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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η ̟αρούσα δι̟λωµατική εργασία συνιστά συνέχεια µιας άλλης σχετικής 

εργασίας του Εργαστηρίου Ψυχολογίας του Τµήµατος Φιλοσοφικών και 

Κοινωνικών Σ̟ουδών του Πανε̟ιστηµίου Κρήτης, της διδακτορικής 

∆ιατριβής της Μαριαλένας Σεµιτέκολου (2002), µε τίτλο: Η ανά̟τυξη των 

δυαδικών και των τριαδικών ̟αιγνιωδών αλληλε̟ιδράσεων µεταξύ γονέων-βρεφών 

α̟ό τον 7ο έως τον 12ο µήνα.  

      Η ̟αρούσα εργασία ̟ροεκτείνει θεωρητικά την ̟ροηγούµενη, µέσα α̟ό 

µια εννοιολογική, φιλοσοφική, ανθρω̟ολογική και ιστορική ̟ροο̟τική, 

συνοψίζοντας στο τέλος τις ψυχολογικές/ανα̟τυξιακές θεωρίες για την 

καταγωγή του χιούµορ. 

    Στο Πρώτο Κεφάλαιο θεωρούµε τη λέξη και την έννοια του χιούµορ στον 

ιστορικό χρόνο και στη συνέχεια ̟εριγράφουµε και συζητάµε κριτικά 

αντι̟ροσω̟ευτικές φιλοσοφικές θεωρίες για το κωµικό, το αστείο και το 

χιούµορ (Πλάτων, Αριστοτέλης, Καρτέσιος, Κάντ, Σο̟ενχάουερ, Μ̟ερξόν και  

Βιτγκενστάιν). 

   Στο ∆εύτερο Κεφάλαιο ̟εριγράφουµε και συζητάµε κριτικά, αφενός, 

ορισµένες αντι̟ροσω̟ευτικές ανθρω̟ολογικές θεωρίες και έρευνες 

εστιασµένες στο χιούµορ, και, αφετέρου, ηθολογικές θεωρίες καθώς και τη 

θεωρία του  Huizinga,  ̟ου εστιάστηκαν στη σχέση ̟αιχνιδιού και χιούµορ.  

   Στο Τρίτο Κεφάλαιο ̟εριγράφουµε και συζητάµε κριτικά, ορισµένες 

αντι̟ροσω̟ευτικές µορφές χιούµορ, ̟ου εµφανίστηκαν στην Αρχαία 

Ελλάδα, στην Αρχαία Ρώµη, στο Βυζάντιο, στον Μεσαίωνα, στην 

Αναγέννηση (Ιταλία, Ολλανδία, Κάτω Χώρες, Αγγλία), κατά τον 18ο και 19ο 

αιώνα (Γαλλία και Γερµανία) και στη συνέχεια συνοψίζουµε τη θεωρία του 

Μ̟αχτίν για το καρναβάλι και την κριτική ̟ου του έχει ασκηθεί. 

   Στο Τέταρτο Κεφάλαιο ̟εριγράφουµε συνο̟τικά τις γενικές ψυχολογικές 

θεωρίες για το χιούµορ, συγκεκριµένες ψυχολογικές γραµµές έρευνας ̟άνω 

στο χιούµορ, την ανα̟τυξιακή θεώρηση του χιούµορ και κλείνουµε το 

κεφάλαιο µε το ζήτηµα της  καταγωγής του. 
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     Στο Πέµ̟το Κεφάλαιο θεωρούµε συγκριτικά τα συµ̟εράσµατα των 

̟ροηγούµενων τεσσάρων κεφαλαίων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

 

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΙΟΥΜΟΡ 

 

1. 1. Εισαγωγή 

Στο ̟αρόν Κεφάλαιο ̟εριγράφουµε τις ̟ερι̟έτειες της λέξης και της έννοιας 

του χιούµορ στον χρόνο και στη συνέχεια ̟ροχωράµε στη θεώρηση ε̟τά 

αντι̟ροσω̟ευτικών φιλοσοφικών θεωριών για το κωµικό, το αστείο και το 

χιούµορ (Πλάτων, Αριστοτέλης, Καρτέσιος, Κάντ, Σο̟ενχάουερ,  Μ̟ερξόν 

και  Βιτγκενστάιν). Στο Συζήτηση θεωρούµε κριτικά τα ̟αρα̟άνω. 

 

1.2. Χιούµορ: Οι ̟ερι̟έτειες µιας λέξης 

Το χιούµορ θεωρείται έκφανση του κωµικού, δηλαδή, αυτού ̟ου σχετίζεται µε 

την κωµωδία. 

      Κωµικό είναι καθετί ̟ου ̟ροκαλεί γέλιο, συσ̟άσεις χειλικών και 

̟αρειακών µυών, συνοδευµένες α̟ό ηχηρές εκ̟νοές, ως έκφραση 

ευχαρίστησης, ευθυµίας, ειρωνείας, χλευασµού κ.ά. Η λέξη gele στα 

ινδοευρω̟αϊκά σηµαίνει γελώ, λάµ̟ω, α̟ό την ο̟οία ̟ροέρχεται το 

αρχαιοελληνικό γελάω-γελώ, το γερµανικό kleini (λαµ̟ρός) και το αγγλικό 

clean (καθαρός). Η λέξη κωµικός ̟ροέρχεται α̟ό τη  λέξη κώµος – µια 

αγροτική, λαϊκή γιορτή, αφιερωµένη στο ∆ιόνυσο και στην ακολουθία του, 

δηλαδή, στις ̟αραγωγικές δυνάµεις της φύσης. Λάµβανε χώρα την ε̟οχή του 

τρύγου, ό̟ου µια ̟οµ̟ή εύθυµων, φαλλοφόρων ανδρών, στεφανωµένοι µε 

κισσό και άνθη, τραγουδούσαν χαρούµενα άσµατα κι έκαναν µεταξύ τους 

άσεµνα ̟ειράγµατα. Η λέξη  κώµος ̟ολύ ̟ιθανόν να σήµαινε την αγέλη, τη 

συνάθροιση οµίλων νέων ανδρών (τραγουδιστών, διασκεδαστών) και να 

συνδέεται µε την ινδοευρω̟αϊκή λέξη kej, ̟ου σηµαίνει µοιράζω (οµηρική 

λέξη κείων=διαµοιραστής)  - οµάδα νέων κωµωδών, οι ο̟οίοι µοιράζονται το 

γέλιο, το ̟είραγµα, το αστείο (Μ̟αµ̟ινιώτης, 2008, σελ. 403, 980-981). 

      Εικάζεται ότι µια µορφή κωµωδίας, η κωµωδία των διαθέσεων (comedy of 

humors) ̟αρήγαγε τον Μεσαίωνα την αγγλική λέξη χιούµορ (humor), ως 

δάνειο της γαλλικής λέξης humeur, ̟ου ̟ροέρχεται α̟ό τη λατινική λέξη 
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umor, η ο̟οία έχει σχέση µε την αρχαιοελληνική λέξη υγρός ή κατά άλλους µε 

την αρχαιοελληνική λέξη χυµός – στο τελευταίο οι γνώµες διχάζονται, µέχρι 

̟ου συγχέονται. Για ̟αράδειγµα, ο ίδιος ο  Μ̟αµ̟ινιώτης (2008, σελ. 1953) 

τονίζει, ότι η δηµοφιλής συσχέτιση του humor µε την αρχαιοελληνική λέξη 

χυµός  «…δεν έχει ετυµολογική βάση», αλλά στη σελίδα 981 του ίδιου τόµου 

γράφει, ότι η λέξη humor ̟ροέρχεται α̟ό τη λατινική λέξη humor, 

̟ληθυντικός humores, δηλαδή οι χυµοί του σώµατος. Το ίδιο κάνει ̟λήθος 

συγγραφέων α̟ό τον Μεσαίωνα και την Αναγέννηση µέχρι σήµερα 

(Bremmer & Roodenburg, 2005˙ Escarpit, 1963˙ Cuddon, 1979˙  Κωστίου, 2005˙ 

Martin, 2007) – συσχέτιση του χιούµορ µε τους ι̟̟οκρατικούς χυµούς (αίµα, 

φλέγµα, κίτρινη χολή, µαύρη χολή). Η εξισορρό̟ηση των υγρών του 

σώµατος, οδηγεί σε σωµατική και ψυχική υγεία, υ̟οστήριζαν ο Ι̟̟οκράτης 

και ο Γαληνός, θέση α̟οδεκτή α̟ό τη µεσαιωνική ε̟ιστήµη. H ε̟ικράτηση 

ενός α̟ό τους τέσσερεις χυµούς υ̟οτίθεται ότι οδηγεί στη γνωστή τυ̟ολογία 

(αιµατώδης, φλεγµατικός, χολερικός, µελαγχολικός τύ̟ος) – ̟.χ. ο αιµατώδης 

τύ̟ος έχει ̟ιο αισιόδοξη και χαρούµενη «ιδιοσυγκρασία», σε αντίθεση µε τον 

καταθλι̟τικό «χαρακτήρα/τύ̟ο» του µελαγχολικού. Αρχικά, ο «τύ̟ος» ή 

«χαρακτήρας»  θεωρήθηκε ως σταθερό χαρακτηριστικό της ̟ροσω̟ικότητας. 

Αργότερα, θεωρήθηκε ως ̟ροσωρινή διάθεση, λόγω των διακυµάνσεων των 

χυµών - η κωµωδία των διαθέσεων (comedy of humors). Στην ̟ορεία του 

χρόνου και οι δύο σηµασίες διατηρήθηκαν – ̟.χ. στην αγγλική γλώσσα ακόµη 

λένε για κά̟οιον ότι είναι «good-humored person» (άτοµο µε καλό χιούµορ, µε 

καλή αίσθηση χιούµορ, χιουµοριστικό άτοµο - µε το χιούµορ να νοείται ως 

ένα µόνιµο χαρακτηριστικό του - και για κά̟οιον άλλον ότι ̟ροσωρινά βρίσκεται 

σε κακή διάθεση, δεν έχει κέφι και όρεξη, είναι στις κακές του («be in a bad 

humor»). Έτσι αρχικά το χιούµορ συνδέθηκε µε τη φυσιολογία και στη 

συνέχεια µε την ψυχολογία του ατόµου, αν και µέχρι τον 16ο αιώνα στην 

Αγγλία δεν είχε ακόµη συνδεθεί σηµασιολογικά µε το κωµικό και κυρίως µε το 

γέλιο (Martin, 2007).  
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1.3. Χιούµορ: Οι ̟ερι̟έτειες µιας έννοιας 

 Τον 16ο αιώνα στην Αγγλία η ιδέα του χιούµορ σήµαινε ένα µη 

ισορρο̟ηµένο χαρακτηριστικό της ̟ροσω̟ικότητας. Ο όρος σηµατοδοτούσε 

ο̟οιαδή̟οτε α̟οκλίνουσα α̟ό τις κοινωνικές νόρµες συµ̟εριφορά - 

χαρακτήριζε εκκεντρικούς, ιδιόρρυθµους, ̟ερίεργους, αλλόκοτους 

ανθρώ̟ους, άτοµα µε φυσική ή ε̟ιτηδευµένη εκκεντρικότητα: 

«Ε̟ειδή, όµως, αυτοί οι άνθρω̟οι συχνά θεωρούντο 
γελοίοι…εύκολα συνδέθηκε η έννοια του χιούµορ µε το 
κωµικό και το γέλιο και η καταχώρησή της στο ̟εδίο της 
κωµωδίας. Τελικά, το ιδιόρρυθµο ή το ̟αράξενο ̟ρόσω̟ο 
̟ου ήταν για γέλια ονοµάστηκε “χιουµορίστας” (humorist) 
ενώ η έκφραση “ένας άνθρω̟ος µε χιούµορ” (man of 
humor) αναφερόταν σε κά̟οιον ̟ου ευχαριστιόταν να 
µιµείται τις ιδιορρυθµίες ενός χιουµορίστα (humorist). Έτσι 
το χιούµορ θεωρήθηκε ως ένα ταλέντο ̟ου ̟εριλάµβανε την 
ικανότητα να κάνεις τους άλλους να γελούν. Μόνο α̟ό τα 
µέσα µέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα ̟ήρε ο όρος χιουµορίστας 
(humorist) την τρέχουσα έννοια - κά̟οιος ̟ου δηµιουργεί 
ένα ̟ροϊόν ̟ου ονοµάζεται χιούµορ µε στόχο να 
διασκεδάσει τους άλλους…Ο Mark Twain θεωρήθηκε α̟ό 
̟ολλούς φιλολόγους ως ένας α̟ό τους ̟ρώτους 
χιουµορίστες µε τη σύγχρονη έννοια του όρου» (Martin, 
2007, σ. 21). 
 

         Πριν ̟άρει τη «σύγχρονη έννοια» (̟ου δυστυχώς δεν είναι µόνο µία), το  

χιούµορ στην Αγγλία της Αναγέννησης χωρίστηκε σε τρεις τουλάχιστον 

τύ̟ους:  

α) «στο χιούµορ της ̟όλης», δηλαδή, στο κυρίαρχο χιούµορ, αυτό ̟ου ήταν 

της µόδας, 

 β) στο χιούµορ σαν συγκινησιακό χαρακτηριστικό ενός διασκεδαστικού 

ατόµου, και  

γ) στη χωρίς κανόνες χιουµοριστική διάθεση και στην ̟αιγνιώδη εξα̟άτηση 

της στιγµής - σε ένα αδύναµο, ̟αροδικό ̟άθος για διασκέδαση (Κωστίου, 

2005, σελ. 245).   



 9

       Οι Γάλλοι φαίνεται ότι δάνεισαν στους Άγγλους τον όρο, αλλά αρχικά στη 

Γαλλία η έννοια του χιούµορ σήµαινε το αντίθετο α̟ό ό,τι στην Αγγλία. Η 

Κωστίου (2005), σηµειώνει σχετικά: 

«Συνοψίζοντας την ιστορία της έννοιας, ο Henri Morier 
α̟οτυ̟ώνει την ̟οικιλοµορφία και την ασυµβατότητα των 
σηµασιών της: “Α̟ό τότε ̟ου διάβηκε τη Μάγχη, η τύχη της 
λέξης ήταν διαφορετική στην Αγγλία α̟’ ό,τι στη Γαλλία. 
Στις όχθες του Σηκουάνα, ”έχω χιούµορ” φτάνει να σηµαίνει 
“είµαι στις µαύρες µου”, είµαι κακοδιάθετος, έτοιµος να τα 
̟άρω όλα στραβά. Στις όχθες του Τάµεση, όµως, σηµαίνει 
“είµαι στις καλές µου”, ευδιάθετος…η γαλλική γλώσσα 
έ̟ρε̟ε να ̟εριµένει ως την ε̟οχή του ροµαντισµού για να 
εισαγάγει στη φιλοσοφία της, τη λέξη χιούµορ µε τη 
σύγχρονη έννοια του όρου, ό̟ως αυτή είχε εξελιχθεί στην 
αγγλική ψυχή µεταξύ 1600 και 1740 » (2005, σ. 245). 
 

      Τελικά, οι Γάλλοι, α̟ό το 1725 και µετά, θεωρούν το χιούµορ αγγλικό 

δάνειο - ο  Βίκτωρ  Ουγκώ το 1862 µιλάει γι’ «αυτό το εγγλέζικο ̟ράγµα ̟ου 

α̟οκαλούν χιούµορ». Εισαγόµενο α̟ό την Αγγλία είδος, ε̟ίσης, το θεωρούν 

κατά τον 17ο και τον 18ο αιώνα οι Γερµανοί και οι Ολλανδοί (Bremmer & 

Roodenburg, 2005, σ. 18).  

    Μελετώντας τους σηµερινούς ορισµούς του χιούµορ,  δια̟ιστώνουµε ότι η 

σηµασιολογική του ̟ερι̟έτεια συνεχίζεται. Σε ελληνικό λεξικό το χιούµορ  

ορίζεται ως:  

«…η σύλληψη των ̟ραγµάτων και της ζωής α̟ό την αστεία και 
κωµική ̟λευρά τους, καθώς και η έκφραση αυτής της όψεως τόσο 
στον ̟ροφορικό όσο και τον γρα̟τό λόγο µε έξυ̟νο ̟νευµατώδη 
τρό̟ο» (Μ̟αµ̟ινιώτης, 2008, σ. 1953). 
 

       Το γαλλικό λεξικό Robert ορίζει το χιούµορ ως µορφή ̟νεύµατος, ̟ου 

̟αρουσιάζει ή ̟αραµορφώνει την ̟ραγµατικότητα, µε τρό̟ο ώστε να 

α̟ελευθερώνει τις ευχάριστες και τις ασυνήθιστες ̟λευρές της (Bremmer & 

Roodenburg, 2005, σ. 19).  Το γερµανικό λεξικό Duden ορίζει το χιούµορ ως το: 

 «Χάρισµα ̟ου διαθέτει ένας άνθρω̟ος να µην ̟αίρνει ̟άντα στα 
σοβαρά τις ατέλειες του κόσµου και των ανθρώ̟ων, να 
αντιµετω̟ίζει µε ελαφρότητα τις δυσκολίες και τις αντιξοότητες της 
καθηµερινής ζωής και να µ̟ορεί να γελάει µε όλα αυτά και µε τον 
ίδιο του τον εαυτό» (Bremmer & Roodenburg (2005, σ. 19). 
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       Το αγγλικό Λεξικό της Οξφόρδης, ορίζει το χιούµορ ως τη δράση ή/και το 

λόγο (̟ροφορικό ή γρα̟τό)  ̟ου ̟ροκαλεί ψυχαγωγία και διασκέδαση καθώς 

και  την αίσθηση του ̟αράδοξου, του αστείου, του ευτρά̟ελου, του κωµικού. 

Πρόκειται για µια ικανότητα αντίληψης του αστείου και του διασκεδαστικού, 

ή έκφρασης των ̟αρα̟άνω στην οµιλία, στη γραφή και στην ευτρά̟ελη 

φαντασία (Martin, 2007. σ. 5).   

            Οι Bremmer & Roodenburg (2005, σ. 15, 17) στο συλλογικό έργο τους 

µε τίτλο Η Πολιτισµική Ιστορία του Χιούµορ, θεωρούν το χιούµορ ως µήνυµα, ̟ου 

στοχεύει στην ̟ρόκληση χαµόγελου ή γέλιου και εκφράζεται µέσω ̟ράξης, 

λόγου, γραφής, εικόνων ή µουσικής. Τονίζουν, ε̟ίσης, ότι µόνο ̟ρόσφατα οι 

ιστορικοί άρχισαν συστηµατικά να µελετούν το χιούµορ ως «µέσο εξήγησης 

των κωδίκων και των ευαισθησιών του ̟αρελθόντος». 

       Ο Martin (2007) στο έργο του The Psychology of Humor, τονίζει ότι 

̟ρόκειται για έναν ευρύ όρο ̟ου αναφέρεται: α) σε λόγο ή/και ̟ράξη, ̟ου 

γίνονται αντιλη̟τά ως αστεία και κάνουν τους άλλους να γελούν, β) στις 

νοητικές εκείνες διεργασίες αντίληψης και δηµιουργίας του διασκεδαστικού 

ερεθίσµατος, και γ) στις συναισθηµατικές αντιδράσεις ̟ου ̟εριλαµβάνονται 

στην α̟όλαυση αυτή – θέση σύµφωνη µε την αντίστοιχη των Simpson & 

Weiner (1989). Μέσα α̟ό µια ψυχολογική ̟ροο̟τική, ο Martin (2007, σ. 5), 

διακρίνει τέσσερεις συνιστώσες στη διεργασία του χιούµορ:  

α) το κοινωνικό ̟λαίσιο, β) τη γνωστικο-αντιλη̟τική διεργασία, γ) τη 

συγκινησιακή αντίδραση, και δ) τη φωνητικο-συµ̟εριφορική έκφραση του 

γέλιου (βλ. ̟αρακάτω). 

      Φυσικά οι ειδικοί διαφωνούν µε τους ̟αρα̟άνω και ̟ολλούς άλλους 

σχετικούς ορισµούς και ̟εριγραφές του χιούµορ. Ερίζουν, ε̟ίσης, για τη  

διάκριση των όρων χιούµορ, σάτιρα, ειρωνεία και ̟αρωδία1 (Κωστίου, 2005).  

                                                 
1 Σύµφωνα µε την Κωστίου (2005), κά̟οιοι ορίζουν τη σάτιρα ως συνδυασµό κριτικής και 
χιούµορ, άλλοι ως έκθεση αδυναµιών χωρίς χιούµορ, άλλοι ως στοχεύουσα στην ηθική 
διαµόρφωση, άλλοι χωρίς ηθικές διαστάσεις και άλλοι ότι υ̟άρχει µόνο σε σχέση µε την 
̟αρωδία και το σαρκασµό. Για την Κωστίου βασικό χαρακτηριστικό της σάτιρας είναι η 
ε̟ιθετική ή αµυντική ανατρο̟ή (σελ. 49-54, 56). Άλλο ̟ρόβληµα είναι οι σχέσεις σάτιρας και 
κωµωδίας, ό̟ου κά̟οιοι συγγραφείς µιλούν για αλληλοε̟ικάλυψη, άλλοι υ̟άγουν την 
̟ρώτη στη δεύτερη και άλλοι τις διακρίνουν στη βάση του σκο̟ού: η κωµωδία έχει αίσια, 
ευτυχή έκβαση, ενώ η σάτιρα αδιαφορεί για την έκβαση, αφού σκο̟ός της είναι η κάθαρση 
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     Η Κωστίου (2005, σελ. 244-245) ̟αραθέτει τους ακόλουθους τρεις ορισµούς 

του χιούµορ, οι ο̟οίοι  ήρθαν στο φως κατά τον 19ο αιώνα και ̟εριγράφονται 

α̟ό  τον Pirandello (1908):  

α) ο Bonghi, όρισε το χιούµορ ως την «̟ικρή διάθεση» ̟ου α̟οκαλύ̟τει και 

εκφράζει τη γελοιότητα του σοβαρού και τη σοβαρότητα του γελοίου,  

β) ο J-P Richter, όρισε το «ροµαντικό χιούµορ» ως τη σοβαρή στάση εκείνου, 

̟ου συγκρίνοντας το ά̟ειρο µε τον µικρό ̟ε̟ερασµένο κόσµο, φτάνει σε ένα 

φιλοσοφικό γέλιο, µια καθολική αίσθηση του κωµικού, µια µείξη ̟όνου και 

µεγαλείου, συµ̟άθειας και ανοχής για όλους, και 

γ) ο F. Hegel, όρισε το χιούµορ ως την «ιδιαίτερη στάση του διανοούµενου, 

̟ου του δίνει τη δυνατότητα να ̟ροβάλει τον εαυτό του στα ̟ράγµατα» 

(Κωστίου, 2005, σελ. 245). 

      Οι ορισµοί αυτοί µας οδηγούν στη θεώρηση του χιούµορ α̟ό τους 

φιλοσόφους. Οι φιλόσοφοι ̟ροσ̟αθούν να διακρίνουν τις ̟οιότητες ̟ου 

χαρακτηρίζουν τις διάφορες εκφάνσεις του κωµικού (ό̟ως ̟.χ.  χιούµορ, 

ειρωνεία και  σάτιρα), αλλά, κατά τη γνώµη µας, δεν το καταφέρνουν. Οι 

διακρίσεις τους γεννούν ̟ερισσότερα ερωτήµατα α̟ό όσα υ̟οτίθεται 

α̟αντούν. Για ̟αράδειγµα, ο Πελεγρίνης ισχυρίζεται ότι στο χιούµορ η 

σοβαρότητα κρύβεται ̟ίσω α̟ό το αστείο, µε στόχο ένα βαθύτερο 

συµβολισµό ή κά̟οια άδολη υ̟όδειξη (2004, σελ. 347). Αντίθετα, η Κωστίου 

σηµειώνει, ότι, στη φιλοσοφία, ο ορισµός του χιούµορ α̟ό τη µια εξελίσσεται 

και α̟ό την άλλη έχει ̟ολλές εκφάνσεις. Συνήθως, το χιούµορ ορίζεται ως η 

                                                                                                                                            
της κοινωνίας µέσω ειρωνείας, σαρκασµού και καρικατούρας. Στην ειρωνεία συνήθως 
κά̟οιος διατυ̟ώνει κάτι και εννοεί το αντίθετο. Υ̟άρχουν, όµως, ̟ερι̟τώσεις ̟ου δεν 
υ̟άρχει αντίθεση, αλλά α̟οστασιο̟οίηση ή και διαφορο̟οίηση α̟ό το νόηµα. Όµως, η 
̟ροσ̟άθεια ορισµού της ειρωνείας, ̟ου α̟οκαλείται και «µητέρα της σύγχυσης», στο τέλος  
καταντά µια α̟ό̟ειρα συγκέντρωσης της «οµίχλης» (σελ. 124). Η έννοια της ̟αρωδίας 
µεταµορφώθηκε στο χρόνο. Α̟ό την Αναγέννηση µέχρι το 1960 συνδέθηκε µε τους όρους 
µ̟ουρλέσκο (ως γκροτέσκο, καρικατούρα, ψευδο-ηρωικότητα, ̟αρωδία κ.ά.), κωµικό, γελοίο, 
κριτική, µίµηση και µετα-µυθο̟λασία. Α̟ό το 1960 µέχρι το 1970 συνδέθηκε µε τους όρους 
κωµικό, αµφισβήτηση, κριτική της ̟ραγµατικότητας, µη αυθεντικότητα, µηδενισµός, 
ελάχιστη µεταµόρφωση κ.ά. Α̟ό το 1970 και εξής, στη λεγόµενη µεταµοντέρνα ε̟οχή, 
συνδέθηκε κυρίως µε τους όρους κωµικό, διακειµενικό και µετα-µυθο̟λαστικότητα (σελ. 199-
201). Παρά τις διαφωνίες των ειδικών για τις σχέσεις ̟αρωδίας, σάτιρας και ειρωνείας, η 
̟αρωδία εξακολουθεί να συνιστά ένα διαδεδοµένο και γοητευτικό λογοτεχνικό είδος (σελ.  
233-239).  
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συνειδητή διαφορά µεταξύ ̟ραγµατικότητας (ή καλύτερα της ασηµαντότητας 

της ̟ραγµατικότητας) και µιας ιδανικής κατάστασης ̟ραγµάτων – διαφορά, 

η ο̟οία τονίζεται ̟ροκειµένου κά̟οιος να α̟ελευθερωθεί α̟ό αυτήν (2005, 

σελ. 244). Ο Πελεγρίνης (2004, σελ. 347), ισχυρίζεται ότι στην ειρωνεία το 

αστείο υ̟οδηλώνεται µέσα α̟ό τη σοβαρότητα και η Κωστίου, τονίζει το 

αδύνατο του ορισµού της ειρωνείας, την ο̟οία α̟οκαλεί «µητέρα της 

σύγχυσης» (βλ. υ̟οσηµείωση 1).  Ο Πελεγρίνης (2004, σελ. 347)  ισχυρίζεται 

ότι στη σάτιρα η σοβαρότητα εκφράζεται µέσα α̟ό το αστείο, στοχεύοντας στη 

̟ροσβολή του σατιριζόµενου ̟ροσώ̟ου, ενώ η Κωστίου, δείχνει το ̟λήθος 

των σχετικών φιλοσοφικών ορισµών (η σάτιρα ως ε̟ιθετική ή αµυντική 

ανατρο̟ή, ως συνδυασµός κριτικής και χιούµορ, ως έκθεση αδυναµιών χωρίς 

χιούµορ, ως ε̟ικαλυ̟τόµενη ή υ̟αγόµενη στην κωµωδία κ.ά.)(βλ. 

υ̟οσηµείωση 1).  Σίγουρο, ̟άντως, είναι ότι α̟όψεις των φιλοσόφων για το 

κωµικό και το χιούµορ εξελίσσονται και διαφέρουν. 

 

1.4.  Φιλοσοφικές θεωρήσεις για το χιούµορ 

Στο ̟αρόν υ̟οκεφάλαιο θα δούµε ε̟τά αντι̟ροσω̟ευτικές φιλοσοφικές 

θεωρίες – του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη, του Καρτέσιου, του Κάντ, του 

Σο̟ενχάουερ, του Μ̟ερξόν και του Βιτγκενστάιν.  

         Ό̟ως όλοι οι άνθρω̟οι, έτσι και οι αρχαίοι Έλληνες α̟ολάµβαναν το 

χιούµορ στην καθηµερινή τους ζωή. Μάλιστα, µέσα στο ̟λαίσιο µιας 

οικειότητας µε το ιερό και το θείο, οι αρχαίοι Αθηναίοι διακωµωδούσαν στο 

θέατρο θεούς και µύθους, χωρίς οι ίδιοι να θεωρούν ότι η διακωµώδηση 

αµφισβητεί την ̟ίστη τους στα ιερά  (βλ. ε̟όµενο Κεφάλαιο),  

      Όµως ο Πλάτων διαφωνούσε και ε̟έκρινε το κωµικό και το γέλιο ̟ου 

αυτό ̟αρήγαγε.  Στην Πολιτεία (395e), ̟ροτείνει ότι α̟ό την ̟αιδική ηλικία οι 

φύλακες της ̟όλης ̟ρέ̟ει να µιµούνται ̟ρότυ̟α ανδρείων, σωφρόνων, 

ενάρετων και ελεύθερων ανδρών και να α̟οφεύγουν, µεταξύ άλλων, τη 

µίµηση κακών και δειλών ανθρώ̟ων, οι ο̟οίοι γελοιο̟οιούν και κατηγορούν 
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ο ένας τον άλλο2. Οι φύλακες δεν ̟ρέ̟ει να αγα̟ούν το γέλιο ή να γελούν 

̟ολύ και οι ̟οιητές δεν ̟ρέ̟ει να ανα̟αριστούν ανθρώ̟ους, ̟ολύ δε µάλλον 

θεούς, κυριευµένους α̟ό το γέλιο3. Φτάνει στο σηµείο να ε̟ικρίνει τον 

Όµηρο, ο ο̟οίος ̟εριγράφει τους Ολύµ̟ιους θεούς να ξεκαρδίζονται στα 

γέλια βλέ̟οντας τον κουτσό Ήφαιστο να τους κερνά κρασί (Όµηρος, Ιλιάδα, 

Α, 598-599)4. Ισχυρίζεται, ότι αν κά̟οιος ακούει αστεία σε µια ιδιωτική 

συναναστροφή ή σε µια ̟αράσταση κωµωδίας, αστεία, ̟ου ο ίδιος θα 

ντρε̟όταν να τα ̟ει ή να ̟ράξει σχετικά, και αν δεν αηδιάσει, αλλά  νιώσει 

υ̟ερβολική ευχαρίστηση, τότε ο ίδιος καθίσταται βωµολόχος και 

«κωµωδο̟οιός» - γιατί είναι ανίκανος να ελέγξει µε το λογικό του το τµήµα 

εκείνο της ψυχής ̟ου ̟εινά για γελωτο̟οιίες5. Πριν καταλήξει στον 

αφοριστικό του λόγο για το κωµικό και το γέλιο, ο Πλάτων «έ̟αιξε» στο 

Συµ̟όσιο, στον Σοφιστή, στον Πρωταγόρα και στον Κρατύλο µε το ̟αιγνιώδες 

χιούµορ – αν και φοβόταν την αλλαγή ̟ου µ̟ορούν να ε̟ιφέρουν στα έθιµα 

της ̟όλης τα ̟αιδικά ̟αιχνίδια (βλ. ε̟όµενο Κεφάλαιο). 

    Σε αντίθεση µε τον Πλάτωνα, ο Αριστοτέλης στην Ποιητική (IV, 1448b) 

θεωρεί ότι ο Όµηρος ήταν ο κατεξοχήν ̟οιητής της σοβαρής ̟οίησης (Ιλιάς 

Οδύσσεια), αλλά και της κωµωδίας, γιατί µε το έργο του Μαργίτης, 

δραµατο̟οίησε όχι τον ψόγο, αλλά το γελοίο. Εικάζεται ότι το χαµένο, 

                                                 
2 «Ουδέ γε άνδρας κακούς, ως έοικεν, δειλούς… κακηγορούντας τε και κωµωδούντας 
αλλήλους και αισχρολογούντας, µεθύοντας ή και νύφοντας, ή και άλλα τόσα οι τοιούτοι και 
εν λόγοις και εν έργοις αµαρτάνουσιν εις αυτούς τε και εις άλλους» (Πλάτων, Πολιτεία, 395e). 
3 «Αλλά µην ουδέ φιλογέλωτάς γε  δεί είναι. σχεδόν γαρ όταν τις εφιή ισχυρώ γέλωτι,  
ισχυράν και µεταβολήν ζητεί το τοιούτον». «Ούτε άρα ανθρώ̟ους αξίους λόγου 
κρατουµένους υ̟ό γέλωτος αν τις ̟οιή, α̟οδεκτέον, ̟ολύ δε ήττον, εάν  θεούς» (Πλάτων, 
Πολιτεία, 388). 
4« Και χαµογέλασε η θεά, η Ήρα η λευκοχέρα 
και α̟’ το ̟αιδί της έλαβε γελώντας το ̟οτήρι 
και γλυκό νέκταρ ̟αίρνοντας α̟’ τον κρατήρα εκείνος 
δεξιά κερνούσε ολόγυρα τους άλλους αθανάτους. 
Τότε οι µακάριοι θεοί τα γέλια δεν κρατούσαν 
να βλέ̟ουν κει τον Ήφαιστον να υ̟ηρετή στο δώµα» (Όµηρος, Ιλιάς, Μτφ. Ι. Πολυλάς).  
 
5 «Ἆρʹ οὖν οὐχ ὁ αὐτὸς λόγος καὶ ̟ερὶ τοῦ γελοίου; ὅτι, ἃν αὐτὸς αἰσχύνοιο γελωτο̟οιῶν, ἐν 

µιµήσει δὲ κωµῳδικῇ ἢ καὶ ἰδίᾳ ἀκούων σφόδρα χαρῇς καὶ µὴ µισῇς ὡς ̟ονηρά, ταὐτὸν 

̟οιεῖς ὅ̟ερ ἐν τοῖς ἐλέοις; ὃ γὰρ τῷ λόγῳ αὖ κατεῖχες ἐν σαυτῷ βουλόµενον γελωτο̟οιεῖν, 

φοβούµενος δόξαν βωµολοχίας, τότʹ αὖ ἀνιεῖς, καὶ ἐκεῖ νεανικὸν ̟οιήσας ἔλαθες ̟ολλάκις ἐν 

τοῖς οἰκείοις ἐξενεχθεὶς ὥστε κωµῳδο̟οιὸς γενέσθαι» (Πλάτων, Πολιτεία, 606c). 
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δεύτερο βιβλίο της Ποιητικής είχε ως αντικείµενο την κωµωδία, την ο̟οία ο 

Αριστοτέλης  ορίζει ως: 

 «…µίµηση ανθρώ̟ων χειρότερων α̟ό τον µέσο όρο των 
συνηθισµένων καθηµερινών ανθρώ̟ων, όχι όµως ενσχέσει µε 
κάθε είδος κακίας, αλλά µόνο ενσχέσει µε την ασχήµια, της 
ο̟οίας µέρος είναι καθετί ̟ου, ως καταγέλαστο, ̟ροκαλεί το 
γέλιο. Ό,τι ̟ράγµατι, ̟ροκαλεί το γέλιο είναι µια λαθεµένη 
συµ̟εριφορά ή µια ασχήµια ̟ου δεν ̟ροξενεί ̟όνο ή βλάβη 
µια κωµική µάσκα, ε̟ι̟αραδείγµατι, είναι άσχηµη ή 
α̟οτρο̟ιαστική χωρίς να ̟ροξενεί ̟όνο» (Ποιητική, 1949a, 34-
37, µτφ. Λυ̟ουρλής).  
 

       Η έκφραση ̟ου χρησιµο̟οιεί ο Αριστοτέλης στο ̟αρα̟άνω χωρίο  είναι: 

«…τὸ γὰρ γελοῖόν ἐστιν ἁµάρτηµά τι (κά̟οιο σφάλµα) καὶ αἶσχος (ασχήµια) 

ἀνώδυνον καὶ οὐ φθαρτικόν, οἷον εὐθὺς τὸ γελοῖον ̟ρόσω̟ον αἰσχρόν τι καὶ 

διεστραµµένον ἄνευ ὀδύνης» (Ποιητική, 1949a, 34-37). Γέλιο ως αντίδραση 

α̟έναντι στο άσχηµο, σε αυτό ̟ου α̟οκλίνει α̟ό το συνηθισµένο, γέλιο 

α̟έναντι στο δυσαρµονικό και στο δυσανάλογο. Στα Ηθικά Νικοµάχεια ο 

Αριστοτέλης, ισχυρίζεται ρητώς ότι η ανά̟αυση και τα αστεία είναι αναγκαία 

για τη ζωή. Τονίζει ότι η ανά̟αυση συνδέεται µε τη διασκέδαση και «τας 

̟αιδιάς», ότι η όρεξη για τα αστεία είναι ̟ολύ διαδεδοµένη και ότι «οι ̟λείστοι των 

ανθρώ̟ων ευχαριστιούνται µε τα αστεία και τους χλευασµούς ̟ερισσότερο 

α̟ό όσο ̟ρέ̟ει» (1128 a, b). Ψάχνοντας να ̟ροσδιορίσει τον «ορθό µέσο 

όρο», τη «µεσότητα» ως ̟ρος το αστείο και το γέλιο, καταλήγει στη διάκριση  

τριών ανθρω̟ίνων τύ̟ων 6:  

α) οι µε µέτρο, αξιο̟ρε̟ώς αστειευόµενοι, εκείνοι ̟ου αστειεύονται µε 

καλούς, λε̟τούς, εύκαµ̟τους, ευτρά̟ελους τρό̟ους - οι «ε̟ιδέξιοι», οι ο̟οίοι 

δεν αστειεύονται µε τα ̟άντα («οι εµµελώς ̟αίζοντες», 1128a), 

                                                 
6 «Οỉ µέν οΰν τώ  γελοίω υ̟ερβάλλοντες βωµολόχοι δοκοΰσιν είναι καί φορτικοί, γλιχόµενοι 
̟άντως τού γελοίου, και µάλλον στοχαζόµενοι τού γέλωτα ̟οιήσαι η τοΰ λέγειν εύσχήµονα 
και µη λυ̟εΐν τον σκω̟τόµενον' οι δε µήτ' αύτο'ι αν ε'ι̟όντες µηδέν γελοΐον τοΐς τε λέγουσι 
δυσχεραίνοντες άγροικοι και σκληροί δοκοΰσιν είναι, ο'ι δ' 'εµµελώς ̟αίζοντες ευτρά̟ελοι 
̟ροσαγορεύονται, οίον εΰτρο̟οι' τοΰ γαρ ήθους α'ι τοιαΰται δοκοϋσι κινήσεις είναι, ώσ̟ερ 
δε τα σώµατα εκ των κινήσεων κρίνεται, ούτω και τα ήθη» (Ηθικά Νικοµάχεια, 1128a). 
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β) εκείνοι ̟ου ̟οτέ δεν κάνουν αστεία, ̟ου δυσαρεστούνται µε τα αστεία των 

άλλων και οργίζονται κατά ̟άντων – οι τραχείς, οι άξεστοι, οι ανίκανοι για 

αστεία («άγροικοι και σκληροί δοκούσι είναι»,  1128a), και 

γ) οι «υ̟ερβάλλοντες βωµολόχοι», οι «φορτικοί» γελωτο̟οιοί, ̟ου αντί να 

λένε αξιο̟ρε̟ή ̟ράγµατα, ̟ροσ̟αθούν µε υ̟ερβολικό τρό̟ο να 

̟ροκαλέσουν γέλιο, ̟ληγώνοντας και χλευάζοντας τους άλλους. Είναι αυτοί 

̟ου εµ̟αίζουν και «̟αράνοµα» κακολογούν – «…οι δε νοµοθέται ένια 

λοιδορείν κωλύουσιν» («οι δε νοµοθέτες…ίσως µάλιστα θα έ̟ρε̟ε να µη 

ε̟ιτρέ̟ουν ορισµένους εµ̟αιγµούς») (Ηθικά Νικοµάχεια, 1128a). 

       Στην ̟ορεία των αιώνων οι φιλόσοφοι συνέχισαν να ασχολούνται µε τη 

φύση και την αισθητική αξία του χιούµορ. Ο Καρτέσιος στα Πάθη της Ψυχής 

(1649/1996), ισχυρίζεται ότι το γέλιο είναι µια «άναρθρη και βροντερή 

φωνή», συνοδευµένη α̟ό τη γνωστή έκφραση του ̟ροσώ̟ου. Το γέλιο 

̟ροκαλείται α̟ό τους διογκωµένους ̟νεύµονες, λόγω του αίµατος, ̟ου 

̟ροέρχεται α̟ό τη  δεξιά κοιλία της καρδιάς. Το γέλιο ̟ροκαλείται α̟ό τη 

χαρά ̟ου είναι «συγκρατηµένη και ανάµικτη µε θαυµασµό ή µε µίσος», αλλά 

όχι α̟ό την υ̟ερβολική χαρά, γιατί τότε ο ̟νεύµονας είναι τόσο «αιµατώδης, 

ώστε δεν µ̟ορεί να διογκωθεί ̟ερισσότερο…» (1649/1996, σελ. 172-173). Εκ 

̟είρας, ισχυρίζεται ο Καρτέσιος, γνωρίζουµε, ότι στο βροντερό γέλιο 

«υ̟άρχει ̟άντοτε κά̟οια µικρή δόση µίσους ή τουλάχιστον θαυµασµού» 

(σελ. 173), ενώ το γέλιο ̟ου συνοδεύει την αγανάκτηση µ̟ορεί να είναι είτε 

φυσικό είτε υ̟οκριτικό και ̟ροσ̟οιητό. Το φυσικό γέλιο της αγανάκτησης 

̟ηγάζει: 

 “…α̟ό τη χαρά ̟ου νιώθουµε, βλέ̟οντας ότι το κακό ̟ου 
̟ροκαλεί την αγανάκτησή µας δεν µ̟ορεί να µας ̟ληγώσει, και 
συνάµα α̟ό την έκ̟ληξη ̟ου µας ̟ροκαλεί η ̟αραδοξότητα 
του φαινοµένου ή η α̟ροσδόκητη συνάντηση µε αυτό το κακό. 
Έτσι η χαρά, το µίσος και ο θαυµασµός συµβάλλουν στο γέλιο» 
(Καρτέσιος, 1649/1996, σελ. 174). 

 
      Κατά τον Καρτέσιο,  η έκ̟ληξη του θαυµασµού µάς οδηγεί στο γέλιο όταν 

ξαφνικά δούµε κά̟οιον να ̟αθαίνει ένα µικρό κακό ̟ου του αξίζει  - αν 

γελάσουµε στο µεγάλο κακό, τότε είµαστε εκ φύσεως κακοί. Σκω̟τικότεροι 



 16

όλων είναι όσοι έχουν ατέλειες (̟.χ. «οι κουτσοί, οι µονόφθαλµοι, οι 

καµ̟ούρηδες…»), γιατί ε̟ιθυµούν να δουν ίδιες µε τις δικές τους κακοτυχίες 

και στους άλλους (Καρτέσιος, 1649/1996, σελ. 209). Αντίθετα, ο λε̟τός 

σαρκασµός είναι ιδιότητα -αλλά όχι ̟άθος- του έντιµου, ενάρετου ανθρώ̟ου, 

δηλωτικός της ευθυµίας και της ψυχικής του ηρεµίας, γιατί: 

«…αντιγράφει συνήθως τα ελαττώµατα κατά τρό̟ο ̟ου να 
φαίνονται γελοία, χωρίς ωστόσο να τα ̟εριγελάµε εµείς οι ίδιοι 
ούτε και να εκδηλώνουµε το ̟αραµικρό µίσος ̟ρος τα 
συγκεκριµένα ̟ρόσω̟α…(ο άνθρω̟ος αυτός) γνωρίζει να 
̟αρουσιάζει µε εύσχηµο τρό̟ο ̟ράγµατα ̟ου τωόντι χλευάζει» 
(Καρτέσιος, 1649/1996, σελ. 210). 
 

      Ο Κάντ (1790/2002) στην Κριτική της Κριτικής ∆ύναµης, θεωρεί το αστείο 

όχι µέρος των καλών, αλλά των ευχάριστων τεχνών και το το̟οθετεί στις 

̟αρυφές της τέχνης (µη σοβαρή, ελαφρά, ευχάριστη τέχνη). Το αστείο ως 

µορφή ̟αιχνιδιού, ό̟ως και η µουσική, µας ̟ροσφέρει το συναίσθηµα της 

υγείας – µια ευχαρίστηση ̟ου ̟ηγάζει α̟ό τις σωµατικές ζωτικές λειτουργίες, 

µια συγκίνηση:  

«…̟ου κινεί τα σ̟λάχνα και το διάφραγµα…[µια] ευχαρίστηση 
την ο̟οία βρίσκοµε στο ότι µ̟ορούµε να βιώνοµε το σώµα και 
µέσω της ψυχής και να µας χρησιµεύει αυτή ως γιατρός του 
σώµατος» (Καντ, 1790/2002, σελ. 271, µτφ. Κ. Ανδρουλιδάκης). 

 

       Ο Καντ ερµηνεύει την ̟ορεία και την  ευεργετική ε̟ίδραση του αστείου, 

λέγοντας ότι όλα αρχίζουν µε σκέψεις, ̟ου ε̟ιδρούν στο σώµα - σκέψεις ̟ου 

«θέλουν να εκφραστούν αισθητηριακώς». Όταν κατά την αφήγηση του 

αστείου δεν βιώνουµε το αναµενόµενο, τότε η «διάνοια υ̟οχωρεί ξαφνικά» - 

αυτή η διανοητική υ̟οχώρηση βιώνεται στο σώµα µέσω του κραδασµού των 

οργάνων. Ο κραδασµός αυτός οδηγεί σε µια ευεργετική, σωµατική ισορρο̟ία 

και υγεία. Γιατί, όµως, υ̟οχωρεί η διάνοια και εµφανίζεται το γέλιο; ∆ιότι 

βρίσκεται αντιµέτω̟η µε το ̟αράλογο, µε το µη αναµενόµενο, µε την 

υ̟ονόµευση µιας ̟ροσδοκίας, µε τη µεταµόρφωσή της σε κάτι ανούσιο και 

α̟ροσδόκητα µηδαµινό.  Η ερµηνεία του Καντ για τη σχέση αστείου, γέλιου 

και ̟αράλογου είναι ενδιαφέρουσα: 
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«Σε όλα όσα ̟ρόκειται να ̟ροκαλέσουν ένα ζωηρό, 
ξεκαρδιστικό γέλιο, ̟ρέ̟ει να υ̟άρχει κάτι ̟αράλογο (στο 
ο̟οίο συνε̟ώς η διάνοια καθ’ εαυτήν δεν µ̟ορεί να βρει 
καµιάν αρέσκεια). Το γέλιο είναι µια αψιθυµία (συγκίνηση) ̟ου 
οφείλεται στην έξαφνη εκµηδένιση µιας τεταµένης ̟ροσδοκίας. 
Ακριβώς η εκµηδένιση τούτη  ̟ου ασφαλώς δεν είναι ευχάριστη 
για τη διάνοια, ευχαριστεί εν τούτοις εµµέσως για µια στιγµή 
̟ολύ ζωηρά. Συνε̟ώς, η αιτία ̟ρέ̟ει να βρίσκεται στην 
ε̟ίδραση της ̟αράστασης ε̟ί του σώµατος και στην 
αλληλε̟ίδραση ε̟ί της ψυχής και µάλιστα, όχι ε̟ειδή η 
̟αράσταση, αντικειµενικώς, είναι αντικείµενο της 
ευχαρίστησης (διότι ̟ώς µ̟ορεί να ευχαριστεί µια ̟λανηµένη 
̟ροσδοκία;)», αλλά µόνον ε̟ειδή ̟ροκαλεί ως α̟λό ̟αιχνίδι 
των ̟αραστάσεων µια ισορρο̟ία των ζωτικών δυνάµεων στο 
σώµα» (Καντ, 1790/2002, σελ. 272, µτφ. Κ. Ανδρουλιδάκης).  
 
Ως ̟ρος τον τρό̟ο αφήγησης χιουµοριστικών ιστοριών ο Καντ 

αναφέρει το ̟αράδειγµα του «ανίδεου» Ινδού, ̟ου ξεφωνίζει κατά̟ληκτος 

βλέ̟οντας τον αφρό ̟ου βγαίνει α̟ό ένα µ̟ουκάλι µ̟ύρας. Στην ερώτηση 

του Άγγλου γιατί αντιδρά έτσι, ο Ινδός α̟άντησε ότι δεν ̟αραξενεύεται ̟ου 

ο αφρός της µ̟ύρας βγαίνει έξω α̟ό το µ̟ουκάλι, αλλά για το ̟ώς τον 

βάλανε µέσα (Κάντ, 1790/2002, σελ. 272) (βλ. ε̟. Berger, 1995).  

  Ακολουθώντας το Καρτέσιο στη φυσιολογική ερµηνεία του γέλιου, ο  

Καντ κάνει αναφορά στον Βολταίρο, ο ο̟οίος ισχυρίστηκε ότι ως 

αντιστάθµισµα στα ανθρώ̟ινα δεινά, ο ουρανός µας έδωσε την ελ̟ίδα και 

τον ύ̟νο – ο Καντ ̟ροσθέτει και το γέλιο. Τονίζει, µάλιστα, ότι στο χιούµορ 

(ευθυµία – µε την καλή έννοια), ο ̟νευµατώδης άνθρω̟ος εκούσια κρίνει τα 

̟ράγµατα διαφορετικά ή ακόµη και αντίθετα α̟ό ό,τι συνήθως – µια 

αντίθεση ̟ου ̟ροκαλεί γέλιο λόγω της αιφνίδιας διάψευσης µιας µη σοβαρής, 

µη ενδιαφέρουσας ̟ροσδοκίας. Αυτός ̟ου ακούσια κρίνει τα ̟ράγµατα 

διαφορετικά ή ακόµη και αντίθετα α̟ό ό,τι συνήθως, λέγεται αλλο̟ρόσαλλος 

(Κάντ, 1790/2002, σελ. 276).  

Ο Σο̟ενχάουερ, όρισε το κωµικό ως την αιφνίδια συνειδητο̟οίηση µιας 

̟αράλογης εξίσωσης µεταξύ µιας καθολικής έννοιας και µιας ε̟ιµέρους 

̟αράστασης. Παρέθεσε ως ̟αράδειγµα το ανέκδοτο του Γασκόνου, ο ο̟οίος 

ντύθηκε µε καλοκαιρινά ρούχα µέσα στο καταχείµωνο. Στην α̟ορία του 
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βασιλιά τι συνέβη και ντύθηκε έτσι, ο Γασκόνος α̟άντησε: «Αν η εξοχότητά 

σας φορούσε ό,τι κι εγώ, δεν θα κρύωνε καθόλου». «Τι φοράς;» τον ρώτησε ο 

βασιλιάς. Ο Γασκόνος α̟οκρίθηκε: «Όλη την γκαρνταρόµ̟α µου». Ο 

Πελεγρίνης (2004), σηµειώνει ότι ενώ  λογικά µία ε̟ιµέρους ̟αράσταση, ό̟ως 

είναι τα καλοκαιρινά ρούχα, υ̟άγεται σε µια καθολική έννοια, ό̟ως είναι 

ολόκληρη η γκαρνταρόµ̟α, στη συγκεκριµένη ̟ερί̟τωση, µε αυθαίρετο 

τρό̟ο,  µία ε̟ιµέρους ̟αράσταση εξισώνεται µε µία καθολική έννοια. Για τον 

Σο̟ενχάουερ, η αιφνίδια συνειδητο̟οίηση της λογικά αθέµιτης εξίσωσης, της 

ξαφνικής αντίληψης της ασυµφωνίας,  δηµιουργεί την αίσθηση του κωµικού 

(βλ. ε̟. Berger, 1995˙ Πελεγρίνης, 2004). 

Ο Μ̟ερξόν (1998), το̟οθετεί το κωµικό µεταξύ ζωής και τέχνης. Η ζωή 

χαρακτηρίζεται α̟ό µεταβολή, κίνηση και ελαστικότητα. Αν αυτά 

µετατρα̟ούν σε µηχανικούς αυτοµατισµούς, σε αδράνεια, σε άχαρη 

µονιµότητα, σε άκαµ̟τη ανελαστικότητα σώµατος, αισθήσεων, νου και  

χαρακτήρα, τότε γεννιέται η αίσθηση του κωµικού – στην κωµωδία γελάµε µε 

τους σ̟άγκους, µε τα νήµατα ̟ου καθιστούν την «ελευθερία» µας 

φαινοµενική (̟αιχνίδι µε τις µαριονέτες). Η µηχανική ε̟ανάληψη αντιβαίνει 

τη µεταβολή ̟ου χαρακτηρίζει τη ζωή. Η αναστροφή, το ανά̟οδο, η 

αντιστροφή των ρόλων φαντάζουν αστεία. Η αιφνίδια αντίληψη του 

ασυµβίβαστου και της δυσαρµονίας των αντιθέτων οδηγεί στην αίσθηση του 

κωµικού: αντίθεση µεταξύ του άκαµ̟του και του ευλύγιστου, του 

̟αραδοσιακού και του νεοτερικού, του σταθερά ε̟αναλαµβανόµενου και του 

διαρκώς µεταβαλλόµενου, του µηχανικού και του ζωντανού. Γελάµε στο 

ξαφνικό γλίστρηµα και ̟έσιµο ενός ανθρώ̟ου ̟ου ̟ερ̟ατά κανονικά, 

σταθερά και µηχανικά, ό̟ως ο Μ̟ερξόν γέλασε, όταν, αντί ένα λευκό ̟ου 

είχε συνηθίσει να βλέ̟ει, είδε ένα µαύρο άνθρω̟ο ̟άνω σε ένα ̟οδήλατο. Οι 

λέξεις εκφράζουν το κωµικό, αλλά και το δηµιουργούν - µε το ύφος τους, τη 

στερεοτυ̟ία τους, την ̟ροβολή µιας ̟αράλογης ιδέας µέσα σε µια γλωσσικά 

α̟οδεκτή ̟ρόταση. Το γέλιο και η ευθυµία ̟ου ̟ροκαλούνται α̟ό το κωµικό 

έχουν στο βάθος µια δόση ̟ικρίας, αλλά και αλαζονείας – αυτός ̟ου γελά 

χλευάζει και λειτουργεί τιµωρητικά και διορθωτικά (Μ̟ερξόν, 1998). 
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Για τον Βιτγκενστάιν, το χιούµορ ή καλύτερα τα αστεία, α̟ό µόνα 

τους, θα µ̟ορούσαν να συστήσουν το ̟εριεχόµενο µιας σοβαρής και καλής 

φιλοσοφικής εργασίας – αυτό τουλάχιστον λέγεται ότι εί̟ε ο φιλόσοφος και 

το µεταφέρει α̟ό δεύτερο χέρι ο µαθητής και φίλος του Norman Malcolm 

(1984)7.  Και φυσικά οι φιλόσοφοι ̟ροσ̟αθούν να καταλάβουν τι εννοούσε ο 

Βιτγκενστάιν. Ο Brommage (2010) ̟αρατηρεί, ότι ως άνθρω̟ος ο 

Βιτγκενστάιν δεν είχε χιούµορ, δεν του άρεσαν τα ευτρά̟ελα, ήταν 

µελαγχολικός και σκε̟τόταν το ενδεχόµενο της αυτοκτονίας (τρία α̟ό 

αδέρφια του είχαν αυτοκτονήσει) – ο̟ότε, ̟ώς να µιλήσει για το χιούµορ 

κά̟οιος ̟ου δεν έχει ή δεν του αρέσει το χιούµορ; Τι ήταν για τον 

Βιτγκενστάιν το χιούµορ;  

     Ο Βιτγκενστάιν ̟αρουσίασε σε δύο φάσεις της ζωής του δύο θεωρίες. Η  

̟ρώτη, η αναφορική θεωρία του νοήµατος της γλώσσας, ̟αρουσιάστηκε το 1922 

στη Λογικο-Φιλοσοφική Πραγµατεία (Tractatus Logico-Philosophicus) και η 

δεύτερη, η θεωρία του νοήµατος της γλώσσας κατά τη χρήση,  ̟αρουσιάστηκε µετά 

τον θάνατό του, το 1953 στις Φιλοσοφικές Έρευνες (Philosophical Investigations). 

Για το χιούµορ µας ενδιαφέρει η δεύτερη θεωρία. Βασική θέση του 

Βιτγκενστάιν είναι ότι το λάθος της φιλοσοφίας οφείλεται στην κακή χρήση 

της γλώσσας α̟ό τους φιλοσόφους, και, άρα, µόνο η ανάλυση της γλώσσας 

και η α̟οκατάσταση του νοήµατός της µ̟ορεί να τη θερα̟εύσουν. Στην 

̟ρώτη θεωρία εξετάζει τα όρια ρητού και αρρήτου, αυτού ̟ου µ̟ορεί και 

αυτού ̟ου δεν µ̟ορεί να λεχθεί. Κριτήριο της διάκρισης είναι η 

̟ραγµατικότητα ή ο κόσµος, τα όρια του ο̟οίου ταυτίζονται µε τα όρια της 

γλώσσας, του ρητού – οτιδή̟οτε λέγεται ή γράφεται (κρίσεις, ̟ροτάσεις και εν 

τέλει ονόµατα), για να έχει νόηµα, ̟ρέ̟ει να ανα̟αριστά την 

̟ραγµατικότητα (γεγονότα και εν τέλει ̟ράγµατα). Για να έχει η γλώσσα 

νόηµα, τα έσχατα γλωσσικά συστατικά (τα ονόµατα) ̟ρέ̟ει να ̟εριγράφουν 

τα έσχατα συστατικά της ̟ραγµατικότητας (τα ̟ράγµατα). Όµως, οι εκτός 

̟ραγµατικότητας διατυ̟ώσεις, οι ο̟οίες δεν δηλώνουν ούτε ανα̟αριστούν 

                                                 
7 «…a serious and good philosophical work could be written that would consist entirely of 
jokes » (Malcolm, 1984, pp. 27-28). 
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κάτι (οι ηθικές, οι αισθητικές, οι θρησκευτικές ̟ροτάσεις και οι λογικές 

α̟οφάνσεις), έχουν νόηµα και σ̟ουδαιότητα, συγκροτούν το άρρητο και 

µ̟ορούν µόνο να βιωθούν. Αν κά̟οιος ̟άει να µιλήσει γι’ αυτές θα ̟ει 

ανοησίες. Να σιω̟ούµε για το ανέκφραστο, τονίζει και κλείνει το Tractatus ο 

Βιτγκενστάιν (1922/1978). Στο έργο αυτό ο φιλόσοφος υ̟οστήριζε ότι 

υ̟άρχει µία ισχύουσα για όλους οικουµενική γλώσσα, ανεξάρτητα α̟ό τις 

συνθήκες ζωής.  

       Στη δεύτερη φάση, µετά το 1930, µε τη δεύτερη θεωρία του, τη θεωρία του 

νοήµατος της γλώσσας κατά τη χρήση, ισχυρίζεται ότι υ̟άρχουν ̟ολλές γλώσσες, 

̟ολλά γλωσσικά ̟εδία (κάτι σαν γλωσσικά ̟αιχνίδια), ̟ου ̟αίζονται µε 

ορισµένους κανόνες χρήσης των λέξεων, ̟ου όλοι οφείλουν να σέβονται. Οι 

κανόνες ̟ηγάζουν, υ̟αγορεύονται α̟ό τον τρό̟ο ζωής των µελών µιας 

κοινωνίας, α̟ό τις µορφές ζωής τους. Οι φιλόσοφοι, τονίζει ο Βιτγκενστάιν, 

κάνουν το λάθος να ορίζουν το νόηµα των λέξεων ενός γλωσσικού ̟αιχνιδιού 

µε τους κανόνες ̟ου διέ̟ουν ένα άλλο, διαφορετικό γλωσσικό ̟αιχνίδι. 

