 
μια γλυκιά προστασία, περιτυλίγει το ξένο, αν ο τύπος δεν 
του είναι εχθρικός, με μια ηχητική ταινία που σταματάει στ’ 
αυτιά του όλες τις αλλοτριώσεις της μητρικής γλώσσας: την 
καταγωγή, τοπική και κοινωνική, εκείνου που τη μιλάει, τον 
βαθμό της παιδείας του, της νοημοσύνης, της καλαισθησίας 
του, την εικόνα μέσ’ από την οποία συγκροτείται ως πρόσω
πο και που σας ζητάει να το αναγνωρίσετε. Κι ακόμα, στο 
εξωτερικό, τι ηρεμία! Εκεί είμαι προφυλαγμένος από τη βλα
κεία, τη χυδαιότητα, τη ματαιοδοξία, την κοσμικότητα, την 
εθνικότητα, την ομαλότητα. Η άγνωστη γλώσσα, που όμως 
νιώθω την ανάσα της, τον συγκινησιακό αερισμό της, κο
ντολογίς την αγνή της σημαντικότητα, μου προκαλεί, καθώς 
μετακινούμαι, έναν ελαφρό ίλιγγο, με παρασύρει μέσα στο 
τεχνητό της κενό, που δημιουργείται μόνο για μένα: ζω στον 
ενδιάμεσο χώρο, απαλλαγμένος από κάθε πλήρη αίσθηση. 
Πώς τα καταφέρατε εκεί πέρα με τη γλώσσα; Υπονοούμενο: 
Πώς αντικρίζατε αυτή τη ζωτική ανάγκη της επικοινωνίας; 
Ή, ακριβέστερα, ιδεολογική απόφανση που καλύπτει την 
πρακτική ερώτηση: δεν υπάρχει επικοινωνία παρά με την 
ομιλία.

Συμβαίνει όμως σε τούτη τη χώρα (: την Ιαπωνία) η επι
κράτεια των σημαινόντων να είναι τόσο απέραντη, να ξε
περνάει σε τέτοιο σημείο την ομιλία, που η ανταλλαγή των
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σημείων να διατηρεί μιαν ευφορία, μιαν κινητικότητα, μια 
λεπτότητα που γοητεύουν, παρά τη θαμπάδα της γλώσσας, 
καμιά φορά μάλιστα χάρη σ’ αυτή τη θαμπάδα. Ο λόγος εί
ναι ότι εκεί πέρα το κορμί υπάρχει, ξεδιπλώνεται, δρα, δίνε
ται, χωρίς υστερία, χωρίς ναρκισσισμό, αλλά ακολουθώ
ντας ένα άδολο ερωτικό -αν και λεπτά διακριτικό- σχέδιο. 
Δεν είναι η φωνή (με την οποία συνταυτίζουμε τα «δικαιώ
ματα» του προσώπου) που μεταδίδει (να μεταδώσει τι; την 
-οπωσδήποτε όμορφη- ψυχή μας; την ειλικρίνειά μας; το 
γόητρό μας;), είναι ολόκληρο το κορμί (τα μάτια, το χαμόγε
λο, το τσουλούφι, η κίνηση, το ντύσιμο) που διατηρεί μαζί 
σας ένα είδος σαλιαρίσματος, που η τέλεια κυριαρχία των 
κωδικών του αφαιρεί κάθε χαρακτήρα παλιμπαιδισμού. Το 
να ορίσεις ένα ραντεβού (με νοήματα, σχεδιαγράμματα, κύ
ρια ονόματα) θα σου πάρει δίχως άλλο μια ώρα, αλλά στο 
διάστημα αυτής της ώρας, για ένα μήνυμα που θα είχε 
αχρηστευθεί σε μια στιγμή αν είχε μιληθεί (πράγμα απολύ
τως ουσιαστικό αλλά και ασήμαντο ταυτόχρονα), γνώρισες, 
ένιωσες, δέχτηκες ολόκληρο τό κορμί του άλλου, που ξεδί
πλωσε (δίχως αληθινό σκοπό) τη δική του ιστόρηση, το δικό 
του κείμενο.

Η επικράτεια των σημείων, σ. 18-19.

31. Luc Benoist

31.1. Οι τρεις πιο συγκεκριμένες αισθήσεις, η αφή, η γεύ
ση, η όσφρηση, κολλούν, τρόπον τινά, στο αντικείμενό τους, 
που είναι, γενικά, πολύ κοντινό. Με τις αισθήσεις αυτές φαί
νεται πως η γλώσσα μας συμπίπτει με την αίσθησή μας (Τίτ
λος κεφαλαίου: «Από την αίσθηση στη γνώση», σσ. 11-5).

31.2. Ήδη από τα τρία του χρόνια ένα παιδί μπορεί με τις
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σωματικές του κινήσεις ν’ αποκαλύψει σ’ έναν ψυχολόγο το 
αν θα γίνει δάσκαλος ή μαθητής. Η συγκίνηση, που αποτε
λεί την πηγή τους, φανερώνει το δεσμό που ενώνει το φυσικό 
με το ψυχικό- αυτό το δεσμό εκφράζει η λέξη συναίσθημα 
στην οποία ο R6my de Gourmont έβλεπε να συγχέονται το γε
γονός της αίσθησης και το γεγονός της κατανόησης.

31.3. Υπάρχει ταυτότητα, μας λέει ο Οιιέποη, ανάμεσα 
στο σύμβολο και στην τελετουργία. Όχι μόνον επειδή κάθε 
τελετουργία είναι ένα σύμβουλο πραγματωμένο μέσα στον 
χρόνο, αλλά και επειδή, με τη σειρά του, το γραφικό σύμβο
λο αποτελεί την παγίωση μιας τελετουργικής σωματικής κί
νησης.

31.4. Στα αρχαία χρόνια ο ποιητικός ρυθμός όχι μόνο δι
ευκόλυνε τη συγκράτηση, την απαγγελία και τη μετάδοση 
των ιερών κειμένων, αλλά και καθόριζε, σε όποιον απάγγελ- 
νε, ένα εναρμονισμό των μη συνειδητών και ασυντόνιστων 
στοιχείων του όντος, χάρη σε συγχρονικές δονήσεις που 
εξαπλώνονται μέσα στις ψυχικές και πνευματικές προεκτά
σεις της ατομικότητάς του. Γιατί οι ρυθμοί, που σχηματί
ζουν τον ενάριθμο σκελετό ολόκληρης της φύσης, από την 
πιο ενδόμυχη υπόστασή της ως τα πιο απόμακρα όριά της, 
ξανατοποθετούσαν τον άνθρωπο στη συνήχηση αυτής της 
κοσμικής αρμονίας, κι αυτός γινόταν ικανός να τη νιώσει 
και να την καταλάβει.

Σημεία, σύμβολα και μύθοι, 12, 19, 34, 35-6.

32. Joseph Campbell

32.1. Η ανθρώπινη εμπειρία και η ανθρώπινη τέχνη (...) 
πέτυχαν να δημιουργήσουν για το ανθρώπινο είδος ένα πε
ριβάλλον σημειακών ερεθισμάτων (sign stimuli) που αποδε
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σμεύουν φυσικές ανταποκρίσεις και να τις κατευθύνουν 
προς σκοπούς όχι λιγότερο αποτελεσματικά από όσο κατε- 
θύνουν τα σημεία της φύσης τα ένστικτα των ζώων. Η βιο
λογία, η ψυχολογία, η κοινωνιολογία και η ιστορία αυτών 
των σημειακών ερεθισμάτων μπορεί να λεχθεί ότι συνιστούν 
το πεδίο του αντικειμένου μας, της επιστήμης της Συγκριτι
κής Μυθολογίας. Και μολονότι κανείς μέχρι σήμερα δεν έχει 
επινοήσει μια αποτελεσματική μέθοδο για να διακρίνει τις 
εγγενείς και τις επίκτητες, τις φυσικές και τις πολιτισμικές 
καθορισμένες, τις «στοιχειώδεις» και τις «εθνικές» απόψεις 
τέτοιων ανθρώπινων καταλυτών και των ανακαλουμένων 
ανταποκρίσεών τους, η ριζική σ’ αυτά διάκριση που έκανε ο 
ποιητής Housman ανάμεσα σε εικόνες που ενεργούν στη 
νευρική μας δομή σαν αποδεσμευτές ενέργειας και αυτές 
που χρησιμεύουν, μάλλον, για τη μετάδοση της σκέψης, 
προσφέρει ένα εξαιρετκό κριτήριο για την έρευνα των θεμά
των μας.

32.2. Πραγματικά, όπως έχει τόσο καλά και συχνά δείξει 
ο Adolf Portmann από τη Βασιλεία (...), αυτές οι τρεις ιδιότη
τες της όρθιας στάσης, του λόγου και της σκέψης, που ύψω
σαν τον άνθρωπο πάνω από τη σφαίρα του ζώου, αναπτύσ
σονται μόνο μετά τη γέννηση και συνεπώς, στη δομή κάθε 
ατόμου, αντιπροσωπεύουν ένα αδιάλυτο αμάλγαμα εγγενών 
βιολογικών και εντυπωμένων παραδοσιακών παραγόντων.

32.3. Ο εγγενής μηχανισμός αποδέσμευσης (innate releas
ing mechanism), δηλώνει ο Timbergen, συνήθως φαίνεται ν’ 
αντιστοιχεί κατά το μάλλον και ήττον στις ιδιότητες του πε
ριβαλλοντικού αντικειμένου ή κατάστασης προς τα οποία 
στοχεύει η αντίδραση (...). Όμως, μια κοντινή μελέτη των 
MAE (IRM) αποκαλύπτει το αξιοσημείωτο γεγονός ότι είναι 
κάποτε δυνατό να προσφερθούν καταστάσεις ερεθισμού που 
είναι ακόμη πιο αποτελεσματικές από τις φυσικές καταστά
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σεις. Με άλλα λόγια, η φυσική κατάσταση δεν είναι πάντα η 
βέλτιστη.

32.4. Θα παρουσιαστούν δεδομένα, στην πορεία της φυσι
κής ιστορίας μας των θεών, των ίδιων των θεών σαν υπερφυ
σικών σημειακών ερεθισμάτων των τελετουργικών μορφών 
που προέρχονται από την υπερφυσική τους έμπνευση που 
ενεργούν σαν καταλύτες για να μετατρέψουν τους ανθρώ
πους σε θεούς· και του πολιτισμού -αυτού του νέου περι
βάλλοντος του ανθρώπου που έχει αναπτυχθεί από το ίδιο 
του το εσώτερο είναι και έχει πιέσει τα όρια της φύσης μα
κριά όσο είναι το φεγγάρι- σα μια απόσταξη τελετουργι
κού, και συνεπώς των θεών: δηλαδή, σα μια οργάνωση υπερ
φυσικών σημειακών ερεθισμάτων που ενεργούν σε μια σει
ρά MAE που ποτέ δε συναντιούνται φυσικά και που όμως 
ανήκει ολότελα στην ίδια τη φύση, στον ίδιο βαθμό που ο 
άνθρωπος είναι γιος της.

The Masks o f  God, 41,37, 42-3, 43-4.

33. Desmond Morris

Πώς ενεργεί μια εγγενής πράξη; Η σχετική άποψη είναι 
στην ουσία της πως ο εγκέφαλος είναι προγραμματισμένος, 
μάλλον σαν ένας υπολογιστής, να συνδέει ιδιαίτερες αντι
δράσεις με ειδικά ερεθίσματα. Το εκτεθειμένο ερέθισμα εξε
γείρει την εκδήλωση της εξωτερικής αντίδρασης χωρίς κα
μιά προγενέστερη εμπειρία -είναι προσχεδιασμένο και ενερ
γεί με επιτυχία την πρώτη πρώτη στιγμή που συναντάει κα
νείς το ερέθισμα.

Manwatching, 13.
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34. Robert Flacelibre

Η Πυθία, μόλις βρισκόταν στον τρίποδα, πίστευε ότι 
εμπνέεται από το θεό. Απαντούσε με συλλαβές ή φωνές κατά 
το μάλλον και ήττον κατανοητές, που στη συνέχεια τους δι
νόταν μορφή, γενικά σε στίχους, από τους προφήτες.

Les oracles et nous, 5.

35. Αηάτέ Leroi-Gourhan

35.1. [Τα χέρια]
Έτσι χάρη σ’ αυτή την οργάνωση το πνεύμα, σαν μουσι

κός, παράγει μέσα μας τη γλώσσα και γινόμαστε ικανοί να 
μιλάμε. Αυτό το πλεονέκτημα, χωρίς αμφιβολία, δε θα το εί
χαμε ποτέ, αν τα χείλη μας έπρεπε να βεβαιώσουν, για τις 
ανάγκες του σώματος, το βαρύ κι επώδυνο έργο της τροφής. 
Αλλά τα χέρια αναλάβανε αυτό το έργο κι ελευθέρωσαν το 
στόμα για την υπηρεσία του λόγου (Γρηγόριος ο Νύσσης).

35.2. [Η τοποκίνηση]
Αυτό το «εγκεφαλικό» όραμα της εξέλιξης παρουσιάζε

ται τώρα ανακριβές και φαίνεται ότι τα ντοκουμέντα είναι 
επαρκή για ν ’ αποδειχτεί ότι ο εγκέφαλος επωφελήθηκε από 
τις προόδους της τοποκίνησης, αντί να τις προκαλέσει. Γι’ 
αυτό το λόγο η τοποκίνηση θα θεωρηθεί εδώ το καθοριστικό 
γεγονός της βιολογικής εξέλιξης.

35.3. [Πολικοποίηση]
Η προγενέστερη πολικοποίηση του στόματος και των ορ

γάνων πρόσληψης των κινουμένων όντων είναι ένα βιολογι
κό και μηχανικό γεγονός τόσο προφανές που θα ήταν λίγο 
γελοίο να σταματήσουμε σ’ αυτό, αν όχι για να υπογραμμί
σουμε ότι σ’ αυτό κι όχι σε κάτι άλλο εδράζεται η βασική
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προϋπόθεση της εξέλιξης προς τις ανώτερες μορφές της ζω
ής·

35.4. [Εγκέφαλος και σκελετός]
Ο άνθρωπος συνιστά χωρίς αμφιβολία ένα όλο, αλλά το 

σώμα του και οι εκδηλώσεις του πνεύματός του θεωρούνται 
ανέκαθεν διακεκριμένα και οι θρησκείες όπως και φιλοσο
φίες έχουν τραφεί με αυτή τη διάκριση. Το αν ο εγκέφαλος 
είναι το όργανο της σκέψης ή το εργαλείο της, δεν αλλάζει 
τίποτα στις σχέσεις του σώματος και του λεπτού δικτύου 
των ινών που το εμψυχώνουν: η εξέλιξη μεταφράζεται, υλι
κά, σε μια διπλή γραμμή δεδομένων: απ’ τη μια μεριά στη 
συσσωρευτική τελειοποίηση των εγκεφαλικών δομών, κι απ’ 
την άλλη στην προσαρμογή των σωματικών δομών σύμφωνα 
με κανόνες άμεσα συνδεδεμένους με τη μηχανική ισορροπία 
αυτής της μηχανής που είναι η ζωντανή κι αυτοκίνητη 
οντότητα. Ανάμεσα στον εγκέφαλο και το σκελετό οι σχέ
σεις είναι περιέχοντος και περιεχομένου, μαζί μ’ όσες εξελι- 
κτές αλληλεπιδράσεις μπορεί κανείς να φανταστεί, αλλά 
(από την ίδια τους τη φύση) περιέχον και περιεχόμενο δεν εί
ναι αφομοιώσιμα.

35.5. [Γλώσσα και εργαλείο]
Στους πρωτεύοντες τα όργανα του προσώπου και τα όρ

γανα των χεριών αναλαμβάνουν και τα μεν και τα δε ένα 
ίσο βαθμό τεχνικής πράξης. Ο πίθηκος εργάζεται με τα χεί
λη του, τα δόντια του, τη γλώσσα του και τα χέρια του, όπως 
ο τωρινός άνθρωπος μιλάει με τα χείλη του, τα δόντια του, 
τη γλώσσα του και χειρονομεί ή γράφει με τα χέρια του. Αλ
λά σ’ αυτό προστίθεται το γεγονός ότι ο άνθρωπος κατα
σκευάζει, επίσης, με τα ίδια όργανα κι ότι παράγεται ένα εί
δος ταλάντευσης ανάμεσα στις λειτουργίες: πριν απ’ τη γρα
φή το χέρι παρεμβαίνει προπαντός κατά τη διαδικασία κα
τασκευής, το πρόσωπο προπαντός κατά την ομιλία: μετά τη
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γραφή η ισορροπία αποκαθίσταται. Με άλλα λόγια, σύμφω
να με μια ταυτόσημη φόρμουλα με εκείνη των Πρωτευό
ντων, ο άνθρωπος κατασκευάζει εργαλεία και σύμβολα συ
γκεκριμένα, που και τα δυο αποκαλύπτουν την ίδια διαδικα
σία ή μάλλον ανατρέχουν στον ίδιο θεμελιακό εγκεφαλικό 
εξοπλισμό. Αυτό οδηγεί να σκεφτούμε όχι μόνο ότι η γλώσ
σα είναι χαρακτηριστική του ανθρώπου όσο το εργαλείο, 
αλλά και ότι δεν είναι παρά η έκφραση της ίδιας ιδιότητας 
του ανθρώπου.

35.6. [Η εξέλιξη του ανθρώπου]
Η κορυφή της πυραμίδας έχει μικρή εξέλιξη: από τον και

ρό της ίδρυσης των πρώτων μεσοποταμιακών πόλεων, η πρό
οδος της θρησκευτικής και φιλοσοφικής σκέψης είναι αι
σθητή, αλλά μπορούμε να βεβαιώσουμε ότι οποιοσδήποτε 
σκέπτεται (με την κυριολεκτική έννοια του όρου) πιο βαθιά 
απ’ τον Πλάτωνα; Φαίνεται ότι νωρίς ο homo sapiens απο
λαμβάνει με πληρότητα τις ψυχικές του δυνατότητες να επι
χειρεί να εμβαθύνει στο άυλο κι ότι δεν του μένει πια παρά 
να περιμένει, η παρέκκλιση της εξέλιξης να τον οδηγήσει 
αργά προς καθαρότερες προοπτικές. Αν υφίσταται η πνευ
ματική εξέλιξη, είναι βιολογικά ακόμη ανεπαίσθητη και 
αναφέρεται πιο πολύ στη διεύρυνση των μέσων και των χώ
ρων θεώρησης παρά στις ψυχο-φυσιολογικές δυνατότητες 
της εμβάθυνσής τους.

35.7. [Χέρι - εργαλείο, πρόσωπο - γλώσσα]
Η διπολική τεχνικότητα πολυάριθμων Σπονδυλωτών κα

τέληξε στους Ανθρωπίδες στο σχηματισμό δυο λειτουργικών 
ζευγών (χέρι-εργαλείο και πρόσωπο-γλώσσα) κάνοντας να 
παρέμβει σε πρώτη σειρά η κινητικότητα του χεριού και του 
προσώπου στην πρόπλαση της σκέψης σε εργαλείο υλικής 
δράσης και σε ηχητικά σύμβολα. Η ανάδυση του γραφικού 
συμβόλου στο τέλος της βασιλείας των Παλαιανθρώπων
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προϋποθέτει την παγίωση νέων σχέσεων ανάμεσα στους δυο 
πόλους δράσης, σχέσεων αποκλειστικά χαρακτηριστικών 
της ανθρωπότητας με τη στενή έννοια του όρου, δηλαδή που 
ανταποκρίνεται σε μια σκέψη συμβολιστική στο μέτρο που 
τη χρησιμοποιούμε κι εμείς οι ίδιοι.

Σ’ αυτές τις νέες σχέσεις, η όραση κρατάει την κυρίαρχη 
θέση στα ζεύγη πρόσωπο-ανάγνωση και χέρι-γραφή. Αυτές 
οι σχέσεις είναι αποκλειστικά ανθρώπινες... Μπορεί λοιπόν 
να πει κανείς ότι, αν στην τεχνική και τη γλώσσα της ολότη
τας των Ανθρωπιδών, η κινητικότητα καθορίζει την έκφρα
ση των πιο κοντινών μας Ανθρωπιδών, η σκέψη καθορίζει το 
γραφισμό.

35.8. [Ρυθμοί όχι μορφές]
Ο γραφισμός δεν αρχίζει (πριν απ’ το 30.000 π.Χ.) με μια 

έκφραση κατά κάποιο τρόπο δουλική και φωτογραφική του 
πραγματικού, αλλά βλέπει κανείς να οργανώνεται μέσα σε 
δέκα χιλιάδες χρόνια ξεκινώντας με σημεία που φαίνεται να 
έχουν εκφράσει πρώτα ρυθμούς και όχι μορφές (...) Αυτές οι 
σκέψεις προκαλούν το συμπέρασμα ότι η παραστατική τέ
χνη είναι, στην αφετηρία της, άμεσα δεμένη με τη γλώσσα 
και πολύ πιο κοντά στη γραφή με την πλατιά έννοια παρά 
στο έργο τέχνης.

35.9. [Η παράσταση ανθρώπων και ζώων]
Εντούτοις δημιουργήθηκε μια περίεργη εξέλιξη: οι αν

θρώπινες αναπαραστάσεις φαίνεται να έχουν χάσει κάθε ρε
αλιστικό χαρακτηριστικό και να έχουν προσανατολιστεί 
προς τα τρίγωνα, τα τετράγωνα, τις γραμμές, τις τελείες και 
τις χαρακιές, απ’ τα οποία τα τοιχώματα του Lascaux, γ.π., 
είναι γεμάτα. Τα ζώα αντίθετα προχωράνε σιγά σιγά προς το 
ρεαλισμό των μορφών και της κίνησης.

35.10. [Η ρυθμικότητα]
Το αφηρημένο βρίσκεται πραγματικά στην πηγή της γρα
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φικής έκφρασης (...) Η αναζήτηση μιας καθαρής ρυθμικό- 
τητας, ενός μη-παραστατικού στη σύγχρονη τέχνη και ποίη
ση, η γεννημένη απ’ τη μελέτη των έργων της τέχνης των ζω
ντανών πρωτόγονων λαών, αντιστοιχεί σε μια οπισθοχωρη
τική απόδραση, σε μια βύθιση στο καταφύγιο των αρχέγο- 
νων αντιδράσεων, όσο και σε μια αναχώρηση.

35.11. [Ακοή - Όραση]
Στους δυο πόλους του πεδίου δράσης ιδρύονται, ξεκινώ

ντας απ’ τις ίδιες πηγές, δυο γλώσσες, αυτή της ακοής, που 
είναι δεμένη με την εξέλιξη των συντονιστικών πεδίων των 
ήχων, και αυτή της όρασης, που είναι δεμένη με την εξέλιξη 
των συντονιστικών πεδίων των κινημάτων, των μεταφρα
σμένων σε γραφικά υλοποιημένα σύμβολα. Αυτό μπορεί να 
εξηγήσει το ότι οι πιο παλιοί γνωστοί γραφισμοί είναι η γυ
μνή έκφραση ρυθμικών αξιών.

35.12. [Μυθο-γραφία]
Μυθολογία και πολυδιάστατος γραφισμός άλλωστε συ

μπίπτουν στις πρωτόγονες κοινωνίες και αν τολμούσα να 
χρησιμοποιήσω την ακριβή έννοια των λέξεων, θα έμπαινα 
στον πειρασμό να εξισορροπήσω τη «μυθολογία», που είναι 
μια πλειονο-διάστατη κατασκευή που εδράζεται στο ρημα
τικό, με μια «μυθογραφία», που είναι το ακριβές χειρικό της 
αντίστοιχο.

Ένα από τα πιο ενυπωσιακά γεγονότα της παλαιολιθι
κής τέχνης είναι η οργάνωση των μορφών στα τοιχώματα 
των σπηλαίων. Ο αριθμός των ειδών των ζώων που παρα- 
σταίνονται είναι λίγο υψωμένος και οι τοπογραφικές τους 
σχέσεις είναι σταθερές: ο βίσονας και το άλογο κατέχουν το 
κέντρο των παραστάσεων, αίγαγροι κι ελάφια τα πλαισιώ
νουν στα άκρα, λιοντάρια και ρινόκεροι τοποθετούνται 
στην περιφέρεια. Το ίδιο θέμα μπορεί να επαναληφθεί αρκε
τές φορές στην ίδια σπηλιά: ξαναβρίσκεται, ίδιο παρά τις
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ποικιλίες του, απ’ τη μια σπηλιά την άλλη. Πρόκειται, κατά 
συνέπεια, γι’ άλλο πράγμα επίσης από μια «γραφή», γι’ άλ
λο πράγμα, ακόμη, από «πίνακες». Πίσω απ’ τη συμβολική 
συγκέντρωση των μορφών υπήρξε, αναγκαστικά, ένας προ
φορικός περίγυρος, με τον οποίο η συμβολική συγκέντρωση 
ήταν συντονισμένη και του οποίου τις αξίες αναπαράγει χω
ρικά. Το ίδιο βλέπει κανένας όταν οι Αυστραλοί εκτελούν 
πάνω στον άμμο τις σπειροειδείς φιγούρες που εκφράζουν 
συμβολικά το ξετύλιγμα του μύθου της σαύρας ή του μερμη
γκιού στο μέλι, ή όταν οι Αϊνού υλοποιούν μέσα σε μια ξύλι
νη σκαλισμένη κούπα τη μυθοποιημένη αφήγηση της αρ
κούδας.

Ένας τέτοιος τρόπος αναπαράστασης είναι σχεδόν εκ 
φύσεως δεμένος με τον κοσμικό συμβολισμό (...). Αντιστέκε
ται στην εμφάνιση της γραφής, στην οποία έχει ασκήσει ση
μαντική επίδραση στους πολιτισμούς όπου η ιδεογραφία 
έχει κυριαρχήσει πάνω στη φωνητική παράσταση. Μένει 
ακόμη ζωντανός στους κλάδους της σκέψης που γεννήθη
καν στο ξεκίνημα της γραμμικής γραφικής έκφρασης και εί
ναι πολυάριθμα, σε διάφορες θρησκείες, τα παραδείγματα 
χωρικής οργάνωσης μορφών που συμβολίζουν ένα μυθολο
γικό περίγυρο, με την ακριβή έννοια των εθνολόγων. Κυ
ριαρχεί ακόμη στις επιστήμες όπου η γραμμικότητα της 
γραφής είναι εμπόδιο και η αλγεβρική εξίσωση, οι τύποι της 
οργανικής χημείας βρίσκουν σ’ αυτή το μέσο να σπάσουν 
το μονοδιάστατο εξαναγκασμό, σε μορφές όπου η φωνητικο- 
ποίηση δεν επεμβαίνει παρά σαν ένα υπόμνημα και όπου η 
φωνητική συγκέντρωση «μιλάει» από μόνη της. Αναπηδάει 
τελικά στην εκδοτική έκφραση που ανακαλεί βαθιές, υπο- 
ρηματικές καταστάσεις της πνευματικής συμπεριφοράς.

Αν λοιπόν η τέχνη είναι εσωτερικά δεμένη με τη θρη
σκεία, αυτό οφείλεται στο ότι η γραφική έκφραση αποκαθι
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στά στη γλώσσα τη διάσταση του ανέκφραστου, τη δυνατό
τητα να πολλαπλασιάσει τις διαστάσεις του γεγονότος σε 
οπτικά σύμβολα ακαριαία προσιτά. Η θεμελιακή σύνδεση 
της τέχνης και της θρησκείας είναι συγκινησιακή, αλλά όχι 
με τρόπο αόριστο, τείνει άμεσα στην κατάκτηση ενός τρό
που έκφρασης που αποκαθιστά την αληθινή κατάσταση του 
ανθρώπου μέσα... σ’ ένα κόσμο, όπου αυτός εγγράφεται σαν 
κέντρο και που δεν προσπαθεί ακόμη να τον διαπεράσει με 
την τάση ενός στοχασμού όπου τα γράμματα κάνουν τη 
σκέψη μια διεισδυτική γραμμή, γλώσσα ομιλούμενη, αλλά 
λεπτή σαν μια κλωστή.

35.13. [Εικονογραφία και ιδεογραφία]
Δεν ξέρουμε με βεβαιότητα κανένα γραφικό σύστημα 

που να μπορεί να συγκριθεί, έστω και ελάχιστα, με τη γραμ
μική γραφή σ’ άλλους λαούς απ’ τους γεωργικούς. Τα κλα
σικά παραδείγματα των εσκιμώων και των ινδιάνων των πε
διάδων αναφέρονται σε ομάδες που δημιούργησαν μια εικο
νογραφία με μόλυνση από αλφάβητο. Πραγματικά, αυτό 
που διακρίνει θεμελιακά τη «μυθογραφική» καταγραφή εί
ναι η δισδιάστατη δομή της που την απομακρύνει απ’ την 
ομιλούμενη γλώσσα, που η προφορά της είναι γραμμική. 
Αντίθετα, οι επιβιώσεις του συστήματος της πλειονοδιάστα- 
της παράστασης επιβεβαιώνουν σε πολυάριθμες μη αλφαβη
τικές γραφές το σκελετό του πρώτου συστήματος σήμανσης· 
αυτό συμβαίνει με την Αίγυπτο, με την Κίνα, με τους μάγια 
ή τους αζτέκους. Σ’ αυτές τις «γραφές» δοκιμάζει κανείς τον 
πειρασμό να υποθέσει μια εικονογραφική αφετηρία, στην 
οποία τα παριστανόμενα σημεία των συγκεκριμένων αντι
κειμένων, όπως ένα βόδι ή ένας άνθρωπος που περπατάνε, 
μοιάζουν ευθυγραμμισμένα για ν ’ ανταποκριθούν στο νήμα 
της γλώσσας. Εκτός απ’ τις απαριθμήσεις των λογαριασμών, 
στην πρωτο-ιστορική Κίνα ή στις πινακίδες της Εγγύς Ανα
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τολής, δεν ξέρουμε στ’ αλήθεια καμιά εικονογραφική μαρ
τυρία στη ρίζα των γραφών και το πέρασμα γίνεται από μυ
θογραφικές ομάδες μορφών, απλές «γκραβούρες των βρά
χων» ή διακοσμητικά αντικείμενα, προς σύμβολα ευθυ
γραμμισμένα και ήδη βαθιά συσχετισμένα με τη φωνητικο- 
ποίηση.

Η εικονογραφική υπόθεση προϋποθέτει ένα ξεκίνημα απ’ 
το μηδέν, την αρχική ιδέα να βάλεις τις εικόνες σε μια γραμ
μή για να τις προσαρμόσεις σ’ ένα ρηματικό νήμα: θα ήταν 
μια αποδεκτή υπόθεση αν δεν είχε πριν υπάρξει κανένα άλ
λο συμβολικό σύστημα, που όμως μπορεί να είναι λαθεμένη 
αν εφαρμόσει κανείς τον κανόνα του εννοούμενου ανθρώπι
νου χώρου κι αν δέχεται ένα πράγμα κι όχι μια τομή. Η ανά
δυση της γραφής δε γίνεται πιο πολύ ξεκινώντας από ένα 
γραφικό κενό, απ’ όσο αυτή της γεωργίας δε γίνεται χωρίς 
επέμβαση προηγούμενων καταστάσεων. Το σύστημα των 
οργανωμένων με μυθικά σύμβολα καταστάσεων και εκείνο 
μιας στοιχειώδους λογιστικής φαίνονται να συγκεντρώνο
νται κάποια συγκεκριμένη στιγμή, ποικίλλουν κατά τις πε
ριοχές της υδρογείου, για να γεννήσουν τα συστήματα της 
πρωτόγονης σουμεριακής και κινεζικής γραφής, όπου οι 
παρμένες απ’ το συνηθισμένο παραστατικό απόθεμα εικόνες 
υφίστανται μια έντονη απλοποίηση και μπαίνουν στη σειρά 
η μια μετά την άλλη. Η διαδικασία δεν παγιώνει ακόμη αλη
θινά κείμενα, αλλά επιτρέπει απαριθμήσεις ζωντανών όντων 
και αντικειμένων. Η απλοποίηση των μορφών, καθορισμένη 
απ’ το ελάχιστα μνημειακό και πρόσκαιρο των καταγρα
φών, υπήρξε η πηγή της προοδευτικής τους απομάκρυνσης 
απ’ τον περίγυρο που ανακαλούσαν υλικά· από σύμβολα με 
έκτατες εγγενείς σχέσεις έγιναν σημεία, αληθινά εργαλεία 
στην υπηρεσία μιας μνήμης στην οποία εισάγεται η λογιστι
κή αυστηρότητα.
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Η σύνθεση γραπτών λογιστικών ή γενεαλογικών πράξεων 
είναι ξένη στο πρωτογονικό κοινωνικό σύστημα και μόνο 
μετά την παγίωση των αστικών αγροτικών οργανισμών η 
κοινωνική πολυπλοκότητα μεταφράζεται με την εμφάνιση 
έργων που δείχνουν πίστη έναντι των ανθρώπων ή των θεών. 
Αν μπορεί κανείς να συλλάβει μια λογιστικότητα στην 
οποία ευθυγραμμίζονται τα νούμερα και τ’ απλοποιημένα 
σχέδια των αριθμών ή των μέτρων των σιτηρών, η ευθυγράμ
μιση των εικονογραφικών σημείων που εκφράζουν πράξεις 
και όχι πια αντικείμενα είναι δύσκολο να συλληφθεί χωρίς 
την επέμβαση του φωνητικού φαινομένου. Το «μυθόγραμ- 
μα», πραγματικά, είναι πια ένα ιδεόγραμμα, μπορούμε να το 
δούμε αυτό απ’ ό,τι τέτοιο επιβιώνει στη σύγχρονη σκέψη: η 
συμπαράθεση ενός σταυρού, μιας λόγχης κι ενός καλαμιού 
μ’ ένα σφουγγάρι φτάνει για ν ’ αποδοθεί η ιδέα του Πάθους 
του Χριστού. Η μορφή είναι ξένη σε κάθε φωνητικοποιημένη 
προφορική σήμανση, είναι αντίθετα προικισμένη με μια 
εκτατότητα που η γραφή αγνοεί, περιέχει όλες τις δυνατότη
τες προφορικής εξωτερίκευσης από τη λέξη «πάθος» μέχρι 
τα ευρύτερα υπομνήματα πάνω στη χριστιανική μεταφυσι
κή. Κάτω απ’ αυτή τη μορφή, η ιδεογραφία είναι προγενέ
στερη απ’ την εικονογραφία και ολόκληρη η παλαιολιθική 
τέχνη είναι ιδεογραφική.

Είναι, εξάλλου, εύκολο να συλλάβει κανείς ένα σύστημα 
αν βάλει στη σειρά τρεις γραμμές και το σχέδιο ενός βοδιού, 
εφτά γραμμές και αυτό ενός σάκου σιτηρών. Σ’ αυτή την πε
ρίπτωση, η φωνητικοποίηση είναι αυθόρμητη, η ταιριαστή 
ανάγνωση αναπόφευκτη. Είναι ίσως η μόνη μορφή εικονο
γραφίας που υπήρξε στην αρχή της γραφής. Μόλις γεννήθη
κε, δε μπόρεσε παρά να συρρεύσει αμέσως με το προύπάρχον 
ιδεογραφικό σύστημα. Αυτή η αυθόρμητη σύρρευση θα 
μπορούσε να εξηγήσει το γεγονός ότι οι πιο αρχαίες γραφές
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της Μεσογείου, της Απω Ανατολής ή της Αμερικής ξεκινάνε 
μαζί με αριθμητικές ή ημερολογιακές σημάνσεις και με σή
μανση των ονομάτων θεοτήτων ή υψηλών προσωπικοτήτων, 
με το σχήμα μορφών συγκεντρωμένων σε μικρές ομάδες με 
τον τρόπο διαδοχικών μυθογραμμάτων. Η αιγυπτιακή, η κι
νέζικη και η αζτεκική γραφή είναι γνωστές σα σειρές φωνη- 
τικοποιημένων μυθογραμμάτων κι όχι με τη μορφή ευθυ
γραμμισμένων εικονογραφημάτων. Οι πιο πολλοί πρόσφατοι 
συγγραφείς έχουν πολύ καλά διακρίνει τη δυσκολία της ει- 
κονογραφικής βαθμίδας να οδηγήσει στη φωνητικοποιημέ- 
νη γραφή, αλλά δε φαίνεται να έχουν διακρίνει το δεσμό που 
υφίσταται ανάμεσα στο πολύ παλιό σύστημα της μυθογρα
φικής σήμανσης που εμπεριέχει μια ιδεογραφία έξω από τις 
προφορικές διαστάσεις και μιας γραφής που φαίνεται να 
φωνητικοποιείται ξεκινώντας από αρίθμηση και ποσότητες.

35.14. [Ρηματικός και γραφικός δυαδισμός]
Είδαμε προηγουμένως ότι ο ρόλος του χεριού, σαν μέσου 

δημιουργίας του εργαλείου, ισορροπεί το ρόλο των οργάνων 
του προσώπου, μέσων δημιουργίας της ρηματικής γλώσσας- 
είδαμε επίσης ότι κάποια στιγμή, λίγο προγενέστερη απ’ την 
εμφάνιση του homo sapiens, το χέρι εγκαινίαζε το ρόλο του 
στη δημιουργία ενός γραφικού τρόπου έκφρασης που εξι
σορροπούσε τη ρηματική γλώσσα. Το χέρι γινόταν έτσι δη
μιουργικό εικόνων, συμβόλων όχι άμεσα εξαρτωμένων απ’ 
τη ροή της ρηματικής γλώσσας, αλλά αληθινά παράλληλων. 
Σ’ αυτή τη βαθμίδα δημιουργείται μια γλώσσα που ονόμα
σα, από έλλειψη καλύτερου όρου, «μυθογραφική», γιατί η 
φύση των πνευματικών συσχετισμών που διεγείρει είναι μια 
τάξη παράλληλη μ’ αυτή του ρηματικού μύθου, ξένη σε μια 
αυστηρή εξειδίκευση των χωροχρονικών συντεταγμένων. Η 
γραφή, στο πρώτο της στάδιο, διατηρεί ένα ευρύ τμήμα αυ
τού του πλειονοδιάστατου οράματος: μένει ικανή να διεγεί
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ρει πνευματικές εικόνες όχι ανακριβείς, αλλά ακτινωτές κι 
επιδεκτικές να στραφούν προς διάφορες αποκλίνουσες διευ
θύνσεις. Αν η ανατομική εξέλιξη του ανθρώπου υποχώρησε 
μπροστά στην εξέλιξη των τεχνικών μέσων, η ολική εξέλιξη 
του ανθρώπου δε χάνει τίποτα απ’ τη συνοχή της. Ο άνθρω
πος του Κρο-Μανιόν κατείχε ένα εγκέφαλο ισοδύναμο περί
που με το δικό μας (τίποτα οπωσδήποτε δεν αποδεικνύει το 
αντίθετο), αλλά βρισκόταν πολύ μακριά απ’ το να είναι σε 
κατάσταση να εκφραστεί στο μέτρο του νευρωνικού του συ
στήματος· η εξέλιξη είναι πριν απ’ όλα αυτή των μέσων έκ
φρασης. Στους Πρωτεύοντες, υφίσταται μια συνεκτική ισορ
ροπία ανάμεσα στις πράξεις του χεριού και αυτές του προ
σώπου και ο πίθηκος χρησιμοποιεί θαυμαστά αυτή την 
ισορροπία ως το σημείο να κάνει τα μάγουλά του να παί
ζουν το ρόλο του οργάνου μεταφοράς της τροφής, που το χέ
ρι του, ακόμη απασχολημένο στην πορεία, δε μπορεί να εκ
πληρώσει. Στους πρωτόγονους Ανθρωπίδες, το χέρι και το 
πρόσωπο κατά κάποιο τρόπο αποχωρίζονται, συνεργαζόμε- 
να, το ένα με το εργαλείο και την κινηματικότητα, το άλλο 
με τη φώνηση, στην αναζήτηση μιας νέας ισορροπίας. Όταν 
εμφανίζεται η γραφική αναπαράσταση, ο παραλληλισμός 
έχει παγιωθεί, το χέρι έχει τη γλώσσα του, της οποίας η έκ
φραση αναφέρεται στην όραση, το πρόσωπο κατέχει τη δική 
του που είναι δεμένη με την ακοή, ανάμεσα στις δυο κυριαρ
χεί αυτό το φωτοστέφανο που αποδίδει ένα οικείο χαρακτή
ρα στη σκέψη την προηγούμενη απ’ τη γραφή με την κυριο
λεξία του όρου: το κίνημα ερμηνεύει την ομιλία, αυτή σχο
λιάζει το γραφισμό.

Στο στάδιο του γραμμικού γραφισμού που χαρακτηρίζει 
τη γραφή, η σχέση ανάμεσα στα δυο πεδία εξελίσσεται πάλι: 
φωνητικοποιημένη και γραμμική στο χώρο η γραπτή γλώσ
σα, υποτάσσεται απόλυτα στη ρηματική γλώσσα, φωνητική
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και γραμμική μέσα στο χρόνο. Ο ρηματικός-γραφικός δυα- 
δισμός εξαφανίζεται και ο άνθρωπος διαθέτει ένα μοναδικό 
γλωσσολογικό όργανο, εργαλείο έκφρασης και διατήρησης 
μιας σκέψης που κι αυτή η ίδια διοχετεύεται στο λογισμό.

35.15. [Η πορεία της γραφής]
Το κίνημα το καθορισμένο απ’ την αγροτική μόνιμη 

εγκατάσταση, κατευθύνεται, όπως είδαμε, προς μια όλο και 
πιο στενή κατοχή απ’ το άτομο του υλικού κόσμου. Αυτός ο 
προοδευτικός θρίαμβος του εργαλείου είναι αξεχώριστος 
από εκείνον της γλώσσας, δεν πρόκειται στην πραγματικό
τητα παρά για ένα και το ίδιο φαινόμενο για τον ίδιο λόγο 
που τεχνική και κοινωνία δεν είναι παρά το ίδιο αντικείμε
νο. Η γλώσσα βρίσκεται στην πραγματικότητα στο ίδιο επί
πεδο με τις τεχνικές απ’ τη στιγμή που η γραφή δεν είναι πια 
παρά ένα μέσο να καταγραφτεί φωνητικά η ροή του λόγου 
και η τεχνική της αποτελεσματικότητα βρίσκεται σε ευθεία 
αναλογία προς την απάλειψη του φωτοστεφάνου των συσχε
τισμένων εικόνων που χαρακτηρίζει τις αρχαϊκές μορφές 
της γραφής.

Η γραφή λοιπόν τείνει προς μια συστολή των εικόνων, 
προς μια αυστηρή ευθυγράμμιση των συμβόλων. Οπλισμένη 
με το αλφάβητο, η κλασική και σύγχρονη σκέψη κατέχει 
πιο πολύ από ένα μέσο να διατηρήσει στη μνήμη τον ακριβή 
απολογισμό των προοδευτικών της κατακτήσεων στους δια
φόρους τομείς της δραστηριότητάς της, διαθέτει ένα εργα
λείο με το οποίο το σύμβολο που σκεφτόμαστε υφίσταται 
την ίδια σήμανση στην ομιλία και στο κίνημα. Αυτή η ενο
ποίηση της εκφραστικής διαδικασίας επιφέρει την υπαγωγή 
του γραφισμού στην ηχητική γλώσσα, μειώνει την απώλεια 
των συμβόλων που είναι ακόμη χαρακτηριστική της κινέζι
κης γραφής και αντιστοιχεί στην ίδια διαδικασία που ακο
λουθούν οι τεχνικές στην πορεία της εξέλιξής τους.
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Αντιστοιχεί επίσης σε μια ελάττωση των άλογων μέσων 
έκφρασης. Αν θεωρούμε ότι η οδός που ακολούθησε ως τα 
τώρα η ανθρωπότητα είναι ολοκληρωτικά ευνοϊκή για το 
μέλλον της, δηλαδή αν παραχωρήσουμε μια ολική εμπιστο
σύνη σ’ όλες του τις συνέπειες στον καθορισμό της αγροτι- 
κότητας, αυτή την απώλεια της πλειονο-διάστατης συμβολι
κής σκέψης δεν πρέπει να τη θεωρούμε σαν κάτι άλλο από 
τη βελτίωση της εξέλιξης των Ιπποειδών όταν τα τρία τους 
δάκτυλα μειώθηκαν σε ένα. Αν, αντίθετα, θεωρούμε ότι ο 
άνθρωπος θα έφτανε στην πλήρωσή του σε μια ισορροπία 
όπου θα κρατούσε την επαφή με την ολότητα της πραγματι
κότητας, μπορούμε να διερωτηθούμε αν το βέλτιστο δεν έχει 
γρήγορα ξεπεραστεί απ’ τη στιγμή που ο τεχνικός ωφελιμι
σμός βρίσκει σε μια γραφή ολοκληρωτικά καναλιζαρισμένη 
το μέσο μιας απεριόριστης ανάπτυξης.

35.16. [Το χέρι και η φωνή]
Η εξέλιξη του εγκεφάλου, όπως μπορούμε λογικά να την 

ανασυστήσουμε, επιτρέπει να διαπιστώσουμε, με τις νέες τε
χνικές, το δεσμό που υφίσταται ανάμεσα στην όρθια στάση, 
την απελευθέρωση του χεριού και την εξέλιξη των εγκεφα
λικών δικτύων, που είναι η προϋπόθεση της άσκησης των 
φυσικών δυνατοτήτων για την ανάπτυξη μιας ανθρώπινης 
δραστηριότητας. Η οικεία σχέση, στο εγκεφαλικό επίπεδο, 
των δύο εκδηλώσεων της ανθρώπινης αντιληπτικότητας εί
ναι τέτοια που, παρά την απουσία ανασκαφικών δεδομένων, 
είμαστε αναγκασμένοι να παραδεχτούμε εξαρχής την πραγ
ματικότητα μιας γλώσσας διαφορετικής στη φύση της από 
αυτή των ζώων, προϊόν της αντανάκλασης ανάμεσα στα δυο 
κάτοπτρα του τεχνικού κινήματος και του φωνικού συμβο
λισμού. Αυτή η υπόθεση, για τους ανθρώπους τους προηγου- 
μένους απ’ το homo sapiens, απ’ τον καιρό των μακρινών 
Αυστραλανθρώπων, αποκτά την αξία βεβαιότητας όταν δια
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πιστώνουμε στη συνέχεια το στενό συγχρονισμό που υφι- 
σταται ανάμεσα στην εξέλιξη των τεχνικών και αυτών της 
γλώσσας: πιο πολύ ακόμη, όταν βλέπουμε σε ποιο βαθμό, 
στο ίδιο το επίπεδο της έκφρασης της σκέψης, το χέρι και η 
φωνή μένουν στενά αλληλέγγυα.

35.17. [Η γλώσσα των μορφών]
Η συμβολιστική συμπεριφορά είναι αδιαχώριστη από τη 

γλώσσα, και ενισχύει επιπλέον την ικανότητα του ανθρώ
που να ανακαλύπτει την πραγματικότητα μέσα από τα φω
νητικά σύμβολα, τις χειρονομίες και ό,τι εξωτερικεύεται πα
ραστατικά. Αν η γλώσσα κάνει την εμφάνισή της τη στιγμή 
που ο άνθρωπος αρχίζει να χρησιμοποιεί τα χέρια του, ο 
συμβολισμός δε μπορεί να διαχωριστεί από την κοινή πηγή 
από την οποία αυτός αντλώντας κατασκευάζει και συμβολί
ζει. Μπορεί ακόμα να περιμένει κανείς να βρει ένα στενό πα
ραλληλισμό στην παλαιοντολογική εξέλιξη και ειδικότερα 
να σημειώσει μια βαθιά και γρήγορη διαφοροποίηση στα 
υλικά, στο σημείο όπου τα τελευταία στάδια της ζωής του 
παλαιού ανθρώπου καταλήγουν στο homo sapiens.

Δεν είναι εύκολο να δώσουμε ένα ακριβή ορισμό της 
συμβολιστικής συμπεριφοράς, γιατί αν διαχωριστούν με σα
φήνεια το θέατρο από τη ζωγραφική, ή η ζωγραφική σε κα
βαλέτο από τη ζωγραφική σε χαρτί, οι γραμμές τους συγχέο- 
νται όταν προσπαθήσουμε να εμβαθύνουμε στο χρόνο ή στις 
διάφορες εθνικές μορφές. Από κάποια απόσταση βλέπει κα
νείς ακόμα πως η κοινωνική αισθητική ήτανε βαθύτατα 
συμβολιστική: η τελετουργία και το θέατρο δε διαχωρίζο
νται ρητά, η θεατρική σκηνογραφία και οι τοιχογραφίες των 
ναών μπορούν εξίσου να παριστάνουν μυθολογικά ή ιστορι
κά γεγονότα.

Θα ήταν πολύ επικίνδυνο να διατυπώσουμε με απόλυτη 
ακρίβεια μια υπόθεση πάνω στη χρονική στιγμή, που οι κοι
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νωνίες περνάνε από τη ζωντανή τελετουργία στη θεατρική 
αναπαράσταση, ή από τον ουσιαστικό θεωρούμενο συμβο
λισμό στην καθαρή διακόσμηση. Ένα αυστραλιανό corro- 
boree με τα κοστούμια και τα στολίδια του, τα επεισόδια ή 
τους χορευτές που μιμούνται τη συμπεριφορά του μυθικού 
ζώου, δε διαχωρίζει την τελετουργία και το θέατρο- η ανώτε
ρη Παλαιολιθική, με την τέχνη της, που μας διασώζουν χι
λιάδες παραδείγματα προσφέρει επίσης ασφαλείς μαρτυρίες 
συμβολισμού πάνω σε τοιχώματα ή πάνω σε μέταλλα αντι
κειμένων της καθημερινής ζωής καλυμμένων με διακοσμη- 
τικά σχέδια. Στα δυο χρονικά όρια της ζωής του homo 
sapiens, οι πρωτόγονοι δείχνουν την ίδια έλλειψη διαχωρι
σμού των μορφών. Θα ήταν αρκετό λοιπόν ν’ ακολουθήσου
με το νήμα του χρόνου και την κλίμακα των τεχνοοικονομι- 
κών ιεραρχιών, για να ανακαλύψουμε το σημείο όπου δια
χωρίζονται το θρησκευτικό, το κοινωνικό και το θεατρικό; 
Αυτό είναι ένας μύθος, γιατί σε κάθε κοινωνία οι μορφές συ
νυπάρχουν και παρουσιάζονται με ανεπαίσθητες διαβαθμί
σεις. Είτε πρόκειται για θυσία, για πολιτικό λόγο ή για κω
μωδία, η σχέση των πρωταγωνιστών σαν ατόμων με το συμ- 
βολιστικό υλικό είναι λιγότερο σημαντική από τις κοινές 
αξίες μεταξύ πρωταγωνιστών και θεατών που μας επιτρέ
πουν να παρεμβάλουμε στην αλυσίδα των γεγονότων, που 
έχει χαρακτήρα θρησκευτικό ή κοινωνικό, ένα αισθητικό 
σύστημα σύμφωνο με τις συγκινήσεις που προκαλούνται. 
Αυτή η συγκινησιακή γλώσσα, ένα μέρος αξιών της οποίας 
έχει βιολογική προέλευση πολύ γενική και της οποίας ο 
συμβολικός κώδικας είναι αντίθετα απόλυτα ειδικευμένος, 
απαρτίζει ολοκληρωτικά τη συμβολιστική τέχνη.

Επομένως, δεν υπάρχει άλλη τέχνη από την ωφελιμιστι
κή: το σκήπτρο, σύμβολο της βασιλικής εξουσίας, ο σταυ
ρός, η συμβολική ράβδος του επισκόπου, το τραγούδι της
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αγάπης, ο πατριωτικός ύμνος, το άγαλμα που παρουσιάζει 
υλοποιημένη τη δύναμη των θεών, η τοιχογραφία που υπεν
θυμίζει τη φρίκη της κόλασης ανταποκρίνονται σε αναμφι
σβήτητες πρακτικές ανάγκες. Η αφιλοκέρδεια δε βρίσκεται 
στο κίνητρο, αλλά στην άνθηση της γλώσσας των μορφών. 
Η απροσδόκητη σύγχυση των μελετητών της προϊστορίας 
στα τέλη του 19ου αιώνα μπροστά στα έργα του παλαιολιθι
κού ανθρώπου οδήγησε στην επινόηση της θεμελιώδους 
αξίας «η τέχνη για την τέχνη», αφού το Lascaux δεν παρενέ
βηκε με τις ζωγραφιές του λιγότερο στην κοινωνιο-θρησκευ- 
τική ζωή των συγχρόνων του απ’ όσο η Καπέλλα Σιξτίνα σε 
εκείνη της Ρώμης του 16ου αιώνα. Όπως η γλώσσα των λέξε
ων, η γλώσσα των μορφών είναι περισσότερο ή λιγότερο 
πλούσια και εύγλωττη. Είναι από τη φύση της προορισμένη 
να συμβολίζει, και μια τέχνη που το αντικείμενό της χάνε
ται μέσα στην αντίθεση. Αυτή είναι, εξάλλου, δικαιολογήσι- 
μη, σαν μια διέξοδος βοήθειας αντι-φαντασιακής· η διέξο
δος αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση με τον πρωταρχικό χαρα
κτήρα των σημασιολογικών φαινομένων. Δεν είναι τυχαίο 
που τόσοι σύγχρονοι δημιουργοί αναζητούν μια επιστροφή 
στο παρελθόν διακοσμώντας ναούς.

Η γλώσσα των λέξεων και των μορφών, των ρυθμών, των 
συμμετρικών ή ασυμμετρικών αντιθέσεων στη συνέχεια ή 
στην ένταση είναι η περιοχή της ανθρώπινης ελευθερίας1 
βασίζεται σε βιολογικά θεμέλια και στηρίζεται σε μια ση- 
μασιολογική λειτουργία πραγματιστική, κοινωνική, αφού ο 
λόγος και ο συμβολισμός είναι η κορυφή όπου βρίσκονται 
τα στοιχεία των κυττάρων ενός έθνους. Αλλά αντίθετα και 
με τρόπο αποκλειστικά ανθρώπινο εξασφαλίζει, ατομικά, 
την απελευθερωτική διαφυγή, αυτή του καλλιτέχνη και αυ
τή του αποδέκτη της τέχνης, με τη βοήθεια ενός τέλειου μπο- 
λιάσματος στη συλλογική τέχνη ή στην αντίφαση και το
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όνειρο. Η διπλή φύση της τέχνης, συλλογική και προσωπική, 
κάνει αδύνατο να διαχωρίσουμε απόλυτα το «ωφελιμιστι
κό» από το «αφιλοκερδές», την τέχνη για κάποιο σκοπό από 
την τέχνη για την τέχνη, όπως είναι αδύνατο, παρά μόνο σε 
πολύ γενικές γραμμές, να διαχωρίσουμε ριζικά το συμβολι- 
στικό και το διακοσμητικό.

Le geste et la parole, σσ. α ' 40, 42, 43, 86, 162, 244, 262, 265-6, 
267, 268, 270, 272-5, 275-82, 290-1, 293, β' 206-8.

[Μετάφραση: Ξένη Σ. Σκαρτσή, Σ.Λ. Σκαρτσής]

36. Julia Knsteva

36.1. Όταν ο λόγος έρχεται στο φως με ήχους, η ίδια η 
μορφή του ορίζεται χάρη σε [επί μέρους] ιδέες που δε μπο
ρούν να περιγραφούν και που βοηθάνε στην αντίληψή του. 
Όταν η ιδέα, το σπέρμα της οποίας δημιουργείται από τις 
αντηχήσεις, φτάνει στην ωριμότητα με τον τελευταίο ήχο, ο 
λόγος έχει οριστεί. Είναι η αδυναμία του συνδιαλεγομένου 
που τον κάνει να νομίζει ότι πράγματι υπάρχουν τα παρεμ
βαλλόμενα φωνητικά στοιχεία που δεν υπάρχουν. Αυτά δεν 
είναι στην πραγματικότητα παρά μέσα αντίληψης. Η εμφά
νιση μιας διαφοροποίησης επηρεάζει σταθερά τη γνώση του 
λόγου. Ο λόγος είναι στενά δεμένος με τη σειρά της διαδο
χής, και η γνώση στηρίζεται στο αντικείμενο της γνώσης.

36.2. Τα dhvani είναι τα αλληλοδιάδοχα στοιχεία της 
ηχητικής αλυσίδας: Διαδέχονται το ένα τ’ άλλο με μια αυ
στηρή σειρά για να εκφράσουν το σφότα που δεν είναι της 
ίδιας φύσης με τα ντβάνι. Αν το ντβάνι είναι της τάξης των 
«μερών», το σφότα είναι αυτό στο οποίο ο διαμελισμός επι
τρέπει τη γνώση, δηλαδή την πράξη. «Αυτή η ενέργεια που 
έχει το όνομα ομιλία έχει, για να το πούμε έτσι, τη φύση ενός
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αβγού (αρχικά αδιαφοροποίητου και απ’ όπου γεννιέται ένα 
παγόνι με ποικίλα χρώματα). Το ξεδίπλωμά του γίνεται στα
διακά, κομμάτι-κομμάτι, με τον τρόπο μιας πράξης [μιας κί
νησης]».

Αυτή η σημασιολογική πράξη είναι, για τον Μπαρτρχά- 
ρι, άπειρα διαιρετή: τα ελάχιστα στοιχεία της δεν είναι φω
νήματα. Η ινδική γλωσσολογία πάει πιο μακριά από τη δική 
μας ευρωπαϊκή φωνολογία (υπολογίζοντας ακόμη και τη δι
κή μας έννοια του «μερισμού», διακριτικού των φωνημά
των) και δηλώνει ότι δεν υπάρχει τέλος στο διαμελισμό της 
ηχητικής μονάδας σε στοιχεία όλο και πιο μικρά, από τα 
οποία τα τελευταία θα είναι τόσο μικροσκοπικά που θα μπο
ρούσε κανείς να τα ονομάσει «μη περιγράψιμα», anupdkhye- 
ya. Πραγματικά η εξατομίκευση του γλωσσολογικού υλικού 
δεν έχει τέλος: «Αν δεν υπάρχουν παρά μόνο λέξεις μέσα σε 
μια φράση και φωνήματα μέσα σε μια λέξη, τότε και μέσα 
στα ίδια τα φωνήματα θα πρέπει να υπάρχει ένας διαχωρι
σμός των φωνημάτων σε μέρη όπως [υπάρχει διαχωρισμός] 
σε άτομα. Και καθώς τα μέρη δε βρίσκονται σε επαφή [μετα
ξύ τους], δε θα υπήρχε ούτε φώνημα ούτε λέξη. Αν αυτά τα 
τελευταία είναι ανέκφραστα [μη υπαρκτά: avyabadesya], σε 
τι άλλο θα μπορούσε να αναφερθεί κανείς; Για να επανορ
θώσει ακριβώς «τη μεταφυσική εξαφάνιση» (θα λέγαμε 
εμείς σήμερα) της πραγματικότητας, και κυρίως της γλωσ- 
σολογικής πραγματικότητας, που θα δημιουργούσε επ’ άπει
ρον αυτό το διαχωρισμό του γλωσσολογικού υλικού (φρά
ση, λέξη, ήχος), ο Μπαρτρχάρι θέτει το σφότα το οποίο είναι 
άλλο πράγμα από αυτή την ασυνέχεια που αποκαλύπτεται 
μόνη της. Το σφότα είναι γι’ αυτόν αυτό που δίνει συνύπαρ
ξη των συλλογιστικών ατόμων, που εξασφαλίζει την ενότη
τά τους μέσα στη λέξη και τη φράση. Στη γλώσσα, το σφότα 
είναι η ενότητα -ηχητική και σημαίνουσα μαζί -  του άπει
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ρα διαφοροποιήσιμου. Θα παρατηρήσει κανείς τη διαλεκτι
κή που παίζεται μ’ αυτόν και μέσα σ’ αυτόν τον όρο, που, 
την ίδια στιγμή γίνεται ο μοχλός με τον οποίο η γλώσσα, 
αντιληπτή στο εξής σαν κίνηση, ενώνεται με την πραγματι
κότητα σαν μεταμόρφωση. Αυτό θα πει πως με το σφότα η 
γλώσσα γίνεται όχι μόνο διαδικασία αλλά μαζί και πράξη, 
κίνηση και πως το σημαίνον έρπει κάτω από το σημαινόμε- 
νο για να σχηματίσουν στην πράξη τη σημασία- αλλά, το 
κυριότερο, πως αυτός ο χώρος δίνεται σαν αντανάκλαση 
του χώρου του αληθινού κόσμου: η σημασία, αρνούμενη να 
απομονωθεί, ακολουθεί από απόσταση το αληθινό συνεχές- 
διακοπτόμενο και σε σταθερή μεταβολή.

36.3. Οι λέξεις δεν έχουν νόημα έξω από τη φραστική δο
μή. Για να το πούμε αλλιώς, η σύνταξη δεν είναι μια απλή 
μετάθεση της μορφολογίας, οι «όροι» δεν υπάρχουν πριν και 
χωρίς τις «σχέσεις» μέσα στο σύνολο της έκφρασης- είναι η 
σύνταξη που δίνει στη σημασία την πραγματικότητά της. 
Μια συνθετική προσέγγιση που χαρακτηρίζει τη θεωρία του 
Μπαρτρχάρι που απλώνεται, εκτός από το σφότα, ως τις με
γάλες ενότητες του λόγου. Είναι αντίθετη επομένως στη διά
κριση ονόματος/ρήματος: κάθε φράση είναι γι’ αυτόν όνομα 
και ρήμα μαζί, ακόμα κι αν οι δυο κατηγορίες δεν εκφράζο
νται. Αφού το αντικείμενο εκφράζεται, σαν συσχετισμένο με 
το γεγονός της ύπαρξης ή εδραζόμενο στο μη-υπάρχον, χρη
σιμοποιείται η φράση. Κανένα αντικείμενο λήξης δε γίνεται 
γνωστό χωρίς να συσχετίζεται με κάποια πράξη- έτσι, πραγ
ματικό ή όχι, δε συναντιέται [χωρίς αυτό] στην επικοινωνία 
μέσω της ομιλίας. Δε συλλογίζεται κανείς μια έκφραση που 
ανέχεται μόνο ένα αληθινό πράγμα (sat) χωρίς αυτή να το
ποθετείται σε σχέση με την έκφραση μιας πράξης: «έχει 
υπάρξει, υπάρχει ή δεν υπάρχει». Αν μια σημασία πρέπει να 
εκφραστεί με ένα ρήμα και στα μέσα πραγματοποίησης
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(υλοποίησης), η ανάγκη συμπλήρωσης [του ρήματος] δεν 
παύει μέχρι να εκφραστούν αυτά [που είναι τα μέσα πραγ
ματοποίησης]. Η πράξη, απ’ το γεγονός ότι είναι η κύρια 
άποψη της σημασίας, είναι αυτό που διακρίνει κανείς πρώ
τα. Τα συμπληρώματα είναι χρήσιμα γι’ αυτό που πρόκειται 
να πραγματοποιηθεί· όσο για το αποτέλεσμα, αυτό είναι που 
ωθεί στην πράξη.

36.4. Ορίζει σαν αναγκαία στοιχεία για την παραγωγή 
του νοήματος τη λειτουργία του ομιλούντος υποκειμένου, 
του παραλήπτη του, των συνθηκών ομιλίας, τη χωροχρονι- 
κή κατάσταση του υποκειμένου κ.λπ.: «Το νόημα της ομι
λίας διακρίνεται σύμφωνα με το προφορικό περιεχόμενο, το 
περιεχόμενο της κατάστασης, τον επιδιωκόμενο σκοπό, το 
συσχετισμό, ανάλογα με το χώρο και το χρόνο, και όχι σύμ
φωνα με την απλή μορφή των λόγων», τονίζει ο Μπαρτρχά- 
ρι. Βλέπουμε πως η ινδική γραμματική, απέχοντας πολύ απ’ 
το να είναι μια απλή συστηματικοποίηση ενός αντικειμένου 
κλειστού, «καθεαυτού», της γλώσσας, ξεπερνάει πολύ τον 
κλειστό του χώρο και το εξετάζει σε συσχετισμό του υποκει
μένου με το περιβάλλον του, επιδεκτικού να εξηγήσει τη ση
μασία. Έχοντας σα δεδομένο πως μια έννοια [ένα αντικεί
μενο λέξης] έχει όλες τις δυνατότητες [δηλαδή όλες τις δυ
νατές λειτουργίες μέσα σε μια φράση], είναι ορισμένο έτσι 
όπως ο ομιλητής θέλει να το εκφράσει [vivaksita] και με τη 
λειτουργία που αυτός θέλει να του δώσει. Κάποτε εκφράζει 
μια σχέση ανάμεσα σε έννοιες πολύ μακρινές· κάποτε αυτό 
που βρίσκεται σε επαφή είναι γνωστό σαν όχι σ’ επαφή. 
Υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ εννοιών που συνδέονται και 
συνένωση εννοιών διαχωρισμένων. Υπάρχει ενότητα του 
πολλαπλού και πολλαπλότητα του αντιθέτου του. Απ’ το 
γεγονός ότι μια έννοια μπορεί να είναι όλα ή τίποτα, είναι η 
ομιλία που ορίζεται σα μόνο θεμέλιο [του σκοπού εκείνου
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που μιλάει], γιατί οι δυνατότητές τους είναι απόλυτα καθο
ρισμένες.

Le langage..., 91, 92-6 
[Μετάφρ. Ξ.Σ. Σκαρτσή]

37. Alan Watts

Ο Alan είχε ανακαλύψει ένα διαφορετικό τρόπο να μου 
πει για τα αισθήματα του: «Yah... Ha... Ho.... Ha! Ho... La Cha 
Om Ha... Deg deg te te.... Ta De De Ta Te Ta... Ha Te Te Ha Ha 
Horn... Te Te Te...».

Ανεβαίνοντας ως απάνω στο λόφο μιλάγαμε άναρθρα 
και χορεύαμε. Όλοι γύρω μας καταλάβαιναν τι λέγαμε. Ο 
Alan ήξερε κι αυτός καλά ότι ποτέ -σε όλα τα βιβλία του- 
δεν το είχε πει καλύτερα.

Tao, The watercourse way.

38. John Blofeld

38.1. Συνέχισε, για να μου εξηγήσει ότι, όντας χωρίς νόη
μα, δεν προωθούν την αντιληπτική σκέψη όπως έχουν την 
επιτηδειότητα να το κάνουν οι προσευχές, οι επικλήσεις, 
κ.λπ. και ότι, καθώς κάθε μάντρα έχει μια μυστηριώδη αντι
στοιχία (δεν ήξερε να εξηγήσει τι είδους αντιστοιχία) με τις 
διάφορες δυνατότητες τις ενσωματωμένες βαθιά στη συνεί
δησή μας (ίσως εννοούσε το ασυνείδητο), μπορεί να κάνει 
κανέναν να αρπαχτεί σε μια κατάσταση, που είναι δύσκολο 
αλλιώς να προσεγγισθεί.

38.2. Ο Σου Τινγκ με βεβαίωσε ότι οι ρυτίδες στη λίμνη 
και η εμφάνιση του Οικτίρμονα Μποντισάττβα με μορφή μι
νιατούρας ήταν αντικειμενικά φαινόμενα που ανακλήθη
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καν απ’ τη μάντρα σε συνδυασμό με την ισχυρή αυτοσυγκέ
ντρωση του πνεύματος του Κάο.

38.3. Μια πραγματικά φοβερή μάντρα συνθεμένη από 
τρεις χιλιάδες περίπου συλλαβές χρειάστηκε σχεδόν μισή 
ώρα απαγγελίας, μόλο που ο ρυθμός του τυμπάνου του ξύλι- 
νου-ψαριού ήταν μάλλον κοφτός παρά αργός.

38.4. Η μάντρα, εκτός απ’ τ’ ότι έχει ψυχική συγγένεια μ’ 
ένα στοιχείο ενσωματωμένο στη συνείδηση του χρήστη και 
μ’ ένα ταυτόσημο στοιχείο της ψυχής αυτών πάνω στους 
οποίους χρησιμοποιείται, αντλεί τεράστια δύναμη από τη 
συσσωρευμένη δύναμη των ιερών συσχετισμών με τους 
οποίους έχει επενδυθεί απ’ το πνεύμα αμέτρητων ανθρώπων 
στη διάρκεια των αιώνων.

38.5. Έχει ζωτική σημασία, ο γνώστης να μάθει να ανα
γνωρίζει ότι αυτά τα ρεύματα πηγάζουν από μέσα του, γιατί 
το φαινομενικά ατομικό πνεύμα του δεν είναι άλλο από το 
άπειρο Πνεύμα- όμως πρέπει να τα οραματισθεί σα να πηγά
ζουν απέξω, με το Πνεύμα να συλλαμβάνεται προσωρινά να 
βρίσκεται κάπου «επέκεινα» μετά, μέσα- και τελικά, και απ’ 
τα δύο, και από μέσα και απέξω, που τώρα τα αναγνωρίζει 
σαν ταυτόσημα. Το Πνεύμα και το δικό του πνεύμα δεν είναι 
δύο.

38.6. Το να πεις ότι το Γιντάμ (·. η μέσα μας θεότητα) κι ο 
γνώστης είναι χωρισμένα πράγματα, είναι λάθος, από μια 
άποψη- το να πεις ότι είναι ταυτόσημοι, είναι λάθος, από μια 
άλλη - από αυτό, η ανάγκη να εναλλάσσεις τους δύο τρόπους 
προσέγγισης. Αυτό είναι ανάλογο με μια άλλη μυστικιστική 
αλήθεια- όπως το σύμπαν περιέχει κάθε ον, έτσι κάθε ον πε
ριέχει το σύμπαν.

38.7. Οι καρδιές-μάντρα δεν είναι συμβατικά επινοημένες 
ομάδες συλλαβών, αλλά εσωτερικά συσχετισμένες και με 
την επικαλούμενη ενέργεια και με τα αντίστοιχό τους που
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βρίσκονται στην ψυχή του γνώστη· από αυτό, η παράδοξη 
δύναμή τους να ελευθερώνουν την κοιμισμένη ενέργεια της 
ψυχής.

38.8. Λίγες κοινότητες υπάρχουν στον κόσμο, όπου η δια
δομένη πίστη στις δημιουργικές και μεταμορφωτικές δυνά
μεις του ήχου δε ρίζωσαν ποτέ. Η ινδουιστική διδασκαλία 
που αφορά την ισχυρή δύναμη του sbabda (ιερός ήχος), που 
διδάσκεται ως σήμερα από μερικές αιρέσεις, έχει αρχαία πα
ράλληλα σε ιδέες όπως ο Λόγος, η αρμονία των σφαιρών 
κ.λπ. Ίσως ο λόγος που πρόφερε ο Κομφούκιος δυόμισι χι
λιάδες χρόνια πριν για το ότι η μουσική είναι ουσιώδης για 
την κατάλληλη διακυβέρνηση του κράτους έχει μια πιο 
υπερβατική σημασία από αυτήν που του αποδίδεται. Υπάρ
χουν στα κείμενα πολλά παράδοξα χωρία που αποδίδουν 
εντυπωσιακή ή, ακόμη, ύπατη δημιουργική δύναμη στη θεϊ
κή ενέργεια του ήχου... Υπάρχει ένα καββαλιστικό σχέδιο 
του Δέντρου της Ζωής που, παριστάνοντας το σύμπαν, έχει 
είκοσι δύο μέλη, που το καθένα τους δείχνει ένα γράμμα του 
εβραϊκού αλφαβήτου, στο οποίο αποδίδεται μια αντίστοιχη 
ιεραρχία ιδεών. Η ιδέα για τους ήχους ενός αλφαβήτου που 
μαγικά παριστάνει το σύνολο της σοφίας θυμίζει τη θιβετα- 
νική μάντρα της Μεταβολής της Ομιλίας (...).

Από τη G.R.S. Mead μαθαίνουμε ότι η Μιθραϊκή λειτουρ
γία περιείχε μαγικές φόρμουλες που θεωρούνταν «ριζικοί 
ήχοι», που γεννάνε ορισμένες θεϊκές δυνάμεις. Ο όρος «ριζι
κοί ήχοι» φέρνει αμέσως στο νου τις ινδουιστικές και βουδ- 
διστικές μάντρα bija, γιατί bija σημαίνει «σπόρος». Ο 
Novalis μας λέει ότι η ομιλία των μυουμένων στη Σάΐδα 
ήταν ένα θαυμαστό τραγούδι που οι τόνοι του έμπαιναν στα 
εσώτατα της φύσης, «ανοίγοντάς την στα δυο», και οι δονή
σεις του «προκαλούσαν εικόνες όλων των φαινομένων του 
κόσμου» (...).
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Το βαθύ και ίσως σπάνια στ’ αλήθεια εννοούμενο εναρ- 
κτικό χωρίο του Ευαγγελίου του Αγίου Ιωάννη δεν είναι μό
νο μαρτυρία μιας κάποτε κυρίαρχης πίστης ότι το σύμπαν 
γεννήθηκε από τον ήχο· ως σήμερα μπορεί κανείς να βρει 
στις Ινδίες αυτούς που βεβαιώνουν ότι το σύμπαν ξεπήδησε 
ανταποκρινόμενο στη δημιουργική συλλαβή ΟΜ

Το γκρέμισμα των τειχών της Ιεριχώς το είδαν κάποτε κά
τω απ’ αυτό το φως και δεν είναι σπάνιο να βρεις ανθρώπους 
που βεβαιώνουν ότι το «αμήν» και το «αλληλούια» έχουν (ή 
είχαν κάποτε) μια μαντρική σημασία. Σίγουρα είναι παρά
ξενο ότι αυτές οι λέξεις έχουν αφεθεί αμετάφραστες σε φρά
σεις όπου σχεδόν όλα τα άλλα έχουν αποδοθεί στη σύγχρο
νη γλώσσα (...). Ακόυσα την άποψη ότι στη λειτουργία της 
Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, όπου (το αμήν) εμφανίζε
ται με τη μορφή «αραμηήν» ή «ααμηήν», η χρήση του είναι 
πολύ συγγενική με αυτήν των μάντρα.

Mantras..., 1-2, 11, 19, 20, 42-3, 56, 59, 61, 81.

39. Jos6-Mmam ArgUelles

39.1. Η γη είναι μια ζωντανή Mandala -  μια δομική μήτρα 
μέσω και από την οποία ρέει μια διαδοχή αλλαγών, στοιχει
ωδών μορφών και πρωταρχικών κυμάνσεων, που η μια τους 
ξεπερνάει την άλλη σε μια άπειρη ποικιλία οργανικών δο
μών και παρορμήσεων, κορυφούμενων στο ύπατο χαρακτη
ριστικό της σκεπτόμενης συνείδησης. Η ροή της, μόλο που 
ενεργεί μέσα από μια σχετικά αυστηρά καθορισμένη δομή, 
υπόκειται σε άπειρες διαδικασίες ανάπτυξης και μεταμόρ
φωσης που προκύπτουν από την αέναα μεταβαλλόμενη σχέ
ση, εσωτερική και εξωτερική, στη βασική της δομή.

Μια Μάνταλα συνίσταται από μια σειρά ομόκεντρων
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μορφών, που υποδηλώνουν τη μετάβαση ανάμεσα από ποι
κίλες διαστάσεις. Στην ουσία της, υπάγεται όχι μόνο στη γη 
αλλά στο μακρόκοσμο και το μικρόκοσμο, στις πιο μεγάλες 
δομικές διαδικασίες όπως και στις πιο μικρές. Είναι ο στύ
λος της πύλης που υπάρχει ανάμεσα σ’ αυτά τα δύο.

Η Μάνταλα είναι γη και ο άνθρωπος, και το άτομο που 
συνθέτει την υλική ουσία του ανθρώπου, και ο γαλαξίας, 
που η γη δεν είναι παρά ένα άτομό του. Μέσω της σύλληψης 
και της δομής της Μάνταλα ο άνθρωπος μπορεί να προβλη
θεί στο σύμπαν και το σύμπαν στον άνθρωπο. Μια τέτοια 
αμοιβαία διείσδυση είναι η σύνθεση των ποικίλων πολικών 
τάσεων που τώρα εκδηλώνονται στον πλανήτη.

Η συμπαντικότητα της Μάνταλα έγκειται στη μία και 
μονάχη της σταθερά, την αρχή του κέντρου. Το κέντρο είναι 
η αρχή και η πηγή της μορφής γενικά και όλων των διαδικα
σιών της, συμπεριλαμβανόμενων και των επεκτάσεων της 
μορφής στο χρόνο. Στην αρχή ήταν το Κέντρο: το κέντρο του 
πνεύματος του Θεού, ο αιώνιος Δημιουργός, το Όνειρο του 
Βράχμαν, οι γαλαξίες που στροβιλίζονται πέρα από τα φίλ
τρα των μεγάλων μας τηλεσκοπίων. Σε όλα αυτά το κέντρο 
είναι ένα και στο κέντρο βρίσκεται η αιωνιότητα.

Το κέντρο είναι συμβολικό της αιώνιας δυνητικότητας. 
Από την ίδια ανεξάντλητη πηγή φυτρώνουν κι αναπτύσσο
νται όλοι οι σπόροι, όλα τα κύτταρα πραγματοποιούν τη 
λειτουργία τους· ακόμη κι ως κάτω, στο άτομο, δεν υπάρχει 
τίποτα χωρίς τον πυρήνα του, τον ήλιο-σπόρο του, γύρο απ’ 
τον οποίο περιστρέφονται τα συστατικά του σωματίδια. 
Όπως στο άτομο, έτσι και στα άστρα, η σύγχρονη σκέψη 
επιβεβαιώνει το αρχαίο Ερμητικό ρητό: «Όπως πάνω, έτσι 
κάτω».

Υπάρχει ένας δομικός νόμος, μια κοσμική αρχή, με την 
οποία οι ορατές μορφές συγκροτούνται και που ρυθμίζει τις
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διαδικασίες της μεταμόρφωσης όλων των πραγμάτων. Αυτή 
μπορεί να γίνει αντιληπτή μόνο επειδή η αρχή του κέντρου 
εκδηλώνεται μέσω του ανθρώπου με τους ίδιους τρόπους με 
τους οποίους εκδηλώνεται μέσω ενός λουλουδιού ή ενός 
άστρου' σ’ αυτήν μπορούμε να ανακαλύψουμε την κοσμική 
μας κοινότητα -  την κοσμική μας κοινωνία.

Το κέντρο της Μάνταλα δεν είναι η εξωτερική σταθερά 
μόνο του διαστήματος αλλά και του χρόνου. Το κέντρο του 
χρόνου είναι τώρα. Είναι η φλέγόμενη έσχατη άκρη της 
αντιληπτικότητας· μη καθορίσιμο, γιατί κάθε καθορισμός 
στο χρόνο εξαντλεί αυτό που είναι τώρα κι εντούτοις δεν 
υπάρχει άλλο από τώρα και τώρα είναι το μόνο που υπάρχει. 
Μόλο που μπορούμε να μιλήσουμε για το παρελθόν και το 
μέλλον, τις συμμετρικές απόψεις του τώρα, αυτές υφίστα- 
νται μόνο εξαιτίας του μη καθορίσιμου και αιώνιου. Το αιώ
νιο τώρα και η συνειδητοποίηση του κέντρου μας είναι ομό
χρονα, σύγχρονα γεγονότα. Ζώντας ολοκληρωτικά τώρα, η 
ύπαρξή μας ξεδιπλώνεται σα μια Μάνταλα. Στον πυρήνα 
του, κάθε άνθρωπος είναι η πυξίδα του ίδιου του εαυτού του 
και ζει τα δικά του σημεία του ορίζοντα -Βορρά, Νότο, 
Ανατολή και Δύση.

Είμαστε καθορισμένοι όχι μόνο από τη θέση μας στο φυ
σικό επίπεδο, αλλά και από τη θέση μας στη συνειδητητότη- 
τα, κι αυτό είναι ένα αλληλεξαρτώμενο όλο. Τώρα είναι η 
εστίαση ενός συνεχούς, που διακόπτεται μόνο από τη λήθη. 
Το κέντρο υπάρχει συνεχώς, πρώτα σα σπόρος μετά σα στε
φάνη, κορμός ή σπονδυλική στήλη, και τελικά στο λουλού
δι, όπου παράγεται ένας νέος σπόρος. Στον άνθρωπο η συνει- 
δητότητα -η  ενέργεια και σπόρος-πηγή του εξελικτικού του 
μέλλοντος- εκδηλώνεται μέσω όλων του των τώρα και με 
ισάριθμες Μάνταλα, ισάριθμα κέντρα που γύρο τους συγκε
ντρώνονται τα συστατικά στοιχεία της αντιληπτικότητας.
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Σαν τις ρυτίδες του νερού της λίμνης, κάθε στιγμή αντιλη
πτικότητας απλώνεται απ’ το κέντρο, περιέχοντας στο σχέ
διο της μορφής της την αναπαράσταση όλων των φαινομέ
νων του σύμπαντος, υλικού και άυλου. Κι έτσι η διαδικασία 
της κέντρωσης -της συγκέντρωσης στον εαυτό μας σαν από 
το πέταγμα μιας πέτρας προς τα μέσα στη λίμνη της συνει- 
δητότητάς μας -είναι κι αυτή μια Μάνταλα.

Συμπαντικά εγγενής στη συνείδηση του ανθρώπου, η 
Μάνταλα εμφανίζεται συνέχεια στις κατασκευές, τις τελε
τουργίες και τις μορφές τέχνης του. Από τις ποικίλες εκδη
λώσεις της μπορούμε να εξαγάγουμε τρεις βασικές ιδιότη
τες:

κέντρο
συμμετρία
σημεία του ορίζοντα.

Η πρώτη αρχή είναι σταθερή· οι άλλες δυο ποικίλλουν ανά
λογα με τη φύση της ιδιαίτερης Μάνταλα. Η συμμετρία μπο
ρεί να είναι διπλευρική ή δυναμική -σταθερή και καλοσχε- 
διασμένη ή απόλυτα ρευστή. Τα σημεία του ορίζοντα μπο
ρεί να είναι ακριβή στον αριθμό, με το σύνολό τους να εξαρ- 
τάται από τη θέση της Μάνταλα· ή τα σημεία μπορεί να εί
ναι άπειρα και ανυπόστατα, όπως αυτά του κύκλου.

Στα σανσκριτικά Mandala κυριολεκτικά σημαίνει κύ
κλος και κέντρο. Το παραδοσιακό της σχέδιο συχνά χρησι
μοποιεί τον κύκλο -το σύμβολο του κόσμου στη συνολικό- 
τητά του- και το τετράγωνο-σύμβολο της γης ή του φτασμέ
νου απ’ τον άνθρωπο κόσμου. Στο I Ching, ένα από τα πιο 
αρχαία κείμενα, αυτός ο συμβολισμός αντιστοιχεί στο yang 
-την αρσενική, προσανατολιστική, ουράνια αρχή -  και στο 
yin -τη θηλυκή, υποχωρητική, γήινη αρχή.

Στο Θιβέτ πέτυχε την πληρέστερη και πιο πολύπλοκη α
νάπτυξή της -και σαν καλλιτεχνική μορφή και σαν διαλογι-
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στική τελετουργία με έμφαση στην κοσμική ακεραίωση. Το 
κέντρο, η κατοικία της θεότητας, περιέχεται μέσα στο τετρά
γωνο -το παλάτι της εσωτερικής ύπαρξης- περιβαλλόμενο 
απ’ τον κύκλο ή σειρά από κύκλους, που καθένας συμβολί
ζει μια ιδιαίτερη φάση μύησης ή επίπεδο συνειδητότητας.

Για τους Δυτικούς, η λαϊκή επανεισαγωγή της σύλληψης 
της Μάνταλα μπορεί ειδικά να εντοπιστεί στο έργο του Carl 
G. Jung, που επανακαλύπτει τη Μάνταλα σα βασικό δομικό 
τέχνασμα της αλχημικής παράδοσης της Δύσης και σα θε
ραπευτική, ακεραιωτική μορφή τέχνης δημιουργημένης από 
τους πελάτες που ζητούσαν την ατομικοποίησή τους. Στο 
Μυστικό του Χρυσού Λουλουδιού, ο Γιουνγκ και ο ανατολι
στής Richard C. Wilhelm αναφέρουν την ιδέα της Μάνταλα 
σα θεραπευτικό τέχνασμα της Μάνταλα σαν τελετουργία, 
διαλογιστική τεχνική οδηγητική στη μυστική έξαρση. Και 
στα δύο, ο στόχος είναι ένα ανώτερο επίπεδο ακεραίωσης, 
μόλο που στην Ανατολική παράδοση η Μάνταλα είναι στην 
ουσία της ένα μέσο για τη συγκέντρωση του πνεύματος, 
ώστε να μπορεί να περάσει πέρα από τις συνηθισμένες, του 
πέδες. Με το δικό της τρόπο, η Μάνταλα σα θεραπευτικό ερ
γαλείο πετυχαίνει τον ίδιο σκοπό, γιατί προβάλλοντας τα δι
κά του πνευματικά συμπλέγματα στο κοσμικό σπείρωμα της 
Μάνταλα, ο πελάτης εξορκίζει το πνεύμα του κι ελευθερώνει 
τον εαυτό του από τις διάφορες πνευματικές του έμμονες ιδέ
ες. Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο η Μάνταλα πρέπει να κατα
σκευάζεται με μεγάλη φροντίδα και αυτοσυγκέντρωση. 
Συμβολίζει διάφορα επίπεδα συνειδητότητας του εσωτερι
κού του ανθρώπου, όσο και την ενέργεια, που ενοποιεί και 
θεραπεύει. Η κατασκευή μιας Μάνταλα είναι μια συμπαντι- 
κή ενεργητικότητα, μια αυτο-ακεραιωτική τελετουργία (...).

Ο θεραπευτικός, διαλογιστικός, ακεραιωτικός σκοπός 
της Μάνταλα έχει την αφετηρία του και τη ρίζα του στην
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προσπάθεια του ανθρώπου να προσανατολίσει τον εαυτό 
του. Ο άνθρωπος είναι το κέντρο του σχετικού του χωροχρο- 
νικού τόπου, απ’ τον οποίο παίρνει μια κοσμική εξιέρωση. 
Ό,τι είναι μπροστά, πίσω, αριστερά, δεξιά του γίνονται τα 
τέσσερα σημεία του ορίζοντα· ό,τι είναι πάνω και κάτω γί
νονται τα ουράνια και η γη· ό,τι ήταν χτες και θα γίνει αύ
ριο γίνονται χρόνος περασμένος και χρόνος μελλοντικός 
-και το κέντρο είναι πάντα το άτομο, ο φορέας της αντίλη
ψης του αιώνιου τώρα.

Νιώθοντας την ώθηση προς την ολότητα, την εφαρμόζει 
σε κάθε τι που κάνει. Αυτή κινεί τις σκέψεις, διαποτίζει τις 
δραστηριότητές του και εδρεύει σε κάθε τι που κατασκευά
ζει. Στις κατοικίες του, όπως αυτές των πιο πολλών του 
«πρωτογονικού», προβιομηχανικού κόσμου, υπάρχει μια θέ
ση, ένας βωμός, μια φωτιά, μια πέτρα, που είναι το κέντρο, 
όχι μόνο του σπιτιού ή της κατοικίας, αλλά επίσης ολόκλη
ρου του κόσμου. Αυτό δεν είναι εγγενής αντίφαση, γιατί 
έχουμε να κάνουμε με αυτό που είναι ουσιαστικά μια ιερή 
αρχή ή μια ιερή κατάσταση συνειδητότητας, στην οποία 
όλα τα όντα και όλα τα πράγματα συνειδητοποιούνται εξί
σου σαν εκπορεύσεις Ενός Θεϊκού Όλου. Η ιερή συνειδητό- 
τητα, της οποίας η Μάνταλα είναι ένα δομικό μοντέλο, συμ
φωνεί με την Ερμητική ρήση: «Ο Θεός είναι μια αντιλαμβα- 
νόμενη σφαίρα που το κέντρο της είναι παντού και η περιφέ- 
ρειά της πουθενά».

39.2. Η Μάνταλα είναι βασικά μια οπτική κατασκευή 
που εύκολα τη συλλαμβάνει το μάτι, γιατί αντιστοιχεί στην 
πρωταρχική οπτική εμπειρία όπως και στη δομή του οργά
νου της όρασης. Η ίδια η κόρη του ματιού είναι μια απλή 
μορφή Μάνταλα. Το μάτι δέχεται φως και προβάλλει τις ει
κόνες του προς τα έξω μέσω του σχήματος της κόρης, δηλα
δή μέσω του κέντρου ενός στοιχειώδους κύκλου (...).
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Αν μπορούσαν οι άνθρωποι να δουν καθαρά -  και οι σο
φοί ανέκαθεν βλέπουν- δε θα υπήρχε η ανάγκη της Μάντα- 
λα, γιατί η εμπειρία θα γινόταν κατανοητή σαν ένα οργανι
κό όλο, συνεχώς εκπορευόμενο από και επιστρέφον στη μια 
πηγή -το κέντρο του όντος. Βλέπω θα πει βλέπω ολόκληρη 
την εμπειρία μου, και ξέρω. Τα βιβλία των αρχαίων σοφών 
της Ινδίας ονομάζονται Vedas, σανσκριτικός όρος που ανα- 
φέρεται και στην όραση και στη σοφία. Γιατί η γνώση των 
αρχαίων σοφών προερχόταν απ’ το ότι διακρίνανε άμεσα, 
απ’ την άμεση όραση της πραγματικότητας· έβλεπαν την 
αλήθεια.

Mandala, 12-5, 17.
[Μετάφρ. Σ.Λ. Σκαρτσής]

40. John Blofeld

Όπως ο Γιουνγκ, έμεινα έκπληκτος απ’ την ασυνήθιστη 
αίσθηση που μου προκλήθηκε όποτε συμβουλεύθηκα το βι
βλίο (: το I Ching), το αίσθημα ότι η ερώτησή μου εύρισκε τη 
μεταχείριση που θα εύρισκε ακριβώς από ένα ζωντανό ον με 
πλήρη κατοχή ακόμη και των ανέκφραστων γεγονότων που 
υπονοούνται και στην ερώτηση και στην απάντηση. Στην 
αρχή, αυτή η αίσθηση γίνεται σχεδόν τρομαχτική και, ακό
μη και τώρα, βρίσκω στον εαυτό μου την τάση να μεταχειρι
στώ και να μεταφέρω το βιβλίο μάλλον σα να έχει αισθήμα
τα ικανά να προσβληθούν από μια ασεβή μεταχείριση.

Πώς το βιβλίο πετυχαίνει να δίνει απαντήσεις που προ- 
καλούν αυτό το μυστηριακό αποτέλεσμα, δεν το ξέρω (...). 
Αν πείτε πως το χρηστήριο αυτό οφείλει την αποτελεσματι- 
κότητά του στο υποσυνείδητο αυτού που κάνει τις ερωτή
σεις ή στο ασυνείδητο (που είναι ίσως παγκόσμιο και άρα
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κοινό σ’ όλους τους ανθρώπους) ή στο Ένα Πνεύμα (με την 
έννοια που έχει αυτό στο Ζεν) ή στο Θεό ή σ’ ένα Θεό ή 
στους Θεούς ή στο Απόλυτο του φιλοσόφου, θα είμαι έτοιμος 
να συμφωνήσω με την καθεμιά απ’ αυτές τις υποδείξεις, για
τί πιστεύω ότι όλοι αυτοί οι όροι είναι ατελείς περιγραφές 
μιας μόνο άγνωστης και μη γνωρίσιμης αλλά παντοδύναμης 
πραγματικότητας. Αντί να δοκιμάσω μια προσωπική εξήγη
ση, κρατάω στο νου μου δύο ρητά: του Lao Tzu το «Αυτός 
που ξέρει δε μιλάει· αυτός που μιλάει δεν ξέρει» και την πα
λιά αγγλική παροιμία: «Η απόδειξη για την πουτίγκα βρί
σκεται στο φάγωμά της». Μ’ άλλα λόγια, είμαι απόλυτα 
ικανοποιημένος με τα αποτελέσματα που παράγονται από 
το I Ching, αλλά δεν τολμώ να εξηγήσω την υψηλή διαδικα
σία με την οποία αυτά πραγματοποιούνται.

I Ching, 25-6.

41. Ralph Waldo Emerson

41.1. Η φύση μάς διδάσκει αφεαυτής τα περισσότερα απ’ 
όσα εμείς πασχίζουμε να κατανοήσουμε για να τα μεταδώ
σουμε στους άλλους. Τα φώτα της διαπερνούν το νου μας 
αδιαλείπτως -άλλο αν εμείς αδιαφορούμε για την παρουσία 
τους. Ο ποιητής, ο ρήτορας, που μεγάλωσαν κοντά στα λιβά
δια και τα δάση -  έχοντας γαλουχηθεί από την απαράμιλλη, 
γαλήνια και διαρκώς μεταλλασσόμενη θέα τους από ώρα σε 
ώρα και από εποχή σε εποχή με τρόπο ανεπαίσθητο-, λέμε 
ότι αυτοί δε θα ξεχάσουν ποσώς τα όσα διδάχτηκαν, όταν 
κατόπι βρεθούν μέσα στον οραμαγδό των πόλεων και τη φα
σαρία της πολιτικής. Τότε, μέσα στη σύγχυση και τις πλάνες 
που αιωρούνται στα εθνικά συμβούλια -σε ώρες αναστατώ
σεων-, εκείνες οι ιερουργικές εικόνες θα επανεμφανιστούν
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σε όλη τους την εωθινή λαμπρότητα, για να μεταστοιχειω
θούν από τη σκέψη σε ανάλογους συμβολισμούς και λέξεις 
που θα διατυπώσουν την εφήμερη επικαιρότητα. Στην πρό
σκληση ενός ευγενούς αισθήματος ξανά τα δέντρα θα λικνί
ζονται, τα πεύκα θα θρόί'ζουν, τα ποτάμια θα κελαρύζουν 
και θ’ αντικατοπτρίζουν τα φώτα, τα προβατάκια θα βελά- 
ζουν, όπως βλέπονταν κι ακούγονταν στα παιδικά του χρό
νια. Και μ’ αυτές τις μνήμες, η πεποίθησή του με μαγικό τρό
πο αναζωπυρώνεται, τα κρυφά κλειδιά της δύναμης βρίσκο
νται και πάλι στα χέρια του.

41.2. Από τη στιγμή που θα συνειδητοποιήσουμε ότι η φύ
ση βρίσκεται δίπλα μας, έτοιμη να ντύσει αυτά που θέλουμε 
να πούμε, δε γίνεται ν’ αποφύγουμε το ερώτημα αν αυτά τα 
στοιχεία που μας περιβάλλουν έχουν καθεαυτά καμιάν άλ
λη σημασία. Τα βουνά και τα κύματα και οι ουρανοί έχουν 
άραγε καμιάν άλλη σημασία πέραν εκείνης που εμείς συνει
δητά τους δίνουμε, όταν τα χρησιμοποιούμε σαν σύμβολα 
των σκέψεών μας. Ο κόσμος είναι κρυπτικός. Τα μέρη του 
λόγου είναι μεταφορικές εικονογραφήσεις, επειδή η ίδια η 
φύση είναι μια μεταφορική απεικόνιση του ανθρώπινου 
νου.

Δοκίμια, 50, 51.

42. Octavio Paz

Η λειτουργία της γλώσσας είναι να δείχνει τις σημασίες 
και να τις επικοινωνεί, αλλά εμείς οι σύγχρονοι άνθρωποι 
έχουμε μειώσει το σημείο στη σημασία του και την επικοι
νωνία στη μετάδοση πληροφορίας. Έχουμε ξεχάσει ότι τα 
σημεία είναι φυσικά πράγματα κι επιδρούν στις αισθήσεις. 
Το άρωμα μεταδίδει πληροφορία που είναι αξεχώριστη από
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την αίσθηση. Το ίδιο συμβαίνει με τη γεύση, τον ήχο και τις 
άλλες αισθητηριακές εκφράσεις κι εντυπώσεις. Η ζωντάνια 
της «λογικής των αισθήσεων» των πρωτόγονων ανθρώπων 
μας εκπλήσσει με τη διανοητική της ακρίβεια, αλλά ο πλού
τος της αντίληψής τους δεν είναι καθόλου λιγότερο εκπλη
κτικός: εκεί που ο σύγχρονος άνθρωπος διακρίνει μόνο μια 
αόριστη οσμή, ένας άγριος ξεχωρίζει μια ξεχωριστή σειρά 
από διαφορετικές μυρωδιές. Πιο πολύ ξαφνιάζει η μέθοδος, ο 
τρόπος του συσχετισμού όλων αυτών των σημείων, έτσι που 
στο τέλος αυτά πλέκονται σε μια σειρά από συμβολικά αντι
κείμενα: ο κόσμος μεταβλημένος σε μια φυσική γλώσσα. 
Αυτό είναι το διπλό θαύμα: μίλημα με το σώμα και μεταβο
λή της γλώσσας σε σώμα.

Conjuctions and disjunctions, 10.

43. Θρασύβουλος Πεωργιόιδης

43.1. Η αρχαία ελληνική λέξη μας εμφανίζεται σαν μια 
ας την ονομάσουμε περίοπτη πλαστική πραγματικότητα. 
Στέκει εκεί, σαν ένα χειροπιαστό στερεό σώμα. Κατά την 
επαφή μας με ένα αρχαίο λεκτικό δημιούργημα απολιθωνό- 
μαστε κατά κάποιο τρόπο μπροστά στη λέξη, που, όπως λέει 
ο Holderlin «ξεσπάει, γεμάτη πανταχού παρούσα ευτυχία, 
αστραποβολώντας ιλαρή πνοή ως μέσα στα μάτια μας».

43.2. Η Μουσική αποτελεί με τη Λέξη ένα κράμα, εμπεριέ
χεται σ’ αυτή. Η ιδιοτυπία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας 
έγκειται στο ότι η λέξη πραγματοποιείται ως αυτοτελής μου- 
σικορυθμική δύναμη και συγχρόνως ως γλώσσα, ως φωνητι
κό δημιούργημα, με γνωστικό και βιωματικό περιεχόμενο. Η 
λέξη δεν εμφανίζεται μόνο ως φωνητικά σκόπιμη για να εκ
πληρώσει τη λειτουργικότητα του σημείου, αλλά είναι συγ
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χρόνως μια ορθολογιστική τεχνητή ύλη από μόνη της μορ- 
φοποιημένη, είναι ήχος, είναι τραγούδι. Είναι ο πνευματικό- 
τατος φορέας σημασίας, ο οποίος όμως, διά μέσου μια δύσ
ληπτης σε μας ιδιότητας, σχετίζεται επίσης άμεσα με τις αι
σθήσεις. Αυτό γινόταν δυνατό μέσω της αυτοτελούς μουσι
κής έννοιας της ποσότητας (δηλ. της διάρκειας των φωνηέ
ντων), μέσω του ηχητικού σώματος, το οποίο, ανεξάρτητα 
από τη γλωσσικά εξαρτημένη ηχητική ιδιότητα, χαρίζει στη 
λέξη μια στερεότητα που παράγεται από αλλού. Κατά τον 
ίδιο τρόπο λοιπόν πρέπει κανείς να φανταστεί πως, και από 
μελωδικοηχητικής πλευράς, η αρχαία ελληνική γλώσσα 
ήταν πλήρης από αυτάρκη μουσική έννοια. Με άλλα λόγια: 
Στην ελληνική αρχαιότητα πραγματώθηκε μεν η γλώσσα ως 
αποπνευματωμένο τεχνητό μέσο κατά την άποψη του Hegel 
(πλήρης συγκεκριμενοποίηση μέσω κατονομασίας), αλλά 
παρ’ όλ’ αυτό, δεν απελευθερώθηκε από την αισθητότητα, 
παρά είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με ένα μη παραγόμενο 
από τη γλώσσα σώμα, με έναν αυτοτελή τεχνητό φορέα, σαν 
μια άμεσα προσιτή στις αισθήσεις αντικειμενικότης. Και το 
μεν συμβολικό αλλά ως σημείο αόριστο στοιχείο της μουσι
κής σχηματίζει με το καθορισμένο αλλά μη συμβολικό στοι
χείο της γλώσσας μια ενότητα, μια ιδιότυπη πραγματικότη
τα, η οποία συνδυάζει την καθοριστικότητα του σημείου με 
τη δύναμη του συμβόλου. Έτσι η αρχαία ελληνική γλώσσα 
ήταν διπλά στερεωμένη· λειτουργούσε μέσω της υψηλότα
της πνευματικότητας του απλού σημείου και συγχρόνως μέ
σω της άμεσα αισθητής επιτακτικής δύναμης του απλού 
συμβόλου. Αυτό που λείπει από το σύμβολο για να μπορεί να 
αποκαταστήσει την ουσία είναι η νοηματική ακρίβεια- αυ
τό που λείπει από τη γλώσσα ως σημείο για να αποκτήσει 
οντολογική σημασία είναι η παραπεμπτική δύναμη του 
συμβόλου. Η αρχαία ελληνική γλώσσα ήταν λοιπόν ένας
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ιδιότυπος νοηματικός φορέας. Ήταν σύμβολο προικισμένο 
με δύναμη σημείου, και κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν ήταν α
πλώς ένας «πεποιημένος φορέας» κατά τη δυτική έννοια, 
αλλά κατείχε από αυτό την περαιτέρω ικανότητα προς ου
σιαστική συμπύκνωση. Επειδή η αρχαία ελληνική λέξη ως 
ηχητικό αποτέλεσμα είναι μια μορφή που δεν προσδιορίζε
ται μόνο μέσα από τη γλωσσική λειτουργία της σημασίας, 
αλλά είναι επίσης μια αυτοτελής μουσικορυθμική υπόστα
ση, η οποία όμως δεν υπόκειται στην ονοματοποιητική ικα
νότητα του ανθρώπου, ούτε στη θέλησή του, αλλά η οποία 
από την άλλη πλευρά είναι συνδεδεμένη άρρηκτα με το λό
γο, εμπεριέχεται σ’ αυτόν: έχει κανείς την εντύπωση ότι δεν 
κατονομάζει ο άνθρωπος το ον, αλλά ότι αυτό από μόνο του 
ηχώντας, αποφαίνεται για την ουσία της οντότητάς του.

Το στάδιο όμως κατά το οποίο η γνώση του αντικειμένου 
προσδιορίζεται αποκλειστικά και μόνο από την άμεση σχέ
ση προς την απλή αισθητότητα, προς το απλά ζωικό, σ’ ένα 
επίπεδο στο οποίο η λέξη μένει επί πολύ αμήχανη, αυτό το 
στάδιο ανταποκρίνεται στη μαγική συνείδηση, δηλ. στην 
κατάσταση κατά την οποία πράγματα του εξωτερικού και 
του εσωτερικού κόσμου αντιμετωπίζονται σαν ζώσες ενερ
γούσες δυνάμεις, σαν ουσίες. Τα αντικείμενα συμπεριφέρο- 
νται εδώ σαν ζωντανές υπάρξεις, τα αισθήματα αντικειμε- 
νοποιούνται, προσωποποιούνται. Δεν υπάρχει διαχωρισμός 
μεταξύ παράστασης και ονομασίας αφ’ ενός και υλικού 
αντικειμένου αφ’ ετέρου. Η σχέση μεταξύ Εγώ και κόσμου 
είναι οντολογικής φύσης. Εδώ μένει το πεδίο στη μαγεία 
ανοικτό.

Η αρχαία ελληνική λέξη βρίσκεται λοιπόν ασυγκρίτως 
πιο κοντά στη μαγεία απ’ ό,τι συμβαίνει στις δυτικές γλώσ
σες. Δε μένει όμως εκεί δέσμια- δεν ανήκει πια σε ένα «μαγι
κό πολιτισμό». Διότι η ενσυνείδητη σύλληψη και μορφοποί
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ηση της λέξης ως του πνευματικότατου νοηματικού φορέα, 
όπως στην περίπτωση του Ομήρου, έχει ξεπεράσει αυτό το 
στάδιο. Ήδη υπάρχει εδώ η δυνατότητα μιας λογικής που 
ξεχωρίζει είδος και ύλη, μορφή και περιεχόμενο. Ας σκε- 
φτούμε όμως καλά, ότι πρόκειται για μιαν οντολογική λογι
κή, στην οποία πνευματικότητα και αισθητότης, υποκειμε- 
νικότης και αντικειμενικότης, παράβαση και αντικείμενο 
μένουν εσωτερικά κεκραμένα. Ο παράγων λοιπόν της μαγεί
ας, της άμεσης σχέσης προς την αισθητότητα, είναι μεν στα 
αρχαία ελληνικά τιθασευμένος, παραμένει όμως ακόμα σαν 
«οντολογική δύναμις» ζωντανός.

43.3. Στην ελληνική γλώσσα όμως υπάρχει εκ φύσεως δε
δομένη ενότητα, που δεν έχει ακόμα διασπαστεί. Πρόκειται 
για την αυτοτελή μουσική μορφή παρουσία της λέξης, δηλ. 
για έναν παράγοντα τον οποίο δεν μπορεί κανείς να αποξε
νώσει από τον λόγο, δεν επιτρέπεται να μην τον συν-υπολο- 
γίσει. Κατ’ αυτό τον τρόπο ο χαρακτήρας του αρχαίου 
Έλληνα δημιουργού σαν «ποιητή-συνθέτη» είναι επίσης 
παραπλανητικός και ανεπίτρεπτος επειδή μια μελοποίηση 
κατά τη δυτική έννοια είναι εδώ μη πραγματοποιήσιμη, 
ακριβώς διότι αντιφάσκει σ’ αυτό τον παράγοντα. Εδώ υ
πάρχει το μουσικό ηχητικό σώμα, η ποσότης (διάρκεια της 
συλλαβής), το υλικό εξωγλωσσικό περίβλημα που δεν ξεχω
ρίζει από τη λέξη.

43.4. Στο υψηλό πνευματικό περιεχόμενο των αρχαίων 
έργων του λόγου δεν αντιφάσκει το μη συνδεδεμένο με τη 
σημασία ηχητικό σώμα της λέξης, δηλ. τα αυτόνομα ποσοτι
κά της στοιχεία. Θα μπορούσε κανείς να περιμένει, εφ’ όσον 
σχετίζει το ρόλο της ουσίας με το περιεχόμενο, ότι τα αρ
χαία ελληνικά θα πρέπει να ηχούν με πιο πολύ βάρος, με 
προεκτάσεις εγκυμονούντα σημασία. Όμως αυτό θα ήταν 
μια εσφαλμένη προσδοκία, διότι σ’ αυτή την περίπτωση δε
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θα ήταν το ηχητικό σώμα από μόνο του μουσική αλλά από 
την σημασία, δηλαδή από τη γλωσσική του εξάρτηση. Η αρ
χαία όμως ελληνική αντίληψη πραγματοποιείται ακριβώς 
μέσα από την ύπαρξη των μουσικών στοιχείων, από την αυ
τόνομη, τη μη εξαρτημένη από τη σημασία αλλά μουσική 
έννοια της ποσότητας, από τον συμβολικό χαρακτήρα του 
ηχητικού σώματος, που δεν παράγεται από τη σημασία. 
Έτσι, ο μουσικά στατικός, μονότονος τρόπος εκφοράς της 
αρχαίας ελληνικής λέξης δεν βρίσκεται σε αντίφαση με την 
πραγματική της σημασία. Το αντίθετο: όσο περισσότερο 
συνδεδεμένη αντικειμενικά είναι η λέξη με την ουσία, τόσο 
λιγότερο υποκειμενικά, τόσο περισσότερο αρχιτεκτονικά- 
μουσικά, απόλυτα αντικειμενική θα ηχεί. Και μπορεί μεν 
συγχρόνως να ηχεί γεμάτη δύναμη, θηριώδης, δαιμονική, 
μαγική, αλλά όχι με τη δυτική έννοια υποκειμενική, δυναμι
κή, εσωτερική, όχι σαν επί μέρους εκφραστικά αποχρωσια- 
κή, «απαγγελτική».

43.5. Αν κανείς ακόμη σήμερα ζήσει βοσκούς στην Ελ
λάδα που φωνάζει ο ένας στον άλλο από το απέναντι βουνό, 
ακούει ίσως και καταλαβαίνει κάτι από αυτή την έννοια 
της λέξης ως πραγματικότητας. Δεν πρόκειται απλά και μό
νο για μια δυνατότερη φωνή για να γίνει κανείς ακουστός, 
περίπου όπως στη δύση μπορεί κανείς να φωνάξει δυνατά· 
αλλά επίσης ούτε για μια σύνδεση λόγου και ήχου με τη δυ
τική έννοια, για μια μελοποίηση κειμένου, όπως π.χ.

ί · *
Η φωνή των βοσκών, της οποίας οι καταβολές δεν μας εί

ναι πια εύκολα αντιληπτές, ανταποκρίνεται σε μια ιδιότυπη 
ολοκληρωμένη κατάσταση, και έχει σαν αποτέλεσμα μια
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ασύλληπτη σε μας διεισδυτικότητα, έξω από τη λογική της 
ηχητικότητας. Επειδή δεν την κατανοούμε τελείως, την αι
σθανόμαστε σαν μαγική, θηριώδη, άλογη' ακριβώς αυτό, 
διότι άθελά μας τη διασπάμε στα δυο της στοιχεία, γλώσσα 
και μουσική, στα οποία πράγματι δεν μπορεί να αναλυθεί, 
χωρίς να αφήσει ένα πέρα της λογικής κατάλοιπο.

43.6. Αυτό το ανεξάρτητο μουσικό χαρακτηριστικό της 
αρχαίας ελληνικής έχει δικές του καταβολές και τέλεια δια
φορετική καταγωγή από τους γλωσσικούς παράγοντες με τη 
συνηθισμένη «δυτική» έννοια. Δεν μπορεί κανείς να το συλ- 
λάβει με τη συνηθισμένη γλωσσική θεώρηση. Για να κατα
νοήσει κανείς και αυτό το ποσοτικό συστατικό σαν γλωσσι
κό φαινόμενο με την ευρύτερη έννοια, θα ’πρεπε να διευρύ
νει τόσο πολύ την αντίληψή μας για τη γλώσσα, ώστε να πε- 
ριλάβει αυτή και τον παράγοντα χρόνο, με τον οποίο η 
γλώσσα απεκάλυπτε μια τελείως διαφορετική έννοια από 
αυτήν που μας αφήνουν να υποψιαστούμε οι δυτικές γλωσ
σικές παραστάσεις μας.

43.7. Η ποσότητα παρουσιάζει μια αυτόνομη ουσία και 
(...) η συλλαβή παραπέμπει σε μια σχετικά σταθερή χρονική 
διάρκεια, η οποία όμως δεν επηρεάζεται από τη «γλωσσική 
ικανότητα» με τη στενή γλωσσολογική έννοια. Όταν λοιπόν 
η λύση του ποσοτικού παράγοντα της αρχαίας ελληνικής 
χαρακτηρίζεται ως μοναδική, τότε αυτό είναι ταυτόσημο με 
τη διαπίστωση, ότι η ποσότητα αποτελεί ένα αυτόνομο δομι
κό στοιχείο της λέξης, το οποίο δεν παράγεται από τη γλωσ
σική ικανότητα (με την ειδική έννοια) και δεν εξαρτάται 
από τη σημασία της λέξης, από το εκπεμπόμενο νοητικό πε
ριεχόμενο.

43.8. Τώρα αφού έχουμε μπει στις λεπτομέρειες της αρ
χαιοελληνικής στάσης, μπορούμε και να καταλάβουμε κα
λύτερα τη δυτική, ενώ αντιπαραθέτουμε σ’ αυτήν την αρ
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χαία και την ξεχωρίζουμε απ’ αυτήν. Είπαμε προηγουμένως 
ότι στη Μουσική ήταν οι συλλαβές και τα λεκτικά σώματα 
στατικά, επαναπαυόμενα στον εαυτό τους, για τον εαυτό 
τους. Σ’ αυτό ανταποκρινόταν εκείνη η πνευματική στάση 
που ταύτιζε τη γλώσσα με την ουσία των πραγμάτων. Το 
«θείο» ενσωματωνόταν στη λέξη. Η ίδια η ουσία ήταν τέ
λεια παρούσα. Μπορούμε τώρα να προσθέσουμε: Για τους 
Έλληνες είχε συλληφθεί το πραγματικό Είναι στο «εντεύ
θεν». Δεν υπήρχε παράσταση του «εκείθεν» αποδυναμωτική 
του Είναι, κανένας διαχωρισμός μεταξύ εντεύθεν και εκεί
θεν. Με την ιστορική όμως μεταβολή της αρχαιότητας σε δύ
ση άλλαξε και αυτό. Είδαμε ότι το λεκτικό σώμα έχασε το 
μουσικό περιεχόμενό του και εμφανίστηκε στη θέση του μια 
καθαρά φωνητική μορφή, εξαρτημένη από τη σημασία και 
τον τρόπο ομιλίας του υποκειμένου. Το μοναδικό στοιχείο 
που ακόμη τώρα γεφυρώνει την απόσταση από τη μουσική 
ρυθμική είναι ο λεκτικός τονισμός που μπορεί να παρομοια- 
στεί με μια σκέτη τελεία. Ο τονισμός αυτός δημιουργήθηκε 
όπως είδαμε από τη συρρίκνωση του μουσικού λεκτικού σώ
ματος. Η γλωσσική πλήρωση εξαφανίστηκε. Ο τονισμός ξε
χώρισε από το λεκτικό σώμα, σαν το ενοποιητικό αξίωμα 
που συγκρατεί τη γλωσσική συνάρτηση. Το ίδιο συνέβη επί
σης και με τη μουσική. Έτσι, γλώσσα και μουσική απέκτη
σαν δυναμικό χαρακτήρα. Δεν μπορούσε πια η ουσία να εί
ναι τέλεια παρούσα στον ήχο της λέξης και τον συγκεκριμέ
νο μουσικό ρυθμό. Διότι αυτά τα φαινόμενα, ήχος της λέξης 
και μουσικός ρυθμός, δεν αντλούσαν ζωή από τον εαυτό 
τους και μόνο ούτε από τη δική τους παρουσία, αλλά από το 
ανεξαρτητοποιημένο αξίωμα του συστήματος τονισμού και 
της μετρικής υποδιαίρεσης που υπήρχαν ξέχωρα και έξω 
από αυτά. Σ’ αυτό ανταποκρίθηκε η ττνευματική στάση: Το 
παρόν, αυτό καθεαυτό, δεν είναι ταυτόσημο με το Είναι, διό
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τι είναι ελάχιστα στατικό και έχει χαρακτήρα σκιώδη· στη 
χριστιανική ανθρωπότητα'πρέπει να συνυπολογίζονται συ
νεχώς το παρελθόν και το μέλλον. Σε τέτοια γλώσσα, σε τέ
τοια μουσική, σε τέτοια πνευματικότητα δεν μπορεί το 
εντεύθεν να επαρκέσει, παραείναι σκιώδες για κάτι τέτοιο. 
Πρέπει να αναφέρεται σε ένα εκείθεν, να δικαιώνεται μέσα 
σ’ αυτό.

43.9. Το ότι το λεκτικό σώμα δραπέτευσε, ότι η Μουσική 
άλλαξε σε σημερινή πρόζα, ότι απέβαλε το κατά κάποιον 
τρόπο απτό-υλικό στοιχείο της, σημαίνει όμως ακόμη, ότι η 
γλώσσα εκπνευματώθηκε, ότι έφθασε την τελευταία δυνατή 
πνευματοποίηση. Και έτσι έγινε και η ποίηση κάτι καθαρά 
πνευματικό -πρέπει όμως να προσθέσουμε: κάτι «μόνο» 
πνευματικό. Διότι η «αντιπροσωπεύουσα δύναμη» του αρ
χαίου ελληνικού στίχου αντικαταστάθηκε από κάτι άλλο. Η 
ποίηση έχει τώρα μια «απαλείφουσα το αντικείμενο δύνα
μη», το δημιουργεί από την αρχή ως αισθητικό αντικείμενο. 
Έγινε «τέχνη» με τη στενότερη σημασία της λέξης.

Θεωρία της γλώσσας, 
σ. 77-82, 84-91, 94, 96-7, 122.

44. Σωκρ. Λ. Σκοφτσής

44.1. Έτσι η βάση της ποίησης είναι πραγματική, αλλά η 
θέση της ερωτική. Η θέση ζητάει βάση και βρίσκει μια βά- 
ση. Η σχέση της θέσης με τη βάση είναι αποκλειστική, έτσι 
παρουσιάζεται, γιατί ο χαρακτήρας της δημιουργίας είναι 
το δεδομένο γεγονός, που μπορεί πάντα στο χώρο της ερωτι
κής γλώσσας να είναι δεδομένο. Η ερωτική δηλαδή γλώσσα, 
η γλώσσα, καθορίζεται σαν κάτι φανερό και σαφές με τη δη
μιουργία, κι έχουμε δημιουργία για να είναι φανερό το γεγο
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νός της γλώσσας. Χωρίς το γεγονός της δημιουργίας η γλώσ
σα δε θα μπορούσε να είναι δημιουργική, δε θα ήταν ό,τι λέ
με γλώσσα. Μπορούμε να μιλάμε για τη γλώσσα, επειδή 
έχουμε τα μέτρα της δημιουργίας. Η δημιουργία όμως δεν εί
ναι ποίηση παρά με την αντίληψη πως η ποίηση είναι και 
δημιουργία. Έτσι δικαιώνεται η δημιουργία, που δε μπορεί 
παρά να είναι ποιητική. Η ποιητικότητα όμως είναι μια εμ
φάνιση της ποίησης, που καθ’ εαυτήν είναι ενέργεια κι όχι 
αποτέλεσμα. Μπορεί δηλαδή να έχουμε ποίηση που να μη 
δημιουργεί, για να το δούμε όμως αυτό πρέπει να απαλλα
γούμε απ’ το δεδομένο της δημιουργίας, απ’ την ιδέα πως η 
ποίηση δημιουργεί ή εκφράζεται.

Αν πετύχουμε να φτάσουμε σ’ αυτή τη μη-δημιουργική 
θέση της ποίησης, βλέπουμε πιο καθαρά τη δημιουργία, στ’ 
αλήθεια είναι ο μόνος τρόπος να τη δούμε καθαρά, να δούμε 
τι είναι η δημιουργία και πώς η γλώσσα δημιουργεί. Αυτός 
είναι ο μόνος δυνατός τρόπος δημιουργίας, η γλωσσική θέση 
ενός δεδομένου γεγονότος. Η λέξη και το αντικείμενο κάθε 
λογής είναι δύο απόψεις, που περιέχουν κι οι δύο τη δημι
ουργία και την εξω-δημιουργική θέση. Ο συνδυασμός αυτών 
των δύο απόψεων αποτελεί τη δημιουργία, που περιβάλλεται 
από τη μη-δημιουργία. Το αποτέλεσμά είναι ένα γεγονός που 
μπορούμε να το βλέπουμε απ’ έξω. Αυτό κάνει η ποίηση. Η 
ίδια η ποίηση εκτείνεται με ομοιογένεια στο χώρο του γεγο
νότος και του μη γεγονότος. Απ’ τη σκοπιά της δημιουργίας 
βλέπουμε τελεσίδικο και καθορισμένο το γεγονός της τελι
κής μορφής, απ’ την έξω-δημιουργική σκοπιά βλέπουμε το 
καθορισμένο αυτό γεγονός σ’ ένα απέραντο χώρο, όπως βλέ
πουμε το χαλίκι μέσα στον κόσμο. Μ’ αυτό το χαλίκι η ποίη
ση μπορεί να τα πει όλα, και τα λέει με τη γλώσσα, την ερω
τική γλώσσα, που ταυτίζει το χαλίκι με τον κόσμο, τη δημι
ουργία με την εξω-δημιουργική θέση. Μιλώντας η ποίηση
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για το χαλίκι, μιλάει και για ό,τι δεν είναι χαλίκι, κι αυτή εί
ναι η μόνη δυνατή και καθαρή θέση της πραγματικότητας: 
να ταυτίζεται η μορφή με ό,τι δεν είναι αυτή η μορφή ή με 
ό,τι δεν είναι μορφή. Το ν’ αγνοήσουμε όμως τη μορφή, πάλι, 
σημαίνει πως φοβόμαστε να πούμε για τη μορφή, για τον 
εαυτό μας, πως φοβόμαστε να καθορίσουμε κάτι, γιατί μαζί 
καθοριζόμαστε κι εμείς. Κι όμως αυτή η ιδέα είναι λαθεμέ
νη. Ο καθορισμός της μορφής είναι κάτι αναγκαστικό, γιατί 
αυτό συνιστά την ελευθερία μας, το να θέτουμε μορφές και 
τη μορφή. Ό,τι λέμε ανάγκη, είναι η ακραία θέση της ελευ
θερίας μας, γιατί η ανάγκη είναι ένα άλλο όνομα της ελευ
θερίας. Αν ελευθερία σημαίνει απαλλαγή από κάθε δεδομέ
νο, ανάγκη είναι η αποδοχή του δεδομένου, με τέτοιο τρόπο, 
που τελειώνουν οι δυνατότητες δοκιμής. Κι όπως η ανάγκη 
είναι τέλος προς τα έσω, ελευθερία είναι τέλος προς τα έξω. 
Αν, ακόμη, θέλουμε να το πούμε αλλιώς, όπως ο κόσμος έτσι 
κι η ελευθερία είναι ανάγκη, κι όπως το έξω-δημιουργικό 
έτσι και η δημιουργία είναι ελευθερία. Όσο αποκλειστική 
είναι η ανάγκη, άλλο τόσο τελική είναι η ελευθερία. Ανά
γκη κι ελευθερία είναι δυο δυνατότητες της ποίησης, πιο κα
θαρές προς τη σκοπιά τους όταν η ποίηση γίνεται ποιητικό 
έργο με τη γλώσσα πάντα. Κατεβαίνει στον κόσμο με τις πέ
τρες, με το δούλεμα της πέτρας, με τη λέξη και με τον ήχο, 
και πια όλα μοιάζουν τελικά, τόσο, που κάποτε αναγκαστι
κά διαφορίζονται. Τότε το γλυπτικό ή το μουσικό έργο και 
το ποίημα μοιάζουν παράλληλα μα ανεξάρτητα γεγονότα, 
που μπορούν να ταυτιστούν φιλοσοφικά, γιατί η φιλοσοφι
κή γλώσσα βασίζεται σε αδιάφορη γι' αυτά τα γεγονότα 
άποψη. Κι όμως, αν η φιλοσοφία δεν έχει γεγονότα, αναφέ- 
ρεται σε γεγονότα. Αυτά τα γεγονότα είναι ποιητικά κι είναι 
αυτά ακριβώς που παρουσιάζονται στα διάφορα έργα. Γι’ 
αυτό άλλωστε έχουμε φιλοσοφία, που λέει γι’ αυτά. Η ποίη
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ση τα λέει κι η φιλοσοφία λέει γι’ αυτά. Ο τρόπος της φιλο
σοφίας είναι ένας, της ποίησης όμως οι τρόποι είναι πολλοί 
και γι’ αυτό κάποτε πολύ διαφορετικοί. Έτσι, περιλαμβάνει 
πράγματα που δεν άγγιξε ποτέ ο άνθρωπος, αλλά που επεξερ
γάστηκε κυνηγώντας τη μορφή, υλικά ή άυλα,' γνωστά ή 
άγνωστα, λιγότερο ή πιο πολύ σαφή και καθαρά. Ο άνθρω
πος έχει βρει ορισμένες τέχνες, που δείχνουν ακριβώς το 
πλάτος της ποίησης, αφού είναι πάντα δυνατή μια άλλη τέ
χνη, που θα συνδυάζει τις υπάρχουσες, ή εντελώς αλλιώτι
κη. Κι οι πρώτες όμως τέχνες και κάθε αλλιώτικη τέχνη βρί
σκεται στο χώρο της ποίησης. Με κάθε τέχνη ο άνθρωπος 
μπορεί να δοκιμάζει άπειρες μορφές, πάντα όμως ξεκινάει 
από μια δεδομένη μορφή και τη διασκευάζει, κυνηγώντας τη 
μια μορφή. Αυτή είναι η μοίρα των τεχνών: να προσπαθούν 
να δημιουργήσουν τη μορφή, που όμως είναι δεδομένη. Αν 
αγνοήσουν το γεγονός πως είναι δεδομένη, γίνεται ιδανική. 
Η ποίηση δε μπορεί ν ’ αγνοήσει τη δεδομένη μορφή, γιατί 
αυτή δουλεύει με λέξεις, με γλώσσα. Η γλώσσα των τεχνών 
διαμοιράζει μια γλώσσα, που στην ποίηση είναι ενοποιημέ
νη κι εύκολη για το ποίημα, αν είναι ποίημα πραγματικό κι 
όχι ιδανικό. Στ’ αλήθεια, με τις τέχνες μιλάει η ποίηση, είναι 
τρόποι της, που ο πιο καθαρός απ’ αυτούς είναι ο λόγος. Αυ
τός ο λόγος εμφανίζεται στο έργο κάθε τέχνης, αυτός θα μι
λήσει τελικά. Και μιλάει έτσι, που φαίνεται πως πάντα η 
γλώσσα είναι μία, είτε σαν έναρθρος λόγος, είτε σαν ήχος, 
είτε σαν δούλεμα του υλικού αντικειμένου. Όπως οι λέξεις 
δένουν το ποίημα, έτσι η σμίλη δουλεύει ένα κομμάτι ύλη, 
που είναι εμφάνιση της γλώσσας. Το αποτέλεσμα είναι κοι
νό. Με το ποίημα όμως είναι πιο άμεσο, γιατί το ποίημα έχει 
άμεση θέα προς τη γλώσσα, ενώ το άγαλμα δεν εξαντλεί τη 
γλώσσα, αφού πάντα αυτή μπορεί να το πει αλλιώς. Το 
άγαλμα μιλάει, ενώ το ποίημα λέει τη γλώσσα. Η γλυπτική
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και κάθε είδους δυνατή τέχνη δουλεύει το δεδομένο, ενώ η 
ποίηση λέει το δεδομένο, εκτεινόμενη ισότιμα κι έξω απ’ αυ
τό, δένοντας ανάγκη κι ελευθερία στο έργο της. Γι’ αυτό 
μπορεί η ποίηση να εμφανίζεται παράλληλη στις τέχνες, να 
γίνεται είδος του εαυτού της, ενώ οι άλλες τέχνες είναι είδη 
της ποίησης. Έτσι, η ποίηση με τις διάφορες τέχνες παρου
σιάζει απλώς ενδεικτικά τις δυνατότητές της, που τελικά εν
διαφέρουν μονάχα σαν δυνατότητες. Κι η ποίηση έχει όλες 
τις δυνατότητες, γιατί έχουμε δυνατότητες επειδή έχουμε 
ποίηση. Αυτή ή εκείνη η τέχνη παρουσιάζει απλώς τις δυνα
τότητες αυτές με μια μορφή, που ενδιαφέρει μονάχα προς 
εαυτήν, δηλαδή, τελικά, προς τη μορφή, προς την ανάγκη, 
που για την ποίηση είναι πάλι μια μορφή. Αυτή της τη δύνα
μη η ποίηση μπορεί να τη δίνει παντού, στα πράγματα ή στις 
τέχνες. Εκείνο όμως που έχει για τον εαυτό της, το τελευταίο 
κι ενδιαφέρον, εμφανίζεται με τη γλώσσα, που ξεπερνάει τη 
δημιουργία, γιατί τη δέχεται, τη δημιουργεί δηλαδή. Οι ποι
κίλες μορφές της γλώσσας, που μ’ αυτές μπορούν να δουλεύ
ουν οι δυνατές τέχνες, βρίσκονται στο χώρο του δεδομένου. 
Κάποτε βρίσκεται κι η ποίηση σαν τέχνη στο χώρο αυτό, τό
τε όμως δεν είναι πραγματική αλλά δημιουργική ή εκφρα
στική ποίηση, είναι δηλαδή απλώς μια μορφή της ποίησης, 
ίδια με τις άλλες τέχνες. Η πραγματική, η ερωτική ποίηση, 
έχει θέα πιο άμεση, γιατί βλέπει ισότιμα τα γεγονότα και τα 
μη γεγονότα, τη δημιουργία και το χώρο της. Κι αυτό, γιατί 
η ποίηση, πραγματικά, βλέπει μονάχα στον εαυτό της, κι 
αυτόν μπορεί να τον πει μονάχα η ίδια. Σ’ αυτή την εσωτερι
κή, την προς εαυτόν θέα της ποίησης, η γλώσσα είναι το τε
λευταίο σαφές γεγονός. Επειδή όμως είναι ακριβώς τέτοια, 
μόνο η ίδια η ποίηση μπορεί να ελέγξει και να πει τη γλώσ
σα. Στα μάτια της ποίησης είναι ο έρωτας και στην ενέργειά 
της η γλώσσα. Πώς γεννιέται η γλώσσα, είναι ζήτημα της
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ποίησης ή του έρωτα. Κι όμως, όπως ο έρωτας, έτσι η ποίηση 
και η γλώσσα είναι κάτι τόσο καθαρό, που είναι όλα καθα
ρά με τον τρόπο που είναι κάθε τι καθαρό. Η γλωσσική, η 
ποιητική κι η ερωτική μορφή είναι στ’ αλήθεια μια και μο
ναδική μορφή. Όταν αυτά τα τρία, γλώσσα, ποίηση κι έρω
τας ταυτίζονται, τότε η μορφή είναι τόσο καθαρή, που μπο
ρεί να τη δείξει ένα ποίημα ή ένα παιδί. Και μπορεί ακόμη 
να τη δείξει κάθε τι. Η μορφή αυτή όμως δεν είναι σαν τις 
άλλες μορφές, δίνει τις μορφές, γιατί δεν είναι μια μορφή δε
δομένη, δημιουργημένη, αλλά μια μορφή ερωτική. Κι αυτή 
είναι η μόνη αληθινά πραγματική μορφή. Κάθε άλλη είναι 
μνήμη της, που η γλώσσα δείχνει ακριβώς ότι είναι μνήμη. 
Όταν η γλώσσα-ερωτική μνήμη γίνεται έρωτας, τότε είναι η 
ύπατη ώρα της ποίησης, που χάνεται στο χώρο του έρωτα. 
Και το ανθρώπινο ερωτικό ζευγάρι βλέπει τότε εκείνο, που 
μόνο η ποίηση μπορεί να πει με την ποιητική της γλώσσα, 
που είναι γλώσσα ερωτική. Ο έρωτας της γλώσσας, ο έρωτας 
του κόσμου, ο έρωτας του ίδιου του έρωτα, που δεν έχει εαυ
τό αλλά μορφή, είναι η αρχή της γλώσσας και της ποίησης, 
είναι αρχή και τέλος, ένας κύκλος ερωτικός, που το κάθε τι 
είναι ένα σημείο-μνήμη του. Όταν η μνήμη γίνει θέα, τότε 
δεν υπάρχουν σημεία αλλά κύκλος, μονάχα αυτός ο ερωτι
κός κύκλος, το τελευταίο και πρώτο, το ένα και τα πολλά, ο 
άνθρωπος και το τίποτα κι ο κόσμος, ο έρωτας που δίνει εαυ
τό, γιατί δεν έχει εαυτό.

