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Πραγματικότητα-

Δεν σκοπεύω νά ύποδυθώ σε συγγραφή Ιερεμιάδας γιά τήν κατάσταση 
των Κλασικών Σπουδών σήμερα ούτε σε συγγραφή διθυράμβου γιά τή ση
μασία τους. Τό ρολόι δεν γυρίζει ττίσω στην εποχή που τά παιδιά ήταν υπο
χρεωμένα να αάπολαμβάνουν» την ^Απιγότη  η τον Κρίτωνα__με συντα
κτική ανάλυση. Πάντως με τά κλασικά γράμματα συμβαίνει το έξης παρά
δοξο: την εποχή της παγκοσμιοποίησης, ή ενωμένη Ευρώπη την πρώτη 
Μαίου 2004 καλωσορίζει τά 10 νέα μέλη της με όρους αρχαίους ελληνικούς 
διά στόματος του νομπελίστα ποιητη Σήμους Χηνεϋ (πού ό Ιδιος έχει αποδε
δειγμένα συμβάλει στη·/ έξαγωγιμότητα και την προσαρμοστικότητα των 
κλασικών κειμένων), ή κλασική παιδεία, έκφραση και ή Ιδια κατεξοχήν 
μιας τέτοιας παγκοσμιοποίησης, συρρικνώνεται διαρκώς και απειλείται <ττά 
πιο στενά της όρια, άντίθετα με δ.τι συνέβαινε στο παρελθόν. Είναι και αύτο 
μία άπόδειξη ότι ή κακή κατάσταση των κλασικών σπουδών σήμερα δεν 
οφείλεται στην Ιλλειύη της ικανότητας της άρχαίας ελληνικης λογοτεχνίας 
νά όμιλεΐ και ν* αντιλαμβάνεται τά προβλήματα τοΰ καιρού μας, αλλά σε 
έξωθεν ρυθμίσεις καί άποφάσεις άσχετες με την ουσία της. Ούτε θά ελεγε 
κάνεις λογικά σκεπτόμενος ότι είναι κάτι άλλο άπο τούς νόμους της άγορας 
καί του κέρδους πού επέβαλλε π.χ. στον Pet-er Hall στην αρχή της δεκαετίας 
τοΰ *80 νά παρουσιάσει τήν Όρέοτεια  του Αισχύλου.

Ξεκινώ όμως με δύο παραδοχές: Πρώτα, ότι οί Κινέζοι π.χ. εκπαιδεύουν 
μέ κινέζικη λογοτεχνία τά παιδιά τους. Με αύτο απαντώ καταφατικά στύ 
άγνωστικιστικο και άνοικειωτικό έρώτημα «γιατί άρχαϊα ελληνικά;» ή «πόσο 
κλασική είναι ή κλασική αρχαιότητα;». Και δεύτερο, μου είναι αρκετό νά 
παρατηρήσω ότι ή άπαξίωση τών Κλασικών Σπουδών στη» εποχή μας δεν 
άπορρέει ευθέως άτΑ τήν κοινωνία, δεν είναι δηλ. σύστοιχη μέ την κοινωνική 
πραγματικότητα. ’Αντίθετα, είναι άποτέλεσμα κανονιστικών πολιτικών άπο- 
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φάσεων. Είναι πολιτικέ? έκπαιδευτικές άποφάσεις, καί βχι οί νόμοι τής άγο- 
ρας, βπως ίσως λέγεται, πού μείωσαν τήν άξια του πτυχίου του φιλολόγου, 
πού υποβίβασαν τδ έπίπεδο των φοιτητών πού έπιτυγχάνουν στά τμήματα 
φιλολογίας. Η κατάτμηση του ένιαίου φιλοσοφικού τμήματος καί δ κατά 
συνέπεια τριπλασιασμδς των είσαγομένων (καί μάλιστα ύπερτριπλασιασμδς 
άφου ταυτόχρονα αυξήθηκε σέ όρισμένα τμήματα καί δ άριθμδς των είσαγο
μένων σέ σχέση μέ τις προηγούμενες χρονιές), προκειμένου τότε νά λυθεί 
τδ πρόβλημα του ίσοσκελισμοΰ ιών προσφερόμενων θέσεων καί -ιής ζήτησης 
καί νά κλείσει ή έπετηρίδα, προκάλεσε τήν άρχή της άπαξίωσης του πτυχίου 
του φιλολόγου. 'Όταν είσάγονται σέ τμήματα φιλολογίας κάθε χρόνο περίπου 
2.000 ύποψήφιοι καί διορίζονται κάθε χρονιά μέ τΙς έξετάσεις του ΑΣΕΠ 
κααά μέσο 6ρο 500, είναι φυσικδ τδ πτυχίο φιλολογίας νά μήν έχει άντίστοιχη 
ζήτηση, καί έπομένως καί τδ έπίπεδό του άπδ τδ έπίπεδο των είσαγομένων 
νά μήν εΤναι υψηλό. "Αν στούς άριθμούς αύτούς προσθέσουμε καί τούς είσα- 
γομένους στά άλλα τμήματα φιλοσοφικών σχολών, ή άναλογία αύτή καί ή 
άνάλογη ύποτίμηση γίνεται άκόμη πιδ οίκτρή. "Οταν τδ μεγαλύτερο μέρος 
των είσαγομένων στά τμήματα φιλολογίας δέν έχει βάλει πρώτη έπιλογή 
τή φιλολογία, γίνεται κατανοητδ 6τι δέν θο ύπάρχει καί τδ άντίστοιχο ύπό- 
βαθρο στούς μαθητές καί έπειτα στούς φοιτητές. Φτάσαμε μάλιστα στδ έπί
πεδο τήν προηγούμενη χρονιά (2003-04) νά είσαχθουν φοιτητές μέ ύψηλότερο 
βαθμδ σέ τμήματα δημοτικής έκπαίδευσης παρά σέ τμήματα φιλολογίας: 
άποκλειστικδς παράγοντας εΤναι ή προοπτική διορισμού. Πρέπει να προστε
θεί 6τι οί έξετάσεις του ΑΣΕΠ δέν έβλαψαν τδ πτυχίο του φιλολόγου' άντί- 
θετα τδ άνέδειξαν, διότι έφόσον ή πολιτεία (έξαιτίας του περίφημου πολί
τικου κόστους) δέν άναλάμβανε τήν κατάτμηση της έπετηρίδας μέ βάση τήν 
ειδίκευση, οί έξετάσεις αύτές έδειξαν τδ έπίπεδο των τμημάτων φιλολογίας 
σέ σχέση μέ τά άλλα τμήματα της φιλοσοφικής σχολής, παρά τήν άνιση μετα
χείριση μέ τις παιδαγωγικές άπαιτήσεις τών έξετάσεων, καί κατά συνέπεια 
άναβάθμισαν τδ πτυχίο τών τμημάτων φιλολογίας. Η έμμεση έπαναφορά 
της έπετηρίδας πού άκούσθηκε πρόσφατα είναι μάλλον άστοχη.

