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ROLAND BARTHES [ΡΟΛΑΝ ΜΠΑΡΤ] (1915-1980) 

 

Είναι πολυσχιδής προσωπικότητα με μια  πολύπλοκη και σύνθετη πνευματική πορεία: 

για κάποιους ο κατ’ εξοχήν δομιστής, 

για κάποιους ο κατ’ εξοχήν θιασώτης της απόλαυσης της ανάγνωσης (στη διαδικασία 

αυτή ο αναγνώστης και όχι ο συγγραφέας έχει τον κεντρικό ρόλο), 

για κάποιους ο εκπρόσωπος της avant-garde της εποχής του, που, ταυτοχρόνως, γράφει 

τα σημαντικά κείμενά του για τους κλασικούς (τον Ρακίνα, τον Μπαλζάκ, τον Μισελέ) 

 

Η βασική του ενόραση συνίσταται στο ότι προχωράει την ανάλυση του Saussure από τον 

χώρο της γλωσσολογίας στην περιοχή της θεωρίας της λογοτεχνίας και του πολιτισμού. 

Για τον Μπαρτ κάθε σημείο γίνεται σημείο του εαυτού του και δεν μπορεί να σημαίνει 

χωρίς να επισημαίνει ότι ακριβώς αυτό κάνει, σημαίνει δηλαδή.  

 

Η ενόραση αυτή ξεκίνησε αφενός από τον φόβο του Μπαρτ για τους διάφορους 

«χωροφύλακες», όπως  τους χαρακτήριζε, αυτούς οι οποίοι προσπαθούσαν να ελέγξουν 

την ανάλυση του αριστερού λόγου που περιέλαβε στο πρώτο του βιβλίο Le degré zéro de 

l’écriture [Ο βαθμός μηδέν της γραφής], και αφετέρου από την απέχθειά του για τη 

σημασιακή κατάχρηση, η οποία αποσκοπεί στο να κάνει τα κοινωνικο-ιστορικά 

φαινόμενα να φαίνονται ως φυσικά και ως εκ τούτου αμετάβλητα. Τη σημασιακή 

κατάχρηση εντόπισε σε πολλαπλές όψεις της αστικής επικοινωνίας και περιέγραψε στις 

σπινθηροβόλες του Mythologies [Μυθολογίες]. Ο Βarthes, στο σύνολο της συγγραφικής 

του πορείας, δεν μπορεί να πιάσει το μολύβι χωρίς να σχεδιάσει μια γενική 

επαναχαρτογράφηση των διανοητικών ορίων και ποτέ δεν ξεμένει από προτάσεις για 

νέες «επιστήμες», που καταργούν τις κατηγοριοποιήσεις εδραιωμένων κλάδων. 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ  

 

Γεννήθηκε το 1915, εν μέσω του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, μέλος οικογένειας 

διαμαρτυρομένων. Ο πατέρας του, αξιωματικός του γαλλικού ναυτικού, χάνει τη ζωή του 

στη μάχη ένα χρόνο αργότερα. Ο Μπαρτ μεγαλώνει με τη μητέρα του στη Bayonne, 

μικρή πόλη του Ατλαντικού στη Νοτιοδυτική Γαλλία. Στα εννιά του χρόνια πηγαίνει με 

τη μητέρα του (εργάζεται ως βιβλιοδέτρια) στο Παρίσι. Οι διακοπές του πάντοτε γίνονται 

στη Bayonne. Καλός μαθητής, ολοκληρώνει το Baccalauréat το 1934 και σκοπεύει να 

διεκδικήσει μια θέση στην Ecole Normale Supérieure, αλλά η πρώτη προσβολή 

φυματίωσης τον εμποδίζει. Αρχίζει να σπουδάζει Γαλλική Φιλολογία και Κλασικές 

Σπουδές στη Σορβόννη (Πανεπιστήμιο του Παρισιού) ένα χρόνο αργότερα. Η κήρυξη 

του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου τον βρίσκει να εργάζεται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

και, λόγω της φυματίωσης, δεν επιστρατεύεται. Το 1941 δεύτερη προσβολή τον 

αναγκάζει να διακόψει την εργασία του και καταφεύγει τα επόμενα χρόνια σε σανατόρια 

στην περιοχή των Άλπεων. Μετά τον πόλεμο διδάσκει γαλλικά στο εξωτερικό, στη 

Ρουμανία και την Αίγυπτο. 

 

Στη δεκαετία του 1950 ο Μπαρτ γράφει στην εφημερίδα Combat και δημοσιεύει το 

πρώτο του έργο, Le degré zéro de l'écriture [Ο βαθμός μηδέν της γραφής] (1953) και στη 

συνέχεια το Michelet par lui-même (1954). Κατά την επταετία που εργαζόταν ως 
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ερευνητής στο CNRS, άρχισε να γράφει μία δημοφιλή σειρά δοκιμίων για το περιοδικό 

Les Lettres Nouvelles (Τα νέα γράμματα), στα οποία αποδομούσε καθιερωμένους μύθους 

του αστικού τρόπου ζωής και της διαφήμισης και τα οποία συγκεντρώθηκαν στο βιβλίο 

Mythologies [Μυθολογίες] (1957). Πολλά από τα έργα του στη δεκαετία του 1960 

εναντιώνονταν στις παραδοσιακές ακαδημαϊκές απόψεις της κριτικής της λογοτεχνίας. 

