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ΧΡΥΣΗ ΚΑΡΑΤΣΙΝΙΔΟΥ *

«Ο Μεγάλος Χρόνος» και
«Η φυλακή της γλώσσας»
Abstract
«Great time» constitutes one of the most significant categories in Mikhail
Bakhtin's social ontology and implies the perpetual streaming, the renewal
and the enrichment of meanings, provided that active subjects are involved in
this proceeding. Thus, we have been able to ensure the survival and the
transmission of any cultural element until the present time. The «Prison of
Language», directly linked to Saussure's linguistic theory, is the exact opposite of «great time». However, nowadays all the approaches suggesting strict
limits between synchrony and diachrony are negated. Even André Martinet,
considered the most lawful successor of Saussure, suggested the surpassing of
Saussure's contrast between diachrony and synchrony in order to achieve
linguistic unity. This very unity is ensured by Bakhtin who introduces the
ontology of cultural creations and the enrichment of their meaning within
«great time». In other words, Bakhtin's social ontology constitutes an act of
freedom.

Keywords
Social ontology, civilization, great time, prison of language, linguistic unity,
dialogism.
Το βιβλίο Speech Genres and Other Late Essays, όπου δημοσιεύονται έξι
σύντομες μελέτες του Μιχαήλ Μπαχτίν, εκδόθηκε το 1986 1. Οι εργασίες αυτές του Ρώσου φιλοσόφου και θεωρητικού του πολιτισμού προ*

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
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1

Mikhail Bakhtin, Speech Genres and Other Late Essays, μτφρ. Vern W. McGee, επιμ. Caryl Emerson και Michael Holquist, Austin, University of Texas Press, 1986.
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έρχονται από το βιβλίο του ιδίου υπό τον τίτλο Esthetics of Creative
Discourse, που εκδόθηκε στη Μόσχα το 1979. Στην έκτη κατά σειράν
εργασία τού προαναφερθέντος βιβλίου, που τιτλοφορείται, «Για μια
μεθοδολογία των επιστημών του ανθρώπου» (‘Toward the Methodology for the Human Sciences’), ο Μπαχτίν καταθέτει, μεταξύ άλλων,
και την ακόλουθη γλωσσολογικού και φιλοσοφικού τύπου κατηγορία:
Η στάση μου (attitude), απέναντι στον δομισμό: Είμαι εναντίον
του εγκλωβισμού σε ένα κείμενο. [ ] Διότι εγώ ακούω φωνές σε ο,τιδήποτε και διαλογικές σχέσεις ανάμεσά τους. Αντιλαμβάνομαι επίσης την αρχή της ανάπτυξης (augmentation) διαλογικά. [ ] Ο δομισμός έχει μόνο ένα υποκείμενο –το ίδιο το υποκείμενο της έρευνας (Bakhtin, 1986, 169).
Είναι ευρέως γνωστό πως μία από τις κυρίαρχες θέσεις του λεγόμενου ορθόδοξου δομισμού, ότι δηλαδή το νόημα σε κάθε σφαίρα της
ανθρώπινης δραστηριότητας αποτελείται από κλειστά συστήματα, τα
οποία είναι εντελώς ανεξάρτητα από τον υλικό κόσμο, προέρχεται από την θεωρία του Saussure (Robey, 1989, 51). Οι θέσεις αυτές για τις
φυλακισμένες, τρόπον τινά, λέξεις και έννοιες προκάλεσαν εν έτει
1972 τη συγγραφή από τον Fredric Jameson ενός βιβλίου με τον εξαιρετικά εύστοχο τίτλο Η Φυλακή της Γλώσσας 2. Έχουμε στην προκειμένη περίπτωση μια κριτική θεώρηση του ρόλου της γλωσσολογίας στο
χώρο του δομισμού, όπου η καθημερινή αντίληψη του κόσμου περιορίζεται σε ένα κλειστό και συμβατικό σύστημα σημείων, ενώ η δομή απο στορικοποιείται και μάλιστα με έναν τρόπο αξιωματικό.
Ο Μιχαήλ Μπαχτίν (όπως, εξάλλου, και ο Lucien Goldmann, δημιουργός της θεωρίας του γενετικού δομισμού) θεωρούν τη δομή ιστορικά, ενώ το υποκείμενο της πολιτισμικής δημιουργίας αποτελεί απολύτως αναγκαία προ πόθεση. Για τον Ρώσο θεωρητικό, ειδικότερα,
«τα λογοτεχνικά κείμενα συνιστούν εκφωνήματα (utterances), λέξεις
που δεν γίνεται να διαχωριστούν από συγκεκριμένα υποκείμενα σε
ειδικές καταστάσεις. Με άλλα λόγια, η λογοτεχνία αποτελεί μια άλλη
μορφή επικοινωνίας και ως τέτοια αντιπροσωπεύει μια άλλη μορφή
γνώσης» (Holquist, 1994, 68).
2

