H νεοελληνική ηαςηόηηηα μεηαξύ αιζθηηικήρ και ιδεολογίαρ
Η ζσοινοβαζία ηος ποιηηή - δημιοςπγού
ην θίιν ηξαγνπδνπνηφ Γηψξγν Φξαληδνιά
"ε κέλα ε Διιάο ζπλάπηεηαη κε ην ζέκα ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, είλαη ζεβαζηή σο
πξαγκαηηθφηεο θαη φρη σο ηδεαιηζηηθφ ζχκβνιν...."
Γηάλλεο Σζαξνχρεο 1
"...φιε ε αηηία πνπ θάηη πεξλάεη απφ ηελ αλππαξμία ζηελ χπαξμε είλαη ε ζχλζεζε ή πνίεζε..."

Πιάησλ, πκπφζηνλ, 205c

"Ζ δνπιεηά κνπ δελ είλαη νη αθεξεκέλεο ηδέεο, αιιά λ' αθνχσ ηη κνπ ιέλε ηα πξάγκαηα ηνπ
θφζκνπ, λα θνηηάδσ πψο ζπκπιέθνληαη κε ηελ ςπρή κνπ θαη κε ην ζψκα κνπ, θαη λα ηα
εθθξάδσ." Γ. εθέξεο, Κηα ζθελνζεζία γηα ηελ "Θίριε"
Ζ δήισζε ηνπ Κίθε Θενδσξάθε χζηεξα απφ ηελ επηηπρία ηεο ρψξαο καο ζην θεζηηβάι
ηξαγνπδηνχ ηεο Γηνπξνβίδηνλ ήηαλ θαηεγνξεκαηηθή: "Άθνπζα ηα ηξαγνχδηα ηεο Γηνπξνβίδηνλ
θαη δηαπίζησζα φηη φια είλαη θαξκπφλ... ιεο νη ρψξεο εθπξνζσπήζεθαλ απφ ηξαγνχδηα κε
αγγιηθφ ζηίρν θαη ίδηεο κνπζηθέο θφξκεο. Γελ ππάξρεη ην ηδηαίηεξν κνπζηθφ ρξψκα θάζε
εζληθφηεηαο...". Θαη ν Γηάλλεο Καξθφπνπινο παίξλνληαο ζέζε ζε απηφ ην δήηεκα δήισζε:
"Καθάξη λα κπνξνχζε λα αιιάμεη θάηη ζηε Γηνπξνβίδηνλ, λα δψζνπκε ηδέεο θαη ερέγγπα γηα λα
ζπκκεηέρνπλ ρψξεο φπσο ε δηθή καο πνπ έρεη κηα ηαπηφηεηα..." 2. Σν δήηεκα ζα πεξλνχζε
απαξαηήξεην, αλ ην ηξαγνχδη κε ην νπνίν εθπξνζσπήζεθε ε ρψξα καο βξηζθφηαλ σο
ζπλήζσο ζηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο. Σν γεγνλφο φηη ζε έλα θεζηηβάι "εζληθψλ" ζπκκεηνρψλ ε
Διιάδα βξαβεχηεθε κε έλα "αγγιν-ειιεληθφ" ηξαγνχδη απνηέιεζε γηα αξθεηνχο πξαγκαηηθφ
ζθάλδαιν, επαλαθέξνληαο πάιη ζην πξνζθήλην ην δήηεκα ηεο ειιεληθήο ηαπηφηεηαο ζην
ρψξν ηεο θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο. Σν δήηεκα ηεο ηαπηφηεηαο αλαθχπηεη θάζε θνξά εθεί
πνπ δελ ην πεξηκέλνπκε. Δίηε πξφθεηηαη γηα ηε ζπληαγκαηηθφηεηα αλαγξαθήο ηνπ
ζξεζθεχκαηνο ζηηο ηαπηφηεηεο είηε αθνξά ζηελ απφθιηζε απφ ηνλ θαλφλα ηεο γλήζηαο
εζληθήο ηέρλεο, ε ζπδήηεζε γηα ηε λενειιεληθή ηαπηφηεηα ππξνδνηεί αθφκε θαη ζήκεξα
έληνλεο αληηπαξαζέζεηο.
Η έννοια ηηρ ζςλλογικήρ ηαςηόηηηαρ
Ζ λενειιεληθή ηαπηφηεηα απνηειεί έθθξαζε ηεο ζπιινγηθήο εζληθήο ηαπηφηεηαο. Γελ
κπνξνχκε λα ζπιιάβνπκε ηελ έλλνηα ηεο ζπιινγηθήο ηαπηφηεηαο (Δκείο) ρσξίο λα έρνπκε
απνζαθελίζεη ηελ έλλνηα ηεο εηεξφηεηαο (νη Άιινη). Ζ εηεξφηεηα πάιη έρεη αξθεηέο
δηαβαζκίζεηο. Κπνξεί λα ππνδειψλεη ηελ απιή δηαθνξά εληφο ή εθηφο κηαο θνηλσλίαο.
Απέλαληη ζην δηαθνξεηηθφ ή απέλαληη ζ' απηφ πνπ εκείο νξίδνπκε σο δηαθνξεηηθφ κπνξνχκε
λα αληηδξάζνπκε κε ζαπκαζκφ, κε δένο, κε θαρππνςία, αθφκε θαη κε κίζνο ζεσξψληαο ην σο
απεηιή. Ζ έλλνηα ηνπ "μέλνπ", απνδίδεη πηζηεχσ ζηε γιψζζα καο κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηελ
θιίκαθα δηαβαζκίζεσλ ηεο εηεξφηεηαο, ε νπνία θπκαίλεηαη απφ ηελ ηεξφηεηα έσο ηνλ
απνθιεηζκφ θαη ηε ζχγθξνπζε κε ηνλ κηζεηφ "μέλν".
Ο θαζέλαο απφ καο πάιη δελ κπνξεί λα νξίζεη ηελ αηνκηθή ηνπ ηαπηφηεηα παξά κφλν ζε
αλαθνξά κε ηε ζπιινγηθή ηαπηφηεηα ηεο θνηλσλίαο ζηελ νπνία αλήθεη. Γελ ζα ήηαλ ππεξβνιή
αλ ππνζηεξίδακε πσο ην αίηεκα νξηζκνχ ηεο ζπιινγηθήο ηαπηφηεηαο κηαο θνηλσλίαο
πξνέθπςε, φηαλ ην ρεηξαθεηεκέλν απφ ηελ νκάδα θαη αλήζπρν ππνθείκελν έλησζε ηελ
αλάγθε λα ζεκειηψζεη ηελ αηνκηθή ηνπ ηαπηφηεηα πάλσ ζην ζηέξεν έδαθνο ηεο ζπιινγηθήο
ηαπηφηεηαο. Οη πξνκνληέξλεο παξαδνζηαθέο θνηλσλίεο βίσλαλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπο κέζα απφ
ηα ήζε, ηα έζηκά, ην ηειεηνπξγηθφ ηππηθφ. Γελ έλησζαλ ηελ αλάγθε λα νξίζνπλ ηελ ηαπηφηεηά
ηνπο κέζσ ηεο εμήγεζεο ησλ ζπκβφισλ. χκβνια θαη δσή ζπλέπηπηαλ, γη' απηφ θαη ε
θνηλσληθφηεηά ηνπο δελ είρε αλάγθε νξηζκνχ 3. Δίλαη πξνθαλέο φηη ε θνπιηνχξα κηαο
θνηλσλίαο ζπλζέηεη εθείλνλ ηνλ ηδηαίηεξν πνιηηηζκηθφ θψδηθα (ηα ζπκθσλεκέλα ππνλννχκελα)
ρσξίο ηνλ νπνίν δελ κπνξεί λα ζπγθξνηεζεί ε ζπιινγηθή ηαπηφηεηα.
Ζ ηαπηφηεηα ηνπ παξαηεξεηή δηαδξακαηίδεη επίζεο ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο

ζπιινγηθήο ηαπηφηεηαο. Αλ απηφο ζεσξεί ηνλ εαπηφ ηνπ κέινο ηεο θνηλφηεηαο ή φρη, ηφηε
επεξεάδεηαη αλάινγα θαη ε νπηηθή γσλία ηεο πεξηγξαθήο. εκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδνπλ
επίζεο θαη νη άιινη, νη εθηφο θνηλφηεηαο, νη νπνίνη κε ηε ζηάζε ηνπο απνδέρνληαη ή φρη ηελ
ηαπηφηεηα πνπ πξνβάιιεη κηα ζπγθεθξηκέλε θνηλφηεηα. Άξλεζε απνδνρήο νδεγεί ζε
ζπγθξνχζεηο. Άιινηε πάιη ν ηξφπνο πνπ βιέπνπλ νη άιινη κηα θνηλφηεηα επεξεάδεη θαη ηελ
ηδέα πνπ έρεη απηή ε θνηλφηεηα γηα ηνλ εαπηφ ηεο. Δίλαη γλσζηφο ν ξφινο πνπ δηαδξακάηηζε ε
αξραηνιαηξία ησλ επξσπατθψλ θηιειιεληθψλ θχθισλ ζηελ δηακφξθσζε ηεο λενειιεληθήο
ηαπηφηεηαο θαηά ηνλ 19 ν αηψλα.
Γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο ζπιινγηθήο ηαπηφηεηαο παίδνπλ επίζεο ζεκαληηθφ ξφιν νη έλλνηεο
νηθείν - μέλν, αιεζέο - ςεπδέο. ην ρψξν πνπ δηακνξθψλεηαη ε ζπιινγηθή ηαπηφηεηα
αληηπαξαηίζεληαη φρη κφλν εμνπζίεο, αιιά πνιηηηζκηθά ζχκβνια θαη πξαθηηθά πξνβιήκαηα
θαζεκεξηλφηεηαο, ν ππνινγηζκφο ηνπ ζπκθέξνληνο θαη ε απζφξκεηε ζπκπάζεηα πξνο ηνλ
άιινλ, ην ηεξφ θαη ην αλίεξν 4.
Η γένεζη ηηρ εθνικήρ ιδεολογίαρ
Σν εληαίν ζξεζθεπηηθφ θνζκνείδσιν πνπ επηθξάηεζε θαηά ηνπο κέζνπο ρξφλνπο ζε Αλαηνιή
θαη Γχζε δεκηνπξγνχζε ζηνπο αλζξψπνπο έλα ζρεηηθφ αίζζεκα ζηαζεξφηεηαο - ελφηεηαο ηνπ
θφζκνπ θαη ηεο θνηλσλίαο. Σελ απνζπαζκαηηθφηεηα ηεο χπαξμήο ηνπ ηε βίσλε ν άλζξσπνο
κφλν σο "ακαξηία". Παξά ηηο έληνλεο ζενινγηθέο ζπδεηήζεηο θαη αληηπαξαζέζεηο δελ
ακθηζβεηείηαη ε χπαξμε ηνπ ρξηζηηαληθνχ ζενχ σο πξνυπφζεζε εξκελείαο ηνπ θφζκνπ. Ζ
Αλαγέλλεζε, ε Κεηαξξχζκηζε θαη ε Αληηκεηαξξχζκηζε νδήγεζαλ ζηελ απνζχλζεζε ηεο
εληαίαο Δθθιεζίαο ζηε Γχζε θαη ζπλάκα ε έλλνηα ηεο ηάμεο ζηνλ αληηθεηκεληθφ θφζκν πνπ ε
ίδηα ε Δθθιεζία εγγπφηαλ έγηλε πξνβιεκαηηθή. Ζ πξνζπάζεηα λα ζεκειησζεί ε αληηθεηκεληθή
χπαξμε ζην ζθεπηφκελν ππνθείκελν (γηα λα ζπκεζνχκε ην θαξηεζηαλφ Cogito ergo sum)
νδήγεζε ζε κηα θαηαθεξκαηηζκέλε απφ ηελ άπνςε ηνπ λνήκαηνο θνηλσλία. Κηα θνηλσλία, νη
πνηθίιεο νκάδεο ηεο νπνίαο δελ κπνξνχλ πιένλ λα ζπκθσλήζνπλ πάλσ ζην λφεκα ηνπ Θενχ,
ηνπ βίνπ θαη ηνπ αλζξψπνπ, δελ ζα κπνξεί επίζεο λα θξίλεη νκφθσλα ηη λνείηαη σο απφγλσζε,
ακαξηία, ζσηεξία θαη κνλαμηά. Σε ζέζε ηεο εμ απνθαιχςεσο αιήζεηαο θαηέιαβε ζηνπο
λεφηεξνπο ρξφλνπο ε ηδενινγία 5. Ζ εζληθή ηδενινγία ,ζπγθεθξηκέλα, αλέιαβε ην ζηζχθεην
έξγν λα δψζεη απάληεζε ζην εμήο εξψηεκα: Πψο κπνξεί ν απνζπαζκαηηθφο άλζξσπνο ζηε
ζχγρξνλε επνρή ηεο εμαηνκίθεπζεο ,ηεο θαηάξγεζεο παξαδνζηαθψλ θνηλσληθψλ δεζκψλ θαη
θάησ απφ ην βάξνο ηεο απνπζίαο ηνπ Θενχ λα βηψζεη ην αίζζεκα ηεο ελφηεηαο; Σελ
απάληεζε ηελ έδσζε γηα πξψηε θνξά ε αζηηθή ηάμε ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο κε απνθνξχθσκα
ηε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε. Κεηά ηνλ απνθεθαιηζκφ ηνπ γάιινπ βαζηιηά (θαη ην ζπκβνιηθφ
ζάλαην ηνπ ζενχ) ην έζλνο (nation) δηαδέρεηαη ηελ παιαηά θνηλσλία (ancien régime) ηεο
παγησκέλεο ηεξαξρίαο θαη ηεο ζηαζεξφηεηαο ησλ αμηψλ.
Ζ ηδενινγία νξίδεη ην έζλνο 6. ρεκαηηθά ζα ιέγακε φηη δχν εθδνρέο εζληθήο ηδενινγίαο
δηακνξθψζεθαλ. Ζ πξψηε νξίδεη ην έζλνο σο πνιηηηθή θνηλφηεηα (ζηε γαιιηθή - αγγιηθή:
nation, ζηε γεξκαληθή: Staatsnation) ζεκειησκέλε πάλσ ζηε βάζε ελφο θνηλσληθνχ
ζπκβνιαίνπ, ζχκθσλα κε ηε Γεληθή Βνχιεζε ησλ πνιηηψλ (Volont é General). Ζ δεχηεξε
νξίδεη ην έζλνο σο κηα θνηλφηεηα πνιηηηζκηθή ηεο νπνίαο ηα κέιε ελψλνληαη ήδε απφ ηε
γέλλεζή ηνπο κε νξγαληθνχο δεζκνχο γιψζζαο, θνπιηνχξαο, θαηαγσγήο (Volk, Kulturnation).
Ζ πξψηε εθδνρή ηεο εζληθήο ηδενινγίαο (ππνθεηκεληθή ζεσξία) αληιεί ηελ επηρεηξεκαηνινγία
ηεο απφ ην Γηαθσηηζκφ θαη ηζηνξηθά θάλεη ηελ εκθάληζή ηεο κε ηε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε. Ζ
δεχηεξε εθδνρή ηεο εζληθήο ηδενινγίαο (αληηθεηκεληθή ζεσξία) αληιεί ηελ επηρεηξεκαηνινγία
ηεο θπξίσο απφ ην ξνκαληηζκφ θαη βξίζθεη ηελ ηζηνξηθή ηεο έθθξαζε γηα πξψηε θνξά ζηνπο
πνιέκνπο αλεμαξηεζίαο ησλ Γεξκαλψλ θαηά ησλ γάιισλ θαηαθηεηψλ (1813).
Πξέπεη ινηπφλ λα έρνπκε ππφςε καο φηη ε εζληθή ηδενινγία θαη ζηηο δχν εθδνρέο ηεο απνηειεί
εηζαγφκελν αγαζφ απφ ηελ Δζπεξία ζην ρψξν ηεο Λνηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. Ζ δηάδνζε ηεο
εζληθήο ηδέαο ζην ρψξν απηφ νδήγεζε ζηε ίδξπζε εζληθψλ θξαηψλ, γεγνλφο πνπ ζήκαηλε θαη
ηνλ εμεπξσπατζκφ - εθζπγρξνληζκφ ηεο Λνηηαλαηνιηθήο Δπξψπεο κε φιεο θπζηθά ηηο
παξελέξγεηεο πνπ απηφο είρε.

Σν έζλνο - θξάηνο σο θνηλσληθή νιφηεηα πξέπεη λα έρεη κηα ηαπηφηεηα πνπ λα ην
δηαθνξνπνηεί θαη πξνο ηα έμσ (άιια έζλε - θξάηε) θαη πξνο ηα κέζα (άιιεο κνξθέο
ζπιινγηθφηεηαο). Ζ ζπιινγηθή ηαπηφηεηα ελφο έζλνπο - θξάηνπο πξέπεη λα θσδηθνπνηεζεί,
πξέπεη λα απνθηήζεη ηα αλαγλσξίζηκα ζχκβνιά ηεο, ηε κνλαδηθφηεηά ηεο. Ζ γιψζζα πξέπεη
λα γίλεη εζληθή, φπσο θαη ε θηινινγία. Απαηηνχληαη ινηπφλ γξακκαηηθή, ζπληαθηηθφ θαη ιεμηθφ
ηεο εζληθήο γιψζζαο. Απαηηείηαη θπζηθά θαη εζληθή πνίεζε, θαζψο θαη εζληθή ηζηνξηνγξαθία.
Οη εζληθνί πνηεηέο, νη δηαλννχκελνη θαη νη θαιιηηέρλεο θαινχληαη λα απνηππψζνπλ ζην έξγν
ηνπο ηελ ηδηαηηεξφηεηα ελφο έζλνπο, ην ραξαθηήξα ηνπ. Ζ "επηζηήκε" ηεο ιανγξαθίαο
αλαιακβάλεη ηε κειέηε ηνπ ζπιινγηθνχ απηνχ ππνθεηκέλνπ πνπ ιέγεηαη "ιαφο". Έηζη
δηακνξθψλεηαη ζηγά - ζηγά έλαο (εζληθφο) θαλφλαο ζρεηηθά κε ην ηη ζεσξείηαη δηθφ καο θαη ηη
μέλν. Ο θαλφλαο απηφο παξαθνινπζεί βέβαηα ηηο ηζηνξηθέο πεξηπέηεηεο θαη ηηο αγσλίεο ηεο
θνηλφηεηαο ηνπ έζλνπο. Ο ξφινο σζηφζν ησλ ίδησλ ησλ ζεξαπφλησλ ηεο ηέρλεο ζηε
δηακφξθσζε απηνχ ηνπ θαλφλα είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφο. Απηνί αλαιακβάλνπλ λα
κηιήζνπλ εμ νλφκαηνο ηνπ έζλνπο. Απηνί παίδνπλ πνιιέο θνξέο ην ξφιν ηνπ θαζνδεγεηή θαη
ηνπ ηεξνθάληε. ηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα νξίζνπλ κε ην έξγν ηνπο ηελ ηαπηφηεηα ηνπ έζλνπο
δηακνξθψλνπλ έλα φξακα ελφηεηαο γηα ηελ θνηλσλία ηνπο. Αηζζεηηθή θαη ηδενινγία, ηφπνο θαη
νπηνπία, θαληαζία θαη πξαγκαηηθφηεηα ζπλαληψληαη ζην έξγν ησλ εζληθψλ πνηεηψλ,
θαιιηηερλψλ θαη δηαλννπκέλσλ. Ο ξφινο πνπ απηνί δηαδξακαηίδνπλ ζηε δσή ησλ εζληθψλ
θξαηψλ δελ είλαη θαζφινπ επθαηαθξφλεηνο, ηδηαίηεξα κάιηζηα αλ αλαινγηζηεί θαλείο ηε ζρέζε
πνπ πθίζηαηαη κεηαμχ εξκελείαο ηνπ θφζκνπ θαη ηζρχνο 7. Οη πνηεηέο θαη νη ζεξάπνληεο ηεο
ηέρλεο γεληθφηεξα εθδηθήζεθαλ ζηε λεφηεξε επνρή ηνλ Πιάησλα πνπ ηφζν ηνπο πεξηθξφλεζε
(Βι. ζρεηηθά ην 10ν βηβιίν ηεο Πνιηηείαο ηνπ Πιάησλα γηα ην κηκεηηθφλ έζλνο ησλ πνηεηψλ).
Πήξαλ απηνί ηε ζέζε πνπ θαηείραλ ζηελ πιαησληθή πνιηηεία νη θηιφζνθνη.
Η νεοελληνική ηαςηόηηηα και οι εθνικοί ποιηηέρ - δημιοςπγοί
Ζ έλλνηα ηεο λενειιεληθήο ηαπηφηεηαο πξνυπνζέηεη ηελ ελφηεηα θαη ηε ζπλέρεηα ηνπ
Διιεληζκνχ κέζα ζην ρψξν θαη ην ρξφλν. Σν ειιεληθφ θξάηνο πνπ ηδξχζεθε ζηα 1832 δελ
κπνξνχζε θαηά θαλέλα ηξφπν λα ζεσξεζεί φηη ηθαλνπνηνχζε ην αίηεκα ηεο ελφηεηαο θαη ηεο
ζπλέρεηαο ηνπ Διιεληζκνχ. Ο Ησάλλεο Θσιέηηεο ζεκειηψλεη σο εηζεγεηήο ηεο Κεγάιεο Ηδέαο
ηελ ελφηεηα ηνπ Διιεληζκνχ ζην ρψξν (1844). Σελ ελφηεηα ηνπ Διιεληζκνχ ζην ρξφλν ηελ
απνθαηέζηεζαλ κε ην έξγν ηνπο ν ππξίδσλ Εακπέιηνο (1815 - 1881) θαη ν Θσλζηαληίλνο
Παπαξξεγφπνπινο (1815-1891). Ζ "ΕακπειηνΠαπαξξεγνπνχιεηνο" ηζηνξηθή ζρνιή (θαηά ηνλ
ηέθαλν Θνπκαλνχδε) απνθαζηζηά ην Βπδάληην σο αλαπφζπαζην κέινο ηεο ειιεληθήο
ηζηνξίαο. Σν ειιεληθφ έζλνο ,ην νπνίν δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηνλ πιεζπζκφ ηνπ ειιαδηθνχ
βαζηιείνπ, έρεη ζαθή εθπνιηηηζηηθή απνζηνιή θαηά ηνλ Θ. Παπαξξεγφπνπιν (1853) :"...

