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Ο Ανδρέας Εμπειρίκος, ο Νικόλας Κάλας και ο Νίκος Εγγονόπουλος, οι τρεις
Έλληνες υπερρεαλιστές της περιόδου 1930-1945, σε διάλογο με το μαρξισμό και
την ψυχανάλυση στοχάστηκαν για τα καίρια ζητήματα του καιρού τους:
Προσέγγισαν το γλωσσικό θετικισμό είτε αυτός προερχόταν από τους κόλπους
υης δημοτικής είτε από αυτούς της καθαρεύουσας. Συνέβαλαν στην αναδιάταξη
των συστημάτων σκέψης της εποχής με την εισαγωγή της πρακτικής της
αυτόματης γραφής, την αμφισβήτηση του διαχωρισμού της ζωής από τη
λογοτεχνία και την ανάδειξη του ασυνείδητου ως συστήματος.
Υιοθετώντας ένα πνεύμα διεθνιστικό, συζήτησαν εκ νέου τη θέση της
Ελλάδας εντός της Ευρώπης, παίρνοντας αποστάσεις από το σχήμα της εθνικής
συνέχειας και αναδεικνύοντας τη σημασία της ευρωπαϊκής διαμεσολάβησης.
Τέλος, διατύπωσαν ένα πρωτότυπο σχήμα για τη λογοτεχνική παράδοση και τη
λογοτεχνική εξέλιξη που έρχεται σε αντίθεση με τις βασικές θέσεις του Σεφέρη,
του Τσάτσου, του Δημαρά και του Καραντώνη και πρότειναν ένα διαφορετικό
μοντέλο για τη νεοελληνική λογοτεχνία και τέχνη από αυτό της «γενιάς του
τριάντα».
H εκ του παραλλήλου μελέτη της συμβολής των τριών υπερρεαλιστών
αναδεικνύει τη συμβολή τους, η οποία αποσιωπήθηκε από την κριτική σκέψη
στις δεκαετίες του 1930 και 1940 και εξακολουθεί να προκαλεί αντιστάσεις ακόμη
και σήμερα.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ο Μιχάλης Χρυσανθόπουλος είναι καθηγητής της Γενικής και Συγκριτικής
Γραμματολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης. Σπούδασε νομικά, ιστορία και φιλολογία στα Πανεπιστήμια
Αθηνών, Λονδίνου και Birmingham, και εργάστηκε ως μεταφραστής στην

Ευρωπαϊκή Ένωση και ως παραγωγός ραδιοφωνικών προγραμμάτων στην
Ελληνική Υπηρεσία του BBC. Έχει, μεταξύ άλλων, δημοσιεύσει τις μελέτες
Γεώργιος Βιζυηνός. Μεταξύ φαντασίας και μνήμης (Εστία, 1994) και Αρτεμίδωρος
και Φρόυντ. Ερμηνευτικές θεωρίες και λογοτεχνικά όνειρα (Εξάντας, 2005) και
άρθρα για την αυτοβιογραφία, την ψυχαναλυτική κριτική και την ποίηση και
πεζογραφία του 19ου και του 20ου αιώνα.

