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Σωκράτης Λ. Σκαρτσής

Η παραβολική γλώσσα της παροιμίας

                Πολλά τ’ αψήλου σε θωρώ, παρακαλώ σε, φτάνει,
                       πιο πάνω έχει αμοναξά και πολλά κρύο κάνει.

                 Γιώργη Μαρκάκη, Όπως πέρυσι, όπως και πάντα

Η ΕΙΚΟΝΑ, όχι ως οπτική αλλά ως ψυχική, οντολογική γεύση 
και ολική γενική αισθητηριακή πρόσληψη, είναι το βασικό 

στοιχείο της ανταπόκρισής μας στον κόσμο, όπως μπορεί αυτός 
να νοηθεί ως υλικο-πνευματική οντότητα, όπου υπάρχουμε και 
που μας καθορίζει. Η πρόσληψη αυτή είναι σταθερή και αδιαίρε-
τη στην εγρήγορση, με το μέσο των αισθήσεων, μορφών της μιας 
αισθητηριακής μας αντίληψης, αλλά και με τη μορφή οραμάτων, 
εμπνεύσεων κλπ., και στον ύπνο, κυρίως με τα όνειρα, που είναι 
έντονα προσωπικά αλλά και αυτογενή και ελεύθερα και έχουν 
τον πρωτογενή και οντολογικό χαρακτήρα τους, και παράγει και 
τους μύθους. Ξέρουμε ακόμη ότι αυτή η μορφή ανταπόκρισης 
στα πράγματα είναι γενικό χαρακτηριστικό των ζώων.

Είναι λοιπόν η εικόνα ένα στοιχείο, αδιαίρετα, οντολογικό και 
πνευματικό και είναι φυσικό να έχει παίξει και να παίζει ρόλο 
καθοριστικό στη διαμόρφωση του πολιτισμού. Και είναι κανονικό 
να επηρεάζει τη διαμόρφωση και τη ζωντανή εξέλιξη της γλώσ-
σας, αν αυτή την εννοήσουμε όχι ως μια, υστερογενώς εκτιμού-
μενη, σύμβαση, και έξω από την πλατωνική διαίρεση του φύσει 
και θέσει, ως μια συνολική οντολογικο-βιολογική εκφραστικότη-
τα, κατά τον τρόπο, για παράδειγμα, του ξεχασμένου M. Jousse 
και της Κινηματικής Ανθρωπολογίας του, που περιέχει και όλο 
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το χώρο της σημερινής σημειολογίας. Αυτή η εκφραστικότητα 
είναι στη γένεσή της εικονιστική, ψυχοβιολογική, με το χαρα-
κτήρα, ας πούμε, που οι Ινδοί αντιλαμβάνονταν το προ-γλωσσι-
κό τους σφότα. Αυτός ο εικονιστικός χαρακτήρας της γλώσσας 
εμφανίζεται και στην παραστατική της εκδήλωση και στη νοητι-
κή της έκφραση. Το ακουστικό της ίνδαλμα, καλύτερα η ακου-
στική της εικόνα έχει μια ατέλειωτη κλίμακα εκφραστικότητας. 
Η οπτική της εκδοχή βρίσκεται στη ζωγραφική και την εικονιστι-
κή γραφή. 