πξνψξηζηαη λα πξνεδξεχζε εηο ηελ αλαβίσζηλ ηεο Αλαηνιήο..." 8.

Ζ ήηηα ηεο Διιάδαο ζηνλ ειιελνηνπξθηθφ πφιεκν ηνπ 1897 ππήξμε ην πξψην ζνβαξφ πιήγκα
ζηε Κεγάιε Ηδέα, ε νπνία ηειηθά εληαθηάζηεθε κε ηε Κηθξαζηαηηθή Θαηαζηξνθή (1922). Ζ
γεληά ηνπ '30 αλέιαβε ην επίπνλν έξγν λα επαλαπξνζδηνξίζεη ηελ ειιεληθή ηαπηφηεηα
ππαθνχνληαο ζηε λενηεξηζηηθή επηηαγή γηα επαλεξγνπνίεζε ηεο παξάδνζεο (βι. Έιηνη) θαη
ιακβάλνληαο ππφςε ηε λέα πξαγκαηηθφηεηα πνπ δεκηνπξγνχζε γηα ηνλ ειιεληζκφ ε
Κηθξαζηαηηθή Θαηαζηξνθή. Ο Γηψξγνο εθέξεο σο ν θπξηφηεξνο εθθξαζηήο ηεο γεληάο απηήο
ζπλέδεζε ηελ πξνβιεκαηηθή πεξί ηεο απηνλνκίαο ηνπ έξγνπ ηέρλεο κε ηηο ζηαζεξέο αμίεο ηνπ
ειιεληθνχ Διιεληζκνχ ηνπ 9. Ζ γεληά ηνπ '30 πξφζθεξε ζηε ρψξα καο δχν λνκπειίζηεο
πνηεηέο (εθέξεο, Διχηεο) θαη δηαηχπσζε κε ην έξγν ηεο ηνλ "κανόνα ηηρ ελληνικόηηηαρ"
, ν νπνίνο ιεηηνχξγεζε κέρξη ηηο κέξεο καο. ηελ παγίσζε απηνχ ηνπ θαλφλα ζπλέβαιαλ
βέβαηα θαη νη ζηελνί θηιηθνί δεζκνί ηεο γεληάο ηνπ '30 κε άγγινπο θαη ακεξηθαλνχο ζπγγξαθείο
(Ιφξελο Ληάξει, Υέλξη Κίιεξ) .Οη κπζνπιάζηεο ηεο γεληάο ηνπ ' 30 αμηνπνηψληαο ην βήκα πνπ
ηνπο παξείρε ην ινγνηερληθφ πεξηνδηθφ ηνπ Γηψξγνπ Θαηζίκπαιε "Σα Λέα Γξάκκαηα",
πξφβαιαλ ην κχζν ηεο Διιάδαο κέζα ζηελ ίδηα ηελ Διιάδα. Ο ακεξηθαλφο ζπγγξαθέαο Υέλξη
Κίιεξ κε ην έξγν ηνπ Ο Θνινζζφο ηνπ Καξνπζηνχ (1941) θαη ν άγγινο Ιφξελο Ληάξει κε ηα
έξγα ηνπ ηνραζκνί γηα κηα ζαιάζζηα Αθξνδίηε (1953), Σν θειί ηνπ Πξφζπεξν (1962), Σα
ειιεληθά λεζηά (1978), πξφβαιαλ ζηε Γχζε ην κχζν ηεο Διιάδαο σο επίγεηνπ παξάδεηζνπ θαη
εμχκλεζαλ ην ειιεληθφ θσο, αθνινπζψληαο νπζηαζηηθά ηηο ππνζήθεο ησλ ειιήλσλ θίισλ
ηνπο (Γ. Θαηζίκπαιεο, Γ. εθέξεο). Αξγφηεξα λεφηεξνη έιιελεο θαη αγγιν-ακεξηθαλνί

ζπγγξαθείο άληιεζαλ ζηνηρεία απφ ηνλ αλαπιαζκέλν παξάδεηζν ησλ θαιψλ απηψλ θίισλ θαη
ηνλ επαλεθεχξαλ γηα ηηο κέιινπζεο γεληέο 10.
Ο οπιζμόρ ηηρ ελληνικόηηηαρ
Ο εθέξεο εκθαλίδεηαη δηζηαθηηθφο ζηνλ νξηζκφ ηεο ειιεληθφηεηαο. Γξάθεη ζρεηηθά: "Δίλαη

κεγάινο ιφγνο λα κηιάεη θαλείο γηα ηελ "ειιεληθφηεηα" ελφο έξγνπ. Κεγάινο θαη σξαίνο. ηαλ
ζειήζνπκε φκσο λα θαζνξίζνπκε ηη πξάγκα είλαη απηή ε "ειιεληθφηεηα", ζα δνχκε πσο είλαη
θαη δχζθνινο θαη επηθίλδπλνο" 11. Βέβαηα γλσξίδεη φηη δελ κπνξεί λα απνθχγεη ζην ηέινο λα
δψζεη έλαλ νξηζκφ. ηελ πξνζπάζεηά ηνπ απηή θαηαιήγεη ζε κηα ηαπηνινγία: ειιεληθφ είλαη
φ,ηη δεκηνπξγείηαη απφ Έιιελεο. ε παξαηήξεζε ηνπ Θ. Σζάηζνπ δηεπθξηλίδεη ν εθέξεο: " Ο

"ειιεληζκφο ηεο ινγνηερλίαο καο ζα έρεη αθξηβψο ηε ζχλζεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ
αιεζηλψλ έξγσλ πνπ ζα έρνπλ γίλεη απφ Έιιελεο" (Γηάινγνο). Γειαδή ηε ζχλζεζε φισλ ησλ
άμησλ, ησλ γλήζησλ, ησλ λνκνζεηηθψλ έξγσλ πνπ ζα έρνπλ γίλεη ζηελ ειιεληθή γιψζζα απφ
εθείλνπο πνπ ηελ έδεζαλ δσληαλά." 12 Ο εθέξεο έρεη επίγλσζε φηη ζηνλ νξηζκφ ειινρεχεη ν

θίλδπλνο ηεο ζρεκαηηθήο, αθεξεκέλεο θαη δηαλνεηηθήο ζχιιεςεο ηεο ειιεληθφηεηαο. Γηα λα
ηνλ απνθχγεη επηζηξαηεχεη "ηε θχζε", θαη εδψ έρεη πιήξε επίγλσζε φηη δηνιηζζαίλεη ζην
κπζηηθηζκφ. Γξάθεη ζρεηηθά: "ιν ην δήηεκα είλαη πφζν βαζηά θαη πφζν αιεζηλά ν Έιιελαο ζα

αηελίζεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηε θχζε ηνπ πνπ δελ κπνξεί λα κελ είλαη κέζα ζηε κεγάιε θχζε,
ηελ ειιεληθή. Θη εδψ βέβαηα νη δξφκνη είλαη ζθνηεηλνί, κήηε θειάλ νη ζπληαγέο." 13

Δλψ ν εθέξεο είλαη δηζηαθηηθφο ζηε δηαηχπσζε ηνπ νξηζκνχ ηεο ειιεληθφηεηαο ν Θ. Σζάηζνο
εκθαλίδεηαη πνιχ πην ηνικεξφο. Γηα ηνλ Σζάηζν ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα a priori θξηηήξηα ηεο
ειιεληθφηεηαο. Γξάθεη ζρεηηθά ζηα 1938: " Άιινη πιεζηάδνπκε ηελ ηδέα ηεο ειιεληθφηεηαο

απφ ην δξφκν ηεο θχζεο, άιινη απφ ην δξφκν ηεο ηζηνξίαο. Άιινη εξρφκαζηε πξνο απηήλ απφ
ηελ πνίεζε θαη ηελ ηέρλε ηεο ή θαη απφ ηε δηαδνρή ησλ ζξεζθεηψλ ηεο. Γη' απηφ κπνξεί ζε
πνιιά λα δηαθσλνχκε αλακεηαμχ καο. Δίλαη φκσο ηφζνλ αδηάζεηζηε ε εζσηεξηθή ηεο ελφηεηα,
πνπ δελ κπνξεί λα κε ζπλαληεζνχκε ζε κεξηθά θαίξηα ζεκεία. Κηα αξεηή θσηφο πνπ δηψρλεη
ηηο ζθηέο, ηε ζακπάδα θαη ην κπζηήξην. πνπ δίλεη ζαθήλεηα ζηηο γξακκέο θαη ζηα
πεξηγξάκκαηα. πνπ θέξλεη ηα αληηθείκελα ζε απφζηαζε κηαο ρεηξνιαβήο θνληά καο. Κηα αξεηή
κέηξνπ, πνπ δελ αλέρεηαη ηα ππεξβνιηθά κεγέζε, πνπ ζπζηάδεη ηα ηηηαληθά θαη ηα γηγάληηα ζηα
νιχκπηα θαη ηα αλζξψπηλα. πνπ ζηελ ςπρή βάδεη φξηα ζε θάζε μέζπαζκα... Έλα κέηξν
ζηαζεξφ θαη φκσο εχθακπην" 14.
Αθφκε θαη ν ίδηνο ν εθέξεο δέθα ρξφληα αξγφηεξα δελ δίζηαζε λα απνδψζεη κηα "ιεηηνπξγία
ελαλζξσπηζκνχ ζην ειιεληθφ θσο", "ζηα θπξίσο ειιεληθά ηνπία". Γξάθεη ζρεηηθά (Κηα
ζθελνζεζία γηα ηελ "Θίριε", 1949):

