Hansjoerg Reck
Καηρός γηα αυαλείς, αιιά σεκαλτηθές αλαυορές i[i]
στελ θαζεκερηλή δωή.
Ο Hansjoerg Reck, γεπμανόρ παιδοτςσίαηπορ και τςσοθεπαπεςηήρ, είναι
επίζηρ μαθηηήρ ηος Medard Boss. Ειζήγαγε ηην θαινομενολογικήςπαπξιακή οπηική ζηον σώπο ηηρ παιδοτςσιαηπικήρ. Καηά ηο πλούζιο
διδακηικό έπγο και ηιρ ομιλίερ ηος κέπδιζε ηην εκηίμηζη πολλών
ζςνεδέλθυν ηος γεπμανόθυνος σώπος, πος σάπη ζ' αςηόν εξοικειώθηκαν
ζηην θαινομενολογική οπηική. [Κ.Γ.]
I.
ηαλ ν Medard Boss, πνπ ζήκεξα ηηκνχκε ηελ εθαηνζηή επέηεην ησλ
γελεζιίσλ ηνπ, ξσηήζεθε θάπνηε πνην είλαη ην αγαπεκέλν ηνπ ινπινχδη,
δηάιεμε έλα απφ θείλα ηα κεγαιφπξεπα άλζε πνπ θνζκνχζαλ θαη ηνπο
ρψξνπο ηνπ ζπηηηνχ ηνπ ζην Zollikon. Μνπ άξεδαλ πνιχ απηά ηα
ινπινχδηα. Καη πάιη κνπ θαηλφηαλ πσο θη ε κεγαινπξέπεηα κηαο απιήο
καξγαξίηαο, φηαλ ηελ αληηιεθζεί θαλείο ζαλ ηέηνηα, κπνξνχζε λα κηιήζεη
κε ηνλ ίδην ηξφπν. Σηελ ςπραλάιπζε έδεζα ην φηη θη απηφο κπνξνχζε λα
εθηηκά ην θαηαξρήλ αθαλέο θαη λα ην αθήλεη λα κεγαιψλεη, θαζψο
άιισζηε ην ππνιφγηδε ην θαηλφκελν, φηη θάηη ε ί λ α η θαλ, θαη, κε ηελ
θαζνδήγεζε ηνπ M. Heidegger, επεδίσθε ζηελ δηθή ηνπ ζεξαπεπηηθή
εξγαζία κηα ελλφεζε ηνπ Δ ί λ α η. Γηα ηνχην αμίδεη ηελ δηαξθή καο
επραξηζηία! -ηαλ εθιακβάλνπκε ηνλ "ρ ξ φ λ ν σο νξίδνληα ηεο ελλφεζεο ηνπ Δίλαη"
(1972, 365), ζηνλ νπνίν ζπλάκα δηακείβεηαη ην θαζεκεξηλφ καο κέιεκα
(1972, 350f), ζηελ νπηηθή απηήο ηεο αλαθνίλσζεο ηίζεηαη θαηαξρήλ ην
εξψηεκα πψ ο λα ελλνεζνπκε ε δ ψ "ρξφλν" θαη "αλαθνξέο":
Δδψ δελ πξφθεηηαη ηφζν γηα ηνλ κ ε η ξ ή ζ η κ ν, ηνλ γξακκηθφ ρξφλν,
(ειι.) "Χξφλνο", φζν γηα ηηο δηαζέζηκεο, αιιά θαη γηα ηηο ρ α ξ η δ φ κ έ λ
ε ο αλαθνξέο θαη γηα ηελ απνθαζηζηηθή ζηηγκή, ηελ ζσζηή ψξα, (ειι.)
"Καηξφο", πνπ θαη γηα ην παηδί έρνπλ ηφζν κεγάιε ζεκαζία. -- Πξνο
ηνχην έλα ε π ρ α ξ η ζ η ψ ζ' φινπο εθείλνπο πνπ καο άλνημαλ ηα κάηηα θη
φιεο καο ηηο αηζζήζεηο γη' απηά. Δξσηάηαη πφζνλ ρξφλν έ ρ ν π κ ε θαη γηα
ην αθαλέο, θαη πφηε είλαη θαηξφο γ η ' α π η φ. Πξφθεηηαη ηφζν γηα ηνλ
ρξφλν καο φζν θαη γηα ηνλ ρξφλν ησλ πξαγκάησλ ζηα νπνία πξέπεη λα
αξκνζηνχκε. Τειηθά πξφθεηηαη γηα ρξφλν γηα ηελ ν π ζ ί α ησλ
πξαγκάησλ φπνπ, αθξηβψο εδψ, νη αλαθνξέο δελ κπνξνχλ λα εθβηαζηνχλ,
αιιά πξνθχπηνπλ.
Πάλησο θαλείο ζα κπνξνχζε λ' αλαξσηεζεί αλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά καο,
αληί λα ράλνπκε ρξφλν κε αθαλείο ππνζέζεηο, δελ καο αξθεί λα
θξνληίδνπκε ηα πξνθαλψο αλαγθαία θαη εκθαλψο ηφζν πηεζηηθά

πξάγκαηα. Δ κ ε ί ο εξσηάκε ηη πξνεμάξρεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ηη
κέλεη πίζσ.
Αθνχ βέβαηα ζα ππήξρε θαη ε πεξίπησζε, θάπνπ ζε κηα ζεξαπεία, ηα
αθαλή πξάγκαηα, πνπ κέλνπλ πίζσ, λα γίλνληαη μαθληθά ην ίδην
αηληγκαηηθά θαη ζεκαληηθά φπσο ζηελ αξραηνινγία ηα "ίρλε", αλ ηνπο
αθήζνπκε θαλ ρξφλν θαη ρψξν γηα ηηο ππνδείμεηο ηνπο. - ινη καο
εθηηκνχκε ηελ απαξαηήξεηε ξνπηίλα θαη ην ζχλεζεο, σο αζθαιέο
ππφβαζξν γηα αζπλήζηζηα "βηψκαηα". Γηφηη πάιη λνζηαιγνχκε θαη λα
μεθχγνπκε απ' ηελ ζπλήζεηα, ηελ κνλνηνλία, ηελ θαηαπφλεζε ηεο
θαζεκεξηλήο δσήο. κσο κε ηελ απιή θπγή ζα κπνξνχζακε αθξηβψο λα
παξαβιέςνπκε ηα αηλίγκαηα θαη ηνλ πινχην απηνχ πνπ ππνιαλζάλεη ζηελ
θαζεκεξηλή δσή θαη λα παξαθνχζνπκε α π η φ ην νπνίν ν θαηξφο, ελ
κέζσ ηνπ εθάζηνηε απιψο επίθαηξνπ, αθαλψο νξίδεη.
