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Χ. Μ . Ν Ι Φ Τ Α Ν Ι Δ Ο Υ 

0 Ιωάννης Συκουτρής 

ως θεωρητικός της λογοτεχνίας1 

Στους φοιτητές μου του Πανεπιστημίου Κύπρου 

Η θεωρία είναι -μια μορφή ειρωνείας. 

Antoine Compagnon 

Ο Ιωάννης Συκουτρής (1901-1937) αποτελεί, κατά γενική ομολογία, μια μεί

ζονα μορφή της ελληνικής φιλολογικής επιστήμης. Ό π ω ς ενδεικνΰει ο 

τίτλος της, στόχος της παρούσας μελέτης είναι να εστιαστεί σε μιαν όψη του 

πολυσχιδούς του έργου, η οποία, αν και σημαίνουσα, δεν έχει τΰχει ειδικής μνείας 

ή συστηματικής ανάλυσης: τη θεωρητική.2 

Στρωματογραφικό στη βάση του, το αναλυτικό μας εγχείρημα συνίσταται, 

ακριβέστερα, σε μια προσπάθεια εντοπισμού στο εν λόγω έργο μιας επιστημο

νικής διάστασης, η μελέτη της οποίας θα μας βοηθούσε ίσως να δοΰμε με άλλα 

μάτια το σύνολο της πνευματικής φυσιογνωμίας του συγγραφέα. Ας σημειωθεί 

ότι έγνοια μας σε κάθε βήμα είναι η σύνδεση των επιμέρους ευρημάτων της 

αφαιρετικής μας εργασίας με το ευρύτερο πλαίσιο του υπό μελέτη έργου και, 

κατ' επέκταση, ο σεβασμός της ιδιομορφίας και της πολυμορφίας αυτοΰ. 

Σε ό,τι ακολουθεί θα αναχθούμε, λοιπόν, σε ένα επίπεδο μεταθεωρητικό, 

προκειμένου να εξετάσουμε ενδεικτικά ορισμένες από τις συνιστώσες του θεω

ρητικού περί λογοτεχνίας στοχασμού του Συκουτρή, έτσι όπως αυτός συνάγεται 

από αντιπροσωπευτικά του κείμενα.3 

7. Τι είναι λογοτεχνία; 

Ο Antoine Compagnon στο πρώτο κεφάλαιο της μελέτης του Ο Δαίμων της 

θεωρίας, ευτυχούς στιγμής της αναστοχαστικής διάθεσης της σύγχρονης θεωρη

τικής σκέψης, σημειώνει: 

«Μπροστά από κάθε λογοτεχνική μελέτη, με ό,τι κι αν αυτή καταπιάνεται, το πρώτο 
ελάχιστο θεωρητικό ζήτημα που τίθεται είναι ο ορισμός που αυτή δίνει (ή δε δίνει) για 
το αντικείμενο της, δηλαδή το λογοτεχνικό κείμενο». 
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Ο ορισμός της λογοτεχνίας προσδιορίζεται λοιπόν ορθότατα ως «το πρώτο 

ελάχιστο θεωρητικό ζήτημα» και, άρα, ως μια πρωταρχική όσο και αναγκαία 

πράξη θεωρίας. 

Ο Συκουτρής πραγματώνει, όπως θα δοΰμε, αυτό το οντολογικού περιεχο

μένου πρόταγμα του θεωρητικού λόγου, στο μέτρο που μας δίνει έναν συστημα

τικό ορισμό της λέξης και του πράγματος «λογοτεχνία». Ο ορισμός αυτός δια

τυπώνεται στο κεφάλαιο «Γραμματεία και Λογοτεχνία» του άρθρου «Γραμμα

τεία» {Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, 1929) και έχει ως εξής: 

«'Από το σύνολον των γραμματειακών μνημείων ενός έθνους διακρίνομεν τμήμα 

τι, εις το όποιον δίδομεν το δνομα λογοτεχνία. Ένταΰθα θα γίνει λόγος περί του 

διακριτικοί} γνωρίσματος, το όποιον θα μας έπιτρέψη να διακρίνωμεν εν λονοτΕ-

χνικόν μνημεΐον από της λοιπής γραμματείας».5 

Και μετά από μιαν ενδελεχή εξέταση των διαφόρων γνωρισμάτων που θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως κριτήρια προσδιορισμού του λογοτεχνικού 

(τα γνωρίσματα αυτά είναι, θυμίζουμε, η ύπαρξη ή όχι πρακτικών σκοπών, η 

φανταοία και το συναίσθημα), ο συγγραφέας καταλήγει στο κριτήριο της μορφής 

σημειώνοντας: 

«Κατά ταΰτα, λογοτεχνικον θα όνομάσωμεν παν μνημεΐον, του οποίου ο συγγρα

φεύς έπεμελήθη ιδιαιτέρως την μορφήν αποβλέπων εις αισθητικός αξίας».6 

Τρία είναι τα στοιχεία που θα άξιζε να υπογραμμισθούν σχετικά με αυτόν 

τον πλούσιο σε συνδηλώσεις ορισμό: πρώτον, το γεγονός ότι προσδιορίζει τον 

ορισμό της λογοτεχνίας ως πράξη ονοματοθεσίας* δεύτερον, το γεγονός ότι 

είναι διαφορικός, στο μέτρο που, προκειμένου να ορίσει τη λογοτεχνία, τη δια

φοροποιεί από το σύνολο της λοιπής γραμματειακής παραγωγής· και, τρίτον, το 

γεγονός ότι είναι μορφο-κεντρικός, στο μέτρο που εισάγει το κριτήριο της μορ

φής σε συνδυασμό με αυτό του αισθητικού αποτελέσματος. 

Ερεθιστική για την οπτική μας, αυτή η διαφορική και μορφο-κεντρική σύλ

ληψη όχι μόνον απηχεί τάσεις της ευρωπαϊκής σκέψης της εποχής (οι οποίες 

κωδικοποιήθηκαν τοπικά από κύκλους όπως οι Γερμανοί Μορφολόγοι και οι 

Ρώσοι Φορμαλιστές 7), αλλά και μαρτυρεί τη θήτευση του Συκουτρή σε θεω

ρητικά παραδείγματα όπως ο καντιανός ιδεαλισμός και ο γερμανικός ρομα

ντισμός, που αποτελούν και σημεία αναφοράς της θεωρίας της λογοτεχνίας 

της περιόδου. 8 
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II. Περί γραμματολογίας 

Αν στο άρθρο «Γραμματεία» συναντούμε τον συστηματικό ορισμό της λογοτε

χνίας, τον οποίο και έχουμε προσδιορίσει ως την πρώτη ορίζουσα αναφοράς της 

θεωρίας της λογοτεχνίας του Ιωάννη Συκουτρή, στο άρθρο «Γραμματολογία» 

{Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, 1929) έχουμε μια σειρά από άλλα, ιδιαίτερα 

ενδιαφέροντα για την οπτική μας, δεδομένα. Ποια είναι αυτά; 