"... έρσ έλα πνιχ νξγαληθφ ζπλαίζζεκα πνπ ηαπηίδεη ηελ αλζξσπηά κε ηελ ειιεληθή θχζε.
Πξέπεη λα πσ πσο απηφ ην ζπλαίζζεκα ... κνχ είλαη θάπνηε αξθεηά επίπνλν. Δίλαη ην αληίζεην
απφ ηελ θαηάζηαζε ηεο αλππαξμίαο, ηελ θαηάξγεζε ηνπ εγψ, πνπ ληψζεη θαλείο κπξνζηά ζηε
κεγαινπξέπεηα νξηζκέλσλ μέλσλ ηνπίσλ. Γελ ζα κνπ πεξλνχζε πνηέ απφ ην λνπ λα νλνκάζσ
"κεγαινπξεπή" ηα θπξίσο ειιεληθά ηνπία πνπ ζθέπηνκαη. Δίλαη έλαο θφζκνο: γξακκέο πνπ
γίλνπληαη θαη μεγίλνπληαη. ζψκαηα θαη θπζηνγλσκίεο, ε ηξαγηθή ζησπή ελφο πξνζψπνπ. Σέηνηα
πξάγκαηα δελ εθθξάδνπληαη εχθνια, θαη βιέπσ ηα παηδηά έηνηκα λα μαλαπηάζνπλ ηελ πξφγθα:
"Ο ηπκβσξχρνο ηνπ Γηαλλφπνπινπ ! " Ση λα γίλεη, πηζηεχσ πσο ππάξρεη κηα ιεηηνπξγία
ελαλζξσπηζκνχ ζην ειιεληθφ θσο..." 15.
Θαη ν Διχηεο πάιη γξάθεη γηα ην ειιεληθφ ηνπίν (Σα δεκφζηα θαη ηα ηδησηηθά ): "... έλα ηνπίν

δελ είλαη, φπσο ην αληηιακβάλνληαη κεξηθνί, θάπνην, απιψο ζχλνιν γεο, θπηψλ θαη πδάησλ.
είλαη ε πξνβνιή ηεο ςπρήο ελφο ιανχ επάλσ ζηελ χιε 16. Ζ ειιεληθή θχζε γηα ηνλ Διχηε
είλαη θνξέαο ελφο κπζηηθνχ λνήκαηνο: ".... Απηά φια, ξσηάσ θαη ξσηηέκαη ν ίδηνο, ήηαλ ηνπίν;
Ήηαλ κνλάρα θχζε ; Ή κήπσο φρη ; Ή κήπσο ήηαλ ε αξρή θαη ην ηέινο ηνπ θφζκνπ, ην άιθα
θαη ην σκέγα ηνπ αλζξψπνπ, ν ίδηνο ν Θεφο - θη φηη πνπ εηνηκαδφκνπλ λα πσ: ν Θεφο λα κε
ζπγρσξέζεη!" 17. Θαη ζπλερίδεη ιίγν πην θάησ: "... ή φια απηά ήηαλ θάηη άιιν, θαη φρη απιά θαη
κφλν "θχζε". ή ηφηε... ή ηφηε ε ειιεληθή θχζε πξαγκαηηθά έπξεπε λα 'λαη θάηη άιιν εθείλε.
Λα 'λαη θνξηηζκέλε κε κπζηηθά κελχκαηα (φπσο καο ην έιεγαλ κεξηθνί θαη δηζηάδακε λα ην

πηζηέςνπκε), θαη λα παίξλεη γηα ηνχην δηθαησκαηηθά κέζα καο ην λφεκα θαη ην βάξνο κηαο
κπζηηθήο απνζηνιήο."
Θαη ν Γηψξγνο Θενηνθάο θαηαθεχγεη ζε έλα είδνο εδαθηθνχ ληεηεξκηληζκνχ (Γ. Θενηνθάο, "Ζ
δηαχγεηα", Θχθινο , Λνέκβξηνο 1931) 18: "Ζ Διιάδα είλαη φιν πλεχκα. Δίλαη ε γε ησλ αγλψλ

θαη θαζαξψλ ηδεψλ. Ζ ζέα ηεο Διιάδαο είλαη κηα απνιχηξσζε ηεο ζθέςεο, κηα θάζαξζε ηεο
ςπρήο. Γελ ππάξρεη ζέζε εδψ γηα ηα βαζεηά θαη ζθνηεηλά δηαλνεηηθά νηθνδνκήκαηα, γηα ηα
ζπλλεθηαζκέλα ζπζηήκαηα, γηα ηηο πνκπψδεηο θαη κεγαιφζηνκεο εμάξζεηο, γηα ηνπο
αγέξσρνπο θαη βάλαπζνπο ρξσκαηηζκνχο. Θαξξείο πσο ν ηφπνο καο δηψρλεη καθξηά ηνπ φ,ηη
πεξηηηφ, .... θαη δηαηεξεί κνλάρα ηελ ππέξηαηε νπζία ηεο. Δδψ φια είλαη απιά, ηφζν φκνξθα,
ηφζν βαζηά απιά, πνπ ε απιφηεηά ηνπο νλνκάζηεθε ζαχκα."
Γελ ζα ππήξρε ιφγνο λα αζρνιεζνχκε κε ηνλ Πεξηθιή Γηαλλφπνπιν, αλ απηφο δελ αζθνχζε
κεγάιε επίδξαζε ζηε γεληά ηνπ '30 θαη κέζσ απηήο ζηε δηακφξθσζε ηνπ εζληθνχ
ινγνηερληθνχ θαλφλα 19. Ο ζάλαηφο ηνπ εληππσζηαθά ξνκαληηθφο, φπσο άιισζηε θαη ε
αηζζεηηθή ηνπ θηινζνθία. Γαληνθνξεκέλνο, θαβάια ζ' έλα άζπξν άινγν, θαιπάδεη ζηε
ζάιαζζα ηνπ θαξακαγθά θαη ιίγν πξηλ ηνλ δψζνπλ ηα θχκαηα, θπηεχεη κηα ζθαίξα ζηνλ
θξφηαθφ ηνπ (10 Απξηιίνπ 1910) 20. Σν ειιεληθφ θπζηθφ ηνπίν θαη ε παξάδνζε δηακνξθψλνπλ
ηελ ειιεληθή ηαπηφηεηα, θαηά ηνλ Πεξηθιή Γηαλλφπνπιν. Οη έιιελεο θαιιηηέρλεο νθείινπλ λα
ππνηάζζνπλ θάζε θαιιηηερληθή ηνπο έθθξαζε ζηηο θαζνξηζηηθέο δπλάκεηο ηνπ ειιεληθνχ
ηνπίνπ, ην νπνίν ζπλδέεη ην έξγν ηνπο κε ηελ πνιηηηζκηθή ζπλέρεηα θαη ην θπιεηηθφ ππέδαθνο
ηνπ Διιεληζκνχ. Ο Γηαλλφπνπινο ζπλδέεη νξγαληθά ηνλ Διιεληζκφ κε ην ειιαδηθφ ηνπίν θαη
ππνζηεξίδεη πσο ε Διιάο, ην κείδνλ ηδεψδεο ηεο δπηηθήο ζθέςεο, κπνξεί λα βξεη ηελ αιεζηλή
ηεο έθθξαζε κφλν ζηα έξγα πνπ θηινηερλνχληαη απφ πξαγκαηηθνχο Έιιελεο, ηνπο Έιιελεο
ηεο Διιάδαο. Σν αλζξψπηλν πλεχκα είλαη νξγαληθά δεκέλν κε ηε γε απφ ηελ νπνία θαηάγεηαη.
Απηά ππνζηεξίδεη ν Γηαλλφπνπινο ζηηο κειέηεο ηνπ Ζ ζχγρξνλνο δσγξαθηθή (1902) θαη Ζ
ειιεληθή γξακκή, ην ειιεληθφ ρξψκα (1904). Ηδνχ ν νξηζκφο ηεο Διιάδαο κέζα απφ ην φξακα
ηνπ Γηαλλφπνπινπ: "Παληνχ θσο, παληνχ εκέξα, παληνχ ηεξπλφηεο, παληνχ νιηγφηεο, άλεζηο,

αξαηφηεο. παληνχ επηαμία, ζπκκεηξία, επξπζκία. παληνχ επγξακκία, επζηξνθία Οδπζζέσο,
ιηγπξφηεο παιιεθαξηνχ. παληνχ εκεξφηεο, ράξηο, ηιαξφηεο. παληνχ παίγληνλ ειιεληθήο
ζνθίαο, δηάζεζηο γειαζηηθή, εηξσλεία ζσθξαηηθή. παληνχ θηιαλζξσπία, ζπκπάζεηα, αγάπε.
παληνχ ίκεξνο, πφζνο άζκαηνο, θηιήκαηνο. παληνχ πφζνο χιεο, χιεο, χιεο. παληνχ εδνλή
Γηνλχζνπ, πφζνο θσηνκέζεο, δίςα σξαηφηεηνο, ιίθληζκα καθαξηφηεηνο......." ( 1903). Σν
ηδαληθφ ησλ Λενειιήλσλ, θαηά ηνλ Π. Γηαλλφπνπιν, είλαη λα πιεζηάδνπλ απηήλ ηελ Διιάδα
θαη λα ηελ θάλνπλ δσή. "Θαη φηαλ ε ΔΙΙΑ ζηγά, παχεη θάζε ΑΛΘΡΩΠΗΚΟ. Θαη φηαλ ν

ΔΙΙΖΛ ζηγά, θαηαξγείηαη ν ΑΛΘΡΩΠΟ. Θαη φηαλ ν ΔΙΙΖΛ κηκήηαη ΒΑΡΒΑΡΟΤ, απηνθηνλεί
θαη νπθ έζηηλ επί Γεο ΔΙΙΖΛ. Θαη νπθ έζηηλ επί Γεο ΦΤΗ. Θαη νπθ έζηηλ ΠΛΔΤΚΑ. Θαη νπθ
έζηηλ σξαίνλ" (1904) 21. Οη απφςεηο απηέο ηνπ Γηαλλφπνπινπ απερνχλ ηελ νξνινγία θαη ηηο

ζέζεηο ηνπ γεξκαλνχ αξραηνιφγνπ ηνπ 18 νπ αηψλα Βίλθεικαλ (Johann Joachim Winckelmann
,1717-1768), ν νπνίνο άιισζηε ζεσξείηαη θαη ν εηζεγεηήο ηνπ επξσπατθνχ ειιεληθνχ κχζνπ
22
. Ζ "επγελήο απιφηεο θαη ην ήξεκν κεγαιείν" (edle Einfalt und stille Größe) ησλ αξραίσλ
ειιεληθψλ έξγσλ ηέρλεο απνηεινχλ θαηά ηνλ Winckelmann ηελ ππέξβαζε ηεο αληίζεζεο
κεηαμχ ηνπ σξαίνπ ηεο θχζεο θαη ηνπ σξαίνπ ηεο ηέρλεο. Ζ αξραία ειιεληθή ηέρλε εθθξάδεη
,ζχκθσλα κε ηε γλψκε ηνπ γεξκαλνχ αξραηνιφγνπ, ηνλ αιεζηλφ αλζξσπηζκφ. Ζ κίκεζε ησλ
αξραίσλ Διιήλσλ ζεσξήζεθε απφ ηνλ Winckelmann σο πξνυπφζεζε πξσηνηππίαο θαη
θαηάθηεζεο αμεπέξαζηνπ κεγαιείνπ. ηελ εμηδαλίθεπζε ηεο ειιεληθήο αξραηφηεηαο ιάλζαλε
θπζηθά θαη έλαο ξνπζντθφο ξνκαληηζκφο. Σν ζχλζεκα γηα "επηζηξνθή ζηνπο Έιιελεο" ηνπ
Winckelmann αληηζηνηρνχζε κε ην ζχλζεκα γηα "επηζηξνθή ζηε Φχζε" ηνπ Ρνπζφ. Θαη ηα δχν
ζπλζήκαηα ακθηζβεηνχζαλ ηελ ηδέα ηεο πνιηηηζκηθήο πξνφδνπ θαη αζθνχζαλ θξηηηθή ζην
ζχγρξνλν πνιηηηζκφ. Ζ "θπζηθφηεηα θαη ε απιφηεηα" ηεο αξραίαο ειιεληθήο ηέρλεο
βξίζθνληαη, θαηά ηνλ Winckelmann, ζηνπο αληίπνδεο ηνπ ζχγρξνλνχ ηνπ επξσπατθνχ
πνιηηηζκνχ πνπ δηαθξηλφηαλ γηα ηνλ επηηεδεπκέλν ηερλεηφ ραξαθηήξα ηνπ θαη ηελ
πνιππινθφηεηά ηνπ 23. Ο αηζζεηηθφο εζληθηζκφο ηνπ Γηαλλφπνπινπ δηακνξθψζεθε θάησ απφ
ηελ επίδξαζε ηνπ γεξκαληθνχ ηδεαιηζκνχ θαη ηνπ γεξκαληθνχ αηζζεηηθνχ παγαληζκνχ θαη
πξφζθεξε έλα θαηά βάζε εζλνθεληξηθφ κήλπκα ζηνπο ζχγρξνλνπο Έιιελεο θαιιηηέρλεο, κηα
ηζρπξή κπζνινγία αληίζηαζεο, ηδηαίηεξα κεηά ηελ απνηπρία ηεο επέθηαζεο ησλ ζπλφξσλ ηεο
Διιάδαο (1922) 24.

