ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Τίτλος Θεματικής

Θέματα

Νεοελληνικής

Ενότητας

Υπερρεαλισμός*

Λογοτεχνίας

(20ός

αιώνας):

Ο

Ελληνικός

(* Το μάθημα προσφέρει εναλλασσόμενα θέματα από το πεδίο της
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας του 20ού αιώνα. Εδώ παρουσιάζεται το γνωστικό
αντικείμενο του Ελληνικού Υπερρεαλισμού το οποίο προσφέρεται το
ακαδημαϊκό έτος 2019-2020)
Κωδικός Θεματικής
Ενότητας
Τύπος Θεματικής
Ενότητας
Επίπεδο
Έτος / Εξάμηνο
φοίτησης

ΕΛΛ313
Επιλογής – Κατεύθυνση Φιλολογίας
Προπτυχιακό
3ος έτος – 5ο εξάμηνο

Όνομα Διδάσκοντα
ECTS
15
Στόχοι Θεματικής



Ενότητας

Διαλέξεις /
εβδομάδα

Βλ. πεδίο
«Μεθοδολογία
διδασκαλίας»

Εργαστήρια /
εβδομάδα

Βλ. πεδίο
«Μεθοδολογία
διδασκαλίας»

Να εμβαθύνουν οι φοιτητές σε μια ορισμένη χρονική περίοδο της
ιστορίας της λογοτεχνίας/ σε μια γενιά ή ομάδα συγγραφέων (ή
συγγραφέα)/σε μια αισθητική τάση ή και θεματική της ελληνικής
λογοτεχνίας του 20ού αιώνα.



Να μελετήσουν τον κόσμο των ιδεών, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
και τις αισθητικές τάσεις που σχετίζονται με το επιλεγμένο θέμα.



Να ασκηθούν στις μεθόδους και στα εργαλεία της φιλολογικής
έρευνας καθώς και στη χρήση των βιβλιογραφικών πηγών.



Να εξοικειωθούν με τους όρους της φιλολογικής έρευνας και
ανάλυσης, καθώς και στη συγγραφή φιλολογικού δοκιμίου, με στόχο
την κριτική ανάγνωση των λογοτεχνικών κειμένων: διάκριση ανάμεσα
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σε κειμενικά, ιστορικά, θεωρητικά και κριτικά δεδομένα (ανάλογα με
τη μέθοδο ή τρόπο προσέγγισης) που βοηθούν στην κατανόηση και
ερμηνεία του λογοτεχνικού έργου.


Να μελετήσουν ενδεικτικά κείμενα της ποίησης ή/και της πεζογραφίας
της ελληνικής λογοτεχνίας του 20ού αιώνα.

Μαθησιακά

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας, οι φοιτητές θα είναι

Αποτελέσματα

σε θέση να:


διαθέτουν ικανοποιητική εποπτεία της εξέλιξης της νεοελληνικής
λογοτεχνίας κατά τον 20ό αιώνα ανά περίοδο/ γενιά/ σχολή/ αισθητική
τάση/θεματική και να εμβαθύνουν σε μία από αυτές.



γνωρίζουν τον κόσμο των ιδεών, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις
αισθητικές τάσεις που σχετίζονται με το επιλεγμένο θέμα



διαθέτουν διεξοδική εποπτεία των βασικών χαρακτηριστικών των
αισθητικών ρευμάτων και τάσεων που κυριάρχησαν στη νεοελληνική
λογοτεχνία του 20ού αιώνα και να είναι σε θέση να τα εφαρμόσουν στην
ανάλυση λογοτεχνικών κειμένων που αφορούν στο επιλεγμένο κάθε φορά
γνωστικό αντικείμενο.



να μελετούν, αναλύουν, συγκρίνουν και ερμηνεύουν επιλεγμένα κείμενα
της νεοελληνικής λογοτεχνίας του 20ού αιώνα, εντός των ιστορικών,
γραμματολογικών, ιδεολογικών και αισθητικών συμφραζομένων της
δημιουργίας τους, εφαρμόζοντας τις βασικές αρχές της φιλολογικής
έρευνας.