Αυτή η γραφή, αρχέγονη και πρωτεϊκή, είναι η πηγή της 
αλφαβητικής γραφής, που επιλέγοντας και σχηματοποιώντας 
μερικά γραφήματα οδηγήθηκε σε μια ενοποίηση της οπτικής 
και της ακουστικής εικόνας, και επέβαλε την ταύτιση ήχου και 
γράμματος, αλλά με την απόλυτη εξάρτηση του δεύτερου από 
το πρώτο, του γράμματος από τον ήχο, ώστε το κατασκευα-
σμένο πνευματικο-πολιτισμικό γράμμα είναι παραπεμπτικό στο 
φυσικο-βιολογικό ήχο και στην όλη εκφραστικότητα. Από αυτή 
την αλφαβητική γραφή γεννήθηκε ο κραταιός πολιτισμός της 
γραφής, που προοδευτικά, μέσα σε τρεις χιλιάδες χρόνια και σε 
αυξανόμενο μέρος της ανθρωπότητας, έντονα τις τελευταίες εκα-
τονταετίες με τις διάφορες μορφές της γραφής μέχρι την πληρο-
φορική, κυριάρχησε στον πολιτισμό και επιβάλλει τους πνευμα-
τικούς και κοινωνικούς του όρους. Η εκφραστική προφορικότη-
τα, ως φυσική πραγματικότητα, δε μπορεί να καταλυθεί, αλλά 
ο ρόλος της συμπιέζεται από την κυριαρχική δημόσια ζωή στις 
τεράστιες και δομικά συμβατικές κοινωνίες των πόλεων που η 
εξελισσόμενη μορφή τους παραμέρισε την αγροτική κοινότητα. 
Συμπιέζεται η προφορικότητα, αλλά, ως μη δυνάμενη να κατα-
λυθεί, βρίσκει τις οδούς της.

Στη νοητική της έκφραση η εικόνα καθορίζει εσωτερικά τις 
πνευματικές δυνατότητες της γλώσσας και πιο εξωτερικά το 
εκφραστικό της περιεχόμενο, φυσικά με τρόπο ενιαίο στην προ-
φορικότητα και τη γραφή. Ο τρόπος αυτός είναι η παραβολή με 
τις ποικίλες μορφές της, από τις έξοχες ομηρικές παραβολές ή 
τις διδακτικές θρησκειολογικές και φιλοσοφικές παραβολές μέχρι 
την ακραία προσπάθεια έκφρασης του υπερβατικού. Σε όλα 
αυτά λειτουργεί, εκφραζόμενο ή δομικά λανθάνον, ένα όπως-έ-
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τσι, όπως, σαν, σα να, και ρυθμίζει εσωτερικά τη γλώσσα στην 
οντολογική της έκφραση της κατηγορηματικότητας, της απόδο-
σης στο υποκείμενο του λόγου μιας ιδιότητας, ενός κατηγορου-
μένου, κατά τον τύπο: Αυτό είναι έτσι, εκείνο, Ο άνθρωπος είναι 
οντότητα. Η παραβολή ρυθμίζει εσωτερικά και γενικά την παρα-
δοσιακή πνευματικότητα αντιστοιχίζοντας κάτι παρόν προς κάτι 
άλλο δεδομένο και διπολικό του, από τη λέξη με το πράγμα, μέχρι 
τα όνειρα, τους οιωνούς, τις προλήψεις και τα έθιμα με τις σύζυ-
γές τους καταστάσεις της ζωής, σε όλο το φάσμα μιας ευρυμέ-
νης σημειολογίας. 

Σ’ αυτό το γλωσσικό χώρο κινείται αυτό που ονομάζου-
με λαϊκή λογοτεχνία, προσεγγίζοντας μια μορφή προφορικότη-
τας με όρους λογοτεχνικής αντίληψης και φιλολογικού τρόπου. 
Φυσικά, αφού σε κάθε παραγόμενο έργο σημασία έχει η ίδια 
του η παραγωγή και δευτερευόντως η κριτική του αποτίμηση η 
συχνά ζημιογόνα, τα παράγωγα της προφορικότητας, τα ίδια, 
δεν καθορίζονται στην παραγωγή τους από την ερμηνεία τους, 
καθόλου ή ελάχιστα καθορίζονται μέσα στην ισχύ της ζωντανής 
προφορικότητας, και μπορούν μόνο να χάνονται ή να μετασχη-
ματίζονται, πράγμα που συμβαίνει με τις πολιτισμικές αλλαγές, 
όπως με τον παραμερισμό της αγροτικής ζωής. Αλλά καλό είναι 
να γίνεται η προσέγγισή τους τόσο σεβαστικά, ώστε να καθο-
δηγείται από αυτά, που είναι κιόλας η παραγωγική αφετηρία 
τους. Αυτά τα είδη της λαϊκής λογοτεχνίας διαιρούνται συμβατι-
κά από μας και στην παραγωγή τους αλληλοεπιχωρούνται. Ένα 
από αυτά τα είδη είναι η παροιμία, που η ποικίλη παρουσία της 
είναι πιο ενεργή από κάθε άλλο είδος λαϊκής λογοτεχνίας. Και γι’ 
αυτό ίσως πρέπει να τη μελετάμε με πολύ σεβασμό.

