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ANAZHTΩNTAΣ KEΙMENA-MONTEΛA ΓΙA TH
ΔΙΔAΣKAΛΙA TΗΣ EΛΛHNΙKIΙΣ ΩΣ ΞENtΙΣ ΓΛΩΣΣAΣ
ΦATΙMΑ EΛOEBA

The paper describes one of the strategies that can be adopted in teaching Modern Greek.
Students are given a number of modeΙ texts (mostly Greek fiction and essayistic literature)
with detailed grammaticaΙ comments, in order to create their own variant of the interlanguage, vrhich in the process of learning should be fuπher adapted to the situation of the

Greek linguistic pluralism.

Ιt should be noted that at the early stages of language learning, the students aΙe not oriented to the entire spectrum of language variation, but to the relatively high variety of
Greek (given their social role as foreign speakers of Greek). The method is partly based
on the theory of Milman Perry and Albeπ Lord, the classic study of epic performance,
which 1ed fuπher to the development of the theory of orality and textuality in literary

texts.

H Ιθdxη α' 6δωoε τo ωρα(n ταξi'δι...
Κ. Καβαφηg
Ι(υq[εE

xαι Κt1qιoι,

Aπ6ιpε εiμαατε εδιil για να τιμηοουμε τoν αγαπημ6νo μαζ φιλo χαι συγdδελφo χ. Παναγιιbτη Κoντ6. Eδω xαι πoλλd, 1ρ6νια Θαυμdξω τoν χ. Κοντ6 χαι τoγ
ΘεωQιb φiλο μoυ. Ei,ναι 6μωg η πqιbτη φoQα πoυ 6χω την πoλfτιμη ευχαtQια γα
τoυ εχφQαoω xαι επισημωζ τα συναιoθηματα χαι τηγ ευγγωμoαtiνη μoυ. 'oταν
πq6xειται να μιληαει xανεiζ για την φιλiα, αναγχαoτιxα μιλdει για τη διxη τoυ
xoαμoΘεωg(,α. Θα σαζ παQαχαλ6oω λoιπ6ν να με αυγxωρησετε για τηγ αQχετα
εxτεταμ6νη εισαγωγη πoυ θα αxoλoυθηoει χαι πoυ αγαφ6Qεται β6βαια στoγ χ.
Koντ6, αλλd 61ει dμεoη o16οη χαι με τo θ€μα τηE απoψινηg μoυ αναxoiνωαηg.
Στo Πρoλ6γιoμα στη <<Moυσιχη Πoιητιxη> o Σεφ6qηg (Δoxtμθζ, τ6μ B: 311)
αναφ6qει 6να 1ωq[o απ6 τιE αναμνηοειg τoυ μεγdλoυ Pιilooυ oυνθ€τη Στqαβ(,νσχι, o oπoiog oτα γεqdματd τoυ εiπε σε μtα oυν€γτευξη τo εξηg: <<Δεγ μπoQd)
να χoιμηθιb τη νri1τα, παρα μ6νo αν υπd,q1εL μια α1τiνα φωτ6g πoυ μπαiνει
'Ιoωg να
ηταν τo φανdμιθoα στηγ xdμαρd μoυ αJτ6 xdπoιo γειτoνιx6 δωμdτιo.
τo
xαγd,λι
Κριoιixωφ.
που
φιbτιξε
Qι τoυ δρ6μoυ, 6ξω απ6 τo παqd,θυq6 μoυ,

Φατ(,μα
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'oμωE 6,τι xαι να ηταγ αυτ6g o oμφdλιoE λιbqog φωτtσμoti
μoυ επιτq6πει , αx678
να
χαι
τιbgα,
ατα
oτoν
πQoστατεμθνo
χαι τoν
μη
μoυ xρ6νια,
ξαναμπαiνω
xλειoτ6 χιbQo πoυ γνιbριoα 6ταγ ημoυγ εφτd η o1τω>.
Αναφ€qoγταζ αυτ6 τo παqd,θεμα o Σεφ€ρηg πρoοθιθτει: <<Θαυμdξω πoυ μιλd
6τoι 6να9 d,νΘqωπoζ πoυ δηλιbνει: <<Δεν μoυ αq6oει να Θυμoriμαt την παιδιxη
μoυ ηλιxiα>>r>. Eδd) θα μπoqofαε να πqooθ6οει xανε[,g 6τι xαι o lδιog o πoιητηg
απ6φευγε να μιλd,εt για τα παιδιxd τoυ 1q6νια. Αυτ6, πd,ντωg, δεγ τoγ εμπoδ[ξει να μιλdει με μtα απoxαλυπτυx"t'1oυμiνηαη για τιζ παιδιxθg αναμνηoειg εν6g
dλλoυ δημιoυqγof: <oμωg αυτ6 τo αμυδq6 xαι πεισματtx6 φωg πoυ ξεxiνηoε
xαπoτε απ6 τo φανdgι εν69 δq6μoυ τηg παλιdg Πετqofπoληg xαι xαΘιilE πεQνorioαγ oι δεxαετiεg iαωg να θαβηαε η εατiα του, εξαxoλoυθorioε ωod,γ τo φωζ
εν69 oβηαμ6νoυ doτgoυ, γα φωτiξει τoν liπγo τoυ χαt να τoυ πgoαφ6ρει τoγ
πQoστατετεμ6νo x6oμo των πα ιδ ιxιilγ 1ρ6νων...
o Σεφ6ρηg γgdφει αυτd στην Αθηνα, τo 1969,oτα69 τoυ 1q6νια, χαι παQατηρεi 6τι ανdμεσα στην πλotioια αυμoμιδη τoυ Στραβiνoxι <<αυτ6 τo oημεlo
δoυλεriει πεqιoodτεQo στo μυαλ6> τoυ. To τελευταio ιo1t1ευ χαι γυα μ€να. Η ειx6γα μιαg α1τ(,ναg απ6 τo νυχτεQιγ6 xανdλι με αυμινεi ιδιαiτεqα χαι o λ6γo9
εiγαι πoλri απλ6g: μ€νω στην Πετqoιiπoλη δtio βηματα απ6 τo xαγdλι Kqιori>>.

χoφ χαι νoμiξω 6τι ξ€ρω πoιo αxqιβιilg φανdqι ενγoolioε o Στqαβiγσχι. Eτoι
λειτoυqγεl o απ6λυτo9 xαν6γαE τηE μεταφoQιxηs xqηoηg. Αν ξ69oυμε αxqιβιilg
πoια εiναι η πηγη τηE μεταφoQdE, αντιλαμβαν6μαoτε xαλriτεqα χαι τoν oτ61o.
Yπdρ1ει xαι dλλog λ6γo9 πoυ xdνει σημαγτιx6 αυτ6 τo παρdθεμα: μαE βoηθdει oτην απoxωδιxoπoiηoη τoυ 6qγου τoυ Σεφ6ρη. Δεν εi,γαι τυ1αio 6τι μια ειx6να, παιδιxη ανdμηοη τoυ Στραβiνoxι, πoυ παiqνει xαθαqα μεταφοQιxη διdσταση, εντυπωσ[,αoε τ6αo τoν πoιητη. Tι εiναι αυτ69 o oμφαλιoE λιbφg φωτιoμoti, μια αxτlνα πoυ oε ξαναφιθρνει oτo 1αμ6νo παqdδεtσo χαι πoυ xατd' τoγ
Σεφ6qη εiγαι 1τQοστατεμ6νogxαυ xλειoτ6ζ χcbQoζ; Πoti φ6qνεt τoν Σεφ6ρη αυτη
η αxτ[να; Πqoφανc(lg, ατη Σxd,λα, oτα Boυgλd,.

