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ΕΦΥΓΕ Ο ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΛΟΝΤ ΑΕΒΙ-ΣΤΡΟΣ

«Δεν αγαπώ αυτόντον κόσμο»
Έφυγε οτα 101 του χρόνια ο
πατέραε iris σύγχρονηε
εθνολογίαε, Κλοντ ΛεΒίΣτροε,
χάρπ στιβέρευνεε
του οποίου otis φυλέε του
Αμαζονίου, άλλαξε n ματιά
μαε otous πολιτισμούε
Του Μανώλη Πιμπλή
κέφτομαι τον κόσμο στον οποίοτελειώνω tis
ημέρεε μου. Και δεν αγαπώ αυτόν τον κόι
σμο»,είπεπριναπόμερικά χρόνιαστη «Monde»
ο Κλοντ ΛεΒί-Στροε. 'Εχει πει κι άλλα. Λόγου χάρη ότι
«ο κόσμοε ξεκίνησε χωρίε τον άνθρωπο και θα τελειώσει
χωρίε αυτόν». Όσο όμωε θα υπάρχει ο άνθρωnos
θα υπάρχει και το έργο αυτού του μεγάλου Γαλλοεβραίου
εθνολόγου και ανθρωπολόγου, που άλλαξε
τη ματιά μαε για τον κόσμο. Ο θάνατόε του ανακοινώθηκε
Στο Μάτο Γκρόσο Tns Βραζιλίαβ -εδώ σε σκηνή
χθεε, λίγεε μέρεε προτού κλείσει τα 101 του
τρώει μαζί με ένα παιδί- ο Κλοντ ΛεΒί-Στροε
χρόνια. «Σε ποιον οφείλουμε αυτή την τόσο Βαθιά σκέψη;
μελέτησε, από το 1935 μέχρι το 1938, τα έθιμα
» ΙΊοδ Γαλλοεβραίου ζωγράφου, γεννήθηκε
Σε έναν φιλόσοφο; Σε έναν εθνολόγο, ανθρωπολόγο, στιε Βρυξέλλεε το 1908 ·
των τοπικών φυλών, tous τρόπουε οργάνωσήβ
σοφό, ντετέκτιβ; Ή οε έναν τεχνίτη, έναν συγγραφέα, Σπούδασε
Νομικά και Φιλοσοφία στη
tous, τον τρόπο που ζούσαν. Αργότερα θα
ποιητή;», αναρωτιόταν πέρσι στην ίδια εφημερίδα ΣορΒόνη ·
γράψει, μεταξύ άλλων, και Τα έργα «To ωμό και
ο Ροζέ Πολ-Ντρουά, με αφορμή τη δημοσίευση
To 1934 φεύγει για τη ΒράζΛα,.για να
το ψημένο» και «Η αρχή των τρόπων φαγητού»
των έργων του ΛεΒίΣτροε στην περίφημη«Bibliotheque
διδάξει Φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο του Σάο
de la Pleiade».
Πάολο ·
θούν την ιδέα τηε ετερογένειαε των πολιτισμών.
Ο ίδιοε απέφευγε τουε χαρακτηρισμούε. Απλώε
Μέχρι το 1938 μελετά τουε γηγενείε
Επιοτρέφονταε από τη Βραζιλία επιχείρησε ανεπιτυχώε
άρχισε, μια ωραία πρωία του 1934, ένα μεγάλο ταξίδι
πληθυσμούε στο δάσοε του Αμαζονίου και το
να δουλέψει στο Παρίσι, καθώε από το καθεστώε
που κράτησε χρόνια. Άφησε τη θέση του ωε καθηγητή
Μάτο Γκρόσο ·
του Βισύ οι Εβραίοι δεν ήταν καλοδεχούμενοι. Υπηρέτησε
οε Λύκειο του Παρισιού και έφυγε για να διδάξει στο
Επιστρέφει
στη Γαλλία το 1939 και ένα
όμωε στον γαλλικό στρατό και μετά έφυγε
Πανεπιστήμιο του Σάο Πάολο. Στα πέντε χρόνια που
χρόνα αργότερα καταφεύγει στιε ΗΠΑ
για τιε ΗΠΑ όπου έμεινε πάνω από έξι χρόνια. Ήρθε
έμεινε εκεί έκανε έρευνα πεδίου συγκεντρώνονταε το
προκειμένου να αποφύγει τη δίωξη λόγω τηε
οε
επαφή
με νέεε επιστημονικέε εξελίξειε, γνωρίστηκε
εθνογραφικό υλικό που θα έτρεφε μεγάλο μέροε του
εΒραϊκήε καταγωγήε του ·
με τον γλωσσολόγο Ρόμαν Πάκομπσον που επηρέασε
έργου του. Μελέτησε τα ήθη, τη σκέψη, τη συμπεριφορά
To 1950 αναλαμβάνει διευθυντήε
Βαθιά το έργο του, μέσω του στρουκτουραλισμού.