Και της παροιμίας ο χώρος λοιπόν δύσκολα οριοθετείται. 
Δύσκολα ακόμη διαιρείται η ίδια σε είδη, γιατί υπάρχει μια εσω-
τερική συνέχεια σε κάθε έκφρασή της, όπως προς τα άλλα είδη 
της λαϊκής λογοτεχνίας. Το κοινό, ενιαίο της χαρακτηριστικό 
είναι μια βιοσοφική, φιλοσοφική, συμβουλευτική τελικά πρόθεση, 
γι’ αυτό είναι, κάποτε, αδύνατο ή δύσκολο να διακριθεί η παροι-
μία από τα σοφά ρητά, αφού άλλωστε αυτά συχνά επιβιώνουν 
αφομοιωμένα πολιτισμικά στην ενεργή λαϊκή γλωσσική μνήμη ή, 
με τον ίδιο τρόπο, την επηρεάζουν ή επηρεάζονται από αυτήν. 
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Όμως αυτός ο «φιλοσοφικός» χαρακτήρας της παροιμίας πρέπει 
να διακριθεί αποφασιστικά από εκείνον του ρητού, των σοφών 
λόγων. Η παροιμία, ως προϊόν της πραγματικής, οντολογικής 
ζωής με τα βασικά στοιχεία της λειτουργίας της στο χώμα και 
το νερό των πραγμάτων παράγει ό,τι είναι αναγκαίο στο ρόλο 
της και επιβιώνει σ’ αυτήν ό,τι είναι χρήσιμο, με εντυπωσιακή, ή 
πιο καλά αναμενόμενη ομοιότητα σε λαούς και τόπους. Και από 
αυτήν την άποψη έχει εντελώς ιδιαίτερη σημασία η γλωσσική 
ομοιότητα που υπερβαίνει το χρόνο και τη διάκριση των λαών, 
πράγμα που βέβαια συμβαίνει και με τα άλλα είδη της προφορι-
κότητας και εντυπωσιακά με τους μύθους, υπό την επίδραση της 
εικονικότητας, ή των αρχετύπων του Jung. Η παροιμία λοιπόν 
είναι άμεσο προϊόν οργανικής με τα πράγματα πνευματικότητας 
και γλώσσας, ριζικά κοινωνική και ουσιαστικά χρήσιμη. Το σοφό 
ρητό όμως είναι προσωπικό, γραπτό ή έτσι διασωσμένο, συχνά 
κοινωνικά αναφομοίωτο και μόνο παιδευτικά οδηγητικό και επι-
βαλλόμενο, προϊόν μιας καθηστικής κουλτούρας και διάκρισης, 
και ο χαρακτήρας του καθορίζεται και δρα υπό τη βεβαιότητα 
μιας επιβεβλημένης αξίας του, κατά την αντίληψη «Άνθρωπος 
αγράμματος, ξύλο απελέκητο». Αλλά μια αντικειμενική συγκρι-
τική αποτίμηση παροιμίας και ρητού δεν είναι δυνατή, αφού οι 
όροι σύγκρισής τους είναι ετερογενείς: από τη μια η κοινωνι-
κή χρηστικότητα και από την άλλη η πίεση της αυθεντίας. Και, 
πάντως, δεν είναι δυνατό να μειωθεί η αξία ενός κοινωνικού προϊ-
όντος έναντι της ατομικής καλλιεργημένης σοφίας, ειδών που ή 
αλληλοδικαιώνονται ή χωρίζονται από καταστροφικό βάραθρο.

