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Να έχεις έναν στόχο για όλη σου τη ζωή,  
έναν στόχο για ένα μέρος της ζωής σου  

κι έναν στόχο για κάθε χρόνο.  
 

Έναν στόχο για κάθε μήνα,  
έναν στόχο για κάθε εβδομάδα,  
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Και να θυσιάζεις τον μικρότερο στόχο  

για τον μεγαλύτερο. 
 

Λέων Τολστόι 
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Δεν υπάρχει  
άλλη πραγματικότητα  

από την πράξη 
 

Ζαν-Πωλ Σαρτρ 

 
 

π’ τα μέσα του 19ου αιώνα έως τις αρχές του 20ου, ο 
ρεαλισμός συνδέθηκε, τόσο νοηματικά όσο και πρακτι-

κά, με την πιστή απεικόνιση της εξωτερικής πραγματικό-
τητας, συνώνυμο της εικαστικής και φωτογραφικής αποτύ-
πωσης αυτής. Ως καλλιτεχνικό ρεύμα, ολοκλήρωσε την πο-
ρεία του στα χρονικά πλαίσια τα οποία ορίσαμε στην αρχή 
του κειμένου. Ως μηχανισμός, ωστόσο, η χρήση του οποίου 
επιτρέπει στον δημιουργό να κατασκευάσει τον λόγο (βλ. 
έργο τέχνης-προϊόν πνευματικής παραγωγής) ως αντιπρό-
ταση στον εκάστοτε παρόντα χρόνο, λειτουργεί συνδυαστικά 
με τα όρια της πραγματικότητας. Το ερώτημα το οποίο θέ-
τουμε είναι απλό και συνάμα περίπλοκο ως προς την απά-
ντησή του. Ποιος ορίζει τα όρια της πραγματικότητας; (όχι 
την ίδια αυτή εικόνα, αλλά το πλαίσιο προσδιορισμού της). 
Με άλλα λόγια, από ποιο σημείο εκκινά κι σε ποιο σημείο 

Α 
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τέμνεται η πραγματικότητα, τόσο στην υποκειμενική ερμη-
νεία των συνθετικών υλικών αυτής, όσο κι από τους ρυθ-
μούς αναπαραγωγής της, δίχως την παρέμβαση του υποκει-
μενικού στοιχείου; Σε αυτό το ερώτημα, επιχειρεί να απα-
ντήσει το εγχείρημα του Φιλολογικού Ομίλου. Οφείλουμε 
να χαράξουμε δυο γραμμές στο πεδίο αναφοράς τού ρεα-
λισμού. Από τη μία πλευρά, ορίζουμε τον πνευματικό δη-
μιουργό ως πρώτο και τελευταίο διαμορφωτή της πραγμα-
τολογικής αναδιαμόρφωσης του κοινωνικού συνόλου· από 
την άλλη πλευρά, προσδίδουμε στον ρεαλισμό εργαλειακή 
χρήση, όχι για την αντιγραφή τής εξωτερικής εικόνας τού 
συνόλου, που διαμορφώνεται στην καθημερινή του όψη, αλ-
λά για την κατασκευή της αντιπρότασης στην ίδια αυτή 
πραγματικότητα, το μέλλον της οποίας –πρώτης ύλης– δεν 
αφορά τον πνευματικό δημιουργό-καθοδηγητή. Ο ρόλος τού 
τελευταίου αρχίζει και τελειώνει στη διαμόρφωση του αντι-
λόγου, της νέας πρότασης. Για να προσεγγίσουμε, ωστόσο, 
το τελευταίο στάδιο αυτής, είναι αναγκαίο να ορίσουμε το 
πρώτο βήμα προς την ίδια κατεύθυνση, το οποίο αφορά την 
έννοια της «αλήθειας».  
Εάν, για να ορίσουμε την «αλήθεια», χρειαζόμαστε τη 