Fredric Jameson, The Prison House of Language, Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1972.
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Τα λογοτεχνικά κείμενα, όπως, εξάλλου, και άλλα είδη εκφωνημάτων 3 δεν εξαρτώνται αποκλειστικά από τη δραστηριότητα του συγγραφέα. Στη δημιουργία του κειμένου συμβάλλουν διαλογικά και
άλλες ιστορικές και κοινωνικές δυνάμεις (Holquist, 1994, 68). Οι λέξεις στη λογοτεχνία αποτελούν δραστήρια στοιχεία με κύριο χαρακτηριστικό την πολυσημία. Υπό την έννοια αυτή, οι λέξεις, για να λειτουργήσουν, απαιτούν ένα καθεστώς ελευθερίας και ισηγορίας. Όμως, η πολυσημία των λέξεων (ενίοτε και οι λέξεις καθεαυτές) σε περιόδους ολοκληρωτισμού «διώκονται», με αποτέλεσμα να «χτίζεται»
μια ακόμα «φυλακή της γλώσσας». Οι δογματικές σκέψεις, κατά τον
Μπαχτίν, «είναι όπως το ψάρι στο ενυδρείο, που χτυπά στις πλευρές
και στον πάτο, χωρίς να μπορεί να κολυμπήσει μακρύτερα ή βαθύτερα» (Bakhtin, 1986, 62).
Κινούμενοι στο ίδιο πνεύμα, δηλαδή των φυλακών, των διώξεων
και των δογμάτων αναφορικά με τις λέξεις, τη γλώσσα, τη λογοτεχνία
και τους χαρακτήρες της λογοτεχνίας, μπορούμε να μιλήσουμε και
για τη «φυλακή των κειμένων» . Σύμφωνα με τους μελετητές του, ο
Μπαχτίν και η θεωρία του για την ετερογενή κοινότητα, την ετερότητα στην επικοινωνία και στη λογοτεχνία, τη γλωσσική ποικιλία και
την πολυσημία των λέξεων υπήρξε επικίνδυνη για το σταλινικό καθεστώς. Και επειδή δεν ενθάρρυνε τη γραφειοκρατική σκλήρυνση της
γλώσσας του μαρξισμού, ο Ρώσος φιλόσοφος εισέπραξε εξορίες και εκτοπισμούς.
Δεν είναι, συνεπώς, τυχαίο το γεγονός ότι ο Ρώσος θεωρητικός,
πρώτος διδάξας την πολυφωνία στη λογοτεχνία και, ειδικότερα, στο
μυθιστόρημα, αναφερόμενος στους χαρακτήρες του Ντοστογιέφσκι
υπογραμμίζει τα ακόλουθα: Στα έργα του δεν δημιουργεί άφωνους
σκλάβους «αλλά ελεύθερους ανθρώπους, ικανούς να στέκονται δίπλα
στον δημιουργό τους, διαφωνώντας με αυτόν και, ενίοτε, επαναστατώντας εναντίον του» (Bakhtin, 1984, 6). Ως εκ τούτου, στην επικράτεια της πολυφωνικής λογοτεχνίας (σε αντίθεση με την μονολογική,
όπου οι ήρωες ελέγχονται και κατευθύνονται από τον συγγραφέα) ο
3