Κατά πρώτο λόγο, ο εκτενής ορισμός του όρου «γραμματολογία», ο οποίος 

συμπληρώνεται από τον προσδιορισμό των δυο κυρίων υποσυνόλων του κλά

δου, της «μονογραφικής» και της «καθολικής» γραμματολογίας. Η παρουσία

ση της μονογραφικής και της καθολικής γραμματολογίας γίνεται υπό το πρί

σμα της ανάλυσης του μεθοδολογικού στίγματος αμφοτέρων: γίνεται λόγος, 

θυμόμαστε, περί «εργοκεντρικής» και «ποιητοκεντρικής» μεθόδου (η πρώτη 

είναι εστιασμένη στο έργο, ενώ η δεύτερη στο πρόσωπο του συγγραφέα), 

μέθοδοι οι οποίες αναλύονται περαιτέρω στη γενετική, την περιγραφική και 

την ιστορική τους εκδοχή. 9 

Το στοιχείο που κατά κΰριο λόγο μάς ενδιαφέρει είναι το γεγονός ότι τόσο 

στον ορισμό της γραμματολογίας όσο και στον προσδιορισμό των επιμέρους 

πεδίων της ο Συκουτρής αρθρώνει μιαν ιδιαίτερα επεξεργασμένη προβληματική 

περί τον αντικειμένου και της μεθόδου της φιλολογικής επιστήμης, προβληματική 

που μας αποκαλύπτει έναν στοχαστή με επιστημολογική εγρήγορση και μεθο

δολογική αυτοσυνείδηση.1 0 

Έ ν α σημείο που θα άξιζε να δοΰμε αναλυτικότερα είναι το εξής: θυμόμαστε 

ότι ο ορισμός της γραμματολογίας προσδίδει στην επιστήμη αυτή ένα κατά 

βάση ιστορικό περιεχόμενο. Ας δοΰμε ένα χαρακτηριστικό του τμήμα: 

«Γραμματολογία είναι ή φιλολογική επιστήμη, ή οποία εξετάζει ιστορικώς έκαστα 

ή το σύνολον των λογοτεχνικών, εν μέρει δε και άλλων γραμματειακών μνημείων 

ενός έθνους εν τή άδιαρρήκτω ενότητι της μορφής και του περιεχομένου αυτών. 

(...) Ή γραμματολογία είναι ιστορική επιστήμη, δχι μόνον εν τή ευρύτερα σημασία 

του όρου, ως επιστήμη τών προϊόντων του ανθρωπίνου πνεύματος, άλλα και εν τή 

είδικωτέρα, εν αντιθέσει προς άλλας συστηματικός φιλολογικός έπιστήμας, όπως 

ή μετρική, φραστική, γραμματική, ποιητική, ρητορική κ.λπ. Είναι ή κατ' εξοχήν 

ιστορική επιστήμη εξ όλων τών φιλολογικών επιστημών και εξετάζει τα μνημεία εν 

τή ιστορική αυτών αλληλουχία καίτή εξελίξει του καθόλου πολιτισμοί}».11 

Ωστόσο, μια παρατήρηση που εντοπίζεται στην εισαγωγή του άρθρου που 
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μελετούμε φαίνεται να προσδίδει στην επιστήμη αυτή και μιαν άλλη, κρισιμό

τατη για την προβληματική μας, διάσταση. Η διατύπωση αυτή είναι η εξής: 

«[Ο όρος γραμματολογία] επιτρέπει να νοήσωμεν (...) δχι μόνον την ιστορικήν εκθε-

σιν, αλλά και την άνάλυσιν και κρίσιν ενός μόνου έργου δια την οποίαν έπλάσθη 

τελευταίως ο όρος Literaturwissenschaft προς άντικατάστασιν του Literaturgeschichte»?2 

Ο Δημήτρης Αγγελάτος στο σχολιασμό του της μετάφρασης του βιβλίου των 

Brunei, Pichois, Rousseau Τι είναι συγκριτική γραμματολογία;, στον οποίο θίγο

νται σημαντικά ζητήματα φιλολογικής ορολογίας, διαβλέπει σε αυτή την πρό

ταση μια τάση διεύρυνσης του όρου γραμματολογία πέραν της ιστορικής του 

βάσης, τάση η οποία διαφαίνεται στους όρους «ανάλυση» και «κρίση»: συμφωνά 

με τον ίδιο μελετητή, στους όρους αυτούς εγγράφεται από τον Συκουτρή η προο

πτική της κειμενοκεντρικής ανάλυσης, της κριτικής αξιολόγησης καχ, εντέλει, της 

θεωρητικής προσέγγισης του λογοτεχνικού έργου. Παραθέτουμε ένα τμήμα της 

εν λόγω προβληματικής: 

«Το κείμενο του Συκουτρή περί γραμματολογίας έθετε ένα ζήτημα που ήταν αποφασιστι
κής ον\μαοίας για τις φιλολογικές και τις συγκριτολογικές σπουδές. (...) [Σ] το πλαίσιο της 
γραμματολογίας, η ιστορία συνδέεται από μεθοδολογική άποψη με τη δυνατότητα μιας κει
μενοκεντρικής προσέγγισης δομικού, θα τολμούσε να πει κανείς, τΰπου (:"ανάλυσι[ς]") και 
μιας κριτικοΰ-αξιολογικοΰ περιεχομένου προσέγγισης των κειμένων (: "κρίσι[ς]) (...). Η 
γραμματολογία δεν ήταν συνεπώς μία φιλολογική επιστήμη μεταξύ των άλλων, αλλά μάλ
λον (...) η βασικότερη· γινόταν, για να είμαστε ακριβέστεροι, η φιλολογική επιστήμη που 
περιείχε (όλες;) τις μεθοδολογικές δυνατότητες (την ιστορία, τη θεωρία και την κριτική, θα 
λέγαμε με μια πιο τρέχουσα ορολογία), η επιστήμη δηλαδή της λογοτεχνίας}. 

Ας υπογραμμίσουμε τη συνδυαστική αυτή προοπτική, η οποία όχι μόνον 

ανάγει την κατά Συκουτρή γραμματολογία στο πεδίο της θεωρίας της λογοτε

χνίας αλλά και συνάδει με τον τρόπο με τον οποίο ο όρος αυτός προσδιορίζεται 

από την ειδική βιβλιογραφία και σήμερα1 4, ως ένα σημαντικό για την προβλη

ματική μας κρατούμενο. 

///. Ο ορίζοντας της μεταθεωρίας 

Ο λόγος περί μεθόδου που διατυπώνεται στο πλαίσιο της περί γραμματολογίας 

προβληματικής του συγγραφέα μας αποτελεί, εάν η ανάλυση μας ευσταθεί, και 

τη δεύτερη ορίζουσα αναφοράς του θεωρητικού περί λογοτεχνίας στοχασμού 

του. Το άρθρο «Γραμματολογία» συνιστά όμως πεδίο θεωρητικού προβληματι

σμού και από άλλες απόψεις. Ας δοΰμε μερικές από αυτές. 
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Στο τρίτο κεφάλαιο του άρθρου, το οποίο επιγράφεται «Σχέσις προς αλλάς 

επιστήμας»15 και είναι, όπως ενδεικνΰει ο τίτλος του, επιστημολογικού περιεχο

μένου, στο μέτρο που εξετάζει τη σχέση της γραμματολογίας με όμορα της επι

στημονικά πεδία (τη βιβλιογραφία, την ιστορία της τέχνης, την ψυχολογία, τη 

γλωσσολογία κ.ά.), ορίζονται η Κριτική, η Αισθητική και η Ποιητική. 1 6 Με τους 

ορισμούς αυτούς, που αποτελούν ενδελεχείς κωδικοποιήσεις των κυρίων εννοιο

λογικών συνιστωσών των εν λόγω πεδίων, εισάγονται δυο υπάλληλοι κύκλοι της 

συκουτρικής θεωρίας της λογοτεχνίας, η μετακριτική και η μεταθεωρία. Ας δοΰμε 

ενδεικτικά ένα τμήμα του ορισμού της Ποιητικής: 