δομική ανταπόκριση της αισθητικής νόρμας τού κοινωνικού 
συνόλου, τότε μεταφερόμαστε στην πολυδιάσπαση του όρου 
και την τοποθέτησή του σε μία ορισμένη πορεία αντιστοι-
χίας με την τεχνητή πραγματικότητα. ∆ιότι, στην τέχνη 
(σε κάθε μορφή τέχνης) η πραγματικότητα εσωκλείεται ως 
πρώτιστος παράγοντας υλικού ερεθίσματος. Επομένως, δεν 
νοείται τέχνη δίχως αναφορά στον ρεαλισμό. Ωστόσο, αυτός 
ο συσχετισμός πυλώνων έκφρασης δεν συνεπάγεται, ταυτό-
χρονα, πως κάθε μορφή έκφρασης υιοθετεί τα αντικειμενικά 
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δεδομένα τού ρεαλισμού. Για να κατανοήσουμε βαθύτερα τη 
νέα τεχνική την οποία προτάσσει ο Φιλολογικός Όμιλος, 
οφείλουμε να συμφωνήσουμε σε μία βασική παράμετρο. Αυ-
τή δεν είναι άλλη απ’ την εικόνα-ψευδαίσθηση την οποία η 
κοινωνική υπερδομή διαμορφώνει με επίκεντρο την έννοια 
και το περιεχόμενο της εκάστοτε «αλήθειας». Επομένως, η 
πρώτη αρχή, την οποία αναγνωρίζουμε και υποχρεούμαστε 
να καταπολεμήσουμε, είναι αυτή της διαστρεβλωμένης 
πραγματικότητας. Η τελευταία, υποβιβάζει την αλήθεια 
των πραγμάτων στην υποκείμενη ερμηνεία τού θεάματος. 
Η καθημερινότητα μετατρέπεται σε πεδίο ανταγωνισμού, 
δίχως περιεχόμενο, προαπαιτούμενα και γνώση. Η εκά-
στοτε «αλήθεια» θυσιάζεται με γνώμονα την εξώθηση της 
άμορφης μάζας πολιτών στην εκτόνωση της συμπιεσμένης 
τους εικόνας, για τα διαδραματιζόμενα, γύρω τους, γεγονό-
τα. Επομένως, για ποια «αλήθεια» κάνει λόγο η σύγχρονη 
τέχνη; Ποιού είδους και τύπου υποκειμενικού ρεαλισμού 
αναγνωρίζει η σύγχρονη μυθοπλασία στην πεζογραφία και 
την ποίηση; Σε αντίθεση με τον 19ο αιώνα, στον οποίο ο 
ρεαλισμός, ως καλλιτεχνικό ρεύμα, συμβάδιζε με τη φιλο-
σοφία και την κοινωνική μεταβολή των δημοκρατικών, ρι-
ζοσπαστικών, δυνάμεων, στον παρόντα χρόνο η εκάστοτε 
«αλήθεια» του δρώντος υποκειμένου δεν υπερβαίνει τα στε-
νά πλαίσια της ατομικότητας. Η ίδια «αλήθεια», την οποία 
ασπάζεται και προασπίζει ο σημερινός δημιουργός, είναι 
εντελώς αντίθετη απ’ την αντίστοιχη «αλήθεια» του έτερου 
συνομιλητή, ακόμη και στην περίπτωση κατά την οποία το 
ερώτημα βρίσκεται στην ίδια, κοινή, βάση δεδομένων. Η 
πολυδιάσπαση της συλλογικής «αλήθειας», σε ατομικούς 
πολλαπλασιασμούς αυτής, οδήγησε στον κατακερματισμό 
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τής αντικειμενικής πραγματικότητας και στην εξάλειψη 
των αιτιών που την υπονομεύουν ολοένα περισσότερο. Η 
συλλογική «αλήθεια», ως κατασκευασμένο προϊόν των υπερ-
δομών εξουσίας τού λόγου, πρόβαλλε και πρότασσε την 
ενότητα, ως αισθητική και ως ιδεολογία. Σε αυτή την, εξί-
σου μονομερή, ανάγνωση της πραγματικότητας, η «αλή-
θεια» της εστίαζε, μέσω του δημιουργού, στην καθολική 
αναγνώριση των προταγμάτων. Με άλλα λόγια, ο πνευμα-
τικός δημιουργός είχε μετατραπεί σε προέκταση μίας αμφι-
λεγόμενης εξουσιαστικής δομής λόγου, εκπροσωπώντας την 
ατομική του υπόσταση, σε ένα πλέγμα γενικεύσεων. Στην 
περίπτωσή μας, επιχειρούμε να αντιπροτείνουμε την αυτο-
νόμηση του πνευματικού δημιουργού, όχι απ’ την αντικει-
μενική θέαση των δομών λόγου (εξάλλου ο ίδιος ο δημιουρ-
γός είναι προϊόν αυτών), αλλά απ’ τη δομική επιφάνεια της 
κατακερματισμένης «αλήθειας». Οφείλει, επομένως, ο σύγ-
χρονος πνευματικός καθοδηγητής-δημιουργός να κατασκευ-
άσει τον συλλογικό λόγο τον οποίο θα προβάλλει στον δημό-
σιο χώρο, ως πρόταγμα συνειδησιακής αντιπρότασης (όχι 
απελευθέρωσης, διότι στον ρεαλισμό τον οποίο ασπαζό-
μαστε, η έννοια της ελευθερίας είναι λέξη κενή περιεχομέ-
νου και χρήζει επανεξέτασης).  
Αυτού του είδους η αυτονομία, εντάσσεται στη νέα προ-

