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Η «συµβολική δύναµη» της γλώσσας µάς είναι έννοια τόσο οικεία που σπάνια στεκόµαστε να την «αναστοχαστούµε». Την εξουσία, το κύρος, το «πρεστίζ» που η
γλώσσα εξασφαλίζει τα σκεφτόµαστε περισσότερο όταν τα στερούµαστε. Όταν αναλογιζόµαστε το µειονέκτηµα «να µην ξέρουµε γλώσσες». Όταν προβληµατιζόµαστε
για το «πώς να µιλήσουµε» σε µιαν επίσηµη περίσταση. Όταν η προφορά µας προδίδει µια κάποτε ταπεινωτική απόκλιση από την «αστική κοινή» — τη «νόρµα».
Με τέτοια παραδείγµατα ασχολείται ο Γάλλος κοινωνιολόγος Πιερ Μπουρντιέ στο
βιβλίο του Γλώσσα και συµβολική εξουσία. Και τα παραδείγµατα είναι πολλά. Ο
Μπουρντιέ µας καλεί να «αναστοχαστούµε» την «κοινή», την «πρότυπη»-κανονισµένη γλώσσα. Να σκεφτούµε τους περιορισµούς που επιβάλλει σε όλους. Την αδιάκοπη
µαθητεία που απαιτεί η κατάκτησή της. Τα πτυχία και τα καλοβαλµένα «επαγγέλµατα
γραφείου» σαν γλωσσικά λάφυρα. Να σκεφτούµε τους αγώνες για την καθιέρωση
«πρότυπης» γλώσσας — το «γλωσσικό ζήτηµα». Τους «λογίους και διδασκάλους».
Το ιδίωµα των νέων, που το θεωρούν χυδαίο όσοι αισθάνονται να τους αµφισβητεί.
Τη γλώσσα ως µέσον εξαναγκασµού, εκφοβισµού, απειλής, εκβιασµού, καταδίκης,
περιφρόνησης, παραπλάνησης, πειθούς, τη γλώσσα ως µέσον επιβολής της σιωπής
(πόσες φορές µιλάµε µόνο και µόνο για να µπορέσουµε να πούµε στο τέλος: «τους
αποστόµωσα»). Να «αναστοχαστούµε» την ουσιώδη ανισότητα της συγκατάβασης
και της ευγένειας (σ’ αυτά τα κατεξοχήν «εξισωτικά», υποτίθεται, εγχειρήµατα, το
δικαίωµα να µας µιλήσει ή να του µιλήσουµε στον ενικό το έχει ο κοινωνικά ανώτερός µας — όχι εµείς). Κι ακόµα: να σκεφτούµε τα γλωσσικά στερεότυπα, τον γλωσ-
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γλώσσες «απαγορευµένες» όπως τα σλαβοµακεδόνικα. Να σκεφτούµε τον διαρκή
«πόλεµο» µεταξύ των γλωσσών, αλλά και (αυτό το νεότερο είδος διεθνικής «ευγένειας») τη «θεσµική συγκατάβαση» των ισχυρών απέναντι στις «λιγότερο οµιλούµενες»
γλώσσες.
Πολλά είναι τα παραδείγµατα και µοιάζουν να δικαιώνουν, δια του αποκλεισµού, τον
προκλητικό ισχυρισµό του Μπουρντιέ ότι η πληροφόρηση σπανίως είναι στόχος της
επικοινωνίας, ότι η «επικοινωνία ως πληροφόρηση» είναι µια αντίληψη κανονιστική.

