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ATI ἢ κάποιος ἀσφαλῶς χρειαζόταν νὰ ἔρθει στὸν μαγικὸ κόσμο τῶν  

βιβλίων καὶ νὰ κλέψει λίγη –ἢ πολλὴ– ἀπὸ τὴ λάμψη τῆς ἐπιτυχίας ποὺ 

γνώρισε καὶ ἀπολαμβάνει ἀκόμα ὁ Οὐμπέρτο Ἔκο καὶ Τὸ ὄνομα τοῦ ρόδου⋅ 

χρειαζόταν μιὰ ἀκόμη συνταρακτικὴ μεταμόρφωση ἑνὸς ὑψηλῆς ἐξειδίκευσης 

λογίου καὶ μελετητὴ τῆς λογοτεχνίας σὲ μυσταγωγὸ καὶ παραμυθά. Μπορεῖ ὁ 

Στῆβεν Γκρήνμπλατ νὰ μὴ συνέγραψε μυθιστόρημα, πάντως ὄχι ἀστυνομικό, 

ὅπως ὁ Ἔκο, ἀλλὰ σίγουρα μᾶς ἔδωσε μιὰ συναρπαστικὴ ἱστορία μὲ καλόγηρους, 

μοναστηριακὲς βιβλιοθῆκες καὶ λανθάνοντα χειρόγραφα τῆς κλασικῆς 

γραμματείας. Ἀντί γιὰ τὸ χαμένο βιβλίο τῆς Ποιητικῆς τοῦ Ἀριστοτέλη, ἐκεῖνο 

ποὺ ἐπιτέλους θὰ μᾶς διδάξει τί εἶναι ὁ γέλως καὶ ἡ κωμωδία, τούτη ἡ ἱστορία θὰ 

ἀφηγηθεῖ μιὰν ἄλλη, πραγματικὴ ὅμως, ἀνακάλυψη⋅ ἕνα ἄλλο «ἀπαγορευμένο» 

βιβλίο, σχετικὸ κι αὐτὸ ἂν ὄχι μὲ τὸ γέλωτα καὶ τὶς ἀπολαύσεις του, μὲ κάτι ποὺ 

ἐπίσης φαίνεται νὰ ἐνοχλοῦσε τὴν πάντα βλοσυρή, ἀνέκαθεν λογοκρίνουσα 

χριστικανικὴ ἐκκλησία: τὸν ἀπροκάλυπτο ἀλλὰ εὐφρόσυνο ὑλισμό, τὴν 

ἐπικούρεια φιλοσοφία γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὸ θάνατο, τὴν ἡδονὴ καὶ τὸν πόνο, τὴ 

γέννηση τοῦ κόσμου˙ τὸ Περὶ φύσεως τοῦ Λουκρητίου.  
Τὸ βιβλίο τοῦ Γκρήνμπλατ ἔχει ἤδη γνωρίσει τεράστια ἐπιτυχία σὲ πολλὲς 

γλῶσσες, καὶ εἶμαι ἰδιαίτερα εὐτυχὴς ποὺ τὸ Μορφωτικὸ Ἵδρυμα ἐξέδωσε μιὰ 

ἐξαιρετικὴ μετάφρασή του: τὴν πρώτη μετάφραση στὴ γλώσσα μας ἔργου τοῦ 

Στῆβεν Γκρήνμπλατ. Μὲ τὴν ἐκδοτικὴ ἐπιμέλεια τοῦ Ζ´ Ἐργαστηρίου 

Ἐπιμελητῶν τοῦ ΜΙΕΤ, ὑπὸ τὴν καθοδήγηση τῆς Ἀντιγόνης Φιλιπποπούλου, καὶ 

μὲ τὴ φιλολογικὴ ἐποπτεία τοῦ Γιώργου Χριστοδούλου, ἡ ἑλληνικὴ ἔκδοση, 

τολμῶ ἀλλὰ καὶ ὀφείλω νὰ πῶ, ἀποτελεῖ μιὰ ἀπὸ τὶς πιὸ ἀξιόπιστες διεθνῶς, 

ἀφοῦ, μεταξὺ ἄλλων, διορθώνει σφάλματα καὶ ἀβλεπτήματα τοῦ πρωτότυπου 

ἀγγλικοῦ κειμένου. Εὐλογοῦμε τὰ γένια μας, ἀλλὰ τούτη τὴ φορὰ θὰ μᾶς 

συγχωρήσετε γι᾽ αὐτό. Ἐνδέχεται ἡ μικρὴ αὐτὴ παρέγκλιση ἀπὸ τὴ συνήθη καὶ 
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κανονική μας σεμνότητα νὰ ὀφείλεται στὴ ζάλη τῆς ἐπιτυχίας, στὴν ὁποία δὲν 

εἴμαστε ἐντελῶς ἐθισμένοι στὸ ΜΙΕΤ. Ἴσως ἐντέλει ἀποδειχτεῖ γουρλίδικη ἡ 

ἀρχαία Ρώμη, ἡ ὁποία αἴφνης ἀναδύεται στὶς ἐκδόσεις τοῦ Μορφωτικοῦ 

Ἱδρύματος καὶ ἀπειλεῖ νὰ κατακτήσει τὸν ἑλληνόφωνο κόσμο, βόρειο καὶ νότιο, 

γιὰ δεύτερη φορά. Μετὰ τὴν παρουσίαση τῆς Αἰνειάδας τοῦ Βιργιλίου στὴ 

μετάφραση τοῦ Θόδωρου Παπαγγελῆ, σειρὰ ἔχει ἡ ἱστορία τῆς ἀνακάλυψης τοῦ 

Περὶ Φύσεως τοῦ Λουκρητίου, ποὺ εἴθε νὰ μᾶς τὸ φέρει κι αὐτὸ στὴ γλώσσα μας 

ὁ μεταφραστικὸς πλοῦς τοῦ Παπαγγελῆ. Τὸ βιβλίο φαίνεται ὅτι ἔχει ἤδη γνωρίσει 

κάποια ἐπιτυχία καὶ στὴν ἑλληνικὴ ἀγορά, καὶ δὲν τὸ ἀποκλείω καθόλου νὰ τὸ 

δοῦμε φέτος τὸ καλοκαίρι στὶς παραλίες νὰ ἀναπαύεται δίπλα στὸ ἀντιηλιακό, 

προτοῦ οἱ κατὰ τὰ ἄλλα ἐνθουσιώδεις ἀναγνῶστες του ἀρχίσουν νὰ 

παρεγκλίνουν πρὸς ὅλες τὶς κατευθύνσεις σὰν τὰ τρελαμένα ἄτομα τοῦ 

Δημοκρίτου. 

