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Η ξένη βιβλιογραφία παραµένει ξένη, όσο συχνά και να
παραπέµπεται.

Παραποµπές και παραποµπές
Μικρός οδηγός υποσηµειώσεων για πανεπιστηµιακούς

Του Σπύρου Α. Μοσχονά*
Ο Σταύρος Ζουµπουλάκης, σε µια έξοχη κριτική του περιεκτικού και ανάλαφρου
πονήµατος του Αλέξη Πολίτη Υποσηµειώσεις και παραποµπές (Πανεπιστηµιακές
εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, 1998, α’ έκδ. 1989), παρατηρεί ότι οι υποσηµειώσεις
είναι «σαν τη µικρή εκείνη χαραµάδα που, επειδή βρίσκεται σε πρόσφορο σηµείο,
σου επιτρέπει να δεις στο εσωτερικό του σπιτιού» (Νέα Εστία, 145.1712, Μάιος 1999,
521). Ας µη µας ξεγελάσει η σαγηνευτική αυτή παροµοίωση. Από τη χαραµάδα των
υποσηµειώσεων, δυστυχώς, ελάχιστα βλέπει κανείς απ’ όσα συµβαίνουν εντός του
ακαδηµαϊκού οίκου. Άλλωστε, από ποια χαραµάδα θα µπορούσαµε να
παρατηρήσουµε τα του οίκου µας; Από ποια χαραµάδα βλέπουµε τους εαυτούς µας;
Θ’ αποκαλύψουµε εδώ ορισµένες πρακτικές σηµείωσης που χαρακτηρίζουν την
ελληνική πανεπιστηµιακή βιβλιογραφία στον νεφελώδη χώρο των νεότερων
επιστηµών του ανθρώπου. Για λόγους που εξηγήσαµε ήδη, θα χρησιµοποιούµε το
εγκλειστικό α’ πρόσωπο του πληθυντικού.
Η ελληνική πανεπιστηµιακή βιβλιογραφία αποδέχεται και προϋποθέτει τον οριστικό
χωρισµό της από την ξένη βιβλιογραφία στην οποία παραπέµπει και την οποία µιµείται,
θαυµάζει ή αντιγράφει χωρίς να παρακολουθεί. Ο χωρισµός αυτός είναι συχνά και
τυπογραφικός: οι δύο βιβλιογραφίες καταχωρίζονται σε άνισες ενότητες. ∆εν
χρειάζεται να µας προβληµατίσουν εδώ οι γλωσσικοί, πολιτισµικοί, οικονοµικοί
λόγοι αυτού του χωρισµού. Από την περιορισµένη προοπτική µιας χαραµάδας, θ’
αρκούσε να παρατηρήσουµε τους εαυτούς µας να παραπέµπουµε µε κάθε
επισηµότητα στην ξενόγλωσση και µε κάθε επιφύλαξη στην ελληνική βιβλιογραφία,
ακόµη και για τα προσφιλή µας «ελληνικά» θέµατα.
Επιπλέον, οι περισσότερες παραποµπές µας στην ξένη βιβλιογραφία έχουν εξηγητικό
ή «διαφωτιστικό» χαρακτήρα. Την ξένη βιβλιογραφία την «εφαρµόζουµε» και την
παραπέµπουµε για να τη γνωρίσουµε στους οµοίους µας, αλλά και για να δείξουµε
ότι τη γνωρίζουµε. Καθώς και οι όµοιοί µας παραπέµπουν µε τα ίδια κριτήρια, δεν
έχουν λόγο να µας παραπέµψουν. Η ελληνική βιβλιογραφία γίνεται δοξογραφία.
Εννοείται ότι παραπέµποντας σε ξένο έργο δεν αποκτάµε αυτοµάτως και το δικαίωµα
να παραπέµπουµε τις παραποµπές του, γι’ αυτό, προκειµένου να παραπέµψουµε τις
παραποµπές του, δεν παραπέµπουµε το ξένο έργο. Η πρακτική αυτή επιβάλλεται στην
περίπτωση αντιγραφής από συνθετικές εργασίες, όπως είναι τα διδακτικά εγχειρίδια
ξένων πανεπιστηµίων ή οι ιστορίες επιµέρους επιστηµονικών κλάδων, αλλά απαιτεί
ιδιαίτερη προσοχή, για να µη µεταφέρουµε στο κείµενό µας τυχόν αµαρτήµατα του
πρωτοτύπου.

Συµβαίνει καµιά φορά ένα ελληνικό έργο να είναι πρωτότυπο. Σ’ αυτή τη δύσκολη
περίπτωση, µπορούµε αντί να το αγνοήσουµε να το αποδυναµώσουµε,
παραπέµποντας τις παραποµπές του πριν από το ίδιο ή παραπέµποντας οποιοδήποτε
σηµείο του µας φαίνεται λιγότερο πρωτότυπο. Αν θέλουµε, µπορούµε στη συνέχεια
να οικειοποιηθούµε τα πρωτότυπα σηµεία του. Όπως είναι το πιθανότερο άλλωστε, η
εργασία που αντιγράφουµε πρωτοτυπεί µόνο κατά το ότι αυτή πρώτη «εφαρµόζει»
την ξένη βιβλιογραφία.
Κλασικό παραµένει το δίληµµα τι κάνουµε στην περίπτωση που ανακαλύψουµε µια
σπάνια «πηγή», ένα δυσεύρετο άρθρο: το παραπέµπουµε ή το αντιγράφουµε; Αν το
παραπέµψουµε, προσθέτουµε στη δοξογραφική µας παραγωγή ένα ακόµη κείµενο,
που όµως µε τον τρόπο αυτό το συστήνουµε στη µικρή ακαδηµαϊκή µας κοινότητα,
ενώ θα µπορούσαµε κάλλιστα να το ξεπατικώσουµε, τηρώντας την απαρέγκλιτη αρχή
της αντιγραφής που είναι ακριβώς να µη γνωστοποιούµε τις πηγές µας.
Τέλος, παραπέµπουµε όσο περισσότερο µπορούµε στον εαυτό µας, συµβάλλοντας
στην εκτίναξη του προσωπικού µας citation index. Χωρίς συνοµιλητές σε καµιά
γλώσσα, κτίζουµε πεισµατικά ένα έργο ατοµικό, δικό µας, άρα πρωτότυπο, αφού δεν
είναι συλλογικό, δεν είναι έργο της επιστήµης, τη γλώσσα της οποίας δεν µιλάµε.
------------------------------------------------------* Ο Σπ. Α. Μοσχονάς είναι πανεπιστηµιακός.

