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ΤεχνικέςΤεχνικές τηςτης αφήγησηςαφήγησης
33-- 4 4 --20132013

ΆνναΆννα ΠολατίδουΠολατίδου

ΣχολΣχολ..ΣύµβουλοςΣύµβουλος ΦιλολόγωνΦιλολόγων ΦλώριναςΦλώρινας
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ΘεωρίαΘεωρία τηςτης λογοτεχνίαςλογοτεχνίας

�� ΑφηγηµατολογίαΑφηγηµατολογία

�� ΠοιητικήΠοιητική

�� ΡητορικήΡητορική

�� ΥφολογίαΥφολογία

ΕξετάζειΕξετάζει τητη φύσηφύση, , 
τητη µορφήµορφή καικαι τητη

λειτουργίαλειτουργία τηςτης

αφήγησηςαφήγησης ήή

απλάαπλά πώςπώς ηη

ιστορίαιστορία γίνεταιγίνεται

αφήγησηαφήγηση
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ΘεωρίαΘεωρία τηςτης αφήγησηςαφήγησης: : προϊστορίαπροϊστορία

�� ∆ιάκριση∆ιάκριση ιστορίαςιστορίας/ / αφήγησηςαφήγησης, , 

µύθουµύθου/ / πλοκήςπλοκής

ΠλάτωνΠλάτων, , ΠολιτείαΠολιτεία,,ββ.3.3οο ««µίµησιςµίµησις, , διήγησιςδιήγησις»»

ΑριστοτέληςΑριστοτέλης, , ΠοιητικήΠοιητική «« λόγοςλόγος,,µύθοςµύθος»»

ΡώσοιΡώσοι φορµαλιστέςφορµαλιστές: : fabula/sjuzhetfabula/sjuzhet
SchlovskySchlovsky, , EichenbaumEichenbaum

V. V. BakhtineBakhtine
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ΝεότεραΝεότερα χρόνιαχρόνια: 1960: 1960--19801980
�� ∆οµιστές∆οµιστές ((««ιστορίαιστορία»»--λόγοςλόγος))

2 2 κατευθύνσειςκατευθύνσεις τηςτης αφηγηµατολογίαςαφηγηµατολογίας::

αα..ΜελέτηΜελέτη τηςτης ««ιστορίαςιστορίας»» T.TodorovT.Todorov, , ΑΑ..J.GreimasJ.Greimas

ββ..ΜελέτηΜελέτη τηςτης ««αφήγησηςαφήγησης»» ((µορφικήµορφική ήή ωςως

αναπαράστασηαναπαράσταση))

�� G.GenetteG.Genette, , Figures IIIFigures III 1972 (1972 (µτφµτφ Narrative Narrative 
Discourse 1980)Discourse 1980)

Nouveau Nouveau discoursdiscours dudu recitrecit, 1983, 1983

[[ΠροσθήκεςΠροσθήκες τηςτης D.CohnD.Cohn καικαι M.BalM.Bal ]]
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ΙεράρχησηΙεράρχηση τουτου GenetteGenette : : 
διαστάσειςδιαστάσεις αφηγηµατικούαφηγηµατικού πεδίουπεδίου

�� ΙστορίαΙστορία ((story) story) αφηγηµαφηγηµ. . περιεχόµενοπεριεχόµενο. . ΤΙΤΙ

�� ΑφηγηµατικόΑφηγηµατικό κείµενοκείµενο ((rréécitcit/narrative)/narrative)..ΠΩΣΠΩΣ

�� ΑφηγείσθαιΑφηγείσθαι ((narration)narration): : πράξηπράξη τηςτης

αφήγησηςαφήγησης ..ΠΟΙΟΣΠΟΙΟΣ
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ΤοµείςΤοµείς ανάλυσηςανάλυσης αφηγηµατικούαφηγηµατικού

λόγουλόγου: : κεφάλαιακεφάλαια GenetteGenette

κείµενο

τρόπος [χώρος] [λόγος]

χρόνος φωνή
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ΧρόνοςΧρόνος : : χρονικήχρονική σχέσησχέση ιστορίαςιστορίας--
αφήγησηςαφήγησης