Δδψ ζηξέθνκαη πεξηζζφηεξν ζηελ π α η δ η θ ή ε ι η θ ί α. 1. Γηφηη εδψ
βιέπνπκε φηη αληαπνθξίλεηαη ζηελ θχζε ηνπ παηδηνχ λα έρεη ρξφλν γηα
αθαλείο αλαθνξέο. 2. Γηφηη αθεηέξνπ ηα παηδηά είλαη ηδηαίηεξα επάισηα
ζην λα παξαζπξζνχλ - παξακεξίδνληαο ην αθαλέο - απφ θάηη ζεακαηηθφ,
γηα λα ην αληαιιάμνπλ αξγφηεξα κε φιν θαη πην βνιηθέο, πνιπέμνδεο
δηαζθεδάζεηο.
Σηνλ θαηλνκεληθά κηθξφ θφζκν ηνπ παηδηνχ ζπλήζσο ην γεγνλφο φηη
θάπνηνο, ε κεηέξα, ν παηέξαο, έλαο θίινο, έλα παηρλίδη, έλα δψν ε ί λ α η
θαλ ε θ ε ί θη έρνπλ ρξφλν, είλαη ην πην ζίγνπξν θαη ζπλάκα ην κέγηζην. Σ'
εκάο ηνπο ελήιηθεο απηή ε απιή ππφδεημε, φηη θάηη ε ί λ α η, θαίλεηαη
θνηλνηνπία.
κσο ελψ, κεξηκλψληαο γηα ηελ δσή καο, ελδηαηξίβνπκε αζηακάηεηα ζε
εηθαζίεο θαη ζε δεηήκαηα πξνφδνπ, επεκεξίαο θαη πγείαο, ζπρλά μερλάκε
ηειείσο ηελ ηδηαίηεξε θαηνηθία καο, ην ζψκα καο, ηελ ςπρή καο, ηνλ
θαηξφ καο, πνπ ην δεηάλε λα γίλνπλ αληηιεπηά. Τελ απνθάιπςε θαη ηελ
απνξία γηα ην ζαχκα ηεο χπαξμήο καο, ζα κπνξνχζακε σζηφζν λα ηα
κάζνπκε απ' ην παηδί.Σηελ θ α ζ ε κ ε ξ η λ ή δ σ ή, ζηελ νπνία βξηζθφκαζηε "θάζε κέξα",
πνιιέο θνξέο "δνχκε εθήκεξα" ή, αθνζησκέλνη ζηνπο "ζνβαξνχο
ζθνπνχο" καο, ήδε έρνπκε βξεζεί ζηνλ επφκελν, θαη ζπρλά κέλεη ιίγνο
ρξφλνο γηα ηηο "ζπλεζηζκέλεο" ζπλαληήζεηο "ζηνλ δξφκν": φπνπ πάιη
αθξηβψο ε θαζεκεξηλή δσή είλαη ν ρξφλνο πνπ θαζεκεξηλά καο θαιεί
ζηελ δηέμνδφ καο:
Η θαζεκεξηλή κ α ο δσή, ν ρξφλνο κ α ο: Τα γλσξίδνπκε απηά, θαη ηνλ
δξφκν καο; Ή ζα κπνξνχζακε λα πξνζπεξλάκε θαη ηα δχν, θαη ζ' απηφλ
ηνλ δξφκν λα παξαβιέπνπκε ηα πην ειθπζηηθά πξάγκαηα θαη λ' ακεινχκε
λ' αληαπνθξηζνχκε ζηελ πλεπκαηηθή ηνπο πξφθιεζε πνπ δηαξθεί πέξαλ
ηνπ απιψο ζπλεζηζκέλνπ, ηεο κφδαο;
Τν παηδί, ζηνλ δξφκν γηα ην ζρνιείν, έρεη ρξφλν γηα αθαλείο αλαθνξέο
θαη γηα ηελ πνηθηινρξσκία ησλ επνρψλ ηνπ έηνπο. Κη φηαλ ραδνινγάεη θαη

"ρ ά λ ε η" ρξφλν, φηαλ θάλεη κηα ψξα λα ληπζεί, δεηάεη λ' αλαθαιχςεη ηη
ηνπ ηαηξηάδεη θαη λα "θ ε ξ δ ί ζ ε η" ρξφλν. Η αλαθάιπςε κηαο πέηξαο ή
ελφο ζθαζαξηνχ, νη ζπλαιιαγέο απφ εηθφλεο πφθεκνλ, θφκηθο θαη ηα
παξφκνηα είλαη γη' απηφ "ζεζαπξνί" ηφζν ζεκαληηθνί φζν θαη ε
ζπκπάζεηα ή αληηπάζεηα, ε ραξά, ην άγρνο, ή ε πιήμε πνπ αλαθχπηνπλ ζε
κηα θηιία. Καζψο αθήλεηαη λα αθνξάηαη ή φρη, δειαδή επηιέγεη,
εκπεηξάηαη θαζεκεξηλά πνηνο ε ί λ α η, δειαδή ηνλ εαπηφ ηνπ. Δίλαη ην
ζπκβάλ κηαο π π α ξ θ η η θ ή ο [existenziell] εκπεηξίαο, δηφηη εδψ
αθνξάηαη πξνζσπηθά, πνπ ζεκαίλεη αθελφο κηα επέθηαζή ηνπ κέρξη π.ρ.
ην αγαπεκέλν παηρλίδη, ηελ απαηηνχκελε εξγαζία, ηνλ θίιν πνπ
πεξηκέλεη, αθεηέξνπ κηα αληνρή π.ρ. ζηελ αγάπε θαη ζηελ εθπιήξσζε,
ζηνλ πφλν θαη ζηελ αλέρεηα. Αθξηβψο ζ' απηήλ ηελ επέθηαζε θαη αληνρή
κπνξνχλ αθαλψο λ' αλαδπζνχλ ηα εξσηήκαηα "πνηνο είζαη", "απφ πνχ
έξρεζαη", "θαηά πνχ πεγαίλεηο", "ηη θαηαιαβαίλεηο θαη ηη απνθαζίδεηο",
δειαδή εξσηήκαηα ζπλείδεζεο, ακθηβνιία θαη πεπνίζεζε. Γνλείο ζέηνπλ
επίζεο ηέηνηα εξσηήκαηα, θαη κ' απηά πξνζβιέπνπλ γεκάηνη ειπίδεο ζην
κέιινλ ησλ παηδηψλ ηνπο, ην νπνίν δελ θαζνξίδνπλ απηνί κελ, φκσο θαη
δελ ην αθήλνπλ ζηελ ηχρε αιιά ζέινπλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ
δηακφξθσζή ηνπ. Έρνπλ κεγάια ζρέδηα γηα ηα παηδηά ηνπο, φπσο θη απηά
γηα ηνλ εαπηφ ηνπο. -- 'Οκσο κπνξεί απηφ λα επηηεπρζεί ζηελ πνιπκνξθία
θαη ζηελ δηάζπαζε ηεο θαζεκεξηλήο δσήο; Με "δηάζπαζε" θαη κε
"εκπεηξίεο ηνπ ηψξα" πνπ δηαδέρνληαη ε κία ηελ άιιε, πνπ θάλνπλ ηελ
χπαξμε λα είλαη παληνχ θαη πνπζελά, θηλνχκαζηε φιν θαη ηαρχηεξα, κε
ηελ ηερληθή καο αζρνινχκαζηε θαηλνκεληθά κε φιν θαη πεξηζζφηεξα, δελ
ζηακαηάκε ζρεδφλ πνηέ γηα λα ζπγθεληξσζνχκε, νπφηε δηαηξέρνπκε ηνλ
θίλδπλν λ' απνκαθξπλζνχκε απ' απηφ πνπ είλαη, δειαδή ην νπζηψδεο, κε
ηνλ θαηξφ λα ηζνπεδσζνχκε θαη λα ράλνπκε ηελ ζηηγκή πνπ ζά 'ρε λα
αδξαρηεί. Ή κήπσο απηή είλαη πνπ απνζχξεηαη, κήπσο απνζχξνληαη ν
ρξφλνο θαη ηα πξάγκαηα, φπσο είλαη;-- ηαλ απιψο θαη κφλν ηα
παξαθνινπζνχκε θαη ηα θαλνλίδνπκε, ηα πξάγκαηα παξέξρνληαη ζηε
ζηηγκή: ην έλα "ζπκβάλ" δηαδέρεηαη ην άιιν θαη θαηά ηελ απιψο
θαηαλάισζή ηνπο ν ρξφλνο θεχγεη θη ν ελζνπζηαζκφο ράλεηαη.