Κάπως άνάλογη είναι ή κατάσταση καί στήν τριτοβάθμια έκπαίδευση: 
δταν π.χ. δέν προκηρύσσονται νέες θέσεις μελών ΔΕΠ στά τμήματα φιλολο
γίας καί τή μερίδα του λέοντος του λεγόμενου προγραμματισμού (γιατί 
παραβιάζεται αύτή ή έννοια) έχουν τά τμήματα δημοτικής έκπαίδευσης ή 
τά περίφημα «νέα τμήματα», άπαξιώνονται άναλογικά οι μεταπτυχιακοί 
τίτλοι καί τά προσόντα τών δυνάμει ύποψηφίων, μέ άποτέλεσμα νά παρου
σιάζονται σέ μία θέση λέκτορα κλασικής φιλολογίας πού προκηρύσσεται δέκα, 
δεκαπέντε, δεκαοκτώ υποψήφιοι.
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Πολιτικές αποφάσεις. Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Εφόσον λοιπόν εχει έπέλθει ό ισολογισμός προσφοράς καί ζήτησης 

θέσεων είσαγομένων φοιτητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, είναι καιρός 
νά μειωθεί δραστικά ό άριθμός των είσαγομένων φοιτητών στα τμήματα 
φιλολογίας, ώστε νά είναι λίγο υψηλότερος άπό τον αριθμό τών διοριζομέ- 
νων. Προτείνεται: Τά μαθήματα πού εξετάζονται οί ύποψήφιοι φιλόλογοι 
είναι τρία (οχι εναλλακτικά): άρχαΐα έλληνικά, νέα έλληνικά καί ιστορία 
[αυτό ήδη ευτυχώς άποφασίστηκε]. Οί έπιτυχόντες προετοιμάζονται γιά την 
παιδαγωγική κατάρτιση. Κάθε ειδικότητα διδάσκει τό άντικείμενο της ειδί
κευσής της: κατοχυρώνεται τό έπάγγελμα τοΰ φιλολόγου, τό όποιο λυμαί
νονται ή άπό τό όποιο άντλουν ύπαρξη πολλά άλλα έπαγγέλματα. Τά μόρια 
πού δίδουν στις έξετάσεις οί μεταπτυχιακοί τίτλοι είναι τά ΐδια γιά δλους. 
'Ιδρύονται τά κλασικά λύκεια.

Τό σύστημα τών εξετάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εξέταση στην 
ούσία επαναλαμβάνει την παλαιά άγονη άπομνημόνευση γραμματικών καί συ
ντακτικών τύπων — εξαιρετικό πεδίο απομνημόνευσης. "Ομακ καί στο λύκειο 
προέχει ή ερμηνεία: άλλά καί πάλι, ποιά έρμηνεία; Καί αύτό είναι ευθύνη 
επαγγελματική στο γυμνάσιο καί τό λύκειο, άλλά εύθύνη καί της πανεπιστη
μιακής έκαπίδευσης.

ΤΩρες, δλη, εγχειρίδια διδασκαλίας.
Τά εγχειρίδια διδασκαλίας τών άρχαίων ελληνικών άπό τό πρωτότυπο 

στο Γυμνάσιο πρέπει νά ξαναγραφουν καί άναφέρομαι άπό προσωπική πείρα 
σέ αυτά πού συγγράφονται αυτήν τή στιγμή.