ινδιάνικων φυλών τηε Βραζιλίαε όπωε οι Μπορόρο,
σπουδών στην Ecole Practique des Haute8
Στο έργο του «Άγρια σκέψη», παρουσιάζει την πρωτόγονη
οι Καντουβέο, οι Ναμπικουάρα. Οι έρευνέε του
Etudes του Πανεπιστημίου του Παρισιού ·
σκέψη ωε το αντίστοιχο τηε μαστορικήε, μιαε
θα αποδώσουν καρπούε τόσο στη διερεύνηση του τρόπου
To 1955 κυκλοφορεί το Βιβλίο του
δηλαδή «επιστήμηε του συγκεκριμένου» που δεν αποβλέπει,
λειτουργίαε του ανθρώπινου μυαλού όσο και στην
«θλιβεροί Τροπικοί» ·
όπωε n επιστήμη, στη δημιουργία ενόε κώδικα,
ανάλυση τηε λογικήε των μύθων (για την οποία έγραψε
To 1973 εκλέγεται μέλοε τηε Γαλλικήε
αλλά στην ταυτόχρονη χρήση πολλών. Σε σχέοη
τετράτομο έργο) αλλά και στη μελέτη των συστημάτων
Ακαδημίαε •Ανακηρύχθηκε
δε με τουε μύθουε - γράφει n Ευτυχία Βουτυρά στο
συγγένειαε. Μελέτησε ειδικότερα το ζήτημα τηε
επίτιμοε διδάκτωρ οε 11
«Παγκόσμιο βιογραφικό λεξικό» - λέει ότι εκφράζουν
απαγόρευσηε τηε αιμομιξίαε ενώ
πανεπιστήμια, μεταξύ των οποίων οε
όλεε τιε δυνατέε λύσειε στα βασικά προβλήματα επιΒίωσηε.
διατύπωσε και τη «θεωρία
Χάρβαρντ, Οξφόρδη και Γέιλ
τηε αγχιστείαε», λέγονταε
«Η Δύση», έχει γράψει ο Κλοντ ΛεΒί-Στροε, «απέκτησε
ότι n απαγόρευση τηε
στη διάρκεια του 18ου αιώνα την πεποίθηση ότι
αιμομιξίαε δεν αποσκοπεί
γέλη
στον
πολιτισμό.
Ιστην ανανέωση του αίματοε,
n προοδευτική επέκταση του πολιτισμού τηε ήταν αναπόδραστη
Σε
ένα
Βασικό
του
Βιβλίο,
tous
«θλιΒερούε
Τροπικούε»,
απειλώνταε την ύπαρξη χιλιάδων κοινωνιών
όπωε πιστευόταν,
πιο εύθραυστων, των οποίων όμωε οι γλώσσεε,
αλλά στην καθιέρωση συστήματοε που γράφτηκε από το φθινόπωρο του 1954 μέχρι
τον χειμώνα του 1955, ο Κλοντ ΛεΒί-Στροε άρχιζε
τα πιστεύω, οι τέχνεε και οι θεομοί
επικοινωνίαε των
με τη φράση: «Μισώ τα ταξίδια και τουε εξερευνητέε».
ήταν αναντικατάστα·
: ίμάδων, κατι που οριοθετεί
Εννοούσε,
βέβαια,
τα
ταξίδια
που
έχουν
να
κάνουν
με
τεε
μαρτυρίεε του πλούτου
τη μετάβαση από την ατο εμπόριο του εξωτισμού και τουε καταναλωτέε του.
και τηε διαφορετικότηταε
Βιβλία του
Εκείνοε δεν ήθελε να δημιουργήσει αυταπάτεε στουε
του
στα ελληνικά
αναγνώστεε του. Ήθελε, συναντώνταε τιε «πρωτόγονεε»
ανθρώπινου είδουε.
φυλέε του Αμαζονίου, να τιε συγκρίνει
Αν ελπίζουμε «θλιβεροί τροπικοί» (Εκδόοειε
ηνικολή), «Άνρια σκ'
με τιε δυτικέε προκειμένου να εξαγάγει συμπεράσματανα μάθουμε
(Εκύ. Παπαζήση), «Απθ το μέλι
με παγκόσμια εμβέλεια. Στη
μια μέρα
στη
στάχτη»
(Ap οε νιδ ns), «Φυλή
μελέτη του άλλωστε «Φυλή και Ιστορία» α¦*
τι είναι ο
και Ιστορία» (Πατάκπε),
σκεί κριτική στη θεωρία του εξελικτισμού που
άνθρωποε,
«Ο δ ρομ os τηε μα οκο s»
τοποθετεί τη Δύση στην κορυφή και τουε άλλουε
θα πρέπεινα
(Χατζηνικολή), «Νοσταλγία για τη
στην υπανάπτυξη. Είναι από τουε πρώτουε που προωσυγκεντρώσουμε
Βραζιλία» (Κεδροε), «To ωμό και
όλεε
αυτέε τιε πολιτισμικέετο μαγειρεμένο» (ΑροενΐδπΞ), «Ο
Οι «θλιβεροί Τροπικοί», έργο-οταθμόβ του Κλοντ ΛεΒίμύθοε του Λυγκα» (ΓκοΒόπτη.ςϊ
πραγματικότητεε,
Στροβ, του οποίου όμωε όλα σχεδόν τα έργα έχουν μεγάλη
"Ανθρωπολογία και μυ
οι
αξία, είναι ένα είδοβ αυτοβιογραφίαβ που περιγράφει όλη του τη
οποίεε δεν οφείλουν- (Καρδαμίτααε), «Μύθοε και
διαδρομή, επιστημονική κυρίωε αλλά και πιο προσωπική, με
νόημα» (Καρδαμίτσαs).
τίποτε ογπ συνεισφορά
ρπίκεντρο την έρευνα του στα Βάθη του Αμαζονίου, Ο ΛεΒί-Στροβ
και την επιβολή
έγραφε σε πολύ προχωρημένη ηλικία
τηε Δύσηε».
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