Στην ουσία ο Μπαρτ υποστηρίζει ότι ο κριτικός δεν ανακαλύπτει το κρυφό νόημα του 

έργου (μια αλήθεια του παρελθόντος), αλλά κατασκευάζει τον τρόπο κατανόησης της 

εποχής στην οποία γράφει (Essais critiques, Critical Essays, «What is Criticism» [Τι 

είναι η κριτική], σ. 255-160). Η ανορθόδοξη σκέψη του τον οδήγησε σε σύγκρουση με 

έναν γνωστό καθηγητή της Γαλλικής Φιλολογίας στη Σορβόννη, τον Raymond Picard, 

που κατηγόρησε τη «νέα κριτική» του Μπαρτ για ασάφεια και έλλειψη σεβασμού στις 

λογοτεχνικές ρίζες της Γαλλίας και τη χαρακτήρισε «νέα απάτη» (Nouvelle critique ou 

nouvelle imposture). Τη θεωρητική απάντηση του Μπαρτ στην επίθεση αυτή αποτελεί το 

βιβλίο του Critique et Verité [Κριτική και αλήθεια] (1966) με το οποίο προτείνεται μια 

δομιστική «επιστήμη» που έχει ως αντικείμενο τη λογοτεχνία. Ακολουθούν τα έργα: 

Σαντ, Φουριέ, Λογιόλα (1970), στο οποίο μελετά τους τρεις στοχαστές ως ιδρυτές 

συστημάτων λόγου και Η επικράτεια των σημείων (1971), μετά από ταξίδι που έκανε 

στην Ιαπωνία. Κρίσιμο έργο είναι το S/Z (1970), η συστηματική ανάλυση της νουβέλας 

του Balzac, Sarrasine. Καθοριστικό για τον ρόλο της ανάγνωσης είναι το έργο Η 

απόλαυση του κειμένου (1973), στο οποίο πραγματεύεται την ανάγνωση σε σχέση με το 

διαζευκτικό σχήμα «απόλαυση» και «ηδονή» και πραγματοποιεί μια ψυχαναλυτική και 

ηθική προσέγγιση στο σημείο εκείνο που ο αναγνώστης απαντά το κείμενο. Στο 

αυτοβιογραφικό και θεωρητικό κείμενο για το είδος της αυτοβιογραφίας Ο Ρολάν Μπαρτ 

από τον Ρολάν Μπαρτ (1975) διαμορφώνει τις νέες συντεταγμένες που εφεξής θα πρέπει 

να λαμβάνει υπόψιν του ο μελετητής του είδους αυτού. Το 1976 εκλέγεται καθηγητής 

στο Κολλέγιο της Γαλλίας, μέγιστη ακαδημαϊκή αναγνώριση. Ακολουθούν τα 

Αποσπάσματα του ερωτικού λόγου (1977), και Ο φωτεινός θάλαμος: δοκίμιο για τη 

φωτογραφία (1980). Τον Φεβρουάριο του 1980 χάνει τη ζωή του όταν το παρασύρει 

μικρό φορτηγό ενώ διέσχιζε τον δρόμο. 

 

Δύο μοντέλα για τη μελέτη της πνευματικής του πορείας προτείνονται από τον Jonathan 

Culler αφενός και την Αnnette Lovers αφετέρου: 

 

1. Jonathan Culler 

Για σύνθετους διανοητικούς και προσωπικούς λόγους διέδωσε μια «εγκεκριμένη 

εκδοχή» της σταδιοδρομίας του. Η περίληψη αυτής της εκδοχής βγήκε στο περιοδικό Tel 

Quel στο πρώτο ειδικό, αφιερωμένο στον Barthes, τεύχος (1971), με αναπόφευκτη 

συνέπεια την αντικειμενικοποίηση της εικόνας του. Πρόκειται για ένα άρθρο που ο ίδιος 

ενέπνευσε (M. Buffat, «Le simulacre»), και στο οποίο μια ασυνήθης αρνητική θεολογία 

χρησιμοποιείται για να δικαιώσει τις προηγούμενες δραστηριότητές του, ενώ ταυτόχρονα 

τις υποβιβάζει εν όψει των τελευταίων διανοητικών εξελίξεων, οι οποίες λέγεται πως 

προκάλεσαν μια μεταβολή στη σκέψη του. Αυτή η τακτική συνεπάγεται μια υποτίμηση 

του πρώτου και δεύτερου σταδίου μιας σταδιοδρομίας, την οποία ο Βarthes παρουσίασε 

ως μια συνέχεια τεσσάρων φάσεων:  

- Πρόκειται για την ανάμιξή του πρώτα με τον υπαρξισμό και τον μαρξισμό 

(μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1960), αλλά και την κριτική του προς τα κινήματα 
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αυτά. Ιδιαίτερη σημασία στην πρώτη περίοδο έχουν τα σύντομα κείμενα, στα οποία 

αποδομούσε καθιερωμένους μύθους του αστικού τρόπου ζωής και της διαφήμισης και τα 

οποία συγκεντρώθηκαν στο βιβλίο Mythologies [Μυθολογίες] (1957). Αποτελούν μάι 

από τις αφετηρίες της λεγόμενης πολιτισμικής κριτικής. 

