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Η Φιλολογική Ανάγνωση  
ως προεργασία για την επεξεργασία  

των κειµένων 
 

 
Η γλωσσική και λογική επεξεργασία ενός ποιητικού 
αποσπάσµατος καλό είναι να αρχίζει µε κάποια προεργασία. 
Προτείνεται η εξής, δοκιµασµένη σε πανεπιστηµιακό επίπεδο, 
τεχνική, την οποία θα αποκαλέσουµε απλώς "φιλολογική 
ανάγνωση". Περιλαµβάνει: 
 
(1) Κατά κώλα µεταγραφή του κειµένου (ποιητικού ή πεζού)  
 
Αντιγράφεται ή µεταγράφεται το απόσπασµα κατά προτάσεις και 
κώλα.  
Η γραφή αυτή κρίνεται απαραίτητη, για να µπορεί να διακρίνει 
κανείς έκτυπα τα µεγαλύτερα και µικρότερα µερίδια του νοήµατος. 
Επιπλέον, για να αναδεικνύονται οι εµφάσεις τόσο µεταξύ των 
µονάδων σύνταξης που συναπαρτίζουν µια συντακτική περίοδο, 
όσο και στο εσωτερικό εκάστης εξ αυτών. 
 
(2) Γλωσσική Επεξεργασία του κειµένου 
 
Ακολουθεί η πλήρης γλωσσική επεξεργασία του αποσπάσµατος, 
λεξιλογική, γραµµατικο-συντακτική, που πρέπει να γίνεται πάνω 
στο µεταγραµµένο αυτό κείµενο. Χρήση λεξικού, γραµµατικής, 
συντακτικού και των σχολικών υποδείξεων. 
 
―Τώρα αρχίζουν να φαίνονται όλα (: τα συναπτόµενα και τα 
διακρινόµενα· οι αρµοί, οι αρµονίες και οι συµµετρίες ―η 
ποιητική τέχνη), και έτσι ασκείται ο µαθητής να αναγνωρίζει πώς 
συντάσσονται τα λεγόµενα και τα νοούµενα, σύµφωνα µε τη 
βούληση του ποιητή του ίδιου, µε τη µικρότερη δυνατή δική µας 
παρέµβαση. Γιατί στις συντακτικές επιλογές του ποιητή 
διαφαίνεται η συνθετική του βούληση: στο µέτρο που, στην 
αρχαιοελληνική "περίοδο", τα κύρια νοήµατα εκφράζονται ως 
κύριες προτάσεις, τα δευτερεύοντα, ως δευτερεύουσες προτάσεις, τα 



τριετεύοντα, ως µετοχικές (επιρρηµατικές) φράσεις (οι άλλες 
λεπτοµέρειες γίνονται εµπρόθετοι και άλλοι προσδιορισµοί) κ.ο.κ., 
οι συντακτικές επιλογές αυτόµατα συνιστούν και συνθετικές 
επιλογές. "Έκφραση" και "νόηµα" δεν είναι παρά δύο όψεις του 
αυτού νοµίσµατος. 
 
(3) Η φιλολογική ανάγνωση δεν είναι παρά σύνθεση των στοιχείων 
του παραδοσιακού Trivium: της Γραµµατικής, της Λογικής, και της 
Ρητορικής. 
 
Το πέρασµα από τη "γραµµατική" στη "λογική" σύνταξη διδάσκει 
το παιδί ότι η ανάγνωση της ποίησης δεν είναι µια υπόθεση τόσο 
υποκειµενική όσο πιστεύουν οι πολλοί. Αρκεί, µένοντας στα 
καθαρώς ενδοκειµενικά δεδοµένα, και αποκλείοντας οποιαδήποτε 
δική µας συµπλήρωση των κενών τους, να µάθουµε να ακούµε τη 
φωνή του ποιητή. Και η φωνή αυτή, ως λόγος, είναι γλώσσα και 
λογική συνάµα.  
 
[Οι στοιχειώδεις γνώσεις της τυπικής λογικής ―απολύτως 
απαραίτητες για πάντα "φιλόλογο"― διδάσκουν ότι η πορεία που 
ακολουθεί ένα ποίηµα δεν διαφέρει από εκείνην του συλλογισµού: 
ο ακροατής κατευθύνεται είτε από το όλο προς τα µέρη (λογική 
παραγωγή), είτε από τα µέρη προς το όλο (λογική επαγωγή), είτε 
κινείται σύµφωνα µε κάποιο άλλο από τα γνωστά λογικά σχήµατα. 
Ευτυχώς ο προηγούµενος αιώνας έχει αποµακρυνθεί για τα καλά 
από την παροδική εικόνα του ροµαντισµού, που ήθελε τον ποιητή 
µαινόµενο φορέα της τυφλής του έµπνευσης...] 
 
