Αργύριος Κ. Ντάλας (περίληψη της ερευνητικής πρότασης)

 	 	Πλατωνικοί Μύθοι στην Πεζογραφία του Μοντερνισμού
     Μία συγκριτική μελέτη μέσα από αντιπροσωπευτικά παραδείγματα

Αντικείμενο της επιχειρούμενης έρευνας αποτελεί η ανάδειξη της σύνδεσης του λογοτεχνικού μοντερνισμού με την πλατωνική φιλοσοφία μέσα από την έννοια του μύθου, και ειδικότερα της σύνδεσης της μοντερνιστικής πεζογραφίας με μύθους και εικόνες φιλοσοφικών Διαλόγων του Πλάτωνα μέσω της εξέτασης αντιπροσωπευτικών έργων της γραμματολογικής περιόδου του μοντερνισμού. Μαζί με άλλα κείμενα, θα ασχοληθούμε ενδελεχώς με το μυθιστόρημα Έξι Νύχτες στην Ακρόπολη του Γιώργου Σεφέρη, το Λεμονοδάσος του Κοσμά Πολίτη, το μυθιστόρημα Αναζητώντας τον Χαμένο Χρόνο του Marcel Proust, τη νουβέλα Θάνατος στη Βενετία του Thomas Mann κ.ά.
   Πρώτα-πρώτα, θα επιχειρήσουμε να απαντήσουμε στο ερώτημα ποιά η φύση και λειτουργία του μύθου στον μοντερνισμό, ώστε βαθμιαία να ξεδιαλύνουμε τη σχέση του τελευταίου με πλατωνικούς μύθους και να καταστεί τελικά δυνατή η διατύπωση μιας ικανοποιητικής απάντησης στο γιατί εστιάζουμε, από ένα σύνολο μύθων, σε αυτούς του Έλληνα στοχαστή.
   Ακριβέστερα, θα γίνει μια προσπάθεια διερεύνησης του τρόπου συνάντησης καίριων χαρακτηριστικών της μοντερνιστικής γραφής, όπως του μη λογικού (ά-λογου) στοιχείου και του στοιχείου της αχρονίας (ά-χρονου) με την πλατωνική μεταφυσική και τη θεωρία των Ιδεών, καθώς και διερεύνησης αναλογιών στη λειτουργία της μυθικής αφήγησης, αφού αυτή αποτελεί ερμηνευτικό κλειδί των υπό εξέταση κειμένων, όπως και των πλατωνικών Διαλόγων εξάλλου. Με άλλα λόγια, παρατηρείται μια αμφίδρομη σχέση και ένας αξεδιάλυτος τρόπος σύνδεσης αυτών των στοιχείων, που χαρακτηρίζουν τόσο τους μοντερνιστές συγγραφείς όσο και τον Έλληνα φιλόσοφο. Ας μη λησμονούμε άλλωστε, αφενός, την παραδεδεγμένη και αδιαμφισβήτητη λογοτεχνικότητα των φιλοσοφικών διαλόγων του Πλάτωνα, ο οποίος και ξεκίνησε ως ποιητής τη συγγραφική του δραστηριότητα, αφετέρου, τη φιλοσοφικότητα που διέπει τα κείμενα του μοντερνισμού, τα οποία ως εκ τούτου και έχουν χαρακτηριστεί ως φιλοσοφικά δοκίμια.
   Πιο συγκεκριμένα, θα ασχοληθούμε με το πώς συνδέονται και πώς εμφανίζονται, μετασχηματισμένοι, πλατωνικοί μύθοι στα μοντερνιστικά κείμενα, τα οποία θα εξετάσουμε εξ επόψεως συγκριτολογικής-ερμηνευτικής.
