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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΕΚΤΟ :   
 

Η Τέχνη  του  �Ευ  ζην� 

 
Ερωτήσεις ανάπτυξης 
 
1.   

ΠΗΓΗ  
Ο Βατώ (1684-1721), ο οποίος δεσπόζει στη Γαλλική ζωγραφική στην εποχή 
της αντιβασιλείας, ... µετέτρεψε το τοπίο σε ονειρικό σχήµα γεµάτο µε 
νοσταλγική µουσικότητα, δίνοντας στην ανθρώπινη φιγούρα κάτι το τρυφερό 
και το ανάλαφρο συγχρόνως. Στον Βατώ η ποιητική του ατµόσφαιρα 
διαγράφεται σαν χάδι, όπου οι υπαίθριες γιορτές µέσα στα γαλλικά δειλινά, 
προσφέρουν µιαν απαράµιλλη κοµψότητα ευγένειας. Η λυρική ασάφεια που 
κυκλοφορεί στο έργο του, οι νωχελικοί αυθόρµητοι παλµοί, οι ελικοειδείς 
εκφράσεις, ζωντανεύουν και χαϊδεύουν το µοναδικό αυτό ποιητικό όραµα της 
ζωγραφικής του Βατώ ... 
Το τελευταίο αριστούργηµα του Βατώ, που ζωντανεύει το εσωτερικό ενός 
καταστήµατος πινάκων, θεωρείται από τον Σατελέ «το πιο γοητευτικό από τα 
έργα του ζωγράφου, που από µια σκηνή της καθηµερινής ζωής έκανε να 
ξεπεταχτεί ένα ποιητικό σύµπαν».  
Ο Βατώ εγκαινιάζει την αισθητική µιας νέας εποχής, όπου το βαρύ και το 
επιβλητικό παραχωρούν τη θέση τους στο ανάλαφρο, το κοµψό, το άνετο, το 
ποιητικό και το λυρικό. ... 
Στο Ροκοκό η ζωγραφική αποκτά τα ανώδυνα χαρακτηριστικά του κοµψού και του 
ευγενικού, που απορρέουν από τη γυναικεία χάρη που κυριαρχεί τον 18ο αιώνα. 
Ενώ το Μπαρόκ εκφράζει την άρνηση των κλασικών στοιχείων της 
Αναγέννησης, ενώ δηλαδή προωθεί το µη αρµονικό, το ανήσυχο και το 
πληθωρικό, το Ροκοκό αποστρέφεται αυτές τις τάσεις κι υιοθετεί το ανάλαφρο, 
το χαριτωµένο, το εκλεπτυσµένο. ... 
Η ωραιοποίηση του Ροκοκό καλλιέργησε ένα ύφος περισσότερο χαλαρό και 
ανθρώπινο, αλλά λιγότερο δυναµικό σε ένταση και µεγαλοπρέπεια. Το Ροκοκό 
δείχνει µικρόπνοο, αστικό, οι υπερβολικά σπασµένες γραµµές κι ο 
περιορισµός της χρωµατικής του πρωτοβουλίας του αφαιρεί το µεγαλείο και τη 
δηµιουργική πνοή του Μπαρόκ. Στο Ροµαντισµό η ζωγραφική θα αποκτήσει 
ξανά το χαµένο µεγαλείο του Μπαρόκ, ο Γκόγια κι ο Ντελακρουά θα 
προσφέρουν πάλι στο φως-χρώµα, ό,τι το Ροκοκό του είχε αφαιρέσει· 
δυναµισµό, πάθος, οδύνη κι απόγνωση. Ο 18ος αιώνας είναι η εποχή µιας 
εξανθρωπισµένης τέχνης κι ενός αποµυθοποιηµένου ερωτισµού. 

Φαίδωνα Πατρικαλάκη, Το ρεαλιστικό, το ερωτικό και το υπερβατικό στη ζωγραφική, 
σσ. 52-55 



 

 203

Με βάση το παράθεµα και αφού παρατηρήσετε προσεκτικά τους πίνακες του 
Βατώ στις σελ. 158 και 161 του σχολικού σας εγχειριδίου: 
α) Να εντοπίσετε το κοινωνικό και ιδεολογικό υπόβαθρο της ζωγραφικής του 
Βατώ και να σχολιάσετε τους «αποκλεισµούς» που αυτή συνεπάγεται. 

β) Να επισηµάνετε τα χαρακτηριστικά του ροκοκό στους πίνακες του Βατώ. 
 
2.  

ΠΗΓΗ  
Ο Μελιές διηγείται τις εντυπώσεις του  

από την πρώτη κινηµατογραφική προβολή στο Παρίσι (28 ∆εκεµβρίου 1895) 
Βρισκόµαστε όλοι οι προσκεκληµένοι, κι εγώ µαζί, µπροστά από µια µικρή 
οθόνη και, σε λίγα λεπτά, φάνηκε, ακίνητη µια φωτογραφία της πλατείας 
Μπελκούρ στη Λυών. Λίγο ξαφνιασµένος, ο διπλανός µου έσκυψε και µου είπε 
σιγά: «Για µια απλή προβολή µας αναστάτωσαν. Εδώ και δέκα χρόνια κάνω 
αυτή τη δουλειά». ∆εν είχε προλάβει να τελειώσει τη φράση του και µια άµαξα, 
που την έσερναν δυο άλογα, άρχισε να κατευθύνεται προς το µέρος µας· άλλα 
οχήµατα ακολουθούσαν, και µετά ένα πλήθος από πεζούς. Με µια λέξη όλη η 
κίνηση του δρόµου, ολοζώντανη, παρουσιάστηκε στην οθόνη. Μπροστά σ� 
αυτό το θέαµα όλοι έµειναν µε το στόµα ανοικτό, κατάπληκτοι, ενθουσιασµένοι.  
Ύστερα φάνηκε: Ο τοίχος που σωριαζόταν µέσα σ� ένα σύννεφο από σκόνη· η 
άφιξη ενός σιδηρόδροµου· ένα µωρό που έτρωγε τη σούπα του ενώ στο 
βάθος µια συστάδα από δέντρα κουνούσαν τα κλαδιά τους στον άνεµο. Στο 
τέλος της παράστασης επικρατούσε αληθινός πανζουρλισµός και όλοι 
αναρωτιώνταν πώς ένα τέτοιο επίτευγµα είχε κατορθωθεί.  

Μ. Ερµπιέ, Η ευφυία του κινηµατογράφου, απόσπασµα 
 

Με βάση τις πηγές και τις ιστορικές σας γνώσεις: 
α) Να αιτιολογήσετε και να σχολιάσετε το χαρακτηρισµό του κινηµατογράφου 
ως «τέχνης των πληβείων» και ως «βιοµηχανίας ονείρων». 

β) Να διερευνήσετε τους παράγοντες που συντέλεσαν στην ανάπτυξη της 
λαϊκής και δηµοφιλούς τέχνης του κινηµατογράφου. 

 
3.  