*Η ύλη ενός εγχειριδίου της άρχαίας ελληνικής γλώσσας στο Γυμνάσιο 
μπορεί νά άποτελεΐται άσφαλώς: α) άπό φράσεις άπλές καί έλκυστικές γύρω 
άπό ορισμένες ιδέες ή συντακτικά καί γραμματικά φαινόμενα ή καί σκηνές 
άπό την κοινωνική ή πολιτική ζωή (πάντως ή διδασκαλία της άρχαίας ελλη
νικής μέ άποσπάσματα καί φράσεις διαχρονίας έχει έκμετρήσει τον βίο της)* 
β) άπό κείμενα έπιλεγμένα μέ βάση τή γλωσσική τους άπλότηια, τό νοη
ματικό τους ένδιαφέρον (νά λένε κάτι πού νά γέννα τό ένδιαφέρον, τήν περι
έργεια, τών μαθητών) ή έπειδή είναι πρόσφορα νά διδάξουν ενα συντακτικό 
φαινόμενο. ’Αλλά γιά νά έπιλεγοϋν τέτοια κείμενα ή φράσεις άπαηειται πολύ 
καλή γνώση της άρχαίας ελληνικής γραμματείας καί προσεκτική επιλογή 
άπό τήν οπτική τής χρήσης τους γιά τό σκοπό αύτό. Φυσικά οί περικοπές 
πού επιλέγονται μπορεί νά άπλουστεύονται σέ ορισμένα σημεία. Ό  Αίσωπος 
ήταν άνά τούς αιώνες μία εύκολη λύση. Άλλά δεν πρέπει νά είναι ή μόνη. 
γ) Μία καλή κατηγορία κειμένων μπορεί νά συντεθεΐ άπό περικοπές άρχαίων 
κειμένων τών οποίων τό περιεχόμενο είναι γνωστό στούς μαθητές άπό μετά
φραση (ή άπό τή μυθολογία) καί πού θά κινήσουν άπό τό περιεχόμενό τους
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καί μόνο τήν περιέργεια τών μαθηιών: σκηνές άπό τόν τρωικό πόλεμο, άπό 
τό νόστο του Όδυσσέα, άπό άφηγηματικά μέρη τραγωδιών, άπό κωμωδίες 
του ’Αριστοφάνη, περικοπές άπό τόν 'Ηρόδοτο, πού νά δηλώνουν τΙς άντι- 
λήψεις του, άπό τόν Πολύβιο, τόν Πλούταρχο. 01 περικοπές αυτές θά ουντε- 
θοΰν μέ χρήση λεξιλογίου άπό τόν συγγραφέα πού διηγείται τδ περιστατικό 
(υπάρχουν τέτοια έγχειρίδια στή βιβλιογραφία). Ή  ίδια κατηγορία συντε
θειμένων κειμένων, άλλά καί έκεΖνα πού στηρίζονται περισσότερο στό πρω
τότυπο, μπορεί νά άναφέρονται σέ σκηνές άπό τήν καθημερινή πολιτική 
ή κοινωνική ζωή τών άρχαίων Ελλήνων, ώστε νά εϊναι σέ θέση οI μαθητές 
στά τρία χρόνια νά έχουν γνωρίσει «στό πρωτότυπο» πολλές άπό τις ίψεις 
της ζωής τών άρχαίων.

01 λέξεις της άρχαίας έλληνικής πού σώζονται στις σύγχpovεc γλώσσες 
εΤναι μία χρήσιμη διάσταση της γλώσσας καί τοΰ μαθήματος, άλλά ένέχει 
τόν κίνδυνο νά είναι άγονη: πρώτα νά καλλιεργήσει τήν άποψη τοΰ περιού
σιου λαοΰ, καί έπειτα νά παραγνωρίσει πόσες λέξεις έχει παραλάβει ή έλλη- 
νική, καί δχι μόνο ή νέα, άπό άλλες γλώσσες. Μία τέτοια μελέτη δέν πρέπει 
έπίσης νά είναι έπιφανειακή, απλοϊκή καί ένδεχομένως νά άρκεΐται σέ μία 
έθνική αύταρέσκεια: πρέπει νά μελετηθούν έξειδικευμένο λεξιλόγιο, ύροι 
έπιστημονικοί, κυρίως τής Ιατρικής ή της τεχνολογίας. Τέλος, ή μελέτη της 
έπιβί<υσης άρχαίων έλληνικών λέξεων σέ άλλες γλώσσες πρέπει νά γίνει 
καί σέ σχέση μέ τή νέα έλληνική, 6χι άπό τήν άποψη τών λέξεων πού έπι- 
βιώνουν μέ άπλή άλλαγή της κατάληξης, άλλά έκείνων πού δηλώνουν δχι 
μόνο έπιστημονική ορολογία (ώς άντιδάνεια ή μή* πώς γράφεται ή όρθοπε- 
δική ή ή όστεοπώρωση) άλλά καί έξειδικευμένες λέξεις ή λέξεις πού πλά
στηκαν άπό τούς λογίους. "Ετσι καί ό γλωσσικός πλούτος τών μαθητών 
θά αυξηθεί καί ένδεχομένως θά άγαπήσουν έκ τών ένδον τό μάθημα, γιατί 
πέρα άπό τή λογοτεχνικότητα τής άρχαίας έλληνικής, πού δέν είναι σέ θέση 
ούτως ή άλλως νά τήν έκτιμήσουν, θά διαπιστώσουν τή χρησιμότητα της 
γλώσσαί καθεαυτη. Μία τέτοια όπτική είναι καλύτερο νά έχει ύπόψη της 
ίλες τις τάξεις τοΰ Γυμνασίου καί συμπληρώνει καί συμπληρώνεται άπό τήν 
ύλη τών άρχαίων στό λύκειο.

Ή  πολιτεία έπίσης μπορεί καί πρέπει να παραγγείλει ή νά προκηρύξει 
μεταφράσεις γιά έκπαιδευτική χρήση* οΰτε μία τέτοια μετάφραση δέν Ιγινε 
ποτέ στή ]χώρα μας.

Τριτοβάθμια έκπαίδευση. "Ερευνα, πρόσληψη.
'ΤπαινίχΟηκα προηγουμένως ίτ ι τό θέμα τών άρχαίων έλληνικών στήν 

έκπαίδευση ,έχει καί μία, μάλλον τή σπουδαιότερη, έσωτερική διάσταση, 
πού άποτελεΐ τήν ούσία τοΰ προβλήματος, τήν έρμηνεία. Είτε πρόκ*ιται 
γιά τήν άπό μετάφραση διδασκαλία της άρχαίας έλληνικής λογοτεχνίας cite
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πρόκειται γιά τή διδασκαλία άπό τό πρωτότυπο, ποιά ερμηνεία προσφέρουμε 
στά παιδιά; Ή  μετάφραση προϋποθέτει καί συνοψίζει τήν έρμηνεία.

