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Τ α τελευταία χρόνια έχει γίνει με
γάλη έρευνα για το πώς διάφοροι 
κλάδοι, θεσμοί και ιδεολογίες 
προσεγγίζουν την αρχαία Ελλάδα 

και ποια εκδοχή της προωθούν. Έτσι, 
έχουμε μελέτες για την κατασκευή ελλn
νισμών από την αρχαιολογία (Suzaηηe 
Marchaηd), τη φιλολογία (Martiη Bemal), 
τη φιλοσοφiα (James Porter), την πολιτι
κή θεωρiα (Peter Murphy), την εκπαiδευ
ση (Yopie Priηs), την κριτική (Joaη 
DeJeaη), την αρχαιογνωσiα (Mary Beard), 
την κοινωνιολογία (George Mc!:arthy), τον 
κινπματογράφο (Martiη Wiηkler), τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες (Louis Ruprecht), 

τον συντηρητισμό (Page duBois), 
τον προοδευτισμό (Pieπe Vidal
Naquet) κτλ. Η κλασική παράδοση 
δεν εiναι πλέον μνημεiο που το 
προσκυνούμε, αλλά πολιτιστικός 
μηχανισμός που τον αναλύουμε. 

Ένα καινούργιο βιβλiο έρχεται να 
φωτiσει μία από τις λιγότερο ορα
τές αλλά και πιο σημαντικές περιο
χές της νεώτερης ενασχόλησης με 
τον μύθο -τις εμπλοκές του Προ
τεσταντισμού με την αρχαiα Ελλά
δα. Πρόκειται για τη φετιντ\ μελέτη 

ΤΗΕ LONGING 
FOR ΜΥΤΗ 

«Η Λαχτάρα για τον Μύθο στη Γερ
μανiα: Θρησκεία και Αισθητική 
Κουλτούρα από τον Ρομαντισμό 
στον Νίτσε» του Τζορτζ Ουiλιαμ
σον, η οποία μας υπενθυμiζει πως 
πουθενά οι διανοούμενοι δεν ταύ-
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τισαν το εθνικό με το μυθικό όσο 
στη Γερμανiα. Τα ερωτήματα εiναι 
συναρπαστικά: Πώς εξηγείται η 
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γερμανική προτiμπση για το μυθι
κό και όχι, ας πούμε, το κοινωνικό 
ή το ιστορικό στοιχείο; Γιατi το πρό
ταγμα μιας «νέας μυθολογίας» πα

ρέμεινε θεμελιώδες για τη γερμανική σκέ
ψη σχεδόν επί δύο αιώνες; Και πώς κατο
χυρώθηκε, θεωρητικά και πρακτικά, η ταύ
τιση γερμανικού και ελληνικού; 

Ο Τζορτζ Γουiλιαμσον αναφέρεται σε 
πολλούς διαπρεπείς συγγραφείς, καλλι
τέχνες και στοχαστές από τον Βiνκελμαν 
και τον Χέρντερ έως τον Βάγκνερ και τον 
Μiλερ, καλύπτοντας την πολιτιστική και 
πνευματική σκηντ\ με επαρκέστατο τρό
πο. Δείχνει πως μία θεμελιώδης ιδεολογι
κή προϋπόθεση για το νεώτερο ενδιαφέ
ρον περί ελληνικού μύθου είναι η αποδό
μηση της βιβλικής αφήγησης από τον Δια-

φωτισμό. Ελλπνοφιλiα και αρχαιογνωσiα 
προκύπτουν όταν το θρησκευτικό κενό 
που άφπσε ο Λουθηρανισμός το γεμίζει 
επιτυχώς η αστική κουλτούρα. Η αποθέ
ωση του μύθου δεν συνιστά αναγνώριση 
της οικουμενικής αξiας του Ελληνισμού, 
αλλά της τοπικής χρησιμότητάς του. Απο
τελεi ένα εγχείρημα του ύστερου Προτε
σταντισμού που, μετά την απομυθοποίη
ση της Βίβλου, βρήκε στη συναυλία ένα 
έγκυρο υποκατάστατο της λειτουργίας. 