Απφ ηα παξαπάλσ απνζπάζκαηα λνκίδσ φηη γίλεηαη ζαθήο ν θίλδπλνο πνπ δηέηξεραλ νη
πνηεηέο θαη νη δηαλννχκελνη ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα νξίζνπλ ηελ ειιεληθφηεηα κε φξνπο ηνπ
αιζθηηικού εθνικιζμού . Ζ ειιαδηθή θχζε, ην ειιαδηθφ ηνπίν ιεηηνπξγνχλ σο κεηαθπζηθέο
- κπζηεξηαθέο ζρεδφλ δπλάκεηο πνπ θαζνξίδνπλ ληεηεξκηληζηηθά ηελ ειιεληθφηεηα θαη ηνπο
Έιιελεο. Ζ θχζε, ζηε ξνκαληηθή ηεο ζχιιεςε, θαηαιακβάλεη ηε ζέζε ηνπ ζενχ - δεκηνπξγνχ
ζε κηα επνρή φπνπ εμέιηπε ην κεηαθπζηθφ θέληξν ηνπ θφζκνπ. Σν ειιεληθφ ηνπίν
θαηαιακβάλεη ηε ζέζε ηνπ "ρακέλνπ θέληξνπ", γηα ην νπνίν καο κίιεζε ν Εήζηκνο
Ινξεληδάηνο 25. Οη ζεξάπνληεο ηεο ηέρλεο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα δεκηνπξγήζνπλ κηα
εζληθή κπζνινγία, ε νπνία ζα ιεηηνπξγνχζε σο ζπλεθηηθφ ζηνηρείν ηεο θαηαθεξκαηηζκέλεο
λενειιεληθήο θνηλσλίαο, δελ κπφξεζαλ λα απνθχγνπλ ηνπο θηλδχλνπο πνπ εγθπκνλνχζε
νπνηαδήπνηε ηδενινγία: ηε ζρεκαηνπνίεζε, ηελ αθαίξεζε, ηελ εμηδαλίθεπζε, ηελ νπηνπία.
Εψληαο φκσο ζηελ επνρή ησλ ηδενινγηψλ πξνζπάζεζαλ λα δψζνπλ φξακα ζηελ θαζεκαγκέλε
κεηαπνιεκηθή λενειιεληθή θνηλσλία. Ζ ζπξξίθλσζε ηνπ Διιεληζκνχ κέζα ζηα φξηα ηνπ
ειιαδηθνχ θξάηνπο κεηά ηε Κηθξαζηαηηθή Θαηαζηξνθή ππήξμε κηα πξαγκαηηθφηεηα ηελ νπνία
δελ κπνξνχζαλ λα αγλνήζνπλ θαη κε ηελ νπνία ζα έπξεπε λα ζπκθηιησζνχλ. Ζ εθδίσμε ησλ
Διιήλσλ απφ ηηο παηξνγνληθέο ηνπο εζηίεο θαη ν αλαγθαζηηθφο πεξηνξηζκφο ηνπο εληφο ησλ
νξίσλ ηεο Διιάδαο ζεσξήζεθε γηα ιφγνπο παξακπζίαο "λφζηνο", επηζηξνθή ζηελ παηξίδα. Σν
φηη ζήκεξα δνθηκάδεηαη ν εζληθφο θαλφλαο πνπ απηνί νη πνηεηέο θαη νη ζεσξεηηθνί ηεο γεληάο
ηνπ '30 ζεζκνζέηεζαλ δελ ζα πξέπεη λα καο μελίδεη. Άιισζηε απηνί έδεημαλ κφλνλ ηνλ δξφκν:
ν επαλαπξνζδηνξηζκφο ηεο ηαπηφηεηάο καο είλαη κηα δηαδηθαζία δηαξθήο θαη πξνυπνζέηεη
ζπλερή θαη εηιηθξηλή δηάινγν κε ηελ παξάδνζε. Θαη ζην δηάινγν απηφλ νη αλάγθεο ηεο
πξαγκαηηθφηεηαο δηαδξακαηίδνπλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν.
Ο "Λαόρ" μεηαξύ αιζθηηικήρ και ιδεολογίαρ
ηελ έλλνηα απηή ζεκειηψλεηαη αηζζεηηθά θαη ηδενινγηθά ε λενειιεληθή ηαπηφηεηα απφ ηε
γεληά ηνπ '30. Έρεη ελδηαθέξνλ λα παξαθνινπζήζνπκε πψο απηνζπζηήλεηαη ν "ιαφο" θαη ε
παξάδνζή ηνπ κέζα απφ ην ιφγν ησλ θεηκέλσλ. Γξάθεη ζρεηηθά ν εθέξεο: "Κπνξνχκε λα

θάλνπκε πνιιέο πηθξέο παξαηεξήζεηο πάλσ ζηελ άβπζζν πνπ κπνξεί θάπνηε λα ρσξίζεη ηνπο
κνξθσκέλνπο θαη ηνπο θαιιηεξγεκέλνπο, απφ ηε θσλή ηεο δσήο, φηαλ ζθεθηνχκε πσο γηα
πνιινχο αηψλεο ν κφλνο πξαγκαηηθφο πνηεηήο πνπ έρεη ην Γέλνο είλαη ν αλψλπκνο θαη
αλαιθάβεηνο ιαφο, θαη πσο ν κφλνο ζπνπδαίνο πεδνγξάθνο, πνπ μέξσ εγψ ηνπιάρηζηνλ, είλαη
πάιη έλαο ηαπεηλφο, πνπ καζαίλεη ιίγα γξάκκαηα ζηα ηξηάληα ηφζα ηνπ ρξφληα - Ο
Καθξπγηάλλεο. Θαη ην πην παξάμελν είλαη φηη απηνί νη αγξάκκαηνη ζπλερίδνπλ πνιχ πην πηζηά
ην αξραίν ειιεληθφ πλεχκα απφ ηελ απέξαληε ξεηνξεία ησλ θαζαξνιφγσλ, πνπ θαζψο είπα,
δελ είλαη ηίπνηε άιιν παξά έλα αθαηάιπην θίκσηξν..." 26. Ζ ιατθή δεκηνπξγία (δεκνηηθφ
ηξαγνχδη, ιατθή δσγξαθηθή) απνηειεί γηα ηνλ εθέξε εγγχεζε ακεζφηεηαο (κε ηελ απψζεζε
ηεο κεζνιάβεζεο ηνπ "πνιηηηζκνχ"), δσληάληαο (κε ηελ άξλεζε ηνπ αθεξεκέλνπ θαη ηνπ
ηερλεηνχ) θαη απζεληηθφηεηαο 27. Οη δσγξαθηέο ησλ πνιέκσλ ηεο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821, πνπ
δσγξαθίδεη ν Παλαγηψηεο Εσγξάθνο χζηεξα απφ παξαγγειία ηνπ Καθξπγηάλλε, ζεσξνχληαη
απφ ηνλ εθέξε "απφ ηα πην πνιχηηκα θαη απφ ηα πην δσληαλά κλεκεία πνπ έρνπκε ηεο ιατθήο

καο δσγξαθηθήο -ζέισ λα πσ απφ ηα κλεκεία εθείλα πνπ μεζθεπάδνπλ μαθληθά εθζακβσηηθέο
πεξηνρέο ηεο ςπρήο ηνπ ιανχ καο" 28. Σν απζεληηθφ βξίζθεη ηελ έθθξαζή ηνπ ζηε ιατθή
δεκηνπξγία: "Έηζη ,ζα ρξεηάδεηαη πάληα, θαληάδνκαη, λα εμειέγρνπκε πνηα είλαη ε θχζε ηεο
γιψζζαο καο, φρη θνηηάδνληαο κφλνη ηνλ εαπηφ καο - ν κνλαρφο αβνήζεηνο άλζξσπνο είλαη
ζπρλά καηλφκελνο θαη ζπάληα βιέπεη θαιά - αιιά γπξεχνληαο ηνλ εαπηφ καο κε ηε βνήζεηα
ησλ ιίγσλ θεηκέλσλ (ελλνψ ηα δεκνηηθά θείκελα) πνπ έρνπλ απνδεηρηεί, σο ηα ζήκεξα
ηνπιάρηζην, ηα κφλα απζεληηθά ..." 29. Ο εθέξεο ζεσξεί ην "ιαφ" σο ην θέληξν, ην χςηζην
ζεκείν ηεο αηζζεηηθήο ηνπ. Απφ απηή ηελ πεγή, ηε ζηέξλα (Δδψ ζην ρψκα ξίδσζε κηα ζηέξλα/
κνληά θξπθνχ λεξνχ πνπ ζεζαπξίδεη ..., ε ηέξλα , 1932), αληιεί ν πνηεηήο ηα είδσια ηεο
ηέρλεο ηνπ. Ο ιαφο είλαη ν δάζθαινο ηνπ πνηεηή: "Θάζε θνξά πνπ ε θπιή καο γπξίδεη πξνο ην
ιαφ, δεηά λα θσηηζηεί απφ ην ιαφ, αλακνξθψλεηαη απφ ην ιαφ, ζπλερίδεη ηελ παξάδνζε πνπ
κπήθε ζξηακβεπηηθά ζηε ζπλείδεζε ηνπ έζλνπο κε ηελ ειιεληθή επαλάζηαζε." 30. Ο "ιαφο"
ηνπ εθέξε δελ είλαη φινη νη Έιιελεο, αιιά ν αλψλπκνο θαη αλαιθάβεηνο ιαφο. Οη
δηαλννχκελνη θαη νη πνιηηηθνί δελ αλήθνπλ ζην απζεληηθφ ζψκα ηνπ ειιεληθνχ ιανχ. Οχηε
θπζηθά ην ειιεληθφ θξάηνο, ην νπνίν ν εθέξεο ππεξέηεζε σο δηπισκάηεο, εθθξάδεη ην

