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Τὸ ταξίδι µὲ τὸ Μπίγκλ





Στὴν πρωτοποριακὴ µελέτη της γιὰ τὸν ∆αρβίνο καὶ τὴ
λογοτεχνία τοῦ 08ου αἰώνα+ ἡ βρετανίδα συγκριτολό,

γος Fhkkh`m Addq ἐπισηµαίνει ὅτι οἱ µεγάλες ἐπιστηµονικὲς
θεωρίες+ σὲ πεῖσµα τοῦ κοινοῦ νοῦ+ ἀνάγουν τὸ παραδεδεγ,
µένο σὲ σχῆµα λόγου9 ἡ γῆ τώρα µοιάζει ἁπλῶς ἀκίνητη
καὶ ἐπίπεδη0- Τὸ ἐπιχείρηµα ὅµως θὰ µποροῦσε καὶ νὰ
ἀντιστραφεῖ- Οἱ µεγάλες ἐπιστηµονικὲς θεωρίες+ γιὰ νὰ
ἀπευθυνθοῦν ἀκριβῶς στὸν κοινὸ νοῦ+ πασχίζουν νὰ ἀπο,
καταστήσουν τὴν κυριολεξία πίσω ἀπὸ τὰ σχήµατα λό,
γου9 ὁ ἄνθρωπος εἶναι πράγµατι µακρινὸς συγγενὴς τοῦ
πιθήκου- Ἂν δεχτοῦµε πὼς ἡ µεταφορὰ βρίσκεται+ µὲ τὸν
ἕναν ἢ τὸν ἄλλο τρόπο+ στὴν ἀρχὴ τῆς ἐπιστηµονικῆς θεώ,
ρησης+ δὲν θὰ πρέπει νὰ µᾶς ἐκπλήττει τὸ γεγονὸς ὅτι τὰ
πιὸ ρηξικέλευθα πνεύµατα στὴν ἱστορία τῆς ἐπιστήµης
ὑπῆρξαν+ στὴν ἀρχὴ τῆς σταδιοδροµίας τους+ ταξιδιῶτες-
Ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς ἦταν καὶ ὁ συγγραφέας τῆς Κατα,
γωγῆς τῶν εἰδῶν πού+ στὴ νεαρὴ ἡλικία τῶν 11 ἀποφάσισε
νὰ βάλει τέλος στὴ σπάταλη ζωὴ τοῦ µεγαλοαστοῦ φοι,
τητῆ στὸ Καῖµπριτζ γιὰ νὰ συνοδέψει+ µὲ τὴν ἰδιότητα τοῦ
ἐρασιτέχνη φυσιοδίφη+ τὸν πλοίαρχο Φὶτζ Ρόυ στὸν γύρο
τοῦ κόσµου µὲ τὸ µπρίκι τῆς Αὐτοῦ Μεγαλειότητος
«Μπίγκλ» 'GLR Ad`fkd(-

∆ευτερότοκος γιὸς τοῦ µεγαλογιατροῦ Ροβέρτου ∆αρ,
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0 Fhkkh`m Addq+ C`qvhm’r Oknsr9 Dunktshnm`qx m`qq`shud hm C`qvhm+ Fd,
nqfd Dkhns `mc mhmdsddmsg,bdmstqx ehbshnm+ Qntskdcfd % Jdf`m O`tk+
Λονδίνο 0872+ σ- 2-



βίνου '0655,0737( καὶ ἐγγονὸς τοῦ πρόδροµου τῆς ἐξελι,
κτικῆς θεωρίας Ἔρασµου ∆αρβίνου '0620,07/1(+ ὁ νεα,
ρὸς Κάρολος δὲν φαινόταν ἐξίσου προικισµένος µὲ τοὺς
γεννήτορές του- Οἱ µαθητικές του ἐπιδόσεις στὸ τοπικὸ
σχολεῖο τοῦ Σρούσµπερυ ἦταν µέτριες0- Στὸ Ἐδιµβοῦργο+
ὅπου ὁ πατέρας του τὸν ἔστειλε µαζὶ µὲ τὸν µεγαλύτερό
του ἀδελφὸ γιὰ νὰ σπουδάσει ἰατρική1+ ὁ Κάρολος κατέ,
βαλε τὴν ἐλάχιστη δυνατὴ προσπάθεια9 οἱ διαλέξεις τοῦ
φαίνονταν ἀνυπόφορα πληκτικὲς καὶ τὸ µάθηµα τῆς ἀνα,
τοµίας τοῦ προκαλοῦσε ἀποστροφή2- Ἁντιθέτως+ ἡ ἄνετη+
πολυτελὴς ζωὴ ποὺ ἀπολάµβανε χάρη στὴν οἰκονοµικὴ
ἐπιφάνεια τῆς οἰκογένειας+ οἱ κοινωνικές του συναναστρο,
φὲς καὶ οἱ κάθε εἴδους περισπασµοί 'φυσιογνωστικὲς ἐκ,
δροµές+ κυνηγητικὲς ἐξορµήσεις( ἦταν εὐπρόσδεκτα- Στὸ
Ἐδιµβοῦργο πάντως ὁ ∆αρβίνος πῆρε τὰ πρῶτα µαθήµα,
τα γεωλογίας καὶ καλλιέργησε τὸ ἐνδιαφέρον του γιὰ τὴ
φυσικὴ ἱστορία- Ἁναγκασµένος νὰ παραδεχτεῖ πὼς ὁ γιός
του δὲν εἶχε τὴ σφραγίδα τοῦ ἐπιστήµονα+ ὁ Ροβέρτος
∆αρβίνος τὸν ἀπέσυρε ἀπὸ τὸ πανεπιστήµιο καὶ τὸν ἔστει,
λε στὸ Καῖµπριτζ νὰ πάρει τὸ βασικὸ πτυχίο στὶς ἀνθρω,
πιστικὲς ἐπιστῆµες+ µὲ τὴν προοπτικὴ νὰ ἀκολουθήσει ἐκ,
κλησιαστικὴ καριέρα- Ὡς κληρικός+ τουλάχιστον+ ὁ Κά,
ρολος θὰ εἶχε µία ἀξιοσέβαστη θέση στὴν κοινωνία καὶ δὲν
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0 Βλ- Mnq` A`qknv 'ἐπιµ-(+ Sgd @tsnahnfq`ogx ne Bg`qkdr C`qvhm
'07/8,0771(+ Mnqsnm+ Λονδίνο 0858+ σσ- 15,17-

1 Ὁ Κάρολος ∆αρβίνος+ ὅπως καὶ ὁ ἀδελφός του+ Ἔρασµος+ συνέχι,
σαν τὴν οἰκογενειακὴ παράδοση τῶν δύο προηγούµενων γενεῶν9
τόσο ὁ Ἔρασµος ὅσο καὶ ὁ Ροβέρτος ∆αρβίνος πραγµατοποίησαν
τὶς ἰατρικές τους σπουδὲς στὸ Πανεπιστήµιο τοῦ Ἐδιµβούργου-

2 Sgd @tsnahnfq`ogx ne Bg`qkdr C`qvhm '07/8,0771(+ ὅ-π-+ σ- 36-



θὰ ντρόπιαζε τὴν οἰκογένειά του0- Ἔτσι+ ὅταν τὸν Αὔγου,
στο τοῦ 0720 ὁ ∆αρβίνος προσκλήθηκε νὰ συµµετάσχει
στὴν ἀποστολὴ τοῦ Μπίγκλ+ χρειάστηκε ἡ µεσολάβηση
τοῦ θείου του γιὰ νὰ συγκατατεθεῖ ὁ πατέρας του- Ἡ δι,
στακτικότητα τοῦ Ροβέρτου ∆αρβίνου δὲν ὀφειλόταν µόνο
στὸ ἀσταθὲς καὶ εὐµετάβλητο τοῦ χαρακτήρα τοῦ γιοῦ
του+ ἀλλὰ καὶ στὴν παγιωµένη ἀντίληψη τῆς ἐποχῆς πὼς
ἡ ἐνασχόληση µὲ τὴ φυσιοδιφία θὰ µποροῦσε νὰ συγχωρε,
θεῖ µόνο σὲ κληρικοὺς ἐπαρχιακῶν ἐνοριῶν ὡς ἀντίδοτο
στὴ ραθυµία+ ἢ σὲ νεαρὲς εὐαίσθητες γυναῖκες ποὺ ἀρέ,
σκονταν νὰ ζωγραφίζουν πεταλοῦδες καὶ νὰ ἀποξηραίνουν
φυτὰ καὶ λουλούδια στὰ τετράδιά τους1-

Καὶ ὅµως- Ὅπως ὁµολογεῖ ὁ πατέρας τῆς Ἐξελικτι,
κῆς στὴν Αὐτοβιογραφία του2+ τὸ ταξίδι µὲ τὸ Μπὶγκλ
ἦταν τὸ σηµαντικότερο γεγονὸς τῆς ζωῆς του καὶ αὐτὸ
ποὺ καθόρισε ὅλη τὴ µετέπειτα ἐπιστηµονική του ἐργα,
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0 Πρβλ- Κάρολος ∆αρβίνος+ «Σελίδες αὐτοβιογραφίας» στὸ Ταξι,
δεύοντας µὲ τὸ Μπίγκλ+ εἰσαγωγή , µετάφραση , σχόλια9 Θ- Σακ,
κέτας+ Στοχαστής+ Ἁθήνα 0887+ σ- 2/9 «∆ὲ σὲ νοιάζει γιὰ τίποτα
ἐκτὸς ἀπὸ τὸ κυνήγι+ τοὺς σκύλους+ κι ἀπ’ τὸ νὰ πιάνεις ποντικούς+
ἔτσι ὅµως θὰ ντροπιάσεις τὸν ἑαυτό σου καὶ ὅλη τὴν οἰκογένειά
σου »- Τὸ πρωτότυπο στὸ Sgd @tsnahnfq`ogx ne Bg`qkdr C`qvhm
'07/8,0771(+ ὅ-π-+ σ- 17-

1 Βλ- H`hm LbB`kl`m+ C`qvhm’r @ql`c`9 Entq unx`fdr sn sgd rntsgdqm
nbd`mr `mc sgdhq a`sskd enq sgd sgdnqx ne dunktshnm+ Rhlnm % Rbgtrsdq+
Knmcnm 1//8+ σ- 10-