Συγχέουν την ε̟ιφανειακή γραµµατική (̟.χ. το φόρεµα είναι λευκό – ο ρόλος 

της όρασης) µε τη γραµµατική του βάθους (̟.χ. το φόρεµα είναι ωραίο – ο ρόλος 

των αισθητικών όρων). Για να µην ̟αρασύρονται α̟ό τη γοητεία των λέξεων, 

οι φιλόσοφοι ̟ρέ̟ει να ψάχνουν τη χρήση των λέξεων, τους κανόνες του 

γλωσσικού ̟αιχνιδιού – µόνο τότε θα ανακαλύψουν το ακριβές νόηµά τους. 

(Βιτγκενστάιν, 1922/1978), (Κωβαίος, 1987˙ Μ̟ασάκος, 1987˙ Πελεγρίνης, 

2004˙ Σακελλαριάδης, 2006).  

Ο Brommage (2010), ̟ροσ̟αθεί να διαλευκάνει τι εννοούσε ο 

Βιτγκενστάιν µε την «̟ερίεργη ̟αρατήρηση» (odd remark), ότι τα αστεία, 

α̟ό µόνα τους, θα µ̟ορούσαν  να συστήσουν το ̟εριεχόµενο µιας σοβαρής 

και καλής φιλοσοφικής εργασίας. Πώς είναι δυνατόν να υ̟άρξει µια σοβαρή 

φιλοσοφία βασισµένη εντελώς στην ελαφρότητα των αστείων; - αναρωτιέται ο 

Brommage, ̟ροσθέτοντας ότι στο κάτω κάτω η σοβαρότητα (της φιλοσοφίας) 

είναι αντίθετη, αν όχι εχθρική, ̟ρος την ελαφρότητα (του χιούµορ). Ο 

Brommage, ̟εριγράφει συνο̟τικά τη θέση του Βιτγκενστάιν για τη 

φιλοσοφία. Η φιλοσοφία δεν είναι µια θεωρία, αλλά µια δραστηριότητα, ̟ου 
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σκο̟ό έχει, όχι να λύσει, αλλά να διαλύσει τα ̟ροβλήµατα, µέσω της 

(δεύτερης)  θεωρίας του νοήµατος της γλώσσας κατά τη χρήση (̟ολλές γλώσσες, 

̟ολλά γλωσσικά ̟εδία -γλωσσικά ̟αιχνίδια- ̟ου ̟αίζονται µε ορισµένους 

κανόνες χρήσης των λέξεων, βλ. ̟αρα̟άνω). Αφού το ίδιο το χιούµορ είναι µια 

λειτουργία της γλώσσας, ένα γλωσσικό ̟αιχνίδι, ̟ου µε µοναδικό τρό̟ο 

αφηγείται, θέτει ερωτήσεις, αναφέρει ̟ράγµατα κ.ά., τότε, ̟ρέ̟ει να αναλυθεί 

µε τους χρηστικούς κανόνες ̟ου το διέ̟ουν, οι ο̟οίοι υ̟αγορεύονται α̟ό 

τον κοινό τρό̟ο ζωής των µελών µιας κοινωνίας, δηλαδή, α̟ό τις µορφές 

ζωής, α̟ό τις µοιρασµένες συµβάσεις α̟ό τις ο̟οίες ̟ηγάζει. Ένα αστείο είναι 

αστείο µόνο αν κατανοηθεί και η κατανόηση βασίζεσαι σε µια κοινή σειρά 

συµβάσεων ή µορφών ζωής. Μεθοδολογικά, ο Βιτγκενστάιν χρησιµο̟οιούσε 

̟ολλά ̟αραδείγµατα, για να δείξει τους ̟ολλούς, ειδικούς τρό̟ους «θερα̟είας» 

της φιλοσοφικής «νόσου», δηλαδή, το να ε̟ιχειρούν οι φιλόσοφοι να λύνουν 

µε κακή χρήση, αντί να διαλύουν, µε τους κανόνες χρήσης των λέξεων, τα 

̟ροβλήµατα. Η κατανόηση του χιούµορ είναι ένας τρό̟ος, µια θέαση του 

κόσµου, ένας τύ̟ος ε̟ιχειρήµατος, ένα καλό ̟αράδειγµα – µε αυτή την έννοια τα 

αστεία, α̟ό µόνα τους, θα µ̟ορούσαν  να συστήσουν το ̟εριεχόµενο µιας 

σοβαρής και καλής φιλοσοφικής εργασίας. Ο Brommage (2010), συλλέγει τις 

σκόρ̟ιες α̟όψεις του Βιτγκενστάιν για το χιούµορ και ισχυρίζεται ότι ο 

φιλόσοφος, στη συλλογή των αφορισµών του µε τίτλο Culture and Value8,  

αναφέρει:  

α) ότι κά̟οιος τρίτος είναι λογικό να µην κατανοεί, γιατί δυο άνθρω̟οι  

ξεσ̟ούν σε γέλιο, µετά α̟ό ένα αστείο ̟ου εί̟ε ο ένας, χρησιµο̟οιώντας µε 

̟ερίεργο τρό̟ο κά̟οιες λέξεις. Ο τρίτος ως ̟αρατηρητής δεν µοιράζεται τις 

κοινές συµβάσεις, τις µορφές ζωής των δύο ανθρώ̟ων, οι ο̟οίοι, γνωρίζοντας 

τους κανόνες χρήσης των λέξεων, κατανοούν το αστείο και γελούν,   

β) όταν δύο άνθρω̟οι δεν έχουν την ίδια αίσθηση χιούµορ, τότε δεν αντιδρούν 

κατάλληλα ο ένας ̟ρος τον άλλο, ό̟ως όταν σου ̟ετάξουν µια µ̟άλα, κι εσύ 

                                                 
8 Wittgenstein, L. (2000).  Πολιτισµός και αξίες. Μτφ. Μ. ∆ραγώνα – Μονάχου &  Κ.  Κωβαίος. 
Αθήνα:  Καρδαµίτσα. 
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αντί να την ̟ετάξεις ̟ίσω, τη βάζεις στην τσέ̟η σου. ∆εν έχουν την ίδια 

αίσθηση χιούµορ, γιατί δεν µοιράζονται µια κοινή µορφή ζωής,  και 

γ)  το χιούµορ δεν είναι µια διάθεση, αλλά ένας τρό̟ος εξέτασης, θέασης του 

κόσµου. Αν υ̟οθέσουµε ̟ως ισχύει ότι το χιούµορ εξαλείφθηκε α̟ό τη 

ναζιστική Γερµανία, δεν σηµαίνει ότι οι άνθρω̟οι δεν είχαν καλή διάθεση, 

σηµαίνει κάτι ̟ιο βαθύ και ̟ιο σ̟ουδαίο – δεν µοιράζονταν ̟λέον µια κοινή 

µορφή ζωής (Brommage, 2010).   

        Μάλιστα, ο Brommage (2010), αναφέρει και µερικά άλλα ̟αράξενα είδη 

αστείων ̟ου  χρησιµο̟οίησε ο Βιτγκενστάιν9,  και καταλήγει ότι η φιλοσοφία 

και το χιούµορ µας δείχνουν την κακή χρήση των λέξεων, και, καθιστώντας το 

οικείο ̟αράξενο και το ̟αράξενο οικείο, διαλευκάνουν το νόηµα και των 

δύο. 

 

1.5. Συζήτηση   

Στην αρχή του ̟αρόντος Κεφαλαίου είδαµε τη σύνδεση του κωµικού, ̟ου 

̟ροκαλεί γέλιο, µε το χιούµορ – το τελευταίο ως µια έκφανση του κωµικού.  

Περιγράψαµε την ινδοευρω̟αϊκή καταγωγή της λέξης γέλιο (gele) και την 

αρχαιοελληνική καταγωγή της λέξης κωµωδία (κώµος - αγέλη, συνάθροιση 

οµίλων νέων ανδρών, των κωµωδών, ̟ου µοιράζονται το γέλιο, το ̟είραγµα, το 

αστείο). Περιγράψαµε, ε̟ίσης, τη σχέση της µεσαιωνικής λέξης 

χιούµορ/humor µε την αρχαιοελληνική λέξη υγρός10 καθώς και µε την 

ι̟̟οκρατική χαρακτηρολογία ή µε την ̟ροσωρινή «διαθεσιολογία» (η 

κωµωδία των διαθέσεων - comedy of humors). Ε̟ισηµάναµε, ότι µέχρι τον 

16ο αιώνα, η λέξη χιούµορ στην Αγγλία δεν είχε ακόµη συνδεθεί 

σηµασιολογικά µε το κωµικό και µε το γέλιο – η µόνη σύνδεση είχε να κάνει  

µε τη φυσιολογία και την ψυχολογία του ατόµου ̟ου ε̟εδείκνυε χιούµορ. 

      Είδαµε την εννοιολογική εξέλιξη του χιούµορ στην Αγγλία α̟ό τον 16ο 

έως τον 19ο αιώνα – αρχικά ο όρος χιουµορίστας δήλωνε τον αλλόκοτο ή 

                                                 
9 Π.χ. στις Φιλοσοφικές Έρευνες   (§ 268, 250)  ο Βιτγκενστάιν ρωτά, αν το δεξί χέρι µ̟ορεί να 
δώσει χρήµατα στο αριστερό χέρι, θέλοντας να δείξει ότι η γραµµατική του «δίνω» α̟αιτεί 
δύο ανθρώ̟ους. Ρωτά, ε̟ίσης, «Γιατί ο σκύλος δεν µ̟ορεί να ̟ροσ̟οιηθεί ότι ̟ονάει; Είναι 
γιατί είναι ̟ολύ τίµιος; » (Brommage, 2010). 
10 Κατά άλλους µε την αρχαιοελληνική λέξη χυµός. 
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εκκεντρικό άνθρω̟ο, µετά τον ταλαντούχο µιµητή του, και τέλος τον 

δηµιουργό του χιούµορ. Κατά την Αναγέννηση, στην ίδια χώρα, υ̟ήρχε η 

διάκριση του χιούµορ της ̟όλης, του χιούµορ σαν συγκινησιακό 

χαρακτηριστικό ενός διασκεδαστή και του χωρίς κανόνες χιούµορ της 

στιγµής. Αν και οι Γάλλοι δάνεισαν στους Άγγλους τον όρο χιούµορ, στη 

Γαλλία η έννοια του χιούµορ δήλωνε, αρχικά, το αντίθετο α̟ό ό,τι στην 

Αγγλία («είµαι στις µαύρες µου») και µόνο αργότερα, ό̟ως, ε̟ίσης, στη 

Γερµανία και στην Ολλανδία,  υιοθετήθηκε η αγγλική έννοια.  

      Η εξέταση των ορισµών του χιούµορ δείχνει διαφορετικές εµφάσεις στις 

διάφορες χώρες ή ε̟ιστήµες. Στους τρεις ορισµούς του χιούµορ ̟ου 

̟αρατίθενται α̟ό τον Pirandello (βλ. ̟αρα̟άνω), γίνεται φανερό, ότι τον 19ο 

αιώνα υ̟ήρξε µια µεταβολή, η ο̟οία κινήθηκε α̟ό τη ροµαντική θεώρηση 

του χιούµορ (ορισµοί των Bonghi και Richter  - το χιούµορ ως «̟ικρή 

διάθεση») ̟ρος µια ̟ερισσότερο διανοητική και ατοµικιστική θεώρηση 

(ορισµός του Hegel - το χιούµορ ως η «ιδιαίτερη στάση του διανοούµενου», 

̟ου ̟ροβάλει τον εαυτό του στα ̟ράγµατα).   

       Στον σύγχρονο ελληνικό ορισµό τονίζεται το γνωστικό στοιχείο του 

χιούµορ, στον γαλλικό ορισµό το γνωστικό και το α̟ελευθερωτικό του 

στοιχείο, στον γερµανικό ορισµό το χάρισµα του χιούµορ και ο 

αυτοσαρκαστικός του χαρακτήρας, και στον αγγλικό ορισµό τονίζονται 

̟ερισσότερο η γνωστική και η συγκινησιακή του ̟οιότητα. Ο ̟ολιτισµικός-

ιστορικός ορισµός των Bremmer & Roodenburg (2005), ορίζει το χιούµορ ως 

µήνυµα, ̟ου στοχεύει στην ̟ρόκληση γέλιου και εκφράζεται µέσω ̟ράξης, 

λόγου, γραφής, εικόνων ή µουσικής. Ο ψυχολογικός ορισµός του Martin 

(2007),τονίζει τη γνωστική, τη συγκινησιακή, την κοινωνική και τη  φωνητικο-

συµ̟εριφορική του όψη. Γίνεται φανερό ότι αλλού τονίζεται ̟ερισσότερο η 

νοητική όψη του χιούµορ, ̟ου καθρε̟τίζει τις ε̟ιλογές και τον τρό̟ο ζωής 

µας καθώς και τη φιλοσοφική µας στάση και αλλού δίνεται ̟ερισσότερη 

έµφαση στο συγκινησιακό, λυτρωτικό του χαρακτήρα, θεωρώντας το 

χαλαρωτικό φάρµακο, ̟ου οδηγεί σε ̟νευµατική ελευθερία. Άλλοι δίνουν 

έµφαση στη µετασχηµατιστική του δύναµη και άλλοι το ορίζουν όχι µόνο µε 
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γλωσσικούς, αλλά και µε ̟αραγλωσσικούς και ̟ροσωδιακούς δείκτες, τους 

ο̟οίους χρησιµο̟οιεί ο οµιλητής µε σκο̟ό να καταστήσει τα λόγια του 

διασκεδαστικά για τον ακροατή (Escarpit, 1963˙ Shibles, 1998). Η  ̟λήρης ή 

µερική ασυµφωνία των ορισµών δηλώνει εννοιολογικές, θεωρητικές και 

µεθοδολογικές διαφορές σε διάφορες ε̟ιστήµες και χώρες. 

     Σε συµφωνία µε τη θεωρία του για τα ̟ρωτεία του έλλογου µέρους της 

ψυχής και το ιδανικό της ουτο̟ικής του Πολιτείας, ο Πλάτων ̟ροτάσσει έναν 

ε̟ικριτικό και α̟αγορευτικό λόγο για το κωµικό. ∆εν  αρκείται στην ε̟ίκριση 

των κωµωδιών της ε̟οχής του, αλλά ̟ροχωρεί σε αυστηρή κριτική του ίδιου 

του Οµήρου, σε αντίθεση µε τον Αριστοτέλη, ο ο̟οίος, τόνισε την ̟ροσφορά 

του τυφλού ̟οιητή και στην κωµωδία. Σε συµφωνία µε τη θεωρία του ̟ερί 

µεσότητας, ο Αριστοτέλης διέκρινε τρεις ανθρώ̟ινους τύ̟ους ως ̟ρος το 

αστείο και το γέλιο, ̟ρόβαλε τους µε µέτρο, «ε̟ιδέξιους» και αξιο̟ρε̟ώς 

αστειευόµενους («οι εµµελώς ̟αίζοντες»), υ̟οστήριξε ότι τα αστεία και οι 

«̟αιδιές» είναι αναγκαία για τη ζωή, και ότι η όρεξη για τα αστεία είναι ̟ολύ 

διαδεδοµένη µεταξύ των ανθρώ̟ων. Ε̟ι̟λέον, όρισε την κωµωδία ως µίµηση 

ανθρώ̟ων ̟ου σφάλουν χωρίς να ̟ροξενούν ̟όνο ή βλάβη. Συγκριτικά µε 

τον Πλάτωνα, η θέση του Αριστοτέλη είναι ̟ιο γήινη και ̟ιο ανθρώ̟ινη, 

ειδικά όταν ̟ροτείνει το γέλιο (κι όχι την ε̟ίκριση ή την α̟όρριψη) ως 

αντίδραση α̟έναντι στο δυσαρµονικό και στο δυσανάλογο. 

       Η ψυχο-φυσιολογική θέση του Καρτέσιου για το γέλιο και τα κίνητρά του  

είναι ενδιαφέρουσα. Κίνητρα του γέλιου είναι η συγκρατηµένη χαρά, 

ανάµικτη µε θαυµασµό, αγανάκτηση ή µίσος – συγκρατηµένη χαρά, για να 

διογκωθεί όσο ̟ρέ̟ει ο ̟νεύµονας και να ̟αραχθεί το φυσικό, «έντιµο» 

γέλιο, α̟έναντι στο ̟αράδοξο και στο α̟ροσδόκητο των καταστάσεων και 

όχι των ̟ροσώ̟ων. Για τον Καντ, α̟έναντι στα δεινά, ο ουρανός, ως 

αντιστάθµισµα, εκτός την ελ̟ίδα και τον ύ̟νο (Βολταίρος), µας έδωσε και το 

γέλιο, το ο̟οίο αναδύεται στη διάψευση µιας µη σοβαρής, µη ενδιαφέρουσας 

̟ροσδοκίας. Στην ενδιαφέρουσα ψυχο-σωµατική θεωρία του Κάντ, το αστείο, 

ως µορφή νοητικού ̟αιχνιδιού («όλα αρχίζουν µε σκέψεις»), είναι µια 

σωµατική συγκίνηση µ̟ροστά στο α̟ροσδόκητο, στο µη αναµενόµενο, στο 
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̟αράλογο. Μ̟ροστά τους η διάνοια υ̟οχωρεί (γιατί δεν βρίσκει «αρέσκεια», 

αφού δεν την ευχαριστεί µια «̟λανηµένη ̟ροσδοκία»), και τότε, στην 

ξαφνική «εκµηδένιση µιας τεταµένης ̟ροσδοκίας», το σώµα νιώθει 

κραδασµούς, οι ο̟οίοι ̟αράγουν το ευεργετικό για την υγεία γέλιο. Για τον 

Κάντ όλα  αρχίζουν µε σκέψεις, ̟ου όταν υ̟οχωρούν ε̟ιδρούν στο σώµα – ̟.χ. 

η ε̟ίδραση του νου στο σώµα, µε τον Ινδό να γελά α̟ορώντας ̟ώς βάλανε 

τον αφρό της µ̟ύρας µέσα στο µ̟ουκάλι. 

    Στον Σο̟ενχάουερ, το κωµικό αναδύεται στην ξαφνική συνειδητο̟οίηση 

µιας ̟αράλογης εξίσωσης µεταξύ µιας καθολικής έννοιας µε µια ε̟ιµέρους 

̟αράστασης, δηλαδή, µιας εξίσωσης του όλου µε το µέρος. Στον Μ̟ερξόν η 

αίσθηση του κωµικού ενέχει γέλιο, ευθυµία, ̟ίκρα, αλαζονεία, τιµωρητική και 

διορθωτική διάθεση. Το κωµικό βιώνεται στην αιφνίδια αντίληψη του 

ασυµβίβαστου και της δυσαρµονίας αντιθέτων φαινοµένων (άκαµ̟το-

ευλύγιστο, ε̟αναλαµβανόµενο -µεταβαλλόµενο, µηχανικό-ζωντανό, κ.ά.). Το 

κωµικό δεν εµφανίζεται µόνο σε όσα ̟αρατηρούµε, αλλά και σε όσα κωµικά, 

ανά̟οδα και άτο̟α δηµιουργούνται α̟ό τις λέξεις. 

Στον Βιτγκενστάιν, η κατανόηση του χιούµορ (ως λειτουργία της 

γλώσσας, ως  ένα  γλωσσικό ̟αιχνίδι) είναι µια θέαση του κόσµου, ένας τύ̟ος 

ε̟ιχειρήµατος, ένα καλό ̟αράδειγµα χρήσης της αφηγηµατικής, 

ερωτηµατικής, αναφορικής γλώσσας. Είναι ένας τρό̟ος διάλυσης των 

̟ροβληµάτων (µέσω της θεωρίας του νοήµατος της γλώσσας κατά τη χρήση), 

βασισµένος στους χρηστικούς κανόνες ̟ου διέ̟ουν το χιούµορ, οι ο̟οίοι 

τρό̟οι υ̟αγορεύονται α̟ό τις µοιρασµένες συµβάσεις, α̟ό τις κοινές µορφές 

ζωής όσων το α̟ολαµβάνουν. Με αυτή την έννοια τα αστεία, α̟ό µόνα τους, 

θα µ̟ορούσαν να συστήσουν το ̟εριεχόµενο µιας σοβαρής και καλής 

φιλοσοφικής εργασίας.  

          Στον Βιτγκενστάιν το χιούµορ είναι ένα χρήσιµο για τη φιλοσοφία  

γλωσσικό ̟αιχνίδι. Στον Καντ είναι ένα νοητικό ̟αιχνίδι. Στον Μ̟ερξόν 

είναι µια αιφνίδια αντίληψη αντίθετων φαινοµένων. Στον Σο̟ενχάουερ είναι 

µια ξαφνική συνειδητο̟οίηση της ̟αράλογης εξίσωσης του όλου µε το µέρος. 

Στον Καρτέσιο είναι η αντίληψη του  α̟ροσδόκητου των καταστάσεων και 
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όχι των ̟ροσώ̟ων. Στον Πλάτωνα το κωµικό είναι µια µάχη ανάµεσα στο 

ε̟ιθυµητικό (̟ου ̟εινά για γελωτο̟οιίες) και στο λογικό τµήµα της ψυχής, το 

ο̟οίο ̟ρέ̟ει να ελέγξει το γέλιο. Στον Αριστοτέλη το κωµικό είναι µια 

αναγκαιότητα για τη ζωή. Μάλιστα, ο Αριστοτέλης ̟ροτείνει το γέλιο ως 

αντίδραση στο δυσαρµονικό και στο δυσανάλογο. Με εξαίρεση τον Πλάτωνα, 

οι υ̟όλοι̟οι ̟ροαναφερθέντες φιλόσοφοι θεωρούν το χιούµορ ένα 

ευχάριστο, γλωσσικό ή νοητικό ̟αιχνίδι, ̟ου ̟ηγάζει α̟ό την ξαφνική 

αντίληψη ή συνειδητο̟οίηση του ̟αράδοξου, του διαφορετικού και του 

α̟ροσδόκητου. Η ̟ροσφορά των φιλοσόφων στην κατανόηση των 

̟ολύ̟λοκων φαινοµένων του χιούµορ είναι σηµαντική. Α̟όδειξη ότι η 

θεωρία του Μ̟ερξόν α̟οτελεί ̟ροάγγελο της  θεωρίας της ανωτερότητας και 

οι  θεωρίες των Αριστοτέλη, Καρτέσιου,  Καντ  και Σο̟ενχάουερ συνιστούν 

̟ροδρόµους της θεωρίας της ασυµφωνίας ή του άτυ̟ου, οι ο̟οίες 

εµφανίστηκαν αργότερα στην ψυχολογία. 

        Εκτός, όµως, α̟ό τις οµοιότητες, οι φιλοσοφικές διαφορές στη θεώρηση 

του κωµικού και του χιούµορ ̟αραµένουν. Κάθε φιλόσοφος εντάσσει τα  

φαινόµενα στο δικό του εννοιολογικό ̟λαίσιο και τα ερµηνεύει ανάλογα – το 

ίδιο φυσικά κάνουν και οι ειδικοί των κοινωνικών ε̟ιστηµών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ 

 

ΠΑΙΧΝΙ∆Ι ΚΑΙ ΧΙΟΥΜΟΡ- HOMO LUDENS 

 

2. 1. Εισαγωγή 

Στο ̟αρόν Κεφάλαιο ̟εριγράφουµε ορισµένες αντι̟ροσω̟ευτικές 

ανθρω̟ολογικές θεωρίες και έρευνες, οι ο̟οίες εστιάστηκαν στη δηµιουργία 

και στις λειτουργίες του χιούµορ. Στη συνέχεια ̟ροχωράµε στην ̟εριγραφή 

ηθολογικών θεωριών καθώς και της θεωρίας του Huizinga,  ̟ου, άµεσα ή 

έµµεσα, εστιάστηκαν στη σχέση ̟αιχνιδιού και χιούµορ. Στη Συζήτηση 

θεωρούµε κριτικά τα ̟αρα̟άνω. 

 

2.2. Ανθρω̟ολογικές θεωρήσεις για το χιούµορ 

Ο Radcliffe-Brown (1940), µελέτησε το χιούµορ και ̟ιο ειδικά το αστείο σε 

φυλές της Αφρικής, της Βόρειας Αµερικής και της Ωκεανίας και το θεώρησε ως 

τρό̟ο α̟οφυγής της σύγκρουσης. Βρήκε ότι η σχέση αστεϊσµού µ̟ορεί να 

υ̟άρχει µεταξύ οικείων και συγγενικών ατόµων ή οµάδων (φυλών). Τα έθιµα 

της οµάδας µ̟ορεί να ε̟ιτρέ̟ουν ή και να ε̟ιβάλουν σε ένα ̟ρόσω̟ο να 

̟ειράζει ένα άλλο άτοµο, το ο̟οίο, εθιµικά, α̟αιτείται να µην ̟ροσβάλλεται 

α̟ό την κοροϊδία του ̟ρώτου (ασύµµετρη σχέση αστεϊσµού).  Μ̟ορεί, ε̟ίσης, 

και τα δύο άτοµα, εθιµικά, να ε̟ιτρέ̟εται ή να ε̟ιβάλλεται να ̟ειράζουν 

αλλήλους (συµµετρική σχέση αστεϊσµού). Το χιούµορ µ̟ορεί να είναι µόνο 

λεκτικό ή να συνοδεύεται ακόµη και α̟ό άγριας µορφής χειρονοµίες. Στη 

σχέση αστεϊσµού εµ̟εριέχονται ανάµεικτα τα στοιχεία της φιλίας, του 

ανταγωνισµού, της εικονικής εχθρότητας και της ε̟ιτρε̟όµενης ασέβειας. Η 

σχέση αστεϊσµού συνδυάζει και  υ̟ηρετεί, αφενός, τον κοινωνικό διαχωρισµό 

(ε̟ιτρέ̟ει την εκδήλωση των διαφορετικών ενδιαφερόντων των µελών µιας 

οµάδας ή µεταξύ δύο οµάδων), και, αφετέρου, τον κοινωνικό σύνδεσµο, ο 

ο̟οίος δεν ε̟ιτρέ̟ει τις συγκρούσεις, οι ο̟οίες ̟ιθανόν να ανέκυ̟ταν α̟ό τα 

διαφορετικά ενδιαφέροντα. Έτσι, µε τις εθιµικά α̟οδεκτές σχέσεις αστεϊσµού 

(ως µια µορφή συµµαχίας, ό̟ως ο γάµος, η ανταλλαγή αγαθών, κ.ά.), η 

οµάδα διατηρεί τη συνοχή και τη σταθερότητά της, ε̟ιτρέ̟ει τη  
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διαφορετικότητα  ενδιαφερόντων των µελών της, ̟ρολαµβάνει ή ελέγχει την 

εκδήλωση ανταγωνιστικών ή και ε̟ιθετικών συµ̟εριφορών, και αναγνωρίζει 

τις διαφορές ̟ου διακρίνουν τους αστειευόµενους (άτοµα, συγγενείς, 

διαφορετικές οµάδες ή φυλές). Σύµφωνα µε τον Radcliffe-Brown, η οµάδα µε 

τον τρό̟ο αυτό ̟ρολαµβάνει ή α̟οφεύγει τις συγκρούσεις. 

    Ο Kennedy (1970), διαφώνησε µε την ̟αρα̟άνω ερµηνεία.  Αντί να 

θεωρήσει τα αστεία µόνο ως τρό̟ο ̟ρόληψης και α̟οφυγής της σύγκρουσης, 

τα θεώρησε ως µορφές δοµηµένου ̟αιχνιδιού, ̟ου ̟ροσφέρουν χαρά και γέλιο, 

τουλάχιστον στη φυλή Ταραχουµάρα των Ινδιάνων του Μεξικού ̟ου 

µελέτησε, δηλαδή, σε µια µη εγγράµµατη, µε α̟λές οικονοµικές δοµές 

κοινωνία, ό̟ου α̟ουσίαζαν οι θεσµο̟οιηµένες, οµαδικές µορφές αστείων 

εµ̟ειριών (̟.χ. θεατρική κωµωδία). Η α̟οφυγή της σύγκρουσης θεωρήθηκε 

̟αράγωγο και όχι κίνητρο του δοµηµένου ̟αιχνιδιού του αστεϊσµού. 

Βασισµένος στα κριτήρια του ̟αιχνιδιού, τα ο̟οία εισηγήθηκε ο Huizinga 

(1938/1989) (̟αρά την αντίθετη ά̟οψη του Huizinga για τη σχέση 

̟αιχνιδιού-χιούµορ - βλ. ̟αρακάτω) και ο Caillois (1958)11, ο Kennedy θεωρεί 

τον αστεϊσµό δοµηµένο ̟αιχνίδι ανακούφισης και ευφορίας, γιατί: 

 α) οι συµµετέχοντες ελεύθερα και εκούσια λαµβάνουν µέρος στο ̟αιχνίδι, 

µέσα σε ένα κλίµα ελευθερίας, δεδοµένου ότι η ̟αιγνιώδης διαµάχη α̟αιτεί 

άρση ορισµένων καθηµερινών ̟εριορισµών και κανόνων,  

β) κυριαρχεί το ̟αιγνιώδες, το ο̟οίο, ̟αρά τα καθηµερινά βάσανα, στοχεύει 

και ε̟ιφέρει τη χαρά,  

γ) αναδύεται ο ενθουσιασµός και η έξαψη, µέσα σε ένα ̟λαίσιο αβεβαιότητας, 

έντασης και ανταγωνισµού, και  

δ) οι συµµετέχοντες ̟αλινδροµούν σε ένα ̟αιδικό στάδιο, ό̟ου κυριαρχούν 

̟ιο ελαστικοί κανόνες για την έκφραση του α̟αγορευµένου (̟.χ.  

ε̟ιθετικότητα, σεξουαλικότητα).  

                                                 
11 O Caillois (1958), µελέτησε και τόνισε τον ̟ολιτισµικό ρόλο των ̟αιχνιδιών, τα ο̟οία υ̟ηρετούν 
διαφορετικές λειτουργίες και ξεδι̟λώνονται σε ένα συνεχές: α̟ό τα αυθόρµητα και τα χαλαρά έως τα 
τυ̟ικά και τα δύσκολα, βασισµένα σε αυστηρούς κανόνες ̟αιχνίδια. Στα ̟αιχνίδια της τύχης βιώνεται 
η αγωνία της εύνοιας της τύχης, στα ανταγωνιστικά ̟αιχνίδια η ̟ρόκληση της νίκης και της ε̟αίνου, 
στα ̟αιχνίδια ιλίγγου η ζάλη της έκστασης, ο ̟ανικός και η στιγµιαία ανατρο̟ή της ̟ραγµατικότητας, 
και στα µιµητικά ̟αιχνίδια η ευχαρίστηση της ̟ροσ̟οίησης (είµαι κά̟οιος άλλος) και της 
ανα̟αράστασης του ̟ραγµατικού µε το διαφορετικό (µιµητικό συµβολικό ̟αιχνίδι). 
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        Ο Kennedy, στο δοµηµένο ̟αιχνίδι του αστεϊσµού ̟ου µελέτησε στους 

Ταραχουµάρα, βρήκε, ε̟ίσης, χαρακτηριστικά υ̟οκριτικής τέχνης µεταξύ 

των αστειευόµενων καθώς και συµµετοχή κοινού, το ο̟οίο γελούσε και 

̟αρότρυνε µε υ̟οκινητικά σχόλια τους ̟ρωταγωνιστές, σε αυτή τη 

συντροφική κωµωδία-̟αιχνίδι. Κίνητρο στο δοµηµένο ̟αιχνίδι αστεϊσµού 

είναι για τον Kennedy αυτό καθαυτό το αµοιβαίο χιούµορ, το αµοιβαίο γέλιο 

και οι δεσµοί φιλίας ̟ου ανα̟τύσσονται - αµοιβαίοι δεσµοί, ̟ου ε̟ιτρέ̟ουν 

την αλληλο̟αρείσδυση στο χώρο του εγώ του άλλου, µέσα σε µια ζώνη 

οικειότητας. Η  αλληλο̟αρείσδυση δεν ̟ροϋ̟οθέτει ̟αραχώρηση αγαθών, 

αλλά ανταλλαγή δικαιωµάτων και υ̟οχρεώσεων – δικαίωµα για την εισβολή 

στο χώρο του εγώ του άλλου και υ̟οχρεώσεις για την ̟αραχώρηση του 

δικαιώµατος αυτού. Το κοινό δεν θεωρεί την ικανο̟οίηση των συγκινήσεων 

και της ανταγωνιστικής διάθεσης των ̟ρωταγωνιστών ως αντικοινωνικές 

συµ̟εριφορές, αφού διαδραµατίζονται µέσα στη σχέση αστεϊσµού, στον 

̟υρήνα της ο̟οίας υ̟άρχει αυτό ̟ου ο Kennedy α̟οκαλεί «̟αγκόσµια 

σταθερά της αµοιβαιότητας», δηλαδή, ̟αιγνιώδης ανταλλαγή δικαιωµάτων. 

Ο Kennedy (1970) υ̟οστηρίζει, ότι οι σχέσεις αστεϊσµού, όχι µόνο ως τρό̟οι 

α̟οφυγής της σύγκρουσης (Radcliffe-Brown, 1940), αλλά και ως µορφές 

δοµηµένου ̟αιχνιδιού, υ̟ηρετούν εξίσου α̟οτελεσµατικά  την κοινωνική 

συνοχή. 

   ∆ύο χρόνια µετά την εργασία του Kennedy, οι Handelman & Kapferer  

(1972),  µελέτησαν στο Ισραήλ (σε ένα εργαστήριο κεραµικής) και στη Ζάµ̟ια 

(σε ένα µεταλλείο άνθρακα και ψευδαργύρου), ̟ώς αυτο-̟αράγονται (̟ώς 

ακριβώς δηµιουργούνται) οι σχέσεις αστεϊσµού ως συµ̟εριφορές (και όχι ως 

λειτουργίες). Βρήκαν ότι ̟ροϋ̟όθεση για την εµφάνιση της συµ̟εριφοράς 

αστεϊσµού είναι η αλληλο-̟αραχώρηση µιας «άδειας» αστεϊσµού µεταξύ των 

συµµετεχόντων -  άδεια βασισµένη  στο κοινό ̟αρελθόν τους, χωρίς σε κάθε 

νέα ακολουθία αστεϊσµού να την ε̟ικαλούνται. Μετά την άδεια, οι 

σύντροφοι βάζουν κανόνες και συµφωνούν ̟άνω στους κανόνες  αστεϊσµού - 

̟οιοι αστειεύονται, ̟οιοι α̟οκλείονται α̟ό τον αστεϊσµό, µε ̟οιο ακριβώς 

γενικό και ισχύοντα για όλους λεκτικό τρό̟ο θα γίνονται οι ̟ειρακτικές 
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αναφορές, ή αν η ̟ειρακτική αναφορά θα κατευθύνεται σε ένα µόνο 

̟ρόσω̟ο-στόχο. Μετά τη συµφωνία των κανόνων αστεϊσµού, η ̟ορεία 

εµφάνισής του αστείου (δηλαδή το ̟έρασµα α̟ό το σοβαρό στο αστείο) 

εξαρτάται α̟ό την ιστορία κάθε οµάδας και την κοινωνική ταυτότητα των 

µελών της. Αν η οµάδα έχει «ιστορία», δηλαδή, έχει εγκαθιδρυµένα ̟λαίσια 

αστεϊσµού, τα ̟ράγµατα εξελίσσονται οµαλά – οι κανόνες εθιµικά ισχύουν 

α̟ό καιρό, τα άτοµα αστειεύονται χωρίς την αβεβαιότητα ότι θα υ̟άρξει 

̟ροσβολή και ότι το αστείο θα ̟αρεξηγηθεί και θα οδηγήσει σε σοβαρό 

ε̟εισόδιο. Αν η οµάδα δεν έχει εγκαθιδρυµένα ̟λαίσια αστεϊσµού, το ̟λαίσιο 

είναι εύθραυστο, η αβεβαιότητα υψηλή, οι αρνήσεις συµµετοχής στον 

αστεϊσµό ̟ερισσότερες, οι σχετικές νύξεις ασταθείς και τα αστεία 

̟εριστασιακά. Οι Handelman & Kapferer (1972), τονίζουν την ανάγκη 

διερεύνησης, όχι τόσο της λειτουργίας και των κοινωνικών ̟λαισίων, όσο των 

ειδικών ̟λαισίων αυτο-̟αραγωγής των συµ̟εριφορών αστεϊσµού. 

     Ο Freedman (1977), µελέτησε και βρήκε δύο µορφές αστεϊσµού στη φυλή 

Κίγκα της βόρειας Ρουάντας. Η µία µορφή ̟ειραγµάτων εµφανίζεται σε 

κοινωνικό ̟εριβάλλον ό̟ου οι κοινωνικές σχέσεις είναι εδραιωµένες και ο 

αστεϊσµός είναι α̟οδεκτός ως τρό̟ος έκφρασης των σχέσεων αυτών. Η άλλη 

µορφή αστεϊσµών εµφανίζεται σε κοινωνικό ̟εριβάλλον ό̟ου οι κοινωνικές 

σχέσεις δεν είναι ακόµη εδραιωµένες και τα ̟ειράγµατα λειτουργούν ως µέσα 

αλληλε̟ίδρασης για τη δόµηση των σχέσεων. ∆ηλαδή, ο αστεϊσµός, κατά τον 

Freedman, είναι µέρος µιας ήδη εγκαθιδρυµένης  σχέσης ή µιας εν δυνάµει σχέσης,  

και ̟ιο ειδικά συνιστά µέρος των υ̟οχρεώσεων και των ̟ρονοµίων των 

µελών µιας οικογενειακής ή συγγενικής οµάδας . Ο αστεϊσµός δεν βρίσκεται  

σε κά̟οιο ενδιάµεσο χώρο, αλλά στον ̟υρήνα των τελετουργικών και των 

κοινωνικών αλληλε̟ιδράσεων. Παρατηρείται, όχι µόνο µεταξύ συγγενών και 

̟αντρεµένων, αλλά και µεταξύ αστειευόµενων, ̟ου λίγο αργότερα 

̟αντρεύονται. Μεταξύ των ̟ολλών άλλων κοινών δράσεων, υ̟οχρεώσεων 

και ευθυνών (συλλογή τροφής, γονιµότητα και τεκνο̟οιία, θρησκευτικές 

τελετουργίες, καλλιέργεια της γης, ̟ολλα̟λασιασµός των οικόσιτων ζώων, 

κ.ά.), οι σύντροφοι µοιράζονται και την ελευθερία ̟ου βιώνεται στο χιούµορ. 
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Ο Freedman (1977), τονίζει τις διαφορές αστεϊσµού στα διαφορετικά 

̟ολιτισµικά ̟εριβάλλοντα και τις διαφορές των ̟ειραγµάτων ανάµεσα στις 

σύγχρονες και στις ̟αραδοσιακές κοινωνίες. 

         Ο Johnson (1978), ε̟ικρίνει τις ανθρω̟ολογικές ̟ροσεγγίσεις (̟.χ. του 

Radcliffe-Brown, 1940 και άλλων), τις φιλοσοφικές ̟ροσεγγίσεις (̟.χ. 

Μ̟ερξόν, 1998)  καθώς και την ̟ροσέγγιση του Freud (1905) (βλ. ̟αρακάτω), 

γιατί ενέταξαν και ανέλυσαν το αστείο µέσα στο δικό τους εννοιολογικό 

σύστηµα, σύµφωνα µε τις α̟αιτήσεις της κάθε θεωρίας, µε α̟οτέλεσµα να 

α̟οκτήσει τόσα νοήµατα όσα και οι θεωρίες. Ο Johnson ̟ρότεινε ότι το αστείο 

ως ε̟ικοινωνιακή έκφραση  µ̟ορεί να ̟εριγραφεί και να κατανοηθεί καλύτερα 

αν δηµιουργήσουµε ένα θεωρητικό µοντέλο µε τις ακόλουθες έξι µεταβλητές: 

α) τον αστειευόµενο, το ̟ρόσω̟ο, δηλαδή, ̟ου κάνει ή λέει το αστείο, 

̟ροσ̟αθώντας να γίνει κατανοητό α̟ό το κοινό, β) το κοινό ως δέκτη του 

αστείου, γ) το αντικείµενο, δηλαδή, το ̟εριεχόµενο του αστείου, δ) το 

̟λαίσιο, ̟ου συµ̟εριλαµβάνει τις τρεις ̟ροηγούµενες µεταβλητές, ε) την 

κοινή γνώση των συµµετεχόντων, ως ̟ρος τη γλώσσα, τους κοινωνικούς 

ρόλους, τις κατηγοριο̟οιήσεις και γενικά τη µοιρασµένη κοσµοαντίληψη της 

κοινωνίας ̟ου ζουν, και στ) το αστείο ως ̟αράγωγο των ̟ροηγούµενων 

µεταβλητών. Οι µεταβλητές αυτές, κατά τον Johnson, ̟εριγράφουν την 

κοινωνική διεργασία γένεσης του αστείου σε ο̟οιαδή̟οτε κοινωνική 

συνθήκη. 

     Αν τώρα αναρωτηθεί κά̟οιος, ̟οιο α̟ό τα ̟αρα̟άνω θεωρητικά µοντέλα 

άσκησε ̟ερισσότερη ε̟ίδραση στην έρευνα και στην ανά̟τυξη της 

ανθρω̟ολογικής θεωρίας, η α̟άντηση είναι σαφής – το µοντέλο του 

Radcliffe-Brown (1940), το ο̟οίο θεώρησε τις σχέσεις αστεϊσµού ως τρό̟ους 

α̟οφυγής της σύγκρουσης. Οι ̟ερισσότεροι, όµως, ερευνητές µελέτησαν το 

αστείο σε δυτικούς ε̟αγγελµατικούς χώρους ̟αρά σε «εξωτικούς» 

̟ληθυσµούς, ό̟ως έκανε ο Radcliffe-Brown. Μία οµάδα ερευνητών 

(Lundberg, 1969˙ Traylor 1973˙ Duncan 1985˙ Derks & Berkowitz 1989), 

µελέτησαν το αστείο σε µέλη µικρών ε̟ιχειρήσεων, ερευνώντας το ̟οιος 

εισάγει το αστείο, το στόχο-̟ρόσω̟ο ̟ου κατευθύνεται το αστείο και το κοινό 
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̟ου ̟αρακολουθεί. Συνο̟τικά, βρήκαν ότι το κοινό, και ̟ιο ειδικά η 

̟αρουσία της οµάδας εκείνου ̟ου εισάγει το αστείο, ενθαρρύνει και  

α̟οδέχεται το αστείο, ενώ αν αυτός ̟ου το εισάγει βρίσκεται σε χαµηλότερη 

βαθµίδα α̟ό τον στόχο και το κοινό, το αστείο δεν γίνεται εύκολα α̟οδεκτό. 

Αν οι στόχοι βρίσκονται σε χαµηλότερη βαθµίδα δεν αντα̟οδίδουν τα 

αστεία, τα ο̟οία ̟ροσφέρουν ̟ερισσότερη διασκέδαση σε άτοµα κοντινών 

βαθµίδων. Ρόλο, ε̟ίσης, βρέθηκε ότι  ̟αίζουν η έκφραση γέλιου και το αθώο 

αστείο, τα ο̟οία δηµιουργούν δεσµούς µεταξύ κοινού και αστειευόµενου, σε 

αντίθεση µε την α̟ουσία γέλιου και το βρώµικο αστείο, ̟ου οδηγούν σε 

ε̟ιθετικότητα και α̟όσταση µεταξύ αστειευόµενου και του κοινού. Έτσι, οι 

̟αρα̟άνω ερευνητές συµ̟εραίνουν, ότι τα αστεία ανακλούν και 

̟ροσδιορίζουν τη βαθµίδα και το κύρος των µελών µιας οµάδας, συνιστούν 

µέσα κοινωνικού ελέγχου, σύγκρουσης, διαχωρισµού, αλλά και δεσµού. 

Εµ̟νευσµένοι α̟ό το θεωρητικό ̟ρότυ̟ο του Radcliffe-Brown, η Schlegel 

(1979) µελέτησε τη φυλή Χό̟ι των Ινδιάνων της Αριζόνα, και ο  McGivney 

(1993) µια φυλή στη Mijikenda της Κένυας. Η Schlegel βρήκε ότι ̟ηγή του 

αστείου είναι ο ανταγωνισµός των φύλων, µε το αστείο να ̟ροσφέρει, αφενός, 

ευχαρίστηση, και, αφετέρου, να συνιστά ασφαλή µορφή ελέγχου του 

ανταγωνισµού. Ο McGivney βρήκε ότι η χρήση του ενικού ή του ̟ληθυντικού 

αριθµού στους καθηµερινούς αστεϊσµούς,  δηλώνει και ε̟ιβεβαιώνει το κύρος 

των µελών, τις δοµές και τους κανόνες της οµάδας. Έτσι, ο ενικός αριθµός 

χρησιµο̟οιήθηκε σε αστεϊσµούς µεταξύ συνοµηλίκων, ξαδέλφων, και 

εγγονών-̟α̟̟ούδων, ενώ ο ̟ληθυντικός µεταξύ ̟αιδιών και γονέων.  

 

2.3. Είναι το χιούµορ µια µορφή ̟αιχνιδιού; 

 Υ̟άρχουν συγγραφείς οι ο̟οίοι θεωρούν το χιούµορ ως ένα είδος ̟αιχνιδιού 

και άλλοι συγγραφείς ̟ου εστιάζουν κυρίως στις διαφορές τους. Οι ̟ρώτοι, 

µέσα α̟ό µια βιολογική και ηθολογική ̟ροο̟τική θεωρούν το χιούµορ 

ε̟έκταση του ̟αιχνιδιού και υ̟οθέτουν ̟ως ό,τι ισχύει για το ̟αιχνίδι, ισχύει 

και για το χιούµορ. Οι δεύτεροι διαφωνούν και θεωρούν ότι το χιούµορ δεν 

ταυτίζεται και δεν χαρακτηρίζει ̟άντα το ̟αιχνίδι. 
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       Πριν ̟εριγράψουµε τη σχέση ̟αιχνιδιού-χιούµορ, θα συνοψίσουµε 

ορισµένες αντι̟ροσω̟ευτικές θεωρίες για το ̟αιχνίδι, οι ο̟οίες θεώρησαν και 

τη σχέση του µε το χιούµορ12. 

      Για τον  Groos   (1898),  τα ζώα, και ̟ιο ειδικά τα ̟ρωτεύοντα, ̟αίζουν και  

µε την εµ̟ειρία του ̟αιχνιδιού συµ̟ληρώνουν και εξασκούν το κληρονοµικό 

τους δυναµικό. Στο ̟αιχνίδι τα νεαρά ζώα  εξασκούν αυτά ̟ου αργότερα ως 

ενήλικα θα κληθούν να κάνουν για να ε̟ιβιώσουν. Στον άνθρω̟ο, 

υ̟οστήριξε ο Groos, υ̟άρχουν τα ̟αιχνίδια εξάσκησης των ενορµήσεων 

(ερωτοτρο̟ία, ̟αιχνίδια µίµησης, ̟είραγµα και ̟αιγνιώδεις µάχες), και τα 

̟ειραµατικά ̟αιγνίδια (̟αιγνίδια εξάσκησης του κινητικού συστήµατος, των 

αισθήσεων, της µνήµης, της ̟ροσοχής, της βούλησης, των συναισθηµάτων και 

της φαντασίας). Στον άνθρω̟ο, και ειδικά στο ̟αιδί, το ̟αιχνίδι ̟ροσφέρει 

ευχαρίστηση και ένα διάλειµµα α̟ό τη σοβαρότητα ̟ου α̟αιτεί η ζωή. Λίκνο 

της ορµής για ̟αιχνίδι είναι ένας συνδυασµός ̟ροσοχής, ελευθερίας και 

χαράς, µε ταυτόχρονη ε̟ίγνωση, ̟ρώτον, της αιτιότητας (αν κάνω αυτό, θα 

έχω αυτό το α̟οτέλεσµα), και, δεύτερον, της φαντασίας – η τελευταία 

δηµιουργεί τέλειες ̟λάνες και ε̟ίγνωση των ̟λανών. Τα ̟αιδιά γνωρίζουν 

την ̟λάνη, µιλούν για την αυτα̟άτη του συµβολικού ή του ̟ροσ̟οιητού 

̟αιχνιδιού, βιώνουν µε ένταση και ̟λήρη α̟ορρόφηση τα µεγάλης διάρκειας 

α̟ατηλά ̟αιχνίδια τους, έχοντας, ταυτόχρονα, µια βαθειά αίσθηση 

ελευθερίας, λόγω της  εκούσιας δηµιουργίας, α̟οδοχής και α̟όλαυσης της 

̟λάνης. 

     Σε αντίθεση µε τη θέση του Groos, ο Beach (1945), υ̟οστηρίζει ότι το 

̟αιχνίδι, ̟ου ̟άντα συνοδεύεται α̟ό ευχαρίστηση, δεν σχετίζεται άµεσα µε 

την ε̟ιβίωση του είδους ή του ατόµου/ζώου ̟ου ̟αίζει. Ειδικά για το 

̟αιχνίδι των άλλων ειδών ̟ρότεινε, ότι χαρακτηρίζει το νεαρό ̟αρά το 

ενήλικο άτοµο. Οι συµ̟εριφορικές µορφές, η διάρκεια και ̟οσότητά του 

̟αιχνιδιού εξαρτώνται α̟ό τη ειδική κληρονοµικότητα κάθε είδους. Ο 

Meyer-Holzapfer (1956, στο Sade, 1976) ισχυρίζεται, ότι το ̟αιχνίδι των 

                                                 
12Παραλεί̟ουµε την ̟εριγραφή ψυχολογικών θεωριών για το ̟αιχνίδι (ειδικά τις θεωρίες 
των Piaget και Vygotsky) και ̟ώς αυτό ανα̟τύσσεται, γιατί, όσο ενδιαφέρουσες κι αν είναι, 
δεν θεωρούν τη σχέση ̟αιχνιδιού και χιούµορ (βλ. σχ. Σεµιτέκολου, 2002). 
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άλλων ειδών βασίζεται σε ενστικτώδεις και µαθηµένες συµ̟εριφορές,  

ε̟αναλαµβάνεται εκούσια και συχνά µε ρυθµικό τρό̟ο, ̟ροσφέροντας 

ευχαρίστηση στο ζώο, το ο̟οίο τείνει στην αναζήτηση συµ̟αικτών, κάνοντας 

ακόµη και χρήση αντικειµένων. Όταν το ζώο είναι έτοιµο, ψάχνει κάθε 

ευκαιρία για να ̟αίξει, σε συνθήκες, ό̟ου υ̟άρχει αναστολή των ειδικών σε 

κάθε είδος α̟αγορεύσεων (̟.χ. στις ̟αιγνιώδεις µάχες).  

        Μέσα α̟ό µια ηθολογική ̟ροο̟τική εξελικτικής ̟ροσαρµογής, ο 

Eastman (1936), υ̟οθέτει ότι υ̟άρχουν  οµοιότητες µεταξύ του ̟αιχνιδιού και 

του χιούµορ στον άνθρω̟ο και στα άλλα είδη. Ισχυρίζεται ότι ήρθαµε στον 

κόσµο ̟ροικισµένοι µε µια ενστικτώδη τάση να γελάµε και να 

α̟ολαµβάνουµε το χιούµορ, ως αντίδραση σε δεινά ̟ου ̟αρουσιάζονται µε 

̟αιγνιώδη τρό̟ο (Eastman, 1936, σελ. 45).   Οι άνθρω̟οι και οι χιµ̟αντζήδες 

γελούν στο γαργάληµα και το κούνηµα της ουράς ενός χαρούµενου σκύλου- 

είναι µια µορφή χιουµοριστικού γέλιου, υ̟οθέτει ο Eastman.  Παιχνίδι και 

χιούµορ α̟αιτούν µια ανιδιοτελή στάση ̟ρος ό,τι φαίνεται ή ̟ρέ̟ει να 

αντιµετω̟ίζεται ως σοβαρό. Κά̟οιες µορφές ̟αιχνιδιού καταλήγουν σε 

χιουµοριστική διασκέδαση - το στοιχείο του χιούµορ εµ̟εριέχεται σε κά̟οια 

̟αιχνίδια. Α̟ό την άλλη, το χιούµορ είναι µια µορφή ̟αιχνιδιού, αφενός, 

ε̟ειδή εµ̟εριέχει µια στάση ανιδιοτέλειας και, αφετέρου, ε̟ειδή κά̟οια είδη 

χιούµορ εµ̟εριέχουν ̟αιγνιώδη, ̟λαστή ε̟ίθεση και εικονικές ̟ροσβολές. 

Βασικό στη θεωρία αυτή είναι ότι όχι µόνο ο άνθρω̟ος, αλλά και ορισµένα 

άλλα θηλαστικά έχουν αίσθηση χιούµορ. 

     Με τη θέση αυτή διαφωνεί ο Ολλανδός ιστορικός Johan Huizinga (1872-

1945). Το βιβλίο του για το ̟αιχνίδι δηµοσιεύτηκε το 1938 και για την ε̟οχή 

του συνιστά σταθµό και ̟ρόκληση για την κατανόηση των σχέσεων 

̟αιχνιδιού και ̟ολιτισµού. Ο τίτλος του βιβλίου στην αγγλική γλώσσα είναι 

Homo Ludens: A Study of the Play Element in Culture (1938/1955), και στην 

ελληνική γλώσσα είναι Ο άνθρω̟ος και το ̟αιχνίδι (Homo Ludens) (1989/2010).  

Και οι δύο µεταφράσεις του τίτλου του βιβλίου είναι λάθος. Για την αγγλική 

µετάφραση του τίτλου ο Huizinga ̟ρόλαβε να εκφράσει τη διαφωνία του, για 

την ελληνική όχι. Ο τίτλος ̟ου ε̟ιθυµούσε να έχει το έργο του ήταν: Homo 
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Ludens. A Study of the Play Element of Culture – δηλαδή, Ο Παίζων Άνθρω̟ος 

(Playing Man): Μια µελέτη του ̟αιγνιώδους στοιχείου της κουλτούρας (και όχι Μια 

µελέτη του ̟αιγνιώδους στοιχείου στην κουλτούρα, ό̟ως το µετέφρασε λάθος ο 

Αµερικανός µεταφραστής Hull, R.F.C. και το δέχτηκαν οι Αµερικανοί 

εκδότες).  

          Η διαφορά είναι ουσιώδης, γιατί ο Huizinga (1938/1989) τονίζει στον  

Πρόλογο του βιβλίου, ότι δεν σκό̟ευε να γράψει ένα βιβλίο για να ορίσει τη 

θέση του ̟αιχνιδιού ανάµεσα στις άλλες εκδηλώσεις του ̟ολιτισµού, αλλά για 

να εξακριβώσει κατά ̟όσο ο ίδιος ο ̟ολιτισµός έχει χαρακτήρα ̟αιχνιδιού. 

Υ̟οστηρίζει, δηλαδή, την ̟αιγνιώδη φύση της κουλτούρας ή «̟ώς ο 

̟ολιτισµός γεννιέται και εξελίσσεται και σαν ̟αιχνίδι» (1989, σελ. 9).  Ο 

Huizinga δεν θεωρεί το ̟αιχνίδι ως βιολογικό, αλλά ως ̟ολιτισµικό 

φαινόµενο, το ο̟οίο «̟ροσεγγίζεται ιστορικά, όχι ε̟ιστηµονικά» (σελ. 10). 

Θεωρεί ότι το ̟αιχνίδι ̟ροηγείται του ̟ολιτισµού. Και ανοίγει το 1ο 

Κεφάλαιο του βιβλίου του ως εξής:  

«Το ̟αιχνίδι είναι αρχαιότερο του ̟ολιτισµού, διότι ο ̟ολιτισµός, 
όσο ανε̟αρκώς κι αν ορισθεί, ̟ροϋ̟οθέτει ̟άντα την ανθρώ̟ινη 
κοινωνία, και τα ζώα δεν ̟ερίµεναν να έλθει ο άνθρω̟ος για να τα 
µάθει να ̟αίζουν. Μ̟ορούµε ακόµη και να υ̟οστηρίξουµε µε 
βεβαιότητα ότι ο ανθρώ̟ινος ̟ολιτισµός δεν έχει ̟ροσθέσει 
κανένα ουσιαστικό χαρακτηριστικό στη γενική έννοια του 
̟αιχνιδιού. Τα ζώα ̟αίζουν ό̟ως ακριβώς ̟αίζουν οι 
άνθρω̟οι…» (Huizinga,1989, σελ. 11).  
 
      Ο Huizinga υ̟οστηρίζει ότι το ̟αιχνίδι έχει νόηµα και αυτό:  

«…συνε̟άγεται κάτι το µη υλιστικό στην ίδια τη φύση του 
̟ράγµατος…αναγνωρίζοντας κανείς το ̟αιχνίδι αναγνωρίζει το 
̟νεύµα, διότι το ̟αιχνίδι ό,τι δή̟οτε άλλο κι αν είναι, δεν είναι 
ύλη…Το ̟αιχνίδι γίνεται δυνατό, νοητό και κατανοητό µόνο όταν 
µια εισροή ̟νεύµατος διακό̟τει τον α̟όλυτο ντετερµινισµό του 
κόσµου. Η ύ̟αρξη ακριβώς του ̟αιχνιδιού ε̟ιβεβαιώνει διαρκώς 
την υ̟έρλογη φύση της ανθρώ̟ινης κατάστασης. Τα ζώα ̟αίζουν, 
δεν είναι λοι̟όν α̟λώς και µόνο κά̟οια µηχανικά ̟ράγµατα. 
Εµείς ̟αίζουµε και ξέρουµε ̟ως ̟αίζουµε, δεν είµαστε λοι̟όν 
α̟λώς και µόνο έλλογα όντα, διότι το ̟αιχνίδι είναι άλογο» 
(Huizinga,1989, σελ. 12, 15).  
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       Για τον Huizinga, ο ̟ολιτισµός γεννιέται α̟ό την έµφυτη τάση του 

ανθρώ̟ου να «̟αίζει» σε κοινωνικούς αγώνες («εµείς» και  οι  «άλλοι»), οι 

ο̟οίοι αγώνες ̟άντα κάτι α̟εικονίζουν – ανα̟αραστατικό, αγωνιστικό 

̟αιχνίδι. Το ̟αιχνίδι υ̟ήρχε ̟ριν α̟ό τον ̟ολιτισµό - τον συνόδευσε α̟ό τη 

γέννησή του µέχρι σήµερα. Ο Huizinga, δεν υ̟οστηρίζει ότι το ̟αιχνίδι 

µετατρέ̟εται εξελικτικά σε ̟ολιτισµό, γιατί το ̟αιχνίδι και η κουλτούρα 

βρίσκονται ̟λάι ̟λάι και συνιστούν µια «δίδυµη ένωση», αν και τονίζει ότι 

το ̟αιχνίδι ̟ροηγήθηκε του ̟ολιτισµού. Στις ̟ρώιµες φάσεις του, ο 

̟ολιτισµός (ειδικά ο δυτικός) «̟αίχτηκε» σαν ένα ̟αιχνίδι ∆εν γεννήθηκε α̟ό 

το ̟αιχνίδι, ό̟ως ένα νεογνό α̟ό τη µήτρα, αλλά εµφανίστηκε µέσα στο 

̟αιχνίδι και ως ̟αιχνίδι (1989, σελ. 75, 257). Στο βιβλίο του αναλύει ̟ώς η 

«̟αιγνιώδης άµιλλα» ως «κοινωνικό ορµέµφυτο» εµ̟οτίζει ολόκληρη τη ζωή 

«σαν ̟ραγµατικό ένζυµο». Έτσι, καταλήγει ότι η τελετουργία, η ̟οίηση, η 

µουσική, ο χορός, η φιλοσοφία, οι ̟όλεµοι, το δίκαιο, η θρησκεία,  οι µύθοι, η 

µόδα, η ̟ολιτική, οι ε̟ιστήµες, η ̟ορεία του δυτικού κυρίως ̟ολιτισµού µέχρι 

τον 19ο αιώνα κ.ά. ήταν µορφές ̟αιχνιδιού. 