πλεχκα ηνπ ειιεληθνχ ιανχ. ην Υεηξφγξαθν '41 πξνρσξεί ζηελ αθφινπζε νκνινγία: "ηελ

πνιηηηθή κνπ δσή έλησζα ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, κεγάιε αεδία. κσο πνηέ δελ έπαςα λα
δίλσ, κ' φιε ηε ζέξκε ηεο θαξδηάο κνπ, ηελ πίζηε κνπ ζηνλ ειιεληζκφ ... Σνλ ειιεληζκφ ηνλ
έβιεπα λα θαηέρεη έλα πνιχ κεγάιν ρψξν. ζν γηα ηνπο ζχγρξνλνπο ειιαδηθνχο θνξείο ηνπ,
αηζζαλφκνπλα πσο ηνλ ππεξεηνχζαλ θαιχηεξα νη αζπνχδαρηνη απφ ηνπο ζπνπδαζκέλνπο.
Σνπο ηειεπηαίνπο ηνπο πξφζεμα πνιχ θαη ηνπο βξήθα ραιαζκέλνπο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο.
Αληίζεηα, κνπ έηπρε λα ζπλαληήζσ αλάκεζα ζην ιαφ πξαγκαηηθνχο άξρνληεο." 31. Ο ιατθφο

δσγξάθνο Θεφθηινο θαη ν Καθξπγηάλλεο είλαη νη ηαπεηλνί θαη ακφξθσηνη δάζθαινη ηνπ πνηεηή.
Θαη ν Οδπζζέαο Διχηεο (Σα δεκφζηα θαη ηα ηδησηηθά ) κηιάεη γηα ηελ "νξζνγξαθεκέλε"
γιψζζα ηνπ ιανχ ,ε νπνία είλαη ε κφλε πνπ θαηνξζψλεη λα απνδψζεη ηελ "νξζνγξαθία" ηνπ
ειιεληθνχ ηνπίνπ: "Δίλαη κηα γιψζζα κε πνιχ απζηεξή γξακκαηηθή, πνπ ηελ έθθηαζε κφλνο

ηνπ ν ιαφο, απφ ηελ επνρή πνπ δελ επήγαηλε αθφκε ζρνιείν. Θαη ηελ ηήξεζε κε ζξεζθεπηηθή
πξνζήισζε θη αληνρή αμηνζαχκαζηε, κέζα ζηηο πην δπζκελείο εθαηνληαεηίεο. Ώζπνπ ήξζακ'
εκείο, κε ηα δηπιψκαηα θαη ηνπο λφκνπο, λα ηνλ βνεζήζνπκε. Θαη ζρεδφλ ηνλ αθαλίζακε. Απφ
ην έλα κέξνο ηνπ θάγακε ηα θαηάινηπα ηεο γξαθήο ηνπ θαη απφ ην άιιν ηνπ ξνθαλίζακε ηελ
ίδηα ηνπ ηελ ππφζηαζε, ηνλ θνηλσληθνπνηήζακε, ηνλ κεηαβάιακε ζε έλαλ αθφκα κηθξναζηφ,
πνπ καο θνηηάδεη απνξεκέλνο απφ θάπνην παξαζπξάθη θάπνηαο πνιπθαηνηθίαο ηνπ Αηγάιεσ." 32.
To πλεχκα ηνπ ιανχ θαη ηα ρψκαηα ηεο Διιάδαο πξέπεη λα εξεπλήζνπλ νη κνξθσκέλνη
Έιιελεο, γηα λα θαλεξψζνπλ ηελ αηψληα κνξθή ηνπ Διιεληζκνχ. ' απηφ ην ζπκπέξαζκα
θαηέιεμε ν αξρηηέθηνλαο θαη ζεσξεηηθφο Γεκήηξεο Πηθηψλεο (Σν πξφβιεκα ηεο κνξθήο,
1946). Ο απιφο ιαφο ήηαλ πνπ δηαηήξεζε δσληαλή ηελ νπζία ηεο αξραηφηεηαο: "Θη ν λνπο κνπ

πάεη ζ' έλαλ. Σνλ απιφ ησ πλεχκαηη, πνπ ζεία βνπιή ηνλ φξηζε λα 'λαη ε γε ε έκςπρε φπνπ
κέζα ηεο ζα θπιαρηεί απφ ηελ εμαθάληζε ηεο παξάδνζεο ηνπ Πλεχκαηνο θαη ηνπ
μαλαγελλεκνχ ν ζπφξνο.... Λαη δεη κέζα ηνπ ν ζείνο ζπφξνο. Εεη ε παλάξραηε ιαιηά ηνπ. Θαη
ξπζκνί θαη κέιε θαη ζρήκαηα θαη νπζίεο απ' ηνπο παλάξραηνπο ρξφλνπο, φπνπ ηνχηα ήηαλ
νξηζκέλν λα ζπιιεθζνχλε θαη πνπ αλ πέζαηλαλ νπδ' ν Θεφο ν ίδηνο δε ζα κπνξνχζε λα ηα
αλαζηήζεη... Γη' απηφ θη ε βνπιή ηνπ εδψ φξηζε λα δνχλε θπιαγκέλα, καθξηά απφ ηεο Ηζηνξίαο
ηηο αθκέο θαη ηηο παξαθκέο, ζηνπ απινχ ην πλεχκα θαη ηελ αράιαζηε ηεο ςπρήο ηνπ ηελ
έθπιεμε, γηα λα ηα παξαιάβεη απφ θεη ν πνηεηήο..." 33.
"Αλ ζεο ην γλήζην, ζα παο εθεί φπνπ ην λάκα ηεο παξάδνζεο ξέεη ακφιπλην. Δδψ ην θαζαξφ
θη νξγαληθφ ζρήκα ... ζνπ μεζθεπάδεη ηελ παλάξραηε νπζία ηεο ..." , ζπκβνπιεχεη ν Πηθηψλεο
ηνπο λένπο αξρηηέθηνλεο. ηε ιατθή θαιιηηερληθή δεκηνπξγία δηαζψδεηαη " ην εζψηεξν πλεχκα
απηψλ ησλ ζρεκάησλ - ζπκβφισλ ", ην νπνίν "δελ μεζθεπάδεηαη ζηελ ςπρή πνπ δελ έρεη
κέγεζνο". Θαη ζπλερίδεη: " Ζ πλεπκαηηθή ηνπο νπζία, πνπ είλαη ε ίδηα ησλ αξραίσλ αξεηψλ ε
νπζία, θαη ζπλάκα ε γηα θάζε αλαγέλλεζε αλππνθαηάζηαηε δχκε, δε ζελ' απνθαιπθζεί παξ'
εηο ηνλ θηιφζνθν λνπ πνπ ζα "βαθηίζεη" ηα ζρήκαη' απηά "εηο ηε δηπιή θνιπκπήζξα ηνπ
αηζζήκαηνο θαη ηεο θαληαζίαο ". Θαη θιείλεη κε ην αθφινπζν παξάζεκα απφ ηνλ Η.
Θενδσξαθφπνπιν (Σν πλεχκα ηνπ Λενειιεληζκνχ θαη ε ηξνπή ησλ θαηξψλ , Αζήλαη, 1945):
"Ζ πλεπκαηηθή ηνχηε θάξπηζε είλαη δήηεκα κεγάισλ εζσηεξηθψλ σδίλσλ ελφο ηφπνπ, πνπ ε
αλάθιαζή ηνπο λα ζθνξπίδεηαη ζ' φιε ηε ιατθή πξαγκαηηθφηεηα ... εθεί φπνπ ππάξρνπλ θαη νη
κεηέξεο ηδέεο, νη αθίλεηεο έλλνηεο θάζε ιανχ, βάζεηο γηα θάζε ηνπ δεκηνπξγία θαη ακεηάδνηεο
ζ' άιιν ιαφ" 34.
Ο Πηθηψλεο ζπζηήλεη αλεπηθχιαθηα ηε κειέηε ηεο "ιακπξήο πξαγκαηείαο" ηνπ θαζεγεηή Η.
Θενδσξαθφπνπινπ (ελλνεί Σν πλεχκα ηνπ Λενειιεληζκνχ ...) ζε " φζνπο ζα ζέιαλε λα δνχλε

ην πξφβιεκα ηνπ πλεπκαηηθνχ καο πνιηηηζκνχ, εμεηαδφκελν κε θξηηήξηα αληάμηα ηνπ κεγέζνπο
ηνπ " 35. Ο Λίθνο Γαβξηήι Πεληδίθεο δελ θαίλεηαη λα ηξέθεη βέβαηα ηελ ίδηα εθηίκεζε γηα ηα
"ζνθά ιφγηα" ηνπ Θενδσξαθφπνπινπ. Αληίζεηα, επηζεκαίλεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ειινρεχνπλ
ζηνλ απνθνκκέλν απφ ηε δσληαλή εκπεηξία "θφζκν ησλ ηδεψλ". ε ζπλέληεπμή ηνπ
δεκνζηεπκέλε ζην πεξηνδηθφ Γηαβάδσ (Πνηέ δε ζα γίλσ ινγνηέρλεο , ηρ. 11, Κάξηηνο Απξίιηνο 1978) ιέεη: " φηαλ είπε (ν Θενδσξαθφπνπινο) ζην ίδην ζπλέδξην "ε ειεπζεξία είλαη

ζηηο ξίδεο ηνπ αλζξψπνπ" -ηνπ είπα: "Σελ θνπκπάξα κνπ ηε γλσξίζαηε ; Ιέγεηαη Διεπζεξία.
Απηήλ αλαθέξεηε ; Θαη ηνπ ιέσ αθφκα: Οη αξραίνη, φηαλ έιεγαλ ειεπζεξία, έβιεπαλ θη έλα
αγαικαηάθη θη έιεγαλ. "ηη σξαία ζθπξά, ηη σξαίνο ν πνδαζηξάγαιφο ηεο, αο ζηακαηήζνπκε

ηνλ πινχλ κε ην θαξάβη θη αο πάεη θαη ην παιηάκπειν κε ηε κνξθή πνπ βιέπνπκε !". Γηφηη είλαη
αλαγσγή πξνο ηα πςειά έλα άγαικα. Δ, εζείο πεγαίλεηε κέρξη ηελ ηδέα ηεο ειεπζεξίαο θη
έπεηηα μερλάηε, ιέσ, ηε ζπλέρεηα. φηη έρνπκε ηνλ άγην Διεπζέξην. ηαλ ήκνπλα κσξφ παηδί,
ελάκηζε ρξφλνπ, ε εηθφλα ηνπ κ' έθαλε θαιά, κε γηάηξεςε.".
Θαη ν Γηάλλεο Σζαξνχρεο έρνληαο ζπλείδεζε ηνπ θηλδχλνπ πνπ θξχβεη ε πξνζθφιιεζε ζηηο
Ηδέεο δηαθεξχζζεη ηελ πξνζήισζή ηνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα: "Δθείλν πνπ κε ελδηέθεξε