Ή  άκριβής μετάφραση π.χ. τών ορών τής άρχαίας έλληνικής πού δη
λώνουν ηθικές άξιες καί πολιτική συμπεριφορά, είναι δύσκολη καί όδηγεΐ 
συχνά σέ παρανοήσεις καθώς υιοθετείται (καί στις εύρωπαι'κές γλώσσες) 
μιά σταθερή άπόδοση κάθε τέτοιου δρου, επηρεασμένη άπό τη ούγχρονη 
εύρωποϊχή φιλοσοφία καί παιδεία. 'Η  νεοελληνική δμως γλώσσα καί πραγμα
τικότητα, δικαιολογημένα, είναι πολύ πιο επιρρεπή; νά διαπράξει αύτό τό 
σφάλμα, άφοΰ πολλές λέξεις άξιών καί συμπεριφοράς τής άρχαίας έλληνικής 
ύπάρχουν καί στή νέα άλλά μέ διαφορετικό περιεχόμενο.

Ά ν διαβάζουμε τά κείμενα μόνο σέ μετάφραση, ή εάν, ενώ «γνωρί
ζουμε άρχαϊα έλληνικά», νομίζουμε ότι ή αρετή εχει διαφορετικές σημασίες 
σέ διαφορετικά συμφραζόμενα, θά σκεφτόμαστε περισσότερο στά νέα έλλη
νικά παρά στά αρχαία καί θά παραποιήσουμε τά φαινόμενα’ διότι άν είναι 
νά κατανοήσουμε τήν άρχαία έλληνική έννοια τής αρετής πρέπει νά μελετή
σουμε τή φύση τών καταστάσεων στις όποιες χρησιμοποιείται. Εφόσον ή 
αρετή έχει τή «σημασία» «καλοσύνη», «γενναιότητα», «επιτυχία», «εύη- 
μερία», καί δέν ύπάρχει καμία νέα έλληνική λέξη (ή άλλης γλώσσας) πού 
νά μπορεί νά χρησιμοποιείται πάντοτε, συνεπάγεται δτι tTvai καλύτερο σέ 
μία μετάφραση ή έρμηνευτική προσέγγιση νά κραταμε μέ πλάγια γράμματα 
αυτούς τούς δρους κλειδιά, ώστε νά μπορεί νά διακρίνει ό άναγνώστης πότε 
καί πώς τούς χρησιμοποιούσαν οί άρχαΐοι Έλληνες. Διότι είναι σημαντικό 
γεγονός στή μελέτη τής άρχαίας έλληνικής κοινωνίας δτι οί ’Αρχαίοι χρησι
μοποιούσαν τήν ίδια λέξη αρετή δπου εμείς χρησιμοποιούμε διαφορετικές. 
"Αν πρόκειται νά κατανοήσουμε είτε τις άξίες ή την κοινωνία, δέν πρέπει νά 
προσπαθήσουμε νά μελετήσουμε τίς λέξεις αυτές σέ μετάφραση.

Γιά νά άποφευχθοΰν τέτοια κρίσιμα σφάλματα οχι μόνο στην έπιστημη, 
άλλά καί στήν έκπαιδευτική πραγματικότητα, έπιβάλλεται νά έξετάζονται 
κάθε φορά τά συγκεκριμένα ιδεολογικά καί πολιτικά δεδομένα τής έποχής 
καί τοΰ συγγραφέα καί νά έξετάζεται διαχρονικά ή έξέλιξη καί τό νέο περιε
χόμενο πού άποκτά κάθε λέξη σέ κάθε συγγραφέα. ’Ιδιαίτερα γιά τίς λέξεις 
ήθικοΰ περιεχομένου δέν πρέπει νά διαπράττεται ή άφέλεια δτι δηλώνουν καί 
στά άρχαΐα έλληνικά δ,τι δηλώνουν καί στη νέα έλληνική, στήν οποία δμωί 
τό περιεχόμενό τους έχει ύπαγορευτεΐ κατά πολύ άπό τόν χριστιανισμό, ή 
άκόμη άπό τήν ηθική φιλοσοφία τοΰ Πλάτωνα, τοΰ ’Αριστοτέλη καί τών 
έπιγόνων τους ώς τί) σύγχρονη εύρωπαϊκή φιλοσοφία.1

1. Βλ. Γ. Ξανθάκη - Καραμάνου (δρθρο Ί . Ν. Περυσινάκη 275-300) σσ. 279 κ.έ. 
καί A.W.H. Adkins (1969) καί (1972).
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Εκτός άπό τά προτεινόμενα παραπάνω διοικητικά πολιτικά μέτρα, 
πρέπει νά έκμεταλλευ του με τΙς νέες προοπτικές πού υπάρχουν. *Η διδασκα
λία τήί: άρχαίας έλληνικής λογοτεχνίας άπό μετάφραση άπό αίς πηγές μπορεί 
καί πρέπει νά έπεκταθεΐ σέ βλα τά τμήματα δημοτικής έκπαίδευσης καί νη
πιαγωγών, άν δέν πρέπει νά μαθαίνουμε τήν έλληνική μυθολογία άπό τήν 
Xena ή τόν Hercules, ή έστω τή Σοφία Ζαραμπούκα.