Στὸν πυρήνα της, ἡ ἱστορία ἀφορᾶ τὴν ἀνακάλυψη ἑνὸς χειρογράφου καὶ τὶς 

τύχες ἑνὸς σπουδαίου βιβλίου κατὰ τὴν Ἀναγέννηση καὶ μετά. Εἶναι ἡ ἱστορία 

ἑνὸς ἀνθρώπου, τοῦ Πότζο Μπρατσολίνι, ἑνὸς οὐμανιστῆ καὶ βιβλιοθήρα στὴν 

ὑπηρεσία τοῦ Πάπα κατὰ τὰ δύσκολα χρόνια τοῦ σχίσματος καὶ τῆς Συνόδου τῆς 

Κωνσταντίας (1415-1417). Τὸν χειμώνα τοῦ 1417, σ᾽ ἕνα ὑπηρεσιακὸ ταξίδι του 

στὴ Γερμανία, ὁ Πότζο ἁπλώνει τὸ χέρι του σ᾽ ἕνα ράφι τῆς βιβλιοθήκης τοῦ 

Ἀββαείου τῆς Φούλδας καὶ ἀνασύρει, ὢ τοῦ θαύματος, τὸ χειρόγραφο τοῦ Περὶ 

φύσεως, τοῦ ποιήματος τοῦ Λουκρητίου ποὺ ἐλάνθανε, ἀνεύρετο καὶ ἀδιάβαστο, 

κοντὰ μιὰ χιλιετία. Ἡ μελέτη τοῦ Γκρήνμπλατ τοποθετεῖ αὐτὴ τὴν ἀνακάλυψη 

στὸ ἱστορικό της πλαίσιο, ἀφηγεῖται ἀριστοτεχνικὰ τὶς συνέπειές της καὶ 

παρακολουθεῖ, ὅπως εἴπαμε, τὶς τύχες τοῦ μοναδικοῦ αὐτοῦ κειμένου, τὴν 

ἰδεολογικὴ ἀκτινοβολία του, φανερὴ καὶ ὑποφώσκουσα, στὴν ὑπόλοιπη 

Ἀναγέννηση καὶ ὣς τὴν ἐπίσημη πύλη τῆς Νεωτερικότητας, τὸν Διαφωτισμό. Ἡ 

ἐμβληματικὴ ἀπόληξη τῆς ἱστορίας συναρπάζει: Ὁ Τόμας Τζέφερσον, συντάκτης 

τῆς Διακήρυξης τῆς Ἀνεξαρτησίας, ἱδρυτικοῦ κειμένου τῶν Ἡνωμένων 

Πολιτειῶν τῆς Ἀμερικῆς, ἀστρονομίζεται, ὅπως θά ᾽λεγε ὁ Σολωμός, μιὰν ἰδιοφυὴ 

προσθήκη στὰ ἀναπαλλοτρίωτα δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου. Πλάι στὸ δικαίωμα 



στὴ ζωὴ καὶ τὴν ἐλευθερία, θὰ προσθέσει, σ᾽ ἕνα κατὰ κορύφωση σχῆμα, τὸ 

δικαίωμα στὴν ἐπιδίωξη τῆς εὐτυχίας: Life, Liberty and the Pursuit of Happiness. Ἡ 

βιβλιοθήκη τοῦ Τζέφερσον περιεῖχε πέντε τουλάχιστον λατινικὲς ἐκδόσεις τοῦ De 

Rerum Natura, μαζὶ μὲ πάμπολλες μεταφράσεις τοῦ ποιήματος σὲ σύγχρονες 

γλῶσσες. Τυχαῖο; Κάθε ἄλλο. Συμβαίνει μάλιστα (ἄλλη μιὰ ὑπέροχη σύμπτωση 

γιὰ νὰ ὁλοκληρωθεῖ ἡ ἀλληγορία) σὲ ἐρώτηση ἀλληλογράφου του γιὰ τὸ ποιὰ 

εἶναι ἡ φιλοσοφία τῆς ζωῆς του, ὁ Τζέφερσον νὰ ἀπαντᾶ: «Εἶμαι ἐπικούρειος». Ἡ 

ἱστορία σπάνια μᾶς χαρίζει σχήματα τόσο κομψὰ καὶ τόσο ὁλοκληρωμένα τῶν 

μεταβάσεων καὶ τῶν ἐξελίξεών της. Μήπως λοιπὸν πρόκειται γιὰ κατασκευὴ – γιὰ 

νὰ προσφύγω σὲ μιὰ ἔννοια τοῦ συρμοῦ, στὴν ὁποία θύει συχνὰ καὶ ὁ ἴδιος ὁ 

Γκρήνμπλατ; Κι ἂν ὄντως πρόκεται γιὰ κατασκευή, τί ἴσως στρεβλώνει καὶ τί 

βοηθάει νὰ κατανοήσουμε ἡ κατασκευὴ αὐτή; Στὰ ἐρωτήματα αὐτὰ θὰ 

ἐπανέλθω. 