Κι η γλώσσα, η μοναδικά παντοδύναμη γλώσσα, έχει ένα 
εαυτό, που είναι ο ίδιος ο έρωτας. Αυτόν τον έρωτα τον ταυ
τίζει η ποίηση με το δικό της εαυτό, και τότε ο έρωτας φαίνε
ται και μένει. Είναι το τίποτα και το μόνο, και μπορεί πια ο 
ποιητής να πει στον ερωτικό του εαυτό, που τον κάνει μια 
γυναίκα, την αγαπημένη του:
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Το τίποτα 
κι εσύ 
το μόνο.
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Μικρό δοκίμιο για τη γλώσσα, 85-88.

44.2. Είναι φανερό πως το μόνο που μπορεί στ’ αλήθεια 
να δώσει η προσπάθεια διαπίστωσης τύπων του δημοτικού 
δεκαπεντασύλλαβου είναι παλμικά σχήματα που παριστά
νουν (με τα μέσα που επιβάλαμε ) τη φυσικότητα της γλώσ
σας. Τα σχήματα είναι κάποιες γλωσσικές μορφές που, ελ
λειπτικά ως προς άλλους γλωσσικούς όρους, ενεργούν με 
τον τρόπο της επιλογής μας. Η διαπίστωση λοιπόν της κινη
τικότητας των ημιστιχίων μέσα στο στίχο από την άποψη 
τομών-τόνων και γραμματικών ειδών παρασταίνει με αυ
τούς τους όρους των τομών, τόνων κ.λπ. τη γλώσσα -  κι έτσι 
πρέπει να καταλάβουμε τις τομές κ.λπ.

Η παρουσία των σχημάτων αυτών είναι ίσως τυπικά 
οπτική, όμως η πηγή τους είναι και ακουστική, στο βαθμό 
τουλάχιστο που ο ήχος είναι ακουστικός (εκτός από φυσική 
μορφή κι ό,τι, λοιπόν, μπορεί να σημαίνει αυτή). Αρα η ανα
γωγή των σχημάτων στον ήχο και ειδικά στην ανθρώπινη 
φωνή και την άρθρωση είναι μια φυσική αναφορά, όσο, πά
ντα, δεν παραμερίζει τους γενικότερους, φυσικούς όρους. Η 
γλώσσα λοιπόν είναι φωνές που γίνονται σχήματα. Απ’ τις 
φωνές ως τα σχήματα και τα νοήματα η πορεία είναι ίδια 
όπως μέχρι τη φωνή, τους ήχους, τον ήχο. Έτσι τα νοήματα 
πραγματώνονται και σαν ήχοι, ο ήχος είναι και νόημα και 
το νόημα και ήχος. Γλωσσική αντίληψη έξω απ’ αυτούς 
τους όρους είναι εμμεσότατη κατασκευή, που υφίσταται και 
δικαιώνεται από τη συνειδητή ή -πιο αποτελεσματικά- 
ασυνείδητη βίωση μας. Και βέβαια η φυσική πραγματικότη
τα της καθημερινής ζωής μας το δείχνει άμεσα με τις πιο ου
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σιαστικές, λαϊκές μορφές της προφορικής γλώσσας, από τα 
πιο φυσικά επιφωνήματα ως τα ονόματα και τις μουσικές 
(που είναι τα βασικά γλωσσικά στοιχεία στο λαϊκό λόγο). Η 
προφορική γλώσσα είναι φωνές, απ’ τις οποίες απομακρύνο
νται μερικές· και όπως η γλώσσα εξελίσσεται (προς την τυπι- 
κότητα καθώς γίνεται όλο και πιο συμβατική), αχρηστεύο
νται όλο και πιο πολύ οι όχι φωνηματικές, γραμματικές φω
νές και η γλώσσα περιορίζεται σ’ ένα αλφάβητο, βολικό και 
καταδυναστευτικό με τη γραφή κι ένα ολόκληρο γραφικό 
πολιτισμό.

Όμως οι φωνές είναι μορφή μιας συγκεκριμένης φωνής, 
που είναι προσωπική μόνο γιατί είναι φωνή, όπως η φωνή 
υφίσταται μόνο σα μορφή του ήχου κι ο ήχος μόνο σα φυσι
κή μορφή. Έτσι ο ήχος της φωνής είναι σύγχρονος (ή, χωρίς 
χρονικές κατασκευές: αναλογική μορφή) της κίνησης, της 
πράξης και του όντος της ζωής, που εκφράζεται βέβαια σα 
σύνολο ατομικό της γενικής φυσικής οντότητας. Η γλώσσα 
λοιπόν είναι όλα αυτά, μορφές ποικίλες του ίδιου πράγμα
τος, που αν καθοριστεί με κάποιους όρους αποκλείει άλλες 
μορφές της ουσίας της. Είναι γλώσσα η γραμμένη φράση, ο 
έναρθρος λόγος, η ουδέτερη από την άποψη μιας συμβατι
κής νοητικότητας φωνή, ο ήχος της ζωής μου, οι φυσικοί 
ήχοι (που έχουν το νόημα ακριβώς της οντότητάς τους: αυτό 
είναι το δυνατό νόημά τους), οι κινήσεις μου και η όλη μου 
υπόσταση απέναντι στο άλλο.

Αλλά κι αυτή η διπολικότητα της οντολόγησης, της νόη
σης ή σημασιοδότησης είναι μόνο μια μορφή της γλώσσας 
υπό τον όρο της σημασίας κάποιου για κάποιο ή για κάτι 
άλλο. Κι είναι φανερό πως αυτή η δυαδική, διπολική θέση 
υπάρχει μόνο γιατί είναι δυνατή η αναγνώριση μιας θέσης 
με όρους τοπικούς ή χρονικούς κι ανάλογες διπολικές ανα
γωγές που άμεσα παρουσιάζονται, διαγράφονται στον ευρύ



182 ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

τερο γλωσσικό τους χώρο και στη γλώσσα γενικά. Αν λοι
πόν κάτι σημαίνει κάτι για κάτι άλλο, αυτό είναι δευτερεύ- 
ον και πρωτεύον είναι πως υφίσταται κάτι που, διπολικά πά
ντα, εκπροσωπεί κάτι άλλο κι από αυτό (νοηματικά ή οντι- 
κά, πια δεν έχει νόημα' νόηση και ουσία είναι στ’ αλήθεια 
το ίδιο πράγμα) υφίσταται σαν έμμεση μορφή του: αν σε μια 
καλαμένια φλογέρα παίξω ένα ήχο της εκλογής μου, έχει στ’ 
αλήθεια νόημα να ξεχωρίσω τον ήχο μου από το φυσικό ήχο 
που, έμμεσα, αναπαράγω απ’ το καλάμι, απ’ τα χέρια, το σώ
μα μου, το χρόνο, τη σκοπιμότητα και τη δυνατότητα της 
πράξης μου, την πράξη μου, τη συναίσθησή της, το άκου
σμα και την ανταπόκριση στο παίξιμό μου κ.λπ.; Στ’ αλή
θεια, κάτι γίνεται, ένας μουσικός σκοπός, που έτσι φαίνεται 
ότι είναι: αυτό μ’ αναπαύει στη ζωή, μ’ αφήνει ελεύθερο να 
υπάρχω σα μορφή προσωπική της πραγματικότητας, που τη 
νιώθω και τη βιώνω χωρίς αυτό να έχει κάποια σημασία ή 
νόημα κ.λπ.

Γι’ αυτό λοιπόν πρέπει να πούμε πως ουσιαστική άποψη 
για τη γλώσσα είναι πως δεν περιορίζεται από τις ίδιες τις 
μορφές της και, τελικά και ιδιαίτερα, από το διπολικό όρο 
δυο συνεννοούμενων ανθρώπων: αυτοί λειτουργούν σα συ
νεννοούμενα όντα -ό,τι κι αν σημαίνει αυτό γι’ αυτούς. Η 
γλώσσα δηλαδή δεν είναι κάτι απέναντι ή βαθιά μας ή μυ- 
στηριακό, η γλώσσα μόνο είναι και, σαν όντα, είμαστε κι 
έτσι, γλωσσικοί. Το να θέλουμε λοιπόν να πούμε κάτι, ση
μαίνει πως νιώθουμε αυτό το κάτι σα φυσικό (στο βαθμό που 
η διαμόρφωσή μας το αφήνει ελεύθερο ή το τυποποιεί) και 
πως το είπωμά του είναι η υπόστασή του. Άρα το είπωμά του 
είναι, το ίδιο, η άμεση βίωσή του και η πραγματοποίησή του 
μ άλλους όρους, σ’ άλλα επίπεδα. Αμεσα φαίνεται το πράγ
μα στην ερωτική πραγματικότητα: Ο έρωτας που νιώθει, ξέ
ρει, ακούει (ας το πούμε όπως να ’ναι) από άνθρωπο σε άν
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θρωπο και πραγματοποιεί χωρίς κανένα όρο, ελεύθερα, το 
ίδιο πραγματοποιεί και στον ένα άνθρωπο, είτε στρέφεται 
ερωτικά προς το πράγμα ή τη θεϊκότητα, είτε μένει αυτοτε
λής και αυτάρκης. Αρα δεν υπάρχουν πράγματα που δε λέ
γονται, γιατί πράγμα σημαίνει κάτι ακριβώς ειπωμένο με το 
γεγονός της ίδιας του της υπόστασης, που θέτει και με τη θέ
ση του ακριβώς αίρει, ως προς τον εαυτό του, το πράγμα του 
κόσμου.

Το να θελήσουμε λοιπόν να κατατάξουμε τη γλώσσα δί
πλα σ’ άλλες μορφές είναι μια μάταιη προσπάθεια. Γι’ αυτό 
η γλώσσα δεν ορίζεται, γίνεται και βιώνεται ή εννοείται 
άμεσα ή συμβατικά και ή μένει στην απόλυτη πραγματοποί
ηση ή περιορίζεται σε μια μορφή της και περιορίζει τη ζωή 
και τη φύση σε μια θέση κι ένα ρόλο, συνήθως αντικείμενο, 
εχθρικό, αδειάζοντας από ουσία όσο αφήνει τα πράγματα 
ανώνυμα' (ή: τα μελετάει περιγραφικά, σαν αντικείμενα, 
όπως κάνει ακόμη ένα μεγάλο μέρος της σύγχρονης επιστή
μης, που, στις καλύτερες περιπτώσεις, διαπιστώνει τη συμ- 
βατικότητά της αναγνωρίζοντας την πραγματικότητα άλ
λων θεωρήσεων, όχι τυπικά επιστημονικών αλλά λαϊκών).

Κι όμως όλα απλουστεύονται αν ζήσουμε και σκεφτούμε 
λαϊκά, με τους όρους της φυσικής ζωής και των μορφών της, 
που δε δέχονται και δεν παθαίνουν τίποτα από τα ποικίλα 
πρόσωπα της αυθεντίας (όσο κι αν αυτά φαίνονται πολιτι
σμικά ψηλά: όλος ο πολιτισμός μας είναι ανυπόστατος στο 
βαθμό που δεν είναι λαϊκός· όσο ζούμε σ’ αυτόν και μ’ αυ
τόν, στον ίδιο βαθμό αδειάζει η ζωή και η σκέψη μας, ή, πιο 
καλά, απομακρυνόμαστε από τα πράγματα, γινόμαστε ανε- 
ρωτικοί). Οι μορφές κι οι αλήθειες αυτές είναι γύρο και μέσα 
μας. Αρκεί να γίνουμε ο εαυτός μας (δηλαδή ό,τι είμαστε) ή 
να κοιτάξουμε άμεσα απλές σκέψεις και λόγια, τα όστρακα 
της πραγματικότητας που είναι πιο ζωντανά απ’ τον άδειο
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μας γραφτό λόγο. Ή και να σκεφτούμε μόνο μια κουβέντα' 
ας πούμε, πως η λέξη, η γλώσσα είναι πράγμα, που για τους 
απλούς, λαϊκούς «πρωτογόνους» είναι τόσο φυσική αλή
θεια, όσο είναι και για μας η (άδεια από βίωση, συνήθως) 
αλήθεια του ίδιου μας του ονόματος, ήχου και πράγματος 
προσωπικού.

Αν έτσι γίνουμε γλωσσικοί, τότε η σιωπή ή ο περιγραφι
κός της αποφατικός λόγος γίνονται ταυτόσημα και η κατά
σταση του «δε λέγεται» είναι ειπωμένη μαζί μ’ ολόκληρη 
την οντότητά μας. Τότε η φύση λέγεται κι είναι όλα πραγμα
τικά, χωρίς αυτό να έχει καμιά σημασία άλλη από την έλ
λειψη κάθε σημασίας και συνειδητότητας, εκτός από όση 
πραγματοποιεί το ουσιαστικό, ξεκάθαρο και, έτσι ειπωμένο, 
άρρητο. Η σιωπή της γλώσσας είναι το ίδιο γλωσσική, γιατί 
είναι μόνο τομή της- και τα δύο μαζί, υπόσταση και τομή, 
παύλες σχημάτων και τομές τους, είναι ένα, δηλαδή ούτε 
αυτό ούτε εκείνο, αλλά το πραγματικό τίποτα της τέλειας 
γλώσσας. Μ’ αυτή τη γλώσσα δεν υπάρχει κενό, έλλειψη, 
απορία, «θάνατος», υπάρχει μόνο η πραγματικότητα πως 
όλα αυτά κι όλα τ’ άλλα κινούνται στον ατελείωτο (: τέλειο) 
χώρο μας, που βέβαια δεν είναι χώρος, όπως τον λέει αυτή η 
συμβατική περιγραφική γλώσσα μας.

Η γλώσσα δεν είναι συμβατική στο τραγούδι, στην ποίη
ση του λαϊκού τρόπου (όχι του ξεπερασμένου «λαογραφι- 
κού» λαϊκού, αλλά του φυσικού). Γι’ αυτό το τραγούδι, η τέ
τοια ποίηση μπορεί να πει το κάθε τι, αφού δεν περιγράφει, 
αλλά γίνεται η μορφή αυτού που είναι, αυτού που «θέλει να 
πει». Ο τραγουδιστής, ο ποιητής είναι γλωσσικός και το ποί
ημά του, το τραγούδι του είναι κομμάτι του (όχι βέβαια 
σάρκα του υλική με τον τρόπο της υλοφροσύνης μας, ούτε 
αφηρημένο σχήμα της ανυπόστατης γλωσσικά ψυχής μας).

Ο τραγουδιστής γίνεται τραγούδι, κι αυτός ή αυτή που το
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ακούει γίνεται το ίδιο, τραγούδι, όπως γίνονται δυο άνθρω
ποι δράστες, θεατές, οντικοί του έρωτα: του πράγματος που, 
με τη θέση τους, γίνεται υποκείμενο αντικείμενο κι αντικεί
μενο υποκείμενο, ενώ είναι μόνο πράγμα...

Ο τονικός λεξικός ρυθμός 
του δημοτικού δεκαπεντασύλλαβου, 264-6.

44.3. Τα δυο σου χέρια πήρανε 
βεργούλες και με δείρανε.

Αν θα θέλαμε να μελετήσουμε αυτό το δημοτικό γύρισμα 
(τσάκισμα), θα μπορούσαμε να αναλογιστούμε τα δυναμικά 
γλωσσικά στοιχεία που προύποθέτει και που το γέννησαν:

1. Φυσικοί ήχοι καθ’ εαυτούς ή του ανθρώπου, που δεν 
παριστάνονται απ’ την ανθρώπινη φωνή- ήχοι που δεν αντι
προσωπεύει το συγκεκριμένο αλφάβητο με τα φωνήματά 
του: παραμένουν στο φυσικό ή φυσιολογικό τους επίπεδο ή 
μένουν δεμένοι με τον φυσικό τους φορέα και μ’ όσα σ’ αυ
τόν δυνάμει ή ενεργεία, σύμφυτα ή αναλυμένα, παρουσιά
ζονται. Μπορούν να καθοριστούν σαν: τόνος, ρυθμός, μορ
φή, ύφος, κίνηση, στάση, παύση, επανάληψη κ.λπ. υπό τη 
συγκεκριμένη σύλληψη δομής, φυσικής απλώς ή φυσικο-αν- 
θρωπολογικής.

2. Ήχοι φυσιολογικοί συνειδητοί καθ’ εαυτούς: ανάσα, 
πόνος, σώμα και τα μέλη του καθ’ εαυτά ή σε σχέση με το 
χώρο (θεωρούμενου εγγύς και ζώντα). Προσπάθεια, έργο (με 
ρυθμό, κίνηση κ.λπ. και ήχο από αυτά παραγόμενο). Ήχοι 
αδέσποτοι, τυχαίοι, που απομονώνονται, ήχοι μιμητικοί γε
νικά. Ήχοι συναισθηματικοί. Μίμηση σκόπιμων ήχων. Κλή
ση, αποπομπή, φοβέρα, κραυγές στους ανθρώπους και στα 
ζώα (με παράλληλο προχώρημα και συνειδητοποίηση ρυθ
μού, τόνου, κ.λπ., που στο βαθμό που συνειδητοποιούνται 
τείνουν να γίνουν αυθύπαρκτοι ή σε μικρές ομάδες να δια-
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κριθούν απ’ τη δεδομένη ζωή του ανθρώπου). Κάθε ανάλο
γος ήχος. Απομόνωση από ήχους που δε λέγονται, αρχή διά
κρισης της γλώσσας απ’ τον κόσμο μέσα στον κόσμο και 
για τον κόσμο: η κάποια σημασία στις λέξεις τούς δίνει τη 
δυνατότητα να δένονται με τ’ άλλα και η γλώσσα γίνεται 
κάτι συνειδητό και με το μέσο του ρυθμού, του τόνου κ.λπ. 
Αναφορά σ’ όλα τα ως εδώ με συνειδητή τη γλώσσα, άνεση 
συσχετισμού και γλωσσική αξιολόγηση ή απλώς χρήση των 
του ανθρώπου και του κόσμου με τρόπους ανάλογους με 
τους πρώτους, παγίωση της γλώσσας σαν του μέσου του αν
θρώπου προς τον κόσμο, συνειδησιακή ανάπτυξη (μνήμη, 
μύθος, αρχή συναίσθησης ατομικότητας, βασικά τοποθετη
μένης συναισθηματικά στον κόσμο), καταβολή των βάσεων 
της γλώσσας, απόδοση σημασίας στον κόσμο, σύλληψή του 
βάσει της γλωσσικής απόδοσης που αναπτύσσεται απ’ το 
μύθο και στο σχήμα: ήχος και συναίσθησή του -βιολογική 
βάση-, μύθος· ο κόσμος έτσι παγιωμένος, με τον άνθρωπο 
κοινωνικά υπάρχοντα, ομιλούντα και ζώντα. Δυναμισμός 
της γλώσσας προς κάθε κατεύθυνση, αυτάρκεια, δυνατότη
τα μεταβολής των πάντων -όμως σε αναφορά με τις γλωσσι
κές καταβολές που: ή μεταβάλλονται με (ως τις βασικές αρ
χές) πλήρη μετατροπή τους εδώ ή εκεί, ή γίνονται σεβαστές, 
αλλιώς η γλωσσική δύναμη μένει εκτός του ατόμου. Δυνατό
τητα εγκατάλειψης της συγκεκριμένης γλώσσας με τις ανώ
νυμες γλωσσικές δυνατότητες, επιστροφή ελεύθερη στη μία 
υπάρχουσα ζωή-γλώσσα.

3. Λέξεις που αρχίζουν να εξατομικεύονται συνδεμένες 
με κίνηση, ρυθμό, τόνο κ.λπ. σε σχέση με συγκεκριμένα υπο
κείμενα που τους αφήνουν ζωή (και μεταβολές ζωής μέσα 
στο γλωσσικό κύκλο), όπως εξ υπαρχής διαγράφεται, δυνα
τότητα διαρκούς και σταθερής σημασιοδότησης, κίνηση 
των λέξεων σε πολύ ή λίγο ευρύ χώρο σημασιών (σχετικό με
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το ζωτικό χώρο του ατόμου-ανθρώπου) που τους δίνει τη δυ
νατότητα προσωπικής δυναμικής ύπαρξης αναφερόμενης 
στο υποκείμενο και τη ζωή του. Ο γλωσσικός τους χώρος δί
νει για τις λέξεις τη συναίσθηση της ευρύτερης υπερατομι
κής δομής της φράσης, οι λέξεις τοποθετούνται στο χώρο 
φράσης, που φέρνει σ’ επαφή σίγουρη δύο τουλάχιστον αν
θρώπους. Ανάπτυξη της γλώσσας ανεμπόδιστη προς αυτή 
την κατεύθυνση, πάντα παρούσες οι δυνατότητες της γλώσ
σας από την πλήρη σχέση με τον άνθρωπο (ζωή - μύθος - με
γάλα έργα), παρά τον εκφυλισμό σε λογικά σχήματα (π.χ. 
μαθηματικά, ατομικισμός, συνειδητή εξάρτηση απ’ εργα
λείο). Οι λέξεις συνταιριάζονται, παγιώνονται συνδέσεις 
και δυνατότητες για το τάδε διάστημα, πάντα δυναμικά, κα
τάληξη σ’ ορισμένες (γραμματικές, συντακτικές κ.λπ.) δομι
κές μορφές. Αρχή των αφηρημένων λέξεων που διαχωρίζο
νται απ’ το ηχητικό τους κι άλλο νόημα και χάνουν το 
γλωσσικό τους βάρος, η νόηση απέναντι στη γλώσσα, λέξεις 
ολόκληρες ή σε τμήμα τους χωρίς σημασία, λέξεις με ηχητι
κή σημασία, δυναμική τάση διαλυτική, κομμάτια λόγου έξω 
απ’ το χώρο της φράσης -νόημα σε φράσεις τύπους.

4. Η μουσικότητα, ο ρυθμός, ο τόνος, η κίνηση κ.λπ. της 
δομής δημιουργεί τύπους φράσεων, που παγιώνει η επανά
ληψη και απομονώνει η επιστημονική αντιμετώπιση της 
γλώσσας. Οι λέξεις εξατομικεύονται όλο και πιο πολύ στο 
βαθμό της ανάπτυξης, της ατομικής συνείδησης. Γραφική 
παράσταση, ζωγραφική, παράλληλες μορφές «τέχνης» στο 
χώρο του μύθου και της μυθικής φύσης. Το τραγούδι συ
γκροτεί γλωσσικές μορφές με ιδιαίτερο τρόπο, τα δυναμικά 
του στοιχεία εξατομικεύονται. Η επανάληψη, η αφήγηση 
δράσης (ιεροτελεστικής), η τάση για προχώρημα κ.λπ. δί
νουν στη γλώσσα τη δυνατότητα ανάπτυξης ξεπηδάνε κομ
μάτια τραγουδιών: μύθοι, ξόρκια, ύμνοι.
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Το τραγούδι δρα αφ’ εαυτού με τη δυνατότητα επ’ ευκαι
ρία επανάληψης. Το τραγούδι έναντι των στοιχείων της 
γλώσσας κι όσων αυτή δε λέει: οι λέξεις, οι φράσεις, οι δομές 
φορτίζονται συναισθηματικά με την ένταση των δυναμικά 
υπαρχόντων στη γλώσσα (μουσική, ρυθμός, κίνηση, κ.λπ.), 
παγίωση λεκτικών συνδέσεων -στίχος, επανάληψη, στροφή, 
τραγούδι μ’ αρχή και τέλος. Συνάντηση του τραγουδιού με 
τον επικό μύθο. Ανάπτυξη αφηγηματική σε στίχους, μεγα
λείο της ποίησης, ταύτισή της με την κοινωνική μνήμη, με
ταβίβαση του (ιεροτελεστικού) μύθου στα ανθρώπινα και 
βασικά στην ποίηση και στις δυναμικές μορφές της γλώσ
σας. Λαχτάρα του ατόμου να μιλήσει, να πει τα δικά του. Η 
γλώσσα και το υποκείμενο. Το υποκείμενο με τη γλώσσα 
που λέει ορισμένα, θέλει να πει συναισθήματα, γεύσεις, ζωή, 
δηλ. γλωσσικές μορφές δυνάμει υπάρχουσες: ομορφιά της 
ποίησης. Μαζί τεχνητή φθορά της γλώσσας, προσήλωση σ’ 
ορισμένες γλωσσικές μορφές, γλωσσική φθορά του ατόμου. 
Το άτομο, ο συγκεκριμένος του χώρος και χρόνος, η παλιά 
γλώσσα. Γλώσσα, γλώσσες, πολιτισμοί, υποκείμενα με ιδιαί
τερη γλωσσική μνήμη, σωστή ή ιδιόρρυθμη, που γίνονται 
γλωσσικοί παράγοντες.

Ολόκληρη η γλώσσα πάντα παρούσα, δυνατή σε μια στιγ
μή. Μπορούμε να της ζητήσουμε: δομή, μουσική, ρυθμό, τό
νο, κίνηση, νόημα, παύση, επανάληψη, μέγεθος, δράση, χώρο 
θέσης, ανθρωπιά, μύθο, θέαση ανώνυμη και ουδέτερη που ξυ
πνάει ανείπωτες γλωσσικές μορφές, πάντα με το δεδομένο πως 
τόσο λιγότερο αναλύεται όσο αυθεντικότερη είναι, πως η 
ποίηση δεν αναλύεται. Η γραφή θεωρείται παράσταση μόνο.

ΓΕΝΙΚΑ ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕ ΛΕΞΕΙΣ: 
α-α-α. φφφ, σσσ. μμμ. 
ααα! ωωω! εεε! ουουου!
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ουφ! ωχ! αχ!
γκαπ! παφ! νταπ!
ουφ - ωχ! τακ-τακ-τακ-τουκ.
γκρρρ! μπρρρ! τρρρ! νιαααου! μπεεε! βη-βη (αρχαίο) 
αχού! χα-χα-χα! ιω! ιου! βαβαι!
ταμ ταμ-ταμ. ντιν-ντιν. λαρα-λαρα τραλα-λα ντεργκε 
(από παιδ. τραγ.) (σαλίγκαρε) - μαλίγκαρε, χελι-χελώνα 
(αρχαίο παιδ. τραγ.) όπα! αμάν! μπρος! έλα! δος του! ϊθι! 
δεϋρο! τήνελλα, θρεττανελό (αρχαίες λέξεις χωρίς νόη
μα). έλελεϋ (Αριστοφ.) Ία κχ’ώ Ίακχε! Μπράβο, Θεμου!

Με πόσους τρόπους μπορούν να προφερθούν και πόσα 
νοήματα μπορούμε εμείς να του δώσουμε;

Καλός.
Πόσα νοήματα, αποχρώσεις μπορεί να πάρει ανάλογα με 

τον τονισμό, τους κύριους τόνους της φράσης, τη θέση του, 
το ρυθμό, τη συγκεκριμένη λέξη που πάει μαζί του και τις 
ποικιλίες των τονισμών ανάλογα με τις παύσεις, την έμφα
ση, τη μουσική κ.λπ.; Μερικά παραδείγματα:

Καλός είσαι! Τι καλός που είσαι! (Παράβαλε το κάποιο 
ψεύτισμα: τι καλός οπούσαι!). Καλός είσαι κι εσύ! Καλά 
τώρα... Καλάοξι και ξερό! Καλά τα λέει! Καλάμια και 
παλούκια! Τι καλά μας φέρνεις; Φοράει τα καλά του. 
Στέκει ο Σουλιώτης ο καλός... κ.λπ.

Μπορούμε να δοκιμάσουμε έτσι με παραδείγματα λέξε
ων, τύπους, τόνους, μουσική κ.λπ. φράσεων και να πάμε στη 
μουσική στίχων (π.χ. δεκαπεντασύλλαβου) και ποιημάτων 
(π.χ. στην «Ημέρα της Λαμπρής») και τραγουδιών.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΦΡΑΣΕΩΝ

Ας προσπαθήσουμε να «ερμηνεύσουμε» ή ν’ αναλύσουμε 
τη σημασία, τον ήχο, το ρυθμό κ.λπ. στα παρακάτω παρα
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δείγματα φράσεων -κ ι ας μελετήσουμε τις ποιητικές τους 
δυνατότητες:

Τι τρέχει: τι καινόν; (αρχαίο). Τι γίνεται;
Πώς πάει; Τι μου κάνεις;
Μάτια! Γλύκα μου! Αγάπη μου! Κόρη μου! Μάνα μου! 
Καλέ μου! Ποιος είσαι, καλέ;
Δεν είναι καλός για τίποτα. Ο,τι βρέξει ας κατεβάσει!
Ο,τι θυμάσαι χαίρεσαι.
Πού το πας, δηλαδή;
Τώρα μάλιστα! κάλλιστά γε! (αρχαίο)
Παγωτάαα! παγωτατζήηης!
Μίλα καλά!
Η υγεία πρώτα! Γεια μου πλούτη μου! Τι να τα κάνεις τα 
λεφτά; Οταν έχω την υγειά μου...
Χτύπα ξύλο! Θα του πιω το αίμα! Έπεσε ο ουρανός και 
με πλάκωσε. Να στυλωθεί η καρδιά μου! Δεν το ’χω πως 
πεθαίνω, όσο ζω κι όσο μαθαίνω. -  Ανθρωπο βλέπεις, 
καρδιά δε γνωρίζεις. -  Για σωμός, για κομμός. -  Δεν έβγα
λε γρυ. -  Είναι ανάλατος. -  Εγκαστρώθη το βουνό κι 
εγέννησε ποντίκι (ώδινεν όρος καίέτεκεμϋν) -  Έφτασε 
το μαχαίρι στο κόκκαλο -  Θέρος, τρύγος, πόλεμος (δες τη 
μυθολογία) -  Κάλλιο χέρι που κρατεί παρά χέρι που γυ
ρεύει. -  Μ ’ ένα κεφάλι γεράζει ο άνθρωπος... -  Ο μοναχός 
όταν πέφτει δεν κλαίει -  Παίνα το βουνό κι αγόραζε τον 
κάμπο. -  Στο ζουμί ζουμί δε μπαίνει. -  Τα λαγήνια τσακί
ζονται και τα πηγάδια δε στίβουν -  Τ ' Αυγούστου τα βο- 
ριάσματα το Μάη αναθυμιούνται -  Τρεις το λάδι, τρεις 
το ξύδι, κι έξη το λαδόξυδο -  Ο Χάρος τον παρακαλεί κι 
εκείνος καμαρώνει.

Ας μελετήσουμε την τεχνική, τις δυνατότητες των παροι-
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μιών και παροιμιακών εκφράσεων και μαζί των καθημερι
νών «περίεργων» φράσεων.

ΛΕΞΗ - ΦΡΑΣΗ - ΠΟΙΗΣΗ

Παναγιά μου! Παναγία μου!
Χριστός! Χριστέ μου!
Χριστός και Παναγιά! Χριστός και Παναγία! Χριστέ
(μου) και Παναγία μου!
Μαρία! Μαρία μου!
Χριστέ και Παναγία μου! (δημοτικό γύρισμα)
Βρε!
Βρε σεις!
Βρε σεις! Βρε σεις!
Χάρισμά σου! Χάρισμά σας!
-  Βρε σεις, βρε!
βρε σεις, βρε!
χάρισμά σας τον τζιβρέ! (δημ. εργατικό).

Στα δυο παραπάνω παραδείγματα δε φαίνεται πολύ η 
διαφορά ανάμεσα στην καθημερινή κουβέντα και στο τρα
γούδι, αλλά υπάρχει (δομή-ολοκλήρωση τραγουδιού με στί
χους που αρχίζουν και τελειώνουν, ομοιοκαταληξία, ρυθμι
κή τροπή του λόγου και παύσεις κ.λπ.).

Το παρακάτω είναι παράδειγμα που δείχνει τη μεγάλη 
διαφορά ανάμεσα στο τραγούδι-ποίηση και στον καθημερι
νό λόγο, στις πάγιες συγχρονικές ιδέες κ.λπ. Στο λόγο του 
επιβιώνουν λεκτικοί τρόποι, μύθοι, αίσθημα, τόνοι κ.λπ., 
που δίνουν άλλη σημασία στο τωρινό:

Τα χέρια σου.
Μπορεί να ειπωθεί με ποικίλους τρόπους τόνου, ύφους, 

αισθήματος κ.λπ.
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Τα δυο σου χέρια.

Μπαίνει κιόλας σε άλλο ρυθμό λόγου «γραμματικά», εί
ναι δυ'ίκός, επιβίωση του αρχαίου «χείρε», το «σου» έχει αλ
λάξει και το ίδιο έγινε με το «τα».

Πήρανε.
Ποικιλία σ’ άλλο χώρο, π.χ. ας δούμε τον αφηγηματικό- 

τρυφερό τόνο.

Βεργούλες.
Καθ’ εαυτό σημαίνει με αμεσότητα, τρυφερότητα· η 

εκλογή της λέξης προετοιμάζει, υποσημαίνει, μεταφέρει σε 
δράση παρούσα και προσωπική. Μαζί με το «πήρανε» ενι
σχύει την τρυφερότητα και ετεραιώνει το αίσθημα η σχέση 
«πήρανε - βεργούλες» με την αντίθεση, την κίνηση, το σχή
μα του γνωστού αντικειμένου, που φέρνουν κιόλας οικεία 
βιώματα (παιδικότητα, χάρη κ.λπ.). Η μουσική με τους εμ- 
φαντικούς τόνους στις οικείες και οικεία δοσμένες λέξεις γί
νεται ζωντανή κι ευχάριστη κ.λπ.

Με δείρανε.
Ποικιλία τρόπων, με τα δεδομένα του «δείρανε», που σα 

λέξη δε σημαίνει «βαρέσανε» (αρχαίο «δέρω») παρά μόνο μ’ 
αίσθημα τρυφερότητας. Αν μπει κι ένα «Και» μπροστά, επι
τείνει την αφηγηματικότητα της ωραίας ιστοριούλας, το αί
σθημα, δίνει ποικιλία στη μουσική. Κι όλο μαζί:

Τα δυο σου χέρια πήρανε
βεργούλες και με δείρανε.

Είναι στίχοι, δένονται, έχουν μουσική, αίσθημα, δομή 
κ.λπ. κι αφήνουν ένα υπόλοιπο βαθύτατου αισθήματος, που
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μπαίνει βαθιά κι εξαντλεί το γλωσσικό θέμα πλήρως, σε 
βαθμό που σου μένει γι’ αντίδραση η κίνηση, ο ενθουσια
σμός, η συγκίνηση, το δάκρυσμα! Σε ποιο βαθμό είναι άμε
ση η δράση του μύθου (δάρσιμο με κλαδιά: γονιμότητα, ει- 
ρεσιώνη, δέντρο της ζωής κ.λπ. κ.λπ.); Και σε ποιο βαθμό 
εξηγείται η συγκίνηση (αν είναι ανάγκη να εξηγηθεί) με την 
αποκάλυψη της τόσο ευγενικά δοσμένης σεξουαλικότητας 
(χωρίς να καταφύγουμε στην ψυχολογία κ.λπ.); Κι όλα, όλα 
αυτά που λέμε κι όσα θα ’λεγε ακόμη κανείς, έχουν καμιά 
σχέση με το απόλυτο της ποιητικής γλώσσας, της αληθινής 
ποίησης; Φτάνει η τωρινή μου γλώσσα να εξαντλήσει όλα 
αυτά τα πολλά και παλιά της γλώσσας;

Ας μελετήσουμε λοιπόν απ’ την αρχή γλωσσικά μόνοι 
μας, για να κάνουμε (αν μπορέσουμε) γλώσσα:

Τα δυο σου χέρια πήρανε 
βεργούλες και με δείρανε.

Ή ας αρχίσουμε από λέξεις και φράσεις:

ταίρι, συγκόρμισσα - δάμαρ, άλοχος. 
γυρογιάλι - αιγιαλός. 
πικρό βόλι - πικρός οίστός.
ψηλά βουνά, θάλασσα πλατιά - ούρεα σκιόεντα, θάλασ
σα ήχήεσσα. 

κ.λπ.
Μια δοκιμή σχεδίου μελέτης, περ. «Υδρία» 3, 2-4.

44.4.
Όταν είμαστε ενθουσιασμένοι, ουρλιάζουμε. 
Όταν είμαστε θυμωμένοι, φωνάζουμε.
Όταν φοβόμαστε, μιλάμε σιγά.
Όταν είμαστε συγκινημένοι, μιλάμε σιγά.



194 ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Τα πολύ ιδιωτικά μας τα ψιθυρίζουμε.
Τα έντονα συναισθήματα σπάνε τα λόγια μας.
Για να πείσουμε, φωνάζουμε.
Σχεδόν πάντα μιλάμε μέσα μας. Το μίλημα δεν είναι πά
ντα συγκεκριμένα λόγια.
Οι συγκινήσεις μάς αναστατώνουν βιολογικά. Το ίδιο 

μπορεί να γίνει από μια λέξη, μια ματιά, ένα άρωμα, ένα άγ
γιγμα, μια γεύση ή χωρίς γνωστό, κατατάξιμο λόγο.

Η ουσία των συγκινήσεων μας δε μπαίνει μέσα στα λόγια 
μας, τα περιέχει και μαζί περιέχεται σ’ αυτά. Τα λόγια μας 
είναι υποκείμενα κι αντικείμενα μαζί. Έτσι οι συγκινήσεις 
λέγονται όχι τόσο από μας σε κάποιον, όσο στον κόσμο από 
τον κόσμο.

Η γλώσσα μας δε μιλάει για πράγματα, είναι πράγματα. 
Πραγματοποιείται στο κοίταγμα, στο άγγιγμα κ.λπ. Ο μόνος 
πραγματικός καθορισμός, ορισμός της γλώσσας είναι ότι 
αναγνωρίζεται όταν πραγματοποιείται. Τα από ποιον, σε 
ποιον, πώς, με τι, πότε, πού κ.λπ. είναι στοιχεία της.

Τα γλωσσικά πράγματα είναι η γλώσσα.
Βάζουμε το χέρι εκεί που πονάμε. Αυτό κάτι σημαίνει, 

κάτι λέει, όπως κάθε τι που αυθόρμητα συμβαίνει στη βιολο
γική μας ζωή.

Τα μάτια τραβάνε τα μάτια. Το κοίταγμα μπορεί να γίνει 
καθαρή δύναμη.

Γελάμε ή κλαίμε, τραγουδάμε χωρίς λόγια και με λόγια, 
χαιρόμαστε ή πονάμε για κάτι ή για τίποτα.

Αναπνέουμε, περπατάμε, κινούμε τα χέρια, έχουμε τον 
ιδιαίτερό μας τρόπο αυθόρμητα.

Όταν ντρεπόμαστε, κατεβάζουμε το κεφάλι. Το ίδιο, αλ
λά κάπως αλλιώτικα, όταν είμαστε ένοχοι.

Από τα πιο όμορφα πράγματα είναι ένα χαριτωμένο κορί
τσι στην κίνησή του.



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 195

Η ζωή μάς κάνει ρυτίδες, όπως ο άνεμος ή ο ρυθμός του 
κόσμου μάς ανακατεύει τα μαλλιά.

Η γυμνότητα είναι ακραίος νόμος, θέα του θείου.
Χοροπηδάμε στη χαρά μας, όπως, όχι για κάτι τέτοιο, 

ορισμένο, χοροπηδάει το σκυλί, το πουλί, τα φύλλα στον 
άνεμο, το κύμα στα βράχια.

Μένουμε στη γαλήνια τέρψη της ηδονής της ζωής κι εί
μαστε ένα ήδέως ζην, όπως ο τζίτζικας ή η πεταλούδα.

Είμαστε κατάσταση, πράξη, αίσθηση της ύπαρξης, όπως 
η πέτρα που μένει ακίνητη ή κινείται στο νερό και με κάτι 
του κόσμου.

Όταν φοβόμαστε, μαζευόμαστε, κολλάμε ο ένας στον άλ
λο.

Κάθε στιγμή της ζωής μας κάνουμε, γίνονται στο σώμα 
μας κινήσεις, κινήματα. Είναι τόσο φυσικά, που η συνειδη- 
τοποίησή τους είναι αποκαλυπτική του πόσο απλά είναι τα 
πράγματα.

Ένας που μιλάει για έκταση, κινεί ανοιχτά τα χέρια. 
Μια γριά 105 χρόνων που μίλαγε για τα βάσανα της ζωής 
της, έδειχνε με τα χέρια σα να τη λούζανε. Το παιδάκι που 
χαίρεται χτυπάει τα χεράκια του. Η χαρά μας φαίνεται στο 
πρόσωπό μας ολότελα διαφορετική από κάθε άλλο συναί
σθημα.

Τα μάτια μας τα λένε όλα. Το ίδιο τα χέρια μας, η στάση 
μας, το περπάτημά μας, οι γραμμές των χαρακτηριστικών 
μας και τα σημάδια μας.

Η όψη μας μπορεί να γεννήσει πόνο, πόθο, θεϊκή μεταρ- 
σίωση.

Στην πραγματική μας ζωή μετράνε τα ουσιώδη: το νερό, 
ο ύπνος, τα όνειρα, ο πόθος, ο πόνος, ο θάνατος. Γι’ αυτά δε 
μιλάμε οι πιο πολλοί. Όμως τα ζούμε.

Ο τρόπος που πραγματοποιούμε τις κινήσεις, τα κινήμα
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τα είναι προσωπικός αλλά εξαρτάται απ’ τη βιολογία μας 
και τους όρους της, που είναι κοινά. Έτσι, τα γλωσσικά αυ
τά πράγματα είναι προσωπικά επειδή είναι κοινά.

Γλωσσικά πράγματα είναι όλες οι μορφές της οντολογίας 
μας. Μια πραγματική επιστήμη του ανθρώπου έχει λόγο να 
υπάρχει αν παρατηρεί τα γλωσσικά πράγματα για να τους 
εξασφαλίσει την ελευθερία. Τότε είναι αληθινά φυσική αν
θρωπολογία, γιατί εξασφαλίζει τη φυσική ανθρωπιά. Η αν
θρώπινη ιδιότητά μας μένει ακέραιη και άθικτη. Αντίθετα, 
κάθε αξιολογία έχει πλασματική, εξουσιαστική αφετηρία 
και προοπτική. Το πώς; είναι φυσικό, το γιατί; είναι αφύσι
κο. Πολιτισμός γίνεται με το πώς, όχι με το γιατί.

Μελέτη των γλωσσικών πραγμάτων λοιπόν σημαίνει 
εντοπισμός τους, για να χαρούμε συνειδητά, σα γνώση, αυτό 
που υπάρχει ελεύθερο, στην πραγματικότητα.

Η παρατήρηση μπορεί να σημειώσει γλωσσικά πράγματα 
ποικίλα -όσο τα καταφέρνει να παίρνει την ευτυχισμένη 
απόσταση θέας: Λέξεις, φράσεις, δομές, τόνους, παύσεις, το
μές. Κινήσεις, κινήματα. Συνήθειες προσωπικές και κοινωνι
κές, αξεχώριστα. Καταστάσεις διάφορες: σωματικές, ψυχι
κές, πνευματικές. Σκέψεις τυπικές. Σχέσεις διάφορες με τους 
άλλους και τα άλλα. Αισθήματα, συναισθήματα, συναίσθη
ση, θέαση, εγκατάλειψη, ερωτική ετοιμότητα και γαλήνη.

Είναι λοιπόν θέμα φυσικής ανθρωπολογίας κάθε προσω
πική μαρτυρία για κάθε τι τυπικό ή προσωπικό: κάθε τι που 
κάνουμε τυπικά ή εντοπίζουμε προσωπικά στον εαυτό μας.

Τα θέματα αυτά είναι η ουσία της γλώσσας και της ποίη
σης. Ετσι πρέπει να εννοούμε την ποίηση, τον ποιητή και 
τον ποιητικό αναγνώστη.

«Γραμμές φυσικής ανθρωπολογίας», 
περ. « Όστρακο» 3, 2-4.
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44.5.
Ξύπνα, διαμάντι και ρουμπί κι αφρέ τον μαλαμάτου,
πόχω δυο λόγια να σου πω του παραπονεμάτου...
Αναζητώντας την ουσία της ποίησης σ’ αυτό το δίστιχο 

περνάμε από διάφορα στοιχεία που τα δοκιμάζουμε με το αί
σθημά μας. Ζητάμε τι μας προκαλεί αυτό το αίσθημα. Αυτό 
το στοιχείο ή τα στοιχεία θα είναι στοιχεία γλωσσικά, που 
υπάρχουν στο δίστιχο και που έχουν ανταπόκριση σε μας ή 
γεννάνε σε μας κάτι για κάποιους λόγους.

Είναι φανερό ότι η πολύ ψυχρή εξέταση θα έχει έμμεσα 
αποτελέσματα, που μπορεί όμως να εξεικονίζουν την ίδια 
την πραγματικότητα· αλλά μπορεί και να την απομακρύ
νουν. Η λύση λοιπόν είναι να ζητήσουμε χαρακτηριστικά 
ελεύθερα από τον αναλυτικό στοχασμό, πρωτογενή και 
άσχετα από κάποια γνώση ή παιδεία, αφού το δίστιχο είναι 
λαϊκό. Τέτοια χαρακτηριστικά δεν είναι αυτά που μας επι
βάλλουν κάποιες τυπικές λογοκρατικές ανάγκες πνευματι
κές και γενικά κάθε αποφορτισμένη από τον ψυχισμό μας 
τάση μας.

Με μια κουβέντα, πρέπει να μελετήσουμε χαρακτηριστι
κά του μοιρολογιού που υπάρχουν και λειτουργούν σ’ αυτό 
το ίδιο σαν μια οντότητα ελεύθερη, όσο κι εμείς, που το δια
βάζουμε ελεύθεροι από δεσμεύσεις εμποδιστικές της εκδή
λωσής του. Έτσι η ελευθερία μας γίνεται βασικός γλωσσι
κός παράγοντας.

Τι θα πει όμως πως το δίστιχο αυτό μοιρολόγι είναι μια 
οντότητα ελεύθερη; Μπορεί ένα τραγούδι να είναι οντότητα; 
Τι μπορεί να σημαίνει αυτό, αν δεν το λέμε μεταφορικά; Με
ταφορικά δεν το λέμε, γιατί κι αυτό που νιώθουμε ακούγο- 
ντας ή διαβάζοντας ένα τραγούδι, όπως αυτό το δίστιχο, δεν 
είναι μεταφορικό αλλά κυριολεκτικό. Είναι κάτι που υπάρ
χει εξαρτημένο απ’ την ανάγνωσή μας, αλλά αυτό συμβαί-



198 ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

νεν και με κάθε οντότητα με την οποία ερχόμαστε σ’ επαφή. 
Ας λογαριάσουμε πως οντότητα δε σημαίνει ωμή υλικότητα, 
ούτε, πάλι, αόριστη ιδέα. Οντότητα σημαίνει πραγματικότη
τα, και εγγυητές της πραγματικότητας είμαστε εμείς, με τη 
δική μας πραγματικότητα, δηλαδή με το γεγονός πως είμα
στε οι ίδιοι μορφές της πραγματικότητας. Αλλιώς, βέβαια, δε 
θα μετείχαμε σε καμιά πραγματικότητα. Τα στοιχεία λοιπόν 
του τραγουδιού που μας ενδιαφέρουν για τη διαπίστωση της 
ουσίας του θα είναι εγγενή χαρακτηριστικά του και χαρα
κτηριστικά της πραγματικότητας, άρα και της δικής μας 
φύσης χαρακτηριστικά. Αυτά θα λειτουργούν, είτε εμείς τα 
συνειδητοποιούμε είτε όχι, και θα είναι ανεξάρτητα απ’ τη 
θέλησή μας. Θα μας ενοποιούν δηλαδή με το τραγούδι σ’ ένα 
χώρο ανεξάρτητο απ’ τη δική μας εκτίμηση ή και κατανόη
ση, με τρόπο που εμείς θα τον αντιλαμβανόμαστε, ίσως, στα 
δικά μας ανθρώπινα μέτρα, αλλά που θα είναι ανεξάρτητος, 
οντολογικά, απ’ αυτά.

Ο τρόπος αυτός είναι γλωσσικός. Είναι η γλώσσα, θεω
ρούμενη όμως σαν οντότητα πλήρης και αυτάρκης, με την 
οποία επικοινωνούμε, ή στην οποία κοινωνούμε, και της 
οποίας τα στοιχεία θα μπορούμε να τα διαπιστώσουμε με 
τον αναλυτικό τρόπο που είπαμε παραπάνω. Τα στοιχεία 
αυτά θα είναι, ας πούμε, πιο χειροπιαστές εμφανίσεις της 
γλώσσας, κάποιες εκπροσωπήσεις της που εντοπίζονται 
επειδή ακριβώς τα διαμορφώνουμε πιο συγκεκριμένα με τα 
ανθρώπινα μέτρα μας. Και για να γίνουμε πιο συγκεκριμέ
νοι, ας ξεχωρίσουμε ένα τέτοιο στοιχείο: το ρυθμό.

Πολύ συχνά συγχέουμε το ρυθμό με το μέτρο κι έτσι τον 
μεταχειρίζονται οι Μετρικές μας, μ’ όλο που ο Ηλίας Βου- 
τιερίδης ξεκαθάρισε το πράγμα, νομίζω, οριστικά. Το μέτρο 
είνα μια τυπική πάγια μορφή, ένας τεχνητός και τυποποιη
μένος ρυθμός. Ετσι, όπως λέει κι ο Marcel Jousse, ενώ κάθε
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μέτρο είναι ρυθμός, δεν είναι μέτρο κάθε ρυθμός. Στην πραγ
ματικότητα ο ρυθμός είναι κάτι τόσο πρωτογενές και βασι
κό, που δε χωράει στα όρια των Μετρικών (και θα έπρεπε, 
καλύτερα, να γίνουν αυτές Ρυθμολογίες, ώστε να μας λένε 
κάτι ουσιαστικό για την ποίηση). Ο ρυθμός είναι μια φυσι
κή και βιολογική πραγματικότητα, μια οντότητα ασφαλέ
στερη για τη νοημοσύνη μας από τα ίδια τα πράγματα, που 
ίσως, όπως το λέει η σύγχρονη φυσική, δεν είναι παρά μορ
φές του.

Εφαρμοσμένο αυτό στη γλώσσα, και στο παραπάνω δί
στιχο, μας λέει πως τα λεξικά μεγέθη, οι συγκεκριμένοι ήχοι 
τους, οι τομές, η τονικότητά τους, τα δομικά τους σχήματα, 
η θέση τους, και μαζί τα αισθήματα, η μουσικότητα, τα νοή
ματα, κι ό,τι άλλο, είναι εμφανίσεις του ρυθμού. Αυτό μπο
ρούμε να το δούμε περισσότερο ή λιγότερο έντονα, κατά τη 
θέση μας κιόλας, γ.π., στο αυξητικό τριαδικό σχήμα του 
πρώτου στίχου, που αναπτύσσει τα μεγέθη στο β' ημιστίχιο, 
κλιμακώνει και παραλλάζει τους τόνους μέχρι τον τελευ
ταίο, διαμορφώνει λέξεις και γραμματικούς τύπους τυπικά 
ανύπαρκτους («ρουμπί», «μαλαμάτου»), δημιουργεί την αι
σθηματική ένταση της κλητικής αναφώνησης κ.λπ. Φυσικά, 
το πιο έντονο στοιχείο του ρυθμού είναι οι τόνοι με την ποι
κιλία και τη σχέση τους, αλλά αυτοί δεν ξεχωρίζονται απ’ 
τον ήχο των λέξεων, του οποίου επιτέλους αποτελούν την 
εξωτερική κορυφωμένη ή πιο εύκολα ορατή θέα, συντονίζο
νται με τα μεγέθη και τις τομές και συνυπάρχουν με τις προ
σωπικές παρουσίες της φωνής, αυτές που λέμε «φωνήματα» 
(αποσυνδέοντάς τα, όμως, απ’ τη φωνή), και τελικά δημιουρ- 
γείται η γλώσσα απ’ το ρυθμό, που όμως είναι διαπιστώσι- 
μος μόνο γιατί γίνεται γλωσσικός, στα συγκεκριμένα αν
θρώπινα μέτρα.
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44.6.
Το τραγούδι ζει και πεθαίνει με τον τρόπο κάθε ζωντα

νού, υπάρχει σα μορφή παραλλαζόμενη σε μορφές από τη 
φύση αυτής της μορφής καθοριζόμενες, όσο δηλ. η μορφή 
του λειτουργεί από τους όρους της φυσικά, τόσο ποικίλες 
και άμεσες είναι οι μορφές που παίρνει. Θάνατος του τρα
γουδιού λοιπόν είναι η εξαφάνιση μιας συγκεκριμένης μορ
φής μέσα από μειωτικά αναγνωρίσιμα, με τα ίδια κριτήρια, 
στάδια, για να εμφανισθεί μια άλλη, γ.π., χορός, χειρονομία, 
γλωσσική μονάδα. Λρα το τραγούδι είναι αιώνιο ή άχρονο 
όσο η φύση στο βαθμό που αναγνωρίζεται η σχέση του με 
τις συγγενείς του φυσικές μορφές και στενά χρονικό και 
θνητό σε σχέση με κριτήρια ύστερά του, αναγκαία όμως για 
τύπο ζωής λιγότερο φυσικό, στον οποίο το τραγούδι βρίσκε
ται αποκομμένο κατάλοιπο, γ.π., σ’ ένα τυπωμένο βιβλίο που 
διαβάζει ένας άνθρωπος στην τηλεόραση, μακριά μας. Στ’ 
αλήθεια λοιπόν το τραγούδι ζει όπως κάθε ον ζωντανό, 
αδιάφορο ή οικείο κατά τον τρόπο της δικής μας ζωής, συ
νειδητής, ασυνείδητης, ονειρικής, απρόσωπης κ.λπ. σύμφω
να με τα ονόματα που της δίνουμε.

Η σωματικότητα του τραγουδιού φαίνεται ν ’ αναλύεται 
σε διαφορετικές αλλά στ’ αλήθεια συνθετικές της μορφές, 
όπως η έκταση, το μέτρο, η μουσικότητα κ.λπ., όμως είναι 
τουλάχιστο η σύνθεση, για τα μέτρα μας, της ηχητικότητας, 
της δράσης και της σκοπιμότητας ατομικών μορφών. Σαν η 
βασική όμως γλωσσική μορφή, το τραγούδι έχει άμεσα τη 
σωματικότητα των γλωσσικών-φυσικών οντοτήτων που 
πραγματοποιεί με τους όρους του και αυτοί έχουν άμεση 
δράση στη σωματικότητά μας.

Ο ψυχισμός του τραγουδιού είναι το άλλο όνομα της σω- 
ματικότητάς του για τα μέτρα μας, είναι δηλαδή ο τρόπος να 
το οικειωθούμε ή να ζωντανέψουμε τα γλωσσικά όντα του
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τραγουδιού, γ.π., όσα διακρίνουμε, σ’ ορισμένα πολιτιστικά 
επίπεδα, σαν άψυχα.

Η γλώσσα του τραγουδιού είναι άμεση και πλήρης τόσο, 
ώστε εύκολα αλλάζει μορφή, γίνεται, γ.π., κίνηση του σώμα
τός μας ή ορμή του έρωτά μας και το ίδιο άνετα περνάει απ’ 
το γίνεται στο είναι κι από κει, για να διαγράψει το γλωσσι
κό χώρο μιας φράσης ή μιας λέξης που τα τραγουδικά χαρα
κτηριστικά διαπιστώνονται μόνο στην τραγουδική μας 
αντίδραση, στην πίστη μας, στο θαύμα που τελούμε υπερ- 
βαίνοντας τα σωματικά ανθρώπινα όριά μας και γινόμαστε, 
γ.π., τ’ όνομά μας που είναι όμως όνομα κι άλλων και τελικά 
ήχος μιμητικός της φύσης με το διάμεσό μας, κατά τις υπαρ
κτές του δυνατότητες. Η δυνατότητα του τραγουδιού να λέει 
ό,τι ονομάζουμε, έχοντάς το όμως με μια γλωσσική μορφή, 
άρρητο, πραγματοποιείται σε μορφή με την αμεσότητα επα
φής που εξασφαλίζει και που δείχνει πως η επαφή γενικά εί
ναι μόνο ένα άλλο όνομα του χωρισμού των μορφών. Αυτό 
λοιπόν που δεν είναι, το τραγούδι το λέει σαν είναι και, κα
τά τους όρους που του βάζουμε, αυτούς ή και αλλιώτικους, 
απαντάει, ενώ στ’ αλήθεια γλώσσα του τραγουδιού είναι η 
συνολική του οντότητα, η φυσική του υπαρκτικότητα, το 
δεδομένο του της φυσικής μορφής που μας περιέχει -κ ι έτσι 
είναι για μας το τραγούδι και λέει. Γι’ αυτό, κιόλας, το τρα
γούδι είναι η πιο άμεση φυσική γλώσσα, επειδή φυσικοποιεί 
ενοποιώντας τες όλες τις φυσικές μορφές που περνάνε από 
την ανθρωπιά -μ ’ άλλα λόγια, επειδή κάνει την ανθρωπιά 
φυσικότητα. Οι άλλες μορφές γλώσσας αντλούν απ’ τη συν
θετική τους μορφή του τραγουδιού σα διαιρετικές του μορ
φές: εντείνουν τη μορφή που πραγματοποιούν. Αλλά βέβαια 
εύκολα όλες οι γλωσσικές μορφές συνολικοποιούνται στο 
τραγούδι που έτσι άνετα γίνεται φυσική μορφή. Αυτός ο 
όρος πρέπει να λογαριάζεται πάντα άμεσα στη μελέτη του
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τραγουδιού και των τρόπων που πραγματοποιεί τις φυσικές 
μορφές.

Η δράση του τραγουδιού είναι η δράση μιας φυσικής 
οντότητας γι’ ανθρώπινες οντότητες που κλιμακώνεται κα
τά τον τρόπο αποδοχής και κατά τους δημιουργούμενους 
όρους, από καθαρά ζωικούς μέχρι τυπικά επιστημονικούς. 
Το τραγούδι λοιπόν μπορεί να κλιμακώνει τη δράση του από 
εντελώς άμεσα φυσικά μέχρι εμμεσότατα γραφικά. Πάντα 
όμως οι δραστικές του δυνατότητες είναι αυθόρμητα παρού
σες.

Η κινητικότητα είναι και για το τραγούδι η πιο άμεσα 
αντιληπτή για τα μέτρα μας μορφή δράσης του. Ενώ δηλαδή 
η δραματικότητά του μοιάζει να ταυτίζεται κάποτε με τη 
μορφή του, η κινητικότητα πραγματώνεται με το μέτρο, το 
ρυθμό, με περιστατικά, με την ίδια την οντότητα της στιχι- 
κής γλώσσας που δεν προχωρόιει ευθύγραμμα. Κινούμενο 
έτσι το τραγούδι με τις στιχικές μορφές που πραγματώνουν 
τη γενική του κινητικότητα και, μ’ αυτήν κυρίως, τη δράση 
του, παρουσιάζει πολύ άμεσα και για τα πιο τυπικά μας μέ
τρα τη γενικότητά του πολύ έντονα, ώστε σχεδόν το τραγού
δι προσωποποιείται, όπως φαίνεται, γ.π., όταν έχουμε να κά
νουμε με τραγουδικά πρόσωπα ή και άψυχα, για τα μέτρα 
μας, αντικείμενα, όπως τα βουνά. Σ’ άλλα επίπεδα η κινητι
κότητα του τραγουδιού πραγματώνεται μ’ άλλους τρόπους, 
κι ένας από τους πιο άμεσους είναι ο ρυθμός γενικά. Όλες 
αυτές οι μορφές πραγμάτωσης της κινητικότητας του τρα
γουδιού ενοποιούνται στο βαθμό που το τραγούδι γίνεται 
άμεση φυσική μορφή, δηλαδή από αντικείμενο γίνεται και 
είναι φύση, που δεν είναι βέβαια αντικείμενο ούτε έχει υπο
κείμενο -ή είναι και τα δύο.

Τα γλωσσικά στοιχεία του δημοτικού 
δεκαπεντασύλλαβου, 18-9.
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44.7.
Προχωρώντας τώρα πιο καθαρά και πιο απλά μέσα στα 

πράγματα ή νιώθοντας τα πράγματα κι έτσι σκεπτόμενοι και 
μιλώντας, μπορούμε ν ’ αναζητήσουμε μια ακραία άποψη 
του ρυθμού -  και της ποίησης. Μπορεί να μας βοηθήσει η ιν
δική ιδέα του prana μιας ενέργειας που δεν είναι ούτε υλική 
ούτε πνευματική, που η ύπαρξή της δηλώνεται απ’ τα έργα 
της ή τα αποτελέσματά της, αλλά αυτή η ίδια δε συλλαμβά- 
νεταν κάτι, ας πούμε, σαν τον ηλεκτρισμό. Το πράνα δια
μορφώνει τα σώματα και τις σχέσεις τους και γίνεται η 
αφορμή της σκέψης μας. Με δυο λόγια, είναι κάτι σαν το νε
ρό, τον αέρα, το άπειρο, τη φωτιά κ.τ.λ. των προσωκρατικών 
και των παλιών λαών. Παίρνοντας λοιπόν το πράνα σα μια 
ακραία φυσική οντότητα που διαπνέει τα πάντα, ή λογαριά
ζοντας έστω στη θέση της τον αέρα, με το μυθικό κι όχι το 
επιστημονικό του νόημα, ή το νερό του Ταοϊσμού και του 
Θαλή, μπορούμε να δούμε την κοινωνία των φυσικών μορ
φών να αναπτύσσεται και να πραγματοποιείται, όπως το νε
ρό κυλάει ή σταματάει ή παγώνει ή ζεσταίνεται ή είναι μια 
σταγόνα ή ολόκληρος ο αρχέγονος ωκεανός. Με τον ίδιο 
τρόπο το πράνα διαμορφώνει ό,τι υπάρχει. Όμως διαμορφώ
νει, εννοείται, και τη δική μας αντίδραση στα πάντα, αφού 
κι αυτή υπάρχει. Και αυτό είναι ακριβώς κοινωνία, μετοχή 
στο ον. Η μετοχή στο ον δημιουργεί τη μετέχουσα μορφή κι 
απ’ το γεγονός της μετοχής και της μορφοποίησης προκύ
πτουν οι αντιδράσεις της κάθε συγκεκριμένης μορφής.

Ένα φυτό λοιπόν ή ένα ζώο είναι μορφώσεις του όντος 
(που δεν έχει σημασία πώς το λέμε, αφού τα πολλά ονόματα 
είναι μορφές του), είναι μορφές μετοχής, κοινωνίας φυσικής 
και ακριβώς η μορφή τους είναι παρουσία της μετοχής, της 
κοινωνίας τους, ή, αλλιώς, μ’ αυτά ή και μ’ αυτά παρουσιά
ζεται η φύση. Το ίδιο, στον άνθρωπο, η οντότητά του, ο ξε
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χωριστός του εαυτός, η αίσθησή του των πραγμάτων, τα συ
ναισθήματα και οι σκέψεις του κι όλα όσα μπορούν ή δε 
μπορούν να ξεχωριστούν, μπορούν ή δε μπορούν να ονομα
στούν, είναι μια οργανική συνέχεια μορφών, που δεν είναι 
ούτε υλικές ούτε πνευματικές αλλά μόνο και τελικά φυσι
κές. Η μετοχή λοιπόν στη φύση είναι για τον άνθρωπο μια 
κοινωνία που ξεκινάει απ’ τις ρίζες της φυσικότητας, περνά
ει απ’ τις οργανικά συγκροτημένες κοινωνίες του, αναπτύσ
σεται παίρνοντας όλα τα ουσιώδη στοιχεία των κοινωνικών 
μορφών και φτάνει σαν αίσθηση ύπαρξης, δημιουργίας 
κ.τ.λ. στο συγκεκριμένο άνθρωπο, που μπορεί να δράσει και 
με την ποίηση, μορφή της φυσικής του γλώσσας.

Η ποίηση δηλαδή, οργανικά αναπτυσσόμενη με τα γλωσ
σικά στοιχεία του ήχου, του ρυθμού, της κοινωνικότητας, 
κ.τ.λ., είναι ένα μόρφωμα του γεγονότος της φυσικής κοινω
νίας για τον άνθρωπο, μια εκδήλωση της φυσικότητάς του, 
που πραγματοποιείται μέσα και με τη φυσική κοινωνία, 
πράγμα που σημαίνει πως πρώτα διαμορφώνει κοινωνίες, με
τά διαμορφώνεται ο ίδιος σαν πρόσωπο (τη σειρά δεν την εν
νοούμε βέβαια χρονικά) και μετά δίνει στα έργα του αυτό 
τον κοινωνικο-φυσικό χαρακτήρα που έχει διαμορφώσει και 
τον ίδιο.

Μπορούμε λοιπόν με την ποίηση να πούμε την ίδια τη συ
γκίνηση της ύπαρξής μας, μπορούμε να δώσουμε σα ρυθμό 
το ρυθμό της ζωής μας, μπορούμε να κάνουμε πράξη γλωσ
σική τις ιδιαίτερες και ξεχωριστές προσωπικές γεύσεις απ’ 
όσα ζητάμε ή ζούμε, μπορούμε κάνοντας, λέγοντας, γράφο
ντας ποίηση να ξεπεράσουμε τη διάσταση ανάμεσα στο ότι 
θέλουμε και στο ότι είμαστε. Όλ’ αυτά βέβαια είναι δυνατά 
αν η ποίηση ταυτίζεται με μια γλώσσα ζωντανή, γεμάτη, 
λαϊκή, κι όχι μ αυτή την αστική μας, άδεια γλώσσα, που θέ
λει πολλή δύναμη και ψυχή για να ενεργοποιηθεί, αλλά κι
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αυτή τη γλώσσα, τη φτωχή, την άδεια, τη μίζερη έχουμε τις 
φυσικές δυνατότητες να τη ζωντανέψουμε και να ζωντανέ
ψουμε κι εμείς μαζί της, μετέχοντας στη φυσική πραγματι
κότητα. Έτσι κι αλλιώς κάθε στιγμή κοινωνούμε όλοι νερό 
κι αέρα κι αισθήματα, ζούμε ερωτικοί του όντος, ερωτικά.

Δέκα σημειώματα για την ποίηση, 
«Φυσική κοινωνία και ποίηση», 27-30.

44.8.
Ένα πειστικό παράδειγμα αυτής της προσαρμογής είναι 

ο τρόπος που ρυθμοποιούμε τους φυσικούς ρυθμούς, κι έτσι 
τους «νοηματίζουμε». Ακούγοντας τις στάλες της βροχής, 
ας πούμε, να πέφτουν σ’ ένα τσίγκο, τους αποδίδουμε ένα 
ρυθμό που δεν τον έχουν, και μάλιστα πολύ συχνά τριαδικό, 
κατά τον τρόπο που κάνουμε την ομιλία μας τριαδική, και 
πιο συγκεκριμένα με δακτυλικό ρυθμό, όπως έδειξε παλιά ο 
αββάς Rousselot. Έτσι η βροχή αποκτάει ανθρώπινο ρυθμό, 
δηλαδή μεταφράζεται σε ανθρώπινη γλώσσα, αλλά αυτό γί
νεται από το ίδιο το σώμα της βροχής, με το βίωμα της υγρό- 
τητάς της και του πρωταρχικού της φυσικού χαρακτήρα. 
Δηλαδή τελικά η γλώσσα γίνεται μια εκδοχή της πραγματι
κότητας, που προσαρμόζεται στα ανθρώπινα πράγματα, δη
μιουργώντας, ανάμεσα στ’ άλλα, σαν τελική κατάληξη, κά
ποια νοήματα, που όμως υπάρχουν μόνο στην οργανική 
τους σχέση με όλα τα άλλα στοιχεία της γλώσσας. Ο ρυθμός 
διατρέχει ολόκληρη αυτή την πορεία ή, αν το θέλουμε έτσι, 
μεταμορφώνεται σε άλλα γλωσσικά μορφώματα.

Ακολουθώντας μια σχηματική αντίστροφη πορεία, μπο
ρούμε να φτάσουμε απ’ τον ανθρώπινο νοηματισμένο λόγο 
στη φυσική πραγματικότητα της αφετηρίας, τη βροχή που 
είπαμε παραπάνω. Στο δίστιχό μας, αφήνοντας την αίσθηση 
του ρυθμού στην άνεση του τονικού κυματισμού και ξεχνώ
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ντας τις νοητικες μας ανάγκες, νιώθουμε την πρωταρχικότη- 
τα του ήχου (όχι των αφαιμαγμένων «φωνημάτων» της 
γλωσσολογίας), που τον αναγνωρίζουμε σαν μια φυσική 
οντότητα, στην οποία μετέχουμε, παίζουμε στην παλμικότη- 
τα των λεξικών μεγεθών και των τομών τους και τελικά ταυ
τιζόμαστε με το ρυθμό, που δεν τον ελέγχουμε πια προσωπι
κά, αλλά μετέχουμε σ’ αυτόν χωρίς και τους στοιχειώδεις 
όρους μιας τυπικής πνευματικής ζωής, και το δίστιχο γίνε
ται ελεύθερη οντότητα, που σε τελευταία ανάλυση υποκαθί
σταται στην προσωπική μας, συμβατική οντότητα, και, με 
δυο λόγια, αντί για μας και το δίστιχο, υπάρχει πια αίσθη
μα, ελεύθερη γλωσσική πραγματικότητα, αυτό που λέμε 
«βίωμα» υπονοώντας και μια χροιά συνειδητότητας, σα γε- 
φύρι προς την ασφάλεια της προσωπικής ζωής.

Έτσι το αίσθημα γίνεται αντικειμενική οντότητα. Πιο 
καλά, αποκαλύπτεται, αναγνωρίζεται σαν αυτό που είναι, 
και μας συγκινεί έτσι, ώστε να φέρνει φυσιολογικά αποτελέ
σματα: ψυχική ταραχή, κλάμα, αίσθημα εγκατάλειψης σε 
κάτι που μας παρασύρει έξω από την προσωπικότητά μας 
και που, παρ’ όλα αυτά, το νιώθουμε ακόμα πιο οικείο· ένα 
αίσθημα πιο προσωπικό κι απ’ το ίδιο το πρόσωπό μας -αν 
μπορούμε να το εκφράσουμε μ’ αυτή την παραδοξολογία.

Αυτό όμως τελικά σημαίνει ότι το τραγούδι, η ποίηση γε
νικά εντάσσεται σε μια κατάσταση που εμείς δεν ελέγχουμε 
παρά μόνο νοητικά, μπορούμε δηλαδή να την εμποδίσουμε ή 
να την ερμηνεύσουμε με κάποιο τρόπο βολικό για κάποιες 
ανάγκες μας, ύστερες όμως και όχι ουσιαστικές. Ουσιαστι
κός είναι ο χαρακτήρας της ποίησης σαν πραγματικής κα
τάστασης. Το ποιητικό μας λοιπόν βίωμα, ή όπως αλλιώς το 
ονομάσουμε, έχει άμεσο οντολογικό χαρακτήρα, επειδή 
πραγματώνει μια κατάσταση αρχέγονη και πρωταρχική, και 
γι αυτό μπορεί να εκδηλώνεται τόσο άμεσα με το ρυθμό.
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Στην ίδια σκέψη και αίσθηση πραγμάτων θα φτάσουμε, 
αν ξεκινήσουμε από κάποιο άλλο στοιχείο της ποίησης. Η 
τονικότητα, γ.π., εύκολα αναγνωρίζεται σαν εκδήλωση του 
παλμού της ζωής, έντονες στιγμές της αναπνοής μας, και 
μαζί του ψυχισμού μας. Οι καίριοι τόνοι, με όλη την ποικι
λία τους, που είναι αδύνατο να παρασταθούν, ακόμη και 
στις διαστάσεις του χώρου, λειτουργούν σαν οι πιο κοντι
νές απόψεις της πραγματικότητας που εκδηλώνεται με την 
όλη τονικότητα (που κι αυτή βέβαια είναι συνεκδήλωση 
της ηχητικότητας κ.λπ.). Αλλά και πιο αφηρημένα, φαινο
μενικά, στοιχεία όπως τα νοήματα αν δούμε, πάλι θα απο
καλυφτούν, στην προσεκτική θέαση, οντολογικές εκδηλώ
σεις κι όχι ξέριζες συμβάσεις. Γιατί καμιά λέξη και κανένα 
ποιητικό σύνολο δεν είναι ισοδύναμα με κάποιο νόημα. Τι 
θα σήμαινε, άλλωστε, νόημα, αν το παίρναμε έτσι; Εκτός αν 
θεωρούσαμε και το ίδιο το νόημα μια οντολογική κατάστα
ση, ανεπίγνωστα ή με τρόπους μη διαπιστώσιμους για μας, 
συνδεμένο με τα σύγχρονά του γλωσσικά στοιχεία, αυτά 
που θεωρούμε πιο «υλικά», έννοια μάταιη που πρέπει να 
παραμεριστεί, όπως βέβαια και η αόριστη «πνευματικότη
τα», που συχνά λανθάνει, με το ύποπτο κύρος της, στις σκέ
ψεις μας.

Μ’ αυτή την αφορμή μπορούμε να εξετάσουμε τα πράγ
ματα κι απ’ τη δυαδική άποψη «μορφή-περιεχόμενο», που 
επίσης λανθάνει στις αισθητικές μας εκτιμήσεις, ή ρητά 
μπαίνει σα βάση. Κι όμως η τέτοια διάκριση δεν έχει καμιά 
πραγματική δικαίωση, εκτός αν τη θεωρούμε διπλή όψη του 
ίδιου πράγματος. Στο παραπάνω δίστιχό μας, γ.π., πού αρχί
ζει το περιεχόμενο και πού τελειώνει η μορφή; Εννοώ, τι εί
ναι ανάμεσά τους, που τα ξεχωρίζει, κι αν κάτι πραγματικά 
υπάρχει, πώς αυτά τα δυο, μορφή και περιεχόμενο, συνδέο
νται και γιατί γίνεται αυτή η διαίρεση; Κι αν δοκιμάσουμε
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το στοιχείο του τόνου ή της μουσικότητας, πού θα τα κατα
τάσσαμε, στη μορφή ή στο περιεχόμενο, και γιατί;

Νομίζω, δε χρειάζεται πιο πολλή επιμονή, για να διαπι
στωθεί πως μορφή-περιεχόμενο είναι ένα παράδειγμα της τυ
πικής δυαδικής μας πνευματικής αντίδρασης -που μάλιστα 
χαρακτηρίζει ιδιαίτερα τους δυτικοευρωπαίους, κι όχι, γ.π., 
τους ανατολικούς, ούτε καν τους αρχαίους έλληνες όλους- 
ας θυμηθούμε τον Ηράκλειτο. Ό,τι λοιπόν φέρνει, πιο απτά 
ίσως, η μορφή της ποίησης, είναι μια αδιάσπαστη συνέχεια 
μ’ αυτό που λέμε περιεχόμενο, και η συνέχεια αυτή φτάνει 
ως τα όρια της γλώσσας και τα όρια του όντος, όσο έχουμε 
να κάνουμε με την ποίηση. Η ποίηση είναι αξεχώριστη απ’ 
τη ρίζα της γλώσσας, και καλό είναι να παίρνουμε τα πράγ
ματα όχι ιστορικά, αλλά στην οντολογική παροντική τους 
εκδήλωση, που είναι και η μόνη σίγουρη, εδώ που τα λέμε. 
Αυτό που νιώθω απ’ το τραγούδι και την ποίηση εγώ αυτή τη 
στιγμή και κείνο που ο ένας ή ο άλλος νιώθει αυτή ή εκείνη 
τη στιγμή, είναι μια τελεσίδικη πραγματικότητα, που φτάνει 
ως τα έσχατα όρια της πραγματικότητας- είναι στ’ αλήθεια 
η μόνη πραγματικότητα, και η ύπαρξή της βεβαιώνεται απ’ 
τ’ ότι εγώ, ή όποιος άλλος, τώρα, το νιώθουμε. Αυτή η ψυχι
κή γεύση, η απόχρωση, που δεν ξέρουμε αν είναι έτσι ή πώς 
είναι στους άλλους ή και αν υπάρχει έξω από μας, αυτή η 
ολότελα πραγματική και φευγαλέα αίσθηση που ζούμε, αυ
τή είναι στην ουσία της η ποίηση κι αυτήν φέρνουν τα ποι
κίλα της στοιχεία, σαν ισοδύναμες, και τελικά ταυτόσημες, 
εκδηλώσεις της. Υπάρχει αυτή η αίσθηση, δεν είναι προσω
πική κατασκευή, όσο κι αν μοιάζει ονειρική. Αυτή την 
πραγματικότητα λέει η ποίηση, αυτή είναι η ουσία της. Και 
την εκδηλώνει με διάφορους τρόπους. Μπορεί να την κάνει 
μουσικότητα, μύθο, αφήγηση ή το πρόσωπο του ήρωα, όπως, 
γ.π., το φυτό έχει τη μυρουδιά και υπάρχει με φύλλα, αγκά
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θια, άρωμα, καρπό τροφής· ενώ, μας λέει η επιστήμη (πολύ 
πιο ποιητική στο βάθος από κάποιες νόθες μορφές ποίησης), 
φυτό και άρωμα κ.λπ. είναι ενέργεια. Οι ανατολικοί, πολύ 
ωραία και καθαρά, νομίζω, λένε, γ.π., πως όλα είναι πράνα 
που διαπνέει τα πάντα και πραγματώνει τα πάντα. Και μή
πως η καθημερινή μας κουβέντα δε μιλάει για έμπνευση; Τι 
άλλο θα πει αυτό παρά πως παίρνουμε τον αέρα, δηλαδή τον 
κόσμο στην πιο αόριση μορφή του, και τον κάνουμε τραγού
δι, πως δηλαδή ο αέρας γίνεται από μας τραγούδι;

Δέκα σημειώματα για την ποίηση, 
«Η ουσία της ποίησης», 84-8.

45. Julia Knsteva

45.1. Το γλωσσικό στοιχείο είναι υλικό όσο το σώμα που 
το παράγει. Από τη μια οι αρχέγονοι ήχοι του λόγου βρίσκο
νται σε σχέση με τα τέσσερα κοσμικά στοιχεία: το νερό, το 
χώμα, τη φωτιά και τον αέρα. Απ’ την άλλη, επειδή ο λόγος 
είναι υλικός, πρέπει τα όργανα απ’ όπου περνάει να είναι 
έτοιμα να τον δεχτούν: απ’ αυτό, και το τατουάζ του σώμα
τος ή το λιμάρισμα των δοντιών που είναι σύμβολα του φω
τός και της ημέρας και που, άπαξ λιμαριστούν, ταυτίζονται 
με το δρόμο του φωτός. Αυτές οι ιεροτελεστίες της προετοι
μασίας του στόματος για ένα σοφό λόγο, που προορίζονται 
προπαντός για τις γυναίκες, συμπίπτουν με τις ιεροτελεστίες 
της χάραξης ή ταυτίζονται μ’ αυτές. Να λοιπόν μια ακόμη 
απόδειξη του γεγονότος πως για τους Μπάμπαρα η κυριαρ
χία πάνω στο λόγο είναι κυριαρχία στο σώμα, πως η γλώσσα 
δεν είναι κάτι αφηρημένο, αλλά συμμετέχει σ’ ολόκληρο το 
ιεροτελεστικό σύστημα της κοινωνίας. Η γλώσσα είναι τόσο 
σωματική, ώστε οι ιεροτελεστίες μαστίγωσης, γ.π., που συμ
βολίζουν την αντοχή του σώματος στον πόνο, έχουν επιφορ-
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τισθεί να παριστάνουν την κυριαρχία πάνω στο όργανο του 
λόγου. Δε μπορούμε εδώ να φωτίσουμε όλες τις συνέπειες που 
μια τέτοια θεωρία της γλώσσας συνεπάγεται για τη σχέση 
του υποκειμένου που μιλάει με τη σεξουαλικότητά του, με τη 
γνώση γενικά και την έγκλεισή του στην πραγματικότητα.

45.2. Η πεποίθηση πως είναι το σώμα αυτό που «μιλάει» 
διαπιστώνεται ξεκάθαρα από εκφράσεις όπως: «πώς είναι η 
κοιλιά σου», που θέλει να πει «ποια είναι η γλώσσα σου», ή 
«εντόσθια όλο αγωνία», δηλαδή «λυπάμαι πολύ», ή «εντό- 
σθια προς το πλάι», δηλαδή «διστάζω». Δεν είναι το πνεύμα 
ή το κεφάλι που θα μπορούσαν να θεωρηθούν το κέντρο που 
εκπέμπει τη γλώσσα-ιδέα. Αντίθετα, για να παινέψεις ένα 
ομιλητή, τον ονομάζεις «κούφιο κεφάλι», που υπονοεί χωρίς 
αμφιβολία πως το σφρίγος του λόγου του οφείλεται στο γε
γονός ότι παράγεται απ’ την κοιλιά, τα εντόσθια.

Για τους Ντογγόν, γράφει η Calame-Griaule, «τα διάφορα 
στοιχεία που συνθέτουν το λόγο βρίσκονται διάχυτα μέσα 
στο σώμα, ιδιαίτερα με τη μορφή του νερού. Όταν ο άνθρω
πος μιλάει, ο λόγος βγαίνει με τη μορφή ατμού, αφού το «νε
ρό» του λόγου «έχει ζεσταθεί» «απ’ την καρδιά». Ο αέρας, 
όπως το «χώμα» που δίνει στη λέξη τη σημασία της (το βάρος 
της), που αντιστοιχεί έτσι στο σκελετό του σώματος, ή τη φω
τιά που καθορίζει τους ψυχολογικούς όρους του υποκειμένου 
που μιλάει, είναι και συνθετικά στοιχεία της γλώσσας για 
τους Ντογγόν. Η σχέση της με το φύλο τίθεται κι αυτή καθα
ρά: ο λόγος για τους Ντογγόν είναι σεξουαλικός· υπάρχουν 
τόνοι αρσενικοί (χαμηλοί και καταβατικοί) και θηλυκοί (ψη
λοί και αναβατικοί), αλλά οι διάφοροι τρόποι της γλώσσας 
και ακόμη κι οι διάφορες γλώσσες και διάλεκτοι μπορούν να 
θεωρηθούν ότι ανήκουν στη μία ή στην άλλη κατηγορία. Ο 
αρσενικός λόγος περιέχει πιο πολύ αέρα καί φωτιά, ο θηλυ
κός λόγος πιο πολύ νερό και χώμα. Η περίπλοκη θεωρία του



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 211

λόγου στους Ντογγόν περιλαμβάνει επίσης μια άποψη που θέ
τει την άσκηση του λόγου σε στενή σχέση με αυτό που μπορέ
σαμε να ονομάσουμε ψυχισμό: είναι η έννοια κικίνου που δη
λώνει «τον ήχο με τον οποίο εκδηλώνεται ο λόγος και που 
βρίσκεται ακριβώς σε στενή σχέση με τον ψυχισμό».

Τέτοιες σωματικές συλλήψεις της γλώσσας δε θέλουν να 
πουν πως δεν αποδίδεται μια ιδιαίτερη προσοχή στη μορφο- 
λογική της υφή. Οι Μπάμπαρα βλέπουν τη γλώσσα να γενι
κεύεται κατά στάδια: κινήσεις, βογγητά, ήχους, και θεωρούν 
ότι ο άφωνος άνθρωπος ανάγεται στη χρυσή εποχή της αν
θρωπότητας. Η πρωτόγονη γλώσσα γι’ αυτούς συντίθεται 
από μονοσύλλαβες λέξεις καμωμένες από ένα σύμφωνο κι 
ένα φωνήεν. Τα διάφορα φωνήματα είναι ειδικευμένα κι επι
φορτισμένα με ιδιαίτερες σεξουαλικές και κοινωνικές λει
τουργίες, συνδυάζονται με τους αριθμούς και με διάφορα 
στοιχεία ή μέρη του σώματος και σχηματίζουν έτσι ένα κα
θορισμένο κοσμικό συνδυασμό. Έτσι η Zahan σημειώνει πως 
Ε είναι για τους Μπάμπαρα ο πρώτος ήχος που «ονομάζει το 
εμένα και το άλλο· είναι το «εγώ» και το «εσύ», ανάλογο της 
συσχετιστικής επιθυμίας, στον αριθμό 1, στο όνομα, κι εναρ
μονίζεται με το μικρό δάχτυλο», /είναι το «νεύρο» της γλώσ
σας, σημειώνει την επιμονή, την επιδίωξη, την αναζήτηση. 
Επίσης στους Μελανήσιους η γλώσσα είναι ένας χώρος ζωής 
περίπλοκος και διαφοροποιημένος- την παριστάνουν σαν ένα 
περιέχον, ένα λειτουργικό περίβολο, ένα σύστημα που δου
λεύει, θα λέγαμε σήμερα. Σ’ αυτό το λαό η «σκέψη», μαρτυ
ρεί ο Leenhardt, ονομάζεται με τη λέξη mexai ή nege, που δη
λώνει ένα περιέχον σπλάχνων (σάκο σπλάχνων, στομάχι, κύ
στη, μήτρα, καρδιά, νήματα πλέγματα σε καλάθι). Σήμερα 
χρησιμοποιούν τον όρο tanexai - είμαστε εδώ μαζί, νήματα ή 
περιφέρεια· tavinena - είμαι εκεί, πάω, εντόσθια.

Le langage cet inconnu, 62, 63-4.
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46. David Maclagan

Ο κόσμος, όπως τον ξέρουμε, δεν παρουσιάστηκε ξαφνι
κά έτοιμος: έφτασε στη σημερινή του πολυπλοκότητα βαθ
μιαία. Ο μύθος της δημιουργίας λοιπόν πρέπει να δώσει απά
ντηση όχι μόνο για το γεγονός (...) της ύπαρξης του κόσμου· 
πρέπει να δικαιολογήσει τη δομή του και να εξηγήσει τη ση
μασία της εξέλιξής του. Ακόμη και η πιο ακανόνιστη αφή
γηση δημιουργίας συνήθως κρύβει ένα βασικό οντολογικό 
σύστημα, ένα είδος ιεραρχίας («ιερή τάξη») στα πλέον πο
λύπλοκα συστήματα -την Καμπάλα, για παράδειγμα- η πο
ρεία της δημιουργίας ακολουθεί έναν πολύ περίτεχνο «κώδι
κα» (...). Η βιομηχανική εικόνα της προέλευσης της ζωής πε
ριλαμβάνει επίσης ένα σχέδιο κωδικοποίησης, στη θεωρία 
της μεταβίβασης της γενετικής πληροφορίας με τη μακριά 
και πολύπλοκη διπλή αλυσίδα του μορίου του DNA.

Σημείο Ντογγόν του Το πρώτο γιάλα του Το δεύτερο γιάλα του
αβγού του Αμμα αβγού του Αμμα αβγού του Αμμα

/

Κύριο σημείο Ντογγόν

4 ^
Οδηγητικό σημείο 

Ντογγόν
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Οι βαθμιαίες, αυξανόμενα πολύπλοκες ενώσεις ενός συ
νόλου βασικών στοιχείων μπορούν να θεωρηθούν ανάλογες 
με τη χρήση της γλώσσας στο σύγχρονο λόγο.

Στην κοσμογονία των Ντογγόν, η σχέση ανάμεσα στο 
«λόγο» και στα «σημεία» και στα στοιχεία της τάξης του 
κόσμου είναι πολύ μεταφορική- πράγματι, όποτε θέλουν να 
τονίσουν τη συμβολική απήχηση μιας φράσης, αναφέρο- 
νται στο «λόγο του κόσμου». Ένας άνθρωπος του υψηλότε
ρου επιπέδου μύησης έχει ενεργητική γνώση ενός μεγάλου 
αποθέματος από σχέδια-σημεία, «που αποτελείται από 22 
κατηγορίες 12 στοιχείων (264 στο σύνολο), καθένα από τα 
οποία είναι επικεφαλής μιας σειράς από 22 ζεύγη- αυτή η 
συγκρότηση 11.616 στοιχείων εκφράζει όλες τις δυνατές κα
ταστάσεις και δημιουργήματα, όπως τα είδαν οι άνθρωποι» 
(Griaule). Στην αρχή, πριν από οτιδήποτε άλλο, ήταν το 
«Αβγό του Αμμα» ή «το Στομάχι όλων των σημείων του Κό
σμου» (αριστερά, πάνω). Το αβγό έχει τέσσερα μέρη που, 
αντιστοιχούν στις τέσσερες διευθύνσεις (κάθε «σημείο» των 
Ντογγόν είναι προσεκτικά προσανατολισμένο). Ολόκληρο 
έχει το σχήμα ενός σπόρου. Αρχικά κάθε τομέας περιείχε 
οχτώ σημεία, καθένα από τα οποία παρήγαγε οχτώ ακόμα 
σημεία- μαζί με οχτώ σημεία για τους άξονες και δύο ακόμα 
για το κέντρο, έφτασαν σ’ ένα σύνολο από 266 «σημεία του 
Αμμα». Τα «σημεία-οδηγοί» στην κεντρική διασταύρωση 
ανοίγουν το δρόμο για τα «βασικά σημεία» κάθε τμήματος.

Το πρώτο «σημείο-οδηγός» (αριστερά, κέντρο) λέγεται 
«η εμφάνιση της ιδέας». Το ουσιαστικό μέρος, ο αέρας, σχη
ματίζεται στο μέσο μ’ ένα είδος S (από το b προς το c): ο αέ
ρας φυσάει στο νερό, το κυρτό τμήμα, θυμίζοντας τους κυ- 
ματισμούς ρευμάτων (από το b μέχρι το d), κάνοντάς το να 
αναβλύζει σε σταγόνες που σχηματίζουν όντα. Το ίδιο γίνε
ται με το χώμα, σημειωμένο από την ελαφρά καμπύλη προέ
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κταση του S (d προς το άκρο), το διαβρώνει και το διασκορ
πίζει σε σκόνη που δημιουργεί όντα. Η φωτιά, το χαμηλότε
ρο τμήμα του S (α προς b) μοιάζει σαν χωρισμένη από τ’ άλ
λα στοιχεία· στις συστροφές του παριστάνεται το ξύλο της 
εστίας (διακοπή στ’ αριστερά) και η φλόγα που αναπηδάει 
(διακοπή στα δεξιά). «Ο αέρας φυσάει στη φωτιά που εκπέ
μπει σπίθες, σχηματίζοντας υπάρξεις» (Griaule). Το δεύτερο 
σημείο-οδηγός (αριστερά) λέγεται «περιβλητήριο σημείο» 
και παριστάνει το εξωτερικό περίβλημα των όντων. Η λει
τουργία του είναι να αποκαθιστά το «εξωτερικό δέρμα» 
(«δέρμα φιδιού») των τεσσάρων στοιχείων των «βασικών 
σημείων».

Στο πρώτο από τα ζευγάρια των βασικών σημείων (αρι
στερά, κάτω) τα κυρτώματα στο τέλος των γραμμών αναφέ- 
ρονται στην κλοπή μέρους της δημιουργημένης γης από την 
Αλεπού (μια εικόνα σχετική σε μερικά σημεία με το αρχέτυ
πο του Ξεγελαστή). Στο Β, το κύρτωμα στην άκρη αναφέρε- 
ται στο ραβδί, με το οποίο κλέφτηκε η φωτιά από τον πρόγο
νο του Σμιθ (= Σίδερα)· στο b το καμίνι και το ξύλο του σιδε
ράδικου συμβολίζονται από την οριζόντια γραμμή, η φλόγα 
από το σημείο στο τέλος. To C αναφέρεται στο άνοιγμα του 
ουρανού για να κάνει δρόμο για το νερό· το c παριστάνει 
την κατάβαση της «Κιβωτού του κόσμου», ενώ η πλάτυνση 
του χτυπήματος μια αυξανόμενη ροή νερού. Η λεπτή ημισέ
ληνος του D παριστάνει τον αέρα, πυκνόν στο κέντρο, αραι
ότερο στα ψηλότερα και χαμηλότερα μέρη του χώρου. To d 
αναφέρεται σε ζεστό και κρύο αέρα, με το λεπτότερο μέρος 
το πιο κρύο.

Όλα αυτά τα σημεία λέγονται μπούμμο (ίχνη) από τους 
Ντογγόν: Από αυτά αναπτύσσονται τα γιάλα (εικόνες) (επά
νω). Κάθε τμήμα του πρώτου γιάλα στο Αβγό του Αμμα προ
ορίζεται να αντιστοιχεί (θεωρητικά) με ένα από τα 266
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μπούμμο: Τα 66 γιάλα της κεντρικής σπείρας, για παράδειγ
μα, αντιστοιχούν στους 8 ιερούς κόκκους και τα 4 κατακό- 
ρυφα χωρίσματα του αβγού αντιστοιχούν στα 4 χωρίσματα 
του μπούμμο. Το δεύτερο γιάλα δείχνει τη σπείρα αναστραμ
μένη και το «μάτι του Αμμα» (το αστεροειδές σχήμα, κάτω, 
της σπείρας) ανοιγμένο: το «μάτι» απεικονίζει τα 4 τέταρτα 
του χώρου, στον οποίο η σπείρα θα ξετυλιχτεί. Καθώς εμφα
νίζονται, το γιάλα θα γίνει μια τρίτη κατηγορία σημείων, το 
τόνου (περίγραμμα), και η σπείρα ακόμα μια φορά στην ίδια 
διεύθυνση σχηματίζει το Γαλαξία, του οποίου γαλαξία η γη 
είναι μέρος.

«Υδρία» 33-34, Όστρακα, Πάτρα, 1981, σσ. 4-6, 
Σχέδια των Griaule και Diotelen, 

[αντιγραφή: Γ. Μπογδανόπουλος, 
μετάφρ. Κατερίνα Παπανικολάου]

47. Ernst Cassirer

Στις φυλές η δημιουργία και ο έλεγχος του κόσμου και 
των πραγμάτων του κόσμου αποδίδονται στο «wa-kanda» (ο 
όρος ποικίλλει κάπως από φυλή σε φυλή), όπως ακριβώς στις 
φυλές των Αλγκονκίνων η παντοδυναμία αποδίδονταν στο 
«wa-kanda»· η έρευνα όμως δείχνει πως το «wa-kanda» παίρ
νει ποικίλες μορφές, και αποτελεί περισσότερο μια ιδιότητα 
παρά μια συγκεκριμένη οντότητα. Έτσι σε πολλές φυλές ο 
ήλιος είναι «wa-kanda» -όχι το «wa-kanda» ή ένα «wa- 
kanda» αλλά απλώς «wa-kanda»· και στις ίδιες φυλές η σελή
νη είναι «wa-kanda» όπως είναι και ο κεραυνός, η αστραπή, 
τα άστρα, οι άνεμοι, ο κέδρος, και διάφορα άλλα πράγματα· 
ακόμη κι ένας άνθρωπος, ιδιαίτερα ένας μάγος-ιερέας, θα 
μπορούσε να είναι «wa-kanda» ή ένα «wa-kanda». Ο όρος
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χρησιμοποιούνταν επιπλέον για τα μυθικά τέρατα της γης, 
του αέρα και των νερών και σύμφωνα με ορισμένους θρύ
λους, το έδαφος ή η γη, ο μυθικός κάτω κόσμος, ο ιδεατός 
υπέργειος κόσμος, το σκοτάδι κ.λπ., ήταν «wa-kanda». Το 
ίδιο, επίσης, και τα φετίχ και τα όργανα και κοσμήματα που 
χρησιμοποιούνται στις τελετές... Με τον ίδιο τρόπο πολλά 
φυσικά αντικείμενα και πολλές τοποθεσίες που εντυπωσιά
ζουν θεωρούνται «wa-kanda». Έτσι ο όρος εφαρμοζόταν σε 
κάθε οντότητα και σε κάθε έννοια και χρησιμοποιούνταν 
(με ή χωρίς διαφορές κλίσεως) αδιακρίτως ως ουσιαστικό 
και επίθετο, και με ελαφρή τροποποίηση ως ρήμα και επίρ
ρημα. Προφανώς ένας όρος τόσο πρωτεϊκός δεν επιδέχεται 
μετάφραση στην ανώτερα διαφοροποιημένη γλώσσα του πο
λιτισμού. Προφανώς, επίσης, η έννοια που εκφράζεται από 
τον όρο είναι απροσδιόριστη, και δεν μπορεί ν’ αποδοθεί σω
στά ως «πνεύμα», και ακόμη λιγότερο ως «Μεγάλο Πνεύ
μα»· ωστόσο είναι εύκολο να κατανοήσει κανείς πώς ο επι
πόλαιος ερευνητής, κατεχόμενος από καθορισμένες διανοη
τικές έννοιες, εμποδιζόμενες από την έλλειψη εξοικείωσης 
με τη γλώσσα των Ινδιάνων, παραπλανημένος από την 
άγνοια του ασαφούς ιδεασμού που προηγείται της ανακά
λυψης της γραφής, και εξαπατημένος ίσως από πανούργους 
ιθαγενείς πληροφοριοδότες ή κακόβουλους ερμηνευτές, κα
ταλήγει να υιοθετεί και να διαιωνίζει την εσφαλμένη ερμη
νεία. Ο όρος μπορεί να αποδοθεί με τη λέξη «μυστήριο» πιο 
ικανοποιητικά ίσως απ’ όσο με οποιαδήποτε άλλη ινδοευρω- 
πάίκή μεμονωμένη λέξη, ωστόσο η απόδοση αυτή είναι πά
ρα πολύ περιορισμένη και ταυτόχρονα πάρα πολύ συγκε
κριμένη. Όπως χρησιμοποιείται από τους Ινδιάνους Σιου, το 
«wa-kanda» σημαίνει επίσης και «δύναμη», «ιερός», «αρ
χαίος», «μεγαλείο», «έμψυχος», «αθάνατος» και άλλα, δεν 
εκφράζει όμως με κάποια πληρότητα και σαφήνεια τις ιδέες
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που συνοδεύονται απ’ αυτές τις ονομασίες μεμονωμένα ή 
συλλογικά -πράγματι, καμιά ευλόγου μήκους αγγλική πρό
ταση δεν πετυχαίνει να αποδώσει ακριβώς το περιεχόμενο 
της αρχέγονης έννοιας που εκφράζεται στη λέξη «wa- 
kanda».

Γλώσσα και μύθος, 86-7.

48. Σ.Λ. Σκαρτσής

ΜΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ

48.1. Του αέρα
Αερίζομαι.
Παίρνω αέρα. Πήρα τον αέρα μου.
Ώρα καλή στην πρύμνη σου κι αέρας στα πανιά σου. 
Μου πήρε τον αέρα.
Αερολογάει. Αερολογίες.
Λόγια του αέρα.
Έπεα πτερόεντα. Μου ξέφυγε. Μασάει τα λόγια του. Τι 
μου τσαμπουνάς;
Ποιόν σε έπος φύγεν έρκος όδόντων;
Ακόμη ο λόγος έστεκε κι η συντυχιά κρατιόταν.
Αέρααα!
Ανεμομαζώματα - διαβολοσκορπίσματα.
Τα αερικά.
Ανεμογκάστρι.
Έγινε καπνός.

Λαϊκές κουβέντες.

48.2.0  άνεμος των Νάβαχο
To Nilok’i, που σήμαινε Άνεμος, Αέρας ή Ατμόσφαιρα, 

όπως το καταλαβαίνουν οι Ναβάχο, είναι προικισμένο με
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δυνάμεις που δεν αναγνωρίζονται στον δυτικό πολιτισμό. 
Επικαλύπτοντας ολόκληρη τη φύση ο Ιερός Ανεμος δίνει 
ζωή, σκέψη, λόγο και τη δύναμη της κίνησης σε όλα τα ζω
ντανά και χρησιμεύει σαν το μέσο επικοινωνίας ανάμεσα σε 
όλα τα στοιχεία του ζωντανού κόσμου [...]. Μ’ αυτή τη σύλ
ληψη η ψυχή των Νάβαχο είναι δεμένη με τις εγγενείς δυνά
μεις του Σύμπαντος.

James Kale McNeley, 
Holy wind in Navaho Philosophy, σ. I.

48.3.0 αήρ
48.3.1. Olov ή ψυχή ή ήμετέρα άήρ ούσα συγκρατεΐ ήμάς, 

καί δλον τόν κόσμον πνεύμα καί άήρ περιέχει.
48.3.2. ’Εγγύς έστιν ό άήρ τού άσωμάτου καί ότι κάτ’ 

έκροιαν τούτου γινόμεθα, άνάγκη αυτόν καί άπειρον είναι 
καί πλούσιον διά τό μηδέποτε έκλείπειν.

Αναξιμένης, Η. Diels IV. Kranz, 
Die Fragmente der Vorsokratiker, Weidmann, 95, 96.

48.4.0  άνεμος
Μια μέρα [...] άκουσα τον άνεμο για πρώτη φορά. Ήρθε 

κατευθείαν στη μήτρα μου. Ήμουνα ξαπλωμένη πάνω σ’ 
ένα επίπεδο βράχο και ο άνεμος στροβιλίστηκε ολόγυρά μου 
[...]. Τον ασθανόμουνα σαν ένα πουλί που είχε κάτσει πάνω 
στο στομάχι μου [...]. Ήμουν ολόγυμνη αλλά δεν κρύωνα, 
γιατί με ζέσταινε ο άνεμος [...]. Ο άνεμος ήταν ζωντανός- μ’ 
έγλειψε απ’ το κεφάλι ως τα δάχτυλα των ποδιών. Και τότε 
μπήκε σ’ όλο μου το σώμα.

Carlos Castaneda, 
The second ring of power, 1977, 39-40.
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48.5. Το κίνημα
48.5.1. Μπορούμε να πούμε πως το Όνομα είναι η ουσία 

του πράγματος. Είναι η ουσιώδης του πράξη.
48.5.2. Ο άνθρωπος, σαν ένα είδος μικρόκοσμου διαδεχό

μενου, δέχεται και αποδίδει, μέσα σ’ όλο του το είναι, τις 
αναρίθμητες και σύγχρονες πράξεις του μικρόκοσμου. Ο 
Κόσμος γίνεται Διάρκεια και η Διάρκεια γίνεται Κόσμος, 
όπως το εκφράσανε τόσο βαθιά οι Παλαιστίνιοι. Εκεί, στην 
ίδια την οπτική έκφραση, ο Γνώστης γίνεται με κάποιο τρό
πο το γνωστικό αντικείμενο. Γίνεται μ’ όλο του το είναι το 
κινούμενο, το αισθανόμενο και το γνωρίζον.

48.5.3. Κάθε φάση σημαντικής, κάθε προτασικού κινήμα
τος θα γίνει μια στοματική φάση του αντικειμενικά ενδο- 
δρασικού κινήματος [...]. Το κίνημα του να τρως και το κί
νημα του ν’ απαγγέλλεις βάζουν σ’ ενέργεια τους ίδιους μυς. 
Στοματικό φάΐ και στοματική απομνημόνευση είναι, σα δε
σμός αντικειμενικός και λογικός, φάΐ πραγμάτων μέσα σε 
στόματα, για τα οποία η λέξη μένει πάντα πράγμα: ένα μίμη- 
μα πράγματος, ένα μιμηματολογικό κίνημα.

Marcel Jousse, L ’ anthropologie du geste - 
La manducation de la parole, 

σσ. 52, 1543-4 και 236-7, δες και « Υδρία» 17, 74-75.

48.6. Φυσικότητα
48.6.1. Η γλώσσα των πραγμάτων είναι οργανική γλώσ

σα.
48.6.2. Η εικόνα, ποιητική ή μυθική, είναι πιο κοντά απ’ 

τις γλωσσολογικές κατηγορίες στα ίδια τα γεγονότα ή σ’ ό,τι 
θα προτιμούσα να ονομάσω φυσικό σχέδιο.

48.6.3. Η κύρια σύλληψη της ινδουιστικής άποψης του 
κόσμου είναι πως ολόκληρο το σύμπαν της πολλαπλότητας
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είναι το lila, ή το παιχνίδι, μιας μοναδικής ενέργειας γνω
στής σαν Paramatman, το Υπέρτατο Εαυτό. Ο ερχομός και το 
σβήσιμο όλων των κόσμων, όλων των ουσιών και όλων των 
πραγμάτων περιγράφεται σαν η εκπνοή κι η εισπνοή αυτής 
της Μιας Ζωής -αιώνιας γιατί είναι πέρα απ’ όλες τις δυαδι- 
κότητες και περιλαμβάνει και τη μη-ύπαρξη και την ύπαρ
ξη, και το θάνατο και τη ζωή, και την ακινησία και την κί
νηση. Ένα από τα κύρια σύμβολα του Paramatman είναι ο 
Κύκνος, Hamsa, που πετάει απ’ τη φωλιά του και ξαναγυρί- 
ζει, και η συλλαβή ham θα πει εκπνέω, sa εισπνέω. Σαν ham- 
sa-ham-sa-ham, ακούγεται και saham, δηλαδή sa aham «Αυ
τός είμαι», που θα πει ότι ο στοιχειακός εαυτός κάθε πράγ
ματος είναι το Υπέρτατο Εαυτό.

Alan W. Watts, The two hands of god, 
The myths of polarity, IS, 16, 68-9.

48.7. To Πράνα
48.7.1. Η πιο σπουδαία μορφή ζωτικού prana είναι η ατμό

σφαιρα. Αρκετές χιλιάδες χρόνια πριν οι επιστήμονές μας 
διαπιστώσουν την ύπαρξη του ηλεκτρισμού οι γιόγκι είχαν 
ανακαλύψει πως η ατμόσφαιρα δονείται από μια λεπτή 
ενέργεια και πως αυτή η ενέργεια είναι η κύρια πηγή κάθε 
άλλου είδους ενέργειας που ενεργεί στο ανθρώπινο σώμα. Σε 
σχέση μ’ αυτό είναι πολύ σημαντική η αναφορά της Dr. 
Th6rfese Brosse [...], όπου ένας γιόγκι λέει πως «αυτή η ενέρ
γεια που του επιτρέπει να ελέγχει την καρδιά του, ακόμα και 
να τη σταματάει, έχει την ίδια φύση με τον κεραυνό».

48.7.2. Η ηλιοθεραπεία μάς ζωογονεί ενεργοποιώντας τον 
ηλεκτρικό μας μεταβολισμό. Γι’ αυτό το λόγο το σώμα δε 
μπορεί να απομονώνεται ηλεκτρικά, πρέπει λοιπόν να βρί
σκεται σ’ επαφή με τη γη, ώστε να επιτρέπει μια σταθερή 
ηλεκτρική εκφόρτιση. Στη φύση όλα τα ζώα, κατά την ευ
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φυή έκφαση του Fabre, «υφίστανται μια μόνιμη ηλεκτροθε
ραπεία» χωρίς να είναι σε θέση να την αποφύγουν (...). 
Έχουμε όλοι παρατηρήσει τον ηλεκτρισμό του τριχώματος 
της γάτας. Όταν χαϊδεύουμε τη γάτα, ακούμε το τρίξιμο του 
στατικού ηλεκτρισμού. Με τα πόδια τους τα ζώα έχουν άμε
ση επαφή με τη γη. Στην πραγματικότητα ο οργανισμός τους 
γειώνεται (...). Έτσι η ιδέα του πράνα με τη μορφή του ατμο
σφαιρικού ηλεκτρισμού και η ανάγκη για τη σταθερή του 
ανανέωση εξηγεί γιατί όταν περπατάμε με γυμνά πόδια αυτό 
μας προκαλεί μια ιδιαίτερη αίσθηση ευεξίας, που δεν τη 
νιώθουμε στο παρκέ ενός δωματίου, όπου ο οργανισμός λει
τουργεί χωρίς «γη».

48.7.3. Σκεφτείτε για μια στιγμή τι συμβαίνει όταν συλ
λαμβάνουμε το άρωμα ενός τριαντάφυλλου. Η ανθρωπότητα 
έδινε πάντα μεγάλη σημασία στα αρώματα και ήξερε από 
την αρχαιότητα να εξάγει τα αποστάγματα, ιονισμένα και 
ιονίσιμα, των φυτών και των λουλουδιών. Οι φυσικές μυρω
διές είναι φορείς πράνα, βιοηλεκτρισμού.

48.7.4. Μια από τις αξιόλογες ανακαλύψεις των γιόγκι 
(...) είναι πως το πράνα υπακούει τη σκέψη. Για να το πούμε 
αλλιώς, η συγκεντρωμένη σκέψη μάς επιτρέπει να απορρο
φήσουμε μεγαλύτερη ποσότητα πράνα.

48.7.5. Όπως τα ρητά και οι παροιμίες, πολλές συνηθι
σμένες εκφράσεις περιέχουν απροσδόκητη σοφία. Έτσι, 
όταν λέμε «παίρνω τον αέρα μου», εννοούμε μόνο πως πάμε 
έξω από το σπίτι ν’ αναπνεύσουμε καθαρό αέρα, που αντιτί- 
θεται στον περιορισμένο μέσα στο σπίτι αέρα. Αλλά η έκ
φραση θα έπρεπε να εννοείται κυριολεκτικά: Θα έπρεπε 
πραγματικά να παίρνουμε τον αέρα αντί απλά να τον ανα
πνέουμε σχεδόν παθητικά, όπως γενικά συμβαίνει με τον 
homo domesticus.

48.7.6. Στην εσωτερική φιλολογία της γιόγκα όροι όπως
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«αστρικό σώμα» ή «αιθέριο σώμα» και παρόμοιες σκοτεινές 
εκφράσεις χρησιμοποιούνται συχνά- μπερδεύουν τον αμύη
το, γιατί σπάνια προσδιορίζονται με ακρίβεια. Θέλω να δια
γράψω τους όρους όπως «αστρικό σώμα». Η ιδέα του «δι
πλού» δεν είναι πολύ καλύτερη. Προτιμώ την έκφραση 
«πρανικό σώμα». Το «Πράνα», με κεφαλαίο Π, περιλαμβά
νει το συνολικό ποσό όλων των δυνάμεων που εμφανίζονται 
στη φύση και «πράνα», με μικρό π, σημαίνει τις εξειδικευμέ- 
νες και περιορισμένες εκδηλώσεις τους. Έχουμε ανιχνεύσει 
μερικές μορφές του πράνα, ιδιαίτερα του αέρα. Ξέρουμε πως 
το πράνα εμφανίζεται στο σώμα μας με ποικίλους τρόπους: 
η νευρική μας ενέργεια, που έχει ηλεκτρική φύση, είναι ένα 
καλό παράδειγμα. Ξέρουμε πως τα ηλεκτρικά ρεύματα δια
τρέχουν ολόκληρο το σώμα μας, χωρίς ν ’ ακολουθούν τις 
νευρικές οδούς. Αυτά τα ρεύματα ίσως αντιστοιχούν στους 
μεσημβρινούς του βελονισμού, μια θεραπεία που η αποτελε- 
σματικότητά της δεν αμφισβητείται πια. Το «πρανικό σώ
μα» είναι το σύνολο των λεπτών δυνάμεων που παράγονται, 
αφομοιώνονται και μεταφέρονται μέσα στο φυσικό μας σύ
στημα.

48.7.7. Η τροφή μεταμορφώνεται σε πράνα ή μάλλον συ- 
νιστά μια από τις πηγές του πράνα. Όλες αυτές οι δυνάμεις 
που διατρέχουν το σώμα μας σχηματίζουν το λεπτό ή πρανι
κό μας «σώμα», που στην πραγματικότητα χειραγωγεί το 
πυκνό μας σώμα.

Andr6 van Lysebeth, 
The Yoga of Breathing, 

8, 13-4, 40, 42, 43, 59.

48.8. Τα αισθήματα της γλώσσας
48.8.1.
-  Τία, είπα, Τι χρώμα έχει;



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 223

-  Ροζ, όταν το λες εσύ, σαν την ορχιδέα. Ο Πάμαν Αμπού 
το κάνει κίτρινο.

-  Και Αμπού;
-  Αλλοτε μπλε, άλλοτε καφέ. Εξαρτάται.
-  Από τι;
-  Από αυτόν που το λέει και αν το πρόσωπο αισθάνεται 

φιλικά.
Ήταν ολοφάνερο πως είχε αρχίσει να χάνει την υπονομή 

της μ’ όλα αυτά τα λόγια για κάτι τόσο προφανές, αλλά δε 
μπορούσε να τα παρατήσει.

-  Έχουν χρώμα όλοι οι ήχοι;
-  Astaga! Δεν το ξέρεις;
-Ό χι!
-  Πώς μπορείς ν ’ ακούς όταν σου μιλάνε ή τη μουσική 

χωρίς χρώμα; Τα μάτια της ήταν γεμάτα οίκτο. Όταν μιλάνε 
τα τύμπανα, απλώνουν ένα καφέ ταπέτο, σα μαλακή άμμο, 
στο έδαφος. Ο χορευτής στέκεται πάνω σ’ αυτό. Μετά τα 
γκονγκ μιλάνε πράσινα και κίτρινα, φτιάνοντας δάση μέσα 
στα οποία κινούμαστε και στρίβουμε. Κι αν χάσουμε το δρό
μο μας, έχουμε το άσπρο νήμα του φλάουτου ή το τραγούδι, 
που μας οδηγούν σωστά.

Η Τία είχε πολύχρωμη ακοή. Ζούσε μόνιμα σ’ ένα ρόδινο 
κόσμο με μια ενότητα όρασης και ήχου, όπου εμείς οι άλλοι, 
αισθησιακά ανάπηροι, μπορούμε μόνο φευγαλέα να ζήσου- 
με με τη βοήθεια των χημικών παραισθησιογόνων.

48.8.2. Μια μέρα μίλησα γι’ αυτό στο σχολείο και τα πιο 
πολλά παιδιά φάνηκαν να το θεωρούν αυτονόητο. Δεν ήταν 
όλα έμπειρα σαν την Τία, αλλά υπήρχε γενικά συμφωνία 
ποια χρώματα πήγαιναν με κάθε ήχο.

48.8.3. Αυτό μ’ έκανε για πρώτη φορά να σκεφτώ πως τα 
χρώματα δεν είναι αναγκαστικά νοηματικά συνακόλουθα 
του ήχου, αλλά πως μπορούν να υπάρξουν σαν αισθησιακές
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καταβολές από μόνα τους. Μπορεί θαυμάσια να είναι αληθι
νό πως ο κόσμος είναι όπως τον βλέπουν αυτά τα παιδιά και 
ίσως όλα τ’ άλλα παντού. Όταν εμείς οι άλλοι μεγαλώνουμε, 
σταματάμε να ενεργούμε έτσι. Δεν αισθανόμαστε πια την 
υφή ενός ήχου, ούτε βλέπουμε την εικόνα μιας γεύσης. Μας 
ξεφεύγει το άρωμα του ηλιοβασιλέματος και το χρώμα της 
κραυγής του παγονιού. Παραμερίζουμε την ανάμειξη των 
αισθήσεων μαζί με άλλα παιδικά πράγματα. Είναι κρίμα.

Lyall Watson, Gifts o f  Unknown Things, 
52-3, 54, 55.

48.9. Οι Μάντρα
48.9.1. Αυτή τη φορά δε χαμογέλασε. Ψάχνοντας να βρει 

ένα τρόπο να εκφράσει τη σκέψη του αγγλικά, απάντησε με 
ζέση: «Τα λόγια με νόημα καλά για συνηθισμένη χρήση 
-όχι πολλή δύναμη και μπαίνουν στο δρόμο σου, που σα 
βράχια τού αναποδογυρίζουν τη βάρκα. Τα λόγια με πολλή 
δύναμη δε δείχνουν το αληθινό τους νόημα -καλύτερα ξέ
χνα νόημα και κράτα πνεύμα καθαρό».

48.9.2. Υπάρχουν αυθεντίες, ιδιαίτερα ινδουιστές (και, 
ίσως, θεωρητικά τουλάχιστον, βουδδιστές), που υποστηρί
ζουν ότι οι mantra είναι εκδηλώσεις του shabda (ιερός ήχος), 
μιας ενέργειας με δημιουργικές, μεταμορφωτικές και κατα
στροφικές δυνάμεις ισχυρές σαν αυτές που αποδίδονται από 
τους θεϊστές στο Θεό (ή στους Θεούς) τους. Δυστυχώς είναι 
δύσκολο να φτάσουμε σε μια πλήρη περιγραφή της φύσης 
του σάμπντα. Θα ήταν γελοίο να υποθέσουμε (χωρίς να 
εξαιρέσουμε έργα μερικών σύγχρονων συγγραφέων) πως το 
σάμπντα ενεργεί μέσω φυσικών κραδασμών! Σίγουρα οι φυ
σικοί κραδασμοί είναι πολύ μακριά από τη θεία ινδουιστική 
σύλληψη της δημιουργικής δύναμης σάμπντα, που θυμίζει 
την απήχηση στον Αγιο Ιωάννη: «Στην αρχή ήταν ο λόγος...
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και ο λόγος ήταν ο Θεός». Από την άλλη μεριά, η γνωστική 
σύλληψη, ο Λόγος, πρέπει να συνυπονοεί κάποιο είδος αντι
στοιχίας με τον ήχο, αλλιώς η εκλογή αυτού του όρου θα 
ήταν ανεξήγητη. Μπορούμε, νομίζω, να θεωρήσουμε πως 
υπάρχει κάποια σχέση ανάμεσα στο σάμπντα και το συνη
θισμένο ήχο, όσο κι αν είναι το ένα ψηλά απ’ το άλλο. Ίσως 
είναι μια αντιστοιχία παρόμοια μ’ αυτή που είναι σταθερή 
ανάμεσα στο πράνα-βαγιού (prana-vayu, ch’ ί στα κινέζικα) 
και τον συνηθισμένο αέρα που αναπνέουμε. Μολονότι, όπως 
ξέρει κάθε έμπειρος στη γιόγκα της αναπνοής, το πράνα (ή 
κοσμική ενέργεια) παίρνεται στο σώμα μέσα από τους πό
ρους και τα ρουθούνια, ο κοινός αέρας δεν είναι τίποτα πιο 
πολύ από το φορέα του και το τραχύ αντίστοιχο. Ενώ και ο 
ήχος και η κίνηση του αέρα έχουν να κάνουν με τη φυσική, 
το σάμπντα και το πράνα είναι μυστηριακές ενέργειες, που 
η φύση τους μπορεί να γίνει με πληρότητα κατανοητή, αν 
τούτο είναι πραγματικά δυνατό, μόνο από προχωρημένους 
γιόγκι.

48.9.3. Γιατί οι μάντρα έχουν όχι μόνο ήχο, αλλά και 
μορφή και χρώμα.

48.9.4. Η χρήση των μάντρα ανήκει στην επικράτεια της 
όχι-σκέψης που είναι οικεία στους θιασώτες του Ζεν. Πρέπει 
κανείς να υπερβεί το δυαδισμό υποκειμένου και αντικειμέ
νου, τα απατηλά χάδια της λογικής.

48.9.5. Ότι οι μάντρα που χρησιμοποιούνται στη γιογκι- 
κή θέαση πετυχαίνουν τρομαχτική δύναμη είναι για μένα 
τόσο φανερό όσο το κάμα του ήλιου κι η υγρασία της βρο
χής, που όλα είναι θέματα άμεσης εμπειρίας, όμως η φύση 
του σάμπντα μένει άπιαστη.

John Blofeld, Mantras, 
Sacred words o f  power, 9, 98, 100, 105.
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48.10. Ο λόγος
1. Έν άρχή ήν ό Λόγος, καν ό Λόγος ήν πρός τόν Θεόν, 

καί Θεός ήν ό Λόγος. 2. Ούτος ήν έν άρχή πρός τόν Θεόν. 3. 
Πάντα δι’ αύτοϋ έγένετο, καί χωρίς αύτοΰ έγένετο ουδέ έν δ 
γέγονεν. 4. Έν αύτφ ζωή ήν καί ή ζωή ήν τό φως των άνθρώ- 
πων. 5. Καί τό φως έν τή σκοτίςχ φαίνει, καί ή σκοτίςχ αυτό ου 
κατέλαβεν.

Το κατά Ιτοάννην Ευαγγέλιον, I.

48.11. Ον Μάνταλα
48.11.1. Στον Ινδουισμό [...] οι yantra, καθαρά γραμμικά 

σχέδια, που εκφράζουν τις ίδιες αρχές με των mandala, αντι
καθιστούν συχνά τις μάνταλα. Σχεδόν σ’ όλες αυτές, τη θέ
ση των μορφών των θεοτήτων παίρνουν οι αντίστοιχες μά
ντρα, που εκφράζουν τη μυστική ουσία σ’ ένα συμβολισμό 
ήχων.

48.11.2. Η συλλαβή είναι, ας θυμηθούμε, η μυστική ουσία 
ή «σπόρος» της θεότητας. Η δεύτερη είναι τόσο δεμένη με 
την πρώτη, που είναι αρκετό να συγκεντρώσεις τη σκέψη 
σου σ’ αυτή, για ν’ ανακληθεί η εικόνα στο πνεύμα σου. 
Αλλά δεν επισυμβαίνει η ανάκληση, αν δεν έχει υπάρξει για 
πολύ χρόνο ο στοχασμός και ο οραματισμός της μυστικής 
συλλαβής. Αυτό συμβαίνει γιατί στη γνωστική συμβολολο- 
γία των Ινδιών -  και όχι μόνο των Ινδιών -  η κοσμική εξέλιξη 
και η επαναπορρόφησή της στην κοσμική μήτρα αναπαρά- 
γονται σύμφωνα μ’ ένα ακριβές και λεπτό αλφαβητικό σχή
μα, που, στους συνδυασμούς του, αντανακλά τον κυμάτι
σμά της συμπαντικής πραγματοποίησης και καθορίζει, να 
το πούμε έτσι, τις ποικίλες φάσεις του.

Αυτό εξηγεί γιατί η μάντρα έχει τόσο μεγάλη σπουδαιό- 
τητα στις ινδικές λειτουργίες. Αλλά είναι άχρηστη η μηχα
νική τους επανάληψη χωρίς την αντίληψη της κρυφής τους
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δύναμης. Κάθε ήχος, με το μέσο του πράνα εμπλέκεται στο 
σύστημα των δυνάμεων (των sakti: στο Βουδισμό dakini), 
και απ’ αυτές το ένα απλώνεται και γίνεται ο κόσμος και 
αναπαράγει σ’ ένα στοιχειακό πρότυπο τους αιώνιους και 
άπειρους συνδυασμούς του. Για να γίνουν αυτά που ειπώθη
καν παραπάνω πιο καθαρά, θα ήταν ταιριαστό να δει κανείς 
πώς ένα από τα πολλά εσωτεριστικά συστήματα -για  παρά
δειγμα, ο Σαΐβισμός του Κασμίρ- συμβολίζει με το μέσο των 
φωνηέντων τις διάφορες φάσεις της κοσμικής ανάπτυξης.

48.11.3. Όταν αυτές (οι μάνταλα) αναγνωριστούν σαν 
αυτό που είναι, δηλαδή αντανακλάσεις του Όντος, διαλύο
νται βαθμιαία στην αρχέγονη, ακίνητη φωτεινότητα.

48.11.4. Ο στοχαζόμενος ξεκινάει με την ταύτιση του 
εαυτού του με την Υπέρτατη Ουσία, που παρασταίνεται από 
το σύμβολο που αυτός εκλέγει κι έτσι επανολοκληρώνεται 
στο Ένα-Όλα. Αν αυτή η αυτοσυγκέντρωση δε διακοπεί, 
στο κέντρο της καρδιάς του, τη μήτρα όλων των πραγμάτων 
που μπορούν να δημιουργηθούν, θα δει τη συλλαβή HUM 
φωτισμένη και στην πυράκτωσή της θα δει να ακτινοβολού
νται ο άπειρος αριθμός των θεϊκών μορφών, που τοποθετού
νται γύρο του σύμφωνα με το σχέδιο της μάνταλα. Μετά αυ- 
τοαπορροφώνται μέσα του ανανεώνοντας έτσι το προαιώνιο 
δράμα. Ο μυστικός, συνουσιωμένος με το Ένα Ον, αυτή τη 
στιγμή μεταφέρεται έξω από το χρόνο. Μπορεί τότε να υπο- 
καταστήσει σ’ αυτές τις οραματικές μορφές την πιο λεπτή 
δομή της μάνταλα που, αντί για τέτοιες εικόνες, παρασταί
νει τις μάντρα ή σπερματικές φόρμουλες της Συμπαντικής 
Ουσίας.

48.11.5. Η ψυχική ζωή του ατόμου αντανακλά εκείνη του 
Σύμπαντος. Η δύναμη της σκέψης που ρέει μέσα από πέντε 
στάδια και φάσεις διαφορετικής φωτεινότητας από το περί
νεο προς το brahmarandhra, για να εξολοκληρωθεί εκεί, τη
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συλλαμβάνει η φαντασία σαν ένα φωτεινό σημείο, ισοδύνα
μο μ’ αυτό το προαιώνιο Φως, αυτή την αδημιούργητη κι αι
ώνια Πηγή όλων των πραγμάτων. Αυτό είναι το κέντρο του 
ατόμου, ακριβώς όπως το σύμβολο του πρώτου στοιχείου εί
ναι το κέντρο της μάνταλα. Είναι το στιγμιακό σημείο στο 
οποίο περιέχεται το άπειρο και το αιώνιο.

48.11.6. Στη Ριγγ Βέδδα βρίσκουμε μια τριαδική διαίρεση 
του κόσμου σε bhdh, bhuvah, svah, δηλαδή γη, ατμοσφαιρικό 
διάστημα και ουρανό, που δημιουργήθηκαν από τρεις οικεί
ες λέξεις, τους ήχους που προφέρονται από το VSc, το Λόγο.

Giuseppe Tucci, The Theory 
and Practice o f the mandala, 

45-6, 60-1, 104-5, 109, 116.

48.12. Οργανικότητα
48.12.1. Η λέξη «συμβολισμός» χρησιμοποιείται εδώ για 

να δείξει πως ο κύκλος θεωρείται όχι μια συμβατική εικόνα, 
αλλά μια μορφή ριζωμένη στην πραγματικότητα που αυτή 
παρασταίνει, με την έννοια πως αυτή χρωστάει την ύπαρξή 
της σ’ αυτή την πραγματικότητα, της οποίας είναι στ’ αλή
θεια μια υπαρξιακή προέκταση. Αν η αλήθεια δεν ήταν 
ακτινοβόλα, δε θα μπορούσε να υπάρξει τίποτα συγκρίσιμο 
με ακτίνα, ακόμη και με τη γεωμετρική έννοια, χωρίς να μι
λήσουμε για τον πνευματικό δρόμο, του οποίου αυτή είναι 
το πιο υψηλό παράδειγμα- όλες οι ακτίνες θα εξαφανίζονταν 
από την ύπαρξη και μαζί μ’ αυτές το ίδιο το σύμπαν, γιατί η 
ακτίνα είναι ένα από τα πιο μεγάλα σύμβολα. Συμβολίζει 
αυτό από το οποίο όλα εξαρτώνται, δηλαδή τη σχέση ανάμε
σα στη θεϊκή Αρχή και τις εκδηλώσεις ή δημιουργίες της.

48.12.2. Μετά το θάνατο του Μωάμεθ, μια μέρα ρώτησαν 
την Α'ίσά, τη σύζυγο που αυτός προτιμούσε, με τι μπορούσε 
αυτός να συγκριθεί, κι αυτή αποκρίθηκε: «Το φυσικό του
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ήταν σαν το Κοράνι». Αυτό πρέπει να κατανοηθεί με την έν
νοια ότι, από την έντονη πείρα της και την ιδιαίτερη σχέση 
της με τον Προφήτη, είχε την εντύπωση πως αυτός ήταν εν
σάρκωση του αποκαλυμμένου Βιβλίου. Και αυτό δεν είναι 
παράξενο όσο αφορά την αναλογία που υπάρχει ανάμεσα 
στο Κήρυγμα και στον Κήρυκα, γιατί ο Κήρυκας (rasQl) δεν 
είναι μόνο αυτός που παίρνει το αποκαλυμμένο Μήνυμα, αλ
λά είναι ακόμη, όπως και η ίδια η Αποκάλυψη, «σταλμένος» 
-αυτό σημαίνει rasQl- σ '  αυτό τον κόσμο από το Επέκεινα.

48.12.3. Το θεϊκό όνομα Allah είναι σύνθεση κάθε αλήθει
ας και άρα ρίζα κάθε γνώσης, και σαν τέτοια, πρόσφερε 
στην καρδιά και στα στοιχεία της ψυχής τα πιο κοντινά της 
τη βεβαιότητα. Αλλά αυτή η σύνθεση δε θα μπορούσε από 
μόνη της να ικανοποιήσει τις ανάγκες της διάνοιας· και γι’ 
αυτό, για να μπορέσει το όλο πνεύμα, συμπεριλαμβανόμενης 
και της διάνοιας, να συμμετάσχει στην πνευματική πορεία, 
το Όνομα, κατά κάποιο τρόπο, τείνει το χέρι στις νοητικές 
ιδιότητες σε μια προέκταση του εαυτού του, προσφέροντάς 
τους τη γνώση με βεβαιότητα και παρουσιάζοντας, πέρα 
από την ιδιότητά του της σύνθεσης, μια αναλυτική άποψη 
ταιριαστή στον τρόπο δράσης τους. Αυτή η επέκταση του 
Ονόματος είναι η θεϊκά αποκαλυμμένη μαρτυρία (Shahidah) 
πως δεν υπάρχει άλλος Θεός απ' το Θεό (la Iliha illa’LIih).

Martin Lings, Qu’est-ce que le suffisme?, 22, 42, 80.