Τό ’Ανοικτό Πανεπιστήμιο προσφέρει ένα πεδίο στό όποιο μπορεί καί 
πρέπει νά έπεκταθεΐ ή διδασκαλία τών άρχαίων έλληνικών, άπό τό πρωτότυπο 
ή τή μετάφραση, είτε σέ υπάρχοντα τμήματα είτε καί σέ ειδικά νέα τμήματα 
φιλολογίας' μέχρι τώρα ή διδασκαλία τών άρχαίων είναι έμμεση, μόνο σέ 
τμήματα θεάτρου καί πολιτισμού.2

Οί πενιχρές σελίδες τής γραμματολογίας πού πραγματεύονται τΙς «έπι- 
βιώσεις τής άρχαιότητας» πρέπει νά άντικατασταθοΰν μέ έκείνη τήν Ιστο
ρική θεώρηση πού άντιμετωπίζει τήν πρόσληψη καί τΙς μεταμορφώσεις της 
άρχαίας λογοτεχνίας μέ τή σοβαρότητα μέ τήν όποία άντιμετωπίζει καί τήν 
ίδια. Ή  άποψη αύτή προϋποθέτει εναν κοινό έρευνητικό χώρο γιά ίλες \1ς 
φιλολογίες. Ό  έλληνιστής καί 6 λατινιστής έχουν σέ σύγκριση μέ τούς έκ- 
προσώπους τών νεοτέρων συγγενικών κλάδων, τό πλεονέκτημα £τι γνωρί
ζουν σέ βάθος τά κείμενα, τών οποίων τήν πρόσληψη μελετούν άπό κοινοΰ. 
Μία άπό τις ένθαρρυντικές εξελίξεις στις πρόσφατες λογοτεχνικές σπουδές 
είναι ή καλύτερη έπίγνωση τών άλλαγών στά Ιστορικά συμφραζόμενα καί 
τών διαφορετικών άξιών καί άντιλήψεων διαδοχικών γενεών αναγνωστών, 
ή [λεγόμενη πρόσληψη. *Η έρμηνευτική θεωρία τής πρόσληψης, πού μπορεί καί 
πρέπει νά διδάσκεται στά τμήματα φιλολογίας της χώρας, είναι ιδιαίτερα 
εύπρόσδεκτη, έπειδή ευνοεί τή δυναμική στάση άπέναντι στή λογοτεχνία τοΰ 
παρελθόντος, καί άναγκάζει τούς έλληνιστές — καί τούς λατινιστές — νά 
στραφοΰν πρός τά έξω, σέ άλλες περιόδους καί πολιτισμούς.3

’Ακόμη καί άν ύποθέσουμε μαζί μέ τις έπιστήμες τής άνθρωπολογίας, 
τής έθνολογίας ,κ.λπ., #ταν έμφανίστηκαν στις άρχές τοΰ προηγούμενου αΙώνα, 
6τι τά άρχαΐα έλληνικά κείμενα άναφέρονται σέ έναν πολιτισμό, χωρίς τίποτε 
τό ιδιαίτερο, 6πως 6λοι οί άλλοι, πρέπει νά άναδείξουμε τόν πολιτισμόν αύτό: 
νά άναδείξουμε τις ήθικές του άξίες, τήν πολιτική του σκέψη, τούς θεσμούς 
του, νά άναδείξουμε τή λογοτεχνία τον. Στό κάτω κάτω αύτό θά προκαλέσει 
σύγκριση καί θά άναδείξει τή διαφορά.

’Ακόμη, έπίσης, καί άν ύποθέσουμε 5τι ή κλασικότητα στά άρχαϊα 
έλληνικά κείμενα δέν όφείλεται στά ίδια τά κείμενα, άλλά στούς δυτικούς

2. Πβ. Γ. ΞανΟάκη - Καραμάνου (Αρθρο τής P.G. Easterling 62-71) σσ. 67 χ.έ.
3. Manfred Fuhrmann - Hermann Trftnkle, σ. 39 xal Ρ.Ε. Easterling (1988) 

a. 15.
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άποδέκτες τους, οτι δηλ. "πρωταρχική σημασία έχει ή ^πρόσληψη τών κειμέ
νων καί οχι ή δημιουργία τους, είναι ή προσαρμοστικότητα τών άρχαίων 
κειμένων πού τούς δίδει διαρκώς νέα σημασία καί άποτελεΐ τήν έξαγωγι- 
μότητά τους. Άλλά ή προσαρμοστικότητα αύτή είναι έγγενές στοιχείο του 
περιεχομένου τους καί της δυναμικής τους. «Τό μυστικό είναι, νομίζω, μία 
κάποια άφαιρετικότητα στον τρόπο με τον όποιο έχουν σχεδιαστεί τά έργα. 
Αύτό πού τά κάνει τόσο έξαιρετικά άνοικτά καί προσαρμόσιμα είναι δτι 
προσφέρουν δομές καί ιστορίες πού άποτελουν κατάλληλα μέσα μέ τά όποια 
νά σκεφτόμαστε, καθώς λειτουργούν ως φαντασιακά πρότυπα . . .  Τούτο 
ουμβαίνει γιατί εύθύς εξαρχής ή λογική τών έργων βασιζόταν στή μείξη 
τοΰ παρελθόντος μέ τό παρόν: Νά κατορθώνει ώστε οί ιστορίες γιά τούς φημι
σμένους άνδρες καί τίς γυναίκες τοΰ παρελθόντος νά έχουν νόημα γιά τούς 
θεατές στην Αθήνα (καί έπειτα σέ άλλες πόλεις) στήν εποχή τους, δηλ. τον 
πέμπτον αί., δταν ό Άγαμέμων καί ό Όρέστης καί ή Ήλέκτρα είχαν γίνει 
εδώ καί πολύ χρόνο μορφές μιας έποχής πού είχε σβήσει».4