Aλλα υπdρ1ει oiγoυqα xαι τρlτog λ6γo9, γtα τoν oπoio oυγxινηθηxα ιδια(,τερα 6ταν πqωτoδιdβαoα αυτd τα λ6για. Mε oυμiνησε η ιδ6α τoυ γυQισμori, τoυ
ν6oτoυ. Eμεig oι ξ6νoι νεoελληνιoτ6g 61ουμε τo πqoν6μιο γα απoλαμβανoυμε
απ6 xoγτd τo μαγιx6 φαιν6μενo τηζ oυν61ειαζ τηE ελληνιxηg γλιbαoαg. Και
πoλri αυ1yd η αναφoQd, oτην Eλλdδα μεταφoQιxιilg γiνεταt για μαE μι,α παqαλλαγη γυqιoμori στo πQαγματιx6 μεταφυσtx6 μαg σπtτι, στoγ εαυτ6 μαζ, στoν
xtQoστατετεμ1νo x6αμo των παιδιxcbν μαg xρ6νωy. Στoν ελληνιx6 πoλιτιoμ6
ατηqiξoνται oι πιo σημαντιxtg ιδ€εg των πεQιαooτ6gων ανθqιbπων, oι πριilτεg
παιδιx6g εντυπιboειζ τoυE για τoν x6oμo, η αυτoγνωolα τoυζ' 6λα αυτd τα
χQωατdμε στην Eλλαδα.
Αυτ6 ιo1riει ιδιαi,τεqα γtα την ρωoιxη xoυ}'τoriqα. Eτσι, με τo πληoiαoμα
τoυ εν6g πoλιτιoμoti oτoν dλλoν, μαE δiνεταυ η πoλfτιμη δυνατ6τητα γα αJτoxωδιxoπoηαoυμε την διxη μαg xoυλτoιiqα. Και εi,ναι αυτoγ6ητο 6τι 1qειαξ6μαστε εδιil oυoιαoτιxη βoηθεια. Για μ6να πQoσωπιxα αυτη η αxτiνα φωτ69 πoυ
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χαι oQtσμ6γoι d,νθqωπoι. O Παναoι oπolοι με βoηθησαν γα
ανθριilπoυζ
πqιilτoυg
απ6
τoυζ
Koντ6g
ηταν
γtωτηζ
Eiναι
x6oμo
τoυ
ελληνιoμοti.
πληoιdoω τo μαγιχ6
γεwαι6δωQoζ, χαQισματtx6g, υπoδειγματιxd, αγιδιoτεληg dγθQωπoζ. Αυτ6g o λαμπg69 φιλ6λoγoζ 6γtνε
για πoλλoι}g -61ι μ6νo για μ6να- η αxτiνα φωτ6g πoυ σε φ6ρνει oε 6να x6oμo
'πρoστατεμθνo'. Και μ61ρι τιilρα,6ταγ αxoliω τηγ φωγη τoυ oτo τηλ6φωνo,
νιιilθω μια σιγoυgιd, αιoθd,νoμαι 6τι o x6oμοg λειτoυgγεl oωοτd. oqιoμ6νεg
ατιγμ6g πιατεriω στoν παQηγoQo λ6γo τoυ Σεφ6QΙ: <O x6oμοg ε1ναι απλ6E>.
E(,γαι 6να θαυμdoιo oυναLoθημα πoυ μoυ τo πqooφ€qει εδω xαι πoλλd 1ρ6νια.
T6λog, με την ευxαιρiα αυτη θα ηΘελα γα τoν ευχαQtστηoω xαι γα τoυ ευxηθω
xdθε xαλ6.
To θ6μα τηζ απoψινηg μoυ αναxoiνωoηg 61ει o16oη με την πoιxιλiα τηg ελληνιxηg γλιilooαg, τη νεoελληνιxη λoγoτε1νιxη ν6qμα χαι τη διδαοxαλiα τηg ελληνιxηg γλιilooαg. Ξεxιγιilvταg, Θα ηθελα να διευxqιν(,αω 6τι θα μιληαω γLα τηγ
εξωoυoτηματιxη πoιxιλlα,xατα την ταξιν6μηoη τωγ KαxQιδη-Ferrari & XειλdMαqxoπoriλoυ (1996). Θα με απαo1oληoει ιδιαiτεQα η πoιxιλiα πoυ πqo6gxεται απ6 τιζ tστoQιxfg περιπ6τειε9 τηg γλιilοoαg.
Eδω xαι πoλλd 1qdνια ιθ1ω την πoλυτ6λεtα γα διδαoxω την ελληνιxη γλιilαoα. Oqιoμ€νεg φoQ6E να αx6φτoμαt oτα ελληνιxα χαt να απoλαμβd,νω τo μαγιx6 γλωoooλoγιxd παι1νi,δι πoυ λ6γεται ελληνιxη γλιbooα. T6τε, oυ1νd,, αγτιμετωπiξω δυoxoλiεζ, oι oπoiεg 6μωζ ταυτ61ρoνα 61oυν μεγαλη γoητε(,α, 6πω9
6λε9 oι πoλιiπλoxεg xαταατdoειg. Oταν π.1. μιλdω για <πoλυτ6λεια>>, πoυ σχηματiξει γενιxη <πoλυτθλειαζ>>, πq6πει να εξηγησω συστηματιxd στoυE φoιτητ6g
μoυ, γιατL μιλdμε για <.ξενoδo1εio πoλυτελε[αζr. Π96πει να εξηγησω πωζ ε(,ναι
xaτι δυαφoqετιx6 η λ6ξη τqdπεξα στην 6xφgααη <ουξητηoη oτρoγγυληg τραπ6ξηE>> xαι η λ6ξη <τραπθξι>>. Πoιεg εξηγηoειg μπoQω γα τoυt διilαω, αν αφαιρ6αω
τη δια1goνlα;
Πqιν απ6 μεριxd 1ρ6νια 6τυ1ε να εiμαι παρotioα σ' θνα oεμινdgιo στo Tμημα Γλωαooλoγiαg τoυ Αqιoτoτ6λειoυ Παγεπιoτημloυ Θεooαλoνixηg. To Θ6μα
τηζ oυξητησηζ ηταν η διδαoxαλiα τηg ελληνιxηg γλιbσσαζ oτο δημoτιxo. Eναg
oυνdδελφoE, περιγqdφoγταζ xdπoιo γλωoooλoγιx6 πεlgαμα oτo δημoτιxo
o1oλεio, ξαφνιxd,, χωQιζ xαμιd φανεqη αιτiα, π6qαoε στην xαΘαρεr}oυαα λθγo\rταζ: <<Kαι 6ταν εxog6oθη η περι6qγεtα των παιδιιilν...>> χαι ουνεxlξoνταζ αx6μα δυo πgoτdοειζ στην xαΘαρεrioυσα, τελεi,ωοε πoλti φυoιoλoγιxd την oμιλ[α
τoυ σε dψoγη δημoτιxη γλιbooα. Πoιoι χoινωνιoγλωooιxoi η πgαγματoλoγιxo[,
παqαγoντεE συνεπdγoνται μια παq6μoια πεqlπτωoη εναλλαγηζ τωγ xωδlxων
(code switching) η oε dλλεg περιπτιboειg ανdμεξηg τωγ xωδixων (code mixing);
E[,ναι oλoφdνεqo 6τι για τoυE διδαxτιxοrig μαg oxοπotig δεν μαg αqxεL η εξηγηση τoυ φαυνoμ6νoυ. Xρειαξ6μαoτε oδηγ[,εg, πqoβλ6ψειg, διατriπωση xαγ6νων.
oι ξθνoι φoιτητ6g oι oπoloι μαθαiνoυν ελληνιxα π96πει να xατ61oυν αυτ6ζ τιE
υφoλoγιxθg δυαxυμd,νoειE, αλλιιilg τoυE διδdoxoυμε μια δtioxρηoτη, πλαoματLσε φ6Qγευ πισω στo χαμθνo παQdδεtσo ειγαt
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Φατiμα Ε,λ6εβα