ΠΗΓΗ  
Στον κλασικισµό οι εκφραστικοί τόνοι είναι χαµηλοί και ήρεµοι, οι αντιθέσεις 
πειθαρχηµένες κι αρµονικές, ενώ η τάξη κι η γαλήνη κυριαρχούν στο χώρο και 
στις µορφές, κι οι κινήσεις και τα συναισθήµατα κρατιούνται σε κάποια 
ευγενική εχεµύθεια και σε κάποια καθωσπρέπει συµπεριφορά. 
Πίσω, όµως, από αυτή την άψογη κι απαθή όψη, κρύβονται ένα σωρό 
συναισθήµατα, πολυάριθµες εκρήξεις και διαµαρτυρίες, άπειρα βογγητά και 
κραυγές. Ο Ροµαντισµός επιχείρησε να ξεσκεπάσει όλη αυτή τη απάθεια και τη 
µειλίχια πρόσοψη του κλασικισµού. Ο Ροµαντισµός θέλησε να προβάλει όλα 
αυτά τα άγχη και τις ανησυχίες που έκρυβαν αυτές τις αγωνίες, τους 
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προβληµατισµούς, το δράµα, τα πάθη, την άβυσσο της ανθρώπινης ψυχής. 
Στο Ροµαντισµό τα πάντα επιχειρούν να διαµαρτυρηθούν, να φανερώσουν 
ο,τιδήποτε ήταν κρυµµένο µέσα τους αιώνες. Όλα δονούνται, όλα πάλλονται, 
όλα αναλύονται σε άπειρες χρωµατικές αποχρώσεις και µηνύµατα επαναστα-
τικά, όλα ενεργούν σαν δυνάµεις καταπιεσµένες, που προσπαθούν να 
εκτονωθούν από εµπόδια και δεσµεύσεις. Η ζωγραφική στο Ροµαντισµό 
ελευθερώθηκε από τον ψυχρό γλυπτικό χαρακτήρα του κλασικισµού για να 
αφοσιωθεί µ� ενθουσιασµό και µε πάθος στον αυθορµητισµό και στη δύναµη 
του χρώµατος, σαν µια δύναµη λύτρωσης κι αλήθειας, σαν µια γροθιά 
διαµαρτυρίας κι αγανάκτησης, σαν κάτι που µαγνητίζει και καταλύει 
συγχρόνως. Ο Ροµαντισµός δεν πρόβαλε µόνο τα εσωτερικά άγχη των 
ανθρώπων, αλλά αγκάλιασε επίσης τον κόσµο της ψυχής, του ονείρου και της 
φαντασίας που� ναι ο κόσµος της αιωνιότητας. Ο Ροµαντισµός καλλιέργησε το 
φανταστικό στοιχείο, όπως ο ώριµος Μεσαίωνας κι η Αναγέννηση, το 
δύσµορφο και το παράλογο και το αινιγµατικό, όπως ο Μανιερισµός και το 
Μπαρόκ. ... 
Ο Γκόγια (1796-1828) από την ανώδυνη περίοδο του Ροκοκό, θα καταλήξει 
στην αινιγµατική του µαύρη σειρά, όπου ο εφιάλτης, ο πανικός κι η απόγνωση 
θα αποδοθούν µε µια µοναδική δύναµη ... Ο Γκόγια έδωσε στο φως-χρώµα 
µια µεγάλη πνοή οδύνης και πάθους, έδωσε στη διαδικασία της ζωγραφικής 
µιαν ευφάνταση ποιότητα, και µια µοναδική ευρηµατικότητα. Ο τρόπος που 
κάνει τα υφάσµατά του να λαµπυρίζουν ή να �χουν διαφάνεια είναι εκπληκτικός 
και σοφός. Οι εκφράσεις των προσώπων, η ένταση των βλεµµάτων, η 
γρηγοράδα της πινελιάς, η ελευθερία κι η ποιότητά της, οι ζυγιασµένες 
αντιθέσεις των ρυθµών και των όγκων, όλη αυτή η παθιασµένη ζωγραφική, 
όλη αυτή η µουσικότητα των βίαιων χρωµάτων, όλος αυτός ο λειτουργικός και 
ουσιαστικός εξπρεσιονισµός, αποτελούν το καταστάλαγµα αιώνων πείρας, 
ποιότητας και σοφίας ζωγραφικής έκφρασης. 
Στον Γκόγια οι µορφές κινούνται, δρουν, αγωνίζονται, πληγώνονται, πάσχουν, 
δονούνται, κραυγάζουν, επιτίθενται, έρχονται κατά πάνω µας σαν αγρίµια 
έτοιµα να µας κατασπαράξουν ... Ο Γκόγια βυθίζει τις ψυχές στα πιο βαθιά 
σκοτάδια, στην πιο απόλυτη άβυσσο, στα πιο ανεξέλεγκτα άγχη, σφυρηλατεί 
µε τα χρώµατα τους ρυθµούς και τις εντάσεις για να αποκτήσεις την 
απαιτούµενη µαρτυρική έκφραση της παραίσθησης και του εφιάλτη, δίνει στις 
µορφές του κάτι το φευγαλέο και το εξπρεσιονιστικό, κάτι το µαγνητικό για να 
µας αποκαλύψει όσο πιο ουσιαστικό γίνεται την ανθρώπινη καταπίεση και 
συντριβή ... 
Στο Ροµαντισµό η φύση χάνει αυτό το ωραιοποιηµένο ύφος και τη µεγάλη 
πνοή της αγαλλίασης και γίνεται απειλή τρόµου και θανάτου. Οι άνθρωποι δεν 
χαίρονται και δεν απολαµβάνουν τη φύση όπως στους πίνακες του Βατώ. Τα 
δάση και οι ουρανοί στο Ροµαντισµό δεν φτιάχνονται µε ήρεµους και 
τρυφερούς ρυθµούς, αλλά είναι γεµάτα µε φόβους και παγίδες. Το Ροµαντικό 
τοπίο είναι δαιµονικό κι εφιαλτικό.  

Φ. Πατρικαλάκη, ό.π., σσ. 63-68  
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Με βάση το παράθεµα και τις γνώσεις σας από το σχολικό σας εγχειρίδιο: 
α) Να περιγράψετε τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του κλασικισµού και να 
επιχειρήσετε να τα εντοπίσετε όπως υποδηλώνονται στους πίνακες του 
Ενγκρ (σ. 160) και του Νταβίντ (σ. 157). 

β) Αφού παρατηρήσετε προσεκτικά του πίνακα του Γκόγια «Οι τουφεκισµοί 
της 3ης Μαίου» (σ. 135 του βιβλίου σας) και µε βάση το παράθεµα: 
i) Να αναλύσετε το ρόλο που καλείται να διαδραµατίσει η στρατευµένη 
τέχνη στην κοινωνία. 

ii) Να εντοπίσετε τις διαφορές στους εκφραστικούς τρόπους της 
κλασσικής τέχνης µε τη ροµαντική. 

 
4.  