‘Η μεγάλη δύναμη τής τραγωδίας εϊναι σίγουρα τό γεγονός δτι υπάρχει 
μία πολλαπλότητα τρόπων με τούς οποίους μπορεί νά άποκτήσει σημασία 
γιά τό θεατρικό κοινό' καί δσο πιο εσωτερικό καί άφηρημένο είναι τό ΰφος 
της σκηνοθεσίας, μέ τόσο μεγαλύτερη ένταση μπορεί νά μεταδοθεί ή έξαι- 
ρετική δύναμη της τραγωδίας σέ άτομα καί κοινωνίες. «'Η δύναμη έργων, 
δπως ό ΟΙδίπονς επί Κολωνω», γράφει ή Pat Easterling, «νά παράγουν 
διαρκώς διαπολιτισμικές σημασίες, μπορεί νά έξαρταται άπό τό μέ πόση 
λεπτότητα ένεργοποιοΰν τή διαδικασία έμπλοκής». Γιά μάς πού προσπαθούμε 
νά μελετοΰμε άπό κοντά τά πρωτότυπα κείμενα στο δικό τους περιβάλλον 
καί νά βοηθοΰμε τούς σπουδαστές νά τά διαβάζουν γι’ αύτούς τούς ίδιους, 
ύπάρχει ένα δύσκολο διττό καθήκον: «Πρέπει νά ψάχνουμε γιά τίς άποχρώ- 
σεις της γλώσσας καί τον άπόηχο τών λεκτικών συναφειών, έτσι ώστε νά 
μπορέσουμε νά μαντέψουμε σημασίες πού θά μποροΰσαν άπό μόνες τους νά 
υποβάλλονται στο κοινό τής ίδιας μέ τό έργο έποχής. Ταυτόχρονα οφεί
λουμε νά είμαστε άνοιχτοί στούς διάφορους τρόπους μέ τούς οποίους τά 
τραγικά έργα έγιναν κατανοητά, διασκευάστηκαν. . .  παραστάθηκαν καί προσ- 
λήφθηκαν στήν κάθε εποχή».5

‘Η μετάφραση τοΰ Φιλοκτήτη τοΰ Σοφοκλή άπό τον Σήμους Χήνεϋ 
στις άρχές τής δεκαετίας τοΰ 1990 μέ τόν τίτλο Θεραπεία στήν Τροία ( The 
Cure at Troy) παρουσιάστηκε ώς ένας προβληματισμός γιά τίς δυσχέρειες 
της συμφιλίωσης στή Βόρεια ’Ιρλανδία. Καί είναι πολύ διδακτική ή έμπειρία

4. Ρ.Ε. Easterling (2004) σ. 26.
5. Ρ.Ε. Easterling (2004) σσ. 40-1, 29.



250 Ί .Ν . Περυσινάκης

άπό τή μελέτη του «Φιλοκτήτη» στήν παγκόσμια λογοτεχνία (καί στόν δικό 
μας Γ. Ρίτσο) γιά τή σημασία πού άποκτα τό θέμα αύτό άνά τούς αιώνες 
καί τις κοινωνικές καί πολιτικές περιστάσεις κάθε φορά. 'Ομοίως γιά τΙς 
«’Αντιγόνες» καί τις «Ήλέκτρες» κτλ.®

Εξετάζοντας τί συμβαίνει δταν ιδέες κινούνται άπό έναν πολιτισμόν 
σέ έναν άλλο, ή Lorna Hardwick7 υπογραμμίζει τή μεσολαβητική έπίδραση, 
λογοτεχνική καί πολιτική, της κλασικής άθηναΐκής παιδείας.Καί υποστηρί
ζει δτι τό πιό δυναμικό ‘Τπόμνημα στόν "Ομηρο μπορεί νά βρεθ^ στή δη
μιουργική λογοτεχνία πού άπορρέει άπό αύτόν. Αύτή διαφωτίζει τήν τάση 
μεταξύ σκληρότητας καί συμπάθειας στις άξίες τής Ίλιάδας’ αΰτή στό τέλος 
τοΰ 20οΰ αί. ύπόσχεται νά άνοίξει καινούργιο δρόμο μέ άναγνώσεις τής 'Οδύό- 
αειας, ή οποία έχει τό προνόμιο νά ύπερβαίνει τά πολιτισμικά όρια. Στήν τε
λευταία δεκαετία ή ορμητική εμφάνιση μιας νέας ποίησης καί δράματος βα
σισμένων στά ομηρικά καί κλασικά θέματα έχει μόλις άρχίσει νά προσελκύει 
τό ένδιαφέρον τών φιλολόγων.

‘Η άθηναϊκή έμπειρία τοΰ 5ου αί. π.Χ. άπό τό όμηρικό κείμενο δείχνει 
6τι οι ιδέες μεταβάλλονται δταν κινοΰνται άπό εναν περιβάλλον σέ άλλο. 
Ποίηση καί δράμα τοΰ εικοστού αί. δείχνουν δτι διαφορετικές κοινωνίες καί 
λογοτεχνίες έπικοινωνοΰν ή μία μέ τήν άλλη καί προκαλοΰν ή μία τήν άλλη, 
μέσω τής άντίδρασής τους πρός τόν "Ομηρο. Παρά τόν υποτιθέμενο θάνατο 
τοΰ έπους, τό τέλος τοΰ είκοστοΰ αί. (δπως συνέβη καί μέ τόν πέμπτον αί.) 
έχει άντιληφθεΐ τόν "Ομηρο σάν βατήρα στό κολυμβητήριο γιά δημιουργικό 
λογοτεχνικό έργο. Επίσης, νέες μεταφράσεις καί πρόσφατη χρήση όμηρι- 
κών καί κλασικών θεμάτων στό δράμα έχουν δει τήν άνάπτυξη νέου λογο- 
τεχνικοΰ είδους, τής παραλλαγής ή διασκευής (version), ή δποία περιλαμβάνει 
καί τις δύο έννοιες τής μετάφρασης, λέξεων καί συμφραζομένων. μέ μία τάση 
άλληλεπίδρασης ποιητικών καί πολιτικών ιδεών. Διαβάζοντας τά έργα αύτά 
καί τήν παράστασή τους διαπιστώνουμε 6τι είναι κρίσιμο τό ποσοστό καί 6 
τρόπος μέ τόν όποιο άντλοΰν άπό τό ύπο-κείμενο καί τό πολιτισμικό υπέ
δαφος τών ’Ομηρικών ποιημάτων γιά νά διαφωτιστοΰν θέματα τοΰ 20οΰ αί. 
*0 Σήμους Χήνεϋ π.χ. στή Θεραπεία στήν Τροία (The Cure at Troy, 1990),

