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Μηα δνθηκή ππαξμηαθήο ζεκειίσζεο ηεο πνιπγισζζίαο1
Όηαλ θαινύκαζηε λα ζθεθηνύκε ηελ έλλνηα ηεο πνιπγισζζίαο ζην
ζύγρξνλν ζρνιείν, ζπλήζσο αλαηξέρνπκε αμησκαηηθά ζηελ σθειηκηζηηθή
επηρεηξεκαηνινγία

ηνπ

παξαδείγκαηνο

ηεο

θπξίαξρεο

ζήκεξα

δεκνθξαηηθήο, πνιππνιηηηζκηθήο θαη πινπξαιηζηηθήο εθπαίδεπζεο, ε
νπνία ζηε θηινζνθία ηεο είλαη νξζνινγηθή θαη αληηκεηαθπζηθή, ζην
πεξηερόκελό ηεο ηερλνθξαηηθή, ρξεζηκνζεξηθή θαη εξγαιεηαθή, ελώ ε
απνηειεζκαηηθόηεηα, πνπ κπνξεί θαη πξέπεη λα αμηνινγείηαη αξηζκεηηθά,
απνηειεί ην ηδεώδεο ηεο. Ο δηαθεξπγκέλνο βέβαηα ζθνπόο ηεο
κεηακνληέξλαο εθπαίδεπζεο, ε αλάπηπμε ηεο πνιηηεηόηεηαο ζην πιαίζην
ηεο πνιππνιηηηζκηθήο θνηλσλίαο κε δεδνκέλε ηελ απνδνρή ηεο
πνιηηηζκηθήο εηεξόηεηαο, είλαη εμαηξεηηθά θηιόδνμνο θαη ε πνιπγισζζία
απηόλ πξέπεη λα ππεξεηεί. Η πνιπγισζζία γίλεηαη έηζη έλα από ηα κέζα
γηα ηε ζθπξειάηεζε (ή επηλόεζε) ηεο αξεηήο ηνπ πνιίηε (όπσο ζα έιεγε
ν Αξηζηνηέιεο) ζε κηα όκσο α-πνιηηηθή ή κεηα-πνιηηηθή κεηακνληέξλα
επνρή,

πνπ

νη

εηδηθνί

ηελ

νλνκάδνπλ

πιαλεηηθή

ή

απιώο

«παγθνζκηνπνίεζε».
Πξέπεη λα καζαίλνπκε μέλεο γιώζζεο γηαηί απηό είλαη ρξήζηκν
(κπνξνύκε λα βξνύκε επθνιόηεξα δνπιεηά). Μαζαίλνπκε μέλεο γιώζζεο
γηαηί