***
Για τον Μπουρντιέ η γλώσσα είναι ένα ουσιωδώς κοινωνικο-ιστορικό φαινόµενο, µια
κοσµική, πρακτική δραστηριότητα που ασκείται σ’ ένα πεδίο διαρκών συγκρούσεων,
όπου οι αποκτηµένες γλωσσικές µας συνήθειες αλληλεπιδρούν µε τις απαιτήσεις της
«αγοράς». Ο λόγος εκφέρεται πάντα σε συγκεκριµένες περιστάσεις, à propos, και
κρίνεται πρώτα-πρώτα ως προς την καταλληλότητά του. ∆εν υπάρχει ενιαία και οµοιογενής γλώσσα. Η νόµιµη ή κυρίαρχη γλώσσα (η «πρότυπη», η «κοινή», η «φιλολογική» γλώσσα) είναι µια γλώσσα νικήτρια, που έχει επιβληθεί, µε άνωθεν θεσµική
παρέµβαση, σε βάρος άλλων γλωσσών ή διαλέκτων κι έχει αποκτήσει σταδιακά υπόσταση «επίσηµη» ή «εθνική». Η καθιέρωσή της µας ωθεί να παραγνωρίζουµε, να υποτιµάµε ή ν’ απορρίπτουµε την ύπαρξη, στη διφορούµενη «γλωσσο-γεωγραφική επικράτεια» της, µειονοτικών ή «περιφερειακών» γλωσσών, διαφορετικών διαλέκτων
ή κοινωνιολέκτων, ή, ακόµα, των αποτυπωµάτων (τοπωνυµίων, δάνειων εκφράσεων)
που έχει αφήσει στο «εσωτερικό» της η επαφή µε άλλες γλώσσες και «αγορές».
Σύµµαχος της πρότυπης γλώσσας είναι η γλωσσολογία. Για τον Μπουρντιέ, οι «εσωτερικές» αναλύσεις της γλώσσας, στο πλαίσιο της νεότερης γλωσσολογίας, δεν είναι
επιστηµονικά ουδέτερες· αποτελούν σε µεγάλο βαθµό επιστηµονικές εκλογικεύσεις ή
και απολογίες της «πρότυπης» γλώσσας. Η γλωσσολογία, ισχυρίζεται µε κάποια υπερβολή ο Μπουρντιέ, δεν είναι παρά µια επιστήµη νοµιµοποίησης — καταδικασµένη να είναι ρυθµιστική.
Σύµµαχος της πρότυπης γλώσσας είναι και η εκπαίδευση. Η «κοινή» γλώσσα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις µιας, δυνάµει, οµοιογενοποιηµένης αγοράς εργασίας,
στην οµοιογενοποίηση της οποίας, άλλωστε, συµβάλλει. Με την εγκαθίδρυση τυπο-
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προσόντων, έτσι ώστε οι θέσεις εργασίας να εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από τα εκπαιδευτικά πιστοποιητικά, το σχολείο γίνεται το κύριο µέσο πρόσβασης στην αγορά
εργασίας. Στο σχολείο κυρίως δηµιουργούνται οι «γλωσσικές έξεις» των πολιτώνυπηκόων, εκεί «φυσικοποιούνται» οι διαφορές τους.
Βέβαια, διαφορετικοί «χειριστές» του λόγου διαθέτουν διαφορετικά αποθέµατα
«γλωσσικού κεφαλαίου», έχουν δηλ. σε διαφορετικό βαθµό ανεπτυγµένη την ικανότητα να παράγουν εκφράσεις κατάλληλες για τις περιστάσεις µιας συγκεκριµένης «αγοράς». Ο Μπ. διατείνεται ότι όσο περισσότερο «γλωσσικό κεφάλαιο» διαθέτει κανείς τόσο µεγαλύτερη ευχέρεια έχει να διαχειρίζεται το σύστηµα διαφορών και ανισοτήτων προς το συµφέρον του, προκειµένου να διασφαλίζει αυτό που αποκαλεί «κέρδος διάκρισης». Μπορεί να συµπεριφερόµαστε σαν να ήταν η γλωσσική µας «καλλιέργεια» µια εντελώς προσωπική υπόθεση, «σαν να βασίζεται στις ποιότητες του προσώπου και µόνον», όµως το κέρδος διάκρισης, που η χρήση της νόµιµης γλώσσας
προσπορίζει, εκπηγάζει από το σύνολο του κοινωνικού σύµπαντος και των σχέσεων
κυριαρχίας που το δοµούν.