Ένας τρόπος της παροιμίας είναι ο ρητά ή υπονοούμενα 
παραβολικός. Ο πρώτος είναι κοινός στον προφορικό λόγο και 
τον ονομάζουμε με τα σχήματα λόγου, γ.π. Άνθρωπος λιοντά-
ρι, Έγινε καπνός, ο δεύτερος, που μας ενδιαφέρει εδώ, προσιδιά-
ζει στην παροιμία. Είναι η παροιμία-εικόνα με μορφές συνεχόμε-
νες εσωτερικά, αλλά με τρόπο άμεσα ή λανθάνοντα συμβουλευ-
τικό, όπως, γ.π., στις παροιμίες Μία μέτρα και δύο κόβε, Όποιος 
βιάζεται σκοντάφτει, Πάω αργά γιατί βιάζομαι, Στάλα τη στάλα 
το νερό τρυπάει το λιθάρι, το αρχαιοελληνικό Σταγόνες ύδατος 
πέτρας κοιλαίνουσι. Η εικόνα σ’ αυτές τις παροιμίες, και σ’ ένα 
μεγάλο φάσμα όμοιων φαίνεται περισσότερο ή λιγότερο σαφής 
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στη συμβουλή της. Αλλά ας δούμε τον παραβολικό τύπο της 
τελευταίας παροιμίας.

Όταν λέει η παροιμία Βόηθα με να σε βοηθώ, ν’ ανεβούμε το 
βουνό ή Το ’να χέρι νίβει τ’ άλλο και τα δυο το πρόσωπο, ή Το 
μήλο κάτω απ’ τη μηλιά θα πέσει, φαίνεται να δίνει μόνο μια 
εικόνα. Αλλά από αυτήν εμείς άμεσα συνάγουμε μια σκέψη ή και 
μια αφηρημένη έννοια. Το πνευματικό αυτό αποτέλεσμα προκύ-
πτει από το γεγονός ότι αυτή η εικόνα αναφέρεται υπό συγκεκρι-
μένους όρους προσώπων, τόπου, συνθηκών και πρόθεσης ενός 
ομιλητή προς έναν γνώστη του πράγματος ακροατή και ανεπί-
γνωστα ή συνειδητά οικειωμένον την όλη ατμόσφαιρα και ανα-
μονητικά ή επιβεβλημένα πρόξενο της χρήσης της εικόνας. Και 
εδώ βρίσκεται μια καλή άκρη της προφορικότητας, για να πια-
στούμε και να μελετήσουμε αυτόν τον τρόπο της λαϊκής γλώσ-
σας και την έννοια ή το χαρακτήρα της πνευματικότητας, σε 
σχέση με την εικόνα. Αυτό το κάνουμε, εννοείται, αν μας ενδια-
φέρει να ασκήσουμε τέτιο έργο αποστασιoποιημένης ερμηνείας, 
μαζί ή χωρίς τη διάθεση γλωσσικής μετοχής. Και φαίνεται ότι 
εδώ αυτό μας ενδιαφέρει. Θα έλεγα, και με τη διάθεση γλωσσι-
κής μετοχής.

Φυσικά, πρέπει πρώτα να θυμηθούμε και να πούμε πως, όσο 
κι αν η εξήγηση ενός πράγματος φαίνεται ελκυστική και ενδιαφέ-
ρει την επιστήμη, αφού της δίνει το ψωμί της, το ίδιο το πράγμα 
μένει αύταρκες έναντι αυτής της προσπάθειας και σημασία, αξία 
και νόημα τελικά έχει το ότι κάτι υπάρχει, γίνεται. Αυτή είναι 
πραγματικά η αιτιολογία του. Όμως ας δούμε με διάθεση εξέτα-
σης τη λειτουργία της εικόνας στις παροιμίες όπως στις παρα-
πάνω, όπου δε φαίνεται να γίνεται καμιά παραβολή, και που 
εκφράζονται μέσα στο χώρο της ολικής τους προφορικότητας.

