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Ερευνητική πρόταση 

Τίτλος: «Ο Γιάννης Ρίτσος και ο αρχαίος μύθος: ο μύθος ως αντικείμενο και 

εργαλείο έρευνας στις λαογραφικές σπουδές»  

Επιβλέπουσα: Μαριάνθη Καπλάνογλου, Αναπληρώτρια καθηγήτρια Λαογραφίας, 

ΕΚΠΑ 

Μέλη συμβουλευτικής επιτροπής: 

Γεώργιος Κατσαδώρος, Αναπληρωτής καθηγητής Λαογραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Λητώ Ιωακειμίδου, Επίκουρη καθηγήτρια Συγκριτικής Φιλολογίας, ΕΚΠΑ 

Το ερώτημα των σχέσεων Λαογραφίας και Λογοτεχνίας έχει απασχολήσει από πολύ 

νωρίς τους ερευνητές όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς (Vladimir Propp1, 

Christine Shojaei Kawan2, κ.ά.). Στο πλαίσιο αυτού του θεωρητικού προβληματισμού 

θα μελετηθεί η λογοτεχνική μετάπλαση του αρχαίου μύθου στο έργο του Γιάννη 

Ρίτσου  και τα ερωτήματα που προκύπτουν από αυτήν τη λογοτεχνική μετάπλαση στα 

συγκεκριμένα κοινωνικά ακόμα και πολιτικά συμφραζόμενά της. Ιδιαίτερο βάρος θα 

δοθεί στο λαογραφικό υπόβαθρο των μυθικών μοτίβων και συμβόλων που ο Ρίτσος 

χρησιμοποιεί, δείχνοντας έτσι και τη βαθύτερη σχέση του όχι μόνο με τον αρχαίο 

μύθο αλλά και με τον λαϊκό πολιτισμό.   

    Μία βασική έννοια που διατρέχει το σύνολο της μελέτης μας θα είναι η έννοια του 

μύθου, με το ιστορικό και συμβολικό βάθος που μεταφέρει. Αναλυτικότερα, θα 

ασχοληθούμε με τον ορισμό και τη συγκρότηση του μύθου ως αφηγηματικού είδους 

στο πλαίσιο της λαογραφικής θεωρίας και έρευνας (ξεκινώντας από τις προσεγγίσεις 

του Νικολάου Πολίτη και φθάνοντας έως τις αναλύσεις των Lauri Honko και Alan 

Dundes).  

    Στη συνέχεια θα εξεταστεί ο τρόπος πρόσληψης του μύθου στο έργο του Γιάννη 

Ρίτσου γενικότερα, αλλά και στην ποιητική συλλογή «Τέταρτη Διάσταση» 

ειδικότερα. Είναι γνωστό πως με την «Τέταρτη Διάσταση» σηματοδοτείται, όχι μόνο 

η ωριμότερη ποιητική περίοδος του Γιάννη Ρίτσου, αλλά και η επίσημη εισαγωγή της 

αρχαιοελληνικής μυθολογίας στο έργο του, από την οποία και αντλεί. Στους 

 
1 Βλ. «The Nature of Folklore», που περιλαμβάνεται στο εγχειρίδιο με τίτλο «Theory and History of 

Folklore». 
2 Βλ. Christine Shojaei Kawan, «Fairy Tale Typology and the ‘New’ Genealogical Method: A Reply to 

Willem de Blécourt» στο Fabula, vol. 52, Issue 3-4, January 2012. 
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μονολόγους της «Τέταρτης Διάστασης», όπως διαπιστώνει ο Μ. Μερακλής3, 

παρατηρείται μια ιδιαίτερη προτίμηση στην αρχαία ελληνική μυθολογία, αφού 

δώδεκα από αυτούς αντλούν το περιεχόμενό τους από τον κύκλο των Ατρειδών, των 

Λαβδακιδών και του Τρωικού κύκλου. Ο μύθος βέβαια συνυφαίνεται με τις 

κοινωνικές και ιστορικές εμπειρίες του ποιητή, καθώς επίσης και με δραματικά 

οικογενειακά συμβάντα, που συμβολικά διαπλέκονται με τον κεντρικό μύθο.  