�� A.A. ΣΕΙΡΑΣΕΙΡΑ ήή ΤΑΞΗΤΑΞΗ

((ασυµµετρίαασυµµετρία µεταξύµεταξύ σειράςσειράς γεγονότωνγεγονότων

ιστορίαςιστορίας καικαι σειράςσειράς αφήγησηςαφήγησης==αναχρονίααναχρονία))

1. 1. ΑνάληψηΑνάληψη ((analepsisanalepsis))-- αναδροµήαναδροµή

2. 2. ΠρόληψηΠρόληψη ((προοίµιαπροοίµια ΙλιάδαςΙλιάδας, , ΟδύσσειαςΟδύσσειας))

[[αφήγησηαφήγηση in media in media resres] ] 
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B.B.ΠόσοΠόσο διαρκείδιαρκεί έναένα γεγονόςγεγονός στηνστην ΙΙ

πόσοπόσο στηνστην ΑΑ

∆ιάρκεια

έλλειψη επιµήκυνση παύσησκηνήπερίληψη

ΕξαφάνισηΕξαφάνιση αναφοράαναφορά ΧΙΧΙ==ΧΑΧΑ µεγάλοµεγάλο τµήµατµήµα περιγραφήπεριγραφή,,

ΜεγάλωνΜεγάλων µεγάλωνµεγάλων διάλογοςδιάλογος αφήγησηςαφήγησης γιαγια σχόλιοσχόλιο

ΠεριόδωνΠεριόδων περιόδωνπεριόδων σύντοµοσύντοµο ΧΙΧΙ

σύντοµασύντοµα

χΙχΙ>>χΑχΑ χΙχΙ> > χΑχΑ χΙχΙ<<χΑχΑ χΙχΙ<<χΑχΑ

εε ππ ιι ττ άά χχ υυ νν σσ ηη εε ππ ιι ββ ρρ άά δδ υυ νν σσ ηη
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ΓΓ..ΠόσεςΠόσες φορέςφορές έναένα γεγονόςγεγονός έχειέχει

γίνειγίνει στηνστην ΙΙ, , πόσεςπόσες αναφέρεταιαναφέρεται

στηνστην ΑΑ..

Συχνότητα

Μοναδική Επαναληπτική Θαµιστική

Πολυµοναδική

1 1 φΙφΙ 1 1 φΑφΑ 11φΙφΙ χφΑχφΑ χφΙχφΙ 11φΑφΑ

χφΙχφΙ χφΑχφΑ
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ΘαµιστικήΘαµιστική αφήγησηαφήγηση

ΜόνουςΜόνους αντιζήλουςαντιζήλους ειςεις τηντην νοµήννοµήν καικαι τηντην κάρπωσινκάρπωσιν ταύτηνταύτην
είχαείχα τουςτους µισθωτούςµισθωτούς τηςτης δηµαρχίαςδηµαρχίας, , τουςτους αγροφύλακαςαγροφύλακας, , 
οιοι οποίοιοποίοι επίεπί τητη προφάσειπροφάσει, , ότιότι εφύλαγανεφύλαγαν τατα περιβόλιαπεριβόλια
τουτου κόσµουκόσµου, , εννοούσανεννοούσαν νανα εκλέγουνεκλέγουν αυτοίαυτοί ταςτας
καλυτέραςκαλυτέρας οπώραςοπώρας. . ΑυτοίΑυτοί πράγµατιπράγµατι δενδεν µουµου ήθελανήθελαν τοτο
καλόνκαλόν µουµου. . ΉσανΉσαν τροµεροίτροµεροί ανταγωνισταίανταγωνισταί διδι’’ εµέεµέ. . 

ΤοΤο κυρίωςκυρίως κατάµερονκατάµερον µουµου, , ήτοήτο υψηλότεραυψηλότερα, , έξωέξω τηςτης ακτίνοςακτίνος
τωντων ελαιώνωνελαιώνων καικαι αµπέλωναµπέλων, , εγώεγώ όµωςόµως συχνάσυχνά επατούσαεπατούσα
τατα σύνορασύνορα. . ΕκείΕκεί παραπάνωπαραπάνω……έβοσκαέβοσκα τατα γίδιαγίδια τουτου
ΜοναστηρίουΜοναστηρίου..