Για τη λογοτεχνία ως εκφώνημα αλλά και για μια τυπολογία των εκφωνημάτων, όπως την αντιλαμβάνεται και την παρουσιάζει ο Μπαχτίν, βλ. Μιχαήλ Μπαχτίν, Το Πρόβλημα των Ειδών του Λόγου (εισαγωγή – μετάφραση –
σχόλια: Βασίλης Αλεξίου, Μανόλης Δαφέρμος), Αθήνα: εκδ. Futura, 2014.
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εαυτός μας είναι μια λειτουργία του κοινωνικού, ενώ, όσο περισσότερο ενισχύεται ο άλλος, άλλο τόσο ενισχύεται και ο εαυτός μας
(Jung, 1998, 98). Η πολυφωνία στη γλώσσα και στη λογοτεχνία, με
άλλα λόγια, σπάει τα δεσμά της φυλακής που «έχτισε» για τη γλώσσα
ο δομισμός, αποκλείοντας «ανεπαισθήτως» τα σημαινόμενα των λέξεων «από τον κόσμον έξω» (Κ.Π. Καβάφης, «Τείχη»).
Οι φυλακές, ωστόσο (οι πάσης φύσεως φυλακές), χτίζονται όχι μόνο εν τόπ αλλά και εν χρόν . Υπό την έννοια αυτή, τα ποικίλα και
αξιοθαύμαστα έργα του ανθρώπινου πολιτισμού –παλαιόθεν και ως
τώρα– θα μπορούσαν να περιέλθουν και να αποκλειστούν στην επικράτεια της λήθης (για κάποια εξ αυτών συνέβη και αυτό, για πολλούς και διαφόρους λόγους). Μακροημερεύουν, παραταύτα, είτε με
τη συμβολή και τη φροντίδα των ανθρώπων που τα διασώζουν ποικιλοτρόπως, είτε με την ιδιότυπη προστασία της ίδιας της φύσης, η
οποία τα « φυλακίζει» στοργικά, έως ότου οι καθ’ ύλην αρμόδιοι τα
φέρουν στο φως, ανασκάπτοντας τα σπλάχνα της γης. Κι εδώ ακριβώς τίθεται «το πρόβλημα του μεγάλου χρόνου» (‘the problem of
great time’). Πρόκειται για τη φράση με την οποία ο Μπαχτίν κατακλείει τη μελέτη η οποία αναφέρεται στην αρχή του παρόντος κειμένου («Για μια μεθοδολογία των επιστημών του ανθρώπου»). Με τη
φράση αυτή, ο Μπαχτίν «δίνει έμφαση στην έννοια του μεγάλου
χρόνου’, στην ανεξάντλητη μνήμη των ειδών (genres) και την αθανασία όλων των νοημάτων» (Pechey, 1998, 181).
«Ακόμη και νοήματα του παρελθόντος» ισχυρίζεται ο Μπαχτίν,
«δεν μπορούν ποτέ να παραμείνουν σταθερά (ολοκληρωμένα και τελειωμένα για πάντα) –θα αλλάζουν και θα ανανεώνονται πάντοτε
στη διαδικασία της μελλοντικής εξέλιξης του διαλόγου» (Bakhtin,
1986, 170). Εδώ ο Μπαχτίν, υπό την ιδιότητά του ως θεωρητικού (και)
της διαλογικότητας, διαλέγεται ευκρινώς με τον Εκκλησιαστή, ο οποίος από το πρώτο κιόλας κεφάλαιο προειδοποιεί: «Τί το γεγονός; αυτό
το γενησόμενον. και τί το πεποιημένον; αυτό το ποιηθησόμενον». Το
χωρίο αυτό, μεταφρασμένο από τον Αλέξανδρο Ίσαρη έχει ως ακολούθως: «Ό,τι υπήρξε θα ξανα πάρξει. και ό,τι έγινε θα γίνει κάποτε
ξανά» (Εκκλησιαστής, 1994, 16 και 47).
Ο πάγιος ιστορικός προσανατολισμός του Μπαχτίν, εν προκειμένω, οδηγεί σε μία κοινωνιολογική ποιητική, «η οποία, δομημένη στο
ζωντανό λόγο της διαλογικής επικοινωνίας ανάμεσα σε δρώντα υποFigura in Praesentia
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κείμενα, συνιστά μια ιστορική κοινωνιολογία του πολιτισμού» (Swingewood, 1986, 34). Η προκείμενη κοινωνιολογική ποιητική με την
προσθήκη μιας γλωσσολογικής διάστασης, όπως, όμως, την αντιλαμβάνεται ο Ρώσος στοχαστής, καθίσταται πληρέστερη, διευρύνοντας
σημαντικά την κατανόηση όσον αφορά το πρόβλημα του μεγάλου
χρόνου στη γλώσσα και στη λογοτεχνία:
Η λέξη (ή, γενικά, κάθε σημείο) είναι διατομική. Ο,τιδήποτε λέγεται ή εκφράζεται τοποθετείται έξω από την «ψυχή» του ομιλητή
και δεν ανήκει μόνο σ’αυτόν. Η λέξη δεν γίνεται να εκχωρείται σε
έναν μεμονωμένο ομιλητή. Ο συγγραφέας έχει το δικό του αναφαίρετο δικαίωμα στη γλώσσα, ο ακροατής έχει επίσης το δικαίωμά του, αλλά και όλοι εκείνοι των οποίων οι φωνές ακούγονται