Εκτός από τη Γραµµατική και τη Λογική θα καλέσουµε σε βοήθεια 
του αναγνώστη και τη Ρητορική. Ιδού, λοιπόν, συµπληρωµένο το 
trivium της ανά τους αιώνες φιλολογικής τέχνης. Γιατί η ρητορική 
δεν είναι (όπως την διέβαλε ο ροµαντισµός) απλή διακόσµηση ή 
ενδυµατολογική πολυτέλεια ―ενώ η ουσία, τάχα, βρισκόταν 
αλλού. Η ρητορική είναι ένα σύστηµα διαχείρισης των εµφάσεων 
του κειµένου ―των εµφάσεων είτε µεταξύ των λογικών µονάδων 
είτε στο εσωτερικό τους. Με τα "σχήµατά" της και µε τη σοφή 
χρήση των µορίων, αποµακρύνονται οι εκφραστικές αµφισηµίες, 
και ο λόγος γίνεται πεντακάθαρος ―εκτός, φυσικά, στα σηµεία 
εκείνα, όπου η αµφισηµία εσκεµµένα επιδιώκεται, για να 



υπηρετήσει κάποιον ποιητικό στόχο (που και αυτός πρέπει να 
ευρεθεί και να δηλωθεί).  
 
Η φιλολογική ανάγνωση αποτελεί µια σχετικώς απλή τεχνική, που, 
µε τη σωστή άσκηση, µπορεί να κατακτηθεί από όλους ―εφόσον 
δεχτούµε ότι οι αρχαίοι έγραφαν για κάποιον προνοµιακό, αλλά 
για τον µέσο αναγνώστη. Όλοι πρέπει να µπορούν να διαβάσουν 
quid poeta ait, ut poeta ait.  
 
Η ανάγνωση αυτή αποτελεί προαπαιτούµενο της φιλολογικής 
ερµηνείας ―της διαδικασίας δηλαδή εκείνης, κατά την οποία ο 
επαγγελµατίας φιλόλογος  επικαλείται και στοιχεία της 
αρχαιότητας εξωκειµενικά: ιστορικά, θρησκειολογικά, 
αρχαιολογικά, κ.λ.π), για να συµπληρώσει τα κενά που αφήνει η 
φιλολογική ανάγνωση. Η ερµηνεία, ως σύνθεση τόσων στοιχείων, 
δεν είναι δυνατή χωρίς προσφυγή στην επιστηµονική βιβλιογραφία 
και σπανίως είναι εντελώς αναπόφευκτη για τη φιλολογική 
δουλειά του σχολείου. 
 
 
Βιβλιογραφία 
 
Περισσότερες λεπτοµέρειες για τη φιλολογική ανάγνωση, ως την 
τεχνική που περιέγραψα, βλέπε Ι.Ν. Καζάζη,  
 
Ι.Ν. Καζάζη, Αρχαία Ελληνικά: συναίνεση και εγρήγορση, 
«Φιλόλογος» τ.75 (1994), σ.21-36 αναδηµοσιευµένο στην Αρχαία 
Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία, Τόµος Α΄, Η Βιβλιοθήκη του 
«Φιλολόγου», Φιλόλογος, Θεσσαλονίκη 1999, σ.273-288. 
 
Αρχαιοελληνικός πεζός λόγος, Θεσσαλονίκη: Ζήτη 1992   
 

Λυρική Ποίηση, Ο αρχαϊκός λυρισµός ως µουσική παιδεία, τόµ. Α', 
Θεσσαλονίκη: Βάνιας 2000 


	Η Φιλολογική Ανάγνωση ως προεργασία για την επεξεργασία των κειμένων (επικεφαλίδα)
	(1 ) Κατά κώλα μεταγραφή του κειμένου
	(2) Γλωσσική Επεξεργασία του κειμένου
	(3) Η φιλολογική ανάγνωση δεν είναι παρά η σύνθεση...
	Βιβλιογραφία