«Ή επιστήμη περί της φύσεως της λογοτεχνίας (δχι μόνον της ποιήσεως) και των 

μορφών αυτής και στοιχείων εξετάζει υπό συστηματικήν άποψιν ό,τι ή γραμματο

λογία υπό ιστορικήν. Εντεύθεν, αν και τας γνώσεις της αντλεί από τα ιστορικά 

δεδομένα δι' αφαιρέσεως, δεν περιορίζεται αΰτη εις την λογοτεχνίαν ενός μόνου 

λαοΰ ή μίας εποχής, άλλα ζητεί να διατύπωση νόμους και εννοίας ευρύτατης κατά 

τό δυνατόν ισχύος».17 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η επισήμανση της οντολογικής («ή επι

στήμη περί της φύσεως της λογοτεχνίας») και της αφαιρετικο-ολιστικής («δι' 

αφαιρέσεως», «ζητεί να διατύπωση νόμους και εννοίας ευρύτατης ισχύος») διά

στασης του όρου, επισήμανση μέσω της οποίας αποδίδονται, όπως βλέπουμε, 

με ακρίβεια αξονικές του ορίζουσες. 

Θ α άξιζε να υπογραμμίσουμε ότι η περί ποιητικής προβληματική του 

Συκουτρή, που εισάγεται με αυτό τον ορισμό, αναπτύσσεται πληρέστερα στην 

«Εισαγωγή» του στην πραγματεία του Αριστοτέλη Περί Ποιητικής (1936)18: η 

μελέτη αυτή, εκτός από ένα μνημειώδες έργο κλασικής φιλολογίας, συνιστά και 

ένα σημαντικό κείμενο μεταθεωρίας της λογοτεχνίας, στο μέτρο που αναλύει 

κριτικά τον θεωρητικό περί λογοτεχνίας στοχασμό του Σταγιρίτη φιλοσόφου. 

Καθώς το παρόν αναλυτικό πλαίσιο δεν μας επιτρέπει να επεκταθούμε επί του 

θέματος, θα περιοριστούμε στο να σημειώσουμε ότι η ερμηνεία της αριστοτε

λικής πραγματείας που προτείνεται από τον Συκουτρή είναι βαθιά εμποτισμέ

νη από τη θήτευσή του στον ιδεαλισμό και τον γερμανικό ρομαντισμό, θεωρη

τικά παραδείγματα που αποτελούν σημαίνοντες πόλους της σκέψης του. 1 9 

Προσπαθώντας τώρα να ανιχνεύσουμε συστηματικότερα τον μεταθεωρητι-

κό λόγο του Συκουτρή, έτσι όπως αυτός διαμορφώνεται στο άρθρο «Γραμματο

λογία», θα σταθούμε στο τέταρτο και το πέμπτο κεφάλαιο του τελευταίου, τα 

οποία επιγράφονται αντίστοιχα «'Ιστορική επισκόπησις» και «Αι σύγχρονοι 

κατευθύνσεις».20 
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Το κεφάλαιο «Ιστορική επισκόπησις» παρακολουθεί αναλυτικά τη σταδιακή 

διαμόρφωση της επιστήμης της γραμματολογίας στην Ευρώπη από την αρχαιό

τητα έως τον 19ο αιώνα. Η παρακολούθηση αυτή γίνεται υπό το πρίσμα ενός 

συγκεκριμένου ζητουμένου, το οποίο είναι επιστημολογικής τάξης: πρόκειται 

για τη σταδιακή συγκρότηση της γραμματολογίας σε αυτόνομη, προικισμένη με 

συστηματικότητα, μεθοδολογική συνέπεια και συνθετικό πνεύμα επιστήμη. 

Που όμως εισάγεται το παράδειγμα της μεταθεωρίας; Κατά κΰριο λόγο, στο 

δεύτερο μισό του κεφαλαίου (σ. 151 κ.ε.), όπου στην ιστορική επισκόπηση περί 

ης ο λόγος έρχονται να ενσωματωθούν ορισμένα πρώιμα μεταθεωρητικά μορ

φώματα. Απομονώνουμε ενδεικτικά τρία από αυτά: 

α) την αναφορά στον Herder, στο πλαίσιο της οποίας αποδίδονται κριτικά 

δυο σημαντικές ορίζουσες της θεωρίας του γνωστού φιλοσόφου του τέλους 

του 18ου αιώνα, η έννοια του οργανισμού και αυτή του εθνικού πνεύματος-

β) την αναφορά στη θεωρία της λογοτεχνίας του γερμανικού ρομαντισμού, 

στα όρια της οποίας σχολιάζονται βασικές πτυχές της ρομαντικής αισθη

τικής, όπως η έννοια του πνεύματος της εποχής {Zeitgeist) και αυτή της 

καλλιτεχνοποίησης της ζωής-

γ) την αναφορά, τέλος, στις επιστημονικές αρχές του θετικισμού του 

Auguste Comte και στη μεγάλη επίδραση που αυτός άσκησε στις ευρω

παϊκές γραμματολογικές σπουδές.2 1 

Τα μεταθεωρητικά μορφώματα πυκνώνουν και συστηματοποιούνται περισ

σότερο στο προαναφερθέν πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο του άρθρου «Αι σύγ

χρονοι κατευθύνσεις». Σε τι συνίστανται, ακριβέστερα, οι κατευθύνσεις αυτές; 

Σε ένα κΰμα μεθοδολογικών ζυμώσεων, οι οποίες τοποθετούνται, μαθαίνουμε 

διαβάζοντας τις πρώτες γραμμές της σχετικής πραγμάτευσης, στο διάστημα 

από την πρώτη δεκαετία του 20οΰ αιώνα και μετά και κυρίως στην εποχή που 

ακολούθησε τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο. Κοινός παρονομαστής των δρωμένων 

αυτών είναι - παραθέτουμε ένα εύγλωττο απόοπαομα του εισαγωγικού τμήμα

τος του κεφαλαίου: 

«[Ό] άγων εναντίον της (...) ίστορικής-θετικιστικής μεθόδου, ή δέ προσπάθεια των 

δεν στρέφεται κυρίως εις τον πλουτισμον του υλικού των γνώσεων, δια τον όποιον 

αναγνωρίζεται ή ιστορική μέθοδος ως ή μόνη κατάλληλος, αλλ' εις την συστημα-

τικήν αύτοΰ κατάταξιν, την ζωντάνευσιν των συγκεντρωμένων γεγονότων, την 

εμβάθυνσιν εις αυτά, την σύλληψιν του ουσιώδους στοιχείου της λογοτεχνικής 

παραγωγής. Εναντίον της ιστορικής μεθόδου επιρρίπτεται, ότι δεν είναι εις θέσιν 

παρά τα γεγονότα να συλλαβή το πνεύμα δια το όποιον έχουν άξίαν τα γεγονότα, 
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και την ζωήν εις την ποικίλην της έμφάνισιν, άλλα μόνον ώρισμένους χρονολογι