Εἶπα προηγουμένως ὅτι ἡ Παρέγκλισις εἶναι, ἐξ ὅσων γνωρίζω, τὸ πρῶτο 

βιβλίο τοῦ Γκρήμπλατ ποὺ μεταφράζεται στὴ γλώσσα μας. Περίεργο, θὰ ἔλεγα. 

Τὰ τελευταῖα χρόνια, τὸ εἰσαγωγικὸ ἐμπόριο ἰδεῶν καὶ θεωριῶν δὲν γνωρίζει 

τόσο χαώδεις καθυστερήσεις, καὶ ἡ μετακένωση σχολῶν καὶ συρμῶν, ἰδιαίτερα 

στὶς ἀνθρωπιστικὲς σπουδές, εἶναι συνήθως ταχύτερη καὶ συχνὰ καταιγιστική. 

Ἀκόμη πιὸ ἀξιοπερίεργο τὸ γεγονὸς αὐτῆς τῆς καθυστέρησης, ἂν ἀναλογιστοῦμε 

ὅτι ἡ σχολὴ τῆς ὁποίας πρωθιερέας ἂν ὄχι καὶ ἱδρυτὴς ὑπῆρξε ὁ Γκρήνμπλατ, ἡ 

λεγόμενη σχολὴ τοῦ Νέου Ἱστορικισμοῦ, ἔχει δρέψει ἐρευνητικὲς δάφνες καὶ στὴ 

χώρα μας καὶ ἀρκετὲς σπουδαῖες μελέτες τῆς δικῆς μας λογοτεχνίας φέρουν 

σαφῶς τὰ ἴχνη –ἂν ὄχι τὸ ἀνάγλυφο ἀποτύπωμα– πολυετοῦς καὶ ἐμβριθοῦς 

μαθητείας στὴ σχολὴ τοῦ Γκρήνμπλατ. Γιατί λοιπὸν ἄργησε τόσο πολὺ νὰ 

μεταφραστεῖ ὁ Γκρήνμπλατ; Σίγουρα γιὰ πολλοὺς λόγους, κάποιοι ἀπὸ τοὺς 

ὁποίους εἶναι ἁπλῶς τυχαῖοι ἢ συγκυριακοί. Ἕνας ὅμως λόγος, καὶ ἰδιαίτερα 

βαρύνων κατὰ τὴ γνώμη μου, εἶναι πασίδηλος. Οἱ ἐργασίες τῶν νέων 

ἱστορικιστῶν ἐμφανίζουν δύο ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ ποὺ δὲν τὶς συστήνουν 

ἐξαγώγιμες: α. Τὰ κείμενα τὰ ὁποία μελετοῦν εἶναι συνήθως δυσπρόσιτα στὴν 

ἑλληνικὴ ἀγορά, καὶ οἱ ἱστορικὲς περίοδοι μὲ τὶς ὁποῖες καταπιάνονται δὲν 



εὐδοκιμοῦν παρ᾽ ἡμῖν ὡς ἐπιστημονικὰ ἀντικείμενα˙ εἶναι μᾶλλον ἀνοίκειες ἢ 

ἐντελῶς ξένες πρὸς τὴν εὐρύτερη ἱστορικὴ περιέργεια στὴ χώρα μας. (Ἡ 

ἐλισαβετιανὴ ἀναγέννηση, παραδείγματος χάριν, ὑπῆρξε ἡ εἰδικότητα τοῦ ἴδιου 

τοῦ Γκρήμπλατ ὅπως καὶ τοῦ Στῆβεν Ὄργκελ καὶ πολλῶν ἄλλων.) β. Μολονότι 

κατατάσσεται καὶ αὐτὴ μέσα στὶς ὑπόλοιπες θεωρίες ποὺ στροβιλίζονται ἀκόμα 

στὶς πανεπιστημιακὲς αἴθουσες καὶ στοὺς διαδρόμους τῶν ποικιλώνυμων 

σπουδῶν, ὁ νέος ἱστορικισμὸς δὲν παρέχει εὐσύνοπτες θεωρητικὲς θέσεις, τέτοιες 

ποὺ νὰ ὑπογραμμίζονται εὔκολα σὲ ἀνθολογίες κειμένων τῆς θεωρίας τῆς 

λογοτεχνίας. Ἂν ἐμπνέονται, ὅπως κάποιοι ὄντως ἐμπεύστηκαν καὶ γοητεύτηκαν, 

ἀπὸ τὴ θεωρητικὴ ἡγεμονία τοῦ Φουκώ, προεῖχε πάντα νὰ μεταφραστεῖ ὁ Φουκὼ 

καὶ ὄχι κάποιος ποὺ ἀναψηλαφίζει τὴ μικροφυσικὴ τῆς ἐξουσίας σὲ σαιξπηρικὰ 

ἔργα ἀνακατεύοντάς τα μὲ ἄγνωστα κείμενα τῆς ἐλισαβετιανῆς ἐποχῆς, μὲ 

δικαστικὲς ἀποφάσεις, ἐκκλησιαστικὰ δικαστήρια, περιπτώσεις ἐξορκισμοῦ, 

προικοσύμφωνα ἢ κατάστιχα λογοκριτῶν. Ἡ γαλλικὴ σχολὴ τῶν Annales, μὲ τὴν 

ὁποία ὁ νέος ἱστορικισμὸς (μεῖον τὸ ὀξύτονο πολιτικό του πρόγραμμα) μπορεῖ νὰ 

εἰπωθεῖ ὅτι ἔχει μακρινὴ συγγένεια, δὲν καταπιάστηκε συστηματικὰ μὲ τὴ μελέτη 

λογοτεχνικῶν κειμένων.  