απηό

είλαη

επράξηζην

(ηαμηδεύνπκε,

θάλνπκε

«θίινπο»,

επηθνηλσλνύκε δηα δώζεο ή κέζσ δηαδηθηύνπ). Μαζαίλνπκε μέλεο
γιώζζεο γηαηί ηέινο πάλησλ ζήκεξα απιά απηό είλαη αλαγθαίν (θαη
κνξηνδνηείηαη).
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Όινη απηνί νη ιόγνη δελ αθήλνπλ λα αθνπζηεί ν πξσηαξρηθόο
ιόγνο ζηνλ νπνίν ζεκειηώλεηαη ππαξμηαθά ε πνιπγισζζία. Ο ιόγνο
απηόο δελ αθνύγεηαη, γηαηί ν ζόξπβνο από ηα κεηξήζηκα νθέιε ηεο
πνιπγισζζίαο, ζπξξηθλσκέλεο ζε κέζν θαη εξγαιείν, ηελ απνθόπηεη από
ην θαηλόκελν ηεο γιώζζαο σο ηόπνπ ζπλάληεζεο ηεο νπζίαο ηνπ
αλζξώπνπ κε ην κπζηηθό ηνπ θόζκνπ, ην άξξεην κπζηήξηό ηνπ, πνπ ν
Χάηληεγθεξ ζα ην νλόκαδε κε ηνλ απαξεκθαηηθό ηύπν «Δίλαη».
«Η γιώζζα είλαη ν νίθνο ηνπ Δίλαη. Ο άλζξσπνο δεη θάησ από ηε
ζηέγε ηεο. Οη ζηνραζηέο θαη νη πνηεηέο είλαη νη θύιαθεο απηήο ηεο
ζηέγεο».
Παξαθξάδνληαο ηελ αμησκαηηθή απηή δηαηύπσζε από ηελ
Επηζηνιή γηα ηνλ Αλζξσπηζκό ηνπ Χάηληεγθεξ2, ζπζρεηίδνληάο ηελ κε ηελ
πνιπγισζζία θαη πξνεθηείλνληάο ηελ εξκελεπηηθά ώζηε λα ζηνρεύζνπκε
ζηελ αλαδήηεζε ηνπ ζεκειίνπ απηήο ηνύηεο ηεο πνιπγισζζίαο ζα
κπνξνύζακε λα δηαηππώζνπκε ην εμήο εξώηεκα:
Αλ ην άξξεην κπζηήξην, ην κπζηηθό ηνπ θόζκνπ, ην ρατληεγθεξηαλό Είλαη,
θαηνηθεί ζηε γιώζζα θαη κόλνλ εθεί (κε ηε δηπιή έλλνηα όηη απνθαιύπηεηαη
θαη θξύβεηαη ζπγρξόλσο ζηα ζήκαηά θαη ηα λεύκαηα ηεο γιώζζαο), θαη αλ
ν άλζξσπνο δεη θάησ από ηε ζηέγε ηεο, ηόηε πνύ ζεκειηώλεηαη ππαξμηαθά
ε πνιπγισζζία; Πνύ βξίζθνληαη νη ξίδεο ηεο εζσηεξηθήο απηήο αλάγθεο
πνπ καο νδεγεί ζηελ εθκάζεζε μέλσλ γισζζώλ, πέξαλ ηεο θνηλόηνπεο
ρξεζηκνζεξηθήο ξεηνξείαο γηα ηα πξνθαλή πιηθά θαη επηθνηλσληαθά νθέιε
ηεο πνιπγισζζίαο;
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Σην ππαξμηαθό ζεκέιην ηεο πνιπγισζζίαο δελ κπνξνύλ λα καο
νδεγήζνπλ νη γισζζνιόγνη νύηε νη θηιόινγνη (νη δάζθαινη ηνπ ηππηθνύ