κούς και βιογραφικούς σταθμούς. Ή ζωή του Γκαίτε π.χ. είναι κάτι περισσότερον 

από το άθροισμα χρονολογιών και γεγονότων (...). Αυτό το "περισσότερον", αυτήν 

τήν ολότητα της ζωής εν τη γενικότητί της συγχρόνως εις τον πλοντον των ατο

μικών της χαρακτηριστικών, αδυνατεί νά συλλαβή ή ιστορική σχολή, διότι ο θετικι

σμός και ή εμπειρική της γνωσιολογία δεν της παρέχει τα απαραίτητα όργανα. Επί

σης ο Φάουστ του Γκαίτε είναι κάτι περισσότερον άπό απλούν άθροισμα ιδεών 

(...), φραστικών μέσων, μέτρων, εικόνων, μοτίβων κ.λπ., όπως ζητεί ο αναλυτικός 

τρόπος έρεύνης της ιστορικής μεθόδου νά παραστήση. Είναι όργανικόν όλον, με 

αισθητικός αξίας, ήθικήν δύναμιν και πλοντον διανοητικόν, είναι καλλιτέχνημα, 

άλλα προς κατανόησιν ενός καλλιτεχνήματος ο θετικισμός δεν διαθέτει όργανα».22 

Δυο είναι λοιπόν τα ζητούμενα αυτοΰ του νέου τότε παραδείγματος: από 

τη μια μεριά, η απομάκρυνση από το θετικισμό και, από την άλλη, μια στενά 

συναρτημένη με την παράδοση του ρομαντισμού και της Ερμηνευτικής ενδο-

αισθητική προσέγγιση, στόχος της οποίας είναι η απόδοση «της ολότητ[ος] της 

ζωής εν τη γενικότητί της» και η ανάδειξη του «ουσιώδους στοιχείου της λογο

τεχνικής παραγωγής», δηλαδή, για να μιλήσουμε με συγχρόνους όρους, της 

λογοτεχνικότητας. 

Εν συνεχεία και έως το τέλος του κεφαλαίου2 3 παρουσιάζονται μία προς μία 

οι επιμέρους τάσεις και μεθοδολογικές εκδοχές αυτοΰ του νέου τότε θεωρητικού 

συνεχούς· η παρουσίαση αυτή, που συνιστά μια πυκνή κριτική απόδοση των 

αρχών των υπο εξέταση παραδειγμάτων, αποτελεί και την απόληξη της μετα-

θεωρητικής εκδίπλωσης του άρθρου «Γραμματολογία». 

Οι θεωρητικές τάσεις περί ων ο λόγος είναι οι εξής: η απότοκος της Ερμηνευτι

κής βιογραφική μέθοδος, υπό την οποία συγκεντρώνονται κριτικοί όπως ο Fr. Gudolf 

και ο S. Bertram· ως ζητούμενο της προσδιορίζεται η σύλληψη και η ερμηνεία «το[υ] 

ούσιώδ[ους] στοιχεί[ου] μιας προσωπικότητος, όπερ υπάρχει εις αυτήν απ' αρχής 

μέχρι τέλους και εκδηλώνεται εις τήν ζωήν της, όπως και εις τα έργα της»·24 

η νεορομαντικών καταβολών φνλογραφική μέθοδος, η οποία εστιάζεται στην 

έννοια της φυλής ως ερμηνευτικού πλαισίου και υπό την οποία συγκεντρώνο

νται ο Γάλλος Η. Taine και κυρίως οι Γερμανοί Α. Sauer και J. Nadler· 

η κοινωνιστική (ήτοι η κοινωνιολογική) μέθοδος, η οποία, όντας στενά 

συναρτημένη τόσο με τη θεωρία του Η. Taine όσο και με την κοινωνιολογία των 

E. Durkheim και Μ. Weber, «ζητεί να κατανόηση τήν γραμματείαν ενός λαοϋ 

από τάς κοινωνικός συνθήκας»·2 5 

η ειδογραψική θεωρία (δηλαδή η θεωρία των λογοτεχνικών ειδών), στο πλαί-
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σιο της οποίας γίνεται αναφορά στην ειδολογική προβληματική των Αριστοτέ

λη, Brunetière και Κ. Viëtor· 

η μορψογραψική ή ψρασεογραψική μέθοδος, αντικείμενο της οποίας είναι 

«[ε]κείνο όπερ διακρίνει εν λογοτέχνημα από άλλα γραμματειακά προϊόντα 

[ήτοι] κυρίως ή εξωτερική των μορφή (Gestalt)»26- υπό τον όρο αυτό εξετάζονται, 

εκτός των άλλων, οι θεωρητικοί Ο. Walzel και F. Strich, εισηγητές, διαβάζουμε, 

μιας μορφοκεντρικής ανάλυσης που προσδιορίζει τη φραστική δομή του λογο

τεχνήματος ως φορέα πνευματικών κατηγοριών 

η προταθείσα από τον Wilhelm Dilthey νοογραψική μέθοδος, υποσύνολο 

μιας Ερμηνευτικής του πολιτισμού, ζητούμενο της οποίας είναι «να ερμηνεύση 

το ποιητικον έργον πρωτίστως ως εκδήλωσιν του πνευματικοί} βίου της εποχής 

και του δημιουργού του, εν σχέσει προς τον βαθμον συνειδήσεως του δλου πνεύ

ματος [Geist] και του άντικατοπτρισμου του εις τήν θρησκείαν και τήν φιλοσο-

φίαν κυρίως»·2 7 

η ντιλταϊκών και νεοκαντιανών καταβολών προβληματογραφική μέθοδος, η 

οποία συνίσταται στη μελέτη του λογοτεχνικού έργου υπό το πρίσμα φιλοσοφι

κών θεματικών και εκπροσωπείται κυρίως από τον R. Unger

m i , τέλος, η ψυχαναλυτική μέθοδος («ή άνάλυσις του ασυνειδήτου ψυχικού 

στοιχείου του συγγραφέως και ή προσπάθεια να ερμηνευθη ή καλλιτεχνική παρα

γωγή ως εκδήλωσις ερωτισμού»28), στην οποίαν δεν αφιερώνονται παρά τέσσε

ρις γενικού περιεχομένου γραμμές. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, εξάλλου, η επανειλημμένη αναφορά του 

Συκουτρή στο έργο του κυριότατου εκπροσώπου της Ερμηνευτικής και εισηγη

τή της αντιθετικιστικής επιστημολογίας της εποχής, γερμανού φιλοσόφου 

Wilhelm Dilthey: στο άρθρο «Γραμματολογία» η φιλοσοφία του Dilthey σχο

λιάζεται μίαν ακόμη φορά εκτός της προαναφερθείσας· θα άξιζε να δοΰμε με 

ποιους ακριβώς όρους: 