Μια τέτια παροιμία, υπό τους όρους που σημειώσαμε, συνι-
στά μια λεκτική πρωτοβουλία αντίδρασης σε κάτι που έκανε ή 
κάνει κάποιος, και υπό το δεδομένο ακόμη ότι οι τέτιες λεκτικές 
αντιδράσεις είναι εθιμικές, νόμιμες και καλοπροαίρετες. Απαντά 
αυτή η παροιμία, ως ολική γλωσσική μορφή, με τη χροιά, την 
έμφαση, την έκφραση και την ψυχική τάση της, σε κάποια πράξη, 
προς την οποία δικαιωματικά, κατά τον φυσικό παραδοσια-
κό και αναμενόμενο τρόπο αντίδρασης, αντιστοιχίζεται. Γίνεται 
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λοιπόν μια παραβολή, λανθανόντως αλλά εμφατικά και κανονι-
κά, από την εικόνα της παροιμίας στη διαλεκτικά λειτουργούσα 
επαφή ομιλητή – ακροατή, από τους οποίους ο ένας λέει ή πράτ-
τει κι ο άλλος κρίνει, σε μια ατμόσφαιρα ενεργής επικοινωνίας 
και στον κοινωνικό-πολιτισμικό χώρο, ψυχικό-πνευματικόν και 
φυσικόν, μιας παγιωμένης κοινοτικής ζωής. Το πραττόμενο προ-
καλεί το λεγόμενο με στόχο την αποκατάσταση μιας γνωστής, 
δεδομένης τάξης συμμόρφωσης σε ένα δέον. Σε αυτό συνίστα-
ται και ο «φιλοσοφικός» χαρακτήρας της παροιμίας, στην πρόθε-
ση αποκατάστασης, πρόθεση που λειτουργεί ως εθιμικός νόμος, 
κάτι που χαρακτηρίζει γενικά ως δέον την παραδοσιακή πολι-
τισμική συμπεριφορά. Η παραβολή λοιπόν λειτουργεί εσωτερι-
κά και άμεσα.

Αυτό είναι, νομίζω, το πιο ενδιαφέρον σημείο εξέτασης αυτής 
της ολικής γλωσσικής, σημειολογικής αν το προτιμάμε, συμπερι-
φοράς, γιατί δείχνει καθαρά τη φύση της εικόνας. Εδώ η εικόνα 
αντιστοιχίζεται αντανακλαστικά προς μια πράξη και την αποτι-
μά ανάγοντάς την στη φυσική, την οικεία πραγματικότητα, όπως 
γίνεται, γ.π., σε παραβολές όπως Ο ύπνος τρέφει το παιδί κι ο 
ήλιος το μοσχάρι ή (σε τραγούδι, για γυναίκα) Μωρή κοντού-
λα λεμονιά ή Αητέ μου χρυσοπράσινε ή στην αριστουργηματική 
μαντινάδα Στρουφογυρίστρα του χορού και νοστιμιά του κάβου, 
/ φεργάδα χρυσοπράσινη στη μέση του πελάγου. Η αναφορά 
που γίνεται για κάτι, πράγμα, πράξη, ιδέα, στη φυσική πραγμα-
τικότητα είναι μια κανονική συμπεριφορά και γλωσσικά-πνευμα-
τικά αναπόφευκτη, αφού ό,τι νοητικό, για να γίνει πραγματικό, 
πρέπει να αναφερθεί και να δικαιωθεί στην προϋπάρχουσα τάξη 
της πραγματικότητας. Έτσι το νοητικό νομιμοποιείται και γίνε-
ται αληθινά πραγματικό. Και αυτό ισχύει γενικά στον πολιτι-
σμό της ανθρωπότητας, της προφορικότητας και της γραφής και 
της κουλτούρας της, που και τα πιο σοφά της γραμμένα λόγια 
δε δικαιώνονται, βέβαια, από την ατέλειωτη βιβλιογραφική ανα-
φορά του ενός στο άλλο αλλά από τη δικαίωσή τους στα ίδια 
τα πράγματα, ακόμη κι αν αυτά τα σοφά λόγια αναφέρονται σε 
συνείδηση, ασυνείδητο, πρωτόνια, DNA, ψυχή και Θεό. Αναφέ-
ρονται σε μια πραγματικότητα που δεν είναι εκείνη που καθορίζει 
κάποια τρέχουσα και πολιτισμικά, ιστορικά, πολύ περιορισμένης 
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ισχύος πνευματική αντίληψη, αλλά σε αυτήν που προκύπτει από 
την παραβολή αυτού που μας απασχολεί ως πράξη ή κατάστα-
ση προς κάτι δεδομένο έξωθεν ημών, απέξω μας, που μας καθο-
ρίζει, και μπορεί λοιπόν να καθορίζει την πράξη της ζωής μας. 
Αυτή η παραβολή συνιστά την πνευματικότητά μας, τη δημιουρ-
γεί, ή, στο βάθος και τελικά, δικαιώνει κάθε μας συμπεριφορά, με 
τις δέουσες και ίσως κάποτε ατέλειωτες, υποχρεωτικές αναγωγές 
στα πράγματα, που κι αυτά δεν είναι παρά όπως τα εισπράττου-
με σαν ψυχικές γεύσεις, κάτι σαν αυτό που δίνουν οι μύθοι, τα 
παραμύθια και η λαϊκή σκέψη, γ.π., του τύπου Με το νου και με 
τη γνώση/ βρήκαν το Θεό καμπόσοι. Πάνω σ’ αυτό, ας θυμόμα-
στε τα πνευματικά συστήματα της ανθρωπότητας, ξεκινώντας 
κιόλας από τους δικούς μας Προσωκρατιικούς και, ακόμη, τα 
παράδοξα, αλλά αποδεκτά υπό το κύρος της, της σύγχρονης 
επιστήμης, που δημιουργεί υλικά πράγματα από αόρατες πραγ-
ματικότητες, κατάσταση που οδήγησε έναν επιστημονικό συγ-
γραφέα σαν τον Άρθουρ Κέσλερ να μιλάει τελικά για νοόνια και 
τυπικούς επιστήμονες να συγκρίνουν το σύγχρονο επιστημονικό 
λόγο με παλιές στην ανθρωπότητα ιδέες.