γξακκαηηζκνύ), γηαηί ην ζεκέιηό ηεο βξίζθεηαη θξπκκέλν, θαιά
θπιαγκέλν, όπσο ηα γεξά ζεκέιηα πξνζηαηεύνληαη βαζηά κέζα ζην
έδαθνο, θαη δελ γίλεηαη νξαηό, παξά κόλνλ όηαλ θνηηάμνπκε θαη
ινγαξηάζνπκε αιιηώο, πέξα από ηνλ ζπλεζηζκέλν θαη νηθείν ηξόπν ηεο
θαζεκεξηλήο ζέαζεο θαη κέηξεζεο. Με ιίγα ιόγηα ην ππαξμηαθό ζεκέιην
ηεο πνιπγισζζίαο δελ κπνξεί λα ην ζπιιάβεη νξίδνληάο ην ε επηζηήκε
ηεο γισζζνινγίαο, γηα ηνλ απινύζηαην ιόγν όηη απηό δελ κεηξηέηαη, δελ
ηαμηλνκείηαη, δελ θαηεγνξηνπνηείηαη, δελ νξίδεηαη κε ηππηθνύο νξηζκνύο.
Αλ ινηπόλ δελ κπνξνύλ λα καο νδεγήζνπλ ζην ζεκέιην ηεο
πνιπγισζζίαο νη επηζηήκνλεο, ηόηε πώο κπνξνύκε λα έρνπκε πξόζβαζε
ζ’ απηό; Πώο κπνξνύκε λα ην ληώζνπκε θαη λα ην ζθεθηνύκε; Πνηνη ζα
είλαη νη νδεγνί καο ζηελ αλαδήηεζή ηνπ; Γηαηί ζε θάζε αλαδήηεζε, αο
ζπκεζνύκε ην αξρεηππηθό ηαμίδη ζηελ νκεξηθή Οδύζζεηα, έρνπκε αλάγθε
από πνκπνύο, από νδεγνύο, πνπ ζα καο νδεγήζνπλ κε αζθάιεηα ζην
ζπίηη, ζηελ Ιζάθε.
Ο Χάηληεγθεξ απνθαίλεηαη ζην εξώηεκα πνπ εκείο ζέζακε γηα ην
ζεκέιην ηεο γιώζζαο σο εμήο : «Η γιώζζα είλαη ν νίθνο ηνπ Δίλαη. Ο
άλζξσπνο δεη θάησ από ηε ζηέγε ηεο. Οη ζηνραζηέο θαη νη πνηεηέο είλαη
νη θύιαθεο απηήο ηεο ζηέγεο». Καη ζπλερίδεη ιίγν παξαθάησ ζηελ ίδηα
απηή Δπηζηνιή ηνπ γηα ηνλ Αλζξσπηζκό: «Σηε ζθέςε θαη ηελ πνίεζε
έρεη αλαηεζεί ην έξγν ηεο απειεπζέξσζεο ηεο γιώζζαο από ηε
γξακκαηηθή πξνο όθεινο κηα αξρεγνλόηεξεο δηάξζξσζεο ηεο νπζίαο
ηεο».
Οη πνηεηέο καο δίλνπλ εηθόλεο. Οη ζηνραζηέο καο πξνζθαινύλ λα
ηηο ζθεθηνύκε κε έλαλ ηξόπν αζπλήζηζην θαη πέξαλ ηεο θνηλόηνπεο
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εξκήλεπζεο. Μόλν απηνί κπνξνύλ λα είλαη νη νδεγνί καο ζ’ απηήλ ηελ
ππαξμηαθή αλαδήηεζε.
Πνύ βξίζθεηαη ινηπόλ ην ζεκέιην ηεο πνιπγισζζίαο; Πνύ
ζεκειηώλεηαη ε εζσηεξηθή απηή αλάγθε;