πάληνηε ήηαλ ε πξαγκαηηθφηεο. ρη ε ειιεληθή πξαγκαηηθφηεο απνθιεηζηηθά. Άιισζηε ε
ειιεληθή παξάδνζε είλαη ζε πνιιά μέλε παξάδνζε, δελ μέξνπκε απφ πνχ πξνέξρεηαη. Ηδίσο
ζηε κνπζηθή, ε παξάδνζή καο είλαη μέλε. Δίλαη κπζηεξηψδεο ν ξφινο ηεο πξαγκαηηθφηεηνο,
είλαη δχζθνιν λα νξίζεηο ηη είλαη πξαγκαηηθφηεο. Ο Παπαδηακάληεο, έζησ θη αλ έθαλε κεγάιεο
αθαηξέζεηο ζηα έξγα ηνπ, είρε κεγάιν ζεβαζκφ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Δλψ πνιινί άιινη
ζπγγξαθείο ηελ αγλφεζαλ, δεκηνχξγεζαλ έλα θαληαζηηθφ θφζκν, θνιαθεπκέλν, θαη
πξνζπάζεζαλ λα δείμνπλ ηελ Διιάδα ζαλ έλαλ ηδαληθφ ηφπν, θαζαξά εξσηθφ. Γη' απηφ θαη
απνηπγράλνπλ. Γηφηη ηνλ θφζκν πξέπεη λα ηνλ δεηο φπσο αθξηβψο είλαη, λα κε δεηάο λα ηνλ
σξαηνπνηήζεηο θαη λα ηνλ θνιαθέςεηο καηαίσο. Γελ κπνξεί λα ςεπηίδεη θαλείο ηε δσή
αηηκσξεηί, λα παξνπζηάδεη ηνπο Έιιελεο φινπο ζαλ ήξσεο ή ζαλ δηαλννχκελνπο. Τπάξρνπλ
πνιινί νη νπνίνη δελ παίξλνπλ ππφςε ηνπο ηε δσή ηνπο πνπ ηελ μέξνπλ θαιά θαη θάλνπλ
πξάγκαηα ςεχηηθα, πνπ δελ έρνπλ θακηά ζρέζε κε καο θαη θαηά βάζνο δελ καο ελδηαθέξνπλ.
Θαη φκσο ζεσξνχληαη κεγάινη ινγνηέρλεο. Δλψ απηφ πνπ έρεη ζεκαζία είλαη ε γλήζηα
νκνινγία ελφο αλζξψπνπ." 36
Ζ ζέζε πνπ θαηαιακβάλεη ζην έξγν ησλ πνηεηψλ θαη θξηηηθψλ ηεο γεληάο ηνπ '30 ν "ιαφο" σο
θνξέαο λνήκαηνο είλαη θπξίαξρε. Ζ επηρεηξεκαηνινγία ηνπο θπζηθά δελ είλαη πξσηφηππε.
Άιισζηε ν "ιαφο" είλαη κηα έλλνηα ξεπζηή θαη ηδηαίηεξα επεπίθνξε ζε ηδενινγηθέο ρξήζεηο θαη
θαηαρξήζεηο 37. Σν "ιαφ" σο ηελ πνιηηηζκηθή θνηλφηεηα ησλ νκνγιψζζσλ (Volk) ηελ
"αλαθάιπςε" γηα πξψηε θνξά ν Υέξληεξ (Johann Gottfried Herder, 1744 - 1803). Απηφο
κίιεζε γηα πξψηε θνξά γηα ηελ ςπρή ηνπ ιανχ θαη ην ραξαθηήξα ηνπ ιανχ (Volksseele,
Volkscharakter) θαη ππνγξάκκηζε ην ξφιν ηνπ θιίκαηνο θαη ηδηαίηεξα ηεο γιψζζαο ζηε
δηακφξθσζε ηεο ηδηνζπγθξαζίαο ελφο ιανχ 38. Ο Υέξληεξ πξφβαιε ηελ αμία ηεο ιατθήο
θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο θαη ηφληζε ηελ ππεξνρή ηεο έλαληη ηεο ιφγηαο, πςειήο ηέρλεο. Ζ
πξνθνξηθή πνηεηηθή δεκηνπξγία ηνπ ιανχ, πνπ ήηαλ πεξηθξνλεκέλε κέρξη ηφηε θιεξνλνκηά
αγξάκκαησλ ρσξηθψλ, έξρεηαη ζην πξνζθήλην θαη απνθηά πνιχηηκε αμία θάησ απφ ην θσο ηεο
ρεξληεξηαλήο δηδαζθαιίαο. Κεηά ηνλ Υέξληεξ ε κειέηε ηεο δεκψδνπο γιψζζαο σο αξρέηππνπ
ηνπ πλεχκαηνο ελφο ιανχ ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηε ζεκειίσζε ηεο εζληθήο θηινινγίαο.
Ο Φίρηε ζηνπο "Ιφγνπο ηνπ πξνο ην Γεξκαληθφ Έζλνο" (1807 - 1808) ζεσξεί ηελ αλφζεπηε
απφ μέλα ζηνηρεία γιψζζα σο ηε κνλαδηθή εγγχεζε γλεζηφηεηαο ελφο έζλνπο. Σα γλήζηα θαη
πξαγκαηηθά θπζηθά ζχλνξα κεηαμχ ησλ θξαηψλ είλαη ρσξίο ακθηβνιία ηα εζσηεξηθά ηνπο
ζχλνξα (ihre innern Grenzen ), ππνζηεξίδεη ν Φίρηε, θαη απηά βξίζθνληαη ζηε γιψζζα. πνηνο
νκηιεί ηελ ίδηα γιψζζα κε άιινπο, απηφο ζπλδέεηαη καδί ηνπο κε έλα πιήζνο θπζηθψλ θαη
αφξαησλ δεζκψλ πνπ βξίζθνληαη πέξα απφ θάζε αλζξψπηλε επηλφεζε θαη απνηειεί καδί ηνπο
κηα αδηάζπαζηε νιφηεηα (u nzertrennliches Ganzes) 39. Ζ γισζζηθή - πνιηηηζκηθή θνηλφηεηα
ηνπ Volk (ιαφο, έζλνο) ζεκειηψλεηαη κεηαθπζηθά σο απνθάιπςε ηνπ ζείνπ θαη σο έθθξαζε
ηνπ χςηζηνπ λφκνπ ηνπ πλεπκαηηθνχ θφζκνπ 40. Ζ πλεπκαηηθή ππφζηαζε ηνπ Volk εθθξάδεη
κηα κνλαδηθή ηάμε πξαγκάησλ άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ ηδηαίηεξε πλεπκαηηθή
θπζηνγλσκία ηεο ζπγθεθξηκέλεο αλζξψπηλεο θνηλφηεηαο. Ζ γλεζηφηεηα (Ursprünglichkeit) θαη
ε ηδηνηππία (Eigentümlichkeit) απνηεινχλ ηηο ραξαθηεξηζηηθέο ηδηφηεηεο θάζε αιεζηλνχ έζλνπο,
ην νπνίν άιισζηε απνηειεί γηα ηνλ άλζξσπν εγγχεζε επίγεηαο αησληφηεηαο. ηελ αησληφηεηα
απηή κεηέρεη ν άλζξσπνο κφλν αλ αλήθεη ζε κηα εζληθή νιφηεηα, γηαηί ηφηε κφλν ε εθήκεξε
δσή ηνπ απνθηά λφεκα. ηνλ Φίρηε ν "ιαφο" (Volk) απνιπηνπνηείηαη σο αμία θαη θαηαιακβάλεη
ηε ζέζε ηνπ ζενχ.
Ο ξνκαληηζκφο (ηέιε 18 νπ - πξψην κηζφ 19 νπ αηψλα) άζθεζε επίζεο κεγάιε επίδξαζε ζηελ
πεξί "ιανχ" θηινινγία, ελψ παξάιιεια πξνήγαγε ηνλ πνηεηή - θαιιηηέρλε ζηε ζέζε πνπ
θαηείρε ν θηιφζνθνο ζηελ πιαησληθή πνιηηεία. Ο ξνκαληηζκφο αζθψληαο θξηηηθή θαηά ηεο
απνκάγεπζεο ηνπ θφζκνπ (Entzauberung der Welt ), θαηά ηεο νξζνινγηζηηθήο αθαίξεζεο,

