
1. ΚΕΙΜΕΝΟ: 
 

Μπγιέρνστερ Μπγιέρνσον, «Ο πατέρας» 
(Ν.Ε.Λ. Β΄ Λυκείου, Β4, σσ. 198 -200) 

 
2.  ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 
2.1.  Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά 

γραµµατολογικά στοιχεία: 
1.  Το πολύπλευρο έργο του Νοµπελίστα Νορβηγού συγγραφέα Μπγιέρνστερ 

Μπγιέρνσον αναφέρεται σε κοινωνικά, πολιτικά, ηθικά και αισθητικά 
προβλήµατα της εποχής του. Ποια από αυτά τα θέµατα θίγονται στο διήγηµα 
«Ο πατέρας»;  

2.  Πώς επιβεβαιώνεται από το εξεταζόµενο κείµενο η άποψη ότι ο συγγραφέας 
παρουσιάζει µε ρεαλισµό την αγροτική ζωή στη Νορβηγία στα τέλη του 19ου 
αιώνα; 

3.  Η κριτική του εγωισµού, των προλήψεων και της θρησκευτικής πίστης, η φι-
λελεύθερη διάθεση, ο ρεαλισµός και ο ορθολογισµός είναι γνωρίσµατα του 
έργου του Μπγιέρνσον. Ποια από τα παραπάνω θέµατα εµφανίζονται στο 
διήγηµα «Ο πατέρας»; Αιτιολογήστε την απάντησή σας. 

4.  Ποιος φαίνεται να είναι ο ρόλος της εκκλησίας στη ζωή της νορβηγικής 
κοινότητας του τέλους του 19ου αιώνα, στην οποία αναφέρεται το διήγηµα; 

5.  Ποια σηµασία έχει, κατά τη γνώµη σας, για το διήγηµα η πληροφορία ότι ο 
Μπγιέρνσον ήταν γιος πάστορα; 

 
2.2.  ∆οµή του κειµένου, επαλήθευση ή διάψευση µιας κρίσης µε βάση το κεί-

µενο, εκφραστικά µέσα και τρόποι του κειµένου (υφολογική διερεύνηση, 
αφηγηµατικές λειτουργίες, επιλογές του δηµιουργού σε διάφορα επίπεδα 
γλωσσικής ανάλυσης):  

1.  Το διήγηµα αυτό αποτελεί ένα δράµα σε πέντε πράξεις: ποιο είναι το θέµα 
κάθε πράξης και πώς συνδέονται τα µέρη µεταξύ τους;  

2.  Σε ποιο χώρο τοποθετούνται τα γεγονότα του διηγήµατος; Ποιος είναι ο 
αφηγηµένος χρόνος; 

3.  Ποια είναι η πρωτοτυπία αυτού του διηγήµατος από άποψη µορφής; 
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4.  Η δραµατικότητα αποτελεί βασικό γνώρισµα της γραφής του Μπγιέρνσον. 
Να την αναζητήσετε στο διήγηµα και να επισηµάνετε τους εκφραστικούς 
τρόπους µε τους οποίους επιτυγχάνεται. 

5.  Ποιοι κόσµοι συγκρούονται στο κείµενο; Ποια πρόσωπα τούς εκπροσωπούν; 
6.  Ποια στάση κρατάει ο πάστορας απέναντι στο Θορντ; Με ποιους 

εκφραστικούς τρόπους δηλώνεται η στάση αυτή; 
7.  Ποια σηµασία έχει για το διήγηµα η τέταρτη πράξη; 
8.  Το διήγηµα αυτό χαρακτηρίζεται από εκφραστική αυστηρότητα στη 

διατύπωση των συναισθηµάτων. Σε τι αποβλέπει αυτό; 
9.  Πώς κατορθώνει ο συγγραφέας να παρουσιάζει τον ήρωά του αξιοπρεπή 

µέσα στη δυστυχία του; 
 
2.3 Σχολιασµός ή σύντοµη ανάπτυξη χωρίων του κειµένου: 

1.  Από πού αντλεί τη δύναµή του στην ενορία ο βασικός ήρωας; 
2.  Πώς διαγράφεται ο χαρακτήρας του Θορντ Οβεράας; Ποιες είναι οι σχέσεις 

του µε την εκκλησία και τον πάστορα; 
3.  Ποια δύναµη έχει το χρήµα στο έργο αυτό; 
4.  Γιατί, κατά τη γνώµη σας, ο Θορντ Οβεράας δεν απάντησε στην ευχή του 

πάστορα: «Να σου ζήσει [ο γιος]... Ο Θεός, από κει πάνω, σου το στέλνει σαν 
ευλογία...»; 