σέγγιση του ρεαλισμού, την οποία επεξεργαζόμαστε. Η τε-
λευταία, αντανακλά την σχέση έργου-πραγματικότητας (το 
έργο ως αναδιάταξη της πραγματικότητας· η πραγματικό-
τητα ως πλαίσιο του έργου με καθετοποιημένες αρχές ερμη-
νείας). Στη λογοτεχνία, ζητούμε την οριστική κατάργηση, 
σε ποίηση και πεζογραφία, του συναισθήματος, της ψευδαί-
σθησης περί ατομικής ελευθερίας, που εντέχνως διαδίδουν 
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τα κυρίαρχα κέντρα παραγωγής λόγου αποκρύπτοντας επι-
μελώς την εμπορευματοποίηση τόσο του δημιουργού όσο 
και του έργου – εμπορευματοποίηση ως αριθμητική διάτα-
ξη ατόμου-έργου έρμαιο της μαζικής κατανάλωσης, την 
αληθοφάνεια των ενεργειών. Η φαντασία αντιμετωπίζεται 
(δεν την αρνούμαστε) ως μοχλός επαναπροσδιορισμού της 
υποκειμενικής πράξης, με στοχευμένη αξιολόγηση της 
υπαρκτής αναλογίας μεταξύ τής «αλήθειας» και «ψεύδους», 
δίχως, ωστόσο, να ακροβατεί στην υπερβολή των αποτελε-
σμάτων και την ανεδαφική αναπαράσταση των ανθρωπίνων 
χαρακτήρων. Με άλλα λόγια, η φαντασία εγκολπώνεται την 
εξωτερική εικόνα των πραγμάτων, προκειμένου να ανασκευ-
αστεί ο πυρήνας αυτής στην εσωτερικευμένη της αντιστοι-
χία. Η επένδυση στο συναίσθημα αποτελεί την άμμο που 
πετά, η εμπορευματοποίηση του βιβλίου, στα μάτια των 
αναγνωστών, αποκοιμίζοντας την κριτική σκέψη, υπονο-
μεύοντας την αιτιολογική αναφορά των αποτελεσμάτων της 
κοινωνικής υπόστασης. 
Η πολιτική όψη του ρεαλισμού στον 18ο και, κυρίως, 

στον 19ο αιώνα μάς αφήνει παγερά αδιάφορους. Η αυτονο-
μία της πνευματικής δημιουργίας την οποία υποστηρίζουμε, 
δεν διαμορφώνεται από τα ιδεολογικά πρότυπα του ετερο-
προσδιορισμού. Προφανώς έλκει την οπτική της καταγωγή 
απ’ το σύνολο των ερεθισμάτων τής εξωτερικής ισορροπίας 
(κάθε τι ανήκει, άμεσα ή έμμεσα, στη σφαίρα της πολιτι-
κής). Αρνούμαστε, ωστόσο, κάθε εμπλοκή στην ιδεολογική 
ερμηνεία των πραγμάτων ως προέκταση, εκ προοιμίου 
αθώα, των αποτελεσμάτων που προηγήθηκαν. Οι προθέσεις 
δεν ακυρώνουν τις θηριωδίες που το ανθρώπινο είδος βίωσε 
στον επεκτεινόμενο 20ο αιώνα του ∆ιαφωτισμού. Ο ρεαλι-
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σμός στην τέχνη υποχρεούται να λάβει υπόψιν του όλα τα 
δεδομένα τα οποία ο χρόνος συσσωρεύει. Οφείλει, όμως, 
ακόμη να αντιπαραθέτει στον ιδεολογικό εγκλωβισμό του 
ατόμου, όχι την υλική του απελευθέρωση, αλλά τη διανοη-
τική του ωρίμανση (προτού καταλήξει να υπονομεύσει τα 
υλικά θεμέλια της κοινωνικής άρνησης). Οφείλει, με άλλα 
λόγια, να αλλάξει ο ίδιος, να μετασχηματίσει εαυτόν σε φω-
τεινό οδηγό για την αλλαγή και την κοινωνική ανατροπή, 
την οποία στα έργα του ευαγγελίζεται. Στο τέλος αυτής της 
διαδρομής, ο δημιουργός δεν θα είναι υποχείριο πολιτικών 
σκοπιμοτήτων, ο αναγνώστης δεν θα αντιμετωπίζεται ως 
άμορφη μάζα, το έργο τέχνης δεν θα αντιμετωπίζεται ως 
εμπόρευμα. Για να καταλήξουμε στην υλική ανατροπή, 
πρέπει πρώτα να χαράξουμε τον δρόμο τής ατομικής αλλα-
γής συνειδήσεων και της κατασκευής υποκείμενων ταυτο-
τήτων στα συλλογικά όρια αυτής της μεταβολής των όρων 
ζωής. «Κάνουμε ένα βασικό λάθος όταν διαχωρίζουμε τα 
μέρη από το όλον: το λάθος να εξατομικεύουμε αυτό που δεν 
εξατομικεύεται. Η ενότητα και η συμπληρωματικότητα συ-
νιστούν την πραγματικότητα» υποστήριζε ο Werner Hei-
senberg και υπογραμμίζουμε αυτήν την προοπτική. Η ταυ-
τότητα του υποκειμένου διαμορφώνεται μέσα στα συλλο-
γικά πλαίσια της ταυτότητας-αλλαγής την οποία οραματί-
ζεται· και όχι στην ατομική διάσπαση την οποία η εμπορευ-
ματοποιημένη κοινωνία των ιδιωτών-οικονομικών φορέων 
επιβάλει. 
Στο πλαίσιο που μόλις αναφέραμε, ο ρεαλιστής-δημιουρ-

