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13.  
ΠΗΓΗ  

Η αρχιτεκτονική του σιδήρου 
ΕΛΑΦΡΟΤΗΤΑ, ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ 

Ο Εκλεκτικισµός αρχίζει να φθίνει τη στιγµή που η επίσηµη τέχνη τον έχει 
µόλις αναγνωρίσει ως πρότυπο. Η αρχιτεκτονική του σιδήρου ανοίγει έναν 
άλλο δρόµο: 
τα µεγάλα µετακιόνια και οι ελαφριές δοµές που επιτρέπει, γοητεύουν την 
κοινή γνώµη ήδη από τα µέσα του 19ου αιώνα. Το Κρυστάλλινο Ανάκτορο του 
Λονδίνου, κατασκευασµένο απ� τον Τζόζεφ Πάξτον  για τη ∆ιεθνή Έκθεση του 
1851, µοιάζει ίσως µε «γιγαντιαίο θερµοκήπιο αγγουριών» όπως χαρακτηρι-
στικά έχει ειπωθεί πρόκειται, όµως, για ένα ολοκληρωτικά νέο οικοδόµηµα, τα 
άυλα τοιχώµατα του οποίου εγγράφονται σ� ένα λεπτό πλέγµα σιδήρου και 
χυτού µετάλλου. Στο Παρίσι, ο Σιδηροδροµικός σταθµός της Ανατολής, έργο 
του Φρανσουά-Αλεξάντρ Ντικεσνέ κατορθώνει να µεταθέσει την αρχιτεκτονική 
αυτή σ� ένα πέτρινο περίβληµα, ενώ ο Έκτωρ Ορό συλλαµβάνει µια πληθώρα 
ουτοπιστικών σχεδίων επάνω στο θέµα της αρχιτεκτονικής του σιδήρου και 
του γυαλιού. 
Στη δεκαετία του 1860, χρησιµοποιούνται ευρύτατα οι εντυπώσεις που 
προκαλεί το κατακόρυφο φως, και κυρίως το πλήρες φως (η στεγασµένη αυλή 
είναι το τελειότερο δείγµα αυτού του είδους). Την ίδια εποχή, η επιθυµία να 
οικοδοµηθούν κτίρια µε µοναδικό κατασκευαστικό υλικό το µέταλλο, 
προσκρούει σ� ένα τεχνικό πρόβληµα: την ακαµψία του χυτού µετάλλου. 
Ωστόσο, το 1871, ο Ζιλ Σολνιέ δοκιµάζει µε επιτυχία µια πραγµατική 
επαναστατική τεχνική. Πρόκειται για τη λεγόµενη «κατασκευή-σκελετό», την 
οποία εµπνέεται από τα έργα τέχνης. Το Εργοστάσιο Μενιέ είναι ένα ιδιαίτερα 
σηµαντικό έργο. 
 

ΕΙΚΟΝΑ 1 
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Κρυστάλλινο Ανάκτορο του Τζόζεφ Πάξτον,  
έργο του 1851 (άποψη του εσωτερικού). Παρίσι, Εθνική Βιβλιοθήκη 

 
 

ΕΙΚΟΝΑ 2 

 

Εργοστάσιο Μενιέ. Οικοδοµήθηκε απ� τον Ζ. Σολνιέ γύρω στο 1889.  
Συλλογή του Μουσείου Μενιέ 

 
ΕΙΚΟΝΑ 3 



 

 204

 

Παραδοσιακή αρχιτεκτονική του Μουσείου Βικτωρίας και Αλβέρτου,  
στο Λονδίνο. Ιδρύθηκε το 1852  

Ουρανοξύστες 
Απ� όλες αυτές τις σηµαντικές ανακαλύψεις επωφελείται κυρίως η εµπορική 
αρχιτεκτονική, η οποία προσαρµόζει τη νέα τεχνολογία στις ανάγκες της. Τη 
δεκαετία του 1880, γεννιέται στο Σικάγο ο ουρανοξύστης µε το χαλύβδινο 
σκελετό. Ο Τζον Ρουτ πραγµατοποιούν σηµαντικές κατασκευές µε επένδυση 
από πηλό και γυαλί: Ο σκελετός του οποίου είναι αποκλειστικά κατασκευασµέ-
νος από χάλυβα. Στο µεταξύ, ενώ ο τύπος του ουρανοξύστη από χάλυβα και 
γυαλί καθιερώνεται οριστικά, οι Ντάνκµαρ Άντλερ και Λούις-Χένρυ Σάλιβαν 
συµβάλλουν στη δηµιουργία µιας πραγµατικά ξεχωριστής τεχνοτροπίας, που 
συγγενεύει µε το Νέο Στυλ. ... 
Χάρη στο τέχνασµα αυτό, η αρχιτεκτονική των τελευταίων χρόνων του 19ου 
αιώνα κατορθώνει να συµβαδίσει µε το ανανεωτικό κίνηµα που εµφανίζεται 
στις διακοσµητικές τέχνες της εποχής, π.χ. µε την εταιρεία Art and Crafts  
(= Τέχνες και Τεχνικές) στην Αγγλία, µε την ιαπωνική, θα λέγαµε, τελειότητα, 
ως το Μουσείο Βικτωρίας και Αλβέρτου του Λονδίνου, το 1867. Στην ουσία, 
εδώ βρίσκονται οι ρίζες του Νέου Στυλ, το οποίο θα ξεπεράσει τις αντιφάσεις, 
τις αβεβαιότητες και το νοσταλγικό χαρακτήρα του Εκλεκτικισµού του 19ου 
αιώνα. 

Ιστορία της Τέχνης, σσ. 260-262 
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Αφού συνεξετάσετε τις εικόνες, τα παραθέµατα και τις εικόνες των σελίδων 
169-170 του βιβλίου σας: 
α) Να εντοπίσετε τα νεοτερικά στοιχεία στα δοµικά υλικά και στο σχεδιασµό 
των κτιρίων. 

β) Να προσδιορίσετε τις ανάγκες που εξυπηρετεί η µοντέρνα αρχιτεκτονική 
του 19ου αιώνα. 

γ)  Να εντοπίσετε τις εφαρµογές του Art Nouveau στην αρχιτεκτονική. 
 
14.  

ΠΗΓΗ 1 
Όπερα 

Οι ίδιες τάσεις µπαρόκ που παρήγαγαν τους πίνακες του Ρούµπενς, οδήγησαν 
στη δηµιουργία της όπερας, που έφτασε στην πρώτη δυναµική της εκδήλωση 
µε τον Ορφέα (1607) του Ιταλού Μοντεβέρντι κυριαρχούσα µουσική 
προσωπικότητα του πρώτου µισού του 17ου αιώνα. Μέσα σε διάστηµα µιας 
γενιάς, δηµιουργήθηκαν όπερες στις σηµαντικότερες πόλεις της Ιταλίας·  µέχρι 
το 1736, η Βενετία καυχιόταν για µια αίθουσα όπερας σε κάθε ενορία. Η 
όπερα, µε τα µεγαλοπρεπή σκηνικά της, υπήρξε η συνισταµένη της έκφρασης 
των ταλαντούχων τραγουδιστών, µουσικών και άλλων καλλιτεχνών. 

Ε. Burns, ό.π., σ. 279 
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ΠΗΓΗ 2 
Ένας µηχανικός µε σπάνια τόλµη έχτισε το γεφύρι που έδενε τον 16ο αιώνα µε 
τον 17ο. Λεγόταν Κλάουντιο Μοντεβέρντι... 
Η ανάµνησή του µένει δεµένη µε µιαν από τις λαµπρότερες κατακτήσεις όχι 
µόνο της ιταλικής τέχνης αλλά της παγκόσµιας µουσικής. Συνδέουν το όνοµά 
του µε τη γένεση του λυρικού θεάµατος, µε τη δηµιουργία της µορφής 
«όπερα», που αντιπροσωπεύει την προσωπικότερη συµβολή του 17ου αιώνα 
στην ιστορία των µουσικών µορφών µες στους αιώνες. Στην πραγµατικότητα 
βέβαια, όπως και οι περισσότερες από τις µεγάλες ανακαλύψεις, έτσι κι αυτή 
επωφελήθηκε από διάφορες συνεργασίες και συµµετοχές. Ωστόσο, ο 
Μοντεβέρντι έβαλε µε τέτοιο κύρος τη σφραγίδα της ρωµαλέας του 
προσωπικότητας πάνω σ� αυτή την καινούργια µουσική «χάρτα» ευθύς µετά 
την εµφάνισή της, ώστε να είναι απόλυτα δικαιολογηµένος αυτός ο φόρος 
τιµής που του απότισε η ιστορία. 

Εµίλ Βυλερµόζ, ό.π., σ. 102 
 
ΠΗΓΗ 3 

Γαλλική όπερα 
Λόγοι ψυχολογικοί µπορούν επίσης να εξηγήσουν την καθυστέρηση του 
γαλλικού κοινού να προσαρµοστεί στο καινούργιο µουσικό είδος της όπερας. 
∆ικαιολογηµένα κάπως ο γάλλος κολακεύεται για την αγάπη του προς τη 
λογική και τον κοινό νου. Όµως, το είδος «όπερας» δεν πολυλογαριάζει ένα 
τέτοιο πνευµατικό προσανατολισµό. Θα πρέπει προκαταβολικά να δεχτεί 
κανένας κάθε λογής συµβατικές απιθανότητες και παραλογισµούς πριν 
στρογγυλοκαθήσει µπροστά σε µια σκηνή για ν� ακούσει τους θεούς ή τους 
ήρωες να ξεφωνίζουν τα µυστικά τους µετά µουσικής, να αναλύουν τις ψυχικές 
τους καταστάσεις µε ορχηστρική συνοδεία και ν� αφήνονται στη θύελλα των 
παθών πειθαρχώντας ευσυνείδητα στα  κελεύσµατα ενός «αρχιµουσικού» που 
κρατούσε το µέτρο. ∆εν αποκλείεται,  «για ένα µέσο γάλλο» του 1645 µε µυαλό 
απλό και θετικό, ένα δράµα που τραγουδιόταν ολόκληρο να έδινε την 
εντύπωση µιας ψυχαγωγίας λίγο κωµικής. 
Η πίστη λοιπόν των γάλλων στην αρχή του θεάµατος, µε χορό δεν ήταν 
ανεξήγητη. ... 
Η τολµηρή καινοτοµία ενός Σέργιου Ντιαγκίλεφ, που έβαζε χορευτές 
ντουµπλαρισµένους από ακίνητους τραγουδιστές να υποδύονται τα πρόσωπα 
του Χρυσού Πετεινού του Ρίµσκυ-Κόρσακωφ, δεν έκανε τίποτε άλλο από το να 
ξαναζωντανεύει µια τεχνική του 17ου αιώνα, λαµβάνοντας υπόψη τα γούστα 
του γαλλικού κοινού που δεν εννοεί να θυσιάσει την ευφορία των µατιών σ� 
εκείνη του αφτιού. 
Το 1646 ωστόσο σηµειώνεται ένα µικρό γεγονός που τότε πέρασε 
απαρατήρητο από τον κόσµο αλλά που, αργότερα θ� ασκούσε πρωταρχικής 
σηµασίας επιρροή στην ιστορία του λυρικού θεάτρου στη Γαλλία. Ο ιππότης 
ντε Γκίζ περνώντας από τη Φλωρεντία, είχε προσλάβει κι είχε φέρει µαζί µε τις 
αποσκευές του, για να τον κάµει δώρο στη δεσποινίδα ντε Μονπανσιέ, ένα 
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µικρό γελωτοποιό που τον έλεγαν Ζαν-Μπατίστ Λυλλύ, o οποίος ύστερα από 
λίγο φανερώνει εξαιρετικά µουσικά χαρίσµατα: σπουδάζει βιολί, σύνθεση και 
χορό περνά στην υπηρεσία του βασιλιά και κερδίζει την εµπιστοσύνη του µε το 
ταλέντο του και την ευκαµψία της σπονδυλικής του στήλης. Γίνεται συνθέτης 
της Αυλής και παράλληλα διακρίνεται στα µπαλλέτα σαν χορευτής σε ρόλους 
φανταιζίστικους. Ιδρύει την ορχήστρα των «µικρών βιολιών», που θα 
επισκιάσει εκείνη των εικοσιτεσσάρων βιολιών του βασιλιά, και ονοµάζεται 
αρχιεπιµελητής της µουσικής αφού πρώτα αποκτήσει τη γαλλική υπηκοότητα 
το 1661. Ο βασιλιάς του φέρνει σε επαφή µε τον Μολιέρο. Η συνεργασία τους 
σηµειώνει µεγάλη επιτυχία ... πέτυχε να εκδοθεί από το βασιλιά ένα διάταγµα 
που τον έκανε «δικτάτορα»του µουσικού θεάτρου στη Γαλλία ...  
Τα έργα του διαφέρουν από τα ιταλικά τους πρότυπα κατά την καινούργια και 
απροσδόκητη σηµασία που αποκτά η ορχήστρα, την πολύ φροντισµένη 
δόµηση της ενόργανης εισαγωγής, τη συστηµατική εισαγωγή χορευτικών 
σκηνών, την προσωδία την «κτισµένη» πάνω στο ρυθµό της γαλλικής 
απαγγελίας, και τη µεγαλύτερη πλαστικότητα του ρετσιτατίβου και της άριας 
που γίνονται λιγότερο ακαδηµαϊκά, λιγότερο ποµπώδη και πλουσιότερα σε 
ποικιλία απ� εκείνα των ειδικευµένων στο µπέλ κάντο.  

Εµίλ Βυλερµόζ, ό.π., σσ. 117-118, 122 
 

Με βάση τα παραθέµατα και τις γνώσεις από το βιβλίο σας: 
α)  Να αναλύσετε τον χαρακτηρισµό της όπερας ως πολυθέαµα.  
β) Να φανταστείτε τη σηµασία της όπερας στη ζωή ενός αστού του 18ου 
αιώνα. 

γ)  Να αναφέρετε τα χαρακτηριστικά της γαλλικής όπερας και να τη συσχετί-
σετε µε την ιταλική, εντοπίζοντας τις µεταξύ τους διαφορές.  

 
15.   