ΠΗΓΗ  
Κλασικιστική τέχνη 

Ο πίνακας που θεωρείται το κατεξοχήν δείγµα του γαλλικού κλασικισµού στον 
18ο αιώνα: είναι ο Όρκος των Ορατίων (1784) του Νταβίντ. Ποια είναι η 
σηµασία της εµφάνισης, στη συγκεκριµένη χρονική στιγµή, µιας εικαστικής 
αναπαράστασης που σχετίζεται µε την ηρωϊκή αυτή σκηνή από την τραγωδία 
του Κορνέιγ; Ποια είναι η σηµασία ενός πίνακα τόσο απλού και στιβαρού στη 
σύνθεση (µε τις βασικές µορφές σε απόλυτη αυτοκυριαρχία, δίπλα δίπλα, µε 
ρούχα αρχαίων Ρωµαίων), ζωγραφισµένου µε τόσο αυστηρή αντικειµενικό-
τητα; Ενθουσιώδη υποδοχή επιφύλαξε στο έργο το κοινό, σε µια εποχή κατά 
την οποία ο Φραγκονάρ (Fragonard) εξακολουθούσε να ζωγραφίσει τους 
επιτηδευµένους ροκοκό πίνακές του, βασισµένους στη παράδοση του 
Ρούµπενς (Rubens) και του Βατώ (Watteau). 
Αυτό εξηγείται από το πολιτικό και ιδεολογικό κλίµα στη Γαλλία την εποχή εκείνη. 
Η ανερχόµενη µεσαία τάξη διακήρυσσε τα νέα πολιτικά ιδανικά της δηµοκρατίας 
και του πατριωτισµού, ενώ παράλληλα η νέα αντίληψή της για την ηθική µιλούσε 
για αρετές του πολίτη και για ηρωισµό. Τα πρότυπα γι� αυτά τα ιδεώδη, που 
κύριοι και αποτελεσµατικοί κήρυκές τους ήταν ο Μοντεσκιέ και ο Βολταίρος, ο 
Ρουσώ και ο Ντιντερό, προέρχονταν από την ιστορία της αρχαιότητας. Το 
σύνολο αυτό των ιδανικών της µεσαίας τάξης µάς επιτρέπει να καταλάβουµε 
άµεσα τον πίνακα του Νταβίντ. Το γεγονός ότι πρόκειται για έργο που 
φιλοτεχνήθηκε µε παραγγελία του Υπουργείου Καλών Τεχνών δεν αποτελεί 
µυστήριο, ούτε αντιφάσκει µε όσα αναφέρθηκαν ήδη. Η αυλή του Λουδοβίκου 
Ι∆΄, και ακόµα περισσότερο του Λουδοβίκου ΙΕ΄, προσπαθούσε µε κάθε τρόπο 
να κάνει παραχωρήσεις στο νέο πνεύµα της µεσαίας τάξης και να δώσει την 
εικόνα πεφωτισµένης δεσποτείας. Το ότι το βασιλικό περιβάλλον έδινε -µέσω του 
Υπουργείου Καλών Τεχνών- κάθε χρόνο παραγγελίες για πίνακες µε θέµατα 
από την αρχαία ιστορία και µε διδακτικό, κατά κανόνα, περιεχόµενο, ήταν 
απόρροια αυτής ακριβώς της πολιτικής - µιας πολιτικής συµβιβαστικής, αλλά 
τελικά, λόγω και της αστάθειας στην εφαρµογή της, ατελέσφορης. Ο πίνακας του 
Νταβίντ πάντως, µε την πουριτανική οικονοµία της σύνθεσής του, µε το λιτό και 
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αυστηρό του εγκώµιο στον πατριωτισµό και την πολιτική αρετή, στρεφόταν 
σαφώς κατά των κύκλων που τον είχαν παραγγείλει. Η τεράστια επιτυχία του, 
αλλά και η ίδια η εµφάνισή τους, θα ήταν αδιανόητη χωρίς τις έντονες τάσεις 
αντιπολίτευσης προς το βασιλικό περιβάλλον και τη διεφθαρµένη του 
διακυβέρνηση, που κυριαρχούσαν την εποχή εκείνη. 
Ο Όρκος των Ορατίων αποτελεί την πιο χαρακτηριστική και απροκάλυπτη 
έκφραση των διαθέσεων και των ιδεών της αστικής τάξης στις παραµονές της 
Επανάστασης. Η µέθοδος σύνθεσής του είναι αυτό ακριβώς που εννοούµε 
κατά κανόνα όταν λέµε «κλασικιστική». Παράλληλα, υπάρχει στον πίνακα 
έντονο το στοιχείο του αντικειµενικού νατουραλισµού, ενός νατουραλισµού 
που επηρεάζει καθοριστικά τα αυστηρά χρώµατα, την ακρίβεια των 
λεπτοµερειών, την ανεπιτήδευση απόδοση των απλών αντικειµένων.  
Ο νατουραλισµός αυτός του Νταβίντ χαρακτηρίζει εξίσου το γούστο της 
ανερχόµενης µεσαίας τάξης όσο και ο κλασικισµός του· -και οι δύο αποτελούν 
άρρηκτα δεµένες µεταξύ τους όψεις του αντικειµενικού ορθολογισµού του. Ο 
συνδυασµός των δύο αυτών στοιχείων στον Όρκο των Ορατίων ήταν και η αιτία 
της µεγάλης επιτυχίας του πίνακα. ∆εν πρέπει να ξεχνάµε ότι, σε µια τέτοια 
σύνθεση, ο νατουραλισµός όφειλε να εµφανιστεί µε κλασικιστικό πρόσωπο, ώστε 
να γίνει δεκτός από το ευρύτερο κοινό. Την εποχή εκείνη, τα ιστορικά θέµατα 
µπορούσαν να αποδίδονται σε ύφος είτε µπαρόκ, είτε κλασικιστικό ... 
Αυτή ήταν η πιο προοδευτική τέχνη που ήταν δυνατόν να υπάρξει στη Γαλλία 
της εποχής, όπως ακριβώς η απόλυτη µοναρχία, µε τον συγκεντρωτικό της 
ορθολογισµό και τη στήριξή της από τη µεσαία τάξη, ήταν το πιο προοδευτικό 
πολιτικό καθεστώς που µπορούσε να υπάρξει εκείνη την περίοδο. 
Αποτελούσε πραγµατική ρήξη µε τη παράδοση για ένα ζωγράφο ιστορικών 
σκηνών να επιλέξει ένα σύγχρονο συµβάν και να το παρουσιάσει χωρίς 
αλληγορικές προεκτάσεις ως «ιστορικό πίνακα» (δηλαδή, ως έργο που ανήκει 
στο είδος εκείνο ζωγραφικής που απολάµβανε τη µεγαλύτερη εκτίµηση). Αυτό 
ακριβώς έκανε ο Νταβίντ µε τον Όρκο στην Αίθουσα του Σφαιριστηρίου.  
Ένα σύγχρονο γεγονός µεγάλης σηµασίας (ο όρκος των αντιπροσώπων της 
Τρίτης Τάξης ότι δεν θα εγκαταλείψουν τις θέσεις τους) αποτέλεσε την πηγή 
έµπνευσης γι� αυτόν τον ιστορικό πίνακα. Αυτός είναι και ο λόγος που το 
νατουραλιστικό στοιχείο δεσπόζει εδώ σε ασυνήθιστο για την εποχή εκείνη 
βαθµό, παρόλο ότι η σύνθεση αποτελεί βασικά µια προέκταση του 
κλασικιστικού σχήµατος των Ορατίων. Οι κινήσεις των βουλευτών ενώ 
ορκίζονται, αν και θυµίζουν σαφώς εκείνες των Ορατίων, είναι πολύ πιο 
ζωηρές και έχουν όλη την ένταση της επικαιρότητας. Για όσο διάστηµα, κατά 
τη διάρκεια της Γαλλικής Επανάστασης, ο κλασικισµός διατηρούσε την επαφή 
του µε την πραγµατικότητα, η πορεία προς έναν ολοένα και πιο συνετή 
νατουραλισµό ήταν περίπου αναπόφευκτη. 
Ο Νταβίντ, εκπαιδευµένος µε τις παραδόσεις του 18ου αιώνα, δεν µπορούσε 
να αποβάλει την πίστη στη πρωταρχική σηµασία των ιστορικών πινάκων µε 
κλασικά θέµατα. Από την άλλη πλευρά όµως, από τη στιγµή που οι αστοί είχαν 
εµπεδώσει την κυρίαρχη θέση τους στην κοινωνία, παρόµοιοι πίνακες δεν 
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µπορούσαν να έχουν πια την παλαιά τους ζωντάνια, την παλαιά άµεση και 
προοδευτική απήχησή τους στη µουντή, άχαρη πραγµατικότητα του αστικού 
κόσµου. Ο κλασικισµός των ιστορικών πινάκων του Νταβίντ µε θέµατα από την 
αρχαιότητα δεν µπορούσε, εποµένως, να αποτελεί πλέον παράγοντα 
προόδου·  αναπόφευκτα, µετατράπηκε σε εµπόδιο για την παραπέρα εξέλιξη 
της ζωγραφικής. Τα έργα του στο εξής θα διακρίνονται -ανάλογα µε το θέµα- 
σε κλασικιστικά, που ο χαρακτήρας τους θα είναι οπισθοδροµικός, και σε 
νατουραλιστικά, µε προοδευτικό χαρακτήρα. 

Φρέντερικ Άνταλ, Μελέτες Ιστορίας της Τέχνης, Πανεπιστηµιακές εκδόσεις Κρήτης,  
σσ. 157-160, 166-167, 173 

 
ΕΙΚΟΝΑ 1 

 

Νταβίντ, Ο Όρκος των Ορατίων, 1784. Λούβρο, Παρίσι 
 

ΕΙΚΟΝΑ 2 

 

Νταβίντ, Ο Όρκος στην Αίθουσα του Σφαιριστηρίου, 1791. Βερσαλλίες 
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ΕΙΚΟΝΑ 3 

 

Νταβίντ, Ο Λεωνίδας στις Θερµοπύλες, 1814. 
Λούβρο, Παρίσι. 

 
 

α) Να τεκµηριώσετε την άποψη του παραθέµατος ότι «η κλασικιστική τέχνη 
απορρέει από την ορθολογιστική αντίληψη της µεσαίας τάξης για τη ζωή».  

β) Να εντοπίσετε τα χαρακτηριστικά του νεοκλασικισµού που θριαµβευτικά 
και γνήσια εκπροσωπεί ο Louis David (1748-1825).  

γ) Να σχολιάσετε τη φράση του Delecroix για τον David: «Είναι ένας µοναδικός 
συνδυασµός ρεαλισµού και ιδανικού».  

δ) Να διερευνήσετε τα αίτια που ο κλασικισµός αναζητά ηθικά θέµατα στην 
ιστορία της αρχαίας Ελλάδας και της ρωµαϊκής ∆ηµοκρατίας και 
τεχνοτροπία στην ελληνορωµαϊκή τέχνη.  

ε)  Να προσδιορίσετε τα ιδανικά που εκφράζει ο κλασικισµός. 
στ) Να σχολιάσετε την άποψη ότι «πολλές φορές οι ηγεσίες των κρατών 

χρησιµοποιούν την τέχνη ως προπαγάνδα προκειµένου να πείσουν τον κόσµο για 
την αξία τους». 

 
5.  

ΠΗΓΗ 1  
Ένα πολύ σηµαντικό στοιχείο του ροµαντισµού πιστεύω πως ήταν η 
επιστηµολογία του (που και πάλι δεν ήταν εντελώς νέα, αλλά προωθήθηκε και 
τονίσθηκε περισσότερο): ένα είδος συγκινησιακού ενορατισµού ο οποίος, 
όπως πίστευαν οι ροµαντικοί, αντικαθιστούσε ή διόρθωνε τα ρεύµατα του 
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ρασιοναλισµού και της εµπειροκρατίας τα οποία κυριαρχούσαν προηγουµέ-
νως. Η φιλοσοφική αυτή εξέλιξη έκλεινε µέσα της τα σπέρµατα µιας αισθητικής 
που µπορούσε να δώσει στην τέχνη και στον καλλιτέχνη νέα θέση ανάµεσα 
στα σηµαντικά στοιχεία της ζωής και πολιτισµού � να εξάρει την τέχνη σε 
βαθµό που ήταν άγνωστος προηγουµένως, αν εξαιρέσει κανείς µερικές 
σελίδες του Πλωτίνου και των νεοπλατωνιστών της Αναγέννησης. ... 
Ίσως το πιο φανερό γνώρισµα του ροµαντισµού να είναι η νέα ώθηση που 
έδωσε στην απόλαυση του συναισθήµατος και της συγκίνησης. Στη δηµιουργία 
και την εκτίµηση της τέχνης, αυτό συνεπάγεται την καλλιέργεια µιας 
εντονότερης συνείδησης της βιωµένης ποιότητας � ακόµη και αν αυτό (στην 
ανάγκη) µπορεί να αποβεί κάπως εις βάρος της µορφής και της ισορροπίας, 
της κλασικής τάξης και γαλήνης. Στην αισθητική θεωρία αυτό σηµαίνει πολλά 
πράγµατα. Η καλή ή µεγάλη τέχνη διευρύνεται για να συµπεριλάβει έργα που 
η σχετική χαλαρότητα της µορφής θεωρείται ότι αντισταθµίζεται από µια 
εντονότερη ή πιο εξατοµικευµένη αναπαράσταση των προσωπικών συναισθη-
µάτων· κατά τον 18ο αιώνα η έννοια του «υπέροχου» είχε ήδη προλειάνει το 
δρόµο. Η καλλιτεχνική δηµιουργία καταλήγει να θεωρείται ουσιαστικά ως 
πράξη αυτοέκφρασης· και, καθώς κυλάει ο αιώνας, ο κριτικός αισθάνεται ένα 
όλο και ζωηρότερο ενδιαφέρον για την ειλικρίνεια του καλλιτέχνη, για τις 
λεπτοµέρειες της βιογραφίας του, για τον εσωτερικό πνευµατικό βίο του. 
Από µια άποψη, η συγκινησιακή αντίληψη της τέχνης δεν είναι νέα. Μερικοί 
αισθητικοί του 18ου αιώνα πρέσβευαν ότι πρωταρχικός σκοπός της τέχνης 
είναι να προκαλεί συναισθήµατα. Μια παρατήρηση του Βικτόρ Ουγκό που 
εκφράζει εύστοχα τη ροµαντική άποψη- «Τί είναι ο ποιητής; Ένας άνθρωπος 
που αισθάνεται έντονα και εκφράζει τα συναισθήµατά του σε εκφραστικότερη 
γλώσσα» (από το δοκίµιό του για τον Chenier)-  τεκµηριώνεται άµεσα µε µια 
ρήση του Βολταίρου: «Η ποίηση δεν είναι σχεδόν τίποτε άλλο εξόν από 
συναίσθηµα». 