         Για τον Huizinga, ̟υρηνικό στοιχείο του ̟αιχνιδιού είναι η 

αντιστεκόµενη σε κάθε λογική ανάλυση και ερµηνεία αίσθηση της ευθυµίας 

(fun). Το ̟αιχνίδι, ως αυτοσκο̟ός, είναι µια χαρούµενη, γεµάτη ένταση, 

εθελοντική, ανιδιοτελής, εύτακτη, «µυστική» δραστηριότητα, ̟ου λαµβάνει 

χώρα σε καθορισµένο χώρο και χρόνο, χωρίς υλικούς σκο̟ούς και χωρίς 

στοχοθεσία κάλυψης βιολογικών αναγκών, µε συνείδηση ότι «̟αίζεται» κάτι 

διαφορετικό α̟ό τη συνήθη ζωή, στη βάση ελεύθερα α̟οδεκτών, αλλά 

δεσµευτικών κανόνων. Η ευθυµία, η ελευθερία, η ανιδιοτέλεια, ο σεβασµός 

των κανόνων, η κίνηση και η µεταβολή, η αίσθηση ότι αυτό ̟ου «̟αίζεται» 

δεν είναι ̟ραγµατικό (δεν είναι µέρος της ̟ραγµατικής ζωής), είναι τα 

βασικά χαρακτηριστικά του ̟αιχνιδιού, τα ο̟οία, µαζί µε την  αρµονία και 

την τάξη (το ̟αιχνίδι δηµιουργεί, α̟αιτεί, «είναι» τάξη), ̟ροσφέρουν µια 

̟ροσωρινή τελειότητα στο γύρω καθηµερινό χάος (Huizinga, 1989, σελ. 17-

28).  
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     Οι ̟αρα̟άνω ̟οιότητες ίσχυσαν µέχρι τον 19ο αιώνα. Έκτοτε τα 

̟εριθώρια για ̟αιχνίδι στενεύουν – ο ορθολογισµός, ο ωφελιµισµός, η ̟εζή 

α̟οδοτικότητα, τα υλικά συµφέροντα, η υ̟ερεκτίµηση του οικονοµικού 

̟αράγοντα («…η χυδαία ̟αρανόηση του µαρξισµού») (σελ. 283), οι 

τεχνολογικές κατακτήσεις, η έµφαση των ουµανιστών στην υ̟οτίµηση του 

σώµατος, ο φιλελευθερισµός, ο σοσιαλισµός, ο εµ̟ορικός ανταγωνισµός, η 

εµ̟ορευµατο̟οίηση του ̟αιχνιδιού, η ε̟αγγελµατο̟οίηση της τέχνης, η 

κατηφής σοβαρότητα, ο κατακερµατισµός της ε̟ιστήµης, η ψυχανάλυση, η 

̟ολιτική, η αγελο̟οίηση των µαζών, «µια κοινωνία ̟ου βαδίζει γοργά µε τον 

βηµατισµό της χήνας ̟ρος τη δουλεία» (σελ. 303), η σχέση ̟ολέµου µεταξύ των 

κρατών, όλα ̟λέον είναι εχθρικά ̟ρος το ̟αιχνίδι (Huizinga, 1989, σελ. 281-

312). Ο Huizinga κλείνει το βιβλίο του µε τον τρό̟ο ̟ου το άνοιξε – µε µια 

θέση α̟ό τους Νόµους του Πλάτωνα, ό̟ου ο φιλόσοφος τονίζει, ότι, ως 

«̟αιχνιδάκι» του Θεού, ο άνθρω̟ος ̟ρέ̟ει να ζει ειρηνικά, γιατί στον 

̟όλεµο δεν υ̟άρχει ούτε ̟αιχνίδι ούτε ̟αιδεία – να ζει, δηλαδή, τη ζωή σαν 

̟αιχνίδι.  

«Μολονότι οι ανθρώ̟ινες υ̟οθέσεις δεν είναι να τις ̟αίρνοµε 
στα σοβαρά, ̟ρέ̟ει ωστόσο να είναι σοβαρές˙ η ευδαιµονία 
είναι κάτι άλλο. Ισχυρίζοµαι ̟ως ένας άνθρω̟ος ̟ρέ̟ει να 
είναι σοβαρός µε τα σοβαρά, και όχι το αντίστροφο. Ο Θεός 
µόνο αξίζει την άκρα σοβαρότητα, ο άνθρω̟ος όµως είναι το 
̟αιχνιδάκι του Θεού, κι αυτό α̟οτελεί το καλύτερο του µέρος. 
Γι’ αυτό κάθε άνδρας και κάθε γυναίκα θα έ̟ρε̟ε να ζούνε τη 
ζωή τους ανάλογα, και να ̟αίζουν τα ευγενέστερα ̟αιχνίδια 
και να ‘χουν άλλα µυαλά α̟΄ αυτά ̟ου έχουν τώρα…Γιατί 
θεωρούν τον ̟όλεµο κάτι σοβαρό, αν και στον ̟όλεµο δεν 
υ̟άρχει ούτε ̟αιχνίδι ούτε ̟αιδεία άξια του ονόµατος, 
̟ράγµατα ̟ου εµείς θεωρούµε σοβαρότατα. Ως εκ τούτου ̟ρέ̟ει 
όλοι να ζουν εν ειρήνη όσο είναι δυνατόν. Ποιος είναι, λοι̟όν, 
ο σωστός τρό̟ος ζωής; Πρέ̟ει να ζει κανείς τη ζωή σαν 
̟αιχνίδι, ̟αίζοντας ορισµένα ̟αιχνίδια, ̟ροσφέροντας θυσίες, 
τραγουδώντας και χορεύοντας, και τότε θα µ̟ορέσει να 
εξευµενίσει τους θεούς, να υ̟ερασ̟ίσει τον εαυτό του α̟ό τους 
εχθρούς του και να νικήσει στον αγώνα» (Πλάτων, Νόµοι Ζ’, 
796, στο Huizinga, 1989, σελ. 36, 310).  

        Ο Huizinga (1938/1989, σελ. 18),  διαφωνεί µε την ταύτιση ̟αιχνιδιού, 

γέλιου και χιούµορ. Ισχυρίζεται ότι ανάµεσα στο ̟αιχνίδι, στο γέλιο και στο 
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χιούµορ υ̟άρχει µία µόνο οµοιότητα και κά̟οιες διαφορές. Η οµοιότητα είναι 

ότι αυτό ̟ου «̟αίζεται» στο ̟αιχνίδι, στο γέλιο και στο χιούµορ δεν είναι 

σοβαρό, αλλά σ̟εύδει να τονίσει, ότι ενώ αυτό ισχύει ̟άντα για το γέλιο και το 

κωµικό, δεν ισχύει ̟άντα για το ̟αιχνίδι. Άρα, το γέλιο και το κωµικό είναι µη 

σοβαρές δραστηριότητες, αλλά δεν συνδέονται α̟όλυτα µε το ̟αιχνίδι. Όταν 

τα ̟αιδιά ̟αίζουν ̟οδόσφαιρο ή σκάκι, το ̟αιχνίδι είναι σοβαρό – οι ̟αίκτες 

δεν γελούν. Για τον Huizinga, το γέλιο χαρακτηρίζει α̟οκλειστικά τους 

ανθρώ̟ους, ενώ το ̟αιχνίδι υ̟άρχει και σε άλλα εκτός του ανθρώ̟ου είδη – 

άρα το γέλιο δεν ταυτίζεται και δεν χαρακτηρίζει ̟άντα το ̟αιχνίδι. Το 

χιούµορ είναι µη σοβαρό και συγγενεύει µε το γέλιο – ̟ροξενεί γέλιο – ενώ το 

̟αιχνίδι δεν είναι κωµικό για τους ̟αίκτες και τους θεατές. Η βασική θέση 

του Huizinga για τη σχέση ̟αιχνιδιού και χιούµορ έχει ως ακολούθως: 

«Το ̟αιχνίδι των νεαρών ζώων ή των µικρών ̟αιδιών µ̟ορεί 
καµιά φορά να είναι γελοίο, αλλά το θέαµα των µεγάλων 
σκυλιών ̟ου κυνηγιούνται µεταξύ τους δύσκολα µας ̟ροκαλεί 
γέλιο. Όταν ονοµάζουµε µια φάρσα ή µια κωµωδία «κωµική» δεν 
είναι τόσο εξ αιτίας της ίδιας της εκτέλεσης του έργου όσο εξ 
αιτίας της κατάστασης ή των σκέψεων ̟ου εκφράζονται. Η µιµική 
τέχνη του γελωτο̟οιού ̟ροκαλεί το γέλιο κι είναι κωµική καθώς 
και γελοία, αλλά δύσκολα µ̟ορεί να ονοµαστεί γνήσιο 
̟αιχνίδι…Όλοι οι όροι σ’ αυτή τη χαλαρά συνδεόµενη οµάδα εννοιών  
-̟αιχνίδι, γέλιο, µωρία, ̟νεύµα, χωρατό, αστείο, κωµικό κλ̟- 
συµµερίζονται το χαρακτηριστικό εκείνο, το ο̟οίο 
υ̟οχρεωθήκαµε να α̟οδώσουµε στο ̟αιχνίδι, δηλαδή ότι 
αντιστέκεται σε κάθε ̟ροσ̟άθεια αναγωγής σε άλλους όρους. Η 
αιτιολογία τους και οι αµοιβαίες τους σχέσεις θα ̟ρέ̟ει να βρίσκονται σ’ 
ένα ̟ολύ βαθύ στρώµα της ψυχοδιανοητικής µας ύ̟αρξης» (Huizinga, 
1989, σελ. 18-19, η έµφαση δική µας). 
 
 

2.4. Συζήτηση 

Οι ανθρω̟ολογικές θεωρήσεις για το ̟αιχνίδι και το χιούµορ είναι 

ενδιαφέρουσες και ̟αραγωγικές. Έφεραν στο φως όψεις των σχέσεων 

̟αιχνιδιού-χιούµορ, οι ο̟οίες, ̟αρά τις διαφορές ̟ου τις διακρίνουν, έδωσαν 

ώθηση στη θεωρία και εξακολουθούν να εµ̟νέουν την έρευνα. 

         Στη θεωρία του Radcliffe-Brown (1940), το χιούµορ χαρακτηρίστηκε ως 

τρό̟ος οµαδικής ̟ρόληψης και α̟οφυγής της σύγκρουσης. Πρόκειται για 
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µια εθιµικά ασύµµετρη ή συµµετρική σχέση αστεϊσµού, ̟ου βασίζεται στο 

λεκτικό ή/και στο µη λεκτικό χιούµορ, και στην ο̟οία εµφανίζεται µείξη 

αµφιθυµικών συγκινήσεων. Η οµάδα µε το εθιµικό χιούµορ (ε̟ιτρε̟όµενη 

ασέβεια, φιλία, ανταγωνισµός και εικονική εχθρότητα) διατηρεί τη συνοχή 

και τη σταθερότητά της,  ε̟ιτρέ̟ει τη διαφορετικότητα ενδιαφερόντων των 

µελών της και ̟ρολαµβάνει ή α̟οφεύγει τις συγκρούσεις. Η θεωρία του 

Radcliffe-Brown είχε µεγάλη ε̟ίδραση στους ανθρω̟ολόγους, οι ο̟οίοι 

µελέτησαν το χιούµορ σε δυτικούς ε̟αγγελµατικούς χώρους  (Lundberg, 1969˙ 

Traylor 1973˙ Duncan 1985˙  Derks & Berkowitz 1989)  και σε «εξωτικούς» 

̟ληθυσµούς (McGivney, 1993˙ Schlegel, 1979). Οι ̟ρώτοι βρήκαν ότι το κοινό 

(ειδικά η οµάδα εκείνου ̟ου εισάγει το χιούµορ) ενθαρρύνει το αστείο, ενώ ως 

̟ρος την α̟οδοχή και την αντα̟όδοση των αστείων  ρόλο ̟αίζουν η βαθµίδα 

του στόχου και εκείνου ̟ου κάνει το αστείο, η έκφραση γέλιου και η 

αθωότητα του αστείου. Οι δεύτεροι, στις «εξωτικές» φυλές ̟ου µελέτησαν,  

βρήκαν ότι το αστείο, εκτός α̟ό την ευχαρίστηση ̟ου ̟ροσφέρει, λειτουργεί 

ως ασφαλής µορφή ελέγχου του ανταγωνισµού των φύλων, ως ε̟ιβεβαίωση 

του κύρους  των µελών, της ισχύος των δοµών και των κανόνων  της οµάδας, 

στο δε αστείο η χρήση του ενικού και του ̟ληθυντικού αριθµού 

διαφορο̟οιείται ανάλογα µε τον συµ̟αίκτη. 

    Ο Kennedy (1970), υ̟οστηρίζει ότι οι σχέσεις αστεϊσµού υ̟ηρετούν 

α̟οτελεσµατικά την κοινωνική συνοχή είτε ως τρό̟οι α̟οφυγής της 

σύγκρουσης (Radcliffe-Brown, 1940), αλλά κυρίως ως µορφές δοµηµένου 

χαρούµενου ̟αιχνιδιού, σε µη εγγράµµατες κοινωνίες, στις ο̟οίες 

α̟ουσιάζουν οι θεσµο̟οιηµένες µορφές αστείων εµ̟ειριών. Υ̟ό την 

ε̟ίδραση των θεωριών των Huizinga και Caillois, ο Kennedy υ̟οστηρίζει ότι 

το δοµηµένο ̟αιχνίδι ανακούφισης, ευφορίας και εικονικής διαµάχης, 

χαρακτηρίζεται α̟ό ελευθερία, άρση ορισµένων καθηµερινών κανόνων, 

ενθουσιασµό, έξαψη, αβεβαιότητα, ένταση, ανταγωνισµό και ̟αλινδρόµηση 

των συµ̟αικτών σε ένα ̟αιδικό στάδιο, ό̟ου κυριαρχούν ̟ιο ελαστικοί 

κανόνες για την έκφραση της  ε̟ιθετικότητας και της σεξουαλικότητας. Με 

κίνητρα το αµοιβαίο χιούµορ, το αµοιβαίο γέλιο και τους ανα̟τυσσόµενους 
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δεσµούς φιλίας, οι συµ̟αίκτες ̟ροχωρούν σε  αλληλο̟αρείσδυση στο χώρο 

του εγώ του άλλου, µέσω της «̟αγκόσµιας σταθεράς της αµοιβαιότητας», 

δηλαδή, µιας ̟αιγνιώδους ανταλλαγή δικαιωµάτων. 

       Η εργασία Handelman & Kapferer  (1972),  ανέδειξε το ρόλο της αλληλο-

̟αραχώρησης µιας «άδειας» αστεϊσµού µεταξύ των συµµετεχόντων, των 

κανόνων του αστεϊσµού, της ιστορίας κάθε οµάδας και της κοινωνικής 

ταυτότητας των µελών της στο ̟ώς θα εξελιχθεί (οµαλά ή όχι) το αστείο.  

        Ο Freedman (1977), διέκρινε τον αστεϊσµό ως µέρος µιας ήδη 

εγκαθιδρυµένης  σχέσης α̟ό τον αστεϊσµό, ̟ου ταυτόχρονα λειτουργεί ως 

γέφυρα δηµιουργίας σχέσεων (̟.χ. δύο νέοι ̟ου ε̟ιθυµούν να ̟αντρευτούν). 

Και  στις δυο ̟ερι̟τώσεις ο αστεϊσµός συνιστά µέρος των υ̟οχρεώσεων και 

των ̟ρονοµίων των µελών µιας οµάδας, ευρισκόµενος στον ̟υρήνα των 

τελετουργικών και των κοινωνικών αλληλε̟ιδράσεων, ό̟ου οι αστειευόµενοι 

µοιράζονται και την ελευθερία ̟ου ̟ροσφέρει το χιούµορ.  

         Ο Johnson (1978), θεωρεί το αστείο ως ε̟ικοινωνιακή έκφραση µιας 

κοινωνικής διεργασίας, ̟ου µ̟ορεί να ̟εριγραφεί α̟ό έξι µεταβλητές (τον 

αστειευόµενο, το κοινό ως δέκτη του αστείου, το ̟εριεχόµενο του αστείου, το 

̟λαίσιο, τις κοινές εµ̟ειρίες των συµµετεχόντων και το αστείο ως ̟αράγωγο 

των ̟ροηγούµενων µεταβλητών).  

       Για τις ̟αρα̟άνω ̟έντε13 αντι̟ροσω̟ευτικές ανθρω̟ολογικές θεωρίες 

του χιούµορ, µ̟ορεί να ισχύει η κριτική του  Johnson (1978) – ότι δηλαδή, 

καθεµιά το ενέταξε και το ανέλυσε µέσα στο δικό της εννοιολογικό σύστηµα,  

µε α̟οτέλεσµα το χιούµορ να α̟οκτήσει τόσα νοήµατα όσα και οι θεωρίες. 

Όµως, η κριτική αυτή ισχύει, ̟ρώτον, και για τη δική του θεωρία, και, 

δεύτερον, ισχύει για όλες τις φιλοσοφικές, τις βιολογικές, τις ψυχολογικές και 

άλλων ε̟ιστηµών θεωρίες. Η µεθοδολογία της έρευνας και η ερµηνεία των 

ευρηµάτων ̟άντα, σε όλες τις ε̟ιστήµες,  είναι φορτισµένες α̟ό τη θεωρία.  

                                                 
13 Το χιούµορ ως τρό̟ος α̟οφυγής της σύγκρουσης (Radcliffe-Brown, 1940), ως µορφή 
δοµηµένου χαρούµενου ̟αιχνιδιού (Kennedy, 1970), ως ̟αράγωγο αλληλο-̟αραχώρησης 
µιας «άδειας» µεταξύ των αστειευόµενων (Handelman & Kapferer, 1972), ως µέρος µιας 
εγκαθιδρυµένης  ή µιας εν δυνάµει σχέσης (Freedman (1977) και ως ε̟ικοινωνιακή έκφραση 
(Johnson, 1978). 
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        Πέρα, όµως, α̟ό αυτή τη γενική ε̟ιστηµολογική κριτική, αυτό ̟ου 

̟ρέ̟ει να τονιστεί είναι, ότι οι ̟αρα̟άνω ανθρω̟ολογικές ̟ροο̟τικές 

θεωρούν όψεις της ̟αιγνιώδους φύσης του χιούµορ, µε ̟ιο χαρακτηριστική 

̟ερί̟τωση τη θεωρία του Kennedy (1970), ο ο̟οίος το ̟εριγράφει  ως µορφή 

δοµηµένου ̟αιχνιδιού ανακούφισης και ευφορίας. Ο Kennedy χρησιµο̟οιεί 

τη θεωρία του Caillois και κυρίως τη θεωρία του Huizinga καθώς και 

ψυχαναλυτικές ιδέες (̟αλινδρόµηση συµ̟αικτών σε ̟ρογενέστερο 

ψυχοσεξουαλικό στάδιο). Βέβαια ο Huizinga θα α̟έρρι̟τε µια τέτοια χρήση 

της θεωρίας του (βλ. ̟αρακάτω), ενώ ο Freud ̟ολύ ̟ιθανόν θα την 

ε̟ικροτούσε (βλ. ̟αρακάτω). 

       Στη βιολογική θεωρία του Groos (1898), το χιούµορ  θεωρείται µέρος των 

̟αιχνιδιών εξάσκησης των ανθρώ̟ινων ενορµήσεων, ειδικά κατά την 

̟αιδική ηλικία, µε το ευχάριστο ̟αιχνίδι -και το ̟είραγµα- να λαµβάνουν 

χώρα σε ένα ̟λαίσιο χαράς, ̟ροσοχής, ελευθερίας και ε̟ίγνωσης της 

αιτιότητας και της ̟λάνης. Ο Beach (1945), διαφωνεί µε τον Groos για την 

αξία ε̟ιβίωσης του ̟αιχνιδιού, και τονίζει, ό̟ως και ο Meyer-Holzapfer 

(1956, στο Sade, 1976), την ευχαρίστηση ̟ου ̟ροσφέρει στο νεαρό ζώο, το 

ο̟οίο, σύµφωνα µε τον τελευταίο, ψάχνει κάθε ευκαιρία για να ̟αίξει, σε 

συνθήκες αναστολής των α̟αγορεύσεων. Αυτός, όµως, ̟ου, µέσα α̟ό την 

ηθολογική ̟ροο̟τική,  σαφώς δείχνει την αξία ̟ροσαρµογής του ̟αιχνιδιού 

και του  χιούµορ είναι ο Eastman (1936) - θεωρεί ότι όχι µόνο ο άνθρω̟ος, αλλά 

και ορισµένα άλλα θηλαστικά έχουν µια ενστικτώδη αίσθηση χιούµορ και γέλιου. 

Τονίζει τη χιουµοριστική διασκέδαση ̟ου ενέχεται σε διάφορα ̟αιχνίδια 

καθώς και την ανιδιοτέλεια ̟ου χαρακτηρίζει το ̟αιγνιώδες χιούµορ, ειδικά 

στις ̟λαστές ε̟ιθέσεις και στις εικονικές ̟ροσβολές των νεαρών ζώων. 

        Συνο̟τικά, οι ανθρω̟ολογικές θεωρίες, µε ̟ιο χαρακτηριστική τη θεωρία 

του Kennedy (1970), και οι βιολογικές/ηθολογικές θεωρίες, µε ̟ιο 

χαρακτηριστική τη θεωρία του Eastman (1936), θεωρούν το χιούµορ ως µια 

̟αιγνιώδη δραστηριότητα, υ̟οθέτοντας ότι ̟ολλά α̟ό όσα ισχύουν για το ̟αιχνίδι, 

ισχύουν και για το χιούµορ.  
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        Αυτός ̟ου διαφωνεί µε την ̟αιγνιώδη φύση του χιούµορ είναι ο Huizinga 

(1938/1989), αν και νοµίζουµε ότι  η ε̟ιχειρηµατολογία του δεν είναι ισχυρή. Ο 

Huizinga ισχυρίζεται ότι ανάµεσα στο ̟αιχνίδι, στο γέλιο και στο χιούµορ 

υ̟άρχει µία µόνο οµοιότητα και κά̟οιες διαφορές. Η οµοιότητα είναι ότι αυτό 

̟ου «̟αίζεται» στο ̟αιχνίδι, στο γέλιο και στο χιούµορ δεν είναι σοβαρό, αλλά 

ενώ αυτό ισχύει ̟άντα για το γέλιο και το κωµικό, δεν ισχύει ̟άντα για το 

̟αιχνίδι. Ο Huizinga, όµως, «ξεχνά» να θεωρήσει τα ̟αιχνίδια στα ο̟οία οι 

̟αίκτες γελούν. Μια µατιά στο κυνηγητό ή σε ̟ολλά άλλα ̟αιχνίδια των 

̟αιδιών, αλλά και σε λεκτικά, χιουµοριστικά ̟αιχνίδια ενηλίκων (βλ. 

Σεµιτέκολου, 2002) δείχνει, ότι το γέλιο και το χιούµορ συνοδεύουν ̟ολλά 

̟αιχνίδια µικρών και µεγάλων. Ο Huizinga υ̟οστηρίζει ότι το γέλιο 

χαρακτηρίζει α̟οκλειστικά τους ανθρώ̟ους, αλλά έρευνες ̟άνω στο ̟αιχνίδι 

των νεαρών χιµ̟αντζήδων έχουν δείξει ότι και αυτοί γελούν, κάνοντας µια 

σειρά α̟ό «χαµηλούς ήχους λαχανιάσµατος ααχ-ε-ααχ, οι ο̟οίοι ηχούν 

̟ερί̟ου ό̟ως το ανθρώ̟ινο γέλιο» (Lawick-Goodall, 1976, σελ. 265). Ο ίδιος ο 

Huizinga ̟αραδέχεται ότι «καµιά φορά» το ̟αιχνίδι των µικρών ζώων ή των 

̟αιδιών είναι κωµικά, αλλά αµέσως σ̟εύδει να ̟ροσθέσει, ότι το να βλέ̟ουµε 

µεγάλους σκύλους να κυνηγιούνται δεν µας ̟ροκαλεί γέλιο. Προφανώς 

εννοεί τον εαυτό του ως θεατή των σκυλιών ̟ου κυνηγιούνται, αλλά, στο 

ατυχές αυτό ̟αράδειγµα (1989, σελ. 18), δεν αναρωτιέται ̟ώς νιώθουν τα ίδια 

τα µεγάλα σκυλιά ̟ου κυνηγιούνται – κάτι ̟ου το κάνει ρητά µερικές σελίδες 

̟ριν, όταν µιλάει για τα κουτάβια:  

«Μ̟ορούµε ακόµη και να υ̟οστηρίξουµε µε βεβαιότητα ότι ο 
ανθρώ̟ινος ̟ολιτισµός δεν έχει ̟ροσθέσει κανένα ουσιαστικό 
χαρακτηριστικό στη γενική έννοια του ̟αιχνιδιού. Τα ζώα 
̟αίζουν ό̟ως ακριβώς ̟αίζουν οι άνθρω̟οι. ∆εν έχουµε ̟αρά 
να ̟ροσέξουµε τα κουτάβια και θα δούµε ̟ώς όλα τα βασικά 
στοιχεία του ανθρώ̟ινου ̟αιχνιδιού βρίσκονται µέσα στα 
χαρω̟ά ̟ηδήµατά τους. Προσκαλούν το ‘να τ’ άλλο στο 
̟αιχνίδι µε µιαν ορισµένη τελετουργικότητα η ο̟οία 
εκδηλώνεται στη διάθεση και στις κινήσεις τους. Τηρούν τον 
κανόνα να µη δαγκώνουν ή να µη δαγκώνουν δυνατά το αυτί 
του αδερφού τους. Παριστάνουν ̟ως είναι ̟ολύ αγριεµένα. Και 
–το σ̟ουδαιότερο- είναι ολοφάνερο ̟ως διασκεδάζουν και χαίρονται 
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τροµερά µ’ όλ’ αυτά τα καµώµατα» (Huizinga,1989, σελ. 11, η 
έµφαση δική µας). 
 

        Ο Huizinga, τέλος, αναγκάζεται να αναγνωρίσει ότι υ̟άρχει µια  

«…χαλαρά συνδεόµενη οµάδα εννοιών -̟αιχνίδι, γέλιο, µωρία, ̟νεύµα, χωρατό, 

αστείο, κωµικό κλ̟», η ο̟οία «αντιστέκεται σε κάθε ̟ροσ̟άθεια αναγωγής σε 

άλλους όρους». Και αναγνωρίζοντας τη δυσκολία ̟ου αντιµετω̟ίζει η ιστορική                     

ε̟ιχειρηµατολογία του, ̟αρα̟έµ̟ει το όλο θέµα στη ψυχολογία:   

«Η αιτιολογία τους και οι αµοιβαίες τους σχέσεις θα ̟ρέ̟ει να 
βρίσκονται σ’ ένα ̟ολύ βαθύ στρώµα της ψυχοδιανοητικής µας 
ύ̟αρξης» (Huizinga, 1989, σελ. 18-19, η έµφαση δική µας). 

 
        Το βαθύ αυτό στρώµα δύσκολα θα το ̟αρέδιδε για ανάλυση στους 

ψυχαναλυτές, γιατί, κατά τον Huizinga,  µ̟ορεί να κάνουν «…ε̟ι̟όλαιη και 

εύκολη χρήση της φροϋδικής ορολογία, ό̟ως τη χειρίζονται αρµόδιοι και 

αναρµόδιοι εξίσου» (1989, σελ. 299, βλ. ε̟ίσης, σελ. 31). 

    Νοµίζουµε ότι δύο σηµεία χρήζουν σχολιασµού. Το ένα αναφέρεται στην 

αλλαγή της θέσης του Πλάτωνα για το ̟αιχνίδι και το άλλο στους λόγους ̟ου 

ο Πλάτων φοβόταν το ̟αιχνίδι. Και τα δύο σηµεία συνδέονται µε την 

αδιέξοδη θέση του Huizinga για το χιούµορ. 

      Πρώτον, ο Huizinga αρχίζει και τελειώνει το βιβλίο του µε τη θέση του 

Πλάτωνα: ο άνθρω̟ος να ̟αίζει «ορισµένα» µόνο ̟αιχνίδια – τα «ευγενέστερα 

̟αιχνίδια»- για να εξευµενίσει τους θεούς, οι ο̟οίοι θεωρούν τον άνθρω̟ο 

«̟αιχνιδάκι» τους (βλ. ̟αρα̟άνω). Στα «ευγενέστερα» αυτά ̟λατωνικά 

̟αιχνίδια δεν συµ̟εριλαµβάνονται τα κωµικά ̟αιχνίδια. Αλλά όταν ο 

Huizinga (1989, σελ. 216) εξετάζει την ̟αιγνιώδη φύση της µυθο̟οίησης και 

της φιλοσοφίας, «ξεχνιέται» και τονίζει, ̟ως στο ̟λατωνικό Συµ̟όσιο, ο 

Σωκράτης λέει, ότι ο αληθινός ̟οιητής ̟ρέ̟ει να είναι τραγικός και κωµικός 

µαζί – ό̟ως η ίδια η ζωή είναι κράµα τραγωδίας και κωµωδίας. «Ξεχνιέται», ε̟ίσης, 

ο Huizinga όταν τονίζει ότι ο Πλάτων δανείστηκε α̟ό τον Σώφρονα 

(συγγραφέα µίµων) το διάλογο ως µορφή τέχνης. Ο µίµος ως ̟αρακλάδι της 

κωµωδίας (αυτό ισχυρίζεται ο Αριστοτέλης και το δέχεται ο Huizinga, 1989, 

σελ. 222) είχε διαλογική µορφή και µε σκω̟τικό και διασκεδαστικό τρό̟ο 
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ανα̟αριστούσε σκηνές της καθηµερινής ζωής. Στη συνέχεια ο Huizinga 

̟ροχωρά και δείχνει ̟ώς στον Σοφιστή και στον Πρωταγόρα ο Πλάτων θίγει  µε 

«̟ολύ εύθυµο και ανάλαφρο τρό̟ο» και µε «ζωηρό χιούµορ» διάφορα 

θέµατα, υ̟ογραµµίζοντας, ̟ως στον Κρατύλο ο Σωκράτης λέει, ότι «…οι θεοί 

αγα̟ούν τα αστεία». Ο Huizinga καταλήγει ότι οι αρχαίοι Έλληνες στοχαστές 

θεωρούσαν τα έργα τους «ως νεανική διασκέδαση» (Huizinga, 1989, σελ. 223-

224). Βέβαια, ό̟ως είδαµε στο Πρώτο Κεφάλαιο της ̟αρούσας εργασίας, ο 

Πλάτων, τελικά, ̟ρόταξε έναν ε̟ικριτικό και α̟αγορευτικό λόγο για το 

κωµικό και το γέλιο. Έτσι, ενώ στον Κρατύλο «…οι θεοί αγα̟ούν τα αστεία», 

στην Πολιτεία (388) οι ̟οιητές δεν ε̟ιτρέ̟εται να ανα̟αριστούν ανθρώ̟ους  

̟ολύ δε µάλλον θεούς να γελούν και να αστειεύονται. 

      ∆εύτερον, ο Πλάτων φοβόταν την αλλαγή, η ο̟οία ανατρέ̟ει τους νόµους 

και τα έθιµα της ̟όλης. Η αλλαγή αυτή µ̟ορεί να ̟ροκύψει α̟ό το ̟αιχνίδι 

των νη̟ίων και των ̟αιδιών. Ό̟ως, αναλυτικά δείχνει ο Κουγιουµουτζάκης 

(1995, σελ. 688-689), ο Πλάτων ̟αρατήρησε ότι τα ̟αιδιά των 3 έως 6 ετών 

αυτοσχεδιάζουν στα ̟αιχνίδια τους ή ε̟ινοούν αυθόρµητα τα ̟αιχνίδια τους 

– τα ̟αιδιά µόνα τους αλλάζουν τα ̟αραδοσιακά ̟αιχνίδια, υ̟ονοµεύοντας 

µε τις αλλαγές αυτές τα έθιµα.  Αυτές οι αλλαγές έ̟ρε̟ε να ελεγχθούν. Τα 

̟αιχνίδια έ̟ρε̟ε να ̟αραµείνουν αµετάλλακτα και σταθερά, γιατί «σ’ όλες 

τις ε̟οχές, στους ανέµους, στις δίαιτες των σωµάτων, στις ψυχικές 

καταστάσεις» η αλλαγή είναι ε̟ικίνδυνο ̟ράγµα – είναι η µεγαλύτερη 

καταστροφή για την ̟όλη. Αυτό είναι κάτι ̟ου ̟ρέ̟ει να το καταλάβουν οι 

νοµοθέτες, γιατί αν τα ̟αιδιά νεωτερίζουν «µοιραία θα γίνουν διαφορετικοί 

άνδρες α̟ό τους ̟αλιούς», και θα θελήσουν να ζήσουν διαφορετικά, 

ε̟ιθυµώντας άλλα έθιµα και άλλους νόµους - τονίζει ο Πλάτων (Νόµοι, 796, 

797, 798 στο Κουγιουµουτζάκης, 1995, σελ. 689). Το ̟αιδικό ̟αιχνίδι κατά τον 

Πλάτωνα ̟ρέ̟ει να ελεγχθεί. Τα νή̟ια ̟ρέ̟ει να συγκεντρώνονται στο ίδιο 

µέρος και να ̟αίζουν υ̟ό την ε̟ο̟τεία µιας ̟αραµάνας, την ο̟οία θα ε̟ιτηρεί 

µια άλλη γυναίκα, ̟ου θα την έχουν ορίσει οι νοµοφύλακες (Νόµοι, 794). Για να 

ελεγχθεί ο ̟αιδικός αυτοσχεδιασµός και η ε̟ινόηση στο ̟αιχνίδι: 
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«…όλοι οι συνοµήλικοι να ̟αίζουν ̟άντα τα ίδια ̟αιχνίδια, µε 
τους ίδιους κανόνες και µε τον ίδιο τρό̟ο, και να βρίσκουν 
ευχαρίστηση στις ίδιες διασκεδάσεις» (Πλάτων, Νόµοι, 797, στο 
Κουγιουµουτζάκης, 1995, σελ. 689). 
  

    Τα ̟αρα̟άνω δύο σηµεία δείχνουν ότι ο Πλάτων βασανίστηκε µέχρι να 

καταλήξει στον αφοριστικό λόγο ̟ου άρθρωσε για τον έλεγχο της κωµωδίας 

και τον έλεγχο του ̟αιδικού ̟αιχνιδιού. Φυσικά οι κωµωδιογράφοι δεν 

άκουσαν τις ̟ροτρο̟ές του Πλάτωνα και στην αρχαία Αθήνα συνέχισαν να 

ανα̟αριστούν τους θεούς ως ανθρώ̟ους (βλ. ̟αρακάτω). Τα νή̟ια και τα 

̟αιδιά στην αρχαία Αθήνα συνέχισαν να αυτοσχεδιάζουν και να ε̟ινοούν 

αλλαγές στα ̟αιχνίδια τους, γιατί οι γονείς τους αγνόησαν τις σχετικές 

συµβουλές του Πλάτωνα, ό̟ως τονίζει ο Κουγιουµουτζάκης (1995, σελ. 692). 

O Huizinga, όµως, δεν αγνόησε τις α̟όψεις του Πλάτωνα για το ̟αιχνίδι και το 

χιούµορ. Είδαµε ̟αρα̟άνω ότι η θεωρία του για το χιούµορ είναι ατελής και 

οι αµοιβαίες σχέσεις ̟αιχνιδιού και χιούµορ ̟αρα̟έµ̟ονται για κατανόηση 

στην ψυχολογία. Ως ̟ρος το ̟αιχνίδι, ο Huizinga δεν το φοβήθηκε όσο ο 

Πλάτων – αντίθετα, το χρησιµο̟οίησε για να υ̟οστηρίξει την ̟αιγνιώδη 

φύση της κουλτούρας. Αυτή είναι η βασική διαφορά του α̟ό τον Πλάτωνα. 

Βαθιά, όµως, στον ερµηνευτικό ̟υρήνα της θεωρίας του Huizinga  για το ̟αιχνίδι, 

βρίσκεται η ε̟ίδραση του Πλάτωνα. Ρητά, ό̟ως είδαµε ̟αρα̟άνω, ο Huizinga 

δηλώνει ότι το ̟αιχνίδι έχει νόηµα και αυτό:  

 «…συνε̟άγεται κάτι το µη υλιστικό στην ίδια τη φύση του 
̟ράγµατος…αναγνωρίζοντας κανείς το ̟αιχνίδι αναγνωρίζει το 
̟νεύµα, διότι το ̟αιχνίδι ό,τι δή̟οτε άλλο κι αν είναι, δεν είναι 
ύλη…Το ̟αιχνίδι γίνεται δυνατό, νοητό και κατανοητό µόνο όταν 
µια εισροή ̟νεύµατος διακό̟τει τον α̟όλυτο ντετερµινισµό του 
κόσµου. Η ύ̟αρξη ακριβώς του ̟αιχνιδιού ε̟ιβεβαιώνει διαρκώς 
την υ̟έρλογη φύση της ανθρώ̟ινης κατάστασης. Τα ζώα ̟αίζουν, 
δεν είναι λοι̟όν α̟λώς και µόνο κά̟οια µηχανικά ̟ράγµατα. 
Εµείς ̟αίζουµε και ξέρουµε ̟ως ̟αίζουµε, δεν είµαστε λοι̟όν 
α̟λώς και µόνο έλλογα όντα, διότι το ̟αιχνίδι είναι άλογο» 
(Huizinga,1989, σελ. 12, 15).  

 

        Για τον  Huizinga, το «̟νεύµα», η «ουσία» και το «άλογο» στοιχείο του 

̟αιχνιδιού είναι η ανερµήνευτη, η άλογ  ευθυµία του ̟αίζειν – ̟ου δεν είναι 
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ύλη. Τότε τι είναι; Είναι ένα δώρο της φύσης στα ζώα και στον άνθρω̟ο, ̟ου 

γίνεται κατανοητό µόνο ως µια αντι-ντετερµινιστική «εισροή ̟νεύµατος», 

δηλωτική της υ̟έρλογης ανθρώ̟ινης φύσης, η ο̟οία ταυτόχρονα είναι και άλογη 

(τα ζώα και εµείς ̟αίζουµε – «το ̟αιχνίδι είναι άλογο»). Το υ̟έρλογο και το 

άλογο νοµίζουµε ότι ̟αρα̟έµ̟ουν στον Πλάτωνα. Και τα δύο (ειδικά το 

άλογο) ̟ρέ̟ει να ελεγχθούν α̟ό το λογικό/λογιστικό – διαφορετικά δεν θα 

υ̟άρξει «τάξη» και αρµονία στην ψυχή. Κι αν το ίδιο το άτοµο (ειδικά το 

̟αιδί) δεν µ̟ορεί να ̟ροβεί στον έλεγχο, θα ̟ρέ̟ει, λέει ο Πλάτων, να του το 

ε̟ιβάλουν µε ε̟ιτήρηση και α̟αγόρευση οι γονείς και τα «ειδικά όργανα» 

(̟αραµάνα, ε̟ιτηρούµενη α̟ό µία γυναίκα, την ο̟οία έχουν ε̟ιλέξει οι 

φύλακες) της ̟ολιτείας. Η έννοια της τάξης είναι ένα α̟ό τα ̟υρηνικά 

χαρακτηριστικά του ̟αιχνιδιού, ό̟ως ορίζεται α̟ό τον Huizinga. Μεταξύ 

άλλων, το ̟αιχνίδι είναι µια εύτακτη δραστηριότητα. Η αρµονία και η τάξη 

̟ροσφέρουν µια ̟ροσωρινή τελειότητα στο γύρω καθηµερινό χάος, γιατί, 

ό̟ως είδαµε ̟αρα̟άνω, για τον Huizinga το ̟αιχνίδι δηµιουργεί, α̟αιτεί, 

«είναι» τάξη (1989, σελ. 17-28). Νοµίζουµε ότι η ε̟ίδραση του Πλάτωνα στη 

θεωρία του Huizinga  για το ̟αιχνίδι (και για το χιούµορ) είναι φανερή.  

         Κατά τα άλλα, η  θεωρία του Huizinga για το ̟αιχνίδι εξακολουθεί να 

είναι ενδιαφέρουσα και να συζητείται ευρέως α̟ό υ̟οστηρικτές και ε̟ικριτές 

(Hoffmann & Jonas, 2005˙ Smuts, 2006˙ Sutton-Smith, 1997)14.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Αν και ̟έρα α̟ό τους στόχους της ̟αρούσας εργασίας, ας σηµειώσουµε ότι στο Λεξικό των 
Ιστορικών της Τέχνης (Dictionary of Art Historians), ο Huizinga ̟εριγράφεται ως ένας 
«συντηρητικός ιστορικός ̟ου υ̟οστήριξε τους θετικιστές του 19ου αιώνα». 
http://www.dictionaryofarthistorians.org/huizingaj.htm 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

 

ΤΟ ΧΙΟΥΜΟΡ ΣΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ  ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΜΠΑΧΤΙΝ 

 

3. 1. Εισαγωγή 

Στο ̟αρόν Κεφάλαιο ̟εριγράφουµε συνο̟τικά ορισµένες αντι̟ροσω̟ευτικές 

µορφές χιούµορ ̟ου εµφανίστηκαν στην Αρχαία Ελλάδα, στην Αρχαία Ρώµη, 

στο Βυζάντιο, στον Μεσαίωνα, στην Αναγέννηση (Ιταλία, Ολλανδία, Κάτω 

Χώρες, Αγγλία) και κατά τον 18ο και 19ο αιώνα (Γαλλία και Γερµανία). Στη 

συνέχεια συνοψίζουµε τη θεωρία του Μ̟αχτίν για το καρναβάλι. Στη 

Συζήτηση θεωρούµε κριτικά τα ̟αρα̟άνω. 

 

3.2. Το χιούµορ στην Αρχαία Ελλάδα 

Ό̟ως σε κάθε λαό, έτσι και στην αρχαία Ελλάδα, το χιούµορ και το γέλιο ήταν 

συστατικά µέρη της καθηµερινής ζωής.  

        Η τρέχουσα έρευνα (Κωνσταντάκος, 2011) δείχνει ότι η διακωµώδηση 

των µύθων (και µέσω αυτής η διακωµώδηση των θεών και των ηρώων) ήταν 

ένα συνηθισµένο φαινόµενο στους Χετταίους, στους αρχαίους Αιγύ̟τιους  και 

στους αρχαίους Έλληνες. Πρόκειται για αστείες ιστορίες α̟οδεκτές στο 

̟λαίσιο θρησκευτικών εορτών και ̟ανηγύρεων, οι ο̟οίες ενσωµάτωναν και 

στιγµές αστειότητας. Στους Χετταίους, ο θεός Κουµαρµ̟ί ζευγαρώνει 15 φορές 

µε ένα βράχο!, ̟ου τελικά µένει έγκυος, και το βραχό̟αιδο, ο Ουλικούµι 

υψώνεται στον ουρανό, σύντροφος του ̟ατέρα του και ανίκητος ̟ολεµιστής 

των εχθρών τους.  Στην αρχαία Αίγυ̟το, ο Ώρος ρίχνει το σ̟έρµα του στα 

µαρούλια ̟ου τρώει ο Σηθ και οι υ̟όλοι̟οι θεοί τον χλευάζουν. Ο Όµηρος 

στην Ιλιάδα διακωµωδεί τον τρό̟ο εξα̟άτησης του ∆ία α̟ό την Ήρα15 και 

                                                 
15«Στην Ιλιάδα, ο Όµηρος… χωρίς ̟εριστροφές ̟εριγράφει γλαφυρά…τις ανοµίες των 
Ολύµ̟ιων Θεών. Α̟ό µικρή η  Ήρα ήταν υ̟ερβολικά ζωηρούλα και µαζί µε το αδερφάκι της 
τον ∆ία έκαναν ̟ολύ κακά ̟ράµατα, κρυφά α̟ό τους γονείς τους.  
Κι ο Όλυµ̟ος  α̟άγγειλε µε τρό̟ο ζηλευτό: 
Του ∆ία δεν του ξέφυγε, του νεφελοσυνάχτη, 
µε µιας ο ̟όθος κι έρωτας στα σωθικά του κι άφτει, 
σαν τότες ̟ου ̟ρωτόσµιξαν κι έδεναν τη φιλιά τους 
και ̟ου φιλιαγκαλιάζουνταν κρυφά α̟’ τα γονικά τους. 
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στην Οδύσσεια διακωµωδεί τον κερατά Ήφαιστο, ο ο̟οίος ̟αγιδεύει το ζεύγος 

των µοιχών (Αφροδίτη, Άρης). Ο Κωνσταντάκος (2011), υ̟οστηρίζει ότι η 

διακωµώδηση των µύθων, των θεών και των ηρώων είναι µέρος της αρχαίας, 

λαϊκής θρησκευτικότητας. Μέσω αυτής της διακωµώδησης ο αρχαϊκός 

άνθρω̟ος:  

«…δοκιµάζει ή ε̟ιζητεί µιαν αίσθηση οικειότητας µε τη 
θεότητα…Για τον Έλληνα της αρχαιότητας, το γέλιο και η κωµική 
̟αιδεία είναι ανα̟όσ̟αστα µέρη της κοσµοαντίληψής του…Στο 
̟λαίσιο της εορταστικής τελετής, το να γελά κανείς µε τους θεούς 
και τους µύθους τους δεν είναι δείγµα ασέβειας, αλλά συνεισφέρει 
στη χαρά του εορτασµού, και έτσι γίνεται και αυτό, ̟αραδόξως, ένα 
είδος ̟ροσφοράς ̟ρος τους θεούς…Με το ίδιο ̟νεύµα, στην 
κλασική Αθήνα οι κωµωδίες, οι ο̟οίες γελοιο̟οιούσαν τους θεούς 
και τις µυθικές ̟αραδόσεις τους, γίνονταν α̟οδεκτές στο ̟λαίσιο 
θρησκευτικών εορτών, ό̟ως τα ∆ιονύσια και τα Λήναια…»  
(Κωνσταντάκος, 2011, σελ. 2). 

 

     Η µυθολογική κωµωδία ή µυθολογική ̟αρωδία, κυρίως στην Αττική,  

αρχίζει µε την Παλαιά Κωµωδία (486-400 ̟.Χ. µε εκ̟ροσώ̟ους τον 

Αριστοφάνη, τον Εύ̟ολη και τον Κρατίνο), συνεχίζεται µε τη Μέση Κωµωδία 

(400-320 ̟.Χ., Αντιφάνης, Άλεξις, Αναξανδρίδης) και τελειώνει µε τη Νέα 

Κωµωδία (320-120 ̟.Χ., Μένανδρος, Φιλήµων, ∆ίφιλος). Σύµφωνα µε τον 

Κωνσταντάκο (2011), η µυθολογική κωµωδία ακµάζει στα έργα του Κρατίνου, 

ό̟ου διακωµωδείται ο Όµηρος. Ο Κύκλω̟ας Πολύφηµος  µοιάζει µε Αθηναίο 

καλοφαγά της ε̟οχής του Κρατίνου, ο ο̟οίος λέει στον Οδυσσέα και στους 

συντρόφους του ̟ώς ακριβώς θα τους φάει: τηγανητούς, στιφάδο, ψητούς στα 

κάρβουνα, φουρνιστούς, µε λαδολέµονο, ξυδολαδολέµονο και 

σκορδολαδολέµονο. Ο Αριστοφάνης ̟αρουσιάζει τον ∆ιόνυσο ως 

φοβητσιάρη ̟ου τα κάνει ε̟άνω του (Βάτραχοι), τον Ηρακλή ως 

                                                                                                                                            
     Οι κυρίες της ̟αρέας  συγκατάνευσαν.  
Η  Χαρικλώ  εί̟ε  µέσα της: «Ήταν αυτή µια…»… 
- Ο ∆ίας, µέσα σε δέκα στίχους, στην ραψωδία Ξ,  α̟αριθµεί στην Ήρα οκτώ κυρίες µε τις 
ο̟οίες  έσ̟ειρε θεάκια κι ηµιθεάκια.  Η Ήρα έκανε τάχα µου ̟ως δεν άκουσε κι υ̟οδυόµενη 
την ντρο̟αλή, του εί̟ε ναζιάρικα: Αχ ̟οθο̟λάνταχτε! Αχ όχι, δεν σας κάθοµαι εδώ έξω στο 
όρος, διότι αν κάνει µάτι κά̟οιος Ολύµ̟ιος θα γίνω σούργελο. Βαράτε µε κι ας κλαίω η 
βοϊδοµάτα, µέχρι ̟ου της τράβηξε ένα χρυσό σύννεφο για κρυψώνα α̟ό τους µατάκηδες. Η 
γη ̟άραυτα έβγαλε µαλακό χορτάρι, για να µην ̟ονέσει η ̟λάτη της. Τα είχε, βλέ̟εις, τα 
χρονάκια της η Ήρα, λουµ̟άγκο, τέτοια.   (Κουγιουµουτζάκης, 2010, σελ… 271-272). 
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χοντροκέφαλο και λαίµαργο (Όρνιθες) και τον Ερµή ως συµφεροντολόγο 

κόλακα (Πλούτος). Οι θεοί και οι ήρωες ανα̟αρίστανται ως κοινοί θνητοί ή, 

αναχρονιστικά, ̟λάθονται όµοιοι µε κά̟οιους γνωστούς Αθηναίους, σύγχρονους 

του Αριστοφάνη - η αττικο̟οίηση ή αστικο̟οίηση της κωµωδίας. Έτσι ο 

Ποσειδών ̟αρουσιάζεται ως αριστοκράτης Αθηναίος ̟ου ̟εριφρονεί τους 

δηµοκρατικούς θεσµούς (Όρνιθες). Στη Μέση Κωµωδία, ο Άλεξις ανα̟αριστά 

τον σ̟ουδαίο µουσικό και κιθαριστή Λίνο ως σύγχρονο, τυ̟ικό δάσκαλο της 

κλασικής Αθήνας, ο ο̟οίος µάταια ̟ροσ̟αθεί να διδάξει τον µικρό, 

λαίµαργο, αδιάφορο για σ̟ουδές Ηρακλή. Στην κωµωδία τα ̟ρόσω̟α, µε 

σύγχρονα ονόµατα, αναχρονιστικά συζητούν, κουτσοµ̟ολεύουν και 

σαρκαστικά σχολιάζουν τις ιδιοτρο̟ίες διάσηµων Αθηναίων (̟.χ. 

σεξουαλικές ̟ροτιµήσεις). Στις κωµωδίες, ο Ηρακλής εξα̟ατάται και χάνει τα 

υ̟άρχοντά του σε ένα αθηναϊκό ̟ορνείο, οι Ολύµ̟ιοι θεοί ανα̟αρίστανται 

µε ανθρώ̟ινες/αθηναϊκές αδυναµίες (φαγητό, ̟οτό),  ο διάσηµος Κένταυρος 

Χείρων ̟εριγράφεται ως γέρος µε αρθριτικά και ο Οιδί̟οδας ως κωµικός 

ζητιάνος, ̟ου συνεχώς γυρεύει δωρεάν γεύµατα. Ο Κωνσταντάκος (2011) 

σηµειώνει, ότι ό̟ως τονίζει ο Αριστοτέλης στην Ποιητική του, το τέλος των 

κωµωδιών είναι αίσιο - ο Ορέστης στο τέλος µιας κωµωδίας τα βρίσκει µε τον 

Αίγισθο.   

        Σ̟ερµατικά στην Παλαιά Κωµωδία και µε µεγάλη άνθιση στη Μέση και 

κυρίως στη Νέα  Κωµωδία, ̟αρουσιάζεται ως δηµοφιλές θέµα ο έρωτας του 

νεαρού, ̟ου συναντά εµ̟όδια στην ένωση µε την αγα̟ηµένη του και βρίσκει 

βοήθεια α̟ό έναν έµ̟ιστο φίλο. Εξίσου δηµοφιλές θέµα της κωµωδίας ήταν οι  

̟ερι̟έτειες του κωµικού εραστή ∆ία µε ̟λήθος ηρωίδων – οι µεταµορφώσεις 

του, τα τεχνάσµατά του, η συνδροµή του Ερµή κ.ά. Σε µία κωµωδία: 

«…ο ∆ίας ̟ηγαίνει νυχτερινή ε̟ίσκεψη σε κά̟οια ερωµένη του. 
Ο κραταιό θεός ετοιµάζεται να σκαρφαλώσει στο ̟αράθυρο της 
κο̟έλας µε µια σκάλα, σαν κοινός µοιχός, ενώ ο Ερµής στην 
κυριολεξία κρατάει το φανάρι, φωτίζοντας τον δρόµο του αφέντη 
του» (Κωνσταντάκος, 2011, σελ. 19-20). 

 

     ∆ύο άλλα χαρακτηριστικά της αρχαιοελληνικής κωµωδίας ήταν η 

αντιστροφή ρόλων  και τα χοντρά αστεία/φάρσες. Έτσι, αντί ο Αίας ο Λοκρός 
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να βιάσει την Κασσάνδρα, στην κωµωδία συµβαίνει το αντίθετο. Ο δάσκαλος 

Λίνος χτυ̟ά τον άµουσο, λαίµαργο Ηρακλή και ο µαθητής αντα̟οδίδει µε 

µανία τα χτυ̟ήµατα στον δάσκαλο (Κωνσταντάκος, 2011). 

      Με το τέλος των ελληνιστικών χρόνων ̟αρήκµασε η Νέα Κωµωδία 

(κωµική ηθογραφία, αθυροστοµία, εξεζητηµένη ̟λοκή, αλλά µε α̟ουσία 

̟ολιτικής σάτιρας), η ο̟οία, όµως, στη συνέχεια ε̟ηρέασε τη Ρωµαϊκή 

Κωµωδία. 

    Ο Bremmer (2005), τονίζει ότι οι αρχαίοι Έλληνες και ̟ιο ειδικά οι 

Αθηναίοι, είχαν ε̟ίγνωση των δυσάρεστων ̟λευρών του γέλιου, της 

κωµωδίας και του χιούµορ, γι’ αυτό τα ̟εριόριζαν στα κατ’ αγρούς ∆ιονύσια 

(̟ερί τα τέλη ∆εκεµβρίου), στα εν άστυ ∆ιονύσια (τέλη Μαρτίου), στα Λήναια 

(τέλη Ιανουαρίου) – µόνο στα ∆ιονύσια και στα Λήναια ̟αρουσιάζονταν στο 

θέατρο οι κωµωδίες. Στα Λήναια και στα Ανθεστήρια (τέλη Φεβρουαρίου µε 

αρχές Μαρτίου), οι ̟ολίτες ̟άνω σε άµαξες ̟ερι̟αίζανε τους ̟εραστικούς 

ενώ κατά την ̟οµ̟ή ̟ρος την Ελευσίνα, στην έξοδο της ̟όλης, στον Κηφισό 

̟οταµό, µια µεταµφιεσµένη ̟όρνη ή ένας µεταµφιεσµένος άνδρας κορόιδευε 

τους ̟ιο διακεκριµένους Αθηναίους. Ο ∆ιόνυσος και η ∆ήµητρα ήταν θεοί 

συνδεδεµένοι µε την αντιστροφή της κοινωνικής τάξης. Τα αστεία, ε̟ίσης,  

κατά την αρχαϊκή κυρίως ε̟οχή, ̟εριορίζονταν στα συµ̟όσια, ̟ου λάµβαναν 

µέρος στον ανδρώνα, το µοναδικό δωµάτιο ̟ου µ̟ορούσαν να εισέλθουν οι 

εκτός οικογένειας άνδρες. Εκεί οι ̟ρούχοντες συζητούσαν και ταυτόχρονα 

διασκέδαζαν µε τραγούδι και ανέκδοτα. Μετά τα µέσα του 5ου αιώνα στα 

συµ̟όσια συµµετείχαν, µε ή χωρίς ̟ρόσκληση, οι γελωτο̟οιοί,  οι µίµοι, οι 

«κόλακες», οι «̟αράσιτοι» και οι «βωµολόχοι»16. Οι τελευταίοι αντάλλασαν  

την τροφή µε αστεία, µια µάλλον αρχαία συνήθεια. Οι ̟ιο ε̟ιτυχηµένοι α̟ό 

τους ̟αρα̟άνω µε τον καιρό έφυγαν α̟ό τους βωµούς και 

µ̟ήκαν/σταδιοδρόµησαν στα συµ̟όσια των ̟λουσίων. Για ̟αράδειγµα, ο 

ε̟αγγελµατίας γελωτο̟οιός Φίλι̟̟ος, ο ο̟οίος µε κωµικές µιµήσεις κάνει 

                                                 
16 Ο Bremmer (2005, σελ. 33) γράφει ότι το ρήµα βωµολοχέω σηµαίνει κάνω τον γελωτο̟οιό ή 
ε̟ιδίδοµαι στην αισχρολογία και ο Μ̟αµ̟ινιώτης (2008, σελ. 392) σηµειώνει ότι βωµολόχος  
(βωµός+ λόχος/ενέδρα) είναι αυτός ̟ου ̟αραµονεύει κοντά στους βωµούς για να κλέψει 
κρέας – µια ασεβής ̟ράξη, ̟ου συνδέθηκε µε την αισχρολογία. 
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τους συνδαιτυµόνες να γελούν στο Συµ̟όσιο ̟ου ̟εριγράφει ο Ξενοφών – στο 

τέλος, όµως, ο Σωκράτης του λέει να σοβαρευτεί και ο Bremmer (2005, σελ. 34) 

αναρωτιέται µή̟ως δεν άρεσαν σε όλους τα αστεία. Πολύ ̟ιθανόν το 

ε̟άγγελµα του γελωτο̟οιού στην αρχαία Αθήνα µ̟ορεί να ̟ήγαινε α̟ό τον 

̟ατέρα στον γιο. Ορισµένοι γελωτο̟οιοί είχαν φήµη λόγω ευστροφίας, ενώ 

υ̟ήρχε και ερασιτεχνικός όµιλος γελωτο̟οιών (οι «εξήκοντα»), οι ο̟οίοι 

̟ροκαλούσαν την υ̟άρχουσα ̟ολιτική κατάσταση και σύχναζαν στο ναό του 

Ηρακλή. Άλλο µέρος αστείων και κουτσοµ̟ολιών ήταν το κουρείο, µε τον 

κουρέα να συµµετέχει ενεργά στο εύθυµο κλίµα. Σε µία ̟ερί̟τωση ρώτησε τον 

̟ελάτη ̟ώς ήθελε να ξυριστεί και αυτός α̟άντησε: «Σιω̟ηλά» (Bremmer 

(2005, σελ. 35). Στα ελληνιστικά χρόνια µάλλον υ̟ήρχαν βιβλία αστείων και 

ένα α̟ό αυτά (Φιλόγελως ανωνύµου) σώθηκε και εκδόθηκε α̟ό τους 

Βυζαντινούς. Ο Φιλόγελως ̟εριλαµβάνει 265 αστεϊσµούς ̟ου στοχεύουν στη 

διακωµώδηση κυρίως των διανοουµένων, αλλά και των γιατρών, των 

µάντεων, των αστρολόγων, των τεµ̟έληδων, των ά̟ληστων, των δειλών, των 

λαίµαργων, των αλκοολικών, των µισογύνηδων και των κατοίκων ̟όλεων 

γνωστών για την ανοησία τους (̟.χ. Κύµη, Σιδώνα, Άβδηρα κ.ά.) Τέτοιου 

είδους αστείο α̟οτελεί το ̟αράδειγµα ̟ου ακολουθεί:  

«Ένας ̟νευµατώδης νεαρός σχολαστικός (διανοούµενος) ̟ούλησε τα 
βιβλία του, όταν ξέµεινε α̟ό χρήµατα. Κατό̟ιν έγραψε στον ̟ατέρα 
του: Πατέρα, µ̟ορείς να µε συγχαρείς, βγάζω ήδη χρήµατα α̟ό τις 
σ̟ουδές µου!» (Bremmer, 2005, σελ. 37) 
 

Το ̟αράδειγµα ̟ου ακολουθεί χλευάζει έναν κάτοικο της Κύµης: 

«Ένας κάτοικος της Κύµης ̟ήγε το σώµα του ̟ατέρα του στους 
ταριχευτές, µετά το θάνατο του δεύτερου στην Αλεξάνδρεια. Όταν 
αργότερα ε̟έστρεψε για να το ̟άρει, ο ταριχευτής, ̟ου είχε εκεί και 
άλλα ̟τώµατα του ζήτησε ένα χαρακτηριστικό για να αναγνωρίσει 
τον ̟ατέρα του. Κι εκείνος α̟άντησε: Έβηχε» (Bremmer, 2005, σελ. 
37). 