6. Πβ. Ι.Ν.Περυσινάκη, « Ό  Φιλοκτήτης τοΟ Σοφοκλή: μία διαχρονική καί συγ
χρονική άνάγνωση» (:Μορφές της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας Ίδρυμα Κ. Κατσάρη, 
Ιωάννινα 1995) 63-86· έπίσης Mandel Oscar Philoctete* and the Fall of Troy. Play» Do
cuments, Iconography, in terpretations (Lincoln, London 1981). Γιά τήν «Άντιγύνη» 
βλ. George Stoiner, Antigones (Oxford, Clarendon Press 1984-έλλην. μβτάφρ. Καλέντης 
2001). Πβ. τό περιοδικό Διδααχαλία Ancient Theater Today.

7. C. Emlyn - Jones, L. Hardwick and J. Purltia (άρθρο τής Lorna Hardwick 
227 -  48) oo. 240 κ.έ. καί passim .
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πού μεταφράζει καί διασκευάζει τον Φιλοκτήτη του Σοφοκλή, χρησιμοποιεί 
στην άρχή το χορό γιά νά θεμελιώσει τή δράση στήν παραδεδομένη έννοια 
του ήρωϊσμου ώς αύταρχικότητα. 'Η δράση του έργου καί ό χορός στο τέλος 
άμφισβητεΐ την ήθική 'ισχύ αύτής της στάσης μεταφέροντας τις επιπτώσεις 
της σέ βάσανα πού προκαλοΰνται μέσα καί σέ όλες τις κοινωνίες. ’Αντίθετα 
άπδ τις δραματικές παραλλαγές τοΰ 20ου αί. πού άντλοΰσαν από τήν τρα
γωδία του 5ου αί., το έργο τοΰ Christopher Logue τίθεται σέ ευθεία σχέση 
μέ τον "Ομηρο. Ή  War Music (1981) είναι μία άντίδραση στά βιβλία 16-19 
τής Ί?>ιάδα.ς" οί Kings (1991) άφορμαται άπο τά δύο πρώτα βιβλία τής 
Ίλιάδας, άλλα περιλαμβάνει καί άπο τά βιβλία 6 καί 7. Γιά τό πρώτο μπορεί 
νά παρατηρήσει κάποιος οτι ευνοεί περισσότερο τή τ)ία άποψη των πολε
μικών σκηνών στον "Ομηρο καί έτσι φαίνεται νά υμνεί περισσότερο τη βία 
χωρίς νά μεταφέρει τό ομηρικό πάθος. ’Αλλά οί Kings έχουν πιο σύνθετη 
άφήγηση. Τό πλαίσιο τοΰ 20οΰ αί. προσφέρει τό όχημα γιά τήν έπικοινωνία: 
μία τεχνική τοΰ κινηματογράφου τών τηλεοπτικών παραθύρων. ’Από τήν 
άλλη !μεριά, τον Omeros (1991)8 τοΰ Derek Walcott διαπνέει καί διαμορ
φώνει τό πνεΰμα τής *Οδύσσειας, πού μεταμορφώνεται σέ μία διαπολιτισμική 
μή χρονολογική άφήγηση στήν όποια οί ψαράδες πού έχουν ήρωικά ονόματα 
γίνονται ή λυδία λίθος γιά τήν επική ιστορία τοΰ λαοΰ τους. Χρησιμοποιεί 
τόν πολιτισμό τής καραϊβικής ώς βατήρα προς τά ποιήματα καί τήν οικείωση 
τοΰ Όμηρου μέ μια τεχνική έντυπωσιακά άνανεωμένη, στήν όποία οί Όμη- 
ρικές άπηχήσεις τιθασσεύονται μέσα στή φαντασία παρά τήν περιορίζουν, 
σέ ένα παιγνίδι οξύνοιας καί λέξεων σέ κάθε σελίδα. Διαβάζοντας τόν "Ομηρο 
υπάρχει αναγκαστικά άλληλεπίδραση μεταξύ της ποιητικής επινόησης καί 
της κριτικής. ’Αντιστοιχίες μεταξύ τοΰ Όμήρου καί τών άλλων κοινωνιών 
καί λογοτεχνιών έκτιμώνται καλύτερα αν κοιτάξουμε ποιητικές άντιδράσεις, 
γιατί λαμβάνουν τήν ένεργητικότητά τους άπο τόν πλοΰτο τών επινοήσεων 
τοΰ ϊδιου τοΰ Όμήρου καί τών κριτικών του. Οί ποιητές είναι οί καλύτεροι 
υπομνηματιστές.