Αναμφiβoλα 6λoι μαE 6χoυμε χdπotεg διx6E μαζ εξηγηoειg για πoιo λ6γo
πεqνdει xανεig στην oμιλiα τoυ στην xαΘαρειioυoα (η oπoiα xαταqγηθηχε τo
1976!). Πdντωg, τo πεQιστατιx6 τo oπoio περι6γραιpα παραπανω παqoυoιdξει
6να αναμφισβητητo γεγoν6E τηζ γλωoαιxηE χaησηζ xαι ε(,ναι φυoιx6 για €ναν
γλωoooλ6γo να πρoαπαθε(, γα πgoτεiνεt εQμηγεi,εg αυτot] τoυ φαινoμ6νoυ.
Πqιν αqxiooυμε τη διδαoxαλlα τηg γλιilooαg πq€πει να Θ6οουμε στoγ εαυτ6 μαg
μια απλη εqιbτηoη: <<Πoια γλιbooα πq€πει να διδdξoυμε;>>. Στη oημεQινη ελληνιxη γλωαοιxt1xατασταση 61oυμε γα xd,γoυμε με €γα oυναqπαoτιx6 xαι πoλt]πλoxo γλωooιx6 παι1νiδι. Στην xαθαρεl3oυσα oQισμ6νoι Eλληνεg ανατρθ1oυν
oυ1νd 6ταν αοτειεlioγται, 6ταν θιθλoυν γα δηλιbσoυγ ειqωνεiα χαι σε πoλλ6E
dλλεg πεqιπτιiloειg, 6πωg αυτη πoυ πεQtγqdι|'αμε πιo πdγω.
Eiναι γεγoν6g 6τι η oημεqινη γλωοoιxη xαταoταoη ε[,ναι πoλ.ti διαφoqετιxη
απ6 αυτην πoυ επιχQατotloε πqιν αlto201q6νια. Exεiνη την επo1η ηταν αx6μα
πoλri ξωνταν6g oι αναμνηoειg απ6 την πεqioδo τηg διδαxτoqlαg. Πoλλol Eλληνεg απ6φευγαν τη χQηση αq1αΤxιilν oτoι1εiωγ γιατi για πoλλd 1q6νια η χaηση
τηg xαθαρειioυααg oημαινε αυτoμd,τωg 6τι o oμιλητηg ανηxεt στo χωQo τηg δεξιdg.Σημεqα δεν ουμβαiγει xατι τ6τoιo. E(,1α αxofoει xαποτε την 6xφgαοη: <<H
xαΘαgεrioυσα μπα[γει απ6 την πioω π6qτω>. Φυoιxd πρ€πει γα επισημανθεi
6τι με τoν 6qo <<xαΘαqεfoυσα> εδιil δεν νoε[ται τiπoτα συγχεχQιμ€νo. Ξ6goυμε
6τι η 6νγoια αυτη εiγαι πoλti oγετιxt1. E[γαι η γλιilααα στηγ oπolα γρdφτηxε τo
Σιiνταγμα, η γλιiloσα με τη νεoελληνιxη ofνταξη xαι την αq1αΤξoυαα μoqφoλoγ[α.

Φαiγεται 6τι τη oημεqινη γλωooιxη xατdoταση μJ[oQεi να την πεqιγgdψει
xανεiE χQησιμoπoιιilνταg τoυζ 6ρoυg τηζ χotγωνιoγλωoαoλoγiαg εναλλαyη
xωδlxων (code switching) xαι ανd,μειξη xωδixων (code mixing). Στην παρor}oα
γλωοoιxη xατdαταση στηγ Eλλdδα €1oυμε γα xd,γoυμε με τη oυνtiπαqξη xαι
πoλri oυ1νd αλληλεπ(,δραoη δtio γλωooιxιbγ oυoτημdτων. Eπoμ6νωg, 6ναg ξ6νog oμιλητηg 1gειdξεται xdπoιεg πληgoφogiεg για τη γλωαoιx'fi τατιτιπη την
oπolα πρ6πει γα αxoλoυθηοει στoγ πQoφoQιxo xαι γραπτ6 λ6γo. Eiγαι αξιooημεiωτo 6τι τα τελευταiα 1q6νια, π6gα απ6 τα μεγdλα, γενιxd, λεξιxd τηg
γλιbοoαg, αρ1(,ξoυν γα xυxλoφoρotiν ειδιxd λεξιxd, 6πωg π.χ. τo Λεξιx6 των
Aρyαιoτιxrbν Φqααεων τoυ Δ. Toιq6γλoυ χαι dλλα. Eiγαυ oλoφdνεqo 6τι oι
συγγQαφε[g xαι τo xoιν6 αιoθd,νΘηχαγ την ανdγxη τ6τoιωγ λεξιxιbν. Ανdλoγo
φαιν6μενo συναγτdμε oτη oriγ1ρoνη ελληνιxη πεξoγqαφlα xαι oτα πq6oφατα
εγ1ειqi,δυα χαι γQαμματιxιig που πεqιγqdφoυγ τη oημεqυνη xαταoτααη τηg ελληνιxηg γλιilooαg. Παgατηgοriμε 6τι oι συγγQαφεig πgoα61oυν ιδιαiτεqα τo
θ6μα των αρ1αΤoτιxιbν ατoι1εiων στη αriγ1qoνη ελληνιxη γλιbooα.
Κατd την dπoιpη μoυ εiμαoτε υπoχQεωμ6νοι γα στQαφoιiμε πQoE τη δια1ρoνiα: oτην πεq(,πτωοη τηζ ελληνιxηg π96πει να xd,γoυμε συνεχιbg μια oτQoφη
πQoζ τα πioω. Η xυρiαρ1η τdoη τηg γλωoooλoγιxηg θεωq(,αg (απ6 τoυζ NεoγQαμματυxoιig χαι τoγ Saussure μ6χQι τoν Chomsky) θα αξιoλoγoιioε xdπωg
αgνητιxd, μια παg6μotα πρoo6ψιση τηE πoιxιλ[αE στη γλιbooα. H xυqiαρ1η
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ιδ6α εiναι αναμφιβoλα η εξηg: <<μια γλιboοα, 6γα otiοτημα>>. Η ιδ6α των γλωooιxιbν επαφιbγ, τηg oυνι}παQξηζ διio η πεqιoo6τεQων γλωοoιxιilγ συστημdτων,
τηζ δLαχρoνιxηE ανdμειξηζ (στη συγχεχQιμ6νη πεq(,πτωοη μιλαμε για αιoθητη
επιqqoη τηg αqxαTξoυoαg μoaφηE τηg γλωασαζ στηγ παQoliσα γλωooιxη xατaoταoη) 6q1εται oε αντiθεση με την xλααιxη αυγxρoνιxη πρoo6γγιαη. Στη γλωoooλoγιxη ανdλυοη, η στQoφη πqoE τη δια1qoν[α μ6χQι μια oQισμ6νη επo1η θεωqoιiνταγ επιxiγδυνη, 6πωE η συμπεqιφoqα τηζ oυΦγoυ τoυ Λoτ, η oπolα xo(,-