«Εις το σημεΐον δμως αυτό πρέπει προηγουμένως να γίνει λόγος περί του Γουλιέλ
μου Ντίλταϊ, ο όποιος έσχε κατά τους τελευταίους χρόνους τεραστίαν έπίδρασιν εις 
τον πνευματικόν βίον της συγχρόνου Γερμανίας (...). Το 1906 κυκλοφόρησαν εις 
τόμον οι τέσσαρες ρηξικέλευθοι γραμματολογικαί του μελέται υπό τον τίτλον 
Βίωμα και Ποίησις (Erlebnis und Dichtung), με τάς οποίας ήνοιξε τον δρόμον εις 
βαθυτέραν κατανόησιν της ποιήσεως και της λειτουργίας της εν τω πνευματικω 
βίω. Ή θεμελιώδης αρχή του Ντίλταϊ είναι δτι και ή ποίησις δεν είναι απλή παιδιά 
(...), άλλα ερμηνεία της ζωής (Lebensdeutung), δπως ακριβώς ή φιλοσοφία και ή 
θρησκεία, από τας οποίας δμως διαφέρει ώς προς τα μέσα ατινα χρησιμοποιεί, και 
τον βαθμόν της καθολικότητος. Τήν ούσίαν της ποιήσεως ζητεί να κατανόηση από 
βαθείαν άνάλυσιν του διαφόρου τρόπου, καθ' δν άντικρύζει ο ποιητής τον κόσμον 
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και την ζωήν, μέ τον όποιον παρουσιάζεται εις αυτόν και την ζωντανήν πεΐραν της 
ζωής του (Erlebnis) το νόημα της ζωής. Ό ποιητής από τήν ζωήν αρπάζει ώρισμέ-
νον μόνον μέρος και αυτό εξαίρει εις σημαντικότητα, εις σύμβολον τής όλότητος 
τής ζωής και των προβλημάτων της, αφαιρουμένων των τυχαίων περιστατικών 
(...).Τό καθολικόν νόημα τής ζωής ζητεί ο ποιητής (...) νά συλλαβή και να παρα-
στήση, δχι δε τήν πραγματικότητα. Και τοντο τό κατορθώνει, δχι μέ εννοίας και μέ 
άντικειμενικήν προσήλωσιν εις τήν πραγματικότητα, όπως ή φιλοσοφία, αλλά ελευ
θέρως και μέ τήν χρήσιν τών πλαστικών μέσων τής τέχνης».29 

Η λογοτεχνία προσδιορίζεται, διαβάζουμε στο παρατιθέμενο χωρίο, ως μια 

διά καλλιτεχνικών μέσων απόδοση του «καθολικού νοήματος» της ζωής, μια 

ενδο-αισθητική διερεύνηση του ουσιαστικού νοηματικού πυρήνα της ανθρώπι

νης εμπειρίας. Με την αναφορά αυτή στον Dilthey, που συμπυκνώνει θαυμαστά 

τους κεντρικούς άξονες της μελέτης Erlebnis und Dichtung30, έργου αναφοράς 

του φιλοσόφου αναγόμενου στο παράδειγμα της φιλοσοφίας της ζωής, εισάγεται 

συστηματικά ένα από τα κυριότερα στρώματα της συκουτρικής θεωρίας και 

μεταθεωρίας της λογοτεχνίας, η Ερμηνευτική. 

Θ α άξιζε να υπογραμμίσουμε ότι το θεωρητικό παράδειγμα που αποδίδεται 

με τον όρο φιλοσοφία της ζωής, παράδειγμα το οποίο καλλιεργήθηκε, εκτός των 

άλλων, στους κόλπους της ντιλταϊκής Ερμηνευτικής, διαθέτει, πέραν της δια

φαινόμενης αισθητικής, και μιαν ενδιαφέρουσα επιστημολογική διάσταση: πρό

κειται για το αίτημα της απομάκρυνσης των ανθρωπιστικών επιστημών από τα 

όρια του θετικισμού και του συνακόλουθου προσανατολισμού τους προς τον ορί

ζοντα της ανθρώπινης ζωής, η οποία νοείται ως η πραγματική και ιστορικά προσ

διορισμένη βιωμένη εμπειρία του υποκειμένου. 3 1 

Καθώς το ζήτημα του διαλόγου του Συκουτρή με τη φιλοσοφία του Dilthey 

πρόκειται να το εξετάσουμε αναλυτικά σε ειδική εργασία, θα περιοριστούμε στο 

σημείο αυτό να επισημάνουμε ότι η θήτευση του συγγραφέα μας στο έργο του 

γερμανού φιλοσόφου διαφαίνεται, εκτός των άλλων, στη μελέτη Φιλολογία και 

ζωή (1931), εναρκτήριο του μάθημα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.3 2 Έργο ανα-

στοχασμοΰ επιστημολογικού εν πολλοίς περιεχομένου («θεωρητική και φιλοσο

φική τής φιλολογικής πράξεως επισκόπησες]», συμφωνά με καίρια διατύπωση 

του ίδιου του συγγραφέα3 3), το κείμενο αυτό προτείνει, όπως θυμόμαστε, μιαν 

ενδελεχή θεωρία της επιστήμης της φιλολογίας εστιαζόμενο σε σημαίνουσες 

θεματικές, μεθοδολογικές και φιλοσοφικές της ορίζουσες. Η ντιλταϊκή επίδρα

ση, η οποία ενδεικνΰεται από τον ίδιο τον τίτλο της μελέτης («φιλολογία / ζωή») 

διατρέχει την προβληματική της, καθώς ό,τι κατά κΰριο λόγο διερευνάται σε 

αυτήν είναι η προοπτική της σύνδεσης της επιστήμης της φιλολογίας με την 
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έ ν ν ο ι α τ η ς ζ ω ή ς — τ η ς ζ ω ή ς σ υ λ λ ά μ β α ν α μένη ς ως ε υ ρ ύ τ ε ρ ο υ π ν ε υ μ α τ ι κ ο ύ , 

ανθρωπολογικού και πραξιολογικοΰ πλαισίου. 

* 

Ο ρ ι σ μ ό ς τ η ς λ ο γ ο τ ε χ ν ί α ς , λ ό γ ο ς π ε ρ ί μ ε θ ό δ ο υ , μετακριτ ική και μ ε τ α θ ε ω ρ ί α , 

ε π ι σ τ η μ ο λ ο γ ί α , α ν α σ τ ο χ α σ μ ό ς . Ι δ ο ΰ λ ο ι π ό ν οι κυρίες σ υ ν ι σ τ ώ σ ε ς τ η ς θ ε ω 

ρίας τ η ς λ ο γ ο τ ε χ ν ί α ς τ ο υ Ι ω ά ν ν η Σ υ κ ο υ τ ρ ή , υ π ο σ υ ν ό λ ο υ τ η ς β α θ ι ά σ τ ο χ α 

στικής δ ι ά σ τ α σ η ς τ ο υ ρηξικέλευθου έργου α υ τ ή ς τ η ς μ ο ρ φ ή ς α ν α φ ο ρ ά ς τ η ς 

ε π ι σ τ ή μ η ς μας. 

Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ 

1 Η μελέτη αυτή αποτελεί επανεπε-

ξεργασμένη μορφή της ανακοίνωσης 

« Ό ψ ε ι ς του έργου του Ιωάννη Συκου

τρή», που παρουσιάστηκε στο Colloq

uium του προγράμματος μεταπτυχιακών 

σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του 

Α.Π.θ. «Μεταξύ Θεωρίας και Κριτικής: 

ερμηνευτικά και μεθοδολογικά ζητήμα

τα» στις 25 Μαΐου 2004* αποτελεί επίσης 

πυρήνα ομόθεμης μονογραφίας, η οποία 

βρίσκεται σήμερα σε πρώιμο στάδιο 

εκπόνησης. Ευχαριστώ για τις παρατη

ρήσεις τους τους καθηγητές Δ.Ι. Ιακώβ, 

Δημήτρη Αγγελάτο, Παναγιώτη Ν ο ΰ -

τσο, καθώς και τους συναδέλφους Μίλτο 

Πεχληβάνο και Σταύρο Τσιτσιρίδη. Για 

την πολύτιμη, εξάλλου, βοήθεια της σε 

ζητήματα φιλοσοφικής ορολογίας και 

βιβλιογραφίας ευχαριστώ τη συνάδελφο 

Γκόλφω Μαγγίνη. 