’Από τήν άλλη μεριά, ή μελέτη τής άρχαίας έλληνικής γλώσσας θά 
μποροΰσε νά έπεκταθεΐ: θά μποροΰσε νά υπάρξει μία ολιστική προσέγγιση 
τής μελέτης τών κλασικών γλωσσών σαήν ιστορική προσέγγισή τους, άντί 
τοΰ κατακερματισμοΰ σέ στενές ειδικότητες. Μποροΰμε έτσι νά δοΰμε τις 
ελληνικές κλασικές σπουδές σέ σχέση 'μέ τις συγγενείς γλώσσες, καί σέ ένα 
ποσοστό τις λογοτεχνίες, τών Ίνδοευρωπαίων. *Η συγκριτική φιλολογία προ
σφέρει τήν εύκαιρία νά κατανοήσουμε καλύτερα πράγματα τά όποια διαφο

8. (Ελληνική μετάφραση Ελένη Κεκροπούλου, έκδ. Νέα Σύνορα - Α.Α. Λιβάνη, 
Αθήνα 1993).
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ρετικά παραμένουν κρυμμένα ή θησαυροί μόνον ένός έθνους καί μιας γλώσσας.· 
Πάλι ή δύναμη της άρχαίας έλληνικής γλώσσας είναι έξ άντικειμένου μεγα
λύτερη. Τέλος, στή διαλεκτική τής ιστορίας τών κλασικών σπουδών, είναι 
ή ώρα τής δημιουργίας στή χώρα μας ένός έρευνητικοΰ Ινστιτούτου Κλα
σικών Σπουδών.

"Ομως ή προσαρμοστικότητα καί ή έξαγωγιμότητα τών σωζομένων 
έργων τής άρχαίας έλληνικής λογοτεχνίας περικλείει καί μία άλλη δυναμική, 
έκτος άπό τήν παραπάνω δημιουργική λογοτεχνική παραγωγή: τή δημιουργία, 
ή έστω τήν ένίσχυση, νέων επιστημών άνεξάρτητων άπό τήν κλαχσική φιλο
λογία. Ά πό τή μελέτη τών ελάχιστων άποσπασμάτων τής Σαπφώς γεννή
θηκε ένας άλλυς κλάδος, ο κλάδος τών γυναικείων σπουδών. 'Η θέση τής 
Σαπφώς στήν άρχαία έλληνική λογοτεχνία, οί διεκδικήσεις της, ή άπαίτηση 
τής άνάμνησής της, έδωσε σάρκα καί όστα σέ άλλες άντίστοιχες έστω διεκδι
κήσεις γυναικών καί τίς ένέδυσε μέ τήν αυθεντία τής φωνής τής Σαπφώς, 
αύθεντίας δχι κατασκευσμένης, άλλά λαλ,ούσας μέσα άπό τά ποιητικά θραύ- 
σματά της* ό λόγος της παίρνει τή μορφή ενός κώδικα άντίστασης ή έστω 
αντίθεσης σέ κάθε τυραννία καί άπελευθέρωσης τής γυναίκατ. Ή  μελέτη τών 
λογοτύπων καί τής προφορικής σύνθεσης τών ομηρικών σπουδών γέννησε 
ολόκληρη άντίστοιχη νέα έπιστήμη στήν παγκόσμια λογοτεχνία, τήν προφο
ρική σύνθεση καί τόν πολιτισμό χωρίς γραφή. Ά πό τόν "Ομηρο έπίσης, άλλά 
καί τήν τραγωδία, άναπτύχθηκε ή άφηγηματολογία. *Η τραγωδία έδο>σε 
πολλά νέα στοιχεία στήν άνθρωπολογία καί τή μελέτη τών τελετουργιών 
στήν άρχαιότητα ή τίς λιγότερο αναπτυγμένες κοινωνίες. *Η παράσταση 
(performance) στήν τραγωδία καί τή λυρική ποίηση προσφέρει νέα στοι
χεία στήν κατανόηση τοΰ λογοτεχνικού είδους. *Η allusion ήταν κατεξοχήν 
γνώρισμα τής έλληνιστικής ποίησης σέ σχέση μέ τήν άρχαιότερη έλληνική 
γραμματεία. ’Ιδιαίτερα γιά τή λατινική φιλολογία ή ρητορική τής allusion 
καί τής πρόσληψης ήταν άπό τά πρωταρχικά χαρακτηριστικά της σέ σχέση 
μέ τήν άρχαία έλληνική λογοτεχνία. *Η «άγωνία τής έπίδρασης» καί ή «πρό
σληψη» τής λογοτεχνίας, ή «διακειμενικότητα» έχουν άποβεϊ θέματα αίχμής 
στή Θεωρία τής λογοτεχνίας στις ήμέρες μας. * Η πρόσληψη της άρχαίας έλλη
νικής καί λατινικής λογοτεχνίας είναι, νομίζω, ένα πεδίο στό όποιο καλούνται 
οΐ κλασικοί φιλόλογοι νά δείξουν τή γνώση τους. Νέα κείμενα δέν έχουμε 
συχνά γιά μελέτη στήν κλασική φιλολογία. Δέν έχουμε σ^χνά νέους παπύ
ρους, 6πως ήταν ή έπωδός τοΰ Αρχιλόχου, ό Στησίχορος τής Lille καί ό Νέος 
Σιμωνίδης. Στή διερεύνηση 6μως τής πρόσληψης τών κλασικών λογοτε
χνιών άπό σύγχρονες εύρωπαϊκές, καί 6χι μόνο, λογοτεχνίες, οΐ κλασικοί

9. Cf. Giannakia, pauim.
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φιλόλογοι έξ άντικειμένου (παρά ίσως τον φθόνο τών φιλολόγων τών άντί- 
στοιχων λογοτεχνιών) έχουν νά προσφέρουν περισσότερα καί νά προσχώσουν 
βαθύτερο περιεχόμενο στίς λογοτεχνίες αυτές. Και εΤναι εόχάριστο δτι γιά 
τήν πρόσληψη της άρχαίας στή νέα ελληνική λογοτεχνία ύπάρχει κάποιο 
ενδιαφέρον στή χώρα μας τά τελευταία χρόνια.
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