- Στη συνέχεια εμπλέκεται με τον δομισμό και τη σημειολογία, την απόπειρα 

δηλαδή να αναλυθούν επιστημονικά όλα τα κοινωνικά και καλλιτεχνικά φαινόμενα με τη 

χρήση ενός γλωσσολογικού προτύπου (η δεύτερη περίοδος διαρκεί έως τα τέλη της 

δεκαετίας του 1960 και επικαλύπτει εν μέρει την προηγούμενη). 

- Το τρίτο στάδιο, το οποίο συνδέεται με τη συγγραφή του S/Z (1970) και του 

Sade, Fourier, Loyola (1971) [Σαντ, Φουριέ, Λογιόλα] – αλλά περιλαμβάνει και 

πρωιμότερα άρθρα –, είναι αναλογικά υπερτονισμένο, υποστηρίζει η Lovers. Παρά την 

κριτική αυτή αποτελεί πολύ βασικό άξονα της σκέψης του. 

- Tέλος, το τέταρτο στάδιο – τα τελευταία πέντε χρόνια της ζωής του Βarthes 

(1975-80) – είναι μια ξεχωριστή περίοδος, με  ιδιαίτερα καινοτόμα και δημιουργικά 

χαρακτηριστικά που τον προσδιορίζει μάλλον ως συγγραφέα και όχι τόσο ως θεωρητικό 

και κριτικό της λογοτεχνίας (κάποιοι κριτικοί, όμως, δεν την αναγνωρίζουν ως 

διαφορετική). 

 

Η άποψη ότι υπήρξε μια τομή στα μέσα της σταδιοδρομίας του Βarthes επικρατεί κυρίως 

στις αγγλόφωνες χώρες, όπου μια νεότερη γενιά αναγνωστών τον προσέγγισε τον καιρό 

που μεταφράζονταν τα ύστερα έργα του. Σε αυτές τις χώρες βρίσκει κανείς συχνά το 

έργο του να επαναπροσδιορίζεται ως ένα ομοιογενές όλο, αρχής γενομένης από το S/Z, 

λες και αυτό το βιβλίο, όσο και αν είναι πρωτοποριακό, δεν βασίστηκε στις κατακτήσεις 

των προηγούμενων σταδίων, τα οποία υποτίθεται πως καταργεί, υποστηρίζει η Lovers. 

Παρά την κριτική αυτή, η περίοδος που αρχίζει από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 

παρέχει πολλά σημαντικά χαρακτηριστικά του έργου του Μπαρτ. 

 

2. Αnnette Lovers 

 

Η Lovers υποστηρίζει ότ δεν υπήρξε μεταβολή στο θεωρητικό επίπεδο στα τέλη της 

δεκαετίας του 1960, καθώς τα γλωσσολογικά και λογοτεχνικά δόγματα που ο Μπαρτ 

άρχισε να διακηρύσσει με τη ζέση του νεοφώτιστου μπορούν να ανιχνευτούν σε εκείνα 

που είχε διδάξει σε ένα έκπληκτο και κάπως δύσπιστο κοινό πριν από μία και πλέον 

δεκαετία. 

 

Λαμβάνοντας, λοιπόν, υπόψη ότι η εγκεκριμένη εκδοχή των γεγονότων αδικεί άλλους 

τύπους κειμενικής προσέγγισης, ότι αποδυναμώνει το ίδιο της το επιχείρημα και ότι 

παραγνωρίζει την τρέλα και τη γνήσια καινοτομία στα τελευταία έργα του Βarthes, η 

φιλοσοφία που υιοθετείται από την προσέγγιση της Lovers είναι αυτή που ο Μπαρτ 

εξήγγειλε, λίγο πριν από την εν λόγω περίοδο, στο έργο Critique et verité (1966) [Κριτική 

και Αλήθεια], την αξιοπρεπή απάντησή του στην επίθεση από τα μετόπισθεν του 

ακαδημαϊκού χώρου. Εκεί αναλύει τρεις στάσεις που μπορεί κανείς να υιοθετήσει έναντι 

των λογοτεχνικών κειμένων. 

Η πρώτη, η επιστήμη της λογοτεχνίας (που τώρα καλείται ποιητική), μελετά τις 

γενικές συνθήκες του λογοτεχνικού νοήματος
·
 είναι αντικειμενική, όπως όλες οι 

επιστήμες, και προκύπτει από ένα σώμα παρόντων κειμένων. Χωρίς την εκτενή γνώση 
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της φιλολογίας για τον Ρακίνα, ή την προσωπική του εμπλοκή στις αντικρουόμενες 

ερμηνείες για τον Robbe-Grillet, ο Βarthes ίσως να μην ήταν τόσο ευαισθητοποιημένος 

στο αναμφίβολο γεγονός ότι το ίδιο έργο μπορεί να έχει διαφορετικές ερμηνείες, στάση 

που τον οδήγησε, γύρω στα 1960, στη θεωρία της λογοτεχνίας που ασπαζόταν έως το 

τέλος της ζωής του. Αυτή η πληθυντικότητα των νοημάτων δεν προκύπτει από «μια τάση 

της κοινωνίας προς την πλάνη», αλλά από «μια διάθεση του έργου για άνοιγμα» (Κριτική 

και Αλήθεια, σ. 50)
· 
αυτός είναι για τον Βarthes ο κύριος χαρακτήρας του αντικειμένου 

της ποιητικής, αυτό που οι ρώσοι φορμαλιστές αποκαλούσαν «λογοτεχνικότητα», αυτό 

που καθιστά έναν λόγο λογοτεχνικό. 