48.13. Υποκείμενο - Αντικείμενο
Βούδδας: [...] Ο Μποτισάτβα πρέπει να πει στον εαυτό του 

ότι δεν μπορεί ν ’ αποκτήσει τίποτα.
Σουμπχόντι: Τι να αποκτήσει; Τι είναι μη-απόκτηση;
Βούδδας: Εκεί που υπάρχει αντικείμενο και υποκείμενο 

υπάρχει απόκτηση. Εκεί που το αντικείμενο και υποκείμενο 
παύει να υπάρχει, υπάρχει η μη-απόκτηση.
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Σουμπχόντι: Τι είναι το υποκείμενο-αντικείμενο και τι εί
ναι το μη-υποκείμενο-αντικείμενο;

Βούδδας: Εκεί που υπάρχει ακόμη διάκριση ανάμεσα σε 
μάτι και μορφή, αφτί και ήχο, μύτη και οσμή, γλώσσα και 
γεύση, σώμα και αίσθηση, πράξη της σκέψης και σκέψη- 
εκεί που συντηρείται διάκριση ανάμεσα στον άνθρωπο που 
πετυχαίνει τη φώτιση και τη φώτιση που πετυχαίνεται, το 
υποκείμενο-αντικείμενο υπάρχει. Εκεί που δεν υπάρχει πια 
διάκριση ανάμεσα σε μάτι και μορφή, αφτί και ήχο, μύτη 
και οσμή, γλώσσα και γεύση, σώμα και αίσθηση, στοχασμό 
και σκέψη- εκεί που δεν υπάρχει πια ο άνθρωπος που πετυ
χαίνει τη φώτιση και η φώτιση που πετυχαίνεται, δεν υπάρ
χει πια υποκείμενο-αντικείμενο.

Από το βασικό κείμενο Ζεν 
Astasahashrikaprajnaparamita.

48.14. Σκοπός
-  Ο Νάγουαλ είπε πως ο σκοπός είναι παρών παντού, είπε 

ξαφνικά η Λα Γκόρντα.
-  Τι σημαίνει αυτό; ρώτησα.
-  Δεν ξέρω, είπε. Λέω μόνο με τη φωνή μου πράγματα που 

μου έρχονται στο νου. Ο Νάγουαλ είπε ακόμη πως ο σκοπός 
είναι που φτιάχνει τον κόσμο (...).

Μου είπε πως αν ήθελα να πετάξω, έπρεπε να καλέσω το 
σκοπό του πετάγματος. Μου έδειξε μετά πώς αυτός μπορού
σε να τον καλέσει και πήδηξε στον αέρα και πέταξε κυκλικά 
σαν ένας γιγάντιος χαρταετός. Ή έκανε να παρουσιάζονται 
πράγματα στο χέρι του. Έλεγε πως ήξερε το σκοπό πολλών 
πραγμάτων και πως μπορούσε να καλέσει αυτά τα πράγμα
τα σκοπώντας τα.

Carlos Castaneda, The eagle’s gift, 134, 135.
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48.15.0  φυσικός ρυθμός
Το πρώτο πράγμα που μπορώ να ανακαλέσω στη μνήμη 

μου είναι ένα τοπίο. Κι αυτό είναι για μένα θεμελιακό. Κάθε 
φιλολογία μιλάει για ένα τοπίο. Μια από τις εφηβικές μου 
ανακαλύψεις ήταν ένα βιβλίο του Ernst Curtius, που ήταν 
ένας γερμανός κριτικός, ένα βιβλίο πολύ σοφό, που το αφιέ
ρωσε στην ευρωπαϊκή φιλολογία και στο λατινικό μεσαίω- 
να. Μ’ εντυπώσιασε ένα σημείο σ’ αυτό το βιβλίο· η στιγμή 
που λέει πως ολόκληρη η ευρωπαϊκή φιλολογία, είτε άμεσα 
είτε έμμεσα, προέρχεται από τον κοινό τόπο της πηγής και 
του λιβαδιού. Στη συνέχεια προσπαθεί να δείξει πως η πηγή 
και το λιβάδι είναι κατακτήσεις, ας πούμε, των φαινομένων 
κοινωνικοποίησης και κοινωνικότητας του ευρωπαϊκού με- 
σαίωνα και μαζί στοιχεία της ρητορικής, δηλαδή στοιχεία 
της παραγωγής μιας τάξης και μιας αταξίας, η οποία αταξία 
αρθρώνεται ξεκινώντας από μια προύπάρχουσα τάξη. Δεν 
είναι μια φυσική αταξία, εγγενής. Γι’ αυτό λοιπόν ο κοινός 
τόπος της πηγής και του λιβαδιού είναι η πηγή κάθε μετρι
κής και κάθε μετρημένης ρητορικής της ευρωπαϊκής φιλο
λογίας. Μπορεί κανείς να συμφωνήσει ή να διαφωνήσει με 
τις διαβεβαιώσεις του Ernst Curtius. Αλλά απ’ όσο παλιά θυ
μάμαι, υπάρχει σ’ αυτό που προσπαθώ να πω, ή ακόμη και 
σ’ αυτό που αισθάνομαι, η εντύπωση, κυριολεκτικά, του 
αμερικανικού τοπίου. Είναι ένα τοπίο με ατελείωτα ανοίγ
ματα ακόμη και στους τόπους τους πολύ περιορισμένους 
και πολύ μικρούς, όπως τα νησιά των Αντιλλών, ένα τοπίο 
ήσυχης αμετρίας, δηλαδή μιας αμετρίας σχεδόν λαϊκοποιη- 
μένης, κι ένα τοπίο που ζει πολύ όταν λείπει, για παράδειγμα 
όταν είναι βυθισμένο στην τροπική νύχτα.

Η τροπική νύχτα είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά 
πράγματα που μπορούν να υπάρξουν. Όταν βρίσκομαι νύ
χτα στα ύψη της Μαρτινίκας, δεν υπάρχει κανένας κίνδυ
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νος, δεν υπάρχουν ζώα, σημείο (...), δηλαδή οι συγκρινόμε- 
νες ιδιότητες της τάξης και της αταξίας, του μέτρου και της 
αμετρίας. Πραγματικά η φιλολογία είναι πάντα το μέτρο 
ενός μέτρου ή το μέτρο μιας αμετρίας, αλλά η φιλολογία δεν 
είναι ποτέ μια καθαρή αμετρία (...). Νομίζω πως η πρώτη μου 
ποιητική συλλογή που δημοσιεύτηκε, Ένα λιβάδι νησιών, 
είναι καθαρά ένα τοπίο.

Edouard Glissant, Δοκίμιο επανακατασκευής 
ενός ποιητικού οδοιπορικού, 101-2.

48.16. Βιολογική γλώσσα
48.16.1. Ο Ρίτσαρντ Ντόκινς, βιολόγος από την Οξφόρδη, 

που εντόπισε την τάση των γονιδίων να φροντίζουν για τα 
συμφέροντά τους, ήταν κι εκείνος που προσδιόρισε το «ί
διον». Ο Ντόκινς παρατηρεί ότι οι λέξεις, οι φράσεις, οι τρό
ποι και οι θεωρίες αποτελούν, τελικά, ασώματα γονίδια, ένα 
είδος αφηρημένου DNA. Είναι δηλαδή ολοζώντανα πράγμα
τα, που μεταβιβάζονται από εγκέφαλο σε εγκέφαλο, αυτοα- 
ναπαραγόμενα με τη μίμηση. Από την άποψη αυτή, οι ιδέες 
έχουν μια δική τους οντότητα. Με την επανάληψη, γίνονται 
αντιληπτές σαν υλική πραγματικότητα, σαν ουσιαστικές 
δομές και διαδικασίες στα ανθρώπινα νευρικά συστήματα. 
Και αν ο Σέλντρεϊκ έχει δίκιο, τότε κάθε φορά που σχηματί
ζονται κερδίζουν δύναμη και ορμή, ενισχύουν τα μορφογε- 
νετικά τους πεδία και γίνονται από μόνα τους μια εξελικτι
κή δύναμη.

48.16.2. Μορφές συνειδητότητας
Η κανονική συνειδητότητα της εγρήγορσης αποτελεί μό

νον έναν ιδιαίτερο τύπο συνειδητότητας, έναν από τους πολ
λούς που υπάρχουν και που μπορούν να αποδειχθούν εντε
λώς διαφορετικοί (...). Κατά συνέπεια, καμιά περιγραφή του 
κόσμου δεν μπορεί να θεωρηθεί πλήρης αν αφήσει κατά μέ
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ρος τις άλλες μορφές συνειδητότητας και τις παραγνωρίσει 
(...)· Χάρη σ’ αυτές αποτρέπεται το πρώιμο κλείσιμο των λο
γαριασμών με την πραγματικότητα.

Ο λογαριασμός μου παραμένει ανοιχτός. Μου λείπουν οι 
απαντήσεις, όπως μου λείπει και η αναγκαία πνευματική 
ωριμότητα για να τις βρω. Κοιτάζω με υποψία τις ξαφνικές 
«φωτίσεις» και τις εύκολες απαντήσεις όπως η μετενσάρκω- 
ση. Μιλώντας όμως και πάλι σαν βιολόγος, έχω υπόψη μου 
κατά καιρούς τη μορφή εκείνη της συνειδητότητας που εί
ναι υπερχρονική και υπερχωρική και αγνοεί τα όρια της 
ατομικής μου ταυτότητας. Με την έννοια αυτή, αποκτώ γνώ
σεις μόνο και μόνο από το γεγονός ότι ανήκω σε κάτι πολύ 
ευρύτερο, κάτι που θα το ονόμαζα «οικουμενική οικολογία 
του νου». Μοιάζει ίσως μυστικιστική σαν έννοια, αλλά δεν 
περιγράφεται εύκολα με λόγια. Μοιάζει εξωκοσμική, ενώ εί
ναι οπωσδήποτε του κόσμου τούτου και τη συλλαμβάνω κά
θε φορά που συντονίζομαι με κάποιο φυσικό κύκλο -με την 
ανοιξιάτικη παλίρροια ή με την ενέργεια μιας ισημερίας.

Η εμπειρία είναι υπέροχη και με γεμίζει με το συναίσθη
μα της ολοκληρωτικής ταύτισης με τη φύση, παρά με την 
υπέρβαση της φύσης. Μοιάζει σαν να επιστρέφω σπίτι και 
όλοι με υποδέχονται με ενθουσιασμό. Πίσω λοιπόν, στο σπί
τι, εκεί όπου και τα μυστήρια που κρύβονται στην αόρατη 
πλευρά των πραγμάτων, όπου απλώνεται όλο το φάσμα των 
πιθανοτήτων, όπου τόσο το φυσικό και το αφύσικο είναι εξί
σου συνηθισμένα και ασυνήθιστα.

Lyall Watson, Μ ετά την Υπέρ φύση, 
Μια νέα Φυσική Ιστορία του Υπερφυσικού, 98-9, 357.

48.16.3. Το μονοπάτι
Υπάρχει μια πυκνότητα της τροπικής νύχτας, που είναι 

φανταστική και δεν έχει καμιά σχέση με τις νύχτες που μπό
ρεσα να γνωρίσω και να υπομείνω, για παράδειγμα, στη
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Γαλλία, στη Δύση, που μπορεί να είναι νύχτες καταιγίδας, 
θύελλας, αλλά που δεν έχουν αυτή την πυκνότητα -είναι 
αλήθεια πως δεν πήγα στο Μέλανα Δρυμό ή στις Αρδένες-, 
που δεν έχουν αυτή τη θεμελιακή έλλειψη διαφάνειας της 
τροπικής νύχτας, που λούζει το τοπίο ακόμη κι όταν έχει φύ
γει. Αυτή η έννοια του τοπίου μού φαίνεται συστατική της 
ρητορικής, του λεκτικού των ανθρώπων της χώρας μου. ΓΓ 
αυτό παραφράζοντας ή αντιφράζοντας το κείμενο του Ernst 
Curtius, λέω πως ο κοινός τόπος της φιλολογίας μας είναι η 
ζούγκλα και χωρίς αμφιβολία ο κυκλώνας.

Ήταν ένα στενό μονοπάτι, και υπήρχαν χιλιάδες τρόποι 
που θα μπορούσε να είχε ταξιδέψει μέσα από την παραλιακή 
πεδιάδα προς το πρώτο απ’ τα ξεροπόταμα που βρίσκονται 
στους πρόποδες των λόφων. Οποιαδήποτε απ’ τις κατευθύν
σεις ανάμεσα στα δέντρα, μέσα από τις πεδιάδες και γύρω 
από τις βραχώδεις προεξοχές θα ήταν το ίδιο κατάλληλη. 
Μερικές θα ήταν και πιο κοντινές και σύντομες. Αλλά καμιά 
δε θα ήταν τόσο σωστή.

Το μονοπάτι δεν ήταν ποτέ πλατύτερο από τριάντα πό
ντους, αλλά όλοι οι τριάντα πόντοι ήταν στην κατάλληλη 
μεριά. Στις χλοερές πεδιάδες ταλαντευόταν μαλακά από 
πλευρά σε πλευρά, συντονιζόμενο στο ρυθμό του περιπατη
τή που κοιτάει τον ορίζοντα. Ζυγώνοντας ένα άλσος εβένων, 
έκανε μια στροφή για να πάρει την ευωδιά και ακριβώς την 
αρκετή σκιά για ν ’ απαλύνει το πέρασμα του ταξιδιώτη πάλι 
στον ήλιο. Περνώντας δίπλα σ’ ένα τοίχο μαύρου βασάλτη, 
προχωρούσε πέρα από την πίεση του βράχου' αλλά όπου μια 
πέτρα στεκόταν μόνη της σε κάποιο ξέφωτο, το μονοπάτι ερ
χόταν και την άγγιζε λίγο με μια λεπτή και φιλική εφαπτο
μένη. Ταίριαζε με κάθε ρέμα του τοπίου, με τα χρόνια κυλώ
ντας σε μια τελική μορφή τόσο όμορφα ζυγιασμένη, που 
μπορούσες να το ακολουθήσες με κλειστά μάτια. Πολλές
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φορές γύρισα απ’ τους λόφους μέσα στο σκοτάδι χωρίς κα
μιά απολύτως δυσκολία. Απλώς παράδωσα τα πόδια μου στο 
μονοπάτι και το άφησα να με πάει στη θάλασσα.

Δεν υπάρχει τρόπος που κι ο πιο ευαίσθητος αρχιτέκτο
νας θα μπορούσε να σχεδιάσει ένα μονοπάτι με τέτοια τέ
λεια αρμονία.

Τα τέτοια πράγματα αναπτύσσονται φυσικά. Έρχονται 
σε ύπαρξη σαν αποτέλεσμα μιας πνευματικής μηχανικής 
που συμβαίνει ανάμεσα στη γη και σ’ αυτούς που ζουν αρ
κετά κοντά της, ώστε να αισθανθούν το ρυθμό της αναπνοής 
της. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, μια νέα δομή δημιουργεί 
μια μορφή που οι γραμμές της εξαίρουν και πλουτίζουν μάλ
λον παρά εκβιάζουν το χαρακτήρα του τοπίου. Τα μονοπά
τια, ιδιαίτερα αυτά που οδηγούν σε σπουδαίους τόπους, γί
νονται λείες και ζωτικές αρτηρίες αντί για άσχημες κι εξο
γκωμένες φλέβες.

Lyall Watson, Gifts o f Unknown Things, 
Coronet Books, 1977

48.17. To ζώο του κόσμου
Αυτό που γυρεύω σ’ αυτή την περιπλάνηση δεν είναι πα

ρά ένα όνειρο, ένα όραμα: ν’ ακούω σε κάθε ήχο την πλατιά 
πολυφωνία, την αναπνοή του συμπαντικού ζώου' να συλλέ
γω σε κάθε πράγμα ή μόριο αυτού του πράγματος το όλο 
(τον κόσμο) αλλαγμένο, που είναι κλεισμένος εκεί μέσα. Αυ
τό που γυρεύω είναι το αδύνατο, αλλά αν σκύψω πάνω στη 
μουσική του σώματος, είναι ακόμη δυνατό κάποιες λέξεις ν ’ 
ανοίξουν.

Casimiro de Brito, 
Ευρωπαϊκό φεστιβάλ ποίησης 1986, 31.



236 ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

48.18. Υπερφωτική μεταφορά
Τα κβαντικά φαινόμενα προσφέρουν prima facie δεδομέ

να ότι η πληροφορία διαδίδεται με τρόπους που δε συμμορ
φώνονται με τις κλασικές ιδέες. Έτσι η ιδέα πως η πληροφο
ρία μεταδίδεται υπερφωτικά είναι, a priori, όχι παράλογη.

Κάθε τι που ξέρουμε στη Φύση συμφωνεί με την ιδέα πως 
η βασική λειτουργία της Φύσης βρίσκεται έξω από το χώρο- 
χρόνο, αλλά γεννόιει γεγονότα που μπορούν να τοποθετη
θούν στο χώρο-χρόνο. Το θεώρημα αυτής της εργασίας υπο
στηρίζει αυτή την άποψη της Φύσης δείχνοντας πως η υπερ
φωτική μεταφορά της πληροφορίας είναι αναγκαστική, 
αποκλείοντας άλλα ενδεχόμενα (...) που φαίνονται λιγότερο 
λογικά. Πραγματικά, η λογική φιλοσοφική τοποθετήση του 
Bohr φαίνεται να οδηγεί στην απόρριψη των άλλων δυνατο
τήτων, κι έτσι, τελικά, στο συμπέρασμα πως η υπερφωτική 
μετάδοση της πληροφορίας είναι αναγκαστική.

Henry Stapp, Are Superluminal 
Connections Necessary? 191.

48.19. To τέλος της επιστήμης
48.19.1. Έτσι οδηγούμαστε στην έννοια της άθραυστης 

ολότητας, που αρνείται την κλασική ιδέα της αναλυτότητας 
του κόσμου σε χωριστά και ανεξάρτητα υπάρχοντα μέρη.

48.19.2. Σύμφωνα με τον υπερφωτισμό, ούτε κι η αρχική 
κατάσταση του σύμπαντος δε θα μπορούσε ν ’ αλλαχτεί. Όχι 
μόνο είναι αδύνατο να γίνουν τα πράγματα αλλιώτικα απ’ 
ό,τι είναι, θα ήταν, ακόμη, αδύνατο, η αρχική κατάσταση 
του σύμπαντος να ήταν εξαρχής άλλη απ’ αυτή που ήταν. 
Ό,τι κι αν κάνουμε σε οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή, αυτό 
είναι το μόνο πράγμα που θα ήταν ποτέ δυνατό να κάνουμε 
αυτή τη στιγμή.

Αυτό το υπερφωτιστικό μοντέλο της πραγματικότητας



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 237

μπορεί στ’ αλήθεια να είναι η βουδδική άποψη της πραγμα
τικότητας, μόλο που, από βουδδική άποψη, δεν είναι καλά 
διατυπωμένο.

Η αντίληψη της «ελεύθερης θέλησης» βασίζεται στην 
αντίληψη πως το «εγώ» υπάρχει χωριστά απ’ το σόμπαν, στο 
οποίο ασκώ την ελεύθερη θέλησή μου. Σύμφωνα με το βουδ- 
δισμό, η χωριστότητα του Εγώ απ’ το υπόλοιπο σόμπαν εί
ναι απάτη. Αρα, αν εγώ είμαι το σύμπαν, σε τι μπορώ να 
ασκήσω την ελεύθερη θέλησή μου; Η ελεύθερη θέληση είναι 
ένα μέρος απ’ την αυταπάτη του εγώ.

48.19.3. Ζυγώνουμε στο τέλος της επιστήμης. «Το τέλος 
της επιστήμης» δε σημαίνει το τέλος της «ακαταπόνητης 
προσπάθειας και της συνέχεια προοδευτικής ανάπτυξης» 
όλο και πιο περιεκτικών και χρήσιμων φυσικών θεωριών. 
(Οι φωτισμένοι φυσικοί θυμούνται και τους στοιχειακούς 
κώδικες). Το «τέλος της επιστήμης«» σημαίνει το φτάσιμο 
του δυτικού πολιτισμού, στη δική του ώρα και με τον δικό 
του τρόπο, στις υψηλότερες διαστάσεις της ανθρώπινης 
εμπειρίας.

Ο καθηγητής G. F. Chew, Πρόεδρος του Τμήματος Φυσι
κής του Μπέρκλεύ, παρατήρησε, αναφερόμενος σε μια θεω
ρία σωματιδιακής φυσικής: «Ο τωρινός μας αγώνας (...) μπο
ρεί έτσι να είναι μόνο μια πρόγευση μιας ολότελα νέας μορ
φής διανοητικής ανθρώπινης προσπάθειας, μιας που όχι μό
νο θα βρίσκεται έξω από τη φυσική, αλλά δε θα μπορεί καν 
να περιγράφει σαν επιστημονική ».

Gary Zukav, The Dancing Wu Li Masters, 
Τα αποσπάσματα 48.1-20.3, από το περ. « Όστρακο» 

φ. 2, Όστρακα Πάτρα, 1986, 11-27.
[μετάφρ. Σ.Λ. Σκαρτσής]
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To έργο του Μ. Ζους γεννήθηκε μετά από μια μακρά παρά
δοση όμοιων ιδεών, που συνεχίζονται φυσικά και μετά απ’ 
αυτό, επηρεασμένες ή όχι από την ιδιαιτερότητά του. Οι 
ομοιότητες υπάρχουν στις γενικές αρχές και σε πολλές λε
πτομέρειες. Αλλά υπάρχει και η διαφορά ότι ο Ζους συγκρό
τησε ένα ανθρωπολογικό σύστημα, που του έδωσε τη δυνα
τότητα να προτείνει μια νέα Ανθρωπολογία, την Κινηματική 
Ανθρωπολογία, στην οποία οργανώνει ή ενοποιεί ποικίλες 
επιστημονικές ιδέες και πρακτικές. Ώστε μπορεί βάσιμα να 
υποστηριχθεί ότι ο Ζους θέλησε να ιδρύσει μια επιστήμη 
των επιστημών, αποφεύγοντας πάντως τις γενικές φιλοσοφι
κές θεωρήσεις και μένοντας στην πράξη της γλώσσας, στην 
οποία ανάγει τα πάντα, κρατώντας και την ίδια τη γλώσσα 
σε εξάρτηση από τις ακραίες, ανώνυμες πηγές του Όντος, 
της Θεότητας.

Ίσως λοιπόν η ουσία του έργου του Ζους είναι η πρότα
ση για μια άλλη αντίληψη της γλώσσας (και μαζί, φυσικά, 
για μια άλλη αντίληψη των πραγμάτων). Νομίζω ότι αυτή η 
ανάγκη υπάρχει στ’ αλήθεια και ότι η έννοια της γλώσσας, 
όπως την έχει καθορίσει η σύγχρονη γλωσσολογία, αφορά 
και περιέχει μια γλώσσα που, στην πράξη, δημιουργεί η ίδια, 
αφήνοντας για τη σημειολογία όλη την υπόλοιπη «γλώσσα»
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της παράδοσης. Δεν ξέρω πώς αλλιώς μπορεί να καταλάβει 
κανένας ότι πρέπει να στενέψει η περιοχή της γλώσσας σε 
μια άκρη του ευρύτατου χώρου, που της αναγνώριζε και μέ
σα στην οποία διαμορφώθηκε η πολιτισμική παράδοση της 
ανθρωπότητας, είτε με ό,τι λέμε σήμερα προφορικό λόγο, εί
τε με κάθε είδους (πρωτογενές) «σημείο», που απορρέει από 
την ανθρώπινη φύση. Ούτε, ακόμη, καταλαβαίνω τι οντολο
γικά περιθώρια έχει μια συμβατική γλώσσα και ποια οντο
λογία μπορεί να υπάρχει χωρίς γλώσσα με οντολογικές αφε
τηρίες.

Αλλά και αν ακόμη πρέπει να δεχθούμε ότι δεν υπάρχει 
θέμα οντολογίας, όντος και τέτοιων υποστάσεων, αλλά μια 
διαρκής ενέργεια και μ’ όλο που πέφτουμε έτσι στον Ηρά
κλειτο και στον «κρατυλισμό», θεωρούμε ότι οι συμβάσεις 
μας δεν έχουν ανάγκη άλλης στήριξης από τα ψυχρά «γεγο
νότα», που διαπιστώνει η γλωσσολογία' και είναι προφανές 
ότι έτσι αποκοπτόμαστε σ’ ένα χώρο εξαρτημένο από τα μέ
σα μελέτης μας, που δημιουργούν και τη σχετική νοοτροπία 
και βιοσοφία, και ότι έτσι ολόκληρη η τεράστια μελέτη μας 
συνιστά μια επιστήμη που το χειρότερο που έχει πάθει είναι 
ότι αυτοδικαιώνεται.

Το πιο σημαντικό όμως, με μια κουβέντα, είναι πως πάμε 
να ορίσουμε και να μελετήσουμε τη γλώσσα σήμερα, όντας 
διαμορφωμένοι από την ίδια τη γλώσσα, σε μια παράδοση 
που η αρχή της ούτε διαπιστώνεται αλλά ούτε, νομίζω προ
σωπικά, είναι διαπιστώσιμη: πράγμα όχι δυσάρεστο, αλλά 
διδακτικό: είναι σα να θέλουμε να δούμε τα μάτια μας και η 
λύση του καθρέφτη μάς τα μπερδεύει όλα.

Όπως και να ’ναι, η ίδια η γλώσσα και η μελέτη της μπο
ρούν να συνδυάζονται μόνο μ’ ένα τρόπο: η μελέτη ν ’ αντλεί 
από την ίδια τη γλώσσα, όχι από απόσταση αντικειμενικής 
(: αδύνατη, έτσι κι αλλιώς, γενικά, σ’ όλους τους τομείς του
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πολιτισμού) θεώρησης. Και κάποτε θα πρέπει να πάρουμε 
σοβαρά τα παιδιά, τους πρωτόγονους, τους ποιητές, που η 
γλώσσα τους είναι ζωή τους κι όχι επάγγελμά τους.

Ίσως η αξία του Μ. Ζους βρίσκεται στο σεβασμό που έχει 
στην πρωτογενή γλώσσα, μένοντας «χωριάτης». Κι αν μας 
ξενίζουν κάποιες υπερβολές του, όμως πρέπει να μελετήσου
με το ότι αφιέρωσε τον εαυτό του και το έργο του στην επα
ναγωγή του ανθρώπου στη φύση του. Ρομαντική ίσως η υπό
θεση και ο τρόπος, για το σύγχρονο αστό. Αλλά ο ρομαντι
σμός, ή ο τέτοιος ρομαντισμός, για τον πραγματικό, «ανθρω- 
πολογικό» άνθρωπο, είναι ανάγκη· και άλλωστε όλες του οι 
επιτεύξεις αντλούνται και πραγματώνονται με τις δυνατότη
τες που του δίνουν εκείνα προς τα οποία στρέφεται ο ρομα
ντισμός του και ξεπερνάνε ακόμη και τις πιο υπερρεαλιστι
κές, αστικές τάσεις του.

Γιατί η αλήθεια είναι ότι είμαστε χωριάτες, χωρικοί, από 
χώμα και νερό, και ότι φοράμε ποικίλα ενδύματα -γινωμένα 
κι αυτά, πάντως, από χώμα και νερό.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Α υ τές  ο ι σ ελ ίδες π α ρ ο υ σ ία σ η ς  έχο υν  α ποσ π α σ θεί από τη ν  Ε ισ α 
γω γή που σ ύ ν τα ξ ε  ο Μ αρσέλ Ζ ους, το 1955, γ ια  το σ ύνολο  τη ς 
Σ ύνθεσής τ ο υ 1.

ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΡΧΟ ΑΜΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΣ 
τ ο υ  π ρ ο φ ο ρ ικ ο ύ  σ τ ιλ  είναι πως πιστεύει πως είναι ο πιο 
σπουδαίος πολιτισμός. Ο μοναδικός πολιτισμός. Ό,τι δε 
«χωράει» στη σελίδα γραφής του είναι, γι’ αυτόν, ανύπαρ
κτο.

Τα ανθρωπολογικά δεδομένα λοιπόν βρίσκονται παραμε- 
λημένα και τις πιο πολλές φορές ακατανόητα. Έτσι, οι επι
στήμες του ανθρώπου δε μπορούν να είναι η εμβάθυνση του 
ανθρωπολογικού στο εθνικό, αλλά μένουν η ψαύση του βι
βλιακού εθνικού.

Προσπαθήσαμε, μπροστά σ’ αυτή τη συμπεριφορά, ν ’ 
αλλάξουμε μέθοδο. Αντί να περιορίσουμε το πεδίο μας πα
ρατήρησης στο «νεκρό» γράμμα των κειμένων, φέραμε μια 
μεθοδολογία που είναι πριν απ’ όλα και προπαντός, η λήψη 
συνείδησης ενός «ζωντανού» εργαλείου: του ανθρώπινου 
κινήματος.

Επειδή ο Ανθρωπος δεν είναι στην ουσία του παρά ένα 
πλέγμα κινημάτων, έχουμε έτσι, για την ανάλυση του αν



246 ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

θρώπου, το πιο διεισδυτικό, το πιο δραστικό εργαλείο που 
μπορεί κανείς να χειριστεί: Είναι, για να το πούμε έτσι, το 
«Εργαλείο για την αποφόρτιση των εργαλείων». Λοιπόν, αυ
τό το εργαλείο υφίσταται ασυνείδητα την επεξεργασία του 
μέσα στον καθένα μας και αδιάκοπα εκλεπτύνεται, σύγχρο
να και στο βαθμό που αποκτούμε γι’ αυτό μια πιο καθαρή 
συνείδηση.

Ο Ανθρωπος, αυτή η άγνωστη γη, θα μπορούσε να πει κα
νείς. Από μερικά χρόνια έχουμε αρχίσει να μιλάμε για εξε
ρευνητές βαράθρων και υπόγειων αβύσσων της γης. Δε μιλά
με αρκετά για βάραθρα και υπόγειες αβύσσους του ανθρώ
που. Αυτός είναι ο λόγος που η Κινηματική Ανθρωπολογία 
δε βρίσκεται ακόμα παρά στα πρώτα ψελλίσματά της.

Πριν εκατό χρόνια η Ανθρωπολογία δεν υπήρχε καν. 
Αρχίζουμε μόνο να μισοβλέπουμε τη Βιβλική Φιλολογία. 
Ήταν η στιγμή που ο Ρενάν πίστεψε ότι όλες οι δυσκολίες 
θα έσβηναν μπροστά στη συγκριτική φιλολογία. Και πραγ
ματικά, φθάσαμε, με την εφαρμογή αυτού του επιστημονι
κού νόμου, σε απογοητευτικά αποτελέσματα. Σημείωσε μια 
πρόοδο και υπήρξε, για κάποιο διάστημα, μια προσπάθεια 
εγγύτερης εξήγησης των δεδομένων από αυτήν που είχε δο
θεί ως τότε. Αλλά δεν είχαν διαφωτισθεί, παρ’ όλ’ αυτά, όλα 
τα προβλήματα, γιατί δεν αποκαλύπτουν φιλολογία όλα τα 
εθνικά δεδομένα. Η φιλολογία δεν είναι το άπαν της επιστή
μης της ανθρώπινης έκφρασης. Παραμένει μια θαυμαστή 
επιστήμη όσο αυτή εφαρμόζεται στα φιλολογικά δεδομένα. 
Δεν πάει πιο πέρα.

Θα έλεγε κανείς ότι η δυτική μας επιστήμη φοβάται τη 
ζωή. Όταν πρόκειται να μελετήσει τον άνθρωπο και την έκ
φρασή του, δεν ενδιαφέρεται για τα ζωντανά κινήματα του 
ανθρώπου, αλλά για τα νεκρά κατακάθια των κινημάτων 
του.
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Με αυτό τον τρόπο η εθνογραφία, ακριβώς όπως η αν
θρωπολογία, άρχισε να εργάζεται και να διευθετεί τις μεθό
δους της σύμφωνα με νεκρά εργαλεία. Όλες οι επιστήμες του 
ανθρώπου έκαναν την έναρξή τους από το στατισμό, γιατί 
είναι πιο εύκολο να κόψεις ένα νεκρό και ακίνητο αντικεί
μενο παρά ένα ον κινούμενο και ζωντανό.

Για τον ίδιο λόγο η ιστορική φωνητική εβάσισε το έργο 
της σε γράμματα νεκρά και τυπωμένα. Χρειάστηκε να περι
μένουμε, μια ιδιοφύΐα-χωριάτη, όπως ο Rousselot, να ιδρύσει 
μια τεχνική εκπληκτικά νέα για να συλλάβει τη ζωή της 
γλώσσας, όχι πια στην αδρανή γραφή, αλλά στην ίδια της τη 
ζωντανή άσκηση, στα ανθρώπινα στόματα.

Στο εργαστήριό του της εμπειρικής φωνητικής στο Κολ- 
λέγιο της Γαλλίας, ο Jean-Pierre Rousselot έβαζε να γυρνάνε 
οι κύλινδροι του, μαυρισμένοι από το μαύρο της καπνιάς, 
και ενέγραφε τις ζωντανές, αλλά αποσπασματικές, αρθρώ
σεις των λαρυγγοστοματικών κινημάτων, εγγραφή που ανα
λύει ένα προς ένα τα κινηματικά στοιχεία της πρότασης, 
χωρίς ποτέ να ανάγεται στην ίδια την πρόταση.

Η εμπειρική ανθρωπολογία ενοποίησε κινηματικά και 
λογικά όλα αυτά τα σκόρπια στοιχεία, και αυτό ήταν το αν- 
θρωπολογικό προτασικό κίνημα, εθνική ρηματική του κο
σμολογικού αλληλοδρασικού κινήματος. Ο εργαλειακός τε
μαχισμός εδώ έδωσε τη θέση του στον ανθρώπινο Ολισμό. 
Και αμέσως δημιουργήθηκε η Ανθρωπολογία του Κινήματος 
και, συνδυασμένη, του Ρυθμού.

Έχουμε ανάγκη, πραγματικά, να μελετήσουμε το ζωντα
νό σα ζωντανό, και στην υπερβολική αποκλειστική μελέτη 
του νεκρού βιβλίου να προσθέσουμε μια βαθιά μελέτη του 
ζωντανού, εκφραστικού και ρυθμικού κινήματος.

Όποιος λέει «Κινηματική Ανθρωπολογία» λέει «Μιμητι
κή Ανθρωπολογία». Μπροστά μας ανοίγεται ένα ολόκληρο
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εμπειρικό εργαστήριο. Δεν είναι πια το νεκρό εργαλείο που 
κομματιάζει τον άνθρωπο. Είναι ο άνθρωπος που αποκτάει 
συνείδηση του ανθρώπου. Ο πειραματιστής γίνεται ο πειρα
ματισμένος. Ο άνθρωπος δεν είναι πια «αυτός ο άγνωστος». 
Είναι ο ανακαλυπτής του. Δεν ξέρουμε καλά παρά τον εαυ
τό μας.

Αλλά για να γνωρίσουμε καλά τον εαυτό μας, πρέπει να 
τον παρατηρήσουμε καλά. Το πραγματικό εργαστήριο είναι 
ένα παρατηρητήριο. Είναι ένα παρατηρητήριο του εαυτού 
μας. Και αυτό το παρατηρητήριο είναι εργαστήριο, γιατί εί
ναι σκληρός μόχθος το να μάθεις να βλέπεις τον εαυτό σου. 
Έτσι πρέπει να δημιουργήσεις αυτά που θα μπορούσαμε να 
ονομάσουμε ακριβώς «Εργαστήρια λήψης συνείδησης». Δε 
θα μπορέσουμε ποτέ να βγούμε απ’ τον εαυτό μας, αλλά χά
ρη στο Μιμησμό, είναι μέσα μας ό,τι αναπαίζεται από μας. 
Κάθε επιστήμη είναι λήψη συνείδησης. Κάθε αντικειμενικό
τητα είναι υποκειμενικότητα.

Το πραγματικό εργαστήριο λοιπόν είναι το Εργαστήριο 
του εαυτού μας. ΜΟΡΦΩΝΟΜΑΙ σημαίνει ΧΤΙΖΟΜΑΙ. Δεν ξέ
ρουμε παρά αυτό που είμαστε. Από αυτό, ο όλο και πιο μεγά
λος σήμερα ρόλος της ΖΩΝΤΑΝΗΣ ΜΝΗΜΗΣ και του παντα- 
χού παρόντος βοηθητικού της, του ΡΥΘΜΟΥ.

Η Ανθρωπολογία οφείλει να το ξαναθυμίζει αδιάκοπα: η 
μνήμη δε μπορεί να είναι παρά το ανάπαιγμα των μακρο
σκοπικών ή μικροσκοπικών κινημάτων2 που έχουν προη
γουμένως φορτισθεί σε όλες τις διαφοροποιημένες ίνες του 
ανθρώπινου οργανισμού. Ένα τεράστιο λοιπόν υλικό μελε
τών μάς ανοίγεται στο παιγνίδι και στο ανάπαιγμα των ζω
ντανών κινημάτων που συνιστούν τη μνήμη.

«Ξέρω απέξω δε σημαίνει ξέρω», λέει ο άνθρωπος του βι
βλίου, χωρίς να συνειδητοποιεί ότι αυτό σημαίνει εκμηδένι- 
ση του 90% της γνώσης όλων των ανθρώπων.
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Στο νόμο του βιβλιακού «Scientia cum libro3» ο ανθρωπο
λόγος απαντάει μ’ ένα άλλο γνωμικό, «SCIENTIA IN VIVO»4. 
Έχουμε ανάγκη να μελετήσουμε και να καταλάβουμε τον 
άνθρωπο στην ίδια τη ζωή.

Όλες μας οι παρατηρήσεις θα προσανατολισθούν και θα 
συγκεντρωθούν σ ’ αυτό το ζωντανό και κινηματικό στοι
χείο. Στην ανάπτυξη, λοιπόν, αυτού του βιβλίου θα εφαρμό
σουμε την αρχή να συγκεντρωθούμε στον ενεργητικό, σκε- 
πτόμενο και γνωρίζοντα μηχανισμό της.

Στο ανθρωπολογικό και εθνικό Εργαστήριο που μας προ
σφέρει ο παλαιστινιακός -  και ιδιαίτερα ο γαλιλαιικός εθνι
κός- χώρος, θα παρατηρήσουμε αυτό το παιγνίδι της κατα
νόησης και μετάρσιας ζωής που είναι το παιγνίδι της μνή
μης. Σύμφωνα με μια ανθρωπολογική αρχή, μιλώντας για 
μνήμη, θα μιλάμε και θα αναφερόμαστε πάντα σε απομνη- 
μονευτές. Σ’ αυτούς τους απομνημονευτές θα ξαναβρούμε 
φυσικά και μοιραία το διπλό πανταχού παρόν στοιχείο: το 
ανθρωπολογικό και το εθνικό.

Τα γραπτά « και νεκρά» κείμενα δε θα είναι για μας παρά 
τα χειρότερα κακά που δε θα έχουν για ρόλο παρά να μας 
κάνουν ν ’ αναγόμαστε στους «ζωντανούς» κινηματιστές. Δε 
θα εργαστούμε στο κειμενικό διάστημα, αλλά στην κινημα
τική διάρκεια. Θα συναντήσουμε, έτσι, ζωντανά γεγονότα 
που ποτέ δεν τα υποπτεύθηκαν αυτοί που, με νεκρά εργα
λεία, προσπάθησαν να καταλάβουν και να εξηγήσουν αυτό 
το τεράστιο και πολύπλοκο ανθρωπολογικό και εθνικό μιμό
δραμα που είναι η «Παράδοσή μας του προφορικού Στιλ»5.

Θα μπούμε λοιπόν στην ΕΝΔΟ-ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΜΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ στιλ, στην ίδια την ακατα- 
ρίθμητη και ανεξάρτητη ζωή, σαν ανθρωπολόγοι.

Λοιπόν, όποιος λέει «Παράδοση» λέει, από αυτό το ίδιο 
το γεγονός, μετάδοση ζωντανών στοιχείων προγενέστερα
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αποδεγμένων και στους αιώνες επεξεργασμένων στο εσωτε
ρικό του εθνικού χώρου.

Εδώ τα παραδοσιακά στοιχεία είναι ζωντανά «ΜΑΘΗΜΑ
ΤΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ» προφορικού Στιλ: Μαργαριτάρια αργά 
«αποκρυσταλλωμένα», μεθοδολογικά «περασμένα» σε 
απαγγελίες οργανωμένες και μετρημένες να βοηθήσουν στη 
ζωντανή τους «χρήση».

Για ν ’ αρχίσουμε «από την αρχή», σ’ αυτό το έργο θ’ 
αναλύσουμε το φαινόμενο της «Αποκρυστάλλωσης των 
Μαργαριταριών-Μαθημάτων», Μαργαριταριών-Μαθημά- 
των πριν απ’ όλα καθαρά κινηματικών που, με μεταφορά 
του κινηματικού μηχανισμού, θα γίνουν προφορικά. Αλλά ο 
βαθύς ανθρωπολογικός μηχανισμός μένει ο ίδιος. Παντού 
«ενδοαποδοχές». Ο άνθρωπος, αυτός ο ακαταρίθμητος «Μι
μητής», θα επεξεργαστεί την παράδοσή του μπροστά στον 
Κόσμο6 τον συνειρμένο μέσα στον Κόσμο.

Η ΖΩΝΤΑΝΗ ΑΠΟΚΡΥΣΤΑΛΛΩΣΗ 
ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΩΝ

Αυτή λοιπόν τη ζωντανή Αποκρυστάλλωση των Μαθη- 
μάτων-Μαργαριταριών, θα την παρατηρήσουμε αργά, εργα
στηριακά στον ολικό Ανθρωπο7.

Οι ανθρωπολογικές και εθνικές δυνάμεις, που θα δούμε 
να αλληλοεισδύονται ζωτικά στον Ανθρωπο για να καταλή
ξουν σε μια ζωντανή Αποκρυστάλλωση Μαθημάτων-Μαρ- 
γαριταριών, μπορούν να καταταχτούν σε τρεις μηχανισμούς 
που θ’ αναλύσουμε στην ανάπτυξη των τριών ακόλουθων 
κεφαλαίων.
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Κεφάλαιο I: Ο ρυθμισμός 
Κεφάλαιο II: Ο διπλευρισμός 
Κεφάλαιο III: Ο φορμουλισμός

(«Κινηματική Ανθρωπολογία, Εισαγωγή)
Marcel Jousse
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ΣΗ Μ ΕΙΩ ΣΕΙΣ

1. Τη σημείωση αυτή έχουν προτάξει οι εκδότες τη ς Κινηματικής 
Ανθρωπολογίας στην «Εισαγωγή» της.

2. Μ εταφράζω έτσι τη λέξη geste. Αν μεταφράζαμε «κίνηση», δε 
θα  αποδίδαμε τον όρο του Ζους, που εννοεί κάθε είδους μεταβολή, και 
όχι καν μόνο βιολογική.

3. «Επιστήμη του βιβλίου», που υπάρχει από και με το βιβλίο.
4. «Ζωντανή επιστήμη», επιστήμη που υπάρχει και ασκείτα ι τη 

στιγμή που το αντικείμενο της μελέτης τη ς δρα.
5. Π ρόκειται εδώ γ ια  τη Βίβλο και, ιδ ια ίτερα, γ ια  το Ευαγγέλιο 

που ο Ζους θεωρεί ότι είνα ι η «Παράδοση του προφορικού Στιλ» μας, 
βάση του πολιτισμού μας.

Ας παρατηρήσουμε ότι ο Ζους δεν αναφέρεται εδώ στη θρησκεία 
- μ ’ όλο που η χρ ιστιανική  θρησκεία  είνα ι η πιο διαδεδομένη στον 
εθνικό μας χώρο. Γ ι’ αυτόν η θρησκεία  άνθησε από τον πολιτισμό και 
ο πολιτισμός στηρίζεται στις παραδόσεις.

Έ τσι στηρίζεται στην Ευαγγελική Παράδοση και μελετάει τον 
Ιησού, πηγή αυτής της παράδοσης και ά ρα  θεμελιωτή του πολιτισμού 
μας. Ο Ζους δεν προσαρμόζεται ποτέ στο ν ’ ακολουθήσει την ευαγγε
λική παράδοση στις εξελίξεις της και στις ανθρώ πινες εκτροπές της· 
αλλά, όπως λέει ο ίδιος, ανάγεται στους «ζω ντανούς κινηματισμούς». 
«Κ αταλαβαίνει λοιπόν κανείς πως φτάνει, δ ιά  μέσου αυτών των Κινη- 
ματιστών και Πολιτιστών, στον Ανθρωπο» (σ. Εκδ.).

6. Ε λληνικά στο κείμενο· όχι όμως το «Ανθρωπος» στην προηγού
μενη σημείωση και παρακάτω  στο κείμενο.

7. Αυτή την «Εισαγωγή» στην Κινηματική Ανθρωπολογία προτί
μησα να  την προτάξω στην όλη παρουσίαση των αποσπασμάτων του 
Ζους, γ ιατ ί αποτελεί, από τον ίδιο της το σχεδίασμά, μ ια  γενική εισα
γωγή στο έργο του.
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ΤΟ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΣΤΙΛ: 
ΡΥΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΤΕΧΝΙΚΗ 

ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΟ-ΚΙΝΗΤΙΚΟΥΣ

Το Προφορικό Στιλ (Le Style Oral) εκδόθηκε πρώτη φορά το 
1925. Η δεύτερη έκδοσή του έγινε το 1981. Δε φαίνεται να 
άσκησε κάποια ουσιαστική επίδραση, στο μεταξύ.

Το βιβλίο έχει συγκροτηθεί από αποσπάσματα βιβλίων 
που ο Μ. Ζους ξεχώρισε από τη βιβλιογραφία της εποχής 
του. Η σύνθεση και η οργάνωσή τους, με τη βοήθεια μόνο 
παρέμβλητων λέξεων και φράσεων (μέσα σε αγκύλες: []) και, 
κάποτε, σκέψεων, επικύρωσε το σύστημα της σκέψης του 
Ζους, αλλά και βοηθήθηκε απ’ αυτό.

Τα άλλα βιβλία του Ζους είναι ο καταγραμμένος απ’ 
τους μαθητές του προφορικός λόγος του. Αυτό το βιβλίο λοι
πόν είναι προλογικό στο έργο του.

Εδώ δίνεται το διάγραμμα των κεφαλαίων, και μετά μια 
σειρά αποσπασμάτων. Από το συνδυασμό αυτών των δύο ο 
αναγνώστης μπορεί να παρακολουθήσει την ανάπτυξη της 
σκέψης του συγγραφέα, προπαντός γιατί τα κεφάλαια έχουν 
περιληπτικούς, περιγραφικούς τίτλους.
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Α. ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Τίτλοι κεφαλαίων και παραγράφων 
Στον αναγνώστη (G[abrielle] B[aron])
Εισαγωγή (: Συνθεμένη από στοιχεία ενός μαθήματος του 
Ζους στη Σορβόννη την 1/2/34). Εισαγωγικά.
1. Η επεξεργασία. Η πρώιμη παιδική ηλικία: Τα μητρικά 

τραγουδάκια - Οι χωριάτικες αγρυπνίες - Τα παιδικά παι
χνίδια.
Οι πρώτες μελέτες: το δημοτικό σχολείο - Η εμπνοή της 
αρχικής λέξης - Η ταλάντευση - Επίσκεψη στη μούμια.
Οι κλασικές σπουδές: Οι ελληνικές ρίζες - Η απομνημό
νευση των ομηρικών κειμένων - Η γραμματική του Σα- 
μπολλιόν - Η Αλγεβρα.

2. Η στιχοποιία 
Εισαγωγικά
Ειδικές μελέτες και σπουδές
Σύνθεση του έργου - Παρουσίαση του έργου (G. Baron) 
Πρόλογος (του Μ. Ζους).

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΟ ΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΕΛΙΑ 

ΤΟΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΤΙΛ
— ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Η ενεργητική έκρηξη και η ψυχοφυσιολογία του κινήμα
τος1

1. Η ενεργητική φύση του κινήματος
Οι ζωντανοί οργανισμοί μεταμορφωτές ενέργειας - Από 
την έκρηξη της ενέργειας αναπηδάει ένα φυσιολογικό 
αντανακλαστικό: το Κίνημα2.

2. Στον άνθρωπο όλα είναι κίνημα
Κάθε αίσθηση είναι κινηματική - Οι καταστάσεις της
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συνείδησης είναι κι αυτές κινηματικές - Το συγκρότημα 
του κινήματος είναι κι αυτό κίνημα - Η κινηματική ενό
τητα του ανθρώπινου σύνθετου - Ο άνθρωπος σύστημα 
κινημάτων.

3. Η ψυχοφυσιολογία του κινήματος
Το παγκόσμιο κινημάτισμα του ανθρώπου - Αποδοχή και 
κινηματικότητα - Οπτικές αποδοχές: οφθαλμικά κινήμα
τα - Ακουστικές αποδοχές: ακουστικά κινήματα - Τα 
αντανακλαστικά κινήματα - Συσχετισμός των αντανα
κλαστικών κινημάτων - Κάθε κίνημα είναι αναγκαστικά 
κίνημα ενός οργάνου.

— ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Διαστήματα ανάμεσα στις ενεργητικές εκρήξεις: ο φυ
σιολογικός ρυθμός

1. Ο ρυθμός, έκρηξη ενέργειας
Η λέξη «ρυθμός», ένας συγκεχυμένος όρος - Παντοπα
ρουσία του ρυθμού: στην ύλη - Στην οργανική και έμψυ
χη ζωή - Ο φυσιολογικός ρυθμός: εναλλαγές ενεργειών 
και αναπαύσεων - Ο ρυθμός των μακροσκοπικών ή μι- 
κροσκοπικών μας κινημάτων - Ο ρυθμός των ζωτικών ορ
γάνων.

2. Ο «χορός»ρυθμική του οργανισμού
Η μέθοδος Dalcroze - Ο αυθόρμητος «χορός» των ρυθμών 
και η προσοχή - Διώξε το φυσικό, ξανάρχεται καλπάζο
ντας - Ενεργητική έκρηξη του λόγου: τα πειράματα του 
J.P. Rousselot - Η εκδοχή της λέξης «χορός» στους αρχαί
ους έλληνες.

3. Ο δυναμογενετι κός ρυθμός
Η ηχητική αποδοχή δυναμοποιεί τον άνθρωπο - Απ’ αυτό, 
τα τραγούδια της δουλειάς - Ο ρυθμός στοιχείο βοηθητι
κό της μνήμης - Η μονιμότητα του αυθόρμητου ρυθμού.
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— ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
Το αντανακλαστικό κινημάτισμα και η μιμική της απο
δοχής

1. Πώς λειτουργεί η αποδοχή
Η Αποδοχή, ένα κύμα που απλώνεται σ’ όλους τους μυς - 
Δυναμοποίηση και εξεγερτικότητα του ατόμου - Η οξυ- 
μένη αποδεκτικότητα του πνεύματος - Να καλλιεργήσου
με τη λεπτότητα και την ακρίβεια των αποδοχών μας.

2. Η κανονική κατάληξη της αποδοχής: η μικρή έκφραση 
Ο μιμικός αυθορμητισμός του παιδιού που εμποδίζεται 
από την αγωγή.

— ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
Η αυθόρμητη αναζωογόνηση των παλιών κινημάτων

1. Οι καταστάσεις της συνείδησης συνίστανται από κινη
τήρια στοιχεία
Μια θεωρία που πρέπει να εξαφανίσουμε: αυτή των εικό
νων - Κάθε σκέψη είναι ενσαρκωμένη - Ο εγκέφαλος 
στην άκρη των δακτύλων - Κάθε συνείδηση είναι κινη
ματική.

2. Διάφορος βαθμός αναζωογόνησης
Η κατάσταση λανθάνοντος - Η εσωτερική σκέψη είναι 
καμωμένη από αποδοχές που συνειδητοποιούνται - Το πε
ρισσότερο ή λιγότερο κινημάτισμα δεν του αλλάζει τη 
φύση - Οι αναμνήσεις: αναπαίγματα παλιών αποδοχών - 
Η επιλεκτική και όχι δημιουργική αναζωογόνηση.

— ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Η εκούσια και σημειολογική αναζωογόνηση των μιμι
κών κινημάτων

1. Η κοινωνική λειτουργία των μιμικών κινημάτων
Η τάση προς τον αυτοματισμό των κινημάτων - Η αγώγι-
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κή λήψη των αυθόρμητων κινημάτων - Η σημειολογική 
κινηματικότητα των αισθημάτων - Από το αυθόρμητο κί
νημα στο συμβατικό σημειολογικό κίνημα - Η σύλληψη 
του χαρακτηριστικού κινήματος του αντικειμένου.

2. Η γνώση: Το να γίνεσαι το άλλο παραμένοντας ο εαυτός 
σου
Το να κατέχεις το αντικείμενο που ξέρεις με «μίμηση » μι- 
μούμενός το εκούσια - Ο ίλιγγος της συνδιάλυσης με το 
γνωριζόμενο αντικείμενο - Ο άνθρωπος σκέφτεται και ξέ
ρει μ’ όλο του το είναι - Το να γίνεσαι όλα τα πράγματα 
μένοντας ο εαυτός σου.

3. Το σημειολογικό σωματικό - χειρικό κινημάτισμα είναι 
παγκόσμιο
Το χέρι είναι ο άνθρωπος - Η μη-παιδευμένη αυθόρμητη 
κινηματική έκφραση στους κωφαλάλους - στους ακόμη 
αυθόρμητους λαούς - στην Αυστραλία - στους Αμεριν- 
διανούς - Ο άνθρωπος, εκλεκτό σημειολογικό ζώο - Το 
σώμα, εργαλείο γνώσης και έκφρασης - Η σύγκλιση των 
διάφορων σημειολογικών κινηματισμών - είναι η «μιμι
κή γλώσσα» της ανθρωπότητας.

— ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σ Τ '
Το σημειολογικό λαρυγγοστοματικό κινημάτισμα

1. Η πρώτη γλώσσα, ηχώ της ηχητι κής πράγματι κότητας 
Προέλευση του λαρυγγοστοματικού κινηματίσματος: τα 
παιγνίδια του φωνομιμησμού - Πρακτικά πλεονεκτήματα 
του λαρυγγοστοματικού κινηματίσματος - Κινηματική 
γλώσσα και λαλούμενη γλώσσα είναι σύγχρονα - Το να 
σκέφτεσαι με τα χέρια, το να μιλάς με τα χέρια.

2. Ο άνθρωπος πήρε την πραγματικότητα στα χέρια του 
πριν να τη φέρει στη φωνή του.
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— ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
Ο ένστικτα συγκεκριμένος χαρακτήρας του σημειολογι- 
κού κινηματίσματος

1. Το συγκεκριμένο και η συνείδηση
Η διαδικασία που καταλήγει στο σημειολογικό κινημά- 
τισμα επιτρέπει να διαφωτίσουμε την έννοια της συνείδη
σης - Όλα είναι ριζωμένα στο συγκεκριμένο, ακόμη και 
οι διανοητικές συλλήψεις.

2. Το συγκεκριμένο και η γλώσσα
Το συγκεκριμένο της γλώσσας των ακόμη αυθόρμητων 
λαών - Η δημιουργία της γλώσσας: ένα καθημερινό γεγο
νός - Αυτό που είναι στ’ αλήθεια τα «ιδιώματα» - Πριν 
απ’ τη γραφική έκφραση να μελετήσουμε τη ζωντανή κι
νηματική γλώσσα για να μάθουμε ν ’ αναλύουμε τη ζωή.

3. Η μεταφορά: εργαλείο μιας ζωντανής σκέψης
Η μεταφορά στον Bergson - στους αυθόρμητους λαούς - 
στις εβραϊκές ρίζες - Η μεταφορά και το συγκεκριμένο κί
νημα της ταλάντευσης - Οι σημιτικές μεταφορές και η 
ταλαντευτική Απαγγελία - Η κινηματική μεταφορά στην 
κινέζικη γραφή - Ο κινέζικος «χαρακτήρας» ένα μιμικό 
κίνημα αντιγραφής - Η μαλαισιακή παροιμία.

4. Λογοπαίγνια, κινηματοπαίγνια
Σχέση των ρηματικών μορφών - Ταυτότητα του ονόματος 
με το αντικείμενο - Σχέση κινημάτων και αισθημάτων - 
Σχέση από ομοφωνία - Το λογοπαίγνιο στην κινέζικη 
γλώσσα.

— ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
Το προτασικό κίνημα

1. Το προτασικό κίνημα: βασικό στοιχείο της σκέψης και 
της έκφρασης
Ο μιμητής άνθρωπος δέχεται κι εκφράζεται μ’ όλη του
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την οντότητα - Απόδειξη παρεχόμενη απ’ την αυθόρμητη 
έκφραση του κωφαλάλου - Η κινηματική του έκφραση 
ακολουθεί την τάξη της πράξης - Το ίδιο συμβαίνει στην 
αυθόρμητη έκφραση - Η λέξη: στοιχείο του προτασικού 
κινήματος - Η σημασία προκύπτει από το προτασικό κί
νημα, όχι από τα συστατικά του στοιχεία. Τα «προτασι- 
κά κλισέ» της κινέζικης γλώσσας - της ινδοευρωπάίκής 
γλώσσας- της γαλλικής γλώσσας - Η μάθηση της γλώσ
σας με προτασικά κινήματα από το παιδί - Η εμπειρία της 
Hellen Keller: από τα δάχτυλα στα χείλη - Αυτοματισμός 
του προφορικού προτασικού κινήματος - Μικροσκοπικό 
ή μακροσκοπικό προφορικό κινημάτισμα - Οι καθαρά 
«ρηματικοί» - Για τους καθαρά «ρηματικούς», «όχι σκέ
ψη χωρίς γλώσσα» - Για τους άλλους, πιο οπτικούς ή πιο 
εσωτερικούς, είναι δύσκολο να μεταφράσουν το προσω
πικό «μίμημα» σε «γλώσσα» κοινωνικοποιημένη - Υπε
ροχή του «λογο-κινητήριου» τύπου - Ο κίνδυνος του ρη
ματικού αυτοματισμού - Η ενότητα του προτασικού κι
νήματος - Οι τρεις φάσεις του προτασικού κινήματος 
σχηματίζουν ένα σημειολογικό όλο.

2. Η σύνθεση των προφορικών παραδοσιακών λογότυπων 
Στους Ραββί του Ισραήλ, δάσκαλους στο προφορικό στιλ 
- Σύνθεση προφορική και σύνθεση γραφτή - Τα παραδο
σιακά κλισέ αποκαλύπτουν τις εθνικές νοοτροπίες - Κί
να, Ελλάδα, Μεσαίωνας - Οι παραδοσιακοί λογότυποι 
της Torah - Ο νέος ειρμός τους στο Ευαγγέλιο - Παραδο
σιακοί λογότυποι - Ο προσωπικός ειρμός - Απ’ αυτό, νέες 
«κατασκευές» καμωμένες με αρχαίες πέτρες - Μερικά 
παραδείγματα μετάφρασης - αντιγραφής ελληνικών 
εβραϊκών κειμένων - Σε μερικές γλώσσες, μόλυνση της 
λαλούμενης γλώσσας από τη γραπτή γλώσσα.



260 ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

— ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
Εθνικές πνευματικές στάσεις και προτασικά κινήματα: 
ψυχολογία της μετάφρασης

1. Η κοινοποίηση των πνευματικών στάσεων.
Ποικιλία των ατομικών πνευματικών στάσεων - Αδιά
βροχα περικλείσματα σφίγγουν τον άνθρωπο - Η αυταπά
τη της κοινοποίησης των ιδεών - Κάθε άνθρωπος είναι 
για τους άλλους «ένας κλειστός κόσμος» - Τι σημαίνει 
καταλαβαίνω τον άλλο; - Διαβάζω, ακούω, καταλαβαί
νω: σημαίνει μεταφράζω - Ποικιλία των εθνικών πνευμα
τικών στάσεων - Πώς να δοκιμάσουμε να καταλάβουμε 
τον άλλο; - Να ξεπερνούμε το πρώτο σοκ - για ν’ ανοι
χτούμε σε άλλες πνευματικές στάσεις.

2. Η ζωντανή πολυπλοκότητα του προβλήματος της μετά
φρασης
Για να μεταφράσουμε: ν’ αντιγράφουμε το προτασικό κί
νημα με προτασικό κίνημα - Γιατί «μεταφράζω» σημαί
νει «προδίδω» - Μεταφράσεις ή προδοσίες ρηματικών 
σχέσεων - Τα αμετάφραστα λογοπαίγνια των hain-teny 
των merina - στους συλλογισμούς του Ιερεμία - στην 
απαγγελία της δίκης της Σουζάννας - στην απαγγελία 
της ανακούφισης του φορτίου του Ιερεμία.

3. Η ελληνική μετάφραση - αντιγραφή των Ευαγγελίων.
Ο Μάρκος, μεταφραστής-ερμηνευτής και καταγραφέας 
του Πέτρου - Η «καρδιά-μνήμη» των γιων του Ισράίλ.

4. Το στιλ του Παύλου και η μετάφρασή του.
Στη σχολή του ραββίνου Καμαλιήλ - Κάτω απ’ τα ελλη
νικά, ο εβραϊκός τρόπος - Το στιλ ενός σημίτη δεν είναι 
το δικό μας στιλ - Το στιλ του Παύλου κατά το Ρενάν - Η 
εβραϊκή λογική στο στιλ του Παύλου - Η εβραϊκή σχολή 
- Η προφορική παράδοση και οι ρηματικοί συλλογισμοί - 
Η «μανία της λέξης» στον Παύλο - παγκόσμιο φαινόμενο
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του προφορικού στιλ.
5. Η Δυτική λογικότη τα μπροστά στις εθνικές κοινότητες με 

προφορικό στιλ
Ακαταληψία από άγνοια και ερμηνεία - Το όριο της ιστο- 
ρικο-κριτικής μεθόδου - Η εμπειρική μέθοδος του F.H. 
Cushing - Να μιλάς με τα χέρια, να σκέφτεσαι με τα χέρια 
- Ζωντανή πολυπλοκότητα των προβλημάτων της μετά- 
φρασης.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

—  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Η αυτόματη επανάληψη ενός προτασικού κινήματος: ο 
παραλληλισμός

1. Η ανθρωπολογι κή βάση του παραλληλισμού: ο αυτομα
τισμός
Κάθε σκέψη είναι κινηματική - Ο αυτοματισμός στην 
ψυχική ζωή - στη σκέψη. - Η συνείδηση δεν έρχεται παρά 
στο τέλος της διαδικασίας - Ο παραλληλισμός και ο ψυ
χολογικός αυτοματισμός - Η αυθόρμητη προφορική έκ
φραση χρησιμοποιεί πάντα την ταλάντευση - Ο νόμος 
της παγκόσμιας ταλάντευσης - Η γλωσσολογική μονάδα 
δεν είναι η λέξη, αλλά το προτασικό κίνημα - «Κάτι που 
μοιάζει με στίχους».

2. Το ρυθμικό σχήμα
Η απαγγελία οδηγεί στο μέτρημα - Κάθε γλώσσα έχει 
τους ρυθμούς της - Ο παραλληλισμός των εθνικών λογο
τύπων και η ρυθμοτυπογραφία - Η γραφή μας, άπιστη 
υπηρέτρια του ζωντανού ρυθμού - αλλά έρχεται η ηχητι
κή καταγραφή.

3. Παραλληλισμοί και ρυθμικά σχήματα σε διάφορες εθνι-
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κές κοινότητες
Μαδαγασκάρη - Τουρκία - Πάλι Μαδαγασκάρη - Ισράΐλ 
- Παράλληλο ρετσιτατίβο των Μερίνα.

— ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ'
Το προφορικό ρυθμικό στιλ

1. Οι παραδοσιακοί λογότυποι: σχήματα οδηγητικά της έκ
φρασης
Η αέναη επιστροφή των παραδοσιακών λογοτύπων - Η 
επιστήμη των παροιμιών των Μερίνα - Η ρητορική τέχνη 
των αρχαίων αράβων - Η νέα ενεργοποίηση των παραδο
σιακών λογοτύπων: ένα μαργαριταρένιο κολιέ.

2. Μηχανική μετρική και ζωντανή ρυθμική
Πώς διαμορφώνονται τα ρυθμικά σχήματα - Η ζωντανή 
τους πλαστικότητα - Τα βασικά βουκολικά - Αναγέννη
ση των πλαστικών μετρικών - Ιδιαιτερότητες του γαλλι
κού στίχου - και του λατινικού στίχου - Η αναγκαιότητα 
των οργάνων φωνητικής για να μελετήσουμε το ζωντανό 
ρυθμό - Η αυθόρμητη ρυθμοποίηση των προϊσλαμικών 
αράβων - Αυτόματος παραλληλισμός και ρηματικές δο
μές - Η λαϊκή απαγγελία στα αβυσσινιακά - Ο ενστικτώ
δης ανάπαιστος στα γαλλικά - Το πλαστικό βάδισμα του 
αυθόρμητου προφορικού στιλ - Έτσι στα βασκικά βου
κολικά - Η βάση της φωνητικής: ο ζωντανός και ομιλών 
άνθρωπος.

—  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ'

Η ενστικτώδης μνημονική τέχνη των ρυθμικών σχημά
των

1. Οι μνημονικές ιδιότητες των απαγγελιών του προφορικού 
στιλ
Τα μνημονικά «κατορθώματα» των σλάβων Απαγγελτών
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- Η περίπτωση του Μίλοβαν - Η διαμόρφωση των Απαγ- 
γελτών - Η ολική μνήμη των Απαγγελτών.

2. Ο πραγματικός σκοπός της ρυθμοποίησης: μια ακριβής 
απομνημόνευση
Το Ρυθμικό σχήμα μνημονική έκφραση σκέψης - διδακτι
κά ρυθμικά σχήματα.

3. Για την Καινή Διαθήκη: απαραίτητη αναδρομή στο αρα- 
μαϊκό υπόστρωμα
Ο Loisy απέναντι στο προφορικό Ευαγγελικό στιλ - Οι 
αναμεταφράσεις των Mueller.

4. Ηεπανανακάλυψη τηςμνημονικήςρυθμοποίησης
Η ρυθμοποίηση, έργο ομορφιάς και πρακτικής χρησιμό
τητας - Η οφθαλμική μας ανάγνωση - για τους Αρχαίους, 
βοηθητική της μνήμης - Η ρυθμοποίηση, μνημονικό μέσο 
και όχι τεχνητή επαλήθευση - Μια γαλλική εμπειρία της 
ρυθμοπαιδαγωγική ς.

— ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Γ
Το προφορικό στιλ «ζωντανή τυπογραφία»

1. Ο «ζωντανός Τύπος» στις εθνικές κοινότητες με προφορι
κό στιλ
Η ρυθμοποίηση στους πρώτους έλληνες συγγραφείς: οι 
μοραλιστές - Οι ιστορικοί - Η Αινειάδα, μια τεχνητή επο
ποιία - Η ρυθμοποίηση και η πολιτική - Οι πρώτοι έλλη
νες φιλόσοφοι - Επιστήμη και μνημονική Τέχνη - Το 
σφάλμα μερικών σύγχρονων ελληνιστών - μπροστά στις 
επιστολές του άγιου Ιούδα - Ο Μωάμεθ στο κόσκινο της 
ποιητικής μας κριτικής - Το Κοράνι, από στόμα σε στό
μα, όπως η εφημερίδα από χέρι σε χέρι - Το προφορικό 
στιλ του Qouss, Χριστιανού πρόίσλαμικού επισκόπου - 
Ρυθμοποίηση και φανταστική ιστορία - Με τη γραφή, η 
ρυθμοποίηση χάνει το διδακτικό της χαρακτήρα και γί
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νεται ποιητική - Οι ρυθμικές απαγγελίες είναι η φωνή της 
ιστορίας - Η επίδραση των αφγανών ρυθμοποιών - Προ
φορικό στιλ και ρυθμομελωδία.

— Κεφάλαιο ΙΔ'
Οι προφορικοί συνθέτες

1. Ο ρυθμικός λογοτυπικός αυτοσχεδιασμός των λαϊκών 
συνθετών
Ο αυτοσχεδιασμός στην προϊσλαμική αραβική εθνική 
κοινότητα - στους Τουαρέγκ - Αναλογία με τα επιγράμ
ματα των φυλών του Ιώβ και οι αγώνες των παροιμιών 
στους Μερίνα - Ο αυτοσχεδιασμός στους Ταϊτόκ - Μετρι
κοί δωματίου και ικανοί εθνολόγοι.

2. Σ ’ αναζήτηση της ζωντανής λαλιάς
Οι αραμαϊκοί ρυθμικοί λογότυποι - Ο «Γιος» του Αββά τ’ 
Ουρανού και οι μαθητές του - Ο Ματθαίος, πιστός επανα- 
λήπτης των μαθημάτων του δασκάλου του - Ο Ιωάννης, ο 
ευνοούμενος μαθητής του Ιησού και πιστός φορέας της 
Torah - Η συγκεκριμένη λογική των βιβλικών μεταφορών
- Η μετάφραση σπάει τη λογική των μεταφορών - Η αρα- 
μαϊκή καταγραφή του Ματθαίου - Η ελληνική καταγρα
φή της προφορικής διδασκαλίας του Πέτρου απ’ το Μάρ
κο - Το μεγάλο πρόβλημα της μετάφρασης - Η μετάφραση 
των Γραφών και η κατευθυνόμενη ερμηνεία τους - Ο Ιη
σούς της Ναζαρέτ, προφορικός συνθέτης.

3. Ο χώρος της ζωής των προφορικών συνθετών
Οι αφγανοί συνθέτες: η περίπτωση του Μίρα - Το αρι
στούργημα του Μίρα - Οι προφορικοί Συνθέτες, συχνά 
αγράμματοι, ποτέ αδαείς - Οι γυναίκες αυτοσχεδιάστριες
- Η προφορική διαμόρφωση των αφγανών συνθετών - Οι 
προφορικοί Συνθέτες και η «λογοτεχνική ιδιότητα» - Στο 
προφορικό Στιλ, οι παραδοσιακοί λογότυποι είναι κοινό
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αγαθό - Η διευθέτησή τους είναι προσωπική - Απ’ αυτό, 
το «οικογενειακό ύφος» των επιστολών της Καινής Δια
θήκης - Οι ιδιοφυείς ενοράσεις του αγίου Ιερώνυμου - Το 
Ισράΐλ, φορέας του Λόγου - Η προφητική μήτρα - Η απο
στροφή των Αυτοσχεδιαστών για τις καταγραφές - Τα ζω
ντανά γεγονότα εξηγούν το νεκρό παρελθόν - Η περίπτω
ση του βοσκού-συνθέτη, του προφήτη Αμός - αίνιγμα για 
τους λογοτεχνικούς κριτικούς.

— ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ'
Οι μνημονικές ιδιότητες στις εθνικές κοινότητες του προ
φορικού στιλ

1. Ψυχοφυσιολογία της μνήμης
Η μνημοτεχνική φόρτιση των εθνικών λογοτύπων του 
ατόμου - Οι παραδοσιακές εθνικές αναλογίες - Ο δεσμός 
τους με τη μνήμη - Μνημονικές ιδιότητες και μνημοτεχνι
κές συμπεριφορές - Δεν υπάρχει εξυπνάδα χωρίς μνήμη - 
Η συνήθεια, όρος ζωής, όρος προόδου.

2. Η μνήμη, αρχέγονη ή... ανυπόληπτη ιδιότητα
Μια ρωμαλέα μνήμη γιατί χρησιμοποιείται σταθερά. Η 
ικανότητα να μετράς το χρόνο - Η φοβερή βιβλιακή 
αμνησία - Μνήμη ασκούμενη και μνήμη ατροφική - Η βι
βλιακή κριτική μπροστά στο γεγονός του προφορικού 
Ευαγγελικού στιλ - Η ακριβής απαγγελία του Κορανίου.

3. Προφορική κράτηση και γραπτή βοήθεια της μνήμης
Η προφορική διδασκαλία του Βούδδα - Προτεραιότητα 
του προφορικού απ’ το γραπτό - Δυνατή συγχρονία του 
προφορικού και του γραπτού - Η προφορική διδασκαλία 
των Δρυϊδών - Πιστότητα της προφορικής μετάδοσης - Η 
ακριβής μετάδοση στους Ασάντι - από οχτώ αιώνες, επί 
ποινή θανάτου - παρά τις γλωσσολογικές εξελίξεις - Η δι
δακτική ρυθμο-μελωδία: μια ιερή λειτουργία - Για το
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Ισράΐλ, «ξέρω» σημαίνει «ξέρω απέξω» - Τα διδακτικά 
συνώνυμα της Torah - Η καρδιά-μνήμη και ο απαγγέλλων 
λάρυγγας στους σημίτες - Σημιτική και αττική σοφία - Η 
απαγγελία εμποδίζει τις γλωσσολογικές αλλοιώσεις - πα
ρά την αναπόφευκτη εξέλιξη - στους άραβες Ράουι - στις 
ευαγγελικές απαγγελίες - Συνθέσεις και καταγραφές.

— ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ '
Οι μνημοτεχνικές διαδικασίες στο εσωτερικό του ρυθμι
κού σχήματος

1. Οι ανθρωπολογι κές βάσεις της μνημοτεχνίας
Η πρόσληψη των αλληλοδράσεων του περιβάλλοντος σύ- 
μπαντος - θεμέλιο του προτασικού κινήματος - Τα συγκε
κριμένα σημειολογικά συστήματα - Το προτασικό κίνη
μα και οι συστατικές φράσεις.

2. Ο παραλληλισμός-κλισέ και ο ρηματικός συλλογισμός 
Παροιμίες και ρηματικός συλλογισμός - Για να ξανα- 
βρούμε τις ρηματικές ακολουθίες, ν ’ ανατρέξουμε στο 
αραμαίκό υπόστρωμα - Για τους απαγγελτές (του Ιησού)
- Οι απαγγελίες του Ιωάννη και οι επιστολές του Παύλου
- Πότε τα λεξικά των παραλληλισμών-κλισέ; -  Ένας κίν
δυνος πάντα σύγχρονος: να φανταζόμαστε αντί να παρα
τηρούμε.

3. Η μνημοτεχνική διαδικασία των παρηχήσεων
Οι συμφωνικές παρηχήσεις - στους αρχαίους γερμανούς 
ρυθμοποιούς - Οι μνημοτεχνικές διαδικασίες της συνονο- 
μασίας - Οι φωνητικές παρηχήσεις - Η καταγραφή δε 
μπορεί ν ’ αποκαταστήσει το ζωντανό ρυθμό - Η ολο-συ- 
νήχηση των αραβικών ρυθμικών Σχημάτων - Η ομοιοκα
ταληξία, συμβατική μνημοτεχνική συμπεριφορά, δεν εί
ναι ο ζωντανός ρυθμός.
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— ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΖ'
Οι μνημοτεχνικές διαδικασίες στο εσωτερικό του Απαγ- 
γέλματος

1. Το μέτρημα των ρυθμικών σχημάτων
Το Απάγγελμα, μετρημένη ομάδα ρυθμικών σχημάτων - Το 
μέτρημα στην Ιλιάδα - Το μέτρημα των γενεών του Μεσσία 
απ’ το Ματθαίο - Ο μετρικός κύλινδρος των Εβραίων.

2. Οι ομοιοκαταληξίες και οι λέξεις κλήσης
Οι ομοιοκαταληξίες ανάρτησης των προφορικών συνθε
τών - Οι λέξεις κλήσης των βιβλικών απαγγελιών.

— Κεφάλαιο ΙΗ'
Οι μνημοτεχνικές διαδικασίες στο εσωτερικό μιας απαγ
γελίας

1. Ο παραλληλισμός των απαγγελμάτων
Απαγγελία και απαγγέλματα - Τα παράλληλα απαγγέλ- 
ματα σχηματίζουν μια απαγγελία.

2. Οι οδηγητικές λέξεις της απαγγελίας
Ο νόμος της επανοκλήρωσης - κινεί την ασυνείδητη μνή
μη - Οι αγωγικές λέξεις των Απαγγελμάτων - Ο ειρμός των 
Απαγγελμάτων με παραλληλισμούς-κλισέ - Το παιγνίδι 
των μεταθέσεων των λογοτύπων ή των απαγγελμάτων 
στην Απαγγελία - Η θεραπεία: ο ειρμός με λέξεις-πόρπες - 
Μνημοτεχνικά πλαίσια - Η αναδρομική σύνθεση.

3. Έμπνευση των προφορικών συνθετών
Η αυθόρμητη ανάβρυση των προφορικών αριστουργημά
των - Ο μυστηριώδης μηχανισμός της έμπνευσης - Η περί
πτωση του Λαμαρτίνου - Η υπαγορευτική πνοή - Η 
έμπνευση στους Βερβέρους - Να βοηθάμε το δώρο με μια 
βιωμένη τεχνική - Η αυθόρμητη ανάβρυση των βιβλικών 
μεταφορών στους εβραίους συνθέτες.

Συμπεράσματα.
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Β. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ

1. Τα παιδικά παιγνίδια
Αρχισα να πηγαίνω στο μητρικό σχολείο τεσσάρων χρό

νων και λίγων μηνών3.
Ένα πράγμα μου έκανε τότε μεγάλη εντύπωση, να βλέπω 

τα παιδιά να παίζουν με όλα. Έχω ακόμη στους μυς μου 
όλα αυτά τα παιδικά παιγνίδια. Αυτή η ερώτηση με βασάνι
ζε, γιατί τα παιδιά να παίζουν με όσα έχουν δεχτεί απ’ το πε
ριβάλλον τους με τόσο εντυπωσιακή επιτυχία; Δεν έχω δει 
παρά αυτό: παιδιά που προσπαθούν να ξεφύγουν απ’ όλους 
τους εξαναγκασμούς μας για να παίξουν με όλα τα πράγμα
τα.

Λοιπόν μην εκπλήττεσθε που μ’ ακούτε να σας λέω: Στην 
αρχή ήταν το ρυθμομιμικό κίνημα, γιατί στην αρχή δεν είδα 
παρά αυτό. Κι όσα θα σας εξηγήσω δε θα είναι παρά ο σχο
λιασμός όσων έχουν καλλιεργηθεί μέσα μου από τα πρώτα 
μου παιδικά χρόνια.

(Εισαγωγή)

2. Επίσκεψη στη μούμια
...Αγάπησα μ’ αγάπη ερωτική μια αιγύπτια μούμια. Εκεί 

με πήγε, για να το πω έτσι, ο μοναδικός μου έρωτας. Να πώς 
προκλήθηκε αυτό το κεραυνοβόλημα.

Την Πέμπτη η μητέρα μου πήγαινε στο Μανς κι όταν 
ήμουν ως τότε καλό παιδί, μ’ έπαιρνε μαζί της. Καθώς ήθελα 
να τα ξέρω όλα, με είχε πάει στο μουσείο της επαρχίας να δω 
τη μούμια, για την οποία μας είχε μιλήσει ο διευθυντής του 
σχολείου. Αν πάτε στο Μανς, πηγαίνετε και στο μουσείο της 
επαρχίας, εκεί θα δείτε την πολυαγαπημένη μου. Μπαίνεις 
σε μια μεγάλη αίθουσα, μετά σε μια άλλη αριστερά και κει,
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μέσα σ’ ένα μεγάλο κουτί αρκετά περίεργο, βρίσκεται μια 
αιγύπτια ιέρεια ακίνητη, πολύ ήρεμη, καλά παραγεμισμένη.

Έμεινα εκεί, μαρμαρωμένος, για δυο ώρες ίσως, μπροστά 
σ’ αυτό το μικρό νεκρό πρόσωπο, αυτό το αποξηραμένο κορ
μί με τα δυο σταυρωμένα του χέρια. Αυτό είχε πάνω μου ένα 
αποτέλεσμα μοναδικό, γιατί υπήρχαν εκεί μικρά σκληρά 
σχέδια που σχημάτιζαν σα μια μικρή πομπή ολόγυρα. Τότε 
μου γεννήθηκε η ιδέα που με καταδιώκει συνέχεια και που 
συνεχίζω να κυνηγάω: όλα αυτά τα μικρά σχέδια τα ζωγρα
φισμένα ολόγυρα ήταν άραγε ζωντανά όπως ήταν ζωντανή 
αυτή η μικρούλα ιέρεια που είναι εκεί καλά παραγεμισμένη; 
Όλοι αυτοί οι «χαρακτήρες» που είναι εκεί παγωμένοι δεν 
ήταν ζωντανά πράγματα όπως τα παιδικά μας παιγνίδια; Γύ
ρω σ’ αυτή την άκαμπτη και σαν παραγεμισμένη γυναίκα 
δεν υπάρχει ένα παιγνίδι μεγάλων ανθρώπων που κάνουν κι
νήματα όπως κάνουν τα παιδιά;

Με κυνηγάει ως σήμερα αυτός ο συσχετισμός: έχουμε να 
κάνουμε εδώ με σημεία νεκρά, που όμως ήταν ζωντανά, 
όπως έχουμε να κάνουμε με μια μικρούλα ιέρεια που είναι 
νεκρή, αλλά ήταν ζωντανή. Πραγματικά αυτό με κυνηγάει 
ως σήμερα. Θα δούμε τώρα το αποτέλεσμά του γιατί, αν βρί
σκομαι εδώ αυτό οφείλεται στην πολυαγαπημένη μου, τη μι
κρούλα αιγύπτια μούμια.

(Εισαγωγή)

3. Στον άνθρωπο, όλα είναι κίνημα
«Στην αρχή ήταν το κίνημα» (d’Udine: A, 86). «Ερχόμενο 

στον κόσμο το νεογέννητο είναι εφοδιασμένο με κινητικές 
ικανότητες... Είναι μια μηχανή που παράγει κινήσεις [που κά
νει η συνέχεια κινήματα]» (Ribot: C, 2). «Κάθε διέγερση, [εσω
τερική ή εξωτερική] καθορίζει μια κίνηση» (F6r6: A, 75)4.

(A, 2)
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4. Κάθε αίσθηση είναι κινηματική
«Μια έκρηξη κάνει να σκιρτούμε απ’ τα πόδια ως το κε

φάλι. Η παραμικρή αίσθηση μας προκαλεί ένα τράνταγμα 
ίδιο κι ας είναι αόρατο: αν δεν το νιώθουμε, αυτό οφείλεται 
στο ότι είναι πολύ λεπτό ή στο ότι η αισθαντικότητά μας δεν 
είναι αρκετά λεπτή» (James: I, 372). «Και αυτή η κίνηση... 
στην οποία φαίνεται να παίρνουν μέρος όλα τα συσταλτικά 
στοιχεία του οργανισμού... φαίνεται πως συνιστά στην ου
σία του τον αντικειμενικό χαρακτήρα της αίσθησης» (F6r6: 
A, 75).

(A, 2)

5. Οι καταστάσεις της συνείδησης είναι κι αυτές κινη
ματικές

«Θα ήταν λάθος να πιστέψουμε ότι οι συγκινησιακές ή 
αναπαραστατικές καταστάσεις μας είναι καθεαυτές αδρα
νείς κι ότι πρέπει να τους προσθέσουμε κάτι για να γίνουν 
κινητικές. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχουν στη συνείδηση κα
ταστάσεις που είναι μόνο διαπιστώσεις· οι καταστάσεις που 
είναι διαπιστώσεις συνοδεύονται από κινήσεις [κινήματα] 
και στη συνέχεια από τάσεις· δεν έχουμε ανάγκη να προσθέ
σουμε τίποτα σε μια κατάσταση συνείδησης για να γίνει 
ενεργή [κινηματική]· αντίθετα, όταν η κίνηση δε συνοδεύει 
άμεσα μια συγκίνηση ή αναπαράσταση, εμποδίζουμε αυτή 
την κίνηση να παραχθεί, τη συγκρατούμε» (Luquet: 84).

(A, 2)

6. Το συγκρότημα του κινήματος είναι κι αυτό κίνημα
Λοιπόν, αυτό το συγκρότημα είναι κι αυτό «κινηματική 

ενέργεια». «Ταιριάζει να παρατηρήσουμε ότι η κινητική 
ενέργεια δεν είναι συνώνυμη της “κίνησης” με τη συνηθι
σμένη έννοια του όρου. Σε μια κατάσταση ακινησίας μπορεί
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να ξοδέψουμε τόση ενέργεια όση για μια κίνηση στο χώρο· 
γ.π.: κρατήστε το μπράτσο τεντωμένο και σταθερό' η κλίση 
του κεφαλιού δεξιά κρατιέται απ’ τη συνεχή συστολή των 
μυών του λαιμού κ.λπ. Αυτό, έτσι σύντομα, για να θυμίσου
με τη μόνιμη παρουσία των κινήσεων σχηματίζουν το νή
μα, στο οποίο [και με το οποίο] η συνείδηση σχεδιάζει τα 
στολίδια της» (Ribot: C, 3).

(A, 2)

7. Η ηχητική αποδοχή δυναμοποιεί τον άνθρωπο
«...Η ηχητική [αποδοχή], δυναμοποιώντας τον οργανι

σμό, εξεγείρει όλες τους τις δραστηριότητες, αυξάνει με κά
ποιο τρόπο τη ζωντανή [και πνευματική] του ικανότητα. Η 
συνείδηση αισθάνεται ολικά όλα αυτά τα οφέλη με τη μορ
φή ευχαρίστησης. Η ευχαρίστηση δεν είναι παρά η συνείδη
ση μιας δυναμοποίησης».

(Β, 3)

8. ...απ’ αυτό, τα  τραγούδια της δουλειάς
Έτσι, στους λαούς «που δεν έχουν χάσει το φυσικό τους 

αυθορμητισμό, που δεν είναι, όπως εμείς, αποκοινωνικοποι- 
ημένοι, χωρίς να είναι γι’ αυτό πρωτόγονοι -λέξη που πρέπει 
να εξαφανιστεί απ’ το λεξιλόγιο κάθε επιστήμονα» (Mauss), 
«για να εξεγείρουν για τη δουλειά, συνοδεύουν και δυναμώ
νουν σχεδόν πάντα το ρυθμό της εργασίας τραγουδώντας 
κάποιο τραγούδι κατάλληλο γι’ αυτή τη δουλειά και προ
σαρμοσμένο σ’ αυτό το ρυθμό. Κάθε είδος απασχόλησης 
λοιπόν έχει το τραγούδι της, που δε μπορεί να είναι χρήσιμο 
για κάποια άλλη με διαφορετικό ρυθμό» (Verrier: A, II, 78).

(Β.3)
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9. Η μονιμότητα του αυθόρμητου ρυθμού
«Μένει [λοιπόν] βέβαιο ότι η τάση για το ρυθμό είναι μια 

πρωταρχική εκδήλωση του ανθρώπινου εγκεφάλου, εκδήλω
ση που βυθίζει τις ρίζες της στην ίδια την οργανική ζωή. 
Έτσι λοιπόν, αυτή η τάση πρέπει να είναι μια απ’ τις τελευ
ταίες που εξαφανίζονται κάτω από την επίδραση μιας έκ
πτωσης ή μιας ατελούς εξέλιξης του πνεύματος [αυτού του 
ρυθμιστή και θεληματικού ταραξία των εκρήξεων της ενέρ
γειας]» (Ahtheaume et Dromard: 160). «Ο ρόλος του ρυθμού 
στη μετάφραση των ψυχικών διεγέρσεων που δε δαμάζονται 
καθόλου από τη συνειδητή θέληση μπορεί να εκτιμηθεί απ’ 
τον οίστρο μερικών μεθυσμένων ή τις αυθόρμητες διαβεβαι
ώσεις μερικών τρελών... Ο ρυθμός παρουσιάζεται άλλωστε 
σα μια τρέχουσα έκφραση, βασική μάλιστα, της ζωής των 
εκφυλισμένων. Οι στερεότυπες κινήσεις, που επαναλαμβά
νονται σύμφωνα μ’ ένα ρυθμό κατά το μάλλον ή ήττον κα
νονικό και μονότονο, συνιστούν ολόκληρη την κινητική 
δραστηριότητα μερικών ηλιθίων. Η κυριαρχία των ιδιοτή
των που απαιτούν δυναμικές διαθέσεις αναφέρεται σ’ όλα 
τα έργα τα σχετικά με τους καθυστερημένους. Η αίσθηση 
του μουσικού ρυθμού είναι συχνά το μόνο που μένει σ’ αυ
τούς τους δυστυχισμένους: ένας ρυθμικός θόρυβος αντιπρο
σωπεύει γι’ αυτούς την αίσθηση της ξεχωριστής πολυτέλει
ας και συνοψίζει ολόκληρη την επικράτεια της τέχνης» 
(161). «Όλοι όσοι επισκέπτονται, έστω και βιαστικά, ένα 
άσυλο καθυστερημένων, παρατηρούν τη συχνότητα των 
τραγουδιών, των [έμμετρων] κραυγών, και Voci alte e fioche 
e suon di man con elle» (Dante - Lombroso: 341)5.

Είναι το εκκρεμές της ζωής της εγκαταλειμμένης στον 
εαυτό της. «Θα μπορούσαμε [λοιπόν] να υποκαταστήσουμε 
στην περίφημη φράση του Hans von Biilow:

«Στην αρχή ήταν ο Ρυθμός»
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[όχι μόνο] την πιο ακριβή και γενική, συγχρόνως, φόρμου
λα:

«Στην αρχή ήταν το κίνημα» (d ’Urdine: A, 86), 
αλλά την έκφραση της ζωντανής σύνθεσης: Στην αρχή ήταν 
το ρυθμικό κίνημα.

( Β , 3 )

10. Κάθε σκέψη είναι ενσαρκωμένη
Ο Αριστοτέλης το έχει πει από πολύ παλιά, αλλά φυσικά 

με μια από αυτές τις οπτικές μεταφορές -τόσο επικίνδυνες 
στην επιστημονική φυσιολογία- συνηθισμένες στους έλλη- 
νες, που η οπτική τους κινηματικότητα, υπερτροφική από 
τους λαμπερούς ήλιους της Αφρικής, ευνόησε τόσο πολύ τη 
μεταφορά του ελληνικού λεξιλόγιου στο πεδίο του φωτός 
(Croiset: I, 12): «Νοεΐν ούκ έστιν άνευ φαντάσματος». Που 
θα μπορούσαμε, νομίζουμε, να μεταφράσουμε ευχάριστα 
χωρίς να το προδώσουμε: Στον άνθρωπο «δεν υπάρχει σκέψη 
που να μην είναι ενσαρκωμένη σ’ ένα κινητήριο στοιχείο, 
αντιδρασιακό ή αναζωογονητικό» με κινητικότητα που 
επηρεάζει άλλωστε περισσότερο ή λιγότερο δυνατά και συ
νειδητά αυτό ή εκείνο το τμήμα του οργανισμού.

(Δ, 1)

11. Κάθε συνείδηση είναι κινηματική
«...Κάτω από την ποικιλία του λεξιλογίου, όλοι αναγνω

ρίζουν την παρουσία και την ανάγκη των κινητήριων στοι
χείων στη σύσταση όλων των καταστάσεων της συνείδη
σης» (Ribot.C, 19).

(Δ, 1)
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12. Η εσωτερική σκέψη είναι καμωμένη από αποδοχές 
που συνειδητοποιούνται

«Ένας δεύτερος βαθμός ενεργοποίησης είναι πιο ενδια
φέρων: χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι η τάση όταν 
πραγματοποιείται παίρνει τη μορφή της εσωτερικής σκέψης. 
Κανονικά, μια τάση [ένα κινημάτισμα], όταν πραγματοποι
είται, γεννάει μια πράξη που αλλοιώνει αρκετά τη στάση 
και την κίνηση των μελών, ώστε αυτά να καθορίζουν τις 
αντιδράσεις των άλλων ανθρώπων, θεατών ή ακροατών... 
Λέμε τότε ότι η τάση, η [κινηματική αναζωογόνηση], εκδη
λώνεται με πράξεις διακριτές, ότι είναι εξωτερική. Αλλά η 
ίδια τάση μπορεί να πραγματοποιηθεί μ’ ένα άλλο τρόπο, 
αλλοιώνοντας τόσο λίγο τις στάσεις και τις κινήσεις των 
υποκειμένων, ώστε οι παριστάμενοι να μη διακρίνουν τίπο
τα και να μη μπορούν ν ’ αντιδράσουν σ’ αυτή την πράξη 
που δεν ήταν ούτε διακριτή ούτε εξωτερική. Εντούτοις αυτή 
η πράξη [αυτή η κινηματική αναζωογόνηση] ήταν αρκετά 
δυνατή, για να κάνει να γεννηθούν στο ίδιο το υποκείμενο 
αντιδράσεις ολότελα ανάλογες με τις προηγούμενες... Αυτές 
οι αντιδράσεις του ίδιου του υποκειμένου στις δικές του 
πράξεις συνιστούν πολύ γνωστά φαινόμενα: είναι τα φαινό
μενα της συνείδησης, που μπορούν εξάλλου να εμφανιστούν 
με την ευκαιρία πράξεων πλήρων, διακριτών επίσης από 
τους άλλους ανθρώπους. Αλλά αυτό που χαρακτηρίζει την 
εσωτερική σκέψη είναι ότι αυτές οι αντιδράσεις [αυτά τα κι- 
νηματίσματα] της συνείδησης είναι οι μόνες που η ανεπαρ- 
κώς αναπτυγμένη [αναζωογονητική] πράξη μπορεί να καθο
ρίσει (Janet: 323^324).

(Δ, 2)

13. Η σημειολογική κινηματικότητα των αισθημάτων
«Η πλειονότητα των [κινηματικών εκφράσεων], είτε εξη-
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γούνται από την ψυχολογία είτε από τη φυσιολογία είτε από 
τη μηχανική, έχουν [στην πραγματικότητα] γίνει [σημειολο- 
γικές κινηματικότητες] με την έννοια ότι τις χρησιμοποιού
με αδιάκοπα στην κοινωνική ζωή για να εκφράσουμε αισθή
ματα [πνευματικές στάσεις], που νιώθουμε σε κατάσταση 
ασθενική ή που δε νιώθουμε καθόλου. Το πρώτο αποτέλεσμα 
της κοινωνικής ζωής συνίσταται, εδώ, στο να κάνουμε ένα 
σημείο [ένα σημειολογικό κίνημα], αυτό που δεν ήταν παρά 
μια κίνηση [αντιδραστική]... για τη φύση· έτσι γίνανε στην 
εκδήλωσή τους τα πράγματα για το χαμόγελο· από την 
αντανακλαστική αντίδραση του προσώπου για την ικανο
ποίηση και τη χαρά κάναμε το συμβατικό χαμόγελο που 
χρησιμοποιούμε σαν [συμβατικό] κίνημα- στην αρχή ήταν 
μια απλή μηχανική αντίδραση, αλλά, όπως αυτή η ελαφρή 
αντίδραση παράγεται πιο συχνά κάτω από την επίδραση της 
χαράς, την κάνουμε, μόνο για να μιμηθούμε τον εαυτό μας, 
το εκούσιο σημείο [το σημειολογικό κίνημα] αυτής της συ
γκίνησης, [αυτής της πνευματικής στάσης]» (Dumas: 638).

«Μπορούμε να βρούμε στην κοινωνική ζωή πολλά άλλα 
παραδείγματα φυσικών αντιδράσεων [με σημειολογική κι- 
νηματικότητα] στην αρχή εκούσια μετά συνηθισμένη, όπως 
το ζάρωμα του μετώπου, φυσικό σημείο της προσοχής και 
εκούσια παραγόμενο... όταν θέλουμε [να κάνουμε το σημει- 
ολογικό κίνημα:] ν ’ ακούσουμε· το χαμήλωμα της άκρης 
των χειλιών, φυσικό σημείο της λύπης, αναπαράγεται εκού
σια όταν θέλουμε να εκφράσουμε απογοήτευση» (Dumas). 
Ακόμη «υποκρίνομαι αηδία και κάνω την γκριμάτσα: κακό' 
περνάω γρήγορα το χέρι στο μέτωπο με σήκωμα των ώμων: 
ξεχνάω- κρατάω το χέρι στην καρδιά (παγκόσμιο κίνημα): 
αγαπάω» (Ribot: A, 51).

(Ε, I)
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14. Από το αυθόρμητο κίνημα στο συμβατικό σημειο- 
λογικό κίνημα

«Μ’ ένα τρόπο γενικό, μπορούμε να πούμε ότι η εκούσια 
[σημειολογική] μιμική μιμείται την αντανακλαστική μιμική 
με μεγαλύτερη ή μικρότερη επιτυχία» (Dumas: 639). Αναγεν
νάμε, απαγγέλλουμε κινηματικά την πράξη στις γενικές της 
γραμμές. «Οι αποτελεσματικές [αναζωογονήσεις] μας της 
πράξης καταλήγουν [λοιπόν], αν δε συγκρατηθούν, στην 
παραγωγή αυτής της κινηματικής γλώσσας που έπαιξε τόσο 
μεγάλο ρόλο στην παιδική ηλικία του καθενός μας και στην 
παιδική ηλικία της ανθρωπότητας» (Duprat: 826).

(Ε 1)

15. Το να κατέχεις το αντικείμενο που ξέρεις με «μίμη
ση» μιμούμενός το εκούσια

Χωρίς αμφιβολία, ολόκληρη η στάση μας μιμείται την 
πράξη ή το αντικείμενο: «μέσα στο υποκείμενο που γνωρίζει 
γεννιέται [μια μιμική] του γνωριζόμενου αντικειμένου, δη
λαδή το υποκείμενο που γνωρίζει ενδύεται κάποια ομοιότη
τα με το αντικείμενό του. Η σχολαστική φιλοσοφία θέτει..., 
σαν πρώτο αξίωμα, ότι μ’ αυτή την αφομοίωση σχηματίζε
ται κάθε γνώση» (Kleutgen: I, 30), «Omnis cognitio fit se
cundum similitudinem in cognoscente»6 (Αγ. Θωμάς, Cont. 
Gent. 1. II. C. LXXVII): «Λοιπόν είναι αδύνατο η αντιληπτι
κότητα να οικειοποιηθεί το αντικείμενο σύμφωνα με τη φυ
σική της οντότητα- δε μπορεί επομένως να το κατέχει παρά 
μιμούμενη το, [με τη μιμική της γι’ αυτό] και αναπαράγο- 
ντάς το μέσα της μ’ ένα τρόπο που ανταποκρίνεται στη δική 
της φύση ή ξαναγεννώντας το, κατά κάποιο τρόπο, εξαρ
χής» (Kleutgen: I, 30). «Κάθε αναπαράσταση δεν κάνει ένα 
πράγμα [τη μιμική] ενός άλλον  αυτό το ονομάτισμα επιφυ
λάσσεται στην ομοιότητα που έχει διαμορφωθεί με την τάση
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να μιμηθεί ή να αναπαραγάγει το γνωριζόμενο αντικείμενο. 
Λοιπόν η ομοιότητα αυτού που γνωρίζεται με το γνωστό 
αντικείμενο... είναι... [μια μιμική] και αυτό, από τη φύση 
της, γιατί έχει γεννηθεί μέσα στη γνωστική αρχή για να μι- 
μηθεί ή να αναπαραγάγει το γνωστό αντικείμενο και να το 
οικειοποιηθεί με κάποιο τρόπο».

(Ε,2)

16.0 ίλιγγος της συνδιάλυσης με το γνωριζόμενο αντι
κείμενο

«Man wird das, was man seiht!» (Γινόμαστε αυτό που βλέ
πουμε), φωνάζει [στην Ιουδίθ του Friederich Hebbel] ο Ολο- 
φέρνης, που χάνεται μέσα στο θαυμασμό της ωραίας Ιουδίθ. 
Αλλά δεν έχει μόνο το ωραίο αυτή τη μεταμορφωτική δύνα
μη στο θεατή. Το αντίθετό του έχει την ίδια ικανότητα, όπως 
το εκφράζουν ωραία, [στον Προμηθέα Λυόμενο του Shelley], 
τα λόγια του Προμηθέα στο θέαμα των Μανιών:

Whilst I behold such execrable shapes
Methinks I grow like what I contemplate
And laugh and state in loathsome sympathy1.

«Εξίσου χαρακτηριστικά είναι τα λόγια του Goethe στον 
Eckermann σχετικά με τα πρόβατα του ανιμαλιστή ζωγρά
φου Roos: “Η περιορισμένη, βουβή, ονειροπόλα και χαίνου- 
σα κατάστασή τους με κερδίζει από συμπάθεια· φοβάται κα
νείς μη γίνει ζώο και θα πίστευε κανένας πως ο ίδιος ο καλ
λιτέχνης ήταν”» (Finnbogason: 45).

(Ε, 2)

17. Το να γίνεσαι όλα τα  πράγματα μένοντας ο εαυτός 
σου

«Αυτή η [ολική, κινηματική και αντιληπτική] πλαστικό-
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τητα, που μας επιτρέπει να γίνουμε κάτι άλλο μένοντας πά
ντα ο εαυτός μας, χαρακτηρίζει αυτόν που γνωρίζει- κατα
λαβαίνουμε, από αυτό, πως, [με την αποδοχή και] με τη γνώ
ση, [η αντιδρασιακή κινηματικότητα και] η αντίληψη μετα
μορφώνονται στην ευθεία ακριβώς του όντος», ενώ κάθε 
συν-αρχή της ανθρώπινης ολότητας μιμείται με τον τρόπο 
της στην πνευματική στάση «τη μορφή σύμφωνα με την 
οποία η οντότητά της ανοίγεται» (Aubron: 31). «Cognitio 
omnis fit per hoc quod cognitum est aliquo modo in cognoscen
te, scilicet secundum suam similitudinem. Nam cognoscens in 
actu est ipsum cognitum in actu. Oportet igitur quod sensus 
corporaliter et materialiter recipiat similitudinem rei quae sen- 
titur. Intellectus autem recipit similitudinem eius quod intelli- 
gitur, incorporaliter et immaterialiter»8 (Αγ. Θωμάς, De anima, 
I, lect. 12). «Η γνώση έλαβε χώραν “per hoc”, δηλαδή με το 
μέσο αυτού: υποθέτει την παρουσία του γνωριζόμενου σ’ 
αυτόν που γνωρίζει, τη συνδιάλυσή τους, την ενότητά τους, 
το γεγονός ότι το δεύτερο έχει γίνει το πρώτο, έχει αφομοιω
θεί μ’ αυτό: όλα τα πράγματα που βρίσκονται πραγματοποι
ημένα με την αποδοχή του είδους» (De Tonquedec: 58-59), με 
τη σκιτσαρισμένη ή ξεπατικωμένη μίμηση σαν σε καθρέ
φτη.

(Ε,2)

18. Το χέρι είναι ο άνθρωπος
«Το χέρι [με τα κινήματά του], όχι μόνο είναι το ίδιο εύ

κολο στο να το αναγνωρίσεις όπως το πρόσωπο, αλλά ακόμη 
αποκαλύπτει τα μυστικά του πιο ανοιχτά και πιο ασυνείδη
τα: ο καθένας ελέγχει τη στάση του: μόνο το χέρι ξεφεύγει 
απ’ αυτή την εξουσία...» (Keller: 22).

(Ε,3)
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19. [Η μιμική γλώσσα]
Ο Mallery οδήγησε στο εθνικό κολλέγιο των κωφαλάλων 

της Washington εφτά Γιουτ- ο ίδιος αριθμός κωφαλάλων οδη
γήθηκαν να επικοινωνήσουν μ’ αυτούς τους Ινδιάνους, και 
οι μεν και οι δε, εναλλάξ, μιμήθηκαν, ή μεμονωμένα σημεία 
ή αληθινές αφηγήσεις, που στη συνέχεια μεταφράστηκαν σε 
λόγια από το μεταφραστή των Γιουτ και τους δασκάλους 
του κολλεγίου (Leroy: 34). Εκτός από μερικά λάθη στις λε
πτομέρειες, γενικά, κωφάλαλοι και Ινδιάνοι συνεννοήθηκαν 
τέλεια! «Το αποτέλεσμα των μελετών που έχουν γίνει μέχρι 
σήμερα, συμπεραίνει ο Mallery, είναι ότι αυτό που ονομά
ζουμε γλώσσα των σημείων των ινδιάνων δεν είναι κυριολε
κτικά μια ιδιαίτερη γλώσσα, αλλά ότι η γλώσσα, η μιμική 
των κωφαλάλων και εκείνη όλων των λαών [και η πολύ 
ατροφική του καθενός μας] συνιστούν μαζί μια γλώσσα, τη 
μιμική γλώσσα της ανθρωπότητας, της οποίας καθένα από 
αυτά τα συστήματα είναι διάλεκτος» (Leroy: 36).

(Ε,3)

20. Η διαδικασία που καταλήγει στο σημειολογικό κι- 
νημάτισμα

«Εκλέγοντας, εννοείται, τις περιπτώσεις στις οποίες η 
πράξη είναι ιδιαίτερα σαφής και προπαντός πλήρης», μπο
ρέσαμε «να περιγράφουμε με ακρίβεια... το σύνολο των 
απλών ή σύνθετων κινήσεων που συνιστούν την [κινηματι
κή σημειολογική] πράξη» (Janet: A, 920). Αντίδραση ολό
κληρου του ανθρώπινου σύνθετου, αντίδραση συγχρόνως, 
μόλο που γίνεται σε διαφόρους βαθμούς, κινητηριακή, συ
γκινησιακή και διανοητική, ολόκληρης της πνευματικής 
στάσης σε μια αποδοχή ή μια αναζογόνηση, το σημειολογι- 
κό κινημάτισμα δεν είναι παρά η χειρική και αόρατη, η 
ίσως λαρυγγοστοματική και ακουστική επιτομή ολόκληρης
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αυτής της πνευματικής στάσης του ανθρώπινου όντος, 
μπροστά σ’ όλα τα όντα και στον εαυτό του: είναι το «συ
νειδησιακό κινημάτισμα» το μεταφερμένο σ’ ένα σύστημα 
μυών ad usum exterorum9.

(Ζ  1)

21. ...Επιτρέπει να διαφωτίσουμε την έννοια της συνεί
δησης

«Είναι πολύ πιθανό, [πραγματικά], ότι η τόσο συγκεχυ
μένη έννοια της συνείδησης θα φωτιστεί, όταν μπορέσουμε 
να περιγράφουμε με ακρίβεια τους χαρακτήρες των πράξε
ων, των συνειδητών [κινηματισμάτων] σε αντίθεση μ’ αυτές 
που δεν είναι συνειδητές. Η συνείδηση θα κατανοηθεί μια 
μέρα σαν μια αντίδραση του συνόλου του οργανισμού σε 
αποδοχές καθορισμένες από τις ίδιες του τις πράξεις· οι [κι
νηματικές] τάσεις οι σχετικές με “το ίδιο το σώμα”, οι ανά
λογες με τις αντιδράσεις τις σχετικές με το σώμα των ομοίων 
μας και ξεχωριστές από τις αντιδράσεις τις σχετικές με τ’ 
άλλα σώματα, έχουν παίξει μεγάλο ρόλο στο ξεκίνημα της 
συνείδησης» (Janet: A, 921). «Πολλά ψυχολογικά φαινόμενα 
που φαίνονται σήμερα πολύ μυστηριώδη θα εξηγούνταν εύ
κολα, αν ξέραμε ακριβώς τις τάσεις προς μια καθορισμένη 
πράξη που μπαίνουν στο παιχνίδι, με διάφορους βαθμούς 
ανάπτυξης, σ’ αυτά τα φαινόμενα» (920).

(Ζ  1)

22. Ολα είναι ριζωμένα στο συγκεκριμένο...
Γιατί «δεν είναι μόνο με την ευκαιρία ή χάρη στο εμπει

ρικό [αποδεκτικό ή αναζωογονητικό] φαινόμενο, που η 
ιδέα αυτού του φαινομένου ξυπνάει μέσα μου. Βρίσκεται 
εκεί ολόκληρη ανακατεμένη και απλώνεται το ίδιο μακριά 
όσο αυτό. Τα βλέπω εκεί όπως βλέπει κανείς το φως σ’ ένα
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πρίσμα. Όποια προσπάθεια κι αν κάνω, δε μπορώ να τη 
συλλάβω παρά με και μέσα [στο οπτικό, ακουστικό κ.λπ. 
κινημάτισμα] που την ανακαλεί» (Piat: 139). «Η αντίληψή 
μας δεν έχει παρά ένα τρόπο να δρα. Όποιο γεγονός κι αν 
συλλαμβάνει, το βρίσκει πάντα στο χώρο της πείρας [της 
αποδοχής]. Δεν ξέρω πια τι θα πει σκέφτομαι, νιώθω και θέ
λω, όταν δεν έχω πια μέσα μου ή δεν [κάνω να αναζήσει] 
ούτε σκέψη ούτε συγκίνηση ούτε θέληση. Για τις εσωτερι
κές μας ενέργειες, όπως ακριβώς για τις εντυπώσεις που μου 
έρχονται απέξω, υπάρχει μια συνείδηση του συγκεκριμέ
νου, και είναι μέσα στο συγκεκριμένο, άπαξ μου δοθεί, που 
διακρίνω τη γενική έννοια, που συλλαμβάνω το αφηρημέ- 
νο. Αυτό είναι τόσο αληθινό που, όταν έχω αφαιρέσει τα 
εμπειρικά δεδομένα [των διάφορων κινηματισμών σύμφωνα 
με τις διάφορες αποδοχές], μόνο για να σκεφτώ τις ιδέες που 
είναι προσκολλημένες σ’ αυτά, δε συλλαμβάνω πια τίποτα» 
(142).

(Ζ, 1)

23. ...Ακόμη και οι διανοητικές συλλήψεις
Έτσι, «όλες τις φορές που ζητάμε να συλλάβουμε κάτι 

διανοητικά, σχηματίζουμε αυθόρμητα για τον εαυτό μας 
[αναπαίζουμε ολοκληρωτικά ή συνδυάζοντάς τα, περασμέ
να κινηματίσματα], για να διακρίνουμε με κάποιο τρόπο τα 
αντικείμενα σ’ ένα παράδειγμα ή σ’ ένα σύμβολο. Για τον 
ίδιο λόγο, χρησιμοποιούμε συνήθως παραδείγματα και συ
γκρίσεις, όταν θέλουμε να δώσουμε στους άλλους να κατα
λάβουν κάποιο πράγμα. Όπως σε καθεμιά απ’ τις πράξεις 
ενός ανθρώπου που μας δείχνονται μπορούμε να βρούμε μια 
ηθική αρχή, έτσι η συνείδησή μας ανακαλύπτει, κάτω απ’ 
το πέπλο των φαινομένων που διακρίνονται απ’ τις αισθή
σεις [που έχουν μιμηθεί οι μύες μας], την ουσία των πραγμά-
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των και σ’ αυτή την ουσία, το νόμο που κυβερνάει όλα τα 
όντα του ίδιου είδους» (Kleutgen: I, 121).

(Ζ, I)

24α. Η δημιουργία της γλώσσας: ένα καθημερινό γεγο
νός

...Η αρχή της γλώσσας, είναι λίγο πολύ ένα γεγονός της 
κάθε μέρας, όπως είναι γεγονός της κάθε μέρας οι ανεπαί
σθητες μεταμορφώσεις των λαρυγγοστοματικών κινημάτων, 
απ’ όπου προκύπτουν οι φωνητικές αλλοιώσεις, όπως είναι 
επίσης ένα γεγονός όλων των ημερών οι μεταμορφώσεις των 
χειρικών κινημάτων...

(Ζ,2)

24β. Α υτό που είναι σ τ ’ αλήθεια τα  ιδιώματα
«Ο προσεχτικός παρατηρητής που διασχίζει τον [κόσμο] 

και που μελετάει [τα σημειολογικά κινηματίσματα] βλέπει 
να παρουσιάζεται στα μάτια του όλο το έργο που έχει επιτε- 
λεσθεί [στις ανθρώπινες κοινωνίες] από τότε [που υπάρχουν 
άνθρωποι και σκέφτονται ξαναζωντανεύοντας τις πράξεις 
τους]. Ξαναβρίσκει γεγονότα, που η ιστορία δεν κράτησε τη 
μνήμη τους και που ανάγονται [στο ίδιο το αυθόρμητο κίνη
μα]: αρχαία φαινόμενα που μόνο η επαγωγή έκανε να γνωρί
σουμε...: ακούει με τα ίδια του τ’ αφτιά [βλέπει με τα ίδια του 
τα μάτια, στις περισσότερες κοινωνίες που είναι ακόμη αυ
θόρμητες, δύο γλώσσες, τη μια χειρική, την άλλη προφορική, 
συνυπάρχουσες και διαμορφωμένες τη μια σύμφωνα με την 
άλλη, αυτό], του οποίου οι εποχές... οι παλιότερες δε διατή
ρησαν παρά ένα ίχνος [ιερογλυφικό] ατελές και χωρίς σημα
σία: το παρελθόν γίνεται παρόν» (J.P. Rousselot: A, 1-2).

(Ζ,2)
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25. Πριν α π ’ τη γραφική έκφραση, να μελετήσουμε τη 
ζωντανή κινηματική γλώσσα...

«Πρέπει λοιπόν να βιαστούμε να συγκεντρώσουμε [αυτά 
τα συμμετρικά σημειολογικά κινηματίσματα] που βρίσκο
νται στην οδό της εξαφάνισης» (Mentr6: Β, 264). Σ’ αυτή την 
περίπτωση, επίσης, «πρέπει να συλλάβουμε ζωντανή» την 
κινηματική σημειολογική εξέλιξη και, αντί να μελετάμε 
αποκλειστικά τα χαλδαιο-ελαμιτικά, αιγυπτιακά, κινέζικα, 
ινδικά ιερογλυφικά, αυτές τις γραφικές και νεκρές προβολές 
των έμψυχων αρχαίων κινημάτων, πρέπει, προεκτείνοντας 
τη μέθοδο του αββά Rousselot, «να μελετήσουμε τη ζωντανή 
[κινηματική] λαλιά» (Mentr6: Β, 260, Rousselot: Β, 2). «Η 
επιστημονική ανάλυση [ενός συστήματος χειρικών και λα- 
ρυγγοστοματικών κινημάτων], εκτός απ’ τ’ ότι μας επιτρέπει 
να προσδιορίσουμε αυτά που δεν έχουν γίνει αντικείμενο 
μιας παρόμοιας πειραματικής μελέτης, μας δίνει και τη δυ
νατότητα να δούμε τις ακόμη ασυνείδητες μεταμορφώσεις 
που εκτελούνται στη ζωντανή μιλιά. Η ιστορία [των σημειο- 
λογικών κινημάτων] που συνθέτουν το αρχαίο βάθος της 
γλώσσας μάς δείχνει στην πράξη και τους καθαρά φυσιολο
γικούς νόμους... και αυτούς που εξαρτώνται από την πνευ
ματική μας φύση» (Rousselot: Β, 5).

(Ζ,2)

26. ...Για να μάθουμε ν ’ αναλύουμε τη ζωή
«Αυτό που ενδιαφέρει [πραγματικά], είναι όχι να βάλου

με ετικέτες, αλλά να καταλάβουμε και να διδάξουμε τους 
άλλους να καταλαβαίνουν όχι μόνο τις καταστάσεις, αλλά 
τις κινήσεις»... « Ένα ολόκληρο ρεύμα της γαλλικής σκέ
ψης, ένα τέταρτο του αιώνα τώρα... είναι εμπνευσμένο από 
τη “Σκέψη και Γλώσσα”10 και από πολλά άλλα βιβλία: η 
υποκατάσταση κινήσεων σε καταστάσεις, η συνήθεια να
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σκεφτόμαστε κινηματικά (οι'δυο λέξεις δεν είναι αντιφατι
κές παρά από τη σκοπιά ενός αιτήματος αρχής που θα άρχι
ζε με την ακινητοποίηση της σκέψης) εκεί όπου η προηγου- 
μένη γενιά και ο δογματικός εξελικτισμός σκέφτονταν κα- 
ταστασιακά. Καμιά επιστήμη δεν ανανεώθηκε από αυτή την 
άποψη πιο πολύ απ’ όσο η επιστήμη της γλώσσας» 
(Thibaudet: 422).

(Ζ,2)

27. Η  μεταφορά: εργαλείο μιας ζωντανής σκέψης
Αυτό το μιμικό «ρευστό» κίνημα μπροστά στο πραγματι

κό που ανευρέθηκε με την ενόραση, είναι φυσικό, αυθόρμη
το, το συγκεκριμένο κίνημα.

(Ζ.3)

28. Η μεταφορά στον Bergson
«Από αυτό προκύπτει ότι το εκλεκτό εργαλείο για την 

[ενορατική] φιλοσοφική σκέψη είναι η μεταφορά: και το 
ίδιο καλά ξέρουμε τι ασύγκριτος δάσκαλος στις μεταφορές 
είναι ο Bergson» (Le Roy: 50). «Ο Bergson λοιπόν δεν είναι 
ποιητής...;» (50). Καθόλου: θέλοντας «να ζωογονήσει το αί
σθημα του ζωντανού το εξουδετερωμένο απ’ τη συνήθεια 
-[και προπαντός από τη σύγχρονη κατάσταση των σημειο- 
λογικών ινδοευρωπαϊκών μας κινημάτων, που έχουν κατα- 
λήξει πια αγνώριστα, ανέκφραστα και σχεδόν αλγεβρικά] - 
ν ’ ανακαλέσει τη βαθιά και λεπτή ψυχή των πραγμάτων» 
(50), βρήκε τον εαυτό του, από την ίδια την ιδιοσυστασία 
της ανθρώπινης φύσης, να ξαναδημιουργεί τις συγκεκριμέ
νες κινήσεις των αυθόρμητων λαών.

(Ζ, 3)
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29. ...Στους αυθόρμητους λαούς
Όλοι αυτοί οι λαοί, παντού όπου διασώζονται ακόμη 

προφυλαγμένοι από τον αποκοινωνικό πολιτισμό μας, «μι
λάνε άνετα την εικονική, συμβολική, μεταφορική γλώσσα, 
που εμείς δε χρησιμοποιούμε σχεδόν πια, εκτός από τα [έργα 
φαντασίας, στην] ποίηση ή την ανθηρή λογοτεχνία.

...Οι πιο απλές ιδέες εκφράζονται [σ’ αυτούς] μ’ ένα εικο
νικό στιλ, που για μας είναι η ρητορική» (Letoumeau: 116- 
117). Έτσι, ας μην κάνουμε αυτή την πολύ συνηθισμένη ψυ
χολογική και εθνική παρανόηση να τους ονομάσουμε Ποιη
τές. Αν, για μας, «αυτές οι συνθήκες είναι εξαιρετικά ευνοϊ
κές για ν’ αναπτυχθεί [αυτό που ονομάζουμε:] μια πολύχρω
μη ποίηση», γ ι ’ αυτούς, που δεν είναι αποκοινωνικοποιημέ- 
νοι όπως εμείς, που δεν έχουν όπως εμείς μια ορολογία απο
ξηραμένη και αφηρημένη δίπλα σ’ εκφράσεις φτιαχτές και 
λεγάμενες συμβατικά ποιητικές, η φυσική, συγκεκριμένη 
γλώσσα, τους είναι «απόλυτα αναγκαία για να δώσουν σάρ
κα στη σκέψη τους» (83). Μην τους κάνουμε «ποιητές χωρίς 
να το θέλουν και χωρίς να το ξέρουν» και μην τους καταδι
κάζουμε σε καταναγκαστικά ποιητικά έργα στο διηνεκές.

(Ζ,3)

30. Σχέση των ρηματικών μορφών
...«Θα ήταν σοβαρό λάθος το να μη βλέπουμε παρά μά

ταια πνευματικά παιγνίδια σ’ αυτές τις μορφές της γλώσ
σας» (Lesetre στο Vigouroux: Α, Η τέχνη. Λογοπαίγνια), που 
ονόμασαν «αστεία» και «καλαμπούρια» (Renan).

(Ζ,4)

31. Ταυτότητα του ονόματος με το αντικείμενο
Είναι το ότι, γι’ αυτούς, όπως «για τους αιγυπτίους... το 

να σχηματίζεις το όνομα κάποιου ανθρώπου ή κάποιου
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πράγματος ήταν ανάλογο με το φτιάχνεις [μια μιμική], μια 
εικόνα... που συγχέεται με το αντικείμενό της' γίνεται αυτό 
το ίδιο το αντικείμενο, λιγότερο υλικό, προσαρμοσμένο στη 
χρήση της σκέψης. Για ένα αιγύπτιο [το μιμητικό σημειολο- 
γικό κίνημα], το όνομα-εικόνα έχει μια πραγματικότητα συ
γκεκριμένη... [και λένε για τον Αμον Ρα:] Ο λόγος του είναι 
ουσία...» (Moret: 118-119). Το ίδιο, στους εβραίους, «το όνο
μα όντας πάντα σημασιολογικό, ταυτιζόταν με κάποιο τρό
πο μ’ αυτόν στον οποίο αναφερόταν και χρησιμοποιόταν σα 
συνώνυμο» (Lesetre στον Vigouroux: Α, Η τέχνη. Όνομα). 
«Θα ήταν γελοίο, ανόητο να προσπαθήσουμε να μιμηθούμε 
τους εβραϊσμούς στις σύγχρονες γλώσσες, αλλά θα ήταν το 
ίδιο ακριβώς γελοίο, το ίδιο ακριβώς ανόητο να κατηγορή
σουμε τον [αυθορμητισμό] της γλώσσας, τις συμφωνίες του 
ήχου και της σκέψης που παγιώνουν ένα οργανικό δεσμό 
ανάμεσα στο αφτί και την ψυχή...» (Herder: 164).

(Ζ,4)

32. Το λογοπαίγνιο στην κινέζικη γλώσσα
...« Όσο ένας λαός έχει πιο πολλά αισθήματα παρά σκέ

ψεις, όσο η γλώσσα είναι γι’ αυτό στο στόμα και στο αφτί, 
αντί ν ’ απευθύνεται μόνο στο μάτι με τη μορφή των γραμμά
των, όσο έχει λίγα ή καθόλου βιβλία, οι συνηχήσεις τους 
[συνδυασμένες με παιγνίδια σημασιών] του είναι επίσης 
[φυσικές όσο] ευχάριστες» (Herder: 164)...

(Ζ.4)

33. Ο μιμητής άνθρωπος δέχεται και εκφράζεται μ  ’ όλη 
του την οντότητα

«Η μελέτη του αυθόρμητου, φυσικού [χειρικού σημειο- 
λογικού κινηματίσματος] είναι η μόνη διαδικασία που μας 
επιτρέπει να μπούμε στη φυσιολογία [αυτών των απαγγελ-
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τών της πράξης] και να προσδιορίσουμε τον τρόπο σκέψης 
τους» (Ribot: A, 49), που είναι, άλλωστε και δικός μας, όπως 
μας το δείχνουν, ακόμη, κατά θαυμαστό τρόπο οι γραφικές 
και ηχητικές αντιγραφές των κινέζικων, ινδικών κ.λπ. χειρι- 
κών κινηματισμάτων. Αυτή η αδιαφορία -θεωρητική κι όχι 
πρακτική -  της σκέψης να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε όρ
γανα αρκετά πλαστικά, οφθαλμικά, χειρικά, ωτικά κ.λπ. για 
να μιμηθεί εκεί συγκεκριμένα την πράξη, ώστε να «μην υφί- 
σταται κανένας [ειδικός] μυστηριώδης δεσμός ανάμεσα... 
στη σκέψη και στο όργανο της λαρυγγοστοματικής άρθρω
σης... Οι μύες του λάρυγγα και του στόματος δε βρίσκονται 
πιο κοντά στην ψυχή από εκείνους των [άλλων] εκούσιων 
κινήσεων, στους οποίους ανήκουν τα [χειρικά, οφθαλμικά, 
ωτικά κ.λπ.] κινήματα» (Whitney: 240).

(Η , 1)

34. Η σημασία προκύπτει α π ’ το προτασικό κίνημα, 
όχι από τα  συστατικά του στοιχεία

«Με το πρόσχημα, είναι αλήθεια, ότι οι κινέζικες γλώσ
σες είναι μονοσυλλαβικές [ότι κάθε μιμικό κίνημα βρίσκε
ται σ’ αυτές περιληπτικά μ’ ένα ήχο], θα μπορούσαμε να πι
στέψουμε ότι η ζητούμενη ψυχολογική μονάδα είναι σ’ αυ
τές η συλλαβή. Αλλά η συλλαβή δεν έχει σημασία ακριβή 
και καθαρά καθορισμένη από μόνη της: η σημασία ανήκει 
κατά κάποιο τρόπο στο σύνολο... [στο πολύπλοκο προτασι
κό κίνημα» (Le Roy: 89).

Πρέπει να ξαναζήσουμε στη συνέχειά τους αυτές τις κι
νηματικές ενδείξεις, αυτές τις «συμπαρατιθέμενες συλλα
βές: το γλωσσολογικό στοιχείο που ο ευρωπαίος θα ένιωθε 
τον πειρασμό να το πάρει για λέξη, δεν είναι, στην πραγμα
τικότητα, αν το απομονώσουμε απ’ τον περίγυρό του, παρά 
μια συλλαβή με εξαιρετικά πλατιά αποδοχή» (29). «Μόνο
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όταν παίρνει θέση ξυπνόιει μια ιδέα ατομικότητας, ποιότη
τας, σχέσης, δράσης, μια ειδικευμένη ιδέα. Έτσι που, γ.π., 
μια και μόνη κινηματική, λεπτυσμένη στην ηχητική άρθρω
ση μορφή ngan σημαίνει “παρέχω την ανάπαυση, απολαμ
βάνω την ανάπαυση, ήρεμα, ανάπαυση”" μια άλλη μορφή, 
fa, “μέγας, με μεγαλείο, μεγαλείο, μεγαλώνω”" μια άλλη μορ
φή, “στρογγυλός, σφαίρα, στρογγυλά, στρογγυλεύω”" μια 
άλλη μορφή ακόμη, “είμαι, αληθινά, αυτός, αυτός εδώ, έ
τσι”» (Hovelaque: 46).

Στα κινέζικα, χωρίς αμφιβολία, ένας αρκετά μεγάλος 
αριθμός αυτών των συλλαβών [αυτών των κινηματικών προ
φορικών συνθετικών] έχουν «λειτουργίες» σχεδόν σταθερές, 
δράσης, προσώπου κ.λπ., άλλες έχουν μια λειτουργία ιδιαί
τερα συχνή, αλλά οι πιο πολλές μπορούν να ανακαλέσουν, 
ανάλογα με την περίπτωση, τις πιο ποικίλες ιδέες...

Η συλλαβή li, μπορεί να σημαίνει «κυπρίνος, σπασμένο 
κεραμίδι, καλοί τρόποι, δαμάσκηνο», και πολλά άλλα πράγ
ματα: Λένε: Τ 'a jenn khen yu-li, αυτός ο άνθρωπος έχει κα
λούς τρόπους· t ’a jenn tchi leao liyu, αυτός ο άνθρωπος έφαγε 
ένα κυπρίνο. Αλλά αν ρωτήσετε ένα κινέζο τι σημαίνει li, θα 
σας απαντήσει πως δε σημαίνει τίποτα απολύτως: μέσα στο 
λόγο κάθε συλλαβή συνεισφέρει στον καθορισμό της σημα
σίας των άλλων και η σημασία ανήκει στο συνδυασμό [στο 
προτασικό κίνημα], όχι στα στοιχεία.

(Η , 1)

35. Μικροσκοπικό ή μακροσκοπικό προφορικό κινη- 
μάτισμα

Το είδαμε, «υπάρχουν όλα τα δυνατά ενδιάμεσα ανάμε
σα στις εξωτερικές πράξεις και τις λεγάμενες εσωτερικές 
πράξεις. Οι άρρωστοι μας δείχνουν όλα τα ενδιάμεσα ανά
μεσα στη γλώσσα με δυνατή φωνή, το ψιθύρισμα, το μουρ-



ΤΟ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΣΤΙΛ 289

μούρισμα, το τρέμισμα των χειλιών και της γλώσσας, τέλος 
τη λαλιά [το προτασικό κινημάτισμα], φαινομενικά ολότε- 
λα εσωτερική» (Janet: A, 924).

«Είναι αλήθεια [πραγματικά] πως δεν εκφράζουμε [με 
προφορικά κινήματα φανερά ακουστά, με] ήχους όλες τις 
[προτασικές κινηματικές αναζωογονήσεις] που έχουμε στο 
πνεύμα μας [που έχουμε τη συνείδησή τους], Ο διαλογισμός, 
γ.π. [αυτός που δε γίνεται αποκλειστικά στις οφθαλμικές, 
ωτικές, χειρικές κ.λπ. αναζωογονήσεις κ.λπ., πράξεων αδια
μόρφωτων σε προτασικά λαρυγγοστοματικά προτασικά κι
νήματα], δεν επιδέχεται την [εντατική] άσκηση των οργά
νων παραγωγής του ήχου- αλλά ο διαλογισμός είναι [εν τού- 
τοις] μια λαλιά, ένα εσωτερικό [λαρυγγοστοματικά κινημά- 
τισμα], στο οποίο οι φράσεις συνείρονται όπως στην έναρ- 
θρη λαλιά. Και κάθε φράση του διαλογισμού εγκλείει δυνά
μει όλες τις [εξωτερικά ακουστές] αρθρώσεις της λαλιάς 
(Vendryes: 77-78). «Οι αναμνήσεις, οι ονειροπολήσεις δεν εί
ναι (συχνά, όχι πάντα) παρά ατελή ρηματικά απαγγέλματα 
που κάνουμε στον εαυτό μας· οι συλλογισμοί, όπως το έδειξε 
πρόσφατα ο Rignano, δεν είναι παρά ατελείς εμπειρίες, κα
μωμένες [σε ορισμένες περιπτώσεις] με τη μορφή εσωτερικού 
λόγου και που δεν πραγματοποιούμε με πληρότητα» (Janet: 
A, 924-925).

(Η , 1)

36. Υπεροχή του «λογοκινητήριου» τύπου
...Στο «λογοακουστικό» και στο «λογοκινητήριο άνθρω

πο» «η σκέψη προχωράει στηριζόμενη [στα προτασικά κι
νήματα τα αναζωογονούμενα με διάφορους βαθμούς, στα 
όργανα της ακοής και, πιο παγκόσμια, στα όργανα φώνη
σης]» (Vendryes: 78).