Οι πνευματικές ελίτ 
Το συστηματικό ενδιαφέρον για τη μυ

θολογία προέκυψε όταν κάποιες πνευμα
τικές ελίτ πίστεψαν πως βίωναν τον δια
μελισμό της Παραδοσιακής κοινότητας και 
την αποσπασματικότητα της σύγχρονης 
εμπειρίας. Από τη νοσταλγία αυτών των 
Προτεσταντικών ελίτ για μία αυθεντική τή
στη προέκυψε το όραμα μιας ανανεωμέ
νης μυθολογίας με τον ισχυρό παιδευτι
κό του χαρακτήρα. Σε τι θα έπρεπε να πι
στέψει ο Γερμανός αστός, που είχε πια 
βρει την οικονομική και ηθική ανεξαρτη
σiα του, ώστε να μην παρασυρθεi από το 
γαλλικό παράδειγμα και διεκδικήσει και 
την πολιτική αυτονομiα του; Κριτικοί, δη
μιουργοi, διανοούμενοι και πανεπιστη
μιακοί τού πρόσφεραν μία καινούργια, 
εγκόσμια θρησκεία -τον μύθο και τις καλ-

λιτεχνικές ενσαρκώσεις του. Η γερμανική 
κουλτούραεiναι η θρησκεία του φιλελεύ
θερου αστού που φοβάται την επανάστα
ση. 

Στο τελευταίο τέταρτο του δέκατου όγδο
ου αιώνα, ο Όμηρος καλείται να ... σώσει 
την Παλαιά Διαθήκπ - όχι σε πθικο-θεο
λογική αλλά σε αισθητικο-εθνική βάση. 
Θρησκειολόγοι, φιλόλογοι, γλωσσολόγοι 
και λαογράφοι ενώνουν τις δυνάμεις τους 
για να συνδέσουν τη θρησκεία με το 
έθνος. Το μυθικό πάθος του Γερμανού δια
νοούμενου εκφράζει την προσπάθεια του 
χρεοκοπημένου θρησκευτικού αισθήμα
τος και κηρύγματος να μεταρσιωθεi σε αι
σθητικό γεγονός. Αυτός ο διανοούμενος 
δεν ενδιαφέρεται απλώς για μύθους 
(όπως ο σύγχρονός του Γάλλος, Άγγλος ή 
Αμερικανός), αλλά επιζητεί μiα ολόκληρη 
μυθολογία, μία ασκητική αισθητική που 
συμβαδiζει με την ανθρωπιστική παιδεία. 
Γι' αυτόν, ο καλλιτεχνικός μύθος εiναι η ιε
ρότητα μιας εποχής κοσμικής, η θρησκεία 
ενός κόσμου μεταχριστιανικού, η πίστη 
μιας σκέψης αντιθεολογικής. Ο μύθος σώ
ζει τη λογική του Προτεσταντισμού κατά 
την περίοδο που αναφαίνεται το εθνικό 
κράτος, με το να επενδύσει την ιερότητα 
σε πολιτιστικούς θεσμούς - το μουσεiο, 
το σεμινάριο, το σπουδασττ\ριο, το αρχείο, 
το ωδείο, το θέατρο. 

Μπετόβεν, 
Νίτσε και 

,, προyραμματα Τ ο μυθικό όραμα έχει τρομερή 
απήχηση διότι υπόσχεται σύνθε
ση αντιθέτων-θρησκείας και τέ