ταξε πlαω στην αγαπημ6γη τηζ π6λη xαι πdγωσε στη θ6oη τηζ για πdντα ωg
oτηλη dλατog. Στην πεgiπτωαη τηE N€αg Eλληνιxηg, πd,ντωζ, αγαγχdξεται να
δε1τεi xανε(,g 6τι ε(,ναι πoλυ διioxoλo γα αJτoφriγoυμε αυτην την επιπ(,νδυνη xiγηση, να αντLμετωπiξoυμε, xατα τoν Saussure, την ελληνιxfi γλιbooα ωζ μια
παqτ[,δα αxαxιoιi. Για μια αντιχεLμενιxη ανdλυoη, πq6πει να Θ6ooυμε μια εQωτηση: πoιoζ θα xdνει την x(,νηαη;
Eiγαι εγδειxτιx6 6τι τo θ6μα τηg γλωοoιxηg πoιxιλlαg η ετεqoγ6νειαg ατα ελληνιx& €γινε τα τελευταiα 1ρ6νια θ6μα ξωντανηζ χαι αxqωg ενδιαφ6qoυσαζ συξητηoηg xαι 6ρευνα9. Mε αυτ6 τo θ6μα 61oυν αo1oληθεl, μεταξri dλλωγ, οι: Πετρot}νιαg (1978), Ιoρδανiδoυ (1986), Babiniotis (1992), Mπαxd,xoυ-oρφανoti &
Xειλd-Mαρxoπoliλoυ (1 992), Σετdτog (199Ζ), Daltas (1994)' Φραγxoυδαxη
(1'gg6),Kαxqιδη-Ferrari & Xειλα-Mαqxoπoriλoυ (1,996)' Mackridge (1988, 1990)
x.d. Λ6γω τηζ εγασx6ληαηg μoυ με τη δυδαoxαλLα τηg ελληνLτdiζ, στηγ παqofoα
εργαoiα με απασχoλεi xυqiωg 61ι τ6oo τo θ6μα πεQIγQαφηE τηs γgαμματιxηg
πoιxιλiαg 6αo των πQoδιαγqαφιilν μιαζ xειμενιxηg xωδιxoπolηοηg τηg γλιboσαζ: πoια μoaφη τηg ελληνιxηg γλιbσσαζ, μ6oω πoιωγ xειμ6νων, πgθπει γα διδαoxεται στoυζ ξ6νoυ9; Kαι επειδη επ(, xq6νια αxoλoυθιil μια μθΘoδo διδαoxαλiαg πoυ oτηqiξεται στα λoγoτε1νιxaxεtψενα, αυτ6 πoυ με απαo1oλεi ε[,ναι τα
xqιτηρια για την επιλoγη αυτιilγ τωγ χειμενιxιilγ πqoτriπων.
Elναι xoινη Θ€oη αημερα 6τι η 6woια τηg ν6qμαζ, ωζ λoγoτε1νιxηζ αQχηζ,
oυνδ6εται dqqηxτα με τηγ ιiπαgξη xειμθνων-μoντθλωγ. o xωδιχoπotημ6νog xαν6να9 διαμoρφιbνεται με βαoη αυτd τα xε[μενα. Eπoμ6VΦζ, η λoγιxη διαδιxαoiα θ1ει εδιit 1αqαxτηQα επαγωγιχ6 xαι 61ι απαγωγιx6.
Eπιτρ6ψτε μoυ τιilgα να σαζ παqoυοιdoω δrio πoλ,r1 γνωoτd xεlμενα πoυ με
γoητεtioυν πQoσωπιxα χαt ωζ διδd,oxoυoα:
Tην ε(δα την Ξανθoιiλα,
την ε[δα ιpεg αgγd

πoυ εμπη}dε στη βαρxoιiλα
να παη στην ξενιτια
Πρ6xευταt για 6γα απ6 τα πto μυoτηqιιbδη απ6 γλωοoιxη απoψη xεlμενα
πoυ γqdφτηχαν στηγ ελληνιxη πoιητιxη παqαδooη: με τoν διπλαoιαoμ6 τηg
ατoνηg αγτωγυμ[,αg αντιλαμβαν6μαστε τηγ πQoφoqιx6τητα τoυ xειμ6νoυ xαι
xατι αλλo, απqooδι6Qιστo χαt φευγαλ6o, μdλλoν 6γαγ ιταλιx6 απ6ηxo. M€1qι
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τιbqα η γλωσσα τoυ εθνtχoti πoιητη τoυ ελληνιαμoti παqαμ6νει αινιγματιxη: ε[-

γαι ιδι6λεχτoE τoυ Σoλωμoli η, γtα γα χQησιμoπoιηαω τoν 69o τoυ Neιvton
(197 2), 6να δε iγ μα τη E π ρoδ ιαλεx τ ιx^flg ελλην ιxη g @re - di aΙ e ct aΙ Gre ek);

Σε αυτ6 τo αημεio 6q1εται στo γoυ μoυ η παqατηqηση τoυ Σεφ€qη (xoιν6g
τ6πog πλ6oν) 6τι oι xαλ,riτερoι E,λληνεg πoιητ6g δεν ηξεgαγ xαλd, τα ελληνιxd.
Aναqωτι6μαατε αγ θα 6πgεπε loωg να εiγαι xανεi,g δiγλωooog, 6πωg o Σoλω-

μ6E, o Kdλβos χαt o Kαβdφηg για γα απελευθεQωθε(, απ6 τo αρ1αΤoτιx6 παgελθ6ν, να ξθρει απ6 τη διxη τoυ εμπειρiα τι αxgιβιilg oημαi,νει η μεγdλη απ6λαυαη να γqdφειE στηγ iδια γλιilασα στην oπoiα αx6φτεoαι. Θα ηταν επoμ6νωg
δrioxoλo γα απαγτηαoυμε θετιxd στην εριbτηoη, αν 61oυμε πqαγματι διxαiωμα
γα αντιμετωπiξoυμε τo xεlμενo τoυ Σoλωμoti με την ιδι6gQυθμη γλιboαα τoυ
ωg πg6τυπo xεiμενo.

Eγα dλλo xεiμενo τo oπoio επ6λεξα ωg παqdδειγμα εi,γαι πoλri διαφoρετιx6,
αλλd με γoητεtiει με τoγ iδιo τq6πo:
Tην περιζiτητη ταιiτην τρtdδα πρoo6ντων ε(,1ε ει1ρει συνηνωμ€νην εLζ τo
πg6oωπoν τηζ δεαπoιν('δog ΠαναγιιΙlταg Toυρλωτηg, ε[δog τι νεαρoι1 ιππoπ6ταμoυ, τoυ oπo(,oυ o 6γxog εxφ6βιζε πανταg τoυζ dλλoυg πqomoδιιΙlxταg.
To xεiμεγo τoυ PoΤδη εiναι γqαμμ6νo με αξιoλdτqευτη d,νεoη χαι πQoφoQtx6τητα. Kαι πdλι αναqωτι€ται xανεLg τι εiναι η xαθαgεtioυοα τoυ PoΤδη. Κατd'
τη γνιbμη μoυ τo xε(μενo δεi1νει αγαμφtσβητητα 6τι o PoΤδηζ oxεφτ6ταν στην
xαθαρεrioυαα. T6τε γιατ(, αυτη η γλιboοα δεν 6γινε δεxτη ωg λoγoτε1νιxη γ6Qμα;