«Είμαστε όλοι λογοκινητήριοι: όσο πιο πολύ μελετήσουμε
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το ζήτημα, τόσο πιο πολύ θα πεισθούμε για την υπεροχή », μας 
έλεγε πρόσφατα ο Καθηγητής Pierre Janet, που τον ερωτήσαμε 
πάνω σ’ αυτό. Όλων μας σχεδόν, «κάπου κάπου, στο διαλογι
σμό, μας ξεφεύγει ασυνείδητα και προφέρουμε λόγια που 
αντιστοιχούν στη σκέψη μας. Θα έλεγε κανείς πως η σκέψη, 
πιέζοντας πάρα πολύ το όργανο, έβαλε ακούσια σε κίνηση το 
μηχανισμό, όπως ένας αδέξιος ή απρόσεχτος που, δοκιμάζο
ντας ένα εργαλείο, δεν περιορίζεται στη μίμηση αλλά προχω- 
ράει ως την εκτέλεση του εγχειρήματος» (Vendryes: 78).

Η γλώσσα έχει μια σταθερή χρησιμότητα: αποκτημένη 
νωρίς με μια μακρά μάθηση, τελειοποιείται, για να το πούμε 
έτσι, στη διάρκεια ολόκληρης της ζωής. Έτσι η συνήθεια 
έχει σημαντική επίδραση στην καλλιέπεια και παράγει πά
νω σ’ αυτήν τα κανονικά της αποτελέσματα αύξησης της 
συνείδησης και της ταχύτητας.

(Η, 1)

37. Οι τρεις φάσεις του προτακτικού κινήματος σχημα
τίζουν ένα σημειολογικό όλο

Το προτασικό κίνημα δεν είναι, πραγματικά, παρά το ου
σιώδες μιμικό κίνημα πράξης των όντων. Λοιπόν, αυτό το μι
μικό κίνημα, συνειδητό ή όχι, αλλά «απαραίτητο στην αν
θρώπινη σκέψη» (Αριστοτέλης), ασκείται μυϊκά σύμφωνα μ’ 
ένα ορισμένο tempo που επιτρέπει να δείξει, αν όχι να διαιρέ
σει στο τάδε εκατοστό του δευτερολέπτου, τις αναπηδούσες 
φάσεις της «αδιάσπαστης» και ζωντανής «συνέχειας» του 
προτασικού κινήματος (Cf. de Souza: A, 16). Χειρική ή λαρυγ- 
γοστοματική η μιμική των πιο πολλών πράξεών μας παρου
σιάζει έτσι τρεις φάσεις που μπορούμε να γενικεύσουμε σ’ 
αυτό τον τύπο: «Το ενέργημα που ενεργεί το ενεργούμενο».

Ετσι, στο προτασικό κίνημα του κωφαλάλου: «το σκυλί 
- κυνηγάει το λαγό», η ενότητα της πνευματικής στάσης
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μπροστά σε μια μόνο πράξη δεν εξαρθρώνεται μ’ αυτό το 
«τριφασικό» χειρικό κινημάτισμα, που ασκείται αναγκα
στικά μέσα στο χρόνο. Είναι ένα «ίδιο γεγονός συνείδησης 
που γίνεται όλο και πιο διάφανο στον εαυτό του όσο διαρκεί 
[όσο κινηματίζει] στο ψυχολογικό παρόν» (Picard: 48).

Τα κινέζικα, όπως είδαμε, δεν είναι παρά η προφορική 
μεταφορά ανάλογων κινημάτων: «Kiang-tcheou-tchen = το 
ποτάμι - κυκλώνει - την πόλη» (Pemy: A, I, 195). Στην απαγ
γελία λοιπόν ενός συμβάντος, οι διαδοχικές πνευματικές 
στάσεις προχωρούν σε μια τυποποίηση, τουλάχιστον μερι
κά, σ’ αυτά τα γρήγορα κλισέ, που σχηματίζουν κάτι σα ση- 
μειολογικό όλο-μετρημένο με παύσεις.

(Η, 1)

38. Τι σημαίνει καταλαβαίνω τον άλλο;
(Η μετάδοση των ιδεών) δεν είναι κατά κανένα τρόπο μια 

φυσική μετάδοση. Οι ιδέες [οι πνευματικές στάσεις] δεν τα
ξιδεύουν μένουν ακοινοποίητη ιδιοκτησία αυτού που τις 
σκέφτεται [αυτού που τις ζει]: είναι πράξεις που τελούνται 
στη συνείδηση. Είναι λοιπόν λάθος να πούμε ότι οι λέξεις 
εκφράζουν τις ιδέες, αν με τον όρο «έκφραση» εννοούμε μια 
φυσική εξωτερίκευση. Και είναι το ίδιο λάθος να μιλάμε για 
περιεχόμενο των λέξεων, με την έννοια ενός υλικού περιεχο
μένου ανάλογη με αυτή ενός βάζου. Έκφραση και περιεχό
μενο δεν είναι παρά μεταφορές. Το [προτασικό κίνημα] δεν 
είναι παρά συνοδό της ιδέας [της πνευματικής στάσης]. Αν 
συνεννοούμαστε άνθρωπος με άνθρωπο, αυτό γίνεται γιατί 
έχουμε εκπαιδευτεί να συνοδεύουμε τα ίδια [προτασικά κι
νήματα] με τις ίδιες ιδέες. Καταλαβαίνω σημαίνει πως ξανα
βρίσκω μέσα μου [την πνευματική στάση] που συνδέεται [με 
το προτασικό κίνημα]» (Baudin: 456).

(Θ. 1)
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39. Να μιλάς με τα  χέρια, να σκέφτεσαι με τα  χέρια
Η πρόοδος του πολιτισμού δημιουργήθηκε με μια δράση 

αμοιβαία του χεριού στο πνεύμα και του πνεύματος στο χέ
ρι. Για ν’ αποκαταστήσουμε λοιπόν τη νοοτροπία [των αυ
θόρμητων λαών], πρέπει να ξαναβρούμε τις κινήσεις των χε
ριών τους, κινήσεις όπου η γλώσσα και η σκέψη τους ήταν 
αχώριστες. Απ’ αυτό, η τολμηρή, αλλά γεμάτη νόημα, έκ
φραση «των χειρικών συλλήψεων». Ο [αυθόρμητος άνθρω
πος], που δε μιλούσε χωρίς τα χέρια του, δε σκεφτόταν, επί
σης, χωρίς αυτά [όπως πολλοί από μας στην πράξη δε σκέ
φτονται σχεδόν χωρίς σημειολογικά λαρυγγοστοματικά ή 
ωτικά κινήματα].

(Θ.5)

40. Ο νόμος της παγκόσμιας ταλάντευσης
...Όλες μας οι καταδίκες (των επαναλήψεων στην ποίη

ση) δεν εμπόδισαν και δε θα εμποδίσουν ποτέ την ανθρωπό
τητα ν ’ απαγγέλλει τη σκέψη της με το διπλό ταλάντευμα 
των συμμετρικών και συνώνυμων προτασικών σκέψεων. Δεν 
έχουμε άλλωστε παρά να διαπιστώσουμε τα γεγονότα στις 
εθνικές κοινότητες τις πιο διαφορετικές, για να δούμε ότι 
πραγματοποιείται εκεί καθόλου μαθηματικά, αλλά με την 
πλαστικότητα των ζωντανών πραγμάτων, αυτό που θα μπο
ρούσαμε να ονομάσουμε ο νόμος της παγκόσμιας ταλάντευ
σης.

Εκτός από σπάνιες περιπτώσεις, αυτός ο νόμος ενεργεί 
στο υποκείμενο εν αγνοία του. Και «αυτή η έλλειψη συνεί
δησης δεν εμποδίζει καθόλου την πράξη, που δεν είναι, γι’ 
αυτό το λόγο, παρά πιο ακριβής και πιο άνετη. Η συνείδηση, 
με τη σκέψη και τον έλεγχο που κάνει δυνατά και που τη συ
νοδεύουν, έχει αντίθετα, σαν πρώτο αποτέλεσμα το να εισα
γάγει την κριτική, και άρα την έλλειψη αποφασιστικότητας,
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και το δισταγμό, στην πράξη. Είναι επειδή έχουμε συνείδη
ση και σκεφτόμαστε τις πράξεις μας που αυτές είναι λιγότε
ρο βέβαιες για τον εαυτό τους απ’ ό,τι οι πράξεις των ζώων. 
Και δε φτάνουμε σε ακρίβεια ίση με τη δική τους παρά στις 
ενστικτώδεις και συνηθισμένες και ασυνείδητες, και που 
παύουμε να ελέγχουμε» (Baudin: 549).

(I. Ό

41. Η γλωσσολογική μονάδα δεν είναι η λέξη αλλά το 
προτασικό κίνημα

Έτσι «μια δυσκολία που συναντάει ο ευρωπαίος που με
λετάει [τη] τη γλώσσα [των Μπάμπαρα] αναλύοντας τις 
φράσεις, είναι το πλήθος των ομωνύμων. Δεν έχει ομώνυμα 
για τον ντόπιο που, αγνοώντας ολόκληρη τη γραμματική 
και τη διευθέτηση της πρότασης, δεν ξέρει ότι αυτή συνθέτε- 
ται από λέξεις. Είναι βέβαιο, όπως έχει ήδη παρατηρηθεί, 
ότι, εκτός από μερικές λέξεις και μερικά ρήματα, οι Μαύροι, 
ακόμη και οι πιο έξυπνοι, που δεν έχουν εκπαιδευθεί, δε νοιά
ζονται για τη σημασία των λέξεων που χρησιμοποιούν, απο
μονωμένων. Δεν ξέρουν τους ήχους παρά πλαισιωμένους, 
για να το πούμε έτσι, σε μια φράση. Αν τους ρωτήσετε τη ση
μασία ενός όρου ξεχωριστά, απομονώνοντάς τον απ’ τον πε
ρίγυρό του, θα σας απαντήσουν ότι την αγνοούν» (Η. Bazin: 
692).

Γι’ αυτούς η γλωσσολογική ενότητα, είναι η φράση [το 
προτασικό κίνημα], πράγμα που άλλωστε δεν τους εμποδίζει 
να μιλούν μ’ ευχαρίστηση και πολύ. Στο παραμικρό νεύμα, 
είναι έτοιμοι ν’ απαγγείλουν ένα λόγο όλο φλόγα, με ρητορι
κή ταλάντευση και σειρές από μετρημένες προτάσεις.

( ΐ, ΐ )
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42. «Κάτι που μοιάζει με στίχους»
«Πρέπει να τους πούμε γεννημένους ρήτορες, δασκάλους 

στη γλώσσα; Είναι μάλλον η γλώσσα που τους δασκαλεύει 
και απολαμβάνει την εξυπνάδα τους του νεοφώτιστου» (O.F. 
Cook: 487), «προπαντός όταν αυτοσχεδιάζουν, με μια άνεση 
που μας ξαφνιάζει, κάτι που μοιάζει με στίχους» (487): είναι 
οι ενστικτώδεις ταλαντεύσεις των τυποποιημένων προτασι- 
κών κινημάτων, «λογότυποι καμωμένοι ολόκληροι από τη 
μιλούμενη γλώσσα» (Delacroix: A, 18).

(1, 1)

43. Η απαγγελία οδηγεί στο μέτρημα
Στην πορεία αυτής της μελέτης, θα ονομάζουμε Ρυθμικό 

σχήμα το σύνολο των δύο, κάποτε τριών, παράλληλων ταλα- 
ντευμάτων, όπου κάθε Ταλάντευμα έχει ρυθμοποιηθεί σύμ
φωνα με τον προτασικό ρυθμό που προσιδιάζει στα προτασι- 
κά κινήματα της απαγγελλόμενης γλώσσας".

Ξέρουμε ότι οι ενεργητικές εκρήξεις είναι πιο έντονες 
στην απαγγελλόμενη γλώσσα απ' ό,τι στην απλώς μιλούμε- 
νη γλώσσα.

(1. 2 )

44. Πώς διαμοριρώνονται τα ρυθμικά σχήματα
Κάθε Ταλάντευμα κάθε λαρυγγοστοματικού ρυθμικού 

σχήματος είναι φυσικά συνθεμένο από ένα αριθμό συλλα
βών που, σύμφωνα με την ταχύτητα με την οποία τα προφέ
ρουμε, προβάλλουν περισσότερο ή λιγότερο ανάγλυφα το 
ρυθμό των ενεργητικών εκρήξεων σε ολόκληρη σειρά μυϊ
κών κινήσεων. Μόνο τα όργανα καταγραφής μπορούν να 
μας επιτρέψουν να μελετήσουμε αντικειμενικά το ξαναγύρι- 
σμα αυτών των ενεργητικών εκρήξεων στο εσωτερικό κάθε 
προτασικού κινήματος όλων των μιλούμενων γλωσσών. Οι
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συλλαβές που έχουν έτσι ενταθεί έχουν την παραδοσιακή 
τους θέση σημειωμένη στα προτασικά κινήματα που μεταδί
δονται από γενιά σε γενιά, κι αυτό σχεδόν πάντα εν αγνοία 
των ατόμων, που αγνοούν επίσης τις ποιότητες διάρκειας, 
ύψους, χρώματος, τις εγγενείς σε κάθε συλλαβή που προφέ- 
ρεται με την εκπομπή ήχου. Το Ρυθμικό σχήμα διαμορφώνε
ται, για να το πούμε έτσι, από μόνο του, με το γεγονός της 
ζυγιασμένης απαγγελίας δύο ή κάποτε τριών προτασικών 
κινημάτων μαζί γενικά παραλλήλων.

Έτσι, στο Μέσο-Άτλαντα, «το ίζλι... είναι... μια ρυθμική 
φράση, πολύ σύντομη συνήθως, που εκφράζει με μια μορφή 
εικονοποιημένη [και παράλληλη], μια σκέψη αρκετά απλή. 
Ο καθένας, άντρας ή γυναίκα, μπορεί να συνθέσει τέτοιες 
επ’ ευκαιρία. Το ίζλι απαγγέλλεται χωρίς μουσική συνοδεία 
και ο ρυθμός, που εντούτοις υπάρχει [αλλά ασυνείδητα] για 
το βέρβερο αυτών των περιοχών, είναι πολύ τραχύς, για να 
τον πιάσεις [χωρίς όργανα καταγραφής, όπως όλα τα ζωντα
νά, άρα άπειρα πολύπλοκα, Ρυθμικά σχήματα]... Σχημάτισα 
την εντύπωση ότι πολλές από αυτές τις σύντομες φράσεις 
χωρίζονται σε δυο [ταλαντεύματα] ίσης αξίας περίπου... αλ
λά παρουσιάζονται με μια όψη τριαδική...» (Η. Basset: 309- 
310).

(ΙΑ, 2)

45. Το Ρυθμικό σχήμαμνημονική έκφραση σκέψης
...Το πρώτο [Ρυθμικό σχήμα] υπήρξε ένα διδακτικό [Ρυθ

μικό σχήμα]· ακόμη και το πρώτο [Ρυθμικό σχήμα που η ρη
τορική μας ονόμασε] επικό [είναι για τους Απαγγελτές που 
το χρησιμοποιούν] αφηγηματικό, διδακτικό, μνημονικό. Σ’ 
όλους τους λαούς, το [Ρυθμικό σχήμα] πρώτα υπήρξε η μόνη 
μορφή της ιστορίας, υπήρξε επίσης η μορφή των μόνων γνω
στών γνώσεων της επιστήμης [επιστήμης εικονικής και συ
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γκεκριμένης, αναγκαστικά, με τον τρόπο της οποίας κάνου
με τεχνικά και γραφτά αυτό που ονομάζουμε ποίηση]... Το 
πρώτο [Ρυθμικό σχήμα] Λοιπόν υπήρξε όχι [έκφραση] συναι
σθήματος αλλά προπαντός [μια μνημονική έκφραση] σκέ
ψης12.

«Γιατί υπήρξε; Όταν η γραφή ήταν άγνωστη ή λίγο γνω
στή [προπαντός με την πρώτη και διαδομένη μορφή των μο
ντέρνων μας τυπωμένων vade-mecum], χρειαζόταν να τα 
διαφυλάει όλα η μνήμη μόνη της. Ζήτησε [από ένστικτο] ένα 
μνημονικό μέσσ  αυτό το μέσο ήταν [ήδη ψυχο-φυσιολογικά 
προετοιμασμένο στα ταλαντεύματα των ρυθμικών Σχημά
των που με ιδιοφυή τρόπο μετάδωσαν κλιμακωτά οι μεν 
στους δε με όλες τις μνημοτεχνικές διαδικασίες που μελετά
με παρακάτω]. Όταν βρέθηκαν [και προπαντός διαδόθηκαν] 
τα μέσα γραφής, το μνημοτεχνικό μέσο έγινε λιγότερο χρή
σιμο και χρησιμοποίησαν [ασυναίσθητα το Ρυθμικό σχήμα] 
στην έκφραση του αισθήματος» (De La Grasserie: Β, 13-14).

Η αίσθηση της ευχαρίστησης, που προκαλεί ο ρυθμός 
στον οργανισμό, αντικατάστησε και, ακόμη, έκανε να ξεχα- 
στεί, στη γραφτή μας ποίηση, η μνημοτεχνικά πρωτόγονη 
χρησιμότητα των Ρυθμικών σχημάτων του προφορικού στιλ, 
όπως ο αισθητικός χαρακτήρας των ιερατικών στολιδιών 
μας σκεπάζει τις πρακτικές ιδιότητες των ρωμαϊκών ενδυμά
των, από τα οποία προήλθαν με αργή και ανεπαίσθητη εξέ
λιξη.

(ΙΒ, 2)

46. Η προφητική μήτρα
Σε κάθε «καρδιά», σε κάθε μνήμη, ή ακριβέστερα σε όλες 

τις ίνες κάθε οργανισμού με ακατάπαυστες απομνημονεύ
σεις αρχινημένες από την πρώτη νεανική ηλικία διαμορφω
νόταν η διδακτική μήτρα, που ο Ρ. de Grandmaison ονόμασε
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τόσο ωραία προφητική μήτρα (α. 1385), γιατί «στη γλώσσα 
της Βίβλου οι όροι του “βλέποντα ή προφήτη” κι αυτοί του 
“ψάλτη ή μουσικού” [του Ρυθμοποιού], συχνά... παίρνουν ο 
ένας τη θέση του άλλου... [Αλλά να μην το ξεχνάμε: αυτό γί
νεται επειδή] τα αρχαία έθνη αναπλήρωναν τα γραπτά μνη
μεία με προφορικές [ρυθμικές] και τραγουδιστές παραδόσεις 
[κι επειδή] το τραγούδι καλλιεργήθηκε στις σχολές των προ
φητών... Ο Ευσέβιος μας πληροφορεί ότι αυτοί οι σοφοί του 
έθνους εκπαίδευαν τους μαθητές τους με το μέσο αποφθεγ
μάτων, αινιγμάτων, ρυθμικών αφηγημάτων, τραγουδιών και 
[μνημοτεχνικών] επωδών» (Parisot στο Vigouroux: A, II, 553).

Και αυτή η διδασκαλία δεν περιοριζόταν σε κάποιους ευ
νοούμενους. «Η κύρια λειτουργία τους ήταν να εκπαιδεύουν 
το λαό» (Mangenot στο Vigouroux: A, II, 1813) και να τον εκ
παιδεύουν με τη διδακτική αναιώνια μήτρα που πρέπει να 
οικειωθούμε, κι εμείς, αν θέλουμε να καταλάβουμε πώς «το 
καθαρό μέταλλο της Λαλιάς» του Γιαχβέ μπορούσε, απροσ
δόκητα, να κυλάει στα παράδοξα ανάλογα Ρετσιτατίβο ενός 
Αμός, βοσκού βοδιών, ή ενός Ισάΐα, χωρίς να έχουμε ανάγκη 
να επινοήσουμε «συντάκτες» και «στροφοποιούς», για. να 
εξηγήσουμε «την τελειοποιημένη τέχνη των λογοτεχνικών 
συνθέσεων» ενός «απλού βοσκού του Τεκόα».

(Μ, 3)

47. Τα ζωντανά γεγονότα εξηγούν το νεκρό παρελθόν
Ο «καταγραφέας» εργάζεται, κι αυτός, κάποτε, όπως ο 

Βαρούχ, κάτω από την υπαγόρευση του ιδίου του προφορι
κού Συνθέτη που ξαναπαγγέλλει τα στερεότυπα και ρηματι
κά συνειρμένα Ρετσιτάτιβα του... Οι Ρυθμοποιοί - Αυτοσχε- 
διαστές... θα μας βοηθήσουν να λύσουμε κάποια δύσκολα 
προβλήματα που, προφανώς, θα παρουσιαστούν, όταν κά
νουμε τον Αμός, ένα βοσκό ίδιο, όσο αφορά τους ρυθμικούς
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αυτοσχεδιασμούς, με τους βοσκούς που εμείς βλέπουμε γύ
ρω μας.

(ΙΔ, 3)

48. Ψυχοφυσιολογία της μνήμης
Κάθε εθνική κοινότητα που είναι ακόμη αυθόρμητη υπο- 

τείνει στο μυϊκό σύστημα των ατόμων της, και από την παι
δική τους ηλικία, είτε με μια σωματική χορευτική έκφραση, 
είτε με τη λαρυγγοστοματική μετάδοση με απαγγελία καθα
ρά ρυθμοποιημένη ένα ορισμένο αριθμό στερεότυπων προ- 
τασικών κινημάτων. Αυτά τα προτασικά κινήματα, γενικά 
τριφασικά, πιο σπάνια διφασικά ή τετραφασικά, δεν είναι 
παρά η κινηματική σημειολογική αναζωογόνηση της πρά
ξης ενός «ενεργήματος - που - ενεργεί - το - ενεργούμενο»13.

Έτσι, στα χειρικά και προφορικά, ας παραθέσουμε αυτά 
τα τριφασικά κινηματίσματα.

(IE, I)

49. Η μνημοτεχνική φόρτιση των εθνικών λογοτύπων 
του ατόμου

Κάθε άτομο εισάγει σιγά σιγά σ’ αυτά τα συλλογικά χει- 
ρικά ή προφορικά συλλογικά κλισέ, και σχεδόν πάντα ανε
πίγνωστα, τις βαθιές και μη κοινωνικοποιημένες πνευματι
κές του στάσεις, που προκύπτουν από τις προσωπικές του 
εμπειρίες που συνεχώς αυξάνονται, όσο μεγάλη κι αν είναι 
η διανοητική και η συγκινησιακή της πολυπλοκότητα και η 
ζωντανή της πρωτοτυπία.

Αυτά τα κίνητρα, που πρωτογονικά αναπήδησαν από την 
«ανθρώπινη συνθετότητα» με τη μορφή μιμικών αντιδρασι- 
κών ρυθμών στις αποδοχές, δεν έχουν ακόμη, στο μεγαλύτε
ρο χρονικό διάστημα, χάσει την επαφή με τα πράγματα, των 
οποίων μιμούνται ένα από τα πιο έντονα αναβρύζοντα χα
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ρακτηριστικά. Λοιπόν, αυτό το μιμικό και συγκινησιακό 
χαρακτηριστικό μιας φάσης του προτασικού κινήματος εί
ναι συχνά η αιτία μιας σχεδόν αυτοματικής εξάρθρωσης 
ενός άλλου προτασικού κινήματος, που έρχεται να ισορρο
πήσει το πρώτο σα συνώνυμο, αντίθεση ή συνέπεια. Είναι 
λοιπόν απόλυτα αναγκαίο για μας να ξαναζήσουμε αυτό 
τον πρωταρχικό μιμικό χαρακτήρα και τις συγκινησιακές 
του ακτινοβολίες στον οργανισμό μας, αν θέλουμε να κατα
λάβουμε τη ζωντανή λογική του ειρμού μερικών υποκείμε
νων εθνικών πνευματικών στάσεων.

(IE, I)

50. Οι παραδοσιακές εθνικές αναλογίες
Σ’ ένα υποκείμενο που του είναι οικείο ένα δεδομένο ση- 

μειολογικό σύστημα, αυτός ο ειρμός έχει γίνει σχεδόν αντα
νακλαστικός σαν αποτέλεσμα της συχνότητας των ίδιων 
χειρικών ή προφορικών «παιγνιδιών των κινημάτων». Θα 
εξαφανιστεί ολότελα, ή κιόλας γίνεται αλλιώς και κάποτε 
ακριβώς το αντίθετο, για τα άτομα μιας άλλης εθνικής κοι
νότητας που θα έρθουν να εισαγάγουν τις δικές τους εθνικές 
πνευματικές στάσεις κάτω από τα μεταδομένα και μεταφρα
σμένα σ’ ένα άλλο σημειολογικό σύστημα προτασικά κινή
ματα. Έτσι, πολλές γλωσσολογικές εθνικές κοινότητες δε θα 
καταλάβουν, στη μετάφραση ενός γαλλικού κειμένου, γ.π., 
την άποψη της λογικής συμφωνίας ανάμεσα σε μια πρόταση 
για τις παρθένες και μια πρόταση για τους κρίνους, ανάμε
σα σε μια πρόταση για τη νίκη και μια πρόταση για τις δάφ
νες, ανάμεσα σε μια πρόταση για τους μάρτυρες και μια 
πρόταση για τα κλαδιά φοίνικα κ.λπ.

Το ίδιο, εμείς ξαφνιαζόμαστε που βρίσκουμε στους Κινέ
ζους, σχετικά με την ευτυχία, μια πρόταση για τη νυχτερί
δα, για την πεταλούδα κ.λπ. Το ίδιο, επίσης, δεν καταλαβαί
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νουμε αμέσως γιατί, σχετικά με την απαγγελία της Torflh, οι 
εβραίοι μάς μιλούν ανάκατα για περιστέρι, κρίνο, ρόδια, μέ
λι και γάλα, καρδιά, κοιλιά, μαστούς, βοσκούς και αρνιά, 
φύλακες της πόλης ή σκοπούς, αγάπη, δικαιοσύνη, οδούς, 
μονοπάτια, φως, βασιλιά, βασιλεία, πατέρα, γιο, κληρονο
μιά, υπηρέτη, ανάσα, κελάρι, θησαυρό, μαργαριτάρια, καρ
πούς των χειλιών, βουνό, ποτάμια, σπίτι κ.λπ., κ.λπ.

(ΙΕ, I)

51. Η ικανότητα να μετρόις το χρόνο
« Όλοι έχουν παρατηρήσει την εξαιρετική ικανότητα, με 

την οποία, στην ύπαιθρο, οι γέροι χωρικοί, που αγνοούν τη 
χρήση των ρολογιών και των εκκρεμών, ξέρουν πάντα και 
κάθε στιγμή της μέρας ή της νύχτας τι ώρα είναι. Ο ήλιος 
δεν είναι το μόνο τους καντράν. Τη νύχτα, τους λείπει. Αυτό 
που έχουν, όπως το είχαν άλλοτε από ένστικτο οι άνθρωποι 
της πόλης και της υπαίρθου, είναι μια ικανότητα παραπάνω 
από μας, ή τουλάχιστον πολύ διαφορετικά αναπτυγμένη απ’ 
τη δική μας, αυτήν του να μετρούν το χρόνο. Αυτή την ικα
νότητα τα ρολόγια τη σκότωσαν.

(ΙΕ, 2)

52. Η φοβερή βιβλιακή αμνησία
«Οι συγγραφείς πρώτα, μετά οι τυπογράφοι και οι βιομή- 

χανοι του βιβλίου και του χαρτιού διαπράξανε την ίδια από
πειρα εναντίον της ικανότητας της μνήμης. Έκαναν τη μνή- 
μη μας οκνηρή και, σήμερα, οι πιο προικισμένοι μόλις μπο
ρούν να συγκρατήσουν τα ονόματα των πιο οικείων φίλων 
τους. Ας μη συμπεράνουμε ότι εκφυλιζόμαστε, αλλά απλού- 
στατα ότι χάνουμε την ικανότητα που, με ολόκληρο το βι
βλιακό κι επιστολικό μας οπλοστάσιο, έχει γίνει σχεδόν πε
ριττή» (JuIIiot: 33-35). Δε μπορούμε να μετρήσουμε την προ



ΤΟ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΣΤΙΛ 301

κατάληψη που προκαλείται στη φυσική μνήμη από τη χρή
ση των τυπωμένων βιβλίων, τη συνήθεια της γραφής, τη 
χρήση του μολυβιού ή του στυλογράφου για να κρατάμε ση
μειώσεις, μ’ ένα γενικό τρόπο, και όλα τα μέσα που όχι μόνο 
δε βοηθάνε τη μνήμη, αλλά μας απαλλάσσουν από τη χρήση

53. Πιστότητα της προφορικής μετάδοσης
«Θα ήταν εξάλλου λάθος να πιστέψουμε ότι η προφορική 

μετάδοση προκάλεσε αλλοίωση της διδασκαλίας της γλώσ
σας: με δεδομένο το ενδιαφέρον που παρουσίαζε η πλήρης 
διατήρησή της, υπάρχει, αντίθετα, κάθε λόγος να σκεφτούμε 
ότι είχαν παρθεί οι αναγκαίες προφυλάξεις ώστε να διατη
ρείται πάντα ίδια, όχι μονάχα στο βάθος αλλά ακόμη και 
στη μορφή, και μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι αυτή η δια
τήρηση είναι τέλεια δυνατή από αυτό που συμβαίνει ακόμη 
σήμερα σ’ όλους τους ανατολικούς λαούς, για τους οποίους 
η τυπογράφηση δεν έφερε ποτέ την εξαφάνιση της προφορι
κής παράδοσης ούτε θεωρήθηκε ικανή να την αντικαταστή
σει απόλυτα. Πράγμα περίεργο, παραδεχόμαστε γενικά ότι 
μερικά έργα δε γράφτηκαν εξαρχής. Το παραδεχόμαστε, 
γ.π., για [τις ιστορικές Απαγγελίες, που έγιναν για μας] Ομη
ρικά ποιήματα, στην κλασική αρχαιότητα, για [αυτές τις 
άλλες ιστορικές Απαγγελίες] εθνικά ποιήματα [«κινηματικά 
τραγούδια»] του μεσαίωνα· γιατί λοιπόν δε θα θέλαμε να πα
ραδεχτούμε το ίδιο πράγμα, όταν πρόκειται για έργα αναφε- 
ρόμενα... στην τάξη της [εκκλησίας] ή την προφορική μετά
δοση [λέξη λέξη] σε λόγους πολύ πιο βαθιούς; (Gu6non: 43- 
44).

(ΙΕ. 3)
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54. Η διδακτική ρυθμο-μελωδία: μια  ιερή λειτουργία
Το τραγούδι των ιερών [Απαγγελιών] είναι μια ιερή λει

τουργία που περιορίζεται μόνο στους [Απαγγελτές]· ο 
Rattray χρειάστηκε να πάρει απ’ το βασιλιά μια ειδική άδεια 
και να θυσιάσει μερικές κατσίκες και αρνιά, για να γίνει δυ
νατό να εγγράψει στο φωνόγραφο τις πολύτιμες [ρυθμικές 
Συνθέσεις] των [Απαγγελτών] ασάντι.

«Αυτός που γράφει αυτές τις γραμμές άκουσε μερικές απ’ 
αυτές τις φωνογραφικές καταγραφές· δυστυχώς παρουσιά
ζουν αξεπέραστες δυσκολίες· είναι αδύνατο να γράψει κα
νείς αυτές τις μελωδίες με σύγχρονη σημαντική· τραγουδιό
νται με πολύ μεγάλη ταχύτητα, και το γεγονός ότι περιέχουν 
τέταρτα ήχου διαφορετικά τις κάνει πολύ παράξενες στ’ 
αφτιά μας και δύσκολες να εντυπωθούν στη μνήμη...

Το αποτέλεσμα... αυτών των λόγων που τραγουδιόνται 
ταχύτατα... έχει μια μονοτονία και μια παραδοξότητα που 
μας φαίνεται μοναδική. Θυμίζει το βόμβο των μελισσών 
μπροστά στην κυψέλη... Τα ασάντικα είναι, όπως τα κινέζι
κα, μια γλώσσα στην οποία η σημασία της λέξης αλλάζει 
ανάλογα με τον τόνο με τον οποίο προφέρεται, μ’ ένα τρόπο 
βαρύ ή οξύ. Έτσι η διαπασών της φωνής εξελίσσεται σταθε
ρά ανάμεσα σε δυο νότες που το διάστημά τους είναι μιας 
τετάρτης» (Pfister. 230-234).

(ΙΕ, 3)

55. Η καρδιά-μνήμη και ο απαγγέλλων λάρυγγας 
στους σημίτες

-έρουμε «τη στενή σχέση που υπάρχει, στους σημίτες, 
ανάμεσα στην επιστήμη και την αρετή, την άγνοια και το 
αμάρτημα, σχέση που έχει σαν αποτέλεσμα να τοποθετήσει 
στην καρδιά [έδρα της μνήμης, άντρο των ιδέων] την αρχή 
των καλών και κακών πράξεων» (Dhorme: C 127). Ας μην ξε



ΤΟ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΣΤΙΛ 303

χνάμε, παρά τις διαφορετικές απόψεις των φιλοσοφικών μας 
λεξικών που κληρονομήσαμε απ’ τους Έλληνες (Baudin: 
13), ότι «η καρδιά... είναι [μαζί με το λάρυγγα], το κέντρο 
όλης της φυσιολογίας των σημιτών... Η εργασία του εγκεφά
λου αγνοείται ολοκληρωτικά, ακόμη κι όταν πρόκειται για 
δραστηριότητες των οποίων είναι το ουσιώδες όργανο» 
(Dhorme: C, 109), ή, τουλάχιστον, ο άπειρα πολύπλοκος δια
κόπτης.

(ΙΕ, 3)

56. Οι ανθρωπολογικές βάσεις της μνημοτεχνίας
...Η μνημοτεχνία δεν είναι παρά η συνειδητή και λογική 

χρήση των αυτόματων και βαθιών νόμων της μνήμης. Ανά
μεσα στο ξεμαντάλωμα, εθνικά συνηθισμένο και σχεδόν 
αντανακλαστικό, του προτασικού κινήματος από το τάδε 
άλλο προτασικό κίνημα, φορέα μιας σημασίας, μιας επαγω
γικής λέξης ή ήχου, και στην εκούσια χρήση αυτής της 
αντανακλαστικής συνέπειας για να βοηθηθεί η μνήμη του 
Απαγγελτή, δεν υπάρχει παρά η διαφορά μιας πράξης συνεί
δησης και αυτή η πράξη μπορεί γρήγορα να πραγματοποιη
θεί.

Ο άνθρωπος είναι, πραγματικά, φυσικά «μνημοτεχνι- 
κός», επειδή είναι πνευματικός. Homo faber quia sapiens14. 
Κατασκευάζει για τον εαυτό του σταθερά κι ευκολομετα- 
χείριστα πλαίσια, για να διατηρήσει εκεί ολοζώντανες τις 
εμπειρίες του παρελθόντος και να τις μεταδώσει στους απο
γόνους του.

(ΙΣΤ, I)

57. Η πρόσληψη των αλληλοδράσεων τον περιβάλλο
ντος σύμπαντος

Τοποθετημένος σ’ ένα σύμπαν όπου, κατά μυριάδες πρά
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ξεις ενεργοποιούν άλλες πράξεις, στερεοτύπησε γρήγορα, 
μια για πάντα, το μιμικό κίνημα που είναι αναγκασμένος να 
σκιτσάρει (Delacroix: Β, 98) - σ ’ ολόκληρη τη δρώσα οντότη
τα, νιώθοντας και γνωρίζοντας, και προπαντός με τα χέρια 
του- μπροστά σε κάθε αντικείμενο που τον ενδιαφέρει και 
μπροστά σε κάθε πράξη αυτού του αντικειμένου σ’ έν’ άλ
λο αντικείμενο, που κι αυτό γίνεται μίμηση, όπως η πράξη.

(ΙΣΤ, 1)

58. ...Θεμέλιο του προτασικού κινήματος
Ο άνθρωπος έχει έτσι στη διάθεσή του, υποτεταγμένο στον 

οργανισμό του, ένα αριθμό περισσότερο ή λιγότερο μεγάλο 
αυτών των προτασικών κινημάτων, γενιά τριφασικών, όπου 
ο Granet (Β: 125) μελέτησε κάτω από μια προοπτική τόσο νέα 
στην αρχαία κινέζικη γλώσσα που κρύβει, πιστεύουμε, πλού- 
τη ανεξερεύνητα από τους ψυχολόγους γλωσσολόγους των 
γλωσσών των κατά υπερβολική αποκλειστικότητα ευρωπαϊ
κών και υπερβολικά «ισχυρά εξελιγμένων» (Meillet: C, 189).

Χάρη σ’ αυτά τα μνημοτεχνικά εργαλεία, στερεοτυπημέ- 
να στους μεν, και μ’ ένα τρόπο εκφραστικό, στα κινήματα 
των βραχιόνων και των παλαμών, στους δε, και μ’ ένα τρόπο 
όλο και πιο ανέκφραστο, στις ηχητικές τους αντιγραφές που 
παράγονται από τους λαρυγγοστοματικούς μυς, ο άνθρωπος 
μπορεί ν’ αναπαίζει για τον εαυτό του μόνος του και μπρο
στά στον άλλο τις περασμένες του εμπειρίες. Κι αυτό, μ’ όλο 
το κινητηριακό πλήθος, συγκινησιακό και διανοητικό, της 
πρώτης αποδοχής, χωρίς άλλο κατακερματισμό από την 
εκλογή των μιμικών του κινημάτων, που αναγκαστικά τις 
διαδέχονται «κάποιες πράξεις που ενεργοποιούν, μ’ ένα ορι
σμένο τρόπο, ορισμένες άλλες πράξεις», στο μέσο των μυ
ριάδων αλληλοδράσεων του σύμπαντος.

(ΙΣΤ, I)
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59. Ο παραλληλισμός-κλισέ και ρηματικός συλλογι
σμός

...Στις εθνικές κοινότητες του προφορικού Στιλ, τα προ- 
τασικά λαρυγγοστοματικά κινήματα στερεοτυπήθηκαν σ’ 
έν’ αριθμό σχετικά περιορισμένο. Σχηματίζουν τα δύο ή 
τρία ταλαντεύματα αυτών των λίγων εκατοντάδων ενστι
κτωδών ρυθμικών Σχημάτων που είναι οι παροιμίες, αυτή η 
προαιώνια και θρησκευτικά σεβαστή επιστήμη, η συμπυ
κνωμένη σε αφορισμούς που το μωσαϊκό της συνιστά, όπως 
μας το είπε ο Clifford, την καθημερινή γλώσσα, το νομικό 
κώδικα κ.λπ., αυτών των εθνικών κοινοτήτων.

(ΙΣΤ, 2)

60. Παροιμίες και ρηματικός συλλογισμός
Είναι οι συλλογισμοί αυτών των παροιμιών, συλλογισμοί 

καμωμένοι από ρηματικούς συσχετισμούς συχνά αυτοματι
κούς, που μας επιτρέπουν καλύτερα ν ’ αναγνωρίσουμε τα 
χαρακτηριστικά αυτής ή εκείνης της μιλιάς που, άπαξ πα
ρατηρηθούν, χρησιμοποιούνται ή μπορούν να χρησιμοποιη
θούν σα μνημοτεχνικές διαδικασίες συσχετισμού ανάμεσα 
στα ταλαντεύματα των ρυθμικών Σχημάτων αυτού του προ
φορικού Στιλ.

Χάρη στη λεπτομερειακή καταγραφή ενός ορισμένου α
ριθμού αυτών των καθαρά ρηματικών, ολότελα ιδιαίτερων 
συλλογισμών, που όμως έχουν γίνει αντανακλαστικοί κι 
αναμενόμενοι σαν «κλισέ» στο τάδε γλωσσολογικό σύστη
μα, ενώ μόλις μεταφραστούν σ’ έν’ άλλο γλωσσολογικό σύ
στημα, φαίνονται παράξενοι, ανακόλουθοι ως τον παραλο- 
γισμό, μπορούμε άνετα να διαπιστώσουμε ότι αυτό ή εκείνο 
το κείμενο δεν είναι, στην τωρινή του κατάσταση, παρά η 
μετάφραση, ή ίσως πολύ καλλιτεχνική ή κάποτε προφορικά 
και χωρίς γραφή, στη γλώσσα όπου αυτοί οι ρηματικοί χα



306 ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ρακτηριστικοί συλλογισμοί πέρασαν στην κατάσταση των 
αντανακλαστικών.

(ΙΣΤ, 2)

61. Η μνημοτεχνική διαδικασία των παρηχήσεων
Παρά την αυτόματη δράση του παραλληλισμού, δράση 

ψυχολογικά τόσο ισχυρή, θα τολμούσαμε ακόμη να πούμε 
τόσο βίαιη, που έχει παγκόσμια δημιουργήσει το ρυθμικό, 
διφασικό ή τριφασικό ρυθμικό Σχήμα όλων των κοινοτήτων 
του προφορικού Στιλ (De La Grasserie: A, 14-15), μπορεί αυ
τή, επίσης, χωρίς να εξαφανιστεί ολοκληρωτικά, να παρα
χωρήσει την πρωταρχική της συμμετοχικότητα σ’ αυτό ή σ’ 
εκείνο το γλωσσολογικό χαρακτηριστικό, αναπτυγμένο από 
το τυχαίο των φωνητικών εξελίξεων. Λέμε «τυχαίο» για να 
καλύψουμε εντυπωσιακά τη σύγχρονή μας άγνοια φαινομέ
νων πολύ περίεργων που θ’ άξιζαν υπομονητικές εξετάσεις 
με όργανα. «Στην επιστημονική μελέτη του ρυθμού, δεν έχει 
ακόμη γίνει τίποτα», μας έλεγε μια μέρα ο δάσκαλός μας 
Jean-Pierre Rouselot.

(ΙΣΤ, 3)

62. Οι συμφωνικές παρηχήσεις
Σε ορισμένα γλωσσολογικά συστήματα, πραγματικά, και 

χωρίς να ξέρουμε την αιτία γι’ αυτό, η ενεργητική έκρηξη 
που προωθεί τα προτασικά λαρυγγοστοματικά κινήματα εκ- 
φορτίζεται με ζωώδη ένταση στις αρχικές συμφωνικές αρ
θρώσεις των πρωτογονικών ριζών. Ο οργανισμός μας έχει 
πάντα, το ξέρουμε, την τάση να ξανακάνει αυτοματικά και 
ρυθμικά το κίνημα που μόλις κάναμε. Κι αυτό, τόσο πιο επι
βλητικά, όσο αυτό το κίνημα δεσμεύτηκε βίαια και χαλαρώ
θηκε, επηρεάζοντας έτσι πιο βαθιά τους μυς ολόκληρου του 
σώματος. Οι φάσεις λοιπόν ενός προτασικού κινήματος, οι
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λέξεις κάθε ταλαντεύματος μιας παροιμίας, γ.π., θα έχουν, 
σ’ αυτά τα γλωσσολογικά συστήματα μια μόνιμη τάση να 
προσελκύουν τα μεν τα δε, όχι τόσο εξαιτίας της λογικής 
τους σημασίας, όσο επειδή αρθρώνονται με το ίδιο εντατικό 
συμφωνικό στοιχείο. Τα γερμανικά, κελτικά κ.λπ. συστήμα
τα μας δίνουν άπειρα σχετικά παραδείγματα.

Φυσικά το πρώτο προτασικό Ταλάντευμα ενός ρυθμικού 
Σχήματος θα έχει κι αυτό την τάση να κάνει να ξεμανταλω
θεί ένα δεύτερο προτασικό Ταλάντευμα συνθεμένο από τις 
ίδιες εντατικοποιημένες συμφωνικές μανταλώσεις, των 
ίδιων «παρηχήσεων». Ο homo faber quia sapiens θα παρατη
ρήσει γρήγορα αυτή την ενστικτώδη έλξη και θα την κάνει 
μνημοτεχνικό του εργαλείο περισσότερο ή λιγότερο διαμορ
φωμένο σύμφωνα με τις κοινότητες του προφορικού Στιλ.

(ΙΣΤ, 3)

63. Στους αρχαίους γερμανούς ρυθμοποιούς
«Για να συνδέσουν τα δύο [Ταλαντεύματα]... οι αρχαίοι 

γερμανοί [Ρυθμοποιοί] χρησιμοποιούσαν τη συνήχηση, ένα 
είδος χονδρικής αρχικής ρίμας, που υπήρξε, χωρίς αμφιβο
λία [και, μάλλον, σίγουρα], στην αρχή μια απλή μνημοτε
χνική διαδικασία. Μια λέξη δυνατά τονισμένη, που άρχιζε 
από σύμφωνο, ρίμαρε με μια άλλη λέξη, επίσης τονισμένη, 
που άρχιζε απ’ το ίδιο σύμφωνο... [Όπως πρέπει να το περι
μένουμε], ανάμεσα στις συνηχούσες συλλαβές του ίδιου 
[ρυθμικού Σχήματος], υπάρχει μία που κυριαρχεί πάνω σ’ 
όλες τις άλλες: είναι η πρώτη του δεύτερου [Ταλαντεύματος, 
αφού αυτή είναι που πρόκειται να ξεμανταλώσουμε αυτό
ματα πιέζοντας τους λαρυγγοστοματικούς μυς να αρθρώ
σουν πριν και με ζωώδη ένταση το αρχικό συμφωνικό στοι
χείο της. Γι’ αυτό είναι που] αυτή είναι τις πιο πολλές φορές 
μόνη στο δεύτερο [Ταλάντευμα], ενώ η πρώτη περιέχει γένι-
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κά δύο συνηχούσες συλλαβές και, σπανιότερα, μία μόνο» 
(Huchon: 297). Ενώ η συνήχηση ενώνει τα δύο [Ταλαντεύμα- 
τα] της ίδιας [Δυάδας], η σημασία συνδέει συνήθως το δεύ
τερο [Ταλάντευμα] στο πρώτο της επόμενης [Δυάδας]. Αυτός 
ο χιασμός συνήχησης και σημασίας θηλυκώνει [αυτοματι
κά] τις φράσεις τη μια μέσα στην άλλη, δεν επιτρέπει στο 
νόημα [ούτε στη μνήμη του Απαγγέλτη] να σταματήσει πριν 
απ’ το τέλος της σειράς (Verrier: A, II, 197).

(ΙΣΤ, 3)

64. Οι μνημοτεχνικές διαδικασίες της συνονομασίας
Αυτό το «θηλύκωμα» μας θυμίζει λίγο τις μνημοτεχνικές 

διαδικασίες της συνονομασίας τις οικείες στους ακκάδιους, 
στους αλλοτινούς και τους τωρινούς παλαιστίνιους κ.λπ.

Όταν ο Ανού έφτιασε τον ουρανό, 
όταν ο ουρανός έφτιασε τη γη,
Όταν η γη έφτιασε τα ποτάμια, 
όταν τα ποτάμια έφτιασαν τις τάφρους,
Όταν οι τάφροι έφτιασαν τη λάσπη, 
όταν η λάσπη έφτιασε το σκουλήκι κ.λπ.

(C. Dhorme: A XII)

(ΙΣΤ, 3)

65. Οι φωνητικές παρηχήσεις
Μερικά από τα παραδείγματα που δόθηκαν παραπάνω 

μας το δείχνουν καθαρά: όταν οι φωνητικές εξελίξεις οδη
γούν τις ενεργικές εκρήξεις στα φωνήεντα, είναι τότε η πα- 
ρήχηση των αποχρώσεων (συνήχηση, συλλαβική ρίμα) που 
ασκεί στα ίδια τα προτασικά κινήματα την αυτόματη δύνα- 
μη της έλξης που διαπιστώσαμε στη συμφωνική παρήχηση.

Εχουν σωστά παρατηρήσει: «Η αρθρωτική δομή ή η τυπι
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κή μορφή των ηχητικών κυμάτων κάθε γλώσσας... έχει [μεγά
λο] ενδιαφέρον, γιατί: «There is nothing by which specific 
human languages are more characterized than by their prevailing 
habits of syllabification»15. Αν μια γλώσσα έχει τον τόνο στα 
φωνήεντα, επικρατεί η ηχητικότητα. Αν μια γλώσσα έχει τον 
τόνο στα σύμφωνα, κυριαρχεί η άρθρωση... Μέχρι ποιο ση
μείο η ηχητικότητα ή η άρθρωση μιας γλώσσας μπορούν να 
είναι στατικές;... Να μερικές ερωτήσεις που, αν και παραμε- 
λημένες μέχρι τώρα, θα μπορούν να γίνουν ενδιαφέρουσες 
στη μελλοντική γλωσσολογία» (Van Ginneken: 461).

(ΙΣΤ, 3)

66. Η καταγραφή δε μπορεί ν ’ αποκαταστήσει το ζω
ντανό ρυθμό

...Quidquid recitatur, ad modum recitantis recitatur16. Πράγ
μα που δε θα πει, άλλωστε, ότι όλοι... οι μετρικοί έχουν γνω
ρίσει το ρυθμό της γλώσσας τους. Είναι, πραγματικά, πιο εύ
κολο να κάνεις να συμμεριστούν τις θεωρίες σου οι νεκροί 
παρά οι ζωντανοί. Και όταν, επιπλέον, ο φυσικός ρυθμός 
μιας γλώσσας έχει με κτηνώδη τρόπο κακοποιηθεί, συχνά με 
ισχυρή ενίσχυση από χτυπήματα των παλαμών, τυμπάνου 
και κυμβάλων, σαν μια μουσική μονότονη που σφυροκοπά- 
ει, του ίδιου του εθνικού Απαγγελτή, μπορεί κανείς να κρίνει 
απ’ το βαθμό προσαρμογής των μικρών μας ρυθμολογικών 
θεωριών, βιβλιακών και πολύ σοφών, που σχεδιάζουν πολύ 
τακτικά «παύλες και κύκλους» πάνω απ’ τις τυπωμένες 
γραμμές...

(ΙΣΤ, 3)

67. Η ολο-οννήχηση των αραβικών ρυθμικών Σχημά
των

Ορισμένα γλωσσολογικά συστήματα, γ.π., το αραβικό, το
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τουρκικό κ.λπ., έχουν κιόλας... συγκροτηθεί με τέτοιο τρόπο 
ώστε, τις πιο πολλές φορές, όλες οι αποχρώσεις των κλειστών 
ή ανοιχτών φωνηέντων της πρότασης ομοιοκαταληκτούν 
μία μία με τις φωνητικές αποχρώσεις μιας άλλης πρότασης 
γραμματικά παράλληλης. Απ’ αυτό, η αυθόρμητη εμφάνιση 
αυτού του φωνηεντικού χαρακτηριστικού στα με ενστικτώ
δη τρόπο παράλληλα Ταλαντεύματα των παροιμιών έπειτα, 
η θεληματική χρήση μερικών απ’ αυτές τις φωνηεντικές σει
ρές, συχνά σε βάρος του παραλληλισμού των λέξεων, αρχι
κή αιτία αυτών των σειρών. Τα δύο Ταλαντεύματα της Δυά
δας, τα συγκροτημένα από παράλληλες λέξεις με «ολο-συ- 
νήχηση», δίνουν γέννηση σ’ ένα άλλο είδος ρυθμικού Σχή
ματος που έρχεται τυχαία να υπερτεθεί στο προηγούμενο: η 
προσοχή δε στρέφεται πια στην εναλλαγή των λέξεων και 
των σημασιών τους, αλλά σ’ αυτή των παράλληλων σειρών 
των αποχρώσεων των ολοκληρωτικά ίδιων ή μόνο ανάλογων 
απ’ την οξύτητα ή τη βαρύτητά τους.

Τα αραβικά ρυθμικά Σχήματα λοιπόν μας πάνε, με το εν
διάμεσο της παρήχησης της απόχρωσης, στα αρχαία ελληνι
κά ρυθμικά Σχήματα, των οποίων μας δίνουν πολύ συχνά, 
mutatis mutandis17, εντυπωσιακές ακροάσεις. Ένα οποιοδή- 
ποτε γλωσσολογικό σύστημα, έτσι, περιέχει δυναμικά, αν 
και σε διαφορετικούς βαθμούς, όλα τα χαρακτηριστικά 
(ένταση, διάρκεια, απόχρωση, ύψος) που, αυτοματικά, δια
πιστώνονται περισσότερο ή λιγότερο στα ρυθμικά Σχήματα 
άλλων γλωσσολογικών συστημάτων.

Σ’ αυτό οφείλεται το ότι, ξεκινώντας απ’ τη δική μας 
γλώσσα, αλλά αντικειμενικά οδηγούμενοι από τα αυθεντι- 
κά ίχνη των μηχανημάτων εγγραφής, θα μπορούσαμε να 
φτάσουμε να εκπαιδευτούμε και να κάνουμε να γεννηθεί 
στον οργανισμό μας μια «συναίσθηση» του χορού όλων των 
εθνικών ρυθμικών Σχημάτων. Θα ήταν αρκετό να υπερβά
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λουμε θεληματικά σ’ αυτό ή σ’ εκείνο το χαρακτηριστικό 
που ήδη νιώθουμε, έστω και αδύναμα ίσως, σε ορισμένα από 
τα φτιαχτά ρυθμικά μας Σχήματα, σε κάποιους απ’ τους στί
χους μας τους επιτήδεια διαλεγμένους...

(ΙΣΤ, 3)

68. Τα παράλληλα απαγγέλματα σχηματίζουν μια  
απαγγελία

Μια μνημοτεχνική διαδικασία, παγκόσμια επειδή είναι 
ενστικτώδης, που ακολουθείται απ’ τους Παιδαγωγούς των 
κοινοτήτων του προφορικού Στιλ, δεν είναι παρά η ανάπτυ
ξη του κινητήριου αυτοματισμού που, το είδαμε, έδωσε τον 
παραλληλισμό του Ταλαντεύματος με Ταλάντευμα, κάποτε 
ρυθμικού Σχήματος με ρυθμικό Σχήμα. Συνίσταται απλού- 
στατα στο ν’ αφήσουμε το Απάγγελμα 2 να πραγματοποιη
θεί στους κινητήριους μηχανισμούς που έρχονται να φορτι- 
σθούν στον οργανισμό απ’ το Απάγγελμα /, ικανοποιούμε
νοι με το ν’ αποδώσουμε τη σκέψη με μορφή αρνητική ή συ
νωνυμική, είτε με τη βοήθεια αρνήσεων είτε με τη βοήθεια 
όρων-κλισέ αντιθετικών ή συνωνυμικών.

Δεν έχουμε παρά τη μέριμνα της εκλογής, για να δώσου
με παραδείγματα μακριά και σύντομα, παρμένα απ’ τις πιο 
ποικίλες κοινότητες του προφορικού Στιλ...

ΑΠΑΓΓΕΛΙΕΣ
(αποσπάσματα)18

Ρετσιτατίβο Α'
1. Να λείψει στους ανθρώπους το αγκαθωτό φυτό, 

στην κοιλιά τους να λείψουν τα λάχανα!
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2. Ψηλά ο Αντάντ να κρατήσει τη βροχή του,
να εμποδιστεί κάτω η λάσπη,

να μην ανεβαίνει πια στην πηγή

3. Ο αγρός να λιγοστέψει την αφθονία του,
να κρατήσει το στήθος του Νισάμπα!

4. Τις νύχτες οι εξοχές ν ’ ασπρίσουν,
η πλατιά πεδιάδα να γεννήσει αλάτι!

5. Να εισχωρήσει στο στήθος του:
το φυτό να μη βγει

να μη βλαστήσει!

6. Να βαρύνει στους ανθρώπους η συμφορά:
να δεθεί το στήθος,

να μη φέρνει παιδί στον τοκετό!

Ρετσιτατίβο Β'

1. Λείπει στους ανθρώπους το αγαπητό φυτό,
στην κοιλιά τους λείπουν τα λάχανα.

2. Ψηλά ο Αντάντ κράτησε τη βροχή του,
εμποδίστηκε κάτω η λάσπη,

δεν ανέβηκε πια στην πηγή.

3. Ο αγρός λιγόστεψε την αφθονία του,
κράτησε το στήθος του Νισάμπα.

4. Τις νύχτες οι εξοχές άσπρισαν,
η πλατιά πεδιάδα γέννησε αλάτι.

5. Μπήκε στο στήθος του:
το φυτό δε βγήκε πια, 

δε βλάστησε πια.
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6. Βάρυνε στους ανθρώπους η συμφορά, 
το στήθος δέθηκε, 

δεν έφερε παιδί στον τοκετό.

Ο Ραββί Meir απάγγελνε:

Ρετσιτατίβο 0
1. Μην κοιτάς το βάζο,

αλλά αυτό που είναι μέσα.

Ρετσιτατίβο 1
1. Υπάρχουν βάζα καινούργια,

που είναι γεμάτα [κρασί] παλιό.

Ρετσιτατίβο 2
1. Και παλιά που δεν έχουν

[κρασί] καινούργιο μέσα τους

(ΙΗ, 1)

69. Ο νόμος της εταχνολοκλήρωσης
Όπως το βλέπουμε στα προηγούμενα παραδείγματα, η 

ταυτότητα του Απαγγέλματος 2 με το Απάγγελμα 1 μπορεί 
να είναι περισσότερο ή λιγότερο μεγάλη. Μπορεί να μειωθεί 
ακόμη και σε μερικές λέξεις (ίδιες, συνώνυμες, αντιθετικές) 
ή σε μερικούς ήχους, κάποτε μόνο σε μια λέξη ή μόνο σ’ ένα 
ήχο, προκαταβολικά γνωστά στον Απαγγελτή που, χάρη στο 
νόμο της επανολοκλήρωσης, μπορεί έτσι να κάνει να απο
κολληθεί το Απάγγελμα 2 ολόκληρο, το υποτεταμένο στον 
οργανισμό του σαν ένα «ολικό σύστημα» αντανακλάσεων. 
Αν ένα μόνο από τα στοιχεία του Απαγγέλματος χαλαρώσει, 
και προπαντός ένα στοιχείο χαρακτηριστικό, ολόκληρο το 
σύστημα ξεμανταλώνεται και τόσο πιο καλά όσο είναι πιο 
αντανακλαστικό, καλύτερα «μαθημένο απέξω», λιγότερο
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οδηγημένο από την ταραχοποιό των αυτοματισμών εκούσια 
προσοχή.

(ΙΗ, 1)

70. ...Κινεί την ασυνείδητη μνήμη
Γιατί στην πραγματικότητα, η καθαρά αντανακλαστική 

γλώσσα δε συνίσταται πάντα σε μια σύντομη απάντηση... 
μπορεί να συνίσταται σε μια εκπομπή λόγων πολύ πιο άφθο
νων...

(ΙΗ, I)

71. Οι αγιογικές λέξεις των Απαγγελμάτων
Είναι αυτός ο βαθύς νόμος που, σ’ όλες τις εθνικές κοινό

τητες, χρησιμοποιήθηκε με τρόπο ενστικτώδη απ’ όλους 
τους προφορικούς Συνθέτες, για τη δική τους χρήση και γι’ 
αυτήν των Επαναληπτών τους. Και η προηγούμενη γνώση 
μιας μόνο λέξης ενός Απαγγέλματος είναι τόσο ισχυρή για 
να κάνει να ξαναζήσει το σύνολο, που, κάποτε, οι προφορι
κοί Συνθέτες φαίνεται να μη νοιάζονται στ’ αλήθεια για τη 
θέση όπου εισάγουν αυτό το στοιχείο αναζωογόνησης.

Έτσι είναι που μπορούμε να βρούμε αυτές τις λέξεις ή 
αυτούς τους μνημοτεχνικούς ήχους, τους αγωγικούς των 
Απαγγελμάτων, όπως τους βρήκαμε για την αναζωογόνηση 
των ρυθμικών Σχημάτων:
Ιο. Στο τέλος κάθε Απαγγέλματος.
2ο. Στην αρχή του Απαγγέλματος / και στο τέλος του Απαγ

γέλματος 2.
3ο. Στο τέλος του Απαγγέλματος I και στην αρχή του Απαγ

γέλματος 2.
4ο. Στο κέντρο του Απαγγέλματος I, στην αρχή και το τέλος 

του Απαγγέλματος 2 ή αντίστροφα.
5ο. Στις θέσεις που σημειώθηκαν παραπάνω και σύγχρονα.
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6ο. Σε οποιεσδήποτε θέσεις.
(ΙΗ, 2)

72. Ο ειρμός των Απαγγελμάτων με παραλληλισμούς- 
κλισέ

Ο παραλληλισμός ανάμεσα στα Απαγγέλματα μπορεί να 
εφαρμόζεται όχι μόνο σε δυο Απαγγέλματα, αλλά και σε 
τρία, τέσσερα κ.λπ. και να προμηθεύει έτσι τη σκαλωσιά 
όλων των απαγγελμάτων μιας Απαγγελίας. Συχνά τα Απαγ
γέλματα τάσσονται, μέσα στην Απαγγελία, σύμφωνα με την 
παραδοσιακή τάξη ορισμένων Παραλληλισμών-κλισέ που 
αναπτύσσουν: μάτι - αφτί - μυρωδιά - γεύση κ.λπ. Είναι μια 
διδακτική διαδικασία τόσο ενστικτώδης που τη συναντούμε 
σ’ όλο τον κόσμο: στο Βούδδα, στους Ραββί του Ισράΐλ, στην 
Κίνα κ.λπ...

(ΙΗ, 2)

73. Ο μυστηριώδης μηχανισμός της έμπνευσης
...Ο διακεκριμένος θεολόγος... R.P.L. de Grandmaison... το

ποθετεί την έμπνευση του κοινού Ρυθμοποιού στην πρώτη 
τάξη αυτών «των φυσικών, όχι ιερών, καταστάσεων, όπου 
μπορούμε ν ’ αποκρυπτογραφήσουμε τις γενικές γραμμές, ν’ 
αναγνωρίσουμε την εικόνα και ήδη σκιαγράφημα των μυ
στικών καταστάσεων».

(ΙΗ, 3)

74. Η υπαγορευτική πνοή
Είναι το ψυχοφυσιολογικό μυστήριο των μισοαυθόρμη- 

των και συχνά αναγκαστικών αυτοσχεδιασμών, που ρυθμο- 
ποιούνται στο άτομο, και πολύ ή λίγο καθαρά ψιθυριζόμε- 
νων στο αφτί, που ανέκαθεν -πράγμα φυσικό -  έφτανε στους 
λαούς του προφορικού Στιλ. Θα είχε κανείς πολύ παράξενες
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αναζητήσεις να κάνει στους προφορικούς Αναζητητές, για 
τους οποίους αυτό το ψυχολογικό αυθόρμητο φαινόμενο του 
λαρυγγοστοματικού ρυθμού και της πνοής είναι ακόμη κάτι 
ζωντανό και σεβαστό και όχι, όπως σε μας, μια απλή φόρ
μουλα οργάνου-μάρτυρα, ένα όνομα φτωχής ελληνο-λατινι- 
κής Μούσας, μουμιοποιημένης και συμβατικής, που επικα
λούμαστε με το ρευστό μελάνι ενός στυλογράφου ή τη δα- 
κτυλογραφική λύρα μιας «Remington» ή μιας «Corona». 
Ίσως αυτό θα μας βοηθούσε να καταλάβουμε καλύτερα 
γιατί ένας Μωάμεθ -αρχικά τρομοκρατημένος από την ξαφ
νική εντατικοποίηση ενός λανθάνοντος ενδοφασικού φαινο
μένου, μετά, με μια ειλικρίνεια που οι σύγχρονοι ειδικοί του 
αναγνωρίζουν γενικά, βάζοντας τον εαυτό του να επαναλά- 
βει λέξη λέξη τα Απαγγέλματα σε sadj που πίστευε ότι του 
ψιθύριζε ο Γαβριήλ ή ο ίδιος ο Αλλάχ- υπερασπίσθηκε πά
ντα τον εαυτό του ότι ήταν ένας απ’ τον αριθμό των Ρυθμο- 
ποιών που ήταν «εμπνευσμένοι από τα Djinn. Γιατί «όλοι οι 
Αραβες πίστευαν στη γνώση του μάντη k&hin και του “γνώ
στη” chair, που αποκάλυπταν το άγνωστο σε χρησμούς, επι
βαλλόμενους με τη μυστηριακή τους, ρυθμική και ριμαρι- 
σμένη, έκφραση (Sadj’a) στη φαντασία του πλήθους» (Gau- 
defroy-Demombynes: 19).

(ΙΗ, 3)

75. Συμπέρασμα
Στο τέλος αυτών των σελίδων, αναγνώστες και συγγρα- 

φέας έχουν, νομίζουμε, την ίδια άποψη. Δεν έχουμε στ’ αλή
θεια σ αυτές παρά ένα προσωρινό σκίτσο με χοντρές γραμ
μές, με πολύ χοντρές γραμμές μάλιστα κάποτε. Γιατί δεν 
έχουμε δυστυχώς πια την αφέλεια ν’ αγνοούμε τη φοβερή 
σοβαρότητα και τη ζωντανή πολυπλοκότητα των αμέτρη



ΤΟ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΣΤΙΛ 317

των προβλημάτων που η αδυσώπητη λογική των δεδομένων 
έχει συναρμόσει, τα μεν στα δε, μπροστά μας.

Ευλαβικά ανήσυχοι να μη φανταστούμε τίποτα, να μην 
επινοήσουμε τίποτα, προσηλώσαμε, για μακρά και επίμοχθα 
χρόνια, την προσοχή μας και τη λογική μας μόνο στα δεδο
μένα, δεδομένα πειραματικού εργαστηρίου, δεδομένα πιο εν
διαφέροντα ακόμη εθνικού εργαστηρίου18.

Ο ζωντανός οργανισμός, πιο γνωστός από μέρα σε μέρα, 
μας φαίνεται όλο και πιο πολύ σαν ένας συσσωρευτής ενέρ
γειας που οι αδιάκοπες καύσεις του ενεργοποιούν αυτές τις 
λίγες εκατοντάδες ή αυτές τις λίγες χιλιάδες των κινημάτων, 
των γρήγορα στερεοτυπημένων, που σχηματίζουν την καθη
μερινή συμπεριφορά. Φυσικά αυτή η ζωτική ενέργεια, όπως 
κάθε ενέργεια, μοιράζεται σε διαδοχικά κύματα, ρυθμικά. 
Αλλά αυτός ο ρυθμός είναι ζωντανός και, λοιπόν, δεν εκδη
λώνει παρά την «τάση» προς τον ισοχρονισμό, χωρίς ποτέ 
να έχει τη μετρική και μηχανική του κανονικότητα.

Αυτός ο ζωτικός ρυθμός, ήδη τόσο πλαστικός και αμετρι- 
κός, μπορεί εξάλλου πολύ συχνά να διαταραχτεί -το ίδιο, 
όπως και να «μετρικοποιηθεί»- στον ολικό ανθρώπινο ορ
γανισμό με την αποχωριστική επέμβαση μιας ελεύθερης θέ
λησης, προσωπικής και «κατασκευαστικής», που, κι αυτή, 
είναι ένα εγγεγραμμένο δεδομένο, εκούσια ή ακούσια, στα 
σχεδιάσματα των οργάνων των προορισμένων να εγγράψουν 
τα βιολογικά ρυθμικά κινήματα ενός υποκειμένου.

Απ’ αυτό, η επιστημονική ανάγκη ν’ αναζητήσουμε, στα 
ασυνείδητα δεδομένα του άπειρου εθνικού εργαστηρίου, τον 
ανθρώπινο αυθορμητισμό που δε μας δίνουν πια καθόλου τα 
εργαστήρια της κοινότητάς μας, που επιτηρούνται με πάρα 
πολλή ευχαρίστηση, πάρα πολύ συμβατικά, ευγενικά και ει
ρωνικά. «Δεν έχουμε πια ούτε ένα αυθόρμητο κίνημα» 
(Mauss) και, κάτω απ’ την απατηλή ετικέτα της Ανθρώπινης
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Ψυχολογίας, δεν έχουμε μελετήσει ως τις μέρες μας παρά 
σχεδόν μόνο, αλίμονο!, την Ψυχολογία του «λευκού, ώριμου 
και πολιτισμένου» απ’ τους πολιτισμένους μας τρόπους 
άντρα, την ελεύθερη να ονομάζει «Πρωτογόνους», και να 
μεταχειρίζεται σαν τέτοιους τους υπόλοιπους ανθρώπους, 
που η συμπεριφορά τους δε μπαίνει -και δίκαια!- στα τε
χνητά μας πλαίσια.

Έτσι, ποια ήταν η έκπληξή μας που είδαμε σ’ όλο τον κό
σμο, στους -ακόμη ή σχετικά- αυθόρμητους λαούς, τις απο
δοχές να μεταμορφώνονται με ενστικτώδη τρόπο σε κινημα- 
τίσματα ενορατικά μιμητικά των αμέτρητων περιβαλλου- 
σών πράξεων. Αυτά τα κινηματίσματα, που αναπαίζονται 
αυθόρμητα στον οργανισμό, χρησιμοποιούνται φυσιολογι
κά απ’ τον άνθρωπο για ν ’ αναπαίξει εκούσια, σημειολογι- 
κά, τις παλιές του ενοράσεις, κατοπτρικές μιμήσεις των κο
σμικών πράξεων, στο μέσο των οποίων είναι βουτηγμένος. 
Όχι μόνο αναπαίζει μέσα του αυτά τα αμέτρητα μιμικά κι- 
νηματίσματα, αλλά τα αναπαίζει και στους ομοίους του 
και, ακόμη, προβάλλει τις χαρακτηριστικές του φάσεις, σαν 
κινέζικες σκιές, σε «μιμογραφικά» σχέδια που γρήγορα δια
κόπηκαν κι αντικαταστάθηκαν από ήχους, «μιμογράμμα- 
τα» που γρήγορα ανακατεύτηκαν με ηχητικούς λογόγρι- 
φους -που καταλήξανε εδώ κι εκεί στα συλλαβάρια και στα 
αλφάβητα- εξαιτίας της χωρίς διακοπή αναπτυσσόμενης 
κυριαρχίας του ακουστικού λαρυγγοστοματικού κινήματος 
πάνω στο σωματικό ή χειρικό ορατό κίνημα, αλλιώτικα εκ
φραστικού εντούτοις κι εύκολου να κατανοηθεί από φυλή 
σε φυλή απομακρυσμένη, αφού εκεί, αληθινά, «το όνομα εί
ναι η ουσία του πράγματος» ή καλύτερα η ουσιώδης του 
πράξη, μιμημένη σημειολογικά, συγκεκριμένα -προπαντός 
μην πούμε ποιητικά!

Και αυτό το πράγμα-πράξη που ενεργοποιεί ένα άλλο
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πράγμα-πράξη, αυτή η αλληλοδράση, αντανακλάται και 
χορεύεται ρυθμικά στον ολικό ανθρώπινο οργανισμό με τη 
μορφή του προτασικού κινήματος, συχνά τριφασικού ή τε- 
τραφασικού, που έχει μια αυτοματική τάση να επαναλη- 
φθεί, να ταλαντευθεί γενικά δύο ή τρεις φορές, με μια μορφή 
ίδια, συνώνυμη ή αντιθετική. Αυτά τα δύο ή τρία Ταλαντεύ- 
ματα σχηματίζουν μια μορφή χαρακτηριστική, που η Ψυχο
λογία της Απαγγελίας βρίσκει σ’ όλο τον κόσμο.

Αυτή η βάση του αυθόρμητου συλλογισμού με παραλλη
λισμό, που χορεύεται στον ολικό ανθρώπινο οργανισμό με 
τον αναπόφευκτο ρυθμό των ενεργητικών εκρήξεων που πά
νω του έρχονται λεπτότατα να πραγματοποιηθούν τα κο
σμήματα, περισσότερο ή λιγότερο έντονα, των ρυθμών διάρ
κειας, ύψους και απόχρωσης, την ονομάσαμε δυαδικό ή 
τριαδικό ρυθμικό Σχήμα. Κάθε γλωσσολογικό σύστημα 
αναπτύσσει ασυνείδητα μερικές εκατοντάδες ποικιλίες αυ
τών των πλαστικών και ζωντανών ρυθμικών Σχημάτων που, 
αυτόματα, γίνονται τα ρυθμικά Σχήματα τύποι, τα σχήματα 
στην εικόνα των οποίων έρχεται να στερεοτυπηθεί, να γίνει 
«κλισέ» μ’ ένα είδος ένστικτου λογοτυπικού προφορικού 
Στιλ, και γι’ αυτό τόσο πιο μνημονικό, η Σοφία των εθνικών 
Παροιμιών, αυτά τα πολύτιμα «Μαργαριτάρια» που το σε
βαστό και ιερό τους σύνολο συνιστά την αληθινή Σοφία, 
αναγκαστικά συγκεκριμένη και ειλικρινά θρησκευτική, 
πολλών ανθρώπινων κοινοτήτων όχι ακόμη αποκοινωνικο- 
ποιημένων.

Οι Ρυθμοποιοί, λοιπόν, οι προφορικοί Αυτοσχεδιαστές ή 
οι απλοί Απαγγελτές, με μνήμη τόσο ισχυρά εκπαιδευμένη 
ποσοτικά και ποιοτικά που μας καταπλήσσει, είναι «ο Ζω
ντανός Τύπος» αυτών των κοινοτήτων των εκπαιδευμένων, 
κι αυτών, από την παιδική τους ηλικία να δέχονται από άτο
μο σε άτομο την προφορική διδασκαλία την καμωμένη από
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ένα αριθμό, σχετικά περιορισμένο, από κλισέ (ή παραδοσια
κούς λογότυπους) που είναι απαραίτητο να ενσωματωθούν 
εξαρχής.

Σ’ αυτή την πάλη εναντίον της λήθης, ο άνθρωπος μηχα
νεύεται να θέσει στην υπηρεσία του όλα τα μνημοτεχνικά 
εργαλεία που οι γλωσσολογικές εξελίξεις ετοιμάζουν αυτο
ματικά στα χείλη και είναι έτσι πιο σύμφωνοι με τους βα
θιούς νόμους του όλου ανθρώπινου οργανισμού.

Έτσι ακούμε τους Απαγγελτές να ξεμανταλώνουν τα Τα- 
λαντεύματα τα μεν απ’ τα δε, σαν αντανακλαστικά, χάρη 
στις «παρονομασίες» των Παραλληλισμών-κλισέ, χάρη στις 
«παρασυμφωνήσεις» των παρηχήσεων, χάρη στις «παραφω- 
νηεντήσεις» των συνηχήσεων και των ριμών, διαδικασιών 
επίσης χρησιμοποιούμενων για το ξεμαντάλωμα των ρυθμι
κών Σχημάτων.

Σχεδόν σ’ όλο τον κόσμο, επίσης, οι προφορικοί Συνθέτες 
και οι Επαναλήπτες τους γίνονται «μετρητές» που τα διευθε
τούν όλα σε αριθμό, σε βάρος και σε μέτρο, ώστε να μπο
ρούν εύκολα να ελέγξουν την πληρότητα των ρυθμικών και 
μνημοτεχνικών τους συνόλων, που απειλούνται από μετάθε
ση, μεταφορά κι εξαφάνιση:

Μεταφέρουν αυτό το θησαυρό σε ττήλινα δοχεία...
Αληθινά, μπροστά σε τόσα προβλήματα που αναπηδούν 

σε κάθε γραμμή, αναγνώστης και συγγραφέας καταλαβαί
νουν τον προσωρινό χαρακτήρα αυτού του σκίτσου. Αν ο Θε
ός μας επιτρέψει να πραγματοποιήσουμε το έργο που σχεδιά
ζουμε, κάθε, κάπως χοντρή, γραμμή του σκίτσου θα ξανασχε- 
διαστεί και θα προσδιοριστεί από μας σε μια σειρά ειδικών έρ
γων, σε στενή επαφή με τις σοφές ανακαλύψεις των τεχνικών, 
γάλλων και ξένων, που ερευνούν εμπειρικά και επιστημονικά 
αυτή τη μυστηριώδη ανθρώπινη λαλιά19, εύθρυπτη και θαυ
μαστή ηχώ της αιώνιας και δημιουργικής Λαλιάς20.
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ΣΗ Μ ΕΙΩ ΣΕΙΣ

I. Π αρουσιάζουμε τους τίτλους των παραγράφων του βιβλίου, 
που είνα ι και από μόνοι τους κατατοπιστικοί. Ο Ζους έχει συγκροτή
σει το βιβλίο του χρησιμοποιώ ντας αποσπάσματα από διάφορα έργα 
της εποχής, που τα  συνδέει με μικρές φράσεις ή και με λέξεις μόνο δι
κές του. Οι τίτλοι που βάζει ε ίνα ι ένα  είδος περίληψης, γ ι ’ αυτό είναι 
και κατατοπιστικοί. Το ίδιο σύστημα παρουσίασης των περιεχομένων 
ακολουθήθηκε γ ια  όλα τα  βιβλία  του Ζους.

2 .0  Μ. Ζους δημιούργησε μ ια  δική του ορολογία  που εξυπηρετού
σε τις ανάγκες του έργου του. Εδώ προσπαθήσαμε ν ’ αποδώσουμε αυ
τή την ορολογία, λογαριάζοντας και τις  σχετικές σημειώσεις των εκ- 
δοτών-μαθητών του Ζους. Αν λοιπόν κάποτε μεταφράζουμε χρησιμο
ποιώντας ιδιόρρυθμες ή κατασκευασμένες λέξεις, αυτό γίνεται από 
την ανάγκη π ιστής απόδοσης της ορολογίας του Ζους.

3. Ας προσεχτεί ο χαρακτηρισμός «τητρικό».
4. Σε παρένθεση δ ίνονται οι παραπομπές και σε αγκύλες οι προ- 

σθήκες-συνδέσεις του Ζους.
5. «Φωνές ψηλές και τρα χιές και ή χο ι ανθρώπου μαζί τους».
6. «Κάθε γνώση γίνεται κατά την ομοιότητα με το γνωρίζοντα», 

δες και σημ. 8.
7. «Καθώς βλέπω τέτοιες φρικτές μορφές
μου φαίνεται πως γίνομαι όμοιος μ ’ αυτό που κοιτάζω
και γελάω κ α ι μένω σε βδελυρή συμπάθεια».
8. «Κάθε γνώση γίνεται δ ι’ αυτού που γνω ρίζεται με κάποιο τρόπο 

στο γνω ρίζοντα, δηλ. σύμφωνα με την ομοιότητά του. Γ ιατί ο γνωρί- 
ζων στην πράξη είνα ι αυτό το ίδιο το γνωριζόμενο στην πράξη. Τ αι
ριάζει λοιπόν η αίσθηση σω ματικά και υλ ικ ά  να  δέχεται την ομοιό
τητα του πράγματος που α ισθάνεται. Και η δ ιάνο ια  δέχεται την ομοι
ότητα αυτού που διανοείτα ι, ασώ ματα και άυλα».

9. «Για τη χρήση των εξωτερικών».
10. Του Bergson.
II. «Ταλάντευση και Ρυθμικό σχήμα: γ ια  ν α  καταλάβουμε καλά  

γιατί πρόκειται, ας ξεκινήσουμε α π ’ το μόνο ίχνος του προφορικού 
Στιλ που μας μένει πια, τις  παροιμίες μας. Καθεμιά α π ’ τις παρακάτω  
παροιμίες σ υνισ τά  ένα  «Ρυθμικό σχήμα»:
Tel qui ril vendredi Noel au balcon Nul miel
dimance pleurera Pdques aux tisons sans fiel...
Όποιος γελάει την Παρασκευή, Χριστούγεννα στο μπαλκόνι Ποτέ μέλι 
θα κλάψει την Κυριακή Πάσχα στο δαυλί χωρίς χολή.
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12. Ο Ζους ξεχωρίζει μ ’ έμφαση τα  ρυθμ ικά  σ χήματα , α π ’ τη μια, 
και την ποίηση και το στίχο, α π ’ την άλλη. Η άποψη που υποστηρίζει 
εδώ, γ ια  την προτεραιότητα της σκέψης, δε φαίνεται ν α  συνταιριάζε
ται με τις ίδιες του τις ιδέες, εκτός αν σκέψη ονομάζει κάτι αυθόρμη
το και φυσιολογικό -π ρ ά γμ α  απίθανο.

13. «Το έχουμε δει ήδη, το σόμπαν, και ο άνθρω πος μαζί, είναι 
συνθεμένο από στοιχεία  που βρίσκονται σε αδιάκοπη δράση και αλ- 
ληλοδράση. Είναι η συμπαντική αλληλοδράση. Π ρόκειται πάντα για 
ένα Ενέργημα - που - ενεργεί - το - Ενεργούμενο».

14. «Ανθρωπος δημιουργός ως έμφρων».
15. «Δεν υπάρχει τίποτα α π ’ το οποίο οι ιδ ια ίτερες ανθρώπινες 

γλώσσες χαρακτηρίζοντα ι πιο πολύ, όσο α π ’ τις  κυριαρχούσες σ ’ αυ
τές συνήθειες συλλαβισμού».

16. Ο,τι απαγγέλλεται, απαγγέλλεται με τον τρόπο του απαγγελτή.
17. «Τηρουμένων των αναλογιών».
18. «Μπορούμε να  προσθέσουμε εδώ το προσωπικό εργαστήριο 

της συνειδητοποίησης που ο Ζους εξηγεί στην εισαγωγή του στην Κι
νηματική Ανθρωπολογία.

19. Αξίζει να  σημειωθεί το γεγονός ότι αυτή περίπου την έκφραση 
χρησιμοποιεί, μισό α ιώ να μετά τον αγνοημένο Μ. Ζους μ ια  σύγχρονη 
επιστήμονας, η J. Kristeva, γ ια  το χαρακτηρισμό  τη ς γλώ σσας (δες J. 
Kristeva, Le langage, cet inconnu).

20. Ο Μ. Ζους παρουσίασε το Style Oral προετοιμάζοντας την απο
φασιστική του εμφάνιση στην επιστήμη, που πραγματοποιήθηκε, 
στον ευρύτερο χώρο, σχεδόν αποκλειστικά  με τα  βιβλία  του τα  εκδο
μένα α π ’ τους μαθητές του πολύ μετά το θάνατό του (πέθανε το 1957· 
το πρώτο βιβλίο, η Κινηματική Ανθρωπολογία, εκδόθηκε το 1974). Στο 
Style Oral ο Ζους συγκέντρωσε αποσπάσματα  από βιβλία  της εποχής 
του και παρεμβάλλοντας σύντομα ενδιάμεσα σχόλ ια  και φράσεις, 
κάποτε πληρέστερες σκέψεις, συγκρότησε ένα  έγκυρο (για  τα  κριτή
ρια της παραδοσιακής επιστήμης) έργο, προλογικό στην (προφορική) 
διδασκαλία του, όπου η βιβλιογραφία  σχεδόν δεν υπάρχει. Εκείνη η 
παλιά  βιβλιογραφία, της εποχής του Μ. Ζους, ίσω ς τώρα θεωρείται ξε
περασμένη. Αλλά είναι άραγε ξεπερασμένη και η β ιβλιογραφία  της 
Φυσκής της ίδ ιας εποχής, που πάντω ς λ ίγοι σύγχρονοι φυσικοί τη λο
γαριάζουν; Το ίδιο συμβαίνει και με άλλες επίσημες μελέτες. Προσω
πικά νομίζω ότι οι απόψεις του Μ. Ζους, όπως κάθε αξιόλογη ιδέα, εί
ναι ενδιαφέρουσες και επίκαιρες, και σήμερα. Και μαζί, ότι είνα ι επί
καιρα  τα  αποσπάσματα που χρησιμοποίησε, γ ια  ν α  ενισχύσει το κύ
ρος των ιδεών του.
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Η ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

Η Κινηματική Ανθρωπολογία (L’Anthropologie du Geste, Gal- 
limard, Παρίσι, 1974) είναι το πρώτο και σημαντικότερο από 
τα τρία έργα του Μ. Ζους που παρουσίασαν οι μαθητές του, 
από δικές του σημειώσεις. Με το έργο αυτό εισάγεται και 
στο ευρύτερο αναγνωστικό κοινό μια νέα, στην ουσία, επι
στήμη, που συστηματοποιεί τα αποτελέσματα των μελετών 
ενός νεωτεριστή επιστήμονα-μελετητή. Ο ίδιος τα είχε πα
ρουσιάσει στο Προφορικό Στιλ, το γεμάτο βιβλιογραφικές 
παραπομπές (σε βιβλία διαλεγμένα από ένα σύνολο 5.000 έρ
γων). Τώρα ο λόγος είναι προφορικός και περιέχει ελάχιστες 
αναφορές.

Στόχος και κατάληξη του έργου είναι η μελέτη βασικών 
παλαιστινιακών κειμένων, από αυτά που στηρίζουν το Χρι
στιανισμό. Ο Ζους έχει μια δική του άποψη, που τη δηλώνει 
απερίφραστα. Για να φτάσει σ’ αυτήν μελετόιει στοιχειακά 
χαρακτηριστικά της γλώσσας: το ρυθμό, τον παραλληλι
σμό, το φορουλισμό και ένα πλήθος αλλά, οργανωμένα όλα 
μ’ ένα τρόπο σχεδόν γεωμετρικό.

Εδώ παρουσιάζουμε αποσπάσματα που έχουν καθαρά 
γλωσσικό ενδιαφέρον και συμπληρώνουν τα προηγούμενα 
αποσπάσματα απ’ το Προφορικό Στιλ. Η ορολογία του Ζους 
είναι εδώ πιο πειστική, ίσως· προτίμησα, πάλι, να την απο
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δώσω όσο μπορούσα πιο πιστά, λογαριάζοντας οδηγίες του 
ίδιου του Ζους, σημειώσεις των εκδοτών-μαθητών του και 
συμπεράσματα από εσωτερικούς στο έργο συσχετισμούς.

Α. ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Τίτλοι κεφαλαίων και παραγράφων 
Πρόλογος των εκδοτών (Κατατοπίζει για την προσωπικό
τητα, τα μαθήματα και το έργο του Ζους).

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ζωντανή αποκρυστάλλωση των μαθημάτων-μαργαρι- 
ταριών
(Η Παράδοση μεταδίδεται με «Μαθήματα-Μαργαριτά- 
ρια», δηλ. με κινηματικούς ή προφορικούς φορμουλι- 
σμούς, φορείς συγκεκριμενικής αλήθειας και οδηγούς 
πράξης).

— ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Ο Ρυθμισμός
(Το σύμπαν είναι ένα «συσπειρωμένο» πλέγμα, όπου όλα 
αλληλοδρούν. Αλλά, καθ’ εαυτήν, τι είναι αυτή η ενέρ
γεια; Ο άνθρωπος δε μπορεί να ξέρει γι’ αυτό παρά μόνο 
αυτό που δέχεται με τα αποδεκτικά του κινήματα).

1. Ο Ρυθμο-μιμησμός
[Εισαγμένος στο παιχνίδι των τριφασικών αλληλοδράσε- 
ων (ενέργημα - που ενεργεί - το ενεργούμενο), ο μιμητικός 
Ανθρωπος δέχεται, εγγράφει και αναπαίζει με ποικίλους 
τρόπους (ολικά ή προφορικά εκφραστικά κινήματα)].
I. Ο ασυνείδητος κοσμολογικός τριφασισμός 

α. Η Τριφασική Αλληλοδράση της Κοσμολογικής Ενέρ
γειας



Η ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ 327

β. Η Επαλληλική Αλληλοδράση 
γ. Η Ασυνείδητη Αλληλοδράση

II. Ο Μιμησμο-κινητικός ανθρωπολογικός τριφασισμός 
Ο άνθρωπος - Το ανθρώπινο κίνημα - «Κίνημα Χαρα
κτηριστικό» και «Κινήματα μεταβατικά» 
α. Η ανθρωπολογία του Τριφασικού Μιμησμού

Προέλευση του Μιμησμού - Το Μίμημα - Ο ανθρώπι
νος δέκτης είναι περιορισμένος - Τα Μιμήματα είναι 
αλληλοδρασικά - Αυθορμητισμός του Μιμησμού - Η 
Απομίμηση είναι εκούσια - Μίμηση και ερεθισμός - 
Η Μιμική - Ο δρασικός Μιμητισμός - Το ανθρώπινο 
Παιχνίδι - Το ανθρώπινο Ανάπαιγμα - Τα ανθρωπο- 
λογικά εργαλεία - Το όνειρο - Η λήψη συνείδησης - 
Οι Πράξεις ή λογικοί επαλληλισμοί των Κινημάτων - 
Η Απραξία ή ο εξεπαλληλισμός των κινημάτων - 
Αναπαίγματα αντικειμενικά και Αναπαίγματα συν
δυαστικά.

β. Ο Τριφασισμός και το Ολικό Ανάπαιγμα
Ολικό Ανάπαιγμα και Κινηματική μνήμη - Ολικό 
Ανάπαιγμα και Επιστήμη - Ολικό Ανάπαιγμα και 
ιδιοφυία - Ολικό Ανάπαιγμα των αυθόρμητων λαών - 
Ανθρωπολογία και Εθνολογία - Ολικό Ανάπαιγμα 
και κινηματική Ακρίβεια - Ζωντανή Ανδριαντοποιία 
- Κινηματικές παραδόσεις και Ιστορία - Κοσμογονία 
και Θεολογία - Η Μιμοδραματική του Ισράΐλ - Τα 
Μιμοδράματα της Γενέσεως - Η Πλάση του Γήινου 
Αδάμ - Η εμφύσηση του Γήινου Αδάμ - Η παντοδύνα
μη ενέργεια δημιουργεί... - πολλαπλασιάζει... - μετα
τρέπει - Ξέρω, αποδέχομαι, ονομάζω - Από την 
«Αρχή» στο Τέλος...

γ. Ο Μιμοπλαστικός και Μιμογραφικός τριφασισμός 
Το Μιμόπλασμα - Το Μιμόγραμμα, αρχέγονη γραφή -



328 ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Μιμογραφισμός, Σχέδιο, Γραφή - Μιμογράμματα κα
τά ιδεογραμμάτων - Συγκεκριμενισμός, Αφαίρεση 
και Αλγέβρωση - Ολική έκφραση και κινηματογρά
φος.

III. Ο Μιμησμο-φωνητικός ανθρωπολογικός τριφασισμός 
«Σωματισμός», «Χειρισμός», «Γλώσσα», 
α. Ο Τριφασικός προφορικός Μιμησμός

Από το Μιμησμο-κινητισμό... στο Φωνομιμησμό - Η 
πρώτη γλώσσα... - ηχώ του ηχητικού πραγματικού - 
Σύμφωνα και φωνήεντα - Προοδευτική απώλεια του 
ηχητικού Μιμήματος - Φωνομιμησμός και Παιδαγω
γία - Ετυμολογία και Ανθρώπινος Μιμησμός. 

β. Ο Μιμησμο-ιρωνητισμός και η τωρινή μας Γλώσσα 
Από το Μιμόγραμμα στο Φωνόγραμμα - Ανθρωπολο
γία του Μιμησμού και της Γραμματικής - Η λέξη, φά
ση ενός προτασικού Κινήματος - Κάτω από το προ
φορικό κίνημα, το ολικό κίνημα - Οι «εικόνες» δεν 
υπάρχουν - Η γλώσσα μας. 

γ. Ο Προφορισμός αξεχώριστος απ’ τον Ολισμό
Η ανάγκη της επανόδου στην Εθνική ανθρωπολογία 
- MemrS δημιουργός και Memra ελευθερωτής - Ο ζω
ντανός και αέναος Λόγος.

2. Ο Ρυθμο-ενεργητισμός
(: Η ζωή, όντας κίνηση, ρυθμίζεται σταθερά από διαδοχι
κές ενεργητικές τάσεις και αποτάσεις που, στο στάδιο 
της προφορικής γλώσσας, εκρήγνυνται προπαντός στο 
επίπεδο του λαρυγγοστοματικού οργάνου).
I. Ο Ρυθμο-φασισμός

α. Ο λογικοποιός Ρυθμο-φασισμός
β. Ο ολικοποιός Ρυθμο-φασισμός
γ. Ο διαδοχικοποιητικός Ρυθμο-φασισμός

II. Ο Ρυθμο-εκρηκτισμός
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α. Ο Ρυθμο-εκρηκτισμός που είναι Ένταση 
β. Ο Ρυθμο-εκρηκτισμός που γίνεται Διάρκεια 
γ. Ο Ρυθμο-εκρηκτισμός της γαλλικής γλώσσας και οι 

συλλαβές
III. Ο Ρυθμο-φωνισμός 

α. Ο Ρυθμο-φωνισμός της απόχρωσης 
β. Ο Ρυθμο-φωνισμός του ύψους 
γ. Τα τυπογραφικά Σημεία των Ρυθμών

3. Ο Ρυθμο-μελωδισμός
[: Ρυθμο-μελωδικά στοιχεία, φορείς σημασίας και βοηθη
τικά της μνήμης, παίζονται στο λάρυγγα (το αραμαϊκό
NafshS)].
I. Ο Συγκεκριμενοποιητικός Nafsha-λάρυγγας 

α. Η διανοητική Ρυθμο-μελωδία της Γλώσσας
Χωριατισμός και «Ολικός συγκεκριμενισμός» - Προ
φορικός φωνομιμησμός - Μιμητική αρμονία - Η «Με- 
λώδευση», ηχώ του ηχητικού πραγματικού, 

β. Ο συγκινησιακός Ρυθμο-μελωδισμός της Γλώσσας 
γ. Ο μνημονικός Ρυθμο-μελωδισμός της Γλώσσας

II. Ο αλγεβροποιητικός Nafsha-λάρυγγας
α. Η επανανακάλυψη του Σημαντικο-μελωδισμού 

Η βοηθητική της σημασίας «Ρυθμο-μελωδία - Σημα
ντικό - μελωδισμός και επαναμνημόνευση - Εμψυχω- 
τική Ρυθμο-μελωδία. 

β. Χωριατισμός και Ρυθμο-μελωδισμός 
γ. Σημαντικο-μελωδισμός και ευαγγελικό προφορικό 

Στιλ
Η Σημαντικο-μελωδία, άνθηση του «ολικού κινήμα
τος» - Σημαντικο-μελωδισμός και προσωπικότητα - 
Ο «Πρόλογος» του Ιωάννη - Η «Αποσκελετωση» του 
ζωντανού Λόγου.
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— ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Ο Διπλευρισμός

1. Ο δημιουργικός Διπλευρισμός
(Ο άνθρωπος είναι καμωμένος με δύο θυρόφυλλα. Ταλα- 
ντεύει λοιπόν και κατανέμει την έκφρασή του σύμφωνα 
με τη διπλευρική δομή του σώματός του).
I. Ο τριπλός Διπλευρισμός

α. Το Ψηλά και το Χαμηλά
β. Το Δεξιά και το Αριστερά
γ. Το Μπροστά, το Πίσω και η Ισορροπία

II. Διπλευρισμός και το Μοίρασμα 
α. Ο διπλευρισμένος Κόσμος
β. Τα εξηγητικά διπλευρισμένα Μιμοδράματα 
γ. Τα διπλευρισμένα Αντικείμενα

III. Διπλευρισμός και Φόρηση 
α. Ολική Φόρηση
β. Προφορική Φόρηση 
γ. Για τη «Λήψη» (= μάθηση)

2. Ο απαγγελτικόςΔιπλευρισμός
(Ο μεγάλος ρυθμολογικός νόμος της ταλάντευσης που 
συναντούμε στην πλειονότητα των ανθρώπινων πράξεων 
ανευρίσκεται στο «Προφορικό Στιλ» του Απομνημονευ- 
τή και πρέπει να αξιοποιείται στην παιδαγωγία).
I. Παραλληλισμός και Προφορικό Στιλ 

α. Παραλληλισμός και Μνημο-στιλιστική του Ισράΐλ - 
Η Ρυθμική των Ψαλμών - Η Ρυθμική των Προφητών - 
Ο Ρυθμός, μνημοτεχνικό εργαλείο - «Ρυθμική, άρα 
Παιδαγωγική» - Ανθρώπινη στιλιστική - Ρυθμική 
και Σημαντική - Παράδοση και Δημιουργία - Διπλευ- 
ρική Μηχανική της Αναπνοής - Μια συμφωνία πα
ραλληλισμού - Η απαραίτητη Ρυθμο-τυπογραφία. 

β. Η επιβιούσα Μνημο-στιλιστική του Προφορικού στιλ
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γ. Η Μνημο-στιλιστική των χωριάτικων Παροιμιών μας
II. Παραλληλισμός και Κλασικό στιλ 

α. Το Στιλ των Ελληνολατίνων
β. Το Στιλ των Κλασικών μας 
γ. Το Στιλ των Μοντέρνων μας

III. Παραλληλισμός και Παιδαγωγικό Στιλ
α. Το παιδαγωγικό Στιλ και το διπλευρικό Κίνημα του 

παιδιού
β. Το παιδαγωγικό Στιλ και τα Κείμενα για παιδιά 
γ. Το παιδαγωγικό Στιλ και οι επιστημονικές Φόρμου

λες
3. Ο ρυθμιστικός Διπλευρισμός

(Ο άνθρωπος, όντας ουσιαστικά ένας «μιμητής», δε μπο
ρεί να ξεπεράσει μοντέλα, οδηγούς, ρυθμιστές για να τα
ξινομήσει και να προσανατολίσει τα κινήματά του. Έτσι 
το αρχέτυπο της ανθρωπότητας που είναι ο Διδάσκαλος 
Γιεσουά της Ναζαρέτ ρύθμισε το «Ρυθμισμό» του με πα
ραδοσιακά ταλαντεύματα).
I. Ο Ζυγός

α. Ο υλικός Ζυγός 
β. Ο απαγγελτικός Ζυγός 
γ. Ο Ζυγός του Γιεσουά

Μαριάμ, η Μητέρα-Ζυγός και ανθρώπινη Μηχανική
II. Ο Φόρτος

α. Ο υλικός Φόρτος 
β. Ο απαγγελτικός Φόρτος 
γ. Ο φόρτος του Γιεσουά

III. Η Νανουρίστρα
α. Το ισορροπιστικό υλικό Νανούρισμα 
β. Το διαμορφωτικό μητρικό Νανούρισμα 
γ. Το λυτρωτικό αιώνιο Νανούρισμα: ζωντανή Παιδα

γωγία
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Ο Γιεσουά, ρυθμο-κατηχιστής - Ρυθμική οργάνωση 
των Παραβολών - Πουλιά τ’ ουρανού και κρίνοι του 
αγρού.

— ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ  
Ο Φορμουλισμός
[Οι ταργκουμικές Φόρμουλες του Πάτερ ημών στον πα
λαιστινιακό εθνικό χώρο (Η «κρυσταλλιστική» δύναμη 
του Φορμουλισμού θα χρησιμοποιηθεί από το Ραββί Γιε
σουά και θα μεταρσιωθεί σ’ ένα ζωντανό αραμοακό Μά- 
Θημα-Μαργαριτάρι: το Πάτερ ημών)].
Εισαγωγή: Η ουράνια Μηχανική των κειμενικών Ατόμων

1. Οι παραδοσιακές φόρμουλες
(Με τον Ιησού δεν υπάρχει λίμνασμα. Στηρίζεται στο πα
ραδοσιακό, αλλά για να δώσει το νέο).
I. Οι ταργκουμικές φόρμουλες 

α. Αραμαίκές φόρμουλες
β. Λαϊκές φόρμουλες 
γ. Προφορικές φόρμουλες

II. Οι τοραϊκές φόρμουλες 
α. Εβραϊκές φόρμουλες 
β. Σοφές φόρμουλες
γ. Γραφημένες φόρμουλες

III. Οι μιμοδραματικές φόρμουλες 
α. Οι Ρίζες
β. Τα Μιμήματα 
γ. Ο Συγκεκριμενισμός

2. Τα φορμουλικά δεδομένα
(Το πιο συγκεκριμένο πραγματικό ποικίλλει στη διδα
σκαλία του Γιεσουά. Η καθημερινή ζωή ανυψώνεται στο 
επίπεδο της πιο πρακτικής και πιο μεταρσιωτικής παιδα
γωγίας).
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I. Δεδομένα για το Χρόνο 
α. Η Διάρκεια
β. Η Αρχή των Ημερών 
γ. Το Τέλος των Ημερών

II. Δεδομένα για το Διάστημα 
α. Τα Ύψη
β. Το Κατέβασμα 
γ. Το Υπο-κατέβασμα

III. Δεδομένα για τα Πράγματα
3. Οι φορμουλικές ανακαλύψεις

(Διευθετώντας αρχαίες φόρμουλες μ’ έναν τρόπο νέο, ο 
Γιεσουά κάνει ένα μαργαριτάρι-Μάθημα με αντανακλά
σεις και ιριδισμούς άγνωστους ως τώρα).
I. Η φορμουλική αναζήτηση 

α. Το Νέο
β. Το Αρχαίο 
γ. Η Παράθεση

II. Η φορμουλική μέθοδος 
α. Ο Σχηματισμός
β. Ο Πολυσημαντισμός 
γ. Ο Ιδιαιτερισμός

III. Το φορμουλικό αποτέλεσμα
α. Οι «ζωντανοί Μανδύες» των ταργκουμικών φορμου

λών
β. Το «γιεσουαϊκό Παιχνίδι» των ταργκουμικών Μαν

δυών
γ. Οι ταργκουμικές αραμαικές φόρμουλες του Πάτερ 

Ημών

Συμπέρασμα
Αρχαία ταργκουμική Διαθήκη και αραμαϊκός Χριστιανι
σμός.
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Β. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ

1. Ο Ρυθμο-μιμησμός
Κανένα στοιχείο του σύμπαντος δεν είναι ανεξάρτητο. Οι 

διαδικασίες αλληλοδράσης παίζονται ανάμεσα σ’ όλα τα 
πράγματα, πράγματα ενεργήματα και πράγματα ενεργούμε- 
να («το ενέργημα και το ενεργούμενο»).

Αυτό το είδος συμπαντικής αλληλο-προσέλκυσης, ποιος 
θα μπορούσε να το κάνει να μείνει στις εξισώσεις μας, «χέ
ρια παραφορτωμένα που αφήνουν τους κόσμους να πέ
σουν»;

Όντας μέσα σ’ αυτές τις αλληλοδράσεις, ο άνθρωπος δέ
χεται, εγγράφει («ενδοαποδέχεται») και, αν γίνεται δυνατό, 
«αναπαίζει», εκπληρώνοντας έτσι τη λειτουργία του, του 
«Μιμητικού Ανθρώπου».

Αυτή η σύλληψη του πραγματικού σε καθεμιά απ’ τις 
φάσεις των αλληλοδράσεών του (ενέργημα, πράξη, ενεργού
μενο), είναι η κανονική έκφραση της ανθρώπινης συνειδη- 
τοποίησης που αναλύει τα πράγματα χωρίς να τ’ αποκόψει 
απ’ το σύνολο.

Μιμητικός απ’ τη φύση του, ο άνθρωπος κάνει τον εαυτό 
του καθρέφτη των αλληλοδράσεών του περιβάλλοντος 
πραγματικού -και τις αντηχεί: «Κινομιμητής», εκφράζει 
μια κινηματική γλώσσα, αυθόρμητη, συμπαντική. «Φωνομι- 
μητής» -μετά από τις εξελίξεις!- εκπέμπει μια προφορική 
γλώσσα εθνικού και εξειδικευμένου τύπου.

Η έκφραση-πηγή, με το γραφισμό, δεν είναι το ιδεόγραμ
μα, αλλά το «Μιμόγραμμα», ο κινέζικος ήσκιος των εκφρα
στικών κινημάτων του ανθρώπου, ο στερεωμένος μ’ ένα 
χρωματιστό επίχρισμα πάνω στο τοίχωμα όπου παίζεται, ή 
και σκαλισμένος στην πέτρα...
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Εδώ βρισκόμαστε στη νέα ζωή, αυτήν των μεγάλων αρχέ- 
γονων πολιτισμών, αυτήν επίσης που μπορεί να μας κάνει να 
συλλάβουμε τη συνειδητοποίηση (γ.π., πάνω στις οθόνες 
μας), σ’ όλη της τη φρεσκάδα και τον αυθορμητισμό.

(Α,Ι)

2. Ο ασυνείδητος κοσμολογικός τριφασισμός
...Τι είναι λοιπόν αυτό το αντικειμενικό Πραγματικό, το 

ανεξάρτητο απ’ την ανθρωπολογική υποκειμενικότητα; Τι 
είναι αυτός ο Κόσμος ο παραδομένος στις ακατάπαυστες 
αναζητήσεις μας;

Πρέπει να ομολογήσουμε ότι, σοβαρά, δεν ξέρουμε τίπο
τα γι’ αυτό. Το πραγματικό, στην ουσία του, μας είναι απρό
σιτο. Απέξω μας δεν υπάρχουν παρά δονήσεις που γίνονται 
δεκτές admodum recipientis'. Ξέρω σημαίνει «ενδοαποδέχο- 
μαι» για ν ’ αποκτήσω συνείδηση, κι είναι αυτή η λήψη συ
νείδησης που είναι η επιστήμη. Το να βγεις απ’ τον εαυτό 
σου για να μάθεις έξω απ’ τον εαυτό σου είναι κάτι αδύνα
το. Εντούτοις, αν ο Ανθρωπος2 δε μπορεί να ξέρει το ΟΛΟ κα- 
νενός πράγματος, μπορεί να ξέρει κάτι απ’ αυτό το ΟΛΟ. 
Μπροστά σ’ αυτό τον άγνωστο Κόσμο3, οι μεγάλοι διανοη- 
τές, παλιά, κράτησαν προπαντός δυο στάσεις: τον ηρακλει- 
τισμό και το σολομωνισμό.

Ο Σολομών, εντυπωσιασμένος από την επανάληψη των 
φαινομένων, θ’ αφήσει να του ξεφύγει αυτός ο θρήνος: «Τί
ποτα δεν είναι νέο κάτω απ’ τον ήλιο». Απ’ αυτό, μια αθερά
πευτη στενοχώρια.

Ο Ηράκλειτος, επηρεασμένος πιο πολύ απ’ τη ρευστότη
τα των κινημάτων των πραγμάτων, θα πει: « Όλα ρέουν... Δε 
μπαίνουμε ποτέ δυο φορές στο ίδιο νερό». Και θα τ’ αφήσει 
να ρέει...4

Έχουν δίκιο κι οι δύο. Αλλά ο ερευνητής μέσα σ’ αυτό το
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μεταβαλλόμενο πλήθος, παλεύει να βρει τον ενοποιητικό νό
μο.

(A, 1)

α. Η Τριφασική Αλληλοδράση της Κοσμολογικής Ενέρ
γειας

Πραγματικά, αυτό το Όλο, το αντικείμενο και εξωτερικό, 
είναι στην ουσία του ενέργεια. Αυτή η ενέργεια δεν είναι 
διάχυτη και στατική, αλλά αρχεγονικά και δυναμικά κρυ
σταλλωμένη σε συμπαντικές και κοσμολογικές αλληλοδρά- 
σεις.

Το ουσιώδες στοιχείο του Κόσμου είναι μια Πράξη που 
ενεργεί σε μια άλλη Πράξη. Αυτό ονομάσαμε Τριφασισμό.

Αυτή η σπείρα ενέργειας, που ονομάζουμε Ενέργημα, 
ενεργεί μ’ ένα ορισμένο τρόπο σε μια άλλη σπείρα ενέργειας 
που ονομάζουμε Ενεργούμενο. Τι είναι αυτό το Ενέργημα; 
Αυτό που θα προωθεί αέναα την τάδε χαρακτηριστική Πρά
ξη. Αλλ’ αυτό το ον-πράξη δεν έχει παρά αυτό το ουσιώδες 
κίνημα, ενεργεί σ’ άλλα όντα-πράξεις σύμφωνα με τη δυνα
τότητά του.

Θα μπορούσαμε να εκφράσουμε αυτό τον Τριφασισμό: 
Ενέργημα - που ενεργεί - το Ενεργούμενο (L’agent - agissant - 
l’agi). Αυτό πολλαπλασιασμένο σε μυριάδες και μυριάδες 
παράγωγα και στη διάρκεια των χιλιετιών μπόρεσε να συμ
βεί προτού να υπάρξουν Ανθρωποι να δεχτούν και να εγγρά
ψουν αυτή την αλληλοδράση στο συνολικό της σύστημα.

Βρισκόμαστε εδώ, θα μπορούσαμε να πούμε, στο ανθρω- 
πολογικό κενό, γιατί δεν υπάρχει ακόμη Ανθρωπος. Σ’ αυτό 
τον αλληλοδρασικό Κόσμο δεν υπάρχουν παρά Πράξεις που 
αλληλοδρούν σ’ άλλες Πράξεις, κι αυτό, απροσδιόριστα. Αν 
ήταν δυνατό να τοποθετήσουμε μια κινηματογραφική μη
χανή, θα καταγράφαμε αντικειμενικά αυτές τις μυριάδες
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των αλληλοδράσεων για έναν άνθρωπο που θα μπορούσε να 
'ρθει εκατομμύρια χρόνια μετά.

Τι έχουμε στην αλληλοδράση του κοσμολογικού Τριφα- 
σισμού; Όλο το απροσδιόριστο του Πραγματικού. Πραγμα
τικά, απ’ αυτό το ακαταρίθμητο Ενέργημα θα μπορούν ν ’ 
αναπηδήσουν μεταβατικές Πράξεις σε απροσδιόριστες πο
σότητες. Ολόκληρη η επιστήμη θα συνίσταται στο να βρει 
τις Πράξεις που είναι, να το πούμε έτσι, ενσαρκωμένες σ’ 
αυτές τις μυριάδες και μυριάδες Ενεργήματα. Και οι πιο με
γάλοι ανακαλυπτές, αυτοί που μπροστά τους σωπαίνουμε 
τρομαγμένοι, δεν κάνουν άλλο απ’ το ν’ ανακαλύπτουν πολ
λαπλές αλληλοδράσεις, απ’ τις οποίες είναι γεμάτο αυτό ή 
εκείνο το Ενέργημα.

Δεν ανακάλυψα τη συμπαντική αλληλοδράση. Αλλά, 
πρώτος, διατύπωσα το νόμο της ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗΣ αλληλο- 
δραςης που θα δούμε ακαταπόνητα να ξαναφαίνεται μ’ αυ
τή τη μορφή: Το Ενέργημα - που ενεργεί - το Ενεργούμενο. 
Δεν υπάρχει δύναμη, ενέργεια, ή αν το θέλουμε έτσι, σύστη
μα χωριστής ενέργειας. Πάντα αυτό το σύστημα αλληλοδρά 
με την τριφασική μορφή...

Αυτός ο Τριφασισμός λοιπόν είναι ο πρώτος και ουσιώδης 
Νόμος της κοσμολογικής Ενέργειας, κι αυτό σ’ όλες τις κλί
μακες. Το άτομο ενεργεί στο άτομο όπως η σπείρα των ατό
μων ενεργεί σε άλλη σπείρα ατόμων. Είναι αυτές οι σπείρες 
ατόμων που, χωρίς να ξέρουμε εξαντλητικά τι είναι, ονομά
ζουμε «αντικείμενα», ob-jecta, δηλαδή πράγματα ριγμένα 
μπροστά μας κι απέξω μας. Το Αντικείμενο ενεργεί στο Αντι
κείμενο. Κι αυτό, με μια πολλαπλότητα που μπορούμε να την 
ονομάσουμε απροσδιόριστα, αλλά που δεν είναι απειρότητα.

(A, 1)
β. Η Επαλληλική Αλληλοδράση
Η απροσδιοριστία αυτών των κοσμολογικών αλληλοδρά-
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σεων συνιστά το Σύμπαν, τον Κόσμο που, όπως το δείχνει τ’ 
όνομά του, είναι τάξη και τακτοποίηση. Γι’ αυτή την τάξη, 
ουσιώδη και αλληλοδρασική, ο Ανθρωπος είναι αντικειμενι
κά βέβαιος. Θα μπορούσαμε να ορίσουμε τον Κόσμο, αντι
κειμενικά, με την απροσδιόριστα και δυναμικά κρυσταλλω
μένη επανάληψη: το Ενέργημα - που ενεργεί - το Ενεργούμε- 
νο, το Ενέργημα - που ενεργεί - το Ενεργούμενο, το Ενέργημα 
- που ενεργεί - το Ενεργούμενο...

Ο Κόσμος είναι μια Επαλληλία αλληλοδράσεων. Είναι 
στο εσωτερικό ολόκληρου του μηχανισμού που έχουμε το 
Ενέργημα - που ενεργεί - το Ενεργούμενο, το Ενέργημα - που 
ενεργεί - το Ενεργούμενο, το Ενέργημα - που ενεργεί - το 
Ενεργούμενο... Θα χρειαζόταν να αλληλοδρούμε για χιλιε
τίες και χιλιετίες και μόλις θα είχαμε αγγίξει τις αλληλο- 
δράσεις του Πραγματικού...

(A, 1)
γ. Η Ασυνείδητη Αλληλοδράση
Αυτό το απροσδιόριστο σύστημα αλληλοδράσεων εντού

τοις δεν είναι χάος, αλλά Κόσμος, δεν είναι αταξία, αλλά 
τάξη. Μόνο, είναι μια τάξη που αγνοεί τον εαυτό της. Ο Κό
σμος, χωρίς τον Ανθρωπο, είναι άγνοια του εαυτού του5, για
τί δεν είναι και δε μπορεί να είναι, σε κανένα βαθμό, Συνεί
δηση και Συνειδητοποίηση του εαυτού του. Ο κεραυνός που 
ένας Παντοδύναμος θα κάνει ν ’ αντηχήσει μια δεδομένη 
στιγμή μέσα στον Κόσμο θα είναι ο νεωτερισμός, ο απόλυ
τος κι ανήκουστος, μια Συνειδητοποίηση μιας σπείρας ενέρ
γειας, τρομακτικά πολύπλοκος, που ονομάζουμε Ανθρωπος.

Μόνο λοιπόν με το ανθρωπολογικό μπορούμε να προσεγ
γίσουμε και να διαφωτίσουμε το κοσμολογικό, γιατί στον 
Ανθρωπο μονάχα αντηχεί ο Κόσμος.

(A, I)



Η ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ 339

3. [Όνομα - παιδιά]
Ο αυθόρμητος άνθρωπος, ηχώ και καθρέφτης του περι

βάλλοντος πραγματικού, καθένα απ’ τα όντα το βλέπει και 
το μιμείται σα μια πράξη, σαν ένα κίνημα που του είναι οι
κείο, που του είναι «ουσιώδες». Αυτό το ουσιώδες κίνημα, 
χαρακτηριστικό ενός όντος ζωντανού ή άψυχου, γίνεται, να 
το πούμε έτσι, το Όνομά του.

Έτσι το παιδί η μίμηση θα το μιμηθεί με το κίνημά του 
να θηλάζει, θα είναι αυτό που θηλάζει το γέρο θα τον μιμη- 
θεί με το κίνημά του της αστάθειας, θα είναι το ασταθές- το 
ψάρι θα το μιμηθεί με το κίνημά του να κολυμπάει, θα είναι 
αυτό που κολυμπύιει. Γι’ αυτό είναι που μπορούμε να πούμε 
ότι το Όνομα είναι η ουσία του πράγματος. Είναι η ουσιώ
δης του πράξη.

Αυτό το μιμο-κινητικό Τριφασισμό τον βλέπουμε στο κά
θε παιδί που βρίσκεται στην κατάσταση του αυθόρμητου 
αναπαίγματος. Ξεχειλίζοντας απ’ τα Μιμήματα, ο μικρός 
Ανθρωπος γίνεται, με κάποιο τρόπο, όλα τα πράγματα, κι 
αυτό, έξω από κάθε κοινωνική γλώσσα. Είναι η γάτα που 
αρπάζει το ποντίκι. Είναι ο ιππότης που μαστιγώνει το άλο
γό του. Είναι η αμαξοστοιχία που σέρνει τα βαγόνια της. Εί
ναι το αεροπλάνο που διασχίζει τον ουρανό. Είναι πάντα: 
ένα Ενέργημα - που ενεργεί - ένα Ενεργούμενο. Θα παίζει 
όλα τα πράγματα με τα πράγματα. Θα παίζει όλα τα πράγ
ματα μ’ έν’ άλλο πράγμα. Πιο καλά ακόμη, θα παίζει όλα τα 
πράγματα με κανένα πράγμα. Τι το νοιάζει! Τα έχει όλα μέ
σα του, αφού έχει τα μιμήματα όλων.

Όσο για το «χαρακτηριστικό κίνημα», θα το συλλάβει 
με μια τόσο εκπληκτική ορθότητα, που κατηγορούμε το παι
δί ότι είναι περιγελαστικό. Δεν είναι καθόλου περιγελαστι
κό, όπως το λέμε με μια απόχρωση μειωτική και ψυχολογικά 
ανακριβή. Είναι «μιμητικό», και αυτό, με όλες του τις ίνες.
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Να τι θα βρούμε πάντα και παντού. Να τι κάνουν οι 
Ανθρωποι, από τη μια άκρη στην άλλη των χιλιετών κι από 
τη μια άκρη στην άλλη των ηπείρων, σαν αυθόρμητη έκφρα
ση του Κόσμου.

(A, 1)

4. Το Μίμημα
Η μεγαλοφυής στιγμή για τον άνθρωπο υπήρξε το ότι συ

νειδητοποίησε καθαρά το Μίμημα που αυθόρμητα αναπηδά 
στους διαμορφωμένους μυς. Αυτό το «Μίμημα» δεν είναι, 
πραγματικά, παρά η αντήχηση του χαρακτηριστικού ή με
ταβατικού κινήματος του αντικειμένου στο ανθρώπινο Σύν
θετο, σ’ αυτή τη ζωντανή και μυστηριώδη σύνθεση που βλέ
πουμε να παίζεται συνολικά, αλλά απ’ το οποίο δε θα μπο
ρούσαμε να ξεχωρίσουμε το στοιχείο που θα ήταν καθαρό 
πνεύμα απ’ το στοιχείο που θα ήταν καθαρό σώμα.

Από τη δική μας άποψη λοιπόν, που είναι αυστηρά αν- 
θρωπολογική και κατά κανένα τρόπο μεταφυσική, δεν έχου
με πάρα το δικαίωμα να μιλάμε για το ανθρώπινο Σύνθετο. 
Έχουμε στα χέρια μας ένα σύνθετο που είναι ολοκληρωτι
κά πνευματοποιημένο, αν μπορώ να το ονομάσω έτσι, και 
σχεδόν ολοκληρωτικά υλοποιημένο, με την έννοια ότι δε θα 
μπορέσει να εκφραστεί, στον εαυτό του και στους άλλους, 
παρά με το διάμεσο των κινηματικών μιμημάτων.

Ο άνθρωπος αρχίζει την πρώτη του έκφραση με το Μίμη
μα που είναι, λοιπόν, όχι αυτό που έχουν ονομάσει Γλώσσα, 
αλλά Μιμησμός. Η Σκέψη λειτουργεί χάρη σ’ αυτό το «Μιμη- 
σμό». Κι η Σκέψη είναι απλώς μια διανόηση «Μιμημάτων».

Αυτή η Ανθρωπολογία του Μιμησμού μάς απελευθερώνει 
τη θεμελιώδη λύση του μεγάλου προβλήματος που, κάτω 
από μια ή κάτω από μια άλλη μορφή, όλες οι εθνικές κοινό
τητες οι πιο διαφορετικές, συγκεκριμένες ή αλγεβρωμένες,
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έθεταν πάντα και παντού: το πρόβλημα της Γνώσης.
Ο άνθρωπος δε γνωρίζει παρά αυτό που δέχεται μέσα του 

κι αυτό που αναπαίζει. Αυτός είναι ο μηχανισμός της Γνώ
σης με τα αναπαικτικά μας κινήματα. Δε θα μπορέσουμε πο
τέ να μάθουμε αυτό που είναι ολοκληρωτικά έξω από μας. 
Δε μπορούμε να γνωρίσουμε παρά αυτό που έχουμε ενδοα- 
ποδεχτεί περισσότερο ή λιγότερο τέλεια. Κάθε άτομο διαφέ
ρει σαν ενδοαποδοχή. Αφού η ενδοαποδοχή έχει παιχτεί και 
αναπαιχτεί μέσα μας, υπάρχει πια η προσωπική διατήρηση 
των αναπαιγμάτων. Αυτή η διατήρηση, ζωτικά προσωπική, 
εξαρτάται απ’ τον πλούτο των ενδοαποδοχών κι από τη δύ
ναμη της προσωπικότητας, γιατί δεν είμαστε όλοι ίδιοι.

Σ’ αυτά τα βάθη, ο άνθρωπος είναι ολόκληρος ενορατικά 
κατακλυσμένος και διαμορφωμένος απ’ το πραγματικό. Εί
ναι σαν κατεχόμενος απ’ τον κατακλύστη του, που τον εκ
φράζει και τον ταλαντεύει σύμφωνα με τη δομή του οργανι
σμού του. Ο Μιμητής γίνεται ένα κάποιο είδος του όντος που 
έχει μιμηθεί και γνωρίσει στα κινήματά του και κάνει απ’ 
αυτά κάτι σα μια νέα ενσάρκωση.

Ο Αριστοτέλης, μ’ ένα είδος ιδιοφυούς ενόρασης, είπε: «Ο 
Ανθρωπος είναι το πιο μιμητικό απ’ όλα τα ζώα και αποκτά 
όλες τις γνώσεις με τη Μίμηση» (Ποιητική, IV, 2)6.

Με περισσότερη ανθρωπολογική ακρίβεια, εμείς λέμε: ο 
Ανθρωπος είναι ένα ζώο αλληλοδρασικά μιμητικό. Δηλαδή 
μόνο ο Ανθρωπος «διανοείται» τις αλληλοδράσεις του πραγ
ματικού. Σ’ αυτόν θα έρθουν να παιχτούν οι ευαισθητότη- 
τες, οι αισθαντικότητες. Αλλά ο ειδικός χαρακτήρας του αν
θρώπου συνίσταται στο ότι διανοείται τις αλληλοδράσεις 
του πραγματικού. Πρέπει πάντα να ξεκινάμε απ’ την αλλη- 
λοδράση. Δεν είμαστε στην πραγματικότητα παρά αποδέ
κτες Αλληλοδράσεων.

(A, 1)
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5. Αυθορμητισμός του Μιμησμού
Ο φυσιολογικός άνθρωπος παίζεται απ’ το Πραγματικό 

που ανηχείται μέσα του. Το Πραγματικό είναι μέσα του, χω
ρίς αυτόν, παρά αυτόν. Αυτό «ξέρεται»7, μέσα του, αλλά αυ
τός, δεν είναι πάντα άγρυπνος σ’ αυτή την ενδεχόμενη Συ- 
νειδητοποίηση. Συχνά, το Εθνικό θολώνει το Ανθρωπολογι- 
κό, την αντικειμενική αντανάκλαση του Κοσμολογικού.

Ο Ανθρωπος ο υπερ-φυσιολογικός, και που είναι ο αληθι
νά φυσιολογικός, είναι αρκετά δυνατός, αυτός, ώστε να μη 
θολώνεται απ’ το Εθνικό. Προς κι εναντίον ολόκληρου του 
Εθνικού, συνειδητοποιεί κι επιβάλλεται στο καθαρό Ανθρω- 
πολογικό που είναι κάποτε το άγνωστο Κοσμολογικό. Είναι 
ο υπερ-πραξικός, είναι ίσως η μεγαλοφύΐα, μεγαλοφύί'α της 
Μνήμης πραγμάτων ή της ρηματικής Μνήμης...

Ο Ανθρωπος λοιπόν (...) είναι ένα σύστημα «μιμημάτων» 
που αναπαίζει τα πράγματα. Είμαστε γεμάτοι αλληλοδρά- 
σεις αποδεγμένες από το περιβάλλον πραγματικό και άρα 
γεμάτοι από αλληλοδρασικά κινήματα επιβλημένα από το 
πραγματικό. Τη μεγάλη αναγκαστική κίνηση του Μιμησμού 
την έχουμε απ’ τη στιγμή που ξυπνάμε στη ζωή και τείνουμε 
τα αποδεκτικά μας κινήματα.

Γι’ αυτό απορρίψαμε την απατηλή μεταφυσική των «ει
κόνων», για να παρατηρήσουμε αυτό το σύστημα των μιμη- 
μολογικών κινημάτων που μπορούμε να καταγράψουμε. Δεν 
αρνούμαστε το στοιχείο που λένε «πνευματικό», αλλά αυτό 
το πνευματικό στοιχείο δε θα μπορέσει να δράσει παρά στο 
βαθμό που θα έχει ένα κινηματικό εργαλείο.

(Α, 1)

6. Η Απομίμηση είναι εκούσια
Βλέπουμε, με αυτή την απλή ανάλυση του νόμου του Μι- 

μησμού, την ουσιώδη διαφορά ανάμεσα στο Μιμησμό και
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την Απομίμηση. Διαφορά τραγικά ενδιαφέρουσα, και που, 
μέχρι την ανακάλυψή μας της μιμημολογικής Ανθρωπολο
γίας, είχε ξεφύγει απ’ τους ψυχιάτρους της απραξίας, ακόμη 
και τους πιο διαπρεπείς. Η Απομίμηση είναι η επιβολή με 
την κυριάρχηση, τη θέληση, την κατεύθυνση, πάνω στους 
αυθόρμητους μηχανισμούς του Μιμησμού. Ανάμεσα στο 
Μιμησμό και την Απομίμηση λοιπόν υπάρχει άβυσσος. 
Μπορεί να είναι αυθόρμητη ή μπορεί να διεγερθεί όχι το 
Ασυνείδητο αλλά η Συνειδητοποίηση των κινημάτων: Στην 
Απομίμηση, πάντα το στοιχείο του εκουσίου επιβεβαιώνε
ται.

(Λ, I)

7. Το ανθρώιανο Παιχνίδι
Ο Ανθρωπος δε μπορεί να ξεφύγει απ’ το νόμο του αλλη- 

λοδρασικού Μιμησμού. Ας συνεννοηθούμε καλά. Το Παι
χνίδι, για μένα, δεν είναι διασκέδαση. Είναι κάτι βαθιά αν- 
θρωπολογικό. Είναι αυτό που διαφοροποιεί τον Ανθρωπο 
απ’ το Ανθρωποειδές. «Ο Ανθρωπος σκέφτεται πάντα», είπε ο 
Ντεκάρτ. Εμείς λέμε με περισσότερη ορθότητα: «Ο άνθρωπος 
αέναα παίζεται»8.

Το Ανθρώπινο Παιγνίδι είναι η ζωτική δύναμη για την 
κατάκτηση του πραγματικού. Η Ανθρωπολογία είναι ένα 
συνεχές φιλμ ζωντανό και σταθεροποιητικό που δε μπορού
με να σταματήσουμε. Ο φορτισμός γίνεται από την παιδική 
μας ηλικία. Έχουμε τον πλούτο ενός ολόκληρου άγνωστου 
κόσμου. Είναι ένας θησαυρός απόλυτα ακαταμέτρητος, αν 
ξέρουμε να τον χρησιμοποιήσουμε.

Πόσα πράγματα έχουμε δεχτεί από την ηλικία της μιας 
ημέρας! Από τότε που ριχτήκαμε έξω απ’ τη μητρική μήτρα, 
έχουμε εγγράψει όλους μας τους μηχανισμούς αποδοχής. Εί
μαστε σα μια ακαταρίθμητη βδέλλα και δεν έχουμε ανάγκη
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να πούμε «Φέρε, φέρε». Αυτό έρχεται μέσα μας, χωρίς εμάς.
Είμαστε όπως κάτω απ’ το κύμα που έχει δέκα μέτρα 

ύψος. Φτάνει καταπάνω μας. Το δεχόμαστε ολόκληρο. Όμως 
δεν το δεχόμαστε πάνω αλλά μέσα. Με τον αναγκαστικό νό
μο του Μιμησμού, δεχόμαστε μέσα μας τα Μιμήματα, δηλα
δή τις κινήσεις των πραγμάτων που έχουν εγγραφεί στους 
μηχανισμούς μας αποδοχής. Γι’ αυτό μ’ ακούτε συχνά να 
χρησιμοποιώ τη λέξη «κίνημα των πραγμάτων» παράλληλα 
με το «κίνημα των ανθρώπων». Είναι γιατί, πραγματικά, δε 
γνωρίζουμε τα πράγματα παρά στο βαθμό που αυτά παίζο
νται, «κινηματοποιούνται» μέσα μας.

Το Παιχνίδι είναι το πιο τρομαχτικό ανθρώπινο πράγμα. 
Το πραγματικό μάς κυριαρχεί με τα κινήματα που μας επι
βάλλει. Γι’ αυτό είναι κληρονομικά το Παιγνίδι και η ζω
ντανή Επιστήμη.

Έχουμε μέσα μας μυριάδες αλληλοδρασικές ενδοαποδο- 
χές που, ίσως, δε θα μας χρησιμέψουν ποτέ, αλλά ας πούμε 
ότι όλο αυτό το ασυνείδητο είναι εδώ, παράδοξα παρόν και 
με μια παρουσία πληροφορητική.

Δεν ξέρουμε ποτέ αυτό που οδηγεί τον Ανθρωπο. Πολύ 
συχνά, από οκνηρία ή από αδυναμία, ο Ανθρωπος είναι σαν 
ένα ρομπότ αφημένο στα Μιμήματά του.

(A. 1)

8. Το Ονειρο
Το Όνειρο, αυτός ο μυστηριώδης Μιμησμός. Δε λέω 

«γλώσσα», γιατί όλες οι ίνες του Ανθρώπου εδώ παίζονται 
και αναπαίζονται. Είναι ο Μιμησμός σε κατάσταση ελευθε
ρίας.

Τα όνειρα δεν είναι παρά ακριβή ή συνδυαστικά ανα- 
παίγματα του μεγάλου ασυνειδήτου που βρίσκεται μέσα 
μας. Δεν είμαστε παρόντες στα όνειρά μας, αλλά αυτά είναι
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παρόντα μέσα μας. Το ενδιαφέρον του ονείρου είναι ακρι
βώς ότι ο μηχανισμός παίζει χωρίς ν ’ ασχολείται με μας.

Το όνειρο είναι ένα κινητικό ολικό αδιάκοπο ανάπαιγμα. 
Με την έννοια ότι οι μηχανισμοί μας αναπαίγματος δε θα στα
ματήσουν παρά όταν πεθάνουμε. Μόνο η αυτοκτονία μπορεί 
να σταματήσει εκούσια αυτό το τραγικό ζωντανό φιλμ.

