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ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Έναυσμα για την συγγραφή του βιβλίου αυτού 
αποτέλεσαν διαλέξεις που έδωσα στις Ηνωμέ-
νες Πολιτείες και την Ευρώπη οι οποίες βα-
σίσθηκαν σε έρευνα που διεξήγαγα μετά την 
δημοσίευση του βιβλίου μου Greek Mythologies: 
Antiquity and Surrealism (2012). Οι διαλέξεις 
αυτές εστιάσθηκαν στο εικαστικό έργο του 
Μαξ Ερνστ και του Αντρέ Μασσόν και την 
πολυδιάστατη σκέψη του Ζωρζ Μπατάιγ. Πι-
στεύω, ως προς το έργο του Μπατάιγ, ότι η 
διεθνής έρευνα βρίσκεται ακόμη και σήμε-
ρα –μετά την δημοσίευση σημαντικών μελε-
τών– σε στάδιο αρχικής ανακάλυψης. Το ίδιο 
ισχύει για το Une semaine de bonté του Ερνστ, 
αλλά και για το εν πολλοίς αδιερεύνητο, ευ-
ρύτερα άγνωστο Paramythes του, τα οποία 
εξετάζω σε ειδική μελέτη που θα δημοσιευ-
θεί σύντομα. Αποφάσισα να μην ενσωματώ-
σω εδώ το νέο υλικό και τα ερευνητικά συ-
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μπεράσματα των πιο πρόσφατων διαλέξεών 
μου, αλλά να χρησιμοποιήσω μέρη από τις 
διαλέξεις που έδωσα στο Τμήμα Ιστορίας της 
Τέχνης του Dartmouth College στις Ηνωμένες 
Πολιτείες, καθώς και στο Freie Universität του 
Βερολίνου, στο Πανεπιστήμιο Νότιας Florida, 
στο Wellesley College, στο Πανεπιστήμιο του 
New Hampshire, στην Πρεσβεία της Ελλάδας 
στην Ουάσιγκτον, DC, στην Πρεσβεία της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα και, τέλος, 
από ανακοινώσεις σε επιστημονική ημερίδα 
στην Κέρκυρα και σε συνέδριο στην Λέσβο. 
Το κείμενο που δημοσιεύεται εδώ διατηρεί εν 
πολλοίς τον προφορικό χαρακτήρα των διαλέ-
ξεων. Ευχαριστώ τον εκλιπόντα Stanley Cavell 
(Πανεπιστήμιο Harvard), την Ada Cohen 
(Dartmouth College), τον Neil Cox (Πανεπι-
στήμιο του Εδιμβούργου), τον Burkhard Fehr 
(Πανεπιστήμιο του Αμβούργου), την Kathryn 
Gutzwiller (Πανεπιστήμιο του Cincinnati), την 
Elaine Scarry (Πανεπιστήμιο Harvard) και την 
Helen Vendler (Πανεπιστήμιο Harvard) για τις 
σημαντικές ερευνητικές συζητήσεις που είχα-
με. Αφιερώνω το βιβλίο αυτό στην Λένα Πο-
λίτου, η οποία συμφωνεί, μὴ εἰκῇ περὶ τῶν 
μεγίστων συμβαλλώμεθα, και τον Burkhard 
Fehr.
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Oφείλω ευχαριστίες στους ανώνυμους αναγνώ-
στες του χειρογράφου για τις παρατηρήσεις 
και τις εποικοδομητικές προτάσεις τους. Ο επι-
μελητής Δημήτρης Παπακώστας και το ατελιέ 
του εκδοτικού οίκου συνέβαλαν στην άρτια πα-
ραγωγή του βιβλίου. Τέλος, η διευθύντρια του 
ιστορικού οίκου Ἴκαρος, κ. Κατερίνα Καρύδη, 
φρόντισε με απαράμιλλη οξύνοια, σοβαρότη-
τα και εμπειρία όλη την διαδικασία της έκδο-
σης: της είμαι ευγνώμων. 





«MYTHOLOGIE –  j’y loge l’ultime atoll ami…»

 Michel Leiris, 

Glossaire: j’y serre mes gloses (1939)





15

ΓΙΑ ΜΙΑ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ

Στα τέλη της δεύτερης δεκαετίας του 20ού 
αιώνα, η εμπειρία του Πρώτου Παγκοσμίου 
Πολέμου είχε διαψεύσει με τον πιο τραυ-
ματικό τρόπο την μεταδιαφωτιστική αισιο-
δοξία της λεγόμενης θετικιστικής, λογοκρα-
τούμενης σκέψης και ξεγύμνωσε την υπο-
κριτική, εν πολλοίς, ρητορική της ευρωπαϊ-
κής ανθρωπιστικής παράδοσης – παράδοση 
που υπεβλήθη σε ριζική κριτική αναθεώρη-
ση στο πλαίσιο πρωτοποριακών κινημάτων 
όπως ο ντανταϊσμός και ο υπερρεαλισμός.1 
Τα κινήματα αυτά προέβαλλαν αισθητικά 
και πολιτικά αιτήματα τα οποία απέβλεπαν 
σε μία ριζοσπαστική αναθεώρηση σχετικών 
καθεστηκυιών τάξεων και ιεραρχήσεων και 
την δημιουργία, τρόπον τινά, μίας καινούρ-