Ειδικότερα για το γνωστικό αντικείμενο του Ελληνικού Υπερρεαλισμού που
επιλέχθηκε να παρουσιαστεί στον Οδηγό Μελέτης ο διδάσκων/ η διδάσκουσα
αναμένει ότι ο φοιτητής ή η φοιτήτρια που παρακολουθεί την ΕΛΛ313 θα είναι
σε θέση με την ολοκλήρωσή της:
Γνώση (Knowledge)
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Να γνωρίζει τις βασικές αρχές και τα αιτήματα του υπερρεαλιστικού
κινήματος, καθώς και των συναφών κινημάτων της πρωτοπορίας, και να
διακρίνει τη διαφοροποίησή τους από τις αντίστοιχες άλλων ρευμάτων του
μοντερνισμού.



Να γνωρίζει και να παρουσιάζει τα βασικά στάδια εισαγωγής και
εμφάνισης του υπερρεαλισμού στη νεοελληνική λογοτεχνία.



Να εντοπίζει και να προσδιορίζει τους βασικούς σταθμούς στην εξέλιξη
της νεοελληνικής ποίησης (γενιές, τάσεις, περίοδοι) από την εμφάνιση της
Γενιάς του Τριάντα και μετέπειτα και να περιγράφει τα χαρακτηριστικά
τους.



Να προσδιορίζει και να ταξινομεί ειδολογικά, αισθητικά και ιστορικά
νεωτερικά ποιητικά κείμενα της νεοελληνικής λογοτεχνίας

του 20ού

αιώνα.


Να έχει μελετήσει και να γνωρίζει αντιπροσωπευτικά έργα του ελληνικού
υπερρεαλισμού και να μπορεί να τα κατατάσσει στα ιστορικά,
γραμματολογικά,

αισθητικά,

ιδεολογικά

και

πολιτισμικά

τους

συμφραζόμενα.
Κατανόηση (Comprehension)


Να συνδέει και να συγκρίνει αισθητικά πλαίσια, γενιές και τάσεις της
νεωτερικής νεοελληνικής ποίησης του 20ού αιώνα.



Να κατανοεί βασικούς ιστορικούς, γραμματολογικούς, αισθητικούς και
κοινωνικοπολιτικούς όρους οι οποίοι διαμόρφωσαν την εξέλιξη της
νεωτερικής νεοελληνικής ποίησης.



Να κατανοεί και να διακρίνει συγκεκριμένες εκφάνσεις του ευρύτερου
μοντερνισμού που εμφανίστηκαν στην νεοελληνική ποίηση μετά το 1930.

Εφαρμογή (Application)


Να εφαρμόζει και να εξετάζει το θεωρητικό, αισθητικό και ιστορικό
πλαίσιο της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου σε επιλεγμένα λογοτεχνικά
κείμενα και να ερμηνεύει με βάση αυτό τα εξεταζόμενα λογοτεχνικά
κείμενα.
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 Να χρησιμοποιεί τις πρωτογενείς πηγές και τη δευτερεύουσα βιβλιογραφία
που τους υποδεικνύεται ως εργαλεία για την επίλυση συγκεκριμένων
ερευνητικών/ερμηνευτικών προβλημάτων σε ένα ή περισσότερα από τα
έργα

που

συμπεριλαμβάνονται

στη

διδακτέα

ύλη

(τέτοια

ερμηνευτικά/ερευνητικά προβλήματα αποτελούν το αντικείμενο των
γραπτών εργασιών).


Να εφαρμόζει στοιχειώδη εργαλεία της ποιητικής και της θεωρίας της
λογοτεχνίας στην ανάλυση των λογοτεχνικών κειμένων.

Ανάλυση (Analysis)


Να αναλύει τα χαρακτηριστικά της περιόδου εμφάνισης και εξέλιξης του
υπερρεαλισμού, να ταξινομεί, να εξετάζει και να συγκρίνει επιλεγμένα
ποιητικά

κείμενα

εντός

των

ιστορικών

και

αισθητικών

τους

συμφραζομένων.