γός συνθέτει τις εσωτερικές και εξωτερικές οπτικές ερμη-
νείες τής συλλογικής ζωής. ∆εν στερείται ενσυναίσθησης ως 
προς τον ήρωα των έργων του, ούτε έλλειψη κατανόησης 
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των πεπραγμένων τής αντανάκλασης των ενεργειών του. 
Ωστόσο, δεν επιτρέπει το απόλυτο να κυριαρχήσει επί του 
σχετικού. Η συλλογική συνείδηση αντιμετωπίζεται ως προ-
βολή τής σχετικοποίησης των ατομικοτήτων. Αυτού του 
είδους η σχετικοποίηση, δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως αντι-
στοιχία με την έννοια του κατακερματισμού της «αλή-
θειας». Το ατομικό υποβάλλεται σε αξιολογικό έλεγχο και 
κριτική διερεύνηση της στάσης του, με κατεύθυνση την ανα-
κάλυψη και προβολή τού στοιχείου εκείνου που προκαλεί 
την ενοποίηση της θέσης του στο κοινωνικό σύνολο. Σε αντί-
θεση με τη νατουραλιστική επιστημονική ανατομία τής 
πραγματικότητας, όπως αυτή αναγνωρίζεται στις αισθήσεις 
και την εμπειρική πρακτική, για εμάς ο ρεαλισμός, της σχο-
λής του Φιλολογικού Ομίλου, δεν εντοπίζει την ίδια πραγ-
ματικότητα, την οποία βιώνουμε, ως «αληθινή». Το υπόβα-
θρο της αυθεντικότητας αναζητά. Είτε αυτό είναι ο άνθρω-
πος, δίχως τις προσμίξεις των κοινωνικών ρόλων και ιδιο-
τήτων, είτε η πνευματική διεργασία ερμηνείας των αιτιών 
συλλογικής-ατομικής καθυπόταξης στα σύμβολα του κοι-
νωνικού γίγνεσθαι, η «αλήθεια» του ρεαλισμού δεν έχει απο-
κτήσει, μέχρι σήμερα, ταυτότητα και χαρακτήρα, παρά 
μόνο πειραματικά. Αυτή η μορφή έκθεσης των συγκοινω-
νούντων δοχείων τής «αλήθειας», πολλαπλασιάζεται μέσα 
από την κατασκευή μίας νέας γλώσσας.  
Αναζητούμε τα συνθετικά υλικά τής γλωσσικής δομής, 

προκειμένου να υπερβούμε τον σκόπελο του γλωσσικού-συ-
νειδησιακού εγκλωβισμού τού δρώντος υποκειμένου, στους 
πυλώνες της καθεστηκυίας τάξης ιδεολογιών. Η νέα γλώσ-
σα, την οποία ο ρεαλισμός οφείλει να κατασκευάσει, δεν θα 
αποτελείται από υλικά μοναδικής υφής και παραγωγής. 
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Έχουν, ήδη, διαμορφωθεί στην καθημερινή ανθρώπινη 
εμπειρία. Στην περίπτωσή μας, ωστόσο, αυτή η πηγή δημι-
ουργίας τού καινούργιου προτύπου γλωσσικής επαναξιολό-
γησης, θέτει, ως βασικό και αναντικατάστατο παράγοντα, 
τον πνευματικό δημιουργό ως αυτόνομο πυλώνα παραγωγής 
των κατευθύνσεων, για την αποδέσμευση του πλαισίου ανα-
φοράς από τις διασταυρώσεις λεκτικής νομιμοποίησης. Ο 
εξ επαγγέλματος λογοτέχνης δεν παράγει προϊόν προς μαζι-
κή κατανάλωση. Υποχρεούται να αντιληφθεί εαυτόν ως τον 
απαραίτητο μηχανισμό για την συγκρότηση της νέας πρό-
τασης· πρότασης μέσα από την οποία θα καλλιεργήσει με-
θοδικά, συστηματικά και στοχευμένα θεωρητικές πρωτο-
βουλίες για την ανάγνωση της υλικής πραγματικότητας, 
που διαρκώς περιορίζουν τη ζωή.  
Ήδη από τη βιομηχανική επανάσταση, στρατιές και 