ΠΗΓΗ  
Βάγκνερ 

Ο Βάγκνερ, ποιητής, δραµατουργός, φιλόσοφος, µουσικός, αρχιτέκτονας, 
σκηνογράφος, κοινωνιολόγος και παθιασµένος για όλες τις «συναισθησίες», 
έβαλε τέλος στο «µαρτύριο της ενότητας» που πάντα ταλάνιζε τους γερµανούς 
αισθητικούς. Στράτευε µε µιας όλες τις µούσες και τις πειθανάγκαζε στην ίδια 
πειθαρχία ... 
Η ευγενική πίκρα του Σοπενχάουερ και η πνευµατική ευστροφία του Νίτσε 
έδιναν στις θεωρίες του µια εξαιρετική ευγένεια κι ελκυστικότητα. ... 
Όλα τα στοιχεία µιας περίλαµπρης πνευµατικής δικτατορίας βρίσκονταν 
συγκεντρωµένα σ� αυτόν το στοχαστικό και πεισµατάρη καλλιτέχνη που τίποτε 
δεν µπόρεσε ποτέ ν� αποστρέψει από την αποστολή που είχε τάξει στον εαυτό 
του ... 
Σηµαντικό παραµένει το δίδαγµα απ� αυτή τη µουσική µεταρρύθµιση του 
Βάγκνερ που ήταν επικίνδυνο να σεβαστεί κανένας το γράµµα της αλλά 
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χρήσιµο να διατηρήσει το πνεύµα της. Τελικά, ο Βάγκνερ πέτυχε το σκοπό 
του, αφού ύστερα απ� αυτόν το λυρικό θέατρο δεν µπόρεσε ποτέ να γυρίσει 
πίσω και να ξανά συνδεθεί µε τα πρότυπα του παρελθόντος. ∆ίχως να το 
θέλουν, οι πιο µανιασµένοι εχθροί του τον τίµησαν βαθύτατα χρησιµοποιώντας 
για άλλους σκοπούς τα πλουσιότερα επιτεύγµατά του ... 
Η µεγαλύτερη πλαστικότητα που απόκτησε ο µελωδικός λόγος, οριστικά 
απελευθερωµένος από τη γεωµετρική πειθαρχία της άριας, του ρετσιτατίβου 
και της ριτουρνέλλας η ανάπτυξη της «ατέρµονης µελωδίας», η διείσδυση της 
ορχήστρας στις πιο µύχιες περιοχές της δραµατικής συγκίνησης, η παθητική 
αποστολή του αείρροου συµφωνικού σχολιασµού καθώς οι φωνές των 
τραγουδιστών συνεργάζονται πειθήνια µαζί του χωρίς να του επιβάλλουν τη 
«δικτατορία»τους, η επιλογή θεµάτων ευγενικών, που αγγίζουν τα υψηλότερα 
ανθρώπινα προβλήµατα µεταφρασµένα µ� έναν έξυπνο τρόπο σε σύµβολα 
προσιτά σε όλους, η τέλεια συνοχή ανάµεσα σ� όλα τα στοιχεία του θεάµατος... 
να, ανάµεσα σ� εκατό άλλες, οι βαγκνερικές εκείνες κατακτήσεις, που θα 
γίνονταν απ� εδώ κι εµπρός κτήµα του κοινού και που από τα ευεργετήµατα 
τους ωφελήθηκαν ακόµη και οι αντιβαγκερικότεροι συνθέτες. 
Πλήθος παρεξηγήσεις δηµιουργήθηκαν γύρω από το περίφηµο πρόβληµα του 
λάιτ µοτίβ (Leit Motiv = εξαγγελτικό ή οδηγητικό µοτίβο) ... 
Η ιδέα του να συνδυάζεται ένα µουσικό θέµα εύκολα αναγνωρίσιµο µε µια 
ιδέα, ένα συναίσθηµα, µια κατάσταση ή ένα πρόσωπο αποτελεί ένα τρόπο 
έκφρασης λογικό που τον είχαν εκµεταλλευτεί πριν από τον Βάγκνερ και που 
βοηθάει έντονα τον ακροατή να διατηρεί µια στενή και αδιάλειπτη επαφή µε τη 
βαθύτερη σκέψη ενός συνθέτη. Κάτω από τη σκηνή, µες στην τάφρο της 
ορχήστρας, η λίµνη του συµφωνικού λόγου µεταµορφώνεται σ� ένα υδάτινο 
κάτοπτρο που διαγράφει τη µορφή των ηρώων του δράµατος µόλις 
πλησιάσουν στις όχθες της. Το λάιτ µοτίβ, αντικαθρέφτισµα ή σκιά της τάδε ή 
της δείνα σηµαντικής λεπτοµέρειας της δράσης, δένει στενά την παρτιτούρα µε 
ποιητικό κείµενο, επικυρώνει την τέλεια ένωση του µουσικού φθόγγου µε τη 
λέξη και µεταµορφώνει ένα λυρικό έργο σ� ένα πλάσµα ζωντανό που όλα του 
τα όργανα διαθέτουν τα ίδια αντανακλαστικά και αντιδρούν στον ίδιο 
κραδασµό µε τον ίδιο τρόπο και µε την ίδια αλληλεγγύη.. Αυτός ο τρόπος της 
έξυπνης ευαισθητοποίησης του ορχηστρικού σχολίου στο κάθε τι που 
συµβαίνει πάνω στη σκηνή είναι λοιπόν απόλυτα νόµιµος και δε θα µπορούσε 
ν καταλογιστεί σαν στίγµα σ� εκείνο που δεν έκαµε τίποτε άλλο από το να τον 
χρησιµοποιήσει πιο έξυπνα και πιο µεθοδικά από τους προκατόχους του. Το 
να καταδικάσουµε την αρχή του λάιτ µοτίβ στο λυρικό θέατρο θα ήταν εξίσου 
παράλογο µε το ν� αρνηθούµε σ�  ένα συγγραφέα το δικαίωµα του να 
χρησιµοποιεί ένα ύφος πλουτισµένο µε υπαινιγµούς και υπονοούµενα. ... 
Και οι συστηµατικότερα αρνητικοί αρνητικοί στην αισθητική του, όπως ο Κλώντ 
Ντεµπυσσύ, δε δίστασε στον Πελλέα να χρησιµοποιήσει το λάιτ µοτίβ και την 
υπόµνηση του θέµατος µε άπειρη φιλοκαλία, τάκτ, κι ευστροφία, τιµώντας µ� 
αυτόν τον τρόπο την αποτελεσµατικότητα της φόρµουλας αυτής.  
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Στο Βάγκνερ χρωστάµε επίσης αξιοσηµείωτες τεχνικές προόδους στον τοµέα 
της γραφής και της ενορχήστρωσης. Τα εφφέ που πέτυχε χάρη στην 
εκµετάλλευση του χρωµατικού ύφους τόσο στην µελωδία όσο και στην 
αρµονία, καθώς και η χρησιµοποίηση από µέρους  του συγχορδιών 
αυξηµένης πέµπτης, µεταµόρφωσαν το λυρικό λεξιλόγιο της εποχής του. Και 
ακριβώς επειδή όλοι οι σύγχρονοί του συνθέτες έπεσαν άπληστα πάνω σ� 
αυτά τα τόσο πολύτιµα ευρήµατα, κατηγόρησαν τον βαγκνερισµό σαν µια 
«αρρώστια που σκορπά τον τρόµο» -αρρώστια που όλα τα έθνη θα έπρεπε να 
µπουν σε καραντίνα για να προστατευτούν απ� αυτήν. Στην πραγµατικότητα, ο 
Βάγκνερ πέτυχε να εγκλιµατίσει στο θέατρο ένα παρασυµφωνικό ύφος, 
ευγενικό και πλούσιο σε αποχρώσεις που εκθρόνισε για πάντα την απλή 
οργανική «συνοδεία». 
Στην «οικογένεια των πνευστών» ο συνθέτης του Πάρσιφαλ έδωσε µια 
σηµασία αναπάντεχη. Έτσι, όχι µόνο µπόρεσε να έχει στη διάθεσή του µια 
παλέτα πλουσιότερη από εκείνη των εγχόρδων, αλλά και στάθηκε ο πρώτος 
που οργάνωσε τη µεθοδική διευρεύνηση της περιοχής των «χαλκίνων» της 
ορχήστρας, δίνοντας µια τιµητική θέση σε όργανα που έκτοτε το γόητρό τους, 
από χρόνο σε χρόνο, δεν έπαψε να µεγαλώνει. Πριν από το Βάγκνερ χρησι-
µοποιούσαν φευγαλέα, σαν µια διακριτική και γρήγορη κηλίδα χρώµατος, τη 
λαµπερή φλόγα µιας τροµπέτας, τον αδρό τονισµό ενός τροµπονιού ή το 
ποιητικό τέµπο ενός κόρνου, αλλά δεν είχαν σκεφτεί να χρησιµοποιήσουν την 
ωραιότερη οικογένεια των χαλκίνων σαν ένα σύνολο ανεξάρτητο, ισορροπη-
µένο και οµοιογενές. 

Εµίλ Βυλερµόζ, ό.π., σσ. 272-274 
 
Με βάση το παράθεµα και τις γνώσεις που αποκοµίσατε από το σχολικό σας 
εγχειρίδιο: 
α) Να παρουσιάσετε τις καινοτοµίες που εισήγαγε ο Βάγκνερ στο µουσικό 
δράµα. 

β) Να αναλύσετε τους τρόπους που χρησιµοποίησε ο Βάγκνερ για να 
µπορέσει «η όπερα να αποτελεί τον τόπο συνάντησης όλων των τεχνών».  

γ)  Αφού αποδώσετε, συνοπτικά, το περιεχόµενο του λάιτ µοτίβ, να αξιολογή-
σετε τη συµβολή του στην αρµονική ένωση µουσικής και λόγου. 

 
16.  

ΠΗΓΗ 1 
«Αξία έχουν τα προβλήµατα του Ντοστογιέφσκι. Τις λύσεις του δεν τις 
υιοθέτησε κανείς ως τώρα· όλοι όµως εκείνοι που διαβάζουν τον Ντοστο-
γιέφσκι ψάχνουν να βρουν λύσεις. Έτσι ο Ντοστογιέφσκι πιο συχνά θα πει: τα 
προβλήµατα που έθεσε ο ίδιος συν οι λύσεις που δίνουµε εµείς. Και επειδή 
παραµένει ακόµη εξαιρετικά δύσκολο να δώσει κανείς οριστικές απαντήσεις, η 
επικαιρότητά του µένει αµείωτη και µάλλον οξύνεται από περίοδο σε περίοδο».  

Μ. Αλεξανδρόπουλου, Πέντε ρώσοι κλασικοί 
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ΠΗΓΗ 2 
Μια σκηνή από τη µάχη του Αούστερλιτς 

Μέσα στον καπνό, ξεκουφαµένος από τις αδιάκοπες κανονιές που κάθε φορά 
τον έκαναν ν� αναταράζεται, ο Τούσιν χωρίς να βγάζει στιγµή την πίπα απ� το 
στόµα του, έτρεχε απ� τόνα κανόνι στ� άλλο πότε σκοπεύοντας, πότε 
µετρώντας τα πυροµαχικά, πότε δίνοντας διαταγές ν� αλλάξουν και να 
ξεζέψουν τα σκοτωµένα και τα πληγωµένα άλογα και ξεφωνίζοντας µε την 
αδύναµη τη λεπτή και δισταχτική φωνή του. Το πρόσωπο του ζωήρευε ολοένα 
και πιο πολύ. Μονάχα όταν σκοτώνονταν ή πληγώνονταν άνδρες, το ζάρωνε 
και γυρίζοντας απ� την άλλη µεριά το κεφάλι έµπηγε θυµωµένες φωνές στους 
στρατιώτες, που όπως πάντοτε αργοπορούσαν να σηκώνουν τον τραυµατία η 
το νεκρό. Οι στρατιώτες, που οι πιο πολλοί ήταν όµορφα παλικάρια (όπως 
πάντα στις πυροβολαρχίες), και κατά δυο κεφάλια ψηλότεροι απ� τον 
αξιωµατικό τους και δυο φορές πιο ευρύστερνοι όλοι τους, όπως τα παιδιά 
στις δύσκολες περιπτώσεις, κοίταζαν το διοικητή τους κι αµέσως η έκφραση 
που είχε κείνος στο πρόσωπο του αντικαθρεφτιζόταν και στα δικά τους 
πρόσωπα. 

Λ. Τολστόι, Πόλεµος και Ειρήνη, µτφρ. Άρη Αλεξάνδρου, εκδ. Γκοβόστης 
 
ΠΗΓΗ 3 

Μια σκηνή καθηµερινής ζωής στην προεπαναστατική Ρωσία 
Ο Βεσοβστσικόφ δεν έπιασε δουλειά στη φάµπρικα γιατί δεν τον δέχτηκαν, τον 
πήρε όµως στη δούλεψή του ένας έµπορος ξυλείας· εδώ ο Βεσοβστσικόφ 
µετέφερε δοκάρια, σανίδια και καυσόξυλα στο συνοικισµό. Η µάνα τον έβλεπε 
σχεδόν κάθε µέρα: ένα ζευγάρι µαύρα άλογα σέρνουν το ασήκωτο φορτίο 
βαριοπατώντας στη γη για να στεριώσουν τα τρεµάµενα από την κούραση 
πόδια τους· είναι και τα δυο γέρικα, κοκαλιάρικα, κουνάνε κουρασµένα και 
θλιβερά τα κεφάλια τους πάνω-κάτω, ανοιγοκλείνοντας κάθε τόσο τα θολά 
βασανισµένα µάτια τους... Στο πλάι, µε κατεβασµένα τα γκέµια περπατάει ο 
Νικολάι, κουρελής και βρόµικος, φορώντας βαριές µπότες και καπέλο σπρωγ-
µένο στο σβέρκο, άγαρµπος σαν κούτσουρο ξεριζωµένο από τη γη. Κι εκείνος 
κουνάει το κεφάλι του, κοιτάζοντας κάτω από τα πόδια του. Τ� άλογα  του τυ-
φλά πέφτουν επάνω όταν κάρα που ανταµώνουν, πάνω στους ανθρώπους·  
γύρω του σφυρίζουν  σας µπούµπουρες οι οργισµένες βρισιές, σκίζουν τον 
αέρα, οι γεµάτες θυµό κραυγές. Εκείνος, χωρίς να σηκώνει το κεφάλι του, δί-
χως ν� απαντάει, βγάζει δυνατές σφυριξιές και γκρινιάζει στ�  άλογα. 

