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To τελευταίο

ταξίδι του Κλοντ Λεβί-Στρος

στα 101 του χρόνια κλείνει μπα εποχή

Οριστικόαντίο στουςΤροπικούς
ΤΙ ΕΧΕΙΑΠΟΜΕΙΝΕΙΑΠΟ TO ΟΜΟΡΦΟΝΕΟΛΙΘΙΚΟΟΝΕΙΡΟΤΩΝ ΘΛΙΜΜΕΝΩΝ
ΤΡΟΠΙΚΩΝ;
ΑΠΟΤΗΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥΚΑΙΤΗΣΙΣΤΟΡΙΚΗΣ
ΓΡΑΜΜΙΚΟΤΗΤΑΣ;ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΤΡΟΥΚΤΟΥΡΑΛΙΣΜΟ;ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗΟΧΙ
ΠΟΛΛΑ.ΣΤΙΣ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΕ! ΜΑΣ ΣΚΕΥΕΣΗ ΑΙΣΘΗΣΗ ΟΤΙ «ΠΑΡΑΤΑΥΤΑ»
Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΠΕΡΙΠΕΓΓΕΙΑ
ΑΞΙΖΕΙΤΟΝ ΚΟΠΟ

τα ταξίδια και νουσες πρακτικές συγκλίνουν, το
τους εξερευνητές» εύρος της ποικιλότητας περιορίζεται,
n αταξίαμεγεθύνεται, ακριβώς
είναι n εναρκτήρια
δήλωσητου Γάλλου όπως συμβαίνει με Τη συρρνκνούμενη
φύση. Γι'αυτό n μελαγχολική
ανθρωπολόγου Κλοντ Λεβί-Στρος
στο περίφημο βιβλίο του Θλιβεροί του ελεγείαδιαθέτει,ταυτόχρόνα,με
το υψηλό φιλολογικό της φορτίο,
Τροτηκοί,ένα κλασικό πλέον, ακατάτακτο
μια φιλοσοφική διάσταση που την
έργο,που ακροβατείστσμεταίχμιο
λογοτεχνίαςκαι επιστήμης. ανάγει σε διανοητική τραγωδία.
«Αυτό που μας δείχνετε πάνω απ'
Δήλωσηεκπλήσσουσαως προς αυτόπου
ακολουθείπεριγράφονταςτο όλα,ταξίδια,είναιτα απόβληταμας,
ταξίδι του στην ΚεντρικήΒραζιλία, εκτοξευμένα στο πρόσωπο της ανθρωπότητας»,
γράφει. Toταξίδι,για
στη δεκαετίατου '30, όπου θα μελετήσει
Ο ΚλοντΛεβί-Στροςταξίδεψε στην
τονμεγάλο ανθρωπολόγο,εγγράφεται
τους πολιτισμούςκαιτις κοινωνικές
Αμαζονία της δεκαετίας του 1930
ταυτόχρονα στον χώρο,
δομές τεσσάρων
κατ μελέτησε τις φυλές των Ινδιάνων
στον χρόνο και στην κοινωνική
κατά βάση ινδιάνικων φυλών
ιεράρχηση.Ηόποιατου όραση; Τι έχει απομείνει
μας είχαν δώσει. Η μετατροπή
με διανοητικά πετάγματα,
Claude Loyf^strauaa Θλιβεροί
συγκίνηση εκφράζεται στο από τις κάστεςτης ινδικής
στην Ινδία, το Πακιστάν,
των «κοινωνιώνχωρίς
υπόστεγο της Θεωρίας. Εν υποηπείρου που επισκέφθηκε
ακόμηκαιτη ΝέαΥόρκη.
ιστορία»σε στυγνές δικτατορίες
Τροπικό)
τέλει,
διασχίζοντας
το
Moto
υπό την εισβολή
Δήλωσηπου παρά ταύτα
στη δεκαετία του
ΓκρόσοκαιτηνΑμαζονίατης '40 - κοινωνίαήδη εκφυλισμένη
της δυτικής τεχνολογίας.Η
αιτιολογείται πλήρως
δεκαετίαςτου'30διαπιστώνα
στηνκατάληξητου βιβλίου, Γράφειο
οικολογικήκαταστροφή.Η
από αιώνες αποικιοκρατίας;
πως «το τοπίο μιμείται
εξαφάνιση γλωσσών και
όπου ο Λεβί-ΣτροςαποχαιρετάΜιχάλης·
Ο Λεβί-Στρος
ιδιωμάτων με ρυθμό ίσο
μ' ένα «αντίο άγριοι, Μοδινός
την περιγραφή του».