Οι γιατροί, ε̟ίσης, ήταν στόχος των λαϊκών αστείων του Φιλόγελου:  

«Όταν κά̟οιος ̟ήγε σ’ ένα σχολαστικό γιατρό και του εί̟ε: Γιατρέ, 
όταν ξυ̟νάω, έχω σκοτοδίνες και συνέρχοµαι µετά α̟ό µισή ώρα, ο 
γιατρός α̟άντησε: Να ξυ̟νάς µισή ώρα αργότερα!» (Bremmer, 2005, 
σελ. 38). 
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Ελάχιστα ήταν τα αστεία αφορούσαν τις γυναίκες: 

«Εί̟ε ο νέος στην ερωτιάρα γυναίκα του, “Γυναίκα, τι θα κάνουµε, 
θα φάµε ή θα κάνουµε έρωτα;” “Ό,τι θέλεις εσύ, ̟άντως ψωµί δεν 
υ̟άρχει”. Ή  «Η γυναίκα ενός µισογύνη, τόσο άρρωστου ̟ου τον 
̟ερίµεναν να ̟εθάνει, ορκίστηκε ότι θα κρεµαστεί αν του συµβεί 
κάτι. Ζωηρεύοντας εκείνος ρώτησε, “Θα κάνεις το ίδιο κι αν γίνω 
καλά;”» (Bremmer, 2005, σελ. 38). 
 

       Στον αρχαιοελληνικό κόσµο, στην ̟ορεία του χρόνου υ̟ήρξαν 

διακυµάνσεις στην ελευθερία και στην α̟αγόρευση έκφρασης του αστείου στον 

̟ροφορικό και στον γρα̟τό λόγο. Ό̟ως δείχνει η σχετική ανάλυση του 

Bremmer (2005), ο Σωκράτης συνιστούσε τη χρήση του αστείου µε φειδώ 

(ό̟ως το αλάτι). Λέγεται ότι ο Σωκράτης, ο Πυθαγόρας, ο Αναξαγόρας και ο 

Ανάχαρσις γελούσαν σ̟άνια, και, µαζί µε τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη 

(βλ. Κεφάλαιο Πρώτο), αντιτάσσονταν στο άξεστο, ̟ροσβλητικό χιούµορ ενώ 

στην Ακαδηµία του Πλάτωνα το γέλιο ήταν α̟αγορευµένο. Τον 4ο αιώνα το 

χιούµορ ̟ου ̟ροκαλεί γέλιο και η ̟ροσβολή τρίτων γίνονται λιγότερο 

α̟οδεκτά στα συµ̟όσια των ευγενών Αθηναίων και οι ̟ροσω̟ικές 

̟ροσβολές στις κωµωδίες µειώθηκαν – σηµάδια αλλαγών στην αθηναϊκή 

κοινωνία, η ο̟οία, µε την εντεινόµενη «αστικο̟οίηση» και την εκλέ̟τυνση 

των ηθών, αντικαθιστά το χιούµορ µε την ̟νευµατική ευστροφία 

(ευτρα̟ελία). Ο Bremmer υ̟οστηρίζει ότι: 

«Ταυτόχρονα, οι α̟όψεις ̟ου ανέ̟τυξαν ο Νόρµ̟ετ Ελίας και ο 
Πιερ Μ̟ουρντιέ ταιριάζουν ίσως εδώ. Καθώς οι ευγενείς άρχισαν 
να α̟οσύρονται α̟ό τη δηµόσια ζωή και να  συγκεντρώνονται 
̟ερισσότερο στα συµ̟όσια, οι διαφωνίες και οι εσωτερικές 
διαµάχες γίνονταν λιγότερο α̟οδεκτές. Ε̟ι̟λέον, καθώς λίγα 
είχαν να κερδίσουν α̟ό την ενεργή συµµετοχή στη δηµόσια ζωή, 
έ̟ρε̟ε να βρουν άλλους τρό̟ους για να διατηρήσουν τις 
α̟οστάσεις. Και ό̟ως ακριβώς άρχισαν να στρέφονται ̟ρος µια 
̟ιο συγκρατηµένη συµ̟εριφορά, έτσι ανέ̟τυξαν και ̟ιο αβρούς 
τρό̟ους στη συµ̟οσιακή συµ̟εριφορά τους» (2005, σελ. 42). 

 

        Όµως ̟αρά τις ̟αρα̟άνω αντιρρήσεις για την τιθάσευση του αστείου, το 

χιούµορ βαθιά ριζωµένο στην κοινωνική αλληλε̟ίδραση των αρχαίων 

Ελλήνων εξακολουθούσε να χρησιµο̟οιείται στην καθηµερινή, µη ασκητική 

ζωή, ̟αράγοντας γέλιο, ειδικά µε τον τολµηρό χαρακτήρα του. Αντίθεση στο 
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γέλιο υ̟ήρχε στον ασκητικό βίο των Πυθαγορίων, στη ζωή των Σ̟αρτιατών, 

στις µεταγενέστερες ̟αραινέσεις του Πλούταρχου για ανώδυνους και µη 

̟ροσβλητικούς αστεϊσµούς και λίγο αργότερα στις θέσεις των χριστιανών 

συγγραφέων (Bremmer, 2005).  

 

3.3. Το χιούµορ στην Αρχαία Ρώµη     

Οι Ρωµαίοι  ε̟ηρεάστηκαν α̟ό την Νέα Αττική Κωµωδία (320-120 ̟.Χ.)  και 

η ανώτερη τάξη ε̟ηρεάστηκε α̟ό τις ελληνικές, φιλοσοφικές αντιστάσεις 

α̟έναντι στο αθυρόστοµο χιούµορ. Σύµφωνα µε τον Graf (2005), στην αρχαία 

Ρώµη ο γελωτο̟οιός, ο µίµος, ο ηθο̟οιός και ο διασκεδαστής δεν ήταν τα 

καλύτερα ̟ρότυ̟α χιούµορ για τους συγκλητικούς (ανώτερη τάξη), γιατί οι 

ε̟αγγελµατίες ψυχαγωγοί ήταν ̟αρακατιανοί, δηλαδή, Έλληνες, ξένοι, 

δούλοι ή α̟ελεύθεροι.  

         Ο Κικέρων, σηµειώνει ο Graf (2005), αντι̟αραβάλλει το καλό, 

̟νευµατώδες, εύστροφο, καλαίσθητο, ̟ολιτισµένο, ευφυές, διασκεδαστικό 

χιούµορ της ανώτερης τάξης, των κατοίκων των ̟όλεων και των ελεύθερων 

̟ολιτών, µε το κακό, ανάρµοστο, αυθάδες, ̟ρόστυχο και βρώµικο χιούµορ 

των χαµηλών τάξεων, των κατοίκων της υ̟αίθρου, των δούλων και των 

α̟ελεύθερων. Όµως, ο στόχος του Κικέρωνα είναι χρησιµοθηρικός: ̟ώς ο 

ρήτορας θα χρησιµο̟οιήσει το χιούµορ ως µέσον ̟ειθούς για να κερδίσει το 

ακροατήριο, αλλά κυρίως τον δικαστή, ο ο̟οίος ηρεµεί, διεγείρεται ή 

α̟οσ̟άται α̟ό το καλό χιούµορ; Προτείνει ότι σε µεγάλα αδικήµατα, 

γνωστούς εγκληµατίες και υ̟οθέσεις µεγάλης δυστυχίας δεν χρειάζεται 

χιούµορ. Ο ρήτορας µ̟ορεί να χρησιµο̟οιήσει το χιούµορ µε φειδώ (όχι σαν 

γελωτο̟οιός ή κλόουν) σε  σωµατικές δυσµορφίες ή ανωµαλίες – µια µιµητική 

διακωµώδηση χωρίς υ̟ερβολές, διαφορετικά καταντά ̟αρακατιανός 

ψυχαγωγός. Για τον Κικέρωνα το γέλιο στο χιούµορ ̟ροκαλείται «α̟ό τη 

δηκτική ε̟ίκριση της δυσµορφίας και της ευτέλειας µε όχι ευτελή τρό̟ο» 

(Graf, 2005, σελ. 54). Εντός της ανώτερης τάξης το χιούµορ ̟ρέ̟ει να 

χρησιµο̟οιείται µε κοινωνικά α̟οδεκτό τρό̟ο για τη διόρθωση της 

κοινωνικής ̟αρέκκλισης – όχι άµεση α̟οδοκιµασία, ̟ου δεν την αντέχει η 
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υ̟εροψία της ανώτερης τάξης, αλλά ένα ̟νευµατώδες σχόλιο, µια ευφυής 

χιουµοριστική ε̟ί̟ληξη. Ο ελεγµένος αυτός αστεϊσµός εντός της ανώτερης 

τάξης υ̟ηρετεί τη συνοχή της, ενώ ο α̟ό έξω ερχόµενος αστεϊσµός υ̟ονοµεύει 

το γόητρό της (Graf, 2005). 

           Βασικός κωµικός ̟οιητής της αρχαίας Ρώµης θεωρείται ο Πλαύτος (251-

184 ̟.Χ.). Α̟ό τα 130 έργα του σώζονται 20, ̟ολλά α̟ό τα ο̟οία είναι 

α̟οµιµήσεις ελληνικών κωµωδιών. Ο Κικέρωνας θεωρούσε το ρωµαϊκό 

χιούµορ ̟ιο ̟νευµατώδες α̟ό το Αττικό, ο Οράτιος διαφωνεί µε τον 

Κικέρωνα, και ο Κοϊντιλιανός  λέει ότι η ρωµαϊκή υστερεί της ελληνικής 

κωµωδίας. Ο Οράτιος ισχυρίζεται ότι ο Πλαύτος δεν εκ̟ροσω̟εί το ρωµαϊκό 

̟νεύµα, αλλά τη ρωµαϊκή ελευθεριότητα, τις ρίζες της ο̟οίας βρίσκει στα 

̟αλαιά σκω̟τικά και άσεµνα τραγούδια του Φασκένιο, µιας µικρής ̟όλης 

της Τυρρηνίας. Ό̟ως δείχνει ο Graf (2005), η ρωµαϊκή κωµωδία συνέχισε την 

̟αράδοση της Αττικής Νέας Κωµωδίας να µην κάνει κοινωνική κριτική και 

̟ολιτική α̟οδοκιµασία (ό̟ως έκανε η Παλιά Κωµωδία), αλλά αντί αυτών να 

ε̟ικεντρώνεται σε οικογενειακά κυρίως ̟ροβλήµατα, σε ε̟αγγελµατικές 

οµάδες ή σε λαούς (̟.χ. δυσκολίες στον έρωτα των νέων, χαµένα ̟αιδιά, 

δίδυµοι ̟ου χωρίστηκαν στη βρεφική και ξαναβρέθηκαν στη νεανική ηλικία, 

σχέσεις δύο φύλων, χιούµορ εναντίον ε̟αγγελµατικών οµάδων, αλλά και σε 

βάρος των Ελλήνων, κ.ά.). Η  κοινωνική κριτική και ο εµ̟αιγµός ̟ολιτών 

(της ανώτερης ουσιαστικά τάξης) στη κωµωδία α̟αγορευόταν α̟ό τον νόµο 

και κά̟οιοι κωµωδιογράφοι εξέτισαν ̟οινή φυλάκισης γιατί τον 

̟αραβίασαν. Ο Graf (2005) σηµειώνει: 

«Αλλά το εθνικό αυτό χιούµορ του Πλαύτου έχει και µια έξυ̟νη 
̟λάγια συνιστώσα: όταν α̟οδίδει στην Αθήνα όλη την 
ανηθικότητα ̟ου µ̟ορεί να φανταστεί, υ̟ονοεί ότι η Ρώµη είναι το 
ακριβώς αντίθετο, αλλά το ακροατήριο ξέρει καλά ότι αυτό δεν 
ισχύει…Η κωµωδία του Πλαύτου ήταν µια α̟οκριάτικη γιορτή. Το 
ιδιάζον χιούµορ της ήταν το χιούµορ του καρναβαλιού, ό̟ου 
αναστέλλονταν οι κανόνες της καθηµερινής ζωής» (σελ. 58, 59). 

 

     Είναι ενδιαφέρον ότι ενώ η ελληνική κωµωδία λαµβάνει χώρα στην 

Ελλάδα, η ρωµαϊκή κωµωδία δεν λαµβάνει χώρα στην Ρώµη, αλλά στην 
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Αθήνα, δηµιουργώντας έτσι έναν ανάκατο, φαινοµενικά ακατάλη̟το, 

ανεστραµµένο κόσµο, ό̟ου ε̟ιτρε̟όταν (στην Αθήνα) ό,τι κανονικά (στη 

Ρώµη) α̟αγορευόταν – το ακροατήριο, φυσικά, καταλάβαινε ̟ού το ̟ήγαινε 

ο Πλαύτος και οι άλλοι κωµωδιογράφοι. Ο Graf (2005, σελ. 59) τονίζει, ότι 

̟ρόσφατες έρευνες ̟α̟ύρων α̟ογοήτευσαν όσους έψαχναν ένα ρωµαϊκό 

χιούµορ «κατηγορηµατικά διαφορετικό α̟ό το ελληνικό». 

 

3.4. Το χιούµορ στο Βυζάντιο 

         Σύµφωνα µε τον Κιουρτσάκη (1985), στο Βυζάντιο υ̟ήρχαν καρναβάλια 

(Καλένδες) ήδη α̟ό τον 2ο µ. Χ. αιώνα σε µη τακτές ή και σε τακτές γιορτές 

(αρχές Ιανουαρίου, 1η Μαρτίου, Πρωτοµαγιά κ.ά.), αν και δεν είχαν την 

ιδεολογική φόρτιση και την ̟ολιτισµική σηµασία ̟ου ̟ήραν στη ∆ύση. 

Ποµ̟ές µασκαρεµένων ανδρών και γυναικών ̟ου  φορούσαν ρούχα του 

αντιθέτου φύλου, µεταµφιεσµένοι µε ̟ροβιές αιγών σε διάβολο,  

µασκαρεµένοι στρατιώτες ̟ου κορόιδευαν  τους αξιωµατικούς τους, αυλικοί 

̟ου φορούσαν άµφια και εξέλεγαν για «̟ατριάρχη» τους κά̟οιο µίµο ή 

γελωτο̟οιό, ̟εριφέροντάς τον ̟άνω σε γάιδαρο στην ̟όλη, και µαθητές 

µεταµφιεσµένοι µε γυναικείους χιτώνες και κρεµµύδια ή σκόρδα γύρω α̟ό το 

σώµα ̟αρέλαυναν στην Κωνσταντινού̟ολη. Κληρικοί µασκαρεµένοι σε 

γυναίκες ή σε στρατιωτικούς ή σε ζώα ̟εριφέρονταν µέσα στον ναό και οι 

̟ιστοί αγρότες α̟αντούσαν µε το «Κύριε ελέησον» (Κιουρτσάκης, 1985, σελ. 

53-54).  

        Χριστιανοί συγγραφείς (Ιγνάτιος, Κλήµης ο Αλεξανδρεύς, οι Τρεις 

Ιεράρχες κ.ά.) καταδίκασαν το καρναβαλικό χιούµορ και το γέλιο, ̟ρότειναν 

την α̟οβολή των γελωτο̟οιών α̟ό την κοινωνία των χριστιανών, γιατί για 

τον χριστιανό αρκούσε ένα χαµόγελο. Ο Bremmer (2005, σελ. 44) εύστοχα 

ισχυρίζεται ότι ο χριστιανικός τρό̟ος ζωής «…εξακολουθούσε να είναι α̟ό 

̟ολλές α̟όψεις ειδωλολατρικός», γιατί ό̟ως οι Πυθαγόρειοι και οι 

Σ̟αρτιάτες, έτσι και αυτός ̟ροσ̟αθεί να κρατήσει υ̟ό έλεγχο τις σωµατικές 
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ανάγκες (φαγητό, σεξουαλικότητα, ύ̟νο/αµαρτωλό όνειρο17 και γέλιο). 

Μάλιστα σηµειώνει ότι οι ε̟ιρροές ήταν φανερές – ο Πυθαγόρας ε̟ισκέφτηκε 

την Σ̟άρτη και µελέτησε τους νόµους της και ο Μεγάλος Αθανάσιος 

αντέγραψε κατά γράµµα το έργο Πυθαγόρου Βίος του εθνικού Πορφύριου. Η 

αρχαία αυτή κληρονοµιά ε̟έδρασε για ̟ολύ χρόνο στην ̟αράδοση ειδικά 

της ∆υτικής Εκκλησίας (Bremmer, 2005).  

          Στο Βυζάντιο κυκλοφορούσαν ̟ολλά χιουµοριστικά ̟οιήµατα και 

̟εζά, στα ο̟οία σατιρίζονταν µε τολµηρό τρό̟ο η καθηµερινή ζωή (Ο 

Πουλολόγος, Η διήγησις των τετρα̟όδων ζώων), τα έθιµα και οι µηχανορραφίες 

της βυζαντινής  αυλής, το δικαστικό σύστηµα (Ο Οψαρολόγος, Ο Πωρικολόγος) 

και  η κατα̟ιεστική συµ̟εριφορά του κλήρου και των λογίων ̟ρος τα 

κατώτερα λαϊκά στρώµατα (Συναξάριον του τιµηµένου γαϊδάρου). Στα 

χιουµοριστικά αυτά ̟οιήµατα και ̟εζά οι Βυζαντινοί υµνούσαν την αξία του 

κρασιού (Φυσιολογική διήγησις του υ̟ερτίµου Κρασο̟ατέρα) και ̟αρωδούσαν µε 

ωµό, βωµολογικό τρό̟ο τους «αγένειους»/σ̟ανούς ή Σ̟ανούς ή Ισ̟ανούς 

(Η  Ακολουθία του ανοσίου τραγογένη Σ̟ανού) (Beck, 1988˙ Καραναστάσης, 2003˙ 

Πολίτης, 1978).  

        Σύµφωνα µε τον Καραναστάση (2003), Η  Ακολουθία του ανοσίου τραγογένη 

Σ̟ανού είναι µια τελετουργική συλλογική λοιδορία, µε τη µορφή ̟αρωδίας 

                                                 
17 «Πόρτες δοκιµασίας, τα ε̟ίµονα, φιλήδονα όνειρα των α̟οµονωµένων ασκητών στην 
έρηµο όσο ̟ιο άγιος ο βίος, τόσο ̟ιο άγριος ο ονειρικός ̟ειρασµός. Λογοκριµένα 
χριστιανικά όνειρα, µιας και στο όνειρο εισβάλλουν οι ̟ορνικοί, γυναικείοι δαίµονες, ̟ου 
στο τέλος –θαύµα, θαύµα!– µετατρέ̟ονται, ερµηνευτικά, σε αγνές γριούλες. Εφηβικές 
ερωτικές ε̟ιθυµίες της ηµέρας, ̟ου η ανακάλυψη της αµαρτίας τις κάνει να ξεσ̟ούν σε 
νυχτερινά όνειρα – του Στρίντµ̟εργκ. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστοµος θεώρησε το όνειρο ̟αιδικό 
τρό̟ο σκέψης, ̟ου µε τη φαντασία µεγαλο̟οιεί τα µικρά. ∆εν σταµάτησε, όµως, εκεί. 
Συνε̟ής µε την αρνητική ασκητική ονειρολογία, ̟ροχώρησε, εξίσωσε και καταδίκασε την 
ηδονή εγρήγορσης κι ονείρου.  
     » Η Ιερά Εξέταση –µου τόνισε  η εµ̟όρισσα-,  ως σοβαρή αγία  τροχονόµος, ήλεγχε α̟ό το 
1659 τη διαγωγή εκείνων, οι ο̟οίοι στα όνειρά τους ξεστόµιζαν «αιρετικά λόγια».  
     » Σε Ανατολή και σε ∆ύση, αµήχανοι οι Πατέρες δεν ήξεραν τι να κάνουν το όνειρο ιερή 
ασυµφωνία και ̟οικιλία αντιφατικών α̟όψεων. Ο Τίτος Φλάβιος Κλέµενς, ή άλλως Κλήµης ο 
Αλεξανδρεύς, εί̟ε και ελάλησε ότι η ψυχή δεν χρειάζεται τον ύ̟νο, ο ο̟οίος φέρνει 
αµαρτωλά όνειρα. Σοβαρολογείτε, Πάτερ; ∆ηλαδή είναι ορθό σε κά̟οια µοναστήρια να 
ξυ̟νούν κάθε τέταρτο τους µοναχούς, για να µην ονειρεύονται ̟ως την αυγή ̟αντρεύονται; 
Η αϋ̟νία είναι χειρότερη α̟ό τη γλυκιά ονειρική «αµαρτία».  
     Μαζί, λες κι ήταν συνεννοηµένοι, οι ε̟ικρατούντες Χριστιανοί κι οι υ̟οχωρούντες Εθνικοί 
–Έλληνες «̟ου εξώκειλαν στον χριστιανισµό» σαν τον ριψοκίνδυνο Ωριγένη-  φόρεσαν 
φυλακτά για να ̟ροστατευτούν α̟ό τα κακά όνειρα» (Κουγιουµουτζάκης, 2010, σελ. 239-
240). 
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εκκλησιαστικών κειµένων18, ̟ου ̟ιθανόν γράφτηκε µεταξύ του 1492 και του 

1494, και συνδέεται µε το ̟αλαιό έθιµο του καψίµατος του Ιούδα-«Οβριού»-

Αντίχριστου το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής στα νότια ̟αράλια της 

Ανατολικής  Θράκης. Στρέφεται, υ̟οστηρίζει ο Καραναστάσης (2003, σσ. 100-

104), εναντίον του ερχοµού των Σ̟ανών = Ισ̟ανών Εβραίων στην 

Κωνσταντινού̟ολη και στην Οθωµανική Αυτοκρατορία, µετά την εκδίωξη 

τους α̟ό την Ισ̟ανία.   

      Αργότερα, στη Βενετοκρατούµενη Κρήτη, κυρίως τις Α̟οκριές, δίδονταν 

̟αραστάσεις κωµωδιών σε δεκα̟εντασύλλαβο οµοιοκατάληκτο στίχο19, µε 

µεσοαστούς ήρωες (δειλοί, καυχησιάρηδες στρατιωτικοί, σχολαστικοί 

δάσκαλοι, ερωτευµένοι γέροι, χαµένα ̟αιδιά, ζευγάρια νέων ̟ου 

αγα̟ιούνται αλλά αντιδρούν οι γονείς τους, κ.ά.), σε κωµικά ε̟εισόδια 

(Κατσούρµ̟ος), µε φάρσες βωµολοχικού χιούµορ (Φορτουνάτος) και λυρικά 

στοιχεία (Στάθης), αλλά και αίσιο τέλος (Αλεξίου, 1985; Holton, 1997;  

Πούχνερ, 1997; Vincent, 1997).  

 

3.5. Το χιούµορ στον Μεσαίωνα  

Σύµφωνα µε τον Le Coff (2005), ̟ολλοί λόγιοι στα µεσαιωνικά Πανε̟ιστήµια 

και ̟ιο έντονα ̟ολλοί Χριστιανοί, ειδικά οι µοναχοί, ασχολήθηκαν µε την 

ε̟ίλυση ενός δύσκολου, διχαστικού ̟ροβλήµατος. Αν ο Αριστοτέλης έχει 

δίκιο, ότι βασικό χαρακτηριστικό του ανθρώ̟ου είναι το γέλιο, τότε ο 

«γελαστικός άνθρω̟ος» (homo risibilis) είναι κάτι εντελώς φυσικό. Αν, όµως, ο 

Χριστός (ως το ̟ρότυ̟ο µίµησης των Χριστιανών) δεν γέλασε ̟οτέ στη ζωή 

του, τότε το γέλιο είναι ξένο ̟ρος τον Χριστιανό. Και οι δύο α̟όψεις είχαν 

υ̟οστηρικτές και αντι̟άλους. Στην αρχή, η ε̟ίσηµη καθολική Εκκλησία 

α̟έρριψε το γέλιο. Μετά, κατά τον 12ο αιώνα, αµήχανη διαχώρισε µε 

σχολαστικισµό το καλό/ε̟ιτρε̟τό γέλιο (γελάν – το φυσικό γέλιο των 

                                                 
18 Με τρό̟ο ̟ου µιµείται τα εγκώµια της Μεγάλης Παρασκευής: « Ἄξιον ἐστι/ µαγαρίζειν ἐν 

τῷ σῷ γενείῳ/ καὶ τὰ ζαρωµένα τὰ µάγουλα/ ὦ ̟αγκάκιστε, τριγένη, τα̟εινέ». «Αι γενεαί 
̟άσαι/ χέζουν σου τα γένια/κακέ σ̟ανέ τριγένη…» (βλ. Καραναστάσης, 2003, σσ. 90-91). 
 
19 Για ̟αράδειγµα, ο Κατσούρµ̟ος του Χορτάτζη, ο Φορτουνάτος του Φόσκολου και ο Στάθης 
ανωνύµου. 
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φρόνιµων ̟αρθένων) α̟ό το κακό/α̟ορρι̟τέο γέλιο (καταγελάν – 

κακόβουλο γέλιο, το χάχανο των µωρών ̟αρθένων) – τόσο σχολαστικά, ̟ου ο 

ευτρά̟ελος βασιλιάς Άγιος Λουδοβίκος, µετά α̟ό τις συµβουλές 

δοµινικανών και φραγκισκανών καλογέρων, µάλλον µετά λύ̟ης του, 

α̟οφάσισε νηστεία γέλιου κάθε Παρασκευή!  Ο Le Coff (2005) ισχυρίζεται, ότι η 

εκκλησιαστική καταδίκη του γέλιου εν µέρει ̟ροέρχεται α̟ό την ε̟ικίνδυνη 

σχέση του µε το σώµα, ̟ου ο Γρηγόριος ο Μέγας το α̟οκάλεσε «α̟εχθές 

ένδυµα της ψυχής», αν και άλλοι Πατέρες το θεώρησαν όργανο σωτηρίας. Οι 

Πατέρες θεώρησαν ότι το γέλιο διακό̟τει τη µοναστική σιω̟ή (5ος αιώνας), 

υ̟ονοµεύει τη µοναστική τα̟εινότητα (6ος αιώνας), και, µε βάση τον 

µοναστικό κανόνα Regula Magistri  (5ος-7ος αιώνας), το γέλιο είναι η χειρότερη 

εσωτερική εκδήλωση του κακού, ̟ου ̟ρέ̟ει να φιλτραριστεί α̟ό τις «ο̟ές 

του ̟ροσώ̟ου», και ̟ιο ειδικά α̟ό το στόµα («µάνταλο του στόµατος», 

«φράγµα των οδόντων») – ο µοναχός να γελά α̟ό µέσα του, να κρυφογελά ή  

το ̟ολύ ̟ολύ να χαµογελά (12ος αιώνας). Μάλιστα, έγινε ̟ολύ συζήτηση για 

τα κεφάλαια 17 και 18 της Γένεσης (Βίβλος), ό̟ου ο Θεός ̟ροφητεύει στον 

εκατόχρονο Αβραάµ και στην ενενηντάχρονη Σάρα ότι θα γίνουν γονείς. Η 

Σάρα ακούγοντας την ̟ροφητεία ξεσ̟ά σε γέλια, µένει, όµως, έγκυος, γεννά 

το ̟αιδί, ̟ου το ονοµάζουν Γέλιο (Ισαάκ). Στο τέλος η Σάρα ̟ροσ̟αθεί να 

αρνηθεί ότι γέλασε, αλλά ο Θεός της λέει: «Ξέρεις, όντως γέλασες» (βλ. 

Κουγιουµουτζάκης, 2010). Έτσι, στα µεσαιωνικά µοναστήρια το χιούµορ και 

το γέλιο α̟αγορεύονται, αλλά α̟ό τον 8ο αιώνα ξεφυτρώνουν τα γρα̟τά αστεία 

των µοναχών, τα ο̟οία αναφέρονται σε µοναχούς, νεωκόρους, Εβραίους και 

άλλους, αστεία ̟ου τελικά γλιτώνουν α̟ό την α̟αγόρευση. Το ίδιο 

συµβαίνει µε το γελαστό ̟ρόσω̟ο (vultus hilaris), ̟ου βασισµένο στις 

̟ροτρο̟ές του Αγίου Φραγκίσκου, φτάνει µέχρι τον 12ο αιώνα στο 

φραγκισκανό µοναστήρι της Οξφόρδης, στο ο̟οίο οι νεαροί µοναχοί 

ξεσ̟ούσαν σε κρίσεις γέλιου. Ο Ανώτατος Ιερέας τούς συµµαζεύει, λέγοντας 

ότι ο Άγιος δεν ̟έρασε τη ζωή του µε έξαλλα γέλια  (Le Coff, 2005). 

    Έξω α̟ό τα µοναστήρια το χιούµορ και το γέλιο ανθούσαν κατά τον 

Μεσαίωνα. Οι βασιλικές αυλές συχνά λειτουργούν ως κέντρα ελευθερίας του 
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χιούµορ. Υ̟άρχει το οµαδικό ανδρικό γέλιο, ̟ου αναφέρεται σε α̟ίθανα 

κατορθώµατα ̟ολεµιστών και φεουδαρχών (̟.χ. µε µια σ̟αθιά να κόψεις στα 

δύο έναν ι̟̟ότη µαζί µε το άλογό του). Κυκλοφορούν, ε̟ίσης, άσεµνα 

κωµικά αστεία, αλλά και ̟αράξενα/τελετουργικά αστεία, ό̟ως το γέλιο του 

Πάσχα (το γέλιο της χαράς της εξα̟άτησης του κακού α̟ό τον αναστηµένο 

Ιησού)  (Le Coff, 2005).    

 

 3.6. Το χιούµορ στην Αναγέννηση  

Στην Ιταλία, σύµφωνα µε τον Burke (2005), για 200 ̟ερί̟ου χρόνια (1350-

1550) ανθεί το κωµικό και ιδιαίτερα η φάρσα και οι αστείες ̟ροσβολές, χωρίς 

η διάκριση µεταξύ τους να είναι σαφής, δεδοµένου ότι η υ̟έρβαση των ορίων 

̟ου συνε̟άγεται το κωµικό είναι ασταθής και εξαρτάται α̟ό το ̟λαίσιο, τη 

στιγµή και τους εµ̟λεκόµενους. Εκτός α̟ό το γέλιο ως αυτοσκο̟ό, εκτός α̟ό 

το τελετουργικό γέλιο (̟.χ. του Πάσχα), υ̟ήρχε και το γέλιο ως µέσο 

εκδίκησης. Η διακωµώδηση των µοναχών, η συµµετοχή των καλογέρων και 

των καλογραιών στο καρναβάλι και οι ιερείς-γελωτο̟οιοί δεν ήταν σ̟άνια 

φαινόµενα. Η λόγια και η λαϊκή κωµωδία στο θέατρο, η φαρσοκωµωδία,  η 

σατιρική αφήγηση, οι γρα̟τές συλλογές  αστείων, τα βιβλία συµβουλών για 

φάρσες, τα ̟ολλά στοιχεία ̟αρωδίας στην  ̟οίηση, στην ̟εζογραφία, στη 

γλυ̟τική και στη ζωγραφική, τα κηρύγµατα στην εκκλησία ̟ου ̟εριείχαν 

αστείες ιστορίες και οι ε̟αγγελµατίες γελωτο̟οιοί (µεταξύ αυτών και νάνοι) 

των αριστοκρατικών αυλών,  συνθέτουν µεγάλο µέρος του κωµικού στην 

Ιταλία της ε̟οχής αυτής. Η φάρσα (̟.χ. µε τη µορφή του κατεργάρη, ̟ου 

κοροϊδεύει ή και τα̟εινώνει κά̟οιον)  συναντάται  όχι µόνο στην Ιταλία, 

αλλά σε όλη τη Μεσόγειο, στην Κίνα, στην Αφρική στους Ινδιάνους της Β. 

Αµερικής, αν και στην Ιταλία (και ̟ιο ειδικά στην ̟ρωτεύουσα της φάρσας, 

στην Φλωρεντία) άνθισε.  Για ̟αράδειγµα, ο Μανδραγόρας του Μακιαβέλι και 

ο Πεταλωτής του Αρετίνο είναι θεατρικά έργα µε φάρσες. Στο τελευταίο, ο 

υ̟εύθυνος ενός ι̟̟οφορβείου µαθαίνει ότι ο δούκας τον ̟αντρεύει, ενώ 

αυτός δεν έχει ορέξεις για το αντίθετο φύλο. Στο τέλος α̟οκαλύ̟τεται ότι η 

«νύφη» ̟ου του ̟ροόριζε ο δούκας ήταν ένας νεαρός ι̟̟οκόµος (Burke, 2005, 
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σελ. 98). Οι κή̟οι των αρχόντων, οι ταβέρνες και το καρναβάλι ήταν τό̟οι και 

̟εριστάσεις για αβλαβείς ή ανυστερόβουλες φάρσες, οι ο̟οίες, όµως κά̟οιες 

φορές ήταν ̟ροσβλητικές (̟.χ. ψεύτικες υ̟οσχέσεις γάµου) ή ̟ολύ ε̟ιθετικές 

και κατέληγαν σε αγωγές. Οι «ευχάριστες» για τους αστειευόµενους ή το 

κοινό φάρσες, δεν ήταν καθόλου ευχάριστες για τον ̟αθόντα, εκτός και αν ο 

τελευταίος κατόρθωνε να αντα̟οδώσει. Ο Burke (2005), σηµειώνει ότι η 

φάρσα συνάδει µε την ανταγωνιστική και δια̟νεόµενη α̟ό την κουλτούρα 

της ̟ονηριάς κοινωνία της Ιταλίας της ε̟οχής αυτής, ̟ου κατά τον 

Μακιαβέλι τη διοικούσαν αλε̟ούδες-̟ολιτικοί και όχι λιοντάρια-

στρατιωτικοί. Ιερείς αλλά και αριστοκράτες έκαναν φάρσες και χωρατά – ο 

αδερφός/µοναχός Μαριάνο ήταν γελωτο̟οιός στην αυλή του Πά̟α Λέοντος 

Ι’ και η  ̟ριγκί̟ισσα Βεατρίκη ντ’ Έστε ̟ροκάλεσε εισβολή άγριων ζώων στον 

κή̟ο του ̟ρέσβη της Φεράρα, τα ο̟οία έφαγαν τις κότες του. Όταν, όµως,  η 

φάρσα έφτανε στα άκρα, δεν ήταν ̟λέον τρό̟ος διασκέδασης, αλλά 

εξευτελισµού, τα̟είνωσης, εκδίκησης, εξόντωσης αντι̟άλων (̟.χ. ευνουχισµός 

θύµατος κ.ά.).  Στο σηµείο αυτό ο Burke (2005) αναφέρεται στον Μ̟αχτίν: 

«Αυτό µας φέρνει σ’ εκείνο ̟ου ο Μ̟αχτίν α̟οκαλούσε «κατώτερο 
σωµατικό ε̟ί̟εδο». Σε µια ιστορία ̟ου αφηγείται ο 
Σαµ̟αντίνο…ένας τεχνίτης ̟άει στο κουρείο να ξυριστεί και 
βλέ̟ει ότι τα ̟α̟ούτσια του κουρέα είναι ̟ολύ µεγάλα. «Ένιωσε 
την ̟αρόρµηση να κατουρήσει µέσα σ’ αυτά…και το έκανε». Σε µια 
ιστορία του Μ̟αντέλο… η Μαντίνα Κασσάνδρα έχει ερωτική 
σχέση µ’ έναν καλόγερο, ο σύζυγός της το ανακαλύ̟τει, ντύνεται 
καλόγερος, ̟αίρνει καθαρτικά χά̟ια και αφοδεύει ̟άνω της στο 
κρεβάτι. Οι αναγνώστες θα θεωρήσουν ίσως αυτήν την ιστορία 
άκρως αηδιαστική. Αυτός είναι ακριβώς και ο λόγος ̟ου 
αναφέρεται εδώ, για να µας θυµίσει τη «διαφορετικότητα» της 
Ιταλίας του δέκατου έκτου αιώνα» (Burke, 2005, σελ. 101). 
 

       Αυτά λάµβαναν χώρα ̟ερί̟ου τα χρόνια 1350 έως 1550. Μετά, σύµφωνα 

µε τον Burke (2005), α̟ό το 1550 µέχρι το 1650 ̟αρατηρείται αυτό ̟ου ο 

Welsford ονοµάζει «̟αρακµή του αυλικού γελωτο̟οιού» και ο Μ̟αχτίν 

«κατάρρευση του λαϊκού γέλιου». Τον 17ο αιώνα οι ιεροεξεταστές 

̟ερικό̟τουν ιστορίες χωρατατζήδων (ακόµη και ιερέων), α̟αγορεύουν το 

γέλιο (ακόµη και αυτό του Πάσχα), τα αστεία µέσα στις εκκλησίες και καλούν 
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σε α̟ολογία ενώ̟ιον της Ιεράς Εξέτασης ακόµη και ̟αραµυθάδες. Οι 

λογοκριµένες φάρσες οδηγούν τώρα σε ένα ηθικό δίδαγµα. Το 1582 το 

∆εκαήµερο του Βοκκάκιου λογοκρίθηκε µέχρι αλλοίωσης ορισµένων ιστοριών. 

Τα αστεία ̟λέον δεν ̟εριέχουν αντικληρικά σχόλια, βλασφηµίες και  εικόνες 

µε λε̟τοµέρειες της ζωής αγίων ̟ου µ̟ορεί να ̟ροκαλέσουν γέλιο (̟.χ. 

«…την ̟αραδοσιακή εικόνα του Ιωσήφ, εικόνα ̟ερίγελου, κερατωµένου α̟ό 

το άγιο Πνεύµα» (Burke, 2005, σελ. 104). Το 1590 εµφανίζεται ο αυστηρός 

κατάλογος α̟αγορευµένων βιβλίων του Σίξτου Ε’, στον ο̟οίο η ε̟ίθεση 

(εκκλησίας και ανώτερων τάξεων) στη λαϊκή κωµική κουλτούρα και δη στη 

φάρσα είναι σαφής – η φάρσα σταδιακά «εξαγνίζεται» και αρχίζει να ανθεί 

το ευφυολόγηµα, η αξιο̟ρε̟ής «ακαδηµαϊκή» ευθυµία, η γελοιογραφία και 

το ̟ροφορικό, αντί του έµ̟ρακτου χιούµορ. Τον 18ο αιώνα η φάρσα 

ε̟ανεµφανίζεται  αναθεωρηµένη. Το συµ̟έρασµα του Burke για την ̟ορεία 

του χιούµορ στην Ιταλία α̟ό τον 13ο µέχρι τον 18ο αιώνα είναι ενδιαφέρον: 

«…τα κοινωνικά όρια του κωµικού έχουν αλλάξει…Είµαστε 
λιγότερο α̟άνθρω̟οι και ̟ερισσότερο ̟ολιτισµένοι, ό̟ως λέει (ο 
Ντάρτον); Είναι άραγε σήµερα αδύνατη η «σφαγή» µιας γάτας; 
Λίγα χρόνια ̟ριν, αναφέρθηκε στην εφηµερίδα Cambridge 
Evening News ένα ̟εριστατικό κατά το ο̟οίο ένας νεαρός ̟ου είχε 
τσακωθεί µε τη φίλη του, την εκδικήθηκε βάζοντας τη γάτα της 
στο φούρνο µικροκυµάτων. Θα ήταν φρόνιµο να µη µιλάµε για 
µια γενική άνοδο του ̟ολιτισµού (κι ακόµα λιγότερο για 
αδιαφιλονίκητη άνοδο), αλλά για αλλαγές στις κοινωνικές 
συµβάσεις, στους κανόνες του ̟αιχνιδιού…Ό̟ως το σεξ, έτσι και 
το γέλιο είναι αδύνατο να κατασταλεί εντελώς. Αντί να µιλάµε 
για «̟αρακµή» των ̟αραδοσιακών µορφών χιούµορ α̟ό τα τέλη 
του δέκατου έκτου αιώνα και µετά, µ̟ορούµε να 
χρησιµο̟οιήσουµε τον ακριβέστερο όρο του Μ̟αχτίν 
«κατάρρευση», εφιστώντας την ̟ροσοχή στους αυξανόµενους 
̟εριορισµούς στη δηµόσια συµµετοχή του κλήρου, των γυναικών 
ή των κυριών καλής ανατροφής σε ορισµένα είδη αστεϊσµού, να 
µιλάµε για µείωση της σφαίρας ε̟ιρροής του κωµικού, 
̟εριστάσεων και χώρων, για ανέβασµα του ̟ήχη ή για αύξηση 
της αστυνόµευσης των συνόρων» (Burke, 2005, σελ. 107-108). 

 
        Στην Ολλανδία και στις Κάτω Χώρες, σύµφωνα µε τον Verberckmoes 

(2005), µετά την Προτεσταντική Μεταρρύθµιση (Λούθηρος, Καλβίνος, κ.ά.) 

ακολούθησε η Καθολική Μεταρρύθµιση (ή Αντιµεταρρύθµιση, µε την Ιερά 
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Εξέταση, τον Κατάλογο Α̟αγορευµένων Βιβλίων, κ.ά.), η ο̟οία, ειδικά α̟ό 

το 1650 έως το 1750, ε̟ιτέθηκε στους «αιρετικούς» Καλβινιστές - στις γιορτές, 

στις µεταµφιέσεις, στη χρήση αλκοόλ, στους χορούς και στα αστεία τους. Ο  

Verberckmoes (2005), ̟εριγράφει την ε̟ίθεση των Καθολικών στο γέλιο, το 

ο̟οίο ταύτιζαν µε την φιληδονία, την υλικότητα και την ακολασία. Ειδικά 

καθολικά φυλλάδια ̟εριγράφουν την α̟οφυγή του ανίερου γέλιου (ειδικά 

α̟ό τα κορίτσια), και ειδικοί ̟ίνακες ανα̟αριστούν ανήθικες σκηνές 

γλεντιού και σωµατικών λειτουργιών ̟ου ̟ροκαλούν καταδικαστέο γέλιο, το 

ο̟οίο συνδέεται µε «κατώτερες» σωµατικές λειτουργίες – η κουλτούρα του 

γέλιου στον Ραµ̟ελέ, ̟ου ανέλυσε ο Μ̟αχτίν. Ο Verberckmoes (2005), 

διαφωνεί µε τον Μ̟αχτίν ότι το γέλιο αυτό εξαφανίστηκε ή ̟εριορίστηκε στην 

Ολλανδία. Αντίθετα, υ̟άρχουν κείµενα ̟ου υ̟οστήριζαν σθεναρά ότι το γέλιο 

είναι στη φύση του ανθρώ̟ου, ο ο̟οίος ̟ροτιµά να διαβάζει κωµικά βιβλία, 

̟αρά βιβλία µε ενάρετα µηνύµατα και να ̟εριµένει τη χαρά στην ουράνια 

Ιερουσαλήµ. Οι συνεχείς α̟αγορεύσεις των Καθολικών και δη του Ιγνάτιου 

Λογιόλα («Μη γελάτε και µη λέτε τί̟οτε ̟ου ̟ροκαλεί γέλιο») δεν έφεραν τα 

αναµενόµενα α̟οτελέσµατα ούτε στους εφηµέριους ούτε στα µοναστήρια 

καλογέρων και καλογραιών. Μάλλον δεν τους έ̟ειθε και τόσο το ̟αλαιό,  

βασικό θεολογικό ε̟ιχείρηµα των Ελλήνων Πατέρων (Ιωάννης ο 

Χρυσόστοµος, Μ. Βασίλειος), ότι µόνο ο θρήνος, αλλά όχι το γέλιο του 

Χριστού έχει καταγραφεί. Υ̟ήρξαν έντονες θεολογικές διαµάχες γύρω α̟ό το 

ε̟ιχείρηµα – αν και ο ενσαρκωµένος Χριστός ως ενάρετος δεν γέλασε, είχε εν 

τούτοις τη δυνατότητα  να γελάσει γιατί το γέλιο είναι ανθρώ̟ινη ιδιότητα ή 

η στάση αυτή του Ιησού δείχνει ότι ο άνθρω̟ος µ̟ορεί να βρει το ̟ραγµατικό 

γέλιο µόνο στον Θεό, ή, ό̟ως λέει η Βίβλος, υ̟άρχουν στιγµές για κλάµα (στη 

Γη) και στιγµές για γέλιο (στον Παράδεισο), έτσι, γελάει καλύτερα αυτός ̟ου 

γελά τελευταίος! Και τελευταίος των τελευταίων γελά ο ίδιος ο Θεός µε 

εκείνους ̟ου γελούσαν βέβηλα ή κορόιδευαν τον κλήρο. Ορισµένες, όµως, 

άγιες γυναίκες γελούσαν και δεν θεωρούσαν το γέλιο ως αντι-χριστιανική 

συµ̟εριφορά – το ίδιο θεωρούσαν και ορισµένοι συγγραφείς, ό̟ως ο Θωµάς 

ο Ακινάτης, οι ο̟οίοι υ̟οστήριζαν την αριστοτελική ευτρα̟ελία (αίσθηση 
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του κωµικού µε ̟ολιτισµένο τρό̟ο, συγκρατηµένο γέλιο, σεµνή ευθυµία, 

θεµιτή αναψυχή, η γνωστή µεσότητα), ̟ου δεν έρχεται σε αντίθεση µε τη 

χριστιανική αγά̟η. Πρότειναν, έτσι, ως λύση την ανάµειξη της χριστιανικής 

ηθικής µε στοιχεία κωµικού – µετρηµένες διασκεδάσεις, µε τον γελωτο̟οιό να 

κάνει «έντιµα αστεία» και τους θεατές να «γελάνε ενάρετα».  Ενώ, λοι̟όν, οι 

Αντι-µεταρρυθµιστές Καθολικοί, ειδικά οι Ιησουίτες, υ̟οστήριζαν αυτή την 

ουτο̟ική ανάµειξη, οι ίδιοι, α̟ό άµβωνος ή σε φυλλάδια, χρησιµο̟οιούσαν 

αστεία για να γελοιο̟οιήσουν και να χλευάσουν τους αντι̟άλους τους, τους 

Μεταρρυθµιστές. Το 1600, δεν δίστασαν να σύρουν σε εκκλησιαστικά ή 

̟ολιτικά δικαστήρια ̟.χ. δύο ̟αίχτες ενός κουκλοθέατρου, οι ο̟οίοι έβαλαν 

τον Άγ. Πέτρο και τον Άγ. Παύλο να αγκαλιάζονται µεταξύ τους ή να 

«̟ασ̟ατεύουν» µια γυναίκα, ή, σε µία άλλη ̟ερί̟τωση, µία γυναίκα ̟ου 

κάθισε στο κουβούκλιο και άκουσε την εξοµολόγηση ενός νεαρού 

(Verberckmoes, 2005). 

      Σύµφωνα µε τον Roodenburg (2005), στην Ολλανδία ο καλαµ̟ουρτζής 

δικηγόρος Βαν Οβερµ̟έκε (1632-1674) κατέγραψε 2.500 αστεία, σε µια 

̟ερίοδο ̟ου εκδόθηκαν ̟ολλά βιβλία «ανωνύµων» µε αστεϊσµούς στη  χώρα 

αυτή – βιβλία µε ̟ολλή µεγάλη ζήτηση, ̟αρά την αυστηρότητα των 

καθολικών α̟αγορεύσεων και ̟αρά το γεγονός ότι οι αστεϊσµοί θεωρούνταν 

το κατώτερο λογοτεχνικό είδος. Η «ανωνυµία» βόλευε τους συγγραφείς γιατί 

δανείζονταν αστεία α̟ό βιβλία άλλων ευρω̟αϊκών χωρών και φυσικά τους 

̟ροστάτευε α̟ό τον εκκλησιαστικό έλεγχο. Άρα τα αστεία αυτά δεν ήταν 

αµιγώς το̟ικά ή  εθνικά, αλλά κυκλοφορούσαν µε «διεθνή ανταλλαγή» στη 

βόρεια Ευρώ̟η. Αναγνώστες ήταν κυρίως διανοούµενοι και νέοι. Τα Ανέκδοτα 

του Βαν Οβερµ̟έκε  εκδόθηκαν τέσσερα χρόνια µετά τον θάνατό του (1678) 

και ̟εριείχαν σοβαρή και κωµική ̟οίηση, ̟αιχνίδια συναναστροφών και  

ανέκδοτα µε ̟ρωταγωνιστή τον λαίµαργο και ̟λακατζή συγγραφέα, αλλά 

και άλλους ως ̟ρόσω̟α (τον Σωκράτη, τον Ερρίκο τον ∆’, δικαστές, 

ζωγράφοι, ̟οιητές κ.ά.) ή ως διαχρονικούς χαρακτήρες (ά̟ληστη γκρινιάρα 

γυναίκα, βασανισµένος σύζυγος, α̟λοϊκός χωρικός, κ.ά.). Υ̟ήρχαν και 

ανέκδοτα µε άµεσο ή υ̟ονοούµενο σεξουαλικό ̟εριεχόµενο. Σε ένα α̟ό 
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αυτά, ̟εθερός και γαµ̟ρός αναγκάζονται να κοιµηθούν στο ίδιο κρεβάτι 

ενός ̟ανδοχείου. Στη µέση της νύχτας ο γαµ̟ρός ε̟ιτίθεται σεξουαλικά στον 

̟εθερό, ο ο̟οίος του λέει: «Ανάθεµα! Τι κάνεις; Για να α̟αλλαγείς α̟’ αυτό 

σου ‘δωσα την κόρη µου»  (Roodenburg, 2005, σελ. 168). Υ̟ήρχαν και άλλα 

ανέκδοτα ̟ιο άσεµνα. Η τεχνική συγγραφής του Βαν Οβερµ̟έκε 

χαρακτηρίζεται α̟ό µεγάλη, ε̟ιγραµµατική συντοµία και α̟ό δηµιουργική 

ανά̟λαση και οικειο̟οίηση (έκανε ήρωες των ανεκδότων τους συγγραφείς 

τους ή ακόµη γνωστούς και φίλους του). Τα βιβλία αστεϊσµών (η τέχνη του 

αστειεύεσθαι) χρησιµο̟οιήθηκαν α̟ό την ανώτερη τάξη ως ε̟ίδειξη 

ε̟ικοινωνιακής ικανότητας και τεκµήριο ευγένειας. Οι φορείς της έ̟ρε̟ε να 

είναι ̟νευµατώδεις  και διασκεδαστικοί, για να είναι αρεστοί και συµ̟αθείς 

στη συντροφιά τους, λέγοντας µε αυθόρµητο και αβίαστο τρό̟ο τα 

ευφυολογήµατα. Αυτό, φυσικά, δηµιούργησε ε̟ι̟λέον αστείες καταστάσεις, 

ό̟ως, ̟.χ. ο λιγότερο καλλιεργηµένος κύριος, ̟ου ̟άντα είχε στην τσέ̟η του 

ένα λεξικό ευφυών α̟οφθεγµάτων, και έχοντας α̟οστηθίσει ̟ριν α̟ό κάθε 

̟αρέα 25 α̟ό αυτά, ̟ροσ̟αθούσε  να βρει ευκαιρία να ̟ει ορισµένα. Ό̟ως 

σηµειώνει ο Roodenburg, το λάθος του κυρίου δεν ήταν ότι κατέφευγε στο 

βιβλίο, αλλά η λέξη ̟ρος λέξη α̟οµνηµόνευση - ένα «τέλειο ̟αράδειγµα 

ε̟ικοινωνιακής ανικανότητας» (2005, σελ. 173).       

       Προς το τέλος του 17ου αιώνα στην Ολλανδία η ελευθερία έκφρασης του 

χιούµορ ̟εριορίζεται, η κοινωνική ελίτ ̟αύει να α̟ολαµβάνει τη λαϊκή 

κωµωδία και στο θέατρο του Άµστερνταµ ̟αρουσιάζονται εξαγνισµένοι 

αστεϊσµοί ̟ου µιµούνται το γαλλικό κλασικισµό.      

       Ο Brewer (2005), ̟εριγράφει την ̟ορεία των ̟εζογραφηµάτων αστεϊσµού 

στην Αγγλία α̟ό τον 16ο έως τον 18ο αιώνα. Τα έργα αυτά ήταν κυρίως 

µεταφράσεις ιταλικών βιβλίων αστεϊσµού, βιβλίων ευ̟ρέ̟ειας και βιβλίων 

εκλε̟τυσµένης συµ̟εριφοράς, ̟ου α̟ευθύνονταν κυρίως στους ευγενείς και 

στους ρήτορες. Ο Brewer (2005), µέσα α̟ό τα έργα των Μ̟άρτον και Πέ̟ις, 

αναλύει το χιούµορ του αγγλικού λαού. Οι χειµωνιάτικες διασκεδάσεις, 

µεταξύ των άλλων, ήταν: 
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 «τα ̟ειράγµατα, τα αινίγµατα… οι εύθυµες ιστορίες 
̟ερι̟λανώµενων ι̟̟οτών, βασιλισσών, εραστών, λόρδων, κυριών, 
γιγάντων, νάνων, λω̟οδυτών, α̟ατεώνων, µαγισσών, νεράιδων, 
καλικάντζαρων, γυρολόγων» (Brewer, 2005, σελ. 133-134).  
 

Παλιές ιστορίες, ̟ειράγµατα και αστεϊσµοί λάµβαναν χώρα στις ταβέρνες, σε 

̟αρέες αριστοκρατών, σε οµάδες τεχνιτών, στη Βουλή των Κοινοτήτων, στους 

̟ολύβουους δρόµους του Λονδίνου, σε σ̟ίτια ε̟ισκό̟ων ακόµη και σε 

εκκλησίες. Στις ιστορίες οι αστοί ̟ερι̟αίζανε τους κατοίκους της υ̟αίθρου, οι 

ο̟οίοι αντα̟έδιδαν τους αστεϊσµούς. Ρωµαιοκαθολικοί ̟είραζαν 

∆ιαµαρτυρόµενους και το αντίστροφο, οι φάρσες δεν ήταν ασυνήθιστες και 

στις 31 ∆εκεµβρίου 1662 ο βασιλιάς µε τις κυρίες της αριστοκρατίας χόρεψαν 

το ̟ερι̟αικτικό τραγούδι «Όλοι οι κερατάδες στη σειρά». Περιγράφονται και 

ανατρε̟τικοί αστεϊσµοί, ό̟ως του σερ Τσαρλς Σέντλι, ̟ου ξεγυµνώθηκε στο 

µ̟αλκόνι ενός µαγειρείου, έκανε διάφορες αισχρές χειρονοµίες και έβγαλε 

ένα φαιδρό, ̟ροσβλητικό για την Αγία Γραφή, κήρυγµα και τελικά του 

ε̟ιβλήθηκε ̟ρόστιµο 500 λιρών. Υ̟ήρχαν, ε̟ίσης, γρα̟τές βωµολοχικές, 

αστείες ιστορίες και χιούµορ ̟ου στρέφονταν εναντίον σωµατικών 

χαρακτηριστικών (ειδικά των καµ̟ούρηδων). Η «̟ουριτανική µεσοβασιλεία» 

(1640-1660) ̟εριόρισε κά̟ως το χιούµορ µε διάταγµα του 1643, αν και η 

έκδοση βιβλίων αστεϊσµού δεν σταµάτησε – ενώ σταµάτησε µετά το ̟έρας 

(1660) της µεσοβασιλείας!  

       Ο Brewer (2005 σελ. 137-138) ̟αρατηρεί, ότι σε όλα αυτά υ̟άρχει µια 

ψυχολογική αλήθεια, την ο̟οία ̟αραβλέ̟ουν οι αστειευόµενοι όλων των 

ε̟οχών καθώς και οι µελετητές: Το αστείο για µια οµάδα είναι συχνά ο ̟όνος 

κά̟οιου άλλου (αστεία σαρκαστικά, ̟ρόκλησης ̟όνου, συκοφαντικά κ. ά.), 

για τα ο̟οία ο Πέ̟ις, το 1662, µέµφεται «την ̟αράλογη ιδιοσυγκρασία των 

Άγγλων, ̟ου δεν µ̟ορούν να α̟οφύγουν να γελάσουν και να σαρκάσουν 

οτιδή̟οτε φαίνεται ̟αράξενο» (Brewer, 2005 σελ. 138).  

      Υ̟άρχουν στοιχεία ̟ου δείχνουν ότι ̟ιθανόν ο Σαίξ̟ηρ ε̟ηρεάστηκε ̟.χ. 

στο Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας α̟ό αρχαία, «αβλαβή αστεία» και ̟αλαιά 

δηµοφιλή, λαϊκά αφηγήµατα και µύθους, η καταγωγή των ο̟οίων 

ανιχνεύεται σε Λατίνους ή και σε Ασιάτες συγγραφείς (1000 και µία Νύχτες). 
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Όταν ο Σαίξ̟ηρ έ̟ρε̟ε να βρει υλικό για µια κωµωδία ̟ου του είχαν 

̟αραγγείλει (Ηµέρωµα της Στρίγγλας), εστρέφετο στο ̟αραδοσιακό χιούµορ 

των βιβλίων αστεϊσµού. Ο Brewer τονίζει ότι: 

«Ο Σαίξ̟ηρ συνδυάζει τα ̟αραδοσιακά αστεία µε την 
̟νευµατώδη ετοιµολογία, ενώ δείχνει ανεκτικότητα, ανθρω̟ιά 
και συµ̟άθεια ̟ολύ ανώτερη α̟ό τη σκληρότητα µεγάλου 
µέρους του ̟αραδοσιακού αστεϊσµού. Τα σεξουαλικά αστεία του 
δεν είναι ̟ρόστυχα…Προστατεύει τα θύµατα των φαρσών ̟ου 
̟αρουσιάζει…Αυτός είναι ο ανθρω̟ισµός του Σαίξ̟ηρ» (2005 
σελ. 143-144). 

  

        Ο Ραµ̟ελέ και ο Θερβάντες µεταφράστηκαν τον 17ο αιώνα στα αγγλικά 

και ε̟ηρέασαν σηµαντικά το βρετανικό µυθιστόρηµα (και φυσικά τα βιβλία 

αστεϊσµών) – δηλαδή, τον αιώνα ̟ου γίνεται αισθητή η διάκριση των τάξεων 

και η εξειδίκευση της λογοτεχνίας. Τον 18ο αιώνα στην Αγγλία άνθησαν τα  

κά̟ως «ευ̟ρε̟ή» ευθυµογραφήµατα, µε εξαφάνιση της φάρσας,  µειωµένο το 

σεξουαλικό και αυξηµένο το βωµολογικό στοιχείο και µια ε̟ίθεση στον 

«αντι̟αθητικό θόρυβο», το ηχηρό γέλιο, αυτήν την «αγαλλίαση του όχλου», 

µε τους ̟ουριτανούς να «είναι ειδικοί να σου χαλάνε το κέφι, συχνά 

υ̟οκριτικά» (Brewer, 2005 σελ. 147, 152). 

 

3.7. Το χιούµορ κατά τον 18ο και 19ο αιώνα  

 Ο De Baecque (2005), εξετάζει την «κοινοβουλευτική ιλαρότητα» κυρίως µέσα 

στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση κατά τα έτη 1789 έως 1791, αλλά και αργότερα. 

Στους 28 µήνες ̟υρετωδών, κοινοβουλευτικών συνεδριάσεων ο συγγραφέας 

µέτρησε 408 ξεχωριστές ̟εριστάσεις γέλιου του σώµατος των χιλίων σχεδόν 

µελών. Αναρωτιέται αν ̟ρόκειται για α̟λή ανακούφιση α̟ό την ένταση των 

συζητήσεων και την ε̟ιβλητικότητα του θεσµού ή αν ̟ρόκειται για δοµηµένο 

̟ολιτικό λόγο (λόγο ̟ειθούς) ̟ου στόχευε στο γέλιο. Κατά µέσο όρο τα µέλη 

της συνέλευσης γελούσαν µέρα ̟αρά µέρα ή ̟άνω α̟ό 14 φορές το µήνα.  

Υ̟ήρχαν, όµως, ̟ερίοδοι (εβδοµάδες ολόκληρες) χωρίς ξεσ̟άσµατα γέλιου 

και ̟ερίοδοι (̟.χ. το 1789 στη συζήτηση της ιδιοκτησίας του κλήρου) µε συχνά 

ξεσ̟άσµατα γέλιου. Στην αρχή της ε̟ανάστασης καθιερώθηκε ένα συλλογικό 
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̟ολιτικό χιούµορ ως µέσον ̟ειθούς ή διαµάχης, µε τους χρονικογράφους της 

ε̟οχής και συχνά τους ίδιους τους ε̟αναστάτες να α̟οδοκιµάζουν την 

̟αραδοσιακή γαλλική ευθυµία και το «αντάρτικο ̟νεύµα» ̟ου ̟ροκαλούσε γέλιο. Ο 

̟ρώτος κώδικας συµ̟εριφοράς των µελών της εθνοσυνέλευσης (6/6/1789) 

α̟αγόρευε τις συγκινησιακές εκδηλώσεις (ε̟ευφηµίες, α̟οδοκιµασίες, κ.ά.) 