Η δεύτερη στάση, η κριτική, «μιλά» με συγκεκριμένα νοήματα τη γενική 

«γλώσσα» που περιγράφει η ποιητική, γεμίζει τις άδειες και γενικές μορφές της.  

Τέλος, η ανάγνωση αποτελεί την αδιαμεσολάβητη επαφή με το έργο και κατά 

συνέπεια είναι αναντικατάστατη. Αυτός ο λειτουργικός καταμερισμός εργασίας δεν λύνει 

όλα τα προβλήματα
· 

αλλά αυτό που έχει σημασία προς το παρόν είναι ότι ο Βarthes 

συνειδητοποιεί πως o λόγος του κριτικού μπορεί να είναι παραγωγικός μόνο αν είναι 

ένας «λόγο[ς] ο οποίος έχοντας υπόψη του τους κινδύνους, αναλαμβάνει την πρόθεση να 

δώσει στο έργο μια ιδιαίτερη σημασία» (αυτ., σ. 56). 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ-ΚΕΜΕΝΟ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ 

 

«Λογοτέχνες και συγγραφείς» (1960): επικεντρώνεται στον συγγραφικό άξονα και 

διαχωρίζει ανάμεσα στους écrivains, ουσιαστικό, το οποίο μεταφράζεται στα ελληνικά 

ως «λογοτέχνες» και τους écrivants μετοχή του ρήματος écrire, που μεταφράζεται στα 

ελληνικά ως «συγγραφείς». Οι écrivains (ουσιαστικό) γράφουν και στοχάζονται ως προς 

αυτό που γράφουν, αναστοχάζονται, γράφουν δηλαδή και το ρήμα «γράφω» λειτουργεί 

ως αμετάβατο, η ενέργεια δεν μεταβαίνει σε ένα αντικείμενο. Οι écrivants (μετοχή) 

γράφουν «κάτι», η ενέργεια μεταβαίνει σε ένα αντικείμενο. 

 

«Ο θάνατος του συγγραφέα» (1968): Προκλητικό κείμενο, κρίσιμη η τελευταία φράση, 

σύμφωνα με την οποία η αναγνωστική προοπτική και ανταπόκριση προϋποθέτει τον 

συμβολικό βεβαίως θάνατο του συγγραφέα, ως πηγής του νοήματος του έργου που έχει 

συγγράψει. 

 

S/Z (1970): Συστηματική ανάλυση της νουβέλας Sarrasine του Balzac, η οποία διαιρείται 

σε 561 τμήματα (lexia/ae) και αναλύεται με άξονα πέντε κώδικες που διαπλέκονται σε 

έναν ιστό πέντε φωνών (συνιστάται η προσεκτική ανάγνωση των σ. 29-36 του S/Z). 

 

Η ιδέα να δημοσιεύσει in extenso μιαν ανάλυση ενός ολόκληρου κειμένου – της 

νουβέλας του Balzac Sarrasine – αναμειγνύοντας τον λόγο του κριτικού με τον λόγο του 

συγγραφέα και προτείνοντας με την επιλογή των μονάδων και το πλήθος των κωδίκων 

μια νέα αναγνωστική στάση που βρίσκεται σε επιφυλακή ως προς τη σημασία 

(signifiance), δηλαδή προτείνοντας «ένα είδος άπειρου δια-νοήματος [intersense] που 

εκτείνεται ανάμεσα στη γλώσσα και στον κόσμο» (Grain, σσ. 73–4), τοποθετεί το έργο 

σε ένα πεδίο που δεν είναι δυνατόν να αποτελέσει αντικείμενο μίμησης και καταστεί ένα 

νέο ιδίωμα σχολιασμού. Ωστόσο, υπάρχουν προβλήματα τόσο για τον Βarthes όσο και 

για τον αναγνώστη του. 
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Ένα από αυτά είναι ο χαρακτήρας των πέντε κωδίκων που επιλέγει, που φαίνεται να 

καλύπτουν τα περισσότερα από τα ερωτήματα που αντιμετωπίζει η λογοτεχνική θεωρία. 

Άλλα δοκίμιά του, για τη Βίβλο ή τον «Mr Valdemar» του Poe, χρησιμοποιούν άλλους 

κώδικες, αλλά οι συγκεκριμένοι επιλέγονται, αυτή τη φορά, κατά έναν τρόπο μη 

αντιπροσωπευτικό. Οι κώδικες στο S/Z απαριθμούνται με μια σειρά που φανερά αποτελεί 

ιεραρχία: ένας κώδικας για τις πράξεις (ο προαιρετικός, βασισμένος στο λογικό πρότυπο 

του Bremond για την ακολουθία των εναλλακτικών επιλογών, τον οποίο ο Βarthes 

προτιμάει έναντι άλλων, λιγότερο φανερά δραματικών), ένας κώδικας για την αναμονή , 

την «εποχή» [suspense] (ο ερμηνευτικός κώδικας), ένας κώδικας των σημείων (ο οποίος, 

αν και αποκαλείται «η φωνή του προσώπου», στην ουσία διαχέεται «στους χαρακτήρες, 

στην ατμόσφαιρα, στις μορφές, στα σύμβολα»), ένας κώδικας για τις πολιτισμικές 

αναφορές (που συγκεντρώνει όλες τις απόψεις που δεν συμμερίζεται ο Βarthes) και ένας 