Μαξίµ Γκόρκυ, Η Μάνα, µτφρ. Ν. Αλεξίου 
 

Αφού διαβάσετε τις πηγές:  
α) Να τεκµηριώσετε την θέση ότι ο Ντοστογιέφσκι, ο Τολστόι και ο Γκόρκυ, 
ανεξάρτητα από τις διαφορές τους, κατορθώνουν, διεισδύοντας στα βάθη 
της ανθρώπινης ψυχής, να παρουσιάσουν τον αιώνιο άνθρωπο και τα 
προβλήµατά του έξω από τον συγκεκριµένο χώρο και χρόνο». 
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β) Η αποτελεσµατικότητα της γραφής των πιο πάνω µυθιστοριογράφων έγκει-
ται στη φωτογραφική απεικόνιση συµβάντων ή στην ψυχολογική ιχνογρά-
φηση των προσώπων ή στο αρµονικό συνδυασµό τους; Να τεκµηριώσετε 
την άποψή σας. 

 
17.  

Απόσπασµα 1 
Μια αµείλικτη αναπαράσταση της πραγµατικότητας 

Ο Όλιβερ, σαν έµεινε µονάχος στο µαγαζί του εργολάβου κηδειών, ακούµπησε 
τη λάµπα σ� ένα σκαµνί και κοίταξε δειλά γύρω του µε δέος και τρόµο που 
πολλοί άνθρωποι πάρα πολύ µεγαλύτεροι απ� αυτόν, δε θα δυσκολεύονταν και 
πολύ να τον καταλάβουν. Ένα µισοτελειωµένο φέρετρο, πάνω σε κατάµαυρο 
τρίποδα, στηµένο στη µέση του µαγαζιού, φαινόταν τόσο σκυθρωπό και θύµιζε 
τόσο πολύ θάνατο που ένα παγωµένο ρίγος περνούσε τη ραχοκοκαλιά του 
κάθε φορά που τα µάτια του έπεφταν στο ζοφερό αυτό αντικείµενο·  περίµενε 
από στιγµή σε στιγµή να σηκώσει από κει µέσα αργά-αργά το κεφάλι της µια 
τροµακτική µορφή, για να τον τρελάνει από το φόβο.  

Κ. Ντίκενς, Όλιβερ Τουίστ, µτφρ. Π. Αναγνωστόπουλου 
 
Απόσπασµα 2 

Ένα φτωχό παιδί µαθαίνει γράµµατα 
Στα δώδεκα χρόνια του η µητέρα του κατάφερε να αρχίσει να µαθαίνει 
γράµµατα. Το έργο του δάσκαλου το ανέλαβε ο εφηµέριος του χωριού. Αλλά 
τα µαθήµατα ήταν τόσο σύντοµα και άτακτα ώστε δεν χρησίµευαν ουσιαστικά 
σε τίποτα. ∆ίνονταν σε ακατάλληλες ώρες, στην εκκλησία, στα όρθια, στα 
βιαστικά, ανάµεσα σε µια βάφτιση και µια κηδεία. Άλλοτε ο εφηµέριος φώναζε 
το µαθητή του µετά τον εσπερινό, όταν δεν είχε τι να κάνει. Ανέβαιναν στο 
δωµάτιο του ιερέα, κάθονταν· τα κουνούπια και όλα τα πετούµενα της νύχτας, 
βούιζαν γύρω απ� το κερί. Έκανε ζέστη, το παιδί νύσταζε· ο εφηµέριος µε τα 
χέρια στην κοιλιά του, δεν αργούσε να αρχίζει το ροχαλητό, µε ολάνοιχτο 
στόµα. Άλλοτε, όταν ο ιερέας, γυρίζοντας από την επίσκεψη σε κάποιον 
ετοιµοθάνατο, έβλεπε τον Κάρολο να περιπλανιέται στα χωράφια, τον φώναζε, 
τον µάλωνε και εύρισκε την ευκαιρία να τον βάλει να κλίνει κάποιο ρήµα κάτω 
από ένα δέντρο. 

Γκ. Φλωµπέρ, Μαντάµ Μποβαρύ 
 
Απόσπασµα 3 

Ο Μπαλζάκ, ιστορικός της κοινωνίας της εποχής του 
Ο νέος δικηγόρος χωρίς υποθέσεις, ο νέος γιατρός χωρίς αρρώστους, είναι οι 
δύο κύριες εκφράσεις της αξιόπρεπης απελπισίας που τις συναντάς στη πόλη 
του Παρισιού. Αυτή η παγερή και σιωπηλή απελπισία ντυµένη µ� ένα σακάκι κι� 
ένα µαύρο παντελόνι µε ασπρισµένες ρίγες σαν τον τσίγκο της σοφίτας, µ� ένα 
γιλέκο από γυαλιστερό σατέν, ένα καπέλλο µε ευλαβικές φροντίδες παλιά 
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γάντια και χασεδένιο πουκάµισο. Είναι ένα ποίηµα της θλίψης, σκοτεινό· οι 
άλλες δυστυχίες, του ποιητή, του καλλιτέχνη, του ηθοποιού, του µουσικού 
γίνονται πιο απαλές από τη φυσική ευθυµία που υπάρχει µέσα στις τέχνες, 
από την ξεγνοισιά της µποέµικης ζωής. 

Μπαλζάκ, Ο εξάδελφος Πονς, µτφρ. Α. Φραγκιά 
 
Απόσπασµα 4 

Ο άνθρωπος και η απρόσωπη τερατώδης εξουσία 
«Όχι», είπε η Όλγα, «δεν µπορούσε να γίνει λόγος για συµπάθεια ή κάτι 
παρόµοιο». Όσο νέοι κι άµαθοι κι αν είµαστε, αυτό το ξέραµε, κι ο πατέρας το 
ξέρει, βέβαια, µα το είχε ξεχάσει όπως σχεδόν κάθε τι άλλο. Το σχέδιο του 
ήταν να σταθεί στο δηµόσιο δρόµο, κοντά στον Πύργο, όπου περνούν οι 
επίσηµοι µέσα στ� αµάξια τους, και να µην αφήσει ευκαιρία να του ξεφύγει, για 
να ζητήσει συχώρεση. Για να είµαστε ειλικρινείς, ήταν ένα τρελό και 
απελπισµένο σχέδιο, ακόµη και αν γινόταν και το αδύνατο και η παράκλησή 
του έφτανε ως τ� αυτιά ενός επίσηµου. Γιατί πως µπορούσε να δώσει άφεση 
ένας µονάχα επίσηµος; Αυτό στην καλύτερη περίπτωση έπρεπε να γίνει από 
ολόκληρη την εξουσία και φαίνεται πως ακόµη κι η εξουσία µπορεί µόνο να 
καταδικάζει µα όχι και να συγχωράει... 

Φ. Κάφκα, Ο Πύργος, µτφρ. Α. Μητροπούλου 
 
Αφού διαβάσετε τα αποσπάσµατα από τα µυθιστορήµατα και, σύµφωνα µε 
όσα αναφέρει το βιβλίο σας σχετικά µε τους θεµατικούς άξονες κάποιων 
αντιπροσωπευτικών µυθιστορηµάτων, όπως π.χ. το κλασικό µυθιστόρηµα 
του Β. Ουγκώ «Οι άθλιοι», όπου στους δύο βασικούς ήρωες του έργου του, 
τον κατάδικο Γιάννη Αγιάννη και τον αστυνόµο Ιαβέρη, απεικονίζεται η πάλη 
ανάµεσα στον άνθρωπο και στην καταπιεστική εξουσία:  
Να αναφέρετε τα στοιχεία αυτών των µυθιστορηµάτων που συγκλίνουν στην 
τραγική εικόνα του ανθρώπου, που συνθλίβεται ανάµεσα σε δυνάµεις που δεν 
ελέγχει. 

 
18.  

ΠΗΓΗ 1 
∆ήλωση του �66 

Αντιλαµβάνοµαι την ποίηση σαν µια πηγή αθωότητας γεµάτης από 
επαναστατικές δυνάµεις, που αποστολή µου είναι να τις κατευθύνω επάνω  
σ� έναν κόσµο απαράδεκτο για τη συνείδησή µου, ελπίζοντας, µεσ� από 
συνεχείς µεταµορφώσεις, να τον κάνω πιο σύµφωνο µε τα όνειρά µου. Μιλώ 
για µια σύγχρονου τύπου µαγεία, που ο µηχανισµός της τείνει κι εκείνος στην 
αποκάλυψη της βαθύτερής µας πραγµατικότητας. Πιστεύω γι� αυτό στις 
αισθήσεις που τις κινητοποιώ προς µιαν αδοκίµαστη έως σήµερα κατεύθυνση, 
αποβλέποντας σε µια Ελευθερία, που να είναι αντίθετη προς όλες τις εξουσίες 
και σε µια ∆ικαιοσύνη που να ταυτίζεται µε το απόλυτο φως... 

Οδυσσέας Ελύτης, Εν λευκώ, σ. 207 
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ΠΗΓΗ 2 
Το «πιστεύω» του Υπερρεαλισµού 

«Πιστεύω στη µελλοντική συγχώνευση αυτών των δυο κατ� επίφαση τόσο 
αντιφατικών στοιχείων, του ονείρου και της πραγµατικότητας, σ� ένα είδος 
απόλυτης πραγµατικότητας, αν µπορεί να πει κανείς κάτι τέτοιο. Στην 
κατάκτησή της είναι που κατευθύνοµαι, βέβαιος ότι δε θα φθάσω, αλλά τελείως 
αδιάφορος για το θάνατο µου, ώστε να µην υπολογίζω λίγο τις χαρές µιας 
τέτοιας κτήσης. 

Παράγραφος από το πρώτο Μανιφέστο του Υπερρεαλισµού 
 
Με βάση τις πηγές και τις γνώσεις που αποκοµίσατε από το σχολικό σας 
εγχειρίδιο: 
α) Να διερευνήσετε τα αίτια που «η σύγκρουση της επιθυµίας µε την 
πραγµατικότητα» θ� αποτελέσει την αφετηρία της ψυχανάλυσης και του 
υπερρεαλισµού. 

β) Αφού ανατρέξετε στη σελίδα 155 του βιβλίου σας, όπου περιγράφεται ο 
κλονισµός της πίστης στην έλλογη πραγµατικότητα, η κατάρρευση του 
κόσµου � µηχανής που υπάρχει πέραν του επιστήµονα, και αφού λάβετε 
υπόψη σας την απατηλή ειρήνη που επακολούθησε της σφαγής του 1914-
1918 και τη χρεοκοπία του συστήµατος αξιών µετά από αυτήν:  
Να αναζητήσετε την αντιστοιχία ανάµεσα στις επιστηµολογικές ρήξεις και 
στα πνευµατικά και καλλιτεχνικά κινήµατα που καταλήγουν στη θέση ότι η 
ανακάλυψη της αλήθειας είναι αγώνισµα προσωπικό. 

 
19.  

ΠΗΓΗ 1 
Ο Λε Κορµπιζιέ και η παρισινή σκηνή µετά το 1918 

Μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσµίου Πολέµου, η προσωπικότητα και οι 
ιδέες του Λε Κορµπιζιέ κατέχουν κεντρική θέση στους προβληµατισµούς της 
εποχής � Στο περιοδικό L' Esprit Nouveau (= το Νέο Πνεύµα), το 1923 ο 
Ζανερέ θα δηµοσιεύσει σε συνέχειες το πρώτο του µαχητικό κείµενο, µε τον 
τίτλο Vers une architecture (= Προς µιαν αρχιτεκτονική) και µε το ψευδώνυµο 
Λε Κορµπιζιέ. Πλάι στις Τρεις Υπενθυµίσεις στους κ.κ. αρχιτέκτονες, που είναι 
το επίπεδο, ο όγκος και η επιφάνεια, ο Λε Κορµπιζιέ παρουσιάζει τις πηγές 
απ' τις οποίες εµπνέεται την αρχιτεκτονική του, από τον Παρθενώνα ως το 
αεροπλάνο Φάρµαν Γολιάθ. Ακολουθώντας µια διπλή δηµοσιογραφική 
δραστηριότητα, ο Λε Κορµπιζιέ διακρίνεται για την οξεία εκφραστική του 
αίσθηση ("το σπίτι είναι µια µηχανή για κατοικία", "αρχιτεκτονική είναι ο 
έντεχνος, σωστός και µεγαλοφυής συνδυασµός των όγκων κάτω απ' το 
φως"�)ú παράλληλα, κατασκευάζει πολυάριθµες επαύλεις και επεξεργάζεται 
διάφορα πολεοδοµικά σχέδια: από τη Σύγχρονη Πόλη για τρία εκατοµµύρια 
κατοίκους (1922) ως το Γειτονικό Σχέδιο για το Παρίσι (1925) και τη Λαµπερή 
Πόλη (1930). Στην ουσία, αυτό που προτείνει είναι ένα συγκεκριµένο πρότυπο 
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πόλης, χωρισµένης µε ακρίβεια σε λειτουργικές ζώνες, που συνδέονται µεταξύ 
τους µε αυτοκινητόδροµους και περιλαµβάνουν κτίρια δικής του έµπνευσης: 
γυάλινους ουρανοξύστες, πολυκατοικίες µε επάλξεις ...  
Τα σπίτια που οικοδοµεί ο Λε Κορµπιζιέ, σχεδιασµένα ως "αρχιτεκτονικοί 
περίπατοι", του επιτρέπουν να διατυπώσει, το 1927, τα "πέντε σηµεία της νέας 
αρχιτεκτονικής": την πυλωτή, τη στέγη-ταράτσα, το ελεύθερο επίπεδο, την 
ελεύθερη πρόσοψη και το ψηλό παράθυρο �. Η Έπαυλη Σαβόιγ στο Πουασί 
είναι µια κατασκευή µε τετράγωνο σχέδιο, υπερυψωµένη για να δέχεται τα 
αυτοκίνητα των ενοίκων και µε µιαν ευρύχωρη εσωτερική αυλή.  