    Οι περισσότερες συνθέσεις της «Τέταρτης Διάστασης» αξιοποιούν τη μυθική 

μέθοδο, ώστε να διανοίξουν τη χρονική προοπτική, συνταιριάζοντας το παρελθόν με 

το εκάστοτε παρόν4. Σύμφωνα με τον Στέφανο Διαλησμά5, με την «Τέταρτη 

Διάσταση» εγκαινιάζεται ουσιαστικά η αναδρομή του Ρίτσου στον ελληνικό μύθο. 

Είναι γνωστή η επίδοση που είχε ο αρχαίος μύθος στη σύγχρονη ευρωπαϊκή και 

ελληνική σκέψη και λογοτεχνία. Όπως επισημαίνει ο Χρίστος Αλεξίου «στο καθένα 

από τα έργα αυτά, ο Ρίτσος, μέσα από διαφορετικά πρόσωπα ή προσωπεία, επώνυμα ή 

ανώνυμα, μυθολογικά ή σύγχρονα, και μέσα από διαφορετικά σύμβολα, αντικρίζει, 

ερευνά και σχολιάζει ταυτόχρονα, από τη σκοπιά του κι από τη σκοπιά του κόσμου, τον 

κόσμο και τον εαυτό του· και στο καθένα από τα πρόσωπα αυτά ή προσωπεία, ή σε 

καθένα από τα σύμβολα, μπορεί να βρίσκεται, σε κάποιες στιγμές του βίου του, ο 

ποιητής, ο καθένας μας και ο καθολικός και αιώνιος άνθρωπος»6. Ουσιαστικά, 

πρόκειται για αρχαιόμυθα ποιήματα που ανανεώνουν τον διάλογο της μοντερνιστικής 

ποίησης με την ελληνική αρχαιότητα, κυρίως επειδή επιτυγχάνουν να συγχωνεύσουν 

τον μύθο με τις σύγχρονες ιστορικοκοινωνικές εμπειρίες.  

    Ταυτόχρονα, θα μελετηθεί ο τρόπος με τον οποίο ο Ρίτσος εμπλουτίζει τα έργα του 

με πλήθος αναφορών στον λαϊκό πολιτισμό με υπόβαθρο τα μυθικά σύμβολα που 

χρησιμοποιεί. Παράλληλα, θα διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο ο ποιητής 

προσέλαβε το μυθικό υλικό εντοπίζοντας ομοιότητες και διαφορές θεμάτων και 

μοτίβων του ποιήματος στα αρχαιοελληνικά πρότυπά του.   

    Ο μύθος και ο λαϊκός πολιτισμός γίνονται τα μέσα που βοηθούν τον Ρίτσο να 

αποπροσωποιήσει τα βιώματά του, αποκρύπτοντας την ταυτότητά του, αλλά και να 

εκφράσει τις απόψεις του για την κοινή μοίρα των ανθρώπων. Η ποίησή του θα 

 
3 Μιχάλης Μερακλής, «Η Τέταρτη Διάσταση του Γιάννη Ρίτσου. Μια πρώτη προσέγγιση» στον τόμο 

Αφιέρωμα στον Γιάννη Ρίτσο, Αθήνα 1981, σελ. 519.  
4 Δημήτρης Κόκορης, Μια φωτιά. Η ποίηση. Σχόλια στο έργο του Γιάννη Ρίτσου, Αθήνα 2003, σελ.75. 
5 Στέφανος Διαλησμάς, Εισαγωγή στην ποίηση του Γιάννη Ρίτσου, Αθήνα 1984, σελ. 55. 
6 Χρίστος Αλεξίου, «Μια απόπειρα ανάλυσης της Τέταρτης Διάστασης του Γιάννη Ρίτσου», στον τόμο 