Ὡς «νέος ἱστορικισμὸς» λοιπὸν χαρακτηρίζεται μιὰ ὁλόκληρη παραγωγὴ 

πανεπιστημιακῶν ἐργασιῶν ποὺ ξεκινᾶ στὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ ᾽80 στὸ 

Πανεπιστήμιο τῆς Καλιφόρνιας στὸ Μπέρκλεϋ, κινεῖται στὶς περιοχὲς τῆς 

ἱστορίας τῶν ἰδεῶν καὶ τῆς μελέτης τοῦ γραμματειακοῦ πολιτισμοῦ καὶ 

συντάσσεται γύρω ἀπὸ τὸ περιοδικὸ Representations, ποὺ τὸ πρῶτο τεῦχος του 

κυκλοφόρησε τὸ 1983. Ἀπὸ πολὺ νωρίς, ἤδη ἀπὸ τὴ δεκαετία τοῦ ᾽90, ὅταν ἡ 

σχολή του ἔχει ἤδη σταδιοδρομήσει μὲ σκανδαλώδη ἐπιτυχία στὰ ἀμερικανικὰ 

πανεπιστήμια, ὁ Γκρήνμπλατ μεταμορφώνεται παρεμπιπτόντως καὶ σὲ ἱστορικὸ 

τοῦ ἑαυτοῦ του. Σὲ δοκίμιο ποὺ τιτλοφορεῖται «Γιὰ μιὰ ποιητικὴ τοῦ πολιτισμοῦ» 

(στὴ συναγωγὴ Learning to Curse), ἕνα ἀπὸ τὰ λίγα μεθοδολογικῆς στόχευσης 

κείμενά του, ὁ Γκρήνμπλατ παρατηροῦσε: «Μάζεψα μερικὰ δοκίμια καὶ ὕστερα, 

νιώθοντας ἕνα εἶδος ἀπόγνωσης στὴν προσπάθειά μου νὰ φτιάξω τὴν εἰσαγωγή, 

ἔγραψα ὅτι τὰ δοκίμια ἀντιπροσώπευαν κάτι ποὺ τὸ ὀνόμασα «ἕναν νέο 



ἱστορικισμό» (σ. 196). Ἡ τελικὴ μεταστροφή ἢ ἡ παρέγκλισή τοῦ Γκρήνμπλατ 

ἦρθε κυρίως ὅταν τὸ κατεξοχὴν ἀντικείμενό του, ὁ Σαίξπηρ, βαρέθηκε νὰ εἶναι 

ἁπλῶς ἀντικείμενο καὶ ἀποφάσισε νὰ ξαναγίνει ὑποκείμενο, δηλαδὴ ὁ κορυφαῖος 

ποιητὴς καὶ θεατρικὸς συγγραφέας ποὺ ἦταν καὶ εἶναι, ὅσες πολιτικὲς ὀρθότητες 

κι ἂν ἐκσφενδονίσουμε ἐναντίον του. Πόσο καλύτερα μποροῦσε νὰ ἐκφραστεῖ 

αὐτὴ ἡ μεταστροφή, αὐτὴ ἡ ἀδόκητη ὑποστολὴ τοῦ πολιτικοῦ προγράμματος καὶ 

ἡ προσχώρηση στὴ γοητεία τοῦ βάρδου, παρὰ σὲ μιὰ βιογραφία τοῦ Σαίξπηρ, ἡ 

ὁποία μάλιστα κινδύνεψε νὰ χαρακτηριστεῖ ἄνευ ὅρων ἐπιστροφὴ στὴ πιὸ 

παραδοσιακὴ βαρδολατρεία; Ἡ βιογραφία αὐτὴ λογόπαιζε στὸν τίτλο της, ἀλλὰ 

μ᾽ ἕναν τρόπο ποὺ φανέρωνε ὅτι ὁ Σαίξπηρ εἶχε κερδίσει κατὰ κράτος καὶ ὅτι ὁ 

ἡττημένος Γκρήνμπλατ τὸ καλύτερο ποὺ εἶχε νὰ κάνει ἦταν νὰ ὑποκλιθεῖ στὸ 

μεγαλεῖο τοῦ βάρδου καὶ νὰ γίνει ὁ χρονογράφος του.  

Γιὰ νὰ τὸ πῶ λίγο προκλητικά: ὁ Σαίξπηρ κατατρόπωσε τὸν Φουκώ. Will in 

the World, ἑπομένως, ὅπως εἶναι ὁ τίτλος τῆς βιογραφίας. Ὁ Will, δηλαδὴ ὁ κατὰ 

κόσμον Οὐίλλιαμ Σαίξπηρ, εἶναι ἡ βούληση (will) ποὺ ἐπεβίωσε στὸν κόσμο μας, 

διαψεύδοντας παταγωδῶς τὸν προαναγγελθέντα θάνατο τοῦ συγγραφέα. Καὶ ἡ 

βούληση αὐτή, ἡ will, δὲν εἶναι ἄλλη ἀπὸ τὴν ἐλεύθερη βούληση καὶ τὴν ἠθική της 

περιπέτεια, γιὰ τὴν ὁποία κυρίως παρέχει ἄφθονα τεκμήρια τὸ σαιξπηρικὸ ἔργο, 

ὅπως ἐπιχειρηματολογεῖ σ᾽ ἕνα ἄλλο βιβλίο του ὁ Γκρήνμπλατ, προσφυῶς 

τιτλοφορούμενο Shakespeare’s Freedom, Ἡ ἐλευθερία τοῦ Σαίξπηρ. Θυμίζω ὅτι, 

ἄλλωστε, ἡ ἴδια ἡ ἔννοια τῆς παρεγκλίσεως (λατινιστὶ clinamen), ἡ ὁποία ὀνομάζει 

τὴ δυνατότητα τῶν ἀτόμων νὰ παρεγκλίνουν ἀπρόβλεπτα καὶ ἀνεξέλεγκτα κατὰ 

τὴν προδιαγεγραμμένη κατακόρυφη πτώση τους, ἀποτελεῖ ἀκριβῶς τὴ 

μεταφυσικὴ ἀρχὴ τῆς ἀτομικῆς θεωρίας ποὺ θεμελιώνει τὴν ἐλευθερία καὶ τὴν 

ἐλεύθερη βούληση. Ὅσο γιὰ τὸ λογοπαίγνιο Will/will, θυμίζω ὅτι ὑφίσταται ἤδη, 

δαιμονικὰ ἀμετάφραστο, στὸ  σονέτο 135 τοῦ ἴδιου τοῦ Σαίξπηρ. Ἀκόμη κι αὐτὸ 

φρόντισε νὰ μᾶς τὸ ἀφήσει ἕτοιμο, ὁ ἄθλιος. Ἄλλωστε will στὰ ἀγγλικὰ σημαίνει 

καὶ διαθήκη. 