Το όνειρο είναι κινηματογράφος που χρονολογείται απ’ 
τον καιρό... του επίγειου Παράδεισου. Δεν είμαστε παρά 
ονειρευτές, δηλαδή όντα που αναπαίζουν τα μιμήματά τους. 
Αυτό που ονομάζουμε «συσχετισμό ιδεών» δεν είναι, στην 
πραγματικότητα, παρά «συνδυασμός μιμημάτων».

Λέμε πρόθυμα ότι, όταν αυτό το «ανάπαιγμα» γίνεται 
ενώ είμαστε ξύπνιοι, είναι σκέψη, κι όταν είμαστε κοιμισμέ
νοι, είναι όνειρο. Αλλά το ανθρωπολογικό πραγματικό δεν 
κομματιάζεται. Για να πούμε την αλήθεια, δεν υπάρχει κοι
μισμένο όνειρο ούτε ξύπνια σκέψη. Είναι ακριβώς ο ίδιος 
μηχανισμός που παίζει.

Εξαιτίας της δυσκολίας μας ανάλυσης, δώσαμε την έμ
φαση στο οφθαλμικό όνειρο που είναι το πιο συχνό, με δεδο
μένη την υπεραισθησία μας στους οφθαλμικούς μηχανι
σμούς. Γι’ αυτό, σε μας, το όνειρο είναι περίπου συνώνυμο 
με το όραμα. Αλλά το όνειρο δεν είναι πιο πολύ ανάπαιγμα 
οφθαλμικό απ’ όσο είναι ανάπαιγμα σωματικό, ανάπαιγμα 
χειρικό, ανάπαιγμα ακουστικό, ανάπαιγμα φλεγματικό ή 
θηλιδικό. Όταν ονειρευόμαστε, το νερό μάς έρχεται, το ίδιο, 
στο στόμα, όπως όταν έχουμε μπροστά μας ένα φάΐ που μας 
αρέσει. Το ίδιο, οι φλεγματικοί μας μηχανισμοί παίζουν με 
τον ίδιο τρόπο όπως όταν αληθινά μυρίζουμε αρώματα. Στην 
πραγματικότητα, ονειρευόμαστε μ’ όλο μας το σώμα. Όταν 
θα κατέχουμε όργανα καταγραφής αρκετά λεπτά, θα μπο
ρούμε να συλλάβουμε όλα αυτά που παίζονται στους διάφο
ρους μηχανισμούς μας αναπαίγματος.
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Στον κανονικό καιρό, αυτά που δεν έχουν καθόλου παρα
τηρηθεί, είναι τα σωματικά-χειρικά όνειρα. Σ’ αυτά, προφα
νώς, είμαστε αναγκασμένοι να δούμε ότι όλα αναπαίζονται 
ολικά. Είναι πολύ περίεργο ότι οι υπνοβάτες είναι ικανοί για 
καταπληκτικά κατορθώματα. Είναι επειδή τους οδηγούν μό
νο τα κινήματά τους. Το παιγνίδι της συνείδησης, που θα 
προκαλούσε ίλιγγο, δεν έρχεται να παρέμβει στο κίνημα.

Όλα αυτά τα αναπαίγματα εκτυλίσσονται με μιμοδρά
ματα θαυμαστά συναρμοσμένα, συγκεκριμένα αλυσωτά και 
λοιπόν «συνθεμένα». Γι’ αυτό μερικοί συγγραφείς κάνουν 
τα όνειρά τους μυθιστορήματα και τα μυθιστορήματα όνει
ρά τους. Το ένα πάει με το άλλο. Είναι όνειρα που στη συνέ
χεια «κατευθύνονται».

Θα μπορούσαμε να κάνουμε να παρέμβουν εδώ τα όνειρα 
που είναι φωνητικά ή ρηματο-μιμημολογικά αναπαίγματα. 
Το όνειρο, μη όντας παρά ένα ανάπαιγμα, θα μπορεί να δώ
σει πολύ αντικειμενικά λαβές ήχων και λόγων. Τα άτομα 
του ακουστικού τύπου θ’ αναγνωρίσουν τον εαυτό τους σ’ 
αυτό. Το ρυθμο-ρηματικό όνειρο αναπαίζεται προπαντός 
στους ποιητές, τους ρήτορες, όλους αυτούς που, σε μας, χει
ρίζονται το ρηματικό λόγο.

Θα μπορούσαμε επίσης να εισαγάγουμε εδώ τον τόσο μυ
στηριώδη μηχανισμό των παραδοσιακών Αυτοσχεδιαστών. 
« Όταν κοιμάμαι», μου έλεγε ένας βάσκος βοσκός, «ονειρεύ
ομαι με αυτοσχεδιαστικές φόρμουλες».

Όνειρο ξύπνιο, όνειρο κοιμισμένο. Ολόκληρος αυτός ο 
μηχανισμός δεν είναι πια άγνωστος στην αληθινή του φύση 
όταν τον μελετάμε να λειτουργεί στην Κινηματική Ανθρω
πολογία. Αλλά κατευθύνετε τα όνειρά σας αν μπορείτε! 
Εντούτοις, σε κάποιους, ο αυτοματισμός καταλήγει να κυ
ριαρχείται από ένα μεταβατικό κατευθυντισμό. Είναι η με- 
γαλοφύί'α.



Η ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ 347

Το όνειρο, διάμεσος «μιμησμός» του Αόρατου! Το βρί
σκουμε σ’ όλες τις εθνικές κοινότητες. Θα έχουμε να το με
λετήσουμε στην παλαιστινιακή εθνική κοινότητα. Θα το 
δούμε να λειτουργεί στα οράματα, στις Αποκαλύψεις, ένα 
απ’ τα μεγαλεία αυτού του μεγάλου μηχανισμού του παλαι
στινιακού Αοράτου. Οι Nabis που είναι κάτω απ’ την 
«Πνοή» βλέπουν, αλλά επίσης ακούν και θα έχουμε αυτούς 
τους θαυμαστούς εμφυσημένους ρυθμο-κατηχισμούς των 
Προφητών (,..)9.

(A, 1)

9. Ολικό Ανάπαιγμα και Εταστήμη
Λένε ότι οι επιστήμες είναι καλά φτιαγμένες γλώσσες. 

Λάθος, είναι αντικειμενικά κινήματα.
Οι μεγάλοι δημιουργοί δεν είναι φανταστές, αλλά μεγά

λοι πειραματιστές που βάζουν, το ένα μπροστά στο άλλο, 
στοιχεία ικανά να ενωθούν. Ο ανακαλυπτής ή θα λιώσει απ’ 
το ζωντανό του φορτίο ή θα επιβληθεί σ’ αυτό το τρομερό 
σύνολο των επάλληλων στοιχείων που έχει ενδοαποδεχθεί 
και θα ρίξει μπροστά σας, σαν ένας μαγικός ψαράς, όλο το 
απροσδιόριστο μορμύρισμα των ψαριών του πραγματικού, 
λέγοντάς σας: «Να η ψαριά μου». Για τους άλλους θα είναι 
το βιβλίο το φτιαγμένο από βιβλία, λέξεις που βάζουν σε 
προτάσεις λέξεις, και θα θέλατε να αναπηδήσει απ’ τη ζωή; 
Το βιβλίο μπορεί να μας δώσει το ήδη ιδωμένο. Μόνο ο ζω
ντανός άνθρωπος μας μαθαίνει τη Ζωή. Λοιπόν ποιος θα 
μπορούσε πραγματικά να μας πει αυτά που εγκυμονεί η 
Ζωή;

Ποτέ ο άνθρωπος που βάζει ήσυχα στη θέση τους τα φύλ
λα του φακέλου του με όρους κοινωνικοποιημένους δε θ’ 
ανακαλύψει τίποτα. Μέσα του, η συγκρότησή του είναι η 
άρνηση της ανακάλυψης.
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Έχουμε πολύ αγνοήσει, στην παιδαγωγική, ότι ο άνθρω
πος δεν είναι θεμελιακά ένας κατατακτής σημειώσεων, αλ
λά ότι είναι ένας «Μιμητής» που παίζει και αναπαίζει μα
κροσκοπικά και μικροσκοπικά κινήματα ενός πραγματικού 
ενδοαποδεγμένου. Ας μην κουραζόμαστε να το επαναλαμ
βάνουμε στους ζητητές νέους: μέχρι εδώ, σχεδόν τίποτα 
ακόμη δεν έχει κοιταχτεί. Ο κόσμος είναι πάντα καινούρ
γιος για τα μάτια που ερευνούν καινούργια. Είτε είναι στην 
τέχνη, είτε στη λογοτεχνία, είτε στην Επιστήμη, υπάρχουν 
ακόμη μυριάδες καταπληκτικών και αφάνταστων ανακαλύ
ψεων να κάνετε.

Κάθε άνθρωπος που ξέρει να κρατάει στα όργανά του 
την αθώα και γενέθλια φρεσκάδα τους είναι ικανός να ρίξει 
σ’ ένα πίνακα, να πλάσει στον άργιλο, να ρυθμίσει με τον 
ήχο ή να εκφράσει στις λέξεις της γλώσσας, απόψεις ενός 
πραγματικού ακόμη άγνωστου, αφάνταστου... Το μάτι του 
βλέπει το ανίδωτο, το αφτί του ακούει το ανάκουστο, το χέρι 
του πιάνει το άπιαστο. Γιατί; Απλούστατα επειδή είναι αυ
τός.

Στον επιστημονικό χώρο, αυτή η ακατάπαυστη ανακά
λυψη του αγνώστου είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή. Αρκεί, 
δυο ή τρεις άνθρωποι κάθε αιώνα να έχουν «πραγματο-σκε- 
φτεί», για ν’ αλλάξει μ’ αυτό ολόκληρο το πρόσωπο του κό
σμου.

Η επιστήμη συνίσταται στο να παρατηρείς αυτό που 
υπάρχει, έστω και με μια παρατήρηση ατομική και μοναχι
κή. Δεν είναι μια ρηματική επανάληψη με τα λόγια τετριμ
μένων απόψεων. Γιατί το πραγματικό δεν παρουσιάζεται με 
τη λειτουργία των κατασκευασμένων τύπων μας ή των κομ- 
φορμιστικών γραμματικών μας. Είναι αυτό που είναι. Ο 
Ανακαλυπτής λοιπόν θα είναι θεμελιακά «πραγματικός», 
γιατί τα πράγματα αντανακλώνται μέσα του με την αλληλο-
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δρασική τους μορφή. Δεν υπάρχει ποτέ ξεμανταλωμένη φά
ση. Είναι πάντα, όπως το δείχνει το όνομα, «μια φάση αλλη- 
λοδράσης». Θα είναι πάντα το Ενέργημα - που ενεργεί - το 
Ενεργούμενο.

Αυτός που έχει αληθινά παρατηρήσει το πραγματικό, δε 
θα μπορέσει να επαναλάβει κανέναν, γιατί σ’ αυτό που κά
νει υπάρχει πάντα η προσωπική εξίσωση, που σημειώνει την 
προσωπικότητα και ίσως την ανωτερότητα. Δε μπορούν ν’ 
αντέξουν το βάρος του πραγματικού παρά τα πολύ μεγάλα 
πνεύματα.

Η μεγάλη δυσκολία, ακριβώς, είναι ν ’ αφήσεις το πραγ
ματικό στην αλληλοδρασική του ακεραιότητα, χωρίς ν ’ 
αφεθείς να κηλιδωθείς απ’ το εθνικό των «αλγεβρωμένων» 
κοινοτήτων μας. Κι αυτό είναι δύσκολο. Είναι τόσο δύσκο
λο κι είναι τόσο σπάνιο, που βλέπουμε σοφούς να παίρνουν, 
απ’ αυτό το ακαταρίθμητο πραγματικό, ένα μικρό κομμάτι 
αλληλοδράσης ενός τίποτα, ένα άλλο μικρό κομμάτι από 
αλλού, και με μεγάλες ποσότητες μικρών κομματιών, να κά
νουν ένα είδος μάγματος, χωρίς αρμογή ούτε νόμο...

(Λ, 1)

10. Ολικό Ανάποαγμα και κινηματική Ακρίβεια
... Δεν καταλαβαίνουμε τον πλούτο και την πλαστικότη

τα των εκφραστικών κινημάτων αυτών των αυθόρμητων λα
ών. Έχουμε τη λέξη «παίρνω», αλλ’ αυτοί θα έχουν'εκατο- 
ντάδες κινημάτων για να εκφράσουν αυτό που εμείς εκφρά
ζουμε μ’ αυτή την απλή λέξη. Ενώ αυτοί έχουν χίλια κινή
ματα για την πράξη του να φέρνεις, εμείς δεν έχουμε παρά 
μόνο μια λέξη για να τη σημάνουμε. Αυτό δεν είναι ανωτε
ρότητα, είναι ανακρίβεια. Γι’ αυτούς τους συγκεκριμένους 
αναπαίκτες, δεν υπάρχουν συνώνυμα κινήματα. Το λεξιλό- 
γιο-αντικλείδι μας αφήνει να περάσει η ζωή μας απ’ το πλέγ
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μα μας και δε μας επιτρέπει πια να καταλάβουμε τη ζωντα
νή έκφραση που αναπαίζεται στη λειτουργία του πραγματι
κού...

Έχουν πει και ξαναπεί: αυτοί οι άνθρωποι είναι «άγρι
οι», «πρωτόγονοι». Αλλά όταν μπούμε στο βάθος της ψυχο
λογίας αυτού ή εκείνου απ’ αυτούς τους ανθρώπους, βλέ
πουμε ότι έχουμε να κάνουμε με ανεξάντλητους σοφούς «σε 
πράγματα». Δε σκέφτονται με συλλογισμούς όπως εμείς. 
Σκέψη τους είναι το συγκεκριμένο. Σκέψη τους είναι τα 
πράγματα. Είναι ίσως κακό, είναι ίσως καλό. Αλλά το ζήτη
μα δεν είναι η ανωτερότητα κι η κατωτερότητα. Πρόκειται, 
στ’ αλήθεια, για μια αντίθεση ανάμεσα στο «Συγκεκριμενι- 
σμό» και τον «Αλγεβρωσισμό» (...).

(Λ, 1)

11. Ζωντανή γλυπτική
(...) Οι λαοί, που βρίσκονται στο στάδιο της κινηματικής 

έκφρασης, ασκούν αυθόρμητα αυτό που μας έδειξαν, στις 
κλασικές μας σπουδές, σαν ιδεώδες της ελληνικής ομορφιάς. 
Δείχνουμε ανάγλυφα τους εξαφανισμένους πολιτισμούς χω
ρίς να σκεφτόμαστε ότι οι ακόμη ζωντανοί πολιτισμοί θα μας 
μάθαιναν πολύ περισσότερα για το θεμελιακό Ανθρωπο (...).

(A, 1)

12. [Κίνημα - Έπος]
Ο Ανθρωπος έχει, να το πούμε έτσι, ζωτικά κρυσταλλώ

σει, στο ίδιο του το σώμα, το φευγαλέο πραγματικό κάτω απ’ 
τη μορφή ζωντανών κι νηματι κών « Μαθημάτων-Μαργαριτα- 
ριών»10, ώστε να το διατηρήσουν, να το κρατήσουν και να 
το παραδώσουν από γενιά σε γενιά. Γι’ αυτό, σ’ όλους τους 
αληθινά ζωντανούς και άρα συγκεκριμένους πολιτισμούς, 
έχουμε αυτά τα παραδοσιακά περιδέραια Μιμοδραμάτων,
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τα «τακτοποιημένα και μετρημένα», που δίνει η ιστορία 
τους και όχι η τέχνη μας. Κι αν πηγαίναμε στις θρησκευτι
κές ή καλύτερα στις παραδοσιακές τους τελετουργίες, που 
μας είναι σχεδόν πάντα απρόσιτες, θα βλέπαμε ότι το Κίνη
μα και το Έπος11 των προγόνων φέρονταν πάντα μ’ αυτές τις 
μιμοδραματικές μορφές, κάποτε προφορικοποιημένες, αλλά 
όχι πάντα. Οι κινηματικές παραδόσεις είναι κι αυτές ντο
κουμέντα σίγουρα κι ιστορικά.

(A, 1)

13. Κοσμογονία και Θεολογία
Θα έπρεπε να φύγουμε απ’ το αυθόρμητο «μιμημολογικό 

ανάπαιγμα» και να πάμε στη γλώσσα των παραδοσιακών 
κινημάτων, πριν να μπούμε στις διάφορες εθνικές γλώσσες. 
Τότε θα μπορούσαμε να συλλάβουμε ολοζώντανα και να 
καταλάβουμε αυτά τα μυστηριώδη «Εξηγητικά Μιμοδράμα
τα» που, στην άγνοιά μας αυτής της ολικής έκφρασης, ονο
μάζουμε «Χορούς». Δεν είναι τέχνη, όπως τη συλλαμβάνου
με. Είναι η ίδια η ζωή που εκφράζεται. Είναι τα κινήματα 
των θεών ξαναγινωμένα, αναπαιγμένα απ’ τον άνθρωπο που 
μπορεί να θεωρήσει ότι έχει με πληρότητα συνείδηση των κι
νημάτων του.

Έχουμε, σ’ αυτά τα Μιμοδράματα, ολόκληρη την κο
σμογονία και ολόκληρη τη θεολογία αυτών των συγκεκρι
μένων εθνικών κοινοτήτων, που έχουμε κρίνει αγνοώντας το 
κάθε τι απ’ αυτούς τους μηχανισμούς συγκεκριμένης μιμη- 
μολογικής έκφρασης...

Αυτό που ονομάζουμε Ανιμισμό είναι απλώς το φυσιολο
γικό κίνημα του ανθρώπου που, βλέποντας ένα Ενεργούμε- 
νο, παίζει την πράξη και ζητάει το Ενέργημα.

Αυτή τη δύναμη που δίνει ενέργεια, κανείς δεν τη βλέπει. 
Είναι γιατί αυτή είναι ενσωματωμένη στον ορατό Κόσμο,
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όπως είναι σε μας ενσωματωμένη η πνοή. Όταν αυτή η πνοή 
εξαφανίζεται απ’ το ανθρώπινό μας σύνθετο, είναι ο θάνα
τος. Έχουμε επίσης διάφορα σύνθετα μέσα σ’ ολόκληρη τη 
φύση. Τίποτα δεν είναι νεκρό. Το κάθε τι μετέχει σ’ αυτή την 
αόρατη πνοή. Κι αυτό το Ενέργημα που είναι αόρατο, εκτός 
από τις πράξεις του, είναι παντοδύναμο και άρα ικανό να 
κάνει τα πάντα. Τίποτα δεν του είναι αδύνατο. Ενώ η ανθρώ
πινη δύναμη είναι περιορισμένη.

Το ανθρώπινο σύνθετο δε μπορεί να κλειστεί μόνο στην 
έκφραση του άμεσα ορατού κόσμου. Κι αυτό επίσης ad 
majora natus est12. Παραβρισκόμαστε στη μεγαλειώδη πάλη 
του μυστηριώδους ανθρώπινου Σύνθετου που οδηγείται απ’ 
όλες του τις ίνες, από τα δύο του συνθετικά τα συνουσιωδώς 
αλληλοδιεισδυόμενα. Ο θρίαμβός του είναι η επινόηση της 
αναλογίας και του συμβόλου. Οι θρησκείες είναι ολόκληρες 
καμωμένες από συγκρίσεις και αναλογίες. Είναι, λίγο, ο 
ίδιος μηχανισμός, αλλά δεν έχει τον ίδιο βαθμό βεβαιότη
τας. Τότε ο Ανθρωπος θα πάρει το καθένα απ’ τα μιμημολο- 
γικά του κινήματα και θα υψώσει τη σημασία του. Απ’ αυ
τό, οι αναγκαστικά συγκεκριμένες εκφράσεις του, που όμως 
ανάγονται στον αόρατο κόσμο το μιμημένο απ’ τα ορατά 
πράγματα (...).

(A, 1)

14. [ Έλληνες, Παλαιστίνιοι, Έκφραση του θείου]
(...) Η παλαιστινιακή εθνική κοινότητα γνώρισε (...)το 

μηχανισμό της Γνώσης πολύ καλύτερα απ’ ό,τι το έκαναν οι 
έλληνες με την οφθαλμική τους υπερτροφία. Από αυτούς 
τους γεννημένους γλύπτες, τους Έλληνες, μας ήρθε η φα
ντασμαγορία των «εικόνων» μας, απ’ τις οποίες οι παιδαγω
γικές μας μελέτες καταστρέφονται ακόμη. Είμαστε, και σή
μερα, σκλάβοι του Παραδείσου των ιδεών του Πλάτωνα.
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Η μεγάλη δύναμη του Ισράί'λ, αντίθετα, βρίσκεται στο 
ότι δεν έπλασε αλλού παρά μέσα στον εαυτό του. Γι’ αυτό 
μπορούμε να πούμε ότι η γλυπτική τους πραγματοποιήθηκε 
στη μιμοδραματική έκφραση των προφητών. Οι Nabis ήταν 
ζωντανοί προτασικοί ανδριάντες...

Πώς, σ’ αυτό το ανθρώπινο σύνθετο, να κάνεις να εκφρα
στεί το Αόρατο; Ποτέ εθνική κοινότητα δεν έθεσε πιο βίαια 
και δεν έλυσε πιο καθαρά αυτό το πρόβλημα! Έτσι μπορού
με να πούμε ότι ολόκληρος ο κόσμος εξαρτάται απ’ την πα
λαιστινιακή εθνική κοινότητα, όταν πρόκειται για την έκ
φραση του Αοράτου!

Κοιτάξτε, συγκριτικά, αυτό που έδωσαν οι Λατίνοι και οι 
Έλληνες. Όταν μας μιλάνε για «το ελληνικό θαύμα», ας έρ
θουν να μας φέρουν το παράξενο επιμύθιο των Ελλήνων 
όταν έχουν να εκφράσουν το Αόρατο!

Γι’ αυτούς, το «Αόρατο» μπορεί να ιδωθεί. Έφτιασαν 
λοιπόν θεούς που εμφανίζονται και εμφανίζονται κανονικά. 
Η ελληνική εθνική κοινότητα είναι μια γιγάντια Θεοφάνιά. 
Αυτό που μας μάθαιναν, άλλοτε, με το όνομα της μυθολο
γίας, είναι απλώς ένα είδος ζωής τερατώδους και υπανθρώ- 
πινης ορατών θεών ανάμεσα στους ανθρώπους. Όλοι οι λα- 
τίνοι θεοί δεν ήταν, επίσης, παρά η θεοποίηση των κινημά
των της ζωής του ανθρώπου (...).

(Α, 1)

15. Το Μιμόγραμμα, αρχέγονη γραφή
(...) Λένε ότι στην Αίγυπτο τη γραφή ανακάλυψε ο Θεός 

Θοτ. Αλλά ο Θεός είμαστε εμείς. Ή, μάλλον, είναι ο ανθρώ
πινος Μιμησμός.

Θα έχουμε εδώ να μελετήσουμε το φαινόμενο του ήσκιου 
που έπαιξε, σε ορισμένες εθνικές κοινότητες, ένα ρόλο τόσο 
ενδιαφέροντα.
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Ο ήσκιος, για μας, είναι ένα μικρό φυσικό φαινόμενο (...). 
Για άλλους λαούς, που έχουν μείνει σε πιο βαθιά επαφή με 
τη ζωή, ο ήσκιος είναι, να το πούμε έτσι, η έκφραση του αν
θρώπου. Είναι ο άνθρωπος εκφρασμένος χωρίς αυτόν τον 
ίδιο, παρά αυτόν τον ίδιο. Έχω εξουσία πάνω στον ήσκιο 
κάποιου, θα πει ότι έχω εξουσία στον ίδιο τον άνθρωπο. Ο 
ήσκιος μετέχει στη ζωή του ανθρώπου, είναι το αντίγραφό 
του. Μια ολόκληρη μεταφυσική του ήσκιου δημιουργήθηκε 
μ’ αυτά τα φαινόμενα.

Το παιδί, όπως ο αρχέγονος άνθρωπος, παίζει, με τους κι
νέζικους ήσκιους, τη ζωντανή γραφή. Οι ήσκιοι, αυθόρμη
τα, επινόησαν τη γραφή. Μόλις ανεβεί ο ήλιος, μόλις ανάψει 
ένα φως, η γραφή έχει επινοηθεί.

Ο ήσκιος μου επιμηκύνεται στο τοίχωμα με την κίνησή 
μου μιας προσφοράς; Τραβιέμαι, και να, η προσφορά μου μέ
νει. Είναι το μεγάλο κίνημα της προσφοράς που βρίσκουμε 
σ’ όλες τις μιμογραφικές γραφές. Είναι η αιωνιοποίηση της 
κίνησης μιας στιγμής.

Ο αρχέγονος άνθρωπος είναι αυτός που παλεύει με τον 
ήσκιο του και που του επιβάλλεται και τον σκιτσάρει και 
τον κάνει να διαρκέσει. Είναι ο Μιμησμός που αναπηδάει 
και ακινητοποιείται...

(A, I)

16. [Οι πέτρες]
(...) Έχουμε τις υψωμένες, χωρίς καμιά επιγραφή, πέτρες. 

Είναι βοηθητικά-της-μνήμηςγε-γονότων που αγνοούμε (...).
(A. 1)

17. [Ανθρώπινη οκνηρία και αλγέβρωση]
(...) Ο άνθρωπος είναι το πιο οκνηρό απ’ όλα τα ζώα, για

τί είναι το μόνο με νοημοσύνη. Όλες οι ανακαλύψεις του
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ανθρώπου, ακόμη και οι πιο ασήμαντες, θα τείνουν πάντα 
στο να βρουν το μέσο να ελαχιστοποιούν την προσπάθειά 
του. Οι εφευρέτες είναι χορηγοί της ανθρώπινης οκνηρίας. 
Θα μπορούσε να πει κανείς ότι το ζήτημα της εργασίας είναι 
η έμμονη ιδέα του ανθρώπου (...). Πώς να τη μειώσουμε, αν 
δεν την αφαιρέσουμε; Κι ενώ ο ανακαλυπτής ορμάει, κάποτε 
με κίνδυνο της ζωής του, να βρει, η κοινότητα δεν ασχολεί- 
ται παρά να χρησιμοποιήσει και να διασώσει τις ανακαλύ
ψεις του, για να φτάσει στο μηχανισμό ανενέργειας, απρο
σεξίας, της μικρότερης προσπάθειας. Αυτή η μικρότερη προ
σπάθεια μοιραία θα κατρακυλήσει στην αλγέβρωση. Δε λέω 
άλγεβρα. Γιατί η άλγεβρα είναι συνειδητοποίηση αυτών των 
δυνατών απλοποιήσεων που θα χρησιμοποιήσουμε για να 
μπούμε πιο βαθιά και να φτάσουμε αυτό που το χέρι ή το μά
τι δε θα μπορούσαν να πιάσουν. Η άλγεβρα είναι ένα απλο- 
ποιητικό εργαλείο έρευνας. Η «αλγέβρωση» (...) είναι η αρ
ρώστια της έκφρασης. Από αλγέβρωση σε αλγέβρωση χάνε
ται η Ζωή.

(A, 1)

18. Μιμογραφισμός, Σχέδιο, Γραφή
(...) Τα Μιμογράμματα ή Μιμοπλάσματα δεν είναι παρά 

εξώρριψη των «Μιμημάτων». Το παιδί που δεν έχει ακόμη 
αποξηρανθεί στην «αλγέβρωσή» μας δοκιμάζει μια μυστη
ριώδη ανάγκη να δημιουργήσει, που τη βρίσκουμε στην αυ
γή όλων των πολιτισμών. Το να αντιτεθούμε σε τέτοια μέθη 
εξώρριψης, σημαίνει πως κινδυνεύουμε να σπάσουμε το παι
δί και να το κάνουμε αφύσικο. Είναι ακριβώς γιατί αυτό το 
γεγονός δεν είναι γνωστό, που αποσπάσαμε το παιδί απ’ τον 
εξωρριπτικό του αυθορμητισμό, για να το βάλουμε κατευ
θείαν σ’ αυτό που είναι το τέλος της ανθρώπινης έκφρασης: 
τη γραφή μας.
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Σ’ αυτό επίσης η ανθρωπολογία θα είχε να πραγματοποι
ήσει την απελευθέρωσή της. Το γράψιμο δε θα έπρεπε να επι
βληθεί στο παιδί παρά όταν έχει ανοίξει όλες του τις κινη
ματικές δυνατότητες αναπαίγματος.

Σκληρωμένοι από τις βιβλιακές μας και τεχνητές μεθό
δους, δεν καταλαβαίνουμε πια, θεμελιακά, τον Ανθρωπο 
στην ανάγκη του να είναι μπροστά στο πραγματικό, ώστε 
να τον πληροφορεί, να τον πολιορκεί, να τον αναγκάζει. Αυ
τό είναι που ζητάνε οι πραγματικοί σοφοί και, ας το πούμε, 
οι πραγματικοί καλλιτέχνες.

Αλλά ερχόμαστε με τις αισθητικές μας αρχές, με το πρό
σχημα να διδάξουμε στα παιδιά σχέδιο. Δεν είναι πια ποτέ η 
έμμονη ιδέα του πραγματικού, αλλά η έμμονη ιδέα του «ήδη 
ιδωμένου», του «φτιαγμένου», της καλλιτεχνικής πρόπλα- 
σης. Το παιδί καλείται να πραγματοποιήσει το ελληνικό θαύ
μα αναπαράγοντας το σχέδιο και τ’ αγάλματα που του προ
σφέρουμε. Ποιος λοιπόν του ζητόιει να εξωτερικεύσει τα «Μι- 
μήματα», απ’ τα οποία γεμίζεται κάθε μέρα και που το χέρι 
του θα έπρεπε να εξασκηθεί ν’ αποδίδει όπως τα δέχτηκε;

Στην παιδαγωγική, το «ανθρώπινο Παιγνίδι» το υφιστά- 
μεθα, δεν το χρησιμοποιούμε ακόμη. Το σχέδιο δε θεωρείται 
παρά σα μια διασκέδαση ή μια αγωγή προς την τέχνη. Δεν 
είναι η αυθόρμητη αναπήδηση της Ζωής.

Η γραφή (...) έχει τη μεγαλειώδη αφετηρία της στο «αλ- 
ληλοδρασικό Μίμημα». Σήμερα δεν είναι παρά μια φτωχή 
αλγέβρωση της μεγάλης αρχέγονης μιμογραφικής έκφρα
σης.

Ζούμε σήμερα σε μια βαθμιαία φθορά των κινημάτων, 
τόσο των σωματικών-χειρικών, όσο των λαρυγγοστοματι- 
κών και γραφικών, γιατί είναι αδειασμένα απ’ τον αρχικό 
συγκεκριμενισμό τους με τις χιλιετίες χρήσης.

(Λ, 1)
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19. Μιμογράμματα κατά Ιδεογραμμάτων
Να μας πολύ μακριά απ’ αυτό που ονομάζουν ιδεογραφι

κή Γραφή. Οι άνθρωποι του ολικού Στιλ δεν εγγράφουν τις 
«ιδέες» τους. Τι έννοια θα μπορούσε να έχει το «να γράφεις 
τις ιδέες σου»; Αλλά σκιτσάριζαν γραφικά τα Μιμοδράματά 
τους. Πρέπει λοιπόν να εξαφανίσουμε απ’ το ανθρωπολογι- 
κό μας λεξιλόγιο την παλιά ψευδο-μεταφυσική έκφραση «ι
δεόγραμμα» και να την αντικαταστήσουμε με τον πιο ακρι
βή όρο «Μιμόγραμμα»...

Ο άνθρωπος (...) πήγε απ’ τον ήδη νεκρό «Μιμογραφισμό» 
στο πιο νεκρό ακόμη «Αλγέβρωμα» και μετά σ’ αυτά τα πιο 
πολύ από νεκρά πραγματάκια που ονομάζουμε αλφάβητο, 
με τα οποία ταριχεύουμε τις πιο ζωντανές μας εμπειρίες. Η 
γραφή μας τα έχει όλα μουμιοποιήσει και μας έκανε να χά
σουμε την επαφή μας με τη ζωή σε σημείο που δεν το υπο
ψιαζόμαστε.

(A, 1)

20. Συγκεκριμενισμός, Αφαίρεση και Αλγέβρωση
Ο Ανθρωπος λοιπόν εκφράζεται με συγκεκριμένα κινή

ματα που μπορούν να μείνουν συγκεκριμένα ή ν ’ αλγεβρω- 
θούν.

Το ίδιο (...) η καταγραφή αυτών των εκφράσεων μπορεί 
να παραμείνει συγκεκριμένη ή ν ’ αλγεβρωθεί. Και στη μία 
και στην άλλη περίπτωση είναι «αφηρημένη» με την έννοια 
ότι είναι «μέρος» ενός όλου.

Πρέπει λοιπόν ν’ αντιθέσουμε το «συγκεκριμενισμό» 
στην «αλγέβρωση» και όχι το «συγκεκριμενισμό» στην «α
φαίρεση». Κάθε ανθρώπινη έκφραση είναι αναγκαστικά 
αφηρημένη. Είναι λοιπόν ή μια συγκεκριμένη Αφαίρεση ή 
μια αλγεβρωμένη Αφαίρεση. Να σημειώσουμε ότι η αλγέ
βρωση δε μπορεί να παίξει ρόλο όσο είμαστε κολλημένοι
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στα πράγματα. Δε μπορεί να παίξει ρόλο παρά στην εκ-φρα- 
ση και την επικοινωνία.

Όταν ο Αμερινδιανός σχεδιάζει με μιμογραφικούς χαρα
κτήρες το τριφασικό αλληλοδρασικό κίνημα που εγώ μετα
φράζω, στη γαλλική μου γλώσσα, «ο κυνηγός καταδιώκει το 
βίσονα», φτιάνει μια συγκεκριμένη πρόταση, ολότελα αφη- 
ρημένη, όσο εγώ, όταν γράφω: «ο κυνηγός καταδιώκει το βί
σονα», αλλά η κινηματική έκφραση και οι μιμογραφικοί 
χαρακτήρες του Αμερινδιανού δεν είναι αλγεβρωμένα...

(...) Το να πούμε «η γάτα έφαγε το κοτοπουλάκι» είναι 
μαζί αφηρημένο και αλγεβρωμένο, γιατί σ’ αυτή την πρότα
ση στα γαλλικά το πραγματικό έχει χάσει όλες του τις φωνο- 
μιμικές αντηχήσεις...

Καθ’ εαυτή, η λέξη «αφαίρεση» είναι πολύ σωστή. Αν 
την κομματιάσω για τη μελέτη μου: «αφ - αιρ - ει»13 = κάνει 
το κίνημά του να σύρει έξω του. Τι σύρουμε; Ένα ή αρκετές 
μυριάδες μιμήματα που είναι κρυμμένα σ’ ένα μηχανισμό κι 
απ’ τα οποία είναι γονιμοποιημένο κάθε πράγμα (...).

(...) Η Αφαίρεση δε βρίσκεται καθόλου σε αντίθεση με το 
Συγκεκριμενισμό. Είναι, αντίθετα, μπροστά, ή μάλλον μέσα 
απ’ αυτό το συγκεκριμένο, απ’ όπου σύρω το μηχανισμό 
που με βοήθησε να εκφραστώ. Δεν ξεχωρίζω ποτέ το συγκε
κριμένο κίνημα απ’ τη «νοητική Αφαίρεση».

Η Αλγέβρωση είναι αρρώστια του Συγκεκριμενισμού και 
όχι αρρώστια της Αφαίρεσης. Πόσες υποθετικές «αφαιρέ
σεις» δεν είναι παρά μηχανισμοί των οποίων έχουμε ξεχάσει 
το συγκεκριμένο παιγνίδι!

Οι αφηρημένες ιδέες μας δεν είναι παρά μεταφορές ή συ
γκρίσεις. Πρόκειται για Μιμήματα συρμένα έξω από ένα πα
ρατηρούμενο αντικείμενο και μακροσκοπικά ή μικροσκοπι- 
κά αναπαιγμένα και που μεταθέτουμε στο άγνωστο.

Οι πιο πολλές από τις λεγάμενες «αφηρημένες» λέξεις μας
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είναι μόνο αδειασμένες απ’ τον αρχικό τους συγκεκριμενι- 
σμό. Αυτό είναι Αλγέβρωση (...).

(Λ, 1)

21. «Σωματισμός», «Χειρισμός», «Γλώσσα»
(...) Η γλώσσα είναι, στην πραγματικότητα, η έκφραση 

ολόκληρου του όντος. Η επεξεργασία της γίνεται με τη σω
ματική ενδοαποδοχή των χαρακτηριστικών κινημάτων του 
σύμπαντος. Για να την ξεχωρίσουμε καλά, ας την ονομά
σουμε «Σωματισμό». Επεκτείνεται στον ακαταρίθμητο κινη- 
ματισμό των χεριών που γίνονται έτσι όλο και πιο πλαστικά 
και διαμορφωτικά. Αυτός είναι ο «χειρισμός». Τέλος μετα- 
φέρεται αργά, χωρίς μ’ αυτό να χάσει το μιμημολογικό της 
χαρακτήρα, στους λαρυγγοστοματικούς μυς. Αυτή είναι η 
«Γλώσσα».

Αυτή η ανθρωπολογική ανακάλυψη έριξε ένα μεγάλο 
φως στον εκφραστικό μηχανισμό του ανθρώπου. Στο εξής 
πρέπει να προσεγγίζουμε το ζήτημα της καταγωγής και της 
φύσης της γλώσσας με την ανάλυση του ζωντανού Μιμη- 
σμού. Το παλιό σύστημα της ονοματοποιίας πρέπει να περιο
ριστεί στην πραγματική του θέση. Παίζει προφανώς ένα ρό
λο, αλλ’ αυτός δεν είναι ένας ρόλος αρχέγονος.

Πραγματικά, είδαμε τον Ανθρωπο, σ’ όλο του τον αποδε- 
κτικό ολικό αυθορμητισμό, να ενδοαποδέχεται τις κινητικές 
αλληλοδράσεις του κόσμου, να τις παίζει, να τις εννοεί, να τις 
αναπαίζει και να τις εκφράζει ολικά. Έγινε έτσι, μέσα του 
και χωρίς αυτόν, μια έκφραση αλληλοδρασικά ολική με μια 
ακρίβεια κι ένα συγκεκριμενισμό αξιοσημείωτα. Αυτός είναι 
ο Μιμησμός στην εξειδίκευση του Μιμησμο-κινητισμού.

Αλλά τότε μπαίνει στο παιγνίδι ο άλλος μεγάλος νόμος 
(...), είναι ο νόμος της οικονομίας της ενέργειας. Η εργασία 
της έκφρασης ολόκληρου του οργανισμού είναι φυσικά κο
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πιαστική και δαπανηρή. Έτσι, μόλις αυτό έγινε δυνατό, πα
ρά την προφανή απώλεια της εκφραστικότητας, ο Ανθρωπος 
μετάθεσε, όσο μπορούσε αυτό να γίνει, τον ολικό μηχανισμό 
στον προφορικό του μηχανισμό. Αντί να «σωματοποιεί», θα 
«στοματοποιεί». Το ανθρώπινο σώμα ήταν ο «αναπαίκτης» 
της κίνησης των πραγμάτων. Αντηχώντας στο αφτί, το αν
θρώπινο στόμα θα γίνει ο «αντηχητής» του ήχου των πραγ
μάτων. Τα φωνήματα θα προσαρμοστούν στα μιμήματα χω
ρίς να τα σβήσουν. Τα πράγματα είναι πάντα εδώ.

Έχουμε πολύ μελετήσει τη γλώσσα στη λειτουργία μόνο 
των εθνικών γλωσσών. Είναι ένα σοβαρό λάθος. Σ’ αυτό δε 
βρίσκεται αληθινά η εκ-φραση. Δε βρισκόμαστε πια κάτω 
απ’ την υπαγόρευση των πραγμάτων, αλλά των ανθρώπων 
μιας δεδομένης εθνικής κοινότητας. Θα έπρεπε να πάμε πιο 
βαθιά, μέχρι τον πληροφοριακό κι εκφραστικό Μιμησμό.

Γι’ αυτό ο ρόλος του στόματος δε μπορεί να κατανοηθεί 
παρά στη λειτουργία του ολικού ανθρώπου. Και γι’ αυτό βά
ζουμε τη μελέτη του λαρυγγο-στοματικού μηχανισμού μετά 
την εξήγηση του ολικού μηχανισμού. Και θα είναι άλλο τό
σο πιο διαφωτιστικό ότι ο προφορικός μηχανισμός θα νιώσει 
αμέσως στη συνέχεια να χύνεται μέσα του όλη η μεγάλη δη
μιουργική Μιμοδραματική (...).

(...) Μην ξεχνάμε ότι, για τον παλαιστίνιο Elohim, κίνημα 
και λόγος είναι η ίδια πράξη'4. Είναι το D&b&r. Ο λόγος του 
κάνει ν ’ αναπηδήσει απ’ το κενό ένα πράγμα που στέκεται...

(A, 1)

22. Ο Τριφασικός προφορικός Μιμησμός
Ας αναλύσουμε τώρα λεπτομερειακά το μεγάλο νόμο του 

ανθρώπινου Μιμησμού στην εξειδίκευση του, του «Φωνομι- 
μησμού».

(A. 1)
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23. Α π ’ το Μιμησμο-κινητισμό...
Στο Μιμησμο-κινητισμό, ο Ανθρωπος προπαντός «οφθαλ- 

μοποίησε» και τα Μιμήματά του ακτινοβολήθηκαν σ’ όλο 
τον οργανισμό του. Στο Μιμησμο-φωνητισμό, προπαντός θα 
«ωτικοποιήσει». Ο ωτικός τους μηχανισμός θα πάρει τα δι
κά του μιμήματα.

(A. 1)

24.... Στο Φωνομιμησμό
Αυτό θα είναι που ο ωτικός του μηχανισμός μπορεί να εν- 

δοαποδεχθεί. Τι θ’ ακούσει ο άνθρωπος; Θ’ ακούσει τον ήχο 
αυτού του ενεργήματος που λέει ul /  ul. Εδώ, με τη συνηθι
σμένη μας υπόθεση εργασίας, αν κατεβούμε σε μια ινδοευ- 
ρωπαϊκή εθνική κοινότητα, γ.π., θα έχουμε ul / ul/a, δηλαδή 
αυτό που κάνει ul/ul. Αυτό το ζώο, που κάνει αυτό το χαρα
κτηριστικό ηχητικό κίνημα ul /  ul, θα προκαλέσει, την ίδια 
ώρα, ένα μεταβατικό κίνημα που δίνει ένα ήχο ίσως κατα
γραμμένο με το murmur. Και, σε μια ινδοευρωπάίκή εθνική 
κοινότητα, θα έχουμε υποθετικά:

αυτό που κάνει ul ul, αυτό κάνει murmur.

Μέσα σε τι; Μέσα σ’ αυτό το δέντρο που τρέμει (τη λεύκα 
μας) και που κάνει ν’ ακούγεται ένας ήχος σαν ροΐ ροΐ. Και 
η ινδοευρωπάίκή εθνική κοινότητα θα μας δώσει υποθετικά 
pol /  pol /  a:

ul - ul - amur - mur- a - tpol - pol - o.

Μιμημολογική μετάθεση πράξης. Η οφθαλμική σωματι- 
κή-χειρική πράξη έγινε, με μετάθεση, ωτική λαρυγγοστομα- 
τική πράξη.

Από την αντήχηση, αυτό που ακούμε έχει μια ακατάβλη
τη τάση ν ’ ακτινοβοληθεί μιμημολογικά, και εδώ, μιμημοφω-
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νητικά, στους λαρυγγοστοματικούς μας μηχανισμούς. Γι’ 
αυτό μπορούμε να παρατηρήσουμε στα παιδιά, όχι μόνο την 
αυθόρμητη ανάγκη να εκφραστούν μ’ ολόκληρο το μιμητικό 
σώμα τους, αλλά επίσης την ενστικτώδη τάση να αναπαί
ξουν, με το στόμα τους, όλους τους ήχους της φύσης. Πραγ
ματικά, αυτό αφομοιώνεται σ’ αυτά και χωρίς αυτά (...).

(A, 1)

25. Η πρώτη γλώσσα...
Μιλάνε για την καταγωγή της γλώσσας σα λογικής έκ

φρασης με «γλωσσικό κίνημα». Αλλά αυτή η γλωσσική έκ
φραση γίνεται κάθε μέρα. Μόλις ένα παιδί βρεθεί μπροστά 
στο κινητικό και ηχητικό πραγματικό, αναπαίζει τη φυσιο
λογική γλώσσα της ανθρωπότητας (...)15.

Περιττό να πούμε ότι ο λαρυγγοστοματικός μηχανισμός 
δε δόθηκε στον άνθρωπο για να εκφράζεται (...)16.

(A, 1)

26.... Ηχώ του ηχητικού πραγματικού
Αρχεγονικά, με το νόμο του ανθρώπινου Μιμησμού, ο 

φωνητικός ήχος του στόματος είναι η ηχώ του πραγματο- 
ήχου του αντικειμένου. Η φωνομιμική έκφραση είναι τότε 
γεμάτη χυμό και ζωή, αφού παίρνεται απ’ τη Ζωή από ένα 
ζωντανό ον. Γ.π., ο φωνητικός ήχος θα μιμηθεί το τάδε ηχη
τικό κίνημα του τάδε πουλιού. Το τάδε πουλί, που κάνει το 
τάδε ορατό κίνημα, θα εκπέμψει επίσης το τάδε ακουστικό 
κίνημα, είτε τον ήχο του λάρυγγα, είτε τον ήχο του ράμφους, 
είτε τον ήχο της πτήσης κ.λπ. Όλα αυτά θ’ ακουστούν με 
μια εκπληκτική λεπτότητα, με «κλικ»17 ούτε συμφωνικά ού
τε φωνηεντικά, που είναι αδύνατο ν ’ αναπαραχθούν με συμ
φωνικές και φωνηεντικές αρθρώσεις των τωρινών μας γλωσ
σών.
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Δεν ξέρουμε πια τι θα πει ν ’ ακούς τα πράγματα. Ευτυχώς 
γ ι’ αυτές, όλες οι εθνικές κοινότητες δεν άφησαν ν ’ αγκυλω
θούν τ’ αφτιά τους σε στερεοτυπίες φτωχές σαν τις δικές 
μας. Οι γλώσσες τους κράτησαν έτσι μια επαφή πιο στενή με 
το χαρακτηριστικό ήχο των πραγμάτων που έχουν για ρόλο 
τους να τον εκφράζουν ή να τον αντικαθιστούν σημασιολο- 
γικά.

Πολλές απ’ τις λέξεις τους μπορούν ακόμη ν’ αναγνωρι
στούν σαν φωνομιμικά κινήματα ή σαν ονοματοποιίες. Αυ
τά τα φωνομιμικά κινήματα γίνονται όλο και πιο σπάνια στ’ 
αλγεβρωμένα μας λεξικά. Θα κάναμε γρήγορα ένα κατάλο
γο. Σε πολλές περιπτώσεις, τα φωνομιμήματα αυτού του κα
ταλόγου θα συμπίπτανε με τα φωνομιμήματα που ακούμε ν’ 
αναπηδούν απ’ τα χείλη των παιδιών18.

Στο βαθμό που πολλαπλασιάζονται και προσδιορίζονται 
οι παρατηρήσεις μας, είμαστε ευτυχείς να διαπιστώσουμε 
ότι τα συμπεράσματά μας πρέπει να προσανατολισθούν όλο 
και πιο πολύ στην παραπάνω έννοια. Οι γλωσσολογικοί τό
νοι, πρωτογονικά, υπήρξαν η συγκεκριμένη εξειδίκευση των 
χαρακτηριστικών αποχρώσεων, των υπαγορευμένων από τα 
ίδια τα πράγματα σε προσεκτικά αφτιά. Έτσι, όταν ο άν
θρωπος κάνει μια σκληρή προσπάθεια, παράγει μαζί τον πα
ράξενο ήχο hhm. Εμείς οι άλλοι, οι γάλλοι, λέμε βαριά ότι 
αυτός μοχθείι9. Όταν ανασαίνει με το λάρυγγα, αυτό μπορεί 
ν’ ακουστεί σαν ο ήχος nfsh. Αν ανασαίνει με τη μύτη, αυτό 
μπορεί ν’ ακουστεί σαν ο ήχος rwh κ.λπ. (...).

(A, 1)

27. Αυθόρμητος διπλασιασμός των ήχων
Θα δούμε να παραμένει ένα άλλο φαινόμενο περίεργο και 

παρατηρήσιμο σε μας: είναι ο διπλασιασμός του ίδιου χαρα
κτηριστικού ήχου ή η διαδοχοποίηση δύο ήχων αναλογικά
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χαρακτηριστικών. Γ.π., δε θα έχουμε co αλλά coco (- καρπός 
του κοκοφοίνικα). Δε θα πούμε cri αλλά cricri (- γρύλος). Θα 
πούμε, σε μας, clic else, με ενεργητική έκρηξη της δεύτερης 
συμφωνικής απόχρωσης που έγινε φωνηεντική. Θα το βρού
με αυτό σ’ όλες τις γλώσσες του κόσμου με συνεχείς αναλο
γίες και με ατέλειωτες παραλλαγές. Πραγματικά, αν υπάρ
χει στον Ανθρωπο αυτή η μιμημο-φωνητική ανάγκη να χα
ρακτηρίζει, υπάρχει επίσης, και σύγχρονα, η ανάγκη να δι- 
πλευρίζει και να ρυθμοποιεί, μαζί με όλες τις ζωντανές, 
ακτινοβολούμενες κι επάλληλες πολυπλοκότητες που αυτό 
συνεπιφέρει.

Όλα αυτά έγιναν σαν ηχώ του ήχου των πραγμάτων πριν 
από χιλιετίες. Από χιλιετίες, υπάρχουν άνθρωποι που μετα
δίδουν ο ένας στον άλλο ήχους (...).

(A, 1)

28. Προοδευτική απώλεια του ηχητικού Μιμήματος
(...) Αυτό το co co, αυτό το glou glou, αυτό το frou frou, τα 

δεχόμαστε, εμείς, όχι πια άμεσα απ’ τα πράγματα, αλλά από 
στόματα, γλωσσολογικά και άρα κοινωνικά αλγεβρωμένα. 
Εξαιτίας αυτής της κοινωνικής και σχεδόν κληρονομικής 
πια σκλήρωσης, δεν έχουμε πια αφτί αρκετά λεπτό για να 
συλλάβει και να καταλάβει, στην αντικειμενική του λεπτό
τητα, τον ήχο των πραγμάτων. Έχουμε χάσει την έννοια 
των αντικειμενικά ηχητικών μιμημάτων, ενώ έχουμε λίγο 
πολύ διατηρήσει τη σημασία των αντικειμενικών μιμημά- 
των των γραμμών και των μορφών. Πραγματικά, κατορθώ
νουμε να σχεδιάσουμε, επί τόπου, μια γάτα, μια πουλάδα, 
ένα περιστέρι, αλλά δε μπορούμε πια να συλλάβουμε, επί τό
που, το μεταξένιο ήχο του φτερού αυτού του περιστεριού 
που πετάει. Δε μπορούμε να τον αναπαραγάγουμε, γιατί δεν 
ξέρουμε πια να μιμούμαστε ηχητικά. Είμαστε νεκροί από
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την άποψη του «Μιμημο-φωνητισμού». Οι χίλιοι κι ένας 
ήχοι της φύσης έχουν γίνει για μας ανάκουστοι.

(A, 1)

29. Ετυμολογία και ανθρώπινος Μιμησμός
(...) Οι φάσεις (...) του αλληλοδρασικού κινήματος, μόλις 

μεταφερθούν «μιμημο-φωνητικά» στους λαρυγγοστοματι- 
κούς μυς, έχουν την τάση να αλληλοεισδύονται όλο και πιο 
πολύ, να φθείρονται κα να συγχύνονται εσωτερικά. Γίνο
νται γρήγορα αξεδιάλυτες (...).

Αυτό φέρνει παράδοξες γλωσσολογικές και ρυθμολογι- 
κές συνέπειες, όπως οι κλίσεις και οι συζυγίες που εμφανίζο
νται, του λοιπού, σαν προφορικές κινηματικές συμπήξεις, 
άλλοτε διαφοροποιημένες.

Έτσι, για να πάρουμε ένα παράδειγμα πολύ απλό και πο
λύ γνωστό: στο ελληνικό ρήμα είμι - πορεύομαι, θα έπρεπε, 
με κάθε μιμημολογική αυστηρότητα, να τυπογραφούμε εΐ /  
μι, κατά το παράδειγμα του αγγλικού I go. Ξεκινώντας απ’ 
την Κινηματική Ανθρωπολογία, θα μπορούσαμε, ανεβαίνο
ντας από χιλιετία σε χιλιετία, να ξαναβρούμε το αρχαίο σω- 
ματιακό μίμημα: πορεύομαι και το αρχαίο χειρικό μίμημα 
με το οποίο ο μιμητής δείχνεται ο ίδιος. Είναι άλλωστε πολύ 
περίεργο να συγκρίνουμε τα Μιμογράμματα της αρχαίας Αι- 
γύπτου στο θέμα αυτού του ίδιου προτασικού διφασικού ή 
ανατομημένου: πορεύομαι20.

Αφού λοιπόν έχει δεχτεί το αντικείμενο με το χαρακτηρι
στικό ήχο, ο άνθρωπος, λίγο λίγο και χάρη στον ήχο, θ’ απο- 
σπασθεί απ’ το αντικείμενο. Θα ζήσει μ’ ένα είδος λαρυγγο- 
στοματικού γαργαρίσματος που θα τον οδηγήσει πολύ μα
κριά απ’ το αντικείμενο. Αυτός ο χωρισμός απ’ το πραγματι
κό μάλιστα θα πάει τόσο μακριά, που μερικοί μεταφυσικοί21 
θα νομίσουν πως έχουν το δικαίωμα να πουν ότι η γλώσσα



366 ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

είναι κάτι συμβατικό. Απ’ όπου ο πολύ γνωστός αφορισμός: 
voces significant ad arbitrium.

Αυτό δεν αντέχει στην εξέταση. Δεν υπάρχει συμβατική 
γλώσσα όταν αυτή η γλώσσα διαμορφώνεται στην ίδια τη 
ζωή. Τότε η έκφραση αναπηδά αυθόρμητα. Είδαμε άλλωστε 
το ίδιο πρόβλημα να τίθεται για τη γραφή και να λύνεται με 
τον ίδιο τρόπο.

Ο άνθρωπος δεν κατόρθωσε να επεξεργαστεί την έκφρα
σή του παρά παίρνοντας σταθερό στήριγμα στην παρατήρη
ση των πραγμάτων. Αν ξεκινήσουμε απ’ το μεγάλο νόμο του 
ανθρώπινου Μιμησμού, όλη η εξέλιξη της γλώσσας μας πα
ρουσιάζεται λογικά, χωρίς εντούτοις ν ’ αποκλείει μια ζω
ντανή πολυπλοκότητα.

Σ’ αυτή την περίπτωση πάλι μπορούμε να πούμε: οι νόμοι 
της ζωής είναι απλοί γιατί είναι ζωντανοί. Το παιγνίδι που 
προκύπτει απ’ αυτούς είναι πολύπλοκο γιατί είναι ζωντανό.

(Λ, 1)

30. Από το Μιμόγραμμα στο Φωνόγραμμα
(...) Όσο ο Μιμημο-φωνητισμός επιβαλλόταν, τα αρχαία 

Μιμογράμματα γίνονταν προοδευτικά Φωνογράμματα.
Οι προβλημένοι και ακινητοποιημένοι «κινέζικοι ήσκι

οι», ανάλογοι με αυτούς του σπηλαίου του Lascaux, δεν υπο
βάλλανε πια την εκτέλεση ρυθμο-μιμημάτων ολικά σωματι
κών, αλλά την προφορική ρυθμομίμηση ήχων στους λαρυγ- 
γοστοματικούς μυς. Με αυτά τα φωνογράμματα -που απο
χωρίζονταν και αλγεβρώνονταν πολύ ή λίγο προχωρώντας 
απ’ το συλλαβισμό στον αλφαβητισμό-, σε μια δεδομένη 
στιγμή, «κατάγραψαν» τα Αυτοσχεδιάσματα και τις Απαγ
γελίες του προφορικού στιλ, προφορικού στιλ εξαρτωμένου 
πάντα λίγο ή πολύ από το Σωματικό στιλ.

(A, 1)
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31. Η λέξη, φάση ενός προτασικού Κινήματος
Το μεγάλο λάθος της κλασικής μελέτης της γλώσσας 

ήταν που σταμάτησε προπαντός στις λέξεις. Αλλά οι λέξεις 
δεν είναι παρά νεκρά θραύσματα ενός ζωντανού συνόλου. 
Οι χωρισμένες λέξεις δεν υπάρχουν παρά μόνο στα λεξικά, 
δε μιλάμε με λέξεις, δε ρυθμοποιούμε με λέξεις, αλλά με πρό
ταση. Δεν έχουμε να μάθουμε μια γλώσσα με λέξεις, αλλά να 
παίξουμε προτάσεις. Η λέξη δεν είναι παρά μια φάση του 
προτασικού κινήματος.

... Χωρίς αμφιβολία, μια λέξη μπορεί να είναι η περίληψη 
ενός ολόκληρου μηχανισμού αναζητήσεων, όπως Bergson 
και Διάρκεια, αλλά λέμε: μια περίληψη που εμπεριέχει μια 
ολόκληρη σειρά υποκείμενων αλληλοδρασικών μιμημάτων.

Οι λέξεις του λεξικού και οι κανόνες της γραμματικής 
μας διαστρεβλώνουν απ’ την αρχή αρχή τη σύλληψη και το 
ρυθμό της γλώσσας. Ποτέ η μάνα και το παιδί δε μιλάνε σα 
γραμματική. Το παιδί μιλάει και ρυθμοποιεί με θαυμαστό 
τρόπο τη μητρική γλώσσα, χωρίς να ξέρει ότι υπάρχουν ενω- 
τικές παύλες και απόστροφοι. Μιλάει και ρυθμοποιεί με 
φράση, με προτασικό κίνημα: ο λαγός έφαγε χορτάρι. Η γά
τα τραγάνισε το ποντίκι. Είναι πάντα το Ενέργημα, η πράξη, 
το Ενεργούμενο. Το παιδί μ’ ολόκληρο το κορμί του δεν κά
νει άλλο από το να αναπαίζει τις αλληλοδράσεις και να τις 
αντανακλά στο στόμα του με μικρές φράσεις, γραμματικά 
αναλύσιμες σε υποκείμενο, ρήμα, συμπληρωματικούς 
όρους. Όπως εκείνο το μικρό κοριτσάκι, τριών χρόνων, που 
φωνάζει μέσα στη χαρά του: «Πρέπει να τραγουδήσω την 
πεταλούδα!»22. Και βρίσκει και ρυθμο-μελωδεί, παίζοντας 
ολόκληρη, αυτό το λεπτό και βαθύ πράγμα: «Η πεταλούδα 
πετάει μέσα στο φως!». Το παιδί παίζει την πεταλούδα ή η 
πεταλούδα παίζει το παιδί;23

(A, 1)



368 ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

32. Κάτω α π ’ το προφορικό κίνημα, το ολικό κίνημα
Ο κόσμος είναι ένα ακαταρίθμητο Μιμόδραμα, που διά

φορες πράξεις του παίζονται από διάφορες εθνικές κοινότη
τες, φαινομενικά ανεξάρτητες τις μεν από τις δε, αλλά βαθύ
τατα εξαρτώμενες από τον Ανθρωπολογικό μιμησμό.

Αυτή η «μιμολογική» εξάρτηση είναι τόσο πιο ζωντανή 
και πιο προφανής, όσο η εθνική κοινότητα έχει λιγότερο πα- 
ραλύσει τα αυθόρμητα κινήματα του Μιμησμού. Από αυτό, 
η ανθρωπολογική μας μελέτη, μέσα στο ατέλειωτο εθνικό 
εργαστήριο, των ευνοούμενων κοινοτήτων, όπου η χώρα και 
ο χωριάτης έχουν ακόμη αμοιβαίες αντανακλάσεις και 
αντηχήσεις. Ο Ανθρωπος δε ζει πια στον πλατωνικό κόσμο 
των ιδεών. Είτε το θέλει είτε όχι, είναι εθνικοποιημένος. Ενα
πόκειται στον ανθρωπολόγο να αναζητήσει, να εκλέξει, να 
βρει, στο συγκεκριμένο, και την πιο μικρή εθνικοποίηση. 
Κάτω απ’ το εθνικό επιβιώνει πάντα το ανθρωπολογικό.

Μια βαθιά αναζήτηση μας επέτρεψε να διαπιστώσουμε 
αυτή την επιβίωση, γ.π., στους Αμερινδιανούς των Ηνωμέ
νων Πολιτειών. Σ’ αυτές τις εθνικές κοινότητες (και σε πόσες 
άλλες που θα ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσες για σχετική 
μελέτη), το ολικό κίνημα έχει μια πάντα παρούσα επίδραση 
στο μηχανισμό του λαρυγγοστοματικού κινηματίσματος 
που είναι φανερά εξαρτημένος απ’ αυτό. Οι γλώσσες τους 
δεν είναι παρά η προφορική μεταφορά των εκφραστικών κι
νημάτων τους, των αλληλοδρασικά μιμητικών.

(A, 1)

33. Ο ι«εικόνες» δεν υπάρχουν
Να μια γρήγορη θεώρηση αυτού που είναι ο βαθύς μηχα

νισμός της γλώσσας μας. Ολική έκφραση και προφορική έκ
φραση πρέπει να ενοποιηθούν σ’ ένα κοινό συστατικό μηχα
νισμό, κι αυτός είναι ο κινηματικός μηχανισμός. Μέχρι την
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Κινηματική Ανθρωπολογία δεν το είχαν αυτό σκεφτεί. Γιατί; 
Γιατί είχαν κολλήσει στην αρχαία μεταφυσική των Εικό
νων. Εικόνες24, αυτό μας έφερναν πάντα. Αλλά οι εικόνες δεν 
υπάρχουν. Δεν υπάρχουν παρά σκιτσαρισμένα ή συμπιεσμέ
να κινήματα: σωματικά κινήματα, χειρικά κινήματα, 
οφθαλμικά κινήματα, ωτικά κινήματα, λαρυγγοστοματικά 
κινήματα, θηλιδικά κινήματα, φλεγματικά κινήματα, κλπ. 
Ολόκληρη η αντιληπτική ζωή μας κινηματοποιείται. Βλέ
πουμε, ή μάλλον «ενδοαποδεχόμαστε», όχι μόνο με τα μάτια 
μας, αλλά με ολόκληρο το σώμα μας. Το ίδιο, όταν είμαστε 
άρρωστοι από την άποψη της γλώσσας, προσβάλλεται ολό
κληρο το σώμα μας από την άποψη της εκούσιας αγωγιμό
τητας και της εκούσιας χρήσης των μιμημάτων. Η δημιουρ
γία της Ανθρωπολογίας του Μιμησμού πρέπει να προκαλέ- 
σει τη δημιουργία της «Μιμησμιατρικής».

Αυτό που έχουμε εδώ σαν ουσιαστικό μηχανισμό της αν
θρώπινης έκφρασης, το βρίσκουμε σαν ουσιαστικό μηχανι
σμό στην ανθρώπινη Μνήμη. Και γι’ αυτό μπορέσαμε να 
διατυπώσουμε αυτό τον ανθρωπολογικό νόμο: «Ένα μιμη- 
λογικό Ανάπαιγμα είναι τόσο πιο εύκολο να κάνεις να ξα- 
ναγεννηθεί, όσο φέρνει μαζί του ένα πιο μεγάλο αριθμό κι
νηματικών στοιχείων».

Πριν από τις εργασίες μας για τη γλώσσα, έκαναν, για να 
το πούμε έτσι, μια ανατόμηση ανάμεσα στις απραξίες και 
τις αφασίες, ανάμεσα στον ολικό κινηματισμό και το λα- 
ρυγγοστοματικό κινηματισμό. Δείξαμε στους ψυχιάτρους 
πως δεν έπρεπε να κάνουν αυτή την ανατόμηση γιατί η προ
φορική έκφραση δε μπορεί ποτέ «ν’ αποξενωθεί», ν’ αποκο
πεί ολοκληρωτικά από την ολική έκφραση. Ο λόγος είναι κί
νημα: «Η Γλώσσα μιμησμολογικός κινηματισμός», διαβά
ζουμε πια σαν τίτλο των εργασιών των ψυχιάτρων μαθητών 
μας, ή καλύτερα, μιμησμιάτρων, σχετικά με την Ανθρώπινη
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έκφραση. Στην παιδαγωγία, το κίνημα παίρνεται σα βάση: 
«Παιγνίδι και εκπαίδευση». Στη γλωσσολογία, όλα συνεξε
τάζονται σε σχέση με το Κίνημα, για την προέλευση της 
γλώσσας και της γραφής. Στην προέλευση της σκέψης: «Η 
σκέψη, είναι το Κίνημα». Δεν έχουμε ιδέες καθαρές. «Κάθε 
συνείδηση είναι κινηματική. Κάθε κρίση είναι αλληλοδρά- 
ση».

Δεν έχουμε παρά τη συνειδητοποίηση των αλληλοδρασι- 
κών Κινημάτων μας. Με πλήρη γνώση, μπορούμε να τα με
ταφέρουμε, με την ηχητική μορφή και με τη γραφική μορφή, 
στους μηχανισμούς που, με το κύλισμα των αιώνων, έχουν 
αλγεβρωθεί.

(Α, 1)

34. Η γλώσσα μας
Πρέπει εδώ να θυμίσουμε ότι η γλώσσα δεν έχει παρά ένα 

ρόλο κωδικοποίησης μιας ενδοαποδεγμένης πραγματικότη
τας. Μια γλώσσα είναι πρώτα πρώτα ένα σύστημα «Μιμη- 
μάτων» υποκείμενων στις διάφορες λέξεις. Απ’ αυτό, η επι
τακτική ανάγκη για τον άνθρωπο να κρατάει επαφή με το 
πραγματικό για ν ’ αποφύγει τη φλυαρία.

Δυστυχώς, με τις εθνικές γλώσσες, η κοινωνικοποιημένη 
έκφραση καλύπτει τους βαθιούς μηχανισμούς, σε σημείο 
που τους κάνει να ξεχαστούν. Γι’ αυτό είναι δύσκολο να θέ
σουμε ερωτήσεις σε λειτουργία με το πραγματικό, γιατί ο 
κοινωνικός μηχανισμός έρχεται αμέσως να παρέμβει και 
επαναλαμβάνουμε το κοινωνικό. Στο βάθος, παίζουμε με 
φτιαγμένα χαρτιά προς χρήση όλων. Λοιπόν, δεν πρέπει να 
πάμε στις κάρτες, αλλά στο πραγματικό. Δεν το σκεφτόμα
στε όσο πρέπει ότι η κοινωνική γλώσσα κωδικοποιεί ένα 
ανυπολόγιστο αριθμό λαθών και κοινών τόπων που επανα
λαμβάνουμε ακατάπαυστα, σαν αλήθειες, χωρίς μάλιστα να
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το συνειδητοποιούμε. Οι έτοιμες ιδέες καταλήγουν να έχουν 
πιο πολύ βάρος από τις αντικειμενικές αλήθειες. Για πολ
λούς, το επιστημονικό συνίσταται στην επανάληψη των τε
τριμμένων ιδεών των άλλων.

Έχουμε λαθεμένα εξυψώσει τις ετικέτες, που είναι οι λέ
ξεις, στο επιστημονικό ύψος. Έτσι η επιστήμη δεν είναι πια 
ονοματοποιητική. Δεν κάνουμε την επιστήμη «χτυπώντας 
στο γουδί» σχολαστικούς όρους. Ό,τι διδάσκουμε στις 
γλωσσικές μας διδασκαλίες θα είναι χωρίς βάση, όσο θα 
έχουμε χάσει την επαφή με το πραγματικό.

(Λ, 1)

35. Ο Ρυθμο-φασισμός
Οι τρεις φάσεις κάθε κοσμολογικής αλληλοδράσης πράτ- 

τονται από την κοσμική ενέργεια που προωθεί το Ενέργημα 
που ενεργεί το Ενεργούμενο, στο χώρο και στο χρόνο.

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Ανθρώπινη μηχανική εί
ναι, κι αυτή, μια κυματική μηχανική. Παίζεται με κυματι- 
σμούς, με κύματα, με ρυθμικές φάσεις αλληλοδράσης.

Καθένα απ’ αυτά τα τριφασικά κύματα προωθεί, ρυθμι
κά, σαν συνειδητός καθρέφτης, τις ασυνείδητες φάσεις των 
αλληλοδράσεων του σύμπαντος.

Πραγματικά, παίζεται με διαδοχικά ενεργητικά κύματα, 
που φέρουν μιμήματα μυϊκά αλλεπάλληλα...

Κάθε φράση προωθείται από ένα κύμα ζωντανής ενέργει
ας. Αυτός είναι ο Ρυθμο-φασισμός.

(Α,2)

36. Ο λογικοποιόςΡυθμο-φασισμός
Αλλά αυτός ο ρυθμός, όντας ανθρώπινος και άρα αντιλη

πτικός, δεν είναι μόνο ενεργητικός και μιμημολογικός. Εί
ναι, το ίδιο και σύγχρονα, «λογικοποιός». Προωθεί, πραγμα
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τικά, και διαδοχοποιεί λογικά τις τρεις σ η μ α σ ιο λο γ ικ ές  φά
σεις των αλληλοδρασικών κανονικών και κανονικά τριφα
σικών κινημάτων. Ρυθμική και Λογική συμπίπτουν25.

Έχουν μιλήσει για καθαρό ρυθμό: «Αφαιρέστε το πράγ
μα που ρυθμοποιείται και ο ρυθμός θα μείνει μ’ όλη του την 
καθαρότητα». Αλλά ο καθαρός ρυθμός είναι κάτι αδύνατο. 
Στον Κόσμο, ο ρυθμός όπου αγνοεί τον εαυτό του είναι φυσι
κά και μοναδικά ενεργητικός. Στο ζωντανό Ανθρωπο, ο ρυθ
μός είναι πρώτα και αναγκαστικά «βιολογικός». Στη συνέ
χεια, και από τον ανθρωπολογικό νόμο των φάσεων του Μι- 
μησμού, μπορεί να γίνει «μιμηλογικός» και άρα λογικός. 
Τότε, ολόκληρο το σώμα είναι «πληροφορημένο», για να 
χρησιμοποιήσουμε μια μεταφορά κινηματικά ακριβή που 
έχει χρησιμοποιήσει κάποιος αριθμός φιλοσόφων. Πραγμα
τικά, το σώμα είναι ολικά πληροφορημένο από τον ακτινο- 
βόλο Μιμησμό, συνειδητοποιημένον περισσότερο ή λιγότερο 
καθαρά, και που είναι αυτό που έχουν ονομάσει σκέψη. Εί
ναι ακριβής ο μιμηλογικός φασισμός που μου επέτρεψε να 
εμβαθύνω «Ρυθμό και Σκέψη» ή καλύτερα «Ρυθμό και Μνή
μη» στον ολικό Ανθρωπο. Απ’ αυτό, ο χρυσός κανόνας της 
μνήμης που παρουσιάσαμε ανάγλυφο: ο άνθρωπος απομνη
μονεύει μ’ ολόκληρο το σώμα του.

(Α,2)

37. Ο ολικοποιόςΡυθμο-φασισμός
Είχαν άδικα δώσει τα πρωτεία στον εγκέφαλο. Ο καθηγη

τής Janet, ο δάσκαλός μου, είχε πολύ δίκιο που σημείωσε αυ
τή την υπερτροφία του ρόλου που είχαν αποδώσει στον εγκέ
φαλο. Ο εγκέφαλος! ήταν πάντα και μόνο ο εγκέφαλος που 
έβλεπαν να λειτουργεί στη σκέψη και στη μνήμη. Εκθρονί
σαμε τον εγκέφαλο και τον τοποθετήσαμε στη σωστή του θέ
ση, που είναι μια θέση «διακόπτη» συνειδητοποίησης.
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Από τότε, η σκέψη μας που είναι συνειδητοποίηση και η 
μνήμη μας που είναι ανάπαιγμα συνείδησης. Δε θα χτυπάει 
στο ρυθμό του εγκεφάλου, αλλά στο ρυθμό του κορμιού μας. 
Ρυθμός που θα είναι πολλαπλός και πάντα επάλληλος: ρυθ
μός της καρδιάς μας, ρυθμός της αναπνοής μας, ρυθμός της 
ταλάντευσης των χεριών μας, του βηματισμού μας, της πρά
ξης μας, ανάλογα με το αν πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε 
αυτό ή εκείνο το μέρος του σώματός μας για να εκφράσουμε 
τον ενδοαποδεγμένο, κατανοημένο και ολικά αναπαιγμένο 
Κόσμο26.

(Α,2)

38. Ο διαδοχικοποιητικόςΡυθμο-φασισμός
Μπορούμε εδώ να ξαναπιάσουμε όλα όσα δώσαμε σαν 

εξήγηση του Μιμησμού. Πραγματικά, ο Ρυθμισμός προωθεί 
ζωτικά το Μιμησμό. Μιμησμός και Ρυθμισμός θα παίζονται 
πάντα με σταθερή και αντιληπτική αλληλεξάρτηση.

Γύρο απ’ τον ολικό και αυθόρμητο άνθρωπο, είδαμε τον 
Κόσμο να παίζει σαν ένα απέραντο μιμόδραμα. Κάθε κίνη
μα παρουσιάζεται εκεί σα να κάνει ένα είδος σταθερού κι
νήματος, σα να παίρνει ένα είδος στάσης.

Αυτή η στάση, αυτό το σταθερό κίνημα, είναι, για να το 
πούμε έτσι, ουσιώδες για το μελετώμενο ον. Φαίνεται σαν το 
υποκαστάτατο της ουσίας του.

Έτσι, όταν θα πρόκειται να το εκφράσουν, οι διάφοροι 
Μιμητές θα συμφωνήσουν σχεδόν όλοι -ενστικτωδώς- να 
εκλέξουν αυτό το «Χαρακτηριστικό μίμημα» και να το κά
νουν ένα είδος «Κινηματικού ονόματος» του εν λόγω όντος. 
Είδαμε πριν πως το « Όνομα είναι η ουσία του πράγματος», 
είναι η «Ουσιώδης πράξη» του.

Δημιουργείται έτσι, σ’ ολόκληρο το Ανθρώπινο σύστημα 
του Ρυθμο-μιμητή, μια απέραντη μιμημολογική κινηματική
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ορολογία, πλούσια όσο θα το απαιτήσουν οι εκφραστικές 
ανάγκες. Το καθένα από τα ενδιαφέροντα όντα του Κόσμου 
θα «εκφραστεί» εκεί με την ουσιώδη του Πράξη.

Τόσο καλά, που ο Ανθρωπος, αναπαράγοντας πιστά μέσα 
του αυτό που παίζεται έξω του, θα κινηματοποιήσει και θα 
διαδοχικοποιήσει, σαν ένας ζωντανός και ενσυνείδητος κα
θρέφτης, τις τρεις ρυθμικές φάσεις κάθε Αλληλοδράσης: την 
ουσιώδη Πράξη ενός υποκειμένου, τη μεταβατική Πράξη 
αυτού του υποκειμένου, το Αντικείμενο στο οποίο ασκείται 
αυτή η μεταβατική Πράξη και που το μιμείται, κι αυτό, μια 
ουσιώδης Πράξη. Είναι το Ενέργημα που ενεργεί το Ενερ- 
γούμενο. Γ.π., ένα πουλί, ονοματικά μιμημένο σαν Πετούμε
νο, θα «πράξει» με αρκετούς τρόπους ένα ψάρι, που θα είναι 
ονοματικά μιμημένο σαν κολυμβητικό.

Έτσι το Πετούμενο θα μπορεί να είναι «αρπακτικό», «α- 
ποκομίζον», «τρώγον» το Κολυμβητικό. Τη μία ή την άλλη 
απ’ αυτές τις πράξεις θα μιμηθεί ο Ανθρωπος, με την «τριφα
σική» αλλά μυϊκά συνεχή πράξη που δείξαμε...

Αυτό το Ρυθμο-φασισμό, αντίγραφο τριπλά ενορατικό 
και λογικό του πραγματικού, τον ονομάσαμε Αλληλοδρασι- 
κό κίνημα. Εκεί πάλι, Ρυθμική και Λογική συμπίπτουν. 
Έτσι θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε Κίνημα ρυθμολογι- 
κά προτασικό. Το σύμπαν λοιπόν παρουσιάζεται στο ρυθμο- 
μιμητή Ανθρωπο σαν ένα τρομερό σύμπλεγμα αλληλοδρασι- 
κών κινημάτων, ασύνειδων και ρυθμικά τριφασικών, που 
αυτός θα αναπαίξει και θα διαδοχικοποιήσει με συνείδηση 
και λογική σ’ αυτό το Ρυθμικό Τριφασισμό. Ο Ανθρωπος, 
σαν ένα είδος διαδοχικού μικρόκοσμου, δέχεται και αποδί
δει, σ’ όλο του το είναι, τις αναρίθμητες και σύγχρονες Πρά
ξεις του μακρόκοσμου. Ο Κόσμος γίνεται Διάρκεια και η 
Διάρκεια γίνεται Κόσμος, όπως το εκφράσανε τόσο βαθιά οι 
Παλαιστίνιοι.
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Εκεί, ακόμη και στην ορατή έκφραση, ο Γνωρίζων γίνε
ται κατά κάποιο τρόπο το γνωριζόμενο αντικείμενο. Γίνεται 
αυτό το αντικείμενο με όλο του το ενεργητικό, αισθανόμενο 
και γνωστικό είναι.

Σε τέτοιο σημείο που, να το πούμε με έκφραση αυστηρή, 
ο εκφραστικός Ρυθμο-μιμητής θα μεταμορφωθεί διαδοχικά 
στις διάφορες φάσεις των αλληλοδρασικών κινημάτων που 
εκφράζει...

(Α,2)

39. Ο Ρυθμο-εκρηκτισμός
Ο Ανθρωπος είναι ένας «συσσωρευτής ενέργειας», αλλά 

ενέργειας ζωντανής και αντιληπτικής. Έτσι, αυτή η ενέρ
γεια δεν είναι στατική και κενή, αλλά δυναμική και μιμημο- 
λογικά τριφασική στην Αλληλοδράση.

Καθεμιά από αυτές τις τρεις φάσεις της Αλληλοδράσης δε 
θα παρουσιάσει την ίδια προώθηση ενέργειας σ’ όλη τη 
διάρκεια της ροής της. Θα παραχθεί αυτό που ονομάσαμε 
Ενεργητικές εκρήξεις.

(Α.2)

40. Ο Ρυθμο-εκρηκτισμός που είναι Ένταση
Το μίμημα του Ενεργήματος αναπτύσσεται, για να το 

πούμε έτσι, σε τρία στάδια που μπορούμε να τα ονομάσουμε 
εναρκτικό στάδιο, εκρηκτικό στάδιο και μειωτικό στάδιο. 
Το ίδιο ισχύει για το μίμημα της Πράξης και για το μίμημα 
του Ενεργούμενου.

Ο Μιμημο-κινητισμός, όπως κι ο Μιμημο-φωνητισμός, 
λοιπόν, μας κάνει να παραστεκόμαστε, σε καθεμιά από αυ
τές τις αλληλοδράσεις, σε τρεις ενεργητικές εκρήξεις που 
συνιστούν το Ρυθμο-εκρηκτισμό ή ρυθμό έντασης.

Χάρη σ’ αυτό το Ρυθμο-εκρηκτισμό, ένα μίμημα προσελ-
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κύεται, εκρηγνύεται και σβήνει προσελκύοντας ένα άλλο 
μίμημα που, με τη σειρά του, εκρηγνύεται και σβήνει προ
σελκύοντας ένα άλλο μίμημα που, με τη σειρά του, εκρη- 
γνύεται και σβήνει. Κι έτσι συνέχεια, ατέλειωτα.

Πραγματικά, αυτή η «πλημμυρίδα» ή «ρυθμός» των 
ενεργητικών εκρήξεων επιβάλλεται στον Ανθρωπο αέναα, 
τυραννικά, από την πρώτη ασύνειδη ενδοαποδοχή, μέχρι το 
τελευταίο ανάπαιγμα, συνειδητό ή ασύνειδο, που περιτυλί- 
γεται στη μυστηριώδη ακινησία που ονομάζουμε θάνατο. 
«Ρυθμοποιώ άρα υπάρχω», θα μπορούσε να πει ο Μεταφυσι
κός Ανθρωπος.

Ο Ολικός μιμησμός λοιπόν είναι στην ουσία του και ανα
πόφευκτα ρυθμισμένος από αυτό το «ρυθμό έντασης». Φυσι
κά, η ενεργητική έκρηξη αναπτύσσεται μέσα στο χρόνο και 
δίνει έτσι ένα δεύτερο ρυθμό, αλλά παράγωγο του πρώτου, 
και που είναι ο «ρυθμός διάρκειας». Βρίσκουμε αδιάκοπα, 
με τη μια ή την άλλη ανθρωπολογική διαγώνιο, όλα τα μεγά
λα μεταφυσικά προβλήματα.

Ο Ολικός ρυθμός λοιπόν είναι ένταση και δευτερευόντως 
διάρκεια. Όταν αυτός εκρηγνύεται πιο δυνατά, διαρκεί πιο 
πολύ, εκτός όταν υπάρχει ένα γρήγορο σκίρτημα.

Τα εντατικά στάδια κάθε φάσης έχουν, πραγματικά, μια 
τάση να διαρκούν πιο πολύ από τα δυο αδύνατα στάδια που 
είναι το εναρκτικό και το μειωτικό στάδιο.

Αυτός ο Ολικός ρυθμισμός έντασης και διάρκειας είναι 
που προωθεί τα μιμοδράματα τα τόσο συμφυή του Ολικού 
στιλ που βλέπουμε στα παιγνίδια του αυθόρμητου παιδιού, 
που διαπιστώνουμε παραδοσιακά στους λαούς με την κινη
ματική έκφραση και που είδαμε να παίζονται στη Ρυθμο- 
παιδαγωγία των μεγάλων παλαιστινιών Nabis.

Ο οργανισμός μας είναι τόσο βαθιά ρυθμισμένος και 
ρυθμοποιός, που δε μπορούμε να δεχτούμε αμετάβλητες, απ’



Η ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ 377

το εξωτερικό, μια σειρά αισθήσεις που έχουν εντούτοις την 
ίδια αντικειμενική ένταση. Βιολογικά, ο εσωτερικός ρυθμός 
της ζωτικής ενέργειας υπεραισθητοποιεί, κατά κύματα, τα 
όργανα αποδοχής και δίνει έτσι μια πιο μεγάλη ένταση υπο
κείμενη σε ορισμένες αισθήσεις της σειράς αυτής.

Ξέρουμε το παράδειγμα της ρυθμοποίησης των σταγόνων 
του νερού, που πέφτουν η μια μετά την άλλη, με μικρά δια
λείμματα, σ’ ένα ηχητικό σώμα.

Αυθόρμητα, τα ακουστικά μας όργανα θα εντατικοποιή- 
σουν το χτύπημα μιας σταγόνας κάθε δυο ή τρεις ή τέσσε- 
ρες, ανάλογα με την ταχύτητα της ομιλίας, ανάλογα με τα 
ιαμβικά, τροχαϊκά, αναπαιστικά, δακτυλικά κ.λπ., σχήμα
τα, τα πιο οικεία στο γλωσσολογικά εθνικοποιημένο όργα
νο, κι έτσι, μέχρι ορισμένα όρια, ανάλογα με το ρυθμικό 
σχήμα το εκούσια επιβλημένο.

Αλλά, εκτός απ’ την περίπτωση που το διάστημα ανάμε
σα σε κάθε σταγόνα είναι αρκετό για ν’ αφήσει να χαλαρώ
σει -παράκαιρα, για να το πούμε έτσι- η ενεργητική ένταση 
των οργάνων, ποτέ η σειρά των χτυπημάτων δε θα διακρίνε- 
ται χωρίς βιολογικά ανάλογες επανόδους εντατικοποίησης, 
επανόδους αντίστοιχες στις αυθόρμητες ή εκούσιες εκπυρώ- 
σεις της ζωτικής ενέργειας. Ακόμη κι ένας ήχος, διαρκής και 
αυστηρά συνεχής και κανονικός, δε θα μπορούσε να διακρι- 
θεί από τα όργανά μας παρά κατά διαδοχικά κύματα.

Είναι ο μεγάλος νόμος της θεμελιώδους «ενεργητικής εκ- 
πύρωσης». Ο Ανθρωπος είναι ένα ον ζωντανό, δηλαδή ένας 
αυτο-εκρηκτικός μηχανισμός με διαλείμματα βιολογικά 
ανάλογα. Αυτόν ακριβώς τον ορισμό δώσαμε στον ανθρω- 
πολογικό ρυθμό: «Ο Ρυθμός είναι η επάνοδος του ίδιου αν- 
θρωπολογικού φαινομένου κατά διαστήματα βιολογικά 
ανάλογα». Αυτή δεν είναι καθόλου η ισότητα, περισσότερο 
ή λιγότερο τέλεια, του κοσμολογικού ρυθμού, όπως το
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έχουν πει πάρα πολύ συχνά και νοθεύοντας τα δεδομένα.
Αυτός παίζει, το είδαμε, στην ανθρωπολογική αποδοχή 

κοσμολογικών αλληλοδράσεων.
Ο Rousselot έδειξε με πολλή επινοητικότητα αυτή τη ζω

ντανή και αυθόρμητη επάνοδο της ενεργητικής έκρηξης στο 
λαρυγγοστοματικό κινηματισμό, με την αφαίρεση των πα
ραδοσιακών εντατικοποιήσεων που μας επιβάλλει ο ρυθμός 
της μητρικής μας γλώσσας, αυτόματα και παρά τη θέλησή 
μας, σε ορισμένες συλλαβές.

Προφέροντας, με την ίδια ένταση και την ίδια διάρκεια 
-τουλάχιστον έτσι πίστευε- καθεμιά απ’ τις συλλαβές της 
επόμενης σειράς:

papapapapapapapapapapa

διαπίστωσε ότι τα όργανα είχαν εγγράψει αντικειμενικά, εν 
αγνοία του και παρά τη θέλησή του, τον εντατικό και επιμη- 
κυντικό των εκρήξεων ρυθμό της ζωτικής ενέργειας.

p£pap£papap£pap£papap£

Έχουμε εδώ εκπυρώσεις που παράγονται κατά διαστή
ματα βιολογικά ανάλογα.

Λοιπόν, είτε το θέλουμε είτε όχι, δε μπορούμε να ξεφύγου- 
με απ’ αυτούς τους βαθιούς παλμούς της ζωής. Επάνοδοι 
βιολογικά ανάλογες, ακόμη κι όταν τις λέμε και παλεύουμε 
να τις κάνουμε μετρικές. Γιατί είναι αυτονόητο ότι αυτές οι 
περίοδοι ενός ρυθμού, τεχνητά τακτοποιημένου σ’ ένα ζω
ντανό ον, δεν είναι ποτέ μαθηματικά μετρικοί, όπως θα ήταν 
-και ούτε!- σ’ ένα μεταλλικό μηχάνημα. Επάνοδος ενός 
ολικού φαινομένου που κάνει ολόκληρο τον οργανισμό να 
σκιρτάει, περισσότερο ή λιγότερο έντονα, ανάλογα με την 
περισσότερο ή λιγότερο μεγάλη αισθαντικότητά του και 
που τον αναγκάζει να σημειώνει αυτό το «χτύπημα του πο
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διού» (πούς) που οι Έλληνες ρυθμοποιοί ήξεραν τόσο καλά. 
Έτσι εξηγεί κανείς γιατί ο ρυθμοποιός έχει τα «πόδια» του 
στο «στόμα»! Κι εδώ πάλι, ο Ανθρωπολογικός ολισμός είναι 
αξεχώριστος από το Στοματισμό.

Ο σωματικός-χειρικός Κινομιμησμός είναι πολύ δαπανη
ρός σ’ ενέργεια. Γι’ αυτό συμβαίνει, όλες οι ολικές ενέργειες 
αυτών που ονομάζουν, πολύ άνετα, «αγρίους» ή «πρωτογό
νους» να γίνονται με χτυπήματα ταμ-ταμ, κάτω απ’ τον ήχο 
ρυθμών που τα ευκολύνουν. Ρυθμοποιούν τα πάντα, γιατί ο 
ρυθμός παρασύρει τα πάντα. Οι κωπηλάτες, γ.π., τραγου
δούν συνεχώς δονώντας ολόκληρο τον οργανισμό τους. Εί
ναι γιατί, πραγματικά, δε μειώνουν την κόπωση παρά με τη 
φυσική άσκηση, και άρα ρυθμική, των οργάνων τους.

Οι αυθόρμητοι λαοί διατηρούν έτσι μια έννοια του ρυθ
μού που μας ξαφνιάζει. Όλοι, άλλωστε, χρησιμοποιούν 
κρουστικά εργαλεία σα βοηθητικό μηχανισμό, βοηθητικό 
του Παγνιδιού, βοηθητικό του Αναπαίγματος. Λοιπόν, το εί
δαμε, Ανάπαιγμα είναι Μνήμη.

Όσο παράξενο κι αν φαίνεται αυτό στους σύγχρονούς 
μας γραφιάδες, χειριστές του στιλό και του χαρτιού, το τύ
μπανο είναι ένα εργαλείο στιλ: Στιλ ολικού και Στιλ προφο
ρικού (...).

(Λ, 2)

41. Βιολογικός ρυθμός και μετρική
Είμαστε λοιπόν μοτέρ ενεργητικής έκρηξης, που εκρη- 

γνύονται με διαλείμματα βιολογικά ανάλογα. Μπορούμε να 
τείνουμε σε μια κανονικότητα του αυθόρμητου νόμου. Έτσι 
τα βήματά μας είναι βιολογικά ανάλογα. Αλλά όταν πάμε 
στο στρατό, μας τα κανονίζουν (...).

Ας το ξαναπούμε, γιατί είναι ένα ανθρωπολογικό και 
εθνικό γεγονός πολύ αγνοημένο: στο βιολογικό ρυθμό, η
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έκρηξη παράγεται κατά διαστήματα βιολογικά ανάλογα. 
Στο μέτρο, η έκρηξη εκπυρώνει με χρόνους, στην πράξη -δε 
λέω μαθηματικά- ίσους. Λοιπόν, κάθε μέτρο είναι ένας ρυθ
μός, αλλά κάθε ρυθμός δεν είναι μέτρο.

(Α,2)

42. Ο Ρυθμο-εκρηκτισμός ττου γίνετοα Διάρκεια
Το είδαμε πιο πάνω, η γλώσσα καθεαυτή, το μιμημο-φω- 

νητικό κίνημα της γλώσσας, του γλωσσικού οργάνου, ανα
πήδησε προοδευτικά και ενεργητικά από τα αναρίθμητα Κι- 
νομιμήματα του ολικού Στιλ.

Το Μιμημο-φώνημα, που εκπέμπεται με το λαρυγγοστο- 
ματικό κίνημα, έρχεται πρώτα σημασιολογικά και ενεργητι
κά να δυναμώσει αυτό ή εκείνο το σωματικό-χειρικό κίνη
μα. Σιγά σιγά κάθε σωματικο-χειρικό κίνημα πλουτίστηκε 
μ’ ένα ηχητικό βοηθητικό.

Το μιμημο-φωνητικό βοηθητικό καταλήγει να πάρει 
σπουδαιότητα ίση με το μιμημο-κινητικό κίνημα.

Μετά, το λαρυγγοστοματικό κίνημα, πιο εύκολο, λιγότε
ρο δαπανηρό σ’ ενέργεια -μολονότι άπειρα λιγότερο εκφρα
στικό- υπερισχύει του σωματικο-χειρικού κινήματος. Τότε 
αρχίζει, για το προφορικό κίνημα, η φαινομενικά ανεξάρτη
τη ζωή, τόσο ανεξάρτητη, που μειώνει ως το μηδέν και έφτα
σε, ακόμη, να κάνει να ξεχαστεί το ολικό κίνημα.

Παρά την προφορική αυτή μεταφορά, μένουμε στους 
ενεργητικούς και μιμημολογικούς νόμους της Ανθρωπολο
γίας του Κινήματος και του Ρυθμού. Κινήματος μειωμένου, 
χωρίς αμφιβολία, αφού εκτελείται -φαινομενικά- μόνο 
στους λεπτούς μυς του λαρυγγοστοματικού οργάνου αντί να 
παίζεται, με απόλυτη ελευθερία, σ’ ολόκληρο τον οργανι
σμό.

Όταν ο «Μιμημο-κινητισμός» μεταφέρεται περισσότερο
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ή λιγότερο μερικά, αλλά ποτέ ολοκληρωτικά, στο «Μιμημο- 
φωνητισμό», βλέπουμε τις τρεις μιμημο-φωνητικές φάσεις 
ρυθμοποιημένες απ’ τον ενεργητικό ρυθμό, του οποίου ο 
ρυθμός διάρκειας δεν είναι, και σ’ αυτή την περίπτωση, πα
ρά μια συνέπεια παράγωγη, όπως θα δούμε εμβαθύνοντας 
πιο κάτω.

Αυτές τις φάσεις μπορούμε να τις θεωρήσουμε πρώτα μο
νάχα σαν αλληλεξαρτημένες και επάλληλες, αλλά στη συ
νέχεια, αν ακούσουμε προσεκτικά, διαπιστώνουμε πως 
έχουμε να κάνουμε με εξειδικεύσεις πολύ περίεργες.

Είδαμε ότι ο Rousselot, όταν θέλησε να καταγράψει ταυ
τόσημους μηχανισμούς: papapapapapapapapapa, παρατήρη
σε ότι στην πραγματικότητα γίνονταν: papapapapapapapapa
pa. Είναι η έκρηξη ενεργείας που έπαιζε. Παρά τη θέλησή 
μας, το μυϊκό μας σύστημα κάνει μια ενεργητική έκρηξη σε 
ορισμένα σημεία.

Αν δεν μπορούμε να προφέρουμε δέκα φορές pdpapi- 
papaplpapdpapd χωρίς, παρά τη θέληση μας, κάποιες στιγ
μές, να υπάρχει έκρηξη, όταν θα μιλάμε μια γλώσσα, είτε εί
ναι αραμαϊκή ή εβραϊκή ή ελληνική ή λατινική ή γαλλική, 
πάντα ο οργανισμός θα εκρηγνύεται σε ορισμένα κινηματι
κά στοιχεία.

Προσέχοντας πολύ, και ανάλογα με τα άτομα, θα το αι
σθανθούμε περισσότερο ή λιγότερο καθαρά στα γαλλικά, 
όταν θα πούμε με δυνατή φωνή αυτό τον λογότυπο το μετα
φρασμένο από το αραμαϊκό πρωτότυπο:

Malheur a toi Corozain / Mahleur a toi Betha'ida!27

Θ’ ακούσουμε μ’ έναν τρόπο λίγο πιο έντονο, όχι πάντα 
πιο υψηλό: «Mahleura toi...». Να η έκρηξη της ενέργειας. Εί
ναι ο «αρχέγονος» ρυθμός, που είναι ο ρυθμός της «νευρι
κής εκπύρωσης», είτε είναι σιωπηρός είτε είναι ηχητικός, ο
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ήχος δεν επηρεάζει το πράγμα. Αλλά προφανώς, αν η προώ
θηση εκτελείται με δυνατή φωνή στους λαρυγγοστοματι- 
κούς μυς, θα είναι πιο έντονη απ’ ό,τι με χαμηλή φωνή. 
Όντας πιο έντονη, θα έχει την τάση να διαρκέσει πιο πολύ. 
Λοιπόν, σ’ αυτό το ρυθμό έντασης θα έρθει να προστεθεί 
ένας ρυθμός διάρκειας, επακολουθητικός του πρώτου (...)

Ένταση και Διάρκεια συμπίπτουν. Αλλά είναι η διάρ
κεια πάντα που έρχεται, δευτερευόντως, να εκταθεί κάτω 
απ’ τον αρχέγονο ρυθμό έντασης. Η ένταση έχει τα πρωτεία 
πάνω στη διάρκεια. Η ρυθμική έκρηξη της ενέργειας δημι
ουργεί το χρόνο.

Αυτές οι ενεργητικές εκρήξεις παίζουν τέτοιο μιμημο-κι- 
νητικό και μιμημο-φωνητικό ρόλο, που αυτές θα κάνουν να 
επιβιώσει, μέσα από τις χιλιετίες, αυτό ή εκείνο το ενεργο
ποιημένο κινηματικό στοιχείο. Στο παράδειγμα που έχουμε 
ήδη αναφέρει: ul ul at, αυτή η ενεργητική έκρηξη έδωσε το 
hurle2* (...).

Αυτά τα κάποια δεδομένα μπορούν να κάνουν να κατα
λάβει κανείς γιατί επαναλαμβάνουμε πάντα ότι η μελέτη 
μιας αληθινής Ανθρωπολογίας της Γλώσσας και του Ρυθ
μού, και άρα μιας ζωντανής Ανθρωπολογίας της Μνήμης, 
απαιτεί χρόνια και χρόνια υποχρεωτικής και βαθιάς εργα
σίας. Γιατί όλο αυτό παίζεται και πραγματοποιείται επαλ- 
ληλικά, όχι με τη λειτουργία της γνώσης ή της άγνοιάς μας, 
αλλά με τη λειτουργία αυτού που υπάρχει ζωτικά, σε κάθε 
Ανθρωπο ολικά εθνικοποιημένο. Δε θα το επαναλάβουμε πο
τέ αρκετά: δεν αλλάζει η γνώση ή η άγνοιά μας οτιδήποτε 
στην πραγματικότητα των πραγμάτων29, αλλά η συνειδητο- 
ποίηση αυτής ή εκείνης της άγνοιας μπορεί κι έχει σημαντι
κές μεθοδολογικές συνέπειες (...).

(Α,2)
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43. Ο ρυθμο-φωνισμός
Τι μας έδωσε ο λαρυγγοστοματικός κινηματισμός; Πρώ

τα ένα κίνημα, δηλαδή ένα ζωντανό μηχανισμό, προωθημέ
νο από μια ζωντανή και αντιληπτική ενέργεια. Αυτή η προ
ώθηση εκτελείται με ενεργητική έκρηξη που εκπυρώνεται 
κατά διαστήματα βιολογικά ανάλογα.

Αυτό ονομάσαμε ρυθμό έντασης.
Αυτός ο ρυθμός έντασης, που εκρηγνύεται σε ορισμένα 

στάδια των φάσεων του προτασικού κινήματος, έχει την τά
ση να διαρκέσει λίγο ακόμη. Αυτός είναι ο λόγος που ο ρυθ
μός έντασης συνοδεύεται κανονικά απ’ το ρυθμό διάρκειας.

Αλλ’ αυτό το λαρυγγοστοματικό κίνημα δεν είναι, όπως 
το σωματικο-χειρικό κίνημα, ένας σιωπηλός μηχανισμός. 
Προφέρει ήχους, ή καλύτερα ηχητικά μιμήματα με ύψη ατέ
λειωτα ποικίλα.

Αυτά τα ηχητικά μιμήματα λοιπόν προσθέτουν, στο λα
ρυγγοστοματικό κίνημα, νέα χαρακτηριστικά: τις αποχρώ
σεις και τα ύψη.

Θα υπάρχει λοιπόν δυνατότητα, στις πολλαπλές και δια
φορετικές γλώσσες, να ανακαλύψουμε τα πρωτεία, περισσό
τερο ή λιγότερο ξεχωριστά, που αποδίδει στον εαυτό του 
ένας απ’ αυτούς τους πανταχού παρόντες ρυθμούς: ρυθμός 
έντασης, ρυθμός διάρκειας, ρυθμός απόχρωσης, ρυθμός 
ύψους.

Λέμε αληθινά: πανταχού παρόντες ρυθμοί. Πραγματικά, 
απ’ τη μια ως την άλλη άκρη του κόσμου, απ’ τον πρώτο 
Ανθρωπο που έκανε ένα λαρυγγοστοματικό προτασικό κί
νημα, ως τον τελευταίο Ανθρωπο που θα προφέρει ένα λα
ρυγγοστοματικό προτασικό κίνημα, κάθε προτασικό κίνημα 
δε μπορεί παρά να επαλληλίζει εσωτερικά και αδιαχώριστα, 
την ένταση, τη διάρκεια, την απόχρωση και το ύψος.

Δε μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτή την επαλληλία, αλ
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λά θα ποικίλλει ζωτικά ανάλογα με τις εθνικές κοινότητες.
Εντούτοις, αυτός ο ακαταρίθμητος και λεπτός μηχανι

σμός της ζωντανής ενεργητικής ομιλίας, φωνικής και μελω
δικής, δεν έχει ακόμη αναλυθεί ανθρωπολογικά και εθνολο
γικά. Ενδιαφέρει, στο μεγαλύτερο βαθμό, οι άραβες να τον 
μελετήσουν στην αραβική τους κοινότητα, οι Κινέζοι στην 
κινέζική τους κοινότητα, οι άγγλοι στην αγγλική τους κοι
νότητα, οι γάλλοι στη γαλλική τους κοινότητα κ.λπ.

Με αναλογία, περισσότερο ή λιγότερο άνετη στη διαπί
στωση και την εφαρμογή, οι ζωντανές σημερινές γλώσσες 
θα βοηθήσουν την ανάλυση των νεκρών γλωσσών του πα
ρελθόντος.

(Α,2)

44. Ο Ρυθμο-φωνισμός της απόχρωσης
Το έχουμε ήδη σημειώσει, ορισμένες γλώσσες σχεδόν δεν 

κάνουν ν ’ ακουστεί καθόλου η ένταση. Αυτή είναι η περί
πτωση της αρχαίας ελληνικής. ΓΓ αυτό το λόγο, στη διάρ
κεια των κλασικών μας σπουδών, μελετήσαμε πολύ λίγο αυ
τό το ζήτημα της έντασης.

Μας έμαθαν ότι οι Έλληνες ρυθμοποιούσαν με την ποσό
τητα. Θα δούμε τι ήταν αυτή. Αλλά είναι βιολογικά αδύνατο 
να μην έχει μια γλώσσα τόνο έντασης30. Αυτός στους Έλλη
νες, όπως είπαμε πριν λίγο, ήταν εθνικά τόσο αδύναμος, τό
σο αδύναμος στο ξεκίνημα, που μόλις τον διακρίνανε. Αυτό 
επέτρεψε, με το χρόνο και μέσα στους αιώνες, ν ’ ακούσουν 
να αναπτύσσεται ένας άλλος ρυθμός, που ήταν ο ρυθμός της 
απόχρωσης, ο ρυθμο-φωνισμός της απόχρωσης.

Αυτό το ρυθμό της απόχρωσης τον πήραν συχνά για ρυθ
μό διάρκειας. Οι Έλληνες, γ.π., πίστευαν ότι άκουγαν μόνο 
το ρυθμό διάρκειας, ενώ άκουγαν προπαντός το ρυθμό από
χρωσης.
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Φυσικά αυτός ο ρυθμο-φωνισμός της απόχρωσης δεν 
εμπόδιζε και δε μπορούσε βιολογικά να εμποδίσει το ρυθμό 
της ενεργητικής έκρηξης. Αυτός ο τελευταίος, από την ίδια 
του τη λεπτότητα, γινόταν προσωδία31, accentus32, δηλαδή, 
όπως το δείχνει το όνομα, ένα είδος τραγουδιού, ανύψωσης 
της φωνής στη συλλαβή που τονιζόταν, ή καλύτερα, τρα
γουδιόταν. Αυτό δεν ήταν ακόμη η έντονη έκρηξη της ενέρ
γειας που θα αναπτύσσεται συνέχεια και που θα καταλήξει 
να ανατρέψει απ’ τα θεμέλια, γιατί αυτό είναι φυσιολογικό, 
ολόκληρο το σύστημα της στιχοποιίας...

Αισθανόμαστε κινηματικά ότι ανάμεσα στα si και mie33 
δεν υπάρχει μόνο διαφορά διάρκειας, αλλά προπαντός δια
φορά απόχρωσης. Η θέση των λαρυγγοστοματικών μυών, 
κατά την άρθρωση, δεν είναι ίδια...

Αυτή η ποικιλία της απόχρωσης θα παίξει ρόλο διάκρι
σης στις σημασίες. Έτσι, γίνεται στα γαλλικά patte και pate, 
jeune και jeOneM. Οι γλώσσες, όπως η λατινική, η αρχαία ελ
ληνική, η ινδοευρωπάίκή, η αραβική κ.λπ. χρησιμοποιούν 
αυτές τις διάφορες αποχρώσεις από την άποψη της σημασιο
λογίας...

(Α,2)

45. Ο Ρυθμο-φωνισμός του ύψους
Το διαπιστώνουμε καθημερινά και παγκόσμια, ο ανθρώ

πινος λόγος δεν προφέρεται φυσιολογικά recto tono. Αυτό θα 
ήταν μια βιολογική αδυνατότητα και ένα ανθρωπολογικό 
μη-νόημα. Αυτό λοιπόν δεν υφίσταται πουθενά.

Μια απ’ τις πρωταρχικές αιτίες, ανάμεσα σε πολλές άλ
λες, είναι ότι όλες οι γλώσσες άρχισαν με το Μιμημο-φωνη- 
τισμό. Ο Ανθρωπος μιμήθηκε πρώτα, σε διαφορετικά μελωδι
κά ύψη, τον ήχο των όντων και των πραγμάτων. Έτσι, γ.π., η 
γάτα - που - χουίζει, δε λέει ουλ ουλ με το ίδιο μελωδικό
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ύψος που ο κούκος αποκαλύπτει τ ’ όνομά του κου κου, με τη 
μικρή απόχρωση την τόσο χαρακτηριστική και λίγο τραχιά. 
Τι αδιάκοπος πειρασμός, για ένα χωριάτη ανθρωπολόγο, να 
ξαναεισαγάγει τον εαυτό του στο μιμημο-φωνητικό εργα
στήριο του αρχέγονου Γήινου Αδάμ (...).

Αυτό που μιμημολογικά είναι ακόμη αισθητό για τους 
κινέζους, ήταν ίσως άλλοτε για τη συγκεκριμένη ινδοευρω- 
παίκή γλώσσα, απ’ όπου προέρχεται η λατινική. Όταν οι 
παλιοί λατίνοι χωριάτες ήθελαν να δείξουν, σε μια φάση 
προτασικού κινήματος, το ζώο που κάνει ul ul, όπως η κου
κουβάγια (αγγλικά owl), οι λαρυγγοστοματικοί τους μύες 
άρθρωναν αυτό που η νεκρή μας γραφή παριστάνει με το: ul 
ul a.

Πώς προφερόταν πραγματικά; Ακουγαν σ’ αυτό το ηχη
τικό μίμημα της φωνής του πουλιού, όπου το μελωδικό ύψος 
είχε τα πρωτεία στην ενεργητική ένταση; Ποια συγκεκριμέ
νη στιγμή άλλαξαν αυτά τα πρωτεία; Νέες αμφιβολίες του 
ρυθμο-φωνισμού!

Αλλά ένας σύγχρονος γραμματικός, που γράφει πάνω στο 
νεκρό του χαρτί, δεν κάνει τόση μιμημολογική ανάλυση, 
στην οποία, άλλωστε, δεν πιστεύει πως πρέπει να χάνει τον 
πολύτιμο βιβλιακό του χρόνο. Θα βάλει να τυπώσουν απλού- 
στατα ul ul a «σχεδιάζοντας» πάνω απ’ την πρώτη συλλαβή 
έναν γραφικό «τόνο»35, όπου η έννοια της λέξης «τόνος» δεν 
έχει πια καμιά ηχώ σε αναφορά προς το «accentus», στο τρα
γούδι του πουλιού που κάνει ουλ ουλ (...).

(Α,2)

46. Τα τυπογραφικά Σημεία των Ρυθμών
(...) Δε θα ήταν λοιπόν χωρίς ενδιαφέρον να βρούμε και 

να υιοθετήσουμε ένα σύστημα απλών τυπογραφικών σημεί
ων που, αφού λείπει η οδηγητική ρυθμομελωδία του παραδο
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σιακού προφορικού Στιλ, θα βοηθούσαν τον απαγγελτή να 
προφέρει και να ταλαντεύσει τις προτάσεις ενός συγγραφέα, 
όπως αυτός ο συγγραφέας -που τον υποθέτουμε ικανό- θέ
λει αυτές να προφερθούν και να ταλαντευθούν.

Είναι προφανές, αυτή η τυπογράφηση, θα περιοριζόταν 
σε κείμενα όπου το ζήτημα της ρυθμικής έχει να παίξει ση
μαντικό ρόλο (...).

(Α,2)

47. Ο Ρυθμο-μελωδισμός
Η ανθρώπινη έκφραση τείνει να γίνεται όλο και πιο πολύ 

λεπτά εκφραστική. Βρισκόμαστε πάντα στο βιολογικό ρυθ
μό -αλλά με ένα νέο στοιχείο: το «ρυθμο-μελωδισμό».

Δε μπαίνουν στο παιγνίδι μόνο η εθνική γλώσσα και οι 
ιδιαίτεροι ρυθμοί της. Η μελωδία επίσης θα παίξει το ρόλο 
της βοήθειας στην απαγγελία και θα φέρει στα «μαργαριτά- 
ρια-μαθήματα» μια νέα αποκρυσταλλωτική δύναμη. Δεν 
πρόκειται σ’ αυτή την περίπτωση για μουσική που έρχεται 
με ηχητικά αραβουργήματα να επικολληθεί πάνω στα κεί
μενα, αλλά για μια «σημασιο-μελωδία» που αναπηδάει από 
την ίδια την έννοια των λέξεων. Είναι πάντα ο άνθρωπος 
που ενεργεί, σκέφτεται και ξέρει, αλλά που επίσης εκφράζε
ται με τις πιο λεπτές φρικιάσεις των συγκινήσεων που αγγί
ζουν μεγάλα βάθη.

Ο λάρυγγας του ανθρώπου (το αραμάίκό nafsha) είναι το 
ζωτικό κέντρο όπου όλες οι ίνες του ανθρώπινου συστήμα
τος έρχονται ν’ αντηχήσουν, ανάλογα με τα «νοήματα» ή 
τις εκφραστικές συγκινήσεις, στη «μελωδική» φωνή του 
Απαγγελτή του Προφορικού Στιλ.

Σε κάθε «μαργαριτάρι-μάθημα» παίζουν ρόλο οι τρεις 
«αποκρυσταλλωτικές» δυνάμεις: λόγια ρυθμοποιημένα - 
«κατανοημένα» - μελωδημένα.
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Ο δίσκος μπορεί πάντα να δώσει σειρές τραγουδιού, αλλά 
ο δίσκος δε μπορεί ν’ αποδώσει παρά μια κατάσταση αδιά
κοπης ανανέωσης ζωής που φέρνει η ανθρώπινη φωνή: 
«Αγαπάτε αυτό που ποτέ δε θ’ ακούσετε δυο φορές».

Ο Μιμημο-φωνισμός πλούτισε και ήταν σα να συνόδευε, 
πριν να τον αντικαταστήσει, το Μιμημο-κινητισμό, με δυο 
νέα στοιχεία: την απόχρωση και το ύψος.

Το ανάπαιγμα καθενός απ’ αυτά τα δυο ηχητικά στοι
χεία ήρθε να φέρει μια νέα δύναμη ζωντανής αποκρυστάλ
λωσης Μαργαριταριών-μαθημάτων: το ρυθμό απόχρωσης 
και το ρυθμό ύψους.

Αυτοί οι δυο νέοι ρυθμοί, η απόχρωση και το ύψος, ζωτι
κά συγχωνευόμενοι με τους δυο αρχέγονους ρυθμούς της 
έντασης και της διάρκειας, δημιούργησαν αυτό που θα απο- 
τελέσει το πιο ισχυρό και το πιο αντιληπτικό βοηθητικό της 
μνήμης στην Παράδοση του Προφορικού Στιλ: το Ρυθμο-με- 
λωδισμό.

Αυτός ο Ρυθμο-μελωδισμός, με την ισχύ του ανίκητου νό
μου του Συγκεκριμένου μιμησμού, θα τείνει, προς και αντί
θετα σε κάθε αλγέβρωση, να παραμείνει και να αναδημιουρ
γηθεί αφεαυτού σε «Σημασιο-μελωδισμό» (...).

(Α,3)

48. Ρυθμο-μελωδία «βοηθητική - της - σημασίας»
Αν ο Ανθρωπος-παιδί είχε την ελευθερία ν ’ αφεθεί να 

πλαστεί με τον ήχο των πραγμάτων του περιβάλλοντος, θα 
δεχόταν, στην παρθενική τους φρεσκάδα, μυστηριώδεις 
ηχητικότητες και συγκεκριμένες μελωδίες που κανένας ως 
τα τώρα δεν έχει τολμήσει να υποψιαστεί.

Λένε από λίγο καιρό τώρα, και χάρη στην Ανθρωπολογία 
του Μιμησμού, ότι το σχέδιο, δηλαδή ο Μιμημο-γραφισμός, 
είναι η φυσιολογική γραφή του παιδιού. Αύριο, άλλο τόσο



Η ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ 389

αληθινά, θα πουν ότι ο Σημασιο-μελωδισμός, δηλαδή ο Μι- 
μημο-φωνητισμός, που αναπαίζεται στο ανθρώπινο σώμα, 
είναι η φυσιολογική γλώσσα του παιδιού. Όχι μόνο του 
Ανθρώπου-παιδιού, αλλά του ανθρώπου που αναπτύσσεται 
και βαθαίνεται.

Η «Αλγέβρωση», αυτή η τρομερή αρρώστια της ανθρώπι
νης έκφρασης, κατάληξε να γίνει η προσωπίδα του πραγμα
τικού για τον Ανθρωπο. Αυτό το πραγματικό επαληθεύεται 
σαν απρόσιτο και αδιείσδυτο στην ενδόμυχη ουσία του. 
Εντούτοις... είναι επιδεκτικό για απροσδιόριστη και «αν- 
θρωπολογική» εμβάθυνση με τα «ανθρωπολογικά» όργανά 
μας, τα μυστηριακά προικισμένα με το Μιμημο-κινητισμό 
και το Μιμημο-φωνητισμό.

Θα μπορούσαμε να ορίσουμε την επιστήμη μας: ο άνθρω
πος που προσθέτεται στη φύση εξανθρωπίζοντάς την. Κά
ποιοι θα φωνάζουν για την εκμοίχευση της φύσης μ’ αυτό 
τον εξανθρωπισμό. Οι παλαιστίνιοι χωριάτες θ’ απαντή
σουν: όχι, όχι εκμοίχευση, αλλά ένωση, ένωση τόσο βαθιά 
συζυγική που, από δυο όντα, γίνεται ένα μόνο ον. Κι αυτό 
είναι η Γνώση36.

Αυτή τη λύση του προβλήματος της Γνώσης την έζησαν 
τόσο ζωτικά και την ένιωσαν τόσο ολοκληρωτικά αυτοί οι 
χωριάτες, που έκαναν απ’ αυτήν το εκφραστικό πρωτότυπο 
της συζυγικής και ολοκληρωτικής ένωσης του άντρα και 
της γυναίκας.

Έτσι είναι που ανακαλύπτουμε όχι μόνο τη γνώση του 
Κόσμου, αλλά, ακόμη, και τη γνώση του Ανθρώπου και της 
δύναμής του έκφρασης με διάθλαση και διαλογισμό.

Αν επιτρέπεται να ξαναπλάσουμε επιστημονικά τους ποι
ητικά πλασμένους στίχους του Victor Hugo, θα λέγαμε πως 
έχουμε ανακτήσει, στην αρχέγονη δημιουργία του:
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Το λάρυγγα με τις χίλιες φωνές που ο Θεός 
που λατρεύουμε
έβαλε στο κέντρο του παντός σα μια ηχητι
κή αντήχηση...

Ηχητική αντήχηση, που η αντικειμενική της ηχητικότη- 
τα θα πάρει ανθρώπινη απόχρωση, όχι μόνο απ’ τις δονήσεις 
της ανθρώπινης αντίληψης, αλλά μαζί και αδιαχώριστα, με 
τα ρίγη του ανθρώπινου αισθήματος.

Πόσο δίκιο είχαν αυτοί οι παλαιστίνιοι χωριάτες που 
έκαναν την καρδιά όργανο κι αποδοχή της μνήμης και της 
αγάπης! (...)

(A3)

49. [Ο χωριάτης να ι το ταχιδί]
... Ο αιώνιος Ανθρωπος, που είναι ο χωριάτης, πετυχαίνει 

αυτή τη μαστοριά, να κάνει ν ’ ακούγονται τα ζωντανά 
πράγματα ανάμεσα και παρά τις εθνικές νεκρές λέξεις.

Καθόλου δε χρειάζονται σχολικές μελέτες βιβλιακής ση
μασιολογίας. Ο Σημασιο-μελωδισμός αποκαλύπτεται μια 
αυθόρμητη σημασιολογία. Γι’ αυτό λέμε άνετα ότι ο χωριά
της και το παιδί πάντα τραγουδάνε καθώς μιλάνε.

Αυτή η προσωπική δημιουργία, που έχουμε υπερβολικά 
την τάση να ξεχνάμε όταν ρίχνουμε το παιδί στη νεκρή μου
σική προτού να το αφήσουμε να παίξει στον ανώτατο βαθμό 
το προφορικό του στιλιζάρισμα και το ζωντανό του μελωδι- 
σμό σαν ηχώ του ηχητικού πραγματικού.

64,3)

50. [Συνείδηση της σημασίας]
Πρέπει να υπάρχει, στην ανθρώπινη έκφραση, η συνείδη

ση της σημασίας. Ο λόγος, είναι στην ουσία του ένα νόημα 
κατανοημένο, και κατανοημένο κάθε φορά με μια μοναδική
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και ανεπανάληπτη φρεσκάδα. Όταν τον χρησιμοποιείτε σαν 
απλές αρθρώσεις, δεν είστε παρά ένα μηχάνημα, και λιγότε
ρο από μηχάνημα (...).

(Α,3)

51. [Η φωνή]
(...) Η φωνή, αυτό το λαρυγγοστοματικό κίνημα, δεν είναι 

παρά το άνθισμα του σωματικού χειρικού κινήματος και δε 
θα μπορούσε «σημασιολογικά» να το ξεπεράσει (...).

(Α,3)

52. [Ο παραλληλισμός]
(...) Πραγματικά, η ψαλμωδία έχει την τάση, κι αυτή, να 

ταλαντεύεται μ’ ένα είδος περισπωμένης. Κάνει ανάγλυφες 
τις δυο προτάσεις, που είναι σχεδόν συνωνυμικές ή αντιθετι
κές (...).

(Β, 1)

53. Ο Διπλευρισμός
Ο άνθρωπος είναι ένα ον με δυο θυρόφυλλα. Ο ανθρωπο

λογι κός νόμος του «Διπλευρισμού» διαπιστώνεται μέσα 
στην ίδια τη δομή του ανθρώπου, στο επίπεδο ενός ζωντανού 
μηχανισμού και οργανισμού.

Αυτός είναι η ίδια η αρχή της ταλάντευσης που βρίσκου
με παντού: στο αυθόρμητο ον, το παιδί που παίζει, τη μητέ
ρα που νανουρίζει το παιδί της, τον άνθρωπο που εργάζε
ται...

Και ο άνθρωπος μοιράζεται τον κόσμο σύμφωνα με τη Δι- 
πλευρική του δομή: δημιουργεί το δεξιά και δημιουργεί το 
αριστερά, δημιουργεί το μπροστά και δημιουργεί το πίσω, 
δημιουργεί το ψηλά και δημιουργεί το χαμηλά. Με τον άν
θρωπο, στο κέντρο, που κάνει το μοίρασμα.
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Από αυτό, ο παραλληλισμός που βρίσκουμε σ όλες τις 
συνθέσεις των λαών του «Προφορικού Στιλ», παραλληλι
σμός των λογοτύπων, παραλληλισμός των απαγγελμάτων, 
όλοι παραλληλισμοί φερόμενοι από ένα σώμα ταλαντευόμε
νο συμμετρικά. Και βλέπει κανείς πως ο νόμος του «μοιρά- 
σματος» τείνει στη «μεταφορά», στην κινηματική και προ
φορική έκφραση, γιατί η ταλάντευση ευκολύνει την έκφρα
ση. Η παιδαγωγία μας θα έπρεπε να χρησιμοποιεί αυτό το θε
μελιακό νόμο.

(Β, 1)

54. Το Ψηλά και το Χαμηλά
Ερχόμενος στον κόσμο, ο μικρός Ανθρωπος υψώνει τα χέ

ρια του και δημιουργεί το Ύψος. Τεντώνει τα πόδια του και 
δημιουργεί αυτό που οι Παλαιστίνιοι ονομάζουν Χαμηλά. 
Χωρίς αυτό το διπλευρικό κίνημα του ψηλά και του χαμηλά 
δε θα είχε κανενός είδους νόημα. Τοποθετηθείτε στην κατά
σταση του μαθηματικού σημείου χωρίς διαστάσεις -πράγμα 
που είναι απόλυτα παραδεκτό μεταφυσικά- και δε θα έχετε 
ούτε ψηλά ούτε χαμηλά...

(Β. 1)

55. Το Δεξιά και το Αριστερά
Οι γιατροί ξέρουν πως έχουμε ένα εγκέφαλο δεξιό και ένα 

εγκέφαλο αριστερό. Το βλέπουμε στις απραξίες και στις 
αφασίες. Έχουμε ένα πνεύμονα δεξιό κι ένα πνεύμονα αρι
στερό. Αλλά επίσης ένα κίνημα δεξιό κι ένα κίνημα αριστε
ρό, που παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στην ανθρώπινη πράξη. 
Αν είναι κανείς δεξιόχειρας ή αριστερόχειρας, ο κόσμος δεν 
παρουσιάζεται με τον ίδιο τρόπο...

Ο Ανθρωπος, μπροστά στ’ αντικείμενα, χρησιμοποιεί ερ
γαλεία, αλλά το πρώτο του εργαλείο είναι το σώμα του.
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Έχουν πει: Homo faber37. Αν ο άνθρωπος είναι ένας κατα
σκευαστής εργαλείων, ξεκινάει πρώτα με το να κάνει εργα
λείο του τον εαυτό του. Θα έλεγα: Homo faber ipse suin . Εί
μαστε εργαλείο του εαυτού μας και τα εργαλεία που θα δη
μιουργήσουμε δε θα είναι παρά προεκτάσεις των κινημάτων 
μας.

Έτσι ο άνθρωπος, αναγκασμένος να χρησιμοποιήσει μο
νάχα το σώμα του και τα χέρια του γιατί δεν έχει εργαλεία, 
είναι άπειρα πιο επιδέξιος από αυτόν που χρησιμοποιεί τε
λειοποιημένες μηχανές. Γι’ αυτό συμβαίνει, αυτοί που ονό
μαζαν τόσα χρόνια «αγρίους», να έχουν μια εξαιρετική επι- 
δεξιότητα και πλαστικότητα.

Όταν ο άνθρωπος βρίσκεται μπροστά στο πραγματικό, 
μετριέται μαζί του μετρώντας το μέσα του. Μετράει τη χω- 
ρητικότητά του και μετράει το κίνημά του στη λειτουργία 
της προσπάθειας που πρέπει να κάνει. Γι’ αυτό συμβαίνει, 
όταν κοιτάμε ένα ορισμένο αριθμό κινημάτων-εργαλείων 
(που δεν είναι ακόμη μηχανές-εργαλεία), να βλέπουμε ότι 
ένα από τα πρώτα αυτά κινήματα-εργαλεία, είναι το κίνημα 
του Διπλευρισμού. Ο άνθρωπος στρέφεται δεξιά και στρέφε
ται αριστερά...

( Β ,  I )

56. Το Μπροστά, το Πίσω και η Ισορροπία
Όπως έχουμε την ταλάντευση του δεξιά και του αριστε

ρά, έχουμε την ταλάντευση του μπροστά και του πίσω. Προ- 
χωράμε και οπισθοχωρούμε. Το παρατηρεί κανείς στην ερ
γασία, αυτό το μικρό κίνημα του να σκύβεις προς τα μπρος 
και να σηκώνεσαι. Είναι η εργασία με το σκύψιμο και το 
σήκωμα, που τόσο ωραία έδωσε ανάγλυφα η παλαιστινιακή 
εθνική κοινότητα. Σχεδόν όλες οι εργασίες μπορούν να 
μπουν σ’ αυτή τη διπλή κατηγορία.
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Μπροστά, πίσω! Πίσω, μπροστά!
Και το μικρό παιδί, μόλις μπορέσει να περιφέρεται, θα 

προχωρήσει ή, αν κάτι το απειλεί, θα κάνει το οπισθοχωρη
τικό σύστημα (...). Μπροστά, πίσω; Για να πούμε την αλή
θεια, δεν υπάρχει το μπροστά, δεν υπάρχει το πίσω. Τι είναι 
μπροστά; Τι είναι πίσω; Αυτό εξαρτάται απ’ την άκρη που 
πιάνετε (...).

Η αντίληψη δεν είναι γεωμετρία «που κόβει στερεά πράγ
ματα», που δε θα ένιωθε άνετα παρά ανάμεσα σε κομματια
σμένες πέτρες. Η αντίληψη είναι ζωή που συνειδητοποιείται. 
Η αντίληψη είναι κινηματική. Παίζεται στο διπλευρισμό, και 
θα παιχτεί στο διπλευρισμό του μπροστά και του πίσω (...).

Η ισορροπία του χωριάτη: αυτή η βαριά, αλλά ζυγιασμέ
νη κίνηση, που είναι χαρακτηριστική της χωριάτικης συ
μπεριφοράς. Οι δουλειές μας, είναι αντικειμενικές και βα
ριές. Πιάνουμε μια γη θρεπτική, γη βαριά. Πιάνουμε σπό
ρους βαριούς. Θα έλεγα, πιάνουμε το πραγματικό στηριζό- 
μενοι σ’ ολόκληρο το σώμα μας, στο δεξιό μας πλευρό, στο 
αριστερό μας πλευρό και σηκωνόμενοι από μπρος προς τα 
πίσω.

Η μεγάλη μου συμβολή, είναι η συνειδητοποίηση αυτού 
που είναι οι αιώνιοι χωριάτες. Μέχρι τώρα, έχουν πιάσει τό
σο πολύ πραγματικό στα χέρια τους, που χάθηκαν στο πραγ
ματικό. Λέτε πως είναι χοντράνθρωποι; Όχι, είναι αντικειμε
νικοί. Λέτε πως είναι βαριοί; Όχι, βαραίνουν από πραγματι
κότητες. Δε μπορείτε να δείτε χωριάτη που δεν καταγίνεται 
με το να πιάνει κάτι βαρύ. Μεταφέρει σιτάρι, μαζεύει κάν
ναβη, εργάζεται μέσα στη ζωή που την πιάνει στα χέρια 
του... και θα θέλατε να έχει τα κομψά κι ελαφρά κινήματα 
αυτών που δεν κάνουν τίποτα και δε φέρνουν τίποτα; Τι 
έχουμε να μάθουμε απ’ αυτούς τους φορείς του πραγματι
κού, τους βαριούς από αντικειμενικότητα χωριάτες!
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Σκεφτόμαστε μέσα στο πραγματικό, εμείς οι χωριάτες. 
Δεν κάνουμε την επιστήμη μας στις ρίζες των λέξεων, αλλά 
στην ίδια τη σάρκα του ανθρώπου, τη δημιουργική των ρι
ζών. Και το σώμα του θα διπλευριστεί θαυμαστά απ’ τα μέ
λη του. Και τα μέλη του είναι πρώτα πρώτα τα πόδια του.

Το περπάτημα του χωριάτη δυναμώνει πιο πολύ το δομι
κό του διπλευρισμό με το διπλευρισμό των μπράτσων και 
των παλαμών του. Θα δούμε πως υπάρχει ένα χωριάτικο 
στιλ εξαιτίας αυτών των δύο μιμητικών και ταλαντευτικών 
παλαμών. Αυτές οι παλάμες που παίρνουν το πραγματικό, 
φυλάνε το πραγματικό, γιατί αυτές οι τραχιές παλάμες είναι 
παλάμες οικονόμες. Αυτές οι παλάμες που κρατάνε το χώμα, 
δύσκολα, πολύ δύσκολα το αφήνουν. Αυτό κάνει το χωριά
τη τόσο γενναίο υπερασπιστή της γενέθλιας γης του. Είμα
στε έτσι καμωμένοι, εμείς οι χωριάτες, που θέλουμε να βρού
με μπροστά μας μια ισορροπία για την ισορροπία μας...

Έχουμε ανάγκη από πράγματα να ισορροπούν στη δίκιά 
μας ισορροπία. Αυτό είναι και συνιστά, πολλαπλασιασμένο 
από διαδοχικά πράγματα, την τάξη. Η τάξη δεν είναι παρά η 
τοποθέτηση των πραγμάτων σε ισορροπία. Γι’ αυτό συμβαί
νει, οι μεγάλοι σοφοί, να είναι μεγάλοι καταταχτές. Θα έλε
γα ότι η μεγαλοφύΐα είναι η τάξη...

Ισχυρίζονται πολύ άνετα ότι με τη νίκη της φύσης φτά
νουμε στην αυτοαντίληψη, στ’ αλήθεια, στο να ξεπεράσου- 
με τον εαυτό μας. Δεν το πιστεύω. Πιστεύω ότι υπάρχει ένα 
θεμελιακό υπέδαφος που, άπαξ χαθεί, επιφέρει αποσυντονί- 
σεις. Είπαν, τελευταία, ότι οι νοητικές ασθένειες παίρνουν, 
σε μας, μια τρομακτική ένταση και έκταση. Αυτό το αφύσι
κο είναι φυσικό. Δε μπορούμε να επιβάλουμε ατιμώρητα 
στον ανθρώπινο οργανισμό αντί-νόμους σαν αυτούς που του 
επιβάλλουμε. Το ανθρώπινο ον δεν είναι ένα, αντιτιθέμενο 
πράγμα, αλλά μια ζωή οργανωμένη και λογικοποιημένη.
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Πώς να ορίσουμε την ανθρώπινη λογική; 0α έλεγα, η λογική 
είναι τα κινήματα του Κόσμου που παίζονται στα κινήματα 
του ισορροπημένου Ανθρώπου39.