στρατιές εργατών βίωναν και εξακολουθούν να βιώνουν τη 
σωματική, ψυχολογική και ιδεολογική καταπίεση. Η συνεί-
δησή τους, ωστόσο, στο επίπεδο της πνευματικής ωρίμαν-
σης δεν ήλθε ποτέ. Το κόμμα της πρωτοπορίας απέτυχε ου-
σιωδώς σε έναν εκ των βασικότερων θέσεων για την μετα-
βολή των όρων τής πραγματικότητας, αυτόν της συνείδη-
σης. ∆εν αρκεί να μεταβάλλουμε τους όρους υλικής αναδό-
μησης της συλλογικής ζωής. Είναι ανάγκη να κατασκευά-
σουμε τη νέα συνείδηση των ανθρώπων, που θα κληθούν να 
σκιαγραφήσουν το αύριο, στη βάση των συμπερασμάτων-
εμπειριών που η ιστορία τού 20ου αιώνα (και, ειδικότερα, η 
σοσιαλιστική προοπτική για τη χειραφέτηση του ανθρώπου) 
συγκέντρωσε. Το πρώτο βήμα πραγματοποιήθηκε. «Εμείς 
αρχίσαμε· ο πάγος έσπασε· ο δρόμος χαράχτηκε». Είναι 
επιτακτική ανάγκη, σε αυτή τη συγκυρία την οποία βιώνου-
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με, συγκυρία τόσο αντιδραστική, να οικοδομήσουμε, εκ των 
προτέρων, τις συνειδήσεις εκείνες που θα κρατήσουν στα 
χέρια τους το μέλλον. Η λογοτεχνία οφείλει, οργανωμένα 
και συντεταγμένα, να αποκτήσει τα ιδιαίτερα γνωρίσματα 
της κοινωνικής στόχευσης.  
Η γνώση κατέστησε εαυτόν μοχλό προπαγάνδας μίας 

νέας τάξης εξουσιών, με το υποκείμενο στον εκμηδενισμό 
απ’ το προσκήνιο. Η λογοτεχνία κατέστη όργανο έκφρασης 
των ίδιων αυτών δομών εξουσίας, που μέχρι τότε κατα-
δίκαζε. Για την απελευθέρωση του ανθρώπου από την υλική 
δέσμη μαζικής εξαπάτησης, πρέπει να προηγηθεί το στάδιο 
της πνευματικής καθοδήγησης, στην οποία η βιωμένη 
εμπειρία της καθημερινότητας έρχεται να λειτουργήσει όχι 
ως φάρμακο σε πληγή, αλλά ως νυστέρι σε κατάσταση πο-
λέμου. Καθοδήγηση με όρους ισότιμης παρέμβασης στον 
δημόσιο λόγο. ∆ημιουργός και αναγνώστης οφείλουν να εξε-
λιχθούν σε δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, όχι δύο θέσεις 
ιεραρχίας.       
Η αναγωγή τής ουσίας των ανθρωπίνων σχέσεων και 