Ὁ ὑπότιτλος τοῦ βιβλίου γιὰ τὸν Σαίξπηρ ἦταν ἐξίσου εὔγλωττος: «Πῶς ὁ 

Σαίξπηρ ἔγινε Σαίξπηρ». Ἡ μεταστροφὴ εἶχε συντελεστεῖ περιτράνως, μολονότι ὁ 



ἱστορικισμός, νέος ἢ παλαιός, δηλαδὴ ἡ ἔμφαση στὴν ἱστορικότητα τῆς 

φιλολογικῆς ἐπιστήμης, δὲν θὰ ἐγκατέλειπε τὸ πεδίο. Ἡ ἴδια ἱστορικίζουσα ματιὰ 

ἐπανέρχεται στὸν ὑπότιτλο τῆς ἀρχικῆς, ἀμερικανικῆς ἔκδοσης τῆς Παρέγκλισις: 

How the World Became Modern, «πῶς ὁ κόσμος ἔγινε σύγχρονος (ἢ νεωτερικός)». 

Τὸ how, τὸ πῶς, ὑποδεικνύει καὶ στὶς δύο περιπτώσεις τὸν τρόπο μιᾶς μετάβασης 

καὶ μαρτυρεῖ ὅτι κάπου ἐκεῖ κοντὰ ἕνα πραγματικὰ μεγάλο «ἀφηγήμα», ἕνα 

ἀναθεματισμένο grand récit, ἔχει ἁπλώσει τὰ δίχτυα του. Ἡ ἀγγλικὴ ἔκδοση 

ἀπέφυγε τὴ μεγαλοστομία καὶ προτίμησε ἄλλη, λιγότερη προκλητική, ἐπεξήγηση 

στὸν ὑπότιτλό της: «Πῶς ξεκίνησε ἡ Ἀναγέννηση». Ἡ ἐννοιολογικὴ αὐτὴ 

ἔκπτωση, ὁ συνετὸς μετριασμός, υἱοθετήθηκε καὶ σὲ ἄλλες γλῶσσες, ὅπως στὴ 

γερμανική: Wie die Renaissance Began. Στὴν ἑλληνικὴ ἔκδοση προκρίναμε μιὰ δική 

μας ἐκδοχή, μιὰ ἑρμηνεία, ἀλλὰ ὄχι αὐθαίρετη, τῶν ἄλλων δύο τίτλων, ποὺ 

ἀποφεύγει τόσο τὴ μεγαλοστομία τοῦ ἀρχικοῦ ἀμερικανικοῦ τίτλου ὅσο καὶ τὴν 

συγκρεκριμένη ἱστορικὴ ἀναφορὰ τοῦ ἀγγλικοῦ. Εἴπαμε, λοιπόν, Ὁ Λουκρήτιος 

καὶ οἱ ἀπαρχὲς τῆς νεωτερικότητας, θεωρώντας ὅτι διὰ τοῦ ποιήματος τοῦ 

Λουκρητίου καὶ τῆς ἱστορίας ποὺ ἀναφέρεται στὴν ἀνακάλυψη τοῦ χειρογράφου, 

ὁ Γκρήνμπλατ ἀνασύρει στὴν ἐπιφάνεια σταθερὲς τῆς νεωτερικότητας οἱ ὁποῖες 

ἔκρινε ὅτι σχηματίστηκαν σαφέστερα στὸ ἱστορικὸ προσκήνιο χάρη στὴν 

ἀνακάλυψη αὐτή. Ἡ ἀναφορὰ στὴν Ἀναγέννηση («Πῶς ξεκίνησε ἡ 

Ἀναγέννηση»), ὅπως θὰ ἔδειχνε ἡ κριτικὴ τοῦ βιβλίου, ἄφηνε τὸ σχῆμα ἔκθετο 

στὴν αὐτονόητη ἀντίρρηση: Ὄχι, δὲν ξεκίνηση ἔτσι ἡ Ἀναγέννηση.  

Ἂν λοιπὸν ὁ νέος ἱστορικισμὸς καταδίκασε στὸ πῦρ τὸ ἐξώτερο τὰ μεγάλα 

ἀφηγήματα τῆς ἱστορίας, ἰδοὺ τώρα ὁ προμηθεϊκὸς εἰσηγητής του ποὺ 

καταπιάνεται νὰ ξαναπεῖ τὸ μεγαλύτερο ἀφήγημα ὅλων: τὴ μετάβαση ἀπὸ τὸν 

Μεσαίωνα στὴν Ἀναγέννηση καὶ τὸν Οὐμανισμὸ καὶ ἀπὸ ἐκεῖ στὸ μεγαλοπρεπὲς 

κατώφλι τῆς Νεωτερικότητας. Πόσο μεγαλύτερο ἀφήγημα μπορεῖ νὰ πιάσει 

κανείς; Τὸ τελευταῖο βιβλίο τοῦ Γκρήνμπλατ, δημοσιευμένο τὸ 2017, ἐπιχειρεῖ νὰ 

ἐξιστορήσει ἐκ νέου ἕνα πολὺ μεγαλύτερο καὶ πολὺ παλαιότερο ἀφήγημα. Τὸ 

βιβλίο τιτλοφορεῖται Ἡ ἄνοδος καὶ ἡ πτώση τοῦ Ἀδὰμ καὶ τῆς Εὔας (The Rise and 

Fall of Adam and Eve), χωρὶς ὑπότιτλο στὴν ἀγγλικὴ ἔκδοση. Ἡ γερμανική, 



ὡστόσο, ὑποτιτλίζεται καὶ προαναγγέλλει ἄλλο ἕνα μεγάλο (ἔστω κριτικὰ 

εἰδωμένο) ἀφήγημα: Der mächtigste Mythos der Menschheit, «Ὁ ἰσχυρότερος μύθος 

τῆς ἀνθρωπότητας». Τὰ πράγματα ἔχουν σοβαρέψει πολύ. 