Monroe Beardsley, Ιστορία των Αισθητικών Θεωριών, σσ. 235-236 
 

ΠΗΓΗ 2  
O Delacroix ανανεώνει τη ζωγραφική χάρη στην ευαίσθητη χρήση των 
αντανακλάσεων, των συµπληρωµατικών στοιχείων και της τεχνικής των 
παράλληλων χρωµατιστών γραµµών. Πάνω απ� όλα, όµως, πρόκειται για ένα 
δηµιουργό µε φαντασία, που συνθλίβεται ακατάπαυστα από το θέαµα της 
ζωής: ο Μποντλέρ (Βaudelaire) δεν πέφτει έξω στην κρίση του. Μονολότι είναι 
ο τελευταίος απ� τους µεγάλους ζωγράφους ιστορικών θεµάτων που προήλθαν 
από το πνεύµα της Αναγέννησης, ο Ντελακρουά (Delacroix) είναι ο πατέρας 
της νεότερης ζωγραφικής, όπως θα υποστηρίξουν αργότερα οι εµπρεσιο-
νιστές. 
Το 1824, µε τη Σφαγή της Χίου (Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου) χαιρετίζεται 
ως ο αρχηγός της ροµαντικής σχολής, τίτλο που δε θα αρνηθεί ποτέ ... Σε όλη 
του τη ζωή, δεν θα πάψει ποτέ να εµπνέεται από τη ροµαντική λογοτεχνία· 
επίσης, θα εµπνευστεί από ένα φανταστικό εξπρεσιονισµό (1826), όπως 



 

 210

µαρτυρούν οι πολυάριθµοι µικροί, λυρικοί ή ζοφεροί, πίνακές του, που 
αντλούνται από τον Άµλετ ή τον Οθέλλο, καθώς και από τα ποιήµατα του 
Μπάιρον ή τα ιστορικά µυθιστορήµατα του Γουόλτερ Σκoτ. Ο Θάνατος του 
Σαρδανάπαλου (Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου), σκηνή που προέρχεται απ� 
τον Μπάιρον, προκαλεί σκάνδαλο στην Έκθεση του 1827, κυρίως εξαιτίας του 
ροµαντικού παροξυσµού και της βιαιότητάς της· ανεξάρτητα, όµως, από το 
γεγονός αυτό, πρόκειται για ένα από τα κορυφαία έργα του µεγάλου 
καλλιτέχνη.  

Ιστορία Τέχνης, Larousse, σ. 232 
 

ΕΙΚΟΝΑ 

 

Ο Θάνατος του Σαρδανάπαλου 
 

ΠΗΓΗ 3 
«Πάντοτε γραµµές και ποτέ σώµατα, αλλά που βλέπουν τις γραµµές στη φύση; 
Εγώ δεν βλέπω παρά φωτισµένα σώµατα και σώµατα σκοτεινά, φόρµες ου 
προβάλλονται και φόρµες που οπισθοχωρούν, ανάγλυφα κι εσώγλυφα· η 
όρασή µου δεν ανακαλύπτει ποτέ ούτε γραµµές ούτε λεπτοµέρειες. ∆ε µετρώ τις 
τρίχες από τα γένεια του ανθρώπου που περνά, ούτε επιµένει το βλέµµα µου 
στα κουµπιά του κοστουµιού του, το πινέλο µου δεν πρέπει να βλέπει 
περισσότερα από ό,τι εγώ ο ίδιος». 

Γκόγια 

«Ο Ντελακρουά, όπως κι ο Γκόγια, δεν ασχολείται  µε τις λεπτοµέρειες και τις 
γραµµές, αλλά γενικά µε τη φόρµα, µε τους παλµούς και τους χρωµατικούς 
ρυθµούς και τις αντιθέσεις, µε το ίδιο το χρώµα που πάλλεται σαν ένας 
οργανισµός και µια οντότητα που αγωνίζεται, που πάσχει, που βογγά, ου 
εκτονώνεται , που ξεχειλίζει και που επιχειρεί να δραπετεύσει απελευθερωµένο. 
Αυτή η δραµατική και βίαιη αντίληψη του Ροµαντισµού που δεν περιορίζεται 
µόνο στο θέµα, αλλά περνά σαν αίµα και παλµός αγωνίας κι άγχους στο ίδιο το 
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χρώµα, στην ίδια τη µαρτυρική διαδικασία και συµπεριφορά του χρώµατος είναι 
ό,τι κάνει το Ροµαντισµό να ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα κινήµατα. Ο 
Ροµαντισµός συνεχίζει κι ενώνεται µε τη µεγάλη παράδοση της ζωγραφικής 
έκφρασης. Τη µεγάλη παράδοση όπου το χρώµα δεν αποτελεί έναν ψυχρό κι 
αµήχανο οργανισµό, αλλά µια δραστικοποιηµένη οντότητα µε νεύρα, µε 
ενέργεια, και µε µια καταλυτική ερωτική διάθεση, που θέλει να υποτάξει τη 
φόρµα και το περίγραµµα κυριαρχώντας ολοκληρωτικά. 
«Ο Ροµαντισµός δεν εξαρτάται από την επιλογή των θεµάτων, ούτε από την 
αναπαράσταση της αλήθειας, αλλά βρίσκεται στον τρόπο του αισθήµατος». 

Μπωντλαίρ 
Φ. Πατρικαλάκη, ό.π., σσ. 68-70 

 
Αφού παρατηρήσετε προσεκτικά τον πίνακα του Ντελακρουά στη σ. 160 του 
σχολικού σας εγχειριδίου, και µε βάση τις πληροφορίες από το βιβλίο σας, το 
παράθεµα και την εικόνα: 
Να αιτιολογήσετε την, µέσω του ροµαντισµού κι όχι του κλασικισµού, 
έκφραση του επαναστατικού παλµού, αφού παρουσιάσετε εκείνα τα χαρακτη-
ριστικά του που δικαιολογούν αυτήν την προτίµηση. 

 
6.  

ΠΗΓΗ  
Ιµπρεσσιονισµός 

Ο Εµπρεσσιονισµός δε γεννήθηκε µέσα σε µια µέρα και τα πρώτα του 
σπέρµατα µπορούν να αναχθούν στην εποχή της Έκθεσης των Απορριφθέ-
ντων του 1863, έστω και αν οι πρώτες εκείνες εκδηλώσεις εµπλέκονταν ακόµη 
στενά µε τα ρεαλιστικά ρεύµατα της εποχής.  
Ο Εµπρεσσιονισµός � αρχικά απορρίφθηκε και περιφρονήθηκε από την 
αστική τάξη, που προτιµούσε µια πιο συµβατική τέχνη. Στα µάτια των 
καλλιτεχνών, όµως, δεν άργησε να προβάλει ως ένας εντελώς νέος δρόµος 
στην εικαστική τεχνική.  
Σε πρώτη φάση, η εµφάνιση του Εµπρεσσιονισµού στη γαλλική καλλιτεχνική 
σκηνή συµπίπτει χρονικά µε την όξυνση της αντίθεσης ανάµεσα στο κοινό και 
τους νεαρούς ζωγράφους, ανάµεσα στους "επίσηµους" ζωγράφους και  
σ' εκείνους που επιδιώκουν να αποδεσµευθούν απ' την ακαδηµαϊκή παράδο-
ση. Το 1863, όταν ο αυτοκράτορας αποφασίζει να παρουσιάσει όλους τους 
ζωγραφικούς πίνακες που έχει απορρίψει η επιτροπή της επίσηµης Έκθεσης, 
στην ουσία ζητά απ' το κοινό να εκτιµήσει τις διάφορες τάσεις �  
Ο Μανέ είναι ένας πραγµατικός µεγαλοαστός, χωρίς καµιά επαναστατική 
ιδιοσυγκρασία. Παρ' όλα αυτά, δεν αργεί να προκαλέσει και πάλι το κοινό του 
µε την Ολυµπία (Παρίσι, Μουσείο του Ορσέ), που αποτελεί µια - φαινοµενικά - 
ρεαλιστική παραλλαγή του θέµατος της Αφροδίτης του Ουρµπίνο, του 
Τσιτσιάνοú πάνω απ' όλα, όµως, πρόκειται για να εντυπωσιακό  ζωγραφικό 
έργο, στο οποίο ο καλλιτέχνης χρησιµοποιεί µια ανοιχτόχρωµη παλέτα, 
προσπαθώντας να αποφύγει τις µαύρες ή γήινες αποχρώσεις. Ο Μανέ 
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επισκέπτεται για πρώτη φορά την Ισπανία, µόλις το 1865ú ωστόσο, πολύ 
νωρίτερα, η συλλογή του Λουδοβίκου - Φιλίππου του έχει δώσει τη 
δυνατότητα να θαυµάσει τα έργα των Βελάσκεθ και Γκόγια. Ακολουθώντας το 
παράδειγµα των καλλιτεχνών αυτών, θα επινοήσει µια ζωγραφική µέθοδο 
βασισµένη σε µια σειρά ανοιχτόχρωµων καφέ και γκρίζων αποχρώσεων, µαζί 
µε κάποιους µαύρους τόνους, τους οποίους εισάγει ως χρώµα.  
Ο Αντρέ Μαλρό και ο Ζορζ Μπατάιγ θεώρησαν ότι τα έργα του Μανέ κάνουν 
πράξη τη διάλυση του θέµατος. ∆εν µπορούµε, όµως, να δεχθούµε την 
ερµηνεία αυτή κατά γράµµα. Καταρχήν, το στοιχείο µε το οποίο ο Μανέ 
προκαλεί σκάνδαλο, είναι ακριβώς τα θέµατα που επιλέγει. 