5.  « - Βλέπω πώς στέκεσαι πολύ καλά, Θορντ, του ’πε ο εφηµέριος. 
 - Ναι, γιατί δεν έχω στενοχώριες». 
Ποιες σκέψεις σάς δηµιουργεί η απάντηση του Θορντ στη φιλοφρόνηση του 
εφηµέριου; 

6.  Σε ποια σηµεία του διηγήµατος διακρίνετε τραγική ειρωνεία; 
7.  Υπάρχει «ύβρις», κατά τη γνώµη σας, στο διήγηµα και πού; 
8.  Πώς επέδρασε στην ψυχή του Θορντ ο θάνατος του γιου του; 
9.  Να συγκρίνετε το Θορντ όπως παρουσιάζεται στην αρχή του διηγήµατος 

(«µ’ ύφος περήφανο και σοβαρό») και στο τέλος («ψηλός, αδύνατος και 
καµπουριασµένος άντρας µε κάτασπρα µαλλιά»). Τι µεσολάβησε; 

10.  Τι νοµίζετε ότι εννοεί ο εφηµέριος µε τη φράση «Μου φαίνεται πως ο γιος 
σου σ’ έκανε καλύτερο άνθρωπο...»; 

11.  Σχολιάστε τον τίτλο του διηγήµατος. 
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12.  Πολλά έργα του Μπγιέρνσον έχουν διδακτικό χαρακτήρα. Τι, κατά τη γνώµη 
σας, διδασκόµαστε από το διήγηµα «Ο πατέρας»; 

 
2.4. Σχολιασµός αδίδακτου λογοτεχνικού κειµένου: 

 
Θ.Σ. Έλιοτ, «Φονικό στην εκκλησιά»1 

 
ΘΩΜΑΣ 

∆εν ξέρουµε πάρα πολλά για το µέλλον, µόνο 
Πως από γενεά σε γενεά τα ίδια πράγµατα 
Γίνουνται πάλι και πάλι.  
Λίγα µαθαίνουν οι άνθρωποι απ’ την πείρα των άλλων. 
Μα στη ζωή ενός ανθρώπου, δε γυρίζει ποτέ 
Ο ίδιος καιρός. Κόψε τα σκοινιά,  
Ρίξε τα λέπια των περασµένων. Μονάχα 
Ο ανόητος, καρφωµένος στην ανοησία, νοµίζει 
Πως γυρνά τον τροχό που απάνω του ο ίδιος γυρίζει. 

 
Αφού ερµηνεύσετε τους παραπάνω στίχους, να τους συσχετίσετε µε το διήγηµα 
«Ο πατέρας». 

 
Φραντς Κάφκα, «Γράµµα στον πατέρα»2 

 
 «Αγαπηµένε µου πατέρα 
...................................................................................................... 
Έβλεπες τα πράγµατα περίπου έτσι: Σε όλη σου την ζωή δούλεψες 
σκληρά, θυσιάζοντας τα πάντα για τα παιδιά σου, κυρίως δε για 
µένα. Συνεπώς, έκανα «τη µεγάλη ζωή», ήµουν απολύτως ελεύθερος 
ν’ ασχολούµαι µε ό,τι µου άρεσε, χωρίς ν’ αντιµετωπίσω ποτέ 
βιοτικό πρόβληµα και γενικά δεν είχα έγνοιες... Θα ήµουν πιο 
ευτυχής να σε είχα φίλο, αφεντικό, θείο, παππού, ακόµη (αν και το 
λέω µε κάποιο δισταγµό), πεθερό µου. Αλλά σαν πατέρας ήσουν 
πολύ δυνατός για µένα και η δύναµή σου γινόταν εντονότερη επειδή 

                                                 
1 Έλιοτ Θ.Σ., Φονικό στην εκκλησιά, µτφρ. Γ. Σεφέρη, εκδ. Ίκαρος, 19631, 1996. 
2 Κάφκα Φ., Γράµµα στον πατέρα, µτφρ. Φ. Καλαµαράς, εκδ. Νεφέλη, Αθήνα 1987, σσ. 7-12. 
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οι αδελφοί µου πέθαναν σε µικρή ηλικία...πάντως εµείς οι δύο 
είµαστε τόσο διαφορετικοί και εξαιτίας αυτής της διαφοράς τόσο 
επικίνδυνοι ο ένας για τον άλλο, ώστε εάν ήθελε κανείς να 
προβλέψει µε ποιο τρόπο, εγώ, ένα παιδί που εξελισσόταν αργά και 
εσύ, ο ώριµος άντρας, θα µπορούσε να συµπεριφερόµαστε ο ένας 
προς τον άλλο, θα µπορούσε να συµπεράνει ότι θα µε συνέθλιβες, 
αφανίζοντας ολοκληρωτικά την προσωπικότητά µου. Αυτό βέβαια δε 
συνέβη, διότι η ζωντανή πραγµατικότητα είναι αδύνατον να 
υπολογισθεί εκ των προτέρων, έχει όµως συµβεί κάτι χειρότερο». 