o Peter Mackridge στo dgθρo τoυ <<Le discours public en Grδce aprδs
l'abolition de la diglossie> πqoτε[,νει τη διdxQιση τηg δημoτιxt1g απ6 την xαΘαqεfoυoα 61ι ωg διd'xqιoη πQoφoQιxηg-γqαπτηg, πλαoτηg-φυoιxηg γλιbσσαE
αλλd ωg δrio παqαλλαγ6g τoυ γqαπτoti λ6γoυ. Πιoτειiω 6τι τα δrio παqαπd,νω
xεlμενα απoδειxγιioυν αυτη την πoλri γ6νιμη ιδ6α. Ιoτoριxd,, η 'υψηλη δημoτιxη' , η oπo1α ατηρlξεται oε δημoτιxα τqαγot1δια χαL xατα τον Neιvton εiναι η
πqoδιαλεxτιxη ελληνιx'i1πρooδιoq[,ξεται αx6μα πιo δfαxoλα απ6 την xαθαρειioυσα. Στα τ€λη τoυ 19oυ αιιilνα φα[,νεται 6τι υπηQχαγ φυσιχoi oμιλητ6g τηg xαΘαqεrioυoαg, ενιb αγτ(,θετα η tiπαqξη oμιλητιbν τηE 'υψηληg δημoτυxt1g' φαiνεται αQχετd αμφιλεγ6μενη.
Σημευωτ6oν 6τι o Eμμανoυηλ PoΤδηg, στoν oπoloν αντμoυν τα πιo χoμψd
παραδεiγματα τηg πεξoγqαφ(,αg στηγ xαθαρεrioυoα €1ει δημoτιxιoτιxtg απ6ψειE. Αλλd αx6μη xαι 6ταν υπεQασπiξεται τον Ψυ1dQη χαι 6ταγ εxφqdξει δημoτιχιστιx€g απ6ιpειg γgdφει στηγ xαθαρεrioυαα (Mackridge 20οΟ).
Θα μπoQor1ααμε γα xd,γoυμε πoλλιθg απ6πειQεS για να βgoriμε πq6τυπαxεiμεγα. Θα απoλαμβdναμε αυτην την αναξητηση αλλd θα αναγxαξ6μαoταν τελιxd, γα δε1τotiμε 6τι τα πg6τυπα πε(,μενα (με την 6woια τωγ αμιγιbν γλωooιxΦν
πqoτriπων) ατην πQαγματιx6τητα απoυoυdξoυγ απ6 τα N6α Eλληνιxd.
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Eδω χαι πoλλd xq6νια xd,νoγταg 6να τεστ θ6τω την iδια εQωτηση αε E,λληνεζ, νεoελληνιατ6ζ χαt μη: τoυζ Qωταω πoto χειμενo θα μπoροιioε να παiξει
τoν ρ6λo εν69 τ6τοιoυ xειμ6νoυ-πQoτ1iπoυ. Η απd,ντηoη, 6πωg Θα αναμεγ6ταγ
εiναι εlixoλα πqoβλ6ψιμη. Moυ απαγτdγε oυνηθωg 6τι αγαμφισβητητα ε[ναι τα
xεiμενα τoυ Σεφ6Qη: στηγ πqιilτη oειqd, o πεξ6ζ τoυ λ6γog, oι δoxιμ6g, αλλα xαι
η πo(,ηαη τoυ. Πqoαωπιxd αναgωτιθμαι, αν πραγματι 6xoυμε τo διxα[ωμα γα
ιopqιξ6μαστε 6τι o πεΦE λ6γoE τoυ ΣεφιθQη μαζ πqooφ6qει 6να παρd,δειγμα
xειμθνoυ-πqoτfπoυ.
o Σεφθρηg, 6oo xαν6ναg dλλog E,λληναg πoιητηg, ενδιαφ6qεται γtα την ελληνιxη γλιilooα: <o Θε69 μαg €δωoε μtα γλιbooα ειiρωoτη, πειoματd,Qα χαt χαqιτωμ6νη, πoυ αντ61ει αx6μα, μoλoν6τι 61ουμε εξαπoλfoει 6λα τα θεqιd να
την φdνε>. Σημειωτ6oν 6τι ηδη μ6αα σ' αυτ6 τo xεiμενo η λ6ξη ειiqωατη tγει
xαθαqευoιd,νιxη απ61qωoη χαt εiναι oλoφdνεqo 6τι, αγ συνεχlooυμε την ανdλυoη, θα βqoιiμε πoλλ6g απoxλi,oειg απ6 την απλη δημoτιxη. To 1αqαxτηQιστιx6 αυτ6 εxδηλιbνεται χαι με την τdαη τoυ Σεφ€Qη πQoζ τα αg1αΤoτιxα oτoι1ε[α
(π.x. τηg-εν-Σαλαμ(πι-ναυμαfi,αE) αλλd χαt με τo ιδιαiτερo ενδιαφιθgoν τo
oπo[,o δεL1νει για τη διαλεxτιxη γλωoαα, τη γλιbασα των ανΘρωπων τηζ υπα(,θρoυ. Mε τη γνωατη τoυ τdοη γα xdγει ανdλυαη τoυ διxoti τoυ 6qγου μαζ συμβoυλεriει τo εξηg: <TρειE εiναι oι δq6μoι πoυ μαg oδηγor1γ oτo oτ61o μαE: η
γλιbοoα τηg ΣμriqνηE, επειδη εxεi θξηoα παιδi, τoυ Eqωτdxqιτoυ χαt τηs Κqητιxηg λoγoτε1νiαg, χαι η Κυπριαxη διdλεxτoζ>>. Δηλαδη τα xε[μενα τoυ Σεφ6Qη
παρoυοιd,ξoυγ τη γνωoτη γλωoαιxη πoιxιλlα xαι απ6 αυτην την dπoιpη εiναι
αντtπQoσωπευτιx6 δε[γμα.
Και πd,λι 6μωE αντtμετωπlξoυμε 6να παqdδoξo: Tα xεiμενα τoυ Σεφ6qη παρoυoιdξoυγ τoν πεξ6 λ6γo εν6g πoιητη. To Θ6μα αυτ6, η πq6ξα τωγ πotητιilν,
βqloxεται τελευταiα oτo επLxεντρo τηE πqooo1ηζ στιζ 6qευνεg πoυ αφoqoriν
τη θεωQiα τηζ λoγoτε1νi,αg. Πoλλ69 φoq€E αντιπαqαβdλλεται με την πoiηoη
των πεξoγQdφωγ. Πq6oφατα 6γινε oτη M6α1α ιθνα oυν6δqιο με αυτ6 τo θ6μα.
H επιλoγη τoυ θ6ματog oτηqlξεταt στo γεγoν69 6τι oτιg αQχεE τoυ πεQαoμ6νoυ
αιιbγα δεν υπηqχε στην Pωoiα otjτε 6ναg oπoυδαiog πoιητηg, o oπoioE να μην
6γqαφε χαL σε πεξ6 λ6γο. Απ6 επιχolγωνιαxη dπoψη μπoρotiμε να oqiooυμε
τoγ πoιητιx6 λ6γo ωζ εγtb-xε('μενo τLαL τoν πεξ6 λ6γο ωg αυτ6g-xε(,μενo (αυτη
την ταξιν6μioη τη χQωστd,με στη γεQμανιxη λoγoτε1νιxη παgdδooη τoυ τ6λoυg τoυ 18oυ χαι των αq1ιbν τoυ 19oυ αιιilνα: πoiηoη-εγιil' δqdμα-εαti xαι
επιx6g λ6γoE-αυτ6s).oqιoμ6νεg φoq6g γ(,νεται μια otiγ1υση χαt oι διio μoQφ6E
αλληλoεπηρεdξoνται. Σε xd,πoιεg πεqιπτιiloειg 61oυμε να xdνoυμε με μtα oυδετεqoπolηoη, oπ6τε θα μπoρotioαμε γα xd,νoυμε λ6γo για επιxli πo[,ηoη xαι
λυριx6 πεξ6 λ6γo χαι σε xdπoιεg dλλεg συναγτotiμε πιo ααυνηθιοτεζ χαt
απρooπτεg μoqφ6g. Η Pωα(,δα γλωoooλ6γog Tατιdγα Toιβιdν 61ει πqoτεiγει σ'
αυτη τη ox6oη την εξηg υπ6Θεoη: Eναg πoιητηg πoυ γραφεt σε πεξ6 λ6γo, για
να διατηqηαει τηγ επtχoινωνιαxη oxoπιμ6τητα τoυ xειμ€νoυ, γqdφει τoν πεξ6
λ6γo σαν να ηταγ εγch-xε[μεvo (Γoιβιαν 2001). Συνηθωg τo μ6τqo, oι oμoιoχα-
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ταληξiεE χαι τα φυσιχd, 6qια τoυ χειμ6νoυ πεqιogi,ξoυν τoν ποιητη.'oταν o
πoιητηg με 6μφυτη πoιητtχη φωγη πεgνd,ει στoν πεξ6 λ6γo, αυτoμdτωE αφαtρε(, τα φρdγματα, αλλd ταυτ61qoνα 1dνει χαt τα oτηgiγματα, πqdγμα πoυ δLγει στo 6Qγo τoγ χαQα}ιτηQα μιαζ αιαθητηg επιτηδευσηζ. o Roman Jakobson
(1987) ειioτo1α 61ει oυγxg(,νει τoν πεξ6 λ6γo των πoιητιbν με τo πεgπdτημα
τoυ χατolxoυ τoυ βoυνoti πoυ πεqπατdει στην πεδιdδα. o iδιog o Σεφ6qηg τo
61ει εxφqααει με πoλri συγχεχQtμ6νo τ96πo, ιiloτε γα μηγ επιδ61εται xαμιd, παραν6ηαη: η πoiηoη 1oρεtiει, o πεξ6g λ6γog βαδiξει. E[,ναι dλλωoτε γνωoτ69 oι
θ6oειE τoυ για τη διαφoρd, πo[,ηoηE χαι πεξoγgαφiαg. EL1ε εxφqd,oει μεγdλη
επιφυλαxτιx6τητα πQoζ τηγ πoιητιxη πq6ξα. Πdντωg, ε(,ναι αμφiβoλo αγ χατdφεqε να γqdψει τoν πεξ6 τoυ λ6γo ωg πεξoγQdφoζ.
<Θ6λω να μιληoω απλd -να μoυ δoΘεL ετotiτη η χαQη>: πq6xευται γtα τα γνωoτα λ6για τoυ Σεφ6qη, απ6 τo επioηg γνωoτ6 6Qγo τoυ Eναg γ6qowαζ στην
αt{Qoπoταμιιi. Kαμιd φoQd o Σεφ6gη9 xαταφ6ρνει πgdγματι να μιληαει απλd,,
αλλd, 6ταν oυμβα(,νει αυτ6, ε[γαι μια δραματιxη xαι επ(,πλαστη λιτ6τητα. o Σεφ6qηg πdα1ιξε να μιληαει απλd, αλλd παgdλληλα ε[1ε την πεπoi,θηoη 6τι η πo[ηoη εiναι δrioxoλη xαι 6τι, 6πoιo9 δεν αγων(,ξεται για γα xυqιαq1ηαει oτo υλιx6 τoυ, δεγ ε(,γαι τε1νi,τηg χαt η ευαιαθηo(,α τoυ ε[γαι λεψη. o x6αμoζ, στoγ
oπolo η επιχoιγωγiα €1ει γiνει τ6oo δtiαxoλη, υπαγoqεtiει χαι μια διiοlιoλη τ€1vr1. Συνoιpiξoνταζ, μπoQoriμε να βγdλoυμε τo oυμπθQασμα 6τι otiτε o πεξ69
λ6γo9 τoυ Σεφ6Qη μπoQεi να θεωqηθεi ωg xεiμενo-πg6τυπo.
Αναρωτι6ται xανεiζ με πoιoν τρ6πo oυμβιβdξεται η τdoη πQoE τoγ xαν6να
με τoγ ετεQoγενη χαQαxτηqα τηE γλιboααg. E[γαι γεγoν6g 6τι εδιb 61oυμε γα xdγoυμε με δr1o αντυχQoυ6μενεg δυνdμειg xαι τdoειζ: μια φυγ6xεvτQo }ζαι μLα χεντρoμ6λo.
Για την tiπαqξη τoυ γλωooιxoti ξητηματog oημεqα στην Eλλαδα η i\wα ΦQαμoυδdxη (1996:29)}"tει τo εξηE: <Eμφαν[,ξεται 6να απq6oμενo χotγωγιx6 φαιν6μενo. T,ναg μιxρ6g αqιθμ6g διανootiμενωγ διαδiδει την d,πoιpη 6τι η ελληγιxη
γλιilooα βρiαxεται oε διαδιxαolα παραxμηg. Aυτ6g o μιiθog xαταφ6qνει να πεiσεt σημαγtιx6 πooooτ6 πoλιτιilν oτην ελληνιxη xoινωγiα με απoτ6λεαμα να εiναι αx6μα οημεqα ανοιxτ6g o δημ6oιo9 διαλογoE για την ποι6τητα τηg ελληνιxηg γλιiloσαE>>. Αυτη η πεQtγQαφη τηg γλωooιxηg xαταατασηE μoυ φαiνεται σχετιxd υπoxειμενιxη. Απ6 την dλλη πλευqd,, μdλλoν δεν μπogεi, oriτε πq€πει xανε[,g να εiναι πgdγματι αγ[ιχευμενιx6E. Aπ6 τιg ανΘqωπoλoγιxfg 6qευνεg 6να
oυ;rτι6ραoμα ιΙJτoQoriμε να βγdλoυμε με απ6λυτη oαφηνεια: η εμφd,νιοη εν69 βθoυ ατηρ(,ζεται πdντα σε συγχεχQιμεη ανdμη τηζ χoινωνiαg xαι oι βθoι δεν
εμφανlξoγταt πoτθ 1ωgig αιτiα, η xαλυτεqα, xαθιilg oι βθoι €1oιlν α(,γoυρα xυx}"υxo xαqαxτηρα, δεν ξαναεψφαιli,ξoνται χωQιE αιτiα. Δεγ αιoπεt1ω γα υπoστηq[ξω 6τι τo λεγ6μενo γλωooιx6 ξητημα oυνε1iξει στην πQαγματιx6τητα να
υπdρ1ει στην Eλλdδα. Πιoτεr]ω, 6πω9 χαι η Φqαγxoυδdxη, 6τι τo ξητημα αυτ6
υπdq1ει οτo μυαλ6 των oμιλητιbν. oι Kαxριδη-Φεqgdρι & Xειλd-Mαψoπoriλoυ
(|996 17-18) παQατηQoι}γ 6τι <η α€ναη xiνηoη, η εν6qγεια, oι δυναμιxθg τdαειg
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ανd,μεσα στo παλαι6 xαι τo ν6o, τo χoιγ6 χαt τo σπανιo...συγιστofν τηγ αληθεια
για χdΘε γλιbooα, εγιil πoλλ6g εναλλαxτL'ιtζ μoQφ6ζ τηζ... δημιoυgγotiν τo πoιχι-

