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Περίληψη:  

Ο  Γάλλος συγγραφέας, Valery Larbaud, τέλη του 19ου  αρχές του 20ου αιώνα, στα 

έργα του κάνει πολυάριθμες αναφορές στον κόσμο του ταξιδιού. Καλεί τους αναγνώστες 

του να γνωρίσουν το άγνωστο, περιγράφοντας τη φιγούρα του περιπλανώμενου και 

μοναχικού «μεγάλου ταξιδιώτη». Υπερασπίζεται την ελευθερία του ανθρώπου, ενώ 

αναφέρεται στο ομηρικό μυητικό ταξίδι, για να αναδείξει τελικά τη διπλή διάσταση του 

ταξιδιού: τη γεωγραφική διάσταση του ταξιδιού και αυτή του εσωτερικού μυητικού 

ταξιδιού. Αυτή η μυθολογία του Λαρβαλδικού ασυνείδητου αποτελείται από μια 

πραγματική αντανακλαστική περιπέτεια προς τα βάθη του υποσυνείδητου. Ο Larbaud 

προσδίδει έτσι στην αρχαία ελληνική κληρονομιά όχι μόνο το ρόλο του εκπροσώπου της 

έκφρασης της των αφηγητών της αλλά και των αναγνωστών της και της σύγχρονης 

κοινωνίας που πρόκειται να διαβάσει το έργον του στο μέλλον. Από το ομηρικό μυητικό 

ταξίδι, όπου η αρχαία ελληνική κληρονομιά τίθεται στην υπηρεσία της αντικομφορμιστικής 

πένας του συγγραφέα, στις περιπέτειες που γεννά η γραφή και η ποιητική δημιουργία, ο 

συγγραφέας οικειοποιείται εκ νέου τον αρχαίο ελληνικό μύθο αποδομώντας τον για να 

δημιουργήσει το δικό του μύθο του ασυνείδητου. 

 
 

Résumé :  
L’auteur de cette fin du XIXe, début du XXe siècle français, Valery Larbaud, 

effectue dans ses ouvrages de nombreuses références à l’univers du voyage. Il invite ses 

lecteurs à partir à la rencontre de l’étranger, en décrivant la figure du « grand voyageur » 

vagabond et solitaire. Il plaide pour la liberté de l’homme tout en renvoyant au voyage 

initiatique homérique, pour finalement mettre en avant la double dimension du voyage : celui 

du voyage physique dans l’espace et celui du voyage initiatique intérieur. Cette mythologie 

de l’intime larbaldienne consiste à une véritable aventure réflexive vers l’intime. Larbaud 

accorde ainsi à l’héritage grec ancien une fonction de porte-parole, d’expression de l’intimité 

de ses narrateurs mais également de ses lecteurs et de la société moderne qui s’apprête à le 

lire. Du voyage initiatique homérique, où l’héritage grec ancien se met au service de la plume 

anticonformiste de l’auteur, aux péripéties qui génèrent l’écriture et la création poétique, 

l’auteur se réapproprie le mythe antique grec en le déconstruisant afin de créer son propre 

mythe de l’intime. 

 
Abstract:  
 

The French author of the end of the 19th beginning of the 20th century, Valery 

Larbaud, makes numerous references to the world of travel in his writings. He invites his 

readers to set off, to meet the unknown, by describing the figure of the wandering and 

solitary "great traveler". He pleads for the freedom of humankind while referring to the 

Homeric initiatory journey, to finally highlight the double dimension of this journey:  the 

physical journey and the inner initiatory journey. This Larbaldian mythology of the intimate, 

consists of a real reflexive adventure towards the depths of the unconsciousness. Therefore, 

Larbaud grants to the ancient Greek heritage a function of spokesperson, of expression of 

the intimacy of his narrators but also of his readers and of the modern society that is about 

to read him. From the Homeric initiatory journey, where the ancient Greek heritage puts 

itself at the service of the non-conformist pen of the author, to the adventures engendered by 

writing and poetic creation, the author reappropriates the ancient Greek myth by 

deconstructing it in order to create his own myth of intimacy. 