συμβολικός κώδικας ή πεδίο (που συγκεντρώνει όλες τις απόψεις που συμμερίζεται ο 

Βarthes). Το σχόλιό της Lavers για τους δύο τελευταίους δεν είναι ειρωνικό: υπάρχουν 

πράγματι δύο κοσμοθεωρίες εδώ, δύο διακείμενα. Η πρώτη είναι το αστικό «πιστεύω», 

κατασκευασμένο από όλα τα στερεότυπα, τόσο μορφής όσο και περιεχομένου, που 

καθιστά τον Balzac πρόσφορο πεδίο άγρας για τον μυθολόγο
·
 το άλλο είναι η σύνθεση 

της οικονομικής επιστήμης, της ψυχανάλυσης και της λογοτεχνικής θεωρίας, με την 

οποία, όπως έχουμε δει, ο Βarthes αδημονεί να στηρίξει όλα τα έργα του σε διαφορετικές 

στιγμές της πορείας του, και η οποία αποτελούσε ήδη ένα κοινό τριαδικό πλαίσιο και 

συνιστά το «αληθοφανές» της εποχής μας. 

Το βιβλίο σκοπεύει επίσης να δείξει την αδυναμία να ανακτηθεί ο συγγραφέας από το 

κείμενο. Μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι ο μειωτικός χειρισμός του Sarrasine, παρά τον 

θαυμασμό για τη «συμβολική του υπερβολή», προέρχεται από τη γνώση του Βarthes ότι 

έχει να κάνει με τον Balzac
·
 ασφαλώς, η φωνή του ακούγεται ευκρινώς, τουλάχιστον 

όταν αναγνωρίζουμε όψεις και γνώμες που απαντούν και σε άλλα έργα του (για 

παράδειγμα στα Αποσπάσματα του ερωτικού λόγου), αρκετές από τις οποίες δεν 

προέρχονται από άλλα βιβλία, ό,τι και αν ο Barthes ισχυρίζεται. Πράγματι, αυτή η αρχή 

αντιβαίνει στην ιδέα ότι, αντίθετα από ό,τι συνέβη στο Κριτική και Αλήθεια, εδώ διαβάζει 

ένας αναγνώστης, η δόμηση οφείλεται στο «μαχαίρι της αξίας», που λίγο νοιάζεται για 

το ακαδημαϊκό ζητούμενο της εξαντλητικής έρευνας, ή ακόμη και τον διάλογο, και 

φτιάχνει το νόημα ξεχνώντας αδιάκοπα. Το μαχαίρι της αξίας καθοδηγείται με 

φυσικότητα από την ερεθιστική αίσθηση ιστορικότητας που διαθέτει ο Βarthes, και η 

διάκριση lisible/scriptible [αναγνώσιμο/εγγράψιμο] εκφράζει πάνω απ’ όλα μια 

καλλιτεχνική δεοντολογία που αναγνωρίζει την πρωτοτυπία ως τη μόνη αξία. Εδώ, η 

έμφαση στην ιστορία έχει μεγαλύτερη σημασία από κάθε περιεχόμενο
· 

αυτό που θα 

μπορούσε να είχε γίνει νωρίτερα, σε πιο αφελείς καιρούς, δεν μπορεί πια να γίνει – 

τουλάχιστον σε ορισμένους κύκλους, αφού ο Βarthes στο τέλος φανερά ασφυκτιούσε 

κάτω από περιορισμούς που ήταν συχνά σημάδι της ίδιας της επιτυχίας του ως 

θεωρητικού. Ωστόσο, ο κοινωνικός αντίκτυπος δεν μπορεί να παραβλέπεται, καθώς ο 

Βarthes ήταν πάντα πιστός στο σχήμα που διέγραψε στο Ο βαθμός μηδέν της γραφής, 

σύμφωνα με το οποίο ο τρόπος γραφής που ένας συγγραφέας θεωρεί αποδεκτό τον 

δεσμεύει ως κάποιον που πιστεύει ότι αυτή η συγκεκριμένη πρακτική μπορεί να αλλάξει 

το status quo. Μια μετάφραση ως «αναγνώσιμο» και «εγγράψιμο» επενδύει τις έννοιες 

αυτές, που είναι ουσιωδώς ασταθείς, με ένα περιεχόμενο, υποχρεώνοντας έτσι τον 

κριτικό στη σιωπή όταν αντιμετωπίζει άλλες περιόδους της παραγωγής του Βarthes. 
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Πρέπει μήπως να αρνηθούμε μια «εγγράψιμη» ποιότητα στις Μυθολογίες, ή στον 

Φωτεινό θάλαμο, που είναι έξοχα παραδείγματα γραφής και όμως δεν προσομοιάζουν 

στο νόημα που κάποιοι θεωρητικοί συνηθίζουν να δίνουν στον όρο; 

Είναι άραγε το S/Z ένα παράδειγμα «εγγράψιμου» με την νέα αυτή έννοια, το 

ανατρέψιμο κείμενο με τις χίλιες εισόδους που αποτελούσε το αντικείμενο του πόθου του 

Βarthes εκείνο τον καιρό; Τα ιδιαιτέρως εκτεταμένα τεχνάσματα που στόχο έχουν να 

ελέγξουν το κείμενο (τυπογραφία, 93 σύντομα θεωρητικά κεφάλαια διάσπαρτα εν μέσω 

του σχολιασμού, ανακεφαλαιώσεις και παραφράσεις στο τέλος, νέοι ορισμοί των 

προβλημάτων) είναι το αποτέλεσμα πρακτικών υπολογισμών (εφόσον το βιβλίο 

απευθυνόταν στο ευρύ κοινό) ή οφείλονται στην αιώνια διδακτική του παρόρμηση; 