λ61ρωμo φdoμα τηζ>>.Αυτ6 εiναι γεγoν69. Aλλα δεν πρθπεt να ξε1νdμε την ιδιαtτεΦτητα χαθε γλιilooαg. Kαι η ελληνιxη γλιboαα για γγωστotig ιoτoqιxolig λ6γoυE χαQαχτηQiζεται αττ6 τη διxη τηζ ιδιαιτεq6τητα, xαθιbg τo φd,αμα τηg γλωοσL'{rtζ πoιxιλlαg ενιoxιiθηxε αx6μα πεQισσ6τεgo. Δεν ε[γαι τυ1αio 6τι oτo γνωoτ6 τoυ dqθqo o Ferguson (1959) επ6λεξε την ελληνιxη γλιilooα ωg 6να απ6 τα
παqαδεiγματα διγλωoα[αg. Tα ιoτoqιxd αυμφqαξ6μενα τηζ ελληγιxηE διγλωοαiαg εlγαι πααlγνωoτα. Eπιτρ€ψτε μoυ τιbqα μια μιxqη ιoτoριxη παq6xβαοη.
Tα πριilτα xεlμενα-πg6τυπα στην Eλλdδα γqdφτηxαγ πoλtl νωq[E, ηδη απ6
τoν 5o αι. π.X., τo 1qυo6 αιιbγα τoυ ελληνιxotj πoλιτιoμοt}. oι T,λληνεg πoλ,ιi
πιο νωρiζ απ6 τoυs dλλoυg Eυqωπαioυs αντtλαμβdνογται 6τυ η γλιilooα τoυζ
απoτελε(, πQαγματιx6 θηoαυ96. Στη λαμπqη αυτη επo1η απ6 τη δεδoμ6νη χαταξ[ωoη τηg ελληνιxηg γλιilσσαζ χαt τo απLατευτα υΨηλ6 xtigog τηζ αQχαiαg ελληνιxηg λoγoτε1νiαg πηγdξει τo φαιν6μενo τηE ελληνιxηg διγλωoo[,αg, με την
6νγoια 6τι ατην (,δια xoιγωνi,α oυνυπdqχoυν για xαιq6 διio γλωooιxα ουoτημα-