Να διερευνά την αμοιβαία σχέση θεματικών, αισθητικών, γλωσσικών και
ιδεολογικών επιλογών σε κάθε ένα από τα έργα που μελέτησε.

Σύνθεση (Synthesis)


Να γνωρίζει και να προσδιορίζει το ιστορικό, πολιτικό και αισθητικό
πλαίσιο εξέλιξης της νεοελληνικής ποίησης από το 1930 και εντεύθεν
κατά τον 20ό αιώνα.



Να γνωρίζει θεμελιώδεις κριτικές απόψεις της εποχής και να μπορεί να τις
αξιοποιεί στην προσέγγιση των λογοτεχνικών κειμένων.



Να συνθέτει, να δημιουργεί και να γράφει δοκιμιακό λόγο, να διατυπώνει
απόψεις σχετικά με τη θέση (στην ιστορία της λογοτεχνίας), τη σημασία
και το περιεχόμενο επιλεγμένων λογοτεχνικών κείμενων

Αξιολόγηση (Evaluation)


Να αξιολογεί, να συγκρίνει και να ασκεί κριτική σε επιλεγμένα ποιητικά
κείμενα της σύγχρονης νεοελληνικής ποιητικής παραγωγής που
σχετίζονται με το ρεύμα του υπερρεαλισμού.
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Να εντάσσει τη νεοελληνική υπερρεαλιστική ποιητική παραγωγή του 20ού
αιώνα στο πλαίσιο της ευρύτερης νεοελληνικής γραμματείας και να
αξιολογεί τη σημασία της εντός του ιστορικού εκείνου πλαισίου αλλά και
να

αναγνωρίζει την αξία της και τη συμβολή της στη σημερινή

λογοτεχνική παραγωγή.

Προαπαιτούμενες
Θ.Ε.

ΕΛΛ111, ΕΛΛ112,

Συναπαιτούμενες

ΕΛΛ113

Θ.Ε.

ΕΛΛ211, ΕΛΛ212, ΕΛΛ213

Περιεχόμενο

Η ενότητα αποσκοπεί στη μελέτη εξειδικευμένων θεμάτων της νεοελληνικής

Θεματικής

λογοτεχνίας του 20ού αιώνα, στην εξέταση σημαντικών αισθητικών,

Ενότητας

θεωρητικών, κριτικών και ερμηνευτικών ζητημάτων που αφορούν στην
νεοελληνική λογοτεχνία της περιόδου αυτής. Η ενότητα περιλαμβάνει επίσης
τη συνδυαστική μελέτη ενδεικτικών λογοτεχνικών κειμένων, ποιημάτων ή
πεζών, με στόχο την εξάσκηση των φοιτητών στην κριτική ανάγνωση, την
ανάλυση και την κατανόηση των κειμένων αυτών μέσα στο πλαίσιο της
μελέτης των εκάστοτε αισθητικών, ιστορικών και κριτικο-ερμηνευτικών
συμφραζομένων που απασχολούν τη Θ. Ε.
Τα θέματα με τα οποία δύναται να ασχοληθεί η Ενότητα είναι ποικίλα:
μπορεί να αφορούν στην εξέταση ενός συγγραφέα ή μιας ομάδας
συγγραφέων, στην εξέταση ενός ή και περισσότερων λογοτεχνικών ειδών και
της εξέλιξής τους κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου ή, τέλος, μιας
ειδικής θεματικής του 20ού αιώνα η οποία ενδέχεται να διαπερνά μια ομάδα
έργων ή συγγραφέων ή και διαφορετικές αισθητικές τάσεις καθ’ όλη την
έκταση του 20ού αιώνα (οπότε και επιλέγεται η συγκριτική θεώρηση). Όπως
γίνεται αντιληπτό η θεματολογία της ενότητας δεν είναι σταθερή αλλά
αντιθέτως επιδιώκεται η εναλλαγή γνωστικών αντικειμένων ανά τακτά
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χρονικά διαστήματα προκειμένου σε ένα σχετικώς εύλογο χρονικό διάστημα
να καλυφθούν διαφορετικά και ποικίλα γνωστικά αντικείμενα.
Σε ό,τι αφορά το γνωστικό αντικείμενο του Ελληνικού Υπερρεαλισμού η ύλη
κατανέμεται ως εξής:
Πρώτη ενότητα: Ο Υπερρεαλισμός και η εισαγωγή του στην Ελλάδα κατά
την προπολεμική περίοδο.
Δεύτερη ενότητα: Η υπερρεαλιστική ποιητική παραγωγή κατά την περίοδο
της Κατοχής.
Τρίτη ενότητα: Η υπερρεαλιστική ποιητική παραγωγή κατά την
μεταπολεμική περίοδο και ο μεταϋπερρεαλισμός.
Τέταρτη ενότητα: Ανακεφαλαίωση – Επαναλήψεις.
Μεθοδολογία