ΑλΑλ. . ΠαπαδιαµάντηςΠαπαδιαµάντης, , ΌνειροΌνειρο στοστο κύµακύµα
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ΑξίωµαΑξίωµα τηςτης αφηγηµατολογίαςαφηγηµατολογίας::

�� ΗΗ διάκρισηδιάκριση τουτου αφηγητήαφηγητή απόαπό τοντον

συγγραφέασυγγραφέα

�� ΟΟ αφηγητήςαφηγητής ==τέχνασµατέχνασµα τουτου συγγραφέασυγγραφέα, , 
αντικείµενοαντικείµενο τηςτης αφηγηµατολογίαςαφηγηµατολογίας

�� ΑνήκειΑνήκει στηστη µυθοπλασίαµυθοπλασία, , στοστο φαντασιακόφαντασιακό

επίπεδοεπίπεδο # # οο συγγραφέαςσυγγραφέας ανήκειανήκει στοστο

επίπεδοεπίπεδο τηςτης πραγµατικότηταςπραγµατικότητας
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ΑφηγητήςΑφηγητής

�� ΌποιοςΌποιος αφηγείταιαφηγείται µιαµια ιστορίαιστορία ωςως

εγγεγραµµένοςεγγεγραµµένος στοστο κείµενοκείµενο..

πρόσωποπρόσωπο ήή γλωσσικήγλωσσική λειτουργίαλειτουργία;;

�� ΥπάρχειΥπάρχει αφήγησηαφήγηση χωρίςχωρίς αφηγητήαφηγητή;;

o o ««ανακλαστήςανακλαστής»»/ / ««ενδοσκοπητήςενδοσκοπητής»»
((F.K.StanzelF.K.Stanzel))
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�� ΩΩ ΆνναΆννα τουτου φηµισµένουφηµισµένου οίκουοίκου τωντων. . ΥφαντουργοίΥφαντουργοί

τραπεζίτεςτραπεζίτες καικαι µαικήνεςµαικήνες τηςτης ΚολωνίαςΚολωνίας. . ΉτανΉταν

άλλοιάλλοι καιροίκαιροί. . ΤούτηΤούτη ηη στριµµένηστριµµένη κωλοσούσακωλοσούσα θαθα

σεσε σκάσεισκάσει. . ΘΘ’’ ανταµώσειςανταµώσεις πιοπιο γρήγοραγρήγορα τουςτους

προγόνουςπρογόνους σουσου. . ΖήτηξεΖήτηξε τητη µεγάληµεγάλη λεγένηλεγένη τηντην

κουβάλησεςκουβάλησες. . ΖήτηξεΖήτηξε ζεστόζεστό νερόνερό τηςτης έφερεςέφερες τρειςτρεις

κουβάδεςκουβάδες ανεβοκατεβαίνονταςανεβοκατεβαίνοντας τητη σκάλασκάλα ηρωϊκάηρωϊκά. . 
∆ε∆ε µπορείµπορεί βλέπειςβλέπεις νανα κάνεικάνει µπάνιοµπάνιο ηη ΥψηλότητάΥψηλότητά

τηςτης εκείεκεί πουπου λούζεταιλούζεται καικαι µιαµια ΡόζενταλΡόζενταλ. . 

ΣτρΣτρ. . ΤσίρκαςΤσίρκας, , ΗΗ λέσχηλέσχη, 32, 32
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ΗΗ πράξηπράξη τουτου αφηγείσθαιαφηγείσθαι

�� ΗΗ φωνήφωνή τουτου αφηγητήαφηγητή σεσε α΄α΄ πρόσωποπρόσωπο

((φανερόςφανερός) ) ήή σεσε γ΄γ΄ πρόσωποπρόσωπο ((κρυφόςκρυφός))

α΄α΄--------�� γ΄γ΄ ((ΚονδυλάκηςΚονδυλάκης))

�� ΚύστηΚύστη: : εµφάνισηεµφάνιση τουτου κρυφούκρυφού αφηγητήαφηγητή γιαγια

µιαµια φοράφορά καικαι µετάµετά εξαφανίζεταιεξαφανίζεται
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ΦΩΝΗΦΩΝΗ: : τυπολογίατυπολογία αφηγητώναφηγητών