2 Για μιαν εμπεριστατωμένη παρου

σίαση του ιστορικού διαγράμματος της 

νεοελληνικής θεωρίας της λογοτεχνίας, 

βλ. Δημήτρης Αγγελάτος, «Νεοελληνική 

κριτική: συγκριτική φιλολογία, θεωρία της 

λογοτεχνίας», στο Ελλάς. Η Ιστορία και ο 

πολιτισμός τον ελληνικού έθνους από τις 

απαρχές μέχρι σήμερα, τ. Α', Εκδοτικός 

Οργανισμός Πάπυρος, Αθήνα 1997-1998, 

σσ. 559-560· η παρουσίαση αυτή δεν περι

λαμβάνει κάποιαν αναφορά στο έργο του 

Συκουτρή. Ουδεμία, εξάλλου, αναφορά 

στο κριτικο-θεωρητικό έργο του συγγρα

φέα μας γίνεται στη μελέτη της Μαρίας 

Κ. Πεσκετζή, Θεωρία της λογοτεχνίας και 

νεοελληνική λογοτεχνική κριτική, εκδ. Σαβ-

βάλας, Αθήνα 2004. 

Από τις παρουσιάσεις επιμέρους 

όψεων του συκουτρικοΰ έργου απομονώ

νουμε ενδεικτικά τις εξής μελέτες: (α) Για 

τον Ι. Συκουτρή κλασικό φιλόλογο: 

Δανιήλ Ιακώβ, «Ο Ιωάννης Συκουτρής 

και η αρχαία επιστολογραφία» και «Ο 

Μότσαρτ της ελληνικής κλασικής φιλολο

γίας», στο Η αρχαιογνωσία τον Οδυσσέα 

Ελύτη και άλλες νεοελληνικές δοκιμές, εκδ. 

Ζήτρος, θεσσαλονίκη 2000, σσ. 191-204 

και 217-219 αντίστοιχα· του ιδίου (σε 

συνεργασία με τον Α. Ρεγκάκο), «Προλο

γικό σημείωμα», στο Ι. Συκουτρή, Μελέ

τες και άρθρα. Ταγερμανόγλωσσα δημοσιεύ

ματα, τ. Α'. Οι επιστολές τον Σωκράτη και 
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των Σωκρατικών. Αρχαία επιστολογραφία, 

Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα 2001, σσ. 9-13* Βασ. 

Λαοΰρδας, «Ιωάννης Συκουτρής. Η φιλο

λογία ως "αίρεσις βίου"» και Ι.Θ. Κακρι

δής, «Ο ερευνητής φιλόλογος», Νέα 

Εστία, τεΰχ. 738, 1 Απριλίου 1958, σσ. 

449-457 και 465-470 αντίστοιχα· καθώς 

και τις νεκρολογίες των Σ . Κουγέα, Ι. 

Θεοδωρακόπουλου και Α. Körte, που 

περιλαμβάνονται στον τόμο Μελέται και 

'Άρθρα, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού 

Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας-Ίδρυ-

μα Σχολής Μωραΐτη, 1982, σσ. 19-27, 62-

67 και 72-77 αντίστοιχα, (β) Για τον Ι. 

Συκουτρή βυζαντινολόγο: Βασίλης 

Κατσαρός, «Ο Συκουτρής και το Βυζά

ντιο», περ. Αντί, τεΰχ. 560, 23 Σεπτεμβρίου 

1994 (αφιέρωμα στον Ιωάννη Συκουτρή), 

σσ. 64-67 και Βασ. Λαοΰρδας, ό.π., σσ. 

457-459. Τέλος, για μιαν αναστοχαστικής 

τάξης παρουσίαση του συνόλου του 

συκουτρικοΰ έργου, στην οποία υπογραμ

μίζεται, εκτός των άλλων, η θήτευση του 

ανθρώπου στους χώρους της νεοελληνι

κής φιλολογίας και της φιλοσοφίας, βλ. Ι. 

Συκουτρή, «Ή Εισαγωγή του Υπομνήμα

τος προς την Φιλοσοφικήν Σχολήν του 

Πανεπιστημίου Αθηνών», στο Μελέται καϊ 

'Άρθρα, ό.π., σσ. 79-83. 

3 Λόγω του εισαγωγικοΰ της χαρακτή

ρα, η μελέτη μας θα εστιαστεί στα άρθρα 

«Γραμματεία» και «Γραμματολογία» {Με

γάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, 1929), 

κάνοντας ενδεικτικές μόνον αναφορές σε 

δΰο άλλα σημαντικά έργα του συγγραφέα 

μας, την «Εισαγωγή» του στην πραγματεία 

του Αριστοτέλη Περί Ποιητικής (μετάφρα-

σις υπό Σίμου Μενάρδου, Εισαγωγή, κείμε-

νον και ερμηνεία υπό Ι. Συκουτρή, Ακαδη

μία Αθηνών, «Ελληνική Βιβλιοθήκη», 

Βιβλιοπωλείο ν της «Εστίας», 1991, συγγρ. 

1936, σσ. 15-148) και το κείμενο «Φιλολο

γία και ζωή» (στο Μελέται και Άρθρα, ό.π., 

σσ. 210-239), που αποτελοΰν αντικείμενα 

ειδικών υπό εκπόνηση μελετών. 

4 Antoine Compagnon, «Η Λογοτε

χνία», στο Ο Δαίμων της θεωρίας. Λογοτε

χνία και κοινή λογική, μετάφραση Α. 

Λαμπρόπουλος, Επιμέλεια-Θεώρηση με

τάφρασης Άννα Τζοΰμα, Μεταίχμιο, 

Αθήνα 2003, σ. 31. 

5 Ι. Συκουτρής, «Γραμματεία» (1929), 

στο Μελέται και Άρθρα, ό.π., σ. 125· η υπο

γράμμιση του συγγραφέα. 

6 Αυτόθι, σ. 126· η υπογράμμιση του 

συγγραφέα. 

7 Για μια κριτική παρουσίαση των 

συνιστωσών και των θεωρητικών κατα

βολών της ποιητικής των Ρώσων Φορμα

λιστών και των Γερμανών Μορφολόγων, 

βλ. Τ σ β ε τ ά ν Τοντορόφ, «Η ποιητική 

γλώσσα (οι Ρώσοι Φορμαλιστές)», στο 

Κριτική της κριτικής. Ενα μυθιστόρημα 

μαθητείας, Μετάφραση Γ. Κιουρτσάκης, 

Προλεγόμενα Π . Μουλλάς, σσ. 31-58 

και Jean-Yves Tadié, «Οι Ρώσοι Φορμα

λιστές» και «Η Γερμανική Κριτική», στο 

Η Κριτική της λογοτεχνίας στον εικοστό 

αιώνα, Προλεγόμενα - Μ ε τ ά φ ρ α σ η -

Σημειώσεις Ι.Ν. Βασιλαράκης, Τυπωθή-

τω, Αθήνα 2001, σσ. 39-77 και 79-118 

αντίστοιχα. 

8 Σχετικά με τη διαφορική και μορφο-

κεντρική λογική της καντιανών και ρομα

ντικών καταβολών θεωρίας της τέχνης 

και της λογοτεχνίας, λογική που αποκρυ

σταλλώνεται, όπως ξέρουμε, στην αρχή 

της αυτονομίας της τέχνης, θα απομονώ

ναμε εντελώς ενδεικτικά τις εξής τρεις 

μελέτες: Ph. Lacoue-Labarthe / J.-L. 