2 Sgd @tsnahnfq`ogx ne Bg`qkdr C`qvhm '07/8,0771(+ ὅ-π-+ σ- 65- Τὸ
ταξίδι µὲ τὸ Μπὶγκλ µνηµονεύεται καὶ στὴν εἰσαγωγὴ τοῦ ∆αρβίνου
στὴν Καταγωγὴ τῶν εἰδῶν ὡς σηµεῖο ἀφετηρίας γιὰ τὴν ἐπιστηµο,
νική του ὑπόθεση- Βλ- Bg`qkdr C`qvhm+ Nm sgd Nqhfhm ne Rodbhdr9 `
e`brhlhkd ne sgd ehqrs dchshnm '05(+ εἰσαγ9 Dqmrs L`xq+ G`qu`qc Tmh,
udqrhsx Oqdrr+ B`laqhcfd 1///+ σ- 0-



σία0- Ἦταν+ θὰ µπορούσαµε νὰ ποῦµε+ ἡ τυχαία µετάλ,
λαξη ποὺ ἐπιλέχτηκε στὴν προσωπική του ἐξέλιξη – µὲ τὴ
διαφορὰ πὼς ἐδῶ ἔχουµε νὰ κάνουµε µὲ µία διαδικασία τε,
χνητῆς ἐπιλογῆς9 τῆς ζωῆς τοῦ ἐπιστήµονα ἔναντι αὐτῆς
τοῦ κληρικοῦ- Ὁ ∆αρβίνος ἔφυγε ἀπὸ τὴν Ἁγγλία στὴν
ἡλικία τῶν 11 ὡς ἐρασιτέχνης φυσιοδίφης προορισµένος νὰ
περιβληθεῖ τὸ ἱερατικὸ σχῆµα καὶ ἐπέστρεψε ὡς ἀναγνω,
ρισµένος ἤδη ἐπιστήµονας σὲ δύο τουλάχιστον κλάδους9
τῆς γεωλογίας1 καὶ τῆς ζωολογίας2- Ἐπιπλέον+ τὸ ταξίδι
µὲ τὸ Μπὶκγλ σηµατοδότησε τὴν προσωπική του πάλη γιὰ
ἐπιβίωση9 ἡ ἀρρώστια µὲ τὴν ὁποία κατὰ πάσα πιθανό,
τητα προσβλήθηκε κατὰ τὴ διάρκεια τῆς παραµονῆς του
στὴ λατινικὴ Ἁµερική3 –καὶ ποὺ ἔµελλε νὰ τὸν συνοδεύει
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0 Τὸ παράδειγµα τοῦ ∆αρβίνου θὰ ἀκολουθήσουν στὴ συνέχεια καὶ
ἄλλοι νεαροὶ ἐπιστήµονες 'Inrdog Gnnjdq+ Sgnl`r Gtwkdx+ @keqdc
V`kk`bd+ κ-ἄ-(- Βλ- σχετικὰ τὴ µυθοπλαστικὴ ἀφήγηση τοῦ H`hm
LbB`kl`m+ ὅ-π-

1 Λίγο µετὰ τὴν ἐπιστροφή του διατύπωσε τὴ θεωρία του γιὰ τὸν σχη,
µατισµὸ κοραλλιογενῶν ἀτολῶν καὶ ὑφάλων στὴν ἀνακοίνωσή του
στὴ βρετανικὴ Γεωλογικὴ Ἑταιρία µὲ τὸν τίτλο Unkb`mhb Ogdmn,
ldm` `mc sgd Dkdu`shnm ne Lntms`hm Bg`hmr '0727(-

2 Κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ ταξιδιοῦ του+ ὁ ∆αρβίνος ἔστελνε σὲ τακτὰ
χρονικὰ διαστήµατα δείγµατα καὶ ἀπολιθώµατα στὸν µέντορά του
στὸ Καῖµπριτζ Ingm Rsdudmr Gdmrknv+ χάρη στὰ ὁποῖα τὸ ὄνοµά του
εἶχε ἀρχίσει νὰ γίνεται γνωστὸ στὴ βρετανικὴ ἐπιστηµονικὴ κοινό,
τητα-

3 Κατὰ πάσα πιθανότητα ἦταν ἡ νόσος τοῦ Bg`f`r ἡ ὁποία µεταδίδε,
ται ἀπὸ τὸν κοριὸ µπεντσούκα 'Sqh`snl` hmedrs`mr( καὶ εἶναι µιὰ
µορφὴ τρυπανοσωµίασης- Γιὰ ἄλλες ὑποθέσεις ποὺ ἔχουν διατυπω,
θεῖ σχετικὰ µὲ τὴν ἀρρώστια τοῦ ∆αρβίνου+ βλ- Ingm Fqhaahm % Lh,
bg`dk Vghsd+ C`qvhm9 @ khed hm rbhdmbd+ Rhlnm % Rbgtrsdq+ Νέα Υόρκη
0884+ σσ- 0/7,001-



στὸ ἑξῆς– ἀνιχνεύεται στοὺς ἐξαντλητικοὺς ρυθµοὺς καὶ
τὶς καταναγκαστικὲς συνήθειες τῆς ἐργασίας του+ στὸ
ζῆλο µὲ τὸν ὁποῖο ἀγωνίστηκε νὰ ξεγελάσει τὸν θάνατο
καὶ νὰ ὁλοκληρώσει τὸ ἔργο τῆς ζωῆς του-

Τὸ Μπὶγκλ ἀπέπλευσε ἀπὸ τὸ λιµάνι τοῦ Πόρτσµουθ
στὶς 16 ∆εκεµβρίου τοῦ 0720 καὶ ἐπέστρεψε στὴν ἀφετη,
ρία του ὕστερα ἀπὸ τέσσερα χρόνια καὶ ἐννέα µῆνες+ στὶς 1
Ὀκτωβρίου τοῦ 0725- Ἁποστολή του ἦταν ἡ χαρτογρά,
φηση τῶν ἀκτῶν τοῦ Νέου Κόσµου 'τῆς Νοτίου Ἁµε,
ρικῆς+ ἀλλὰ καὶ τῆς Ἁφρικῆς καὶ τῆς Αὐστραλίας( καὶ ἡ
ἀναζήτηση νέων θαλασσίων περασµάτων καὶ ἐµπορικῶν
δρόµων στὸ πλαίσιο τῆς ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς τῆς Βρε,
τανικῆς Αὐτοκρατορίας- Οἱ σηµαντικότερες στάσεις στὸ
δροµολόγιο ἦταν9 τὰ νησιὰ Κάπο Βέρντε+ ἡ Μπαχία+ τὸ
Ρίο ντὲ Τζανέιρο+ τὸ Μοντεβιδέο+ ἡ Γῆ τοῦ Πυρός+ τὰ νησιὰ
Φώκλαντ+ τὰ νησιὰ Γκαλαπάγκος+ ἡ Ταϊτή+ ἡ Αὐστραλία+
ἡ Ἰνδονησία+ ἡ Νότια Ἁφρικὴ καὶ οἱ Ἁζόρες- Ὁ ἐπίσηµος
τίτλος τοῦ ∆αρβίνου δὲν ἦταν αὐτὸς τοῦ φυσιοδίφη τοῦ
σκάφους0+ ἀλλὰ τοῦ συνοδοῦ 'fdmskdl`m bnlo`mhnm( τοῦ
καπετάνιου Ροβέρτου Φὶτζ Ρόυ- Ἐντούτοις+ ἡ τόλµη καὶ ἡ
ἐπινοητικότητά του+ οἱ καλοί του τρόποι µὲ τοὺς ἀξιωµατι,
κοὺς καὶ τοὺς ναῦτες τοῦ πλοίου+ καθὼς καὶ ἡ στοχα,
στική του φυσιογνωµία τοῦ ἐξασφάλισαν τὸν ἀνεπίσηµο
τίτλο τοῦ φιλοσόφου – Oghknr 'φιλόσοφος( ἦταν ἐξάλλου
καὶ τὸ προσωνύµιο ποὺ τοῦ ἀπέδιδαν οἱ συνταξιδιῶτες του-

Τὸ Μπὶγκλ ἦταν ἕνα µεγάλο σχολεῖο γιὰ τὸν ∆αρβίνο-
Κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ πεντάχρονου ταξιδιοῦ του εἶχε τὴν
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0 Τὴ θέση αὐτὴ κατεῖχε ὁ πιὸ ἔµπειρος Qnadqs LbBnqlhbj+ ὁ ὁποῖος
ὅµως στὴ συνέχεια ὑπερφαλαγγίστηκε ἀπὸ τὸν ∆αρβίνο καὶ ἐγκα,
τέλειψε τὴν ἀποστολή-
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εὐκαιρία νὰ ἐπισκεφτεῖ τὰ µακρινότερα καὶ ἐξωτικότερα
µέρη τοῦ πλανήτη+ νὰ µελετήσει τὴ γεωλογία+ καθὼς καὶ
τὴ φυσικὴ καὶ πολιτισµικὴ ἱστορία τους+ νὰ συγκεντρώσει
ἀπολιθώµατα καὶ δείγµατα φυτῶν καὶ ζώων ποὺ θὰ ἀπο,
δεικνύονταν πολύτιµα γιὰ τὴ µετέπειτα ἔρευνά του+ ἀλλὰ
καὶ νὰ ὡριµάσει καὶ νὰ κατακτήσει τὴν ἀπαραίτητη ἐπι,
στηµονικὴ συγκρότηση- Οἱ νεοαποκτηθεῖσες συνήθειές
του –ἡ παρατήρηση+ ἡ καταγραφὴ δεδοµένων µὲ τὴ µορφὴ
συστηµατικῶν σηµειώσεων+ ἡ συγκριτικὴ µεθοδολογία
καὶ κυρίως ἡ αὐστηρὴ πειθαρχία καὶ ἡ ἀκαταπόνητη ἐρ,
γασία– ἦταν αὐτὲς ποὺ θὰ τοῦ ἐξασφάλιζαν τὴ µελλοντική
του ἐπιτυχία- Τὸ Μπὶγκλ ἦταν ὅµως ἕνα σχολεῖο καὶ µὲ
τὴν κυριολεκτικὴ ἔννοια- Ἡ βιβλιοθήκη τοῦ πλοίου ἦταν
πλήρως ἐξοπλισµένη µὲ 14/ τόµους –ἀριθµὸς διόλου εὐ,
καταφρόνητος γιὰ τὰ δεδοµένα τῆς ἐποχῆς– στὴν πλει,
οψηφία τους ἔργα ἀναφορᾶς ἐπιστηµονικοῦ περιεχοµένου-
Ἡ µικρὴ αὐτὴ πολυτέλεια ἐνθάρρυνε τὸν φιλοµαθὴ καὶ µο,
ναχικὸ ταξιδιώτη νὰ ἐµπλουτίσει τὶς γνώσεις του σὲ ὅλους
τοὺς ἐπιστηµονικοὺς κλάδους καὶ νὰ υἱοθετήσει µία προ,
σέγγιση διεπιστηµονική- Τὰ προσφιλέστερα ἀναγνώσµα,
τα ποὺ τὸν συνόδεψαν στὸ ταξίδι του ἦταν οἱ Ἁρχὲς τῆς
γεωλογίας τοῦ Κάρολου Λάιελ0+ οἱ περιηγητικὲς ἀφηγή,