στη λέξη, πριν αυτή χρησιμοποιηθεί από τον συγγραφέα, έχουν
επίσης τα δικαιώματά τους (συνεπώς, δεν υπάρχουν λέξεις που να
ανήκουν αποκλειστικά σε έναν). Η λέξη είναι ένα δράμα στο οποίο
συμμετέχουν τρεις χαρακτήρες (δεν αποτελεί ντουέτο αλλά τρίο).
Διαμορφώνεται έξω από τον συγγραφέα και δεν ανήκει αποκλειστικά στον συγγραφέα (Bakhtin, 1986, 121-122).
Και επειδή περί δράματος ο λόγος, θα αναφέρω μία λέξη, άκρως
σχετική με το δράμα, της οποίας το ιστορικό βάθος υπερβαίνει τα όρια της γλώσσας όπου αναπτύχθηκε και δοξάστηκε το δράμα. Πρόκειται για τη λέξη διθύραμβος, η οποία, κατά τον Ιωάννη Συκουτρή,
δεν είναι ελληνική. « τον αρχικώς άσμα βακχικόν, με συνοδείαν αυλού, συνδεόμενον με την λατρείαν του Διονύσου, και εισαχθέν μετ΄
αυτής εκ της Φρυγίας» (Αριστοτέλης, 1995, 13, σημ. 4). Είναι προφανές ότι, από τη στιγμή που οι Φρύγες εμπλέκονται στην ορολογία της
τραγωδίας (ίσως –προδρομικώς τουλάχιστον– και στη διαμόρφωσή
της) ενώ ο διθύραμβος «αναφέρεται ήδη τον 7ο π.Χ. αιώνα υπό του
Αρχιλόχου» και εισάγεται στη λογοτεχνία από τον Αρίωνα τον Μηθυμναίο (Αριστοτέλης, 1996, 15), οι ως άνω θέσεις του Μπαχτίν για τη
λέξη, στο πλαίσιο πάντοτε του μεγάλου χρόνου, αποκτούν πρόσθετη
βαρύτητα.
Ανάλογη βαρύτητα, βεβαίως, αποκτούν και οι θέσεις του για την
προέλευση του μυθιστορήματος, το οποίο, σύμφωνα με όσα ο ίδιος
ισχυρίζεται στην εμβληματική μελέτη του για την ποιητική του
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Ντοστογιέφσκι 4, το είδος αυτό (genre) της λογοτεχνίας έλκει την καταγωγή από τους σωκρατικούς διαλόγους και την μενίππεια σάτιρα.
Αν, μάλιστα, στους προδρόμους του μυθιστορήματος συνυπολογίσουμε τον Σενέκα, τον Πετρώνιο και τον Λουκιανό, τότε ο μεγάλος
χρόνος καθίσταται ευρύτερος και γοητευτικότερος. Και γενναιόδωρος, θα πρόσθετα, λαμβανομένου υπ΄ όψιν ότι στο πλαίσιο της εκάστοτε συγχρονίας οι πληροφορίες (πολύτιμες και ευεργετικές) που
φτάνουν ώς τις μέρες μας, θα μπορούσαν (με κάποιο τρόπο που δεν
είμαι σε θέση να προσδιορίσω) να δεσμεύονται ή, ζηλοτύπως, να
μπλοκάρονται. Όπως, για παράδειγμα, στις μαύρες τρύπες του ασύλληπτου για την ανθρώπινη διάνοια συμπαντικού μεγάλου χρόνου, που δεν επιτρέπουν ακόμα και στο φως να δραπετεύσει, λόγω
των ακατάληπτων για τη γήινη πραγματικότητα τιμών στα βαρυτικά
πεδία (ιδού μιας άλλης τάξεως φυλακή σε σχέση με όσες έχουν ήδη
αναφερθεί).
*
Θα καταλήξω με κάποιες θέσεις του Μπαχτίν για τον μεγάλο χρόνο, δανεισμένες από την μονογραφία μου, Η Αναγέννηση του Νοήματος Ο Μιχαήλ Μπαχτίν και η Σύγχρονη Πολιτισμική Θεωρία (Καρατσινίδου, 2005, 102-103). Ο δανεισμός αυτός συναρτάται αποκλειστικά με
το γεγονός ότι η επαναδιατύπωση των ίδιων θέσεων δεν θα προσέφερε τίποτα παραπάνω στο νόημα –πολλώ μάλλον στην αναγέννηση
του νοήματος. Ο Μπαχτίν, λοιπόν, στη σύντομη αλλά εξαιρετικά πυκνή εργασία του υπό τον τίτλο «Response to a Question from the Novy Mir Editorial Staff» αναλύει παραδειγματικά τον μεγάλο χρόνο,
υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα:
«Αν προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε και να εξηγήσουμε ένα έργο μεμονωμένα, με βάση δηλαδή τις συνθήκες της εποχής του ή
αποκλειστικά με βάση τις συνθήκες της πλησιέστερης εποχής, δεν
θα καταφέρουμε ποτέ να εισχωρήσουμε στο σημαντικό του βάθος.
Ο εγκλωβισμός στο πλαίσιο της εποχής καθιστά επίσης αδύνατη