Το στιλ, είναι ο άνθρωπος. Δεν είναι ο γραφειοκράτης και 
παπυροφάγος. Είναι ολόκληρο το είναι που εκφράζεται εκ
φράζοντας τον κόσμο.

(Β. 1)

57. [Η ταλάντευση]
(...) Η ταλάντευση των προτάσεων αναπηδάει αυθόρμητα 

απ’ ολόκληρο τον ανθρώπινο οργανισμό. Έτσι, που έχουμε 
το δικαίωμα να πούμε ότι το να κόψεις τη σχέση που υπάρ
χει ανάμεσα στην ταλάντευση ολόκληρου του σώματος και 
την ταλάντευση των προτάσεων συνιστά ένα είδος ακρωτη
ριασμού (...).

(Β, I)

58. Ο απαγγελτικός Διπλευρισμός
Ο ρυθμο-μιμητής Ανθρωπος του Ολικού Στιλ λοιπόν έχει 

οδηγηθεί, σα ρουτίνα, να αναπαράγει μέσα του, ενεργητικά 
και σε διάρκεια, τις δράσεις και αλληλοδράσεις του σύμπα- 
ντος.

Έτσι, με την ισχύ του νόμου του απλού και του διπλού 
Διπλευρισμού, του δεξιά και του αριστερά, όπως του μπρο
στά και πίσω, νιώθει να ωθείται, σχεδόν χωρίς τη θέλησή 
του, μετά από κάθε «αλληλοδρασικό κίνημα», να αναπαίξει 
αυτό το κίνημα με μια μορφή σημασιολογικά ταυτόσημη, 
ανάλογη ή αντιθετική.

Ενα αλληλοδρασικό κίνημα λοιπόν θα ξεμανταλώσει 
ένα ή δύο άλλα, που θα ταλαντευθούν μαζί του σε μια πε
ρίεργη μυϊκή, ρυθμική και σημασιολογική ενότητα, που η 
σπουδαιότητά της είναι σημαντική. Είναι το δυαδικό ή
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τριαδικό «ρυθμικό σχήμα». Εδώ πάλι συμπίπτουν Ρυθμική 
και Λογική...

Έχουμε εδώ τη διπλευρικά ρυθμο-μιμιμή αφετηρία του 
περίφημου νόμου του αλληλοδρασικού και προτασικού πα
ραλληλισμού που θα παιχτεί στον ανθρώπινο οργανισμό, 
παρ’ όλα τα ξεχωρίσματα που θα μπορέσουμε να τον κάνου
με να υποστεί.

Το πιο αρχαίο και πιο εντυπωσιακό παράδειγμα που 
έχουμε από αυτά τα σωματικά-χειρικά μιμήματα τα διπλευ- 
ρικά προτασιωμένα είναι η μιμογραφική προβολή στα τοι
χώματα του σπηλαίου του Lascaux πριν από 15.000 χρόνια 
περίπου...

Βρισκόμαστε εδώ μπροστά σε διδακτικούς ρυθμούς του 
πιο καθαρού σωματικού-χειρικού Στιλ. Είναι, θα μπορούσα
με να πούμε, το πρώτο μιμοδραματικό κίνημα της «προϊστο
ρικής» μας ιστορίας. Όπως φαίνεται, το Προφορικό Στιλ δεν 
είχε ακόμη γεννηθεί. Προπαντός, να μη μιλάμε για «καλλι
τεχνική παραγωγή ». Πρόκειται εδώ για κάτι πολύ διαφορε
τικό...

Όπως είδαμε, σε κάθε ζωντανό ρυθμικό σχήμα υπάρχει 
πρώτα πρώτα ο νόμος των διπλευρικών ταλαντευμάτων. Αυ
τά τα ταλαντεύματα, αντίστοιχα αρχικά στα παράλληλα 
προτασικά κινήματα, έχουν σχεδόν ισοδύναμη αξία, είτε 
σαν αριθμός λέξεων, είτε σαν αριθμός συλλαβών.

Λέμε: αξία ισοδύναμη και όχι αξία αυστηρά ίση. Βρι
σκόμαστε εδώ, πραγματικά, μέσα στη ζωή που είναι ένα 
πράγμα ατέλειωτα πλαστικό, ακόμη και εν αγνοία μας, ακό
μη και παρά τη θέλησή μας. Όταν ο αυθόρμητος παραλλη
λισμός είναι ακόμη κυρίαρχος, οι λέξεις ή οι ομάδες λέξεων 
αντιστοιχούνται γενικά, από ταλάντευμα σε ταλάντευμα, 
ενώ είναι μυϊκά και φωνητικά αναστομωμένες στο προφορι
κό δούναι και λαβείν.
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Εδώ βρίσκεται, απ’ τη μια άκρη του κόσμου ως την άλλη 
και στα τρίσβαθα του αυθόρμητου Ανθρώπου, η μεγάλη αν- 
θρωπολογική παιδαγωγία των «Παράλληλων ρυθμικών 
απαγγελμάτων» του προφορικού Στιλ. Οδηγούνται από τα 
μελωδικά μυϊκά συστήματα. Το έχουμε ήδη δει: δεν υπάρχει 
απ’ τη μια μεριά η μελωδία κι από την άλλη μεριά το μυϊκό 
σύστημα. Δεν υπάρχει απ’ τη μια μεριά ο ρυθμός κι απ’ την 
άλλη μεριά η σκέψη που δημιουργεί το ρυθμό. Ρυθμός και 
σκέψη δημιουργούν το «Μνημονικό απάγγελμα», που δεν εί
ναι ποιητική στροφή. Το όλο αυτό δεν κομματιάζεται. Είμα
στε αναγκασμένοι να δούμε συγχρόνως να λειτουργεί ο 
Φορμουλισμός, ενώ μελετάμε το Διπλευρισμό, εξαιτίας, 
ακριβώς, αυτής της επαλληλίας όλων των ζωντανών συστη
μάτων.

Πραγματικά, θα συνθέσουμε αυτές τις προφορικές «φόρ
μουλες» που είναι μυϊκά στερεοτυπημένες και μελωδικά 
στερεοτύπημένες, αυτές τις «φορμουλοποιήσεις» που είναι 
μαζί μυϊκές και ηχητικές. Γενεές γενεών θα χρησιμοποιή
σουν αυτές τις παραδοσιακά «αποκρυσταλλωμένες» φόρ
μουλες ή φόρμουλες ανάλογες μ’ αυτές (...).

(Β,2)

59. [Διπλευρισμός και αυθορμητισμός]
(Όλοι οι λαοί) εκφράζονται μόνο σύμφωνα με τους νό

μους του ζωντανού Ανθρώπου. Δε μπορεί να γίνει παρά έτσι, 
αλλιώς ο άνθρωπος θα βρισκόταν σε αντίθεση προς το ίδιο 
του το μυϊκό σύστημα. Ο παραλληλισμός είναι ο νόμος του 
ανθρώπινου οργανισμού. Κάθε εκφραστικό κίνημα τείνει να 
παραλληλισθεί γιατί ο ανθρώπινος οργανισμός είναι διπλευ- 
ρισμένος. Εδώ, όπως παντού, υπάρχει μόνο ένας ζωντανός 
Ανθρωπος, ζωντανός και αντιληπτικός, που ο διπλευρισμός 
του κάνει το «μοίρασμα» του κόσμου και που απ’ αυτό
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φτιάνει το «φορτίο» του μιμημολογικού ρυθμοποιημένου 
και ταλαντευμένου αυθορμητισμού του.

(Β,2)

60. [Το Γϊν και το Γιανγκ]
Τι συμβαίνει σ’ αυτή την απλή ταλάντευση; Ολόκληρος 

ο κόσμος, είναι η ευκαιρία να το πούμε. Είναι, στην Κίνα, ο 
παγκόσμιος μηχανισμός της Προσφοράς του κόσμου και της 
Αποδοχής του κόσμου με τις δυο μορφές που ονομάζουν: Yin 
και Yang, αυτές τις δυο αρχές της κινέζικης μεταφυσικής. 
Το μεγάλο όλο, θα μπορούσε να πει κανείς, ανατάμηκε σε 
δυαδική μεταφυσική...

(Β,2)

61. [Η παροιμία]
Ευτυχώς, οι χωριάτικες παροιμίες μας θα μας δώσουν πά

λι μερικές αντηχήσεις του μεγάλου νόμου του συγκεκριμέ
νου ταλαντεύματος. Το ρηματικό χωριάτικο στιλ είναι πά
ντα ένα πραγματο-στιλ, γιατί το χωριατόπουλό έχει ν ’ αντι
μετωπίσει ένα σκληρό πραγματο-σχολείο. Στην πράξη, έρχε
ται να επιβληθεί στο χωριατόπουλό και κινδυνεύει να το συ
ντρίψει ολόκληρο το γήινο, ουράνιο και υπόγειο σύμπαν.

Το χωριάτικο σχολείο είναι πολύ σοβαρά το σχολείο της 
ζωής, για να μην είναι το σχολείο του θανάτου. Είναι ακρι
βώς τη στιγμή που τα πράγματα παρουσιάζονται πιο σοβα
ρά, είναι αυτή η στιγμή που το πραγματο-στιλ των χωρισ
τών λογοποιείται, όχι μόνο σε συνηθισμένο ομιλούμενο 
στιλ, αλλά επιπλέον παίρνει ξαφνικά όλο το παραδοσιακό 
μεγαλείο του προφορικού Στιλ.

Τότε αντηχεί η παροιμία, αυτή η εμπειρική ζωή των προ
γόνων. Θα έλεγε κανείς ότι το άτομο δεν αισθάνεται αρκετά 
ισχυρό ούτε αρκετά έξυπνο για να νικήσει το γεγονός και τη
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στιγμή μένοντας εγκαταλειμμένο στον εαυτό του, και κάνει 
μια τραγική επίκληση σ’ ολόκληρη τη φυλή...

(Β,2)

62. [Οι παροιμίες]
Μόλις μάθει κανείς 200 ή 300 παροιμίες, αρχίζει να μα

θαίνει το υπέδαφος μιας γλώσσας μέσα στην εθνική της κοι
νότητα.

(Β.2)

63. [Ο στίχος]
... Ακούμε τις παροιμίες να αυτοσχεδιάζονται και να 

κρατιούνται ρυθμολογικά με τη μορφή προφορικών δυαδι- 
σμών ή τριαδισμών, συνθεμένων από δύο ή τρεις παράλλη
λες προτάσεις.

Εδώ βρίσκεται, το έχουμε δει, η ψυχοφυσιολογική προέ
λευση αυτού που ονομάσαμε προφορικό «ρυθμικό σχήμα», 
δυαδικό ή τριαδικό. Αυτό το ρυθμικό σχήμα, άπαξ πάρει αι
σθητική αξία, θα γίνει ο «στίχος» μας με τα δύο ή τρία ημι
στίχια. Καθένα απ’ αυτά τα ημιστίχια εξάλλου μπορεί να 
συνίσταται μόνο από λίγες συλλαβές ή και να εκτείνεται μέ
χρι τις δεκαπέντε συλλαβές. Το μέσο μέγεθος είναι περίπου 
των οχτώ συλλαβών. Αυτό παράγει, με το μόριο και να συν
δέει σα στρόφιγγα, τον περίφημο δυαδικό τριφασικό διπλα
σιασμό, το δακτυλικό εξάμετρο του ιωνικού προφορικού 
Στιλ.

(Β.2)

64. [Οι αρχαίοι Έλληνες]
Ο κανονικός Έλληνας είναι ο Όμηρος, είναι ο Ησίοδος. 

Το λέμε, εξάλλου, πως ο Όμηρος κινηματοποιούσε τις απαγ
γελίες του. Γι’ αυτό ο Αριστοτέλης μπόρεσε να πει ότι ο
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Όμηρος ήταν ο πρώτος απ’ τους Έλληνες τραγικούς. Μετά, 
είναι πια ο πεννικός. Όλοι οι σοφοί αρχεγονικοί έλληνες 
υπήρξαν ρυθμομιμητές. Αλλά δε μας μένει πια τίποτα απ’ 
αυτούς. Δεν έφτιαχναν «ποιητικούς στίχους», αλλά απλώς 
συστήματα ρυθμομνημονικού φορτίου.

( Β , 2 )

65. [Ο οκτασύλλαβος]
Οι ψυχολόγοι ένιωσαν, στις εργαστηριακές τους εμπει

ρίες, ότι ο οκτασύλλαβος απολάμβανε μια προνομιακή με
ταχείριση στον οργανισμό μας. Ακόμη κι έξω απ’ το εμπειρι
κό εργαστήριο, όταν περνάμε στο εθνικό εργαστήριο, παρα
ξενευόμαστε που διαπιστώνουμε πως, σ’ ένα πολύ μεγάλο 
αριθμό πολιτισμών παρόντων και περασμένων, ο οκτασυλ- 
λαβισμός είναι το καλούπι της σκέψης, με την έννοια ότι η 
φράση μπορεί έτσι να δοθεί με μια μόνο εκπομπή αναπνοής

Πρέπει πάντα να έχουμε, σ’ ένα «στόχο», ένα διπλό ταλά- 
ντευμα. Δεν έχουμε ποτέ ένα στέρεο σύνολο που μένει ανε
ξάρτητο απ’ το άλλο. Πρέπει να συνδέεται σ’ ένα προηγού
μενο, που το κάνει να κινείται με το νόμο του διπλευρισμού, 
απλού διπλευρισμού ή διπλού διπλευρισμού...

(Β, 2)

66. [Το προφορικό Στιλ]
Το προφορικό Στιλ είναι ολόκληρη η ζωή γεμάτη κινήμα

τα, γεμάτη ρυθμούς, γεμάτη μελωδίες, επειδή είναι γεμάτο 
οργανικούς παλμούς...

(Β.2)

67. [Αφαίρεση]
Όλα είναι πλεγμένα στους πολλαπλούς μηχανισμούς της
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Παράδοσης του προφορικού φορμουλικού Στιλ. Αυτό είναι 
συγκεκριμένο και δεν υπάρχει σ’ αυτό «αλγέβρωση». Δε λέω 
ότι δεν υπάρχει αφαίρεση, γιατί, άλλη μια φορά, όλα είναι 
αφηρημένα στην ανθρώπινη έκφραση.

( Β , 2 )

68. [Η ομιλία]
Η ομιλία είναι μια σμίκρυνση της πράξης.

(Β.2)

69. [Το νανούρισμα, τα  κινήματα, τα  λόγια]
Τα λόγια της κούνιας μας είναι για μας το ίδιο με τα «μι- 

μήματα». Οι λέξεις μας έχουν ενσαρκωθεί βαθιά, στα κινή- 
ματά μας. Τόσο που, για να βρούμε τη λέξη, πρέπει να κά
νουμε το κίνημα. Τα κινήματά μας είναι αυθόρμητα και τα 
λόγια μας λογοποιούν, αν υπάρξει ανάγκη.

Τα μιμήματά μας μάς έδιναν τον κόσμο του σύμπαντος, η 
ομιλία θα μας δώσει τον κόσμο της τοποθεσίας...

(Β.2)

70. Ο Φορμουλισμός
Ο «Φορμουλισμός» είναι το ξεχωριστό ζωντανό εργαλείο 

αποκρυστάλλωσης. Τα κινήματα του ανθρώπου, είτε είναι 
συνειδητά είτε ασυνείδητα, τείνουν ν’ «αναπαιχτούν» και 
πάνε από μόνα τους σε μια στερεοτυπία που ευκολύνει την 
έκφραση. Η στερεοτυπία των ρηματικών φορμουλών δεν εί
ναι παρά μια ιδιαίτερη περίπτωση αυτής της θεμελιακής τά
σης.

Σε όλες τις εθνικές κοινότητες, βρίσκουμε αυτό τον κινη
ματικό και προφορικό Φορμουλισμό, στη βάση των παραδό
σεων και άρα των λειτουργιών.

Οι «φόρμουλες» της έκφρασης είναι καμωμένες από ου
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σιώδη κινήματα παραδοσιακά διατηρημένα και μεταδομέ
να. Ιστορία και Φορμουλισμός έρχονται να επαληθευθούν 
στα «μαργαριτάρια-μαθήματα» του γένους της ιστορίας.

Έτσι, οι κοινότητες του προφορικού Στιλ είναι σε θέση 
να επεξεργάζονται και να συγκρατούν, με μια εντυπωσιακή 
για μας ευκολία, συνθέσεις πάρα πολύ μακρές, όπου ενεργο
ποιούνται, σε νέες σειρές, φορμουλικές απαγγελίες που τους 
ήταν οικείες απ’ τον καιρό της παιδικής ζωής. Μια παραδο
σιακή ρυθμομελωδία έρχεται από μόνη της να «καλουπώ
σει» αυτά τα απαγγέλματα, σύμφωνα με το είδος τους, σε με
λωδικά καλούπια που ο ρόλος τους είναι να τους ευκολύ
νουν τη μεταφορά.

Στο ζωντανό Φορμουλισμό, βλέπουμε το ατέλειωτο παι
γνίδι των συγκρίσεων, αντιθέσεων, υποθέσεων να λυγάνε 
για να ταιριαστούν στο πραγματικό.

Σε μια κοινότητα προφορικού Στιλ, ο αυτοσχεδιαστής- 
απαγγελτής δε δημιουργεί φόρμουλες, αλλά δημιουργεί με 
φόρμουλες που εντούτοις δεν επινόησε...

(Γ, 1)

71. [Προφορικό Στιλ και βιβλίο]
Στις εθνικές κοινότητες (...) μαθαίνουν να διαβάζουν για 

να είναι σε θέση, μόνοι ή με την πρώτη βοήθεια ενός Απαγ- 
γελτή-Αναγνώστη, να μάθουν απέξω, ψαλμωδώντας ρυθμι
κά, τις ρυθμικές φόρμουλες μιας διάσημης απαγγελίας, που 
καταγράφτηκε στο βοηθητικό της μνήμης βιβλίο. Εδώ, λοι
πόν, αντίθετα απ’ αυτό που θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί, 
ύπαρξη του προφορικού Στιλ και ύπαρξη της Καταγραφής 
του δεν αποκλείονται αμοιβαία. Κάθε άλλο.

(Γ, 1)
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72. [Οι ρίζες]
(...) Τι είναι, αλήθεια, αυτές οι Ρίζες; Απλούστατα η μετα

φορά, στους λαρυγγοστοματικούς μυς, των σωματικων-χει- 
ρικών μιμημάτων.

(Γ, 1)

73. Τα Μιμήματα
Μολονότι μεταφερόμενα έτσι στα χείλη, αυτά τα σωματι

κά και προπαντός χειρικά μιμήματα δε συνεχίζουν λιγότερο 
ν’ αναπαίζονται ολικά, να ενεργοποιούν και να διαπλά
θουν, σε καθεμιά απ’ τις ζωντανές του ίνες, το «Ανθρώπινο 
σύστημα» του Συνθέτη των προφορικών φορμουλών. Αυτό 
το ολικό υποκείμενο ανάπαιγμα, άλλωστε, ωθείται ανάλογα 
με την περισσότερο ή λιγότερο προχωρημένη αλγέβρωση 
των διάφορων εθνικών γλωσσών...

(...) Το Στιλ είναι ο Ανθρωπος ολόκληρος που «πληροφο
ρεί» ολόκληρο τον Ακροατή «τρώγοντας» και «πίνοντας» 
τη «Διδασκαλία», είναι κανείς σαν προετοιμασμένος να 
«φάει» και να «πιει» το Δάσκαλο, σ’ ολόκληρη τη ζωντανή 
του πραγματικότητα και σ’ ολόκληρο το παλαιστινιακό του 
ανθρώπινο σύστημα, «σάρκα και αίμα»41.

(...) Η Αλήθεια, που είναι μεταφορά και κυριολεκτικά, 
«μορφώνω» σημαίνει «κτίζω» τον Ανθρωπο, σχεδόν «ανα
δημιουργώ» τον Ανθρωπο, μιμοδραματικά, πνευματικά, ηθι
κά (...)42.

(Γ. 1)

74. Πουλιά  τ ’ ουρανού και κρίνα του αγρού
Ο Ραββί Γιεσουά δίδασκε πράγματα που φέρνουν την 

ολική ζωή, ικανά να υπερβούν ακόμη και το θάνατο, έλεγε ο 
Μπερξόν. Είσθε γυμνός, πεινάτε, και ο μεγάλος γαλιλαίος 
Ρυθμιστής έχει μέσα του τη δυνατότητα να σας φέρει την
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απροσδόκητη λύση. Τι θα κάνει; Με τα γιγαντιαία του χέρια 
ανθρώπου θα ταλαντεύσει τις δύο ουσιώδες ανάγκες: να 
τρως, να ντύνεσαι. Αυτά τα ρυθμοπαιδαγωγικά και προπα- 
ρασκευστικά κουνιαρίσματα που δίνουμε εδώ γραφηματι- 
κά, θα έπρεπε να τα νιώσουμε κινηματικά να παίζονται στο 
λάρυγγά μας και σ’ ολόκληρο το μυϊκό μας σύστημα.

α'
Μην ανησυχείτε

β'
ούτε για το λάρυγγά σας 

με τι θα τραφείτε 
δ'

Υ'
ούτε για το σώμα σας 

με τι θα ντυθείτε, 
ε'

Γιατί ο λάρυγγάς σας δεν είναι 
πιο πολύ από την τροφή

και το σώμα δεν είναι 
πιο πολύ απ’ το ένδυμα;

Και να τα ταλαντεύματα που πάρθηκαν από το ευρύ πα
λαιστινιακό τοπίο, όπου τα πουλιά του ουρανού διασχίζουν 
το διάστημα με την εναλλασσόμενη κίνηση των φτερών 
τους, όπου οι πορφυρές ανεμώνες των αγρών κάνουν να κυ
ματίσει το εξάστιχο στον σολομωντικό τους μίσχο:

Ρετσιτατίβο 1 

α'
Κοιτάξε τα πουλιά τ’ ουρανού

β' Υ'
δε σπέρνουν δε θερίζουν

δ' ε'
δε σωρεύουν στις αποθήκες. Κι όμως τα τρέφει

ο Πατέρας σας των Ουρανών
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στ' ζ'
Δεν είσθε Ποιος από σας

πολύ πιο πολύ απ’ αυτά;
η' θ'

στην ανησυχία του θα μπορούσε να προσθέσει
ι' ια'

στο ύψος του και ένα μόνο πήχυ; Αν λοιπόν δε μπορείτε
ούτε τα πιο μικρά

ιβ'
γιατί ανησυχείτε 

για άλλα;

Ο Γιεσουά παίζει στο εσωτερικό του αραμαϊκού μηχανι
σμού με τους ευλύγιστους ρυθμούς του, τα οργανικά του τα- 
λαντεύματα, όλα αυτά τα ζωντανά πράγματα που κάνουν 
τις σταθερές, διαρκείς, μεταδόσιμες και διαμορφωτικές παι
δαγωγίες τους.

Ρετσιτατίβο 2
α'

Κοιτάξε τα κρίνα του αγρού
β'

δεν εργάζονται 
δ'

γ'
δε γνέθουν 

ε'
και όμως πως μεγαλώνουν! 

στ'
αληθινά

η'
ο Σολομών σ’ όλη του τη δόξα 

ι'
Αν λοιπόν το χορτάρι των αγρών

Αληθινά
ζ'

σας το λέω εγώ 
θ '

δεν ήταν ντυμένος 
όπως ένα από αυτά 

ια'
που σήμερα είναι ορθό
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ιβ ' ιγ'
και αύριο θα ριχτεί στο φούρνο ο Θεός το ντύνει έτσι 

ιδ' ιε'
πόσο πιο πολύ για σας δε θα το κάνει

ιστ'
ω άνθρωποι λιγόπιστοι!

Η κατάληξη θα μας αποκαλύψει το μόνο απαραίτητο, από 
το οποίο εξαρτώνται όλα τα υπόλοιπα: «Τι θα φάμε; τι θα πι
ούμε; με τι θα ντυθούμε;» Έγνοια με μικρή σημασία! Ο Ιη
σούς μας λέει το λόγο: Γιατί ξέρει ο Πατέρας σας των Ουρα
νών πως τα έχετε ανάγκη όλα αυτά. Αλλά να αυτό που έχει 
σημασία και που το σκεφτόμαστε λίγο, υπερβολικά λίγο:

α'
Αναζητήστε πρώτα

β'
τον Κανόνα των Ουρανών 

δ'
Και όλα αυτά 

θα προστεθούν σε σας
στ'

γιατί το αύριο θ’ ανησυχήσει 
το ίδιο για τον εαυτό του.

γ'
και τη δικαιοσύνη του 

ε'
Μην ανησυχείτε λοιπόν 

για το αύριο

ζ'
Για το σήμερα αρκεί 

ο πόνος του43.

Αυτό το αριστούργημα διπλευρικής δομής δεν είναι κατά 
κανένα τρόπο ελληνικολατινικό, παρά μόνο στις ταινίες 
που χρησίμεψαν για να το μουμιοποιήσουν επί 2.000 χρόνια. 
Είναι μια από τις πιο απλές και πιο ιδιοφυείς Απαγγελίες 
Προφορικού Στιλ που βγήκαν από το στόμα ενός Παλαιστί
νιου Ραββί. Αλλά πρέπει κανείς να το φέρει ζωτικά μέσα
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του, με τη βοήθεια όλων των κινηματικών μηχανισμών που 
δείξαμε.

Κινηματισμός, ταλάντευση, μελωδία, σύμφωνα με τους 
μιμησμολογικούς νόμους της ανθρώπινης μηχανικής. Λογι
κή, μιμησμός, μελωδισμός ξαναβρίσκουν εδώ την αδιάσχι- 
στη ενότητά τους. Η σύνθεση προφορικού Στιλ βρίσκεται 
πάντα υπό την κινητικότητα των νόμων του μνημονικού και 
μνημοτεχνικού Ρυθμο-μελωδισμού. Είναι ακόμα φορμουλι- 
κή, δηλαδή παραδοσιακή. Και αυτό δεν εμποδίζει το προσω
πικό στοιχείο να αναπηδήσει, κατά το μάλλον και ήττον 
ισχυρά, ανάλογα με την προσωπικότητα ή την ιδιοφυία του 
Αυτοσχεδιαστή. Τότε μπορούμε να δούμε να ολοκληρώνεται 
στη ζωντανή μνήμη των γαλιλαίων μαθητών ο γιγαντιαίος 
Διπλευρισμός της γιεσουάίκής Αποκάλυψης.

(Γ,3)

Συμπέρασμα
Μέχρι σήμερα οι ειδικοί -σχεδόν πάντα «ελληνιστές»- 

από την εποχή των χριστιανικών Αφετηριών παραμέλησαν 
υπερβολικά την εθνική φάση που υπήρξε ακριβώς και ειδι
κά στις «Αφετηρίες». Θέλω να πω: την αραμοΑκή Δημιουρ
γία του Χριστιανισμού. Οι «ελληνιστές» ειδικοί εγκαθίστα
νται, όσο το δυνατό πιο γρήγορα, στη φάση της Ελληνιστι
κής επέκτασης του Χριστιανισμού, που τα εργαλεία του 
υπήρξαν τα κείμενα, υποθετικά ελληνικά, της Καινής Δια
θήκης.

Κάνοντας αυτό το επικίνδυνο άλμα, παραμελούν έναν 
ολόκληρο τεράστιο κόσμο, για τον οποίο δε μας μιλάνε ή 
που φαίνεται να τον μειώνουν σχεδόν στο μηδέν, επειδή δεν 
τον ξέρουν: την αραμαϊκή ταργκουμική Παλαιά Διαθήκη. 
(Ποιος άραγε, από τους ειδικούς μας νεο-διαθηκιστές, έχει 
μια καθημερινή οικειότητα με τα αραμάίκά TargoQm;)
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Λοιπόν αποκλειστικά από αυτό το τεράστιο ταργκουμικό 
Σύμπαν ο αραμάίκός Δημιουργός του Χριστιανισμού πήρε 
τη γλώσσα του, τη θρησκεία του, την παιδαγωγία του, την 
ορολογία του και, θέμα κεφαλαιώδες που ανακαλύφθηκε 
πρόσφατα, τις παραδοσιακές του φόρμουλες.

Ανάμεσα στην «ταργκουμική Παλαιά Διαθήκη» και τον 
«αραμαϊκό Χριστιανισμό» δεν υπάρχει και δεν πρέπει να 
δημιουργηθεί η ζωοτομία που ο εβράΐζων καθηγητής και ο 
ελληνίζων καθηγητής εκτέλεσαν πρώτα ανάμεσά τους και 
στη συνέχεια ανάμεσα στην «εβραϊκή Παλαιά Διαθήκη» 
και στην «ελληνική Καινή Διαθήκη».

Ο «αραμαϊκός Χριστιανισμός» δεν είναι παρά ένα φορ- 
μουλικό άνθος, ζωτικά αξεχώριστο από τον παραδοσιακό 
μίσχο του που είναι «η ταργκουμική Παλαιά Διαθήκη». 
Ένας και ο ίδιος ταργκουμίζων καθηγητής πρέπει να κυ
ριαρχήσει στο αραμαϊκό ζωντανό σύνολο, και αυτό, υπό το 
νόμο του του Φορμαλισμού και της φορμουλικής εξιχνογρά- 
φησης.

Πραγματικά στην αραμαϊκή φάση της Δημιουργίας του 
Χριστιανισμού μας επιτρέπει και μας αναγκάζει να εισδύ- 
σουμε, σε βάθος και σε μήκος, μας επιτρέπει και μας ανα
γκάζει να εισδύσουμε η ανθρωπολογική ανακάλυψη του 
φορμουλικού χαρακτήρα και η φορμουλική χρήση των προ
φορικών αραμαϊκών TargoQm. Η σπουδαιότητα και η βεβαι
ότητα της φορμουλικής μεθόδου της αραμαϊκής εξιχνογρά- 
φησης επιβεβαιώθηκαν θριαμβευτικά από τους δυο τεράστι
ους τόμους του Πατήρ Gry για την Αποκάλυψη -σχεδόν νεο- 
διαθηκική- του Έσδρα («Esdras»), που δεν είναι παρά ένα 
συνετό ψευδώνυμο, προορισμένο για τις κυρίαρχες αρχές 
της εποχής.

Έτσι λοιπόν, μερικά φτωχά αποκαλυπτικά κεφάλαια, 
σχεδόν παραμελημένα ως σήμερα και θεωρούμενα από πολ
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λούς συνθεμένα στα ελληνικά, κλόνισαν ολόκληρη την τε
ράστια ταργκουμική φορμουλική μηχανική κι έφτασαν σ’ 
ένα θαυμάσιο αποτέλεσμα. Από αυτό μπορεί κανείς να κρί
νει γι’ αυτό που μας διατηρεί νέο καθεμιά από τις νεο-διαθη- 
κικές φόρμουλες, αν τις «ακροαστούμε» λεπτομερειακά και 
αντικειμενικά με αυτή τη μέθοδο.

Πραγματικά, προκαλώ οποιονδήποτε «ελληνίζοντα» ει
δικό να εξηγήσει, με πειστικό τρόπο, έστω και μόνο τις 12 
φόρμουλες του Πάτερ Ημών στα ελληνικά, και να μην ανα
γκαστεί ν’ αναπτύξει σ’ αυτές, σε αραμαΐκή εξιχνογράφη- 
ση, τις παραδοσιακές φόρμουλες του ταργκουμικού Ωκεα
νού. Πάνω σ’ αυτό, επικαλούμαι, χωρίς φόβο να διαψευσθώ, 
τη μαρτυρία των εβρατζόντων που θέλησαν έστω και ελάχι
στα να πληροφορηθούν για το τεράστιο θέμα του αραμάί- 
κού ταργκουμικού Φορμουλισμού.

Γιατί, ας το ομολογήσουμε: δε μπορούμε νικηφόρα ν ’ 
αποδείξουμε σε αμύητους, ακόμη και τους πιο καλόβολους, 
με πενήντα γραμμές -ακόμη κι αν ήταν ενός Κοπέρνικου, 
ενός Παστέρ ή ενός Μπρανλί- την ύπαρξη και την ανακά
λυψη ενός τεράστιου Σύμπαντος. Σύμπαντος χθες άγνωστου, 
και που η εξερεύνησή του θ’ απαιτήσει του λοιπού εκατο
ντάδες χρόνων και ερευνητών.

Εντούτοις, από τη μια μεριά αυτού που το ανακάλυψε, 
που έχει ειλικρινά επίγνωση της απειρίας και της σημασίας 
αυτού του Σύμπαντος, θα ήταν δειλία και βαρύ σφάλμα ένα
ντι της γαλλικής επιστήμης να μη δοκιμάσει κάθε τι δυνατό 
και αδύνατο για να προκαλέσει τη δημιουργία μιας ειδικής 
σπουδής σε μια ανώτατη γαλλική Σχολή του αραμάίκού 
Γιεσουαϊσμού.

Τότε, τελικά, θα εφαρμοζόταν επιστημονικά η αραμαϊκή 
φόρμουλα, που έχει πολύ παραγνωριστεί στην πράξη μέχρι 
σήμερα:
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α'
Μη σκέπτεσθε καθόλου

β'
Πως ήρθα για να παίξω 

το Νόμο και τους προφήτες

Υ'
Καθόλου δεν ήρθα να πάψω 
το Νόμο και τους Προφήτες

δ'
Αλλά για να τους πραγματώσω.
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ΣΗ Μ ΕΙΩ ΣΕΙΣ

1. Κ α τά  τον  τρόπο  το υ  α ποδέκτη .
2. Ο Ζ ους χ ρ η σ ιμ ο π ο ιε ί τη ν  ελ λ η ν ικ ή  λέξη  με κ εφ α λ α ίο  α ρχ ικ ό  

γρά μμ α· σ τη  μ ετά φ ρ α σ η  α π ο δ ίδ ετα ι με το  α ρ χ ικ ό  κ εφ α λα ίο .
3. Ο πω ς σημ . 1.
4. Π ά ν τα  ρεΐ κ α ί ούδέν  μένει (Π λά τω ν, Κρατύλος, 462α). Ο ύν έστιν  

έμ β ή ν α ι δ ις ε ις  τόν  α υ τό ν  π ο τα μ ό ν  (απ. 91).
5. Ε ύ κ ο λ α  θ α  λ έγα μ ε ό τ ι η σ κέψ η  το υ  Ζ ο υ ς π ρ ο σ εγ γ ίζε ι τη  σκέψη 

τω ν Π ρ ο σ ω κρ α τικ ώ ν  (α π ’ το υ ς  οπ ο ίο υ ς , όμω ς, π ρ ο τ ιμ ά ε ι το  π α λ α ισ τ ι
ν ια κ ό  π νεύ μ α ) κ α ι τη ν  α ν α το λ ικ ή  σκέψ η .

6. «Τό τε γά ρ  μ ιμ ε ίσ θ α ι σ ύ μ φ υ το ν  το ίς  ά νθ ρ ώ π ο ις  έκ  πα ίδω ν  έστί, 
κ α ί τούτχο δ ια φ έρ ο υ σ ι τω ν  ά λ λ ω ν  ζώ ω ν, ό τ ι μ ιμ η τ ικ ώ τα τό ν  έστι καί 
τ ά ς  μ α θ ή σ ε ις  π ο ιε ίτ α ι δ ιά  μ ιμ ή σ εω ς τ ά ς  π ρ ώ τα ς κ α ί τώ  χ α ίρ ε ιν  το ίς 
μ ιμ ή μ α σ ι π ά ν τα ς» .

7. Ο πω ς σημ . 5.
8. Ό πω ς σημ. 5. Γ .π ., δες το  σ π ο υ δ α ίο  α π ό σ π α σ μ α  (53) το υ  Η ρά

κ λε ιτο υ : « ’Α ιώ ν π α ΐς  έσ τ ι π α ίζω ν , π ε σ σ ε ύ ω ν  π α ιδ ό ς  ή β α σ ιλ η ίη  ».
9. Ο πω ς το υ ς  «ένθεο υς» , ε ν θ ο υ σ ια σ μ έν ο υ ς , το υ ς  Κ ορύβαντες, γ.π., 

ή  ο π ο ιο ν δ ή π ο τε  εμπνεόμενο , ε ίτε  έλ λ η ν α , ε ίτε  ινδό  το υ  prana- ο Ζους 
π ά ν τω ς  ε ίν α ι σ τρ α μ μ έν ο ς  π ρ ο ς  τη ν  Π α λ α ισ τ ίν η .

10. Η έκ φ ρ α σ η  σ η μ α ίν ε ι π υ κ νές , σ υ ν ο π τ ικ έ ς  μορφές.
11. L e  g e s te  κ α ι la g e s te  (α ν α φ ο ρ ά  σ τα  επ ικ ά  γ α λ λ ικ ά  μ εσ α ιω ν ικ ά  

chansons de geste).
12. « Έ χ ε ι γ εν ν η θ ε ί γ ια  σ π ο υ δ α ία  π ρ ά γμ α τα » .
13. Abs - trah  - i - 1.
14. Π ά λ ι κ ο ν τ ά  σ τη ν  α ν α το λ ικ ή  σ κέψ η  (δες σημ . 5). Ε ίνα ι περίερ

γο  ό τ ι ο Ζ ο υς δεν α ν α φ έρ ετα ι σ ’ α υ τή ν , α λ λ ά  κ α ι π ο λύ  ενδ ια φ έρ ο ν  γ ια  
μ α ς, α φ ού , κ α ι έτσ ι, επ α λ η θ εύ ο ντα ι ο ι σ κ έψ ε ις  του.

15. Εδώ υ π ά ρ χ ο υ ν  δ ια φ ω ν ίες  γλ ω σ σ ο λ ό γω ν , όπ ω ς ο Jakobson (δες 
R om an Jakobson, L an gage  en fan tin  e t  a ph asie , traduit par J.P Boons et R. 
Z igouris. Les 6ditions du M inuit, A rgum ents, Paris, 1976). (Σ.τ.Μ  ).

16. Μ ’ α υ τή  το υ  τη ν  π α ρ α τή ρ η σ η  ο Ζ ο υς έχ ε ι κ ιό λ α ς  α π α ν τή σ ε ι σε 
ε π ιχ ε ιρ ή μ α τ α  τη ς  σ ύ γ χ ρ ο ν η ς  γλ ω σ σ ο λ ο γ ία ς .

17. Ή χ ο υ ς  α κ α τ ά τ α χ τ ο υ ς  α λ φ α β η τ ικ ά .
18. Ο Jakobson δ ια φ ω νεί σ ’ α υ τό  (δες σημ . 15), α λ λ ά  δεν έχε ι α ν α 

γ κ α σ τ ικ ά  δίκ ιο .
19. II ahane.
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20. Μ ου φ α ίν ετα ι π α ρ ά δο ξο  ό τ ι ο Ζ ους δ έχετα ι τόσ ο  φ υ σ ιο λ ο γ ικ ά  
το ν  ισ τορ ισ μ ό .

21. Ο Ζ ο υ ς επ α ν α λ α μ β ά ν ε ι α υ τό  το  χ α ρ α κ τη ρ ισ μ ό  ε ιρ ω ν ικ ά , γ ια τ ί 
ο ίδ ιο ς  δεν ξ εχω ρ ίζε ι υ λ ικ ή  κ α ι π ν ευ μ α τ ικ ή  οντότη τα .

22. Δεν εννο ε ί κ ά π ο ιο  τρ α γο ύ δ ι με α υ τό  το  όνομ α , α λ λ ά  το  ίδ ιο  το 
έντομο. Τ έτο ιες π α ιδ ικ έ ς  κ ο υ β έντες  δ η μ ο σ ιεύ τη κ α ν  στο περ. «Υ δρία» 
(Ό σ τρ α κ α , Π ά τρ α  1973-1985).

23. Δεν ε ίν α ι μ α κ ρ ιά  α π ’ τη  σ κέψ η  το υ  Chuang-Tzu (δες κα ι 
« Ό σ τρ α κ ο »  1, Ό σ τρ α κ ο , Π ά τρ α , 1987, σ. 13 κ α ι τη  μ ετά φ ρ α σ ή  μου 
στη  σ ε ιρ ά  «Τα κ ε ίμ εν α  τω ν λαώ ν» , Τ α ο ϊσμ ός, Κ α σ τα ν ιώ τη ς, Α θήνα).

24. Αν δεχτο ύ μ ε  ό τ ι ο ι ε ικ ό ν ες  δεν ε ίν α ι μόνο  ο πτικές, ο Ζους, νο μ ί
ζω, δε θ α  δ ια φ ω νούσε.

25. Ν ομ ίζω  πω ς ο Ζ ους δεν εννο ε ί τη ν  τυ π ικ ή  λ ο γ ικ ή  α λ λ ά  τη  σω 
στή , α νθ ρ ω π ο λο γ ικ ή  σ κέψ η  (δες κ α ι π α ρ α κ ά τω , σημ . 39).

26. Α λλη μ ια  π ερ ιγρ α φ ή  α υ το ύ  που  ο ι ίδ ιο ι ο ν ό μ α σ α ν  prana.
27. « Δ υ σ τυ χ ία  σ ο υ  Κ ο ρ α ζά ΐν  / Δ υ σ τυ χ ία  σ ο υ  Β ησθα ϊδά» .
28. Ο υ ρλ ιά ζει.
29. Ο ι ο μ ο ιό τη τες  το υ  Ζ ο υς με τη ν  ιν δ ικ ή  κ α ι κ ιν εζ ικ ή  σκέψ η  δεί

χνο υ ν , νομ ίζω , τη ν  α ξ ία  τη ς  α νθ ρ ω π ο λ ο γ ικ ή ς  μελέτης.
30. Π ρέπει εδώ  ν α  θυ μ η θ ο ύ μ ε  τ ις  μελέτες το υ  Γερ. Σ π α τα λ ά , σ χ ε τ ι

κ ά  με τη ν  ύ π α ρ ξη  δ υ ν α μ ικ ο ύ  τό ν ο υ  σ τη ν  α ρ χ α ία  ελ λ η ν ικ ή  γλ ώ σ σ α  
(δες Γ. Σ π α τα λ ά , Μ ο ρ φ ή  κ α ι α π α γ γ ε λ ία  τω ν ε λ λ η ν ικ ώ ν  π ο ιη μ ά τ ω ν , 
Α θήνα , 1965).

31. Ε λ λ η ν ικ ά  σ το  κείμενο.
32. Λ α τ ιν ικ ή  λέξη  α πό  το  ad (προς) ♦ canto  (τρ α γο υ δ ά ω )1 σ η μ α ίνε ι: 

τό νο ς  κ ά θ ε  είδους.
33. si = τόσο , α ν , ν ό τ α  τη ς  μ ουσ ική ς- m ie = ψ ίχ ο υ λ ο , φ ιλ ενά δ α , δεν.
34. Ζ ύμη κ α ι πό δ ι-πέλ μ α  ζώ ο υ 1 ν έο ς κ α ι νη σ τε ία .
35. Κ α ι με το υ ς  π ιο  σ υ μ β α τ ικ ο ύ ς  ό ρ ο υ ς  τη ς  γρ α φ ή ς, η  σ ημ είω σ η  

τη ς  το ν ικ ό τη τα ς  με το ν  τρόπο  π ο υ  γ ίν ε τα ι, γ.π ., σ τη  ν έ α  ελ λ η ν ικ ή , ε ί
ν α ι λαθεμένη .

3 6 .0  γ ν ω σ τό ς  α ρ χ έγο ν ο ς  μ ύ θ ο ς  το υ  ζευ γ α ρ ιο ύ , π ο υ  λ ε ιτο υ ργε ί κ α ι 
στη  γλ ώ σ σ α , δ ίν ετα ι εδώ  σε εθ νο λο γ ικ ή  (ή: ε ιδ ικ ά  εθν ικ ή  π α λ α ισ τ ι
ν ια κ ή ) β ά σ η 1 δες κ α ι π α ρ α κ ά τω , απ. αρ. 60.

37. Α νθρω πος δ η μ ιουργός .
38. «Α νθρω πος δ η μ ιο υ ρ γό ς  το υ  εα υ το ύ  του».
39. Εδώ φ α ίν ετ α ι κ α θ α ρ ά  ό τ ι ο Ζ ο υς ο ν ό μ α ζε  « λ ο γ ικ ή »  τη  σω στή 

α νθ ρ ω π ο λο γ ικ ή  α ντ ίδ ρ α σ η  (δες κ α ι π α ρ α π ά ν ω  σημ. 25).
40. Α υτή  η π α ρ α τή ρ η σ η  ε ίν α ι π ο λύ  κ α ίρ ια . Β οηθάει, γ.π ., σ τη ν  

α ν τ ίλ η ψ η  τ η ς  λ ε ιτο υ ρ γ ία ς  το υ  δ ικ ο ύ  μ α ς  δ εκ α π εντα σ ύ λ λ α β ο υ .
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41. Τ υ π ικ ές εκ φ ρ ά σ εις  γ ια  τη  μύηση .
42. Η α νθ ρ ω π ο λο γ ία  το υ  Ζ ους κ α τα λ ή γ ε ι σ τη  γλ ω σ σ ικ ή  κ υ ρ ιο λ ε

κτική  ερ μ η ν ε ία  το υ  «Π ά τερ  ημ ώ ν» , ά λλ ω ν  χ ρ ισ τ ια ν ικ ώ ν  κειμένω ν 
κα ι τη ς  θ ρ η σ κ ευ τ ικ ή ς  π ρ ά ξη ς, ώ στε γ ίν ε τ α ι κ α ι μ ια  α νθ ρ ω π ο λο γ ικ ή  
θεολογία . Το «πλη ροφ ορεί» : σ το  κ είμ ενο  « inform e» , π ο υ  έχ ε ι κ α ι την 
έν ν ο ια  «δ ια μορφ ώ νει» .

43. Τ α  Ε υ α γ γ ελ ικ ά  α π ο σ π ά σ μ α τ α  π ο υ  α πο δ ίδ ε ι ο Ζ ο υς ε ίν α ι με τη 
σειρά :

α. Μή μ ερ ιμ νά τε  τή  ψ υ χ ή  υμ ώ ν τ ί  φ ά γη τε  κ α ί τ ί π ίη τε , μηδέ τ φ  σώ- 
μ α τι ϋ μ ώ ν τ ί ένδύ σ η σ θ ε ' ο ύ χ ί ή  ψ υ χή  π λε ϊό ν  έσ τ ι τ ή ς  τρ ο φ ή ς κ α ί τό 
σ ώ μ α  το ύ  ένδύ μ α το ς; (Μ α τ θ . 6, 25).

β. Έ μ β λ έψ α τε  ε ίς  τ ά  π ετε ιν ά  το ϋ  ο υ ρ α ν ο ύ , δ τ ι ο ύ  σ π ε ίρ ο υ σ ιν  ούδέ 
θ ερ ίζο υ σ ιν  ούδέ σ υ ν ά γ ο υ σ ιν  ε ίς  ά π ο θ ή κ α ς , κ α ί ό π α τή ρ  υ μ ώ ν ό ο υ ρ ά 
ν ιο ς  τρέφ ει α ύ τ ά ' ο ύ χ  υ μ ε ίς  μ ά λ λ ο ν  δ ια φ έρετε  α ύ τώ ν ; Τ ίς  δέ έξ ύμών 
μ ερ ιμνώ ν δ ύ ν α τ α ι π ρ ο σ θ ε ϊν α ι ε ίς  τή ν  ή λ ικ ία ν  α ύ το ΰ  π ή χ υ ν  ένα; 
(Μ α τθ. 6, 26-27). Τ α  α ν τ ίσ τ ο ιχ α  σ τ α  ια '- ιβ ' δεν υ π ά ρ χ ο υ ν  σ το  Ε υ α γ γ έ 
λ ιο .

γ. Κ α τα μ ά θ ετε  τ ά  κ ρ ίν α  το ϋ  ά γρ ο ϋ  πώ ς α ύ ξ ά ν ε ν  ού  κοπ ιψ  ούδέ 
ν ή θ εν  λέγω  δέ ύ μ ϊν  δ τ ι ούδέ Σολομώ ν έν π ά σ η  τή  δόξή  α ύ το ΰ  περιε- 
βά λ λετο  ώ ς έν τού τω ν. Εί δέ τό ν  χ ό ρ το ν  το ύ  ά γρ ο ϋ , σ ή μ ερον  δ ν τα  καί 
α ύ ρ ιο ν  ε ίς  κ λ ίβ α ν ο ν  β α λ λό μ ενο ν , ό Θ εός ο ύ τω  ά μ φ ιέν ν υ σ ιν , ού  πολλφ  
μ ά λ λ ο ν  ύ μ ά ς , ό λ ιγό π ισ το ι; (Μ α τθ . 6, 28-30).

δ. Ζ η τε ίτε  δέ π ρώ τον  τή ν  β α σ ιλ ε ία ν  το ϋ  Θ εού κ α ί τή ν  δ ικ α ιο σ ύ νη ν  
α ύ το ΰ , κ α ί τ α ΰ τ α  π ά ν τ α  π ρ ο σ τεθ ή σ ετα ι ύ μ ϊν . Μή ο ύ ν  μ ερ ιμ νή σ η τε  είς 
τή ν  α ύ ρ ιο ν  ή γ ά ρ  α ύ ρ ιο ν  μ ερ ιμ ν ή σ ε ι τ ά  έα υτή ς· ά ρκ ετό ν  τή  ή μ έρ ά  ή 
κ α κ ία  α ύ τ ή ς  (Μ ατθ. 6, 33-34).
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Λ. ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Τίτλοι κεφαλαίων και παραγράφων

(Στον αναγνώστη: Σημείωμα της Gabrielle Baron)
Η Gabrielle Baron σημειώνει για τη Μετάληψη της Μι
λιάς.
Το παρόν έργο εφαρμόζει σε μια ενδιαφέρουσα άποψη της 
προφορικής διδασκαλίας, όπως την ασκούσε ο «λαός της Βί
βλου την εποχή του Ιησού (...) την ανθρωπολογία του Κινήμα
τος.
Είναι συνθεμένο από δύο μελέτες που αλληλοσυμπληρώνο- 
νται και αλληλοεισδύονται. Η πρώτη, δημοσιευμένη από τον 
Jousse το 1950, αφορά τη Μετάληψη του Μαθήματος στον γα- 
λιλαιικό εθνικό χώρο. Η δεύτερη, ανέκδοτη: Η Μετάληψη του 
Διδασκάλου στον χωριάτικο γαλιλαιικό εθνικό χώρο.
Το εύρος αυτών των μελετών υπερβαίνει κατά πολύ τον ιστο
ρικό τους χώρο. Αποκτούν μάλιστα μια ιδιαίτερη σημασία σ’ 
αυτούς τους καιρούς, όπου η πληροφόρηση ξαναβρίσκει τη 
συμπαγή χρήση του προφορικού και του κινηματικού διά μέ
σου μοντέρνων διαδικασιών επικοινωνίας.
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Η Μετάληψη της Μ ιλιάς ε ίν α ι το  π ιο  « θεο λο γ ικ ό  β ιβλ ίο  του 
Ζ ους κ α ι κορυφ ώ νετα ι σ τη ν  π α ρ ο υ σ ία σ η  σ τη ν  κ υρ ιο λ εκ τ ικ ή  
γλω σ σ ική  πράξη  τη ς  βρώ σ ης τη ς  γλώ σ σ α ς. Σ υ ν ισ τά  λοιπόν 

μ ια  α λη θ ινή  γλ ω σ σ ική  οντο λο γ ία .

Πρόλογος, του δρ. Joseph MorlaSs (προέδρου του Ιδρύμα
τος Μαρσέλ Ζους).

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
Η ΜΕΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΧΩΡΟ

Εισαγωγή
Μια αποτρόπαια ζωοτομία: καθολικοί, προτεστάντες - Ο 
Γιεσουά έχει ενσαρκώσει την παιδαγωγία στον ολικό άν
θρωπο - Η αδιάλυτη πραγματικότητα - Στοματισμός: Με
τάληψη, απαγγελία.

—  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Η Μετάληψη

1. «Λάβετε!»
Το μεταληπτικό και απαγγελτικό στόμα, 
α. Λαμβάνειν 
β. Ακούειν

Μικραίστής και ταργκουμιστής - Miqra και Mishn&h - 
Ο Ραββί Γιεσουά δεν έγραψε τίποτα - Ο «ακουστής»- 
λήπτης. 

γ. Μιμείσθαι
Μιμησμός = ολική διαμόρφωση - Ο μαθητής «ζει» το δι
δάσκαλό του.

2. «Φάγετε!»
α. Επαναλαμβάνειν
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Επανάληψη σε ηχώ = Μισνάίσμός = Κατηχισμός. 
β. Αρθρώνειν

Η παραδοσιακή προφορική «φόρμουλα» - Μετάληψη- 
Απομνημόνευση - Η εμπειρική φωνητική βοηθητική 
της απομνημόνευσης, 

γ. Ρυθμοποιείν
Ο ρυθμός, διδακτικό εργαλείο - Η χρεωκοπία των κατη- 
χισμών μας - Συνθέτειν με φωνητικές «μπουκιές» - 
Απομνημόνευση = Εμβάνθυνση με την Επανάληψη.

3. «Γευθείτε!» 
α. Παλιό κρασί 
β. Νέο κρασί 
γ. Παλιό-νέο κρασί

Από την παιδική απομνημόνευση στην επιστημονική 
εμβάθυνση - Το ανθρωπολογικό πριν απ’ το θεολογικό
- Καθολικισμός και προτεσταντισμός - Επανεύρεση της 
αδιάλυτης πραγματικότητας.

— ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Η καθημερινή μετάληψη

1. Κάθε μέρα
α. Απομνημονεύειν

Μισναϊστής - επαναληπτής - Σεφεριστής: υπολογιστής
- Μεθοδική εγγραφή της μνήμης, 

β. Μνημονεύειν
γ. Συνθέτειν

Το προφορικό Στιλ είναι ρυθμικό και μνημοτεχνικό - Το 
προφορικό Στιλ είναι φορμουλικό - Η εθνική προτασική 
φόρμουλα. Το Πάτερ ημών και το Μεγαλύνει: φορμουλι- 
κή σύνθεση - Η Μαριάμ συνθετική και παιδαγωγική.

2. Το Πρωί 
α. Δροσιά
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Η «Σοφία» είναι η πρωινή παρθένος, 
β. Προσοχή

Η προσοχή είναι εκλογή - Μορφώνομαι σημαίνει δια
μορφώνομαι, 

γ. Μνήμη
Μνήμη και εμβάθυνση - Εμβάθυνση = ξεπέρασμα του 
εαυτού - Η κοινωνία με το Διδάσκαλο.

3. Εφτά φορές την ημέρα 
α. Στη συνομιλία 
β. Στο τραπέζι

Από τη μεταφορά στην πραγμάτωση - Νέο πέρασμα 
των αρχαίων «μαθημάτων-μαργαριταριών». 

γ. Στο ταξίδι
Η «Halakah» ή πορεία - Ο ρυθμός της πορείας μνημονι- 
κό βοηθητικό.

— ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
Τα Μαθήματα που τρώγονται κάθε μέρα

1. Τα μαθήματα του Ραββί 
α. Σοφός
β. Διδάσκαλος 

Το ζωντανό βιβλίο, 
γ. Ζωντανός

2. Τα μαθήματα στον Ταλμίδ
Ο Ταλμίδ: ακριβής διδάσκαλος, 
α. Ο περαστικός διδάσκαλος 
β. Ο πιστός διδάσκαλος 

Η Πιστότητα = ακρίβεια στην απαγγελία, 
γ. Ο προτιμημένος διδάσκαλος 

Ο ΚΜηώι-Ιωάννης, ειδικός επαναληπτής της ανώτερης 
BesfiretS - Πιστότητα του διδασκάλου -... του υπηρέτη - 
... του φυλάκτη -... του μάρτυρα.
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3. Τα μαθήματα της προφορικής αναγγελίας 
Η Besfireta-Ευαγγέλιο. 
α. Του Αληθινού

Torah και Malkodta - Abba, Bera - Γιεσουά: Bera - 
Memra. 

β. Του Ωραίου 
γ. Του Καλού

Ο Ραββί Γιεσουά, δημιουργός πολιτισμού ... - φέρνει 
μία ολική παιδαγωγία - Η «σάρκα και το αίμα» = το ον 
ολόκληρο - Η αδιάλυτη πραγματικότητα - Επανεύρεση 
της πληρότητας της ενότητας.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
Η ΜΕΤΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΣΤΟΝ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ 

ΕΘΝΙΚΟ ΓΑΛΙΛΑΙΙΚΟ ΧΩΡΟ

Ανθρωπολογική εισαγιογή
Οι κοσμολογικές αλληλοδράσεις - Ο ενδοαποδεκτικός 
και μιμητικός άνθρωπος - Η ανθρώπινη έκφραση - Η αν
θρωπολογία του μιμησμολογικού Κινήματος - Το ανθρώ
πινο Σύνθετο - Το μιμόδραμα της δημιουργίας του αν
θρώπινου Σύνθετου - Η rodha ή ρινική αναπνοή - Η 
nafsha-λάρυγγας - Ο Adam-γήινος - Η επαναζωοποίηση 
του «γήινου» - Μιμησμός - Ολισμός - Διυποστασιοποίη- 
ση, Μετάληψη, Κοινωνία.

-  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Η μιμησμολογική Ενδοαποδοχή του Διδασκάλου με 
Εμφύσηση.
Ο παλαιστινιακός μηχανισμός της εμφύσησης 
Τα εξηγητικά μιμοδράματα - Παλαιστινισμός και χωρια- 
τισμός - Η χωριάτικη έκφραση: συγκεκριμενισμός και
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αναλογισμός - Η χωριάτικη σοφία - Η γήινος και ο γενι
κός - Χωριατισμός και πολιτειασμός - Το ρηματικό αντι
θετικό στο πραγματικό - Αναλογισμός και μη-μυθισμός - 
Το μιμόδραμα, ολική κινηματική έκφραση - Ο μιμογρα- 
φισμός - Το Μιμόπλασμα.

1. Ημιμησμολογική ενδοαποδοχή του Αββά-Διδασκάλου με 
εμφύσηση
α. Η Πλάση του Adam-Γήινου 

Ανθρωπολογία της σκόνης - Ο «Γήινος» εκφράζεται με 
τη γη - Θεολογία της σκόνης - Θεολογία της αναπνοής, 

β. Η εμφύσηση του Adam-Γήινου 
Μιμοδραματική εξήγηση της Ζωής - Χωριατισμένος μι- 
μησμός και μη-αλγεβρωμένος μυθισμός. 

γ. Η απόπλαση του Adam-Γήινου 
Μιμοδραματική εξήγηση του θανάτου - Η παρακοή 
του Γήινου - Μιμοδραματική εξήγηση της ανάστασης - 
Ο Χωριατισμός κέντρο της δημιουργίας - Ο Γήινος θα 
είναι ο Γηικός - Η κατοικία του Γηικού - Η οδηγητική 
Torah - Ο Γήινος εκφράζεται με τη γη.

2. Η μιμησμολογική ενδοαποδοχή τον Beri-Διδασκάλου με 
εμφύσηση
« Όπως ο Abba έτσι ο BerS...»
α. Η Πλάση των γαλιλαίων Γήινων - Η γαλιλαιική γη - Ο 

Ραββί Γιεσουά ο γαλιλαίος - Οι γαλιλαίοι μαθητές, 
β. Η Εμφύσηση των γαλιλαίων Γήινων - Η ατομική εμφύ

σηση.
γ. Η Επανάπλαση των αποπλασμένων Γήινων - Η ατομική 

επανάπλαση - Απόδοση των οφειλών - Διδάσκω σημαί
νει δίνομαι - Ο δρασικός Λόγος - Ο Γιεσουά, MemrS του 
Elaha - Ο κίνδυνος της μετάφρασης - Από την εβροάκή 
Tfirah στην αραμάίκή Besoreta - Από τη γαλιλαιική γη 
σε ολόκληρη τη γη.
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3. Η μιμησμολογική ενδοαποδοχή του Paraqliti-Ερμηνευτή 
μεεμφύσηση
Οι γαλιλαίοι Απεσταλμένοι
α. Η αναγκαία στους Goyin μιμησμολογική και γλωσσο- 

λογική Πλάση
Πρόβλημα μετάφρασης - Δημιουργία του αραμάίκού 
Targoflm από την εβραϊκή Torah - Το ελληνικό TargoQm 
της αραμαϊκής Besoreta - Η εμφύσηση του Paraqlita- 
Ερμηνευτή στους Απεσταλμένους-Γήινους. 

β. Η έκρηξη της Πεντηκοστής - Η παντοδύναμη Πνοή - 
Οι ταργκουμιστικές φλόγες φωτιάς - Η γαλιλαιική 
QuehillS - Η προσωπική διαμόρφωση - Η προσωπική 
κλήση - Ο Δείπνος της Ιερουσαλήμ - Το Ασμα Ασμά
των και η BesoretS - Ευαγγέλιο στον Δείπνο - Ο «βο
σκός»- διδάσκαλος - Το πρόβλημα της γνώσης «κατά 
το χωριάτικο τρόπο» - Το φορμουλικό στιλ του Ασμα
τος Ασμάτων - Γιορτή της Πεντηκοστής, γιορτή του 
θερισμού.

γ. Η εμφύσηση του Paraqlita-Γήινου στους Goyim-Γήι- 
νους
Τέλος ενός κόσμου;.... - ή ανανέωση του κόσμου;

— ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Η μιμησμολογική Ενδοαποδοχή του Διδασκάλου με Επί
θεση
Ο παλαιστινιακός μηχανισμός της Επίθεσης 
Η Πνοή του Παντοδυνάμου

1. Η μιμησμολογική Ενδοαποδοχή του Διδασκάλου με ολι
κή επίθεση
α. Το εμπειρικό υποκείμενο 
β. Ο εμπειριστής 

Μιμόδραμα ολικού Στιλ.
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γ. Η ενδοαποδοχή του Διδασκάλου
2. Η μιμησμολογική ενδοαποδοχή του Διδασκάλου με χει- 

λέίκή επίθεση
Μιμόδραμα προφορικού Στιλ 
α. Το εμπειρικό υποκείμενο 
β. Ο εμπειριστής
γ. Η ενδοαποδοχή του Διδασκάλου

3. Η μιμησμολογική ενδοαποδοχή του Διδασκάλου με ωτι- 
κή και χειλεϊκή επίθεση
Μιμόδραμα ολικού-προφορικού Στιλ 
α. Το εμπειρικό υποκείμενο 
β. Ο εμπειριστής
γ. Η ενδοαποδοχή του Διδασκάλου

-  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ '
Η μιμησμολογική ενδοαποδοχή του Διδασκάλου με Με
τάληψη
Ο παλαιστινιακός μηχανισμός της Μετάληψης 
Χωριατισμός και πραγματισμός - Το εμπειρικό στόμα.

1. Η μιμησμολογική ενδοαποδοχή του διδασκάλου με Με
τάληψη του Διδάσκοντος Δέντρου 
α. Ο κήπος των τέρψεων της διδάσκουσας Μετάληψης 

Η ροπή της Επιστήμης του καλού και του κακού - Η νί
κη με αυτοκυριαρχία - Όταν όλοι οι χωριάτες του κό
σμου.... - Από τη γραμμένη σελίδα στο μιμόδραμα - Τι 
είναι ο άνθρωπος;

β. Η Μετάληψη του διδάσκοντος Καρπού - Λάβετε, φάγε- 
τε, γνωρίστε - Επιστήμη και Ζωή - Παλαιστινιακή λο
γική, Κινηματική λογική - Ενοποίηση: ζωοποίηση των 
δύο Διαθηκών.

γ. Η επιστημονική πρόγευση της Μετάληψης 
Να κατακτάς τον εαυτό σου ή τους άλλους; - Ο άνθρω
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πος αποφεύγει την αυτογνωσία - Η πείνα των νέων λαών 
και των νέων γενεών.

2. Η μιμησμηλογική ενδοαποδοχή του Διδασκάλου με Με
τάληψη του διδάσκοντος μάννα
α. Μετάληψη-μνημόνευση στη μόνωση - Το Μάννα και η 

TfirSh - Η ολική Κοινωνία 
β. Μετάληψη-Απομνημόνευση της κάθε μέρας 
γ. Μετάληψη μνημόνευση για σαράντα χρόνια.

Από το αναλογικό στο αντικειμενικό - Διυποστασιο- 
ποίηση, Μετάληψη - Η προσωπική Παιδαγωγική Μετά
ληψη

3. Η μιμησμολογική ενδοαποδοχή του Διδασκάλου με Με
τάληψη της Σάρκας του και του Αίματός του
α. Το Κίνημα που ζητάει τον εαυτό του 

Η μεταρσίωση στην απλότητα, 
β. Τα πολύ αναμενόμενα Κινήματα 
γ. Το απροσδόκητο Κίνημα

Στομάτωση: απαγγελία - Η ολική παιδαγωγική Μετά
ληψη - Από τον αναλογισμό στην απρόσθικτη πραγμα
τικότητα - Απλότητα και καθαρότητα.

Συμπέρασμα
Το Μιμόδραμα που ανθρωπίζει, επειδή θεοποιεί.
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Β. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ

Η μετάληψη
Στον παλαιστινιακό εθνικό χώρο, δύο κινήματα είναι 

αδιάκοπα έκτυπα στις ανθρώπινες πράξεις: το κίνημα της 
βρώσης και το κίνημα της πόσης. Για παράδειγμα, μόλις ο 
Γιεσουά άρχισε να ρυθμο-μελωδεί μπροστά στους μαθητές 
του το πρώτο μάθημα της μεγαλειώδους παιδαγωγίας του, το 
ρυθμο-κατηχισμό πάνω στο όρος, αμέσως βλέπουμε η βρώση 
και η πόση να παρενείρονται σ’ ένα από τους Μακαρισμούς 
του.

Ευτυχισμένοι οι πεινασμένοι και οι διψασμένοι για δι
καιοσύνη, γιατί αυτοί είναι που θα χορτάσουν.

Για να είμαστε πιστοί, κι εμείς, σ’ αυτή την παλαιστινιακή 
προτεραιότητα της μετάληψης, ας αρχίσουμε με τη διάκρι
ση και την ανάλυση των τριών συστατικών φάσεων. 

ΤΡΩΓΕΙΝ
1. ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΛΑΜΒΑΝΕΙΝ ΣΤΟ ΧΕΡΙ Τ ΗΝ ΤΡΟΦΗ,
2. ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΝΣΤΟΜΑΤΩΝΕΙΝ,
3. ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΓΕΥΕΣΘΑΙ.

1. «Λάβετε!»
«Λάβετε και φάγετε!» Αυτή είναι η κανονική πρόσκληση 

του οικοδεσπότη σε αυτούς που καλεί στο τραπέζι. Έτσι τί
ποτα δεν είναι πιο φυσικό από το ν’ ακούσεις το Γιεσουά να 
προφέρει αυτές τις δύο λέξεις στη διάρκεια του Δείπνου, του 
ολικού και καθολικού, από τον οποίο έχουμε παιδαγωγικά 
το ένα μισό στα συνοπτικά Ευαγγέλια και το άλλο μισό στα 
Ευαγγέλια του Ιωάννη.

Με αυτή την παράδοξη ανάγκη που έχουμε να ζωοτομού-
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με τα πάντα, σοφοί φιλόλογοι είπαν: «Αν ο Γιεσουά μίλησε 
όπως στα συνοπτικά, δε μπορεί να μίλησε όπως στο Ευαγγέ
λιο του Ιωάννη. Και το αντίστροφο». Τεμαχιστές! θα μπο
ρούσαμε ν’ απαντήσουμε, με τον τρόπο του Μπερξόν, τεμα- 
χιστές που οι δυνάμεις τους σύνθεσης είναι πολύ αδύναμες 
για να συλλάβουν το αναπετάννυσμα ενός καθολικού πνεύ
ματος που κάνει να φάμε, στον ίδιο Δείπνο, τον Αρτο «του 
τωρινού κόσμου» και τον Αρτο του «μελλοντικού κόσμου».

Το μεταληπτικό και απαγγελτικό στόμα
«Λάβετε και φάγετε!». Είναι μπροστά στην ορατή και μυ- 

στηριακή βρώση μια πρόσκληση παράλληλη μ’ αυτήν που 
είχε ήδη κάνει ο Γιεσουά μπροστά στην αόρατη και εξίσου 
μυστηριακή βρώση: «Μάθετε και κατανοήσετε!». Να μην 
ξεχνάμε ποτέ πως, στις πράξεις όπως στα λόγια, βρισκόμα
στε ακριβώς μέσα στον εθνικό χώρο του Αινίγματος και της 
Μετουσίωσης. Οι λήπτες είναι συγχρόνως μαθητές. Η Μετά
ληψη είναι επίσης Απομνημόνευση.

Εδώ βρισκόμαστε μπροστά στους μεγάλους κινηματι
κούς μηχανισμούς τους παραδοσιακά μεταδιδόμενους και 
παραδοσιακά σημασιολογικούς. Είναι η παγκόσμια παιδα
γωγία με τα δύο δεμένα και διαδοχικά κινήματα: δέχεσθαι, 
μεταδίδειν.

α. Λαμβάνειν
Ο μαθητής, καθισμένος μπροστά στα πόδια του διδασκά

λου του ή όρθιος μπροστά του, είναι ουσιαστικά ένας απο
δέκτης. Το ιδεώδες μοντέλο του είναι ο νεαρός μαθητής, ρυθ- 
μοποιός με εύκαμπτο τράχηλο και επαναλήπτης με ακριβή 
ηχώ!
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α'
Όποιος καθόλου δεν πάρει

β'
τη Malkodta

7'
του Shemayya

δ'
όπως ένας μαθητής

ε'
καθόλου δε θα μπει

στ'
στη MalkoOtS

ζ'
του ShemayyS1

Πρόκειται για μια ολόκληρη συμπεριφορά παιδικής και δε
κτικής ευκαμψίας που απομακρύνει την ακαμψία, τη σκλή
ρυνση, την αντίσταση. Από εδώ, αυτή η φόρμουλα η πολύ 
γνωστή και όμως τόσο λίγο κατανοημένη, που διατρέχει, σαν 
ένας τεράστιος λόγος, σ’ όλο το μήκος των αιώνων της ιστο
ρίας του, τον παλαιστινιακό πολιτισμό: «Είσθε ένας λαός με 
άκαμπτο τράχηλο». Είναι γιατί οι αποδεκτικοί του μύες δεν 
προσφέρονται πρόθυμα στην τοποθέτησή του κάτω από το 
Ζυγό και κάτω από τον παιδαγωγικό Φόρτο της Tdrah.

Ο ΟΙΙέ-Laprune έχει πει ότι, για να καταλάβεις την αλή
θεια, πρέπει να μπεις στην κατάσταση του να θέλεις την 
αλήθεια. Το ονόμασε αυτό ηθική βεβαιότητα, γιατί αυτό το 
είδος βεβαιότητας απαιτεί προηγούμενες ηθικές συνθήκες 
για να εγκατασταθεί στον άνθρωπο.

Το ίδιο εδώ, για να δεχθεί με ταχύτητα και πιστότητα το 
μάθημα, υπάρχουν, εκ μέρους του μαθητή, κινηματικές συν
θήκες απαραίτητες να τις βαστάζει. Κανένας εθνικός χώρος 
δεν έχει ίσως όσο ο παλαιστινιακός χώρος εκφράσει με τόσο 
συγκεκριμένους όρους την κινηματική πλευρά της παιδαγω
γίας.
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Απλωσε το χέρι σου και πάρε.
Ανοιξε το στόμα σου και απάγγειλε.
Σήκωσε τα μάτια σου και κοίταξε.
Κλίνε το αφτί σου και άκουσε.
Σκύψε την καρδιά σου και δεξου.

β. Ακούειν
Το ωτικό κίνημα είναι, πραγματικά, το κύριο παιδαγωγι

κό εργαλείο του παλαιστινιακού χώρου. Δεν το διαδίδουν 
εκεί με γραφτά, δεν το διανέμουν εκεί με Βίβλους. Αυτή εί
ναι η μεγάλη διαφορά που βρίσκουμε ανάμεσα στη σημερι
νή επιστήμη του τόπου μας και στην παλαιστινιακή επιστή
μη. Εκεί δεν υπάρχει παιδαγωγία με γραφτά.

Μικραϊστής και Ταργκουμιστής
Η Γραφή που, στη συναγωγή, διαβάζεται από τον μικραϊ- 

στή σε εβραϊκή γλώσσα από τον κύλινδρο, αλλά χωρίς να 
κατανοείται από το σύνολο σχεδόν των παρευρισκομένων, 
μεταμορφώνεται αμέσως σε ζωντανό λόγο και κατανοείται 
σε αραμαϊκή γλώσσα, από τον ρυθμο-κατηχιστή ταργκουμι- 
στή2. Μπορούμε να πούμε ότι το 99% των χωρικών του πα
λαιστινιακού χώρου δεν έχουν δεχθεί ολόκληρη την παρα
δοσιακή τους γνώση παρά από την ακρόαση κάθε Σαββά
του.

Σ’ αυτή την παιδαγωγική διδασκαλία αναφέρεται υπαι
νικτικά ο Γιεσουά, όταν επαναλαμβάνει εφτά φορές, στο 
ρυθμο-κατηχισμό του πάνω στο όρος, την αρχική φόρμουλα 
των εφτά ρετσιτατίβων: «Έχετε ακούσει που ειπώθηκε 
στους Παλιούς». Εκεί, δε λέει, και για κάποιο λόγο: «Έχετε 
διαβάσει...».

Και ανταποδοτικά, όταν ένας γραφέας σηκώνεται για να 
δοκιμάσει το Γιεσουά λέγοντάς του: «Ραββί, τι πρέπει να κά
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νω για να κερδίσω την αιώνια Ζωή;», αυτή τη φορά ο Γιε- 
σουά τον ρωτάει:
«Τι είναι γραμμένο στην Torah; Τι διαβάζεις εκεί;»

Miqra και Mishnah
Αισθανόμαστε ότι εδώ εμφανίζεται πολύ καθαρά η κλα

σική στον παλαιστινιακό χώρο διάκριση, ανάμεσα στο 
«Miqra», δηλαδή αυτό που «φωνάζεται» στο εμπνευσμένο 
εβραϊκό κείμενο, το καταγραμμένο, και στο «Mishnah», δη
λαδή το εξιχνογραφημένο TargoOm και το αραμάίκό «επα
ναλαμβανόμενο σε ηχώ» υπόμνημα, προφορικά, χωρίς να 
γραφτεί. Από αυτό, το οικείο στους ραββί παιδαγωγικό 
αξίωμα:

β'
Αυτό που δόθηκε 

στο γραφτό
καθόλου δεν ξαναδίνεται 

στο στόμα

Υ
Αυτό που δόθηκε 

στο στόμα
ποτέ δεν ξαναδίνεται 

στο γραφτό.

Ο Ραββί Γιεσουά δέν έγραψε τίποτα 
Δεν εκπληττόμαστε λοιπόν που βλέπουμε ότι ο Γιεσουά 

δεν άφησε τίποτα γραμμένο. Ας πούμε πως, σαν ανθρωπολό
γος, θα μέναμε κατάπληκτοι από το αντίθετο. Αλλά προσδο
κούμε φυσικά ότι, κάθε στιγμή, μετά από τα μισναιστικά 
του μαθήματα, επαναλαμβάνει στους μαθητές του τον χρυ
σό κανόνα της προφορικής και ωτικής ρυθμο-κατηχητικής:

β'
ν ’ ακούει

α'
Όποιος έχει αφτιά

Υ
ας ακούει!
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Φόρμουλα λίγο αμφιβολική για μας, εξαιτίας της πυκνό
τητάς της, αλλά που θα μπορούσαμε να τη διευκρινήσουμε 
με τους ακόλουθους ψυχολογικούς όρους:

α'
Όποιος έχει ωτική μνήμη

β' γ'
για να μαθαίνει με ακρόαση ας μαθαίνει με ακρόαση.

Μέσα από αυτή τη φόρμουλα βλέπουμε πάλι και πάντα 
να διαγράφεται όχι μόνο το κίνημα του δέχεσθαι, αλλά επί
σης το κίνημα του λαμβάνειν:

β'
να πάρει

α'
Όποιος μπορεί

Υ
ας πάρει,

επιμένει ο ίδιος ο Γιεσουά σε μία άλλη ανάλογη φόρμουλα.

Αυτό το σύντομο αξίωμα, αιφνίδιο και ζωντανό σα μια 
αστραπή, μας αποκαλύπτει την τεράστια άβυσσο που χωρί
ζει την παλαιστινιακή παιδαγωγία από τη σημερινή δική 
μας παιδαγωγία.

Η παιδαγωγία μας είναι μια παιδαγωγία παθητική. Οι «α
ποδέκτες» μας δεν είναι πια «λήπτες», μαθητές αθάνατων 
αριστουργημάτων, αλλά ακροατές εφήμερων ομιλιών και 
κηρυγμάτων, που ξεπουλιούνται από ρήτορες. Φυσικά, αυτή 
η ρητορική, μιμητική της ελληνο-ρωμαίκής, κατέληξε εκεί 
που κατέληξαν οι ρητορικές της Ελλάδας και της Ρώμης: 
στην παρακμή του πολιτισμού μας.

Λοιπόν, εφεαυτού, αυτός ο πολιτισμός δεν πρόκειται να 
μπορέσει να αναβιώσει. Οι ανθρωπολογικοί νόμοι μάς δί
νουν τη βεβαιότητα γι’ αυτό, αλλά μας αποκαλύπτουν επί
σης το μυστικό των αναστάσεων με την επέμβαση μιας εξω
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τερικής παντοδυναμίας. Βρισκόμαστε, πραγματικά, μπρο
στά σ’ ένα άνθρωπο που είναι Elaha και που μπορεί, αυτός, 
να ανασταίνει τους νεκρούς. Κάνουμε να πεθάνει κάποιος 
με το παθητικό κίνημα και λόγο και με την παθητική ακρό
αση. Κάνουμε να ξαναζήσει κάποιος με το ενεργητικό κίνη
μα και λόγο και με την ενεργητική ακρόαση.

Τι είναι ένας ρήτορας ή ένας ιεροκήρυκας; Απλώς ένας 
άνθρωπος που μιλάει χωρίς να ενδιαφέρεται να μάθει ποιες 
σειρές κινημάτων εγείρονται, πλάθονται και οριστικά πα
γιώνονται σ’ αυτούς που έχει απέναντι του. Όταν ένας 
ακροατής φεύγει μετά από μία ομιλία ή ένα κήρυγμα, δεν 
παίρνει μέσα του τίποτα ακριβές ούτε σταθερό. Λοιπόν, μό
λις τελειώσουμε αυτό που ονομάζουμε «μελέτες μας», η ομι
λία ή το κήρυγμα είναι σχεδόν όλο κι όλο που ο ζωντανός 
λόγος μάς διανέμει. Στη θέση ενός κρυστάλλου διαμαντιών, 
μας δίνουν ένα τόνο κάρβουνα.

Ο «ακουστής»-λήπτης
Πόσο είναι διαφορετικός ένας ρυθμο-κατηχηστικός χώ

ρος, όπως ο παλαιστινιακός χώρος! Ο ακουστής, που δεν εί
ναι ένας ακροατής αλλά ένας μαθητής, φεύγει κάθε φορά 
από το διδάσκαλό του με νέα διαμάντια άψογα κατεργασμέ
να και στέρεα συναρμοσμένα στη μνήμη. Διαμάντια σκλη
ρά και σύντομα, εύκολα να τα φέρει και να τα μεταδίδει.

Έτσι δε θα εκπλαγούμε αν δούμε μερικούς γαλιλαίους 
χωριάτες να έρχονται να ζητήσουν από αυτό τον άλλο χω- 
ριάτη, αλλά χωριάτη με ιδιοφυία, από το Γιεσουά της Ναζα
ρέτ:

β'
Ραββί 

μάθε μας έμαθε στους μαθητές του 
μια προσευχή.

Όπως ο Iohanan

μια προσευχή
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Η προσευχή του Ραββί, ήταν ένα τέτοιο θαύμα ομορφιάς 
και συντομίας που, μετά από δύο χιλιάδες χρόνια, εκατομ
μύρια ανθρώπινα πλάσματα, μικρά και μεγάλα, αμαθή και 
ιδιοφυή, δε σταματούν να την επαναλαμβάνουν από μνήμης 
σ’ όλες τις γλώσσες του κόσμου, σ’ όλους τους τόπους της 
οικουμενικής, όλες τις ώρες της μέρας και της νύχτας.

Αληθινά, πού θα πηγαίναμε να αναζητήσουμε μοντέλο 
πιο καθαρό του αριστουργήματος και της παιδαγωγίας!

γ. Μιμείσθαι
Μιμησμός- ολική διαμόρφωση
Εδώ, άλλωστε, παιδαγωγός και παιδαγωγία συμπίπτουν 

στο «ανθρώπινο σύνθετο» των αποδεκτών. Αυτοί οι τελευ
ταίοι, πραγματικά, δε δέχονται μόνο λόγια με τ’ αφτιά τους, 
αλλά επίσης κινήματα με τα μάτια τους και έτσι, χάρη στην 
ακτινοβολία του Μιμησμού, με όλες τις ίνες του σώματός 
τους. Κυριολεκτικά, ο παιδαγωγός ενσαρκώνεται κινηματι
κά στους παιδαγωγημένους, στους οποίους μπορεί πραγμα
τικά να πει:

Μιμημένος και μιμητής είναι ένα.
Δε θα μπορούσε να υπάρχει ασυμφωνία ανάμεσα στη 

γλώσσα και την όλη συμπεριφορά. Σε περίπτωση αμφιβο
λίας, τα πρωτεία θα επανέλθουν στην ολική συμπεριφορά:

Έτσι, το πιο ωραίο εγκώμιο που θα μπορούσε να χαρα-

β'
Είμαι μέσα σας

Υ
και είσθε μέσα μου.

β'
αν δεν πιστεύετε 
στα λόγια μου

Υ
Πιστέψτε 

στα έργα μου.
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κτηρίσει τη ζωή ενός παλαιστινιακού παιδαγωγού συνοψί
ζεται σ’ αυτό το αξίωμα: «Πέρασε κάνοντας το καλό».

Ο μαθητής «ζει» το διδάσκαλό του
Το κίνημα είναι ο άνθρωπος, θα έλεγε πρόθυμα η στιλι

στική των ραββί. Καταλαβαίνει έτσι κανείς γιατί οι Ταλμίδ, 
ή μαθητές από μνήμης, «ακολουθούσαν» το ραββί τους και 
ζούσαν απ’ τη ζωή του. Ζούσαν τη ζωή του.
Γιατί δεν επρόκειτο μόνο για το να ακούσουν τα μαθήματά 
του, αλλά επίσης να τα «πράξουν» μέσα από άλατα καθημε
ρινά κινήματα:

α'
Κάθε άνθρωπος

β' γ'
και τα 
πράττει.

που ακούει
αυτά τα μαθήματά μου

ε'
Με τι θα μπορούσε να συγκριθεί;
στ'

Μ’ έναν άνθρωπο
ζ'

ένα σοφό
η'

που έχτισε το κτίσμα του 
στην πέτρα

α'
Κάθε άνθρωπος

β'
που ακούει

αυτά τα μαθήματά μου

Υ'
και καθόλου δεν τα 

πράττει.
δ'

Με τι θα μπορούσε να συγκριθεί;
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ε'
Μ’ έναν άνθρωπο

στ'
ένα μωρό

ζ'
που έχτισε το κτίσμα του στην άμμο.

Ταλμίδ λοιπόν, όχι λιγότερο από ραββί, δεν είναι αυτός 
που θα ονομάζαμε, με σεβασμό, αφηρημένα, διανοούμενο, 
αλλά μάλλον συγκεκριμένος, χειρικός. Έτσι ασκούν όλοι 
ένα επάγγελμα τεχνίτη ή χωριάτη, χωρίς να του αποδίδουν, 
όπως το κάνουμε εμείς, την παραμικρή μειωτική χροιά. Το 
γεγονός ότι είσαι αμαξοποιός, σαμαράς ή ψαράς, δεν προκα
θορίζει κατά κανένα τρόπο την επιστήμη αυτού του αμαξο
ποιού, αυτού του σαμαρά, αυτού του ψαρά.

Ο Ραββί Γιεσουά λοιπόν δεν αναμιγνύει τα πιο υπέροχα 
μαθήματα με τα πιο κοινά κινήματα της ύπαρξης για να «γί
νει ταπεινός», για να «γίνει λαός». Αλλά για να «γίνει ολο
κληρωτικά σε όλους» και να ενσαρκώσει την παιδαγωγία 
του στο ζωντανό πραγματικό και ενεργητικό. Είναι ένας τε
χνίτη ς-χωριάτης.

Τεχνίτες-χωριάτες είναι επίσης οι μαθητές του. Σ’ αυ
τούς, τα ίδια έργα εγγράψανε από την παιδική τους ηλικία 
τα ίδια κινήματα. Αυτά τα κινήματα είναι εκεί, στους μυς 
τους, πανέτοιμα να ενεργοποιηθούν τη στιγμή που θα αγγι
χτούν και θα ελευθερωθούν από την ελάχιστη συγκεκριμένη 
φράση.

β'
Καθόλου η θέση 

δεν τιμάει τον άνθρωπο.
Αλλά ο άνθρωπος 

τιμάει τη θέση.

Υ'
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2. «Φύγετε!»
Στη σύγχρονή μας παιδαγωγία, είμαστε, για να το πούμε 

έτσι, σαν κάποιοι προσκεκλημένοι της παραβολής του Γιο- 
χανάν μπεν Ζακκάι που αναφέρεται στην ανάμνησή του για 
το Προφορικό Στιλ. Μπροστά στους ευνοούμενους προσκε
κλημένους που τρώνε, δεν τους επιτρέπεται παρά να στέκο
νται όρθιοι και να τους βλέπουν να τρώνε.

Πραγματικά, όταν παρακολουθείτε μία παράδοση ενός 
από τους καθηγητές σας, το στόμα σας δεν αρθρώνει την 
ίδια στιγμή με το στόμα του, τα χέρια σας δε σκιτσάρουν 
την ίδια στιγμή με τα χέρια του, το σώμα σας δε διαπλάθει 
την ίδια στιγμή με το σώμα του. Λοιπόν, αυτή ακριβώς η πα- 
θητικότητα κάνει την αδυναμία σας. Εκούσια ή ακούσια, η 
μνήμη είναι στην ουσία της ανάπαιγμα. Δεν αναπαίζετε, 
όπως θα έπρεπε να αναπαίζετε σε μια κανονική παιδαγωγία.

α. Επαναλαμβάνειν
Σ’ ένα εθνικό χώρο ρυθμο-κατηχιστικό, αντίθετα, βρί

σκουμε, πάντα και παντού, αυτή την έγνοια του αναπαίγμα- 
τος, της επανάληψης σε ηχώ, του «μισναϊσμού» όλων των 
σωματικών, χειρικών και προφορικών κινημάτων αυτού που 
διδάσκει. Από αυτό, αυτή η ολική παιδαγωγία που πέτυχα 
να αναστήσω στο χώρο μας3. Σε κάθε μια από τις προτάσεις 
του δασκάλου που, στο βάθος, το μόνο που κάνει είναι να 
επαναλαμβάνει τις αλληλοδράσεις του πραγματικού, ο απο
δέκτης, ο μαθητής, οφείλει να αναπαίζει σαν ηχώ του δα
σκάλου και σαν αντι-ηχώ του πραγματικού. Λοιπόν, αυτό 
στην πράξη είχε λησμονηθεί.

Είναι εξαιρετικά παράδοξο να διαπιστώνει κανείς τι 
απώλεια ενεργητικότητας είχε υποστεί η παιδαγωγία. Από 
αρκετό καιρό, μας μιλούν για ενεργητικό σχολείο σαν για 
ένα πράγμα υπερβολικά νέο. Αλλά το ενεργητικό σχολείο,
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και με μια ενεργητικότητα διαφορετικά πιο φωτεινή και πιο 
ολοκληρωτική από αυτήν που εκθειάζουν, υπήρχε, πριν 
2.000 χρόνια, στον παλαιστινιακό εθνικό χώρο.

Επανάληψη σε ηχώ - Μισναίσμός - Κατηχισμός
Οι δώδεκα γαλιλαίοι χωριάτες-τεχνίτες, επαναληπτές του 

Γιεσουά, που ευαγγέλισαν τον κόσμο, είδαμε να διαμορφώ
νονται με αυτό το ενεργητικό σχολείο και ό,τι κι αν έχουν 
πει για να ευκολύνουν τα προφορικά αποτελέσματα, αυτές 
οι απομνημονεύσεις του αραμαϊκού Targoum και της 
Besoreta-Ευαγγελίου δεν ήταν των αμαθών. Πώς είχαν απο
κτήσει αυτή την επιστήμη που μας φέρνει σε αμηχανία; Με 
την επανάληψη σε ηχώ, το μισναϊσμό, ή, για να χρησιμοποι
ήσουμε την ελληνική και αλγεβρωμένη μας λέξη αλλά της 
ίδιας έννοιας, με τον κατηχισμό;

β. Αρθρώνειν
Μ’ όλο που παραμένει θεμελιακά ολική αυτή η επανάλη

ψη σε ηχώ, εντούτοις εξειδικεύεται και μεταφέρεται στους 
μυς του σώματος, στα κινήματα της άρθρωσης που είναι, αν 
όχι ταυτόσημα, τουλάχιστον σε μεγάλο βαθμό ανάλογα με 
τα κινήματα της βρώσης. Από αυτό, το σημασιακό πήγαιν’ 
έλα: άρθρωση - βρώση, βρώση - άρθρωση.

Η παραδοσιακή προφορική «φόρμουλα»
Όλες τις παροιμίες, όλες τις δομές των παραβολών τις 

διαμόρφωσε αυτή η άρθρωση. Διαμόρφωση χωρίς διακοπή 
αναδιαμορφωνόμενη από στόμα σε στόμα στη διάρκεια 
αναρίθμητων γενεών, ως τη μέρα που η φόρμουλα απόκτησε 
σαν μία κορυφαία τελειότητα, όπου η αρχική προσπάθεια 
έγινε χάρη.

Αυτή η χάρη η πιο ωραία ακόμη κι από την ομορφιά.
Από αυτή τη στιγμή η τέλεια φόρμουλα δε διαμορφώνε
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ται πια από τα διαδοχικά στόματα. Γίνεται αυτή η ίδια δια- 
μορφωτική. Στα χείλη κάθε μαθητή σχεδιάζει την αμετά
βλητη καμπύλη της με τη μεγαλόπρεπη πλαστικότητα του 
ανθρώπινου χαμόγελου,

Εξαιωνίζοντας ίσως το κίνημα μιας στιγμής.
Αυτό το μιας σπάνιας λεπτότητας αντικείμενο, αναλύθηκε 
επιστημονικά από έναν από τους πιο πιστούς μας μαθητές, 
τον κ. Andr6 Spire, σε μια μελέτη με τίτλο: « Το Στόμα και το 
Αφτί». Αυτός ο ρυθμοποιός-φωνολόγος άκουσε, για να το 
πούμε έτσι, τον εθνικό παλαιστινιακό χώρο με τα εσώτερά 
του4.

Μετάληψη - Απομνημόνευση
Πραγματικά, σ’ ένα εθνικό χώρο προφορικού Στιλ, παίρ

νει κανείς τα λόγια του δασκάλου με το στόμα και τα τρώει. 
Από τον εθνικό του χώρο λοιπόν αυτός ο προφήτης Ιεζεκιήλ 
μας απαγγέλλει το τόσο χαρακτηριστικό ρετσιτατίβο:

Υιέ του ανθρώπου, 
αυτό που βρίσκεις, φάτο.
Φάε αυτό τον κύλινδρο
και πήγαινε, μίλησε στον οίκο του Ισράΐλ.

Και άνοιξα το στόμα μου 
και μου ’δώσε να φάω αυτό τον κύλινδρο...
Και τον έφαγα και ήταν στο στόμα μου 

γλυκός σαν μέλι.

Στον εθνικό της σαφή χώρο πρέπει να επαναφέρουμε 
ακριβώς αυτή τη βρώση-απομνημόνευση του κυλίνδρου -ή 
μάλλον του λεκτικού της περιεχομένου. Αλλιώς, δε μπορεί 
να καταλάβει κανείς τι σημαίνει «τρώω το κείμενο». Σίγου
ρα, μπορεί κανείς ν’ ακούει μια φωνή με αποχρώσεις λιγότε
ρο ή περισσότερο χαϊδευτικές ή δυσάρεστες στο αφτί. Αλλά
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ποτέ δεν εκπαιδεύσαμε τις γλωσσικές μας ίνες να νιώθουν 
τις βελούδινες ηδύτητες ή τις διαβρωτικές τραχύτητες των 
εκφραστικών αρθρώσεων. Ας θυμηθούμε εδώ τις ωραίες ερ
γασίες του καθηγητή Jean-Pierre Rousselot, που, στο εργα
στήριό του του College de France δημιούργησε την εμπειρική 
φωνητική.

Η εμπειρική φωνητική
βοηθητική της ανάμνησης
Τι απροσδόκητοι πόροι για τη λήψη συνείδησης των λα- 

ρυγγοστοματικών κινημάτων. Σ’ αυτό είδαμε, αν κάποιες 
συλλαβικές συναρμογές αρέσουν πιο πολύ στο αφτί, αυτό 
οφείλεται στο ότι προφέρονται πιο άνετα.

Πέθανες στις όχθες που σε παράτησαν...
Η κόρη του Μίνωα και της Πασιφάνης...

Να τι θα είχε φέρει σε αμηχανία έναν Paul Valiry, αυτόν 
που δεν ήθελε ποτέ να διαβάζει τους στίχους του με δυνατή 
φωνή. Α, γιατί λοιπόν, αληθινά, να βάζεις το στόμα ν’ ανα
κατευτεί σ’ αυτή τη δουλειά; Η ιδεώδης ιδιοφυία του βιβλια
κού μας πολιτισμού είναι ένα στιλό που γράφει ρέμπους στο 
χαρτί:

Το έντομο δεν ξύνει την ξηρασία.
Οι ιδιοφυίες του παλαιστινιακού εθνικού χώρου είναι 

στόματα που γεύονται λόγια και τα δίνουν να γευθούν οι 
άλλοι:

β' Τ'
Γευθείτε Και δείτε

δ'
Πόσο εύγευστος είναι ο διδάσκαλος!

Είναι προφανές, δε μπορούν να τα δώσουν να τα γευτού
με παρά στη δική τους γλώσσα, την εβραϊκή ή αραμαϊκή, σε
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απαγγελίες της ίδιας γλώσσας. Δε θα ήταν δυνατό, πραγμα
τικά, ποτέ να αναστηθούν οι αρθρώσεις και οι ρυθμοί οι πά
ντα τόσο λεπτά εξειδικευμένοι μιας ζωντανής γλώσσας, 
όταν αυτή έχει γίνει νεκρή γλώσσα. Έτσι πρέπει να παραι
τηθούμε από το ότι ποτέ θα μπορέσουμε να γευθούμε τα λό
για με τη χάρη του γαλιλαίου Χωριάτη-Ρυθμοποιού, για τον 
οποίο εντούτοις και οι εχθροί που έλεγαν:

Όχι, ποτέ άνθρωπος δε μίλησε,
όπως μιλάει αυτός ο άνθρωπος!

γ. Ρυθμοποιείν
Όποιος λέει προφορική παιδαγωγία, λέει, από αυτό το 

ίδιο το γεγονός, παιδαγωγικά ουσιώδης ρυθμική.

Ο ρυθμός, διδακτικό εργαλείο
Στη χώρα μας, να ρυθμοποιούν υπάρχουν μόνο οι ποιη

τές. Χρειάστηκε μάλιστα μία ολόκληρη επανάσταση της 
Ανθρωπολογίας της γλώσσας για να δειχτεί, ότι στους ρυθ- 
μο-κατηχιστικούς πολιτισμούς, ρυθμική γλώσσα δεν είναι 
συνώνυμο της ποίησης. Πόσος καιρός θα χρειασθεί, ώστε 
αυτό το εθνικό γεγονός να γίνει δεκτό, όχι μόνο από τους λο
γοτεχνικούς κριτικούς και τους εξηγητές, αλλά επίσης και 
προπαντός για να χρησιμοποιηθεί στην επεξεργασία των 
κειμένων που προορίζονται να απομνημονευθούν απ’ τα 
παιδιά;

Μέχρι τώρα, πραγματικά, έχουμε δώσει στα παιδιά μας, 
για να τα μάθουν απέξω, κείμενα τέλεια μη μαθητά.

Η χρεοκοπία των κατηχισμών μας
Μαζί με τα μη μαθητά κείμενα, και κατά την άποψη μά

λιστα των παιδαγωγών που αφιερώνονται στο να τα μάθουν,
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μπορούμε να χρησιμοποιούμε για παραπομπές τους κατηχι- 
σμούς μας. Για τους συγγραφείς λοιπόν αυτών των κατηχι- 
στικών κειμένων, όπως θα έπρεπε να το δείχνει η λέξη, των 
ουσιωδώς καμωμένων για να «επαναλαμβάνονται σε ηχώ», 
οι πιο στοιχειώδεις νόμοι της ρυθμικής της ανθρώπινης 
γλώσσας είναι σα να μην υπάρχουν.

Συνθέτειν φωνητικές «μπουκιές»
Κανείς δεν ασχολήθηκε να μάθει αν τα παιδιά αγαπάνε 

τα γλυκά στην άρθρωση πράγματα, όσο αγαπάνε τα γλυκά 
στη γεύση πράγματα. Φτιάχνονται «καραμέλες» για το στό
μα που τρέφεται, δε φτιάχνονται « καραμέλες» για το στόμα 
που μορφώνεται.

Και εντούτοις, αυτοί οι χαλικολόγοι συγγραφείς κατηχι- 
στικών κειμένων απαγγέλλουν συχνά -αλλά ίσως χωρίς να 
το καταλάβουν- το εγκώμιο και το μυστικό της πιο ωραίας 
ρυθμο-παιδαγωγικής που θα ήταν δυνατό να ονειρευθεί κα
νείς:

Η μόρφωση του Iahoh είναι τέλεια: 
τέρπει το λάρυγγα...

Είναι γλυκιά πιο πολύ απ’ το μέλι, 
απ’ το μέλι των ακτινών...

Ο πολιτισμός μας της «πείνας» και η βιβλιακή μας επι
στήμη μάς έχουν κάνει να χάσουμε την επαφή με τον ζωντα
νό και συγκεκριμένο λόγο, με τα απαγγελτικά και ρυθμο- 
ποιά βιβλία των μικρών παιδιών που έρχονται στο σχολείο 
και στον κατηχισμό, ή καλύτερα, για να χρησιμοποιήσουμε 
τον παλαιστινιακό παιδαγωγικό όρο, που «έρχονται κοντά» 
στο δάσκαλο.

Όμως ο γαλιλαίος Ραββί-χωριάτης Γιεσουά είχε προορί
σει τα μαθήματά του γι’ αυτούς τους μαθητές:
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β' Υ
Αφήστε τους μαθητές Καν καθόλου μην εμποδίζετε 
να έρθουν κοντά μου τους μαθητές

να έρθουν κοντά μου.
δ'

Γιατί είναι γι’ αυτούς
ε' στ'

MalkoQtS του Shemayya

Από 2.000, σχεδόν, χρόνια, οι ελληνο-λατινιστικοί κύ
κλοι μας έχουν χάσει την επαφή μ’ αυτό το σχολείο των μα
θητών για να έρθουν σ’ επαφή με το σχολείο των ρητόρων. 
Τι έχει προκύψει από αυτό σήμερα;

Για να το πληροφορηθούμε, ας θέσουμε, αναφορικά με το 
γαλιλαιικό εθνικό χώρο, μερικές ερωτήσεις σε κάποια πρό
σωπα που ονομάζουν τον εαυτό τους ενεργούς καθολικούς. 
Θα εκπλαγούμε, όχι μόνο από την απουσία κάθε ακριβούς 
δεδομένου πάνω σ’ αυτό το θέμα, αλλά ακόμη και κάθε πε
ριέργειας να μάθουν γι’ αυτό περισσότερα. Τον κατηχισμό 
άλλων εποχών τον έχουν μάθει σα μια φόρμουλα νεκρή και 
σχεδόν άδεια από νόημα. Έχουν απαγγείλει τον κατηχισμό 
τους και έχουν μείνει στον κατηχισμό τους.

Απομνημόνευση = Εμβάθυνση με την επανάληψη
Λοιπόν, θα έπρεπε να μην έχουν μείνει εκεί. Γιατί, ακρι

βώς, όλη αυτή η κατηχιστική διαμόρφωση του παιδιού, δε 
θα έπρεπε να ήταν, για τον ενήλικο, παρά μια πνευματική 
έλξη προς περισσότερη απομνημόνευση, προς περισσότερη 
απαγγελία, και, προπαντός προς μια βαθύτερη «λήψη συνεί
δησης» με την επαληθευτική χρήση νέων κειμένων απομνη
μονευμένων μαζί με τα παλιά:
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Ρ' Υ
Πάρτε και φάτε

Για τον εθνικό χώρο των παλαιστινιακών απαγγελιών, 
τρώγειν σημαίνει επαναλαμβάνειν, τρώγειν σημαίνει αρ- 
θρώνειν, τρώγειν σημαίνει ρυθμοποιείν5.

3. «Γευθείτε»
Αλλά αν ο απαγγελτής ήταν ευχαριστημένος να στοματί- 

ζει μυϊκά, να «παπαγαλίζει» χωρίς να καταλαβαίνει, θα πα- 
ρέβαινε μία άλλη και επιτακτική εντολή του δασκάλου:

β' γ
Μάθετε και καταλάβετε

Είναι, πραγματικά, ότι, αφού πάρει κανείς το μάθημα, 
πρέπει, καθώς αρχίζει να το τρώει, να ξέρει να γεύεται αυτό 
το μάθημα, το έτσι επαναλαμβανόμενο, έτσι αρθρωνόμενο, 
έτσι ρυθμοποιούμενο. Γιατί σ’ αυτή την τόσο ολοκληρωτικά 
ανθρώπινη παιδαγωγία, νόημα και ρυθμός συμπίπτουν.

β' γ
Γευθείτε και δείτε

δ'
Πόσο εύγευστος είναι ο Διδάσκαλος

Γεύομαι, σημαίνει τρώω ή πίνω το μάθημα με κινήματα 
ενός πνευματικού γευόμενου. Η προσεκτική εκλέπτυνση αυ
τών των κινημάτων καταλήγει στο να δοκιμάζεις και να ευ
φραίνεσαι. Στους γευστικούς κάλυκες του ειδήμονα, τα μα
θήματα θα διαφοροποιηθούν αμέσως με την ποιότητά τους 
σε κρασί νέο και κρασί παλιό.
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α. Παλιό κρασί
Τα παραδοσιακά αραμάίκά Τ argotlm είναι το παλιό κρα

σί που διατηρείται σε παλιούς ασκούς. Απ’ αυτά έχουμε δο
κιμάσει την τονωτική γεύση των μεγάλων ΕΞΗΓΗΤΙΚΩΝ 
ΜΙΜΟΔΡΑΜΑΤΩΝ: τη δημιουργία, την πτώση, τον κατακλυ
σμό. Προαιώνια αριστουργήματα, επεξεργασμένα από όλες 
αυτές τις αρχαίες ιδιοφυίες που έχτισαν τα θεμέλια του πο
λιτισμού από τον οποίο ζούμε πάντα.

β. Νέο κρασί
Ήρθαν άλλα πνεύματα, στη συνέχεια, που ένιωσαν μέσα 

τους μια δύναμη πιο μεγάλη από την απλή επανάληψη. 
Αδιάφοροι ή και εχθρικοί για το παρελθόν, θέλησαν να στη- 
ριχθούν μόνο στον εαυτό τους και να μάθουν μόνο το πα
ρόν. Είναι αυτοί που ονομάζουμε επαναστάτες.

γ. Παλιό-νέο κρασί
Αλλά ο πιο μεγάλος απ’ όλους, ο αληθινός δημιουργός, 

είναι αυτός που ήταν αρκετά ισχυρός για να κάνει τη σύνθε
ση του αρχαίου με το νέο6. Ο Γιεσουά έδωσε το πρότυπο γι’ 
αυτό σ αυτή τη διάσημη και τόσο απλή παραβολή του κα
λού σεφεριστή ή του καλού μετρητή:

α'
Κάθε σεφεριστής καλά μορφωμένος
β'  ̂ γ'

στη MalkoQta του s hem ay y a
δ'

Με τι θα συγκριθεί;
ε'

Μ’ έναν άνθρωπο
στ'

ένα κύριο σπιτιού
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ζ'
που βγάζει από το θησαυρό του

η' θ'
νέο και παλιό.

Αυτή η παραβολή των 2.000 χρόνων δεν προσφέρει ένα 
ολόκληρο επιστημονικό πρόγραμμα μιας εντυπωσιακής επι- 
καιρότητας: ότι πρέπει να στηριχθείς στο παρελθόν για να 
κατακτήσεις το παρόν, ώστε να κυριαρχήσεις πάνω στο μέλ
λον;

Αν ρωτήσουμε αυτούς, ανάμεσά μας, που ονομάζουν τον 
εαυτό τους πιστό ή υπήρξαν, πόσο λίγους θα βρίσκαμε που 
να έχουν μια γνώση αληθινά επιστημονική και μια αντίλη
ψη εθνική αυτών των μεγάλων εξηγητικών μιμοδραμάτων. 
Μιμοδραμάτων που φτάνουν από τον πιο καθημερινό συγκε- 
κριμενισμό ως τον πιο υπερβατικό αναλογισμό και που επα
νάγονται στην κανονική επεξεργασία της επιστήμης, όταν 
αυτή δίνεται σ’ ένα χώρο όπου ολόκληρο το σώμα συμμετέ
χει στην απόδειξη.

Από την παιδική απομνημόνευση στην επιστημονική εμ
βάθυνση

Ναι, από μια άποψη, αν τις βλέπει κανείς με τη νοοτροπία 
μικρού παιδιού. Αλλά θα έπρεπε να τις βλέπει κανείς με τη 
νοοτροπία του ανθρώπου του διαμορφωμένου με τους αν- 
θρωπολογικούς νόμους.

Υπάρχει σ’ αυτούς μια ολόκληρη εθνική αγωγή να δοθεί 
σύγχρονα, ανάλογα και στο βαθμό που ο καθένας μας βγαί
νει από την παιδικότητα. Στα δεκαπέντε ή στα είκοσι του 
χρόνια, δεν έχει κανείς το δικαίωμα να κρίνει τις λύσεις που 
δόθηκαν στα πιο μεγάλα προβλήματα της ανθρωπότητας 
από τις πιο μεγάλες ιδιοφυίες του παρελθόντος, όπως είχε το
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δικαίωμα να τις κρίνει στα οκτώ ή στα δέκα του χρόνια.
Ποιος λοιπόν θα όφειλε να μορφώσει ανθρωπολογικά το 

παιδί, να τραβήξει τον άνθρωπο από αυτή την πνευματική 
παιδικότητα, για να δημιουργήσει προοδευτικά από αυτόν 
ένα σκεπτόμενο άνθρωπο, ικανό, να μετρήσει τον εαυτό του 
με εθνικούς δημιουργούς της εμβέλειας των παλαιστινιακών 
nabis και rabbis. Φαίνεται πως θα έπρεπε να είναι οι ιερείς 
των διαφόρων θρησκειών.

Το ανθρωπολογικά πριν απ’ το θεολογικά
Μέχρι τώρα, η προσοχή δεν έχει προσανατολισθεί προς 

την κατεύθυνση που ταιριάζει. Έχουν διδάξει το θεολογικό, 
ενώ θα έπρεπε ν’ αρχίσουν από το ανθρωπολογικά. Έχουν 
αφήσει να γεννηθεί η απιστία, ενώ θα έπρεπε να διεγείρουν 
την περιέργεια7. Η αμφιβολία είναι υγιής, αλλά μόνο όταν 
ωθεί στην επιστημονική αναζήτηση του πραγματικού.

Λοιπόν, μπροστά στα παλαιστινιακά εθνικά γεγονότα, 
επειδή παρουσιάστηκαν πρώτα σαν πράγματα «ιερά», έχει 
κανείς συχνά την αμφιβολία που προκαλεί χαμόγελο και 
όχι την αμφιβολία που προκαλεί εμβάθυνση. Σ’ αυτό πρέπει 
να πραγματοποιηθεί, στις αξιολογικές μας κρίσεις, μια ολό
κληρη μεθοδολογική στροφή.

Αλλοτε, χαμογελούσαν επίσης με την ιατρική και προπα
ντός με τους γιατρούς. Η ιατρική άλλαξε τις μεθόδους της 
και δε χαμογελούμε πια, ούτε μπροστά στην ψυχιατρική. 
Εκεί έχουν περάσει ιδιοφυίες και ολόκληρη η ανθρώπινη 
αγωνία έχει σκύψει στα εργαστήρια πάνω στο ζωντανό κύτ
ταρο και το σκεπτόμενο εγκέφαλο.

Όπως έχουν διαμορφωθεί αυθεντίες για τους τεχνικούς 
χειρισμούς της ζωής, έτσι θα έπρεπε να διαμορφωθούν τεχνι
κές για τις εξηγητικές μελέτες της ζωής, και ξεχωριστά για 
την ανθρωπολογία. Δε φτάσαμε ακόμη σ’ αυτό.
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Περιμένοντας, καθένας από μας μπορεί, για δικό του λο
γαριασμό και με τα προσωπικά του επιστημονικά μέσα, να 
«ξανασκεφθεί» ανθρωπολογικά τη στάση του μπροστά σ’ 
αυτό που θεωρούσε ίσως παιδικές ιστορίες. Θέλουμε να μι
λήσουμε γι’ αυτά τα μεγαλειώδη εξηγητικά του εθνικού πα
λαιστινιακού χώρου μιμοδράματα: τη δημουργία του 
άντρα, τη δημιουργία της γυναίκας, την πτώση της γυναί
κας και του άντρα. Έχει ποτέ υπάρξει βαθύτερη εξήγηση 
του γάμου, οξύτερη εξήγηση του ανθρώπινου πόνου και του 
θανάτου;

Ποιος, λοιπόν, ανάμεσά μας, θα μάθει να ξανακάνει τον 
εαυτό του με αρκετά ιδιοφυή τρόπο παιδί, για να συλλάβει, 
σε όλα αυτά τα προαιώνια μιμοδράματα, την ψυχή της αιώ
νιας αλήθειας, για να τα καταλάβει από το εσωτερικό τους, 
να τα γευθεί όσο τα σύγχρονα και χωρίς αμφιβολία εφήμερα 
«δοκίμια ερμηνείας στις επιστήμες»;

Καθολικισμός και προτεσταντισμός 
Ίσως, γι’ αυτό το αντάξιο μιας ιδιοφυίας δύσκολο έργο, 

ο καθολικός θα βρεθεί σε μια κατάσταση κατωτερότητας 
απέναντι στον προτεστάντη. Ο προτεστάντης, πραγματικά, 
έχει ήδη μια γνώση οικεία (επειδή είναι οικογενειακή) και 
ένα κυριαρχικό σεβασμό γι’ αυτά τα μεγάλα παραδοσιακά 
κείμενα. Φαίνεται πως υπάρχουν πολύ λιγότεροι άπιστοι 
προτεστάντες απ’ όσο υπάρχουν άπιστοι καθολικοί...

«Κάποιος» καθολικισμός είναι μια αμαθής κινηματικό- 
τητα. Σε αρκετά μεγάλο αριθμό εφήβων -και προπαντός 
ώριμων ανθρώπων -  η κινηματικότητα φεύγει, αλλά η αμά
θεια μένει. Ο προτεσταντισμός είναι μια αποξηραντική

β'
Πάρτε και φάτε!

Υ
Φάτε και γευθείτε!



446 ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

πνευματικότητα. Το πέρασμα των χρόνων δεν αλλάζει προ
φανώς τίποτα από την αρχική ξηρότητα, αλλά αυξάνει, γε
νικά, την τάση επιστημονικής εμβάθυνσης στη λύση των 
σοβαρών προβλημάτων που διαβλέπονται και ξυπνούν από 
την παιδική ηλικία.

Επανεύρεση της αδιάλυτης πραγματικότητας 
Θα υπάρχει λοιπόν σ’ αυτό, για τον ανθρωπολόγο, ένα 

μάθημα μεθόδου να πάρει και να επεξεργαστεί, όπως θα 
υπάρχει ένας σκοπός να φτάσει: να κάνει τη ζωντανή και 
νοηματική σύνδεση αυτών των δύο στάσεων. Η μετάληψη 
του διδασκάλου θα είναι πραγματική, όπως στον καθολικό, 
αλλά θα είναι επίσης απομνημόνευση γευστική και νοημα
τική, όπως στον προτεστάντη.

(Μέρος, Α', Κεφάλαιο Α')

Η μιμησμολογική ενδοαποδοχή 
του Paraqliti- Ερμηνευτή με εμφύσηση

Η προσωπική κλήση
(...) Μετά από δύο φτωχές μικρές χιλιετηρίδες, θα χρεια

στεί η ανάσα της χωριάτισσας μητέρας μου για να μου επι
τρέψει να ξανακούσω, στην εστία, σαν μία ηχώ της φωνής 
της Μαριάμ, της γαλιλαίας χωριάτισσας, τη ρυθμομελωδική 
απαγγελία των παραβολών. Μια ανάσα που συντηρεί μια 
σπίθα. Εκαψα ολόκληρη τη ζωή μου, του ανθρώπου και του 
ερευνητή, για να δοκιμάσω να κάνω να αναπηδήσει ολοζώ
ντανη από τις στάχτες της λήθης η αραμάίκή, ταργκουμικά 
φορμουλική γλώσσα του Ραββί Γιεσουά και το ρυθμικό και 
μνημοτεχνικό προφορικό στιλ της ΒεΞόΓεΙέ-Ευαγγελίου*.

Αλήθεια ο Paraqlita-Ερμηνευτής δεν απατήθηκε τοποθε-
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τώντας στην Ιερουσαλήμ, στο κέντρο των γήινων Paraqlita - 
ερμηνευτών, μια χωριάτισσα Μητέρα.

Ο Δείπνος της Ιερουσαλήμ
Εκεί βρισκόμαστε στην εστία του χωριάτικου πανεπι

στημίου για το χωριάτικο σόμπαν. Λέμε «εστία». Και μια 
παραδοσιακή εστία όπου λάμπουν φλόγες πολλών χιλιετη
ρίδων πολύ καλύτερα, όπου διατηρούνται οι αρχέγονες 
φλόγες. Γιατί στην παράδοση πρέπει προπαντός να στηρι- 
χθούμε, όταν μιλάμε για μια αυτοονομαζόμενη ανανέωση 
στον εθνικό παλαιστινιακό χώρο. Αν βρισκόμαστε εκεί, στο 
Δείπνο, μπροστά σε μια μικρή Qehilla-εκκλησία γαλιλαίων 
χωριατών, αυτή η μικρή Qehilla-συγκέντρωση δεν είναι μια 
χυδαική συνάθροιση.

Αυτή η Qehilla-συνάθροιση είναι ένα κινηματικό «βοη
θητικό μνήμης» μιας άλλης πρωτοτυπικής συνάθροισης 
που, την ίδια μέρα, στην ιστορική έρημο του Σινά είχε άλλο
τε δεχθεί μνημονικά, στην καρδιά-μνήμη της, το δώρο της 
Torah. Αυτή η συνάθροιση ήταν όπως η σύζυγος-διδασκομέ- 
νη που μνημόνευε τη μιμησμολογική και ρυθμοπαιδαγωγι- 
κή της ένωση με το Σύζυγο-Διδάσκαλο.

Το Ασμα Ασμάτων και η Besdreta - Ευαγγέλιο στο Δείπνο
Ας μην εκπληττόμαστε λοιπόν που βρίσκουμε στα χείλη 

αυτών των γήινων γαλιλαίων των συγκεντρωμένων γύρο 
από τη Μαριάμ, στο διδασκαλικό δείπνο, τις φόρμουλες της 
προφορικής Besoreta-Αναγγελίας του Ραββί Γιεσουά, αλλά 
επίσης τις φόρμουλες του Άσματος Ασμάτων, ή καλύτερα 
του «Ειρμού των Ειρμών», γιατί εκεί έρχονται να συνδεθούν 
όλες οι φόρμουλες-τύποι που μεταδόθηκαν από τη μια ως 
την άλλη άκρη ολόκληρης της Torah, δηλ. της κυρίως ειπείν 
TdrSh, οι προφήτες και οι ψαλμοί.
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Μια τέτοια «μέρα-μνήμη» του δώρου της T0rSh λοιπόν 
καλούσε λογικά μία εξίσου εξαίσια φορμουλική συμπύκνω
ση ολόκληρης της Torah.

Χωρίς αμφιβολία, οι αρχαίες εβραϊκές φόρμουλες του 
Ασματος Ασμάτων απαγγέλλονταν λειτουργικά στην αρχι
κή τους γλώσσα. Αλλά αυτή η αρχική εβραϊκή γλώσσα είχε 
τότε, και από αρκετούς αιώνες, καταλήξει νεκρή γλώσσα. 
Έπρεπε λοιπόν, με κάθε τρόπο, να το εξιχνογραφήσουν σε 
κατανοητές αραμαϊκές φόρμουλες, σε αραμάίκά εξιχνογρα- 
φικά targoQm.

Αλλά αυτή η εξιχνογράφηση είχε μια πυκνότητα τέτοια, 
που ήταν και γι’ αυτήν αναγκαίο να γίνει πιο κατανοητή. 
Από αυτό, το αραμαϊκό μιντράίστικό targoQm που, από καλή 
τύχη, μας διασώθηκε από μια καταγραφή κατά το μάλλον ή 
ήττον αργοπορημένη και που δεν έχουμε κανένα σοβαρό λό
γο να τη θεωορύμε σε βάθος αλλοιωμένη. Η ζωντανή παλαι
στινιακή παράδοση δε χάνει ποτέ το χαρακτηριστικό της 
παράδοσης: την απαγγελτική πιστότητα.

Μπορούμε λοιπόν με μια επιστημονικά καθαρή χαρά ν’ 
ακούσουμε στα χείλη της Μητέρας και των μαθητών του 
Ραββί-Χωριάτη Γιεσουά να ρυθμομελωδείται ένα από τα πιο 
καθαρά αριστουργήματα που μπορούν να επαναλαμβάνο
νται σε μητρικά χείλη.

Δε μπορεί κανείς να μην αφεθει να σκεφθεί ότι, κάποτε, 
στην εστία της Ναζαρέτ, οι λεπτές προφορικές φόρμουλες 
του targoQm του Άσματος Ασμάτων είχαν μελωδηθεί στα 
προσεκτικά αφτιά του μελλοντικού γαλιλαίου Ραββί-Χω- 
ριάτη, σίγουρα καθημερινού φύλακα των αρνιών του, που 
μας έχει δείξει τις ανήσυχες δραπετεύσεις τους στις παραβο
λές του.

Όλα είναι χωριάτικα στο Άσμα Ασμάτων, όπως όλα είναι 
χωριάτικα στις παραβολές του Γιεσουά. Και αυτό, ακόμη
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και προπαντός στις παραβολές της ανώτερης απαγγελλόμε
νης διδασκαλίας, που διατηρήθηκε στα αραμαϊκά και, αρ
γότερα, εξιχνογραφήθηκε προφορικά ελληνικά και κατα
γράφηκε, χωρίς αμφιβολία απρόσωπα, από τον Iohanan-Ιω- 
άννη, το μαθητή που ο Γιεσουά αγαπούσε ξεχωριστά.

Ανάμεσα στις αραμάίκές φόρμουλες του targoOm του 
Ασματος Ασμάτων και τις αραμάίκές φόρμουλες των παρα
βολών του Γιεσουά, που επαναλαμβάνει ο Iohanan, σ’ αυτό 
που ονομάζουν Ευαγγέλιο του Ιωάννη, υπάρχει μια τέτοια 
αρμονία, που είναι αδύνατο, η ίδια καρδιά-μνήμη να μην 
έχει κρατήσει και ρυθμομελωδοποιήσει τις δυο ζωντανές 
παραδόσεις.

Ήρθε να ρυθμοποιηθεί αυτή η γόνιμη φόρμουλα σε ένα 
ολόκληρο παιδαγωγικό πρόγραμμα συγκεκριμένο και ζω
ντανό από το αραμάικό Ασμα Ασμάτων ή από τις αραμαίκές 
παραβολές του Γιεσουά που διατηρεί ο Iohanan;

α'
Πιο μεγάλη

β' Υ'
Δε θα μπορούσε να υπάρχει Παρά να δώσει το ζωντανό

αγάπη στον άνθρωπο του nafsha-λάρυγγα
για τους αγαπημένους του.

Έχουμε εδώ σαν ένα κεντρικό διαμάντι που όλες του οι 
αναλαμπές μπορούν να γεννήσουν, το ίδιο, ένα ρετσιτατίβο 
του Ασματος Ασμάτων, για το βοσκό και τη βοσκοπούλα, 
όσο ένα ρετσιτατίβο των ανώτερων παραβολών του βοσκού 
και των αρνιών.

Ο «βοσκός»-διδάσκαλος
Μην ξεχνάμε ότι, ανάλογα με την πάντα κινηματικά συ

γκεκριμένη ρίζα στην εβραϊκή και αραμαϊκή, η αλγεβρισμέ-
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νη λέξη μας «πάστωρ» έχει πάρει τη θέση μιας λέξης που 
εσήμαινε «αυτός που δίνει να τρως». Λοιπόν, αυτού που δί
νει προφορικά μάθηση' λοιπόν του ρυθμο-κατηχιστή δά
σκαλου μπροστά στο μαθητή που μαθαίνει απέξω.

Το πρόβλημα της γνώσης κατά το «χωριάτικο» τρόπο
Κάτω από το πλήθος των κινημάτων του συζύγου, του 

βοσκού και του βασιλιά κ.λπ., βρίσκουμε πάντα, ακαταπό
νητο και ανταλλακτικό, το παιχνίδι των κινημάτων που θέ
τουν και λύνουν, κατά τον παλαιστινιακό τρόπο, το άφευ
κτο πρόβλημά μας, της Γνώσης. Ο γνώστης γίνεται το γνωρι
ζόμενο, γίνεται, με την κατοπτρική σύμπτωση όλων των κι
νημάτων του ανθρωπολογικού του ολισμού.

Αντίθετα απ’ ό,τι νομίζουμε συνήθως, το αναλόγημα στο 
μιμόδραμα του διδασκόμενου που μαθαίνει το δάσκαλό μας 
το προσφέρει το αντικειμενικό μιμόδραμα του συζύγου που 
«γνωρίζει» τη σύζυγο.

Στους παλαιστίνιους χωριάτες, κινηματικούς και συγκε
κριμένους, η γνώση είναι πρώτα «συζυγική». Αυτή στη συ
νέχεια και με αναλογία, λέγεται «διδασκαλική».

Τη γοητεία και το βάθος του Άσματος Ασμάτων προκα- 
λεί η λεπτή και συνεχής επικοινωνία των αναλογικών κινη
μάτων του «συζυγικού» και του «διδασκαλικού».

Εκεί, αλληλοδρασικά μιμήματα και προτασική ρηματο- 
ποίηση αυτών των μιμημάτων, όλα είναι φορμουλικά και 
παραδοσιακά φορμουλικά. Όλα βρίσκονται σε όλα, γιατί 
όλα βρίσκονται σε όλους. Ο φορμουλισμός είναι ο μιμησμός 
του εαυτού του με το μέσο του εαυτού του, όπως είναι ο μι- 
μησμός του εθνικού χώρου από τους εθνικοποιημένους του.

Από το φαί και το ποτό της ζωής και της επιστήμης του 
χαμένου παραδείσου, μέχρι το φάΐ και το ποτό του αποδομέ
νου παραδείσου, το παλαιστινιακό χωριάτικο κίνημα είναι
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ένα τεράστιο και μιμοκατηχιστικό αντικειμενικό και ανα
λογικό Ασμα Ασμάτων. Δε μπορεί κανείς να καταλάβει το 
νόημα κάθε λεπτομέρειας παρά κατέχοντας απέξω και μνη- 
μοτεχνικά ολόκληρο το σύνολο. Όλα μοιάζουν σε όλα.

Στο βάθος, ολόκληρη η παλαιστινιακή χωριάτικη επι
στήμη δεν είναι παρά ένας συνεχές και κινηματικό midrash- 
υπόμνημα του συγκεκριμένου κινήματος του «γνωρίζειν» 
και του αντίστοιχου του παιδαγωγικού και εθνικού κινήμα
τος, το κίνημα του «αγαπάν». Με τον ιδιοφυή του τρόπο, ο 
Ραββί Γιεσουά αποκρυστάλλωσε αυτή τη ζωντανή εξίσωση 
σε μια απλή φόρμουλα:

Έτσι, το δώρο της ξεχωριστής γνώσης, το δώρο της 
Tdrih, δε θα έβρισκε καλύτερα τη θέση του παρά αυτή τη 
«μέρα βοηθητικό-μνήμης» και σ’ αυτή τη συνάθροιση χω
ριατιάν, βοσκών και ψαράδων, συνάθροιση γόνιμη σ’ ένα 
ολόκληρο παραδοσιακό παρελθόν και σ’ ένα μέλλον εξίσου 
παραδοσιακό.

Το φορμουλικό στιλ του Άσματος Ασμάτων
Καταλαβαίνει κανείς γιατί, από την εποχή της πρώτης 

μας μνήμης: Το ρυθμικό και μνημο-τεχνικό Στιλ στους ρη- 
ματοκινητικούς, στη σελίδα 139, αναπαίξαμε, όσο ζωτικά 
ήταν δυνατό, όλες τις φόρμουλες του Ασματος Ασμάτων, 
σαν «Ειρμού των ειρμών» όλων των φορμουλών του παλαι
στινιακού προφορικού στιλ9.

Καταλαβαίνει επίσης κανένας γιατί, από ποια και με 
ποια ευκολία μερικοί φιλόλογοι έχουν καταλάβει μια τόσο

β'
Αν μ’ αγαπάτε, εμένα

Υ
Θα συγκρατήστε 
τα μαθήματά μου.
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έκτυπη αναγλύφηση αυτών των ειρμών και έχουν στολιστεί 
με αυτήν σαν με λουλούδια παρμένα από το φορμουλικό 
στεφάνι της συζύγου του Άσματος Ασμάτων. Το ίδιο το όνο
μα του «ανθολογικού Στιλ» που έδωσαν, μετά την αφαίρεση 
της ταυτότητάς του, σ’ αυτό τον προφορικό και ζωντανό 
ειρμό ζωντανών και παραδοσιακών φορμουλών, δείχνει σε 
ποιο βαθμό θα ήταν ανίκανοι ν ’ ανακαλύψουν ολόκληρο 
αυτό τον εξαίσιο και αγροτικό ειρμό, αν αυτές είχαν ανα- 
χθεί στο παιχνίδι μόνο των σημειώσεών τους.

Το Ασμα Ασμάτων είναι μια φορμουλική ρυθμομελωδία 
του καθαρού αέρα και όχι μια συλλογή σημειώσεων τεχνη
τά και βιβλιακά βαλμένων στις γραμμές ενός βιβλίου. Η 
σύνθεση του Ασματος Ασμάτων δε μπορεί να γίνει παρά από 
ένα συνθέτη προφορικού Στιλ που ακαταπόνητα, στη διάρ
κεια μιας ολόκληρης ζωής, ετιθάσευσε, μνημονικά και μνη- 
μοτεχνικά, όλες τις φόρμουλες των αρμονικών μιμοδραμά
των της Tdrih.

Από αυτό, συγχρόνως, η πολυπλοκότητα και η απλότητά 
της σημασίας του Άσματος Ασμάτων. Από αυτό, το βάθος 
και η φρεσκάδα του μιντρασιστικού του TargoOm. Από αυ
τό, η ανάγκη να την κάνουμε να ξαναζήσει στην αρχική της 
φρεσκάδα, αν θέλουμε να καταλάβουμε την απαγγελία της 
στα χείλη αυτών των μαθητών-χωριατών που θα στέλνονταν 
για να φέρουν, όχι μια νέα Torah, αλλά μια πλήρη Torah, 
αραμάίκή και γαλιλαιική, σ’ ολόκληρο τον κόσμο των 
αστών και των χωριατών.

Γιορτή της Πεντηκοστής, γιορτή τον θερισμού
Έτσι, είναι έργο των ανθρωπολόγων, πριν ακόμη από έρ

γο θεολόγων, να έρθουν να μετρηθούν με μιμοδράματα συ
γκρίσιμα με αυτό της γιορτής του θερισμού (Εξ. XXIII, 15, 
16) που είναι η γιορτή της Πεντηκοστής, που είναι ακριβέ



Η ΜΕΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΙΛΙΑΣ 453

στερα η γιορτή των επτά επτάδων, μία από τις τρεις μεγάλες 
γιορτές τις καθορισμένες από τον JShdh, από την εποχή της 
ανακοίνωσης της Tdrih στο Σινά. Αυτή η γιορτή, στην οποία 
πρόσφεραν τις απαρχές του θερισμού σε ψωμιά καμωμένα 
με το νέο αλεύρι στον Παντοδύναμο Δημιουργό που έκανε 
δώρο τη γη στο γήινο, αυτή η γιορτή των θεριστών και των 
βοσκών, που γιόρταζαν συγχρόνως την παιδαγωγική τους 
ευγένεια, δε μπορούσε να έχει καλύτερο βοηθητικό-μνήμης 
από το ρυθμομελωδικό targoOm του Ασματος Ασμάτων, που 
είναι το πρελούδιο στο ρυθμο-μελωδικό targoum της Ρουθ 
της χωριάτισσας10.

Αν έχουμε τη χαρά να είμαστε ο συγγραφέας της αναβίω
σης των targodm, έχουμε τη μεγαλύτερη ακόμη χαρά να 
έχουμε τοποθετήσει το Ασμα Ασμάτων στο πρώτο επίπεδο 
του ενδιαφέροντος αυτών των targoOm. Αυτό δεν είναι μόνο 
ένα μιμόδραμα ψυχρά ιστορικό. Είναι ένα μιμόδραμα προ
σωπικό, ατομικά παιδαγωγικό.