Τη ζα κπνξνχζακε αληηζέησο λ' αλαθαιχςνπκε θαη λα θεξδίζνπκε κε ηελ
ζπγθέληξσζε ζηα αθαλή; Τίπνηα ιηγφηεξν απφ ην λ φ ε κ α ηεο χπαξμήο
καο. κσο ν ρξφλνο πνπ είλαη ζηελ δηάζεζή καο γη' απηφ, δελ είλαη νχηε
θαηά βνχιεζε θαη απξφζσπνο νχηε αηέιεησηνο αιιά, σο εθάζηνηε δηθφο
κνπ, ρξφλνο πεπεξαζκέλνο, αλαπφηξεπηνο. ηαλ θαηά ηηο κεηαβνιέο ηνπ
είκαζηε δεκέλνη κε ηελ θχζε καο θαη κε ηνπο ζπλαλζξψπνπο καο, φηαλ
βιέπνπκε ζπζρεηίζεηο, κπνξνχκε λα δνχκε, φπσο θαη λ' απνρσξηδφκαζηε
θαη ηειηθά λα πεζαίλνπκε. Καζψο ζλεηφο δελ ζα πεη βέβαηα κφλν λα
πεξηκέλεη θαλείο, κέζα ζηελ ζπλερή θζνξά, ηνλ ζάλαην αιιά, ζηνλ ρξφλν
πνπ καο παξέρεηαη, λα πξνθαινχκε κηα "πλεπκαηηθή άλζηζε" ε νπνία

νπσζδήπνηε κπνξεί λα ηδσζεί απφ ηνπο επεξρφκελνπο θξηηηθά θαη λ'
αλζίζεη εθ λένπ.-κσο ζρεδφλ αθαλψο κνηάδεη λ α π α ξ έ ξ ρ ε η α η ν ρ ξ φ λ ν ο πνπ
κεγαιψλνπκε, έηζη πνπ πξέπεη λα ελζηεξληζζνχκε ηελ γλσζηή ξήζε ηνπ
Angelus Silesius:
"Mensch werde wesentlich: denn wann die Welt vergeht
"Άλζξσπε γίλε νπζηαζηηθφο: θαζψο φηαλ ν θφζκνο παξέξρεηαη
So faellt der Zufall weg / das wesen (verbal verstanden) das besteht."
Χάλεηαη θη ε ηχρε / ε νπζία, (ξεκαηηθά θαηαλνεκέλν [:ην είλαη]), απηή
κέλεη."
II.
(Σεκαζία ησλ αθαλψλ αλαθνξψλ)
Δπφκέλσο θαη πάιη ε εξψηεζε: Μαο επηηξέπεηαη λ' ακεινχκε ην
"αθαλέο", φηαλ πξφθεηηαη γηα ην "νπζηαζηηθφ"; κσο "α θ α λ ή ο" δ ε λ
ζα πεη "επνπζηψδεο" θαη δελ ζεκαίλεη νχηε "θ ν η λ φ η ν π ν ο" νχηε
κηληκαιηζηηθφο. Βέβαηα, είπακε, ν ρξφλνο παξέξρεηαη "αθαλψο". Σπρλά ν
δσηηθφο καο ρψξνο θη ε θαζεκεξηλή δσή είλαη "αζηφραζηα". Δάλ φκσο
αλαινγηζηνχκε φηη αθξηβψο ζ' απηήλ ην αθαλέο είλαη πνπ ππήξμε ην
κφληκν, ην θαζνξηζηηθφ, ην ζεκαληηθφ θαη ην νπζηψδεο, γηα ην νπνίν
ζαπκάδνπκε θη απνξνχκε, ηφηε ππνςηαδφκαζηε θαη ηελ ζεκαζία ηνπ.