Nancy, L Absolu littéraire. Théorie de la 

littérature du romantisme allemand, εκδ. 

Seuil, Paris 1978* Κώστας Ανδρουλιδά-

κης, «Εισαγωγή του μεταφραστή [και 

κυρίως τα κεφάλαια] V. Η θεμελίωση της 

Αισθητικής και VIII. Επίδραση και σημα-
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σία της τρίτης Κριτικής», στο Immanuel 
Kant, Κριτική της κριτικής δύναμης, Εισα
γωγή - Μετάφραση - Σχόλια Κ. Ανδρου-
λιδάκης, Ιδεόγραμμα, Αθήνα 2004, σσ. 21-
65' Antoine Compagnon, Ο Δαίμων της 
θεωρίας, ό.π., σσ. 47-51. 

9 Ι. Συκουτρής, κεφ. «Όρισμός» και 
«'Έργον και μέθοδος» του άρθρου «Γραμ
ματολογία» (1929), στο Μελέται και Άρθρα, 
ό.π., σσ. 128-129 και 130-133 αντίστοιχα. 

10 Εύγλωττη από την άποψη αυτή είναι 
και η εξής παρατήρηση του Συκουτρή: 

«[Ύ]ποχρέωσις ημών των κλασσικών 
φιλολόγων είναι να βοηθήσωμεν δια της 
φιλολογικής μεθόδου, όπως έχει άναπτυ-
χθή άρτιώτατα εις την έρευναν της αρχαίας 
λογοτεχνίας, να μελετηθή επιστημονικώς 
και ή νεοελληνική (...). Αυτός είναι ο 
λόγος, δια τον όποιον όλα σχεδόν τ' αναφε
ρόμενα εις την νεωτέραν λογοτεχνίαν 
δημοσιεύματα μου έχουν μεθοδολογικόν, 
και άρα πολύ γενικώτερον χαρακτήρα». 
(«Εισαγωγή του Υπομνήματος», ό.π., σ. 
83* η υπογράμμιση του συγγραφέα). 

11 «Γραμματολογία», ό.π., σ. 128. 
Λ2 Αυτόθι, σ. 128. 
13 Pierre Brunei, Claude Pichois, 

André-Michel Rousseau, Τι είναι συγκριτι
κή γραμματολογία;, Πρόλογος - Μετά
φραση - Σημειώσεις Δημήτρης Αγγελά-
τος, Πατάκης, Αθήνα 1998, σημείωση 1, 
σσ. 21-23. 

14 Βλ. σχετικά Γιώργος Βελουδής, 
Γραμματολογία. Θεωρία λογοτεχνίας, Δωδώ
νη, Αθήνα 1994, σσ. 17-19 και 24-29 (παρα
τίθεται από τον Αγγελάτο, αυτόθι, σ. 22). 

15 Ι. Συκουτρή, «Γραμματολογία», 
ό.π., σσ. 135-140. 

16 Ο ορισμός της Κριτικής {αυτόθι, σσ. 
135-136) συνιστά μια πυκνή ιστορικής και 
εννοιολογικής τάξης επισκόπηση του 
πεδίου στον ευρωπαϊκό και το νεοελληνι
κό χώρο, ενώ αυτός της Αισθητικής (σ. 

137) αποτελεί συνεπή παρουσίαση των 
βασικών χαρακτηριστικών του κλάδου. 
Παραθέτουμε δυο αντιπροσωπευτικά των 
εν λόγω κεφαλαίων χωρία: 

Ι. «Κριτική. Ή διαφορά μεταξύ κριτικής 
και γραμματολογίας ενυπάρχει εις αυτήν 
την ούσίαν αμφοτέρων. Ή γραμματολογία 
είναι επιστήμη ιστορική, αποβλέπουσα 
κυρίως και κατ' εξοχήν εις την ίκανοποίη-
σιν της ανάγκης της γνώσεως, ανάγκης 
καθαρώς θεωρητικής. Τουναντίον ο κρι
τικός γράφει προς ένα πρακτικόν σκοπόν. 
'Αποσκοπεί να έπηρεάση (...) τό κοινόν 
υπέρ ή κατά συγγραφέως τινός, να βοη-
θήση εις τήν κατανόησιν ή και τήν άπόρρι-
ψιν ενός λογοτεχνήματος μεσολαβών 
μεταξύ αύτου και του κοινού» (σ. 136). 

II. «Αισθητική. Εκείνο, τό όποιον δια
κρίνει τα λογοτεχνικά μνημεία τών άλλων 
είναι ή πραγμάτωσις εν αύτοΐς ή και ή απλή 
έπιδίωξις αισθητικών αξιών. Εντεύθεν και 
ή σημασία της αισθητικής δια τον γραμμα-
τολόγον είναι μεγάλη. Κείται δέ όχι μόνον 
εις τήν εκλογή ν τών μνημείων (...), άλλα 
ιδίως εκεί όπου πρόκειται τό λογοτέχνημα 
ν' άναλυθή αίσθητικώς. Έκεΐ θα παραστή 
ανάγκη να έργασθή ο γραμματολόγος μέ 
κατηγορίας και εννοίας είλημμένας από τήν 
αίσθητικήν. Φυσικά διαφέρει τό έργον της 
αισθητικής κατά πολύ από της γραμματο
λογίας, καθότι ούτε εις ώρισμένα καλλιτε
χνήματα περιορίζεται όπως αυτή, ούτε εις 
ώρισμένην τέχνη ν, άλλα ζητεί τήν φύσιν του 
κάλου και της καλαισθητικής συγκινήσεως 
να συλλαβή εν τη γενικότητι και τη υψίστη 
αφαιρέσει αυτής. Εντεύθεν και ή αισθητική 
εμμέσως μόνον δια της ποιητικής επιδρά εις 
τήν γραμματολογίαν» (σ. 137). 

Λ7 Αυτόθι, σ. 137. 
18 Αριστοτέλους, Περί Ποιητικής, ό.π. 
19 Αναφορικά με την εν λόγω ρομαντί-

ζουσα και ιδεαλίζουσα διάσταση παραθέ
τουμε ενδεικτικά δυο εύγλωττα χωρία της 
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«Εισαγωγής» - το πρώτο άπτεται της αρι

στοτελικής έννοιας της μιμήσεως, ενώ το 

δεύτερο αυτής του καθόλου, βασικών 

εννοιών της Ποιητικής όσο και παραδειγ

μάτων αναφοράς της προσέγγισης του 

Συκουτρή: 

Ι. «[Ή] μίμησις δεν είναι ρεαλιστική 

άναπαράστασις ενός αισθητού προτύπου, 

δεν είναι έπανάληψις των εξωτερικών 

δεδομένων, δπως ίσχυρίσθη ο Πλάτων (...) 

είναι παράστασις του είδους εν τη ψυχή 

(Μεταφ. 1032a32), και δη παράστασις με 

αρχήν, μέσον και τέλος, έχουσα επομένως 

απέναντι της εμπειρικής πραγματικότητος 

όργανικήν ύπόστασιν και ενότητα. Δια 

τούτο επιτρέπει ή μάλλον επιβάλλει ένερ-

γητικήν, δημιουργικήν έπέμβασιν του 

υποκειμένου, όσον άφορα τήν επιλογήν, 

τήν εΰρεσιν, τήν διαμόρφωσιν, τήν άποκά-

θαρσιν, τήν έμβάθυνσιν των στοιχείων, πού 

προσφέρει ή εμπειρική ή ιστορική και 

μυθική πραγματικότης (...). Ί ο έργον της 

μιμήσεως είν' ένας κόσμος καθ' εαυτόν, όχι 

απλή αντιγραφή της εξωτερικής ροής των 

πραγμάτων, και ώς κόσμος προϋποθέτει 

νουν διακοσμοϋντα ελευθέρως και 

ενεργώς, κατά τους εσωτερικούς νόμους 

της ανθρωπινής ψυχής. Είναι ή πραγματι

κότης ύποβεβλημένη εις τεχνική ν σχηματο-

ποίησιν (Stilisierung)» {αυτόθι, σ. 53* η 

υπογράμμιση του συγγραφέα). 