των πραγμάτων που τις περιστοιχίζουν, ως γνώμονα της, εν 
λόγω, αναζήτησης, στην κορύφωση της εικονιστικής αναπα-
ράστασης, δεν ανταποκρίνεται στον σχεδιασμό μας. Επιδιώ-
κουμε, όχι την τυποποίηση της εξωτερικής εικόνας, αλλά 
τη δυναμική αναπροσαρμογή της, με κατεύθυνση την αλλα-
γή συνείδησης του ατόμου. Και σε αυτή την πορεία, τα έργα 
τέχνης (εικαστικής-φωτογραφικής) και λόγου (πεζογραφία-
ποίηση-δοκίμιο), καλούνται να μεταβάλλουν άρδην τη μέχρι 
σήμερα χρήση τους. Η εργαλειοποίηση, εκ μέρους μας, των 
ίδιων αυτών συνθετικών στοιχείων, επιδιώκει τον επανακα-
θορισμό του περιεχόμενου όρων και προοπτικών. Η «νέα 
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πραγματικότητα», στην οποία επενδύουμε, δεν διεκδικεί τη 
θέσπιση-ενσωμάτωσης του ατόμου-συνόλου στην πίστη-
εμπλουτισμό σε «μία» πραγματικότητα, οποιασδήποτε μορ-
φής (την οποία προβάλει στο προσκήνιο η κυρίαρχη δομή 
εξουσίας τού λόγου, όπως αυτή διαμορφώνεται στους πυλώ-
νες παραγωγής γνώσης, βλ. πανεπιστημιακή έρευνα και εκ-
παίδευση). Ούτε, από την άλλη πλευρά, επιδιώκουμε να πα-
ρέμβουμε σε πολλαπλές πραγματικότητες υποκειμενικής, 
κάθε φορά, αξίωσης. Ο στόχος μας είναι διακριτός από τα 
γνωρίσματα του ρεαλισμού, όπως αποτυπώθηκε στα γρα-
πτά των πρωτεργατών του 19ου αιώνα. Με αφετηρία τα 
ερεθίσματα της ιστορικής μνήμης, της βιωμένης εμπειρίας, 
της πρωτόλειας γνώσης και τα πορίσματα της αισθητικής 
τού κριτικού ρεαλισμού (μέσα του 20ου αιώνα), επιδιώκουμε 
να δημιουργήσουμε ένα διττό, παράλληλο, πλέγμα αναγκαιο-
τήτων.  
Σε αντίθεση με τη στάση του Μπέρτολτ Μπρεχτ, ο 

οποίος υποστήριζε ότι «ρεαλιστικός σημαίνει να ανακαλύ-
πτεις το κοινωνικό πλέγμα αιτιότητας, να ξεσκεπάζεις τα 
κυρίαρχα χαρακτηριστικά σαν χαρακτηριστικά των κυρίαρ-
χων, να γράφεις απ’ τη σκοπιά τής τάξης εκείνης που έχει 
έτοιμες για τις πιο άμεσες δυσκολίες, που σ’ αυτές είναι 
μπλεγμένη η κοινωνία, τις πιο πλατιές λύσεις, να τονίζεις 
τη φορά της εξέλιξης, να καθιστάς δυνατό το συγκεκριμένο 
και την αφαίρεση», υποστηρίζουμε ότι η «νέα πραγματικό-
τητα» υποχρεούται να αναζητά ανατομικά τα αίτια της κοι-
νωνικής συρρίκνωσης, να προσδίδει ταυτότητα και περιεχό-
μενο στις δυνατότητες του συγκεκριμένου, δίχως, ωστόσο, 
να παραγνωρίζει ότι κυρίαρχοι και κυριαρχούμενοι είναι οι 
δύο όψεις του ιδίου νομίσματος. Είναι υποκρισία να προσδί-
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δεις επαναστατικά χαρακτηριστικά σε μία κοινωνική τάξη, 
όταν τα μέλη αυτής συμμετέχουν σε όλο το φάσμα μορφών 
αναπαραγωγής τής συλλογικής εκμετάλλευσης, «τρέφο-
νται» ιδεολογικά απ’ αυτήν και μεταβιβάζουν τα συμπερά-
σματα αυτής από γενιά σε γενιά, με την ίδια συνείδηση και 
πιστή αφομοίωση. Για τον λόγο αυτό και υποστηρίζουμε 
την αυτονόμηση του λόγου, ως κινητήριο μοχλό συνειδη-
σιακής ανακατεύθυνσης. Το άτομο, προτού φτάσει στο ση-
μείο να αναμετρηθεί με την υλική πραγματικότητα, οφείλει 
να την κατανοήσει, να «αντικρίσει» τον εαυτό του σε αυτή 
και να θέσει τις δυνατότητες αυτής στην προσωπική του 
δυναμική προσδιορισμού. Προφανώς και η έννοια του «ιδίου 
νομίσματος» δεν εξισώνει, θύτες και θύματα, στην ίδια 
κατηγοριοποίηση. Αναγνωρίζει την αναγκαιότητα, η λογο-
τεχνία να εκπροσωπήσει τους καταπιεσμένους της κοινω-
νικής αδικίας, δίχως, ωστόσο, να προσθέτει στεφάνι οσιομάρ-
τυρα στους ίδιους αυτούς καταπιεζόμενους που συμμετέχουν 
στην ιδεολογική, αισθητική, ποσοτική, οικονομική και πολι-
τική αναπαραγωγή και ανανέωση του συστήματος αξιών, σε 
κάθε τους βήμα.       
Εάν, ήδη από την εποχή του ∆ιαφωτισμού, η πραγματι-

