
C L A U D E L E V I - S T R A U S S in gesprek met Dicker Eribon 

Over muziek en mythe 

DIDIER ERIBON : In de 'Ouverture' van  Mythologiques verwijst u naar Wag

ner als de eerste die mythen heeft geanalyseerd op een wijze die men 

later zou kenschetsen als 'structuralistisch'. Kan dat worden opgevat als 

een hulde aan de muziek - de vier delen zijn aan haar opgedragen -

of meer in het bijzonder als een hulde aan de muziek van Wagner, een 

eerbetoon dus dat een intiemere relatie tussen hem en uw werk uit-

drukt? 

C L A U D E LEVI -STRAUSS : Wagner heeft een doorslaggevende rol gespeeld 

De antropoloog Claude Levi-Strauss (Brussel, 1908) behoort tot de invloedrijkste den-

kers van de twintigste eeuw. Met als uitgangspunt de structurele taalkunde van Ferdi

nand de Saussure, toonde hij aan dat iedere samenlevingsvorm, van 'primitief' tot hoog-

ontwikkeld, gegrondvest is op mythen; mythen die, hoe verschillend ze op het eerste 

gezicht ook lijken, uit dezelfde elementen zijn opgebouwd. De structurele antropologie 

van Levi-Strauss houdt zich bezig met de universele en onveranderbare wetten die aan 

het menselijk verkeer ten grondslag liggen, waarbij de nadruk ligt op wat de verschillen

de beschavingen in eenzelfde tijd gemeenschappelijk hebben, en niet op wat ze scheidt. 

Deze opvattingen vormden een breuk met de negentiende-eeuwse gedachte dat er zoiets 

als een hierarchie van beschavingen zou bestaan en gaven een belangrijke impuls aan de 

dekolonisatiebewegingen in de jaren vijftig. 

Tot de belangrijkste werken van Claude Levi-Strauss behoren Les structures elemen-

taires de la parente  (1949),  Tristes tropiques (1955) en La pensee sauvage  (1962). Zijn vier-

delige werk Mythologiques  (i964-'7i) is opgedragen 'a la musique' en de verschillende 

hoofdstukken en paragrafen van het eerste deel, Le cru et le cuit,  dragen titels die alle 

naar de westerse muziek verwijzen: 'Thema en variaties', 'Sonate van de goede manieren', 

'Fuga van de vijf zintuigen'. In het voorwoord, de 'Ouverture', wijst Levi-Strauss op de 

grote mate van overeenkomst tussen de mythe en het muziekstuk: beide overstijgen in 

zekere zin het niveau van het discursieve taalgebruik, al ontwikkelen ze zich, evenals de 

taal en in tegenstelling tot de schilderkunst, in de tijd. 

In weerwil van wat het voorwoord en de titels van de hoofdstukken suggereren, is 

Le cru et le cuit een zuiver antropologische studie, waarin Levi-Strauss de mythen van de 

Bororo-Indianen uit Brazilie als uitgangspunt neemt om meer algemeen geldende wet-

ten met betrekking tot het ontstaan en de functie van mythen te formuleren. Hij laat 

tevens zien dat in het mythische denken van de Bororo-stam liederen en muziek een be

langrijke plaats innemen. 
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