και το ξέσ̟ασµα γέλιου. Ο ορθός λόγος δεν έ̟ρε̟ε να υ̟ονοµεύεται α̟ό τις 

συγκινήσεις - έτσι τέσσερις ε̟ιλεγµένοι λογοκριτές, στις τέσσερις γωνιές της 

αίθουσας, ε̟έβαλαν τον εσωτερικό κώδικα συµ̟εριφοράς, γιατί δεν ήταν σωστό οι 

Γάλλοι να «̟ρέ̟ει ̟άντα να ξεκινάνε και να τελειώνουνε µε τραγούδια» και 

̟άντα να βρίσκονται σε ευτρά̟ελη διάθεση. ∆ύο ηµέρες µετά την ψήφιση του 

κώδικα συµ̟εριφοράς, η συνέλευση «συγκλονίστηκε α̟ό το ̟ρώτο ξέσ̟ασµα 

γέλιου», γιατί ένα µέλος, ο Μαλουέ, δέχτηκε ένα ειρωνικό σχόλιο για µια 

εκτός ηµερήσιας διάταξης ̟ρόταση ̟ου ανέ̟τυξε (De Baecque, 2005, 235-236). 

Υ̟ήρξαν, ε̟ίσης, ̟ερι̟τώσεις σκό̟ιµης ̟ρόκλησης γέλιου α̟ό την 

̟αρα̟οίηση µιας έκφρασης (µε µίµηση, ̟αρωδία, διακωµώδηση και 

λογο̟αίγνια της λατινικής, της θρησκευτικής και της ε̟ιστηµονικής 

κουλτούρας), αλλά η ε̟ίκληση της λογοκρισίας α̟ό κά̟οιο µέλος σύντοµα 

οδηγούσε στην τάξη. Η αίθουσα σείστηκε α̟ό το γέλιο, όταν η συνέλευση 

α̟οφάσισε να µην ̟εριορίσει το χρόνο οµιλίας των οµιλητών, και ένας 

ιερέας, σε κρίση γέλιου, µε ̟αρωδιακό τρό̟ο αναφώνησε: «Οι κέδροι του 

Λιβάνου έχουν γυρίσει τα ̟άνω κάτω». Ένας ̟λακατζής σύνεδρος, ο 

υ̟οκόµης Μιραµ̟ό (νεώτερος αδερφός του Ονορέ-Γκαµ̟ριέλ Μιραµ̟ό, 

1749-1791), ̟ου αυτο-χαρακτηριζόταν ως αντε̟αναστάτης αντάρτης, στη 

συζήτηση για τα κρατικά ι̟̟οφορβεία, ̟ρότεινε, µέσα σε ένα κλίµα γέλιου, 

τη θέσ̟ιση µιας «διακήρυξης δικαιωµάτων των ί̟̟ων» (De Baecque, 2005, 

239-240).  

     Όµως, αυτή καθαυτή η α̟αγόρευση γέλιου στην εθνοσυνέλευση 

δηµιούργησε χιούµορ εκτός εθνοσυνέλευσης - ̟αρωδίες διαταγµάτων, ̟οτ 

̟ουρί α̟ό τη ∆ιακήρυξη των Ανθρώ̟ινων ∆ικαιωµάτων και εικονικές 

«εθνοσυνελεύσεις» κερασφόρων συζύγων, α̟ατεώνων, ̟ορνών κ.ά. Οι 

̟ολιτικοί σχολιαστές, χάρη στη ελευθερία του Τύ̟ου, διακωµώδησαν µε 
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χιούµορ τους «βασιλικούς» και τους «̟ατριώτες» και ̟ρότειναν ̟ολιτικά 

συστήµατα ̟ου θα ̟ροστάτευαν το «γαλλικό» χιούµορ και κέφι. Ο Σερουτί 

υ̟οστήριξε το ασυµβίβαστο του γέλιου µε τον δεσ̟οτισµό καθώς και ότι το 

γέλιο και η σοβαρότητα της «δηµοκρατίας» είναι ελάχιστα ̟ιο συµβατά – 

µόνο η µετριο̟αθής µοναρχία µ̟ορεί να ̟ροστατέψει τη γαλλική αίσθηση 

χιούµορ. Αντίθετα, η ε̟αναστατική σάτιρα και οι αντιεκκλησιαστικές 

µ̟ροσούρες ̟ροσ̟αθούσαν να ωθήσουν τους Γάλλους και δη τους νέους της 

ε̟ανάστασης (̟ου είχαν ̟αραγίνει σοβαροί, τιµωροί και εκδικητές) σε µια 

όχι χυδαία, ̟ατριωτική, «αξιο̟ρε̟ή ευθυµία» έναντι των ̟εριφρονητικών 

̟ροσώ̟ων της αριστοκρατίας και των ανέκφραστων ̟ροσώ̟ων των 

κληρικών. Με τη σειρά της, η αντε̟αναστατική σάτιρα διακωµώδησε την 

έννοια της ε̟αναστατικής «αξιο̟ρε̟ούς ευθυµίας» ενώ αυξήθηκαν τα κωµικά 

φυλλάδια ̟ου σατίριζαν την εθνοσυνέλευση και το συντηρητικό ως ̟ρος το 

χιούµορ ̟νεύµα της. Οι βασιλικοί συγγραφείς ε̟ιτέθηκαν στους ε̟αναστάτες 

για την α̟αγόρευση του καρναβαλιού, ισχυριζόµενοι ότι α̟αγόρευσαν το 

καρναβάλι στο λαό, αλλά:  

«εσείς, α̟ό τον καιρό της ε̟ανάστασης, καθιερώσατε ένα ανάµεσά 
σας και το α̟ολαµβάνετε ασύστολα και ανε̟ιφύλακτα…Όσο η 
Γαλλία ̟αραµένει Γαλλία, οι Γάλλοι θα ̟αραµείνουν Γάλλοι, ή, µε 
άλλα λόγια, θα εξακολουθούµε να έχουµε τις α̟οκριάτικες µέρες 
µας και θα τις ̟ροσαρµόζουµε στα ήθη µας» (De Baecque, 2005, 
250-251). 
 

        Σύµφωνα µε τον  De Baecque (2005), µέσα στην εθνοσυνέλευση το γέλιο 

αρχικά φάνταζε εκτός τό̟ου. Μετά, εκτός εθνοσυνέλευσης,  έγινε ̟ολιτικό ό̟λο 

ανάµεσα στις αντί̟αλες ̟ολιτικές ̟αρατάξεις και ως τέτοιο ̟λέον ε̟ανεισήλθε 

στην εθνοσυνέλευση, µε τον υ̟οκόµη Μιραµ̟ό να διακωµωδεί µε ακραίο 

τρό̟ο τους βασιλικούς και τον µεγαλύτερο αδερφό του, τον Ονορέ-

Γκαµ̟ριέλ Μιραµ̟ό (µυστικοσύµβουλο του Λουδοβίκου και της Μαρίας 

Αντουανέτας) να τον ε̟ι̟λήττει για τα διχαστικά του αστεία. Το 

χειροκρότηµα και τα ξεσ̟άσµατα οµαδικού γέλιου µέσα στην εθνοσυνέλευση 

έγιναν µε τον καιρό ένα τελετουργικό αναγνώρισης της κάθε φατρίας.  
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         Η Townsend (2005), ̟εριγράφει το χιούµορ στη Γερµανία του 19ου 

αιώνα και ̟ιο ειδικά ̟ριν και µετά την ε̟ανάσταση του 1848-1849. Τα 

̟ροε̟αναστατικά χρόνια το λαϊκό χιούµορ ήταν µέρος της «υ̟όγειας 

κουλτούρας της διαφωνίας» µ̟ροστά στον καινούργιο κόσµο της 

βιοµηχανο̟οίησης και της αστυφιλίας. Η Townsend (2005, σελ. 258), 

υ̟οστηρίζει ότι το ̟ρώτο µισό του 19ου αιώνα το χιούµορ «µετακινήθηκε α̟ό 

τους δρόµους στα σαλόνια», στο θέατρο και στη λογοτεχνία, ειδικά του 

Βερολίνου, µε τους κατοίκους του (ειδικά των κατώτερων τάξεων) να 

υ̟ερηφανεύονται α̟ό ̟αλιά για το ̟νεύµα, τη διακωµώδηση και την 

ωµότητά τους. Τα ̟ροε̟αναστατικά χρόνια το ̟ροφορικό τους χιούµορ 

̟έρασε στα κείµενα και σε εικόνες. Μάλιστα το 1843 ένας συγγραφέας 

συµβούλευε τους λογοκριτές και την αστυνοµία να αφήνουν ήσυχο το 

ξέσ̟ασµα µέσω του χιούµορ, για να µην οδηγηθεί ο κόσµος σε χειρότερους 

τρό̟ους έκφρασης. Άλλοι ̟ολιτικοί αναλυτές της ε̟οχής τόνιζαν ότι το 

χιούµορ µ̟ορεί να λειτουργήσει ως δικλείδα ασφαλείας, ως ε̟αναστατική 

δύναµη και ως δηµιουργός αφενός ενός ̟εδίου συζήτησης ̟ολιτικών, 

κοινωνικών και ηθικών ζητηµάτων και αφετέρου µιας αίσθησης κοινότητας 

ανάµεσα στους συµµετέχοντες. Η αγα̟ηµένη κωµική φιγούρα της ̟ρο του 

1848 ε̟οχής ονοµαζόταν Eckensteher Νάντε - οι Eckensteher ήταν οι 

̟ραγµατικοί, ̟αραγκωνισµένοι µεροκαµατιάρηδες και το όνοµα Νάντε, ̟ου 

δηµιουργήθηκε το 1832, ήταν το φανταστικό, λογοτεχνικό και εικονογραφικό 

του στερεότυ̟ο – η γελοιογραφία του σωµατώδους, αναιδούς χαρακτήρα της 

κατώτερης τάξης. Ο Νάντε είχε ευρεία ε̟ίδραση στη γερµανική κουλτούρα 

της ανώτερης και της κατώτερης τάξης. Η µεγάλη ε̟ίδραση του χιούµορ στη 

Γερµανία  άρχισε µετά τη λογοκρισία, ειδικά την ̟ρωσική, του 1819, µε στόχο 

την καταστολή κάθε µορφής ̟ολιτικής διαφωνίας – τότε ̟ου, µαζί µε τους 

σκληρούς νόµους καταστολής, δηµιουργήθηκε στη Γερµανία (ειδικά στο 

Βερολίνο) το εµ̟ορικό βιβλίο του λαϊκού χιούµορ, συνήθως 30-60 σελίδων, 

̟ου το διάβαζαν άτοµα όλων των τάξεων. Η αστυνοµία διχάστηκε, η 

λογοκρισία λειτουργούσε και οι συγγραφείς των χιουµοριστικών βιβλίων 

δοκίµαζαν τα όρια της κρατικής εξουσίας α̟έναντι στον Νάντε, ο ο̟οίος 
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τελικά έγινε ̟ολυσήµαντο σύµβολο, µε στοχαστική ευστροφία και 

ετοιµόλογες α̟αντήσεις για όλα – σύµβολο των φτωχών, των ανέργων, των 

χασοµέρηδων, των αλητών, των µεροκαµατιάρηδων, των αργόσχολων, των 

ε̟αναστατών, των αντιφεµινιστών (ανδρών), των µεθυσµένων, των φλύαρων 

χωριατών, των άξεστων, των αµόρφωτων, των α̟όκληρων κ.ά.. 

      Σύµφωνα µε την Townsend (2005), στο ̟ροε̟αναστατικό Βερολίνο οι 

̟λούσιοι συνέχισαν να ̟λουτίζουν, το 50% µε 60% του ̟ληθυσµού ήταν 

φτωχοί και η µεσαία τάξη συρρικνώνονταν. Οι κατώτερες τάξεις συνιστούσαν 

κίνδυνο – ακόµη και οι τεχνίτες φοβούνταν την ε̟ανάσταση και το 

βούλιαγµα στο ε̟ί̟εδο των Νάντε. Οι µικροαστοί αναγνώστες, ως ̟ιο τίµιοι, 

και ̟ιο εργατικοί, γελούσαν µε τον Νάντε και ένιωθαν µια καθησυχαστική 

ικανο̟οίηση ̟ου δεν ήταν τεµ̟έληδες Νάντε. Οι συγγραφείς και οι 

γελοιογράφοι, όµως, συνέχιζαν την έκδοση ιστοριών µε τον Νάντε, ο ο̟οίος 

είτε ονειρεύεται την κοινωνική αλλαγή για όλους (συµ̟εριλαµβανοµένων 

των φτωχών), είτε κατακρίνει το κατα̟ιεστικό ̟ρωσικό καθεστώς είτε 

κοροϊδεύει την αλαζονεία και τα ανα̟οτελεσµατικά, µεταρρυθµιστικά µέτρα 

των φιλελεύθερων. Ο Νάντε συνέχισε και µετά την ε̟ανάσταση του 1848 να 

̟ροσφέρει γέλιο σε όλους του Γερµανούς. Τώρα, ̟λέον, τον ̟αρουσίαζαν και 

ως αυτοκράτορα µιας ενιαίας Γερµανίας, ως ήρωα ̟ου σατιρίζει οικουµενικά, 

̟ολιτικά, κοινωνικά και εθνικά ζητήµατα (Townsend, 2005). 

 

3.8. Η θεωρία του Μ̟αχτίν για το καρναβάλι 

 Ο Ρώσος θεωρητικός Μιχαήλ Μ̟αχτίν (1895-1975) στην εργασία του για τον 

Ραµ̟ελαί20 µελέτησε το λαϊκό γέλιο και το καρναβάλι στον Μεσαίωνα και 

στην ̟ρώιµη Αναγέννηση.  

                                                 
20 Ο  ουµανιστής καλόγερος και γιατρός Φρανσουά Ραµ̟ελαί (1494 -1553), στο ε̟ικό, κωµικό, 
αθυρόστοµο και καταδικασµένο α̟ό την Καθολική Εκκλησία έργο του Γαργαντούας και 
Πανταγκρυέλ (Αθήνα: Εστία, 2004),  µέσω των υ̟ερφυσικών, ουτο̟ικών ηρώων του, χλευάζει, 
µε συχνά βίαιη γλώσσα, τις α̟αγορευτικές ̟ρακτικές, τους άκαµ̟τους θεσµούς, την αµάθεια, 
τη φαύλη κατα̟ίεση, το σκοταδισµό, τις ̟ροκαταλήψεις, τα στερεότυ̟α, την ̟λαστή 
σεµνοτυφία και την α̟ληστία της ̟α̟ικής εκκλησίας και της κοσµικής εξουσίας (βλ. σχ. 
Βάρσος, 1999). Ο Freud ονοµάζει «∆άσκαλο» τον Ραµ̟ελαί (Φρόυντ, Φρούντ & Γκρούµ̟ριχ-
Σηµίτη, 2006, σελ. 172). 
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        ∆εδοµένου ότι η βιβλιογραφία των τελευταίων 40 χρόνων για το συνολικό 

έργο του Μ̟αχτίν21 είναι τεράστια, αναγκαστικά θα ε̟ικεντρωθούµε, µε 

συνο̟τικό τρό̟ο, στο έργο του για το καρναβάλι, έχοντας κατά νου ότι αυτό 

συνιστά µέρος µόνο των εργασιών του Ρώσου διανοητή (βλ. σχ. Bertau, in 

press˙ Κιουρτσάκης, 1985˙ Kugiumutzakis, in press˙ Τσιριµώκου, 2000).  

     Σύµφωνα µε τον Κιουρτσάκη (1985), για τον Μ̟αχτίν το καρναβάλι ως 

συµβάν και ως έννοια συµ̟υκνώνει ̟οικίλες, ̟ανάρχαιες, συλλογικές, 

̟αραδοσιακές µορφές λαϊκού γέλιου και λαϊκών κωµικών γιορτών, ̟ου 

̟εριλαµβάνουν τελετουργίες µεταµφίεσης και αντιστροφής (θάνατος-

ανάσταση, ενθρόνιση-εκθρόνιση ενός εικονικού βασιλιά, µεταµφιέσεις, 

µάσκες, αντιστροφή του κανονικού, αντιστροφή ρόλων, κ.ά.), οι ο̟οίες 

σηµατοδοτούν «…τον ̟εριοδικό εορτασµό της ανακύκλησης των ε̟οχών και 

της αναγέννησης του κόσµου, …το τέλος του «̟αλιού» και την αρχή του 

«καινούργιου»» (σελ. 30-31). Καρναβαλικά φαινόµενα ̟αρατηρούνται στις 

κωµικές ̟αραδόσεις  κάθε αρχαίας «̟ρωτόγονης» οµάδας και κάθε αρχαίου 

                                                 
21 Σύµφωνα µε τον Κιουρτσάκη (1985), ο Μιχαήλ Μ̟αχτίν γεννήθηκε το 1895 στο Ορέλ και 
̟έθανε στη Μόσχα το 1975. Ύστερα α̟ό τις γυµνασιακές του σ̟ουδές στην Οδησσό, 
εγγράφεται το 1913 στην Ιστορική και Φιλολογική Σχολή του Πανε̟ιστηµίου της ίδιας ̟όλης 
και αργότερα στο Πανε̟ιστήµιο της Πετρού̟ολης, α̟ό το ο̟οίο ̟αίρνει ̟τυχίο φιλολογίας 
το 1918. Μελετά µόνος του την ̟αγκόσµια λογοτεχνία, της ο̟οίας θα γίνει καλός γνώστης. 
Ουµανιστής, ο̟αδός ενός µαρξισµού χωρίς ̟αρω̟ίδες και συνάµα ̟ολέµιος κάθε 
δογµατισµού, κάθε ντετερµινιστικής ερµηνείας του κόσµου, ο  Μ̟αχτίν,  υ̟ήρξε µια 
̟ροσω̟ικότητα ̟ου δεν είναι εύκολο να ταξινοµηθεί µε τις συνηθισµένες ακαδηµαϊκές και 
ιδεολογικές ετικέτες. Η καλύτερη µαρτυρία γι’ αυτό, βρίσκεται σήµερα στο έργο του, το ο̟οίο 
εντυ̟ωσιάζει τον αναγνώστη εξαιτίας της ̟οικιλίας των θεµάτων του και την δύναµη των 
ιδεών του. Τα δυο βιβλία σταθµοί του Μ̟αχτίν, είναι η συναρ̟αστική µελέτη 
του«Προβλήµατα της ̟οιητικής του Ντοστογιέφσκι» (1929) και «Το έργο του Φρανσουά Ραµ̟ελαί και 
ο λαϊκός ̟ολιτισµός στον Μεσαίωνα και στην Αναγέννηση» (1940). Το έργο του, µας α̟οκαλύ̟τει 
έναν ̟ολυδιάστατο διανοητή,  έναν α̟ό τους ̟ροδρόµους της νεότερης σηµειωτικής, 
κοινωνιογλωσσολογίας, ανθρω̟ολογίας και φιλοσοφίας. Στη µελέτη για τον Ντοστογιέφσκι, 
ο Μ̟αχτίν υ̟οστηρίζει ότι διαµορφώνουµε την ̟ροσω̟ικότητά µας, µιλώντας µια κοινωνική 
γλώσσα, ̟ροικισµένη µε ̟ολλές φωνές. Εξαρχής είµαστε ̟ολύγλωσσοι, αφού χειριζόµαστε 
µια ̟οικιλία κοινωνιοδιαλέκτων ̟ου κληρονοµούµε α̟ό την κουλτούρα µας. 
Αντι̟ροσω̟ευτικό αυτής της ̟ολυφωνίας είναι το µυθιστόρηµα και δη αυτό του 
Ντοστογιέφσκι , ό̟ου οι ήρωες έχουν δική τους, διαλογική  φωνή (Κιουρτσάκης, 1985). 
Πρόκειται για µια «καθαρή φωνή» ̟ου α̟οκτά υ̟όσταση µέσω του λόγου της και του λόγου 
του άλλου (Τσιριµώκου, 2000). Το έργο του Μ̟αχτίν για τον Ραµ̟ελαί  γράφτηκε το 1940, 
̟αρουσιάστηκε ως διδακτορική διατριβή το 1946 (χωρίς µάλιστα να α̟οδοθεί στον Μ̟αχτίν 
ο τίτλος του διδάκτορα αλλά κά̟οιος κατώτερος) και εκδόθηκε για ̟ρώτη φορά στα ρωσικά 
το 1965. Αρκετές α̟ό τις ιδέες ̟ου ανα̟τύσσονται στο έργο αυτό ̟αρουσιάστηκαν στο 
τέταρτο κεφάλαιο της ξαναδουλεµένης εργασίας του Μ̟αχτίν για τον Ντοστογιέφσκι ̟ου 
εκδόθηκε το 1963 (Κιουρτσάκης, 1985). 
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λαού (Κινέζοι, Ινδοί, Βαβυλώνιοι, Εβραίοι, Έλληνες, Ρωµαίοι µέχρι τον 

Ραµ̟ελαί, αλλά και αργότερα). Βασικά, κοινά χαρακτηριστικά των 

καρναβαλικών φαινοµένων είναι η αναστολή των καθιερωµένων 

α̟αγορεύσεων και η σύνδεση λαϊκής γιορτής, λαϊκής γλώσσας και λαϊκού 

γέλιου. Κατά τον Μ̟αχτίν, το γέλιο των κωµικών γιορτών του Μεσαίωνα και 

των αρχών της Αναγέννησης διαφέρει α̟ό το γέλιο ̟ου βιώνεται στις γιορτές 

µετά τον 17ο αιώνα. Το ̟ρώτο δεν είναι χυδαίο (̟.χ. οι βωµολοχίες του 

Pantagruel), αλλά συνιστά µια έκφραση της «αλήθειας για τη ζωή, τον 

άνθρω̟ο, τον κόσµο». Το δεύτερο όχι µόνο ̟εριορίζεται σε ατοµικά και 

κοινωνικά ελαττώµατα, αλλά βασίζεται στην ιδέα ̟ως ό,τι είναι σηµαντικό 

(ιστορία, βασιλείς, ήρωες κ.ά.) δεν µ̟ορεί να είναι κωµικό (Κιουρτσάκης , 

1985, σελ. 37-38). Ο Μ̟αχτίν υ̟οστηρίζει ότι το καρναβαλικό γέλιο του 

Μεσαίωνα και των αρχών της Αναγέννησης:  

α) είναι καθολικό - γελοιο̟οιεί χωρίς εξαίρεση τα ̟άντα, διακωµωδώντας κάθε 

όψη της εκκλησιαστικής και της κοσµικής εξουσίας, α̟έναντι στις ο̟οίες  

οικοδοµεί τη δική του εξουσία,  

β) είναι αµφί̟λευρο – δεν στέκεται στην άρνηση της ̟αρωδίας, του χλευασµού 

και της σάτιρας, αλλά εµ̟νέει αγαλλίαση και αισιοδοξία, υ̟οβιβάζει και 

ανυψώνει, εκθρονίζει και ενθρονίζει, όλοι γελούν µε όλα 

συµ̟εριλαµβανοµένου του εαυτού τους, σε κλίµα µαζικής χαράς,  

γ) είναι α̟ελευθερωτικό – το καρναβάλι στον χριστιανικό κόσµο οδηγεί σε 

ξεφάντωµα, σε ε̟ανάληψη της σωµατικής (σεξουαλικής  και κρεοφαγικής) 

και της ψυχικής (λεκτικής και ̟νευµατικής) δραστηριότητας και σε 

̟ροσωρινή διακο̟ή των εκκλησιαστικών και κρατικών α̟αγορεύσεων, και  

δ) είναι φορέας της λαϊκής ανε̟ίσηµης αλήθειας – ̟ου αντι̟αρατίθεται µε την 

ε̟ίσηµη δογµατική (κοσµική και εκκλησιαστική) αλήθεια, δηµιουργώντας 

ένα ράγισµα στην καθολικότητα,  µέσω του ̟ολιτισµικού διχασµού, αφού 

̟λέον µόνο µία  µερίδα κόσµου υιοθετεί τη λαϊκή, ανε̟ίσηµη αλήθεια 

(Κιουρτσάκης , 1985, σελ. 38-40). 

      Για τον Μ̟αχτίν, α̟ό τα αρχαία χρόνια µέχρι και την αρχή της 

Αναγέννησης το τελετουργικό γέλιο ήταν ιερό  και ̟αρουσιαζόταν  στις 
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σοβαρές και στις κωµικές όψεις της ζωής. Ήταν κοσµογονικό (στο γέλιο 

οφείλεται η δηµιουργία του κόσµου σύµφωνα µε αιγυ̟τιακούς και 

ελληνικούς µύθους) και µαγικό (διώχνει τα κακά ̟νεύµατα και ξυ̟νά, 

χλευάζει και έτσι ̟ροκαλεί τις κοιµισµένες δυνάµεις της φύσης να 

ανανεωθούν). Μέχρι ̟ου έρχεται «το ταξικό καθεστώς και το κράτος» και 

α̟οδίδουν άνισα δικαιώµατα και ανε̟ίσηµο χαρακτήρα στην κωµική όψη 

του κόσµου και στη λαϊκή αίσθηση της ζωής (Κιουρτσάκης , 1985, σελ. 41). Το 

κωµικό θεωρείται σταδιακά κατώτερο και το σοβαρό ανώτερο. Η µεσαιωνική 

σοβαρότητα χαρακτηρίζεται α̟ό φόβο, α̟αγορεύσεις, βία, τροµοκρατία, 

κατα̟ίεση, υ̟οταγή και υ̟οκρισία, ενώ το µεσαιωνικό γέλιο ήταν µια 

̟ροσωρινή, εύθραυστη νίκη ε̟ί του φόβου την ̟ερίοδο της γιορτής – όχι 

τόσο µια συνειδητή, εξωτερική µορφή αντίστασης  και λυτρωτικής ελευθερίας 

όσο µια εσωτερική, µη ενσυνείδητη τάση ελευθερίας και λύτρωσης α̟ό τον φόβο 

του ιερού και της αυταρχικής α̟αγόρευσης. Το γέλιο έγινε ό̟λο ελευθερίας 

του λαού α̟έναντι στην φεουδαρχία και την εκκλησία. Ο ̟όλεµος του 

καρνάβαλου (κρεοφαγία, αισθησιασµός, ελευθεριότητα κ.λ.̟.)  εναντίον της 

Σαρακοστής (νηστεία, εγκράτεια, θρησκοληψία κ.λ.̟.) συµβολίζει τον 

ανταγωνισµό δύο ε̟οχών του χρόνου και δύο αντί̟αλων ̟ολιτισµικών 

χρόνων (εκκλησιαστικός χρόνος και ο λαϊκός χρόνος). Μάλιστα, στη Γιορτή 

των Τρελών, οι κατώτεροι κληρικοί (̟α̟αδο̟αίδια, σ̟ουδαστές, 

υ̟οδιάκονοι, διάκονοι) τις ηµέρες της Πρωτοχρονιάς: 

«…εξέλεγαν µέσα στις εκκλησίες έναν ε̟ίσκο̟ο…̟ά̟α των 
«τρελών»…̟αρωδούσαν όλο το τελετουργικό της ε̟ίσηµης 
λατρείας…χόρευαν στη µέση του ναού…έτρωγαν λουκάνικα ή 
έ̟αιζαν ζάρια µέσα στο ιερό…η Γιορτή των Τρελών εκφράζει ̟ριν 
α̟’ όλα τον µεσαιωνικό κόσµο, καθώς συνδέει µια καθαρά 
̟αγανιστική ̟ρακτική µε την τυ̟ικά χριστιανική αµφισβήτηση 
κάθε εγκόσµιας ιεραρχίας και την ευαγγελική εξύψωση των 
τα̟εινών («ο υψών εαυτόν τα̟εινωθεήσεται, και ο τα̟εινών 
εαυτόν υψωθήσεται», Λουκάς, ιδ’, 11), ενώ ̟αράλληλα τροφοδοτεί 
µια αιχµηρή σάτιρα των ηθών και των κοινωνικών ̟ρονοµίων, ̟ου 
µαρτυρεί για τον ταξικό ανταγωνισµό ανώτερου και κατώτερου 
κλήρου…Πρόκειται ουσιαστικά για ένα εκκλησιαστικό 
̟αραλειτουργικό «καρναβάλι, ̟ερισσότερο αντι-ιεραρχικό και 
ανατρε̟τικό α̟ό εκείνο των λαϊκών…» (Κιουρτσάκης , 1985, σελ. 
52). 
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     Στη θεωρία του Μ̟αχτίν για το καρναβάλι, κεντρική θέση κατέχει το σώµα 

(οι λειτουργίες του, η σχέση του µε τη γη, την ύλη, την τροφή, τη 

σεξουαλικότητα, τη γονιµότητα, «τις ̟ροεξοχές και τα ανοίγµατα», τη 

γέννηση, την ε̟ιθανάτια αγωνία, το φαγο̟ότι, κ.λ.̟.) – το σώµα ως 

αξεχώριστο µέρος του κόσµου, α̟ό τον ο̟οίο ̟ροέρχεται και µε τον ο̟οίο 

ζητά να ενωθεί, να ε̟ιστρέψει, να ξαναγεννηθεί, να συγχωνευθεί µε ένα άλλο 

σώµα, να φέρει στον κόσµο νέα ζωή, τελικά, σώµα συλλογικό, δι̟λό, 

δισωµατικό, ανοιχτό στον κόσµο, δηµιουργικό, συµβολικό. Αυτό το συµβολικό 

σώµα ανα̟αριστά µε ̟ολλούς τρό̟ους η κουλτούρα του γέλιου, 

µεταµορφώνοντας και υ̟οβιβάζοντας (µε χλευαστικό και ταυτόχρονα µε 

δοξαστικό τρό̟ο) τις «ανώτερες αξίες»  σε ύλη, σε σωµατικές λειτουργίες, σε 

τροφή. Έκ̟τωση του υψηλού και εξύψωση του γήινου, χαµηλού σώµατος – 

σώµα, ̟ου ̟άντα ε̟ικοινωνεί µε τον κόσµο και µε τον άλλο, σώµα κοινωνικό, 

οµαδικό, διαλογικό α̟ό τη φύση του, σώµα-̟ρόσω̟ο. Στην καρναβαλική 

αντιστροφή έρχονται τα ̟άνω κάτω, ο µωρός είναι σοφός και ο σοφός µωρός 

- εκθρονίζεται το «ανώτερο» και δοξάζεται το «κατώτερο» στην οικεία αγορά, 

ό̟ου λαµβάνει χώρα η λαϊκή γιορτή και το λαϊκό γέλιο της ̟ρόσκαιρης 

κοινότητας και µιας ουτο̟ικής ισότητας. Εδώ η καρναβαλική γλώσσα, ως 

̟ροφορικός λόγος (ο ̟ολιτισµός της ακοής, του ήχου, της λαϊκής, 

υ̟ερβολικής, αυτο-χλευαστικής, εύθυµης, ε̟αινετικής και ταυτόχρονα 

υβριστικής  ρεκλάµας – το καρναβάλι του λόγου) διαφέρει α̟ό την αγέλαστη, 

ε̟ίσηµη, εκκλησιαστική, λατινική και νοµική γλώσσα. Στην οικεία αγορά, ό̟ου 

όλοι γίνονται ένα, η «ανοησία» α̟οκτά νόηµα, και αναδεικνύεται η 

καρναβαλική σχετικότητα των ̟άντων – η διαλεκτική της µωρίας ως άλλης 

σοφίας (Κιουρτσάκης, 1985, σελ. 131-136). Σύµφωνα µε τον Μ̟αχτίν, η 

υ̟ερχιλιετής ελευθερόστοµη γλώσσα του αγοραίου γέλιου και του 

καρναβαλιού ανακλούσε το τέλος του µεσαιωνικού κόσµου (θεοκρατία, 

φεουδαρχία) και τη γέννηση του αναγεννησιακού ̟νεύµατος. Αυτήν ακριβώς 

τη γλώσσα χρησιµο̟οίησε η µεγάλη λογοτεχνία (Ραµ̟ελαί, Έρασµος, Βοκάκιος, 

Σαίξ̟ηρ,  Θερβάντες) για να υ̟ονοµεύσει τη µονολιθική, δογµατική,  
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εκκλησιαστική αλήθεια, µε τη σχετικότητα κάθε δόγµατος και τη 

αναγεννησιακή σύλληψη του ιστορικού χρόνου και της ιστορικής 

συνείδησης.   

      Μετά τον 17ο αιώνα το καρναβάλι, το γέλιο και η γλώσσα του υ̟οχωρούν 

και ̟αρακµάζουν λόγω της κρατικο̟οίησης του καρναβαλιού, των αυλικών 

γιορτών, των χορών των µεταµφιεσµένων και λόγω της ταυτόχρονης αστικής 

ιδιωτικο̟οίησής του στο ̟λαίσιο της οικογενειακής ζωής. Η συλλογική µορφή 

του υ̟ονοµεύεται και η «τρέλα» του καταδικάζεται ως ένδειξη ̟αγανιστικής 

βαρβαρότητας, οκνηρής αντι̟αραγωγικότητας, ̟αιδαριώδους και 

̟ρωτόγονης γλωσσικής έκφρασης και τροχο̟έδη στη σοβαρότητα, στην 

α̟οταµίευση και στην ε̟ιτυχία. Όσα α̟ό αυτά δεν ̟ρόλαβαν να τα κάνουν η 

µοναρχία και το ̟α̟ικό αλάθητο, τα συνέχισαν η Μεταρρύθµιση, η 

Αντιµεταρρύθµιση, ο ∆ιαφωτισµός και η Γαλλική Ε̟ανάσταση (̟λήρης 

κρατικο̟οίηση του καρναβαλιού), ο καρτεσιανός ορθολογισµός, και, στη 

συνέχεια, ο ατοµικισµός και η βιοµηχανική ε̟ανάσταση. Όµως, ακόµη και 

έτσι, το καρναβάλι µέχρι τον 19ο αιώνα διατήρησε όψεις της λαϊκής του 

µορφής, συνδέθηκε µε την εργατική ̟αράδοση και τους κοινωνικούς αγώνες 

(1848-1849) και συνέχισε ακόµη και µέχρι τον 20ό αιώνα να µεταφέρει το 

χαρούµενο γέλιο του και την ανάµνηση µιας ουτο̟ίας – την αντιστροφή, την 

κοινότητα, το ̟αιχνίδι, τα αστεία, τον χορό, τη χαλάρωση, το γέλιο και τη 

γιορτή σύµ̟αντος, φύσης, γης και ανθρώ̟ινου σώµατος. Ο Μ̟αχτίν 

υ̟οθέτει, ότι η αρχαία, «κατώτερη», κωµική γλώσσα του καρναβαλιού δεν 

ε̟ηρέασε µόνο την κωµική λογοτεχνία (α̟ό τον Αριστοφάνη µέχρι τον 

Ραµ̟ελαί), αλλά συνέβαλε (µαζί µε το έ̟ος και τη ρητορική) στη γένεση του 

σύγχρονου ̟ολυφωνικού, ̟ολυγλωσσικού, ̟ολυµορφικού, διαλεκτικού, 

µυθιστορήµατος, το ο̟οίο σχετικο̟οιεί, ξεγυµνώνει, ̟αρωδεί και χλευάζει 

την ό̟οια δογµατική, µονοµερή,  αδιαµφισβήτητη γλώσσα και ά̟οψη του 

«ε̟ίσηµου»  ̟ολιτισµού. Ο Μ̟αχτίν τονίζει τις σατιρικές αιχµές στο έργο του 

Ντοστογιέφσκι και κυρίως τη συνύ̟αρξη έρωτα-µίσους, ̟ίστης-αθεϊσµού, 

κατάφαση ζωής-αυτοκαταστροφή, αγνότητα-ασέλγεια – ένας χρονότο̟ος, ένα 

κατώφλι µεταµόρφωσης και ένα «µεταξύ» ιδιωτικού και δηµόσιου, ένα 



 76

«µεταξύ» καρναβαλικής κόλασης και καρναβαλικού ̟αράδεισου, ένας 

χρονότο̟ος, ό̟ου ο Ντοστογιέφσκι κατάφερε να σχετικο̟οιήσει την ̟άγια 

εικόνα του κόσµου και να µελετήσει σε βάθος τις ανθρώ̟ινες σχέσεις. Ό̟ως 

σηµειώνει ο Κιουρτσάκης, για τον Μ̟αχτίν, η καρναβαλική γλώσσα του 

σώµατος ̟έρασε στον «ασώµατο κόσµο της λογοτεχνίας» (1985, σελ. 172,  38-

177). 

 

3.9. Συζήτηση 

Πριν ε̟ικεντρωθούµε στην κριτική θεώρηση της θεωρίας του Μ̟αχτίν για το 

καρναβάλι, θα δούµε ̟ού καταλήγει κάθε συγγραφέας για το κωµικό τη 

συγκεκριµένη ιστορική ̟ερίοδο ̟ου µελέτησε. 

     Για το χιούµορ στην Αρχαία Ελλάδα ο Κωνσταντάκος (2011), υ̟οστηρίζει 

ότι µέσω της διακωµώδησης των µύθων ο αρχαϊκός άνθρω̟ος δοκιµάζει ή  

ε̟ιζητεί µιαν αίσθηση οικειότητας µε τη θεότητα. Το γέλιο και η κωµική 

̟αιδεία δεν είναι δείγµατα ασέβειας, αλλά µέρος της αρχαιοελληνικής 

κοσµοαντίληψης. Η ανα̟αράσταση θεών και ηρώων, κυρίως στην Παλαιά 

και στη Μέση Κωµωδία, ως κοινών θνητών, η αναχρονιστική δηµιουργία τους 

ως γνωστών Αθηναίων, η αντιστροφή ρόλων, τα χοντρά αστεία, η ̟ολιτική 

σάτιρα και το αίσιο τέλος των κωµωδιών, ̟έρα α̟ό την 

αστικο̟οίηση/αττικο̟οίηση της κωµωδίας, µαρτυρούν την ελευθερία 

σκέψης, λόγου και  ̟ράξης (διονυσιακές γιορτές, θέατρο, συµ̟όσια, κουρείο, 

αγορά, βιβλία αστείων κ.ά.) στην αρχαία Αθήνα, µε ̟ιθανή κορύφωση γύρω 

στο 420 ̟.Χ., ό̟ου η α̟ουσία γέλιου θεωρείτο µισανθρω̟ία (Bremmer, 2005). 

Σύµφωνα µε τον τελευταίο, κατά τον 4ο ̟.Χ. αιώνα, η εντεινόµενη 

αστικο̟οίηση και η εκλέ̟τυνση των ηθών καθιστούν λιγότερο α̟οδεκτά στα 

συµ̟όσια των ευγενών Αθηναίων το χιούµορ ̟ου ̟ροκαλεί γέλιο και την 

̟ροσβολή τρίτων. Παράλληλα, ̟αρατηρείται µείωση ̟ροσω̟ικών 

̟ροσβολών στις κωµωδίες, αντικατάσταση του χιούµορ α̟ό την  ̟νευµατική 

ευστροφία (ευτρα̟ελία), και ανά̟τυξη της ε̟ίγνωσης  της δύναµης των αστείων 

να ̟ληγώνουν, ε̟ίγνωση  ̟ου:  
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«… µ̟ορεί να εντο̟ιστεί και σήµερα στη σύγχρονη Κρήτη. Ο 
Μάικλ Χέρτσφελντ, ο καλύτερος σύγχρονος εθνογράφος της 
Ελλάδας, κατέγραψε ̟ρόσφατα ένα ̟εριστατικό ό̟ου Κρήτες 
χωρικοί ζήτησαν άδεια για να τραγουδήσουν σατιρικά τραγούδια, 
ώστε να µην κατηγορηθούν για ̟ροσβολή της αξιο̟ρέ̟ειας 
ο̟οιουδή̟οτε» (Bremmer, 2005, σελ. 39). 

 

     Η α̟ουσία ̟ολιτικής σάτιρας στη Νέα Κωµωδία στα τέλη των 

ελληνιστικών χρόνων ίσως σηµατοδοτεί µια στροφή (α̟αγόρευση έκφρασης 

του ̟ολιτικού αστείου), όµως, η συνέχιση της κωµικής ηθογραφίας, της 

αθυροστοµίας και της εξεζητηµένης ̟λοκής, εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν 

την ισχύ του αστεϊσµού στον αρχαιοελληνικό κόσµο – ειδικά στη µη ασκητική 

ζωή των καθηµερινών ανθρώ̟ων. Ό̟ως τονίζει ο Bremmer, (2005, σελ. 44), η 

ελεύθερη α̟όλαυση του κωµικού σηµατοδοτεί µια ανοικτή κοινότητα, ̟αρά 

τις κατά καιρούς α̟αγορεύσεις του γέλιου α̟ό ανήσυχες κοινότητες και 

ασκητικές ιδεολογίες (Σ̟αρτιάτες, Πυθαγόρειοι, Πλάτων κ.ά.). Βέβαια το 

χαµένο δεύτερο βιβλίο της Ποιητικής του Αριστοτέλη και τα δύο χαµένα έργα 

του µαθητή του τού Θεόφραστου (Περί Κωµωδίας, Περί Γελοίου) άφησαν ένα 

κρίσιµο κενό στην κατανόηση του αρχαιοελληνικού χιούµορ (Bremmer & 

Roodenburg, 2005, σελ. 21). 

      Για το χιούµορ στην Αρχαία Ρώµη ο Graf (2005), δείχνει ότι συνιστά 

συνέχεια της αρχαιοελληνικής Νέας Κωµωδίας, µε τις ̟ρόσφατες έρευνες των 

̟α̟ύρων να α̟ογοητεύουν όσους έψαχναν ένα ρωµαϊκό χιούµορ 

«κατηγορηµατικά διαφορετικό α̟ό το ελληνικό». Στη ρωµαϊκή ε̟οχή και ̟ιο 

ειδικά στα χρόνια του Κικέρωνα, το «̟ολιτισµένο» χιούµορ της ανώτερης 

τάξης των συγκλητικών (̟ρέ̟ει να) διακρίνεται α̟ό το «αυθάδες» χιούµορ 

των χαµηλών τάξεων, των κατοίκων της υ̟αίθρου και των ̟αρακατιανών 

(δούλοι, α̟ελεύθεροι, ξένοι, Έλληνες, κ.ά.). Η χρήση του χιούµορ στο 

δικαστήριο (Κικέρων - µιµητική διακωµώδηση των σωµατικών δυσµορφιών 

χωρίς υ̟ερβολές), η χρήση του εντός της ανώτερης τάξης (διόρθωση της 

κοινωνικής ̟αρέκκλισης µε  ευφυή χιουµοριστική ε̟ί̟ληξη, για να την 

αντέξει η υ̟εροψία της και να υ̟ηρετήσει τη συνοχή της), και η α̟αγόρευση 

της κοινωνικής κριτικής, της ̟ολιτικής α̟οδοκιµασίας και της φυλάκισης 



 78

κωµωδιογράφων, µαρτυρούν τα όρια ελευθερίας του χιούµορ, το ο̟οίο 

αναγκαστικά εστίαζε ̟.χ. σε δυσκολίες στον έρωτα των νέων, σε χαµένα 

̟αιδιά, σε βάρος των Ελλήνων, κ.ά. Παρόλα αυτά, ο Πλαύτος κατάφερε, 

αφενός, να αναδείξει στις κωµωδίες του τη ρωµαϊκή ελευθεριότητα, και, 

αφετέρου, µε αντιστροφή, να µιλά για κωµικά δρώµενα της Αθήνας, µε τους 

θεατές να καταλαβαίνουν ότι εννοεί τη Ρώµη. Ό̟ως είδαµε ο Graf (2005, σελ. 

59), τονίζει ότι «Η κωµωδία του Πλαύτου ήταν µια α̟οκριάτικη γιορτή. Το 

ιδιάζον χιούµορ της ήταν το χιούµορ του καρναβαλιού, ό̟ου αναστέλλονταν 

οι κανόνες της καθηµερινής ζωής» - θυµίζοντας έντονα τη θέση του Μ̟αχτίν, αν 

και αµέσως µετά σηµειώνει, ότι µόνο µία ρωµαϊκή γιορτή (αφιερωµένη στη 

µητέρα των θεών  Κυβέλη) θυµίζει καρναβάλι (τελετουργική ανατρο̟ή), σε 

αντίθεση µε τις αρχαιοελληνικές διονυσιακές γιορτές, ̟ου «ανήκουν στο 

καρναβάλι µε την κυριολεκτική έννοια»  (Graf, 2005, σελ. 60). 

        Ο Κιουρτσάκης (1985, σελ. 35), ισχυρίζεται ότι οι βυζαντινές (και οι 

νεοελληνικές) καρναβαλικές µορφές είναι οµόλογες µε αυτές ̟ου µελετά ο 

Μ̟αχτίν στη ∆ύση, αφού οι χριστιανικές κοινωνίες χάραξαν αυστηρά όρια 

µεταξύ σοβαρού/ανώτερου και κωµικού/κατώτερου. Παρά την καταδίκη του 

καρναβαλικού χιούµορ και γέλιου α̟ό τους Βυζαντινούς Πατέρες, ̟αρά τη 

ρήση ότι «για τον χριστιανό αρκούσε ένα χαµόγελο», η ειδωλολατρική όψη 

του χριστιανικού τρό̟ου ζωής δεν εξέλει̟ε. Η κληρονοµιά ασκητισµού των 

Σ̟αρτιατών και των Πυθαγορείων, ̟ου ̟έρασε στους Βυζαντινούς µέσω του 

Μεγάλου Αθανασίου, δεν κατάφερε να εξαφανίσει τις «αµαρτωλές» Καλένδες 

και το λαϊκό γέλιο (Bremmer, 2005). Το γεγονός ότι στο Βυζάντιο έφτασαν στο 

σηµείο να ̟αρα̟οιούν τα εγκώµια της Μεγάλης Παρασκευής, κοροϊδεύοντας 

τον «ανόσιο τραγογένη Σ̟ανό» (Καραναστάσης, 2003), δείχνει, ̟ρώτον, την 

ισχύ του χιούµορ, το ο̟οίο η εκκλησία δεν κατάφερε να ̟εριορίσει, και, 

δεύτερον, τον ρόλο των µεταναστεύσεων (ο ερχοµός των Ισ̟ανών Εβραίων 

στην Κωνσταντινού̟ολη) στη δηµιουργία χιουµοριστικών και  ε̟ικίνδυνων 

̟ροκαταλήψεων. 

       Στην ενδιαφέρουσα µελέτη του Le Coff (2005), για το γέλιο και το χιούµορ  

στον Μεσαίωνα είδαµε το διχασµό ̟ανε̟ιστηµιακών, µοναχών και λαϊκών 



 79

̟άνω στο γιατί δεν γέλασε ο Χριστός αφού το γέλιο είναι βασικό 

χαρακτηριστικό του ανθρώ̟ου, την α̟όρριψη του γέλιου α̟ό την ε̟ίσηµη 

καθολική Εκκλησία, την ακόλουθη, αµήχανη εκκλησιαστική διάκριση σε 

γελάν και καταγελάν, τη νηστεία γέλιου κάθε Παρασκευή α̟ό τον ευτρά̟ελο 

βασιλιά Άγιο Λουδοβίκο, τη σχέση γέλιου και «α̟εχθούς σώµατος», τα 

γρα̟τά αστεία των µοναχών, το γελαστό ̟ρόσω̟ο του Αγίου Φραγκίσκου, το 

Γέλιο του Πάσχα και την άνθηση του χιούµορ και του γέλιου εκτός 

µοναστηριών και ειδικά στις βασιλικές αυλές.  Ο Le Coff (2005), θεωρεί το 

γέλιο ̟ολιτισµικό και σωµατικό φαινόµενο (εκφράζεται µε το σώµα), µε δικούς 

του κώδικες, σκηνικά και ηθο̟οιούς, το ο̟οίο µεταβάλλεται (ανάλογα µε την 

κοινωνία, τους τρό̟ους εκδήλωσης, τα µεταβαλλόµενα αντικείµενα και τις 

µεταβαλλόµενες µορφές του), και α̟αιτεί τουλάχιστον δύο ή τρία 

̟ραγµατικά ή φανταστικά ̟ρόσω̟α – αυτόν ̟ου ̟ροκαλεί το γέλιο, αυτόν 

̟ου ̟εριγελάται και αυτόν ή αυτούς ̟ου γελούν µε τον ̟ρώτο. Τονίζει, ότι η 

καταδίκη του γέλιου α̟ό τη ∆υτική Εκκλησία έχει σχέση µε την ε̟ικίνδυνη 

σχέση γέλιου-«α̟εχθούς σώµατος» και α̟ορεί ̟ου ο Freud στα έργα του για 

τον αστεϊσµό δεν λαµβάνει υ̟όψη αυτή τη σχέση. Σχετικά µε τη θεωρία του 

Μ̟αχτίν, ο Le Coff σηµειώνει: 

«Γενικά, σύµφωνα µε τον Μ̟αχτίν, ο Μεσαίωνας, κυριαρχούµενος 
α̟ό την Εκκλησία, ήταν µια ε̟οχή κατήφειας. Αντίθετα, η 
Αναγέννηση…υ̟ήρξε η µεγάλη στιγµή της α̟ελευθέρωσης του 
γέλιου. Πρόκειται για µια ̟ολύ αµφισβητήσιµη θέση, ωστόσο µ̟ορεί 
κά̟οιος να αντλήσει ορισµένες γνώσεις α̟ό τον Μ̟αχτίν: κατ’ 
αρχάς µια ̟εριοδο̟οίηση του γέλιου, ακόµη κι αν αυτή χρειάζεται 
κά̟οια αξιολόγηση. Ε̟ίσης, ̟ολύ ενδιαφέρουσα είναι η ιδέα του 
̟ερί σχέσης µε την ̟όλη και το δηµόσιο χώρο. Ο δηµόσιος χώρος 
είναι ο τό̟ος ό̟ου εκδηλώνεται το γέλιο. Αλλά δεν υ̟ήρχε αγροτικό 
γέλιο; Ή µή̟ως υ̟οτιµούνταν και κατα̟ιεζόταν ό̟ως το γέλιο άλλων 
καταφρονεµένων του Μεσαίωνα – των ̟αιδιών και των γυναικών; Τέλος, 
υ̟άρχει αυτή η εξαίρετη έκφραση, «η κουλτούρα του γέλιου», ̟ου 
είναι ίσως η σηµαντικότερη συνεισφορά του Μ̟αχτίν σε ολόκληρο 
το ζήτηµα του γέλιου» (Le Coff, 2005, σελ. 80-81, η έµφαση δική 
µας). 

 

        Ως ̟ρος το χιούµορ κατά την Αναγέννηση, και ̟ιο ειδικά στη Ιταλία, 

στο άρθρο του Burke (2005), είδαµε ότι α̟ό το 1350 έως το 1550 άνθησε η 
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λόγια και η λαϊκή κωµωδία, η φάρσα (συχνά ̟ροσβλητική, τα̟εινωτική, 

εξευτελιστική, ε̟ικίνδυνη), οι γρα̟τές συλλογές αστείων, το γέλιο (ως 

αυτοσκο̟ός, µέσο τελετουργίας και µέσο εκδίκησης), η διακωµώδηση των 

µοναχών, η συµµετοχή των τελευταίων στο καρναβάλι, τα αστεία στις 

ταβέρνες, στους κή̟ους, στα εκκλησιαστικά κηρύγµατα και οι ε̟αγγελµατίες 

γελωτο̟οιοί των αριστοκρατικών αυλών. Μετά το 1550  ̟αρακµάζει ο ρόλος 

του αυλικού γελωτο̟οιού, «καταρρέει το λαϊκό γέλιο» (ο  Burke αναφέρεται στον 

Μ̟αχτίν). Λίγο αργότερα η Ιερά Εξέταση λογοκρίνει τα αστεία και το γέλιο, 

τιµωρεί τα αντιθρησκευτικά χωρατά, «εξαγνίζει» τη φάρσα και ̟ροτάσσει την  

αξιο̟ρε̟ή ευθυµία και το ̟ροφορικό, αντί του έµ̟ρακτου χιούµορ. Κατά τον 

Burke (2005), στην Ιταλία, α̟ό τον 13ο µέχρι τον 18ο αιώνα, «µ̟ορούµε να 

χρησιµο̟οιήσουµε τον ακριβέστερο όρο του Μ̟αχτίν «κατάρρευση»», γιατί 

τα ̟εριοριστικά, κοινωνικά όρια αυξήθηκαν και οι κανόνες του ̟αιχνιδιού 

για το χιούµορ άλλαξαν, η σφαίρα ε̟ιρροής του µειώθηκε, αλλά, ό̟ως το σεξ, 

έτσι και το γέλιο δεν κατέστη δυνατόν να κατασταλεί εντελώς. 

Περιγράφοντας τη σχέση της εκδικητικής φάρσας (̟.χ. ευνουχισµός θύµατος), 

ο  Burke (2005, σελ. 101) αναφέρεται για τρίτη φορά στο κείµενό του στον Μ̟αχτίν  

(«…σ’ εκείνο ̟ου ο Μ̟αχτίν α̟οκαλούσε «κατώτερο σωµατικό ε̟ί̟εδο»») – 

τρεις αναφορές τις ο̟οίες θα συζητήσουµε ̟αρακάτω. 

        Στο άρθρο του Verberckmoes (2005) για το χιούµορ στην Ολλανδία και 

στις Κάτω Χώρες, κατά τη διαµάχη  Μεταρρύθµισης και Αντιµεταρρύθµισης, 

είδαµε την ε̟ίθεση των Καθολικών στο «φιλήδονο» και «ακόλαστο» γέλιο, το 

ο̟οίο συνέδεσαν µε τις «κατώτερες» σωµατικές λειτουργίες (Ραµ̟ελέ, 

Μ̟αχτίν). Τελικά, όλοι συµβιβάστηκαν µε την ανάµειξη  χριστιανικής ηθικής και 

«έντιµων αστείων», αλλά οι Ιησουίτες συνέχιζαν τη χρήση αστείων για να 

χλευάσουν τους Μεταρρυθµιστές. Προς το τέλος του 17ου αιώνα στην 

Ολλανδία η ελευθερία έκφρασης του χιούµορ ̟εριορίζεται και η κοινωνική 

ελίτ, οι διανοούµενοι και οι νέοι (̟ου χρησιµο̟οιούσαν τα βιβλία των 

αστεϊσµών ως ε̟ίδειξη ε̟ικοινωνιακής ικανότητας) ̟αύουν να 

α̟ολαµβάνουν τη λαϊκή κωµωδία και αρκούνται στους «εξαγνισµένους 

αστεϊσµούς» του θεάτρου στο Άµστερνταµ. Ο  Verberckmoes (2005, σελ. 114) 
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διαφωνεί µε τον Μ̟αχτίν – ̟αρά το κυνηγητό των Καθολικών, το γέλιο δεν 

εξαφανίστηκε και δεν ̟εριορίστηκε στην Ολλανδία, γιατί οι άνθρω̟οι 

εξακολουθούσαν να ̟ροτιµούν κωµικά βιβλία, ̟αρά βιβλία µε το µη ̟ειστικό 

θεολογικό ε̟ιχείρηµα, ότι µόνο ο θρήνος, αλλά όχι το γέλιο του Χριστού έχει 

καταγραφεί. 

       Στην Αγγλία α̟ό τον 16ο έως τον 18ο αιώνα, ό̟ως είδαµε στο άρθρο του 

Brewer (2005), τα µεταφρασµένα α̟ό την Ιταλία βιβλία αστεϊσµού και καλής 

συµ̟εριφοράς  α̟ευθύνονταν κυρίως στους ευγενείς και στους ρήτορες, ενώ 

̟ειράγµατα, φάρσες και χωρατά λάµβαναν χώρα ̟αντού (στους δρόµους, 

στις φτωχογειτονιές, στη Βουλή των Κοινοτήτων, στο ̟αλάτι), και µεταξύ των 

αντί̟αλων οµάδων (Ρωµαιοκαθολικοί-∆ιαµαρτυρόµενοι, αστοί-χωρικοί, 

υγιείς-καµ̟ούρηδες κ.ά.). Είναι ενδιαφέρον ότι ενώ η «̟ουριτανική 

µεσοβασιλεία» (1640-1660) ̟εριόρισε κά̟ως το χιούµορ, η έκδοση βιβλίων 

αστεϊσµού το διάστηµα αυτό δεν σταµάτησε, και σταµάτησε µετά το ̟έρας  

της (1660). Τρία σηµεία ̟ου τονίζει ο συγγραφέας αξίζει να αναφερθούν. 

Πρώτον, ότι οι αστειευόµενοι όλων των ε̟οχών και οι µελετητές 

̟αραβλέ̟ουν ότι το αστείο για µια οµάδα είναι συχνά ο ̟όνος κά̟οιου άλλου. 

∆εύτερον, ο Σαίξ̟ηρ ε̟ηρεάστηκε α̟ό ̟αραδοσιακά, αγγλικά και άλλων 

λαών αστεία, τα ο̟οία χαρακτηρίζονται α̟ό ανεκτικότητα, ανθρω̟ιά, 

συµ̟άθεια και ̟ροστασία των θυµάτων. Τρίτον, τον 18ο αιώνα στην Αγγλία 

εξαφανίζεται η φάρσα και το βωµολογικό στοιχείο, εµφανίζεται ε̟ίθεση στο 

ηχηρό γέλιο του όχλου και οι ̟ουριτανοί γίνονται «ειδικοί να σου χαλάνε το 

κέφι, συχνά υ̟οκριτικά» (Brewer, 2005 σελ. 152).  

      Ό̟ως είδαµε ̟αρα̟άνω,  ο  De Baecque (2005)  ̟εριγράφει το χιούµορ 

στη Γαλλία κατά τον 18ο και 19ο αιώνα, ειδικά µέσα στη Γαλλική 

Εθνοσυνέλευση κατά τα έτη 1789 έως 1791, αλλά και αργότερα. Το χιούµορ 

και το γέλιο στην Εθνοσυνέλευση οδήγησαν στους τέσσερις λογοκριτές και 

στην α̟οδοκιµασία τους α̟ό χρονικογράφους και ε̟αναστάτες, µε το 

ε̟ιχείρηµα ότι ο ορθός λόγος δεν έ̟ρε̟ε να υ̟ονοµεύεται α̟ό τις 

συγκινήσεις. Αυτά δηµιούργησαν χιούµορ εκτός εθνοσυνέλευσης –όλοι 

διακωµωδούσαν όλους. Έτσι το χιούµορ κατέστη ̟ολιτικό ό̟λο ανάµεσα στις 
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αντί̟αλες ̟ολιτικές ̟αρατάξεις και όταν ε̟ανεισήλθε στην εθνοσυνέλευση 

είχε τη µορφή τελετουργικού αναγνώρισης της κάθε φατρίας.  

       Το λαϊκό χιούµορ στη Γερµανία του 19ου αιώνα, ειδικά ̟ριν και µετά την 

ε̟ανάσταση του 1848-1849, ήταν, σύµφωνα µε την Townsend (2005), µια 

µορφή «υ̟όγειας κουλτούρας» των διαφωνούντων α̟έναντι στη 

βιοµηχανο̟οίηση και την αστυφιλία. Το λαϊκό, βερολινέζικο  χιούµορ ̟έρασε 

στα σαλόνια, στη λογοτεχνία και στο θέατρο και, ̟αρά τη λογοκρισία, η 

κωµική φιγούρα του σωµατώδους και αναιδούς Νάντε, ε̟έδρασε στην 

αίσθηση του κωµικού όλων των τάξεων και οδήγησε στη διάδοση και στην 

ευρεία ανάγνωση των εµ̟ορικών κωµικών βιβλίων, τα ο̟οία, ̟ριν και µετά 

την ε̟ανάσταση του 1848-1849, τον κατέστησαν ̟ολυσήµαντο σύµβολο των 

φτωχών, των ανέργων, των ε̟αναστατών, των α̟όκληρων κ.ά. 