Ιστορία της Τέχνης, Larousse, Βιβλιόραµα, σσ. 5, 8-9 
 

Λαµβάνοντας υπόψη σας το κείµενο και την εικόνα στη σελίδα 163 του 
βιβλίου σας και το περιεχόµενο του παραθέµατος:  
α) Να εξηγήσετε τους λόγους απόρριψης των ιµπρεσσιονιστών από την 
αστική τάξη και την ακαδηµαϊκή τέχνη.  

β) Αφού παρατηρήσετε προσεκτικά τον πίνακα του Γκόγια στη σελίδα 135 του 
βιβλίου σας και τον πίνακα του Μανέ στη σελίδα 176 να διαπιστώσετε τις 
επιρροές του δεύτερου από τον πρώτο, µορφολογικά και θεµατικά.  

γ) Να αναλύσετε και να σχολιάσετε το ιδεώδες της τέχνης κατά τους ιµπρεσ-
σιονιστές.  

 

7.  
ΠΗΓΗ  

Art-Nouveau 
Μέσα στην πενταετία 1890-1895, από τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, την 
Αγγλία, τη Γαλλία και τη Σκανδιναβία, αναδύεται ξαφνικά ένα διεθνές 
καλλιτεχνικό κίνηµα, που δε διαθέτει µεγάλη οµοιογένεια αλλά παρουσιάζει 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ανάλογα µε τη χώρα, αποκαλείται Αρ Νουβό (Art 
Nouveau), Μόντερν Στάιλ (Modern Style) ή Γιούγκεντστιλ (Jugendstil). Λίγα 
χρόνια αργότερα, η εξαφάνιση του κινήµατος αυτού είναι εξίσου ξαφνική µε την 
εµφάνισή του. Μετά το 1905, συναντούµε µεµονωµένες µόνο εκφράσεις του.  
Η ξαφνική αυτή έξαρση διευκολύνθηκε απ' τους δεσµούς που καλλιεργούσαν 
οι εκπρόσωποι της τάσης αυτής µε τους κύκλους των συµβολιστών. Σ' όλες τις 
χώρες, οι συγγραφείς είναι φίλοι των ζωγράφων και των αρχιτεκτόνων και 
τους δέχονται στα περιοδικά τους. Η επιτήδευση της µορφής, κυρίως όταν 
πρόκειται για στοιχεία που αντλούνται από τη φύση, τη µετατρέπει σε σήµα και 
την κάνει να προσεγγίζει το σύµβολο.  
Εκτός από το διεθνή του χαρακτήρα, ένα άλλο χαρακτηριστικό του Νέου Στυλ 
είναι το γεγονός ότι αγγίζει όλους τους τοµείς της καλλιτεχνικής έκφρασης, 
αναπτύσσοντας το όραµα του Γουίλιαµ Μόρις για ανανέωση της βιοτεχνίας ... 
Το Νέο Στυλ οφείλει πολλά τόσο στην προσπάθεια ανανέωσης "των βιοµηχα-
νικών τεχνών" όσο και στη συνάντησή του µε την ιαπωνική και τη γοτθική 
τέχνη �  
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Στο εξής, µέχρι τα τέλη του αιώνα, το κύµα των ιαπωνικών επιρροών δε θα 
πάψει να εντείνεται συνεχώς. Το µαρτυρεί η δηµοσίευση του περιοδικού η 
Καλλιτεχνική Ιαπωνία (1881-1891) από το Σάµουελ Μπινγκ, καθώς και οι 
εκθέσεις ιαπωνικής τέχνης που οργανώνονται απ' την Κεντρική Ένωση 
∆ιακοσµητικών Τεχνών (1883) και τη Σχολή Καλών Τεχνών (1890). Ζωγράφοι 
όπως ο Μανέ, ο Γουίστλερ και αργότερα ο Σερά και ο Γκογκέν, θα αντλήσουν 
από τα πρότυπα αυτά ορισµένες από τις αρχές της σύνθεσής τους. Ειδικά σε 
ό,τι αφορά το Νέο Στυλ, η Ιαπωνία προσφέρει τη µίµηση των σχηµάτων της 
φύσης, κυρίως του φυτικού κόσµου, καθώς και την αναζήτηση του περίπλοκου 
διακοσµητικού θέµατος.  
Η τάση προς τη ρευστή γραµµή πηγάζει από µιαν άλλη εµµονή στο παρελθόν, που 
συνδέεται µε την ανακάλυψη της γοτθικής παράδοσης ... Οι φιλότεχνοι και οι 
καλλιτέχνες του 19ου αιώνα επιστρέφουν στη γοητεία των µακριών οξυκόρφων 
τόξων και σε µορφές που λυγίζουν, σχηµατίζοντας κοµψά διακοσµητικά θέµατα � 
Η πιο εξέχουσα φυσιογνωµία του Νέου Στυλ στην Αυστρία είναι, βέβαια, ο 
ζωγράφος Γκούσταβ Κλιµτ (1862-1918) ... Ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την 
προσαρµογή του διακόσµου στην αρχιτεκτονική και θα έχει την τύχη να 
φιλοτεχνήσει αρκετά µνηµειακά σύνολα (οροφές στο Πανεπιστήµιο της Βιέννης, 
1900-1909, αρκετές από τις οποίες έχουν καταστραφείú ψηφιδωτά του 
Ανακτόρου Στόκλετ, 1909). Στο έργο του, το βάθος είναι συχνά διακοσµητικό και 
δεν έχει εικαστικό χαρακτήραú σχηµατίζεται αποκλειστικά από τετράγωνα 
στοιχεία, τα οποία συνδέονται µε µορφές σχεδόν ρεαλιστικέςú ο πλούτος και η 
λάµψη του βάθους αυτού δηµιουργεί µιαν επιτηδευµένη και µυστηριώδη 
ατµόσφαιρα, καταργώντας τα όρια του χώρου. Ο Κλιµτ συνδέεται µε το Νέο Στυλ, 
κυρίως επειδή επιµένει στην αρµονική επεξεργασία της µορφής.  

Ιστορία της Τέχνης, Larousse, Βιβλιόραµα, σσ. 28, 31-32 
 

ΕΙΚΟΝΑ 

 
Το φιλί, του Γκούσταβ Κλιµτ. 1907/8, Βιέννη, Αυστριακή Πινακοθήκη.  
Λεπτοµέρεια από το ψηφιδωτό διάκοσµο του Ανακτόρου Stocket.  

Αποτελεί ένα από τα καλύτερα δείγµατα της τέχνης του.  
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Λαµβάνοντας υπόψη σας το κείµενο του βιβλίου σας, το περιεχόµενο του 
παραθέµατος και τον πίνακα:  
α)  Να παρουσιάσετε τα χαρακτηριστικά της Art Nouveau.  
β) Να αναζητήσετε τα διακοσµητικά και τεκτονικά στοιχεία στη ζωγραφική του 
Κλιµτ και να εκθέσετε τις σκέψεις και τα συναισθήµατά σας γι' αυτού του 
είδους την τέχνη.  

 
8.  