0 Ὁ δικηγόρος καὶ γεωλόγος Bg`qkdr Kxdkk '0686,0764( υπήρξε µέν,
τορας τοῦ ∆αρβίνου- Στὸ ἔργο του+ Ἁρχὲς τῆς γεωλογίας 'Oqhmbh,
okdr ne Fdnknfx+ 072/,0722(+ ὑποστήριξε τὴν ἀρχὴ τοῦ ὁµοιοµορφι,
σµοῦ 'tmhenqlhs`qh`mhrl(+ δηλαδὴ ὅτι ἡ διαµόρφωση τοῦ γήινου
φλοιοῦ εἶναι προϊὸν συνεχῶν καὶ ὁµοιόµορφων διεργασιῶν καὶ ὅτι οἱ
δυνάµεις ποὺ ἀσκοῦνται στὴν ἐπιφάνεια τῆς γῆς –καὶ τὰ φαινόµενα
ποὺ προκαλοῦν– ἐξακολουθοῦν νὰ εἶναι ἐνεργές-
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σεις τοῦ Ἁλεξάνδρου φὸν Χοῦµπολντ0 καὶ ὁ Χαµένος Πα,
ράδεισος τοῦ Μίλτωνα-

Τὸ Unx`fd vhsg sgd Ad`fkd+ ὅπως τὸ ἔργο ἔγινε γνωστὸ
ἀπὸ τὴ δεύτερη+ ἀναθεωρηµένη ἔκδοση τοῦ 0734+ ἦταν τὸ
πρῶτο µεγάλο σύγγραµµα τοῦ ∆αρβίνου καὶ τὸ µόνο ποὺ
ἔτυχε ἄµεσης ἀποδοχῆς καὶ ἀναγνώρισης τόσο ἀπὸ τὸ
εὐρὺ1 ὅσο καὶ ἀπὸ τὸ εἰδικότερο ἐπιστηµονικὸ κοινὸ τῆς δυ,
τικῆς Εὐρώπης- Ἡ δηµοτικότητά του δὲν θὰ πρέπει νὰ
ἀποδοθεῖ µόνο στὸ ἁπλὸ καὶ κατανοητὸ ὕφος τοῦ συγγρα,
φέα – τὸ ὁποῖο ἐξάλλου διακρίνει ἐξίσου καὶ τὰ µεταγενέ,
στερά του ἔργα– οὔτε ὅµως καὶ στὸ καινοφανὲς τοῦ ἐγχει,
ρήµατος- Ἁντιθέτως+ τὸ ἔργο εἶχε ἀπήχηση ἀκριβῶς γιατὶ
ἐντασσόταν σὲ µία παράδοση+ σὲ ἕνα λογοτεχνικὸ εἶδος
ποὺ γνώριζε ἰδιαίτερη ἄνθιση κατὰ τὶς ἀρχὲς τοῦ 08ου
αἰώνα καὶ µὲ τὴν ὁποία τὸ κοινὸ τοῦ ∆αρβίνου ἦταν ἐξοι,
κειωµένο9 τὴν παράδοση τῶν περιηγητῶν- Οἱ συµβάσεις
καὶ τὰ παρεπόµενα τῆς ταξιδιωτικῆς γραφῆς δὲν ἀνι,
χνεύονται µόνο στὸ ἐξωτερικὸ περίβληµα+ στὴ µορφὴ δη,
λαδὴ τοῦ ἔργου+ ἀλλὰ διαποτίζουν καὶ διαµορφώνουν τὸ
ἴδιο τὸ περιεχόµενο τῆς σκέψης+ στὸ βαθµὸ µάλιστα ποὺ
συµπίπτουν µὲ αὐτὲς τῆς κύριας ἐνασχόλησης τοῦ ∆αρβί,
νου+ δηλαδὴ τῆς φυσιοδιφίας-

Τόσο ἡ ταξιδιωτικὴ γραφὴ ὅσο καὶ ἡ φυσιοδιφία 'ποὺ
ὑπὸ µία ἔννοια θὰ µποροῦσε νὰ θεωρηθεῖ παρακλάδι τῆς

0 Ὁ Eqhdcqhbg Vhkgdkl Gdhmqhbg @kdw`mcdq Eqdhgdqq unm Gtlankcs
'0658,0748(+ ἀδελφὸς τοῦ γνωστότερου σ� ἐµᾶς φιλοσόφου Vhkgdkl
unm Gtlankcs+ ἦταν φυσιοδίφης καὶ ἐξερευνητὴς ποὺ ταξίδεψε κυ,
ρίως στὴν Εὐρώπη καὶ τὴ λατινικὴ Ἁµερική-

1 Οἱ Ingm Fqhaahm καὶ Lhbg`dk Vghsd+ ὅ-π-+ σ- 0/2+ τὸ χαρακτηρίζουν
«βικτωριανὸ adrsrdkkdq»-
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πρώτης( βασίζονται στὶς πρακτικὲς τῆς σύγκρισης καὶ
τῆς ταξινόµησης9 τὸ ὑπὸ ἐξέταση δεῖγµα ἀντιπαραβάλλε,
ται σὲ γνωστὲς καὶ παγιωµένες κατηγορίες 'τὰ καταγε,
γραµµένα εἴδη( καί+ ὅταν αὐτὸ πληροῖ τὰ δεδοµένα κριτή,
ρια+ κατατάσσεται σὲ µία ἀπὸ αὐτές- Τὸ δεῖγµα ὅµως
µπορεῖ καὶ νὰ ἀποδειχθεῖ ἀτίθασο+ στριφνό+ µὴ ἀναγώγιµο
στὶς ἤδη γνωστὲς κατηγορίες- Στὴν περίπτωση αὐτή+ ὁ
ταξιδιώτης καὶ ὁ φυσιοδίφης βρίσκονται στὴν εὐχάριστη
θέση νὰ διεκδικοῦν τὰ πρωτεῖα στὴν ἀνακάλυψη ἑνὸς νέου
εἴδους· καὶ ἐδῶ εἴθισται ἡ πατρότητα νὰ ἀναγνωρίζεται µὲ
τὸ ἔθιµο τῆς ὀνοµατοθεσίας0- Κοντολογίς+ ἡ πρακτικὴ τῆς
σύγκρισης εἴτε καθιστᾶ τὸ ἀνοίκειο οἰκεῖο µὲ βάση τὸ
ὑπάρχον σύστηµα ταξινόµησης+ εἴτε ἐπιµένει στὴ διάκριση
οἰκείου.ἀνοίκειου καὶ τὴν ἀνάγκη διεύρυνσης τοῦ ὑπάρ,
χοντος ταξινοµικοῦ συστήµατος1-

Αὐτὲς ἀκριβῶς οἱ ἀρχὲς ἀκολουθοῦνται στὸ Ταξιδεύον,
τας µὲ τὸ Μπίγκλ- Ἡ µανία ταξινόµησης τοῦ φυσιοδίφη
ἐνισχύεται καὶ ἀπὸ τὶς ἀπαιτήσεις τοῦ ἀναγνωστικοῦ κοι,
νοῦ9 ὡς περιηγητής+ ὁ ∆αρβίνος πρέπει νὰ ἀναπαραστήσει
τὸ ξένο ἀπευθυνόµενος στοὺς συµπατριῶτες του- Ἔτσι+
περιγράφοντας τὴν πανίδα στὴν κοιλάδα τοῦ Ρίο Νέγκρο+
ἐπισηµαίνει πὼς τὸ συνηθέστερο τετράποδο εἶναι τὸ ἀγ,

0 Χαρακτηριστικὸ εἶναι τὸ παράδειγµα τοῦ ρωσοαµερικανοῦ συγγρα,
φέα καὶ ἐρασιτέχνη λεπιδοπτερολόγου Βλαντιµὶρ Ναµπόκοβ+ ποὺ
ἀνακάλυψε καὶ «βάφτισε» πολλὰ νέα εἴδη πεταλούδων – τὸ γένος
M`anjnuh` ἄλλωστε ὀνοµάστηκε ἔτσι πρὸς τιµήν του-