(απόσπασµα) 
 

Να διαβάσετε το παραπάνω κείµενο και να επισηµάνετε τα χαρακτηριστικά του 
πατέρα του Κάφκα που θυµίζουν τον πατέρα στο εξεταζόµενο διήγηµα. 

 

Φρήντριχ Σίλλερ, «Το δαχτυλίδι του Πολυκράτη» 
 

 «Τ’ ακούει κι ανατριχιάζει ο ξένος φίλος: 
σε κρίνω - πώς αλλιώς; - ευτυχισµένον,  
µα τρέµω αν θα µπορέσεις να σωθείς. 
Οι θεοί φθονούν, κι αυτό ’ναι που φοβούµαι· 
ανόθευτη χαρά απ’ αυτούς στον κόσµο 
ποτέ θνητός δεν έλαβε κανείς 

 

Κι εµένα σε καλό µου βγήκαν όλα, 
σ’ όλες τις πράξεις που έκαµα ως µονάρχης 
οι θεοί µ’ ευνόησαν, µα έναν ακριβό, 
που ο κληρονόµος µου ήταν, µου τον πήραν, 
τον είδα, ωιµέ, νεκρό· στην ευτυχία 
το φόρο µου τον πλέρωσα κι εγώ.» 

 
Να συνδέσετε νόηµα του κειµένου «Ο πατέρας» µε τους στίχους του Φρήντριχ 
Σίλλερ, Το δαχτυλίδι του Πολυκράτη3. 
3.  ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ  

                                                 
3 Βλ. Ν.Ε.Λ., σσ. 67-69, µτφρ. Θρ. Σταύρου.  
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1. Το διήγηµα είναι τραγικό, αφού έχει ως θέµα του την ψυχική ωρίµανση ενός 
πατέρα µετά από µια δραµατική εµπειρία. Σας συγκίνησε ο συγγραφέας και 
πώς; 

2.  «∆υο δάκρυα κυλάγανε στα ζαρωµένα του µάγουλα...»: Πώς ερµηνεύετε τα 
δάκρυα του πατέρα; 

3.  Πώς λειτουργεί το θρησκευτικό στοιχείο στο διήγηµα; 
 
 
4. ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ - ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
1. Πολλοί άνθρωποι αντλούν τη δύναµή τους από τα χρήµατα που διαθέτουν. 

Να αναζητήσετε στην αρχαία ή σύγχρονη λογοτεχνία4 παραδείγµατα που 
δείχνουν ότι η ευτυχία του ανθρώπου δε στηρίζεται στο κέρδος, αλλά στην 
ταπεινότητα και την προσφορά. 

2.  Να παρουσιάσετε στους συµµαθητές σας το έργο των δύο σπουδαιότερων 
Νορβηγών λογοτεχνών, του Μπγιέρνστερ Μπγιέρνσον και Ερρίκου Ίψεν. 

 
 

                                                 
4 Βλ. Ν.Ε.Λ., παράρτηµα, την ιστορία του Πολυκράτη του Ηροδότου, σσ. 365-6. Επίσης Ηροδό-
του νουβέλα Κροίσου - Σόλωνα,  Ν. Καζαντζάκη, Ο Φτωχούλης του Θεού κ.ά. 
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5. ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

Κριτήριο για ωριαία γραπτή δοκιµασία 
(45 λεπτά περίπου) 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: .................................................................................... 
ΤΑΞΗ: ........................... ΤΜΗΜΑ: ........................ 
ΜΑΘΗΜΑ: Νεότερη Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία 

Μπγιέρνστερ Μπγιέρνσον, «Ο πατέρας» 
 
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: ........................................................ 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 
1. Το διήγηµα έχει ελλειπτική αφήγηση και περιορισµένη δράση. Τι πετυχαίνει 

µε αυτούς τους εκφραστικούς τρόπους ο συγγραφέας; 
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  

Μονάδες 6 
 
2. Πώς διαγράφεται ο χαρακτήρας του πατέρα από την αρχή ως το τέλος του 

διηγήµατος; Τι άλλαξε τη στάση ζωής του; 
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  

Μονάδες 8 
 
3. Πώς παρουσιάζεται η µορφή του πάστορα στο διήγηµα; 

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  
Μονάδες 6 
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