ΠΗΓΗ 1 
Η µουσική του Μπαχ 

Αυτό όµως που αποτελεί τη συντριπτική υπεροχή του Μπάχ πάνω σ� όλους 
τους συνθέτες του καιρού του, είναι το στοιχείο µιας βαθιάς ευαισθησίας που 
µεταµορφώνει τις φορµαλιστικότερες παρτιτούρες του. ∆ε µιλάµε, φυσικά, για 
τη σπαρακτική συγκίνηση που αναδίνουν τα Πάθη, η Λειτουργία ή τα Μοτέτα 
του, αλλά γι� αυτό το µυστικό παλµό που διακρίνει κανένας  στα έργα του της 
καθαρής µουσικής, γι� αυτή την ανθρώπινη θαλπωρή που θερµαίνει τα 
πρελούντια και τις φούγκες του. Η µουσική είναι για τον Μπαχ ένας τρόπος 
έκφρασης τόσο καθηµερινός και φυσικός ώστε αναπληρώνει γι� αυτόν τον 
έναρθρο λόγο µ� όλη την οικειότητα, την απλότητα, την εγκαρδιότητα, τη ροή, 
τις εκµυστηρεύσεις και την τρυφεράδα του. Κι αυτό ακριβώς είναι που 
διαιώνισε ως τις µέρες µας, µε µια ένταση εξίσου εκπληκτική, τη ραδιενέργεια 
της µουσικής αυτής, που µας φέρνει την οµολογία της πίστης ενός πιστού και 
που φωλιάζει πάντα µες στη γενναιόδωρη ψυχή ενός µεγάλου κι έντιµου 
ανθρώπου. 

Εµίλ Βυλερµόζ, Ιστορία της Μουσικής, µτφρ. Γ. Λεωτσάκου 
 

ΠΗΓΗ 2 
Η Τρίτη συµφωνία (Ηρωική) του Μπετόβεν 

Μη λησµονούµε πως εδώ δεν είχε κανένα πρότυπο για να τον οδηγήσει. 
Ανακάλυπτε έναν Καινούργιο Κόσµο. Ανακάλυπτε τον εαυτό του! Η Ηρωική 
είναι το καράβι του Κολόµβου, που αυτό πρώτο αράζει στην Άγνωστη Γη - 
στην καινούρια τεχνοτροπία που το µέλλον δίκαια τη βαφτίζει µε το όνοµα του 
πρώτου της εξερευνητή. Μα ποιος ως τώρα εξερευνητής έδειξε µια τέτοια 
βεβαιότητα για την ανακάλυψή του, µια παρόµοια κυριαρχία στο έργο του, που 
πριν το επιχειρήσει ούτε φανταζόταν τον όγκο του και την έκτασή του;  Απ� όλα 
αυτά, δε βλέπουµε πια σήµερα τίποτα έξω απ� το αποτέλεσµα, ούτε 
συλλογιζόµαστε πια το εξαντλητικό, δισταχτικό ψάξιµο των σκίτσων, τούτη τη 
µανιακή εργασία στη µοναξιά του πυρετικού και βασανισµένου ανθρώπου που 
αφοσιώθηκε σαν τον Μιχαήλ Άγγελο στην οροφή της Σιξτίνας και αµπαρώθηκε 
στο παρεκκλήσι, ώσπου έλυσε το πρόβληµα των αριθµών και των µορφών, 
που ο ίδιος είχε βγάλει από τα δεσµά τους και τα υπόταξε στη θέλησή του. Μα 
επειδή στο νικηφόρο αποτέλεσµα, σ� αυτή την ισορροπία, σ� αυτή τη συµµετρία 
των αιωρούµενων όγκων, αισθανόµαστε σκοτεινά τα ηρωικά πάθη της µάχης-  
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γι� αυτό  µας ενθουσιάζει. Και το παράξενο είναι πως αυτή η Ηρωική που 
υπήρξε απ� τα έργα του Μπετόβεν το πιο νεωτεριστικό και κατά συνέπεια 
έπρεπε να σκοντάφτει κανείς για πολύ περισσότερο καιρό στην έλλειψη 
κατανόησης, έγινε αστραπιαία το πιο δηµοφιλές.  

Ροµαίν Ρολάν, Μπετόβεν, µτφρ. Γ. Πράτσικος 
 

Με βάση τα παραθέµατα και τις πληροφορίες του σχολικού σας εγχειριδίου: 
α) Να αιτιολογήσετε την τάση να θεωρούνται «πηδάλιο του ρεπερτορίου της 

µουσικής παρουσίας σ �όλο τον κόσµο» τα έργα του Μπαχ, του Μπετόβεν, 
κλπ. 

β) Να σχολιάσετε τη φράση του βιβλίου σας σύµφωνα µε την όποια «ο 
σύγχρονος συνθέτης εµφανίστηκε ως θύµα της έλλειψης κατανόησης της 
µοντέρνας (µουσικής), γλώσσας..., ο Μάλερ και ο Ντεµπυσσύ υπήρξαν 
παραδείγµατα µιας τέτοιας κρίσης...». 

 
9. 

ΠΗΓΗ 1 
Η τελευταία φάση του µπαρόκ κορυφώθηκε σε δύο γίγαντες της σύνθεσης: τον 
Μπαχ και τον Χαίντελ. Παρόλο που και οι δύο τους γεννήθηκαν στην Σαξωνία, 
ο Μπαχ έγινε η συνισταµένη της γερµανικής µουσικής ιδιοφυίας, ενώ ο Χαίντελ 
που έζησε για µισό σχεδόν αιώνα στο Λονδίνο και έγινε Βρετανός υπήκοος 
ενσωµάτωσε στο έργο του έναν αγγλικό εθνικό ρυθµό ... Ως εκκλησιαστικός 
µουσικός, ο Μπαχ είχε καθήκον να δηµιουργεί νέα µουσικά κοµµάτια για τις 
περίτεχνες λειτουργίες των Κυριακών και των γιορτών. Κατά συνέπεια, ο 
όγκος της εργασίας του αποτελέστηκε από καντάτες, ορατόρια, λειτουργίες. Οι 
µουσικές συνοδείες των Ευαγγελίων του Ιωάννη και του Ματθαίου 
αντιπροσωπεύουν το αξεπέραστο κορύφωµα αυτού του µουσικού είδους. 
Κατά κύριο λόγο, όµως, ο Μπαχ υπήρξε συνθέτης οργανικής µουσικής, 
δηµιουργός τεράστιου έργου για εκκλησιαστικό όργανο ... Ωστόσο, η βαθιά 
του αφοσίωση στον γερµανικό προτεσταντισµό τον καθιστά µε µια έννοια, όχι 
χαρακτηριστικό εκπρόσωπο του αντιθρησκευτικού ∆ιαφωτισµού. 
Ο Χαίντελ ήταν η απόλυτη αντίθεση του µεγάλου Σάξωνα συναδέλφου του. 
Ύστερα από τέσσερα χρόνια διαµονής στην Ιταλία, ο Χαίντελ είχε ολοκληρω-
τικά απορροφήσει τις ιταλικές τεχνικές και µεθόδους σύνθεσης. Κατόπιν 
εγκαταστάθηκε στην Αγγλία όπου για χρόνια διηύθυνε µια εταιρεία όπερας 
που δεν ανέβαζε τίποτε άλλο από ιταλικές όπερες, οι περισσότερες από τις 
οποίες ήταν δικές του. Ωστόσο, η ιταλική όπερα δεν ικανοποιούσε τις 
προτιµήσεις της αγγλικής µεσοαστικής τάξης και, αφού πέρασε µερικές 
δεκαετίες συνθέτοντας δεκάδες όπερες, ο Χαίντελ αντιλήφθηκε ότι θα έπρεπε 
να στραφεί σε κάτι που να ταιριάζει περισσότερο µε τις αγγλικές προτιµήσεις. 
Αυτό ήταν το ορατόριο, ένα είδος µουσικού δράµατος που προοριζόταν να 
εκτελεστεί µε µορφή συναυλίας. Με την εξαίρεση του Μεσία, του γνωστότερου 
από  τα ορατόριά του, τα έργα αυτά δεν είχαν θρησκευτικό χαρακτήρα, αν και 
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τα θέµατά τους προέρχονταν από την Παλαιά ∆ιαθήκη. Αναµφίβολα, ένας 
λόγος για την επιτυχία του Χαίντελ στη θετή του πατρίδα ήταν το γεγονός ότι, 
τα αρρενωπά και ηρωικά ορατόριά του µπορούσαν να θεωρηθούν ότι 
συµβόλιζαν την περηφάνια του αγγλικού λαού για τους θεσµούς του καθώς και 
τον αγώνα του για την εδραίωση του εθνικού του µεγαλείου. 

Ε. Burns, Ευρωπαϊκή Ιστορία. Εισαγωγή στην Ιστορία  
και τον Πολιτισµό της νεότερης Ευρώπης, τ. Α΄, σσ. 279-282 

 
ΠΗΓΗ 2 
Έχοντας βρεθεί, όπως κι ο Μπαχ, στο σταυροδρόµι των πιο αλληλοσυγκρουό-
µενων αισθητικών ρευµάτων, ο Χαίντελ κατόρθωσε να δανειστεί από τους 
ιταλούς την επιστήµη τους της φωνητικής γραφής, από τους γερµανούς την 
τεχνική τους της καντάτας και από τους γάλλους το ύφος τους στο τσέµπαλο 
και στην όπερα του Λυλλύ. Εµπνέεται συχνά από τον Ντελαλάντ στις 
θρησκευτικές του παρτιτούρες, από τον Κορέλλι και το Βιβάλντι στα κοντσέρτα 
του, από τον Μπουξτεχούντε στα έργα του για εκκλησιαστικό όργανο, ενώ 
στον Πέρσελλ χρωστά αυτή την φροντίδα για την καθαρότητα και την 
κοµψότητα της µελωδικής γραµµής που τόσο ευκόλυνε τις επιτυχίες του στην 
Αγγλία. Όπως ο σύγχρονός του Μεγάλος Κάντορας, κατόρθωσε να πετύχει 
µια σύνθεση όλων αυτών των ετερόκλητων, στοιχείων, καταλήγοντας σ� ένα 
προσωπικότατο τρόπο έκφρασης και σε µια εύκολα αναγνωρίσιµή ευγλωττία, 
πλατιά και αβίαστη. Έτσι, αναγορεύοντας σ� εθνικό τους συνθέτη αυτό το 
γερµανό καλλιτέχνη οι άγγλοι εδραίωσαν τη δόξα του πιο «διεθνούς» ανάµεσα 
στους συνθέτες.  