         Στην εισαγωγή του συλλογικού έργο τους µε τίτλο Η Πολιτισµική Ιστορία 

του Χιούµορ, οι Bremmer & Roodenburg (2005) τονίζουν, ότι το βιβλίο τους 

«ελάχιστα» υ̟οστηρίζει τη θεωρία του Μ̟αχτίν. Γράφουν σχετικά:  

«Μολονότι συχνά το γέλιο συνδέεται µε τις κατώτερες τάξεις ή µε 
τη λαϊκή κουλτούρα, το βιβλίο αυτό ελάχιστα υ̟οστηρίζει µια τέτοια 
ά̟οψη. Ο Άαρον Γκούρεβιτς αντιµετω̟ίζει ε̟ικριτικά την 
̟ερίφηµη µελέτη του Μ̟αχτίν για τον Ραµ̟ελέ και την ερµηνεία 
του για τη λαϊκή κουλτούρα ως κουλτούρα του γέλιου. ∆εν δέχεται 
ούτε την ̟ρόταση του Μ̟αχτίν ̟ερί σαφούς αντίθεσης ανάµεσα 
στο λόγιο και στο λαϊκό ̟ολιτισµό ούτε το χαρακτηρισµό του ότι ο 
̟ολιτισµός των αγράµµατων βασίζεται στο γέλιο, έστω και ̟ρος 
α̟οκλεισµό του φόβου ή του άγχους. Μάλιστα, τα τελευταία 
χρόνια οι µελετητές συνειδητο̟οιούν όλο και ̟ερισσότερο ότι η 
κοινωνική ελίτ α̟ολάµβανε µε την καρδιά της µεγάλο µέρος του 
χιουµοριστικού υλικού…Αρκετά κεφάλαια αυτού του 
βιβλίου…ασχολούνται εκτενώς µε τη συµβολή των ανώτερων 
τάξεων [στο χιούµορ]. Ο Ντέρεκ Μ̟ρούερ µας υ̟ενθυµίζει ότι «η 
λαϊκή κουλτούρα συµ̟εριλαµβάνει και τζέντλεµεν»…ο Χέρµαν 
Ρούντενµ̟εργκ συσχετίζει ένα ολλανδικό χειρόγραφο ̟ου ̟εριέχει 
κά̟ου 2.500 αστεία, ̟ολλά α̟ό τα ο̟οία καθόλου εξευγενισµένα, 
µε την τέχνη της συνοµιλίας ̟ου καλλιεργούσαν οι ανώτερες τάξεις 
στην Ολλανδία. Πράγµατι, η εκτίµηση του (ευτελούς) χιούµορ α̟ό 
την ελίτ έχει γίνει τόσο φανερή, ̟ου µια ̟ρόσφατη µελέτη της 
ολλανδικής φάρσας κατά το δέκατο έβδοµο αιώνα ψέγει τους 
µελετητές της δεκαετίας του 1980 ̟ου την υ̟αινίσσονταν µόνο κι 
αυτό συγρατηµένα…Η ά̟οψη του Μ̟αχτίν ̟ερί ολέθριας ε̟ιρροής της 
Εκκλησίας ̟άνω στο γέλιο είναι εξίσου α̟ορρι̟τέα. O risus monasticus 
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(γέλως µοναστικός, ό̟ως µελετήθηκε α̟ό τον Ζακ λε Γκοφ, ο risus 
paschalis (Πασχάλιος γέλως)… διαψεύδουν αυτή την εικόνα» 
(Bremmer & Roodenburg, 2005, σ. 23-24, η έµφαση δική µας). 
 

       Ο Gurevich (2005), στο άρθρο του µε τίτλο Ο Μ̟αχτίν και η θεωρία του για 

το Καρναβάλι, υ̟οστηρίζει, συνο̟τικά, τα ακόλουθα δέκα (10) σηµεία: 

1. Ο Μ̟αχτίν δεν ορίζει ̟ουθενά στο έργο του για τον Ραµ̟ελαί «το λαϊκό 

̟ολιτισµό ως κουλτούρα του γέλιου» - η έννοια λαϊκός ̟ολιτισµός για τον 

Gurevich (2005, σελ. 84, 89) είναι ̟ολύ αόριστη και ο καθένας τη 

χρησιµο̟οιεί ό̟ως θέλει. 

2. Για τον Gurevich (2005, σελ. 84), ο Μ̟αχτίν κατασκεύασε µια ̟ολωτική  

εικόνα του µεσαιωνικού ̟ολιτισµού – α̟ό τη µια ο ζοφερός, αγέλαστος, 

σοβαρός, φοβισµένος και εκφοβιστικός ̟ολιτισµός της Εκκλησίας και των 

λογίων και α̟ό την άλλη η λαϊκή ̟αράδοση, το καρναβάλι και το γέλιο.  

3. Στο έργο του ο Μ̟αχτίν δεν αναφέρει ̟ουθενά τον Θεό των χριστιανών, 

υ̟ονοώντας ότι ο λαϊκός ̟ολιτισµός της µεσαιωνικής και αναγεννησιακής 

Ευρώ̟ης δεν είχε θρησκεία (Gurevich, 2005, σελ. 85). 

4. Ο Μ̟αχτίν υ̟οθέτει ότι το γέλιο ήταν ξένο ̟ρος την Εκκλησία, αλλά ο 

Gurevich (2005, σελ. 86-87) ισχυρίζεται ότι, ̟ρώτον, οι κληρικοί και οι 

καλόγεροι, ̟ριν α̟ό την ε̟οχή του Ραµ̟ελαί, έ̟αιρναν µέρος στο 

καρναβάλι, και, δεύτερον, τα λεγόµενα εκκλησιαστικά exempla (σύντοµες 

διδακτικές ιστορίες και κηρύγµατα) χαρακτηρίζονταν α̟ό χιούµορ και γέλιο. 

5. Ο Μ̟αχτίν ̟εριγράφει το καρναβάλι µόνο ως γιορτή α̟ελευθέρωσης και 

γέλιου, δηλαδή, διακρίνει ένα µόνο θετικό συναίσθηµα, α̟ό το σύνολο των 

̟ιθανών συναισθηµάτων ενός καρναβαλιού. Μελέτες όµως συγκεκριµένων 

καρναβαλιών (̟.χ. της γαλλικής ̟όλης Ροµάν, το 1580, ό̟ου οι ευ̟ατρίδες 

δολοφόνησαν τους τεχνίτες της ̟όλης) δείχνουν, ότι εκτός της χαράς και της 

διασκέδασης, η σκληρότητα, το µίσος, η εξέγερση, η δια̟άλη και το µακελειό 

µ̟ορεί να α̟οτελούσαν συστατικά του καρναβαλιού  (Gurevich, 2005, σελ. 

86). 

6. Ο Μ̟αχτίν θεώρησε ότι το καρναβάλι ξεκινά α̟ό τα ̟ανάρχαια χρόνια, 

ενώ ο Gurevich (2005, σελ. 86) ισχυρίζεται ότι το «̟ραγµατικό» καρναβάλι 
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ξεκινά στα τέλη του 13ου και στις αρχές του 14ου αιώνα – το καρναβάλι ως 

«ολοκληρωµένη, µεγάλη εορταστική εκδήλωση µε ε̟εξεργασµένο 

σενάριο…µέσα στην ήδη ανε̟τυγµένη µεσαιωνική ̟όλη». Άρα, συµ̟εραίνει 

ο Gurevich, ότι το καρναβάλι «δεν α̟οτελεί χαρακτηριστικό του λαϊκού 

̟ολιτισµού σε όλες τις διαφορετικές ̟εριόδους». 

7. Για τον Gurevich (2005, σελ. 87),  η µεσαιωνική λαϊκή κουλτούρα δεν είναι 

τόσο ή µόνο κουλτούρα λαϊκού γέλιου, αλλά και κουλτούρα έντονου λαϊκού φόβου 

(για την κόλαση, την αιώνια καταδίκη κ.ά.). Άρα στο µεσαιωνικό ̟ολιτισµό 

συνυ̟ήρχαν «χαρά και φόβος, καρναβάλι και τρόµος» - µε το γέλιο να 

εξισορρο̟εί «σε κά̟οιο βαθµό ψυχολογικά το φόβο». 

8. Ο Μ̟αχτίν είδε στον ̟υρήνα του καρναβαλιού την ανατρο̟ή του 

κοινωνικού και θρησκευτικού κατεστηµένου και της τάξης/αρµονίας 

κοινωνίας και σύµ̟αντος, ενώ ο Gurevich (2005, σελ. 87) ισχυρίζεται ότι αυτό 

το ̟ρότυ̟ο (του καλού και του κακού) υ̟ήρχε µόνο στο µυαλό των 

µορφωµένων και όχι στην ασαφή λαϊκή φαντασία. 

9. Για τον Gurevich, ο εξορισµένος, στη µικρή ε̟αρχιακή ̟όλη Σαράνσκ, 

Μ̟αχτίν, δηµιούργησε την ̟όλωση ανάµεσα στον ε̟ίσηµο και στο λαϊκό 

καρναβαλικό ̟ολιτισµό, κάνοντας µια µετάθεση: 

 «…κά̟οιων ̟λευρών της ζωής α̟ό τη σταλινική Ρωσία στην ε̟οχή 
του Μεσαίωνα και της Αναγέννησης. Πριν α̟ό την ̟ερεστρόικα, 
υ̟ήρχαν στη σύγχρονη Ρωσία δύο εντελώς διαφορετικά ε̟ί̟εδα 
̟ραγµατικότητας. Στο ένα (το ε̟άνω, το ορατό ε̟ί̟εδο) υ̟ήρχε 
µια ιδεολογική ̟ραγµατικότητα µε όλα τα συνθήµατα και τις 
ψευδείς ιδέες της. Αλλά κάτω α̟ό αυτό το ε̟ί̟εδο έκφρασης, ̟ίσω 
του, κρυµµένο α̟ό την κυβερνητική σκο̟ιά, υ̟ήρχε ένα ε̟ί̟εδο 
̟ραγµατικής ανθρώ̟ινης ζωής, µε όλα της τα κοινά ανθρώ̟ινα 
συναισθήµατα, συγκινήσεις και ιδέες ̟ου α̟είχαν ̟ολύ α̟ό την 
ε̟ίσηµη ιδεολογία. Φαίνεται ότι, αυτή την αντίθεση ανάµεσα στο 
ε̟ίσηµο ε̟ί̟εδο ζωής και στο ̟ραγµατικό ̟εριεχόµενό της, ο 
Μ̟αχτίν τη µετέθεσε στη µακρινή ̟ερίοδο του Μεσαίωνα…µια 
τέτοια µετάθεση της ̟αρούσας κατάστασης στο ̟αρελθόν 
συµβαίνει κά̟οιες φορές στις ιστορικές µελέτες. Η θεωρία του 
Μ̟αχτίν για το καρναβάλι στο λαϊκό ̟ολιτισµό είναι µονό̟λευρη 
και άρα ιστορικά ανακριβής…Πιστεύω λοι̟όν ότι το ̟ρόβληµα 
̟ου διατύ̟ωσε ο Μ̟αχτίν ως σαφή αντίφαση µεταξύ λόγιου και 
λαϊκού ̟ολιτισµού φαίνεται ότι ̟ρέ̟ει µάλλον να µετατρα̟εί σε 
εσωτερική ιδιότητα της µεσαιωνικής ̟νευµατικής δοµής, η ο̟οία 
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ήταν ικανή να συνδυάζει διαφορετικές ̟ροσεγγίσεις στην ίδια 
θρησκευτική αλήθεια» [ο Gurevich εννοεί την ικανότητα του 
Γρηγόριου της Τουρ να εξετάσει α̟ό διαφορετικές ̟λευρές τη 
διαµάχη αρειανιστών και καθολικών ] (Gurevich, 2005, σελ. 88-90). 

 

10. Παρά την κριτική του στον Μ̟αχτίν για «µια τόσο µονό̟λευρη εικόνα 

του µεσαιωνικού γέλιου και καρναβαλιού», ο Gurevich (2005, σελ. 88) 

σηµειώνει ότι η εργασία του Μ̟αχτίν «υ̟ήρξε εξαιρετικά γόνιµη, ε̟ειδή 

εµ̟εριείχε µια τεράστια διανοητική ̟ρόκληση ̟ρος νέες µελέτες», δηλαδή, 

̟αρήγαγε νέα έρευνα. 

        Μετά α̟ό αυτή την α̟όρριψη της θεωρίας του Μ̟αχτίν α̟ό τον 

συµ̟ατριώτη του Gurevich (2005), µετά α̟ό τη ρητή θέση των Bremmer & 

Roodenburg (2005), ότι το βιβλίο τους για την ̟ολιτισµική ιστορία του 

χιούµορ ελάχιστα υ̟οστηρίζει τη θεωρία του Μ̟αχτίν, µετά την αµφισβήτησή της 

α̟ό τους Le Coff (2005) (Μεσαίωνας) και Verberckmoes (2005) (Ολλανδία και 

Κάτω χώρες), και την α̟οσιώ̟ησή της α̟ό τους Brewer (2005) (Αγγλία),  De 

Baecque (2005) (Γαλλία) και Townsend (2005) (Γερµανία), θα ̟ρέ̟ει κά̟οιος 

να σκεφτεί ότι η θεωρία του Μ̟αχτίν έχει ̟εράσει στην ιστορία.  

        Είναι, όµως, ορθή µια τέτοια θέση; Γνώµη µας είναι ̟ως όχι, γιατί: 

1. Ο ίδιος ο Gurevich (2005), τη χαρακτηρίζει «εξαιρετικά γόνιµη» στην 

̟αραγωγή νέας έρευνας και, ̟αρά την κριτική του, θεωρεί τον Μ̟αχτίν ως 

έναν α̟ό τους µεγαλύτερους στοχαστές της Ρωσίας (σελ. 83). 

2. Οι Bremmer & Roodenburg (2005), οι ο̟οίοι τονίζουν ότι το βιβλίο τους 

ελάχιστα υ̟οστηρίζει  τη θεωρία του Μ̟αχτίν, ξεχνούν να αναφέρουν ότι στο ίδιο 

βιβλίο, ̟ρώτον, ο Graf (2005, σελ. 60) χαρακτηρίζει τη ρωµαϊκή κωµωδία του 

Πλαύτου «α̟οκριάτικη µορφή» µε «χιούµορ καρναβαλιού» και ότι οι 

αρχαιοελληνικές διονυσιακές γιορτές «ανήκουν στο καρναβάλι µε την 

κυριολεκτική έννοια», υ̟ονοµεύοντας έτσι άµεσα τη θέση του Gurevich (2005),  

ότι το «̟ραγµατικό» καρναβάλι ξεκινά στα τέλη του 13ου και στις αρχές του 

14ου αιώνα. ∆εύτερον, ξεχνούν να αναφέρουν ότι στο ίδιο βιβλίο, ο Burke (2005), 

αναφερόµενος στην Ιταλία της Αναγέννησης, χρησιµο̟οιεί ερµηνευτικά τρεις 

φορές τη θεωρία του Μ̟αχτίν, ό̟ως είδαµε ̟αρα̟άνω. 
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3. Η ανάλυση του Κιουρτσάκη (1985), τον οδηγεί να συµ̟εράνει ότι οι 

βυζαντινές καρναβαλικές µορφές είναι οµόλογες µε αυτές ̟ου µελετά ο 

Μ̟αχτίν στη ∆ύση, λόγω της χάραξης αυστηρών ορίων µεταξύ 

σοβαρού/ανώτερου και κωµικού/κατώτερου α̟ό τον Χριστιανισµό. 

     Συµ̟ερασµατικά, οι ̟αρα̟άνω θέσεις και ε̟ικρίσεις για το έργο του 

Μ̟αχτίν είναι ενδιαφέρουσες και συχνά συµ̟ληρωµατικές της θεωρίας του, στο 

βαθµό ̟ου δεν είναι γενικευτικές και ανακριβείς (Bremmer & Roodenburg, 2005) ή   

ε̟ιµέρους και ε̟ιλεκτικές (Gurevich, 2005). 

         Κανείς α̟ό τους ̟ροαναφερθέντες συγγραφείς, εκτός ίσως α̟ό τον  

Κιουρτσάκη (1985), δεν αναφέρει ότι για τον Μ̟αχτίν το καρναβάλι ως 

συµβάν και ως έννοια συµ̟υκνώνει ̟οικίλες µορφές λαϊκού γέλιου και 

κωµικών γιορτών, και κανείς δεν τονίζει τις ενεχόµενες τελετουργίες 

µεταµφίεσης, αντιστροφής, αναστολής των καθιερωµένων α̟αγορεύσεων και 

αναγέννησης του κόσµου (θάνατος-ανάσταση). ∆εν στέκονται οι ε̟ικριτές στη 

θέση του Μ̟αχτίν ότι το καρναβαλικό γέλιο του Μεσαίωνα και των αρχών 

της Αναγέννησης είναι καθολικό, αµφί̟λευρο, α̟ελευθερωτικό, φορέας της 

λαϊκής ανε̟ίσηµης αλήθειας, µια ̟ροσωρινή, εύθραυστη νίκη ε̟ί του φόβου την 

̟ερίοδο της γιορτής, µέχρι ̟ου ε̟ιτακτικά «το ταξικό καθεστώς, το κράτος» 

και η εκκλησία θεωρούν το κωµικό κατώτερο και το σοβαρό ανώτερο. 

Α̟οσιω̟ούν οι ε̟ικριτές ότι ο Μ̟αχτίν ̟ερίγραψε τη Γιορτή των Τρελών, 

ό̟ου οι κατώτεροι κληρικοί, τις ηµέρες της Πρωτοχρονιάς, µε ̟αγανιστικό 

τρό̟ο εξέλεγαν µέσα στις εκκλησίες έναν ε̟ίσκο̟ο και ̟αρωδούσαν το 

τελετουργικό της ε̟ίσηµης λατρείας. ∆εν συζητούν οι ε̟ικριτές του Μ̟αχτίν 

τη θεωρία του για την κεντρική θέση ̟ου κατέχει το σώµα (γήινο και 

̟ραγµατικό, δισωµατικό και συµβολικό, κοινωνικό, διαλογικό και οµαδικό) 

στο καρναβάλι, στην οικεία αγορά της ̟ρόσκαιρης κοινότητας, της ουτο̟ικής 

ισότητας και της καρναβαλικής σχετικότητας των ̟άντων, ό̟ου η 

καρναβαλική, ελευθερόστοµη γλώσσα (ως ̟ροφορικός λόγος, το καρναβάλι του 

λόγου του Ραµ̟ελαί, του Έρασµου, του Βοκάκιου, του Σαίξ̟ηρ και  του 

Θερβάντες) υ̟ονοµεύει την αγέλαστη, µονολιθική ε̟ίσηµη γλώσσα. 

Α̟οσιω̟ούν οι ε̟ικριτές ότι για τον Μ̟αχτίν το καρναβάλι, ̟αρά τις 
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α̟ανωτές α̟αγορεύσεις (κρατικο̟οίηση ή αστική ιδιωτικο̟οίηση του 

καρναβαλιού, α̟αγορεύσεις α̟ό µοναρχία, ̟α̟ισµό, Μεταρρύθµιση, 

Αντιµεταρρύθµιση, ∆ιαφωτισµό, Γαλλική Ε̟ανάσταση, καρτεσιανό 

ορθολογισµό, και, στη συνέχεια, α̟ό τον  ατοµικισµό και τη βιοµηχανική 

ε̟ανάσταση), µέχρι τον 19ο αιώνα διατήρησε όψεις της λαϊκής του µορφής, 

συνδέθηκε µε τους κοινωνικούς αγώνες (1848-1849), µεταφέροντας µέχρι τον 

20ό αιώνα τη χαρά και την ανάµνηση µιας ουτο̟ικής αντιστροφής. Ακόµη, οι 

ε̟ικριτές δεν αναφέρουν την ε̟ιρροή της καρναβαλικής γλώσσας στην 

κωµική λογοτεχνία και στη γένεση του σύγχρονου ̟ολυφωνικού 

µυθιστορήµατος (Ντοστογιέφσκι) – το ̟έρασµα της σωµατικής, κωµικής 

γλώσσας στον «ασώµατο κόσµο της λογοτεχνίας», ό̟ως εύστοχα το 

̟εριγράφει ο Κιουρτσάκης (1985, βλ. ̟αρα̟άνω). 

     Μάλλον ο αντιδογµατικός, ̟ολυδιάστατος διανοητής Μ̟αχτίν ̟ρέ̟ει να 

ιδωθεί συνολικά και ταυτόχρονα µέσα α̟ό ̟ολλές ̟ροο̟τικές (σηµειωτική, 

λογοτεχνία, κοινωνιογλωσσολογία, ανθρω̟ολογία, ιστορία, φιλοσοφία). 

Πρόσφατα το έργο του θεωρείται και µέσα α̟ό τη σύγχρονη ανα̟τυξιακή 

(βρεφική) ψυχολογία, γιατί η θέση του ότι «δύο φωνές είναι το minimum για 

τη ζωή», τον καθιστά ε̟ίκαιρο στο ̟ώς αναδύεται η διυ̟οκειµενική 

διαλογικότητα α̟ό την αρχή της ζωής (Kugiumutzakis, in press, σελ. 12)   και 

στο ̟ώς ανα̟τύσσεται η ̟ολυφωνική (µέσω των άλλων) ̟ροσω̟ικότητά µας  

(Κιουρτσάκης, 1985˙ Τσιριµώκου, 2000). Στο βαθµό ̟ου γνωρίζουµε, η 

συνολική θεώρηση του έργου του δεν έχει αρχίσει – και η ε̟ιµέρους θεώρηση, ̟αρά 

το ό̟οιο ενδιαφέρον της, δεν ̟αύει να είναι µονοµερής. Μόνο έτσι η κρίση 

µας για τον Μ̟αχτίν και η θεωρία του για το καρναβάλι δεν θα 

χαρακτηρίζεται α̟ό ανακρίβειες, γενικεύσεις και ε̟ιλεκτικούς αφορισµούς  

τύ̟ου Bremmer & Roodenburg (2005) και Gurevich (2005). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ  ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΙΟΥΜΟΡ 

 

4. 1. Εισαγωγή 

Στο ̟αρόν Κεφάλαιο ̟εριγράφουµε συνο̟τικά τις γενικές ψυχολογικές 

θεωρίες για το χιούµορ, συγκεκριµένες ψυχολογικές γραµµές έρευνας ̟άνω 

στο χιούµορ, την ανα̟τυξιακή θεώρηση του χιούµορ και κλείνουµε το 

κεφάλαιο µε το ζήτηµα της  καταγωγής του χιούµορ. Στο τέλος του κεφαλαίου 

συζητούµε κριτικά τα ̟αρα̟άνω. 

 

4.2. Γενικές ψυχολογικές θεωρίες για το χιούµορ 

Στην ψυχολογία έχουν ̟ροταθεί και συζητηθεί οι ακόλουθες 5 θεωρίες για το 

χιούµορ.  

1. Θεωρίες της ανωτερότητας, ό̟ου το χιούµορ εµφανίζεται α̟ό την  αίσθηση 

ανωτερότητάς µας έναντι της αδυναµίας των άλλων, µε ̟ιο 

αντι̟ροσω̟ευτική τη θεωρία του Μ̟ερξόν (1998) (βλ.  Κεφάλαιο Πρώτο), ο 

ο̟οίος υ̟οθέτει, ότι αν η κίνηση, η αλλαγή και η ελαστικότητα ̟ου 

χαρακτηρίζουν τη ζωή, µετατρα̟ούν στα αντίθετά τους (ακινησία, 

µονιµότητα, ανελαστικότητα), τότε, λόγω της αιφνίδιας αντίληψης της 

δυσαρµονίας των αντιθέτων, γεννιέται η αίσθηση του κωµικού. Οι 

ψυχολογικές εκδοχές των θεωριών της ανωτερότητας έχουν δεχτεί κριτική για 

γενίκευση της βασικής τους ιδέας α̟ό την ψυχολογική θεωρία των διαθέσεων των 

Zillmann & Cantor (1976 στο Σεµιτέκολου, 2002), οι ο̟οίοι υ̟οστηρίζουν ότι 

το χιούµορ είναι ευαίσθητο στην αρνητική ή στη θετική συναισθηµατική 

διάθεση ̟ου τρέφουµε α̟έναντι σε ανθρώ̟ους, οµάδες και αντικείµενα: όσο 

µεγαλύτερη η θετική διάθεση ̟ρος τον υ̟οτιµηµένο στόχο, τόσο µικρότερη η 

χιουµοριστική αντίδραση, και, όσο µεγαλύτερη η αρνητική διάθεση ̟ρος τον 

υ̟οτιµηµένο στόχο, τόσο µεγαλύτερη η χιουµοριστική αντίδραση (Martin, 

2007˙ Σεµιτέκολου, 2002). 

2. Γνωστικές θεωρίες της σύγκρουσης ή της ασυµφωνίας, ό̟ου όσο µεγαλύτερη η 

α̟όκλιση ενός ερεθίσµατος α̟ό το ̟ροσδωκόµενο, τόσο ̟ιο κωµικό είναι το 
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ερέθισµα, µε ̟ιο αντι̟ροσω̟ευτική τη θεωρία του Καντ (1790/2002)  (βλ. 

Κεφάλαιο Πρώτο), ο ο̟οίος υ̟οθέτει, ότι γελάµε όταν ο νους αντιµετω̟ίζει το 

̟αράδοξο, το ανούσιο και το µη αναµενόµενο. Στη κατεύθυνση αυτή, οι 

ε̟ιµέρους ψυχολογικές θεωρίες εκλαµβάνουν και ερµηνεύουν µε διαφορετικό 

τρό̟ο το χιούµορ ̟.χ. είτε ως ε̟ίλυση ενός ̟ροβλήµατος, µε βασικά γνωστικά 

βήµατα την αναγνώριση της ασυµφωνίας και την κατανόηση της 

ασυµφωνίας, είτε ε̟ικεντρώνονται στο θετικό και στο αρνητικό συναίσθηµα 

του χιουµοριστικού ερεθίσµατος (αγά̟η και φόβος), είτε εστιάζουν στη 

σύγκρουση δράσης-αδράνειας κ.ά. (Martin, 2007˙ Σεµιτέκολου, 2002). 

3. Θεωρίες της διέγερσης, ό̟ου το χιούµορ ε̟ιφέρει αλλαγές στα ε̟ί̟εδα 

διέγερσης22, οι ο̟οίες οδηγούν σε διασκέδαση και ευχαρίστηση. Οι τελευταίες 

̟ροκύ̟τουν είτε α̟ό µείωση της διέγερσης όταν κά̟οιος βρίσκεται ήδη σε 

υψηλό βαθµό διέγερσης είτε α̟ό µέτρια αύξηση της διέγερσης και στη 

συνέχεια α̟ό ξαφνική της ̟τώση. Οι θεωρίες αυτές ξεκινούν α̟ό τη θεωρία 

του Καρτέσιου (1649/1996)   (βλ. Κεφάλαιο Πρώτο), ο ο̟οίος υ̟οθέτει ότι το 

γέλιο ̟ροκύ̟τει όταν το κακό ̟ου µας α̟ειλεί δεν µ̟ορεί να µας βλάψει.  Οι 

σχετικές ψυχολογικές θεωρίες υ̟οθέτουν ότι το χιούµορ ̟ροκύ̟τει α̟ό 

συµ̟εριφορές εξερεύνησης και έκφρασης θετικών και αρνητικών 

συναισθηµάτων (συνθήκες έκ̟ληξης, ασυµφωνίας, αµφισηµίας, 

̟ολυ̟λοκότητας), στις ο̟οίες το ε̟ί̟εδο διέγερσης είναι είτε χαµηλό (και το 

άτοµο ̟ροσ̟αθεί να το αυξήσει) είτε είναι υψηλό (και ̟ροσ̟αθεί να το 

µειώσει), µε α̟οτέλεσµα την κατανόηση του χιουµοριστικού στοιχείου και την 

ε̟ακόλουθη ευχαρίστηση (Martin, 2007˙ Σεµιτέκολου, 2002). 

4. Τη θεωρία του Freud (1905, 1927), ο ο̟οίος διέκρινε το κωµικό (µε έµφαση 

στη γνωστική συνιστώσα), το ευφυολόγηµα (µε έµφαση στη βουλητική 

συνιστώσα) και το χιούµορ (µε έµφαση στη συναισθηµατική συνιστώσα). Η 

φύση των τριών εµ̟ειριών είναι α̟ελευθερωτική. Η βασική διεργασία ̟ου 

υφέρ̟ει και ̟αράγει την ευχαρίστηση είναι η εξοικονόµηση της ψυχικής 

                                                 
22 Η διέγερση αναφέρεται στο συνεχές µιας εσωτερικής κατάστασης ενεργο̟οίησης ενός 
οργανισµού, συνεχές ̟ου κυµαίνεται α̟ό τον ύ̟νο µέχρι την ̟λήρη ενεργο̟οίηση/διέγερση 
της φρενίτιδας. Η διέγερση θεωρείται ως η ενδιάµεση µεταβλητή, αυτή ̟ου µεσολαβεί µεταξύ 
αστείου ερεθίσµατος και θετικής αντίδρασης (ευχαρίστησης) (Σεµιτέκολου, 2002, σελ. 14). 
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ενέργειας – δηλαδή, ενώ κά̟οιος νοµίζει ή ̟ροσδοκά ότι θα δα̟ανήσει  

̟ερισσότερη, τελικά δα̟ανά λιγότερη ενέργεια, βίωµα ̟ου ̟αράγει γέλιο. Το 

γέλιο είναι η ̟ερίσσια ψυχική ενέργεια ̟ου τελικά δεν δα̟ανήθηκε.  

      Στο κωµικό γίνεται οικονοµία σκέψης, µε την ευχαρίστηση να ̟ηγάζει α̟ό 

κωµικές καταστάσεις, στις ο̟οίες υ̟άρχει αντίθεση σοβαρού και ασήµαντου, 

ό̟ου το τελευταίο α̟αιτεί λιγότερη ε̟ένδυση ανα̟αραστάσεων και αυτή η 

εξοικονόµηση ̟αράγει γέλιο.  

       Το ευφυολόγηµα (αστεία, ̟αιχνίδια λέξεων, ̟αραδροµές γλώσσας κ.ά.) 

είναι δύο ειδών, το σκό̟ιµο και το αθώο. Στο ̟ρώτο συµβαίνει εξοικονόµηση 

α̟ωθήσεων – δηλαδή, αντί να α̟ωθηθούν, τελικά, µέσω ενός κοινωνικά 

α̟οδεκτού αστείου, εκφράζονται σεξουαλικές ή ε̟ιθετικές ιδέες ή ε̟ιθυµίες. 

Στο αθώο ευφυολόγηµα γελάµε ̟ερισσότερο ένεκα των τεχνικών23 ̟αρά του 

̟εριεχοµένου του, µε την κωµική ευχαρίστηση να ε̟έρχεται λόγω µη 

δέσµευσης (δηλαδή, α̟αλλαγής) α̟ό έναν ορθολογικό ή ηθικό τρό̟ο σκέψης. 

      Στο χιούµορ, ̟ρωταγωνιστικό ρόλο δεν ̟αίζει το Αυτό/Id και το Εγώ, 

αλλά το Εγώ και το Υ̟ερεγώ, το ο̟οίο ̟ροβάλλεται στο Εγώ και το καθιστά 

ικανό να βλέ̟ει τον εαυτό του, ̟αλινδροµικά και ναρκισσιστικά, χαρούµενο, 

άτρωτο και δυνατό α̟έναντι στις δυσκολίες της ̟ραγµατικότητας – ό̟ως τότε 

̟ου ήταν µικρό ̟αιδί. Η ̟ραγµατικότητα και ̟ιο ειδικά ο άλλος δεν 

συνιστούν κίνδυνο, άρα υ̟άρχει διάψευση της συναισθηµατικής ετοιµότητας 

(για λύ̟η, φόβο κ.ά.) – ο άλλος, τελικά, δεν α̟ειλεί, αλλά κάνει χιούµορ κι 

αυτό σηµαίνει εξοικονόµηση συναισθηµατικής ενέργειας (Freud, 1905, 1927˙ 

Σεµιτέκολου, 2002).   

      Η κριτική στη θεωρία του Freud είναι ενδιαφέρουσα, µε κά̟οιους 

ερευνητές να τονίζουν ̟ερισσότερο τα αρνητικά και κά̟οιους άλλους τα 

θετικά της σηµεία. Ως αρνητικά σηµεία ε̟ισηµαίνονται: η µικρή έµφαση του 

Freud στο δια̟ροσω̟ικό ̟λαίσιο και στις κοινωνικές λειτουργίες του χιούµορ 
                                                 
23 Οι τεχνικές των αστείων ευφυολογηµάτων (̟.χ. ̟αιχνίδια λέξεων)  ̟αραλληλίζονται µε τη 
διεργασία των ονείρων (συµ̟ύκνωση, µετάθεση, ̟αράδοξο, ανα̟αράσταση µε κάτι ̟αρόµοιο 
ή αντίθετο, ̟ολλα̟λή χρήση του ίδιου υλικού). Όµως, ̟αρά τις οµοιότητές τους (τα όνειρα, 
τα ευφυολογήµατα και οι τεχνικές τους είναι ασυνείδητα), στα µεν όνειρα η σηµασία των 
µηχανισµών ̟αραµένει κρυµµένη, ενώ στα ευφυολογήµατα οι τεχνικές ε̟ιτρέ̟ουν την 
κατανόηση του αστείου, τα ο̟οία α̟ό τη φύση τους είναι κοινωνικές, σύντοµες και εύκολα 
αντιλη̟τές (Freud, 1905). 
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και η µεγάλη του έµφαση στην ενδοψυχική λειτουργία, ότι εκτός α̟ό τα 

λιµ̟ιντινικά και τα ε̟ιθετικά ζητήµατα, το χιούµορ χρησιµο̟οιείται για την 

ε̟ικοινωνία και την έµµεση έκφραση λε̟τών α̟ό την (αµερικανική) 

κουλτούρα θεµάτων, ό̟ως η τρυφερότητα, η ζεστασιά, ο θαυµασµός και η 

συµ̟άθεια. Ως θετικά σηµεία ε̟ισηµαίνονται: η συχνότατη ̟αρουσία 

ε̟ιθετικών και ερωτικών θεµάτων στα αστεία, η συγκινησιακή ευχαρίστηση, η 

διασκέδαση  και το κέφι ̟ου ̟αράγονται α̟ό το χιούµορ, το ισχυρό κίνητρο 

εµ̟λοκής σε χιουµοριστικά ̟αιχνίδια και η θεώρηση (α̟οδοχή) του χιούµορ 

ως ώριµου, υγιούς µηχανισµού άµυνας – α̟οδοχή και α̟ό µη ψυχαναλυτικά 

̟ροσκείµενους κλινικούς ψυχολόγους (Martin, 2007, σελ. 41-43).  

5. Η Θεωρία της Gestalt, σύµφωνα µε την ο̟οία, η ξαφνική αλλαγή στην 

αντίληψη του νοήµατος των ε̟ιµέρους στοιχείων ενός αστείου  (δηλαδή, της 

µορφής, ̟.χ. ένα χιουµοριστικό κείµενο, µία δήλωση, µία κατάσταση κ.ά.), 

οδηγεί στην α̟ότοµη αναδόµηση του φόντου (δηλαδή, των κοινωνικών 

̟ε̟οιθήσεων, αξιών, της ιστορίας, της γλώσσας µιας οµάδας). Η α̟ροσδόκητη 

αυτή αλλαγή του «όλου», δηλαδή της «Gestalt», ̟ροκαλεί το γέλιο. 

Χαρακτηριστικό της θεωρίας αυτής είναι η έµφαση στη λογική αντίληψη του 

νοήµατος και η µη θεώρηση των συναισθηµατικών ̟αραγόντων, στοιχείο ̟ου 

µειώνει την ̟ροσφορά της στην κατανόηση των χιουµοριστικών φαινοµένων 

(Σεµιτέκολου, 2002).  

 

4.3. Άλλες ψυχολογικές γραµµές έρευνας ̟άνω στο χιούµορ 

Στην ψυχολογία, σύµφωνα µε τον  Martin  (2007), υ̟άρχουν και άλλες 

γραµµές έρευνας, εστιασµένες στις γνωστικές  και στις κοινωνικές όψεις του 

χιούµορ καθώς και στις σχέσεις του µε την ̟ροσω̟ικότητα. 

1. Γνωστικές όψεις του χιούµορ. Οι γνωστικοί ψυχολόγοι και ̟ολλοί 

ψυχογλωσσολόγοι, βασισµένοι σε ̟ειραµατικές, κυρίως, µελέτες, έχουν 

υ̟οστηρίξει, ότι κά̟οιο είδος ασυµφωνίας (ταυτόχρονη, συνήθως, ξαφνική 

αντίληψη δύο ασύµβατων ερµηνειών ενός συµβάντος, ̟ροσώ̟ου, δράσης ή 

κατάστασης, µέσα σε ένα ευχάριστο, ̟αιγνιώδες ̟λαίσιο), βρίσκεται στη βάση 

του χιούµορ. Ερίζουν, όµως, ως ̟ρος τον ορισµό της ασυµφωνίας και εάν η 
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ασυµφωνία υφίσταται ως µηχανισµός σε όλες τις µορφές χιούµορ ή εάν 

υ̟άρχουν διαφορετικά είδη ασυµφωνιών στα διάφορα είδη χιούµορ. Μέσα 

α̟ό διάφορες, γνωστικού ̟ροσανατολισµού, θεωρίες (θεωρία σχηµάτων, 

γλωσσολογικές/σηµασιολογικές θεωρίες, κ.ά.) έχουν φτάσει σε υ̟οθέσεις, ̟ου 

αν και χρήζουν ̟εραιτέρω διερεύνησης, είναι ενδιαφέρουσες, ό̟ως ̟.χ. ότι τα 

̟ιο α̟ολαυστικά αστεία είναι εκείνα ̟ου δεν διαρκούν ελάχιστα ή ̟άρα ̟ολύ 

και ̟ου δεν είναι ούτε ̟ολύ εύκολα ούτε ̟ολύ δύσκολα στην κατανόηση. 

Όµως, άλλες ̟ειραµατικές µελέτες δείχνουν ότι όσο ̟ιο εύκολο ή ̟ιο σύντοµο 

είναι ένα ανέκδοτο, τόσο ̟ιο αστείο θεωρείται. Τα αντικρουόµενα αυτά 

α̟οτελέσµατα δείχνουν ίσως τα όρια της γνωστικής ̟ροσέγγισης (̟.χ. 

διεργασία της χιουµοριστικής ̟ληροφορίας α̟ό έναν νου, ̟ου συχνά 

εικάζουν ότι λειτουργεί ό̟ως ένας ηλεκτρονικός υ̟ολογιστής), ̟ου θεωρεί 

µόνο τη γνωστική ασυµφωνία, ̟αραβλέ̟οντας άλλες όψεις του  χιούµορ. Μια 

άλλη γραµµή  γνωστικής έρευνας υ̟ήρξε ̟ιο ̟αραγωγική. Μελέτες ̟άνω στην 

ε̟ίδραση του χιούµορ στη µνήµη και στη δηµιουργικότητα έχουν δείξει, αφενός, 

ότι η ε̟ιλεκτική ̟ροσοχή ̟ρος  τα χιουµοριστικά στοιχεία και η µεγαλύτερη 

ε̟εξεργασία τους (έναντι των µη χιουµοριστικών), ενισχύει τη µνήµη των 

στοιχείων αυτών, και, αφετέρου, ότι η  ε̟ίδραση του χιούµορ στη δηµιουργικότητα 

φαίνεται ότι οφείλεται στα συγκινησιακά του στοιχεία ̟αρά στους γνωστικούς του 

µηχανισµούς. Στις µέρες µας οι ̟ερισσότεροι γνωστικοί ψυχολόγοι και  

ψυχογλωσσολόγοι  αναγνωρίζουν ότι ήταν λάθος η ̟αράβλεψη µελέτης των 

συγκινησιακών στοιχείων του χιούµορ (Martin, 2007, σελ. 83-111). 

2. Κοινωνικές όψεις του χιούµορ. Οι κοινωνικοί ψυχολόγοι, µέσω ̟ειραµατικών 

κυρίως µελετών, έχουν δείξει ότι το χιούµορ, ως τρό̟ος ε̟ικοινωνίας, 

εµφανίζεται σε ̟ολλά καθηµερινά ̟λαίσια και µ̟ορεί να χρησιµο̟οιηθεί µε 

̟ολλούς (καλούς, ε̟ι̟όλαιους, ̟αιγνιώδεις, ασήµαντους και ε̟ιβλαβείς) 

τρό̟ους – τρό̟οι ̟ου δεν εξαντλούνται στην κωµική ̟λευρά του χιούµορ. 

Πολλές α̟ό τις δια̟ροσω̟ικές λειτουργίες του χιούµορ ̟ροέρχονται α̟ό την 

ασαφή, διφορούµενη φύση του και τα ̟αράλληλα, ταυτόχρονα νοήµατα ̟ου 

αυτή η ασαφής φύση µεταφέρει. Η χιουµοριστική ασάφεια καθίσταται 

χρήσιµο µέσο ε̟ικοινωνίας µηνυµάτων µεταξύ οµιλητή και ακροατή σε 
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διάφορες συνθήκες (αυτο-α̟οκάλυψη, κοινωνικοί σχολιασµοί, α̟οδέσµευση 

α̟ό κάτι, α̟οκλιµάκωση σύγκρουσης, ε̟ιβολή κοινωνικών κανόνων, άσκηση 

κοινωνικού ελέγχου, εγκαθίδρυση και διατήρηση κύρους, αύξηση συνοχής 

και ενδυνάµωση της ταυτότητας της οµάδας, διαχείριση µιας συζήτησης, 

κοινωνικό ̟αιχνίδι, κ.ά.), ο χειρισµός των ο̟οίων θα ήταν ̟ιο δύσκολος  και 

για τους δύο µε τη χρήση ενός σαφούς, άµεσου και α̟ερίφραστου µηνύµατος. 

Οι ̟ολλές δια̟ροσω̟ικές λειτουργίες ̟ου υ̟ηρετούνται α̟ό το χιούµορ 

οδηγούν αρκετούς κοινωνικούς ψυχολόγους να υ̟οθέτουν ότι ̟ρόκειται για 

έναν τύ̟ο κοινωνικής ε̟ιδεξιότητας ή δια̟ροσω̟ικής ικανότητας, ̟ου κά̟οιος 

µ̟ορεί να τη χρησιµο̟οιήσει είτε µε ευαίσθητο τρό̟ο για κοινωνικά 

α̟οδεκτούς σκο̟ούς (̟.χ. δηµιουργία σχέσεων, ενίσχυση δεσµού, ε̟ίλυση 

διαφορών, µεταφορά θετικών συναισθηµάτων και µηνυµάτων ανοχής, κ.ά.) ή 

µε ωµό τρό̟ο για εντελώς ιδιοτελείς σκο̟ούς (να κερδίσει κάτι, να χειριστεί, 

να ε̟ικρατήσει, να τα̟εινώσει κά̟οιον ή κά̟οιους, να ενισχύσει στερεότυ̟α 

και ̟ροκαταλήψεις, να εκφράσει εχθρότητα, κ.ά.).  Έχει, ε̟ίσης,  βρεθεί ότι το 

χιούµορ σχετίζεται µε τις ̟ε̟οιθήσεις, την ̟ροσω̟ική έλξη, τις 

̟ροκαταλήψεις, τις στενές σχέσεις κ.ά. Το σύνολο, όµως, των κοινωνικών 

ψυχολόγων έχει ε̟ικεντρωθεί στη µελέτη των σοβαρών τρό̟ων ε̟ικοινωνίας,  

δηλαδή, έχει ̟αραµελήσει τη µελέτη του χιούµορ ως συνηθισµένου, 

καθηµερινού τρό̟ου ε̟ικοινωνίας, ̟ράγµα ̟ου µαρτυρείται α̟ό την ̟ολύ 

ισχνή αναφορά ̟ου γίνεται στο χιούµορ σε µία σχετικά ̟ρόσφατη «βίβλο» 

της κοινωνικής ψυχολογίας (The Handbook of Social Psychology, 1998). Οι λίγες 

σχετικά µελέτες δείχνουν ̟.χ. ότι αν και η αίσθηση του χιούµορ θεωρείται 

ε̟ιθυµητό χαρακτηριστικό σε µια φιλία, σε έναν ερωτικό σύντροφο ή ως 

τρό̟ος ̟ειθούς,  το χιούµορ µ̟ορεί να ωφελήσει ή να βλάψει τη σχέση ή να 

υ̟ονοµεύσει την ̟ειθώ, ανάλογα µε τον τρό̟ο,  το θέµα και τις συνθήκες ̟ου 

χρησιµο̟οιείται.  Σε άλλες µελέτες έχει βρεθεί ότι συχνά το χιούµορ έχει ̟ιο 

ισχυρή ε̟ίδραση στη δια̟ροσω̟ική έλξη α̟ό όσο έχουν η οµοιότητα 

στάσεων ή η ̟ροσω̟ική έλξη. Σε σχέση, όµως, µε άλλους ̟ιο «σοβαρούς» 

τρό̟ους ε̟ικοινωνίας, το χιούµορ, ό̟ως οι ίδιοι οι κοινωνικοί ψυχολόγοι 
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αναγνωρίζουν, δεν έχει λάβει, σε ε̟ί̟εδο θεωρίας και έρευνας, τη θέση ̟ου 

του αξίζει (Martin, 2007, σελ. 113-152). 

3. Η αίσθηση του χιούµορ στις θεωρίες της ̟ροσω̟ικότητας. Σε αυτή τη γραµµή  

έρευνας µελετάται (µε ερωτηµατολόγια, ̟ροβολικά τεστ, τεστ νοηµοσύνης και 

δηµιουργικότητας,  κινούµενα σχέδια, αυτο-αναφορές,  κ.ά. ) η αίσθηση του 

χιούµορ ως χαρακτηριστικό της ̟ροσω̟ικότητας, το ο̟οίο για κά̟οιους 

ερευνητές εξαρτάται ̟ερισσότερο α̟ό εσωτερικούς ̟αράγοντες, για άλλους 

α̟ό εξωτερικούς ̟αράγοντες και για κά̟οιους άλλους α̟ό την 

αλληλε̟ίδραση εσωτερικών και εξωτερικών ̟αραγόντων. Όµως, οι ειδικοί της 

̟ροσω̟ικότητας ερίζουν όχι µόνο για τον ορισµό της ̟ροσω̟ικότητας και 

του χαρακτηριστικού (trait), αλλά και για τον ορισµό της αίσθησης του 

χιούµορ. Παρόλα αυτά, οι ειδικοί συµφωνούν ότι το χαρακτηριστικό της 

αίσθησης του χιούµορ (ως α̟όλαυση και ως δηµιουργία χιούµορ) είναι µια 

ε̟ιθυµητή ̟οιότητα της ̟ροσω̟ικότητας και στις διάφορες κλίµακες 

αξιολόγησης τα άτοµα µε υψηλό χιούµορ χαρακτηρίζονται ως ̟ιο φιλικά, 

ενδιαφέροντα, ευχάριστα, έξυ̟να, συνεργατικά,  εξωστρεφή, µε συγκινησιακή 

σταθερότητα κ.ά. – αν και δεν α̟ουσιάζουν ευρήµατα στα ο̟οία θεωρούνται 

ως ̟ιο ̟αρορµητικά, ανήσυχα, λιγότερο ώριµα και ως άτοµα τα ο̟οία 

καυχιόνται ̟ολύ. Ο Martin (2007), µε χαρακτηριστικό τρό̟ο ̟εριγράφει τις 

δυσκολίες ορισµού του χιούµορ: 

«…το χιούµορ είναι ένα σύνθετο φαινόµενο ̟ου ά̟τεται ̟ολλών 
̟λευρών της καθηµερινής µας ζωής. Είναι ένας τύ̟ος νοητικού 
̟αιχνιδιού ̟ου εµ̟εριέχει κοινωνικές, γνωστικές, συγκινησιακές 
και εκφραστικές συνιστώσες. Ε̟ίσης, το χιούµορ ̟αίρνει ̟ολλές 
µορφές, ό̟ως τυ̟ο̟οιηµένα αστεία, αυθόρµητα ευφυολογήµατα 
κατά τη διάρκεια µιας συζήτησης, ειρωνεία, λογο̟αίγνια, δι̟λές 
σηµασίες, διασκεδαστικά ανέκδοτα και χωρίς ̟ρόθεση ̟ράξεις και 
λόγια. Ε̟ι̟λέον, υ̟ηρετεί µια ̟οικιλία ψυχολογικών λειτουργιών, 
̟ου ̟εριλαµβάνουν τα γνωστικά και κοινωνικά οφέλη της θετικής 
συγκίνησης του κεφιού, τις ̟ολλές (αλτρουιστικές και ε̟ιθετικές) 
χρήσεις του στη δια̟ροσω̟ική ε̟ικοινωνία και ε̟ίδραση, και τις 
χρήσεις του ως µηχανισµού  ανακούφισης και αντιµετώ̟ισης 
δύσκολων καταστάσεων. Οι άνθρω̟οι µ̟ορεί να δηµιουργούν 
χιούµορ, διασκεδάζοντας και κάνοντας τους άλλους να γελούν, 
καθώς και να αντιδρούν στο χιούµορ ̟ου δηµιουργούν οι άλλοι. 
Ως ένα χαρακτηριστικό της ̟ροσω̟ικότητας ή ως µια µεταβλητή 
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ατοµικής διαφοράς, η έννοια της αίσθησης του χιούµορ µ̟ορεί να 
συσχετιστεί µε ο̟οιαδή̟οτε α̟ό αυτές τις διαφορετικές συνιστώσες, 
µορφές και λειτουργίες του χιούµορ» (Martin, 2007, σελ. 193-194). 
 

     Οι δυσκολίες αυτές ανακλώνται στους διάφορους τρό̟ους σύλληψης του 

χιούµορ α̟ό τους ειδικούς της ̟ροσω̟ικότητας και στις διάφορες 

µεθοδολογίες έρευνας.  Έτσι, εναλλακτικά το χιούµορ έχει θεωρηθεί:  

- ως ένα σύνηθες ̟ρότυ̟ο συµ̟εριφοράς (συχνή τάση κά̟οιου να γελά, να λέει 

αστεία, να κάνει ̟νεύµα, να γελά στα αστεία των άλλων),  

- ως ένα ιδιοσυγκρασιακό χαρακτηριστικό (η φαιδρότητα και το ̟αιγνιώδες ως 

̟ροσω̟ική συνήθεια),  

- ως µια ικανότητα (κά̟οιου να δηµιουργεί, να θυµάται αστεία για να 

διασκεδάζει τους άλλους),  

- ως µια αισθητική αντίδραση (ευχαρίστηση κά̟οιου σε ένα ιδιαίτερο τύ̟ο 

χιουµοριστικού υλικού),  

- ως µια στάση (θετική στάση κά̟οιου ̟ρος το χιούµορ και τους χιουµορίστες),  

- ως µια κοσµοθεωρία (µια διασκεδαστική, µη σοβαρή θέαση της ζωής), ή 

- ως ένας µηχανισµός άµυνας (µια τάση διατήρησης µιας χιουµοριστικής 

̟ροο̟τικής α̟έναντι στις αντιξοότητες). 

     Παρά τις διαφορετικές θεωρίες και µεθοδολογίες, οι ειδικοί της 

̟ροσω̟ικότητας συµφωνούν ότι οι άνθρω̟οι εκφράζουν διάφορα 

χαρακτηριστικά της ̟ροσω̟ικότητάς τους µέσω διαφορετικών διαστάσεων 

του χιούµορ. Έτσι, οι εξωστρεφείς, οι συγκινησιακά ισορρο̟ηµένοι και οι 

ευχάριστοι άνθρω̟οι µ̟ορεί να εκφράζουν και να α̟ολαµβάνουν το 

χιούµορ µε διαφορετικό τρό̟ο α̟ό τους εσωστρεφείς, τους νευρωτικούς και 

τους εχθρικούς.  

        Ως ̟ρος το ερώτηµα αν οι ε̟αγγελµατίες κωµικοί και οι κωµωδιογράφοι  

διαφέρουν α̟ό τους άλλους ανθρώ̟ους και αν ισχύει η διαδεδοµένη ά̟οψη 

ότι είναι καταθλι̟τικοί, ̟ου κρύβουν τη δυσφορία τους ̟ίσω α̟ό µια µάσκα 

ε̟ιφανειακής ιλαρότητας, οι τρεις (ψυχαναλυτικά ̟ροσανατολισµένες) 

µελέτες ̟ου έχουν γίνει, κατέληξαν σε αντικρουόµενα συµ̟εράσµατα. Η 

̟ρώτη µελέτη (Janus 1975, στο Martin, 2007) υ̟οστήριξε την ̟αρα̟άνω 
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διαδεδοµένη ά̟οψη, ̟ροσθέτοντας ότι οι καταθλι̟τικοί ε̟αγγελµατίες 

κωµικοί, είναι, ε̟ι̟λέον, καχύ̟ο̟τοι, οργισµένοι, ευαίσθητοι, ντρο̟αλοί, 

άτοµα υψηλής νοηµοσύνης, τα ο̟οία είχαν αισθήµατα µοναξιάς και βιώµατα 

γονεϊκής α̟οστέρησης κατά τα ̟αιδικά τους χρόνια. Έτσι, χρησιµο̟οιούν το 

χιούµορ ως άµυνα α̟έναντι στο άγχος, µετατρέ̟οντας σε αστεία τα 

αισθήµατα της α̟ωθηµένης οργής τους, δηλαδή, µετατρέ̟ουν τη φυσική τους 

ε̟ιθετικότητα σε λεκτική ε̟ιθετικότητα. Όµως, δύο άλλες µελέτες (Fisher & 

Fisher, 1981, στο Martin, 2007), έδειξαν ότι οι ε̟αγγελµατίες κωµικοί δεν 

διαφέρουν στους δείκτες κατάθλιψης και γενικά στην ψυχική υγεία α̟ό την 

οµάδα ελέγχου (ηθο̟οιοί). Βρέθηκε, όµως, ότι σε σύγκριση µε τους ηθο̟οιούς, 

οι ε̟αγγελµατίες κωµικοί  είχαν  µεγαλύτερη έγνοια και ενασχόληση µε το 

καλό και το κακό, την αναξιότητα, την αυτο-υ̟οτίµηση, το καθήκον, την 

υ̟ευθυνότητα, τη συγκάλυψη, τη µικρότητα και ̟εριέγραφαν τους ̟ατέρες 

τους µε θετικά και τις µητέρες τους µε αρνητικά σχόλια. Οι µελέτες αυτές 

οδήγησαν τους ερευνητές να υ̟οστηρίξουν ότι στο δείγµα τους οι 

ε̟αγγελµατίες κωµικοί ανέ̟τυξαν τη χιουµοριστική τους δεξιότητα, νωρίς 

στην ̟αιδική ηλικία, ως µηχανισµό άµυνας (ουσιαστικά ως µηχανισµό 

εξισορρό̟ησης α̟έναντι στο άγχος και σε α̟ώλειες), ο ο̟οίος έ̟αιρνε τη 

µορφή  διασκέδασης των άλλων - ως ένα µέσο ε̟ιδοκιµασίας α̟ό τους 

αδιάφορους, α̟ορρι̟τικούς και µη τρυφερούς γονείς (ειδικά α̟ό αγενείς και 

µη τρυφερές µητέρες) και ως µέσο υ̟οστήριξης και θερα̟είας των ίδιων τους 

των γονέων. Τραβούσαν έτσι την ̟ροσοχή τους, αναγκαζόµενοι α̟ό νωρίς να 

αναλαµβάνουν ενήλικους ρόλους.  

        Φυσικά, οι τρεις ̟αρα̟άνω µελέτες δεν ε̟αρκούν για τη γενίκευση των 

̟ορισµάτων τους στο συνολικό ̟ληθυσµό των ε̟αγγελµατιών κωµικών, ̟έρα 

α̟ό το γεγονός ότι ελέγχονται για µεθοδολογικές αβλεψίες (βλ. σχ. Martin, 

2007, σελ. 224-225). Μάλιστα, ο Martin (2007, σελ. 224), για να δείξει ̟όσο 

διαδεδοµένη είναι η ̟ροκατάληψη (η ο̟οία δεν ε̟ιβεβαιώθηκε α̟ό τις δύο 

τελευταίες µελέτες), αναφέρει µια ̟αλιά σχετική ιστορία, ό̟ου ο ασθενής 

̟αρα̟ονιέται για κατάθλιψη και µελαγχολία, ο γιατρός τον συµβουλεύει να 
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δει στο θέατρο µια αστεία ̟αράσταση ενός διάσηµου κωµωδιογράφου, και ο 

ασθενής του α̟αντά ότι είναι ο ίδιος ο κωµωδιογράφος.  

 

4.4. Ανα̟τυξιακή θεώρηση του χιούµορ 

Το χιούµορ έχει µελετηθεί, έστω και α̟οσ̟ασµατικά, α̟ό τους ανα̟τυξιακούς 

ψυχολόγους σε όλες τις φάσεις του βίου.  

     Τα ευρήµατα των ανα̟τυξιακών ψυχολόγων για την ̟ορεία του χιούµορ 

α̟ό τη βρεφική µέχρι την τρίτη ηλικία µ̟ορούν να συνοψιστούν στα 

̟αρακάτω ̟έντε σηµεία: 

1. Οι ανα̟τυξιακοί ψυχολόγοι συµφωνούν ότι τα βρέφη χαµογελούν κατά τη 

διάρκεια του ̟ρώτου µήνα και γελούν µετά τους 3 µήνες. Συµφωνούν, ε̟ίσης, 

ότι το γέλιο ε̟ικοινωνεί ̟λήθος θετικών συναισθηµάτων. Αν και έχουν γίνει 

λε̟τοµερείς αναλύσεις του βρεφικού γέλιου και των ειδών του24, οι 

ανα̟τυξιακοί ψυχολόγοι διαφωνούν ως ̟ρος τον χρόνο της ̟ρώτης εµφάνισης του 

χιούµορ στα βρέφη και για το αν το γέλιο των βρεφών ανακλά την αίσθηση του 

χιούµορ. Υ̟οστηρικτές της Ψυχανάλυσης και της θεωρίας του Piaget συνδέουν 

την ανάδυση του χιούµορ µε την εµφάνιση του λόγου, της σκέψης, του 

συµβολικού ̟αιχνιδιού και της φαντασίας, υ̟οστηρίζοντας ότι το χιούµορ 

εµφανίζεται στο τέλος του δεύτερου έτους ή µετά το τρίτο έτος. Άλλοι ανα̟τυξιακοί 

ψυχολόγοι, ̟άλι µέσω της Ψυχανάλυσης ή της θεωρίας του Piaget, 

διαφωνούν, υ̟οστηρίζοντας ότι το συµβολικό ̟αιχνίδι και η φαντασία δεν 

είναι α̟αραίτητα για την βρεφική αντίληψη του χιούµορ – το µόνο ̟ου 

α̟αιτείται είναι η ̟αιγνιώδης (µέσω αισθησιο-κινητικών σχηµάτων) αναγνώριση  

                                                 
24  Έχει βρεθεί ότι τα νεαρά βρέφη ̟αράγουν 4 γέλια στη 10-λε̟τη ε̟ικοινωνία µε τη µητέρα, 
όταν η τελευταία τα γαργαλά, κάνει αστείους ήχους και γκριµάτσες, ̟αίζει το «κου-κου-τα», 
µε τα α̟τικά και τα ακουστικά ερεθίσµατα να ̟αράγουν ̟ερισσότερο βρεφικό γέλιο στους 7-
8 µήνες και τα ο̟τικά ερεθίσµατα (κοινωνικές ̟ράξεις της µητέρας ̟.χ. «τώρα θα σε ̟ιάσω») 
να ̟αράγουν ̟ερισσότερο βρεφικό γέλιο στους 12 µήνες. Τα ακουστικά χαρακτηριστικά του 
γέλιου 3-χρονων νη̟ίων όταν αλληλε̟ιδρούν µε τη µητέρα τους, οδήγησαν στη διάκριση: α) 
του γέλιου σχολιασµού – µια α̟λή συλλαβή γέλιου ή µία νότα γέλιου, διάρκειας 200 χιλιοστών 
του δευτερολέ̟του, β)  του συγκρατηµένου γέλιου – µια νότα γέλιου µε δύο κορυφώσεις ή δύο 
νότες, διάρκειας 500 χιλιοστών του δευτερολέ̟του, ̟ου εµφανίζεται όταν το βρέφος 
καταφέρει κάτι ̟ου ̟ροσ̟αθεί γ) του ρυθµικού γέλιου – τρεις ή ̟ερισσότερες νότες γέλιου, µε 
αρµονική δοµή, και διάρκεια 1 έως 1,5 δευτερόλε̟τα, ̟ου εµφανίζεται σε ̟ολλές συνθήκες, 
ειδικά στην ̟ερί̟τωση ̟ου και οι δύο σύντροφοι γελούν, και δ)  του φωναχτού  γέλιου - µια 
νότα γέλιου, µε οξύτατο ήχο, διάρκειας 500 χιλιοστών του δευτερολέ̟του (βλ. σχ. Martin, 
2007, σελ. 230-234).   
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της ασυµφωνίας,  ικανότητα εµφανής α̟ό τον 4ο µήνα, τότε ̟ου το γέλιο είναι, 

̟λέον εµφανές  στη βρεφική συµ̟εριφορά.  Συνο̟τικά, µέχρι τη δεκαετία του 

1980, ε̟ικρατούσα ά̟οψη ήταν ότι το χιούµορ εµφανίζεται µετά το δεύτερο έτος 

λόγω της ανά̟τυξης της σκέψης και της γλώσσας, και ̟ιο ειδικά λόγω της 

εµφάνισης της ̟ροσ̟οίησης και του φανταστικού ̟αιχνιδιού (Martin, 2007). 