1 Ἡ µεθοδολογία αὐτὴ ἀκολουθεῖται ἐπίσης καὶ στὴν ἀνθρωπολο,
γία.ἐθνογραφία+ ἐπιστῆµες ποὺ γεννιοῦνται τὴν ἴδια ἐποχή- Γιὰ τὴ
σχέση τοῦ ὑποκειµένου µὲ τὸ Ἄλλο 'οἰκεῖο καὶ ξένο( στὴν ἀνθρωπο,
λογία+ βλ- L`qb @tfé+ Kd rdmr cdr `tsqdr9 @bst`khsé cd k’`msgqnonkn,
fhd+ E`x`qc+ Παρίσι 0887-
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κουτὶ 'B`u` O`s`fnmhb`( ποὺ «ἀντιπροσωπεύει τοὺς δικούς
µας λαγούς»0+ ἐνῶ στὴ συνέχεια προτείνει τὴν ἀντιστοιχία
ἀνάµεσα στὸ γκουανάκο 'ἄγριο λάµα( τῆς Νοτίου Ἁµε,
ρικῆς καὶ τὴν καµήλα τῆς Ἁνατολῆς1- Ἡ χρήση τοῦ ρή,
µατος qdoqdrdms 'ἀναπαριστῶ ἢ ἀντιπροσωπεύω+ ἐδῶ µὲ
τὴν ἔννοια τῆς ἀντιστοιχίας( ποὺ ἀπαντᾶ συστηµατικὰ σὲ
συγκρίσεις τέτοιου εἴδους+ ὑπογραµµίζει τὴ λογοτεχνικό,
τητα ἢ καὶ θεατρικότητα τοῦ κειµένου- Πρόκειται βε,
βαίως γιὰ σχῆµα λόγου9 τὸ ἀγκουτὶ δὲν ἀντιπροσωπεύει
κυριολεκτικὰ τὸν λαγό· ὁ συγγραφέας εἶναι αὐτὸς ποὺ
ἀναπαριστᾶ τὸ ἀγκουτὶ παροµοιάζοντἀς το µὲ τὸν λαγό-
Μὲ τὸν µεταφορικὸ λόγο+ ἐντούτοις+ ὁ συγγραφέας κρύβε,
ται πίσω ἀπὸ τὴ θέση τοῦ παρατηρητῆ+ ἐνῶ στὴν οὐσία
εἶναι ὁ σκηνοθέτης τῆς 'ἀνα(παράστασης-

Ὁ συγγραφέας ὅµως δὲν χρησιµοποιεῖ µόνο ὑπαρκτὰ
ζωικὰ εἴδη ὡς σηµεῖα ἀναφορᾶς στὶς συγκρίσεις του·
συχνὰ ἐπεκτείνεται σὲ ἀνθρώπινα σύµβολα ἢ ἔργα τέ,
χνης- Ἐπιχειρώντας+ λόγου χάρη+ νὰ περιγράψει ἕνα ἀσυ,
νήθιστο 'dwsq`nqchm`qx( πουλὶ µὲ ρύγχος σὲ σχῆµα ψαλι,
διοῦ 'Rbhrrnq,ad`j ἢ Qgxmbgnor mhfq`( ἀποφαίνεται πὼς ἡ
µορφή του µοιάζει µὲ τὸ σύµβολο ποὺ χρησιµοποιοῦν οἱ
καλλιτέχνες γιὰ νὰ ἀναπαραστήσουν θαλασσινὰ πουλιά2-

0 Bg`qkdr C`qvhm+ Sgd Unx`fd ne sgd Ad`fkd+ εἰσαγ-9 Rsdud Inmdr+ Τgd
Lncdqm Khaq`qx+ Νέα Υόρκη 1//0+ σ- 52- Σὲ κάποια ἀπὸ τὰ παραθέ,
µατα ποὺ δίνω ἀπὸ τὴν ἔκδοση αὐτὴ οἱ µεταφράσεις εἶναι δικές µου+
καθότι ἡ ὑπάρχουσα ἑλληνικὴ µετάφραση καλύπτει ἕνα µέρος µόνο
τοῦ πρωτότυπου- Ὅπου χρησιµοποιεῖται ἡ ἑλληνικὴ µετάφραση
ἐνδέχεται νὰ ἔχουν γίνει µικρὲς τροποποιήσεις ποὺ ἐξυπηρετοῦν τὶς
ἀνάγκες τῆς ἐργασίας-

1 Sgd Unx`fd ne sgd Ad`fkd+ ὅ-π-+ σ- 037-
2 Sgd Unx`fd ne sgd Ad`fkd+ ὅ-π-+ σ- 012-
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Στὸ ἐκπληκτικὸ αὐτὸ δαρβινικὸ χωρίο+ ποὺ σηµειωτέον
συνοδεύεται καὶ ἀπὸ τὸ ἀντίστοιχο σκίτσο+ οἱ ὅροι τῆς ἀνα,
παράστασης ἀντιστρέφονται9 τὸ καλλιτεχνικὸ σύµβολο
'ποὺ προϋπάρχει στὸ ἀποθεµατικὸ τοῦ εὐρωπαίου ταξι,
διώτη( παίρνει τὴ θέση τοῦ πρωτότυπου+ ἐνῶ τὸ ἀσυνήθι,
στο ἐξωτικὸ πουλὶ παρουσιάζεται ὡς ἀποµίµηση ἑνὸς
καλλιτεχνικοῦ εἴδους 

Ἡ ἀνάγνωση τοῦ δαρβινικοῦ κειµένου ὑπὸ τὸ πρίσµα
τῶν συµβάσεων τῆς ταξιδιωτικῆς λογοτεχνίας καθιστᾶ
σαφὲς ὅτι µέσο+ σηµεῖο ἀναφορᾶς+ ἴσως καὶ προϋπόθεση
τῆς καταγραφῆς,ταξινόµησης+ εἶναι ἡ ἴδια 'τοῦ ταξι,
διώτη( συνήθεια- Ἁπὸ αὐτὴ τὴν ἄποψη+ ἡ ταξιδιωτικὴ
γραφὴ συνιστᾶ ἕνα ὀξύµωρο9 ἂν τὸ ταξίδι µᾶς µεταφέρει
στὸ ἄγνωστο+ ἡ γραφὴ µᾶς ἐπαναφέρει στὸ οἰκεῖο+ δηλαδὴ
στὴν οἰκία- Τὴ νοητὴ αὐτὴ διαδικασία ὁ ∆αρβίνος τὴν συλ,
λαµβάνει µὲ µεγάλη διαύγεια καθὼς ἀνακεφαλαιώνει τὶς
παρατηρήσεις του γιὰ τὸ νότιο ἠµισφαίριο9

Θὰ ἀνακεφαλαιώσω τὰ κυριότερα γεγονότα ὅσον ἀφορᾶ τὸ
κλίµα+ τὴ δράση τῶν πάγων καὶ τὰ ὀργανικὰ προϊόντα τοῦ
νότιου ἡµισφαιρίου+ µεταθέτοντας ἀναλογικά+ ὅσον ἀφορᾶ τὸ
γεωγραφικὸ πλάτος καὶ µῆκος+ µὲ τὴ φαντασία τὰ µέρη τοῦ
νότιου ἡµισφαίριου στὴν Εὐρώπη+ ποὺ τὴν γνωρίζουµε πολὺ
καλύτερα- Τότε κοντὰ στὴ Λισαβώνα τὰ πιὸ κοινὰ ὄστρακα+
δηλαδὴ τὰ τρία εἴδη nkhu`+ ἕνα unkts` καὶ sdqdaq`+ θὰ εἶχαν
τροπικὸ χαρακτήρα- Στὶς νότιες ἐπαρχίες τῆς Γαλλίας+ τὰ
µεγαλοπρεπῆ δάση+ τυλιγµένα µὲ δεντροειδὴ χλόη καὶ µὲ τὰ
δέντρα φορτωµένα µὲ παρασιτικὰ φυτά+ θὰ ἔκρυβαν τὸ πρό,
σωπο τῆς γής- Τὰ ποῦµα καὶ τὰ τζάγκουαρ θὰ ληµέριαζαν
στὰ Πυρηναῖα- Στὸ γεωγραφικὸ πλάτος τοῦ Λευκοῦ Ὄρους+
µὰ σ’ ἕνα νησὶ τόσο µακριὰ πρὸς τὰ δυτικὰ ὅσο ἡ Κεντρικὴ
Βόρεια Ἁµερική+ οἱ φτέρες καὶ οἱ παρασιτικὲς ὀρχιδέες θὰ
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εὐδοκιµοῦσαν ἀνάµεσα στὰ πυκνὰ δάση- Ἁκόµα καὶ τόσο
βόρεια ὅσο ἡ κεντρικὴ ∆ανία+ βουερὰ πουλιὰ θὰ φαίνονταν νὰ
φτερουγίζουν γύρω ἀπὸ λεπτεπίλεπτα ἄνθη καὶ παπαγάλοι
νὰ τρέφονται ἀνάµεσα στὰ πάντα πράσινα δάση Z…\0

Ἡ πρόσκληση τοῦ ἀναγνώστη στὸ ταξίδι εἶναι κοινὸ
ἀφηγηµατικὸ τέχνασµα στὴ λογοτεχνία τῶν περιηγητῶν+
ἀλλὰ καὶ ποιητικὸς τόπος – µὲ χαρακτηριστικότερο παρά,
δειγµα τὸ πολυµελετηµένο ποίηµα τοῦ Κάρολου Μπωντ,
λαὶρ «Πρόσκληση στὸ ταξίδι» '«K’Hmuhs`shnm `t Unx`fd»+
Ekdtqr ct l`k 0746(- Ἐκεῖνο ποὺ ξαφνιάζει ἐντούτοις στὴ
χειρονοµία τοῦ ∆αρβίνου εἶναι πὼς ὁ συγγραφέας δὲν κα,
λεῖ τοὺς ἀναγνῶστες του νὰ τὸν ἀκολουθήσουν στὸ µα,
κρινό του ταξίδι+ ἀλλὰ µεταθέτει τοὺς ξένους γεωγραφι,
κοὺς τόπους σὲ γνώριµες συντεταγµένες 'δηλαδὴ στὴν
οἰκία τους( ἐπικαλούµενος τὴν ἀρχὴ τῆς ἀναλογίας- Κα,
θὼς ἡ ἀπόσταση ἐκµηδενίζεται+ ἡ κυριολεξία δίνει τὴ θέση
της στὴ µεταφορά9 ἔτσι γεννιέται τὸ Ταξιδεύοντας µὲ τὸ
Μπίγκλ-

Στὸ βαθµὸ ποὺ τὸ κείµενο τοῦ ∆αρβίνου ἀντιµετωπίζε,
ται σὰν ταξιδιωτικὸ ἀφήγηµα+ ὁ µεταφορικὸς λόγος εἶναι
αὐτεξήγητος- Ἂν ὅµως ἐπιχειρήσουµε νὰ τὸ προσεγγί,
σουµε ὡς ἐπιστηµονικὴ πραγµατεία ἐν τῇ γενέσει+ ἐρχό,
µαστε ἀντιµέτωποι µὲ ἕνα ζήτηµα µεθοδολογίας- Ἡ δυ,
σκολία ἔγκειται στὸ γεγονὸς πὼς ἡ συνήθεια δὲν ἀποτελεῖ
µόνο σηµεῖο ἀναφορᾶς+ ἀλλὰ καὶ ἕνα ἀπὸ τὰ κριτήρια τῆς
ταξινόµησης – συχνὰ µάλιστα τὴ λυδία λίθο τοῦ φυσιοδίφη-
Ἔτσι+ ἀναφερόµενος σὲ ἕνα εἶδος σαύρας+ τὴν ἀµβλύρυγ,
χο '@lakxqxmbgtr Bqhrs`str(+ ὁ ∆αρβίνος παρατηρεῖ πὼς