Αλλά η παιδαγωγία δεν αντιστρέφεται. Οι πολύγλωσσες 
γλώσσες φωτιάς είχαν κατακάψει την αραμαϊκή σάρκινη 
γλώσσα. Από τις τέφρες τις σχεδόν αόρατες και σχεδόν ξεχα
σμένες θα πρέπει να κάνουμε ν’ αναβιώσουν τα χωριάτικα 
κινήματα αυτής της γλώσσας με τις μιμησμολογικές και 
ολικές τους ακτινοβολίες. Αυτό θα είναι, χωρίς καμιά αμφι
βολία, για τους ερευνητές έργο πολυάριθμων γενεών, έργο 
υπέροχο, ξεκινημένο από μερικούς εκλεκτούς εργάτες της 
γενιάς μας και της γης μας, όπως ο L6on Gry, στην εξιχνο- 
γράφησή του των «Προφητικών λόγων του Εσδρά».

Αυτή είναι μια ολότελα νέα εξηγητική που θα μπορούσε 
να προκύψει από την ανθρωπολογική εμβάθυνση που προ- 
τείνεται από την Κινηματική Ανθρωπολογία.

(Μέρος Β', Κεφάλαιο Α')
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Η μιμησμολογική ενδοαποδοχή 
του διδάσκαλον με χειλείκή επίθεση

Όπως το είδαμε, η μιμησμολογική και παιδαγωγική επίθεση 
του δασκάλου μπορεί να είναι ολική, γιατί ο παλαιστίνιος 
χωρικός μαθαίνει και διδάσκει κανονικά με ολόκληρο το 
μυϊκό του σύστημα. Παίζει λοιπόν και αναπαίζει τα αρχέγο- 
να μιμοδράματα του προφορικού στιλ, όπως το βλέπουμε 
στους μεγάλους ναμπί.

Μιμόδραμα προφορικού Στιλ
Αλλά δε μένει πάντα σ’ αυτό το πρώτο στάδιο ολικού 

στιλ. Η εθνική ρηματοποίηση με τις φόρμουλες του προφορι
κού στιλ έρχεται τότε να παίξει το δευτερεύοντα ρόλο, που 
γίνεται του λοιπού κανονικός.

Ο απαγγελτικός nafsha-λάρυγγας λοιπόν και τα ρυθμο- 
ποιητικά χείλη θα δώσουν το βοηθητικό τους ρόλο στο πά
ντα μιμητικό ολικό μυϊκό σύστημα. Το να κάνεις να παί
ζουν τα χείλη σημαίνει να κάνεις να παίζει ο άνθρωπος ολό
κληρος ως τα βάθη του.

Είναι αυτή η «αποστολή» ολόκληρου του ανθρώπου από 
το παιχνίδι των χειλιών που μπορούμε να παρατηρήσουμε 
στην ενδοαποδοχή, από τον Ιερεμία (1, 4-10), του Παντογνώ
στη Διδασκάλου μπροστά στο μαθητή που ξέρει για τον εαυ
τό του ότι είναι ολότελα αμαθής.

α. Το εμπειρικό υποκείμενο
Ας παραβρεθούμε στη λήψη συνείδησης αυτού του μελ

λοντικού απαγγελτή και μελλοντικού κινητή που μας δίνει 
την πείρα του σε αυτό το ζυγιασμένο και ρυθμοποιημένο 
στιλ που αναλύσαμε στις προηγούμενες εργασίες μας:

Και ο DSbar του JShoh ήρθε πάνω μου λέγοντας:
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«Σ’ έχω τοποθετήσει Σαμπί των Goyim».

Και είπα:
«Αλλίμονο, Κύριε Jahoh.

Δεν ξέρω ν ’ απαγγέλλω γιατί είμαι παιδί»

Και ο Jahoh μου απάντησε:
«Μη λες: “είμαι παιδί”.

Γιατί σε όλους αυτούς που Και όλα όσα θα σου 
θα σε στείλω θα πας. προστάξω θ’ απαγγείλεις. 
Να είσαι χωρίς φόβο μπροστά στο πρόσωπό τους. 

Γιατί είμαι μαζί σου για να σ’ ελευθερώσω»
είπε ο Jahoh.

β. Ο εμπειριστής
Σ’ αυτό πάλι, θα έχουμε μια εντυπωσιακή εμπειρία εθνι

κού εργαστηρίου. Το υποκείμενο είναι αντικειμενικά εμπει
ρικό και ο εμπειριστής είναι αναλογικά κινηματικός:

Και ο Jahoh έτεινε το χέρι / κι έκανε το κίνημα του
αγγίγματος του στόματός μου

Και ο Jahoh είπε:
«Να, που δίνω τα μαθήματά μου στο στόμα σου».

γ. Η ενδοαποδοχή του διδασκάλου
Και για να δείξουμε ότι δεν είναι καθόλου «λόγια του αέ

ρα», αλλά κινήματα που, από το στόμα, θα ακτινοβολήσουν 
και θα ενεργήσουν στα ολικά κινήματα του μαθητή, ο Πα
ντοδύναμος και Παντογνώστης Διδάσκαλος συνεχίζει και 
διευκρινίζει:
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« Κοίτα, σε 
απάνω στους goyim 
για ν’ αρπάζεις 
και να συντρίψεις, 

για να χτίσεις

την τωρινή μέρα 
κι απάνω στα βασίλεια, 

για να γκρεμίσεις 
και να καταθρέψεις, 
και να φυτέψεις».

τοποθετώ

Σ’ αυτά τα λίγα ρυθμικά διπλευρισμένα κινήματα, μπο
ρούμε να δίδουμε ολόκληρη τη ρυθμοπαιδαγωγική των πα
λαιστινιών ναμπί.

(Μέρος Β', Κεφάλαιο Β')

Η μιμησμολογική ενδοαποδοχή του Διδασκάλου 
με μετάληψη

Ο παλαιστινιακός μηχανισμός της μετάληψης
Η μιμησμολογική ανθρωπολογία μάς έκανε να λάβουμε 

μια θεμελιακή λήψη συνείδησης. Αυτή η λήψη συνείδησης 
μας έκανε να εμβαθύνουμε στο πραγματιστικό.

Το είδαμε, όποιος λέει «πραγματισμός», λέει προπαντός 
πράγματα της γης. Η γη μάς επανέφερε σ’ αυτό το τόσο τέ
λεια ξεχασμένο: το γήινο.

Χωριατισμός και πραγματισμός
Έχουμε τώρα στα χέρια μας, και σ’ ολόκληρο το σώμα 

μας, ακόμη, δυο τεράστια νέα υλικά να μελετήσουμε για μια 
πιο βαθιά κατανόηση των παλαιστινιακών κειμένων: το χω- 
ριατισμό και τον πραγματισμό.

Αντιθέσαμε πάντα, όπως είναι το πρέπον, τον πραγματι
σμό και το ρηματισμό, όταν είχαμε απέναντι μας τον πολι
σμό. Αυτή η αντίθεση παύει από μόνη της, όταν βρισκόμα
στε μπροστά στον αληθινό χωριατισμό, και ακόμη καλύτε
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ρα, όταν ο χωριατισμός είναι μέσα μας. Σ’ αυτόν, πραγματι
σμός και ρηματισμός θα ενωθούν και θα ζωντανέψουν.

Το εμπειριστικό στόμα
Για το χωριάτη, το στόμα δεν είναι, πριν απ’ όλα, ένα όρ

γανο που μιλάει, αλλά ένα στόμα που γίνεται, που δοκιμάζει 
και αποτιμάει, άρα που μορφώνεται. Το μάτι βλέπει τα πράγ
ματα. Το αφτί ακούει τα πράγματα. Το στόμα γεύεται τα 
πράγματα.

Από το επιπόλαιο μάτι, από το επιπόλαιο αφτί, το στόμα, 
και προπαντός το χωριάτικο στόμα, έχει αυτή την ανωτερό
τητα, ότι δηλ. αντί να δέχεται μόνο τα μιμήματα, δέχεται τα 
ίδια τα πράγματα. Πραγματικά, ο γήινος τρέφεται και με- 
τουσιώνει σε σάρκα και σε αίμα μόνο τα πράγματα, παρμέ
να ολόφρεσκα και από την ίδια τη γη. Είναι το στόμα που, 
από τη γη, «τρώει» τη ζωή και το θάνατο.

Θα δούμε λοιπόν κανονικά το μελλοντικό και αιώνιο 
ακόμη πεπρωμένο του ανθρώπου να παίζεται στο μιμόδραμα 
του στόματος, άρα στο μιμόδραμα της βρώσης και της πό
σης των πραγμάτων της γης.

Ο αιώνιος λοιπόν δοξασμός του γήινου ή η αιώνια κατα
δίκη του θα παιχτεί, πραγματικά, μέσα στο στόμα του. Δεν 
υπάρχει λοιπόν σ’ αυτό, έτσι, εκείνο που μπορεί να μας βγά
λει απ’ το δρόμο και να μας κάνει ν ’ απορρίψουμε ένα τέτοιο 
ενδεχόμενο;

Μόνο ένας γήινος που έχει ζήσει σιωπηλά και έχει ζήσει 
γευστικά την ίδια τη γη, όχι μονάχα θα καταλάβει, αλλά 
πιο πολύ ακόμη, θα θαυμάσει που η ιστορία και το πεπρω
μένο της ανθρωπότητας παρουσιάζονται ότι στηρίζονται 
στη Μετάληψη που φροντίζει τη Ζωή και τη Μετάληψη που 
φροντίζει την Επιστήμη. Ακόμη πιο πολύ, στη Μετάληψη 
που μετασχηματίζει την Επιστήμη και που αποσχηματίζει
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ακόμη την επιστήμη και κάνει να εμφανιστεί ο θάνατος.
Ο παλαιστινιακός εθνικός χώρος έχει τόσο βαθιά κατα

λάβει και ζήσει αυτή την ισχυρή και λογική σύνθεση της 
Μετάληψης, της Ζωής και της Επιστήμης, που δημιούργησε 
από αυτές το ουσιώδες κίνημα της αιώνιας τύχης ολόκλη
ρης της ανθρωπότητας.

Είναι αυτό που μπορούμε εμπειρικά ν’ αναλύσουμε σ’ 
ένα τριπλό μιμόδραμα, όπου θα δούμε τη μιμησμολογική εν- 
δοαποδοχή του Διδασκάλου.
1. Με Μετάληψη του ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ ΔΕΝΤΡΟΥ.
2. Με Μετάληψη του ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ ΜΑΝΝΑ.
3. Με Μετάληψη της ΣΑΡΚΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΔΑ

ΣΚΑΛΟΥ.
(Μέρος Β', Κεφάλαιο Β')

Επιστήμη και Ζωή

Ο πεννικός αναγνώστης παίρνει όλη του την καθαρά ρη
ματική επιστήμη του απ’ το νεκρό βιβλίο, με το σχεδόν πα
θητικό κινημάτων ματιών. Τίποτα σ’ αυτόν δεν είναι ζωντα
νό και δεν ξέρει να ζει. Ο άνθρωπος των πραγμάτων, αντίθε
τα, μετέχει στο συγκεκριμένο, στη ζωή του κόσμου και των 
πραγμάτων. Έχει μέσα του όλα του τα ζωντανά και κινητι
κά κινήματα. Γι’ αυτόν, η επιστήμη είναι στην ουσία ζωή. 
Όταν η επιστήμη του γίνεται προφορική, συνεχίζει να μετέ
χει στον ολισμό. Ολικό και προφορικό είναι ενότητα.

Η προφορική ενδοαποδοχή λοιπόν θα είναι πάντα ολική 
ενδοαποδοχή και ακτινοβολία. Κάθε σημασιολογική φράση 
κάθε προτασικού κινήματος θα είναι μια σωματική φάση 
του αντικειμενικά αλληλοδρασικού κινήματος. Το είδαμε, 
το κίνημα του φαγητού και το κίνημα της απαγγελίας βά
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ζουν να παίζουν τους ίδιους μυς. Στοματική κοινωνία και 
στοματική απομνημόνευση έχουν, σαν αντικειμενικό και 
λογικό δεσμό, την κοινωνία των πραγμάτων στα στόματα, 
για τα οποία η λέξη μένει πάντα πράγμα: ένα πραγματο-μί- 
μημα, ένα κίνημα μιμησμολογικό.

Συμπέρασμα

Το Μιμόδραμα που ανθρωπίζει, γιατί θεοποιεί
Ας τελειώσουμε αυτό το βιβλίο με μια λήψη συνείδησης 

που θα μαρτυρήσει για την παιδαγωγική ανανέωση που θα 
μπορούσε να φέρει η Ανθρωπολογία του Μιμησμού στη ζω
ντανή και ολική επεξεργασία του παιδιού.

Όταν βλέπει κανείς το αυθόρμητο παιδί να περνάει ολό
κληρες μέρες αναπαίζοντας τα μιμοδράματα των αλληλο- 
δράσεων που έχει προηγουμένως ενδοαποδεχθεί, θα ευχόταν 
να είχε στη διάθεσή του καθημερινά εθνικά μιμοδράματα 
του παιδιού, διαμορφωτικά και πληροφοριακά, στα οποία δε 
θα είχαν παρά να κυλήσουν από μόνα τους τα αυθόρμητα 
μιμοδράματα του παιδιού.

Ας ομολογήσουμε ότι ένα τέτοιο παιδαγωγικό εύρημα δε 
μπορούμε να ελπίσουμε ότι θα βρούμε στο δικό μας εθνικό 
χώρο. Doctus cum libro: Σοφός απ’ το βιβλίο. Αυτός είναι ο 
κανόνας, αυτός είναι ο θρίαμβος11.

Και εντούτοις, κατά μια πολύ παράδοξη αντίφαση, στον 
τωρινό μας εθνικό χώρο, κάθε πρωί και με εκατοντάδες αντί
γραφα, μας προσφέρεται ένα ολικό μιμόδραμα: είναι το Μι
μόδραμα του Αρτου και του Οίνου, που μεταδίδεται από δύο, 
σχεδόν, χιλιετηρίδες, από τον παλαιστινιακό εθνικό χώρο, 
ακριβέστερα γαλιλαιικό, και του οποίου αυτό το βιβλίο θα 
ήθελε να είναι ένα δοκίμιο ανθρωπολογικής ερμηνείας.
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Αν λοιπόν μας ρωτούσαν: « Έχετε κάποιο μοντέλο αυτού 
που θα ήταν η μιμο-παιδαγωγία που εύχεσθε, ώστε να το θέ
σουμε πρότυπο που θα μπορούσε ν’ ακολουθήσει το μιμο- 
δραματιστικό παιδί;»

Δεν θα είχαμε παρά να δείξουμε ένα από αυτά τα αντί
γραφα του παραδοσιακού μιμοδράματος του Αρτου και του 
Οίνου, ή καλύτερα της Σάρκας και του Αίματος του Διδα
σκάλου Γιεσουά: «Να το ιδεώδες μας, ούτε περισσότερο ού
τε λιγότερο».

Χωρίς να προβλέπουμε την επιστημονική όψη αυτού του 
ζητήματος, από την εποχή της νεαρής ηλικίας του αλληλο- 
δρασικά παίκτη και αναπαίκτη μικρού γήινου, είχαμε, χω
ρίς αντίληψη καταπλαγεί από αυτή την εμφάνιση και αυτή 
την ξαφνική μεταμόρφωση ενός ανθρώπου μπροστά στο βω
μό. Αυτός ο άνθρωπος ήταν όρθιος και δεν έκανε παρά μερι
κά ιεραρχικά κινήματα. Σε μια στιγμή, χωρίς να το ξέρει 
γιατί, άρχιζε να παίζει αυτό το παράδοξο και ελκυστικό μι
κρό μιμόδραμα σε δύο κινηματικά ανάλογες σκηνές που 
ονομάζουμε Καθαγιασμό, που καταλήγει σε μια Μετάληψη 
πραγματική και απροσδόκητη.

Μπορούμε να πούμε, σήμερα, ότι η επιτακτική ανάγκη 
να γνωρίσουμε την αιτία αυτής της αλλαγής συμπεριφοράς 
γεννήθηκε μέσα μας από αυτή την παιδική έκπληξη. Η 
Ανθρωπολογία του Κινήματος βγήκε από αυτή την παιδική 
και ερωτηματική σύλληψη.

Προσωπικά και ανθρωπολογικά -θα μπορούσαμε ακόμη 
να πούμε λειτουργικά, αν αυτό βρισκόταν στις εξαρτήσεις 
μας- ομολογούμε πόσο εκπλαγήκαμε που είδαμε τη διαρκή 
έλλειψη ενδιαφέροντος των ειδικών μπροστά σ’ αυτό το ερώ
τημα που είναι ένα ανθρωπολογικό και εθνικό αίνιγμα.

Λοιπόν, το αίνιγμα μεταβάλλεται σ’ ένα αίσθημα θαυμα
σμού, όταν καταλαβαίνουμε ότι έχουμε μπροστά μας το πιο
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ωραίο μάθημα μιμο-παιδαγωγίας που μπορεί κανείς να ονει
ρευτεί. Κάτι που ξεπερνάει κάθε ελπίδα: αυτός ο χαρακτή
ρας ρυθμοπαιδαγωγίας έχει εκφραστεί και υπογραμμιστεί 
στα τελευταία παραδοσιακά λόγια της ρηματοποίησης αυ
τού του ολικού μιμοδράματος:

Η λέξη «βοηθητικό μνήμης», που εξιχνογραφεί ένα αρα- 
μαϊκό όρο, μεταφράζεται από τους ελληνολατινιστές λει- 
τουργιστές μας με την αόριστη λέξη του «αναμνηστικού» ή 
της «μνήμης» και όχι, όπως πρέπει, με τον άμεσα αποκαλυ
πτικό όρο του βοηθητικού μνήμης. Πρόκειται πάντα για 
χρηστική παιδαγωγία. Το κίνημα της μνήμης είναι αυτό. 
Έχουμε να δημιουργήσουμε βοηθητικά της μνήμης κινήμα
τα.

Αυτός ο ρόλος του βοηθητικού μνήμης παίχθηκε με μια 
τόσο εκπληκτική αποτελεσματικότητα που, δυο χιλιάδες 
χρόνια μετά το τελευταίο παιχνίδι, το χιλιοστό και χιλιοστό 
ανάπαιγμα πραγματοποιείται και εκτυλίσσεται μπροστά 
μας, και αυτό, με μια ολική μιμοδραματική καθαρότητα τό
σο πιο ελκυστική, όσο όλα έχουν αλλάξει γύρο από αυτά τα 
ολικά αναπαίγματα: τα ενδύματα, η γλώσσα, το βιβλίο, οι 
λαμπάδες, οι παρευρισκόμενοι.

Τι μεγαλοπρεπής απόδειξη αυτού που είναι ένα μιμόδρα
μα, όχι μόνο σα βοηθητικό μνήμης, αλλά σα διατηρητικό 
μνήμης.

Καταλαβαίνει κανείς ότι ένας μικρός γήινος, γεμάτος 
από τα μιμήματα της γενέθλιας γης του, βρήκε τον εαυτό

α'
Αυτό

β'
κάθε φορά

που θα το ξανακάνετε

γ'
σα βοηθητικό μνήμης μου 

θα το ξανακάνετε.
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του, όχι από ολόκληρο το πέλμα, αλλά από ολόκληρο το σώ
μα με αυτό το δισχιλιετές παιδαγωγικό μιμόδραμα ενός εθνι
κού χώρου χωριατών μακρινών και όμως τόσο κοντινών, 
όσο αν ήταν ασώματοι.

Καταλαβαίνει κανείς πόσο λογική υπήρξε η αίσθηση αυ
τού του μικρού χωριάτη, όταν, μέσα του, οι φυσικές ολικές 
ακτινοβολίες των μιμημάτων άρχισαν να παίζουν και να ευ
ρύνονται από την πρώτη παλαιστινιακή απαγγελία της δη
μιουργίας μέχρι την τελευταία γαλιλαιική απαγγελία αυτής 
της υπέρτατης φανέρωσης που είναι η Αποκάλυψη.

Πόσο ενδιαφέρον ήταν, πια, το μεγαλύτερο ή μικρότερο 
εύρος που τα υποκείμενα μιμήματα επέβελλαν ή εξανάγκα
ζαν στα κινήματα του μικρού αναγνώστη που γινόταν απαγ- 
γελτής για να γίνει ρυθμομιμητής. Στ’ αλήθεια, και με την 
κύρια και παραδοσιακή έννοια, υπήρξε γι’ αυτόν μια αποπέ- 
πλωση. Τα γραφικά σημεία απολεπίσθηκαν, όπως τα λέπια 
που έπεσαν από τα μάτια του Σαούλ του Ζισκαλά. Οι απαγγε
λίες της Βίβλου δεν ήταν πια τότε παρά μια εθνική ρηματο- 
ποίηση των βαθιών και ελκυστικών μιμοδραμάτων, όπου 
παίζονταν, όχι μόνο το κίνημα ενός ολόκληρου λαού, αλλά 
το δράμα του πολιτισμού μας και της παγκόσμιας ιστορίας12.

Προφανώς, πρέπει να έχει κανείς παραμείνει «γήινος» 
για να έχει μέσα του τα μιμήματα, για να το πούμε έτσι, συ- 
ναδελφικά, που τείνουν προς μια αντίληψη και μια κατα
νόηση άλλων μιμημάτων με ήθος απορροφητικό και διαμορ- 
φωτικό. Δοκιμάστε λοιπόν, μετά από αυτό, να διαβάστε μό
νο με τα χείλη, ολόκληρο αυτό το τόσο βαθιά χωριάτικο μι- 
μοδραματικό έπος, που ξεκινάει από κάτω απ’ τα δέντρα 
ενός κήπου αναψυχής για να ξαναγυρίσει τελικά στα ίδια 
δέντρα του ίδιου κήπου αναψυχής, που ανάμεσά τους ανοί
γει, πάντα πράσινο και καρποφόρο, το δέντρο της Ζωής που 
είναι ο ένδοξος Αρτος του μελλοντικού Κόσμου.
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Λοιπόν, ο γήινος που θα έχει ξαναζωοποιηθεί και ελευθε
ρωθεί με τη Μετάληψη της Σάρκας και του Αίματος του 
Ελευθερωτή Γιεσουά του Γαλιλαίου, θα ξαναγυρίσει σ’ αυ
τή τη νέα Γη της Επαγγελίας, όπου όλοι οι χωριάτες του κό
σμου θα ξαναβρούν τη μετασχηματισμένη και σαν εκθεϊ- 
σμένη χώρα τους, όχι μόνο «χωριάτικα» αλλά «γαλιλαιι- 
κά».

Ας μας επιτραπεί να κλείσουμε αυτό το έργο μ ’ 
ένα γεγονός πολύ απλό, που θέτει ένα είδος σφραγί
δας στη ζωή και το έργο του Μαρσέλ Ζους.

Από μήνες, η Λειτουργία δεν του ήταν πια δυνατή 
εξαιτίας της αφασίας και της απραξίας που είχαν 
κυριεύσει όλους τους μηχανισμούς του έκφρασης. 
Τρεις μέρες πριν απ’ το θάνατό του, όταν ήρθε να τον 
δει ο Πατήρ Fessard, ο βοηθός του είπε: «Δε θα μπορεί 
πια να κοινωνήσει, η παράλυση που έχει απλωθεί 
στα μέλη του φτάνει στο λάρυγγά του»... Και ο Πα
τήρ Fessard απάντησε: «Αν ο Πατήρ μας Ζους δε μπο
ρεί να κοινωνάει, δε θα μπορεί πια να ζει».

Και έγινε έτσι.
Και ο Παντοδύναμος απέσυρε από τον γήινο 

την πνοή της ζωής του.
Και ξαναέγινε ο γήινος

ένας λάρυγγας όχι ζωντανός, 
όχι τρώγων 

όχι ομιλών...
(Συμπέρασμα)
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ΣΗ Μ ΕΙΩ ΣΕΙΣ

(Σε πα ρένθεση  ση μ ειώ νετα ι η πη γή  της σημείω σης)

1. Η «MalkoOta του Shemayya είνα ι η δ ιδασ καλία  που ο Γιεσουά 
έφερε στο στοιχειώδη του κατηχισμό (τα Συνοπτικά  Ευαγγέλια) και 
στον ανώτερο κατηχισμό του (το Ευαγγέλιο του Ιωάννη). Είναι επειδή 
πραγματικά, η λέξη MalkoQta δε σημαίνει βασίλειο, βασιλεία  μόνο, 
αλλά  επίσης κανόνας και ακριβέστερα κανονιστική  Δ ιδασκαλία.

ΓΓ αυτό ο Γιεσουά είχε αυτή τη φράση που τα  συνοψ ίζει όλα:
Είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή,

δηλαδή η σύνοψη όλων των μηχανισμώ ν που οδηγούν τον άνθρωπο 
ως το βασίλειο. Ο Γ ιεσουά είνα ι ένας κανονιστής που φέρνει ένα  κα
νόνα. Ε ίναι ένας διαμορφωτής κινημάτω ν κ α ι γ ι ’ αυτό μας μιλάει για  
τη MalkoOta. Ε ίναι ένας Malka, ένας «κανονισ τικός βασιλιάς» (Αμφ. 
Σορ., 22-12-1943).

2. Ας θυμηθούμε ότι η λέξη targoOm σημαίνει μετάφραση. Ο ταρ- 
γκουμ ιστής είνα ι αυτός που εξιχνογραφεί προφορικά στην ομιλούμε- 
νη γλώ σσα της εποχής, την αραμάίκή, τους σ τίχους της εβραϊκής 
Torah. Ε ίναι ο metourgueman, ό  amora, ο ερμηνευτής, ο διάμεσος ή, 
σύμφωνα με την εξαραμάίσμένη ελληνική λέξη, ο paraqlita, ο ηχητι
κός μετασχηματιστής του abba, όταν αυτός διδάσκει στη συναγωγή.

Αυτά τα  targoOm, προφορικά την εποχή του Γιεσουά, αργότερα 
καταγράφηκαν σε απροσδιόριστες χρονολογίες. Ολοι ξέρουν τη θέση 
που έδωσε σ τα  α ρα μ ά ίκ ά  targoOm στις σ τιλ ιστικές του εργασίες του 
Ευαγγελίου. Ο αναγνώ στης θα  βρει σε αρκετά  σημεία  αυτού του βι
βλίου ένα  υπα ινιγμό σ ’ α υτά  τα  αρα μά ίκά  targoOm σαν μ ια  πρόσκλη
ση σε μια  εργασία  εμβάθυνσης, στην οποία  θα  μπορούσαν να  συνερ- 
γασθούν Ιουδαίοι και Χ ριστιανοί γ ια  μ ια  καλύτερη κατανόηση του 
Ραββί Γ ιεσουά της Ν αζαρέτ (Σ.τ.Ε.).

3. Στο εργαστήριό του της Α νθρωπολογίας του Κ ινήματος και του 
Ρυθμού, ο Ζους οδήγησε στη μάθηση και την α παγγελ ία  της BSsoretS - 
Ευαγγελίου, εμπειρικά, σα  μια  ζω ντανή μέθοδο που περιλάμβανε ολό
κληρο το σώμα. Η παιδαγω γική δύναμη α υτή ς της ολικής απομνημό
νευσης αποδείχτηκε πλα τιά  σε όλους αυτούς που υποβλήθηκαν σε 
αυτή την εμπειρία  (Σ.τ.Ε.).

4. Αυτή η μελέτη του Andr6 Spire θα  γίνει ένα βιβλίο: Ποιητική 
τέρψη και μυϊκή τέρψη ή το στόμα και το αφτί, α υτά  τα  ζω ντανά  ερ
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γαλεία  τη ς εκμάθησης της T6rah, ξαναβρίσκουν την αληθινή τους 
α ξία  στην ανθρώπινη έκφραση (Εκδ. Jos6 Corti, Paris, 1949) (Σ.τ.Ε.)·

5. Μπορούμε ν α  διαπιστώσουμε αυτό το γεγονός σ ’ όλες τις φιλο
λογίες του προφορικού Στιλ: αφρικανικές, μαλαισιακές, βαρβαρικές, 
κ.λπ., ευτυχώ ς όλο και πιο πολύ μελετώμενες (Σ.τ.Ε.).

6. Παλιό, γ ια  τη χρησιμοποίηση των αρχαίω ν φορμουλών. Νέο, 
γ ια  μια  νέα  διευθέτηση αυτών των παραδοσιακών φορμουλών που δί
νουν ολότελα νέα  σημασ ία  στην απαγγελία.

Έ τσ ι συντέθηκαν το Πάτερ ημών και το Μεγαλύνει (Σ.τ.Ε.).
7. Ο αναγνώ στης θα βρει σ υχνά  στο στιλ  του Ζους την τάση προς 

τον παραλληλισμό. Ο Ζους σκέπτεται και εκφράζεται με ολόκληρο το 
διπλευρικό του σώμα, ακόμη και όταν γράφει. Έ τσι θα βρούμε συ
χνά, όπως σ ’ αυτή την παράγραφο προτάσεις ταλαντευτικές, συνωνυ
μικές ή αντιθετικές, που ισορροπούν και ενισχύουν τη σκέψη του (...). 
Κάποτε η ομοιοκαταληξία  έρχεται ολότελα αυθόρμητα να  ενισχύσει 
την έκφρασή του, γιατί, είτε το θέλει είτε όχι, η ανθρωπολογία του 
Ζους τείνει στο να  γίνει παιδαγω γία  κ α ι τότε η έκφραση γίνεται μνη
μοτεχνική (Σ.τ.Ε.).

8. Ε ίναι προφανές ότι αφήνοντας την Π αλαιστίνη, γ ια  να  υπακού
σουν στην εντολή του Ραββί τους που τους έστελνε στους Goyim, οι 
αραμαιόφωνοι γαλ ιλα ίο ι μαθητές, χρειάστηκαν να  τους ακολουθή
σουν MetourgemSn -Συνεργοί, γ ια  να  εξιχνογραφούν τα  ρυθμοκατηχι- 
στικά  τους μαθήματα  στις γλώσσες των λαών που επρόκειτο να  ευαγ- 
γελίσουν. Η «καταγραφή» στα  ελληνικά  έγινε στη συνέχεια  σα μερι
κό βοηθητικό μνήμης αυτών των μαθημάτων, των μαθημένων προφο
ρικά, γ ια τ ί ο ελληνικός κ α ι ο ρωμαϊκός εθνικός χώρος δεν ήταν, εκεί
νη την εποχή, χώρος προφορικού Στιλ (Σ.τ.Ε.)

Και έτσι εξαφανίστηκε η αραμαϊκή BesdretS και όλες οι παραδο
σ ιακές μνημοτεχνικές δ ιαδικασίες που εξασφαλίζουν την προφορική 
τους μεταφορά. Η καταγραφή έγινε σ ιγά  σ ιγά  ένα βιβλίο μελέτης 
(Σ.τ.Ε.)

9. «Κ αμιά προσπάθεια μετάφρασης δε θα  μπορούσε να  κατορθώ
σει ν α  αποκαταστήσει το ζωντανό ειρμό των αμετάδοτων και πολύ
πλοκων εθνικών πνευματικώ ν στάσεων που παίζονται στις φόρμου
λες του Ασματος Ασμάτων, φόρμουλες παραδοσιακές και ρηματικές 
λεπτότητες, από τις οποίες είμαστε ολότελα ξένοι. Έ τσι, πώς θα  κατα
λαβαίναμε στην προσωποποίηση της T6rSh στη “Σύζυγο”, την “Ολο
κληρω τική”, γ ια τ ί είνα ι ολοκληρω τικά στολισμένη με όλα της τα  
στολίδ ια  (που ε ίνα ι τα  μαργαριτάρια-μαθήματα  της TdrSh), μαργαρι
τά ρ ια  με λαμπερές α ντανακλάσεις (που είνα ι οι φόρμουλες οι ποικι
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λόμορφα ενεργοποιούμενες). Ή στην “Α γαπημένη”, κόρη της Φ ρόνη
σης που κάνει να  μάθεις από στόμα σε στόμα τις α ρχές της Δ ικαιοσύ
νης δίνοντας γ ια  φαί και γ ια  ποτό το γά λα  και το μέλι που κυλούν 
από τα  χείλη της γνώσης του ελέους και της ακρίβειας, ή στη “Σύζυ
γο, με τους μαστούς”, όπου π ίνονται οι παρηγοριές που τις θυμάται 
κανείς πιο πολύ από το κρασί της ζωής» κ.λπ.

« Έ χουμε λοιπόν επίσης το “Σύζυγο", αυτό το Σύζυγο, δηλαδή τον 
“γνω ρίζοντα” με τη συγκεκριμένη έννο ια  του όρου, αλλά  επίσης γνω- 
ρίζοντα  με την έννο ια  γνώσης. Θα είνα ι λοιπόν επίσης ένας βασιλιάς 
που δίνει ένα κανόνα, ένας MalkS που δίνει μ ια  MalkoOtS κ α ι συγχρό
νως ένας βοσκός, γ ιατ ί βόσκει τα  πρόβατά του, τα  διδάσκει και τους 
δίνει να  φάνε “καλά  πράγματα”».

« Όλες αυτές οι αναλογίες μάς προετοιμάζουν να  μπούμε στις πα
ραβολές, όπου ο Γ ιεσουά δείχνεται καλός Π οιμένας -α υ τό ς  που δίνει 
τη μάθηση και που θα  πει στον K&phS:

Β ό σ κ η σ ε  τ α  α ρ ν ιά  μ ο υ , β ό σ κ η σ ε  τ α  π ρ ό β α τ ά  μ ο υ .
Β ό σ κ η σ ε  τ ο υ ς  μ α θ η τ ε υ ο μ έ ν ο υ ς , β ό σ κ η σ ε  τ ο υ ς  μ α θ η τές ...

Δηλώνει αυτός ο ίδιος ότι είνα ι βασιλιάς. Ε ίναι ένας MalkS που φέρνει 
τη MalkoQtS του ShemayyS, γ ιατ ί το βασίλειό του δεν είνα ι αυτού του 
κόσμου. Ε ίναι το Βασίλειο του “ερχόμενου κόσμου” που μας κάνει να 
ζητήσουμε στο “Πάτερ ημώ ν”.

Είναι πάντα  η μεταφορά ενός μηχανισμού συγκεκριμένου σ ’ ένα 
μηχανισμό μεταρσιωμένο. Αλλά πώς θα  μπορούσαμε να  καταλάβου
με όλες τ ις  αντηχήσεις που κάθε λέξη μπορούσε να  έχει στους μαθη
τές του Γιεσουά; Ό λα α υτά  τα  δ ιδακτικά  συνώ νυμα της TdrSh διαφεύ
γουν την αντίληψ ή μας και είμαστε αναγκασμένοι ν α  μεταφράζουμε 
με μεγάλες προσπάθειες λεξικών και εθνικές παρερμηνείες αυτό που 
συνθέτες και απαγγελτές βέρβεροι, μερικοί σύγχρονοι αφρικανοί, κα
λύτερα προετοιμασμένοι από μας να  μπουν σ ’ αυτή τη συγκεκριμένη 
λογική και σ ’ α υτά  τα  λεπτά π α ιχν ίδ ια  λέξεων, καταλαβαίνουν  α υ 
θόρμητα» (Το Π ρ ο φ ο ρ ικ ό  Σ τιλ).

10. Η γιορτή της Π εντηκοστής ή γιορτή των εφτά εβδομάδων, γιατί 
πανηγυριζόταν εφτά βδομάδες ή πενήντα  μέρες μετά τη γιορτή του 
Πάσχα. Οι ιδια ίτερες εντολές που επ ιβάλλονται αργότερα (Λ εβ., 
XXIII, 15) υποχρέωναν όλους τους άντρες Ισραηλίτες να  βρεθούν σ το  
εθνικό βήμα, γ ια  να  πανηγυρίσουν τη γιορτή. Αυτό εξηγεί την παρου
σ ία  των Μαθητών του Γ ιεσουά στην Ιερουσαλήμ και την προσέλευση 
των Ιουδαϊστών που είχαν έρθει από τις πιο διαφορετικές περιοχές, σ ’ 
αυτή τη γιορτή της Πεντηκοστής, γ ια  να  υπακούσουν στην εντολή 
της T6r&h τους (Σ.τ.Ε.).
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11. Θα πούμε ότι ο Ζους απορρίπτει κάθε βιβλιακή κουλτούρα και 
διδάσκει τον αναλφαβητισμό; Ολόκληρο το έργο του κινείται αντίθε
τα σε μια τέτοια διαβεβαίωση. Αυτό που καταδικάζει, είναι η «πρόω
ρη και άμετρη χρήση του βιβλίου», που είνει «να μετατρέψει το παιδί, 
το συντομότερο δυνατό, σ’ ένα σοφό, ένα σημειωματάριο που δεν ξέ
ρει από τον πραγματικό κόσμο παρά αυτό που λένε γ ι’ αυτόν τα βι
βλία που έχει διαβάσει... Αυτά τα τεχνητά πλαίσια -είναι ξεχωριστά 
επικίνδυνα για μια υγιή παιδαγωγία- απεμπλέκονται ευτυχώς, από 
όλα τα τμήματα. Αυτό που θέλουμε να μελετήσουμε του λοιπού, είναι 
ο άνθρωπος, αλλά ο άνθρωπος απροειδοποίητος, όσο είναι δυνατό, 
στον αναπηδώντα αυθορμητισμό του: ο Ανθρωπος» (Ανθρώπινος μι- 
μησμός και χειρικό Στιλ, σ. 1, 2. Επίσης Κινηματική Ανθρωπολογία) 
(Σ.τ.Ε.)

12. Αυτή η λήψη συνείδησης βοηθάει να καταλάβουμε πώς ο Ζους 
μπόρεσε να πει: «Δεν είμαι αληθινά ο εαυτός μου παρά στη Θεία Λει
τουργία».
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Το τελευταίο βιβλίο του Μ. Ζους, Ο Ομιλητής, η Μιλιά και η 
Πνοή είναι μια συγκροτημένη σύνοψη της διδασκαλίας του. 
Οι μαθητές του, με τις σημειώσεις και την οικειότητά τους 
στο σαφή, γεωμετρικό, θα λέγαμε, λόγο του δασκάλου τους, 
έχουν συγκεντρώσει σ’ αυτό συστηματικά τις απόψεις του 
Ζους, που βρίσκει κανένας πιο αναλυτικά στα προηγούμενα 
βιβλία του.

Εδώ παρουσιάζουμε ένα μεγάλο τμήμα από τα πρώτα μέ
ρη του βιβλίου, αυτό που έχει γενικό χαρακτήρα. Το μεγα
λύτερο μέρος απ’ όσα ακολουθούν αποτελεί πια απόδοση 
των «θεολογικών» ιδεών του Ζους, αυτών που παρουσιάστη
καν στη Μετάληψη της Μιλιάς.
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Α. ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Τίτλοι κεφαλαίων και παραγράφων 
Στον αναγνώστη: Σημείωμα της Gabrielle Baron 
Πρόλογος του Maurice Houis, της Ecole Pratique des 
Hautes Etudes

— ΚΕΦΑΛΑΙΟ A'
Ανθρώπινος μιμησμός και σωματικο-χειρικό Στιλ 
Εισαγωγή: Οι ανθρωπολογικές τάσεις της ανθρώπινης έκ
φρασης (Εισαγωγή)
Το παγκόσμιο εργαστήριο

1. Η παγκόσμια κι νηματι κότητα του ανθρώπου 
(Εισαγωγή)
Το σώμα, εργαλείο γνώσης - Η ανάγκη ενός λεξιλογίου 
προσαρμοσμένου στα μελετώμενα γεγονότα.

2. Ο ανθρώπινος Μιμησμός και η χρήση των μιμημάτων 
(Εισαγωγή)
Ο αυθορμητισμός του Μιμησμού - Η αυθόρμητη χρήση 
των Μιμημάτων - Ο Σωματισμός: σημασιολογική έκφρα
ση με ολόκληρο το σώμα

3. Το σωματικό-χειρικό Στιλ και το προτασικό κίνημα 
(Εισαγωγή)
Το χαρακτηριστικό κίνημα - Το κινηματικό σώμα - Τα 
μεταβατικά κινήματα - Το αλληλοδρασικό κίνημα - Δεν 
υπάρχουν συνώνυμα κινήματα - Αφαίρεση και γενίκευ
ση - Οι τρεις φάσεις της αλληλοδράσης - Το Ενέργημα - 
που Ενεργεί - το Ενεργούμενο - Το πρόβλημα της γνώσης 
είναι ζήτημα Μιμησμού - Το σώμα εργαλείο έκφρασης.

4. Ο ορατός κόσμος και ο αντικειμενικός κινηματισμός 
(Εισαγωγή)
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Η Επιστήμη, λήψη συνείδησης των μιμημάτων - Η λογική 
της κυοφορίας - Ο «βωβός» κινηματογράφος, ολική έκ
φραση - Η συγκεκριμένη αφαίρεση - Η αλγέβρωση - Η 
ετυμολογία: σύλληψη του κινήματος του υποκειμένου 
στις λέξεις - Η μεταφορά: φόρηση κινημάτων - Η ταλά- 
ντευση των προτασικών κινημάτων - Ο άνθρωπος διπλευ- 
ρικός μιμητής - Η εξηγητική μιμοδραματική.

5. Ο αόρατος κόσμος και ο συμβολικός κινηματισμός 
(Εισαγωγή)
Οι λειτουργίες, γλώσσες των κινημάτων που φέρουν το 
αόρατο πραγματικό.

— ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Ανθρώπινος Μιμησμός και Ανθρωπολογία του Λόγου 
Εισαγωγή: Στατική Ανθρωπολογία και Δυναμική Ανθρω
πολογία (Εισαγωγή)
Ανθρωποειδές και άνθρωπος - Η Ανθρωπολογία του Λό
γου, Επιστήμη της Ανθρώπινης Έκφρασης - Η Φιλολογι
κή Γλωσσολογία, Επιστήμη των Εθνικών Γλωσσών - Από 
τη Μιμικότητα στο Λόγο.

1. Ο Ανθρώπινος Μιμησμός 
(Εισαγωγή)
Η ζωική Μιμική - Τα πρώτα αναπαίγματα του ανθρώπι
νου Μιμησμού - Ο δρασικός Μιμησμός - Ο παιδικός Μι- 
μησμός.

2. Κινομιμησμός και ο Σωματισμός 
(Εισαγωγή)
Ο αυθόρμητος χειρισμός του παιδιού - Η ολική ακτινοβο
λία των οφθαλμικών κινημάτων - Η προοδευτική εγγρα
φή των αναπαιγμάτων στο παιδί - Ο συνδυασμός των 
αναπαιγμάτων «στο κενό», βάση του Μιμοδράματος - Το 
μιμοδραματιστικό παιδί - Το ενέργημα - που ενεργεί - το
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ενεργούμενο - Λογική διαδοχικότητα των εγγραμμένων 
Μιμημάτων - Το όνειρο, αναγκαστικό ανάπαιγμα - Η δυ
νατή απαγόρευση των σωματικών αναπαιγμάτων - «Σκε
φτόμαστε μ’ ολόκληρο το σώμα μας» - Το παιδικό παιχνί
δι: παίζειν κάποιο πράγμα με το «πράγμα» - Παίζειν κά
ποιο πράγμα με «άλλο πράγμα» - Παίζειν όλα τα πράγ
ματα «χωρίς κανένα πράγμα» - Η προσωπική χρησιμο
ποίηση των Μιμημάτων - Ο Μιμησμός είναι ουσιωδώς 
ανθρωπολογικός και αυθόρμητος - Η μίμηση είναι εκού
σια - Ο αυθόρμητος Μιμοδραματισμός γίνεται παραδο
σιακός.

3. Ο Φωνομιμησμός και ο Λόγος 
(Εισαγωγή)
Διαμορφωτικός πλούτος του ηχητικού πραγματικού - Από 
το φωνο-αναλογισμό... - Στη μιμητική αρμονία - Οι φωνη
τικές εξελίξεις - Από τον ολικό Σωματισμό στον Προφορι
κό Λόγο - Ο ολισμός υποκείμενος στον προφορισμό.

— ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ'
Ανθρώπινος Διπλευρισμός και Ανθρωπολογία του Λόγου 
Εισαγωγή: Η ανθρωπολογική Ταλάντευση 
Ο πανταχού παρών και παντοδύναμος ανθρώπινος Δι- 
πλευρισμός - Κάτω απ’ το προτασικό κίνημα, το ολικό κί
νημα του Διπλευρικού ανθρώπου - Η μεθοδολογία του 
Jousse - Ο κόσμος: ποικιλία των εθνικών εργαστηρίων.

1. Διπλευρισμός και Παλαιστινισμός 
(Εισαγωγή)
Το γαλατικό εθνικό εργαστήριο - Το εθνικό εργαστήριο 
του Ισράΐλ - Το αραμαϊκό εργαστήριο του Ραββί Γιεσουά 
της Ναζαρέτ - Τα σημασιολογικά ταλαντεύματα.

2. Διπλευρισμός και Δομές 
(Εισαγωγή)
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α. Διπλευρισμός και Σύγκριση 
β. Διπλευρισμός και Παραβολή 

(Εισαγωγή)
Η Malkodta του Shemayya. 

γ. Διπλευρισμός και Αντίθεση 
(Εισαγωγή)
Οι γραφικές συντομεύσεις.

— ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
Φορμουλισμός και Ανθρωπολογία του Λόγου 
Εισαγωγή: Η Φορμουλική Απομνημόνευση 
Νέα συμπεράσματα των αρχαίων φορμουλών του Πάτερ 
Ημών - Το «προφορικό Στιλ», νέα σύνθεση αποσπασματι
κών δεδομένων ήδη αποδεγμένων - Εμπειρία του νόμου 
του Φορμουλισμού.

1. Η Προφορική Εξιχνογράφηση 
(Εισαγωγή)
α. Μπροστά στο αρχέγονο Ρετσιτατίβο 

Λήψη συνείδησης των εθνικών «φορμουλών» - Το αρ
χέγονο γαλλικό Ρετσιτατίβο, 

β. Μπροστά στο ιχνογραφημένο Ρετσιτατίβο 
Το λατινικό του «ιχνογράφημα», 

γ. Μπροστά στο εξιχνογραφημένο Ρετσιτσατίβο 
Η Μετάφραση είναι προσωπική - Η εξιχνογράφηση εί
ναι παραδοσιακή - Οι δυνατές προδοσίες του μεταφρα
στή - Επαλήθευση του νόμου του Φορμουλισμού - Ο 
Leon Gry, επαληθευτής του νόμου του Φορμουλισμού 
της Αποκάλυψης του Έσδρα.

2. Η εξιχνογράφηση με φόρμουλες 
(Εισαγωγή)
α. Προτασικές φόρμουλες
β. Φορμουλικοί παραλληλισμοί και Λέξεις-ζευγάρια
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γ. Η Ταλάντευση του Ζυγού και του Φόρτου 
Ανάγκη μιας ρυθμο-τυπογραφίας.

3. Η εξιχνογράφηση με ταργκουμικές φόρμουλες 
(Εισαγωγή)
Το TargoQm-ιχνογράφημα του εβραϊκού κειμένου - Ο ρό
λος του Metourgeman - Το Midrash-εξήγηση - Από το 
ιχνογραφικό TargoOm στο μιντρασικό TargoOm - Η Φόρ
μουλα: ένα ρευστό κείμενο - Το παιχνίδι των ισοδύναμων 
Φορμουλών - Τα προβλήματα της σύνοψης: concordia 
discors - Το προφορικό Στιλ - Ενότητα της εθνικής φόρ
μουλας - Η αυθεντικότητα των απαγγελιών της MariSm - 
Ο Ραββί Γιεσουά, «υιός» των αραμαϊκών targoOm. 
α. Ταργκουμικές συμφωνίες 
β. Προτασικές συμφωνίες 

Προτεινόμενη μέθοδος.
Συμπέρασμα
Ο αραμαϊκός φορμουλισμός των ευαγγελικών απαγγε
λιών και η καταγραφή τους στα ελληνικά.
Ο ρόλος του Kepha και του Iohanan - Οι καταγραφές βοη- 
θητικά-μνήμης - Το ζωντανό παιχνίδι των ισοδύναμων 
Φορμουλών και των γραφικών συντομεύσεων.

— ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
Πατήρ, Υιός και Παράκλητος στον παλαιστινιακό εθνι
κό χώρο
Εισαγωγή: Από το Ολικό Κίνημα στο Προφορικό Κίνημα 
(Εισαγωγή)

1. Η οικογενειακή παράδοση 
α. Η Παράδοση του Orayeta

Συμφωνική γράφηση όχι φωνηεντική - Στην οικογέ
νεια, το απομνημονευτικό και επαναληπτικό παιδί - Το 
ιχνογραφικό TargoQm - Το μιντρασιστικό TargoOm - Η
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βοηθητική και οδηγητική Ρυθμο-μελωδία - Οι Σεφερι- 
στές -  μετρητές ή γραφείς - Γαλατία και Γαλιλαία - Η 
καταγραφή του Ματθαίου - Η ηχώ από το στόμα στο 
αφτί από «γενιά σε γενιά» - Υπερβατικός Μιμησμός. 

β. Η παράδοση των γεννήσεων 
γ. Η παράδοση των παροιμιών 

Η Μίμηση του καθρέφτη και της ηχώς - Σωματικός δι- 
πλευρισμός, κειμενικός παραλληλισμός - Το Ρετσιτατί
βο των Μακαρισμών, ηχώ του παραδοσιακού Ψαλμού.

2. Η Εθνική Παράδοση 
(Εισαγωγή)
Η Γαλατία και η ρωμαϊκή κατάκτηση - Το Ισράΐλ και η 
ρωμαϊκή κατάκτηση - Η εποχή των Προφητών σταμάτη
σε: γέννηση του Ραββινισμού.
α. Ο Οίκος της Κειμενοποίησης - Ο παιδαγωγικός Ζυγός 

και το παιδαγωγικό Φορτίο της Torah και το TargoOm - 
Μάθηση και απαγγελία του αραμαϊκού TargoOm. 

β. Ο Οίκος της Εξήγησης 
(Εισαγωγή)
Αποστήθιση και απομνημόνευση - Το Σάββατο - Οι συ- 
ναγωγικές ιεροτελεστίες - Η Λειτουργία και ο Λόγος - Η 
ταργκουμοποίηση - To TargoOm οφείλει να δίνεται 
προφορικά - Το Midrash-εξήγηση - Ο Αββάς διδάσκα
λος της σχολαστικής εβραϊκής - Ο ParaqlitS επαναλή- 
πτης και μεταδότης σε αραμαϊκή ηχώ - Διαδοχικές 
αντηχήσεις: Abba, Bera, Paraqlita - Οι αραμαϊστικές Συ
ναγωγές της Παλαιστίνης - Οι ελληνιστικές Συναγωγές 
της Διασποράς - Το κίνημα ΚΡΖ δεν είναι «κήρυγμα» 
αλλά «προκήρυγμα» - Οι «Επιστολές» του Ραββί Σα- 
ούλ.

γ. Ο Οίκος της Νομοθεσίας 
(Εισαγωγή)
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Ο σχολαστικός Ραββινισμός - Ο ρόλος του ParaqlitS- 
Ερμηνευτή - Μια λυπηρή παράλειψη στις καταγραφές 
στα εβραϊκά - Οι βάσεις του πολιτισμού μας: το αρα- 
μαϊκό TargoQm - Η Μετάδοση με Ηχώ της διδασκαλίας 
του Ραββί -Το παραδοσιακό κίνημα της Αποστολής.

3. Η Ουράνια Παράδοση
α. Ο Μεμραϊστής - Ο ομιλητής και η Δημιουργία 

(Εισαγωγή)
Η μέτρηση των στοιχείων της Απαγγελίας - To Midrash 
του Iohanan του Γιεσουαϊκού. 

β. To Memra - ο αιώνιος λόγος - και η Ενσάρκωση 
(Εισαγωγή)
Η πραγματωμένη στο Γιεσουά πληρότητα - Η BesdretS 
του ΙόΙι2ηέη, ηχώ που ενσαρκωμένου Memra - Έτσι ο 
Γιεσουά, επίσης οι Διδάσκαλοί του. 

γ. To RoOhS - η πνοή της αλήθειας - και η Αντίληψη 
(Εισαγωγή)
Συμπέρασμα
Ρυθμο-κατηχισμός του I6hanan για το Memra.

— ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
Ιουδαϊκός, Ιουδαίος, Ιουδαϊστής στον παλαιστινιακό 
Εθνικό Χώρο
Εισαγωγή: Το εικονογραφικό λεξιλόγιο

1. Ιουδαίος και Γαλιλαίος
2. Ιουδαίος και Αιγύπτιος 

(Εισαγωγή)
Ο Ραββί Σαούλ της Ζασκαλά, ο Ιουδαίος - Ο Ραββί Γιε
σουά της Ναζαρέτ, ο Γαλιλαίος - Σαούλ, αραμαϊστής, 
γιος αραμαϊστών - Το πρόβλημα της Παράδοσης-ιχνο- 
γράφησης - Οι Metourgueman-Συνεργοί γλωσσολογικοί 
συνεργάτες - Η εργασία του Σύνεργού στις καταγραφές -
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Η επαναμετάφραση δεν είναι εξιχνογράφηση - Η επιστο
λή στους Αραμαϊστές του Ραββί Σαούλ - «Μάθημα» αρα- 
μαϊκού προφορικού Στιλ καταγραμμένο ελληνικά.

3. Ιουδαϊστής και Εθνικός

Συμπέρασμα
Η Γαλλο-γαλιλαιική Παράδοση.
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Β. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ

Κεφάλαιο Α '
Ανθρώπινος μιμησμός και σωματικο-χειρικό στιλ

Εισαγοαγή: Οι ανθρωπολογικές βάσεις 
της ανθρώπινης έκφρασης
Όταν ο άνθρωπος, από τη δύναμη της επινοητικότητας ή 

και της ιδιοφυίας, φαίνεται πως έχει νικήσει και ξεπεράσει 
τη φύση, θα ’λεγε κανείς ότι η φύση τότε παίρνει απ’ αυτόν 
μια βουβή και κρυφή εκδίκηση1.

Η ανακάλυψη της Τυπογραφίας ήταν μια θαυμαστή νίκη 
πάνω στο χώρο και το χρόνο. Χάρη σ’ αυτήν, η ισχνή φωνή 
του στοχαστή, μεταφερμένη οπτικά, μπορούσε ν ’ απλωθεί με 
χιλιάδες φύλλα στις τέσσερις γωνιές της γης. Η στιγμιαία 
ηχώ της δεν έπεφτε πια στις μνήμες τις υποκείμενες στην πα
ραμόρφωση και τη λήθη. Οι μεταλλικοί χαρακτήρες έκα
ναν, απ’ το εφήμερο, κάτι αμετακίνητο και σχεδόν αιώνιο.

Αλλά να που ο άνθρωπος αρχίζει να διακρίνει πάνω του 
ψυχολογικές καταστροφές που προκλήθηκαν απ’ την πρώι
μη και άμετρη χρήση του βιβλίου.

Μόλις το παιδί μάθει ν’ αρθρώνει τις πρώτες του φράσεις, 
το καταδικάζουν στα καταναγκαστικά έργα της ανάγνω
σης. Τα μάτια του που τόσο περίεργα κοιτάζουν τα όντα τα 
ζωντανά και κινούμενα, του τα αποστρέφουν χωρίς οίκτο 
από αυτά για να του τα καρφώσουν στ’ αλγεβρικά σημεία 
του αλφάβητου. Τα χέρια του, αχόρταγα να τ’ αρπάξουν 
όλα, δεν έχουν πια παρά την άδεια να πιάνουν τα σχολικά 
εγχειρίδια με τις πένθιμες και μονότονες σελίδες. Τα δάχτυ
λά του, τα καμωμένα να τ’ αγγίζουν όλα, για να τα χαλάνε 
και να τα φτιάνουν όλα, σφίγγονται σ’ ένα στιλό, προορι
σμένο να σύρει γραφήματα, που συχνά η ορθογραφία τους
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δεν αντιστοιχεί ούτε στις ηχητικές αρθρώσεις που παίζονται 
στα χείλη του. Ολόκληρο το σώμα του, ρευστός και αυθόρ
μητος μιμητής όλων του των κινημάτων και όλων των πρά
ξεων του περιβάλλοντος σύμπαντος, αναγκάζεται αμέσως 
να παγώσει, πάνω στο θρανίο του σχολείου, στην ιερατική 
στάση ενός μικρού φαραώ καθισμένου απέναντι στο «σπίτι» 
του «της αιωνιότητας». Εδώ, για να ’σαι φρόνιμος, πρέπει να 
είσαι ακίνητος. Η τιμή της φρονιμάδας είναι ασύμβατη με 
την αφθονία της ζωής2.

Ανάμεσα στο ζωντανό παιδί και στο κινούμενο σύμπαν 
παρεμβάλλεται έτσι ένας κόσμος παράδοξος, καταψυγμένος 
σε μαύρα και νεκρά γραφήματα, μ’ έννοια δύσκολη και συ
χνά αμφισβητήσιμη. Τα πράγματα που μαθαίνονται δεν 
έχουν πια επαφή με τα πράγματα που ζούνται. Τα χωρίζει το 
πάχος ολόκληρο ενός φύλλου χαρτιού.

Το ιδεώδες, είναι να κάνεις το παιδί, το συντομότερο δυ
νατό, έναν εντριβή σοφό, ένα «κουτί σημειώσεων» που δεν 
ξέρει απ’ τον πραγματικό κόσμο παρά ό,τι λένε γι’ αυτόν τα 
βιβλία που του επέβαλαν την ανάγνωσή τους. Σ’ αυτό το 
σχολείο, ξέρω τον κόσμο, σημαίνει ξέρω πού και πώς μιλάνε 
για τον κόσμο τα βιβλία3.

Πόσοι άνθρωποι από μας, βιβλιακά μουμιοποιημένοι από 
την παιδική ηλικία μέσα στη σαρκοφάγο τους από τυπωμέ
νο χαρτί, δεν έχουν ποτέ μπορέσει στη συνέχεια -  ούτε καν 
θελήσει -  να σπάσουν τις μοιραίες ταινίες με τις οποίες στην 
αρχή αρχή τούς έσφιξαν!

Μπροστά σε μια τέτοια ατροφία του ζωντανού όντος, οι 
πιο ευφυείς παιδαγωγοί έχουν αρχίσει ν’ ανησυχούν. Αυτή η 
νόμιμη ανησυχία έχει εξάλλου συμπέσει με αυτήν που ένιω
θαν μερικοί ψυχολόγοι, όλο και πιο πολύ, μπροστά στα τε
χνητά αποτελέσματα που πετυχαίνουμε στα εργαστήριά 
μας της πειραματικής ψυχολογίας.
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Σ’ αυτά είχαν καταλήξει να παίρνουν σα νόρμα της αν
θρώπινης φύσης τις ψυχολογικές ιδιότητες της «βιβλιακής 
διάνοιας», λευκής, ώριμης και πολιτισμένης σύμφωνα με 
την ελληνολατινική κουλτούρα μας· στο υπόλοιπο της αν
θρωπότητας λίγο ή πολύ γενναιόδωρα παραχωρήθηκε ο χα
ρακτηρισμός μιας «νοοτροπίας πρωτόγονης και προλογι- 
κής».

Αυτά τα τεχνητά πλαίσια -και εξαιρετικά επικίνδυνα 
για μια υγιή ψυχολογία- ευτυχώς εξαρθρώνονται από όλες 
τις μεριές. Αυτό που θέλουμε να μελετήσουμε στο μέλλον, εί
ναι ο άνθρωπος, αλλά ο άνθρωπος πιασμένος, όσο το δυνα
τό, στον αναπηδούντα αυθορμητισμό του: τον ΑΝΘΡΩΠΟ4.

Προς το παιδί λοιπόν και προς το άτομο των εθνοτήτων 
των πιο κοντινών στη φύση προσανατολίζονται σήμερα εύ
λογα οι πραγματικά αντικειμενικές ψυχολογικές αναζητή
σεις. Από αυτό, όλες αυτές οι εργασίες -α π ’ τις οποίες μερι
κές είναι πρώτης σειράς- πάνω στην ψυχολογία του παιδιού 
και την ψυχολογία των πιο αυθόρμητων λαών, πιο πλούσιων 
σ’ ενεργητική ζωή, λιγότερο βιβλιακών από μας.

Αυτή η νέα εθνική ψυχολογία, ιδιαίτερα, και η παιδαγω
γική ψυχολογία οφείλουν στο εξής να ανταλλάζουν ένα 
αδελφικό στήριγμα, να φωτιστούν με αμοιβαίο φωτισμό.

Πραγματικά, η ανθρωπότητα δε γεννήθηκε σήμερα. Δεν 
απείχε από τη σκέψη και την έρευνα πέρα ή έξω από μας και 
τις αναγκαστικά περιορισμένες φόρμουλές μας. Το σύνολο 
αυτών των αδιάκοπων εμπειριών χιλιετηρίδων, γόνιμων σε 
ζωντανές ψυχολογικές ανακαλύψεις, δεν περιέχεται ολό
κληρο στη βιβλιοθήκη των λεγάμενων κλασικών συγγραφέ
ων μας. Μια δεύτερη μελέτη της ανθρώπινης σκέψης και 
όλων των πραγματικών της μέσων έκφρασης θα μας οδηγή
σει σίγουρα κι εμάς τους ίδιους σε πιο πολλή ζωή.

Η παιδαγωγική ψυχολογία θα μπορέσει έτσι, νομίζουμε,
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να γίνει άλλο πράγμα από μια παθητική κωδικοποίηση μερι
κών συμπεριφορών ρουτίνας. Και όταν σκέφτεται κανείς ότι 
και αυτή η κωδικοποίηση έχει γίνει από ανθρώπους που δεν 
ξέρουν τις πλούσιες παιδικές δυνατότητες παρά μέσα απ’ τις 
σελίδες ενός βιβλίου!5

Για να είναι κανείς ικανός να οδηγήσει τη συνολική 
ανάπτυξη ενός ανθρώπινου όντος, χωρίς να το παραμορφώ
σει και να το φτωχύνει, πρέπει να είναι εμπειρικά πληροφο- 
ρημένος για όλες του τις υποκείμενες ανθρωπολογικές «δυ
νατότητες» που δεν γυρεύουν παρά να ανοίξουν. Είναι 
ακριβώς ο ρόλος του παιδαγωγού να τις κάνει ν’ ανοίξουν: 
να βγουν από τα ενδότερα = ex ducere.

Το παγκόσμιο εργαστήριο
Η ανθρώπινη φύση έχει ανθρωπολογικές πηγές που οι συ

νηθισμένες μας κατηγορίες δε μας επιτρέπουν πάντα να υπο- 
πτευθούμε, τουλάχιστον γύρο μας. Μας ενδιαφέρει λοιπόν ν’ 
αυξήσουμε σ’ αυτό το σημείο τις γνώσεις μας ευρύνοντας το 
πεδίο παρατήρησής μας μέσα στο τεράστιο «εθνικό εργα
στήριο». Οι ανθρωπολογικοί αυθορμητισμοί που η τάδε 
εθνότητα, για τον ένα λόγο ή τον άλλο, θα έχει συμπιέσει 
και ίσως και καταργήσει, θα μπορέσουν να συνεχίσουν ν’ 
αναπηδούν, με πλήρη ελευθερία σε μια άλλη εθνότητα.

Με αυτό το πνεύμα ευρείας ανθρώπινης εμπειρικής μελέ
της ωθήσαμε τις ανθρωπολογικές μας μελέτες. Πραγματικά, 
αναλάβαμε τις έρευνές μας, σαν ανθρωπολόγοι του ανθρώ
πινου λογικού κινήματος. Μπορέσαμε έτσι ν ’ ανακαλύψου- 
με κάποιον αριθμό θεμελιωδών νόμων της Ανθρώπινης μη
χανικής και να επεξεργαστούμε μια μεθοδολογία6. Κανείς 
σοφός δε μπορεί πια να τα ξέρει όλα. Οι σύγχρονες επιστή
μες είναι υπερβολικά πολυάριθμες και υπερβολικά πολύ
πλοκες. Ούτε ολόκληρη η ζωή ενός ανθρώπου δε θα μπορού
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σε να επαρκέσει για να διδαχτεί εξαντλητικά και μια μόνο 
από αυτές τις επιστήμες, που πάντα βρίσκονται εξάλλου εν 
κινήσει και συνεχώς προχωρούν.

Στη διάρκεια της παρούσας μελέτης, θα περιοριστούμε 
να ιχνογραφήσουμε τους βασικούς νόμους αυτής της 
Ανθρωπολογίας του Κινήματος, προπαντός του σωματικού- 
χειρικού κινήματος.

Θα χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους νόμους της ανθρώπι
νης κινηματικότητας εφαρμόζοντάς τους στην Ανθρωπολο- 
γική γλωσσολογία.

Πρέπει άραγε να διευκρινήσουμε εδώ ότι με το « Ανθρωπο- 
λογική γλωσσολογία»7 εννοούμε ολόκληρη την ανθρωπολο
γία της λογικής ανθρώπινης έκφρασης, όποια κι αν είναι άλ
λωστε η μορφή -σωματική, λαρυγγοστοματική ή γραφική8 
αυτής της αντιληπτικής και προτασικής έκφρασης;

Γιατί ο Ανθρωπος, αυτό το μυστηριώδες σύνθετο σάρκας 
και πνεύματος, αντανακλά στα κινήματά του και στις πρά
ξεις του τη λανθάνουσα πνευματικότητά του.

Αλλά η διανοιοποίηση δεν είναι συνώνυμη της μουμιο
ποίησης. Η διάνοια δεν είναι το πιο πολύτιμο δώρο που έχει 
γίνει στη ζωή;

1. Η παγκόσμια κινηματικότητα του ανθρώπου
Για κάθε παρατηρητή του εξωτερικού, ο άνθρωπος είναι 

ένα σύστημα κινημάτων. Ονομάζουμε κινήματα όλες τις κι
νήσεις που εκτελούνται στο ανθρώπινο σύνθετο.

Ορατά ή αόρατα, μακροσκοπικά ή μικροσκοπικά, προ
χωρημένα ή ιχνογραφικά, συνειδητά ή ασυνείδητα, εκούσια 
ή ακούσια, αυτά τα κινήματα δεν αποκαλύπτουν έτσι λιγό
τερο την ίδια τη φύση ουσιωδώς κινητική.

Δεν πρέπει να χρησιμεύσει σα βάση αντικειμενικής μελέ-
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ττΙζ της ψυχοφυσιολογίας της ανθρώπινης κινηματικότητας 
η κλίμακα της συνηθισμένης ορατότητας.

Αυτή η κλίμακα είναι αδιάκοπα μεταβλητή, ανάλογα με 
τις ρυθμίσεις των εξογκωτικών μας φακών και ανάλογα με 
την τοποθέτηση τη λίγο ή πολύ ιδιοφυή των οργάνων μας εγ
γραφής και μεγέθυνσης.

Χάρη στην προσοχή που συγκεντρώνεται πάνω τους, με
ρικά κινήματα μπορούν επίσης να περάσουν, με αδιόρατο 
προχώρημα, από την απόλυτη ασυνειδησία στην πλήρη συ
νείδηση, από την καθαρά αντανακλαστική αντίδραση στο 
πιο εκούσιο παιχνίδι.

Το σώμα, εργαλείο γνώσης
Αυτή η λήψη συνείδησης, αυτή η «εκσυνείδωση» ενός 

κινήματος περιέχει φυσικά το «λειτουργικό χαρακτηριστι
κό» των διαφοροποιημένων οργάνων που εκδηλώνουν αυτό 
το κίνημα. Έτσι θα έχουμε «λειτουργικά χαρακτηριστικά» 
διάφορα, ανάλογα με το αν πρόκειται για σωματικά κινήμα
τα, για χειρικά κινήματα, οφθαλμικά κινήματα, ακουστικά 
κινήματα, λαρυγγοστοματικά κινήματα κ.λπ.

Για παράδειγμα, το τάδε οφθαλμικό κίνημα θα μας κάνει 
να δούμε, το τάδε ακουστικό κίνημα θα μας κάνει ν’ ακού
σουμε κ.λπ.

Για να ονομάσουμε το «συνειδητό ανάπαιγμα» αυτών 
των διάφορων κινημάτων, αποφύγαμε πάντα μ’ επιμέλεια να 
χρησιμοποιήσουμε τη λέξη: εικόνα. Πραγματικά, η χρήση 
αυτής της λέξης, φέρνοντας μαζί της τόσες εφήμερες και 
αντιφατικές θεωρίες, έριξε την πιο μεγάλη σύγχυση στην 
ανάλυση της ανθρώπινης κινηματικότητας. Ας θυμηθούμε 
την περιπέτεια των παράδοξων «κινητικών εικόνων». Μέσα 
στον άνθρωπο, δεν είναι όλα κατ’ αρχήν«κινητικότητα»;

Μαζί με το δόκτορα Pierre Marie, τον εξέχοντα νευρολόγο
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της Σαλπετριέρ, και τους μαθητές του, έχουμε πει: «Οι εικό
νες δεν υπάρχουν. Αυτός ο όρος πρέπει να εξαφανιστεί απ’ 
το λεξιλόγιό μας». Ο άνθρωπος δεν έχει παρά κινήματα, 
παιγμένα ή αναπαιγμένα. Αυτά τα παιγνίδια και αναπαίγ- 
ματα κάθε είδους είναι εξάλλου τον περισσότερο καιρό ασυ
νείδητα, χωρίς εντούτοις να παύει η ακούραστη και αλλη- 
λομεταβαλλόμενη εξέλιξή τους.

Μπροστά σ’ αυτό τον άνθρωπο, φυσιολογικά εκδηλωτή 
κινημάτων και ψυχολογικά ικανό να διανοιοποιηθεί και να 
«προτασιοποιήσει» αυτά τα κινήματα για να εκφράσει σ’ 
αυτά τις πνευματικές του στάσεις τις πιο πνευματικές, θέσα
με στον εαυτό μας αυτό το ερώτημα: «Πώς το ανθρώπινο 
σύνθετο, τοποθετημένο στον κόλπο των διαρκών πράξεων 
του σύμπαντος, αντιδρά σ’ αυτές τις πράξεις και κρατόιει τη 
μνήμη τους;»

Ξέροντας, όπως το επαναλάμβανε ο Ζαν-Πιερ Ρουσελό, 
ένας απ’ τους θεμελιωτές της εμπειρικής φωνητικής, ότι «η 
προσεκτική παρατήρηση της φύσης δίνει πάντα πιο πολλά 
απ’ όσα ελπίζουμε», δεν είχαμε παρά ένα φόβο: «μήπως φα
νταζόμαστε αντί να παρατηρούμε».

Έτσι καλέσαμε σε βοήθειά μας -στο μέτρο του δυνατού- 
όλες τις σύγχρονες επιστημονικές τεχνικές που έχουν ήδη 
πλησιάσει, αποσπασματικά αλλά εμπειρικά, αυτό το πολύ
πλοκο πρόβλημα της κινηματικής ανθρώπινης έκφρασης.

Φυσιολογία, νευρολογία, ρυθμολογία, ψυχολογία, ψυ
χιατρική, φωνητική, γλωσσολογία, εθνολογία κ.λπ., οφεί
λουν να συγκεντρωθούν σε συνεργασία με τις αντίστοιχες 
μεθόδους τους και τους εξοπλισμούς τους, τους λίγο ή πολύ 
τελειοποιημένους (κινηματογράφος, φωνογράφος, όργανα 
καταγραφής κάθε είδους). Στον αμερόληπτο παρατηρητή, 
αυτές οι μελέτες θα φέρουν γεγονότα, αποφασιστικά απαλ
λαγμένα από κάθε είδος προσωπικής αντιστοίχησης.
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Η ανάγκη ενός λεξιλογίου προσαρμοσμένου 
στα μελετώμενα γεγονότα
Στην αντικειμενική ορολογία αυτών των διάφορων τεχνι

κών, δοκιμάσαμε να κάνουμε δάνεια για να δημιουργήσουμε 
για μας ένα ακριβές λεξιλόγιο, ικανοποιητικό για γεγονότα 
που δεν είχαν πάντα μ’ επάρκεια αναλυθεί και επιστημονικά 
απομονωθεί μέχρι τώρα. Κρίνετε απ’ το πόσο φτωχή γεωμε
τρία θα φτιάναμε αν μιλούσαμε μόνο για «παύλες» και για 
«κύκλους». Λοιπόν, στην επιστήμη του ανθρώπου, βρισκόμα
στε ακόμη απ’ αυτή την άποψη, πολύ συχνά, στην ορολογία 
των «παυλών» και των «κύκλων». Ας θυμηθούμε, για παρά
δειγμα, σε ποιες ποιότητες διαφορετικές -ακόμη αντιφατικές -  
μπορούν οι συγγραφείς να εφαρμόσουν τη λέξη ρυθμός9.

Η άμεση υιοθέτηση κάποιου αριθμού όρων του λεξιλογί
ου μας μάς έδειξε πόσο ήταν αισθητή η ανάγκη μιας ορολο
γίας πιο πλούσιας και πιο καθαρής για όλους αυτούς που 
ασχολούνται με την ανθρωπολογία της ανθρώπινης έκφρα
σης σ’ όλες τις μορφές της10.

Μια γλώσσα ακριβής είναι η αρχή της επιστήμης.

2. Ο (χνθρώπινος Μιμησμός και η χρήση των μιμη- 
μάτων

Όταν πρόκειται για την κινηματικότητα, αυτό που πρέ
πει να επινοήσει κανένας, πριν απ’ όλα, να συλλάβει είναι ο 
άνθρωπος στο μέγιστο του αυθορμητισμού του.

Ο αυθορμητισμός του Μιμησμού
Λοιπόν, αυτό που ξαφνιάζει, όταν κοιτάει κανείς το αν

θρώπινο ον το όσο το δυνατόν αυθόρμητο, δεν είναι μια εν
στικτώδης τάση να αναπαίζει κινηματικά ή, ακριβέστερα, 
να μιμείται όλες τις πράξεις των ζωντανών όντων, όλες τις
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στάσεις των άψυχων αντικειμένων που τον περιβάλλουν; 
Αυτή τη βαθιά ανθρωπολογική τάση, ο Αριστοτέλης μας την 
είχε ήδη επισημάνει θεωρώντας την σχεδόν σαν ειδοποιό 
διαφορά: «Γιατί η μίμηση είναι κληρονομική στο μικρό 
Ανθρωπο που διαφέρει απ’ τα άλλα ζώα στο ότι είναι το πιο 
μιμητικό και στο ότι με το Μιμησμό αποκτά τις πρώτες του 
γνώσεις» (Ποιητική, 14, 2)".

Προφανώς, δεν είναι στη σύγχρονή μας κοινωνία όπου 
είναι δυνατό να μελετήσουμε, σ’ όλο του τον πλούτο, αυτό 
τον αρχέγονο Μιμησμό. Εντούτοις, παρ’ όλους τους κανόνες 
μας πολιτισμένης συμπεριφοράς κι ευπρέπειας, είναι δύσκο
λο να παραμερίσουμε το πραγματικό.

Η αυθόρμητη χρήση των Μιμημάτων
Αρκεί σ’ ένα κακεντρεχή παρατηρητή να παρατηρήσει, 

επί δέκα λεπτά, και προπαντός να κινηματογραφήσει, ξαφ
νικά, τις στάσεις και τα κινήματα αυτών που μιλούν γύρο 
του, για να διαπιστώσει πως η βουβή και μυστηριώδης αν
θρωπολογική τάση του Μιμησμού είναι πάντα ζωντανή.

Αυτός ο σημασιολογικός μιμησμολογικός κινηματισμός 
γίνεται πιο έντονος αν ο ομιλητής δε βρίσκει τις λέξεις που 
θέλει να πει. Ποιος από μας δεν έχει στις συναναστροφές του 
ανθρώπους με δυσκολία στο λόγο ή ξένους που ξέρουν ατε- 
λώς τη γλώσσα μας, που οι πιο πολλές φράσεις τους αρχί
ζουν με λέξεις και τελειώνουν με κινήματα λίγο ή πολύ εκ
φραστικά;

Ακόμη και στον πιο καλλιεργημένο κύκλο είναι σπάνιο, 
ένας απ’ τους συνομιλητές να μη συλληφθεί να παίζει -είτε 
με ολόκληρο το σώμα είτε με τα χέρια- την πράξη για την 
οποία μιλάει. Είναι, φυσιολογικά αντιμετωπισμένη και γενι- 
κευμένη, η κλασική ιστορία του ορισμού της σπειροειδούς 
σκάλας: «Μια σπειροειδής σκάλα είναι μια σκάλα... που πά
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ει έτσι!». Ίσως, πολύ αυθόρμητε αναγνώστη, αισθάνεσαι 
κιόλας το χέρι σου να έχει ξαναγίνει αυθόρμητο και να μι
μείται, στον αέρα, την «πράξη» της λεγομένηςσκάλας.

Το κίνημα είναι ανθρωπολογι κό
Μανία, λέτε; Χωρίς αμφιβολία, αλλά μανία πολύτιμα 

αποκαλυπτική των ψυχοφυσιολογικών ελατηρίων που είναι 
πάντα υποτεταμένα και αφήνονται στην έντασή τους μόλις 
η κοινωνική πίεση, για τον ένα λόγο ή τον άλλο, δεν ασκεί 
πια αρκετά ισχυρή απαγόρευση.

Υπάρχει επίσης, σ’ αυτό το σημείο, θέμα ιδιοσυγκρασίας 
και θερμοκρασίας εξωτερικής ή εσωτερικής. Οι λαοί των με
σημβρινών τόπων χωρίς κινήματα θα ήταν σαν πουλιά χω
ρίς φτερά.

Λοιπόν, είμαστε πάντα «μεσημβρινοί» σε αναφορά προς 
κάποιον άλλο. Για τους άγγλους, οι γάλλοι είναι μεσημβρι
νοί -μιλάμε με τους ώμους μας, ισχυρίζονται -  και οι γάλλοι 
θεωρούν τους ιταλούς, γεωγραφικά και κινηματικά, τους 
κατ’ εξοχήν μεσημβρινούς. Και οι κάτοικοι της Ρώμης σας 
παραπέμπουν, χαμογελώντας, στους Ναπολιτάνους, αν τους 
μιλάτε για κινηματικούς.

Ο μιμησμολογικός κινηματισμός βρίσκει, το ξέρουμε, 
όλο του τον αφελή ανθρωπολογικό αυθορμητισμό όταν, στο 
τέλος των γλεντιών, η εσωτερική θέρμη νικάει την ψυχρή 
κοινωνική απαγόρευση. Οι Ραββί του Ισραήλ απήγγελλαν 
αυτή την παροιμία:

Όταν το κρασί μπαίνει, 
το μυστικό βγαίνει.

Θα μπορούσαμε, το ίδιο, να πούμε, γενικεύοντας τον ίδιο 
ψυχοφυσιολογικό κανόνα:

Όταν το κρασί μπαίνει, 
το κίνημα βγαίνει.
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Προπαντός από αυτό τον σημασιολογικό μιμησμολογικό 
κινηματισμό, που έχει ξαναγίνει για μια στιγμή παιδικός, η 
«σοφία των εθνών» έχει μπορέσει να καταλήξει στη σκέψη 
ότι το κρασί ξανανιώνει την καρδιά του ανθρώπου.

Πραγματικά, αν παραρητήσουμε τα παιδιά που, αυτά, 
δεν έχουν ακόμη υποστεί ολοκληρωτικά την ψυχρή κοινω
νική συμπίεση, πιάνουμε πολύ πιο εύκολα αυτή την εμμονή 
του Μιμησμού. Παρά τις νουθεσίες τις πιο αυστηρές, αυτά 
τα μικρά πλάσματα, τα πλημμυρισμένα ζωή και κινήματα, 
δεν καταλήγουν παρά πολύ αργά να γίνουν επιτηδευμένα, 
να παγώσουν.

Όλα τα «παιχνίδια» των παιδιών δεν είναι μιμημολογικά 
«αναπαίγματα», θαυμάσια μικρά μιμοδράματα όλων αυτών 
που συμβαίνουν γύρο τους; Ο καθένας μας έχει παρατηρή
σει, τη μια μέρα ή την άλλη, την πονηρή απόλαυση και την 
κοροϊδευτική ακρίβεια με τις οποίες το παιδί αρπάζει και 
αναπαίζει τις χαρακτηριστικές τάσεις, τικ και συμπεριφο
ρές των ανθρώπων που συχνάζουν στο σπίτι του. Το ανά- 
παιγμα μάλιστα είναι τόσο τέλειο, ώστε μπορεί κανείς άνετα 
να αναγνωρίσει, κάτω απ’ το παιδικό μιμόδραμα, το θύμα 
τής χωρίς οίκτο μίμησης12.

Αλλά όλα αυτά δεν είναι παρά ένα υπόλειμμα ή μια εκδί
κηση της αυθόρμητης φύσης της οποίας η «κοινωνική πα
ράλυση» συμπιέζει λίγο ή πολύ το ελεύθερο παιγνίδι. Ο πα
ρατηρητής της καθαρής ανθρωπολογικής πραγματικότητας 
οφείλει λοιπόν να οδηγήσει τις μεθοδικές του αναζητήσεις 
εκεί όπου η τάση στο μιμησμό μπόρεσε ν ’ αναπτυχθεί με την 
πιο μεγάλη αντικειμενικότητα. Για παράδειγμα, στις αφρι
κανικές, αμερινδιανές κι αυστραλιανές εθνότητες. Σ’ αυ
τούς τους πολιτισμούς, όπου ο εκφραστικός αυθορμητισμός 
μπορεί ν’ ανοίξει ελεύθερα, η τάση στο μιμησμό είναι εντυ
πωσιακή. Εκεί, αληθινά, οφείλει να συγκεντρωθεί η επιστη
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μονική παρατήρηση. Έτσι προς αυτό το «εθνικό εργαστή
ριο» κατευθύναμε τις αναζητήσεις μας στην Κινηματική 
Ανθρωπολογία.

Σ’ αυτές τις αυθόρμητες εθνότητες -δε λέμε πρωτόγονες 
ούτε άγριες, όπως το έχει κάνει τόσο καιρό με μια περιφρονη
τική αλαζονεία ο δυτικός μας πολιτισμός- όχι μόνο η κοινω
νική πίεση δεν έχει οδηγήσει σε ατροφία τον Κινομιμησμό, 
αλλά, ολότελα αντίθετα, τον έχει επεξεργαστεί, αναπτύξει, 
εκλεπτύνει, χρησιμοποιήσει στο μέγιστο βαθμό. Εκεί απ’ αυ
τό δημιούργησε για τον εαυτό της ένα θαυμάσιο εργαλείο λο
γικής ενδοεπικοινωνίας που μας ξαφνιάζει με τον εκπληκτι
κό της πλούτο και την πλαστική της εκφραστικότητα13.

Ο Χωματισμός: σημασιολογική έκφραση με ολόκληρο το 
σώμα

Έχουμε δώσει σ’ αυτή τη γλώσσα των κινημάτων ή, 
ακριβέστερα, σ’ αυτό τον λογικό Κινομιμησμό, τ’ όνομα 
«Χωματισμός». Το σύνολο αυτών των εκφραστικών τρόπων 
συνιστά το «σωματικό-χειρικό στιλ».

Πραγματικά, ολόκληρο το σώμα του μιμητή μπαίνει στο 
διαμορφωτικό παιχνίδι του κινομιμησμού. Αλλά τα χέρια 
προπαντός, εύκαμπτα και δημιουργικά, λεπτολογούν ρευ
στά και αποτελειώνουν κάθε γλυπτική σημασιολογική έκ
φραση. « Τα χέρια που είναι λίγο η ψυχή μας γινωμένη σάρ
κα»14.

3. Το σωματικό-χειρικό στιλ και το προτασικό κίνη
μα

Ο άνθρωπος που έχει μείνει αυθόρμητα μιμητής είναι ψυ
χολογικά και λογικά επιρρεπής να θεωρεί και να συλλαμβά
νει τα περιβάλλοντα όντα ανάλογα με την εικόνα και την
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ομοιότητά τους. Το σύμπαν τού φαίνεται, άδικα ή δίκαια, 
σαν ένα τεράστιο και μυστηριακό μιμόδραμα όντων όμοιων 
μ’ αυτόν, που «ενεργούν» πάνω σε άλλα όντα. Τον μιμοδρα- 
ματικό αυτό εξανθρωπισμό μερικοί εθνολόγοι έχουν πολύ 
αταίριαστα ονομάσει ανιμισμό.

Το χαρακτηριστικό κίνημα
Έτσι καθένα από τα έμψυχα ή άψυχα όντα θα γίνει αντι

ληπτό απ’ το μιμητή σα να αναλαμβάνει, από μόνο του, ένα 
είδος «στάσης», σα να κάνει ένα είδος σταθερού «κινήμα
τος» που του είναι χαρακτηριστικό. Αυτό το σταθερό κίνη
μα -η  χαρακτηριστική στάση -  είναι, για να το πούμε έτσι, 
ουσιώδες στο εξεταζόμενο ον. Φαίνεται σαν το αντικατα- 
στατικό της ουσίας του, της ουσίας που κάθε ανθρώπινη 
αντίληψη ζητάει αυθόρμητα, πριν ακόμη σκεφτεί ν’ αναλύ
σει τους δικούς της τρόπους.

Έτσι, όταν θα πρόκειται να το αναπαίξει κινηματικά, να 
το εκφράσει, να το μιμηθεί, οι διάφοροι μιμητές θα συμφω
νήσουν σχεδόν όλοι -ενστικτωδώς- να εκλέξουν αυτό το 
«χαρακτηριστικό μίμημα» και να το κάνουν ένα είδος «Κι
νηματικό όνομα» του εν λόγω όντος. Βλέπουμε πώς, εδώ, «το 
όνομα είναι η ουσία του πράγματος»· είναι η «ουσιώδης 
πράξη » του.

Το κινηματικό όνομα
Έτσι το παιδί θα έχει μιμητικό όνομα με το κίνημα του 

θηλασμού, θα είναι το θηλάζον ο γέρος θα έχει μιμητικό 
όνομα με το κίνημα του ασταθή, θα είναι ο ασταθής. Κι έτσι 
στη συνέχεια, κάθε ον θα είναι το εκλεγμένο «κινηματικό» 
του όνομα, με μια ευαίσθητη κι ενδοσκοπική λεπτότητα, 
ανάμεσα στα πιο χαρακτηριστικά του κινήματα.

Γίνεται έτσι επεξεργασία, μέσα σ ’ ολόκληρο το ανθρώπι
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νο σύνθετο του μιμητή, μια τεράστια μιμησμολογική ορολο
γία σωματικού στιλ, ορολογία τόσο πλούσια και διαφορο
ποιημένη όσο θα το απαιτήσουν οι εκφραστικές ανάγκες: 
καθένα από τα ενδιαφέροντα όντα του σύμπαντος θα εκφρα
στεί εκεί με την ουσιώδη πράξη του.

Τα μεταβατικά κινήματα
Αλλά, αυτά τα «όντα-στάσεις», αν μπορούμε να τα πούμε 

έτσι, δεν περιορίζονται να «κρατηθούν» σ’ αυτή ή εκείνη τη 
χαρακτηριστική θέση· αυτά τα «όντα-πράξεις» δεν έχουν μό
νο ένα ουσιώδες όνομα, μια πράξη που θα μπορούσε κανείς 
να ονομάσει «μόνιμη». Δρουν εξίσου τα μεν στα δε, με αένα
ες αλληλοδράσεις, με πολλαπλά «μεταβατικά κινήματα» 
ακατάπαυστα εκποικιλλούμενα. Κάθε Πράξη πράττει άλλες 
Πράξεις. Και αυτό, σύμφωνα με τη «δυνητικότητά» της.

Το αλληλοδρασικό κίνημα
Ο άνθρωπος του σωματικού-χειρικού στιλ είναι ένας δι

εισδυτικός παρατηρητής κι ένας εύκαμπτος «δέκτης». Ανα- 
παράγοντας μέσα του αυτό που παίζεται έξω, θα αναπαίξει 
και θα κινηματοποιήσει μιμησμολογικά και λογικά, σαν 
ένας ζωντανός κι ενσυνείδητος πλαστικός καθρέφτης, τις 
τρεις φάσεις κάθε αλληλοδράσης: Ιο την ουσιώδη Πράξη 
ενός αντικειμένου· 2ο τη μεταβατική Πράξη αυτού του 
Αντικειμένου· 3ο το αντικείμενο στο οποίο ασκείται αυτή η 
μεταβατική Πράξη και που είναι και αυτό μιμημένο σαν ου
σιώδης Πράξη.

Δεν υπάρχουν συνώνυμα κινήματα
Για παράδειγμα, ένα πουλί του τάδε είδους, μιμημένο 

ονοματικά σαν Πετούμενο μ’ ένα χαρακτηριστικό τρόπο, θα 
«πράξει», με αρκετούς ιδιαίτερους τρόπους, σ’ ένα ψάρι τά
δε είδους, μιμημένο ονοματικά σαν Κολυμπούμενο μ’ ένα
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χαρακτηριστικό τρόπο. Έτσι το Πετούμενο θα μπορεί να εί
ναι «αρπάζον», «φέρον», «αποθέτον», «τρώγον» το Κολυ- 
μπούμενο.

Θα παρατηρήσει κανείς, εν παρόδιο, πόσο και των μιμη- 
μάτων του σωματικού-χειρικού στιλ η ακρίβεια τείνει να 
εμποδίσει το μιμητή να υιοθετήσει ένα μοναδικό μιμησμο- 
λογικό κίνημα, αρκετά αόριστο για να μπορεί να εφαρμο- 
σθεί είτε σε όλους τους τρόπους της «πτήσης», είτε σε όλους 
τους τρόπους του «φαγιού», είτε σε όλους τους τρόπους της 
«αρπαγής», είτε σε όλους τους τρόπουςτης «μεταφοράς», εί
τε σε όλους τους τρόπουςτης «απόθεσης» κ.λπ.

Όλα τα είδη των πουλιών δεν «πετούν» με τον ίδιο τρόπο, 
όλα τα είδη των ψαριών δεν «κολυμπούν» με τον ίδιο τρόπο. 
Ένας άνθρωπος που «τρώει» δεν κάνει το ίδιο κίνημα μ’ ένα 
πουλί -του τάδε είδους- που «τρώει». Για ένα παρατηρητή 
το ίδιο οξύν όσο είναι ο μιμητής του σωματικού-χειρικού 
στιλ, δεν υπάρχουν, για να μιλήσουμε με ακρίβεια, συνώνυ
μα κινήματα.

Αφαίρεση και γενίκευση
Δε θα έπρεπε λοιπόν -όπως το έχουν κάνει κάπως υπερβο

λικά γρήγορα μερικοί ψυχολόγοι, πολύ στενά «αλγεβρισμέ- 
νοι» από την ιδιαίτερη γλώσσα τους στο σημερινό στάδιο-  
να βγάζουν από αυτή την τάση, κανονική σε σωματικό-χει- 
ρικό στιλ, μειωτικά συμπεράσματα κατά τη δύναμη του μι
μητή να «αφαιρεί» και να «γενικεύει».

Όταν υπάρχει πραγματικά η ανάγκη γι’ αυτό -γιατί κά
θε έκφραση είναι χρηστική- ο άνθρωπος του σωματικού- 
χειρικού στιλ ξέρει πάρα πολύ καλά να «γενικεύει» ένα από 
τα «εξειδικευμένα» μιμήματά του. Και σ’ αυτό, ενεργεί ανά
λογα με τους παγκόσμιους νόμους της ανθρώπινης και αντι
ληπτικής σημασιολογίας.
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Ας προφυλαχτούμε από τη σύγχυση της Αφαίρεσης με 
την Αλγέβρωση. Πάρα πολλά αόριστα μιμήματα -και άρα 
επιδεκτικά της πιο πλατιάς εφαρμογής- θα συνιστούσαν μια 
μειονότητα σ’ ένα εκφραστικό σύστημα, που το ιδεώδες του 
είναι η πλαστική αναπαραγωγή με ξεσήκωμα καθενός απ’ 
τα κινήματα -ακόμη και τα πιο λεπτά- του περιβάλλοντος 
σύμπαντος.

Οι τρεις φάσεις της αλληλοδράσης
Πρόκειται τώρα, μ’ αυτή τη ζωντανή «συγκεκριμένη 

αφαίρεση », να εκφράσουμε τη μια ή την άλλη από τις μετα
βατικές πράξεις τις πραγματοποιημένες με μια ουσιώδη πρά
ξη σε μια άλλη ουσιώδη πράξη; Για παράδειγμα: το πουλί 
τρώει το ψάρι. Ο άνθρωπος του σωματικού-χειρικού στιλ θα 
παίξει ένα είδος πολύπλοκου κινήματος, ενορατικά μιμη- 
σμολογικού και διαμορφωμένου από τρεις «φάσεις», από 
τρία μιμησμολογικά «κινήματα» οικεία και μυϊκά επιμηκυ- 
σμένα το ένα από το άλλο, χωρίς πραγματική λύση συνέχει
ας, χωρίς καμιά «κατάτμηση», και θα μας δώσει το αλληλο- 
δρασικό κίνημα το πιασμένο απ’ όλους του τους δεκτικούς 
μύες.

Το Ενέργημα - που Ενεργεί - το Ενεργούμενο
(Το) πετούμενο - τρώει - (το) Κολυμπούμενο. Αυτό το σύ

στημα, το ενορατικά μιμησμολογικά και αντιληπτικά λογι
κό, λεπτά εκφραστικό του πραγματικού τού «ενδοαποδεγμέ- 
νου» απ’ ολόκληρο το ανθρώπινο σύνθετο, που αισθάνεται 
και γνωρίζει, το έχουμε ονομάσει προτασικό κίνημα.

Το πρόβλημα της γνώσης είναι ζήτημα Μιμησμού
Ο αναγνώστης θα θελήσει, ελπίζουμε, να μας συγχωρή

σει την τεχνικότητα αυτής της έκθεσης. Αλλά, μιλώντας για



494 ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

πράγματα νέα κι εξαιρετικά ακριβή, μας είναι απαραίτητο, 
είτε το θέλουμε είτε όχι, να υιοθετήσουμε ένα λεξιλόγιο που 
να προβάλει ανάγλυφα τη διάκριση και τη διαδοχή αυτών 
των γεγονότων που έχουν σημαντικό ψυχολογικό ενδιαφέ
ρον για την εμπειρική λύση αυτού που έχουν ονομάσει πρό
βλημα της ανθρώπινης γνώσης.

Αλλωστε, όπως το είπαμε παραπάνω, μια επιστήμη δε θα 
μπορούσε να προοδεύσει παρά με τον πλουτισμό και με τη 
διαρκή βάθυνση της ορολογίας της. Και όλοι οι ειδικοί ξέ
ρουν τι έργο μένει ακόμη να γίνει για να αδράξουμε τα γεγο
νότα της ανθρώπινης μηχανικής με εργαλεία κατάλληλα 
για την τρομερή πολυπλοκότητα του ζωντανού πραγματι
κού του καλύτερα γνωστού.

Το σώμα, εργαλείο έκφρασης
Ακόμη και με το πιο προσαρμοσμένο λεξιλόγιο, ξέρουμε 

πολύ καλά πως δε θα μπορούσαμε να τα καταφέρουμε να 
συλληφθεί με πληρότητα η λεπτότητα και η υψηλή εκφρα
στική δύναμη του μιμησμολογικού κινηματισμού, του ενο
ρατικού και λογικού. Ολόκληρη αυτή η ζωή δε θα υπήρχε 
τρόπος να «εκφραστεί» στατικά στο χαρτί. Θα έπρεπε το μά
θημα κινομίμησης να δοθεί με τη συνεργασία ενός ανθρώ
που καθαρού σωματικού-χειρικού στιλ ή της κινούμενης κι
νηματογραφικής αναπαραγωγής του.

Η κινηματογραφική ταινία, όσο εκτυλίσσεται χωρίς δια
κοπή, συνιστά, πραγματικά, το μόνο «κινούμενο» και συνε
χές βιβλίο το ικανό να δεχθεί και ν ’ αποδώσει, στη διάρκεια, 
την κίνηση και την αδιαχώριστη συνέχεια του Λογικού και 
ζωντανού προτασικού κινήματος. Το «στατικό βιβλίο» ει
σάγει, αταίριαστα κι επικίνδυνα, μια γραφική «κατάτμη
ση» στο χώρο. Διαστρεβλώνει τα άμεσα δεδομένα της δυνα
μικής ψυχολογίας της ανθρώπινης έκφρασης και αντίλη



Ο ΟΜΙΛΗΤΗΣ,  Η ΜΙΛΙΑ ΚΑΙ Η ΠΝΟΗ 495

ψης. Ριψοκινδυνεύει να μας κάνει να συγχύσουμε διαδοχή 
και κατάτμηση.

Ο ζωντανός και αντιληπτικός μιμητής του σωματικού- 
χειρικού στιλ, με το εύκαμπτο σώμα του και τα χέρια του γε
μάτα από προτασικά κινήματα ενορατικά και λογικά, φέρ
νει κοντά κι ενώνει, σα να παίζει τον εαυτό του, τις δυο 
όχθες του αδιάβατου χάους που νόμισαν πως μας έδειχναν 
ανάμεσα στην αντίληψη και τη ζωή.

Αυτή η επεξεργασία, μισο-συνειδητή, μισο-εκούσια, του 
προτασικού κινήματος, μυϊκά συνεχής και λογικά «τριφα
σική», επαληθεύεται έτσι ότι είναι μοναδικής σημασίας για 
την αντικειμενική έκφραση του πραγματικού και τη ζωντα
νή διατήρηση της ανθρώπινης σκέψης.

4. Ο ορατός κόσμος και ο αντικειμενικός κινηματι- 
σμός

Μόλις αποκτήσει αυτό το ρευστό και αντιληπτικό μηχα
νισμό που είναι ο προτασικός κινηματισμός, ο άνθρωπος 
του σωματικού-χειρικού στιλ είναι ψυχοφυσιολογικά και 
λογικά στην κατάσταση να ενδοαποδέχεται'5, να συλλαμ
βάνει (με την ολοκληρωτική έννοια της λέξης), να γνωρίζει 
και να εκφράζει όλα του τα «κινήματα» που αναπηδούν 
από τη φύση των πραγμάτων του ορατού κόσμου.

Η Επιστήμη, λήψη συνείδησης των μιμημάτων
Η επιστήμη είναι πια δυνατή. Ξέρω ένα πράγμα περισσό

τερο ή λιγότερο εξαντλητικά, δε σημαίνει, για ένα «ανθρώ
πινο σύνθετο», δέχομαι πρώτα μέσα μου κι έτσι γίνομαι ικα
νός να αναπαίξω, συνειδητά και αντιληπτικά, ένα αριθμό 
περισσότερο ή λιγότερο μεγάλο από τις μεταβατικές πράξεις 
αυτού του αντικειμένου σ’ αυτό ή σε κείνο το άλλο αντικεί
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μενο -ενώ αυτά τα αντικείμενα, τα ίδια, είναι πρότερα χα
ρακτηρισμένα και γνωστά από την ουσιώδη τους πράξη, 
από το Κινηματικό τους όνομα (που η ετυμολογική ανάλυ
ση των αποξηραμένων και αλγεβρισμένων φθόγγων μας κα
τορθώνει κάποτε να ξαναζωντανέψει);

Η λογική της κυοφορίας
Για παράδειγμα, η φωτιά καίει το δέντρο· η φωτιά λιώνει 

το κερί, η φωτιά σκληραίνει τον άργιλο, η φωτιά κοκκινίζει 
το σίδερο κ.λπ.· το μάτι βλέπει τον άνθρωπο, το μάτι βλέπει 
τη φωτιά, το μάτι δε βλέπει την πνοή (ή το πνεύμα), το μάτι 
ματιάζει κ.λπ. Κι έτσι στη συνέχεια, αόριστα για κάθε Ου
σιώδη Πράξη του σύμπαντος, εφ’ όσον δεν έχουμε εξαντλή
σει το μυστηριακό σύνολο των μεταβατικών πράξεων τις 
οποίες, για να το πούμε έτσι, αυτό κυοφορεί16.

Σημειώνουμε εδώ, εν παρόδω, αυτή την ενδιαφέρουσα 
«λογική της κυοφορίας», της οποίας δεν έχουμε ακόμη μελε
τήσει τους λεπτούς μηχανισμούς στις διάφορες εθνότητες.

Πραγματικά, κάθε εθνότητα, ανάλογα με την καλή θεμε- 
λίωση των περασμένων και αδιάκοπα αναθεωρούμενων 
εμπειριών της, αποδίδει -δικαιολογημένα ή όχ ι- κάποιο 
αριθμό μεταβατικών πράξεων σ’ ένα αντικείμενο.

Όσοι από μας έχουν ζήσει σε αρκετές εθνότητες πολύ 
διαφορετικές -και ακόμη αντιφατικές από εθνότητα σ’ 
εθνότητα- ξέρουν πόσο διαφορετικές είναι οι πράξεις που 
αποδίδονται σε μερικά αντικείμενα πάνω σ’ άλλα αντικείμε
να και, ιδιαίτερα, στον άνθρωπο.

Αυτές οι πράξεις, αληθινές ή θεωρούμενες αληθινές, επη
ρεάζουν φυσικά τις αντιδράσεις, τη συμπεριφορά, τα κινή
ματα των ανθρώπων προς αυτά τ’ αντικείμενα. Πάνω σ’ αυ
τό έχουμε ένα παράδειγμα πολύ γνωστό, στο προτασικό κί
νημα που σκόπιμα παραθέσαμε παραπάνω: το μάτι ματιάζει.
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Αυτές τις αναρίθμητες πράξεις και αλληλοδράσεις του 
σύμπαντος ο άνθρωπος του σωματικού-χειρικού στιλ μπορεί 
να τις κρατήσει άθικτες σε όλη του την οντότητα τη δρώσα, 
αισθανόμενη και γνωρίζουσα- μετά, όταν το θέλει, να τις 
αναπαίξει ο ίδιος στον εαυτό του ή να τις αναπαίξει στους 
άλλους. Στους άλλους, αφήνοντας αυτά τα σωματικά και 
χειρικά κινήματα να ακτινοβοληθούν μακροσκοπικά με 
όλη την απαραίτητη ευρύτητα για να γίνονται εύκολα πα- 
ρατηρήσιμα και κατανοητά. Στον εαυτό του, περιορισμένος 
απλώς σ’ ένα μικροσκοπικό και σχεδιαστικό κινηματισμό, 
αρκετό εντούτοις για να μπορέσει να πιάσει με πλήρη συνεί
δηση και ν ’ ακολουθήσει με καθαρότητα καθεμιά απ’ τις 
φάσεις αυτών των προτασικών κινημάτων.

Σ’ αυτό η Κινηματική Ανθρωπολογία συναντάει και μπο
ρεί να ολοκληρώσει -  μετά από μερικές απαραίτητες εξακρι
βώσεις και διακρίσεις -  την ισχυρή ψυχολογία της συμπεριφο
ράς, που ο δάσκαλός μου δρ. Πιερ Ζανέ ανέπτυξε, πλουτίζο- 
ντάς την χωρίς διακοπή τόσα χρόνια, στις παραδόσεις του 
Κολλεγίου της Γαλλίας17. «Στο βάθος, τι είναι ο εγκέφαλος; 
Δεν είναι καθόλου τ’ όργανο της πράξης. Η πράξη δεν εξαρτά- 
ται απ’ τον εγκέφαλο- δε γίνεται απ’ αυτόν. Έλεγαν άλλοτε 
ότι ο εγκέφαλος εκκρίνει τη σκέψη όπως το συκώτι εκκρίνει τη 
χολή. Αυτό είναι παιδιάστικο. Ένας εγκέφαλος χωρισμένος 
απ’ το ζωντανό ον είναι ανίκανος για σκέψη και για πράξη.

Ο εγκέφαλος είναι ένα από τα στοιχεία ενός κυκλώματος 
εξαιρετικά πολύποκου που ονομάζουμε πράξη- όταν ο εγκέ
φαλος χωρίζεται από το μυ, δεν υπάρχει πράξη. Η πράξη 
εξαρτάται συγχρόνως απ’ τον εγκέφαλο κι απ’ το μυ. Στην 
πραγματικότητα, ο άνθρωπος σκέπτεται μ’ όλο του το σώμα- 
σκέπτεται με τα χέρια του, τα πόδια του, τ ’ αφτιά του, το ίδιο 
όπως με τον εγκέφαλό του. Είναι ολότελα γελοίο να πει κα
νείς ότι η σκέψη του εξαρτάται από ένα μέρος του: είναι σα
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να λέγαμε ότι η ικανότητα των χεριών μας εξαρτάται από τα 
νύχια μας.

Η ψυχολογική δραστηριότητα είναι μια συνολική δρα
στηριότητα κι οχι μια δραστηριότητα τοπική. Ο εγκέφαλος 
είναι απλούστατα ένα σύνολο διακοπτών... Δεν αποφασίζει 
ο εγκέφαλος την ψυχολογική δραστηριότητα, το μόνο που 
κάνει είναι να τη ρυθμίζει».

Σ’ αυτό τον ολοκληρωμένο μιμητή, το σύμπαν δεν παρου
σιάζεται λοιπόν σαν ένα τρομερό σύμπλεγμα ασυνείδητων 
και μοιραίων αλληλοδρασικών κινημάτων, που αυτός θα τα 
αναπαίξει με συνείδηση και θέληση18. Ο άνθρωπος, σαν ένα 
είδος μικρόκοσμου, δέχεται και αποδίδει, σ’ όλη του τη σω
ματική και πνευματική οντότητα, με προτασικά κινήματα, 
τις αμέτρητες πράξεις του μακρόκοσμου.

Εκεί, στην ίδια την ορατή έκφραση, ο γνωρίζων γίνεται 
κατά κάποιο τρόπο το γνωριζόμενο αντικείμενο. Και γίνεται 
με όλη του την ενεργητική, αισθανόμενη και γνωρίζουσα 
οντότητα. Σε τέτοιο σημείο που, μιλώντας αποφασιστικά, ο 
εκφραστικός μιμητής μεταμορφώνεται διαδοχικά, αλλά χω
ρίς κατάτμηση, στις διάφορες φάσεις των προτασικών κινη
μάτων που εκφράζει. Γίνεται -μεταβατικά-το μιμημένο και 
γνωριζόμενο ον, γίνεται στη συνέχεια η πράξη που αναπη
δάει από αυτό το ον και ενσαρκώνει τέλος το ον στο οποίο 
ασκείται αυτή η πράξη.

Ο μιμητής «καταπίνεται από αναρίθμητες μορφές», έλεγε 
ο Πολ Βαλερί στη μελέτη του: Η ψυχή και ο χορός. Αυτό το 
ανθρώπινο σύνθετο «ασκείται σ’ όλα του τα μέρη και συν
δυάζεται με τον εαυτό του και δίνει στον εαυτό του τη μια 
μορφή μετά την άλλη και βγαίνει αδιάκοπα απ’ τον εαυτό 
του». «Αυτό το Ένα θέλει να παίξει με Όλα... Θέλει να θερα- 
πευθεί απ’ την ταυτότητά του με τον αριθμό των ενεργημά
των του», των αντιληπτικών του πράξεων.
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Ο «βωβός» κινηματογράφος, ολική έκφραση
Κάποτε χάρη στις τεχνικές νεράιδες που επιτρέπει η οθό

νη, ο κινηματογράφος μάς κάνει να παραβρισκόμαστε σ’ 
αυτό το ρευστό πέρασμα από ένα ον σε άλλο, σ’ αυτή τη 
βαθμιαία και ανεπαίσθητη έκχυση ενός ανθρώπου σ’ ένα 
αντικείμενο, του οποίου εκτελεί τις χαρακτηριστικές πρά
ξεις, τα ιδιαιτέρά του κινήματα. Αυτό το είδος της καλλιτε
χνικής «υπερτροφίας» της ζωτικής πράξης της ανθρώπινης 
αντιληπτικής γνώσης θα μας βοηθήσει πολύ όταν θα έχουμε 
να μελετήσουμε τους ψυχολογικούς νόμους στους οποίους 
πρέπει να υποβληθεί, εκούσια, ακούσια, το σύγχρονο κινη
ματογραφικό στιλ.

Οι τεχνικές του «βωβού» κινηματογράφου είχαν, πραγ
ματικά, υποχρεωθεί να θέσουν στον εαυτό τους, περισσότε
ρο ή λιγότερο συνειδητά άλλωστε, πολλαπλά και δύσκολα 
προβλήματα που η αυθόρμητη κινομίμηση των εθνοτήτων 
του σωματικού-χειρικού στιλ είχαν λύσει από παλιά. Σ’ αυ
τές τις εθνότητες λοιπόν, που παρέμειναν πιο αυθόρμητες 
από τη δική μας, πρέπει να οδηγήσουμε τις ανθρωπολογικές 
μελέτες, αν θέλουμε να εισδύσουμε, πιο βαθιά, στον ζωντα
νό μηχανισμό της λογικής ανθρώπινης έκφρασης.

Η συγκεκριμένη αφαίρεση
Καταλαβαίνουμε επίσης γιατί κάθε έκφραση, αληθινά 

αυθόρμητη και αντικειμενική, είναι αναγκαστικά συγκε
κριμένη. Και εδώ, αντίθετα στην αμφιβολογική χρήση του 
γαλλικού λεξιλογίου, δεν αντιθέτουμε το συγκεκριμένο στο 
αφηρημένο, αλλά στο αλγεβρωμένο19.

Πραγματικά, ο άνθρωπος, όποιος κι αν είναι, δε θα μπο
ρούσε να «σκεφτεί», δηλαδή «να προτασιοποιήσει συνειδη
τά τα μιμήματα του κάθε είδους», χωρίς τη βοήθεια της 
αφαίρεσης.
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Και ο άνθρωπος του σωματικού-χειρικού στιλ μπορεί πο
λύ καλά να προτασιοποιήσει και να εκφράσει άμεσα τα μιμή- 
ματά του, συγκεκριμένα και αφηρημένα συγχρόνως, χωρίς 
να είναι υποχρεωμένος να τα αλγεβρώσει μεταθέτοντάς τα 
στις «εκφράσεις» του τις υποτιθέμενες μόνες «αφηρημένες».

Η αλγέβρωση
Αυτές οι «εκφράσεις» οι υποτιθέμενες αφηρημένες δεν 

αναδηπούν πια πραγματικά, παρά το όνομά τους από το 
εσωτερικό του μιμητή ανθρώπου κάτω από τη «σφραγιστι
κή» πίεση των κινημάτων του πραγματικού. Είναι πολύ πε
ρισσότερο «επιβολές» κοινωνικά και επιπόλαια επιβεβλημέ
νες απ’ το εξωτερικό, με τρόπο ετικετών καθαρά συμβατι
κών (voces significant ad arbitrium).

Χωρίς αμφιβολία, όπως το είδαμε αλλού, αυτές οι κοινω
νικές «ετηβολές-εκφράσεις» ήταν άλλοτε, κι αυτές, μιμήματα 
αντικειμενικά διαμορφωμένα μπροστά στο πραγματικό. 
Αλλά στη διάρκεια των χιλιετιών, αυτά τα μιμήματα έχασαν 
σιγά σιγά την επαφή τους με τα πράγματα και σιγά σιγά πα
ραμορφώθηκαν, αποσχηματίστηκαν, «αλγεβρώθηκαν». Έγι
ναν καθαρά κοινωνικά «αλγεβρώματα», που η άγνοια τα χα
ρακτηρίζει αποκλειστικά «αφηρημένα» αντιθέτοντάς τα στα 
«συγκεκριμένα» μιμησμολογικά κινήματα, που, αυτά, δεν εί
ναι «αφηρημένα». Και να πώς οδηγηθήκατε να αποφανθείτε 
πως ο πρωτογονισμός σας, που χρησιμοποιεί αποκλειστικά 
συγκεκριμένες εκφράσεις, είναι ανίκανος γι’ αφαίρεση!

Η ετυμολογία: σύλληψη του κινήματος του υποκειμένου 
στις λέξεις

Δυστυχώς -ή  ευτυχώς- δεν είναι η γνώση μας ή η άγνοιά 
μας των ελληνολατινικών ετυμολογιών μας -πάντα μιμησμο- 
λογικά συγκεκριμένων στην αρχή, αλλά επίσης πάντα αντί-
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ληπτικά αφηρημένων- που μπορεί ν’ αλλάξει οτιδήποτε στον 
θεμελιακό ανθρωπολογικό μηχανισμό του αντιληπτικού κι 
εκφραστικού κινηματισμού του ανθρώπου. Ο άνθρωπος εί
ναι ένα ζώο μιμησμολογικά και αφηρημένα προτασικό20.

Μια έκφραση μιμησμολογικά συγκεκριμένη και αντιλη
πτικά αφηρημένη θα είναι εξάλλου τόσο πιο συγκεκριμένη 
όσο θα είναι πιο πλαστικά «ξεσηκωμένη», πληρέστερα δια
μορφωμένη από τη θέα του αντικειμένου που είναι να εκ- 
φράσουμε.

Γενετικά μιλώντας, δε θα μπορούσε επίσης να υπάρχει 
έκφραση αρχικά αλγεβρωμένη, συμβατική, αφού κάθε έκ
φραση δεν είναι παρά το μίμημα το ενδοαποδεγμένο και μα
κροσκοπικά αναπαιγμένο, η ζωντανή και ορατή ενσωμάτω
ση μιας συγκεκριμένης πράξης ή αλληλοδράσης του Πραγ
ματικού.

Θα ήταν λοιπόν βαθύ λάθος να πιστέψουμε ότι ο άνθρω
πος του σωματικού-χειρικού στιλ έχει μειωθεί σ’ ένα είδος 
χονδροειδούς σκιαγραφήματος, όταν θέλει να εκφράσει τη 
λεπτότητα των πιο λεπταισθητικών και των πιο ευαίσθητων 
πράξεων. Αντίθετα, φτάνουμε στην ακρίβεια με τη δύναμη 
της συγκεκριμένης λήψης21.

Ο άνθρωπος του σωματικού-χειρικού στιλ βρίσκεται 
διαρκώς σε άμεση επαφή με τα πράγματα και τα κινήματα 
της περιβάλλουσας φύσης. Θα συλλάβει λοιπόν, σε κάθε ον 
για μακρύ διάστημα παρατηρημένο, αναρίθμητες πράξεις 
-σε μας αδιάφορες ή άγνωστες- που θα μιμηθεί με κινήματα 
λεπτά διαφοροποιημένα. Όπως το λέγαμε παραπάνω: δεν 
υπάρχουν κινήματα συνώνυμα.

Η μεταφορά: φόρηση κινημάτων
Εντούτοις, παρά τον πλούτο του ολικού στιλ σε διαφορο

ποιημένα μιμήματα, ένας μεγάλος αριθμός πράξεων κά
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ποιων όντων θα γίνουν -με φόρηση κινημάτων, με μεταφο
ρά- αντικείμενα μίμησης με τις συνηθισμένες πράξεις σε 
όντα άλλα και που έχουν κάποια λεπταισθητική κινηματι
κή σχέση και κάποια λεπτή ομοιότητα με τα πρώτα.

Ον ουσιωδώς αντιληπτικό, ικανό ν ’ αρπάξει και να εκ- 
φράσει μιμησμολογικά και λογικά αυτές τις κινηματικές 
σχέσεις ανάμεσα στις πράξεις του ορατού κόσμου, ο άνθρω
πος τέρπεται να τις συγκρίνει μέσα στα χέρια του και σ’ 
ολόκληρο το σώμα του. Η σύγκριση είναι η κανονική ανα- 
πήδηση της γλώσσας των κινημάτων. Ο άνθρωπος είναι ένα 
ζώο που παίζει με τις μεταφορές και που μαθαίνει με συγκρί
σεις.

Η ταλάντευση των προτασικών κινημάτων
Όμοιος με τον ακαταρίθμητο Πρωτέα που, τελικά, μπο

ρούσε να μην είναι παρά το μυστηριακό του σύμβολο, ο άν
θρωπος του σωματικού-χειρικού στιλ φέρεται, μέχρι ρουτί
νας, να μιμείται και ν ’ αναπαίζει, σωματικά και προπαντός 
χειρικά, όλες τις πράξεις και αλληλοδράσεις του σύμπαντος 
στα συγκεκριμένα και διαμορφωτικά λογικά προτασικά του 
κινήματα. Σχεδόν χωρίς τη διάθεσή του, από τα βάθη του 
οργανισμού του δομικά διπλευρικού, αισθάνεται έτσι 
σπρωγμένος, μετ’ από κάθε προτασικό κίνημα, να αναπαίξει 
αυτό το κίνημα με μια μορφή ίδια, ανάλογη ή αντιθετική.

Ο άνθρωπος, διπλευρικός μιμητής
Ένα προτασικό κίνημα ξεμανταλώνει έτσι ένα ή δύο άλ

λα που, φυσιολογικά και σημασιολογικά, ταλαντεύοννται 
μαζί του. Αυτά τα δύο ή τρία φυσιολογικά και σημασιολογι- 
κά ταλαντεύματα σχηματίζουν μια ζωντανή και χορευτική 
λογική ενότητα, ένα είδος Ρυθμικού σχήματος δυαδικού ή 
τριαδικού, του οποίου η επίδραση θα γίνει αισθητή παγκό
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σμια και ως τα πιο πρόσφατα φιλολογικά και παιδαγωγικά 
μας προβλήματα22.

Για παράδειγμα, θα έχουμε αυτό το δυαδικό και αυτό το 
τριαδικό κίνημα έτσι ταλαντευμένα, προτασικό κίνημα και 
προτασικό κίνημα:

Δυαδικό:
(Το) Ασταθές - χτυπάει - (το) Θηλάζον,

(το) Θηλάζον - χαϊδεύει - (το) Ασταθές.

Τριαδικό:
(Το) Πετούμενο - τρώει - (το) Φυσούμενο,

(το) Κολυμπούμενο - πίνει - (το) Κυλούμενο 
(το) Ερπετό - ξεφεύγει - (το) Καυτό.

Στο δικό μας γαλλικό και αλγεβρισμένο στιλ, θα μπορού
σαμε να μεταφράσουμε:

Ο Γέρος χτυπάει το Παιδί, 
το Παιδί χαϊδεύει το Γέρο.

Το Πουλί τρώει τον Άνεμο, 
το Ψάρι τρώει το Νερό, 

το Φίδι ξεφεύγει τη Φωτιά.

Η εξηγητική μιμοδραματική
Αλλά αλίμονο! Όλα αυτά μας αφήνουν μακριά απ’ τα 

συγκεκριμένα Μιμοδράματα τα κινηματικά ταλαντευμένα 
και ρυθμοποιημένα των λαών που έμειναν αυθόρμητοι.

Θα έχουμε να μελετήσουμε στη συνέχεια αυτό τον ψυχο- 
φυσιολογικό νόμο της ταλάντευσης. Πραγματικά, μόλις η 
ανθρώπινη σκέψη θα ζητήσει να εκφραστεί άμεσα αφήνο
ντας να παίξουν τους διπλευρικούς κι ενστικτώδεις μηχανι
σμούς της, θα ξαναβρεί τα αυθόρμητα ταλαντεύματα των 
προτασικών κινημάτων του σωματικού-χειρικού στιλ ως τις
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πιο υψηλές αναλογικές συλλήψεις.
Βρισκόμαστε εδώ στις ίδιες τις πηγές της δημιουργίας 

του στιλ. Σ’ αυτά τα βάθη, το στιλ είναι ο άνθρωπος ολόκλη
ρος κατακλυσμένος και ενορατικά διαμορφωμένος από το 
πραγματικό· είναι ο άνθρωπος ολόκληρος που προτασιοποι- 
εί και ταλαντεύει νικηφόρα τον πρωτεϊκό του κατακλύστη 
ανάλογα με τους ζωντανούς και λογικούς νόμους του 
Ανθρώπινου σύνθετου.

5. Ο αόρατος κόσμος και ο συμβολικός κινηματι- 
σμός

Εννοείται ότι όσα έχουμε πει ως εδώ αναφέρονται απο
κλειστικά στις πράξεις και αλληλοδράσεις του ορατού κό
σμου. Αλλά ο άνθρωπος είναι ένα ον πολύ βαθιά πνευματι
κό, για να φυλακισθεί και ν ’ ατροφήσει μέσα στο κινομίμη- 
μα αυτού του ορατού κόσμου.

Όπως το ξαναθυμίζουμε αδιάκοπα, ο άνθρωπος είναι ένα 
σύνθετο σάρκας και πνεύματος. Είναι λοιπόν ένα ον για το 
οποίο «ο αόρατος κόσμος υπάρχει».

Μη διαθέτοντας παρά κινήματα υλικά και συγκεκριμέ- 
να-αφηρημένα διανοιοποιημένα, χωρίς αμφιβολία, αλλά 
που παραμένουν παρ’ όλ’ αυτά ξεσηκώματα μιμησμολογικά 
και αντικειμενικά του ορατού κόσμου -ο  άνθρωπος θα προ
σπαθήσει, με το διάμεσό τους, να μιμηθεί τις πράξεις και τις 
αλληλοδράσεις του αόρατου κόσμου.

Μ’ αυτόν άλλωστε τον τρόπο αισθάνεται να ενεργούν τα 
όντα του αόρατου κόσμου όταν ζητούν ν ’ αποκαλυφθούν σ’ 
αυτόν. Δε μπορούν, πραγματικά, να το κάνουν αυτό λογικά, 
παρά κάνοντας να «ενεργήσουν» μ’ ένα τρόπο ασυνήθιστο 
και παράξενο, τις συνηθισμένες και κοινές «πράξεις» του 
ορατού σύμπαντος. Γιατί δεν είναι με κανένα τρόπο παρά
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λογο να πιστέψει κανείς πως τα αόρατα όντα είναι πιο «δυ
νατά» από τα ορατά όντα.

Στον άνθρωπο, αυτή η «ανωτερότητα» -δε λέμε: αυτή 
την «αλγέβρωση»- του συγκεκριμένου είναι ένα πραγματι
κό δράμα. Παρευρισκόμαστε εδώ, πραγματικά, σ’ ένα από 
τα οξύτερα και μεγαλειωδέστερα προβλήματα. Είναι η εσώ
τερη πάλη, που περνάει σ’ όλες τις ίνες, από τα δυο συνθετι
κά -ουσιαστικά αλληλοεισδυόμενα- του μυστηριακού 
Ανθρώπινου σύνθετου.

Το αποτέλεσμα αυτής της αδιάκοπης και πανταχού πα
ρούσας πάλης του πνεύματος ενάντια στη σάρκα και της 
σάρκας ενάντια στο πνεύμα ταλαντεύεται σε τραγικές εναλ
λακτικές δυνατότητες. Το τραγούδι του θριάμβου είναι η 
επινόηση της αναλογίας. Ποτέ δε θα πούμε αρκετά το μεγα
λείο του ανθρώπου στη δημιουργία του συμβόλου και της 
αναλογίας.

Ο άνθρωπος, του λοιπού, θα μπορεί να παίρνει καθένα 
από τα μιμησμολογικά του κινήματα και να του εξυψώνει 
τη σημασία23.

Εξ ου αυτές οι αναγκαστικά συγκεκριμένες «εκφρά
σεις», που όμως αναφέρονται στον αόρατο κόσμο, όπως το 
ψάλλει τόσο κατάλληλα η Καθολική Εκκλησία σ’ ένα πρό
λογο της Λειτουργίας των Χριστουγέννων: «Ut dum visi- 
biliter... cognoscimus ... in invisibilium amorem rapiamur». Με 
το σύμβολο και με την αναλογία ο άνθρωπος του σωματι- 
κού-χειρικού στιλ κάνει ένα ιλιγγιώδες άλμα μέσα στο Απει
ρο.

Οι λειτουργίες, γλώσσες των κινημάτων που φέρουν το 
αόρατο πραγματικό

Από αυτό, εκείνοι οι θρησκευτικοί θαυμαστοί ελληνικοί 
χοροί (ή πιο καλά εκείνα τα μιμοδράματα) που τόσο καλά
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έχει αναλύσει ήδη ο Λουκιανός, αυτές οι μιμο-παιδαγωγικές 
λειτουργίες, βαριές από σημασίες, που βλέπουμε να ξετυλί
γονται στους Παλαιστίνιους Ναμπί, όπως σ’ όλους τους λα
ούς του ολικού στιλ, που μπαίνουν έτσι σε κατάσταση να 
ακεραιώσουν και να ενσαρκώσουν σ’ αυτούς λίγο απ’ αυτό 
το αόρατο πραγματικό.

Δεν πρέπει λοιπόν να εξευτελίζουμε -  όπως εμείς οι υπό
λοιποι οι «αλγεβριστές» το έχουμε πολύ συχνά κάνει ως τώ
ρα- την κινηματική συγκεκριμένη έκφραση, όταν πρόκεται 
να ενσαρκώσουμε μέσα μας κάτι από την ασώματη πραγμα
τικότητα. Η ακαταληψία μας αυτών των συγκεκριμένων εκ
φράσεων -που θα χαρακτηρίσουμε μ’ ευχαρίστηση χονδρο
ειδείς και υλιστικές- αποδεικνύει απλώς πως έχουμε ακόμη 
πολλά να μάθουμε πάνω στο θέμα του συμβόλου και της 
αναλογίας.

Συχνά, πραγματικά, η λεπτή λογική των προτασικών κι
νημάτων πραγματοποιείται με την αλληλεξάρτηση αυτών 
των συγκεκριμένων πράξεων -που οι μεν είναι μιμημένες 
αντικειμενικά και οι δε συμβολικά.

Λοιπόν, όπως όλες οι εθνότητες δεν αποδίδουν αναγκα
στικά τις ίδιες πράξεις, τα ίδια « κινήματα» στα ίδια αντικεί
μενα, μια εθνότητα θα μπορέσει να σοκαριστεί και να παρα- 
πονεθεί για παραλογισμό, για αντίφαση, βλέποντας, σε μια 
άλλη εθνότητα, το τάδε ορατό αντικείμενο να παρεμβαίνει 
σε σχέση με το τάδε άλλο αντικείμενο. Και θα μιλήσουμε 
για«προ-λογική νοοτροπία».

Αλλά αν τοποθετηθούμε στο εσωτερικό του κινομιμικού 
συστήματος μιας τέτοιας εθνότητας, χωρίς την πρόθεση να 
το μεταφράσουμε στο κινομιμικό σύστημα μιας άλλης εθνό
τητας που, φυσικά, δεν αναγνωρίζει ίδιες αλληλοδράσεις 
από αντικείμενο σε αντικείμενο, θα αισθανθούμε τότε πως 
όλα εκεί παίζονται, φέρονται και αλυσιδώνονται λογικά.
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Η υποτιθέμενη «προ-λογική νοοτροπία» δεν είναι λοιπόν 
παρά μια περίπτωση πιο τονισμένη του πολύ γνωστού ψυχο
λογικού φαινομένου: «traduttore, traditore». Θα εξαφανιστεί 
μόλις έχουμε αποκτήσει αρκετή εκφραστική ευκαμψία για 
να ξανακάνουμε οι ίδιοι τα λεπτά κινήματα -  φαινομενικά 
και ασύνδετα -  και για να ξαναβρούμε την ευαίσθητη αλυ- 
σίδωσή τους.

Κεφάλαιο Β'
Ανθρώπινος Μιμησμός και Ανθρωπολογία του Λόγου 

Εισαγωγή:
Στατική Ανθρωπολογία και Δυναμική Ανθρωπολογία
Από πολύ καιρό, η στατική ανθρωπολογία έχει συγκρίνει, 
από τις πιο διαφορετικές και πιο ακριβείς ανατομικές από
ψεις του, το ανθρωοειδές και τον άνθρωπο. Από αυτό προέ- 
κυψε το σύνολο των αξιόλογων εργασιών που ξέρουμε24.

Ανθρωποειδές και Ανθρωπος
Με τη σειρά της, η Δυναμική Ανθρωπολογία αρχίζει ν’ 

αντιμετωπίζει την κινηματική συμπεριφορά του ανθρωποει
δούς και του ανθρώπου, εφαρμόζοντας σ’ αυτό την ίδια αυ
στηρότητα μεθόδου και ανάλυσης, πράγμα που βοηθάει πο
λύ να προμαντέψει κανείς τα μελλοντικά αποτελέσματα25. Ο 
αριθμός και η αξία των εκδομένων έργων δείχνουν πως αυτή 
η κινηματική αντιμετώπιση προσελκύει εντελώς ιδιαίτερα 
το ενδιαφέρον μιας μεγάλη ελίτ παρατηρητών και πειραμα
τιστών. Ονόματα, όπως αυτό του Kohler, του Yerkfes, του 
Kellog, έδωσαν αμέσως κύρος.
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Η Ανθρωπολογία του Λόγου, Επιστήμη της Ανθρώπινης 
Έκφρασης

Από αυτές τις έρευνες, που πραγματοποιήθηκαν παράλ
ληλα στο ανθρωποειδές και στον άνθρωπο, ένας από τους 
πιο ευαίσθητους κλάδους της ανθρωπολογίας δε θα μπορού
σε παρά να επωφεληθεί σε μεγάλο βαθμό. Πρόκειται για την 
Ανθρωπολογία του Λόγου ή επιστήμη της σημασιολογικής 
κινηματικότητας26, που πρέπει εξάλλου να προσέξει κανείς 
πολύ να μην την συγχύσει με τη Γλωσσολογία ή Επιστήμη 
των Γλωσσών, γραμματικο-φιλολογική περιοχή έγκυρα ε- 
ρευνημένη από τους Meillets, τους Vendryfes κ.λπ.

Η Φιλολογική Γλωσσολογία, Επιστήμη των Εθνικών 
Γλωσσών

Σε αυτή τη συχνή σύγχυση των δύο επιστημονικών κα
τευθύνσεων, των αλληλεξαρτώμενων αλλά χωριστών, κά
ποιοι ανθρωπολογιστές της γλώσσας έχουν ίσως ακούσια 
συνεισφέρει. Μέχρι τα τελευταία χρόνια, πραγματικά, η 
Ανθρωπολογία του Λόγου φαινόταν ότι πολύ συχνά παρα
γνώριζε τα ανεξερεύνητα πλούτη του δικού της πεδίου και 
ικανοποιόταν με το να κάνει επιδρομές διά μέσου των γραμ
ματικών φαινομένων των ιδιαίτερων γλωσσών, δηλαδή διά 
μέσου της γλωσσολογίας.