4

Mikhail Bakhtin, Problems of Dostoevsky’s Poetics, ό.π. (Ελληνική μετάφραση: Μιχαήλ Μπαχτίν, ητήματα της Ποιητικής του Ντοστογιέφσκι, μτφρ. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου, επιμέλεια Βαγγέλη Χατζηβασιλείου, επίμετρο Δημήτρη
Τζιόβα, Αθήνα, Πόλις, 2000.
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την κατανόηση της μελλοντικής ζωής του έργου στους αιώνες που
θα ακολουθήσουν».
H μεγαλειώδης αυτή διαπίστωση του Μπαχτίν, όπως εύκολα γίνεται
αντιληπτό (μετά τη διατύπωσή της, βεβαίως), εισάγει το πρόβλημα της
οντολογίας του έργου και του νοήματος που κομίζει, το οποίο συνεχώς
εμπλουτίζεται με το μεγάλο διάλογο στον μεγάλο χρόνο. «Η αρχαιότητα
από μόνη της δεν γνώριζε την αρχαιότητα που εμείς γνωρίζουμε
σήμερα», σημειώνει χαριτολογώντας ο Μπαχτίν, με βάση το ακόλουθο
σχολικό ανέκδοτο: «Οι αρχαίοι Έλληνες δεν γνώριζαν το βασικό χαρακτηριστικό τους, ότι δηλαδή ήταν αρχαίοι Έλληνες, και ουδέποτε αποκάλεσαν έτσι τον εαυτό τους. Στην πραγματικότητα, όμως», προσθέτει ο
Ρώσος φιλόσοφος, «η χρονική απόσταση που μετασχημάτισε τους
Έλληνες σε αρχαίους Έλληνες είχε μια ανυπολόγιστη μετατρεπτική
σημασία: πληρώθηκε με πρόσθετες ανακαλύψεις νέων σημαντικών αξιών
στην αρχαιότητα, τις οποίες οι Έλληνες αγνοούσαν, παρά το γεγονός ότι
δημιουργήθηκαν από τους ίδιους» (Μπαχτίν, 1986, 4 και 6).

Βιβλιογραφία
B a k h t i n , M. (1984). Problems of Dostoevsky’s Poetics. Minneapolis: University of Minnesota Press.
B a k h t i n , M. (1986). Speech Genres and Other Late Essays. Austin: University
of Texas Press.
H o l q u i s t , M. (1994). Dialogism. Bakhtin and his World. London: Routledge.
J u n g , H.Y. (1998). Bakhtin’s Dialogical Body Politics. In M.M. Bell & M.
Gardiner (eds.) Bakhtin and the Human Sciences. London: Sage Publications.
P e c h e y , G. (1998). Modernity and Chronotopicity in Bakhtin. In D. Shepherd (ed.) The Contexts of Bakhtin. Amsterdam: Harwood Academic Publishers.
R o b e y , D. (1989). Modern Linguistics and the Language of Literature. In A.
Jefferson & D. Robey (eds.) Modern Literary Theory. London: Batsford.
S w i n g e w o o d , A. (1986). Sociological Poetics and Aesthetic Theory. London:
Mac Millan.
Α ρ ι σ τ ο τ έ λ η ς (1995). Περί Ποιητικής Αθήνα: Βιβλιοπωλείο της «Εστίας».
Ε κ κ λ η σ ι α σ τ ή ς (1994). Αθήνα: Ολκός.
Κ α ρ α τ σ ι ν ί δ ο υ , Χ. (2005). Η Aναγέννηση του Nοήματος Ο Μιχαήλ Μπαχτίν
και η Σύγχρονη Πολιτισμική Θεωρία Αθήνα: Ίνδικτος.

Figura in Praesentia

133