1 Ταξιδεύοντας µὲ τὸ Μπίγκλ+ ὅ-π-+ σ- 003-
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οἱ ὑδρόβιες συνήθειές της εἶναι αὐτὲς ποὺ τὴν διακρίνουν
ἀπὸ τὴ συγγενικὴ ἰγκουάνα0· γιὰ τὸ πελεκανοειδὲς µπε,
ράρντι σχολιάζει ὅτι ἡ ἀνατοµία του τὸ κατατάσσει στὴ
γνωστὴ οἰκογένεια τῶν θαλασσοδρόµων+ ἐντούτοις οἱ συ,
νήθειές του τὸ συνδέουν µὲ τὸν ἀπτηνοδύτη1· ἰδιαίτερα δὲ
τὸν προβληµατίζει τὸ µικροκαµωµένο τουκουτοῦκο 'Bsd,
mnlxr Aq`rhkhdmrhr( τῆς περιοχῆς τοῦ Μαλδονάδο+ τὸ ὁποῖο
χαρακτηρίζει ὡς τρωκτικὸ µὲ τὶς συνήθειες τυφλοπόντι,
κα- Ὁ∆αρβίνος δὲν διστάζει νὰ παραπέµψει+ καίτοι διστα,
κτικά+ στὴ θεωρία τοῦ Λαµὰρκ2 περὶ κληρονοµικῆς µετα,
βίβασης τῶν ἐπίκτητων χαρακτηριστικῶν9 ἡ ἐξασθένηση
τῆς ὅρασης θὰ πρέπει νὰ ἐπῆλθε σταδιακά+ ὅπως ἀκριβῶς
στὴν περίπτωση τοῦ ἀσπάλαγγα+ ὡς ἀποτέλεσµα τῆς
ἀχρηστίας τῶν µατιῶν- Ἡ συνήθεια 'g`ahs( λοιπὸν ἀφενὸς
µὲν ἀποδίδεται στὸ περιβάλλον ἢ τὴν οἰκία 'g`ahs`s – ἐδῶ9
τὴν ὑπόγεια κατοικία τοῦ τουκουτοῦκο(+ ἀφετέρου ὅµως
δὲν ἀντιµετωπίζεται πιὰ ὡς κριτήριο ταξινόµησης+ ἀλλὰ
προάγεται σὲ κύριο µηχανισµὸ τῆς ἐξέλιξης- Καθὼς ἡ
πρακτικὴ τῆς ταξινόµησης ἀγγίζει τὰ ὅριά της+ ἀναγκά,
ζεται νὰ δώσει τὴ θέση της στὴ θεωρία – ἄλλως ἡ φυσιοδι,
φία ἐγκαταλείπεται πρὸς ὄφελος τῆς ἐπιστήµης- Ἡ ἴδια
χειρονοµία ἀπαντᾶ ἐπανειληµµένως στὸ κείµενο τοῦ ∆αρ,
βίνου+ ἀκριβῶς ὅταν ὁ νεαρὸς ταξιδιώτης ἔρχεται ἀντιµέ,
τωπος µὲ τὸ ἀσυνήθιστο 'dwsq`nqchm`qx(+ τὸ παράδοξο+
αὐτὸ ποὺ χρήζει ἐπεξήγησης καὶ γεννᾶ τὴν εἰκασία-

0 Unx`fd ne sgd Ad`fkd+ ὅ-π-+ σσ- 233,234-
1 Unx`fd ne sgd Ad`fkd+ ὅ-π-+ σσ- 148,15/-
2 Ὁ ∆αρβίνος ἐκτέθηκε γιὰ πρώτη φορὰ στὶς ἀπόψεις τοῦ γάλλου
ζωολόγου µέσα ἀπὸ τὴν πραγµατεία τοῦ Bg`qkdr Kxdkk+ Ἁρχὲς τῆς
Γεωλογίας+ ἡ οποία τὸν συνόδευε στὸ ταξίδι του 'βλ- παραπάνω(-
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Τὸ ἐνδιαφέρον γύρω ἀπὸ τὴ φύση καὶ τὴ λειτουργία τῆς
συνήθειας ὁ ∆αρβίνος τὸ κληρονοµεῖ πρωτίστως ἀπὸ τοὺς
αἰσθησιοκράτες καὶ τοὺς πρόδροµους τῆς Ἐξελικτικῆς0-
Οἱ πρῶτοι θεωροῦν τὴ συνήθεια ὡς κύριο ἐργαλεῖο τῆς
ἀνθρώπινης διάνοιας9 χάρη σὲ αὐτὴν οἱ παραστάσεις καὶ οἱ
ἰδέες ποὺ πηγάζουν ἀπὸ τὶς αἰσθήσεις µας συνδέονται µε,
ταξύ τους µὲ σχέσεις συνειρµικὲς καὶ ὀργανώνονται στα,
διακὰ σὲ ἕνα σύστηµα σκέψης- Οἱ ἀκραῖοι αἰσθησιοκράτες
ἀµφισβητοῦν τὴν ὕπαρξη τῶν ἔµφυτων ἐνστίκτων – ὁ Ἁβ,
βὰς ντὲ Κοντιγιὰκ '0604,067/( γιὰ παράδειγµα+ διισχυ,
ρίζεται πὼς σὲ τοῦτο µόνο διαφέρει ἡ ἀνθρώπινη συνήθεια
ἀπὸ τὰ ζωικὰ ἔνστικτα+ στὸ ὅτι ἡ πρώτη εἶναι προϊὸν συ,
νειδητῆς ἀνάµνησης+ ἐνῶ τὰ ἔνστικτα ἀποστηθισµένες+
µηχανικὲς ἀντιδράσεις1- Ἁντιθέτως+ γιὰ τοὺς δηµιουργι,
στὲς 'bqd`shnmhrsr(2+ ὁ ἀνθρώπινος νοῦς+ ὡς προϊὸν θεϊκῆς
κατασκευῆς+ προϋπάρχει τοῦ χρόνου καὶ τῶν αἰσθήσεων –
ἐξ οὗ καὶ ἡ ἀνωτερότητα τοῦ ἀνθρώπινου εἴδους ἔναντι
ὅλων τῶν ἄλλων- Οἱ πρόδροµοι τῆς Ἐξελικτικῆς3 υἱοθε,

0 Βλ- Qnadqs I- Qhbg`qcr+ C`qvhm `mc sgd Dldqfdmbd ne Dunktshnm`qx
Sgdnqhdr ne Lhmc `mc Adg`uhnq+ Tmhudqrhsx ne Bghb`fn Oqdrr+ Σικάγο
0876-

1 Dshdmmd Anmmns cd Bnmchkk`b+ Drr`h rtq k’nqhfhmhd cdr bnmm`hrr`mbdr
gtl`hmdr '0635( καὶ Sq`hsé cdr rdmr`shnmr '0643( στὸ Ndtuqdr bnl,
okdsdr cd Bnmchkk`b+ Gntdk+ Παρίσι 0687-

2 Ὁ ∆αρβίνος ἦταν ἰδιαίτερα ἐξοικειωµένος µὲ τὶς ἀπόψεις τοῦ Vhk,
kh`l O`kdx '0632,07/4(+ πατέρα τῆς θεωρίας τοῦ «εὐφυοῦς σχεδια,
σµοῦ» 'hmsdkkhfdms cdrhfm(- Βλ- Vhkkh`l O`kdx+ M`stq`k Sgdnknfx9 Nq+
Duhcdmbdr ne sgd Dwhrsdmbd `mc @ssqhatsdr ne sgd Cdhsx+ Bnkkdbsdc
Eqnl sgd @ood`q`mbdr ne M`stqd- E`tkcdq+ Λονδίνο 07/2-

3 Ἁναφέροµαι κυρίως στούς9 Dq`rltr C`qvhm '0620,07/1(+ Id`m,A`,
oshrsd K`l`qbj '0633,0718( καὶ Ohdqqd,Id`m B`a`mhr '0646,07/7(-
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τοῦν µὲν τὰ διδάγµατα τῶν αἰσθησιοκρατῶν+ ἀναγνωρί,
ζουν ὅµως+ ὑπὸ τὴν πίεση τῶν νέων ἐπιστηµονικῶν δεδο,
µένων+ πὼς ἡ συµπεριφορὰ τῶν εἰδῶν καθορίζεται σὲ µε,
γάλο βαθµὸ ἀπὸ ἔµφυτες τάσεις καὶ παρορµήσεις+ δηλαδὴ
ἀπὸ φυσικὰ ἔνστικτα- Τὸ διακύβευµα γιὰ αὐτούς 'καὶ ἀρ,
γότερα γιὰ τὸν ἴδιο τὸν ∆αρβίνο( εἶναι νὰ ἀποδείξουν πῶς
τὰ φυσικὰ κληρονοµηµένα ἔνστικτα µποροῦν νὰ ἀντικα,
τασταθοῦν ἀπὸ ἐπίκτητες συνήθειες οἱ ὁποῖες µὲ τὴ σειρά
τους µεταβιβάζονται στὶς ἑπόµενες γενιὲς τοῦ εἴδους- Ἡ
ἀπάντηση ποὺ θὰ δώσει τελικὰ ὁ ∆αρβίνος εἶναι γνωστή-
Ἐντούτοις+ γιὰ νὰ διατυπώσει τὴ θεωρία τῆς φυσικῆς ἐπι,
λογῆς θὰ περιµένει εἴκοσι ὁλόκληρα χρόνια+ δηλαδὴ τὸ
διάστηµα ποὺ µεσολαβεῖ ἀπὸ τὴν ἐπιστροφή του στὴν πα,
τρίδα ἕως τὴ δηµοσίευση τοῦ notr l`fmtl του+ τῆς Κα,
ταγωγῆς τῶν εἰδῶν0- Ἁναµφίβολα+ ψήγµατα τῆς δαρβι,
νικῆς ἐξελικτικῆς θεωρίας σὲ πρωτόλεια µορφὴ ἀνιχνεύον,
ται στὸ Ταξιδεύοντας µὲ τὸ Μπίγκλ- Εἶναι ὅµως+ ὅσο καὶ
ἂν ὁ ἴδιος τὸ ἀρνεῖται+ ἔντονη ἀκόµα καὶ ἡ ἐπιρροὴ τῶν
πρώιµων ἐξελικτικῶν θεωριῶν+ ὅπως µπορεῖ κανεὶς νὰ
διαπιστώσει στὸ ἀκόλουθο χωρίο γιὰ τὰ πουλιὰ στὴ συ,
στάδα τῶν νησιῶν Γκαλαπάγκος9