Σπρλά πάλησο ε θαζεκεξηλή δσή βγαίλεη πέξα δχζθνια. Τφηε θαη ηα
ζπλεζηζκέλα θπζηθά θαηλφκελα, κέξα θαη λχρηα, ην δεηιηλφ, νη επνρέο
ηνπ έηνπο, ε έθηαζε ηνπ ηνπίνπ, λεξφ θη αέξαο, γε θαη θσηηά, κεγάισκα
θη εμέιημε ζα κπνξνχζαλ θαη λα κε καο αθνξνχλ - ή, κήπσο, φλησο;
Ίζσο φκσο έρνπκε θνιιήζεη ζε θαηλνκεληθά "ζπνπδαηφηεξεο" δνπιεηέο,
ζε ζρέδηα κε "ζηφρνπο" πνπ καο θαηεπζχλνπλ θη φπνπ παξαβιέπνπκε
απηφ πνπ γηα θάζε παηδί, πέξαλ ηεο απιήο ιεηηνπξγίαο, είλαη ηφζν
ζεκαληηθφ. Μάιηζηα θάπνηε αηζζαλφκαζηε ηνπο ζπλαλζξψπνπο καο,
φπσο θη εκάο ηνπο ίδηνπο, φηαλ δελ πξνθαινχλ ηελ πξνζνρή ή δελ είλαη
άξξσζηνη, ζαλ "απηνλφεηνπο", γηαηί ε αθαλψο δξαζηηθή παξνπζία ηνπο
έρεη θζαξεί ζηελ θαζεκεξηλή ζπλαλαζηξνθή. Αθφκα θη νη ζχληξνθνί
καο, ηα παηδηά θη νη θίινη κπνξνχλ κε ηνλ θαηξφ λα γίλνπλ απιή ζπλήζεηα
θαη λα ράζνπλ ηελ ζεκαζία ηνπο.- ηαλ φκσο δελ πξνζέρνπκε ην
θαηλνκεληθά κηθξφ, ην "ζπλεζηζκέλν", καο δηαθεχγεη θαη ην αθαλψο
κεγάιν: Δπηηξέςηε κνπ εδψ λα παξαζέζσ απφ ηνλ Adalbert Stifter
(1963,8θ.ε.):
"Τν θχζεκα ηνπ αλέκνπ, ... ηνλ θπκαηηζκφ ηεο ζάιαζζαο, ην πξαζίληζκα
ηεο γεο, ηελ ιάκςε η' νπξαλνχ ... ηα ζεσξψ κεγάια: ηελ επηβιεηηθά
επεξρφκελε θαηαηγίδα, ηνλ θεξαπλφ..., ηελ ζχειια..., ηνλ ζεηζκφ... δελ ηα
ζεσξψ κεγαιχηεξα..., κηθξφηεξα κάιηζηα, γηαηί είλαη κφλν απνηειέζκαηα
πνιπ πςειφηεξσλ λφκσλ"... "Η δχλακε πνπ θάλεη ην γάια ζηελ
θαηζαξφια ... λα θνπζθψλεη θαη λα ρχλεηαη, είλαη θη απηή πνπ αλεβάδεη

ηελ ιάβα ζην βνπλφ πνπ θηχλεη θσηηά... Απηά ηα θαηλφκελα είλαη απιψο
εληππσζηαθφηεξα..." "Έηζη είλαη θαη ζηελ (θχζε) ησλ αλζξψπσλ:
Μηα...δσή γεκάηε ... απιφηεηα, ... απνηειεζκαηηθφηεηα ζηνλ ρψξν ηεο,
ζαπκαζκφ ηνπ σξαίνπ, ζπλδεδεκέλν κ' έλαλ αλάιαθξν, ήζπρν ζάλαην, ηα
ζεσξψ κεγάια, δπλαηέο ζπγθηλήζεηο ... κηθξφηεξα, θαζψο απηέο είλαη ...
κφλν πξντφληα κεκνλσκέλσλ, κνλφπιεπξσλ δπλάκεσλ. "
Δθηφο απ' απηά ηα παξαζέκαηα, πνπ κπνξνχλ λα βάινπλ ζε ζθέςεηο, ζ'
απηήλ ηελ νκηιία, φπσο βιέπεηε, δελ πξφθεηηαη γηα ζπζηεκαηηθά
νξγαλσκέλεο ζθέςεηο αιιά γηα ζθέςεηο πνπ κνπ ήξζαλ "θαζνδφλ",
επέπεζαλ απξφζθιεηεο. κσο ηέηνηεο ε π η-π η ψ ζ ε η ο, φπσο
αλαθαιχςεηο θαη γλψζεηο, δελ εθβηάδνληαη αιιά πξνβάιινπλ απφ ην
αθαλέο "αικαησδψο" ζαλ θάηη ην λέν, επη-πίπηνπλ. Πξνυπνζέηνπλ κηα
"ζηξνθή ηνπ βιέκκαηνο πξνο ην ιήζην", κηα πξνζπκία, καδί κε κηα
"κέζνδν", λα ε π η η ξ α π ε ί ζε ζθέςεηο λα επηπέζνπλ, θαη πξέπεη λα
ελλνήζνχλ σο "ζχιιεςε", φρη ζαλ "πξντφλ" (Soentgen, 1998, 72ff). Απηφ
ηζρχεη γηα αλαθαιχςεηο π ξ α γ κ ά η σ λ απφ ην παηδί ζηνλ ηφπν ηνπ
παηρληδηνχ, φπσο θαη γη' απηέο ηνπ εξεπλεηή, ηνπ πνηεηή, ή ελφο
ζηνραδφκελνπ: Τν ζαχκα θη νη ζεζαπξνί είλαη θακσκέλα απφ ην κηθξφ,
ην αθαλέο: Έλα ζξαχζκα, κηα ζηαγφλα, έλαο θξχζηαιινο ρηνληνχ -.
Λνπινχδηα ζην ξέκα, ψξηκεο θξάνπιεο, ιακπξφ θηηξηλνθφθθηλν
θχιισκα-. Έλα θνρχιη ζηελ άκκν, κηα λπρηεξίδα ζην θσο, ε γάηα ζηε
ζηέγε-. Έλα θαλάηη, έλα θνκκάηη ζχξκα, έλα θνκκάηη απφ lego-. Κάηη
ηπραίν ζην εξγαζηήξην, καθξηλέο θσλέο παηδηψλ πνπ παίδνπλ, ε εγγχηεηα
ηνπ ζρεδφλ απαξαηήξεηνπ δηαβάηε --.
"Πξάγκαηα" πνπ κηινχλ απφ κφλα ηνπο.- Η αμία θη ε ζεκαζία ηνπο
εμαξηψληαη απφ ηελ δπλεηηθή καο α λ ν η ρ η φ η ε η α γη' απηά. Τη φηη θαη
ην ηη είλαη, ην ιέλε, ην ραξίδνπλ θαηά ηελ ζεψξεζε θαη ηελ ρξήζε φηαλ
είλαη ηειηθά ε ψξα, αθφκα θη φηαλ πάληα πηζηεχνπκε πσο πξέπεη λα ηα
θπλεγάκε. Γηφηη ε θχζε, ζαλ θαηα-ηξνπσκέλνο αληίπαινο, καο ηξέπεη,
φπσο ε ηερλνινγία, ζην λα ηα θξνληίδνπκε φιν θαη πην πνιπέμνδα.
Αληίζεηα, ζαλ ζπλνδνί, κπνξνχκε λα ηα παξαθνινπζνχκε ήζπρα θαη λα η'
αλαθαιχπηνπκε θαη λα ηα ζαπκάδνπκε εθ λένπ.