Ας μην είμαστε εντούτοις πολύ αυστηροί για καθηγητές, 
κατά το πλείστον εξέχοντες, που είχαν ανάγκη να πραγμα- 
τευθούν, κάθε χρόνο, ένα νέο θέμα μπροστά σ’ ένα ακροα
τήριο πιστά προσεκτικό στο μάθημά τους κατά τη διάρκεια 
πολυάριθμων χρόνων. Λοιπόν, για να επιτρέψει αυτή την 
ετήσια ανανέωση, η καθαρά ανθρωπολογική περιοχή τους 
φαινόταν πολύ πιο περιορισμένη, με δεδομένη την αντίληψη 
που είχαν τότε για το λόγο.

Ο λόγος, πραγματικά, θεωρούνταν σχεδόν μόνο ένα σύ
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νολο ήχων, που τα γράμματα του αλφαβήτου μετέγραφαν 
κανονικά και μπορούσαν ν ’ αντικαταστήσουν.

Η Ανθρωπολογία του Λόγου θεώρησε αναγκαίο ν’ αντι- 
δράσει σ’ αυτή την απαράδεκτη εκπτώχευση μιας ύλης εξαι
ρετικά πολύπλοκης. Θα μπορούσε κανείς να κρίνει για το 
επίκαιρο και τη γρήγορη επιτυχία αυτής της επιστημονικής 
αντίδρασης, συγκρίνοντας δυο μελέτες που παρουσιάστη
καν με διάστημα δέκα χρόνων ανάμεσά τους, τη μια δημοσι
ευμένη με το όνομα του δρ. Barat το 1923, στην Πραγματεία 
της Ψυχολογίας του δρ. Georges Dumas (τ. 1, σ. 733) με τον 
τίτλο: Ο Λόγος. Την άλλη που παρουσιάστηκε από τον δρ. 
Andr6 Ombredane το 1933, στη Νέα Πραγματεία της Ψυχολο
γίας του ίδιου του δρ. Dumas (τ. III, σ. 363) με τον τίτλο: Ο Λό
γος, σημασιολογικός, μιμικός και συμβατικός κινηματισμός.

Α π ό  τη Μιμικότητα στο Λόγο
Η επιστημονική τιμιότητα μας υποχρεώνει, εξάλλου, να 

προσθέσουμε πως, από το 1928, ο δρ. Marlaas είχε εκδώσει 
την υποβλητική του Συμβολή στη μελέτη της Απραξίας, 
παίρνοντας το κίνημα σα βάση του λόγου. Σε μια μελέτη 
που παρουσιάστηκε στο Ο Εγκέφαλος (Μάρτιος 1935) με τον 
τίτλο: Α π’ τη Μιμικότητα στο Λόγο11, επισήμαινε τη σύ
μπτωση των παρατηρήσεών μας μ’ αυτές του δρ. Πιερ Μαρί 
πάνω στην αφασία.

Τέλος, η έκδοση των μαθημάτων του Πιερ Ζανέ, στο Κολ- 
λέγιο της Γαλλίας, έδειξε ότι ο συγγραφέας της Διάνοιας 
πριν από το Λόγο είχε άμεσα υιοθετήσει τ’ αποτελέσματα 
των ερευνών μας. Ελεγμένες, επαληθευμένες και χρησιμο
ποιημένες απ’ όλους τους ειδικούς του κινήματος και του 
λόγου, οι ανθρωπολογικές μας εργασίες μπόρεσαν έτσι να 
χρησιμεύσουν, με μια αυξημένη βεβαιότητα, σα σημείο αφε
τηρίας για νέες έρευνες.
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Η Ανθρωπολογία του Λόγου, λοιπόν, δεν πρέπει να εκπτω- 
χευθεί στις μεθόδους της φιλολογικής γλωσσολογίας. Αντί
θετα, η φιλολογική γλωσσολογία θα μπορέσει να πλουτίσει 
τις μεθόδους της, συχνά πολύ βιβλιακές, ξαναζωντανεύο
ντας την επαφή με ζωντανά δεδομένα, που ανακαλύφθηκαν 
από την Ανθρωπολογία του Λόγον.

Αυτών των ανθρωπολογικών δεδομένων θέλουμε να δεί
ξουμε σχηματικά, όσο το δυνατόν πιο σύντομα, τη ζωντανή 
αλύσωση μελετώντας:
I. Τον Ανθρώπινο Μιμησμό
II. Τον Κινομιμησμό και το Σωματισμό
III. Το Φωνομιμησμό και το Λόγο.

1. Ο ΑνθρώτανοςΜιμησμός
Μπροστά στα ανθρωποειδή τα πιο πλούσια προικισμένα 

με τον «Ενεργητικό μιμητισμό», το νήπιο του Ανθρώπου μάς 
παρουσιάζεται μ’ ένα παράδοξο χαρακτηριστικό που δεν 
έχει αρκετά γίνει ανάγλυφο ως σήμερα: το Μιμησμό.

Η ζωική Μιμική
Χωρίς αμφιβολία, κατά τους πρώτους μήνες της ύπαρξής 

του, ο μικρός Ανθρωπος αφήνεται, όπως το ζώο, στα λίγα 
αντανακλαστικά κινήματα της αναπνοής, της διατροφής, 
της σκόρπιας κινητικότητας, της φωνής κ.λπ.

Τα πρώτα αναπαίγματα του ανθρώπινου Μιμησμού
Αλλά όσο πλουτίζεται η κινηματικότητά του, ένας κά

ποιος αριθμός από τα κινήματά του παίρνουν ένα προσανα
τολισμό παράξενο και τελείως νέο28. Θα έλεγε κανείς ότι αυ
τός ο μικρός Ανθρωπος γίνεται, κάθε μέρα πιο πολύ, μια κι
νηματογραφική μηχανή ζωντανή και πλαστική, κινομιμική
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και φωνομιμική, όπου έρχονται ν’ ανακλασθούν, ν’ αντηχή
σουν σαν ηχώ και ν’ αναπαιχθούν όλες οι πράξεις και οι 
ορατές και αόρατες αλληλοδράσεις των έμψυχων και άψυ
χων όντων που τον περιβάλλουν.

Ο δρασικός Μιμησμός
Πραγματικά, το παιδί δεν περιορίζεται να συλλαμβάνει 

αυτό ή εκείνο το αντικείμενο όπως βλέπει να κάνουν τα αν
θρώπινα όντα γύρω του. Αυτή τη σύλληψη ενός «πραγματι
κού εργαλείου», σύμφωνα μ’ ένα κινηματικό πρωτότυπο 
προηγουμένως παρατηρημένο, την ονομάσαμε παραπάνω 
«Ενεργητικό μιμησμό» και τα ανθρωποειδή παρουσιάζο
νται με αρκετή επιδεξιότητα σ’ αυτόν, όπως θα το δούμε πα
ρακάτω.

Ο παιδικός Μιμησμός
Όμως στο μικρό Ανθρωπο, πρόκειται για εντελώς διαφο

ρετικό πράγμα και τον ονομάσαμε Μιμησμό για να ξεχωρί
σουμε καλά αυτό το «άλλο» πράγμα, διακρίνοντας τον Κι- 
νομιμησμό (ή Μιμησμό των κινήσεων) και το Φωνομιμησμό 
(ή Μιμησμό των ήχων).

2. Ο Κινομιμησμός και ο Χωματισμός
Στο Μιμησμό το κινομιμικό κίνημα μπορεί, για να το 

πούμε έτσι, «ν’ αποκολληθεί» από το αντικείμενο και «ν’ 
αναπαιχθεί στο κενό» Αυτό το κενό παίρνει τέτοια έκταση 
που καταλήγει να μονοπωλήσει σχεδόν ολόκληρη την κινη
ματική δραστηριότητα του νεαρού Ανθρώπου. Θα έλεγε κα
νείς πως, μία μία, οι ορατές πράξεις και αλληλοδράσεις του 
σύμπαντος, ανακλασμένες στα μάτια με τη μορφή μικρο- 
σκοπικών οφθαλμικών μιμημάτων, τείνουν να ευρυνθούν
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και ν ’ ακτινοβοληθούν διαμέσου ολόκληρου του ολικού μυ
ϊκού του συστήματος με τη μορφή μακροσκοπικών σωματι
κών και προπαντός χειρικών μιμημάτων.

Ο αυθόρμητος χειρισμός του παιδιού
Ας επιμείνουμε, πραγματικά, αμέσως, στην εξαιρετική 

σημασία των χεριών του μικρού Ανθρώπου για την εκδήλω
ση του Μιμησμού29. Προβλέπουμε έτσι, από τώρα, πως η «μι- 
μικότητα» σα λογική αλληλοεπικοινωνία ανάμεσα σ’ έναν 
Ανθρωπο κι έναν άλλο άνθρωπο θα τείνει πάντα να είναι 
ένας κινομιμικός «χειρισμός» πολύ πιο αυθόρμητα απ’ όσο 
ένας φωνομιμικός «λόγος». (Καθώς η επιστημονική ακρί
βεια του διαπραγματευόμενου θέματος μας αναγκάζει, απο
δίδουμε εδώ στη λέξη «λόγος» την ιδιαίτερη και κανονική 
σημασία της του «γλωσσικού κινήματος»). Αρκεί να θυμί
σουμε ότι δύο άνθρωποι παρόντες, που δε μιλάνε την ίδια 
γλώσσα και θέλουν να επικοινωνήσουν πνευματικά ο ένας 
με τον άλλο, χρησιμοποιούν αμέσως την πλαστική σωματο- 
χειρική μιμικότητα και πολύ σπάνια την ηχητική προφορι
κή μιμικότητα.

Αυτή η προτεραιότητα του χειρισμού θα μας προκαλού- 
σε τον πειρασμό και να προσθέσουμε ότι ο Ανθρωπος είναι 
προικισμένος με το Μιμησμό επειδή έχει δύο χέρια. Αλλά 
μια πληρέστερη παρατήρηση των δεδομένων μάς εμποδίζει 
να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον κεντριστικό αφορισμό τον 
ξεσηκωμένον από εκείνον του παλιού Έλληνα φιλοσόφου. 
Πραγματικά, το ανθρωποειδές δεν είναι προικισμένο με Μι- 
μησμό και όμως... έχει τέσσερα χέρια. Δε λείπει, λοιπόν, από 
το ανθρωποειδές, όταν το συγκρίνει κανείς με το νεαρό 
Ανθρωπο, η μιμική από έλλειψη κινηματικών οργάνων.
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Η ολική ακτινοβολία των οφθαλμικών κινημάτων
Σ’ αυτό το τελευταίο, κάθε φορά που η ακτινοβολία βρί

σκει, μπροστά της, κινηματικά στοιχεία αρκετά εγγραμμέ
να, τα χρησιμοποιεί και τα διαμορφώνει σε μιμησμολογική 
σύνθεση περισσότερο ή λιγότερο επιτυχημένη.

Αυτή η απαραίτητη προηγούμενη ευκαμψία μπορεί έτσι 
να μας εξηγήσει γιατί η ακτινοβολία των οφθαλμικών κινη
μάτων, αρχικά μηδενική ή σχεδόν μηδενική τους πρώτους 
μήνες της ύπαρξης, εκδηλώνεται στη συνέχεια προοδευτικά 
κατά το μέτρο της εγγραφής των σωματικών και χειρικών 
κινημάτων, για ν’ αποκτήσει τελικά ένα απροσδιόριστο 
πλούτο. Το μυϊκό σύστημα δεν αναπαίζει συνθετικά παρά 
αυτό που πρώτα έπαιξε αποσπασματικά.

Η προοδευτική εγγραφή των αναπαιγμώτων στο παιδί
Έτσι έχουν παρατηρήσει ότι τα μιμησμολογικά ανα- 

παίγματα του νεαρού ανθρώπου είναι καταρχήν αποσπα
σματικά και άτακτα. Είναι λιγότερο το πρώτο ολικά αδέξιο 
σκιαγράφημα ενός κινηματικού συνόλου παρά αυτό ή εκεί
νο το σημείο -γενικά το πιο προβλημένο- αυτού του συνό
λου. Έπειτα, αργά, προοδευτικά, το σημείο εκτείνεται σε 
γραμμή, η κινηματική φάση εκτείνεται σε μια πολυφασική 
κινηματικότητα που του προσδιορίζει την αληθινή του θέση 
και τη λειτουργία του σ’ αυτό το ολικό ανάπαιγμα της άλ
λη λοδράσης.

Ο συνδυασμός των αναπαιγμώτων «στο κενό», βάση του 
Μιμοδράματος

Σε λίγο ο μικρός Ανθρωπος δε ζει πια, φαίνεται, για να χει
ρίζεται το αντικειμενικό πραγματικό, αλλά για να ρυθμίζει 
τις αλληλοδράσεις των υποκειμενικών του μιμημάτων. Και 
σ’ αυτό διαφέρει ουσιωδώς ο Μιμησμός του «στο κενό» από
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τον ενεργητικό Μιμητισμό των ανθρωποειδών, των πάντα 
«προσκολλημένων» στο αντικείμενο. Ο νεαρός Ανθρωπος εί
ναι σαν αναγκασμένος να ενεργεί, όχι πια μέσα στον κόσμο 
μας των αντικειμένων, αλλά μέσα στο σύμπαν του των μιμη- 
μάτων των ενδοαποδεγμένων μέσα του. Ο εξωτερικός κόσμος 
δε χρησιμεύει παρά για να προμηθεύει αδιάκοπα στην ενδοα- 
ποδεκτική περιέργειά του τον πιο μεγάλο δυνατό αριθμό νέ
ων μιμημάτων30 που, από μόνα τους, θ’ αρχίσουν να αναπαί- 
ζονται και να συνδυάζονται ποικίλα και ακαταπόνητα σ’ 
όλους τους μυς. Το παιδί κάνει τον εαυτό του δημιουργό.

Αυτά τα μιμήματα έχουν πραγματικά μια ενέργεια τόσο 
έντονη, που φαίνονται πως του γίνονται τόσο πραγματικά 
και ακόμη και πιο πραγματικά από την πραγματικότητα 
των πραγμάτων. Ενεργείται από αυτά και από τις αλληλο- 
δράσεις τους, όπως κι εμείς, οι μεγάλοι, ενεργούμαστε από 
τις αλληλοδράσεις του εξωτερικού κόσμου.

Το μιμοδραματιστικό παιδί
Ας μη φοβούμαστε να επιμείνουμε πολύ σ’ αυτή την πα

ντοδυναμία των μιμησμολογικών αλληλοδράσεων. Πραγμα
τικά, όταν η στοιχειώδης κινηματικότητα έχει αποκτήσει αρ
κετό πλούτο, ποτέ τα μιμήματα δε γίνονται ενδοαποδεκτά ού
τε αναπαίζονται σε κατάσταση μεμονωμένη, όπως οι τεχνη
τές λέξεις ενός λεξιλογίου, αλλά πάντα με τη δυναμική μορφή 
αλληλοδράσεων εξαιρετικά πολύπλοκων. Η αλληλοδράση εί
ναι η ενότητα του μιμησμολογικού αναπαίγματος. Απαξ νοη
θεί, αυτή θα γίνει το προτασικό κίνημα, το γενικά τριφασικό:

Το Ενέργημα - που Ενεργεί - το Ενεργούμενο
Ο μικρός «άνθρωπος» γίνεται έτσι, με την αυθόρμητη δύ

ναμη των αλληλοδρασικών μιμημάτων του, ένας μιμοδρα- 
ματιστής χωρίς τη συμμετοχή της θέλησής του. Μπαίνει σ’
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αυτό που η παλιά φυσιολογία ονόμαζε το στάδιο του παιχνι
διού. «Το παιδί θέλει πάντα να παίζει!» ακούμε να επανα
λαμβάνεται συχνά. Αυτό είναι, στην αφετηρία του τουλάχι
στον, ανακριβές. Το παιδί δε θέλει πιο πολύ να παίζει απ’ 
όσο δε θέλει να πεινάει ή να διψάει. Η προσεκτική παρατή
ρηση μας δείχνει καλά μάλλον πως ο μικρός Ανθρωπος «παί
ζεται», όπως «πεινιέται» ή «διψιέται». Μια αληθινή ανθρω- 
πολογική ανάγκη, που προκύπτει από τον κόσμο του Μιμη- 
σμού, το ωθεί να γίνει, κατά κάποιο τρόπο, όλα τα πράγμα
τα, και όλα τα πράγματα στις αυθόρμητα αλληλοεπικαλυμ- 
μένες αλληλοδράσεις τους31.

Λογική διαδοχικότητα των εγγραμμένων Μιμημάτων
Δε γίνεται, όπως στις ανεξάρτητες «πλαστικές πόζες», 

ένα άγαλμα ακίνητο αλλά ζωντανό, μετά ένα άλλο άγαλμα 
ζωντανό και ακίνητο και πάλι ένα άγαλμα ζωντανό και 
ακίνητο, χωρίς κανένα δεσμό το ένα με το άλλο. Όχι, δεν 
υπάρχει «κομμάτιασμα». Αλλά, με μια διαδοχικότητα ζωτι
κά και μυϊκά ρέουσα, οι διαδοχικές αλληλοδράσεις του σύ- 
μπαντος ενσαρκώνονται σ’ αυτό χωρίς λύση συνέχειας. Θα 
μπορούσε να πει κανείς πως δεν τέλειωσε ποτέ ν’ αναπαίζει 
αυτό που αναγκαστικά παίχτηκε σ’ αυτό μ’ ένα τρόπο τελει
ωτικό. Η ικανότητα της σύνθεσης, «αποσύνθεσης» και «α
νασύνθεσης» των κινηματικών αλληλοδράσεων είναι απέ
ραντη. Η περιέργειά του, αντίστροφα από αυτήν του ανθρω
ποειδούς, είναι παγκόσμια και μηχανιστική, με την έννοια 
ότι ωθείται, χωρίς τη συμμετοχή της θέλησής του, να αντι- 
ληφθεί πως όλα παίζονται μπροστά του, ώστε, θα έλεγε κα
νείς, όλα να μπορέσουν ακριβώς ν’ αναπαιχθούν μέσα του. 
Είναι, κατά κάποιο τρόπο, η γνώση πριν από την επίγνωση32. 
Στο μικρό άνθρωπο, πραγματικά, αυτή η αδιάκοπη και πα
γκόσμια σωματική και χειρική μιμοδραματικότητα είναι
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στην αρχή συγκεχυμένα συνειδητή, τόσο είναι αυτοματική 
και αναγκαστική. Παίζεται σε όλους του τους μυς, όπως θα 
τους έπαιζε ένα είδος «ξυπνητός υπνοβάτης».

Το όνειρο, αναγκαστικό ανάπαιγμα
Το ίδιο συμβαίνει, άλλωστε, στον ώριμο άνθρωπο μ’ αυτή 

την τυραννική «οφθαλμική μιμοδραματική» που ονομάζου
με, με πολλή ανακρίβεια, «οπτική ονειροπόληση». Οι ψυχο
λογικές και ψυχιατρικές έρευνες πάνω στο «ξύπνιο όνειρο» 
έδειξαν πόσο τα οφθαλμικά μας κινήματα, ακόμη και κατά 
την αγρύπνια, και την αγρύπνια την πιο προσεκτική, παίζο
νται αδιάκοπα απ’ αυτά τα ακούσια και σχεδόν όλα ασυνεί
δητα αναπαίγματα.

Αυτά τα αναπαίγματα τα υφιστάμεθα πολύ περισσότερο 
απ’ όσο τα κατευθύνουμε. Είναι εξαιρετικά σπάνιος -και 
ίσως δεν υπάρχει- ο ώριμος Ανθρωπος που θα μπορούσε να 
καυχηθεί ότι δεν αφήνει ν ’ αναπαίζονται μέσα του παρά μό
νο τα οφθαλμικά μιμήματα της εκλογής του. Η οφθαλμική 
μας κινηματικότητα αναπαίζεται πολύ περισσότερο απ’ όσο 
την παίζουμε εκούσια. Είναι σχεδόν αδύνατο να μην έχουμε 
μέσα μας παρά τις αλληλοδράσεις των οφθαλμικών μιμημά- 
των που επιτρέπουμε. Ίσως αυτό οφείλεται στο ότι δεν έχου
με, πάνω σ’ αυτό το λεπτό μηχανισμό, εξασκήσει και ασκή
σει τη δύναμη της απαγόρευσης. Η καθαρά οφθαλμική μας 
κινηματικότητα, ακόμη και η πιο έντονη, δεν ενοχλεί καθό
λου τους γείτονές μας, όχι πιο πολύ άλλωστε απ’ όσο τους 
ενοχλεί η ωτική μας κινηματικότητα. Λοιπόν, κανείς δεν 
απασχολήθηκε μ’ αυτό, ούτε και εμείς.

Η δυνατή απαγόρευση των σωματικών αναπαιγμάτων
Αντίθετα, εξαιτίας σκληρύνσεων επαναλαμβανόμενων 

από την παιδική ηλικία και από την πίεση της στεροτυπημέ-
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νης κοινότητάς μας, έχουμε κατορθώσει να εμποδίσουμε, τό
σο καλά όσο κακά, την ολικά διαμορφωτική τάση της ακτι
νοβολίας των οφθαλμικών μιμημάτων διά μέσου του σωμα
τικού και χειρικού μυϊκού μας συστήματος.

«Σκεφτόμαστε μ’ ολόκληρο το σώμα μας»
Αλλά ας μην αυταπατούμαστε υπερβολικά. «Σκεφτόμα

στε μ’ ολόκληρο το σώμα μας», εξακολουθεί να μας επανα
λαμβάνει ο Πιερ Ζανέ. Η φτωχή ανθρώπινη σκέψη, αλίμονο, 
δε θα μπορούσε να είναι άλλο από την περισσότερο ή λιγότε
ρο καθαρή λήψη συνείδησης και την προτασική αντίληψη 
των μιμημάτων κάθε είδους33. Η αγωγή μας, πολύ εξαντλητι
κά βιβλιακή, κάνοντας ατροφική τη μνήμη μας που είναι 
αποκλειστικά ανάπαιγμα περισσότερο ή λιγότερο ελεύθερο 
αυτών των μιμημάτων, δεν είχε παρά το αποτέλεσμα να με- 
ταβάλει σε τεχνητά και δύσκολα μικροσκοπικό αυτό που 
ήταν αυθόρμητα μακροσκοπικό.

Αρκεί, πραγματικά, μια ελαφριά νοσηρή διέγερση ή ακό
μη μερικά ποτήρια σαμπάνια, για να πετάξει τον εμποδιστι- 
κό μανδύα της κοινωνικής δύναμης και να ξαναδώσει στα 
σωματικά και χειρικά μιμήματα ολόκληρο το ωραίο τους 
πλάτος, το ανθρωπολογικά κανονικό. Προς και ενάντια σ’ 
όλα, ο μικρός ή μεγάλος Ανθρωπος μένει αυτό που είναι με 
όλες του τις ίνες: ένας μιμοδραματιστής ολικός και συμπα- 
ντικός.

Το παιδικό παιχνίδι: παίζειν κάποιο πράγμα με το «πράγ
μα»

Σ’ αυτά τα μιμοδράματα, ας το σημειώσουμε καλά, πά
ντα ο νέος Ανθρωπος «παίζει κάποιο πράγμα». Και είναι σ’ 
αυτό που τα μιμοδράματα είναι οργανωμένα, και όχι καθα
ρά φυσιολογικές κινητικότητες. Αυτή η εσωτερική οργάνω
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ση δε θέλει να πει ότι το καθένα από αυτά τα αλληλοδρασι- 
κά μιμησμολογικά κινήματα που αποτελούν το υφάδι της, 
είναι συνειδητά προμελετημένο και συνδεμένο. Αλλά όλα εί
ναι λογικά -σχεδόν γραμματικά- αποσυνθέσιμα.

Αντίθετα, έξω από τον πραγματικό χειρισμό αυτού ή 
εκείνου του αντικειμένου, το ανθρωποειδές «δεν παίζει με 
τίποτα». Χοροπηδάει και πηγαινοέρχεται με μια κινητικό
τητα που μας φαίνεται αδύνατο ν’ αναλύσουμε. Θα μπορού
σαμε να πούμε ότι φαίνεται μερικές φορές «να παίζει με» 
κάποιο πράγμα. Αλλά αν δίνουμε στη λέξη «παίζω» απόλυ
τα την ίδια έννοια όπως όταν πρόκειται για το νέο Ανθρωπο, 
ας ξέρουμε ότι κάνουμε ανθρωπομορφισμό. Το φαινομενικό 
«παιχνίδι» του εντάσσεται στην επανάληψη του Ενεργητι
κού Μιμητισμού. Το διαμορφώνει και το κατευθύνει το αντι
κείμενο, το πραγματικά ιδωμένο ή πραγματικά χειρισμένο.

Παίζειν κάποιο πράγμα μ ε «άλλο πράγμα»
Όταν ο μικρός Ανθρωπος χρησιμοποιεί κάποιο αντικεί

μενο για το παιχνίδι του, αυτό το αντικείμενο δεν είναι, τις 
πιο πολλές φορές, παρά ένα στήριγμα των αλληλοδρασικών 
μιμημάτων που δεν έχουν καμιά σχέση με τη συνηθισμένη 
χρήση αυτού του αντικειμένου και που, άλλωστε, μπορούν 
να ποικίλλουν ατέλειωτα. Το μπαστούνι δε χρησιμεύει πια 
για να χτυπάς, αλλά, κάτω από τα μιμησμολογικά κινήματα 
του μικρού παίχτη, μεταμορφώνεται σε τουφέκι, σε άλογο 
κ.λπ. Ο νέος Ανθρωπος μπορεί να παίζει οτιδήποτε με οτιδή
ποτε. Λοιπόν, δε βλέπουμε ποτέ το ανθρωποειδές να συμπερι- 
φέρεται έτσι. Ο Ενεργητικός Μιμητισμός του δε μπορεί να 
«αφαιρέσει» τα κινήματά του του hie και nunc, θα λέγαμε 
χρησιμοποιώντας μια πολύ σωστή έκφραση των παλιών φι
λοσόφων.

Αλλά αντίθετα, ο Μιμησμόςτον νέου Ανθρώπου «αφαι-
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ρεί» και «αποκολλά» αέναα, από τις παρούσες πράξεις και 
αποτελέσματα, τα χαρακτηριστικά και μεταβατικά μιμήμα- 
τα που ενδοαποδέχεται μπροστά τους. Καθώς έχει πια τα μι- 
μήματά του μέσα του, τα αναπαίζει στο κενό, αδιάφορο πού 
και αδιάφορο πότε. Στηριζόμενος στον παρόντα χώρο και 
στον παρόντα χρόνο, φτάνει, για να το πούμε έτσι, από μό
νος του και χωρίς να το ξέρει, να πηδήσει έξω από το χώρο 
και το χρόνο.

Αυτή η αφαίρεση, η νικητήρια του χώρου και του χρό
νου, δεν αφαιρεί εξάλλου τίποτα από τον πλαστικό συγκε
κριμένο χαρακτήρα των μιμημάτων. Πραγματικά, δεν πρέ
πει, όπως το κάνει υπερβολικά συχνά το εμπειρικό μας λεξι
λόγιο, να συγχέουμε την αφαίρεση, την αλγέβριση και την 
αλγέβρωση.

Ο νέος άνθρωπος, με ολόκληρη τη γεμάτη μιμήματα 
οντότητά του, μπορεί να παίζει μέσα σ’ αυτή την «αφηρημέ- 
νη» συγκεκριμενικότητα. Το ανθρωποειδές, αυτό, δε χειρίζε
ται παρά συγκεκριμένα αντικείμενα, χωρίς ποτέ να μπορεί 
ν ’ αφαιρέσει απ’ αυτά τα ενεργητικά του κινήματα.

Έτσι τοποθετημένος στο κέντρο των αναρίθμητων αλλη- 
λοδράσεων του σύμπαντος, ο νέος Ανθρωπος δεν είναι, λοι
πόν, όπως το ανθρωποειδές, ο άνεργος θεατής που θα φαινό
ταν πως είναι στην πρώτη προσέγγιση. Μόλις αυτές οι αλλη- 
λοδράσεις έρθουν ν ’ ανακλασθούν όχι μόνο στα μάτια του, 
αλλά επίσης -χάρη στην ολικοποιούσα ακτινοβολία του 
Μιμητισμού- σ’ ολόκληρη την οντότητά του, τότε, εκούσια 
ή ακούσια, αναπαίζεται, σ’ όλες του τις διαμορφωμένες ίνες, 
από αυτές τις αλληλοδράσεις του εξωτερικού κόσμου.

Παίζειν όλα τα πράγματα «χωρίς κανένα πράγμα»
Χωρίς να μπορεί να εμποδίσει το αλληλοδρασικό κίνημα, 

το αυθόρμητα αρχινησμένο μέσα του, αναπαίζει τις τρεις
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φάσεις κάθε αλληλοδράσης, δηλαδή το Μιμόδραμα ενός 
Ενεργήματος που Ενεργεί σ’ ένα Ενεργούμενο.
Για παράδειγμα:
Ενέργημα - που Ενεργεί - το Ενεργούμενο
Που ιππεύει - που μαστιγώνει - που καλπάζει
(Ο Ιππέας - μαστιγώνει - το Αλογο)

Φυσικά, δεν υπάρχει ούτε πραγματικός ιππέας, ούτε 
πραγματικό μαστίγιο, ούτε πραγματικό άλογο στη διάθεση 
του νέου ανθρώπου.

Δεν υπάρχουν παρά ενδοαποδεγμένα χαρακτηριστικά 
και μεταβατικά κινήματα μπροστά στο πραγματικό. Αλλά 
είναι μέσα του πραγματικά και πραγματικά ενεργούν.

Αναπαιγμένο μικροσκοπικά ή μακροσκοπικά, αυτό το 
μικρό μιμόδραμα είναι στην αρχή και κατά τη διάρκεια κά
ποιου αριθμού μηνών, αρκετά αόριστα συνειδητό.

Η προσωπική χρησιμοποίηση των Μιμημάτων
Αλλά έρχεται η μέρα που ο νέος άνθρωπος αποκτάει μια 

συνείδηση πιο καθαρή αυτού του αλληλοδρασικού ανα- 
παίγματος των μιμημάτων. Τα εννοεί και τα κατευθύνει.

Έχοντας δει, για παράδειγμα, να περνόιει μια ατμομηχα
νή, πάει στη μητέρα του να την αναπαίξει και να της «απαγ
γείλει» κινομιμικά, με τα εναλλακτικά τεντωμένα και μαζε
μένα προς το μέρος του μπράτσα του, τη χαρακτηριστική κί
νηση του πήγαιν’ έλα των μπιελών.

Ο Μιμησμός είναι ουσιωδώς ανθρωπολογικός και αυθόρ
μητος

Αυτό που είδαμε να κάνει αυθόρμητα ο νέος Ανθρωπος 
που πάει στη μητέρα του αφού έχει δει μια ατμομηχανή να 
προχωράει, είμαστε υποχρεωμένοι να διαπιστώσουμε ότι το
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ανθρωποειδές παρουσιάζεται ολότελα ανίκανο να το κάνει. 
Και όμως, όπως ο μικρός Ανθρωπος, βλέπει την ατμομηχανή 
και έχει μπράτσα και χέρια κινηματικά ικανά να εκτελέ- 
σουν αυτά την κίνηση των μπιελών. Έχει όλα τα όργανα 
και όλα τα κινήματα, αλλά δεν έχει τον αντιληπτικό Μιμη- 
σμό.

Μετά από μερικά χρόνια, άλλωστε, η κοινότητα -η  γαλ
λική, για παράδειγμα- θα έχει επιτύχει και απαγορέψει, στο 
παιδί, αυτά τα αυθόρμητα σημασιολογικά κινομιμικά κινή
ματα, πιέζοντάς το για να τα μεταθέσει στους λαρυγγο-στο- 
ματικούς μυς με αυτή την αλγεβρισμένη και φαινομενικά 
κατάλληλη σήμερα μορφή: η ατμομηχανή σπρώχνει τις 
μπιέλες.

Αλλά αν αργότερα ο νέος Γάλλος μας, που θα έχει γίνει 
ένας σοβαρός ώριμος άνθρωπος, θα ήθελε να δώσει να κατα
λάβει σ’ έναν ξένο, λίγο εξοικειωμένο με τη γλώσσα μας, αυ
τό που σημαίνει σπρώχνει τις μπιέλες, τα καταπιεσμένα μι- 
μήματα του χαρακτηριστικού πήγαιν’ έλα θα αναπαίζο
νταν από μόνα τους και ανοιχτά στους μυς των μπράτσων 
του αιώνιου και αιώνια μιμητή Ανθρώπου.

Η μίμηση είναι εκούσια
Ο Ανθρωπος που μεγαλώνει «κάνει» λοιπόν έτσι, μόνος 

του, από μίμηση, δηλαδή συνειδητά και εκούσια, αυτό που 
«γινόταν» πριν μέσα του με μιμησμό, δηλαδή ασυνείδητα 
και ακούσια. Το εκφραστικό εργαλείο έχει εγγραφεί μέσα 
του χωρίς τη συμμετοχή του: αποκτάει του λοιπού την κυ
ριαρχία του και το αναπαράγει κατά την εκλογή του, για να 
σημάνει. Τότε πια, το προτασικό κίνημα έχει γεννηθεί.

Το ακαταρίθμητο δράμα των αλληλοδράσεων του σύ- 
μπαντος είναι του λοιπού «αφημένο στα χέρια» τα συνειδη
τά και εκούσια σοφά του ξυπνημένου μιμοδραματιστή.
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Ήδη, από τους πρώτους μήνες της ύπαρξής του, κάποιος 
αριθμός έμψυχων και άψυχων όντων έχουν έρθει, από μόνα 
τους, να εγγράψουν μέσα του -χωρίς τη συμμετοχή του -  το 
χαρακτηριστικό τους κίνημα, το «κινηματικό όνομά» τους. 
Αυτό το χαρακτηριστικό κίνημα, που γεννάει πολλαπλάσια 
μεταβατικά κινήματα, αποκαλύφθηκε να ενεργεί, με πολλα
πλούς τρόπους, σε άλλα όντα επίσης αποδεγμένα από το σω
ματικό μυϊκό σύστημα του νέου κινομιμητή σύμφωνα με το 
χαρακτηριστικό τους κίνημα.

Ο αυθόρμητος Μιμοδραματισμός γίνεται παραδοσιακός
Ο Χωματισμός ή ολική μιμικότητα βγαίνει, λοιπόν, τώρα 

από το ανθρωπολογικό παιχνίδι με την προτασική της στιλι
στική μεθολογικά προσανατολισμένη. Θα είναι αρκετό στον 
ακαταπόνητο μιμοδραματιστή να εκτείνει, κατά τη διάρκεια 
χιλιετηρίδων, το έργο του αυθόρμητου Μιμησμού και να μι- 
μηθεί εκούσια αυτό που αυθόρμητα είχε μιμημοποιηθεί.

Έτσι ο άνθρωπος θα επεξεργαστεί όλη αυτή τη θαυμα
στή και άπειρη σημασιολογική, σωματική και προπαντός 
χειρική, κινηματικότητα, που ο Mallery μας έδειξε για τους 
Αμερινδιανούς στην ανθρωπολογική του μελέτη, που ο εκδό
της Payot έβαλε να μεταφράσουν γαλλικά και που μπορούμε 
ακόμη να πιστοποιήσουμε σ’ ένα αριθμό πολιτισμών που 
έχουν μείνει αυθόρμητοι, ευτυχισμένα ευνοημένοι από αυτή 
την άποψη.

3. Ο Φωνομιμησμός και ο Λόγος
Όντας ψυχο-φυσιολογικά κυρίαρχη στον αυθόρμητο 

Ανθρωπο, η ενστικτώδης τάση να μιμείται σωματικά και 
προπαντός χειρικά τις πράξεις και τις αλληλοδράσεις του 
σύμπαντος δεν είναι η μόνη.
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Πραγματικά, τα έμψυχα και άψυχα όντα του σύμπαντος 
δεν έχουν αποκλειστικά πράξεις και αλληλοδράσεις πλαστι
κές κι ορατές. Έχουν επίσης πράξεις κι αλληλοδράσεις ηχη
τικές κι ακουστικές που αντανακλώνται μιμησμολογικά 
στους λεπτούς μυς του εσωτερικού αφτιού του ανθρώπου με 
τη μορφή ωτικών μιμημάτων. Είναι ο Ωτικός φωνομιμησμός.

Όπως ο Οφθαλμικός κινομιμησμός, αυτός ο Ωτικός φω- 
νομιμησμός παίζεται κρυφά με κινήματα μικροσκοπικά και 
μέχρι τώρα απρόσιτα στην παρατήρηση του άλλου. Κανέ
νας άλλος από το ίδιο το υποκείμενο δε βλέπει τα ωτικά μι- 
μησμολογικά αναπαίγματα. Καμιά εμπειρική καταγραφή 
λοιπόν, μέχρι τώρα, δεν είναι άμεσα δυνατή.

Κατ’ ευτυχία, η διαμόρφωση του αναπνευστικού και του 
λαρυγγοστοματικού οργάνου του Ανθρώπου συμβαίνει κα
τά τύχη να είναι έτσι που, κάτω από την πίεση της ανα
πνοής, οι πιο διαφορετικοί ήχοι μπορούν να εκπέμπονται με 
εντάσεις, διάρκειες, ύψη και χροιές ποικίλες σχεδόν ως το 
άπειρο.

Παράγεται λοιπόν μια νέα εξειδίκευση του γενικού νό
μου του Ανθρώπινου μιμησμού. Όπως ο Οφθαλμικός κινομι- 
μησμός ακτινοβολείται και ευρύνεται στο Σωματικό και 
Χειρικό κινομιμησμό, ο Ωτικός φωνομιμησμός έχει, επίσης 
και αυθόρμητα, την ευρύνουσα ακτινοβολία του σαν ηχώ 
στο λαρυγγοστοματικό μυϊκό σύστημα. Ο ήχος που παίζεται 
μιμησμολογικά και μικροφωνικά στο εσώτερο αφτί έχει την 
τάση να αναπαίζεται μιμησμολογικά και μεγαφωνικά στα 
χείλη. Είναι ο Προφορικός φωνομιμησμός.

*
Ένα νέο παιδί, αναθρεμμένο μόνο απ’ τη μητέρα του, βρί
σκει τον εαυτό του να προφέρει ασυνείδητα τις χροιές και 
τις αποκλίσεις τις χαρακτηριστικές της μητρικής του προ
φοράς, με την ισχύ αυτής της νέας εξειδίκευσης του γενικού
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νόμου του Μιμησμοΰ. Βρισκόμαστε εδώ στις ζωντανές και 
βαθιές πηγές αυτού που έχουν ονομάσει μετάδοση με το πα
ράδειγμα.

Με αυτόν επίσης τον ωθητικό εξαναγκασμό του Ωτικού 
και Προφορικού φωνομιμησμού κάθε παιδί, αναθρεμμένο σ’ 
ελευθερία και στην ύπαιθρο, κάθεται μοναχό του και «ονο
μάζει» κάποιο αριθμό ζώων και αντικειμένων με το χαρα
κτηριστικό ήχο που αυτά εκπέμπουν. Μάρτυρας εκείνο το 
μικρό παιδί από τη Σάρθη, που μόλις που μιλούσε και που 
έτρεχε προς την αγρότισσα μητέρα του φέρνοντας το χέρι 
στο στόμα, και φωνάζοντας με μελωδικούς τονισμούς και 
χροιές με μια εκπληκτική ακρίβεια:

Μιάου χαμ κο! Μιάου χαμ κο!

Πραγματικά ένας χοντρός και φοβερός ποντικός από κει 
κοντά είχε μόλις πνίξει ένα κοτόπουλο...

Αν αυτό ή εκείνο το παιδί είναι προικισμένο μ’ ένα ωτικό 
φωνομιμησμό πολύ σωστό ενδοαποδέχεται να αναπαίξει 
ωτικά, με μεγαλύτερη ακρίβεια, το χαρακτηριστικό ήχο, 
που εκπέμπεται από κάθε πράγμα, με την έκτασή του, τη 
διάρκειά του, το ύψος του και τη χροιά του. Έχει λοιπόν συ
νήθως ένα φωνομιμησμό πιο ακριβή. Αλλά αυτός ο φωνομι- 
μησμός μπορεί να έχει τις δικές του ελλείψεις. Το αφτί μπο
ρεί να είναι σωστό και το λαρυγγοστοματικό όργανο ελατ
τωματικό.

Αυτό το τελευταίο μπορεί ακόμα και να απατήσει τον 
ωτικό φωνομιμησμό.

Διαμορφωτικός πλούτος του ηχητικού πραγματικού
Ας παραθέσουμε εν παρόδιο ότι ο μικρός Ανθρωπος, ο 

αναθρεμμένος ελεύθερα σ’ επαφή με τις αναρίθμητες ηχητι- 
κότητες της υπαίθρου και της φύσης, αποκαλύπτεται ασύ
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γκριτα πιο φωνομιμητής των πραγμάτων από το μικρό αστό. 
Αυτός ο μικρός «έγκλειστος» Ανθρωπος, ο μόνος άλλωστε 
που έχει μελετηθεί, ζει ανάμεσα στους τέσσερους τοίχους 
του. Έχει έτσι στερηθεί όλα όσα θα μπορούσαν να εγγρά
ψουν μέσα του αυθόρμητα τα πιο πλούσια φωνομιμήματα 
των ηχητικών πραγμάτων, των κινητών και ζωντανών. Τα 
ωτικά του όργανα είναι σχεδόν αποκλειστικά βιασμένα από 
τους εκκωφαντικούς ήχους του δρόμου ή πνιγμένα από τις 
λίγες στερεότυπες νότες των κλιμάκων της οργανικής μας 
μουσικής.

Λοιπόν αυτή η γλώσσα κι αυτή η μουσική φτωχαίνουν 
γρήγορα τις πλούσιες δυνατότητες του παιδικού αφτιού. Τα 
όργανα καταγραφής της εμπειρικής φωνητικής μάς έχουν 
αποκαλύψει ότι τα αφτιά του ενηλίκου δε μπορούν πια να 
καταλάβουν αντικειμενικά τα φωνήματα ενός άγνωστου 
ιδιώματος. Τα παραμορφώνουν υποκειμενικά μειώνοντάς τα 
ως την πιο απλή έκφραση των φωνημάτων των οικείων στις 
γλώσσες που έχουν μαθευτεί από την παιδική ηλικία. Οι ευ- 
ρωπαίοι ειδικοί των ανατολικών μελωδιών μάς έχουν επίσης 
πει την αδυναμία τους να «συλλάβουν» αυτές τις μελωδίες 
στις ηχητικές τους ιδιαιτερότητες. Η ωτική κινηματικότητα, 
αρχικά τόσο ρευστή, παρουσιάζεται τότε σκληρωμένη σ’ 
ένα περιορισμένο αριθμό κινημάτων αποδοχής του λοιπού 
αμετάβλητων.

Εντούτοις, από την πνευματική άποψη όπως από την αι
σθητική άποψη, η απροσδόκητη αρμονία των ήχων της φύ
σης δεν είναι λιγότερο διαμορφωτική από τη στιλιζαρισμένη 
αρμονία των ήχων μιας ορχήστρας. Το άπληστο αφτί ενός 
Αισχύλου δεν έκανε αξέχαστο το «ποντίων τε κυμάτων / 
άνήριθμον γέλασμα;» Το αρμονικό πραγματικό είναι πιο 
πλούσιο από τα λεξικά μας κι έχει πιο πολλές αποχρώσεις 
απ’ τη μουσική μας.
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Η γλώσσα μας κι η μουσική μας συγκεντρώνουν με υπερ
βολική αποκλειστικότητα το παιδικό αφτί στα ηχητικά αλ- 
γεβρήματα των σημείων, αντί να το αφήσουν να ηρεμήσει 
από τα ηχητικά μιμήματα του πραγματικού. Χρησιμοθηρι- 
κοί και καλλιτέχνες με στενή όραση, βιαζόμαστε να μάθου
με στο παιδί το κοινωνικό όνομα των πραγμάτων και τις νό
τες εν σειρά των κλιμάκων μας. Κατά δυστυχία, αμελούμε 
να το κάνουμε επίσης ν ’ ακούσει τη χαρακτηριστική χροιά 
των ίδιων των πραγμάτων. Ο πιο εύκολος χειρισμός του κοι
νωνικοποιημένου ονόματος και της αλγεβρισμένης νότας 
σκοτώνουν σύντομα την περιέργεια για το συγκεκριμένο 
όνομα του αληθινού πραγματικού.

Πόσο αποκαλυπτική παρουσιάζεται, από αυτή την άπο
ψη, η αθώα και υποβλητική απάντηση ενός μικρού Παριζιά- 
νου πέντε χρονών που μας έλεγε: «Τα αφτιά μου χρησιμεύ
ουν ν ’ ακούω τα ονόματα». Με τ’ αφτιά του, ένα μικρό παιδί 
της υπαίθρου ακούει πολύ πιο συχνά «τους ήχους των πραγ
μάτων» και τέτοιοι ήχοι αναπαίζονται έτσι, σε ηχώ, πιο αυ
θόρμητα και πιο καθαρά σ’ αυτά τα ωτικά και λαρυγγοστο- 
ματικά κινήματα.

Ας πούμε στον εαυτό μας ότι το ωτικό παιχνίδι είναι το 
ίδιο ενδιαφέρον με το πνευματικό παιχνίδι για τον εμπλουτι
σμό και τη διαμόρφωση της παιδικής σκέψης. Η παρατήρη
ση του παιδιού, αφημένη στις ενστικτώδεις της δραστηριό
τητες, μας δίνει γι’ αυτό καθημερινές αποδείξεις. Είναι το 
ίδιο αυθόρμητα περίεργο ν ’ ακούει και να αναπαίζει τις χα
ρακτηριστικές χροιές των πραγμάτων, όπως είναι αυθόρμη
τα περίεργο να κοιτάζει και ν ’ αναπαίζει τις μορφές τους 
και τις χαρακτηριστικές τους πράξεις34.

Αλλωστε αυτή η αυθόρμητη περιέργεια επέτρεψε άλλοτε 
στο σωματικά μιμητικό Ανθρωπο να γίνει φωνητικά, γλωσ
σικά μιμητικός. Έτσι το Μίμημα (ή πνευματική έκφραση με
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τα πλαστικά κινήματα του σώματος και των χεριών) παρα
χώρησε σιγά σιγά αλλά ποτέ πλήρως τη θαυμαστή του σημα- 
σιολογική δύναμη στη γλώσσα (ή πνευματική έκφραση με 
τα ηχητικά κινήματα της γλώσσας). Οι πρώτες προφορικές 
γλώσσες μάς φαίνεται, έτσι, ότι υπαγορεύτηκαν στις διάφο
ρες εθνικές ομάδες των ανθρώπων του σωματικού-χειρικού 
στιλ από τον ίδιο τον ήχο των πραγμάτων, με τις ζωντανές 
ποικιλίες τις οφειλόμενες στα αναπαίγματα τα φυσικά ποικί
λα των ζωντανών και αντιληπτικών οργάνων αποδοχής. Ο 
ανθρώπινος μιμησμός δεν είναι κτηνώδης μηχανισμός35.

Από το φωνο-αναλογισμό...
Έτσι στα κινηματικά αναπαίγματα του νέου Ανθρώπου 

πρέπει να βασιζόμαστε με τη συνδυαστικότητα της «ανθρώ
πινης εξίσωσης», τη ζωντανή, πολύ γρήγορα αντιληπτική 
και άρα ερμηνευτική. Ανάμεσα στον ήχο τον εκπεμπόμενο 
από το αντικείμενο και τον ήχο τον αναπαιζόμενο από το 
στόμα δεν υπάρχει κάποτε παρά μια αναλογία κατά το μάλ
λον ή ήττον άμεσα αντιληπτή. Ο Φωνο-μιμησμός έτσι γίνε
ται Φωνο-αναλογισμός. Από το φωνομίμημα ως το φωνο- 
αναλόγημα θα κλιμακωθούν όλα τα δυνατά ενδιάμεσα.

Αλλωστε, αυτό το φωνο-αναλόγημα δεν αντλείται πάντα 
και αναγκαστικά από το ίδιο το αντικείμενο ή από τις μετα
βατικές του πράξεις. Ο Ανθρωπος, κάνοντας αυτό ή εκείνο 
το αυθόρμητο κίνημα, έχει την τάση να εκπέμπει ο ίδιος ένα 
ήχο που μπορεί να γίνει σημασιολογικά χαρακτηριστικός 
αυτού του κινήματος. Ας σκεφτούμε το ηχητικό αχάν που 
συνιστά το ακουστικό και φωνοαναλογικό κίνημα του ορα
τού και σωματικού κινήματος του ξυλοκόπου.

...Στη μιμητική αρμονία
Υπό την ώθηση, ανθρωπολογικά ενστικτώδη και πάντα



528 ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ζωηρή, του φωνομιμησμού του μειωμένου σε Φωνοαναλογι- 
σμό, οι συγγραφείς των αλγεβρωμένων γλωσσών μας δοκί
μασαν την αόρατη ανάγκη να επεξεργαστούν με την πέννα 
στο χέρι, την ατομική τους και κατά το μάλλον και ήττον 
ευτυχισμένη «μιμητική αρμονία».
«Για ποιον είναι τα φίδια που σφυρίζουν πάνω στο κεφάλι 
σας...»
«Οι ανάσες της νύχτας κυματίζουν πάνω στο γκάγκαλα...» 
«Το καθαρό έντομο γρατσουνάει την ξηρασία...»

Τόσο είναι δύσκολο στον άνθρωπο ν ’ απομακρύνει το 
φυσικό, δηλαδή τον Ανθρώπινο μιμησμό.

Είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε ότι, από την ίδια 
του τη φύση, την τόσο ρευστή και ασταθή, το ακουστικό μί- 
μημα είναι λιγότερο πιεστικό, και, επομένως, λιγότερο ακρι
βές από το ορατό μίμημα. Κάθε ανθρώπινη ομάδα λοιπόν, 
ανεξάρτητη από τις άλλες ομάδες, βρήκε το δικό της τρόπο 
να διαλέξει και να καταλάβει τον χαρακτηριστικό ήχο ενός 
αντικειμένου ή ενός κινήματος ανάμεσα απ’ το πλήθος των 
εκπεμπόμενων ήχων. Θα έπρεπε, όπως αρχίζει να γίνεται σή
μερα με τον ομιλούντα κινηματογράφο, να είχαμε λεπτομε
ρειακά εγγράψει άλλοτε καθένα από τα κινήματα των αν
θρώπων (κυνηγών, πολεμιστών, βοσκών, γεωργών κ.λπ.), κι
νήματα που έκαναν να αναπηδήσουν αυθόρμητα απ’ το λά
ρυγγα αυτοί ή εκείνοι οι ήχοι, από τους οποίους η τάδε αν
θρώπινη ομάδα διαλέγει τον τάδε ήχο σαν χαρακτηριστικό.

Οι φωνητικές εξελίξεις
Το φωνομίμημα και προπαντός το φωνο-αναλόγημα, 

όντας έτσι λιγότερο «διαμορφωμένα από το αντικείμενο» 
από το πλαστικό κινομίμημα, από οκνηρία και προοδευτικά 
έχασαν την επαφή με αυτό το υπαγορευτικό και διορθωτικό
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αντικείμενο. Αυτό συνεπάγεται ότι ένα φωνο-αναλόγημα 
καταλήγει να μην παρουσιάζει πια καμιά αντιληπτή σχέση 
με τον ήχο του αντικειμένου ή τις πράξεις του. Αυτό το φω
νο-αναλόγημα παρουσιάζεται τότε στο υποκείμενο που μι
λάει σαν ένα τεχνητό φωνο-αλγέβρημα που θα είχε άλλοτε 
συμβατικά προφερθεί και αποδοθεί στο αντικείμενο. Από γε
νιά σε γενιά, σε κάθε ανθρώπινη ομάδα και κατά τη διάρ
κεια χιλιετιών και χιλιετιών, το ηχητικό αλγέβρημα έζησε 
πια από τη δική του ζωή, εγκαταλειμμένο στους περίεργους 
και παραμορφωτικούς ψυχοφυσιολογικούς κόσμους της 
ακοής και της άρθρωσης.

Για να έχουμε τη δυνατότητα ν ’ αναλύσουμε επιστημονι
κά αυτές τις κινηματικές παραμορφώσεις, ακουστικές και 
λαρυγγοστοματικές, θα έπρεπε να ξέρουμε και να καθορί
σουμε όλες τις επιδράσεις των ατμοσφαιρικών και κλιματο- 
λογικών στοιχείων, τις επιδράσεις των υψομέτρων, των τρο
φών, των ποτών, των μολύνσεων της μιας γλώσσας στην άλ
λη κ.λπ.

Δεν υπάρχουν άλλωστε, στις διάφορες περιοχές της ίδιας 
χώρας, δυο λάρυγγες και δυο υπερώες διαμορφωμένες ίδια, 
ικανές να προφέρουν έναν ήχο ολότελα ίδιο.

Από αυτούς τους αναρίθμητους παράγοντες, τους ακόμη 
λίγο μελετημένους, προκύπτει η αδιάκοπη εξέλιξη των λα- 
ρυγγοστοματικών αρθρώσεων των επίσημων γλωσσών και 
των επαρχιακών γλωσσών, σ’ αυτές τις πολύτιμες διαλέ
κτους και ιδιώματα που ο δάσκαλός μου Ζαν-Πιερ Ρουσσε- 
λό μελέτησε τόσο ιδιοφυώς με τη βοήθεια οργάνων εγγραφής 
της εμπειρικής φωνητικής36.

Από τον ολικό Σωματισμό στον προφορικό Λόγο
Μπορούμε έτσι ν ’ ανακαλέσουμε την αργή μεταμόρφωση 

του Σωματισμού σε Γλώσσα. Αυτή η πολυχιλιετηριδική με
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ταμόρφωση άλλωστε παρέσυρε μαζί της μια παράλληλη αλ
λαγή του Μιμογραφισμού σε Φωνογραφισμό στην ανθρωπο
λογι κή εξέλιξη της γραφής.

Ο ήχος λοιπόν, ο φωνομιμικά εκπεμπόμενος από το λα- 
ρυγγοστοματικό κίνημα, έρχεται στην αρχή να δυναμώσει, 
να προσδιορίσει και να ολοκληρώσει ακουστικά τη σημα
σία του τάδε ή του τάδε μιμησμολογικού και ορατού χειρι- 
κού κινήματος.

Σιγά-σιγά κάθε χαρακτηριστικό ή μεταβατικό χειρικό 
κίνημα συνοδεύεται από ένα ηχητικό βοηθητικό.

Σε μια δεδομένη στιγμή, το πλήθος των ηχητικών κινημά
των, έγινε τέτοιο που ξεαντιγράφει ακριβώς και μπορεί ν’ 
αντισταθμίσει το πλήθος των χειρικών κινημάτων. Φτάνου
με σε μια ισότητα κινημάτων σωματικών-χειρικών και κινη
μάτων λαρυγγοστοματικών.

Όπως το ηχητικό λαρυγγοστοματικό κίνημα, όντας πολύ 
λιγότερο εκφραστικό, αποκαλύπτεται λιγότερο δαπανηρό 
και απαιτεί λιγότερη ενέργεια από το ίδιο το σωματικό κίνη
μα ή ακόμη και το χειρικό, επιτυγχάνει σιγά σιγά να κυ
ριαρχεί.

Το σωματικό-χειρικό κίνημα, καθώς γίνεται όλο και λι
γότερο απαραίτητο, μειώνεται προοδευτικά. Το λαρυγγο
στοματικό κίνημα το απομακρύνει όλο και περισσότερο και 
αρχίζει να ζει από τη δική του και ανεξάρτητη ζωή.

Τότε, οι ρόλοι του Σωματισμού και της Γλώσσας αντι
στρέφονται.

Το παντοδύναμο σωματικό κίνημα γίνεται απλώς ένα 
βοηθητικό του προφορικού κινήματος. Αυτό το βοηθητικό 
χρήσιμο αλλά όχι απαραίτητο πια, παραμελείται όλο και 
πιο πολύ. Έτσι, τείνει να εξαφανιστεί σχεδόν ολοκληρωτι
κά.

Αυτή η σημασιολογική κινηματικότητα, σωματική και
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χειρική, καταλήγει ακόμη και να ξεχαστεί σε τέτοιο σημείο, 
που έχουμε σήμερα ανάγκη από ειδικές μελέτες και λεπτομε
ρειακές ανθρωπολογικές και εθνικές έρευνες για να ξανα- 
βρούμε την αρχική της σημασία και την κυρίαρχη αλλοτινή 
χρήση της.

Αλλά αυτή η μετάθεση του σωματικού-χειρικού εκφρα
στικού κινήματος στους μυς του λαρυγγοστοματικού συ
στήματος δεν του αλλάζει τη βαθιά του φύση. Βρισκόμαστε 
πάντα στην Ανθρωπολογία του Σημασιολογικού κινήματος.

Αλλωστε, οι φάσεις ενός ολικού προτασικού κινήματος, 
μετατιθέμενες έτσι στις αντίστοιχες φάσεις ενός λαρυγγο- 
στοματικού προτασικού κινήματος, μπορούν να κρατήσουν 
για πολύ άθικτη τη συγκεκριμένα κινομιμική σημασία του 
αρχικού.

Ο ολισμός υποκείμενος στον προφορισμό
Σ’ ένα μεγάλο αριθμό εθνικών κοινοτήτων, ευνοημένων 

από αυτή την άποψη, η λαρυγγοστοματική σημασιολογική 
κινηματικότητα δεν είναι αληθινά και ολοκληρωτικά κατα
νοητή παρά αν ξέρει κανείς την ολική κινηματικότητα από 
την οποία αυτή προέρχεται και εξακολουθεί να εξαρτάται 
σημασιολογικά.

Από αυτό, η τεράστια ανθρωπολογική σπουδαιότητα που 
υπάρχει στην αναζήτηση της πρώτης και κινομιμικής σημα
σίας αυτού που ονομάζουν ως τα τώρα ρίζες. Το έχουμε ήδη 
δει· αυτές οι ρίζες είναι απλούστατα η ηχητική μετάθεση 
των αρχαίων κινομιμικών κινημάτων του Σωματισμού. Τα 
μιμογράμματα και η συνεπαγόμενη χρήση τους σαν φωνο
γραμμάτων μάς είναι εδώ μια πολύτιμη βοήθεια.

Μας είχαν άλλοτε επαναλάβει, στη διάρκεια των μελε
τών μας της γραμματικής γλωσσολογίας, ότι οι ινδοευρω- 
παίκές, σημιτικές ή κινέζικες ρίζες είχαν όλες τις συγκεκρι-
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μένεςσημασίες. Ξέρουμε τώρα το λόγο γι’ αυτό. Λοιπόν μπο
ρεί να μας το μάθει η ανθρωπολογία της γλώσσας κι όχι η 
φιλολογική γλωσσολογία37.

Μπροστά στον Ανθρώπινο μιμησμό και στο πιεστικό του 
παιχνίδι, το περίφημο «πρόβλημα της καταγωγής της γλώσ
σας» μάς φαίνεται σαν ένα «ψευδοπρόβλημα» τεθειμένο 
από την άγνοια των θεμελιωδών ανθρωπολογικών νόμων της 
ανθρώπινης έκφρασης.

Προικισμένος με τον ουσιώδη και αντιληπτικό του Μιμη- 
σμό, ο πρώτος Ανθρωπος εκφράστηκε με προτασικά μιμη- 
σμολογικά κινήματα το ίδιο αυθόρμητα όσο βάδισε με τα 
πόδια του38.

Μα ποιος θα μπορέσει να μας εξηγήσει γιατί, από όλα τα 
ζώα της δημιουργίας, ο άνθρωπος είναι ο μόνος προικισμέ
νος με Μιμησμό;

Κεφάλαιο Γ '
Ανθρώπινος διπλευρισμός και Ανθρωπολογία 
του Λόγου

Εισαγωγή
Η Ανθρωπολογική Ταλάντευση
Η ανθρωπολογία του Μιμησμού μας έκανε να παραστούμε 
στην αυθόρμητη επεξεργασία του ενδοδρασικού ή προτασι- 
κού κινήματος σ’ όλες τις ίνες του ολικού ανθρώπου. Αυτή 
πάλι θα μας εξηγήσει την τάση προς την ταλάντευση αυτού 
του αλληλοδρασικού κινήματος τη συνεχόμενη στη δομή 
του ανθρώπινου σώματος.
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Οπανταχού παρών και παντοδύναμος ανθρώπινος Δι- 
πλευρισμός

Φυσιολογικά μιλώντας, πραγματικά, υπάρχει ένας «δε
ξιός άνθρωπος» κι ένας «αριστερός άνθρωπος» που οι ψυ
χίατροι τους ξέρουν καλά και που ο συνεργάτης μας δόκτωρ 
MorlaSs αναλύει πολλά χρόνια τώρα. Πρέπει ακόμη να προ
σθέσουμε με την Κινηματική Ανθρωπολογία, πως υπάρχει 
ένας «μπροστινός άνθρωπος» κι ένας «πισινός άνθρωπος»... 
Το διπλό αυτό Διπλευρισμό κατανόησε τόσο βαθιά κι εξέ- 
φρασε με τόσο συγκεκριμένο τρόπο η παλαιστινιακή εθνική 
κοινότητα διακρίνοντας το κίνημα της ταλάντευσης του Ζυ
γού και το κίνημα της ταλάντευσης του Φόρτου39. Πόσες φο
ρές οι μητέρες, νανουρίζοντας τα παιδιά τους στην αγκαλιά 
τους για να κοιμηθούν, μας έδωσαν αυτό τον διπλό κινημα
τικό Διπλευρισμό από μπροστά προς τα πίσω κι από δεξιά 
προς τ’ αριστερά, ένα παράδειγμα τόσο πιο εκπληκτικό όσο 
ήταν τέλεια ασυνείδητο!40

Αυτός ο ανθρώπινος μηχανισμός της νανουρίστρας θα 
μπορούσε αρκετά καθαρά να σχηματοποιηθεί με το παρα
κάτω γράφημα:

β

α

ανύψ ω ση

Υ
ταλάντευση ταλάντευση

δ

ανύψ ω ση

Σχήμα 1
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Η Παιδαγωγική Νανουρίστρα του Ζυγού και του Φόρτου

Στη συνέχεια και σε πολλές περιπτώσεις βρίσκουμε αυτή 
την ανθρωπολογική νανουρίστρα και την ταλαντευτική της 
επίδραση στις ρυθμικές και σημασιολογικές δομές των προ- 
τασικών κινημάτων ή των συστατικών τους φράσεων. Περι- 
μένοντας και για να δώσουμε και για να μπορέσουμε αμέ
σως να έρθουμε σ’ επαφή με τα ίδια τα δεδομένα, θέλουμε να 
δώσουμε, από τώρα ένα συγκεκριμένο δείγμα στο Σχήμα 2.

A

Ελάτε κοντά μου, όλοι, εσείς

Β Β

β Υ β γ
Γ ιατί είστε και είστε Γ ιατί εγώ και μικρός

καταπονημένοι καταβαρημένοι είμαι απλός στη μνήμη

δ δ

κι εγώ θα σας αναπαύσω κι εσείς θα βρείτε ανάπαυση

εσάς του λάρυγγά  σας

β γ β γ
Πάρτε 

πάνω σας 
το Φόρτο μου

και γίνετε 
εσείς,

Μ αθητές μου

Γ ιατί
ο Φόρτος μου 
είνα ι ελαφρός

και ο
Ζυγός μου 

είνα ι ελαφρός

Σ χήμα  241
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Κάτω απ’ το προτασικό κίνημα, το ολικό κίνημα
του Διπλευρικού ανθρώπου
Το σωματικό-χειρικό αλληλοδρασικό κίνημα είναι αν- 

θρωπολογικά αρχέγονο. Στη συνέχεια προοδευτικά -και 
ίσως με μεγάλη βραδύτητα- μετατίθεται στους λαρυγγοστο- 
ματικούς μυς, χωρίς εντούτοις ν’ αλλάξει την κινηματική 
του φύση και την τάση του προς το Διπλευρισμό. Χωματι
σμός και Λόγος δεν είναι παρά δυο εξειδικεύσεις της Μιμη- 
τικότητας. Ο ένας είναι κινομιμητικός, ο άλλος είναι φωνο- 
μιμητικός. Όμως ο Λόγος δε μπορεί ποτέ να γίνει ολότελα 
ανεξάρτητος απ’ το Σωματισμό-Χειρισμό. Εκούσια ή ακού
σια, ο άνθρωπος, σκεπτόμενος κι εκφραζόμενος με ολόκλη
ρο το ανθρώπινό του σύνθετο, δε μιλάει ποτέ «με την άκρη 
των χειλιών», ούτε ποτέ γράφει μόνο «με την άκρη της πέν- 
νας του». Λίγο ή πολύ, αν σκεφτεί βαθιά αυτό που εκφράζει, 
ολόκληρη η ολική του υπόσταση υφίσταται την ακατανίκη
τη ακτινοβολία του μιμήματος του υποκειμένου σε κάθε ση- 
μασιολογική φάση των προτασικών του κινημάτων. Και αυ
τό, όπως το λέει τόσο κινηματικά η παλαιστινιακή ανθρω
πολογία:

Υ
σ ’ όλο του το λά ρ υ γγα

_____________ δ_____________
κ α ι σ ’ όλο του το μυ ϊκό  σ ύσ τη μα

_______ β_______
σ ’ όλη του  τη ν  καρ δ ιά

Σχήμα 3
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Ο σωματισμός τείνει πάντα να διαμορφώνει και να δι- 
πλευρίζει τις κατά το μάλλον και ήττον ευρείες δομές του 
λόγου και αποκαλύπτεται, κάθε στιγμή, έτοιμος να αναλά- 
βει τα αρχέγονα πρωτεία του. Είναι αδύνατο στον άνθρωπο 
ν’ απογυμνωθεί από το διπλά διπλευρικό υλισμό του. Μια 
απλή επίσκεψη στο τείχος των Θρήνων, στην Ιερουσαλήμ, 
σε μια σχολή του Κορανίου ή ακόμη και σ’ ένα απ’ τα σχο
λεία μας τη στιγμή που τα παιδιά απαγγέλλουν τα μαθήμα- 
τά τους ταλαντευόμενα απ’ το ένα πόδι στο άλλο, μας πείθει 
εμπειρικά γ ι’ αυτό. Ακόμη πιο βαθιά απ’ όσο το είχε πιστέ
ψει ο Buffon, «το ύψος είναι ο ίδιος ο άνθρωπος». Η ορολο
γία αποκαλύπτεται μια απ’ τις κυρίαρχες τάσεις της Δυνα
μικής ανθρωπολογίας.

Η μεθοδολογία του Jousse
Αυτό δείξαμε σ’ όλες τις εργασίες μας. Ο ρόλος της 

Ανθρωπολογίας του Μιμισμού πρέπει να περιοριστεί στο να 
είναι αποκλειστικά μεθοδολογικός. Την ανθρωπολογία βα
ρύνει το έργο του να ανακαλύψει τους θεμελιώδεις νόμους 
του ενδοδρασικά μιμητικού ανθρώπου. Θα χρειαστεί να δη- 
μιουργηθεί μια ακριβής και σαφής ορολογία για να χειρι
στούμε αυτούς τους νόμους κατά την αναλογία της ανακά
λυψής τους. Στα άλλα επιστημονικά πεδία, τα όλο και πιο 
πολύ εξειδικευμένα (ψυχιατρική, ψυχολογία, παιδαγωγική, 
γλωσσολογία, φιλολογία κ.λπ.) θα περιέλθει η φροντίδα ν’ 
ακολουθήσουν ως το βάθος και λεπτομερειακά το παιχνίδι ή 
το δίκτυο αυτών των μεγάλων νόμων διά μέσου του ατέλειω
του πλήθους των ειδικών δεδομένων.

Ο κόσμος: ποικιλία των εθνικών εργαστηρίων
Αυτή η λεπτομερειακή παρατήρηση των μεγάλων ανθρω- 

πολογικών νόμων του Μιμησμού μέχρι τα τρίσβαθα των πιο
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ελάχιστων λεπτομερειών κάποιων εθνικών κινημάτων, είχα
με την ευτυχία να τη διαπιστώσουμε στη σημαντική μελέτη 
των van Guineken, του σοφού Ολλανδού γλωσσολόγου, στην 
Τυπολογική ανασύσταση των αρχαϊκών γλωσσών της αρ
χαιότητας (Amsterdam, 1939). Θα πρέπει να την ακολουθή
σουμε διά μέσου αμέτρητων «αυθόρμητων εμπειριών» που 
παίχτηκαν και παίζονται πάντα στο «εθνικό εργαστήριο» 
που συνιστά τον κόσμο.

Στο τεράστιο αυτό εθνικό εργαστήριο πρέπει ακόμη να 
μελετηθεί, όλο και ακριβέστερα, ένα από τα πιο ενδιαφέρο
ντα προβλήματα της κινηματικής Ανθρωπολογίας. Ακολου
θώντας τον Πιερ Ζανέ, το ονομάσαμε πρόβλημα της «φόρη- 
σης»: φόρησης των σωματικών-χειρικών προτασικών κινη
μάτων, φόρησης των λαρυγγοστοματικών προτασικών κινη
μάτων»42.

Εδώ δε θα διαπραγματευθούμε παρά τα λαρυγγοστοματι- 
κά προτασικά κινήματα. Αυτό το πρόβλημα μπορεί ν’ αντι- 
μετωπισθεί από δυο απόψεις:

1. Τη ζωντανή μετάδοση ή «προφορική παράδοση» των 
λαρυγγοστοματικών προτασικών κινημάτων σε μια εθνική 
κοινότητα, την καθαρά ευνοημένη από αυτή την άποψη.

2. Στην ανθρωπολογική τάση αυτών των προτασικών κι
νημάτων, των γλωσσολογικών εθνικοποιημένων, να δομού
νται σύμφωνα με το διπλό Διπλευρισμό του ανθρώπου.

Θα επικεντρώσουμε την παρούσα ανθρωπολογική μελέτη 
μας στην αρχαία παλαιστινιακή κοινότητα, την τόσο ιδιαί
τερα πλούσια σ’ αιώνιες πείρες προφορικής φόρησης, και 
όμως τόσο βαθιά αγνοημένη απ’ τους ανθρωπολόγους.

Πραγματικά, μέχρι αυτούς τους τελευταίους αιώνες η με
λέτη όλων αυτών των τόσο γόνιμων επιτυχιών του παλαιστι
νιακού προφορικού φορήματος στράφηκε σχεδόν μόνο στις 
εθνικές αντιθέσεις και στα άλυτα ψευδοπροβλήματα μιας δια
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μόρφωσης υπερβολικά αποκλειστικά βιβλιακής και ελληνο- 
λατινίζουσας. Λοιπόν, η ανθρωπότητα δεν εκφράστηκε άμεσα 
ούτε παντού, στο Γραφικό πολιτισμό. Αρχικά, τμήμα του Πο
λιτισμού της ολικής κινηματικής έκφρασης, αυτή η ανθρωπό
τητα εκφράσθηκε για μακρό χρόνο και ζωτικά στον Προφορι
κό πολιτισμό. Έτσι, θα ήταν τελείως αντιεπιστημονικό να με
λετήσει κανείς ένα Χίλλελ43 κι ένα Μωάμεθ με τον τρόπο που 
έχει τη συνήθεια να διαβάζει Πλάτωνα ή Κικέρωνα.

Είναι η έλλειψη που, μετά τις πρώτες εργασίες της Κινη
ματικής Ανθρωπολογίας, κατάλαβαν αμέσως ιστορικοί ψυ- 
χολόγοι τόσο ενημερωμένοι και τόσο ανοιχτοί, όσο ο L6once 
de Grandmaison44, ο Maurice Goguel κι o Guiseppe Ricciotti. 
Ένας ανθρωπολόγος του λαρυγγοστοματικού κινήματος 
και του ζωτικού φορήματος δε θα επαινούσε ποτέ αρκετά τις 
ωραίες και ειλικρινείς σελίδες που ο τελευταίος θεώρησε 
αναγκαίο ν ’ αφιερώσει στη μεθοδολογία της προφορικής 
παράδοσης στην Ιστορία του Ισράΐλ (εκδ. Picard, μετάφρ. 
Auvray, Παρίσι, 1939, τ. I, σ. 199-203).

Α', Β \ Γ ' Εισαγωγή 
Ο ΑραμοΛκός Φορμουλισμός

(...) Το ζωντανό παιχνίδι των ισοδύναμων Φορμουλών και 
γραφηματικών συντομεύσεων

Είδαμε προηγουμένως ότι το αραμαίκό προφορικό Στιλ 
-όπως ακριβώς το προφορικό ιωνικό Στιλ- δέχεται «ισοδύ
ναμες Φόρμουλες», των οποίων είναι εύκολο κάθε στιγμή να 
διαπιστωθεί η «εναλλαγή». Ένα κατηχιστικό μάθημα μπο
ρεί επίσης να δεχθεί μια νέα «φόρμουλα εισαγωγής», ώστε 
να μπορέσει έτσι να συνδεθεί λογικά στο κατηχιστικό Μά
θημα που, κάποτε, προηγείται από αυτό. Υπάρχει λοιπόν ένα
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συνεχές παιχνίδι «φορμουλικών υποκατατάσεων», των 
οποίων πρέπει να γνωρίσουμε σε βάθος την υπέροχη παιδα
γωγική πλαστικότητα. Μια ζωντανή παιδαγωγία προφορι
κού Στιλ, ιδιοφυώς προσαρμοσμένη σε ζωντανούς εθνικούς 
χώρους, δεν είναι ένας κτηνώδης και τυφλός, ασυνείδητος 
και απροσάρμοστος μηχανισμός. Στα πράγματα της ζωής 
και της Ανθρωπολογίας, ο ερευνητής δεν έχει να νομοθετή
σει a priori. Δεν έχει παρά να διαπιστώσει αυτό που υπάρχει.

Παρουσιάζουμε μερικά μεθοδολογικά παραδείγματα 
παρμένα από τα κατηχιστικά Μαθήματα των Ταλμίδ του 
Ραββί Γιεσουά, για να προσανατολίσουμε αυτή την αντικει
μενική παρατήρηση των ζωντανών και αντιληπτικών συ
μπλοκών κινημάτων. Πραγματικά, πριν από κάθε μελέτη εμ
βάθυνσης στις καταγραφές των ελληνικών TargoQm -εξιχνο- 
γραφήσεων της αραμαϊκής BSsoreti είναι απαραίτητο να 
κάνουμε τυπογραφικά έκτυπες τις πιο εξέχουσες παραδο
σιακές ρυθμοπαιδαγωγικές φόρμουλες και τις πιο χαρακτη
ριστικές γραφηματικές συντομεύσεις.

Έχουμε εδώ, σ’ αυτά τα παραδείγματα, προφανώς, τις 
πρώτες σελίδες μιας ευρείας ρυθμοκατηχιστικής Σύνοψης 
των Ευαγγελίων στα ελληνικά. Ένας εθνογράφος, εξοικειω
μένος με το σε μεγάλο βαθμό ανάλογο έργο των Τετραπλών 
και των Εξαπλών του Ωριγένη, θα ονόμαζε άνετα αυτή τη 
φορμουλιστική αντιπαραβολή των τριών Συνοπτικών: ελλη
νιστικό Τριταργκούμ της αραμαϊκής στοιχειώδους Besoreti.

Το ελληνικό κείμενο, που δίνεται εδώ, προσωρινά, είναι η 
κριτική έκδοση του Merk (Ρώμη, 1933). Του λοιπού, πραγμα
τικά, μια πολύ νέα έρευνα για την αντικειμενική εκλογή των 
διάφορων ποικιλιών, που παρουσιάζονται στα χειρόγραφα, 
θα πρέπει να ασκηθεί με μεγάλη προσοχή στη λειτουργία 
του παραδοσιακού φορμουλισμού των αραμαίκών Ρετσιτα- 
τίβων.
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Θα χρησιμοποιηθούν ειδικά τυπογραφικά σύμβολα, ως 
εξής:

-  Συντόμευση από παράλειψη (...)
-  Συντόμευση από σύνοψη ( + + + ).

Η θεραπεία του λεπρού 

A

Και συνέβη ότι ο Ιησούς κατέβηκε απ’ το βουνό και 
πήγαιναν πίσω του πολυάριθμα πλήθη.

Και να, ήρθε ένας άνθρωπος και 
ήταν γεμάτος λέπρα.

Β Γ
Και είδε τον Ιησού Και συγκινήθηκε ο Ιησούς

και έπεσε μπρούμυτα και έτεινε το χέρι του
Και φώναξε προς αυτόν Και τον άγγιξε

και του είπε: και του είπε:

β Ί

«Ραββί, αν θέλεις «Το θέλω,
μπορείς να με κάνεις καθαρό» γίνε καθαρός»

Δ

Και αμέσως έφυγε απ’ αυτόν η λέπρα 
και έγινε καθαρός.
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Κατηχιστικό μάθημα 
Αραμαίος απαγγελτης: K6pha 
Ελληνιστικός ταργκουμιστής: Μάρκος 

1, 40-42

Η θεραπεία του λεπρού 

A

Καί 6ρχεται πρός αυτόν λεπρός 
++++++++++++++++++

Β Γ

+++++++++++ Καί σπλαγχνισθείς
παρακαλών αυτόν έκτείνας τήν χεϊρα.

Και γονυπετών Αύτοϋ ήψατο
λέγων αύτφ καί λέγει αύτφ.

V

«"Οτι έάν θέλης «Θέλω
δύνασαί με καθαρίσαι» καθαρίσθητι»

Δ

Καί εύθύς άπηλθεν άπ’ αϋτοϋ ή λέπρα 
καί έκαθαρίσθη.
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Κατηχισχικό μάθημα 
Αραμαίος απαγγελτής: ShSodl 
Ελληνιστικός ταργουμιστής: Λουκάς 

V, 12-13

Η θεραπεία του λεπρού 

A

Καί έγένετο έν τφ είναι αυτόν 
έν μιά των πόλεων 

Καί Ιδού άνήρ
πλήρης λέπρας.

Β

Ίδών δέ τον Ίησοϋν 
πεσών έπί πρόσωπον 

Έδεήθη αύτοϋ 
λέγων

β
«Κύριε, έάν θέλης

δύνασαί με καθαρίσαι»

Γ

Καί.....
έκτείνας τήν χεΐρα 

"Ηψατο αύτοϋ 
λέγων

γ

«Θέλω
καθαρίσθητι»

Δ

Καί εύθέως ή λέπρα άπήλθεν άπ’ αύτοϋ.
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Κατηχιστικό μάθημα 
Αραμαίος απαγγελτής: Maffai 
Ελληνιστικός ταργκουμιστής 

του Maffai

Η θεραπεία του λεπρού

A

Καταβάντος δέ αύτοϋ άπό τοϋ όρους 
ήκολούθηκαν αύτφ όχλοι πολλοί 

Καί Ιδού λεπρός προσελθών 
++++++++++♦++++♦++♦♦♦+.

Β Γ

+++++++++++++++++++ Καί.....
προσεκύνει αύτφ έκτείνας τήν χείρα

"Ηψατο αύτοϋ
λέγων λέγων

β Ί
«Κύριε, έάν θέλης «Θέλω

δύνασαί με καθαρίσαι» καθαρίσθητι»

Δ

Καί εύθέως έκαθαρίσθαι αύτοΰ ή λέπρα. 
++++++++++++++♦++++♦++♦♦++

(Συμπέρασμα, απόσπ.)
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Κεφάλαιο Ε'
Πατήρ, Υιός και Παράκλητος στον παλαιστινιακό 
εθνικό χώρο

Εισαγωγή:
Από το Ολικό Κίνημα στο Προφορικό Κίνημα

Ο εθνικός παλαιστινιακός χώρος τον πρώτο αιώνα της 
εποχής μας, ακριβώς όπως στους προηγούμενους αιώνες 
πριν απ’ την εποχή μας, είναι σαν ένας τεράστιος πατρικός 
οίκος της παράδοσης, παράδοσης που καταγράφτηκε ή έμε
νε προφορική. Μέρα νύχτα, η κύρια απασχόληση ολόκλη
ρης αυτής της «οικότητας» είναι η ρυθμοκατηχιστική απο
μνημόνευση και η πιστή μετάδοσης της Tdrih-Διδασκαλίας 
και του Midrash-Ερμηνείας.

Πραγματικά, σύμφωνα με τα ρυθμικά Ρετσιτατίβα της 
παλαιστινιακής προφορικής παράδοσης, το σύμπαν και ο 
άνθρωπος δεν δημιουργήθηκαν και δε συντηρήθηκαν παρά 
για την Torah. Πριν απ’ το Σινά, αυτή η Torah είχε παρου
σιαστεί σε όλους τους λαούς του κόσμου. Όλοι την αρνήθη- 
καν εκτός απ’ το Ισράΐλ. Μόνο το Ισράΐλ θέλησε να την απο
δεχθεί, στην αρχή σ’ ολόκληρο το είναι του και στη συνέ
χεια στα αφτιά του. Μόνο αυτό συγκατατέθηκε να την κρά
ξει και να την ακροασθεί, δηλαδή να την ασκήσει και να τη 
μάθει. Πάντα, στο Ισράίλ, το ολικό κίνημα θα προηγηθεί 
του προφορικού κινήματος.

Από αυτό, ο χαρακτήρας του τού μοναδικού λαού, του 
εκλεκτού λαού στον Δότη της Torah. Από αυτό ο ζηλιάρικος 
ξεχωριστός του στη Χώρα της Επαγγελίας, όπως σ’ ένα κλει
στό κήπο. Πρέπει να μπορεί η Torah, προφυλαγμένη απ’ 
όλους τους άλλους λαούς του κόσμου, ν’ ανοίξει τα ενσαρ
κωμένα πέταλά της και ν ’ απλωθεί σαν άρωμα στα απαγγελ- 
τικά χείλη.
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Αυτός ο τεράστιος Οίκος παράδοσης της Torah είναι, για 
να πούμε έτσι, ένα οικοδόμημα με τρεις ορόφους.

Στον πρώτο όροφο, βρίσκεται ο οικογενειακός οίκος, με 
τον αββά-πατέρα της οικογένειας, σαν στοιχειακό οικοδο- 
μητή των γιων του ή Beras των σαρκικά γεννημένων.

Από πάνω, βρίσκεται ο εθνικός οίκος με τον Abba- Πατέ
ρα της Ακαδημίας ή Ραββί ή Mari, σαν ανώτερο Διδάσκαλο 
των Γιων του ή Beras των παιδαγωγικά γεννημένων.

Τέλος, στην κορυφή βρίσκεται ο ουράνιος οίκος, οίκος 
μηστηριακός, γενικά αόρατος και ανάκουστος, του οποίου 
οι δύο άλλοι οίκοι δεν είναι παρά αντίγραφα και οι αντηχή
σεις ατελείς, αλλά ορατές και ακουστές. Εκεί, παραδίδεται η 
αιώνια ομιλούσα Τριάδα: ο Μεμραϊστής, ο MemrS και ο 
RoQha, δηλαδή ο ΟΜΙΛΗΤΗΣ. Η ΟΜΙΛΙΑ ή ΛΟΓΟΣ και η ΠΝΟΗ. 
Και αυτά τα Τρία που επαναλαβάνονται σε μια αιώνια ηχώ 
δεν είναι παρά Ένας λόγος, παρά ένα πράγμα (παρά Μία 
ουσία).

Υπερβατική κατονομασία, κινηματικά συγκεκριμένη 
και αναλογικά «φωνηματική», στην οποία αντιστοιχεί αυτή 
η άλλη υπερβατική κλήση, κινηματικά συγκεκριμένη και 
αναλογικά «παραδοσιακή»: ο AbbS των Ουρανών, ο Bera 
και Paraqlita.

Στηριγμένοι στο θεμελιώδη ανθρωπολογικό νόμο του αν
θρώπινου Μιμησμού και οδηγούμενοι από την προφορική 
παράδοση των Abba της Γης, ας κάνουμε την ανάληψη και 
τη θέαση αυτών τριών ορόφων της παράδοσης, μελετώντας:

I  Την οικογενειακή παράδοση
II. Την εθνική παράδοση
III. Την ουράνια παράδοση.

(Ε ' Ε ισ α γ ω γ ή )
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ΣΗ Μ ΕΙΩ ΣΕΙΣ

1. Αυτή η μελέτη του Ζους προέρχεται από τις παραδόσεις του, 
που έγιναν πολύ πριν η σύχρονη παιδαγω γική κάνει προσπάθειες ν ’ 
αποδεσμευθεί το παιδί από τον εξαναγκασμό τον αντίθετο στη φύση 
(Σ.τ.Μ.).

2. «Το να  κρατάμε τα  παιδιά  ήσ υχα  με τη βία  θα  πει πως τους φερ
νόμαστε με κτηνωδία» (Σχολή Ανθρωπολογίας, 30-3-1936)... «Το π α ι
δί, αυτή τη φρεσκάδα που ζητάει και βρίσκεται στη δύναμη του σύ- 
μπαντος, πρέπει να  το βοηθήσουμε να  εγγράψει τα  κ ινήματά  του 
μπροστά στο πράγμα» (Σ.Α., 21-12-1930).

3. «Το σχολικό μας βιβλιακό σύστημα  τείνει να  κρατήσει το μα
θητή με πολλή αποκλειστικότητα  σ τις περασμένες κατακτήσεις και 
να  επαναλαμβάνει αυτό που είπαν οι άλλοι. Ξεχάσαμε σε υπερβολικό 
βαθμό τον αρχέγονο νόμο που είνα ι το αυθόρμητο ενδιαφέρον» (Σορ
βόννη, 12-1-1937).

4. «Υ πάρχουν οι μεγάλοι βασικοί ανθρω πολογικοί νόμοι και οι 
εθνικές τους εξειδικεύσεις που συνιστούν τους διάφορους πολιτι
σμούς» (Σ.Α., 3-6-1946). «Μπορούμε να  βρούμε σ ’ όλο τον κόσμο, είτε 
είνα ι η Αφρική, η Αμερική, η Ω κεανία, η Ασία, α υτά  με τα  οποία θα 
πλουτίσουμε τα  κ ινήματά  μας του Ανθρώπου (Σ.τ.Μ.: Ε λληνικά στο 
κείμενο), δηλαδή να  βοηθήσουμε στη λήψη συνείδησης αυτού που εί
να ι θεμελιακά ο Ανθρωπος» (Σ.Α., 10-5-1946).

5. «Η επιστήμη μας του ανθρώπου απα ιτεί ν α  αναθεωρηθεί μέσα 
στη λειτουργία  της ζωής και όχι αυτού που είμαστε σήμερα» (Σ.Α.,
13-11-1936).

6. «Είμαι ένας ανθρω πολογιστής που δείχνει μ ια  μεθοδολογία με
τά  από σημαντικές επαληθεύσεις γεγονότων όσο έπρεπε παρατηρημέ
νων και όχι ένας φ ιλόλογος που θα  ζητήσει τις  παραλλαγές των κει
μένων γ ια  να  τις διορθώσει (...) Αυτό που φέρνω δεν είνα ι μ ια  επιστή
μη των εγχειριδίων, α λλά  μ ια  επιστήμη καμωμένη από παρατηρήσεις 
του πραγματικού» (Σ.Α., 11-3-1942). «Με ρωτάτε ποιες είνα ι οι παρα
πομπές μου; Ε ίναι μέσα μου. Οι πηγές μου; Β ρίσκονται στο πραγματι
κό» (Σ.Α., 10-5-1946).

7. Για τη «Γλωσσολογική Ανθρωπολογία» του Μ. Ζους, δες G. 
Baron, Marcel Jousse, Paris, Casterman 1965, σ. 209. Επίσης L 'Anthropo- 
logie du Geste, Paris, Gallimard, 1974, 12.

8. «Από την προοπτική μας, που είνα ι α υσ τηρά  ανθρωπολογική
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και καθόλου μεταφυσική, δεν έχουμε το δικαίωμα παρά να  μιλάμε 
γ ια  “ανθρώπινο σύνθετο”... αυτή τη μυστηριώδη σύνθεση που μπο
ρούμε να  δούμε να  παίζει ολικά, αλλά  της οποίας δε θα μπορούσαμε 
να  αποχωρίσουμε το στοιχείο που θα ήταν πνεύμα και το στοιχείο 
που θα  ήταν  καθαρό σώμα» (Κιν. Ανθρ., 6, 54).

9. «Στον Κόσμο (Σ.τ.Μ.: Ε λληνικά στο κείμενο), ο ρυθμός είναι 
α ποκλειστικά  ενεργητικός. Στον άνθρωπο, είνα ι αναγκαστικά  βιολο
γικός: βαθιοί παλμοί της ζωής α π ’ τους οποίους δε μπορούμε να  ξεφύ- 
γουμε. Το σ ταμάτημα  σημαίνει θάνατος» (Κ.Α., 139 κ.ε).

10. Το τεχνικό του λεξιλόγιο ο Ζους το θεωρεί «ένα μνημονικό ερ
γαλείο κατάταξης» ή «αλγεβρώματα που είνα ι οι ετικέτες διαπιστώ- 
σιμων πραγματικοτήτων» (Σ.Α., 12-1-1943).

11. « Ό ταν δεν έχουμε π ια  το πραγματικό μπροστά μας, έχουμε το 
μ ίμημα το εγγεγραμμένο μέσα μας σα σημείο: το μίμημα είναι το ανά- 
παιγμα  των κινημάτω ν που μας έχουν εντυπωθεί από ένα πραγματικό 
ενδοαποδεγμένο. Οι πράξεις μας μάς ακολουθούν: Πιο σωστά, τα  μι- 
μήματα ενσωματώνονται πάνω  μας» (Σ.Α., 9-12-1936).

«Η μνήμη είνα ι το ελεύθερο, αντικειμενικό ανάπαιγμα  των μιμη- 
μάτων μας. Ό ταν α υτά  τα  α ναπαίγματα  συνδυάζονται α π ’ την ίδια  
α κτίνα  καμπύλης που αποτελεί την εσώτερη λογική, έχουμε αυτό που 
ονομάζουμε φαντασ ία» (Σ.Α., 18-12-1938).

12. «“Το π α ιγν ίδ ι”, είνα ι το εξωτερικό που εντυπώνεται μέσα μας, 
που εγείρεται μέσα μας κ α ι μας αναγκάζει να  το εκφράσουμε, να  το 
“αναπαίξουμε” μόλις έχει εντυπωθεί. Το καταλαβαίνετε αυτό το τρο
μερό πράγμα; Κάτω α π ’ τη “σφραγιστική” πίεση του πραγματικού, το 
παιδί είνα ι “εντυπωμένο” σαν κερί μαλακό και ρευστό, και θα “εκ- 
φράσει”, σ τα  ανα παίγμα τά  του, αυτό που έχει δεχτεί» (Εργαστήριο, 
18-2-1934).

13. «Μ προστά σ ’ αυτούς τους συγκεκριμένους πολιτισμούς, είμα
στε στοιχειώ δεις από την άποψη της ολικής έκφρασης» (Αμφ. Σορβ.,
14-3-1948).

« Ο,τι υπάρχει α π ’ τον αρχέγονο άνθρωπο το έχουμε παρατήσει 
και παραγνω ρίσει» (Σ.Α., 21-1-1935).

«Οι λαοί του ολικού Προφορικού στιλ  εκτελούν αυθόρμητα αυτό 
που μας έχουν δείξει σαν το ιδεώδες της ελληνικής ομορφιάς. Ο χο
ρός, η μουσική, η ποίηση, που έχουμε ξεχωρίσει είναι, γ ι’ αυτούς τους 
λαούς, ολική έκφραση, μελωδία και ρυθμός» (Σ.Α., 7-11-1932).

14. Του Georges Rodenbach, βέλγου ποιητή και μυθιστοριογράφου 
(1855-1898).

15. «Η ενδοαποδοχή (intussusception) είνα ι η λήψη του εξωτερικού
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κόσμου (suscipere) οδηγημένη στο εσωτερικό (intus), δηλαδή η σύ
μπτωση με όλα τα  κ ινήματα  που αναπηδούν από τη φύση, ώστε μετά 
να  εκφραστούν. Λέω “κινήματα”· θα  έπρεπε να  πω “πράξεις”, γιατί 
έξω από μας δε γ ίνοντα ι παρά  πράξεις. Αλλά αυτές οι πράξεις θα  γ ί
νουν “κ ινήματα” στον άνθρωπο που τις δέχεται και τ ις  αναπαίζει»  
(Σ.Α., 1-2-1939).

16. «Η λογική, στη στοιχειώδη της βάση, δεν είνα ι παρά  η αντήχη- 
ση η όσο το δυνατόν ακριβής των αλληλοδράσεων του πραγματικού. 
Καθώς το σύμπαν δεν είνα ι συνθεμένο παρά  από αλληλοδράσεις 
(: Ενέργημα - που Ενεργεί - το Ενεργούμενο), η λογική δε μπορεί να  εί
να ι παρά  η αλύσωση αυτών των τριών φάσεων στην αντικειμενική 
τους τάξη ».

«Αυτή η λογική της κύησης εξαρτάτα ι λοιπόν από την περισσότε
ρο ή λιγότερο ακριβή λήψη μας των πραγμάτων, δεδομένου ότι τα 
πράγματα  υπακούουν σ ’ αυτό το νόμο της αλληλοδράσης. Αν αυτή 
έφτανε ως την άκρη της, πράγμα αδύνατο, δε θα κάναμε ποτέ λάθος» 
(Σ.Α., 1-2-1939).

17. Pierre Janet (1859-1947), ένας α π ’ τους μελετητές που προώθη
σαν την Ψ υχολογία  της συμπεριφοράς στη Γαλλία. Δες L ’Intelligence 
avant le langage, Paris, Flammarion, 1936.

18. « Έ να  ωραίο παράδειγμα αναπαίγματος: Η ανακάλυψ η του 
Κοπέρνικου: Η γη γυρίζει γύρο α π ’ τον ήλιο. Το πραγματικό που “παι
ζόταν” στο εξωτερικό αντήχησε μέσα του, “α να π α ίχτη κ ε” μέσα του 
κι έκανε στη συνέχεια  λόγια  το συνειδητό του ανάπαιγμα»  (Εργαστ.,
15-1-1935).

19. «Δημιούργησα τη λέξη “αλγέβρωση” στηριζόμενος σε υπάρ- 
χουσες ήδη ορολογίες. Έ χουμε την άλγεβρα. Σήμερα δε μπορούμε να  
ασκήσουμε καμ ιά  επιστήμη χω ρίς άλγεβρα. Σ ’ αυτήν, τα  σημεία  ση
μαίνουν αυτό που θέλουμε. Έ χουμε να  κάνουμε με μια  εκούσ ια  μέθο
δο απλοποίησης.

Στην αλγέβρωση, τα  σημεία που είνα ι τα  κ ινήμ ατα  ή οι λέξεις 
μπορούν να  πουν “ό,τι να  ’ν α ι”, επειδή έχουμε χάσει την επαφή με το 
πραγματικό. Ζούμε λοιπόν μια  υποβάθμιση τόσο των σωματικών-χει- 
ρικών κινημάτων όσο των λαρυγγο-στοματικώ ν και γραφικών, γιατί 
έχουν αδειαστεί από την αρχική  τους συγκεκριμένη φύση» (Σ.Α., 14- 
12-1948).

«Αλλά αυτός ο μηχανισμός της αφαίρεσης που ξεκινόιει από ένα 
πράγμα αντικειμενικό, συγκεκριμένο, μπορεί θαυμάσια , με τη χρήση, 
ν α  πέσει στην αλγέβρωση. Δεν ασχολούμαστε τότε π ια  με τη σημασία  
των κινημάτω ν ή των λέξεων και φτάνουμε σε κ ινήματα , ακόμη και
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θρησκευτικά, ρουτίνας και κενά, που δε σημαίνουν π ια  τίποτα» (Σ.Α., 
14-12-1938),

20. « Έ χουμε σ ' αυτό να  κάνουμε με το μηχανισμό της ετυμολο
γ ία ς με μιμησμό: ν α  ξαναβρούμε κάτω  α π ’ τις ρίζες των λέξεων, τα  κι
νήματα  των υποκείμενων πραγμάτων» (σ. Εκδοτών). (Η παραπάνω 
λατιν ική  φράση σημαίνει: «Οι φωνές σημαίνουν ό,τι νομίζουμε»),

21. «Αυτή την οξύτητα  κι αυτή τη λεπταισθησία  στην παρατήρη
ση του πραγματικού, μπορούμε να  την πιάσουμε στα  μιμογράμματα 
και τα  μ ιμοπλάσματα των προϊστορικών σπηλαίων που μας κατα
πλήσσουν με τη λεπτότητα και την ακρίβεια  των αποδιδόμενων λε
πτομερειών (σ. Εκδ.). «Αυτή δεν είναι προϊστορική “τέχνη” σύμφωνα 
με τη σύγχρονή μας αντίληψη της τέχνης. Είναι το όλο πρόβλημα της 
ακρίβειας της δράσης» (Κ.Α., 6.8 κ.ε.).

22. «Βλέπουμε πως ο μεγάλος νόμος του Παραλληλισμού, ο διαπι- 
στώμενος στις Α παγγελίες του Προφορικού στιλ, δεν είνα ι παρά η συ
νέπεια και η μετάθεση της διπλευρικής δομής του ανθρώπινου σώμα
τος στον προφορικό μηχανισμό» (σ. Εκδ.).

«Αυτός ο νόμος της ταλάντευσης ξαναβρίσκεται σ ’ ό,τι είνα ι α ν
θρώπινο δημιούργημα, γ ιατ ί ο άνθρωπος αποτελείται από δυο πορτό
φυλλα» (Σ.Α., 20-3-1933).

23. «Πώς να  εκφράσεις το ανέκφραστο, αν όχι με την αναλογία, 
δηλαδή με τη συνειδητή μετάθεση του ορατού στο αόρατο;» (Ερ- 
γαστ., 15-2-1939).

«Ο άνθρωπος λοιπόν θα  κινηματίσει το Αόρατο με κάτι ανάλογο 
σ ’ αυτό που παίζει ο ίδιος όταν εκφράζεται» (Εργαστ., 3-11-1934).

«Θα μελετήσουμε παρακάτω  “αυτό το τριαδικό Αόρατο το καμω
μένο από ένα  Ομλητή που μιλάει ένα Λόγο, δυαδικότητα α π ’ την 
οποία  προκύπτει μ ια  Αναπνοή. Ξεκινώντας από μηχανισμούς καθαρά 
ανθρωπολογικούς, καταλήγουμε όχι μόνο στην προσωποποίηση, α λ
λά στην υπόσταση» (Σ.Α., 13-12-1949). (Η λατιν ική  φράση, παρακά
τω, σημαίνει: « Ώστε, ενώ ορατά  ... γνωρίζουμε ... στων αοράτων τον 
έρωτα πιανόμαστε»).

24. Η πρώτη Ανθρωπολογική Σχολή ιδρύθηκε το 1876 από τον 
Broca. Η αρχική  προσπάθεια αφιερώθηκε στη σύγκριση των σκελετών 
του ανθρωποειδούς και του ανθρώπου και των πρώτων εργαλείων του 
ανθρώπου: πέτρα κατεργασμένη, πέτρα λειασμένη κ.λπ. (σ. Εκδ.).

25. «Το ανθρωποειδές, όπως ο άνθρωπος, είνα ι ένα ολικό σύμπλεγ
μα κινημάτων».

«Μεμιάς, ολόκληρη η έρευνα έχει μετατεθεί και τοποθετηθεί από 
τη μελέτη των σκελετών στο δυναμισμό της ζωής. Από τη στατική αν
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θρωπολογία, μπαίνουμε στη δυναμική ανθρωπολογία. Στη θέση της 
γεωμετρικής ευθυγράμμισης σκελετών υποκαθίσ τατα ι ο πλούτος των 
ζωντανών όντων».

«Η Κ ινηματική Ανθωπολογία, λοιπόν, θα  προσπαθήσει να  συλλά- 
βει τη μάχη του ανθρώπου με τον εαυτό του κ α ι πώς αυτός, γ ια  να  το 
πούμε έτσι, κατεργάστηκε το πρώτο του εργαλείο στο ίδιο του το σώ
μα, στο μιμησμολογικό του κίνημα. Γιατί το πρώτο πράγμα που επε
ξεργάστηκε, δεν είνα ι το στατικό εργαλείο, αλλά  το δυναμικό εργα
λείο στο εκφραστικό κ α ι μιμητικό του σώμα: πριν από το πέτρινο ερ
γαλείο, το κινηματικό εργαλείο» (Ζους: Ανθρωπολογία και Ανθρωπο- 
ειδολογία [μελέτη ατελείωτη]).

« Έ χουμε μελετήσει το στατικό εργαλείο, αλλά  όχι αυτό που συνι- 
στά  τον εργαλειακό εξοπλισμό της σκέψης» (Σ.Α. 15-3-1937).

26. « Ό ταν έφτασα στο ζήτημα  της γλώσσας, βρέθηκα μπροστά σ ’ 
ένα  τεράστιο χάος. Π ροσπάθησα να  ξεχωρίσω  τι υπήρχε σ ’ αυτό τον 
κυκεώνα. Και, προσωρινά, περιμένοντας άλλοι ν α  μπουν πιο βαθιά  σ ’ 
αυτό το πραγματικό γ ια  να  το γνω ρίσουν και ν α  το κατακτήσουν, 
προσπάθησα να  κάνω  κατατάξεις κατά  τη λειτουργία  των δικών μου 
μιμημάτων».

«Δεν κάνω  γλω σσολογία, ξεκινάω  από την ανθρώπινη βιολογία 
και κάνω  την ανάλυση του Μ ιμησμού που καταλήγει στην εθνικο
ποιημένη γλώ σσα» (Σ.Α., 5-1-1948).

«Απόσπασα τη γλώ σσα από το χαρτί και από το στόμα γ ια  να  τη 
μελετήσω, πρώτα, σαν έκφραση ολόκληρου του σώματος» (Σ.Α., 1-11- 
1935).

« Ό ταν μελετούν το ζήτημα  της γλώσσας, θέτουν αμέσως το ζήτη
μα των εθνικών γλωσσών. Για μένα, αυτό είνα ι λάθος, βρισκόμαστε 
τότε στη σύμβαση. Πρέπει ν α  πάει κανείς πιο βαθιά  στο διπλευρικό 
και μιμητικό με ολόκληρο το σώμα του ανθρώπου» (Σ.Α., 7-2-1949).

27. «Η “Μ ιμικότητα” είνα ι η χρήση των Μ ιμημάτων στην ολική 
κ ινηματική έκφραση. Μ εταφρασμένη στους λαρυγγο-στοματικούς 
μυς, δίνει την προφορική έκφραση που θα  γίνει η Γλώσσα. Χ ρειάζεται 
αυτή η “Μ ίμηση” γ ια  να  υπάρχει “σκέψ η”, αλλιώ ς βρισκόμαστε στην 
απλή ηχοποίηση» (Σ.Α., 27-1-1936).

28. «Μ ιμική και Μιμησμός. Εδώ εντοπίζουμε τη διαφορά ανάμεσα 
στο α ντανακλαστικό  και το σημείο» (Α.Σ., 5-2-1934).

29. «Να εξοπλίζεις τα  χέρια, και με τα  χέρια, όλες τ ις  ζωντανές 
αποδεκτικές ίνες, να  τις εξοπλίζεις με όλα τα  κ ινήμ ατα  τα  αντικειμε
ν ικ ά  και τακτικολογ ικά  προσαρμοσμένα γ ια  να  π ιάνουν, να  γνωρί
ζουν, ν α  κατακτούν, ν ’ αποσυνθέτουν κ α ι ν α  ν ικούν όλα  τα  περιβάλ



Ο ΟΜΙΛΗΤΗΣ,  Η ΜΙΛΙΑ ΚΑΙ Η ΠΝΟΗ 551

λοντα  αντικείμενα: αυτό είνα ι το “πα ιχν ίδ ι”, η βιολογική άσκηση του 
νέου ανθρώπου... Του νέου ή αυτού που έχει μείνει νέος. Ε ίναι ένα 
ακαταρίθμητο “εργαστήριο”, με αντικειμενικούς χειρισμούς και συλ- 
ληπτικές εμπειρίες» (Ζους, Ανθρωπολογία και Ανθρωποειδολογία).

30. «Για το μικρό παιδί, το αθώο και άρα περίεργο, όλα είναι 
“νέα”, όλα είνα ι “ασυνήθιστα”, όλα είναι "θαύμα". Το βιολογικό του 
ενδιαφέρον γ ια  τα  πράγματα  δεν έχει ακόμη αμβλυνθεί. Γιατί έχει 
ολόκληρο τον κόσμο -σ τ ο  είδος του, στον περίγυρό το υ -  να  κατα 
κτήσει, κατά  συνέπεια  να  γνωρίσει σύμφωνα με τον αληθινό τρόπο 
γνώσης, δηλαδή αντικειμενικά, εμπειρικά, προσωπικά».

«Μ ας κάνει ν ' αποδώσουμε στο παιδί το χαρακτηριστικό της, η 
πιστοποίηση αυτού του βιολογικά αυθόρμητου και πολλαπλά προσα
νατολισμένου ενδιαφέροντος. Αλλά ο χαρακτηρισμός μας βρίσκεται 
ακόμη πολύ κάτω  από την πραγματικότητα. Γιατί το παιδί δεν είναι 
μόνο “αποσπασμένο”, dis-trac-tus = τραβηγμένο από δύο πλευρές, αλ
λά  μάλλον τραβηγμένο α π ’ όλες τις πλευρές. Το ενδιαφέρον του παιδι
ού έχει δ ιαμ ιάς τραβηχτεί από το πρώτο που βρέθηκε ή παρατηρήθη
κε από τα  α ντικείμενα  που συνθέτουν το σύμπαν του. Κι έτσι στη συ
νέχεια, δεκάδες φορές κάθε λεπτό» (Ζους, ό.π.).

31. «Ο αληθινός τρόπος να  κάνεις την αγωγή του παιδιού (ex- 
ducere) είνα ι να  το αφήσεις "να  πα ίζει” ολ ικά  το πραγματικό που γ ί
νεται δεκτό με όλες του τις ίνες. Το πραγματικό που μας παρουσιάζε
τα ι σα  μ ια  σειρά  αλληλοδράσεων, δε μπορεί να  αναπαίζετα ι παρά με 
μιμοδράματα. Μ όλις οι νέοι μπουν στο μηχανισμό της μιμοδραματι- 
κής έκφρασης, δεν υπάρχει ανάγκη να  τους ωθήσεις ή να  τους συ
γκρατήσεις, α λλά  μόνο ν α  τους καθοδηγήσεις και να  τους δώσεις ένα 
σχέδιο δράσης» (Σ.Α., 21-12-1936).

32. «Δεν υπάρχει πλάσμα νέο (ή που έχει μείνει νέο) που κανονι
κά, δηλαδή ζωτικά, να  δείχνεται οκνηρό. Η οκνηρία  είναι νοσηρό ση
μάδι είτε της ανεπάρκειας των βιολογικών οργάνων, είτε της ανεπάρ
κειας των παιδαγω γικώ ν μεθόδων, ενάντια  στη φύση» (Ζους, Ανθρω
πολογία και Ανθρωποειδολογία).

33. «Πρέπει να  συλλαμβάνουμε το ανθρώπινο ον από τα  πέλματα 
των ποδιών ως την κορφή του κεφαλιού του. Δεν υπάρχει “κεφάλι που 
σκέφτεται καλά ”. Υπάρχει ένα  ανθρώπινο σύνθετο που σκέφτεται με 
ολόκληρο το σώμα του, από τα  πόδια  ως το κεφάλι» (Σ.Α., 10-5-1944).

«Ε ίναι με άλλα  λόγια  αυτό που λέει ο μεγάλος ποιητής Βεράρεν 
(1855-1916), που κάνει αυτές τις πολύτιμες εκμυστηρεύσεις, αναφερό- 
μενος από το Ζους:

«Τις καλές ώρες που η εργασ ία  είνα ι η μεγάλη μου χαρά , α ισθά
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νομαι ολόκληρο το σώμα μου να  συνεργάζεται με τα  ποιήματά  μου. 
Καρδιά και εγκέφαλος ενθουσιάζονται. Πολύ περισσότερο, το μυϊκό 
μου σώμα κ ινείτα ι από ένα  ρυθμό που στηρίζει και σ υχνά  παράγει 
την κίνηση της σκέψης μου. Υπάρχουν μερικοί από τους σ τίχους μου 
που θα μπορούσα να  χορέψω» (Εντυπώσεις στη σειρά, σ. 29).

«... Οι ρυθμοί διατρέχουν τους μυς μου και τα  νεύρα μου, α π ’ την 
κορφή του κεφαλιού μου ως τα  πέλματα των ποδιών μου» (κ.ε. σ. 30).

34. «Οι λεπτές και φρέσκες μας παιδικές αντιδράσεις έχουν μείνει 
άθικτες μέσα μας και α να παίζοντα ι εν αγνο ία  μας. Ίσω ς θ ’ α να καλύ
πταμε σ ’ αυτό ένα  από τα  πιο μυστηριώδη μυστικά  της ιστορίας. Οι 
πιο νέες και πιο βαθιές σκέψεις μας δεν είνα ι σ υχνά  αυτές που πλη
σ ιάζουν πιο πολύ την παιδική φρεσκάδα» (Ζους, Ανθρώπινος μιμη- 
σμός και Ψυχολογία της Ανάγνωσης, Geuthner, Παρίσι, 1935).

35. «Η εξέταση των λιγότερο αλγεβρωμένων από τη δική μας 
γλωσσών μάς το αποδεικνύει καθαρά  με την ποσότητα των φωνομι- 
μημάτων ή “ονοματοποιιών" που αντισ τάθηκαν στη μακρόχρονη αρ- 
θρωτική φθορά των φωνητικών εξελίξεων. Οι κινέζοι ή οι αναμίτες 
ανάμεσα σε πολλούς άλλους, και θα μπορούσαμε εδώ ν ’ αναφέρουμε 
πόσοι ειδικοί των αφρικανικώ ν γλωσσών, μας δίνουν λεπτομερειακά 
με μ ια  θεμιτή περηφάνια  όλο τον πλούτο και τη λεπτομερειακή λεπτό
τητα  αναρίθμητω ν ονοματοποιιών που μένουν ζω ντανές πάνω  στις 
γλώσσες τους και ασθητές μέσα σ τ ’ αφτιά  τους» (Ζους, Από το Μιμη- 
σμό στη Μουσική του Παιδιού, Π αρίσι, Geuthner, 1935). (Οι παραπά
νω στίχοι του Αισχύλου, από τον Προμηθέα Δεσμώτη, 89-90).

36. «Ο εμπειρικός φωνητικιστής Jean-Pierre Rousselot μελετούσε 
και κατέγραφε πώς προφέρουμε την τάδε ή την τάδε άρθρωση. Αλλά 
δε μιλάμε με αποκομμένες αρθρώσεις. Η εμπειρική φωνητική δεν είναι 
παρά  ένας κόκκος άμμου μέσα σε όλη αυτή την πολύπλοκη μηχανή 
της ανθρώ πινης έκφρασης» (Εργαστ., 22.3.1939).

37. «Καθώς η προφορική γλώ σσα δεν είνα ι παρά  η μετάθεση του 
ολικού κινήματος στους λαρυγγοστοματικούς μηχανισμούς, δεν κα
ταλαβαίνουμε α ληθινά  αυτή την προφορική γλώ σσα παρά  στο μέτρο 
που συλλαμβάνουμε το υποκείμενο μίμημα. Έ τσι, όταν είμαι μόνος, 
παίζω  τη γλώ σσα μου μυ ϊκά  έντονα, σω ματικά. Σ ’ ένα  όρο, όπως έκ
φραση (expression), εκφράζω (ex-primer), αισθάνομαι πάντα  το κ ίνη
μα του “βγάζω  από" (ex). Το ίδιο, στην αφαίρεση (abstraction), “τραβώ 
έξω από” (abs). Στο ικανός (capable = capere - παίρνω): “είμαι ικανός 
γιατί μπορώ να  πάρω” » (Α.Σ., 4.11.1935).

«Ο δυνατός άνθρωπος είνα ι αυτός που ήξερε να  εγγράφει μέσα 
του στο μέγιστο βαθμό Σωματισμό και Γλώσσα, δηλαδή την ενδοαπο-
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δοχή του πραγματικού και την έκφραση αυτού του πραγματικού 
(Α.Σ., 12.3.1951),

38. Αυτός ο ανθρωπολογικός νόμος του Μιμησμού έχει γ ια  το Ζους 
τέτοια  σημασ ία  που θα φτάσει μέχρι τη διαβεβαίωση: «Δε θα μπορέ
σουμε α λη θ ινά  ν ' αναμορφώσουμε τη διδασκαλία  παρά όταν θα 
έχουμε ελέγξει το νόμο του Μιμησμού γ ια  δύο ή τρεις γενιές» (Α.Σ., 
18.3.1954).

«Θα 'ρθει η μέρα που η Ανθρωπολογία του Μιμησμού θα γίνει μια 
επιστήμη που θα  εξαπλωθεί σε εντυπωσιακό βαθμό, γ ιατί αυτό που 
φέρνει είνα ι μ ια  ενοποίηση. Θα 'ρθουν άλλοι που θα δουν αυτό που 
ούτε πλησ ίασα  στο Αλφάβητο, μόλις το πρώτο γράμμα αυτού του τρο
μερού ανθρω πολογικού μηχανισμού που ονομάζω  Μιμησμό. Από 
χρόνο σε χρόνο, θα έχουμε εμβαθύνσεις αυτού του θεμελιώδους νό
μου» (Α.Σ., 22.11.1937, 22.1.1953).

«Είμαι πολύ καμπυλωμένος πάνω στο πραγματικό για  να πιστέψω 
πως φέρνω το βάθος του πραγματικού. Αυτό που δείχνω, είναι μια 
οδός προς»... (Α.Σ., 13.3.1937).

39. «Ας κάνουμε αμέσως αυτή την απαραίτητη διευκρίνηση: ο 
Ζους είνα ι στραμμένος στην τεχνική της θεμελιακής έκφρασης που 
βρίσκει κανείς στους λαούς που έμειναν αυθόρμητοι και ιδιαίτερα 
στο λαό της Βίβλου, τον τόσο πλούσιο σε αιώνιες εμπειρίες φόρησης 
των κ ινηματικώ ν φορικών παραδόσεων.

Είναι σημαντικό, ο αναγνώ στης να  έχει σταθερά στο νου του αυ
τή τη δ ιευκρίνηση, γ ια  να  μη δώσει στη λέξη «παλαιστινιακός» μια 
σημασ ία  που αυτός δεν έχει και δε μπορούσε να  έχει στις εργασίες 
του Ζους (σ. Εκδ.).

«Η αναζήτηση των δομών, μέσα στις οποίες έχει δοθεί η διδασκα
λία  του Ιησού (Γιεσουά, στα  αραμάίκά) σαν ενός Ραββί δεν είναι ούτε 
απολογητική ούτε θεολογική, αλλά ανθρωπολογική. Κάνουμε εθνική 
ανθρω πολογία» (Α.Σ., 12.1.1935).

«Αυτό το βλέπουμε ιδ ια ίτερα  στο παράδειγμα του Σχήματος 2. Ξέ
ρουμε ότι οι λέξεις Ζυγός και Φόρτος αποδίδονται σε ταλαντευτικές 
απαγγελίες α νάλογα  με την ανύψωση του φόρτου και την ταλάντευ- 
ση του ζυγού» (σ. Εκδ.).

« Έ χει θεσπισθεί μ ια  ανανέωση στον Π αλαιστινισμό με την 
Ανθρωπολογία» (Α.Σ., 17.2.1944).

40. Σ’ αυτό το κεφάλαιο του Διπλευρισμού, όπου ο Ζους μελετάει 
τις  δομές του ταλαντευτικού προφορικού στιλ, κρατάμε την παρου
σίασή του των τυπογραφ ικά  «καδραρισμένων» φόρμουλών του. Αυ
τές παρουσ ιάζοντα ι έτσι σαν πέτρες που βρίσκονται στη διάθεση του
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κατασκευαστή-δασκάλου, που έτσι θα  μπορέσει να  τις αλληλοεπικα- 
λύψει λογικά  σ τις φορμουλικές συνθέσεις του.

Κ αταλαβαίνει έτσι κανείς την παλα ιστιν ιακή  μεταφορά του δα
σκάλου, που είνα ι ένας κατασκευαστής, ένας χτίσ τη ς και του οποίου 
οι μαθητές είνα ι οι χτισμένοι, οι κατασκευασμένοι. «Χτίζω» σημαίνει 
συγχρόνως κατασκευάζω  και διδάσκω. Έ τσ ι όταν ο Ραββί Γιεσουά 
θα  θελήσει να  ιδρύσει τον οίκο δ ιδασ καλίας του, θα  εκλέξει έναν από 
τους μαθητές του που θα είνα ι ο βράχος της εκκλησίας:

«Ονομαζόσουν Σίμων...
θα ονομάζεσαι Κεφά
Και πάνω  σ ' αυτό το Κεφά θα χτίσω  (διδάξω) την Κ εχιλλά (πέτρα)
(: τη μνημονική μου Σύναξη). (Α.Σ., 28-20-1949).
[: «Σύ εί Πέτρος, καί έπί ταύτη τή πέτρα οικοδομήσω μου τήν 

έκκλησίαν καί πύλαι άδου ού κατισχύσουσ ιν  αύτής» (Κατά Ματθ., 
16.18) (Σ.τ.Μ.)].

41. «Δεύτε πρός με πάντες οί κοπιώντες καί πεφορτισμένοι, κάγώ 
αναπαύσω  υμάς. Ά ρατε τον ζυγόν μου έφ ’ υμ άς καί μάθετε ά π ’ έμοϋ, 
ότι πράός είμι καί ταπεινός τή καρδίρι μου εΰρήσετε άνάπαυσ ιν  τα ϊς 
ψ υχαϊς υμών.

Ό  γάρ ζυγός μου χρηστός καί τό φορτίον μου έλαφρόν έστω» 
(Κατά Ματθ., 11.28-30) (Σ.τ.Μ.).

«Η ζωντανή μηχανική  της αλληλοεπικάλυψ ης μας προσφέρεται 
σ ' αυτό το παράδειγμα του ζυγού και του φόρτου:

Ο άνθρωπος που χτίζει το σπίτι του παίρνει πέτρες. Δεν ικανοποι
είται με το να  τις βάζει τη μ ία  πάνω  στην άλλη, τις  αλληλοεπικαλύ- 
πτει, ώστε να  στηρίζουν η μ ία  την άλλη. Αυτή η δ ιαδικασ ία  έχει δοκι
μαστεί γ ια  χιλιετίες, τη βρίσκουμε μετατεθειμένη στη στιλ ιστική  των 
κοινοτήτων του Προφορικού στιλ.

Αυτή η ζωντανή μηχανική  είνα ι η ίδ ια  η βάση αυτού του σ τιλ  που 
είνα ι καμωμένο γ ια  να  συγκροτείτα ι στη μνήμη. Οι φόρμουλες αλλη- 
λοεπικαλύπτονται γ ια  να  σχηματίσουν λογικά  σύνολα  εύκολα  στη 
φόρηση.

Πώς να  παραστήσουμε τυπογραφ ικά το μηχανισμό του Ζυγού και 
του Φόρτου, δηλαδή την απαγγελία  όπου αλληλοεπ ικαλύπτονται οι 
δυο ταλαντεύσεις;

Χ ρησιμοποίησα μ ια  ρυθμο-τυπογραφία που κάνει προφανές για  
τα  μάτια  αυτό που παίζει στο σώμα. Έπρεπε ν α  δώσω πλήρη ανά γλυ
φη μορφή στον πανταχού  παρόντα  και παντοδύναμο κινηματικό δι- 
πλευρισμό.

Η πρώτη φόρμουλα στην απαγγελία  δ ίνετα ι από μπροστά προς τα
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πίσω, οι δύο άλλες, που είναι παράλληλες, δίνονται από δεξιά προς τ ’ 
αριστερά.

Και η απαγγελία  συνεχίζετα ι με τις ίδιες επικαλύψεις, όπως ο τοί
χος που υψώ νεται στέρεα με το μηχανισμό των αλληλοεπικαλυμμέ- 
νων κ α ι όχι μόνο υπεπεθειμένων πετρών» (Α.Σ., 19-11-1934).

«Σε όλες του τις εργασίες, ο Marcel Jousse έκανε τη σύνδεση αυτής 
της συμμετρίας της τόσο ισορροπημένης με τη συμμετρία του ανθρώ
πινου σώματος. Έ δειξε ότι αυτή αναπαρίστανε τους “λογοκινητικούς 
πολιτισμούς”. Γ ιατί αυτές οι ισορροπημένες δομές συλλαμβάνονται 
γ ια  να  απομνημονευθούν» (Waller J. Ong, Για να ξαναβρούμε τον 
Προφορικό λόγο, Mame, 1971).

Η α ρχική  έκδοση αυτού του έργου έγινε στα  αγγλικά  με τον τίτλο 
Η παρουσία της Λέξης, α π ’ το Yale University Press, New Haven and 
London, 1967. Ας σημειώσουμε πρόχειρα αυτή την παρατήρηση του 
συγγραφέα: «Επιτρέπω στον εαυτό μου να  το πει, ο γαλλικός τίτλος 
μού φαίνεται πολύ οπισθοδρομικός. Ο αρχικός τίτλος έδειχνε ένα 
προσανατολισμό προς την επ ικαιρότητα  και προς το μέλλον. Δυστυ
χώς, όταν κανείς μιλάει γ ια  το παρελθόν, πολλοί νομίζουν πως θέλει 
να  το ανακαλέσει και να  εγκατασταθεί εκεί. Αυτό δεν είνα ι δυνατό, 
ούτε και επιθυμητό. Η επικαιρότητα  είναι, αυτή μόνη της, αρκετά δύ
σκολη ν α  τη χειρ ιστεί κανείς» (Γράμμα του Waller J. Ong στο G. 
Baron, 19-11-1971).

42. Το πρόβλημα της «φόρησης» του Pierre Janet ήταν στοιχειώδες 
και δεν αφορούσε παρά  το υλικό εργαλείο.

«Ο Ζους διευρύνει το πρόβλημα της “φόρησης” πηγαίνοντας ως 
την ίδ ια  την καρδιά  της ανθρωπολογίας, δείχνοντας τον άνθρωπο να 
δημιουργεί γ ια  τον εαυτό του “εργαλεία φόρησης” με μνημονικές και 
μνημοτεχνικές διαδικασ ίες που του επιτρέπουν να  φέρει και να  μετα
θέτει με α κρ ίβεια  τ ις συλλήψ εις του του πραγματικού: η παρατηρημέ
νη αλληλοδράση λοιπόν θα  καταλήξει προτασικό κίνημα γινωμένο 
εθνική φόρμουλα, το ταλαντευτικό συγκρότημα αυτών των φορμου
λών που έχουν γίνει παραδοσιακές θα  μεταδοθεί με τη μορφή παράλ
ληλων απαγγελμάτω ν, το συγκρότημα αυτών των απαγγελμάτων θα 
γίνει απαγγελία  κ.λπ. (Δες Κινηματική Ανθρωπολογία: Διπλευρισμός 
και φόρηση, σ. 224 κ.ε. - σ. Εκδ.).

43. Ο Χίλλελ ε ίνα ι ένας από τους πιο σπουδαίους «δασκάλους του 
Νόμου» που ζούσε ακόμη την εποχή που ο Ιησούς ήταν παιδί, ξέρου
με ότι δάσκαλοι του Νόμου ήταν ειδικοί στις αντιρρήσεις, στα  σχό
λ ια  και στις ερμηνείες της Τορά, και α υτά  συγκροτούσαν το Ταλ- 
μούδ. Αυτό το Ταλμούδ, προφορικό την εποχή του Ιησού, αργότερα
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καταγράφτηκε (το Ταλμούδ της Ιερουσαλήμ τον 4ο αι., το Ταλμούδ 
της Βαβυλώνας τον 5ο αι.) και διαιρέθηκε σε τμήματα, που κι α υτά  
σχολιάστηκαν.

«Χαμογελάει σ υχνά  κανείς με τις λεπτολογίες των Ταλμούδ, αλλά 
κοιτάξτε τα  βιβλία  σ ας της λειτουργίας! Λοιπόν, είνα ι μ ια  λειτουργία  
στο Θεό die et node, όχι μόνο η θρησκευτική λειτουργία  αλλά  ολό
κληρη η ζωή του Ισραήλ. Τα Ταλμούδ δεν είνα ι, ν α  το πούμε έτσι, πα
ρά μια  ρύθμιση των ινών ολόκληρου του σώματος, γ ιατ ί δεν πρόκει
τα ι μόνο γ ια  την άσκηση των οδηγιών της Τορά, αλλά  γ ια  πραγματο
ποίησή της ως τις πιο μικρές λεπτομέρειες, σύμφωνα με την παράδο
ση. Αυτό είνα ι πολύ ωραίο» (Α.Σ., 28-5-1934).

«Θα μπορούσε κανείς να  έχει μ ια  αντίληψ η των συζητήσεων των 
Rabbi, στο επεισόδιο του Πειρασμού που μας αναφέρει το Ευαγγέλιο 
και που αντιθέτει το “Rabbi”. Σ ατανά  τον ταραχοποιό  στο “Rabbi” Ιη
σού που έρχεται σαν Ρυθμιστής. Η διχογνω μία  γίνεται με τη βοήθεια 
κειμένων της Τορά: “Είναι γραμμένο", “Γιατί είνα ι γραμμένο...”, “Εί
ναι επίσης γραμμένο”» (Α.Σ., 15-3-1944).

44. «Δηλ. Ldonce de Grandmaison: Ιησούς-Χριστός, ττ. 1-2, Παρίσι, 
Beauchesne, α ', β', 1928. Ο αναγνώ στης μπορεί να  δει τη μελέτη του G. 
Baron, Marcel Jousse, Παρίσι, Casterman 1965, σ. 102, 171 κ.ε. Επίσης, 
γ ια  το Maurice Goguel, δες G. Baron, σ. 233 (σ. Εκδ ).
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1. ΕΒΡΑΪΚΟΙ ΚΑΙ ΑΡΑΜΑΪΚΟΙ ΟΡΟΙ

Abba: πατέρας, διδάσκαλος 
Adam: γήινος 
Bern: γιος, μαθητής
Besoreta: προφορική αναγγελία (ευαγγέλιο)
Eiaha = Elahim: ο Παντοδύναμος 
Goyim: μη-εβραίοι 
I6shoua: Ιησούς 
Iohanan: Ιωάννης 
Kepha: Πέτρος
Malkoflta της Shemayya: κανόνας, βασίλειο, βασιλεία των 

Ουρανών 
MariSm: Μαρία
Memra: ο δημιουργός Λόγος του Μεμράίστή (Ομιλούντος) 

παντοδύναμου
Metourgueman: μεταφραστής - ερμηνευτής
Midrash: κειμενική έρευνα
Mishnah: μάθηση, ηχητική επανάληψη
Nafsha: απαγγελικός λάρυγγας
Orayeta: αραμάίκή εξιχνογράφηση της Torah
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ParaqlitS: ερμηνευτής, επαναλήπτης 
Pentecote: γιορτή των επτά Επτάδων 
Qelilla: μνημονευτική συνάντηση 
Rabbi: διδάσκαλος 
Rodha του Qoudsha: ιερή Πνοή 
S6fer (s6f6riste): μέτρημα, (μετρητής)
ShaoOl του Γισκαλά: ο (απόστολος) Παύλος από την Ταρσό 
Συνεργός: έλληνας μεταφραστής 
Talmid: αυτός που μαθαίνει (κάτι) απέξω 
Talmud: ερμηνεία, εξήγηση της Torah 
Targodm: μετάφραση της Torah 
TorSh: οδηγία, αποκεκαλυμμένη καθοδήγηση από τον 

Παντοδύναμο
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2. ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ Μ. JOUSSE

Αλγεβρισμός: algdbrisme 
αλγέβρωση: algdbrose 
αλληλοδράση: interaction 
αλληλοδρασικός: interactionnel 
αναπαίζω: rejouer 
ανάπαιγμα: rejeu
ανθρώπινο σύνθετο: composi humain
απαγγελία: recitation
βιβλιακός: livresque
γηϊκός: terrien
γήινος: terreux
Δείπνο: Cinacle
διαμορφώνω: modeler
διαμόρφωση: modelage
διδασκαλία: enseignement
δάσκαλος, Διδάσκαλος: enseigneur, Enseigneur
διπλευρικός: bilateral
διπλευρισμός: bilaterisme
εμφύσηση: insufflation
ενδοαποδοχή: intussusception (λατ. intus-suscipere) 
επαλληλία: imbrication 
κατηχισμός: catichisme 
κίνημα: geste
κινηματισμός: gesticulation 
κινομιμησμός: cin6mimisme 
κοινωνία: communion 
μαθήματα-μαργαριτάρια: perles-le9ons 
μαθητευόμενος: enseignant 
μαθητής: enseignd
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μετάληψη: manducation 
μίμημα: mimfeme 
μιμησμός: mimisme 
μιμητισμός: mim0tisme 
μιμική: mimique 
μιμόγραμμα: mimogramme 
μιμογραφισμός: mimographisme 
μιμόδραμα: mimodrame 
μιμοδραματικός: mimodramatique 
μιμόπλασμα: mimoplasme 
μνημο-μελωδισμός: mn6mo-m0lodisme 
νέκρωση: ndcrose 
ολικός: global 
ολικότητα: globalisme 
παπαγαλισμός: perroqu6tisme 
πεννικός: plumitif 
πέρασμα: enfilage 
πνοή: souffle 
πραγματικό: τέεΐ 
πραγματισμός: chosalisme 
πραγματιστικός: chosal 
ρετσιτατίβο: r6citatif 
ρυθμισμός: rythmisme 
στοματισμός: buccalisation 
συγκεκριμένο: concret 
συγκεκριμενισμός: concr6tisme 
σωματισμός: corporage 
ταλάντευμα: bercement 
ταλάντευση: balancement 
φόρηση: portage 
φόρμουλα: formule 
φορτίζω: monter
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φόρτιση: montage 
φωνόγραμμα: phonogramme 
φωνομιμησμός: phonomisme 
χωριατισμός: paysamisme
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