    Όµως, µελέτες, ό̟ως της Reddy (1989, 1991, 1998 στο Σεµιτέκολου, 2002), 

του Nakano (1995, Nakano & Kanaya, 1993 στο Σεµιτέκολου, 2002), των Nadel 

& Trembleu-Leveau (1999 στο Σεµιτέκολου, 2002) και της Σεµιτέκολου (2002), 

υ̟ονόµευσαν ερευνητικά την ̟αρα̟άνω θέση (βλ. ̟αρακάτω).  

2.  Ο McGhee (1979) υ̟οστηρίζει ότι  α̟ό τα µέσα του 2ου έτους  τα ̟αιδιά 

βιώνουν µε µέγιστη ευχαρίστηση το χιούµορ, ειδικά όταν αυτό αντιστοιχεί ̟ρος 

και ̟ροκαλεί τις γνωστικές τους δοµές - δηλαδή, τα ̟αιδιά ευχαριστούνται το 

χιούµορ ̟ου δεν είναι ούτε ̟ολύ εύκολο ούτε ̟ολύ δύσκολο. Ο McGhee 

̟ροτείνει τα ακόλουθα 4 στάδια στην ανά̟τυξη του χιούµορ: 

α) Στάδιο ασύµφωνων ̟ράξεων ̟ρος τα αντικείµενα (µέσα του 2ου έτους και µετά), 

ό̟ου το ̟αιδί «αφοµοιώνει» αντικείµενα σε λάθος σχήµατα (̟.χ. κρατά ένα 

φτερό στο αφτί του και µιλάει ως εάν να ήταν τηλέφωνο), και κατανοώντας 

την ακαταλληλότητα/το ασύµφωνο/το λάθος στη χρήση του αντικειµένου, 

γελά. Αν οι γονείς γελάσουν, το ̟αιδί σκό̟ιµα ̟ροχωρεί σε ̟ερισσότερη 

χιουµοριστική, ασύµφωνη χρήση των αντικειµένων. 

β) Στάδιο ασύµφωνης ονοµασίας αντικειµένων και συµβάντων (3ο έτος), ό̟ου το 

̟αιδί, µε τη σταδιακή κατάκτηση των λέξεων, ̟ροχωρεί σκό̟ιµα σε 

ασύµφωνη ονοµασία συµβάντων και αντικειµένων (̟.χ. ονοµάζει το ̟όδι του 

χέρι), ασυµφωνία ̟ου οδηγεί το ίδιο και τους άλλους σε χιουµοριστικό γέλιο. 

γ) Στάδιο ασύµφωνης χρήσης εννοιών (3ο έτος), ό̟ου το ̟αιδί ̟ροχωρεί και 

̟αραβιάζει µε χιουµοριστικό τρό̟ο έννοιες (̟.χ. βλέ̟ει µια εικόνα µιας 

γάτας και φωνάζει γαβ, αντί νίαου). 

δ) Στάδιο ̟ολλα̟λών νοηµάτων (7 χρόνια και µετά), ό̟ου το ̟αιδί ̟αίζει 

χιουµοριστικά µε αµφίσηµες λέξεις και έννοιες ̟ολλα̟λών νοηµάτων. Ο 

McGhee (1971), µέσω της θεωρίας του Piaget, τονίζει ότι η σύλληψη κυρίως 

α̟ό το ̟αιδί της ̟αραβίασης µιας ̟ροσδοκίας α̟αιτεί την αναγνώριση του 
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ερεθίσµατος ως ανακριβούς/ασύµφωνου µε την ̟ροηγούµενη εµ̟ειρία του, 

σύλληψη ̟ου ̟αράγει χιουµοριστική ευχαρίστηση και γέλιο – ̟ρόκειται για 

ένα µεταγνωστικό ̟αιχνίδι, όχι στο ε̟ί̟εδο της ̟ραγµατικότητας, αλλά στο 

ε̟ί̟εδο της φαντασίας, ειδικά µετά τα 7 χρόνια (στάδιο συγκεκριµένων 

νοητικών ενεργειών, σύµφωνα µε τον Piaget). Τα ̟αιδιά στο στάδιο αυτό 

̟ρώτα αναγνωρίζουν και µετά µ̟ορούν τα ίδια να δηµιουργήσουν ένα 

αστείο, έστω και αν συχνά αδυνατούν να δικαιολογήσουν µε λέξεις την 

αστειότητά του. Μια άλλη όψη του χιούµορ είναι η µη ε̟ίλυση των 

ασυµφωνιών – οι ασυµφωνίες δεν είναι ̟άντα ̟ροβλήµατα ̟ρος ε̟ίλυση, 

αλλά και ̟αιχνίδι, ̟ου ̟αράγει χαρά και γέλιο. Άρα, γέλιο ̟αράγεται όταν 

ε̟ιλύεται (̟αράγεται νόηµα) και όταν δεν ε̟ιλύεται (δεν ̟αράγεται νόηµα) 

µια χιουµοριστική ασυµφωνία (βλ. ε̟ίσης Σεµιτέκολου, 2002, σελ. 21-32). 

      Η θεωρία του McGhee (1979), έχει δεχτεί κριτική, ̟ρώτον, για το ̟έρασµα 

α̟ό το στάδιο β στο στάδιο γ (ε̟ειδή αγνόησε την ισχύ των λεκτικών και των 

συντακτικών ̟αιγνιδιών, υ̟ερτονίζοντας τη χρήση των ̟ρο-εννοιών), και, 

δεύτερον, γιατί δεν ̟ρότεινε στάδιο του χιούµορ για την εφηβεία, ό̟ου η 

έλευση της αφηρηµένης σκέψης, ̟ροεκτείνει, σε ̟λάτος και βάθος, την 

εφηβική σύλληψη και ̟αραγωγή χιούµορ ̟.χ. σε υ̟αρξιακά, ερωτικά και 

άλλα θέµατα.  

3. Ψυχαναλυτικά ̟ροσανατολισµένοι ανα̟τυξιακοί ψυχολόγοι µελέτησαν 

και θεώρησαν το χιούµορ των ̟αιδιών ως µηχανισµό άµυνας  και εξισορρό̟ησης 

α̟έναντι στο άγχος, στο φόβο, σε α̟ειλές, σε µοναξιά, σε ενοχή, σε σοκ, στο 

ναρκισσισµό, σε συγκινησιακή τρωτότητα, σε α̟ώλειες και στις διαδοχικές 

ανα̟τυξιακές κρίσεις (̟έρασµα α̟ό ένα ψυχοσεξουαλικό και ψυχοκοινωνικό 

στάδιο στο άλλο). Έτσι, µε το χιούµορ και το γέλιο, τα ̟αιδιά κυριαρχούν, 

(συναισθηµατικά και γνωστικά, µέσω της ̟αιγνιώδους φαντασίας), στο άγχος 

α̟ειλητικών, κυρίως δια̟ροσω̟ικών, ̟ραγµατικών ή φαντασιακών, 

δυσκολιών. Στη νη̟ιακή ηλικία, η άσκηση της τουαλέτας και η σύλληψη της 

διαφοράς των φύλων οδηγούν σε ̟ολλών τύ̟ων σεξουαλικά αστεία, ̟ου 

συνεχίζονται στην ̟αιδική, εφηβική και ενήλικη ζωή. Στην ̟αιδική ηλικία, η 

̟ίεση για σχολική ε̟ίδοση και λογικότητα, οδηγεί σε άγχος, αλλά και σε 
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χιούµορ για το ̟αράλογο, την ανοησία και την άτο̟η συµ̟εριφορά. Στην 

εφηβεία τα θέµατα των αστείων ̟ολλα̟λασιάζονται και το χιούµορ µ̟ορεί 

να χρησιµο̟οιηθεί είτε ως µηχανισµός άµυνας α̟έναντι στο στρες και στην 

αβεβαιότητα, είτε ως τρό̟ος ε̟ιθετικής κοροϊδίας των άλλων (εµφανίζεται 

̟ιο συχνά στα αγόρια ̟αρά στα κορίτσια) είτε ως µέσον για να φτιάξει η 

διάθεση (εµφανίζεται ̟ιο συχνά στα κορίτσια ̟αρά στα αγόρια). Συνο̟τικά, 

στις σχετικές ψυχαναλυτικές µελέτες για την ̟ορεία του χιούµορ στον 

οντογενετικό χρόνο υ̟άρχει έµφαση στην  ελεγµένη α̟ό το Εγώ α̟οφόρτιση 

και ανακούφιση νη̟ίων, ̟αιδιών και εφήβων µέσω του χιούµορ, στην 

̟αλινδρόµηση ̟ου οδηγεί στην αίσθηση της βρεφικής ̟αντοδυναµίας, στην 

εκ̟λήρωση µιας ε̟ιθυµίας σε κάτι γελοίο, στη χρήση αστείων ως εκφραστών 

των ενορµήσεων κ.ά. (βλ. ε̟ίσης Σεµιτέκολου, 2002, σελ. 20-21).  

4. Υ̟άρχουν ανα̟τυξιακοί ψυχολόγοι ̟ου διαφωνούν µε τη θεωρία του 

McGhee (1979), ο ο̟οίος θεωρεί την ανά̟τυξη του χιούµορ µόνο µέχρι το 

τέλος της ̟αιδικής ηλικίας. Τον ε̟ικρίνουν ότι όχι µόνο δεν ̟ρότεινε στάδιο 

του χιούµορ για την εφηβεία, αλλά αγνόησε την ̟ορεία του χιούµορ 

(̟αραγωγή, κατανόηση, α̟όλαυση και κοινωνικές λειτουργίες) κατά τη µέση 

και την τρίτη ηλικία. Ορισµένοι ανα̟τυξιακοί ψυχολόγοι υ̟οθέτουν ότι στην 

τρίτη ηλικία η α̟όκλιση των γνωστικών ικανοτήτων (ο̟τική ικανότητα, 

ταχύτητα ο̟τικής διερεύνησης, µνήµη, αφηρηµένη λεκτική ικανότητα, κ.ά.)  

θα συνοδεύεται α̟ό µείωση της κατανόησης και µείωση της α̟όλαυσης του 

χιούµορ. Κά̟οιες µελέτες υ̟οστηρίζουν την υ̟όθεση αυτή, ενώ κά̟οιες άλλες 

δεν την υ̟οστηρίζουν. Προς το ̟αρόν, τα αντικρουόµενα ερευνητικά 

δεδοµένα δεν ε̟ιτρέ̟ουν γενικεύσεις του τύ̟ου ̟ου υ̟οστηρίζει η 

̟αρα̟άνω υ̟όθεση. Ε̟ι̟λέον, έχει βρεθεί ότι οι ηλικιωµένοι, λόγω 

«συντηρητισµού», δεν α̟ολαµβάνουν στον ίδιο βαθµό το χιούµορ µε τους 

εφήβους και τα άτοµα της µέσης ηλικίας – αλλά δεν είναι σαφές αν ο 

«συντηρητισµός» ήρθε µε την τρίτη ηλικία ή ήταν µια, ̟αλαιότερη βασική 

στάση των ηλικιωµένων αυτών. Στην έρευνα διακρίνεται η τάση, οι 

ηλικιωµένες γυναίκες (̟ερισσότερο α̟ό τις νεότερες γυναίκες και τους 

ηλικιωµένους άνδρες) να έχουν µια ̟ιο χιουµοριστική αίσθηση  ζωής και να 
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χρησιµο̟οιούν το χιούµορ στην αντιµετώ̟ιση αντίξοων γεγονότων. Γενικά, 

οι µελέτες δείχνουν ότι το χιούµορ ̟ιθανόν να υ̟ηρετεί διαφορετικές 

λειτουργίες στις διάφορες ανα̟τυξιακές ̟εριόδους – στους νέους ̟ιθανόν 

χρησιµο̟οιείται συχνότερα για έκφραση ε̟ιθετικότητας µε κοινωνικά 

α̟οδεκτούς τρό̟ους, για σύναψη σχέσεων, για έλεγχο της θέσης κά̟οιου 

στην οµάδα συνοµηλίκων, και στους ηλικιωµένους (ειδικά στις γυναίκες) ως 

µηχανισµός άµυνας και ως τρό̟ος διατήρησης µιας ̟ιο χιουµοριστικής 

στάσης ζωής. Όµως, όλες οι ̟αρα̟άνω µελέτες βασίζονται σε  

ερωτηµατολόγια και αυτό δεν ε̟ιτρέ̟ει να ̟ροσδιοριστεί αν η ό̟οια 

διαφορά οφείλεται στην ηλικία (εφηβεία, µέση ή τρίτη ηλικία) ή αν οφείλεται 

στο γεγονός ότι οι ηλικιωµένοι έζησαν σε διαφορετική ε̟οχή, µε διαφορετικές 

̟ολιτισµικές νόρµες, ̟ρότυ̟α, εκ̟αιδευτικές ευκαιρίες κ.ά. συγκριτικά µε 

τους νεότερους. Μία καλή ερευνητική λύση θα ήταν η χρήση διαχρονικών 

µελετών σε ̟ολλά ̟ολιτισµικά ̟λαίσια, αλλά τέτοιες µελέτες ̟ρος το ̟αρόν 

α̟ουσιάζουν (Martin, 2007) – ευτυχώς µελέτες αυτού του είδους υ̟άρχουν για 

το χιούµορ στην αρχή της ανά̟τυξης. 

 

4.4.1. Η καταγωγή του χιούµορ – η µελέτη της Σεµιτέκολου (2002) 

Η ε̟ικρατούσα στην ανα̟τυξιακή ψυχολογία ά̟οψη ότι το χιούµορ 

εµφανίζεται µετά το δεύτερο έτος, υ̟ονοµεύθηκε α̟ό τις διαχρονικές, 

δια̟ολιτισµικές µελέτες της Reddy (1989, 1991, 1998) στη Μ. Βρετανία, του 

Nakano (1995, Nakano & Kanaya, 1993) στην Ια̟ωνία, των Nadel & Trembleu-

Leveau (1999) στη Γαλλία και της Σεµιτέκολου (2002) στην Ελλάδα. Στο ̟αρόν 

υ̟οκεφάλαιο θα αναφερθούµε στη µελέτη της Σεµιτέκολου (2002), η ο̟οία 

ενίσχυσε τα ευρήµατα των ̟αρα̟άνω µελετών στις ̟αιγνιώδεις, 

χιουµοριστικές, δυαδικές αλληλε̟ιδράσεις βρεφών-µητέρων και τα ̟ροέκτεινε 

στις αλληλε̟ιδράσεις βρεφών-̟ατέρων και σε τριαδικές αλληλε̟ιδράσεις βρεφών-

µητέρων-̟ατέρων. 

         Η Σεµιτέκολου (2002, σελ. 20-32) τονίζει ότι στις  ψυχαναλυτικές και στις 

γνωστικά ̟ροσανατολισµένες µελέτες ̟ροτείνεται ότι το χιούµορ αναδύεται 

(̟αρουσιάζεται για ̟ρώτη φορά)  κυρίως α̟ό τα 2 χρόνια και µετά, λόγω 
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ανά̟τυξης της σκέψης και της γλώσσας, σε ένα ατοµικό και όχι συντροφικό 

̟λαίσιο εµφάνισης.  Η ανασκό̟ηση της σχετικής βιβλιογραφίας οδήγησε  την 

ερευνήτρια στη θεώρηση των ριζών του χιούµορ µέσα α̟ό τη θεωρία του 

Trevarthen (1998). Στη θεωρία αυτή υ̟οστηρίζεται, ότι τα ̟ρο-γλωσσικά 

βρέφη είναι εξαρχής συνεργατικοί «συµ̟αίκτες», ̟ου µοιράζονται µε 

̟αιγνιώδη τρό̟ο ̟ράξεις, ̟ροθέσεις, νοήµατα και συγκινήσεις µε τους 

σηµαντικούς άλλους. Οι νατουραλιστικές, κυρίως, δια̟ολιτισµικές έρευνες, 

̟ου εστιάστηκαν ̟άνω στις ̟αιγνιώδεις αλληλε̟ιδράσεις βρεφών-γονέων, και 

̟ιο ειδικά ̟άνω στο ̟είραγµα, στην αυτε̟ίδειξη και στη γελωτο̟οιία, δείχνουν 

̟λήθος χιουµοριστικών εµ̟ειριών της ε̟ικοινωνιακής δυάδας (εύθυµα, 

κωµικά ̟αιχνίδια, ενήλικοι και βρεφικοί/̟ρο-γλωσσικοί αστεϊσµοί, άµεση 

σύλληψη της ̟αιγνιώδους διάθεσης και της ̟ρόθεσης του συντρόφου, ̟ολύ 

γέλιο, µεταε̟ικοινωνιακές αλληλε̟ιδράσεις - «στα ψέµατα κάνουµε ό,τι 

κάνουµε»), µε τα βρέφη λίγο ̟ριν, αλλά ειδικά µετά τους έξι µήνες, να έχουν 

αίσθηση χιούµορ, αλλά κυρίως τα ίδια να κάνουν χιούµορ, όταν ε̟ικοινωνούν σε 

δυαδικά ή τριαδικά ̟λαίσια µε τους γονείς τους. Τα βρέφη αντα̟οκρίνονται 

θετικά στην κωµική ε̟ικοινωνία και συχνά αντα̟οδίδουν τα αστεία. Οι 

γονείς, συχνά ̟αραβιάζοντας µε ̟ροσ̟οίηση τη βρεφική ̟ροσδοκία, 

χρησιµο̟οιούν το χιούµορ γι’ αυτό καθαυτό το µοίρασµα µιας αστείας 

εµ̟ειρίας, για σύσφιξη του δεσµού και της οικειότητας, για µίµηση, για 

εκµάθηση κοινωνικών κανόνων, για να διορθώσουν µε  ̟αιγνιώδη (όχι 

κατα̟ιεστικό) τρό̟ο την ̟αραβίαση εκ µέρους του βρέφους κά̟οιας 

κοινωνικής σύµβασης («κακή διαγωγή»), µεταφέροντας το µήνυµα τού τι 

σηµαίνει το «ανήκειν» σε µία οµάδα. Τα βρέφη, ̟ριν την εµφάνιση της 

̟ρώτης λέξης, ειδικά το δεύτερο εξάµηνο του ̟ρώτου έτους, κατανοούν τη 

γονεϊκή ̟ροσ̟οίηση, την ̟αιγνιώδη ̟ρόθεση και το υφέρ̟ον γονεϊκό 

µήνυµα, και, µε τη σειρά τους, µε αυτε̟ίδειξη και «καραγκιοζιλίκια», 

εισάγουν σύντοµα κωµικά  ε̟εισόδια, µε τα ο̟οία εµ̟ρόθετα ̟αραβιάζουν τη 

γονεϊκή ̟ροσδοκία (εσκεµµένη ανυ̟ακοή), ̟ροκαλούν το γονεϊκό γέλιο, 

δοκιµάζουν τα όρια των γονεϊκών κανόνων – «έτσι, για ̟λάκα». Πρόκειται 
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για ένα ̟έρασµα α̟ό την ̟ραγµατική, διυ̟οκειµενική ε̟ικοινωνία στην 

̟αιγνιώδη, διυ̟οκειµενική µετα-ε̟ικοινωνία (Reddy, 2008).   

      Η Σεµιτέκολου (2002), µελέτησε σε 28 ελληνικές οικογένειες τις 

̟αιγνιώδεις, χιουµοριστικές, δυαδικές και τριαδικές, αλληλε̟ιδράσεις 

̟ρωτότοκων βρεφών-µητέρων, βρεφών-̟ατέρων και βρεφών-µητέρων-

̟ατέρων, κατά το δεύτερο εξάµηνο του ̟ρώτου έτους (7ος-12ος µήνας, σε µηνιαία 

βάση). Όρισε το ̟αιγνιώδες ε̟εισόδιο ως την αλληλε̟ίδραση, στην ο̟οία 

̟αρατηρείται συµµετοχική δράση των συντρόφων, η ο̟οία έχει ένα «θέµα» 

(συµ̟εριφορά ή οµάδες συµ̟εριφορών, ̟ου ̟ραγµατο̟οιούνται µία ή 

̟ερισσότερες φορές, µε ή χωρίς ̟αραλλαγές), ό̟ου οι σύντροφοι εκδηλώνουν 

θετικές συγκινήσεις (ενδιαφέρον, ευχαρίστηση, χαρά) και ε̟ικρατεί µια 

̟αρατηρήσιµη ατµόσφαιρα µοιρασµένης ευθυµίας, µια ε̟ίγνωση ότι «τώρα 

̟αίζουµε και ̟ερνάµε καλά» (Σεµιτέκολου, 2002, σελ. 229). 

       Συνο̟τικά, η Σεµιτέκολου (2002) βρήκε: 

1. Στα δυαδικά και στα τριαδικά ε̟εισόδια οι σύντροφοι ̟ροτίµησαν τα 

̟αιχνίδια χωρίς αντικείµενα (74%)  ̟αρά τα ̟αιχνίδια µε αντικείµενα (26%), 

αν και οι διαφορές στην κατανοµή της συχνότητας κατά τον τύ̟ο της 

αλληλε̟ίδρασης δεν ήταν στατιστικώς σηµαντικές (χ2=3,99, df=2, p=0,13). 

2. Στα δυαδικά και στα τριαδικά ε̟εισόδια οι γονείς ̟ερισσότερο α̟ό τα 

βρέφη εισήγαγαν την ̟αιγνιώδη δραστηριότητα και οι διάρκειες των 

̟αιγνιωδών ε̟εισοδίων ήταν ̟ερί̟ου ίδιες (Μ.Ο.= 30 δευτερόλε̟τα) και στους 

δύο τύ̟ους ε̟εισοδίων. 

3. Βρέφη, µητέρες και ̟ατέρες γέλασαν ̟ερισσότερο (στατιστικώς σηµαντικές 

διαφορές) κατά τη διάρκεια των τριαδικών ̟αιγνιωδών ε̟εισοδίων ̟αρά  κατά 

τη διάρκεια των δυαδικών ̟αιγνιωδών ε̟εισοδίων. Ακόµη, οι τρεις 

σύντροφοι γέλασαν ̟ερισσότερο (στατιστικώς σηµαντικές διαφορές) στις  

̟αιγνιώδεις δραστηριότητες ό̟ου δεν ̟εριλαµβάνονταν αντικείµενα. 

4.  Στην τριαδική αλληλε̟ίδραση, στο 49% των ̟ερι̟τώσεων και οι τρεις 

σύντροφοι, έ̟αιζαν α̟ό κοινού ενεργά, σαν οµάδα, µοιραζόµενοι το ίδιο 

χιουµοριστικό ̟αιχνίδι. Λιγότερες ήταν οι ̟ερι̟τώσεις ό̟ου οι δύο 

σύντροφοι δρούσαν και ο τρίτος τους ̟αρατηρούσε µε µεγάλη ̟ροσοχή 
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(βρέφη=3%, µητέρες=18%, ̟ατέρες=21%), και ελάχιστες ήταν οι ̟ερι̟τώσεις 

ό̟ου το τρίτο µέλος αγνοούσε το ̟αιχνίδι της δυάδας (9%). Οι διαφορές ήταν 

στατιστικώς σηµαντικές. 

5. Πριν την έναρξη και µετά το ̟έρας των δυαδικών και των τριαδικών 

̟αιγνιωδών ε̟εισοδίων και στους τρεις συντρόφους, σε ίδια ̟ερί̟ου συχνότητα, 

η συγκίνηση του ενδιαφέροντος ε̟ικράτησε των συγκινήσεων της 

ευχαρίστησης και της χαράς. Κατά τη διάρκεια των δυαδικών και των τριαδικών 

̟αιγνιωδών ε̟εισοδίων και στους τρεις συντρόφους, σε ίδια ̟ερί̟ου συχνότητα, 

µειώθηκε η συγκίνηση του ενδιαφέροντος και αυξήθηκαν οι συγκινήσεις της 

ευχαρίστησης και της χαράς (Σεµιτέκολου, 2002).  

        Στην ερµηνεία της η Σεµιτέκολου (2002), εστιάζει σε δύο κεντρικά 

ερωτήµατα: ̟ρώτον, στις οµοιότητες και στις διαφορές της δυαδικής και 

τριαδικής ε̟ικοινωνίας του κωµικού, και, δεύτερον, στο κοινό, µοιρασµένο 

στοιχείο της ευθυµίας, η ο̟οία χαρακτηρίζει τη χιουµοριστική ε̟ικοινωνία 

βρεφών-γονέων. Παρά τις διαφορές ̟ου χαρακτηρίζουν τις δύο µορφές 

ε̟ικοινωνίας (βλ. ̟αρα̟άνω), και τις ο̟οίες η ερευνήτρια τονίζει, οι 12 

οµοιότητες25 ̟ου βρήκε  την οδηγούν να υ̟οστηρίξει ότι:  

«…ό̟ως µια τριάδα λειτουργεί µε διαδικασίες «̟έρα» ή «άνω» της 
δυάδας, ̟αρόµοια και το στοιχείο της ευθυµίας και της αµοιβαίας 

                                                 
25  Στις δυαδικές και τριαδικές χιουµοριστικές ε̟ικοινωνίες:  
1) η διάρκεια ήταν ̟ερί̟ου ίδια,  
2) το ̟εριεχόµενο των δράσεων ήταν ̟ερί̟ου ίδιο,  
3) η αγκαλιά ή η σωµατική α̟όσταση των συντρόφων ήταν ̟ερί̟ου ίδιες,  
4) τα σχόλια των ενηλίκων ήταν ̟ερί̟ου ίδια,  
5) η κίνηση ή η σταθερότητα στον χώρο των συντρόφων ήταν ̟ερί̟ου ίδιες,  
6)  ό̟ως στις δυάδες οι δύο σύντροφοι, έτσι  και στις ̟ερισσότερες ̟ερι̟τώσεις των τριάδων  
οι τρεις σύντροφοι συµµετείχαν ενεργά,  
7) στις δυάδες οι γονείς εµφάνισαν µε τις µεγαλύτερες συχνότητες τις ίδιες ε̟ικοινωνιακές 
συµ̟εριφορές,  
8) το ίδιο συνέβη και στις τριάδες,  
9) τα βρέφη, στις δυάδες και στις τριάδες, και µε τις µητέρες και µε τους ̟ατέρες, εµφάνισαν 
µε τις µεγαλύτερες συχνότητες τις ίδιες ε̟ικοινωνιακές συµ̟εριφορές,  
10) ̟ριν την έναρξη της χιουµοριστικής ε̟ικοινωνίας, στις δυάδες και στις τριάδες, 
ε̟ικράτησε και στους τρεις συντρόφους, µε την ίδια ̟ερί̟ου συχνότητα, η συγκίνηση του 
ενδιαφέροντος,  
11) κατά τη διάρκεια της χιουµοριστικής ε̟ικοινωνίας, στις δυάδες και στις τριάδες, 
ε̟ικράτησαν και στους τρεις συντρόφους, µε την ίδια ̟ερί̟ου συχνότητα, οι συγκινήσεις της 
ευχαρίστησης και της χαράς, και  
12)  µετά το ̟έρας της χιουµοριστικής ε̟ικοινωνίας, στις δυάδες και στις τριάδες, ε̟ικράτησε 
και στους τρεις συντρόφους, µε την ίδια ̟ερί̟ου συχνότητα, η συγκίνηση του ενδιαφέροντος 
(Σεµιτέκολου, 2002, σελ. 386-387).  
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α̟όλαυσης λειτουργεί µε διαδικασίες «̟έρα» ή «άνω» του 
ακριβούς αριθµού των αλληλε̟ιδρώντων-συµ̟αικτών…∆ηλαδή, 
το κίνητρο της αµοιβαίας α̟όλαυσης και ευθυµίας είναι «̟έρα» ή 
«άνω» α̟ό τον αριθµό των ανθρώ̟ων ̟ου το µοιράζονται…το 
κοινό [στοιχείο] ̟ου…µοιράζονται είναι το κίνητρο της 
συµµετοχής τους στο ̟αιχνίδι, το κίνητρο για την ε̟ίτευξη της 
αµοιβαίας α̟όλαυσης και το κοινό βίωµα αυτής της ιδιαίτερης 
̟οιότητας του ̟αιχνιδιού, της ευθυµίας. Είναι, ακόµη, το κίνητρο 
για τη συνύ̟αρξη σε µια ̟αιγνιώδη ̟ραγµατικότητα, ό̟ου η 
δράση γίνεται «στ’ αστεία»…Η ένδειξη για την ύ̟αρξη αυτού του 
κινήτρου, ̟ου είναι «άνω» ή «̟έρα» α̟ό τον αριθµό των 
αλληλε̟ιδρώντων, ̟ροσφέρεται ενδεχοµένως α̟ό τα 
συναισθήµατα ̟ου εκδηλώνουν οι συµ̟αίκτες, γονείς και βρέφη. 
Το συναίσθηµα του ενδιαφέροντος… λίγο ̟ριν την εισαγωγή του 
«θέµατος», µοιάζει να α̟οτελεί µια µορφή «̟ρόσκλησης» και 
ταυτόχρονα να φτάνει στο σηµείο να γίνεται µια αµοιβαία «άδεια» 
αστεϊσµού: οι συµ̟αίκτες, εκδηλώνοντας ενδιαφέρον, 
ε̟ικοινωνούν, ίσως, τη διάθεσή τους να «εισέλθουν» στην 
̟αιγνιώδη ̟ραγµατικότητα. Στη διάρκεια του ̟αιχνιδιού, η 
ε̟ικράτηση της ευχαρίστησης και της χαράς σηµατοδοτεί την 
αµοιβαία α̟όλαυση των συµ̟αικτών και «ανατροφοδοτεί» τη 
συνέχεια της ̟αιγνιώδους δράσης. Λίγο µετά το τέλος του 
̟αιχνιδιού…το συναίσθηµα του ενδιαφέροντος ε̟ικρατεί και ̟άλι: 
οι συµ̟αίκτες µοιάζουν να «σχολιάζουν» µε συναισθηµατικό 
τρό̟ο ότι «̟έρασαν καλά» ή ίσως να ετοιµάζονται για το ε̟όµενο 
̟αιχνίδι  (Σεµιτέκολου, 2002, σελ.  386, 388). 
 

    Η ερµηνεία της Σεµιτέκολου (2002), ξεκινά και ε̟εκτείνει τη θεωρία της 

έµφυτης διυ̟οκειµενικότητας του  Trevarthen (1998), τη θεωρία για την 

καταγωγή του χιούµορ της Reddy (1999) και τη θέση του Kugiumutzakis 

(1998) για τον εξαρχής ρόλο του [µιµητικού] µοιράσµατος δράσης, ̟ρόθεσης, 

νοήµατος και συγκίνησης στην ανθρώ̟ινη ανά̟τυξη – το µοίρασµα της 

ευθυµίας, της ιλαρότητας και του αστείου ξεκινά ̟ολύ νωρίς, µέσα στο α̟λό,  

διυ̟οκειµενικό ̟λαίσιο ̟ου οι συµ̟αίκτες (βρέφη και σηµαντικοί άλλοι) 

συν-ανα̟τύσσονται. 

      Οι διαχρονικές, δια̟ολιτισµικές µελέτες για την καταγωγή του χιούµορ 

στη Μ. Βρετανία, στην Ια̟ωνία, στη Γαλλία και στην Ελλάδα,  δείχνουν ότι 

τα βρέφη του ανθρώ̟ου, µέσα σε καθηµερινά, νατουραλιστικά, 

διυ̟οκειµενικά ̟λαίσια ε̟ικοινωνίας, έχουν αίσθηση χιούµορ και κάνουν 

χιούµορ, νωρίς κατά το ̟ρώτο και σίγουρα κατά το δεύτερο εξάµηνο του 
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̟ρώτου έτους, ενισχύοντας την ά̟οψη εκείνων των ανα̟τυξιακών 

ψυχολόγων, οι ο̟οίοι τις δεκαετίες του 1970 και 1980 (Pien & Rothbart, 1980, 

Sroufe & Wunsch, 1972, στο Martin, 2007, σελ. 237) υ̟έθεταν ότι το βρεφικό 

χιούµορ µ̟ορεί να εµφανίζεται γύρω στον 4ο µήνα. 

    Αν λάβει κανείς υ̟όψη του µία ̟αρατήρηση ενός ̟αιγνιώδους, 

χιουµοριστικού, µιµητικού ε̟εισοδίου µεταξύ ενός ̟ατέρα και του 3,6 µηνών 

βρέφους του (βλ. σχ.  Kugiumutzakis, Kokkinaki, Markodimitraki & Vitalaki, 

2005)26, τότε οι ̟ρωταρχές του χιούµορ στο είδος µας ίσως είναι ανιχνεύσιµες 

και ̟ριν τον 4ο µήνα. 

 

4.5. Συζήτηση 

Οι ψυχολογικές θεωρίες και έρευνες ̟άνω στο χιούµορ δεν εξαντλούνται α̟ό 

την ̟αρα̟άνω συνο̟τική  ανασκό̟ηση27. Ό̟ως και στην ̟ερί̟τωση της 

φιλοσοφίας, της ανθρω̟ολογίας και της ιστορίας του χιούµορ, στην 

ψυχολογία του χιούµορ υ̟άρχουν ̟αρα̟άνω α̟ό µία θεωρίες και ̟λήθος 

µεθοδολογιών µελέτης των σχετικών ̟ολύ̟λοκων φαινοµένων.  

     Η θεωρία της ανωτερότητας έχει υ̟οστεί κριτική µέσω της ψυχολογικής θεωρίας 

των διαθέσεων, µε βασικότερο ίσως εύρηµα τον κρίσιµο ρόλο της 

συναισθηµατικής διάθεσης α̟έναντι στον υ̟οτιµηµένο στόχο - όσο 

µεγαλύτερη η αρνητική διάθεση ̟ρος τον υ̟οτιµηµένο στόχο, τόσο 

µεγαλύτερη η χιουµοριστική αντίδραση και το αντίστροφο (Martin, 2007).  

                                                 

26  «Παρατήρηση 11. Στη µελέτη 7 (Kokkinaki, 1998),  ένας ̟ατέρας και το 3,6 µηνών βρέφος 
του είχαν µια ευχάριστη αλληλε̟ίδραση. Το βρέφος εξέφρασε ένα ̟αρατεταµένο, καλά 
δοµηµένο ήχο “αα-αα-αα-αα”…Γελώντας ο ̟ατέρας µιµήθηκε το ̟ρότυ̟ο, ̟ροσθέτοντας µια 
κίνηση σε αυτό – κατά τη µίµηση σήκωνε το κεφάλι του ψηλά. Το βρέφος αµέσως γέλασε και 
µιµήθηκε το σύνθετο ̟ρότυ̟ο. Σε αυτό το µεγάλης διάρκειας µιµητικό ε̟εισόδιο (κράτησε 3 
λε̟τά), όσο ο ̟ατέρας ε̟αναλάµβανε το αστείο ̟ρότυ̟ο τόσο το βρέφος τον µιµούνταν, ενώ 
και οι δύο σύντροφοι ξεκαρδίζονταν στα γέλια. Στο τέλος, σε αυτό το κοινό, ξεκαρδιστικό 
γέλιο, δεν µ̟ορούσαµε να διακρίνουµε ̟οιος α̟ό τους δύο συντρόφους α̟όλαυσε 
̟ερισσότερο τη µιµητική αλληλε̟ίδραση» (Kugiumutzakis, Kokkinaki, Markodimitraki & 
Vitalaki, 2005, σελ. 170). 
27 Για ̟αράδειγµα,  για λόγους χώρου,  δεν θεωρήσαµε τρεις ενδιαφέρουσες ̟εριοχές έρευνας: 
 την ψυχοβιολογία του γέλιου και του χιούµορ,  και κά̟οιες (̟ρόωρες, ό̟ως δείχνει η έρευνα, 
βλ. σχ. Martin, 2007) ψυχολογικές εφαρµογές, ό̟ως ̟.χ. τις ε̟ιδράσεις του χιούµορ στη 
φυσική υγεία, στην ψυχική υγεία, στην ψυχοθερα̟εία και στην εκ̟αίδευση. 
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     Στις γνωστικές θεωρίες της σύγκρουσης ή της ασυµφωνίας, η ψυχολογική 

έρευνα ̟ροχώρησε στη µερική διαλεύκανση κρίσιµων ̟αραγόντων, ό̟ως ̟.χ. 

η αναγκαιότητα αναγνώρισης και κατανόησης της ασυµφωνίας, η 

υ̟οχώρηση του αρνητικού συναισθήµατος (αγά̟η και φόβος) στη σύλληψη 

της ασυµφωνίας,  κ.ά. (Martin, 2007).  

      Στις θεωρίες της διέγερσης, η ψυχολογική έρευνα ̟ρόσθεσε ορισµένα 

κρίσιµα ευρήµατα, ό̟ως ̟.χ. τις ̟ερι̟τώσεις ό̟ου το χιούµορ ̟ροκύ̟τει α̟ό 

συµ̟εριφορές εξερεύνησης και έκφρασης θετικών και αρνητικών 

συναισθηµάτων, ό̟ου οι αυξοµειώσεις της διέγερσης οδηγούν στην 

κατανόηση του κωµικού και στην ευχαρίστηση (Martin, 2007).  

     Η θεωρία του Freud για την α̟ελευθερωτική εξοικονόµηση της ψυχικής 

ενέργειας (το γέλιο ως αδα̟άνητη ψυχική ενέργεια), ̟ου ̟ροσφέρουν το 

κωµικό, το ευφυολόγηµα και το χιούµορ, ε̟ικρίνεται για την έµφασή της στις 

ενδοψυχικές ̟αρά στις κοινωνικές τους λειτουργίες και για την ̟αράβλεψη 

άλλων, εκτός των ε̟ιθετικών και ερωτικών, θεµάτων (τρυφερότητα, ζεστασιά, 

θαυµασµός,  συµ̟άθεια). Στα θετικά της θεωρίας ̟ροσµετρούνται η α̟οδοχή 

και α̟ό µη ψυχαναλυτικά ̟ροσκείµενους κλινικούς ψυχολόγους του χιούµορ 

ως ώριµου, υγιούς µηχανισµού άµυνας, η ευχαρίστηση ̟ου ̟ροσφέρει, το 

ισχυρό κίνητρο εµ̟λοκής σε χιουµοριστικά ̟αιχνίδια και η συχνότατη 

̟αρουσία ε̟ιθετικών και ερωτικών θεµάτων στα αστεία (Martin, 2007). Πέρα, 

όµως, α̟ό την κριτική του Martin, ορθό είναι να τονίσουµε, ότι η θεωρία του 

Freud ενέ̟νευσε ̟λήθος ερευνητών, οι ο̟οίοι ̟ροχώρησαν σε ̟ροέκταση της 

αρχικής σύλληψης του ̟ατέρα της Ψυχανάλυσης. Ο Lacan (1964 στο Newirth 

2006), θεώρησε το χιούµορ ως ώριµο µέσον αναφοράς σε ορισµένους 

̟εριορισµούς και ανεί̟ωτους τρόµους ̟ου µας ε̟ιβάλουν η κοινωνία, το 

̟ραγµατικό και η ε̟ίγνωση του θανάτου, µε το κωµικό, λυτρωτικό γέλιο να 

̟ηγάζει α̟ό την ε̟ίγνωση, ότι η ζωή, τελικά, ξεγλιστράει, ̟ροχωρεί,  

δρα̟ετεύει α̟ό όλα τα εµ̟όδια ̟ου της εναντιώνονται. Στο χώρο της 

ανα̟τυξιακής ψυχολογίας, ο ΜcGhee (1971), µετά α̟ό ανασκό̟ηση σχετικών 

µεταφροϋδικών  και ανα̟τυξιακών ερευνών, τόνισε ότι το χιούµορ ̟ροσφέρει 

στα ̟αιδιά α̟οφόρτιση α̟ό το άγχος, ανακούφιση, αίσθηση της βρεφικής 
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αίσθησης ̟αντοδυναµίας (µέσω της ̟αλινδρόµησης), αίσθηση κυριαρχίας 

(mastery) µιας κίνησης ή µιας σκέψης (όταν, γελώντας, το ̟αιδί καταλάβει τις 

λανθασµένες εκδοχές του), φαντασιακή ̟λήρωση της ε̟ιθυµίας µε τρό̟ο 

αστείο και ανακούφιση α̟ό την οργάνωση του κόσµου µέσω ανόητων 

αστείων (ακόµη και µέχρι τα 12 χρόνια).  

      Η Θεωρία της Gestalt για το χιούµορ (ως η ξαφνική αλλαγή στην αντίληψη 

του νοήµατος του µέρους και η συνακόλουθη αναδόµηση –και γέλιο- στο 

νόηµα του όλου) είναι ενδιαφέρουσα, αν και ε̟ικρίνεται για την ̟αραµέληση 

των συναισθηµατικών ̟αραγόντων, ̟ου συνυ̟άρχουν µαζί τα στοιχεία της 

αντίληψης του κωµικού (Σεµιτέκολου, 2002).  

     Η µελέτη του χιούµορ α̟ό τους γνωστικούς ψυχολόγους ήταν µάλλον ̟ιο 

̟αραγωγική, όταν εστιάστηκε στις σχέσεις του µε τη µνήµη (̟ου ενισχύεται 

α̟ό την ε̟ιλεκτική ̟ροσοχή στα χιουµοριστικά ̟αρά στα µη χιουµοριστικά 

στοιχεία)  και µε τη δηµιουργικότητα (̟ου οφείλεται στα συγκινησιακά στοιχεία 

και όχι στους γνωστικούς µηχανισµούς του χιούµορ), ̟αρά όταν εστιάστηκε, 

µε ̟ειραµατικές κυρίως µελέτες, στη φύση της γνωστικής ασυµφωνίας – και 

κατέληξε σε διαφωνίες ως ̟ρος: τον ορισµό της ασυµφωνίας, το αν υ̟άρχει µία 

µορφή ασυµφωνίας ή ̟ολλές µορφές ασυµφωνιών στα διάφορα είδη χιούµορ, 

τη διάρκεια και την ευκολία ή τη δυσκολία κατανόησης ενός αστείου. ∆ύο, 

̟ιθανόν, είναι οι λόγοι ̟ου η γνωστική ψυχολογία του χιούµορ δεν α̟έφερε 

τα αναµενόµενα - η ̟αράβλεψη µελέτης των συγκινησιακών στοιχείων του 

χιούµορ, και η θεώρηση της λειτουργίας του ανθρώ̟ινου νου ως 

ηλεκτρονικού υ̟ολογιστή. 

       Η µελέτη του χιούµορ α̟ό τους κοινωνικούς ψυχολόγους α̟έφερε 

ενδιαφέροντα α̟οτελέσµατα, αν και οι ίδιοι αναγνωρίζουν ότι, θεωρητικά 

και ερευνητικά, έχουν ε̟ενδύσει ̟ολύ λιγότερο στο χιούµορ και ̟ολύ 

̟ερισσότερο σε ̟ιο «σοβαρούς» τρό̟ους ε̟ικοινωνίας. Ορισµένα α̟ό τα ̟ιο 

ενδιαφέροντα ευρήµατά τους αναφέρονται στους ̟ολλούς (καλούς, 

̟αιγνιώδεις, ε̟ιβλαβείς κ.ά.) τρό̟ους χρήσης του χιούµορ, στις 

δια̟ροσω̟ικές λειτουργίες του χιούµορ ̟ου εκ̟ορεύονται α̟ό τα 

ταυτόχρονα νοήµατα της ασαφούς φύσης του και στο ̟λήθος των συνθηκών 
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εµφάνισής του ως ασαφές ̟αρά ως σαφές και α̟ερίφραστο µήνυµα  (αυτο-

α̟οκάλυψη, α̟οκλιµάκωση σύγκρουσης, εγκαθίδρυση και διατήρηση 

κύρους, αύξηση συνοχής και ενδυνάµωση της ταυτότητας της οµάδας, 

κοινωνικό ̟αιχνίδι, κ.ά.). Η θεώρηση του χιούµορ α̟ό τους κοινωνικούς 

ψυχολόγους ως δια̟ροσω̟ική ικανότητα, λόγω της χρήσης του (µε ευαίσθητο 

τρό̟ο για κοινωνικά α̟οδεκτούς σκο̟ούς ή µε ωµό τρό̟ο για εντελώς 

ιδιοτελείς σκο̟ούς) µαρτυρεί την ε̟ικοινωνιακή ισχύ του, αλλά και την 

ε̟ίδρασή του ως ε̟ιθυµητό χαρακτηριστικό στη δια̟ροσω̟ική έλξη, ό̟ου 

συχνά ξε̟ερνά σε ε̟ίδραση την ̟ροσω̟ική έλξη και την οµοιότητα στάσεων. 

     Η αίσθηση του χιούµορ (ως α̟όλαυση και ως δηµιουργία) στις θεωρίες της 

̟ροσω̟ικότητας θεωρείται µια ε̟ιθυµητή ̟οιότητα της ̟ροσω̟ικότητας, αν 

και οι δυσκολίες ορισµού του χιούµορ ανακλώνται στους ε̟τά τρό̟ους28 

σύλληψης και ̟εριγραφής του. Συνήθως (αλλά όχι ̟άντα), στις αξιολογικές 

κλίµακες, τα άτοµα µε υψηλό χιούµορ χαρακτηρίζονται ως ̟ιο φιλικά, 

ενδιαφέροντα, ευχάριστα,  συνεργατικά, εξωστρεφή, κ.ά.,  και ̟ιθανολογείται 

ότι εκφράζουν και α̟ολαµβάνουν το χιούµορ µε διαφορετικό τρό̟ο α̟ό 

τους εσωστρεφείς, τους νευρωτικούς και τους εχθρικούς. Ως ̟ρος το ερώτηµα 

αν οι ε̟αγγελµατίες κωµικοί είναι καταθλι̟τικοί ̟ου κρύβουν τη δυσφορία 

τους ̟ίσω α̟ό µια µάσκα ε̟ιφανειακής ιλαρότητας, οι τρεις υ̟άρχουσες 

ψυχαναλυτικές µελέτες φτάνουν σε αντικρουόµενα συµ̟εράσµατα - αν και 

̟ιθανόν, ̟ρώτον, ως ̟αιδιά είχαν καλύτερη σχέση µε τον ̟ατέρα ̟αρά µε τη 

µητέρα καθώς και µεγαλύτερη έγνοια µε το καλό και το κακό, την 

αναξιότητα, την αυτο-υ̟οτίµηση, το καθήκον, την υ̟ευθυνότητα, τη 

συγκάλυψη, τη µικρότητα, και, δεύτερον,  ανέ̟τυσσαν τη χιουµοριστική τους 

δεξιότητα, νωρίς στην ̟αιδική ηλικία, ως µηχανισµό άµυνας (ως ένα µέσο 

ε̟ιδοκιµασίας α̟ό τους αδιάφορους γονείς και ως µέσο υ̟οστήριξης και 

θερα̟είας των ίδιων τους των γονέων). 

     Αν και α̟οσ̟ασµατική, η µελέτη του χιούµορ α̟ό τους ανα̟τυξιακούς 

ψυχολόγους έφερε στο φως ορισµένα ενδιαφέροντα ευρήµατα.  

                                                 
28 Ως ένα σύνηθες ̟ρότυ̟ο συµ̟εριφοράς, ως ένα ιδιοσυγκρασιακό χαρακτηριστικό, ως µια 
ικανότητα, ως µια αισθητική αντίδραση, ως µια στάση, ως µια κοσµοθεωρία και ως ένας 
µηχανισµός άµυνας (βλ. ̟αρα̟άνω). 
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       Πρώτον, οι λε̟τοµερείς αναλύσεις των τρό̟ων εµφάνισης, των 

συνθηκών, της διάρκειας και των ειδών του βρεφικού γέλιου (γέλιο 

σχολιασµού, συγκρατηµένο, ρυθµικό, φωναχτό) δείχνουν την ε̟ικοινωνιακή 

λειτουργία του στην έκφραση και α̟οτίµηση ̟ράξεων, ̟ροθέσεων και 

συναισθηµάτων, αλλά και στη συνεργατική διεργασία του χιούµορ.  

      ∆εύτερον, η θεωρία του McGhee (1979) για τα 4 στάδια ανά̟τυξης του 

χιούµορ, α̟ό δεύτερο έτος µέχρι το τέλος της ̟αιδικής ηλικίας, είναι 

ενδιαφέρουσα και ενδεικτική των ανα̟τυξιακών (̟ραξιακών, λεκτικών και 

γνωστικών) βηµάτων του χιούµορ, αν και η θεωρία ε̟ικρίνεται για 

υ̟ερτονισµό του γνωστικού στοιχείου (και υ̟οτίµηση του συγκινησιακού και 

κοινωνικού στοιχείου), και γιατί δεν ̟ρότεινε στάδια του χιούµορ για την 

εφηβεία, τη µέση και την τρίτη ηλικία. Ας σηµειώσουµε, όµως, ότι ορισµένες 

θέσεις του είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες, ό̟ως, ̟.χ. ότι τα ̟αιδιά 

ευχαριστούνται το χιούµορ ̟ου δεν είναι ούτε ̟ολύ εύκολο ούτε ̟ολύ 

δύσκολο, ότι το χιούµορ ̟ροχωρεί α̟ό τις ασύµφωνες ̟ράξεις στις 

ασύµφωνες ονοµασίες, µετά στις ασύµφωνες χρήσεις εννοιών, και, τέλος, στο 

χιουµοριστικό, µεταγνωστικό ̟αιχνίδι, µε αµφίσηµες λέξεις και έννοιες 

̟ολλα̟λών νοηµάτων, µε δηµιουργία α̟ό το ίδιο το ̟αιδί αστείων, και µε 

χιουµοριστικές ασυµφωνίες ̟ου ̟αράγουν ή δεν ̟αράγουν νόηµα.  

       Τρίτον, η ψυχαναλυτική θεώρηση του χιούµορ ως µηχανισµός άµυνας  

και εξισορρό̟ησης α̟έναντι σε στρεσογόνες για το ̟αιδί καταστάσεις, 

φαντασιώσεις, ανα̟τυξιακές κρίσεις καθώς και η κατά στάδιο διαφορετική 

λειτουργία του χιούµορ (̟.χ. στη νη̟ιακή ηλικία η άσκηση της τουαλέτας, 

και στην ̟αιδική ηλικία η ̟ίεση για σχολική ε̟ίδοση) δίνουν έµφαση στην  

ελεγµένη α̟ό το Εγώ α̟οφόρτιση και ανακούφιση, ̟αρόλο ̟ου η 

ψυχαναλυτική θεώρηση έχει σαφή ψυχο̟αθολογική ερµηνευτική χροιά, 

εστιασµένη κυρίως στις ενδοψυχικές συγκρούσεις ̟αρά στις κοινωνικές  

λειτουργίες του χιούµορ. 

     Τέταρτον, τα αντικρουόµενα ερευνητικά δεδοµένα δεν ε̟ιτρέ̟ουν  µια 

σοβαρή ανα̟τυξιακή θεώρηση του χιούµορ κατά τη µέση και την τρίτη 
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ηλικία, έστω και αν κατ’ αρχάς φαίνεται λογική η ά̟οψη ότι το χιούµορ 

̟ιθανόν να υ̟ηρετεί διαφορετικές λειτουργίες στις διάφορες ανα̟τυξιακές 

̟εριόδους, αλλά και να διαφορο̟οιείται ως εµ̟ειρία κατά φύλο, ε̟οχή και 

̟ολιτισµό. 

     Πέµ̟τον, οι νατουραλιστικές και διαχρονικές µελέτες σε Μ. Βρετανία, 

Ια̟ωνία, Γαλλία, Ελλάδα  έδειξαν ότι το χιούµορ αναδύεται στη δυαδική και 

στην τριαδική ε̟ικοινωνία βρεφών-γονέων νωρίς  κατά το ̟ρώτο έτος και ̟ιο 

συστηµατικά κατά το δεύτερο εξάµηνο του ̟ρώτου έτους της ανά̟τυξης. Τα 

ευρήµατα των Reddy (1989, 1991, 1998), Nakano (1995), Nadel & Trembleu-

Leveau (1999) και  Σεµιτέκολου (2002), οδήγησαν τους ̟αρα̟άνω ερευνητές 

σε µια ερµηνευτική στροφή – αντί να υιοθετήσουν µια ερµηνεία βασισµένη 

στις θεωρίες των Piaget και Freud, χρησιµο̟οίησαν τη θεωρία της έµφυτης 

διυ̟οκειµενικότητας του Trevarthen.  Το µοίρασµα της ευθυµίας του χιούµορ 

ξεκινά ̟ολύ νωρίς, µέσα στο α̟λό, καθηµερινό, διυ̟οκειµενικό ̟λαίσιο, στο 

ο̟οίο τα ̟ρο-γλωσσικά βρέφη έχουν αίσθηση του γονεϊκού χιούµορ (στο 

ο̟οίο µε ̟ροσ̟οίηση ̟αραβιάζεται η βρεφική ̟ροσδοκία κ.ά.) και 

ταυτόχρονα τα ίδια µ̟ορούν και κάνουν χιούµορ (µε ̟είραγµα, αυτε̟ίδειξη 

και γελωτο̟οιία, σύλληψη της ̟αιγνιώδους ̟ρόθεσης και του µηνύµατος του 

ενήλικα, γέλιο, ε̟ίγνωση του «τώρα ̟αίζουµε στα ψέµατα και ̟ερνάµε 

καλά», κ.ά.). Στις ρίζες του διυ̟οκειµενικού χιούµορ, τον ̟ρώτο χρόνο της 

ανά̟τυξης, ̟αρατηρούµε ένα συνεργατικό ̟έρασµα των συντρόφων α̟ό την 

̟ραγµατική ε̟ικοινωνία στην ̟αιγνιώδη µετα-ε̟ικοινωνία, ό̟ου η 

ατµόσφαιρα της µοιρασµένης ευθυµίας κινητο̟οιείται α̟ό συγκεκριµένες, 

γρήγορα αυξοµειούµενες συγκινήσεις (ενδιαφέρον, ευχαρίστηση, χαρά, 

έξαρση), σε ε̟εισόδια µέσης διάρκειας 30 ̟ερί̟ου δευτερολέ̟των, ό̟ως βρήκε 

η Σεµιτέκολου, (2002)  (βλ. ε̟. Reddy, 2008).    
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ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Υ̟οθέτουµε ότι στον ̟ροϊστορικό χρόνο οι άνθρω̟οι έκαναν µεταξύ τους 

χιούµορ και το α̟ολάµβαναν µε γέλιο. Το ίδιο έκαναν και κάνουν στον 

ιστορικό χρόνο, µε τη διαφορά ότι οι ειδικοί, ειδικά στους καιρούς µας,  

ερίζουν για τις ̟οιότητες αυτού ̟ου όλοι – και οι ειδικοί – νιώθουµε όταν 

έχουµε την εµ̟ειρία του χιούµορ. Βιώνουµε το χιούµορ, αλλά όταν έρχεται η 

ώρα της ̟εριγραφής, της κατανόησης και της ερµηνείας του φαινοµένου ή 

καλύτερα των ̟ολλών του εκφάνσεων, τότε ο φιλοσοφικός και ο ε̟ιστηµονικός 

λόγος κατακερµατίζονται και αδυνατούν να συγκλίνουν σε ορισµένες 

θεµελιώδεις συµφωνίες σχετικά µε τα υ̟ό µελέτη φαινόµενα.  

         Σαφής α̟όδειξη οι δυσκολίες διάκρισης των όρων και των εννοιών του 

χιούµορ, της σάτιρας, της ειρωνείας και της ̟αρωδίας, ειδικά α̟ό τους 

φιλοσόφους, ό̟ως δείξαµε µε συγκριτικό τρό̟ο στο Πρώτο Κεφάλαιο. Όµως, 

̟αρά την ̟αρα̟άνω δια̟ίστωση α̟όκλισης των λόγων των φιλοσόφων για 

το χιούµορ, στη Συζήτηση του Πρώτου Κεφαλαίου, καταλήξαµε  στα 

ακόλουθα 6 σηµεία: 

1. Η αρχαιοελληνική λέξη υγρός (ή χυµός; - µε τη σχετική ι̟̟οκρατική 

χαρακτηρολογία), οδήγησε στη λατινική λέξη umor,  αυτή στη γαλλική λέξη 

humeur (̟ου αρχικά σήµαινε «είµαι στις µαύρες µου»), και τον 16ο αιώνα 

εµφανίστηκε και ε̟ικράτησε η αγγλική λέξη humor, η ο̟οία αρχικά 

συνδέθηκε µε τη φυσιολογία και την ψυχολογία του ατόµου ̟ου ε̟εδείκνυε 

χιούµορ, µετά δήλωνε τον αλλόκοτο  άνθρω̟ο, µετά τον ταλαντούχο µιµητή 

του, και τέλος τον δηµιουργό του χιούµορ. Κατά την Αναγέννηση, στην 

Αγγλία υ̟ήρξε η διάκριση του χιούµορ της ̟όλης, του χιούµορ σαν 

συγκινησιακό χαρακτηριστικό ενός διασκεδαστή και του χωρίς κανόνες 

χιούµορ της στιγµής. 

         Οι ρίζες του κωµικού φαίνεται ότι φτάνουν στην αρχαιοελληνική λέξη 

κωµωδία ή κώµος, δηλαδή, στην αγέλη, στη συνάθροιση νέων ανδρών, των 
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κωµωδών, ̟ου µοιράζονταν το γέλιο, το ̟είραγµα και το αστείο. Άρα, το κωµικό 

είναι µια οµαδική εµ̟ειρία µοιράσµατος αστείων συµβάντων και 

ευχαρίστησης (γέλιο). 

2. Με εξαίρεση τον Πλάτωνα, οι αναφερθέντες στο Πρώτο Κεφάλαιο 

φιλόσοφοι ερµήνευσαν το χιούµορ ως ένα ευχάριστο, γλωσσικό ή νοητικό 

̟αιχνίδι, ̟ου ̟ηγάζει α̟ό τη συνήθως ξαφνική αντίληψη ή συνειδητο̟οίηση 

του ̟αράδοξου, του διαφορετικού και του α̟ροσδόκητου. Παρά τον 

ε̟ικριτικό και α̟αγορευτικό λόγο για το κωµικό, ακόµη και ο Πλάτων 

αναγνωρίζει ότι το «ε̟ιθυµητικό» ̟εινά για γελωτο̟οιίες. Η λύση ̟ου ̟ροτείνει 

είναι η α̟οφυγή µίµησης των κακών και δειλών, οι ο̟οίοι γελοιο̟οιούν ο 

ένας τον άλλον και η α̟οφυγή  ̟οιητικών και θεατρικών έργων, ̟ου 

ανα̟αριστούν ακόµη και θεούς κυριευµένους α̟ό το γέλιο. Το λογικό τµήµα 

της ψυχής  ̟ρέ̟ει να ελέγξει το γέλιο. Η θεωρία του Πλάτωνα, ό̟ως είδαµε 

στο ∆εύτερο Κεφάλαιο, ε̟ηρέασε τη θεωρία του Huizinga για το ̟αιχνίδι, µε 

τον Huizinga να δείχνει λε̟τοµερώς ότι ο Πλάτων βασανίστηκε µέχρι να 

καταλήξει στον αφοριστικό λόγο ̟ου άρθρωσε για τον έλεγχο της κωµωδίας, 

του γέλιου και του ̟αιδικού ̟αιχνιδιού. Ο Πλάτων βασανίστηκε γιατί:  

α) στο Συµ̟όσιο υ̟οστηρίζει ότι  ο αληθινός ̟οιητής, ό̟ως και η ζωή, ̟ρέ̟ει 

να είναι τραγικός και κωµικός µαζί, 

 β) δανείστηκε α̟ό τον συγγραφέα µίµων, τον Σώφρονα, το διάλογο ως µορφή 

τέχνης, ̟ου µε σκω̟τικό και διασκεδαστικό τρό̟ο ανα̟αριστούσε σκηνές της 

καθηµερινής ζωής, και  

γ) στον Σοφιστή, στον Πρωταγόρα και στον Κρατύλο  θίγει  µε «ζωηρό χιούµορ» 

διάφορα θέµατα, βάζοντας τον Σωκράτη να ̟ει  ότι «…οι θεοί αγα̟ούν τα 

αστεία» - αλλά, τελικά,  

δ) στην Πολιτεία (388) α̟αγόρευσε στους ̟οιητές να ανα̟αριστούν 

ανθρώ̟ους,  ̟ολύ δε µάλλον θεούς,  να γελούν και να αστειεύονται.  