τα, δfo πoιxιλiεE, η υπεQxεLμενη χαι η υπoxεiμενη, πoυ πηγdξoυν απ6 μ[α
γλιbooα. Η βαρια oxιa τoυ xfqoυζ τηE αq1αι6τηταg εν6πνευσε xαι βαoανιαε
πoλλ6E γενι€g Eλληνων, χαι ιiγινε ταυτ61goνα πηγη υπεqηφd,νεLαE xαι otiμπλεγμα.
Γνωqlξoυμε 6τι η εμφdνιαη δrio γλωαοιxιilν μoqφιbν γiνεται αιoθητη τoγ 1o
αιιbγα μ.X., xατt πoυ αυγd,γoυμε απ6 την αgνητιxη αντ[,δgαοη των αττιxιoτιilγ.
Στην πQαγματιx6τητα απ6 αυτηγ τηγ εT[oχη η αληθιγη ανdπτυξη τηζ γλιbooαg
xαλ.riπτεται εγ μθqει απ6 μια πoλυ βαqιd xαι αδιαπιiραoτη αυλα[α.
'Ηδη απ6 τoυg πqιilτoυg αιιilνεg μ.X.η ελληνιxη γλιboαα λειτoυργεl οε xατασταση διαλεxτιxηg διαμd1ηg μ6αα σ' 6να γλωαoιx6 continuum' αναφ6goμαι β6βαια στηγ παoiγνωoτη πατασταση τηg διγλωoαiαg.
Παντωg 4αL αυτ6 xατατη γνιbμη μoυ ε[ναι αναπ6φευχτo_ τα δεlγματα μtαζ
τ6τoια9 πoλυμoρφ[αE υπdq1oυν xατd xαν6να oτo 6qγo εν6g χαt τoυ αυτoti
συγγQαφ6α. Aq1iξoγταE π.1. απ6 τo Λειμωνd,ριo τoυ M6o1oυ, τo oπo[,o μπoqεi
να θεωρηθε(, απ6 τα πqιilτα xεiμενα με oυνειδητd εxλα'ιxευμ€νo 1αqαxτηρα,
παQατηQoriμε μια πoλυμoqφiα που λειτoυργε[ ωg υφoλoγιx6 μ6oo. o ΙωαννηE
M6o1og, 6να9 μoqφωμ6νog d,νΘρωπog, εxλαΤxεtiει oυγειδητd, τo 6Qγo τoυ. oι
Κazhdan & Sherry Q999:34) παgατηρoriν στηγ Ιoτoρ('α τηE Βυζαwινηg Λoyoτεyν[αg αναλtioγταζ τη γλιbooα των Θαυμdτων τoυ Aγ('oυ Agτεμ[oυ (7og αιιbναE μ.X.) 6τι η απλ6τητα τηζ γλιbooαg δεν οημαiγει xαθ6λoυ λεξιπεγiα τoυ
συγγQαφ6α xαι 6τι oτιg πεqιαo6τεQεζ πεQιπτιilαειg oι συγγQαφε[g τωγ B1ωγ
γqdφoυν σε μtα απλoπoιημ6νη γλιbooα με πoλri xαΘημεgιν6 λεξιλ6γιo 61ι γιατi
δεγ εiγαι αqxετd μoρφωμ6γoι, αλλd γιατ[, αxoπεrioυγ να απoδιilooυν τo fφoζ
τoυ πQoφoqιxot} λ6γoυ.

oλα αυτd τα γεγoν6τα

€1oυν

d,μεoη α16αη με τη oημεqινη γλωααιxη xατα-

σταση. Η ελληνιxη γλιilooα βρiαtεται σε xατdoτααη διαλεxτιxηg διαμd1ηg μ6oα
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σ' 6να γλωooιx6 oυνε169. Αυτ6 ιo1ιiει χαι για τo τθλog τoυ 19oυ αιιitνα,6ταν η
χoμψη xαθαgειioυσα τoυ PoΤδη αυvυπdρχει με τη δqαματιx'fi xαι πoλri εχφQαoτυxt1γλωαoα τoυ Παπαδιαμdντη χαt τoυ Bυξηινoti χαt την ηπια xαΘαρεtiουoα
τoυ Ξεγ6πoυλoυ. oαoγ αφoρd τα xεiμενα-μoντ6λα στη δημoτιxη, η θθoη εν69
εgευνητη γ(,νεται πιo διiαxoλη. Δημιoυργε(,ται η εντtiπωoη 6τι θα επqεπε πανεig
γα εi,ναι δiγλωoooζ, να απελευθεgωθεi απ6 τo αq1αΤατιx6 παqελθ6γ, γα ξθqει
απ6 τη διxη τoυ εμπειqiα π6αo oπoυδαlo xαι ευxdQtστo εiναι να γqdφευ στηγ
iδια γλιbσσα στην oπoiα αx6φτεται. To τελευτα[o αναμφiβoλα ιo1riει, για τoν
Ψυ1dqη, πoυ, 6πωg εtioτo1α παQατηQεi o Peter Mackridge <η διαxαηg τoυ επιΘυμiα να εiγαι μοναδιx6g δημιoυaγ6g τηg ελληνιxηg γλιbσσαE τoν oδηγησε γα
επιβdλει ogιομ€νη εxδo1η τηg ελληνL}dηζ, πoυ την 6γoιωοε σαν oQγανιx6 μ6qog
τηE διxηg τoυ εμπειρ[,αg>>. o Ψυ1dρηg 61ει την διxη τoυ dπoψη για την ελληνιxη γλιilααα. Πoλri oυ1νd αυτη η dπoψη εiγαι πoλti υπoχειμεγιxη xαι xαπωE
λανΘαoμ6rη, xαθιilg τo ιθqγo τoυ εiναι γεμdτo με υπερδιoqΘιbαειg'πdvτωE στoν
Ψυxdρη 1gωατdμε τη γνωστη επανdσταση στηγ ελληνιxη γλωoοιxη oυνεiδηoη.
Aυτη η διαλεxτιxη γqαμμη τηE ανdπτυξηζ τηζ γλιbooαg xαταληγει oε πoλιi
συγχεχQιμ6νo απoτ6λεαμα. ELναυ πoλri δfoxoλo να πotiμε τι αxqι|kilg oημαiνει
για τα νεoελληνιxd γqαμματα o λογoτεμtxog xαν6ναg. E1ει xανεlg την εντt}πωση 6τι oτην ελληνιxη πεgiπτωοη 61oυμε να xd,νoυμε με μια πoλυμoρφi,α xαγ6νων. Απ6 xαθαqd γλωoooλoγιxη dπoψη αυτ6 φαiνεται oτη oυνtiπαgξη αq1αΤoτιxιilν xαι ιδιωματιxιilν oτoιxεLωγ στoν πQoφoQιx6 λ6γo εν6g oμιλητη xαι
oτo xεlμενo εν69 συγγQαφιξα. To αημεi,o αναφoqαg, δηλαδη, εiναι τo γλωooιx6
ξητημα, 6πω9 αυτ6 εμφαν(,ξεταυ στην ελληγιxη λoγoτε1ν(,α.
To oυμπ6Qασμα πoυ βγαiνει ε[ναι τo εξηg: απ6 την πgιilιμη πεq[,oδο διαμ6ρφωσηζ τηg νεoελληνιxηg λoγoτε1νi,αg μ6xgι oημεQα δεν γρdφττTχαν ποτ6 αμtγη
xε(,μενα-μoντ6λα xαι δεν φα(,νεται 6τι πg6xειται να γQαφτotiν πoτ6. Yπηqxε
πdγτα μtα πoιχιλiα παgαλλαγιilν ανdμεoα στoυE διio π6λoυζ, τoγ αg1αΤoτιx6
χαt τoγ δημιbδη. Αυτ6 τo φαιν6μεγo αυνδυdξεται με τo ελεtiΘερo πνεtiμα τoυ
ελληνιxori αγιilνα xαι δ(,νει μtα αχαταμd1ητη γoητεiα ατα ελληνιxd, γρdμματα.
'oπωg φα(,νεται, η ν6qμα, τo λoγoτε1νιx6 ατdνταqντ, δεν εiναι xατι πoυ αναγxαoτιxα επιβαλλεται στη γλιilαoα. H xατdαταση πoυ εJτtχqατε(, oτα ρωοιxα
χαι τα γαλλιxd,, 6πoυ η 6ννoια τoυ λoγoτε1νιxori xαγ6να πα[,ρνει απ6λυτε9
μoQφ6ζ, δεν εiναι η μ6γη δυνατη xαι ιδανιxη.
Eπoμ6νωg, μπoqιil να xαταληξω με τα θαυμdoια λ6για τoυ Kαβdφη πoυ
εxφgdξoυγ την ελληνιxη xooμoθεωglα χαt την ελληνιxη ιδ6α τηg ελευθεq(,αg:
<Η Ιθd,xη o' 6δωoε τo ωqαio ταξ(,δι>. ΔιδdoxoνταE τη γλιδαoα μ6oω τηg λoγoτε1νiαg πqθπει αoταματητα να ιpd1νoυμε για xε[μενα-μoντθλα πoυ Θα μαg
διbαoυγ θνα ωqα[,o ταξ[,δι, πoλtiτιμεg γλωooιx6g εμπειq[εg. Xqειdξεται γα μαζ
πqooφ6goυγ τiπoτε dλλo;
H xατdοταση την oπo[,α σαζ πεqι6γqαψα μπoQεi γα φαiνεται αδι6ξoδη. Δεγ
εiγαι 6μωζ xαθ6λoυ θτoι. Γι' αυτ6 επυτρ6ψτε μoυ γα σαs περιγqdιpω πoλ,f oriγτoμα τη διδαxτιxη μ6θoδo την oπolα χQησιμoπoυoriμε στην Eδgα Bυξαντινιbν