Z…\ ἡ ἀγριότητα τῶν πουλιῶν ὅσον ἀφορᾶ τὸν ἄνθρωπο εἶναι
ἕνα ἰδιόµορφο ἔνστικτο ποὺ κατευθύνεται ἐναντίον του καὶ
δὲν ἐξαρτᾶται ἀπὸ κάποια γενικὴ τάση προφύλαξης ποὺ ἀ,

0 Ἂς σηµειωθεῖ πὼς ἡ πρώτη ἔκδοση τῆς Καταγωγῆς τῶν εἰδῶν δη,
µοσιεύτηκε ἐσπευσµένα τὸ 0748- Ὁ∆αρβίνος ἀναγκάστηκε νὰ συµ,
πυκνώσει τὸ ὑλικό του γιὰ νὰ διεκδικήσει τὰ πρωτεῖα ἀπὸ τὸν @keqdc
V`kk`bd+ ὁ ὁποῖος εἶχε καταλήξει σὲ παρόµοια συµπεράσµατα- Προ,
ηγήθηκε+ τὸν Ἰούλιο τοῦ 0747+ ἡ κοινὴ ἀνακοίνωση τῶν δύο ἐπιστη,
µόνων 'καὶ µετέπειτα φίλων( στὴ Khmmd`m Rnbhdsx τοῦ Λονδίνου-
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πορρέει ἀπὸ ἄλλες πηγὲς κινδύνου· δεύτερο+ αὐτὸ τὸ ἔνστι,
κτο εἶναι ἐπίκτητο καὶ δὲν ἀποκτιέται ἀπὸ τὰ πουλιὰ µέσα
σὲ σύντοµο χρονικὸ διάστηµα+ ἀκόµα κι ἂν κυνηγιοῦνται
συστηµατικά· µὰ δηµιουργεῖται µέσα στὴ διαδροµὴ τῶν δια,
δοχικῶν γενεῶν καὶ γίνεται κληρονοµικό- Στὰ οἰκιακὰ ἐξη,
µερωµένα ζῶα ἔχουµε συνηθίσει νὰ βλέπουµε νέες διανοη,
τικὲς συνήθειες ἢ ἔνστικτα νὰ ἀποκτιοῦνται ἢ νὰ ἀπολήγουν
κληρονοµικά· στὰ ζῶα ὅµως ποὺ βρίσκονται σὲ φυσικὴ κα,
τάσταση εἶναι πολὺ πιὸ δύσκολο νὰ ἀνακαλύψουµε παρα,
δείγµατα ἐπίκτητης κληρονοµικῆς γνώσης- Ὅσον ἀφορᾶ
τὴν ἀγριότητα τῶν πουλιῶν πρὸς τὸν ἄνθρωπο+ δὲν ὑπάρχει
τρόπος νὰ τὴν ἐξηγήσουµε ἐκτὸς κι ἂν τὴν θεωρήσουµε
κληρονοµηµένη συνήθεια Z…\0

Πολλοὶ εἶναι οἱ ὄροι ποὺ συνωστίζονται στὴν παραπάνω
σύνθετη ἐξίσωση+ συνήθως µὲ τὴ µορφὴ ἀντιθετικῶν ζευ,
γῶν9 ἔνστικτο.συνήθεια+ οἰκιακὰ ζῶα . ζῶα σὲ φυσικὴ
κατάσταση+ τὸ ἐπίκτητο . τὸ κληρονοµηµένο- Στὴν οὐσία
ὅµως δὲν πρόκειται γιὰ συνεχόµενες διαζεύξεις+ ἀλλὰ γιὰ
τὴν περιγραφὴ µιᾶς διαδικασίας ἐν προόδῳ- Ἐκεῖνο ποὺ
καθιστᾶ τὴ διολίσθηση ὁµαλὴ καὶ σχεδὸν ἀνεπαίσθητη+
εἶναι ἡ πολυσηµία τοῦ οὐσιαστικοῦ ἀγριότητα ποὺ µπορεῖ
νὰ ἀναγνωστεῖ ταυτόχρονα ὡς ἐγγενὴς τάση+ κινητήριος
δύναµη ἢ καὶ µοντέλο συµπεριφορᾶς- Σὲ κάθε περίπτωση+
ἡ εἰδοποιὸς διαφορὰ µεταξὺ τοῦ ἐπίθετου ἄγριος καὶ τοῦ
παράγωγου οὐσιαστικοῦ ἀγριότητα ἀνάγεται στὸ στοιχεῖο
τῆς ἐπανάληψης 'τῆς ἄγριας συµπεριφορᾶς( – ὡς ἐκ τού,
του ἡ ἀγριότητα µπορεῖ νὰ χαρακτηριστεῖ ἐξίσου ὡς ἔνστι,
κτο καὶ ὡς συνήθεια- Ἐπιπροσθέτως+ ὁ ∆αρβίνος δὲν ἀντι,

2 Ταξιδεύοντας µὲ τὸ Μπίγκλ+ ὅ-π-+ σ- 2/5- Τὸ πρωτότυπο στὸ Unx`fd
ne sgd Ad`fkd+ ὅ-π-+ σσ- 246,247-



παραθέτει ἀκριβῶς τὸ ἔνστικτο στὴ συνήθεια+ ἀλλὰ τὸ
ἐπίκτητο ἔνστικτο στὴν κληρονοµηµένη συνήθεια ἤ+ στὴν
περίπτωση τῶν οἰκιακῶν ζώων+ τὴ συνήθεια ποὺ ἀποκτιέ,
ται καὶ τὸ ἔνστικτο ποὺ ἀπολήγει κληρονοµικό- Ἔτσι+ οἱ
λεπτὲς νοηµατικὲς ἀποχρώσεις τείνουν νὰ ἀπαλείψουν τὶς
θεµελιώδεις διαφορές 'ὅπως γιὰ παράδειγµα τὸ γεγονὸς
ὅτι ἡ ἀπόκτηση µιᾶς συνήθειας συνιστᾶ ἐνεργητικὴ διαδι,
κασία ποὺ προϋποθέτει ἕνα ὑποκείµενο+ ἂν ὄχι καὶ τὴ βού,
ληση τοῦ ὑποκειµένου( καὶ ἡ ἀρχικὴ διάκριση ἐνστίκτου,
συνήθειας σταδιακὰ ἀναιρεῖται- Ἡ θεωρία τῆς ἐξέλιξης
βρίσκεται ἤδη στὰ σκαριά-

Ὁ καλύτερος ἴσως τρόπος γιὰ νὰ προσεγγίσουµε τὴ
σηµασία τῆς συνήθειας γιὰ τοὺς σύγχρονους τοῦ ∆αρβί,
νου+ στὸ πλαίσιο ὄχι µόνο τοῦ φιλοσοφικοῦ καὶ ἐπιστηµονι,
κοῦ λόγου τῆς ἐποχῆς+ ἀλλὰ καὶ σὲ αὐτὸ τῆς ἁπλῆς καθη,
µερινότητας+ θὰ ἦταν ἡ µελέτη τῆς λογοτεχνίας καὶ εἰδι,
κότερα τοῦ ρεαλιστικοῦ ἀγγλικοῦ µυθιστορήµατος- Πα,
ρότι ἕνα τέτοιο ἐγχείρηµα ξεπερνᾶ κατὰ πολὺ τοὺς στό,
χους µου+ ἂς µοῦ ἐπιτραπεῖ µιὰ σύντοµη παρέκβαση- Στὰ
ἔξι ὁλοκληρωµένα µυθιστορήµατα τῆς Τζέιν Ὦστεν –τῆς
ὁποίας ὁ ∆αρβίνος ἦταν φανατικὸς ἀναγνώστης– τὸ οὐ,
σιαστικὸ g`ahs ἁπαντᾶ περὶ τὶς 02/ φορές- Ἁπὸ µιὰ πρώτη
ἀποδελτίωση µπορεῖ κανεὶς νὰ ἐξαγάγει τὰ ἑξῆς9

Πρῶτον+ τὴ στενὴ σχέση ἀνάµεσα στὴ συνήθεια καὶ τὴν
κατοικία ποὺ προβάλλεται κυρίως µέσα ἀπὸ τὴ σύναψη
cnldrshb g`ahsr 'οἰκιακὲς συνήθειες(- Οἱ περὶ τοῦ οἴκου
ἀσχολίες εἶναι αὐτὲς ποὺ διαµορφώνουν τὸν χαρακτήρα
τῶν ἡρώων –ἰδίως δὲ τῶν ἡρωίδων– τῆς Ὦστεν- Ἡ σύνεση
καὶ ἡ σωφροσύνη ἀπαντοῦν κυρίως σὲ αὐτοὺς ποὺ προσαρ,
µόζονται στὰ δεδοµένα τοῦ οἰκιακοῦ περιβάλλοντος ἢ δια,
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χειρίζονται µὲ φειδὼ τὰ οἰκονοµικὰ τοῦ σπιτιοῦ0- Ὁµοίως+
ἡ ἀποµάκρυνση ἀπὸ τὸν οἶκο βιώνεται ὡς τραῦµα ποὺ
µόνο ἡ ἐπιστροφὴ ἢ ἡ ὁµαλὴ µετάβαση σὲ νέα κατοικία
'συνήθως µέσα ἀπὸ τὸν γάµο( µπορεῖ νὰ ἐπουλώσει-