Εµίλ Βυλερµόζ, Ιστορία της Μουσικής, σ. 173  
 

Με βάση τα παραθέµατα και τις πληροφορίες του σχολικού σας εγχειριδίου: 
α)  Να περιγράψετε τα χαρακτηριστικά της «διεθνούς» µουσικής γλώσσας του 
18ου αιώνα. 

β) Να παρουσιάσετε το πολιτιστικό φαινόµενο του «ιταλισµού» στις εκδοχές 
του: τη γαλλική, αγγλική και γερµανική. 

 
10.  

ΠΗΓΗ 1 
Ύστερα από τα µέσα του 18ου αιώνα, το κέντρο του µουσικού κόσµου 
µετατέθηκε στην Βιέννη, όπου µια οµάδα εξαιρετικά προικισµένων συνθετών 
πέτυχαν µια θαυµάσια αισθητική σύνθεση, συνδυάζοντας το βάρος του 
µπαρόκ, τη γοητεία του ροκοκό και την προρωµαντική έξαψη στη µουσική 
µορφή που λέγεται κλασική. Ο Γκλούκ (1714-1787) αναµόρφωσε την 
παρηκµασµένη «σοβαρή όπερα και την µετέτρεψε σε ένα ευγενικό δράµα που 
θυµίζει κλασική αρχαιότητα. Η ελκυστικότητα της σκανδαλιάρικης, κωµικής 
ιταλικής όπερας, της Opera Buffa, επέβαλε µια σύντηξη µε τη σοβαρή όπερα, 
που έφτασε το απόγειό της µε τις όπερες του Μότσαρτ (1756-1781). Ο 
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Μότσαρτ χρησιµοποίησε τη φόρµα της όπερας για να δώσει σχήµα στους 
χαρακτήρες, τη µοίρα και τις συγκρούσεις των ανθρώπων, µε τρόπο ώστε να 
µονιµοποιηθούν και οι άλλες µουσικές µορφές. Κάθε µεγάλη όπερα του 
Μότσαρτ -Οι γάµοι του Φίγκαρο, ∆ον Τζοβάννι, Μαγικός Αυλός- περιέχει τις 
φόρµες της σονάτας πιάνου, του κουαρτέτου, του κουιντέτου, του κονσέρτου 
και της συµφωνίας, που παρέλαβαν και διαµόρφωσαν οι διάδοχοί του. 
Ο Χάυδν ήταν πιο σκληροτράχηλος από τον Μότσαρτ· το αγροτικό παρελθόν 
του τον έκανε επίµονο και ανυποχώρητο. Αν ο Μότσαρτ αντιπροσώπευε το 
αριστοκρατικό πνεύµα, ο Χάυδν ήταν ο χειραφετηµένος πληβείος. Και µόνο 
εξαιτίας των διαµετρικά αντίθετων προσωπικοτήτων τους, οι δυο µουσικοί 
µπόρεσαν να συνυπάρξουν τόσο καλά·  συµπλήρωναν ο ένας τον άλλο και 
ήταν πραγµατικά φίλοι. Ο Χάυδν είχε οξύ πνεύµα και απέκτησε τις εκτεταµένες 
µουσικές γνώσεις του µε την αδιάκοπη µελέτη και τον µιµητισµό. Η τέχνη του 
εκφράζει εικόνες του χωριού και της υπαίθρου, αλλά και τη λεπτότητα του 
αυστριακού αρχοντικού που τον προστάτευε επί πολλά χρόνια ... Ο Χάυδν 
ήταν εκείνος που επέβαλε οριστικά τις αρχές τεχνικής και ύφους της 
συµφωνικής δόµησης, δηµιουργώντας µαζί µε τον Μότσαρτ το πρότυπο της 
συµφωνικής ορχήστρας που παρέµεινε η βάση κάθε µελλοντικής µουσικής 
εξέλιξης.  
Οι σταδιοδροµίες του Μότσαρτ και του Χάυδν υποδεικνύουν τόσο τα 
επιτεύγµατα όσο και τους περιορισµούς της επανάστασης. Οι συνθετικές τους 
καινοτοµίες αποτέλεσαν µέρος εκείνης της ευρείας σειράς πνευµατικων 
αλλαγών που συνετέλεσαν στη µετάβαση της Ευρώπης στο σύγχρονο κόσµο. 
Η εξάρτηση, ωστόσο, του Χάυδν από την αριστοκρατικής προστασία και η 
αδυναµία του Μότσαρτ να ζήσει µακριά απ� αυτήν δείχνουν καθαρά τον βαθµό 
που ο κόσµος του ∆ιαφωτισµού παρέµεινε ένας κόσµος συγκροτηµένος µε 
βάση διακρίσεις και προνόµια. 

Ε. Burns, ό.π., σ. 282 
 
ΠΗΓΗ 2 
Ο Μότσαρτ δεν είχε το δογµατικό πνεύµα και τις «προκατασκευασµένες» 
θεωρίες ενός Ραµώ ή ενός Γκλούκ. ∆εν πλησίαζε τη µουσική µ� ένα 
πρόγραµµα µεταρρυθµίσεων κι ένα προσεκτικά καταστρωµένο χρονοδιάγραµ-
µα κατακτήσεων. Σ� όλη τη σταδιοδροµία του δεν ένοιωσε ποτέ τον πειρασµό 
ν� ανανεώσει ή να τροποποιήσει το συντακτικό και το λεξιλόγιο των µουσικών 
της εποχής του. Πέρασε µέσα από τον αιώνα του σαν άρπα αιολική, 
πάλλοντας πειθήνια σ� όλες τις θωπείες που την άγγιζαν και µετουσιώνοντας 
σε γλυκιές αντηχήσεις όλες τις πνοές που έκαναν τις ευαίσθητες χορδές της ν� 
ανατριχιάζουν. 
∆εν πρέπει λοιπόν να ξαφνιαζόµαστε ανακαλύπτοντας τέτοια ποικιλία 
επιδράσεων, τόσους ιταλισµούς, τόσους γερµανισµούς ή γαλλισµούς στη 
γλώσσα ενός εφήβου που την εποχή των ζωηρών εντυπώσεων και των 
αναµνήσεων, που ριζώνονται βαθιά µέσα µας, έτρεχε πάνω-κάτω σ� όλη την 
Ευρώπη κι έπιανε τα ηχητικά κύµατα που του έρχονταν από τα τέσσερα 
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σηµεία του ορίζοντα. Όµως, το χαρακτηριστικό γνώρισµα της µεγαλοφυίας του 
Μότσαρτ ήταν η µεταστοιχείωση όλων αυτών των καταβολών καθώς και το ότι 
πλούτισε στοχασµούς εξαίσιους ή υψηλούς µ� έναν απόλυτα καινούργιο και 
προσωπικό τόνο, χρησιµοποιώντας τις πιο συνηθισµένες λέξεις και την 
τεχνική όλου του κόσµου. 
Ως τα δεκαεφτά του χρόνια, ο νεαρός ταξιδιώτης γράφει κοντσέρτα, 
συµφωνίες, σονάτες, τρίο, χορωδιακές συνθέσεις, θρησκευτική µουσική, 
καντάτες, µοτέτα, ορατόρια, «κασσασιόν», σερενάτες, µια όπερα µπούφφα, µια 
οπερέττα, µια ιταλική όπερα, µια όπερα-µπαλλέτο. Στην συνέχεια ασχολείται 
πιο συστηµατικά µε τη θρησκευτική µουσική και τη µουσική δωµατίου ... 

Εµίλ Βυλερµόζ, ό.π., σσ. 189-191 
 
Με βάση τα παραθέµατα και τις γνώσεις σας από το βιβλίο: 
α) Να αναφέρετε τις φόρµες µε τις οποίες εµπλουτίζεται η µουσική του 18ου 
αιώνα και τα όργανα τα οποία κυριαρχούν τη ροµαντική µουσική. 

β)  Να αναλύσετε το «κλασικό ύφος».  
γ) Να χαρακτηρίσετε, χρησιµοποιώντας οξύµωρα σχήµατα, τη µουσική του 
Μότσαρτ. 

   
11.  