μάς προΒδοποιεί ότιn παρουσία
Ξαναδιαβάζονταςσήμερα τους Θλιβερούς
τουλάχιστον με αυτόν της
Έχει περάσει περισσότερο
αντίο ταξίδια» το κομμάτι
και μόνο του λευκού
Τροπικούς, μπορούμε v*αναβαπτισθούμε
βάσης. Η
της ανθρωπότηταςπου έχει οριστικά από μισός αιώνας αφότου πρωτοδημοσιεύθηκαν
ανθρωπολόγου τροποποιεί
Claude LeviStraussφυτογενετικής
Θλιβεροί
σι Τροπικοί (Ρίοη
απογοητευτική προσπάθεια
στα διάφανα νερά
περάσει στο περιθώριο της Ιστορίας,
το αντικείμενοτης
των
πάντων
να
μιμηθούντοντρόπο
1955). Στο διάστημα αυτό το τοπίο παρατήρησης - όπως σήμερα
αν δεν έχει αμετάκλητα εξοντωθεί.
μιας πραγματικότητας περισσότερο
ζωής καιτα
Ταυτόχρονα αποχαιρετά τη της κοινωνικής ανθρωπολογίας ή
n κάμερα της τηλεόρασης
ξεκάθαρης. To έργο δέχθηκε ποικίλες
επίπεδα διαβίωσης της
εθνολογίας άλλαξεολοσχερώς. Δεν
δυνατότητατου ταξιδιούως μέρους
αλλοίωνα το γεγονός.Τροπικοί
επιθέσεις. Ο Λεβί-Στρος,ως
ΜΤΦ ΒΟΥΛΑ
Δύσης. Η άκριτη πίστη
της αυτογνωσίας μας, ως πρόκλησης είναιμόνο ότιμας τέλειωσανοι άγριοι,
Διάσημο είναι το παράδειγμα
πατέρας του στρουκτουραλισμού,
ΛΟΥΒΡΟΥ
στην Ανάπτυξη - ό,τι κι αν
διανοητικούιλίγγου, ως δυνατότηταςκατά τη διατύπωση, μεταξύ άλλων
του Ινδιάνουαρχηγού
κατηγορήθηκε από τη μαρξιστική
σημαίνειο όρος.
του περίφημου Αμερικανούανθρωπολόγουπου, μιμούμενος ΕΚΑ.
απόσπασης προκειμένου
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΗ
σχολή ανθρωπολογίας για έμφαση
Εισάγονταςμια φιλόδοξη
ΜάρσαλΣάλινς(Νεολιθικές
να δούμε καθαρότερα τη δική μας
τον ανθρωπολόγο, παριστάνει
1979
στο εποικοδόμημα (γλωσσικάσημεία,
συγκριτική ανάλυση των
κοινωνία.
Κοινωνίες, Κοινωνίες της
ότι γράφει, προκειμένου
ΣΕΛ. 380, ΤΙΜΗ:
υποσυνείδητο, ερμηνεία των
πολιτισμών, διακρίνοντας
Αφθονίας). Κυρίως έχει αυξηθεί ο
Ο πολιτισμός, μας λέει ο ΛεβίΣτρος,
να κυριαρχήσει 26 ΕΥΡΩ
μεταξύ κοινωνιώνθερμών
μύθων, δομές συγγένειας) παρά
έχει περάσει στη φάση της
κίνδυνος αυτό που εκλαμβάνεται στην ομάδα του.
(n σημερινή, παγκοσμιοπονημένη) στην υλική βάση. Πολλοίιστορικοί
εντροπίας - έννοια από τον παρατηρητή ως πρόσκαιρα
και ψυχρών (όπως οι παραδοσιακές),στάθηκαν επιφυλακτικά απέναντι
δανεισμένη από έστω αληθές να μην είναι παρά n
επαναπραγματευόμενος το
διαστρεβλωμένη/αναληθής εικόνα
τη Φυσική,που
Υπάρχουνκαι άλλοιλόγοιγια του ς
στο έργο του, καθώς διέκριναν μια
μείζον ζήτημα της σχέσης φύσης
συνιστά το μέI του παρελθόντος.Ο Λεβί-Στροςμάς οποίους οι Τροπικοίδεν υπάρχουν
και
πολιτισμού,
ο Λεβί-Στροςέθρεψε απόπειρα αμφισβήτησης της γραμμικότητας