Ιστορία της Τέχνης, Larousse, Βιβλιόραµα, σσ. 91-92 
 

ΕΙΚΟΝΑ 

 

Έπαυλη Σαβόιγ, στο Πουασί· κατασκευάστηκε το 1929 από τον Λε Κορµπιζιέ.  
 

Λαµβάνοντας υπόψη σας το κείµενο του βιβλίου σας, την εικόνα και το 
περιεχόµενο του παραθέµατος: 
α)  Να παρουσιάσετε τα χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής του Λε Κορµπυζιέ.  
β) Να διαπιστώσετε αναλογίες αυτού του αρχιτεκτονικού ρυθµού µε τις 
σύγχρονες τάσεις.  
 

20.  
ΠΗΓΗ  

Η αρχιτεκτονική στη Γερµανία της Βαϊµάρης:  
Από τον εξπρεσσιονισµό στις αρχές του Μπάουχαους 

Την ίδια εποχή, τα βιοµηχανικά θέµατα του προπολεµικού γερµανικού 
πολιτισµού επαναδιατυπώνονται ... Ο Τάουτ φαντάζεται µιαν "αλπική 
αρχιτεκτονική", µε γυάλινους τρούλους ... Οι τρούλοι αυτοί συνοψίζουν µιαν 
επίκληση στην ειρήνη και την αδελφότητα των λαών. Μάλιστα, η επίκληση 
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αυτή θα αποκτήσει συλλογικό χαρακτήρα µε τις δραστηριότητες του Arbeitstat 
für Kunst (= Συµβούλιο εργασίας για την τέχνη), που ιδρύεται το 1918 στο 
Βερολίνο, µέσα από την τραυµατική εµπειρία της ήττας και της επανάστασης. 
Στο συµβούλιο αυτό συναντώνται οι Τάουτ και Γκρόπιους ... Όλοι τους έχουν 
ως στόχο να συµφιλιώσουν το λαό µε τον πολιτισµό, κυρίως εξασφαλίζοντας 
"τη συµµαχία των τεχνών, κάτω από τα φτερά µιας µεγάλης αρχιτεκτονικής".  
Το 1919, η δηµόσια δραστηριότητα του συµβουλίου αυτού έγκειται σε µιαν 
"Έκθεση άγνωστων καλλιτεχνών" αφιερωµένη σε σχέδια διαφόρων 
"καθεδρικών ναών του µέλλοντος" ... Κυρίως, όµως, εκδηλώνεται µε τη 
στράτευση πολλών απ' αυτούς στην πολιτική κοινωνικής κατοικίας, που 
αρχίζει να εφαρµόζεται απ' τις  γερµανικές δηµοτικές και συνεταιριστικές αρχές 
µετά το 1923.  
Στη Βαϊµάρη, όπου υιοθετείται το Σύνταγµα του νέου κράτους, ο Βάλτερ 
Γκρόπιους αναλαµβάνει το 1919 τη διεύθυνση της Σχολής Εφαρµοσµένων 
Τεχνών και � τη µετατρέπει στο γνωστό Μπάουχαους, προς το οποίο 
συγκλίνουν καλλιτέχνες όπως ο Πολ Κλέε, ο Βασίλι Καντίνσκι � Όλοι αυτοί 
οργανώνουν ένα νέο τύπο διδασκαλίας, που στηρίζεται σ' ένα Vorkurs  
(= προπαρασκευαστικό µάθηµα) αφιερωµένο στο χειρισµό των µορφών, των 
όγκων και των υλικών, καθώς και στην εργασία σε εργαστήρια ξύλου, 
µετάλλου ή υφάσµατοςú µ' άλλα λόγια, η έννοια της αρχιτεκτονικής δε 
βρίσκεται στο κέντρο του εκπαιδευτικού προγράµµατος. Το θέµα της σειράς, 
της τυπολογίας της κατοικίας, δεν αργεί να εµφανιστεί στα έργα του 
Μπάουχαους, που παρουσιάζονται δηµόσια το 1923: στη διάρκεια µιας 
έκθεσης, ο Γκέοργκ Μούχε, κατασκευάζει µια πειραµατική κατοικία am Horn  
(= σε κέρας), µε κύρια χαρακτηριστικά το µεγάλο κεντρικό όγκο και τους 
λευκούς τοίχους.  

Ιστορία της Τέχνης, Larousse, Βιβλιόραµα 
 

Λαµβάνοντας υπόψη σας το κείµενο του βιβλίου σας και το περιεχόµενο των 
παραθεµάτων:  
α) Να παρουσιάσετε τα χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής σχολής του Μπά-
ουχαους.  

β) Να σχολιάσετε την αισθητική άποψη ότι "ωραίο είναι η εκπλήρωση των 
αναγκών".  

γ) Να προσδιορίσετε το περιεχόµενο της πολιτικής κοινωνικής κατοικίας, και 
να εκθέσετε τις σκέψεις σας για τη δηµιουργία πανοµοιότυπων οικιών.  

 
21.  

ΠΗΓΗ  
Προς τον 21ο αιώνα 

Πού τραβά η µουσική µετά τις δίχως προηγούµενο εκρήξεις του 20ου αιώνα; 
Ίσως όχι πολύ πιο µακριά από εκεί που λέει ο Ξενάκης σαν προφητεύει: 
«Ξεκινώντας από πρωτόφαντη και ξεχωριστή δόµηση του χώρου και του 
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χρόνου, η µουσική του αύριο θα µπορούσε να γίνει ένα εργαλείο µεταµόρφω-
σης του ανθρώπου, επηρεάζοντας την ψυχοδιανοητική του (mentale) δοµή». 
Όπως κι αν έχουν τα πράγµατα, το πιθανότερο είναι πως δεν προχωρεί προς 
µια απλούστερη· δεν ξαναγυρίζουµε στο Μότσαρτ, όπως άλλωστε το απόδειξε 
η παταγώδης αποτυχία του νεοκλασικισµού στο µεσοπόλεµο. Κι όπως λέει 
ακόµη ο Ξενάκης: «Είναι δύσκολα στην εκτέλεση τα έργα µου επειδή  το 
εύκολο παίξιµο, ο µη δύσκολος τρόπος ανήκουν σε µια αισθητική και µια 
αντίληψη της µουσικής που δεν είναι πια σύγχρονες». Όµως, στο σηµείο αυτό, 
δεν πρέπει κανένας να παίρνει όρκο για τίποτε και οι πρόσφατες 
ερωτοτροπίες µε τη µουσική πόπ και κυρίως µε τις εξωευρωπαϊκές µουσικές 
παραδόσεις µπορούν να επιφυλάξουν ορισµένες εκπλήξεις. ... 
Όµως, για να είναι µια µουσική βιώσιµη, χρειάζεται να κρύβει µέσα της κάτι 
παραπάνω από ένα τεχνικό µηχανισµό υψηλής έστω τελειότητας και 
ικανοποιητικό για το πνεύµα. Πρέπει µέσα της να αποκαλύπτεται µια 
«ανθρώπινη» προσωπικότητα. Ας µη µιλάµε πια για «συναισθήµατα» ή για 
«συγκινήσεις» (καταφυγές σ� ένα ροµαντικό λεξιλόγιο που γενικά είναι πια 
αντιπαθητικό...) αλλά, σύµφωνα µε την ωραία έκφραση του Ολιβιέ Αλαίν, «για 
την αποκάλυψη µιας θέλησης για ύπαρξη, που έχει φτάσει στο σκοπό της. Η 
δηµιουργική πρόθεση, προγενέστερη και ανώτερη κι απ� αυτήν την υλική 
πραγµάτωση του έργου αλλά αντιληπτή µόνο και µόνο µέσα απ� αυτό, είναι 
εκείνη που µας εγγίζει και που κατά κάποιον τρόπο µιας προσηλυτίζει στο 
αριστούργηµα». 
Ο ορισµός αυτός µας επιτρέπει να ατενίσουµε δίχως κανένα πανικό την 
κατοπινή εξέλιξη της µουσικής. Ως την ηµέρα εκείνη οπότε οι µηχανές που 
«σκέφτονται» θα είναι άξιες, όλες µαζί και δίχως ανθρώπινη βοήθεια, να µας 
δώσουν µια µουσική των σφαιρών τόσο άπειρη και περίπλοκη όσο κι ο χορός 
των άστρων στο στερέωµα, όσο περίπλοκα και να είναι τα τεχνικά 
κατασκευάσµατα που ο µουσικός θα µπορεί να επιστρατεύει, ο συνθέτης και ο 
ακροατής, ο ένας αντίκρυ στον άλλον, θα έχουν πάντα τη δυνατότητα να 
καταλαβαίνει ο ένας τον άλλο, ακριβώς επειδή η ανθρώπινη υπόσταση 
υπόκειται σε ορισµένους περιορισµούς. ... 
Σαν πρωτοφάνηκε η ηλεκτρονική µουσική φαινόταν πως ήθελε να καταβροχθί-
σει τα πάντα. Από τότε όµως, η επιρροή της σηµείωσε κάµψη και σήµερα δεν 
είναι πια παρά µια δυνατότητα ανάµεσα σε άλλες. Ποιος ξέρει τι µπορεί να µας 
κρύβει η µεγάλη ανακάλυψη των εξωευρωπαϊκών µουσικών και ιδίως της 
Ανατολής, η ισοστάθµιση της αυστηρής δουλειάς των εθνοµουσικολόγων 
καθώς και η αντιτεχνολογική διαµαρτυρία των νεώτερων γενεών, που βρήκε 
κιόλας µια πλατιά απήχηση στη µουσική, για να µη µιλήσουµε για το ρεύµα 
εκείνο που σήµερα αρνιέται ως κι αυτή την ιδέα του έργου και του συνθέτη, 
αρνιέται κάθε «δικτατορία του συνθέτη»;... 

Εµίλ Βυλερµόζ, Ιστορία της Μουσικής, 2ος τόµος, εκδ. Υποδοµή, σσ. 319-320 
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ΕΙΚΟΝΑ 

 

«Η Μουσική» από τη Μargarita Philosophica (1503) του Georg Reisch.  
Εικονίζονται µουσικοί, τραγουδιστές και ένας «µαέστρος»  

µε πολύ µακρύ ραβδί που τους διευθύνει. 
 

Εµίλ Βυλερµόζ, ό.π., σ. 78 
 
Με βάση το παράθεµα, την εικόνα και τις γνώσεις σας από το σχολικό 
εγχειρίδιο: 
α) Να σχολιάσετε τη χρήση, που έγινε εκ µέρους του marketing της αφροαµε-
ρικάνικης παράδοσης και της εξωευρωπαϊκής µουσικής παραγωγής. 

β) Να επισηµάνετε και να αναλύσετε τα στοιχεία εκείνα που θα αποτελούν, 
κατά τη γνώµη σας, «τα εκ των ων ουκ άνευ» της µουσικής του 21ου 
αιώνα.  
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Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
 
1.  α) Ποια σχέση µπορεί να έχει η τέχνη µε την προπαγάνδα;  
β) Ποιο περιεχόµενο θα δίνατε στην στρατευµένη τέχνη; 
 

2.  α) Κάτω από ποιες συνθήκες δηµιουργήθηκαν οι έννοιες της εθνικής λογοτε-
χνίας, µουσικής κλπ. και ποιες είναι οι λειτουργίες τους; 

β) Να αναλύσετε τη φράση «η τέχνη παίζει τον ρόλο που παραδοσιακά κατείχε η 
θρησκεία».  

 
3. Ποιος χαρακτηρίζεται ως ιδιόρρυθµος καλλιτέχνης και γιατί γίνεται, παρόλα 
αυτά, αποδεκτός; 

 
4.  α) Να εντοπίσετε τις διαφορές ανάµεσα στην υψηλή και µαζική τέχνη.  
β) Να αναφέρετε παραδείγµατα µαζικής τέχνης. 
γ) Να αιτιολογήσετε την επιτυχία του κινηµατογράφου. 
δ) Να αιτιολογήσετε τον χαρακτηρισµό «τέχνες των πληβείων».  
 

5.  Να διατυπώσετε τον ορισµό του κινήµατος στην ιστορία της τέχνης.  
 
6.  α)  Να επισηµάνετε τα κυριότερα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του κλασικισµού. 
β)  Να αναλύσετε τη φράση ότι «ο ροµαντισµός εµπνέεται από κάθε µη ρασιοναλι-

στικό χαρακτηριστικό του ανθρώπου». 
 

7.  α)  Οι Ακαδηµίες στο Παρίσι τι σηµατοδοτούν και ποια, ειδικότερα, η συµβολή 
τους στη διαδικασία της διδασκαλίας της τέχνης; 

β)  Ποιες αρνητικές συνέπειες είχε η ακαδηµαϊκή διδασκαλία της τέχνης; 
 

8.  Να διατυπώσετε τον ορισµό και το ιστορικό περιεχόµενο της ακαδηµαϊκής και 
πρωτοποριακής τέχνης.  

 
9. α)  Γιατί ο ιµπρεσσιονισµός και η Art-Nouveau χαρακτηρίζονται ως αυτόνοµες 

καλλιτεχνικές κινήσεις;  
β) Ποια είναι τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την τεχνοτροπία του ιµπρεσ-
σιονισµού; 

 
10.   α) Να συσχετίσετε την Art-Nouveau µε το Bauhaus. 

β) Να εντοπίσετε τις οµοιότητες και να αιτιολογήσετε τις διαφορές τους.  
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11.  α)  Να αναπτύξετε τις απόπειρες θεωρητικής ερµηνείας και επιστηµονικής τεκ-
µηρίωσης της µουσικής.  

β) Γιατί οι µουσικές θεωρίες οδήγησαν στην προτίµηση του βιολιού και των 
πληκτροφόρων κατά το 18ο αιώνα;  

 
12.  Να παρουσιάσετε τα γνωρίσµατα της σονάτας.  

 
13.   α) Ποιοι αποτελούν τη «Σχολή της Βιέννης»;  

β) Ποια στοιχεία χαρακτηρίζουν τη ροµαντική µουσική; 
 

14.   α) Ποιο είναι το πεδίο έρευνας της µουσικολογίας;  
β) Να αναλύσετε τη φράση «η ανακάλυψη της λαϊκής µουσικής συνδέεται µε την 

αναζήτηση της ιδιαίτερης εθνικής ταυτότητας που χαρακτηρίζει την Ευρώπη των 
εθνών». 