   Διαρθρωτικά, η εργασία θα οργανωθεί στα ακόλουθα μέρη:
   Στην Εισαγωγή, με τίτλο Μοντερνιστές και κλασική παιδεία, θα αναδειχθεί το γενικότερο ενδιαφέρον των λογοτεχνών της γραμματολογικής περιόδου του μοντερνισμού για την κλασική αρχαιότητα και την ελληνική γραμματεία, με αναφορά και άντληση δεδομένων και από τη βιοεργογραφία του καθενός (και πρωτίστως των Γιώργου Σεφέρη, Κοσμά Πολίτη, Marcel Proust, Thomas Mann, αλλά και άλλων ομότεχνών τους).
    Το πρώτο κεφάλαιο θα φέρει τίτλο Μοντερνιστές και μύθος και θα αποτελείται από υποκεφάλαια με τίτλο Η λειτουργία του μύθου στον Πλάτωνα, Η φύση και λειτουργία του μύθου στον μοντερνισμό και Το ά-λογο στοιχείο αντιστοίχως.
   Στο δεύτερο κεφάλαιο, με τίτλο Η λογοτεχνικότητα των φιλοσοφικών μύθων του Πλάτωνα και η φιλοσοφικότητα της μοντερνιστικής πεζογραφίας, θα εμβαθύνουμε στην ανάλυση των δύο προηγούμενων κεφαλαίων μέσα από παραδείγματα των ερευνώμενων πεζογραφημάτων.
   Στο επόμενο, τρίτο κεφάλαιο, θα εστιάσουμε στη Θέαση της Πλατωνικής Φιλοσοφίας από τους δημιουργούς των κειμένων, με την ανάλυση και ερμηνεία των οποίων θα συνεχίσει το υπόλοιπο, και μεγαλύτερο σε έκταση, μέρος της εργασίας.
   Έτσι, στα κεφάλαια 4 και 5 η έρευνα θα επικεντρωθεί στον μύθο της Διοτίμας στο Λεμονοδάσος και στην «Ανάδυση πλατωνικών μυθικών στοιχείων στο μυθιστόρημα Έξι Νύχτες στην Ακρόπολη» αντίστοιχα, ενώ στο έκτο και έβδομο θα ασχοληθούμε ειδικά με τη νουβέλα Θάνατος στη Βενετία και τη σύνδεση αυτής με τον Διάλογο Φαίδρος (Περί έρωτος) (κεφάλαιο 6) και «τον Μύθο του Ανδρόγυνου στο μυθιστόρημα Αναζητώντας τον Χαμένο Χρόνο» (κεφάλαιο 7).
   Το όγδοο κεφάλαιο θα περιλαμβάνει μια τελική συγκριτική αποτίμηση των κειμένων πάντοτε υπό το φως και τη λειτουργία του λογοτεχνικού μύθου.
   Στο τέλος, θα διατυπωθεί και καταγραφεί το συμπέρασμα της διατριβής, για το οποίο, προς το παρόν, μπορούμε, πιθανολογώντας, να παραθέσουμε μερικές σκέψεις υπογραμμίζοντας πως τα πλατωνικά μυθικά στοιχεία δεν επανεισάγονται προς τον σκοπό, απλώς, της υπενθύμισης του αρχέγονου ή παλαιού, καθώς η χρήση και  αξιοποίησή τους δεν πρόκειται για μονοσήμαντη «μυθική ανακύκλωση». Αντιθέτως, μορφοποιούμενοι λογοτεχνικά από τους μοντερνιστές συγγραφείς εμφανίζονται ως νέοι, μετασχηματισμένοι μύθοι, ικανοποιώντας μια πολυσήμαντη λογοτεχνική απαίτηση. Διότι η συνύπαρξη παλαιού-νέου και η νέα ανάγνωση καθιστούν ορατή τη λογοτεχνική διαδικασία ανάδυσης του μύθου, όπως και την ευλυγισία και ακτινοβολία αυτού. Κατά αυτό τον τρόπο, προκύπτουν νέοι, πολυσύνθετοι και πολύσημοι λογοτεχνικοί μύθοι, με αυθυπαρξία και πληρότητα, η πολλαπλή πρόσληψη των οποίων καθιστά εν τέλει στο σύνολό τους και τα κείμενα εξίσου, αν όχι και περισσότερο, ανοιχτά και πολύσημα.