Ἡ στροφὴ αὐτὴ (μίλησα προηγουμένως γιὰ μεταστροφὴ) τοῦ Γκρήνμπλατ 

ἀπὸ τὴ μικροϊστορία τοῦ Νέου Ἱστορικισμοῦ στὶς κατασκευὲς τῶν μεγάλων 

ἀφηγημάτων καὶ τῶν ἱστορικῶν μεταβάσεων δὲν πέρασε, φυσικά, ἀπαρατήρητη 

ἀπὸ τὴν κριτική. Ὁ ἴδιος ὁ Γκρήνμπλατ ἔχει ἀσφαλῶς πλήρη ἐπίγνωση τῆς 

μεταστροφῆς του καὶ σπεύδει νὰ τὴ σχολιάσει ὁ ἴδιος στὸν Πρόλογό του: 

 

Κάτι συνέβη στὴν Ἀναγέννηση, κάτι ποὺ σηκώθηκε καὶ ἔσκασε σὰν κύμα πάνω στοὺς 

φραγμοὺς ποὺ εἶχαν ὑψώσει οἱ αἰῶνες γύρω ἀπὸ τὴν περιέργεια, τὴν ἐπιθυμία, τὴν 

ἀτομικότητα, τὴ σύντονη ἐνασχόληση μὲ τὸν ὑλικὸ κόσμο, τὶς ἀνάγκες τοῦ σώματος.  

Εἶναι πασίγνωση ἡ δυσκολία νὰ ὁρίσει κανεὶς τὴ συγκεκριμένη πολιτισμικὴ στροφή, καὶ 

ἡ σημασία της ἔχει συζητηθεῖ ἐντόνως. Ἀλλὰ δὲν εἶναι δύσκολο νὰ τὴ διαισθανθεῖ κανεὶς 

ἂν δεῖ στὴ Σιένα τὸν πίνακα τοῦ Ντοῦτσο μὲ τὴν ἔνθρονη Παρθένο, τὴ λεγόμενη 

Παρθένο ἐν δόξη (Μαεστά), κι ἔπειτα στὴ Φλωρεντία τὴν  Ἄνοιξη τοῦ Μποτιτσέλι, ἕνα 

πίνακα πού, διόλου τυχαῖα, εἶναι ἐπηρεασμένος ἀπὸ τὸ Περὶ φύσεως [σ. 22-23]. 

 

Ὁ Γκρήνμπλατ θέτει πάλι σὲ χρήση σ᾽ ἐκεῖνο τὸ παλαιὸ ἐργαλεῖο τῆς ἱστορίας τῶν 

ἰδεῶν ποὺ θὰ μπορούσαμε νὰ τὸ ὀνομάσουμε «προσωπογραφία μιᾶς ἐποχῆς», καὶ 

ποὺ εἶναι περισσότερο, στὴ ρητορική του ἀντιστοιχία, «προσωποποιΐα μιᾶς 

ἐποχῆς», ἀφοῦ στόχος της εἶναι νὰ ἀποδώσει ἀνθρώπινο πρόσωπο, ἀναγνωρίσιμη 

μορφή, σὲ μιὰ ἱστορικὴ ἀφαίρεση, ὅπως εἶναι μιὰ «ἐποχὴ» ἢ μιὰ «περίοδος» τῆς 

ἱστορίας. Ὁ Γκρήνμπλατ εἶναι ἀσφαλῶς ἐνήμερος τοῦ κινδύνου ποὺ ἐλλοχεύει σὲ 

τέτοιου εἴδους ρητορικὲς κατασκευές. Μέρος τοῦ ἔργου του ἦταν ἀφιερωμένο 

ἀκριβῶς στὴν ὑπονόμευση ἂν ὄχι τὴν ὁλοκληρωτικὴ ἰσοπέδωση τέτοιων 

κατασκευῶν. Τί συνέβη λοιπόν, τί μεσολάβησε, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν συντριπτικὴ 

ὑπερίσχυση τοῦ Σαίξπηρ ἔναντι ὅλων τῶν θεωρητικῶν σχημάτων καὶ σχολῶν; Τὸ 

τί συνέβη τὸ δηλώνει εὐθαρσῶς ὁ ἴδιος ὁ Γκρήνμπλατ σ᾽ ἕνα θαυμάσιο 



περιστασιακὸ κείμενό του ποὺ τιτλοφορεῖται  «Ὁ Σαίξπηρ στὴν Τεχεράνη» καὶ 

δημοσιεύτηκε στὸ New York Review of Books τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2015:                                                     

 

Θελήσαμε νὰ ἐντοπίσουμε, κατὰ κάποιον τρόπο, τοὺς μυστικοὺς ἀστυνομικοὺς ποὺ 

καραδοκοῦν στὸ θέατρο […] καὶ στὸ τυπογραφεῖο […]. Θαυμάσια ὅλα αὐτά: ἦταν ἕνα 

συναρπαστικὸ ἔργο, ἀπὸ τὸ ὁποῖο ἀντλήσαμε δύναμη καὶ ἐγὼ καὶ οἱ σύγχρονοί μου ἐπὶ 

δεκαετίες. Ἀμελήσαμε ὅμως παντελῶς σχεδὸν νὰ ἀναρωτηθοῦμε πῶς ὁ Σαίξπηρ 

κατάφερε νὰ κάνει τὸ ἔργο του ἕναν τόπο στὸν ὁποῖο μποροῦμε ὅλοι νὰ συναντηθοῦμε.1 