γ) Να κατονοµάσετε κάποιους συνθέτες που επηρεάστηκαν από τη λαϊκή 
µουσική των χωρών τους.  

 
15. α) Να παρουσιάσετε τη δραστηριότητα του Μπάρτοκ και του Κόνταλυ ως 

εκπροσώπων της εθνοµουσικολογίας 
β) Να αιτιολογήσετε το γεγονός ότι το πλατύτερο κοινό δείχνει λίγη διάθεση να 
παρακολουθήσει την µουσική εξέλιξη και να εκθέσετε τις αρνητικές 
συνέπειες που είχε και έχει αυτό. 

 
16. α) Να παρουσιάσετε τους τρόπους µε τους οποίους οι αστοί δοξάζουν τις 

πόλεις τους.  
β) Να αιτιολογήσετε τον χαρακτηρισµό των δυτικοευρωπαϊκών πόλεων του 
19ου αιώνα ως µουσείων.  

γ) Να αναλύσετε τη φράση «η αρχιτεκτονική είναι η γλώσσα των κοινωνικών 
συµβόλων». 

 
17.  Η φράση �my house, my castle� υποµνηµατίζει τη φράση του βιβλίου σας �το 

αστικό σπιτικό αναδείχθηκε σε ύψιστο ιδανικό του 19ου αιώνα�. Τι σκέψεις κάνετε  
σχετικά µ� αυτό στις ταραγµένες µέρες του τέλους του 20ου αιώνα; 

 
18.  α) Να παρουσιάσετε τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το πολυδιάστατο είδος 

θεάτρου της Όπερας.  
β)  Να αιτιολογήσετε τη σχέση της Όπερας µε τα απολυταρχικά καθεστώτα.  
γ)  Να διατυπώσετε το ιστορικό περιεχόµενο του πολιτιστικού φαινοµένου του 

«ιταλισµού».  
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19.  α)  Να εντοπίσετε τις διαφορές ανάµεσα στην opera seria και στην opera buffa. 
β)  Ποιο είδος όπερας  υπήρξε ο πρόδροµος της όπερας του 19ου αιώνα; 
γ)  Ποια είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της γαλλικής όπερας; 
δ)  Ποια είναι τα βασικά στοιχεία της γερµανικής όπερας; 
 

20.  α)  Να αναφέρετε τους λόγους που το µυθιστόρηµα αναδεικνύεται σε χαρακτη-
ριστική τέχνη του 19ου αιώνα.  

β) Να περιγράψετε την κοινωνική πραγµατικότητα που αντανακλάται στους 
Άθλιους του Β. Ουγκώ. 

γ) Να συσχετίσετε τον ρεαλισµό ως χαρακτηρισµό της ζωγραφικής και της 
πεζογραφίας τον 19ο αιώνα και να εκθέσετε τα συµπεράσµατά σας. 

 
21. α) Να αναφέρετε τους παράγοντες που συντέλεσαν στη διάδοση της λο-

γοτεχνίας. 
β) Να αναλύσετε την «αρχή της σύγκρουσης της επιθυµίας µε την πραγµατι-
κότητα» που εισάγεται στο µυθιστόρηµα του 19ου αιώνα.  

γ)  Να αιτιολογήσετε τη σχέση ψυχανάλυσης και υπερρεαλισµού.  
 

22.  α) Ποιες καινοτοµίες εισήγαγε ο Γκρόπιους στο σχεδιασµό των κτηρίων και 
στη χρήση νέων οικοδοµικών υλικών; 

β)  Ποιες είναι οι ιδέες στις οποίες πειραµατιζόταν το Μπαουχάουζ;  
γ) Θα µπορούσε να χαρακτηριστεί η Σχολή αυτή ως Σχολή εφαρµοσµένων 
τεχνών και γιατί; 

δ)  Η Σχολή αυτή πέτυχε τη στενότερη επαφή τέχνης και κοινωνίας και γιατί; 
 

23.  α)  Να σχολιάσετε τη φράση «οι λευκοί τραγουδιστές ... θα δοξαστούν βασιζόµενοι 
στα επιτεύγµατα των µαύρων».  

β) Να αναφέρετε τους παράγοντες που συνέβαλαν στον επηρεασµό των 
νέων, όσον αφορά στις µουσικές τους προτιµήσεις. 

γ)  Να εντοπίσετε τις καταβολές του ροκ εν ρολ, των µπήτ και της ντίσκο.  
δ)  Να παρουσιάσετε τα µουσικά είδη που πιστεύετε ότι θα «επιζήσουν» στον 

21ο αιώνα. 
ε) Η φοιτητική αµφισβήτηση της δεκαετίας του 1960 γέννησε το πολιτικό -
κοινωνικό τραγούδι, που, παίρνοντας την µορφή της µουσικής µπαλάντας 
(Μπόµπ Ντύλαν, Ζακ Μπρέλ) έγινε ο εκφραστής µιας µεγάλης µερίδας 
προβληµατιζόµενων νέων. Να προσδιορίσετε τη σχέση τέχνης και κινη-
µάτων κοινωνικής και πολιτικής αµφισβήτησης. 
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Ερωτήσεις αντικειµενικού τύπου 
 

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
 
1.  Ο όρος �ακαδηµαϊκή τέχνη� συνεπάγεται: 
α)  οµοιοµορφία και περιορισµό της καλλιτεχνικής παραγωγής 
β)  καλλιτεχνική παραγωγή που δεν υπακούει σε αισθητικούς κανόνες 
γ)  την απεικόνιση όψεων της καθηµερινής ζωής 
δ)  ζωγραφική σε συνθήκες που επικρατούν στην ύπαιθρο. 
 

2.  Η µουσική κατά την Αναγέννηση θεωρήθηκε: 
α)  απλώς µια διασκέδαση 
β)  παρεπόµενη της λατρείας 
γ)  ανεξάρτητη τέχνη 
δ)  «µίµηση µίµησεως». 
 

3.  Η εθνική µουσική σχολή στην Ελλάδα (Μανόλης Καλοµοίρης, κλπ): 
α) επηρεάζεται από το συµβολισµό και έχει πολλές οµοιότητες µε τον 
Ντεµπυσσύ 

β)  χρησιµοποιεί βαγκνερικές µουσικές φόρµες 
γ)  αντλεί από παραδοσιακά σλαβικά µοτίβα τις εµπνεύσεις της  
δ) στρέφεται προς τις λαϊκές µουσικές ρίζες και δηµιουργεί µουσική που 
εκφράζει τις ιδιοµορφίες του συλλογικού ψυχισµού. 

 
4.  Η όπερα είναι: 
α)  λαϊκό µουσικό είδος 
β)  λυρικό και µουσικό δράµα 
γ)  έργο που παιζόταν στις αυλές των ευγενών κατά τη διάρκεια δεξιώσεων ή 
συµποσίων 

δ)  συναυλία για ευρύ κοινό. 
5.  Στις αρχές του 20ου αιώνα σχηµατίζεται η ιδέα ότι η αρχιτεκτονική οφείλει  να 
καθορίζεται: 
α)  από τις ανάγκες που καλείται να ικανοποιήσει και τα υλικά που διαθέτει 
β)  µόνο από την αισθητική που κυριαρχεί 
γ)  από την αποµίµηση παλιότερων ρυθµών 
δ)  από την τεχνολογία που έχει αναπτυχθεί. 
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6.  Το Μπάουχαους: 
α) περιορίζει τη διακοσµητική και απορρίπτει τα στοιχεία που δεν δικαιολο-
γούνται από την πρακτική ή στατική σκοπιµότητα στη σύνθεση του κτηρίου 

β)  διαχωρίζει τα µνηµνειακά από τα διακοσµητικά στοιχεία 
γ) παράγει µόνο τα πρότυπα διαφόρων ειδών, τα οποία σχεδιάζει στα 
εργαστήρια της Σχολής 

δ) εισηγείται τη χρησιµοποίηση πασσάλων, πάνω στους οποίους οικοδοµείται 
το κτήριο, ενώ ο ισόγειος χώρος παραµένει ελεύθερος.  

 
 

Συνδυασµός ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και σύντοµης απάντησης 
 

1.  Α. Το µυθιστόρηµα αντλεί τα θέµατά του: 
α)  από τους µεσαιωνικούς µύθους 
β)  από την κοινωνική πραγµατικότητα της εποχής 
γ) από την πάλη ανάµεσα στον άνθρωπο και την καταπιεστική εξουσία 

µόνο 
δ)  από τους προσωπικούς οραµατισµούς των συγγραφέων. 

Β. Ο Φλωµπέρ είναι ουσιαστικά αρχηγός της ρεαλιστικής σχολής, αλλά εκείνο 
που τον ενδιαφέρει είναι η µελέτη και η περιγραφή των εσωτερικών 
κινήτρων του ανθρώπου. Να τεκµηριώσετε την πιο πάνω θέση. 
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Ερωτήσεις αντιστοίχησης 
 
Να γράψετε στο κενό αριστερά, το γράµµα του δεδοµένου της στήλης Β που 
αντιστοιχεί στο δεδοµένο της στήλης Α. (Κάποια από τα δεδοµένα της Β στήλης 
περισσεύουν). 
 
1.  

Α.΄  Β.΄  

 

 

1.  ___  Κλασικισµός  
 

2.  ___  Ροµαντισµός 

 

3.  ___  Ακαδηµαϊσµός 

 

4.  ___  Ιµπρεσσιονισµός 

 

5.  ___ Αρτ Νουβώ 

 

α. εµπνέεται από το υπερφυσικό και τα αν-
θρώπινα πάθη 

β. χαρακτηρίζεται από συγκροτηµένα αισθη-
τικά πρότυπα και παγιωµένες µεθόδους 
απεικόνισης 

γ. αποτυπώνει φευγαλέες εντυπώσεις 

δ. στηρίζεται στην εµπιστοσύνη προς τη δύ-
ναµη της διάνοιας 

ε. εµφανίστηκε ως αντίδραση στην εκβιοµη-
χάνιση 

στ. επιδιώκει να εκφράσει συναισθήµατα µέσα 
από την άριστη γνώση του χρώµατος 

ζ. θεωρεί ότι τα πάντα στη φύση πλάθονται 
µε βάση τη σφαίρα, τον κώνο και τον 
κύλινδρο 
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2.  
Α.΄  Β.΄  

1.  ___  Βίκτωρ Ουγκώ  
 

2.  ___  Ντοστογιέφσκι 

 

3.  ___  Φλωµπέρ 

 

4.  ___  Τολστόι 

 

5.  ___ Σαρλότ Μπροντέ 

 

6.  ___  Κάρολος Ντίκενς 

 

7.  ___  Εµίλ Ζολά 

 

8.  ___  Μαρσέλ Προυστ 

 

 

α. Όλιβερ Τουΐστ  

β. Νανά 

γ. Τζέυν Έυρ 

δ. Οι Άθλιοι 

ε. Έγκληµα και Τιµωρία 

στ. Άννα Καρένινα 

ζ. Μαντάµ Μποβαρύ 

η.  Το Μαγικό Βουνό 

θ.  Τέσσερα Κουαρτέτα 

ι.    Αναζητώντας το χαµένο χρόνο 

 

 
3.  

Α.΄  Β.΄  

1.  ___  Το Ωραίο είναι ο Θεός  
 

2.  ___  Το Ωραίο είναι ο σκοπός 
 

3.  ___  Το Ωραίο είναι η εκπλήρωση των αναγκών 
 

4.  ___  Το Ωραίο ως αποτέλεσµα της συµφωνίας της 
διάνοιας και της αίσθησης 

 

5.  ___ Ωραίο είναι ιστορική έννοια (συνδέεται µε την 
εποχή και τον πολιτισµό) 

 

α. Γκρόπιους  

β. Θωµάς Ακινάτος 

γ. Αναγέννηση 

δ. Kant 

ε. Hegel 

στ.  Benjamin  

ζ.  Panofsky 
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� Εργασία για το σχολείο 