Οη αλα-θαιχςεηο πξνυπνζέηνπλ λα καο έρεη "κηιήζεη" έλα κέρξη ηνχδε
ζπγ-θαιπκκέλν, ζην νπνίν κίιεκα αληαπνθξηλφκαζηε.- Τέηνηεο αλαθνξέο
κπνξνχλ θαηφπηλ λα δηαλνίμνπλ θαη ρψξν γηα ηνλ ζπλάλζξσπν θαη γηα ην
φινλ: Σ' απηφλ ηνλ ρψξν, γηα λα εξσηεπηείο, αξθεί έλα ξέκα, έλα δέληξν,
έλαο πάγθνο, έλα βηβιίν. Αληίζεηα νη φιν θαη πην ξαθηλάηεο πξνζθνξέο
θαη ηα "πξνγξάκκαηα" γηα ςπραγσγία κπνξεί λα νδεγνχλ καθξηά απφ ηελ
ππφζεζε ηνπ αλζξψπνπ. Απηή ζα κπνξνχζε λα απσζείηαη φιν θαη
πεξηζζφηεξν: Η δεκηνπξγηθφηεηα απφ ηηο δηθηπσκέλεο πξνζθνξέο ησλ
κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο, ην εξγαζηήξη απφ ηελ κεραλή, ν
απηνθαζνξηζκφο θαη ε πξσηνβνπιία απφ ηελ δηνίθεζε θαη ηελ
επηρείξεζε.-

--Ωζηφζν ειπηδνθφξα αληίζεηα ξεχκαηα κε ηελ έλλνηα ηέηνησλ
πξσηνβνπιηψλ ήηαλ ην απζφξκεην "θίλεκα βνήζεηαο" κεηά ηελ
θαηαζηξνθηθή πιεκκχξα θαη ε ζέιεζε γηα εηξήλε.
Ο Johann Gottlieb FICHTE ζεσξνχζε πσο ηηο λίθεο δελ ηηο παίξλεη ε βία
ησλ ζηξαηεπκάησλ αιιά ε δχλακε ηνπ ζπκηθνχ. Απηφ ην κπνξεί δηφηη
ελψλεη ηνπο αλζξψπνπο ζπλαηζζαληηθά, θαη φρη κε ηελ απιή ζηξαηεγηθή
θαη ηνλ θαλαηηζκφ, πέξα απφ ηελ απιή θαζεκεξηλφηεηα κε ηηο αγσλίεο
ηεο, θαη ηνπο θηλεηνπνηεί κέζα απφ ην απιφ θαη ζπλάκα κέγα δεδνκέλν
φηη ηψξα θάηη ε ί λ α η αλάγθε. Αληίζεηα ε γλήζηα θαθνκνηξηά θαίλεηαη
ζηελ έιιεηςε ηνπ ζπκηθνχ.Η δχλακε ηνπ ζπκηθνχ, θαη καδί ε εκπηζηνζχλε, φπσο θαη ε πεπνίζεζε,
πξνθχπηνπλ ήδε ζε πξψηκνπο δεζκνχο κέζα απφ αθαλείο, φκσο άκεζεο
ζπλαληήζεηο, φηαλ δίπια ζηηο βηνηηθέο αλάγθεο ππάξρεη ρξφλνο θαη γη'
απηέο. Η θαζεκεξηλή ζπλεχξεζε κε ηελ κεηέξα, ηνλ παηέξα, η' αδέιθηα
θαη ηνπο θίινπο, αθφκα θη αλ είλαη απφληεο παξφληεο, νη εδψ άξξεηνη
θαλφλεο θαη νη αθαλείο ζπλήζεηεο, νη παξαηεξήζεηο, ηα βιέκκαηα, νη
ρεηξνλνκίεο θαη νη θαληαζηψζεηο θαζνξίδνπλ αθαλψο ηελ δηάζεζε θαη ηελ
αηκφζθαηξα πνπ καο ζεκαδεχνπλ θαη κέλνπλ ζηελ κλήκε. Απηέο νη
δηαλζξψπηλεο αλαθνξέο, θαη φρη κφλνλ ην ελδηαθέξνλ ηεο πεξηέξγεηαο,
καο δείρλνπλ ηέινο θαη ην πνχ είλαη ρξεσκέλε ε νπζία καο. (Heidegger,
Jahresgabe 1995, 11, Uspr.1979, 125). Αιιά γηα λα θαηαιάβνπκε ηη καο
αθνξά, ηη καο έρεη ρξεσζεί, θαη γηα λα βξνχκε πξνζαλαηνιηζκφ ζηνλ
δξφκν καο, ππάξρεη κηα νδεγφο θσλή, ε "θσλή ηεο δηθήο ζπλείδεζεο", ε
νπνία αθαλψο, ζησπεξά, φκσο μεθάζαξα καο δίλεη λα θαηαιάβνπκε πφηε
θαη γηα πνηεο δπλαηφηεηεο θάζε θνξά έρεη έξζεη ε ζσζηή ζηηγκή.
III.
(Απεηινχκελεο, θαζψο θαη απεηιεηηθέο αθαλείο αλαθνξέο)
Δηπψζεθε φηη κπνξνχκε λα ακεινχκε ζρέζεηο. Τν φηη απ' απηφ κπνξνχλ
λα πξνθχςνπλ παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο, ην δνχκε ζηελ θιηληθή εκπεηξία
θαζεκεξηλά, φκσο εδψ δελ ζα αλαπηπρζεί πεξηζζφηεξν. Δδψ ζα
ζεκεησζνχλ επηγξακκαηηθά αθφκε κεξηθνί ιαλζάλνληεο θ ί λ δ π λ ν η
απφ απεηινχκελεο, θαζψο θαη απεηιεηηθέο αθαλείο αιιά ζεκαληηθέο
αλαθνξέο:
1. Οη ζρέζεηο κπνξνχλ λα θζείξνληαη αθαλψο κε ηελ αρξεζηία,
2. Δπη-πηψζεηο ζθέςεσλ κπνξνχλ, φζν απιψο "ιεηηνπξγνχκε", λα
εθιείπνπλ,
3. Έζηκα ιεζκνλνχληαη,
4. Κηλδπλεχνπκε λα κεηαζέζνπκε ηελ θσλή ηεο ζπλείδεζήο καο ζε
εγσηζηηθή ηαθηηθή,
5. Με ηελ εμαθάληζε ηνπ απφ-καθξνπ ζηελ παγθνζκηνπνίεζε λα
ηζνπεδψζνπκε δηαθνξέο,

6. Να ζακπσζνχκε απφ γξήγνξα απνηειέζκαηα, λα παξαζπξζνχκε ζε
ακθηζβεηήζηκεο "πξνφδνπο" θαη ζε θαηαλαισηηζκφ,
7. Να αληηθεηκελνπνηήζνπκε θαη λα επηειίζνπκε ηελ ςπρή, κέρξη πνπ λα
ηελ ράζνπκε.- Ή, πνχ βξίζθεηαη αθφκα ε ςπρή; (πξβι. Hell, NZZ, 30.
XII. 02)
Τα πάληα επη γεο έρνπλ "ςπρή". Καη είκαζηε - φπσο δίθαηα γξάθεη ν
Paulo Coelho (1996, 79-85) - ηκήκα ηεο ίδηαο ςπρήο πνπ, - παξφιεο ηηο
δηαθνξέο - κηιά, ζε κηα ζ π λ ή ρ ε ζ ε, ηελ ίδηα γιψζζα.