Στη συγκεκριμένη Θεματική Ενότητα, όπως και σε όλο το Π.Σ. στο οποίο

Διδασκαλίας

αυτή εντάσσεται ακολουθείται η μεθοδολογία της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης. Τούτο σημαίνει πως ο φοιτητής, αξιοποιώντας τα μέσα και τα
εργαλεία που του παρέχει το Πανεπιστήμιο, ευρισκόμενος σε συνεργασία με
τον καθηγητή-σύμβουλο, έχει την ευθύνη της μελέτης του γνωστικού
αντικειμένου βάσει του χρονοδιαγράμματος μελέτης που του έχει προταθεί
(διαδικασία αυτομόρφωσης —ο φοιτητής καθοδηγείται και μαθαίνει στο πώς
θα μαθαίνει). Ταυτόχρονα όμως ο διδάσκοντας έχει τα εργαλεία εκείνα ώστε
να παροτρύνει, να καθοδηγεί, να ελέγχει και εν τέλει να αξιολογεί τη
διαδικασία μάθησης των φοιτητών και τα αποτελέσματά της.
Συγκεκριμένα, για την Ενότητα προβλέπονται η διεξαγωγή 3 Ομαδικών
Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΟΣΣ) και 3 τηλεδιαλέξεων, η συγγραφή από
τους φοιτητές 2 γραπτών εργασιών, καθώς και η αξιοποίηση της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας της Ενότητας (e-class) και του Forum επικοινωνίας*
(* Αναλυτικά η μέθοδος διδασκαλίας περιγράφεται στον Οδηγό Μελέτης)

Βιβλιογραφία

Υποχρεωτικά αναγνώσματα
ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ:
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Φραγκίσκη Αμπατζοπούλου, «Εισαγωγή», «Χρονο-Βιβλιογραφία», … δεν
άνθησαν ματαίως, Ανθολογία υπερρεαλισμού, Νεφέλη, Αθήνα 1980, σελ. 1340, 396-404.
Mario Vitti, Η «Γενιά του τριάντα» ιδεολογία και μορφή, Ερμής, Αθήνα 2000,
σελ. 27-124, 132-168.
Εύη Βογιατζάκη, Τα αισθητικά ρεύματα στον 19ο και στον 20ο αιώνα και στη
νεοελληνική λογοτεχνία, ΕΔΥ: Εναλλακτικό διδακτικό υλικό, ΑΠΚΥ 2010
(αναρτάται στην πλατφόρμα), σελ. 104-122, 138-145, 148-153.
Γιάννης Δάλλας, «Η μεταπολεμική περιπέτεια του ελληνικού υπερρεαλισμού,
ο μεταϋπερρεαλισμός και οι τύχες της μεταπολεμικής πρωτοπορίας», στο
Ευρυγώνια. Δοκίμια για την ποίηση και την πεζογραφία, Νεφέλη, Αθήνα 2000,
σελ. 165-189.
Χρήστος Δανιήλ, Η μεταπολεμική ποίηση, ΕΔΥ: Εναλλακτικό διδακτικό υλικό,
ΑΠΚΥ 2011 (αναρτάται στην πλατφόρμα), σελ. 24-38, 43-44, 47-62.
Ανδρέας Εμπειρίκος, «Αμούρ-Αμούρ», Γραπτά ή προσωπική μυθολογία,
Άγρα, Αθήνα 1988, σελ. 9-29.
Ανδρέας Εμπειρίκος, Περί σουρρεαλισμού, Η διάλεξη του 1935, Εισαγωγήεπιμέλεια Γιώργης Γιατρομανωλάκης, Άγρα, Αθήνα 2009, σελ. 49-85.
Οδυσσέας Ελύτης, «Τέχνη-Τύχη-Τόλμη», «Το χρονικό μιας δεκαετίας», στο
Ανοιχτά χαρτιά, Ίκαρος, Αθήνα 1987, σελ. 115-153, 319-532.
Έκτωρ Κακναβάτος, «Γιατί δεν πεθαίνει ο υπερρεαλισμός», στο Φραγκίσκη
Αμπατζοπούλου, … δεν άνθησαν ματαίως, Ανθολογία υπερρεαλισμού, Νεφέλη,
Αθήνα 1980, σελ. 335-339.
Ερατοσθένης