θαηά ηεο πνζνηηθνπνίεζεο θαη ηεο κεραλνπνίεζεο ηνπ θφζκνπ ππνζηήξημε πσο κφλνλ νη
ζεξάπνληεο ηεο ηέρλεο κπνξνχλ λα ζπιιάβνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη λα γίλνπλ νη
εκπλεπζκέλνη θαζνδεγεηέο ηεο θνηλσλίαο 41.
Ο ποιηηήρ - δημιοςπγόρ
Κπνξεί ε πνίεζε λα κε γξάθεηαη κε ηδέεο, φκσο ηδενινγία θαη αηζζεηηθή ζπλπθαίλνληαη ζην
έξγν ησλ πνηεηψλ θαη ησλ δηαλννπκέλσλ. Ο "ιαφο" ηεο πνίεζεο ζεσξείηαη απφ ηνπο
ζεξάπνληεο ηεο ηέρλεο σο ν ζεκαηνθχιαθαο ηεο γλήζηαο ηαπηφηεηαο ηνπ έζλνπο. Ο πνηεηήο
δηδάζθεηαη απφ ην ιαφ θαη έπεηηα νκηιεί εμ νλφκαηνο ηνπ ιανχ. Θεσξεί φηη ηαπηίδεηαη καδί ηνπ
θαη ζπζηήλεηαη θαη ν ίδηνο σο "ιαφο". Ζ αλζξψπηλε Θνηλσλία σο "Ιαφο" - "Έζλνο" θαη ε
Ηζηνξία επέβαιαλ κεηά ηε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε κηα λέα νληνινγία παίξλνληαο ηε ζέζε ηνπ
πξνζσπηθνχ ρξηζηηαληθνχ ζενχ, ελψ νη πνηεηέο ιεηηνπξγνχλ σο ηεξνθάληεο ηνπ Ιανχ θαη ηεο
Ηζηνξίαο 42. Πξφθεηηαη γηα κηα ζρνηλνβαζία πξαγκαηηθά επηθίλδπλε, ηδηαίηεξα φηαλ ν πνηεηήο
απνθνκκέλνο απφ ηνλ θφζκν ηεο εκπεηξίαο επηδηψθεη λα εθθξάζεη κέζσ ηεο ηέρλεο ηνπ ηδέεο
θαη ηδενινγήκαηα. Αξρήο γελνκέλεο κε ην ξνκαληηζκφ ηνπ 19 νπ αηψλα, ε απνιπηνπνίεζε ηεο
αηζζεηηθήο νδεγεί ζηελ ηπξαλλία ηεο ηέρλεο πάλσ ζηε δσή (Isaiah Berlin). Σν ξνκαληηθφ Δγψ
ηνπ πνηεηή θαηαιακβάλεη ηφηε ηε ζέζε ηνπ ζενχ - δεκηνπξγνχ ιεηηνπξγψληαο απζαίξεηα θαη
ζε αληίζεζε κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο εκπεηξίαο. Ο πνηεηήο ζηελ πεξίπησζε απηή παίδεη ην
ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ζηνλ πιαησληθφ Σίκαην ν ζεφο - δεκηνπξγφο (ηερλίηεο) 43.
Ζ γεληά ηνπ '30 αλέιαβε ην δχζθνιν έξγν λα απνδψζεη ζην πεδίν ηεο ηέρλεο ηελ
ειιεληθφηεηα. ε κηα επνρή ηξηθπκηψδε (Κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή, Β' Παγθφζκηνο Πφιεκνο,
Δκθχιηνο, Κεηεκθπιηαθή Πεξίνδνο) έδσζε κε ηα κέζα ηεο ηέρλεο ηνλ νξηζκφ ηεο ειιεληθήο
ηαπηφηεηαο. Ο νξηζκφο απηφο βαζίζηεθε ζε έλαλ ηνικεξφ δηάινγν κε ηελ παξάδνζε, ν νπνίνο
θαηέιεμε ζηελ επαλίδξπζε ηεο παξάδνζεο κε φξνπο ζχγρξνλνπο. Οη ηερλίηεο - κάζηνξεο (έηζη
απνθαινχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο ν εθέξεο 44 θαη ν Διχηεο) έρηηζαλ ην ζθαξί ηεο λενειιεληθήο
ηαπηφηεηαο, πξνζπαζψληαο λα δηαζψζνπλ ελσκέλε κέζα ζ' απηφ ηελ θαζεκαγκέλε απφ ηνπο
πνιέκνπο θαη ρσξηζκέλε ηδενινγηθά θαη πνιηηηθά λενειιεληθή θνηλσλία. Σα πιηθά ηνπο, φπσο νη
ίδηνη δηαβεβαίσλαλ, δελ ήηαλ ηδέεο αιιά πξνέξρνληαλ απφ ηε δσληαλή παξάδνζε ηνπ ιανχ θαη
ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ ειιεληθνχ ηνπίνπ. Σν ζθαξί ηνπο απνδείρηεθε θαινηάμηδν. Άληεμε
ζηε θνπξηνχλα ησλ ηδενινγηψλ ηεο κεηαπνιεκηθήο επνρήο. Πέξαζε ηηο ζπκπιεγάδεο ηεο
ηδενινγίαο θαη ηεο αηζζεηηθήο κε κηθξέο δεκηέο. ήκεξα θαίλεηαη λα έρεη παξνπιηζηεί, έρνληαο
εθπιεξψζεη πηα ηελ απνζηνιή ηνπ. Αλήθεη πιένλ ζηελ παξάδνζε. Ζ γεληά ηνπ '30 έρεη πηα
απνρσξήζεη απφ ην πξνζθήλην. Ο θαλφλαο ηεο ειιεληθφηεηαο πνπ απηή ε γεληά δηακφξθσζε
ακθηζβεηείηαη ζήκεξα απφ πνιιέο κεξηέο. Οη ηζηνξηθνί θαη νη θνηλσληνιφγνη εληνπίδνπλ ζηνλ
θαλφλα απηφλ ηδενινγήκαηα. Σα Κέζα Καδηθήο Δλεκέξσζεο αληηκεησπίδνπλ ηηο ππνζήθεο ηεο
γεληάο απηήο σο παξσρεκέλν κνπζεηαθφ είδνο ή ηηο δηαζηξέθνπλ θαηαζθεπάδνληαο κηα εηθφλα
λενειιεληθήο ηαπηφηεηαο θνιθινξηθή ,θαηάιιειε γηα ηνπξηζηηθή ρξήζε. Ο απιφο "ιαφο", πνπ
ιεηηνχξγεζε γηα ηε γεληά ηνπ '30 σο ζχκβνιν ελφηεηαο, έρεη ππνζηεί ζήκεξα σο ζχλζεκα
πιένλ ηηο ζπλέπεηεο ηνπ άθξαηνπ ιατθηζκνχ κέζα ζηελ αξέλα ηεο πνιηηηθήο ξεηνξηθήο. Ζ
αλάγθε επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηεο ηαπηφηεηάο καο θαίλεηαη λα πξνβάιιεη θαη πάιη επηηαθηηθά
ζηηο κέξεο καο.
ε κηα επνρή φπνπ θάζε είδνο απζεληίαο ακθηζβεηείηαη, δελ κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ν
πνηεηήο θαη ν δηαλννχκελνο ην ξφιν πνπ δηαδξακάηηδε θαηά ην παξειζφλ ζηε δηακφξθσζε
ηεο ζπιινγηθήο ηαπηφηεηαο. "Αιι' απφ ηε ζηηγκή πνπ παχνπλ λ' αθνινπζνχλ ην λήκα ηεο
θσλήο ησλ πνηεηψλ ηνπο νη ιανί βαδίδνπλ θαηεπζείαλ ζηελ άβπζζν..." (Σν ρξνληθφ κηαο
δεθαεηίαο ) 45, γξάθεη ν Διχηεο, ππεξεθηηκψληαο πξνθαλψο ην ιφγν ησλ πνηεηψλ. ήκεξα νη
πνηεηέο θαη νη δηαλννχκελνη πξέπεη λα αξθεζηνχλ ζ' έλαλ πην ηαπεηλφ ξφιν. Ο ιφγνο ηνπο δελ
δηεθδηθεί θακηά ππεξνρή έλαληη ησλ άιισλ. Οχηε άιισζηε κπνξνχλ λα πεξηθξνλήζνπλ ηνπο
κεραληζκνχο ηεο ζχγρξνλεο πνιηηηζκηθήο βηνκεραλίαο ησλ ΚΚΔ.
Ζ αγνξά θαη νη θαλφλεο ηεο δηέπνπλ ζηηο κέξεο καο θαη ην ρψξν φπνπ δηακνξθψλεηαη ε
ζπιινγηθή ηαπηφηεηα. Ζ βηνκεραλία ηνπ ζεάκαηνο δεκηνπξγψληαο ηελ ςεπδαίζζεζε ηεο
ζπκκεηνρήο νδεγεί ζε κηα πξσηφγλσξε εκπεηξία βίσζεο ηεο ηαπηφηεηαο. Παιαηφηεξα ε
ζπιινγηθή ηαπηφηεηα ζηεξηδφηαλ ζε έλα αίζζεκα δηαξθνχο ζχλδεζεο, ζήκεξα παξαθνινπζεί

ηελ πιεκκπξίδα θαη ηελ άκπσηε ηεο βηνκεραλίαο ηνπ ζεάκαηνο πνπ ειέγρεηαη απφ ηα Κέζα
Καδηθήο Δλεκέξσζεο. Ζ ζπκκεηνρή ζε κηα δηαδήισζε, ε παξαθνινχζεζε κηαο ζπλαπιίαο,
αθφκε θαη ε ζπκκφξθσζε κε ηελ ηειεπηαία κφδα ζε φ,ηη αθνξά ην ληχζηκν απνηεινχλ
ρψξνπο ζηνπο νπνίνπο βηψλεη ην άηνκν γηα πεξηνξηζκέλν ρξφλν θαη ζε ζπγθεθξηκέλν ηφπν ην
αίζζεκα ηεο ζπιινγηθήο ηαπηφηεηαο 46. Θαη ζε ηέηνηνπο ρψξνπο ε ζθελνζεζία δηαδξακαηίδεη
θπζηθά ζεκαληηθφ ξφιν.
Κ' απηέο ηηο ζπλζήθεο θαλείο νξηζκφο ηεο ζπιινγηθήο ηαπηφηεηαο κε βάζε έλαλ ζπγθεθξηκέλν
εζληθφ θαλφλα δελ κπνξεί λα δηεθδηθήζεη πιένλ θαζνιηθή ηζρχ ζηε ζχγρξνλε επνρή ηεο
"παγθνζκηνπνίεζεο". Θαλείο άιισζηε ζήκεξα δελ δηαζέηεη ην θχξνο ηεο αλαγλσξηζκέλεο απφ
φινπο "απζεληίαο" (auctoritas), ψζηε λα νξίζεη ηελ ειιεληθή ηαπηφηεηα, ρσξίο λα
αληηκεησπίζεη ηελ θαρππνςία ησλ άιισλ. Αλ παξαδερηνχκε ην γεγνλφο απηφ θαη κε εηιηθξίλεηα
νκνινγήζνπκε ηελ αδπλακία καο λα ζπκθσλήζνπκε ζηε δηαηχπσζε ελφο νξηζκνχ ηεο
ειιεληθφηεηαο, έρνπκε θάλεη ην πξψην βήκα γηα ηε κεηάβαζε απφ ηελ ηδέα ζην βίσκα ηεο
ζπιινγηθήο καο ηαπηφηεηαο. Παξαηηνχκελνη απφ ηελ αηειέζθνξε πηα πξνζπάζεηα
πξνζειπηηζκνχ ησλ άιισλ ζηε δηθή καο "νξζή" ηδέα πεξί ειιεληθφηεηαο, βηψλνληαο ηελ
απφγλσζε ηεο θαηάξξεπζεο ησλ ηδενινγηψλ ζε κηα θαηαθεξκαηηζκέλε απφ ηελ άπνςε ηνπ
λνήκαηνο επνρή, επηζπκψληαο σζηφζν ηε ζπλάληεζή καο κε ηνπο άιινπο θαη απνβιέπνληαο
ζηελ ελφηεηα ηεο θνηλσλίαο καο, κπνξνχκε λα αξρίζνπκε λα ζπλνκηινχκε κεηαμχ καο ρσξίο
ζπλζήκαηα, ρσξίο έπαξζε, ρσξίο ηδενινγηθή πξνθαηάιεςε. Σν δεηνχκελν δελ είλαη ζήκεξα ν
νξηζκφο ηεο ζπιινγηθήο καο ηαπηφηεηαο, αιιά ε βίσζή ηεο. Θαη απφ ηε ζπκκεηνρή καο ζ'
απηή ηελ αηέξκνλε ζπδήηεζε πεξί ηαπηφηεηαο θεξδίδνπκε ηνπιάρηζηνλ ην αίζζεκα ηεο
ελφηεηαο είηε σο βησκέλε πξαγκαηηθφηεηα είηε σο αίηεκα πξνο πξαγκάησζε. Θεξδίδνπκε ην
αίζζεκα φηη είκαζηε ζε ζέζε ζπλνκηιψληαο λα ζπγθξνηνχκε κηα νιφηεηα, κηα θνηλσλία, ε
νπνία αλ θαη δελ είλαη ζε ζέζε λα νξίζεη ηνλ εαπηφ ηεο κπνξεί σζηφζν λα βηψζεη ηελ ελφηεηά
ηεο, θάπνηεο ζηηγκέο έζησ...
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