1 Στο βιβλίο αυτό χρησιμοποιώ πάντοτε το τελικό -ν στην 
αιτιατική ενικού του οριστικού άρθρου («τον» και «την»). 
Επίσης, προτιμώ την γραφή «κλασσικός». Δεν βρίσκω πει-
στικό το επιχείρημα για την απλοποίησή της σε «κλασικός».    
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γιας κοινωνικοπολιτισμικής και πολιτικής 
πραγματικότητας. Στο βιβλίο αυτό θα επι-
κεντρωθώ στην διαμόρφωση από σημαντι-
κούς εκπροσώπους της πρωτοπορίας που 
βρίσκονταν σε διάλογο με την αρχαία ελ-
ληνική σκέψη και μυθολογία μίας ρηξικέ-
λευθης ιδεολογικής και αισθητικής μυθογέ-
νεσης. Αντί για την έννοια της πρόσληψης 
του μύθου, που, εκτός των γενικότερων συ-
νυποδηλώσεών της, στον χώρο ειδικότερα 
των σπουδών πρόσληψης (reception studies) 
αναφέρεται στην εκ νέου χρήση ή ανάπλα-
ση συγκεκριμένων μύθων κληρονομημένων 
από την παράδοση, έχω εισαγάγει μία νέα 
έννοια, αυτήν της μυθογένεσης, την οποία 
ορίζω ως την δημιουργία νέων μυθικών τρό-
πων και στρατηγικών ρηματικού (discursive) 
πειραματισμού. Στο δεύτερο τέταρτο του 
20ού αιώνα, στην υπερρεαλιστική διανό-
ηση και αισθητική, η διαδικασία αυτή συ-
χνά βασιζόταν σε μηχανισμούς και βαθείες 
δομές μυθικής σκέψης (όχι συγκεκριμένους 
μύθους) που οι υπερρεαλιστές είχαν ανι-
χνεύσει σε παραδοσιακές μυθολογίες. Στην 
πρωτοποριακή τέχνη και διανόηση, ο μύθος 
και η μυθική σκέψη, ισχυρίζομαι, μεταλλάσ-
σονταν και ενεργοποιούνταν μέσω τέτοιων 
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μυθογενετικών ρηματικών (discursive) δια-
δικασιών.2 

Η ανάγκη, ύστερα από τις πρωτόγνωρες 
τραυματικές εμπειρίες του Πρώτου Παγκο-
σμίου Πολέμου, να αναθεωρηθούν εδραιωμέ-
νες γεωπολιτικές και πολιτισμικές ιεραρχίες, 
να υπονομευθούν ιδεολογίες και πρακτικές 
(φιλοσοφικές, ηθικές, πολιτικές, καλλιτεχνι-
κές) βασισμένες στην κοινή, αλλά, όπως είχε 
αποδείξει η πολύ πρόσφατη ιστορία, συχνά 
καταστροφική, λογική, οι οποίες καθόριζαν 
τον εθνοκεντρισμό και ηγεμονικές αντιλήψεις 
σχετικές με την θετικιστική, λογοκρατούμε-
νη σκέψη και τον αστικό τρόπο ζωής στην 
Δύση, ήταν βασική κινητήρια δύναμη του 
υπερρεαλιστικού οράματος, οι στόχοι και οι 
πρακτικές του οποίου υπαγορεύονταν από 
διεθνιστικές προτεραιότητες. Η ριζοσπαστική 
κριτική του γεωπολιτικού και πολιτισμικού 
status quo της εποχής που κυριαρχεί σε διά-
φορα γραπτά των υπερρεαλιστών φθάνει το 
πιο απτό απόγειό της στον υπερρεαλιστικό 
χάρτη της υδρογείου, «Le Monde au temps 
des surréalistes», που δημοσιεύθηκε το 1929 

2 Προτείνω και αναπτύσσω την μεθοδολογική προσέγγιση 
της μυθογένεσης στο βιβλίο μου Greek Mythologies: Antiquity 
and Surrealism, Καίμπριτζ, Μασσ. 2012.
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στο περιοδικό Variétés. Στον χάρτη αυτό, οι 
μεγάλες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις της Ευρώ-
πης εμφανίζονται σαφώς συρρικνωμένες και 
υποβαθμισμένες, ενώ ο Ειρηνικός Ωκεανός 
καταλαμβάνει το κέντρο. Η Αγγλία, για πα-
ράδειγμα, παριστάνεται σαν μία μικροσκοπι-
κή και επομένως ασήμαντη χώρα, συγκρινό-
μενη με την Ιρλανδία, ενώ οι ΗΠΑ είναι σχε-
δόν αόρατες, σε σχέση με την Αλάσκα.3 