 

Ὁ Σαίξπηρ σίγουρα. Ἀλλὰ ὁ Γκρήνμπλατ γνωρίζει πολὺ καλὰ ὅτι ὅλη ἡ 

λογοτεχνία, ὅ,τι τελοσπάντων οἱ ἄνθρωποι, γιὰ κάποιους μυστήριους λόγους, 

ἐπιμένουν ἀκόμα νὰ ὀνομάζουν λογοτεχνία, εἶναι ἕνας τόπος στὸν ὁποῖο 

μποροῦμε ὅλοι νὰ συναντηθοῦμε. Ἀκόμη σαφέστερα, ἀκόμη πιὸ κατηγορηματικὰ 

(ὅσο μᾶς ἐπιτρέπεται): ἡ λογοτεχνία συνεχίζει νὰ μᾶς ἀπασχολεῖ ἐπειδὴ ἀκριβῶς 

χρειαζόμαστε τέτοιους τόπους ὅπου μποροῦμε ὅλοι νὰ συναντηθοῦμε. Καὶ δὲν 

χρειάζεται ἐπίσης νὰ ὑπενθυμίσουμε σὲ κανέναν, τουλάχιστον σὲ κανέναν ποὺ 

θέλει ἀκόμα νὰ ξαναπιάσει αὐτὸ τὸ παλιὸ τροπάρι, ὅτι ἂν τὴ δοῦμε ἀπὸ αὐτὴ τὴ 

σκοπιά, ἡ λογοτεχνία μᾶς προτρέπει νὰ ξαναβροῦμε τὴν παλιὰ ἱστορία τοῦ 

ἀνθρωπισμοῦ ἐκεῖ ὅπου τὴν ἀφήσαμε, ἔχοντας ἐντωμεταξὺ διακηρύξει 

πασιχαρεῖς τὸ τέλος τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ ἀνθρωπισμοῦ. Τὸ πῶς θὰ τὴν 

ξαναπιάσουμε εἶναι μιὰ ὑπόθεση στὴν ὁποία ὁ Γκρήνμπλατ ἐνδιαφέρεται, 

φλέγεται, θὰ ἔλεγα, νὰ συμμετάσχει διαπλαστικὰ ἂν ὄχι πρωταγωνιστικά 

Οἱ κριτικὲς ποὺ εἰσέπραξε τὸ βιβλίο, σὲ κάποιες περιπτώσεις ἔντονες, 

ἐντοπίζουν ὅλες (ὄχι ὅμως μὲ τὸν ἴδιο τρόπο καὶ μὲ τὰ ἴδια κίνητρα) τὴν 

ἀντίρρησή τους στὴν αὐθαιρεσία ποὺ χαρακτηρίζει τὴν κατὰ τὰ ἄλλα (σ᾽ αὐτὸ 

συμφωνοῦν οἱ περισσότεροι κριτικοὶ) γοητευτικὴ κατασκευὴ τοῦ Γκρήνμπλατ. 

Διακρίνω τὶς κριτικὲς αὐτὲς στὰ κύρια σημεῖα τους. 