χνης, ελευθερίας και αναγκαιότητας, 
παγανιστικού παρελθόντος και μεσσια
νικού μέλλοντος, συνεiδπσης και υπο
συνεiδητου, λαού και κράτους κτλ. Έτσι 
το θρησκευτικό, το εθνικό και το αισθη
τικό αλληλούποστηρiζονται και αλληλο
επιβεβαιώνονται σε ένα καινούργιο ιδε
ολογικό μόρφωμα, τον μύθο. Και καθώς 
ερμηνεύουν την ελληνική αρχαιότητα 
και της αποδίδουν μυθική ταυτότητα, 
διεκδικούν με επιτυχία και τον ρόλο 
του μόνου κλπρονόμου τπς. 
Η αναζήτηση της μυθολογίας επέτρεψε 
σε δύο χώρους να παίξουν πρωταγωνι
στικό ρόλο στη ζωή του νέου έθνους, 
που προσπαθούσε να δημιουργτ\σει 
την ταυτότητά του. Ο ένας χώρος ήταν 
οι τέχνες, οι οποίες μόλις αυτονομού
νταν από την εκκλησiα και το παλάτι. Ο 
Μπετόβεν δεν χρειάστηκε να εργαστεi 
σε πριγκιπική αυλή ούτε ο Χα"ίλντερλιν 
σε εκκλησiα, αφού μπορούσαν με την 
τέχνη τους και μόνο να αναδειχθούν σε 
ευγενείς και ιεροφάντες. Ο άλλος χώρος 
είναι οι ανθρωπιστικές σπουδές, που 
και αυτές ανέδειξαν το δικό τους ιερα
τείο. Ο Νiτσε δεν είχε λόγο να ακολου
θήσει τη σταδιοδρομiα του πατέρα του, 
αφού μπορούσε να κηρύξει από τον 
εναλλακτικό άμβωνα της πανεπιστημια
κής έδρας. Τέχνες και ιστορικο-φιλολο
γικές επισττ\μες ανέλαβαν, προγραμμα
τικά και συστηματικά, να συνδέσουν τπ 
Γερμανiα με τον αρχέγονο μύθο και να 
την καθοδηγτ\σουν να φτιάξει έναν και
νούργιο. Ας μη λησμονούμε, τονiζει η 
καινούργια μελέτη, πως αυτό το εθνικό 
πρόγραμμα διακρiνεται για τον βαθύτα
τα θρησκευτικό χαρακτήρα του. 

Η Ελλάδα έγινε μvθικrί και.. ανvπόσταm Τ ελειώνονταc; το β1βλiο 
του ΓουΟααμσον, (111-, 

�ιι.σνεlc; 
Υιίιd φΔ πορdδι;ιιιm ΟΙ 

Γερμανοl εΜίινοΜτρές αρ

νήθιnιαν να εmσκεφβούν 
την Ελλάδα: ο Λtσινyκ, ο 
Σiλερ, ο Γκαtιε, ο Χέγκελ, ο 
Σλtγκελ, ο Σλαϊερμάχερ, ο 
Μαρξ. ο Νtτσε και τόσοι 
άλλοι γvώρ1lιΝ πως την 
πεμmοιισfα του Ελλnνι-

ομού μόνον ο γερμανιιιός 
πολmσμός μπορσύαε νcι 
τοuςτnν�� 
n δαα'ι•� 
εmχράτnαε cιιι; nρ6niπo 
γνώσnς και Ί«ΙλWργειας. 
Το βιβλiο tχει όμως και 
μiα έμμεση χρnσψόmτα: 
μας θυμiζει ότι κατά τον 
δέκατο όγδοο αιώνα ανα
πτύσσονται πολλές και 
διοφορετικές ανθρωπιστι-

κές παραδόσεις στη Γαλ
λtα, τη Βρειανlα. την 
� τnv ΙταΑΙο, � 
�11ολιτdες 1ιcι'Ι 
όΛΝJύ: Σm γερμανοιή πε
ρbπωσn, υπερiσχυσε n 
ψ1λολογlα ως επισπψονικό 
και πολπισnκό πρόnιπο 
διότι εξυπnρέτnσε εθνι
κούς σκοπούς με ένα συ
γκε�φιμένο συμφιλ1ωtU(ό 
τρόπο. Σε αυτό το πλαίσιο, 

n ελλnνικι'ι μυθολογlα υ
πnρtτnσε τις ανάγκες της 
θρnσκεiας, τnς πατρlδας 
:ιιm τnς ννβtρνhαnς. Η i- . 
διο n Ελλάδα έγινε μυθucι\, 
και συνακόλουθα ανυπό
σταm. Ίσως, όμως. άλλες 
ανθρωΠΙΟτΙ1(ές παραδόσεις 
θα μπορούσαν να μας 
προσφέρουν άλλες •.• Ελλά
δες, άλλους μύθους και 
άλλα ιδανικά. 