Κανείς δεν πρόκειται να παραπονεθεί επειδή του δίνεται η επιλογή μεταξύ δύο προτύπων 

ανάγνωσης: αφενός, της πολυφωνίας ανώνυμων φωνών και του «αχανούς σβησίματός» 

τους που υπερβαίνει και ανατρέπει τη λογική και χρονική τάξη ή, αφετέρου, της γοητείας 

που ασκεί στον Βarthes το βέλος του χρόνου που κυβερνά τον κώδικα των πράξεων και 

τον κώδικα των αινιγμάτων, επειδή οδηγούν στα ίδια θέματα που απαρτίζουν το 

«συμβολικό πεδίο»: τάξη, δημιουργία και φύλο, που σε αυτό το στάδιο θέλει να τα 

βλέπει διαποτισμένα από έναν «πάνδημο» ευνουχισμό.  

 

«Από το έργο στο κείμενο» (1971): η διάκριση lisible/scriptible 

[αναγνώσιμο/εγγράψιμο] αναπτύσσεται σε σχέση με τη διάκριση ανάμεσα σε απόλαυση 

(plaisir) και ηδονή (jouissance) προκειμένου να προκύψουν οι έννοιες έργο (œuvre) και 

κείμενο (text). Η διάκριση του έργου από το κείμενο δεν είναι ούτε υλική ούτε χρονική, 

αλλά σχετίζεται με τον τρόπο ανάγνωσης. Θα ήταν αδύνατο να ξεχωρίσουμε χρονικά ή 

με βάση κάποια ταξινόμηση τα έργα από τα κείμενα. Ως κείμενο μπορεί να 

αναγιγνώσκεται ένα καθιερωμένο έργο της λογοτεχνίας (π.χ. Sarrasine), ενώ σύγχρονες 

παραγωγές δεν συνιστούν κείμενα. Επίσης, το κείμενο δεν είναι υποχρεωτικά καλή 

λογοτεχνία, αλλά διαθέτει ανατρεπτική δύναμη ως προς τις καθιερωμένες ταξινομήσεις. 

Πεδίο του κειμένου είναι το σημαίνον, του έργου το σημαινόμενο. Το κείμενο είναι 

«πληθυντικό» και μη αναγώγιμο, το έργο είναι δέσμιο μιας εξελικτικής διαδικασίας 

καταγωγής. Τέλος, το έργο είναι συνήθως αντικείμενο κατανάλωσης, ενώ το κείμενο 

απαιτεί να μειώσουμε, ή και να καταργήσουμε, την απόσταση μεταξύ γραφής και 

ανάγνωσης συνδέοντας το έργο με την ανάγνωσή του στην ίδια σημαίνουσα πρακτική. 

Προτείνει, επίσης, την ιδέα του εγγράψιμου κειμένου ως ιδανικού και άυλου, «ο εαυτός 

μας που γράφει» (S/Z, σ. 5), έναν «τόμο», ο οποίος αποτελεί μεταφορά του δυναμικού 

της γραφής και ανακαλεί όλα τα σημασιολογικά και μορφολογικά στοιχεία που 

παράγονται από τη συνολική νοητική δομή, τόσο υλική όσο και ιστορική, του ατόμου. O 

Barthes είχε επίσης τη δυνατότητα να γράψει ότι «υπάρχουν συγγραφείς χωρίς βιβλία», 

των οποίων η γλώσσα, το σώμα και η πράξη παράγουν το ίδιο αποτέλεσμα, διότι η 

επιθυμία τους για έναν συγκεκριμένο σκοπό υπερβαίνει την έγνοια τους για το παρόν 

(Sollers, σσ. 78 και 81). 

 

 

«Η απόλαυση του κειμένου» (1973): Το βιβλίο αυτό σηματοδοτεί την είσοδο του 

Barthes στο χώρο των προσεγγίσεων και των θεωριών της ανάγνωσης και διαγράφει την 

πορεία δύο δυνάμει αναγνωστικών ανταποκρίσεων στο κείμενο ή έργο: είτε της 

κοινωνικοποιημένης, ενταγμένης σε ένα πολιτισμικό σύστημα, αυτοενοποιητικής 
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«απόλαυσης» είτε της αποσταθεροποιητικής, αυτοδιασπαστικής «έκστασης» ή «ηδονής». 

Ο Βarthes στο βιβλίο του Ο βαθμός μηδέν της γραφής επιλέγει ως ταξινομικό εργαλείο 

την παρουσία ή απουσία ενός ευκρινούς γλωσσικού και ρητορικού κώδικα ή ενός 

ιδανικού διαρκούς καλλιτεχνικής επανάστασης. Ονομάζει δε τους δύο τύπους κοινωνίας 

που διακρίνονται κατ’ αυτό τον τρόπο «κλασική» και «νεωτερική», πράγμα που αποτελεί 

νεολογισμό, αφού η κλασική κοινωνία στο εξής σημαίνει γι’ αυτόν «όλη [την] κλασική 

καπιταλιστική εποχή, δηλαδή από τον 16ο έως τον 19ο αιώνα» («Λογοτέχνες και 

συγγραφείς», στο Εικόνα - Μουσική - Κείμενο, σ. 143). Ο κλασικισμός και η 

νεοτερικότητα ενσωματώνουν αντίστοιχα το ευχάριστο και την καινοτομία, αλλά μπορεί 