Η πραγματικότητα αυτή είναι ενιαία από την αντίληψη των 
πραγμάτων ως τη λεκτική τους έκφραση. Και η παραβολή συνι-
στά τη μια άκρη μιας διπολικής δυαδικότητας εξαρτώμενη από 
την άλλη άκρη της. Η αναφορά της εικόνας και η συμπεριφο-
ρά που την προκαλεί βρίσκονται στον ίδιο χώρο μιας συνεχούς 
ψυχικής-φυσικής πραγματικότητας και η παροιμία λέγεται, σε 
ευθύ ή πλάγιο λόγο, στον πρόξενο της αναφοράς της σαν λόγος 
σοφίας. Φορτίζοντας την εικόνα με σημασία, που την οδηγεί έξω 
από αυτήν, συνιστώντας έτσι, από αυτό το γεγονός της ανάγκης 
αναφοράς της, μια λαϊκή τυπική πνευματικότητα. Σε σύντομες ή 
μονολεκτικές εκφράσεις της προφορικότητας του τύπου Έδεσε το 
γάιδαρό του και βαθύς πόνος, ανοιχτό χρώμα, η θάλασσα της 
ζωής, το αγκάθι της αμφιβολία, ψυχική δύναμη, ψυχή, ξεφτέρι, 
ξύπνιος φαίνεται καθαρά αυτή η κατάσταση δημιουργίας του 
αφηρημένου και η φύση του. Το αφηρημένο δεν αποκόπτεται από 
το συγκεκριμένο, όσο κι αν μοιάζει να συνιστά μια νέα ανεξάρ-
τητη κατάσταση, την όλη αυτή κατάσταση ενός πολιτισμού της 
γραφής, με τις γιγάντιες εξελίξεις της, που, μολονότι ο άνθρωπος, 
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όπως λένε οι ανθρωπολόγοι, είναι αμετάβλητος στα βασικά βιο-
λογικά χαρακτηριστικά του κατά τα τελευταία 20.000 χρόνια, 
έχει επηρεάσει και το φλοιό του εγκεφάλου του. Έτσι προέκυψε ο 
αφηρημένος λόγος και πολλές λέξεις έχουν αποκτήσει αφηρημέ-
νη σημασία. Αλλά και το αφηρημένο είναι οντολογικά υπαρκτό. 
Αυτό ισχύει γενικά για τον προφορικό λόγο, και τον παράγωγό 
του γραπτό, στον οποίο η τυπική λογική δε λειτουργεί. Λίγο να 
προσέξουμε τον προφορικό μας λόγο και ακούοντας εκφράσεις, 
όπως  Χαρά Θεού, Πώς είσαι έτσι, Και άλλο που δεν του είπα, Δε 
σε νοιάζει εσένα, Τι το ’κανες το βιβλίο, Θα το φας το κεφάλι σου 
και αλογίες όπως εκείνες των παιδικών τραγουδιών, γ.π., Α μπε 
μπα μπλον, κτλ. τραλαλά, ή κοινότατες εκφράσεις, γ.π., αμάν, 
αμήν, άρες μάρες / κουκουνάρες, που αποτελούν τον κορμό και 
την ουσία της προφορικής μας γλώσσας, αλλά και του πιο καλ-
λιεργημένου καθημερινού μας λόγου, καταλαβαίνουμε ότι αυτό 
που λέμε νόημα, δεν είναι, έτσι, μια κι έξω, «λογικό», όρος που 
για την αρχέγονης καταγωγής γλώσσα δε μπορεί να της απο-
δίδεται υστερογενώς. Ένα χτυπητό σχετικό παράδειγμα είναι η 
ποιητική γλώσσα. 