 
ΠΗΓΗ 1 

Η τεχνική της τέχνης του κινηµατογράφου 
Αναζητώντας τις καταβολές του κινηµατογράφου θα ανατρέξουµε στην ιστορία 
της γλώσσας που χρησιµοποιούσαν οι κινέζικες σκιές ή ο µαγικός φανός, οι 
πρώτοι αυτοί απλοϊκοί αφηγητές ιστοριών µε εικόνες. Όµως, αν καλοεξετάσου-
µε τα πράγµατα, τα δυο αυτά οπτικά θεάµατα δεν έχουν επηρεάσει την 
κινηµατογραφική αφήγηση πιο πολύ απ� όσο η λογοτεχνία, το θέατρο, η 
ζωγραφική ή κάθε άλλη επίσηµη τέχνη, απ� όσο οι εικόνες του Επινάλ,  
τ� αλµανάχ, οι µαριονέτες, η καρικατούρα ή κάθε άλλη λαϊκή ή περιφρονηµένη 
τέχνη. 
Γιατί µια τέχνη µπόρεσε να γεννηθεί κάτω απ� τα µάτια µας επειδή δεν 
ξεπετάχτηκε σε γη παρθένα κι ακαλλιέργητη: αφοµοίωσε γοργά τα στοιχεία 
που προσέλαβε απ� όλη την ανθρώπινη γνώση. Εκείνο που συνιστά το 
µεγαλείο του κινηµατογράφου, είναι πως αποτελεί ένα άθροισµα, µια σύνθεση, 
µάλιστα, πολλών τεχνών. ... 
Ο κινηµατογράφος είναι επίσης µια βιοµηχανία. Ο Βαν Γκόγκ πέθανε χωρίς 
νάχει πουλήσει ουτ� ένα πίνακά του, ο Ρεµπώ θα µπορούσε νάχε σβήσει 
αφήνοντας µόνο το χειρόγραφο των ποιηµάτων του, όµως αυτό δεν εµπόδισε 
τα έργα τους να τραβήξουν, µετά το θάνατό τους, το δρόµο τους είχαν γίνει µε 
την πολύ λίγο δαπανηρή αγορά µελανιού και χαρτιού, πανιού και χρωµάτων. 
Για να παρουσιαστεί µια µποµπίνα µιας µεγάλης σύγχρονης ταινίας, πρέπει να 
ξοδευτούν πριν πολλά εκατοµµύρια. ∆ε µπορούµε να φανταστούµε ένα 
κινηµατογραφικό σκηνοθέτη να γυρίζει µιαν άγνωστη σ� όλους ταινία. Η 
ανάγκη να χρησιµοποιούν µεγάλα κεφάλαια βάζει συγκεκριµένους όρους 
στους δηµιουργούς για την κατασκευή των έργων τους. Είναι αδύνατο λοιπόν 
να µελετήσουµε την ιστορία του κινηµατογράφου σαν τέχνη χωρίς να 
εξετάσουµε τις βιοµηχανικές πλευρές του. Κι η βιοµηχανία ειν� αξεχώριστη απ� 
την κοινωνία, την οικονοµία της, και την τεχνική της. .. 
Ο κινηµατογράφος, κάνοντας να περνούν είκοσι τέσσερις (και πιο παλιά 
δεκάξι) εικόνες στο δευτερόλεπτο µπροστά απ� τα µάτια µας, µπορεί να µας 
δίνει την ψευδαίσθηση της κίνησης επειδή οι εικόνες που σχηµατίζονται στον 
αµφιβληστροειδή µας δε σβήνουν στιγµιαία. Αυτή η ιδιότητα (ή ατέλεια) του 
µατιού µας, το «µεταίσθηµα του αµφιβληστροειδούς», µεταµορφώνει ένα δαυλί 
που κινιέται σε µια πύρινη γραµµή. Το φαινόµενο διαπιστώθηκε απ� τους 
Αρχαίους και τον 17ο και 18ο αιώνα ο Νεύτων κι� ο Σεβαλιέ ντ� Αρσύ 
καταπιάστηκαν µε τη µελέτη του. Έπρεπε όµως να περιµένουµε τις εργασίες 
του Πήτερ Μάρκ Ρότζετ, Άγγλου ελβετικής καταγωγής, για να µπούµε στο 
δρόµο που οδήγησε στον κινηµατογράφο. Eφαρµόζοντας τις µελέτες του 
Ρότζετ, ένας µεγάλος άγγλος φυσικός κατασκεύασε το 1830 τον «τροχό του 
Φαρανταίυ» που περιγράφουν όλα τα βιβλία Φυσικής, ενώ ο Τζών Χέρσχελ, 
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µ� ένα καινούργιο διασκεδαστικό πείραµα φυσικής που επινόησε, πραγµατο-
ποίησε το πρώτο οπτικό παιχνίδι που χρησιµοποίησε σχέδια. Το «θαυµατρό-
πιο» που δηµιούργησαν το 1825 ο Φίττον κι ο δρ. Πάρις, είναι ένας απλός 
χαρτονένιος δίσκος µε ζωγραφισµένα δύο σχέδια στις δυο όψεις του, που το 
µάτι µας τα βλέπει να πέφτουν το ένα πάνω στ� άλλο και να συνδυάζονται, 
όταν γυρίζουµε γρήγορα το δίσκο. 
Οι συσκευές, που κατασκευάζουν το 1832 ταυτόχρονα ο Ζοζέφ Πλατώ, 
νεαρός βέλγος, φυσικός, κι� ο αυστριακός καθηγητής Στάµπφερ χρησιµο-
ποιούν και πάλι τις βασικές διατάξεις του «Τροχού του Φαρανταίυ» (ένα 
οδοντωτό δίσκο που τον βλέπουµε µέσα από ένα καθρέφτη) και τα σχέδια του 
«θαυµατρόπιου». ... 
Ο Λουί Λυµιέρ, που διεύθυνε µαζί µε τον πατέρα του και τον αδελφό του ένα 
µεγάλο εργοστάσιο φωτογραφικών προϊόντων στη Λυών, είχε αρχίσει τις 
εργασίες του µετά την άφιξη στη Γαλλία των πρώτων κινητοσκόπιων (το 
1894). Είχε κατασκευάσει ένα χρονοφωτογράφο χρησιµοποιώντας για το 
σύστηµα ροής της ταινίας το «Έκκεντρο του Χορνµπλάουερ» και ταινία 
κατασκευασµένη στη Λυών, στο πλάτος των ταινιών Έντισον. Ύστερα από 
διάφορες δηµόσιες επιδείξεις, που άρχισαν το Μάρτη του 1895, ο Λυµιέρ 
κατασκεύασε τον «Κινηµατογράφο» του - που ήταν ταυτόχρονα µηχανή 
εικονοληψίας, µηχανή προβολής και εκτυπωτική µηχανή ... 
Η τεχνική τελειότητα του Κινηµατογράφου Λυµιέρ κι� η εντυπωσιακή καινοτοµία 
των θεµάτων των ταινιών του, του εξασφάλισαν τον παγκόσµιο θρίαµβο. 
∆εκάδες οπερατέρ, εκπαιδευµένοι απ� τον Λουϊ Λυµιέρ, διάδοσαν το µηχάνηµά 
του σ� όλο τον κόσµο, επιβάλλοντας στο µεγαλύτερο µέρος της γης τη λέξη 
«Κινηµατογράφος» (ή τα παράγωγά της «Σινεµά», «Σινέ», «Κινό», κ.λ.π.) σαν 
δηλωτική ενός καινούργιου θεάµατος. Ο Τσάρος, ο Βασιλιάς της Αγγλίας, η 
αυστριακή αυτοκρατορική οικογένεια, όλες οι εστεµµένες κεφαλές, θέλησαν να 
δουν το καινούργιο µηχάνηµα κι� έγιναν οι διαφηµιστές του. 
Στις Ηνωµένες Πολιτείες, οι πρώτες παραστάσεις του Κινηµατογράφου έγιναν 
λίγο µετά τις παραστάσεις του «Βιτασκόπιου» Άρµατ � Έντισον, αλλά η 
επιτυχία του γαλλικού µηχανήµατος ξεπέρασε κατά πολύ την επιτυχία της 
µηχανής προβολής που πατρονάριζε ο µεγάλος εφευρέτης. Έξι µήνες 
αργότερα βρήκε ωστόσο ισχυρό ανταγωνιστή στην Αµερική, κι ύστερα στην 
Ευρώπη, τον «Βιογράφο», που είχαν κατασκευάσει οι Λώστ και Ντίξον. ... 
Ο Ουίλλιαµ  Πόουλ, στο Λονδίνο, είχε ξεπεραστεί µε «βραχεία κεφαλή» από 
τον Λουί Λυµιέρ στις πρώτες παραστάσεις του. Έγινε όµως κατασκευαστής 
κινηµατογραφικών µηχανών κι� αργότερα σκηνοθέτης. Στη Γαλλία, ο Μελιέ 
ξεκίνησε µ� ένα µηχάνηµα Ουίλλιαµ Πόουλ ... 
Στο τέλος του 1896, ο κινηµατογράφος είχε βγει οριστικά απ� τα εργαστήρια. 
Τα µηχανήµατα που κατοχυρώνονταν µε διπλώµατα ευρεσιτεχνίας µετριόνταν 
πια σ� εκατοντάδες ... Είχαν ρίξει κιόλας τις βάσεις της κινηµατογραφικής 
βιοµηχανίας και, κάθε βράδυ, χιλιάδες άνθρωποι συνωστίζονταν στις 
σκοτεινές αίθουσες ... 
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Η πρώτη ταινία του Λουί Λυµιέρ, «Η έξοδος απ� το Εργοστάσιο» -σχεδόν 
διαφηµιστική ταινία- προβλήθηκε δηµόσια σε µια διάλεξη για την ανάπτυξη της 
φωτογραφικής βιοµηχανίας στη Γαλλία. Οι εργάτριες µε φουσκωτές φούστες 
και µε καπέλα µε φτερά, οι εργάτες που σπρώχνουν τα ποδήλατά τους, δίνουν 
σήµερα σ� αυτή την απλή παρέλαση µια απλοϊκή χάρη. Μετά το προσωπικό 
έρχονταν οι εργοστασιάρχες, µέσα σε µια βιτώρια που την τραβούσαν δυο 
άλογα. Κι� ο θυρωρός έκλεινε την πόρτα. 
Ο λυωνέζος εργοστασιάρχης γύρισε κι� άλλα ανεκδοτολογικά ταµπλώ στο 
εργοστάσιό του: «Ο µαραγκός», «Ο σιδεράς», «Το γκρέµισµα ενός τοίχου», 
κλπ. Η προτίµησή του στρεφόταν περισσότερο στα κλασσικά θέµατα του 
ερασιτέχνη: στις γαλήνιες χαρές της οικογενειακής ζωής: «Το πρόγευµα του 
Μπέµπη», «Η γυάλα µε τα χρυσόψαρα», «Παιδικός καυγάς», «Μπάνιο στη 
θάλασσα», «Μια παρτίδα τάβλι», «Το ψάρεµα της γαρίδας», κ.λπ. 
Η σειρά αυτών των ταινιών παίρνει ταυτόχρονα το χαρακτήρα ενός οικογενεια-
κού άλµπουµ κι� ενός απρόθυµου ντοκυµανταίρ µε θέµα µια πλούσια οικογέ-
νεια του τέλους του περασµένου αιώνα. Ο Λυµιέρ δίνει τον πίνακα µιας εξα-
σφαλισµένης οικονοµικής άνεσης, κι� οι θεατές του βλέπουν στην οθόνη τους 
εαυτούς τους όπως είναι ή όπως θάθελαν να είναι. 

George Sadoul, Ιστορία του παγκοσµίου κινηµατογράφου,  
εκδ. ∆αµιανός-∆ωδώνη, σσ. 7-9, 14-15, 23 

 
ΠΗΓΗ 2 

Το πλάσιµο του Σαρλό 
Η πρώτη ταινία του Τσάπλιν γυρίστηκε στις 2 Φεβρουαρίου του 1914 και είχε 
τίτλο «Για να κερδίσει το ψωµί του». Σ� αυτή την ταινία ο Τσάπλιν έπαιζε το 
ρόλο ενός λωποδύτη σκληρού και κατεργάρη. Ο Τσάπλιν δίστασε ένα 
διάστηµα, αρκετά γρήγορα όµως θα σταθεροποιήσει τον τύπο του: καπέλο 
µελόν, µικρό µουστακάκι, πολύ φαρδιά παπούτσια, ξεγοφιασµένο περπάτηµα, 
λυγιστό µπαστούνι, πολύ φαρδύ παντελόνί, άθλια στενή ρεντιγκότα, 
κουρελιαστό φανταχτερό γιλέκο. Στην τέταρτη ταινία του, «Ο Σαρλό και η 
οµπρέλλα», ο Τσάπλιν έχει ήδη το κουστούµι του, αδράχνοντας µια οµπρέλλα, 
τη χρησιµοποιεί σαν µπαστούνι και σκιτσάρει για πρώτη φορά το βάδισµα που 
τον κατέστησε διάσηµο. Βλέποντας κανείς αυτήν την ταινία, έχει την εντύπωση 
πως παραστέκει στη γέννηση του περίφηµου τύπου του. 

George Sadoul, ό.π., σσ. 129-130 
 
ΠΗΓΗ 3 

Το «Θωρηκτό Ποτέµκιν», ένα κινηµατογραφικό αριστούργηµα 
Το «Θωρηκτό Ποτέµκιν» γυρίστηκε µέσα σε λίγες βδοµάδες στην Οδησσό, µε 
µερικούς ηθοποιούς, τον πληθυσµό της πόλης και τον Κόκκινο Στόλο. Ο 
Αϊζενστάιν ακολουθούσε εδώ µια συνήθεια που είχε καθιερώσει, αµέσως µετά 
τον Οχτώβρη, το «Προλετκούλτ», για τις «Μαζικές Παντοµίµες» του, χρησιµο-
ποιώντας τη συµµετοχή του πληθυσµού σε ιστορικές αναπαραστάσεις ως δέκα 
χιλιάδες πρόσωπα. 
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Το «Ποτέµκιν» ήταν, σ� ορισµένο µέτρο, ένα «σκηνοθετηµένο επίκαιρο», κάτω 
απ� την επίδραση του Βερτώφ και των φιλολογικών θεωριών της αβάντ 
γκαρντ, αρνήθηκε το στούντιο, το µακιγιάζ, τα ντεκόρ και σχεδόν τους 
ηθοποιούς �  
Η ηρωοποίηση της µάζας θα µπορούσε να είχε επιφέρει µια ορισµένη 
σύγχυση. Όµως το σενάριο της Αγκαντάνοβας Σούτκο σαφέστατο στην 
αυστηρή χρονολογική του αφήγηση, δηµουργούσε δυο αντίστοιχα πρόσωπα: 
το «Θωρηκτό» και την «Πόλη».  Το δράµα γεννιόταν απ� το διάλογό τους κι 
απ� την ένωσή τους.  
Το κατακόρυφο του «Ποτέµκιν» είναί το περίφηµο αιµατοκύλισµα στις σκάλες. 
Χρωστάει πολλά στο αυστηρό και δραµατικό µοντάζ των εικόνων που έχει 
καδράρει και φωτογραφήσει θαυµάσια ο Τισσέ, ο µεγαλύτερος ίσως απ� τους 
οπερατέρ που υπήρξαν ποτέ.  
Το πλήθος εξατοµικεύεται µε γκρο πλάνα προσώπων ή λεπτοµερειών που 
παρουσιάζουν στάσεις ή ντύσιµο, διαλεγµένων µε µια ασύγκριτη αίσθηση του 
χαρακτηρισµού. Ο «Κινηµατογράφος Μάτι», έχει µάθει να «καταλαµβάνει εξ 
απροόπτου»· τα «ζωντανά µοντέλα» εναλλάσσονται µ� εκφραστικά αντικείµε-
να: τις µπότες, τη σκάλα, ένα κάγκελο, ένα σπαθί, ένα πέτρινο λιοντάρι. 
Και το επεισόδιο διαστίζεται µε σπαρακτικά βίαιες «ατραξιόν»: η µάνα που 
σηκώνει το πτώµα του παιδιού της, το παιδικό αµαξάκι που κατρακυλάει µόνο 
του τις σκάλες, το βγαλµένο µάτι, µατωµένο πίσω απ� τα συρµάτινα γυαλιά. 