να έχουν θετικές ή αρνητικές συνδηλώσεις. Κατά την Lovers στις αναφορές του σε δύο 

είδη ποίησης (στο Ο βαθμός μηδέν της γραφής), την κωδικοποιημένη ή την ανατρεπτικά 

δημιουργική, αντιστοιχεί η περιγραφή, στο Le plaisir du texte [Η απόλαυση του 

κειμένου], των δύο δυνάμει αναγνωστικών ανταποκρίσεων: της κοινωνικοποιημένης, 

ενταγμένης σε ένα πολιτισμικό σύστημα, αυτοενοποιητικής «απόλαυσης» είτε της 

αποσταθεροποιητικής, αυτοδιασπαστικής «έκστασης» ή «ηδονής». Όμως (πράγμα 

αναμενόμενο, αφού ο τίτλος μάς αποκαλύπτει τη σωστή έμφαση) το Ο βαθμός μηδέν της 

γραφής εμφορείται περισσότερο από το δέος της αδιαμεσολάβητης επαφής με τη φύση, 

ενώ Η απόλαυση του κειμένου έχει ως στόχο την ήρεμη απόλαυση που αντλεί ο 

αναγνώστης από κείμενα τόσο της αρχαιότητας όσο και σύγχρονα, ακόμη και αν αυτή η 

απόλαυση μπορεί να ρυθμίζεται σύμφωνα με μια γενική στρατηγική κοινωνικής 

επικοινωνίας. 

 

Η Απόλαυση του Κειμένου είναι εν μέρει η ιστορία του πώς έφτασε να αντικαταστήσει το 

συντακτικό πρότυπο με ένα «στερεοφωνικό σύστημα» άγνωστων φωνών που άκουσε 

τυχαία σε ένα καφενείο, καθιστώντας τον εαυτό του ένα ζωντανό κείμενο, και να 

αγνοήσει τις οιδιπόδειες διαμάχες προς όφελος προ-οιδιπόδειων σημειωτικών 

ενορμήσεων. Είχε υπάρξει αβέβαιος αποστολέας μηνυμάτων
·
 μεταβλήθηκε σε βέβαιο 

αναγνώστη. Είχε ήδη δηλώσει ότι το νόημα κάθε έργου είναι πληθυντικό και ότι αυτό 

δεν σημαίνει ότι έχει ένα νόημα για πολλούς ανθρώπους, αλλά πολλά νοήματα για έναν 

άνθρωπο. Πρόσθεσε: «οφείλουμε … να διαβάζουμε ένα έργο όπως γράφουμε» (Κριτική 

και Αλήθεια, σ. 52, τροποποιημένη μετάφραση). Και οι αναγνώσεις δεν μπορεί ούτε να 

διαψεύδονται ούτε να πιστοποιούνται, διότι ο γενικός συμβολικός κώδικας «χαράζει 

χώρους σημασιών και όχι γραμμές
· 

θεμελιώνει την πολυσημία και όχι μια σημασία» 

(Κριτική και Αλήθεια, σ. 55). Έτσι, τελικά, η θεωρία του βρήκε προνομιακή εφαρμογή σε 

ένα κείμενο (το Sarrasine του Balzac). H διαφορά ανάμεσα στο Κριτική και Αλήθεια και 

στο S/Z είναι ότι στο πρώτο κείμενο ο Βarthes ακόμη προσυπογράφει τη δραστηριότητά 

του ως compilator [ερανιστή], έχοντας ορίσει το νόημα ως την «περικοπή σχημάτων». 

Με αυτό αναφέρεται τόσο στο κομμάτιασμα ενός έργου προς μελέτη όσο και στην 

τακτική του παραθέματος στον σύγχρονο λόγο. Στο S/Z η εξαντλητική παραπομπή στις 

πηγές θα ανοίξει τον δρόμο για την έννοια του διακειμένου της Kristeva (που αντλείται 

από τον Bakhtin). 

 

 

 

 

Βιβλιογραφία για τον Roland Barthes 
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Roland Barthes, Αποσπάσματα του ερωτικού λόγου, μετάφραση Βασίλη Παπαβασιλείου, 

εκδόσεις Ράππα, Αθήνα 1977. 

   

–, Ο Ρολάν Μπαρτ από τον Ρολάν Μπαρτ, μετάφραση Φλοράνς Πουανιάν, θεώρηση 

Γιάννης Κρητικός, εκδόσεις Ράππα, Αθήνα 1977. 

   

–, Κριτική και Αλήθεια, μετάφραση Θέμης Μπανούσης, Καστανιώτης, Αθήνα 1972. 

   

–, Η απόλαυση του κειμένου, μετάφραση Φούλα Χατζιδάκη, Γιάννης Κρητικός, εκδ. 

Ράππα, Αθήνα 1973, 

   

–, Ο βαθμός μηδέν της γραφής, Νέα Κριτικά Δοκίμια, μετάφρ. Κατερίνα Παπαϊακώβου, 

θεώρηση Γιάννης Κρητικός, εκδ. Ράππα, Αθήνα 1983. 

   

–, Η επικράτεια των σημείων, μετάφραση Κατερίνα Παπαϊακώβου, εκδ. Ράππα, Αθήνα 

1984. 