Τελ απάληεζε ζα κνπ

επηηξέςεηε λα ηελ ππαηληρζώ μεθηλώληαο κε κηα εηθόλα αξρεηππηθή γηα
ηε δπηηθή ζθέςε, πνπ απεηθνλίδεηαη ζηνλ πίλαθα «Ο πύξγνο ηεο Βαβέι»
(1563) ηνπ Μπξέγθει ηνπ πξεζβύηεξνπ θαη κε αλαθνξά ζε δπν βηβιηθά
ρσξία.
Τν πξώην πξνέξρεηαη από ηελ Παιαηά Γηαζήθε (Γέλεζε, 11:1-9)
θαη αλαθέξεηαη ζηελ θαηαζθεπή ηνπ πύξγνπ ηεο Βαβέι, ιέμε πνπ ζηα
ειιεληθά νη Δβδνκήθνληα ηε κεηαθξάδνπλ σο Σύγρπζηο (ν πύξγνο θαη
[ε πόιε] ηεο Σπγρύζεσο [ησλ γισζζώλ]).
«Καί ἦλ πᾶζα ἡ γῆ ρεῖινο ἕλ, θαὶ θσλὴ κία πᾶζη. θαὶ ἐγέλεην ἐλ ηῷ θηλῆζαη αὐηνὺο
ἀπὸ ἀλαηνιῶλ, εὗξνλ πεδίνλ ἐλ γῇ Σελλαὰξ θαὶ θαηῴθεζαλ ἐθεῖ. θαὶ εἶπελ ἄλζξσπνο
ηῷ πιεζίνλ αὐηνῦ· δεῦηε πιηλζεύζσκελ πιίλζνπο θαὶ ὀπηήζσκελ αὐηὰο ππξί. θαὶ
ἐγέλεην αὐηνῖο ἡ πιίλζνο εἰο ιίζνλ, θαὶ ἄζθαιηνο ἦλ αὐηνῖο ὁ πειόο. θαὶ εἶπαλ· δεῦηε
νἰθνδνκήζσκελ ἑαπηνῖο πόιηλ θαὶ πύξγνλ, νὗ ἔζηαη ἡ θεθαιὴ ἕσο ηνῦ νὐξαλνῦ, θαὶ
πνηήζσκελ ἑαπηνῖο ὄλνκα πξὸ ηνῦ δηαζπαξῆλαη ἡκᾶο ἐπὶ πξνζώπνπ πάζεο ηῆο γῆο. θαὶ
θαηέβε Κύξηνο ἰδεῖλ ηὴλ πόιηλ θαὶ ηὸλ πύξγνλ, ὃλ ᾠθνδόκεζαλ νἱ πἱνὶ ηῶλ
ἀλζξώπσλ. θαὶ εἶπε Κύξηνο· ἰδνὺ γέλνο ἓλ θαὶ ρεῖινο ἓλ πάλησλ, θαὶ ηνῦην ἤξμαλην
πνηῆζαη, θαὶ λῦλ νὐθ ἐθιείςεη ἀπ᾿ αὐηῶλ πάληα, ὅζα ἂλ ἐπηζῶληαη πνηεῖλ. δεῦηε θαὶ
θαηαβάληεο ζπγρέσκελ αὐηῶλ ἐθεῖ ηὴλ γιῶζζαλ, ἵλα κὴ ἀθνύζσζηλ ἕθαζηνο ηὴλ θσλὴλ
ηνῦ πιεζίνλ. θαὶ δηέζπεηξελ αὐηνὺο Κύξηνο ἐθεῖζελ ἐπὶ πξόζσπνλ πάζεο ηῆο γῆο, θαὶ
ἐπαύζαλην νἰθνδνκνῦληεο ηὴλ πόιηλ θαὶ ηὸλ πύξγνλ. δηὰ ηνῦην ἐθιήζε ηὸ ὄλνκα
αὐηῆο Σύγρπζηο, ὅηη ἐθεῖ ζπλέρεε Κύξηνο ηὰ ρείιε πάζεο ηῆο γῆο, θαὶ ἐθεῖζελ
δηέζπεηξελ αὐηνὺο Κύξηνο ἐπὶ πξόζσπνλ πάζεο ηῆο γῆο.»