       Για τον Πλάτωνα, ο άνθρω̟ος, «̟αιχνιδάκι» στα χέρια των θεών, για να 

τους εξευµενίσει, ε̟ιτρέ̟εται να ̟αίζει µόνο «ορισµένα», τα «ευγενέστερα»  

̟αιχνίδια, τα ο̟οία  δεν µ̟ορεί να είναι κωµικά. Ο Πλάτων φοβόταν το 

̟αιδικό ̟αιχνίδι. Φοβόταν την άλογη ευθυµία του ̟αίζειν – δεν ̟αίζουν µόνο 
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τα ̟αιδιά και οι ενήλικες του είδους µας, αλλά και τα ζώα. Το ̟αιδικό, 

αυθόρµητο, άλογο ̟αιχνίδι και η ευθυµία του µ̟ορεί να φέρουν κακές αλλαγές, 

̟ου θα οδηγήσουν σε άλλα έθιµα και σε άλλους νόµους, µε α̟οτέλεσµα να 

χαθεί η τάξη και η αρµονία στην ψυχή και στην κοινωνία. Το ̟αιδικό 

̟αιχνίδι, ̟ροτείνει ο Πλάτων, ̟ρέ̟ει να ελεγχθεί νοµοθετικά, για να 

̟αραµείνει εύτακτο – τα ̟αιδιά, ε̟ιτηρούµενα, ασφυκτικά και τιµωρητικά,   

̟ρέ̟ει να γελούν και να διασκεδάζουν, ̟αίζοντας  µε τους ίδιους κανόνες, 

στο ίδιο µέρος, τα ίδια ̟αιχνίδια. Ό̟ως σηµειώνει ο Κουγιουµουτζάκης (1995, 

σελ. 692), οι νοµοθέτες, οι κωµωδιογράφοι, οι γονείς, τα νή̟ια και ̟αιδιά 

στην αρχαία Αθήνα ευτυχώς αγνόησαν τις σχετικές συµβουλές του Πλάτωνα. 

Μέρος της θεωρίας του Πλάτωνα, ε̟ανήλθε στον ερµηνευτικό ̟υρήνα της 

θεωρίας του Huizinga  για το ̟αιχνίδι – ̟αρά το γεγονός ότι ο τελευταίος δεν 

το φοβήθηκε όσο ο Πλάτων, αντίθετα, το χρησιµο̟οίησε για να υ̟οστηρίξει 

την ̟αιγνιώδη φύση της κουλτούρας. 

3. Αντίθετα, ο Αριστοτέλης τόνισε τη διαδεδοµένη όρεξη για το αστείο, θεώρησε 

την ανά̟αυση και το γέλιο αναγκαία για τη ζωή, ̟ρόταξε µια τυ̟ολογία, και, 

ανάµεσα στους ανίκανους για αστείο, τους «φορτικούς» γελωτο̟οιούς και 

τους «ε̟ιδέξιους» και αξιο̟ρε̟ώς αστειευόµενους, ̟ροτίµησε τους 

τελευταίους. Όρισε την κωµωδία ως µίµηση ανθρώ̟ων ̟ου σφάλουν, χωρίς 

να ̟ροξενούν ̟όνο ή βλάβη, και, αντί της ε̟ίκρισης ή της α̟όρριψης, 

̟ροτίµησε και ̟ρόταξε το γέλιο ως αντίδραση α̟έναντι στο δυσαρµονικό και 

στο δυσανάλογο. Αν ισχύει η υ̟όθεση, ότι το χαµένο, δεύτερο βιβλίο της 

Ποιητικής  είχε ως αντικείµενο την κωµωδία, τότε, ̟ιθανόν, η αριστοτελική 

θεωρία θα είχε ̟ερισσότερα ε̟ιχειρήµατα α̟έναντι στον αφοριστικό για το 

κωµικό ̟λατωνικό λόγο. Ακόµη κι έτσι, όµως, η ̟αρατήρηση του Αριστοτέλη 

για την ανθρώ̟ινη, διαδεδοµένη όρεξη και αναγκαιότητα του αστείου στη 

ζωή εξακολουθεί να είναι ε̟ίκαιρη. 

4. Η ψυχο-φυσιολογική θέση του Καρτέσιου για τα τρία είδη γέλιου29 και τα 

µεικτά συγκινησιακά κίνητρά τους30 ως αντιδράσεις α̟έναντι στο ̟αράδοξο 

                                                 
29 «Έντιµο» γέλιο, «βροντερό» γέλιο  και «γέλιο αγανάκτησης»   
30 Μείξεις συγκρατηµένης χαράς, έκ̟ληξης θαυµασµού και µικρές δόσεις µίσους. 
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και στο α̟ροσδόκητο των καταστάσεων και όχι των ̟ροσώ̟ων, και α̟έναντι 

στην ξαφνική συνειδητο̟οίηση ότι το κακό ̟ου ̟ροκαλεί την αγανάκτησή 

µας δεν µ̟ορεί να µας ̟ληγώσει, είναι ενδιαφέρουσα, γιατί καθιστά το αστείο 

µια ενσώµατη, συγκινησιακή και κοινωνική εµ̟ειρία, άρρηκτα δεµένη µε την 

αντίληψη, την έκφραση και τη νόηση, τονίζοντας τη φυσιολογική συνιστώσα 

του γέλιου. Πρόκειται για µια θεωρία ̟ου υ̟αινίσσεται µια ̟ορεία α̟ό τη 

σωµατική στην ψυχική συνιστώσα του αστείου, σε αντίθεση µε τον Καντ, ο 

ο̟οίος ̟ροτάσσει τα ̟ρωτεία της ε̟ίδρασης των σκέψεων («όλα  αρχίζουν µε 

σκέψεις») στο σώµα. Η υ̟οχώρηση του νου µ̟ροστά στο α̟ροσδόκητο, στο 

µη αναµενόµενο και στο ̟αράλογο (δηλαδή, µ̟ροστά στη διάψευση, στην 

«εκµηδένιση µιας τεταµένης, ̟λανηµένης ̟ροσδοκίας»), οδηγεί, κατά τον 

Καντ, σε σωµατικούς κραδασµούς, ̟ου ̟αράγουν το ευεργετικό για την υγεία 

γέλιο – αντισταθµιστικό δώρο του ουρανού (µαζί µε την ελ̟ίδα και τον ύ̟νο) 

α̟έναντι στα ανθρώ̟ινα δεινά. Στον Σο̟ενχάουερ το κωµικό αναδύεται 

στην ξαφνική συνειδητο̟οίηση µιας εξίσωσης του όλου µε το µέρος και στον 

Μ̟ερξόν στην αιφνίδια αντίληψη του ασυµβίβαστου αντιθέτων φαινοµένων 

(άκαµ̟το-ευλύγιστο, ε̟αναλαµβανόµενο-µεταβαλλόµενο, µηχανικό-

ζωντανό, κ.ά.). Οι θεωρίες των Αριστοτέλη, Καρτέσιου, Καντ και 

Σο̟ενχάουερ συνιστούν ̟ροδρόµους της θεωρίας της ασυµφωνίας και η 

θεωρία του Μ̟ερξόν α̟οτελεί ̟ροάγγελο της  θεωρίας της ανωτερότητας, ̟ου 

τόσο ε̟ηρέασαν την ψυχολογία και τις άλλες κοινωνικές ε̟ιστήµες στη 

θεώρηση του χιούµορ. 

5. Στον Βιτγκενστάιν το χιούµορ (ως  ένα  γλωσσικό ̟αιχνίδι)  συνιστά µια 

θέαση του κόσµου, έναν τύ̟ο ε̟ιχειρήµατος, ένα καλό ̟αράδειγµα χρήσης 

της αφηγηµατικής, ερωτηµατικής, αναφορικής γλώσσας, έναν τρό̟ο 

διάλυσης των ̟ροβληµάτων (µέσω της θεωρίας του νοήµατος της γλώσσας 

κατά τη χρήση), και ο τρό̟ος αυτός υ̟αγορεύεται α̟ό τις µοιρασµένες 

συµβάσεις, α̟ό τις κοινές µορφές ζωής όσων  α̟ολαµβάνουν το χιούµορ. Α̟ό 

µόνα τους τα αστεία θα µ̟ορούσαν να συστήσουν το ̟εριεχόµενο µιας 

σοβαρής φιλοσοφικής εργασίας. Κατά τον Βιτγκενστάιν, ό̟ως η φιλοσοφία 

δεν είναι µια θεωρία ̟ου λύει, αλλά µια δραστηριότητα ̟ου διαλύει 
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̟ροβλήµατα, έτσι και το χιούµορ, ως  γλωσσικό ̟αιχνίδι, µ̟ορεί, διαλύοντας 

κά̟οιο ̟ρόβληµα, να αφηγηθεί, να θέσει ερωτήµατα, να αναφέρει ̟ράγµατα, 

να διαλευκάνει καταστάσεις, µε το να καταστήσει το οικείο ̟αράξενο και το 

̟αράξενο οικείο, κ.λ.̟.  

6. Η φιλοσοφική θεώρηση του χιούµορ δεν εξαντλείται στις α̟όψεις των 

̟αρα̟άνω φιλοσόφων (Martin, 2007), οι ο̟οίες συνιστούν µικρό δείγµα των 

φιλοσοφικών ̟ροσ̟αθειών ̟εριγραφής και κατανόησης ενός, τελικά, 

σύνθετου φαινοµένου – εξ ου και η θεώρησή του είτε ως ̟εδίο µάχης 

ε̟ιθυµητικού και λογιστικού  (Πλάτων), ως αναγκαίος τρό̟ος α̟έναντι στο 

δυσαρµονικό και στο δυσανάλογο (Αριστοτέλης), ως αντίδραση α̟έναντι στο   

α̟ροσδόκητο των καταστάσεων (Καρτέσιος), ως νοητικό ̟αιχνίδι 

υ̟οχώρησης του νου µ̟ροστά στην α̟ροσδόκητη διάψευση µιας ̟ροσδοκίας 

(Καντ), ως ξαφνική συνειδητο̟οίηση της ̟αράλογης εξίσωσης του όλου µε το 

µέρος (Σο̟ενχάουερ), ως αιφνίδια αντίληψη αντίθετων φαινοµένων 

(Μ̟ερξόν), είτε ως ένας τρό̟ος αφηγηµατικής θέασης του κόσµου και ένα 

χρήσιµο για τη φιλοσοφία  γλωσσικό ̟αιχνίδι (Βιτγκενστάιν). 

     Στο ∆εύτερο Κεφάλαιο είδαµε, αφενός, ̟έντε αντι̟ροσω̟ευτικές 

ανθρω̟ολογικές θεωρίες για το χιούµορ, και, αφετέρου, τη σχέση ̟αιχνιδιού-

χιούµορ µέσα α̟ό τρεις ̟ροο̟τικές – τη βιολογική ̟ροο̟τική του Eastman 

(1936),  την ανθρω̟ολογική ̟ροο̟τική του Kennedy (1970) και την ιστορικά-

̟ολιτισµικά ̟ροσανατολισµένη θεωρία του Huizinga (1938/1989). 

     Οι ̟έντε ανθρω̟ολογικές ̟ροσεγγίσεις του χιούµορ ̟άλι αναδεικνύουν 

κρίσιµες όψεις ενός σύνθετου φαινοµένου.  Ο Radcliffe-Brown (1940) θεωρεί το 

χιούµορ ως µια εθιµικά ασύµµετρη ή συµµετρική (λεκτική ή µη λεκτική) σχέση 

αστεϊσµού, ό̟ου υ̟άρχει µείξη αµφιθυµικών συγκινήσεων. Το χιούµορ 

συνιστά έναν τρό̟ο οµαδικής ̟ρόληψης και α̟οφυγής της σύγκρουσης, µέσω 

ε̟ιτρε̟όµενης ασέβειας, φιλίας, ανταγωνισµού και εικονικής εχθρότητας, 

διεργασία η ο̟οία ε̟ιτρέ̟ει τη  διαφορετικότητα  ενδιαφερόντων των µελών 

της οµάδας και οδηγεί στη  συνοχή και στη σταθερότητά της. Η εµ̟νευσµένη 

α̟ό τη θεωρία του Radcliffe-Brown έρευνα, σε δυτικούς ε̟αγγελµατικούς 

χώρους και σε «εξωτικούς» ̟ληθυσµούς, έφερε στο φως συγκεκριµένους 
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̟αράγοντες, ό̟ως τον ενθαρρυντικό ρόλο του κοινού στον αστεϊσµό, τους 

ρόλους του γέλιου και των βαθµίδων του στόχου και εκείνου ̟ου εισάγει το 

χιούµορ στην α̟οδοχή και στην αντα̟όδοση των αστείων, τη διαφορο̟οίηση 

της χρήσης του  ενικού και του ̟ληθυντικού αριθµού στο αστείο ανάλογα µε 

τον συµ̟αίκτη, µε το χιούµορ να λειτουργεί, ε̟ι̟λέον, ως ασφαλής µορφή 

ελέγχου του ανταγωνισµού των φύλων, ως ε̟ιβεβαίωση του κύρους των 

µελών, της ισχύος των δοµών και των κανόνων της οµάδας.  Πρόκειται για 

µια ανθρω̟ολογική θεωρία ̟ου άσκησε µεγάλη ε̟ίδραση στο σχετικό 

ερευνητικό ̟εδίο, αν και οι υ̟όλοι̟ες τέσσερεις θεωρίες δεν υ̟ολεί̟ονται 

στην ανάδειξη κρίσιµων όψεων του χιούµορ.  

       Έτσι, η θεωρία των Handelman & Kapferer  (1972), τόνισε τους κρίσιµους 

ρόλους της αλληλο-̟αραχώρησης µιας «άδειας» αστεϊσµού µεταξύ των µελών 

µιας οµάδας, της ιστορίας της, της κοινωνικής ταυτότητας των µελών της και 

των κανόνων του αστεϊσµού, στην εξέλιξη της εµ̟ειρίας του χιούµορ. Η 

θεωρία του Freedman (1977), τόνισε ότι ο αστεϊσµός συνιστά υ̟οχρέωση και 

̟ρονόµιο των µελών µιας οµάδας, είναι φορέας ελευθερίας στις τελετουργικές 

και κοινωνικές αλληλε̟ιδράσεις τους και  εµφανίζεται είτε ως µέρος µιας ήδη 

εγκαθιδρυµένης  σχέσης είτε ως γέφυρα δηµιουργίας σχέσεων. Στη θεωρία του 

Johnson (1978), εξειδικεύονται οι έξι µεταβλητές (αστειευόµενος, το κοινό ως 

δέκτης του αστείου, το ̟εριεχόµενο του αστείου, το ̟λαίσιο, οι κοινές 

εµ̟ειρίες των συµµετεχόντων και το αστείο ως ̟αράγωγο των ̟ροηγούµενων 

µεταβλητών) ̟ου συνδράµουν στην ε̟ικοινωνιακή έκφραση, ̟ου συνιστά τον 

̟υρήνα του χιούµορ. 

      Στις ̟αρα̟άνω ανθρω̟ολογικές θεωρίες ̟ρέ̟ει να ̟ροσθέσουµε  τη θέση 

του Kennedy (1970), ο ο̟οίος, χωρίς να α̟ορρί̟τει τη θεωρία του χιούµορ ως 

τρό̟ου α̟οφυγής της σύγκρουσης, υ̟οστηρίζει ότι το χιούµορ, ως µορφή 

χαρούµενου, δοµηµένου ̟αιχνιδιού, υ̟ηρετεί, ε̟ι̟λέον, την κοινωνική συνοχή - 

ειδικά σε µη εγγράµµατες κοινωνίες. Πρόκειται για µια ενδιαφέρουσα 

θεωρία, ̟ου ενώ εκκινεί α̟ό τις θεωρίες των Huizinga και Freud, τις 

υ̟ερβαίνει, ̟ροτείνοντας ότι  το ̟αιχνίδι αστεϊσµού (σε στιγµές ευφορίας και 

εικονικής διαµάχης), κινητο̟οιούµενο α̟ό αµοιβαίους δεσµούς φιλίας,  
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χιούµορ και γέλιου,  οδηγεί τους συµ̟αίκτες σε  αλληλο̟αρείσδυση στο χώρο 

του εγώ του άλλου, µέσω της «̟αγκόσµιας σταθεράς της αµοιβαιότητας», 

δηλαδή, µιας ̟αιγνιώδους ανταλλαγής δικαιωµάτων. Πρόκειται για µια 

οµαδική, ανακουφιστική εµ̟ειρία, ̟ου χαρακτηρίζεται α̟ό ελευθερία, 

ενθουσιασµό, έξαψη, αβεβαιότητα, ένταση, ανταγωνισµό και ̟αλινδρόµηση 

των συµ̟αικτών σε ένα ̟αιδικό στάδιο, ό̟ου κυριαρχούν ̟ιο ελαστικοί 

κανόνες για την έκφραση της  ε̟ιθετικότητας και της σεξουαλικότητας.  

        Την ̟αιγνιώδη φύση του χιούµορ, όχι µόνο στο είδος µας, αλλά και σε 

άλλα είδη,  τόνισαν ο Groos  (1898), ο  Eastman (1936), ο Beach (1945) και ο 

Meyer-Holzapfer (1956, στο Sade, 1976), και ̟αρά τις διαφωνίες τους ως ̟ρος 

την αξία ε̟ιβίωσης του ̟αιχνιδιού (την υ̟οστηρίζουν οι δύο ̟ρώτοι και την 

αµφισβητούν οι δύο τελευταίοι ερευνητές), όλοι θεωρούν ότι ̟ολλές ̟οιότητες 

̟ου χαρακτηρίζουν το ̟αιχνίδι, ισχύουν και για το χιούµορ. Έτσι υ̟οθέτουν 

ότι αµφότερα λαµβάνουν χώρα σε ένα ̟λαίσιο χαράς, ̟ροσοχής, ελευθερίας 

και ε̟ίγνωσης της αιτιότητας και της ̟λάνης και ότι αµφότερα αναδύονται/ 

̟αίζονται σε συνθήκες αναστολής των α̟αγορεύσεων. Ε̟ι̟λέον, ο Eastman 

(1936), υ̟οστηρίζει ότι όχι µόνο ο άνθρω̟ος, αλλά και ορισµένα άλλα 

θηλαστικά έχουν µια ενστικτώδη αίσθηση χιούµορ και γέλιου, ό̟ως 

µαρτυρείται α̟ό τη φανερή διασκέδαση ορισµένων, εκτός του ανθρώ̟ου, 

ειδών στις ̟λαστές ε̟ιθέσεις και στις εικονικές ̟ροσβολές, ειδικά των νεαρών 

ζώων. 

    Ο   Huizinga (1938/1989), διαφωνεί µε την ̟αιγνιώδη φύση του χιούµορ, 

ισχυριζόµενος ότι η µόνη, µερική  οµοιότητα χιούµορ και ̟αιχνιδιού είναι η µη 

σοβαρότητα – διαρκώς ̟αρούσα στο χιούµορ και στο γέλιο, ενώ άλλοτε είναι 

̟αρούσα και άλλοτε α̟ουσιάζει α̟ό το ̟αιχνίδι. Ό̟ως είδαµε στην ανάλυση 

της θεωρίας του Huizinga η  ε̟ιχειρηµατολογία του στην ̟αρα̟άνω θέση δεν 

είναι  τόσο ισχυρή διότι:  

α) ̟αραβλέ̟ει τη θεώρηση ̟αιχνιδιών, ό̟ου µε τη χρήση του χιούµορ, µικροί 

και µεγάλοι άνθρω̟οι γελούν,   

β) ενώ υ̟οστηρίζει ότι το γέλιο χαρακτηρίζει α̟οκλειστικά τους ανθρώ̟ους, 

έρευνες  έχουν δείξει  ότι και οι νεαροί χιµ̟αντζήδες ̟αίζοντας γελούν,  
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γ)  ενώ ̟αραδέχεται ότι «καµιά φορά» το ̟αιχνίδι των µικρών ζώων ή των 

̟αιδιών είναι κωµικό (για τον άνθρω̟ο-θεατή), δεν βλέ̟ει την ίδια 

κωµικότητα σε µεγάλους σκύλους όταν κυνηγιούνται – ̟αρά µόνο στα 

κουτάβια, και  

δ) ̟αρα̟έµ̟ει για ερµηνεία στη ψυχολογία τη «…χαλαρά συνδεόµενη οµάδα 

εννοιών -̟αιχνίδι, γέλιο, µωρία, ̟νεύµα, χωρατό, αστείο, κωµικό κλ̟», 

ε̟ειδή «αντιστέκεται σε κάθε ̟ροσ̟άθεια αναγωγής σε άλλους όρους» 

(Huizinga, 1989, σελ. 18-19). 

      Βέβαια είναι βασικό να τονίσουµε ότι ο Huizinga δεν ενδιαφέρεται τόσο 

για το χιούµορ όσο για την ιστορική (όχι ε̟ιστηµονική) µελέτη του ̟αιγνιώδους 

στοιχείου της κουλτούρας, δηλαδή, «̟ώς ο ̟ολιτισµός γεννιέται και εξελίσσεται 

και σαν ̟αιχνίδι», το ο̟οίο θεωρείται αρχαιότερο του ̟ολιτισµού, αφού τα 

ζώα δεν ̟ερίµεναν να έλθει ο άνθρω̟ος για να τα µάθει να ̟αίζουν, 

̟αιχνίδι, στο ο̟οίο ο ανθρώ̟ινος ̟ολιτισµός δεν έχει ̟ροσθέσει κανένα 

ουσιαστικό χαρακτηριστικό, ̟αιγνιώδης άµιλλα, ̟ου συνε̟άγεται κάτι το µη 

υλιστικό, «…όταν µια εισροή ̟νεύµατος διακό̟τει τον α̟όλυτο ντετερµινισµό 

του κόσµου» (1989, σελ. 9-15). Μορφές αυτού του ανεξήγητα εύθυµου 

̟αιχνιδιού ήταν,  στην ̟ορεία του δυτικού, κυρίως, ̟ολιτισµού µέχρι τον 19ο 

αιώνα, η τελετουργία, η ̟οίηση, η µουσική, ο χορός, η φιλοσοφία, οι ̟όλεµοι, 

το δίκαιο, η θρησκεία,  οι µύθοι, η µόδα, η ̟ολιτική,  οι ε̟ιστήµες κ.ά. (για 

την κριτική στην ̟λατωνική θέση του Huizinga και για τη βασική του 

διαφορά α̟ό τον Πλάτωνα βλ. Συζήτηση ∆ευτέρου Κεφαλαίου). 

      Στο Τρίτο Κεφάλαιο ̟εριγράψαµε και συζητήσαµε συνο̟τικά τη θεωρία 

του Μ̟αχτίν για το καρναβάλι στον Μεσαίωνα και στην ̟ρώιµη 

Αναγέννηση καθώς και διάφορες µορφές χιούµορ στην Αρχαία Ελλάδα, στην 

Αρχαία Ρώµη, στο Βυζάντιο, στον Μεσαίωνα, στην Αναγέννηση (Ιταλία, 

Ολλανδία, Κάτω Χώρες, Αγγλία) και κατά τον 18ο και 19ο αιώνα (Γαλλία και 

Γερµανία).  

      Στην Αρχαία Ελλάδα το γέλιο  και η διακωµώδηση θεών και µύθων δεν 

ήταν δείγµατα ασέβειας, αλλά ̟ροσ̟άθειες οικειότητας µε το θείο και  µέρος 

της αρχαιοελληνικής κοσµοαντίληψης για τη ζωή. Ειδικά η Παλαιά και η 
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Μέση Κωµωδία µαρτυρούν ελευθερία σκέψης, λόγου και  ̟ράξης στην 

αρχαία Αθήνα, (διονυσιακές γιορτές, θέατρο, συµ̟όσια, κουρείο, αγορά, 

βιβλία αστείων κ.ά.), αν και κατά τον 4ο ̟.Χ. αιώνα, η εντεινόµενη 

αστικο̟οίηση και η εκλέ̟τυνση των ηθών οδήγησαν σε µείωση των 

̟ροσω̟ικών ̟ροσβολών στις κωµωδίες και κυρίως στην ε̟ίγνωση ότι τα 

αστεία µ̟ορεί να ̟ληγώσουν. Η α̟ουσία ̟ολιτικής σάτιρας στη Νέα 

Κωµωδία στα τέλη των ελληνιστικών χρόνων σηµατοδοτεί µια στροφή,  όµως, 

η συνέχιση της κωµικής ηθογραφίας, της αθυροστοµίας και της εξεζητηµένης 

̟λοκής, εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν τον αστεϊσµό στην ανοικτή 

κοινότητα του αρχαιοελληνικού κόσµου, χωρίς να α̟ουσιάζουν οι εξαιρέσεις 

(Σ̟αρτιάτες, Πυθαγόρειοι, Πλάτων κ.ά.) (Bremmer & Roodenburg, 2005˙ 

Κωνσταντάκος (2011). Η Αρχαία Ρώµη συνεχίζει την ̟αράδοση της 

αρχαιοελληνικής Νέας Κωµωδίας, ό̟ου, όµως, υ̟άρχει διάκριση ανάµεσα 

στο «αυθάδες» χιούµορ των ̟αρακατιανών  και στο «̟ολιτισµένο» χιούµορ 

των συγκλητικών, οι ο̟οίοι το χρησιµο̟οιούσαν για διόρθωση της 

κοινωνικής ̟αρέκκλισης και, φυσικά, το α̟αγόρευαν ως µέσον ̟ολιτικής 

α̟οδοκιµασίας και κοινωνικής κριτικής. Αυτό δεν εµ̟όδισε τον Πλαύτο, 

χρησιµο̟οιώντας την αντιστροφή, να µιλά για κωµικά δρώµενα της Αθήνας, 

µε τους θεατές να καταλαβαίνουν ότι εννοεί την ̟ολιτική και την κοινωνική 

κατάσταση της Ρώµης (Graf, 2005). Η καταδίκη του καρναβαλικού χιούµορ 

α̟ό τους Βυζαντινούς Πατέρες («για τον χριστιανό αρκούσε ένα χαµόγελο»), 

δεν κατάφερε να εξαφανίσει το «αµαρτωλό» χιούµορ, την κοροϊδία και το 

λαϊκό γέλιο α̟ό το Βυζάντιο, ό̟ου έφτασαν µέχρι την ̟αρα̟οίηση των 

εγκωµίων της Μεγάλης Παρασκευής, ̟ροκειµένου να κοροϊδέψουν στόχους 

̟ροκαταλήψεων, δηλαδή, τους µετανάστες Ισ̟ανο-Εβραίους της 

Κωνσταντινού̟ολης (Bremmer, 2005˙ Καραναστάσης, 2003˙ Κιουρτσάκης, 

1985). Τον Μεσαίωνα οι ̟ανε̟ιστηµιακοί, οι µοναχοί και οι λαϊκοί 

διχάστηκαν  ̟άνω στο γιατί δεν γέλασε ο Χριστός, µε την αµήχανη, καθολική 

Εκκλησία να διακρίνει το γελάν α̟ό το  καταγελάν, να ̟ροχωρεί στη νηστεία 

γέλιου κάθε Παρασκευή, να τονίζει τη σχέση γέλιου και «α̟εχθούς σώµατος», 

ενώ, ταυτόχρονα, στα µοναστήρια κυκλοφορούσαν γρα̟τά αστεία των 
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µοναχών, το χιούµορ ανθούσε στις βασιλικές αυλές και το ξέφρενο 

µεσαιωνικό καρναβάλι ̟ρόσφερε σε όλους χαρά και γέλιο (Le Coff, 2005). 

Κατά την Αναγέννηση, στην Ιταλία (1350-1550) άνθησε η συχνά 

̟ροσβλητική, τα̟εινωτική και ε̟ικίνδυνη φάρσα, η λόγια και η λαϊκή 

κωµωδία, οι γρα̟τές συλλογές αστείων, η διακωµώδηση των µοναχών, η 

συµµετοχή των τελευταίων στο καρναβάλι, οι ε̟αγγελµατίες γελωτο̟οιοί των 

αριστοκρατικών αυλών κ.ά. Μετά το 1550 αρχίζει η ̟αρακµή και το κυνηγητό 

του χιούµορ – λογοκρισία και τιµωρία α̟ό την Ιερά Εξέταση των 

αντιθρησκευτικών αστείων, «εξαγνισµός» της φάρσας, ̟αρακµή του ρόλου 

του αυλικού γελωτο̟οιού, ̟ρόταξη του ̟ροφορικού αντί του έµ̟ρακτου 

χιούµορ, χωρίς, όµως, η µείωσή του να σηµάνει και την ̟λήρη καταστολή του 

(Burke, 2005). Στην Ολλανδία και στις Κάτω Χώρες, οι Μεταρρυθµιστές και 

οι Αντιµεταρρυθµιστές συµβιβάστηκαν µε την ανάµειξη  χριστιανικής ηθικής 

και «έντιµων αστείων», αλλά ̟αρά τη συνεχή αντίδραση των Καθολικών 

(ειδικά ̟ρος το τέλος του 17ου αιώνα),  οι άνθρω̟οι δεν ̟είστηκαν α̟ό το  

θεολογικό ε̟ιχείρηµα (µόνο ο θρήνος, αλλά όχι το γέλιο του Χριστού έχει 

καταγραφεί) και εξακολούθησαν να διαβάζουν κωµικά βιβλία 

(Verberckmoes, 2005). Στην Αγγλία α̟ό τον 16ο έως τον 18ο αιώνα, τα 

µεταφρασµένα α̟ό το εξωτερικό βιβλία αστεϊσµού α̟ευθύνονταν κυρίως 

στους ευγενείς, ενώ το χιούµορ ανθούσε στις φτωχογειτονιές, στη Βουλή των 

Κοινοτήτων, στο ̟αλάτι, καθώς και µεταξύ των Ρωµαιοκαθολικών και των 

∆ιαµαρτυρόµενων.  Ε̟ανέρχεται η ε̟ίγνωση (βλ. ̟αρα̟άνω) ότι το αστείο 

κάνει κά̟οιους να γελούν και κά̟οιους τους ̟ληγώνει, ενώ τον 18ο αιώνα, 

συχνά µε υ̟οκριτικό τρό̟ο,  οι ̟ουριτανοί στην Αγγλία  γίνονται «ειδικοί να 

σου χαλάνε το κέφι» (Brewer, 2005). Στη Γαλλία, κατά τον 18ο και 19ο αιώνα, 

ειδικά µέσα στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση (1789 - 1791), το χιούµορ ανθούσε, µε 

α̟οτέλεσµα τη λογοκρισία του, γιατί ο ορθός λόγος δεν έ̟ρε̟ε να 

υ̟ονοµεύεται α̟ό τις συγκινήσεις. Εκτός Εθνοσυνέλευσης το χιούµορ κατέστη 

̟ολιτικό ό̟λο ανάµεσα στις αντί̟αλες ̟αρατάξεις και όταν ε̟ανεισήλθε στην 

εθνοσυνέλευση είχε τη µορφή τελετουργικού αναγνώρισης της κάθε ̟ολιτικής 

φατρίας (De Baecque, 2005).  Στη Γερµανία του 19ου αιώνα το λαϊκό χιούµορ, 
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ό̟λο της «υ̟όγειας κουλτούρας» των διαφωνούντων α̟έναντι στη 

βιοµηχανο̟οίηση και την αστυφιλία, ̟έρασε στη λογοτεχνία, στο θέατρο και 

στα σαλόνια, µε την κωµική φιγούρα του αναιδούς Νάντε, ̟αρά τη 

λογοκρισία, να γίνεται σύµβολο των φτωχών, των ανέργων, των 

ε̟αναστατών, των α̟όκληρων κ.ά. (Townsend, 2005).  

     Η ̟αρα̟άνω ̟ορεία του χιούµορ στους αιώνες µ̟ορεί να ερµηνευθεί µε 

τρεις τουλάχιστον τρό̟ους. Πρώτον, µε εκείνη ̟ου ̟ροτείνει ο Μ̟αχτίν, 

δεύτερον, µε εκείνη των Bremmer & Roodenburg (2005, σελ. 23), ̟ου, 

βασισµένη κυρίως στην κριτική του Gurevich (2005),  «ελάχιστα υ̟οστηρίζει» 

τη θεωρία του Μ̟αχτίν, και, τρίτον, µε τη θεωρία εκείνων οι ο̟οίοι 

α̟οδέχονται και συµ̟ληρώνουν τη θεωρία του Μ̟αχτίν (Burke, 2005˙ Graf, 

2005˙ Κιουρτσάκης, 1985).   

    Το ε̟ιχείρηµα των Bremmer & Roodenburg (2005), για την ισχνή 

ερµηνευτική ισχύ της θεωρίας του Μ̟αχτίν βασίζεται, ό̟ως είδαµε στο Τρίτο 

Κεφάλαιο, στα 9 α̟ό τα 10 σηµεία της κριτικής του Gurevich (2005)31 και στις 

µελέτες των Brewer (2005), Roodenburg (2005)  και Le Coff (2005), οι ο̟οίες, 

αντίστοιχα, δείχνουν ότι στην Αγγλία η λαϊκή κουλτούρα συµ̟εριελάµβανε 

και τζέντλεµεν, στην Ολλανδία υ̟ήρχε εκτίµηση του ευτελούς χιούµορ α̟ό 

την ελίτ και στον Μεσαίωνα υ̟ήρχε ο µοναστικός γέλωτας.  

                                                 
31 Συνο̟τικά, τα 9 σηµεία της κριτικής του Gurevich (2005) είναι ότι ο Μ̟αχτίν:  
1. δεν ορίζει την έννοια του λαϊκού ̟ολιτισµού ως κουλτούρα του γέλιου,  
2. κατασκεύασε µια ̟ολωτική εικόνα του µεσαιωνικού ̟ολιτισµού (λαϊκό καρναβάλι και 
γέλιο-αγέλαστος, φοβισµένος και εκφοβιστικός ̟ολιτισµός της Εκκλησίας),  
3. δεν αναφέρει ̟ουθενά τον Θεό των χριστιανών,  
4. υ̟οθέτει ότι το γέλιο ήταν ξένο ̟ρος την Εκκλησία, ενώ αυτό δεν ισχύει,  
5. ̟εριγράφει το καρναβάλι µόνο ως γιορτή α̟ελευθέρωσης ενώ µ̟ορεί να καταστεί συνθήκη 
µίσους, εξέγερσης και µακελειού,  
6. θεώρησε ότι το καρναβάλι ξεκινά α̟ό τα ̟ανάρχαια χρόνια, ενώ το«̟ραγµατικό» 
καρναβάλι ξεκινά στα τέλη του 13ου και στις αρχές του 14ου αιώνα,  
7. υ̟έθεσε ότι η µεσαιωνική λαϊκή κουλτούρα είναι κουλτούρα λαϊκού γέλιου, ενώ 
ταυτόχρονα είναι και κουλτούρα έντονου λαϊκού φόβου, 
8. υ̟έθεσε ότι το καρναβάλι οδηγεί στην ανατρο̟ή του κοινωνικού και θρησκευτικού 
κατεστηµένου, ενώ αυτό το ̟ρότυ̟ο δεν υ̟ήρχε στην ασαφή λαϊκή φαντασία ̟αρά µόνο στο 
µυαλό των µορφωµένων, και 
9. µε τη θεωρία του για την ̟όλωση ανάµεσα στον ε̟ίσηµο και στο λαϊκό καρναβαλικό 
̟ολιτισµό, έκανε µια µετάθεση κά̟οιων ̟λευρών της ζωής α̟ό τη σταλινική Ρωσία στην 
ε̟οχή του Μεσαίωνα και της Αναγέννησης, και άρα «Η θεωρία του Μ̟αχτίν για το 
καρναβάλι στο λαϊκό ̟ολιτισµό είναι µονό̟λευρη και άρα ιστορικά ανακριβής» (Gurevich, 
2005, σελ. 88-90, βλ. σχ. Κεφάλαιο Τρίτο). 



 123

       Όµως, ̟έρα α̟ό το ότι ο ίδιος ο Gurevich θεωρεί τον Μ̟αχτίν ως έναν 

α̟ό τους µεγαλύτερους στοχαστές της Ρωσίας και χαρακτηρίζει τη θεωρία του 

ως  εξαιρετικά γόνιµη για την έρευνα, η α̟ορρι̟τική για τη θεωρία του  

Μ̟αχτίν  θέση των Bremmer & Roodenburg (2005), είναι γενικευτική και 

ανακριβής, γιατί υ̟ονοµεύεται άµεσα, στο βιβλίο τους,  α̟ό τις θέσεις του Graf 

(2005)32 και του Burke (2005)33, αλλά και α̟ό θέση του Κιουρτσάκη (1985)34. Η 

ενδιαφέρουσα κριτική του Gurevich είναι ταυτόχρονα ε̟ιλεκτική, γιατί 

̟αραβλέ̟ει ότι για τον Μ̟αχτίν το καρναβάλι ως συµβάν και ως έννοια: 

- συµ̟υκνώνει ̟οικίλες µορφές λαϊκού γέλιου και κωµικών γιορτών, 

- εµ̟εριέχει τελετουργίες µεταµφίεσης, αντιστροφής, αναστολής των 

καθιερωµένων α̟αγορεύσεων και αναγέννησης του κόσµου (θάνατος-

ανάσταση), 

- συµ̟εριλαµβάνει τη Γιορτή των Τρελών, ό̟ου οι κατώτεροι κληρικοί, µε 

̟αγανιστικό τρό̟ο, εξέλεγαν µέσα στις εκκλησίες έναν ε̟ίσκο̟ο και 

̟αρωδούσαν το τελετουργικό της ε̟ίσηµης λατρείας, 

- συνοδεύεται α̟ό το γέλιο, το ο̟οίο τον Μεσαίωνα και στις αρχές της 

Αναγέννησης, ήταν καθολικό, αµφί̟λευρο, α̟ελευθερωτικό, φορέας της 

λαϊκής ανε̟ίσηµης αλήθειας, µια ̟ροσωρινή, εύθραυστη νίκη ε̟ί του φόβου 

την ̟ερίοδο της γιορτής, µέχρι ̟ου ε̟ιτακτικά «το ταξικό καθεστώς, το 

κράτος» και η εκκλησία θεωρούν το κωµικό κατώτερο και το σοβαρό ανώτερο,  

- αναφέρεται στην κεντρική θέση ̟ου κατέχει στο καρναβάλι το γήινο, 

̟ραγµατικό, συµβολικό, κοινωνικό, διαλογικό και οµαδικό σώµα, 

- ̟εριγράφει τον ρόλο της οικείας αγοράς µιας ̟ρόσκαιρης κοινότητας, µιας 

ουτο̟ικής ισότητας και της καρναβαλικής σχετικότητας των ̟άντων, ό̟ου η 

καρναβαλική, ελευθερόστοµη γλώσσα (το καρναβάλι του λόγου) υ̟ονοµεύει την 

                                                 
32Ο Graf (2005, σελ. 60) υ̟ονοµεύει άµεσα τη θέση του Gurevich, ότι το «̟ραγµατικό» 
καρναβάλι ξεκινά στα τέλη του 13ου και στις αρχές του 14ου αιώνα, δείχνοντας ότι η ρωµαϊκή 
κωµωδία του Πλαύτου είναι «α̟οκριάτικη µορφή» µε «χιούµορ καρναβαλιού» και ότι οι 
αρχαιοελληνικές διονυσιακές γιορτές «ανήκουν στο καρναβάλι µε την κυριολεκτική έννοια». 
33 Ό̟ως είδαµε στο Τρίτο Κεφάλαιο, .ο Burke (2005), αναφερόµενος στην Ιταλία της 
Αναγέννησης, χρησιµο̟οιεί ερµηνευτικά τρεις φορές στη θεωρία του Μ̟αχτίν.  
34 Για τον  Κιουρτσάκη (1985), οι βυζαντινές καρναβαλικές µορφές είναι οµόλογες µε αυτές 
̟ου µελετά ο Μ̟αχτίν στη ∆ύση, λόγω της χάραξης αυστηρών ορίων µεταξύ 
σοβαρού/ανώτερου και κωµικού/κατώτερου α̟ό τον Χριστιανισµό(βλ. Κεφάλαιο Τρίτο). 
 



 124

αγέλαστη, ε̟ίσηµη γλώσσα, ε̟ιδρώντας στην κωµική λογοτεχνία και στη 

γένεση του σύγχρονου ̟ολυφωνικού µυθιστορήµατος (Ντοστογιέφσκι), και  

- ότι το καρναβάλι, ̟αρά τις α̟ανωτές α̟αγορεύσεις (α̟ό τη µοναρχία, το 

κράτος, τον ̟α̟ισµό, το ∆ιαφωτισµό, τη Γαλλική Ε̟ανάσταση, τον 

καρτεσιανό ορθολογισµό, τον ατοµικισµό και τη βιοµηχανική ε̟ανάσταση), 

διατήρησε µέχρι τον 19ο αιώνα όψεις της λαϊκής του µορφής, συνδέθηκε µε 

τους κοινωνικούς αγώνες (1848-1849), µεταφέροντας µέχρι τον 20ό αιώνα τη 

χαρά και την ανάµνηση µιας ουτο̟ικής αντιστροφής.  

    Υ̟οστηρίξαµε στο Τρίτο Κεφαλαίο ότι ο αντιδογµατικός, ̟ολυδιάστατος 

διανοητής Μ̟αχτίν ̟ρέ̟ει να ιδωθεί µέσα α̟ό ̟ολλές ̟ροο̟τικές 

(σηµειωτική, λογοτεχνία, κοινωνιογλωσσολογία, ανθρω̟ολογία, ιστορία, 

φιλοσοφία, ανα̟τυξιακή ψυχολογία ), κάτι ̟ου δεν έχει γίνει µέχρι σήµερα.  

    Στο Τέταρτο Κεφάλαιο εξετάσαµε συνο̟τικά τις ψυχολογικές θεωρίες και 

έρευνες ̟άνω στο χιούµορ.  

       Η θεωρία της ανωτερότητας (ως κωµική αίσθηση έναντι της αδυναµίας των 

άλλων, ό̟ου χαρακτηριστικά της ζωής, ̟.χ. κίνηση, αλλαγή, έχουν 

µετατρα̟εί στα αντίθετά τους ), έχει υ̟οστεί κριτική µέσω της ψυχολογικής 

θεωρίας των διαθέσεων, µε βασικότερο εύρηµα τον κρίσιµο ρόλο της 

συναισθηµατικής διάθεσης α̟έναντι στον υ̟οτιµηµένο στόχο - όσο 

µεγαλύτερη η αρνητική διάθεση ̟ρος τον υ̟οτιµηµένο στόχο, τόσο 

µεγαλύτερη η χιουµοριστική αντίδραση και το αντίστροφο.   

     Οι γνωστικές θεωρίες της ασυµφωνίας (ερεθίσµατος και ̟ροσδοκίας), 

ερεύνησαν τον ρόλο της αναγνώρισης και κατανόησης της ασυµφωνίας στην 

αίσθηση του κωµικού, την υ̟οχώρηση του αρνητικού συναισθήµατος (αγά̟η 

και φόβος) στη σύλληψη της ασυµφωνίας, κ.ά.  

     Οι θεωρίες της διέγερσης βρίσκουν ότι συχνά το χιούµορ ̟ροκύ̟τει α̟ό 

συµ̟εριφορές εξερεύνησης και έκφρασης θετικών και αρνητικών 

συναισθηµάτων, ό̟ου οι αυξοµειώσεις της διέγερσης οδηγούν στην 

κατανόηση του κωµικού.   

      Η θεωρία του Freud για το κωµικό, το ευφυολόγηµα και το χιούµορ, ως 

α̟ελευθερωτικές διεργασίες για την εξοικονόµηση της ψυχικής ενέργειας, και 
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για το γέλιο ως αδα̟άνητη ψυχική ενέργεια, έχει γίνει α̟οδεκτή και α̟ό µη 

ψυχαναλυτικά ̟ροσκείµενους ψυχολόγους – ειδικά η θεώρηση του 

ευχάριστου χιούµορ ως ώριµου, υγιούς µηχανισµού άµυνας, ο ο̟οίος 

̟ροσφέρει στα ̟αιδιά (και στους ενήλικες) ανακούφιση, α̟ό το άγχος, 

αίσθηση της βρεφικής αίσθησης ̟αντοδυναµίας, αίσθηση κυριαρχίας µιας 

κίνησης ή µιας σκέψης, φαντασιακή ̟λήρωση της ε̟ιθυµίας µε τρό̟ο αστείο 

και ανακούφιση α̟ό την οργάνωση του κόσµου µέσω ανόητων αστείων. 

Ε̟ίσης, α̟οδεκτή έχει γίνει η φροϋδική θέση για τη συχνή εµφάνιση 

ε̟ιθετικών και ερωτικών θεµάτων στα αστεία. Η θεωρία ε̟ικρίνεται για την 

έµφασή της στις ενδοψυχικές ̟αρά στις κοινωνικές τους λειτουργίες και για 

την ̟αράβλεψη άλλων, εκτός των ε̟ιθετικών και ερωτικών, θεµάτων 

(τρυφερότητα, συµ̟άθεια, κ.ά.).   

    Η Θεωρία της Gestalt για το χιούµορ είναι ενδιαφέρουσα (ειδικά το εύρηµα, 

ότι όταν ξαφνικά αλλάζει η αντίληψη του νοήµατος του µέρους, αλλάζει το 

νόηµα του όλου και ̟ροκαλείται γέλιο), αν και ̟αραµέλησε τα 

συναισθήµατα ̟ου συνυ̟άρχουν µε τα στοιχεία της αντίληψης του κωµικού. 

       Παρόλο ̟ου οι γνωστικοί ψυχολόγοι θεώρησαν ότι ο νους λειτουργεί ως 

υ̟ολογιστής και ακόµη διαφωνούν αν υ̟άρχει µία ή ̟ολλές µορφές 

ασυµφωνίας στα διάφορα είδη χιούµορ, οι µελέτες τους ̟άνω στη µνήµη και 

στη δηµιουργικότητα έδειξαν, ότι η ̟ρώτη ενισχύεται α̟ό την ε̟ιλεκτική 

̟ροσοχή των χιουµοριστικών ̟αρά των µη χιουµοριστικών στοιχείων, και, η 

δεύτερη οφείλεται στα συγκινησιακά στοιχεία και όχι στους γνωστικούς 

µηχανισµούς του χιούµορ.  

       Οι κοινωνικοί ψυχολόγοι αναγνωρίζουν ότι δεν ε̟ένδυσαν όσο έ̟ρε̟ε το 

ερευνητικό τους ενδιαφέρον στο χιούµορ ως τρό̟ο δια̟ροσω̟ικής 

ε̟ικοινωνίας. Οι µελέτες τους δείχνουν τους ̟ολλούς (̟αιγνιώδεις, 

ε̟ιβλαβείς κ.ά.) τρό̟ους χρήσης του χιούµορ, την ε̟ίδρασή του ως ε̟ιθυµητό 

χαρακτηριστικό στη δια̟ροσω̟ική έλξη, τα ταυτόχρονα νοήµατα του 

ασαφούς ̟αρά του σαφούς µηνύµατος του χιούµορ και τις συνθήκες 

εµφάνισής του (α̟οκλιµάκωση σύγκρουσης, εγκαθίδρυση και διατήρηση 
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κύρους, αύξηση συνοχής και ενδυνάµωση της ταυτότητας της οµάδας, 

κοινωνικό ̟αιχνίδι, κ.ά.). 

        Οι ε̟τά τρό̟οι σύλληψης του χιούµορ α̟ό τους ψυχολόγους των 

θεωριών της ̟ροσω̟ικότητας (το χιούµορ ως ένα σύνηθες ̟ρότυ̟ο 

συµ̟εριφοράς, ένα ιδιοσυγκρασιακό χαρακτηριστικό, µια ικανότητα, µια 

αισθητική αντίδραση, µια στάση, µια κοσµοθεωρία και ένας µηχανισµός 

άµυνας),  µαρτυρούν το βαθµό ασυµφωνίας τους σε ε̟ί̟εδο ορισµών – 

ασυµφωνία ̟ου ̟αρατηρείται και στις αντίθετες α̟αντήσεις τους ως ̟ρος το 

ερώτηµα αν οι ε̟αγγελµατίες κωµικοί είναι καταθλι̟τικοί. Κατά τα άλλα, οι 

έρευνές τους δείχνουν, ότι η αίσθηση του χιούµορ ως α̟όλαυση και ως 

δηµιουργία θεωρείται µια ε̟ιθυµητή ̟οιότητα της ̟ροσω̟ικότητας, ότι τα 

άτοµα µε υψηλό χιούµορ χαρακτηρίζονται ως ̟ιο φιλικά, ενδιαφέροντα, 

εξωστρεφή, κ.ά.,  και εικάζεται ότι εκφράζουν και α̟ολαµβάνουν το χιούµορ 

µε διαφορετικό τρό̟ο α̟ό τους εσωστρεφείς, τους νευρωτικούς και τους 

εχθρικούς.  

       Αν και σαφώς α̟οσ̟ασµατική, η ανα̟τυξιακή θεώρηση δείχνει ότι το 

χιούµορ ̟ιθανόν να υ̟ηρετεί διαφορετικές λειτουργίες στις διάφορες 

ανα̟τυξιακές ̟εριόδους, αλλά και να διαφορο̟οιείται ως εµ̟ειρία κατά 

φύλο, ε̟οχή και ̟ολιτισµό. Οι τρεις θεωρητικές γραµµές σκέψης και έρευνας 

̟ου χρησιµο̟οιούνται στην ανα̟τυξιακή θεώρηση του χιούµορ (η 

ψυχαναλυτική, η γνωστική/Piaget και εκείνη ̟ου εµ̟νέεται α̟ό τη θεωρία 

του Trevarthen) έχουν συγκεκριµένα µειονεκτήµατα και ̟ροσφορά.  

       Η ψυχαναλυτική θεώρηση έχει σαφή ψυχο̟αθολογική ερµηνευτική 

χροιά, ε̟ικεντρωµένη κυρίως στις ενδοψυχικές συγκρούσεις ̟αρά στις 

κοινωνικές  λειτουργίες του χιούµορ. Η ̟ροσφορά της συνίσταται στη 

σύλληψη του χιούµορ ως ανακουφιστικού µηχανισµού άµυνας α̟έναντι σε 

στρεσογόνες για το ̟αιδί καταστάσεις, και κατά ψυχοσεξουαλικό στάδιο 

ανα̟τυξιακές κρίσεις.  

        Η ̟ιαζεϊκής έµ̟νευσης θεωρία του McGhee (1979), ε̟ικρίνεται για 

υ̟ερτονισµό του γνωστικού στοιχείου και γιατί δεν ̟ρότεινε στάδια του 

χιούµορ για την εφηβεία, τη µέση και την τρίτη ηλικία. Η ̟ροσφορά της 
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συνίσταται στην κατά τα 4 στάδια (2ο – 12ο έτος) ̟εριγραφή των ̟ραξιακών, 

λεκτικών και γνωστικών συνιστωσών του χιούµορ, και στα ευρήµατα: α) ότι 

τα ̟αιδιά ευχαριστιούνται το χιούµορ ̟ου δεν είναι ούτε ̟ολύ εύκολο ούτε 

̟ολύ δύσκολο, και β) ότι η ̟ορεία του χιούµορ αρχίζει µε τις ασύµφωνες 

̟ράξεις και ̟ροχωρεί σταδιακά στις ασύµφωνες ονοµασίες, στις ασύµφωνες 

χρήσεις εννοιών, και στο χιουµοριστικό, µεταγνωστικό ̟αιχνίδι (αµφισηµία 

λέξεων, έννοιες ̟ολλα̟λών νοηµάτων, δηµιουργία α̟ό το ίδιο το ̟αιδί 

αστείων µε ή χωρίς νόηµα).   

       Η ̟ιο ̟ρόσφατη, εµ̟νευσµένη α̟ό τη θεωρία της έµφυτης 

διυ̟οκειµενικότητας,  έρευνα για την καταγωγή και την ̟ρώιµη ανά̟τυξη 

του χιούµορ (Reddy, 1989, 1991, 1998, Nakano, 1995, Nadel & Trembleu-

Leveau, 1999 και  Σεµιτέκολου, 2002)  µ̟ορεί να ε̟ικριθεί ότι δεν µελέτησε το 

χιούµορ µετά τη βρεφική ηλικία. Η ̟ροσφορά της συνίσταται:  

α)  στις λε̟τοµερείς µικρο-αναλύσεις των τρό̟ων εµφάνισης, των συνθηκών, 

της διάρκειας και των ειδών του βρεφικού γέλιου (γέλιο σχολιασµού, 

συγκρατηµένο, ρυθµικό, φωναχτό),  

β) στη διαλεύκανση της συνεργατικής διεργασίας του χιούµορ, το ο̟οίο 

αναδύεται στην καθηµερινή, διυ̟οκειµενική, δυαδική και τριαδική 

ε̟ικοινωνία βρεφών-γονέων, νωρίς κατά το ̟ρώτο έτος, και ̟ιο συστηµατικά 

κατά το δεύτερο εξάµηνο του ̟ρώτου έτους,  

γ) στο εύρηµα των αρχικών κινήτρων του χιούµορ [συγκεκριµένες, γρήγορα 

αυξοµειούµενες, θετικές συγκινήσεις (ενδιαφέρον, ευχαρίστηση, χαρά, 

έξαρση), σε ε̟εισόδια µέσης διάρκειας 30 ̟ερί̟ου δευτερολέ̟των],  

δ) στην ̟ορεία του χιούµορ – α̟ό την ̟ραγµατική ε̟ικοινωνία στην 

̟αιγνιώδη µετα-ε̟ικοινωνία, και  

ε) στο µοίρασµα της ευθυµίας γονέων-̟ρο-γλωσσικών βρεφών, µε τα 

τελευταία να συλλαµβάνουν εύκολα το γονεϊκό χιούµορ (̟ου µε ̟ροσ̟οίηση 

̟αραβιάζει τη βρεφική ̟ροσδοκία) και κυρίως τα ίδια να κάνουν χιούµορ 

(µε ̟είραγµα, αυτε̟ίδειξη, σύλληψη της ̟αιγνιώδους ̟ρόθεσης και του 

µηνύµατος του ενήλικα, ε̟ίγνωση του «τώρα ̟αίζουµε στα ψέµατα και 

̟ερνάµε καλά»,  µοιρασµένο γέλιο, κ.ά.). 
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     Συµ̟ερασµατικά, η ύ̟αρξη των ̟ολλών λέξεων και ορισµών και η ύ̟αρξη 

̟ολλών φιλοσοφικών και ε̟ιστηµονικών θεωριών για το χιούµορ, δηλώνει 

α̟ουσία συµφωνίας των ειδικών για την υφή, τις εκφάνσεις, την ανά̟τυξη 

και ̟ολλές άλλες ̟οιότητες ενός, µάλλον, σύνθετου, αλλά τόσο κοινού, οικείου 

και καθηµερινού ανθρώ̟ινου φαινοµένου. Ταυτόχρονα, όµως, κά̟οιος ̟ρέ̟ει 

να ̟αραδεχτεί ότι ̟αρά τον κατακερµατισµένο φιλοσοφικό και ε̟ιστηµονικό 

λόγο για το χιούµορ, υ̟ήρξε κά̟οια ̟ρόοδος στην κατανόηση του 

φαινοµένου, ειδικά α̟ό τις ανθρω̟ολογικές και τις ψυχολογικές µελέτες. Οι  

ιστορικές µελέτες, ό̟ως ̟αραδέχονται οι Bremmer & Roodenburg (2005), στο 

έργο τους µε τίτλο Η Πολιτισµική Ιστορία του Χιούµορ, άρχισαν ̟ρόσφατα και 

δεν είναι ε̟ικεντρωµένες τόσο στο χιούµορ αυτό καθαυτό, όσο στο χιούµορ 

ως «µέσο εξήγησης των κωδίκων και των ευαισθησιών του ̟αρελθόντος» (σελ. 

15, 17). Οι ενδιαφέρουσες φιλοσοφικές θεωρίες για το χιούµορ, α̟ό τον 

Πλάτωνα µέχρι τον Βιτγκενστάιν, µ̟ορεί να έθεσαν κρίσιµα ερωτήµατα, οι 

σχετικές, όµως, α̟αντήσεις των φιλοσόφων δεν φαίνεται να συγκλίνουν σε 

κά̟οια στοιχειώδη έστω σηµεία συµφωνίας. Οι διαφορετικές εµφάσεις των 

«εθνικών» ορισµών του χιούµορ (µε τους Άγγλους να τονίζουν ̟ερισσότερο 

τη γνωστική και τη συγκινησιακή του ̟οιότητα, τους Έλληνες τη γνωστική  

του συνιστώσα, τους Γάλλους το γνωστικό και το α̟ελευθερωτικό του 

στοιχείο, και τους Γερµανούς να το θεωρούν χάρισµα και να τονίζουν τον 

αυτοσαρκαστικό του χαρακτήρα), δηλώνει, άραγε, κά̟οιες ̟ολιτισµικές 

διαφορές ή µή̟ως δηλώνει διαφορές των φιλολόγων και των λεξικογράφων; - 

και όχι διαφορές σε αυτήν καθαυτή την εµ̟ειρία του χιούµορ στους 

ανθρώ̟ους των ̟αρα̟άνω λαών;  

     Σε ε̟ί̟εδο θεωριών µεγάλη ε̟ίδραση φαίνεται ότι άσκησαν η 

ανθρω̟ολογική θεωρία του Radcliffe-Brown (το χιούµορ ως τρό̟ος οµαδικής 

̟ρόληψης και α̟οφυγής της σύγκρουσης, µέσω ε̟ιτρε̟όµενης ασέβειας, 

φιλίας, ανταγωνισµού και εικονικής εχθρότητας), η ψυχολογική θεωρία του 

Freud (το κωµικό, το ευφυολόγηµα και το χιούµορ, ως α̟ελευθερωτικές 

διεργασίες για την εξοικονόµηση της ψυχικής ενέργειας, και το γέλιο ως 

αδα̟άνητη ψυχική ενέργεια), και η θεωρία του Μ̟αχτίν για το καρναβάλι 
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στο Μεσαίωνα και στις αρχές της Αναγέννησης. Αντίθετα, η θεωρία του 

Huizinga δεν άσκησε την αναµενοµένη ε̟ίδραση στην έρευνα, γιατί ο ίδιος 

διαφώνησε µε την ̟αιγνιώδη φύση του χιούµορ και ̟αρέ̟εµψε στην 

ψυχολογία τη διερεύνηση µιας «…χαλαρά συνδεόµενης οµάδας εννοιών» 

(̟αιχνίδι, γέλιο, αστείο, κωµικό κλ̟).  

    Σε ε̟ί̟εδο έρευνας, µια χρονοβόρα, αλλά ̟ιθανόν ̟ολύ ̟αραγωγική 

µελέτη, θα µ̟ορούσε να ήταν δια̟ολιτισµική και διαχρονική, δηλαδή,  

συστηµατική διερεύνηση ε̟ί δύο χρόνια (τριµηνιαία εξέταση των 

υ̟οκειµένων) της εµφάνισης του χιούµορ σε δυάδες/τριάδες/οµάδες, σε δύο 

̟ολιτισµούς. Οι υ̟ό µελέτη οµάδες θα µ̟ορούσε να ήταν οµάδες 

συνοµηλίκων (̟.χ. έφηβοι) ή διηληκιακές (̟.χ. γονείς-βρέφη/νή̟ια/̟αιδιά).  
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