κότητα γίνεται δεκτή χωρίς θρησκευτικούς όρους, ο δημι-
ουργός και ο αναγνώστης-θεατής ετεροπροσδιορίζονται στο 
ίδιο πνευματικό προϊόν, η υλική κατάσταση πραγμάτων 
προσλαμβάνεται ως αντανάκλαση της συλλογικής έννοιας 
(βλ. ενότητας), οι φόρμες των κειμένων ανταποκρίνονται 
στην υλιστική προσέγγιση του ορθολογισμού της γνώσης 
και η έννοια της τέχνης ως ιστορικό όλον μεταθέτει την 
ανάγνωση της εξωτερικής πραγματικότητας στην πολυμέ-
ρεια των συστατικών στοιχείων, στο λογοτεχνικό κίνημα 
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της «νέας πραγματικότητας» του Φιλολογικού Ομίλου όλη 
η δύναμη επιστρέφει, αρχίζει και ολοκληρώνεται, στον δη-
μιουργό. Η δύναμη της γνώσης είναι η δύναμη του ελέγχου 
και κριτικής αξιολόγησης των πηγών της «αλήθειας». Για 
να οδηγηθούμε στο σημείο να αφαιρέσουμε τα εισαγωγικά 
απ’ τη λέξη «αλήθεια», πρέπει, σε πρώτο βαθμό, να οριστι-
κοποιηθεί η δυναμική τού πνευματικού δημιουργού-καθοδη-
γητή. ∆εν κομίζει γνώση, αλλά πρόταση. Μέσα από την 
επιστημονική προσέγγιση αυτής, η γνώση, στην κριτική 
της αποτίμηση, μετατρέπεται σε απάντηση στις απαιτήσεις 
τού παρόντος χρόνου.  
Σε αυτό το σημείο, καταλήγουμε στην αναγκαιότητα δια-

μόρφωσης των εξ επαγγέλματος λογοτεχνών. Των πνευμα-
τικών δημιουργών τους οποίους διακρίνει μία διττή πραγ-
ματικότητα, αυτή του λογοτεχνικού κειμένου και αυτή της 
συνειδησιακής ανταπόκρισης στις απαιτήσεις τού κοινωνι-
κού ρόλου (διότι επιχειρούμε να διαμορφώνουμε την έννοια 
του λογοτέχνη, όχι απλώς με πολιτιστικούς όρους, αλλά με 
κυρίαρχα –διακριτά– κοινωνικούς). «Από ποιον-για ποιον» 
είναι το ερώτημα και η απάντηση βρίσκεται στο μέσο· απ’ 
τον εξ επαγγέλματος λογοτέχνη, μέσω του κατασκευασμέ-
νου λόγου, όχι για την άμορφη μάζα αναγνωστών και θεα-
τών, αλλά για τους ισότιμους συνομιλητές, σε ένα επίπεδο 
συνειδητής κατανόησης των ορίων μεταξύ τους, ειδικότερα 
και με το σύνολο, γενικότερα. ∆εν αρνούμαστε τη ρωσική 
εκδοχή ρεαλισμού, όπως την περιέγραψε ο Μαξίμ Γκόρκι 
«Η πραγματικότητα πρέπει να αναπαριστάνεται στη διαδι-
κασία τής επαναστατικής της εξέλιξης […] αυτή ακριβώς 
είναι η μέθοδος στη λογοτεχνική κριτική που ονομάζουμε 
μέθοδο του σοσιαλιστικού ρεαλισμού». Στεκόμαστε, ωστό-
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σο, κριτικά σε αυτή την οπτική θέασης των πραγμάτων, κα-
θώς ο εξ επαγγέλματος λογοτέχνης θα «όφειλε», σε αυτή 
την περίπτωση, να αναζητήσει, όχι τα κοινωνικά, εν συνό-
λω, αίτια μίας πράξης, αλλά τον αντίπαλο αυτής, τον σημε-
ρινό κοινωνικό «εχθρό» και τον αυριανό «σύμμαχο». Στην 
πρότασή μας, αντίθετα, μιλούμε σαφώς για μεροληπτική     
–από τα κάτω– ανάγνωση της πραγματικότητας, έχοντας, 
ωστόσο, το βλέμμα καρφωμένο στις αιτίες που διαμορφώ-
νουν την πραγματικότητα και οι αιτίες δεν γεννιόνται με 
παρθενογένεση. ∆ίπλα σε κάθε υλιστική ερμηνεία, υπάρχει 
ένας ψυχαναλυτικός παράγοντας της ανθρώπινης δράσης 
και αντίδρασης. Η ανθρώπινη υπόσταση τίθεται στο μικρο-
σκόπιο της λογοτεχνίας μας. Η πρόθεση της ανάγνωσης 
μάς βρίσκει αντίθετους. Ενδιαφερόμαστε, αποκλειστικά, για 
το υποκείμενο που προηγείται μίας ενέργειας, στα στοιχεία 
του συλλογικού ετεροπροσδιορισμού. Αυτό ακριβώς το υπο-
κείμενο δημιουργεί γύρω του βεβαιότητες, όχι ως απόλυτη 
έκφραση της ζωής, αλλά ως σκαλοπάτια μεγεθυμένων ανα-
λύσεων. ∆ίχως το υπόβαθρο της συντελεσμένης ενέργειας, 
και των συμπερασμάτων αυτής, είναι αδύνατο να μεταβού-
με στο επόμενο στάδιο της διευρυμένης πραγματικότητας. 
∆ιευρυμένη πραγματικότητα, δίχως, ωστόσο, τον κατακερ-
ματισμό αυτής.  
Ο «θάνατος» του συγγραφέα και η εξύψωση του αναγνώ-