«∆ιαµορφωµένες συνήθειες», «κεφάλαιο», «αγορά», «εξουσία»: διάκριση ― αυτές
είναι οι βασικές έννοιες µε τις οποίες ο Μπουρντιέ κτίζει τη θεωρία του, αναστοχαστική και αποµυθοποιητική, της γλωσσικής πρακτικής.

***
Η έµπειρη µεταφράστια Κική Καψαµπέλη αξιοποίησε και το γαλλικό πρωτότυπο και
τη (συµπληρωµένη/αναθεωρηµένη) αγγλική του έκδοση. Είχε ν’ αντιµετωπίσει ένα
κείµενο πολυσύνθετο, µακροπερίοδο, τεχνικό και υπαινικτικό συγχρόνως, µε οµόκεντρες αναπτύξεις φυγόκεντρων θεµάτων, µε διατυπώσεις αποφθεγµατικές, θαυµαστής
κάποτε πυκνότητας, προκλητικές, ανατρεπτικές, στρατευµένες. Είναι άθλος η απόδοση ενός τέτοιου κειµένου. Θα µπορούσαν ίσως να είχαν αποφευχθεί κάποιοι εξεζητηµένοι όροι — «φυσίωση» (αντί «φυσικοποίησης»), «ενάλλαγµα», «διακατανόηση»,
«διάρρηση» —, που πάντως επεξηγούνται όλοι σε σχετικό Σηµείωµα.
Θα ήταν προτιµότερο να είχε µεταφραστεί στα ελληνικά και η εξαίρετα πληροφορηµένη και, κυρίως, καταληπτή Εισαγωγή στην αγγλική έκδοση του John B. Thompson.
Η Εισαγωγή του Νίκου Παναγιωτόπουλου, η οποία επωµίζεται τον βαρύ τίτλο της

-4γαλλικής έκδοσης («Τι σηµαίνει το οµιλείν»), υιοθετεί ένα δύσκολο εξηγητικό ιδίωµα, υπερτιµά τη «συµβολή της κοινωνιολογίας του Μπουρντιέ στην κοινωνιογλωσσολογία», υποτιµά τις πρόδροµες κριτικές που έχουν ασκηθεί από κοινωνιογλωσσολόγους όπως ο W. Labov, ο U. Weinreich, ο D. Hymes κ.ά. στην «ορθόδοξη», «καθεστηκυία» γλωσσολογία του Νόαµ Τσόµσκυ και, βέβαια, παραγνωρίζει τον ανατρεπτικό χαρακτήρα αυτής της γλωσσολογικής σχολής, προτού χαρακτηριστεί ή καταστεί «ορθόδοξη». Ίσως δεν είναι συµπτωµατικός αυτός ο τύπος µαθητείας. Ο ίδιος ο
Μπουρντιέ δεν διακρίνεται για τη γενναιοδωρία του απέναντι σ’ αυτούς στους οποίους παραπέµπει και από τους οποίους, όχι σπάνια, εµπνέεται· καλύπτει, λ.χ., µε επικρίσεις την προφανή οφειλή του στον W. Labov και στον Άγγλο φιλόσοφο J. L. Austin.
H ελληνική έκδοση µπορεί να συµβάλει στην κατανόηση ανοιχτών εγχώριων θεµάτων, όπως είναι το γλωσσικό ζήτηµα και η συνεχιζόµενη διαµάχη για τα πρότυπα της
κοινής γλώσσας, οι γλωσσικές µεταρρυθµίσεις, η εχθρική στάση του κράτους απέναντι στις µειονοτικές γλώσσες, η εθνική ιδεολογία της µονογλωσσίας, οι «φιλελεύθερες» πολιτικές των γλωσσολόγων.