ΠΗΓΗ  
Σοπέν 

∆ύο συναισθήµατα κυριάρχησαν τυραννικά µες στην καρδιά του Σοπέν: η 
νοσταλγία του έρωτα και η νοσταλγία της χαµένης πατρίδας. Υπέφερε πάντα 
από µια διπλή θλίψη εξόριστου. ... 
Ο δεύτερος από τους πέπλους της θλίψης που τυλίγει όλο το έργο του Σοπέν 
υφάνθηκε λίγο-λίγο µες στην πατριωτική του ψυχή από το αίσθηµα της 
ανήµπορης αγανάκτησης που του ενέπνεε το µαρτύριο της Πολωνίας. Οι 
Πολωνέζες και οι Μαζούρες του είναι διαποτισµένες απ� αυτή τη φλογερή 
πίστη στη γενέθλια γη του. Σ� αυτή την ελεγειακή ψυχή δεν υπήρχε ποτέ θέση 
για την ανέµελη ευθυµία και για την εύρρωστη χαρά  της ζωής. Η µουσική του 
φανερώνει µέσα του τους δισταγµούς και τις συστολές του ευαίσθητου 
ανθρώπου. ... 
Κυριότερη επιδίωξή του ήταν η γοητεία και η ποίηση του ήχου. Το παίξιµό του 
ήταν παίξιµο γόητα και µάγου. Από τους µαθητές απαιτούσε µια άκρα 
εκλέπτυνση του toucher. Οι δακτυλοθεσίες του που συχνά σκανδάλισαν τους 
παιδαγωγούς, δικαιολογούνταν από τη φροντίδα να κρατά όσο γινόταν 
περισσότερο το χέρι στην ιδανική θέση. ... 
Είχε µια απέχθεια για τους ξερούς και σκληρούς ήχους. Καλλιεργούσε την τέχνη 
του λεγκάτο, του καντάµπιλε, της θωπείας και του επίµονου αγκαλιάσµατος που 
πρόδινε και στον τοµέα των ήχων την ερωτική του ιδιοσυγκρασία. Εξάλλου, το 
ύψος αυτό της µαγείας και του χαδιού συµπληρωνόταν από τη χρήση του 
ρουµπάτο, αυτού ευαίσθητου χαλαρώµατος του ρυθµού και του µέτρου, «αυτού 
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του είδους του τονισµένου και µε προσωδία λικνίσµατος» για το οποίο µιλά ο 
Λίστ, και που δεν έχει καµιά σχέση µε την αδέξια αποδιάρθρωση που 
επιβάλλουν οι δεξιοτέχνες στις µελωδίες του, αναζητώντας υπεροπτικά και σε 
βάρος του καλού γούστου κάποιο εφφέ παθιασµένης έκφρασης. .. 

Εµίλ Βυλερµόζ, ό.π., σσ. 250-251 
 
Με βάση το παράθεµα και τις γνώσεις που αποκοµίσατε από το βιβλίο σας: 
Να αναλύσετε τα χαρακτηριστικά εκείνα της µουσικής του Σοπέν που τον 
καθιστούν εκπρόσωπο του ροµαντισµού. 

 
12.  

ΠΗΓΗ  
Μπετόβεν 

Η δηµιουργία του Μπετόβεν φανερώνει µια ιδιοσυγκρασία κλασική κατά βάση. 
Όµως η ιδιοσυγκρασία αυτή βαθµιαία αναταράζεται από τις απόπνοιες του 
ροµαντισµού, που αρχίζουν να πληµµυρίζουν τον αέρα που αναπνέει. Τα 
πρώτα του έργα προδίνουν τον ενστικτώδη κονφορµισµό του. Οι δυο του 
συµφωνίες που γράφτηκαν πριν από την Ηρωική, τα πρώτα του τρίο, οι 
πρώτες του σονάτες διατρανώνουν την πίστη του στη γραµµατική, στο 
συντακτικό και στα αρχιτεκτονικά πρότυπα του Μότσαρτ και του Χάυνδ. Ως το 
τέλος της ορχηστρικής του παραγωγής, αυτές οι λίγο δύσκαµπτες 
παραδοσιακές µορφές θα του φαίνονται απόλυτα ικανοποιητικές για να 
εκφράζει τη σκέψη του. Το κλασικό γούστο του τετραγωνισµού, της 
ισορροπίας, της συµµετρίας και των γεωµετρικών υποδοµών είναι βαθιά 
ριζωµένο µέσα του. Αντιλαµβάνεται κανένας πολύ καλά το γιατί ποτέ του δεν 
προαιστάνθηκε µήτε και αναζήτησε την λευτερωµένη µορφή του συµφωνικού 
ποιήµατος που η ευκαµψία και η πλαστικότητά της σύντοµα θα συνταυτίζονταν 
αποτελεσµατικότερα µε το ανήσυχο και παθιασµένο ιδανικό των καλλιτεχνών 
της εποχής αυτής. 
Ωστόσο, ο βάκιλλος του ροµαντισµού κυκλοφορεί κιόλας µες στο αίµα του. 
Υποκύπτει στην ανάγκη της εξοµολόγησης µέσα από το έργο του, καθώς του 
επιβάλλει ένα διάχυτο ανθρωποκεντρισµό. Ρίχνει πάνω στη ζυγαριά το βάρος 
των παθών του και παίρνει τα χτυποκάρδια του για µετρονόµο. Στρογγυλο-
κάθεται στη µέση µιας συµφωνίας που ακολουθεί την καθιερωµένη µορφή, είτε 
για να µας κοινολογήσει το τι νοιώθει βλέποντας να κυλά ένα ρυάκι, να 
χορεύουν οι χωρικοί, ή να ξεσπά µια καταιγίδα, είτε για να µας πει τι σκέφτεται 
για την ένδοξη µοίρα ενός ήρωα, είτε για να καλέσει τους κατοίκους του 
πλανήτη να σµίξουν σε µιαν αδελφική τρυφερότητα. 
Το λεξιλόγιο που χρησιµοποιεί για να εκφράσει αυτά που νοιώθει µπροστά 
στη φύση δεν είναι πολύ διαφορετικό απ� εκείνο που χρησιµοποιεί ο Χάυντν 
στα ορατόριά του κι ο τρόπος του να ζωγραφίζει ορθολογιστικά µια νεροποντή 
ή τη διάλυση των συννέφων της είναι, στο βάθος, τόσο συµβατικός όσο και τα 
τοπία της ∆ηµιουργίας ή των Εποχών.  
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Όµως, η γαλήνια απάθεια αυτού που αρµόζει ν� αποκαλέσουµε «καθαρή» 
µουσική τείνει να εξαφανιστεί από τα µη περιγραφικά έργα του και µάλιστα κι 
απ� αυτή τη µουσική δωµατίου του. ... 
Ο Μπετόβεν πληµµυρίζει µε πάθος το παραµικρό ρυθµικό σχήµα, πλουτίζει 
την κάθε µια από τις φράσεις του µ� ένα στοιχείο παθητικό, τις εξωθεί σε 
πυρετικές συγκρούσεις, διατηρεί µέσα τους µια εσωτερική φλόγα και µια 
ανθρώπινη ζεστασιά που είναι οι πρώτες εκδηλώσεις της «αρρώστιας των 
παιδιών του αιώνα». 
Ίσως αυτή η δυνατότητα αδιάλειπτης παρακολούθησης τούτου του κρυφού 
παλµού σ� ένα µουσικό λόγο πάντα γνώριµο και προσιτό χάρη στην κλασσική 
του αρχιτεκτονική, να εξηγεί την αυθόρµητη ευγνωµοσύνη του πλήθους για 
ένα ρήτορα που η απλή, ρωµαλέα και άµεση ευγλωττία του χρησιµοποιεί ένα 
ιδίωµα τέλειο στη σαφήνειά του. Ας µην ξεχνούµε πως έτσι ο Μπετόβεν 
συνταυτιζόταν µε το ιδανικό της εποχής του όπως αυτό συνοψίζεται στον 
περίφηµο στίχο του ποιητή Andre Chenier �Πάνω σε σκέψεις καινούργιες ας 
φτιάξουµε στίχους αρχαίους�. Το ορχηστρικό λεκτικό του είναι δίχως τόλµη και 
γενικά η καινοτοµία των όσων έχει να πει έχει χαρακτήρα καθαρά 
συναισθηµατικό. Με µια θέρµη που συµπαρασύρει τον ακροατή, ξεστοµίζει 
αλήθειες στοιχειώδεις και κοινοτοπίες που ξαφνικά γίνονται µεγαλειώδεις 
επειδή αφυπνίζουν στην ψυχή των µαζών ένα βαθύ αντίλαλο. Ο Μπετόβεν 
έχει τις αρετές και τα ελαττώµατα ενός υπέροχου λαϊκού ρήτορα: για να 
συγκλονίσει τις αναρίθµητες καρδιές των λαών είναι καταδικασµένος να 
χρησιµοποιεί τις απαραίτητες µεγεθύνσεις και απλουστεύσεις που 
απογοητεύουν τους ευαίσθητους και τους εκλεπτυσµένους. Με την έννοια 
αυτή, η κυρίαρχη εξουσία του εκδηλώνεται κάποτε πέρα από τα όρια της 
µουσικής. Να πως του δόθηκαν αυτές οι φιλολογικής, φιλοσοφικής και 
κοινωνικής προέλευσης δικτατορικές εξουσίες που κάνουν ορισµένα από τα 
έργα του να ξεστρατίζουν από το χώρο της καθαρής µουσικής. 

Εµίλ Βυλερµόζ, ό.π., σσ. 212-213, 215 
 

Με βάση το παράθεµα και τις πληροφορίες του βιβλίου σας: 
Να παρουσιάσετε ό,τι στοιχειοθετεί το «κλασικό ύφος» και το ροµαντισµό στις 
µουσικές συνθέσεις του Μπετόβεν. 

 