στη σε θέση αυθεντίας, δεν υπηρετεί ούτε τη λογοτεχνία ούτε 
την τέχνη, εν συνόλω. ∆ιότι, ταυτίζει την πρώτη αρχή τής 
πνευματικής δημιουργίας, με την εμπορική πολιτική ενός 
προϊόντος. Όσο πλουραλιστικό είναι το προϊόν (άνευ προσ-
διοριστικής αρχής και περιεχομένου) στις κοινωνικές αντι-
θέσεις, τόσο μεγαλύτερη κατανάλωση επιδέχεται. Τη λογο-
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τεχνία την οποία εμείς προασπίζουμε, δεν την αντιλαμβανό-
μαστε ως εμπόρευμα πολλαπλών χρήσεων. ∆εν επιδέχεται 
εξατομικευμένους ορισμούς και ερμηνείες. Γνωρίζει συγκε-
κριμένες στοχεύσεις, ανταποκρίνεται στη δομή τού λόγου 
τής αιτιακής σχέσης των πραγμάτων και διαμορφώνει τον 
αντίλογο στη στάση του εξ επαγγέλματος λογοτέχνη, μέσα 
από το έργο του. Έργο το οποίο δεν θέτει εαυτόν σε «ανοι-
χτό» τέλος, ούτε στην ανισορροπία διακύμανσης των χαρα-
κτήρων. ∆εν μετατρέπεται σε πεδίο πειραματισμού εναλλα-
κτικών, ούτε μεσολαβήσεις στο αποτέλεσμά του. Αναγνω-
ρίζουμε ότι επρόκειτο για γραφειοκρατική «ανάγνωση» της 
λογοτεχνίας. Ωστόσο, θεωρούμε αναγκαία την αυστηρή 
προσήλωση στην ταυτότητα του έργου και της μίας και μο-
ναδικής αλήθειας (χωρίς εισαγωγικά) την οποία υπερα-
σπίζεται, αφότου έχει προηγηθεί, απ’ την πλευρά τού δη-
μιουργού, ενδελεχής αναζήτηση των κινήτρων, των αιτιών, 
του ιστορικού πλαισίου και των λεπτομερειών των ανθρω-
πίνων σχέσεων, απ’ τον μικρόκοσμο στον μακρόκοσμο. Ανα-
ζητούμε την ολότητα εκεί όπου η σύγχρονη εμπορευμα-
τοποίηση κατασκευάζει διάσπαρτες ατομικότητες, χωρίς 
ενότητα, χωρίς ταυτότητα. Κατασκευάζουμε τον λόγο τού 
εξ επαγγέλματος λογοτέχνη, μέσα από την κριτική έρευνα/ 
αξιολόγηση της συσσωρευμένης γνώσης και όλων όσων η 
βιωμένη εμπειρία προσθέτει στο διάβα της. Κάθε λέξη οφεί-
λει να ανταποκρίνεται στην εικονοποιία και το νοηματικό 
επίπεδο της πραγματικότητας, στην οποία, εκ των προτέ-
ρων, ο λόγος προσδίδει χαρακτήρα. Αυτή η διαλεκτική διερ-
γασία, από την θέση στην αντίθεση και στη σύνθεση (κατα-
λήγοντας σε νέα θέση), συμπυκνώνεται στον ορισμό τού εξ 
επαγγέλματος λογοτέχνη. 
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Προτού αλλάξουμε την πραγματικότητα, πρέπει πρώτα 
να τη γνωρίσουμε. Και για να γνωρίσουμε την αυθεντική ου-
σία που διέπει τις ανθρώπινες σχέσεις, και την υλική τους 
προέκταση, είναι υποχρέωσή μας να κατασκευάσουμε τον 
λόγο-αντιπρόταση, παράλληλα με την κριτική αξιολόγηση 
των συνθετικών στοιχείων, που αποτελούν την εμπειρία.   

 
Αντώνης Ε. Χαριστός 
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