[Καη νιόθιεξε ε γε ήηαλ κηαο γιώζζαο, θαη κηαο θσλήο. Καη όηαλ
θίλεζαλ από ηελ αλαηνιή, βξήθαλ κηα πεδηάδα ζηε γε Σελαάξ· θαη
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θαηνίθεζαλ εθεί. Καη ν έλαο είπε ζηνλ άιινλ: «Ειάηε, αο θάλνπκε πιίζεο,
θαη αο ηηο ςήζνπκε ζε θσηηά»· θαη ε κελ πιίζα ηνύο ρξεζίκεπζε αληί γηα
πέηξα, ε δε άζθαιηνο ηνπο ρξεζίκεπζε αληί γηα πειό. Καη είπαλ: «Ειάηε,
αο θηίζνπκε γηα καο κηα πόιε θαη έλαλ πύξγν, πνπ ε θνξπθή ηνπ λα θηάλεη
κέρξη ηνλ νπξαλό· θαη αο απνθηήζνπκε γηα καο όλνκα, κήπσο θαη
δηαζπαξνύκε επάλσ ζην πξόζσπν ηεο γεο». Καη ν Κύξηνο θαηέβεθε γηα
λα δεη ηελ πόιε θαη ηνλ πύξγν, πνπ νηθνδόκεζαλ νη γηνη ησλ αλζξώπσλ.
Καη ν Κύξηνο είπε: «Να, έλαο ιαόο, θαη όινη έρνπλ κία γιώζζα, θαη
άξρηζαλ λα ην πξαγκαηνπνηνύλ· θαη ηώξα δελ ζα εκπνδηζηεί ζ' απηνύο θάζε
ηη πνπ ζθνπεύνπλ λα θάλνπλ· ειάηε, αο θαηέβνπκε, θαη αο ζπγρύζνπκε εθεί
ηε γιώζζα ηνπο, γηα λα κε θαηαιαβαίλεη ν έλαο ηε γιώζζα ηνύ άιινπ». Καη
από εθεί ν Κύξηνο ηνπο δηαζθόξπηζε επάλσ ζην πξόζσπν νιόθιεξεο ηεο
γεο· θαη ζηακάηεζαλ λα θηίδνπλ ηελ πόιε. Γη' απηό, ην όλνκά ηεο
νλνκάζηεθε Βαβέι· επεηδή, εθεί ν Κύξηνο ζύγρπζε ηε γιώζζα
νιόθιεξεο ηεο γεο· θαη από εθεί ν Κύξηνο ηνπο δηαζθόξπηζε επάλσ
ζην πξόζσπν νιόθιεξεο ηεο γεο.]
(Γέλεζηο, 11: 1-9)
Καί ἦλ πᾶζα ἡ γῆ ρεῖινο ἕλ, θαὶ θσλὴ κία πᾶζη… (Καη
νιόθιεξε ε γε ήηαλ κηαο γιώζζαο, θαη κηαο θσλήο). Σηελ αξρή ε
γιώζζα ήηαλ κία γηα όινπο θαη όινη θαηαιαβαίλνληαλ κεηαμύ ηνπο
κηιώληαο ηελ. Η ιήζε απηήο ηεο γιώζζαο θαη ε ζπλαθόινπζε ζύγρπζε
(ε Βαβέι) επήιζε, όηαλ νη άλζξσπνη ζέιεζαλ λα ππνηάμνπλ απηή ηε
γιώζζα θαη λα ηε ρξεζηκνπνηήζνπλ σο κέζν θπξηαξρίαο, εθδειώλνληαο
έηζη εγσηζηηθή θαη βίαηε ζπκπεξηθνξά γηα ηελ ηδηνπνίεζε ελόο αγαζνύ
πνπ δελ ηνπο αλήθε, αιιά κόλν ηνπο δσξηδόηαλ σο επαιήζεπζε κηαο
ζρέζεο.
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Όηαλ απηή ε αξρέγνλε γιώζζα σο θαηεμνρήλ ηόπνο ζπλάληεζεο
ησλ αλζξώπσλ κε ην άξξεην κπζηήξην απνζύξζεθε, επήιζε ε ζύγρπζε.
Απηή ε αξρέγνλε γιώζζα ιεζκνλήζεθε, γηαηί από ζρέζε πνπ ήηαλ ηνπ
αλζξώπνπ κε ην Δίλαη εθθπιίζηεθε ζε γιώζζεο εξγαιεηαθνύ ιόγνπ,
γιώζζεο θπξηαξρίαο πάλσ ζ’ απηό ηνύην ην άξξεην κπζηήξην ηεο
ύπαξμεο. Η αξρέγνλε γιώζζα δελ είλαη κέζν θαη ν άλζξσπνο δελ κπνξεί
λα γίλεη ν αθέληεο ηεο κε ηε βία. Ο άλζξσπνο είλαη ν θύιαθαο ηνπ
άξξεηνπ κπζηεξίνπ (ν πνηκέλαο ηνπ Είλαη, θαηά Χάηληεγθεξ), ζην κέηξν
πνπ ηε ζέβεηαη, ηελ αθνύεη θαη ηελ ππαθνύεη.
Πνηα είλαη ε αξρέγνλε απηή γιώζζα πνπ ιεζκνλήζεθε θαη πνηα
ζρέζε έρεη ε πνιπγισζζία κ’ απηήλ; Τελ απάληεζε ζ’ απηό ην θξίζηκν
εξώηεκα ηελ ππαηλίζζεηαη ε αξρή ηεο Πξνο Κνξηλζίνπο Α΄ Δπηζηνιήο
ηνπ Απόζηνινπ Παύινπ, γλσζηήο ζε όινπο καο (γη’ απηό θαη μεραζκέλεο
σο πξνθαλνύο) θαη σο Ύκλνο ηεο αγάπεο.
13.1] ἐὰλ ηαῖο γιώζζαηο ηῶλ ἀλζξώπσλ ιαιῶ θαὶ ηῶλ ἀγγέισλ, ἀγάπελ δὲ κὴ
ἔρσ, γέγνλα ραιθὸο ἠρῶλ ἢ θύκβαινλ ἀιαιάδνλ. [13.2] θαὶ ἐὰλ ἔρσ πξνθεηείαλ θαὶ
εἰδῶ ηὰ κπζηήξηα πάληα θαὶ πᾶζαλ ηὴλ γλῶζηλ θαὶ ἐὰλ ἔρσ πᾶζαλ ηὴλ πίζηηλ ὥζηε
ὄξε κεζηζηάλαη, ἀγάπελ δὲ κὴ ἔρσ, νὐζέλ εἰκη. [13.3]