�� αα) ) ωςως προςπρος τοτο µυθοπλαστικόµυθοπλαστικό επίπεδοεπίπεδο στοστο

οποίοοποίο ανήκουνανήκουν, , 

�� ββ) ) ωςως προςπρος τοτο βαθµόβαθµό συµµετοχήςσυµµετοχής τουςτους στηνστην

ιστορίαιστορία πουπου αφηγούνταιαφηγούνται

�� γγ) ) ωςως προςπρος τοτο βαθµόβαθµό συνειδητοποίησηςσυνειδητοποίησης τηςτης

θέσηςθέσης τουςτους ωςως αφηγητώναφηγητών ((µεµε αυτοσυνείδησηαυτοσυνείδηση))

�� δδ) ) ωςως προςπρος τοτο βαθµόβαθµό τηςτης αξιοπιστίαςαξιοπιστίας τουςτους ωςως

αφηγητώναφηγητών (Booth)(Booth)
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ΑΑ..ΕίδηΕίδη αφηγηµατικώναφηγηµατικών επιπέδωνεπιπέδων

�� ΤοΤο εξωδιηγητικόεξωδιηγητικό //εξωδιηγητικοίεξωδιηγητικοί αφηγητέςαφηγητές

�� ΤοΤο διηγητικόδιηγητικό ήή ενδοδιηγητικόενδοδιηγητικό//ενδοδιηγητιενδοδιηγητι

κοίκοί αφηγητέςαφηγητές

�� ΤοΤο µεταδιηγητικόµεταδιηγητικό//µεταδιηγητικοίµεταδιηγητικοί αφηγητέςαφηγητές
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ΑφήγησηΑφήγηση-- πλαίσιοπλαίσιο καικαι

εγκιβωτισµένηεγκιβωτισµένη αφήγησηαφήγηση((ένθεσηένθεση))
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ΛειτουργίεςΛειτουργίες τωντων µεταδιηγήσεωνµεταδιηγήσεων

�� ΕπεξηγηµατικήΕπεξηγηµατική

�� ΠροαναγγελτικήΠροαναγγελτική

�� ΘεµατικήΘεµατική

�� ΛειτουργίαΛειτουργία πειθούςπειθούς

�� ΠερισπαστικήΠερισπαστική

�� ΠαρελκυστικήΠαρελκυστική
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ΨευδοδιήγησηΨευδοδιήγηση

__ΈτσιΈτσι µ΄µ΄ αρέσουναρέσουν κικι εµέναεµένα οιοι άνθρωποιάνθρωποι, , είπενείπεν οο ΑγάλλοςΑγάλλος..

ΧωρίςΧωρίς νανα παύσηπαύση επίεπί στιγµήνστιγµήν νανα περιστρέφηπεριστρέφη τηντην σούβλανσούβλαν
καικαι νανα συνδαυλίζησυνδαυλίζη ανάµεσαανάµεσα τοτο πυρπυρ, , πότεπότε φέρωνφέρων τατα
κάρβουνακάρβουνα πλησιέστερονπλησιέστερον ειςεις τηντην σούβλανσούβλαν, , πότεπότε απωθώναπωθών
απωτέρωαπωτέρω αυτάαυτά, , ήρχισεήρχισε νανα διηγήταιδιηγήται..

ΠρινΠριν ξενιτευθήξενιτευθή, , ότανόταν ήτοήτο πολύπολύ νέοςνέος ακόµηακόµη, , είχενείχεν αγαπήσειαγαπήσει
µεµε έρωταέρωτα θερµόνθερµόν τηντην ΜυρσούδαΜυρσούδα, , τηντην κόρηνκόρην τηςτης
ΑρχόντωςΑρχόντως

ΑλΑλ..ΠαπαδιαµάντηςΠαπαδιαµάντης, , ΤαΤα ρόδινρόδιν’’ ακρογιάλιαακρογιάλια, 248, 248
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ΒΒ. . ΣυµµετοχήΣυµµετοχή στηνστην ιστορίαιστορία

�� ΕτεροδιηγητικόςΕτεροδιηγητικός

�� ΟµοδιηγητικόςΟµοδιηγητικός ((αυτοδιηγητικόςαυτοδιηγητικός))

ΑνΑν έχηέχη ιστορίαιστορία οο µπάρµπαµπάρµπα ΓιάννηςΓιάννης, , τητη χρωστάειχρωστάει στοστο
γάδαρόγάδαρό τουτου