George Sadoul, ό.π., σσ. 207-208 
 
Να παρουσιάσετε στην τάξη την τεχνολογική πλευρά του κινηµατογράφου και 
τα πρώτα �σενάριά� του.  

 
 

� Εργασία για το σχολείο 

 
ΠΗΓΗ 1 

Ρεαλισµός 
Ο Τολστόι αρχίζει µε πρωτότυπο τρόπο, παρατηρώντας ότι προφανώς οι 
τέχνες θεωρούνται σπουδαίες από τους ανθρώπους εκείνους που έχουν 
πέραση στη δυτική κοινωνία, αφού απαιτούν τεράστιες θυσίες χρόνου και 
µόχθου, την εκµετάλλευση ανθρώπων και φυσικών πηγών � για να γραφούν 
όπερες, για να γεµίζουν οι γκαλερί τέχνης, για να εκπαιδεύονται οι βιρτουόζοι 
κτλ. Φαίνεται λοιπόν εύλογη η ερώτηση: Τι καλό έχει η τέχνη ώστε να 
πληρώνεται ένα τόσο υψηλό τίµήµα; Είναι απαραίτητο «να εξακριβώσουµε αν 
καθετί που περνάει για τέχνη είναι πραγµατικά τέχνη�, αν «καθετί που είναι 
τέχνη είναι καλό και αν είναι σηµαντικό και αξίζει τις θυσίες που επιβάλλει». 
Έτσι προκύπτουν τα ερωτήµατα του Τολστόι: Τι είναι η τέχνη; Και τι είναι η 
καλή τέχνη; 
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Η συνηθισµένη απάντηση στο πρώτο ερώτηµα, λέει ο Τολστόι, είναι ότι η 
τέχνη παράγει οµορφιά. Πρέπει, λοιπόν, να ρωτήσουµε: Τι είναι η οµορφιά; Οι 
απαντήσεις που δόθηκαν είναι τόσες, που µπερδεύεται  κανείς και δεν βγάζει 
άκρη. Ο Τολστόι ανασκοπεί ένα µεγάλο δείγµα απ� αυτές, αλλά καταλήγει  
σ� ένα απλουστευτικό συµπέρασµα. Όλες τους, λέει, εντάσσονται σε δύο 
κύριες κατηγορίες: ή είναι µεταφυσικές και «µυστικιστικές» (η οµορφιά είναι 
υπερβατική ή θεία � «ένας αεριώδης ορισµός, θεµελιωµένος στο τίποτα», ή 
ανάγονται σε «µια πολύ απλή και καταληπτή, υποκειµενική απάντηση, 
σύµφωνα µε την οποία ωραίο είναι ό,τι αρέσει» (δεν είναι απαραίτητο να 
προσθέσουµε εδώ «ανιδιοτελώς», λέει ο Τολστόι, γιατί αυτό εξυπακούεται από 
την έννοια του ευχάριστου). Αυτός ο δεύτερος ορισµός της οµορφιάς είναι ο 
µόνος που αξίζει να εξετασθεί ...  
Έτσι, λοιπόν, αν αφήσουµε κατά µέρος την υψιπετή µεταφυσική, το να 
ορίζουµε την τέχνη µε βάση την οµορφιά ισοδυναµεί µε το να την ορίζουµε 
παίρνοντας ως βάση την ευχαρίστηση � αυτός όµως είναι ένας ολότελα 
λαθεµένος τρόπος για να κατανοήσουµε την τέχνη. Πρώτ� απ� όλα, παίρνει ως 
δεδοµένο το ζητούµενο, όπως λέει ο Τολστόι. Η λεγόµενη «επιστήµη της 
αισθητικής» αρχίζει επιλέγοντας µια κατηγορία καλλιτεχνικών προϊόντων, µε 
βάση το γεγονός ότι τέρπουν την ανώτερη τάξη της κοινωνίας· «έπειτα 
επινοείται ένας ορισµός της τέχνης που να καλύπτει όλα αυτά τα προϊόντα». 
Μ� αυτό τον τρόπο «όποια παραφροσύνη κι αν εµφανισθεί στην τέχνη», γίνεται 
δεκτή, αρκεί να τέρπει. Αλλά η σωστή µέθοδος είναι να δοθεί «ένας ορισµός 
της αληθινής τέχνης», κι ύστερα να προσδιορισθεί «τι είναι και τι δεν είναι 
καλή τέχνη, κρίνοντας κατά πόσο ένα έργο συµφωνεί ή δεν συµφωνεί µε τον 
ορισµό» ...  
Ποια είναι λοιπόν η πραγµατική λειτουργία της τέχνης; «Εξετάζοντας την  
µ� αυτό τον τρόπο, δεν µπορούµε να µην παρατηρήσουµε ότι η τέχνη είναι 
µέσο επικοινωνίας ανάµεσα στους ανθρώπους». Όπως ακριβώς ο λόγος είναι 
µέσο για τη µετάδοση σκέψεων, έτσι και η τέχνη είναι µέσο για τη µετάδοση 
συναισθηµάτων. Η επικοινωνία είναι «µόλυνση» - προκαλώντας τα ίδια 
συναισθήµατα στον κάθε δέκτη, τον κάνουµε να συµµερίζεται τα συναισθήµατα 
του δηµιουργού, καθώς και τα συναισθήµατα των άλλων δεκτών. Έτσι λοιπόν 
ο Τολστόι προτείνει τον εξής ορισµό: 

Η τέχνη είναι µια ανθρώπινη δραστηριότητα που συνίσταται στο ότι ένας 
άνθρωπος µεταδίδει συνειδητά σε άλλους ανθρώπους, µε τη βοήθεια ορισµένων 
εξωτερικών σηµείων, συναισθήµατα που έχει βιώσει, και οι άλλοι µολύνονται 
από αυτά τα συναισθήµατα και τα βιώνουν. 

Η απώτατη και αναπόφευκτη αποτίµηση της καλλιτεχνικής αξίας πρέπει να 
βασίζεται σ� ένα γνήσιο κριτήριο που να µας λέει ποια συναισθήµατα είναι άξια 
να βιώνονται και ποια είναι επιβλαβή. Ένα τέτοιο κριτήριο είναι, σε τελευταία 
ανάλυση, θρησκευτικό � «Σε κάθε εποχή και σε κάθε ανθρώπινη κοινωνία 
υπάρχει ένα θρησκευτικό αίσθηµα, κοινό σ� ολόκληρη την κοινωνία, για το τι 
είναι καλό και τι είναι κακό, κι αυτή ακριβώς η θρησκευτική αντίληψη καθορίζει 
την αξία των συναισθηµάτων που µεταδίδει η τέχνη». Σε µια συγκεκριµένη 
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κοινωνία η καλή τέχνη µεταδίδει τα συναισθήµατα εκείνα που η θρησκεία της 
εποχής αναγνωρίζει ως ύψιστα συναισθήµατα. Πάντα υπάρχει η προελαύνου-
σα αιχµή του δόρατος της θρησκευτικής ενόρασης, ή ηθικής αντίληψης και η 
λειτουργία της τέχνης είναι να την ακονίζει. Στην εποχή µας, λέει ο Τολστόι, το 
ανώτατο θρησκευτικό αίσθηµα είναι το αίσθηµα της αδελφοσύνης των 
ανθρώπων κάτω από το πατρικό βλέµµα του Θεού. Έτσι, λοιπόν, η καλή τέχνη 
της εποχής µας είναι (από ποσοτική άποψη) εκείνη που µεταδίδει αυτό το 
συναίσθηµα µε έναν από τους εξής δύο τρόπους: Πρώτον, άµεσα, προκαλώ-
ντας χριστιανικά συναισθήµατα (Οι άθλιοι, Χριστουγεννιάτικες ιστορίες,  
Η καλύβα του µπάρµπα-Θωµά)· ή, δεύτερον, έµµεσα, µε το να ασχολείται µε 
βασικά ανθρώπινα βιώµατα που µπορούν να είναι κοινά σ� όλους τους 
ανθρώπους, και έτσι να διευρύνει το πεδίο όπου οι άνθρωποι µπορούν να 
συντονισθούν συναισθηµατικά και να εντείνει το αίσθηµά τους ότι είναι αδέρφια 
� ∆ον Κιχώτης, ∆αβίδ Κόπερφηλντ, οι κωµωδίες του Μολιέρου. 

Monroe Beardsley, Ιστορία των αισθητικών θεωριών, σσ. 296-300 
 
ΠΗΓΗ 2 

ΕΙΚΟΝΑ 

 

Πίνακας του Γκόγια: «Η τρίτη Μαΐου» (Tres de Mayo). Μαδρίτη, Μουσείο Πράντο.  
Στις 2 Μαΐου του 1808 ο λαός της Μαδρίτης ξεσηκώθηκε  

εναντίον των Γάλλων και του Ναπολέοντα. Η εξέγερση πνίγηκε στο αίµα.  
Την επόµενη νύχτα άρχισαν οι εκτελέσεις.  

Ποτέ η δραµατική µεγαλοφυία του Γκόγια δεν έδωσε τέτοια επιβεβαίωση,  
όσο σ� αυτόν τον πίνακα (σ. 135 του σχολικού εγχειριδίου)  
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Η ερµηνεία ενός πίνακα (Η τρίτη Μαΐου) 
Ο πίνακας έχει όλη τη συγκινησιακή ένταση της θρησκευτικής τέχνης, αλλά οι 
µάρτυρες αυτοί πεθαίνουν για την Ελευθερία, όχι για τη Βασιλεία των 
Ουρανών· και οι δήµιοί τους δεν είναι πράκτορές του Σατανά, αλλά της 
πολιτικής τυραννίας, µια οµάδα αυτοµάτων δίχως πρόσωπα, στεγανών σε 
σχέση µε την απόγνωση και την αψηφισιά των θυµάτων τους. Η ίδια σκηνή 
ήταν γραφτό να επαναληφθεί αµέτρητες φορές στη νεότερη ιστορία. 

Π. Κανελλόπουλος, Ιστορία του Ευρωπαϊκού Πνεύµατος, τόµος 9ος 
Αφού διαβάσετε την πηγή και παρατηρήσετε τον πίνακα του Γκόγια (σ. 135 
του σχολικού σας εγχειριδίου) να απαντήσετε στο εξής: 
α)  Ποιο είναι το περιεχόµενο της καλής τέχνης κατά τον Τολστόι;  
β) Σε ποιες κατηγορίες διαιρεί τις απαντήσεις που δόθηκαν (αναφορικά µε 
αυτό το ερώτηµα) και πως τις κρίνετε εσείς αυτές; 

γ) Τι σκέψεις κάνετε για την άποψη του Τολστόι ότι �στην εποχή µας, το ανώτατο 
θρησκευτικό αίσθηµα είναι το αίσθηµα της αδελφοσύνης των ανθρώπων κάτω από 
το πατρικό βλέµµα του Θεού� ; (αφού τη συσχετίσετε µε την ερµηνεία του Π. 
Κανελλόπουλου για τον πίνακα του Γκόγια). 

 
 