Μπνξνχκε λα κάζνπκε απφ ηελ ζάιαζζα, ηελ θσηηά, ηνλ άλεκν θαη ηελ
έξεκν, αλ ηα αθνχζνπκε. Αληίζεηα πθίζηαηαη ν θίλδπλνο, ε ςπρή, φπσο ε
αθαλήο επελέξγεηα ηεο κνξθήο ελφο ζενχ επί γεο, απνκπζνπνηεκέλε απφ
ηνλ ιάζνο θαηαλνεκέλν κνληεξληζκφ θαη νξζνινγηζκφ, λα
παξαγλσξηζηεί πξνο φθεινο επηβιεηηθψλ ζεαηξίλσλ θαη κάγσλ.
IV.
(Πψο κπνξνχλ αθαλείο αλαθνξέο λα έξζνπλ - πάιη - ζην θσο;)
Δάλ αθαλείο αλαθνξέο ζε άλζξσπν θαη πξάγκα είλαη φλησο ζεκαληηθέο,
παξφιν πνπ ζηελ θαζεκεξηλή δσή ζπρλά παξαιιάζζνληαη απφ φιν θαη
πην νμείο ήρνπο, εθηπθισηηθά ρξψκαηα, εμεκκέλεο θηλήζεηο, θη έηζη
παξαβιέπνληαη, πξέπεη λα πξνζπαζνχκε μαλά θαη μαλά λα ηηο θέξνπκε
ζηελ επηθάλεηα κε ηελ πξσηνγελή ηνπο δχλακε, θη έηζη λα ηηο θάλνπκε
πξνζιεπηέο. Πξέπεη λα εξσηήζνπκε πνχ ινηπφλ δηαηεξνχληαη αθφκα θαη
κε πνηνλ ηξφπν κπνξνχλ λα ζπληεξεζνχλ, λα αθππληζηνχλ θαη λα έξζνπλ
πάιη ζε γιψζζα.Τηο βξίζθνπκε αθφκα λα εκθαλίδνληαη ζην παηρλίδη θαη ζηα εξσηήκαηα
ηνπ παηδηνχ, θαζψο θαη ζηελ ηέρλε. κσο θαη ζ' φινπο καο βέβαηα
ππλψηηεη πάληα κηα λνζηαιγία γη' απηέο. Πψο ζα κπνξνχζακε εκείο λα
αθππλίζνπκε απηέο ηηο αθαλείο αλαθνξέο θαη λα ηηο θέξνπκε πάιη ζηελ
επηθάλεηα;
1. κε κηα παξακνλή, 2. κ' έλαλ αλαζηνραζκφ θαη 3. κε έλα μεθίλεκα.
1. Π α ξ α κ έ λ σ ζεκαίλεη, απφ θαηξνχ εηο θαηξφ ζηακαηψ θαη είκαη ζ'
απηφ πνπ ε ί λ α η η ψ ξ α.
Τη ζα πεη "ε ί κ α η ζ' απηφ πνπ ε ί λ α η η ψ ξ α"; Θα πεη η ν π ραξίδνπκε
ηελ πξνζνρή, ηελ αγάπε θαη ηνλ ρξφλν καο, ψζηε λα καο δνζεί ε ράξε
ηεο νπζίαο ηνπ: είηε είλαη απηφ θάηη πλεπκαηηθφ, είηε πιηθφ, νπξάλην ή
γήηλν. πνπ αληί γηα ζπλερή επηηάρπλζε θαη χςσζε ζε ππεξζεηηθνχο
κνηάδεη λ' αξκφδεη πεξηζζφηεξν κηα απν-ηάρπλζε, θαη θάπνηε κηα
παξακνλή, θαζψο άιισζηε κφλνλ έηζη κπνξεί λα έξζεη ζηελ επηθάλεηα ην
"δψξν" ηνπ κεγάινπ απινχ, ηνπ σξαίνπ. Μπνξεί λα είκαζηε ππεξήθαλνη
γηα ηηο πξνφδνπο θαη ηα επηηεχγκαηά καο. κσο ζπλάκα αο
αλαινγηζηνχκε ζήκεξα ηνλ ιφγν ηνπ Hoelderlin, πσο "ε ιάκςε ηεο
θχζεο" (επνκέλσο ην θάιινο ηεο) "είλαη θαηλφκελν πςειφηεξν", θαη ηελ
πξνεηδνπνίεζε ηνπ Heidegger πσο απηφ ζα κπνξνχζε λα παξακνξθσζεί

απφ ηα αλζξψπηλα θακψκαηα, νπφηε "ε κεγαινπξέπεηα ηνπ ιηηνχ" θαη
"εθείλν πνπ δηαθπβεξλά θαη θαζνξίδεη θάζε ζχλεζεο θη επηπφιαην" ζα
έκελε αθαλέο (Heidegger, GA η. 16, 2000, 761, η. 13, 1983, 120. 196,
13).
2. Αθππλίδνπκε αθαλείο αλαθνξέο: κ' έλαλ α λ α ζ η ν ρ α ζ κ φ εθείλνπ
πνπ ήηαλ. Γηφηη εθείλν πνπ ή η α λ δελ έρεη πεξάζεη αιιά είλαη πάιη
παξφλ φηαλ π ε ξ η ζ π ι ι ε γ φ κ α ζ η ε ζ' απηφ. Μάιηζηα ην αθαλέο
έξρεηαη κφλνλ ηφηε ζηελ επηθάλεηα φηαλ είκαζηε αξθνχλησο απφκαθξνη
(ν.π., 1983, 123): Τν έξγν ηνπ θαιιηηέρλε απφ απφζηαζε, "ε νπζία ηεο
παηξίδαο ... ζηελ μεληηεηά", ε ζεκαζία ελφο αλζξψπνπ κεηά απφ ηελ
απψιεηά ηνπ.
3. Αθαλείο αλαθνξέο αθππλίδνληαη: Μ' έλα μ ε θ ί λ ε κ α, δειαδή κε κηα
πεπεηζκέλε, απνθαζηζηηθή "ά θ ε ζ ε - εξρνκνχ - πξνο - εκάο". Μ' απηήλ
ειεπζεξσλφκαζηε γηα επεξρφκελνπο ρξφλνπο θη έηζη κπνξνχκε λα
ζπγθαζνξίζνπκε ηελ κνίξα καο.
ηαλ πξνζβιέπνπκε ζην κέιινλ ε ξ σ η ψ λ η ε ο, βιέπνπκε θη απηφ πνπ
καο κηιάεη, θη έηζη ήδε νδεγνχκαζηε απφ ην δεηνχκελν (ν.π. 1972, 5-12,
1983, 131). Καζψο έηζη εθηεηλφκαζηε ζηνλ θφζκν, ηνλ αληέρνπκε θαη ηνλ
θαηαλννχκε κε ηηο πξνθιήζεηο θαη ηνλ πινχην ηνπ, δειαδή ππ-άξρνπκε,
αλνίγνπκε γη' απηφλ θαη αλνίγεη απηφο γηα καο.