((ΑργΑργ..ΕφταλιώτηςΕφταλιώτης))

ΜιαΜια ώραώρα µακριάµακριά απαπ’’ τηντην πόληπόλη, , µεµε τατα πόδιαπόδια,, θα΄τανεθα΄τανε τοτο
σπίτισπίτι µαςµας

((∆∆..ΒουτυράςΒουτυράς, , ΜακριάΜακριά απ΄τοναπ΄τον κόσµοκόσµο,97),97)
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τέσσεριςτέσσερις βασικοίβασικοί τύποιτύποι αφηγητήαφηγητή

�� 1. 1. εξωδιηγητικόςεξωδιηγητικός-- ετεροδιηγητικόςετεροδιηγητικός ((ΙλΙλ, , ΟδΟδ))

�� 2. 2. εξωδιηγητικόςεξωδιηγητικός--οµοδιηγητικόςοµοδιηγητικός ((αυτοβιαυτοβι.).)

�� 3. 3. ενδοδιηγητικόςενδοδιηγητικός--ετεροδιηγητικόςετεροδιηγητικός

�� 4. 4. ενδοδιηγητικόςενδοδιηγητικός--οµοδιηγητικόςοµοδιηγητικός ((ΟδΟδ,,ιι--µµ))
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ΕξωδιηγητικόςΕξωδιηγητικός--ετεροδιηγητικόςετεροδιηγητικός

�� ΉθελαΉθελα νανα µηµη σεσε είχαείχα συναντήσεισυναντήσει επίεπί τηςτης οδούοδού

µουµου··ήθελαήθελα νανα µηµη σεσε είχαείχα γνωρίσειγνωρίσει ενεν τωτω βίωβίω

µουµου! ! ΕπότισαςΕπότισας καικαι σύσύ αρκετήναρκετήν τηντην ψυχήνψυχήν µουµου

πικρίανπικρίαν, , αγαθέαγαθέ, , παράδοξεπαράδοξε ΤούρκεΤούρκε, , ωςως εάνεάν µηµη

ήρκουνήρκουν αυτήαυτή αιαι θλίψειςθλίψεις, , ταςτας οποίαςοποίας καθκαθ’’ εκάστηνεκάστην

τητη προξενουσινπροξενουσιν αιαι τύχαιτύχαι τωντων οµοεθνωνοµοεθνων

µουµου!!……………………………………………………………………ΑλλΑλλ’’ όό,,τιτι έγινενέγινεν, , 
έγινενέγινεν……ΠρέπειΠρέπει νανα γράψωγράψω τηντην ιστορίανιστορίαν σουσου..

ΓΓ..ΜΜ..ΒιζυηνόςΒιζυηνός, , ΟΟ ΜοσκώβΜοσκώβ--ΣελήµΣελήµ
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ΕξωδιηγητικόςΕξωδιηγητικός--οµοδιηγητικόςοµοδιηγητικός

�� ΚατάΚατά ταςτας αρχάςαρχάς τουτου έτουςέτους 1821 1821 ευρισκόµηνευρισκόµην ειςεις

ΣµύρνηνΣµύρνην. . ΉµηνΉµην τότετότε εικοσαετήςεικοσαετής σχεδόνσχεδόν. . ΠροΠρο

επτάεπτά ήδηήδη ετώνετών οο διδάσκαλόςδιδάσκαλός µουµου, , παππάπαππά

ΦλούτηςΦλούτης, , ΘεόςΘεός συγχωρέσοισυγχωρέσοι τοντον, , είχεείχε βεβαιώσειβεβαιώσει

τοντον πατέραπατέρα µουµου, , ότιότι έµαθαέµαθα πλέονπλέον όσαόσα γράµµαταγράµµατα

αρκούναρκούν ειςεις άνθρωπονάνθρωπον µέλλονταµέλλοντα νανα µετέλθηµετέλθη τοτο

εµπόριονεµπόριον……....

∆ηµήτριος∆ηµήτριος ΒικέλαςΒικέλας, , ΛουκήςΛουκής ΛάραςΛάρας

(1879)(1879)
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ΣαςΣας ευχαριστώευχαριστώ!!

�� omilosglossas.wordpress.comomilosglossas.wordpress.com