Λέμε λοιπόν πως στην εικονιστική παροιμία η σκόπιμη χρήση 
της εικόνας σε κατάσταση διαλόγου την οδηγεί προς τα έξω της, 
ακριβώς τη χρησιμοποιεί. Και εδώ βρίσκεται ένα βασικής σημα-
σίας θέμα σχετικά με τη φύση και το ρόλο της εικόνας στις διάφο-
ρες μορφές της προφορικότητας και στις παράγωγες μορφές της. 
Αλλά ας σημειώσουμε μόνο τη διαφορά λειτουργίας της εικό-
νας ανάμεσα στην παροιμία και το τραγούδι και την παραγω-
γό του ποίηση, αφού η παροιμία έχει κάποια ποιητικά στοιχεία. 
Ενώ δηλαδή η εικονιστική παροιμία τείνει προς τα έξω της, όπως 
γενικά η παροιμία ως γνωμικός, προθετικός λόγος, στο τραγού-
δι, που δεν είναι διαλογικό αλλά συλλογικό και παροντικό, όχι 
προθετικό, η εικόνα υπάρχει καθ’ εαυτήν και αυτάρκης, δεν τείνει 
παρά μόνο προς την πραγμάτωσή της, και ενεργοποιεί όλα τα 
στοιχεία της προφορικής συλλογικής εκφραστικότητας. Που θα 
πει, πως το τραγούδι οργανώνεται στην πραγματικότητα, πραγ-
ματοποιείται, δεν του λείπει, δε ζητάει τίποτα, είναι καθαρά και 
αμιγώς πνευματικό, αύταρκες και πλήρες. Και αυτό είναι κάτι 
για το οποίο παλεύει, μέσα από τη γραφή, την αναφορική στην 
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εικονιστική προφορικότητα, και η ποίηση. Η παροιμία λοιπόν δεν 
είναι ποιητική μορφή, όσο κι αν χρησιμοποιεί κάποια μνημοτεχνι-
κά ποιητικά μέσα όπως ο πανταχού παρών ρυθμός ή η ομοιοκα-
ταληξία και το μέτρο. Είναι λόγος σοφίας, μιλάει για τα πράγμα-
τα. Η ποίηση είναι γλώσσα αναγωγική στα πράγματα, πραγμα-
τική και γι’ αυτό δημιουργική.

d
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