Παξακνλή, αλαζηνραζκφο θαη μεθίλεκα είλαη ινηπφλ ά θ ε ζ ε - λ α - ζ π
κ β ε ί (θάηη) θαη π ξ ά μ ε. Μ' απηφ κπνξνχλ αθαλείο αλαθνξέο λα
έξζνπλ ζηελ επηθάλεηα. Σηελ π α η δ α γ σ γ η θ ή "πξάμε" ζεκαίλεη
αθελφο κεηάδνζε γλψζεσλ, αθεηέξνπ φκσο θαη ζπλνδεία πξνο ηα έμσ
ησλ πξνο κφξθσζε θαηαβνιψλ: Δ μ έ ι η μ ε ζα πεη εδψ αλάπηπμε
δεδνκέλσλ η θ α λ ν η ή η σ λ, ελ κέξεη αθαλψλ, "ζηελ πιεξφηεηα ηεο
νπζίαο ηνπο" (Heidegger, 1968, 5): Απηέο έξρνληαη ζηελ επηθάλεηα
πξννδεπηηθά κε ηελ βνήζεηα ησλ παηδαγσγψλ θαη ησλ ελδηαθεξφλησλ
ηνπο, φκσο πξνπάλησλ κε ηελ δηθή ραξά ηεο αλαθάιπςεο θαη, αλ δελ
αηξνθήζνπλ, βξίζθνπλ ηελ εθπιήξσζή ηνπο ζε κηα δηθή ηαπηφηεηα.
Καη ζηελ ηαηξηθή ηέρλε θαη ζ ε ξ α π ε ί α πξφθεηηαη γηα κηα πξάμε κε ηελ
έλλνηα ηεο απειεπζέξσζεο δηθψλ απμεηηθψλ δπλάκεσλ θαη γηα κηα
ζπλνδεία, είηε πξφθεηηαη γηα ηελ ίαζε ηξαπκαηηζκψλ, θιεγκνλψλ,
δπζπιαζηψλ, είηε γηα ηελ ιχζε κεκνλσκέλσλ ή νκάδσλ νιφθιεξσλ, π.ρ.
νηθνγελεηψλ, απφ αθακςίεο.
κσο θαζψο, αθξηβψο ζηηο δπζθνιψηεξεο αζζέλεηεο, λφεκα θαη ζεκαζία
είλαη ζπρλά θξπκκέλα θη έρνπλ θαηαζηεί αθαλή, ε ζεξαπεία ηνπο
ρξεηάδεηαη, εθηφο απφ ππνκνλή, θαη θάπνηα νμχλνηα. Τη ζα πεη απηφ;
ηαλ ν S. Freud ( GA, η.11.103 ) ζπληζηά ζηνπο αλαιπηέο ηελ "ειεχζεξα
κεηέσξε πξνζνρή" θαη ζηνπο αλαιπφκελνπο λα αλαθνηλψλνπλ ηα πάληα,
θη αθξηβψο ηα θαηλνκεληθά αζήκαληα, δηφηη απφ πίζσ ζα κπνξνχζε λα
θξχβεηαη θάηη ζεκαληηθφ γηα ηελ ίαζε, αλ θαη "απσζεκέλν", φηαλ ζηελ
ςπρνζεξαπεία ησλ παηδηψλ καο ελδηαθέξνπλ πξνπάλησλ ηα "ζ π λ ε ζ η ζ

κ έ λ α" πξάγκαηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, κέζσ ησλ νπνίσλ καο
αλνίγεηαη ν "θφζκνο" ηνπ παηδηνχ, έηζη δίλεηαη ρψξνο θαη ζε αξρηθά
δπζάξεζηεο, αθφκα θαη επψδπλεο αλαθνξέο πνπ ζην κεηαμχ έρνπλ
θαηαζηεί αθαλείο. Απηέο, φπσο ηα επράξηζηα, πξέπεη λα ηηο ζπκεζνχλ, λα
ηηο "ςπραλεκηζηνχλ" θαη λα ηηο "επεμεξγαζηνχλ", θη έηζη γίλνληαη δπλαηέο
εθιάκςεηο. Μηα ςπρνζεξαπεία, κε εξσηψζα δεθηηθφηεηα, δηαλνίγεη
ηέηνηεο φηαλ ε ςπρή κπνξεί λ' αλνίμεη θαη λα γίλεη "ηφπνο εκθάληζεο"
(Heidegger) απηνχ πνπ ηελ αθνξά, αληί απιψο λα επηζθεπάδεηαη ζαλ
ραιαζκέλν κεράλεκα θαη λα πξνζαξκφδεηαη ζε κηα λφξκα. Δδψ
πξφθεηηαη γηα κηα νμχηεξε αθνή ζην θάιεζκα πνπ θαζνξίδεη ηελ νπζία
καο θαη γηα έλα "μεθίλεκα πξνο λέεο δπλαηφηεηεο", γηα ην νπνίν είλαη
θαηξφο. Γελ ελλννχληαη θάπνηεο φπνηεο δπλαηφηεηεο πνπ ζά 'πξεπε λα
πξαγκαησζνχλ αιιά ην μεθίλεκα ζηνλ δηθφ δξφκν αθνινπζψληαο ηνλ
δηθφ θαζνξηζκφ, ηνλ νπνίν θαλείο δελ ζά 'πξεπε λα εκπνδίδεη (πξβι. P.
Coelho, 1996, 100, 127 ).
Κιείλνληαο αο επηζηξέςνπκε ζην π α η ρ λ ί δ η ηνπ παηδηνχ θαη ζην έ ξ γ ν
ηνπ θαιιηηέρλε πνπ, κε ηελ π ξ ν ζ ν ρ ή ηνπο, κε κηα άθεζε εξρνκνχ θ α
η ζπλάκα πξάμε θέξλνπλ αθαλή πξάγκαηα ζηελ επηθάλεηα. Με ηελ
αλαθνξά ηνπο ζηελ θχζε ησλ πξαγκάησλ, ζην έξγν ηνπο εκθαλίδεηαη
απηφ πνπ είλαη ηα πξάγκαηα ζηελ αιήζεηα, δειαδή ηδσκέλα ζην θσο.
Δπεηδή ηα πξάγκαηα, ζχκθσλα κε ηελ νπζία ηνπο, πεξηζπιιέγνπλ γε,
νπξαλφ, ζλεηνχο θαη ζενχο, δειαδή ζθέπνπλ απηφ πνπ είλαη ζην Δίλαη
ηνπ, κπνξεί έηζη ζην έξγν, ηδηαίηεξα ζην έξγν ηέρλεο, θαη έλα απιφ νλ λα
"πξνβάιεη ζηελ α-ιήζεηα ηνπ Δίλαη ηνπ": π.ρ. ζηελ ζ χ λ ζ ε ζ ε ηνπ van
Gogh, ζ' έλα δεπγάξη "παπνχηζηα αγξφηε" φιε ε ζεκαζία απηνχ ηνπ
"ζπλεζηζκέλνπ πξάγκαηνο", θάηη πνπ ν Heidegger ("η.5, 1977,21, η. 7,
2000, 145 θ.ε.) καο δηεπθξηλίδεη ηφζν εληππσζηαθά ζηελ γξαθή ηνπ "Η
πξνέιεπζε ηνπ έξγνπ ηέρλεο".