Η υποκρισία της δυτικοευρωπαϊκής αν-
θρωπιστικής παράδοσης και η καταστροφική 
δύναμη των άγριων ενστίκτων του ανθρώπου, 
στοιχεία τα οποία αναδύθηκαν στην επιφά-
νεια με τον πιο ολέθριο τρόπο κατά την δι-
άρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, 
βρέθηκαν στο επίκεντρο και της ανθρωπολο-
γικής/εθνολογικής κριτικής και έρευνας που 
προωθήθηκε και στο πλαίσιο του υπερρεα-
λιστικού κινήματος, τόσο από ακραιφνείς 
υπερρεαλιστές όσο και από «σχισματικούς».4 

3 Ο τίτλος του χάρτη είναι ενδεικτικός της ριζικής αναθεω-
ρητικής τάσης των υπερρεαλιστών· βλ. ανατυπώσεις του στα 
D. Ades, Dada and Surrealism Reviewed, Λονδίνο 1978: 464, και 
U. M. Schneede, Die Kunst des Surrealismus: Malerei, Skulptur, 
Dicthung, Fotografie, Film, Μόναχο 2006: 22. 
4 Η περίπτωση του Αντρέ Μασσόν ως ακραιφνούς ή/και 
«σχισματικού» υπερρεαλιστή (dissident Surrealist) είναι πιο 
εύκολο να αναλυθεί ιστορικά από τις εξαιρετικά σύνθετες 
και πρωτεϊκές επιλογές του Ζωρζ Μπατάιγ, ο οποίος αποτε-
λεί μία ιδιάζουσα κατηγορία διανοητή.    
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Καθιερωμένα εννοιολογικά δίπολα, π.χ. φυ-
σικό/αφύσικο, ηθικό/ανήθικο, πραγματικό/
εξωπραγματικό, «υψηλή»/«ταπεινή» πολιτι-
στική δημιουργία, πολιτισμένο/«πρωτόγονο» 
κτλ., ετέθησαν υπό συστηματική και έντονη 
αμφισβήτηση τόσο από τους εισηγητές ρηξι-
κέλευθων θεωρητικών και μεθοδολογικών αρ-
χών στον χώρο της ανθρωπολογίας της επο-
χής, όσο και από σημαντικούς εκπροσώπους 
της πρωτοποριακής τέχνης και διανόησης. 
Βασικό τους μέλημα ήταν η υπονόμευση τέ-
τοιου είδους εννοιολογικών και ιδεολογικών 
αρχών και πρακτικών και η αντικατάστασή 
τους από μία μετα-ανθρωπιστική (δηλαδή, 
μετα-ουμανιστική) προσέγγιση της πραγμα-
τικότητας. Εκφάνσεις των υπερρεαλιστικών 
«επαφών» με την ανθρωπολογία συνιστούν 
η εθνολογική αποστολή Dakar-Djibouti5 και η 
έκθεση της προκολομβιανής «αμερικανικής» 
τέχνης στο Παρίσι το 1930. Κεντρικό ρόλο 
στην αποστολή Dakar-Djibouti έπαιξε ο Μι-
σέλ Λεϊρίς, μαθητής του Marcel Mauss καθώς 
επίσης και συνεργάτης του Ζωρζ Μπατάιγ, ο 
αντικομφορμισμός του οποίου είχε προσελκύ-

5 Βλ. M. Griaule, M. Leiris, D. Lifchitz, É. Lutten, J. Mouchet, 
G.-L. Roux, και A. Schaeffner, Cahier Dakar-Djibouti, επιμ. É. Jolly 
και M. Lemaire, Meurcourt 2015. Πρβλ. M. Leiris, L’Afrique 
fantôme, Παρίσι 1934.
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σει έναν σημαντικό αριθμό «μη ορθόδοξων», 
αντιφρονούντων υπερρεαλιστών. Ο Μπατάιγ 
συνέβαλε αποφασιστικά στην επιτυχία της 
έκθεσης του 1930 και συνεργάστηκε με τον 
εθνολόγο Alfred Métraux και τον Paul Rivet 
(τον ιδρυτή του Musée de l’Homme το 1937) 
σε έναν συλλογικό τόμο, που έμελλε να απο-
τελέσει σημείο αναφοράς στην ανάπτυξη του 
ενδιαφέροντος της ευρωπαϊκής πρωτοπορίας 
για την ανθρωπολογία και την «πρωτόγονη» 
τέχνη.6 Η συνεργασία του Μπατάιγ με τον 
Alfred Métraux, ο οποίος είχε κάνει επιτό-
πια έρευνα στους ιθαγενείς του Αμαζονίου, 
είχε μεγάλη επίδραση στην διαμόρφωση των 
ιδεών του πρώτου για την βία και την θυσία. 

6 Jean Babelon et al., L’art précolombien: L’Amérique avant 
Christophe Colomb [Les Cahiers de la République des lettres, des 
sciences et des arts], Παρίσι 1928. Βλ. D. Yatromanolakis, Greek 
Mythologies, 2012: 32. 