                                                
1 Stephen Greenblatt, Ὁ Σαίξπηρ σήμερα, Ἀθήνα: Μορφωτικὸ Ἵδρυμα Ἐθνικῆς Τραπέζης, 2018, σ. 
20. 



Μιὰ μερίδα (σ᾽ αὐτοὺς ἀνήκει, φερειπεῖν, ὁ καθολικὸς ἐπίσκοπος τοῦ Λὸς 

Ἄντζελες Ρόμπερτ Μπάρον) θεωρεῖ ὅτι ὁ Γκρήνμπλατ, προκειμένου νὰ 

καταστήσει σαφὴ καὶ ἰδεολογικὰ ἀκαταμάχητη τὴν τομὴ ἀνάμεσα στὸν 

πνευματισμὸ τῆς ἐκκλησίας καὶ τὸν ὑλισμὸ τοῦ Λουκρητίου, κατασκευάζει μιὰ 

καρικατούρα τῆς χριστιανικῆς πίστης καὶ τοῦ καθολικοῦ Μεσαίωνα: «Παρὰ τοὺς 

ἰσχυρισμοὺς τοῦ Γκρήνμπλατ», γράφει ὁ Ἐπίσκοπος, «ὁ Καθολικὸς Μεσαίωνας 

δὲν χρειαζόταν τὸ Περὶ Φύσεως τοῦ Λουκρητίου ὥστε νὰ μάθει πόσο σημαντικὴ 

εἶναι εἴτε ἡ διανοητικὴ περιέργεια εἴτε οἱ χαρές τῆς ζωῆς». Ἄλλες κριτικὲς 

στηλιτεύουν ἐπίσης τὴ σχηματοποίηση ποὺ ἐπιβάλλεις στὴν ἱστορικὴ ὕλη ὁ 

Γκρήνμπλατ, χωρὶς ὡστόσο τὸ συγκεκριμένο ἰδεολογικὸ διάφορο τοῦ 

Ἐπισκόπου. Σχηματικὴ βρίσκουν πολλοί, καὶ ἰδεολογικὰ δραματοποιημένη, τὴν 

ἱστορία τῆς μετάβασης, εἴτε ἀπὸ τὸν Μεσαίωνα πρὸς τὴν Ἀναγέννηση εἴτε ἀπὸ 

τὴν Ἀναγέννηση στὸν Διαφωτισμὸ καὶ τὴ Νεωτερικότητα. Ἀμφισβητεῖται ἐδῶ ὄχι 

μόνο ἡ μετασχηματιστικὴ δυναμικὴ τοῦ Λουκρητίου ἀλλὰ καὶ ἡ εἰκόνα τοῦ 

Μεσαίωνα, ἡ ὁποία ἐλέγχεται ἀπελπιστικὰ συμβατική. Τὸ σημαντικότερο ὅλων, 

ὡστόσο, εἶναι ὅτι ὁ Γκρήνμπλατ ἐπικρίνεται γιὰ μιὰ ἀφελὴ (δηλαδή, ἐκτὸς τῶν 

ἄλλων, ἠθελημένα ἐκμαυλιστικὴ) χρήση τῆς ἔννοιας τῆς μετάβασης καὶ τῆς 

ἱστορικῆς διήγησης ἢ τῆς ἀφηγηματικῆς ἱστορίας, ποὺ ζητώντας νὰ συναρπάσει  

τὸν καταπτοημένο ἀναγνώστη χτίζει γέφυρες ἐπάνω ἀπὸ τὸ χάος τῆς ἀνθρώπινης 

δράσης καὶ κατασκευάζει προοπτικές. Ἕνας κριτικός, ὁ Jim Hinch, ἐπικαλεῖται 

τὴν ἀγανάκτηση ἑνὸς δασκάλου του στὸ Μπέρκλεϋ (τὸ Πανεπιστήμιο τοῦ 

Γκρήνμπλατ), ὁ ὁποῖος εὐαγγελιζόταν μιὰν ἱστορικὴ ἐπιστήμη ἐπιτέλους 

ἀπαλλαγμένη ἀπὸ τὶς δίδυμας σειρῆνες τῆς ἀφήγησης καὶ τῶν μεταβάσεων, μιὰ 

καταγραφὴ τῆς ἱστορικῆς ὕλης χωρὶς εὔκολες μεταβάσεις καὶ μυθικὲς τομές. Ὁ 

Γκρήνμπλατ τοῦ ᾽80 μᾶλλον δὲν θὰ διαφωνοῦσε. Ἕνας κριτικός, καὶ 

διακεκριμένος σαιξπηριστής, ὁ Colin Burrow, συνοψίζει αὐτὸ τὸ κριτικὸ μέτωπο 

κατὰ τοῦ Γκρήνμπλατ μὲ ἀπροκατάληπτη σαφήνεια, χωρὶς ὅμως νὰ ἀπαξιώνει 

ἐντελῶς τὸ βιβλίο: 

 



Ἡ Παρέγκλισις εἶναι μιὰ ἐκτυφλωτικὴ ἀναδιήγηση τοῦ παλαιοῦ οὐμανιστικοῦ μύθου τῆς 

ἡρωϊκῆς ἀπελευθέρωσης τῆς κλασικῆς παιδείας ἀπὸ τοὺς αἰῶνες τοῦ μοναστηριακοῦ 

σκότους. Τὸ φῶς τῆς Ρώμης σβήνει στὸ ζόφο, πρόβατα βόσκουν στὸ Φόρουμ. Καὶ τότε 

οἱ οὐμανιστὲς ἐξεγείρονται κατὰ τῶν ἐκκλησιαστικῶν ὀρθοδοξιῶν, ἐπιφέρουν μιὰ 

μεγάλη ἀνάκτηση τῶν κλασικῶν κειμένων καὶ γεννοῦν μιὰ νέα διανοητικὴ αὐγή. Τὸ 

βιβλίο [τοῦ Γκρήνμπλατ] καθιστᾶ τὴν ἱστορία αὐτὴ ἕνα συναρπαστικὸ ἀνάγνωσμα, ἀλλὰ 

δὲν μπορεῖ νὰ τὴν κάνει ἐντελῶς ἀληθινή. 

 

Ὁ Γκρήνμπλατ, ἐντούτοις, μοιάζει νὰ ἐπιμένει στὴν ἀπελευθερωτικὴ δυναμικὴ 

αὐτῆς τῆς ὄχι ἐντελῶς ἀληθινῆς ἐκδοχῆς ἑνὸς παλαιοῦ οὐμανιστικοῦ μύθου. Γιατί 

ἄραγε; Μέρος τῆς ἀπάντησης βρίσκεται στὸν τρόπο ποὺ ὁ ἴδιος, σὲ κάποιες 

γωνιὲς τοῦ κειμένου του, μοιάζει νὰ ἔχει προβλέψει τὴν ἀντίρρηση: 

 

Φυσικά, ἕνα ποίημα δὲν ἦταν ἀπὸ μόνο του ἱκανὸ νὰ ἐπιφέρει ὁλόκληρη πνευματική, 

ἠθικὴ καὶ κοινωνικὴ μεταστροφὴ – κανένα μεμονωμένο ἔργο δὲν ἦταν ἱκανό, πόσο 

μᾶλλον ἕνα ἔργο ποὺ ἐπὶ αἰῶνες δὲν μποροῦσε νὰ συζητηθεῖ ἀνοιχτὰ χωρὶς κίνδυνο. 

Ἀλλὰ αὐτὸ τὸ συγκρεκριμένο ἀρχαῖο βιβλίο, ποὺ ξαφνικὰ βγῆκε πάλι στὴν ἐπιφάνεια, 

ἄλλαξε τὰ δεδομένα.  

Αὐτὴ ἐδῶ λοιπὸν εἶναι μιὰ ἱστορία γιὰ τὸ πῶς ὁ κόσμος παρεξέκλινε πρὸς μιὰ νέα 

κατεύθυνση [σ. 25].     

 

Ἀλήθεια, τί ὡραιότερη ἱστορία μπορεῖ ν᾽ ἀκούσει ἕνας ποὺ ἀγαπάει τὰ γράμματα; 

Ὁ οὐμανισμὸς ξαναμπῆκε ἀπὸ τὸ παράθυρο, ἀλλὰ μπῆκε πάλι στὸ σπίτι του καὶ 

καταπιάστηκε νὰ τὸ συγυρίσει, ἔτσι ἀνάστατο καθὼς τὸ βρῆκε, μετὰ ἀπὸ 

μακρόχρονη ἐγκατάλειψη.  
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