Ο ποιητής και ο πολίτης Γιάννης Ρίτσος, Αθήνα 2008, σελ. 152.  
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λέγαμε ότι «είναι ένα γεφύρωμα ανάμεσα στο παρόν και το μέλλον»7. Αυτό το 

γεφύρωμα ο ποιητής το κατορθώνει με το εύπλαστο υλικό του παρελθόντος που 

μπορεί να ζυμωθεί με τα γεγονότα του παρόντος και αποκτά διαχρονική ισχύ.  Αυτός 

ο χαρακτήρας των ποιημάτων δίνει στον σύγχρονο ποιητή την αίσθηση ότι το έργο 

του θα αντισταθεί στη λήθη και θα αντέξει στον χρόνο. Με τον τρόπο αυτό τα 

πολιτικά συμβάντα του νεότερου ελληνικού χώρου αποκτούν καθολική διάσταση, τα 

γεγονότα γίνονται μύθος και η ιστορία εν πολλοίς μυθοποιείται. Επιπλέον, ο ρόλος 

των μυθικών προσώπων διασκευάζεται, καθώς τα πρόσωπα αυτά χρησιμοποιούνται 

ως σύμβολα της τραγικής αίσθησης της ζωής και της ανθρώπινης μοίρας. Έτσι ο 

σύγχρονος άνθρωπος, ποιητής ή αναγνώστης, επιτυγχάνει τη συναισθηματική του 

αποφόρτιση, τη λύτρωση, την επικοινωνία. Αυτή ακριβώς είναι και η ψυχολογική 

λειτουργία του μύθου στο πεδίο της λογοτεχνίας. 

    Η ποίηση του Ρίτσου είναι ποίηση που συμπορεύεται με την ιστορία, αλλά και 

ποίηση που κάποτε αποστασιοποιείται. Γενικότερα στο έργο του Ρίτσου είναι 

εμφανής μια ταλάντευση ανάμεσα στην πίστη και την αμφιβολία, ανάμεσα στη 

μοναξιά και τη συντροφικότητα, ανάμεσα στη σιωπή και το ποίημα. Όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει ο Μερακλής «η ποίηση του Ρίτσου είναι καθολική. 

Περιλαμβάνει όλες τις πλευρές της εξωτερικής ζωής και όλες τις πτυχές της 

καθημερινής ζωής. Και είναι μεγάλο λάθος (και μεγάλη αδικία) να θεωρείται 

μονοσήμαντα ποίηση του εμείς, κι όχι και του εγώ, ποίηση της αισιοδοξίας, κι όχι και 

της απαισιοδοξίας, ποίηση της απεριόριστης πίστης, κι όχι και του περιοριστικού 

σκεπτικισμού»8. 

    Τέλος, όπως προαναφέρθηκε, η μελέτη τοποθετείται στο μεταίχμιο μεταξύ 

Λαογραφίας και Λογοτεχνίας (Φιλολογίας), και γι’ αυτό θα εξετάσει την 

προϋπάρχουσα ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία για τις σχέσεις, τις συγκλίσεις και 

αποκλίσεις μεταξύ των δύο αυτών επιστημολογικών πεδίων. Συνεπώς, η εργασία 

μεθοδολογικά θα βασιστεί σε βιβλιογραφική έρευνα και συγκριτική μελέτη των 

σχετικών αρχαίων και νέων ελληνικών μύθων, που αναδεικνύουν τον πολιτισμικό 

δυναμισμό και παρέχουν τη δυνατότητα ερμηνείας  των ειδικότερων θεματικών 

στοιχείων.   

 

 
7 Γιάννης Ρίτσος, «Περί Μαγιακόβσκη», Μελετήματα, Αθήνα 1980, σελ. 20. 
8 Μιχάλης Μερακλής, «Γιάννης Ρίτσος: η αλήθεια σε δυο επίπεδα», στον τομο Πρακτικά Δεκάτου 

Τέταρτου Συμποσίου Ποίησης, Πανεπιστήμιο Πατρών, 1-3 Ιουλίου 1994, (επιμ. Σ. Λ. Σκαρτσής), 

Πάτρα 1996, σελ. 150.  