   

–, Ο φωτεινός θάλαμος: δοκίμιο για τη φωτογραφία, μετάφρ. Γιάννης Κρητικός, εκδ. 

Ράππα, Αθήνα 1983. 

   

–, Συμβάντα, μετάφρ. Μελίνα Καρακώστα, Κέδρος, Αθήνα 1988. 

   

–, Σαντ, Φουριέ, Λογιόλα, μετάφραση Ιωάννα Ευσταθιάδου-Λάππα, εκδόσεις Ράππα, 

Αθήνα 1978. 

   

–, Μυθολογίες. Μάθημα, μετάφραση Καίτη Χατζηδήμου, Ιουλιέττα Ράλλη, εκδόσεις 

Ράππα, Αθήνα 1979. 

   

–, «Στοιχεία σημειολογίας», μετάφραση Κωστής Παπαγιώργης, στο Κωστής 

Παπαγιώργης (επιλογή), Κείμενα σημειολογίας, Νεφέλη, Αθήνα 1981, σσ. 54-135. 

 

 

BARTHES Roland (ΜΠΑΡΤ Ρολάν), Ο Βαθμός μηδέν της γραφής, μετ. Κώστας 

Παπαγεωργίου, Εκδόσεις 70, Αθήνα, 1971, σ. 98 

 (γραφή, σημειωτική). 

__   (ΜΠΑΡΤ Ρολάν), Ο Βαθμός μηδέν της γραφής - Νέα κριτικά δοκίμια, μετ. Κατερίνα 

Παπαϊακώβου, θεώρηση  Γιάννης Κρητικός, εκδ. Ράππα, <Σειρά: 

Προβλήματα του καιρού μας>, Αθήνα,1983, σ. 223, ISBN 960-04-0280-9Ό 

σύμμεικτα 

 (γραφή, σημειωτική). 
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__    (ΜΠΑΡΤ Ρολάν), Σαντ - Φουριέ - Λογιόλα, μετ. Ιωάννα Ευσταθιάδου-Λάππα, εκδ. 

Ακμων, <Σειρά: Επιχειρήματα 5>, Αθήνα, 1977, σ. 213Ό σύμμεικτα 

 (γραφή, σημειωτική). 

__    (ΜΠΑΡΤ Ρολάν), Μυθολογίες - Μάθημα. Εναρκτήρια παράδοση στην έδρα της 

Φιλολογικής Σημειολογίας της Λογοτεχνίας στο Coll?ge de France (7 του 

Γενάρη 1977), μετ. Καίτη Χατζηδήμου - Ιουλιέττα Ράλλη, επιμ. μετ. Γιάννης 

Κρητικός, εκδ. Ράππα, <Σειρά: Προβλήματα του καιρού μας>, 1979, σ. 265Ό 

σύμμεικτα 

 (μύθος, σημειωτική). 

__    (ΜΠΑΡΤ Ρολάν), Η Απόλαυση του κειμένου, μετ. Φούλα Χατζιδάκη - Γιάννης 

Κρητικός, εκδ. Ράππα, <Σειρά: Προβλήματα του καιρού μας>, Αθήνα, 1980, 

σ. 110 

 (γραφή, θεωρία της ανάγνωσης, σημειωτική). 

__   (ΜΠΑΡΤ Ρολάν), “Εισαγωγή στην δομική ανάλυση αφηγημάτων”, σ. 93-136, στο 

Εικόνα - μουσική - κείμενο [
1
1988], μετ. Γιώργος Σπανός, πρόλ. Γιώργος 

Βέλτσος, εκδ. Πλέθρον, Αθήνα, 
2
1990, σ. 198Ό σύμμεικτα 

 (δομισμός). 

__   (ΜΠΑΡΤ Ρολάν), “Ο θάνατος του συγγραφέα”, σ. 137-143, στο Εικόνα - μουσική - 

κείμενο, ό. π. 

 (γραφή [υποκείμενο της γραφής]). 

__    (ΜΠΑΡΤ Ρολάν), “Από το έργο στο κείμενο”, σ. 151-160, στο Εικόνα - μουσική - 

κείμενο, ό. π. 

 (γραφή). 

__    (ΜΠΑΡΤ Ρολάν), “Η μυθολογία σήμερα”, σ. 161-165, στο Εικόνα - μουσική - 

κείμενο, ό. π. 

 (μύθος, σημειωτική). 

__   “Στοιχεία σημειολογίας”, σ. 54-135, στο BENVENISTE, BARTHES, DERRIDA, 

PEIRCE, FOUCAULT (ΜΠΕΝΒΕΝΙΣΤ, ΜΠΑΡΤ, ΝΤΕΡΙΝΤΑ, ΠΙΡΣ, 

ΦΟΥΚΩ), Κείμενα σημειολογίας, επιλ. - μετ. Κωστής Παπαγιώργης, εκδ. 

Νεφέλη, Αθήνα, 1981, σ. 235 

 (σημειωτική). 
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__     “Η κριτική ως γλώσσα”, σ. 131-140, στο HALPERIN John, ERNST Max, BUTOR 

Michel, SCHORER Mark, WILSON Edmund, LODGE David, BARTHES 

Roland, STEINER George, HOLUB Miroslav, Δοκίμια για τη λογοτεχνία και 

την κριτική, μετ. Σπύρος Τσακνιάς, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα, 1984, σ. 191 

(κριτική [κριτική της κριτικής]) 