πια με την έννοιαπου υπήρχαν πριν
τρο της αταξίαςείχε εγκαίρωςπροειδοποιήσει:πώς
/ εξελικτικότηταςτης
γενιές ολόκληρες ερευνητών κι
να μελετήσει κανείς ης κοινωνίες από μερικές δεκαετίες. Η αστική
ενός συστήματος.
Ιστορίας (σε συμφωνία με τη Σχολή
ας κατηγορήθηκε για «σικάτο ιδεαλισμό».
Τα των Ινδιάνωντης ΒόρειαςΑμερικής ομογενοποίηση. Η τεχνολονική εισβολή.
των Annales). Η φιλολογικήτου
Είμαστετα «αντικείμεναπου
όταν ζουν σε ρεζέρβες, τρέφονται
κοινωνικάυποσύνολα
Η απομυθοποίηση του χαμένου
γραφή σόκαρε την επιστημονική
φθίνουν,από το κράτος, έχουν πάψει να κυνηγούν παραδείσου που ρομαντικοί πραγματευόμαστε», έλεγε. Αυτή n
και βλέπουν διαρκώς τηλε¬ ερευνητές όπως n ΜάργκαρετΜιντ σύντηξη παρατηρητήκαι αντικειμένου,κοινότητα,παρά την αυστηρή δόμηση
οι αποκλίκεντρικό δόγμα στις φυσικές
άλλων έργων του (ΆγριαΣκέψη,
και ανθρωπιστικές επιστήμες σήμερα, Μυθολογικά,Οι Στοιχειώδεις
δημιούργησε έναν αστερισμό Δομές της Συγγένειας κ.ά.).Ο ίδιος
δυνατοτήτωγπφυαπό πολλούς ονομάζονται
ο Λεβΐ-Στροςδέχθηκε με στωικότητα
πλέογμεταστρουκτουραλιστίκές
ης επιθέσεις αντιτείνονταςτην
κατά το μεταμοντέρνες.
Όμως το «μετά»οεν έχει νόημα χωρίς «επιστήμη του συγκεκριμένου»
Φυλή και Ιστορία.Φυλή και Πολιτισμός.Μετ.Αθανάσιος
το «προ». Ηαρχαιολογίατου ζώντος στην οποία είχε αποδυθεί. Εν τούτοις
που ίδρυσε διατηρείόλη της τη
κατηγορήθηκε για θεωρητικισμό,
Στεφανής, σελ. 138, Πατάκη 2003, ·
λάμψη, παράτο ότιτο ίδιο το ζων κινείται για φυγή από τον αγγλοσαξονικό
Άγρια Σκέψη, Μετ. Εύα Καλπουρτζή,σελ. 399, Πατταζήση1977
αβέβαιαστονορίζοντατων μελετών πραγματισμό και λογικό θετικισμό,
- Ο Δρόμος της Μάσκας,Μετ, ΡούλαΛεμονίδου-Βαδαλουκα,σελ. 207,
και των ταξιδιών μας.
για απαξίωση του φονξιοναλισμού
Χατζηνικολή1981
Ηπεριπέτειατου ΚλοντΛεβί-Στρος
του Ράντκλιφ-Μπράουνκαι
υπήρξε και για μένα διαρκής πηγή
» Ο μύθος ιου Λύγκα, Μετ. Άννα Βοζίου,σελ 316, Γκοβόστη 1994
του Μαλινόφσκι,παρά το ότι n Σιμόν
έμπνευσης, μεταξύ άλλων γιατί
- Μύθος και νόημα, Μετ. ΒαγγέληςΑθανασόπουλος,Καρδαμίτσα1986
ντε Μποβουάρ έγραφε ότι ανέστησε
εγκαλείσε μια νέα ηθική στάση-κατά
την κοινωνιολογίακαι n
την καντιανήέννοια.Αν και είναι
Νοσταλγίαγια τη Βραζιλία-Λεύκωμα.
Μετ. Ιόλη Δεληβάνη σελ. 115, Κέδρος
Σούζαν Σόνταγκ ότι είναι ο ήρωας
στον Ρουσό που αφιερώνεταικάθε
'.. -·' '
I
της εποχής μας.
σελίδ^των,ΘλιβερώνΤροπικών.
Μισώ

Η γραφή του
σόκαρε
την emumuovim
κοινότητα

Απομυθοποίηση

Eττιλογή
έργων
τουΚλοντΛεβι-Στρος
στα ελληνικά: ·
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