∆εύτερον+ τὴν ἠθικοπλαστικὴ δύναµη τῆς συνήθειας
'καὶ ἐδῶ ἀνιχνεύονται οἱ ἐπιρροὲς τῶν Φράνσις Μπέικον
καὶ Τζὼν Λόκ1(- ∆ύο εἶναι οἱ παράγοντες ποὺ καθορίζουν
τὴν ἐξέλιξη τῶν χαρακτήρων9 ἡ φυσικὴ προδιάθεση 'ch,
ronrhshnm( καὶ ἡ συνήθεια- Ἔτσι+ µόνο ἡ συστηµατικὴ
καλλιέργεια ἑνὸς χαρακτήρα 'ὑπὸ τὴν καθοδήγηση+ συ,
νήθως+ κάποιων ἄλλων( µπορεῖ νὰ ἀντισταθµίσει τὰ φυ,
σικά του ἐλαττώµατα καὶ νὰ τὸν ἐπαναφέρει στὸ δρόµο
τῆς ἀρετῆς2-

Τρίτον+ ἡ δύναµη τῆς ἀλληλεπίδρασης στὰ ζευγάρια-
Ἔτσι+ οἱ ἐπιτυχηµένοι γάµοι 'ποὺ σπανίζουν εἶναι ἡ ἀλή,
θεια( εἶναι αὐτοὶ µεταξὺ χαρακτήρων ποὺ καταφέρνουν νὰ
προσαρµόσουν τὶς συνήθειές τους ὁ ἕνας στοῦ ἄλλου9 ἡ

0 Βλ- τὰ παραδείγµατα τῶν Ἔλινορ Ντάσγουντ 'Λογικὴ καὶ Εὐαι,
σθησία(+ Ἂν Ἔλιοτ 'Πειθώ(+ Ἐλίζαµπεθ Μπένετ 'Ὑπερηφάνεια
καὶ Προκατάληψη( καὶ Φάνυ Πράις 'Μάνσφιλντ Πάρκ(-

1 Ἡσηµασία τῆς συνήθειας ὡς παιδαγωγικοῦ ἐργαλείου ἀναπτύσσε,
ται λεπτοµερῶς στὸ ἐγχειρίδιο τοῦ Ingm Knbjd+ Rnld Sgntfgsr Bnm,
bdqmhmf Dctb`shnm '0582(-

2 Αὐτὸ ἀκριβῶς συµβαίνει στὶς περιπτώσεις τῶν Ἔντουαρντ Φερράρς
'Λογικὴ καὶ Εὐαισθησία(+ Φιτζουΐλλιαµ Ντάρσυ 'Ὑπερηφάνεια καὶ
Προκατάληψη( καὶ Κάθριν Μόρλαντ 'Ἁββαεῖο τοῦ Νορθάνγκερ(-
Τὸ ἀντίστροφο εἶναι ἐξίσου σύνηθες9 οἱ κακὲς συνήθειες τῆς παι,
δικῆς καὶ ἐφηβικῆς ἡλικίας+ ὅταν δὲν ἐλέγχονται ἀπὸ τοὺς γονεῖς
καὶ τοὺς κηδεµόνες+ ὁδηγοῦν στὸν ἠθικὸ ξεπεσµό- Χαρακτηριστικὲς
οἱ περιπτώσεις τῶν Χένρυ καὶ Μαίρυ Κρῶφορντ 'Μάνσφιλντ Πάρκ(+
τοῦ Ουΐλλοµπυ 'Λογικὴ καὶ Εὐαισθησία( καὶ τῆς Λύντια Μπένετ
'Ὑπερηφάνεια καὶ Προκατάληψη(-
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ὑπέρµετρη λογικὴ ἐξισορροπεῖται ἀπὸ τὴν εὐαισθησία κα,
θὼς ἡ ὑπερηφάνεια ἀπὸ τὴ σύνεση-

Ἐπιστρέφω στὸν ∆αρβίνο- Προβληµατισµοὶ τέτοιου εἴ,
δους δὲν λείπουν ἀπὸ τὸ κείµενο τοῦ νεαροῦ φυσιοδίφη+ ὁ
ὁποῖος ἄλλωστε µοιράζεται µὲ τοὺς σύγχρονους µυθιστο,
ριογράφους τὸ ἐνδιαφέρον γιὰ ἕνα τουλάχιστον ζωικὸ εἶ,
δος9 τὸ ἀνθρώπινο- Ὁ ρόλος τῆς συνήθειας στὴν ἀτοµικὴ
ἐξέλιξη ἀλλὰ καὶ τὴν κοινωνικὴ πρόοδο τὸν ἀπασχολεῖ
διαρκῶς κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ ταξιδιοῦ του+ ἰδίως ὅταν+ µὲ
τὴν ἰδιότητα τοῦ ἐθνογράφου+ ἐπιχειρεῖ νὰ συγκρίνει τὶς
ἀνθρώπινες φυλὲς ποὺ συναντᾶ+ ἢ ἀκόµα καὶ ὅταν προβλη,
µατίζεται πάνω στὸ ζήτηµα τῆς κοινωνικῆς ἀνισότητας
καὶ τὸν θεσµὸ τῆς δουλείας- Σχολιάζοντας+ λόγου χάρη+
τὴ συνήθεια τῶν χιλιανῶν µεταλλωρύχων νὰ σπαταλοῦν
ἀπερίσκεπτα στὶς ἀργίες τους τὰ χρήµατα γιὰ τὰ ὁποῖα
κοπιάζουν ἐπὶ µῆνες+ ἀποδίδει τὴν ἔλλειψη πρόνοιας στὸν
τρόπο ζωῆς τους καὶ τοὺς παροµοιάζει µὲ τοὺς βρετανοὺς
ναῦτες- Ἁποκαλυπτικὸ εἶναι καὶ τὸ σχόλιό του γιὰ τοὺς
ἐξαθλιωµένους 'διάβαζε9 «κακοµοίρηδες»+ «κατσιασµέ,
νους»( ἰθαγενεῖς τῆς Γῆς τοῦ Πυρός9

Βλέποντας τέτοιους ἀνθρώπους+ δύσκολα µπορεῖ κανεὶς νὰ
πιστέψει πὼς εἶναι συντροφικὰ πλάσµατα καὶ κάτοικοι τοῦ
ἴδιου κόσµου- Εἶναι κοινὸ θέµα εἰκασιῶν+ τί εἴδους εὐχαρί,
στηση µποροῦν νὰ ἀπολαύσουν στὴ ζωὴ µερικὰ ἀπὸ τὰ κα,
τώτερα ζῶα· πόσο ὅµως πιὸ δικαιολογηµένα µπορεῖ νὰ τεθεῖ
τὸ ἴδιο ζήτηµα σχετικὰ µὲ αὐτοὺς τοὺς βαρβάρους 0

∆ύο βασικὲς ἐπισηµάνσεις ἐδῶ- Πρῶτον+ ὁ συγγρα,
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2 Ταξιδεύοντας µὲ τὸ Μπίγκλ+ ὅ-π-+ σ- 52- Τὸ πρωτότυπο στὸ Unx`fd
ne sgd Ad`fkd+ ὅ-π-+ σ- 08/-



φέας ὑπαινίσσεται ὅτι στὴν ἐξελικτικὴ ἁλυσίδα οἱ «βάρβα,
ροι» καταλαµβάνουν τὴν ἀµέσως ἑπόµενη βαθµίδα ἀπὸ
τὰ οἰκιακὰ ζῶα+ σὲ µιὰ κλίµακα ποὺ ἀρχίζει ἀπὸ τὰ ζῶα
σὲ φυσικὴ κατάσταση καὶ καταλήγει στὸ πιὸ ἐξελιγµένο
εἶδος+ τὸν ἐκπολιτισµένο κάτοικο τῆς ∆υτικῆς Εὐρώπης0-
∆εύτερον+ ἂν γιὰ τὴν Ὦστεν ἡ εὐτυχία ἀποτιµᾶται µὲ κρι,
τήρια ἠθικῆς+ γιὰ τὸν ∆αρβίνο τὰ κριτήρια εἶναι καθαρὰ
οἰκονοµικά- Ἔννοιες ὅπως αὐτὴ τῆς εὐχαρίστησης 'okd`,
rtqd( ποὺ χρησιµοποιεῖται ἐδῶ+ ἢ καὶ τῆς εὐτυχίας 'g`ooh,
mdrr( ποὺ ἀπαντᾶ σὲ ἀντίστοιχα χωρία+ γίνονται συνώνυ,
µες µὲ τὴν εὐηµερία- Ὁµοίως+ ἡ λειτουργικότητα µιᾶς συ,
νήθειας συνίσταται στὴν ὠφέλεια ποὺ ἀποφέρει στὸν κά,
τοχό της1- Αὐτὸ ὅµως τὸ συλλογιστικὸ µοντέλο ὁδηγεῖ σὲ
ἕνα παράδοξο- Ἂν ὁ πολιτισµός+ ὡς κατάσταση εὐηµερίας+
ἀπορρέει ἀπὸ τὴν ἐπιλογὴ τοῦ ὠφέλιµου+ µὲ τὴν οἰκονοµικὴ
ἔννοια τοῦ ὅρου+ χάνει κάθε ἀξίωση στὴν ἠθικὴ καὶ προ,
σεγγίζει αὐτὸ ποὺ οἱ συγγραφεῖς τοῦ κοινωνικοῦ συµβο,
λαίου θὰ χαρακτήριζαν φυσικὴ κατάσταση 'rs`sd ne m`,
stqd(+ ἤτοι βαρβαρότητα2- Ὁ µόνος τρόπος γιὰ νὰ ἀποκα,
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0 Παράβαλε τὸ ἡρακλείτειο9 «Ἁνθρώπων ὁ σοφώτατος πρὸς θεὸν πί,
θηκος φανεῖται καὶ σοφίᾳ καὶ κάλλει καὶ τοῖς ἄλλοις πᾶσιν» 'CJ
72(-

1 Ὁ ∆αρβίνος+ ὅπως ἐξάλλου καὶ ὁ Gdqadqs Rodmbdq '071/,08/2( ποὺ
πρωτοδιατύπωσε τὴ φράση «ἐπιβίωση τοῦ ἰσχυρότερου» 'rtquhu`k ne
sgd ehssdrs(+ εἶναι σαφῶς ἐπηρεασµένοι ἀπὸ τὴ φιλοσοφία τῶν ὠφελι,
µιστῶν 'tshkhs`qh`mr(-