13,1] Εάλ ηηο γιώζζεο ησλ αλζξώπσλ1 κηιώ θαη ησλ αγγέισλ, αιιά
δελ

έρσ

αγάπε,

έγηλα

ραιθόο

πνπ

ερεί2 ή

θύκβαιν

πνπ

αιαιάδεη. [2] Καη αλ έρσ ην ράξηζκα ηεο πξνθεηείαο3 θαη θαηέρσ όια ηα
κπζηήξηα θαη όιε ηε γλώζε, θη αλ έρσ όιε ηελ πίζηε, ώζηε θαη όξε λα
κεηαθηλώ, αιιά δελ έρσ αγάπε, είκαη έλα ηίπνηα. [3]
Η αξρέγνλε απηή γιώζζα, πνπ ιεζκνλήζεθε αιιά δελ
εμαθαλίζηεθε, είλαη ε αγάπε, ε γιώζζα ηεο θαξδηάο. Από απηήλ ηε
κπζηηθή πεγή αξδεύνληαη όιεο νη γιώζζεο, θαη ε κεηξηθή καο θαη νη
μέλεο. Όηαλ ινηπόλ καζαίλνπκε μέλεο γιώζζεο, αιιά θαη ηε κεηξηθή
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καο,

επηζπκνύκε λα επηζηξέςνπκε ζηελ αξρέγνλε απηή γιώζζα, ζ’

απηόλ ηνλ ηόπν ζπλάληεζεο κε ην Δίλαη, ζ’ απηό ηνλ ηόπν ηνπ «αιινύ»
θαη ηνπ «άιινπ», όπνπ νη άλζξσπνη επαλαζπλδένληαη κε ην άξξεην
κπζηήξην.
Μαζαίλνπκε μέλεο γιώζζεο, όπσο θαη ηε κεηξηθή καο, επεηδή
έρνπκε ηε δπλαηόηεηα γη’ απηό. Κη έρνπκε ηελ δπλαηόηεηα

λα

καζαίλνπκε γιώζζεο, γηαηί ην ζεκέιην ηεο πνιπγισζζίαο, ε νπζία ηεο,
δελ βξίζθεηαη ζηε γξακκαηηθή θαη ην ζπληαθηηθό ησλ νκηινύκελσλ
γισζζώλ, αιιά ζηελ αξρέγνλε απηή γιώζζα ηεο θαξδηάο, ζηελ νπνία
καο νδεγνύλ νη θύιαθέο ηεο, νη ζηνραζηέο θαη νη πνηεηέο. Απηή ε ρσξίο
ιέμεηο γιώζζα θαζηζηά εθηθηή ηελ θαηαλόεζε ησλ νκηινύκελσλ
γισζζώλ θαη ελεξγνπνηεί ηελ αλάκλεζε ηεο κεγάιεο πξσηαξρήο , ηεο
επνρήο πξηλ ηελ Βαβέι, πξηλ ηε ζύγρπζε. «Μαζαίλσ μέλεο γιώζζεο»,
«καζαίλσ ηε δηθή κνπ γιώζζα» ζεκαίλεη αλεβαίλσ ηνλ πνηακό ησλ
νκηινύκελσλ γισζζώλ, γηα λα θηάζσ ζηηο πεγέο ηνπο, πνπ, αλ θαη
ιεζκνλεκέλεο ιόγσ ηνπ ζνξύβνπ θαη ηεο θιπαξίαο, πάληα βξίζθνληαη
θαη καο πεξηκέλνπλ εθεί πνπ ήηαλ, είλαη θαη ζα είλαη πάληα, ζ’ απηό ην
«αιινύ».
Πόηε ινηπόλ κπνξνύκε λα ζηνραζηνύκε ην ππαξμηαθό ζεκέιην ηεο
πνιπγισζζίαο, πόηε κπνξνύκε λα θηάζνπκε ζηηο πεγέο ηεο ίδηαο ηεο
γιώζζαο;
Ο πνηεηήο ζ’ απηό ην εξώηεκα απεπζύλεηαη ζε καο πξνζσπηθά θαη
απαληά ζε έλα κόλν ζηίρν: «όηαλ αθήζεηο ηελ θαξδηά ζνπ θαη ηε
ζθέςε ζνπ λα γίλνπλ έλα…» (Γ. Σεθέξεο, Λεσθόξνο Σπγγξνύ, 1930).
Δεκήηξεο Βιάρνο
Σρνιηθόο Σύκβνπινο Φηινιόγσλ Ρνδόπεο
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