Κε(,μενα-μoντ6λα yLα τη διδαoxαλ(,α τηζ
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χαt Nεoελληνιxιilν Σπoυδιbγ στo Παγεπtστημιo τηs Φιαg ΠετqofπoληE. Κατd,
τη γνιilμη μoυ, αυτη η μ6θoδog πηγdξει απ6 την αντ[,ληψη τηE μoναδιx6τηταζ
τηg γλωoσLxηtxατd,oταoηζ τηζ νεoελληνL'lrtζ. E1oυμε την πoλυτι6λεια γα αφιεqιbooυμε την πqιbτη 1goνιd διδαoxαλ[,αg απoxλειoτιxd στην εxμdθηoη τηζ αQxαlαg ελληγιxηg γλιilooαg με 16 ιbQεζ διδαoxαλiαg την εβδoμdδα' μεριxοi μdλιατα απ6 τoυζ φoιτητ69 μαg πqo€Qχoγται απ6 τo Κλαoιx6 Γυμνd,oιo τηg Aγlαg
Πετρoιiπoληζ, 6πoυ διδdοxoγται τα αqxαiα ελληνιxd χαt τα λατινιxd,5-6 ιilρεg
την εβδoμdδα. Eτσι, 6ταν ατo δεriτερo 1ρ6νo τωγ πανεπιστημιαxιbν τoυt
oπoυδιbν πεgνd,νε στηγ εxμdθηαη τηg ν6α9 ελληνιxηg, €1oυν απoxτηαει ηδη μια
ιδ6α για την oυν6χεια τηζ γλιbooαg. Yπdq1ει επioηg μtα μιχQη πqooδoxlα να
ε(,γαι oε θ6oη γα απoχωδιxoπoηooυν τoυE υπαtνtγμor}g xαι τLE παQαπoμπ€g
στoυE αq1αioυg συγγQαφεig 6ταν πεqdooυν στo διdβααμα των βυξαντινιbν
σηγQαφ6ων. Στo oτdδιo αυτ6 η δυδαoxαλiα γiνεται xαι πdλι μ6oω τηg λoγoτε1ν(,αg.'oλεg oι γQαμματνx6E εξηγηoειg oτηQiξoνταt σε ωρα(,α xαι γνηoια ελληνιxa xεtψενα. Για διxη μoυ 1qηαη oνoμdξω αυτη τη μ€θoδo δtδαoxαλ(,α xατα
MiΙman Perry & AΙbeπ Lord. Κdπoια oτιγμη oυνειδητoπoiηoα 6τι o τq6πog διδαoxαλiαE μαζ μoιdξει πoλri με τLζ αφηγηματυxtgτεμιxtg πoυ πεQιγqd,φoνται
oτo βιβλi,o τoυζ The Singer of the TaΙe. To παο[,γγωστo αυτ6 βιβλ[,o θγινε oημεlo
αναφoρdE για τιE σπoυδ69 τηE επυx'figπαρdδooηg.
Oι εqευνητ6g πqooπd,θηoαν να απoδεiξoυν 6τι oι φoqεig τηg oεqβoχQoατιxt1g επιxηg παqαδoαηg xατ61oυν xλιο6, ogιoμιθνα gητoqυxd o1ηματα χαι αυοτηQ6 μ6τ9o. Bdoει αυτιilν τωγ χαγ6γωγ αυτoo1εδιdξουν παρd,γoνταg 6τoι
(xαυ 61ι απoοτηΘiξoνταg) τα πoιηματα. Bααιξ6μενoι oτα xεiμεγα-μoγτ6λα oι
φoιτητ69 απoxτotjν ααφη, xdπωg αδqη χαt σε πqιbτη φdoη μdλλoν απλoπoιημ6νη ιδ6α για την γQαμματυxη δoμη τηg ελληνιxt1g γλωoααg xαι παρdλληλα
xατ€1oυν dφθoνα xλιoιθ χαι αφηγηματιxd o1ηματα, τα oπoiα oτηq(,ξoγται σε
oριoμ6να λoγoτε1νιxαxεtψενα. T,τoι, πεqνdνε απ6 μια πλαoτη xαι xd,πωE παρdξενη γλιbooα στηγ επ6μενη φdoη. Aπελευθεgιilνoνται απ6 <<τα λoγoτεγνιxα
μαλdματα>> επεξεργdξονται τo διx6 τoυζ tiφoE χαι απoχτotiν θαυμαoια d,νεoη
τη δυνατ6τητα <<να μυληooυν απλα> χαt με τo 69αμα xd,πoτε να παqoυν
'lαL
μ6Qoζ oτo Γλωooιx6 Παι1νiδι των Eλληνων.
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