Καψωμένος,

«Για

μια

μεθοδολογία

ανάλυσης

των

υπερρεαλιστικών κειμένων. Νίκου Εγγονόπουλου ‘Γυψ και φρουρά’»,
Δωδώνη: Φιλολογία, Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τομ. ΙΕ’, Ιωάννινα 1986, σελ. 83-129.
Roderick Beaton, Εισαγωγή στη νεότερη ελληνική λογοτεχνία. Ποίηση και
πεζογραφία, 1821-1992, μτφ. Eυ. Zουργού-M. Σπανάκη, Nεφέλη, Aθήνα
1996, σελ. 212-220, 235-241, 247-249, 272-279.
Λίνος Πολίτης, Ιστορία της νεοελληνική λογοτεχνίας, Μορφωτικό Ίδρυμα
Εθνικής Τράπεζας, Αθήνα 1989, σελ. 290-301, 343-346.
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Ζαχαρίας Σιαφλέκης, «Η νύχτα των αστραπών: Θεωρία και πράξη της
αυτόματης γραφής», στο Από τη νύχτα των αστραπών στο ποίημα γεγονός.
Συγκριτική ανάγνωση Ελλήνων και Γάλλων υπερρεαλιστών, Επικαιρότητα,
Αθήνα 1989, σελ. 24-58.
Νίκος

Σιγάλας,

«Sur-realia:

Σχέδιο

μιας

ιστορίας

του

ελληνικού

υπερρεαλισμού στον Μεσοπόλεμο», στο Ο Ανδρέας Εμπειρίκος και η ιστορία
του ελληνικού υπερρεαλισμού, ή Μπροστά στην αμείλικτη αρχή της
πραγματικότητας, Άγρα, Αθήνα 2012, σελ. 86-135.
Μιχάλης

Χρυσανθόπουλος,

«Ο

υπερρεαλισμός

και

στην

Ελλάδα:

Προϋποθέσεις, γεγονότα, τοποθετήσεις», «Η εμπειρία του πολέμου στους
υπερρεαλιστές», στο «Εκατό χρόνια πέρασαν και ένα καράβι». Ο ελληνικός
υπερρεαλισμός και η κατασκευή της παράδοσης, Άγρα, Αθήνα 2012, σελ. 85110, 297-331.
Ανθολόγιο κριτικών κειμένων: Επιλογή κριτικών κειμένων το οποία θα
αναρτώνται σταδιακά στην πλατφόρμα κατά τη διάρκεια της χρονιάς
ως συμπληρωματική βιβλιογραφία για την εκπόνηση της εκάστοτε
εργασίας.
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ:
Ανδρέας Εμπειρίκος: Επιλογή από τις συλλογές Υψικάμινος, 1935, Ενδοχώρα,
1945 και Οκτάνα, 1980. Οι δύο πρώτες συλλογές κυκλοφορούν από τις
εκδόσεις Άγρα και η τρίτη από τις εκδόσεις Ίκαρος.
Οδυσσέας Ελύτης: Επιλογή από τις συλλογές Προσανατολισμοί, 1940
(Ίκαρος), Ήλιος ο Πρώτος, 1943 (Ίκαρος), και το ποιητικό σύνθεμα Άσμα
ηρωικό και πένθιμο για τον χαμένο ανθυπολοχαγό της Αλβανίας, 1945. Όλες οι
συλλογές κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Ίκαρος.
Νίκος Εγγονόπουλος: Επιλογή από τις συλλογές Μην ομιλείτε εις τον οδηγόν
1938 (Ίκαρος) Τα κλειδοκύμβαλα της σιωπής, 1939 (Ίκαρος) και το ποιητικό
σύνθεμα Μπολιβάρ, ένα ελληνικό ποίημα, 1944 (Ίκαρος). Άπαντα τα ποιητικά
του Εγγονόπουλου κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Ίκαρος
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Νίκος Γκάτσος: Το ποιητικό σύνθεμα Αμοργός, 1943. Το έργο κυκλοφορεί από
τις εκδόσεις Ίκαρος.
Μάτση Χατζηλαζάρου: Επιλογή από τις συλλογές Μάης, Ιούνης και
Νοέμβρης, 1944, και Το δίχως άλλο. Αντίστροφη αφιέρωση, 1985. Τα ποιήματα
της Μάτσης Χατζηλαζάρου κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Ίκαρος.
Μίλτος Σαχτούρης: Επιλογή από τις συλλογές Παραλογαίς, 1948 (Κέδρος),
Με το πρόσωπο στον τοίχο, 1952 (Κέδρος), Τα φάσματα ή η χαρά στον άλλο
δρόμο, 1958. Άπαντα τα ποιητικά του Σαχτούρη κυκλοφορούν από τις
εκδόσεις Κέδρος.
Έκτωρ Κακναβάτος: Επιλογή από τις συλλογές Διήγηση, 1974, Τετραψήφιο,
1980, In perpetuum 1984. Άπαντα τα ποιητικά του Κακναβάτου κυκλοφορούν
από τις εκδόσεις Άγρα.
Επιπροσθέτως όλα τα κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας τα οποία αναλύονται
στα ΕΔΥ, καθώς και όλα τα νεοελληνικά ποιητικά κείμενα τα οποία αποτελούν
αντικείμενο εξέτασης και σχολιασμού στις γραπτές εργασίες, στις ΟΣΣ και
στις τηλεδιαλέξεις*.
(* Η πλήρης βιβλιογραφία, υποχρεωτική και βοηθητική-συμπληρωματική
(προαιρετική) παρουσιάζεται στον Οδηγό Μελέτης)

Πολυμεσικό υλικό:
Η λογική της συγκεκριμένης Θεματικής Ενότητας, όπως και όλου του
Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό»
στηρίζεται και στη μελέτη πολυμεσικών υλικών, τα οποία εμβαθύνουν στις
έννοιες και δρουν υποστηρικτικά στα μαθησιακά αποτελέσματα κάθε
Γνωστικού Αντικειμένου. Περιλαμβάνει διαδικτυακούς συνδέσμους σε
επίσημους ιστοχώρους λογοτεχνών και έγκυρων ερευνητικών κέντρων (π.χ.
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας), online βιβλιογραφία, videos, προτεινόμενες
ταινίες, κ.λπ. Ο στόχος είναι η παροχή πολυμεσικών βοηθημάτων για την
ευκολότερη μετακένωση πληροφοριών και γνώσεων, ιδεών και θεωριών.

9

Αξιολόγηση

2 Γραπτές εργασίες
Δραστηριότητες

30%
(έχουν

προαιρετικό

χαρακτήρα και σε αποστέλλονται προς
διόρθωση

και

βαθμολόγηση

στον

0%

διδάσκοντα)
Τελική Εξέταση
Γλώσσα

70%

Ελληνική

διδασκαλίας
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