πσο ην παηρλίδη δελ εμππεξεηεί κφλν ην "λα πεξλά ε ψξα", αιιά νχηε
θαη θάπνηνλ ζθνπφ, αιιά ηελ επαλά-ιεςε απφ θέθη θαη ραξά, έηζη ε
ηέρλε δελ εμππεξεηεί κφλν - ηξφπνλ ηηλά ζαλ δηαθνζκεηηθφ - ηελ
απφζπαζε απφ κηα γθξίδα θαζεκεξηλφηεηα. Η κ ν π ζ η θ ή π.ρ.
εμππεξεηεί κελ ηελ "ςπραγσγία ηνπ ζπκηθνχ". κσο θαηαξρήλ "κφλν
πξνο ηηκήλ ηνπ ζενχ", φπσο ν J. S. Bach ζαλ ζξήζθνο άλζξσπνο
θαηαζέηεη, γηα "φινπο", ηελ κνπζηθή ηνπ. Απηή, φηαλ ηελ αθνχκε, θάλεη
ηελ ιέμε λα ερεί. Πεηπραίλεη ηελ σξαηφηεηα ησλ ιφγσλ ηεο φζν θακηά
άιιε θαη κνηάδεη λα θάλεη θαη ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή πάιη εκπεηξαηφ
έλαλ ζεφ πνπ είρε γίλεη ζρεδφλ αθαλήο. Δπίζεο ίζσο ζπκφκαζηε ηνλ
Φξαγθίζθν ηεο Αζίδεο, πνπ κπνξνχζε λα βιέπεη ζην απινχζηεξν
πιάζκα ηνλ χκλν ηνπ πιάζηε ηνπ, ηνλ έθαλε άζκα θη έηζη ην άθελε λα
έξζεη ζηελ επηθάλεηα.
Αθξηβψο ζήκεξα, κε ηελ παγθφζκηα επέθηαζε θαη κε ηελ πνηθηινκνξθία
ησλ πνιηηηζκψλ, απνθηά ζεκαζία ε κνλαδηθφηεηα ηνπ θάζε

κεκνλσκέλνπ αλζξψπνπ ν νπνίνο δέρεηαη θαη πξνζέρεη ηφζν ηα κπζηηθά
ηεο θχζεο φζν θαη ηηο εληάζεηο ηνπ πνιηηηζκνχ. Ο θηιφζνθνο, ν
θαιιηηέρλεο, ν πνηεηήο κέζα καο θαινχληαη λα πξνζηαηέςνπλ ηα
πξάγκαηα απφ κηα απιή ρξήζε θαη θαηάρξεζε θαη λα δηαηεξήζνπλ ηελ
σξαηφηεηα πνπ ηνπο πξνζηδηάδεη. πνπ δείρλεηαη πσο θ ά ζ ε ηέρλε
κπνξεί ην αθαλέο λα ην θέξεη ζηελ επηθάλεηα, φκσο ην θηηο θαη ε
αλνεζία κφλνλ ην θαλεξφ. - Ο θαιιηηέρλεο, ζην θαηαξρήλ κνλαρηθφ έξγν
ηνπ, δεκηνπξγεί ην κνλαδηθφ πνπ ηειηθά ελαξκνλίδεηαη κε ην φινλ. πσο
κηα νξρήζηξα κε ρνξσδία θαη ζνιίζηεο, φπνπ ζπλεξγάδνληαη άζκα κε κηα
πιεηάδα δηαθνξεηηθψλ νξγαλνπαηθηψλ γηα ζπγθεληξσζνχλ ζ' έλα θνηλφ
ζέκα, ζα κπνξνχζε θαη ν πνιηηηζκφο ηεο αλζξσπφηεηαο ζπλνιηθά λα
ζεκαδεπηεί απφ ηελ έ λ σ ζ ε ηεο πνηθηινκνξθίαο ηνπ θαη λα θεξδίζεη.-Απηφ ην "θνληζέξην", απηή ε πνίεζε ησλ ιαψλ δελ ζά 'πξεπε λά 'λαη
ζεακαηηθή, λα ελδπλακψλεηαη ηερλεηά, θαη πάιη ζηηο δηαθνξεηηθέο
γιψζζεο θαη θσλέο ηεο λα αθήλεη λα έξζεη ζηελ επηθάλεηα απηφ πνπ
ζέιεη λα εηπσζεί.
Ο Heidegger ( GA η. 13, 113, 159, 196θ.ε.) καο ζπκίδεη πσο "ε αιεζηλή
πνίεζε θέξλεη ην αθαλέο ζηελ επηθάλεηα ... θαζψο ν πνηεηήο ζηξέθεη ηελ
λφεζε καθξηά απφ ηνλ ηεξάζηην βφκβν ... πξνο θάηη ην αθαλέο ... πνπ
θξαηεί ζηγαιά θαη ήπηα, ... δείρλνληαο ζην κηθξφ ην κέγα". Σπληζηά, π ξ η
λ απφ ην "πεξηερφκελν", λα αθνχκε "ηελ κεισδία θαη ηνλ ξπζκφ" σο απηφ
πνπ δίλεη πξσηαξρηθά θαη ηδηαίηεξα ηνλ ηφλν ζηνλ πνηεηηθφ ιφγν. Σαλ
παξάδεηγκα γη' απηφ ην άθνπζκα θαη γη' απηήλ ηελ απάληεζε θέξλεη έλα
ζχληνκν πνίεκα ηνπ Josef von Eichendorff (1960, 110) κε ηνλ ηίηιν:
"Wuenschelrute", φπνπ γίλεηαη ιφγνο γηα κηα "πεηπρεκέλε καγηθή ιέμε",
κε ηελ νπνία ν θφζκνο θαη ην άζκα ζ' φια ηα πξάγκαηα κπνξεί λα γίλεη
ηξαγνχδη.
Καζψο απηφ ήηαλ θαη ην δηθφ κνπ ζέκα ζηελ νκηιία απηή, ζα επαλέιζσ ζ'
απηνχο ηνπο ζηίρνπο θαη ζα ζαο ηνπο παξνπζηάζσ ηειεηψλνληαο:
"Schlaeft ein Lied in allen Dingen,
"Έλα άζκα ππλψηηεη ζ' φια ηα πξάγκαηα,
Die da traeumen fort und fort,
Πνπ νλεηξεχνληαη θη νλεηξεχνληαη
Und die Welt hebt an zu singen,
Κη ν θφζκνο πηάλεη ην ηξαγνχδη,
Triffst du nur das Zauberwort
Σαλ πεηχρεηο ηελ καγηθή ιέμε."
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