� Εργασία για το σχολείο 

 
ΠΗΓΗ 1 

Ρεαλιστικό µυθιστόρηµα 
Από τον καιρό των πρώτων Γάλλων ρεαλιστών µυθιστοριογράφων, του 
Σταντάλ, του Μπαλζάκ, οι κριτικοί επισήµαιναν συνεχώς, και µερικές φορές 
επαινούσαν την αµείλικτη ειλικρίνειά τους � «La complete verite». ..  
Από το 1830 και ύστερα ο χώρος της µυθιστορηµατικής διαπραγµάτευσης 
διευρύνεται συνεχώς για να περιλάβει νέες περιοχές αλήθειας σχετικές µε τις 
κοινωνικές τάξεις, τις επαγγελµατικές ασχολίες, τα ψυχολογικά κίνητρα. Ο 
Ζολά διεκδίκησε για το ρεαλισµό µια ακόµα πιο καίρια θέση στη λογοτεχνική 
παράδοση. «Όλη η κριτική, από τον Αριστοτέλη ως τον Μπουαλώ», γράφει 
(στο Νατουραλισµός στο θέατρο, µτφρ. Becker, σ. 197), «υποστήριξε πάντα την 
αρχή ότι ένα έργο πρέπει να βασίζεται στην αλήθεια»... Τότε το επόµενο 
ερώτηµα είναι: «Τι είναι αληθινό;» ή «Τι µπορούµε να γνωρίσουµε;» ... 
Ο µυθιστοριογράφος, όπως και ο εµπειρικός επιστήµονας, αρχίζει παρατηρώ-
ντας πως συµπεριφέρονται οι άνθρωποι και προσπαθώντας να τους κατα-
νοήσει - αυτή είναι η βάση της ρεαλιστικής θεωρίας. Και η ρεαλιστική λογο-
τεχνία µπορεί να ορισθεί µε αρκετή σαφήνεια ως λογοτεχνία  που παρουσιάζει 
όσο γίνεται πιο αντικειµενικά, µε όσο γίνεται λιγότερες διαστρεβλώσεις η 
επεµβάσεις του συγγραφέα, ανθρώπους εν δράσει, έτσι ώστε τα κίνητρα και οι 
παρορµήσεις τους να γίνουν κατανοητές στον αναγνώστη. ... 
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Για παράδειγµα, ο συγγραφέας πρέπει να ασχολείται µε τη σύγχρονη ζωή, 
γιατί µπορεί να τη γνωρίσει από πρώτο χέρι·  τα ενδιαφέροντά του πρέπει να 
καλύπτουν ευρύ φάσµα, να επισκέπτεται το χρηµατιστήριο, το φρενοκοµείο, το 
νοσοκοµείο, το καφενείο κτλ.· πρέπει να χρησιµοποιεί την καθηµερινή γλώσσα 
και το τεχνικό ιδίωµα των διαφόρων επαγγελµάτων·  δεν πρέπει να παραλείπει 
καµιά πτυχή της ζωής, όσο ανιαρή ή δυσάρεστη κι αν είναι, αν τον βοηθάει να 
εξηγήσει γιατί οι άνθρωποι ενεργούν όπως ενεργούν·  πρέπει να ενδιαφέρεται 
ζωηρά για συγκεκριµένες λεπτοµέρειες, για την επίπλωση των σπιτιών και για 
τον περίγυρό τους, αν και πρέπει να είναι εκλεκτικός, αφού το κύριο 
ενδιαφέρον του είναί ο άνθρωπος � τα αντικείµενα τον απασχολούν στο βαθµό 
που είνάι παράγοντες για την κατανόηση της ανθρώπινης ψυχολογίας·  
πρέπει να αφήνει την υπόθεση των έργων του να εκτυλίσσεται όπως φαίνεται 
να την κινούν οι χαρακτήρες, χωρίς να θυσιάζει την ευλογοφάνεια για χάρη 
ενός καλοστηµένου µύθου· ως αφηγητής δεν πρέπει να επεµβαίνει για να 
σχολιάζει ή να ηθικολογεί, όπως και ο φυσικός επιστήµονας δεν χρειάζεται να 
διανθίζει το έργο του µε προσωπικές γνώµες. Πολλές απ� αυτές τις αρχές 
εκφράζονται στα γράµµατα του Φλωµπέρ ... 
Η ουσιαστική ιδέα είναι ότι ο µυθιστοριογράφος επιλέγει τους χαρακτήρες του, 
τους τοποθετεί σε µια κατάσταση και τους αφήνει να αλληλεπιδράσουν για να 
δει τι θα συµβεί. Γι� αυτό δεν είναι απλός φωτογράφος ή χρονικογράφος ή 
συλλέκτης στοιχείων· όπως ο εργαστηριακός πειραµατιστής, αυτός διατάσσει 
και ρυθµίζει τις συσκευές του, παρατηρεί συνέπειες και δοκιµάζει υποθέσεις. ... 
Ο Φλωµπέρ ήταν αρκετά ειλικρινής: το έργο του µυθιστοριογράφου, κατά τη 
ρεαλιστική άποψη είναι δυσάρεστο· πρέπει να έχει γερό στοµάχι για να 
αντιµετωπίσει την πραγµατικότητα που συχνά είναί άσχηµη και ίσως µάλιστα 
ασχηµότερη εκεί ακριβώς όπου υπάρχει µεγαλύτερη ανάγκη να αντιµετωπιστεί 
� όπως στη ζωή της Έµµας Μποβαρύ ή στις συνθήκες ζωής των κατώτερων 
κοινωνικών τάξεων.... 
Το ίδιο συµβαίνει και στη ζωγραφική. Η προσπάθεια του Courbet να 
αναπαραστήσει τα ορατά αντικείµενα µε ακρίβεια, όσο ταπεινά κι αν είναι, 
µόνο και µόνο για να καταγράψει τα χρώµατα και την υφή τους καθώς και τους 
σχηµατισµούς τους, θεωρήθηκε από τους ακαδηµαϊκούς ζωγράφους και το 
κοινό ως καλλιέργεια της ασχήµιας, όταν είδαν την έκθεση που διοργάνωσε 
µόνος του το 1855 (στο µανιφέστο του χαρακτήρισε τον εαυτό του «ρεαλι-
στή»). Το ίδιο συνέβη αργότερα, όταν ο Manet και οι άλλοι ιµπρεσιονιστές 
πήραν την απόφαση να είναι πιστοί στα φαινόµενα. Ο John Constable, ο 
οποίος στην τέταρτη διάλεξή του στο Βασιλικό Ίδρυµα (1836) διακήρυξε ότι η 
ζωγραφική είναι «ένας κλαδος της φυσικής φιλοσοφίας, και πειράµατά τους 
είναί οι πίνακές της», παρατήρησε κάποτε σε µια γυναίκα: «Όχι, κυρία µου, 
δεν υπάρχει τίποτα το άσχηµο· ποτέ στη ζωή δεν είδα ένα άσχηµο πράγµα: 
γιατί όποια κι αν είναι η µορφή ενός αντικειµένου - το φως, η σκιά και η 
προοπτική θα το κάνουν πάντα όµορφο». Με το ίδιο πνεύµα, ο Ζολά στο 
άρθρο του «Ρεαλιστές του σαλονιού του 1866» λέει: «∆εν αρνούµαι κανέναν 
καλλιτέχνη. ∆έχοµαι όλα τα έργα τέχνης πάνω στην ίδια βάση, γιατί τα θεωρώ 
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εκδηλώσεις του ανθρώπινου πνεύµατος... Όλα τους έχουν αληθινή οµορφιά: 
ζωή, ζωή στις χίλιες της εκφράσεις, πάντα ρευστή, πάντα νέα» ... 
Είναι φανερό, νοµίζω, ότι από µια άποψη υπάρχει κάποια συγγένεια ανάµεσα 
στη ρεαλιστική άποψη και τη σχολή της τέχνης για την τέχνη: η καθεµιά 
απαιτεί το δικό της είδος πειθαρχίας, έστω και αν η µια µοχθεί για να 
τελειοποιήσει την οµορφιά, και η άλλη, πιο ασκητική για να τελειοποιήσει την 
εµπειρική γνώση για την ανθρώπινη φύση. Ο ρεαλιστής, όπως και ο οπαδός 
της τέχνης για την τέχνη, αρχίζει διακηρύσσοντας το δικαίωµά του να ερευνά 
ελεύθερα  -ιδιαίτερα όταν η αστική τάξη αρχίζει να χαρακτηρίζει τα έργα του 
άσεµνα και πορνογραφικά, επειδή αυτός παρατηρεί την ανηθικότητα µε τόση 
διεισδυτικότητα και νηφαλιότητα. Αλλά όταν πιέζεται, προτιµά να ισχυρίζεται 
ότι η έσχατη δικαίωσή του είναι κοινωνική ... Το βάθεµα της ανθρώπινης νόη-
σης και η διεύρυνση της ανθρώπινης ελευθερίας αποτελούν τους αντικειµενι-
κούς σκοπούς. Η άποψη ότι η σηµασία της τέχνης έγκειται στο ότι αυτή 
συµβάλλει στη γενική ευζωία, είναι µια άλλη εξέλιξη του 19ου αιώνα. 
Μια κάπως παράλληλη κίνηση, που παρατηρείται ανάµεσα στους Ρώσους 
θεωρητικούς της λογοτεχνίας, άρχισε µε τον Β. Γκ. Μπιελίνσκυ, ο οποίος απέ-
δωσε ύψιστη σηµασία στην αληθοφάνεια και την αντανάκλαση των κοινωνι-
κών συνθηκών. Αυτό το τελευταίο θέµα ήταν το σηµείο που τόνισε ιδιαίτερα ο 
Ν. Γκ. Τσερνισέφσκυ, στην περίφηµη διδακτορική διατριβή του (1855), στην 
οποία έθεσε σηµαντικά ερωτήµατα που έπρεπε να αντιµετωπισθούν. Λ.χ. 
αφού η δηµιουργική φαντασία του καλλιτέχνη είναί περιορισµένη, και αυτός 
δεν µπορεί παρά να είναι προϊόν της εποχής του, µπορούµε άραγε να 
υποστηρίξουµε ότι ο µόνος τρόπος για να έχουµε καλύτερη τέχνη είναι να 
βελτιώσουµε τις κοινωνικές συνθήκες που κατ� ανάγκην καθρεφτίζονται σ� 
αυτήν; Ή, ακόµα και σε µια νατουραλιστική θεωρία, µπορούµε άραγε να 
αποδώσουµε στον καλλιτέχνη τη δύναµη να διαπλάθει και να κατευθύνει την 
κοινωνική πρόοδο, να τον κάνουµε συντελεστή αυτής της προόδου; 

Monroe Beardsley, ό.π., σσ. 281-286 
 
ΠΗΓΗ 2 
Είναι ενδεικτικό των ρεαλιστικών τάσεων του Ζερικώ ότι δεν παρέλειπε να 
µελετά την κίνηση των άγριων θηρίων στους ζωολογικούς κήπους. 
Παράλληλα, συνέχισε τις αναπαραστάσεις στρατιωτών, παρουσιάζοντας το 
στρατό του Ναπολέοντα όλο και περισσότερο από τη σκοπιά του ανώνυµου 
πολεµιστή και ζωγραφίζοντας µετακινήσεις πυροβόλων, ή κάρα που µεταφέ-
ρουν τραυµατίες (εικ. 1). Όσο πιο ρεαλιστικά γίνονταν πάντως τα θέµατα, η 
σύνθεση -σε σύγκριση µε παλαιότερες αναπαραστάσεις στρατιωτών- έτεινε να 
απλοποιείται, τα µπαρόκ στοιχεία µειώνονταν, οι τάσεις προς πιο φυσικά, 
σκοτεινά χρώµατα (ήδη ορατές πριν φύγει για την Ιταλία) ενισχύονταν, η 
πινελιά του γινόταν πιο στιβαρή. Επιπλέον, µια νέα τεχνική τροφοδοτούσε 
επίσης την πορεία του αυτή προς τον εκδηµοκρατισµό της τέχνης. Ο Ζερικώ 
ήταν ο πρώτος µεγάλος ζωγράφος που χρησιµοποίησε συστηµατικά τη 
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λιθογραφία, βελτιώνοντας µάλιστα αισθητά την τεχνική της· µ� αυτόν τον 
τρόπο, έκανε προσιτά τα έργα του στους λιγότερο ευκατάστατους.  
Τα πολιτικά γεγονότα στη Γαλλία έπαιξαν αποφασιστικό ρόλο στην εξέλιξη της 
τέχνης του Ζερικώ προς ρεαλιστικότερες κατευθύνσεις. To 1816, µια κρατική 
φρεγάτα, η «Μέδουσα», ναυάγησε ταξιδεύοντας προς την Αφρική. Τα σχοινιά 
µιας σχεδίας, που υποτίθεται ότι τη συνέδεαν µε τις σωσίβιες λέµβους, 
έσπασαν και οι 150 άνθρωποι που µετέφερε άρχισαν την εφιαλτική 
περιπλάνησή τους στον ωκεανό. Πεινασµένοι, διψασµένοι, εξαγριωµένοι σε 
σηµείο που να επιτίθενται ο ένας στον άλλο, περισυλλέχτηκαν µετά από 
δώδεκα ηµέρες· από τους 150 είχαν αποµείνει µόνο 15, και απ� αυτούς 
ορισµένοι ήσαν ετοιµοθάνατοι. Το δράµα τους προκάλεσε σάλο. Η κυβέρνηση 
κατηγορήθηκε ότι είχε τοποθετήσει στη θέση του πλοιάρχου έναν ανίκανο 
ευνοούµενό της και ότι δεν είχε φροντίσει να υπάρχουν τα αναγκαία µέτρα και 
µέσα ασφαλείας. Η φιλελεύθερη αντιπολίτευση πρωταγωνιστούσε στις 
αντικυβερνητικές διαµαρτυρίες και ο Ζερικώ συντάχθηκε ολόψυχα µαζί της. Το 
µαρτύριο των αθώων αυτών άγγιξε τόσο τα ανθρωπιστικά του αισθήµατα όσο 
και τα πολιτικά του ενδιαφέροντα ενώ οι δραµατικές πλευρές της κατάστασης 
(η ταραγµένη θάλασσα, η εγκαταλειµµένη σχεδία, η απόγνωση και η παρα-
φροσύνη των ναυαγών, τα νεκρά σώµατα) ενεργοποίησαν το καλλιτεχνικό του 
αισθητήριο. Εικονογράφησε µε δύο λιθογραφίες του έναν λίβελο κατά της 
κυβέρνησης, που έγραψαν δυο από τους επιζήσαντες, ενώ παράλληλα 
αποφάσισε να απαθανατίσει το γεγονός σ� έναν πίνακα µεγάλων διαστάσεων. 
Η στιγµή που επέλεξε να αναπαραστήσει είναι όταν κάποιοι από τους  
ναυαγούς κάνουν σήµα στο πλοίο που τελικά θα τους σώσει, ενώ κάποιοι 
άλλοι παραµένουν απαθείς, εξουθενωµένοι ή ετοιµοθάνατοι (εικ. 2). Για να 
εκφράσει τα αντιβασιλικά του αισθήµατα, ο Νταβίντ κατέφευγε, όπως είδαµε, 
σε µεγαλοπρεπή κλασικά θέµατα όπως Ο Όρκος των Ορατίων. Αργότερα, 
όταν ο ίδιος και άλλοι κλασικιστές ζωγράφοι αναπαριστούσαν γεγονότα της 
εποχής τους, απώτερος στόχος τους ήταν να απαθανατίσουν τα επιτεύγµατα 
του δηµοκρατικού -ή αργότερα του αυτοκρατορικού- καθεστώτος. 
Εδώ, όµως, βρισκόµαστε σε µια νέα φάση της εξελικτικής αυτής πορείας: ένα 
γεγονός που δεν αφορά κάποιον ήρωα ή περιώνυµο πρωταγωνιστή, αλλά 
ανώνυµους, απλούς ανθρώπους, γίνεται το θέµα ενός µεγάλων διαστάσεων 
πίνακα, στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης σαφώς αντιπολιτευτικών στόχων. 

Φρέντερικ Άνταλ, Μελέτες Ιστορίας της Τέχνης, σσ. 204-206 
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ΕΙΚΟΝΑ 1 

 

Ζερικώ, Κάρο φορτωµένο λαβωµένους στρατιώτες.  
Συλλογή J. Hugh- Smith 

 
 

ΕΙΚΟΝΑ 2 

 

Ζερικώ, Το ναυάγιο της «Μέδουσας», 1819.  
Λούβρο, Παρίσι 
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Με βάση τις πηγές, τους πίνακες του Ζερικώ και τον πίνακα του Μανέ 
�Ολυµπία� (σχολικό εγχειρίδιο, σ. 176): 
α) Να συσχετίσετε τον νατουραλιστικό χαρακτήρα της ζωγραφικής του Ζερικώ 

(κλασικιστή) µε τον χαρακτήρα της ρεαλιστικής πεζογραφίας και να 
εκθέσετε τα συµπεράσµατά σας. 

β) Να παρουσιάσετε τη θέση σας στο δίληµµα που θέτει η σχέση της 
οµορφιάς µε την αλήθεια. Πρέπει ο µυθιστοριογράφος ν� αποσκοπεί στην 
αλήθεια, περιµένοντας ότι η οµορφιά θα ακολουθήσει, ή να αποβλέπει 
στην οµορφιά, αφήνοντας την αλήθεια για τους επιστήµονες;  

 
 

 