2 Τὸ ὅτι ὁ ίδιος ὁ συγγραφέας ἀναγνωρίζει τὶς ἀδυναµίες αὐτὲς γίνε,
ται σαφὲς σὲ πολλὰ σηµεῖα τοῦ κειµένου του- Χαρακτηριστικὸ εἶναι
τὸ ἀκόλουθο χωρίο+ ὅπου καταφέρεται κατὰ τοῦ θεσµοῦ τῆς δου,
λείας+ Unx`fd ne sgd Ad`fkd+ σ- 336 'δεν περιλαµβάνεται στὴν ἑλλη,
νικὴ µετάφραση(9 «Hs hr `qftdc sg`s rdke,hmsdqdrs vhkk oqdudms dwbdr,
rhud bqtdksx: `r he rdke,hmsdqdrs oqnsdbsdc ntq cnldrshb `mhl`kr+ vghbg



τασταθεῖ ἡ ἠθικὴ ὑπόσταση τοῦ πολιτισµένου ἀνθρώπου
εἶναι βεβαίως µέσα ἀπὸ τὴ χειραφέτηση τῆς διάνοιας+ δη,
λαδὴ µέσα ἀπὸ τὴ συνείδηση ὅπως αὐτὴ ἐνσαρκώνεται
στοὺς πολιτιστικοὺς θεσµούς – καὶ πρωτίστως στὴ γλώσ,
σα- Στὸ παρακάτω χωρίο+ ὁ ∆αρβίνος στοχάζεται πάνω
στὶς µιµητικὲς ἱκανότητες τῶν ἀνήµερων θηρίων 'adsdr
r`tu`fdr(9

Z…\ ἐµεῖς ὅλοι οἱ Εὐρωπαῖοι ξέρουµε πόσο δύσκολο εἶναι νὰ
ξεχωρίσουµε τοὺς ἤχους σὲ µιὰ ξένη γλώσσα- Ποιὸς ἀπὸ
µᾶς+ γιὰ παράδειγµα+ θὰ µποροῦσε νὰ παρακολουθήσει ἕναν
Ἁµερικανὸ ἰνδιάνο µέσα ἀπὸ µιὰ πρόταση µὲ περισσότερες
ἀπὸ τρεῖς λέξεις: Ὅλοι οἱ ἄγριοι φαίνεται νὰ κατέχουν+ ὣς
ἕνα ἀσυνήθιστο βαθµό+ αὐτὴ τὴ δύναµη τῆς µιµικῆς- Πάνω
σ’ αὐτὸ τὸ θέµα µοῦ ἀναφέρθηκε πὼς τὸ ἴδιο κωµικὸ συνή,
θειο παρουσιάζεται κι ἀνάµεσα στοὺς Κάφρους· οἱ Αὐστρα,
λοὶ ἐπίσης εἶναι ἀπὸ καιρὸ πασίγνωστοι πὼς εἶναι ἱκανοὶ νὰ
µιµηθοῦν καὶ νὰ περιγράψουν τὸ βάδισµα ἑνὸς ὁποιουδήποτε
ἀνθρώπου µὲ τέτοιο τρόπο+ ποὺ µπορεῖ ἀµέσως νὰ ἀναγνωρι,
στεῖ- Πῶς µπορεῖ νὰ ἐξηγηθεῖ αὐτὴ ἡ ἱκανότητα: Εἶναι συ,
νέπεια τῶν πιὸ πεπειραµένων φυσικῶν καταστάσεων τῆς
ἀντίληψης καὶ τῶν ὀξυµένων αἰσθήσεων+ ποὺ εἶναι κοινὲς σὲ
ὅλους τοὺς ἀνθρώπους σὲ ἄγρια κατάσταση+ σὲ σύγκριση µὲ
ἐκείνους ποὺ ἀπὸ καιρὸ ἔχουν ἐκπολιτιστεῖ:0

Ἐκεῖνο ποὺ ξεχωρίζει τοὺς Εὐρωπαίους 'ὅλους ἐµᾶς(
ἀπὸ τοὺς ἰθαγενεῖς τῆς Γῆς τοῦ Πυρὸς καὶ τοὺς Κάφρους+
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`qd e`q kdrr khjdkx sg`m cdfq`cdc rk`udr+ sn rshq to sgd q`fd ne sgdhq r`,
u`fd l`rsdqr- Z…\ he sgd lhrdqx ne ntq onnq ad b`trdc mns ax sgd k`vr
ne m`stqd+ ats ax ntq hmrshstshnmr+ fqd`s hr ntq rhm Z…\»-

0 Ταξιδεύοντας µὲ τὸ Μπίγκλ+ ὅ-π-+ σ- 43- Τὸ πρωτότυπο στὸ Unx`fd
ne sgd Ad`fkd+ ὅ-π-+ σ- 073-



δὲν εἶναι ἡ γλώσσα καθαυτή 'καὶ οἱ Κάφροι ἔχουν τὴ δική
τους γλώσσα(+ ἀλλὰ ἡ συνείδηση τῆς γλωσσικῆς λειτουρ,
γίας+ τοῦ συµβολικοῦ.µεταφορικοῦ χαρακτήρα τῆς γλώσ,
σας- Ἐκεῖ ποὺ οἱ ἰθαγενεῖς µιµοῦνται+ οἱ Εὐρωπαῖοι ταξι,
διῶτες προσπαθοῦν νὰ ξεχωρίσουν+ δηλαδὴ νὰ συγκρίνουν
ἢ νὰ µεταφράσουν9 νὰ µεταφέρουν στὴ δική τους γλώσσα
τὸν ξένο σηµειωτικὸ κώδικα- Ἂν ἡ προσπάθειά τους αὐτὴ
ἀνακαλεῖ τὴ συγκριτικὴ µεθοδολογία τοῦ ∆αρβίνου ὡς
ἐπιστήµονα+ αὐτὸ δὲν εἶναι τυχαῖο- Κοινὴ ἀφετηρία τῆς
γλώσσας καὶ τῆς ἐπιστήµης δὲν εἶναι ἄλλη ἀπὸ τὴ µετα,
φορά- Ὁ ταξιδιώτης τοῦ Μπὶγκλ τὸ γνωρίζει αὐτὸ καλύ,
τερα ἀπὸ τὸν καθένα- Εἴκοσι χρόνια ἀργότερα+ στὸν ἐπί,
λογο τῆς Καταγωγῆς τῶν Εἰδῶν+ θὰ προφητέψει πὼς µὲ
τὴν πρόοδο τῆς ἐπιστήµης 'δηλαδὴ τὴν ἀναγνώριση τῆς
θεωρίας του(+ φυσιοδιφικοὶ ὄροι ὅπως συγγένεια+ ἀγχι,
στεία+ πατρότητα καὶ µορφολογία θὰ πάψουν νὰ εἶναι µε,
ταφορικοὶ καὶ θὰ ἀνακτήσουν τὴν κοινή τους σηµασία- Μὲ
ρητορικοὺς ὅρους –παρότι ὁ ἴδιος τους ἀπέφευγε–9 θὰ µιλᾶ,
µε πιὰ µὲ νεκρὲς µεταφορές-

Συνοψίζω- Τὸ Ταξιδεύοντας µὲ τὸ Μπὶγκλ ἀνήκει στὰ
ἔργα ἐκεῖνα ποὺ ἡ κατάταξή τους δυσχεραίνει τοὺς µελε,
τητές- Γιὰ τοὺς ἱστορικοὺς τῆς ἐπιστήµης+ ἀλλὰ καὶ γιὰ
τοὺς βιογράφους τοῦ Κάρολου ∆αρβίνου+ συνιστᾶ πολύ,
τιµο τεκµήριο τῶν νεανικῶν ἀναζητήσεων+ ἡµερολόγιο
καταστρώµατος ἢ φύλλο τῆς ἐπιστηµονικῆς πορείας τοῦ
συγγραφέα τῆς Καταγωγῆς τῶν εἰδῶν- Τὸ ἐνδιαφέρον του
ὅµως δὲν ἐξαντλεῖται ἐκεῖ- Ἡ θεώρησή του ὑπὸ τὸ πρίσµα
τῆς παράδοσης καὶ τῶν συµβάσεων τῆς ταξιδιωτικῆς
γραφῆς διανοίγει ἕνα εὐρὺ πεδίο ἔρευνας γιὰ τοὺς ἀνθρω,
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πολόγους+ τοὺς συγκριτολόγους+ ἀκόµα καὶ τοὺς γλωσσο,
λόγους- Πάνω ἀπὸ ὅλα ὅµως+ ἡ µελέτη τοῦ ∆αρβίνου ἔχει
πολλὰ νὰ µᾶς διδάξει γιὰ τὴ φύση καὶ τὴ λειτουργία τῆς
µεταφορᾶς+ κοινοῦ ὀχήµατος τῆς ἐπιστήµης καὶ τῆς λο,
γοτεχνίας-

Ἐπιµύθιο9 Στὴν τρίτη ἀναθεωρηµένη ἔκδοση τῆς Κατα,
γωγῆς τῶν Εἰδῶν '0750( ὁ ∆αρβίνος+ ἀπαντώντας σὲ
κριτικοὺς ποὺ ἐπισηµαίνουν τὴν ἀκαταλληλότητα τοῦ
ὅρου «φυσικὴ ἐπιλογή»+ διευκρινίζει πὼς πρόκειται γιὰ µιὰ
ἁπλὴ µεταφορά+ ἐπικαλούµενος ἀντίστοιχα παραδείγµα,
τα ὁρολογίας ἀπὸ ἄλλες ἐπιστῆµες+ ὅπως αὐτὸ τῆς «ἐκλε,
κτικῆς συγγένειας» στὴ Χηµεία- ∆υστυχῶς+ γιὰ τὸν σύγ,
χρονο ἀναγνώστη+ ἡ σύναψη αὐτὴ παραπέµπει µᾶλλον
στὸ ὁµότιτλο µυθιστόρηµα τοῦ Γκαῖτε παρὰ στοὺς δε,
σµοὺς τῶν ὀξέων µὲ τὶς βάσεις-
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