Π. «Είναι προϊόν έξιδανικεύσεως 

βέβαια τό καθόλου, όπως και τό βέλτιον 

αλλ' όχι της έξιδανικεύσεως εκείνης, ή 

οποία εξαίρει και χρωματίζει ζωηρώς 

ώρισμένας ευτυχείς στιγμάς ή ιδιότητας της 

πραγματικότητος, φροντίζουσα πάντοτε να 

διατηρηθή ή όμοιότης προς αυτήν. Ή έξιδα-

νίκευσις του καθόλου ζητεί να παραστήση 

ένα πράγμα εις τήν ένιαίαν και ουσιώδη 

έμφάνισίν του, εις εκείνη ν πού ανταποκρί

νεται καθαρώτερα και ζωηρότερα προς τήν 

φύσιν του πράγματος αύτοϋ, προς τήν 

ίδέαν αύτοϋ, δι' αφαιρέσεως παντός στοι

χείου συμπτωματικού έπισκοτίζοντος τήν 

καθαρότητα τών γραμμών της ιδέας αυτής. 

Μας παρουσιάζει τήν ζωήν όχι εις ό,τι 

μερικόν εγκλείει, άλλ' εις τάς ίδεατάς συν-

θήκας της λειτουργίας της, χωρίς αντιφά

σεις, χωρίς διαταραχάς εκ της συμπτωματι-

κότητος, εκεί όπου ουσία μαζί και αιτία τών 

πραγμάτων εμφανίζονται εις όλην των τήν 

λογικήν διαύγειαν - μας παρουσιάζει τό 

σημαντικόν, όχιτό πραγματικόν» (σσ. 61-

62' η υπογράμμιση του συγγραφέα). 

Για μια διαλεγόμενη με τη συκουτρική 

προσέγγιση σύγχρονη μεταθεωρητικής 

τάξης προβληματική πάνω στην αριστοτε

λική Ποιητική, βλ. Δανιήλ Ι. Ιακώβ, Ζητή

ματα λογοτεχνικής θεωρίας στην Ποιητική 

του Αριστοτέλη, Στιγμή, Αθήνα 2004. 

20 Ι. Συκουτρή, «Γραμματολογία», 

ό.π., σσ. 140-160 και 161-171 αντίστοιχα. 

21 Αυτόθι, σσ. 151-160. 

22 Αυτόθι, σ. 161· η υπογράμμιση 

δική μας. 

23 Αυτόθι, σσ. 164-171. 

24 Αυτόθι, σ. 164. 

25 Αυτόθι, σ. 167. 

26 Αυτόθι, σ. 169. 

Π Αυτόθι, σ. 170. 

28 Αυτόθι, σ. 171. 

29 Ι. Συκουτρή, «Γραμματολογία», 

ό.π., σσ. 163-164. 

30 W . Dilthey, Das Erlebnis und die 

Dichtung, Leipzig, Reclam 1991* αγγλική 

και γαλλική μετάφραση: Poetry and 

Experience, επιμ. R.A. Makkreel και F. 

Rodi, Princeton, Princeton University 

Press, 1986* «Goethe et l 'imagination 

poétique» [πρόκειται για τη γαλλική μετά

φραση ενός από τα τέσσερα δοκίμια του 

εν λόγω τόμου], στο Ecrits dEsthétique, 

μετάφραση D. Cohn και E. Lafon, παρου

σίαση S. Mesure, Les Éd. du Cerf, Παρίσι 

1995, σσ. 223-288. 
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31 Η ντιλταϊκή φιλοσοφία της ζωής, 

επιστημολογικό παράδειγμα αναφοράς 

την εποχή που μας ενδιαφέρει, εισήχθη 

με τα εξής, εκτός των άλλων, έργα του 

γερμανού φιλοσόφου: Einleitung in die 

Geisteswissenschaften (1883* αγγλ. μτφρ. 

Introduction to the Human Sciences, επιμ. 

R.A. Makkreel και F. Rodi, Princeton, 

Princeton University Press, 1989* γαλλ. 

μτφρ. Introduction aux sciences de Ve sprit, 

επιμ. Sylvie Mesure, Les éd. du Cerf, 

σειρά «Passages», Παρίσι 1992)· Entste

hung der Hrermeneutic (1900* αγγλ. μτφρ. 

«The Rise of Hermeneutics», στο Her-

meneutics and the Study of History, επιμ. 

R.A. Makkreel και F. Rodi, 1996· γαλλ. 

μτφρ. «Naissance de l 'Herméneutique», 

στο Ecrits dEsthetique, ό.π.)- και Der 

Aufbau der geschichtlichen Welt in den 

Geisteswissenschaften (1910· αγγλ. μτφρ. 

The Formation of the Historical World in 

the Human Sciences, επιμ. R. Makkreel και 

F. Rodi, 2002* γαλλ. μτφρ. UEdification 

du monde historique dans les sciences de 
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l'esprit, επιμ. Sylvie Mesure, Les Éd. du 

Cerf, σειρά «Passages», Παρίσι 1988). 

Από την πλούσια διεθνή βιβλιογραφία 

σχετικά με το εν λόγω παράδειγμα επιλέ

γουμε ενδεικτικά τις εξής μελέτες: Rudolf 

Α. Makkreel, Dilthey. Philosopher of the 

Human Studies, Princeton-New Jersey, 

Princeton University Press, 1975* του ιδίου, 

«Dilthey, Wilhelm», στο Edward Craig 

(επιμ.), Routledge Encyclopedia of 

Philosophy, τόμ. Il l, London-New York, 

Routledge 1998, σσ. 77-83* και Charles R. 

Bambach, «Wilhelm Dilthey's Critique of 

Historical Reason», στο Heidegger, Dilthey, 

and the Crisis of Historicism, Ithaka and 

London, Cornell University Press, 1995, 

σσ. 127-185. Για μια κατατοπιστική, εξάλ

λου, εισαγωγή στην ιστορία της έννοιας, 

βλ. Jason Gaiger, «Lebensphilosophie», στο 

Routledge Encyclopedia of Philosophy, ό.π., 

σσ. 487-489. 

32 Ι. Συκουτρή, «Φιλολογία και ζωή», 

ό.π. 

33 Αυτόθι, σ. 221. 

) 

S O M M A I R E 

T H . N I F T A N I D O U : Ioannis Sikoutris en tant que théoricien de la littérature. 

L> article se propose d' étudier la théorie de la littérature qui sous-tend l'oeuvre de I. 

Sikoutris (1901-1937). L'analyse se centre à cet effet sur les principales sources (à titre 

indicatif idéalisme, romantisme allemand, Herméneutique ) et modalités (définition de la 

littérature, métathéorie, problématique méthodologique et épistémologique) de la 

réflexion de cette figure majeure des lettres néo-helléniques. 
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